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សិលាចារកឹប្រាសាទប្រា ាំ ខេត្តប្រកខ េះ K.១៤៣១េ 
 សិលាចារកឹខនេះ រកឃ ើញឃៅបរឃិេណប្រាសាទប្រាាំ ស្ថិតឃៅកនុងភូមិកសាង  ុាំចង្កងរង់ 
ប្រសុ្កចិប្រតបុរ ី ឃេតតប្រកឃចេះ និងានយកមករកាទុកឃៅកនុងេតតកសាង កនុងអាំឡុងឆ្ន ាំ២០០៣។ 
ឃៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៦ សិ្លាចារកឹឃនេះានាត់ពីេតតកសាង ពុាំមានដាំណឹងរហូតមកដល់ស្ពវ
ថ្ងៃ។ ជាស្ាំណាងលអ មានអនកប្រសាេប្រជាេធ្លា ប់ានផ្ដិតសិ្លាចារកឹឃនេះទុក និងរកាស្ាំឃៅ
ផ្ដិតឃៅមនទីរេបបធម៌និងេចិិប្រតសិ្លបៈឃេតតប្រកឃចេះ។ ឃយើងពុាំទាន់ដឹងចាស់្ឃៅឃឡើយឃទថា 
អនកប្រសាេប្រជាេដដលានផ្តិតសិ្លាចារកឹឃ េះជានរណា។ 

 តាមស្ាំឃៅផ្ដិតដដលឃៅស្ល់ សិ្លាចារកឹឃនេះចារឃលើងមមានរាងជាស្នាឹកសី្មា 
មាា ងចារជាភាសាស្ាំង្កស្រឹត មាា ងចារជាភាសាដេមរបុរាណ ស្ម័យមុនអងគរ ចុេះកាលបរឃិចេទ
ឃៅមហាស្ករាជឆ្ន ាំ ៦០៨ ប្រតូេនឹងប្ររិស្ដស្ករាជឆ្ន ាំ ៦៨៦។ ឃៅកនុងអតថបទឃនេះ ឃយើងយក
ដតអតថបទផ្ទ ាំង«េ» រឺដផ្នកដេមរបុរាណ មកសិ្កាដតប ុឃណាណ េះ។ 

 េាឹមសារថ្នសិ្លាចារកឹឃនេះ ចារអាំពីប្រពេះរាជបញ្ជា របស់្ប្រពេះាទប្រសី្ជ័យេម៌មទី១ ឃចញ
ពីប្រពេះរាជវ ាំង ប្រកុងបុរនទរបុរ១ ស្ដីពីការដាក់បញ្ចូ លឃភារប្រទពយរបស់្អាប្រស្មទា ាំងឡាយ
បញ្ចូ លគ្នន ។ អាប្រស្មដដលស្ាំខាន់ជាងឃរ រឺអាប្រស្មរបស់្ឃាញជាា នចង្កនទឃៅតាំបន់អេមុិកត
បតតន ដដលរួរដតជាឃ ម្ េះរបស់្ប្រាសាទប្រា ាំកាលពីបុរាណ។ ឃភារប្រទពយទា ាំងឃ េះ មាន
ដីដប្រស្ អនកបឃប្រមើប្របុស្ប្រសី្ ឃគ្នប្រកប ីចារដាំណាាំ និងអនកចា ាំផ្រ ភាីរបស់្ប្រាសាទ។ ចុងឃប្រកាយ 
រឺជាឃស្ចកដីហាមប្រាមចាំឃ េះអនកប្របប្រពឹតតិឃលមើស្នឹងរាជបញ្ជា ឃនេះ។ ជនណាដដលឃលមើស្ 
នឹងប្រតូេទទួលឃទាស្ទណឌ ។  

