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គុកនគរ 
ដៅរវងដ ើមស.វ.ទី១១ មានព្រះមហាកសព្ត្មួយអងគដ លដកើត្ដេញរីវងសព្ត្កូលខ្ពង់ខ្ពស់មួយ 

ដ ើយព្បវត្តិវទូិមួយេនួំនដព្េើនយល់ថា ព្ទង់ទនំងជាដសតេព្ាញ់មួយអងគក៏ថាបាន ដ ះគឺព្រះបាទ
សូរយវរ មន័ទី១ (គ.ស.១០០២-១០៤៩)។ មុននឹងឡ ើងគ្គងរាជ្យគ្គប់គ្គងដែនែីដមែរទ ាំងមូល គ្រង់បានឡ វ្ើ 
សង្រ្គា មគ្បឆ ាំងជាមួយឡសេចមួយអងាឡរៀតដែលឡោយរាជ្យឡៅតាំបន់អងារ គឺគ្រះបារជ្យ័វរីវរ ែន័ 
(គ.ស.១០០២-១០០៦)។ ថ្វីែបតិគ្រះបារសូរយវរ ែន័រី១ គឺជាឡសេចដែលមិនជាប់ដមែគ្សឡាយរាជ្វងែ 
ជាមួយឡសេចអងាមុនៗក៏ឡោយ ឡៅកនុងរជ្ជកាលរបស់គ្រង់ឡគឡមើលឡ ើញថាមានភាររកីចឡគ្មើន 
យ៉ា ងខ្ល ាំងទាំងដននកនឡយបាយ ការរូត និងោសនា។ ឡោយដ ក គ្បសិនឡបើឡគនិយយអាំរីសាំណង់ 
គ្បាោរដែលកោងឡ ើងឡៅកនុងរជ្ជកាលរបស់គ្រះបារសូរយវរ ែន័រី១ គមឺានឡគ្ចើនឡរករនណ់ាស់ 
ឡ ើយមានឡសទើររូទ ាំងដែនអាណាចគ្កដមែរ។ ឡៅកនុងអតថបរឡនះ ឡយើងនឹងឡលើកយកគ្បាោរមួយ 
ដែលកោងឡ ើងឡៅកនុងរជ្ជកាលរបស់គ្រង់មួយដែលមានឡ ែ្ ះថា “គុកនគរ”។  
 ពាកយថា “គុកនគរ” អាចជាពាកយនែ ាំរវាងពាកយដមែរថា ”គុក” និងពាកយសាំង្រ្សកឹតថា “នគរ” ដែល 
មានន័យថា “គ្បាោររបស់គ្កងុ”។ ែូឡ ន្ ះឡ ើយ រីមុនមករីត ាំងឡនះរាំនងជារីគ្បជុ្ាំជ្នមួយ 
កាលរីសម័យបុរាណ ឡទះបីឡយើងមិនែឹងថាមានរាំ ាំ្ាំឬតូចប៉ាុនណាក៏ឡោយ។ រីតាំងគ្បាោរឡនះ 
រាំនងសថិតឡៅតមបឡណាេ យនលូវបុរាណមួយឡចញរីតាំបន់អងាររត់សាំឡៅឡៅភាគខ្ងតបូង ដែលកាត់ 
តមកាំរង់កេ ីគ្បាោរទវ រកេី វតេដសលង ឡោករកា ភ្នាំសនទុក ភ្នាំឡជ្ើងព្គ្រ។១ គុកនគរ មានរីត ាំងសថិតឡៅ
ភូ្មិគ្តែក់រង  ុាំរគ្ង គ្សុកត ាំងឡោក ឡមតេកាំរង់្ ាំ ដែលមានចមាា យគ្បមាណ ៧០គ.ម.រីរីរួម
ឡមតេកាំរង់្ ាំ២,៥គ.ម. ខ្ងលិចវតេត ាំងឡោក ២,៧គ.ម.ខ្ងឡកើតគ្បាោរគ្សះសាំបួរ។ កនលងមក
មានអនកគ្ោវគ្ជាវឡគ្ចើនណាស់ដែលបានមកសិកាឡៅគុកនគរ ដែលអនកគ្ោវគ្ជាវទ ាំងឡនាះមាន
ែូចជា ឡោក Étinne Aymnoier ឡោក Lunet De Lajonquière ឡោក M. Dufosse ឡោក 
George Groslier ឡោក អ ុក ជា, ជា រនលក ឡោក ម៉ាក ់ឡភ្ឿន ឡោក ដកវ គណីាល់  ិុន ឡោភ្ណ័ 
ឡោ សុគនាា រ,ី ឡោក ទ វា៉ាន់ ។ល។ 
 គុកនគរ ោងឡ ើងអាំរីថ្ែបាយឡគ្កៀម មានឡគ្គឿងលមអោថ បតយកមែតចិតួចឡ្វើអាំរីថ្ែភ្កដ់បរ
មុមឡៅរិសខ្ងឡកើត តមបឡណាេ យអ័កែរីឡកើតឡៅលិចែូចគ្បាោរភ្នាំជ្សូីរ ឡមតេតដកវដែរ។ 
គ្បាោរឡនះសងឡ់ៅឡលើឡមឿនដែលមានរាងបួនគ្ជ្ងុគ្រដវង មានគ្បដវងបឡណាេ យោតសនាឹងរី

