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សិលាចារកឹប្រាសាទរបងរមាស ខេត្តកពំង់ធ ំK.153 
ប្រាសាទរបងរមាស មានទីតងំសថិត្ខៅកនុងត្បំន់ប្រាសាទសបូំរព្ប្រពគុក ដែលសថិត្ខៅខាងខ ើង

ប្រកុមប្រាសាទសខំាន់ៗទងំបី កនុងភូមិអូរប្រគូដក ឃុសំបូំរ ប្រសុកប្រាសាទសបូំរ ខេត្តកពំង់ធ។ំ ខៅកនុង
ប្រកុមប្រាសាទរបងរមាសទងំមូល មានប្រាសាទសរុបចនួំន៩ តួ្ប៉ាម ខ ើយខគរកខឃើញសិលាចារកឹ
សរុបចនួំន ៤ ផ្ទ ងំ មានសិលាចារកឹ K.150, K.152, K.153 និង K.816។ កនុងចខំណ្ណម សិលាចារកឹ
ទងំ៤ ផ្ទ ងំខនេះ សិលាចារកឹ K.153 ខៅមានលកខណៈលអប្របខសើរជាងខគ និងមានចារកឹកាលបរខិចេទ
ឱ្យែឹងថា ប្រាសាទរបងរមាស សាងសង់ខ ើងខៅគ.ស.១០០០ ខែើមរ ជកាលប្រពេះាទសូរយវរ មន័ទី១ 
ខោល គឺខៅខពលដែលប្រទង់មិនទនា់នខ ើងខសាយរ យផ្លូវការខៅរ ធានីអងគរ។  

សិលាចារកឹប្រាសាទរបងរមាស K.153 ចារកឹខៅខលើខមទា រប្រាសាទ តួ្ប៉ាម K.4 (រូបខលេ១-២) 
ដែលចារកឹជាភាសាដេមរ មានចនួំន២៩ បន្ទទ ត្់ កនុងមហាសករ ឆ្ន ៩ំ២២ ប្រត្វូនឹងប្រគឹសតសករ ឆ្ន ំ
១០០០ ប៉ាុដនតខៅកនុងខសៀវខៅរបស់ខលាក  សក សឺខែស ខលាកយល់ថាកាលបរខិចេទរបស់សិលាចារកឹ 
គឺខៅមហាសករ ឆ្ន ៩ំ២៣ ប្រត្ូវនឹងគ.ស.១០០១។១ សពាព្ងៃ សិលាចារកឹខនេះខគយកខៅរកាទុក
ខៅសារមនទីរខេត្តកពំងធ់។ំ ចខំោេះអត្ថនយ័ និងេលឹមសាររបស់ោកយចារកឹខនេះគឺ៖ 

បន្ទទ ត្ទី់ ១-២ ខរៀបរបថ់ា ខៅកនុងឆ្ន ៩ំ២២ ព្នមហាសករ  ប្រពេះកប្រមខត្ងអញ ប្រសីខសាខម
សារបណឌិ ត្ ខៅឯប្រសុកខលលកខ ើងសុខរង មានសទា ប្រ េះថាល ានមកសាថ បន្ទប្រាសាទសប្រមាបត់្មកល់
បែមិាសិវលិងគ ខ ើយប្រពមទងំានថាា យនូវភសតុភារែធីលី ភូមកិរ និងេ្ុបំខប្រមើជាខប្រចើនន្ទក់ថាា យ
សប្រមាប់ជាប្របខោ នែ៍ល់ប្រាសាទ។ 

 បន្ទទ ត្ទី់ ៣-៦ និោយពីែីមួយកដនលង និងប្រពំប្របទល់ែីដែលជាប្រពេះរ អខំណ្ណយែ៏ព្ងលថាល
របស់ប្រពេះាទសូយ្យវម្ម។ 

 បន្ទទ ត្ទី់ ៧-១០ និោយពីែីខៅខាងលិចប្រពេះអាប្រសមដែល លបបូ ជាប្របធានប្រសុក និងលប 
ខលស ជាត្ប្រមួត្ និងជាប្របធានប្រពេះអាប្រសម ានឲ្យសងជាប្រទពយ ដែលានេចីបុលខោយគុណមួយ
ជាខទាែងខៅខពលសងវញិ។ 

 បន្ទទ ត្ទី់ ១០-១១ និោយពី លបចិត្ ជាត្ប្រមួត្ និងលបបពិប្រត្ ជាត្ប្រមតួ្, លបបូ ជាប្របធាន
ប្រសុក ានឲ្យសងប្រកបីដែលានេចីបុល ខោយគុណនឹងពីរ។ 

