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របទទសកមពុជាសម័យទេនឡា 

 ទេនឡា គឺជាទ ម្ ោះអាណាេរកមួយដដលទកើតទ ើង ទរោយពី អាណា
េរកភនំបានដួលរលំ។ ទរោយមកទេនឡា ក៏រតូវបានដបង ដេកជាពីរ គឺទេនឡា
ខាងទ ើងជាទេនឡាដីទោក និងទេនឡាខាងតបូងជាទេនឡាទឹកលិេ។ 

១.រោដំបូងននទេនឡា (CHENLA) 

 ក-បញ្ហា ទ ម្ ោះ 
 ោលទដើមទ ើយទេនឡាជាសាមនតរដឌរបស់អាណាេរកភនំ ទរោយមក
បានវាយយកអាណាេរកទនោះបញ្ចូ លទៅជាទេនឡាធំ ទ ើយបានទទួលឋានៈ
ជារដឌអធិបទតយយមួយរ ូតដល់ពាក់កណាឋ លទី២ ននសតវតសរទី៍៨។ 

 េំទពាោះបញ្ហា ទ ម្ ោះថាទេនឡា ទនោះមានអនករបវតតិសាស្រសតជាទរេើនបាន
ទៅតាមេិន ទ ើយពំុបានដឹងថាវាមានន័យយ៉ាងណាទ ោះទទ។ េំទពាោះពាកយ
ទេនឡាទនោះអនកសិកាបានទធវើោរសិកាស្រសាវរជាវ ទ ើយបានបទញ្ចញទសស
នៈដដលមានភាពដបលកៗពីោន ទៅតាមោរយល់ទ ើញរបស់ពួកទគ។ 

 ទោក ប៉ាូល ទប៉ាលីយ៉ាូត ដដលបានទធវើោរសិកាអំពីរបវតតិសាស្រសត និង
អរយិធម៌ដមមរបាននិយយថា ពាកយទេនឡាទំនងជាទកើតទ ើងទោយោរផសំ
ពាកយ េិន និងពាកយ រាប កទកើតបានទៅជាពាកយថាទេនឡា ។ ទោក ប៉ាូល ទប៉ា
លីយ៉ាូត យល់ថាដមមរ ដដលមានរពំរបទល់ទៅជាប់នឹងេិន ធ្លល ប់មាន ទមាល ោះនឹង
ោន ទ ើយដមមរ ធ្លល ប់បានទទួលទជាគ ័យទលើេិន ក៏ទៅកដនលងទ ោះថា េិនរាប 
េិនថារតាប់តាមដមមរពំុេាស់ ក៏ទៅថា ទេនឡា ទៅវញិ។ 

 ទោក ទកង វា៉ាន់សាក់ ដដលជាអនកស្រសាវរជាវខាងអកសរសាស្រសតដមមរ 
ទោកមានទសសនៈថាពាកយ ទេនឡា ោល យមកពីពាកយ េិន និង ពាកយ ោ(ោ
រត ប់ទៅវញិ) ទោយទ តុថាេិនមិនអាេរតួតរតា ទៅកដនលងដដលដមមររស់
ទៅទីទ ោះបាន ក៏ដកថយទៅវញិ ទទើបមានទ ម្ ោះថា េិនោ ដូទេនោះទ ើយ
ពាកយេិនោ ក៏ោល យទៅជាពាកយ ទេនឡា ។ ដូទេនោះបានន័យថារបដ លជា
េិនធ្លល ប់មករតួតរតាទលើរបទទសដមមរ សម័យទ ោះ ឬយ៉ាងណា? 



ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យព្ពះសីហនុរាជ         Preah Sihanouk Raja Buddhist University 

 

និសសតិព្កុមទ្២ី ជនំាន់ទ្ី៥            ឯកទទ្សៈ  វទិ្ាសាស្តសរបរសិាា ន               ទ្ព័ំរ  2 

 ទោក លី ធ្លមទតង ដដលជាអនកសិកាខាងអកសរសាស្រសតដដរទ ោះ ោត់
បាននិយយថារបូទោកធ្លល ប់បាន ួបអនកស្រសាវរជាវេិនមាន ក់ដដលអនកស្រសាវ 
រជាវេិនទ ោះធ្លល ប់បានទ ើញឯកសាររបវតតិសាស្រសតនិយយពីទ ម្ ោះទេនឡា គឺ
ជាពាកយេិនទៅសំោល់របទទសមួយទៅភាគខាងទលើនគរភនំ។ នគរភនំជា
របទទសសមបូរ មុំយកទៅលក់ទៅស្រសកុេិនសរមាប់ទធវើជាទទៀន។ពួកេិន ដតង
មកទិញដូរយករកមួនសុទធពី មុំយកទៅលក់ទៅស្រសកុេិនសរមាប់ទធវើជាទទៀន 
េិនទគបានទៅថាជាស្រសុករកមួនសុទធ។ ទោយពាកយទេនដរបថាសុទធ ឯឡា ឬ
ឡាក់ដរប ថារកមួន។ ទោយភាសាេិនទគោក់គុណ មមុន ផសំពាកយទៅ ទៅ
ថារកមួនសុទធដដលដរបថា ទេនឡា។ 

ទសសនៈទោកឆរតាទរបមឬឌីទោកថារបទទសដមមរោលពីសម័យបុរាណដផនក
ខាងទលើទៅថា ជាន់ទលើ ឯដផនកខាងទរោមទៅ ថា ទរោមពូ  ។ ពាកយជាន់
ទលើេិនទៅមិនេាស់ក៏ោល យជាទេនឡា ជាន់ទលើ > ទេនឡា ។ 

ទោក ទៅ ឈនិតាម ទសៀវទៅអរយិធ៌មដមមរ-មនទំព័រ៣២-៣៣ ទោក
សរទសរថា....ទ ើយពំុទាន់មានទសឋេទទគឺ មានកុលសមព័នធពីរគឺមន១និងមម១
ប៉ាុទណាណ ោះឯង។ ថាកុលសមព័នធមនទៅតាមដងទទនលទមណាមស្រសុកទសៀមរ ូត
ដល់ភាគខាងតបូង ភូមា ឯកុលសមព័នធមមទៅចាប់ពីស្រសកុបាភនំ-លពបុរ-ីស្រសី
អយុធា និងទៅទលើដីទោោះទោកធលកតាម ួរភនំដងដរករ ូតទៅដល់ស្រសុក េិន 
ទទើបបានជាមានពាកយថាេិនឡា។ មួយទទៀតថាទោយទ តុដតដីទោោះទំាង
ទ ោះមានមាសទរេើន ទទើបបានជាមានពាកយថា  សុវណណភូមិទ ោះឯង។ 

ម.ទីតំាងរបស់ទេនឡា 

ទីតំាងរបស់អាណាេរកទេនឡា តាមឯកសារេិនបានទអាយដឹងថា ទៅ
រតង់តំបន់បាសាក់ តាមដងទទនលទមគងគដដលបេចុបបននទៅភាគអាទគនយ៍របទទស
ឡាវ សថិតរតង់មាត់ទទនលមួន។ ទសឋេដំបូងននរដឌទេនឡា ក៏ដូេជានគរភនំដដរ 
បានទធវើនទយបាយពរងីកទឹកដីទ ើយោរពរងីកទឹកដីទៅភាគខាងទ ើង ទៅ
ភាគខាងតបូងទៅវាលទំ បទទនលទមគងគ និងតំបន់ ំុវញិបឹងទទនលសាប។ 
រ ជោលទសតេឦសានវរ មន័ ក៏មានោរពរងីកទៅដល់ភាគខាងទកើតរបទទស នថ
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សពវនថៃ។ 

 តាមោរនិយយរបស់ សា៊ា ន់ ឈ័ង ថាទឹកដីននរបទទសទេនឡា រតូវបាន
របមូលផគុំទៅទោយតំបន់   ំុវញិទីតំាងរបស់មលួន ភវបុរៈ ទ ើយរតូវបាន
ដបងដេកភូមិសាស្រសតធមមជាតិជាពីរដផនកទផសងោន ។ តំបន់ភាគខាងទ ើង គឺជា
តំបន់ដីមពស់ មានចាប់ពី ួរភនំដងដរកទៅដល់រពំរបទល់រដឌ ណានឆាវ (NAN 

CHAO) របស់នថទៅតំបន់យុនណាន់ (YUNNAN) ដដលសពវនថៃជាទមតតមួយរបស់
េិនភាគខាងតបូង។ តំបន់ភាគខាងទ ើងជាតំបន់សមបូរទៅទោយ ួរភនំ រ លង
ភនំ និងមពង់រាប។ តំបន់ភាគខាងតបូង ឬតំបន់ទំ បដដលសថិតទៅតាមវាល
ទំ បននដងទទនលទមគងគនិងតំបន់ទទនលសាប ជាតំបន់សមបូរទៅទោយបឹងបួរ 
ទទនល និងមាត់សមុរទ។ 

 គ.ោរបទងកើតអាណាេរកទេនឡា 

 គ.១-ោរទរ ើបំរោះមលួនរបស់ទេនឡាពីអាណាេរកភនំ 
 ទយើងបានទ ើញរេួមកទ ើយថា ដំទណើ រវវិតតននរបវតតិសាស្រសតទៅកនុង
តំបន់ទនោះ គឺជាដំទណើ រវវិតតននរបជា នដមមរដដលបានទកើតទ ើងទៅកដនលងជាទី
របសពវរវាងទទនលពីរ គឺទទនលទមគងគ និងទទនលមូន ។ ទៅេុងសម័យននរដឌនគរភនំ ក៏
ទកើតមានោរដទណឋើ មរា យោន រវាងទសឋេគុណវរ មន័ និងរទុ្រទទវរ មន័ ។ តាម
រពឹតតិោរណ៍របវតតិសាស្រសតបានបង្ហា ញទនោះឲ្យដឹងថា ទសឋេរទុ្រទទវរ មន័បានបញ្ចូ នរា 
ទូតទៅោន់របទទសេិនេុងទរោយបងអស់ទៅឆាន ំ៥៣៩ ។ ប៉ាុដនតតាមរបភពឯក
សារេិនមលោះបាននិយយថា នគរភនំបានបញ្ចូ នទូតទៅោន់របទទសេិន  ទដើម
សតវតសរទី៍៧ ទៅទ ើយដតបានបញ្ហជ ក់ថារា ធ្លនីនននគរភនំ វាធបុរៈ ដដលេិន
ទៅថាតូម៉ាូ (TOMO) រតូវបានបំផ្លល ញទមទេមទី ទ ើយទលើកផ្លល ស់ទៅទិសខាងតបូង 
ដដលទីទ ោះទគទៅថារកងុ នរវរនគរ ទៅអងគរបុរ ីទមតតតាដកវ ។ 

