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េលខ នេខលែខមរ 
 

កនុងសងគមែខមរនសម័យបុរណ រល់ករសែមតងសិលបៈរប ំនិងេលខ នេផសង  ៗែតងេធវេឡង 

សរមប់ថវ យដល់អទិេទពេនតមរបសទនន កនុងរពះបរមរជវងំ និងទីកែនលងេផសងៗ១។ 

កនុងេនះេលខ នេខល គឺជេលខ នមួយមនអយុកលចំណស់ជងេគ និងមនករេពញនិយម 

ខល ងំកនុងសងគមែខមរសម័យេនះ េដយលំនៃំនសច់េរឿង គឺដករសងេចញពីេរឿងរមេករ ី៍ តរបស់ 

ឥណឌ សុទធសធ២។ ជក់ែសតង 

េបេយងសេងកតេមល េនតម

របសទបុរណនន កនុងរសុក 

ែខមរ គឺមនបងហ ញពីឈុតឆក 

របយុទធគន រវងមនុសសពក់មុខ 

សវ  និងយកសជេរចនែបបកនុងេរឿងរមេករ តិ៍ ឧទហរណ៍របសទអងគរវតត និងរបសទបនទ យរសី 

ជេដម (រូបេលខ១-២)។ មយ៉ងេទៀតេបពិនិតយេនេលផទ ងំគំនូរផត់ព៌ណេនតមវតតបុរណមួយ 

ចំនួនែដលសង់កនុងសតវតសទី១៩ ក៏េឃញមននិយយេរៀបរប់ពីេរឿងរមេករ តិ៍េនះែដរ ឧទហរណ៍

វតតរជបូព៌ ែថវរពះវហិររពះែកវមរកតកនុងរពះបរមរជវងំ និងវតតដរំសីជេដម (រូបេលខ៣-៥)។ 

 

ពកយថេខ ឬេលខ នេខល ជពកយបងហ ញពីរកុមេលខ នែដលរសុំទធែតតួអងគរបុសកនុង 

េរឿងរមេករ ិ៍ត៣។   អនករសវរជវខលះយល់ថ    េលខ នេខលជរបេភទេលខ នសែមតងេដយមន	
                                                        
១ រពប ចន់ម៉រ៉, ២០១៨ 
២ េពរជ ទុំរកវលិ, ២០០០ 
៣ សេមតចសងឃរជ ជនួ ណត, ១៩៩៧ 

រូបេលខ១៖ េហជងរបសទអងគរវតត រូបេលខ២៖ េហជងរបសទបនទ យរសី  

រូបេលខ៣៖ ជញជ ងំវតតរជបូព ៌ រូបេលខ៤៖ ជញជ ងំរពះវហិររពះែកវមរកត រូបេលខ៥៖ ជញជ ងំវតតដរំសី 
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 េលខ នេខល ជរបេភទេលខ នសែមតងេដយមនអនកេពលពីដំេណ រេរឿង ៃនេរឿងរមេករ តិ៍ េហយ 

របែហលជមនេដមដេំណ តតងំពីសម័យអងគរមកេមលះ។ េបពិនិតយកនុងសិលចរកឹ K.1229 

េនរបសទរតពងំខន រេខតតេសៀមរប ចរកិកនុងរគិសតសករជ៩៧៩ បនរបទះេឃញមនេរប 

ពកយថ េខល។ មួយវញិេទៀត សិលចរកឹ K-99 និងK-270 កនុងសតវតសទី១០ មននិយយពី 

ទរមង់េលខ នេឈម ះ ភណី េដយពកយេនះ សេំដេទេលខ នេពល ឬនិយយេហយអនក 

សែមតងសុទធែតរបុសៗ េនះអចមនន័យថទរមង់េលខ នភណី និងទរមង់េលខ នេខល គឺជ 

ទរមង់េលខ នែតមួយ៤។  

លុះមកដល់សតវតសទី១៩ ទរមង់េលខ នេខលមនេរចនរកុម និងសកមមភពសែមតង

មនលកខណៈខុសែបលកគន បនដិចបនដួចេទតមតបំន់នីមួយៗ។ េដយរកុមទងំេនះរួមមន 

រកុមេលខ នេខល េខតតកពំង់ធ ំ េខតតបត់ដបំង េខតតេពធិសត់ ភនេំពញ និងេខតតកណត ល 

(វតតសវ យអែណត ត)។ តួយ៉ងរកុមេលខ នេខលែដលសែមតងកនុងរពះបរមរជវងំ េដយេគេហថ 

េលខ នហលួង ឬេលខ នបុរណ (រូបេលខ៦) ។  េដយមិនយូរបុ៉នម ន  រកុមេលខ នេខលទងំេនះ  

 

បនបត់បង់េនសកមមភពសែមតង ដបតិអីេពលេនះែខមរមនសរងគ មកនុងរសុក េពល គឺកនុង 

របបែខមររកហម។ បនទ ប់ពីរបបែខមររកហមបនដួលរលំ េយងេឃញមនេនសល់ែតរកុមសិលបៈ 

េលខ នេខលវតតសវ យអែណត តេខតតកណត លែដលបនចប់េផតមហត់ និងេធវសកមមភពសែដតង 

រហូតមកដល់សពវៃថង រពមទងំបនកល យជសមបតតិេបតិកភណឌ អរូបីពិភពេលកកនុងឆន ២ំ០១៨ 

                                                        
៤ Saveros Pou, 1997  

រូបេលខ៦៖ រកមុេលខ នេខលសែមតងកនុងរពះបរមរជវងំ 
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ែដលតណំងឱយេលខ នេខល ននកនុងរសុកែខមរទងំមូល។  

