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អកសរែខមរវវិតត១០េលក ? 

េនកនុងេសៀវេភ េវយយករណ៍ភសែខមរ «Grammaire de la langue khmère (cambodgien)» 

េបះផសយេនឆន ១ំ៩១៥ េលក ហសក៊ ម៉េសពរ ៉ូ (Georges Maspero) បនបងហ ញអពីំរបវតតិ

អកសរែខមរថមកពីឥណឌ ភគខងតបូង និងតរងវវិតតន៍អកសរែខមរ១០របេភទ។  តរងគរូំ

អកសរ និងគនិំតេនះ បនជះឥទធិពលមកេលអនកនិពនធេសៀវេភជជនជតិែខមរមួយចនួំន1

១

េនសម័យបនដបនទ ប់មក រពមទងំបនចូលកនុងរបព័នធអប់រទំងំមូល ជេហតុនឱំយែខមរ

ទូេទដឹងរគប់គន ថ អកសរែខមរវវិតត១០េលក មកេហយ។ េនកនុងអតថបទេនះ េយងនឹងពិនិតយ

េមលទិននន័យែដលេលក ហសក៊ ម៉េសពរ ៉ូ បនេរជសេរ សមក ថេតេនែតបនដរតឹមរតូវែដរឬ

េទសរមប់របេទសកមពុជបចចុបបនន? 

េលក ហសក៊ ម៉េសពរ ៉ូ បនេរជសេរ សសិលចរកឹចនួំន៩ និងគរូំអកសរនេពលេនះ

មកេធវជគរូំករវវិតតអកសរែខមរដូចខងេរកម៖ 

- ែបបទី១ សិលចរកឹហន់ជ័យ K.81 (របមណជស.វ.ទី៦គ.ស. )  

- ែបបទី២ សិលចរកឹវលកេនទល២ K. 3592 (របមណស.វ.ទី៦ឬេដមទី៧គ.ស. )  

- ែបបទី៣ សិលចរកឹអងគជនីំក K. 53 (កនុងគ.ស.៦៦៧ )  

- ែបបទី៤ សិលចរកឹរពះឥនទេកសិយ K. 263 គ.ស. ៩៧០  

- ែបបទី៥ សិលចរកឹរពះែកវឬរបសទតែកវ K. 275 គ.ស. ១០០២  

- ែបបទី៦ សិលចរកឹរពះេងក៣3 

 K. 289គ.ស. ១០៦៦  

- ែបបទី៧ សិលចរកឹបនទ យឆម រ K. 227 កនុងស.វ.ទី១២ឬទី១៣គ.ស. 

- ែបបទី៨ សិលចរកឹអងគរវតត K. 300 កនុងស.វ.ទី១៣គ.ស. 
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1សូមអន លី ធមេតង ១៩៦០, ឌឹក គម ១៩៦៥, លង ហបអ់ន ១៩៦៧។	
២

2 េលក លង ហប់អន ១៩៦៧ រចឡជំ វលកែនតល។ វលកេនទល ជទីតងំេនកនុងរសុកថឡបវវ៉ិត ់

េខតតសទឹងែរតង។	
៣

3 េលក លង ហប់អន ១៩៦៧ រចឡជំ រពះនក។ រពះេងក ជទីតងំបុរណដឋ នេនខងេជងរបសទ

បយ័ន និងរជុងអេគនយ៍របសទបភួន។	
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- ែបបទី៩ សិលចរកឹអងគរ K. 301 ឆន ១ំ៧០២គ.ស.  

- ែបបទី១០ អកសរសម័យឆន ១ំ៩១៥៤4។ 

 
តរងវវិតតនអ៍កសរែខមររបស់េលក ហសក៊ ម៉េសពរ ៉ូ (១៩១៥) 

េលក ហសក៊ ម៉េសពរ ៉ូ បនអះអងថេលកបនចណំយេពលជងៃមភឆន េំដមប ី

រសវរជវ និងសរេសរេសៀវេភេវយយករណ៍ែខមរេនះ។ បុ៉ែនដេបេយងពិនិតយេមលបញហ

ទូេទអពីំកររសវរជវសិលចរកឹនជនំន់េនះ េយងនឹងេឃញថជេរមសទិននន័យរបស់

េលកហក់េនចេងអៀតេនេឡយ។ ចណុំចដបូំង គឺេលកបនេរជសេរ សយកែតសិលចរកឹ 

ែដលរកេឃញេនកនុងរបេទសកមពុជសម័យេនះ ពុំបនយកពិនិតយដល់សិលចរកឹែខមរ

ែដលរកេឃញេនរបេទសេវៀតណម ឡវ និងៃថេនះេឡយ។ បែនថមពីេនះ សិលចរកឹ

ភគេរចនែដលេលកបនេរជសេរ សេទៀតេសតេនះ ជសិលចរកឹភសសរំសកឹត។ 

មយង៉វញិេទៀត េលកហក់បីដូចជពឹងែផអកេលែតមយង៉េលទិននន័យរូបសិលចរកឹែដល

មនេបះផសយេនឆន ១ំ៨៨៥៥5 ែតបុ៉េណណ ះ េបេទះបីេនឆន ១ំ៩០៨៦6េលក ហសក៊ សឺែដស 
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4 អនកសិកសមួយចនួំនែរបេដយរតង់ពីពកយ «Écriture actuelle» កនុងេសៀវេភេលក ហសក៊ ម៉េសពរ ៉ូ ថ «អកសរ

