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បណំែកសិលាចារកឹវត្តររ ើល 
 វត្តរ ើល មានទីត ាំងរៅក្នុងភូមិរ ើលររោម ឃុាំដូនតី្ ររុក្ពញាក្រក្ក្ រេត្តត្បូងឃ្ុ ាំ 
រថិត្រៅខាងត្បូងបន្ទា យព្រពនគ  របក្ែល៤គីឡូក្ម៉ែរត្។ រៅទីតាំងអារាមរនេះ ពុាំរឃើញមាន
រាំណល់បុរាណវត្ថុអ្វីគួ ឱ្យក្ត់្រមាា ល់រន្ទេះរឡើយ។ រៅខាងរក្ើត្វត្តមានបឹងមួយរ្្េះថា
បឹងធាំ ចាំក្ណក្ឯរៅខាងរ ើងវត្តមានបឹងមួយរទៀត្ រ្្េះថាបឹងតូ្ច។ របើរោងតម 
រគែទាំព័  CISARK បានបញ្ជា ក់្ថារៅទីតាំងវត្តរនេះ មានបាំក្ណក្រិលាចា កឹ្ចា រលើថ្្រថ្លើម
អ្រណដើ ក្ ឬថ្្ររទាប់ រៅរល់អ្ក្ស ចាំនួន៨បន្ទា ត់្ ក្ដលតម យៈ ូបថ្ត្ រឃើញមានរភាព
រ ច លឹ លុបអ្ក្ស អ្រ់របក្ែលជា៦បន្ទា ត់្។ បាំក្ណក្ថ្្រនេះមានក្មពរ់ ៣៥ រ.ម. ទទឹង 
២០ រ.ម. និងក្រមារ់ ៨ រ.ម.។ របភពដក្ដលរនេះបញ្ជា ក់្ថារិលាចា កឹ្រនេះ មានរបភព
មក្ពីទួលបឹងតូ្ច ក្ដលរៅរ ុងអារគនយ៍វត្តរបក្ែល ២០០ ក្ម៉ែរត្។១ 
 រលាក្ត ឈុន រីុម និងរលាក្ត ព្ន  ុន ជាអាចា យវត្តរ ើល បានបញ្ជា ក់្ថារិលាចា កឹ្
ក្ដលបានរ ៀបរាប់ខាងរលើរនេះ បានបាត់្រៅរែើយ ប៉ែុក្នតបានរឃើញបាំក្ណក្មួយក្ននក្រនសងរទៀត្។ 
ថ្្មួយបាំក្ណក្រនសងរទៀត្រនេះ មានអ្ក្ស ចា កឹ្ចាំនួន ៥ បន្ទា ត់្ និងមានក្មពរ់ ២៩ រ.ម. 
ទទឹង ៤២ រ.ម. ក្រមារ់ ៨ រ.ម.។ បាំក្ណក្រនេះ ក៏្មានក្ននក្រឹក្រ ច លឹររចើននងក្ដ ។ 
រោងតមរលាក្ត ព្ន  ុន បានរបាប់ឱ្យដឹងថា រិលាចា កឹ្រនេះ ក្រឃើញរៅមដុ ាំរដើមរោធិ៍
ក្ក្ប  បងវត្ត រ ុងអារគនយ៍ ក្នុងអ្ាំឡុងមុនឆ្ន ាំ១៩៦០។ តមោ ចងចាាំ បរ់គាត់្ ថ្្រនេះមាន
ក្មពរ់របក្ែលជាង ១៥០ រ.ម. ទទឹងចរន្ទល េះពី ៥០ រៅ ៧០ រ.ម. ប៉ែុក្នតរៅក្នុង បបក្មពុជា
របជាធិបរត្យយ ថ្្រនេះរតូ្វរគដាំនិងោត់្ជាដុាៗំ  ររបើររមាប់រាំរលៀងោាំបិត្រតន ត្។ រោយ
រែតុ្ដូរចនេះរែើយ រទើបមានបាំក្ណក្តូ្ចៗមក្ដល់រពវព្ថ្ៃរនេះ។ តមោ រ ៀបរាប់រនេះ ផ្ា ាំងថ្្
ចា កឹ្រនេះ គួ ក្ត្ជារមទាវ  របាសាទ ក្ដលររបើរបារ់រៅរម័យមុនអ្ងា  និងចា កឹ្អ្ក្ស រៅ
រម័យអ្ងា ។ 
 អ្ត្ថបទចា កឹ្រនេះ ពុាំមានចុេះឬរល់ោលប រិចេទរឡើយ ប៉ែុក្នដទរមង់តួ្អ្ក្ស  គួ ក្ត្រថិត្
រៅក្នុងរ.វ.ទី១១។ ររចក្តីក្ដលរៅរល់បានបង្ហា ញពីរពេះបាទ «វឞិ្ណុ រលាក្» ក្ដលបចាេ ម ណន្ទម

