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  កាព្យប្រវត្តអិក្សរសលិ្បខ៍្មែរ 

រទប្ព្ហ្ែគីត្ ិ1 

ននេះនឹងខ្ចងចារ់ចង  ជាទំនងននលរវត្ថ ិ
អក្សរសិលផល៍ាក្ដ  ត្សត្វត្សឆ្ប ខំ្មនងង។ 
នយងីខ្ចក្លរវត្ថិននេះ  នោយលត្ិេះរេិះឥត្ខ្ក្នម 
ខ្ចក្តាមកាលសម័យ  លរវត្ថិននសាសន៍ជាត្ិខ្មយរ។ 

តាមសនងេត្ទូនៅ   កាលព្ីនៅនដីមលរសិថ
2ខ្ដរ 

ឯក្សាររុរាណ្ខ្មយរ  ចារផងខ្ដរនលីខ្សផក្សត្ឝ។ 
នោយនលរីដីសផង  កាលក្នវងក៏្រង់ាត់្ 
លត្ូវរំផ្លវ ញនោយសត្ឝ  មិនមធ្រត័្អាកាសធាតុ្។ 

                                                 
1
 រឺជារទមយួខ្ដលមាននដីមកំ្នណី្ត្តាងំពី្សម័យអងគរ ខ្ដលមានរង្វឝ សក់ាព្រ ក្បុង១ លផេះមាន៤ឃ្លវ  
នោយក្បុងឃ្លវ ទី១ និងឃ្លវ ទី៣មាន៥ព្ាងគ ន យីឃ្លវ ទី២ និងឃ្លវ ទី៤មាន៦ព្ាងគ។ ចំន េះចង្វឝ ក្់ នរលតូ្វ
សងេត្សំ់នេងនលីព្ាងគទី២ ចំន េះឃ្លវណាខ្ដលមាន៥ព្ាងគ និងសងេត្់សំនេងនលីព្ាងគទី៣ ចំន េះឃ្លវ
ណាខ្ដលមាន៦ព្ាងគ (រនរៀរសូលត្កំ្ណាព្រមាននលចីនខ្ររដូចជា ខ្ររកូ្ននៅ ខ្ររនក្រកាល ខ្ររនក្យង 
ខ្ររតានសន ខ្ររទំនញួ ខ្ររពិ្លារ ខ្រររាស ់ខ្ររលំឱន ខ្ររលំឱនរុរាណ្ ខ្ររសំនៅងយ ខ្ររអារា៉ា
ត្ទានា ខ្ររនោវូ)។ ចំន េះររោិកាស រឺសលមារពិ់្ព្ណ៌្នាពី្ភាព្លនវងល់ននាវ ច ទុក្ខនសាក្ ល ត្់
លាស ់លរនៅអររ់ ំខ្ផថផ្លថ  ំការឈចឺារ។់ រឯីចំណារច់នួវញិ នរីតាមការសនងេត្ រទននេះមានចំណារ់ចនួពី្រ
ខ្ររមុសខ្រវក្ពី្គ្នប រនឋិច។  

 

- ចំណារច់នួខ្ររទី១ ព្ាងគទី៥ននឃ្លវ ទី១ ចនួនឹងព្ាងគទី៣ននឃ្លវ ទី២ ន យីព្ាងគទី៦ននឃ្លវ
ទី២ ចនួនឹងព្ាងគទី៥ននឃ្លវ ទី៣។ រឯីចនួឆវងលផេះរឺ ព្ាងគទី៦ននឃ្លវ ទី៤ ក្បុងលផេះទី១ ចនួនឹងព្ាងគទី៦
ននឃ្លវ ទី២ ក្បុងលផេះទី២។ 

- ចំណារច់នួខ្ររទី២  ព្ាងគទី៥ននឃ្លវ ទី១ ចនួនឹងព្ាងគទី៣ននឃ្លវ ទី២ ន យីព្ាងគទី៦នន
ឃ្លវ ទី២ ចនួនឹងព្ាងគទី៥ននឃ្លវ ទី៣ ចនួនឹងព្ាងគទី៣ននឃ្លវ ទី៤។ រឯីចនួឆវងលផេះរឺ ព្ាងគទី៦ ននឃ្លវ ទី៤ 
ក្បុងលផេះទី១ ចនួនឹងព្ាងគទី៦ននឃ្លវ ទី២ ក្បុងលផេះទី២ ដូចចំណារច់នួខ្ររទី១ ខ្ដរ។ 
2 លរិសថសក្រាជ 
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ន តុ្ននេះរុព្ឝរុរស  រិត្ខ្ក្នោេះនងឹរក្នសបៀត្ 
រក្សឯក្សារននជាត្ ិ  កុ្ំឱរឃ្លវ ត្ដូចលកាងំណា។ 

 នលាក្នលរីមនធ្ាាយ  អភិលាយរាល់ន តុ្ការណ៍្ 
 ចារកឹ្នលីសិលា   នយងីនៅថាអក្សរងយ។ 
 សិលាទាងំននាេះណា  រនសល់លតានៅចាស់លអ 

ទុក្ជានក្រ ឋ ិ៍ត្ណំ្   រារ់សិរត្ឱរសកិ្ា។ 
 សម័យមុនអងគរ   អក្សរងយលត្ូវានចារ 
 ជានលចីនក្ខ្នវងណា  ក្ំណ្ត់្លតាអក្សរសាស្រសថ។ 
 សម័យនររភប ំ   មាននិរមនលចីនជាក់្ចាស់ 

ន យីខាងអក្សរសាស្រសថ  រនសល់ចាស់ឥត្កានេ។ 
ទី១នៅវ ៉ាូកាញ់   នរីរិត្កាញ់ព្តី្នមវ 
គ្នយ នអឝីនលរៀរនេយីនន  ខ្ដនទឹក្ដីររស់ខ្មយរ។ 
ខ្ត្រចចុរផនបណា   ជានមត្ថញ៉ា លតាងផងខ្ដរ   
ខ្លងជាខ្ដនដីខ្មយរ  ដផតិ្លរួលខ្លរនននវៀត្ណាម។ 
ចំន េះអត្ទន័យ   ចារនសចក្ថីនៅដិត្ោម 
ថានសថចមិនលង់តាម  ត្ណាា កាមនសាេះនេយីនន។ 
លទង់មានក្រុណា   លរកាសថារាល់អឝីៗ 
ទុក្ជាលរនោជន៍នន  ជនលរុសលសកី្បុងរោឌ ។ 
លទង់ានលរកាសនទៀត្  រាល់សាច់ញត្ិននក្សលតា 
នរីមិននក្ឋៀរនទណា  មាននចសាឋ នសាយរាជរនៅ។ 
ន យីឱរយក្លទព្រលទង់  លររ់ទលមង់កុ្ទុំក្នៅ 
នលរីឱរលជេះថាវ នៅ   នគ្នរព្នូវរតារត្ិ។ 
សិលាានរញ្ជជ ក់្  លសីមារៈលទង់លរណិ្-  
រត័្ន៍លព្េះពុ្ទនម ទិន-ិ  ឫទនិរត្ិននសត្ឝនលាក្។ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

3 
 

ឱរនធ្ឝីរុណ្រោក់្ទាន  តាមរនរៀនកុ្ំរីនលាភ 
ដផតិ្លទព្រននមនុសសនលាក្  មានជ័យនជារនលីត្ណាា ។ 
លព្េះរាជរណាឋ នំងវ   ជាសក្ខីរង្វា ញថា 
នររភបអំាណា-   ចលក្ភវថឺាវ ចនលមីនខាវ ងំ។ 
ន យីលព្េះពុ្ទនវញិណា  ជាសាសនាចូលមក្តាងំ  
ព្ីពុ្ទនសក្រាជឆ្ប  ំ   ទី៣ចាមំិនចខ្មវក្។ 
ទី២ រឺសលិា   ន យ្ េះអបក្តាដរំងខ្ដក្  

 រញ្ជជ ក់្លព្េះទ័យខ្រវក្  ចិត្ថលអឯក្ននក្សលត្ី។ 
 លទង់មានលព្េះនាមនា  កុ្លលរភាវត្លីស ី
 ជាអរគមន ស ី   ននលព្េះាទនៅណ្ឍិ នរជ័យ។
 នគ្នរព្នជឿលព្ យញ្ដ  លទង់លសឡាញ់លរនព្ណី្ 

ឱរសាងនទវាល័យ   លអលរនព្ងេល់រដិមា។ 
វសិណុនធ្ឝីព្ីមាស   លទង់នវ វ្ សផងខ្ដរណា 
សាងលំនៅល  យណ៍្ណា  ជីក្លសេះថាវ លរនោជន៍ខ្សឝង។ 
ទី៣ រឺសិលា   មានន យ្ េះលាសាទលាខំ្លឝង 
ចារព្ីរុលត្ជាញខ្ជង  ខ្ត្ងតាងំខ្សឋងលត្តួ្ទឹក្ដ។ី 
លទង់នាមរុណ្វរ យន័  រុលត្ក្ំណាន់នៅណ្ឍិ នរជ័យ 
និងលរភាវត្ ី   លត្ួត្ទឹក្ដទីីទឹក្ភក់្។ 
សទិត្ក្បុងលសុក្ទឹក្នមយ   នមត្ថនរនៅោ៉ា ងនទញទក់្ 
ខ្លព្ក្ឫសសទីកឹ្ភក់្  ខ្ដនជំនក់្ក្មភុជានលកាម។  
ទី៤ ននាេះវញិណា   រឺសិលាចារកឹ្នឆ្ម 
ទីលាសាទដុងនោម  លរជានចាមនៅាទ។ី 
ឬនៅថាតាលព្ យ   ទីមននារមរឋាននទ ី
ក្បុងនមត្ថតាខ្ក្វ ធ្ ី  ជាធានីកាលព្មុីន។ 
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សិលាននាេះានចារ  ព្ីរុលតារុលទវរ យន័ 

ខ្ដលលទង់ាននេងីកាន់  រាជរជាក់្សាន់លាដំរ់រួន3។ 
លទង់កាន់សាសនាពុ្ទន  លព្េះសមភុទនោ៉ា ងមាមំនួ 

លទង់នគ្នរព្ខ្ងធ្ួន   ោ៉ា ងសំនួនសាររីកិ្4។  
 រឯីអត្ទន័យ   លព្េះជិនលសឈីបេះនូវសឹក្ 
 ទាងំក្ិនលសសននឹក្  លទង់ភបក្នឹក្ន ធ្ិញ្ជដ ណ្។ 
 ឥត្នទីសសល់ជំ ក់្  លព្េះទ័យជាក់្លទង់ខ្ត្ងមាន 

ក្រុណាមិនរំ ន   លទង់ាន្ននលត្ភព្នលត្ីយ។ 
លទង់ាននលសាចលសង់សត្ឝ  នលាក្ក្ំចាត់្ត្ណាា ន យី 

រាជក្ិចចមិនក្ននថីយ  រំនព្ញន យីក្ថីអនុនលគ្នេះ។ 5 
ជាសរុរនសចក្ថ ី   រាល់អត្ទន័យនងិអត្ទរស 
សិលាទាងំ៤ន យ្ េះ  វ ៉ាូកាញ់ននាេះចាស់ជាងនរ។ 
ត្ផតិ្នរានលរដូច  អក្សរតូ្ចធ្ំឥត្នរបរ 
ដូចនឹងអក្សរនរ   ខ្ក្ផរទននវនគ្នទាវរ។ី 
និងទននវលក្សិាប    ខ្ដនរោឌ ក្បុងអាសុ ី
ននាេះរឥឺណាឍ ធ្ ី   សនយត់្ទពី្ីរឬរី។ 
ននសត្វត្សននាេះណា  វ ៉ាូកាញ់ចារអត្ទរូរនន 
សំស្រសេឹត្ក្ត់្នសចក្ថ ី  ព្ីអឝីៗក្បុងអត្ីត្(អៈដិត្)។ 

                                                 
3 
៥១៤ 

4
 សាររីកិ្ធាតុ្  

5 
លសងន់ចញពី្នសចក្ថីខ្លរររសល់ព្េះនត្ជរុណ្ ា៉ា ង ខាត្ ់ក្បុងពុ្ទនសក្រាជ២៥០០ ទំព្រ័៥៣។ 
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5 
 

នៅក្បុងនផថីមនសចក្ថ ី  លារ់ព្ីវយ័នវលាព្ិត្ 
និងន យ្ េះឥត្លរឌិដឌ  រញ្ជជ ព្ិត្ឱរតាក់្ខ្ត្ង។ 
រតី្ួនសចក្ថីផង   លារ់រំណ្ងោ៉ា ងជាក់្ខ្សថង 
ព្ីក្សលត្ឥត្សខ្មថង  នជឿជាក់្ខ្សថងពុ្ទនសាសនា។ 
ន យីក្សាងសម-ិ  ទនិផលព្ិត្លរនោជន៍ណា 
នលត្សារណ្រមន៍ថាវ   សព្ឝអាណាលរជាផង។  
រនីសចក្ថីរញ្ច រ់   មានខ្រររទទូនាយ នផង  
ចំន េះរាស្រសថរអូនរង  លេះារផងសាងនិ នឝ។ 
ឱរមានភាព្សុចចរតិ្  យុត្ថិធ្ម៌ព្តិ្កុ្ំរំ ន 
យក្នមតាថ ជាសាភ ន  សននាឋ សមានក្បុងចិនាថ ។   
ដផតិ្អានិសងឃនក្តី្  ចារ់ក្ំនណី្ត្នោយលជេះថាវ  
នឹងការនធ្ឝីរុណ្រណា  សព្ឝក្ិចចការជាកុ្សល។  

 នររភបំសិលា   រញ្ជជ ក់្ថារង្វា ញផល 
 អក្សរសាស្រសថជាងបល់  នលីក្ត្មេល់ជាត្ិសាសន៍ខ្មយរ។ 
 ចូលសម័យនចនឡា  លារំយហា(៥៥០)ជាឆ្ប ខំ្លរ 
 សម័យកាលននខ្មយរ  ោក់្ន យ្ េះខ្មយរថានចនឡា។ 
  ក្រននេះមវេះានយល់  មានឫសរល់ព្ី ក្រថា 

 ចិនរារនៅចិនឡា  ក្មាវ យថានចនឡានៅ។ 6 
 នរីតាមនក្ងវា៉ា ន់សាក់្  ានរញ្ជជ ក់្ចាស់នព្ក្កូ្វ  

ចនិលាខ្លងឈរ់នៅ  ក្មាវ យនៅថាចនិឡា។7   

                                                 
6
 ទសសនៈនលាក្ Paul Pelliot 
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6 
 

 
រនីលាក្លធីាមនត្ង  នលាក្រិត្នផសងព្ីននេះថា 

 ដផតិ្នលាក្នៅចិនណា  ជួរចិនចារន យ្ េះសុវីនម៉ាង។ 
នលាក្នម៉ាងានលារ់ថា  ន យ្ េះនចនឡានោយន តុ្នផសង 

 រឺខ្មយរនលព្ធ្ំនធ្ង   មិននលងៗសមផូរឃយុ។ំ 
យក្មក្នធ្ឝីលក្មួន   លអសមសនួមិនលំៗ 
លក្មួនសុទនព្ីឃយុ ំ   ក៏្ជំនុំតាមសមាគ ល់។ 
សុទន ចិននៅថានចន  ឬនៅនចងជារនាធ ល់ 
រ ីឡា ឡាក់្ សមាគ ល់  ជារនាធ ល់លក្មនួនទៀន។8 
ចំខ្ណ្ក្នៅឈនិវញិ  រិត្ឥត្នមបញជារនរៀន 
ថាដីខ្មយរលយនលៀន  លាត្រវាមនៅដល់ចិន។ 
នទីរនរនៅចនិឡា  នផធលក្ឡារារ់ខ្សនសិន

9 
                                                                                                                      
7

 ក្បុងសមយ័លរជំុនព្ញអងគក្ល៏កុ្មលរឹក្ារាជាណាចលក្ (លពឹ្ទនសភា) សឋីពី្ការរនងេីត្វទិាសាទ នខ្មយរ-មន 
កាលពី្នងងទី១៦-០២-១៩៧០ នលាក្ នក្ង វា៉ា ន់សាក្ ់ានខ្ងវងរំភវឺអងគលរជំុថា នោយន តុ្ជនជាតិ្ចិន មិន
អាចនៅលតួ្ត្លតាក្ខ្នវងននេះានក្៏ដក្ងយនៅវញិ ឬ លា នៅវញិ នទីរមានន យ្ េះថា ចិនលា ដូនចបេះ។ 
8 
ក្បុងនសៀវនៅកំ្ណ្ត្ន់ តុ្ររស ់ ជីវតាកាឝ ន ់ អំពី្លរនព្ណី្អបក្លសុក្នចនឡា  នាេះពុ្មភនៅភបំនព្ញ ឆ្ប ំ

១៩៧២ ទំព្រ័៧៤-៧៥ នលាក្ លី ធាមនត្ង ានសរនសរថា  កាលមញុ ំនៅលសុក្ចិន ជួរនឹងអបក្លសាវលជាវ
ចិន មាប ក្ន់ យ្ េះសីុវនម៉ាង។ គ្នត្ា់នលារម់ញុ ំថា គ្នត្ន់ឃញីឯក្សារមយួនិោយពី្ន យ្ េះនចនឡាននេះ។ ពី្
នដីម នេយីនរនៅលរនទសមយួខ្ដលសទិត្នៅខាងនលីលរនទស ឝូណ្ន។ លរនទសននេះមាននលព្លកាសណាស់ 
ន យីសំរូរឃយុ ំយក្នធ្ឝីលក្មួននទៀន។ ព្កួ្ចិនខ្ត្ងនធ្ឝីដំនណី្រតាមសំនៅមក្ទិញដូរយក្លក្មយួសុទន រឺលក្មនួ
ពី្ឃយុ ំ នដីមផយីក្នៅលក្់ឯលសុក្នរសលមារន់ធ្ឝីនទៀន ន យីនរសនយត្ន់ៅលសុក្ននាេះថា  លក្មនួសុទន  រឺ នចន  
ឬ នចង ខ្លរថា សុទន ឯ ក្រ ឡា ឬ ឡាក្់ ខ្លរថា លក្មនួ ឬ នទៀន (ភាសាចិននរយក្រុណ្នាមមុមនាម) 
រូក្រមួាននយ័ថា លសុក្លក្មនួសុទន ។ 
9 
១សិន = ២០ព្ាម ន យី ១ ព្ាម មានលរខ្វង១កាងនដ ឬ៤ ត្ទ  
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7 
 

ដីខ្មយរលាត្សននឹង   ចារ់ព្ីចិនដល់ភូមា។ 
នរីតាមនលាក្អ ូរ ុន  សងេត់្ធ្ងន់សព្ធដូចគ្នប  
នចនឡា រឺ ជនាវ    ឬជលសាទីមានទឹក្។ 
 
នចនឡាជារុរ ី   ឬខ្ដនដីលអព្នវឹក្ 
សំរូរនៅនោយទឹក្  នលចីនសននឹក្នោយអននវី។ 
រ ីឆលតានលរមឫឌ ី   វាមក្ព្ី ក្រជាន់នល ី
ចិននៅនោយសូរនសធីរ  មិន ជាន់នល ីជានចនឡា។ 

 នចនឡាមានធាន ី  តាងំនៅទីមួយន យ្ េះថា 
 នលសសទរុរៈណា   ត្ំរន់ាសាក់្សព្ឝនងង។ 
 លុេះនលកាយនចនឡាទ ី  ខ្រក្ជាព្ីរនោយសាប នដ 
 ដផតិ្នសថចជាក្សលត្ ី  ពុ្ំមានងឝីនដលត្ួត្លតា។ 
 រខីាងអក្សរសាស្រសថ   នៅជាក់្ចាស់ជាសលិា 
 មាន៤ក្ខ្នវងណា   លគ្នន់សិក្ាដល់សព្ឝនងង។ 
 ទី១រសឺិលា   ខ្ដលានចារជាសាប នដ 

សមផូរណ៍្នលព្រុក្ នងវ  ឆ្ប មំួយននលរិសថសក្រាជ។   

លាមំួយរយនមមលាមំួយ10  ជាជំនួយក្បុងអំណាច 
ឥសានទ១ីលាជញ   លរងអំណាចឥសានរុរៈ។ 
សិលាននាេះមានន័យ  ព្ីខ្ដនដីអាណាចលក្ 
សទិត្នៅោ៉ា ងលរត្រក្ស  ឥត្នលៀមលាក់្នលីទឹក្មាស។ 
លទង់ជាលព្េះអាទតិ្រ  មានកាយចិត្ថលាជញនវ វ្ ស 
លសឡាញ់វទិាសាស្រសថ  ខ្ដលចាស់ៗនលាក្យល់ព្ិត្។ 
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 ៦២៦ 
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8 
 

 លព្េះរូរនឆ្មលព្េះអងគ  លអផូរផង់ទាងំកាយចិត្ថ  
 ក្ិរោិលទង់លអព្តិ្   ការលរលព្ឹត្ថសមនចសាឋ ។ 
 លំអរក្ផធឹមគ្នយ ន   មានរនរៀនដ៏អសាច ររ 
 នចេះសព្ឝវជិាជ ការ   រូរាណ្ចារនចេះទាងំអស់។ 
 នវខាងននោាយ  អភិលាយគ្នយ នចននាវ េះ 
 នវយាក្រណ៍្នចេះឥត្នខាច េះ  លទង់សយ័លរនសាយ េះនឹងលរជា។   
 ទី២រឺសលិា   ខ្ដលានចារសទិត្នៅនា 

អរញ្ដលរនទស ជា   ខ្មយរនៅនាកាលព្ីមុន។ 
មានន យ្ េះខាវរាងំណា  ជាសិលាលអនព្ក្ព្ន់ 

ចារព្ីសត្វត្សមុន   ឆ្ប លំាមំួយសាមលារំួន11។ 
ទីននាេះមានដល់រ ី  ក្បុងទឹក្ដីអរញ្ដមួន 
ខាវរាងំលអមាមំនួ   ខាវណូ្យធ្នួខាវជមភូ។ 
សិលាទាងំរណីា   នរដឹងថានសៀមរិត្រូ 
ផថិត្សំណាក្រំរ ូ   ទុក្ជាយូរនៅាងក្ក្។   

 រឯីអត្ទន័យ   ខាវរាងំជ័យនរៀររារ់រក្- 

 លសាយឥត្មានខ្ណ្ក្ណ្ក្12 ឬក៏្ឆក្ខ្លឝងនេយីណា។ 
 ព្ីររនាធ ត់្ខាងនល ី  ចារឆ្វ ក់្នធ្ឝីជាភាសា 
 សំស្រសេឹត្នរៀររារ់ការ  ឆ្ប កំ្ត់្លតាសិលាននាេះ។  
 រនីមមលារំួននទៀត្   ចាររារ់នរៀរអំនណាយន យ្ េះ  

សនិា ឝនវរមួយននាេះ   ចិត្ថនលាក្លុេះនោយររចិាច ក្។ 

                                                 
11

 ៦៣៩ 
12

 ងិុក្ង៉ាុក្ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

9 
 

លទព្រនៅលព្េះវហិារ  និងព្ណ៌្នាព្ីសណំាក្ 
ក្ំនណី្ត្លព្េះពុ្ទនចាក្  ចូលក្បុងឆ្ក្រាជរុរ។ី 

       សិលាខាវជមភូ    នោយកាលយូរពុ្ំយល់អឝ ី
 សឹក្អស់អត្ទន័យ   ខ្មមលារំីរនាធ ត់្ណា។ 

សិលាខាវណូ្យវញិ  ចាររនលញជាភាសា 
សំស្រសេឹត្នឃញីចាស់ការ  ចំនួនចារលារំួនជួរ។ 
រនាធ រ់ចារជាខ្មយរ   ជា ូរខ្ ជាងនមមជួរ 
នរៀររារ់ន យ្ េះតាមរួរ  លរត័្ញនខាវ ញនជរសទរុរៈ។ 
នលាក្ជាអបក្និព្នន  មិនទលមន់នធ្ឝីលរត្រក្ស 
ព្ិធ្ីរូជាជាក់្   នរសឝរៈនលីខ្ដនដី។ 
សិលាទាងំរីននេះ   នរីលត្ិេះរេិះដឹងអរយិ 
ខ្មយរនានព្លននាេះអ ី  នលីខ្ដនដីោដំំណា។ំ 
ដផតិ្មានថាឝ យលររ់សព្ឝ  ររស់លទព្រលព្មទាងំឆ្យ  ំ
ន យីថាឝ យទាងំដណំា ំ  សនសផំាំសាសនាផង។ 
ដំណាមំានដូងសាវ   រង្វា ញថាជាចណំ្ង 
ចងធាប ក់្វរផធ្ម៌ផង  ោ៉ា ងចាស់ចផងនលីខ្ដនដី។ 

 ទី៣រឺសិលា   ចារកឹ្ថារជជកាលនន 

 ជ័យវរ យន័13ននាេះអ ី  ក្បុងខ្ដនដនីមត្ថនលព្ខ្វង។ 
 សិលាននាេះមានព្ីរ  មួយនៅទវីត្ថនលព្នវៀរ 

 ខ្ដលចារក្បុងនវលា   ឆ្ប លំាមំួយ ុក្សិររួន
14។ 
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 ជយ័វរ យន័ទី១ 
14

 ៦៦៤ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

10 
 

 ទីព្ីរវត្ថលាសាទ   ទីសាអ ងសាអ ត្ោ៉ា ងមាមំួន 
ន យីានចារតាមក្ផួន  ោ៉ា ងសំនួនភាសាខ្មយរ។   

 រឯីអត្ទន័យ   ចារនសចក្ថីជា ូរខ្  
 នលព្នវៀររញ្ជជ ក់្ខ្ដរ   នាមក្សលត្ខ្មយរជ័យវរ យន័។  
 លទង់មានលព្េះននលត្ថាវ   មានរញ្ជដ លរក្រកាន់ 

មានអបក្លាជញក្ណំាន់  នលីក្ដូចចនធនលីនវហា។ 
លទង់មានវរិយភាព្  លទង់មាននលរៀរដ៏អសាច ររ 
មានរុណ្ក្រណុា   វជិាជ ការនចេះទាងំអស់។ 
លទង់ានវាត្ទឹក្ដ ី  ខ្វងអននវលរងឥត្នខាច េះ 
មានភកិ្ខុជួយនលាស  ជួយរិត្នោេះរាល់រញ្ជា ។ 
ភិក្ខុននាេះព្ីរអងគ   ចំនណ្េះលត្ង់ពុ្ទនសាសនា 
មាននាមភាណុ្ណា  សងិាៈចារនព្ញនោយសីល។ 
សម័យននាេះលារ់ថា  ពុ្ទនសាសនានលរៀរដូចនិល 
រកី្សាយគ្នយ នមនធលិ  ក្សលត្មិនរលឹចូលរួសនរៀន។ 
រាជាមានសទាន    លទព្រនានានធ្ឝីជាទាន 
រលមុងវត្ថខ្ដលមាន  នភារធ្នធានមានឥត្មឝេះ។ 
សិលាវត្ថលាសាទ   ចារជាខាប ត្ោ៉ា ងជាក់្ចាស់ 

ឆ្ប ចំារក៏្ចំណាស់   នាលាមំួយ ុក្លាពំ្ីរ
15។ 

ចារលារ់នូវជំននឿ   ខ្ដលក្សលត្នជឿហា នព្ល ី
ចំន េះល  យណី្   រង្វា ញព្ីនហារាសាស្រសថ។ 
រង្វា ញទាងំតារា-   សាស្រសថផងណាោ៉ា ងជាក់្ចាស់ 
ជំនាញវទិាសាស្រសថ  ការង្វរចាស់រាជរណ្ឍិ ត្រ។ 

                                                 
15

 ៦៦៧ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

11 
 

ទី៤ រសឺិលា   ន យ្ េះលាសាទតានរៀម(តាគ្ន)ំព្ិត្ 

ក្បុងនមត្ថនសៀមរារឋតិ្  ចារឆ្ប ពំ្ិត្លាពំ្ីនៅមួយ
16។ 

សិលាននេះមានព្ីរ   មួយនៅទីនមទាឝ រមួយ 
សស្រសថឹត្ជាជនំួយ   ចារខ្ត្មួយព្ីររនាធ ត់្។ 
រមីួយនទៀត្ននាេះណា  ានឆ្វ ក់្ចារនលចីនរនាធ ត់្ 
ជាខ្មយរឥត្មានភាវ ត់្  រារ់រនាធ ត់្សាមសិរលា។ំ  
ឆ្វ ក់្នៅនមរញ្ឈរ   ទាឝ ររវរខាងត្ផូងចា ំ
ចារក្សលត្លរងរលវ័ងេ  នជឿជាក់្ខាវ ងំពុ្ទនសាសនា។ 
ចារព្ីការក្សាង   ោ៉ា ងសអិត្សាអ ងន ធ្ិសត្ឝថាវ  
អវនលានក្សា-   សឝរៈណាទុក្រូជា។  
ដូនចបេះនយងីនឃញីថា  រាល់សិលាសទិត្នៅនា 
នររភបំនចនឡា   សនងខរថាមានរ៉ាុនណ្តេះ។ 
នរីនលីក្លក្ខណ្ៈរមួ  នយងីរលងួមឱរឆ្រ់នចេះ 
ជារីោ៉ា ងដូនចបេះ   ង្វយចានំចេះង្វយក្ត់្លតា។ 
ទីមួយអត្ទន័យ   ចារនសចក្ថីនលីន តុ្ការណ៍្  
ជំននឿនិងសាទ រនា   អឝីផងណាចារកឹ្ទុក្។  

 ទី២អត្ទរូរ   ៣ជំពូ្ក្ជាទំនុក្ 
 នផថីមលារ់នព្លចារទុក្  ជាទំនុក្នននវលា។ 
 រឯីត្ួនសចក្ថ ី   ចារលក្នលព្ីរញ្ជជ  
 ររស់ក្សលត្នានា   ឱរសាងជានទវោឌ ន។ 
 និងចារព្ីរំនិត្   ព្ីទឹក្ចិត្ថខ្ដលក្សលត្ាន 
 សនលមចផលរ៉ាុនាយ ន  ជាត្ឹងតាងននការលរង។ 
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 ៧៩១ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

12 
 

 នៅនសចក្ថីរញ្ច រ់   ចារលារ់សព្ឝកុ្សលផង 
 ឧទធិសោ៉ា ងចាស់ចផង  កុ្សលផងសូមនក្ីត្មាន។ 
 មវេះចាររណាឋ សា   និងមវេះចារក្ថីលព្មាន 

សូមឱរក្មយរំ ន   នលីជនឃ្លវ ននលាយ ភត្ណាា ។  
ទី៣ អត្ទរស   ត្នមវនឆ្ភ េះនលីរញ្ជា  
ជីវតិ្និងសាសនា   ទាងំក្សលតានិងលរជា។ 
ត្នមវខ្ដលសំខាន់   នផ្លថ ត្ជាក់្សាន់នលីក្មយនព្ៀរ 
រណាថ សានានា   ជានវរាអចឆរយិ។៍ 
សូមចរ់សម័យ២   ចូលនាទីសម័យងយ ី  
សម័យអងគរនន   ជនលរុសលសីជាជាត្ិខ្មយរ។   
នាលារំីរយព្ីរ   ជ័យទ២ីវរ យន័ខ្មស 
លទង់នរៀរលរនទសខ្មយរ  ឱរលរួលខ្លរលអលរនព្។ 
ដផតិ្មុនសម័យននេះ  ខ្មយរលត្ូវរិេះាត់្រាល់អឝ ី
វរផធ្ម៌លរនព្ណី្   ជាឝ ខ្ក្នមនងិលត្ួត្លតា។ 
ជ័យវរ យន័ទ២ី   ក្សលត្សំភីដ៏អសាច ររ 
រនំោេះខ្មយរន យីណា  ខ្លរលាណ្លាសម័យមាស។ 
ចារ់ព្ីរជជកាលលទង់  ខ្ក្ទលមង់ោ៉ា ងឱភាស 
ទាងំក្សលត្លរជារាស្រសថ  នាឱំភាសអក្សរសាស្រសថ។ 
ទិដឌភាព្អក្សរសលិផ ៍  គ្នយ នមនធិលរង្វា ញចាស់ 
អត្ទរទអក្សរសាស្រសថ  ចារជាក់្ចាស់នលីផ្លធ ងំងយ។ 
នយងីនៅថាសិលា  ចារកឹ្ចារជារនថ 
មវីខ្វងចារនលីងយ   កាត់្លតាត្រាល់ន តុ្ការណ៍្។ 
មវេះក្ត់្លតានៅនា    នឹងនមទាឝ រងយសលិា 
នៅក្លមាលងយោ    ឬក៏្ចារនលីអឝីនផសង។ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

