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សិលាចារកឹសទឹងកតុល 
 សិលាចារកឹដ េះ រកដឃើញដៅកនុងសទឹងកតុល សថិត្ដៅកនុងភូមិោ  ឃុថំ្មី ស្សុកគូលល  ដេត្តស្រេះវហិារ 
ដោយស្ា ស ទូចម្នន ក់ដ ម្ េះ ដកឿត្ សុេគី  ដៅថ្ថ្ៃទី២៥ លេដមសា ឆ្ន ២ំ០២០។ ដលាក ដកឿត្ សុេគ ី 
ម្ន ស្បសាស ថ៍ា ដៅដរលគាត្់ករុំងស្បម៉ាងស់្ត្ី កប៏ា ជួបវត្ថុ រងឹមួយដុធំដំៅបាត្សទឹង គាត្ប់ា 
ចាប់ដលើកថ្មដ េះមកឱ្យផុត្ថ្ផទទឹក កស៏្បទេះដឃើញម្ន ចារកឹអកសរ ដ ើយគាត្ប់ា ថ្ត្រូប ិងបា ដផញើ
មកឱ្យដលាក ឡង ប៉ាុ ឡ ំដ ើយដលាក ឡង ប៉ាុ ឡ ំបា ផតល់ដណឹំងដ េះដល់េញុ។ំ លុេះដល់ថ្ថ្ៃ ទី
២៧ លេ ដមសា ឆ្ន ២ំ០២០ េញុ  ិំងស ការមី្នន ក់គដឺលាក ដ ឿ  លាង  ួ  បា ដៅដល់ទីកល ែងដ េះ
 ិងបា ដធវើសដំៅផតិត្ទុកសស្ម្នបជ់ាឯកសារសិកាស្សាវស្ជាវ។ 

ដោយដ តុ្ថា ទីតងំដ េះមិ ម្ន ប សល់សាែ កសាន មណ្ណមួយលដលអាចឱ្យដយើងបញ្ជា ក់ថា
ជាបុរណសាថ  ដ េះដឡើយ ដម្នែ៉ា េះដ ើយសិលាចារកឹដ េះទ ំងម្ន ដគចល័ត្ដចញរីទីតងំដថ្ទកនុង
ដ តុ្ផលណ្ណមួយ។ សិលាចារកឹដ េះម ិដរញដលញដ េះដទ រិការដោយបាកប់ាត្់លផនកខាងដស្កាម 
 ិងស្ជុងទី៣បា បាកល់បកបាត្ ់ ដ ើយដៅសល់អកសរលត្៣ស្ជុងលត្ប៉ាុដណ្ណា េះ។  សិលាចារកឹដ េះជា
ស្បដភទសិលាចារកឹអដរគយសាល របស់ស្រេះបាទស្សីជយវម្ម ទី៧ ដោយចារជាាកយការយ ដ ើយ
ដបើរប់ដោយឆ ទស្បដភទ ម្ន ស្ត្ឹមលត្២ គឺស្បដភទអ ុសតុបឆ ទ  ិងស្ត្ិសតុបឆ ទ។ េែឹមសារទងំមូលថ្ 
សិលាចារកឹដ េះ ម្ន លកខណៈស្សដដៀងដៅ ឹងសិលាចារកឹដផសងៗដទៀត្លដលដរៀបរប់អរីំដហារ
ប ់ស្ស ់ថ្ ម ទីរដរទយកនុងរជាកាលស្រេះបាទជ័យវរ ម ័ទី៧ ឧទ រណ៍ សិលាចារកឹថ្ស វុង ជាដដើម។  
 សិលាចារកឹសទឹងកតុល ម្ន ដសចកតីដដើម  ិងអត្ថ ័យដូចខាងដស្កាម៖  

ជ្រុងទ១ី (រូបដលេ១) 
១. នមោវុទ្ធ ាយ នោ្ិម ាណ ធម៌្មសាមោភ ាគម៌ូត្៌តមយ 

  ភាវាភាវទ្វយាត៌ីមោ  ទ្វយាោម ា មយា នរិាត៌មកះ។ 

 លស្បថា៖ សូមស្កាបថាវ យបងគចំដំាេះស្រេះរុទធអងគ ស្ទងម់្ន ស្រេះកាយបី ដាលគឺ ធម្មកាយ     
 ិម្្នម  កាយ សដម្នោ គកាយ ស្រេះអងគស្ទងប់ា ក ែងបង ូ់វភាវៈ ិងអភាវៈទងំ២ ស្ទងម់្ន អាត្ម ័
ទងំ២រកអាត្ម ័មិ បា ។ 
 ២. ភៃឞជ្យគុរភុវទ្យូ្យ   ប្រៃរាជ្ជិ្នននមម៌ 