 តាមសិោចារកឹបកសីចំារកងុ (ស.វ.ទី១០) ទសឋេទេនឡាមានទដើម
កំទណើ តមកពីឥសីកមពុសវយយមភូវ និង ងទទពអបសរទមរា ដដលរពោះឥសូរ
របទានឲ្យទធវើជាមទ សី ។ ទសឋេដំបូងមាន រពោះ មថាស្រសទទវរ មន័ មានបុរត
មួយរពោះអងគរពោះ មថា ទស្រសសថវរ មន័ ដដលបានកសាងទីរកុងមួយទៅថា រកងុ



ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យព្ពះសីហនុរាជ         Preah Sihanouk Raja Buddhist University 

 

និសសតិព្កុមទ្២ី ជនំាន់ទ្ី៥            ឯកទទ្សៈ  វទិ្ាសាស្តសរបរសិាា ន               ទ្ព័ំរ  4 

ទស្រសសថបុរៈ (SRESHTHAPURA)ទីរកងុទនោះទំនងសថិតទៅតំបន់បាសាក់ (វតតភូ 
របទទសឡាវសពវនថៃ) ។ 

 ទៅកនុងរា យរពោះបាទ ទស្រសសថវរ មន័ ទនោះទ ើយកនុងអំ ុងឆាន  ំ ៤៨៨ ដដល
រពោះអងគបានចាត់តំាងរា ទូតឲ្យ ំរពោះរា សារ និងរពោះរា បណាណ ោរទៅសំុ
េងសមព័នធមិតត ជាមួយនឹងរបទទសេិន ដដលទនោះជាោរបទងកើតទំ ក់ទំនងរវាង
របទទសដមមរ និងរបទទសេិនទលើកទី៤។ 

 តាមសិោចារកឹបកសីចំារកងុដដដល ក៏បាននិយយថា ទសឋេទៅទេន
ឡាបានរទំោោះអនកស្រសុកឲ្យរេួចាកផុតពីអំណាេសួយសារអាករ និងមំទរ ើបំរោះ
មលួនឲ្យរេួផុតអំណាេរគប់រគងរបស់ទសឋេអាណាេរកភនំ ។ ទៅពាក់កណាឋ លទី
២ននសតវតសរទី៍៦ ទេនឡា មានអានុភាពោន់ដតខាល ំងទ ើងៗ ទ ើយចាប់ទផឋើម
ទធវើ 
សទ្រង្ហគ មវាយលុករបឆំាង និងដទណឋើ មយកអាណាេរកភនំមករតួតរតាវញិមឋង ។ 
ទសឋេទេនឡា ដដលបានទផឋើមទធវើសទ្រង្ហគ មវាយលុកដទណឋើ មអាណាេរកភនំដំបូង
មានរពោះ មថា ភវវរ មន័ទី១ (BHAVAVARMAN) ដដលរតូវជាបុរតរបស់ទសឋេវរី
វរ មន័និងរតូវជាទៅរបស់ទសឋេរទុ្រទទវរ មន័ (RUDRAVARMAN) ។ 

 ទសឋេភវវរ មន័ទី១ ជាទសឋេមានញាតិវងសខាងអាណាេរកភនំ (ទៅថា 
ទសាម វងស វងសេទ្រ ទ ឬរពោះេ័នទ) ដតទោយរពោះអងគបានទរៀបអភិទសកជាមួយ
កសរតីយ កមពុ លកមសី  ដដលជារពោះញាតិវងស ទសឋេទស្រសសថវរ មន័ ខាងទេនឡា
(ទៅថា សូរយវងស វងសរពោះអាទិតយ) ។ តាមសិោចារកឹបកសីចំារកុងក៏បាន
និយយដដរថា កូនទៅឥសីកមពុ បានភាជ ប់ញាតិវងស ខាងសូរយវងស (ខាងទេន
ឡា) ទៅនឹងទសាមវងស (ខាងអាណាេរកភនំ) 
 គ.២-ោរទលេទ ើងននអាណាេរកទេនឡា 

អំពីេមាងំដដលទកើតមានរវាងអាណាេរកទេនឡា និងអាណាេរកភនំទបើ
តាមទសសនៈរបស់អនកសិកាមួយេំនួនបានទលើកទ ើងថា ជាេមាំងទដើមបី
បរងបួបរងមួអាណាេរកទំាងពីរ ទដើមបីឲ្យោល យទៅជាអាណាេរកដតមួយដដល
ឋិតទៅទរោមោរដឹក ំរគប់រគងទោយអធិរា មួយ ។ ក៏ប៉ាុដនតទៅមានទសសន
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ទផសងៗទទៀត ដដលបានសននិោឌ នទៅទលើបុពវទ តុននេមាងំរវាងអាណាេរក
ទេនឡា និងអាណាេរកភនំទនោះ ទោយទគបានបទញ្ចញនូវសមមតិកមមមលោះៗមួយ
េំនួនដូេខាងទរោមៈ 
 អនកមលោះបានយល់ថា រពោះបាទភវវរ មន័ ដដលជាទៅរបស់រពោះបាទរទុ្រទទវរ មន័ 
បានទលើកទ័ពមកវាយអាណាេរកភនំទនោះទដើមបីរបឆំាងនឹងោរប៉ាុនប៉ាងរបស់រកមុ
ទសឋេគុណវរ មន័ ដដលរតូវបានទសឋេរទុ្រទទវរ មន័ទធវើគត់ ទោយខាល េដរកងបកសពួក
ទសឋេគុណវរ មន័ទធវើោរសងសឹកដទណឋើ មរា យបលល័ងកទៅវញិ ។ បដនថមពីទលើទនោះ
ទៅទទៀតទគបានយល់ថា របដ លជាមានទំ ស់កនុងទរឿងសាស ផងដដរ 
ទរពាោះរពោះបាទរទុ្រទទវរ មន័ជាោន់សាស រពោះពុទធសាស  រឯីរពោះបាទភវវរ មន័ជា
អនកោន់សាស ឥសូរ(រព មញ្ដណ៍សាស )។ 

 ទោយមានោរនិយយដបបទនោះ ទរពាោះទគសននិោឌ នទៅទលើពាកយទសាល ក 
ទៅបូ នីទយសក៍េិនទ ម្ ោះយីសីុងបានសរទសរទៅេុងសតវតសទី៧ ថា “ពី
ទដើមទៅ វូណន រពោះធម៌បានរកីេទរមើនលូតោស់ ទ ើយមានោរផសពវផាយ
ទៅរគប់ទិសទី ដតឥ ូវមានរពោះរាជាកំណាេមួយអងគបានបំផ្លល ញទចាល” រពោះ
រាជាអងគទ ោះគឺសំទៅទៅទលើរពោះបាទភវវរ មន័ ពីទរពាោះចាប់ពីទពលទ ោះមក ទគ
ថាទសឋេទៅរដឌទេនឡា សុទធដតនិយមខាងសាស ឥសូរ។ 

 េំដណកទោក Bernard Philippe Groslier មានោរយល់ទផសងពីទនោះ
ទៅវញិ ទោយទោកបានសរទសរទៅកនុងទសៀវទៅ Angkor Hommes Et Pireers 

ទោកបាននិយយថា ម នតរាយដដលបណាឋ លមកពីទឹក ំនន់បានបំផ្លល ញទី
រកុង និងរបព័នធបទញ្ចញបញ្ចូ លទឹកកនុងដស្រសមូេអស់ផលដំណំា ទធវើឲ្យរបជា ន
ទភៀសមលួនទៅរស់ទៅរតង់ដីមពស់ទៅភាគខាងទ ើង ទពលទ ោះទៅភាគខាងតបូង
(តំបន់កូសាងំសីុន ក៏ោល យជាវាលលាប់មួយទ ើយមានសភាពសាៃ ត់រ ងំ) ។ 
របដ លជាទឆលៀតឳោស ទពលទ ោះទ ើយ ដដលរពោះបាទភវវរ មន័បានវាយ
យករបទទស វូណនទៅរបមាណឆាន ៥ំ៥០ ទដើមបបីទងកើតទៅជាអាណាេរកដមមរ
ថមីមួយ គឺអាណាេរក ទេនឡាធំ។ 

 គ.៣-េមាំងរវាងអាណាេរកទេនឡា និងអាណាេរកភនំ 
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 រពោះបាទភវវរ មន័មានបអូនមួយរពោះអងគរពោះ មថា េិរតទសន (ឬេិរត
ទស ) ដដលបានទ ើងទសាយរា យទរោយពីរពោះបាទភវវរ មន័សុគតទៅ ទោយ
មានរពោះ មថារពោះបាទមទ ទ្រនទវរ មន័ (MANHENDRAVARMAN) ។ 

ទៅពាក់កណាឋ លទី២ននសតវតសរទី៍៦ រពោះបាទភវវរ មន័និងបអូនរបស់រពោះ
អងគ េិរតទសន បានទផឋើមទធវើសទ្រង្ហគ មវាយលុកទៅទលើអាណាេរកភនំ។ តាន
សិោចារកឹរបស់រពោះបាទភវវរ មន័ និងេិរតទសន បានឲ្យដឹងថា ទ័ពរបស់ទេន
ឡាបានវាយសំរកុយ៉ាងខាល ំងទៅទលើពួក វូណន ទោយចាប់ទផឋើមពីភាគខាង
ទ ើងទៅតបូងេុោះទៅដល់រកេោះ រចំាងខាងទកើតននទទនលទមគងគ និងទៅដល់បូរ ី
រមយទៅេទ ល ោះទទនលមូន និង ួរភនំដងដរក និងទៅដល់មងគលបូរខីាងលិេបឹងទទនល
សាប។ទៅេំទពាោះមុមសភាពដបបទនោះ ទ័ពខាងអាណាេរកភនំទំនងជាចាញ់នដ
ពួកអាណាេរកទេនឡា ទ ើយរតូវដកថយរពមទំាងបានផ្លល ស់រា ធ្លនីពី វាធ
បុរៈ ពីតំបន់បាភនំ ទៅតំាងទៅទិសខាងតបូង គឺទៅណា វូណា ដដលទៅថា 
រកុងនរវរនគរ (NARAVARNAGARA) ទៅតំបន់អងគរបូរ ីទមតតតាដកវ ។ 

