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“តាពេជ្រ” អ្នកតាជ្រច ាំពលោ ងទ្វា រលងត្បូងពៅអ្ងគរវត្ត 
 អ្ងគរវត្ត ឬពៅតាមពាកយរុរាណ្ដែលជារ់ពលើសិលាចរកឹមកថា “ជ្េះេិសណុពលាក”១ 
ជាទីជ្ររុាំពទេនិករ និងអារកស អ្នកតា រង់រត់្ពសសងៗ ដែលដមែរពរឿ និងពោរេរូជាតាាំងេី
រុរាណ្កាល។២ មកែល់សេាថ្ងៃ ព ើងែឹងថាមានតារារជ្រច ាំពៅពលោ ងទ្វា រទិសលងលិច 
តាពេជ្រពៅពលោ ងទ្វា រទិសលងត្បូង តាគូពៅពលោ ងទ្វា រទិសលងពកើត្ និងតាឡឹកពៅពលោ ង
ទ្វា រទិសលងពរើង។៣ កនុងរណ្តត អ្នកតារកាពលោ ងទ្វា រអ្ងគរវត្តទ្វ ាំងរួនទិស គឺមានដត្តារារ 
និងតាពេជ្រដែលពគដត្ងពចញចូលអុ្រធូររន់ជ្សន់ និងថាា  ែង្វា  ពសទើរមិនលុះពេល។៤ 
ទិែឋភាេថ្នរាំពនឿ និងការពោរេរូជាពនះ ពគព ើញមានទ្វ ាំងពទសចរណ៍្មកេីនា  និង
ជាេិពសសអ្នកជ្សុកអា ដែលរស់ពៅរុាំវញិ។ មិនដត្រ ុពណ្តណ ះ ពៅរវាងពែើមពមនើត្ដមមា  
អ្នកជ្សុកដត្ងមូលមាត់្ពរៀរចាំេិធីពឡើងអ្នកតារុាំវញិពនះត្មកជាទាំពនៀមជ្រច ាំឆ្ន ាំពទៀត្សង។ 

  

 
១

 អាាំង រូលាន និងអាន រសែី ២០១២: ៤៩-៥៣ 

២
 Mahā Bidūr Krassem, 1984: 17-18 

៣ ជ្ពារ ចន់មា រា  ២០២០: ៣៥-៣៦ 

៤ សុម ដកវវណ្តណ រា  សា ពលើពគ ទាំេ័រ https://ams.com.kh/khmercivilization/ (ថ្ងៃទី១០ មិងុនា ២០២១) 

រូរពលម១ ពលោ ងទ្វា រលងត្បូងថ្នជ្ាសាទអ្ងគរវត្តជ្ត្ង់ទីដែលតាពេជ្រគង់ពៅ  

 

https://ams.com.kh/khmercivilization/
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តាពេជ្រ ជាអ្នកតាដែលសថិត្ពៅកនុងរនទរ់កណ្តត ល ពលោ ងទ្វា រលងត្បូងថ្នជ្ាសាទ
អ្ងគរវត្ត ជ្ត្ង់ជ្រុងអាពគន ៍ពធៀរនឹងវត្តអ្ងគរលងត្បូង (រូរពលម១)។ ចាំពពាះរចនាសមព័នធ
ពលោ ងទ្វា រតាពេជ្រ ហាក់ដរោកេីពលោ ងទ្វា ពសសង ែបតិ្ពសទើរជ្គរ់រងអួចលងពជ្ៅ ដែលដររពៅ
កសិនទទឹក សុទធដត្មានសាោ កសាន ម កងែរិទមទរ់ទ្វ ាំងអ្ស់ សូមបដីត្រនទរ់លងពជ្កា  និង
រនទរ់ចាំលងមុមរូរតាពេជ្រ ក៏េុាំមានសោូវពចញចូល (រូរពលម៤-៦)។ លាំនា ាំពនះពគែឹងថា 
ភាគពជ្ចើនពកើត្ពឡើងពៅរវាងសត្វត្សទី១៤ ឬទី១៥ ដែលពគដត្ងពរៀរចាំដកដជ្រដសនកមោះថ្ន
ជ្ាសាទរុរាណ្ឱ្យពៅជាកដនោងសកាា រៈ ពោ មានការចល័ត្រែិមាេីទីពសសងមកត្មាល់
កនុងរនទរ់ទ្វ ាំងពនាះសងក៏មាន។ ពគសពងាត្ព ើញថា ទិែឋភាេពនះពជ្ចើនពកើត្ពឡើងពេល
ដែលដមែរង្វកមកពោរេជ្រតិ្រត្តិជ្េះេុទធសាសនាពងរវាទ ព ើ ពគពជ្ចើនដកសជ្មួលជ្ាងគ
ជ្ាសាទពៅជាវហិារ ឬកដនោងពោរេរូជាពសសងៗ។៥ 

  
 

    

