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“ទ្រ ាំង”៖ រុក្ខជាតិមានទ្រយោជន៍ក្នុងសងគមវរបធម៌ខ្មែរ 
 “ទ្រ ាំង” ឬអ្នក្ទ្សុក្មលះយៅថា “សមាល ញ”១ មានយ ែ្ ះជាឡាតាំង Corypha lecomtei។ 
យេចាត់ទុក្ទ្រ ាំងសថិតយៅក្នុងអ្មបូរយតន ត ឬខ្ទ្ជ ខ្តទ្រ ាំងមានធាងខ្វង និងសលឹក្ទ្ាស់។ យៅ 
ទ្រយទសក្មពុជា យេសយងេតយ ើញទ្រ ាំងមានដុះយទ្រើនក្នុងយមតតទ្ក្យរះ តមរយតត យផ្លូវជាតិ
យេម៧៣ រយ ល្ ះទ្សុក្សនួេយៅទីរួមយមតត ទ្រមរ ាំងយ ើញយៅតមវតតអារាម និងទីក្ខ្នលង
មលះក្នុងយមតត្ ្ដូរជា សទឹងខ្ទ្តង ទ្រះវហិារ យសៀមរាប ក្ាំរង់ធាំ (រូរយេម១-៧)។ តាំងរីយដើម
យរៀងមក្ ទ្រ ាំងអារយទ្រើារបានជាទ្រយោជន៍យទ្រើនោ៉ា ងក្នុងអារយធម៌ខ្មែរ និងារយទ្រើទ្បាស់
អាទ្ស័យទូយៅ តមរាំយណ្ះនិងេាំនិតទ្បាជាា ខ្ក្ច្រន ជារិយសសយេដឹងថារយរៀរក្ត់ទ្តខ្ររ
រុរាណ្ខ្ដេយក្សលឹក្ទ្រ ាំងចារជាក្បួនរារ់យផ្េងៗយៅថា “សាងេមពីរ”។ 

     
 
 

      
 

 
១

 មានអ្នក្មលះយៅយដើម “យមេង” ឬ “ខ្មេង” ឬ “យដើមរតឹ” ដបតិយេដឹងថាសលឹក្វាយក្យៅចារេមពីរសលឹក្រតឹ 

រូបដេខ៣-៥ ដ ើមទ្រ ាំងដៅតាមវត្តមួយចាំនួនក្នុងដខត្តទ្ក្ដចេះ  

រូបដេខ១-២ ដ ើមទ្រ ាំងដៅតាមត្ាំបន់ខលេះក្នុងដខត្តទ្រេះវហិារ (រូបថត្៖ AMS Economy និង អាន រស្មី) 

រូបដេខ៦-៧ ទ្រ ាំងវត្តអធ្វា រនិងEFEO  
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ររេុរបនន ថ្វីយរើមនុសេទូយៅរុាំសូវសាគ េ់ “ទ្រ ាំង” ឬ “សមាល ញ” ខ្តោ៉ា ងយហារតស់
ពាក្យ “សមាល ញ” យេយ ើញមានចារក្នុងសិលាចារកឹ្ជាភាសាខ្មែររុរាណ្តាំងរីរវាងសតវតេ
ទី១០។ សិលាចារកឹ្រុះយេមសារយរើភណ្ឌ  K.344 និង K.380 មានពាក្យ “ច្ទ្វសមាល ញ” [vrai 

saṃlāñ] (ច្ទ្រសមាល ញ)។២ រឯីសិលាចារកឹ្រុះយេមសារយរើភណ្ឌ  K.754  ចារក្នុងសតវតេទី១៤ 
មានពាក្យ “យោក្សមាល ញ” [gok saṃlāñ]។៣ យេើសរីយនះ សរវច្ថ្ៃពាក្យរ ាំងរីរបានាល យជា
សាថ ន្មទ្សុក្ភូមិមួយរាំនួនដូរជា “ទ្សុក្ទ្រ ាំង” យៅយមតតតខ្ក្វ “វតតសមាល ញ” ក្នុងទ្សុក្
អ្ងគរជ័យ យមតតក្ាំរត និង “វតតច្ទ្រសមាល ញ” យៅទ្សុក្ពារា ាំង យមតតច្ទ្រខ្វងជាយដើម។ 

