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សលិាចារកឹវត្តពោធិមុនី ពៅវត្តស្វា យពេកថ្មី 
                                              ដោយ៖ បណ្ឌិ ត មាឃ បូរ៉ា  និង កញ្ញា  ដេជ្រ ណាទីន 

តាមរយៈដោក ោង សុភាេ មន្តនរីជ្កុមជ្បឹកាជាតិភាសាខ្មែរននររបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា 
ដោកបានផ្ដល់េ័ត៌មានថា មានសិោចារកឹមួយផ្ទ ាំងដៅវតរដោធិមុនី ដៅវតរសាា យដេកថ្ែី សថិត
ដៅកនុងភូមិសាា យដេក  ឃុាំសាា យដេក  ស្សុករ ាំដួល  ដមតរសាា យដរៀង ខ្ដលមានេមាា យជ្បខ្ែល
១៣គីឡូខ្ម៉ាជ្តេីទីរមួដមតរ។ អាស្ស័យដែតុដនេះដែើយ ដទើបជ្កុមស្សាវជ្ជាវខ្ដលមានគ្នន បីនាក់ 
ដៅកនុងដនាេះ មានម្ុាំ(បណ្ឌិ ត មាឃ បូរ៉ា )មន្តនរីវទិាសាថ នភាសាជាតិននររបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា, 
បណ្ឌិ ត សន ដៅ អនុជ្បធានជ្កមុជ្បឹកាជាតិភាសាខ្មែរ និង កញ្ញា  ដេជ្រ ណាទីន បានដៅដល់ទី
អារមដនាេះដៅនថ្ាដៅរ ៍ ទី២៩ ខ្មធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដែើយ បានជ្ាបបងគាំទូលសួរជ្េេះភិកខុ គង់ 
សាំណាង ដមមចាដរ ខ្ដលជាដៅអធិារវតរននវតរដោធិមុនីទាក់ទងនឹងសិោចារកឹដនាេះ។ ជ្េេះ
ភិកខុមានសងឃដីាថា េិតជាមានសិោចារកឹដនាេះខ្មន ប៉ាុខ្នរ នាដេលដនាេះ ជ្កុមដយើងម្ុាំមិនបាន
ដមើលសិោចារកឹដនាេះដទ េីដជ្ោេះមានេុទធបរស័ិទខ្ដលជាសាេ់ញាតិអតីតៈជ្េេះជ្គូដៅអធិារ
ខ្ដលបានសុគតដៅ ក៏បានយកសិោចារកឹដនាេះដៅោក់កនុងដេតិយចាក់ដសារដៅដែើយ។ លុេះ
ដល់នថ្ាដៅរ ៍ទី០២ ខ្មមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ុាំនិងជ្កុមនិសសិតវទិាសាថ នសងគមសាស្តសរនិងបដេេកវទិា 
បានដៅដមើលមរងដទៀត ដែើយក៏បានដមើលនិងថ្តសិោចារកឹដនាេះ។  

សិោចារកឹដនេះចារដៅដលើដគ្នលសីមាថ្ែភក់េណ៌្ជ្កែម ខ្ដលមានកមពស់០,៥៨ខ្ម៉ាជ្ត, 
បដណាដ យ(បនាទ រមុម)មានជ្បខ្វង ០,២៩ខ្ម៉ាជ្ត និង ទទឹង(បនាទ រទទឹង)មានកជ្មាស់ ០,៤៥សង់ទី
ខ្ម៉ាជ្ត។ សិោចារកឹដនេះសរដសរជាភាសាខ្មែរទជ្មង់ខ្បបអកសរដជ្រៀង មាន១៦បនាទ ត់ ខ្ដលមាន
េុេះាលបរដិេេទឆ្ន ាំ៨៥៧ននមហាសកររ ជ្តូវនឹងឆ្ន ាំ៩៣៥ននជ្គិសរសកររ។ ដបើគិតតាមឆ្ន ាំ
៩៥៣គ.ស.ដនេះ គឺចារដឡើងកនុងររយរបស់ជ្េេះបាទ រ័យវរ ែន័ទី៤ (៩២៨-៩៤១គ.ស.) ខ្ដលជ្េេះ
នាមរបស់ជ្េេះអងគដៅដេលដសាយររយសមបតដិ គឺធូលីជ្េេះបាទធូលីដរងជ្េេះកជ្មដតងអញរយវ
ម៌ែដទវៈ។ រឯីបចាេ មរណ្នាមរបស់ជ្េេះអងគ គឺជ្េេះបាទបរមសិវបទ ។ 
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១- សពំេរអកសរខ្មមរបុរាេ1 
១- សទិ្ធិស វស ត ិ៨៥៧ ឝក្ក 
២- បិកក្ត៑វៃឝាខនុមាន៑វ្ៃះ 
៣- ឝានធូលកីេង៑វ្ៃះក្ម្រកត[ង៑] 
៤- អញ៑តកំ្កស តង៑អញ៑ម្ឝីេយ 
៥- ៃិរៃរ្មតម្រតាញ៑កលោ ញ៑ម្ឝីក្ 
៦- ៃិឝវរៃរ្មៃវំ ជាបិកម្បកនះអនក៑្ 
៧- ទំ្នង៑វ្ៃះឆ្មម [ំំ]វ្ៃះៃិនាយ 
៨- តកាយយ្តវទ្តិកវវបុជាវ្ៃ[ំះ] 
៩- ក្ម្រកតង៑អញ៑ឝិៃលងិគអាយ 
១០- ទំ្នង៑គុសឱ៑[យ]៑ចំនានំាវ្ៃះកំ្ 
១១- ម្រកតង៑អញេគត៑.........[កលង៑] 
១២- ក ះហក្លបនាយេមានកវវ 
១៣- វ្ៃះ េកាយយ្នារូលឥសស 
១៤- ៃវំ ជាបីទារ៑បយយ្ង៑ៃវំ ជាបិទា 
១៥- រ៑វ្ៃិហៃិវំ ជាបិទារ៑[ត]រូលកោ 
១៦- ង៑។ 