ទរមង់េលខ នេខល ជទរមង់សិលបៈ 

េលខ នរមួំយែបប ែដលមនលកខណៈខុស ែបលក 

ពីទរមង់េលខ នដ៏ៃទ ដបតិទរមង់េលខ នេខលេនះ 

គឺតួអងគទងំអស់ សុទធែតជមនុសសរបុសសែមតង 

ពក់មុខខមុក (សម ច់េធវពីរកដស) តណំងជ 

រូបកបលតួអងគមនដូចជ រពះរម រពះល កមសណ៍ 

យកស សវ  និងឥសីជេដម (រូបេលខ៧) េហយ 

មនែតតួនងេសតមួយគត់ែដលមិនពក់មុខ ែតរតូវគូរមុខលបេមសសយ៉ងរកស់ដូចតួអងគ 

ពក់មុខែដរ ឬ ជួនកលេគលបមុខធមមត។ រឯីកលេវលសែមតងេលខ ន េឃញមនសែមតងេន 

កនុងរពះរជពិធីបុណយចេរមន រពះជនមមហកសរត រពះរជពិធីបុណយតងំតុ រពះរជពិធីបុណយអំុទូក 

ពិធីចូលឆន  ំ ថមីរបៃពណីែខមរ ពិធីសុទឹំកេភលៀង និងពិធីបួងសួងេផសងៗជេដម។ េលខ នេខល 

ជេលខ នេពលេដយពុំបនរពងទុកមុន និងមនេភលងពិណពទយមួយវង់របគុអំមតមសច់ 

េរឿងៃនករេពលេនះ រឯីតួសែមតងទងំអស់រគន់ែតេធវកយវកិយររំតប់តមអនកេពល 

(អនកេពលអចជអនកដឹកនរំកុមេលខ ន) េដយេរឿងរ៉វៃនករេពលេនះ សុទធែតជឈុតឆក 

ដករសង់េចញពីសច់េរឿងរមេករ តិ៍ (រូបេលខ៨-១០)។ ែតតួអងគឥសី និងតលុករតូវបនេគអនុញញ តិ 

ឱយនិយយបន ដបតិតួអងគេនះសរមប់បេងកត បរយិយកសសបបយរកីរយ។  

 

 
 

 

 
 

មកដល់បចចុបបននរបៃពណីៃនករសែមតងេលខ នេខល គឺមនករធល ក់ចុះរបជរបិយភព 

េរចនេនតមបណត រសុកេខតតននកនុងរសុកែខមរ។ េហយករធល ក់ចុះេនះ ទនំងជអនកសែមតង 

រូបេលខ៨-១០ សកមមភពសែមតងេលខ នេខល 

រូបេលខ៧៖ ពក់មុខខមុក (សម ច់េធវីពីរកដស) 
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ពំុមនេពលេវលរគប់រគន់ ឬក៏អចមកពីរបក់ចំណូលទបេបេធៀបនឹងមុខរបរេផសងៗ បចចុបបនន 

េដយភគេរចន ៃនករសែមដងេលខ នរគន់ែតជទសសនីយភពែតបុ៉េណណ ះ មិនែមនជអជីពេទ 

និងមួយេទៀតអចពំុសូវមនករគរំទេរចនពីមហជនដូចសម័យកលមុន។ េទះបីជករធល ក់ 

ចុះៃនករសែមតងេលខ នេខលគួរឱយកត់សមគ ល់ក៏ពិតែមន ែតេយងក៏េឃញមនសល់នូវសកមមភព 

សែមតងេលខ នេខលខលះេនវតតសវ យអែណត ត េដយបនតជហូរែហេនេឡយរហូតមកដល់េពល 

េនះ និងែថមទងំេលខ នេនះបនកល យជសមបតតិេបតិកភណឌ អរូបីពិភពេលកផងែដរ។ 
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ឯកសរេយង៖ 

-  ផុន កសិក  

២០១៨. “េលខ នេខលវតតសវ យអែណដ ត” េបតិកភណឌ វបបធម៌អរូបីពិភពេលក, 

ភនេំពញ។ 

-  េពរជ ទុរំកវលិ  

២០០០. “េលខ នេខល”, ភនេំពញ។ 

-  រពប ចន់ម៉រ៉ 

២០១៨. “េលខ នេខល និងមុខខមុ កេនរសុកែខមរ”, ភនេំពញ។ 

- សន ផលល   

២០១៨. “េលខ នេខលមរតករស់ៃនសហគមនវ៍តតសវ យអែណត ត”, 

ករមងអតថបទកនុងបណត ញពត៌មនវបបធម៌ែខមរ, ភនេំពញ។ 

-  សេមតចសងឃរជ ជួន ណត 

១៩៩៧. “វចននុរកមែខមរ”, ករផសយរបស់ពុទធសសនបណឌិ តយ។ 

-  Saveros Pou 

   1997. “Music and Dance in Ancient Cambodia as Evidenced by old Khmer     

   Epigraphy”, East and West, vol. No.1/4. 

 

រូបភពបងហ ញកនុ ងអតថបទដករសង៖់ 

- តមេគហទពំ័រមួយចនួំនកនុង Google ែដលផសពវផសយពីវបបធម៌ែខមរ 

- បណត ញសងគម Facebook 


