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សិលាចារកឹទួលកតីកនុង 
កតីកនុង ជាដ ម្ ោះស្ថថ នីយបុរណមួយ ដែលមានទីតងំសថិត្ដៅកនុងភូមិដ ើទាល ឃុំឫសស ី

ស្សស់ ស្សុកពាមជ័រ ដេត្តព្ស្ៃដវង។ កណំត្់សមាា ល់ស្ថថ ននាម ដែលសមាា ល់ដោយពាកយថា “កតី” ដៅ
កនុងសងាមដេមរមានស្ថថ ននាមជាដស្រើន ែូរជា កតីអងា កតីកនុង កតីតកុយ ជាដែើម។ កតី ដស្រើនសមាា ល់ែី 
េពស់ ឬទីទួលមិនលិរទឹក។ ដបើៃិនិត្យបដនថមដទៀត្ កតីដស្រើនដត្សមាា ល់ទីតងំទួលេពស់ ជាអត្ីត្
សណំង់បុរណ ឬស្ាស្ថទចាស់ដែលានាក់ដបកអស់ ដោយបនសល់នូវររនាសមព័នធមួយរនួំន 
ដ ើយកតីក៏សមាា ល់ែល់វត្តអារមខាងស្ៃោះៃុទធស្ថសនាដែរ  ជួនកាលទួលេពស់ក៏ដៅថា ទួលកតី ។ 

ដៅទីតងំទួលកតីកនុងដនោះមានការរកដឃើញសិលាចារកឹមួយផ្ទ ងំ ចារកឹដៅដលើថ្មភក់ចារកឹ ជា
ភាស្ថដេមរ។ ដោងតមៃ័ត្៌មានៃីអនកស្សុកដែលរស់ដៅដកែរស្ថថ នីយដនោះានឱ្យែឹងថា កាលៃីព្ថ្ៃ
ទី១៨ ដេមិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ មានមនុសសរដមែកមាន ក់ មិនែឹងថាមកអៃីំភូមិណ្ណដនាោះដទ ានយក
ដស្រឿងត្ង្វា យមាន ដទៀន ធូប ជាដែើមមកអុជបន់ស្សន់ដៅដលើទួលកតីកនុង ដ ើយាន   ជីកែ។ី អនក
ស្សុកក៏ានដែើរដៅដមើល ដ ើយស្ាន់ដត្អនកស្សុកដៅជិត្ែល់ បុរសដនាោះក៏រត្់ាត្់ដៅ។ ដៃលដៅ
ែល់ក៏ានដឃើញថ្មមួយែុដំវង ដែលបុរសដនាោះានជីកដសទើរានដៅដ ើយដនាោះ ដៅដលើផ្ទ ងំសិលា
ដនាោះ មានចារកឹអកសរ។ បនាទ ប់មកមានស្ៃោះសងឃមួយអងា ដែលរង់ដៅវត្តដកែរខាងទួលអងាដនាោះ 
ានថ្ត្រូប និងបញ្ជូ នមកឱ្យស្សមណនិសសតិ្មួយអងានាម ចាន់ ្ន់ រង់ដៅវត្តស្ៃោះៃុទធមាន
បុណយ ដ ើយដលាកក៏ានដ្ញើមកឱ្យេញុបំនតដទៀត្។ លុោះែល់ព្ថ្ៃទី១៩ ដេមិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ េញុ  ំ និង
ស្សមណនិសសតិ្ ចាន់ ្ន់ ានដធាើែដំណើ រដៅកាន់ទីដនាោះ ដែើមែដីធាើសដំៅ្តិត្យកមកសិកា
ស្ស្ថវស្ជាវ។  
 សិលាចារកឹដនោះាក់ជា ២ កណំ្ណត្់ មានការរលុបាត្់ទិននន័យមួយរនួំន្ង។ ដៅកនុងសិលា
ចារកឹដនោះមានរុោះកាលបរដិរេទឆ្ន ៨ំ២០ស.ក. ស្ត្ូវនឹងឆ្ន  ំ៨៩៨ រ.ស. ព្ថ្ៃ៥ដររ ដេអាស្ថធ ។ កនុង
អត្ថបទចារកឹដនោះានបញ្ជជ ក់ែល់បទបញ្ជជ មួយែល់ មន្តនតីរនួំន ៤ នាក់ ដែលមានែូរជា៖ 
  ១. កដំសតងអញ៑ស្រីនរធិបត្ិវម៌ម 
  ២. ដកាែ ញ៑ស្រី..បរយុធ 
  ៣. ស្មតញ៑ស្រីមដ ន្តនាទ ទិត្យ 
  ៤. ស្មតញ៑ស្រីមថ្ន។ 