  មកេោមរាគាណិ ជ្នយមនត  មយន នាោរ ិឝ្ឫណវ ោម៌៑។ 

    លស្បថា៖ េញុ សូំមស្កាបថាវ យបងគ ំ មសាា រចដំាេះស្រេះជិ ស្សីជាម្នា ស់ ស្ទងម់្ន រ ែឺ រសមីផាយ 
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ដៅស្បម្នណមិ បា  ស្រេះរុទធថ្ភសជយគុរុថ្វទូយ្យស្ទងក់ម្នា ត្ប់ងដ់ៅដរគ ដាល គឺដសចកតីសុេ
ដកសមកា ត គាម  ដរគ ដល់សរវសត្វដោយស្គា ល់ត្បា សាត បឮ់ស្តឹ្មលត្ស្រេះ មរបស់ស្រេះអងគ។ 
   ៣.  ប្ឝ្សីូយ្យភវមរាចនចនទមរាចិះ  ប្ឝ្ីចន្ទនទភវមរាចនមរាហណិីឝ្ះ 

    រុជានធការារហមៅប្រជានាាំ  ម៌ុនិន្ទនទមម៌មរាជ្្យោម៌បុាមនត។ 

   លស្បថា៖ ស្រេះស្សីសូយ្យថ្វដរច ចន្ទ ទដរចិ  ិងស្រេះស្សីចន្ទ ទថ្វដរច ដរ ិណិ ស្ទងក់ម្នា ត្ប់ង់
 ូវភារដមម ងងតឹ្ អ ធការ ដាលគឺដរគ(ដសចកតីឈឺចាប)់របស់ស្បជាជ  ជយ័ជមនេះចូរដកើត្ម្ន ដល់ 
ស្រេះមុ ិន្ទ ទជាម្នា ស់អងគដ េះ។ 

៤. អាឝ្នីនឫរន្ទឝ្រីធរណីន្ទនទវម៌្ម  មទ្វាត៌មជ្ន្ទឝ្រីជ្យវម៌្មមទ្វះ 

  ជាមោជ្យាទ្ិត៌យមរឝ្វ រាយាាំ   មវទ្ម៌វ ភរមកនទៃុរិារតរាជ្យះ។ 

 លស្បថា៖ ម្ន ស្រេះរជាមួយស្រេះអងគ ម្ន ស្រេះ មថា ស្សីជយវម្ម  ស្ទងជ់ាស្រេះរជបុស្ត្
របស់ស្រេះបាទស្សីធរណិន្ទ ទវម្ម  ស្ទងស់្បសូស្ត្ដចញរីកសស្តី្ថ្ ស្កងុជយាទិត្យបុរ ស្ទងស់្គងរជយ
សមបត្តិកនុ ងឆ្ន សំ.ក. កណំត្ដ់ោយ ឥ ទុ =១ ឯក=១ អមវរ=០ ដវទ=៤ =១១០៤ស.ក. (ស្ត្ូវ ឹង               
គ.ស.១១៨២)។  

៥. [និមឝ្រឞរាជ្នយឝ្ីមរាវត៌ាំស ] បាទ្ម៌វ ជុ្សស ាំយតិ៌ សាំហឫ ោរ  ះ 

  [រយ្យប្គហីត៌សទ្គណុរត៌នៃឞូាំ] [យត៌ កីត្៌តិហារាាំ វសធុាង្គនា ាំ យះ]។ 

 លស្បថា៖ ស្រេះបាទរបស់ស្ទងស់្បដូច ឹងអមវុ ជ ដាលគឺផ្កា ឈូក ជាដស្គឿងស្បោបដ់ៅដលើស្រេះ
សិរសារបស់ស្រេះរជាទងំរួង ស្ទងឈ់នេះអស់សស្ត្ូវទងំរួងកនុ ងសន្ទរគ ម ស្ទងទ់ទួលបា  ូវរជ ី 
ដាលគឺអងគថ្ លផ រសុធា ជាភារៈកិត្តិយសរបស់ស្ទង ់ ស្រេះអងគស្បោបដ់ោយសិររីត្ ៈសមបត្តិ  
ដាលគឺគុណធមជ្ាអលរា ររបស់ស្ទង។់  

(ដសាែ កទី៦ដល់១២) បាកប់ាត្ ់
ជ្រុងទី២ (រូបដលេ២) 

