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រ ឿងអ ៊ីណាវ 
ប្បរទសកម្ព ជាជាប្បរទសដែលមានប្បវត្តិសាស្តសត  ងរ ឿងច្បាស់លាស់ និងវបបធម៌្ែ៏

សម្បូ ដបប។ ែិត្ោននិងភសត តាងននឧបក ណ៍្ត្ស្តនត៊ីនិងអនក ប ំប្តូ្វបនរេរ ើញមានរៅ
រលើច្បមាា ក់ននប្បសាទសិលាជារប្ច្បើនពាន់ទូទងំប្បរទស ជាសកខ៊ីភាពននវបបធម៌្ និងអ យិធម៌្
ែ៏អសាា  យននសម័្យអងគ  (ស.វ. ទ៊ី៩-១៥)។ ភសត តាងទងំអស់រនេះ ក៏ឆា េះបញ្ា ងំផងដែ ព៊ី
សម័្យហ្វូណ្ន (ស.វ. ទ៊ី១-៥) និងសម័្យរច្បនឡា (ស.វ. ទ៊ី៦-៨)។ កន ងច្បរំណាម្រ ឿងដែល
បនឆ្លា ក់រលើប្បសាទមានែូច្បជា រ ឿងម្ហាភា ត្ៈ រ ឿងរាម្រក តិ៍ និងរ ឿងកូ សម្ ប្ទទឹក
រោេះជារែើម្។ ច្បមាា ក់អបសរា (ប្ស៊ីរទពអបស  នាែកា ៊ី ប)ំ ដែលមានរៅពាសរពញតាម្
ប្បសាទជារប្ច្បើនកន ងប្បរទសកម្ព ជា មានច្បនួំន ១,៧៨៧ េឺជាតឹ្កតាងននសា ៈសខំាន់នន 
ត្ស្តនត៊ីនិង បកំន ងជ៊ីវតិ្ម្ន សសកន ងប្ពេះប ម្រាជវងំ។១  

វ ៊ី កថា និងរ ឿងជារប្ច្បើនប្តូ្វបនរេរប្បើជាប្បធានបទកន ងកា  អភិវឌ្ឍសិលបៈ ទសសន៊ីយភាព
និងកា សដម្តង បស់ដមែ  ដែលកន ងរនាេះមានរ ឿងម្ហាភា ត្ៈ រ ឿង រាម្រក តិ៍ រ ឿងជាត្ក 
រ ឿងរប្ពង រ ឿងស រស ថ្ែ៊ី និងរ ឿងអ ៊ីណាវ ជារែើម្។ល។ រទេះប៊ីជាមិ្នប្តូ្វបនរេសាគ ល់
ែូច្បរ ឿងរាម្រក តិ៍ ឬរ ឿងជាត្កក៏រោយ រ ឿងអ ៊ីណាវ ប្តូ្វបនរេសប្មួ្លរៅជារប្ច្បើនទប្ម្ង់
សិលបៈ មានែូច្បជារលាខ នបសាក់  បបំ្ពេះរាជប្ទពយ (អ ៊ីណាវ៖ យ៉ា រា៉ា ន់រែញរកាោ ក ផលិត្ 
រោយ ស ំសអំាង កន ងឆ្លន ២ំ០០២) និងភាពយនត (អ ៊ីណាវប សសបិ ែឹកនារំ ឿងរោយ អ ៊ីវង់ 
ដហ្ម្ កន ងឆ្លន ១ំ៩៦៨ មានេង់ សរំអឿននិងរសាម្ វ៉ា ន់សូោន៊ី ជាតួ្សដម្តង)។ 

រ ឿងអ ៊ីណាវ ឬ រ ឿងអ ៊ីណាវប សសបិ ជារ ឿងមួ្យដែលប្ពេះម្ហាកសប្ត្ដមែ  សពវប្ពេះ-
រាជហ្ឫទយ័ខាា ងំណាស់ ជាពិរសស វងអឡំ ងឆ្លន ១ំ៩០០ែល់ឆ្លន ១ំ៩៤០។ នាសម័្យបច្បា បបនន 
រេព ំសូវរ ើញមានសដម្តងរ ឿងរនេះរឡើយ។ រ ឿងអ ៊ីណាវដែលម្ យំកម្កអធិបាយរៅ
រពលរនេះ េឺែកប្សង់យកប្ត្ង់ឈ ត្យ៉ា រា៉ា ន់រែញរកាោ ក។ 
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នថ្ោមួ្យរៅកន ងនប្ព ស ៊ីយ៉ា ប្កា ជាប្ពេះរាជប ប្ត្ បស់ប្ពេះបទោហា បនរ ើញសត្វ
រកាោ កមួ្យដែលរទវតាបញ្ជូ នម្កឱ្យរ ើញជាប្បផនូលថា ប្ពេះអងគនឹងបនជួប ជ បំ្កុម្ប្េួសា  
ដែលប្ពេះអងគបនដបកឃ្លា ត្អស់ យៈរពលជាយូ យណាស់ម្ករហ្ើយ។ ប្ពេះអងគប្ពម្
ទងំអស់ពួកពលរសនា បនរែញតាម្ចាប់សត្វរកាោ ករនាេះ ហូ្ត្រៅែល់ប្ពំដែនប្បរទស
កាឡាងំ។ ដកាងប្បណ្ជាយ៉ា រា៉ា ន់ ប្ពេះអងគបនជួបនឹងឧត្តម្រសន៊ីយ៍ ប៉ា ន់យ៊ី និងបអូនប្បុស
រ ែ្ េះសង្ខខ រមាតា រហ្ើយក៏ឱ្យរេជួយនាបំ្ពេះអងគរៅសូម្បរប្ម្ើ ប្ពេះម្ហាកសប្ត្។ រប្កាយម្ក 
យ៉ា រា៉ា ន់ បនរៅបរប្ម្ើប្ពេះម្ហាកសប្ត្ ប្ពម្ទងំបនទទួល ង្ខ ជាម្ស្តនត៊ីជាន់មពស់មាន ក់ផង។ 

