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 សិលាចារកឹគោកប្រដាក K.៨៧៨ 
 គោកប្រដាក ជាទួលប្ាសាទមួយស្ថិតគៅកនុងភូមិអូរញរ ឃុុំរឹងប្រីង ប្សុ្កថ្មគោល 
គេតតាត់ដុំរង គោលគឺស្ថិតគៅក្កែរប្រុំប្រទល់គេតតាត់ដុំរង និងប្សុ្កមងគលរុរ ី គេតត
រន្ទា យមានជ័យ។ ទីគនេះមានគ ម្ េះគៅគសេងគទៀតដូចជា គុកប្រដាក (Kŭk Pradak) គោក
រណ្ដា ក់ និងឃូប្រដាក ក្ដលស្ថិតគៅចមាា យប្រមាណ៣,៥គីឡូក្ម៉ែប្ត និរតីភនុំតូច និង១
គីឡូក្ម៉ែប្ត ខាងគជើងភូមិស្នួលគោង។១ ទាក់ទងនឹងសាថ នន្ទមគនេះ ហាក់រុុំមានឯកសារ
ប្សាវប្ជាវកនលងមក ានគលើកយកមករនយល់គឡើយ។ តាមរយៈក្សនទីរីគលើអាោស្ 
គឃើញថាគៅប្ជុងអាគគនយ៍គោកប្រដាក មានសាល កសាន មអាងស្ាុកទឹករីរុរាណមួយក្ដល
មានរគណ្ដា យប្រមាណ៨៦០ក្ម៉ែប្ត និងទទឹង២៨០ក្ម៉ែប្ត។ អាងស្ាុកទឹករគរៀរគនេះ មាន
គ ម្ េះគៅក្រលកៗោន គៅតាមតុំរន់ដូចជា ារាយណ៍ ទគនលអុុំ និងប្រដាក ជាគដើម។ ដូគចនេះ 
សាថ នន្ទម គោកប្រដាក អាចទាក់ទងជាមួយអាងស្ាុកទឹកគនេះ ដូចោន នឹងករណីសាថ នន្ទម 
ប្រេះដាក់ គៅកនុងប្សុ្ករន្ទា យប្សី្ គេតតគស្ៀមរារសងក្ដរ។២ រចចុរែនន អាងស្ាុកទឹកគនេះ ាន
ោល យជាក្ប្ស្រងករគងកើនសលគៅគ ើយ។ 

គប្ៅរីស្ុំណល់រុរាណវតថុ មួយចុំនួន គគធ្លល រ់រកគឃើញសិ្លាចារកឹមួយផ្ា ុំង ក្ដល
ចារគៅគលើគមទាា រប្ាសាទខាងតែូង មានចារកឹអកេរចុំនួន១៥រន្ទា ត់ ចុេះគលេរញ្ជីសារគរើ
ភណឌ សិ្លាចារកឹ K.៨៧៨។ ដែតិក្តសិ្លាចារកឹគនេះ ប្កុមអនកប្សាវប្ជាវររស់្សាលា
ារាុំងចុងរូោ៌ា ប្រគទស្ (EFEO) ានសាិតស្ុំគៅតាុំងរីឆ្ន ុំ១៩៣៧មកកាី រ ូតមកដល់ឆ្ន ុំ
១៩៥៣ គទើរគលាកសាស្ត្សាត ចារយ  េក សឺ្ក្ដស្ ចុេះសាយអតថរទសិ្លាចារកឹគនេះ គៅកនុង
គស្ៀវគៅសិ្លាចារកឹននប្រគទស្កមពុជា (IC) កាលទី៥ ររស់្គលាក។៣ រន្ទា រ់មក គលាក
សាស្ត្សាត ចារយ  ាីលីរ គចណណឺ រ ក៏ានសិ្កាគៅកនុងសាន នដររស់្គលាក Part xml, № 9 
និងចុេះសាយកនុងគគ ទុំរ័រ http://sealang.net/ok/corpus.htm។៤ 

