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៣- ចារកឹទម្ររាងរូល K. ១០៥៦ 

ចារកឹខ្លីន េះ រកន ើញនៅទីតាំងជារួយចារកឹ K. ១០៥៣  ិង K. ១០៥៥  ិងរកាទុក
សាររ ទីរនខ្ត្តម្ាចី បុរ ីម្បនទសថៃដូចគ្នា ។ វត្ថុ ន េះមា ករពស់ ១៩ ស.រ. ទទឹង ១២ ស.រ. 
 ិងបរមិាម្ត្ ៣៦ ស.រ.។ នគស ាិដ្ឋា  វត្ថុ ន េះថាជាន ើងទម្រសម្មាប់នដ្ឋត្នទៀ ។១  

 ចារកឹខ្លីន េះ ចារពីម្ពេះរា  ាំ ូ ម្ពេះាទ ័យវរ្មនទវទី៧ ដដលថាា យវត្ថុ ន េះដល់
អនរាគយសាលានៅត្ាំប ់សាំនោក កាុងរហាសករា ឆ្ា ាំ១១១៥ ម្តូ្វ ឹងម្គិសដសករា ឆ្ា ាំ
១១៩៣-១១៩៤។  

អត្ថបទជាអកសរខ្មមរទលំនើប 

១-  ១១១៥ឝកម្វេះ ាំ ា ម្វេះាទកម្រនត្ងអញម្ឝិ យវរ្មនទវត្ម្វេះអានរាគយសាលនា
សាំនោក ○ 

អត្ថបទសព្ម៌ ួជាភាសាខ្មមរទលំនើប 

រហាសករា ឆ្ា ាំ១១១៥ ម្ពេះ ាំ ូ ម្ពេះាទគដរដងអញម្សី ័យវរ្មនទវ(ទី៧ ថាា យ)
ដល់ម្ពេះអនរាគយសាលានា(ត្ាំប ់)សាំនោក។ 

៤- ចារកឹនលើសងខសាំរទិធ K. ១០៥៤ 

ចារកឹខ្លីន េះ ក៏រកន ើញនៅទីតាំងជារួយចារកឹ K.១០៥៣ K.១០៥៥   ិង  ិង K.១០៥៦ 
 ិងដ្ឋក់ត ាំងបង្ហា ញជារួយគ្នា ផងដដរ។ វត្ថុ ន េះមា ករពស់ ៩ ស.រ. ទទឹង ១១ ស.រ. 
 ិងកម្មាស់ ២៦ ស.រ.។ វត្ថុមា ចារកឹន េះ ជាសងខសាំរទិធ សម្មាប់នម្បើកាុងកិចចពិធី។២ ចារកឹ
ខ្លីន េះបញ្ជា ក់ម្ាប់ថា សងខន េះជាត្ង្ហា យរបស់ «ម្ពេះម្វនលាង»។ 

 
១ https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/451 
២ https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/449  

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/451
https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/449
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អត្ថបទជាអកសរខ្មមរទលំនើប 

១-  ៙  ាំ ា ម្វេះម្វនលាង ○ 

អត្ថបទសព្ម៌ ួជាភាសាខ្មមរទលំនើប 

 ត្ង្ហា យរបស់ម្ពេះម្វនលាង។ 

៥- ចារកឹ  K. ៩៧៣ 

 ចារកឹន េះ ចារនៅនលើវត្ថុសាងអាំពីសាំរទិធមា រូបរាងដូចចារកឹ K. ១០៥៣ ដដលអាក
ម្សាវម្ជាវស ាិដ្ឋា  ថាជាន ើងទម្រកញ្ច ក់។ នគរកន ើញវត្ថុ ន េះនៅកាុងឆ្ា ាំ១៩៥ នៅម្ាសាទ
នគ្នកងីវ នខ្ត្តបុររីរយ ម្បនទសថៃ។៣ បចចុបប ា វត្ថុ ន េះរកាទុកនៅសាររ ទីរម្កុងាងកក។ 
នលាក ហ្សក សឺដដស ា សិកាចារកឹន េះចុេះផាយនៅកាុងនសៀវនៅសិលាចារកឹថ ម្បនទស
ករពុជា កាលទី៧ នដ្ឋយស ាិដ្ឋា  ថាជាន ើងទម្រកញ្ច ក់ នដ្ឋយនម្បៀបនធៀបជារួយន ើង
ទម្រកញ្ច ក់ដដលរកន ើញនៅវត្តភូ។ ចារកឹខ្លីន េះ ពុាំខុ្សពីចារកឹ  K. ១០៥៣ ប ុនាម  ន ើយ 
គឺបង្ហា ញថាវត្ថុ ន េះជាត្ង្ហា យរបស់ម្ពេះាទ ័យវរ្មនទវទី៧ ថាា យចាំន េះអនរាគយសាលា
នៅវនិរន្ទ ទបូរ កាុងរហាសករា ឆ្ា ាំ ១១១៤។ អាំណា កាលបរនិចេទន េះ នសាើន ើងនដ្ឋយ
នលាក ហ្សក សឺដដស ប ុដ ដនបើនយើងពិ ិត្យន ើងវញិនលើទម្រង់តួ្នលខ្វញិ នយើងន ើញថា
មា លកខណៈជានលខ្ ៥ នម្ចើ ជាងនលខ្ ៤។ ន ល គឺចារកឹន េះ មា កាលបរនិចេទដូច
ចារកឹ K. ១០៥៣ ដដរ។ នបើនម្បៀបនធៀបនៅនលើទម្រង់តួ្អកសរចារកឹនលើន ើងទម្រកញ្ច ក់ទ ាំង
ពីរន េះ  ិងចារកឹនលើន ើងនទៀត្ គឺមា លកខណៈម្សនដៀងគ្នា  ដដលទាំ ងជាអាកចារគឺជា
រ ុសសដត្មាា ក់។ 