យរើខ្ផ្ែក្តមយសរក្តីរនយេ់ក្នុងវរ្នុទ្ក្មខ្មែរ យយើងយ ើញថារុរាណ្យលាក្បានខ្វក្
ខ្ញក្ឱ្យដឹងអ្ាំរីទ្រយោជន៍យទ្រើនទ្រារររស់ទ្រ ាំង និងពាក្យទាំនឹមទាំយនៀមរុរាណ្ខ្ដេខ្មែរ
យទ្រើយធៀរនឹងទ្រ ាំងោ៉ា ងសមបូរខ្ររេួរឱ្យរិចារត។ សលឹក្ទ្រ ាំង យទ្រើារចារក្បួនរារ់ ឬ
េមពីរដីាយផ្េងៗយៅថា “សលឹក្រតឹ” ឬ “សាស្រ្សាត សលឹក្រតឹ” ឬ “សាស្រ្សាត ”។ យរើទ្ទនុងសលឹក្ទ្រ ាំងយេ
យទ្រៀក្យធវើជាក្ ល្ ស់ យោតខ្ទទ ស់សលឹក្មេីទ្េររនតិរៗយេើោន ឱ្យបានជារនទះខ្វងៗធាៗំ សទ្មារ់
ទ្រក់្ ឬបាាំងផ្ទះយៅថា “ភជេ់”។ រាំយពាះារយទ្រើសលឹក្ទ្រ ាំងតាញជាារុង ឬសាំយរៀតជាយដើម
ក៏្យៅថា “ភជេ់” បានខ្ដរ។ រ៉ាុខ្នតយទ្រើយទ្រៀក្ជារយទ្មៀក្តូរៗ តាញយធវើជាយាត ងទូក្យៅថា 
“ទទក់្”។ រាំខ្ណ្ក្ឯទ្ទនុងទ្រ ាំងខ្ដេសក្យក្សលឹក្យរញយៅថា “ទ្ទនុងរតឹ” ឬ “ឆ្ែឹងរតឹ”។ 
រឯីធាងទ្រ ាំងទុាំខ្ដេយេារ់យក្មក្រុះ យ ើយទ្ចាស់ ឬឈូសយធវើជាវតថុ យផ្េងៗដូរជា ដាំរង 
ោម ឬរ័នធមូេ (យទ្េឿងតាញ) ជាយដើម យេយៅថាទ្រ ាំងខ្ដរ េឺ “ដាំរងទ្រ ាំង” “ោមទ្រ ាំង” 
និង “រ័នធមូេទ្រ ាំង”។ 
 យោយខ្ែក្រាំយពាះពាក្យទាំនឹមទាំយនៀមរុរាណ្ខ្ដេខ្មែរនិោយពាក់្រ័នធនឹង “ទ្រ ាំង” 
េឺ “ទ្រ ាំងក្ាំដរយខ្ទែ រ”។  ទ្តង់យនះរុរាណ្រនយេ់ថា យេយក្ធាងទ្រ ាំងខ្ដេយេយធវើជាោម ឬ
ជារ័នធមូេយៅរងភាជ រ់ ឬខ្ទទ ស់នឹងា ាំជយណ្តើ រផ្ទះ យោយយេយជឿតមទមាល រ់ថា យខ្ទែ ររិសារ
ខ្ទល រទ្រ ាំង យេារពារមិនឱ្យយខ្ទែ ររិសារយែើងតមជយណ្តើ ររូេក្នុងផ្ទះបាន។ យ តុដូយរនះ

