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ចារកឹព្រះស្កន្ទមួយដែលមិន្ស្គា ល់ព្រភរ 
 សិ្លាចារកឹរ៊ុរាណររស់្ព្រដទស្កមព៊ុជា ដត្ងរកដ ើញថ្មីៗជាព្រចា ាំដៅដលើវសិ្គល
ភារអតី្ត្ទឹកែីអាណាចព្កដមមរ ជារិដស្ស្ទឹកែីកមព៊ុជានាដរលរចច៊ុរបន្ន។ រហូត្មកែល់
ដរលដន្ះ ដលមរញ្ជី សិ្លាចារកឹដមមរបាន្ដកើន្ដ ើងែល់ K.១៥៧៦ ដហើយ  រ ៊ុដន្ែដៅមាន្
សិ្លាចារកឹរកដ ើញថ្មីៗមួយចាំនួ្ន្ដទៀត្ រ៊ុ ាំទាន់្ច៊ុះរញ្ជី ដៅដ ើយ។ ដរើរារ់ទា ាំងគាំនូ្ស្
ស្ញ្ញា ររស់្ព្កុមជាង ដែលមាន្ដៅដលើថ្មព្បាស្គទរដន្ថមដទៀត្ដនាះ ចាំនួ្ន្សិ្លាចារកឹ
រ៊ុរាណដមមរអាចមាន្ចដនាល ះ១៦០០ ដៅ ១៧០០។ ន េះព ុំរាប់បញ្ចូ លអត្ថបទចារកឹដែល
នៅនលើថ្ម ស ៊ីម៉ង់ត៍្ ឬវត្ថ ធាត្ ែទទនាសម័យទុំន ើប មា ត្ទមៃសម្រមាប់ការសិកាម្រាវម្រាវ 
ដែលរ ុំលងដនែកឬមិ ទា ់មា ការចាប់អារមមណ៍។ សិលាចារកឹ រកន ើញនៅកែ ងរូបភាព
ដបៃកៗព៊ីគ្នែ  ដែលការរកន ើញខ្ៃេះបា បង្ហា ញាាធារណៈ ិងម្របគល់ជូ អាាា ធរមា 
សមត្ថកិច្ចរកានៅនៅារម ទ៊ីរានែើម។ ការរកន ើញខ្ៃេះនទៀត្ ម្រតូ្វអែករកន ើញរកាទ ក
ាឯកជ  ឬខ្ៃេះនទៀត្ឈា នៅរកការជួញែូរ ដែលាអុំនពើខ្ សច្ាប់ផងដែរ។ 

 កាលព៊ីដខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ែ ុំ២០១៤ មា គណ ៊ីនវេសប  កមួយ បា បនង្ហា េះរូបសិលាចារកឹ
មួយផ្ទ ុំង នោយមិ មា ព័ត៌្មា បញ្ជា ក់ថាសិលាចារកឹននាេះ រកន ើញនៅទ៊ីណា នពល
ណា  ិងរកាទ កនៅឯណាននាេះនទ។ តាមរយៈរូបថ្ត្ សិលាចារកឹន េះចារនៅនលើថ្មនថ្ៃើម
អនណដើ កមួយប ទេះ  មា រូបច្មាៃ ក់សត្េនកាោ កនបើកក ទ យមួយកាល ដែលនៅសង្ហា ងនជើង
សត្េនកាោ កននាេះ មា ឆ្ៃ ក់សត្េពស់មួយគូ។ ទផទថ្មសម្រមាប់ចារអត្ថបទ រ ុំល៊ីងរនលាងនសមើលអ។ 
នៅដគមទផទថ្មទា ុំងមូល មា រច្នាស  មាបនាទ ត់្ច្ុំ ួ ព៊ីរដខ្ែ ដែលទផទខ្ណឌ ដច្ករវាងច្មាៃ ក់
នកាោ ក ិងអត្ថបទ មា ដខ្ែបនាទ ត់្គូសខ្ណឌ ដច្កច្ុំ ួ ៤ដខ្ែ។ សិលាចារកឹន េះ មា អកែរ
ច្ុំ ួ  ៨ បនាទ ត់្ ដែលតាមជនម្រៅតួ្អកែរ ិងទឹកទែចារ បង្ហា ញឱ្យន ើញថា ៥ បនាទ ត់្ែុំបូង 
ចារន ើងម   បនាទ ប់មក ៣ បនាទ ត់្នទៀត្ ាអត្ថបទដែលចារបដ ថមនៅនពលនម្រកាយ។ តាម
ប រាណនលខ្ ៍ាស្តសរ តួ្អកែរដែលនម្របើម្របាស់សម្រមាប់ចារអត្ថបទន េះ ាទម្រមង់តួ្អកែរ
បលៃវៈ-ចាល កយៈ ដែលម្របាជ នៅអាស ៊ីអានគែយ៍ប រាណទទួលយកមកព៊ីឥណាឌ នែើមប ៊ីនម្របើ
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ម្របាស់។ នបើពិ ិត្យនលើវាកយសពទ ិងភាាវញិ អាច្សមាា ល់បា ច្ាស់ថាាអត្ថបទភាា
ដខ្មរប រាណសម័យម  អងារ។ ែូនច្ែេះ លកាណៈរបស់ផ្ទ ុំងសិលាចារកឹន េះ មា ទម្រមង់អកែរ 
 ិងអត្ថបទែូច្សិលាចារកឹដខ្មរសម័យម  អងារ នាស.វ.ទ៊ី៦-៧។ យ៉ងន េះកដ៊ី សិលាចារកឹ
ព ុំាា ល់ម្របនពច្ាស់លាស់ ិងព ុំបា ន ើញសភាពលកាណៈផ្ទ ល់ដបបន េះ ព ុំអាច្វាយ
ត្ទមៃបា ម្របាកែថាាវត្ថ ដកៃងប ៃុំឬាវត្ថ ប រាណននាេះន ើយ។ នៅកែ ងអត្ថបទន េះ  ឹង
ពិ ិត្យព៊ីលកាណៈន េះផងដែរ។ 