១. មទ្ហនិាមនទហមរាមោយ  នមមនា[មរាមោរុជ្ត៌តរាម៌៑] 

  រាន្ទឞរទ្ះុខាំ ហិ ៃត្៌ឫណា  នទះុខនទះុ[ខនតនុាត៌មនះ]។ 

លស្បថា៖ ដរគរងកាយរបស់ស្បជាជ  ជាដរគផែូ វចិត្តលដលលត្ងឈឺចាកដ់ោត្ថ្ស្កលលង 
ដស្ាេះថាដសចកតីទុកខរបស់ស្បជារន្ទសត សូមបមិី លម ជាដសចកតីទុកខរបស់ស្រេះអងគ លត្ជាដសចកតីទុកខ
របស់ស្រេះមហាកសស្ត្។ 
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 ២. អយុមវវវទ្ន្ទសតមវមទ្ឞ ុ  ភវទ្យ[ វ  ភរវវ វររភទ្ះ] 

  មយា ឃាត៌យប្ទ្ន្ទឞតរុមជា  រុជារ[ីមនភឞជាយុភធះ]។ 

 លស្បថា៖ ស្រេះអងគបរបូិណ្ដោយស្គូដរទយទងំឡយ ម្ន ដសចកតីអងអ់ាចកាែ ហា  ដបើដៅកនុ ង 
អាយុដវ ្វទ អសតដវ ្វទ បា សម្នែ បសឹ់កសស្ត្ូវ  ដាលគឺដរគរបស់ស្បជាជ  ដោយសាន្ទសាត វុធ ដាលគឺ
ថាន ។ំ 
 ៣. សមវវវឞម៌ររាធានយ   សសវវវ[ត៌ះររ  មរធយន៑] 

  យុោររាមធន រុជា   ម៌ររា[ធានវ យមរធយត៑៌]។ 

 លស្បថា៖ កាលស្រេះអងគ បា កម្នា ត្ប់ង ូ់វដទសទងំឡយរបស់ស្បជាជ ទងំអស់ដ ើយ 
ស្ទងប់ា កម្នា ត្ប់ងដ់ទសថ្ ដរគទងំរួង ដស្ាេះដទសថ្ យុគ។ 
 ៤. សាមរាគយរលាំ ររ  មោ  ភៃឞ[ជ្យសគុត៌ាំ វយធាត៑៌] 

  សាទ្្ធញ្ជ ិមៅ រសាៃាាំយ  សសទ្[រភនតយប្រជារជុាម៌៑]។ 

 លស្បថា៖ ស្រេះអងគស្ទងក់សាងអដរគយសាល (ម ទី រដរទយ)   ិងស្រេះស្បតិ្ម្នថ្ភសជយសុគត្ រួម
ជាមួយស្រេះជិដ រសទងំ២អងគ ដដើមបដីសចកតីសៃបថ់្ ដរគារបស់ស្បជាជ ទងំរួង។ 
 ៥. សវយធាទ្ទី្ោមរាគយ   រលាំ [សសគុោលយម៌៑] 

  [ភៃឞជ្យសគុត៌មញ្េ ហ]  [មទ្ហាម៌វ រហឫ ទ្ិនទនុា]។ 

 លស្បថា៖ ស្រេះអងគស្ទងក់សាងអដរគយសាល (ម ទី រដរទយ)  ិងស្រេះស្បតិ្ម្នថ្ភសជយសុគត្ រួម
ជាមួយស្រេះសុគតល័យ (ស្រេះវហិារស្រេះសុគត្) ដោយដួងស្រេះច ទ ដួងស្រេះ ឫទយ័កនុ ងកណ្ណត ល
អាកាសដវហា  គឺស្រេះស្សីវរកាយរបស់ស្ទង ់(១១០៣ស.ក.)។ 

ដសាែ កទី៦ ដល់ដសាែ កទី១២ បាត្ ់
ជ្រុងទី៣ រលុបលបកបាត្អ់ស់ 

ជ្រុងទ៤ី (រូបដលេ៣) 
 ១. [អភៃកមរម៌ធុគុម ធ្ ា]  កុទ្វុប្ត៌យោនិមៅ 

  [ឯកះ ប្រសរសតមុៅវរី]  នរសយ ររ  កលបិត៌ះ។ 
 លស្បថា៖ សម្នោ រៈ ីមួយៗ ម្ន ទឹកឃមុ សុំទធ ម្ន ដមទស ៣កុទុវៈ ទឹករុស្ទ១ស្បសថ។ 
 ២. [ម វ្ ា យាជ្មៅ ត៌ទ្គ]ណក  ភឝ្េកមសត ធម៌្មធារ  ណះ 

