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តួ្នាទីចម្លា ក់តោតៅកនុងសិល្បៈខ្មែរ 
តៅកនុងបរសិ្ថថ ន តោគជឺាសត្វចតុ្បាទមួយប្បតេទរស់តៅកនុងព្ប្ៃ ម្លនម្លឌធ ំត ើងបួន អងគុយ

តល្ើប្ត្គាកតប្ោយ ឬឈរតៅតល្ើត ើងតប្ោយ ម្លនចងកូមគួរឱ្យខ្លា ច ត ើយតគដឹងថាសត្វតោម្លន
ដបូំងតៅសមយ័េាីអូខ្សន ប្បខ្ ល្ ៥ - ១.៨ លានឆ្ន មុំន កនុងទវីបអាប្ៃិច ប្បហាក់ប្បខ្ ល្នឹងោរ
តកើត្ត ើងព្នៃូ មនុសសខ្ដរ។១ ប៉ុខ្នែ តៅកនុងសិល្បៈវញិ សត្វតោ តដើរតួ្នាទីជាសត្វតទវកថាព្ន
ស្ថសនាតសសងៗ ទងំប្ៃះៃុទធស្ថសនា និងប្ៃ ែញ្ញស្ថសនា។ តត្ើចម្លា ក់តោតៅកនុងសិល្បៈខ្មែរ ម្លន
តួ្នាទីដូចតមែចមាះ? 

តៅកនុងល្ទធិប្ៃះៃុទធស្ថសនា ោល្ៃីរវងស.វ.ទី៣មុនប្គឹសែសករា  តៅកនុងប្សុកឥណ្ឌា នា
រ ជោល្ប្ៃះបាទអតស្ថក (កសប្ត្ដល៏្បរីបស់ឥណ្ឌា បុរាណ) ប្ទង់បានកស្ថងសសរមួយខ្ដល្តៅ
ខ្សនកខ្លងតល្ើឆ្ា ក់រូបសត្វតោចនួំនបី។ ោរឆ្ា ក់រូបតោតៅខ្លងតល្ើសសរខ្បបតនះ កនុង តំនឿថា សត្វ
តោជាសត្វអាចប្គ ឹម ឬខ្ប្សកតោយអនុភាៃខ្លា ងំោា និងប្បកបតោយអណំ្ឌច កនុងនយ័ថា ោរសាយ
ប្ៃះៃុទធស្ថសនាតៅោន់ៃិេៃតលាកឱ្យោន់ខ្ត្សុះស្ថយបខ្នថមតទៀត្។២ តៅកនុងប្សុកឥណ្ឌា  តគតប្ចើន
យល់្ថា តោ គឺជានិមិត្ែរូបព្នសនែត្ិវងសតសែច និងជានិមតិ្ែរូបព្នចាបប់្ៃះៃុទធស្ថសនា តោយស្ថរ
ខ្ត្អណំ្ឌចឫទធ នុភាៃ និងោរសខំ្ដងធម៌តទសនារបស់ប្ៃះៃុទធអងគម្លនអណំ្ឌចដូចសខ្ប្មកសត្វ
តោ។៣  