 ច្ុំន េះនសច្កដ៊ីនៅកែ ងអត្ថបទចារកឹន េះ ៥ បនាទ ត់្ែុំបូង គឺាបញ្ា៊ី ត្ង្ហេ យអែកបនម្រមើ
ម្របុស ៥ នាក់, ម្រស៊ី ៥ នាក់, ែ៊ីដម្រសច្ុំ ួ  ១ សដម្រ   ិងាៃ ច្ុំ ួ  ៣ ច្ារ ថាេ យច្ុំន េះនទព
ដែលមា ម្រពេះនាមថា «ម្រស៊ីកាត៌្ិរនកយ»។ ច្ុំន េះអត្ថបទ ៣ បនាទ ត់្នទៀត្ គឺាបញ្ា៊ី នឈាម េះ
អែកបនម្រមើម្របុសម្រស៊ីមួយច្ុំ ួ នទៀត្ ដែលទុំ ងាថាេ យបដ ថមនៅកា ់ម្របាាទនានពល
នម្រកាយ។  ច្ុំ ួ អែកបនម្រមើ ព ុំអាច្រាប់សរ បបា ច្ាស់លាស់ន ើយ នោយារដត្តួ្អកែរ
ចារបដ ថមននាេះ មា សភាពម្រាលនោយអន ៃើ  ិងនោយារគ ណភាពរូបថ្ត្ផង។ 

កាត៌្ិរនកយ គឺានាមរបស់ម្រពេះសក ទ ដែលាប ម្រតាមួយអងារបស់ម្រពេះឥសូរ។ ម្រទង់មា 
ម្រពេះនាមែទទនទៀត្ែូច្ា ក មារ ស ម្រពវម យ ស ម ខ្ ានែើម ។ ម្រទង់ានទពខាងច្មាុំង។ នៅ
កមព ាសម័យប រាណ មា សិលាចារកឹ ិងច្មាៃ ក់ានម្រច្ើ  ដែលបង្ហា ញព៊ីនទពអងាន េះ១។ 
ម្រពេះនាមនទពអងាន េះ ស ៊ីគ្នែ ាមួយច្មាៃ ក់សត្េនកាោ ក នៅនលើផ្ទ ុំងចារកឹន េះ ែបតិ្សត្េនកាោ ក 
គឺា វ ៈ ឬយ ជុំ ិេះ របស់ម្រពេះសក ទ។ ច្ុំន េះរូបសត្េពស់វញិ ក៏ទាក់ទង ឹងម្រពេះសក ទ
ន េះដែរ។ ម្រពេះសក ទកែ ងម្រពេះនាមា ស ម្រពវម យ ម្រតូ្វនគនគ្នរពបូាកែ ងរូបត្ុំណាងាសត្េ
ពស់។ ម្របាាទស ម្រពវម យ នៅម្របនទសឥណាឌ  សុំបូរនៅនោយសត្េពស់ នវើយអែកម្រស ក
ដត្ងបូាសត្េពស់ទា ុំងននាេះនោយស  ត្ ិងែូង២។ ែូនច្ែេះរូបសត្េពស់ឆ្ៃ ក់នៅសង្ហា ងនជើង
សត្េនកាោ កននាេះ ក៏ាត្ុំណាងឱ្យម្រពេះសក ទផងដែរ។  

