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អពីំពាក្យ វសិ្ណុ លោក្ បរមវសិ្ណុ លោក្ និងពិស្ណុលោក្ 
 ជាការពិត្ណ្ណស់្ មានអនក្ស្រាវស្រជាវ និងអនក្សិ្ក្ាមួយចនួំនលៅកត្មានភាពមិនចុុះ
ស្ស្រមុងគ្នន លលើពាក្យ៣ឃ្លា កែលមានក្នុងសិ្ោចារកឹ្ស្ម័យអងគរមួយចនួំន។ ការស្ននិោា ន
ភាគលស្រចើនកត្ងកត្ភាា ប់ពាក្យ២ឃ្លា  គឺ វសិ្ណុ លោក្ និងពិស្ណុ លោក្ លៅនឹងល ម្ ុះលែើមរបស់្
ស្រាាទអងគរវត្ត ទងំពុំមានសិ្ោចារកឹ្មួយណ្ណបញ្ជា ក្់ឱ្យានចាស់្អពីំបញ្ជា លនុះ។ 
ម៉ាាងលទៀត្ ក្៏មានអនក្មិនទទួលាគ ល់ថាពាក្យ បរមវសិ្ណុ លោក្ គឺជាមរណនាមរបស់្
ស្រពុះាទសូ្រយវរ មន័ទី២កែរ។ ែូចលនុះ វាគឺជាចនុំចបញ្ជា កែលលយើងស្រត្ូវបក្ស្រាយលោយពឹង
កអែក្លលើសិ្ោចារកឹ្កែលមានវត្តមានពាក្យទងំលនុះ។  
 លត្ើឃ្លា ទងំ៣មានស្របភពមក្ពីណ្ណ? និងស្លំៅលៅលលើអវីខាុះ? 
 ែបូំងលយើងស្រត្ូវពិចារណ្ណលលើពាក្យ វសិ្ណុ លោក្ មុនលគ។ ពាក្យវសិ្ណុលោក្មានវត្តមាន
មុនលគក្នុងសិ្ោចារកឹ្ស្ត្វត្សទី៩ និងទី១០ ល ើយពាក្យលនុះ គឺស្លំៅលៅលលើមរណនាម
របស់្ស្រពុះាទជ័យវរ មន័ទី៣ (៨៣៦គ.ស្ែល់៨៧៧គ.ស្)។ លយើងអាចែឹងានយ៉ា ងចាស់្
ថា វសិ្ណុ លោក្ គឺជាមរណនាមរបស់្ស្រពុះអងគតាមរយៈសិ្ោចារកឹ្ស្រាាទលគ្នក្ចក្ K.521

១ 
កែលានបញ្ជា ក្់ថា ស្រពុះអងគគឺជារជបុស្រត្របស់្ស្រពុះាទជ័យវរ មន័ទី២ (បរលមស្វរៈ)។ លយើង
អាចែឹងចាប់ពីបនាា ត្់ទី១ែល់ទី៣ ((១)៧៧២ ស្ក្ គិ នុ ស្រវុះាទ ស្រសិ្ជជវរ ្មលទវ ាត ច លៅ 
វសិ្ណុ លោក្ ត្ រជបុស្រត្ (២) ស្រវុះ ាទ បរលមស្វរ ស្រវុះ..អិ. ជស្រវ ាា  អនិន ស្វយ រជ ឆ្ន  ំត្ប ស្រប
(៣)មាវ យ ចាប ត្សំ្រមយ ទុក្.......) (រូបលលខ១)។២ លស្រៅពីសិ្លចារកឹ្មួយលនុះ មានសិ្ោចារកឹ្
ជាលស្រចើនលទៀត្កែលានរលឹំក្ែល់ស្រពុះាទវសិ្ណុលោក្យងលៅល្វើអលំណ្ណយ និងស្របគល់ែី
្ាីែល់ទីស្រាាទនានា។ សិ្ោចារកឹ្ទងំលនាុះមានែូចជា K.175

៣ K.235
៤

 K.256 K.449
៥ 

 
១ Cœdès, G. (1953:53-54). Inscription du Cambodge, Volume V, Paris. 

២ សុ្ខ កក្វ សុ្វណ្ណា រ៉ា , (២០២១:៦), ស្រាាទលគ្នក្ចក្, ក្នុងAMS, ភនលំពញ។ 
៣ Cœdès, G. (1954:173-180). Inscription du Cambodge, Volume VI, Paris. 

