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េសចកីេផីមេសចក្តេផ្តម

អនកឯកេទសខងគណិតវទិយ បនចត់ទុកថករបេងកីតេលខ សូនយ គឺជចំណុច ចប់េផ្តមី 

ែដលមន រសំខន់ ស្រមប់ភពឆត ៃវ របស់គំនិ ត  មន ស ។ មពិតេទេលខសនយមិន ែមន្រគន់ែតែដលមន រសខន ស្រមបភពឆ្ល ត ៃវ របសគន ត  មនុ ស ។ មពតេទេលខសូនយមន ែមន្រគនែត
គំនូស ង សញញ េនះ េទ មនតំៃលខងគណិត ្រស្តនិងវទិយ ្រស្ត។

្របវត្តនិងិកណំរកេំណីតៃនេលខសូន្រ ្ត ូ
សំណួរជេ្រចីនបនេចទជបញ្ហ េឡងីថ េតីេលខសូនយនរ ជអនកបេងកីត េឡងី មុន 

ដំបូងេគ បង្អស់? រហូតមកទល់និងឆន ១ំ៩៣០មនអនក្របជញជេ្រចីននក់េនែតេជឿជក់ថេលខសូនយ
គឺពកអឺរបឬក៏ពក ប់ជអកបេងីតេឡងី។ េន កង ករ េលីកេឡងី ដចខងេលីេនះមន ករជែជកគពួកអរុបឬកពួក បជអនកបេងកតេឡង។ េន កនុង ករ េលកេឡង ដូចខងេលេនះមន ករជែជក
ែវកែញកជេ្រចីន រហូត ដល់    បងករ េឡងីជស្រងគ មប៉កស្តពីីបញ្ហ េរឿងេលខសូនយេនះ។ េ ក G. R.
Kaye ែដលជអនក្របជញរបស់ច្រកភពអង់េគ្លស ែដល បនេបះពុមពផ  យស្តីពីេរឿងេនះេហយីគត់បន 

់ ិ ឺ ី ីផ្តល់សមមតិកមមថេលខ សូនយគឺបេងកីតេឡងីេន្របេទសឥ ្ឌ ។ 
មករពិតេទតួេលខ សូនយ ែដលេគ បនដឹងថ មន ចំ ស់ ជង េគគឺេន្រប ទ Chatur-bujha 

កនងទ្រកុង Gwalior ប៉ុែន្ត កល បរេិចឆទ េនះគឺ េនកនងពក់ក ្ត ល ស.វ ទី៩  ែដល ជ យុគ   ែដលមន នុ ្រ ុ ុ ្ត ឆ នុ ្ត ុ
ទំនក់ទំនងជមួយ Arab Caliphate។



 

៉ ៏ ែ ី ិ          េទះ ជ យ៉ង េនះក៏ េ យ េ ក Kaye េនែតអះ ងថេលខសូនយ េនះ  បេងកីត េន បសចិម ្របេទស 
េហយីបនផ យចូលេទ កន់្របេទស ឥ ្ឌ  ម រយៈអនក ជំនួញ ប់ ។ ប៉ុែន្តកលពីឆន ១ំ៩៣១េ ក
្រ ្ត  ចរយ Georges Cœdès ជ បុ ណ វទិូជនជតិប ងំបន េបះពុមពផ យ ស្តីពីកំណត់ ្រ  របស់េ កែដល ្រ ្ត យ ុ ូ ុ ព ្ត ្រ
បនបដិេសធទស នៈ ែដលេលីក េឡងី េ យេ ក Kaye ។ េន កនុង េនះេ កបនបង្ហ ញយ៉ង ចបស់ថ 
េល ខ សូនយ គឺ េន ភគ ខងេកីត េហយី្របែហលជេនកមពុជ។ ម រយៈ  ទស នៈ រ បស់ គត់ បន បញជ ក់ ថកមពុ
ជជ ្របេទស ែដលទទល ឥទិ ពល វបបធម៌ អរយិធម៌ ពី ឥ ។ មល នរបស់េ ក Cœdès បន ពី ករ រកជជ ្របេទស ែដលទទួល ឥទធ ពល វបបធម អរយធម ព ឥ ្ឌ ។ មូល ្ឋ នរបសេ ក Cœdès បន ព ករ រក
េឃញី នូវអតថបទ សិ ចរកឹេន្រប ទបក់ ែបកកនុង ស.វទី៧ ែដលេគេ  ថ្រសុក សមបូរណ៍េមគងគ េខត្ត
្រកេចះ កនុង្របេទសកមពុជ។ សិ ចរកឹេនះមន េលខ សមគ ល់ K-127 េ ក Cœdès គត់ ជ អនក ជំនញ