 
១ សូមអា បដ ថម៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/17977 
២ Ferro-Luzzi, 1977។ 
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ច្ុំន េះទម្រមង់អកែរ ិងវាកយសពទនៅកែ ងសិលាចារកឹន េះ សនងកត្ន ើញមា ច្ុំណ ច្
មួយច្ុំ ួ ដែលព ុំធាៃ ប់ជួបម្របទេះព៊ីម  មក។ សញ្ជា ម្រសៈ ិសែយ័ «ន » នៅកែ ង កយ «វនង» 
រច្នាទម្រមង់រូបរាងដបៃក។ លកាណៈទម្រមង់តួ្អកែរែទទនទៀត្ ព ុំមា អេ៊ីដបៃកននាេះន ើយ។ 
សញ្ជា ម្រសៈ « ិ» នៅកែ ង កយ «ម  ិ»  ិង « ិម៌មទ», ម្រសៈ «  » ដែលរច្នាទាញច្ េះនម្រកាមកួច្
មកខាងនវេង មា លកាណៈចាស់ប រាណ។ នបើសនងកត្ច្ុំន េះវាកយសពទវញិ  កយ «កមត៌ារ ង៑» 
ម្រត្ូវ ឹង កយ «កម្រមតាង៑»។ សុំនណរដបបន េះ ព ុំធាៃ ប់ជួបម្របទេះន ើយ ប៉ ដ ដសុំនណរន េះ 
មា លកាណៈម្រតូ្វ ឹងអការវធិ៊ីដខ្មរប រាណម្រត្ង់ច្ុំណ ច្ «ត៌ារ ង៑»។ កាលព៊ីសម័យប រាណ  កយ
ដែលមា សរនសរ ឹងសញ្ជា របាទ « ៌» រដមងត្ម្រមួត្ពយញ្ា ៈនម្រកាមរបាទននាេះមដងនទៀត្ នបើ
នទាេះប៊ីា កយននាេះ ា កយសុំស្តសកឹត្ឬដខ្មរប រាណក៏នោយ។  កយ «កមត៌ារ ង៑» ន េះ ម្របសិ 
នបើែកនជើងម « ម» នច្ញព៊ីតួ្ក មកនរៀបតាមលុំោប់សុំនណរ ិងអការវធិ៊ីវញិ ននាេះនយើង ឹង
ទទួលបា  កយ «កម្រមតាង៑» វញិ។ នៅនលើសិលាចារកឹន េះ មា សញ្ជា មួយច្ុំ ួ ចារ
នលើស  ិងបា ល បនច្ញវញិផងដែរ ែូច្ានៅនម្រកាម កយ «កាត៌្ិរនកយ»  ិង « ិម៌មទ»។ 

ច្ុំន េះបនច្ចកនទសឆ្ៃ ក់រូប ិងចារតួ្អកែរវញិ សនងកត្ន ើញមា លកាណៈែូច្
ច្មាៃ ក់ ិងសិលាចារកឹែទទនទៀត្ នៅសម័យម  អងារដែរ។ បនច្ចកនទសន េះ ទុំ ងានម្របើ
ដែកចារឬដែកឆ្ៃ ក់ម ខ្មូល ោប់មដងមួយច្ុំណ ច្ៗប ដគ្នែ ាដខ្ែច្ុំន េះតួ្អកែរ។ ច្ុំណ ច្
ទា ុំងន េះអាច្សនងកត្ន ើញមា នៅនលើទផទរូបច្មាៃ ក់ផង  ិងតួ្អកែរចារផង។ 

