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សិលាចារកឹវត្តម ៀន K.១០៥ (ភាគបញ្ចប់) 

អត្ថបទសិលាចារកឹន េះ គឺចារព ុំបាននរៀបរយល្អនទ។ អត្ថបទផ្នែកទី១  អកសរចារព ុំត្ត្ង់
ជួរល្អ ប  ផ្ ែចុំណារនត្ៅៗ។ អែកចារព ុំលល្ល្កគម្លា ត្បន្ទា ត្់នល្ើនត្ោមឱ្យសមល្មម ន្ទុំឱ្យតួ្
អកសរខ្ាេះចារជា ់គ្នែ ។ តួ្អកសរមួយចុំ ួ ព ុំម្ល សក់នន្ទេះនទ ផ្ែល្តួ្អកសរខ្ាេះ អាចន្ទុំឱ្យ
នយើងត្ចឡុំគ្នែ បា  ែូចករណីតួ្អកសរ «ស»  ិង «ល្»។ ពាកយមួយចុំ ួ ម្ល សរនសរនលាចតួ្
អកសរនងផ្ែរ។ អត្ថបទផ្នែកទី២ ិងទី៣ ចារតួ្អកសរតូ្ចៗ ជនត្ៅចារព ុំនត្ៅល្អ តួ្អកសរនខ្វៀក 
ម្ល នលាចតួ្អកសរ  ិងជួសតួ្អកសរផ្ែល្នលាចនឡើងវញិ។  
អត្ថបទម ើ ជាអកសរទមំនើប 
អត្ថបទទី១ 

១-  ៨៣៤ ឝកនូមានវ្វះឝាសណធូលិវ្វះបាទធូលិមេង៑វ្វះកវំ្ មត្ង៑ 
២-  អញ៑ឯកាទឝីមោច៑ចចវ្ត្ចន្ទនរវារន៊ុឱយ៑វ្វះ(ស៊ុ)បាវ្ត្ត្វ្  
៣-  តាញ៑វ្ឝិវវិ្ក សណ្នា ហត្ិ១មវ្បមៅស្ឋា ប(នា)ត្គិវ្ស៊ុក៑លទា២  
៤-  អាយចវ្វវយក៑វ្បមានវ្ឝិឥន្ទនរបូរមៅ រ៊ុវវ្ទវយ(ន៊ុ)ខ្៊ុ ំវ្ស៊ុ 
៥-  ក៑មវ្សត្ត្ិវ្ តាញវ្ឝិវវិ្ក សនាា ហ៣ន៊ុវ្ (តាញ)មលោ  
៦-  ញ ហាបូរូឞឱយ៑ត្វ្វះ·សិទធិ៤ វ្ស៊ុកថ្ក្វល៑(ធ) អវ្ ះ 
៧- ៤·វ្ស៊ុកវ ា៊ុរត្ិបឝចិ អវំតិ្គិ ៊ុវំ្ត្វាង៑វ្វះស្ឋវ យ 
៨- មតា[[យ៑]]ប៊ុវ ្វគិថ្កាវល៑វ្ត្វាមងវង៑ត្ិប៊ុវ ្វ មតាយ៑(ទកឞណិ)មលាវ [[ះេះ]] 

