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អត្ថបទដោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី  

ព្រះធាតុ្រកា 
 ដៅក្នុងឯក្សារមុនៗដែលសិក្ាដោយអនក្ព្សាវព្ាវជនាត្បិារ ាំង ដេដព្រើនដៅព្បាសាទ
ដនះថា “ដោក្រកា” ប៉ុដនែដ ម្ ះដនះសរវថ្ងៃរុាំមានអនក្ព្សុក្ណាមាន ក្ស់ាា ល់ដ ើយ ដព្រះអនក្ព្សុក្
ដៅត្ៗោន ថា “ព្រះធាតុ្” ឬ “ព្រះធាតុ្រកា”។ រក្យ “ព្រះធាតុ្” ដព្រើនដត្ារក្យដែលដេដៅ
សាំណង់ព្បាសាទដព្បៀបព្បែូរដៅនឹងដរត្យិ។ ព្រះធាតុ្រកា មានទីត ាំងសថិត្ដៅភូមិរកា សង្កា ត្់
ព្សយូវ ព្ក្ុងសទឹងដសន ដេត្ែក្ាំរង់ធាំ និងមានរមាៃ យ៥០០ដម៉ព្ត្ ខាងត្បូងទួលែាំរសី។ ក្នលងមក្ 
ព្បាសាទដនះបានទាក្់ទាញអនក្ព្សាវព្ាវាត្ិ និងបរដទសមក្សិក្ាដព្រើនណាស់ ចាបត់ ាំងរីដែើម
ស.វ.ទី២០មក្ ដែលអនក្ព្សាវព្ាវទា ាំងដ ះមានែូរា ដោក្ Goerge Groslier ឆ្ន ាំ១៩២៤ ដោក្ 
Henri Parmentier ឆ្ន ាំ១៩៣៥ ដោក្ Goerge Coedès ឆ្ន ាំ១៩៥៣ ដោក្ព្សី Mireille Bénisti ឆ្ន ាំ
១៩៧៤, ១៩៧៧ ដោក្ ម៉ក្់ ដភឿន ឆ្ន ាំ១៩៩៥ ដោក្ ដប ថ្ត្ដស ឆ្ន ាំ២០០៣ និងដោក្ ភុាំ រត្នៈ
រិសិែឋ ឆ្ន ាំ២០១៤។  
 ព្រះធាតុ្ មានបម៉មួយមានរងកាក្បាទ សង់អាំរីងមភក្ ់ មានយ៉មួយ ដបរមុេដៅទិសខាង
ដក្ើត្ និងដៅទិសដសេងដទៀត្លមអាទាវ របដឆោ ត្ (រូបដលេ១-៣)។ ដៅទិសឦសាន មានព្សះតូ្រ
មួយដែលមានដរៀបងមបាយដព្ក្ៀមដៅជុាំវញិ ដត្សរវថ្ងៃងមបាយដព្ក្ៀមដនះបានបាត្់បងដ់សទើរអស់ដៅ
ដ ើយ ដ ើយដៅខាងដក្ើត្មានព្សះទឹក្ធាំមួយ។១  ព្បាសាទដនះ  ដេត្ដព្មៀបងមភក្ា់បួនថាន ក្ ់  ដត្
មិនសូវមានក្ារ់លមអអវីដ ើយ។ បលងា់ទូដៅថ្នព្បាសាទដនះ មានលក្ខណៈែូរនឹងបលងស់ាំណង់
ដោបនព់្សន់ថ្នមនទីរដរទយាដព្រើនដទៀត្ដៅក្នុងរជយព្រះបាទជ័យវរ មន័ទី៧ ដែលសាំណង់ទា ាំងដ ះ
មានបលងា់រួមែូរខាងដព្កាម២៖  