 
១ ប្រពេះរាជវ ាំងឃនេះ អនកប្រសាេប្រជាេស្ននិដាា នថាប្រតូេគ្នន នឹងតាំបន់ារាយណ៍ខាងលិច ឬារាយណ៍ទឹកថាា  ដដល
ឃៅស្ម័យឃប្រកាយៗមក កាា យជាារាយណ៍ រឺជីកឃលើកដីជាារាយណ៍។ ឃររកឃ ើញស្ាំណល់បុរាណេទិា
ដដលបង្ហា ញថាឃៅកនុងបរឃិេណារាយណ៍ឃ េះ មានស្ាំណង់ប្រាសាទ និងស្ាំណង់   ប្រពមទា ាំងទីតា ាំង
មនុស្សរស់្ឃៅនិងកបស្ព តាាំងពីស្ម័យបុឃរប្របេតតិមក។ ទីតាាំងឃនេះ មានប្រាសាទអកយាំ ជាប្រាសាទស្ាំខាន់។  
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អាំណានសិ្លាចារកឹជាអកសរបចចុបបនន 
ផ្ទ ាំងេ 
 ១- អឃ ដដោតតរ ដេតឝកបរបិ្ររហឃមាយ៑ឃរ៑ាច៑មារ៌គ 
 ២- ឝិ ៌បុ យនកឞប្រតឝុប្រកទិេស្វរឰកឃ ា ង៑បុរ 
 ៣- នទរបុរ អាជាា ប្រេេះកប្រមតាង៑អញ៑និរិអាប្រឝម 
 ៤- ឃាញជាា នចង្កនទតអាយ៑អេមុិកតបតតនឃទាង៑រិ 
 ៥- អាប្រឝមប្រចម៑បនទមមឃទាង៑រន៑អាប្រឝមស្មាំត 
 ៦- រិឃផ្ងៃតស្ាំបរឃិភារតរិអាំបល៑រន៑ប្រទ 
 ៧- ឃេាបករនតថ្នរិឃទាង៑រន៑ប្របទានអនក៑ឃផ្ង៑ត 
 ៨- រិទាំឃនប្របរិឃប្រស្ស្នតន៑ឃប្រស្ឃាញ៑េទិាឝានតិឃប្រស្ 
 ៩- ឃាញ៑ធម៌ចង្កនទឃប្រស្អជីេនិយយឃប្រស្ឃាញ៑ឃទ 
 ១០- េសិ្ទធឃទាង៑រិឃប្រស្ឃចាក៑សុ្ទតតឃទាង៑រិឃប្រស្ 
 ១១- អាប្រឝមប្រចាំបនទម៑ឃប្រស្េ នាំប្រេុចចឃប្រស្ឃចាកប៑្រវល៑ឃប្រស្អាំ 
 ១២- ឃវហ៑រិឃប្រស្ឃចាក៑បន៑សិ្ឃប្រស្ឃចាក៑ប្រេទាងៃឃទាង៑រ 
 ១៣- ន៑ទាស្ទាសិ្ឃគ្នមហិ ឃកឞប្រតារាមតថ្នរិ 
 ១៤- ឃផ្ង៑រិឃតល៑ប្របសិ្ទធឰតរិអាប្រឝមរិឃជាន៑ 
 ១៥- ចមាំឃេ ៃឃមាយយឰតប្រេេះកប្រមតាង៑អញ៑ប្រឝីនិម៌ានជ 
 ១៦- យរិឃវ ាំជា-អនក៑រឫហស្ាប្របមានតរិប្រស្ច៑ 
 ១៧- តបាំឃ ស៑្មហាតមឃរតឃប្របឃរាេះរិឃរឃចរអ៑ាជាា  
 ១៨- ប្រេេះកប្រមតាង៑អញ៑ឃរទណឌ  ៚ 
ឃស្ចកដីដប្របស្ប្រមលួ 
 មហាស្ករាជឆ្ន ាំ៦០៨ ១ឃរាច ដេមរគិសិ្រ នកសប្រតបុស្ស ថ្ងៃសុ្ប្រក ឃៅឯប្រពេះមនទីរបុរនទរ
បុរ (មាន)ប្រពេះអាជាា ប្រពេះមហាកសប្រតស្ដីពីអាប្រស្មរបស់្ឃាញជាា នចង្កនទឃៅឯអេមុិកតបតតន រួម
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ទាាំងអាប្រស្មប្រចាំបនទាំ និងប្រកុមអាប្រស្មទា ាំងឡាយ (ប្រតូេ)ដាករួ់មផ្ស ាំចូលគ្នន ផ្ង រឺរួមផ្ស ាំឃប្ររឿង
ឧបឃភារបរឃិភារ និងអមាលប្រទពយជាឃប្ររឿងទាំនុកបប្រមុងថ្នប្រកុមអាប្រស្មទាាំងឃ េះផ្ង មាន
ដូចជា ដប្រស្ស្ណាដ ន់ ដប្រស្ឃាញេទិាសានដិ ដប្រស្ឃាញធម៌ចង្កនទ ដប្រស្ជីតាេនិយ័ ដប្រស្ឃាញ
ឃទេសិ្ទធ រួមទា ាំងដប្រស្ឃចាកសុ្ទតត រួមទា ាំងដប្រស្អាប្រស្មប្រចាំបនទាំ ដប្រស្ភនាំឃប្រពច ដប្រស្ឃចាកប្រ ល 
ដប្រស្អាំឃ េះ រឺដប្រស្ឃចាកបនស ិដប្រស្ឃចាកប្រពទា ាំង និងប្រកុមអនកបឃប្រមើប្របុស្ប្រសី្ ឃគ្ន ប្រកបី ចារ
ដាំណាាំ របស់្ប្រកុមអនកទា ាំងឃ េះផ្ង ដដលថាវ យដល់អាប្រស្ម។ ថាវ យឆ្ម ាំភាីមាន ក់ដល់ប្រាសាទ
ប្រពេះរដមដងអញប្រសី្និម៌ានជ័យ រឺពុាំដមនជាប្ររហស្ថ ដដលឃប្រស្ចឃលើអនកបួស្មហាតមជាអនក
ឃប្របើ។ អនកដដលបាំ នប្រពេះអាជាា ប្រពេះមហាកសប្រត អនកឃ េះប្រតូេឃទាស្ទណឌ ៕ 

