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សិលាចារកឹប្រាសាទប្រសីប្ររប់ល័កខណ ខេត្តកពំង់ធ ំK.151 
ប្រកុមប្រាសាទប្រសីប្ររប់ល័កខណ មានទីតងំសថិត្ខៅកនុងត្បំន់ប្រាសាទសបូំរព្ប្រពរុក ដែលសថិត្

ខៅដកែរប្រកុមប្រាសាទរបងរមាស និងសថិត្ខៅខាងខ ើងប្រកុមប្រាសាទសខំាន់ៗទងំបី កនុងភូមិអូរប្ររូដក 
ឃុសំបូំរ ប្រសុកប្រាសាទសបូំរ ខេត្តកពំង់ធ។ំ ខៅកនុងប្រកុមប្រាសាទប្រសីប្ររប់ល័កខណទងំមូល មាន
ប្រាសាទសរុបចនួំន ៧ តួ្ប៉ាម ប៉ាុដនតខររកខឃើញសិលាចារកឹខៅកនុងប្រកុមប្រាសាទខនេះចនួំន ១ ផ្ទ ងំ
ប៉ាុខណ្ណា េះ រសិឺលាចារកឹ K.151។ សិលាចារកឹខនេះ ខលាក ហ្សក សឺខែស ធ្លា ប់សិកា  មតងរួចមក
ខហ្ើយខៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៤៣។១  

សិលាចារកឹ K.151 ចារកឹខៅខលើខមទា រយ៉ារបស់ប្រាសាទ តួ្ប៉ាម L.4 ដែលប្រាសាទខនេះ
កសាងខៅស.វ.ទី៧ និងសាងបដនថមខៅកនុងស.វ.ទី១១ ខហ្ើយខបើពិនិត្យខមើលបាង់ រមឺានលកខណៈ
ែូចបាង់ខោរបន់ប្រសន់ព្នមនទីរខពទយកនុងរ ជកាលប្រពេះាទ ័យវរ មន័ទី៧ ែូខចាន េះដែរ (រូបខលេ១-២)។ 
សិលាចារកឹខនេះ ចារកឹខៅរវាងស.វ.ទី៧ ជាភាសាសសំ្រសកឹត្ មានចនួំន ២៤បន្ទទ ត្់ ខសមើនឹង ១២ គាថា 
ដែល ៦ បន្ទទ ត្ែ់បូំងខៅរកាភាពខែើមានលអ ប៉ាុដនតដននកជាខប្រចើនខទៀត្មានការេូចខាត្ប្រទង់ប្រទយ
ព្នអកសរ ជាពិខសស រឺខៅបន្ទទ ត្់ខាងចុង។ ចដំណកខៅដននកកណ្ណត លខរអាចខៅខមើលខឃើញអកសរ
ទងំប្រសុង។ សពាព្ងៃ សិលាចារកឹខនេះ រកាទុកខៅទីតងំខែើម។  

ជាសខងខបមកសិលាចារកឹខនេះ ខរៀបរប់អពីំមស្រនតីមាន កខ់ ម្ េះ “នរសិងហរុបត” ជាខសតចប្រតញ់ឬ
មស្រនតីជានេ់ពស់ខៅប្រកុងឥស្រនទបុរ ខហ្ើយមស្រនតីរូបខនេះធ្លា បប់ខប្រមើខសតចបីអងគរឺ រ ជកាលប្រពេះាទភវវរ មន័ទី១ 
ប្រពេះាទមខហ្ស្រនទវរ មន័ និងប្រពេះាទឦសានវរ មន័ទី១។ ខៅខៅមោសករ ឆ្ន ៥ំ២០ ប្រត្ូវនឹងរ.ស.ឆ្ន ៥ំ៩៨ 
នរសិងហរុបត្ត ានកសាងបែមិាប្រពេះវសិណុមួយអងគប្រពេះន្ទម “ប្ររីកបលិវាសុខទវ” ត្មកល់ខៅប្រាសាទ។ 
ខប្រកាយមក ខលាកានានបខងកើត្ប្រកុងមួយ ឬពីរខៅខាងត្ែូងប្រាសាទដែលោក់ខ ម្ េះប្រកុងខន្ទេះថា 
“ប្ររីកបលិ” ដែលមានទងំែីភូមិ ែីដប្រស និងអនកបខប្រមើខៅទីខន្ទេះ  ខហ្ើយខៅខាងខកើត្ប្រាសាទ មាន
អូរឬប្របឡាយ សទឹង និងខាងខ ើងមាននាូវធខំ ម្ េះថា “ត្បំន់ព្ប្រពកណ្ណត ល”។  

អត្ថបទពាក្យចារកឹ្ 
I. (១)  ឝ្រីកៅស្ដុភស្ថិរវភិឞូណចារុវក្ឞា វឞិណុ រជ៑្ជយត្យអមរក្ឞឬត្យស្មាបនីយះ 

(២)  កោ នតូ្កោទិត្ទិវាក្ឞរមណឌ លាភ ចឝ្ក្ឞឝ្បហាររមិតាខិលទានកវន្ទនរះ// 
II. (៣)  ឝ្រីភវវមាមា ក្ឞឞតិ្ិបះ   កក្ឞាណីន្ទនររ៑ឝ្រីមកេន្ទនរវមាមា  ច 