13 
 

នរខ្ចក្អក្សរសាស្រសថ  អងគរចាស់មិននលងនធ្ង 
ជារីខ្ផបក្នផសងៗ   ខ្ចក្តាមនលព្ងសត្វត្ស។ 
ខ្ផបក្ទី១ចារ់ព្ី    សត្វត្សទលីារំនួព័្ទន 
ដល់ទដីរ់សត្វត្ស  ព្ិត្នទៀងទាត់្នោយកាត់្លតា។ 
នលរីនលចីនជាសំស្រសេតឹ្  សរនសីរព្ិត្ព្ីនចសាឋ  
នត្ជៈារមីតា   ដ៏ខាវ ងំកាវ អទិនទព្។ 

 រភីាសាខ្មយរវញិ   នលរីលរិញៗទុក្ឱរនសព្ 
 ក្ត់្ន យ្ េះកុ្ឱំរនលរ  ាត់្លគ្នន់នលក្រភាសាខ្មយរ។ 

ខ្ផបក្ទី២វញិណា   នរចាត់្ថាអក្សរខ្មយរ 
រកី្ដុេះោលផងខ្ដរ  ានលរួលខ្លរោ៉ា ងសគុសសាគ យ។ 
ព្សីត្វត្សទ១ី០-   ១២ សព្ឝឥត្រាយមាយ 
ក្សលត្មានារមីវាយ  វាត្ទូលាយលព្ំខ្ដនខ្មយរ។ 
អក្សរសិលផន៍ព្លននាេះ  ានទមវុេះនោយលរលួខ្លរ 
ជាចមាវ ក់្ឥត្នលា   និទានខ្មសលទនិល  យណ៍្។ 
រខី្ផបក្ទ៣ីផង   ខ្ចក្ចាស់ចផងឥត្លាក់្នលៀម 
សត្វត្ស១៣ នទៀង  ន យីត្នរៀងនៅ១៤។ 
នព្លននេះងយឥទនិព្ល  ខ្មយរវលិវល់នោយសារក្ផួន 
សលត្ូវនសៀមនិងយួន  វារុក្រួនវាយលរហារ។ 
នោយសារខ្ត្សស្រង្វគ ម  ខ្ដលទស្រនាធ នោ៉ា ងខាវ ងំកាវ  
ខ្មយរលទុឌនលទាមផងណា  សូមផចីារអក្សរសិលផ។៍ 
នៅក្បុងរំខ្ណ្ងខ្ចក្  ជារីខ្ផបក្មិនមនធិល 
លក្ខណ្ៈអក្សរសិលផ ៍  នមីលនព្ចព្ិលមានព្ីរោ៉ា ង។ 
មួយសិលាចារកឹ្   ភារនលចីនព្ិត្ចារសអិត្សាអ ង 
ជាសំស្រសេឹត្មួយោ៉ា ង  រឯីមា៉ាងចារជាខ្មយរ។ 
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ចំខ្ណ្ក្អត្ទរទ   ចារ យត់្ចត់្ជា ូរខ្  
នលីខ្សផក្សត្ឝផងខ្ដរ  ចារព្ីខ្មយរនោយក្ត់្លតា។ 
ចំន េះនគ្នលអត្ទរទ  នលចីនក្ំណ្ត់្ព្ីសាសនា 
ល  យណ៍្នងិពុ្ទនផងណា  ខ្ត្អបក្ចារង្វក្រនថិច។ 
ង្វក្រក្មនុសសនិយម  មិនលំៗរញ្ជូលលផចិ 
នជឿននលឿននិងក្លក្ិចច  មានជានិចចក្បុងសាប នដ។ 

 រង្វា ញភាព្អង់អាច  ភាព្មិនខាវ ចសលត្ូវនវ ៉ា 
 លរយុទនយក្ជាញជ័យ  ក្ិត្ថិលផជីាវរីៈ។ 

រង្វា ញក្ថីរនំភីរ   ខ្ដលនយងីនទីរទទួលជាក់្ 
ានឈបេះឥត្នលៀមលាក់្  ភសថុតាងជាក់្នទព្លរណ្ម។ 

 រង្វា ញជីវភាព្ព្ិត្  ឥត្លរឌិដឌនោយនរៀរច ំ
 ក្សាងសងគម  ំ   និងនរៀរចំទីលក្ុងងយី។ 
 រង្វា ញនូវទមាវ រ់   ខ្មយរកាន់ខាជ រ់លរនព្ណី្ 
 រង្វា ញរាល់អឝីៗ   ខ្ដលលាញលផនីលដីីខ្មយរ។   

អត្ទរូរខ្ចក្ជារ ី   នផថីមនសចក្ថីត្រួខ្ងា 
នសចក្ថីរញ្ច រ់ខ្ដរ   ចារ ូរខ្ ឥត្ចននាវ េះ។ 
នសចក្ថីនផថីមរញ្ជជ ក់្  នាមជាក់្លាក់្ជាររស់ 
អបក្និព្នននោយនសាយ េះ  លារ់ទាងំអស់ព្ីឆ្ប ចំារ។ 
ភារនលចីនលារ់សក្ៈ  ព្ីសក្រាជមហា 
នក្ីត្នលកាយពុ្ទនស័ក្ណា  តាមចាថំាលាមំួយរយនមម។ 
ន យីចារសរនសីររុណ្  ដ៏នលីសលន់ននារម ី
វសិណុឥសូរនងវ   លព្ យលរនព្និងនទវតា។ 
ត្ួនសចក្ថីរក្លសាយ  អភិលាយរាល់រញ្ជា  
សំខាន់នៅក្បុងការ  លរងរោឌ ជួរលរទេះ។ 
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ររីញ្ច រ់នសចក្ថ ី   រង្វា ញក្ថីឧទធសិលេះ 
សុំឱរកុ្សលឈបេះ   ន យីានព្េះររនលាក្។ 
និងោក់្រណាឋ សា  ដល់ជនណាខ្ដលនសាយ ក្នលគ្នក្ 
រំផ្លវ ញនទវោឌ ននលាក្  គ្នយ នជ័យនជារនឹងជួរនលគ្នេះ។ 
ខ្ត្សូមរញ្ជជ ក់្ថា   សិលាចារមិនលារ់ន យ្ េះ 
អបក្និព្នននទននាេះ   នល េះអបក្ននាេះគ្នយ នឋានៈ។ 
មា៉ាងនព្លនសថចរញ្ជជ   រឺមវួនគ្នប មនិហា នោក់្ 
ខាវ ចអារ់នក្រ ថ ិ៍យសសក្ថ ិ  មិនហា នោក់្នគ្នរព្នសថច។  
ខ្ត្នរីមានរញ្ជជ ក់្   រឺរូរអបក្ឋានៈោច់ 
ដូចជារាជលរូនសថច  រាជរុនរា ទីលរឹក្ា។  

 រអីបក្និព្ននលផ ី   មានសាប នដសរនសរចារ 
 មានន យ្ េះោ៉ា ងចាស់ការ  ន យីនមមរាានសាគ ល់ជាក់្។ 
 ទី១ររឺណ្ឍិ ត្   សវិនសាមព្តិ្រឺជាអបក្ 
 នចេះដឹងក្ផូនចារ់ជាក់្  មនថនលៅរាក់្ក្បុងសាសនា។ 
 នលាក្ខ្លរនរឿងភារត្ៈ  នលាក្នចេះជាក់្វជិាជ ការ 
 ក្ផួននវយាក្រណ៍្ណា  លព្មទាងំចារសិលាផង។ 
 សលិាក្នណាឋ លនដមី  សរនសរនផថីមោ៉ា ងចាស់ចផង 
 សរនសីារមផីង   ក្សលត្លររ់លរងនលីខ្ដនដី។ 
 នាមឥស្រនធវរ យន័   លទង់នេងីកាន់មានារម ី
 មានឫទនិនលីខ្ដនដ ី  សលត្ូវមយីខាវ ចនចសាឋ ។ 
 លទង់មានក្តិ្ថលិផ ី   ជាក្សលត្ងឝសីស្រង្វគ មណា 
 ន យីលទង់ានសាងលា-  សាទន យ្ េះ ារង លព្េះនគ្ន។ 
 សិលាព្ងនក្ងក្ង  នលៅររងននលព្េះនគ្ន 
 នលីរូខ្លនផង់ផូរ   ឆ្ង យលព្េះនគ្នរីរយខ្ម៉ាលត្។ 
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 សិលាចារកឹ្ននេះ   នលាក្លត្ិេះរេិះឆ្វ ក់្ព្ីរខ្ផបក្ 
 នលីនមទាឝ រខាងខ្រ៉ាក្  ត្ផូងលអឯក្និងខាងនជងី។ 
 ខាងត្ផូងចារសំស្រសេឹត្  ខាងនជីងព្តិ្ចារខ្មយរនយងី  
 នរីរារ់ខ្ផបក្ខាងនជីង  ខ្សលារំួនរនាធ ត់្ជាក់្។ 

រខីាងត្ផូងវញិណា  រារ់ចាស់ការជួរជាក់្លាក់្ 
 ខ្សសិរលារំីជាក់្  លារ់ព្ីអបក្និព្ននថា។  
 សវិនសាមជាលរូក្សលត្  សរនសីរកាថ ត់្អងគក្សលតា 
 សរនសីរមវួនផងណា  លរូក្សលតាដ៏លាញលផ។ី   
 រណ្ឍិ ត្រូរននេះណា  នៅជ័ោស្រនាធ ធ្រិត្ ី
 លត្ូវជាក្សលត្មានន   មាតានងវជ័យទ២ី។ 
 លរូនលាក្នាមភរ-  វត័្រសុ្រនធនចេះអំព្ ី
 អក្សរសាស្រសថរមភីរ   ត្មក្ព្លីរសូងេរៈ។ 
 សិលាននេះានចារ  នាឆ្ប លំាក្ដនៅស័ក្ 

លារំីចិត្លារំី
17ជាក់្  ធាវ ក់្ដល់លារំីខ្រ៉ាត្មភលិ

18។ 

ទី២រឺរណ្ឍិ ត្   យត្ិ
19 ព្ិត្ឥត្មនធិល 

លាជាញ លអដូចនិល   នរីនព្ចព្លិនឹងនឃញីថា។ 
នលាក្ជាអបក្លាជញលផ ី  លត្ូវក្សត្សនងវលររល់ឋា- 
ននថរសងឃរាជ ណា  លរងវត្ថវា៉ា ឥស្រនាធ លសម។ 
 

                                                 
17

 ៨៧៨ 
18

 ៨៨៧ 
19

 យតិ្អមរភាវៈ  Pandita Yati Amara Bhava   
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នលាក្ាននិព្ននចារ  នលីសិលាភបាំយង័គ 
ចារសរនសីរព្ីអងគ   លព្េះផូរផង់រឺឥសូរ ។ 
ន យីសំរងួសលងងួ  នោយរួងសួងសុជំួយរថូរ 
ក្ថីទុក្ខមានខ្  ូរ   មក្អមផូរក្ថសុីមសានថ។   
ទី៣រណ្ឍិ ត្លអ   ទវិាក្រព្នីដីមោន 
នចេះនលត្នវទចណំាន  ន យីនលាក្ានចារសលិា។ 

ន យ្ េះលាសាទក្ពំ្សឹ  នាលរិសថស័ក្ទីដរ់
20ណា 

ក្បុងរាជននក្សលតា   រាជសិ្រនធវរ យន័១។  
ចារសរនសីរារម ី  លព្េះនររត្ីជារុលត្លត្ួយ 
រាជិស្រនធទ១ី   ជាជំនួយននរិតា។ 
រឺនាមជ័យវរ យន័   ទី៥កាន់លរងលត្ួត្លតា   
រនថព្ីរតិា   ោ៉ា ងហានកាវ យូរលកាស់នលក្21។ 
រណ្ឍិ ត្ទវិាក្រ   ានសាទរព្ីក្សលត្នងវ 
លព្មនលីក្រាជរុលត្ ី  ឥស្រនធលក្សជីាភរោិ។ 
សិលាននេះរក្នឃញី  ជារំន ញីសទតិ្នៅនា 

ឃុោំង លព្េះវហិារ22  ខាងត្ផូងនាភបំសណ្ឋ ក្។ 

នឃញីនោយា៉ា ត្ម៉ាង់នទរ23  ជាសាសន៍នរមំលររ់លចក្  

                                                 
20 ៩៤៤-៩៦៨ 
21

 ៩៦៨-១០០២ 
22

 ពី្មុននមត្ថមវូនលព្ 
23

 H.Parmentier នាខ្មឧសភា ឆ្ប ១ំ៩២៩ សទិត្នៅឃុោំង(មវូនលព្) ចំង្វយ១៦ រ.ម នាខាងត្ផូងភបំ
សណ្ឋ ក្ រឺ ៧ រ.ម ពី្ជានល់សរ និង ២៥ រ.ម ពី្នកាេះខ្ក្រ។ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

18 
 

លសាវលជាវមិនខានមក្  ទុក្ជាលចក្ការសិក្ា។   
ទី៤ក្វសិ្រនធៈ   អបក្លាជញមាប ក់្រាជរក្សលតា 

សូររទី១
24ណា   ន យីក្សលតាផថល់ឋានៈ។ 

ជាទីលរឹក្ាផ្លធ ល់   នៅរនាធ ល់ោ៉ា ងនសាយ េះសយ័លរ 
នចេះរមភីរឥត្អាក់្   សមឋានៈនសថចលរទាន។ 
នលាក្ានចារសិលា  លាសាទខាប ជារនរៀន 
សរនសីរក្សលត្ហាវហាន  សឹក្សស្រង្វគ មចាំងមិនខាវ ច។ 

សិលាននេះជានក្រ   នអម៉ាូននញ៉ា25 ជាអបក្លាជញ 
រុក្រក្នោយឥត្ខាវ ច  ោ៉ា ងអង់អាចទុក្សិក្ា។ 

 ទី៥ភូនរស្រនធៈ   អបក្លាជញមាប ក់្លផអីសាច ររ 

 ក្បុងរជជកាលក្សលតា  ជ័យហានកាវ ទ៧ី26។ 
 នលាក្លត្ូវក្សលត្ខ្ត្ងតាងំ  ជាអបក្ខាវ ងំឥត្មានព្ីរ 
 លរងអបក្លាជញមូលមីរ  មាននាទីនៅលក្មលផ។ី 
 ដផតិ្នលាក្ាននចេះចាស់  នីត្ិសាស្រសថនិងអឝីៗ 
 ខ្ដលជារមភីរលផ ី   និងនលាក្នលចារសិលា។ 
 ន យ្ េះថាលាសាទរ  សរនសរលទសរនសីរមហា 
 ក្ិត្ថិរុណ្អងគក្សលតា  លព្េះមហាវរីក្សលត្។ 
 ទី៦ជាក្សលត្ ី   មានលព្េះទ័យជួយខ្ចងចាត់្ 
 ផថល់លរឹក្ាដល់ក្សលត្  ជួយខ្ចងចាត់្ក្ចិចរោឌ ។ 
                                                 
24

 សូររវរ យន័ទី១(១០០២-១០៥) 
25

 Aymonier  
26

 ជយ័វរ យន័ទី៧(១១៦២-១២០១) 
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 នាមឥស្រនធនទវ ី   អរគ27ទី២ក្សលតា 

 ជ័យ៧28ផងណា   លទង់នចេះការសព្ឝទាងំអស់។ 
 នចេះខាងអក្សរសាស្រសថ  វរផធ្ម៌ចាស់ឥត្ចននាវ េះ 
 សិលផៈនលាខ នទាងំអស់  លទង់សយ័លរនសាយ េះក្បុងចនិាថ ។ 

ជាអរគសានូរត្ទមម   ដ៏ឧត្ថមពុ្ទនសាសនា 
 លទង់រនងេីត្សាលា  ថាប ក់្សិក្ានៅជាន់មភស់។ 
 លទង់ានចារសិលា  នៅលាងគលាដ៏មានយស 
 ភិមានអាកាសមភស់  ចារព្ីន យ្ េះជ័យនទវ។ី 
 ជាលព្េះរាជក្នបិោឌ    ដ៏អសាច ររឥត្មានព្ីរ 

 កាលលទង់មានជីវ ី  នសាយ េះព្លី
29នឹងក្សលតា។ 

 រណ្ឍិ ត្ទ៧ី   ន យ្ េះនោរសីឝរៈណា 
 ជាលរូដ៏នងវថាវ    ននក្សលតាសូររវរ យន័។ 
 នលាក្ានចារសិលា  តាខ្ក្វលាសាទសំខាន់  
 នលីនគ្នរុរៈកាន់   ចារជាក់្សាន់នៅនមទាឝ រ។ 
  

                                                 
27

 អរគមន សី 
28

 ជយ័វរ យន័ទី៧ 
29

 ព្លីមាន៥ោ៉ា ងរឺ ១- ញតិ្ព្លី ការសនស្រង្វគ េះញតិ្; ២- អតិ្ងិព្លី ការទទលួនភញៀវព្នវឺ; ៣- រុព្ឝនរត្
ព្លី ការនធ្ឝីទានឧទធិសផាយចំខ្ណ្ក្រុណ្រចំន េះនៅអបក្ខ្ដលខ្ចក្ឋាននៅកានរ់រនលាក្មុនៗន យី; 
៤- រាជព្លី ការទទលួភារៈកិ្ចចការរាជការមានរងព់្ននោរសយួអាការជានដីម; ៥- នទវតាព្លី ការផាយ
ចំខ្ណ្ក្រុណ្រចំន េះព្កួ្នទវតា តាមលទនិពុ្ទនសាសនា ឬរូជាវត្ទុនផសងៗមានាយចំណី្ជានដីមចំន េះនទវ
តាតាមលទនិដនទនលៅពី្ពុ្ទនសាសនា។ 
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ទី៨ននាេះណា   សវិាចារររណ្ឍិ ត្នា 
 រជជកាលនសថចខ្ក្ផរគ្នប   ព្ីរអង្វគ រនននចសាថ ។ 
 ជ័យវរ យន័ទ៥ី   ត្រលវ័ងេដល់ក្សលតា 
 សូររទ១ី ណា   សិវាចាររព្ីររជជកាល។ 
 នលាក្ក៏្ានចារ់ចារ  នលីសិលាតាខ្ក្វថាប ល 
 សរុរទាងំអមាល  មានលរមាណ្លាពំ្ីរជាក់្។ 
 សិលាទាងំលាពំ្ីរ   អបក្ចារព្ីរោ៉ា ងជាក់្លាក់្ 
 នលាក្នោរសីឝរៈ   ចារនគ្នរុរៈទិសខាងនក្ីត្។ 
 រនីលាក្សវិាចាររ   សរនសរចារោ៉ា ងលអនឆីត្  
 ជាសំស្រសេឹត្ក្ំនណី្ត្  ភាសានឆីត្ក្បុងរុរ។ី 
 សូមរញ្ជជ ក់្ផងថា  អបក្លាជាញ មនិលារំ ី
 ការព្ិត្អបក្មានងឝ ី  ចារនសចក្ថីមាននលចីនណាស់។ 
 នរីរារ់ជាចំននួ   ឱរមាមំួនានជាក់្ចាស់ 
 សម័យអងគរចាស់   មាននលចីនណាស់ខ្ដលចារកឹ្។ 
 មានជាង៣០០ជាក់្  ពុ្ំជាក់្លាក់្អបក្ចារកឹ្ 
 វាព្ិាក្រក្ព្ិត្   ន យ្ េះរណ្ឍិ ត្ខ្ដលានចារ។ 
 នលៅព្ីននាេះនឃញីមាន  ចាររនរៀនជានរឿងណា 
 រាមនក្រ ថ ិ៍នលត្ភូមិណា  ជាសាស្រសាថ ដល់សព្ឝនងង។ 
 ចរ់សម័យអងគរ   នឹងរនថសម័យងយ ី
 នលកាយអងគរសម័យ  នឹងលក្នលចូលលខ្ងឝក្។ 
 នៅសម័យននេះណា  អត្ទរទចារហាក់្ដូចខ្រវក្ 
 អបក្និព្ននង្វក្ខ្រក្  រក្ភាព្ខ្រវក្ក្បុងសាប នដ។ 
 ដផតិ្អបក្និព្ននយក្  ន តុ្ការណ៍្មក្រិត្កានេ 
 រខ្នទមក្ថីលសនម   តាមអត្ទន័យននសាសនា។ 
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 នយងីាននឃញីជាក់្ចាស់ មាននលចីនណាស់ជាសិលា 
 និងមានជាសាស្រសាថ   ខ្ដលខ្ចងចារចងអឝីៗ។ 
 រសីាស្រសាថ ទាងំននាេះ  នមីលឱរលុេះខ្ចក្ជារ ី

សាស្រសាថ នទសន៍លរិមលរិយ  ខ្លផងថាវ នងវសាស្រសាថ ក្ផួន។ 
ចំន េះសាស្រសាថ នទសន៍  សលមារ់នទសន៍ទូនាយ នមវួន 
រឯីសាស្រសាថ ក្ផួន   រឺជាក្ផួននមីលត្លមា។ 
ចំខ្ណ្ក្សាស្រសាថ ខ្លផង  ានចារខ្ចងលររ់ន តុ្ការណ៍្ 
ចងជានរឿងមវឹមសារ  ឬនៅថានរឿងលរនលាម។ 
នរឿងមវេះខ្លជក្ទឹក្ដ ី  នរឿងមវេះនលជាចនង្វេ ម 
រង្វា ញអារមនហាង  ជាចំនណាមមនថវជិាជ ។ 
នរឿងមវេះនចេះនហាេះន រី  ឬក៏្នដីរនលីរង្វគ  
នរឿងមវេះក៏្ព្ណ៌្នា   នរឿងនានាក្បុងនលាកា។  
រឯីនរឿងមវេះនទៀត្   ក៏្នលនឆវៀត្នផ្លថ ត្សាសនា  
ន យីមវេះរង្វា ញថា  នរឿងសាស្រសាថ មានក្មយនព្ៀរ។   

 នលៅព្ីសាស្រសាថ រ ី   អបក្លាជញនលចារវជិាជ  
 ចងជាចារ់នានា   ឱរលរជាាននគ្នរព្។ 
 ខ្ត្រួរឱរនសាក្សាឋ យ  ចារ់ទាងំឡាយនលចីននលសីលរ់។ 
 លត្ូវានាត់្នសធីលររ់  នោយរលុរត្ផតិ្នវលា។ 

រមីវេះលត្ូវរង់ាត់្   ឬរសាត់្កាលមានលគ្ន 
សស្រង្វគ មព្ួក្នានា   ខ្ដលជាមារ វ្ នទឹក្ដី។ 
មានទាងំយួននងិនសៀម  ខ្ដលទស្រនាធ នយក្អឝីៗ 
ខ្ដលមានក្បុងទកឹ្ដ ី  នរលក្នលលាក់្រំព្ួន។ 
អត្ទរទមវេះនៅសល់  ដផតិ្ត្មេល់ជាចារ់ក្ផួន 
ក្បុងអារាមមាមំួន   សងឃសំនួនជួយរក្ា។ 
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សម័យលខ្ងឝក្ននាេះ  ខ្សឝងឱរលុេះនឹងនឃញីថា 
សល់សាប នដមួយចារ  សល់សាប មសាប ឱរដឹងផង។ 
សាប នដជាក្ំណាព្រ  ក្វខីារនោយអនធង 
ឱរចង់អានក្នវង   នាមអបក្រ៉ាងក្វនីឆបីម។ 
សាប នដននាេះមានន យ្ េះ  ោ៉ា ងព្ីនរាេះោ៉ា ងសនមផមី 
នលផកី្អងគរលផនីឆបីម  ខ្ត្ងចារ់នផថីមនទព្និទាន។ 
ចំន េះឆ្ប ខំ្ដលចារ  អបក្សិក្ាថាមនិនទៀង 
លត្ងឹង្វអេះអាងភាវ ម  នរឿងននេះមានឆ្ប ខំ្ដលចារ។ 

ដរ់លានំៅលារំី
30  ជាឆ្ប នំនចារសាស្រសាថ  

 ឯលធីាមនត្ងថា   ឆ្ប ខំ្ដលចារមុនឆ្ប នំនេះ។ 

 ដរ់រួននៅលារំី
31  នរីរិត្មយីនោយលត្េិះរេិះ 

មុន១០០ឆ្ប នំនេះ   រួរលត្ិេះរេិះព្ិចារណា។ 
រឯីនលាក្ញ៉ាុក្ខ្ងម  ានរខ្នទមរក្លសាយថា 

 នោយខ្ផអក្នលីវាចា  នផថីមអក្ខរាានរញ្ជជ ក់្។ 
 នាសារសរ់នសនោឌ   ឯក្រញ្ច នទាននស័ក្ 
 សនសាត្ឋមំជាក់្   វក្នក្សលត្វវិឌណនំ។ 
 នលាក្រក្លសាយរញ្ជជ ក់្  ឯក្រញ្ច នទានសាត្ថម ំ

 លត្ូវមហាសក្រាជចា ំ  ឆ្ប ដំរ់លានំមម32លរនព្។ 

                                                 
30

 ១៥៩៨ 
31

 ១៤៩៨ 
32

 ១៥២០ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

23 
 

 លត្ូវលរិសថសក្រាជឆ្ប  ំ  មួយ ន់លានំៅលារំី
33  

 ពុ្ទនស័ក្ដរ់លានំមម34   រូក្៧៨35 នឃញីឆ្ប ជំាក់្។ 
 រនីលាក្សុមមមូ   ានរន់រូរនិងរញ្ជជ ក់្ 
 ញ៉ាុ ក្ខ្ងមពុ្ំជាក់្លាក់្  ដផតិ្រញ្ជជ ក់្នងឹភួងននួ។ 

មានវក្ចតាឝ ស័ក្36  វក្ឆស័ក្37មិនរំព្ួន 

 វក្អដឌ38  ំួន   តាមភួងនួនគ្នយ ននក្សលត្។   
 រវីក្សលមិទនស័ក្   លត្ូវលរិសថស័ក្ដ៏មធ្រត័្ 

 ឆ្ប សូំនរលារំី
39ថាឝ ត់្  ភួងនួនកាត់្មិនលត្ូវឆ្ប ។ំ   

 រណាថ ឆ្ប ទំាងំរួន   រិត្មួនងួនមានខ្ត្ឆ្ប  ំ

 មួយរឺមួយ ន់លា-ំ  មួយរយលារំី
40 ជាសាប ម។ 

  
 
                                                 
33

 ១៥៩៨ 
34

 ១៥២០ 
35

 ឃួន សុមមមូ នលផីក្អងគរវត្ថ ភបំនព្ញ ឆ្ប ១ំ៩៧១ ទំព្រ័៣។ 
36

  រ.ស. ១៥៧២ លតូ្វនឹងឆ្ប វំក្ ចតាឝ សក័្។ 
37

 រ.ស. ១៥៧២ លតូ្វនឹងឆ្ប វំក្ ចតាឝ សក័្។ 
38

 រ.ស. ១៥៩៦ លតូ្វនឹងឆ្ប វំក្ អដឌស័ក្។ 
39

  ១៦០៨ 
40

  ១៦០៨  
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ខ្ដលលត្ូវនឹងមហា-  សក្រាជចារដរ់លាសំាម41 
ឯក្រញ្ច លត្ីស-   លមិទនិជួសសនសាត្ថម។ំ 
តាមញ៉ាុក្ខ្ងមរក្លសាយ  អធ្ិរាយសនសាត្ថម ំ
លត្ូវជាសូនរតាមចា ំ  សឧត្ថមំមភស់នសយមីួយ។ 
ដូនចបេះនរីនយងីយក្  មួយមក្ស ក្រូក្ជនំួយ 

នសយីដរ់លាសំាមមួយ42  ឆ្ប ខំ្ត្មួយនឹងលរសិថស័ក្។ 

មួយ ន់លាមំួយរយ  សូនរលារំួន43ោ៉ា ងសចចៈ 
សទិត្ក្បុងឆ្ប វំក្ហាក់្  រកាោក់្លត្ូវទំនង។44 
សរុរសុមមមូ   នលាក្រិត្រូរអេះអាងផង 
នលផកី្អងគរអបក្រ៉ាង  ានចងលក្ងឆ្ប នំនាេះឯង។ 
ចំខ្ណ្ក្សាវរសនៅ  ថាចារនៅសត្វត្សខ្សឋង 

ទីដរ់លាពំ្ីរខ្ចង   ឆ្ប ជំាក់្ខ្សថងដរ់លាមំួយនមម45។ 
នលាក្លសីថាដូនចបេះ  ដផតិ្នលាក្នចេះនលរៀរសមថ ី
ភាសាវទិានន   និងលក្នលនលរៀរសំនណ្រ។ 

                                                 
41 ១៥៣០(រ.ស. ១៦០៨ លតូ្វនឹង ម.ស. ១៥៣០ “ ឯក្រញ្ច លតី្សលមិទនិ ” ឬ “ ឯក្រញ្ច តិ្សលមិទនិ ” នរី 
សនសាត្ឋមំ លតូ្វជា”សូនរ”  
    តាមនលាក្ ញ៉ាុ ក្ ខ្ងម ននាេះ នយងីអាចជំនសួ “សលមិទនិ ” និង “សនសាត្ឋមំ ”ានខ្ដរ “ឯក្រញ្ច តិ្ សនសា
ត្ឋមំ ”។) 
42

 ១៥៣១ 
43 ១៦០៩ 
44

 ឃួន សុមមមូ នលផកី្អងគរវត្ថ ភបំនព្ញ ឆ្ប ១ំ៩៧១។ 
45

 ១៦២០ 
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រនីលាក្ឃងី ុក្ឌ ី  មំសំភីរតិ្រេិះនរ  
នលផកី្អងគរសរនសរ  ជាសំនណ្រលព្េះសុរនន។ 
ចំន េះកាលតាក់្ខ្ត្ង  ានចារខ្ចងព្ីនព្លមុន 
សំនណ្រលអនព្ក្ព្ន់  នាសត្វត្សដរ់លារំួន។   
នលផកី្អងគរននេះណា  ជាសាស្រសាថ លអមនួធ្ួន   
ជាក្ំណាព្រ  ំនួ  ខ្ត្ងតាមក្ផួនននរទកាព្រ។ 
មានរទលព្ យរីត្   ព្ំននាលព្ិត្ននក្ំណាព្រ 

និងកាក្រត្ិខាប ត្   មានវរគកាព្រលាខំ្សរួន46។  
រចីំណុ្ចព្ិនសស   អបក្រ៉ាងនចេះខ្ត្ងតាមក្ផួន 
ឱរនលផកី្លផ ី ួំន  រឺអលងួនអបក្ានអាន។ 
ឱរនសផយីព្ីទុកាខ    អារមយណ៍្ថាវ ានលសាក្លសានថ 
ទុក្ខនសាក្អាំ៉ា លមា៉ា ន  ានលសាក្លសានថព្ចីិនាថ ។ 
រឯីអត្ទន័យ   អបក្ា៉ា ងនលនលកី្ផងណា 
រុព្ឝន តុ្សាងលាងគលា-  សាទសិលាននអងគរ។ 
នរៀររារ់សលមស់ឯក្  លអចខ្មវក្ននផ្លធ ងំងយ 
នលីក្រនថុររញ្ឈរ   រងឹមាលំអរារ់ ន់ឆ្ប ។ំ 
នរៀររារ់នសធីទាងំអស់  ភាព្ឥត្នខាច េះក្ពូំ្លលា ំ
ចមាវ ក់្គ្នយ ននលរេះលសា ំ  សទិត្យូរឆ្ប គំ្នយ នរូផធឹម។   
ក្បុងន័យផថល់ត្នមវ   អងគរនងវមភស់លត្ដឹម 
លរជាជាត្ិសងឃមឹ   រស់រ៉ាលរិមក្បុងរោឌ ។ 
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26 
 

