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ប្រាសាទាសសត ម្លនល ម្ ោះបុរាណថា «ប្រសីជ័យសកែប្រត» (ប្ររីជយលកេប្រត) សថិតលៅ
កនុងភូមិាសសត ឃុុំតាប ុន ប្រសុកសសងែ លេតតាត់ដុំបង កសាងល ើងលៅកនុងរាជយប្ររោះាទ
សូរយវម្មលទវទី១ (សូរយវរ ័មនទី១៖ ១០០២ - ១០៥០ គ.ស.)។ ប្រកសួងវបបធម្និងវចិិប្រតសិ បៈ ាន
ចាប់ល្ដើមជួសជុ ប្រាសាទលនោះរីចុងឆ្ន ុំ២០១៥ និងបញ្ច ប់គលប្រម្លងលៅកនុងឆ្ន ុំ២០១៨។  
លៅកុំ ុងលរ ជួសជុ ល ោះ លគានរកលឃើញបដិម្លមួយចុំនួនជាបនដប ា ប់ សដ កនុង
ចុំលោមបដិម្លទ ុំងល ោះ ប្រកុមការងារានរកលឃើញចម្លា ក់ឧម្លមលេសូរគង់ល ើលោននាី។ 
បចចុបបននចម្លា ក់លនោះដាក់តា ុំងបងាា ញលៅកនុងសារមនាីរលេតតាត់ដុំបង លដាយចុោះល េ បប.
ក.០៨៤៤ កនុងបញ្ជីសារលរើភណឌ របស់សារមនាីរលេតតាត់ដុំបង និងចុោះល េ K.១៤០៧ កនុង
បញ្ជីសារលរើភណឌ សិលាចារកឹសេមរ។  

លលាក ល ង សីុរ  ង់១ ានរ័ណ្ បដិមាដនេះថាជាប្បដេទចមាា ក់ប្កដោត្ខ្ពស់ 
ដោល ដេអាចដមើលដ ើញរូបរាងបដិមាបានតត្តនែកខាងម៊ុខ្ប ៊ុដ ណ្ េះ ដប្ោេះដៅតនែកខាង
ដប្ោយននបដិមាមានននៃថ្មដ្វើជាជញ្ជ ាំងបិទបា ាំង។ ដប្ៅពីដនេះ ចមាា ក់មានលកខណៈន៊ុស
ខាា ាំងដចញពីននៃជញ្ជ ាំង តដលលកខណៈតបបដនេះ ខ្៊ុសពីប្បដេទចមាា ក់ប្កដោត្ទាបតដល
មានោរន៊ុសដចញពីននៃជញ្ជ ាំងតត្បនតិចបនតួចតត្ប ៊ុដ ណ្ េះ និងខ្៊ុសពីប្បដេទចមាា ក់ដទាល
តដលមិនមានននៃថ្មដៅខាងដប្ោយ តដលអាចឱ្យដយើងដមើលដ ើញដងខ្ាួនទា ាំងប្ស៊ុងនន
បដិមា។ រូបបដិមាដនេះមានោរបាក់តបកខូ្ចខាត្តនែកសាំខាន់ៗមួយចាំនួន តត្ដបើដទាេះជា
យ ង្ក៏ដោយ ក៏ដយើងដៅតត្អាចដមើលស្គា ល់បានតដរថាបដិមាដនេះជាដទវរូបដេទប្បុស
េង់បញ្ឈរប្ពេះជានុ(ជងគង់)ស្គដ ាំ ប្ពេះហសដោក់ដលើប្ពេះឩរូទាាំងសងខាង។ ដៅខាងដវវងដទវ
រូបប្បុស ជារូបដទវរូបដេទប្សីេង់បត់្ប្ពេះបាទ សដ ប្ពេះហសតស្គដ ាំចាប់ប្ពេះហសតដវវងដទវរូប
ប្បុស។ អវីតដលេួរឱ្យកត់្សម្លគ ល់មួយដទៀត្េឺ ដទវរូបទា ាំងពីរអងាេង់ដលើសត្វជាោហនៈ