 

វកយស្ពទ  
អឃ ដដោតតរ ដេត  < អ ដ (៨) + ឧតតរ +  ដ ៑(៦) + ឝត (១០០) = ៦០៨។ 
មារ៌គឝិ ៌  (ស្ាំ.) ដេមិរសិ្រ។ 
កឃ ា ង៑  ប្រាសាទ មនទីរ វ ាំង។ 
អាជាា    ប្រពេះរាជបញ្ជា ។ 
ស្មាំ   < ស្ាំ + [-ម-] ដាក់បញ្ចូ លគ្នន ។ 
អាំបល៑   អមាល។ 
រន៑   (ស្ាំ. រណ) ប្រកុម ពួក រណៈ។ 
ប្រទឃេាបករន  (ស្ាំ. < ប្រទេយ + ឧបករណ) ប្រទពយទាំនុកបប្រមុង។ 
ឃទាង៑   ទាាំង រួមទា ាំង។ 
ទាំឃនប្រប  ដូចជា មានដូចជា។  កយប្រាប់ឃស្ចកដីឃរៀបរាប់។ 
េ នាំប្រេចុច   ភនាំឃប្រពច។ ជាសាថ  ម។ 
ប្រវល៑   ប្រ ល។ 
រឫហស្ា  េយ័ទី២កនុងប្រពហមញ្ញសាស្ ។ អនកមានប្ររួសារផ្ទេះស្ដមបង។ 
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បញ្ជី រូបភាព 

 
រូបងតបរឃិេណប្រាសាទប្រាាំ (រូបងត៖ ហ ុន ឈុនឃតង) 

 
ស្ាំឃណរឃលើប្រកដាស្ផ្ដិតសិ្លាចារកឹប្រាសាទប្រាាំ K.១៤៣១េ (រូបងត៖ ហ ុន ឈុនឃតង) 



សិលាចារកឹប្រាសាទប្រា ាំ ខេត្តប្រកខ េះ K.១៤៣១េ           

អត្ថបទខោយ៖ ហ ៊ុន ឈ៊ុនខត្ង 

    

ស្ាំឃៅផ្ដិតសិ្លាចារកឹប្រាសាទប្រាាំ K.១៤៣១េ (រូបងត៖ ហ ុន ឈុនឃតង) 


