
អត្ថបទ៖ ថ្មគោលព្រះរុទធសាសនា គៅសារមន្ទីរអង្គរបុរ ីគេត្តតាកែវ                   
 

អត្ថបទគោយ៖ លាែ់ សីុផាន់្ណា  

រូបភារមួយនន្ឥទធិរលព្រះរុទធសាសនាដបូំង្ៗមែគលើសង្គមកេមរ 
(ែរណីសិែា ថ្មគោលព្រះរុទធសាសនា គៅសារមន្ទីរអង្គរបុរ)ី 

 

តាមរយៈទិន្នន្័យនន្ការព្សាវព្ាវែន្លង្មែ បាន្បង្ហា ញភសតុតាង្ាគព្រើន្អរីំឥទធិរលព្រះ
រុទធសាសនាមែគលើសង្គមកេមរគៅសមយ័ដបូំង្ៗ ារិគសស គឺសមយ័ហ្វូណន្កត្មតង្ កដលគគដឹង្
តាមែណំត្់គហ្តុ្រិន្ថាគៅរវាង្រុង្ស.វ.ទី៥ ព្រះរាាកេមរមួយអង្គព្រះនាមគៅណឌិ ន្យជយ័វរ មន័្បាន្
បញ្ជូ ន្ភិែខជន្ាត្ិឥណាឌ រនួំ្ន្មួយអង្គព្រះនាមសាែយនាគគសន្ យែគព្គឿង្ត្ង្ហវ យគៅថាវ យគសតរ
រិន្គៅរវាង្គ.ស.៤៨៤។១  គព្កាយមែ គគបាន្រែគ ើញព្រះរុទធរូបាគព្រើន្គៅត្បំន្ភ់ាគខាង្ត្បូង្
ព្បគទសែមពុា ារិគសស គឺសាថ នី្យអង្គរបុរ ីនិ្ង្សាថ នី្យមួយរនួំ្ន្គៅគេត្តែរំង្់សពឺ។២ គព្ៅរីគន្ះ 
មាន្ភសតុតាង្សិលាចារែឹាគព្រើន្ កដលបញ្ជជ ែ់អរីំវត្តមាន្ព្រះរុទធសាសនាគៅែមពុាសម័យដបូំង្
កដលទាែទ់ង្នឹ្ង្ព្រះរុទធសាសនានិ្កាយហិ្ន្យាន្ដូរា សិលាចារែឹតាព្រហ្មទគន្លបាទី (K.40) 
សិលាចារែឹន្គររាជសីមា (K.388) សិលាចារែឹវត្តព្សះឈូែ (Ka.29)។ល។ លុះមែដល់ស.វ.ទី៧ គគបាន្
រែគ ើញសិលាចារែឹគរៀបរាប់រីព្រះរុទធសាសនាមហាយាន្ាបន្តបនាទ ប់ ដូរែរណីសិលាចារែឹ
ព្បាសាទបី (K.163) ាគដើម។៣ គោយកែែ គៅែនុង្អត្ថបទព្សាវព្ាវេលីគន្ះ គយើង្នឹ្ង្បង្ហា ញអរីំ    
ភសតុតាង្មួយនន្ព្រះរុទធសាសនាគៅែនុង្សង្គមែមពុាសម័យដបូំង្ដូរោន  កត្គផាត ត្គៅគលើការសិែា
ថ្មគោលព្រះរុទធសាសនាមួយែរុំង្ោែត់ាងំ្បង្ហា ញគៅសារមន្ទីរអង្គរបុរ ីគេត្តតាកែវ កដលាសិលបៈ
ដ៏ែព្មបផុំត្គៅែនុង្សិលបៈកេមរសម័យដបូំង្ៗ។  