ែ ិ ិ ិ ិ ែ ិ ឹ ែ ់ខង ែផនកនិរុត្តិ វទិយ  និងជអនកបកែ្របសិ ច រកឹ ែខមរ បុ ណ។  អតថបទដក្រសង់ ៖
ឝក បរ្រគហ ៦០៤ បញចមិេ ច ....ែ្របថកនុងឆន ៦ំ០៤ៃនម សក ជ ្រតូវនិងៃថង៥េ ច ....

       ដូេចនះេលខសូនយេនកនងេលខ៦០៤ជេលខែដលែស្វងរក។ េយងីដឹងថឆន សំក.្រតូវែថម៧៨េដីមប្រតូវូ ន ូ យ នុ ្វ ន ្រ ូ ប្រ ូ
និងគ.ស  (៦០៤+៧៨=៦៨២)ដូេចនះកលបរេិចឆទេនះមុនកលបរេិចឆទេលខសូនយេនច្រកភព ប់គឺ
េលខសូនយេន Gwalior ២ស.វ។ ដូេចនះេ ក Cœdès ច បង្ហ  ញ ថ មករពិតេលខសូនយបនបេងកីត
េឡងីេនកមជ ែដលកលព ីដំបង េឡយីេគេជឿជក់ថបនមកពីបសិម ្របេទស មរយៈអក ជំនញ ប់េឡងេនកមពុជ ែដលកលព ដបូង េឡយេគេជឿជកថបនមកពបសចម ្របេទស មរយៈអនក ជនួញ ប
ផ យចូលមកអឺរុបកលពីឆន ១ំ២០២។ ស្រមប់សិ  ចរកឹ K-127  េនះ្រតូវបនអភិរក កនុង រមនទីរ ជតិ



នទី្រកុងភនំេពញ   េនកនុង កំឡុងសម ័យែខមរ្រកហមជរបបៃ្រពៃផ បន បំប្លចិបំប្ល ញេហយី 
សិ  ចរកឹ េនះេគមិនដឹងជេនទីកែន្លង េនះេទ។ អតថបទសិ  ចរកឹ េនះមន រ សំ ្ល ថ
ខនែ់ផនក្របវត្តិ ្រស្តៃនវទិយ ្រស្ត ជេលខ សូនយ ែដ ល  មនចំ ស់ជងេ់គបង្អស់ េហយី
សព្វៃថងរក  ទុកេន រ មនទីរ អភិ រក  ្ឋ នអងគរកនុង េខត្ត េសៀម ប។



សំណង់ ថ បតយកមមែខមរសមយ័នគរភនំ

េនសម័យ ច្រកភំែខរេយងីបនក ង្រប ទជេ្រចីន ែតភគេ្រចីនៃន្រប ទ ទងំេនសមយ ច្រកភនែខមរេយងបនក ង្រប ទជេ្រចន ែតភគេ្រចនៃន្រប ទ ទង

េនះ ពុំសថិតេនរហូតដល់សព្វៃថងេនះេទ ្រតូវ បក់ េខចចខទីេសទីរគម នេសសសល់ អ្វីែដលេនេសសសល់ភគេ្រចីន  

ជបដិមនិងសមរ េផ ងៗ សំណន់ ៃនអគរចស់ សំណល់ទី្រកង ចស់ ជេដីម។េនសម័យកលេនះ បតយ ជបដមនងសមភ រ េផ ងៗ សណន ៃនអគរចស,សណលទ្រកុង ចស ជេដម។េនសមយកលេនះ ថ បតយ 

ក  មមែខមរ ក់ដូចជគម នសនទុះេទមុខេទេ្រពះថរយៈកលដ៏យូរៃនសម័យកលេនះ ថ បតយកមមែខមរ សថិតកនុង 