 
១ https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=4878  
២ សូ្មអានរក្នថម៖ https://bit.ly/3iqbzlZ  
៣ Coedes 1953: 88-90។ 
៤ សូ្មគប្ជើស្យកគលេ K.878។ 

https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=4878
https://bit.ly/3iqbzlZ
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 សិ្លាចារកឹគនេះ មានចុេះោលររគិចេទគៅមហាស្ករាជឆ្ន ុំ៨១៨ (គ.ស្.៨៩៦) និង
មហាស្ករាជឆ្ន ុំ៨២០ (គ.ស្.៨៩៨)  ក្ដលស្ថិតគៅកនុងរាជយប្រេះាទប្សី្យគសាវម៌ាមគទវទី១ 
(គ.ស្.៨៨៩-៩១០)។ រ៉ែុក្នតតាមទប្មង់អកេរក្ដលចារ អាចស្គងកតានថាជាអកេរគៅ
ចគន្ទល េះរវាងចុងស្.វ.ទី១០ និងគដើមស្.វ.ទី១១ គៅវញិគទ។ ដូគចនេះមានន័យថា អតថរទគនេះ 
ជាអតថរទចាររ ុំលឹករីប្រឹតតិោរណ៍ ក្ដលគកើតគឡើងតាុំងរីរាជយររស់្ប្រេះាទប្សី្យគសាវម៌ាម
គទវទី១ ន្ទចុងស្តវតេទី៩មកគមល៉ែេះ។  
 អតថរទគនេះចារ់គសាើមរ ុំលឹកោលរីឆ្ន ុំ៨៩៦  ន្ទគរលក្ដលគ្ាើរុណយឆ្លងប្ាសាទប្សី្
យគសា្រប្វសឹ្ទ្ាជ ប្មតាញគខាល ញរុប្ទានថាា យតង្វា យកនុងប្រេះររមន្ទមប្រេះាទប្សី្
យគសាវម៌ាមគទវទី១ ចុំគោេះប្ាសាទ និងថាា យតង្វា យទា ុំងគន្ទេះ ក្ដលមានដូចជាក្ប្ស្និងេ្ុ ុំ
រគប្មើ ដល់ប្ាសាទប្រេះគក្មាងអញប្សី្រុប្ទសាា មីចាត់ក្ចងប្គរ់ប្គង។ គៅឆ្ន ុំ៨៩៨ ប្មតាញ
គខាល ញរុប្ទានទូលសុ្ុំនប្រនិងដីទុំរួនគៅគេតតរូោ៌ា ទិស្ ថាា យដល់ប្រេះគក្មាងប្សី្រុប្ទសាា មី។ 
ប្រេះមហាកេប្តប្តាស់្រង្វគ រ់ឱ្យប្មតាញប្សិ្វបិ្កមាយុ្ ចុេះគៅដណាឹ ងអនកប្សុ្កអុំរីទុំ ុំដី
គន្ទេះ គដាយគាេះរគង្វគ លប្រុំដី។ ប្មតាញគខាល ញរុប្ទក៏ានថាា យតង្វា យមានសាល ១ក្ស្មង 
ដូង២ និងស្ុំរត់ស្២ ដល់ប្ាសាទប្រេះគក្មាងប្សី្យគសា្រប្វសឹ្ទ្ាជ សងក្ដរ។ 
 គៅក្សនកខាងចុងរញ្ច រ់ គឺជាោររញ្ជជ ក់រីោរង្វរររស់្ប្កុមអនករគប្មើក្ដលប្តូវគ្ាើ និង
ោកយផ្ា សាដល់នរណ្ដក្ដលរុុំគ្ាើតាមរណ្ដា រ់រូជាក្ដលានគរៀរចុំគន្ទេះ ប្តូវធ្លល ក់គៅ
នរកទា ុំង៧ស្ន្ទា ន ដរារណ្ដប្រេះចស្ត្នានិងប្រេះអាទិតយគៅក្តគង់គៅ។ 
 គលាក  េក សឺ្ក្ដស្ ានគចាទជាស្ុំណួរមនាិលស្ងេយ័ គដាយមិនប្ាកដថា
ប្ាសាទប្រេះគក្មាងប្សី្យគសា្រប្វសឹ្ទ្ាជ និងប្ាសាទប្រេះគក្មាងអញប្សី្រុប្ទសាា មី ជា
ប្ាសាទក្ដលមានទីតា ុំងគៅគសេងរីោន  ឬគៅទីតា ុំងក្តមួយ ក្តមានកាីឬប្ាងគរីរ។ គួរ
រញ្ជជ ក់សងក្ដរថា ោកយ «ប្វសឹ្ទ្ាជ» មានន័យថា (គទរ)ក្ដលមានគោឧស្ភជាស្មាគ ល់ គឺ
ជាប្រេះន្ទមមួយក្ររគទៀតររស់្ប្រេះឥសូ្រ ដូចន្ទម រុប្ទសាា មី។  
១- អតថរទសិ្លាចារកឹជាអកេរក្េមរទុំគនើរ 

