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 សិលាចារកឹប្រាសាទគោកចក ប្រាង្គខាង្គ ើង្ K.៥២១ 

 ប្រាសាទគោកចក ឬកាលមុនអ្នកប្រសាវប្រាវធ្លា ប់សាា ល់ថា ប្រាសាទចក ាប្រាសាទ
មានប្រាង្ា២សាង្អ្ពីំឥដ្ឋ ស្ថិតគៅកនុង្ភូមិគោកចក ស្ង្កា ត់គោកចក ប្រកុង្គស្ៀមរាប គេតត
គស្ៀមរាប។ កនាង្មក គោក សុ្េ កកវ សុ្វណ្ណា រា៉ា  ានចុុះផ្សាយអ្តថបទស្ដីពីប្រាសាទគោក
ចកគនុះរួចគ ើយគៅកនុង្គេ ទពំ័រ AMS អ្រយិធម៌កេែរ។១ គៅកនុង្អ្តថបទគ ុះ គប្រៅអ្ពីំការ
បង្កា ញអំ្ពីប្រាសាទ គោកក៏ានគរៀបរាប់អំ្ពីសិ្ោចារកឹគៅប្រាសាទគនុះផ្សង្កដ្រ។ ចកំែក
គៅកនុង្អ្តថបទគនុះ គយើង្គប្ររើស្គរ ើស្យកសិ្ោចារកឹគៅប្រាង្ាខាង្គរើង្ គមទ្វា រខាង្តបូង្ 
មកពិនិតយ និង្បកកប្របលមអតិ។ 
 សិ្ោចារកឹប្រាសាទគនុះ សិ្កាបកកប្របចុុះផ្សាយដ្បូំង្ គោយគោក  សក សឺ្គដ្ស្ 
ពីឆ្ន ១ំ៩៥២ គៅកនុង្គស្ៀវគៅសិ្ោចារកឹននប្របគទស្កមពុា (Inscripcions du Cambodge) 
កាលទី៤ ទពំ័រទី១៦៧ ដ្ល់ទពំ័រទី១៧០។ គោក  ាីលីព គចែាឺ រ ក៏ានសិ្កាគៅកនុង្
សាន នដ្គោក Part xml, № 67 និង្ចុុះផ្សាយកនុង្គេ ទំព័រ http://sealang.net/ok/corpus.htm។២ 
គៅឆ្ន ២ំ០១១ គោក  ម ឆ្យលី ក៏ានសិ្កាបកកប្របសិ្ោចារកឹគនុះាភាសាកេែរចុុះផ្សាយ
កនុង្គស្ៀវគៅរបស់្គោក កដ្លមានចែំង្គរើង្ថា សិ្ោចារកឹកមពុា កាលទី១។ ប ា ប់
មកគោក គអ្ៀន ឡូវគមន ក៏ានយកអ្តថបទសិ្ោចារកឹប្រាង្ាខាង្គរើង្គនុះ មកសិ្កាពិនិតយ
គឡើង្វញិ គោយមានកកស្ប្រមួលអ្ណំ្ណននិង្គស្ចកដីបកកប្របេាុះផ្សង្ គោយចុុះផ្សាយ ឆ្ន ំ
២០១៣។៣ សិ្ោចារកឹគនុះ មានអ្នកប្រសាវប្រាវាគប្រចើនគទៀតានយកមកសិ្កា គោយសារ
ទ្វក់ទង្នឹង្កាលបរគិចេទគឡើង្គសាយរារយរបស់្ប្រពុះាទប្រសី្រ័យវម៌ែគទវទី៣។ តត្គយើង្ពុំ
គលើកយកមកបង្កា ញគៅទីគនុះគឡើយ។  
 តួអ្កសរកដ្លចារគនុះ ាតួអ្កសរមូលគប្ររៀង្គៅកនុង្ស្.វ.ទី១១ កដ្លមានតួអ្កសរ
ចាស់្ៗចតួំលអ ប៉ាុកនដប្រតង្់តួគលេាកាលបរគិចេទវញិ កបរាពុំសូ្វចាស់្ោស់្ កដ្លបគង្ាើត