 
១ នលាក ចអ ៉េូនីមញ៉េ  អានជា «វ្ឝិវវិ្ក មសនាបតី្» ប៉េ៊ុន្នតមលាក សឺម ស អានជា «វ្ឝិវវិ្ក សណ្នា ហ» និង «វ្ឝិ
វវិ្ក សនាា ហ»។ អណំ្ននរបស់មលាក សឺម ស មទើបវ្តូ្វតា សុំនណរនល្ើថ្ម។ 
២ នលាក ចអ ៉េូនីមញ៉េ  អានជា «រចទរ» ឬ «ចទ» ចុំផ្ណកមលាក សឺម ស អា ថា «ចទរ» ប  ផ្ ែតាមទត្មង់តួ្អកសរ ិង
ស្នែ មចារនៅនល្ើថ្ម ពាកយន េះ គួរអា ជា «លទា» នទើបសមរមយជាង។ 
៣ តួ្អកសរ «ស» នៅកែ ងសិលាចារកឹ ព ុំម្ល សក់នឡើយ ន្ទុំឱ្យម្ល រូបរាងែូចអកសរ ល្ នៅវញិ។ កតាែ ន េះ 
នោយស្នរលនាខាងនល្ើចនងអៀត្ នទើស ឹងនជើងរ  ិងត្សៈឩ ល ពាកយខាងនល្ើ។ 
៤ ហវីលីព មេនាឺរ ៍ថាវណណយ៊ុត្តិមៅចមនាោ ះ «វ្វះ» និង «សិទធិ» អាចបណ្នា ល កពី ៊ុខន្ កចារ វាគួរន្ត្មៅបនារ ប់
ពី «សិទធិ» ។  
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៩-  វ្ត្វង៑ឥត្ត ត្ិឧត្តរមលាវ ះត្គិទោ៊ុវ·(អវ្ ះ៤)  
១០-  សិអនមោក៑សិចមំៅសិកបំត្៑សិអនរហ(វ្ស៊ុក៑) 
១១- ស៊ុខវ្ា   វ្ស៊ុក៑វ្ត្មៅ វ្ស៊ុក៑សមំវគ (វ្ស៊ុកប៊ុរ៊ុឞ) 
១២- ប៊ុរ(វ្ស៊ុវ្ក៑ - ក៑)៥វ្ស៊ុក៑ថ្កាល វ្ស៊ុករនិិវាស វ្ស៊ុ(ក៑) 
១៣- វណិវប៊ុរ ៑វ្ស៊ុកឝ៑លម ត្៑ ៦វ្ស៊ុក៑ស(ំស)ំ វ្ស៊ុ(ក្តកែ)[វាង]៑ 
១៤- វ្ស៊ុក៑ចវ្វមត្ថំ្កាិង៑ នាកនតល៑វលមនះសយង៑វ្ស៊ុ[[ក]៑]វ្វះ[េនំវន៑] 
១៥- ត្វ្វះកវំ្ មត្ង៑អញ៑ន៊ុវខ្៊ុ វំ្វះមោង៑ 
១៦- មៅត្មោកម្នះត្មោះមនះត្ិមវ្បកាប៑ថ្ក វ្ង៑៧  

អត្ថបទទី២ 
១៧- ៩០៨ឝកចត្៊ុទ្រឝមិកត្៑ភាវ្ទបទអាទិត្យវារន៊ុមាន៑វ្វះឝាសនធូលិ្ 
១៨- វ្វះបាទធូលិមេង៑វ្វះកវ្ មត្ង៑អញ៑ត្វាប៑ហឫទយឝិវបចំាវំ្បត្យយនាចតាវ រតិ្ិមវ្ប

មមាកឱយ៑ 
១៩- មវ្សត្វ្វះកវ្ មត្ងអញភគវត្ីគិអុំវយិ៨មវ្សបិឱយ៑មហត្៊ុប៊ុល៑វ្កបិយទាយំ១ន៊ុទ៊ុញ៑

មថាោ មអោង៑ 
២០- ន៊ុមថ្កវវ្វះវ ា ំនាវ បសិប៑នខាា ញ៑េាវល៑ន៊ុទឝាធកិឫត្តន៊ុវ្បត្យយមមាកឱយមវ្សថាោ យ៑ 
២១- វ្កបិគិមហត្៊ុបិមាន៑មវ្សវ្វះកុំវ្ មត្ង៑អញ៑ភគវត្ ី

អត្ថបទទី៣ 
២២- ៩០៩ឝកត្គិ វយ៑មោច៑មាគ្គឝិរឝ៊ុវ្កវារន៊ុមលោ ញ៑៩វលមលោ ញ៑វ ិ
២៣- ឞយវ ាកំនសងិ៑១០ឱយ៑ខ្៊ុតំ្វ្វះកវំ្ មត្ង៑អញ៑ភគវត្ី·ចត្កញ៑ច ត្ិទ៊ុញន៊ុនស្នោ ក ៑