៤ Louis Finot (1915:53-106), Inscription du Sdok Kak Thom, Befeo-Tome XV(2), Paris. 

៥ Cœdès, G. (1942:141). Inscription du Cambodge, Volume II, Hanoi. 
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K.570
៦ K.774

៧ K.826 K.872 K.956
៨ និងK.989

៩។ សិ្ោចារកឹ្កែលមានកាលបរលិចេទចុង
លស្រកាយលគ គឺសិ្ោចារកឹ្ស្តុក្ក្ក្់្ ំ កែលមានកាលបរលិចេទឆ្ន  ំ ៩៧៤ស្.ក្ (១០៥២គ.ស្)
ស្ថិត្ក្នុងរជយស្រពុះាទឧទយ័ទិត្យវរ មន័ទី២ (១០៥០គ.ស្ែល់១០៨០គ.ស្) ានលរៀបរបអពីំ
វងសស្រត្កូ្លរបស់្ស្រពា មណ៍មាន ក្់កែលានបលស្រមើលស្តច តាងំពីស្រពុះាទជ័យវរ មន័ទី២រ ូត្ែល់
ស្រពុះាទឧទយ័ទិត្យវរ មន័ទី២។   
 ពាក្យឬឃ្លា កែលលយើងស្រត្ូវពិចារណ្ណបនត គឺ បរមវសិ្ណុ លោក្។ ពាក្យលនុះលយើងល ើញ
មានកត្២ែងលៅលលើផ្ា ងំចមាា ក្់កែវខាងត្បូង ាា បខាងលិចរបស់្ស្រាាទអងគរវត្ត កែល
លោក្សឺ្លែស្ានលអាយលលខស្មាគ ល់ K.298។១០ លោក្ Aymonier

១១ ានសិ្ក្ា និង
អាយពីអត្ថបទសិ្ោចារកឹ្លនុះក្នុងឆ្ន ១ំ៨៨៣ ល ើយរក្ល ើញសិ្ោចារកឹ្ខាីចនួំន២៨លៅ
កក្បរចមាា ក្់ស្ខំាន់ៗមួយចនួំន។ លៅលលើផ្ា ងំចមាា ក្់បង្ហា ញពីក្សស្រត្មួយអងគកែលលគគិត្ថា
ជាស្រពុះាទសូ្រយវរ មន័ទី២លៅវយ័ជទំង់ មានផ្ា ងំសិ្ោចារកឹ្មួយបនាា ត្់ (K.298-2) និយយ
អពីំស្ក្មមភាពជនការស្រត្ួត្និងបញុ្ុះពលរបស់្ស្រពុះអងគលៅលលើភនសិំ្វាទ ស្មតច ស្រវុះ ាទ 
ក្ស្រមលត្ង អញ បរមវសិ្ណុ លោក្ នា ស្តច លៅ វ ន ំឝិវាទ បិ បញុ្ុះ វល ប៉ាុកនតអវីកែលចកមាក្លនាុះ
គឺលគានលស្របើល ម្ ុះជាមរណនាមរបស់្ស្រពុះអងគលៅវញិ (រូបលលខ២)។ សិ្ោចារកឹ្១លទៀត្ 
គឺស្ថិត្លៅកក្បរលជើងរបស់្ស្រពុះាទសូ្រយវរ មន័ទី២ លពលស្រពុះអងគស្រទង់ឈរលលើខនងែរំលីែើមបចូីល
រួមចាំងំ (K.298-17) ល ើយសិ្ោចារកឹ្លនុះបញ្ជា ក្់យ៉ា ងចាស់្ថា ផ្ា ងំចមាា ក្់លនុះគឺជា
ស្រពុះាទសូ្រយវរ មន័ទី២ ស្រវុះ ាទ ក្ស្រមលត្ង អញ បរម វសិ្ណុ លោក្ (រូបលលខ៣)។ លស្រៅពីសិ្ោ
ចារកឹ្២លនុះ លយើងពុំមានសិ្ោចារកឹ្ណ្ណបង្ហា ញពីពាក្យ បរមវសិ្ណុ លោក្ លទ។ មានសិ្ោ
ចារកឹ្មួយចនួំនកែលបង្ហា ញពីស្រពុះនាមរបស់្ស្រពុះអងគលពលលៅមានស្រពុះជនម ែូចជាសិ្ោ

 
៦ Cœdès, G. (1937:143-147). Inscription du Cambodge, Volume I, Hanoi. 
៧ Cœdès, G. (1952:64-65). Inscription du Cambodge, Volume IV, Paris. 
៨ Cœdès, G. (1964:128-136). Inscription du Cambodge, Volume VII, Paris. 
៩