ចខំ្ណក តៅកនុងប្ៃ ែញ្ញស្ថសនាវញិ តគយល់្ថាតោ គឺជាសត្វខ្ដល្ម្លនភាៃោា ហាន ម្លន
អណំ្ឌចខ្លា ងំោា  ជាតសែចព្នសត្វចតុ្បាទ រស់តៅខ្លងត ើងេនសុំតមរុខ្ដល្ជាសនូល្ព្នចប្កវល្ ខ្ដល្
ម្លនតួ្នាទីជាឆ្ែ ចំោំរពារេនបំ្ៃះសុតមរុខ្ដល្ជាទីស្ថថ នរបស់តទៃនិករទងំ ៣៣ គង់តៅ។៤ 
តោយស្ថរគនិំត្តនះត ើយ តយើងត ើញចប់ៃីរវងសត្វត្សរទី៍៧ មក តគនិយមឆ្ា ក់រូបសត្វតោជា
ចម្លា ក់កែី ជាបដមិ្លកែីតៅោមប្បាស្ថទខ្មែរ តប្ពាះតគយល់្ថាសត្វតោជាឆ្ែ តំៅចោំរពារស្ថថ នរបស់
អាទិតទៃ (ប្បាស្ថទ គជឺាទីស្ថថ នរបស់អាទិតទៃ)។ ឧទ រណ៍ តៅត្បំនប់្បាស្ថទសបូំរព្ប្ៃគុក     
ស.វ.ទី៧ តគខ្ត្ងឆ្ា ក់រូបសត្វតោម្លនស្ថា ប លាយ ជំាមួយសត្វម្លនតត្ ៈតសសងៗតទៀត្ដូចជា 
ប្គុឌ តសះ កនិនរ ប្ទវមិ្លនអខ្ណែ ត្ខ្ដល្តគឆ្ា ក់តៅោម ញ្ជ ងំប្បាស្ថទ (រូបតល្ម១)។ គនិំត្តនះតៅ

 
១

 លាង សីុណ្ឌ ំ២០០៧។ 
២

 Nikam & Richard 1978. 

៣ 
Badam & Sathe 1991.  

៤ 
Roveda 2005.  
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ខ្ត្បនែរ ូត្ដល់្សមយ័តប្ោយតទៀត្ ឧទ រណ៍ ចម្លា ក់ថ្ែទប្មសិវបាទមួយរកត ើញតៅប្បាស្ថទ
កៃំង់ប្ៃះ តមត្ែកៃំងឆ់្ន ងំ ស.វ.ទី៨ (រូបតល្ម២) តគឆ្ា ក់រូបតោចនួំន ៧២ តៅ ុវំញិថ្ែ តប្ពាះថ្ែតនះ
ត្ណំ្ឌងឱ្យទីស្ថថ នរបស់ប្ៃះឥសូរខ្ដល្ជាអាទិតទៃកៃូំល្ព្នប្ៃ ែញ្ញស្ថសនា តម្លា៉ ះត ើយ តោ
ខ្ដល្តគឆ្ា ក់មកតនះ គជឺាឆ្ែ តំៅចោំរពារសណំងដូ់ចគាន ខ្ដរ។ តប្ៅៃីចម្លា កទ់ងំនះ តយើងត ើញ
ម្លនសិល្បករឆ្ា ក់រូបតោតធវើជាបដមិ្លតៅឈរចយំាមប្បាស្ថទ ឧទ រណ៍ បដមិ្លតោរកត ើញតៅ
ប្បាស្ថទតលាក (រូបតល្ម៣) តមត្ែកៃំង់ធ ំ(ស.វ.ទី៨) បដមិ្លតោតៅប្បាស្ថទេូមិប្បាស្ថទ (រូបតល្ម៤) 
(ស.វ.ទី៨) បដមិ្លតោតៅប្បាស្ថទតោ សបូំរព្ប្ៃគុក (រូបតល្ម៥) (ចុងស.វ.ទី៨)។ លុ្ះមកដល់្
សម័យអងគរ ោរឆ្ា ក់បដមិ្លតោជាឆ្ែ ោំរពារសណំង់តនះម្លនភាៃតៃញនិយមយ៉ាងខ្លា ងំ តប្ពាះតគ
ត្មកល់្រូបតោតៅខ្លងមុមតសទើរខ្ត្ប្គប់ប្បាស្ថទតៅត ើយ ឧទ រណ៍ បដមិ្លតោតៅប្បាស្ថទដរំ ី
ត្បំន់តោះតករ (រូបតល្ម៦) បដមិ្លតោតៅប្បាស្ថទប្ៃះវហិារ (រូបតល្ម៧) បដិម្លតោតៅប្បាស្ថទ
បាយ័នែ (រូបតល្ម៧)។  

