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 នៅក្នុងអត្ថបទភាគ១១ បាននរៀបរាប់រួចមក្ន ើយអពីំប្បវត្តិព័ត៌្មានទូនៅ និងនេចក្ដី 
េនងេបអត្ថន័យរបេ់េិលាចារកឹ្មួយផ្ទ ងំននេះ។ នៅក្នុងភាគននេះ នឹងបង្ហា ញអពីំនេចក្ដី
បក្ប្ប្បេប្មួលអត្ថបទភាសាប្មែរបុរាណ មក្ជាភាសាប្មែរទនំនើប។  
 នៅក្នុងអត្ថបទភាសាប្មែរបុរាណ មានឃ្លា មាេះ េរនេរកាត់្មាីៗ េប្មាប់មនុេសជនំាន់
ននាេះប្ែលយល់សាច់នរឿង ង្ហយយល់។ ប ុប្នដឃ្លា កាត់្មាីែូនចនេះ នឹងនាឱំ្យមនុេសបចចុបបនន 
ពិបាក្សាដ ប់ ពិបាក្ចាប់បានសាច់នរឿង។ ែូនចនេះ នែើមបឱី្យង្ហយយល់ ម្ុបំានបនំពញនិង
េប្មួលនេចក្ដីបប្នថមនៅក្នុងវង់ប្ក្ចក្។  េញ្ញា នប្ទត្មួយ ( / ) នប្បើេប្មាប់បង្ហា ញជនប្មើេ
លទធភាពននពាក្យប្ែលរលុបបាត់្ ថាអាចជាជនប្មើេទី១ឬជនប្មើេទី២។ 
 មានេិលាចារកឹ្ជានប្ចើន ប្ែលនប្បើទប្មង់ឃ្លា មាីៗ េមាា ល់ែល់សាច់នរឿងនប្ចើន។ 
ទប្មង់ប្បបននេះ ប្បប្ លគឺជាទប្មង់ប្ែលមនុេសេម័យននាេះនប្បើនិយាយទាក់្ទងគ្នន ជា
ធមែតាប្បចានំងៃ ែូចបចចុបបននប្ែរ។  ែូនចនេះ ននេះជាភេដុតាងអាចបញ្ញា ក់្ថា មនុេសេម័យ
បុរាណ និយាយប្បបណា េរនេរប្បបននាេះ មុេប្បាក្ពីមនុេសេម័យបចចុបបននប្ែលនពល
និយាយមានរនបៀបនសសង និងនពលេរនេរមានរនបៀបសសងឹ។ េម័យបចចុបបនន នពល
េរនេរប្តូ្វនរៀបឃ្លា លបេះប្វងៗ មានវគា មាននេនើ និងប្តឹ្មប្តូ្វតាមនវយាក្រណ៍ នទើបនគ
ទទួលថាមានលក្េណៈជាសាូវការ។ នបើេរនេរមាីៗ ែូចពាក្យនពជន៍ឃ្លា នឃ្លា ងនិយាយ នគ
មិនរាប់ជាភាសាេរនេរននាេះនទ និងនប្ចើនប្ត្បននាទ េនៅនលើទប្មង់ឃ្លា លបេះណា ប្ែល
េរនេរែូចនិយាយ។ 
 នេចក្ដីេនងេបននអត្ថបទេិលាចារកឹ្ននេះ គឺនរៀបរាប់អពីំែនំណើ រនែើមដានែីប្ប្េ
នគ្នលប្ែលជាប្ទពយមរត្ក្របេ់ប្មតាញប្េីរានជន្ទ្នាទ យុទធ។ ែីប្ប្េននេះបានថាា យជាប្ទពយ
ចណុំេះប្បាសាទេិវលិងានៅឯរវា ប្ែលន ែ្ េះរវា ននេះ ទនំងជាន ែ្ េះទីតាងំប្ែលរក្ន ើញ

