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១ 

 

ដៅថ្ថ្ៃទី៥ វែដមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ លោក ឡុង ងិល បាន្រកដ ើញសិលាចារកឹមួយផ្ទ ាំង 
នាដពលដបើកស្ាក់ទរ័ ដ ើមបពូីន្រងោាំ ាំឡូងមីនាចម្កា ររបស់ដលាក យ៉ា  ប៉ាុន្ សថិត្ដៅកនុងភូមិ
រ ាំដចក  ុាំអន្លង់វែង ស្សុកអន្លង់វែង ដែត្តឧត្តរម្កន្ជ័យ។ ដលាក យន្ យ៉ា  មន្តន្តីមន្ទីរែបបធម៌
និ្ងែចិិស្ត្សិលបៈដែត្តឧត្តរម្កន្ជ័យ បាន្បញ្ជា ក់ថាដៅកនុងបរដិែណចម្កា រវ លរកដ ើញ
សិលាចារកឹដន្េះ ជាទីា ាំងបុរាណោា ន្វ លម្កន្ទួលស្បាសាទឥ ាផង។ បនាទ ប់មក ដៅថ្ថ្ៃ
ទី៧ វែដមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ ដលាក យ៉ា  ប៉ាុន្ ក៏បាន្ស្បគល់សិលាចារកឹដន្េះ ជូន្អាជាា ធរពាក់
ព័ន្ធ ដ ើមបយីកដៅរកាទុកដៅមន្ទីរែបបធម៌និ្ងែចិិស្ត្សិលបៈដែត្ត។  

សិលាចារកឹដន្េះសាងអាំពីថ្មភក់ព័ណ៌ផ្ា ឈូក រចនារាងជាបដគោ លសីម្ក ម្កន្កមពស់
១០៣ស.ម. បនាទ រ៤០.០៥ស.ម. និ្ងកស្ម្កស់២១ស.ម.។ វផនកខាងដស្ោមរចនាជាពន្លួញ
សស្ម្កប់ត្មាល់សិលាចារកឹដន្េះដៅដលើដជើងទស្ម ប៉ាុវន្ែដគរកពុាំទាន់្ដ ើញដជើងទស្មដន្េះដៅ
ដឡើយដទ។ អត្ថបទចារកឹម្កន្ចាំនួ្ន្មួយផ្ទ ាំង សរដសរជាអកសរនិ្ងភាសាវែមរសម័យអងោរ 
ចាំនួ្ន្១៧បនាទ ត់្ និ្ងោច់បាត់្ោលបរដិចេទ ដោយផ្ទ ាំងថ្មវផនកលវេង បាន្វបកដោយអដន្លើ ជា
ពិដសសលៅផ្នែកខាងដលើពីបនាទ ត់្ទី១ ល់ទី៥ ។ យ៉ា ងដន្េះកែី ដោយវផែកដលើអកខរស្កម និ្ង
សាថ ន្នាម ម្កន្លកខណៈស្សបគ្នន នឹ្ងសិលាចារកឹបនាទ យស្សី K.៥៧០ និ្ង K.៥៧១ ដយើង
អាចកាំណត់្បាន្ថា សិលាចារកឹដន្េះ សថិត្ដៅកនុងពាក់កណ្ដែ លទី២ ថ្ន្ស.ែ.ទី១០ កនុងរាជយ
ស្ពេះបាទជ័យែម៌មទី៥ (៩៦៨-១០០១)។  

អត្ថបទសិលាចារកឹដន្េះចាប់ដផែើមដោយបគា ញពីស្ពេះមហាកសស្ត្ បាន្ស្បទាន្ ីភូមិបី
កវន្លង ល់ស្ពេះស្គូ វ លដលាកបាន្សាថ បនាស្បាសាទ(បនាទ យស្សី)និ្ងដធវើបុណយចាំដពាេះស្ពេះ

