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អត្ថបទយោយ៖ ក ំវណ្ណា រា៉ា   

គុណត្ម្លៃយោធាសល័យបុរាណយលើលតាលរយៈសិលាចារកឹខ្មែរ 
 យៅសលយ័បុរាណ កងទព័មានតួ្នាទីោ៉ា ងសខំាន់កនុងការរកាសនតិភាព សថិរភាព និងការខ្ែរកា
សណ្ណត បធ់ាន បស់ងគល រាល់យពលមានសង្រ្គគ លការឈ្លៃ នពានលតងៗ ពីសណំ្ណក់បរយទសណ្ណលួយ។ 
កងទព័សល័យបុរាណមាន ៤ ក្កុល យៅថា ចតុ្រងគយសនា ឬយៅថា យសនានុពល ខ្ែលក្បកបយោយ
អងគបួន។ ចតុ្រងគយសនាទងំបួន គឺកងទព័ែរំ ី កងទព័យសេះ កងទព័រែឬរយទេះ និងកងទព័យែែើរយ ើង 
(រូបយលម១-២)។  
 លុនចូលយ្វើជាយសនាយោធា យគចាបំាចក់្ត្ូវសិកាកបួនយុទធសាង្រ្សត និងឆ្ៃងកាត្ក់ារបណតុ េះបណ្ណត ល
ោ៉ា ងក្ត្លឹក្ត្ូវ ែូចជាយរៀនកាច់គុណក្បោល់ខ្មែរជាយែើល។ យៅកនុងរា យក្ពេះបាទក្សីសូរយវរ ែន័ទី១ 
លង្រ្នតីរា ការ និងកងយសនា ក្ត្ូវឆ្ៃងកាត្ក់ារសបែសចាា ក្បណិធានថា “ក្ត្ូវខ្ត្យសាែ េះសែ័ក្គជាលួយក្ពេះ
លហាកសក្ត្ខ្ត្លួយអងគ រាល់រា កិចានានាខ្ែលក្ពេះរាជាបានោក់បទបញ្ជា  យទេះយៅកានទី់ឆ្ងា យ
ោ៉ា ងណ្ណកយ៏ោយ ក៏ក្ត្ូវខ្ត្បយំពញឱ្យខានខ្ត្បាន យ ើយក្បសិនយបើមានចលាំងយកើត្យ ើងក្ត្ូវចូល
ចាំងយោយចតិ្តកាៃ ហានលុេះលុត្ និងលិនក្ត្ូវរត្់យចាលចលាំង ឬសាត យក្សយណ្ណេះអាយុ ីវតិ្យនាេះយទ 
យែើលបកីារពារសុមសនតិភាព ការពារបូណ៌ភាពទឹកែីនិងក្បជា ន យោយយកអាយុ ីវតិ្ជាយែើលទុន។  
 យៅសលយ័បុរាណ យគយលើកត្យលកើងយសនាយោធាណ្ណស់ យទេះមានសង្រ្គគ លកតី ឬឥត្មាន
សង្រ្គគ លកតី យគខ្ត្ងយលើកត្យលកើងកងទព័ជានិចា យោយក្ពេះរាជាក្ទង់ក្ពេះរា ទនអយំណ្ណយជាយក្ចើន 
ែូចជា ែី្ៃី សត្វចញិ្ាឹ លនានា យែើលបជីាលយ្ោបាយចញិ្ាឹ ល ីវតិ្។ ែី្ីៃខ្ែលក្ពេះរាជាក្បទនយនេះ ជារា សិទធិ
ពិយសសលិនអាចមាននរណ្ណែក ូត្បានយនាេះយទ យទេះក្ពេះរាជា នំាន់យក្កាយកយ៏ៅខ្ត្យោរពតាល។ 
ក្បសិនយបើកងយសនាយោធាណ្ណមាន ក់សាៃ ប់យៅកនុងសលរភូល ិ ឬកនុងយពលក្បយុទធ យគចាត្ទុ់កកង
យសនាយោធាយនាេះ គជឺាវរី នសក្មាបជ់ាត្ ិ យ ើយក្ពេះលហាកសក្ត្ក្ទង់ក្បទនយោរលយគរយពលសាៃ ប ់
ឬ ួនកាលកសាងក្បាសាទណ្ណលួយឧទទិសែល់វរី នយនាេះ យោយយលើកត្យលកើងវរី នទងំយនាេះថាជា
ក្ពេះ ឬយទព។ ក្បាសាទខ្ែលកសាងយ ើងយែើលបរីឭំកែល់វរី ន យក្ចើនខ្ត្មានយឈ្លែ េះទក់ទងនឹង យ័ លនេះ 
និងយសចកតកីាៃ ហាន យ ើយមៃេះយទៀត្ក្ពេះរាជាបានបយងកើត្និគលន៍លួយ យែើលបបីគា ញពីយសចកតីយោរព
ែល់យលទព័ទងំយនាេះ ែូចជា យោធាបុរ សង្រ្គគ លបុរ វ ិយបុរ ជាយែើល។  
 យៅកនុងសិលាចារកឹក្បាសាទនាគបួស យមត្តក្ពេះវហិារ ចុេះបញ្ាី យលម K.344  យរៀបរាប់ថា៖ “ឆ្ក ា 