- ក្ាំដរងរ័ទធជុាំវញិ និងមានដកាល ងទាវ ររីរដៅទិសខាងដក្ើត្ឬេលះដទៀត្ដកាល ងទាវ រខាងលិរដែរ 
- តួ្ប៉មដៅក្ណាែ លមួយដបរមុេដៅទិសខាងដក្ើត្ភ្ជា បដ់ោយយ៉ដៅខាងមុេ 
- មានកូ្នព្បាសាទមួយសថិត្ដៅទិសអាដេនយ៍ (ដោថ្ព្ត្) ដែលដបរមុេដៅទិសខាងលិរ 
- ដៅដព្ៅក្ាំដរង  ទិសឦសាន មានព្សះទឹក្មួយ។  

 ប៉ុដនែ បលង់ថ្នព្បាសាទដោក្រកាមនិែូរទា ាំងព្សុងនឹងលក្ខណៈទា ាំងបួនខាងដលើដទ ែបតិ្ដៅទី
ដនះ មិនមានដោថ្ព្ត្ែូរសាំណង់ដោបនព់្សនែ់ថ្ទដ ើយ។  
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Parmentier 1935: 74. 
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អត្ថបទដោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី  

 ដៅទីដនះ មានវត្ថុសិលបៈដធវើអាំរីងមភក្ដ់ព្រើនណាស់ ដែលេលះាវត្ថុធាតុ្ដែើមថ្នព្បាសាទ និង
េលះដទៀត្អារដេព្បមូលមក្រីព្បាសាទចាស់ៗដៅដក្បរៗដ ះ។ ដបើដយើងចាបអ់ារមមណ៍អាំរីដសែរទាវ រ
ដែលរក្ដ ើញដៅព្បាសាទដនះ មានរ ូត្ែល់ ៨ ផ្ទ ាំង ដ ើយក្នុងដ ះមានដត្ ២ ផ្ទ ាំងដទដែលដៅ
នឹងទាវ របដឆោ ត្ខាងដជើងនិងខាងត្បូង។ រឯី ៦ ផ្ទ ាំងដសេងដទៀត្ សុទធសឹងាដសែរដែលដេយក្មក្ទុក្
ដៅដក្បរព្បាសាទ។ ដសែរដៅទាវ របដឆោ ត្ខាងត្បូង សិលបក្របានយក្ដសែរចាស់មក្កាត្ត់្ព្មមឹឲ្យដសមើ
នឹងទាវ រដែើមបដីព្បើព្បាស់ដ ើងវញិ ដែលដសែរទាវ រដនះ ដយើងដ ើញក្ារ់ប ទ ត្់ធនូមានរងព្ត្ង់សាំដប៉ត្ 
ដ ើយខាងដព្កាមាក្ាររ់ ាំដោលផ្ា និងក្ព្មងមាោ ខាងរុងសងខាងមានរមាល ក្់រូប េរជ ដៅ
ក្ណាែ លដសែរដេឆ្ល ក្់រូបព្រះឥន្រនទេង់ដលើែាំរ ី និងសងខាងមានរូបមរុត្ជះិដលើសត្វដសះ (រូបដលេ៤)។៣
