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អរយិធម៌ឥណ្ឌូ ស 

 ឥណ្ឌូ ស គឺជាអរយិធម៌ចណំាស់មួយក្នុងចដំណាមបណាា អរយិធម៌ដបូំងៗទងំបីដលើ
ពិភពដលាក្ដដលក្នុងដ ោះមានដូចជា ដមសូប ូតាមី ដអហ្ុបី និងឥណ្ឌូ ស ។ អរយិធម៌ដនោះ
មានការរកី្ចដជ្មើនចាប់ពីឆ្ន  ំ២៦០០ ដល់ ១៩០០ ឆ្ន  ំមុនគ.ស.ដៅត្បំន់អាសីុខាងត្បូង។១ 

 អរយិធម៌ដនោះមានការរកី្ចដជ្មើនខាល ងំដៅតាមត្បំន់ចដ ល ោះទដនលពីរ គឺទដនលឥណ្ឌូ ស 
និងទដនល Ghaggar-Hakra ដដលសពវថ្ងៃសថិត្ដៅចដ ល ោះជ្បដទសប គីស្ថថ ន និងជ្បដទសឥណាឌ
(រូបដលខ១)។ ដហើយអរយិធម៌ដនោះក្៏ជាដដើមក្ដំណ្ើ ត្របស់អរយិធម៌ឥណាឌ ផងដដរ។២ គួរ
បញ្ជា ក្់ដដរថាការដជ្រើសដរ ើសតាងំទីដៅតាមត្បំន់ទដនលដនោះ គឺមិនដមនដចដនយដ ោះដទ   គឺជ្សប
ដៅតាមវស័ិយក្សិក្មម ដនស្ថទ និងការចិញ្ចឹ មសត្វដដលមនុស្ ពឹងដផែក្ដៅដលើជ្បភពទឹក្
ជាសខំាន់ ។ 

 មនុស្ក្នុងអរយិធម៌ឥណ្ឌូ សមានការលូត្លាស់ខាល ងំដលើការដរៀបចជំ្ក្ុង  ដដលតាម
រយៈការក្ណំាយបុរាណ្វទិាដៅឆ្ន ដំដើមទសវត្្ទី៩០ ដោយអនក្ជ្ស្ថវជ្ជាវអង់ដគលសបន
រក្ដ ើញទីតាងំជ្ក្ុងបុរាណ្ចនួំនពីរក្ដនលងដផ្ងគ្នន មួយដៅថា Harappa និងមួយដទៀត្
មានដៅថា Mohenjo-Daro ដដលមាននយ័ថាភនថំ្នដសចក្ាីស្ថល ប់ (Hill of Dead)

 ។៣ ទិននន័យ
ថ្នការក្ណំាយដៅទីតាងំទងំពីរដ ោះ ជ្ត្ូវបនអនក្ជ្ស្ថវជ្ជាវចាត្់ទុក្ថា ជាទីជ្ក្ុងចណំាស់
ជាងដគដៅក្នុងត្បំន់អាសីុខាងត្បូងដនោះ ដដលទីជ្ក្ុងទងំពីរដ ោះជ្បដហលជាក្ដក្ើត្ដៅ   
ជ្បមាណ្ 2000ជាងឆ្ន  ំមុនគ.ស. (រូបដលខ២-៣)។៤ ដហើយការដធវើក្ណំាយបុរាណ្វទិាដនោះ
ក្៏បនបង្ហា ញឱ្យដ ើញពីរច សមព័នធថ្នការដរៀបចទីំជ្ក្ុង Harappa និង Mohenjo-daro ដោយ
ទីជ្ក្ុងទងំពីរដនោះមានក្ដំពងដីដលើក្ព័ទធរុវំញិ មានសណំ្ង់ស្ថធារណ្ៈដូចជាអណ្ាូ ងទឹក្ 