 ២.រា វងសដមមរននអាណាេរកទេនឡា  
 ក.នទយបាយដឹក ំរគប់រគងរបស់រពោះបាទភវវរ មន័ទី១ 

 ទរោយពីបានទទួលទជាគ ័យ កនុងោរវាយដទណឋើ មយកបានទឹកដីមក
រគប់រគងទ ើយទ ោះ ទទើបរពោះបាទភវវរ មន័ទី១ទ ើងទសាយរា យ ចាប់ពីឆាន ៥ំ៩៨ 
ដល់ឆាន ៦ំ០០ ។ ទគបានទ ើញសំណង់បាក់ដបកជាទរេើន បានទកើតមានទៅកនុង
សម័យទេនឡា ដដលទគសនមតថាជាសំណង់ទនោះ ទរេើនទកើតមានកនុងរ ជោល
រពោះបាទភវវរ មន័ទី១ ។ សំណង់ទំាងទ ោះរតូវបានទគទ ើញ មានដូេជាទៅតាម
ដងទទនលនទមគងគ គឺរកុមរបាសាទទៅវតតភូ ។ 

 របាសាទទៅវតតភូគឺជាសំណង់របាសាទមួយ ដដលោរកសាងទ ើង
សរមាប់ឧទទិសថាវ យេំទពាោះរពោះសិវៈរបស់រពោះបាទភវវរ មន័ទី១។ របាសាទបារា
ណ (PRASAT BARAN) ដដលសថិតទៅេទ ល ោះពីសទឹងដរតង និងមាត់ទទនលទសកុង 
និងអាស្រសមមហាឫសសី ទៅទ ើងភនំហាន់ ័យ ទមតតកំពង់ចាម ជាសំណង់ដដល
ទកើតមានទៅេទ ល ោះ រវាងសម័យ វូណន និងទេនឡា និងអាស្រសម មហាឫសសី 
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សថិតទៅទ ើងភនំោ ស្រសុកអងគរបូរ ីទមតតតាដកវ ។ 

 រកុងបាសាទ ទៅហាន់ ័យទៅភាគខាងលិេអាងទទនលទមគងគ ទៅទមតត
កំពង់ចាមសុទធដតរតូវបានទគសនមតថាជាសំណង់ទកើតមានទៅកនុងរ ជោល
រពោះបាទភវវរ មន័ទី១ ។ ទគបានរកទ ើញសិោចារកឹជាទរេើនដដលនិយយអំពី
ោរកសាងសមិទធផល   ដូេជារបាសាទនិងសិោចារកឹរបស់រពោះបាទភវ
វរ មន័ទី១ ទៅកនុងសម័យទេនឡា ដូេជាសិោចារកឹភនំប ទ យ ង ទៅកនុងទមតត
បាត់ដំបង ទៅសីុទថប កនុងរបទទសនថ នឹងទៅកដនលងទផសងៗទទៀត ។ តាមរយៈ
សិោចារកឹទំាងទ ោះ មានសិោចារកឹមលោះបាននិយយផងដដរថា រពោះបាទភវ
វរ មន័ទី១ បានកសាងរកុងមួយទៅថា រកុងភវបុរៈ (PHAVAPURA) ។ 

 ទីតំាងទៅតំបន់ ំុវញិវតតភូបាសាក់ដកបរមាត់ទទនលមូន(េំបា៉ាសាក់) របទទស
ឡាវសពវនថៃ គឺជាទីតំាងមួយដដលរតូវបានទគទទួលសាគ ល់ថាមានកិតតិ មដ៏ 

សំខាន់ននោរចាប់កំទណើ តរបស់រដឌទេនឡា កមពុ ទទស (ទ ម្ ោះរបទទសកមពុ
ជា1ទរោយមក) ។ ទៅតំបន់ទនោះជាតំបន់សមបូរទៅទោយកូនភនំ ដដលទៅតំបន់
 ំុវញិទ ើងភនំ ជាតំបន់ននទីតំាងរកុងចាស់ៗដដលមានដូេជា រកុងទស្រសសថបុរៈ 
(SREHTHAPURA) របស់រពោះបាទទស្រសសថវរ មន័ និងរកុងភវបុរៈ(BHAVAPURA)របស់
រពោះបាទភវវរ មន័ទី១ ។ 

 ម.វសិាលភាពននអាណាេរកទេនឡា របស់រពោះបាទភវវរ មន័ទី១ 

 ទយើងបានដឹងរេួមកទ ើយថា ទេនឡា ដំបូងជាដផនកមួយននរដឌនគរភនំ 
ដដលទឹកដីទំាងអស់ននរបទទសសថិតទៅទរោមោររគប់រគងរបស់នគរភនំ ។ ទៅ
មានរដឌតូេៗមលោះទទៀតដដលសថិតទៅឧបទវិបមា៉ា ទ  និងទៅកដនលងទផសងៗទទៀត
ទៅដតមានោរទសាម ោះរតង់ជាងមួយនឹនគរភនំទៅទ ើយ ទទាោះបីជាទរោយពី
អំណាេននរដឌនគរភនំរតូវធ្លល ក់ទៅកនុងកណាឋ ប់នដននោររគប់រគងរបស់ទេនឡាក៏
ទោយ ។ ទ តុដូេទនោះទ ើយបានជាចាប់ពីរ ជោលននរពោះបាទភវវរ មន័ទី១និង
បនតមកដល់រា យទសឋេទរោយៗទទៀត ទៅដតបនតោរទធវើសទ្រង្ហគ មពរងីកទឹកដីទៅ
រគប់ទិសឥតឈប់ឈរ ។ េំទពាោះវសិាលភាពននអាណាេរកទេនឡារបស់
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រពោះបាទភវវរ មន័ទី១ រតូវបានបង្ហា ញទោយសិោចារកឹជាទរេើន ដដលមានទៅ
កនុងទឹកដីននរបទទសកមពុជា ក៏ដូេជាកដនលងដនទៗទទៀតទរៅរបទទសកមពុជា
បេចុបបនន ។ 

 តាមរយៈសិោចារកឹទំាងទ ោះ មានដូេជាសិោចារកឹរបាសាទវតតភូ 
សិោចារកឹទៅហាន់ ័យ សិោចារកឹថមដរក វតតទរជាយអំពិល វាលកទនទល 
របាសាទរពោះធ្លតុ អាស្រសម មហាឫសសី របាសាទបារាណ ។ ទៅមានសិោ
ចារកឹទៅកដនលងទផសងទទៀត ដូេជាទៅភនំប ទ យ ងភាគខាងទ ើងបាត់បង 
ភាគខាងលិេបឹងទទនលសាបនិងទៅតំបន់របសាទអកយំ ជាទីតំាងរកុងអមរទិ្រនទ
បុរៈ ទៅខាងលិេអងគធំ ដដលតំបន់ទំាងទនោះទ ើយបញ្ហជ ក់ពីវសិាលភាពននទី
តំាងរបស់អាណាេរកទេនឡា ទរោមោររគប់រគងរបស់រពោះបាទភវវរ មន័ទី១ 
(PHAVAVARMAN I) ។ 

 គ.រពោះបាទម ិទ្រនទវរ មន័ (េិរតទសន) 
 តាមសិោចារកឹទៅរបងរមាស (ទរោលរមាស) ដកបរសមបូរនរពគុក ទមតត
កំពង់ធំ េុោះោលកំណត់ឆាន ំ៥៩៨ ជាឆាន ំននោរទសាយរា យរបស់រពោះបាទភវវរ មន័
ទី១ ។ ទៅរ ជោលទ ោះ ទរៅពីរកងុភវបុរៈ ទៅមានោរកសាងរកងុទផសងទទៀត
ដូេជារកងុឥទ្រនទបុរៈ ទៅភាគខាងតបូងរបាសាទសមបូរនរពគុក ។ រពោះបាទម ិ
ទ្រនទវរ មន័ (MEHENDRAVAMAN) ដដលរតូវជាបងបអូននឹងរពោះបាទភវវរ មន័ទី១ បាន
ទសាយរា យបនតពីរពោះបាទភវវរ មន័ទី១ ចាប់ពីឆាន ំ៦០០ ដល់៦១៦ ។ តំាងពីទៅ
កនុងរ ជោលរពោះបាទភវវរ មន័ទី១ រពោះបាទម ិទ្រនទវរ មន័បានរមួកសាងសិោចារកឹ
ជាភាសាសំស្រសឹកត និងនិយយអំពីោរកសាងលិងគ (សិវៈ) មានទៅតាមប
ទណាឋ យទទនលទមគងគទៅតំបន់រកទេោះ សទឹងដរតង និងទៅខាងលិេបូររីមយ 
របទទសនថសពវនថៃ។ 

 រពោះបាទម ិទ្រនទវរ មន័ បានបនតោររគប់រគងទឹកដីននអាណាេរកទេនឡាពី
រពោះបាទភវវរ មន័ទី១ ដដលបានបទងកើតរា វងសថមីមួយទៅថាមហាឥទ្រនទឬឥទ្រនទបុ
រៈ។ រពោះបាទម ិទ្រនទវរ មន័ បានេូលរមួជាមួយនឹងរពោះបាទភវវរ មន័ទី១ កនុងោរ
វាយរទំោោះអាណាេរកទេនឡាទេញពីោររតួតរតាទោយអាណាេរកភនំ ។ ទៅ
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កនុងរ ជោលរបស់រពោះអងគ មានោរកសាងសិោចារកឹទផសងៗទទៀត ដូេជាទៅ
រតង់ពាមទទនលមូន និងទៅសុរនិទ ។ 

 ដូេោន នឹងរពោះបាទភវវរ មន័ទី១ដដរ រពោះបាទម ិទ្រនទវរ មន័បានបនតោរពរងីក
ទឹកដីទៅទិសលិេ និងខាងតបូងទោយមានសិោចារកឹទៅតាមសសរថមធំៗ
ទៅឯភូទោោ ន ទៅភាគខាងទឆវងននទទនលទមគងគ ទៅភាគខាងទលើមាត់ទទនលមូន 
ទៅរបទទសឡាវ ដដលបានបញ្ហជ ក់ពីោរកសាងលិងគគិរសិរបស់រពោះបាទម ិ
ទ្រនទវរ មន័ កនុងឳោសដដលទរោយពីរពោះអងគបានទធវើសទ្រង្ហគ មទទួលបានទជាគ ័យ
ទៅតំបន់ទនោះ និងោររគប់រគងទឹកដីភាគខាងទរោមននដងទទនលមូន។  
 ៣.វវិតតន៍នទយបាយ សងគមទៅសម័យទេនឡា 

 ក-រពោះបាទឦសាវរ មន័ទី១ 

 ក.១ ោរបញ្ច ប់សទ្រង្ហគ មរវាងអាណាេរកភនំ និងទេនឡា 

 រពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ ជាបុរតរបស់រពោះបាទម ិទ្រនទវរ មន័ ដដលបានបនត
រា យសមបតតិចាប់ពីឆាន ំ៦១៦ ដល់ឆាន ំ៦៣៥ ។ ដដលទៅទសសសល់ពីមុននន 

