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សិលាចារកឹទួលតាប ៉ែន K.៦៥៣ 

 សិលាចារកឹមួយផ្ទ ាំងដនេះ ធ្លា  ់បានសិកាច៊ុេះផ្សាយដោយដលាក ស ក សឺបែស ដៅកន៊ុង
ឆ្ន ាំ១៩៥៣ កន៊ុងដសៀវដៅសិលាចារកឹននប្ ដទសកមព៊ុជា កាលទី៥ រ ស់ដលាក។ ដលាក
 ញ្ជា ក់ថា សិលាចារកឹដនេះរកដឃើញដៅកន៊ុងឃ៊ុ ាំជាងបែក ខណ្ឌ ប្ត្ប ក ដខត្តនប្ៃបវង  ៉ែ៊ុបនែ
 ចច៊ុ បនន គឺសថិត្ដៅកន៊ុងភូមិដោធិ៍ ឃ៊ុ ាំថ្កូ វ ប្ស៊ុកកាំៃង់ប្ត្ប ក ដខត្តនប្ៃបវង។១ ទីតា ាំងដនេះសថិត្
ដៅចម្ងា យ៧០០បម៉ែប្ត្ភូមិបត្បង និង៥០បម៉ែប្ត្ននទិសឦសានវត្តថ្កូ វ។ ទួលតាប ៉ែន ជាទួល
ម្ងនសាំណ្ល់ឥែឋរាយបា៉ែ យ ម្ងនកសិនធ៊ុៃ័ទធជ៊ុ ាំវញិ។២ ដលាក សឺបែស បានសិកាសិលាចារកឹ
ដនេះតាមរយៈសាំដៅផ្សែិត្បែលដលាកទទួលបាន ៉ែ៊ុដ ណ្ េះ និងៃ៊ុ ាំម្ងនរូ ថ្ត្សិលាចារកឹផ្ទ ល់
ដ ើយ។ ប្កុមការងារប្សង់ និងដធវើបផ្សនទី ៊ុរាណ្វទិាបខែរ ក៏ៃ៊ុ ាំបានប្ ទេះដឃើញសិលាចារកឹដនេះ 
អាំ ៊ុងដៃលច៊ុេះសិកាប្សាវប្ជាវផ្សងបែរ និងសងសយ័ថាសិលាចារកឹដនេះបានបាត់្ដៅដហើយ។ 
 សិលាចារកឹដនេះ ចារដៅដលើថ្ែ គូសរាងរចនាជាសនាឹកសីម្ង ម្ងនចារអកសរ១០ នាទ ត់្ 
 ៉ែ៊ុបនតតាមដសចកតីអត្ថ ទ គឺៃ៊ុ ាំទាន់ច ់ដៅដ ើយ។ ភាសាបែលដប្ ើចារ គឺភាសាបខែរ និងម្ងន
ច៊ុេះកាល រដិចេទដៅកន៊ុងមហាសករាជឆ្ន ាំ៨៧៨ ប្តូ្វនឹងប្គិសែសករាជឆ្ន ាំ៩៥៧។៣ ខាឹមសារ
ដៅកន៊ុងអត្ថ ទ និយាយអាំៃីប្ៃេះរាជ ញ្ជា រ ស់ប្ៃេះមហាកសប្ត្ បែលមិន ដចចញប្ៃេះនាម 
 ៉ែ៊ុបនែដ ើតាមកាល រដិចេទដនេះ គឺប្តូ្វនឹងប្ៃេះបាទប្សីរាដជន្ទនទវម្ែដទវ។ ប្ទង់បានដចញប្ៃេះរាជ
សាសន៍កាំបសែងអញរាជក៊ុលមហាមន្ទនតី និងមន្ទនតីជាដប្ចើនរូ ដទៀត្ ឱ្យយក នទូលរ ស់ប្ទង់ប្តាស់
 ងាា  ់វា ឫសី ដែើមបសីាថ  នាសិលាចារកឹដនេះ ដៅប្ស៊ុកនប្ជភា៊ុកថាវ យែល់ប្បាសាទ ឹងថ្ែ 
ដែើមបកី៊ុ ាំឱ្យម្ងននរ្មករ ាំខាន ងកដហត្៊ុនានា។  គួរ ញ្ជា ក់ផ្សងបែរថា រាជក៊ុលមហាមន្ទនតី 
ជាមហាមន្ទនតីទទួល នទ៊ុកខាងអ ់រ ាំបខសរាជវងស និងដរៀ ចាំប្ៃេះរាជៃិធីនានា បែលដោរមយងារ