ដសែរទាវ រព្បដភទដនះ ាសិលបៈររ បងថ្ព្រដក្មង ក្នុងស.វ.ទី៧។ ដសែរទាវ របដឆោ ត្ខាងដជើងវញិក្ម៏ិន
េុសោន ដែរ េឺដសែរចាស់យក្មក្ដព្បើព្បាស់ដ ើងវញិ ដត្ដសែរទាវ រដនះាសិលបៈររ បងបាភួន ស.វ.ទី១១ 
ដោយដយើងដ ើញសិលបក្រកាត្់រុងដសែរ (រូបដលេ៥)។ ដសែរដនះមានរមាល ក្់រូបរ ូដៅរាំក្ណាែ ល
ថ្ែចាបក់ាន់ដជើងដតដែលក្ាំរុងខា ាំឬខាា ក្់ក្ារ់ប ទ ត្់ធនូរងមូលែូរដមក្ដ ើ និងមានរមាល ក្ ់ងេ
រាំនួនរីរដែរ។ រាំដណក្ ដសែរទាវ រដែលដយើងដ ើញក្បរ់ក្់ក្ណាែ លដៅក្នុងតួ្ព្បាសាទវញិ មានលមអ
ដោយរូបរមាល ក្ព់្េឌុកាន ់េដៅសងខាង និងដៅដលើក្ារ់ប ទ ត្់ធនូមានរមាល ក្់រូបព្រះេដណស 
រាំនួនប ីដែលដសែរឆ្ល ក្់រូបេដណសដបបដនះាភ្ជរក្ព្មមួយដៅក្នុងសិលបៈដេមរ។៤  
ដសែរទាវ រដនះ ក្៏សិថត្ដៅក្នុងសិលបៈររ បងថ្ព្រដក្មង ស.វ.ទី៧ ែូរដសែរខាងដលើដែរ (រូបដលេ៦)។ 
 ដព្ៅរីដសែរទា ាំងបីខាងដលើ ដៅមានដសែររាំនួន ៦ ផ្ទ ាំងដទៀត្ដែលដេោក្់ដៅខាងក្នុងព្បាសាទ
មួយដែលាដសែរទាវ រមានរូបមក្រ សថិត្ដៅក្នុងររ បងសាំបូរថ្ព្រេុក្ ស.វ.ទី៧ (រូបដលេ៧)។ ដសែរ
មួយដៅខាងមុេព្បាសាទដែលេួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍ដ ះេឺ សិលបក្រលមអដោយក្ារ់សនលឹក្ដ ើធាៗំ
ដៅសងខាង និងដៅដលើក្ារ់ប ទ ត្ធ់នូរងព្ត្ងម់ានក្ារ់សនលឹក្ដ ើតូ្រធាំរាំនួន ៥សនលឹក្ ដ ើយដៅ
ក្ណាែ លដេថ្រនសនលឹក្ដ ើដៅាមុេរ ូ។៥ ដសែរដនះ សថិត្ដៅក្នុងររ បងថ្ព្រដក្មង ស.វ.ទី៧ (រូប
ដលេ៨)។ រាំដណក្ ដសែរទាវ ររាំនួន ៣ ផ្ទ ាំងដទៀត្ េឺសុទធសឹងាដសែរទាវ រដៅររ បងដព្បរូប ក្នុងស.វ.
ទី១០ (រូបដលេ៩)។  