អាណាេរកភនំ ។ មានសិោចារកឹជាទរេើនដដលបាននិយយអំពីសកមមភាព
របស់រពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ ដូេជាសិោចារកឹទៅរបាសាទភនំយ៉ាង់ ដដល
មានេុោះោលកំណត់ឆាន ំ៦២៤ ទៅសមបូណ៌នរពគុក ៍មានេុោះោលកំណត់ឆាន ំ
៦២៧-៦២៨ ទៅកឋីអងគ ំនីកមានេុោះោលកំណតឆាន ំ៦២៨-៦២៩ ។ 

 ទៅឆាន ំ៦២៧ រពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ រទង់បានបទងកើតទំ ក់ទំនងជា
មួយនឹងរបទទសេិនជាថមីទទៀត ទោយរពោះចានចាត់តំាងរា ទូតដមមរ ឲ្យ ំរពោះ
រា សារ និងរពោះរា  បណាឋ ោរទផសងៗ ទៅសំុេងសមព័នធមិតតនឹងរពោះទៅ
របទទសេិន ទ ើយរពោះទៅរបទទសេិនក៏បានតបរពោះរា សារមកវញិដដរ ។ 
ទនោះជាោរបទងកើតទំ ក់ទំនងោរទូតជាផលូវោររវាងរបទទសដមមរ និងរបទទសេិន
ទលើកទី៥ ។ 

តាមរបវតតិសាស្រសត ឬរា ពងាវតារននរា វងសថាងរបស់របទទសេិន បាន
និយយថា រពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ បានបញ្ច ប់សទ្រង្ហគ មជាមួយអាណាេរកភនំ 
ទៅទពលដដលរពោះអងគវាយដទណឋើ មយកបានរា ធ្លនីទៅភាគខាងតបូង ដដល
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េិនទៅថារា ធ្លនី ណា វូណា (NAFUNA) ជារកងុ នរវរនគរ ទៅអងគរបូរ ីទមតត
តាដកវ។ 

ក.២ ោរផ្លល ស់បឋូរទីតំាងរា ធ្លនី 

 េំទពាោះទីតំាងរា ធ្លនីដំបូងរបស់ទេនឡា គឺទៅឯវតតភូ េំបា៉ាសាក់ ឬទៅ
តំបន់សទឹងដរតង ។ ទរោយពីបានទធវើសទ្រង្ហគ មពរងីទឹកដី ក៏ដូេជាពរងីកទីតំាង
អាណាេរកទេនឡា រពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ បានផ្លល ស់រា ធ្លនីពីភាគខាង
ទ ើង មកតំាងទៅតំបន់មួយដដលសថិតទៅខាងទ ើងកំពង់ធំ គឺទៅឦសានបុរៈ
ដដលរតូវនឹងរមណីយោឌ នសមបូណ៌នរពគុក ៍ ដដលទៅទីទ ោះមានសល់
សំណង់ដបកបាក់ជាទរេើន បានបនយល់ទុកដូេជាទៅតំបន់អងគរបូរដីដរ ។  
តាមពិតទៅតំបន់សមបូណ៍នរពគុក ៍ជាទីតំាងរកុងចាស់មួយដដរ ដដលមាន 

ទ ម្ ោះថា អនិនទិតបុរៈ ននកសរតពាោទិតា។ 

តាមសិោចារកឹបាននិយយថាកសរតពាោទិតា ជាកសរតកនុងរា វងស
ទៅណឍិ នយនិងទសាមា ទំនងកសរតពាោទិតាបានរគប់រគងទឹកដីននអាណា
េរកទៅតំបន់ទនោះ ដដលទរោយមករតូវបានវាយដទណឋើ មយកទោយទសតេភវ
វរ មន័ទី១ និងម ិទ្រនទវរ មន័ ទ ើយបានបនតោររគប់រគងទឹកដីទនោះរ ូតមកដល់
រពោះឦសានវរ មន័ទី១ទទៀត ទោយរពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ រទង់បានទៅរកុងថមី
ទនោះថារកងុឦសានបុរៈ។ 

ក.៣ ោរវាយដទណឋើ មោន់ោប់ទឹកដីរបស់រពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ 

 តាមសិោចារកឹ  បាននិយយថា ទៅកនុងរ ជោលននរពោះបាទ
ឦសានវរ មន័ទី១ មានទីតំាងរកុងទផសងៗមួយេំនួនទទៀតទរៅពីទីតំាងរកុងអ
និនទិតបុរៈ(CAKRANKARPURA) ដដលទៅតំបន់ខាងលិេ ីដរកង ខាងទ ើងបឹង
ទទនលសាប មានរកុងអាមូគលបុរៈ (AMOGHOPURA) ដដលសថិតទៅបាត់ដំបង និង
មានរកុងភីមៈបុរៈ (BHIMAPURA)ជាទីតំាងមួយទៅឯភិនម៉ា របទទសនថសពវនថៃ 
រពមទំាងអមរទិ្រនទបុរៈ ដដលទៅខាងលិេបារាយណ៍ទឹកថាល  ឬ បារាយណ៍ខាង
លិេ ដដលទរោយមកជាទីតំាងននរា ធ្លនីបទណាឋ ោះអាសនតមួយរបស់រពោះបាទ
 ័យវរ មន័ទី២ 
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 ទរៅពីតំបន់ទំាងទនោះទៅភាគខាងលិេរបទទស គឺតំបន់វាលទំ បនន
ទទនលទមណាម របទទសនថសពវនថៃ ដដលមានសិោចារកឹទៅេ័នទប៊ាុន ក៏បាន
និយយពីោររគប់រគងទឹកដីទោយរពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ ទៅទីទ ោះដដរ។ 
ទៅមានសិោចារកឹពីទផសងទទៀតទៅទមតតរោប៊ាីន (KRABIN) ទៅដកបររពំរបទល់
ដមមរ-នថ ទៅខាវណយ (Khao Noi) ឆាន ំ៦៣៧ និងខាវរា៉ាង (Khao Rang)ដដលមាន 

េុោះោលកំណត់ ឆាន ំ៦៣៩ ។ រពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ បានទធវើោរវាយដទណឋើ ម
ោន់ោប់ទឹកដីទៅភាគខាងលិេ ទ ើយបានទ ើងទៅដល់អាណាេរកមនទៅ
រតង់ទាវ រវតី (Dvaravati) ដដលមានទីតំាងទៅតាមបទណាឋ យដងទទនលទមណាមនិង
ភាគខាងទលើដងទទនលមូន ។ 

 ទៅកនុងរ ជោលរពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ ោររគប់រគងទឹកដីមានភាពធំ
ទូោយ ទរពាោះទៅទពលទ ោះអាណាេរកតូេៗដដលទៅទសសល់ពីនគរភនំទំាង
ប៉ាុ ម ន រតូវបានរបមូលយកមករគប់រគងទៅកនុងអាណាេរកទេនឡាដតមួយ។ 
ក៏ប៉ាុដនតោររគប់រគងទឹកដីដ៏ធំទូោយទនោះ ទបើសិនជាអំណាេរគប់រគងកណាឋ ល
ពំុមានភាពរងឹមំាទទ ទ ោះនឹងទធវើឲ្យមានោរទរបោះឆាោន  ទ ើយ្នទៅរកោរ
រគប់រគងជារដឌទោយដ កៗពីោន ទៅវញិ។ 

 ម.រពោះបាទភវវរ មន័ទី២ (គ.ស៦៣៩...) 
 រពោះបាទភវវរ មន័ទី២ ពំុដមនជាបុរតរបស់រពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ទទ 
ទ ើយក៏ពំុដឹងថាមានជាប់នឹងញាតិវងសកសរតខាងណាដដរ ។ រពោះបាទឦសាន
វរ មន័ទី១ ទំនងជាពំុមានបុរតសនងរា យបនត ទ តុទនោះទ ើយទរោយពីរ ជោល
រពោះបាទឦសានវរ មន័ទី១ ទសឋេដដលទសាយរា យបនតគឺមានរពោះ មថារពោះបាទ
ភវវរ មន័ទី២ ។ រពោះបាទភវវរ មន័ទី២ បានទ ើងទសាយរា យទៅឆាន ំ៦៣៩ ដល់ឆាន ំ
៦៥៧ រទង់បានបនសល់ទុកនូវសិោចារកឹជាទរេើន កនុងទ ោះមានសិោចារកឹ
មួយដដលទគបានរកទ ើញទៅតំបន់តាដកវ មានេុោះោលកំណត់ឆាន ំ៦៣៩ ជា
សិោចារកឹរបស់រពោះអងគ ។ ទរៅពីទ ោះទៅមានសិោចារកឹទផសងទទៀតដូេជា
ទៅ ភនំរពោះវហិារកំពង់ឆាន ំង រតពំាងមាស និងទៅភនំបាយ៉ាង់ ។ របាសាទភនំបាយ៉ា
ង់មានសិោចារកឹដដលបាននិយយអំពីរពឹតតិោរណ៍  របស់រពោះបាទភវ
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វរ មន័ទី២ ដថមទំាងបញ្ហជ ក់ទទៀតថា រា ធ្លនីរបស់រពោះបាទភវវរ មន័ទី២ទពលទ ោះ 
ទំនងជាទៅអងគបូរ ីទមតតតាដកវ ។ 

គ.រពោះបាទ ័យវរ មន័ទី១ (គ.ស ៦៥៧-៦៨១) 
រពោះបាទ ័យវរ មន័ទី១ ជាបុរតរបស់រពោះបាទភវវរ មន័ទី២ ទ ើយបានទ ើង

ទសាយរា យបនតពីរពោះអងគ ទៅរវាង គ.ស៦៥៧ ។ ចាប់តំាងពីទដើមរ ជោល      
គ.ស៦៥៧ រ ូតដល់េុងរ ជោលរបស់រពោះអងគគ.ស៦៨១ មានសិោចារកឹជា
ទរេើនដដលបាននិយយអំពីោរកសាងសមិទធផល  របស់ រពោះបាទ ័យវរ មន័
ទី១ មានដូេជារបាសាទទៅតំបន់វាធបុរៈ និងទៅវតតភូ។  
 រពោះបាទ ័យវរ មន័ទី១ ទៅដតបនតនទយបាយរគប់រគងទឹកដីទៅទិសខាង
តបូង និងភាគខាងលិេ គឺតំបន់អាងទទនលទមណាមភាគខាងទកើតរពមទំាងតំបន់
ខាងទលើនិងភាគកណាឋ លរបទទសឡាវ ។ ទៅកនុងរ ជោលរពោះបាទ ័យវរ មន័ទី១
ោររគប់រគងអាណាេរករតូវបានដបងដេកជាដផនកទផសងៗ និងមានអាណាេរក
តូេៗ ដដលឋិតទៅទរោមោររគប់រគងទោយរពោះអងគដដលដផនកទំាងទ ោះមាន
ដូេជា តំបន់វតតភូរ ូតដល់ដីសណឋ  គឺភាគខាងទកើតអាងទទនលទមគងគ មកដល់
សទឹងដរតង រកទេោះ រវាងបាភនំ និងប ទ យនរពនគរ (ទមតតកំពង់ចាម) មានទីរកងុ
សំខាន់គឺសមភុបុរៈទៅសមបូរណ៍។ ទៅដផនកខាងលិេអាងទទនលទមគងគ ទៅដល់
អងគរបុរ ីនិងមួយដផនកទទៀតទៅបាត់ដំបងនិងភាគខាងទ ើងបឹងទទនលសាប។ 