ទ្រម ង់ ែត មយ េពលគឺរចនបទភំ ។ទ្រម ង ែត មួយ េពលគរចនបទភន ។

រចនបទភនំ មនរយៈេពលជិត៦០០ឆន  ំ្រប ទែដលជេគល ស្រម ប់  ថ បតយេនះ គឺ្រប ទ

ភំ  េន្រសកអងរបរ ីេខត ែកវ សព ៃថេនះ បដិមមជេ្រចីនក៏ ប់បញល កងសម័យកលេនះផងែដរ។ភន  េន្រសុកអងគរបុរ េខត្ត ែកវ សព្វ ៃថងេនះ បដមមជេ្រចនក បបញចូ ល កនុងសមយកលេនះផងែដរ។

សំណង់ ថ បតយែខមរសម័យនគរភនំមន១រចនបទគឺ 

១  រចនបទភំ  ១. រចនបទភន  



សំណង់ ថ បតយកមមែខមរសមយ័េចន

សម័យកលេនះសណំង់ បតយ កមែខរមន ករ រកីចេ្រមីនល បងរេបីេធៀបជមយសម័យ កល សមយកលេនះសណង ថ បតយ កមមែខមរមន ករ រកចេ្រមនល្អ បងគួរេបេធៀបជមួយសមយ កល 

ច្រកភនំ។ េនកនុងសម័យកលេនះមន្របងគ្រប ទជេ្រចីន េនបន្តរ មន េសស សល់រហូត ដល់សព្វ

ៃថេនះ។ ស្រម  ប់សំណង់ បតយកមសម័យ េនះែបង ែចក ជ៣គឺ៖ ៃថងេនះ។ ស្រម  បសណង ថ បតយកមមសមយ េនះែបង ែចក ជ៣គ៖ 

១.រចនបទសមបូណ៍ ពក់ក ្ត លទី១ៃនស.វទី៧

២ រចនបទៃ្រពេកងពក់ក លទី២ៃនស វទី៧២.រចនបទៃ្រពេកមងពកក ្ត លទ២ៃនស.វទ៧

៣.រចនបទ កពំង់្រពះ ពក់ក ្ត លទី២ស.វទី៧-៨



សំណង់ បតយកមែខរសម័យអងរសណង ថ បតយកមមែខមរសមយអងគរ

១.រចនបទគូែលន គ.ស៨០២-៨៥០ ពក់ក ្ត លទី១ៃន ស.វទី៩

២ រចនបទ ្រពះេគ គ ស៨៥០ ៨៧៧២.រចនបទ ្រពះេគ គ.ស៨៥០-៨៧៧

៣.រចនបទ បែខង គ.ស៨៨៩-៩១២ ៃនស.វទី១០

៤ រចនបទេកះេករ ៌ ិគ ស៩២១-៩៤១៤.រចនបទេកះេករ ្ត គ.ស៩២១-៩៤១

៥.រចនបទ បនទ យ្រសគី.ស៩៦៨-១០០១ ពក់ក ្ត  ល ទី២ៃន ស.វទី១០

៦ រចនបទឃងំ គ ស៩៦៥-១០៥០ ស វទី១១៦.រចនបទឃ្ល ង គ.ស៩៦៥-១០៥០ ស.វទ១១

៧.រចនបទ បពួន គ.សទី១០៥០-១០៦៦ 

៨ រចនបទ អងរវត គ សទី១១១២-១១៥២ ពក់ក ល ទី១ ៃនស វទី១២៨.រចនបទ អងគរវត្ត គ.សទ១១១២-១១៥២ ពកក ្ត ល ទ១ ៃនស.វទ១២

៩.រចនបទ បយន័ គ.ស១១៨១-១២២០



១.រចនបទភន ំ(ស.វ ១-ស.វ៦)



២. សណំង់ែខរសម័យេចន២. សណងែខមរសមយេចន
សម័យេចន ជសម័យកលទី២   ៃន្របវត្តិ ្រស្តរបស់កមពុជ េហយីេឈម ះថេចន

េនះជេឈម ះ     ែដលម្រន្តីកទូតចិន បន េ ស្រមប់សមគ ល់្របេទសកមពុជ។ សម័យកលេនះបន
បនរ ពីសម័យ នគរភំែដលបនចប់េផីមពី ស វទី៦ ដល់ស វទី៨ ។ អកសិក  សិលបៈ ែខរបន េធីករែបងបន្តរ ពសមយ នគរភនែដលបនចបេផ្តមព ស.វទ៦ ដលស.វទ៨ ។ អនកសក  សលបៈ ែខមរបន េធ្វករែបង
ែចកសិលបៈែខមរ កនុងសម័យេចន េនះថមន  ៣រចនបទ គឺ

