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ផ្កា នៅក្នុងសិលាចារកឹ្ខ្មែរ 
 ផ្កា មានតួ្នាទីសខំានណ់្ណស់នៅក្នុងអារយធម៌ខ្មែរ ដ្បតិ្រល់រណ្ណា បបូ់ជាទងំឡាយ របគ់ិត្
បញ្ចូ លទងំរណ្ណា ប់បូជាថ្វា យព្រះរុទធសាសនា ព្រហ្ែញ្ញសាសនា និងរិធីបុណ្យព្បពរណី្ជាត្ិនានា 
សុទធខ្ត្ទក្ទ់ងនឹងផ្កា ទងំអស់ នោលគឺគ្មែ នរិធីការណ្ណមួយ ខ្ដ្លមិននព្បើព្ាស់ផ្កា ននាះនទ។ ជាទូនៅ 
នៅក្នុងបរបិទវបបធម៌ ឬបរបិទសាសនា នគខ្ត្ងចាត្ទុ់ក្ផ្កា ជានិមិត្ារូបពននោគផល ោរព្សស់
បពំ្រង សិរសួីសាី ជយ័មងគល នសចក្ាីនគ្មររ និងជាក្សិណ្សាក្សពីននសចក្ាីព្សឡាញ់។ នបើនៅក្នុង
សងគមខ្មែរ នគខ្ត្ងោផំ្កា នៅតាមនគហ្ោា ន វត្ាអារម ឧទាន រជនិនវសន៍ នហ្ោា រចនាសមពន័ធនផសងៗ ឬ
ោនំៅតាមដ្ងផលូវក្ម៏ាន ដ្បតិ្ផ្កា ខ្ត្ងនាមំក្នូវនសាភ័ណ្ោរ និងជាទីមននារមយដ្ល់មនុសស។ នៅ
ក្នុងោសាសសំ្រសាឹត្ោក្យ “ផ្កា ” សមាគ ល់នោយោក្យជានព្ចើនដូ្ចជា បុសា, កុ្សុម ប៉ាុខ្នា បចចុបបននខ្មែរ
ទទួលឥទធិរលាលីនព្ចើននៅថ្វ “បុាា ” ខ្ដ្លព្ត្ូវនឹងោក្យសសំ្រសាឹត្ថ្វ “បុសា” ននះឯង។ ចខំ្ណ្ក្ 
នៅក្នុងអត្ថបទចនព្មៀងឬក្ណំ្ណរយនគនព្ចើននៅជាគូគ្មន  ដូ្ចជា “បុសាផ្កា ពព្រ” ជានដ្ើម។  

នៅក្នុងសិលាចារកឹ្ខ្មែរបុរណ្ នគខ្ត្ងជួបោក្យទក្ទ់ងនឹងផ្កា ជាញឹក្ញាប់ណ្ណស់។ 
ឧទហ្រណ៍្៖ នៅក្នុងសិលាចារកឹ្ភូមោិ នមត្ាក្រំង់ឆ្ន ងំ ចុះបញ្ជី នលម K.139 (រូបនលម១) នរៀបរប់
ថ្វ “ព្ោហ្ែណ៍្នោគីមាន ក្ខ់្ដ្លព្បតិ្បត្ាិធមន៌ៅទីននះ ានក្សាងចារ ឧទាន បុសារម នដ្ើមបី
សខំ្ដ្ងនសចក្ាីនគ្មររបូជាដ្ល់ព្រះ”។១ ព្ត្ងឃ់្លល ននះ នគសនំៅដ្ល់ “បុសារម” (អារមខ្ដ្លមានោំ
ផ្កា ) ថ្វា យដ្ល់ព្រះ។  
 នៅក្នុងសិលាចារកឹ្ក្ាីអងគ នមត្ាពព្រខ្វង ចុះបញ្ជី នលម K.53 នៅក្នុងនសាល ក្ទី៥ នគាននព្បៀប
ព្បដូ្ចព្រះមហាក្សព្ត្នៅនឹងនដ្ើមន ើក្បបព្រឹក្សមួយនដ្ើម ខ្ដ្លខ្ត្ងខ្ត្នចញផ្កា ឱ្យផល ជានសចក្ាី
សុមន្ាើងថ្វា នរុងនរឿងរបស់រជអាណ្ណចព្ក្។ នសចក្ាីពននសាល ក្ទី៥ មានដូ្ចខាងនព្កាម៖ 
  ស្វ ឝក្ត្យ ាក្រាន្យរាជ្យស្យ  រាជ្ញក្រឝីភវវម៌្មណះ 

