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 «ព្រៃដ ើមថ្នងឹ» និង «រៃះភ្ន»ំ ក្នុងសិលាចារកឹ្វត្តដមៀន 

 ដៅក្នុងសិលាចារកឹ្វត្តដមៀន K.១០៥ ដ លធ្លា ប់ចុះផ្សាយក្នាងមក្១ ដយើងរបទះ
ដ ើញស្ថា ននាមមួយចនួំន ដ លគួរនឹងសិក្ា និងដលើក្យក្មក្បង្ហា ញមហាជនឱ្យបានជា
ចដំ ះ ឹង អៃីំរបវត្តិនាមទីតងំមួយចនួំន ដ លបនសល់ទុក្តងំដត្អៃីំបុរា កាលមក្។ 
ជាក្់ដសែងដបើដោងតមសិលាចារកឹ្វត្តដមៀន ស្ថា ននាម «ព្រៃដ ើមថ្នឹង» ដៅក្នុងដេត្តព្រៃដវង 
ជាដ ម្ ះដ លមានោ៉ា ងដហាចណាស់តងំៃីសម័យអងគរមក្ដមា៉ាះ។ ដៅក្នុងសិលាចារកឹ្
 ដ លដនះ ក៏្ធ្លា ប់មានអនក្រស្ថវរជាវក្នាងមក្ បានដលើក្យក្ពាក្យ «រវះវ ន»ំ ឬសរដសរជា
ពាក្យទដំនើបថា «រៃះភ្ន»ំ សននិដ្ឋា នថារត្ូវនឹងដ ម្ ះ «បាភ្ន»ំ សៃវព្ថ្ៃដនះ។ ដៅក្នុងអត្ាបទ
ដនះ ដយើងក្៏នឹងៃិភាក្ាថា «រវះវ ន»ំ អាចជាដ ម្ ះបុរា របស់ «បាភ្ន»ំ ដ រឬដទ? 
១- ស្ថា ននាម «ព្រៃដ ើមថ្នឹង» 
 ដៅក្នុងអត្ាបទដផ្សនក្ទី១ ព្នសិលាចារកឹ្វត្តដមៀន រត្ង់ច ុំចដរៀបរាប់អៃីំ ីភូ្មដិ ល
ជាត្ង្ហវ យចដំពាះរបាស្ថទដៅព្រៃវយក្ ក្នុងដេត្តរសីឥន្ទនរបូរ គឺមាន ីភូ្មិមួយក្ដនាងមាន
ដ ម្ ះថា «រសុក្៑ព្រវដត្ថំ្និង៑» ដៅក្ណាែ លៃល។ ពាក្យ «រសុក្៑» កាលៃីបុរា រហូត្មក្
 ល់បចចុបបននដរបើក្នុងន័យចដងអៀត្ផ្សង និងទូលាយផ្សង។ នាដៃលបចចុបបនន ពាក្យ «រសុក្» 
ដ លដរបើដៅក្នុងរបៃ័នធរ ាបាល ដ លជាត្បំន់សាិត្ដៅដរកាមការរគប់រគងរបស់ដេត្ត គឺជា
ន័យក្ ំត្់ដរបើដៅក្នុងក្រមិត្បដចចក្ដទស។ ោ៉ា ងដនះក្ែី ដយើងក្៏សដងេត្ដ ើញមានការដរបើ
របាស់ទូដៅក្នុងរសទាប់មហាជន ក្នុងនយ័ោ៉ា ងទូលាយ ដដ្ឋយសមាគ ល់ទីតងំរបជុជំនតូ្ច
ណាមួយ ភូ្មិ  ុ ំ រសុក្ ដេត្ត របដទស ទវីប និងរហូត្ លៃិភ្ៃផ្សង។ ដៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
ដលាក្ប ឌិ ត្ ឡុង ដសៀម បានដបាះៃុមពផ្សាយដសៀវដៅមួយមានច ំងដជើង «ស្ថា ននាម
វទិាដេមរ តមឯក្ស្ថរសិលាចារកឹ្ របដទសក្មពុជា (សត្វត្សទី VI - XIV)» បានផ្សែល់ការ
ៃនយល់ោ៉ា ងដក្បះក្បយអៃីំពាក្យ «រសុក្៑» កាលៃីសម័យបុរា ។ ពាក្យដនះ និងពាក្យ
មនបុរា  scruk, sruk មានន័យថា រជក្ ជរមក្ ដ លដៅសម័យមុនអងគរ សមាគ ល់ដត្ភូ្មិ

