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បដិមាទទពស្រីលត្់ជង្គង្់រកទ ើញទៅស្ាសាទស្ពះខន័ (អង្គរ) 
បដិមាទនះ រកទ ើញទៅទោបុរទី៤ កនុង្បរទិេណស្ាសាទស្ពះខន័ ត្បំន់អង្គរ ទៅកនុង្ឆ្ន ំ

១៩២៩ ទោយស្កុមអនកស្សាេស្ាេសាលាារងំ្ចុង្បូព៌ា ស្បទទរ ទ ើយរពវថ្ងៃកពុំង្ោក់តងំ្
បង្ហា ញទៅកនុង្សារមនទីរាត្ិ គីទម ស្បទទរារងំ្។1 បដិមាទទពស្រីទនះ សាង្អពីំងមភក់ មាន
កមពរ់ ១២៥រ.ម. េជិជមាស្ត្ ៤៨រ.ម. អង្គុយលត្់ជង្គង្់ទៅទលើទជើង្ទស្ម កនុង្ទស្មង្់ស្ពះភក្រកតរមឹង្
សាម ធ រមាធិ ឬទោរពដល់ស្ពះ និង្ារិលបៈរចនាបងាយ័នត ចុង្រ.េ.ទី១២ ឬទដើមរ.េ.ទី១៣។ 
កនលង្មក អនកស្សាេស្ាេតត្ង្ានរននិោា នថា បដិមាទទពស្រីលត្់ជង្គង្់ទៅកនុង្រចនាបងាយ័នត
ទនះ គឺារូបរណំាក (Portrait-Statue) ត្ណំាង្ស្ពះនាង្ជ័យរជទទេ ីតដលស្ត្ូេាស្ពះមទ រីទី១ 
របរ់ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧។ ទត្ើការរននិោា នរបរ់អនកស្សាេស្ាេទោង្ទៅទលើអវី? ទ ើយទត្ើមាន
ការរននិោា នទសេង្ទទៀត្ោ៉ង្ដូចទមតចខលះ?  

ទៅកនុង្ឆ្ន ១ំ៩៤៣ ទលាក Goerge Coedès ានររទររទរៀេទៅមួយរតីពី «ការតណនាឱំ្យ
សាគ ល់អង្គរ»។ ទៅកនុង្ជពូំកទី៣ ទលាកានរននិោា នថា «រូបបដិមាថ្នមួយចនួំនដូចាស្ពះេរិណុ  
ស្ពះរិេ និង្ស្ពះដថ្ទទទៀត្ទៅរម័យអង្គរ ភាគទស្ចើន គឺារូបត្ណំាង្ឱ្យទរតច ស្ពះអង្គមាា រ់ និង្
ឥរេរជនាន់ខពរ់ តដលត្ណំាង្កនុង្រូបភាពាស្ពះ»។2 ការរននិោា នទនះ ទលាកទោង្ទៅទលើ     
ភរតុតង្រិលាចារកឹាទស្ចើនចាប់ពីរ.េ.ទី៩ ដល់ទី១៣។ ឧទា រណ៍ ទៅស្ាសាទាគង្ ទរតច
ានកសាង្លិង្គមួយទោយស្បរិទធនាមថា «ឥទក្រនទរវរ» មានន័យថា ស្ពះនាមទរតចឥក្រនទេរ មន័ បូក
ាមួយ ស្ពះនាមស្ពះឥរូរ។3 ទៅស្ាសាទស្ពះទោ និង្លថ្ល តួ្ប៉មនីមួយៗ ទរតចឥក្រនទេរ មន័ និង្   
យទសាេរ មន័ ានកសាង្ និង្ត្មកល់រូបបដិមាត្ណំាង្ឱ្យស្ពះរជញាត្ិេង្េរបរ់ស្ទង្់ ទោយស្ពះញាត្ិ
េង្េទភទស្បុរភាជ ប់ស្ពះនាមខាង្ចុង្ទោយ «ឥរវរ» និង្ស្ពះញាត្ិេង្េទភទស្រីភាជ ប់ស្ពះនាមខាង្ចុង្
ទោយ «ទទេ»ី4។ មកដល់រ.េ.ទី១២ ទលាក Coedès យល់ថាស្បថ្ពណីសាង្រូបរណំាកត្ណំាង្ឱ្យ
ទរតច និង្រជេង្េទៅតត្មានបនត ទោយផ្លល រ់បតូ រការភាជ ប់ខលួនពីទទពស្ព មញ្ញសារនាទៅាទទព
ស្ពះពុទធសារនាេញិមតង្។ ឧទា រណ៍ ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ សាង្ស្ាសាទាយ័នតាស្ាសាទ
រជយត្មកល់ស្ពះពុទធស្បក់នាគស្ពះនាម «ជ័យពុទធមហានាង» ត្ណំាង្ឱ្យស្ទង្់ កសាង្ស្ាសាទតស្ព ម
ត្មកល់រូបរណំាកស្ាាា ារមីត្ណំាង្ឱ្យស្ពះមាតរបរ់ស្ទង្់ និង្កសាង្ស្ាសាទស្ពះខន័ត្មកល់

