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សិលាចារកឹប្រាសាទកផំ ើម K.357 
ប្រាសាទកផំ ើម មានទីតងំសថិត្ប្រសុកជកំានត ផេត្តប្ររះវហិារ ភាគខាងត្បូងប្រាសាទខាា រ។ 

ប្រាសាទផនះគឺជសណំង់ផោល សាងសង់ផ ើងអរីំឥដ្ឋ មានរងបួនប្ររុងប្រទវវង វដ្លសាងសង់
ផ ើងផៅសម័យមុនអងគរ (ស.វ.ទី៧ ឬ ៨ ) ផ ើយអាចមានសង់បវនថមផៅសម័យអងគររវាងស.វ.ទី
១០ ឬ១១ (រូបផលេ១-២)។ ផ ម្ ះ “កផំ ើម” ផនះ ផយើងមិនដ្ឹងថាមករីផ តុ្ លយ៉ា ងណ្ណផទ 
ផោល ផយើងឮតមការនិោនរបស់អាកប្រសុកថា “កាលរីផដ្ើមមកមានបដ្ិមាស្រសតីកផំ ើមផៅកាុង
ប្រាសាទ”។ ដូ្ផចាះផ ើយ វាក៏អាចរីមុនមកមានត្មកល់បដ្ិមារូបប្ររះគផណសក៏អាចថាាន ផប្រោះ
ទប្រមង់ផោះរបស់ប្រទង់ ជប្របផេទផទរមានផោះកផំ ើម ឬផោះផា៉ា ងធ។ំ ផោយវ ក សិលាចារកឹ
វដ្លផលើកយកមកសិកាផៅកាុងអត្ថបទេលីផនះ ទនំងចារកឹផ ើងផៅស.វ.ទី៧ ឬ ៨។ សិលាចារកឹ
ផនះធ្លល ប់ចុះបញ្ជី  សិកា និងបកវប្របជភាសាារងំផោយផលាកសាស្រសាត ចារយ  សក សឺផដ្ស1។ 
សិលាចារកឹផនះ ចារកឹផៅផលើផមោា រខាងត្បូងមានចនួំន ២៤ បន្ទា ត្់។  

 អត្ថន័យសផងេបរបស់សិលាចារកឹប្រាសាទកផំ ើម ផរៀបរប់អរីំការចុះបញ្ជី ផ ម្ ះអាកបផប្រមើ 
(វា និងកុ) វដ្លថាា យ (អផំណ្ណយ) ផោយេរយិរបស់ផកាល ញណ្ណមាា ក់ វត្មិនដ្ឹងថាផ ម្ ះអាីផទ
ផោយសារានរលុបប្រត្ង់ផ ម្ ះ វដ្លផគានថាា យចផំោះប្ររះ។  

អត្ថបទពាក្យចារកឹ្ 
១. អផំន្ទយ៑ 
២. ផគផកាល ញ៑ត្អចំស៑ 
៣. តញ៑អញ៑១រត្អញ៑ 
៤. ផប្រៅអញ៑១បិត្៑អញ៑សិន៑១វទិា 
៥. អញ៑១ផប្រៅអញ៑១កុរុង៑អញ៑១វអីញ៑១បិត្៑អញ៑១ 
៦. ផកាន៑កុ១កុរុង៑ផ ង៑១កុអផំវាច៑១កុផមនុកា១កុសវំរ១កុ 
៧. កុកតង៑១ផកាន៑កុ១កុចត្៑១កុកលផវា១ំកុបិត្៑១ចទំក៑ផបលកប្រវះវាកនាិន៑វាឯង៑១ 
៨. វាត្ាី១វារុយ៑១វាោា ទឝី១វាផប្រកា១ំវាប្របុត្៑១វាបនញ៑១វាមឬទូ១វាសបុំះ។ ផបលផប្រសអេយបុរអ ំ

 
1
 Coedès 1954, p.41. 
