
អត្ថបទ៖ សិលាចារកឹសសំ្រសកឹត្នៅប្រាសាទអពិំលរល ំK.162                                  
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សិលាចារកឹសសំ្រសកឹត្នៅប្រាសាទអពិំលរល ំK.162 
នៅកនុងឯកសារមុនៗដែលសិកានោយអនកប្រសាវប្រាវជនាត្ាិរងំ នេនប្ររើននៅប្រាសាទ

ននេះថា «អពិំលរល»ំ ប៉ាុដនែន ម្ េះននេះសពវថ្ងៃពំុមានអនកប្រសុកណ្ណមាន កស់ាា ល់ន ើយ នប្ររេះអនកប្រសុក
នៅត្ៗគ្នន ថា «ប្រាសាទបី»។ ប្រាសាទប ី មានទីតងំសថិត្នៅភូមិអណ្ែូ ងប្រត្រ ំ ឃុរំណំ្ណនលើ ប្រសុក
នសាោ ង នេត្ែកពំង់ធ ំដែលមានរមាៃ យប្របមាណ្ ៤០ េ.ម. ភាេរយពយទីរួមនេត្ែកពំង់ធ ំនិងមាន
រមាៃ យប្របមាណ្ ១៨ េ.ម. ពីទីប្របជុជំនប្រសុកនសាោ ង។ ប្រាសាទបី សាងអពីំឥែឋរងបួនប្រជរងនសមើ 
មានតួ្ប៉ាមបីរត្់ជួរគ្នន ពីនជើងនៅត្បូង ដបរមុេនៅទិសខាងនកើត្។១ សពវថ្ងៃតួ្ប៉ាមកណ្ណែ លនៅឈរ
មានរូបរង ដកបរប្រពេះវហិារងមីមួយនៅខាងនកើត្ រឯីតួ្ប៉ាមសងខាងរនួំនពីរនទៀត្ានាក់ដបក និង
ាត្់រូបរងទងំប្រសុងនៅន ើយ។ រឯីប្រាសាទដែលនៅមានរូបរងក៏មិននៅលអនពកដែរ េឺដននក
ែបូំលានាក់ដបកទងំប្រសុងនៅន ើយ (រូបនលេ១-២)។ 

សិលាចារកឹ K.162 (រូបនលេ៣-៥) វញិ ចារកឹនៅនលើនមទវ រទងំសងខាងថ្នតួ្ប៉ាមកណ្ណែ ល
ប្រាសាទអពិំលរល។ំ សិលាចារកឹននេះ ធ្លា បម់ាននរៀបរប់នៅកនុងនសៀវនៅរបស់នលាក Etienne 

Aymonier កាលពីឆ្ន ១ំ៩០០ ដត្មិនានបរយិាយអវីនប្ររើនន េះនទ នរល េឺនលាកប្រគ្នន់ដត្បញ្ជា ក់
ថាមានសិលាចារកឹនៅនលើនមទវ រដត្ប៉ាុនណ្ណា េះ។២ ប ោ បម់កនទៀត្ នលាក Lunet De Lajonquière ក៏
ាននយាងនសរកែីដប្របរបស់នលាក Etienne Aymonier កនុងនសៀវនៅរបស់គ្នត្់នៅពីរឆ្ន បំ ោ ត្់ែូរ
គ្នន ។៣ នប្រកាយមកនទៀត្ នៅឆ្ន ១ំ៩៥៤ នទើបអនកប្រាជញែ៏លបនី ម្ េះ George Coedès ានសិកា
លមអតិ្ន ើងវញិកនុងឆ្ន ១ំ៩៥៤។៤ 
 សិលាចារកឹននេះ មានពីរដននក េឺខាងនជើងចារកឹាភាសាសសំ្រសកឹត្មានរនួំន ២២ប ោ ត្ ់នសមើនឹង 
១១នសាា ក និងដននកខាងត្បូងវញិចារកឹាភាសាសសំ្រសកឹត្រនួំន ២៨ប ោ ត្ ់ (នសមើនឹង ៩នសាា ក និង៥
ប ោ ត្ា់រកយរយ) ន ើយចារាភាសាដេមររនួំន ២ ប ោ ត្់។ សិលាចារកឹននេះ ចារកឹន ើងនៅកនុង
រជាកាលប្រពេះាទជ័យវរ មន័ទី៤ (េ.ស.៩២៨-៩៤១) ប៉ាុដនែានរឭំកនរឿងរ៉ា វអពីំមស្រនែីនិងរជាកាលនសែរ
អងាមុនៗ ែូរា ប្រនវរី ដែលាមស្រនែីកនុងរជាកាលប្រពេះាទប្រសីយនសាវរ មន័ ប្រពេះាទ ស៌វរ មន័ និងា

 
១

 Lajonquière, 1902: 260. 

