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សិលាចារកឹប្រាសាទប្ររព ាំងប្ររី K.១២៧ 
១- ពរ៌មានទូដៅអាំពីសិលាចារកឹ 

 សិលាចារកឹដនេះដេរកដ ើញដៅឆ្ន ាំ១៨៩១ ដោយដលាក អាដេមា៉ា  ឡឺក្កែរ ដៅទីត ាំង
ប្រាសាទប្ររពាំងប្ររី ក្ែលជាប្រាសាទមួយកន៊ុងប្រកុមប្រាសាទសថិរដៅអរីរទីប្រកុងសមភ៊ុរ៊ុរៈ
ក្ែលលារសនធឹងតាមរដដោ យទដនែដមេងគ សថិរកន៊ុងប្រស៊ុកសាំរូរ ដេរតប្រកដ េះ១។ ទីត ាំងន េះ
នេស្គា ល់ជាទួលកាំណប់ត្រព ាំងត្បី២ ដែលស្ថិរនៅកនុងភូមិែូ មាស្ ឃុាំស្ាំបូរ ប ុដ ែនត្ោយ
មកទីត ាំងន េះ ោរ់ចូលនៅកនុងភូមិបាយស្ាំណុាំ  ឃុាំនោេះដញែរវញិ៣។ នៅទីន េះ ក៏រកនឃើញ
សិ្លាចារកឹស្ម័យអងារមួយផ្ទ ាំងនទៀរ ដែលចុេះនលញបញ្ជីស្គរន ើភ័ណសិ្លាចារកឹដញែរ 
K.១២៨។ អរថបទចារកឹដនេះចារដលើដមទ្វា រប្រាសាទស្គងអាំ ីថ្ែភក់ ដៅសល់អកសរអា អាន
ាន ាំនួន២១រន្ទា រ់ រ៉ា៊ុក្នោ៨រន្ទា រ់ែាំរូងដៅក្ននកខាងសាោ ាំ ោ ់ារ់អរថរទចារកឹ ដោយ
សារដមទ្វា រដនេះានាក់។ រ ច៊ុរបននសិលាចារកឹដនេះរកាទ៊ុកនិងោក់តា ាំងរង្ហា ញដៅកនុង
សារៈមនាីរជារិ ភនាំន ញ។ 
 សិលាចារកឹដនេះធ្លែ រ់ានសិកានិង ៊ុេះនាយដោយដលាក ហស  ក សឺក្ែស កន៊ុងដសៀវ
ដៅសិលាចារកឹននប្ររដទសកមព៊ុជា កាលទី២ កន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៤២។ សិលាចារកឹដនេះ ប្ររូវអនក
ត្ស្គវត្ជាវដប្ររើប្រាស់ជាភសោ៊ុតាង ដែើមបរីង្ហា ញពីវរតមានសញ្ញា ដលេសូនយដែលចាស់្ជាង
នេ ដៅកនុងពិភពដលាក។ ដលាក ហស  ក សឺក្ែស បា អានកាលររដិ េទក្ែលមានកន៊ុងសិលា
ចារកឹដនេះជា «៦០៥» ដប្រកាយមកដលាក ែូមីនីក សូទីហា ានសិ្កាត្ស្គវត្ជាវដែលនោល់ជា

 
១ សូមអាន Coedes, 1942។ 
២ ន ែ្ េះន េះនោងតមនេហទាំ ័រ https://cisark.mcfa.gov.kh ដែលស្រនស្រជា ត្រព ាំងព្ត្ ។ កនុងអរថបទន េះ
ស្រនស្រជា ត្រព ាំងត្ប ីនោយតមដែលធ្លា ប់ចុេះនៅរាំប ់ន េះផ្ទ ល់ េឺទីន េះមា រុកខត្បី ជារុកខជារិស្ ែ  កក់ 
ដែលអនកត្សុ្កនៅទីន េះនត្បើរាញស្ត្មាប់បា ាំងជញ្ជ ាំងផ្ទេះ។ ចាំនពេះន ែ្ េះ «ទួលកាំណប់» នោយស្គរអនក
ត្សុ្កនៅរាំប ់ន េះដរងរកនឃើញ ិងគាស់្ោយទីទួលបុរាណជានរឿយ ដែល ាំឱ្យទីទួលបុរាណនៅទីន េះ
ភាេនត្ចើ  មា ន ែ្ េះែូនចាន េះ។ 
៣  ័រ៌មា ន េះទទួលបា  ីនលាក សឹ្ង សុ្ថា ី ជាមន្ត រីម ទីរវបបធម៌ ិងវចិិត្រសិ្លបៈ នញររត្កនចេះ។ 

https://cisark.mcfa.gov.kh/
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ភសោ៊ុតាងនិងអាំណេះអាំដងថ្មីថា សិលាចារកឹដនេះមានកាលររដិ េទ «៦០៤» ននមហាសក
រាជ៤  ុាំដម ជា «៦០៥» ែូចអវីដែលនលាក សឺ្ដែស្ ធ្លា ប់បា នលើកន ើងន េះនទ។   