 
៥ ន ម្ េះត្ស កន េះម្ល ស្នែ មឈូសល្ បនចាល្។ 
៦ ន ម្ េះត្ស កន េះ ក៏ម្ល ស្នែ មឈូសល្ បខ្ាេះផ្ែរ ជានេត្ ន្ទ ុំឱ្យអុំណា ពាកយន េះព ុំចាស់ត្បាកែនឡើយ។ 
៧ តាមតួ្អកសរចារនៅនល្ើថ្ម ម្ល អុំណា ជា «ទ វ្ង៑» ប៉េ៊ុន្នតតាមពាកយផ្ែល្ត្តឹ្មត្តូ្វ គឺ «ថ្ក វ្ង៑»។ 
៨ ត្ត្ង់ន េះ នលាក សឺផ្ែស  ិងនលាក នជន ែើរ អា ជា «គិអយត៑្»។ 
៩ តួ្អកសរ «ញ៑» ចារជួសនៅខាងនល្ើអកសរ «វ»។ 
១០ នលាក លអម ូ ីនញ រ ថាពាកយន េះអាចអា ជា «ក ាិង៑»  បា ផ្ែរ ប  ផ្ ែរូបរាងតួ្អកសរន េះ ព ុំអាចអា ផ្បប
នន្ទេះបា នឡើយ។ 
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២៤- កវន៑សិអានតចត្បនោស៑ចត្១ចត្នថាម កវន៑សិអគត្៑សិចង៑ោស៑សិក ៑ធិមៅ១ចត្ក ៑នេយ៑ត្ ិ
២៥- ត្ិត្វរន៊ុខ្៊ុ ំមៅចត្មបោង៑·ចត្ប ៑នេម៑បស៑គនធ·ចត្មបោង៑ត្ិទ៊ុញ៑ន៊ុវ៊ុទិត្វាប៑ 
២៦- វ្វាចំវ្វកនរិនកវន៑សិត្ិថ្ក្ចត្ក ៑ត្សច៑ចត្ប ៑នេុំ·ចត្បនរន៑ត្ិទ៊ុញ៑ន៊ុវ៊ុទិត្វាប ៑
២៧- (ចា) ្ក ំមលង៑កវ[[ន៑]]សិសអំប៑ចត្ភវ្ទ·ចត្កញ្ចន៑កវ[[ន៑]]ចត្ថ្អយក៑មៅ[[១]]ចត្កចំវ

ចត្កនរវត្៑ 
២៨- សិកញ៑យច៑ចត្ទគង៑កវន៑កចំវវយរទ្វន៑វយត្ ១ិ១· ចត្កចំវត្ិទ៊ុញ៑ន៊ុវ្បាកត្យវន៑ក ំ
២៩- វង៑ត្ទាិង៑សិវ្វហោទល៑្ម្លកសិនខ្ែត្៑សិកនាោ  ៑សិប ៑នេម៑១សិឝឝាងសិ្កចំវ 
៣០- ចត្ក ១២នត្ម១៣មវ្ៅត្ិទ៊ុញ៑ចត្ភវត្ិត្វរន៊ុខ្្ ុំ   