 
១

Im Sokrithy, 1998: 23.; Saveros Pou, 1991: 111-124. 
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ខ្ងឡកើតឡៅលិច ដវងជាងគ្បដវងររឹងោតសនាឹងរីខ្ងឡជ្ើងឡៅខ្ងតបូង។ គ្បាោរឡនះមានកាំដរង
រ័រាជុ្ាំវញិមួយជានឡ់្វើអាំរីថ្ែបាយឡគ្កៀមមានឡកាល ងទវ រឡចញចូលរីរ (ទវ រខ្ងឡកើត និងខ្ងលិច)។ 
កាំដរងរីឡកើតឡៅលិចមានគ្បដវង៣៥ដម៉ាគ្ត និងរីឡជ្ើងឡៅតបូងមានគ្បដវង២៥ដម៉ាគ្ត។ ខ្ងកនុងរីធ្លល កាំដរង 
មានតួប៉ាមកណាេ ល ឬអាេជាតួប៉ាមសាំខ្ន់ព្នគ្បាោរ ដោយឡគមនិសង់ឱ្យសថិតឡៅចាំកណាេ លឡរ 
ឡពាល គឺសង់ឱ្យមិតឡៅខ្ងលិចបនេិច ឡែើមបឱី្យដននកខ្ងមុមមានធ្លល គ្ស ះគ្សួលឡរៀបជាយ៉ាមួយ
មកខ្ងមុមដែលជាលកខណៈរិឡសសព្នរចនាបថ្ឃ្ល ាំងឡៅថា “មណឌ ប”។ ឡៅខ្ងមុមឡកាល ងទវ រ
ខ្ងឡកើតនិងខ្ងលិច ឡគបានឡ្វើកគ្មាលថ្ែបាយឡគ្កៀមជានលូវឡែើរឡឆព ះមកកានតួ់ប៉ាមកណាេ លឬ
តួប៉ាមសាំខ្ន់ (រូបឡលម១-២)។ ឡៅរិសអាឡគនយ៍ព្នតួប៉ាមកណាេ ល ឡយើងឡ ើញមានអាោរមួយដែល
មានែាំបូលជារាងែាំបូលរូកដែលឡគឡៅថា ឡោព្គ្ត ឬបណាា ល័យ ដបរមុមឡៅរិសខ្ងលិច
បង្រ្រា សជាមួយតួប៉ាមកណាេ ល (រូបឡលម៣)។ ឡៅដកបរឡោព្គ្ត មានអាោរតូចមួយដែលអនក
គ្សុកឡៅថា “អាោរគុកសាំឡៅ” សង់ឡៅឡគ្ៅបរឡិវណគ្បាោរ ដកបរកាំដរងខ្ងតបូងតួប៉ាមព្ន
កណាេ ល ឡ ើយឡៅរិសខ្ងឡជ្ើងព្នអាោរគុកសាំឡៅ មានឡ្ះជ្រជ ាំងឡ វ្ើជាគ្ចកឡចញចូលដតមួយ
ដបរមុមមករកតួប៉ាម្ាំកណាេ ល (រូបឡលម៤)។ ឡៅចាំខ្ងមុមគ្បាោរ ឡគបានជ្ីកគ្សះចាំនួនប ី
ដែលកនុងឡនាះគ្សះតូចរីរឡៅអមនលូវចូលខ្ងឡកើតព្នគ្បាោរ អនកគ្សុកឡៅថា គ្សះគ្សង ់ និង
គ្សះដកវ ដែលគ្សះតូចទ ាំងរីរមានគ្បដវងររឹង៣០ដម៉ាគ្ត និងបឡណាេ យ៨៨ដម៉ាគ្ត។ ឡៅរិស
ពាយរយមានគ្សះមួយឡរៀតអនកគ្សុកឡៅថា គ្សះយយដកវ។២  
 តួប៉ាមកណាេ លព្នគុកនគរ មានរាងបួនគ្ជ្ុងឡសែើ មានកមពស់១២ដម៉ាគ្ត ដែលឡគសង់ឡ ើង
ឡោយតឡគ្មៀបថ្ែបាយឡគ្កៀមឡ្វើជាជ្រជ ាំងបួនផ្ទ ាំង  ុ ៊ុំរ័រាបនទប់ខ្ងកនុង ដែលមានរាងបួនគ្ជ្ុងឡសែើ
ឡលើឡមឿនរាងកាកបារ (រូបឡលម៥) ឡ ើយឡៅតមគ្ជ្ុងដកងព្នជ្រជ ាំងតួប៉ាមមានលមអឡោយកាច់
ោរឡរើសូគ្តបគី្ជ្ុង។ ឡៅឡលើជ្រជ ាំងគ្បាោរទ ាំងបួនគ្ជ្ងុឡនះ ឡគយកតួគ្បាោរមកបគ្ងមួខ្ន ត 
ឬបនថយខ្ន ត រួចោកត់គ្មតួជាជាន់ថាន ក់ចាំនួនបួនជាន់មានរាងសេួចឡៅឡលើរ ូតែល់រីបញ្ាប់។ ឡគ 
បានយកផ្ទ ាំងថ្ែភ្កមួ់យមានរាងបួនគ្ជ្ងុឡសែើមកបនេុបបរិភ្ជតិរីឡលើ។ តួប៉ាមកណាេ លឡនះ មានគ្ចក
ឡចញចូលដតមួយគត់ គឺឡៅរិសខ្ងឡកើត ឆ្លងកាតឡ់ោយអនេរាលមលី និងមណឌ បមួយ។ លកខណៈ
ព្នតួប៉ាមកណាេ លគុកនគរ មានលកខណៈែូចោន ឡបះបិតជាមួយតួប៉ាមកណាេ លព្នគ្បាោរភ្នាំជ្ីសូរ 
ឡមតេតដកវ។  