  ក្រឝីគម៌ភីរេឝវ ររាយស្យ   រាជ្យក្ត្ល្បតររាះផលំ្។ 
 ខ្ព្បថ្វ៖ ព្រះាទព្សីភវវម៌ែនព្ទងព់្គងរជយសមបត្ាិនោយសក្ាិរបស់ព្ទង ់ (សាសក្ាិ  នោយ
អណំ្ណចរបស់ព្ទងម់លួ ន) ព្ទងស់ាងនទរ(ព្រះលិងគ) មាននាមថ្វ ព្សីគមភីនរសារ ដូ្ចជានដ្ើមក្លបវ ឫក្ស 
(ក្បបព្រឹក្ស) រខ្មងនចញផលខ្ផលផ្កា  ពនរជយរបស់ព្ទង។់២ 

 
១ Coedès 1950: 175. 

២ 
Coedès 1937: 12. 
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 ព្សនដ្ៀងគ្មន ននះខ្ដ្រ អត្ថបទចារកឹ្ព្ាសាទព្សីព្គបល័់ក្ខណ្ ត្បំន់ព្ាសាទសបូំរពព្រគុក្ ចុះ
បញ្ជី នលម K.151 នរៀបរបថ់្វ៖  

ក្រឝីឝាន្វម៌្មន្ឫបក្ត្ល្បម៌ហីេហុស្យ 

   ស្វ្៌វ ាន្យបាថ្៌ិវល្តតក្ត្ស្មាក្រឝយស្យ 

   អាស្ទី៑ យឝះ កុ្ត្ស្ុម៌វ៌ស្ិតទិង្មខុស្យ 

   យឝ៑ ចយ្យស្ត ្ឫតវភិតិូផល្ស្យ ភឫតយះ។ 
  ខ្ព្បថ្វ៖  រជនសវកាមាទយ (មស្រនាី ) ព្រះាទ ព្សី ឦសានវមន៌  ព្ទងជ់ានសាច ដ្ធ៏ ំ ព្ទង់
ទទួលានព្បក្បនោយសីលធម ៌ គុណ្ធម ៌ ព្ទងព់្បដូ្ចនឹងនដ្ើមក្លបព្រឹក្ស មានព្បព្ក្តី្ ឱ្យផល 
នចញជាខ្ផលផ្កា  ជាទីអាព្ស័យសរាសត្ា។៣ 
 នព្ៅរីសិលាចារកឹ្ទងំបខីាងនលើ មានក្រណី្រិនសសមួយ ខ្ដ្លនយើងន ើញតាមសិលា
ចារកឹ្ព្ាសាទក្ទមព នមត្ាត្បូង ែុ  ំចុះបញ្ជី នលម K.110 (រូបនលម២) ខ្ដ្លនរៀបរបថ់្វ៖  

  តទន្យស្យ ុស្មាមាន្យ ជ្រោ រោទធតរវឞណះ 

ន្ន្យាវត្យំ វោិ បុឞប  ន្ន មាលាទិវភិឞូិតះ។ 

 ខ្ព្បថ្វ៖ អនក្ដ្ពទទងំឡាយណ្ណ ជាសមញ្ញជនក្ាី  អនក្ខ្ហ្ហ្មនោយបរោិរក្ាី  ព្ត្ូវ
ខ្ត្នចញចូលព្ាសាទនោយនសលៀក្ោក្ស់មរមយ និងមិនព្ត្ូវោក្ន់ព្គឿងលមអដូ្ចជាមកុ្ដ្ន ើយ 
នលើក្ខ្លងខ្ត្ជាផ្កា ននទាវត្។៌៤ 

ក្រណី្សិលាចារកឹ្ព្ាសាទព្រះធាតុ្ក្ទមពខាងនលើ នយើងអាចវាយត្ពមលានថ្វ នៅសម័យ
បុរណ្ ព្ាសាទ គឺជាបូជនីយោា ន មិនខ្មនជារមណី្យោា នដូ្ចសរាព្ៃននះនទ នមាល៉ា ះនហ្ើយ អនក្
ខ្ដ្លអាចចូលនៅកានព់្ាសាទ (នទវាល័យ) ននាះាន ព្ត្ូវខ្ត្ព្បកាន់ោជ បនូ់វឥរោិប្ សីលធម៌ 
សុជីវធម ៌ និងការនសលៀក្ោក្់ឱ្យានព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ នលើសរីននះ នយើងដ្ងឹថ្វ អនក្ខ្ដ្លចូលនៅកាន់
ព្ាសាទនទះមានឋានៈជាអាីក្៏នោយ ក្៏មិនអាចោក្់នព្គឿងអលលង្កា រ ឬរបស់នព្បើព្ាស់ជាប់នឹងមលួន
ចូលានន ើយ នលើក្ខ្លងខ្ត្ផ្កា មួយមុមប៉ាុនណ្ណា ះខ្ដ្លអាចយក្ចូលាន នហ្ើយផ្កា ននាះនទៀត្
នសាត្ន ែ្ ះថ្វ “ផ្កា ននទាវត្៌”។ នត្ើអាីនៅជាផ្កា ននទាវត្៌? 