នៅកនុងអរថបទសិ្លាចារកឹន េះ  ុាំបា  ិោយបញ្ជ ក់ថាដញែរ ជាអនកបនងកើរស្ញ្ា
នលញសូ្ យែាំបូងនេន េះន ើយ។ នស្ចកែីស្ាំខា ់នៅកនុងន េះ េឺជាបញ្ជី អនកនត្បើត្បុស្ត្សី្ នគា 
អងករ ត្កបី ជារង្វវ យចាំនពេះត្បាស្គទ  ិងពកយផ្ែ ស្គែល់ជ ណាដែលបាំផ្ា ញបុណយ
ដែលនេបា ស្គងនហើយ។ ថ្វីែបរិនៅកនុងសិ្លាចារកឹន េះ មា ោលបរនិចេទនៅមហាស្ក
រាជឆ្ន ាំ ៦០៤ ត្រូវ ឹងត្េិស្ែស្ករាជឆ្ន ាំ ៦២៨ ឬ ៦២៩ ដែលជាោលបរនិចេទចាស់្ជាងនេ 
កនុងចាំនណាមឯកស្គរដែលមា ភស្ែុតងនលញសូ្ យន េះ ក៏ ុាំដម មា ដរដញែរដរមួយន េះ
ដែរ។ នលាក ែូមី ិក ស្ ូទីហវ ក៏បា បង្វា ញភស្ែុតង ីកិឌុោ ់ប ូេិរ នៅស្ ុមា ត្ត ក៏មា 
សិ្លាចារកឹនៅមហាស្ករាជឆ្ន ាំ ៦០៤ ែូចគាន  ឹងសិ្លាចារកឹមក ីត្រព ាំងត្បី ន េះដែរ។  

ែូនចនេះ ោរដែលនលើកន ើងថាដញែរជាអនកព្ចនត្បឌិរបនងកើរស្ញ្ា នលញសូ្ យែាំបូងនេ 
ន េះ ហាក់ស្ថិរនៅកនុងភា មិ ចាស់្លាស់្នៅន ើយ។ ន េះបីជាដញែរ ិងស្ ុមា ត្ត មា 
ភស្ែុតងសិ្លាចារកឹ ដែលមា ោលបរនិចេទចាស់្ជាងនេក៏ ិរដម  ក៏នយើងេួររកភស្ែុ
តងបដ ថមនទៀរថា នរើដញែរឬស្ ុមា ត្ត ផ្ាយស្ញ្ា នលញសូ្ យន េះ នៅ ិភ នលាកនោយ
រនបៀបណា? នយើងត្រូវោរ ោរសិ្កាត្ស្គវត្ជាវនែើមបបីញ្ជ ក់ឱ្យចាស់្អាំ ីនរឿងន េះ ជាប ែ
នៅនទៀរ នែើមបនី្ាើយរបនៅ ឹងកមែវរថុ ព្ ោររាវរកទីកាំនណើ រព្ ស្ញ្ា នលញសូ្ យន េះ។ 

២- អាំណា សិ្លាចារកឹជាអកសរបចចុបប ន 
១- ក៊ុម........... 
២- វាកន្ទា ស៑១ ដអមសាែ ........... 
៣- ក៊ុមង៑១ ក៊ុដសាម ម៑១ វាកមក៑១........... 