 
១ ៃ័ត្្ម្ងនដនេះ ដយាងតាមដគហទាំៃ័រ៖ https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=4653 ។ 
២ https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=4653 ។ 
៣ ដលាក ស ក សឺបែស ថាប្ត្ូវនឹងប្គិសែសករាជឆ្ន ាំ៩៥៦  ៉ែ៊ុបនែដោយសារកាល រដិចេទដនេះ សថិត្ដៅកន៊ុងបខ
 ៊ុសស គឺប្ត្ូវនឹងបខមករា-ក៊ុមភៈ ែូដចាន េះកាល រដិចេទកន៊ុងសិលាចារកឹដនេះ ប្ត្ូវយកឆ្ន ាំមហាសករាជ  ូក បនថម
នឹង ៧៩ វញិ ដទើ ប្ត្ឹមប្ត្ូវ។ ឆ្ន ាំមហាសករាជ ចូលឆ្ន ាំថ្ែីដៅនថ្ា១ដកើត្ បខបចប្ត្ គឺអាំ ៊ុងច៊ុងបខមីនាដែើមបខដម
សា ជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។  

https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=4653
https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=4653
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និងតួ្នាទីដនេះ ម្ងន នែរហូត្មកែល់សម័យទាំដនើ ។ មហាមន្ទនតីច៊ុងដប្កាយដគ ងអស់ ដៅកន៊ុង
រាជវា ាំងបខែរ គឺដលាកឧកញ៉ែ មហាមន្ទនតី ញឹក នូវ។  
អា្ំ នអត្ថ ទជាអកសរបខែរទាំដនើ 

១- ៨៧៨ឝក·ទាវ ទឝិដកត្ប៊ុឞ្យអាទិត្យវារ 
២- នូម្ងន៑ប្វេះឝាសនធូលីប្វេះបាទធូលិ 
៣- ដជង៑ប្វេះកប្មដត្ង៑អញ៑ត្កាំដសែង៑ 
៤- អញ៑រាជក៊ុលមហាមន្ទនតិនូដខាា ញ៑វលត្ 
៥- ដខាា ញ៑ោា ង៑នាប្តី្នីនូដខាា ញ៑វលត្
៦- ដខាា ញ៑រងាវ ង៑នាឯក នទវល៑ប្វេះឝាសនធូលីប្វេះ 
៧- បាទធូលីដជង៑ប្វេះកាំប្មដត្ង៑អញ៑ត្វា ៑ 
៨- ឫឞី្ប្ ត្យយដប្ សាឋ  នាប្ ឝសែត្គិប្ស៊ុកនប្ជ 
៩- វ ាវក៑ឱ្យ៑ត្កប្មដត្ង៑ជគត្បង៑ិដថាែ វ វាំ 
១០- ជា ិម្ងន៑វប្កវ វាំជា ិប្វ 

ដសចកែីបប្ សប្មលួជាភាសាបខែរទាំដនើ  
 មហាសករាជឆ្ន ាំ៨៧៨ ទី១២ដកើត្ បខ ៊ុសស នថ្ាអាទិត្យ ម្ងនប្ៃេះរាជសាសន៍ធូលី
ប្ៃេះបាទធូលីដជើងប្ៃេះគបមែងអញ(ប្តាស់)ែល់កាំបសែងអញរាជក៊ុលមហាមន្ទនតី និងដខាា ញ
ៃលជាប្ ធ្លនឃ្ា ាំងថាន ក់ទី៣ ដខាា ញៃលជាប្ ធ្លនរងាវ ងថាន ក់ទី១ (ឱ្យ)ទូលប្ៃេះរាជ
សាសន៍ធូលីដជើងប្ៃេះគបមែងអញឱ្យែល់វា ឫសីជាមន្ទនតី ប្តាស់ឱ្យកសាងសិលាចារកឹ(ដនេះ) 
គឺប្ស៊ុកនប្ជភា៊ុកថាវ យែល់គបមែងជគត្ ិងថ្ែ។ ៃ៊ុ ាំគ បមី្ងនអវីរារា ាំង ៃ៊ុ ាំគ បមី្ងន... 

 
ឯកសារដយាង 

- Cœdès, G., 1953. Inscriptions du Cambodge (vol. 5). 

- https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=4653 
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 ចាី រូ ភាៃ 

 
សាំដៅផ្សែិត្សិលាចារកឹទួលតាប ៉ែន K.៦៥៣ (រូ ថ្ត្៖ EFEO) 

 
សាំដណ្រៃ័ត្្ម្ងនសិលាចារកឹទួលតាប ៉ែន K.៦៥៣ (រូ ថ្ត្៖ EFEO) 