 ៤.ោរធ្លល ក់េុោះឳនថយននអាណាេរកទេនឡា 

 ក.រពឹតតិោរណ៍ទរោយរា យរពោះបាទ ័យវរ មន័ទី១ 
 ទីតំាងរបស់រពោះបាទ ័យវរ មន័ទី១ទំនងជាទៅតំបន់ប ទ យនរពនគរនិង
បាភនំ វាធបុរៈ ។ ចាប់ពីទរោយឆាន ៦ំ៨១ ទគពំុបានទ ើញសិោចារកឹឬឯកសារ
ទផសងៗ ដដលនិយយអំពីសកមមភាព  របស់រពោះបាទ ័យវរ មន័ទី១ឳយបាន
េាស់ោស់ទទ ។ តាមោរសននិោឌ នថា ទរោយពីរពោះបាទ ័យវរ មន័ទី១ េូលទីវ
ងគតទៅឆាន ំ៦៨១ ទំនងជាពំុមានបុរតសនងរា យបនតពីរពោះអងគទទ ទ តុទនោះទ ើយ
ទទើបមានរពោះ មជាកសរតី ័យទទវ ីដដលោរសននិោឌ នរតូវពនយល់ទោយសិោ 

ចារកឹមួយទៅបារាយណ៍ខាងលិេ ឬបារាយណ៍ទឹកថាល  ។ 
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     ទរោយមកទគបានទ ើញសិោចារកឹទៅតំបន់បារាយណ៍ខាងលិេ 
ឬបារាយណ៍ទឹកថាល  ទៅខាងលិេអងគធំរតវូបានបកស្រសាយពនយល់ទោយទោក
 ស៊ាក សឺដដល ដដលនិយយពីោររគប់រគងអាណាេរកទេនឡាទោយកសរតី
 ័យទទវ ី(តាមទសៀវទៅ TRANSACTIONS AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY 

THE “ANCIENT KHMER EMPIRE ” និយយថា ជាមទ សីរបស់រពោះបាទ ័យវរ មន័
ទី១ ) ដតតាមទសៀវទៅរបវតតិសាស្រសតដមមររបស់ទោក រតឹង ង្ហ ឆាន ំ១៩៧៣ ថាជា
រា បុរតី។ ទោយតាមរយៈសិោចារកឹទនោះ បាននិយយពីោរតអូញដតអររបស់
រពោះ ង ័យទទវ ី (JAYADAVI) អំពីភាពរេបូករេបល់កនុងេិតត និងទុកោទវទ  កនុង
ោររគប់រគងនគរមានទកើតកលិយុគ ។ តាមោរពនយល់ទនោះរបដ លជាទៅ
ទពលទ ោះ នគរមានេមាងំនឹងោន រវាងកសរតបូរទីផសងៗទៅកនុងអាណាេរកទេន 

ឡាដដល ំឳយ្នទៅដល់ោរដបកបាក់ោន  បណាឋ លឳយមានោរដបងដេក
របទទសទេនឡាធំជាពីរកនុងអំ ុងទដើមសតវតសរទី៍៨(៧០៦)។ 

ម.ោរដបកបាក់ និងោរដបងដេកអាណាេរកទេនឡា 

ទរោយពីមានោរដបកដមញកោន  របទទសទេនឡារតូវបានដបងដេកជាពីរ
ដផនក គឺដផនកខាងទ ើង និងដផនកខាងតបូង ដដលដផនកខាងទ ើងជាតំបន់ដដល
សមបូរទៅទោយភនំ កូនភនំ រ លងភនំ និងមពង់រាប រតូវបានទៅថា ទេនឡាដីទោ
ក។ ទេនឡាដីទោកមានវសិាលភាពោតសនធឹងទៅទលើរបទទសឡាវ ភាគ
កណាឋ លនិងភាគខាងតបូងសពវនថៃមានរពំរបទល់ចាប់ពី ួរភនំដងដរក និងលាក់
ទខានននរបទទសឡាវ ទៅភាគខាងទ ើងទល់នឹងរដឌណានឆាវរបស់នថ ទៅ
តំបន់យុនណាន់ ជាទមតតរបស់េិនភាគខាងតបូង ។ ដផនកខាងតបូង ជាតំបន់
ដដលសមបូរទៅទោយវាលទំ ប ទទនល សទឹង បឹងបួរ និងមានសមុរទព័ទធ ំុវញិ 
ដដលរតូវបានទៅថាទេនឡាទឹកលិេ ។ ដផនកទនោះរតូវរគបដណឋ ប់ទៅទោយ
អាងទទនលទមគងគ ចាប់ពីលាក់ទខានរបទទសឡាវ េុោះមកភាគខាងតបូងទល់នឹង
សមុរទ។ 

េំទពាោះទីតំាងននរា ធ្លនីរបស់អាណាេរកទំាងពីរ អនកស្រសាវរជាវ
របវតតិសាស្រសតដមមរមានោរចាប់អារមមណ៍យ៉ាងខាល ំង ទ ើយមានោរលំបាកកនុង
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ោរសននិោឌ នឳយបានេាស់ោស់ណាស់ ទោយអនកមលោះសនមតថាទៅរតង់ទនោះ
អនកមលោះទទៀតថា ទៅរតង់ទ ោះ មិនរបាកដេាស់ោស់ទ ើយ។ 

ទៅឆាន ំ១៩០៤ ទោក  ស៊ាក មា៉ា ទសឋរ ៉ា ូ បានទធវើោរសិកាទៅទលើអតថបទ
សិោចារកឹរបស់រពោះបាទយទសាវរ មន័ទី១ ដដលនិយយពីោររគប់រគងអាណា
េរកទំាងពីរទៅសម័យទ ោះ របដ លជាមុនពីរសតវតសរ ៍ ទីតំាងមួយគឺោរ
រគប់រគងមានទៅឯ វាធបុរៈ ដដលទរោយមករតូវសនមតថា ទៅឯអងគបូរ ី ទមតត
តាដកវ ។ មួយដផនកទទៀតោររគប់រគងមានទៅឯ សមភុបុរៈ (SAMBHUPURA) ដដល
បេចុបបននរតូវនឹង ស្រសកុសមបូរ ទមតតរកទេោះ ។ ជាមួយទ ោះដដលទោក ប៉ាូល  
ទពលីយ៉ាូត ក៏បានយល់ស្រសបទៅនឹងទសសនៈរបស់ទោក អ.នអម៉ាូទញ ដដលបា
និយយថាទីតំាងរា ធ្លនីរបស់អាណាេរកទេនឡាទឹកលិេទៅឯ វាធបុរៈ 
ទ ើយបានបញ្ហជ ក់ថាសមបូរទំនងជាទីតំាងននទេនឡាដីទោកទោយទ តុថា 
សមភុបុរៈ ទៅឆាៃ យពីទីតំាងវាធបុរៈ។ 

 ទរោយមកទោក ដពយរ ឌុយប៉ាុង បានបង្ហា ញភសឋុតាងននគំនិតរបស់
ទោកដដលបានបញ្ហជ ក់ថាទេនឡាដីទោកទរោយពីឆាន ំ៧០៧ មានទីតំាងទៅឯ
ទដើមកំទណើ តទេនឡាពីមុន គឺកនុងរ ជោលរពោះបាទភវវរ មន័ទី១ ដដលមានទ ម្ ោះ
ថា ភវបុរៈ  ទៅតំបន់បាសាក់ ឬបា៉ាកទស និងដផនកខាងទរោមទទនលមូន ។ ទគក៏
បាននិយយផងដដរថា ោលទៅទរោមោររគប់រគងទោយរពោះបាទភវវរ មន័ទី១
និងរ ជោលទរោយៗមកទទៀត មានោរវាយដទណឋើ មោន់ោប់ទៅភាគខាង
តបូង ទ ើយតំបន់ភវបុរៈរតូវពរងីកោន់ដតធំទៅទលើទីតំាងអតីតរកុងទស្រសសថបុ
រៈ។ ទរោយោរវាយដទណឋើ មោន់ោប់ទឹកដី មានដូេជាទៅតំបន់សមភុបុរៈ វាធ
បុរៈ ពាោទិតយបុរៈ (BALADITYAPURA) រតូវបានបរងបួបរងួមជាតំបន់ទេនឡា
ទឹកលិេ ។ តាមោរសននិោឌ នខាងទលើទនោះ ទោក  ស៊ាក សឺដដល ក៏បានយល់
ស្រសបដដរថាទីតំាងរា ធ្លនីននអាណាេរក ទេនឡាដីទោក គឺទៅឯភវបុរៈ
(BHAVAPURA) ។ 

ម.១ ទេនឡាដីទោក 

អំពីរបវតតិទេនឡាដីទោកទៅអំ ុងសតវតសរទី៍៨ ពំុសូវមានព័ត៌មាន



ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យព្ពះសីហនុរាជ         Preah Sihanouk Raja Buddhist University 

 

និសសតិព្កុមទ្២ី ជនំាន់ទ្ី៥            ឯកទទ្សៈ  វទិ្ាសាស្តសរបរសិាា ន               ទ្ព័ំរ  15 

ទរេើនដូេជាទេនឡាទឹកលិេទទដតទគបានដឹងតាមរយៈរបវតតិសាស្រសតេិន 
និយយថាទៅគ.ស៧១៧ ទេនឡាដីទោកមានោរបញ្ជូ នទូតទៅោន់របទទស
េិនជាទរេើនទលើក ។ ទេនឡាដីទោកទនោះរតូវបានេិនទៅថាវនិតាន (Wen Tan)