រណ្ឋុ េះទឹក្ចតិ្ថខ្មយរ   លសឡាញ់នងនូវលាងគលា 
មរត្ដ៏នងវថាវ    ខ្ដលជាសាប នដមនុសសព្ិត្។ 
សាច់នរឿងនរៀររារ់ថា  វងសអសាច ររខ្ដលននរនិត្រ 
នឹងទ័យវត្រសីបទិន   មានរុលត្ព្ិត្មយួអងគណា។ 
នាមលព្េះនក្តុ្មាលា  ន យីលទង់ជារុលត្ចលកា 
លព្េះឥស្រនធនលីនវហា   ព្ីមុនណាកាលអត្ីត្។ 
នោយការនឹក្អានឡាេះ  លទង់ក៏្ចុេះមក្ជួរព្ិត្ 
នាយំក្រុលត្ព្សិិដឌ  នៅននរនិត្រឋានលព្េះអងគ។ 
ខ្ត្នោយសារក្វិនមនុសស  លព្េះនផសងននាេះក៏្ពុ្ំចង់ 
ឱររុលត្ននលព្េះអងគ   រស់នៅលត្ង់ជិត្លព្េះឥស្រនធ។ 
នទវតាទាងំអស់ននាេះ  ត្លមង់នឆ្ភ េះគ្នល់អលមិស្រនធ 
ដផតិ្ឈកឺ្ាលនល េះក្វិន  ព្ួក្លទង់មិនអាចលទាាំន។ 
លព្េះឥស្រនធលទង់យល់លព្ម  តាមសណូំ្មអមាលមា៉ា ន 
នៅរុលត្មក្ជួរថាេ ន  ចុេះចាក្ឋានវលិលត្េរ់។ 
នោយរុលត្នឹក្លសនណាេះ  ន យីអានឡាេះលាសាទសព្ឝ 
លព្េះឥស្រនធចតិ្ថពុ្ំសងរ់  មុនលត្េរ់ឱររុលត្នលជីស។ 
លាសាទខ្ដលនព្ញចតិ្ថ  រិតាព្ិត្ឥត្ជំនទីស 

ន យីលទង់ក៏្នលជីសនរសី  យក្លាសាទនព្ជជយនថរត្ប47។  
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លព្េះឥស្រនធផ្លគ រ់ចិត្ថរុលត្  ឱរវសិសុក្មយ48រូរព័្ទន 
សាងដូចនព្ជជយនថរត្ប  រចួនផធៀងផ្លធ ត់្សាងដូចព្ិត្។ 
លាសាទននាេះឯងណា  រឺលាងគលាលអវចិិលត្ 
ន យ្ េះអងគរវត្ថព្ិត្   ខ្ដលលរណិ្ត្នោយចមាវ ក់្។ 
ក្ផូរក្ាច់រស់រនវកី្   ដូចនរនលីក្រូរព្ិត្ោក់្ 
លររ់ខ្ងវលររ់ជាន់ថាប ក់្  និងមានឆ្វ ក់្រាមនក្រ ថ ិ៍ផង។ 
នលកាយព្ីសង់រចួរាល់  អស់ព្ិភាល់ក្សលត្រង់លរង 
ោ៉ា ងសុមនក្សមក្ានថផង  លទង់រង់លរងនលីនមមរា។ 
នរឿងននេះានរញ្ជជ ក់្  ភាព្ជាក់្លាក់្ននរិតា 
នលីក្សធួយរុលត្ផងណា  មភស់នងវថាវ នាសួគ៌្ន។ 
ខ្ត្នោយចារ់សួរ៌ឋាន  មិនលត្ូវាននោងរបីគ្នប  
ដូនចបេះនក្តុ្មាលា   លត្ូវខ្ត្លាចុេះមក្វញិ។ 
នដីមផចីណំ្ងនដ   រិតានងវក៏្រំនព្ញ 
ចំណ្ងនដឥត្នមបញ  វលិមក្វញិមានមរត្ក្។  
នរឿងចារ់និងលរួសារ  នោេះោ៉ា ងណាកុ្ឱំរត្ក់្ 
លត្ូវរិត្លររ់លចក្លាក្  នត្ីរួរមក្ឬោ៉ា ងណា? 
នរីយល់ញត្ឃិ្លវ ត្ចារ់  នយងីលត្ូវកាត់្នោយអាជាញ  
យក្ចារ់មក្នោេះការ  ជាសញ្ជដ នគ្នរព្ចារ់។ 
លព្េះឥស្រនធលទង់នលាក្យល់  មិនអំព្ល់នាមុំសចារ់ 
រញ្ជូ នកូ្នចុេះឆ្រ់   នគ្នរព្ចារ់ជាងលរួសារ។ 
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 វសិសក្មយ   វេិះ-សៈក្ម័   ា.; សំ.  ( ន. )  (វឝិឝក្មន៌ ៑< ា. វសិស, សំ. វឝិឝ “ទាងំអស់, ទាងំមូល, សព្ឝ
លររ,់ លររ់មុម, លររោ់៉ា ង ទូនៅ ” + ា. ក្មយ, សំ. ក្មន៌ ៑“អំនពី្, កិ្ចចការ”) អបក្នធ្ឝីកិ្ចចការានលររោ់៉ា ង។ 
នាមនទវរុលត្អបក្មានចំនណ្េះខាងការជាងជាអបក្សនលមចកិ្ចចការលររោ់៉ា ងថាឝ យលព្េះឥស្រនធ : លព្េះវសិសក្មយ ឬ 
លព្េះវសិសក្មយនទវរុលត្ ។ នលរីកាវ យជា វសិសុក្មយ ក្ម៏ាន, ររួខ្លងនលរី (ម. ព្. វសិឝក្រ និង ពិ្សណុការ ផង) ។   
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មិននិយមព្កួ្រក្ស  នាជំាត្ិធាវ ក់្រង់អាសា 
រលីរជាផងណា   រស់នងវថាវ សមឋានៈ។ 
នឹងនាសំនថិភាព្   សងគមជាត្ិគ្នយ នព្ួក្រក្ស 
លរជាមិនថាប ងំថាប ក់្  នព្ញលក្ខណ្ៈលរជាជាត្។ិ 
អត្ទន័យនលផកី្អងគរ  នរគ្នលំទោ៉ា ងនល ងល ត្ 
ដផតិ្អរ់រមំនុសសជាត្ ិ  កុ្ំយល់ញត្ិនាឃំ្លវ ត្ចារ់។ 
រអីត្ទរូរវញិ   សរសរនព្ញនោយមណ្ឍ កាត់្ 
ជាកាព្រោ៉ា ងចំណារ់  ចុងចួនចារ់លអ យត់្ យង។ 
នលរីភាសារុរាណ្   តាមលំអានាលផីង 
សំស្រសេឹត្មនិក្នវង   លាយគ្នប ផងខ្មយរភាសា។ 
នដីមផឱីរចាស់ចផង  សូមនលីក្ផងរុណ្ក្ថា 
នលផកី្អងគរផងណា  នលរីភាសានលចីនកាថ ត់្ផង។ 

 “...កាឋ ង្វង រនៅសូភីរ  លត្ង់សិងភញីលសស់ៗលជង 
 លតាមាសទន់ទងវង  វារ ក់្ព័្ទនផ្លេ នួនលសី។ 
 មុងនលរនដយីរូកាវ រ់   លសសនលសចលសាព្ឝមានរក្យសី 
 រនំដញមាសរកី្ងយ ី   ខ្នរោវនរឿងនលឿងលក្ខ្សត្។ 

អស់នាងនទព្អរសរ  សឹងនសាយ េះសអរអននក្ 
ខ្ លហានរេះផ្លេ ខ្ចក្  គ្នប លកាលលក្ងលរោរ់អងគ។…” 

 ចំខ្ណ្ក្អត្ទរស   ត្នមវមភស់នលចលត្ចង់ 
 សចចៈធ្ម៌ជាអងគ   នាតំ្លមង់ក្ថីនក្សមក្ានថ។  
 សរុរននសាប នដ   នលផកី្លាញលផរីង្វា ញោន 
 នដីមន តុ្ននការសាង  លាសាទលាងគអងគរវត្ថ។ 
 ដូនចបេះក្បុងសម័យ   លខ្ងឝក្នងវនរីនផធៀងផ្លធ ត់្ 
 វរផធ្ម៌ធាវ ក់្ខាច ត់្ល ត់្  លរឈមជារ់ការ វ្ ន ន។  
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29 
 

 ខ្ត្រណ្ឍិ ត្ក្វ ី   នលាក្លក្នលចងលក្ងភាវ ម 
 នរឿងរា៉ា វតាមទំននៀម  នលីក្សធួយធាងអក្សរសាស្រសថ។ 
 ចរ់សម័យលខ្ងឝក្   នយងីជខ្ជក្ឧត្ថុងគមវេះ 
 ជាសម័យជាក់្ចាស់  អក្សរសាស្រសថរកី្នរឿងរុង។ 
 ឧដុងគរិត្ព្ឆី្ប  ំ   មួយ ន់លាមំួយរយដរ់- 

 លារំី
49រ ូត្ចរ់   មួយ ន់លារំ ុីក្រី

50។  
 នរីនោងលរវត្ថិសាស្រសថ  ឧដុងគផ្លវ ស់ទំព័្រងយ ី

វរិត្ថិខ្លជក្ទឹក្ដ ី   នសៀម-យួនក្ថីចូល វ្ ន ន។ 
 លរជារស់រងទុក្ខ   នវទនាលររ់ទាងំលក្មាន  
 មួយររនទស វ្ ន ន  មួយនទៀត្មានការនាររេះ។ 
 រឺសស្រង្វគ មនផធក្បុង   ខ្ដលកាច់កុ្ងោ៉ា ងជាក់្ចាស់ 

ឱរលរជាល ត់្លាស់  ព្ិាក្ណាស់នោយសារក្សលត្។ 
ខ្ដលចង់ានរលវ័ងេ  នាគំ្នប ចាំងោ៉ា ងមុងឺមា៉ា ត់្ 
ក្សលត្មវេះនធ្ឝីឱរាត់្  ដផតិ្ក្សលត្កាត់្ដឱីរនរ។   
ខ្ត្នទាេះជាោ៉ា ងណា  អបក្នសបហាអក្សរនទឝ 
មិត្មំចារសរនសរ   រិត្រេិះនរខ្ងការ រ។ 
ព្ិនសសមានលព្េះសងឃ  នលាក្ានផចង់ចិត្ថឥត្រា 
ជួយផសព្ឝផាយការ រ  នទាេះក្បុងលគ្ននក្ីត្សស្រង្វគ ម។ 
លុេះដល់ចុងសម័យ  ឧដុងគនងវរកី្នេងីភាវ ម 
ជាសម័យមាសនាម  ដផតិ្ក្សលត្មានលព្េះទ័យថាវ ។ 
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 ១៦១៨ 
50

 ១៨៦៣ 
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នឹងខ្ផបក្អក្សរសាស្រសថ  លទង់យល់ចាស់ព្ីការចារ 
សរនសរចងអក្ខរា   ជាឯក្សារសលមារ់ជាត្។ិ 
ក្សលត្នាមលព្េះអងគឌួង  លទង់ជា វួងរិត្នរឿងជាត្ ិ
អក្សរសាស្រសថក៏្នឆវៀត្  នលជាងមភស់នទៀត្ក្បុងនមមរា។ 
នរីសនងេត្លក្ខណ្ៈ  ទូនៅហាក់្រង្វា ញថា 
សម័យឧដុងគណា   សឹងទុក្ថានរឿងលរឌិត្។ 
រឺលត្ូវានចងលក្ង  តាមទំនងជាត្ក្ព្ិត្ 
តាមសនញ្ចត្នាចតិ្ថ  ខ្ររលរឌិត្តាមទសសនៈ។ 
ននអបក្និព្ននផង   មក្ចងលក្ងតាមកាលៈ 
នទសៈនិងជីវ-   ភាព្លរត្សក្សននសងគម។  

និងមាននរឿងផសងនលព្ង  មានន តុ្នផសងមនថអារម 

អារក្ខអបក្តាលព្ យ   នទវៈមនថអចឆរយិៈ។ 

នហាេះន រីនលីអាកាស  ដូចនឃញីចាស់នងឹខ្ភបក្ជាក់្ 

ការ់មិនមុត្នលៅរាក់្  ដុត្ជាញជាក់្ក៏្មិននឆេះ។ 

ដផតិ្មនុសសគ្នយ នសងឃមឹ  ដួងចិត្ថសឹងខ្ត្រនលេះ 

ដផតិ្សស្រង្វគ មមនិនចេះ  ចរ់ឬនវេះព្ីមវួននេយី។ 

ដូនចបេះនាឱំរមនុសស  ត្លមង់នឆ្ភ េះការនជឿន យី 

នលីក្មយផលមុមនលកាយ  នាមំនុសសនសផយីព្ីទុកាខ ។ 

ជាឱសងសលមាល  ទុក្ខអមាលព្កីាោ 

អបក្និព្ននចារ់ចារ   រាល់ន តុ្ការណ៍្មក្នោេះលសាយ។ 
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ដូចជានរីនធ្ឝលីអ   និងនសាយ េះសទាងំចិត្ថកាយ 

នឹងានសុមសរាយ  អស់មឝល់ខាឝ យនាកាលមួយ។ 

នរីសិននធ្ឝីអាលក្ក់្   ចិត្ថក្មឝក់្មិននចេះជួយ 

នឹងជួរខ្ត្ទុក្ខលព្ួយ  រស់រងួយក្បុងផលក្មយ។ 

រាល់អំនព្ីរុណ្រារ  ជាថាប លសារឬថាប លោ ំ

នធ្ឝីលអានលអចា ំ   អាលក្ក់្ក្មយានអាលក្ក់្។  

ឯរង្វឝ ន់មនុសសលអ   សួរ៌សាទរមិនខ្ដលមបក់្ 

រឯីមនុសសអាលក្ក់្   នលរត្ចាកំ្ក់្នាឋាននលកាម។ 

និព្ននមានទសិនៅ  រឺសំនៅនោេះទុក្ខនចាម 

ឱររាស្រសថរស់ដុងនោម  ក្បុងចំនណាមក្ថីសងឃមឹ។ 

រវីធិ្ីខ្ត្ងណា   នលចីងខ្ត្ចារជាកាព្រផធឹម  

លព្ យរីត្ព្ំននាលនិង  និងកាក្រត្ិអភិលាយ។ 

លសរនឹងឧត្ថមរត្ ិ  ជានគ្នលលិមិត្ទាងំឡាយ 

រននូរទុក្ខទាងំឡាយ  ឱរសរាយនឹងក្ណំាព្រ។ 

នៅក្បុងនសចក្ថីនផថមី  នលចីនចារ់នផថីមនោយលក្ួញលការ 

រមវឹក្ពុ្ទនឱវាទ   ខ្ដលជាខាប ត្ននព្នវ។ឺ 

ឬជារទនមសាេ រ   លព្េះរត្នាលត័្យមធរមធ ឺ

រមវឹក្ក្សលត្រនធ ឺ   និងលរូឬអបក្មានរុណ្។ 
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មវេះលារ់កាលសរនសរ  ននសំនណ្រទុក្ជាមុន 

មវេះលារ់អបក្និព្នន   លរភព្ធ្នននសាច់នរឿង។ 

នៅក្បុងត្ួនសចក្ថ ី   នលរីាល-ីសំស្រសេឹត្នសឿង 

រឯីដំនណី្រនរឿង   រង្វា ញនរឿងក្មយនិងផល។ 

នារញ្ច រ់នសចក្ថ ី   នរលក្នលឧទធសិកុ្សល 

ឬការសជាត្ិដល់   រាល់រុរគលនងិទនងឝី។ 

អត្ទរសននអត្ទរទ   រសក្ំសត់្រួរចង់នមីល 

អចឆរយិៈមិននសធីរ   និងសទិត្នលីការក្ំខ្រវង។ 

អបក្និព្នននិងសាប នដ  មាននលចីននលក្នឹងថាវ ខ្ងវង 

ឱរានសាគ ល់ជាក់្ខ្សថង  អបក្តាក់្ខ្ត្ងអក្សរសាស្រសថ។ 

ទី១ រាជសមាម រ   លទង់រឺជាក្វចីាស់ 

តាក់្ខ្ត្ងនូវកាព្រសាស្រសថ  រនសល់ចាស់ដល់សព្ឝនងង។ 

មានចារ់រាជនតី្ ិ  មានកាព្រលមិតិ្នៅនងវ 

នផញលីព្េះខ្ម៉ាយួរវត្ថ ី   មានចារ់ននលក្មរត់្មត់្។ 

មានកាព្រចារនៅព្នដ៍  ចុងនតាប ត្ននមុនសុរត្ 

ចារ់រាជសមាម រ មុត្  លអវសុិទននព្ញត្នមវ។   

មានកាព្រន មនថមាស  ក្នវង់មាសមងគលនងវ 

លព្លងឹមាសនអយីនន  មានចារ់ន សាធុ្ជន។ 
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ទី២រឺរណ្ឍិ ត្   ក្វពី្ិត្នាមជ័យននធ 

នលាក្ានខ្ត្ងនិព្នន  កាព្រលអរន់នររវត្ថ51។ 

ទី៣ ឧក្ញ៉ា ច-   លក្ខី្ក្វជាក់្ានចារសាធ ត់្ 

នរឿងរា៉ា វខ្ដលជួរល ត់្  ចារំត់្មាត់្សមុលទនឃ្លសៈ។ 

នរឿងននេះតាក់្ខ្ត្ងតាម  យក្លំអានរញ្ជដ ស-  

 ជាត្ក្ឥត្នលៀមលាក់្  នាលរិសថជាក់្ដរ់លារំ។ី
52 

នលកាយមក្នៅនាឆ្ប  ំ  ដរ់លារំីសាមលាពំ្ីរ
53 

នលាក្និព្ននអពំ្ ី   លអគ្នយ នព្ីរនរឿងោវនរឿង។ 

ទី៤រឺរណ្ឍិ ត្   ន យ្ េះនកាព្ិត្សរនសរនរឿង 

ជ័យទត្ថដ៏នសឿងនរឿង  មានខ្មសនរឿងចំនួនដរ់។  

ទី៥រណ្ឍិ ត្សាអ ត្   ឬសអំាត្ខ្ដលលរសរ់ 

ខ្ត្ងនរឿងានមួយចរ់  ចនធនការុរ ឬមុចចលនិ។ 

ខ្ដលនិព្ននជាកាព្រ  មានក្ំណាព្រជាក្សិណ្ 

៤រទក្បុងមុចចលនិ   ន យីខ្ដលមិនព្ិាក្សយូលត្។ 

 

                                                 
51

 សិលាចារកឹ្នររវត្ឋ ជា ក្រកាព្រ ឆ្ប ១ំ៧០១។ 
52

 ១៨១៨ 
53

 ១៨៣៧ 
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កាក្រត្ិនិងលព្ យរីត្  ព្ំននាលព្ិត្ង្វយនឹងសូលត្ 

ភុជងគលលីាសយូលត្   មានរ ូត្លាពំ្ីរខ្មស។ 

និព្ននឆ្ប សំាមរី
54   ខ្មយរលរុសលសីក៏្ចាខំ្ដរ 

នរឿងននេះជនជាត្ិខ្មយរ  នចេះ ូរខ្ នសធីរលររ់គ្នប ។ 

ទី៦ លព្េះអរយិ   គ្នមមុណី្ ុងីរជឺា 

អបក្រួសនរៀនយូរលគ្ន  លទង់រឺជាអបក្និព្នន។ 

នរឿងជិនវងសសាស្រសាថ   ខ្ដលានចារនានព្លមុន 

ជាកាព្រលអនព្ក្ព្ន់  នរីអានរន់ខ្សនព្ីនរាេះ។ 

មានរទកាក្រត្ ិ   លព្ យរីត្ិោ៉ា ងព្ីនរាេះ 

រទព្ំននាលរាយរសួ  និងរទន យ្ េះភុជងគលីលា។  

មានដរ់លាមំួយខ្មស  និងឆ្ប ខំ្មខ្ត្ងនៅលគ្ន 

មួយ ន់លារំីរយនា  ហាលាមំួយ55ននលរិសថស័ក្។  

៧ លសអីញ្ច ិត្   ខ្ត្នយងីឥត្អឝីរញ្ជជ ក់្ 

ព្ីនងងក្ំនណី្ត្អបក្   និព្ននជាក់្ានននាេះនទ។ 

ខ្ត្នយងីអាចសនបិោឌ ន  តាមអំណាននងិរេិះនរ 

នលាក្ជាអបក្ខ្ងនក្រ  អានសរនសរាលីចាស់។ 
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55

 ១៨៥៦ 
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នលាក្ានជួយតាក់្ខ្ត្ង  កាព្រជាក់្ខ្សថងនរឿងចាស់ៗ 

សុវណ្តជលសារចាស់  និងចនធឃ្លត្ជាមួយនិង។ 

នៅព្ញរាជា-   ភក្ថជីាអបក្នចេះដឹង 

និងនៅព្ញមវឹម   ដ៏រ៉ាលរិមជនំតិ្ក្សលត្។ី 

និព្នននៅនាឆ្ប  ំ   ដរ់លារំីហាលារំី
56 

ចំនួនដរ់ខ្មសមយ ី   មានត្នមវលររ់ោនខ្ដន។ 

ទី៨ រលឺព្េះ   ភកិ្ខុធ្មយរញ្ជដ ខ្ម៉ាន 

ានរួសនរៀនក្បុងខ្ដន  ននលព្េះលរូលព្េះនាមលសី។ 

លុេះានជាភកិ្ខុ   លព្េះលរូសុោក់្នាមងយ ី

ធ្មយរញ្ជដ លាញលផ ី  នចេះាលីខ្លរធ្ម៌ាន។ 

នលាក្រនសល់សាប នដ  ព្នព្ចនងវទុក្ឱរអាន 

ខ្លរព្ីាលីាន   មួយខ្មសថាេ នដល់សព្ឝនងង។ 

ជាកាព្ររទព្ំននាល  និងរទនគ្នលឯនទៀត្នន 

កាក្រត្ិលអលរនព្   លព្ យរីត្ភុជងគលីលា។  

នាឆ្ប ដំរ់លារំ-ី   ហាលារំួន57ទំនងជា 

នរឿងជាត្ក្នានា   ខ្ត្គ្នយ នជាការសជាត្ិ។ 
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 ៨៥៨ 
57

 ១៨៥៩ 
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ទី៩ននាេះណា   អបក្ឧក្ញ៉ា ឧនទននឆវៀត្ 

សរនសរសាប នដនទៀត្  មាឃមាណ្ព្មានមយួខ្មស។ 

ខ្ត្គ្នយ នលរវត្ថិជាក់្   មក្រញ្ជជ ក់្ឱរដងឹខ្ដរ 

នយងីដឹងនលាក្លត្ឹមខ្ត្  ន យ្ េះឧនទនអបក្ឧក្ញ៉ា ។  

ទី១០លព្េះឃ្លវ ងំនង  នលាក្ចាស់ចផងខាងភាសា 

ាលីនងផងណា   រួសសិក្ាាននលៅលជេះ។ 

នលាក្ានចាក្សិកាខ   រទនងវថាវ នោយចតិ្ថលេះ 

នាឆ្ប ោំ៉ា ងជាក់្លាក់្  នៅឆ្ប ដំរ់លាពំ្ីរនៅ
58។ 

នៅឆ្ប នំៅសិររួន
59  ឧក្ញ៉ា មួនលត្ូវាននៅ 

នគ្នរមរង្វរនសថចឱរនៅ  ឧក្ញ៉ា វងាក្សលត្ី។ 

នលកាយមក្នលាក្នេងីង្វរ  ជាឧក្ញ៉ា លព្េះឃ្លវ ងំងយ ី

អបក្និព្ននលាញលផ ី  អងគក្សលត្នងវរួនរជជកាល។ 

អងគនអងនិងអងគចនធ  អងគមុសីាន់អងគឌងួកាល  

និងជាឧរជាយថ៍ាប ល  លព្េះអភិាលអងគឌួងព្ិត្។  
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សាប នដលព្េះឃ្លវ ងំមាន  ចារ់នលព្ៀងលានសុភាសិត្ 

នាឆ្ប នំៅសិរ
60ព្ិត្  នលាក្ចារផឋិត្ជាក្ំណាព្រ។61 

មាននលាក្ននយរជាត្ក្  ចារលាក្ដក៏្ជាកាព្រ 

នោយរទតាមក្ផួនខាប ត្  មាន ក្រនព្ចន៍រស់រនវកី្។62 
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 ១៧៩០ 
61

 “ ឯអងគអញមញុ ំ  នាមនងនសាត្សម  ចិត្ឋនចត្នា 

សូមមានមននា  រនោសទាន   ព្ាោមឧសា ៍ 

នលត្ក្លត្ងកុ់្សល។ 

ត្ផតិ្មញុ ំននេះណា  នទីរនរៀនចងជា  កាព្រកិ្ចចការក្ល 

រនរិ់ត្នោយនា លាជាញ នោរល ់  ពំុ្សូវឆ្ង ញយល់ 

នលៅលជេះកាព្ា។ ” 
62

 “ មញុ ំអរឱនអងគ  លុត្នលីក្ក្ផចង់  ោក្ដ់លសិ់រសី 

អងគួញកាយ ំ  រញ្ចងល់រដី-  សាទ នឋតិ្អភី 

 វាទវររងគំ។ 

លការនលកាមក្ងចលក្ លព្េះាទលាយលក្ខណ៍្ សូមសរនសីរសំ 

ណាងនននសឋចខ្សឋង នលីសខ្លងឥនធលព្ យ  នទព្ទាងំយក្សយ ំ

 រាជរញួខាវ ចមវរ។ ” 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

38 
 

រុញ្ដសាសរិសារ   ក៏្ជាសាប នដនងនលីក្ 

ឆ្ប នំៅលាពំ្ីរ
63នលីក្  និងរញ្ច រ់នៅលារំួន

64។ 

នរឿងនភារកុ្លកុ្មារ  នលាក្ានចារឆ្ប សូំនររនួ65 

ជា ក្រកាព្រ  ំួន  នងងអង្វគ រនព្ញរូណ៌្មី។ 

នរឿងវរនុជវរននលត្   និព្ននខ្ភវត្អង្វគ រនន 

ក្ត្ឋិក្ឆ្ប ខំាលជ័យ  ដរ់លារំីសូនរលាមំួយ
66។ 

នរឿងលព្េះសមុទធណា  នលាក្ខ្ចងចារកាព្រខ្ត្មួយ 

រទ ក្រលាពំ្ីរលត្ួយ  ជាជំនួយដល់កាព្រសាស្រសថ។ 

និងចារព្ងាវតា   ខ្ដលជាសាប នដលអលអេះ 

រង្វា ញលរវត្ថិសាស្រសថ  ឆ្ប ចំារចាស់ដរ់លារំី
67។   

 

 
                                                 
63

 ១៧៩៧ 
64

 ១៧៩៩ 
65

 ១៨០៤ 
66

 ១៨០៦ 
67

 ១៨១៨ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

39 
 

១១លព្េះអងគឌងួ   ជានសថច វួងលរងខ្ដនដ ី

នាឆ្ប ដំរ់លារំ ី   ខ្សមួយនលដល់ឆ្ប  ុំក្។68
 

លទង់យល់អក្សរសាស្រសថ  ត្នមវចាស់នាមមាច ស់លសុក្ 

រនងេីត្ឋានសានសុម  ទីខ្សញសញុក្ននអបក្លាជញ។  

មានន យ្ េះរាជរណ្ឍិ ត្រ  លរជុំព្ិត្អស់អបក្លាជញ 

លរក្ួត្លរខ្ជងលាជញ  នូវសាប នដនពិ្ននងយ។ី 

រសីាប លព្េះ សថលទង់  អានដល់លង់លក់្សាយ រត្ ី

រឺកាព្រនរឿងកាក្ ី   និព្ននមយឆី្ប ដំរ់លាំ
69។ 

នលៅព្ីនរឿងកាក្ ី   មានចារ់លសឱីរចងចា ំ

ជាកាព្រខ្ត្ងនៅឆ្ប  ំ  ដរ់លារំសីាមលាពំ្ីរ
70។ 

១២ននាេះវញិណា   រឺឧក្ញ៉ា ដ៏សំភ ី   

ខ្ត្ងនរឿងលអគ្នយ នព្ីរ  ក្សលត្លេះព្ីអណំាចព្តិ្។ 

 

                                                 
68

 ១៨៤១-១៨៦០ 
69

 ១៨១៥ “ នសឋចមានមន សី នាមខ្ក្វកាកី្ លអលអេះឥត្ យង ឥត្មានលសីណា នសាភាផធឹមផង សមសព្ឝ
ក្នវង ក្ននាវ ងអសល់សី។ ” 
70

 ១៨៩៨ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

40 
 

ដផតិ្ខាវ ចរាស្រសថរស់រង  ទុក្ខក្នវងក្បុងជីវតិ្ 

រឺនរឿងលក្ុងសុភមិលត្  និព្ននព្តិ្ឆ្ប នំៅលារំី
71។ 

ននាេះរឺនលាក្ឧក្ញ៉ា   នៅនកាសាធ្រិត្ ី

និព្ននចនំួនរ ី   ខ្មសមានន័យនិងមវមឹសារ។ 

១៣រឺន យ្ េះក្យួ   ខ្លរនរឿងមួយព្ីចនិណា 

ចងជាកាព្រសាស្រសាថ   មានន យ្ េះថានរឿងហា នរ ុន។ 

ក្យួពូ្ជចនិ ុក្នរៀន  ានរួសនរៀនមិនទលមន់ 

នាវត្ថលសេះចក្មនថ   នរឿងនិព្ននឆ្ប  ុំរសរិ
72។  

ខ្ត្មានខ្ត្មយួខ្មស  រក្ាខ្ងោ៉ា ងនលរៀនលរតិ្ 

នាលក្ុងា៉ា រសីព្តិ្   និងខ្ងងតិ្ចុងរូ ៌។ 
73

 

 
                                                 
71

 ១៨៣៧ “ ចារន់នេះលរនសីរ ដំណឹ្ងដំនណី្រ ទំនងននេះកូ្វ ជាចារល់ាក្ដ នោយរទលតឹ្មលតូ្វ  

    ររួនយងីឥេូវ លរតិ្រត្ឋិរក្ា។ ររួនរៀនឱរសាធ ត្ ់ឱរចារំត្ម់ាត្ ់ជាក្ក់្បុងចិនាឋ  លគ្នននឹ់ងលរឹត្ 

    នលរៀន រនលងៀនអាតាយ  តាមនោយគ្នថា ននេះឯងត្នៅ។ ” 
72

 ១៨៦០ 
73

 “ត្មេលទុ់ក្នៅរណាត លយ័ជាតិ្លកុ្ងា៉ា រសី និងមយួចារន់ទៀត្រក្ានៅរណាត លយ័សាលាារាងំចុង  

     រូ ៌លរនទស។ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

41 
 

១៤ លព្េះរុទុម   អបក្និព្នននក្ីត្នៅនា 

ទីលសុក្ារាយណ៍្ជា  នននមត្ថនាក្ពំ្ង់ធ្។ំ 

នលាក្ានចារខ្ចងចាត់្  រាក្សលត្លរមូលផថុ ំ

ចំនួនព្ីរោ៉ា ង  ំ   មក្ពូ្ត្ផថុ ំជាលរវត្ថ។ិ 

រាចារនៅឆ្ប  ំ   សាមសរិលាំ74ោ៉ា ងនទៀងទាត់្ 

រាមួយនទៀត្គ្នត់្  តាក់្ខ្ត្ងនាឆ្ប ហំាលាំ75។   

នលៅព្ីននាេះមានអបក្  និព្ននជាក់្គ្នយ នខ្មឆ្ប  ំ

ខ្ដលខ្ត្ងឱរនយងីចា ំ  ភិនសុវណ្តក្វចីនធ។ 

រឯីក្វខី្ញ៉ាម   នលាក្តាក់្ខ្ត្ងវមិានចនធ 

នរឿងព្លកូ្ននិងចនធ-  លវីងសសាន់សាប នដនន។ 

ភកិ្ខុរណ្ឍិ ត្នមៀវ   នលីក្នលចនលចៀវជាសាប នដ 

នរឿងសុមមាណ្ព្នន  ធ្មយធ្រិត្ចីនធឧក្ញ៉ា ។ 

នៅព្ញភក្ថ-ី   សស្រង្វគ មាលចារសាស្រសាថ  

នរឿងសុនភារននាេះណា  ជាសាស្រសាថ មានលាខំ្មស។ 

 

