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២- ចារកឹល ើភាជន៍សរំទិ្ធ K. ១០៥៥ 

 ចារកឹខ្លីលនេះ ចារល ើភាជន៍លោហៈ (ចាន ឬ ផ្ដិតសរំទិ្ធ) រកល ើញលៅទី្តងំជាមួយ
ចារកឹ K. ១០៥៣ គឺជាអតីតអាលោគយសាោ ឬ មនទីរលេទ្យ កនុងោជយព្េេះបាទ្ជ័យវម្មទី្៧ 
លោ គឺលៅសាា នីយ៍បុោណវទិ្ាល ខ្១១ សាិតលៅបរលិវណព្កុងព្រះរថ ដងព្រីម៌ហាលោធិ៍ 
ឃុុំលោកបីុប ព្រុកព្រីម៌លហារថ (េ័ត្្មានលដើម៌ថា ព្រុកព្រីម៌ហាលោធិ៍) លេត្តព្បាចីនបុរ ី
ព្បលទ្សថៃ។ បច្ចុបបនន វតាុ លនេះរកាទុ្កលៅកនុងសារមនទីរលខ្តតព្បាចី្នបុរ ីព្បលទ្សថៃ។ ភាជន៍
លនេះ មានកមពស់ ៧ ស.ម. ទ្ទឹ្ង ១៨ ស.ម. និងបរមិាព្ត ៥៩ ស.ម.។  

ចារកឹលនេះ សិកាដបូំងលោយលោក ហសង់ ប រ័លសុើ ីលយ៉េរ (Jean Boisselier) លៅកនុងឆ្ន ំ
១៩៧២ កនុងអតាបទ្សដីអេីំ កិច្ចលបកសកមមបុោណវទិ្ាបាោងំលៅព្បលទ្សថៃ១។ បន្ទទ ប់មក 
លៅព្បលទ្សថៃ ក៏មានការសិកាអេីំចារកឹលនេះដូច្គ្នន  និងមានលៅល ើលគហទ្េំ័ររបស់មជឈ-
មណឌ  ជាតិេនធុវទិ្ាសិរនិៃនផ្ងដដរ២។   

ចារកឹខ្លីលនេះ ចារព្បាប់េីភាជន៍សរំតិលនេះ ជាតង្វា យរបស់មន្តនតីមាន ក់មានង្វរនិងល ម្ េះ
ថា «គដមដងអញព្សីវលីរន្តន្ទទ ធិបតីវម្ម» ថាា យច្លំោេះលទ្េ «គដមដងជគតព្សីវលីរសូរ» លៅតបំន់ 
«សលំោក» កនុងមហាសកោជឆ្ន  ំ១១០៩ ព្តូវនឹងព្គិសដសកោជឆ្ន  ំ១១៨៧។  

កនុងសិោចារកឹខ្លីលនេះ មានការគួរកត់សមាា  ់មួយច្នួំនល ើដផ្នកអកខោវរុិទ្ធ និងសាា ន
ន្ទម។ ច្លំោេះអកខោវរុិទ្ធ សលងេតល ើញមានោកយច្នួំនេីរគឺ «វលិរសារ» និង «សក» ដដ តម
ទ្មាល ប់កនុងសិោចារកឹដថទ្ៗធ្លល ប់ជួបព្បទ្េះកនលងមក គឺគួរដតមានអកខោវរុិទ្ធតមដបបសនំ្តសេឹត
ជា «វលីរឝ្ារ» ដបតិជាោកយបលងេើតមកេី «វរី» ផ្សនឹំង «ឦឝ្ារ» ។ ច្ដំណកឯោកយ «សក៑» ក៏
លព្ច្ើនដតព្បទ្េះសលំណរជា «ឝ្ក»។ ច្លំោេះបញ្ហា លនេះ បង្វា ញេីការចាប់លផ្ដើមកនុងការដព្ប

 
១ សូមអានបដនាម៖ Boisselier, 1972។ 
២ សូមអានបដនាម៖ https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/443 ។ 

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/443
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ព្បួ សលំណរេីដបបសនំ្តសេឹតមកជាសលំណរដបបដខ្មរ លោ គឺបង្វា ញេីការធ្លល ក់ចុ្េះថនការ
លព្បើតួអកសរ «ឝ្» មកលព្បើតួអកសរ «ស»។ កនុងចារកឹដតមួយលនេះ ោកយ «ព្ឝី្» លៅដតលព្បើតួអកសរ 
«ឝ្» ដដដ ។ មា៉េងសលំណរ «សក៑» ដដ ោក់សញ្ហា វោិមលៅល ើអកសរ «ក» លនេះ ក៏អាច្ជា
ភសដុតងសដីេី ឯកេាងានីយកមម ល ើោកយសនំ្តសេឹតផ្ងដដរ។ «ឝ្ក» កនុងោកយសនំ្តសេឹតព្តូវ
អានេីរេាងាថា (ឝ្ៈ-កៈ)។ តមរយៈសលំណរ «សក៑» ទ្នំងជាអានដតមួយេាងាថា 
(ស័ក/សាក់) (?) ដបតិតួន្ទទី្របស់សញ្ហា វោិម គឺបង្វា ញថាេយញ្ជនៈដដ មានវោិម ជា
េយញ្ជនៈសុទ្ធ េុំមានព្សៈ និងជាេយញ្ជនៈព្បកបផ្ងដដរ។ 