។ ទៅគ.ស៦២១ េិន បានទលើកទ័ពមកវាយយកតំបន់មួយទៅថាអាណាណ ម 
(តាមពិតតំបន់តុងកឹង ពីមុនទ ម្ ោះស្រសកុយួន ទៅថាយ៉ាវេូវ)ដដលជាទីតំាង
រស់ទៅរបស់ពួកយួន។ ទរោយពីរពឹតតិោរណ៍ទនោះ ពួកយួនបានេងសមព័នធភាព
ជាមួយ ទេនឡានិងេមា៉ា  ទ ើយទៅគ.ស៧២២ រដឌទេនឡាដីទោក (វនិតាន) 
បានេូលរមួេមាងំជាមួយពួកយួនទោយពួកយួនបានបោះទបារទធវើសទ្រង្ហគ ម
របឆំាងនឹងោររគប់រគងរបស់េិន កនុងរា យវងសថា ។ ទៅគ.ស៧៥៣ ទេនឡាដី
ទោកមានោរបញ្ចូ នទូតទៅោន់របទទសេិន ទរោមកិេចដឹក ំ ននរា បុរត
របស់រពោះរាជាននអាណាេរកទនោះទពលទ ោះេិនកំពុងមានសទ្រង្ហគ មមួយទៅ
តំបន់ណាន ឆាវ ទ ើយេង់ឳយអាណាេរកវនិតាន  ួយដល់មលួនកនុងោរទធវើស
ទ្រង្ហគ មទនោះ។ ទៅគ.ស៧៥៤ រា បុរតននអាណាេរកទេនឡាដីទោកបានទលើក
ទ័ពទៅ ួយេិន កនុងោរវាយលុកតំបន់ណានឆាវ។ ទៅគ.ស៧៩៩ អាណាេរក 
ទេនឡាដីទោកបានបញ្ជូ នទូតទៅោន់របទទសេិនទទៀត។ ទគបានសនមតថា
រា ធ្លនីននអាណាេរកទេនឡាដីទោក សថិតទៅរតង់ម ឈមណឍ លននអាណា
េរកទដើមគឺ ភវបុរៈ ទ ើយរពោះរាជាដដលមានម ិទធិរទិធ និងរគប់រគងទៅអាណា
េរកទនោះ រតូវបាន 

ទគសនមតថាជា រពោះបាទ ័យសិងាវរ មន័ ទោយទគបានរកទ ើញសិោចារកឹមួយ 
ផ្លទ ំងដដលនិយយអំពីកសរតអងគទនោះ ទៅមឋុំនគររា សីមារបទទសនថសពវនថៃ។ 

ម.២ ទេនឡាទឹកលិេ 

ទរោយពីោរដបងដេកអាណាេរកទេនឡាធំជាពីរ (ជាទេនឡាដីទោក 
និងទេនឡាទឹកលិេ) រដឌទេនឡាទឹកលិេក៏មិនអាេរកាោរឯកភាពោន បាន
យូរអដងវងទទ រដឌទេនឡាទឹកលិេទនោះរតវូបានដបងដេកទៅជាកសរតបូរតូីេៗត
ទៅទទៀត ដដលយ៉ាងទហាេ ស់ថាមានដល់ទៅ៥កសរតបុរ ីមានដូេជាកសរតបូ
រ ីអនិនទិតបុរៈ សមភុបុរៈ និងកសរតបូរទីផសងៗទទៀត ដដលសាគ ល់ទីតំាងពំុេាស់ 
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ោស់។ េំទពាោះទីតំាងននរា ធ្លនីរតូវបានទគសនមតថាទៅសមភុបុរៈ (ស្រសកុ
សមបូរណ៍ទរតើយខាងទកើតទទនលទមគងគកនុងទមតតរកទេោះ) ។ សូមបញ្ហជ ក់ថាទៅ
ទដើមសតវតសរទី៍៨ រពោះអងគមាច ស់បុសករកស ដដលមានទដើមកំទណើ តទៅអនិនទិតបុរៈ 
បានយងទៅទសាយរា យទៅសមភុបុរៈ ជាទីដដលរពោះអងគបនសល់ ទុកនុវសិោ
ចារកឹ េុោះោលកំណត់គ.ស៧១៦ ទៅរតង់របាសាទរពោះធ្លតុកូនពីរ ។ រពោះអងគ
មាច ស់បុសករកស ជាប់ដមសស្រសឡាយសាេ់ញាតិទៅនឹងរពោះបាទ ពាោទិតា 
ដដលបានទសាយរា យទៅអនិនទិតបុរៈ ទ ើយបានអោះអាងថាជាកូនទៅរា យវងស
របស់រពោះបាទទៅណឍិ នយ និង គីទសាមា និងទរោយមកបានបនតពូ ពងស
ទសាយរា យ និងទរោយមកបានបនតពូ ពងសទសាយរា យទៅអងគរ។ រពោះបាទពា
ោទិតា បានកសាងរកងុមួយទៅថា ពាោទិតយបុរៈ ដដលេិនបានចាត់ទុក
ថាជារា ធ្លនីមួយរបស់ទេនឡា (េិនទៅថា រកងុប៉ាូ ូទីប៉ាូ)។ មានសិោចារកឹ
មួយពំុមានេុោះោលកំណត់េាស់ោស់ សរទសរជាភាសាសំស្រសកឹតដដលទគ
បានរកទ ើញទៅវតតដស្រសទបង កនុងភូមិអូឡាម ទមតត ូដុកទៅដីសណឋ  ។ តាមរ
យៈសិោចារកឹទនោះមាននិយយអំពីកសរតពាោទិតា ។ 

 ទៅពាក់កណាឋ លទី២ ននសតវតសរទី៍៨ ទេនឡាមានោរកសាងសិោ
ចារកឹជាទរេើនជាពិទសស ទៅតំបន់សមភុបុរៈ ដដលទគបានរកទ ើញទៅ
របាសាទរពោះធ្លតុរពោះស្រសីកនុងស្រសកុតបូង មុំមានេុោះោលកំណត់ គ.ស៧៧០ 
និងមួយទទៀតទៅតំបន់រកទេោះ មានេុោះោលកំណត់ គ.ស៧៨១ រពមទំាងមាន
ទៅរបាសាទ តាោម ទៅទមតតទសៀមរាម ។ 
 គ.ទេនឡាទឹកលិេទរោមអំណាេរតួតរតារបស់ជាវ  
 ទៅអំ ុងសតវតសរទី៍៨របទទសដមមរ(ទេនឡា) ហាក់ដូេជាោម នសថិរភាព
ខាងនិយយបាយ ទោយសារដតមានសទ្រង្ហគ មដទណឋើ មោន់ោប់ទឹកដីរវាងោន  
និងោន បញ្ហា ទនោះទធវើឳយតំបន់ឬរដឌតូេៗមួយេំនួនមិនសបាយេិតតបណាឋ លឳយ
មានោរ្នទៅរក ទមាល ោះនិងដបកបាក់នផទកនុង ។ ោរដបកបាក់ោន ទនោះទធវើឳយ
ឫទាធ នុភាព និងអំណាេដដលធ្លល ប់មានពីមុនទ ោះរតូវេុោះទន់ទមាយេំទពាោះមុម
ពួកបរទទសទមើលង្ហយ និងហា៊ា នេូលលុកលុយរាតតាតតាមអំទពើេិតតដដល
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កនុងទ ោះមានដូេជាពួកជាវ  ស្រសីវ ័ិយននរា វងស នសទលទ្រនទ (SAI-LENDRA) ទៅ
ទោោះជាវ  ។  នជាតិជាវ បានបទងកើតរា វងស នសទលទ្រនទ ដដលជារា វងសថមីមួយ
មានអំណាេឫទាធ នុភាពទៅកនុងតំបន់អាសីុអាទគនយ៍ដដលមានទីតំាងទៅទោោះ
ជាវ  ដកបរតំបន់ មួយបេចុបបននទៅថា បា៉ា ទ មបាង (PALEMBANG) ។ 

 តាមរយៈសិោចារកឹមួយមានេុោះោលកំណត់គ.ស៧៧៨ ទៅដកបរទី
រកុង  សកោរតា ទៅកណាឋ លទោោះជាវ តាមរយៈសិោចារកឹទ ោះបាននិយយ
ពីោរកសាងពុទធរបូតារា (TARA) ទោយទសឋេ បា៉ាណាមោរាណា 
(PANAMKARANA) ទៅថាមហារា យ (MAHARAJA) ដដលទរោយមករតូវបាន
បទងកើតជារា វងសនសទលទ្រនទ ទនោះទ ើងដដលនសទលទ្រនទទនោះមានន័យដូេជាទសឋេ
រកុងភនំដដរ។ រា វងស នសទលទ្រនទ ដដលទសាយរា យទៅទោោះជាវ  ក៏មានង្ហរជារា 
វងសសាថ បនិកដ៏លបីលាញផងដដរដូេជាោរកសាង របាសាទបូរ ៉ាបូ៊ាួដួរ(BORO 

BUDUR)ដដលជារបាសាទដ៏លបីលាញទៅរបទទសឥណឍូ ទនសីុ ។ តាមរយៈឥទធិ
ពលននរា វងសនសទលទ្រនទទនោះពួកទចារសមុរទជាវ  បានេូលមករាតតាតទៅតាម
ទឆនរ  ទៅអាសីុអាទគនយ៍ និងទធវើសកមមភាពឆក់បលន់រទពយសមបតតិ ដុតបំផ្លល ញ
ទីរកងុ  តាមទំទនើងេិតត ។ ទៅគ.ស៧៧៤ ពួកទចារសមុរទជាវ ទនោះបានទលើក
ទ័ពេូលមកវាយលុកលុយទីតំាងទោោះរតឡាេ ទ ើយបានតំាងមូលោឌ នទៅទី
ទ ោះ ។ ទៅឆាន ៧ំ៨៧ ពួកទចារសមុរទជាវ ទនោះក៏បានទលើកទ័ពមករាតតាតទៅ
តាមទឆនរអាណាណ ម និងេមា៉ា  ។ តាមសិោចារកឹចាមយ៉ាងទីគូ  (YANGTIKUH) 

សិវៈបាននិយយថាមានរបាសាទនិងបូ នីយោឌ ន ទៅដកបររកងុវរីបុរៈ 
 (VARAPURA) រតូវរងទទួលនូវោរដុតបំផ្លល ញទោយពួកកងទ័ពជាវ  ។ ប ទ ប់ពី
បានរាតតាត និងបំផលិេបំផ្លល ញទៅតាមទឆនរ   ទ ើយពួកទចារសមុរទជាវ ក៏
បានបនតដំទណើ រេូលមកដល់ពាម និងតាមទទនលទមគងគទ ើង ទៅដល់រកងុសមភុ
បុរៈ ទ ើយបានទធវើោរឆក់បលន់ដុតបំផ្លល ញទីរកុង និងោប់សមាល ប់របជា នតាម
អំទពើេិតត ។ ជាមួយនឹងទ ោះពួកជាវ ក៏ចាប់យករបជា នមលោះ និងបានោត់រពោះ
សិររពោះរាជាដមមរ (ទេនឡា) រ ូតដល់ទពលមានោររទំោោះរបទទសជាតិបានវញិ
ឳយរេួផុតពីោររតតួរតារបស់ពួកទនោះ ទោយរពោះរាជាដមមរ មួយអងគគឺ រពោះបាទ
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 ័យ 

