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េលខ នបសក់ 

េលខ នបសក់ ជទរមង់សិលបៈទសសនីយភពមួយ ែដលមនរបជរបិយភពធេំធង 

ណស់េនកនុងរសទប់ទសសនិកជនែខមរ។ កលពីេដមេឡយ ែខមរេយងេហេលខ នបសក់

ថ “េលខ នេរទងេឃល ក” េរពះេរងែដលសរមប់សែមតងេលខ នេនះសឹងែតរគប់ទីកែនលងគឺ

សង់ផទ ល់ដី រគន់ែតេបះសសរេឈ ឬឫសស ីេហយរបក់េដយែថបរបបុស ឬរបក់កេនទល

េហយយកែមកេឈមកសងកត់េដមបកីរពរកុឲំយខយល់េបុង។ ឯជញជ ងំវញិបងំែថប ឬសលឹក

េតន ត រួចរកលកេនទលសលឹកេតន តផទ ល់ដី ែដលមនសណឋ នភិនភគមិនខុសគន នឹងេរទង

ដេំឃល កេឡយ។ ទរមង់េនះអចមនវតតមនរហូតមកដល់ឆន ១ំ៩៥៣ ឬេរកយេនះបនតិច

ផងេនតមទីជនបទនន ដូច ជេខតតកណត ល ឬតមជយរកុងភនេំពញជេដម។ ចែំណក

ឯរបជជនែខមរែដលរស់េនភគខងេរកម ៃនរបេទសកមពុជ គឺែដនដីកមពុជេរកម ែដល

បនកល យេទជែដនដីភគខងតបូង ៃនរបេទសេវៀតណមេនឆន ១ំ៩៤៩ និយមេហ

ទរមង់េលខ នេនះថ “េលខ នយូរេករ” ែដលមនន័យថ “មរតករបស់ែខមរ តងំពីយូរលង់

ណស់មកេហយ”១។ 

កនុងកររសវរជវរបស់ េលក េពរជ ទុរំកវុលិ េលកក៏បនអះអងថជនជតិែខមរ 

បនរសូបយកបទពិេសធន៍មួយចនួំនពីសិលបៈ េលខ នហីុ របស់ចិន និងេលខ នៃកេលឿង 

របស់េវៀតណម មនដូចជកបច់ហួន និងវធីិេហះេហរេដយចងែខសរត៉ រពមទងំ

ឧបករណ៍តរនតី បទេភលង និងសេមលៀកបពំក់មកបេំពញឲយទរមង់របស់ខលួន
២។ 

កនុងអឡុំងឆន ១ំ៩២៩ ឬ ១៩៣០ េរកយពីេពលែដលពរងីកពរងឹងខលួនរងឹមេំហយ 

រកុមសិលបៈយូរេករៃនរសុកបសក់ែដលដឹកនេំដយេលក ឆ រគនួ (េឈម ះេដម លី សួន) 

បនេធវសកមមភពេឡងមកសែមតងេនេខតតមួយចនួំនតមដងទេនល និងរជធនីភនេំពញ 

តមទូកបុ៉កចយជមេធយបយដឹកជញជូ ន សន ក់េន និងកែនលងសែមតងខលះផង៣។ វតតមន

ៃនេលខ នយូរេករមកពីបសក់កនុងដេំណ រេបសកកមមេនះ បនេធវឲយទរមង់េលខ នមួយចនួំន

                                                             
១ េពរជ ទុរំកវុលិ ២០០០: ៣៨ 
២ េពរជ ទុរំកវុលិ ២០០០: ៣៩ 
៣ េពរជ ទុរំកវុលិ ២០០៣: ១៥៧ 
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េនភនេំពញដូចជ េលខ នមេហរ ី េលខ នេបកបទ និងេលខ នរបេមជទយ័ រតូវរេងគ ះរេងគ 