 
1 Dupont 1934. 
2 Coedès 1963. 
3 Coedès 1937. 
4 Coedès 1963. 
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រូបរណំាកស្ពះទពធិរត្វទលាទករូរត្ណំាង្ស្ពះបិតរបរ់ស្ទង្់។5 ទៅកនុង្ភរតុតង្រិលាចារកឹ
មួយចនួំនទៅកនុង្រជស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ ានទរៀបរប់អពីំការកសាង្រូបរណំាកទរតច និង្ស្ពះ
ញាត្ិេង្េ។ ាក់តរតង្ រិលាចារកឹស្ពះខន័ (K.485) តត្ង្ទោយស្ពះនាមឥក្រនទទទេ ីានទរៀបរប់អពីំ
ស្ពះនាង្ជ័យរជទទេ ី ានសាង្រូបរណំាកស្ពះសាវ មីរបរ់ស្ពះនាង្ទៅទពលស្ទង្់ទៅទធវើរក្រង្ហគ ម
ទៅស្បទទរចាមប៉ និង្ានកសាង្រូបរណំាកសាច់ញាត្ិាទស្ចើនទទៀត្ ទ ើយទស្កាយមកទទៀត្
ទៅទពលស្ពះនាង្ជ័យរជទទេាីអគគមទ រីទី១របរ់ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ ានទសាយទិេង្គត្ទៅ 
ស្ពះនាង្ឥក្រនទទទេសី្ត្ូេាអគគមទ រីទី២របរ់ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ ានកសាង្រូបរំណាកស្ពះនាង្
ជ័យរជទទេ ី និង្រូបរណំាកស្ពះនាង្ផ្លទ ល់ខលួន។6 ទលើរពីទនះ រិលាចារកឹស្ាសាទបនាទ យឆ្ម រ 
(K.227) ានទរៀបរប់អពីំស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ ានបញ្ជជ ឱ្យកសាង្រូបរណំាកអនករញ្ជក (អនក
រញ្ជក) ទាងំ្បួន និង្ស្ពះរជបុស្ត្របរ់ស្ពះអង្គ ទដើមបរីឭំកពីគុណូបការៈដ៏អង្់អាចកាល ហានរបរ់
អនកទាងំ្ស្ា ំតដលានចូលចបំង្ជួយរទក្រង្ហគ ះស្ពះាទយទសាេរ មន័ទី២ ពីការដទណតើ មរជយរបរ់ជន
កបត្់។7   