 
២ G. Cœdès 1954: 162 & 262 

៣ BEFEO XXXVI, 17(B): 11 និង ែុង យសៀម ១៩៩៧: ៥១ 
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យ ើយ យរើមនុសេតមជិេ ឬខ្ដេេៃង់ទុយមុយយរក្ យរេយរ់យដក្មិនសូវខ្ដេខ្ទ្រមលួន 
បានទ្តឹមមក្យដក្ក្ាំដរកុ្ាំឱ្យខ្តខ្ទល រយខ្ទែ ររិសារេង យេនិោយថា “ដូរយេយក្ទ្រ ាំងមក្
ក្ាំដរយខ្ទែ រ”។៤ រ៉ាុខ្នតសរវច្ថ្ៃ រយរៀរ និងរូរភារច្នារយទ្រើទ្បាស់ខ្ផ្នក្យផ្េងៗររស់ទ្រ ាំងហាក់្
ដូរជាថ្មថ្យខ្ទល ាំង ទ្សរនឹងសាថ នភារច្ទ្រទ្រ ាំងក៏្ហាក់្ដូរជាយហារយៅ។ រឯីទាំយនៀម និង
ពាក្យទ្រដូរខ្ទងយេើ ក៏្ហាក់្រុាំសូវឮ។ ខ្ទងយទ្ាមយនះ យយើងនឹងរង្ហា ញទិដឋភារមលះខ្ដេ
ជាទ្រយោជន៍ទ្រ ាំងយៅក្នុងសងគមខ្មែរ។ 

ដូរបាននិោយខ្ទងយដើមថា រាំយពាះារយទ្រើទ្បាស់ខ្ផ្នក្យផ្េងៗច្នយដើមទ្រ ាំង ហាក់្ដូរ
ជាសមបូរខ្ររតស់។ ទ្រយោជន៍ធាំខ្ដេយេយទ្រើជាទូយៅ េឺយៅខ្ផ្នក្ក្ាំរូេ (រណ្តូ េ) និង
សលឹក្ររស់វា (រូរយេម៨-៩)។៥ កាេណាដេទ្ត្ូវការដទ្បើទ្ាស់្ ដេតត្ងកាប់យក្ក្ាំរូេដ េះ
មក្កាត់្ជាបីក្ាំណាត់្។ តននក្ខាងេេ់និងចុង ដេដទ្ចើនដចៀរយក្ទ្ទនុងដចញ ដ ើយដ រ 
ឬទ្ក្ងស្ទ្ាប់ា ាំង ឬទ្បក់្នទេះ។ ការយក្ក្ាំរូេទ្រ ាំងមក្ដទ្បើតបបដនេះ អនក្ខលេះដៅថា “ភ្ជេ់” 
(រូបដេខ១០)។ ប ុតនតចាំដ េះស្លឹក្ចាស់្ ដេអាចកាប់ទ្ក្ង ឬចងា ាំងនទេះាន(រូបដេខ១១)។ 
 ួស្រីដនេះដទៀត្ ដេអាចយក្ដទ្បើស្ទ្ាប់ទ្បក់្ដោង ឬខទមចាា រនង (រូបដេខ១២-១៣)។ 

  