 
១ សូមអាន៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/24728 និង https://ams.com.kh/khmercivilization/
detail/24853 
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ដ លមានទហំំតូ្ច ដហើយរសុក្ដ លដទើបបដងេើត្ថ្មី អាចមានរបជុផំ្សរះដត្ៃីរបីប៉ាុដណាណ ះ។ 
ដលាក្ប ឌិ ត្ ឡុង ដសៀម ក្៏បានបង្ហា ញដ រថា តមការរកី្ចដរមើនរបស់សងគមបុរា  ដៅ
សម័យអងគរ «រសុក្៑» កាន់ដត្មានវសិ្ថលភាៃធជំាងសម័យមុន។ រសុក្េាះជាសហគមន៍ធ ំ
ដ លអាចមានភូ្មិឬរបជុជំនមានមនុសសរស់ដៅដរចើនបញ្ចូ លគ្នន   ូចក្រ ី «រសុក៑្ទឝរគ្នម» 
ដ លទនំងជាសដំៅ ល់រសុក្ដនាះ មានភូ្មិ១០រួមបញ្ចូ លគ្នន ២។  
 ពាក្យ «ព្រវដត្ថំ្និង៑» រត្ូវនឹងសដំ រទដំនើបថា « ព្រៃដ ើមថ្នឹង»។ សាិត្ដៅចមាៃ យរត្ង់
របមា ជា៧គីឡូដម៉ារត្ៃីទិសនិរត្ីវត្តដមៀន មាន ុមួំយសាិត្ដៅក្នុងរសុក្សីុធរក្ណាែ ល 
ដេត្តព្រៃដវង មានដ ម្ ះថា «ព្រៃដ ើមថ្នឹង»។  ុដំនះមានភូ្មិច ុំះចនួំន៤ គឺព្រៃដ ើមថ្នឹង
ទី១ ព្រៃដ ើមថ្នឹងទី២ ព្រៃដ ើមថ្នឹងទី៣ និងព្រៃដ ើមថ្នឹងទី៤៣។  ុដំនះ មានរៃំរបទល់ខាង
ដក្ើត្ជាប់នឹង ុដំមៀន ព្នរសុក្អូរាងំឪ ដេត្តក្ៃំង់ចាម ខាងលិចជាប់នឹង ុពំ្រៃទឹង  ុំ
រដំលច ព្នរសុក្សីុធរក្ណាែ ល ខាងត្បូងជាប់នឹង ុឫំសសសី្ថញ់  ុពំ្រៃទឹង ព្នរសុក្សីុធរ
ក្ណាែ ល និងខាងដជើងជាប់នឹង ុរំដំលច  ុដំលវ រសុក្សីុធរក្ណាែ ល។  
  ុដំនះរបដហលជាទីរបជុជំនសខំាន់មួយដ លបនែមក្តងំៃីបុរា  ដទើបសៃវព្ថ្ៃ
កាា យជាទីរួមរសុក្សីុធរក្ណាែ ល។ ដបើដមើលដលើស្ថា នភាៃជាក្់ដសែង ដទាះបីជាវសិ្ថលភាៃ
ទឹក្ ី ុដំនះមានទហំំធគួំរសមក្ែី ប៉ាុដនែភាគដរចើន គឺជាព្ផ្សរ ីក្សិក្មម។ ត្បំន់ដនះ ក្៏ដៅដក្បរ
បុរា ស្ថា នសខំាន់មួយដទៀត្ គឺរបាស្ថទព្រៃដ ើមរសុក្ (របាស្ថចុងរសុក្ ឬរបាស្ថទរៃះ
ធ្លតុ្)។  ូដចនះ «រសុក្៑ព្រវដត្ថំ្និង៑» ជាដ ម្ ះទីរបជុជំនបុរា មួយមានដៅក្នុងសិលាចារកឹ្
វត្តដមៀន គឺរត្ូវគ្នន នឹងទីតងំ ុពំ្រៃដ ើមថ្នងឹ រសុក្សីុធរក្ណាែ ល ដេត្តព្រៃដវងសៃវព្ថ្ៃ។  
២- «រៃះភ្ន»ំ 
 ដលាក្ ព្អម៉ាូនីដញ៉ារ ដ លបានចុះផ្សាយអត្ាន័យសិលាចារកឹ្វត្តដមៀន បូំងដគ យល់
ថាពាក្យ «រវះវ ន»ំ ដៅអត្ាបទដផ្សនក្ទី២ព្នសិលាចារកឹ្ដនាះ គឺជាដ ម្ ះ «បាភ្ន»ំ បចចុបបនន។ ការ