 
៤ សូមដមើល សូទីហា, ២០០៨។ 
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៤- ឝកររបិ្រេហ៦០៤៥រញ្ច មិដរា( ៑) ........................ 
៥- នកឞប្ររប្រមតាញ៑វទិាកីរ៌តឱិយ៑ទ្វ(សាទ្វសីរប្រវេះកប្រមតាង៑អញ៑ប្រឝីអម) 
៦-  ដរឝារអាំរេះវាតាា ល៑១ វាកាន៑១ ទន...... 
៧- វាដកាម  ៑ រអនក៑កននោក៊ុដញៅ ដកាន៑ក៊ុរាំាញ៑........... 
៨- វារល៑ដតាល៑១ ក៊ុដប្រចាញ៑១ ក៊ុអនង៑១ ដកាន៑ក៊ុវាដតាែ ស៑១ វាឧរបល១ ដៅនរ..... 
៩- ង៑១០-១រម៊ុ រដ៑ទនាំ៥ាទមូលរអដៅវររីនែស៑១វដិឝឞេ៊ុរ៑១ដាញ៑១.... 
១០- រដង្ហោ ដសា ាំនាំដេអាយ៑រប្រវេះកប្រមតាង៑អញ៑លិេះ២ រាំដន្ទស៑រាំជ៊ុេះរដហារក៑ៅ៊ុ ាំរប្រវេះ 
១១- កប្រមតាង៑អញ៑េិរសាា ង៑េិរេិទិវសញ្ញច រសឋិរដៅវារទង៑កមិសកោដនេះកៅ៊ុ ាំប្ររទ្វនដប្រទ្វ

ង៑ដនេះ 
១២- រដង្ហោ  ាំនាំដេអាយ៑រប្រវេះកប្រមតាង៑អញ៑ប្រឝីអមដរឝារអាំរលែក៊ុលដេដោង៑យាវរ៑ 
១៣- សូយ៌យ ន្ទនាសយតាវរ៑នរកទ៊ុេះេិតាេះ ៙ កៅ៊ុ ាំអាំដន្ទយ៑ប្រមតាញ៑ឥឝារវនិា៊ុរ 
១៤- ប្រវេះកាំប្រមតាង៑អញ៑ស៊ុវណ៌ណលិងគដទ្វង៑ប្រវេះកាំប្រមតាង៑អញ៑មនិវ៦រស ាំឧរដោ 
១៥- េរប្រវេះកប្រមតាង៑អញ៑ប្រឝីអមដរឝារអាំរេះវធិិវល១ អាំរេះនល១ វារឯាំ១ វា 
១៦- ដមម ១ វាកាន៑១ វារោេះ១ វាអដញស៑១  វាកដញ្ញច ស៑១ វា រ៑មាន៑១ វាស៊ុទរ៑១ វាររន

ាល១ 
១៧- វាកនសងិ១ វាកែង៑អស១ វា ាំែក១ ដេ១០-៣ ក៊ុដប្រញ១ ដកាន៑៤ ក៊ុសាាំ១ ដកាន៑១ ក៊ុ

អនក៑នទ១ 
១៨- ដកាន៑២ ក៊ុឧរបល១ ដកាន៑៤ ក៊ុកាំវ៊ុរ៑១ ដកាន៑២ ក៊ុវលិាសស១ ដកាន៑៣ ក៊ុាោ យ៑១ ដកា

ន៑៣ ក៊ុនន្ទង៑១ 

 
៥ ដលាក ែូមីនីក សូទីហា អានកាលររដិ េទដនេះជា “៦០៤” (សូមដមើល សូទីហា, 2008)  ាំក្ណកដលាក ហស  ក 
សឺក្ែស អានជាកាលររដិ េទដនេះជា “៦០៥” (សូមដមើល សឺក្ែស, ១៩៤២) 
៦ អនកចារដភែ  “ឝិ” ែបរិដៅរន្ទា រ់ទី២០ ដេដ ើញជា “មនិឝិវ”។ 
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១៩- រម៊ុរដ៑ជាម ល៑១០-១  នមរ៑៤ ដការ១៑០-៧ េិដរល៑ឱយ៑រប្រវេះកប្រមតាង៑អញ៑ស៊ុវណ៌ណលិងគ
ដទ្វង៑ 

២០- មនិឝិវរស ាំឧរដោេរប្រវេះកប្រមតាង៑អញ៑ប្រឝីអមដរឝារដេរដរាវរិតយឝិវសរោរិតាសរោ 
២១- មាតារញ្ចមហាដៅវ៧នរកាេះររនោិ ៕ 

 
៣- អាំដនសិលាចារកឹជាអកសរក្េមព៊ុមពក៊ុ ាំពយ៊ុទរ័ 

១ kum........... 

២ vaknÞas;1eÄµsøa........... 

៣ kumg;1kuesµam;1va?µ?;1................................... 