អត្ថបទផ្ត្បសត្មលួ្ជាភាស្នផ្ខ្មរទុំន ើប 
អត្ថបទទី១ 

(ន្ទ) ហាសកោេឆ្ែ ុំ៨៣៤ មានវ្ពះោេស្ឋសន៍វ្ពះបាទធូលីមេើងវ្ពះគន្ តងអញ 
(ន្ទលថ្ៃ)ទី១១មោច ន្ខន្ចវ្ត្ ចថ្កៃចនរ (ត្ទង់)វ្បទានវ្ពះស៊ុបវ្ត្(/រាជស្នរ) ល់វ្ តាញវ្សី
វវិ្ក សនាា ហ (ត្តាស់បង្គា ប់)នត្បើមៅស្ឋថ បនាមៅវ្ស៊ុកលទ នាចវ្ពវយក វ្បមាន(/នខ្ត្ែ)វ្សីឥន្ទនរ
បូរ។ នូវវ្ទពយសមបត្ែិ អាកបមវ្ ើ   ីន្វ្ស ន្ លវ្ តាញវ្សីវវិ្ក សនាា ហ និងវ្ តាញមលោ ញ
 ហាប៊ុរស ថាវ យមៅជាវ្ពះ ជាកមមសិទធិ(មាន)៖ វ្ស៊ុកថ្ក្ូលធ(ំ១) ( ិង)អរំះ៤។ (ត្ពុំត្បទល់្ែី
ត្ស កថ្កូល្ធុំ ម្ល ែូចជាែី)វ្ស៊ុកទាូរ(នៅ)ទិសខាងលិច(គិត្)ពីវ្េុងវ្ត្ពងំ, (ែី)វ្ពះស្ឋវ យ
នៅលងមកើត្ គឺ(ែល់្)ថ្កាួល, (ែ)ីវ្ត្ពងំន្វងនៅទិសលងមកើត្ មៅែល់្ទិសខាងត្្ូង រេូត្
 ល់វ្ត្ពងំឥ ា (ែី)នៅទិសលងមេើង ល់ទោូវ។ អាកបមវ្ ើ៤(ន្ទក់ ម្ល )សិអមវ្នាក សិចមំៅ 
សិកបំត្់ សិអនរះ។ (ែីលូមិម្ល )វ្ស៊ុកស៊ុខវ្ា  វ្ស៊ុកវ្ត្មៅ វ្ស៊ុកសមំវគ វ្ស៊ុកប៊ុរសបូរ 
វ្ស៊ុក... វ្ស៊ុកថ្កាល់ វ្ស៊ុករនិិវាស វ្ស៊ុកវណិវបូរ វ្ស៊ុកសលម ត្ វ្ស៊ុកសសំ ំ វ្ស៊ុក... វ្ស៊ុក
ចវ្ពម ើ ថ្កាឹងនាកណ្នត លពល។ (ែីទ ុំង)មនះស៊ុទធសឹង(ជា)វ្ស៊ុកវ្ពះេនូំនថាវ យវ្ពះគន្ តង

 
១១ មលាក ហ សក សឺម ស អានជា «តិ្» មលាក ហវីលីព មេនាឺរ ៍ន្កជា «គិ» វញិ។ 
១២ អកសរ « » ចារជួសនៅខាងនល្ើ «នត្ម»។ 
១៣ ពាកយន េះអាចអា ជា «ក នោម» ែូចអុំណា នលាក សឺផ្ែស  ិងនលាក នជន ែើរ បា ផ្ែរ។ 
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អញ វ្ព ទាងំអាកបមវ្ ើវ្ពះទង។ នូវ( រជ ណា)ន្ លយក(ែីវ្ពះេនូំន)ទាងំមនះវ្ត្ូវ
កាប់កោល។ 
អត្ថបទទី២ 

(ន្ទ) ហាសកោេឆ្ែ ុំ៩០៨ (លថ្ៃ)ទី១៤មកើត្ ន្ខភវ្ទបទ ចថ្កៃអាទិត្យ មានវ្ពះោេ
ស្ឋសន៍ធូលីវ្ពះបាទធូលីមេើងវ្ពះគន្ តងអញ (ត្តាស់បង្គា ប)់ ល់វាបហឫទយ័សិវ (ជា)
រាជមក្ត ែីត្បចា ុំោរថាា ក់ទី៤ មវ្បើ កថាវ យន្វ្សចមំពះវ្ពះគន្ តងអញភគវត្ី គឺផ្ត្សផ្ែល្ត្ត្ូវ
ឱ្យ នោយនេត្ ប ល្ត្កបី១ ឹម សត្ម្លប់ទិញថ្មបាយនត្កៀមនែើមបនីធវើត្បាស្នទ។ វាបសិបជា
នខាា ញឈាួល(ម ឈាួល) និង(មក្ត ែី)ទស្ឋធិវ្កឹត្ ត្ពមទ ុំងរាជមក្ត ែី (ជាអែក) កឱ្យន្វ្ស(សង)
ចថ្កោវ្កបី (គឺែី)ន្វ្សរបស់វ្ពះគន្ តងអញភគវត្ី។ 
អត្ថបទទី៣ 