 
១ លលាកជាលបកខជនបណឌិ តប្របវតតិសិ បៈ ននសាក វទិា ័យសិ បករ ប្របលទសនៃ។ 
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តដលមានលកខណៈជាសត្វដោ ដោយដយើងអាចសដងេត្បានតាមរយៈរូបរាង ដជើង និងជា
ពិដសសដៅតនែកបួរ តដលដនេះជាលកខណៈពិដសសរបស់សត្វដោ។ តាមរយៈលកខណៈ
បដិមាខាងដលើដនេះដ្វើឱ្យដយើងអាចសនែិោា នបានថា បដិមាដនេះជារូប «ឧមាមដហសូរគង់ល ើ
លោននាី» ដោយចមាា ក់កែ៊ុងទប្មង់តបបដនេះ ដយើងប្បដទេះដ ើញយ ងដប្ចើនដៅកែ៊ុងសិលបៈតខ្មរ 
ដូចជាចមាា ក់ប្ពេះឧមាមដហសូរដៅដលើតនដរប្បាស្គទនប្ពថ្ែល់ខាងដជើង តនដរប្បាស្គទដមឿង
តា ាំ និងតាមដោជាងប្បាស្គទតខ្មរជាដប្ចើនដនេងដទៀត្២។ 

ចុំណុចសុំខាន់សដ លយើងនឹងល ើកមកបងាា ញលៅទីលនោះ គឺអតថបទចារកឹសដ ចារ
លៅល ើបដិម្លមួយលនោះ។ សិលាចារកឹលនោះចាររីរភាសា គឺភាសាសេមរសម័យអងគរ និងភាសា
សុំស្កសែឹត។ លបើរិនិតយតាមទប្រមង់អកែរសតមា ង លយើងអាចសននិដាា នានថាសថិតលៅកនុងអុំ ុង
សតវតែទី១០ ប ុសនដតាមទប្រមង់សិ បៈ នរ ម និងតួល េកា បរលិចេទសដ ដាច់ាត់តួ
ខាងលដើម លយើងអាចសននិដាា នថាចារល ើងកនុងអុំ ុងលដើមស.វ.ទី១១ កនុងរាជយរបស់ប្ររោះាទ
សូរយវម្មទី១។ តាមទប្រមង់សិ បៈរបស់ចម្លា ក់លនោះ លគអាចដឹងថាសថិតលៅអនដរកា រវាង
រច បៃប ា យប្រសីនិងរច បៃឃ្ា ុំង គឺរវាងពាក់កោដ  ទីរីរសតវតែទី១០ និងលដើម
សតវតែទី១១៣។ 

លយើងរុុំអាចទទួ ានរ័ត្ម្លន មអិតទ ុំងប្រសុងននសិលាចារកឹលនោះល ើយ ដបតិស្នក
សុំខាន់ៗ ានសបកាក់ដាច់លដាចសឹកលរចរលឹលដាយអលនាើ បោដ  ឱ្យដាច់ាត់អតថបទ
សិលាចារកឹមួយស ន្កធុំ។ លៅល ើលពាោះលោននាី ម្លនចារកឹតួអកែរ «ឱំ » ជាតួអកែរស័កដិសិទធិកនុង
ប្ររេមញ្ញសាស  និងលប្របើលៅខាងលដើមមស្កនតោថាកនុងភាសាសុំស្កសែឹត។ ចារកឹលៅប្រតង់បួរ  
សាម មុេ និងន្ាខាងមុេ  ុំឱ្យដយើងអាចយ ់ានថា រូបបដិមាឧម្លមលេសូរ(ប្ររោះ ងឧម្ល
គង់ល ើលលា ប្ររោះឥសូរ)គង់ល ើននាីដនេះ គឺជាតងាា យរបស់ «លសដងសិវាចារយ» សដ ជាអាចារយ
ប្ររោះប្កលាអាច្ចន(ប្កលាបូជា) ថាា យចុំលពាោះប្រាសាទាសសតលនោះ។ អតថបទលៅស្នកខាង