(៤)  ឝ្ាកឝ្តាស៑្ ត្កោរ ៑មាកតា យស៑្ សាមនតនឬបាឝ្រណីរ ៑ឯក្ឞះ// 

 
១

 Coedès 1953: 5. 
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III. (៥ )  ឝ្រីឝានវមមានឬបក្ឞលបមេីរុេស្យ ស្វាមនយបាថមិវលតត្ក្ឞស្មាឝ្រយស្យ 
(៦ )  អាសី្ទ៑ យរ៑  + កុ្ឞសុ្មវាសិ្ត្ទិង្ាុខស្យយរ៑ ចយមយសាត្ ្ឬត្វភិផូលស្យ ភឬត្យះ// 

IV. (៧ )  ត្ទីយសាមនតនកររវរាណាម៑  អកឝ្រស្ររ៑ កៅយមយនយឝ្រីោ យះ 
(៨ )  និវ មាជ្ោបត្ វ្ អបិ ...   និរត្ភក្ឞដា ក្ឞឬត្កវទិោញ៑ ច// 

V. (៩ )  វង្ឝឝ្ក្ឞកមណាបិᴗបត្ ...   យ x ឝ្បាបតវាន៑ ឥន្ទនរបុកររវរត្វម៑ 
(១០ )  អា ...ក្ឞទ ( វ្ )្ិឞឋបុករ វរិាជ្យម៑  អនុឝ្រហាទ៑ ឥន្ទនរស្មស្យ ភត្មុះ// 

VI. (១១ )  --ᴗ-ᴗᴗᴗ-ᴗ ក្ឞឬត្ជ្ញាវាទ៑   វណីរររីាមនសា ស្ត្ត្ំ ឝ្កិ្ឞោភិះ 
)១២(   យស្យ ᴗ-ᴗᴗᴗ- ស្យ េិកតាទយស្យ --ក្ឞឬត្ជ្ញ ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗ តស្ត្ិ// 

VII. (១៣ )  ខាត្ស្ ស្ ោមាា  នរសិ្ង្ហរុកបាដ  រុវាមឝ្រិត្ស៑្ ឝ្រីភវវមមារាកជ្យ 
(១៤ )  --ᴗ-នឝ្បត្ិមាម៑ មុរាកររ ៑   ឥមា ំឝ្បត្ិឞ្ថថ បិត្វាន---//   

VIII. (១៥ )  ឝ្រីក្ឞបិលវាសុ្កទវះ   ខទវិរររកាវកៅ ស្ថិកតា យម៑ ឥេ 
(១៦ )  (ករា )េិណាំ ឝ្សី្លករា   តវឝាខសិ្តាេនិ ត្ឬត្ីកយ// 

IX. (១៧ )  ត្ស្យ ទក្ឞឞណិកតា មុឞាិន៑  ឝ្បកទរ ស្នតិ សាវកៅ 
(១៨ )  ស្កក្ឞឞឝ្ត្ឝ្ាមទាសា យស៑្  ត្ត្រ៑ ឝ្រីក្ឞបិលាវ ហយះ// 

X. (១៩ )  ឝ្បាចាម៑ អា ខាត្នទាះ ឝ្បារ៑ ទក្ឞឞណិស្ាន៑ តុ្ សិ្នធុត្ះ 
 (២០ )  អរណយកក្ឞឞ ឝ្ត្មធ្យាខាទ៑  ឧត្តរស្ាំ បថះ ប .ក ះ // 
XI. (២១ )  ឦរទិរយ អាតាា ខាតាទ៑ អា  ត្តាកាទ អរាិទិរយ អបិ 

(២២ )  សិ្កោធ ស៑្ ស្មារ៑ ច តនរ ឬត្ាន  ត្តាកាទ៑ វាយុទិរយ អបិ// 
XII. (២៣)   ត្--្ុ ទក្ឞឞណិត្ស៑្ សិ្កោធ រ ៑  វ វនរិោម៑ ឧត្តករ បុរម៑ 

)២៤( ឧត្តរារ៑ កចាត្តករ សិ្កោធ ស៑្  កសា នយ .ស្បុរ ំវយធាត្៑ // 
 

បំណក្ប្រប 
(ខសាា កទី១)៖  យ័ មនេះជារបស់ប្រពេះវសិណុ   ប្រទង់ប្របកបខៅខោយខប្ររឿងអាភរណៈែ៏លអវចិបិ្រត្     

ខៅសតុភ មាន ីវតិ្អមត្ៈ ខោយប្រទង់ានប្របោរបងនូ់វខសតច ទនវៈ(ទនខវស្រនទេះ)  កង់ ខោលរឺចប្រក
របស់ប្រទង់ មានពនាឺរសមីដចងចាងំ ខប្របៀបប្របែូចនឹងពនាឺដចងចាងំរបស់ប្រពេះអាទិត្យ។ 