 
១

 www.dailymail.co.uk: Indus Valley civilization  

២ Brisset Isabelle 2014, p4 

៣ 
https://www.britannica.com: Mahejo-daro 

៤ 
Brisset Isabelle 2014, p. 17 

http://www.dailymail.co.uk/
https://www.britannica.com/
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អាងទឹក្ ជ្បព័នធបងាូរទឹក្ផទោះជ្បជារន និងមានផលូវជ្សបតាមអក្័្បដណាា យថ្ងៃ ទទឹងថ្ងៃ (រូបដលខ
៤-៥)។ មនុស្ក្នុងសម័យអរយិធម៌ដនោះជ្ត្ូវបនដគក្ត្់សមាា ល់ថា មានបដចចក្ដទសខពស់ និង
នដោបយពាក្់ព័នធនឹងការដរៀបចដំដំណ្ើ រការក្ស្ថងទីជ្ក្ុងបុរាណ្ Harappa និង Mohenjo-

daro ដដលមានជ្បព័នធធារាស្ថស្រសា ដហោន រច សមព័នឋដផ្ងៗ។ គួរបញ្ជា ក្់ដដរថា មុនថ្នការ
រក្ដ ើញ Harappa និង Mohenjo-daro ទីជ្ក្ុងទងំពីរដនោះ គឺក្ប់ដៅដជ្កាមដីដជ្ៅ ដទើបដៅឆ្ន  ំ
១៩២១ និង ១៩២២ អនក្ជ្ស្ថវជ្ជាវបនក្ណំាយសដស្រង្ហា ោះដទប ើងវញិ ។ ការរក្ដ ើញទីជ្ក្ុង 
Mohenjo-daro គឺដៅឆ្ន  ំ១៩២២ ដគបនក្ណំាយដលើទីតាងំដចត្ិយចាស់មួយដដលបនក្ស្ថង
ដៅដលើក្ដំពងជ្ក្ុងដនោះ ដដលដចត្ិយដ ោះជ្បដហលក្ស្ថងដៅដដើមមុនស.វ.ទី២ថ្នគ.ស.។៥ 

 ចដំពាោះការដគ្នរពជ្បត្ិបត្ាិស្ថស  និងអក្្រវញិ ដយើងពុំបនដឹងចាស់លាស់ដ ោះដទ 
ជ្គ្នន់ដត្តាមរយៈការរក្ជ្តាដដលមានអក្្រ និងមានរូបសត្វដផ្ងៗ ដដលអនក្ជ្ស្ថវជ្ជាវ
គិត្ទនំងជា អានពីស្ថា ដំៅដវវង ដដលដូចនឹងភាស្ថក្នុងអមបូរ ឥណ្ឌូ -អឺរ  ុប និងឥណាឌ ខាងត្បូង 
(រូបដលខ៦)។៦ តាមរយៈរូបចមាល ក្់លប ីៗ មួយចនួំនដូចជា រូបចមាល ក្់ជ្សីាមានថ្ផទដពាោះ រូបសត្វ 
ដដលបនរក្ដ ើញដៅ Harappa និង Mohenjo-daro អនក្ជ្ស្ថវជ្ជាវអាចគិត្ថា មនុស្ថ្ន
អរយិធម៌ដនោះក្៏មិនខុសអវីពីអរយិធម៌ដមសូប ូតាមីដដរ ដពាលការដគ្នរពអទិដទពថ្នការបងក
ក្ដំណ្ើ ត្(រូបដលខ៧)។ ផទុយពីអរយិធម៌ ដមសូប ូតាមី និងដអហ្ុបី អរយិធម៌ឥណ្ឌូ ស ហាក្់បី
ដូចជាពុំសូវដ ើញមានសណំ្ង់ជ្បស្ថទ ឬសណំ្ង់ស្ថស ដផ្ងៗដដលជាភសាុតាងជាក្់
លាក្់ក្នុងការបង្ហា ញអពីំការដគ្នរពជ្បត្បិត្ាិ។ 

 មនុស្ក្នុងអរយិធម៌ដនោះ មានរ ំញក្នុងការផលិត្វត្ថុសិលបៈ តាមទជ្មង់ដផ្ងៗ
ដដលបនរក្ដ ើញពីក្ដនលងជាដជ្ចើន ថ្នអរយិធម៌ដនោះរួមមានរូបចមាល ក្់ជ្តា ដជ្គឿងសមូនដ ី
ដជ្គឿងអលង្ហក រ រូបចមាល ក្់ដ ីអពីំងម ដលាហៈធាតុ្ និងអពីំដីឥដឋជាដដើម។ ឧទ.រូបចមាល ក្់លប ីៗ

