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វត្តសពំៅប្រ៖ំ ស្ថា បត្យកម្មខ្មមរព ើម្សត្វត្សទី២០ ព ើភ្នបូំកពោ 
សពំៅប្រ ំ ជាព ម្ ោះកូនអារាម្ប្រោះរុទធស្ថសនា ៏តូ្ចប្ចឡឹងមួ្យ កស្ថងពឡើងកនុង

រវាងព ើម្សត្វត្សទី២០ ខ្  មានទីតងំសាិត្ពៅព ើករូំ ភ្នបូំកពោ ននពមត្តករំត្។ វត្ត
 ៏ចណំាស់ពនោះ ជាភ្សតុតងយ៉ា ងសខំាន់បង្ហា ញឲ្យព ើញរីពសរភីារននជពំនឿកនុងសងគម្
ខ្មមរខ្  រួម្មានទងំប្រោះរុទធស្ថសនា ប្រិសតស្ថសនា និងជពំនឿព ើអារកសអ្នកតពៅទីពនាោះ
ផងខ្ រ។ ព ម្ ោះវត្តសពំៅប្រ ំទនំងយក នំាតំម្ពរឿងប្រោះពោងនាងនារ ជាពប្រងនិទន
មួ្យខ្  ខ្មមរទូពៅភារពប្ចើនចងចបំ្រប់ៗោន ពទោះបីចពំោយអ្ពនលើ ឬរីព ើម្  ់ចប់កតី។ 
ពប្រងនិទនពនោះធ្លល ប់រនប្បមូ្ ពរៀបពរៀង ពោយ  ី ធ្លម្ពត្ង ព ើយរនផត ់ជូនពៅ
ប្កុម្ជនុំំទពំនៀម្ទមាល ប់ខ្មមរ១ ពរោះរុម្ពផាយពៅឆ្ន ១ំ៩៧៤២ ព ើយខ្  មានពសចកតីយ៉ា ង
សពងេប ូចខាងពប្ោម្៣៖ 

កនុ ងកា កនលងយូរម្កព ើយ មានពសេចមួ្យអងគប្រះនាម្ប្រះពោង។ ពវលាមួ្យ
ប្ទងរ់នយាងពចញរីប្រះបរម្រាជវងំតាម្សពំៅពៅ  ់ពននរមាច ់ ខ្  មានព ើម្ធ្លក
មួ្យព ើម្ ុះពៅព ើពននរមាចព់នាះ។ ប្រះអងគកប៏ញ្ឈបរ់ ពរ ៍ឲ្យសប្មាកពៅពប្កាម្ព ើម្
ធ្លកពនាះ។ ពរ ប្រឹកប្រ ឹម្ស្ថា ងព ើង ប្រះពោងរនយាងប្កស្ថ ពននរខ្ត្មួ្យអងគឯង 
 ខ្ម្ែប្រះកាយតាម្មាត្ស់មុ្ប្ទឆ្ងា យពៅៗ ប្ស្ថបខ់្ត្ឮសូរសពំ ងម្នុសសអ ូអរ ប្ទងក់៏
យាងពៅជិត្កជួ៏បនឹងនាងនាគ ខ្  ករុំងនាភីំ្ព ៀងកម្ានតពននរ។ ប្រះពោងរន ួង
ពលាម្សុពំសន ៍ នាងនាគកប៏្រម្ពប្រៀងខ្ត្សុឲំ្យប្រះពោងពតាងកនទុ យនាគ ចូ ពៅោា យ
បងគបំ្រះរទភុ្ជងគនាគជាបិតា។  ុះប្រះអងគតាម្ពៅ  ់ឋាននាគអស់រយៈពរ ប្ររីំរ
ថ្ងា កសុ៏លំាប្រះបិតាពកមកនាមំ្ព សីវ ិម្កឋានម្នុសសវញិ។ កា ពនាះប្រះរទភុ្ជងគ

 
១ បពងកើត្ពឡើងពោយប្រោះរាជប្កឹត្យព ម១២ ចុោះនងៃទី២៥ ខ្មម្ករា ឆ្ន ១ំ៩៣៤ ព ើយជារណៈកម្មោរចុង
ពប្ោយបផុំត្ននអ្តី្ត្វទិាស្ថា នរុទធស្ថសនាបណឌិ ត្យ ពៅរាជធ្លនីភ្នពំរញ 