 (ន្ទ) ហាសកោេឆ្ែ ុំ៩០៩ (លថ្ៃ)ទី១មោច ន្ខ ិគសិរ ចថ្កៃស៊ុវ្ក មលោ ញពល (និង)មលោ
ញវស័ិយភាកំនសងិ ថាវ យអាកបមវ្ ើចមំពះវ្ពះគន្ តងអញភគវត្ី។ (អាកបមវ្ ើម្ល ៖) ចត្កញ្ច៊ុ
ន្ លទិញនឹងសពក (និង)កូន(ម ោ្ ះ)សិអននត, ន្ទរបីន្ទា ស់ម្លែ ក ់(គឺ)ចត្ថ្កោ(និង)កូន(ម ោ្ ះ)សិ
អគត្់ សិចង្្កស សិកនធិ (និង)កូ នៅមៅម្លែ ក់, ចត្កមនេយន្ ល ូរនឹងខ្៊ុបំមវ្ ើ(ន្ លជា)មៅ
របស់ចត្ច្ង, ចត្បមនេ (ន្ លជា)អាកកិនមវ្គឿងវ្កអូប, ចត្ច្ងន្ លទិញនឹងថូ្ក ពីវាបវ្វា ំ
(មៅ)ចវ្ពកនរិន, កូ របស់សិត្ិថ្ក្, ចត្កវ្នរច, ចត្បមនេ , ចត្បនរន់ន្ លទិញនឹងថូ្កពីវាបចា ្
ក(ំជាជ ជាតិ្) មលង  (និង)កូន(ម ោ្ ះ)សិសអំប់ (និង)ចត្ភវ្ទ, ចត្កញ្ចន (និង)កូន(ម ោ្ ះ)
ចត្មថ្កៀ្ក (និង)កូ នៅមៅម្លែ ក់, ចត្កុំលវ, ចត្កនរួត្, សិកញ្យច, ចត្ទគង (និង)កូន(លត្)កុំលវពីរ
ន្ទក់ (និង)ប្ូនពីរន្ទក់។ ចត្កចំវន្ លទិញនឹងវ្បាក់ពីយួន(មៅ)កពំង់ទទឹង, សិវ្ពហោ(ជា)
វ្ទមាក់, សិមតាា ត្, សិកនាោ ន, សិបមនេ , សិសស្ឋង,្ សិកចំវ, ចត្កន ែ (នៅ)មវ្ៅន្ លទិញ
(មក)១៤, ចត្ភវៈផ្ែល្ ូរនឹងអាកបមវ្ ើ។ 
 

 
១៤ កា៊ុងមសចកាីបកន្វ្បរបស់មលាក ហ សក សឺម ស បានរលំង «តិ្ទ៊ុញ៑» មចាល។ ចនំ្ណកឯមលាក ហវីលីព មេ
នាឺរយ៍ល់ថាវ្ត្ង់មនះ ិនទាន់អស់មសចកាីមៅម ើយមទ។  
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សិកាវាកយសពា 
អត្ថបទចារកឹន េះចារជាភាស្ឋន្ខោរប៊ុោណស ័យអងគរ និងមាននត្បើពកយសនំ្ទស្ឹត្

លាយជាមួយនងផ្ែរ ប៉េ៊ុន្នតសុំនណរពាកយភាស្ឋសនំ្ទស្ឹត្ទុំងមនាះ ម្ល ឃ្លា ត្ចាកអកខរាវរិ ទធ
មួយចុំ ួ នងផ្ែរ។ ឧទាហរណ៍ ូចជាពកយសនំ្ទស្ឹត្ «ឝាសន» កា៊ុងអត្ថបទលងមលើ មាន
សុំនណរពីរន្បប គឺសរនសរជា «ឝាសណ» នង និង «ឝសន» នង។  

វ្វះឝាសណ = វ្ពះោេស្ឋសន៍, វ្ពះោេបញ្ជា ។ 
ធូលិវ្វះបាទធូលិមេង៑វ្វះកវំ្ មត្ង៑អញ៑ = ជាឋាននតរនា វ្ពះ ហាកសវ្ត្។ 
ឯកាទឝី = ទី១១ ។ 
វ្វះស៊ុបាវ្ត្ = វ្ពះស៊ុបវ្ត្, វ្ពះោេស្ឋរ។ បវ្ត្ = វ្កោស, សនោឹក, សោឹក, ។ រឯី វ្វះ 