វ្រៃ ចត ររកុ យោធាបុរ” ខ្ែលមាននយ័ថា “កាបម់្ក្ព យែើលបកីសាងក្សុកយោធាបុរ” យពាល គឺ
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ែូចការនិោយខាងយលើែូយចាន េះថា ក្ពេះលហាកសក្ត្ខ្ត្ងខ្ត្យលើកទឹកចិត្តកងទព័យោយបយងកើត្ជា
និគលន៍ (ក្សុក) លួយ យែើលបជីាយសចកតីយោរពែល់កងទព័។១  
 យៅកនុងសិលាចារកឹក្បាសាទភនវំ៉ាន ់ក្បយទសយសៀលបចាុបបនន ចុេះបញ្ាី យលម K.393 យរៀបរាប់ថា៖ 
“ររកុ អាយ យេ ៃ ន ំ យោធាបុរ” ខ្ក្បថា “ក្សុកយៅឯយលើភនយំោធាបុរ”។ ក្ត្ងច់ណុំចយនេះ មាន
ន័យថា មានភនលួំយយឈ្លែ េះថា “ភនយំោធាបុរ” ខ្ែលទនំងជាោក់យឈ្លែ េះយនេះយ ើយយែើលបរីឭំកែល់
លហាក្ពឹត្តកិារណ៍ណ្ណលួយរបស់យសនាយោធា ឬអាចជានិគលន៍លួយខ្ែលបយងកើត្យ ើងយោយវណាៈ 
យោធា។២  
 យៅកនុងសិលាចារកឹក្បាសាទសសរសតលភ យមត្តយសៀលរាប ចុេះបញ្ាី យលម K.832 (រូបយលម៣)
យរៀបរាបជ់ាភាសាសងំ្រ្សកឹត្ថា៖  
   ....េៃយោ យឝ ៑រឝ ី   ជោយុធ ឥតីរតិះ 

   ....ន្វ ថ៌តាម៑ អាប   ចមាទិៃជិយោ ជយី។ 

 ខ្ក្បថា៖ “មានលង្រ្នតី យោធាែអ៏ងអ់ាចកាៃ ហានមាន ក ់មានយឈ្លែ េះថា ក្សី ោយុ្ ទទួល យ័
 លនេះយលើកងទព័ចាលា៉ា និងរែឋយសសងៗយទៀត្ ោត្ក់ទ៏ទួលយោរលយគរក្សបយៅតាល .......” ។៣  

 ក្ត្ង់យសាៃ កខាងយលើយនេះ យយើងអាចែងឹអពីំគុណសលបត្តិរបស់លង្រ្នតីយោធាមាន ក់យឈ្លែ េះ “ក្សី 
 ោយុ្” ខ្ែលបានែកឹនាទំព័ចាំងឈ្នេះទព័ចាលា៉ា យ ើយក្ពេះរាជាបានខ្ត្ងតាងំត្ខំ្ណងយលទព័
រូបយនេះជាត្ខំ្ណងអវលួីយ។ 
 ក្សយែៀងោន យនេះខ្ែរ យៅសិលាចារកឹក្បាសាទគុកក្ពីងក្ ុ ំ យមត្តកពំង់ចាល ចុេះបញ្ាី យលម 
K.92 (រូបយលម៤) យរៀបរាប់ជាភាសាសងំ្រ្សកឹត្ជាយក្ចើនយសាៃ កអពីំការរឭំកគុណសលបត្តិយោធា ខ្ែល
មានជាបនតបនាទ ប់ែូចខាងយក្កាល៖  