                                                 
74

 ១៨៣៥ 
75

 ១៧២៩ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

42 
 

នៅមានសាប នដមវេះ   គ្នយ នន យ្ េះចាស់មានឆ្ប ខំ្ម 

រឺនរឿងមរងសងខខ្មយរ  លារំីខ្មសមានរញ្ជជ ក់្។ 

នូវឆ្ប ខំ្ដលតាក់្ខ្ត្ង  លារ់ជាក់្ខ្សថងឥត្នលៀមលាក់្ 

មានឆ្ប ចំាររញ្ជជ ក់្  ដរ់លាពំ្ីនមមលារំួន
76។ 

រអីត្ទរទមិនមាន   ន យ្ េះនិងគ្នយ នឆ្ប ចំារចួន 

មានចារ់ទូនាយ នមវួន  មួយចំននួនយងីដងឹចាស់។ 

ដូចជាចារ់កូ្ននៅ  និងចារ់នៅថា ក្រចាស់ 

លរជាជនសាគ ល់ណាស់  ដឹងឮចាស់ទុក្ទូនាយ ន។ 

និងមានអត្ទរទ   ខ្ដលចារក្ត់្ជារនរៀន 

អក្សរសិលផខ៍្ដលមាន  នីត្ិសាស្រសថរនចចក្ព្ិត្។ 

ទុក្ជាចារ់ធ្ំនធ្ង  លក្មនផសងៗឬរាជលក្ឹត្រ 

ខ្ដលមាននមមលាលំក្ឹត្រ  លក្មព្ិត្ៗជាឯក្សារ។ 

ជាសរុរនសចក្ថ ី   សម័យននឧដុងគណា 

រកី្ចនលមីនខាវ ងំកាវ    ខ្ផបក្អក្ខរាអក្សរសាស្រសថ។ 

នទាេះរីនរឿងលរឌិត្   និព្ននព្តិ្ោ៉ា ងជាក់្ចាស់ 

នលីក្សធួយអក្សរសាស្រសថ  សទិត្នៅចាស់ដល់សព្ឝនងង។ 

 
                                                 

76
 ១៨៥៥ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

43 
 

នទាេះឥទនពិ្លសាសនា  ក៏្ានចារព្តី្នមវ 

ជីវភាព្ជាក់្ខ្សថងនន  សងគមមនុសសមានដូចជា។ 

រញ្ជា នននសបហា   ផិត្ក្ផត់្ការ ប្ នីសគ្នប  

អំនព្ីារ លា   ក្មយនវរាននមនុសសសាង។ 

ដូនចបេះលររ់សាប នដ   មានត្នមវជយួសអតិ្សាអ ង 

សងគមជាត្ិលររ់ោ៉ា ង  នឆ្ភ េះនៅសាងវឌណនភាព្។ 

ចរ់ឧដុងគសម័យ   នឹងលក្នលចាររារ់នរៀរ 

សម័យមយួងយនីទៀត្  អាណានិរមនលីខ្មយរ។ 
អស់នព្លនៅសិរឆ្ប  ំ  ខ្មយរចងចាឥំត្មានខ្លា 

ារាងំលត្ួត្លតាខ្មយរ  ឆ្ប ដំរ់លារំ ុីក្រី
77។ 

លត្ួត្រ ូត្ដល់ឆ្ប  ំ  ដរ់លារំួនហាសិររី
78

 

រាស្រសថខ្មយររស់រងីនរ  រងទុក្ខភ័យលររ់នវលា។ 

រឯីអក្សរសាស្រសថ   ធាវ ក់្ចុេះចាស់ដផតិ្ព្ួក្វា 

រងខំខ្មយរលររ់លគ្ន   លត្ូវនាគំ្នប នរៀនារាងំ។ 
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 ១៨៦៣ 
78

 ១៩៥៣ 
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44 
 

ភាសាខ្មយររត់្លជក្  ទីជលមក្មាមំួនខាវ ងំ 

តាមវត្ថយូរខ្មឆ្ប  ំ  ដផតិ្ារាងំចង់រំាត់្។ 

កូ្នលរុសអាចរសួនរៀន  តាមរនរៀនសងឃរង្វា ត់្ 

រកូី្នលសីរង់ាត់្   ឱកាសនរៀនសឹងទាងំលសុង។ 

អឝីៗក៏្លរួលខ្លរ   វរផធ្ម៌ខ្មយរលត្ូវធាវ ក់្ផុង 

អក្សរខ្មយរខ្លងរងុ  លរជាផងអស់នសរ។ី 

ចំន េះអក្សរសិលផ ៍  លត្ូវរចិរលិសព្ឝអឝីៗ 

ារាងំានលក្នល  រញ្ចូ លន័យឆេួត្លីលា។ 

  វរផធ្ម៌ពុ្ក្រលួយ   ានលាស់លត្ួយោ៉ា ង ូរន ៀ 

  រងខំខ្មយរតាមវា   ឱររំនភវចក្ផួនខាប ត្ជាត្ិ។ 

  រងឝិលអបក្ក្វ ី   និព្ននក្ថីលត្ូវឆវក្នឆវៀត្ 

  នលីក្ត្នមេងីវានទៀត្  រង្វអ រ់ជាត្ិលាសការព្ិត្។ 

  ថាា៉ា រសីឋានសួរ៌  លត្ូវគ្នរ់រួរនោយសុទនចតិ្ថ 

  ារាងំនទវតាព្ិត្   មក្នៅជិត្នឹងជាត្ិខ្មយរ។ 

  ដូចឃ្លវ ានសរនសរ  ជាសំនណ្រោ៉ា ង ូរខ្  

  ារាងំាននាខំ្មយរ   រស់សរាយនព្ក្ក្នវង។79
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កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

45 
 

  រ៉ាុខ្នថក្វមីវេះ   មិនលក្ឡាស់តាមវាផង 

  និព្ននរងេរ់ផង   ការឈចឺារ់នងិលាស់ល ត់្។ 

  ដូចមានក្បុងអត្ទរទ  កាព្រក្មសត់្លផលីររ់មាត់្ 

  នរិាសនររវត្ថ   ននសុត្ថនថលរយិជាឥស្រនធ។ 

  ជាកាព្រ ក្រលារំ ី  នលាក្លក្នលងឝីោ៉ា ងរុិន 

  រង្វា ញអងគរ និ   ជានិមយិត្ននខ្រក្ាក់្។ 

  សម័យារាងំននេះ   នរីលត្ិេះរេិះឱរជាក់្ចាស់ 

  អក្សរសិលផខ៍្លរណាស់  វវិត្ថចាស់រីដណំាក់្។ 

  ដំណាក់្កាលទមីួយ  រឺជាលត្ួយននព្ួក្រក្ស 

  ារាងំនទីរចូលជាក់្  ខ្មយរានរក្សខ្រររុរាណ្។ 

  ដំណាក់្កាលទពី្ីរ  ខ្លរលរួលព្សីាសនឋាន 

  ង្វក្រក្នលាក្យិថាេ ន  សចចៈានរង្វា ញនលីក្។ 

  ដំណាក់្កាលទរី ី  និមយិត្ងយីខ្ររទំននរី 

  មានលផចិក្លនងិនសុីរ  ន លរឺនលកី្ជីវភាព្ខ្សឋង។ 

  រកី្វនីិព្នន   មាននលចីនធុ្នរួរសញរ់ខ្សញង 

  ក្វនីឹងនលកី្ខ្សឋង   តាមលំោរ់អបក្និព្នន។ 

  ទី១ រតឺាមាស   នលាក្នវ វ្ សមិនទលមន់ 

  នទាេះចាស់មំនិព្នន   ចារ រណាឋ តំាមាស នន។ 
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46 
 

នលាក្នក្ីត្នៅនាឆ្ប  ំ  មួយ ន់លារំីរយនមម- 

  លារំី
80ននាេះឯងនន  រិតានងវជាាឡាត់្។ 

  លុេះឆ្ប មំួយ ន់លា-ំ  រួនរយលាពំ្ីរ
81នលាក្ចាត់្ 

  ចារចងរណាឋ ថំាឝ ត់្  ទុក្រង្វា ត់្រង្វា ញខ្មយរ។ 

  នូវលរវត្ថិចុក្ចារ់   ខ្មយរឆវងកាត់្ជា ូរខ្  

  ធាវ រ់រុងលត្េរ់ខ្លរ  ទុក្ខឥត្ខ្លារងនិរាស។ 

  ដផតិ្លសុក្រងសស្រង្វគ ម  ព្ីយួននសៀមខ្ត្ងឆ្វ ត្នឈវៀស 

រួចចិត្ថលត្ួត្ខ្មយររាស្រសថ  ចង់វាត្វាសយក្ទឹក្ដី។ 

អាសូររាស្រសថខ្មយរកាថ ត់្  លត្ូវល ត់្ខាច ត់្សព្ឝអឝីៗ 

ល ត់្កូ្នលរព្ននរថ ី  ភូមិឋានមយីរងនមធចមធី។ 

អាសូរក្បុងចិត្ថណាស់  នទាេះនលាក្ចាស់មសំមម ី

សរនសរក្ត់្លតាព្ ី   ខ្មយរនមធចមធីឱរខ្មយរចា។ំ 

ទី២ អបក្និព្នន   នសនីនឌៀរជននក្ីត្នាឆ្ប  ំ

ក្ំនណី្ត្មួយ ន់លា-ំ  រីរយហា
82នៅលតាវញិ។ 
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81

 ១៩០៧ 
82

 ១៨៥០ 
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47 
 

នលាក្ាននរៀនភាសា  ារាងំណាឥត្នទាមបិញ 

ជាមួយអបក្រួសនព្ញ  កាតូ្លិក្នរសក្ជន។ 

នាឆ្ប មំួយ ន់លា-ំ  រីរយចិត្
83នលាក្ជាជន 

ខ្លរារាងំនព្នន   លអនលីសលន់នននមមរា។ 

ន យីនលាក្មាននាទ ី  ចំនួនព្ីរខ្ងមនទៀត្ណា 

អបក្លសាវលជាវសកិ្ា  និងក្ិចចការននោាយ។ 

ដូចជានៅនាឆ្ប  ំ   មួយ ន់លារំី ុក្
84ាវ យ 

ារាងំនធ្ឝីចុត្ហាយ យ  ឱរនសថចឡាយលព្េះ សថណា។ 

រឯីនលាក្នសនីនឌៀរ  លត្ូវនរនក្ៀររង្វខ ងំខា 

មិនឱរខ្លរភាសា   ទួលថាឝ យនសថចព្ីនសចក្ថ។ី 

ននសននសិញ្ជដ    ខ្ដលលត្ូវចុេះ ត្ទនលម ី

ឱរយួនលត្ួត្ទឹក្ដ ី  កូ្សាងំសុីនខ្ដននមមរា។ 

នលាក្ានរិត្រេិះនរ  ជួយសរនសរវចនា- 

នុលក្មខ្មយរនងិា-   រាងំភាសាទុក្នលរីលាស់។ 

 

                                                 
83

 ១៨៧០ 
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 ១៨៦០ 
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48 
 

នលាក្ជួយក្ិចចខ្  ូរ  នលាក្នអមូននីញ៉ាចាស់ 

នលកាយមក្នលាក្រថូរផ្លវ ស់  ត្ំខ្ណ្ងជានៅហាឝ យលសុក្។ 

លុេះរាជរសុសុីវត្ទ ិ   នលាក្លត្ូវចាត់្ជាលរមុម 

ចតុ្សថមទំនុក្   ង្វរខ្ត្ងទុក្លក្ឡានហាម។ 

មិនដឹងកាលមរណា  ជាក់្ចាស់ការនសាេះនេយីនហាង 

ដឹងខ្ត្ខ្ត្ងកាព្រនផ្លង  នលផកី្ព្លីក្ងុនលព្នររ។  

នៅលក្ងុារាងំនសស  នៅទតីាងំតុ្85 រវរ 

សរនសីរារាងំលអ   ខ្សនរវរលររ់ខ្ដនោន។ 

ទី៣ សងឃក្វ ី   ចារនសចក្ថីតាមលំអាន 

នរឿងរា៉ា វអំា៉ា នមាន  ខ្ដលរាស្រសថាននិទានត្។ 

មាននាមភកិ្ខុនសាម  អបក្លរនលាមនលាក្ក្លម 

សរនសរក្ណំាព្រលអ  ក្លមមានអបក្ខ្ត្ងាន។ 

នលាក្ខ្ត្ងកាព្រនរឿងលផ ី  ជនលរុសលសីលររ់ខ្ដនោន 

ាននចេះចាលំររ់លាណ្  លផនីៅហានទុទំាវខ្សថង។ 

ភកិ្ខុនសាមនក្ីត្នៅ  ភូមិក្ំនលៅនមត្ថនលព្ខ្វង 

មាតានាមយនិខ្សថង  រិតាខ្សញងមាននាមងនួ។ 
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49 
 

នលាក្នក្ីត្ឆ្ប ហំាព្ីរ
86  នលាក្សមមសីិក្ាមនួ 

រ ូត្ដល់ថាឝ យមវួន  រួស  ំនួអាយុាន។ 

ដរ់លាឆំ្ប ជំាញជាក់្  នោយសំណាក់្វត្ថកាលរាម 

លុេះនមមមួយនលាក្ាន  ជាភិក្ខុនាមរុទុមនត្ទរ។ 

នលាក្រនថសិក្ា   និងហាត់្ការទុក្ជានក្រ ថ ិ៍ 

ភបំនព្ញទីតាងំនម   ខាងសរនសរនិងហាត់្ការ។  

លុេះនចេះនលាក្លត្េរ់  មក្ភូមិលសុក្វញិផងណា 

ានជានៅអធ្ិការ  វត្ថក្ំនលៅង្វរសងឃវងស។ 

ទុទំាវខ្ត្ងនៅឆ្ប  ំ   ដរ់លារំួនដរ់លាំ87រង់ 

រក្លសាយនសប ៍យុវជន  ខ្ដលរថូរផ្លថ ច់នឹងនសបហា។ 

នោយនរពី្ីទមាវ រ់   ខ្ដលខ្មយរធាវ រ់ចាត់្នរឿងការ 

សទិត្នលីខ្ត្មាតា   និងរិតាអបក្សនលមច។ 

និងានរង្វា ញផង  ការលររ់លរងននអងគនសថច 

ខ្ដលមានសិទនសិនលមច  រដឌាលនសថចនារុរាណ្។  
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50 
 

ទី៤ សុត្ថនថលរយិ   ជាឥស្រនធននខ្មយរលររ់លាណ្ 

អបក្និព្នននដីមោន  នោយនលាក្ានទុក្សាប នដ។ 

ដូចជារត្ិនលាក្   និរាសនររវត្ថនន 

សុទនខ្ត្អត្ទរទលផ ី  មានអត្ទន័យលអសមសួន។ 

នលាក្នក្ីត្នៅនាឆ្ប  ំ  ដរ់លារំីហាលារំួន88
 

នៅលសុក្ររស់មវួន  រកានកាងនមត្ថក្ណាថ ល។ 

រិតារញ្ច ង់ខ្ក្   ឯន យ្ េះខ្ម៉ាមុលំត្កាល 

នលាក្ាននរៀនក្បុងថាប ល  អភិាលនោយលព្េះសងឃ។ 

លុេះអាយុដរ់លា ំ   នលាក្ានចាខំ្លរធ្ម៌ផង់ 

រួសសាមនណ្រតាមចង់  ានមួយឆ្ប ក៏ំ្សកឹ្វញិ។ 

រចួាននៅសកិ្ា   នឹងអាចាររនព្ជឥត្នមបញ 

លុេះដរ់លារំីនព្ញ  នៅភបំនព្ញនរៀនរនថ។ 

នរៀននឹងនលាក្អាចាររ  នឃ្លសាចាររលាក់្នសាយ េះសរ 

រនលងៀនាននចេះលអ  នៅនាវត្ថឧណាត នលាម។ 

លុេះដរ់លារំួនឆ្ប  ំ  រថូរទីតាងំដផតិ្ចិត្ថនចាម 

នៅនរៀនវត្ថខ្ក្វនហាង  សទិត្ក្បុងនមត្ថាត់្ដរំង។ 
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អាយុាននមមឆ្ប  ំ   រួសរនាំភិក្ខុផង 

ានមួយឆ្ប កំ្នវង   លាលរូផងនៅនៅនង។ 

នរៀនានលាពំ្ីរឆ្ប  ំ  នលាក្អស់ក្មយនៅលសុក្នង 

វលិមក្លសកុ្ខ្មយរន   រង់នៅព្ឝដ៍វត្ថក្ណាថ ល។ 

ក្បុងនមត្ថាត់្ដំរង  ក្ថាងននលាក្ជាថាប ល 

ចិញ្ច ឹមនោយអភិាល  ជា វួងវចិលិត្នវាហារ។ 

លុេះអាយុហាលា ំ   លក្ុងភបំនព្ញនលាក្លត្ូវការ 

ផថល់នលាក្នធ្ឝឧីក្ញ៉ា   លរយិជានលាសឱរជួយខ្ត្ង។ 

សព្ឝវចនាធ្រិាយ  អភិលាយោ៍៉ា ងជាក់្ខ្សថង 

សាលាាលីខ្សញង  ដល់អាយុ ុក្សរិលា។ំ 

នលាក្វលិាត់្ដំរង  អនិចចក្មយផងនៅនាឆ្ប  ំ

មួយ ន់លារំួនរយ  នមមរួននោយសារនរារក្អក្។  

ទី៥ រលឺក្មង៉ាុយ   ចិត្ថនលាក្សវុយហា នចំអក្ 

ហា នវាចាស ក្រក្  ជនអាលក្ក់្និង វ្ ន ន។ 

នលាក្មានលរជាលរិយ  នលីក្នូវងឝមីាត់្ភាវ មៗ  

នលចៀងនេងីនងឹសំននៀង  សានដៀវភាវ មោ៉ា ងព្ីនរាេះ។ 

ន យីនចេះខាងធ្ម៌អាង៌  មានរញ្ជដ ោ៉ា ងមភង់មភស់ 

ខ្ណ្នាឱំរនចេះរស់   កុ្ំរីន វ្ េះលត្ូវសាមរគី។ 
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52 
 

លត្ូវអាណិ្ត្ជាត្ិខ្មយរ  លត្ូវមំខ្ងភូមឋិានទ ី

កុ្ំរីឈវក់្វក់្វ ី   មំសំភីរក្ាជាត្ិ។ 

មានចារ់នក្រ ថ ិ៍កាលងយ ី  ចារ់នលផកី្ងយ ីចារ់លក្មនទៀត្ 

ចារ់រមវកឹ្អស់ញត្ ិ  ោស់នត្ឿនដល់ជនលរុសលសី។ 

លក្មង៉ាុយនក្ីត្នៅឆ្ប  ំ   ុក្សិរលាំ
89ខ្ដលមានរ-ិ 

តាអ ុក្នមឃុនំន   ក្ំរូលដីលសុក្ភបំនព្ញ។90  

រមីាតាជាកូ្ន   ននព្ញម៉ាុក្ននាេះមិញ 

ឪពុ្ក្មាថ យនលាក្នព្ញ  ជារងរអូនជីដូនមួយ។ 

កាលព្ីនលាក្នៅនក្យង  នលាក្មិននលងមំនលីក្សធួយ 

ចំនណ្េះមិនឱរលព្ួយ  នលាក្នលីក្សធួយពុ្ទនសាសនា។ 

នលាក្រួសជាសាមនណ្រ  អានសរនសរនចេះធ្ម៌អាង៌ 

លុេះនព្ញនមមមួយវសា  នព្ញសិកាខ ភិក្ខុអងគ។ 

នលាក្នរៀនខ្លររិដក្  មិនខានមក្រំនព្ញផង 

វរិសសនាចាស់ចផង  នលាក្នលក្រលត្ងនចេះលាក្ដ។ 
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 សព្ឝនងងជាលសុក្អងគសបួល 
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53 
 

លុេះលាចាក្សកិាខ    នលាក្នរៀរការតាមខ្រររទ 

ន យីនលាក្ក៏្មានរុលត្  លាមំួយនាក់្ជាចណំ្ង។ 

នលាក្រស់ជាក្សិក្រ  នរសាទរក្បុងភូមផិង 

លរជាលរិយក្នវង   អស់អបក្ផងចូលចតិ្ថសាថ រ់។ 

នលាក្មានលផចិនលកី្កាព្រ សយូត្ក្ណំាព្រនលចៀងលាយលារ់ 

និងសានដៀវោ៉ា ងចំណារ់  អបក្ផងសាថ រ់ព្ីនរាេះនលក្។ 

នលាក្ានតាងំជាលក្ម  ត្ផតិ្រដឌផងនឃញីនលាក្នវ 

និងមានលរជាលរិយ  ជាក្វ-ីសិលផក្រ។ 

សំនូរដ៏លាញលផ ី  ក្សលត្ខ្ផនដីនលាក្នលត្ក្អរ 

ខ្ត្ងតាងំនោយនសាយ េះស  ជាលព្េះភរិមរភាសា។ 

រឯីនលាក្សនឺដស   នលាក្មិននធ្ឝសនសាេះនេយីណា 

នាភំិរមរភាសា   ជួរស ុសានកានព្នលស។ 

នលាក្លសីអបក្នធ្ឝីការ  សាលារូ ៌លរនទស 

ជាជនជាត្រិរនទស  និងនាងជានាយកិា។ 

ននវទិាសាទ នពុ្ទន-   សាសនរណ្ឍិ ត្រផងណា 

ានជួរព្ិភាក្ា   ឱរនលាក្តានលចៀងឱរសាថ រ់។ 

ន យីមានអបក្ក្ត់្លតា  តាមភាសានលាក្សារសព្ធ 

មិនឱរាត់្មួយមា៉ា ត់្  នធ្ឝីនសៀវនៅចំននួរួន។ 
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54 
 

និងឱរលាក់្ក្ំនរ ៉ា   ជាសក្ខីដ៏មាមំួន 

ននលរវត្ថិសាស្រសថមវួន  រឺចំនួនមយួនរៀលណា។ 

មួយនរៀលត្ិចខ្មនព្តិ្  ជាទឹក្ចតិ្ថរង្វា ញថា 

មិនខ្មនារាងំណា  សុទនខ្ត្ចង់រំាត់្ក្ផួន។ 

នលាក្ានអិចចក្មយ  នៅនាឆ្ប សំាមលារំួន 91
 

រនរល់នូវចារ់ក្ផួន  នលរៀនលរនៅដល់កូ្នខ្មយរ។ 

៦ នូក្ន អបក្   និព្ននជាក់្ចារ ូរខ្  

ទាវឯក្តាក់្ខ្ត្ងខ្ក្  នៅឆ្ប ខំ្សសរិព្ីរ
92ជាក់្។   

តុ្ងឈនិខ្ត្ងនៅឆ្ប  ំ  ខ្សសិរលាពំ្ីរឥត្លាក់្ 

ព្មិាភ ន ិនឝជាក់្   ខ្ត្ងឆ្ប ដំរ់លារំួន ុក្93។ 

នលាក្ក៏្ានរក្ខ្លរ  នរឿងនលចីនខ្មសចិនសាមកុ្ក្   
ព្ីនងមក្ខ្មយរលសុក្   ត្មេល់ទុក្ោ៉ា ង  ំួន។  
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55 
 

នូក្ននក្ីត្នៅឆ្ប  ំ   មួយ ន់លារំីចិត្រួន
94

 

មាតារិតាមវួន   រស់សមសួនជាក្សិក្រ។ 
នក្ីត្នៅអងគតានសាម  លតាកំ្ក់្នចាមជាភូមិក្រ 
លុេះលារំនួឆ្ប ក៏ំ្   នរៀនអក្សរនៅវត្ថនតាប ត្។ 
លុេះអាយុដរ់រនួ   នលាក្ថាឝ យមវួនរួរឱរនកាត្ 
ជាសាមនណ្រវត្ថនតាប ត្  នរៀនធ្ម៌នសាត្ានលកាស់នលក្។ 
នលកាយមក្នលាក្នធ្ឝីការ  ជានលខានៅហាឝ យនន 
នមត្ថលទាងំខ្ដលសព្ឝនងង  ជាទឹក្ដីនននវៀត្ណាម។ 

ដរ់លារំីនៅមួយ 95  នលាក្ានជួយនោយនសាយ េះសាយ ន 

នធ្ឝីការក្បុងវាងំាន  រួនឆ្ប ថំាេ នផ្លវ ស់ការង្វរ។ 
នធ្ឝីនៅទីលក្សងួ   សុរនិោដ ីរត្នាគ្នរ 
ន យីនលាក្ក៏្កាវ យជា  អបក្លាជញខាងអក្សរសាស្រសថ។ 
ដផតិ្នលាក្ានលរេង  ានជារ់ផងនលមមួយចាស់ 
ន យីារាងំរថូរផ្លវ ស់  ឱររនថសកិ្ាចារ់។ 
នៅលរនទសារាងំ  អស់យូរឆ្ប ក៏ំ្លរញរ់ 
លត្េរ់មក្ខ្មយរឆ្រ់  ន យីនលាក្ចារ់ត្ំខ្ណ្ងត្។ 
នលាក្ជានៅហាឝ យនាយ  ក្ពំ្ង់នសៀមនមត្ថរនថ   
ចាងហាឝ ងដរូំងត្   និងឧទនរណ៍្ក៏្ចាងហាឝ ង។ 
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56 
 

និងជារដឌនលខា   ធ្ិការននលក្សងួខាង 
ក្សិក្មយនោយោ៉ា ង  និងត្ណំាងរាស្រសថមណ្ឍ ល។ 
នកាេះសូទនិផងណា  រាស្រសថចាត់្ការនោយលររល់ 
ការង្វរក្បុងមណ្ឍ ល  លរជាផថល់ត្ួនាទ។ី 

នលាក្ានអនិចចក្មយ  នៅនាឆ្ប ខំ្សលាពំ្ីរ
96

 

ន យីរាស្រសថផងនាគំ្នប   យនំសាក្សាថ យដផតិ្ចតិ្ថលង់។ 
ទីលាពំ្ីរលព្េះាទ   សុសុីវត្ទមុិនវីងស 
ខ្ដលជារុលតាលទង់  សុសុីវត្ទ ិអបក្មាប ងវណ្ត។ 
លរសូលត្នានងងនមម-   លាពំ្ីរននខ្មធ្បូកាន់ 

លត្ូវលត្ង់ឆ្ប ដំរ់លា-ំ  រីចិត្លាំ
97លអ យត់្ យង។ 

លុេះឆ្ប មំួយ ន់លា-ំ  រួនរយលាមំយួ98ចាស់ចផង 

ដខ្ងារិតាផង   ខ្ដលជាក្សលត្នៅារាងំ។ 
លទង់ក៏្ានសិក្ា   នៅសាលាលសកុ្ារាងំ 
ន យីលរេងលរណាងំ  ានចូលផាំងសាលាទ័ព្។ 
ន យ្ េះថាសាងំមចិសង់  នោយចិត្ថចង់ក៏្ានជារ់ 
លទនផលលទង់លអគ្នរ់  សាលាផ្លគ រ់ឱរនធ្ឝីការ។ 
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57 
 

នៅរនាធ ត់្ទមីួយរយ-  នមមលាមំួយ99នៅលព្វីឡា- 

តាោត្ទីហាត់្ការ  នៅនសោអាល់នសរ។ី 
លទង់ាននេងីឋានៈ  ាន ក់្ស័ក្ថិអនុនសនយី 
នលកាយមក្ាននេងីងឝ ី  អនុនសនយីឯក្ផងណា។ 
នៅឆ្ប ដំរ់លារំួន-  សូនរលារំនួលព្េះរិតា 
ឱរវលិមក្វញិណា  នេងីកាន់ការអងគរក្សនសថច។ 
និងឱរនេងីឋានៈ   ននថរស័ក្ថជិានមនលសច 
រញ្ជជ ការរថូរផ្លថ ច់   រជជកាលនសថចជារិតា។ 
ជានលចីនឆ្ប នំលកាយមក្  រទព្ិនសាធ្ន៍ននក្សលតា 
កាន់រដឌាលក្ិចចការ  ឥណ្ឍូ ចិនឥត្ខ្ដលនធ្ឝស។ 
នលកាយរិតាចាក្ឋាន  លទង់ក៏្ានលរងលរនទស 
រនថមិនមាននធ្ឝស   លរងលរនទសមានរសយ។ី 
លទង់រាជាភិនសក្   ជាក្សលត្ឯក្នងងនមមរ ី

ក្បុងខ្មក្ក្េោនន   ដរ់លារំួននមមលារំី
100។  

ន យីលទង់ានសុរត្  មននរលត់្នងងដរ់រ ី  

នាខ្មនមសានន   ដរ់លារំួនខ្សសរិមួយ101។ 
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58 
 

លទង់ានទុក្សាប នដ  ដល់សព្ឝនងងជាជនំួយ 
រនឺរឿងអារា៉ា រ់មួយ   មានន យ្ េះមយួ ន់មយួយរ់។ 
ឬឯក្ស រាលត្ ី   ខ្ត្ងកាព្រងយីនលកាយានភព្ 
នូវមួយ ន់មួយយរ់  ខ្ដលកានព្នលសថាឝ យដល់លទង់។ 
រឺលទង់ខ្ត្ងជាកាព្រ  មានក្ផួនខាប ត្អបក្អានលង់ 

សលមស់នជងីកាព្រលទង់  លទង់និព្ននឆ្ប សំាមសិរ
102។ 

ចំនួនសាមសរិលា ំ  ទំព័្រាងំនាេះពុ្មភក្ិរ 
នោយនរាងពុ្មភមយួព្ិត្  អាល់ខ្រព្រខ្ត្ផងណា។ 
លារំមី៉ាុក្សឱំក្   រិតានលាក្សនននវាហារ 
ឬសននរម៉ាុក្ណា   ជាលក្ុមការង្វរអាល័ក្សណ៍្។ 
មាតាជទំាវសម   រងរអូនចំមានន យ្ េះជាក់្ 
មុលិ លត្ចាត់្និងអបក្  មាប ងរនំដញ សឱំក្ ខ្អល។ 
ភរោិន យ្ េះលសពុី្ ំ  រស់ជួរជុយូំរលកាស់ខ្លក្ល 
មានរុលត្ីមយួខ្ដល  ន យ្ េះសឱំក្មា៉ា លោី៉ា ន។ 
នលាក្នក្ីត្នៅនានងង  ទីដរ់រតីាមលអំាន   

នាខ្មក្ក្េោឋាន   ឆ្ប ដំរ់លារំីខ្រ៉ាត្សរិ
103។  

រឯីការសិក្ា   ជារ់សញ្ជដ រលត្ព្ិត្ៗ 
រឋមឥត្លរឌដិឌ   រំនព្ញវជិាជ ផុត្ថាប ក់្។ 
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59 
 

នលៅព្ីានសកិ្ា   អានសាស្រសាថ នលចនីលរត្រក្ស   
អានកាព្រនលចនីឥត្អាក់្  នទាេះនលៅរាក់្អានទាងំអស់។ 
នលាក្ានចូលនធ្ឝីការ  ជាសាស្រសាថ លអឥត្នខាច េះ   