 
១ ែាុ ាំសូមវថ្លងអាំណរគុណយ៉ា ងស្ជាលដស្ៅចាំដពាេះដលាក ហុង ដយឿង ស្បធាន្មន្ទីរែបបធម៌និ្ងែចិិស្ត្សិលបៈ
ដែត្តឧត្តរម្កន្ជ័យ វ លបាន្អនុ្ញ្ជា ត្ឱ្យែាុ ាំបាន្ចុេះផែិត្សាំដៅសិលាចារកឹ ដៅមន្ទីរែបបធម៌និ្ងែចិិស្ត្សិលបៈ 
ដែត្តឧត្តរម្កន្ជ័យ។ ែាុ ាំក៏សូមវថ្លងអាំណរគុណចាំដពាេះដលាក អន្ ផលាល  ដលាក នី្ម ម្ក៉ា ន្់ដ  និ្ងដលាក យន្ 
យ៉ា  ជាមន្តន្តីមន្ទីរែបបធម៌និ្ងែចិិស្ត្សិលបៈដែត្តឧត្តរម្កន្ជ័យ វ លម្កន្ជួយដស្ជាមវស្ជង សស្មបសស្មួល 
នតល់ព័ត៌មាន និ្ងជូន្ដៅោន្់ទីា ាំងបុរាណោា ន្ម្កន្សិលាចារកឹនានាកនុងដែត្តឧត្តរម្កន្ជ័យ។ 
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គវមែងអញស្សីស្តី្ភូែន្មដហសូរ ដៅឥសូរបូរ។២  ីចគវ ត់្៣បីកវន្លងដនាេះម្កន្ដ ម្ េះថាភូមិ
ថ្ស្ពទដស្ម្ក វស្សដភលើង និ្ងរហាស្ពីង។ អត្ថបទបនាទ ប់ជាោរកាំណត់្ស្ពាំស្បទល់ ីទា ាំងបីកវន្លង
ដនាេះ។ ដៅខាងចុងអត្ថបទជាោរបញ្ជា ក់ថា ីចគវ ត់្ទា ាំងបីកវន្លងដនាេះ មិន្សថិត្ដស្ោម (ោរ
ស្គប់ស្គងរបស់) វសែងអញស្ពេះស្គូដស្ពងស្ចាសនិ្ងវាបសិខាពិន្ទុ ដឡើយ។ 

ដោយសារកាត ទស្មង់តួ្អកសរកនុងសិលាចារកឹដន្េះ ដទែនាម និ្ងសាថ ន្នាម ដលាក
បណឌិ ត្ ែង់ សុធារា៉ា  បាន្សន្និោា ន្ជាបឋមថាសិលាចារកឹដន្េះ ស្បវហលម្កន្ោរផ្ល ស់ទី
(លោយការលួចឬជួញ ូរ)ពីត្ាំបន់្វកបរស្បាសាទបនាទ យស្សី កនុងបាំណងនា ាំដចញដៅលក់
ស្បដទសថ្ថ្។៤ ចាំណុចដន្េះ ដយើងស្តូ្ែពិនិ្ត្យពិចារណ្ដដៅដលើតឹ្កាងនានា ដ ើមបបីគា ញ
ថាដត្ើសិលាចារកឹដន្េះ ពិត្ជាបាន្ផ្ល ស់ទីពីទីា ាំងណ្ដមួយវកបរស្បាសាទបនាទ យស្សី ឬម្កន្
ទីា ាំងដ ើមដៅត្ាំបន់្វ លរកដ ើញសិលាចារកឹដន្េះផ្ទ ល់វត្មែង។ 

ដៅកនុងសិលាចារកឹស្បាសាទបនាទ យស្សី K.៥៧១ បាន្ចារកឹឃ្លល ថា «(១)៙បរសិ្គហត្ស្ម
ដត្ញ៑កុលបតី្·ស្ែេះអស្នាយ៑ទដស្ម្ក៥អនក៑បាំដរម្កវ យ(២)ស្សូថ្ភម្កវ យ៑ត្បប·ដម្កក៑ឦឝ្វរបុររដគា រថ្ភ