 
២ ិុន ឡោភ្័ណ, ដកវ គីណាល់, ឡោ សុគនាា រ,ី ១៩៩៨: ៩៨។ 
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 ចាំដណក អាោរគុកសាំឡៅ ដែលឡៅចាំកាំដរងខ្ងតបូងែូចបានឡរៀបរាប់ខ្ងឡលើ គមឺានរាង
បួនគ្ជ្ុងគ្រដវង សង់ឡលើឡ ឿនមួយកមពស់១,១០ដម៉ាគ្ត ដែលឡ ឿនឡនះឡគបានសង់ជ្រជ ាំងរីរផ្ទ ាំង
កមពស់ ២,៩០ដម៉ាគ្ត  ុ ៊ុំរ័រាជាបនទប់ មានែាំបូលរាងឡកាងគ្ក ូប ឡោយឡរៀបបនេុបែុាំថ្ែបាយឡគ្កៀម
បងខិតចូលោន ។ អាោរឡនះ មានគ្ចកឡចញចូលដតមួយគតគ់ឺឡៅជ្រជ ាំងខ្ងឡជ្ើង។ ឡៅអាោរឡនះ
មានគ្បឡោងចាំនួន ៤៦ ដែលឡោក Lunet De Lajonquière បានគ្បែូចឡៅនឹងគ្ចកសគ្មាបប់ាញ់ 
ឡៅតមជ្រជ ាំងោតូរបស់អឺរ ៉ាុប។៣ ឡៅចាំកណាេ លជ្រជ ាំងខ្ងតបូង មានរបងហូររឹកមួយមានចាំរួយ
ឡលៀនឡចញមកឡគ្ៅ ឡ ើយដននកខ្ងកនុងមានរាងោតគ្តបា៉ា ត្ាំ។  
 ឡោយដ ក ដននកតុបដតងលមអោថ បតយកមែព្នគុកនគរ មិនសូវមានលកខណៈសមបូណ៌ដបប
ែូចគ្បាោរែព្រៗឡរៀតឡរ ឡគ្ពាះកោងឡ ើងរីថ្ែបាយឡគ្កៀម ឡមាល៉ា ះឡ ើយឡគមិនអាចឆល កជ់ា
កាច់លមអបានឡគ្ចើនែូចគ្បាោរោងអាំរីថ្ែភ្កឡ់នាះឡរ។ ប៉ាុដនេ សិលបករកប៏ានយកថ្ែភ្កម់កឡគ្បើ
គ្បាស់ឡលើការលមអព្នគ្បាោរឡនះមលះដែរ ែូចជា ដនេរទវ រ សសរឡផ្អ ប បលល័ងក។ កនុងឡនាះ ឡយើងកត់
សមាា ល់ឡ ើញថា ឡោជាង និងសសរឡរគ្ជ្ គឺសិលបករបានឆល ក់ោប់ថ្ែបាយឡគ្កៀមលមអដតមេង។ 