ថ្មគោលព្រះរុទធសាសនាគន្ះ គគបាន្រែគ ើញគៅត្បំន្់អង្គរបុរ ីាព្បគភទថ្មគោលឆ្លល ែ់អរីំ
ថ្មភែមួ់យដុ ំមាន្រាង្បួន្ព្ជុង្ព្ទកវង្ (កបែព្ជុង្េលះ) គហ្ើយសាថ ន្ភារសរវនថ្ៃគៅសល់រូបរាង្រមាល ែ់
រាស់លាស់រនួំ្ន្រីរព្ជងុ្ កដលអារឱ្យគយើង្កសវង្យល់អរីំរមាល ែ់គៅគលើថ្មគោលគន្ះបាន្ (រូបគលេ១)។ 
សរវនថ្ៃ ថ្មគោលគន្ះគគបាន្រុះគលេសមាគ ល់បញ្ជី វត្ថុគលេ ត្ែអ.ែ.០១៣។ គៅព្ជុង្មាខ ង្នន្ថ្មគោល
គន្ះ គយើង្គ ើញមាន្បង្ហា ញរមាល ែ់ព្រះរុទធរូប ឬព្រះគោធិសត្វមាន្ព្រះហ្សតគវវង្កាន្ផ់ាា ឈូែ និ្ង្
កាយវកិារឈរការរ់គង្ាះ កដលឥណាឌ និ្យមគៅរាង្គន្ះថា “ព្ត្ភិង្គ” (Tribhaṅga) (រូបគលេ២)។ 
កាយវកិារឈរការរ់គង្ាះែនុង្ទព្មង្់ព្ត្ភិង្គកបបគន្ះ គយើង្ធ្លល បព់្បទះគ ើញរូបាគព្រើន្គទៀត្គៅែនុង្

 
១

Coral Rémusat 1938:21. 

២
Stern 1930: 38. 

៣
Coral Rémusat 1938: 22; Coedès 1954: 100.  
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សិលបៈកេមរសម័យមុន្អង្គរ ឧទាហ្រណ៍ ព្រះរុទធរូបមួយរែគ ើញគៅវត្តរលំែ ព្សុែអង្គរបុរ ី គេត្ត
តាកែវ (សរវនថ្ៃតាងំ្គៅសារមន្ទីរាត្ភិនគំរញ) (រូបគលេ៣)។ គព្ៅរីរូបព្រះគោធសិត្វឈរការ់
រគង្ាះ គយើង្គ ើញមាន្គរត្ិយរនួំ្ន្រីរឆ្លល ែ់គៅខាង្គលើអមសង្ខាង្ព្រះគោធិសត្វ កដលរមាល ែ់
គរត្យិព្បគភទគន្ះគគធ្លល បគ់ ើញមាន្គៅសិលបៈឥណាឌ  (រូបគលេ៤) និ្ង្សិលបៈគផេង្ៗគទៀត្ែនុង្
ត្បំន្អ់ាសីុអាគគនយ៍ ដូរា សិលបៈចាមា៉ា (រូបគលេ៥) សិលបៈទាវ រវត្ ី(រូបគលេ៦) សិលបៈព្សីគែេព្ត្ 
(រូបគលេ៧)។៤   