(ខសាា កទី២)៖ ប្រពេះាទប្រសីភវវម្មន ៑ ប្រពេះាទមខហ្ស្រនទវម្មន៑ ប្រទង់ជាខសតចអធរិ  ខលើខសតច
សាមនតរែដនងន្ទន្ទ កសប្រត្ទងំ២ (ប្រពេះាទប្រសីភវវម្មន៑ ប្រពេះាទមខហ្ស្រនទវម្មន)៑ ប្រពេះអងគជាបងបអូន 
ប្របុសនឹងគាន ។ 
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(ខសាា កទី៣)៖ មស្រនតីមាន ក់ខោលថា ប្រពេះាទប្រសីឦសានវម្ន៑ ប្រទងម់ានខត្ ៈារមីខប្របៀបែូច
ជាខែើមកលែប្រពឹកដែលែុេះខៅខលើដននែី ខហ្ើយឲ្យនលែ៏ប្រត្ជាកប់្រត្ ុ ំ ប្រទងជ់ាខសតចអធិរ  ប្រទង់
ដត្ងដត្ប្របកបខោយសីលធម្ រុណធមជ្ានិចច។  

(ខសាា កទី៤)៖ (ប្រពេះាទប្រសីឦសានវម្មន៑) ប្រទងទ់ទួលាន យ័ មនេះ ែម៏ានសិរយីសប្របខសើរ
ឧត្តមែ៏ព្ងាថាា  ព្នពួកខសតចសាមនតរែឋ ខោយអណំ្ណចព្នប្រាជាា ញាណភកតីនិងការខគារព។ 

(ខសាា កទី៥)៖ ក៏សូមែ ី....ខោយការបនតតមរ សនតត្ិវងស ...គាត្់ជាអធិបត្ី (ខសតច) កនុងប្រកុង
ឥស្រនទបុរ ជាកសប្រត្ប្របកបខោយ រុណធម្ ខាា ងំពូដក ខលើរ សប្រត្ូវនងន្ទន្ទ ប្រទង់ខប្របៀបាននឹងប្រពេះ
ឥស្រនទជាខសតចព្នខទព។ 

(ខសាា កទី៦)៖ ខោយការែឹងរុណ ......ោកយសមត ី សកមមភាព និងកិចចការប្របកបខោយ
ប្របខោ ន៍ ការែងឹរុណ(កឫត្ ា) .....ទទួលសាគ ល់។ 

(ខសាា កទី៧)៖ មានមស្រនតីមាន ក់មានន្ទមថា  នរសិងហរុបតជាប្រពេះញាត្ិវងស របស់ប្រពេះាទប្រសីភវ
វម្ន៑ គាត្ា់នសាងខទវរូប(ប្របត្ិមា) ...ជាសប្រត្ូវជាមួយ មុរ...ត្មកល់ទុកខៅទីខនេះ។ 

(ខសាា កទី៨)៖ រខីទពន្ទមថា ប្រសីកបលិវាសុខទវៈ (ប្រសីកបលិវាសុខទព) ានសាថ បន្ទខ ើង 
កនុងឆ្ន ពំ្នស.ក. កណំត្់ខោយ ររ=ប្រពួញសរ=៥ ទាិ=២ េ=០=៥២០ស.ក. ប្រពេះចនទខសាយឫកស ខរហិ្
ណិឫកស ជាស្រសតីលរន(សថិត្ខៅនភាល័យ) វារៈទី៣ ព្នសិត្(ខេនើត្,ភាឺ) ដេវសិាេ។ 

(ខសាា កទី៩)៖ ខៅខាងត្ែូង ប្របខទស(ត្បំន,់បុរ)ី មានខ ម្ េះថាប្រសីកបិលាវ ហយេះ កនុងរ បុរ ី
ខន្ទេះ បរបូិណ្ខោយេាុបំខប្រមើ ភូមិ និរមន៍ និងែីដប្រសចមាក រ។ 

(ខសាា កទី១០)៖ ខៅខាងទិសបូព្ រហូ្ត្ែល់មាត្់ទឹក (សទឹង) ខាងត្ែូងរហូ្ត្ែល់សិនធុ  (ប្រសេះ ឬ
កសិនធុ) ខាងខ ើងរហូ្ត្ែល់នាូវ ខៅថា អរណយមធា(ព្ប្រពកណ្ណត ល) ខកេប្រត្មធា (ដប្រសកណ្ណត ល)។ 

(ខសាា កទី១១)៖ ប្រពំប្របទល់ដែនសីមាែ(ីសីមា) ខាងទិសឦសាន មានារយណ៍ ខាងដប៉ាក     
អាខរនយ៍មាន សិនធុ  (កសិនធុទឹក ឬប្រសេះទឹក), ខាងនិរត្ី មាន ត្ោក(ារយណ៍,ថាា ងទឹក) ខាងទិស
ោយពយ មានត្ោក(ប្រត្ោងំឬបងឹធំៗ )នងដែរ។  

(ខសាា កទី១២)៖ ខៅកនុងបុរខីនេះ ខោលរ ឺខៅខាងត្ែូងនិងខាងខ ើងមាន សិនធុ  (កសិនធុទឹក ឬ
ប្រសេះទឹក) .....ានសាងនិរមនមួ៍យខៅខាងខ ើងសិនធុ (កសិនធុទឹក ឬប្រសេះទឹក)និងមានបុរមួយខទៀត្។ 