 
៣

 Coedès 1943: 5. 

៤ Aymonier 1901: 287.  
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ផ្កា ននទាវត្ ៌គជឺាផ្កា ដ្៏រិសិដ្ាមួយខ្ដ្លជនជាត្ឥិណ្ណា និយមយក្ថ្វា យព្រះពនសាសនាជានព្ចើន 
ជារិនសស គមឺានឥទធិរលោ៉ា ងខាល ងំនៅក្នុងសាសនាខ្ជន នព្ោះនៅក្នុងសាសនាខ្ជន នគយក្ផ្កា
ននះជានិមិត្ារូបមួយក្នុងចនំណ្ណមនិមិត្ារូបទងំព្ាបំី។ ង្កក្មក្វញិ នៅក្នុងសងគមខ្មែរបចចុបបនន 
ព្បសិននបើនយើងនិោយអរីំន ែ្ ះផ្កា ននះជាោសាសសំ្រសាឹត្ដូ្ចនៅក្នុងសិលាចារកឹ្ ទនំងរំុមានអនក្
ព្សុក្ណ្ណមាន ក្ស់ាគ ល់ន ើយ នព្ោះន ែ្ ះផ្កា ននះាននៅជាន ែ្ ះនផសងៗតាមត្បំន់នីមួយៗពន
ព្បនទសក្មពុជា ឧទហ្រណ៍្ នៅក្រំងធ់ ំនគនព្ចើននៅផ្កា ននះថ្វ “ផ្កា ខ្សនងព្ក្បី ឬខ្សនងនគ្ម ឬផ្កា នមទស
ពព្រ” (រូបនលម៣) នហ្ើយអនក្នមត្ាាត្់ដ្បំង និងនោធសិាត្ ់ នព្ចើននៅផ្កា ននះថ្វ “ផ្កា នួនព្សី”។ 
មា៉ាងវញិនទៀត្ តួ្នាទីក្នុងការយក្ផ្កា ននះនៅថ្វា យព្រះក្ខ៏្លងមាននៅនហ្ើយខ្ដ្រ ដ្បតិ្នគខ្ត្ង
យល់ថ្វផ្កា ននះជាព្បនភទនដ្ើមផ្កា រុល មិនអាចយក្នៅនធាើថ្វន  ំ ឬយក្នៅថ្វា យព្រះានន ើយ។ 
ប៉ាុខ្នានបើនៅក្នុងមនុសសខ្ដ្លនរៀនវជិាជ ធែប ់ឬការនធាើអនំរើនផសងៗ នគខ្ត្ងយល់ថ្វ “អនក្នធាើអនំរើដ្ល់អនក្
ដ្ពទនព្ចើនខ្ត្យក្នដ្ើមផ្កា ននះយក្នៅោក្អ់នំរើឱ្យជនណ្ណមាន ក្ធ់ាល ក្ម់លួ ន ឺ នព្ោះនោយនហ្តុ្នគ
យល់ថ្វ នដ្ើមផ្កា ននះជាព្បនភទផ្កា រុល”។  

