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សិលចរកឹលអ ងេរបះទឹក K.១៤៣៤ 
 

 លអ ងេរបះទឹក ឬលអ ងឈូង គឺជលអ ងមួយមនទីតងំេនេជងភនបំណន់ខងតបូង 

សថិតេនកនុងភូមិបណន់ ឃុកំនទឺ២ រសុកបណន់ េខតតបត់ដបំង។ អនកេទសចរែដលេធវ

ដេំណ រេទេលងរបសទភនបំណន់ មិនសូវមនអនកនិយមេទេលងលអ ងេនះេទ លុះែត

ជអនកចូលចិតតដេំណ រផសងេរពងផងេទបសវះែសវងេទ។ ថដូេចន ះ ដបតិថអនកេទសចររតូវ

េដរពីេជងភនខំងេកតមកមនចមង យឆង យគួរសម ឬេបេឡងដល់កពូំលភនេំហយ មនេកមងៗ

េនទីេនះរបប់អពីំលអ ងេនះ ក៏រតូវចុះតមជរមលភនផំង។  

លអ ងេនះមនេឈម ះមួយេទៀតថ “រពះទឹក” ែដលតមអតថបទមួយចនួំន១បន

បងហ ញថទីេនះមនទឹកពិសិដឋែដលេគយកេទេរបរបស់កនុងពិធីសខំន់នន បុ៉ែនដេពល

បចចុបបននេនះ េយងពុេំឃញមនទឹកេនះេទៀតេទ េទះជទឹកធល ក់ឬទឹកអណដូ ងក៏ទេទែដរ។ 

េនទីេនះ េគក៏ធល ប់រកេឃញមនតមកល់រពះពុទធរូបសងអពីំេឈផងែដរ ឯបចចុបបននពុំ

េឃញមនេទៀតេឡយ។ េនបរេិវណកណដ លលអ ង េយងសេងកតេឃញមនករមលឥដឋ

ែដលសល់ពីបុរណផងែដរ។ កនុងលអ ងេនះមនបលល័ងកថមភក់ចនួំនពីរ។ អវីែដលគួរឱយចប់  

អរមមណ៍េនះ គឺមនបលល័ងកថមមួយមនចរកឹអកសរបុរណចនួំនពីរបនទ ត់។ បលល័ងកេនះ េគ

េរបសរមប់រទរពះពុទធរូបសម័យថមីសងអពីំសីុម៉ង់។  

បលល័ងកេនះសងអពីំថមភក់ មនកមពស់៤៦,៥០ស.ម. បេណដ យ៦៤ស.ម. និងទទឹង

៦៣ស.ម.។ េនែផនកខងេលមនចរកឹអកសរ១បនទ ត់ និងេនែផនកកណដ លមនចរកឹ

អកសរ១បនទ ត់។ អតថបទចរកឹខលីចនួំនពីរបនទ ត់េនះ បនចុះេលខកនុងបញជីសរេពភណឌ

សិលចរកឹ K.១៤៣៤ និងពុទំន់មនករសិកសចុះផសយកនលងមកេទ។   

សិលចរកឹេនះមនកលបរេិចឆទឆន ៩ំ៤២ ៃនមហសករជ រតូវនឹងរគឹសដសករជ 

១០២០ សថិតេនកនុងរជយរពះបទសូរយវម៌មេទវទី១(សូរយវរ មន័ទី១)។ អតថន័យរបស់សិលចរកឹ

េនះ គឺមនបុរសពីរនក់មនឋននតរនមជ “េលញ” និងនរមីន ក់មនឋននតរនមជ 

“េតង” បនថវ យខញុបំេរមរបុសរសីចនួំន៧នក់េដមបបីេរមរពះកនុងលអ ងេនះ។  

                                                             
១ សូមេមល៖ https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=94&keyword និង Delaporte, Louis (1880) ។ 
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េនះជលកខណៈធមមត ែដលេរកពីតងវ យជវតថុេរបរបស់ េរគឿងឧបេភគ

