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សិលាចារកឹប្រាសាទតារស់ K.៣៤៩ 

១- ព័ត៌មានទូទៅ 

តាមដេហទពំ័រប្រកុមការងារផែនទីសាថ នីយប៊ុរាណវទិាននប្របដទសកមព៊ុជា (CISARK)១

ានឱ្យដឹងថា ប្រាសាទតារស់ មានទីតាងំដៅភូមិអូរកានត ឃ៊ុទឹំកប្រកហម ប្រស៊ុកជាកំានត 
ដេត្តប្រពះវហិារ មានចមាា យ៧េីឡូផម៉ែប្រត្(េ.ម.)ខាងដកើត្ប្រស៊ុកជាកំានត ៥េ.ម.ខាងដកើត្ភូមិ
អូរកានត និងដៅខាងត្បូងប្រាសាទនាេបួសឬអនកបួស។ ទិននន័យកន៊ុងដេហទពំ័រខាងដ ើ 
ានបញ្ជា ក់ថា ប្រាសាទដនះមានដ ម្ ះដែេងដទៀត្ដូចជា ប្រាសាទសូមា៉ែ ប់ េដឺៅតាម
ដ ម្ ះនប្រពផដ ប្រាសាទដនះសថិត្ដៅ និងជាប្រាសាទប្រត្ពងំកដកាះែងផដរ។ ដៅបរដិវណ
ប្រាសាទតារស់ មានប្រាងគបីរាងបួនប្ររុងដសមើផដ សាងសង់ពីឥដឋ រត្់ដ ើអ័កេដរើងត្បូង ផបរ
ម៊ុេដៅទិសខាងដកើត្ និងមានដហានប្រត្មួយសង់ពីឥដឋផដរដៅទិសអាដេនយ៍។ ប្រាសាទដនះ
ក៏មានកផំពងឥដឋ ដហើយព័ទធរ៊ុវំញិដោយេូទឹកែង២ និងច៊ុះដ េ ៣០៤ កន៊ុងបញ្ាី ប្រាសាទ
ប៊ុរាណផេមររបស់ដលាក  ៊ុយដណត្៍ ឌឺ ឡាហេ៊ុងេីផយរ។៣ ដៅកន៊ុងដសៀវដៅប្របដទសកមព៊ុជា 
ទងំបីកា  របស់ដលាក នអម៉ែូនីដញ៉ែរ ព៊ុមំានសរដសរអពីំប្រាសាទដនះដៅត្បំន់មលូ នប្រពដនាះ
ដទ ផដ អាចបញ្ជា ក់ានថា ដលាកព៊ុ ំានច៊ុះដៅដ ់ ឬមានអនករាយការណ៍អពីំប្រាសាទ
ដនះ ដៅដ ់ដលាកដនាះដឡើយ។ 

ប្រាសាទតារស់មានសិលាចារកឹពីរផ្ទ ងំេឺ K.៣៤៩ និង K.៣៤៨។ សិលាចារកឹច៊ុះ
ដ េសមាគ  ់ K.៣៤៩ សថិត្ដៅដ ើដមទា រខាងត្បូងននប្រាងគកណ្តត   ចផំណកដៅដោប៊ុរៈ
ខាងដកើត្ននែលូវចូ ខាង ិច ដៅដ ើដមទា រខាងដរើងមានសិលាចារកឹមួយផ្ទ ងំដទៀត្ផដ 
ច៊ុះដ េ K.៣៤៨។ សិលាចារកឹ K.៣៤៩ មានចនួំន៣២បនាទ ត្ ់ចារជាភាសាផេមរ។ សិលា