 
១ េូមអានតាមរយៈ៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/23143  
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េិលាចារកឹ្ននេះកាលពីបុរាណ ឬត្បំន់វត្តនពាធិវន័ិយនរាគកាលពីបុរាណប្ត្មដង។ ប្បាសាទ
េិវលិងា នៅ រវា គឺជាបុណយរបេ់ក្បំ្េដងអញប្េីវនីរន្ទ្នាទ ធិបតិ្វម៌ែបានក្សាង។ ែូនចនេះន ើយ 
នដាយសារែីប្ប្េនគ្នល និងែីប្ប្េកុ្តូ្េ មានបញ្ញា  នទើបក្បំ្េដងរូបននេះបានប្កាបទូល
ថាា យនៅប្ពេះមហាក្សប្ត្ ឱ្យប្ទង់ប្តាេ់បង្ហា ប់ែល់អនក្ពាក់្ព័នធប្បគល់ែីប្ប្េទាងំននាេះែល់
ប្បាសាទនិងនធាើពិធីបូជាែល់ប្បាសាទ។ នេចក្ដីបនាទ ប់គឺការក្ណំត់្ប្ពំែីប្ប្េ និងបង្ហា ញពី
មន្ទ្នតីប្ែលទទួលបនទុក្ក្នុងការសាថ បនាេិលាចារកឹ្ននេះសងប្ែរ។ នៅចុងបញ្ច ប់ ជានេចក្ដី
ចារបប្នថមនៅនពលនប្កាយនទៀត្ បង្ហា ញពីការហាមមិនឱ្យយក្ពនធប្េូវ នប្បង នប្បលាុង
ជានែើម និងប្ពំែីក្នាា េ់ ប្ែលមានវាបអា ជាសាក្សបីានេបង។ 

នេចក្ដីប្ប្បេប្មួល 
 (១-៦) មហាេក្រាជឆ្ន ៩ំ១១/៩២១ នងៃទី៤នរាច/នក្ើត្ ប្មមិគាេិរ --- នូវក្បំ្េដងអញ
ប្េីវនីរន្ទ្នាទ ធិបតិ្វម៌ែ(?) បានប្កាបបងាទូំលថាា យចនំពាេះធូលីប្ពេះបាទធូលីនជងប្ពេះគប្មដងអញ
ប្េីជ័យវម៌ែនទវទី៥ នៅឯរាជធានីប្េីយនសាធរបព៌ត្ (នរៀបរាប់អពីំ)នែើមដាននរឿងែីប្ប្េ
នគ្នលប្ែលជាប្ទពយមរត្ក្របេ់ប្មតាញប្េីរានជន្ទ្នាទ យុទធ។  
 (៦-១០) គឺ(ែីប្ប្េននេះ)ប្ែលប្គួសាររបេ់ប្មតាញ(ប្េីរានជន្ទ្នាទ យុទធ)បានថាា យ គបប ី
ក្បំ្េដង(ប្េីវនីរន្ទ្នាទ ធិបតិ្វម៌ែ)ឆ្ប់មែីប្កាបថាា យបងាទូំលកាលនៅឯប្ពេះរង្ហា ង នែើមបេុីនិំង
ថាា យ(ែីននេះ)ែល់ប្បាសាទប្ពេះគប្មដងអញេិវលិងានៅឯរវាប្ែលជាបុណយរបេ់ក្បំ្េដង។ 
 (១០-១៥) ែីភូមិប្ប្េកុ្តូ្េជារបេ់អាចារយបណឌិ ត្ពប្ជ ប្ែលនៅប្េុក្អប្នាយសនូរ
ធនង់ ត្បំន់មលាង មក្ទិញែីប្ប្េននាេះពីអនក្បនប្មើការ(នេែវ) នែើមបឆី្ា នប្ព ត្មាល់ប្ពេះ និង
សាថ បនា(អាីនសសងៗ)។ អាចារយនអាងននាេះក៏្សាា ប់បាត់្នហាង។ ប្ពេះននេះ ក៏្មានអនក្លួចែក្
នចាលបាត់្នៅ។ អនក្ទាងំននេះមានេមព័នធជាមួយវាបប្ព ែ (េុែីំននាេះពីវាបប្ព ែ)នែើមបឱី្យ
(ប្ត្ឡប់មក្ពួក្នគវញិ)។ 
 (១៦-២៣) មានប្ពេះរាជសាេន៍ននធូលីប្ពេះបាទធូលីនជើងប្ពេះគប្មដងអញ ប្តាេ់
នប្បើក្បំ្េដងឱ្យែីននាេះ ែូចនេចក្ដីប្កាបបងាទូំលថាា យប្ពេះអងា។ ក្បំ្េដងយក្បនទូលប្ពេះរាជ