បរេិភគ ដីែរសចមក រ សតវពហនៈជេដមេនះ អនកមនធនធន ក៏អចទិញមនុសសមក

ថវ យេទវល័យ េដមបឱីយបេរមដល់រពះជជនួំសខលួនផង។ រូបភពែបបេនះ េនសម័យ

កណដ លេពលែដលកន់ពុទធសសនេថរវទ អនកមនធនធន អចេលះអនកបេរមែដល

ជប់កដឹំងឬចពំក់បណុំលេគ ឱយេទជអនកឥតកដឹំងេគ និងថវ យដល់វតតអរមេដមប ី

បេរមរពះៃរតរតន។  

អតថបទេដមជអកសរែខមរទេំនប 

១- ៙៩៤២ឝកកនុេលញ៑អយក៑េលញ៑(រមុ)េតង៑អយក៑ជវន៑ខញុតំរវះ·េឃរវហមេឃករនុស·

ៃតគនធ៙ 

២-   ៃតេឆក·ៃតខន·ៃតរវហម·ៃតសវសដី៙ 

អតថបទេដមជអកសរឡតងំ 

1- ៙ 942 śakka nu loñ· qyak· loñ· (m)ru teṅ· qyak· jvan· khñuṃ ta vraḥ • go vrāhma 

go kansru • tai gandha ៙ 

2- tai chke • tai khna  • tai vrahma • tai svastī ៙ 

អតថបទែរបសរមលួ 

(១-២) ឆន ៩ំ២៤ៃនមហសករជ នូវេលញអយក េលញរមុ និងេតងអយក ថវ យខញុ ំ

(បេរម)ចេំពះរពះ (មន)េឃរវហម េឃករនុស ៃតគនធ ៃតែឆក ៃតខន ៃតរវហម ៃតសួសដី។  

 គួរបញជ ក់ផងែដរថ ”េលញ” ជឋននតរនមរបស់រកុមជនែដលមនរបភពពី

រសទប់អភិជន កូនរបុសមរនតីជន់ខពស់ មរនតីែដលបេំពញមុខងរជសថ បនិក ជអនកបេរម

េនកនុងវងំ ជអនករបដល់លបីៗ  ជេសនបតីជេដម។ ចែំណកឯ ”េតង” ជឋននតរនម

របស់នរេីនកនុងវណណអភិជន និងេរចនមនសវ មីែដលមនឋននតរនមជ ”េលញ”។២ 

ចែំណកឯពកយ ”េឃ” ជឋននតរនមសមគ ល់អនកបេរមេភទរបុស និង ”ៃត” ជឋននតរនម

សមគ ល់អនកបេរមេភទរសីផងនិងរសដីជអនកជផង។ 

                                                             
២ វង់ សុធរ៉, ២០១៦។ 
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បញជី រូបភព 

 
គនូំរបងហ ញពីពិធីសសនកនុងលអ ងេរបះទឹក (រូបភព៖ Delaporte, Louis 1880) 
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បលល័ងកមនសិលចរកឹេនលអ ងេរបះទឹក  

 
បលល័ងកមនសិលចរកឹេនលអ ងេរបះទឹក  

 

 
អកសរចរកឹេនេលបលល័ងកេនលអ ងេរបះទឹក  

 
សេំណផតិតសិលចរកឹ បនទ តទី់១  ផដិតេដយ ហុ៊ន ឈុនេតង 

 
សេំណផតិតសិលចរកឹ បនទ តទី់២  ផដិតេដយ ហុ៊ន ឈុនេតង   
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ឯកសរេយង 

វង់ សុធរ៉, 

 (២០១៦). សិលចរកឹៃនរបេទសកមពុជសម័យអងគរ. ករផសយេលកទី២. ភនេំពញ។ 

CISARK, 

 https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=94&keyword 

Delaporte, L.  

(1880). Voyage au Cambodge: l'architecture khmer. C. Delagrave. 
 

 