បចចុបបនន» ែដលនឱំយអចយល់រចឡថំអកសរេយងកពុំងសរេសរេនស.វ.ទី២១ សពវៃថងេនះេទវញិ។ 
៥

5 	Inscription Sanscrites du Cambodge, Planches 1885។ េនកនុងេនះមនរូបសិលចរកឹចនួំន១៩ប៉ុេណណ ះ។ 

៦
6 G. Cœdès 1908 
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បនេធវបញជី សិលចរកឹែខមរ េដយរសង់េចញពីអតថបទចុះផសយរបស់អនកសិកសជតិ

បរងំដូចជេលក ៃអមូ៉នីេញ៉រ ជេដម មនចនួំនរហូតដល់ចនួំន៤២០ក៏េដយ។ មន

អតថបទសិកសសិលចរកឹជេរចន ែដលចុះផសយកនុងទសសនវដដីសលបរងំចុងបូព៌

របេទស (BEFEO) មនភជ ប់នូវរូបចមលង ឬសេំណផដិតសិលចរកឹ បុ៉ែនដេលកហក់ពុំបន

យកជទិននន័យសរមប់ករសិកសរបស់េលកេឡយ។ ចណុំចសំខន់បំផុតមួយេទៀត 

េលកទំនងជេភលចគិតដល់ទិននន័យសំខន់ៗ ែដលមនករសិកសរួចេហយតងំពីឆន ំ

១៨៩៣៧
7 េដយេលក អែបល ែប៊រែហគញ (Bergaigne, M. Abel)	 គឺរកុមសិលចរកឹេន

របសទលៃល និងសិលចរកឹដៃទេទៀត របស់រពះបទយេសវម៌មទី១ ែដលមនកល

បរេិចឆទចុងស.វ.ទី៩។ រកុមសិលចរកឹេនះ គឺជសិលចរកឹែដលមនទរមង់អកសរថមី ែក

ែរបេចញពី អកសរបលលវៈ ែដលែខមរេរបេនសម័យមុនអងគរ មនេឈម ះថ «កមពុជកសរ»។ 

ចែំណកឯសិលចរកឹសម័យមុនអងគរ និងអងគរមួយចនួំន ហក់ពុំមនទរមង់ខុសែបលកគន

ែដលនឹងអចែចកបនថមនករវវិតតេនះេឡយ ដូចជសិលចរកឹ វលកេនទល និង

សិលចរកឹអងគជនីំក សិលចរកឹរបសទតែកវ និងសិលចរកឹរពះេងកជេដម។ កនុង

តរងរបស់េលក ហសក៊ ម៉េសពរ ៉ូ ក៏មនតួអកសរខលះពុំបនរសង់េចញពីសិលចរកឹផងែដរ។ 

មកដល់បចចុបបននេនះ មនសិលចរកឹែខមរជេរចនែដលមនរកេឃញេនរបេទស

កមពុជ េវៀតណម ឡវ និងៃថ ែដលបនចុះបញជីមនរហូតដល់ K. 1459 (សិលចរកឹ

របសទទេនលសងួត)។ ចនួំនដ៏េរចនសនធឹកសនធ ប់េនះ ជទិននន័យសខំន់សរមប់េសេរ  និង

បេំពញបែនថមេលគនិំតរបស់េលក ហសក៊ ម៉េសពរ ៉ូ ែដលបនេធវកលពី១០៥ឆន មុំន។ លទធផល

ែដលេលកបនផដល់េពលេនះ ែលងរតឹមរតូវសរមប់េយងនេពលបចចុបបននេទៀតេហយ។ 

េយងេជឿជក់ថេរកយករពិនិតយេឡងវញិយ៉ងចបស់លស់េនះ េយងនឹងទទួលបន

លទធផលដ៏លអ និងចបស់ករសរមប់របវតតិអកសរែខមរេយង។ យ៉ងេនះកដី វជករងរដ៏ធ ំ

ែដលទមទរអនកចូលរួមកនុងវស័ិយេផសងៗគន  េដមបជីធតុចូលពិចរណេលមូលដឋ ន

សខំន់កនុងករែបកែចកបញញតតិ «វវិតតអកសរ» និងែចកគន ពិនិតយតមែផនក និងសម័យនីមួយៗ។ 
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7 Bergaigne, Abel 1893 
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តរងពយញជនៈែខមរបុរណ «របភព៖Dominique Soutif, Julia Estève និង Chea Socheat (APSARA)» 

 
តរងេផទៀងផទ ត់តួអកសរកនុងតរងេលក ម៉េសពរ ៉ូ និងតួអកសរេលសិលចរកឹសម័យមុនអងគរ 

(របភព៖ ហុ៊ន ឈុនេតង និង ឡ សុខេហង) 
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  សិលចរកឹហន់ជ័យ K.81 

 
សិលចរកឹវលកេនទល K. 359 

           
          សិលចរកឹរពះឥនទេកសិយកនុង K. 263        សិលចរកឹបនទ យឆម រ K. 227 
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ឯកសរេយង 

លី ធមេតង  

១៩៦០. អកសរសរសតែខមរ, បណណ គរ េសង ងួន ហួត, ភនេំពញ។ 

ឌឹក គម  

១៩៦៥. “វវិតតន៍ៃនអកសរែខមរ”, កមពុជសុរយិ, េលខ២-៦, ពុទធសសនបណឌិ តយ, ភនេំពញ។  

លង ហប់អន 

១៩៦៧.សិកសរបវតតិអកសរសរសតែខមរ, បណណ គរ គឹម េអង, ភនេំពញ។ 
Inscription Sanscrites du Cambodge, Planches  

1885. Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale et autres 
bibliothèques : publiés par l'Institut National de France, faisant suite aux notices et extraits lus 
au comité́ établi dans l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres, tome vingt-septième (1er 
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