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ល្ខោ នតុ្ក្កតាខ្មែរតាមសិខចារកឹ្ K-១៥៥ 
ក្នលងមក្អត្ថបទអពីំ «ល្ខោ នតុ្ក្កតាខ្មែរ» ធ្លល ប់បានផ្សពវផ្ាយល្ ើល្េហទពំ័រ AMS 

អរយិធម៌ខ្មែរមតងរួចល្ហើយ ល្ោយបានបង្ហា ញព៌ត័្មានទូល្ៅននល្ខោ នតុ្ក្កតាខ្មែរខ្ត្ប ុល្ ណ្ ោះ។ 
ល្ោយខ្ែក្ចលំ្ ោះអត្ថបទល្នោះ នឹងបនតបរយិាយអពីំល្ខោ នតុ្ក្កតាខ្មែរ ល្ោយខ្ផ្ែក្ល្ ើព៌ត័្មាន
ក្នុងសិខចារកឹ្ K-១៥៥ ខ្ែ បានបង្ហា ញ ក់្ព័នធនឹងទម្មង់ទសសនីយភាពតុ្ក្កតានា
សម័យអងគរ ក៏្ែូចជាតឹ្ក្តាងមួយបញ្ជា ក់្ថាខ្មែរល្យើងមានសិ បៈនិងទម្មង់តុ្ក្កតាតាងំពី
យូរយារ្ស់មក្ល្ហើយ។ 

ខ្មែរល្យើងបានល្ម្បើល្ ែ្ ោះមួយចនួំន ក់្ព័នធនឹងតុ្ក្កតា (មូ ឬសខំ្ប ត្) ែូចជា៖ តុ្ក្កតា
យនត ឬល្ខោ នយនត១ របស់ល្ក្ែងល្ ង២ រូបតុ្ក្កតាល្ែើរល្ោយខ្មសឬនយ  (នយ =សរនស ែិត្ឆ្មែ រ 
ែូចល្យៀងសរនសឈូក្ជាល្ែើម រល្ងវ ខ្ែក្ឆ្មែ រសម្មាប់ក្ល្ម្មើក្ម្េខ្ ងជាជនួំយនាលំ្ម្េឿង
ចម្ក្នាែិកាខ្ែ ឥត្ល្បា  ឱ្យល្ែើរ ែូចជានយ នាែិកា បល្ង្ហគ  នយ ៣ រូបចមាល ក់្មានច នា
អាចក្ល្ម្មើក្បាន៤ ទខំ្ពក្ជ ់គ្នន ៥ តុ្ក្កតាល្ធវើអពីំែីែុត្ ខ្ែ អនក្ម្សុក្និយមល្ៅថា «ហីុែុែីំ» 
ក្នុងល្មត្តបាត់្ែបំង៦ និងសករសូនយរូប។៧ ល្យើងមិនបានែឹងចាស់អពីំម្បល្េទតុ្ក្កតានា
សម័យល្ែើម ថាជាម្បល្េទតុ្ក្កតា ខ្ែ ល្ជើត្ល្ោយែងសនទូច (ែូចខ្សបក្តូ្ច) ឬក៏្ជាតុ្ក្កតា
ខ្ែ ល្ម្បើខ្មសពួរសម្មាប់ញាក់្ ឬក៏្មាន ក្ោណ្ៈល្ផ្សង។ 

ចំ្ ប់អារមែណ៍្និងការសិក្ាអពីំសិ បៈនាសម័យមុនអងគរនិងសម័យអងគរ េឺមាន
និងបានល្ធវើជាល្ម្ចើនឆ្មន ំ្ ស់មក្ល្ហើយ។ ជាអាទិ៍ ល្ខក្ ខ្ប៊ែរ្-ហវី ីព ហ្កហកូ ីល្យ បាន
សរល្សរអត្ថបទជាែបូំងនិងជាចុងល្ម្កាយល្ ើម្បធ្លនបទល្នោះ ខ្ែ មានចណំ្ងល្ជើងថា      
«របានិំងត្ហ្កនតីល្ៅក្នុងរជាកា ម្ពោះមហាក្សម្ត្អងគរ» “Danse et Musique sous les Rois 