១. រចនបទសមបូណ៍ៃ្រពគុហ៍ ៦១៥ដល់៦៥០ គ.សូ
២.រចនបទ ៃ្រពេកមង  ៦៣៥ដល់ ៧០០គ.ស
៣. រចនបទកំពង់្រពះ ៧០៧ រ ង ៨០០ គ.ស
រចនបទទងំេនះសទសឹងេកីតកងរ ងស.វទី៧-៨ សម័យកល េនះេបីេយងីេធីករសិកុ ធ នុ ្វ

េ្របៀបេធៀបេទ   និងសម័យ នគរភនំ េយងី សេងកតេឃញីថែខមរមនករវវតិ្តន៍ ែផនកគំនិត និងភពេជឿន 
េលឿន ជង សម័យ កលនគរភនំ។ ករសង់សង់ក៏មនេ្រចីនជងសម័យមុន េហយី វតថុ សិលបៈ  ែដល ង
េឡងីកងសម័យេនះក៏មនចំននេ្រចីន កររកីចេ្រមីន ែផក កប ច់ ចមក់ គរកត់សមល់សម័យកលេនះេឡងកនុងសមយេនះកមនចនួនេ្រចន កររកចេ្រមន ែផនក កប ច ចម្ល ក គួរកតសមគ លសមយកលេនះ
េយងី ច និយ យ ប ន ថជ សម័យ  មួយរុងេរឿងកនុងវសិ័យសិលបៈែខមរ វតថុ សិលបៈ ជេ្រចីនកនុងសម័យ 
កល េនះ្រតូវបនរកេឃញី ។



៣. រចនបទែខមរសមយ័អងគរ
១. រចនបទគូេលន
រចនបទគែលន ្រប ទែដលសិតេនកង រចនបទេនះ មន ្រប ទ ដំរ ី្រកប ្រប ទរចនបទគូែលន ្រប ទែដលសថតេនកនុង រចនបទេនះ មន ្រប ទ ដរ ្រកប,្រប ទ

ខទីង ្ល ប់, មេ ងចិន,្រប ទរូប រក , ្រប ទថម ប់,្រប ទអនក ,្រប ទអូរផ្អុង, ្រប ទ
គរគី,្រប ទ ្រកហម…។ល។



រចនបទែខរសមយ័អងរម គ
មរយៈៃនករសិក ្របវត្តិ ្រស្តកមពុជេយងី បនដឹងខ្លះៗេហយីថជសម័យម

នគរ េ្រពះសម័យកលេនះ មនកររកីចេ្រមីន ្រគប់វសិ័យទងំអស់ ។ សម័យកលេនះជសម័យ
កល ដ៏រងេរឿង បំផត ែដលមិនធប់មនមកអំពីកលមនេឡយី ។ ចប់ ងំពី្រពះបទជយ វម៌ទី២ កល ដរុងេរឿង បផុត ែដលមនធ្ល បមនមកអពកលមុនេឡយ ។ ចប ងព្រពះបទជយ វមមទ២ 
្រពះអងគបនេរៀបចំ្របេទសជតិឲយមន រេបៀបេរៀបរយេហយី ្របេទសកមពុជបនជួបេនសម័យកល
ដ៏រុងេរឿង មួយកនុង្របវត្តិ ្រស្ត របស់ជតិ។ ុ ្រ

សំណង់សិលបៈែខមរេនសម័យម នគរេយងី ចែបងែចកដូចខងេ្រកមេនះ៖
១.រចនបទគូែលន គ.ស៨០២-៨៥០ ពក់ក ្ត លទី១ៃន ស.វទី៩
២.រចនបទ ្រពះេគ គ.ស៨៥០-៨៧៧២.រចនបទ ្រពះេគ គ.ស៨៥០ ៨៧៧
៣.រចនបទ បែខង គ.ស៨៨៩-៩១២ ៃនស.វទី១០
៤.រចនបទេកះេករ ៌ិ្ត គ.ស៩២១-៩៤១
៥ រចនបទ បនយ្រសគី ស៩៦៨ ១០០១ ពក់ក  ល ទី២ៃន ស វទី១០៥.រចនបទ បនទ យ្រសគ.ស៩៦៨-១០០១ ពកក ្ត  ល ទ២ៃន ស.វទ១០
៦.រចនបទឃ្ល ងំ គ.ស៩៦៥-១០៥០ ស.វទី១១
៧.រចនបទ បពួន គ.សទី១០៥០-១០៦៦ 
៨.រចនបទ អងគរវត្ត គ.សទី១១១២-១១៥២ ពក់ក ្ត ល ទី១ ៃនស.វទី១២
៩.រចនបទ បយន័ គ.ស១១៨១-១២២០