ក្រណី្ខ្ដ្លថ្វនៅក្នុងសាសនាខ្ជន យក្ផ្កា ននះនធាើជានិមិត្ារូបមួយក្នុងចនំណ្ណមនិមិត្ារូប
ទងំព្ាបំនីនាះ រំុមាននរឿងអាីចខ្មលក្ននាះន ើយ ដ្បតិ្ការយក្អាីមួយមក្នធាើនិមិត្ារូបខ្ត្ងខ្ត្មាន
នហ្តុ្ផលសមរមយណ្ណមួយ។ ជាក្់ខ្សាង រូបរងផ្កា ននទាវត្៌ មានរងដូ្ចជាសាល បចព្ក្ ឬសាល បក្ង្កា រ 
ខ្ដ្លវលិនៅមុម វលិនៅវលិមក្ នោល គឺវាលវដ្ាសងារដូ្នចាន ះខ្ដ្រ (រូបនលម៤)។ នមាល៉ា ះនហ្ើយ នទើប
នគយក្ផ្កា ននះជានិមតិ្ារូបពននោគផល សុភមងគល ការរកី្ចនព្មើន និងសិរសួីសាី។ ព្សនដ្ៀងគ្មន ននះខ្ដ្រ 
នៅក្នុងសាសនាព្ោហ្ែណ៍្វញិ មាននិមិត្ារូបព្សនដ្ៀងផ្កា ននទាវត្៌ខ្ដ្រ ខ្ត្នគនៅថ្វ “សាសាិក្” ខ្ដ្ល
មានអត្ថនយ័ត្ណំ្ណងដូ្ចក្នុងសាសនាខ្ជនខ្ដ្រ នោល គតឺ្ណំ្ណងឱ្យនោគផល សិរសួីសាី សុភមងគល 
និងការរកី្ចនព្មើន (រូបនលម៥)។ និមិត្ាសញ្ញញ សាសាិក្ននះ ខ្មែរានយក្មក្នព្បើព្ាស់នធាើជាវធិីសាស្រសា
នរៀបឥដ្ានៅស.វ.ទី៧ ខ្ដ្លនយើងន ើញនៅត្បំន់ព្ាសាទសបូំរពព្រគុក្ (ក្ព្មាលឥដ្ានៅ    ជុវំញិតួ្
ប៉ាម N1 ឬនៅថ្វ តួ្ប៉ាមក្ណ្ណា លពនព្ក្ុមខាងនជើង) (រូបនលម៦)។ ការនព្បើព្ាស់និមិត្ាសញ្ញញ ននះ
យក្នៅជាការត្នព្មៀបឥដ្ា សឱ្យន ើញរីោរនចះដ្ងឹលទធិព្រហ្ែញ្ញសាសនាោ៉ា ងនព្ៅព្ជះនៅ
សម័យបុរណ្។  

ជារួមមក្ ផ្កា  គឺរិត្ជាមានអត្ថនយ័ោ៉ា ងសខំានន់ៅក្នុងបរបិទវបបធម៌ខ្មែរ ដូ្ចនយើងាន
បង្កា ញនោយសនងខបនៅក្នុងសិលាចារកឹ្មួយចនួំនខាងនលើននះ។ អាីខ្ដ្លនយើងក្ត្់សមាគ ល់ននាះ គឺ
ផ្កា ននទាវត្ ៌ ខ្ដ្លនយើងដ្ងឹតាមរយៈសិលាចារកឹ្ព្រះធាតុ្ក្ទមពខ្លងមានតួ្នាទីជាផ្កា យក្ថ្វា យព្រះ
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អត្ថបទនោយ៖ ក្ ំវណ្ណា រ៉ា   

ដូ្ចនៅសម័យបុរណ្នទៀត្នហ្ើយ នបើនទះបីនៅក្នុងសាសនាខ្ជនផ្កា ននះនគយក្នព្បើជានិមិត្ារូប
ោ៉ា ងធនំធងក្៏នោយ ដ្បតិ្ខ្ត្ផ្កា ននះានបាូរន ែ្ ះនិងតួ្នាទីក្នុងសងគមខ្មែរនៅនហ្ើយ៕  

ឯក្សារនោង 
Aymonier, Etienne 

 1901, “Le Cambodge”, Tome II, Le royume actuel, Paris. 

Coedès, George 

1937, Inscription du Cambodge, Vol I, Hanoi.  

1943: “Quelque précisions sur la fin du Fou-Nan” BEFEO, Tome 43, Paris. 

1950, Inscription du Cambodge, Vol III, Hanoi.  
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រូបនលម៣៖ ផ្កា ននទាវត្៌ (សរាព្ៃនគនៅផ្កា  ខ្សនងព្ក្បី, ខ្សនងនគ្ម, នមទសពព្រ ឬ នួនព្សី)  

រូប្ត្៖ ម៉ាង់ វា៉ា លី 

 

រូបនលម២៖ សំនៅផាិត្សិលាចារកឹ្ព្រះធាតុ្ក្ទមព នមត្ាត្បូង ែុ  ំ 
ផាិត្នោយ៖ ក្ ំវណ្ណា រ៉ា  
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រូបនលម៤៖ គរូំនិមិត្ាសញ្ញញ ននទាវត្៌ នៅក្នុងសាសនាខ្ជន 

ព្បភរ៖ https://www.ancient-symbols.com/list-of-all-symbols/nandyavarta 
 

រូបនលម៥៖ គរូំនិមិត្ាសញ្ញញ សាសាិក្ នៅក្នុងសាសនាព្ោហ្ែណ៍្ 

ព្បភរ៖ https://en.wikipedia.org/wiki/File:HinduSwastika.svg 
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រូបនលម៦៖ ក្ព្មាលឥដ្ានៅសបូំរពព្រគុក្ នរៀបតាមនិមិត្ាសញ្ញញ សាសាិក្ ពនសាសនាព្ោហ្ែណ៍្ 

រូប្ត្៖ ម៉ាង់ វា៉ា លី 
 