អារីយទេនាបតិះ មមន្តន្រ ី  បរយមឝវ រភបូយតះ 

បទមនាមាភធិាយនា យះ  បទ្ម ាបតបិោរកមះ។ 

 ខ្ក្បថា៖ មានលង្រ្នតីមាន កជ់ារា យសនាបតី្ ជារា ក្គូរបស់ក្ពេះបាទបរយលសវរ ( យ័វរ ែន័ទី២) 
មាននាលថា “បទែ” មានយសចកតីកាៃ ហានលុេះលុត្ែូចជាក្ពេះក្សីបរាក្កល (ក្ពេះវសិណុ ) ជាបទែ បតី្។  

 
១

 Coedès 1954: 160. 
២ Coedès 1954: 96; 1964: 63. 
៣

 Coedès 1953: 91. 



អត្ថបទ៖ គុណត្ម្លៃយោធាសល័យបុរាណយលើលតាលរយៈសិលាចារកឹខ្មែរ               
 

អត្ថបទយោយ៖ ក ំវណ្ណា រា៉ា   

 

ោជទ្ោរររវ តា  រេ រាតា ោជៃេលភះ 

  មន្តន្រនីាមររយតា វ្ធយយ៌  យរេនាណីោហយៃ ជិតះ។ 

 ខ្ក្បថា៖ បង (បអូ ន) ក្បុសម្នសរសវតី្ ខ្ែលជារា លយ សី ទទួលឋានៈជាលង្រ្នតីជានម់ពស់ ជា
ក្បធានក្កុលក្បឹកាយោបល់យោយបានទទួលកតីករុណ្ណពីក្ពេះរាជា យ ើយោត្ជ់ាយលទព័ែអ៏ងអ់ាច
កាៃ ហាន យលាកជាអនកមាន យ័ លនេះជាក្បក្កតី្ យពាលគឺលិនខ្ែលសាគ ល់បរា យ័យៅកនុ ងសលរភូលិ
យ ើយ។ 

  យោ អន្និ្ទិតបុរយរឝឞ្ឋ  ៃណ៌ន រនារ ាន្រន្រតិះ 

  វ្រៃោល ាបោរយតា ោយ ញ្ ា  ន្ចុរះ បរយមឞ្ឋណិះ។ 

 ខ្ក្បថា៖ មានយែើលកយំណើ ត្ពីក្ត្កូលខ្ែលមានវណាៈមពស់បសុំត្ម្នអនិនទិត្បុរ និងោងលកពី
ក្កុងម្ក្វសាៃ  យលាកជាអនកខ្  លយសតចខ្ែលមានភកតីភាពខាៃ ងំបសុំត្។ 

  រារិន្នបរឫន្ប្រ ា យ   ន្តឝរីបោរកមៃរីក ំ

  យទវាទីមវ ទិធនាន ាម   យត៑ រៃម៌ាម ាៃរន្កំ។  

 ខ្ក្បថា៖ ជាយៅទួត្ក្បុសមាន កខ់្ែលមាននាលថា ក្សីបរាក្កលវរី ខ្ែលនាលុំមយោយពាកយ យទវ 
និងយៅពីខាងយក្កាយយោយពាកយ វរ ័ែន។ 

  រឝីរយូ៌យៃម៌មយោ ោជញ  ឝេ អារទីវ ហណីបីតិះ 

  យោធានាមររយតា យុយទេ  រហយយៅទន៌្ទៃយ៌ីយកះ។ 

 ខ្ក្បថា៖ យលទព័រូបយនេះជាយលទព័របស់ក្ពេះបាទក្សីសូរយវរ ័ែន យលាកយែើរយលើកាលម្នពពួក
ទហានយៅកនុ ងចលាំង ក្បកបយោយឫទធ នុភាពម្នម្ែទងំយទវខ្ែលពុមំាននរណ្ណអាចបបំាកប់ាន។ 