២ ឆ្ន ២ំ០០១ ប្រឹោះស្ថា នពរោះរុម្ព និងខ្ចកផាយរបស់ប្កសួ អ្.យ.ក រនពរោះរុម្ពពឡើងវញិ 

៣ មលឹម្ស្ថរមួ្យខ្ផនកននពរឿងពនោះ ូចនឹងពរឿងនររពោកពធ្លល កខ្ រ។ សូម្អានបខ្នាម្៖ 
https://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-three/NokorKokthlok.html 
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នាគ រនពរៀបចបំ្បោបប់្បោជាប្ទរយមានត្ថ្ម្លចនួំនប្រសំពំៅ ព ើម្ប ីខ្ងែប្រះរាជបុប្ត្ម្ក
ប្គងរាជយពៅឋានម្នុសសពលាក។ សពំៅទងំប្រ ំ រនពបើកពកាេ ងសពំៅ  ់មាត្ស់មុ្ប្ទ
ជាយខ្ នប្បពទស ព ើយកចូ៏ ចត្ត្ពប្ម្ៀបោន ពរើប្បោបប់្បោ និងវត្ថុ មានត្ថ្ម្លពចញរី
សពំៅ ព ើយ ឹកជញ្ជូ នយកពៅរក ីទួ មពស់ពរៀបចកំស្ថងជាទីប្កុង។ ឯសពំៅទងំប្រ ំ
ពនាះកច៏ត្ទុកសប្មាបប់្រះអងគមាន ពំណ្ើ រពៅណាម្កណា ប្ទងគ់ងប់្កស្ថ តាម្ប្រះ
ចិនាេ ។  ុះអស់កា ជាយូរ ងម់្ក ពននរសមុ្ប្ទកព៏ចះខ្ត្ងយឆ្ងា យពៅៗ  ីក៏កានខ់្ត្ ុះ
មពស់ព ើងៗ សពំៅទងំប្រពំនាះកព៏កឿងជាបនឹ់ងពននរ ព ើយយូរៗពៅករ៏ងឹពៅជាងម ិចកប់
ពៅស ់ខ្ត្ពកាេ ងទងំប្រខំ្  ពគព ើញសរាថ្ងាពនះ។ ៤ 

ពយងតម្ឯកស្ថរប្បវត្តិស្ថស្រសត និងចរកឹផ្ទា  ់ព ើតួ្ពចត្ិយឲ្យ ឹងោ វត្តសពំៅប្រ ំ
កស្ថងកនុងឆ្ន ១ំ៩២៤ កនុងរាជយ ប្រោះករុណាប្រោះរទសពម្តចប្រោះសីុសុវត្ាិ មុ្នីវងស 
ប្រោះមត្តិយពោ ឋ ប្បហាក់ប្បខ្  ោន នឹងប្រោះរាជ ណំាក់របស់ប្រោះអ្ងគ ស្ថា បនាពឡើងពៅ
ខ្ផនកមាេ ងពទៀត្ននករូំ ភ្នពំនោះ ជាទីខ្  ប្រោះអ្ងគប្ទង់ពស្ថយទីវងគត្ោ រីឆ្ន ១ំ៩៤១។៥ 
កា រីសម្័យកស្ថងពនាះពោយប្ទងយ់ ់ោ ររាងំពរៀបចពំធ្ាើទីសណំាក់អាប្ស័យ ខ្ម្ែ
នឹងធ្ម្មជាត្ិសប្មាប់រួកពគ  ូព ន្ ះប្រះម្ហាកសប្ត្ប្ទងប់្រះត្ប្ម្ិះ  ់ប្រះរុទធស្ថសនា 
្ត្់ស្ថងអារាម្ពោយមានកូនវហិារតូ្ចមួ្យ និងពចត្ិយមួ្យ។ សណំ្ង់វត្តពនះតាងំពៅ
ព ើ ីមពស់ជាករូំ ភ្ន ំ៏មានខ្ែនងមធ្ំៗ ពៅពាសពរញ ចខ្ម្លកជាងពគគឺខ្ែនងមជាបនទះៗ
ចនួំន៥ មានទ ំំបពណាេ យប្បមាណ្ជាង១០ ខ្ម្៉ែប្ត្ និងកម្ពស់ប្បខ្  ជិត្ ប់ខ្ម្៉ែប្ត្ខ្ រ។ 
ប្ទង់ប្ទយខ្ែនងមពនះសខំ្ប៉ែត្ ព ើយមពស់ប្ទទុង មានសណាា ន ូចសពំៅ៥ ករុំងពបើកពកាេ ង 
ព ើយការកស្ថងវត្តពនះ ក៏ប្ត្ូវពធ្ាើពៅជាប់ខ្ែនងមទងំ៥ ពទើបអនកែងពៅពោយសនមត្ោ 
"វត្តសពំៅប្រ"ំ  ូចពរៀបរាប់ម្កខាងព ើម្។៦ 