និង ស៊ុ- ជាពាកយមវ្បើម ើ ្ចីមវ្ ើនពកយ បាវ្ត្(បត្ត្) ឲ្យខពង់ខពស់ ែបតិ្នត្បើជាមួយ
ត្ពេះមហាកសត្ត្។ 

វ្ តាញ៑ = ឋាននតរនា  ន្ទនតីថាា ក់កណ្នត លលងមោធា, រ ាបាលស៊ុីវលិ, បមវ្ ើការ
កា៊ុងោេវាងំ និងស្ឋសនា ។១៥ 

ត្ិ = ធាត្៊ុមវយាករណ៍មវ្បើសវ្មាប់បមង្ើត្ទវ្ ង់ល្ះអក ោកា៊ុងភាស្ឋន្ខោរប៊ុោណ ។១៦ 
ស្ឋា បនា = ស្ឋថ បនា, តាងំ, ត្ ល់្, ស្ឋងសង់។ ពកយមនះ ជាទូមៅមវ្បើចមំពះការ

ត្ ល់្ប ិមាឬស្ឋងសង់វ្បាស្ឋទ។ 
វ្បមាន = ត្បំន់ធឬំតូ្ចន្ លវ្ពះោជាវ្បទានមៅឲ្យអាកធណំ្នមាា ក់វ្គប់វ្គង ។១៧ 
រូវ =  ូច,  ូចជា, បី ូច, មសោើនឹង។ 
ខ្៊ុ  ំ= អាកបមវ្ ើ។ 
វ្ តាញមលោ ញ = ឋាននតរនា  ន្ទនតីវ្ត្ួត្ពលវ្បចាវំ្ស៊ុកនី ួយៗមៅស ័យអងគរ និង

 ន្ទនតីថាា ក់កណ្នត លបមវ្ ើការន្ទាករ ាបាលស៊ុីវលិ កងទព័ និងស្ឋសនា ។១៨ 

 
១៥ វង់ ស៊ុធាោ៉េ , ២០១៦៖២១។ 
១៦ មៅ ស្ឋវរស, ២០០៤៖២១៦។ 
១៧ អាងំ េូលាន, ២០១៨៖១១៣។ 
១៨ វង់ ស៊ុធាោ៉េ , ២០១៦៖២៦។ 
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វ្វះសិទធិ = ក ោសិទធិរបស់វ្ពះ។ 
អវ្ ះ = វ្បមភទអាកបមវ្ ើម ើរម ើលរះវ្ត្ួត្កិចចការទូមៅ កងវ្កន្វល កងលោត្ ។ 
មលាវ ះ = ល៊ុះ។ 
សិ = អាកបមវ្ ើវ្បុស, ពកយមនះសពវចថ្កៃមៅសល់ជាប់នឹងពកយ បតី គឺ បតីសី។ 
បឝចិ  =បសចិ  គឺទិសលងលិច។ 
ប៊ុវ ្វ =បូព្ ទិសលងមកើត្។ 
ទកឞណិ =ទកសណិ គឺទិសលងត្្ូង។ 
ឧត្ារ = ទិសលងមេើង។ 
វ្វះេនំវន៑ = វ្ពះេនូំនគឺជាត្ង្កវ យន្ លថាវ យមៅមទព ម ើ ្ឱី្យវ្បាស្ឋទ មំណើ រការ

ជាវ្បវ្កត្ី។ ជាទូមៅត្ង្កវ យមានមវ្ចើនវ្បមភទ៖ 
១-  ីសវ្មាប់ស្ឋងទីបូជាឬសវ្មាប់មធវើន្វ្សចកំារយកមភាគទលជាអវ្ ស់