 
២ ដៅកនុងសិលាចារកឹដន្េះ ពុាំម្កន្បញ្ជា ក់អាំពីដ ម្ េះរបស់ស្ពេះស្គូដនាេះដឡើយ ប៉ាុវន្ែាមដសចកែីវ លបគា ញថា
ដលាកគជឺាអនកសាថ បនានិ្ងដធវើបុណយថាវ យចាំដពាេះស្ពេះស្សីស្ត្ីភុែន្មដហសូរដនាេះ គឺទាំន្ងជាសាំដៅ ល់ស្ពេះស្គូ
យជាែរាហ វ លជាស្ពេះរាជស្គូមួយអងោរបស់ស្ពេះបាទជ័យែម៌មដទែទី៥។ ចាំដពាេះ «ស្សីស្ត្ីភុែន្មដហសូរ» គឺជា
ស្ពេះសិែលិងោត្មាល់ដៅស្បាងោកណ្ដែ លថ្ន្ស្បាសាទបនាទ យស្សី។ ចាំវណកឯ «ឥសូរបូរ» គជឺាដ ម្ េះស្បាសាទ
បនាទ យស្សីពីបុរាណ ម្កន្ន្័យថាទីស្កុងស្ពេះឥសូរ។ 
៣ ចគវ ត្ ់< ឆ្វ ត្់ < វាត្់ គឺ សាំដៅ ល់ស្ពាំស្បទល់ ីវ លឆ្វ ត្់ឬឆូត្ជាបលង់។ ពាកយ «ចគវ ត្់» ដន្េះ ដសៀមយកដៅ
ដស្បើជា «จังหวัด» សម្កោ ល់ដែត្តកនុងស្បដទសថ្ថ្នាដពលបចចុបបន្ន។ 
៤ សូមអាន្៖ https://www.phnompenhpost.com/national/farmer-discovers-mystery-stone-tablet-anlong-
veng និ្ង https://web.facebook.com/129980634394216/posts/190567711668841/?_rdc=1&_rdr។ 
 

៥ ដៅកនុងសិលាចារកឹសរដសរជា «អស្គយ៑ងដស្ម្ក» ដយើងយល់ថាជាោរស្ចលាំរបស់អនកចារ វ លពាកយស្ត្ឹម
ស្ត្ូែគឺជា «អស្នាយ៑ទដស្ម្ក» វ លស្ត្ូែគ្នន នឹ្ងសិលាចារកឹដន្េះ។ មយ៉ាងដទៀត្ ដយើងយល់ថាសាថ ន្នាម «ថ្ស្ែទដស្ម្ក» 
កនុងសិលាចារកឹដន្េះ និ្ង «ទដស្ម្ក» ដៅសិលាចារកឹស្បាសាទបនាទ យស្សី K.៥៧១ ជាសាថ ន្នាមវត្មួយ  បតិ្
សិលាចារកឹថ្មីមួយដទៀត្វ លរកដ ើញដៅកនុងភូមិរ ាំដចក  ុាំអន្លង់វែង វ លម្កន្រូបរាង និ្ងសាច់ដរឿង ូចគ្នន
នឹ្ងសិលាចារកឹដន្េះវ រដនាេះ គឺដស្បើស្ត្ឹមវត្ដ ម្ េះ «ទដស្ម្ក» ប៉ាុដណ្ដណ េះ។ 