២
  Aymonier, 1900: 442.  

៣
 Lajonquière, 1902: 261.  

៤
 Coedès, 1954: 100.  
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អនកានកសាងសមមិទធិនលបុណ្យ  កនុងនទវសាថ នប្រាសាទននេះ។ នមទវ រខាងនជើង មានរនួំន ២២
ប ោ ត្ ់ នសមើនឹង១១នសាា ក ចារនរៀបរប់អពីំប្រពឹត្ែកិារណ៍្នែើមស.វ.ទី៩ សែីពី “ពិធីនទវរជរបស់
ប្រពេះាទជយវម៌មនទី២ នៅនលើភនមំន ស្រនោេិរ ី នោយមានបញ្ជា ក់ែល់ប្ររ មណ៍្ “ ិរណ្យទម” ប្រត្ូវ
ារជប្ររ មណ៍្ដែលប្រពេះាទបរនមសវរ (ជយវរ មន័ទី២) អន ា្ើញមកពីជនបទ ន ើយគ្នត្់ាអនក
ប្រាជញខាងសិទធវទិា មកនរៀបរពិំធីកប្រមនត្ងជេត្ែរជយ និងបនប្រងៀនប្ររ មណ៍្សិវថ្កវលយាប្រពេះរជ
ប្រេូរបស់ប្រពេះាទបរនមសវរ។ 

អត្ថបទចារកឹដ ើម 
នមទវ រខាងនជើង 

 (១-៨) ................................. 
 ៩. ...ហ្មន្យ អវធិតូ .............ភ្រមម៑ 
 ១០. .ន្ទន្រ..ន្រហ្តូឝ្ឫង្គេ  ..............ភ្ឝ្ីយះ។ 
 ១១. ចតុរ ុជរងូ្ោ តីវ  ចតុម មុខរង្ោគ្និតត៑ 
 ១២. ចតុម មុ ង្ៅង្កា រធរឝ្៑  ភ្ឝ្ី..ជយ..មតឝ្គ ារះ។ 
 ១៣. ធារភិ្តិភ្ឝ្ីសរសវតា  រុវន្ភ្តយកាយយា 
 ១៤. ភ្រង្ហ្មឝ្វឞិ្ណុ មតូ យា.ទិ  ឥយ ំោទយុទយឝ្៑ ភ្ឝ្ីយះ។ 
 ១៥. .........ឥមំ ធីមាន្៑  យាប..ត សក្ឫទាធុន្ំ 
 ១៦. ភ្រហ្មវឞិ្ណវីឝ្វររីតូស៑  ស ន្ិវ៌្ វណ .......។ 
 ១៧. ..ចន្ទន្រឝ្លូគ្ណិង្ត  ឝាង្ក្ង្វ រ .ស ន្ទសយិ..ន្រុ  
 ១៨. បឞូ្យមាសាន្ទសរទិវង្ស  ឝុ្ង្ក្េ  ង្រ ...ររត៑។ 
 ១៩. ភ្ាតា ហិ្រណយទាមសយ ង្ទវទិតយ..តយមះ 
 ២០. ហ្យុតាច ចណីឝ្វរររត៑  គ្...ទរាតមវទិាមវរះ។ 
 ២១. ធមា ម ទិតយធិរាង្ជន្ទន្រឝ្៑  ភ្ឝ្ីន្ទររ ទិតយសុតសយ ជះ 
 ២២. រាជញឝ្៑ ភ្ឝ្ីររបុង្រ សមិន្៑  យជមាណីឝ្វរសយ វតិ៑។ 