 
១ សូមចូ ដៅកាន់៖ https://cisark.mcfa.gov.kh  
២ សូមអានបផនថម៖ https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=616&keyword=ta%20ros 
៣ សូមអាន មអិត្អពីំប្រាសាទ៖ Lunet de Lajonquière (1907), pp.27-9 

https://cisark.mcfa.gov.kh/
https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=616&keyword=ta%20ros
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ចារកឹ K.៣៤៨ េឺជាដសចកតីត្ពីសិលាចារកឹ K.៣៤៩ មានចនួំន៣៦បនាទ ត្់ និងចារជា
ភាសាផេមរ។ ដៅដព ដនះដយើងដ ើកយកផត្សិលាចារកឹ K.៣៤៩ មកសិកាផត្ប៉ែ៊ុដណ្តណ ះ។ 

ដលាក  ៊ុយដណត្៍ ឌឺ ឡាហេ៊ុងេីផយរ ានបងាា ញព័ត្៌មានអពីំសិលាចារកឹទងំពីរ
ដនះ ដៅកន៊ុងដសៀវដៅរបស់ដលាក ផដ ដាះព៊ុមពែាយដៅកន៊ុងឆ្ន ១ំ៩០៧។ តាមរយៈឯក
សារដនះដហើយ ដទើបដលាកសាស្ត្សាត ចារយ ហេ  ក ដសដដស ានសិកាសិលាចារកឹប្រាសាទតារស់ 
K.៣៤៨ និង K.៣៤៩ ជាភាសាារាងំដៅកន៊ុងដសៀវដៅ សិលាចារកឹននប្របដទសកមព៊ុជា 
កា ទី៥ ដាះព៊ុមពែាយឆ្ន ១ំ៩៥៣។ ចផំណកដលាកសាស្ត្សាត ចារយ ហាី ីព ដចណណឺ រ ាន
សិកាសិលាចារកឹទងំពីរដនះជាភាសាអង់ដេលសដៅកន៊ុងសាន នដរបស់ដលាក Part xml, № 41 
និងានដចញែាយដៅដេហទពំ័រ http://sealang.net/ok/corpus.htm។៤ 

 អត្ថបទចារកឹដនះច៊ុះកា បរដិចេទដៅមហាសករារឆ្ន ៨ំ៧៦ ប្រត្ូវនឹងប្រេិសតសករារ
ឆ្ន ៩ំ៥៤ ដព េឺដៅរារយប្រពះាទប្រសីរាដរស្ត្នទវម៌មដទវ(េ.ស.៩៤៤-៩៦៨)។ អត្ថន័យនន
សិលាចារកឹ េឺជាប្រពះរារបញ្ជា ននប្រពះាទប្រសីរាដរស្ត្នទវម៌មដទវ ប្រតាស់បងាគ ប់ដ ់ផសតងអញ
មាន ក់ដៅរ៊ុប្រទផដ មានឋានៈជាចត្៊ុរាចារយថាន ក់ទី២ ឱ្យទូ ប្រពះបនទូ ដៅផសតញសិវាចារយ
ឱ្យដៅបញ្្៊ុ ះប្រេឹះកប្រាសាទដៅប្រពះកតី(ប្រពះក៊ុដិ)ប្រសីយដសាធរាប្រសម ដៅសិវាទ(ប្រាសាទ
នាេបួសឬអនកបួស)។ អនកដៅប្រាសាទសិវាទានថាា យដី២កផនលងដ ់ផសតញសិវាចារយ។ 
ដីមួយដៅសដងាើយោត្់ានថាា យដ ់អាប្រសមវញិ។ ដប្រកាយមកោត្់ជាវដីដនាះពីអនកទងំ
ដនាះ និងជាវដីពីរកផនលងដទៀត្។ 

 យដសាធរាប្រសម េឺជាអាប្រសមដ៏សខំាន់មានទីតាងំដៅតាមទីតាងំដែេងៗោន កន៊ុងរារយ
ប្រពះាទប្រសីយដសាវម៌មទី១ ផដ អនកប្រសាវប្រជាវារាងំ េឺដលាក ដូមីនិក សូទីហា ចាត្់ទ៊ុកជា
សីមាកណំត្់វសិា ភាពអាណ្តចប្រកអងគរ៥។ ដលាកានចូ រួមបដងកើត្េដប្រមាងប្រសាវប្រជាវ
មួយដោយោក់ដ ម្ ះថា «យដសាធរាប្រសម/Yaśodharāśrama» ផដ សថិត្ដៅដប្រកាមអនដរ