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៩. រះកិរ១ផវប៑១វាអផប្រន្ទក៑១វាសផន្ទត ស៑១វាកផៅម ១វាកន៑អាញ៑១វាធម្ម ិត្វាត្ផកង៑១វាផត្ាង៑១វា
ឯ 
១០. កាទឝី១វាត្ផំាញ៑១ត្កន្នតកុសអប៑១កុផអមកនយូ១ផកាន៑កុ១ផអមសបុំះ១ផកាន៑កុ១កុបត្ាង៑១
ផកានកុ៣កុចាង៑១ផកាន៑កុ១ 
១១. កុយរ១កុកផនាង៑១ផកាន៑កុ២កុប្រទុ១កុផអមវាផជង៑១កុសផំតះ១ផកាន៑កុ២ផអមកផនសន៑១កុឱង៑១ 
ផកាន៑កុ២កុកនាិន៑១ផកាន៑កុ២ 
១២. កុអាល៑១ផកាន៑កុ១កុចត្៑កុផល១កុសំផវរ១សាល ៦០ផតង៑ផត្១ំ០០៤០។ អាយ៑ ននានវន ផោ 
ទវាអរំះកលបិត្៑១វាផវា ១ 
១៣. វាផកេត្៑១វាកនាិន៑១ត្កន្នតកុផត្ង៑ផវាផំសាត្៑១ផកាន៑កុ១កុអរស១ផកាន៑កុ២កុអមល១ផកាន៑កុ១កុ 
បាត្៑១ផកាន៑កុ៣ 
១៤. អាយ៑ ផវាាន៑ អរំះអាក៑វាអាត ប្រសវាយ៑១វាគុន១វាកលផវា១ំវាលទាូ១វាផត្ោញ១វាផចក១វាកផជជ ង៑១វា
កផៅម ១ 
១៥. កុអនលិកករូ១ផកាន៑កុ២កុកេិ១ផកាន៑កុ១កុចាង៑១កុប្រសវាយ៑១កុផត្មន៑១កុផប្រៅ១កុចផំបង៑១កុប្រប
ផសាត្សាល ផត្ ំ
១៦. ១០០៦០ផតង៑ផត្១ំ០។ អាយ៑ ផចាក៑ វផិៅ ផោទវាចប៑ប្រតប៑១វាផត្ាត្៑១ត្កន្នតកុអប្រនះ១កុកាុ
ង៑១ផកាន៑កុ២កុកនាស៑១ 
១៧. កុផេត្ប៑១កុសបុំះ១ផកាន៑កុ២កុប្រសបិង៑១កុផសង៑ផប្រៅ១វាផវម ១កុអវុំះ១។អាយ៑រផំាផំោទវា
កន្ទត ង៑១វាសផ ១ំ 
១៨. វាសបុំះ១វាផេប៑១ត្ចទំក៑បិត្៑អនាិន៑១វាផប្រកាច៑១ត្កន្នតកុត្ន្ទម រូ១ផកាន៑កុ១កុត្ឥស១ 
១៩. កុសឧយ៑១ផកាន៑កុ១កុ១កហំាក៑អញ៑១ផោក៑ទាាង៑ផប្របោា ផំរក៑បត្ិ 
២០. ផាញ៑អញ៑១ផវាក៑អញ៑១សវំរអញ៑១កផញ្េង៑ផមម ១វុលអញ៑១ល 
២១. ផ ំអញ៑១នន៑អញ៑១កផញ្េង៑សវំរ១វនិាមត្ិ១បិត្៑អញ៑១ 
២២. ភាន៑អញ៑១អទន៑អញ៑១កផញ្េង៑ប្របត្ិ១ផកអញ៑១កុចន៑១ 
២៣. កុចស្រនាិកា១កុអគត្៑១កុ រផ៑ រ១៑កុសឧំយ៑១កុតា ១ំកុបិត្៑១ 
២៤. កុគរប៑១កុផៅៅ ា៑១កុផសល ា៑ 

បំណក្ប្រប 
(១-២). អផំណ្ណយរបស់............ផកាល ញវដ្លអមាេ ស់ .........។ 
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(៣-៨) តញអញ១ រត្អញ.........ផប្រៅអញ១ បិត្អញសិន១វទិា..........អញ១ ផប្រៅអញ១ កុរុង