ពន្យលព់ាក្យ 
អកសរកាត្៖់ 
  ន. = ន្ទម  កិ. = កិរោិស័ពទ  ឋ.ន.ន. = ឋារនតរន្ទម  
  ន.ន. = នរន្ទម  ស.ំ = សសំ្រសកឹត្    រុ.ក.ិ = រុណកិរោិ 



អត្ថបទ៖ សិលាចារកឹប្រាសាទប្រសីប្ររប់ល័កខណ ខេត្តកពំង់ធ ំK.151                        

អត្ថបទខោយ៖ ក ំវណ្ណា រ៉ា   

  រុ. = រុណន្ទម  ស.ន. = សាថ នន្ទម 
 -ប្ររីខៅសតុភ = ដប្របថា “សូមមានសិរសួីសតី” ខបើខៅកនុងសិលាចារកឹជាភាសាដេមរខៅសមយ័
អងគរ ខរខប្រចើនសរខសរថា “ប្ររីសុភមសតុ”។  
 -សថិរ = ោកយខនេះខៅខប្របើែល់សពាព្ងៃ ដត្សរខសរថា “សថិត្ខសថរ” មានន័យថា “រង់”។  
 -វភូិឞណ = “ប្របោប់តុ្បដត្ងកាយឲ្យសាអ ត្”។  
 -ចារុវកា = “ដែលខោលថាសាអ ត្”។  

-វឞិណុ រ ៑(ន.)= “ប្រពេះវសិណុ”។  
- ជយត្យ (រុ.)= “ ័យ មនេះ”, “ឈ្នេះ”។  
-អមរ (ន.)= “ខទវត”។   
-កឫត្យ (ក.ិ) = “ខធាើ”។  
-សមាបនីយេះ (រុ.) = “រួមគាន , បញ្ចូ លគាន ”។ 

 -ខោ = “អនកណ្ណ, ឯណ្ណ”។  
 -ទិវាករ (ន.) =”ប្រពេះអាទិត្យ, ព្ងៃ, ពនាឺ”។  
 -មណឌ លាភ (ន.)= "មណឌ ល”។ 
 -ចប្រក (ន.) = “ចប្រក”, អាវុធមានសណ្ណឋ នរងមូល។ 
 -ប្របោរ (ក.ិ) = “វាយប្របោរ”។  
 -រមតិេិល = ប្រត្ូវបដំបកជា “សមតិ្” + “អេិល” ដប្របថា “ែបំង”។ 
 -ទនខវស្រនទេះ = ខ ម្ េះតួ្អងគមួយកនុងខទវកថាប្រពហ្មញ្ញសាសន្ទ។  
 -ប្ររភីវវម្ាម  (ន.ន.)= ប្រពេះន្ទមប្រពេះមោកសប្រត្ែបូំងខរខៅសមយ័ខចនឡា ដែលខសាយរ យ
ខៅឆ្ន  ំ៥៩៨ ែល់ ៦០៦ ខហ្ើយសពាព្ងៃខយើងខប្រចើនសរខសរថា “ប្រពេះាទភវវរ មន័ទី១”។  
 -កេតី្បិេះ (រុ.)= “ដែលអងអ់ាច, ខាា ងំពូដក, កាា ោន”។ 
 -ខកាណីស្រនទរ៑ = ប្រត្ូវបដំបកជា ខកាណ + ឥស្រនទរ ៑មានន័យថា “ខសតចែ៏ខ្នើម, អធិរ ”។ 
 -ប្ររមីខហ្ស្រនទវម្ាម  (ន.ន.) = ប្រពេះន្ទមប្រពេះមោកសប្រត្ទីពីរខៅសមយ័ខចនឡា ដែលខសាយ
រ យខៅឆ្ន  ំ៦០៧ ែល់ ៦១៦ ខហ្ើយសពាព្ងៃខយើងខប្រចើនសរខសរថា “ប្រពេះាទមខហ្ស្រនទវរ មន័”។ 
 -ប្រភាខប្រតស៑ (ន.)= “បងបអូនប្របុស”។  

-ត្ខោរ ៑= “ទងំពីរ”។   
-មមខត = “ដែល, ឬ, រ”ី។   
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-យស៑ = “អងគណ្ណ, អនកណ្ណ”។  
-សាមនត = “សាមនតរែឋ”។ 
-នឫាប្ររណីរ ៑= ប្រត្ូវបដំបកជា នឬប + អប្ររណីរ។៑ នឬប ដប្របថា “ខសតច”, “អប្ររណីរ”៑ ដប្របថា “ជា
ធ”ំ ។ 
-ឯកេះ = ោកយខនេះខៅខប្របើែល់សពាព្ងៃ មានន័យថា “ដត្មួយ”។  

 -ប្ររឝីានវម្ម (ន.ន.)= ប្រពេះន្ទមប្រពេះមោកសប្រត្ទីបខីៅសម័យខចនឡា ដែលខសាយរ យខៅ
ឆ្ន  ំ៦១៦ ែល់ ៦៣៧ ខហ្ើយសពាព្ងៃខយើងខប្រចើនសរខសរថា “ប្រពេះាទឦសានវរ មន័ទី១”។ 