ឯតួអកសរវញិ ល ើញថាមានទ្ព្មង់ជាអកសរលព្ជៀង ដដ ខុ្សដបលកេីតួអកសរព្ជុង
ដដ ល ើញភាគលព្ច្ើនលព្បើសព្មាប់ដតចារកឹរបស់ព្េេះមហាកសព្ត។ ដូលច្នេះ តួអកសរទងំេីរ
លនេះ មានច្រតិលព្បើព្បាស់លផ្សងគ្នន  លៅកនុងរជជកា ព្េេះបាទ្ជ័យវម្មទី្៧។ តួអកសរលព្ជៀង 
សព្មាប់មន្តនតី(និងមហាជនទូ្លៅ?)លព្បើព្បាស់ ឯតួអកសរព្ជុង សព្មាប់ព្េេះមហាកសព្តលព្បើ
ព្បាស់ជាផ្លូវការ។ 

ឥឡូវលនេះ ព្តឡប់មកចាប់អារមមណ៍សាា នន្ទមលៅកនុងចារកឹលនេះវញិ ល ើញមាន
ោកយ «សលំោក» ដដ  ធ្លល ប់ជួបព្បទ្េះលៅកនុងសិោចារកឹជាលព្ច្ើន ដដ បង្វា ញថាោកយ
លនេះ  គឺជាសាា នន្ទមផ្ង និងជានរន្ទមផ្ង។ ខាងលព្កាមលនេះ គឺជាដណំកព្សង់េ័ត្មានោកយ 
«សលំោក» លៅកនុងសិោចារកឹន្ទន្ទ៖ 

សាា នន្ទម 

- សិោចារកឹទួ្ ព្បាសាទ្ (K. ៧២) ស.វ.ទី្១០-១១ បានបង្វា ញេី «លោញឥន» 
ជាលមទ្េ័មាន ក់(លសន្ទបតី)លៅតបំន់សលំោក។  

- សិោចារកឹព្បាសាទ្បាដសត (K. ២០៦) មហាសកោជ៩៦៤ បង្វា ញេី 
«លខាល ញេ »(លមកងទ័្េ)មាន ក់មកេីតបំន់សំលោក ជាអនកចូ្ រួមចារសិោចារកឹ
លៅព្បាសាទ្បាដសត។ 
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នរន្ទម 

- សិោចារកឹលៅសបូំរថព្េគុក (K. ៦០៧) ស.វ.ទី្៧ បង្វា ញេីអនកបលព្មើព្សីមាន ក់
ល ម្ េះ «សលំោក» (កុសលំោក៑)។ 

- សិោចារកឹវតតសបួំរមាស (K. ៦៦៤) ស.វ.ទី្៧-៨ បង្វា ញេីមន្តនតីមាន ក់ល ម្ េះ 
«សលំោក» (លកាល ញ៑សលំោក៑)។ 

- សិោចារកឹេលេ  (K. ៧១៩) ស.វ.ទី្៧ បង្វា ញថាោកយលនេះ ជាល ម្ េះអនក
បលព្មើព្បុសមាន ក់ (ោសលំោក៑)។ 

- សិោចារកឹព្បាសាទ្បាយ័ន (K. ២៩៣-៥) ស.វ.ទី្១២-១៣ បង្វា ញថាោកយ
លនេះ ជាព្េេះន្ទមរបស់លទ្េមួយអងា ដដ ទ្នំងជាអតីតមហាកសព្តមួយអងា(?)  
(កព្មលតង៑ជគត៑ព្វេះបាទ្សលំោក៑)។ 

ោកយ «សលំោក» លៅកនុងសិោចារកឹលនេះ មានសណំង់ឃ្លល បញ្ហជ ក់បានថាជាទី្តងំ
ឬជាសាា នន្ទមមួយកដនលង។ ទី្តងំលនេះ េុំទន់ដឹងច្ាស់ថាលៅទី្ណាព្បាកដលន្ទេះលឡើយ។ 
លតើទី្តងំលនេះ ព្តូវនឹងទី្តងំរកល ើញភាជន៍សរំទិ្ធលនេះ ឬលៅតបំន់ដកបរៗលនេះ?  

អត្ថបទជាអកសរខ្េមរទុំលនើប 

១-  (ជនំាន)ព្វេះកព្មលតង៑អញ៑ព្ឝី្វលីរន្តន្ទទ ធិបតិវម្មតកព្មលតងជគត៑ព្ឝី្វលីរសារន្ទសលំោកត 
១១០៩សក៑ ○ 

អត្ថបទរព្ម៌ ួជាភាសាខ្េមរទុំលនើប 

 ជនូំន(របស់)គដមដងអញព្សីវលីរន្តន្ទទ ធិបតីវម្ម(ថាា យ)ច្លំោេះគដមដងជគតព្សីវលីរសូរលៅ
ឯសលំោកកនុងមហាសកោជ(ឆ្ន )ំ១១០៩៕ 
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ឯកសាលោង 
Boisselier, J.  

(1972). Travaux de la mission archéologique française en Thaïlande (juillet-
novembre 1966). Arts asiatiques, 25, 27-90. 
ដវបសាយ 

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/443 
 

 

 

បញ្ជី រូបភារ 

 
ទូ្តងំបង្វា ញភាជនល៍ោហៈមានចារកឹ K. ១០៥៥ (រូបៃត៖ Prachin Buri National Museum) 

 

 

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/443
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រូបៃតភាជនល៍ោហៈមានចារកឹ K. ១០៥៥ (រូបៃត៖ Prachin Buri National Museum) 

 
រូបៃតភាជន៍លោហៈមានចារកឹ K. ១០៥៥ (រូបៃត៖ Prachin Buri National Museum) 
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