 
១ https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=6644&keyword=  

https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=6644&keyword=
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ជារពេះបាទររី ័យវម្្រទវទី៣ រទង់បានរបទានន្ទមដល់មន្តនតីមាន ក់្ជា «រមតញនឫរបន្តនា» និង
មួយក្ននក្រទៀត្ក៏្បង្ហា ញពីរពេះន្ទមរពេះបាទររីឥន្តនាវម្្រទវ(ទី១?)។ អ្ត្ថបទោ៉ែ ងេលីក្បបរនេះ 
ពុាំអាចឱ្យរយើងដឹងអ្វីររចើនរន្ទេះរឡើយ ប៉ែុក្នដអ្វីក្ដលគួ ឱ្យចាប់អា ម្ណ៍រន្ទេះ ទីត ាំង ក្រឃើញ
រិលាចា កឹ្រនេះ គឺរៅក្ក្ប រា ធានី «ឥន្តនាបូ » ក្ដលរតូ្វគាន នឹងបន្ទា យព្រពនគ ជាទីតាំងក្ដល
រពេះបាទររី ័យវម្្រទវទី២ រទង់គង់រៅ ររោយរពលោងរត្ឡប់មក្អ្ាំពីជាវ វញិ មុននឹងរចញ
រៅែ ែិរាល័យ រៅត្ាំបន់ លួរ រេត្តររៀមរាប។  
អ្ត្ថបទរិលាចា កឹ្ជាអ្ក្ស ក្េ ្ទាំរនើប 
បាំក្ណក្ទី១ 

១- ...ររីឦន្តនាវម្[្[រទវ]]... 
២- ...(បិ)ត្អ្ាិ(រយ)[[ង៑]]... 
៣- ...មិរ … 
៤- ...រៅ... 
[[ លុបោច់របក្ែល៦បន្ទា ត់្]] 
៥- ... 
៦- ...បូ រទ...ន...ន... 
៧- ...ចុញបងាាំត្(ធូលិ)រវេះបាទ... 
៨- ...រវេះសាដ ច.. យ  ... 
៩- ......... 

បាំក្ណក្ទី២ 
១- ...បូ... 
២- ...(រទ)បមានរ ... 
៣- ...[[រវេះក្រមរត្ង]]]អ្ញវឞិ្ណុ រលាក្ររវយរា បិរ ... 
៤- ...[រវេះ]ក្ ុណាឱ្យ េ្ះរមរត្ងនឫរបន្តនា... 
៥- ...ញប... 
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ររចក្ដីក្ថ្លងអ្ាំណ គុណ 
 េ្ុ ាំរូមក្ថ្លងអ្ាំណ គុណចាំរោេះអ្នក្រគូ ឡុង អូ្ន រលាក្ត  ុន ព្ន រលាក្ត ឈុន រីុម 
អ្នក្រគូ អ្ ុ ៊ុំ អូ្ន និងរលាក្រគូ វ ៉ែន សាវងស ក្ដលបាន ួយសាក្រួ  ក្រវង ក្ និងនដល់ដាំណឹងអ្ាំពី
ផ្ា ាំងរិលាចា កឹ្រនេះ និងរលាក្ ឡា រុេរែង ក្ដលបាន ួមដាំរណើ  ក្នុងោ រសាវរជាវរនេះ។ 

បញ្ជី រូបភាព 

 
បាំក្ណក្រិលាចា កឹ្វត្តរ ើល ផ្ា ាំងទី១ ( ូបថ្ត្ CISARK) 

 
ទីត ាំងរដើមរោធិ៍ ក្រឃើញផ្ា ាំងរិលាចា កឹ្ ( ូបថ្ត្ CISARK) 
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បាំក្ណក្រិលាចា កឹ្វត្តរ ើល ផ្ា ាំងទី២ ( ូបថ្ត្ ែ ុន ឈុនរត្ង) 

 
រលាក្ត ឈុន រីុម និងរលាក្ត  ុន ព្ន នដល់បទរមាា រ (រូបថត្៖ ឡា រុេរែង) 