អញ១ វអីញ១ បិត្អញ១ កូន ត្់១ កុរុងផ ង១  កុអផំវាច១ កុផមនុកា១  កុសវំរ១កុ.......កុកតង១ 
និងកូន ត្់១ កុចត្១ កុកលផវា១ំ កុបិត្១ អាកចទំកប្ររះ វាកនាិន......វាឯង១ វាត្ាី១ វារុយ១ វាោា ទសី
១ វាផប្រកា១ំ វាប្របុត្១ វាបនញ១ វាមឬទូ១ វាសំបុះ។ 
(៨-១២)  លវប្រសផៅអេយបុរ អាកអរំះកិរ១ ផវប១ វាអផប្រន្ទក១ វាសផន្ទត ស១ វាកផៅម ១ វាកនអា
ញ១ វាធម្ម ិត្១ វាត្ផកង១ វាផត្ាង១ វាឯកាទសី១ វាត្ផំាញ១ ន្ទរមីាន កុសអប១ កុផអមកនយូ១ 
និងកូនន្ទង១ ផអមសបុំះ១ និងកូន ត្់១ កុបត្ាង១ និងកូន ត្់៣ កុចាង១ និងកូន ត្់១ កុយរ១ 
កុកផនាង១ និងកូន ត្់២ កុប្រទុ១ កុផអមវាផជង១ កុសផំតះ១ និងកូន ត្់២ ផអមកផនសន១ កុឱង១ និង
កូន ត្់២ កុកនាិន១ និងកូន ត្់២ កុអាល១ កូន១ កុចត្កុផល១ កុសផំវរ១ សាល ៦០ ដូ្ង១៤០ផដ្ើម។ 
(១២-១៣) ផៅឯននានវន បុរសន្ទទីខាងអរំះមាន កលបិត្១ វាផវា ១ វាផកេត្១ វាកនាិន១ ន្ទរមីានកុ
ផត្ងផវាផំសាត្១ និងកូន ត្់១ កុអរស១ និងកូន ត្់២ កុអមល១ និងកូន ត្់១ កុបាត្១ និងកូន ត្់
៣។ 
(១៤-១៦) ផៅឯផវាាន អាកអរំះមាន វាអាត ប្រសវាយ១ វាគុន១ វាកលផវា១ំ វាលទាូ១ វាផត្ោញ១ វាផចក១ វា
កផជជ ង១ វាកផៅម ១ កុអនលិកករូ១ និងកូន ត្់២ កុកេិ១ និងកូន ត្់១ កុចាង១ កុប្រសវាយ១ កុផត្មន១ 
កុផប្រៅ១ កុចផំបង១ កុប្របផសាត្ ផដ្ើមសាល ១៦០ផដ្ើម    ដូ្ង១០ផដ្ើម។ 
(១៦-១៧) ផៅផចាកផនា មានបុរស  វាចបប្រតប១ វាផត្ាត្១ ន្ទរមីានកុអប្រនះ១ កុកាុង១ និងកូន ត្់
២ កុកនាស១ កុផេត្ប១ កុសបុំះ១ និងកូន ត្់២ កុប្រសបិង១ កុផសងផប្រៅ១ វាផវម ១ កុអវុំះ១។ 
(១៧- ១៩) ផៅឯរផំាម មានបុរស វាកន្ទត ង១វាសផ ១ំវាសបុំះ១វាផេប១អាកចទំក បិត្អនាិន១ វា
ផប្រកាច១ ន្ទរមីាន កុត្ន្ទម រូ១ និងកូន ត្់១ កុត្ឥស១ កុសឧយ១      និងកូន ត្់១កុ....១កហំាក
អញ១។  
(១៩-២៤) ផៅផោកធាង់ផប្របើប្រោផំរកបត្ិផាញអញ១ ផវាកអញ១ សវំរអញ១ កផញ្េងផមម ១ វុល