 
៣

Ben 2005. 
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 ដព្ៅអាំរីដសែរទាវ រ ដៅទីដនះក្ម៏ានដៅសល់វត្ថុសិលបៈងមភក្់ដសេងដទៀត្ែូរាសសរដរព្ជរង
ព្បា ាំបីព្ជងុដែលាសិលបៈស.វ.ទី១០ រាំនួន ៤ដែើម ដជើងទព្ម ឬបលល័ងារាំនួន ៤ែុាំ ក្ាំរូលព្បាសាទ ១។ 
ារិដសសដទៀត្ដ ះ ដៅទីដនះ ក្៏បានរក្ដ ើញសិោចារកឹ្រាំនួន ៦ ផ្ទ ាំង រួមមាន៖ សិោចារកឹ្ 
K.155 (1), K.155 (2), K.435, K.482, Ka.39, Ka.40។ 

សិោចារកឹ្ K.155 មានរាំនួន ២ ផ្ទ ាំង ដែលសុទធសឹងាសិោចារកឹ្ស.វ.ទី៧-៨។ ក្នុងដ ះ 
សិោចារកឹ្ K.155 (1) ធាល បប់ានសិក្ាដោយដោក្ George Coedès មែងរួរមក្ដ ើយក្នុងឆ្ន ាំ
១៩៥៣។៦ សិោចារកឹ្ដនះ ដេចារាបនឹ់ងងមដមទាវ រព្រក្រូលព្បាសាទ មានរាំនួន ២១ប ទ ត្ ់ា
ភ្ជសាដេមរបុរណ ដ ើយដសនក្ខាងដលើនិងខាងដព្កាមថ្នចារកឹ្មានការេូរខាត្ដព្រើន។ ដសរក្ែាី
ទូដៅថ្នសិោចារកឹ្ដនះ េឺដរៀបរប់ែង្កវ យរបស់មន្រនែីមាន ក្់ដ ម្ ះថា “ធានយក្របត្ិ” ថាវ យែល់អាទិ
ដទរព្រះ ម “ព្សីសិត្ិក្ដណឋ សវរ” និងអាទិដទរព្រះ ម “ព្សីដៅរបិត្ិសវរ” ដែលអាំដណាយា
ដព្រើនសុទធសឹងាអនក្បដព្មើដៅដទវសាថ នមានមុេង្ករដសេងៗោន ។ 

រាំដណក្ សិោចារកឹ្ K.155 (2) ក្៏ធាល បប់ានសិក្ាដោយដោក្ George Coedès មែងរួរមក្
ដ ើយដែរដៅឆ្ន ាំ១៩៥៣៧ ដ ើយដោក្ព្សី ដៅ សាវរស ក្៏បានសិក្ាដ ើងវញិដោយរុះបញ្ាី
ដលេ Ka.41។៨សិោចារកឹ្ដនះ បានបាក្់ដបក្ារីរក្ាំណាត្ដ់សេងោន  ប៉ុដនែ ដៅសរវថ្ងៃអនក្ជាំ ញ
បានជួសជុលត្ភ្ជា ប់ដ ើងវញិ ដ ើយរក្ាទុក្និងោក្ត់ ាំងបង្កា ញដៅដលើដងវសារមនទីរដេត្ែក្ាំរង់
ធាំ។ សិោចារកឹ្ដនះ ចារាភ្ជសាដេមរមានរាំនួន ៣២ប ទ ត្់ ដត្ដសនក្េលះមានការរលុបអក្េរ។ រូបរង
អក្េរថ្នចារកឹ្ដនះ េពឺ្បោក្់ព្បដ លនឹងសិោចារកឹ្ខាងដលើដែរ ដរល េឺទាំនងចារដៅស.វ.ទី៧
ឬ៨។ ដសរក្ែីាទូដៅថ្នចារកឹ្ដនះ េឺដរៀបរប់អាំរីដ ម្ ះអនក្បដព្មើព្បុសព្សី ក្សិក្រ សត្វរ នៈ 
និងដព្សរបស់រួក្ដេ ដ ើយក្ម៏ានដរៀបរប់អាំរីព្សុក្ងមីមួយដ ម្ ះថា “ព្ទដទា” ដោយមានព្បាប់អាំរី
រួក្េ្ុ ាំដធវើដព្ស ព្ក្ុមព្េសួាររួក្ដេ រួក្សិបបក្រ អនក្រាំការដៅព្សុក្ដ ះ និងបញ្ាី ដ ម្ ះដព្ស។ 

សិោចារកឹ្មួយដទៀត្រុះបញ្ាី  Ka.39 សរវថ្ងៃរក្ាទុក្ដៅខាងមុេព្បាសាទ ដែលាព្បដភទ
ចារកឹ្ដៅដលើដមទាវ រ មានរាំនួន ១៩ប ទ ត្់ ចារកឹ្ាភ្ជសាដេមរបុរណ ដ ើយធាល បប់ានសិក្ាដោយ
ដោក្ព្សី ដៅ សាវរស មែងរួរមក្ដ ើយកាលរីឆ្ន ាំ២០០១។៩ ដសរក្ែាីទូដៅថ្នចារកឹ្ដនះដរៀបរប់