១- ៨១៨ឝកនុ្ូលិប្វេះាទប្ឝីយគោវម៌ាមគទវឱ្[យ៑]គប្ស្គជ[ង៑]៥គប្មាង៑នុេ្ុ ុំ--ស្តត
ប្រមាន៑ 
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២- គជង៑តរាញ៑ទកឞណី្ដ៥ប្មតាញ៑គខាល ញ៑រុប្ទន្ទគឆ្ល ង៑ប្ាសាទប្វេះកប្មគតង៑អញ៑ប្ឝី
យគោ 

៣-  ្រវ ឫឞទ្ាជជានតប្វេះកប្មគតង៑អញ៑ប្ឝីរុប្ទសាា មិតរុនយប្មតាញគខាល ញ៑រុប្ទ◦គោលុំ
វនិ្ទរា 

៤- (យន)គោគជន៑គោឝីខាឝកតី៦គោកន៑ ិ◦នតកគនាង៑នតគឆ្នុំនតភប្ទនតនននតកុំម ៑
នតស្ុំអរ៑ 

៥- នតរុំនង៑នតគស្ត្ាា តនតកុំគប្ៅ៙៨២០នុប្មតាញ៑គខាល ញ៑រុប្ទស្ាុំប្រសាទនប្វភូមិតុំគវាន៑
ប្រមាន៑រូ 

៦- វ ៌ាាទិឝឱ្យ៑តប្វេះកប្មគតង៑ប្ឝីរុប្ទសាា មិ◦ប្វេះអាជ្ាគប្រប្មតាញប្ឝីវបី្កមា៧យុ្វា 
៧- ារន្ទគទាគៅឱ្យ៑ឝរតអនកតប្សុ្ក៑ាា ន៑គតាយ៑តង៑តយង៑អុំប្មុងភូមិតុំគវាន៑ស្គង្វគ ល៑ 
៨- ឱ្យតប្វេះកុំប្មគតង៑អញ៑រុប្ទសាា មិ◦គោល៑តិរូវ ៌ាាប្រស្រ៑៨ល៌ា ុំ៩គរង៑◦គោល៑តិទកឞណិ

ប្រស្រ៑ 
៩- ប្តវាង៑ប្វា មណគោល៑តិរឝចិមគលាា េះតសលូតទិង៑គោល៑តិឧតតរគលាេះតសលូ១០ប្រស្រ៑

សា្ុរលលីយ១១ 
១០- គោលុំវវិនិគោ១២គោចស្ត្នាវលគោវនាន៑គោមន្ទា នតលង្វគ យ៑នតវចិិប្តនតគោលិ

នតតិថ្៌ានតម្ុរា 
១១- កលែន្ទប្មតាញ៑គខាល ញ៑រុប្ទតប្វេះកុំប្មគតង៑អញ៑ប្ឝីយគោ្រវ ឫឞទ្ាជ◦សាល គចង៑