អត្ថបទជាអកសរខ្មមរទលំនើប 

១-  ១១១៥ឝកម្វេះ ាំ ា ម្វេះាទកម្រនត្ងអញម្ឝិ យវរ្មនទវ(ត្) 
២-  អានរាគយសាលនាវនិរន្ទ ទបុរ ○ 

 
៣ Cœdès, 1964។ 
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អត្ថបទសព្ម៌ ួជាភាសាខ្មមរទលំនើប 

រហាសករា ឆ្ា ាំ១១១៥ ម្ពេះ ាំ ូ ម្ពេះាទគដរដងអញម្សី ័យវរ្មនទវ(ទី៧ ថាា យ)
ដល់អនរាគយសាលានាវនីរន្ទ ទបូរ។ 

៦- ចារកឹនលើសាំរទិធនម្សាបសងខ K. ៧៧៩ 

 ចារកឹន េះ ចារនលើសាំរទិធនម្សាបសងខ(អឌ្ឍសងខ) រកន ើញនៅម្ាសាទម្ពេះខ្ ័ នខ្ត្ត
នសៀររាប កាុងឆ្ា ាំ១៩២៩។៤ បចចុបប ារកាទុកនៅសាររ ទីរជាតិ្ ភាាំនពញ។ វត្ថុ ន េះមា ខ្នា ត្ 
១៧ x ៨,៥ x ៨ ស.រ.  ិងមា ទរង ់ ២៥៨,២ ម្ការ។៥ ចារកឹន េះសិកាដាំបូងនដ្ឋយនលាក 
ហ្សក សឺដដស នៅកាុងឆ្ា ាំ១៩៦៤  ិងបនាទ ប់រកនសើនរើសិកាន ើងវញិនដ្ឋយនលាក ដូរី ិក ស ូទីហ្ា 
នៅកាុងឆ្ា ាំ២០០៩ ដដលា ដកសម្រួលអាំណា របស់នលាក ហ្សក សឺដដសន ើងវញិ។  

អត្ថបទខ្លីន េះចារបញ្ជា ក់ថា សាំរទិធនម្សាបសងខន េះជាម្ពេះ ាំ ូ (របស់ម្ពេះាទ ័យ
វរ្មនទវទី៧?) ថាា យចាំន េះនទពម្សីវនីរនន្ទ ទសូរ នៅឯ(ម្ាសាទ)ម្សីយនសាវនរ្មសូរ ដដលជាកដី
រួយនៅកាុងបរនិវណម្ាសាទម្ពេះខ្ ័។ 

អត្ថបទជាអកសរខ្មមរទលំនើប 

១-  ៙១១១៨(ឝ)[ក]ម្វេះ ាំ ា ៑ត្កម្រនត្ងាគត្ម្ឝិ 
២-  វនីរនន្ទ ទឝារនាកម្រនត្ង៑ គត្ម្ឝីយនោវរ្មឝារ ○ 

អត្ថបទសព្ម៌ ួជាភាសាខ្មមរទលំនើប 

 រហាសករា ១១១៨ ម្ពេះ ាំ ូ (ថាា យ)ដល់គដរដង គត្ម្សីវនីរនន្ទ ទសូរនាគដរដង គត្
ម្សីយនសាវនរ្មសូរ។ 

 

 
៤ Cœdès, 1964។ 
៥ Dominique, 2009។ 



ចារកឹល ើវត្ថុ លោហៈកនុងរាជ្យព្រះបាទជ័្យវម្៌មទី៧ (ភាគ៣)          

អត្ថបទលោយ៖ ហ ុន ឈុនលត្ង 
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ដវបសាយ 

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/451 
https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/449 
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បញ្ជី រូបភារ 

 
រូបៃត្ន ើងទម្ររាងរូលមា ចារកឹ K. ១០៥៦ (រូបៃត្៖ Prachin Buri National Museum) 

 
រូបៃត្ន ើងទម្រកញ្ចកច់ារកឹ K. ៩៧៣ (រូបៃត្៖ https://siddham.network/tag/jayavarman/) 

https://siddham.network/tag/jayavarman/
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អត្ថបទលោយ៖ ហ ុន ឈុនលត្ង 

 
ទីត ាំងរកន ើញចារកឹ K. ៩៧៣ (រូបៃត្៖ https://siddham.network/tag/jayavarman/) 

 

 
រូបៃត្សងខសាំរទិធមា ចារកឹ K. ១០៥៤ (រូបៃត្៖ Prachin Buri National Museum) 

https://siddham.network/tag/jayavarman/
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អត្ថបទលោយ៖ ហ ុន ឈុនលត្ង 

 
រូបៃត្សាំរទិធនម្សាបសងខមា ចារកឹ K. ៧៧៩ (រូបៃត្៖ EFEO AMPP 2598 & 2599) 

 

 
រូបៃត្សាំរទិធនម្សាបសងខមា ចារកឹ K. ៧៧៩ (រូបៃត្៖ EFEO AMPP 2600 & AMPP 2601) 