-នឫប (ន.)= “ខសតច”។ 
-កលែ (ន.)= ោកយខនេះខបើខប្របើជាាលីែូចសពាព្ងៃថា “កបែ” មាននយ័ថា “កាលដែល 

តងំខៅយូរអដងាង”។  
-មហី្ (ន.) = “ដននែី”។  
-រុហ្ (ន.)= “ខែើមខឈ្ើ”។  
-សវ្ាា នយ = “ទងំពួង, ទងំឡាយ”។  
-វល = “ពល”, “កមាា ងំ”។  
-សមា = “ខសមើ”។  
-យសយ = “ព្ន, ឯណ្ណ”។ 
-អាសីទ ៑= “មាន”។  
-យរ ៑= “អងគណ្ណ, អនកណ្ណ”។  
-កុសុម (ន.) = “ផ្ក ”។  
-ភឫត្យេះ (ន.) = “មស្រនតី, អនកបខប្រមើ”។  
-ឥស្រនទបុខររារ (ស.ន.) =  ប្រត្ូវបដំបកជា  “ឥស្រនទបុរ” + “ឦរារ”។  ោកយ  “ឥស្រនទបុរ” ខយើងខឃើញ

ខលចខ ើងខៅខសាា កទី៥ ដែលជាការនគុ ខំ ើងអពីំោកយ “ឥស្រនទ + បុរ”។ ោកយ “ឥស្រនទ” មានន័យថា
ដែលជាធ,ំ ជាឥសសរៈ, ជាចមែងខលើសខរ ឬន័យមា៉ាងខទៀត្ថា ជាប្រពេះន្ទមរបស់ខទវតខៅសាថ ន 
ព្ប្រត្  ប្រត្ឹងសសួរ្ ដែលខយើងដត្ងដត្ងខៅថា “ប្រពេះឥស្រនទ” 1។ ោកយ “បុរ” ជាខ ម្ េះត្បំន់នខោាយ 

 
1
 ពុទធសាសនបណឌិ ត្យ ១៩៦៧: ១៧៧៩។  
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រែឋាលមួយកដនាង ដែលជាខរឿយៗខយើងខឃើញមានជាខប្រចើនខៅកនុងសិលាចារកឹតងំពីសមយ័មុន
អងគរមកខមា៉ាេះ។ ោកយខនេះខបើតមនយ័ខែើមពីភាសាសសំ្រសកឹត្មានន័យទូលទូំលាយែូចជា ភូម ិ ប្រកងុ 
ត្បំន ់ ដែលហ្ ុ ៊ុំព័ទធ ុវំញិខោយកដំពង ឬរបង2។ ខៅកនុងសិលាចារកឹសមយ័មុនអងគរ ខយើងខឃើញ
មានោកយថា “បុរ” ប្របដហ្ល៣០កដនាង ដែលត្បំន់េាេះជារ ធ្លនី ឬរែឋឯករ យប្ររបប់្ររងខោយ
អណំ្ណចខសតច និងខៅត្បំន់ខនសងខទៀត្ខរខប្របើោកយ “បុរ” ែូចគាន ដែរ ដត្អាចសខំៅខលើត្បំន់ដែល
ប្ររបប់្ររងខោយមស្រនតីថាន កេ់ពស់មានងារជា “ប្រមតញ ឬ ខខាា ញ” ដែលអាចជាខសតចប្រតញ់ព្នត្បំន់3។ 
ខលាក Michael Vickery ខសនើថាោកយ“បុរ” ទងំអស់មិនដមនសុទធដត្សខំៅខលើទីប្រកងុសខំាន់ ឬត្បំន់
កណ្ណត លរបស់អាណ្ណចប្រកទងំមូលខទ ដត្វាអាចចាប់ខនតើមែបូំងពីត្បំន់ប្រាសាទ ដែលមានដេសប្រស
ឡាយមួយប្ររប់ប្ររងពប្រងកីេាួនកាា យជាប្រកុងឬអាណ្ណចប្រក ែូចខយើងខឃើញខលចខ ើងខៅជាត្បំន់
កណ្ណត លដែលប្ររបប់្ររងខោយខសតចដែលមានែូចជា ខប្រសសថបុរ ភវបុរ ឦសានបុរ និងសមភុបុរ4។ 
ែូខចនេះ ងាកមកវញិោកយថា “ឥស្រនទបុរ” មាននយ័ថាជាប្រកងុរបស់ប្រពេះឥស្រនទ ឬជាប្រកងុមួយដែលធ ំមាន
អណំ្ណចឬអនុភាពខលើសខរ។ ចខំោេះទីតងំរបស់ “ឥស្រនទបុរ” ដែលខយើងខឃើញខៅកនុងសិលាចារកឹ
ខនេះ មានការខលើកខ ើងខនសងគាន ពីសណំ្ណក់អនកប្រា ាធំៗ ែូចជា៖ ខលាក G. Cœdés ខសនើថា ឥស្រនទបុរ 
មានអណំ្ណចសថិត្ខៅភារខាងខកើត្ មដុ ខំេត្តត្ែូងឃមុ បំចចុបែនន5។ ចដំណក ខលាក Vickery ានខសនើថា 
ឥស្រនទបុរ ខៅកនុងសិលាចារកឹខនេះ ប្របដហ្លខៅប្រកុងមួយដែលទនំងសថិត្ខៅត្បំន់ណ្ណមួយកនុងខេត្ត
កពំង់ធំ6។ ចដំណក ោកយថា “ឦរារ” រឺសខំៅខលើប្រពេះន្ទមប្រពេះឥសូរ ដែលជាអាទិខទពកពូំលកនុង
សាសន្ទប្រោហ្មណ៍ ដត្ដេមរយកមកខប្របើរឺចង់សមាគ ល់ថាជា “ខសតច”។  ខៅសម័យមុនអងគរ   ោកយ
ដែលមានន័យខសមើនឹងខសតចមានែូចជា  “សតច”,  “ប្រវេះកប្រមតងអញ”, “ឥស” ។ល។ ែូខចនេះ ខបើោកយ 
ទងំអស់ខនេះនគុ បំញ្ចូ លគាន ជា “ឥស្រនទបុខររារ” រមឺាននយ័ថា “ខសតចព្នឥស្រនទបុរ”។  
 -កឫត្ ា (ន.) = “ការែឹងរុណ”។  
 -ព្សត្ ិ(ន.) = “ទទួលសាគ ល់”។ 