មាា យ៑គតាង៑វយ 
 

៥ សឺគេស និងគេណ្ណឺ រ អានថា ទកឞណិា តត្តាមការពិនិត្យកន៊ុងសគំៅផ្តិត្គឺ ប្សៈ ី ។ 
៦ សឺគេស និងគេណ្ណឺ រ អានថា ឝិខាឝកតិ, តត្តាមការពិនិត្យសគំៅផ្តិត្គឺ ប្សៈ ី  ទងំព រ។ 
៧ សឺគេស និងគេណ្ណឺ រ អានថា វបិ្កមាយ៊ុធ, តត្តាមការពិនិត្យកន៊ុងសគំៅផ្តិត្គឺ ប្សៈ ី ។ 
៨ សឺគេស និងគេណ្ណឺ រ អានថា ប្រសារ៑, តត្តាមការពិនិត្យកន៊ុងសគំៅផ្តិត្គឺមិនមាន ប្សៈ ី  គទ។ 
៩ សឺគេស និងគេណ្ណឺ រ មិនអានពាកយ ល  ំគទ, តត្តាមការពិនិត្យកន៊ុងសគំៅផ្តិត្គឺ ល ំគរង៑។ 
១០ ប្ស្ៈ ូូ ចារទុំ ុំតូច ប្ស្គដៀងនឹងប្ស្ៈ ូុ។ 
១១ សឺគេស និងគេណ្ណឺ រ អានថា រលលិយ, តត្តាមការពិនិត្យកន៊ុងសគំៅផ្តិត្គឺ ប្សៈ ី ។ 
១២ សឺគេស និងគេណ្ណឺ រ អានថា លវំវិវិាះ, តត្តាមការពិនិត្យកន៊ុងសគំៅផ្តិត្គឺ លវំវិនិ។ 
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១២- រ(៑វាត៑)គសា១៣វយរវ ាុំអាចតិគៅអនក៑ប្វេះ(រិ)គប្រនទតិគលង៑ជាន៑ទីក៑១៤នុឱ្យ៑សាល
មហានវមីគុស៑្អន៑ក៑ភប្ទ 

១៣- រតតនប្រមាន៑គជងវ នុំគោកន៑សិ្រ៑គោកុំគប្ៅគោកុំរុរន៑តជានុប្ឝីយនតភប្ទនត
រគរាង៑គនេះគិតឱ្យ៑ស្ឭក១៥ 

១៤- វគិៅមាា យ៑ស្ ប្ស្តគិមាឃគិន្ទស្ាតស្ត្នតអន៑ក៑ប្វេះតប្វា មណ្ដចាយ៌ាយតសាា រវត៌ាត
មាន◦គៅអន 

១៥- កតវ ាុំគថ្ាគរាេះកលែន្ទគនេះគគគៅតនរកស្រតរុរុឞានតរោវត៑ចស្ត្ន្ទា ទិតយមាន៙ 
២- អតថរទក្ប្រស្ប្មលួជាភាសាក្េមរទុំគនើរ 

(១-៥) មហាស្ករាជឆ្ន ុំ៨១៨ នូវ្ូលីប្រេះាទប្សី្យគសាវម៌ាមគទវ(ទី១) (គស្ាចប្រទាន)
គប្ស្៥គជើង(ឯ)គប្មាង េ្ុ ុំរគប្មើ-- (គៅ)ប្រមាណគជើងប្តាញ់ (ជា)តង្វា យររស់្ប្មតាញរុប្ទ 
ន្ទ(ឱ្ោស្)ឆ្លងប្ាសាទប្រេះគក្មាងអញប្សី្យគសា្រប្វឞឹទ្ាជ (និង)ថាា យ(តង្វា យទា ុំងគនេះ)
ដល់(ប្ាសាទ)ប្រេះគក្មាងអញប្សី្រុប្ទសាា មី ដ៏ជារុណយររស់្ប្មតាញគខាល ញរុប្ទ។ (េ្ុ ុំរគប្មើ
មាន) គោលុំវនិ្ទរាយន គោគជន គោសិ្ខាស្កាិ គោកនហិ នតកគនាង នតគឆ្នើម នតភប្ទ នតនន 
នតកុំមេះ នតស្ុំអរ់ នតរុំនង នតប្រួត នតកុំគប្ៅ។ 