 ដនេរទវ រគុកនគរ គឺឡ ើញមានឡៅសល់ដតមួយប៉ាុឡណាា ះ ឡពាល គឺឡៅយ៉ាគ្ចកចូលតួប៉ាម 
កណាេ ល។ ដនេរទវ រឡនះ លមអឡោយែង្នូរាងែូចរមពក់ដែលខ្ងចុងរាងគួចឡ ើងឡលើ ដននកខ្ងឡលើ 
និងខ្ងឡគ្កាមលមអឡោយកាច់ជាកាច់សលឹកឡ ើ រ ាំឡយលផ្ក  ដននកកណាេ លមានរូបគ្រះឥង្រ្នទគង់
ឡៅឡលើែាំររីាវត៌ សថិតឡៅអនេរកាលរវាងរចនាបថ្ឃ្ល ាំង និងបាភួ្ន ស.វ.រី១១(រូបឡលម៦)។ ចាំដណក 
ឡោជាងមានលមអឡៅគ្ចកចូលព្នមណឌ បខ្ងមុមតួប៉ាមកណាេ ល ឡគឡគ្បើគ្បាស់ថ្ែបាយឡគ្កៀមឆល ក់
ឡចញជារូបរាងឡោជាងដតមេង មានរាងគ្រនង់នាគ ឡ ើយរុាំសូវមានលមអអវីឡ ើយ។ ែងមលួននាគ 
ឡគឆល ក់កនុងកាយវកិាររត់ដរនែងមលួន បតដ់បនជួ្បោន ឡៅដននកកនទុយ ឡ ើយឡៅដននកខ្ងចុងមាន
លមអជានាគកាលគ្បា ាំ(រូបឡលម៧)។ លកខណៈឡោជាងរឡបៀបឡនះ   មានលកខណៈែូច ឡោជាង
ឡៅគ្បាោរភ្នាំជ្ីសូរ  គ្បាោរវតេបាដសត  គ្បាោរឯកភ្នាំ និងគ្បាោរគ្រះវោិរដែលសុរាសឹងជា 
សាំណង់កនុងរជ្ជកាលគ្រះបារសូរយវរ ែន័រី១ នាស.វ.រី១១។៤ ឡោយដ កសសរឡរគ្ជ្គុកនគរ គជឺា
ថ្ែបាយឡគ្កៀម ដែលោប់ជារាងគ្បាាំបីគ្ជុ្ងឡោយរុាំមានកាច់លមអអវីទ ាំងអស់។ ប៉ាុដនេសសរឡផ្អ បវញិ
ជាថ្ែភ្ក ់ ដែលលមអឡោយកាចផ់្ក ភ្ញីរាងជាគ្តបក ូកតឡគ្មៀបោន រីឡគ្កាមែល់ឡលើយ៉ា ងគ្បណិត 
ឡៅកនុងផ្ទ ាំងគ្តបក ូកនីមួយៗឡៅព្នទខ្ងកនុងមានលមអជារូបគង់ដភ្ននដែលឡៅគល់  