-នរសិងហរុខាត  (ន.ន.) = ជាខ ម្ េះមស្រនតីមាន ក់ជាប់ដេសប្រសឡាយខាងប្រពេះាទភវ 
វរ មន័ទី១ ខហ្ើយជាអនកែកឹន្ទខំៅប្រកុងឥស្រនទបុរ។ 

 
2 Saveros Pou 1989:315. 
3
 Chhum Menghong 2013: 1.  

4
 Vickery 1998: 327.  

5 
Cœdès 1943: 5. 

6 
Vickery 2001-2002: 70. 
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-ប្ររកីបលិវាសុខទវេះ (ន.ន.) = ោកយ “ប្ររីកបលិ” ខយើងខឃើញខលចខ ើងខៅខសាា កទី៨ និង
ខសាា កទី៩ មានសរខសរថា “ប្ររីកបិលាវ ហយេះ” រជឺាការនសនំគុ ខំ ើងរវាងោកយ “ប្ររី” និង ោកយ “កបលិ។ 
ោកយថា “ប្ររី” មានន័យថា សិរ ីឬមងគល ឬដែលមានយស7។ ោកយខនេះ មានខប្របើខប្រចើនណ្ណស់ខៅ
កនុងសិលារកឹបុរណរបស់ដេមរទងំសម័យមុនអងគរ និងសមយ័អងគរ ែូចដែលខយើងខឃើញខប្រចើនខៅ
ពីមុេខ ម្ េះខទព ខ ម្ េះប្រពេះមោកសប្រត្ ឬខ ម្ េះត្បំន់ខនសងៗ។ល។ ោកយ “កបលិ” អាចមាននយ័
ខប្រចើនោ៉ា ងណ្ណស់ ឬមួយវញិខទៀត្ខរែឹងថាោកយខនេះជាប្រពេះន្ទមមួយរបស់ប្រពេះវសិណុ។ ខៅសិលា
ចារកឹមួយរកខឃើញខៅប្រាសាទមួយ សថិត្ខៅទិសឦសានប្រាសាទអងគរវត្ត កនុងខេត្តខសៀមរប ចុេះ
បញ្ជី ខលេ K.579 ចារខៅម.ស.ឆ្ន ៨ំ៩០ប្រត្ូវនឹងរ.ស.ឆ្ន  ំ៩៦៨ ប្រត្ូវនឹងរ ជកាលប្រពេះាទ ័យវរ មន័ទី
៥ ានចារកឹអពីំោកយថា “កបិលបុរ” 8 ដែលជាខ ម្ េះរបស់ប្រាសាទដត្មតង។ ខមាា៉ា េះខហ្ើយ ោកយថា 
“ប្ររីកបលិាវ ហយេះ”ឬ“ប្ររីកបលិ” ខនេះអាចមាននយ័ថាជាប្រកងុរបស់ប្រពេះវសិណុ  ជាប្រកុងដែលមានអនុភាព
ខោរខពញែូចប្រពេះវសិណុ។ ខ ម្ េះប្រកុង “ប្ររីកបិល” ដែលខលចខ ើងខៅកនុងសិលាចារកឹខនេះ អនក
ប្រសាវប្រជាវពំុានបញ្ជជ កថ់ាខៅទីណ្ណខន្ទេះខទប្រគានដ់ត្ែឹងថាខៅខាងត្ែូងប្រាសាទដែលខរខរៀបរប់
កនុងសិលាចារកឹថាានត្មកល់ប្រពេះវសិណុមួយអងគប្រពេះន្ទម “ប្ររីកបិលវាសុខទវ” ខោល រឺប្រាកែជាខៅ
មិនឆ្ៃ យពីសបូំរព្ប្រពរុកកនុងទឹកែីខេត្តកពំង់ធែូំចគាន នឹងឥស្រនទបុរដែលជាការខលើកខ ើងរបស់ខលាក 
Vickery ែូខចាន េះដែរ។ 

