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ចមល ក់សតវមករ 

 េនតមសំណង់សថ បតយកមមរបស់របសទបុរណែខមរ េយងែតេឃញមនករតុបែតង 

ជេរគឿងលមអដូចជ ចមល ក់កបច់បុរណ ចមល ក់េទព និងចមល ក់សតវេផសងៗជេដម េដយ 

ភគេរចនសុទធសឹងទក់ទងេទនឹងេរឿងេទវកថ។ កនុងអតថបទេនះ នឹងបងហ ញេរតះៗអពីំ 

វតតមនចមល ក់សតវមករេនកនុងសិលបៈែខមរ។ 

មករ ជសតវមួយរបេភទមនសណឋ នេរចនណស់អចជសតវរកេព រតីឆល ម រតីឬបកស ី

មនរបេម៉យរសេដៀងគជសីហ៍ឬដរំ ី និងភគេរចនមនកបលដូចសតវចែមលក រឯីខលួនដូច 

សតវសមុរទមនរងជកនទុយរតីឬេផសត។
១ មយ៉ងេទៀត មករក៏ជសតវមនលកខណៈរសេដៀង 

នឹងសតវនគ សតវសមុរទ ឬជសតវទឹកកនុងេរឿងេទវកថឥណឌ  ដូចសតវនគែដរ។២ មួយវញិេទៀត 

ពកយថ មករ (Makara) គឺជពកយមកពីភសសរំសតឹត េហយដូចគន ពកយថ មករ 

(Makaro)	 ែដលជភសបលីមនន័យថ នគឬជេឈម ះរបស់រតី ឬក៏ជសតវ សមុរទ 

ចែមលកេនកនុងេរឿងេទវកថឥណឌ ។
៣ មករ គឺជសតវតំណងឱយេភគផលកសិកមមភពសមបូណ៌ 

សបបយ និងមនទនំក់ទនំងលអជមួយនឹងសតវនគ។ កនុងជេំនឿសសន សតវមករជ 

យនជនិំះរបស់រពះវរុណ និងរពះនងគងគ ែដលជេទពទក់ទងនឹងទឹក។ 

មករ ជសតវែតងរបទះេឃញេនកនុងេរឿងេទវកថៃនសិលបៈែខមរ េដយជទូេទ 

ចមល ក់មករេនះ បងហ ញជេរគឿងលមអេនែផនកខលះេលសណំង់របសទបុរណែខមរ។ ចមល ក់ 

មករេនកនុងសិលបៈែខមរ គឺេយងេឃញមនវតតមនចប់តងំពីសម័យមុនអងគរមក ពិេសស 

បងហ ញកនុងរចនបថសមបូណ៌ៃរពគុករវងសតវតសទី៦-៧ េដយចមល ក់សតវមករេនះ បងហ ញ 

ដបូំងកនុងសិលបៈែខមរ គឺេឃញេនរកុមរបសទតបំន់ថឡបរវ៉ិត់ែដលេគឆល ក់េនេលែផតរ 

ទវ រ និងេហងជងេរចនមនទហំំធ។ំ៤ បនទ ប់មកសតវមករមន បងហ ញកនុងរកុមរបសទ 

សមបូណ៌ៃរពគុកេដយបងហ ញេលែផតរទវ រ េហជង េលរបសទ អែណត តៃនជញជ ងំតួប៉ម 
                                                             
១ Henri Marchal 1951: 38 
២ SHEILA 1997:99 

៣ PARAMOUNGTHEU 1902:588 
៤ BENISTI 1968:85 
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របសទឥដឋ និងទបងហូរទឹកជេដម។ េហយចមល ក់សតវមករកនុងរកុមរបសទសមបូណ៌ 

ៃរពគុកេនះ េបេធៀបនឹងមករេនថឡបរវ៉ិត់ គឺមនទហំំតូចជង។ េរកយមកេទៀត 

កនងរចនបថៃរពេកមង និងកពំង់រពះ ចមល ក់មករពុំសូវមនករេពញនិយមខល ងំដូច 

រចនបថសមបូណ៌ៃរពគុកេទ ដបតិអីចមល ក់មករអចមនបងហ ញតិចតួចេនេលសណំង់ 

សថ បតយកមមរបសទបុរណ។  

មកដល់សម័យអងគរចមល ក់សតវមករ គឺមនភពសបូំរែបប ឬអចនិយយបនមន 

ករេពញនិយមេឡងវញិ ជក់ែសតងមនបងហ ញជេរចនសណឋ នេលសណំង់សថ បតយកមម 

របសទដូចជ េលែផតរទវ រ េហជង បងក ន់ៃដ ទរបងហូរទឹក និងជញជ ងំរបសទជេដម។ 

មយង៉េទៀតចមល ក់មករែដលេគឆល ក់កនុងសម័យអងគរេនះ គឺេឃញមនករវវិតតេរចនតមករ 

េពញនិយមៃនករឆល ក់របស់សិលបករេលចមល ក់មករតមករវវិតតៃនសម័យកលរចនបថ

ទងំ១០ ែដលបនែបងែចកកនុងសម័យអងគរ។ មួយវញិេទៀតចមល ក់សតវមករ គឺេគនិយម 

ឆល ក់សតវមករែបរកបលចូលកនុងឬេចញេរក និងខលះេគឆល ក់កបលជសតវមករខលួនជសតវ េត 

ែដលេគេហថ “គុជសិហ៍” េហយខលះេទៀតេគឆល ក់ជរេំយលផក កនុងទរមង់ជរូបមករលមអ 

រពមទងំខលះេគឆល ក់កបលសតវមករខជ ក់នគេលេហជងជេដម ៃនសណំង់សថ បតយកមម 

របសទបុរណ។ ចូលមកដល់សម័យេរកយអងគរ េយងពុំេឃញមនភសតុតងែដលអច 

បញជ ក់ថមនចមល ក់មករឬអត់េទ។ ដបតិសណំង់ឬវតថុសិលបៈេនសម័យេនះ ភគេរចន 

សងសង់អពីំេឈដូចជ សណំង់វតតអរមរពះពុទធ ឬសណំង់សសនេផសងសុទធសឹង 

សង់អពីំេឈទងំអស់។  

ដូចេនះសតវមករ គឺជរបេភទសតវមួយកនុងេរឿងេទវកថ និងជសតវរូបរងចែមលក 

ែដលរួមផសរំបេភទសតវមួយចនួំនែដលរស់េនកនុងទឹក និងេលដី។ ចមល ក់សតវមករមនករ 

េពញនិយមខល ងំេនកនុងសម័យមុនអងគរ និងសម័យអងគរែដលបងហ ញជេរគឿងលមអដ៏សបូំរ 

ែបបេលសណំង់សថ បតយកមមរបសទបុរណែខមរ។ 
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ែផតរទងំបីសតវមករែបបចូលកនុងេនរបសទតបំន់របសទសមបូរណ៍ៃរពគុក 

របភពរូបភព៖ េលក ម៉ង់ វ៉លី 

ចមល ក់សតវមករ 
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ចមល ក់មករេនរបសទវមិនរកុមខងេជងតួប៉ម N.20 

របភពរូបភព៖ េលក ម៉ង់ វ៉លី 
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