េដយសរទសសនិកជនហក់ដូចជែបរេទនិយមយ៉ងខល ងំនូវវង់េលខ ន ែដលមកពីតបំន់

បសក់េខតតឃល ងំទល់មុខនឹងរពះរតពងំកមពុជេរកមេនះ
៤។ 

មយង៉វញិេទៀត េដយសរមេធយបយសែមតងថមី ភពរហ័សរហួន សវហប់ ករតុប

ែតងលមអឆកក៏លអ លបចិេហះេហរក៏បិុនរបសប់ ជពិេសសចេរមៀងែខមរបសក់រដឺន

រសទន់ពីេរះ េហយពកយសមតីក៏របកបេដយអតថន័យខលឹមសរលអផង េធវឲយទសសនិកជន

េនតបំន់កមពុជកណត លជក់ចិតតដិតអរមមណ៍យ៉ងខល ងំ រហូតដល់នគំន េហទរមង់េលខ ន

េនះថ «េលខ នបសក់» េដយយកទីកែនលងកេំណ តៃនវង់សិលបៈមកដក់ជេឈម ះទរមង់

ែតមតង។ គឺចប់ពីេពលេនះមក េហយ ែដលេលខ នេរទងេឃល ក ឬ េលខ នយូរេករ បនែរប

េឈម ះមកជ េលខ នបសក់ រហូតមកទល់នឹងសពវៃថងេនះ។ 

ចប់ពីអឡុំងឆន ១ំ៩៣៧មក េនទីរកុងភនេំពញ េគេឃញមនរកុម និងេរងេលខ ន

បសក់ជេរចន មនេរងផសរកប់េគ េរងេឈ (េនខងលិចបនតិចមិនឆង យពីេរងផសរ

កប់េគ) េរងសព នកូនកត់ ឬេរងថម (េនខងលិចេរងេឈ) ដឹកនេំដយអនករសី មលះិ ឡ 

េរងសយសងវ ន (េនខងលិចរពះបរមរជវងំរជុងខងតបូង) េរងផសរសួនចស់ ឬេរង

េលខ នកលឹង (េនទល់មុខ នឹងវតតបទុមវតត)ី និងេរងផសរសីុឡឹប ដឹកនេំដយអនកមន ង ឃុន តត។ 

េនតមតបំន់ជយទីរកុងភនេំពញក៏មនេរងេលខ នបសក់ឯេទៀតែដរ មនដូចជេរង

េនតេខម  េខតតកណត ល េរងគីឡូេលខ៦ េរងទួលទពូំង (េនែចងខងេជងវតតទួលទពូំង) 

េរងទួលេគក េរងបក់េរសង និងអនករសី អុ៊ន វ៉ង (េនមតុ េំរងភពយនត េចន ឡ សពវៃថង) 

េរងផសរេដបូ៉ និងេរងដៃទេទៀត។ គឺចប់ពីេពលេនះេហយ ែដលេលខ នបសក់មនករ

រកីលូតលស់ដុះដលេនកមពុជ
៥។ 

េរកយពីសកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈបនបេងកតេឡង េនឆន ១ំ៩៦៥មក 

ទរមង់េលខ នបសក់ក៏ដូចជទរមង់សិលបៈឯេទៀត រតូវបនបញចូ លេទកនុងកមមវធីិសិកសរបស់

សកលវទិយល័យ េដយមនករចត់ឱយរគូ និងសិសសចុះេទេធវកររសវរជវេរៀនសូរតពី

                                                             
៤ េពរជ ទុរំកវុលិ ២០០០: ៣៩, េពរជ ទុរំកវុលិ ២០០៣: ១៥៥ 
៥ េពរជ ទុរំកវុលិ ២០០៣:  ១៥៨-១៥៩ 
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អតថបទេដយ៖ េលកបណឌិ ត ស ំសអំង 

រគូ និងសិលបករជនំញ ដូចជេលកត សងំ សរុន និងអនករសី េចក ម៉ច េលករគូ េព 

េលករគូ ណន និងេលករគូ សមិត ជេដម។ េលសពីេនះេទេទៀត សកលវទិយល័យក៏

បនអេញជញេលករគូ ទក េខម  ែដលមនេទពេកសលយខពស់េលតួឯក តួយកស និងតួតលុក 

មកបេរងៀសិសសែថមេទៀតផង។ 

 េលខ នបសក់សែមតងេរឿងជេរចនរួមមន រពះលកសណិវងស រពះច័នទេគរព រតន

វងស ម៉ក់ភូយុងែកវ និងស័ងខសិលបជ័៍យ ជេដម។ល។ េយងេឃញថ សេមលៀកបពំក់របស់

តួអងគ េនកនុងេលខ នបសក់មនករវវិតត ែកៃចន លមអ របកបេដយកបូរកបច់រចនភលេឺផលក

េដយប៉ក់ ឌិនភជ ប់េទនឹងរកណត់កម៉ញីុ ែដលអចទក់ទញទសសនិកជនឱយជក់ចិតត

និងរសឡញ់ទរមង់សិលបៈេនះជពន់េពក។ 

 វង់តរនតីបសក់ រួមមនឧបករណ៍រទអូ៊ (ឧបករណ៍សខំន់នមុំខ) ឃឹមតូច ឃឹមធ ំ

ខលុយ ប៉ន់ េឡ េឃម ះ និងសគរ ែដលមនលកខណៈឥទធិពលចិនេរចន។ ហួន ជលកខណៈ

ពិេសស របស់េលខ នបសក់។ សឹងែតរគប់តួអងគទងំអស់ មនកបច់ហួនរបចតួំេរៀងៗខលួន 

េពលគឺ ហួនរបុស ហួនរសី ហួនយកស ជេដម៕ 

 

 

 

ឯកសរេយង 

េពរជ, ទុរំកវុលិ 

(២០០០). ែសបកពណ៌និងែសបកតូច. ភនេំពញៈ មូលនិធិ តូយូ៉ត។ 

េពរជ ទុរំកវុលិ  

(២០០៣). ទសសនីយភពែខមរ. ភនេំពញៈ រដឋសភៃនរពះរជណចរកកមពុជ។ 
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សកមមភពសែមតងេលខ នបសក់ 

 

 
 

 
 

 