តប្ៅៃីោរឆ្ា ក់រូបតោជាឆ្ែ យំាមសណំង់តទៃ ចម្លា ក់តោតៅកនុងសិល្បៈខ្មែរក៏តដើរតួ្នាទី
ជាយាន និំះរបស់តទៃតៅកនុងប្ៃ ែញ្ញស្ថសនាតទៀត្សង ដូចជា យាន និំះប្ៃះឥសូរ ប្ៃះនាង    
ទុគ៌ា ប្ៃះតកតុ្។ល្។៥ ជាក់ខ្សែង រូបប្ៃះឥសូរ ះិតោតៅតល្ើខ្សែរទវ រប្បាស្ថទេនតំ ើងព្ប្ៃ ស.វ.ទី៧ 
(រូបតល្ម៨) រូបតោឆ្ា កជ់ាប់ត ើងទប្មប្បាស្ថទប្បាងគ ត្បំន់តោះតករ ស.វ.ទី៩ (រូបតល្ម៩) ចម្លា ក់
តោជាយាន និំះប្ៃះនាងទុគ៌ា រកត ើញតៅសបូំរព្ប្ៃគុក (រូបតល្ម១០) ចម្លា ក់តោជាយាន និំះ
ប្ៃះតកតុ្តៅតល្ើខ្សែរទវ រប្បាស្ថទវត្ែប្បាស្ថទ (តៅស្ថរមនទីរតមត្ែព្ប្ៃខ្វង) ស.វ.ទី១០ (រូបតល្ម១១)។  

តប្ៅៃីតនះតទៀត្ តយើងត ើញថា ចម្លា ក់តោមួយចនួំនតៅោមប្បាស្ថទខ្មែរ តគអាចឆ្ា ក់ត ើង
កនុងភាៃជាល្មអស្ថថ បត្យកមែ។ ឧទ រណ៍ ចម្លា ក់តោតៅតល្ើខ្សែរប្បាស្ថទបនាទ យប្សី ស.វ.ទី១០ 
(រូបតល្ម១២) ចម្លា ក់តោតល្ើខ្សែរប្បាស្ថទតមបុណយខ្លងតកើត្ ស.វ.ទី១០ (រូបតល្ម១៣)។  

ជារួមមក តយើងត ើញថាចម្លា ក់តោខ្ដល្តគោកត់ៅោមសណំង់ប្បាស្ថទបុរាណខ្មែរតៅ
សម័យបុរាណ គឺតោយស្ថរតគគិត្ថាសត្វតោជាតសែចព្នសត្វចតុ្បាទខ្ដល្ម្លនអនុភាៃខ្លា ងំៃូខ្ក
រស់តៅខ្លងត ើងេនបំ្ៃះសុតមរុជាទីស្ថថ នអាទិតទៃគងត់ៅ តម្លា៉ ះត ើយតៅតៃល្តគឆ្ា ក់សត្វតោោក់
តៅខ្លងមុមប្បាស្ថទ គមឺ្លនតួ្នាទីជាឆ្ែ ចំ ំយំាមរាល់្សភាវៈអាប្កកទ់ងំឡាយណ្ឌខ្ដល្ប៉ុនបង៉
ចូល្ប្បាស្ថទនិងជាទូតៅតយើងត ើញថាបដិម្លតោតប្ចើនោក់តៅជាមួយសត្វដរំ ី ប្គឌុ និងនាគ។ 

 
៥ ម៉ង់ វ៉លី្ ២០២១ និង ២០២២។ 
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តល្ើសៃីតនះ ចម្លា ក់តោទងំតនាះក៏តដើរតួ្នាទីជាយាន និំះរបស់តទៃតសសងៗតៅកនុងល្ទធិប្ពា ែណ៍
ស្ថសនា ដូចជា ប្ៃះឥសូរ ប្ៃះនាងទុគ៌ា ប្ៃះតកតុ្ ។ល្។ តប្ៅៃីតនះតទៀត្ ចម្លា ក់តោក៏ម្លនតួ្នាទី
ជាកាចល់្មអរបស់ប្បាស្ថទ ឬតល្ើកត្តមកើងអនុភាៃប្បាស្ថទឱ្យោន់ខ្ត្ជាសណំង់ខ្ដល្មពងម់ពស់។ 
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