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   អរយិធម៌អតិ្ច (Aztec Civilization) 
ជនជាតិ្អតិ្ចមានដ ើមកដំ ើ ត្ដចញពីកុលសមព័នឋ ដៅភាគខាងដជើងននប្បដទសមិុកសិុកូ 

និងបានបដងកើត្ជាអរយិធម៌ដៅកនុងត្បំន់ដមសូអាដមរកិ។១ តាមរយៈដទពកថារបស់ជនជាតិ្
ដនេះបានដលើកដ ើងថា ពួកដគមានកដំ ើ ត្មកពីត្បំន់ដ លមានដ ម្ េះថា អាហ្សាត្ ង់ 
(Aztlán) ដ លអនកប្ាវប្ជាវយល់ថា ត្បំន់ទដនេ តិ្ចកូកូ (Texcoco) ននប្បដទសមិុកសិុកូបចចុបបនន។២ 
ចដំ េះអរយិធម៌អតិ្ច គឺដកើត្ដចញពីសិលបៈអរយិធម៌មួយដសេងដទៀត្ដ លដៅថា អរយិធម៌ 
តុ្លតិ្ច (Toltec) ដ លជាមនុសេមកតាងំទីរស់ដៅកនុងត្បំន់ទដនេ Texcoco ដៅ ក់កណ្តា ល
ស.វ.ទី១០ននគ.ស. ដ លគឺមកតាងំទីរស់ដៅមុនននការមក ល់របស់ជនជាតិ្អតិ្ច។៣  

ដត្ ូដជចិឡាន់ (Tenochtitlan) ប្តូ្វបានអនកប្ាវប្ជាវសននិោឋ នថា ជារាជធានីនន
អាណ្តចប្កអតិ្ច ដ លកាងប្បដហ្សលដៅ ក់កណ្តា លននស.វ.ទី១៤ននគ.ស. ដហ្សើយ
រាជធានីដនេះសថិត្ដៅកនុងត្បំន់ទដនេ Texcoco ដ លបចចុបបននមានចមាា យប្បមា ៥០គី ូពី
ទីប្កុងមិុកសិុកូ។៤ 

 ចដំ េះប្បវត្ាិ និងដ ម្ េះននអាណ្តចប្កអតិ្ច ដគដត្ងដត្ដៅដ ម្ េះដសេងថា អាណ្តចប្ក 
Triple Alliance

៥
 ដ លជាអរយិធម៌មួយកដកើត្ដ ើងដៅស.វ.ទី១៥ននគ.ស.៦ និងសថិត្ដៅ

កនុងចដំណ្តមបណ្តា អរយិធម៌ដមសូអារកិ(រូបដលខ១)។ អាណ្តចប្ក Triple Alliance គឺសដំៅ
ដលើ រ ឋសមព័នឋមិត្ាបី ដ លរួមមានរ ឋ Texcoco , Tlacopan និង Tenochtitlan ដហ្សើយ អាណ្តចប្ក 
Triple Alliance ដនេះ គឺដកើត្ដ ើងពីការដធវើសង្រ្គា មរវាងរ ឋ Texcoco , Tlacopan និង Tenochtitlan 
និងដៅកនុងឆ្ន ១ំ៤២៨ រ ឋទងំបីបានរួមបញ្ចូ លគ្នន  ដហ្សើយបនាកាេ យជាអាណ្តចប្កអតិ្ចដ ល 

 
១ Tenochtitlan | History, Population, Significance, & Facts | Britannica 
២ 

https://www.history.com/news/aztec-empire-triple-alliance 

៣
 https://www.worldhistory.org/ 
៤ 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/tenochtitlan/ 
៥ 

https://www.thoughtco.com/aztec-triple-alliance-170036 

៦ 
Aztec Civilization | National Geographic Society 

https://www.britannica.com/place/Tenochtitlan
https://www.history.com/news/aztec-empire-triple-alliance
https://www.worldhistory.org/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/tenochtitlan/
https://www.thoughtco.com/aztec-triple-alliance-170036
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/aztec-civilization/


អត្ថបទ៖ អរយិធម៌អតិ្ច                                             

អត្ថបទដោយ៖ ដអង តុ្លា 

មានរាជធានីដគ្នលដៅ Tenochtitlan (រូបដលខ២)។៧  

ការដរៀបចបំ្កុងននអរយិធម៌អតិ្ច ក៏មិនខុសអវីពីអរយិធម៌មា៉ា យ៉ា ដ រ គឺជាការដរៀបចំ
ជាប ាុ ំ ននស ំង់ដសេងៗ ដ លមានស ំង់ដគ្នលដ េះ គឺជាប្បាាទថាន ក់ៗមានរាង ូច
ពីរា៉ា មីត្ សប្មាប់ការដគ្នរព ល់ប្ពេះកនុងអរយិធម៌អតិ្ចបុរា  ដ លដជឿដលើទដំនៀមននការ
បូជាយញ្ញ (Time and place of sacrifice )។  