 
៤ សូមដប្ររើសយកដ េ «K.349 and K.348» 
៥ សូមដមើ  មាិត្៖  https://www.yosothor.org/lectures/8.-Dominique-SOUTIF.html   

http://sealang.net/ok/corpus.htm
https://www.yosothor.org/lectures/8.-Dominique-SOUTIF.html
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សាថ ប័ន EFEO/EPHE/APSARA៦។ ការប្រសាវប្រជាវអពីំអាប្រសមដនះ ដៅផត្បនដការសិកាដៅ
តាមប៊ុរាណោឋ ននានា ឯ ទធែ ជារួម ដៅផវងឆ្ា យដៅដទៀត្។ 

 ចដំពះសាថ ននាម «ភនសិំវាទ» េឺជាសាថ ននាមសខំាន់មួយ ផដ អនកប្រសាវប្រជាវជា
ដប្រចើនានេា ់ខាា យសិកា ដបតិ្ថាសាថ ននាមដនះ ទក់ទងនឹងប្រពឹត្តិការណ៍សខំាន់មួយកន៊ុង
រារយប្រពះាទប្រសីសូរយវម៌មទី២។ ដៅរដបៀងខាងត្បូង ប្ររុងខាង ិចននប្រាសាទអងគរវត្ត មាន
ចមាល ក់ប្របរ៊ុពំ និងពយ៊ុហយាប្រតាកងទព័ ដៅដ ើភននិំងច៊ុះពីភនសិំវាទដនះ។ តាមព័ត្៌មាន
សិលាចារកឹកនលងមក ភនសិំវាទ មានចនួំនបីទីតាងំេឺ ភនសិំវាទបូព៌ ភនសិំវាទបស្ិម និង
ភនសិំវាទ។ ដលាក ស៊ុេ ផកវ ស៊ុវណ្តណ រា៉ែ  ធ្លល ប់សិកាពីសាថ ននាមដនះ ច៊ុះែាយកន៊ុង AMS 
អរយិធម៌ផេមរនាដព កនលងមករួចដហើយ។ សូមអានឯកសារដនាះ មអិត្ តាមរយៈត្ណំ
ភាា ប់ដនះ៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/7809។ 

២- អត្ថបទដដើមជាអកេរទដំនើប 
១- ៙៨៧៦ឝកន៊ុមាន៑ប្រវះឝាសនធ៊ុ ី៧ប្រវះា 
២- ទធ៊ុ ី៨ដរង៑ប្រវះកបំ្រមដត្ង៑អញ៑ប្រឝីរាដរ 
៣- ស្ត្នទវម៌មដទវត្ដសតង៑អញ៑អាយ៑រ៊ុប្រទត្ចត្៊ុ 
៤- រាចាយ៌យណ្តដទបនទា ៑ត្ដសតញ៑ឝិវាចា 
៥- យ៌យដប្របដមាក៑ទ៊ុក៑ដរង៑ឥត្៑ត្េិប្រវះ 
៦- ក៊ុត្ិប្រឝីយដឝាធរាប្រឝមអាយ៑ឝិវាទ 