 
២ សូមអានបដនាម៖ ឡុង ដសៀម ១៩៩៧។ 
៣ ដោងតមដសៀវដៅក្រមងទិននន័យដ ម្ ះនិងចនួំនរាជធ្លនី ដេត្ត រក្ុង រសុក្ េ ឌ   ុ ំសង្ហេ ត់្ និងភូ្មិ ព្ន
រៃះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ឆ្ន ២ំ០២១។ 
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ដ លដលាក្យល់ដបបដនះ ដដ្ឋយស្ថរដត្ពាក្យ «រវះភ្ន»ំ វវិត្តមក្ជាពាក្យ «រៃះភ្ន»ំ និងកាា យ
សូរមក្ជា «បាភ្ន»ំ។ ការវវិត្តសូរពាក្យ «រៃះ» មក្ជា «បា» តមសមែីអនក្រសុក្ដបបដនះ សដងេត្
ដ ើញមានដរចើនណាស់ដៅក្នុងភាស្ថដេមរ។ ជាក្់ដសែង ូចរបាស្ថទ «រៃះដគ្ន» កាល បូំងៗ
ដឡើង ដគស្ថគ ល់របាស្ថទដនះថាជារបាស្ថទ «បាដគ្ន»។ លុះដរកាយមក្ ដៅដៃលដ ល
ស្ថគ ល់ថាពាក្យ «បា» ជាសូរកាា យមក្ៃីពាក្យ «រៃះ» ដទើបរត្ឡប់មក្ដរបើជា «រៃះដគ្ន»  ូច
សៃវព្ថ្ៃដនះវញិ។ ដលាក្ ហសក្ សឺដ ស ហាក្់ ូចជាយល់រសបនឹងគនិំត្របស់ដលាក្ ព្អម៉ាូ
នីដញ៉ារ ដ លបានដលើក្ដឡើងដនះ ដរពាះដលាក្បានដោងគនិំត្ដនះដ្ឋក្់ដៅក្នុងអត្ាបទ
សិលាចារកឹ្វត្តដមៀន របស់ដលាក្។  គួរបញ្ជា ក្់ផ្សងដ រថា ទីតងំវត្តដមៀន និងបាភ្ន ំ មាន
ចមាៃ យរត្ង់ឃ្លា ត្គ្នន របមា ជា៦០គីឡូដម៉ារត្។  
 ឃ្លា សិលាចារកឹ្ក្នុងសិលាចារកឹ្វត្តដមៀនបានចារថា «...ប៊ុល៑ក្របិយទយំ្១ ន៊ុទ៊ុញ៑ដមោ
ដអេង៑ ន៊ុដវេក្រះរ ្»ំ ដ លមានដសចក្ែីថា «បុលរក្បី១នឹម ដ ើមបទិីញថ្មបាយដរក្ៀម និងដធវើ
របាស្ថទ»។ ជាធមមត ដៅក្នុងសិលាចារកឹ្ដេមរ ពាក្យ «វ ន»ំ ដរៅៃីសមាគ ល់ភ្នធំមមត ក្៏សមាគ ល់
 ល់ភ្នសិំបបនិមិត្តដ លជាស ំង់របាស្ថទ គឺៃុំេុសៃីពាក្យសនំ្ទសេឹត្ «គរិ»ិ ដ លសមាគ ល់
ទាងំភ្នធំមមជាត្ិនិងរបាស្ថទដនាះដទ៤។ កាលៃីសម័យបុរា  ពាក្យ «ដកាា ញវ ន/ំដខាា ញវ ន»ំ 
មានន័យថាដៅអធិការរបាស្ថទ៥  ូចជាដៅក្នុងសិលាចារកឹ្របាស្ថទដតន ត្ជុ ំK.១៤៣ ពាក្យ 
«ដខាា ញ៑វ នចំនរនគិរ»ិ ដៅសដំៅ ល់ដៅអធិការរបាស្ថទដៅត្បំន់របាស្ថទទឹក្ឆ្។ ចដំ ក្
ឯរបាស្ថទតដក្វវញិ មានដ ម្ ះបុរា ថា «រវះដហមឝឫងគគិរ»ិ ឬសរដសរតមដបបទដំនើប
ថា «រៃះដហមរសឹងគគិរ»ី។   
 ដផ្សអក្ដលើការវវិត្តព្នភាស្ថដេមរ ពាក្យ «រវះវ ន»ំ កាា យមក្ជា «រៃះភ្ន»ំ និងមានលទធភាៃ
ដៅជា «បាភ្ន»ំ។ ប៉ាុដនែោ៉ា ងដនះក្ែី ពាក្យ «រវះវ ន»ំ កាលៃីសម័យបុរា  ដរបើជាទូដៅសរមាប់
ដៅរបាស្ថទ និងៃុំដៅសដំៅ ល់ដត្របាស្ថទដៅបាភ្នដំនាះដទ។ មានសិលាចារកឹ្ោ៉ា ង