 
១ សូ្មអានលមអិត៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/8847។ 
២ សូ្មគប្ររើស្យកគលេ K.521។ 
៣ សូ្មអានបកនថម៖ Lowman, I., 2013.. 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/8847
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ាចគំណ្ណទបញ្ហា ដ្ល់អ្នកប្រសាវប្រាវ កនុង្ការរករកពិភាកា។ ដ្បូំង្គឡើយ គោក សឺ្គដ្ស្ 
ានអានកាលបរគិចេទគនុះា «៧៩១ឝក» ប៉ាុកនដលុុះដ្ល់គោកានអានសិ្ោចារកឹទួល
តាគពប្ររ កដ្លបញ្ហា ក់ថាប្រពុះាទប្រសី្រ័យវម៌ែគទវទី៣ គឡើយគសាយរារយគៅមហាស្ករារ
ឆ្ន  ំ «៧៧២» គោកក៏ស្គប្រមចចិតតផ្លា ស់្បដូរអ្ណំ្ណនកាលបរគិចេទគៅកនុង្សិ្ោចារកឹគោក
ចកគៅា «៧៧២ឝក» វញិ។ យ៉ា ង្គនុះកដី គោយស្ភាពមិនចាស់្ោស់្ននចណំ្ណរគនុះ 
គយើង្ក៏អាចមានលទធភាពអានានា «៧៧៨ឝក» ផ្សង្កដ្រ។ ប៉ាុកនដស្គំែើ រគនុះ នឹង្អាច
 ាំចគំណ្ណទបញ្ហា គៅកនុង្ការសិ្កាាបនដគៅគទៀតពុំខាន។  
 ចគំ ុះអ្តថន័យននសិ្ោចារកឹគនុះមានពីរកផ្សនកាស្ខំាន់។ កផ្សនកដ្បូំង្ ពនយល់ពី
គ តុកដ្ល ឱំ្យគកើតគទវាល័យមួយគនុះ េឺគោយសារដ្រំកីដ្លប្រពុះាទប្រសី្រ័យវម៌ែគទវទី៣ 
ានទ្វក់ រត់ចូលកនុង្នប្រពគនុះ។ ប្រទង្់ានបួង្សួ្ង្ ក៏យល់ស្បដិគ ើញគទ ដ កនុង្និកាយប្រពុះ
 រាយែ៍មួយអ្ង្ាមកពនយល់ស្បដិប្រទង្់ឱ្យគសាែ ុះភកតីនឹង្ប្រពុះ រាយែ៍ េបបសីាថ ប រូប
គទ ដ និង្ភកដីចគំ ុះគទ ដ គ ុះ នឹង្ានដ្រំមីកវញិ។ លុុះប្រពឹកគឡើង្ ដ្រំកី៏មកវញិ ប្រទង្់ក៏ឱ្យ
គេឆ្ា រនប្រព សាង្ប្រាសាទនិង្គទវរូបស្កប្រ  ែែ៍ ោក់គ ែ្ ុះភូមិគ ុះថា វសិ្ណុប្រោម និង្
ានថាា យដ្ីគប្រតើយរនង្ប្រាង្ ដ្ល់ប្រាសាទផ្សង្។ កផ្សនកទីពីរ បង្កា ញពីគតង្ យង្ និង្គោញ
លស្ ាបដីប្របពនធ និង្ាសាច់នលារបស់្ប្រពុះាទប្រសី្រ័យវម៌ែគទវទី៣ ានទទួលប្រពុះរារ
បញ្ហា មកថាា យតង្កា យនិង្គប្របើអ្នកបគប្រមើរនួំស្ប្រពុះស្ររីៈប្រពុះមហាកសប្រត។ អ្នកទ្វងំ្ពីរ ក់
បដីប្របពនធគ ុះានសុ្បំ្រពុះរារទ្វនដ្ីពីប្រពុះមហាកសប្រត ប្រទង្់ក៏ានប្របទ្វនដ្ីពីរកកនាង្គៅ
អ្គមា បូរ។ 
១- អ្តថបទសិ្ោចារកឹាអ្កសរកេែរទគំនើប 

១- ៧៧(២/៨)៤ឝកេិនុប្រវុះាទប្រឝិនរវម៌ែគទវសាដ ចគៅវឞិ្ណុ គោកតរារបុប្រត 
២- ប្រវុះាទបរគមឝារ ប្រវុះ[[ប្រសុ្ក៑]]នប្រវសាា អ្និនគស្ា[[យ]]រារឆ្ន តំបប្រប 