រ ឿងអ ៊ីណាវ សឹងដត្បត់្ព៊ីប្បរទសកម្ព ជា។ រ ឿងអ ៊ីណាវ ដែលរៅមានរនាេះេឺ រយង
រៅតាម្កា ច្បងចា ំបស់អនកសដម្តងដែលបន ស់រានមានជ៊ីវតិ្មាន ក់ ដែលរែើ តួ្  យ៉ា រា៉ា ន់ព៊ី
ម្ នម្ក េឺ “យ៉ា រា៉ា ន់រែញរកាោ ក”។ កន ងឆ្លន ២ំ០១០ ប្ពេះរាជប ប្ត្៊ីប្ពេះរ ៀម្ នររាត្តម្ ប បា រទវ ៊ី 
ជាមួ្យនឹងនាែក នាែកា ៊ី និងសាស្តសាត ចា យ បបំនសាកលបងបរងកើត្ រឡើងវញិនូវរ ឿងអ ៊ីណាវ
រែើម្ប ៊ីសដម្តងកន ងប្ពេះរាជពិធ៊ីច្បរប្ម្ើនប្ពេះជនែសរម្តច្បតា នររាត្តម្ ស៊ីហ្ន ។ 

រ ឿងអ ៊ីណាវ-ប៉ា ន់យ៊ី៖ លនំារំ ឿង បស់ដមែ  

ចាប់តាងំព៊ីបនបញ្ាូ លកន ងសិលបៈដមែ ម្ក រ ឿងអ ៊ីណាវ-ប៉ា ន់យ៊ី ប្ត្ូវបនរេសប្ម្ួល 
ព៊ីទប្ម្ង់រែើម្ បស់មាួន។ កន ងប្បរទសកម្ព ជា រ ឿងរនេះប្តូ្វបនរេរជឿថាមានប្បភពព៊ីជាវ និង 
អារា៉ា ប់។២ រ ឿងរប្ពងរនេះប្តូ្វបនសប្មួ្លែបូំងកន ងប្បរទសកម្ព ជារៅឆ្លន ១ំ៩៦៥ រោយ 
ប្ពេះម្ហាកសប្តិ្យន៊ី ស ៊ីស វត្ថិម្ ន៊ីវងស ក ស ម្ៈនា ៊ី ត័្នរស ៊ីវឌ្ឍនា កន ងឱ្កាសែរំណ្ើ  ទសសនកិច្បា
 ែឋ បស់អត្៊ីត្ប្បធានាធិបត្៊ីននសាធា ណ្ៈ ែឋឥណ្ឌូ រណ្ស ៊ី រលាកស ូកា ណូ្។   

កន ងលនំារំ ឿង បស់ដមែ  រ ឿងអ ៊ីណាវ-ប៉ា ន់យ៊ី អ ៊ីណាវ េឺជាប្ពេះអងគមាា ស់នននេ  ោហា 
និងប សសបិ ជាប្ពេះនាងនននេ អាដឌ្ន។ រ ឿងរនេះពណ៌្នាព៊ីកា ភាជ ប់ពាកយ បស់កសប្ត្ទងំ
ព៊ី អងគ ដែលប្តូ្វបនប្ពេះបិតាប្ពេះមាតារ ៀបច្ប។ំ ប្ពេះអងគមាា ស់អ ៊ីណាវ រជឿងប់ងល់នូវអវ៊ី