 រនលងៀននោយសយ័លរនសាយ េះ  នៅឌូោដឡឺានលក្។ 
និងនៅនាសាលា   មានន យ្ េះថាសាតីានញ៉ា 
និងសាលាខ្ដលនរ  នៅស្រ ឝង់សាឝ រូោឝ ងំផង។ 
នលៅព្ីការរនលងៀន  នលាក្ហាត់្នរៀនសរនសរផង 
អត្ទរទនលចនីក្នវង  ចុេះផាយផងានលផនី យ្ េះ។ 
នលាក្ានទទួលជាក់្  នលរឿងឥសសរយិយស  
នមោយមុនមីភង់មភស់  នមោយយសលាក់្សំរទិន។ 
នមោយថាប ក់្នលមព្ីរ  រនថទីនលមមួយព្ិត្ 
នមោយអសសរទិន   ក្ិត្ថិយសព្ិត្សមសាប នដ។ 
នលាក្ានខ្ត្ងក្ណំាព្រ  ចុេះក្បុងខាប ត្ទសសនាវដថ ី
មិត្ថសាលាាល ី   និងនសៀវនៅរដញិនឋាន។ 
សាប នដចតិ្ថមាតា   លអអសាច ររដផតិ្នលាក្ាន 
តាក់្ខ្ត្ងសមលអំាន  ចិត្ថមាតាចំន េះរុលត្។ 
នលាក្ានអនិចចក្មយ  នៅនាឆ្ប មំួយលាក្ដ 
មួយ ន់លារំួនរយ  សារសរិមួយននាេះឯងណា។ 

 ក្បុងវយ័ហាសរិមួយ  នលាក្អស់លព្ួយក្បុងនលាកា 
 នឆ្ភ េះឋានសុមនងវថាវ   រនសល់សាប នដលរនព្។ 
 លារំួនអបក្លសសីទិន ិ  នក្ីត្នងងព្ិត្ពុ្ធ្ននាេះនន 

 ខ្មមិរសិរថាវ នងវ   ឆ្ប ដំរ់លារំីខ្រ៉ាត្មយួ
104។ 
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60 
 

 ក្បុងសង្វេ ត់្នលម៤  ភបំនព្ញមួនខ្ដលជាលត្ួយ 
 រុលត្ីនៅខ្ត្មយួ   នននលាក្ព្ពិ្ធិ្សរិ។ី 
 នលាក្ជាចាងហាឝ ងនន  អស់មស្រនថកី្បុងវាងំជ័យ 
 អបក្លសភីងួថាវ នងវ   ក្លាណី្ររស់នលាក្។ 
 កុ្មារសូីសទិន ិ   ាននរៀនព្ិត្ដំណាក់្នលាក្ 
 លុេះនចេះខ្មយរជ័យនជារ  នទីររូរនលាក្ចាត់្ខ្ចងការ។ 
 ឱរកូ្នព្នវក្លត្ួយ   លរឹងនាេះព្ួយនរៀនភាសា 
 នសៀមព្ីអបក្មាតា   នរៀនលុេះលតានោិយាន។ 
 ន យីនៅនរៀនលសុក្នសៀម  លុេះចរ់ភាវ មក៏្វលិថាេ ន 
 នព្ញវយ័នលាក្លសីាន  នរៀរមវួនលាណ្ចូលនរាងការ។ 

ជាមួយនលាក្មស្រនថ ី  ននលក្សួងយុត្ថិធ្ម៌ណា  
ន យ្ េះផ្លក់្អានំ យីណា  ានរុលត្ីជាចណំ្ង។ 
លុេះរុលត្ានរឆី្ប  ំ  នាងអស់ក្មយនងឹរថីផង 
ខ្លងលេះតាមចារ់ផង  ដផតិ្ចិត្ថរថីក្ំណាញ់ ួស។ 
នលកាយព្ីននាេះនលាក្លស ី  ជាមស្រនថីក្បុងវាងំនល េះ 
ឳពុ្ក្ជយួឈយុលឈយួស  ាននធ្ឝីការក្បុងវាងំខ្ដរ។ 
អាលស័យនោយចំនណ្េះ  ខ្ដលាននចេះជា ូរខ្  
នរៀននលចៀងរាខំ្មយរ  ាននចេះខ្ដរឆ្រ់រ ័ស។ 
នោយសំននៀងព្ីនរាេះ  នានព្លននាេះ វួងផថល់ចាស់ 
ជាចាងហាឝ ងនលាខ នោស់  និងជារាជនលខាធ្ិការ។ 
នលាក្លសីានខ្ត្ងកាព្រ  ជាក្ំណាព្ររទសក្វាទិ៍ 
សលមារ់នលចៀងផងណា  នៅនព្លនធ្ឝីរុណ្រនានា។ 
នលាក្លសីានសរនសរ  ជាសំនណ្រ ក្ររាយរា 
នាេះពុ្មភាននលចីនលគ្ន  នៅសល់មវេះសំនៅនដីម។ 
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សាប នដនននលាក្លស ី  សល់សព្ឝនងងនលចីនសនមផមី 

ព្ិមាភ ព្ិលារនឆបីម   សាលតានដីមឆ្ប នំៅលារំួន105។ 

មាននរឿងរូសាងមតិ្ថ  មនិលទសុថមតិ្ថសមសនំួន 

នាឆ្ប ដំរ់លារំួន   ខ្សសិរ
106មួនននាេះផងណា។ 

នាឆ្ប ហំាសិរព្ីរ
107  ជានាទីតាក់្ខ្ត្ងចារ 

នរឿងន យ្ េះចិត្ថសត្ា  ន យីមរណាឆ្ប  ុំក្រី
108។  

ក្បុងអាយុខ្រ៉ាត្ព្ីរ   អស់ជីវនីលីនលាក្ិយ 
ខ្ត្ន យ្ េះរស់លរនព្  ដល់សព្ឝនងងននេះផងណា។ 
ដំណាក់្កាលទ២ី  រឺចារ់ព្សូីផ្លត្សាប - 

នដរមឹរនីខ្ត្ងចារ   នៅនាឆ្ប សំាមលារំី
109។ 

រមឹរីននលាក្ាននក្តី្  ចារ់ក្ំនណី្ត្នលីខ្ផនដ ី
នានងងទីលារំ ី   ខ្មវចិឆិកានៅនាឆ្ប ។ំ 
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ដរ់លារំួនដរ់មយួ110  ននភូមិមួយសង្វេ ត់្៥ 

លក្ុងភបំនព្ញង្វយចា ំ  ន យ្ េះចណំាាំក់្ទូក្ផង។ 
មាតាន យ្ េះរសា   ឯរិតាន យ្ េះរមីផង  
ជានៅហាឝ យឃុលំរង  អាណានមត្ថក្ពំ្ង់សភ។ឺ 
កាលព្ីវយ័កុ្មារ   រមីរនីណានរៀនរនធ ឺ
អានចារ់នរឿងនលចនីធ្ ឺ  នចេះដឹងឮាននលចនីណាស់។ 
ព្ីនក្យងន យ្ េះព្នវក្  ានរស់លជក្ក្បុងវត្ថចាស់ 
ន យ្ េះសាឝ យដងគុចំាស់  នឹងលរូមាច ស់សាងំជាមា។ 
លុេះដរ់ឆ្ប កំាលណា  ចូលសាលានរៀនមួយលគ្ន  
ថាប ក់្កុ្មារោឌ ននា   ឌូោដឡឺានលរផង។ 
នព្លនរៀនសាលាននាេះ  ានរថូរន យ្ េះរមីកាងំផង 
នមឃុសំរនសរឆគង   មុសខ្ត្មថងជារមីរនី។ 
នរៀនចរ់កុ្មារោឌ ន  រមីរីនានលរេងចូល 
សុសុីវត្ទសិាលាសបូល  នរៀនានចរ់ថាប ក់្ទ៤ី។ 
នលកាយមក្នលាក្នធ្ឝីការ  ជាសាស្រសាថ ចាររ  ំនួ 
រនលងៀនតាមចារ់ក្ផួន  នៅក្បុងនមត្ថាត់្ដរំង។ 
មួយឆ្ប ំេ នលកាយផ្លវ ស់វញិ  មក្ភបំនព្ញតាមរណំ្ង 

ន យីនលាក្នរៀរការផង  និងសុមីន ឆ្ប សំាមលាំ111។ 

នាឆ្ប សំាមរួនជាក់្  ជាអនុរក្សនៅលរចា ំ
សុីសុវត្ទិយូរខ្មឆ្ប  ំ  ក៏្រថូនៅចាក់្អខ្លង។ 
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នាឆ្ប ខំ្សលាពំ្ីរ
112  នលាក្ផ្លវ ស់ទីរនលងៀនខ្ដរ 

មក្ររុវជិាជ ខ្មយរ   និងនៅសាលានដកាត្។ 

នាឆ្ប ហំាលាពំ្ី
113  មាននាទីលរូនឆបីមឆ្ប ត្ 

ភូមិនធរដឌាលខាប ត្  ជាឱវាទការលររ់លរង។ 

នលាក្ានអនិចចក្មយ  នៅឆ្ប ហំាលារំួន114ផង 

សព្នលាក្រលំាយផង  នាខ្ដនវត្ថឧណាត នលាម។ 
នព្លរូជាសព្នលាក្  មនុសសររនគ្នក្ចូលរមួនចាម 
វត្ថមានដ៏ដុងនោម  នលាក្នៅនសងរដឌនលខា។ 
ននលក្សួងអរ់រ ំ   និងខ្ លស ុ៊ុំផ្លផងណា  
ជាលរធានសមា-   រមអបក្នពិ្ននខ្មយរផង។ 
ខ្សនសាថ យនលាក្នព្ក្នលក្  ជាក្វចីំណានផង 
សាប នដនលចីនក្នវង   រនរល់ទុក្ដល់សព្ឝនងង។ 
នលាក្មានរំនិត្ខ្លរ  មក្ជាខ្មយរនូវសាប នដ 
ម៉ាូលខី្យរលអថាវ នងវ   ន យីនលាក្នលរចនាងយ។ី 
នូវនរឿងនៅកាថ ងំាយ  លរូក៏្តាងំសាទរងឝ ី
នដនលាក្លអររផ ី   ន យីនលាក្នលតាក់្ខ្ត្ងចារ។ 
នរឿងនសនាក្សំត់្   ខ្ត្មួយរត់្នរឿងឡាវា៉ា  
ឬជនក្ណំាញ់ណា  និងនរឿងមញុ ំនរឿងឱរសាគ ល់។ 
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នរឿងកូ្នអបក្ការ់អុស  នរឿងមវីចុេះមិនខ្ដលទាល់ 
ក្បុងទសសនាវដឋីសាគ ល់  ន យ្ េះរាលត្នីងងនៅរផ៍ង។ 
នរឿងមនុសសរម៤នាក់្  សូផ្លត្ជាក់្លអក្នវង 
ជាលរនលាមនលាក្ផង  លផកី្នវងលររ់ទសិទ។ី 
នរឿងមស្រនថកី្តិ្ិថយស  អបក្មភង់មភស់នរឿងកុ្ដុមភ ី
មាននរឿងនាងសាមណី្  រុនវុឌណ ីថាវ ងធ្វុេះធាវ យ។  
ក្នំលាេះអាយុហា   សរិឆ្ប ណំាមិនរាយមាយ   
នរឿងវសិសមកាល នាយ  និងនរឿងក្ាលគ្នប ទខំ្ព្ក្។  
មាននរឿងចតិ្ថចងចា ំ  នមលីលព្េះចនធ លអអននក្ 
ទងឹមមងឹគ្នរ់ខ្ភបក្  លអព្ន់នព្ក្នរឿងរាជកុ្មារ។ 
នរឿងរត្នានទវ ី   សមាភាវ ីព្លវងស ណា 
្មរត់្រក្្ម រា៉ា   លចួលសឡាញ់លចួនក្តី្ទុក្ខ។  
នលៅព្ីការនិព្នន   មិនទលមន់នឆ្ភ េះនៅមុម 
ចូលរមួការង្វរលររ់  នលជាងនៅមុមអក្សរសាស្រសថ។ 
ទី២ នលាក្នូហាច  លផចីិញ្ជច ចោ៉ា ងជាក់្ចាស់ 
មានដុងអក្សរសាស្រសថ  លផខីាវ ងំណាស់នរឿងសនញ្ចត្នា។ 
នក្ីត្នៅក្ពំ្ង់លព្េះ   លសកុ្សខ្ងេាត់្ដរំង ណា 

នាខ្មមិងុនា   ដរ់លារំួនដរ់លាមំួយ115។  

រិតានាម ឃួន នៅ  មាតានៅនាម ឱរ មចួ 
ាននរៀនន យីានរចួ  អវជិាជ នោយសារវត្ថ។ 
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លុេះដល់ឆ្ប សំាមព្ីរ
116  នលាក្ផ្លវ ស់ទីនរៀនលាក្ដ 

ចូលនរៀនសុសុីវត្ថ ិ  លរេងជារ់ថាប ក់្មធ្រម។ 
 នូហាចាននរៀរការ  នឹងតាន់នរ ៉ាមោ៉ា ងសមរមរ 

មានរុលត្នៅជិត្ជុ ំ  លារំីជាក់្ជាចណំ្ង។ 
រលីរវត្ថិការង្វរ   នលាក្ធាវ រ់ជានៅលក្មផង 
នលកាយមក្រថូររំណ្ង  នធ្ឝីការផងផាយកាខ្សត្។ 
នលាក្ជានលខាផ្លធ ល់  នៅរនាធ ល់ចាស់លក្ខ្េត្ 
នឹងលទង់យុទនវិងសខ្ដល  ជានាយក្រដឌមស្រនថី។ 

 លុេះនព្លលទង់សុរត្  នលាក្រត់្ យត់្លត្េរ់នវ 
 ជានាយមុទធកាល័យ  នាលក្សួងនឃ្លសនាការ។ 
 នលកាយមក្នលាក្ានផ្លវ ស់ ោ៉ា ងជាក់្ចាស់នៅនធ្ឝីការ 

លក្សួងការររនទសណា  មានង្វរថាទូត្មស្រនថ។ី  

លុេះដល់ឆ្ប ហំាព្ីរ
117  សនមថចស ីនុមយ ី

នាយក្រដឌមស្រនថ ី   តាងំនូហាច រដឌនលខា។ 
ននលក្សួងមួយធ្ ំ   រមនារមសាធារណ្ការ 
ន យីនលាក្ជាសមា-  ជិក្សមារមអបក្និព្នន។  
ឯត្ំខ្ណ្ងចុងនលកាយ  ទីរនងាីយលអនលីសលន់ 
ឯក្អរគរាជទូត្ជន  ជាត្ិខ្មយរនៅឥណ្ឍូ ននសុ។ី 
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នលាក្ានចូលនិវត្ថន៍  ឈរ់ននឿយ ត់្ឆ្ប ចំតិ្ព្ីរ
118

 

ន យីនលាក្ាត់្ជីវ ី  អំេុងឆ្ប រំតិ្សរិលា។ំ  
សាប នដររស់នលាក្  មានរនគ្នក្នរីតាមចា ំ
ផ្លេ លសន ន នៅឆ្ប  ំ  ដរ់លារំួនខ្សលារំនួ។ 
នារជីាទនីសបហា   តាក់្ខ្ត្ងចារលអ  ំនួ 

នាឆ្ប ដំរ់លារំួន-   ហាសិររី
119ផងខ្ដរណា។ 

លាវណ្រនងិរវនិធ   នូហាច មិនទុក្ា៉ា ក្កា 

នលាក្ានតាក់្ខ្ត្ងចារ  នៅនាឆ្ប ហំាសរិលាំ120។ 

នរឿងមាលាដងួចតិ្ថ  នលាក្ខ្ត្ងព្ិត្នៅនាឆ្ប  ំ

ដរ់លារំួនចិត្លា-ំ  ព្ីរ
121ផងណាជាសាប នដ។ 

អបក្និព្ននទ៣ី   ញ៉ាុក្ខ្ងម មយីងឝី យត់្នលរ 
ជាអបក្លាជញលផនីលក្  មហាវទិាល័យអក្សរសាស្រសថ។ 
នលាក្ជាសាស្រសាថ ចាររ  ខ្មយរភាសាាលចីាស់ 
ជាពុ្ទនសាសនិក្ចាស់  នរសាគ ល់ចាស់នសធីលររ់វយ័។ 
ជានិព្នននាយក្   ដ៏ជំនក់្ទសសនាវដថ ី
ក្មភុជសូរោិនន   ពុ្ទនសាសនរណ្ឍិ ត្ទី។ 
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នលាក្នក្ីត្នងងនៅរណ៍ា  ខ្មមិងុនា ទីនមមព្ីរ    

មួយ ន់លារំួនរយរី
122

  សាឝ យនា៉ា ននាត់្ដរំង។ 

 រិតានាមញ៉ាុក្ញ៉ា   មាតាក៏្មាននាមផង 
 ន ៀក្មាន លអទងវង  ជាជាងទងអាជីវក្មយ។ 
 នលកាយមក្ក៏្លេះផង  នូវជាងទងអាជីវក្មយ 
 ជាក្សិក្រដុេះោ ំ   នូវដំណានំសធីសព្ឝដី។  
 កាលនលាក្នៅកុ្មារ  ានសិក្ានរៀនាល ី
 លុេះដរ់លាឆំ្ប វំយ័   ចូលរសួមយីជាសាមនណ្រ។ 

នៅវត្ថន ធ្ិ៍វាលផង  ាត់្ដំរងយូរឋតិ្នឋរ 
នរៀនអាននិងសរនសរ  នលកាមរំនព្លព្េះអុវីទតួ្។  
លុេះលសកុ្ចរ់សស្រង្វគ ម  នលាក្នៅនសៀមតាមឈយួញរតួ្ 
ឆវងកាត់្ព្ិនិត្រលត្តួ្  ដរ់នងងរចួនទរីនៅដល់។ 
ទីលក្ុងាងក្ក្ឋាន  ខ្ដលនលាក្ាននរៀនរចល់ 
ធ្មយវន័ិយានដល់  ទាងំាលនីិងនងផង។   

 ឆ្ប ដំរ់លារំនួនមម-   មួយ123ននាេះនននលាក្លរេង 
 ជារ់សញ្ជដ រលត្ផង  ធ្មយវន័ិយថាប ក់្លត្ណីា។ 
 ឆ្ប ដំរ់លារំនួនមមរ ី  លរេងមយីភូមិសកិ្ា 
 ានជារ់ថាប ក់្នទាណា  លររ់លរការធ្មយវន័ិយ។ 
 លុេះអាយុនមមមួយ   រនថលត្ួយភកិ្ខុមយ ី
 ក្បុងវត្ថលព្េះនក្តុ្ ដ ី  លអលរនព្រំនព្ញផបួស។ 
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 ឆ្ប ដំរ់លារំនួនមម-   លារំួន124នននព្លនលាក្រួស 
 លរេងផវូវការន យ្ េះ  សញ្ជដ រលត្មហាលាលំរនោរ។ 
 នលាក្ជាសាស្រសាថ ចាររ  រនលងៀនាលីវត្ថនលាក្ 
 និងជានមលរនោរ  ខ្ក្វញិ្ជដ សាសាមណ្និសសតិ្។ 
 នលាក្ធាវ រ់ានសរនសរ  ទុក្ជានក្រនូវសវឹក្រតិ្ 
 ជានង-ាលីព្ិត្   ពុ្ទនភាសតិ្ននមាក្ថា។ 
 នានាជាដក្វណ្ត   ធ្មយរទក្ណ្ឍ និងនទវតា 
 ភាសិត្ននាេះផងណា  អត្ទរទចារនផសងៗខ្ដរ។  

 ឆ្ប ដំរ់លារំនួសាម125  ញ៉ាុ ក្ខ្ងមានវលិមក្ខ្មយរ 
 នធ្ឝីការលក្ុមរក្ខ្លរ  មក្ជាខ្មយរនលត្រិដក្។ 

 ឆ្ប ដំរ់លារំនួសាម-  លាមំួយ126ានចាក្សកិាខ រទ 
 ជាលរ សទលាក្ដ  មួយឆ្ប រំត់្ក៏្នរៀរការ។ 
 និងនាងនណ្សុមីផង  អបក្ភូមផិងឧត្ថុងគផារ 
 ន យីនលាក្មានរុលតា  និងរុលត្១ី១នាក់្។ 

 ឆ្ប ដំរ់លារំនួសាម-  លារំី
127ាននេងីជាអបក្ 

 និព្នននាយក្ជាក់្   ក្មភុជសុរោិ។  
  
 

                                                 
124 

១៩២៤ 
125 

១៩៣០ 
126 

១៩៣៦ 
127 

១៩៣៨ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

69 
 

ឆ្ប ដំរ់លារំនួខ្ស -  ព្ីរ
128ផងខ្ដរនេងីកាន់ការ 

 អរគនលខាធ្ិការ   ននពុ្ទនសាសនរណ្ឍិ ត្រ។ 
សាទ រនានចាត់្ខ្ចង  នូវត្ំខ្ណ្ងត្ណំាងនតិ្រ 

 ក្មយវធិ្ីសកិ្ាព្ិត្   ពុ្ទនសាសនិក្ឡាវនវៀត្ណាម។ 

ដរ់លារំួនខ្សលាំ129  ខាងារាងំឱរនលាក្តាម 
ជាលក្ុមកាទូត្ោន  នៅទីឋាននលព្នររ។ 
លក្ុមកាទូត្ននាេះន យ្ េះ  លអព្ីនរាេះនងិក្លម 
ស រដឌឥណ្ឍូ ចនិក៏្  ារាងំនសសដ៏នងវថាវ ។ 
នលាក្ជាអបក្រក្ខ្លរ  ារាងំខ្មយរនងភាសា 
ក្បុងវទិរុននាេះណា   នដីមផកីារសុំទាមទារ។ 
នូវដីាត់្ដរំង   នសៀមរារផងព្ីនងមារ 
ខ្ដលារាងំលត្ូវគ្នប   កាត់្មួយលគ្នឱរនៅនង។ 

ឆ្ប ដំរ់លារំនួខ្ស-  លារំួន130ខ្ដរនលាក្លក្នល 
វលិមក្លសកុ្វញិមយ ី  នលាក្លក្នលអាជពី្ចាស់។ 
នៅពុ្ទនសាសនរណ្ឍិ ត្រ  ជាលរូព្ិត្ឥត្លក្ឡាស់ 
លក្សួងខ្ត្ងតាងំចាស់  ផថល់ង្វរជាសាស្រសាថ ចាររ។ 
លុេះនព្លចូលនិវត្ថន៍  នរតាងំគ្នត់្ជាសាស្រសាថ - 
ចាររឧត្ថមសិក្ា   ក្ិត្ថិយសននវទិាសាទ ន។ 
ររុនកាសលរទ ី   មហាវទិាល័យោន 
អក្សរសាស្រសថភុំផ្លន  មនុសសសាស្រសថឋានពុ្ទនិក្ៈខ្ដរ។  
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ជាអបក្រនងេតី្ផឋុ ំ   សមារមអបក្នពិ្ននខ្មយរ 
និងជាសមាជិក្ខ្ដរ  លក្ុមជំនុំវរផធ្ម៌។  
នលាក្លរខ្ លអនិចចក្មយ  នៅមុនឆ្ប ខំ្ដលលផមីធ័រ 
រឺរ៉ាុលព្ត្មឝេះធ្ម៌   សមាវ រ់នូវជាត្ិសាសន៍ឯង។  
នលាក្ានទទួលជាក់្  ឥសសរយិយសសងរ់ខ្សងង   
ជារុណ្ានលរងឹខ្លរង  ោ៉ា ងជាក់្ខ្សថងលគ្នក្នវង។ 
និងទទលួផងណា  មុនីសារាភរណ៍្ផង  
នមោយលាក់្ម៉ាត់្ យង  ន យ្ េះអនុសសរាជាក់្។ 
និងនមោយអសសរទិន ិ  លអនព្ក្ព្តិ្ននក្មភុជា 
ន យីនលាក្រនសល់សាប   នដខ្ដលចារដល់សព្ឝនងង។ 
នរឿងរសិាចនសបហា  និងនរឿងផ្លេ មានត្នមវ 
រឺនរឿងកុ្លារនរ-   លនិលាញលផកី្បុងរោឌ ។ 
ទី៤ រនឺអៀងសាយ  នលាក្មានមាថ យន យ្ េះនលឿង ណា 
ឪពុ្ក្ជានលខា   នលាក្ឧក្ញ៉ា នទព្នមិយតិ្។ 
ខ្ដលជាជាងរំនូរ   ខ្ដលានរូររាមនក្រ ថ ិ៍ព្ិត្   
នលីខ្ងវដ៏លរណិ្ត្   ខ្ដលមានព្ិត្នៅរាជវាងំ។ 
នអៀងសាយ នក្ីត្នៅឆ្ប  ំ  ង្វយនឹងចាមំិននភវចភាវ ងំ 

ឆ្ប រំត់្ជាឆ្ប  ំងំ131  សត្វត្សរដ៍រ់លារំួន។ 
នក្ីត្នៅរងព្សិ ី   ក្បុងទឹក្ដីដ៏សនំួន 
ក្ពំ្ង់សភមឺាមំនួ   លុេះធ្មំវួននទរីផ្លវ ស់ទី។ 
មក្នៅលក្ងុភបនំព្ញ  កាលននាេះមិញានលាពំ្ីរ 
ឆ្ប រំត់្លត្ូវផ្លវ ស់ទ ី  រស់ជីវទីីលក្ងុមថង។ 
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លុេះអាយុដរ់រ ី   អបក្មាថ យនងវានសុផំង 
នទព្នមិយតិ្ផគត់្ផគង   នូវសផង់ផងឱរសាងផបួស។ 
សាយរសួជាសាមនណ្រ  ក្បុងរំនព្ឧរជាយន៍ យ្ េះ 
រញ្ជដ អត្ថ ននាេះ   ន យីសាយរសួានរីឆ្ប ។ំ 
លុេះលាចាក្សកិាខ    ការសិក្ាានត្ិចឆ្ប  ំ
ចំនណ្េះមិនសូវចា ំ  ១៦ឆ្ប គំ្នយ នការង្វរ។ 
កាលននាេះររីាជការ  នរីក្សាលារណ្ឋុ េះវជិាជ  
ន យ្ េះថារចនា   ន យីកុ្មារក៏្ចូលនរៀន។ 
នព្លយរ់នអៀងសាយម ំ  អានពូ្ត្ផថុ ំរាល់រនរៀន 
ារាងំក៏្មំនរៀន   នទីរនលាក្មានចំនណ្េះនលចីន។ 
នរៀនចរ់នៅសាលា  រចនានលាក្្ននេងី 
ជាលរូដ៏លអនឆបីម   ទីចារ់នផថីមក្ពំ្ង់ឆ្ប ងំ។ 
នោយមានលាក់្ខ្មត្ិច  នលាក្សនលមចឈរ់ត្តាងំ 
ជាលរូក្ំព្ង់ឆ្ប ងំ   វលិតាមក្មយមក្ភបំនព្ញ។ 
នធ្ឝីជាជាងរនូំរ   លាក់្ចាយធូ្រមិននទានមបញ 
រលីរព្នននលាក្វញិ   ជាលសីនព្ញមនិនចេះទុក្។ 
នលាក្ក៏្ខ្លងលេះនាង  នាទំីមទាងនៅនងងមុម 
ន យីកូ្នក៏្មិនសុម  ខ្លងជួរមុមដផតិ្មរណា។ 

នលកាយមក្នលាក្នរត្ ី  នរាលសី
132ក៏្នរៀរការ 

ន យីនលាក្ក៏្រចនា  រំនូរចារលក់្ដូរាយ។ 
 
 

                                                 
132 

លសីនៅនកាេះនរា លសុក្នក្ៀនសាឝ យ នមត្ថក្ណាឋ ល 
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នលកាយមក្ឆ្ប នំមមព្ីរ
133  នលាក្សំភចូីលនធ្ឝកីារ 

នធ្ឝីនៅក្បុងសាលា   ជារាជការានលាក់្ខ្ម។ 
នាទីជាងលារព្ណ៌្  នលាក្ញរ់ញ័រចង់ខ្ក្ខ្លរ 
មំនរៀនរខ្នទមខ្ដរ   នសៀវនៅខ្ដលានទិញព្ី។ 
លរនទសារាងំណា  នលាក្ឧសា ៍លររ់នាទ ី
ហាត់្នរៀនោ៉ា ងសភំ ី  នូវរំនូរមា៉ា សុីនផង។ 

នៅនាឆ្ប នំមមរនួ134  ចំនណ្េះមួនចាស់ម៉ាត់្ យង 
នរខ្ត្ងតាងំនលាក្ផង  ជាលរូចផងមា៉ា សុីនរូរ។ 
នៅសាលាឧសា-    ក្មយណាានោ៉ា ងយូរ 

ផគត់្ផគង់កូ្នានធូ្រ  ទាងំព្ីររូ
135នរៀននចេះដងឹ។ 

ន យីនលាក្ានសរនសរ  នូវសំនណ្រនោយសងឃមឹ 
ផ្លេ រកី្ផ្លេ នរាយ បងឹ  នលាក្មំលរងឹានជារ់នលម។ 
នលាក្ងត្ខ្មសភាព្យនថ  លអនលីសលន់លផពី្ន់នព្ក្ 
រញ្ជច ងំខ្ត្មយួខ្ភវត្  លុយអននក្នលចីនមុនឺណា។ 
នលាក្ជាសមាជិក្  អភិាលព្ិត្ននសមា- 
រមអបក្និព្ននណា   នលាក្កាន់ការលអក្នវង។ 
ន យីរូរនលាក្ក៏្ជា  លរធាននាលក្មុមួយផង   
ខ្ដលនរសាគ ល់ចាស់ចផង  រឺរណ្ៈក្មយការសលិផៈ។ 
ជានមលរនោរផង  ការលរេងអក្សរសាស្រសថ   
នលីក្ទីមយួជាក់្ចាស់   នឥស្រនធនទវផីង។ 

                                                 
133 ១៩២២ 
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១៩២៤ 
135 

៤នាក់្ 
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នលាក្លរខ្ លអនិចចក្មយ  នៅនាឆ្ប ចំិត្លាំ
136ផង 

ក្បុងឆ្ប នំយងីចាចំង  រ៉ាុលព្ត្រនជនមវៀសខ្មយរ។ 
ទី៥ អបក្និព្នន   ន ងោ៉ា ន់ ជនលផផីងខ្ដរ 

នលាក្នក្ីត្មក្រាខ្ម  ឆ្ប នំមមមួយ137 សង្វេ ត់្រី។ 
ននលក្ុងភបំនព្ញណា  ន យីរិតាជាមស្រនថ ី
ក្បុងវាងំលអររផ ី   ន យ្ េះមស្រនថនីៅន ងណា។  
មាតានាមនទសទមឹ  ខ្ត្ងមំលរឹងខ្ងរក្ា 
ន ងោ៉ា ន់ជារុលតា  ចូលសាលាស្រ ឝង់សាឝ ផង។ 
រចួចូលវទិាល័យ   សុីសុវត្ថលិផលីាញក្នវង 

នាឆ្ប សំាមលាំ138ផង  ន យីលរេងចរ់នជារជ័យ។ 
ន ងោ៉ា ន់ចូលនធ្ឝីការ  ជានលខារនចចក្នទសមយ ី
ន យីលរេងយក្ជ័យ  សញ្ជដ រលត្សាលារដឌាល។  
ាននធ្ឝីជាាឡាត់្  នមត្ថន ធ្ិ៍សាត់្លសុក្ាកាន  
នលកាយមក្នលាក្ក៏្ាន  ផ្លវ ស់ទីឋាននធ្ឝីការង្វរ។ 
នធ្ឝីការនៅលក្សងួ    រិញ្ដវត្ទុនាទីជា 
នាយការោិល័យណា  និងឧសា ៍នៅររនទស។ 
នលាក្នឆវៀត្នរៀនភាសា  ឱរចាស់ការមនិខ្ដលនធ្ឝស 
អក្សរសាស្រសថោសនដស  នលាក្មិននធ្ឝសមសំិក្ា។  
ក្បុងសណំាក់្លព្េះលរូ   ជនួណាត្ លរ ូតួ្តាត្ណា 
ខ្រ៉ានសុមលព្េះអាចាររ  ជាសាសាថ នននលាក្ព្តិ្។ 
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១៩៧៥ 
137 