ដោងតមស្បភៃសិលាចារកឹដនោះមិនានបញ្ជជ ក់ែល់ស្ៃោះនាម អនកដរញបទបញ្ជជ ដនាោះដទ 
ដោយស្ាន់ដត្បញ្ជជ ក់ជាឋាននតរនាមថា “មានស្វោះអាជាញ ធូលិដជង៑ស្វោះកដំសតង៑អញ” (មានស្ៃោះរជ
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អាជាញ ធូលីដជើងស្ៃោះកដំសតងអញ) ដត្ប៉ាុដណ្ណា ោះ ដែលជាឋាននតរនាមកៃូំលមួយបនាទ ប់អៃីំស្ៃោះមហា
កសស្ត្។ ែូដរនោះអនកដរញបទបញ្ជជ អារជាសមាជិករជវងស ឬមន្តនតីជាន់េពស់ ឬអារជាអនារត្ស្ៃោះ
មហាកសស្ត្។ កនុងលកខណៈជាទូដៅស្ៃោះមហាកសស្ត្ដែលកៃុំងដស្ថយស្ៃោះរជសមែត្តិ មិនមាន
ឋាននតរនាមជាកដំសតងដនាោះដទ រឺមានស្ត្ឹមដត្ “អាជាញ ធូលីដជងស្ៃោះកស្មដត្ងអញ” ដត្ប៉ាុដណ្ណា ោះ។ ដៅ
កនុងសិលាចារកឹដលេ K.1151 មានបញ្ជជ ក់ែល់អនារត្ស្ៃោះមហាកសស្ត្ រឺស្ៃោះាទស្សីរដជន្តនទវម៌ម 
មិនទាន់ស្រងរជសមែត្តិស្ទង់មានឋាននតរនាមថា “ធូលិដជង៑កដំសតង៑អញស្រីរដជន្តនទវម៌ម” ។ 

ដមាែ៉ា ោះដ ើយ អនកដរញឱ្ង្វា រដនោះទនំងជាមន្តនតីកៃូំលមាន ក់ ដែលានដរញបទបញ្ជជ ជូនែល់ម
ន្តនតីទាងំ៤នាក់ ឱ្យនាបំនទូលដៅែល់ “វាបដទងបចំា,ំ វាបអស” ដែលមកដធាើអដំណ្ណយ ត្ង្វា យ ការ
ស្ថងសង់សមិទធ្ លនានាកនុងដទវស្ថថ នដនោះ។ កនុងសិលាចារកឹដនោះានបញ្ជជ ក់ែល់ស្ថថ ននាមដនោះ
ថា “ស្សុកស្វោះកស្មដត្ងអញរងារបុរ” ែូដរនោះ ពាកយថា “សងារបុរ” ដនោះទនំងជាដ ម្ ោះដែើមរបស់ទួល
អងាកតីកនុងដនោះឯង។ សងារបុរ សដតត ែល់ស្ាស្ថទ ឬដទវវមិានរបស់ស្ៃោះសិវ ដស្ពាោះសងារក៏ជាស្ៃោះ
នាមមួយរបស់ស្ៃោះសិវដែរ។ 