http://sealang.net/api/api.pl?query=จังหวัด&service=dictionary
https://www.phnompenhpost.com/national/farmer-discovers-mystery-stone-tablet-anlong-veng
https://www.phnompenhpost.com/national/farmer-discovers-mystery-stone-tablet-anlong-veng
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ែយរ· --- (៦)---·ស្ែេះអស្នាយ៑ដស្សដែ លង៑រដគា ថ្លវង៑(៧)ស្បម្កវ យ៑·ដម្កក៑ឦឝ្វរបុរ ឫ ៦អន្តវង៑ែយរ·» ម្កន្
ដសចកែីសស្មួលជាភាសាវែមរទាំដន្ើបថា «បរដិស្គ្នេះ(ផែល់ឱ្យ) ល់ស្មដត្ញកុលបតី្ (ម្កន្)ស្ពេះ
អស្នាយទដស្ម្ក(នូ្ែ)អនកបដស្មើម្កន ក់ ស្សូែ៣០ (ផតល់ឱ្យ)មកឥសូរបូរអងារ៤០។---។ ស្ពេះអស្នាយ
វស្សដភលើង(នូ្ែ)អងារ៦ដាល ង (ផែល់ឱ្យ)មកឥសូរបូរ(នូ្ែ)ប រ័ទឹកដោេះដគ្ន២អណែូ ង។»។ ដៅស្ត្ង់
ចាំណុចដន្េះ ដយើងដ ើញថា ីទដស្ម្កនិ្ងវស្សដភលើងពុាំសថិត្ដៅកនុងឥសូរបូរដទ ប៉ាុវន្តទាំន្ងជាចាំណុេះ 
ឱ្យឥសូរបូរ។ ចាំវណកឯសិលាចារកឹ K.១៤៦៧ ដន្េះ ក៏ពុាំបាន្បញ្ជា ក់ថា ីទា ាំងបីកវន្លងដនាេះ
សថិត្ដៅកនុងទឹក ីឥសូរបូរវ រ ប ៉ុផ្នែដីភូមិទលរមាមានរពំរបទល់ជាប់នឹងឥសូរបូរ។ ដីទងំ
លនេះមិនអាចសថិតលៅឆ្ងា យលពកពីតបំន់រាសាទបន្ទា យរសីលន្ទេះល ើយ។ 

ាមោរបគា ញពីដលាក យន្ យ៉ា  គឺម្កន្សិលាចារកឹថ្មីមួយដទៀត្ រកដ ើញដៅភូមិ
រ ាំដចក  ុាំអន្លង់វែង  ូចគ្នន  ស្តូ្ែអនកស្សុករកាទុកដៅកនុងែទមអនកា។ ដស្ៅពីម្កន្រូបរាងស្ស
ដ ៀងគ្នន  សិលាចារកឹរកដ ើញថ្មីដន្េះ ក៏ម្កន្និ្យយអាំពីដរឿង ីទដស្ម្កនិ្ងរហាស្ពីង៧ ូច
សិលាចារកឹ K.១៤៦៧ ផងវ រ។ លោកបញ្ជា ក់បផ្នថមនងផ្ដរថា លៅរស៉ុកអនលង់ផ្ែងមានរ្ឹេះ
រាសាទជាលរចើន ប ៉ុផ្នែព៉ុ ំសូែមានសណំល់សមាា រៈសណំង់រាសាទលរចើនលន្ទេះលទ។ កត្តត លនេះ 
លយើងអាចយល់ានថាទនំងជាមានការជួញដូរែតថ៉ុទងំលន្ទេះ ន្ទកាលកនលងមក។ ការជួយដូរ
ែតថ៉ុប៉ុរាណ ន្ទឱំ្យមានការផ្កផ្របនិងផ្លល ស់បែូ ររូបរាងប៉ុរាណោា ន ត្តមរយៈការជីកគាស់កាយ
ន្ទលពលកនលងមក ានបផំ្លល ញតឹកត្តងរបែតតិសាស្តសត ប៉ុរាណែទិាជាលដើម ផ្ដលជាព័ត៌មាន
យ ងសខំាន់សរមាប់ការសិកាពីអតីតកាល។  

ទីត្តងំលដើមននសិោចារកឹទងំពីរលនេះ លៅផ្តជាមនាិលផ្ដលព៉ុ ំទន់អាចរសាយាន
ចាស់ោស់លៅល ើយ ផ្ដលទមទរឱ្យមានការរសាែរជាែពិនិតយលនាៀងផ្លា ត់បផ្នថមលទៀតរវាង
ទីត្តងំផ្កែររាសាទបន្ទា យរសី និងទីត្តងំប៉ុរាណោា នន្ទន្ទលៅកែ៉ុងរស៉ុកអនលង់ផ្ែង។  
 

 

 
៦ ដៅកនុងសិលាចារកឹសរដសរជា « ឫង» ជាោរភាន្់ស្ចឡាំរបស់អនកចារ វ លពាកយស្ត្ឹមស្ត្ូែគឺ « ឫ »។ 