 
២ អតថបទរិសាដ រសដីរីចម្លា ក់ឧម្លមលេសូរ សូមអាន៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/13123។ 
៣ សូមសៃាងអុំណរគុណដ ់លបកខជនបណឌិ ត ល ង សីុរ  ង់ សដ ានជួយកុំណត់រច បៃរបស់ចម្លា ក់លនោះ។ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/13123
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លវាង ចាររីតងាា យរបស់លសដងសិវាចារយសដ ថាា យប្រទរយជារោដ ប់បូជាលៅប្ររោះឯ ិងគបុរ
(លកាោះលករ) រួមម្លនអងែរសប្រមិត១ៃាូង លប្របង១ម្លស ជាលរៀងរា ់ឆ្ន ុំ។ អតថបទខាងលវាងស្នក
ខាងលប្រកាមនិងបនដលៅស្នកខាងសាដ ុំ បងាា ញរីកា បរលិចេទសដ ដាច់ាត់តួល េខាងលដើម 
និងសាច់លរឿងសដ ទុំនងជាលសដងសិវាចារយជាវដី ប្ររមទ ុំងនៃាជាវល ោះរួមម្លនខា ប្រាក់ 
ឧបករណ៍ោបទឹកស្ាល ើ និងកល ថ រលសាដ ោះ្ងសដរ។ លៅស្នកខាងលប្រកាយ ជាស្នកសុំខាន់
ននអតថបទចារកឹលនោះ សដ ម្លនចារជាភាសាសុំស្កសែឹតនិងសេមរបុរាណ ប ុសនដលដាយសារៃមាក់
សបកនិងសឹកលរចរលឹ មិនអាចទញយករ័ត្ម្លនអាីានលប្រចើនល ោះល ើយ លប្រៅសតរីពាកយ
សេមរប ុ ម នពាកយសដ បងាា ញលសដងសិវាចារយជាវដីប ុលោណ ោះ។  
 តាមរយៈសិលាចារកឹភាសាសេមរ ប្រពាេមណ៍ល ម្ ោះ «សិវាចារយ» ម្លនងារជា «លសដង» 
«លសដងអញ» និង «កុំលសដងអញ» សដ ម្លនវតតម្លនកនុងសិលាចារកឹតា ុំងរីរាជយប្ររោះាទ
រាលជស្កនាវម្មលទវ (៩៤៤ - ៩៦៨ គ.ស.) រេូតដ ់រាជយប្ររោះាទសូរយវម្មលទវទី១។ លោងតាម
សិលាចារកឹប្រាសាទភនុំជីសូរយ K.៣៣ ានបងាា ញថា លសដងសិវាចារយ ជាអនកប្រសុក្នូ រសម 
(វ នរុប៑្រសលម្ល) សដ អាចសថិតលៅកនុងប្រសុកជាុំកានត លេតតប្ររោះវហិារ ឬកនុងប្រសុករួក លេតតលសៀម
រាប។ តាមសិលាចារកឹសដុកកក់ធុំ K.២៣៥ លសដងអញសិវាចារយ ជាលៅរបស់លសដងអញ
អាតមសិវៈ និងជាបុលរាេិតប្របចា ុំគសមដងជគតដ៏រាជ៤ចាប់រីរាជយប្ររោះាទជ័យវម្មលទវទី៥ និង
សាា ប់លៅកនុងរាជយប្ររោះាទសូរយវម្មលទវទី១។  
 តាមរយៈសិលាចារកឹៃមីសដ រកលឃើញលៅប្រាសាទាសសតលនោះ លៅផ្ា ុំងខាងលវាង 
លៅស ់កា បរលិចេទខាងចុងរីរតួគឺ «-៣០រក» សដ លយើងយ ់ថាតួល េសដ ាត់
ល ោះ គួរសតជាល េ «៩» រុុំអាចជាល េ «៨» ល ោះល ើយ។ ដូលចនោះកា បរលិចេទសដ រ ុំ ឹក
កា រីលសដងសិវាចារយជាវដី(?)ល ោះ គឺមហាសករាជឆ្ន ុំ៩៣០ ប្រតូវនឹងប្រគិសដសករាជឆ្ន ុំ
១០០៨។ ចុំសណកឯកា បរលិចេទសដ ដាច់លៅស ់ប្រតឹមល េ «២» លៅផ្ា ុំងខាងសាដ ុំល ោះ 
គួរសតជាមហាសករាជឆ្ន ុំ៩៣២ ប្រតូវនឹងប្រគិសដសករាជឆ្ន ុំ១០១០។ ដូលចនោះ «សិវាចារយ» លៅ

 
៤ សូមអានបសនថមរីរិធីគសមដងជគតដ៏រាជ៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/8361។ 
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កនុងសិលាចារកឹលនោះ គឺជា «លសដងសិវាចារយ» ឬ «លសដងអញសិវាចារយ» សដ ជាអាចារយ ប្ររោះ
ប្រកលាបូជា និងជាបុលរាេិតប្របចា ុំគសមដងជគតដ៏រាជ សដ បលប្រមើការតា ុំងរីរាជយប្ររោះាទ
ជ័យវម្មលទវទី៥ រេូតដ ់រាជយប្ររោះាទសូរយវម្មលទវទី១។  
អតថបទចារកឹ 

១- ខាងម៊ុខ្ 
ស្នកដលើដោននាី 
ឱំ
៥  

១- ដសដងឝិវាចាយ្យ 
២- (ជិេះ?)អឃ្លលា(?) 