១៩២១ 
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១៩៣៥ 
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នលាក្សាវ រ់នៅនាឆ្ប  ំ   ុក្សិរលាពំ្ីរ
139ព្ិត្ៗ 

រនសល់ងឝីលរណិ្ត្   សល់ព្តិ្ៗនូវសាប នដ។ 
ក្ពូំ្លក្សំត់្ណា   ក្ពូំ្លនសបហា លអនមលីនលក្ 
លរជុនំរឿងនលផកី្ លផ ី  នគ្នលលរវត្ថអិក្សរសាស្រសថ។  
លាមំួយ រមឹហាក់្ ជន  អបក្និព្ននមិនសាគ ល់ចាស់ 
នូវលរវត្ថិរូរចាស់   ខ្ត្ដឹងចាស់ព្ីសាប នដ។ 
កាព្រនសក្នសាមរណ្ឍិ ត្  នរឿងលផពី្ិត្ដល់សព្ឝនងង 
ទកឹ្ទននវសារ លផ ី  ជាងឝីនដនលាក្ន ងោ៉ា ន់។ 
រួរក្ត់្សមាគ ល់ថា   សម័យអាណានរិមកាន់ 
អបក្និព្នននលចីនសាន់  មិនានសាគ ល់នូវលរវត្ថិ។ 
មានធ្មយរញ្ជដ អ ុក្   ចងទំនុក្មិនមានផ្លវ ត់្ 

ឆ្ប ចំិត្លាពំ្ីរ
140គ្នត់្  ខ្ត្ងនរឿងមរណ្មាតា។ 

រលីព្ យររភក្ថ ី   មានសាប នដ ន ធ្វិងស ណា 

ឆ្ប ខំ្ដលនលាក្ានចារ  ដរ់លារំីខ្រ៉ាត្សរិមួយ
141។ 

ឃុនសនាន ព្និតិ្រ   តាក់្ខ្ត្ងព្តិ្សាប នដមួយ 

នៅមាស នាឆ្ប មំួយ-   ន់លារំីរយខ្រ៉ាត្ព្ីរ
142។ 

ភក្ថអីក្សរត្ន់   ងឝីមិនអន់សរនសរព្ ី

សព្ឝសទិននៅឆ្ប ទំ ី  ដរ់លារំីនៅលារំួន
143។ 
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វងាធ្រិត្អី ុក្   ចារទំនុក្លអ  ំួន 

សងខសលិផជ័៍យ សំនួន  ឆ្ប ដំរ់លារំីខ្រ៉ាត្ព្ីរ
144។ 

រនីៅអធ្កិារ   នាវត្ថខ្លព្ក្លរណាក្ទ ី

ខ្ត្ងនរឿងលអគ្នយ នព្ីរ  ឆ្ប នំៅសិរ
145 លក្សណិ្វងស។ 

នាឆ្ប ខំ្សព្ីរ
146ផង  តូ្ចសមឹ ន នលាក្និព្នន 

ខ្ក្រមាត់្សមុលទ មនថ  ខ្ត្ងនិព្ននលអមវមឹសារ។ 
អបក្និព្នន អ ុម  ុ ី  នរឿងគ្នយ នព្ីរលអអសាច ររ 

នរឿងមហាអភ័ព្ឝ ណា  ខ្ដលានចារឆ្ប ខំ្សលាំ147។ 
អបក្និព្នននងឈុ ំ   មិនលំៗនៅនាឆ្ប  ំ

ខ្សមួយ148នរីតាមចា ំ  នូវនរឿងនៅនក្តី្កុ្សល។ 
រឯីនលាក្ ខ្ក្ននលត្   សរនសរខ្ភវត្ឥត្មានមឝល់ 

នលកី្មលទ ីត្មេល់   ទុក្នាឆ្ប ខំ្សសិរព្ីរ
149។ 

សូមរញ្ជជ ក់្ផងថា   មានអបក្ចារនលចីនមូលមីរ 
ខ្ត្នលាក្មានជីវ ី   នាយុរព្ីរទុក្យុរនលកាយ។ 
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នរីនិោយអពំ្ ី   សិលផវ៍ធិ្សីរនសរនោយ 
លារ់ន យ្ េះព្ីនដីមនេយី  ឬរនងាីយនព្លរញ្ច រ់។ 
នលៅព្ីរង្វា ញន យ្ េះ  អបក្ចារននាេះក៏្លារ់លររ់ 
នៅនផថីមឬរញ្ច រ់   នូវរំណ្ងខ្ដលលាថាប ។ 
សុំមរគផលសរនសរ  នារំនញ្ច រដល់ឋានណា 
ខ្ដលផថល់ក្ថីសុខា   ឋានសួគ៌្នឬនិ ឝ ន។ 
រឯីសាច់នរឿងផ្លថ  ំ   នូវរណាឋ ឱំរនយងីមាន 
សាមរគីញត្ិនលព្ៀងលាន  នធ្ឝីរុណ្រទានលរកាន់លត្ូវ។ 
ចំន េះរនរៀរខ្ត្ង   និព្ននខ្សថងជាព្ីរផវូវ 
តាមរុរាណ្មួយផវូវ  និងមួយផវូវខ្ររទំននីរ។ 
នរីតាមខ្រររុរាណ្  ង្វយនឹងសាយ នង្វយនឹងនព្រី 
ដផតិ្ត្ួខ្ដលាននលីក្  អាចសាវ រ់ន យីឱររស់វញិ។ 
ចំខ្ណ្ក្ដំនណី្រនរឿង  ត្ួលត្ូវនសឿងនងិនទាមបិញ 
ដផតិ្នរឿងសុទនន រនព្ញ  ការលំាក្និងឧរសរគ។ 
ជួនកាលកាត់្នលព្ភប ំ  ជួនជួរជុំជួនខ្រក្ាក់្ 
ជួនមំលរងឹសលសាក់្  ជួនអចឆរយិៈនហាេះន រីាន។ 
នរីតាមខ្ររទំននីរ  អបក្ចារនលកី្នោយមនិសាយ ន 
នលីក្ជីវភាព្មនុសសាន  ជួរលរទេះក្បុងជីវតិ្។ 
ត្ួអងគមនុសសធ្មយតា  ជួររញ្ជា ខ្ដលមានព្ិត្ 
មិននលីក្ ួសការព្ិត្  ឬលរឌិត្នរឿងអសាច ររ។ 
ដូចជាការនហាេះន រី  ឬក៏្នដីរនលីនវហា 
ឬមានអនថរា-   រមនទវតានទវៈនេយី។ 
រកីារនលរី ក្រនព្ចន៍  ខ្ត្ងរនំលច ក្រង្វយន យី 
រាល់ដំនណាេះលសាយនោយ  សមត្ទភាព្ព្ិត្ននមនុសា។ 
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ដូនចបេះសរុរក្ថ ី   នយងីវនិិចឆ័យសនបិោឌ នថា 
នៅសម័យអាណា-  និរមចារតាមជាក់្ចាស់។ 
មានការវវិត្ថផង   តាមរនវងវទិាសាស្រសថ 
និងលាយរុរាណ្មវេះ  នយងីនឃញីចាស់ក្បុងសាប នដ។ 
ដផតិ្សម័យននាេះណា  អបក្មវេះចារវលិវញិនវ 
ជាកាព្រក្បុងសាប នដ  ជាឥទនិព្លព្ីរុរាណ្។ 
ខ្ត្សនងេត្នឃញីថា  កាព្រខ្ដលចារមិនយក្ោន 

កាក្ លព្ យ150 ព្ំននាល ោន ដូចរុរាណ្កាលននាេះនទ។ 
រឺនលរីជំនសួនោយ  រទនចញនលកាយនោយសរនសរ 
ជា ក្រលាពំ្ីរនម   លារំីនម លារំួនខ្ដរ។ 
ដូនចបេះអក្សរសាស្រសថ  រញ្ជជ ក់្ចាស់ានលរលួខ្លរ 
តាមររត់្សងគមខ្ដរ  អក្សរសិលផខ៍្មយរក៏្រថូរផ្លវ ស់។ 
នទាេះរីសម័យននាេះ  ខ្មយររងនលគ្នេះោ៉ា ងជាក់្ចាស់ 
ខ្ត្ខ្ផបក្អក្សរសាស្រសថ  លជក្ជាក់្ចាស់តាមទីវត្ថ។ 
មានលព្េះសងឃជាសាភ ន  និងជាោនចមវងខាជ រ់ 
ខ្ងធ្ួនោ៉ា ងជារ់លារ់  រស់រានជារ់ដល់សព្ឝនងង។  
ទនធឹមនងឹននាេះខ្ដរ   មានមវេះខ្ដរចារកានេ 
ក៏្ព្ួក្ារាងំនងវ   មានរុណ្នលក្ខ្មយរសរាយ។ 
ដូចឃ្លវ ានសរនសរ  ក្ញ្ជច ញ់នចក្មានទាងំឡាយ  
នលាត្ទុំនលីខ្មក្សាឝ យ  លសុក្សរាយនល េះារាងំ។ 
អបក្និព្ននមវេះចារចង  តាមទំនងមិនរិទាងំ 
មវេះលត្ូវព្កួ្ារាងំ   រងខំខាវ ងំឱរកានេ។ 

                                                 
150 

កាក្រតិ្ លព្ យរីត្ 
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ថាារាងំននាេះជា   ព្ួក្នទវតាសួគ៌្ននល 
មក្ជួយនមមរាដ ី   ផថល់អឝីៗោ៉ា ងលរនព្។ 
នាចុងស័ក្ារាងំ   នយងីចងចាមំានសាប នដ 
ខ្ដលលអសមអត្ទន័យ  មានសាប នដរង្វា ញចាស់។   
ដូចជារត្ិនលាក្   នរឿងរនគ្នក្នសធីរឥត្មឝេះ 
រងេរ់អត្ទន័យចាស់  នននលាក្មាច ស់លរីជាឥស្រនធ។  
ចំន េះនលាក្ញ៉ាុក្ខ្ងម  នលាក្តាក់្ខ្ត្ងកុ្លារនរលនិ 
សុផ្លត្ននរមីរនី   ខ្ដលនលាក្រុិនតាក់្ខ្ត្ងចារ។ 
ញ៉ាុក្ខ្ងមមនិទលមន់  នលាក្និព្ននរសិាចនសបហា 
ទកឹ្ទននវសារ ណា  សាប នដចារននរមឹហាក់្។ 
ទាងំននេះជាលរនលាម-  នលាក្ដំរូងននខ្មយរជាក់្ 
នយងីដឹងឥត្នលៀមលាក់្  ឥទនិព្លជាក់្ព្រីរនទស។ 
នលៅព្ីលរនលាមនលាក្  មានរនគ្នក្នូវលរនភទ 
សិក្ាក្ថាន តុ្   វភិារខ្ររវទិាសាស្រសថ។ 
ដូចអត្ទរទនអៀវនក្សី  មិនរំនភវសីវភិារចាស់ 
ភាសាខ្មយរចណំាស់  ោ៉ា ងលអលអេះមានន តុ្ផល។ 

 មានលរជុំអត្ទរទ   ខ្មយរចារក្ត់្នាេះត្មេល់ 
នអម៉ាូននីញ៉ា ខាឝ យមឝល់  សាងកុ្សលនោយការចង។ 
លក្ងជាវចនា-   នុលក្មចារនោយនដផង  
ខ្ដលនលាក្សុននឌៀរលផង ចារចងលក្ងខ្មយរារាងំ។  
សូមរញ្ជជ ក់្ផងខ្ដរ  នសៀវនៅខ្មយរនាេះពុ្មភឆ្ប  ំ

ដរ់លារំួនសូនលា-ំ  រី
151 រណាថ តំាមាសណា។ 

                                                 
151

 ១៩០៨ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

79 
 

មាននសៀវនៅលរវត្ថសិាស្រសថ  និងមានចាស់ខាងធ្ម៌អាង៌ 
នាេះពុ្មភខ្ងរក្ា   អក្សរចារកំុ្ឱរាត់្។ 
ខ្ត្នព្លននាេះត្វា៉ា    ព្ីធ្មយការោ៉ា ងម័ត្ធ្រត្ 
ដផតិ្ខាវ ចលត្ូវរង់ាត់្  ជំននឿថាឝ ត់្ថាឝ យរូជា។  
ន យីលរមូលនសៀវនៅ  នាេះពុ្មភនៅឥត្រុញរា 
ដុត្នចាលទាងំអស់គ្នប   ដផតិ្ខាវ ចវាមនិសកាេ រៈ។ 
លុេះនលកាយនព្លននាេះណា  នលាក្ឧក្ញ៉ា អធ្រិ- (អាក់្ធ្រិា៉ា ក់្) 
ត្នីក្ត្ នលាក្ដូចហាក់្  យល់ព្ស័ីក្រកី្ចនលមីន។ 
នូវរនចចក្នទសងយ ី   យល់អឝីៗខ្ដលត្នមេងី 
ឯក្សារជាត្ិឱរនងេីង  ក៏្នាេះនេងីនូវសាប នដ។ 
សាមនណ្រវន័ិយផង  ខ្ដលចងលក្ងនោយអបក្រ ី
អ ុ៊ុំស ូ ជនួណាត្ មយ ី   តួ្តាត្លផផីងខ្ដរណា។ 
នោយអនុញ្ជដ ត្ព្ ី  នលាក្នរ ៉ាសុដីង់នងវថាវ  
រនាធ រ់និនាប ការ   លរឆ្ងំការនាេះពុ្មភងយ។  
រនីលាក្លឝ ីឝណូី្ត៍្  នលីក្រ ូត្លសុក្រារ់រយ 
មិនព្ិាក្នសាេះនេយី  នរឿងរនណាថ យឱរនាេះពុ្មភ។ 
មានខ្ត្ក្មភុជា   ខ្ដលនាគំ្នប រិត្និយម 
នជឿនលីសរណ្រមន៍  ខាវ ចាត់្ពុ្មភសកាេ រៈ។ 

នាឆ្ប ខំ្សលាមំយួ152   មាននលីក្សធួយខាងវរផ- 

ធ្ម៌ជាផវូវការជាក់្   ននលក្សួងអរ់រខំ្មយរ។ 
ន យ្ េះថារណ្ក្មយការ-  វរផធ្ម៌ការជយួរក្ខ្លរ 
ព្ីារាងំមក្ខ្មយរ   ខ្ដលទាក់្ទងនងឹរដឌាល។ 
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ចារ់ព្ីនព្លននាេះខ្ដរ  នរាងពុ្មភខ្លរជាយនថការ 
ផសព្ឝផាយនូវអក្ខរា  ខ្ដលនៅថាអក្សរសាស្រសថ។ 
ឱរានទូលាយផង  រ ័សផងោ៉ា ងជាក់្ចាស់ 
រួរឱរសរនសីរណាស់  រក្សឥត្ផ្លវ ស់អក្សរសលិផ។៍ 
រវីស័ិយព្ត៌្មាន   នក្ីត្នេងីភាវ មគ្នយ នមនធិល 
ផសព្ឝផាយនៅមក្វលិ  ទាងំឥណ្ឍូ ចិនលរនព្។ 
ចរ់សម័យារាងំ   រនថតាងំចូលសម័យ 
សងគមរាស្រសថលរនព្   ខ្មយរលរុសលសីខ្ត្ងចងចា។ំ 
ដផតិ្ជាសម័យងយ ី   ខ្ដលទឹក្ដីឥត្ារាងំ 
ធាវ រ់លត្ួត្រារ់សិរឆ្ប  ំ  ខ្មយរអស់ក្មយមាននសរ។ី 

ន លរឺចារ់ព្ីឆ្ប  ំ  មួយ ន់លារំួនហារី
153   

ដល់ឆ្ប ចំតិ្សរិមយ ី  ខ្មយរលរុសលសចីងចាចំាស់។ 
ខ្មយរមានវឌណភាព្   លរនទសជាត្ិរុងលត្ចេះ 
ចំខ្ណ្ក្អក្សរសាស្រសថ  ក៏្រថូរផ្លវ ស់រកី្ចនលមីន។ 
ចនលមីនខាងនិមយិត្-  ក្មយព្ិត្ៗនលីក្ត្នមេីង 
នលាក្ិយស៍ចចៈនឆបីម  រកី្សនមផមីសិទនិនសរ។ី 
ព្ិនសសឆវុេះត្ងៈ   សងគមជាក់្ដ៏លាញលផ ី
លទនិលរជាធ្ិរនត្យរ  រចចុរផនបងយីននរុរគល។ 
នយងីនឃញីមានការនក្ីន  នូវក្ំនណី្នអបក្និព្នន 
និងសាប នដនលីសលន់  នលចីននព្ក្ព្ន់ដល់សព្ឝនងង។ 
អក្សរសាស្រសថអក្សរសលិផ ៍  រួរនព្ចព្លិទសសនាវដថ ី
កាខ្សត្ក៏្នលចនីនលក្  ដផតិ្សម័យងយីានផថល់។ 
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នសរភីាព្នព្ញទ ី   ដល់លររ់គ្នប មិនឱរមឝល់ 
សរនសរតាមលផចិក្ល  ខ្ដលនឃញីផ្លធ ល់ានតាមចតិ្ថ។ 
រឯីនរាងពុ្មភផង   សក្ថិសមផងនឹងផលិត្ 
តាមទំននីរព្ិត្ៗ   ជាសាប នដង្វយលសួលអាន។ 
សមារមអបក្នពិ្នន  ផថល់ទមងន់នរឿងអណំាន 
ដផតិ្សមារមាន  ជួយជាោនការផសព្ឝផាយ។ 
ន យីរនងេីត្នូវ ន  រង្វឝ ន់មានភាព្សុេះសាយ 
ផថល់ដល់អបក្ទាងំឡាយ  ទីជិត្ឆ្ង យមានងឝីនដ។ 
ជានលរឿងនលីក្ទឹក្ចតិ្ថ  ជំរុញព្ិត្ឱរវស័ិយ 
អក្សរសិលផលូ៍ត្នលក្  មានសាប នដនលចនីណាស់ណា។ 
 នឥស្រនធនទវ ី   មានតាងំព្ីនព្លននាេះណា 
ភាព្យនថក៏្រកី្ថាវ    ោ៉ា ងអសាច រររួរសរនសីរ។ 
លរនលាមនលាក្ររូភាព្  រកី្នេងីនទៀត្លផលីគ្នន់នរ ី
ន លរឺលផលីររ់នសប ី  ខ្សនលគ្នន់នរអីក្សរសាស្រសថ។ 
រមីហាវទិាល័យ   រនងេីត្ងយីមាននលចីនណាស់ 
សាក្លមានឥត្មឝេះ  លអខាវ ងំណាស់សលមារ់ខ្មយរ។  
ទនធឹមនងឹននាេះណា  រឯីក្សារលសាវលជាវខ្ដរ 
រកី្លូត្លាស់ ូរខ្   នាេះពុ្មភខ្ងានលអលអេះ។ 
អឝីរួរក្ត់្សមាគ ល់   ខ្មយរលត្ួត្ផ្លធ ល់ារាងំមាច ស់ 
អក្សរសិលផរ៍ថូរមវេះ   ដផតិ្នលចចាស់កាព្រមវីៗ។ 
ជាលរនភទនននលផកី្  ខ្ដលនរនលកី្មានអត្ទន័យ 
លាយេសំលីធ្ម៌មយ ី  ខ្ដលក្វតីាក់្ខ្ត្ងនេងី។ 
នោយយក្ត្អួងគសត្ឝ  ឬរុក្ខជាត្ិមក្ចារ់នផថីម 
ត្ំណាងឱរមនុសសនដីម  នលីក្ត្នមេងីតាងមនុសសព្ិត្។ 
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ដូចលរជុំនរឿងនលផកី្  ន ងោ៉ា ន់នលកី្នរឿងលរឌតិ្ 
យក្តាមឥណាឍ ព្តិ្  ឬយក្ព្ ីនិតារនទស។ 
និងនរឿងនលផកី្ននឌុច-  សុឌីមី មុជខ្លរឥត្នធ្ឝស 
ព្ីនលផកី្ឧរនទស   នលផកី្ររនទសឡា ឝុងខ្ត្ន។ 
រលីរនភទមួយនទៀត្  ខ្មយរនយងីនឆវៀត្យក្តាមខ្ផន 
លរនលាមនលាក្រត់្ខ្រន  នោយក្វមខ្ក្វមនរឿងនសអក្សេេះ។ 
នរឿងានលត្ោងលាត្  លររ់លផចិនសបៀត្នសធីរគ្នយ នមឝេះ 
លសនមីលសនមមវេះ   រនំភីរមវេះ មវេះទុក្ខលព្ួយ។ 
មវេះជានរឿងលរឌិត្   មវេះនរឿងព្តិ្ននព្ួក្មួយ 
មវេះនក្ងពុ្ក្រលយួ   មវេះនចេះជួយអស់ព្ចីិត្ថ។ 
មវេះនព្ញចិត្ថវាសនា  មវេះត្វា៉ា លព្ យលិមតិ្ 
ថានរីផថល់ជីវតិ្   នមថចក្លមិត្ទុក្ខដូនចបេះ។ 
មវេះក៏្មានសណំាង  មវេះក៏្សាងភាព្លសានំលរេះ 
មវេះក៏្មនិលរខ្ ស   នលក្រចំនណ្េះសាងវាសនា។ 
មវេះលរលព្តឹ្ថិទុចចរតិ្   មវេះតាងំចិត្ថនសាយ េះរក្ា 
ស ូសាវ រ់រង់អាតាយ    ឱរនមមរាជាត្ិនៅរស់។ 
ឆវុេះរញ្ជច ងំសព្ឝសារ  លររ់រញ្ជា មនុសសសារនល េះ 
មវេះរក្ានក្រ ថ ិ៍ន យ្ េះ   មវេះាត់្យសនោយសារលាក់្។ 
នលីក្រញ្ជា ជីវភាព្  នលីក្ត្ងភាព្លររ់ជាន់ថាប ក់្ 
ខ្ដលមនុសសរស់នៅជាក់្  ជួរលរត្រក្សក្បុងសងគម។ 
សាប នដទាងំអស់ននាេះ  មវេះមានន យ្ េះជាត្ិនិយម 
មវេះររនទសនិយម   តាមនិរមអបក្និព្នន។ 
ទី១នលាក្ រស់ ច(ចាន់)  -ស្រនាថ រុលត្ ណានលាក្និព្នន 
សាប នដនលចីននលសីលន់  លអនព្ក្ព្ន់ដល់សព្ឝនងង។ 
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មាច ស់រថដីងួចតិ្ថអូន  ជានរឿងកូ្នលសមីាននផធ- 
ន េះនឹងសងាមយ ី   សុមចិត្ថក្សយ័សូនរសង្វខ ។ 
នាងមិនលព្មតាមមាថ យ  រងខំកាយឱរនរៀរការ 
ឱរយក្កូ្ននចញណា  ន យីនរៀរការនឹងអបក្មាន។ 
រនាន មិនលព្មនេយី  នលរថាប នំ យីក៏្សាវ រ់ភាវ ម 

រនរល់ ក្រលក្ំនលក្ៀម  អូនលានរៀមន យីមាច ស់រថី
154។  

នលៅព្ីនរឿងននេះផង  នលាក្ចងលក្ងក្លមងមយ ី
ទសសនវជិាជ ងឝ ី   លអលាញលផដីល់ភារដរ់។ 
រលីរវត្ថទិសសនៈ   ចងលក្ងោក់្ោ៉ា ងលរសរ់ 
ភារមួយភាររីចរ់  នោយរងេរ់ន័យមវមឹសារ។ 
នលាក្ខ្ត្ងនរឿងអាម៉ាុក្  ឬជនវកិ្លនៅមា៉ា - 
នេសុនីនាេះផងណា  ផាយក្បុងសារព្ត៌្មានផង។ 
នលាក្តាក់្ខ្ត្ងផងខ្ដរ  អំព្ីនសបហានដមីទង 
វរិត្ថិអំណាចផង   នលាក្ចារចងជាក្ថា។ 
និងនសៀវនៅសូលកាត្  នលាក្ឱហាត្ន យីចងចារ 
លរវត្ថសិាស្រសថខ្មយរ ណា  ខ្ដលចារចងឱរនយងីចា។ំ 
នលៅព្ីសាប នដខ្មយរ   នលាក្ចងខ្ដរជាារាងំ 
រារ់ក្ាលលរខ្ លលា ំ  រក្សយូរឆ្ប ដំល់សព្ឝនងង។ 
ន យីនានព្លងយីៗ  នលាក្លក្នលរនសល់មវេះ 
សរនសរនសៀវនៅលកាស់  សនថភិាព្នងិលព្េះវហិារ។ 
រលីរវត្ថិនលាក្វញិ   មានរនលញតាងំព្ីលគ្ន 
នលាក្នក្ីត្មក្នៅនា  នលីព្សុធាក្មភុជានងវ។ 
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នលាក្នក្ីត្ឆ្ប ខំ្សលាំ
155   នរីតាមចានំរៀនវទិាល័យ 

នៅលក្ុងភបំនព្ញមយ ី  លុេះនព្ញវយ័នលាក្នរៀរការ។ 
នឹងកូ្នត្ំណាងរាស្រសថ  ន យ្ េះថាេកឹ្សូរា៉ា ន់ណា  

នោយនលាក្ាននរៀរការ  នៅនាឆ្ប  ុំក្លាពំ្ីរ
156។ 

លុេះឆ្ប  ុំក្លារំនួ   នលាក្នរៀនមួនមំសំភ ី
ជារ់នលមមួយនៅទ ី  ររុវជិាជ ជាន់មភស់ផង។ 

នាឆ្ប ចំិត្សិរ
157ណា  ចរ់ររញិ្ជដ ដូចរណំ្ង 

រនលងៀនទសសនៈ158ផង  យុរននរ សុសុីវត្ទ ិជារ់។ 

ន យីចននាវ េះនព្លននាេះ  នលាក្ចុេះន យ្ េះចូលនធ្ឝីទ័ព្ 
ខ្ដលសទតិ្នលកាមរង្វគ រ់  រញ្ជជ ជារ់នោយលន់នន់។ 

នាឆ្ប ចំិត្សិរមយួ
159   នលាក្នលីក្សធួយនងិខ្រក្ព្ន់ 

នាេះពុ្មភលព្តឹ្ថរ័ិលត្ ធ្ន  ន យ្ េះមហាជនលផមីយួលគ្ន។ 
ឆ្ប នំនាេះនលាក្មានភ័ព្ឝ  នលាក្ានជារ់នឆ្ប ត្នធ្ឝជីា 
សមាជិក្រណ្ក្មយការ  តាក់្ខ្ត្ងចាររដឌធ្មយនុញ្ដ។ 
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 ១៩៤៥ 
156

 ១៩៦៧ 
157

 ១៩៧០ 
158 

មុមវជិាជ ទសសនវជិាជ  
159

 ១៩៧១ 
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នៅឆ្ប ចំិត្សិរព្ីរ
160   ផ្លវ ស់ជីវនីោយមិនធុ្ញ 

នរៀននៅររនទសទុញ  ថាប ក់្ជាន់មភស់មនុសសសាស្រសថ។ 

នរៀនចរ់ឆ្ប ចំតិ្រី
161  រនថមយីសកិ្ាចាស់ 

ននោាយវទិាសាស្រសថ  រញ្ច រ់ចាស់ចិត្លារំី
162។ 

 សព្ឝនងងនលាក្រឺជា  រណ្ឍិ ត្សភាចាររលាញលផ ី
នៅនលីទីទកឹ្ដ ី   ននរាជរណ្ឍិ ត្រសភា។ 
ន យីជាទីលរកឹ្ា   ដ៏នងវថាវ សនមថចជា 
នាយក្រដឌមស្រនថីនា   ក្មភុជាោ៉ា ងជាក់្ចាស់។ 
រឺសនមថច  ុនខ្សន  លររ់លរងខ្ដនដីចណំាស់ 
មានព្ងសលរវត្ថិចាស់  អាណាចលក្ក្មភុជា។   
ទី២ ឌកឹ្ គ្នម អបក្  និព្ននជាក់្នក្ីត្កាលលគ្ន 

ឆ្ប សំាមលាមំយួ163ជា  អបក្ភូមនិាលសុក្ឆវូងព្តិ្។ 

នលាក្ជារណាត រក្ស  នៅពុ្ទនសាសនរណ្ឍិ ត្រ 
លសាវលជាវលរវត្ថិព្ិត្  ព្ីនលព្ងលព្ឹទនននខ្មយរណា។ 
លសាវលជាវវរផធ្ម៌ផង  ន យីចងលក្ងទាងំសិលា- 
ចារកិ្ននខ្មយរណា   ន យីនលាក្ចារនរឿងលរនលាម។ 
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ឧក្ញ៉ា ព្សិណុនលាក្   លាយលារ់នល ក្ជាចនង្វេ ម 
និងនរឿងលផលីត្នោម  ភូមតិ្រិចាឆ នោ៉ា ងលរក្សត្រ។ 
នរឿងមក្រងនៅផធេះ  និងនរឿងលព្េះនាងឥស្រនធ 
នទវ ីឆ្វ ត្ឥត្អាក់្   សមជាអបក្ដឹក្នាលំអ។ 
នរឿងលាក់្ខ្មនៅណា  ន យីនលាក្ចារនរឿងក្លម 
នរឿងរាងន យី នលាក្ក៏្  ចារនរឿងនល េះក្ខំ្ណ្នណា។ 
នលាក្ចងនវយាក្រណ៍្  ដ៏ក្លមនៅក្បុងរោឌ  
អមនោយរូរភាព្ណា  ជាឯក្សារសលមារ់ខ្មយរ។   
ទី៣ ខ្  លស ុ៊ុំផ្ល   អបក្លសុក្ាកានផងខ្ដរ 
នលាក្នក្ីត្នមសាខ្ម  ឆ្ប ដំរ់លារំនួនមមព្ីរ។ 
មាតានាមនសងលញិ   រិតាវញិមាននាទ ី
នលខាធ្ិការ ី   នននរ ៉ាសុដីង់ារាងំ។ 
មាននាម ន ៉ា  ខ្  ល ណា  នព្លរុលតាដរ់ព្ីរឆ្ប  ំ
នលាក្ក៏្អនិចចក្មយ   នៅនាឆ្ប សំាមសិររនួ ។  
នព្លរិតាចាក្ឋាន  នលាក្ក៏្ានផ្លវ ស់ទីមវួន 
មក្នរៀនភបំនព្ញងួន  ចំនណ្េះមួនរនថចារ់។ 
នរៀនចារ់ចរ់កាលណា  ជាតុ្លាការោ៉ា ងសាឝ ហារ់ 

ឆ្ប ខំ្សរី
164លរថារ់  លក្ឡារញ្ជ ីក្ពំ្ង់ធ្។ំ 
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លុេះឆ្ប ខំ្សសិរលាំ
165  នលាក្នេងីកាោំ៉ា ងធ្ំដុ ំ

ជាសភាចាររលក្មុ   សាលាដំរូងនមត្ថនសៀមរារ។ 
 នព្លនៅនសៀមរារណា  នលាក្នរៀរការន យីនលាក្នឆវៀត្ 

រនថការង្វរនទៀត្   ោ៉ា ងរវាត្ឥត្រុញរា។ 

លុេះឆ្ប ខំ្សលាពំ្ីរ
166   ក៏្ផ្លវ ស់ទីនធ្ឝីការង្វរ 

នៅសាលាឧទធរណ៍្នា  ក្ំព្ង់ចាមវញិផងណា។  
នលកាយមក្នៅភបំនព្ញ  ន យីរំនព្ញការសិក្ា   
ឯារាងំមួយឆ្ប ណំា  មក្កាន់ការការង្វរវញិ។ 

នាឆ្ប  ុំក្សិរព្ីរ
167   ខ្លរជីវរីតិ្នព្ញនលញ 

ដផតិ្រាស្រសថានរំនព្ញ  មិននទាមបិញនាេះនឆ្ប ត្ឱរ។ 
នលាក្ជាត្ណំាងរាស្រសថ  នាមណ្ឍ លជីខ្លក្ងន យី 
នននមត្ថនសៀមរារនោយ  ការនព្ញចិត្ថព្ីរាស្រសថននាេះ។ 