 
៤ Kramrisch, S. 1976។ 
៥ សូមអានបដនាម៖ http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-four/vnom.html និង 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/3181  

http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-four/vnom.html
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/3181
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ដហាចណាស់ចនួំន៤ដផ្សសងដទៀត្ ដ លសាិត្ដៅត្បំន់ដផ្សសងៗគ្នន ព្នរបដទសក្មពុជាសម័យ
បុរា  មានដរបើពាក្យ «រវះវ ន»ំ ដ លសុទធដត្សដំៅ ល់របាស្ថទ។ ខាងដរកាមដនះជាសរមង់
ឃ្លា សិលាចារកឹ្ដ លមានដរបើពាក្យដនះ៖ 

សរមង់ឃ្លា  សិលាចារកឹ្ និងទីតងំ 

[...]ទុក្៑ចនំាសំង៑រកាន៑ត្រង៑ដកាដជ១អាយ៑រវះវ នកំ្រំបងុ៑[...] 
(ទុក្ដរគឿង ង្ហវ យសរមាប់សន្ទង្ហេ នត អងេរ១ដជើ ដៅឯ
របាស្ថទក្រំបុង) 

K.៣៣  
របាស្ថទភ្នជំីសូរយ 

[...]ដរបរមតញ៑ដខាា ញ៑ទិវាក្រភ្ត្តទុញ៑....ងគអឞ្ែទិវសន
អាយ៑រវះវ នដំទប៑ឱ្យ៑ទក្ឞណិា[...] 
(ដរបើរមតញដខាា ញទិវាក្រភ្ត្តទិញ....សរមាប់ព្ថ្ៃទី៨ 
ដៅឯរបាស្ថទ ដទើបថាវ យដរគឿង ង្ហវ យ) 