 
៦ សូមអានបផនថម៖ https://www.academia.edu/8498058/Les_Ya%C5%9Bodhar%C4%81%C5%9Brama
_marqueurs_d_empire_et_bornes_sacr%C3%A9es_Conformit%C3%A9_et_sp%C3%A9cificit%C3%A
9_des_st%C3%A8les_digraphiques_khm%C3%A8res_de_la_r%C3%A9gion_de_Vat_Phu  
៧ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «ធូ ិ» ផត្តាមការដែទៀងសដំៅែតិត្ដឃើញថាអានជា «ធ៊ុ ី»។ 
៨ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «ធូ ិ» ផត្តាមការដែទៀងសដំៅែតិត្ដឃើញថាអានជា «ធ៊ុ ី»។ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/7809
https://www.academia.edu/8498058/Les_Ya%C5%259Bodhar%25C4%81%C5%259Brama_marqueurs_d_empire_et_bornes_sacr%C3%A9es_Conformit%C3%A9_et_sp%C3%A9cificit%C3%A9_des_st%C3%A8les_digraphiques_khm%C3%A8res_de_la_r%C3%A9gion_de_Vat_Phu
https://www.academia.edu/8498058/Les_Ya%C5%259Bodhar%25C4%81%C5%259Brama_marqueurs_d_empire_et_bornes_sacr%C3%A9es_Conformit%C3%A9_et_sp%C3%A9cificit%C3%A9_des_st%C3%A8les_digraphiques_khm%C3%A8res_de_la_r%C3%A9gion_de_Vat_Phu
https://www.academia.edu/8498058/Les_Ya%C5%259Bodhar%25C4%81%C5%259Brama_marqueurs_d_empire_et_bornes_sacr%C3%A9es_Conformit%C3%A9_et_sp%C3%A9cificit%C3%A9_des_st%C3%A8les_digraphiques_khm%C3%A8res_de_la_r%C3%A9gion_de_Vat_Phu
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៧- េិត្សំ្ត្រ ាច៑៩ប្រវះក៊ុត្ី១០ន៊ុវដខាល ញ៑អនក៑ប្រវះក៊ុ 
៨- ត្ិយន៊ុដសតញ៑ដខាល ញ៑វ នមំន៊ុាទមូ កបំ្រម 
៩- ដត្ង៑រេត្៑ឝិវាទឱ្យ៑ទកឞណិ្តនែទ 
១០- កដរាអំាយ៑សាា យ៑យ៌យប៑ត្ដសតញ៑ឝិវាចា 
១១- យ៌យមន៑កដឆ្ល ង៑េិប្រវះក៊ុត្ិប្រឝីយដឝាធរា 
១២- ប្រឝមេិត្សំ្ត្រ ាច៑១១ប្រវះក៊ុត្ិន៊ុដខាល ញ៑អនក៑ដផ្ងាន៊ុ 
១៣- ដសតញ៑ដខាល ញ៑វ នមំន៊ុាទមូ កបំ្រមដត្ង៑រ 
១៤- េត្៑ឝិវាទឱ្យ៑ទកឞណិ្តនែទកដរាអំាយ៑ 
១៥- សដំវយ៑ត្ដសតញ៑ឝិវាចាយ៌យកេិដនាះ 
១៦- នែទកដរាដំនាះត្ជាទកឞណិ្តដហាង៑វងិ៑ដៅ 
១៧- ដសាត្៑ត្េិត្សំ្ត្រ ាច៑១២ប្រវះក៊ុត្ិន៊ុដខាល ញ៑អនក៑ 
១៨- ប្រវះក៊ុត្ិន៊ុដសតញ៑ដខាល ញ៑វ នមំន៊ុាទមូ ន៊ុក ំ
១៩- ប្រមដត្ង៑រេត្៑ឝីវាទ១៣េិប្រទវយន៊ុដៅវ ៑
២០- នែទកដរាដំនាះត្ប្រមយ១វត្៑១ដៅទិចដំទង៑ប្រប 
២១- ក៑១ដៅទិមាយ៑ត្ិបទិេះ១ដសាា ក៑១េ ៑ប្របក៑២ 
២២- មាស៑ ិង៑១តាប្រមប្រទវ១កមនទ ៊ុ២ប្រកបិ៥ 
២៣- ចនលាក៑វាស៑៥ឱ្យ៑ហាប៑ដ វ ឭ·រយី១៤ 
២៤- នែទកដរាដំតាយ៑ទកឞណិនប្រវបដៅត្ិដៅ 

