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សិលាចារកឹមិនស្គា ល់ប្បភព នៅមនទីរវបបធម៌នេត្តកពំង់សពឺ 
 សិលាចារកឹដែលលលើកយកមកសិកាលៅទីល េះ រកាទុកលៅកនុងម ទីរវប្បធម៌ ិងវចិិត្រ
សិលបៈលេរតកពំង់សពឺ។ ផ្ទ ងំចារកឹជាត្ប្លេទថ្មត្សទាប់្ឬថ្មលថ្លើមអល ដ្ើ កមួយល េះ ទំ ងជាលមទាា រ
ត្ាសាទសម័យមុ អងគរដែលពំុែឹងត្ប្េពថាមកពីណាល េះល ើយ។ នលើសពីននេះ ក៏ពំុមា 
ឯកសារករ់ត្ាអពីំត្ប្វរតិ ិងកាលប្រលិចេទន ការរកល ើញ  ិងលពលលវលាយកមករកាទុក
លៅកនុងម ទីរល េះល ើយ។ ផ្ទ ងំចារកឹននេះ ជាថ្មមួយផ្ទ ងំល េះាក់ដននកខាងលលើ ិងដននកខាងលវាង 
លៅសល់អកសរចារកឹច ួំ ៨ប្ ទ រ់ ចារជាភាសាដេមរបុ្រា្។ អរថប្ទដែលលៅសល់អាច
ដចកា ជាពីរដននក លោយសារមា គមាល រចល ល េះទលំ រត្ប្ដែល៨ស.ម. រវាងដននកទីមួយ
ដែលមា ច ួំ ៧ប្ ទ រ់  ិងដននកទីពីរដែលមា ច ួំ មួយប្ ទ រ់។ សិលាចារកឹល េះ ពំុមា 
ចុេះឬសល់កាលប្រលិចេទល ើយ ប្ ុដ តាមទត្មង់រួអកសរ គួរដរសថិរលៅកនុងអ ុំងស.វ.ទី៧ 
ន ត្គិសដសករាជ។ 

 សិលាចារកឹមួយផ្ទ ងំល េះ ពុំទា ់មា ចុេះលលេប្ញ្ជីសារលពើេ ឌ្ សិលាចារកឹដេមរ (K.) 
លៅល ើយ។ អរថប្ទដននកទីមួយ  ិងដននកទីពីរ គឺជាបញ្ចី កត់្ប្ាដង្វា យប្បនភទនសេងគ្នា  
ចលំ េះត្ាសាទ។ លៅដននកទីមួយដែលលៅសល់ គឺជាប្ញ្ជី ល ម្ េះេ្ុបំ្លត្មើត្ាសាទត្បុ្សត្សី 
 ិងដននកទីពីរ គឺជាប្ញ្ជី  សត្ាលោ លែើមសាល  លែើមែូង ដែលថាា យចលំ េះត្ពេះឬត្ាសាទដែល
លយើងពុំសាគ ល់ល ម្ េះ។ 

អណំា សិលាចារកឹជាអកសរប្ចចុប្ប ន 

១- - - [ញប្រ] {១២?} (ក្៊ុ )ំក៊ុអទំ៊ុេះនោ[ន៑ក៊ុក៊ុ] {៥?} 
២- - - (ក៊ុ)រ៊ុង៑ក៊ុរនោចរូនោ[ន៑ក៊ុក៊ុប្រ-]នោរក៑៊ុនប្វង៑ន វំវយ៑នោ[ន៑ក៊ុ] {២?} [[កុ]] 
៣- - - រ ហា៑ក៊ុកញ៑ច៊ុស៑ក៊ុនមៅ ក៊ុគទទរ៊ុនោនក៊ុ កននេក៑ នជាោ យ៑ក៊ុប្សឥ[[ប៑]] [ក៊ុ] - - 
៤- - - -រ៑ក៊ុនាា ត៑្នោន៑ក៊ុ សឧយ៑ក៊ុកនោច៑ កោង៑អរស៑ក៊ុភ៊ុម៑នោន៑(ក៊ុ) 
៥-  [វា/កុក]នទិន៑ នោគទវក៑៊ុចន៑ក៊ុស្គមិនីនោន៑ក៊ុក៊ុឧវ ៌ាឝីក៊ុរាមតី្ក៊ុនប្ាន៑ក៊ុ 
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៦- - - នោន៑ក៊ុ ប្ត្ក៑ក៊ុកនវង៑ក៊ុទិន៑នោន៑ក៊ុសបំ៊ុហ៑ក្៊ុ១ត្សិ កាយ៑ ក 
៧- - - [ ]ករនទវ សអប៑ នត្ៅង៑ នសង៑វទវ 
[ចនោោ េះ] 
៨- - - - មន៑[ឱ]យ៑ត្ប្វេះ១០ ត្ៅ៊ុ រវ៑ភយ៑ ស្គោ នភយ៑២នត្ា ំ១០ នាង៑វភយ៑ 