២- សពំេរអកសរខ្មមរទំពនើប 
១- សិទធិសាសរិ ៨៥៧ ឝកក 
២- បិដកត៑នវឝាមនុមាន៑វ្វេះ 
៣- ឝានធូលីដរង៑វ្វេះកជ្មដត[ង៑] 
៤- អញ៑តកាំដសរង៑អញ៑ជ្ឝីរយ 
៥- វរិវម៌ែតជ្មតាញ៑ដលោ ញ៑ជ្ឝីក 
៦- វឝិារវម៌ែវ ាាំជាបិដជ្បដនេះអនក៑ 
៧- ទាំនង៑វ្វេះឆ្ែ [ ាំំ]វ្វេះវនិាយ 

                                                           
1 េុមពអកសរបុរណ្ដនេះកាំេុងរេនាមិនទាន់រេួរល់។  
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៨- តាយ៌យតនទតិដថ្ាបុជាវ្វ[ំេះ] 
៩- កជ្មដតង៑អញ៑ឝិវលិងគអាយ 
១០- ទាំនង៑គុស៑ឱ[យ៑]េាំនាាំនាវ្វេះកាំ 
១១- ជ្មដតង៑អញរគត៑.........[ដលង៑] 
១២- ដរេះែកលបនាយរមានដថ្ា 
១៣- វ្វេះររាយ៌យនាមូលឥសស 
១៤- វ ាាំជាបីទារប៑យ៌យង៑វ ាាំជាបិទា 
១៥- រវ៑្វែិិវ ាាំជាបិទារ[៑ត]មូលដផ្ 
១៦- ង៑។ 

៣- សពំេរប្បត្ិចារកឹអកសរ 
1. siddhi svasti 857 çakka 

2. pi ket vaiçaÆhka nu maÆn vrahá 

3. çaÆna dhuliÆ jenæ vrahá kamrate[næ] 

4. anÁ ta kamástenæ anÁ çriÆ jaya 

5. viravarmma ta mrataÆnÁ khlonÁ çriÆ ka 

6. viçvaravarmma vvamá jaÆ pi pre nehá anak 

7. damánanæ vrahá chaÆ[má] vrahá vinaÆya 

8. ta kaÆryya ta dai ti thve pujaÆ vra[há] 

9. kamratenæ anÁ çivalinæga aÆy 

10. damánanæ gus o[y] camánaÆmá naÆ vrahá kamá 

11. mratenæ anÁ jagat ……[lenæ] 

12. roháha kalpanaÆ yajamaÆna thve 

13. vrahá raÆjakaÆryya naÆ muÆla iss 

14. vvamá jaÆ piÆ daÆr paryyanæ vvamá jaÆ pi daÆ 

15. r vrihi vvamá jaÆ pi daÆr [ta] muÆla pho 

16. næ 

៤- ពសេកដីខ្ប្ប 
(១-)សូមមានសិទធិសិរសួីសដី ឆ្ន ាំ៨៥៧ននមហាសកររ(ជ្តូវនឹងឆ្ន ាំ៩៣៥គ.ស.) (២-)បី

ដកើត ខ្មេិសាម មានជ្េេះររ(៣-)បញ្ញា ននធូលីដរងជ្េេះកជ្មដតងអញ(ខ្ដលជាដគ្នរមងាររបស់
ជ្េេះមហាកសជ្េេះបាទរ័យវរ ែន័ទី៤)(៤-) (ជ្តាស់បងាគ ប់)ដល់មន្តនរីកាំដសដងអញស្សីរយ (៥-) វរិវម៌ែ 
(រ័យវរិវរ ័ ែន) ដល់មន្តនរីជ្មតាញដលោ ញស្សីក (៦-) វឝិារវម៌ែ(កវសិារវរ ័ ែន) េុាំគបបដីជ្បើអនកទាាំងដនេះ(៧-) 



5 
 

(ដៅឯតាំបន់)ទាំនង2 ខ្ដលជាឆ្ែ ាំដទវសាថ ន ជ្េេះវន័ិយកបួនេាប់(៨-) េាំដោេះកិេេារងារដនទដទៀត
ជ្តូវបានដរៀបេាំដធាើសាក របូជាដល់ជ្េេះ(៩-) កជ្មដតងអញសិវលិងគដៅឯ(តាំបន់)(១០-) ទាំនង
ប៉ាុដណាណ េះ ឱយដរៀបេាំដជ្គឿងសាក របូជាដៅកនុង(១១-) ជ្បាសាទ......[ដឡើង](១២-) ារដរៀបេាំដជ្គឿង
សាក រៈទាាំងដនេះខ្ដលអនកមានកុសលផ្លបុណ្យដធាើ(១៣-) ជ្េេះររារបានឱយខ្ថ្រកាជ្គប់ជ្គង
ទាាំងអស់(១៤-) េុាំគបបទីារដជ្បង េុាំគបបីទារ(១៥-) ជ្គ្នប់ធញ្ាជាតិ េុាំគបបីទារនូវារជ្គប់ជ្គង
(១៦-) ផ្ងទាាំងឡាយ។ 
 

 

                                                           
2 សមែតិកមែោកយដនេះ អាេមានន័យថា ដដើមធនង់។ 
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