សូមរញ្ជជ ក់្ផងថា  ព្ីឆ្ប ហំាលាពំ្ីរ
168លុេះ 

ដល់ឆ្ប  ុំក្រួន169ននាេះ  នលាក្ានលុេះជាលរធាន។ 
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ននសមារមអបក្-   និព្ននជាក់្និងនលាក្មាន 
នាទីជួយរនលងៀន   នៅមហាវទិាល័យចារ់។ 

នលាក្ផ្លអនចិចក្មយ  នៅនាឆ្ប ចំិត្មួយ
170កាថ ត់្ 

រឺជាការរង់ាត់្   អបក្ចណំារ់ររស់ជាត្។ិ 
រឯីសាប នដនលាក្   មានរនគ្នក្ដផតិ្នលាក្នឆវៀត្ 
ចងលក្ងលររ់លផចិនសបៀត្  នលស ក្នសៀត្ជាលរនលាម។ 
មាននរឿងនចាររទិមុម  ចងទំនុក្ជាចនង្វេ ម 
នចារលចួលាក់្ ផងនហាង  នរឿងលរនលាមនចារភបខំ្ត្ផង។ 
នរឿងទកឹ្ចតិ្ថឪពុ្ក្   ចងទំនុក្ ក្រចារ់ខ្ចង 
ព្នរល់ចារ់ ខំ្ ង  ោ៉ា ងខ្មងខ្រងឱររាស្រសថអាន។ 
នលាក្ានរនថចារ  វចនានុលក្មចារ់ាន 
ឱរកូ្នខ្មយរនមលីអាន  នចេះអណំានយល់ន័យចារ់។ 
ទី៣រឺ វង់ នផឿង   នលាក្ខ្ត្ងនរឿងនសុីរតាមចារ់ 
ខ្ររអនងេត្តាមចារ់  រឺនរឿងតាមរក្ ងសមាស។ 
នរឿងនលកាមនមឃនលដី ី  ក្មយឥត្លរណី្មនិអាចនជៀស 
ត្ណាា លក្មុសំក់្មាស  នរឿងរក្សចីពុំ្េះខ្ដក្។ 
នរឿងចនលមៀងនសាកា  ខ្ផនទមីហាក្ណំ្រ់ ខ្រវក្ 
នផវក្រននាធ រវមិានខ្ដក្  នរឿងកាមនទព្ន ធ្ិ៍មានរទិន។ 
ក្ណំ្រ់ភុជងគនារ   នរណានៅរុក្ឧលក្ដិឌ 
លសនមាលនមយ ទុរយស ព្តិ្  នរឿងឧលក្ដិឌក្មយនលភីប។ំ 
អាង៌ក្ាំងំលាលំរការ  រននាថ ងសញ្ជដ នទវរូរលព្ យ 
រញ្ជ ីមចចុរាជ រុ ំ   តាមោននៅវមិាននមយ ។  
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ការសមាង ត់្ទាងំរ ី  នរឿងនរសក្ក្មយនៅ- 
 ុងកុ្ង ខ្ដលសទិត្នៅ  អាណាចលក្ននចិនផង។ 
នរឿងរាងំមុមអាង៌-  ក្ាំងំ ណាលអក្នវង 
សបូរកានំភវងីព្រីលគ្នរ់ ផង  នាទីសាទ នលក្ុងាងក្ក្។ 
នរឿងលរត្រិត្ថកិារណ៍្  ខ្សលារំនីមា៉ា ង វាយរក្ 
នរឿងកានំភវងីមយួដក្  សលមារ់នរេះដូងមយួ ណា។ 
សូមរញ្ជជ ក់្នលាក្នផឿង  នលាក្ខ្ត្ងនរឿងនលចនីអសាច ររ 
សរុរជាងនមមណា   នរឿងនសុីរការណ៍្នសុរីអនងេត្។ 

នលាក្នក្ីត្ឆ្ប ខំ្សរី
171   នៅនមាងឫសសនីនខ្ដននមត្ថ 

ាត់្ដំរងលផលីត្ខ្ដត្  ថាជានមត្ថដទូីលាយ។ 
មាថ យនាមកូ្វ ីណា  ឯរិតា វង់ នយឿង នាយ 
ផថល់ក្ំនណី្ត្សមាធ យ  ោ៉ា ងព្ណ្តរាយដល់វង់នផឿង។  
ទី៤ អបក្និព្នន   អមឹងុក្ ជនតាក់្ខ្ត្ងនរឿង 
លររូនលងៀនលសកុ្ខ្លស នសឿង ខ្ដលជានរឿងលរតូ្ស ូ។ 
នដីមផភីាព្នជឿននលឿន  ខ្ដលជានមឿនខ្មយរយនឺយូរ 
លរូរមួចិត្ថរតិ្រូរ   ជារំរូលរជាជាត្ិ។ 
នលៅព្ីនរឿងននេះណា  អមឹងុក្ ចាររខ្នទមនទៀត្ 
នរឿងជានលចីននល ងល ត្  ដូចជានរឿងតារាចនធ។ 
នរឿងរូលកី្ខំ្ណ្ន   ខ្ដលនរខ្ក្នមិនលរកាន់ 
យក្រាស្រសថនលចីនខ្ណ្នណាន់ នឆ្ភ េះនៅកាន់ររនទសផង។ 
រងខំឱរនធ្ឝីការ   ធ្ងន់ណាស់សានព្ក្ក្នវង 
ឱររាស្រសថរងទុក្ខផង  ក្បុងរណំ្ងសនលមចាន។ 
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ម ចិឆតានលាភលន់  នធ្ឝីទារុណ្នលីមវួនលាណ្ 
នធ្ឝីនមថចឱរមវួនាន  ផេុ ំនងេីងថាេ ននលីទុក្ខមនុសស។ 
ន យីនលាក្នពិ្ននផង  នោយចងលក្ងនរឿងមួយន យ្ េះ 
នរឿងសធងឹវរិផនោរននាេះ  ជានរឿងមនុសសនសាយទុក្ខនសាក្។ 
ទី៥ សុទនរ៉ាូលនី   នលាក្មិន នី នលាក្ជ័យនជារ 
សរនសរលរនលាមនលាក្  នូវនរឿងជវីតិ្ឥត្ន័យ។  

 នចញផាយឆ្ប  ុំក្រួន172  និង  ួំននននជារជ័យ 

រនងេីត្កាខ្សត្ងយ ី   ន យ្ េះលអលផ ីអងគរធ្។ំ 
នលាក្ាននក្តី្នៅឆ្ប  ំ  ខ្សសិរលានំមត្ថដធី្ ំ
ក្ំព្ង់ចាមសុមដុម  រស់លរមុំជុសំាច់ញត្។ិ 

លុេះឆ្ប ចំិត្សរិរួន
173   នលាក្មិនធ្ួនលត្ូវខ្រក្ឃ្លវ ត្ 

នៅនៅារាងំជាត្ ិ  ន យីផ្លវ ស់នទៀត្នៅអានមរកិ្។ 
 លាមំួយ ា៉ា ន់សុធ្ ី  នរឿងគ្នយ នព្ីរលអដូចនព្លជ 

ខ្ចងចាងំឥត្រលិនរច  នរឿងកាលននាេះរដវិត្ថន៍មយួ។ 
លាពំ្រី នលាក្ ឃុនលសនុ  អបក្និព្ននក្បុងនមត្ថមួយ 
មានជនជាត្ិនដីមសួយ  រស់ជាមួយនលីទឹក្ដី។ 
រឺនមត្ថក្ពំ្ង់សភ ឺ   នមត្ថរនធឺនិងលាញលផ ី
នៅភូមិរនវៀងមយ ី   ទីទឹក្ដសីំនរាងទង។ 
 

                                                 
172

 ១៩៦៤ 
173

 ១៩៧៤ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

91 
 

នក្ីត្នងងរីតុ្លា   ឆ្ប នំនាេះណាខ្សលាំ174ផង   

ជាកូ្នទ៤ី ផង   ចំនណាមកូ្នលាពំ្ីរនាក់្។ 
មាថ យមានន យ្ េះជនីអង  ឃុនរមឹនឆងឪពុ្ក្ជាក់្ 
នលាក្សិក្ាជាក់្លាក់្  រឋមសកិ្ាលាសាទនាងនមយ ។ 
នលកាយមក្នលាក្សិក្ា  នានមត្ថតាខ្ក្វលក្ងុនៅ 
ន យីនលាក្រនថនៅ  សិក្ានៅលក្ុងភបំនព្ញ។ 
នលាក្ានរញ្ច រ់ថាប ក់្  ររញិ្ជដ រលត្ឥត្នទាមបិញ 

ឆ្ប  ុំក្លារំនួ175 មិញ  និងរំនព្ញជាសាសាថ ។  

ព្ីមុនលររូឋម   នលាក្មិត្មំោ៉ា ងខាវ ងំកាវ  
កាវ យជាសាស្រសាថ ចាររ  មានមនសិកាដ៏មភង់មភស់។ 
នៅនាឆ្ប ចំិត្សិរ   នលាក្ចូលព្ិត្នោយចុេះន យ្ េះ 
ជាសមាជកិ្មភង់មភស់  ននសមារមអបក្និព្នន។ 
នលាក្ធាវ រ់ជារ់រុក្ខ្ដរ  លាពំ្ីរខ្មនោយនល់លន់ 
មឹងនលាក្មិនរនធន់  ឥរោិរងចូលជាមយួ។ 

នាឆ្ប ចំិត្សិររី
176  នលាក្លក្នលចូលរមួជួយ 

ចលនាកុ្មយុនសីមួយ  នៅក្មភុជាលគ្នវកឹ្វរ។ 
នព្លខ្មយរលក្ មកាន់  នលាក្លត្ូវតាងំជាវសិឝក្រ 
ផវូវខ្ដក្ដ៏រវរ   នលកាយមក្ក៏្លត្ូវចារ់មវួន។ 
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ោក់្រុក្នៅទួលខ្សវង  ចារ់ជាក់្ខ្សថងលរព្ននកូ្នមួន 
ោក់្រុក្រញ្ជូ នមវួន  នៅសមាវ រ់នៅនជីងឯក្។ 
នលាក្និព្ននទាងំអស់  ជាចលមុេះនលចនីអននក្ 
 ក្រកាព្រ ក្ររាយខ្រវក្  និងរនចចក្រណិ្ត្សាស្រសថ។  
ព្ិនសសនលាក្និព្នន  នរឿងមានទុនន តុ្ការណ៍្ចាស់ 
មិនលរឌតិ្នផថសផ្លថ ស់  ន តុ្ការណ៍្ចាស់ខ្ដលមានព្ិត្។ 
សាប នដនននលាក្មាន  ក្ំណាព្រសលមស់ជីវតិ្ 

សលមួលនាេះពុ្មភព្ិត្  នៅនាឆ្ប ចំិត្សិរមយួ
177។ 

រំន ញីមួយព្ីររ ី  នលាក្លក្នលមិនឱរលព្ួយ 
ចំនណ្េះដឹងទូនៅជួយ  ជាជំនួយអបក្សកិ្ា។ 
រំន ញីទាងំរីននេះ  នលាក្រិត្រេិះន យីចាត់្ការ 

នាេះពុ្មភឆ្ប ចំិត្
178ណា  ឱរសិក្ាជាសមាភ យ។ 

នលាក្ានសរនសរផគុ ំ  រំន ញីជំទង់រកី្រាយ 

នាេះពុ្មភឥត្រាយមាយ  នៅនាឆ្ប ចំិត្សិរមយួ
179 ។  

នរឿងលំនៅចុងនលកាយ  នាេះពុ្មភន យីឆ្ប ចំតិ្មួយ180   

និងសរនសរក្ថីលព្ួយ  ជំទង់អពំ្ីនសបហា។ 
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នាេះពុ្មភឆ្ប ចំិត្ព្ីរ
181   នលាក្សំភីន យីឧសា ៍ 

ចារនរឿងមួយនទៀត្ណា  ជនជារ់នចាទ លអនលសីលន់។ 

នាេះពុ្មភឆ្ប ចំិត្រី
182   ន យីលក្នលខ្ត្ងនពិ្នន 

ជំទង់អពំ្ីទុន   ចំនណ្េះដឹងនព្លននាេះខ្ដរ។ 
ន យីនលាក្សរនសរផង  នោយចងលក្ងជា ូរខ្  
រណិ្ត្សាស្រសថតាមថាប ក់្ខ្ដរ ទីលារំីដល់ទីរ។ី 
លារំីអបក្នពិ្នន   នលាក្មានមនថតាក់្ខ្ត្ងលផ ី

នក្ីត្នងងដរ់លារំ ី   ខ្មដរ់មយីឆ្ប សំាមលារំួន183។ 

នៅភូមិឃុចំមាេ រ-   សនំរាង ណាលអសមសនួ 
លសុក្ាត់្ដំរងផធួន  ន យ្ េះនឹងនមត្ថាត់្ដំរង។ 
ន យ្ េះ រងគ រ ុននឈឿន ណា ឯរិតា រងគ ឈនិ ផង 
មិននៅាត់្ដំរង   អបក្លសុក្ផងន យ្ េះនលព្លាឝ ។ 
នននមត្ថតាខ្ក្វឋាន  ន យីឪានមាថ យពុ្ំង្វ  

 នាម ម៉ារ ភងី សងួនភាញ    អបក្ភូមនិាលសុក្សខ្ងេ។ 

នាឆ្ប ហំាសិររី
184  ឪពុ្ក្ក្សយ័ជីព្ជនយខ្ដរ 

នលាក្នៅសល់ខ្ត្ខ្ម៉ា  ចិញ្ច ឹមខ្ងព្ីរនាក់្រង។ 
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នលាក្ាននផថមីខ្ត្ងចារ  នាឆ្ប ហំាសិរលាំ
185ផង 

លុេះហាលាពំ្ីរ
186លផង  ោក់្លរេងនូវសាប នដ។ 

នសបហាលុេះអវសាន  ន យីនលាក្ានជារ់ន យ្ េះលផ ី

នលមមួយក្នលក្ីក្ដ ី  ាត់្ដំរងឆ្ប ហំាលាពំ្ីរ
187។ 

នលាក្សរនសរកាខ្សត្  លារ់នរឿងន តុ្ោ៉ា ងសំភ ី
ចនលមៀងនសណារ-ី  យ៉ាូភាព្យនថលអអសាច ររ។ 
ជានសយរលរនលាមនលាក្  ោ៉ា ងរនគ្នក្ននាេះន យីណា 
ក៏្ជាអបក្ចាត់្ការ   ខ្ដលនៅថាអបក្ដឹក្នា។ំ 
ងត្នូវខ្មសភាព្យនថ  ន យីនិព្ននចនលមៀងរា ំ
មានន័យលអមាទំា ំ  អបក្នលចៀងរាសុំទនខ្ត្លផ។ី 
អធ្ិរាជសំនេងមាស  សុនិសុសីាមុត្ននាេះអ ី
រស់នសរសុីទាន  លស ី  ខ្រ៉ានរ ៉ាន មយី អុងឹណារ។ី   
សូរនសៀងខ្សនព្ីនរាេះ  អត្ទន័យននាេះសងឹគ្នយ នព្ីរ 
នរៀររារ់លររ់ឋានទ ី  ឬជីវដូីចនឃញីព្ិត្។  

 នលាក្ធាវ រ់ជារ់រុក្ផង  លគ្នននាេះមថងននជីវតិ្ 

នាឆ្ប  ុំក្រី
188 ព្ិត្  នោយលរឌិត្នូវសាប នដ។ 
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នរឿង វមិាននរក្   រេិះរន់ព្កួ្មស្រនថីន  
ពុ្ក្រលួយោ៉ា ងលកាស់នលក្  ក្បុងវាងំជ័យននក្សលតា។ 
មានលរព្ននចុងផង  មុសទំនងននត្លមា 
នលាក្រេិះរន់ន យីណា   លត្ូវរាជការចារ់ោក់្រុក្។ 
ន យីនៅឆ្ប នំនាេះណា  នលាក្នរៀរការនព្ញមាត់្មុម 
ជាមួយកូ្នអបក្លសុក្  មានន យ្ េះថា អ ូច កុ្លារ។ 
លុេះដល់សម័យងយ ី  នលាក្លក្នលនោយឱហាត្ 
និព្នននរឿងលត្ូវខាប ត្  ជារ់សុទនសាធ្ក្បុងអាសា ន។ 
លាភីឆ្ប ពំ្ីរ ន់   ានរង្វឝ ន់នងិនលីក្ ន 
នានំ យ្ េះខ្មយរលផភីាវ ម  ក្បុងអាសា ននកាត្សញរ់ខ្សញង។ 
នលាក្ានអស់ជនាយ   វយ័ជរាោ៉ា ងជាក់្ខ្សថង 
នោយមហារកី្រំខ្ ង  វយ័ជាក់្ខ្សថងចិត្លាពំ្ីរ។  
នលាក្សាវ រ់នលីទឹក្ដ ី  ន័រនវសន៍ មយីជាឋានទ ី
នរចមវួននផញជីីវ ី   នោយសំភីចារនរឿងព្ិត្។ 
រឺនរឿងននវាសនា   តាត្មា៉ា រណីា ឥត្លរឌតិ្ 
រងនលគ្នេះោ៉ា ងព្ិត្ៗ  សាវ រ់ជីវតិ្នោយលរចណ្ឍ ។ 
សស្រង្វគ មទកឹ្អាសុតី្  លរព្នននដីមចិត្ថលរកាន់ 
នឹងរថីមានក្ំណាន់  នោយលរចណ្ឍ នងិក្ំចាត់្។ 
រនាធ រ់នចញអត្ទរទ  នលាក្លត្ូវ ត់្នោយរសាត់្ 
រត់្នរចមវួនឱរាត់្  នដីមផសុីវត្ទិភាព្ជីវតិ្។ 
នលាក្រនសល់សាប នដ  ោ៉ា ងនលចីននលក្រារ់រយព្ិត្ 
ចនលមៀងនរឿងជីវតិ្   ក្ំណាព្រព្តិ្ដល់សព្ឝនងង។ 
លារំួន រយ សារនុ  អបក្និព្ននមានងឝីនដ 
នលាក្នក្ីត្នៅនងងនមម-  ព្ីរននខ្មឧសភា។ 
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ឆ្ប ដំរ់លារំនួខ្ស189   មានឪខ្ម៉ាសទិត្នៅនា 

សង្វេ ត់្លចំង់ ណា  លសុក្ន យ្ េះថាសនំរាងផង។ 
 នននមត្ថតាខ្ក្វឋាន  ន យីនលាក្ាននរៀនដូចរ៉ាង 

រនថសិក្ាផង   នៅសាលាសុសុីវត្ទ។ិ 

លុេះឆ្ប  ុំក្សរិរី
190   នលាក្នចញមយីនៅលរត្ិរត្ថ ិ

នធ្ឝីជាលរូរង្វា ត់្   នៅវទិាល័យតាខ្ក្វ។ 

លុេះឆ្ប  ុំក្លារំី
191  នលាក្ឃ្លយ ត្មយមីំចូក្ខ្ចវ 

ផ្លវ ស់នចញព្ីតាខ្ក្វ  មក្រនលងៀនក្ំព្ង់ក្នថួត្។ 

លុេះឆ្ប ចំិត្សរិមួយ
192   នលាក្ផុត្លព្ួយមានអំនួត្ 

ជាអធ្ិការរងលត្ួត្   នៅនមត្ថឧត្ថរមានជ័យ។ 
នលាក្ានរនសល់ផង  សាប នដចងលក្ងលាញលផ ី
ក្ំណាព្រជារ់នលមរ ី   នរង្វឝ ន់លព្េះកុ្សុមៈ។ 

នាឆ្ប ហំាលារំួន193   ោ៉ា ងសំននួនិងលរត្រក្ស 

ក្ំណាព្រមានន យ្ េះជាក់្  ជវីតិ្នសិសតិ្ ចាស់ការ។ 

                                                 
189

 ១៩៤០ 
190

 ១៩៦៣ 
191

 ១៩៦៨ 
192

 ១៩៧១ 
193

 ១៩៥៩ 
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នាឆ្ប  ុំក្លាពំ្ីរ
194  ជារ់នលមព្ីរ ននងវថាវ  

 នឥស្រនធនទវណីា   នូវក្ំណាព្ររុាព នមយ ។ 

ឆ្ប ចំិត្សរិមួយ
195ផង  នលាក្ក៏្ចងក្ណំាព្រនៅ 

នក្តី្ជាមនុសស សំនៅ   នលក្មង៉ាុយជារ់នលមរ។ី 
ន យីក៏្សរនសរចារ  ព្ីនសបហាននលរសុលស ី
មានន យ្ េះព្ីនរាេះនលក្  នរេះដូងសលមារ់លសឡាញ់។ 
ទី១០ មតិ្ថ សាមុន  អបក្និព្ននដ៏សាមញ្ដ 
តាក់្ខ្ត្ងដផតិ្លសឡាញ់  មិនចុេះចាញ់នទាេះលក្លក្។ី 

នលាក្នក្ីត្នៅនាឆ្ប  ំ  ដរ់លារំួនសាមលារំី
196 

 

នៅភូមសូិរោិដ ី   ននលលក្សសង្វេ ត់្។ 
ជាដីលសុក្ាកាន   ជាទីឋាននមត្ថន ធ្ិ៍សាត់្ 
មាតា ខ្សម សាវ រ់ាត់្  នព្លនលាក្ានលាមំយួឆ្ប ។ំ 
មាតាខ្សមននាេះណា  ចាក្នលាកាដផតិ្អស់ក្មយ 
រិតា ម៉ាក់្ លរេះលសា ំ  រកាចំិត្ថរស់ឯកា។ 

នាឆ្ប ហំាលាពំ្ីរ
197   ផ្លវ ស់ជីវនីោយនរៀរការ 

នឹងសុននរ ីក្ញ្ជដ    មានអាយុដរ់រីឆ្ប ។ំ 
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 ១៩៦៧ 
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 ១៩៧១ 
196 
១៩៣៨ 

197
 ១៩៥៧ 
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ានកូ្នលារំួននាក់្  លសី៤នាក់្និងលរសុលា ំ
ជីវតិ្ខ្ត្ងរកា ំ   ដផតិ្ភរោិនក្យងនសចក្ថី។ 
នោយជីវភាព្មឝេះខាត្  នលាក្សង្វឝ ត្ោ៉ា ងឃ្លយ ត្មយ ី
ចាក្នចាលភរោិនងវ  រថូរទឹក្ដីនធ្ឝកីារង្វរ។ 
នៅនានមត្ថនកាេះកុ្ង  រក្លាក់្ផចុងនផថីមភរោិ 
រស់ខ្រក្គ្នប មួយលគ្ន  ដល់នវលាលត្េរ់វញិ។ 

នាឆ្ប  ុំក្សិរលាំ
198   ដល់ចិត្លាំ

199រស់នទាមបិញ 

ដផតិ្នលាក្មក្ភបំនព្ញ  ជួលផធេះនៅខ្ត្មាប ក់្ឯង។ 
ចំខ្ណ្ក្កូ្នលរព្នន  រស់អត់្ធ្ន់ោ៉ា ងក្ខ្ណ្ឋ ង 
ក្នណាថ ចគ្នយ នអឝីខ្ងវង  រស់លតាខំ្លត្ងលសកុ្ក្ំនណី្ត្។ 

នោយកាលឆ្ប ចំិត្សរិ
200  នលាក្មំព្តិ្សង់ផធេះនឆតី្ 

នៅឯលសុក្ក្ំនណី្ត្  ឱរលរព្ននកូ្នរស់នៅ។ 

លុេះដល់ឆ្ប ចំតិ្លាំ201   នលាក្អស់ក្មយលត្េរ់នៅ 

លសុក្ក្ំនណី្ត្រស់នៅ  ជុំលរព្ននកូ្នវញិណា។ 
មិនានយូររ៉ាុនាយ ន  ព្ួក្ត្ិរចាឆ នចិត្ថឫសា 
រ៉ាុលព្ត្ក្ផត់្នមមរា  ជនមវៀសនលាក្នៅន ធ្ិ៍សាត់្។ 
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 ១៩៧៥ 
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 ១៩៧០ 
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 ១៩៧៥ 
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នាឆ្ប ចំិត្លាមំួយ
202   នលាក្អស់សួយមំខ្សឝងសាឝ ត់្ 

នភៀសមវួននោយលរយត័្ប  នដីរនឆ្ភ េះកាត់្លព្ំខ្ដននង។ 
ខ្ត្លត្ូវរ៉ាុលព្ត្ចារ់  សមាវ រ់នចាលោ៉ា ងនលព្នផស 
ព្ិាក្នងឹរក្អឝ ី   មក្លសដឱីរដូចាន។ 
នរីរិត្ព្សីាប នដ   មាននលចីននលក្មិននកឹ្សាយ ន 
ដផតិ្នលាក្សរនសរាន  តាងំព្ីនលាក្នៅនកាេះកុ្ង។ 
សរនសរនរឿងមវីៗ   ជានរឿងងយីនចសទាងំលសងុ 
រឺនរឿងនៅនកាេះកុ្ង  នរឿង្ម ូរនលវីាលមាច់។ 
នព្លវលិព្ីនកាេះកុ្ង  នលាក្នផថីមផចុងនាេះពុ្មភនលសច 
ានលត្ឹមសាក្លផងសាច់  រនំលចក្ាច់លត្មឹរូរភាព្។ 
នលកាយមក្នលាក្នជារជ័យ ដផតិ្សាប នដនលាក្មាននលរៀរ 
ចាងហាឝ ងនសបងីត្នរៀរ  ជាភាព្យនថផលតិ្ក្មយ។ 

នាឆ្ប  ុំក្សិរ
203ណា  នលាក្ចូលជាសមាជិក្សា ំ

អបក្និព្ននជាលរចា ំ  ននសមារមនិព្ននខ្មយរ។ 
នលាក្និព្ននចនលមៀង   មានន យ្ េះនរៀងជា ូរខ្  
រឺានលារំទខ្ដរ   និងពូ្ខ្ក្ខ្ត្ងនរឿងផង។ 
ខ្ត្ងានជតិ្ខ្សសិរ  នរឿងលរឌិត្នោយចងលក្ង 
ខ្ផអក្នលីត្ងៈផង   លត្ូវទំនងក្បុងនលាក្យិ។ 
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ចារ់ខ្ត្ងឆ្ប ជំាង ុក្   ខ្ត្ងសលមកុ្ដល់ចិត្រី
204  

លសុក្នទសខ្ក្ខ្លរងយ ី  គ្នយ នសាប នដរនថការ។ 
មញុ ំសូមរញ្ជជ ក់្ផង   នូវទំនងអបក្ខ្ត្ងចារ 
អបក្និព្ននខាងនលីណា  មវេះអបក្ចារព្ីរសម័យ។ 
ក្បុងសម័យសងគម   រាស្រសថនិយមរនថនដ 
តាក់្ខ្ត្ងត្សម័យ  រនថនលដល់លន់នល់។ 
សូមនលកី្អបក្និព្នន  នននល់លន់ឥត្ក្ងឝល់ 
មក្នរៀររារ់រចល់   រង្វា ញដល់អស់អបក្អាន។ 
នលៅព្ ីរយ សារុន  មតិ្ថ សាមុន ទាងំរ៉ាុនាយ ន 
សូមអស់នលាក្អបក្អាន  ចាតំាមោនជារនថ។ 
មាននលាក្ ន ៉ា  អាយុទន  នលាក្រត់្មត់្នងិនសាយ េះស 
ការង្វរចារអក្សរ   ខ្ត្ងរនថរនាធ រ់ផង។ 
លរនលាមនលាក្ក្ំណាព្រ  នលាខ នមានខាប ត្នលាក្ចងលក្ង 
ន យីនលាក្ក៏្លររ់លរង  ទូរទសសន៍ផងវទិរុលព្ យ។ 
នលាក្ជាអបក្ដឹក្នា-ំ  នរឿងរងឹមានំក្រ ថ ិ៍សមរមរ 
ព្ីចុងសម័យសងគម  រាស្រសថនិយមដល់សព្ឝនងង។ 

នក្ីត្ឆ្ប ដំរ់លារំួន-  ខ្សសិររួន
205 ខ្សនលអនលក្ 

ឃុខំ្លព្ក្អនណ្ថ ងនន  ដីលសុក្លសសីននរខ្សថង។ 
 
 

                                                 
204

 ១៩៧៣ 
205

 ១៩៤៤ 
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មាថ យ ន ៀង នត្សុនិ ណា  ឯរិតា ខ្ម៉ាន នឌឿន ខ្មង 

ន យីឆ្ប ហំារួន206ខ្សថង  នចញមាប ក់្ឯងនឆ្ភ េះភបំនព្ញ។ 

នៅនៅជាមួយមា   ានជាគ្នប ឥត្នទាមបិញ  
ន យីនលាក្ានលសឡាញ់ នាងក្ញ្ជដ សាម៉ាូន។ី 

នលាក្ក៏្ាននរៀរការ  នឹងនាងណាឆ្ប  ុំក្រី
207

 

រស់រ ូត្ដល់នងង   រនលរល័យជាលរមុម។ 
នលាក្លត្ូវជនមវៀសផង  រស់ក្បុងក្ងលសុក្សនធុក្  
លុេះដល់ឆ្ប ផុំត្ទុក្ខ  នលាក្មានមុមនៅភបនំព្ញ។ 
រស់ក្បុងឃុខំ្លព្ក្ឯង  ជាក្ខ្នវងឥត្នទានមបញ 
រស់ជុំកូ្ននព្ញនលញ  លាមំួយនាក់្ោ៉ា ងសុមសាន។ 

ចំន េះការសិក្ា   នៅឆ្ប ហំា208 រូរនលាក្ាន 

នរៀនថាប ក់្រឋមោឌ ន   មជកី្ង លសកុ្ក្ងមាស។ 

នាឆ្ប ហំាសិរលាំ
209   នលាក្ានផាំជីវតិ្ ស 

នចញព្ីលសកុ្ក្ងមាស  មក្នរៀននៅសុសុីវត្ថ។ិ 
 

                                                 
206

 ១៩៥៤ 
207

 ១៩៦៣ 
208

 ១៩៥០ 
209

 ១៩៥៥ 
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ចរ់ាក់្ឌុរនាឆ្ប  ំ   ុក្សិរលាំ
210 ោ៉ា ងមធ្រត័្ 

ន យីានចូល ឝកឹ្ហាត់្  ជំនាញនិព្ននភាព្យនថ។ 

លុេះឆ្ប ចំិត្សរិព្ីរ
211  នលាក្ផ្លវ ស់ទីឥត្ទលមុឌ 

នរៀនងត្ខ្មសភាព្យនថ  នៅារាងំ៤ខ្មផង។ 
អំព្ីការង្វរនលាក្   នលចីនរនគ្នក្លអ យត់្ យង 
ជានាយក្ចាត់្ឆ្ក្ផង  រាជទូរទសសន៍ក្មភុជា។ 
នលាក្មានជំនាញចាស់  មិនរថូរផ្លវ ស់ទីការង្វរ 
នទាេះនព្លណាក៏្ជា  អបក្ការង្វរខាងភាព្យនថ។ 
នលីក្ខ្លងសម័យនមយ   ដ៏ក្ំនៅខ្សនទារុណ្ 
មិននលីក្ការនិព្នន  ឬភាព្យនថអឝីក៏្នោយ។ 
នរីវាដឹងថានចេះ   វាលរនលេះនងិរនងាីយ 
សមាវ រ់គ្នយ នសាថ យនេយី  មិនទុក្នេយីរាល់អបក្នចេះ។ 

 នលាក្ធាវ រ់នៅជំនុ ំ  ជួរលរជុំនៅររនទស 
ជានលចីនរដឌលរនទស  មិនខ្ដលនធ្ឝសនលក្រជញ្ជ ក់្។ 