  ោមាឝារកឞយណ ោ ញ្ ា  យរបរតិរេ រយណ ជិតះ 

  យហមយទ្លាមហាវាហ ី  ោតនាបតីៃយ៌ីយកះ។ 

 ខ្ក្បថា៖ ោត្ជ់ាយលទព័ខ្ែលទនុំកបក្លងុយោយកសក្ត្ខ្ែលក្គបក់្គងយៅភាគខាងត្បូង 
យលាកពុខំ្ែលបរា យ័កនុ ងសឹកសង្រ្គគ លយ ើយ យលាក ិេះយលើខ្ក្គខ្សនងមាស និងមានអានុភាពជា 
យសតចម្នសាថ ននរក។ 

  កាន្រទ្ន្ររយ យរាបា  ហយៃ ន្ិជ៌្ជតវ្ៃរណិះ 
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  ន្ិទោយលាយយ៌ាយឝាោឝិ  ទ៌ឝាឝាររន្យុត ភឫឝំ។ 

 ខ្ក្បថា៖ មានអណំត្អ់ត្់្ ន ់ និងភាពរងឹមា ំ ជាអនកែម៏ាន យ័អស់យលើពួកសក្ត្ូវយៅកនុ ង
ចលាំងយ្វើឱ្យយលទព័យនេះមានកិត្តិស័ពទលបរីនទឺ យៅភូលិភាគទងំែបម់្នខ្ែនែី។ 

  អារវី្តវ រ ីមហីន្តន្ទរយ  យោជ៌ុយោ នាម តទវ យធ 

  រយណ រ យរបរតិយររន្  យៅរយីៅយ៌យបោរកមះ។ 

 ខ្ក្បថា៖ យោយមានការបញ្ជា ពីក្ពេះលហាកសក្ត្ ឱ្យសមាៃ បគូ់ក្បខ្ ងមាន ករ់បស់ក្ទងយ់ឈ្លែ េះ
អ ៌ុន ,យលទព័បរាក្កលវរីវរ ័ែនបានសឱ្យយ ើញផ្ទទ ល់ខ្ភនកនូវ យ័ លនេះ និងវរីភាពរបស់យលាកែូចក្ពេះ
យៅរ ិ=វសិណុ ។ 

  តរយ ភមូឝិច ោ រវ្ាវ ា  រកុយលាប្យរន្រតិះ 

  ោ្ ទទ្តិ តតេៃ្វ ំ   តវ្រម ភករ ិមយត បតិះ។ 

 ខ្ក្បថា៖ ែីទងំអលាលមា៉ា ន រួលទងំលយ្ោបាយក្បកបរបរចិញ្ាឹ ល ីវតិ្របស់របស់ក្គួសារ 
ក្គប ់នំានក់្ត្ូវក្បទនយៅឱ្យ (បរាក្កលវរីវរ ័ែន) ែម៏ានភកតីភាពទុកជា នូំនពីក្ពេះលហាកសក្ត្ខ្ែលជា
មាា ស់។ 

 ជារួលលក យោងតាលសិលាចារកឹក្បាសាទនាគបួស ក្បាសាទភនវំ៉ាន់ ក្បាសាទសសរសតលភ និង
សិលាចារកឹក្បាសាទគុកក្ពីងក្ ុ ំរួចលក ខ្សតងឱ្យយ ើញកាន់ខ្ត្ចាស់ថា យលទព័ ឬកងយសនាយោធា
យៅសលយ័បុរាណពិត្ជាមានគុណត្ម្លៃោ៉ា ងសខំាន់ែល់ក្ពេះនគរទងំលូល យ ើយជាយរឿយៗ
យោធាទងំយនាេះខ្ត្ងក្ត្ូវបានក្ពេះរាជាសពវក្ពេះរា  ឫទយ័ខ្ត្ងតាងំត្ខំ្ណង ឬយក្បាសក្ពេះរា 
ទនជាក្ទពយសលបត្តយិសសងៗ៕  

ឯកសារយោង 
Coedès, George 

1953, Inscription du Cambodge, Vol V, Hanoi.  

1954, Inscription du Cambodge, Vol VI, Hanoi.  

1964, Inscription du Cambodge, Vol VII, Hanoi.  
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