 
៩ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «ត្រំ ាច៑» ផត្តាមការដែទៀងសដំៅែតិត្ដឃើញថាអានជា «ត្សំ្ត្រ ាច៑»។ 
១០ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «ក៊ុតិ្»។ 
១១ ដលាកដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «ត្រំ ាច៑» ផត្តាមការដែទៀងសដំៅែតិត្ដឃើញថាអានជា «ត្សំ្ត្រ ាច៑»។ 
១២ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «ត្រំ ាច៑» ផត្តាមការដែទៀងសដំៅែតិត្ដឃើញថាអានជា «ត្សំ្ត្រ ាច៑»។ 
១៣ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «ឝិវាទ»។ 
១៤ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «រយិ» ផត្តាមការដែទៀងសដំៅែតិត្ដឃើញថាអានជា «រយី»។ 
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២៥- ត្វាប៑ហឫទយវាប៑អាវាប៑ទតាញធម៌ម 
២៦- តាញ៑បីត្៑១៥ន៊ុវ១៑៦ក៊ុដ ដសាម ង៑វ នស៑ដផ្ងាេិប្រទវយ 
២៧- ន៊ុដៅវដនាះភូមិដនាះដៅទិរយង៑៦ចនលា 
២៨- ក៑វាស៑២ប្រស៊ុនភ២ឱ្យ៑ហាប៑ន៊ុវដវដ វ ឭ·រយ៑ិ 
២៩- នែទកដរាដំតាយ៑ទកឞណិដនាះហដឆ្ល ង៑ដយា 
៣០- ក៑ត្ិដៅត្វាប៑បិត្៑១៧វាប៑ធម៌មន៊ុដអមវាប៑ធម៌ម 
៣១- េិប្រទវយន៊ុដៅដទប៑១១៨ថ្នប៑[[១]]ផ្ក ប្រត្សិក១៑១៩ដសាា ក៑[[១]] 
៣២- ឱ្យ៑ហាប៑ដ វ ឭឱ្យ៑ផ្លា ស៑២០ · 

៣- អតថបទប្របសររលួ 
(១-៥) មហាសករារឆ្ន ៨ំ៧៦ នូវមានប្រពះសាសន៍ធូ ីប្រពះាទធូ ីដរើងប្រពះេផមតង

អញប្រសីរាដរស្ត្នទវម៌មដទវ (រាស់)ដ ់ផសតងអញដៅឯរ៊ុប្រទជាចត្៊ុរាចារយនាថាន ក់ទី២ (ឱ្យទូល
រពះ)បនទូ (ឱ្យ)ដ ់ផសតញសិវាចារយ (ទ ើរប)ីដប្របើមកបញ្ច ះរ្រះក(រាសាទ)ឥដឋដៅប្រពះកដី
(ក៊ុដិ)ប្រសីយដសាធរាប្រសមឯ(រាសាទ)សិវាទ២១។  

(៦-១១) ត្ប្រមួត្ប្រពះកដ ី របធានអនកបដប្រមើប្រពះកដី ផសតញដខាល ញភន(ំទៅអធិការរាសាទ) 
និងាទមូ (ទររកុរអនកបទររើននប្រាសាទ)េផមតងរេត្សិវាទ ថាា យដប្រេឿងរណ្តត ប់បូជា
(ជា)ដីដៅឯសាា យដរៀបដ ់ផសតញសិវាចារយ។ 