អវ្ ចិញ្ចឹ  េីវតិ្បពវេិត្និងអាកបមវ្ ើទីបូជាមៅទីមនាះទង វ្ព ទាងំសវ្មាប់មធវើ
កិចចវ្គប់ន្បបោ៉េ ងម ព្ ះមៅមទពនានាន្ លត្ ល់្មៅទីមនាះទងន្ រ។ 
២- អាកបមវ្ ើវ្គប់តួ្នាទី 
៣- វត្ថ៊ុនានាសវ្មាប់ទ៊ុកជាវ្ទពយទីបូជាមនាះ។១៩ 

មត្ ំ= ម ើ  វ្សៈ «ម » ន្វ្បវ្បួល កជាវ្សៈ «ម , ន្ , ម ើ»នាមពលបចច៊ុប្នា។ចនំ្ណក
វ្សៈ « ំ» = « »។ 

មវ្ប = មវ្បើ បញ្ជា ឲ្មធវើ, វ្តាស់បង្កគ ប់ឲ្មធវើតា ។ 
មោះហ =  ូច,  ូចត្មៅ។ 
ថ្ក វ្ង៑ > ត្្ូង = កោល។ ឧ. វ្ពះករ៊ុណ្នជាអមាច ស់េីវតិ្ត្ ល់្មលើត្្ូង។ 
ចត្៊ុទ្រឝី  = ទី១៤។ 
វាប៑  = ឋាននតរនា  ន្ទនតី មាន ៊ុខការខ៊ុសៗាា ចាប់ពី ន្ទនតីតូ្ចតាចន្ លជាវ្បធានភូ ិ

 ល់អភិបាលមខត្ត  ន្ទនតីមធវើការមៅតា ភូ ិវ្ស៊ុកមខត្ត និងមៅកា៊ុងោេវាងំ។២០ 
 

១៩ អាងំ េូលាន, ២០១៨។ 
២០ វង់ ស៊ុធាោ៉េ , ២០១៦៖១៨។ 
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បចំា ំ= អាកចា,ំ អាកមៅម ើលន្ថ្ករកា។ 
វ្បត្យយ = ោេបមវ្ ើ, អាកបមវ្ ើមសតច,  ន្ទនតីបមវ្ ើមសតច ។ 
ចតាវ រ ិ= ទី៤, កវ្ ិត្ឬថាា ក់ទី៤។ 
ប៊ុល៑ = ប៊ុល, បណ្នា ក់មទវឬបណ្នា ក់ ួយជាពីរ គឺបណ្នា ក់អវីៗមានវ្សូវជាម ើ  កាល

ន្ លយកពីមគ កឬឲ្យមៅមគន្ត្១ភាគ ល៊ុះ ល់កាលរ ូវ វ្ត្ូវសងឬវ្ត្ូវយកវញិ
ជាពីរភាគ។២១ 

ទាយ ំ= នឹ ។ 
ទ៊ុញ៑ > ទិញ។ 
មថាោ មអោង៑ = ថ្កោបាយមវ្កៀ ។ 
វ្វះវ ា ំ= វ្ពះភា,ំ វ្បាស្ឋទ ។២២ នលាក លអម ូ ីនញ រ យល់្ថាពាកយ «ត្វេះវ ែុំ» ឬ ត្ពេះលែុំ ន េះ 

ត្ត្ូវគ្នែ  ឹងបាលែុំ នខ្ត្ែលត្ពផ្វង។  នលាក សឺផ្ែស បា នោងគុំ ិត្ន េះ ោក់
បញ្ជា ក់នៅកែ ងអត្ថបទរបស់នលាកនងផ្ែរ។  

ទឝាធិកឫត្ត = អាកវ្គប់វ្គងមលើ ន៊ុសស បន់ាក់។ 
មលោ ញវល = ម ទព័។ 
មលោ ញវសិយ = ម មខត្ត, មៅហាវ យមខត្ត។ 
ចត្ = ពាកយសត្ម្លប់សម្លា ល់្ឋា  ែរអាកបមវ្ ើវ្សី។ 
កវន៑ = កូន។ 
បនោស៑ = បនាោ ស់, អវីន្ លោោ ស់ឬេនួំសមគ។ 
ត្វរ ៑=  ូរ។ 
បស = កិន, បសគនធ = កិនមវ្គឿងវ្កអូប។ 
វ៊ុទិ = ថូ្ទឹកនធវើពីនលាេៈ, ពកយមនះកាោ យមៅជាពកយ មបា៉េ ត្ ។ 
ត្វន៑ =  ូន, េី ូន, ោយ។ 