 
៤ ប្បជុពំរឿងពប្រងខ្មមរ ភារ៦, ១៩៧៤ : ៥៦-៥៨ 
៥
 នពរាត្តម្ សី នុ ១៩៨០: ១៨-២០ 

៦
 ប្បជុពំរឿងពប្រងខ្មមរ ភារ៦, ១៩៧៤: ៥៦-៥៧  
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សណំង់បុរាណចប់ពផតើម្កស្ថង បូំងកនុងអារាម្វត្តសពំៅប្រពំនោះ រឺមានខ្ត្ប្រោះវហិារ 
ពចត្ិយ និងសណំង់រណបមួ្យចនួំនខ្ត្ប៉ាុពណាណ ោះ។  កេណៈទូពៅននសណំង់ស្ថា បត្យកម្ម
ព ើម្កនុងបរពិវណវត្តពនោះមានទ ំំតូ្ចៗ ម្ិនធ ុំបមាឌ ខ្ត្ប្បកបពោយកបួនខាន ត្ និងកបូរ
កាច់រចនាយ៉ា ងវចិិប្ត្ ជារិពសសរួរឱ្យកត្់សមាគ  ់ រឺប្រោះវហិារ ៏តូ្ចប្ទនាប់ប្បកបពោយ
សិ បៈ។ ប្រោះវហិារមានបពណាត យប្បខ្  ជាង១០ខ្ម្៉ាប្ត្ ទទឹងប្បខ្  ៧ខ្ម្៉ាប្ត្ និងមាន
ទា រពចញខ្ត្មួ្យរត្់ពៅទិសខាងពកើត្។ តួ្វហិារសង់ពឡើងអ្រីំងម  បូំ ២ោន ក់ ប្បក់ពកបឿង
ប្សោព ញ ម្អពោយនារ ងោត រតម្ប្រំ បូំ  និងមានពហាជាងមុ្មពប្ោយបពំាក់
ពោយជហាា បួន ខ្ត្រុំមានម្ណឌ បពឡើយ។  កេណៈពនោះពរអាចពៅរនោ វហិារជហាា ៤ 
ឬវហិារបុរាណ។៧ តម្កា សសរនីមួ្យៗ មាន ម្អពោយកិននរប្ទចុង បូំ ។ ទនាឹម្
នឹងវហិារពនោះមានសណំង់តូ្ចមួ្យពទៀត្ ជាប្បពភ្ទអ្ោរ បូំ ពបតុ្ង និងរុមំាន ម្អ
ពោយកបូរកាច់អ្ាីពឡើយ។ សណំង់ពនោះ ប្បខ្  ព ើម្ពឡើយមានមុ្មនាទីជាស្ថលាឆ្ន ់
 បតិ្ពៅជាប់ខ្កបរៗពនាោះមានកូនបនាប់តូ្ចៗ ខ្  ទនំងជាកុ ឋិសប្ម្ប់ប្រោះសងឃរង់ពៅ។ 
រឯីពៅខ្ផនកខាងពប្ោយវហិារ មានសណំង់ពចត្ិយធបំងគួរមួ្យ ខ្  មានរចនាសម្ពនធ
សណំង់ទូពៅហាក់មាន កេណៈប្សព ៀងនឹងបូជនីយោឋ នប្បវត្តិស្ថស្រសតវត្តភ្ន ំ ពពា រឺ
មានប្រោះវហិារពៅខាងមុ្ម និងពចត្ិយសង់ពៅខាងពប្ោយ។  កេណៈស្ថា បត្យកម្មខ្បប
ពនោះកប្ម្ព ើញកនុងសម្័យបចចុបបនន ខ្  ភារពប្ចើនកស្ថងពចត្ិយធំៗ ពៅមុ្មវហិារ។ ប៉ាុខ្នត
ពប្ោយចប់សស្រង្ហគ ម្ បរពិវណវត្តករ៏នរប្ងីកធជំាងមុ្ន មានសណំង់ពផសងៗពទៀត្ ូចជា
ស្ថលាឆ្ន់ និងកុ ិ ប្រោះសងឃរង់ និងប្រោះរុទធប ិមាត្ម្ក ់បូជាពៅតម្ទីស្ថធ្លរណៈ 
ប្រម្ទងំកខ្នលងសោក រៈជាពប្ចើនពទៀត្៕ 