៤ Z?bríRKh604b!m̃eóc; ........................ 

៥ n?DRtRmta—;viTüa?wtþ=»y;TasaTaswtRv×kRmtag;Ä—;RZwÄm 

៦ erZVrÄMr×vatVaÉ;1 va?Vn;1 Tñ...... 

៧ va(?ñc; tÄñ?;?ËnþkuàvãÅe?an;kutMÎ—;........... 

៨ vatÉ;etaÉ;1kuïEca—;1kuÄng;1(?n;kuva(tøs;1va«t,É1ýbËt..... 

៩ g;¡1t<’r;eTñM11111ÎTmÚÉtÄànÅvråbnøs;1vieZzKUb;1òÎ—;1.... 

១០ rœgá(scMnMeKÄay;tRv×?Rmtag;Ä—;Éí×11bMenas;bMCú×tehVr;´tRv×  

១១   ?Rmtag;Ä—;KitsVag;KitKiTivsˆ{¥arÍsßtýnvatTg;?<is?áen×?MãuRbTanï(Tg;en× 

១២ rœgácMnMeKÄay;tRv×?Rmtag;Ä—;RZwÄmerZVrÄMbÉøkuÉeK(pg;yavt; 

១៣ sÚy¥ücn³sütavt;nr?Tú×xita× . ´ÄMànay;Rmtaj;\ZVrvinÞ’t 

១៤ Rv×?MRmtag;Ä—;súvÂ¥ÑÉígÁ(Tg;Rv×?MRmtag;Ä—;mnivbMS«b(P  

១៥ KtRv×?Rmtag;Ä—;RZwÄmerZVrÄMr×viF˜vÉ1ÄMr×pÉ1vabÜM1va  

 
៧ អនកចារដភែ  “រ” ពកយប្ររឹមប្ររូវជា “មហាដៅរវ” ។ 
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១៦ à?µÅ1va?San;1vatá×1vaÄò—s;1va?E!s;1vacb;man;1vasúTt;1vartñÎÉ1  

១៧ va?ñSg;1va?øg;Äs1vacMd?1eK¡111kuïàvÅ1e?an;1111kusüaM1e?an;1kuÄñk;OT1 

១៨ e?an;11ku«t,É1e?an;1111ku?Mvút;1e?an;11kuviÉasS1e?an;111kubáay;1e?an;111kunnag;1 

១៩ tµ’r;œC<É;¡1cn<t;1111(?Sr;¡7¿KietÉ;»y;tRv×?Rmtag;Ä—;súvNÑ¥ÉígÁ(Tg; 