៧ ដោយសាររូបភាពសិលាចារកឹវ លទទួលបាន្ម្កន្គុណភាពព៉ុ ំសូែចាស់ ដទើបដធវើឱ្យដយើងមិន្អាចអាន្
អត្ថបទបាន្ទា ាំងស្សុង។ យ៉ា ងដន្េះកែីាមទស្មង់អកសរនិ្ងសាថ ន្នាមវ លដលចដឡើង សិលាចារកឹដនាេះគួរវត្
ជាអត្ថបទត្ឬអត្ថបទវ លនិ្យយអាំពីស្ពាំស្បទល់ ីទា ាំងបីកវន្លងដន្េះ វ ល។ 
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អត្ថបទដ ើមជាអកសរវែមរទាំដន្ើប 

១-  ------(ឝ្)ក(នុ្)ម្កន្ស្ែេះឝាសន្ធូលិស្ែេះបាទធូលិដជង៑ 

២-  [[ស្ែេះកស្មដត្ង៑អញ៑]](ឱ្)យ៑ស្ែេះករុណ្ដស្បសាទភូមិថ្ស្ែទដស្ម្កដស្សដែ លង៑ 
៣-  [[នុ្ហ៌ាស្ែយង៑ត្]]ស្ែេះគុរុនាសាា បនាដថ្ពធម៌មបិឱ្យតស្ែេះកស្មដត្ង៑អ 

៤-  [[ញ៑ស្ឝី្ស្តិ្ភុែន្ម]]ដហឝ្វរអាយ៑ឦឝ្វរបុរ·ចគវ ត៑្ភូមិទដស្ម្ក·ដាយ៑បូែ ៌វ 
៥-  ----[[·]](ដា)យ៑បូែ ៌វ·ដាយ៑ទកឞណិដលាវ េះសរត៑ិ្៨កនាែ លស្ែេះថ្ស្ែយ·ដា 

៦-  [យ៑]បឝ្វិមស្បសប៑ភូមិដស្សដែ លង៑·ដាយ៑ឧត្តរ·ត្ាំបាល៑·ដន្េះគិអាំបាលលភូមិ 

៧-  (កាំ)លុងៃចគវ ត៑្ដនាេះ·ដថាលវ ង៑រាង៑អដន្ល៣·ដាង៑ស្កណី·ទកាល៑ឥត៑្·បឫ·ែន៑្ 

៨-  -ក៑·ជស្ន្ាំ·ធម៌មស្គ្នម·ស្បសប៑ភូមិស្ែេះកស្មដត្ង៑អញ៑ឝិ្ែបុរ៙ច 

៩-  [គវ ]ត៑្ភូមិដស្សដែ លង៑·ដាយ៑បូែ ៌វស្បសប៑ទដស្ម្ក·ដាយ៑ទកឞណិកនាែ ល 

១០-  ស្ែេះថ្ស្ែ·ដាយ៑បឝ្ចិមស្បសប៑ហ៌ាស្ែយង៑·ដាយ៑វាយែយ·ថាោ រ·៑ដាយ៑ឧត្តរ 

១១-  ដលាវ េះត្ដគ្នល៑ជនាទ៌ទណ·ដាយ៑ឦឝាន្ស្បសប៑ទដស្ម្ក·ដន្េះគិអាំបាលលភូ 

១២-  (មិ)កាំលុងៃចគវ ត៑្ដនាេះ·ល៌ាំស្កកុប៑·សានវ ល៑កន្លេះហ·ឱ្ក៑(រ)ដគា កន្លេះហ·(កាំ) 

១៣- (ែ)ង៑ត្ស្មយអដន្ល៣·ជ៌វយ៑·បាទនាទិ·បាក៑ខាែវ ល៑·ទិ(ដោត រ)ដៅកនាែ លតុ ាំ(·) 

១៤-  (ច)គវ ត៑្ភូមិហ៌ាស្ែយង៑·ដាយ៑បូែ ៌វស្បសប៑ដស្សដែ លង៑·ដាយ៑ទកឞណិល៌ាំក 

១៥-  (នាែ )ល៑ស្ែេះថ្ស្ែ·ដាយ៑បឝ្វិម·កន្សុត៑្·ដាយ៑ឧត្តរស្បសប៑(ត្ាំ)បុាំ·ភូមិកាំ 
១៦-  (លុង៑)ចគវ ត៑្·ល៌ាំ(ម្ក)ស៑·ភូមិកាំលុងៃចគវ ត៑្ត្ែ វាំដៅត្ដសែង៑អញ៑ស្ែេះគុ 