ស្នកចាំដហៀងខាងដវវង 
១- -- ត្ 
២- ក៊ុល 
៣- ដសដញ៑ 
៤- ឝិវា 
៥- ចាយ្យ 
៦- នាខ្ម៊ុក 
៧- ប្វេះប្ក 
៨- លាអា 
៩- [[ច្ណ]] 

២- ខាងដវវង 
តនែកខាងដលើ 
១- -(ថ្) វ្្ យ៑ប្វ(្េះ) 
២- ដោេលិងាប៊ុរ 

 
៥ ចារលៅល ើលពាោះលោននាី។ 

៣- ដឝវត្ត្នៃ៊ុល 
៤- ថ្ាវង១ បយ្យ 
៥- ងមាស៑១ សប 
៦- ឆ្ែ ាំ ដនេះកលប 
៧- នាដសដញឝិវា 
៨- ចាយ្យខ្ម៊ុ[[ក៑]] 
៩- ប្វ[[ះោះ]]ប្កលា 
១០- អច្ណ 

តនែកខាងដប្ោម 
១១- -៣០ ឝ(ក?) 
១២- --៦ ដសដញ 
១៣- (ឝិវាចាយ្យ) 

៣- ខាងស្គដ ាំ 
តនែកខាងដលើ 
១- ---(វ)្ ប៑- 
២- --(បី)ល៑ប្វេះ 
៣- ---ប្ស៊ុកប្វេះ 
៤- -្ិយ្យង៑ ° ថាា  
៥- យខាល៑ប្បាក 
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៦- មាវ យ៑លិង(៤?) 
៧- បាទ៣ ឝ៊ុតិ្-- 
៨- លិងា២ បាទ២ (ប) 
៩-  ទិេេះ១ ជយង៤ 
១០- លដគា ២ ជយង១ 
១១- លិង៥ ប្ទវយ 
១២- ដនេះសយង៑ 

តនែកខាងដប្ោម 
១៣- ២ឝក -------- 
១៤- ប្វេះកប្ម(ដត្ង៑អញ៑)----- 
១៥- ---(ជ)ត្ត្ក------ 

៤- ខាងដប្ោយ 
តនែកខាងដលើ 
១- ------------------------------------ 
២- ------------------------------------ 

៣- --េូមិ(ន)------------------------ 
៤- -តិ្ឞ្ាិ------------------------------ 
៥- ចត្៊ុទ្ធ---------------------------- 
៦- ត្ទាយត្តមិទ- ៃ្ះុ-------------- 
៧- វវិ ឫ- ធ្្ /្ប្ ដយវវិ----------- 
៨- ដត្យនតុ-- ---------------------- 
៩- ---នប-ត្------------------------- 
១០- --ជាា យ------------------------ 
១១- ជាំនវន៑ដសដញ(ឝិវាចាយ្យ)---[[អុំ]] 
១២- រ៊ុង៑េូ(មិ)------------- ដ្--(ធ)ម្ម 
១៣- កលបនា----------------/////// 

តនែកខាងដប្ោម 
១៣- ----------- ៃ្----្ឞ 
១៤- ----ប្វេះ--២--------------- 

 
 
 

បញ្ជី ឯកសារលោង 
ៃូ ៃុន 
 ២០២១. ចម្លា ក់ឧម្លមលេសារៈ. https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/13123 
សុេ សកវ សុវោណ រា  
 ២០២១. រិធីកប្រមលតងជគតតរាជ. https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/8361 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/13123
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/8361
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បញ្ជី រូបោព 

 
ចម្លា ក់តា ុំងបងាា ញកនុងសារមនាីរលេតតាត់ដុំបង (រូបៃត៖ េ ុន  ុនលតង) 

 

 
ចម្លា ក់តា ុំងបងាា ញកនុងសារមនាីរលេតតាត់ដុំបង (រូបៃត៖ េ ុន  ុនលតង) 
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អតថបទចារកឹស្នកខាងមុេ (រូបៃត៖ េ ុន  ុនលតង) 

 

 
អតថបទចារកឹស្នកខាងលវាង (រូបៃត៖ េ ុន  ុនលតង) 
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អតថបទចារកឹស្នកខាងសាដ ុំ (រូបៃត៖ េ ុន  ុនលតង) 

 

 
អតថបទចារកឹស្នកខាងលប្រកាយ (រូបៃត៖ េ ុន  ុនលតង) 