 
៤ គោក សឺ្គដ្ស្ អានកាលបរគិចេទគនុះថា «៧៧២ឝក» គោយកផ្សអកគលើសិ្ោចារកឹទួលតាគពប្ររ K.៨៣៤ 
កដ្លបញ្ហា ក់ថាប្រពុះាទប្រសី្រ័យវម៌ែគទវទី២ គឡើង្គសាយរារយគៅមហាស្ករារឆ្ន ៧ំ៧២ ប្រតូវនឹង្ប្រេិស្ដស្ក
រារឆ្ន ៨ំ៥០។ ដ្បូំង្គឡើយ គោកអានកាលបរគិចេទគនុះថា «៧៩១ឝក»។  
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៣-  មាា យចាបតប្រមយទុក--[ស្យ]ង្មន៥តបំ្រមយរតចាលតនប្រវ 
៤- គនុះតរែុះវឞិ្ណុ ប្រោមយបផ្សាតំេិស្ាបំ្របតាគទឝយលក ំ
៥- ប្រមគតង្អ្ញនវស្ណវ៦មាា យបនាាលតប្រវុះាទវឞិ្ណុ គោកថាទ 
៦-  ញ្យាង្វ[ិ[ឞ្ណុភកត]ិ]បិសាឋ បរូបអ្ញភកតិយអ្ញឱ្យតបំ្រមយ 
៧- គ ុះវងិ្ឧនទយេុុះ(អំ្)ានតបំ្រមយគ ុះតនប្រវគនុះបនាាល 
៨- គប្របឆ្ា តគនុះសាថ ប រូបបកបំ្រមគតង្អ្ញឝកប្រវា ែែទិ 
៩- ការែុះវឞិ្ណុ ប្រោមរានភូមយ៧គប្រតយរនង្ប្រាង្អ្ាិអ្ញេ្ុបំចំាំ 
១០- មាា យរែុះគតង្ យង្ាសាា មិយគោញលស្ាប្រវុះនេាយគតា 
១១- យប្រវុះទ្វន យគមាករានតប្រវុះគនុះគប្របបគំប្រមបនាស្ប្រវុះស្ររិ៙ 
១២- គតង្ យង្នុគោញលស្បង្ាលំបាង្និគវទស្ាភូំមិនុគយង្េ្ុ  ំ
១៣- បចំាម៨បគំប្រមតាចគំប្រមយ(ង្)[បិ]៩ប្រវុះាទកបំ្រមគតង្អ្ញករុណ្ណប្រប 
១៤- សាទភូមិគសាតអាយវ(ិឞ្)យ១០គអាែ  បូរចនំ[[ត]]វយែិ៌ន វាស្ចនំ 
១៥- តទូកគឆ្ា ង្៙ 

 
៥ គោក សឺ្គដ្ស្ (១៩៥២), គោក គចែាឺ រ អានា «មនន» ប៉ាុកនតគៅគលើប្រកោស្ផ្សដិតនិង្គលើលែ គយើង្ពុំគ ើញ
មានគរើង្នគឡើយ។ 
៦ គោក សឺ្គដ្ស្ អានា «នវឞ្ណវ» ប៉ាុកនតគយង្តាមស្គំៅផ្សដិត ការពិនិតយចណំ្ណរគលើលែ គយើង្ឯកភាពតាម
អ្ណំ្ណនរបស់្គោក ឡូវគមន (២០១៣) កដ្លអានា «នវស្ណវ» កដ្លស្គំែរគនុះស្រគស្រេុស្អ្កខរាវរុិទធ
 កយគដ្ើម «នវឞ្ណវ»។ 
៧ គោក សឺ្គដ្ស្ (១៩៥២), គោក គចែាឺ រ និង្គោក ឡូវគមន (២០១៣) អានា «ភូមិ»។ 
៨ គោក សឺ្គដ្ស្ (១៩៥២) និង្គោក គចែាឺ រ អានា «បចំយម»។ 
៩ គោក គចែាឺ រ សាកលបង្រួស្ កយាត់ប្រតង់្គនុះថា «គទប» ប៉ាុកនដតាមស្គំៅផ្សដិត មិនអាចរួស្ កយគ ុះ
ានគទ។ គយើង្អាចគមើលគ ើញកផ្សនកខាង្សាដ នំន កយ «បិ» កដ្លអាចរួស្មានន័យស្មប្រស្បនឹង្ឃ្លា គនុះ។ 
១០ គោក សឺ្គដ្ស្ (១៩៥២) និង្គោក គចែាឺ រ ពុំអានឬរួស្គស្ចកដីប្រតង់្គនុះគទ ប៉ាុកនដគយើង្អាចគ ើញអ្កសរ 
«វ-ិយ» ស្មលែមនឹង្អាចយល់ានថាា កយ «វឞិ្យ»។ តាមរយៈសិ្ោចារកឹ   «អ្គមា បុរ» ឬ 
«គអាែ  បុរ» េឺា «ប្របមាន» ផ្សង្ និង្ «វឞិ្យ» ផ្សង្។ គៅកនុង្សិ្ោចារកឹប្រាសាទប ា យប្រ វ K.២២១ តបូង្, 
សិ្ោចារកឹស្ដុកកក់ធ ំK.២៣៥   ប ា ត់ទី២៣ គៅតបំន់គនុះា «វឞិ្យ»។ 
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២- អ្តថបទកប្របស្ប្រមលួាភាសាកេែរទគំនើប 
(១-៩) មហាស្ករារឆ្ន ៧ំ៧២ េឺនូវប្រពុះាទប្រសី្រ័យវម៌ែគទវ(ទី៣)គស្ដច(យង្)គៅ