សិលាចារកឹភូមិរោគ K.១៥៤៨ (ភាគ២)             

អត្ថបទរោយ៖ ហ ៊ុន ឈ៊ុនរត្ង 

សាេន៍ឱ្យែល់វាបប្ព ែ (វាបប្ព ែ)ឱ្យែីននាេះែូចប្ពេះរាជសាេន៍ធូលីប្ពេះបាទធូលីនជើង
ប្ពេះគប្មដងអញ (ប្ទង់ក៏្)ប្តាេ់នប្បើវាបប្ព ែសាថ បនាប្ពេះេិវលិងានិងនធាើបូជាឱ្យែូចកាល
អាចារយ(នអាងបាននធាើបូជាក្នាងមក្)។ ក្បំ្េដងនប្បើវាបប្ព ែនរៀបរណាដ ប់បូជាចនំពាេះប្ពេះគប្មដង
អញឯរវា(ជា)អងារចនួំន៥លិេះប្បចានំងៃ។ 
 (២៣-២៦) នដាយន តុ្មាន--- វាបប្ព ែ--- ចូលរួមតាមនលាញប្ត្លាងប្ែលជា
បងក្បំ្េដង គបបវីាបប្ព ែ(និង)កូ្នរបេ់ក្បំ្េដងនៅសាថ បនាប្ពេះនៅទីននាេះជាមួយក្បំ្េដង។  
 (២៦-៣០) (ននេះ)គឺចង្ហា ត់្ែីប្ប្េនគ្នល។ ែីនៅទិេខាងនក្ើត្ ប្បេពានឹងប្ប្េេុនរ។ 
ែីនៅទិេខាងត្បូងប្បេពាែីប្ប្េនៅែល់វាបទួត្។ ែីនៅទិេខាងលិចប្បេពាប្ប្េឆ្ន ល់។ 
ែីនៅទិេខាងនជើងប្បេពាប្ប្េអនក្ប្ពេះែរំ។ី 
 (៣០-៣២) មន្ទ្នតីប្ែលមក្េង់នគ្នលេិលាចារកឹ្ននេះនែើមបឱី្យែល់វាបប្ព ែ៖ ប្េដង
អញេទាចារយ វាបនិត្(ជា)នខាា ញប្េូវនជើងប្តាញ់។ 
 (៣២-៣៩) ពុំអានមាន(អនក្យក្ពនធ)ប្េូវ នប្បង នប្បងលាុងនទ។  (ននេះ)គឺចង្ហា ត់្ែី
ប្ប្េប្ពេះនៅឯក្នាា េ់។ ែីនៅទិេខាងនក្ើត្រ ូត្នៅប្បេពានប្េេិលប។ិ ែីនៅទិេខាង
ត្បូងរ ូត្នៅប្បេពានឹងនប្េេមរានិវត៌្ត។ ែីនៅទិេខាងលិចរ ូត្ែល់េតុក្ចាមបប៍្បេពា
ប្ប្េេែិត្។ ែីនៅទិេខាងនជើងប្បេពាប្ប្េប្ជ។ (ចង្ហា ត់្ែីននេះ)វាបអា(ជាអនក្)េបង៕ 



សិលាចារកឹភូមិរោគ K.១៥៤៨ (ភាគ២)             

អត្ថបទរោយ៖ ហ ៊ុន ឈ៊ុនរត្ង 

បញ្ជី រូបភាព 

     

រូបងត្េិលាចារកឹ្ភូមិនរាគ K.១៥៤៨ ផ្ទ ងំក្ (រូបងត្៖   ុន ឈុននត្ង) 

 
េនំៅសដតិ្េិលាចារកឹ្ភូមិនរាគ K.១៥៤៨ ផ្ទ ងំក្-ម (រូបងត្៖   ុន ឈុននត្ង) 