ទ តុ្ដូទចនះទ ើយ ទោង្ទៅតមការរននិោា នខាង្ទលើ អនកស្បេត្តិរិលបៈាទស្ចើនានឯកភាព
ោន ចាត្់ទុករូបរណំាកមួយតដលកនុង្ទស្មង្់ាបុររមានមាឌមា ំ ទងៃ កមុខបនតិចកនុង្ទស្មង្់រមឹង្
សាម ធ ឬរមាធិ អង្គុយតពនតភនន ារូបរំណាកត្ណំាង្ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ ទស្ពះបដិមាទនាះ
មានលកខណៈតបលកពីរូបទទពទសេង្ៗតដលធ្លល ប់ជួបទៅកនុង្រម័យអង្គរ8។ ទោយតែក ទោង្តម
រិលាចារកឹស្ាសាទភិមានអាការ អនកស្សាេស្ាេមួយចនួំនក៏ានយល់ថា រូបបដិមាទទពស្រីលត្់
ជង្គង្់តដលទយើង្ទលើកមករិកាទនះ គឺារូបរណំាកត្ណំាង្ស្ពះនាង្ជ័យរជទទេ ី តដលស្ត្ូេា
អគគមទ រីទីមួយរបរ់ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧9 (រូបទលខ១-៤)។ ប៉ុតនត បដិមាទនះទៅទលើភនួង្រក់ ទគ
ទ ើញមានរូបស្ពះពុទធអមិត្ភៈ (រូបទលខ៥) ដូទចនះទ ើយ បដិមាតដលទគយល់ថារូបត្ណំាង្ស្ពះនាង្
ជ័យរជទទេទីនាះានភាជ ប់ខលួនាមួយនឹង្ទទព គឺស្ពះទពធិរត្វស្ាាា ារមី។ អនកស្សាេស្ាេាទស្ចើន
ពនយល់ថា ការតដលរូបបដិមាត្ណំាង្ស្ពះនាង្ជ័យរជទទេមីានរូបរង្រគម និង្លត្់ជង្គង្់រមឹង្សាម ធ
ទនះ គឺស្បត លរិលបករចង្់ភាជ ប់ដល់ការតដលស្ពះនាង្មានស្ពះស្បឈួនមុនទពលស្ពះនាង្ទសាយ
ទិេង្គត្ ទ ើយទៅទពលស្បឈួនស្ពះនាង្តត្ង្តត្ទៅទោរពស្ពះ។10  

 
5 Polkinghorne et al. 2013. 
6 Coedès 1950. 
7 Coedès 1951. 
8 Christope 2000. 
9 Baptise and Zéphir 2008. 
10 Baptise and Zéphir 2008. 
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ទទាះបីាោ៉ង្ណា ទលាកស្រី Ashley Thompson យល់ថា ការខវះខាត្ព័ត្៌ាមានបញ្ជជ ក់ពី
រិលាចារកឹអពីំរូបបដិមានីមួយៗ គឺទៅតត្ាភាពរមុគសាម ញកនុង្ការកណំត្់រូបបដិមានីមួយៗថា
ពិត្ារូបត្ណំាង្ឱ្យស្ពះមហាកេស្ត្ ស្ពះអង្គមាា រ់ ស្ពះរជេង្េ និង្ឥរេរជនាន់ខពរ់ ឬក៏អត្់។ 
ទលាកស្រីានរង្កត្់ធៃន់ទៅទលើ “មុខ” ទស្ពះមុខមនុរេមាន ក់ គឺមានលកខណៈោច់ទោយតែកមិន
ដូចោន ទនាះទែើយ។ ប៉ុតនតមុខរបរ់បដិមាតដលានរកទ ើញទៅកនុង្រចនាបងាយ័នត គឺទស្ចើនតត្មុខ
បុររមានទស្មង្់ដូចមុខតដលទគរននិោា នថាាស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ និង្មុខទទពស្រីមួយចនួំន
ទស្ចើនតត្មុខដូចរូបទទពស្រីលត្់ជង្គង្់តដលទយើង្កពុំង្យកមកពិភាកាទៅទពលទនះ។ ទលាកស្រី
ានោក់ារណួំរថា ទត្ើទ តុ្អវីានាទគកសាង្រូបទទពស្រីទនះកនុង្ទស្មង្់លត្់ជង្គង្់? ទត្ើស្ពះ
អគគមទ រីតដលធ្លល ប់តត្មានទគទោរព ស្ត្ូេមកលត្់ជង្គង្់ទោរពទគដូទចនះទៅេញិឬោ៉ង្ណា? 
ទលាកស្រីក៏ានទស្បៀបទធៀបរូបទនះាមួយបដិមាចនួំនពីរ។ បដិមាទី១ (រូបទលខ៦) គឺារូបបដិមា
ស្ពះនាង្លកេមកីនុង្រចនាបងាយ័នត រ.េ.ទី១២-១៣ មានរូបរង្រគម ឈរទលើទស្មមួយ ស្ពះ រត
ទាងំ្ពីរកាន់ផ្លក ឈូក តដលទស្មង្់មុខនិង្រូបរង្ដូចរូបបដិមាទទពស្រីលុត្ជង្គង្់រុទធសាធតត្មតង្ 
ដូទចនះទ ើយ ទលាកស្រីោក់រណួំរថា ទត្ើទយើង្គួរទៅបដិមាទនះាស្ពះនាង្លកេមកីនុង្រចនាបង  
ាយ័នត? ឬទៅបដិមាទនះថាារូបរនង្ស្ពះនាង្ជ័យរជទទេ?ី បដិមាទី២ (រូបទលខ៧) ទលាកស្រី
ានទលើកយករូបបដិមាមួយកនុង្ទស្មង្់ាស្ពះពុទធកនុង្ទស្មង្់ស្ពះកាយាកូនទកមង្ ទរលៀករពំត្់ដូច
ទទពស្រីទៅកនុង្រចនាបងាយ័នត ប៉ុតនតមានមុខដូចរូបត្ណំាង្ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ទៅេញិ ដូទចនះ
ទ ើយទលាកស្រីោក់រណួំរថា ទត្ើរូបបដិមាទនះាស្ពះមទ រីរបរ់ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧? ឬក៏
ចាត្់ទុករូបទនះាអនាគត្កូនរបរ់ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧។ ទលាកស្រីក៏ានទលើកឧទា រណ៍អពីំ
ថ្ស្ត្ទទពថ្នស្ពះពុទធសារនាមហាោនកនុង្រជជកាលស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ មកពិភាកាតដរ តដលា
ទូទៅទគគិត្ថាទលាទករូរគឺត្ណំាង្បិតរបរ់ទរតច ស្ាាា ារមីត្ណំាង្មាត និង្រូបស្ពះពុទធ
ត្ណំាង្ទរតច។ ប៉ុតនតទលាកស្រីោក់រំណួរថា ទត្ើទ តុ្អីវានទគទទពស្ាាា ារមីតដលារូប
ត្ណំាង្មាតរបរ់ស្ពះពុទធ (មាតទរតច) តបរាគិត្ថាារូបត្ណំាង្ស្ពះមទ រីរបរ់ទរតចទៅ
េញិ11?  