 ន យីនលាក្ទទួលាន  នលីសការសាយ ននរឿងក្ិត្ថយិស 
នមោយនិងនក្រ ថ ិ៍ន យ្ េះ  សក្ថិមភង់មភស់ន យ្ េះលាញលផ។ី 
នលាក្និព្នននលចីនខ្ររ  នរឿងជាខ្ផបក្លរនលាមងយ ី
ភាព្យនថក្ណំាព្រក្ថ ី  នលាខ ននិោយក៏្មានខ្ដរ។ 
សរុរមានជាងនមម   រមួសាប នដភាព្យនថខ្មយរ 
រមួទាងំក្ណំាព្រខ្ដរ  មាន ូរខ្ នលចីនសាប នដ។ 

                                                 
210

 ១៩៦៥ 
211

 ១៩៧២ 



កាព្រលរវត្ថិអក្សរសិលផខ៍្មយរ រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  

103 
 

រសុីទនរ៉ាូលនីវញិ   នលាក្ក៏្នព្ញនឹងត្នមវ 
អបក្និព្ននសាប នដ   ខ្ររទសសនៈអត្ទភិាព្។ 

នលាក្នក្ីត្ឆ្ប ខំ្សរី
212   នលីទឹក្ដភីបំនព្ញលាភ 

ន យីនលាក្មតិ្មំនឆវៀត្  នរៀនភាសាារាងំផង។ 

នាឆ្ប  ុំក្សិររី
213  នលាក្ាននលតាមរណំ្ង 

ទទួលររញិ្ជដ ផង   ខ្ផបក្ទសសនវជិាជ ព្ិត្។ 
ន យីនលាក្ានរនថ  ោ៉ា ងនសាយ េះសឥត្លរឌិត្ 
អក្សរសាស្រសថភាសាព្តិ្  ននារាងំក្បុងលសុក្ខ្មយរ។ 
លុេះចរ់នចញនធ្ឝជីា  សាស្រសាថ ចាររទសសនៈខ្ដរ 
ន យីខ្ត្ងនរឿង ូរខ្   នលចីនណាស់ខ្ដរមានដូចជា។ 
មូចសត្និល េះកាម-  ត្ណាា  ោមកាលនៅនា 

ឆ្ប  ុំក្សរិលាំ214 លគ្ន  ផាយកាខ្សត្នររធ្។ំ 

នរឿងជវីតិ្ឥត្ន័យ   ាននជារជ័យោ៉ា ងដណំំ្ 
នាេះពុ្មភោ៉ា ងសក្ថិសម  នៅនាឆ្ប  ុំក្លាពំ្ីរ។ 
នព្លននាេះនលាក្ក៏្ចូល  សមាជិក្សបូលោ៉ា ងមូលម ី
ននអបក្នពិ្ននទ ី   ដ៏លាញលផកី្បុងនមមរា។ 
ចតំ្តិ្ឥត្អាសូរ   មានខ្  ូរផងខ្ដរណា 
នរឿងអបក្ផសងនលព្ងអា-  រាត់្អារាយ លត្ូវយុវវយ័។ 

                                                 
212

 ១៩៤៣ 
213

 ១៩៦៣ 
214

 ១៩៦៥ 
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មរណ្ៈក្បុងដងួចតិ្ថ  ក៏្លផពី្ិត្ជាងដនទ 
ដផតិ្លរធានរទងយ ី  លត្ូវយុវវយ័នព្ញនិយម។ 
នរឿងអូនជាមាច ស់នសប ៍  និងនរឿងនសប ៍អភមងគល 
រុរសអផសុក្ រលុ   និងនរឿងក្សយ័ខ្ត្មថងនទ។ 
នលាក្ក៏្នពិ្ននផង   ខ្ត្ងចងលក្ងនោយសរនសរ 
នរឿង L’anarchiste  ជាារាងំផងខ្ដរណា។ 
មានសាប នដវទិាសាស្រសថ  ោ៉ា ងជាក់្ចាស់ដូចជាចារ 
សាប នដវចនា-   នុលក្មារាងំខ្មយរផង។ 
មានសាប នដ លសកុ្នយងី-  មានសនថភិាព្ខ្មនឬ? ផង 
ន យីនលាក្ក៏្ចងលក្ង  លសកុ្នយងីនអយីនវទនា-។ 
នោយសារនរ ផងណា  ន យីនលាក្ចាចងនចញជា 
ភាសាារាងំរា   Contes Cambodgiens។ 
និងសាប នដមួយនទៀត្  La Composition Fran- 
caise au E.D.   S.P.C សាប នដរមួ។ 
ជាមួយខ្ក្សុមន   និងតូ្ឈុនោ៉ា ង  ំនួ 

នាឆ្ប ដំរ់លារំួន-    ុក្លាំ215មួយផងខ្ដរណា។ 

ចំខ្ណ្ក្ស ូចនំរនី   និព្នននលចីននោយខ្ចងចា 
សាប នដនលចីនអសាច ររ  រារ់រយណាោ៉ា ងសំនួន។ 

នលាក្នក្ីត្នៅនងងលា ំ  មក្រាឆ្ប ខំ្សលារំួន216  

នៅលសុក្ពុ្ក្ខ្ម៉ាមវួន  នៅនាភូមកិ្ពំ្ង់សាឝ យ។ 

                                                 
215

 ១៩៦៦ 
216

 ១៩៤៩ 
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លសុក្សរិនីសាភ័ណ្ឍ   លសុក្លផលីគ្នន់មិនជិនណាយ 
ស ូ អូវ ន យ្ េះអបក្មាឋ យ  ស ូ រ ុនតុ្ន ន យ្ េះឪពុ្ក្។ 

នលាក្ានចូលសកិ្ា  នៅឆ្ប ហំាសិរលាំ
217 លររ់ 

ន យីនៅនាឆ្ប  ុំក្218  នលាក្នរៀននៅមធ្រមសកិ្ា។ 

លុេះថាប ក់្វទិាល័យ  នលាក្ផ្លវ ស់មយីភបំនព្ញណា 
ន យីនលាក្ាននរៀរការ  នាងសុឃ្លងជាភរោិ។ 

នរៀរការឆ្ប ចំិត្សិរ
219   មានកូ្នព្ិត្រនួនាក់្ជា 

លរុសមួយលសីមានគ្នប   ៣នាក់្ជាចណំ្ងនដ។ 
នលាក្ចារ់នផថមីសរនសរ  ជាសំនណ្រលរឌិត្នចប 

នាឆ្ប  ុំក្លារំី
220  រ ូត្ដល់ឆ្ប ចំិត្លាំ

221។ 

នលាក្ខ្លងានសរនសរ  ជាសំនណ្រអស់យូរឆ្ប  ំ

លុេះនលកាយឆ្ប នំៅលាំ222   នលាក្ចារ់ផាំសរនសរមយ។ី 

 

                                                 
217

 ១៩៥៥ 
218

 ១៩៦០ 
219

 ១៩៧០ 
220

 ១៩៦៨ 
221

 ១៩៧៥ 
222

 ១៩៩៥ 
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នរឿងលព្េះរុណ្នងវថាវ   ជារ់ នណាោ៉ា ងលាញលផ ី

លាពំ្រីមក្រា មយ ី   នៅនាឆ្ប នំៅលាពំ្ីរ
223។ 

នលកាយឆ្ប ចំិត្លារំី
224   នាេះរង់ងឝីនដចារព្ ី

នរឿងលរនលាមមូលម ី  មក្ចារព្ីចនលមៀងមថង។ 
ទំនុក្ខ្ដលនលាក្ខ្ត្ង  លផជីាក់្ខ្សថងឆវងខ្ដនផង 
ាននជារជ័យក្នវង  លផនី យ្ េះផងទាងំនលៅក្បុង។ 
នៅនព្លននាេះផងណា  នលាក្នធ្ឝីការភបំនព្ញលក្ុង 

សាទ នយីវ៍ទិរុ រុង225   និងទូរទសសន៍ាយន័ណា។ 

អំព្ីក្ិត្ថយិស   នលាក្មានន យ្ េះមានខ្ផវផ្លេ  
ជាលរធានផងណា  រណ្ៈក្មយការសមារម។ 

ននអបក្នពិ្ននខ្មយរ   ឆ្ប ចំិត្
226ខ្ដរសមត្នមវ។ 

លុេះឆ្ប ចំិត្សរិព្ីរ
227   មាននាទីោ៉ា ងថាវ នងវ 

លរធានរណ្ៈនិព្ននមយ ី  ទសសនាវដថទ័ីព្អាកាស។ 

                                                 
223

 ១៩៩៧ 
224

 ១៩៧៨ 
225 រុង(Bon) ជា ក្រារាងំ មានន័យថាលអ. 
226

 ១៩៧០ 
227

 ១៩៧២ 
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លុេះឆ្ប នំៅលាពំ្ីរ
228   ជ័យលាភីោ៉ា ងជាក់្ចាស់  

ាន នលផលីត្ចេះ  អក្សរសាស្រសថ-អក្សរសិលផ។៍  
ដល់ឆ្ប ពំ្ីរ ន់រ ី   ទទួលមយឥីត្មនធិល 
នលរឿងឥសសរយិយស  អសសឫទនមុិនសីារភ័ណ្ឍ ។ 
ក្បុងចំនណាមសាប នដ  នរសាគ ល់ងឝីនលាក្នលចនីលគ្នន់ 
នរឿងន ធ្ិ៍ក្នំារ លាន់  លផលីាញលគ្នន់ក្បុងនមមរា។ 
អបក្និព្ននសាងំខ្  ល  ចារលកាស់ខ្លក្លនលចីនផងណា 
នលកាមចុងសាវ រា៉ា ក្កា  ន យ្ េះព្ីរណា ដងួចនធ ផង។ 
នលាក្ក៏្នធ្ឝីជាអបក្   និព្ននជាក់្តាមរណំ្ង 

ននកាខ្សត្នកាេះ229ផង  សរនសរចងាននលចីននលក្។ 

លុេះសម័យសងគម   រាស្រសថនិយមខ្លរសាប នដ 
ជានសយររដិវត្ថនន   សាធារណ្រដឌនិយម។ 
លុេះនលកាយរដឌលរហារ  និនាប ការនលាក្រថូរយនថ 
លរឆ្ងំខាវ ងំនព្ក្ព្ន់  ចំន េះសាធារណ្រដឌ។ 
លរហារតាមសាប នដ  ខ្ដលនលាក្នលមិនឱរភាវ ត់្ 
តាមដំនណី្រនរឿងគ្នត់្  អបក្រដិវត្ថខ្ក្វងកាវ យ។   
នរីសរុរសាប នដ   ខ្ដលនលាក្នលខ្ត្ងររោិយ 
មានជាងសាមសរិាវ យ  នរឿងលរនលាមនងិនផសងៗ។ 
រនីលាក្ រង់សមាម រ   មិនដូចជាអបក្នផសងៗ 
មានន យ្ េះនាេះសំនេង  មិននលងនធ្ងដល់រាល់នងង។ 

                                                 
228

 ១៩៩៧ 
229

 កាខ្សត្នកាេះសនថិភាព្ 
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នក្ីត្នងងទីរណីា   ខ្មក្ញ្ជដ  ខ្សលារំី
230  

នៅលសុក្នមាងឫសស ី  ននទឹក្ដីាត់្ដំរង។ 
ឪពុ្ក្នាម រង់ សាឝ យ  រអីបក្មាថ យ មាស ន ៉ា  ផង 
នលាក្ក៏្ានទាក់្ទង  ចូលសមារមអបក្នពិ្នន។ 

នាឆ្ប  ុំក្លារំី
231   មានសាប នដរមួនិព្នន 

ខ្ត្នលាក្ានអស់រុណ្រ  សាវ រ់នៅមុនទាងំនក្យងវយ័។ 

នលាក្សាវ រ់នៅនាឆ្ប  ំ  ចិត្សិរលាំ
232ទាងំនក្យងមច ី

អាយុនទីរជាងនមម   សល់សាប នដរមួដូចជា។ 
នរឿងជាត្និនេះមុសនរ  នរឿងជវីតិ្កូ្នក្លំ   
ភក្ថខី្រ៉ាននសនា   នរឿងអាចាររខ្ មនចៀវផង។ 
អបក្និព្នន រុយ េូត្  នលាក្សវូត្រូត្សមទនំង 
កូ្ននលាក្ រុយ ទនួ ផង  និងអបក្លសី អ ូ ទូច ណា។ 
នក្ីត្នៅភូមសូិរង  នាលសុក្ក្ងមាសនងវថាវ  

ដរ់លាមំួយ មក្រា  នាឆ្ប ដំរ់លារំួនខ្ស233។ 

 
 

                                                 
230

 ១៩៤៨ 
231

 ១៩៦៨ 
232

 ១៩៧៥ 
233

 ១៩៤០ 
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នលាក្ជាសមាជិក្  សមារមអបក្នពិ្ននខ្មយរ 

ឆ្ប  ុំក្លាមំយួ234ខ្ដរ  នលាក្ពូ្ខ្ក្ខ្ត្ងនរឿងណាស់។ 

មាននរឿងខ្ដនដងួចតិ្ថ  នាេះពុ្មភឆ្ប  ុំក្រី
235ចាស់ 

លព្លងឹចងនព្ៀរ ណាស់  នរឿងលព្េះាទលត្សក់្ខ្ផអម។ 
ពុ្ទនលរវត្ថសិនងខរ   និងនរឿងខ្ររលរវត្ថិខ្ងម 
លព្េះាទព្ញោ៉ា ត្ ខ្ងម  នរឿង ពូ្ជមយួលត្យួព្រី ណា។ 

 នរឿងអបក្តាឃ្លវ ងំនមឿង  ខ្ក្វលព្េះនភវងី ដ៏ហានកាវ  
និងមាននរឿងឧក្ញ៉ា   ចតុ្រងគយស ដ៏លាញលផ។ី 
ខ្សនសាថ យររូនលាក្ណាស់ មិនទាន់ចាស់សាវ រ់នក្យងវយ័ 

សាវ រ់ឆ្ប ចំតិ្លាំ236មយី  សល់សាប នដរមួរ៉ាុនណ្តេះ។ 

រឯីនលាក្ ឃុន លសនុ  អបក្និព្ននមានចំនណ្េះ 
សាប នដសមអបក្នចេះ  ដផតិ្រងេរ់ការអរ់រ។ំ 
នលាក្ជាសាស្រសាថ ចាររ  មានមនសិការមភស់ដូចភប ំ
អភិវឌណលរមូលផគុ ំ   ការអរ់រយុំវវយ័។ 
សាប នដមាននលចនីោ៉ា ង  នលាក្សអិត្សាអ ងនព្ញនោយន័យ 
លរនលាម ក្ណំាព្រក្ថ ី  នមនរៀនងយីផថល់ឱវាទ។ 
នលាក្នលចីនមនិសរនសរ  ព្ីនរឿងនរនធ្ឝីជាខាប ត្ 
នលាក្នលចីនខ្ត្សង្វឝ ត្  សរនសរខាប ត្ខ្ត្មវួននលាក្។ 

                                                 
234

 ១៩៦៦ 
235

 ១៩៦៣ 
236

 ១៩៧៥ 
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នលាក្នក្ីត្រីតុ្លា  ខ្សលាំ237ណាមានជ័យនជារ 

នាលសុក្សនំរាង នមត្ថ  តាខ្ក្វ ឋានទសុីខា។ 
ឪពុ្ក្ ឃុន រមីនឆង  មាថ យ ជ ីនអង ននាេះផងណា 
ន យីឪពុ្ក្មរណា  កាលព្ីនលាក្លារំួនឆ្ប ។ំ 

នលាក្ជាកូ្នទីរនួ  ននរងរអូនព្ីររូក្លាំ
238

 

ចរ់ររញិ្ជដ រលត្ឆ្ប  ំ   ុក្សិរលារំួន
239ចាស់ការ។ 

ឆ្ប  ុំក្លារំី
240ព្ិត្  ជាសមាជកិ្រណ្ៈក្មាយ  

ធ្ិការជាត្ិនមមរា   ោនក្មយខ្ផបក្រណិ្ត្វទិា។ 

នៅនាឆ្ប ចំិត្សិរ
241   រូរនលាក្ព្តិ្ក៏្កាវ យជា  

សមាជិក្សមារមនា  អបក្និព្ននខ្មយរនព្ញទី។ 

លុេះឆ្ប ចំិត្សរិមួយ
242   នលាក្នាេះព្ួយនលព្មា៉ា រ ី  

 ត្ស ូោ៉ា ងមូលម ី   ស ូព្លីនដីមផជីាត្។ិ 

                                                 
237

 ១៩៤៥ 
238 

លាពំ្ីរនាក់្ 
239

 ១៩៦៩ 
240

 ១៩៦៨ 
241

 ១៩៧០ 
242

 ១៩៧១ 
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នាឆ្ប ចំិត្លារំី
243   នលាក្លត្ូវក្សយ័នចាលមតិ្ថញត្ិ 

ខ្មយរលក្ មជានព្ជឈឃ្លត្  សមាវ រ់នលាក្មិននសាកា។ 
សាប នដនននលាក្មាន  សលមស់ជវីតិ្ ផងណា 
នសៀវនៅទុក្សកិ្ា  រនំ ញីទមីយួ ព្រី រ។ី 
រនំ ញីជទំង់រកី្រាយ  ខ្ដលររោិយយុវវយ័ 
ជទំង់នសបហា ក្ថ ី   និងជទំង់ចនំណ្េះដងឹ។ 
មានទាងំរណិ្ត្សាស្រសថ  នាេះពុ្មភចាស់ឱរនលរីលរឹង 
លនំៅចុងនលកាយ និង  នរឿងរនងាីយ ជនជារ់នចាទ។ 
អបក្និព្នន ផជតិ្ នមស  ឬ ផុត្ នម ក៏្រួរនកាត្ 
សាប នដមិនរនញ្ជឆ ត្  មាននទៀត្នសាត្សាប នដខ្លរ។ 
នរឿងខ្លរព្ីរសាប នដ   រុលត្នឆបមីននសស្រង្វគ ម ខ្ដរ 
និងនរឿងជញ្ជជ ងំ ខ្ដល  នលាក្រក្ខ្លរឆ្ប ចំិត្ព្ីរ។ 
នលាក្សរនសរសារណា  ខ្ដលខ្ចងចារជារមភ ី
ខ្ត្មួយសថអីំព្ ី   អសត្ឋងគត្ននលរជាជាត្។ិ 
រនីរឿងលរនលាមផង  នលាក្ចងលក្ងានព្ីរនទៀត្ 
នមមា៉ា យរថលីា ំល ត្  និងនខាយ ចល យអសុរកាយ។ 
មានសាប នដទូនៅ   ខ្ដលអាននៅមិនជនិណាយ 

នាឆ្ប ចំិត្រី
244អាយ  នលាក្ឯក្អរគរដឌទូត្។ 
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ផជតិ្នមរនក្ីត្នៅនងង  សាមសរិននតុ្លាលូត្ 

នាឆ្ប ខំ្សសរិ245 រូត្  ទីរមួនមត្ថក្ពំ្ង់ចាម។ 

នលាក្ជាសាស្រសាថ ចាររ  ខ្ផបក្ភាសាារាងំោន 

នៅនមត្ថក្ពំ្ត្ឋាន  កាលព្ីឆ្ប  ុំក្លាមំយួ
246។ 

លុេះឆ្ប  ុំក្លារំី
247  ទទួលមយអីស់ក្ថីលព្ួយ 

សញ្ជដ រលត្ចារ់មួយ  ជាជំនួយក្បុងការង្វរ។ 
នលកាយនព្លរដឌលរហារ  នលាក្នធ្ឝីការក្បុងជួរទា- 
ហានន យីានសក្ថិជា  អនុនសនយីឯក្ផង។ 

នលកាយឆ្ប ចំិត្សិរមយួ
248  នលាក្ខ្លងលព្ួយផ្លវ ស់ដូចរ៉ាង 

លរធានរដឌាលផង  នៅតុ្លាការនោធា។ 

នាឆ្ប ចំិត្លារំួន
249   នលាក្នភៀសមវួននៅនៅនា 

ជំរុនំមអុោីង ធារ   នលកាយមួយលគ្ននៅារសី។ 
នលាក្រស់នៅទីននាេះ  ន យីរថូរន យ្ េះផជតិ្នមរននេះ 
ជា Khay Chance ដូនចបេះ   ត្ជាដរារនរៀងមក្។ 
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អបក្និព្នន ឌកឹ្ គ្នម  អបក្ទារទាមឯក្រាជរយក្ 
មក្ឱរខ្មយរានលជក្  តាមការស ក្តាក់្ខ្ត្ងនរឿង។ 
មាននរឿងភូមតិ្រិចាឆ ន  ខ្ដលនលាក្ានចារោ៉ា ងនសឿង 
មិនខាវ ចមវួនមាននរឿង  ឆវុេះនសឿងនរឿងព្ីារាងំ។ 
ជិេះជាន់នធ្ឝីារខ្មយរ  ជា ូរខ្ រារ់ខ្មឆ្ប  ំ
ខ្មយរនងីរនេងីលរឆ្ងំ  ស ូត្តាងំនដីមផជីាត្។ិ  
នលៅព្ីនរឿងននាេះផង  នលាក្ចងលក្ងនរឿងនផសងនទៀត្ 
មាននរឿងនលចីននល ងល ត្  មាននរឿងលាក់្ខ្មនៅណា។ 
នរឿងមក្រងនៅផធេះ  មាននរឿងលព្េះនាង អសាច ររ 
ឥស្រនធនទវណីា   នរឿងឧក្ញ្ជដ៉ា ព្សិណុនលាក្ឈូក្។ 
នរឿងនល េះខ្ត្ក្ខំ្ណ្ន  នរឿង សួខ្ដន ឈរ់លលូក្ 
រឺនរឿង រាងន យី រូរ  ឈរ់លលូក្ត្នរៀងនៅ។ 

នលាក្នក្ីត្នៅក្បុងឆ្ប  ំ  សាមសរិលាមំួយ250 នានៅ 

លសុក្ឆវូងលក្នចេះកូ្វ  ទីខ្ម៉ាឪរស់នៅននាេះ។ 
នលាក្ធាវ រ់នធ្ឝជីាអបក្  រណាត រក្សរណាត ល័យន យ្ េះ 
ពុ្ទនសាសនិក្មភង់មភស់  រឺជាន យ្ េះរណាត ល័យ។ 
នលាក្ក៏្ានចូលផង  តាមរណំ្ងនលាក្លសនម 
ជាសមាជកិ្មយ ី   ននសមារមអបក្និព្នន។ 

នាឆ្ប  ុំក្សិរមួយ
251   នលាក្នលីក្សធួយឥត្ទំរុន 

តាក់្ខ្ត្ងចារនិព្នន  នូវសាប នដខាងនលីលសារ់។ 
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រនីលាក្ ភ ីលងុីន   អបក្និព្ននខ្ដលសារសព្ធ 
នរឿងជវីតិ្ ជួរលសារ់  មក្ចារចារ់លរឌិត្នចប។ 
មាននរឿងរុាព ខ្ដល  មញុលំសឡាញ់ ឥត្កានេ 
ជាត្និនេះមានក្មយ អឝ ី  ងឝីនរឿងមរត្ក្ជវីតិ្។ 

និងនរឿង ដណំាក់្នភវៀង  នលកាយរងអស់ ឆ្ប ចំិត្សិរ
252  

និព្ននខ្ររនរឿងព្ិត្  លាយលរឌតិ្ផងខ្ដរណា។ 
នលាក្នក្ីត្នៅនានងង  ទីដរ់ននខ្មតុ្លា 

ឆ្ប ខំ្សសិររួន
253 ណា  ក្ពំ្ង់ងយ លសុក្សនធុក្។ 

ឆ្ប  ុំក្លាដំល់ចិត្
254   នលាក្នធ្ឝីព្តិ្ការង្វរផធុក្ 

និព្នននាយក្មុម   ទសសនាវដថីន យ្ េះនផសងៗ។ 

រនាធ រ់រដឌលរហារ   ឆ្ប ចំិត្
255 ណាមិននលងនធ្ង 

ចូលក្ងទ័ព្ផសងនលព្ង  ននសាធារណ្រដឌខ្មយរ។ 
ចុងឆ្ប នំលាក្ក៏្ចូល   ជាសមាជកិ្និព្ននខ្ដរ 

ន យីនលាក្ចាក្នលាក្ខ្ដរ  នាឆ្ប ចំិត្សិរលាំ
256 មយី។ 
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ចំខ្ណ្ក្ ហាក់្ នឆ ុក្  ជាអបក្លសកុ្នមាងឫសស ី

នលាក្នក្ីត្នងងដរ់រ ី  មិងុនា ឆ្ប ខំ្សរួន
257។ 

ជាអបក្នពិ្ននលផ ី   លាញលរនព្ោ៉ា ង  ំួន 
សាប នដនលាក្អលងួន  នោយរសជាត្ិខ្រវក្ៗគ្នប ។ 
នលាក្មាននាមា៉ា ក្កា  ន យ្ េះនៅថា ទនិ ទវិា 
នលាក្មានមិត្ថផងគ្នប   ជូ ថាន ីជានដរូ។ 
សាប នដនលាក្នលចនីណាស់  ចំនួនចាស់នរីរន់រូរ 
ជាង ុក្សិរនរផីគូ  ហាក់្នឆ ុក្ ទនិទវិា។   
នរឿងររស់នលាក្មាន  លព្េះាទរុទុមរាជា 
នលកាមមវរ់អងគរ នា  សមផងមយួ ន់ ក្រផង។ 
កុ្នំធ្ឝាីរអូន ណា  ក្បុងនលាកានរគី្នយ នរង 
ចាជំាត្និលកាយណារង  ក្ក្ក៏្ាយនមមា៉ា យក៏្លស។ី 
សូមរារ់ខ្ត្រ៉ាុនណ្តេះ  ន យីសូមនសវេះលារ់នោយមវ ី
នរៀររារ់នសយរនផសងមយ ី  មាននសចក្ថីជារនថ។  
រឺនលាក្ ឡាងំ នរ៉ាងនសៀក្   នៅកាខ្ណ្លមានចិត្ថលអ 
ជាអបក្ក្ពំ្ង់ងយ   នមត្ថរវរក្ពំ្ង់ធ្។ំ 

នលាក្នក្ីត្នមមក្ក្េោ  ខ្សលាមំួយ258 ោ៉ា ងសុមដុម 

នរៀននៅក្ំព្ង់ធ្ ំ   នលកាយផ្លវ ស់មក្នរៀនភបំនព្ញ។ 
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លុេះឆ្ប  ុំក្សរិរួន259   នលាក្ចូលមវួននៅរំនព្ញ 

រនថនរៀនចារ់វញិ   ទទួលានសញ្ជដ រលត្។ 

នាឆ្ប  ុំក្លាពំ្ីរ
260  លក្ឡារញ្ជ ីក៏្ជារ់ថាឝ ត់្ 

ន យីនលាក្ទមាវ រ់កាថ ត់្  លរឆ្ងំនឹងរាជនិយម។ 
ខ្ដលខ្ត្ងខ្ត្កាត់្ក្ថ ី  រំភាន់នរឱររួនរុ ំ
ដូចសាធានិយម   រណ្រដឌផងខ្ដរណា។ 
សាប នដនននលាក្មាន  នរឿងនទាស នវាងំ អសាច ររ  
នរឿងវយូីេុងនសបហា  មហានចារភបដំងខ្រក្។ 
នរឿងកូ្ននអយីឥត្ខ្ម៉ា  លព្លងឹខ្ម៉ា ចតិ្ថនសាយ េះ ខ្រវក្ 
មរល់ក្រុំត្ត្ផូង ខ្រក្  នរឿងនមនចារក្រុំត្ក្។ 
នរឿងនខាវ ចចតិ្ថនៅឡា-  ាននសៀក្ ណាជានរឿងលអ 
ជងំសឺក្រាជ ក៏្   នរឿងខ្ដលលអរួរទសសនា។ 
នរឿងនសនាក្ខំ្ ង   នរឿងក្ខំ្ ងរាជរ នងវថាវ  
លសនងេះលសនង្វច ណា  នរឿងនសប ៍ដូចជាមនិនសប ៍។ 
ទនំញួនក្យងក្លំ    ខ្សននវទនាគ្នយ នឪខ្ម៉ា 
រួរអាណិ្ត្ណាស់ខ្ដរ  និងនរឿងឆ្ង យោច់អាល័យ។ 
នៅមាននរឿងនផសងនទៀត្  នព្លននេះនឆវៀត្នលកី្អបក្ងយ ី
ខ្ក្វ សអំាង ននាេះអ ី  មានងឝីនដនលចនីរួរសម។ 
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នលាក្នក្ីត្ឆ្ប ខំ្សព្ី
261   នក្ីត្នៅទីភបំនព្ញច ំ

រស់នៅោ៉ា ងសក្ថិសម  ឪពុ្ក្ នំ យ្ េះ រ៉ាុល នអៀវ។ 
អបក្មាថ យន យ្ េះ រមឹ មយួ  នចេះនលីក្សធួយនងិនចេះនាវ 
ក្ិចឝការរងឹរាក់្រាវ   គ្នត់្នចេះនាវសធួយលរសួារ។   
សអំាងជានសិសតិ្   សិក្ាព្ិត្នៅមហា 
វទិាល័យអក្សរសាស្រសថណា និងមហាវទិាល័យចារ់។ 
នលាក្នផថីមចាសរនសរ  នូវសំនណ្រលរនលាមចារ់  

ឆ្ប  ុំក្លាពំ្ីរ
262លសារ់  និងចូលចារ់ជាសមា-។ 

ជិក្ននសមារម   អបក្និព្ននខ្មមក្រា 

ឆ្ប  ុំក្លារំណីា263  ចូលសាលានាយទាហាន-។ 

សក្មយរនលមីការ   សរនសរសារព័្ត៌្មាន  
នោធាឬទាហាន   ដផតិ្នលាក្មាននទព្នកាសលរ។ 
រឯីសាប នដនលាក្   មានរនគ្នក្សល់ត្មេល់  
មានដូចនរឿងក្ងឝល់  រកឺ្លយុិរលក្ងុឧដុងគ។ 
មាននរឿងរលក្្ម  នៅឯចតុ្មុម លក្ងុ 
ក្ណំ្រ់ទាឝ រមាស ក្បុង  នរឿងថាសជវីតិ្នលាក្យី។៍ 
នរឿងលព្ញួខ្ក្វមចចុរាជ  មាននរឿងផបូរទាវរងស ី
កាត់្ព្រុេះវាសនា មយ ី  នរឿងវមិានរនធេះនព្លជ។ 

                                                 
261 ១៩៤២ 
262

 ១៩៦៧ 
263

 ១៩៦៨ 
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ខ្ផនទរីញ្ជជ ទ័ព្    តាទ ទពិ្ឝទាងំលាពំ្រី 
នសេះោច់រនងាៀរទ ី  សបងសូរមននាខ្ក្វ ណា។ 
មាច ស់សនំៅនលា តិ្  ចរ់មយួជវីតិ្ ឥត្ការ 
ោវរនធេះនមយ  ណា   នលាក្ខ្ចងចាររួរចង់អាន។ 
សូមសររុសាប នដ   លត្ឹមននេះមយីឈរ់ចារោន 
សរនសរមិនតាមសាយ ន  តាមអំណានអានសាប នដ។  
ន យីមញុសូំមរញ្ច រ់  លរវត្ថិសព្ឝមិនកានេ 
អក្សរសិលផន៍នាេះអ ី  ព្ីសម័យកាលរុរាណ្។ 
ដល់សម័យសាធា  រណ្រដឌតាមលំអាន 
នរីមានឱកាសាន  នឹងចារោនដល់សព្ឝនងង។ 
សូមឱរអានិសងឃ   ខ្ដលមញុ ំផចង់ចារសាប នដ 
ានដល់ខ្មយរលរុសលស ី  រស់ក្បុងក្ថសុីមនងវថាវ ។ 
សូមឱរលរនទសខ្មយរ  រកី្រខ្ងារនលីនលាកា 
លផលីាញខាវ ងំអសាច ររ  រាស្រសថនមមរារស់សុមដុម៕ 
     
    តាក់្ខ្ត្ងចរ់ នងងទ១ី៥ តុ្លា ឆ្ប ២ំ០២០

       រណ្ឍិ ត្ ជា វណ្តី  
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