លសចកដីដត្ប្សត្មួល 
 (១-៦) អនកប្លត្មើ(ត្សី) ក៊ុអទំ៊ុេះនិងកូនរបស់ោង..., ក៊ុរុង, កុរនោចរូនិងកូនរបស់ោងគឺ

ក៊ុ-នោរ, ក៊ុនប្វងន វំវយនិងកូនរបស់ោង..., ក៊ុកញ្ច៊ុ ស, ក៊ុនមៅ , ក៊ុគទទរ៊ុនិងកូនរបស់ោងគឺ 
កននេក  នជាោ យ, ក៊ុប្សឥប, ក៊ុនាា កនិងកូនរបស់ោងគឺ សឧយ ក៊ុកនោច  កោងអរស, ក៊ុភ៊ុម
និងកូនរបស់ោងគឺក៊ុ..., កុ/វាកនទិន  នោគទវ ក៊ុចន, ក៊ុស្គមិនីនិងកូនរបស់ោងគឺក៊ុឧវ ៌ាសី, ក៊ុ
រាមតី្, ក៊ុនប្ាន, ក៊ុ..., ... កូនរបស់ោងគឺ ប្ត្ក, ក៊ុកនវង, ក៊ុទិននិងកូនរបស់ោងគឺសបំ៊ុហ។ 

(៦-៧) េ្៊ុបំនប្មើប្បុស គឺ កាយ,  ...,  ករនទវ,  សអប,  នត្ៅង,  នសងវទវ។ 
(៨) ...ដដលថ្វា យចលំ េះប្ពេះចនួំន១០, នគ្ន២០កាល, ស្គោ ២០នដើម, (...១០?), ដូង

២០(នដើម)។ 

វាកយសពទ  
ក៊ុ  ឋា  តរ មសមាគ ល់អនកប្លត្មើលេទត្សី លៅសម័យមុ អងគរ។ 
   ឋា  តរ មសមាគ ល់អនកប្លត្មើលេទត្បុ្ស លៅសម័យមុ អងគរ។ 
នោន៑ក៊ុ កូ រប្ស់កុ។ 
ក្ុតំ្សិ  អនកប្លត្មើជាម ុសសត្បុ្ស។ (សិ = ត្ប្ុស, បុ្រស)។ 
ត្ៅ៊ុ រ ៑  លោ។ 
លរន ំ  (លរ ំ+ [- ៑-]) ខាន រលែើមល ើ, លែើម។ ឧ. សាល លរន១ំ០ = សាល ១០លែើម។ 
នាង៑  លែើមែូង។  

 
១ អាកចារនភោចប្សៈ «រំ» ដដលពាកយប្ត្ឹមប្ត្ូវជា «ក្៊ុ »ំ។ 
២ អាកចារនភោចគនូំសរបស់ប្សៈ «វរ» ោឱំ្យន ើញជាប្សៈ «នរ» ដដលពាកយប្ត្ឹមប្ត្ូវជា «វភយ៑»។ 
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បញ្ជី រូបោព 
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រូប្ថ្រសិលាចារកឹមិ សាគ ល់ត្ប្េពលៅម ទីរវប្បធម៌ លេរតកពំង់សពឺ (រូប្ថ្រ៖ ែ ុ   ុ លរង) 