-េ = “សូនយ”, “០”។  
-ទាិ = “ពីរ”, “២”។  
-ររ = ដប្របថា “ប្រពួញសរ”, ប្រត្ូវនឹងចនួំន “ប្រា”ំ, “៥”។ 
-រកា = “សក, ឆ្ន ”ំ។  
-េទាិរររកា = “០២៥ឆ្ន ”ំ។ តងំពីខែើមប្របវត្តសិាស្រសតមកែល់សត្វត្សរទី៍១៨ សករ ខៅកមពុ

ជាមានដត្មួយប៉ាុខណ្ណា េះ ពំុែូចសពាព្ងៃដែលមានខប្រចើន ទល់ដត្បញ្ជជ កថ់ាប្ររឹសតសករ  (រ.ស.), 
ពុទធសករ  (ព.ស.) ជាខែើម ខចៀសវាងកុឲំ្យប្រច គំាន ។ ពីខែើមខរខប្របើដត្ “រក” ប៉ាុខណ្ណា េះកប៏្ររបប់្រគាន ់
ខហ្ើយ ប៉ាុដនតសពាព្ងៃខបើចង់និោយពីសករ ដែលពីខែើមមានដត្មួយខន្ទេះ ទល់ដត្បញ្ជជ កថ់ា 
“មោសករ ” (ម.ស.)។ មោសករ  ខកើត្ខប្រកាយប្ររឹសតសករ ប្របមាណ ៧៨-៧៩ឆ្ន ។ំ ជាទូខៅ
ខរយកមោសករ បូកនឹង ៧៨ ខែើមែាីនប្ររឹសតសករ ។  ួនកាលអាចេុសគាន ៧៩ឆ្ន ដំែរ ដត្

 
7
 អាងំ  ូលាន ២០០៨-២០០៩: ១១៨។ 

8
 Cœdès 1966: 170. 
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ទល់ដត្ខចេះតរសាស្រសតខប្រៅប្រ េះខទើបរកព្ងៃ, ដេ ប្រពមទងំរមាា ត្ឆ្ន ខំន្ទេះប្រត្ូវចាស់។ កាលណ្ណខរ 
ឲ្យកាលបរខិចេទជាតួ្អកសរកនុងប្របព័នធភាសាសសំ្រសកឹត្ដបបខនេះ ខរប្រត្ូវរិត្បស្រញ្ជច សមកវញិ ខោល រឺ
មានន័យថា “០២៥” ប្រត្ូវនឹងឆ្ន  ំ“៥២០ព្នម.ស.” ខបើរតិ្ឲ្យប្រត្ូវនឹងរ.ស. រឺខសមើនឹងឆ្ន  ំរ.ស.៥៩៨។ 

-ខរហិ្ណាសំ្រសតីលខរន = នកសប្រត្ ឬឫកសរបស់ប្រពេះចស្រនទខែើរខគាចរែល់ ខរហិ្ណិ ជាស្រសតីលរន 
(សថិត្ខៅនភាល័យ)។ 