រាជធានី Tenochtitlan ភាាអង់ដគេសដៅថា Metropolis ដ លមានស ំង់ប្បាាទ
ជាដប្ចើន កនុងដ េះមានប្បាាទសខំាន់ចនួំនពីរ មួយគឺប្បាាទ Quetzalcoatl  (រូបដលខ៣-៤)
និងមួយដទៀត្គឺប្បាាទពីរា៉ា មីត្ប្ពេះអាទិត្យ និងប្ពេះច័នទ (Pyramid of Sun and Moon) (រូបដលខ៥-៦) 
ដ លអនកប្ាវប្ជាវយល់ថា ទីប្កុងដនេះដប្បៀបបាន ូចនឹងាថ នប្ពេះ (The place where the 

gods were created )។៨  ចដំ េះ កយ Quetzalcoatl កនុងអរយិធម៌អតិ្ចគឺមានន័យថាជាដសាច
ននសត្វពស់  ូចដៅនឹងប្បាាទ Quetzalcoatl (The Pyramid of the Feathered Serpent) ដ ល
ដ ើញមានចមាេ ក់សត្វពស់ដៅជុវំញិប្បាាទ(រូបដលខ៧)។    រឯីប្បាាទពីរា៉ា មីត្ប្ពេះអាទិត្យ 
និងប្ពេះច័នទ( Pryamid of Sun and Moon) គឺជាប្បាាទពីរា៉ា មីត្ដ លមានកពំស់ខពស់ជាងដគ
ដៅកនុងត្បំន់ដមសូអាដមរកិ ដ លមានកពំស់ប្បមា ៦៦ដម៉ាប្ត្។៩   

អនកប្ាវប្ជាវបានរកដ ើញរូបចមាេ ក់ជាដប្ចើន ដោយដគបាន ឹងថាបដចចកដទសននការ
ឆ្េ ក់រូបដ េះ គឺដ ើញមានការដប្បើប្បាស់ដៅកនុងអរយិធម៌ អូលដមក, ម៉ាយ៉ា  និងអតិ្ចដនេះ 
ដ លសុទធសឹងជាអរយិធម៌កនុងត្បំន់ដមសូអាដមរកិ ូចគ្នន ១០ ដលើសពីដនេះតាមរយៈស ំង់ 

សិលបៈ និងាថ បត្យកមម អនកប្ាវប្ជាវបាន ឹងថា ប្បជាជនអតិ្ចមានចដំ េះ ឹងខាងដសនក 

 
៧ https://www.thoughtco.com/aztec-triple-alliance-170036 

៨ 
https://whc.unesco.org/en/list/414/ 

៩ https://www.britannica.com/place/Pyramid-of-the-Sun 

១០
 https://www.worldhistory.org/Aztec_Art/ 

 

https://www.thoughtco.com/aztec-triple-alliance-170036
https://whc.unesco.org/en/list/414/
https://www.britannica.com/place/Pyramid-of-the-Sun
https://www.worldhistory.org/Aztec_Art/
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គ ិត្វទិា តារាាង្រ្សា ប្បតិ្ទិន និងការដរៀបចបំ្កុង ដ ល ូចប្សដ ៀងនឹងអរយិធម៌មា៉ា យ៉ា  
(រូបដលខ៦-៨)។  

អាណ្តចប្កអតិ្ចប្តូ្វបាន ួលរលដំៅដ ើមស.វ.ទី១៦ ពីសណំ្តក់ជនជាតិ្ដអសប៉ាញ
ដ លបានដៅ ល់កនុងត្បំន់ដមសូអាមរកិ និងបានដធវើការ េ្ នទឹក ីននអាណ្តចប្កអតិ្ច។ 
ការ េ្ ន នដ េះគឺ  ឹក ដំោយ ដអ៊ែរណ្តន់ កដ ស (Hernán Cortés) ដហ្សើយនិងបានដធវើ
ការប្គប់ប្គងដលើត្បំន់រាជធានី Tenochtitlan។១១  

តាមរយៈការសិកាដលើភសាុតាងដ លបានរកដ ើញទងំឡាយ ដោយអនកប្ាវប្ជាវ
បានបគា ញអរយិធម៌អតិ្ចមានកដកើត្ដ ើង បូំងដៅស.វ.ទី១៣ និងបនាកាេ យជាអាណ្តចប្ក
អតិ្ចដ លមានឥទឋិពលខាេ ងំកាេ ដៅកនុងត្បំន់ដមសូអាដមរកិ ឬអាដមរកិកណ្តា លដៅអ ុំង
ស.វ.ទី១៥ និង ដ ើមស.វ.ទី១៦ ដហ្សើយបញ្ច ប់វញិដៅ ក់កណ្តា លស.វ.ទី១៦៕ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
១១ https://www.history.com/news/aztec-empire-fall-new-discovery 

រូបដលខ១៖ ដសនទីននអាណ្តចប្កអតិ្ចកនុងឆ្ន  ំ១៥១៩ 
ប្បភព៖ Wikimedia Commons 
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រូបដលខ២៖ ទីប្កុង Teotihuacán 
ប្បភព៖ Top Santé 

រូបដលខ៣៖ ប្បាាទ Quetzalcoatl 
ប្បភព៖ Khanacadamy 
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រូបដលខ៤៖ ប្បាាទ Quetzalcoatl 
ប្បភព៖ Khanacadamy 

រូបដលខ៥៖ ប្បាាទ ប្ពេះអាទិត្យ ប្ពេះច័នទ 
ប្បភព៖ Khanacadamy 
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រូបដលខ៦៖ ប្បាាទ ប្ពេះអាទិត្យ ប្ពេះច័នទ 
ប្បភព៖ Unesco 

រូបដលខ៦៖ រូបចមាេ កក់នុងសិលបៈអត្ិច 
ប្បភព៖ metmuseum.org 
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រូបដលខ៧៖ រូបចមាេ ក់កនុងសិលបៈអត្ិច 
ប្បភព៖ metmuseum.org 

រូបដលខ៨៖ អនកប្ាវប្ជាវយល់ថាជាទប្មង់ននប្បតិ្ទិន 
ប្បភព៖ metmuseum.org 