K.២៦៣ 
របាស្ថទរៃះឥនរដកាសីយ៍ 

[...]វាបបដសែញ៑រវះដតន ត្៑ដៅភូ្មយដឆ្ក្៑សដងេត្ភូ្មយ
រវះក្រមដត្ង៑អញ៑ឝិវបាទបូវ ្វត្ដសែង៑រវះវ នដំខាា ញ៑រវះវ នំ
ឝិវបាទ[...] 
(វាបបដសែញរៃះដតន ត្ជាវ ដីឆ្ក្សដងេជា ីរៃះគដមែង
អញសិវបាទបូៃ្ៃីដៅអធិការរបាស្ថទ) 

K.៣៤៤ 
របាស្ថទនាគបួស 

[...]រេិ្ុ រំវះវ នរំវាហម ត្ិអនក្៑លក្៑អាយដរកាយ៑[...] 
(រេី្ុបំដរមើរបាស្ថទ រពាហម ៍ជាអនក្លក់្ដៃលដរកាយមក្) 

K.៦១៧ 
របាស្ថទដសក្តទុយ 

  ូដចនះដយើងដ ើញថា «រវះវ ន»ំ ដៅក្នុងសិលាចារកឹ្វត្តដមៀន អាចសដំៅ ល់របាស្ថទ
វត្តដមៀន ឬរបាស្ថទដៅត្បំន់ដក្បរដនាះ និងៃុំសដំៅ ល់ទីតងំ «បាភ្ន»ំ បចចុបបននដទ។ ប៉ាុដនែ
ផ្សរុយមក្វញិ ពាក្យ «បាភ្ន»ំ បចចុបបននដនះ មានលទធភាៃកាា យមក្ៃីពាក្យបុរា ថា «រវះវ ន»ំ 
ដបើដទាះបីជាៃុំមានសិលាចារកឹ្ដៅទីដនាះបញ្ជា ក្់ក្ែី ប៉ាុដនែតមដសចក្ែីដលើក្ដឡើងខាងដលើ 
អាចឱ្យដយើងយល់ៃីដ្ឋនពាក្យដនះបាន។ ទីតងំបាភ្នដំនះ ជាទីតងំបុរា ស្ថា នសខំាន់
មួយ និងមានអនក្របាជមួ្យចនួំនចាត្់ទុក្ថាជាទីរបជុជំនរាជធ្លនីវាធបូរផ្សងដ រ៕ 
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ឯក្ស្ថរៃិដរគ្នះ 
ញឹម សុធ្លវនិរ 
 ២០២១. ពាក្យ «ភ្ន»ំ ក្នុង https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/3181 
ហ ុន ឈុនដត្ង 
 ២០២២. សិលាចាររឹរត្តដ ៀន K.១០៥ ភាគ១ ក្នុង https://ams.com.kh/khmerciviliz
ation/detail/24728  
 ២០២២. សិលាចាររឹរត្តដ ៀន K.១០៥ ភាគបញ្ចប់ ក្នុង https://ams.com.kh/khmer
civilization/detail/24853 
ឡុង ដសៀម 
 ១៩៩៧. ស្ថា ននាមវទិាដេមរ. ៃុទធស្ថសនប ឌិ ត្យ។ 
អ ូ គង្ហគ  
 វ ន ំ ក្នុង http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-four/
vnom.html  
Kramrisch, S. 

1976. The hindu temple (Vol. 1). Motilal Banarsidass Publ.. 
 

បញ្ជី រូបភាព 

 
ដផ្សនទី ុពំ្រៃដ ើមថ្នឹង (រូបថ្ត្៖ Google Maps 2022) 
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