អញ១ លផ ំអញ១ ននអញ១ កផញ្េងសំវរ១ វនិាមត្ិ១ បិត្អញ១ ភានអញ១ អទនអញ១ ក
ផញ្េងប្របត្ិ១ ផកអញ១ កុចន១ កុចស្រនាិកា១ កុអគត្១ កុ រផ រ១ កុសឧំយ១ កុតា ១ំ កុបិត្១ កុគរប១ 
កុផៅៅ ា១ កុផសល ា។ 
 កំ្ណត់្សម្គា ល៖់ តមសិលាចារកឹផនះាន តល់ទិនាន័យខាងសាថ នន្ទម (ផ ម្ ះទីកវនលង)
ជផប្រចើន ប៉ាុវនតផយើងមិនដ្ឹងចោស់ថា ទីតងំោងំអមោលមា៉ា នផៅកាុងសិលាចារកឹផនះ សថិត្ផៅកាុងទី
កវនលងណ្ណមួយកាុងសម័យបចេុបបនាផទ។ សាថ នន្ទមោងំអស់ ានបង្ហេ ញអរីំផ លគនិំត្យ៉ា ង
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សខំាន់កាុងវសាងយល់បវនថមផទៀត្។ កាុងចផំណ្ណមសាថ នន្ទមោងំផន្ទះ ផយើងផ ើញថា សាថ នន្ទម
មួយផ ម្ ះថា ផប្រសអេយបុរ (វប្រសអេ័យបុរ) ជសាថ នន្ទមដ្៏ឱយចាប់អារមមណ៍ជងផគ ដ្បតិ្ោកយ 
អេ័យបុរ មានន័យទីប្រកុង ឬត្បំន់វដ្លសុេសនតិភារ ឬទី តល់អេ័យ គឺមិនមានផោស។ ទីកវនលងផន្ទះ 
ទនំងជវាលកសិកមមដ្៏ធមួំយ ឬត្បំន់ដ្ីវដ្លមានរីជត្ិ ផោយមានការចាត្់តងំរលប្ររះជផប្រចើន
ផៅផធាើវប្រសផៅអេ័យបុរផន្ទះ។ សាថ នន្ទមមួយផទៀត្ គឺ “ននានវន” វដ្លមានន័យថាន្ប្ររវដ្លគួរជទី
រកីរយ ទនំងជត្បំន់វាលវប្រសធផំធងអាចបងកបផងកើន លានផប្រចើន ផ ើយប្របដូ្ចទីកវនលងផនះផៅ
នឹងឧទានននាវន័កាុងសាថ នសួ ្វដ្រ។ ផប្រមរីផនះមានសាថ នន្ទមមួយចនួំនផទៀត្វដ្លមានដូ្ចជ 
ផវាាន ផចាក វផិៅ (ផចាកផនា ) រផំា ំផោកទាាង (ផោកធាង់)។ 
 ជរួមមក សិលាចារកឹផនះាន តល់នូវរ័ត្្មានដ្៏សខំាន់អរីំបញ្ជី ផ ម្ ះអាកបផប្រមើវដ្ល
មាេ ស់ោនណ្ណមួយានថាា យចផំោះប្រាសាទ។ ផលើសរីផនះ មានសាថ នន្ទមមួយចនួំនវដ្លាន
ផរៀបរប់ គួរជទីោក់ោញ និងផលើកយកមកសិកា។ វត្គួរឱយផសាកសាត យវដ្រ វដ្លវ ាកមួយ
ចនួំនានរលុបអកសរ ន្ទឱំយផយើងមិនសូវយល់ផសចកតីោងំប្រសុងវដ្លបុរាបុរសានចារកឹមក៕   
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រូបផលេ៤៖ ប្រកោស តិត្សិលាចារកឹប្រាសាទកផំ ើម ( តិត្ផោយ៖ ក ំវណ្ណា រ៉ា ) 