 
៦ Coedès 1953: 64-68. 
៧ 

Coedès 1953: 64-68. 
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អាំរីែង្កវ យថាវ យរាំដរះព្រះអាទិដទរមួយអងាព្រះ ម     “ព្សីក្លញ្ា ដលសវរ” មានែូរា ក្្ុ ាំបដព្មើ
ព្រះព្បុសព្សី ែីដព្ស រមាា រ រារែាំណាាំ អងារ សដមលៀក្បាំរក្.់...។ ដបើដមើលតមរូបរងអក្េរ ទាំនង
ចារកឹ្ដៅស.វ.ទី៧ ឬ ៨។ 
 សិោចារកឹ្ Ka.40 សរវថ្ងៃរក្ាទុក្ដៅខាងមុេព្បាសាទ ដែលាព្បដភទចារកឹ្ដៅដលើដម
ទាវ រ មានរាំនួន ២០ប ទ ត្ ់ចារកឹ្ាភ្ជសាដេមរបុរណ ដ ើយធាល ប់បានសិក្ាដោយដោក្ព្សី ដៅ 
សាវរស មែងរួរមក្ដ ើយកាលរីឆ្ន ាំ២០០១។១០ ដសរក្ែីាទូដៅថ្នចារកឹ្ដនះ ដរៀបរប់អាំរីការទិញ
ែីដព្សដៅក្នុងរជយដសែរោងដៅសួេ៌សិវបុរ (ជ័យវរ មន័ទី១)។ សិោចារកឹ្ដនះអារចារដៅស.វ.ទី៨។  
 សិោចារកឹ្មួយដទៀត្រុះបញ្ាី  K.482 បានបាត្់បង់រីទីត ាំងដែើមដ ើយ ប៉ុដនែ ធាល បប់ាន
សិក្ាដោយដោក្ George Coedès កាលរីឆ្ន ាំ១៩៥៣។១១ សិោចារកឹ្ដនះ មានរាំនួន ២០ ប ទ ត្ ់
ដែលដសនក្ខាងដលើរាំនួន ៨ ប ទ ត្់ ចារាភ្ជសាសាំន្រសាឹត្ ដសមើនឹង ៤ដសាល ក្ និង ១២ប ទ ត្ច់ារកឹ្ា
ភ្ជសាដេមរបុរណ។ សិោចារកឹ្ដនះ ដសែើមដ ើងែាំបូងដោយការដោររែល់អាទិដទរព្រះ ម “ព្សីក្
មភិដរសវរ” ដែលាអាទិដទរសាំខាន់មួយដៅព្ក្ុមខាងដជើងថ្នត្ាំបន់ព្បាសាទសាំបូរថ្ព្រេុក្ ដ ើយា
ត្ឹក្តងមួយដែលឲ្យដេែងឹថាសិោចារកឹ្ដនះមានព្បភរមក្រីត្ាំបនម់ិនឆ្ៃ យរីក្ាំរង់ធាំ។ ប ទ ត្់ទី
១ បានេូរខាត្ទា ាំងព្សុង ដ ើយសាំដណរាសាំន្រសាឹត្ដែលដៅសល់ប ទ ប់ដទៀត្ េឺដរៀបរបអ់ាំរីការក្
សាងអាទិដទរដភទព្សីព្រះ ម “ព្ត្ិភូវដនថ្ស” ដោយព្ក្មុរួក្ “ជុង” ាមន្រនែីរជការព្រះមោក្េព្ត្ 
(រលុបដ ម្ ះ) េពឺ្បដ លក្នុងរជយព្រះបាទឦសានវរ មន័ទី១ ដោយសាំអាងដលើរូបរងអក្េរែូរដៅ
នឹងសិោចារកឹ្ដៅត្ាំបនស់ាំបូរថ្ព្រេុក្។ ប ទ ប់មក្ដទៀត្ ចាប់រីប ទ ត្ទី់៩ត្ដៅ េាឺបញ្ាី រយ ម
ក្្ុ ាំបដព្មើព្រះព្បុសព្សី ថាវ យរាំដរះអាទិដទរព្រះ ម “ភេវត្”ិ។ ១២ 