១.រចនបទគូែលន គ.ស៨០២-៨៥០ ពកក់ ្ត លទី១ៃន ស.វទី៩
្រប ទែដលេនកនុងរចនបទេនះមន ៖

ដំ ីក. ្រប ទដរ្រកប
ខ. ្រប ទខទងី ្ល ប់
គ  ្រប ទ មេ ងចិនគ. ្រប ទ មេ ងចន
ឃ. ្រប ទរូប រក
ង. ្រប ទថម ប់
ច. ្រប ទអនក
ឆ. ្រប ទអូរផ្អុង
ជ  ្រប ទគរគីជ. ្រប ទគរគ
ឈ. ្រប ទ្រកហម



២.រចនបទ ្រពះេគ គ.ស៨៥០-៨៧៧
រចនបទ្រព េគ េកីតេឡងីកងរជកល របស់  ្រព បទ ឥ្រន វម៌ ទី១ ែដលសង់េឡងីរចនបទ្រពះេគ េកតេឡងកនុងរជជកល របស  ្រពះបទ ឥ្រនទ វមម ទ១ ែដលសងេឡង

ស្រមប់ឧទទិសដល់្រពហមញញ សន ។្រប ទេនះ សង់ ្រកុងហរហិ លយ ែដលសព្វៃថងេ ថ
រលួស សថិតេនកនុង្រសុក ្រប ទបគង េខត្តេសៀម ប។ េនកនុងរជជកល្រពះ ម ក ្រតអងគ េនះុ ុ
េហយី ែដល ជ អនកដឹក នកំ ង ្រប ទថម  និង ឥដ្ឋ ធំជង េគ បង្អស់ ែដល មិនធ្ល ប់មន មក អំពីកល
ពីមុន ។ កនុងរជជកលេស្តច អងគេនះ ្រប ទ ងសង់េឡងីពីឥដ្ឋនិងពីថម។  េនកនុងសម័យកលេនះ 
សំណ ង់  បតយកមែខរមនកររកីចេ្រមីនយ៉ងជសម័យកល ៗ  ទងំ (សម័យនគរភំ េចនសណ ង ថ  បតយកមមែខមរមនកររកចេ្រមនយងជសមយកល ៗ  ទង (សមយនគរភន,េចន

) សំណង់កន់ធំេទៗ និង្របកបេ យកបួន ខន ត ចបស់ ស់ េហយីពិេសសេទេទៀតេនះគឺ
មន្របណីតភព និង េ ភណភពគួរជទីមេនរមយ ។ កររកីចេ្រមីនទងំេនះមិន ែមន ែខមរ ទទួល

ី ំ ិ ិ ិ ឺ ី ិ ៍ ែដ ី ី ំ ិបនពគនតអរូបយនយមេនះេទ គទទួលបនពបទពេ ធន បេចចកេទស ែដលេកតេចញពគនត
ៃចន្របឌិតនិងភពឆ្ល សៃវ របស់ ដូន   ែខមរ

្រប ទែដលេនកនងរចនបទេនះមន៖្រ នុ
ក. ្រប ទ្រពះេគ
ខ. ្រប ទលៃល

ងគ. ្រប ទបគង
ឃ. ្រប ទៃ្រពមនទីរ



ង់ របូភពប្លង្រប ទ្រពះេគ
 



់ ប្លង្រប ទបគង



ែ ង ៨៨៩ ៩ ៃ វ ី៣.រចនបទ បែខង គ.ស៨៨៩-៩១២ ៃនស.វទី១០
 រចនបទបែខងជរចនបទទី៣េបីេយងីគិត ប់ចប់្រតឹមពី្រពះបទជយវម៌មទី២ យងមក

កមជ េហយីបនេរៀបចំ្របេទសជតិ ឲយ ម នលកណៈឯកភពជតិេឡងីវញិេហយីបន្របកសឯក ជកមពុជ េហយបនេរៀបច្របេទសជត ឲយ ម នលកខណ ឯកភពជតេឡងវញេហយបន្របកសឯក ជ
េចញពីចំណុះ ្របេទសជ្វ  េហយី្រទង់បនប្តូរ ជធនី មកេនហរហិ ល័យ។