២០ mniZivbSM«bePaKtRv×?Rmtag;Äj;RZwÄmerZVreKtetVvibþ3Zivsbþb̃tasbþ 

២១ matab!mÏàrÅvnr?a×btnþ˜ .11 

៤- អរថរទក្ប្ររសប្រមលួជាោសាក្េមរទាំដនើរ 
 (១-៣) ក៊ុម... វាកន្ទា ស១ មាោ យររស់សាែ ... ក៊ុមង១ ក៊ុដសាម ម១ វាកមក១។ 
 (៤-៥) មហាសករាជ៦០៤ នថ្ៃទី៥ដរា  នកសប្ររ...។ 
 (៥-៨) ប្រមតាញវទិាកីរ៌ិតថាា យអនករដប្រមើប្ររុសប្រសី ាំដពេះប្រពេះកប្រមតាងអញប្រសីអមដរ
សូរ។ (អនករដប្រមើពួក)អាំរេះ(មាន) វាតាា ល១ វាកាន១ ទន... វាដកាម  ។ អនក(រដប្រមើ)ប្រសី(មាន)ក៊ុដៅៅ
(និង)កូនររស់ន្ទង(ដ ម្ េះ)រាំាញ... វារលដតាល១ ក៊ុដប្រចាញ១ ក៊ុអនង១(និង)កូន(ររស់
ន្ទងដ ម្ េះ)វាដតាែ ស១ វាឧរបល១ ដៅនែ....។ 
 (៩-១១) (ែូង?)១១ ដោ៥នឹម។ ាទមូលដៅកក្នែងរស់ដៅ(មាន) វររីន្ទែ ស់១ វដិសស
េ៊ុរ១ ដាញ១...។ អងោរសសប្រមារ់ជាដប្រេឿងរដោ រ់រូជា ាំដពេះប្រពេះ ាំនួន២លិេះ។ អនករួស
(មានន្ទទីជា)អនកដប្រាេះទឹកមនោជាអនកដែើរដមើលេៅ៊ុ ាំប្រពេះ។  
 (១១-១៣) (អនក)ក្ែលសាា ង(អនកក្ែលអស់មនាិល អនកប្រតាស់ែឹង)េឺដៅកាន់សាថ ន
សួេ៌។ អនកក្ែលប្ររមូលយកនិងយកដ ញ(េឺលួ )នូវេៅ៊ុ ាំរដប្រមើប្រពេះក្ែល(ប្រពេះមហាកសប្ររ)
ប្ររទ្វននិងអងោរក្ែលដេរូជា ាំដពេះប្រពេះអាទិដទពប្រសីអមដរសូរ (សូមឲ្យ)អមាលប្ររកូលដេ
នងរងទ៊ុកខដៅនរកែរារដប្រពេះ ន្ទនានិងប្រពេះអាទិរយដៅក្រមាន។ 
 (១៣-២១) េៅ៊ុ ាំជាអាំដដយររស់ប្រមតាញឥសូរពិនា៊ុថាា យ ាំដពេះប្រពេះកប្រមតាងអញ
ស៊ុវណណលិងគនិងប្រពេះកប្រមតាងអញមនិសិវ (ប្ររូវ)រួមនស ាំដប្រេឿងឧរដោេជាមួយប្រពេះកប្រមតាង
អញប្រសីអមដរសូរ(រួមមាន)អាំរេះវធិិពល១ អាំរេះនល១ វាក្នែម១ វាដមម ១ វាកាន១ វារោេះ១ វា
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អដញស១ វាកដញ្ចស១ វា រមាន១ វាស៊ុទរ១ វាររនាល១ វាកនសងិ១ វាកែងអស១ វា ាំែក
១។ ដេ(អនករដប្រមើ)១៣ន្ទក់។ ក៊ុដប្រញ១កូន៤ ក៊ុសាាំ១កូន១ ក៊ុអនកនទ១កូន២ ក៊ុឧរបល១កូន៤ 
ក៊ុកាំវ៊ុរ១កូន២ ក៊ុវលិាសស១កូន៣ ក៊ុោោ យ១កូន៣ ក៊ុនន្ទង១។ ដោដ ម្ ល១១ ដោ ន្ទម រ់
(ដោមិនទ្វន់ដប្រកៀវ)៤ ប្រករី១៧។ (ទ្វ ាំងដនេះ)េឺ(ែង្ហា យ)ក្ែលថាា យ ាំដពេះប្រពេះកប្រមតាងអញ
ស៊ុវណណលិងគ និងមនិសិវ រួមនស ាំដប្រេឿងឧរដោេជាមួយប្រពេះកប្រមតាងអញប្រសីអមដរសូ។ 
នរដក្ែលរងោវរិរតិ (សូមឲ្យញារិ)៧ជាំន្ទន់ខាងឪព៊ុក ៧ជាំន្ទន់ខាងមាោ យធ្លែ ក់កន៊ុងនរក
មហាដៅរវទ្វ ាំងប្រា ាំ៕ 
 

ឯកសារដយាង 
ែូមីនីក សូទីហា (២០០៨) រារធ់នធ្លនននប្រពេះដទវៈ ៖ ការសិកាប្រសាវប្រជាវអាំពី

ប្ររពន័ធរារក់ន៊ុ ងោសាក្េមររ៊ុរាណ(ស.វ.ទី៦-១២ននមហាសករាជ) សិកា ប្រក។ 
Coedes G., (1942) Inscriptions du Cambodge, vol II, Hanoi-Paris, EFEO. 

រញ្ជី រូរោព  

 
ភស្ែុតងនលើកែាំបូងព្  ិមិររស្ញ្ា រូបរាំណាងឱ្យនលញសូ្ យនៅកមពុជា (អកសរផ្ែ ម នអនហវអូ អិ .៩) 

 ិងស្ ុមា ត្ត (តមនលាក ោនម ស៍្ េ.ស្.១៩៥២) 
ត្បភ ៖ (ែូមី ិក ស្ ូទីហវ, សិ្កាចត្ក នលញ១០ ឆ្ន ាំ២០០៨)  
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រូបថ្រស្ាំនៅផ្ែិរសិ្លាចារកឹត្បាស្គទត្រពាំងត្បី K.១២៧ (រូបថ្រ៖ EFEO) 
 
    