 
៣

Lajonquière, 1902: 207. 
៤ ិុន ឡោភ្័ណ, ដកវ គីណាល់, ឡោ សុគនាា រ,ី ១៩៩៨: ១១៩។ 
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សសរឡផ្អ បដននកខ្ងតបូង មានលមអរូបគ្រះគ្កសឹណគ្រភ្នាំឡោវ ៌្ ន (រូបឡលម៨) និងឡៅគល់សសរដននក
ខ្ងឡជ្ើងលមអជាចមាល ក់ឡត។ 
 ជារួមមក ឡទះបីគ្បាោរឡនះរុាំមានឡសសសល់សិោ្រកឹក៏ឡោយ កឡ៏យើងអាចសិកា
តមរយៈការសិកាឡគ្បៀបឡ្ៀបរចនាសមព័នាបលង់ជារូឡៅព្នគ្បាោរ បឡចាកឡរសព្នការកោងកាច់លមអ
ឡនែងៗព្នគ្បាោរ ឡគសននិោា នថា គុកនគរ រាំនងកោងឡ ើងកនុងរជ្ជកាលគ្រះបារសូរយវរ ែន័រី១ 
(គ.ស.១០០២-១០៤៩) នាស.វ.រី១ ឡពាល គឺរាំនងមានអាយុកាលគ្បោក់គ្បដ លោន ជាមួយ
គ្បាោរភ្នាំឡជ្ើងព្គ្រឬភ្នា្ំ ាំ ឡមតេកាំរង់្ ម គ្បាោរភ្នាំជ្ីសូរ (ឡមតេតដកវ) គ្បាោរវតេបាដសត និង
ឯកភ្នាំ (ឡមតេបាតែ់ាំបង) ។ល។ កនុងអនេរកាលរវាងរចនាបថ្ឃ្ល ាំង ឬបាភួ្ន ឡ ើយឧរទិសឡៅែល់
លរាិគ្រ ែញ្ញោសនា (រាំនងនិកាយគ្រះឥសូរ)៕ 

ឯកសារដោង 
ដកវ គីណាល់,  ិុន ដសាភ័ណ, ដហា សុគ ា រ ី
 ១៩៩៦, រួមេដំណកសិកាសណំងព់្រះបាទសូរយវរ មន័ទី១, ភនដំរញ។ 
Im Sokrithy 

1998, Réseaux routiers et moyens de transport á l’époque angkoienne du IXéme au 

XIVéme, Phnom Penh. 

Lunet De Lajonquière 

 1902, Inventaire descriptive des monuments du Cambodge, Tome I, Paris. 

Saveros Pou 

1991, Les noms de monuments khmers, BEFEO, Vol 78, Paris. 
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រូបឡលម៨៖ ចមាល ក់គ្រះគ្កឹសណគ្រភ្នាំឡោវ ៌្ នឆល ក់ឡៅឡលើគល់សសរឡផ្អ បខ្ងតបូងគុកនគរ 
រូបថ្ត ៖ ព្ថ្ ្ងឡម៉ាង 

រូបឡលម៧៖ ឡោជាងគុកនគរ រូបថ្ត ៖ ព្ថ្ ្ងឡម៉ាង 