វរ មន័ទី២ ទៅគ.ស៨០២។ 

 េំទពាោះោរ ល្ នពាន និងោរេូលលុកលុយពីសំណាក់ពួកជាវ ទៅទពល
ទ ោះមកទលើអាណាេរកទេនឡាដដលបានោត់យករពោះសិររពោះរាជាដមមរ ទៅ
ផងមានមតិមលោះបានយល់ថាជាោរទាមទារយកទគរមត៌ដូនតារបស់ពួកទគ គឺ
នសទលទ្រនទវរ មន័ (SAILENDRAVARAMAN) ដដលរា វងសនសទលទ្រនទ ទនោះបានរបោស
មលួន ថាជាទសឋេភនំ និងមានឋាននតរ មដូេទសតេអាណាេរកភនំទៅរបទទសដមមរ
ដដរ។ 

 ៥.បំដរបំរលួរបជាករ និង សាថ នភាពសងគម 
 ោរលូតោស់ពូ ពងសនន នជាតិដមមរសម័យទ ោះពំុទាន់ធ្លត់ធំទទ ជា
កតាត េំបងទធវើឲ្យមានោរដបកបាក់នផទកនុងរបទទស។ មា៉ាងទទៀត លកោណៈ
ពិទសសននទសដឌកិេចរបស់របទទស និងោរវវិតតខាងនទយបាយននរបទទសពឹង
ដផអកទៅទលើដីដស្រសេំោរ។ វាលទំ បទទនលទមគងគ សំបូរថលុករតពំាង។ ដូេទនោះ
ទៅនគរវ ន ំ នផទដីសំរាប់ោំស្រសូវមានតូេ តំរវូឲ្យមានោរវាតដីជាបនតប ទ ប់ ទោយ
វធីិបងោិតបងោំកំោំងទាសាទាសី ដដលជាកសិករ។ ដីដស្រសេំោរគឺជាកមមសិទធិ
របស់រដឌ ទ ើយសំណង់ទំនប់ទឹក និងរបព័នធបងាូរទឹក គឺកសាង និងដឹក ំ
ទោយរា ោរ។ 

ទេនឡាមានោររកីេំទរ ើនខាល ំងខាងវស័ិយទសដឌកិេច។ រឯីអាណាេរកវ នវំញិ
រងទរោោះធមមជាតិបណាឋ លឲ្យទសដឌកិេចធ្លល ក់េុោះ។ ទនោះជាឱោសលអសំរាប់រា 
វងសខាងទេនឡាទធវើសញ្ជ ័យទលើអាណាេរកវ ន។ំ រពោះរាជាទេនឡា រពោះបាទភវវ
ម៌ម និងបអូនេិរតទស  បានវាយលុកអាណាេរកវ នរំបដ លរវាង គ.ស៥៥០។ 
អាណាេរកវ នក៏ំធ្លល ក់កនុងកណាឋ ប់នដរា វងសទៅទេនឡាគឺរពោះបាទភវវម៌មទី១ 
ទ ើយអាណាេរកវ នក៏ំដរបទ ម្ ោះជា កមពុជា។ទៅសតវតសទី៨ រវាងឆាន  ំ៧០៦ កមពុ
ជារតូវបានដបងដេកជាពីរគឺទេនឡាដីទោកដដលសំបូរភនំ និងរ លងភនំ និងទេ
នឡាទឹកលិេ ដដលសំបូរទៅទោយបឹងនិងមានទឆនរសមុរទ។ 

ោរដបកបាក់នផទកនុងរវាងទេនឡាទំាងពីរ ជាោរទបើកឱោសឲ្យពួកទចារ
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ជាតិជាវ កនុងសម័យរា វងសនសទលទ្រនទ េូល ល្ នពាន ទ ើយបានទកៀរយក
របជា នមទ្រនតី និងរា វងសទៅោន់របទទសជាវ ។ 

ក.អរយិធម៌ 

អរយិធម៌ទេនឡារតូវពឹងដផអកទលើឯកសារេិនរា វងសសួយដដលកត់រតា
កនុងរ ជោលរពោះបាទឦសានវម៌មទី១ ទ ើយទោកមា៉ា -តួនលិនបានេំលងោក់
កនុងទសៀវទៅ ោរសិកាពីរបជារាស្រសតទរៅរបទទសេិន របស់ទោកទៅសតវតស
ទី១៣។ 

 ម. ីវភាពមនុសស 
 មនុសសទៅសម័យទ ោះ មាឌតូេទ ើយសំបុរទមម  ដូេមនុសសនគរវ នដំដរ 
ស្រសីៗភាគទរេើនសមបុរស (ទនោះមកពីមានោរេូលមលប់ទទដឹង?)។ ទំាងរបសុស្រសី
បួងសក់ ទ ើយពាក់រយ៉ា ដថមទទៀត។ លកោណៈរបូរាងោយដបបទនោះទ ើញថា 
ដូេពួកដមមរទលើដដលរស់ទៅតំបន់មពង់រាបសពវនថៃទរេើន។ ពួកអនកស្រសុកទេនឡា
មានគំនិតឆាល តវាងនវ និងមានមាឌមំាមួនទទៀតផង។ ទគចាត់ទុកនដសាឋ បំរសុិទធ
ទ ើយនដទឆវងមិនបរសុិទធ។ រាល់រពឹកទគលុបោងមុមចាក់ទធមញរេួអាន
ទសៀវទៅ រ ឺ សូរតធម៌។ មុនទពល ូបអាហារទគដតងលុបោងសាជាថមីលុោះ
ទទួលទានរេួទ ើយទគដតងចាក់ទធមញ ទ ើយទគសូរតធម៌ជាថមីដថមទទៀត។ កនុង
មាូបអាហារទគេូលេិតតទរបើ ទឹកទោោះទោ សកររោប់លអិត បាយ និង Millet។ ទគ
និយមរាប់ញាតិដមសខាងមាឋ យ (សិោចារកឹ)។ ោរទរ ើសគូរស្រសករវញិគឺរបុសៗ
ទៅដណឋឹ ងស្រសីៗ ទ ើញថាសម័យទនោះមុសពីសម័យវ ន។ំ មុនដំបូងរបសុៗរតូវ
ទលើក ំនូនទៅខាងស្រសី ប ទ ប់មកខាងស្រសីរតូវទរ ើសនថៃមងគលោរ ទដើមបី ំកូន
ស្រសីទៅផទោះកូនរបុស តាមរយៈទមអទណឋើ កមាន ក់។ រគួសារទំាងសងខាងរតូវទៅ
ផទោះរ ូតរយៈទពល ៨ នថៃ ទ ើយអុ េទងកៀងទំាងយប់ទំាងនថៃ។លុោះមងគលោរ
េប់ទ ើយ កូនរបុសទទួលទករមត៌កពីឪពុកមាឋ យមលួន ទ ើយទៅរស់ទៅដបកផទោះ
ទោយដ ក។ ដល់ឪពុកមាឋ យសាល ប់ទៅ កូនណាដដលទៅលីវនឹងទទួលបា
កទករមរតកដដលទៅទសសសល់ ទបើសិនជាកូនទំាងអស់ទ ោះមានបឋីរបពនធ
អស់ ទ ើយរទពយសមបតតិទំាងទ ោះរតូវយកទៅោក់កនុងឃ្ល ងំជាតិ។ កនុងពិធី
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បុណយសពកូនទំាងអស់រតូវអត់បាយ ៧ នថៃ និងទោរសក់ទ ើយរតូវយំដស្រសក
ខាល ំងៗ។ រកុមរគួសារសព ភិកោុ និង ភិកោុនីទដើរដដងាសពទោយមានទរេៀងនិង
ទលងទភលងផង។ សពទគបូជាកនុងបចាា សង់ពីទឈើរកអូប រេួទគទរ ើសធ្លតុោក់កនុង
ទោដឌមាស ឬ របាក់រេួយកទៅទបាោះេូលកនុងទឹក។ ពួកអនករកទរបើទោដឌដីមាន
ោបពណ៌ទផសងៗ អនកមលោះយកសពទបាោះទចាលទៅកនុងនរពសមសានឲ្យសតវសីុ។ 
ទំោប់មួយទទៀតរបស់អនកស្រសកុមួយទទៀតគឺទពលទេញទៅណាមកណាមាន
ពាក់អាវទរោោះ និងោន់អាវធុ ទ ើយទបើមានទរឿងបនតិេបនតួេ ទគក៏របយុទធបងាូរ
្មោន ភាល ម។ 

 គ.នទយបាយ និង រដឌបាល 

កនុងរ ជោលរពោះបាទឦសានវម៌ម រា ធ្លនីតំាងទៅឦសានបុរទ ើយមាន
រគួសារ ២០០០០ រគសួារ។ ទៅកណាឋ លរកុងមានសាលធំមួយ ជាទីដដលរពោះ
រាជារទង់រពោះរបទានសវនោរនិង ួប ំុពួកមទ្រនតីទស បតី។ ទៅខាងទរៅរា 
ធ្លនីមានរកងុេំនួន ៣០ ទទៀតរកុងនីមួយៗ មានទរេើនពាន់រគួសារទ ើយ
រគប់រគងទោយអភិបាលមាន ក់។ ៣ នថៃមឋងរពោះរាជាយងទៅសាលរប ំុ។ មទ្រនតី
ជាន់មពស់មាន ៥  ក់៖ ទី១មានង្ហរទៅតាមេិនថា Kou-Lo-Yeou, ទី២ Siang-

Kao-Ping, ទី៣ Po-Hoto-Ling ទី៤ Cho-Mo-Ling ទី៥ Jan-Lo-Leou ។ ទគមិន
ទាន់ដឹងទោរមយង្ហរទនោះរតូវនឹងពាកយដមមរថាទម៉ាេទទ។ ឯមទ្រនតីតូេតាេវញិមាន
េំនួនទរេើនណាស់។  

ទៅេំទពាោះមុមរពោះរាជា ពួកមទ្រនតីរតូវទធវើោរវកិេចឱនកាលដល់ដីបីដង។ 
ទបើទសឋេមានរពោះបនទូលទៅឬទរបើ ពួកមទ្រនតីរតូវលុត ងគង់រត់ទៅ ទៅអងគុយដំ
កង់ ំុវញិរពោះរាជាទដើមបីពិភាកាពីកិេចរបទទសជាតិ។ េប់កិេចទ ើយទគរតូវលុត
 ងគង់សំពោះសាជាថមីមុននឹងរត ប់ទៅវញិ។ ទាហានរាប់ពាន់ ក់បំពាក់អាវ
ទរោោះោន់លំដពងឈរយមរគប់ទីកដនលង តំាងពី ំុវញិរា បលលងករ ូតដល់ទាវ រ
ទំាងឡាយ។  