បន្ទទ ត្ទី់ ១២-១៨ ខរៀបរបអ់ពីំែង្វា យជាេ្ុបំខប្រមើ បុរស និងន្ទរ ីនិងកូនខកមង ។ 
បន្ទទ ត្ទី់ ១៩ -២០ និោយពីត្ង្វា យសប្រមាប់បូជាប្រពេះសិវលិងគ។ 

         បន្ទទ ត្ទី់ ២១-២២ និោយពីប្រកុមប្រគសួារដែលអនកអភិាលរកាប្រាសាទ។ 

 
១ Coedès 1953: 194. 
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បន្ទទ ត្ទី់ ២២-២៤ និោយពីែីដប្រសខៅបខំហាករបស់ប្រពេះគដមតងអញប្រសីសិខទាសារបណឌិ ត្ 
ដែលគាត្ា់នទិញ និងថាា យចខំោេះប្រពេះលិងគ។ 

បន្ទទ ត្ទី់ ២៤-២៧ និោយពីផ្លដែលទទួលានពីការដងរកាអភាិល និងទុកខខទស
ចខំោេះបុគគលណ្ណដែលានបផំ្លចិបផំ្ល ញ ខោយនឹងប្រត្ូវធាល កខ់ៅកាន់នរក មាននរក៣២ អវចិី
មហានរក និងមហាសង្វា រនរក ។ 
 

អត្ថបទពាក្យចារកឹ្ 
១.  ៩២២ឝកនុព្រះកព្រតេង៑អញ៑ព្ឝីតោតរឝវរបណ្ឌិ េព្រុក៑តលោ ក៑តេ 
២.   ង៑រុតរង៑ោា បនាព្រះកព្រតេង៑អញ៑ឝិវលិងគេវនភរូាករនុខ្ុ ុំេត ះហ 
៣.  តនះភរូិតោតេឝវរេិទារព៑្រះករុណាព្បោទ៑េធលីូព្រះបាទកព្រតេង៑អញ៑ 
៤.  ព្ឝីរយ្ូ៌យររ្មតទរេិរុំង៑ឝិលាតោលេេិរទិិក៑េបាវ ននេេិទិឝេបាវ ននេិបវូ ្វ េ 
៥.   ប៑រតទាគ ទាេិទកឞណិ្េ ប៑ព្េលង៑កទរវ៑តោយ៑៌បឝចិរេ ប៑ផ្ោុ េ 
៦.  ព្បរប៑នុភរូិព្រះកទរវតោយ៑៌ឧេតរេ ប៑ព្េលង៑ររតុរយ៌បរត៑ោយ៑៌ 
៧.  បឝចិរព្រះអាព្ឝរេិលប៑បពូ្បធានព្រុក៑លប៑តលរ៑េម្ររវច៑បាទរ ូ
៨.  លព្វះអាព្ឝរឱយ៌តោន ង៑ព្ទវយេត ះហតនះហ៑មាន៑បុល៑កទាហមាវ យ៌យ 
៩.  ងននេយង៑៤លិង៑១០លិង៑៥េុណ្វយរវ៑ងិតលង៑ឝិរមាវ យ៌យេុណ្វយរច៑នោយក៑ឆ្លោយ 
១០.  ក៑តៅ២េុណ្តៅ៤ភរូិេិឰឝានព្វះអាព្ឝរេិលប៑ចិេ៑េម្ររវច៑នុលប៑ប 
១១.  វពិ្េេម្ររវច៑នុលប៑បពូ្បធានព្រុក៑ឱយ៑៌តោន ង៑ព្កបិេិបុល៑េុណ្វយររី៑ 
១២.  រាិរ រីតគគ េ៑ រីអរឬេ រីកតនោ តេកន្វេ៑ កវន៑តេកន្េ៑ រីកញ្ជុ  រីកតនាា ក៑ 
១៣.  រិរវរតិ រិកព្នរុ តេកន៑ហយង៑ តេវេី តេចារប កវន៑តេចារប តេកុំបិេ៑ តេកុំ  
១៤.  តព្ៅ តេកព្នប៑ តេកុំ តវ រីអុំតបន៑ កវន៑តេកុំបិេ៑ តេកនរ ូតេកន៑ឥន៑ កវន៑តេ 
១៥.  កន៑ឥន៑ តេកនធន៑ រីព្វហម តេតក េប៑ រីកតនោុំ តេម្រកវច៑ តេកតន្រ៑  តេភព្ទ រី  
១៦. ត ង៑ តេនា យ៌ណ្ តេលុំលង៑ កវន៑តេលុំលង៑ តេកតន្រ៑ កវន៑តេកតន្រ៑ តេតឆ្ល េ តេ 
១៧.  តវទ៑ រីកនហរ៑ រីកុំ វេិ៑ រីតកេ តេតកោុំ តេអាន យ៑៌ តេកនរ កវន៑តេកនរ 
១៨.  តេកញ្ជូ  រីកញ្ជុ ន៑ តេកតន្ង៑ តេភព្ទ តេកុំបិេ៑ កវន៑តេកុំបិេ តេកតនតុំ តនះ 
១៩. េិត ះហកលបនា // យ៌េ្លិះ២ចុះឝាលាព្បេិទិនេអនកត បុត ហិេរតកេ លិះ២រ 
២០.  បបតចច េរវ េ អនកត  រុខយ ឱយ៑៌ តព្រ និវនធ តេង៑ ២ ព្បេិបកឞ អាយ៌េត ព្វះ កព្រ 
២១.  តេង៑អញ៑ឝិវលិងគេកុលេណ្េបរបិាលនវ វុំអាច៑េិអាយ៌េតេអធាបក៑េ កុ 
២២.  លបេិេអនក៑េរញ្ជក៑េអាយ៌េតព្វះ អាព្ឝរតព្របុំតោក៑េិព្វះកព្រតេង៑អញ៑ 
២៣.  ព្ឝីរិតទធឝវរបណិ្្េ ទុញ៑ នុ ព្បាក៑ លិង ៥ ចាុំ ចុំនាុំ េ ព្វះ កព្រតេង៑អញ៑ ឝិវ 
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២៤.  លិងគទកឞណិ្រតកេរម្រង េ នតតេ១រ ីអនកេវតទ្ធយ៌ធរ្ម តនះមានផ្លអធ្ោេ 
២៥.  រេីបុំបាេ៑ធរ្មតនះនុកលបនាេត ះហឥហតលាក កព្រតេ [ ង៑ តផ្្ តព្រុំ ] 
២៦.  ឱយ៌ទន្េវ វ ុំមាវ យ៑៌ព្បររេេិបរតលាក រាិេេនរកេទាវ ព្េិឝេទុំតនព្ប 
២៧.  អវចិីយ៌តៅ // លវះរោរកហ រតវលាអនក ....ក តទ េ.....ក តនាះ 
២៨.  ហតលង៑អនកតនាះេិនាេងេយង៑ បលូ្វ បរ.............េ .....នន 
២៩.  តកោង៑ហយេ .......ង នរកតនាះហ ..........................ននតកោង៑ហយេ  
 