ាសរ បរួមមក ផ្ទ ុំងសិលាចារកឹន េះ មា លកាណៈាវត្ថ ប រាណ នម្រច្ើ ាងវត្ថ 
ច្មៃងឬម្របឌិត្ថ្ម៊ី។ នបើពិ ិត្យនៅនលើភាពស ៊ីច្ង្ហេ ក់គ្នែ រវាងអត្ថបទ ិងរូបច្មាៃ ក់ នម្រៅព៊ីអែក
មា ជុំនាញមា ច្ុំនណេះែឹងខាងម្របតិ្មាាស្តសរ នទពកថា ម្របវត្រិសិលបៈ  ិងសិលាចារកឹ អែក
ច្មៃងឬម្របឌិត្វត្ថ សិលបៈសម័យថ្ម៊ី ទុំ ងាព ុំមា សមត្ថភាពអាច្បនងកើត្ន ើងបា ននាេះ
នទ។ លកាណៈតួ្អកែរ វាកយសពទ  ិងអត្ថបទ នទាេះប៊ីាមា លកាណៈខ្ សដបៃកមួយច្ុំ ួ 
តូ្ច្ដែលព ុំធាៃ ប់ន ើញព៊ីម  មក ាទូនៅមា លកាណៈម្រតឹ្មម្រតូ្វតាមទម្រមង់ប រាណដែល
ធាៃ ប់ជួបម្របទេះានម្រច្ើ ក ៃងមក។ បនច្ចកនទសឆ្ៃ ក់ ចារអកែរ  ិងការនម្រជើសនរ ើសថ្មមកនម្របើ
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ម្របាស់ ក៏សថិត្កែ ងរនបៀបរបបសម័យម  អងារផងដែរ។ ដផអកតាមលកាណៈដែលបា នលើក
ន ើងមកននាេះ អាច្ស ែិោា  បា ាបនណាដ េះអាស ែថា ផ្ទ ុំងសិលាចារកឹន េះ ាវត្ថ ប រាណ
ម្របាកែ។ យ៉ងន េះកដ៊ី នសច្កដ៊ីពិត្ម្របាកែយ៉ងណាននាេះ រ ុំពឹងនលើការាា ល់ទ៊ីតា ុំងពិត្
ម្របាកែទ សិលាចារកឹន េះ ម្រពមទា ុំងទ៊ីតា ុំងរកន ើញ នទើបអែកជុំនាញប រាណវត្ថ វទិា អាច្
កុំណត់្បា ថាាវត្ថ ពិត្ម្របាកែឬច្មៃងម្របឌិត្ថ្ម៊ី។ 

សងឃមឹថា តាមរយៈការផែពេផាយរបស់បណាដ ញព័ត៌្មា  AMS អរយិធម៌ដខ្មរ 
ម្របាជ ដខ្មរ  ឹងមា ាម រត្៊ីម្រសឡាញ់ ដថ្រកា ការ រ រាល់សមបត្រិនបតិ្កនណឌ  ដែលា
មរត្របស់ប ពេការ ៊ីជ  ឱ្យគង់វងែត្នរៀងនៅ។  

អត្ថបទចារកឹាអកែរដខ្មរទុំន ើប 

១- ម្រវេះកមត៌ារ ង៑អញ៑ម្ររ៊ីកាត៌្ិរនកយ( យ) 

២- កា ុំម្រវេះវម  ិទាស១វនតាយ៑ភាគយ១ 

៣- វ ិម៌មទ១វអទវចិ្ត្រ១ក អញ្ា  ៑១ 

៤- ក សគ៌្នា ល៑១ក វនង១ក ក ុំ១ក យងចម[[១]] 

៥- វច្កប៑១នម្រសសនម្រ នមាយ១ច្បរា៑ៃ ២ 

៦-ក ច្---១ក (តាម ង៑)១(វកៃ-អរន៑)១ក  

៧- អគត៑្១ក ច្ ៑ចា ៑១ក ជ៊ីវ១ 

៨- វក ៑នវ១ក -- 

អត្ថបទដម្របសម្រមលួ 

ម្រពេះកម្រមតាងអញម្រស៊ីកាត៌្ិរនកយ។ អែកបនម្រមើម្រពេះ (មា ) វម  ិទាស១ វនោយភាគយ១ 
វ ិម៌មទ១ វអទវចិ្ត្រ១ ក អញ្ា ១ ក សគ៌្នា ល១ ក នវ ោ១ ក ក ុំ១ ក យងច្ម១ វច្កប១ ដម្រស១សដម្រ  
ច្ារាៃ ២។ ក ច្---១ ក តាម ង១ វកៃ-អរន១ ក អគត្១ ក ច្ ចា ១ ក ជ៊ីវ១ វកន ា១---។ 
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វាកយសពទ 

 វ    ាឋា  ដរនាមសមាា ល់អែកបនម្រមើននទម្របុស។  
ក    ាឋា  ររនាមសមាា ល់អែកបនម្រមើននទម្រស៊ី។ 
ម្រវេះកមត៌ារ ង៑អញ (=ម្រវេះកម្រមតាង៑អញ៑) ឋា  ដរនាមោក់ខាងនែើមម្រពេះនាមនទព។ 
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រញ្ជី រូរភារ 

 
រូបថ្ត្សិលាចារកឹម ិាា ល់ម្របនព 