ររុបារួមទៅ ការតដលទគរននិោា នថា រូបបដិមាទទពស្រី (ស្ាាា ារមី) លត្់ជង្គង្់ទនះ ា
រូបរណំាក (Portrait-Statue) ត្ណំាង្ឱ្យស្ពះនាង្ជ័យរជទទេ ី តដលស្ត្ូេាស្ពះមទ រីទីមួយ
របរ់ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ គឺទោង្ទៅទលើរិលាចារកឹស្ាសាទភិមានអាការតដលទរៀបរប់ថា
ស្ពះនាង្ឥក្រនទទទេ ីស្ត្ូេាមទ រីទី២របរ់ស្ពះាទជ័យេរ មន័ទី៧ និង្ស្ត្ូេាស្ពះរមបទង្កើត្របរ់ស្ពះ

 
11 Thompson 2016; 2020. 
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នាង្ជ័យរជទទេ ី ានកសាង្រូបរណំាកត្ណំាង្ស្ពះនាង្ជ័យរជទទេទីៅទពលតដលស្ពះនាង្
ទសាយទិេង្គត្។ ប៉ុតនតបដិមាទទពស្រីលត្់ជង្គង្់ទនះ ទយើង្អាចទមើលដឹង្ស្ត្ឹមថាារូបស្ពះទពធិរត្វ
ស្ាាា ារមី ទោយទោង្ទៅទលើស្ពះពុទធអមិតភៈទៅទលើសនួង្រក់ រឯីរិលាចារកឹបញ្ជជ ក់ថាារូប
រណំាកត្ណំាង្ឱ្យស្ពះនាង្ជ័យរជទទេ ីគឺមិនមានទនាះទទ។ ទមាល៉ ះទ ើយ ទទើបទលាកស្រី Ashley 

Thompson យល់ថា ការកណំត្់រូបបដិមាថាារូបរណំាកត្ណំាង្ គឺមានលកខណៈរមុគសាម ញ
ខាល ងំ្ណារ់ ទ ើយាទូទៅទបើមានរិលាចារកឹបញ្ជជ ក់អពីំបដិមាតត្មតង្ គឺាការស្បទរើរបសុំត្៕ 
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