 
៥

 ជ្ពារ ចន់មា រា  ២០១៧: ៦-១០ 

រូរពលម២-៣ សាោ កសាន មរិទមទរ់រងអួចមួ ចាំនួនថ្នពលោ ងទ្វា រតាពេជ្រ  
 

រូរពលម៤-៦ រងអួចដែលពគ កងែមទរ់ និងទ្វា ររនទរ់លងពជ្កា រូរសាំណ្តកតាពេជ្រ 
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រូរសាំណ្តកតាពេជ្រ ជារែិមាជ្េះេុទធជ្រក់នាគ៦ ដែលេូនែីពឡើងពជ្សារតាាំងេី
ពជ្កាមែល់ពលើ សល់ជ្តឹ្មដត្រាងពែើមតិ្ចតួ្ចរ ុពណ្តណ ះ (រូរពលម៧)។ ចាំពពាះអ្នកជ្សុក ល់
ថារូរតាពេជ្រពកើត្េីែីែាំរូកសុទធសាធ េូនពឡើងានជាលាំនា ាំែូចសេាថ្ងៃ ពពាលគឺេុាំមាន
ជ្េះេុទធរែិមាពៅលងកនុង។ អ្នកមោះពរឿថាតាពេជ្រជាជ្គូថាន ាំ ដែលរួ ឱ្យអ្នកឈឺានសះពសបើ  
ព ើ មោះពទៀត្ ល់ថា តាពេជ្រជាពមទេ័លោ ាំងេូដកជាពែើម។ យ ងណ្តក៏ពោ មកែល់
រចចុរបនន ឫទ្វធ នុភាេររស់តាពេជ្រហាក់មិនងមង ។ ទនទឹមនឹងពនះ ពគាន កជ្កណ្តត់្
ចីវរពាក់ព ៀង រាំពាក់កជ្មងផ្កា  និងថាា  ពជ្គឿងសកាា រៈភ្ោឺពសោកពសាកសាះតាមសម័ និ ម 
(រូរពលម៨-១០)។ មិនដត្រ ុពណ្តណ ះ ពៅជ្ត្ង់ទីដែលតាពេជ្រគង់ពៅសេាថ្ងៃ អ្នកសងេុាំហា៊ា ន
សូមបពីាក់ដសបកពរើង ឬពាក់មួកពែើរ ោងកាត់្ពចញចូលែូចពលោ ងទ្វា ររីពសសងពទៀត្ពឡើ ។ 

  
 

 
៦ អាាំង រូលាន, ២០០០ 

រូរពលម៧ តាពេជ្រកាលេីរវាងជាង២០ឆ្ន ាំមុន  
(រូរងត្៖ អាាំង រូលាន, ឆ្ន ាំ២០០០) 

រូរពលម៨ រូរតាពេជ្រ និងពជ្គឿងសកាា រៈសេាថ្ងៃ  
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យ ងណ្តក៏ពោ  កាលេីពែើមពគពរឿថាតាពេជ្រមានារមី និងមានចរកិកាចលោ ាំង
ណ្តស់ សូមបដីត្សត្ាសាោ រដែលព ើរកាត់្ក៏ជ្តូ្វធ្លោ ក់ង្វរ់ដែរ។ ពលើសេីពនះ ពគដត្ងហាម
ស្រសតីមានថ្សទពពាះមិនឱ្យពែើរពៅដកបរពនាះពសាះពឡើ ។ រាំនាន់ារា ាំង ពៅកនុងអាណ្ត្តិដែល
ពលាក  ង់រ ីមា ក ាល់ (Henri Marchal) ពធាើជាជ្រធ្លនអ្ភិ្រកសោឋ នអ្ងគរ (១៩១៦-១៩២០, 
១៩២២-១៩៣៦ និង១៩៤៨-១៩៥៣) ពគហាមកមែករមិនឱ្យពៅដកបរពលោ ងទ្វា រតាពេជ្រពទ។ 
កាលពនាះពគដងមទ្វ ាំងពរឿថា មរណ្ភាេររស់ពលាក  ៊ាសក ជ្ទូពវ (Georges Trouvé, 1902-

1935) ដែលជាអ្នកជ្សាវជ្ជាវជាតិ្ារា ាំង មកសាោ រ់ពៅជ្សុកដមែរទ្វ ាំងពកែងវ ័ គឺមកេីព តុ្
ពធាើឱ្យរ ះពាល់ពោ ជ្រការណ្តមួ ពលើតាពេជ្រ។៧ រចចុរបនន តាពេជ្រេុាំលបលីាញែូច
តារារ ដត្ហាក់មិនកាំា ាំងដភ្នកអ្នកសងដែលមានរាំពនឿចូលពៅអុ្រធូររន់ជ្សន់ដែរ៕ 

 

 

 
 

 
៧ Keiko Miura 2004: 76-77 

រូរពលម៩-១០ អ្នកមានរាំពនឿពោះដសបកពរើងចូលពៅអុ្រធូរពោរេរូជាតាពេជ្រ 
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ឯកសារពយង 
ជ្ពារ ចន់មា រា  
 ២០១៧, សាំណ្ងព់ៅតាមវត្ត, ការសា ររស់អ្នកនិេនធ, ភ្នាំពេញ 

២០២០, “រាំពនឿពសសងៗ និងេុទធសាសនាពៅកមពុជា”, ជ្េឹត្តរជ្ត្សាកលវទិាល័ 
ភូ្មិនទវចិិជ្ត្សិលបៈ, ពលម៣, ទាំ.៣១-៤៥, សាកលវទិាល័ ភូ្មិនទវចិិជ្ត្សិលបៈ, 
ភ្នាំពេញ  

សុម ដកវវណ្តណ រា , “ពលាកតារារយ ពែើមកាំពណ្ើ ត្ និងរាំពនឿ”  
សា ពលើពគ ទាំេ័រ https://ams.com.kh/khmercivilization/ (ថ្ងៃទី១០ មិងុនា ២០២១)  

អាាំង រូលាន និង អាន រសែី 
២០១២, “ជ្េះេិសណុពលាក”, កជ្មងអ្ត្ថរទកនុ ងរណ្តត ញេត័្ម៌ានវរបធមដ៌មែរ, 
ពលម៨, ទាំ. ៤៩-៥៣,  ពសាធរ, ភ្នាំពេញ 
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