 
១ ២០០៣: ១១៩ 
២ Headley et al. 1977: 322 
៣ ជួន ្ត្ ១៩៦៧: ៩៥៦; Thai Sovan 2004: 789 
៤ មាស រ  ុងល្ែត្ (២០២២) 
៥ ម្ក្ុមទខំ្ពក្ជ ់គ្នន  វត្តខ្ក្វ ល្មត្តបាត្់ែបំង (២០២២) 
៦ ប ុ  សលំ្អឿន សាហ្កសាត ចារយមហាវទិយ ័យសិ បៈនាែសាហ្កសតសម័យមុនរបបម្ប ័យពូជសាសន៍ 
៧ េឹម ហាន (២០២២) 
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d’Angkor”។៨ ល្ម្កាយមក្ល្ទៀត្ ល្ខក្ម្សីសាហ្កសាត ចារយបណ្ឌិ ត្ ល្ៅ សាវរស់ ក៏្បានពិនិត្យ
ល្មើ ល្ៅល្ ើម្បធ្លនបទល្នោះជាពិល្សសពីជហំរភាសាសាហ្កសត សិខចារកឹ្ និងអត្ថបទខ្មែរ
ល្ែើម ខ្មែរក្ ត្   និងខ្មែរសម័យ។៩ 

 ឯក្សារទទួ បានពីការសិក្ាម្សាវម្ជាវល្នោះ ជាទម្មង់ព័ត៌្មាននិងការពិពណ៌្នា
ខ្បបនចែនយ ល្ោយមានល្រៀបរាប់អពីំល្ម្េឿងបូជានិងអនក្បល្ម្មើ ែូចខ្ែ ល្យើងល្ ើញល្ៅក្នុង
 ក្យ៖ អលំ្្យ ជនូំន និងម្ុបំល្ម្មើ ខ្ែ ល្ៅក្នុងល្នាោះមានម្សីអនក្រា ំត្ហ្កនតីក្រ-ការនីិ និងអនក្
ល្ម្ចៀង ជាអនក្បល្ម្មើអាទិល្ទពល្ៅក្នុងពិធីបួងសួងថាវ យម្បចានំងៃ។១០  ក្យ ក់្ព័នធនឹងសិ បៈ
នាសម័យល្នាោះមាន៖ ល្រាង ម្ក្ឡាល្រាង (ល្រាងសខ្មតង ឬល្រាងល្ ង)។១១  ក្យ «របា»ំ (ការរា ំ
ឬរបា)ំ េឺល្ ើញចាស់ក្នុងបរបិទមួយល្ៅល្ ើសិខចារកឹ្ K-១៥៥ ខ្ែ ល្ម្បើល្ៅពីល្ម្កាយ
ភាា ប់និង ក្យ «ល្ពទានាត្ក្ៈ ឬ ល្ពទានាត្ត» (pedānātaka or pedānātta) ខ្ែ មានន័យថា 
«ល្ម្ចើន ការម្បមូ ផ្តុ  ំ ម្កុ្មរបា»ំ។១២ ែូល្ចនោះ  ក្យថា «របា»ំ េឺសលំ្ៅល្ៅល្ ើម្កុ្មរបា។ំ១៣ 
ល្ោយខ្ែក្  ក្យថា «រនា»ំ មានន័យថា «ការរា ំឬអាជីពរា»ំ និង ក្យថា «រមា»ំ មានន័យថា 
«អនក្រា។ំ១៤ 

ល្ៅល្ ើសិខចារកឹ្ទាងំល្នោះ មានម្បល្យាេជាល្ម្ចើនខ្ែ បង្ហា ញថា ម្ពោះរាជាបូជា
ចលំ្ ោះអាទិល្ទពល្ោយថាវ យរបាឬំម្កុ្មរបាលំ្ៅក្នុងមល្ហាម្សព ខ្ែ អាចម្បារពធល្ធវើល្ែើង
រហូត្ែ ់ល្ៅបួនែងក្នុងមួយឆ្មន ។ំ ល្ហើយក្នុងល្នាោះ មានការល្រៀបរាប់ថាអនក្រាលំ្សទើរខ្ត្ទាងំ
អស់សុទធសឹងជាហ្កសតី។១៥  