១៧-  [រុ]ដស្ែង៑(ស្ចា)ស៑[នុ្]វាប៑ឝិ្ខាែនិ្ទុ /៙/ 
អត្ថបទសស្មលួជាភាសាវែមរទាំដន្ើប 

 (១-៤) (មហាសករាជឆ្ន ាំ---) ម្កន្ស្ពេះរាជសាសន៍្ធូលីស្ពេះបាទធូលីដជើងស្ពេះគវមែង
អញស្បទាន្ ីភូមិថ្ស្ពទដស្ម្ក វស្សដភលើង និ្ងរហាស្ពីង ល់ស្ពេះស្គូនាដពល(ដលាក)សាថ បនា
និ្ងដធវើបុណយថាវ យចាំដពាេះស្ពេះគវមែងស្សីស្តី្ភុែន្មដហសូរ។ 

 (៤-៨) ចគវ ត់្(ស្ពាំស្បទល់) ីភូមិទដស្ម្ក ខាងដកើត្(ដៅ)--- ខាងត្បូងរហូត្ ល់សាំរតិ្
កណ្ដែ លស្ពេះថ្ស្ព ខាងលិចស្បសពវ ីភូមិវស្សដភលើង ខាងដជើង(ដៅ)ត្ាំបាល។ ដន្េះគឺ ីភូមិទា ាំង

 
៨ ពាកយស្ត្ឹមស្ត្ូែទាំន្ងជា «សាំរតិ្៑» ? 
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ឡាយវ លដៅកនុងចគវ ត់្ដនាេះ (គឺ ី)ដថាល ងរាង(ចាំនួ្ន្/ទាំហាំ)៣អដន្លើ ដាងស្កណី ទកាលឥត្ 
ស្បី៩ ែន្-ក ជស្ន្ាំ ធមមស្គ្នម (ដៅ)ស្បសពវនឹ្ង ីភូមិស្ពេះគវមែងអញសិែបូរ។  
 (៨-១៣) ចគវ ត់្(ស្ពាំស្បទល់) ី ីភូមិវស្សដភលើង ខាងដកើត្ស្បសពវទដស្ម្ក ខាងត្បូង(ដៅ)
កណ្ដែ លស្ពេះថ្ស្ព ខាងលិចស្បសពវរហាស្ពីង ខាងពាយ័ពយ(ដៅ)ថាោ រ ខាងដជើងរហូត្ ល់
ដគ្នលជនាទ៌ទណ១០ ខាងឥសាន្ស្បសពវទដស្ម្ក។ ដន្េះគឺ ីភូមិទា ាំងឡាយវ លដៅកនុងចគវ ត់្
ដនាេះ (គឺ ី)រលាំស្កែុប សនួល១១(ទាំហាំ)ពាក់កណ្ដែ ល ឱ្កអងារ(ទាំហាំ)ពាក់កណ្ដែ ល កាំពង់ ាំរ ី
១២(ចាំនួ្ន្/ទាំហាំ)៣អដន្លើ រជួយ បាទនាទី បាក់កែួល ទីដាត រដៅកដណ្ដែ ល ុាំ។ 

 (១៤-១៦) ចគវ ត់្ ីភូមិរហាស្ពីង ខាងដកើត្ស្បសពវវស្សដភលើង ខាងត្បូង(ដៅ)កណ្ដែ ល
ស្ពេះថ្ស្ព ខាងលិច(ដៅ)កន្សុត្ ខាងដជើងស្បសពវត្ាំបុាំ។  ីភូមិដៅកនុងចគវ ត់្(ដនាេះគឺ)រលាំម្ក
ស។ 

 (១៦-១៧)  ីភូមិដៅកនុងចគវ ត់្ពុាំសថិត្ដស្ោម(ោរស្គប់ស្គងរបស់)វសែងអញស្ពេះស្គូ
ដស្ពងស្ចាសនិ្ងវាបសិខាពិន្ទុ (ដឡើយ)។  
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