 
១៥ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «បិត៑»។ 
១៦ ដលាកដសដដស និងដចណណឺ រ អានជា «ន៊ុ» ផត្តាមការដែទៀងសដំៅែតិត្ដឃើញថាអានជា «ន៊ុវ»៑។ 
១៧ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «មិត៑្»។ 
១៨ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ អានជា «ដៅប៑» និងរិនអានទលខ «១»។ 
១៩ ដលាក ដសដដស និងដលាក ដចណណឺ រ ពច ុំអានទលខ «១» ទនះទទ។ 
២០ ដលាក ដសដដស អានជា «ថាល ស៑» ជាអុំណានរសទពចរសពិល រឯីដលាក ដចណណឺ រ អានជា «ផ្ល ស៑»។ 
២១ រាសាទសិវាទទីទនះ ្ឺរតូវគ្នន នរងរាសាទអនកបួសឬនា្បួស។ កនចងសិលាចារ រក ទទទទៀត 
ទៅរាសាទទនាះថា «សិវាទបូព៌» ្ឺរាសាទសិវាទខាងទកើត។  
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(១១-១៦) នា(ពិធី)ឆ្លងប្រពះក៊ុដិប្រសីយដសាធរាប្រសម ត្ប្រមួត្ប្រពះកដី របធានអនកបដប្រមើ
ទងំឡាយ ផសតញដខាល ញភន ំនិងាទមូ (ទររកុរអនកបទររើននប្រាសាទ)េផមតងរេត្សិវាទ 
ថាា យដប្រេឿងរណ្តត ប់បូជា(ជា)ដីដៅឯសទងវើយដ ់ផសតញសិវាចារយ។ េឺដីដនាះ (ប្សដញសិវា
ចារយ) ថាវ យជាដប្រេឿងរណ្តត ប់បូជា(អារសរ)វញិ។  

(១៦-២៣) ( ីទនាះ)ជាវពីត្ប្រមួត្ប្រពះកដី របធានអនកបដប្រមើប្រពះកដី ដសតញដខាល ញភន ំ
ាទមូ  និង(ប្រាសាទ)េផមដងរេត្សិវាទ។ ប្រទពយ(ផដ យកដៅ)ជាវដីដនាះ(មាន)ដរំ១ី 
វាត្់(ផេេប្រកវាត្់?)១ ថូ្ដៅទិជុំទង(់ដធាើពី)ប្រាក់១ ថូ្ដៅទិមួយ(ដធាើពី)ដី បទិេះ(កដនាថ រដសាដ ះ)១ 
សពក១ ខាលប្រាក់២ មាស១ត្មលឹង ថូទងប់្ ង(តាប្រមប្រទវ)១ ថូ្កមណឌ លូ២ ប្រកបី៥ សដមលៀក៥
វាស់ ឱ្យ( ីសរមាប់ទគ្នរកបី)សចី(ទមៅ )ទលើភ្ាឺ។  

(២៣-២៨) រឯីដីដៅខាងត្បូងនប្រពដតត ផដ ជាវពីវាបហឫទយ័ វាបអា វាបទ តាញ
ធម៌ តាញបិត្ និងប្រកុមប្រេួសារជាអនកវាស់ប្វង។ រទពយ(ប្ លយកទៅ)ជាវ ីទនាះ(មាន) ថូទៅទិ
៦ជញជី ង សទរាៀក២វាស់ រសូ៤០ ឱ្យ( ីសរមាប់)ពប្ព(សចីទមៅ )ទលើភ្ាឺ។ 

(២៨-៣២) រ ីីទៅទិសខាងតបូងទនាះ(ប្ ល)(ដធាើពិធី)ឆ្លង(និង)យក (្ឺ)ជាពីវាបបិត 
វាបធរ៌ និងមាដ យវាបធរ៌។ រទពយ(ប្ លយកទៅ)ជាវ(មាន) ទោប១ ផួយឬផ្លហ ចរ១ ផ្លា
ទសៀតរតទចៀកឬផ្លា រតទសក១ សពក១ ឱ្យ( ីសរមាប់សតវសចីទមៅ )ទលើភ្ាឺ ឱ្យ(កប្នាង)ផ្លា ស់
(សតវ)។ 

៤- វាកយសពទសុំខាន់ៗ  

ក៊ុត្ិ (ស.ំ ក៊ុដិ) > កតី៖  ដំៅរបស់អនកបួស, ដៅសម័យប៊ុរាណពកយដនះមានន័យដូច 
“តួ្ប៉ែមប្រាសាទ” ផដរ២២។ 