ដស្ៅៃីដនោះ តមរយៈសិលាចារកឹដនោះដយើងអារស្ថា ល់ស្ថថ ននាមមួយរនួំនែូរជា៖ 
១. ស្សុកសងារបុរ 
២. សទឹងស្សដង 
៣. បឹងថ្មដរញ។ 

អត្ថបទពាក្យចារកឹ្ 
 ១. ៨២០ ឝក បញ្ច មិ 
 ២. រោច អាសាធ នុមានវ្រះ 
 ៣. [អាជ្ញា ] ធលូិរេង៑ វ្រះកំរតេង៑ អ 
 ៤. [ញ៑]ត កំរតេង អញ៑ វ្ឝីនោធិបតិរម្ម 
 ៥. នុ  រលោ ញ៑ វ្ឝី..បោយុធ នុ វ្ម 
 ៦. តាញ៑ វ្ឝីមរេន្ទ្រា ទិតយ នុ វ្មតាញ៑វ្ឝី 
 ៧. មថន កថាវ្រះអាជ្ញា ធលូីរេង វ្រះ 
 ៨. [កំរតេង] អញ៑ ត វាប៑ រទង៑ បំចា វាប៑ អត៑ រនះ 
 ៩. រមាក អាយ៑ វ្បសាទ រនះវ្តុក[វ្រះកវ្មរត] 
 ១០. ង៑ អញ៑ ឝង ករបុរ មន៑ .................. 
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 ១១. រនះេ រៅបរូ ្វរ វ្ ះ ............. 
 ១២. ក៑ល............. [ទ]កឞណិឥតស តេុក 
 ១៣. ................ [អំ]រ ីត រនះេ រៅ បឝចិម 
 ១៤. ...................ចាិងតរងយ អំរ ិត  
 ១៥. .....................ននះេ រៅ ឧតេរ ឥតស 
 ១៦. .....................បិង ថមរោញ 

បំណក្ប្រប 
(១-១០) ដៅកនុងឆ្ន ៨ំ២០ស.ក. (ស្ត្ូវនឹង៨៩៨រ.ស.) ព្ថ្ៃ៥ដររ ដេអាស្ថធ មានស្ៃោះរជ

អាជាញ ធូលីដជើងស្ៃោះកដំសតងអញែល់កដំសតងអញស្សីនរធិបត្ិវម៌ម ដកាែ ញស្សី..បរយុធ ស្មតញស្សី
មដ ន្តនាទ ទិត្យ ស្មតញស្សីមថ្ន ដែើមែនីាកំថា(ស្ៃោះឱ្ង្វា រ)ស្ៃោះអាជាញ ធូលីដជើងស្ៃោះកដំសតងអញដៅ
ែល់វាបដទងបចំា,ំ វាបអស, ឱ្យមកស្បស្ថទ (ស្បទានត្ង្វា យ) ដនោះស្សុកស្ៃោះកស្មដត្ងអញសងារបុរ។ 

(១០-១៦).  ដនោះ ....(ជាត្ង្វា យ) ដនោះ ដៅខាងទិសបូៃ៌ (ខាងដកើត្) រ ូត្ដៅែល់ .........ខាង
ទកឞណិ (ខាងត្ែូង)អស់ សតុក ........ចាប់អៃីំកដនែងដនោះដៅែល់ទិសបសចឹម (ខាងលិរ) ........ សទឹង
ស្សដង ចាប់អៃីំដនោះដៅ ............. ដនោះដៅឧត្តរ (ទិសខាងដជើង) អស់.....បឹង ថ្មដរញ។ 
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 រូបដលេ១៖ សដំៅ្តិត្សិលាចារកឹទួលអងាកតីកនុង (ដោយ៖ ក ំវណ្ណា រ៉ា  និង ្ន់) 
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រូបដលេ២៖ សដំៅ្តិត្សិលាចារកឹទួលអងាកតីកនុង (ដោយ៖ ក ំវណ្ណា រ៉ា  និង ្ន់) 