 
៥

 https://whc.unesco.org: Archaeological Ruins at Mohenjo-Daro 

៦ 
https://www.khanacademy.org:Indus River Valley civilization 

https://whc.unesco.org/
https://www.khanacademy.org:Indus
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មួយចនួំនដូចជា រូបចមាល ក្់ដសាច Priestដធវើអពីំងម ដដលបនរក្ដ ើញដៅ  Mohenjo-daro និង
រូបស្រសាីរបដំធវើអពីំសរំទិឋ ជាដដើម (រូបដលខ៨-៩)។  

 ដៅឆ្ន ជំ្បមាណ្ ១៧០០មុនគ.ស. ទីជ្ក្ុងថ្នអរយិធម៌ឥណ្ឌូ សជ្ត្ូវបនដគដបោះបង់ដចាល។៧

អនក្ជ្ស្ថវជ្ជាវដរឿថាការដបោះបង់ដនោះគឺ ជ្បដហលមុនឆ្ន ១ំ៧០០ដៅដទៀត្បណាា លមក្ពីក្តាា
ជាដជ្ចើនដដលដធវើឱ្យអរយិធម៌មួយដនោះធាល ក្់ចុោះ ដពាលមានដូចជាការបញ្ចប់ពាណិ្រាក្មមជាមួយ
ដមសូម ូតាមី និងដអហ្ុបី ក្តាា សស្រង្ហា ម និងជាពិដសសក្តាា ធមមជាត្ិដដលទឹក្ទដនលឥណ្ឌូ ស 
និងទដនល Ghaggar-Hakra រងីសៃួត្ដដលដធវើឱ្យខវោះជ្បភពទឹក្ក្នុងរីវភាពរស់ដៅជ្បចាថំ្ងៃ។៨  

 
៧

 https://www.bbc.co.uk: What happened to the Indus civilisation? 

៨ 
Ibid 
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រូបដលខ១៖ ដផនទីថ្នអរយិធម៌ឥណ្ឌូ ស 
ជ្បភព៖ https://www.khanacademy.org 
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រូបដលខ២៖ ទីជ្កុ្ង Mohenjo-daro 
ជ្បភព៖ Printerest 

រូបដលខ៣៖ ទីជ្កុ្ង Harappa 
ជ្បភព៖ https://whc.unesco.org 



អត្ថបទ៖ អរយិធម៌ជ្រលងឥណ្ឌូ ស                     

អត្ថបទដោយ៖  ដអង តុ្លា 

 
  

 
 រូបដលខ៥៖ អណ្ាូ ងទឹក្ដៅក្នុងជ្ក្ុង Mohenjo-daro  
ជ្បភព៖ https://whc.unesco.org 

រូបដលខ៤៖ ទីជ្កុ្ង Mohenjo-daro ងត្ពីខាងដលើ 
ជ្បភព៖ Pinterest 
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រូបដលខ៦៖ រូបជ្តាដដលមានចមាល ក់្ និងអក្្រ 
ជ្បភព៖ https://www.khanacademy.org 

រូបដលខ៣៖ ទីជ្ក្ុង Harappa 
ជ្បភព៖ https://whc.unesco.org 

រូបដលខ៧៖ រូបចមាល ក់្អទិដទពបងកក្ដំណ្ើ ត្ 
(Mother Goddess) រក្ាទុក្ដៅស្ថរមនទីរ New Delhi 
ជ្បភព៖ Museum National of India 
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រូបដលខ៨៖ រូបចមាល ក់្ដសាច Priest រក្ាទុក្ 
ដៅស្ថរមនទីរ Karachi 
ជ្បភព៖ https://www.khanacademy.org 

រូបដលខ៩៖ រូបចមាល ក់្ជ្សីារបរំក្ាទុក្ដៅ ស្ថរ
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