ល្ោយខ្ែក្ សិខចារកឹ្ K-៩០ មានល្រៀបរាប់អពីំមល្ហាម្សពខ្ែ ល្ៅក្នុងល្នាោះមាន
ទសសនីយភាពសខ្មតងខ្ក្ក្មានតធំៗ  ែូចជារបា ំត្ហ្កនតី ខ្ បង និងទសសនីយភាពល្ផ្សងៗល្ទៀត្ 
រួមមានទាងំការសខ្មតងល្ខោ ន នាែក្មែ និងតុ្ក្កតា។១៦ ជាពិល្សស ក់្ព័នធនឹងអត្ថបទល្នោះ 

 
៨ Groslier 1965: 183-192; Pou 1997: 1 

៩ 1997: 229-248 
១០ Pou 1997: 230 
១១ Pou 1997: 230 
១២ Pou 1997: 230 
១៣ Pou 1997: 234 
១៤ Pou 1997: 234, 235 
១៥ Pou 1997: 234 
១៦ Pou 1997: 234 
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េឺសិខចារកឹ្ K-១៥៥ ខ្ែ ល្រៀបរាប់អពីំែង្ហវ យថាវ យល្ៅ សរៈសវទី (Sarasvati) (អាទិល្ទព
ត្ំ្ ងឱ្យល្ោហារពីល្រាោះនិងសិ បៈ) ខ្ែ ល្ៅក្នុងល្នាោះមានអនក្សខ្មតងតុ្ក្កតាម្សី។១៧  

តាមការសល្ងកត្របស់ម្ុ លំ្ៅល្ ើសិ បៈតុ្ក្កតាខ្មែរបចចុបបនន េឺមានធ្លតុ្ផ្ស៖ំ រូបតុ្ក្កតា 
ការល្ជើត្ កាយវកិារល្ខោ នម្តាប់ ត្ហ្កនតី ចល្ម្មៀង ការនិយាយ និងពំល្នា  ម្បក្បល្ោយ ក្ោណ្ៈ
ែ៏ពិល្សសមុសពីតុ្ក្កតាបរល្ទស េឺការល្ជើត្ពីល្ម្កាមតុ្។ 

អត្ថបទល្ខោ នតុ្ក្កតាខ្មែរល្នោះ ល្តត ត្ល្ៅល្ ើសិខចារកឹ្ K-១៥៥ ននម្បាសាទ ន  
ក្នុងម្សុក្ម្បាសាទបាេង ល្មត្តល្សៀមរាប នាចុងសត្វត្សទី៩ (៨៩៣)។ ល្នោះក៏្មានន័យថា 
សិ បៈល្ខោ នតុ្ក្កតាខ្មែរ មានតាងំពីសម័យមុនក្សាងម្បាសាទអងគរវត្តមក្ល្ម លោះ ែូចមាន
ល្យាងល្ៅល្ ើសិខចារកឹ្ខាងល្ ើ ក្នុងរជាកា ម្ពោះបាទយល្សាវរ ែន័ទី១ (៨៨៩-៨១០) ក្នុង
ជលំ្នឿម្ពហែញ្ញសាសនាខ្ែ មានខ្ចងអពីំសិ បការនីិសខ្មតងសិ បៈតុ្ក្កតា «េូតុ្ក្កតា» (Ku 
Tuktar) ល្ែើមបឧីទទិសថាវ យចលំ្ ោះអាទិល្ទព សរៈសវទី (Sarasvati)។១៩ 

តាមឯក្សារម្សាវម្ជាវ ល្េសខ្មតងល្ខោ នតុ្ក្កតាល្ៅក្នុងពិធីបុណ្យទានសាសនានិង
ម្បនពណី្ មានបញ្ចុ ោះសព បញ្ចុ ោះសីមាជាល្ែើម ល្ែើមបកី្ែំរបរយិាកាសនិងខ្ក្ក្មានត។ 