ដខាល ញ៑អនក៑៖ < ដខាល ញ៑+អនក៑។ ដខាល ញ៑ >ដខាល ង៖ ដមដខាល ង, ប្របធ្លន។ អនក៑ ៖ អនកបដប្រមើ។ 
ដខាល ញ៑អនក៑ េឺប្របធ្លនអនកបដប្រមើ។ 

 
២២ សូមអានបផនថម៖ http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-six/ros-nov-kdey-
na.html?fbclid=IwAR1U2j8qWiiT9P-IUKW072TRbYxWv11JACszYNN2iiX2pd0iaMJKSRkHwiY 

http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-six/ros-nov-kdey-na.html?fbclid=IwAR1U2j8qWiiT9P-IUKW072TRbYxWv11JACszYNN2iiX2pd0iaMJKSRkHwiY
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-six/ros-nov-kdey-na.html?fbclid=IwAR1U2j8qWiiT9P-IUKW072TRbYxWv11JACszYNN2iiX2pd0iaMJKSRkHwiY
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ដឆ្ល ង៑ > ឆ្លង៖ ដធាើប៊ុណយសដប្រមចបញ្្ប ់ឲ្យចដប្រមើនក៊ុស ផថ្មដឡើងដទៀត្២៣។ 
ប្រត្សិក៑៖ ~ប្រត្ដចៀក, ប្រត្ដសក។ 
ត្សំ្ត្រ ាច៑៖ អនកមានតួ្នាទីដដើរប្រត្ួត្ប្រតា ដមើ េ៊ុសប្រត្ូវ។ ពកយដនះដសៀមយកមកដប្របើជា 

ต ำรวจ (អានថា តារួំត្) មានន័យថាប៉ែូ ិស ដហើយផេមរយកបនតពីដសៀមមកកាល យជា ត្ប្រមួត្ 
មានន័យថាោក់ប្រត្ួត្បនត៊ុបដ ើោន  ឬអនកប្រត្ួត្។ 

ទកឞណិ្ត (ស.ំ)៖ រងាា ន់ឬប្រាក់សេ៊ុណចដំពះប្រេូ ឬប្រពហមណ៍, ត្ងាា យ,...។ 
ទ៊ុក៑ដរង៑ឥត្៑៖ ទ៊ុកដរើងឥដឋ, បញ្្៊ុ ះប្រេឹះកសាងប្រាសាទឥដឋ។ 
ាទមូ  (ស.ំ)៖ ដមប្រកុមអនកបដប្រមើ។ 
នែទកដរា៖ំ ផែនដី, ដី។ ឧទហរណ៍៖ េផមតងនែទដប្រកាម េឺម្ាស់ផែនដី(ប្រពះរាជា)។  
វ ឭ  > ភលឺ។ 
ដសតញ៑ដខាល ញ៑វ នមំ៖ ដៅអធិការប្រាសាទ។ វ នមំ~វ ន ំ> ភន ំមានន័យថាភនែំង និងប្រាសាទ

ែង។ ដៅទីដនះេឺសដំៅដ ់ប្រាសាទ។ 
ដសាម ង៑វ នស៑ ៖ អនកវាស់ផវង។ ដសាម ង៑ < ដសាង៑ (សង់) + [-ម៑-], វ នស៑ < វស៑ (វាស់) + [-ន៑-]។ 

ឯកសារពិទរគ្នះ 
CISARK 
 Ta Ros. https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=616&keyword=ta%20ros 
Cœdès, G.  

1953. Inscription de Pràsàt Tà Rŏs (K. 348, 349) in Inscriptions du Cambodge, 
Vol. 5. Paris. 

Jenner, P. 
Piédroits of Pràsàt Tà Rŏs in Part xml, № 41. http://sealang.net/ok/corpus.htm 

Lunet de Lajonquière, É. E.  
(1907). Inventaire Descriptif Des Monuments Du Cambodge, Tome Deuxième. 

 
២៣ ១៩៦៨, វចនាន៊ុប្រកមផេមរ, ភាេ២។ 

https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=616&keyword=ta%20ros
http://sealang.net/ok/corpus.htm
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