េំទពាោះោរទផទររា សមបតតិគឺមានដតបុរតរបស់អគគមទ សីទទ ទទើបទ ើង
ទសាយរា យបាន។ ដល់នថៃរបារពធពិធីអភិទសករពោះរាជាថមី ទគោត់រមាមនដ
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រេមុោះននបុរតឯទទៀតៗ រេួយកទៅ ំុទុកទៅកដនលងទីនទៗពីោន  ទោយមិនឲ្យ
ោន់តំដណងអវីមួយទសាោះទ ើយ។ 

 .ទសដឌកិេច 
សម័យទេនឡាទសដឌកិេចដមមរពឹងទលើវស័ិយកសិកមមជាេមបង ពីទរពាោះទី

រកុងធំដដលរកីេទរមើនទំាងអស់សុទធដតទៅដកបរមាត់សទឹងបូករមួទំាងនទយ 

បាយទឹក ដដលមានពីអាណាេរកវ នផំងទសដឌកិេចទេោះដតលូតោស់ជាលំោប់។ 
ឧ.រកងុឦសានបុរៈបានកសាងទៅដកបរមាត់សទឹងដសន ឯទឹកសទឹងរតូវបងាូរេូល
ស្រសោះដដលព័ទធ ំុវញិរកុង និងអាងទឹកកនុងនផទរកងុ៖ ទធវើដូទេនោះទគអាេមានទឹកទរបើ
របាស់រគប់រោន់ ទ ើយមានលទធភាពពរងីកដីោំដំណំាទទៀតផង។ ទបើតាមឯក
សារេិនទគោំស្រសូវ Seigle, Mil និង Gros Millet។ ទគដឹងថាស្រសូវរបាកដជាមាន
ដតដំណំាទផសងៗទទៀតមិនដឹងថាមានឬអត់ទទ។ 

 ង.វបបធម៌ 

ទៅកនុងវស័ិយអកសរសាស្រសតទគទ ើញមានសិោចារកឹជាភាសាដមមរបុរាណទៅ
អងគរបុរជីាទលើកទីមួយ។ កនុងវស័ិយអកសរសិលប៍ទបើតាមសិោចារកឹវាលកទនទល
បាននិយយថា ទគសូរតទរៀងរាល់នថៃនូវទរឿងរាមាយណៈ ទរឿងមហាភារតៈនិង
គមពីរបុរាណ។ កនុងវស័ិយ ំទនឿសាស ទបើតាមសិោចារកឹទ ើញមានោរ
ទោរពបូជាគណៈទផសងៗ៖ 

គណៈសិវៈ : ជាសាស ផលូវោរ ទរពាោះមានកសាងលិងគរពោះឥសូរជា
ទរេើនដូេរពោះបាទភវវម៌មទី១ និងបអូនរមួមាតាដតមួយេិរតទស បានទធវើ។ 
រពោះបាទ យវម៌មទី១ បានយកមរណ មរេួទៅទ ើយ។ យ៉ាងណាមិញសិោ
ចារកឹឆាន ំ ៧១៣ និយយថា រពោះរាជាដដលយងទៅោន់សិវបុរៈ របដ លជា
េង់សំទៅេំទពាោះរពោះអងគទនោះឯង។េំដណកមរណ មឥទ្រនទទោកដដលចារកនុង
សិោចារកឹ ទៅឆាន  ំ ៨០៣ ក៏ទំនងសំទៅេំទពាោះរពោះបាទបុសករាកស ដដលរទង់
បានយងទៅទសាយរា យទៅសមភុបុរទៅទពលដដលរា បលលងកទៅទីទ ោះទំទនរ
ទ ើយដដលរពោះអងគទរបើកំោំងផង។ ទរៅពីទោរពបូជាលិងគរពោះឥសូរទៅមាន
គណៈមួយទទៀតដដលទោរពរពោះឥសូរដដរ គឺគណៈបាសុបត។ 
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គណៈវសិណុ : មិនសូវមានទគនិយមទទ។ មានោរទោរពេំទពាោះគណៈបញ្ច រារត។ 

 រ ិរៈ : ទគទោរពរពោះ រ ិរៈបនតពីសម័យអាណាេរកវ នមំក។ មានរបូ
បដិមា រ ិរៈយ៉ាងលអវេិិរត ទ ើយមានរាងសង្ហា រដថមទទៀត ដូេជា រ ិរៈ
របាសាទអដណឋ ត (ទសាទ ង-កំពង់ធំ) ជាទដើម។ ដតទរោយពីទនោះទគពំុទ ើញ មាន
ោរទោរព រ ិរៈទទៀតទ ើយ។ 

ពុទធសាស  : មិនបាត់បង់ទទដតទំនងជារតូវសាបសូនយបនតិេមឋងៗជា
ពិទសសទៅស.វ.ទី៧ ទបើដផអកទៅទលើសកោីភាព របស់ពុទធសាសនិកេិនទ ម្ ោះ
យីសីុង។ ទគទ ើញមានដតសិោចារកឹមួយគត់និយយពីរពោះភិកោុពីរអងគ។ ពុទធ
សាស មហាយនចាប់ទផឋើមទ ើញមានទគទោរពបូជាមលោះៗទ ើយ។ 

សាថ បតយកមមៈ កនុងវស័ិយសាថ បតយកមម របាសាទទរេើនដតសង់ពីឥដឌោេ់ៗ 
ពីោន ឬផឋុំោន ជារកមុ។ ដផឋនិងរកបទោល ងទាវ រទគទធវើពីថមភក់។ របូេំោក់បដិមាទៅ
មានជាប់លកោណៈឥណាឍ ទៅទ ើយ ដតភាគទរេើន បានបង្ហា ញកាេ់រេ ដបប
ដមមរ ទ ើយមានរាងសង្ហា រផង ( រ ិរៈ របាសាទអដណឋ ត)។ េំោក់តុបដតង
(Sculpture Decorative) មានសភាពលអរបណីតទ ើយដថមទំាងបានបនត
អានុភាពរបស់មលួន រ ូតដល់កនុងសម័យអងគរទទៀត។ 
 ភាសាៈ ទរៅពីភាសាសំស្រសកឹតដដលមានទរបើតំាងពីទដើមទរៀងមកទនោះជា
ទលើកដំបូងដដលទគទ ើញមានទរបើភាសាដមមរបុរាណកនុងសិោចារកឹៗដមមរដំបូង
ដដលមានេុោះោលកំណត់េាស់គឺ សិោចារកឹអងគរបុរឆីាន ៦ំ១១។ កនុងដផនក
អកសរសិលបសិ៍ោចារកឹវាលកទនទលបាននិយយថាទគសូរតជាទរៀងរាល់នថៃនូវ 
ទរឿងរាមាយណ ទរឿងមហាភារត។ 

   សិោចារកឹៈ ទៅសម័យទេនឡាទនោះទយើងទ ើញមានសិោចារកឹ  
ជាទរេើនទៅពាសទពញរបទទស ដដលសរទសរជាអកសរសំស្រសកឹត និងជាអកសរ
ដមមរបុរាណមលោះ ។ មលឹមសារននសិោចារកឹទំាងទ ោះទរេើនទលើកទ ើងអំពី ោល
ឧទទិសដល់រពោះពុទធសាស  និងរព មញ្ដសាស  ។ 

ទំទនៀមទមាល ប់ៈ ទគនិយមរាប់អានញាតិទោយដមសតាមមាឋ យ កនុងទរឿង
ទរ ើសទរ ើសគូស្រសករ គឺពួករបុសៗ ទៅដណឋឹ ងស្រសីរតង់ទនោះទ ើញថា មានោរវ ិ
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វតតដបលកពីសម័យមុនដដលពួកស្រសីៗទៅដណឋឹ ងរបុសៗ ។ មុនដំបូងខាងរបុស
រតូវទលើក ំនួនទៅខាងរគសួារស្រសីដដលមលួនទពញេិតត ប ទ ប់មកខាងស្រសីរតូវ
ទរ ើសទរ ើស នថៃមងគលទដើមប ំីកូនស្រសីទៅផទោះខាងរបសុតាមរយៈទមអទណឋើ ក
មាន ក់ ។ រគួសារទំាងសងខាងសថិតទៅកនុងផទោះ អស់រយៈទពល៨នថៃ ទោយពំុមាន
ទេញទៅណាមកណា ទ ើយទោយមានអុ េទងកៀងទំាងយប់ទំាងនថៃ ។ លុោះ
ពិធីមងគលោរេប់សពវរគប់ ទ ើយកូនរបសុទទួលមត៌កពីឪពុកមាឋ យបទងកើត
របស់មលួន ទ ើយដបកផទោះទៅទៅទោយដ ក ។ ដល់ទពលឪពុកមាឋ យសាល ប់ទៅ
ពួកកូនដដលទៅលីវអាេទទួលយកមត៌កដដលទសសសល់ទំាងអស់ ប៉ាុដនត
របសិនទបើ 
កូនទំាងទ ោះមានបឋីរបពនធទ ើយបានទទួលមត៌ករេួទ ើយទ ោះ រទពយដដល
ទៅ សល់រតូវទគបញ្ជូ នទៅទុកទៅឃ្ល ងំ ជាតិ ។  
 កនុងពិធីបុណយសពកូនទំាងឡាយរបស់សពរតូវអត់បាយ៧នថៃរតូវទោរ
សក់ទ ើយរតូវយំដស្រសកយ៉ាងខាល ំង។ រកុមរគួសារននសពទោយរមួនឹងរពោះភិកោុ 
និងភិកោុនី បានទធវើកបួនដដងាទោយមានេទរងៀង? និងទលងទភលងផង។ សពទគ
បូជាកនុងបចាា សង់ទោយទឈើរកអូបរេួទគទរ ើសធ្លតុោក់កនុងទោដឌមាស ឬរបាក់ 
ទ ើយយកទៅទមាល ក់ទចាលកនុងទឹក ។ ពួកអនករកទគទរបើទោដឌដីមានោបពណ៌
ទផសងៗ ។ មានមលោះរោន់ដតយកសពទៅោក់ទចាលកនុងនរពសមសានឳយសតវសីុ។
ទមាល ប់អនកស្រសុកមា៉ាងទទៀត គឺទពលទៅណាមកណាមានពាក់អាវទរោោះ និង
ោន់អាវធុ ទ ើយទបើោលណាមានទរឿងបនតិេបនតួេ ទគក៏របយុទធបងាូ្មោន
ភាល ម។ 

 

 

                  