បំណក្ប្រប 
(១-២). ឆ្ន ៩ំ២២ ព្នមហាសករ  ប្រពេះកប្រមខត្ងអញប្រសីខសាខមសារបណឌិ ត្ខៅប្រសុកខលលក

ខ ើងសុខរង ានសាថ បន្ទប្រាសាទត្មកល់សិវលិងគថាា យែីធលី ភូមកិរ និងេ្ុបំខប្រមើទងំអមាលខនេះ។ 
(៣-៦). ែីខភាខគសារ ដែលានទទួលអពីំប្រពេះរ ទនរបស់ប្រពេះករុណ្ណប្រពេះាទប្រសីសូយ្យ 

វម្មខទវ ដែលមានសងសិ់លាខគាល រឯីទឹកទងំ ៤ មានប្រគប់ ៤ ទិស ពីទិសខាងខកើត្ែរបែល់មខទគ
ទ ខាងត្បូងែរបែល់ប្រត្ោងំកទមព ខាងលិចែរបែល់ផ្លូវខៅប្របសពានឹងែីប្រពេះកទមព ខាងខ ើងែរប
ែល់ប្រត្ោងំសសតុរចារ។ 

(៧-១០). ខាងលិចប្រពេះអាប្រសម លបបូ ប្រត្ូវជាប្របធានប្រសុក លបខលស ជាត្ប្រមួត្និងជា
ប្របធានប្រពេះអាប្រសម ឲ្យសងជាប្រទពយ ដែលានេចីបុលទងំអមាលខនេះ មាន េទេះ ១ ទមៃន់ ៤  យង 
១០ លិង ៥ លិង គុណនឹងពីរខពលសងវញិ ខលងសិរ ១ គុណពីរ  សខមលៀកបោំក់សប្រមាប់ខសលៀក ២ 
សប្រមាប់ គុណ ២ ប្រត្ូវជា ៤ សប្រមាប់។ 

(១០-១១).  ែីខៅឯភាគឦសានអាប្រសមដែល លបចិត្ ជាត្ប្រមតួ្ និងលបបពិប្រត្ ជាត្ប្រមតួ្, 
លប បូ ប្របធានប្រសុក ានឲ្យសងប្រកបីដែលានេចីបុលខោយគុណនឹងពីរ។ 