 Cœdès, G. (1964:164-189). Inscription du Cambodge, Volume VII, Paris. 
១០ Cœdès, G. (1966:127). Inscription du Cambodge, Volume VIII, Paris. 
១១ E. Aymonier (1883:199-228), Quelques Notions sur Les Inscriptions en Vieux Khmer, JA.  
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ចារកឹ្ K.200 K.254 K.273 K.287 K.288 K.547 K.597 K.908 K.347 K.364 K.366 K.383 
K.384 K.523 K.524 K.685 K.692 K.736 និងK.791 ជាលែើម។ លោយារពុំមានសិ្ោ
ចារកឹ្ណ្ណមួយបញ្ជា ក្់ពីទនំាក្់ទនំងជនពាក្យ បរមវសិ្ណុ លោក្ ថាជាមរណនាមរបស់្ស្រពុះ
សូ្រយវរ ្មលទវ (សូ្រយវរ មន័) លទើបានជាមានអនក្ស្រាវស្រជាវមួយចនួំនលៅមិនទន់ឯក្ភាពថា 
បរមវសិ្ណុលោក្ គឺជាមរណនាមរបស់្ស្រពុះាទសូ្រយវរ មន័ទី២។ អាុយពីលនុះ តាមសិ្ោចារកឹ្ខាី
ទងំ២ កែលលគានចារលៅកក្បរចមាា ក្់ទងំ២របស់្ក្សស្រត្១អងគលនុះ និងលស្របៀបល្ៀបនិង
ស្ក្មមភាពមួយចនួំនក្នុងសិ្ោចារកឹ្ែជទ ពិលស្ស្គឺស្ក្មមភាពល្វើចមាំងជាមួយស្របលទស្
ចមា៉ា និងជែលវៀត្ កែលលគានសិ្ក្ាតាមរាយការណ៍របស់្ជែលវៀត្ ល្វើលអាយអនក្
ស្រាវស្រជាវមួយចនួំន្គំិត្ថាចមាា ក្់ទងំ២លនាុះគឺជារូបស្រពុះាទសូ្រយវរ មន័ទី២ កែលមាន
មរណនាមលៅថា បរមវសិ្ណុលោក្។  
 ចនុំចចុងលស្រកាយគឺពាក្យ ពិស្ណុ លោក្ កែលមានបង្ហា ញក្នុងសិ្ោចារកឹ្មួយចនួំន
ក្នុងស្ម័យលស្រកាយអងគរ។ សិ្ោចារកឹ្កែលមានល ម្ ុះពិស្ណុលោក្លនុះ គឺចារលៅតាម
ជញ្ជា ងំ និងស្ស្ររបស់្ស្រាាទអងគរវត្ត មានកាលបរលិចេទចលនាា ុះពីឆ្ន ១ំ៥៧៧គ.ស្ែល់
ឆ្ន ១ំ៦៣២គ.ស្ មានែូចជា៖ IMA 2 (1577) IMA 3A (1579) IMA 6A (1599) (រូបលលខ៤)១២ 
IMA 8 (1626) IMA 12 (1629) IMA 16b (1632) និងIMA 17 (1632)។ សិ្ោចារកឹ្ទងំអស់្លនុះ
កត្ងបង្ហា ញ និងបញ្ជា ក្់ថា ពាក្យ ពិស្ណុលោក្ គឺជាល ម្ ុះរបស់្ស្រាាទអងគរវត្ត កែលជាទី
ឋានស្របជុនូំវលទពទងំឡាយ។ 
 ជាស្លងេប លយើងល ើញថាពាក្យឬឃ្លា ទងំ៣លនុះមានអត្ថន័យលអសងគ្នន ។ ពាក្យ វសិ្ណុ
លោក្ គឺជាមរណនាមរបស់្ស្រពុះាទជ័យវរ មន័ទី៣ កែលមានបង្ហា ញក្នុងសិ្ោចារកឹ្ស្ត្
វត្សទី៩ែល់ស្ត្វត្សទី១១។ ពាក្យ បរមវសិ្ណុលោក្ គឺជាមរណនាមរបស់្ស្រពុះាទសូ្រយវរ មន័ទី
២ កែលមានបង្ហា ញកត្២ែងលៅលលើផ្ា ងំចមាា ក្់កែវខាងត្បូង ាា បខាងលិចរបស់្ស្រាាទ
អងគរវត្ត។ ចកំណក្ពាក្យ ពិស្ណុ លោក្ គឺជាពាក្យែមីលស្រកាយពីការាថ បនាស្រាាទអងគរវត្ត

 

១២ Ang Chulean et al., (2013:43) 
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ស្របក ល៤០០ឆ្ន  ំ គឺពីស្ត្វត្សទី១៦ែល់១៧។ សិ្ោចារកឹ្ទងំលនាុះកត្ងស្លំៅថា 
ស្រាាទអងគរវត្តមានល ម្ ុះ ពិស្ណុលោក្។   
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