 
 
 

 
៧ ប្ពាប ចន់មា៉ា រា៉ា  ២០១៧:១៣-១៧  



អត្ថបទ៖ វត្តសពំៅប្រ ំស្ថថ បត្យកម្មខ្មមរព ើម្សត្វត្សទី២០ ព ើភ្នបូំកពោ                     

អត្ថបទពោយ៖ ព ៀន សុវណ្ណម្រកត្  

បញ្ជី រូបភារ 

     

 

 

រូបព ម១៖ បរពិវណ និងរចនាសម្ពនធសណំង់នានាសាិត្ពៅវត្តសពំៅ (ប្រពំម្ើ រីប្ជុងពាយ័រយ) 
 

រូបព ម២៖ ជពណតើ រពឡើងពៅោន់បរពិវណវហិារ 



អត្ថបទ៖ វត្តសពំៅប្រ ំស្ថថ បត្យកម្មខ្មមរព ើម្សត្វត្សទី២០ ព ើភ្នបូំកពោ                     

អត្ថបទពោយ៖ ព ៀន សុវណ្ណម្រកត្  

    

  

 

    

 

 

    

 

 

 

 

រូបព ម៤៖ ស្ថន ម្ចរកឹបញ្ជជ ក់ 
ឆ្ន កំស្ថងពចតិ្យ (១៩២៤) 

រូបព ម៣៖ ពចតិ្យសាិត្ពៅពប្ោយប្រោះវហិារ (ពម្ើ រីខាង ិច) 

 

រូបព ម៦៖ ប្រោះវហិារ (ពម្ើ រីប្ជុងឦស្ថន) 

 

រូបព ម៥៖ កាច់ ម្អពហាជាងខាងមុ្មននវហិារ 

រូបព ម៧៖ បងអួចព ើ
រចនា ម្អនឹងកាច់រុម្ព 

រូបព ម៨៖ កិននរប្ទចុង
 បូំ  

 

រូបព ម៩៖  បូំ ពប្កឿងប្សោព ញ និងនារ ងោត រ
 ម្អ បូំ  



អត្ថបទ៖ វត្តសពំៅប្រ ំស្ថថ បត្យកម្មខ្មមរព ើម្សត្វត្សទី២០ ព ើភ្នបូំកពោ                     

អត្ថបទពោយ៖ ព ៀន សុវណ្ណម្រកត្  

ឯកស្ថរពយង 

ប្កមុ្ជនុំំទពំនៀម្ទមាល ប់ខ្មមរ 
 ១៩៧៤, ប្បជុពំរឿងពប្រងខ្មមរ, វទិាស្ថា នរុទធស្ថសនបណឌិ ត្យ, ភ្នពំរញ 
នពរាត្តម្ សី នុ  

១៩៨០ [១៩៩៣], អ្នុសាវរយ៍ីខ្ផអម្ខ្ ាម្ និងជូរចត្់, ភ្នពំរញ 
ប្ពាប ចន់មា៉ា រា៉ា , 
 ២០១៧, សណំង់ពៅតម្វត្ត, ភ្នពំរញ 
 

 

 

 

 

 

 