(១២-១៨).  េ្ុបំខប្រមើ បុរស (សី)  និងេ្ុបំខប្រមើ ន្ទរ ី (ព្ត្) មាន ៖សីសថិរ សីខថាគ ត្ សីអមឬត្ សី       
កខនា ព្ត្កនទាត្និងកូន សីកញ្ជុ  សីកខន្ទថ ក សិសាសតិ សិកនប្រសូ ព្ត្កន យង ព្ត្វ ី ព្ត្ចាមបនិងកូន 
ព្ត្កបំតិ្ ព្ត្កខំប្រៅ ព្ត្កប្រនប ព្ត្កពំ្វ សីអខំបននិងកូន ព្ត្កបំតិ្ ព្ត្កនសូ ព្ត្កនឥននិងកូន ព្ត្កនឥន 
ព្ត្កនាន សីប្រវ ម ព្ត្ខងកប សីកខនាំ ព្ត្ក្រកាច ព្ត្កខនទស  ព្ត្ភប្រទ សីខរង ព្ត្ន្ទរយណ  ព្ត្លលំងនិង
កូន ព្ត្កខនទសនិងកូន ព្ត្ខកក ព្ត្ខវទ សីកនាស សីកវំតិ្ សីខងៃ ព្ត្ខងល ំព្ត្អាន យ ព្ត្កនសនិងកូន ព្ត្កញ្ជូ  
សីកញ្ជុ ន ព្ត្កខនទង ព្ត្ភប្រទ ព្ត្កបំិត្និងកូន ព្ត្កខនត។ំ  



អត្ថបទ៖ សិលាចារកឹប្រាសាទរបងរមាស ខេត្តកពំង់ធ ំK.153                               
 

អត្ថបទខោយ៖ ក ំវណ្ណា រ៉ា   

(១៩-២០).  ខនេះជាត្ង្វា យសប្រមាបជ់ាខប្រគឿងបូជាយញ្ញ ២ លិេះ ខៅសាលជាប្របចាពំ្ងៃ។ 
ចខំោេះអនកដែលបុខរ ិត្ ថាា យអងករ ២លិេះ ជាខរៀងរល់ឆ្ន ។ំ ចខំោេះ អនករ ការថាា យដប្រសនិវនា ២
ខ ើង ខាងខេនើត្ និងខាងរខន្ទច ប្រត្ូវខៅខប្រកាមការប្រគប់ប្រគងរបស់ប្រពេះកប្រមសិវលិងគ។ 

(២១-២២). សប្រមាប់ប្រកុមប្រគួសារដែលខៅដងរកាទីខនេះ ពំុសថិត្ខៅខប្រកាមអធាបកខន្ទេះខទ 
(ប្រគ ូ  អាចាយ្យប្របចាកំារ), កុលបត្ ិ(អនកប្របមុេប្រគសួារ)  អនកសញ្ជក (អនកខៅ និំត្) ខ ើយ ដត្ប្រត្ូវ
ខៅខប្រកាមចណុំេះឲ្យប្រពេះអាប្រសម។ 

(២២-២៤).  ដប្រសខៅបខំហាក ដែលប្រពេះគដមតងអញប្រសីសិខទាសារបណឌិ ត្ទិញ និងប្រាក់៥ 
លិង សប្រមាបបូ់ជាចខំោេះសិវលិងគថាា យអងក១ខ កនុងព្ងៃសក្រង្វក ន ។  

(២៤-២៧). រអីនកដែលាន ួយខលើកសទួយអភាិលធម្ខនេះ នឹងទទួលផ្លោក់កណ្ណត ល។ 
រឯីអនកដែលបាំត្់ធម ្ និងខប្រគឿងត្ង្វា យបូជាខនេះ ខបើខៅកនុងខលាកខនេះនឹងប្រត្ូវកប្រមខត្ងព្ផ្ទខប្រកាម 
(ប្រពេះរជា) នឹងប្រត្ូវទទួលទណឌ កមមខប្រចើនប្របខភទ។ ខបើខៅបរខលាក នឹងធាល ក់ខៅនរក៣២ជាន់ ចាប់
ពីអវចិីមហានរក រ ូត្ែល់មហាសង្វា រនរក។ 

(២៧-២៩). ខវលា អនក ....ែព្ទ ..... ខន្ទេះ  អនកខន្ទេះគ ឺខៅខពលែណតឹ ងសួរ តងំពីខែើមែល់ចប ់
.........ដងលង  យត្ ....... នរក ខន្ទេះ ........ ដងលងប្រាប់។ 

 
ឯកសារខោង 

Coedès, G. 

1953, Inscription du Cambodge, Vol VI, Hanoi. 
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