 សិោចារកឹ្មួយដទៀត្ដែលសាំខាន់ាងដេ េឺរុះបញ្ាី ដលេ K.435  ដែលអត្ថបទចារកឹ្ដនះ
សរដសរាភ្ជសាសាំន្រសាឹត្ទា ាំងព្សុង មានរាំនួន ៩៨ប ទ ត្់ ចារដៅដលើងមដោលមានបួនមុេ ដោយ
ដៅដលើមុេបីដសនក្ដេចារ ២៤ប ទ ត្់ និងមុេមួយដទៀត្មាន ២៦ប ទ ត្។់ សិោចារកឹ្ដនះ ចារកឹ្ដ ើង
ដៅម.ស.១១០៤ ព្ត្ូវនឹងេ.ស.១១៨២ សែីរីអដរេយសាោសាងសង់ដ ើងដោយព្រះបាទជយ័វរ មន័
ទី៧។ អត្ថបទដនះ មានអត្ថន័យែូរោន ដព្រើនដៅនឹងសិោចារកឹ្សាយ វុង K.368 ដលើក្ដលងដត្
ដសនក្ត្រិតួ្រ ដ ើយធាល ប់បក្ដព្បដោយដោក្ Louis Finot កាលរីឆ្ន ាំ១៩១៥។១៣ សិោចារកឹ្ដនះ 
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បឆា ក្់ថា ព្បាសាទដោក្រកា េឺាដោបនព់្សនថ់្នមនទីរដរទយមួយក្ដនលងក្នុងរាំដណាមមនទីរដរទយ
ទា ាំង១០២ ក្នុងរជយព្រះបាទជ័យវរ មន័ទី៧ ែូរដែលបានដរៀបរបក់្នុងសិោចារកឹ្ព្បាសាទព្រះេន័ 
ចារក្នុងេ.ស.១១៨៦។១៤ ដសរក្ែីាទូដៅក្នុងសិោចារកឹ្ព្បាសាទដោក្រកា K.435 ដនះ បាន
ដរៀបរប់អាំរីការដលើក្សរដសើរអាំរីព្រះរា និងបានបង្កា ញអាំរីដសវដៅក្នុងមនទីរដរទយ និងដរៀប
រប់រីមុេង្ករ រាំនួនបុេាលិក្ ដែលដធវើការដៅទីដ ះ។១៥ 
 ារួមមក្ ឆ្លងតមការសិក្ាអាំរីបលង់ទូដៅ ក្ារល់មអសាថ បត្យក្មម សិលបៈ និងសិោចារកឹ្
ដៅព្បាសាទដោក្រកា ដយើងដ ើញថា ទីត ាំងដនះទាំនងាទីត ាំងអត្ីត្ព្បាសាទចាស់មួយកាលរី
សម័យមុនអងារ ដ ើយមក្ែល់រជយព្រះបាទជ័យវរ មន័ទី៧ ព្ទងប់ានសាងសង់បដនថមដៅាសាំណង់
ដោបនព់្សន់ថ្នមនទីរដរទយ ែបតិ្តមរយៈសិោចារកឹ្ K.435 បានឲ្យដយើងែងឹលមអិត្អាំរីដទរដៅ
ក្នុងព្បាសាទ េពឺ្រះរុទធថ្ភសជយេុរុ ឬដៅថា ព្រះរុទធព្េថូាន ាំ ដែលាដទរថ្នព្រះរុទធសាស មោ
ោន។ ដោយដ ក្ វត្ថុសិលបៈទា ាំងអមាលម៉ានដែលមានសម័យកាលដសេងៗោន ែូរដរៀបរប់ខាង 
ដលើ េឺទាំនងារបស់ចាស់ដៅទីដនះព្សាប ់ និងមួយរាំនួនអារអនក្ព្សុក្ព្បមូលមក្រីទីទួលដសេងៗ
ដៅមិនឆ្ៃ យរីព្បាសាទ។ ក្រណីដនះ  ាំឲ្យដយើងែងឹថា ទីត ាំងណាដែលាសាសនោឋ នែ៏
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