(សាថ នប្រពុះ)វសិ្ណុគោក១១ ដ្៏(ា)រារបុប្រតប្រពុះាទបរគមសូ្រ១២ ប្រពុះប្រសុ្ក(គៅ)នប្រពសាា  (តបំន់)
អ្និនាិតបូរ គសាយប្រពុះរារយប្រពុះរនែ១៦(ប្រពុះវស្ា)១៣ (ាន)ចាប់ដ្រំទុីក...។ ដ្រំ(ីគ ុះ)រត់
ចូលនប្រពគនុះដ្៏គ ែ្ ុះវសិ្ណុប្រោម។ (លុុះ)យប់(គឡើង្ ប្រទង្់)ផ្សា ំ េឺ(បួង្សួ្ង្)សុ្គំទ រកស (ក៏)
យល់គទពសាវក័ប្រពុះ រាយែ៍មួយ(អ្ង្ា មាន)បនាូលចគំ ុះប្រពុះាទវសិ្ណុគោកថាញុងំ្
ភកតីចគំ ុះប្រពុះ រាយែ៍ េបបសីាថ ប រូបអ្ញ ភកតីអ្ញ (អ្ញ)ឱ្យដ្រំគី ុះ(មក)វញិ។ 
ប្រពហាមប្រសាង្ប្រស្ុះភាា ម ានដ្រំគី ុះគៅនប្រពគនុះ។ (ប្រទង់្)បនាូលគប្របើឆ្ា រនប្រពគនុះ សាថ ប រូប
េកមដង្អ្ញស្កប្រ  ែែ៍ គធាើគទពបូា (ថាា យ)គ ែ្ ុះវសិ្ណុប្រោម ថាា យដ្ីគប្រតើយរនង្ប្រាង្។ 

 (៩-១១) រីដូ្នអ្ញេ្ុ (ំា)អ្នកប្របចាកំារមាន ក់គ ែ្ ុះគតង្ យង្ាភរយិគោញលស្ 
ាសាច់នលាប្រពុះករុណ្ណ ប្របតិបតតិតាមប្រពុះរារតប្រមាស់្(ឱ្យ)មកថាា យ(តង្កា យ)ចគំ ុះប្រពុះ
(គៅទី)គនុះ គប្របើបគប្រមើរួស្ប្រពុះស្ររី(ប្រទង្់)។ 

 (១២-១៥) គតង្ យង្ និង្គោញលស្ ប្រកាបបង្ាទូំលថាា យសុ្ដំ្ីនិង្គយើង្(ា)េ្ុ ំ
ប្របចាកំារបគប្រមើាអ្នកចគប្រមៀង្ េបបបី្រពុះាទេកមដង្អ្ញ (ប្រទង្់)ករុណ្ណប្របទ្វនដ្ីគៅឯតបំន់
អ្គមា បូរ(េឺ)ចែំតពីរនិវាស្ (និង្)ចែំតទូកឆ្ាង្៕ 

 
 

 
១១ ាបចាេ មរែ មរបស់្ប្រពុះាទប្រសី្រ័យវម៌ែគទវទី៣។ 
១២ ាបចាេ មរែ មរបស់្ប្រពុះាទប្រសី្រ័យវម៌ែគទវទី២។ 
១៣ គោក កាូដ្ ាក់ យល់ថាឃ្លា គនុះេួរកប្របថាគនុះថា «...គសាយរារាន១៦ប្រពុះវស្ា ចាប់ដ្រំទុីក...» ា
គ តុ ឱំ្យគោកគស្នើឱ្យកកស្ប្រមួលកាលបរគិចេទគឡើង្គសាយរារយរបស់្ប្រពុះាទប្រសី្រ័យវម៌ែគទវទី៣ ប្រតូវនឹង្
ប្រេិស្ដស្ករារឆ្ន ៨ំ៣៤វញិ។ ប៉ាុកនដស្គំែើ គនុះ មានអ្នកប្រសាវប្រាវដ្នទគទៀត ដូ្ចាគោក នម៉ាគ ើល វគិ ើរ ី
(២០០១) ាគដ្ើមានរទំ្វស់្។ 
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