 
៤ ជួន តត និងស ារ ី១៩៦៧: ៤៧០ 

៥ សូមអានរខ្នថម៖ “សលឹក្ទ្រ ាំង” យោយ អាាំង ជូលាន ២០០៦-២០០៧: ១៣២-១៣៦ 

រូបដេខ៨ ក្ាំរូេទ្រ ាំងត េអាចកាប់ដទ្បើទ្ាស់្ាន រូបដេខ៩ ការកាប់ក្ាំរូេទ្រ ាំង 
(រូបថត្៖ ដភ្ឿន ផាវ)ី 
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ចាំតែក្ឯក្ាំណាត់្ក្ណាា េននក្ាំរូេទ្រ ាំង ត េាននិយាយមក្ខាងដេើ ដេដទ្បើ 
ស្ទ្ាប់ចារេមពីរ ឬក្បួនចាប់ដនេងៗដៅតមរយរៀររុរាណ្ ដូររញ្ជជ ក់្មក្ខ្ទងយដើម ូចជា 
ចារសាស្រ្សាត  ឬវាន រីដទ្ េះតននក្ក្ណាត េននក្ាំរូេទ្រ ាំងានេក្ខែៈដស្មើ មិនដរៀវ និងមិន
ទ្កាស់្ដរក្មិនដស្ាើងដរក្។ ប ុតនតស្លឹក្ដនេះទ្ត្ូវឆ្លងកាត់្ ាំណាក់្កាេដទ្ចើន និងយូរនថៃ ទទ្ាាំ
អាចយក្ដៅចារាន ដ េោប់តា ាំងរីវាស់្កាត់្យក្ខាន ត្ជាយដើម (រូរយេម១៤)។៦ ប ទ ប់មក្ 
ដេទ្ត្ូវយក្ស្លឹក្ដ េះដៅហាេនថៃឱ្យស្ៃួត្ រួចហាេស្ដនេ ើមដទើបយក្មក្ដទ្ចៀក្ទ្ទនុង និង
ជូត្ស្ាា ត្។ ផុ្តរីយ្ះ យេទ្តូវចងាច់ទ្សុ្ស្ទឹក្ដតត  ដ ើយោក់្ហាេនថៃមតង ឬរីរ ងដទៀត្ 
ដទើបចូេ េ់ ាំណាក់្កាេោក់្ដខាន េះដក្ៀបស្លឹក្ឱ្យទ្ត្ង់ ទុក្រយៈដរេ១តខក្នលេះ ដៅ២តខ។ 
ប ទ ប់មក្ ដេទ្ត្ូវយក្ដៅដឆ្ាើរដភ្លើង ជូត្ស្ាា ត្ជាថមី ដទើបឈូស្កាត់្ត្ទ្មឹម វាយប ទ ត់្ និង
ចារអក្េរ (រូបដេខ១៥)។   

 
៦

 សាស្រ្សាត សលឹក្រតឹជាទូយៅទ្រខ្វងរី៦ យៅ៨តឹក្ យ ើយវាន យទ្រើនមានទ្រខ្វងទ្រខ្ េ៣ យៅ៤តឹក្ 

រូបដេខ១០ ជញ្ជ ាំងភ្ជេ់ទ្ក្ងដក្ៀបរីស្លឹក្ទ្រ ាំងខចី រូបដេខ១១ ស្លឹក្ទ្រ ាំងចាស់្ចងាាំងនទេះ 

រូបដេខ១២-១៣ ស្លឹក្ទ្រ ាំងដទ្បើស្ទ្ាប់ទ្បក្់ ាំបូេ (រូបថត្៖ អាន រស្មី) 
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សូមរញ្ជជ ក់្ថា ារចារសាស្រ្សាត សាងេមពីរ ជាទាំយនៀមខ្ដេខ្មែរយជឿថាបានអានិសងេ
ច្ទ្ក្ខ្េងសទ្មារ់ជាតិក្ាំយណ្ើ តខ្ទងមុមសរវៗស ត្ ន។ ទ្រះសងឃ ឬអ្នក្ធាល រ់រួសយរៀនមាន
រាំយណ្ះយរះចា ាំក្បួនរារ់យផ្េងៗ រាំងរុទធរទ្ក្ និងអាតរទ្ក្ យទ្រើនជាអ្នក្មានសាន ច្ដចារ
សាស្រ្សាត  ឬវាន។ ារចារយ្ះយសាត យទ្ៅរីយជឿថាបានរុណ្យកុ្សេយៅជាតិខ្ទងមុម ក៏្ជា
រាំខ្ណ្ក្មួយច្នារសាងេមពីរសទ្មារ់ារសិក្ាយរៀនសូទ្តខ្ររសាលារុរាណ្ យៅតមវតត
្្។ ផ្ទុយយៅវញិយេយជឿថា អ្នក្ឯតយក្េមពីរសលឹក្រតឹយ្ះយទ្រើទ្បាស់ មិនទុក្ោក់្
ខ្ថ្រក្ាសមរមយ ឬសរយសរេូសវាសយេើ ជាតិខ្ទងមុមនឹងខ្ទវ ក់្ខ្ភនក្ (រូរយេម១៦-១៩)។  

  
 

  

រូបដេខ១៤-១៥ ការកាត្់ក្ាំរូេទ្រ ាំង និងដឆ្ាើរស្លឹក្មុនកាត្់ត្ទ្មឹមស្ទ្ាប់ចារសាស្រ្សាត  (រូប៖ ដភ្ឿន ផាវ)ី 

រូបដេខ១៦-១៧ ដស្ចក្តីទ្ាថាន អានិស្ងេ និងបណាត សារ (?) ចារដេើសាស្រ្សាត ស្លឹក្រតឹ្ខលេះ 