(៥-១២) មហាស្ករាជឆ្ន ុំ៨២០ នូវប្មតាញគខាល ញរុប្ទសុ្ុំប្រេះរាជទាននប្រ(និង)ដី
ទុំរួន(គៅ)គេតត/តុំរន់រូោ៌ា ទិស្ ឱ្យដល់ប្រេះគក្មាងប្សី្រុប្ទសាា មី។ (ប្រេះាទប្សី្យគសាវម៌ាម
គទវទី១គចញ)ប្រេះអាជ្ា(ប្តាស់្)គប្រើប្មតាញប្សី្វបិ្កមាយុ្(ជា)មស្ត្នតីថាន ក់ទី២ គៅឱ្យអនកប្សុ្ក
ទា ុំងរួនស្ែថ្និងដណាឹ ងសួ្ររីទុំ ុំដីទុំរួន គដើមែសី្ង់រគង្វគ ល(ប្រុំដី)ឱ្យដល់ប្រេះគក្មាងអញ
រុប្ទសាា មី។ រគង្វគ លដីគៅទិស្ខាងគកើតប្រស្រានឹងរលុំគរង រគង្វគ លដីខាងតែូងប្រស្រានឹង
ប្តោ ុំងប្ោ មណ៍ រគង្វគ លដីខាងលិចដល់សលូ វទទឹង រគង្វគ លដីខាងគជើងដល់សលូ វប្រស្រានឹង
សា្ុរលលីយ។ (អនករគប្មើគៅទីគន្ទេះមាន)គោលុំវវិនិគោ គោចស្ត្នាវល គោវនាន គោមន្ទា  
នតលង្វគ យ នតវចិិប្ត នតគោលិ នតតិថ្៌ា នតម្ុរា។ តង្វា យររស់្ប្មតាញគខាល ញរុប្ទ ថាា យ

 
១៣ សឺគេស និងគេណ្ណឺ រ មិនបានអានោកយ (វត្៑)គសា គទ។ 
១៤ សឺគេស និងគេណ្ណឺ រ អានថា ទិក៑, តត្តាមការពិនិត្យកន៊ុងសគំៅផ្តិត្គឺ ប្សៈ ី ។ 
១៥ សឺគេស និងគេណ្ណឺ រ អានថា សញក, តត្តាមការពិនិត្យកន៊ុងសគំៅផ្តិត្គឺ ប្សៈ ឭ រុុំក្មនជាគជើង ញ គទ។ 
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ចុំគោេះប្ាសាទប្រេះគក្មាងអញប្សី្យគសា្រប្វសឹ្ទ្ាជ (មាន)សាល ១ក្ចង(/ក្ស្មង) ដូង២ ស្ុំរត់
(?)ស្២។  

(១២-១៥) រុុំអាចគៅអនករគប្មើប្រេះគដើមែគីប្រើ(គ្ាើោរ)ដនទ(គសេងគឡើយ) ឱ្យ(គប្រើ)ជូន
ទឹកនិងឱ្យសាល មហានវមីក្តរ៉ែុគណ្ដណ េះ។  អនក(រគប្មើនគៅ)ភប្ទរតតន(ឯ)គេតត/តុំរន់គជើងភនុំ(មាន) 
គោកនេរិ គោកុំគប្ៅ គោកុំគារ នតជានុប្សី្ នតភប្ទ (និង)នតរគរាង (ទាុំងរ៉ែុន្ទម នន្ទក់)
គនេះ គឺអនកថាា យស្លឹកគៅន ១០០០(ស្នលឹក)គៅក្េមាឃ គឺជាអនករគប្មើប្រេះររស់្ប្ោ មណ៍និង
អាចាយ៌ាយក្ដលគៅចាុំសាា រ់រ័ត៌ាមាន។ នូវអនករុុំគ្ាើដូចរណ្ដា រ់រូជាគនេះ អនកគន្ទេះធ្លល ក់គៅ
នរក៧ស្ន្ទា ន ដរារណ្ដប្រេះចស្ត្នានិងប្រេះអាទិតយគៅក្តមាន៕ 
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រញ្ជ រូរភាព 

 
ក្សនទីតុំរន់គោកប្រដាករីគលើអាោស្ (រូរថ្ត៖ Google Maps 2022) 
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