ម្កុ្មម្សាវម្ជាវរបស់ល្យើងបានចុោះល្ៅសិក្ាម្សាវម្ជាវ សិខចារកឹ្ ម្បាសាទ ន  
ខ្ែ មានល្ៅល្ ើម្េប់ល្កាល ងទាវ រម្បាសាទ។ សិខចារកឹ្មលោះល្េយក្ល្ៅទុក្ និងមានោក់្
ត្មក ់តាងំល្ៅសារមនទីរអងគរ។ សិខចារកឹ្បាេងនិង ន រក្ាទុក្ល្ៅវត្ត ន តាងំពី
ជនំាន់សាធ្លរណ្រែឋ េឺសម័យ  ន់ ណុ្ ។២០ 

ល្យើងម្តូ្វេិត្ពិចារ្ល្ែើងវញិថា ល្ត្ើម្តូ្វល្ធវើយា ង្ល្ែើមបគី្នមំ្ទនិងល្ ើក្ទឹក្ចិត្ត
សិ បក្រសិ បការនីិននសិ បៈទម្មង់ល្នោះឱ្យបនត ល្ធវើឱ្យរស់ល្ែើងវញិ បងក ក្ោណ្ៈបផុំ្ស
បផុំ្ ឱ្យមានការត្ល្មលើងសាន នែងែីៗ និងមានការសខ្មតងសក្មែនិងេម្េឹក្េល្ម្េងល្ែើង។ 

យា ង្មិញ ម្បសិនល្បើចង់ឱ្យមានការគ្នមំ្ទ ជាពិល្សសទសសនិក្ជន សិ បៈល្នោះក៏្
ម្តូ្វមានេុណ្ភាព ែម្បល្សើរ មលីមលឹម ទលំ្នើបរលំ្េើបទាក់្ទាញ អសាច រយ ក៏្ែូចជារហូត្ែ ់ផ្ទុោះ

 
១៧ Pou 1997: 232 

១៩ ល្ពម្ជ ទុមំ្ក្វុ ិ ២០០៣: ១១៨ 
២០ ម្ពោះល្ត្ជេុណ្ មុត្ត វបុិ  ម្ពោះល្ៅអធិការវត្ត ន  (នងៃទី១៤ ខ្មធនូ  ឆ្មន ២ំ០២២) 
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ល្ទៀត្ផ្ង ល្ទើបអាចទប់ទ ់ម្ប្ងំម្បខ្ជងជាមួយនឹងទម្មង់សិ បៈសម័យបល្ចចក្វទិា
ទលំ្នើបខ្ែ ទសសនិក្ជន ជាពិល្សសក្នុងម្សទាប់យុវវយ័អាចទាញយក្សិ បៈនិងការខ្ក្
ក្មានតយា ងង្ហយម្សួ ជាទីបផុំ្ត្ពីទូរសពទបញ្ជញ ទលំ្នើបបចចុបបននល្នោះ។ 

េនិំត្អេិរក្ស ខ្ងរក្ា ម្បឌិត្ក្មែ បល្ងកើត្ងែី នោនុវត្តន៍ ជាក្តាត សខំាន់។ បចចុបបននល្នោះ ជា
ការល្សាក្សាត យពន់ល្ពក្ ខ្ែ ល្យើងមិនសូវមានអនក្ជួយគ្នមំ្ទ ល្ ើក្ទឹក្ចិត្តែ ់សិ បក្រ
សិ បការនីិតុ្ក្កតា ខ្ែ ជាក្តាត មួយល្ធវើឱ្យគ្នត់្បាក់្ទឹក្ចិត្ត ខ្ ងចង់ល្ធវើ ខ្ ងចង់បនត
ការង្ហរតុ្ក្កតាល្នោះល្ៅមុមល្ទៀត្។ 

ចណុំ្ចសខំាន់េឺ៖ ១) ខ្មែរល្យើងធ្លល ប់មានតុ្ក្កតាតាងំខ្ត្ពីសម័យមុនអងគរ ២) តុ្ក្កតា
ខ្មែរបានបាត់្បង់ឈប់មានការសខ្មតងនាល្ព បចចុបបនន ៣) ល្យើងម្តូ្វចូ រួមល្ធវើយា ង្
ឱ្យសិ បៈល្នោះមានជីវតិ្រស់ល្ែើងវញិ៕ 
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