 រចន បទសិលបៈេនះេកីតេឡងីកនុង ជរបស់្រពះបទយេ  វម៌ម ទី ១ ែដលជម ក ្រតទី៤ 
េបី ប់ពី្រពះបទជយវម៌ទី២េរៀង មលំ ប់ មក ។េប បព្រពះបទជយវមមទ២េរៀង មល ប មក ។

្រប ទែដលេនកនុងរចនបទេនះមន៖
ក. ្រប ទភនបំែខង្រ ន
ខ. ្រប ទភនបំូក
គ. ្រប ទភនំេ្រកម

ី ំឃ. ្រប ទបក ចី្រកុង
ង. ្រប ទ្រក ៉ន់

  



 ប្លង្រប ទភនបំែខង



៤ រចនបទេកះេករ ៌ ិគ ស៩២១ ៩៤១៤.រចនបទេកះេករ ្ត គ.ស៩២១-៩៤១
រចនបទសិលបៈ មែបបេកះេករ ៌ិ្តេនះ ជរចនបទ មែបបសិលបៈវបបធម៌ទី៤ែដល

បនេកីតេឡងីកនុងសម័យម នគរ េកីតកនុងរជជកលរបស់្រពះបទជ័យវម៌មទី៤ ។ ្រប ទែដល ប់ុ ុ
បញចូ លកនុងរចនបទ េនះ គឺ្រកុម ្រប ទេកះេករ ៌ិ្តទងំអស់។

្រប ទែដលេនកនុងរចនបទេនះមន៖
ក  ្រប ទនងេខក. ្រប ទនងេខម
ខ. ្រប ទលិងគ
គ. ្រប ទ្រកចប់្រ ្រ
ឃ. ្រប ទ្រចប
ង. ្រប ទដំរ ី
ច. ្រប ទេ បនង
ឆ. ្រប ទ្របំ



៥ រចនបទ បនយ្រសីគ ស៩៦៨ ១០០១ ពកក់  ល ទី២ៃន ស វទី១០៥.រចនបទ បនទ យ្រសគ.ស៩៦៨-១០០១ ពកក ្ត  ល ទ២ៃន ស.វទ១០
រចនបទបនទ យ្រសី ជរចនបទទី៥ែដលសថិតេនេលខេរៀងបនទ ប់ពីរចនបទេកះេករ ៌ិ្ត  

។ រចនបទេនះេកីតេឡងីរជជកលរបស់្រពះបទ េជ្រនទវម៌ម  អ្វីែដលេយងីេធ្វីករគូសបញជ ក់ជចំបង្រ
េនះថ រចនបទ បនទ យ្រសីេនះ ជរចនបទដ៏ល្អឯកមួយេនសម័យម នគរ ជពិេសស ជងេនះ
េទេទៀតគឺសិលបៈចម្ល ក់ ។
េនកងរចនបទេនះសិលបៈសំណង់ែខរ មនលកណៈសគ ញ ប៉ែនេនះជកររកីចេ្រមីនៃនសិលបៈេនកនុងរចនបទេនះសលបៈសណងែខមរ មនលកខណៈសមុគ ម ញ បុែន្តេនះជកររកចេ្រមនៃនសលបៈ
សំណង់របស់ែខមរថមីមួយេទៀត។

្រប ទែដលសថិតេនកនុងរចនបទែបបបនទ យ្រសីេនះមន
ង ីក.្រប ទេមបុណយខងេកីត

ខ. ្រប ទែ្របរូប
គ. ្រប ទបនទ យ្រសី
ឃ. ្រប ទ្រសេ



ប្លង្រប ទបនទ យ្រសី្ល ្រ ទ ្រ



៦.រចនបទឃ្ល ងំ គ.ស៩៦៥-១០៥០ ស.វទី១១
រចនបទឃងំជរចនបទថីមយេផ ងេទៀត ែដលេកីតេចញពី កររម បញល គន ៃនសិលបៈម្ល ម ួ ៀ ញ ួ ចូ ន ប ុ