-ព្វសាេ = “ដេពិសាេ”។  
 -ទកេណិ = “ខាងត្ែូង”។ ោកយខនេះដេមរខៅបនតខប្របើប្រាស់ែល់សពាព្ងៃ។ 
 -ប្របខទខរ (ន.) = “ប្របខទស, ត្បំន់, បុរ”ី។ ោកយខនេះខយើងខៅខប្របើសពាព្ងៃ ដែលសរខសរថា 
“ប្របខទស”។  
 -សនតិ (រុ.) = “បរបូិរណ៍”។ ោកយខនេះសពាព្ងៃ ខយើងខប្រចើនខប្របើភាជ បជ់ា “សនតិភាព” ដែលមាន
ន័យថា “មានភាពសៃបស់ាៃ ត្់, មានខសចកតសុីេ”។  
 -ខកេប្រត្ (ន.) = “ដប្រស, ចមាក រ”។ ោកយខនេះ កខ៏ៅខប្របើប្រាស់ែល់សពាព្ងៃដែរ ែូចខយើងធ្លា ប់ឮ
មុេវជិាជ មួយដននកកសិកមមខរខៅថា “ខកសប្រត្សាស្រសត”។  
 -ប្រគាម (ន.) = ដប្របថា “ភូម”ិ, “និរមន៍”, “កដនាងដែលជាទីប្រប ុមំនុសស”។ ខៅសម័យបុរណ
ោកយខនេះ ខរនិយមយកមកខប្របើប្រាស់កនុងអត្ថបទសិលាចារកឹជាភាសាដេមរខាា ងំណ្ណស់។  
 -ទសា (ន.)= ដប្របថា “អនកបខប្រមើ”។ សពាព្ងៃ ខយើងខៅខប្របើប្រាស់ែដែល ដែលខប្រចើននិោយ
ភាជ បគ់ាន ថា “ទសាទសី”។  
 -ឧត្តរ = “ខាងខ ើង”។ ោកយខនេះ ខៅបនតខប្របើែល់សពាព្ងៃដែរ។  
 -សិនធុ  (ន.)= សពាព្ងៃសរខសរថា “កសិនធុ ” ដប្របថា ទឹកដែលខរ ីកជារខបៀបកដំពងបួនប្រ ុង ព័ទធ
 ុវំញិប្រាសាទ ឬប្រកងុ។   
 -អរណយ (ន.) = “ព្ប្រព”។  
 -មធា = “កណ្ណត ល”។ សពាព្ងៃ ខយើងខៅបនតខប្របើប្រាស់ែដែល ដត្សរខសរថា “មធយម”។ 
 -េាទ ៑(ន.) = “នាូ វ”។  
 -ប្រារ ៑(ន.) = “មាត្់ទឹក”។  
 -ឦរ (ន.) = “ឦសាន”។ 
 -ទិរយ (ន.)= “ទិស”។ 
 -ឦរទិរយ (ន.)= “ទិសឦសាន”។  
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 -សីមារ៑ (ន.)= “សីមា”។ ោកយខនេះ ខៅបនតខប្របើប្រាស់ែល់សពាព្ងៃ។  
 -ត្តកាទ ៑(ន.) = “ត្ោក” ដប្របថា “អាងសតុកទឹកធំៗ ”។ ខៅសម័យបុរណ ខរនិយមខប្របើោកយ
ខនេះណ្ណស់  ឧទរហ្ណ៍  ឥស្រនទត្ោក, យខសាធរត្ោក,  យ័ត្ោក ។ល។  
 -អរន ិ(ន.)= “អាខរនយ៍”។ 
 -អរនិទិរយ (ន.)= “ទិសអាខរនយ៍”។  
 -អបិ = “មាន”។  
 -សិខន្ទធ ស៑ (ន.)= សពាព្ងៃសរខសរថា “កសិនធុ ” ដប្របថា ទឹកដែលខរ កីជារខបៀបកដំពងបួន
ប្រ ុង ព័ទធ ុវំញិប្រាសាទ ឬប្រកុង។ 
 -ព្នឫត្ាន៑ (ន.)= ទិសនិរត្ី។  
 -វាយុ (ន.)= ដប្របឲ្យថាចរំឺ “ោយ”, “េយល់”។  
 -វាយុទិរយ (ន.) = “ទិសោយពយ”។  
 
 ជាសរុបមក សិលាចារកឹប្រាសាទប្រសីប្ររបល័់កខណ រឺជាព័ត្ម្ានែ៏សខំាន់មួយអាចឱ្យអនក
សិកាានែឹងថា ប្រពេះាទភវវរ មន័ទី១ និងប្រពេះាទមខហ្ស្រនទវរ មន័ ដែលជាខសតចែបូំងៗរបស់អាណ្ណ
ចប្រកខចនឡា ប្របដហ្លជាានមកខសាយរ យនិងកសាងរ ធ្លនីសបូំរព្ប្រពរុកតងំពីមុនរ យ
ប្រពេះាទប្រសីឦសានវរ មន័ទី១មកខមា៉ាេះ។ ខទេះបជីាសពាព្ងៃអនកប្របវត្តិសិលែៈពំុទន់មានភសតុតងខប្រចើន
ខែើមែអីេះអាងថាខត្ើសណំង់ណ្ណមួយខៅសបូំរព្ប្រពរុកជាសណំង់ដែលសាងកនុងរ យរបស់ប្រទង់។ 
ខរធ្លា ប់ ួបសិលាចារកឹមួយខទៀត្ខៅសបូំរព្ប្រពរុកដែរ រឺសិលាចារកឹប្រាសាទព្ប្រ  ដែលខរៀបរប់
អពីំអាចារយមាន ក់បខប្រមើខសតចបីអងគែូចគាន ។ ខមាា៉ា េះខហ្ើយ វាសុទធដត្ជាភសតុតងឱ្យខរែងឹអពីំសមយ័
ែបូំងខៅរ ធ្លនីខចនឡា។ សិលាចារកឹប្រាសាទប្រសីប្ររបល័់កខណ K.151 ាននតល់ព័ត្្មានឱ្យខរ
ែឹងអពីំខសតចប្រតញ់មួយអងគប្រពេះន្ទមនរសិងហរុបត ដែលចណុំេះឱ្យខសតចខៅរ ធ្លនីកណ្ណត ល ខប្រោេះ
ជាទូខៅខយើងដត្ងខឃើញអនកប្របវត្តិសាស្រសតខលើកខ ើងជាញឹកញាប់ខហ្ើយដែលថា សម័យខចនឡា 
រែឋមិនានរួបរួមដត្មួយខន្ទេះខទ ដត្ងមានខសតចប្រតញ់ខៅោសខពញទឹកែ ី ដែលខសតចប្រតញ់េាេះ
ឯករ យមិនចណុំេះឱ្យខសតចខៅរ ធ្លនីកណ្ណត លខ ើយ៕ 

ឯកសារខោង 

ពុទធសាសនបណឌិ ត្យ 
 ១៩៧៣, “វចន្ទនុប្រកមដេមរ”, ភនខំពញ។ 
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