 
២ េណ្ៈកមាែ កា ប្សាវប្ជាវនិងច្បងប្កង បបំ្ពេះរាជប្ទពយ ២០០៨: ៩១ 
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ដែលនា ៊ីកណំាន់ បស់ប្ពេះអងគទូលប្បប់ រហ្ើយក៏បែិរសធមិ្នរ ៀប អភិរសកជាមួ្យ   
ប្ពេះនាងប សសបិ ដែលមានប្ពេះទយ័ប្សឡាញ់ប្ពេះអងគយ៉ា ងខាា ងំ។ ប្ពេះម្ហាកសប្ត្ប្ត្មួ្យ
អងគបនរឆាៀត្ឱ្កាសរលើសាថ នភាពមួ្យរនេះ ក៏ស រំ ៀបអភិរសក ជាមួ្យប្ពេះនាងប សសបិ 
រហ្ើយដថ្ម្ទងំេរំាម្ថានឹង រលើកសស្តង្ខគ ម្ម្កប្បសិនរបើប្ពេះនាង មិ្នប្ពម្។ រប្កាយម្ក អ ៊ី
ណាវ ែឹងមាួនថាប្ពេះអងគមានប្ពេះទយ័ប្សឡាញ់ប្ពេះនាងប សសបិ ដែលរធវើឱ្យប្ស៊ីកណំាន់
 បស់ប្ពេះអងគមានភាពប្ច្បដណ្ន ដែលបនរប្បើសិលបោ៍ក់ បណាត សា រលើអ ៊ីណាវឱ្យកាា យ
រៅជាម្ន សសេម្មនងរហ្ើយេមាន ក់។ 

រ ឿងអ ៊ីណាវ-ប៉ា ន់យ៊ី៖  បបំ្ពេះរាជប្ទពយដមែ  

 ែរំណ្ើ  រ ឿង បស់ដមែ  ចាប់រផតើម្ព៊ីយ៉ា រា៉ា ន់រែញរកាោ ក ដែលបនាា ប់ម្កប្ពេះអងគ បនរធវើ
ែរំណ្ើ  រៅកាន់នេ កាឡាងំ។ ប៉ា ដនតកន ងកា សដម្តង បបំ្ពេះរាជប្ទពយនារពលបច្បា បបនន ែរំណ្ើ  
រ ឿងតាម្ោននូវពិធ៊ីរាជាភិរសកជាប្ពេះរាជាកិត្តិយសថាវ យ អ ៊ីណាវ និងច្ប កិា។ ប សសបិ
ដែលអន់ប្ពេះទយ័ បនរ ៀបច្បេំរប្មាងរែើម្ប ៊ីបផំ្លា ញពិធ៊ីរាជាភិរសក រនាេះ។ រៅច្ប ងបញ្ា ប់ 
អ ៊ីណាវនិងប វិ  បស់ប្ពេះអងគបនដកាងបនាំកបំងំមាួន រហ្ើយ ត់្រេច្បចូ្បលរៅកន ងនប្ព។ 

 បនាា ប់ព៊ីសម័្យដមែ ប្កហ្ម្ប្បល័យពូជសាសន៍ប៉ា លពត្ (១៩៧៥-១៩៧៩) ម្កកា 
មិត្មបំ្បឹងដប្បងប្តូ្វបនរធវើរឡើង រែើម្ប ៊ីអភិ កស អភិវឌ្ឍ និងផសពវផាយព៊ីសិលបៈ ទសសន៊ីយភាព
និងកា សដម្តង បស់ដមែ ។ រ ឿងអ ៊ីណាវ-ប៉ា ន់យ៊ី ប្តូ្វបនរេសាគ ល់តិ្ច្បជាងរេ កន ងច្បរំណាម្
រ ឿងឯរទៀត្ៗ រោយរ ឿងរនេះប្ត្ូវបនរេរ ៀបច្បរំឡើងដត្មួ្យែងមួ្យកាល កន ងទប្ម្ង់
សិលបៈដមែ ដត្ប៉ា រណាណ េះ។ ជាលទធផល រយើងប្បឈម្នឹងកា បត់្បង់។ រៅអនាេត្ រយើង
ប្តូ្វបផំ សកា មបំ្បឹងដប្បង បស់រយើងឱ្យកាន់ដត្រប្ច្បើនរឡើង រែើម្ប ៊ី កាឱ្យបននូវភាព ស់រាន
មានជ៊ីវតិ្រឡើងវញិ និងបនតរ ឿងអ ៊ីណាវ-ប៉ា ន់យ៊ី ឱ្យរ ឿងរនេះលូត្លាស់ និងទទួលបននូវ
វត្តមានកន ងច្បរំណាម្រ ឿងនិងទប្ម្ង់សិលបៈលប ៊ីលាញរផសងៗរទៀត្រៅកម្ព ជា៕ 
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ប្បភព ូបភាព៖ Eklablog 

 
េង់ សំរអឿន រសាម្ វ៉ាន់ស ូោន៊ី 
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អ ៊ីណាវប សសបិ (ប្បភព ូបភាព៖YouTube) 

 

 

 

 

 

 

 

 