នៗ េហយីបន្របសូ្រតេចញនូវសំណង់ ថមីមួយេផ ងេទៀត្រសប មវបបធម៌ជតិ។ រចនបទែបប
សិលបៈ េនះ េកីតកនុងរជជកលរបស់្រពះបទជយវម៌មទី៥ និង ជរបស់្រពះបទសូយយ៌ វម៌មទី១។ ចប់ ងំពី
រចនបទឃងំមក ែខរែលងនិយមសង់្រប ទពី ឥដ េទៀតេហយី ករសង់្រប ទកន់ែតធំេទៗ រចនបទឃ្ល ងមក ែខមរែលងនយមសង្រប ទព ឥដ្ឋ េទៀតេហយ ករសង្រប ទកនែតធេទៗ 
េហយីជ្របេភទ សំណង់ ធន់ធងន់ េ យេ្របី្របស់ថមភក់េសទីរែតទងំអស់ និងថមបយេ្រកៀម ស្រមប់េធ្វី
ជេខឿនឬ្រគឹសរបស់្រប ទប៉ុេ ្ណ ះ។ ចំេពះលកខណៈ សំណង់ វញិ កន់ែត្របកបេ យបេចចកេទស
ខពស់ មែបប លកខណៈ វទិយ ្រស្ត ដូចជ គណិតវទិយ រូបវទិយជេដីម ។

្រប ទែដល ប់បញចូ លកនុងរចនបទេនះមន ៖
ក. ្រប ទឃងំខងេជីង្រប ្ល
ខ. ្រប ទឃ្ល ងំខងតបូង
គ. ្រប ទ ែកវ
ឃ  ្រប ទភិមន កសឃ. ្រប ទភមន កស
ង. េក្ល ងទ្វ រៃន្រពះ ជ ងំ
ច. ្រប ទភនំជីសូយយ៌

ិឆ. ្រប ទ្រពះវ ិ រ
ជ. ្រប ទេច្រសីវបិុល



៧ រចនបទ បពន គ សទី១០៥០ ១០៦៦ ៧.រចនបទ បពួន គ.សទ១០៥០-១០៦៦ 
រចនបទសិលបៈេនះេកីតេឡងីកនុង ជរបស់្រពះបទឧទយទិតយទី២និង ជរបស់្រពះហ៌

សវម៌មទី៣ ។
្រប ទែដលសថិតេនកនុងរចនបទេនះមន ៖
ក.្រប ទបពួន
ខ  ្រប ទេមបណយខងលិច ខ. ្រប ទេមបុណយខងលច 
គ.្រប ទវត្តខន



់ប្លង្រប ទបពនួ



៨.រចនបទ អងគរវត្ត គ.សទី១១១២-១១៥២ ពកក់ ្ត ល ទី១ ៃនស.វទី១២
រចនបទេនះេកីតេឡងីកនុងរជជកលរបស់្រពះបទសូយយ៌វម៌មទី២

្រប ទែដល ប់បញលកងរចនបទេនះមន៖្រប ទែដល បបញចូ លកនុងរចនបទេនះមន៖
១. ្រប ទអងគរវត្ត
២. ្រប ទបឹងម

ិៃ៣. ្រប ទ្រពះបលិៃឡ
៤. ្របងគកំពូល្រប ទបគង
៥. ្រប ទភិមយ្រ
៦. ្រប ទ្រពះពិធូ
៧. ្រប ទេច យេទវ
៨  ្រប ទធមនន៨. ្រប ទធមម ននទ
៩. ្រប ទបនទ យសែ្រម
១០. ្រប ទវត្តអធ្វ
១១. ្រប ទបនទ យបកន



ប្លង្រប ទអងគរវត្ត



៩ រចនបទ បយន័ គ ស១១៨១ ១២២០៩.រចនបទ បយន គ.ស១១៨១-១២២០
រចនបទេនះេកីតេឡងីកនុងរជជកលរបស់្រពះបទជយវម៌មទី៧ 

្រប ទែដលសថិតេនកនុងរចនបទេនះមន ៖ុ
ក.្រប ទ ្រពហម
ខ. ្រប ទបនទ យក្តី
គ  ្រប ទ្រពះខ័នគ. ្រប ទ្រពះខន
ឃ. ្រប ទនគព័នធ
ង. កំែពងេក្ល ងទ្វ រអងគរធំ
ច  ្រប ទបនយឆច. ្រប ទបនទ យឆម
ឆ. ្រប ទបយន័
ជ. ្រពះ ន
ឈ. ្រប ទ ្រពហម បទី
ញ. ្រប ទវត្តនគរ



ប្លង្រប ទបយន័