 
២១ វចនាន៊ុវ្ក ន្ខោរ ភាគ២, ១៩៦៨។ 
២២ សូ អានអត្ថបទបផ្ ថម៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/3181  

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/3181
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 មលង៑ = ជាវ្កុ េនជាត្ិ ួយ ន្ លត្បទេះន ើញកែ ងសិលាចារកឹ តាងំពីសម័យ ៊ុន
អងគរ។ សិលាចារកឹនៅរកន ើញនៅស្នែ យពល្ ក៏ម្ល បញ្ជា ក់ពីអែកបនត្មើជាជ 
ជាត្ិមនល្ងន េះផ្ែរ។ នៅសម័យអងារ ត្បំន់ មលង៑ អាកវ្បាេស្នាិោា នថាវ្ត្ូវ
នឹងត្បំន់មមាងឫសសមីខត្តបាត្់ បំង ។ 

មៅ , មៅចត្ = កូនវ្សីរបស់អាកបមវ្ ើន្ លមៅមៅមោះ។ 
ទ្វន៑ = ប្ូន។ 
វយរ ៑= ពីរ។ 
យវន៑ = យួន, កាោ យ កពីពកយសនំ្ទស្ឹត្ថា យវន។ 
ទលាោ ក៑ = វ្ទមាក់។ 
មវ្ៅ  = មវ្ៅ, េនជាត្ិមវ្ៅ។ 
 
 

ឯកស្នរពិនត្គ្នេះ 
វង់ ស៊ុធាោ៉េ  (២០១២) សិលាចារកឹចនវ្បមទសក ព៊ុជាស ័យកណ្នត ល, មបាះព៊ុ ពមលើកទី២ 

(វ្គឹះស្ឋថ នមបាះព៊ុ ពទាយនគរវត្ត) 
វចន្ទ  ត្កមផ្ខ្មរ (១៩៦៨) វចនាន៊ុវ្ក ន្ខោរ, ភាគ២ (វទិាស្ឋថ នព៊ុទធស្ឋសនបណឌិ ត្យ) 
អាងំ េូលាន (២០១៨)  ូលោា នមរៀនន្ខោរប៊ុោណ (យមស្ឋធរ) 

 Aymonier, E. (1904). Le Cambodge I : Le Royaume Actuel. E. Leroux. 
Cœdès, G. (1954). Piédroit de Phum Mien (K. 105) in Inscriptions du 

Cambodge, Vol. 6. Paris.  
 de Lajonquière, É. E. L. (1902). Inventaire descriptif des monuments du 
Cambodge (Vol. 1). E. Leroux. 
 CISARK: https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=156  

https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=156
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បញ្ាី រូបភាព 

 
ផ្ន ទីវត្ែនមៀ  (រូបថ្ត្៖ Google Earth) 

 

 
ត្បាស្នទត្ពេះវហិារគ េ៍ ទីត្មកល់្សិលាចារកឹវត្ែនមៀ  (រូបថ្ត្ េ    ឈ  នត្ង) 
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អែកត្ស កមកសូត្ត្ធម ជានរៀងរាល់្លថ្ៃ អុំឡ ងនពល្ចូល្វសា (រូបថ្ត្ េ    ឈ  នត្ង) 

 
បរនិវណខាងកែ ងត្បាស្នទត្ពេះវហិារគ េ៍ ទីត្មកល់្សិលាចារកឹវត្ែនមៀ  (រូបថ្ត្ េ    ឈ  នត្ង) 
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សុំនៅនែិត្សិលាចារកឹវត្ែនមៀ  (រូបថ្ត្ EFEO_CAM16781) 
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សុំនៅនែិត្សិលាចារកឹវត្ែនមៀ  (រូបថ្ត្ EFEO_CAM16782) 
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សិលាចារកឹវត្ែនមៀ   (រូបថ្ត្ េ    ឈ  នត្ង) 