  [ប្ត៌មយានិមយាជ្ា]ន្ទឝ្ររីាជ្   វ  ហារាធារមកន ច។ 
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អត្ថបទដោយ៖ ក ំវណ្ណា រ៉ា   

 លស្បថា៖ ស្ា មណ៍យាជក២ ក ់ សស្ម្នបដ់ធវើយជម្នណវធីិ  ដហារម្នន ក ់ អនកទងំ៣ស្ត្ូវ
ស្បកបដោយគុណធម ្ ដៅដស្កាមការបរគ បរ់បស់អធាបកៈ ដៅរជវហិារ។ 
 ៣. [វមឞ្ វមឞ្ ត៌វ ទិ្មនតឞុ]   ប្រមត៌យកាំ ររ  កលបិត៌ម៌ ៑

  [តិ៌មប្សា វ ឫហមត៌ា ទ្វ ា]ទ្ឝ្   យុោ ទ្ឝ្ករាះ រដះ។ 
 លស្បថា៖ ជាដរៀងរល់ឆ្ន  ំស្រេះអងគបា លបងលចករជជាចលំណក ដៅកនុ ងទីកល ែងដ េះ ម្ន ដូច
ជាដរៀងរល់ឆ្ន  ំ៣ វ ឫ ត្យ  សដមែៀកបាំកច់ ួំ ១២ ស្បោប ់ ិង ស្កណ្ណត្ច់ ួំ ១០ ករៈ ។  
 ៤. [យុោន ានិ នវហសាត ា]នាាំ  វាសសានទឝ្ រញ្េ  ច 

  [ទ្ិវកដ្ដកិាំ រនុះ បាប្ត៌]  ប្ត៌តិ៌យន្ទនាត ា រឞុាំ សមឫត៌ម៌៑។ 
 លស្បថា៖ សដមែៀកបាំកច់ ួំ ១៥គូរ ៩  ត្ថ បាស្ត្ច ួំ ៣  ិង ២ កដដិកៈ ។ 
 ៥. [មទ្យា ទ្វ ាទ្ឝ្ ខាយ្យឝ្េ]  ត៌នទលុានាម៌ភៃកឝ្ះ 

  [សិកថត៌មកក ប្ត៌រិលមក]  [មទ្មយ កឫឞណ ា តុ៌ ឞដ្បលា]។ 
 លស្បថា៖ ផតល់ឱ្យ ូវ អងារច ួំ ១២ ខារ ី  ិងស្កមួ ច ួំ ៣ បលៈ , ត្កា ,ដស្មច ៦ បលៈ ។ 

ដសាែ កទី៦ ដល់ទី១៣ រលុបបាត្់បាក់លបកអស់ 
 ជារួមមក ដទេះបសិីលាចារកឹសទឹងកតុល ម្ន ការបាក់លបក ិងបាត្់បង់អកសរដស្ចើ លផនកក៏
ដោយ ក៏ដយើងម ិរិបាកកនុងការលសវងយល់អរីំអត្ថ ័យដ េះដឡើយ ដស្ាេះជាទូដៅសិលាចារកឹ
លដលត្មាល់ដៅកនុងដហារប ់ស្ស ់ថ្ ម ទីរដរទយកនុងរជាកាលស្រេះបាទជ័យវរ ម ័ទី៧ ដស្ចើ លត្ម្ន 
 ័យដសចកតសី្បហាក់ស្បល លគាន  ឬដសទើរលត្ដូចគាន ទងំស្សុងកម៏្ន ។ ដូចដាលមករីខាងដដើម 
សិលាចារកឹដ េះទ ំងជាម្ន ការចល័ត្មករីទីតងំណ្ណមួយធាែ ក់ចូលមកកនុងសទឹងកតុល ឬអាចធាែ ក់
រីកល ែងដផសង ូរធាែ កម់កដល់កល ែងលដលរកដឃើញដ េះក៏អាចថាបា ៕  
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  រូបដលេ២៖  រូបថ្ត្សិលាចារកឹសទឹងកតុល ស្ជុងទី២ (ថ្ត្ដោយ៖ ក ំវណ្ណា រ៉ា ) 



អត្ថបទ៖ សិលាចារកឹសទឹងកតុល                                                                           
 

អត្ថបទដោយ៖ ក ំវណ្ណា រ៉ា   

 

 

រូបដលេ៣៖  រូបថ្ត្សិលាចារកឹសទឹងកតុល ស្ជុងទី៤ (ថ្ត្ដោយ៖ ក ំវណ្ណា រ៉ា ) 