រូបដេខ១៨ ទ្រះសងឃអានសាស្រ្សាត សម័យយដើម (រូរ?)  រូបដេខ១៩ ទ្រះសងឃអានសាស្រ្សាត សរវច្ថ្ៃ 
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ចាំដ េះស្លឹក្ទ្រ ាំងដនេះ ដទ្តរីយក្ដៅដទ្បើទ្ាស់្ ូចដរៀបោប់ខាងដេើ ដេដៅអាចនចនដ្ាើ
ឧបក្រែ៍មួយតបបដទៀត្ស្ទ្ាប់យួរ ឬ ងទឹក្បដណាត េះអាស្ននដៅថា “ក្បង់”។៧ ទនទឹមនឹងយនះ 
សរវច្ថ្ៃយេក៏្អារយក្សលឹក្ទ្រ ាំងតាញក្យនទេបានខ្ដរ។ រឯីធាង និងយដើមររស់វា យេច្រនយធវើ 
រងេឹះ ខ្វក្បាយ តាញក្ស្រ្នតក្ ឬយធវើយឈើទ្រត់ ជាវតថុ យទ្រើទ្បាស់ ឬវតថុអ្នុសាវរយ៍ី។៨ រាំខ្ណ្ក្
ក្នុងវស័ិយឱ្សថ្រុរាណ្ យេយក្សលឹក្ទ្រ ាំងដុតក្យមាល រ លារក្រនឹងរលាក្ យ ើម ឬខ្ទទ ាំ។ 
ឫសទ្រ ាំង ដុសផឹ្ក្ក្រនឹងអាារៈយៅត ក្នុង ផ្តត សាយ ឬយសាៃ រផឹ្ក្ ក្រនឹងជាំងឺរាក្មួេ និង
ក្ែក្។៩ ដូយរនះជារួម ទ្រ ាំងជារុក្ខជាតិខ្ដេយេសាគ េ់ និងយទ្រើទ្បាស់ក្នុងសងគមតខមរតា ាំងរីបុោែ។ 
ប ុតនតស្រានថៃរ ាំងសាថ នភារទ្រ ាំង និងការដទ្បើទ្ាស់្ហាក់្ ូចជាថយចុេះ៕ 

ឯក្សារយោង 
ជួន ណាត្ និងស្ ការ ី
 ១៩៦៧, វច នុទ្ក្មតខមរ, ភាេ១-២, រុទធសាសនរណ្ឌិ តយ, ភនាំយរញ 
ែុង យសៀម 
 ១៩៩៧, សាថ ន្មវទិាខ្មែរ, រុទធសាសនរណ្ឌិ តយ, ភនាំយរញ 
អ្ ុម ស ុម 

១៩៩៤, “េមពីរសលឹក្រតឹ”, ក្មពុ ជសុរោិ, ឆ្ន ាំទី៤៨, យេម២, ទាំ. ៩៤-១០២, វទិាសាថ ន
រុទធសាសនរណ្ឌិ តយ, ភនាំយរញ 

អាាំង ជូលាន 
២០០៥-២០០៦, “ក្បង់”, ក្ទ្មងអ្តថរទក្នុ ងរតត ញរត័ម៌ានវរបធមខ៌្មែរ, យេម១, 
ទាំ.១១-១២, Friend of Culture, ភនាំយរញ 
២០០៦-២០០៧, “សលឹក្ទ្រ ាំង”, ក្ទ្មងអ្តថរទក្នុ ងរតត ញរត័ម៌ានវរបធមខ៌្មែរ, 
យេម២, ទាំ.១៣២-១៣៦, Friend of Culture, ភនាំយរញ 

G. Cœdès 

 1954, Inscriptions du Cambodge, Tome VI, EFEO, Paris 
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 សូមអានរខ្នថម៖ “ក្បង”់ យោយ អាាំង ជូលាន ២០០៥-២០០៦: ១១-១២ 
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៩ សូមអានរខ្នថម៖ រុក្ខជាតិឱ្សថ្យៅក្មពុជា, ភាេ៣  
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