គោយកែែ គៅព្ជុង្មាខ ង្គទៀត្នន្ថ្មគោល គយើង្គ ើញមាន្រមាល ែ់ថូ្ផាា គៅរែំណាត ល និ្ង្
អមគោយរូបសត្វកាត ន្់រនួំ្ន្រីរឆ្លល ែគ់ៅអមសង្ខាង្ថូ្ផាា  គហ្ើយារិគសសគនាះគៅកផនែខាង្គលើ 
មាន្រមាល ែ់មួយកដលគយើង្គិត្ថាារូបែង្រព្ែ ឬធមមរព្ែ (រូបគលេ៨)។ រូបធមមរព្ែគន្ះទនំ្ង្ា
រូបភារមួយត្ណំាង្ឱ្យព្រះរុទធអង្គ ែនុង្គវលាមួយនន្ការគទសនាដបូំង្របស់ព្ទង្់គៅសួន្កាត ន្ ់ នន្
ព្ែុង្សាន្ថ៌្ (Sarnath)។ សូមបញ្ជជ ែ់ថា គៅែនុង្សិលបៈឥណាឌ នាសមយ័ដបូំង្ៗគគមិន្និ្យមឆ្លល ែ់
រូបព្រះរុទធអង្គែនុង្ទព្មង្ា់មនុ្សេគែើយ គោល គឺគគនិ្យមឆ្លល ែ់រូបអវីមួយត្ណំាង្ ដូរា គដើម
គោធិ គរត្យិ ធមមរព្ែ រុទធបាទ ។ល។ កដលព្បការគន្ះគគនិ្យមគៅាភាសាអង្់គគលសថា 
“Aniconism”។ ការគោររបូាគៅគលើវត្ថុត្ណំាង្ទាងំ្គនាះ អារបង្ហា ញរីទីតាងំ្ាែ់លាែណ់ា
មួយកដលទាែទ់ង្នឹ្ង្ព្រះរុទធសាសនា ឬជួន្កាលបង្ហា ញអរីំដគំណើ រជីវតិ្របស់ព្រះរុទធអង្គតាងំ្រី
ព្ទង្គ់យាង្យែែគំណើ ត្រហូ្ត្ដល់ព្ទង្់រូលបរនិិ្ោវ ន្។ ឧទាហ្រណ៍ រូបគលេ៩ ារមាល ែ់គៅែនុង្
សិលបៈឥណាឌ  កដលបង្ហា ញអរីំរុទធបរស័ិទែរុំង្គោររបូាព្រះរុទធអង្គែនុង្ទព្មង្់ាែង្រព្ែ ឬ
ធមមរព្ែ និ្ង្មាន្កាត ន្់រីរគៅខាង្គព្កាមែង្រព្ែគនាះ ដូរនឹ្ង្រូបរមាល ែ់គៅគលើថ្មគោលកដលគយើង្
ែរុំង្គលើែមែសិែាគន្ះកដរ។  

ារួមមែ ថ្មគោលកដលរែគ ើញគៅត្បំន្់អង្គរបុរគីន្ះ គាឺត្ឹែតាង្មួយកដលបាន្បង្ហា ញ 
ឱ្យគ ើញរីការសាយភាយដបូំង្ៗនន្ឥទធិរលព្រះរុទធសាសនារីអារយធមឥ៌ណាឌ រូលមែសង្គមកេមរ 
គហ្ើយតាមរយៈត្ឹែតាង្គន្ះ គយើង្អារែត្់សមាគ ល់បាន្ថា បុរាណោា ន្អង្គរបុរកីដលាអត្ីត្រាជ
ធ្លនី្របស់ហ្វូណន្ គាឺរដាមួយែនុង្រគំណាមរដាសខំាន្់ៗកដលទទួលឥទធិរលគន្ះយា៉ា ង្ធគំធង្ ដូរ
គយើង្គ ើញការបង្ហា ញរមាល ែ់គរត្យិរីរគៅអមសង្ខាង្ព្រះរុទធអង្គាត្ឹែតាង្គព្សរ។ មយ៉ាង្វញិ
គទៀត្ គនិំ្ត្នន្ការគោរបូាគៅគលើវត្ថុត្ណំាង្ព្រះរុទធអង្គ និ្ង្រមាល ែ់ព្រះរុទធឬគោធិសត្វកដល

 
៤សូមគមើលលមអិត្អរីំគរត្ិយគន្ះគៅែនុង្អត្ថបទរបស់គលាែ ឈុ ំគម៉ាង្ហុ្ង្ (Chhum Menghon 2017).  
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ឈរការ់រគង្ាះ (ព្ត្ិភង្គ) គឺាការបង្ហា ញឱ្យគ ើញរីការទទួលឥទធិរលរីឥណាឌ យា៉ា ង្សខំាន្គ់ៅ
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