នមទវ រខាងត្បូង 
 ១. ............................. 
 ២. ............ទ ធាតា   សថិត ................... 
 ៣. ..........យុក្យ .....   ..ង្ទយ ...ង្យាធយ ំ...លះ។ 
 ៤. .....................   វធិាតា រវវទិ៑ វងិ្ៅ 
 ៥. .......................   ជគ្ទ៑ ធតូរង្ោទភវ ។ 
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 ៦. .......................   .តាម ន្យជវធិាយង្វ 
 ៧. ........................   ឝ្គ ារះ បុឞ្ ាង្រ សយុ  រះ។ 
 ៨. .......................   ............................ 
 ៩. .......................   ឝ្គ ារះ ឝ្គ ាង្រា សយុ  រះ។ 
 ១០. ......................   សឝ្៑ ភ្ឝ្ីរង្ភ្ទឝ្វរាហ្វយ ំ
 ១១. ឥតិ ភ្ាតិឞ្ឋិបត៑ រក្យា ............គ្និមគេង្ល។ 
 ១២. អន្ិន្រិតបុង្រ វ៌្ង្សា   ...................ទវង្យ 
 ១៣. អរទូ៑ វរិតូិ រយិូង្ឋឋ   វសុង្ទវ៌្រិធាន្ធឫក៑្។ 
 ១៤. ក្រគ ាធារ ីរង្កា ររ  គុ្ណរក្យិ មហ្តយយា 
 ១៥. វហុ្ធា វហុ្ ង្មង្ន្ យះ ក្ន្ីយាន្៑ ឥវ ររូឫតា។ 
 ១៦. អភ្គ្ន្ីះ ក្ម មសចិវះ  ក្ម មវាារាដវ៌្ត៑ 
 ១៧. ភ្ឝ្ីយង្ឝាវម មង្ទង្វន្  ន្រង្ទង្វន្ យះ ក្ឫតះ។ 
 ១៨. ភ្ឝ្ីហ្ឞ្ វម មង្ោ រឫតយះ ភ្ឝ្ីយង្ឝាវម មវលេរះ 
 ១៩. សឝ្៑ ភ្ឝ្ីន្ឫង្បង្ន្ទររ វងី្រា ទាច៑ ឆិង្វ ង្ៅរណ ណង្កាឝ្កំ្។ 
 ២០. រគ្វតឝ្៑ ភ្ឝ្ីយង្ឝាវម មង្ទង្វន្ទររ ធិរាជឝ្៑ សុរាសុរមហ្ឞ្ ិគ្ន្សំសយូយមាន្ចរ 
 ២១. ាទារវនិ្រម៑ យសយ វសុង្ធាតយរ ំរគ្វតឝ្៑ ភ្ឝ្ីភ្តិបុរាន្យង្ក្ឝ្វង្រ ទិឝ្ត៑។ 
 ២២. រគ្វតឝ្៑ ភ្ឝ្ីជយវម មង្ទង្វន្ទោរ ធិរាង្ជន្ ភ្តិរុរន្សាថ ណន្ីម ិមង្ក្ 
 ២៣. ន្ មហ្ទភុតយឝ្វវិងិ្ធណបរាភ្ក្ង្មន្ សហ្ ររុវ យសយ រសុ 
 ២៤. ន្ធរ.........រគ្វតឝ្៑ ភ្ឝ្ីភ្តិបុរាន្យង្ក្ឝ្វង្រ រក្យាទិឝ្ត៑។ 
 ២៥. បោូថ ំ អសយ យត៑ វទធំ ង្ហ្មារបូាទិក្ន្៑ ធន្ម៑ 
 ២៦. ហ្រន្យិង្យ ន្ កិ្ញ៑ ចិត៑ ង្ត រសន្យិ ន្រង្ក្ ចិរ។ំ 
 ២៧. បោូថ ំ អសយ យត៑ វទធំ ាលយង្តនន្ ង្ត ន្រះ 
 ២៨. សុគ្តឹ យាន្យិ សវកុ្លលះ សវគ្ ំេ យាន្យិ ចិរ ំវង្សត៑ ។ 
 ២៩. ....ឝាសន្ ធលីូភ្វះាទ ធលីូង្ជគ ភ្វះក្ភ្មង្តគ អញ 
 ៣០. ...សំ នុ្ រាជបុន្យ វ វ ំោ បិ ទារ ភ្វហិ្ វ វោំបិ ទារ បយ យគ 

 
បំណកប្រប 
នមទវ រខាងនជើង 

 (១-៨) ................................. 
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 ៥. អវធូិត្ មិនមាននសរកែីនៅ មង  ប្ររីយេះ សិរសួីសែី  រឫនងា កពូំល  ូត្បូា នរ នោយនរៈ
ជន មាននទនវស្រនោានែើម។ 
 ៦. រងករេះ ប្រពេះសងករៈ សនតែ ែល់ប្រពេះសិវៈ ប្ររីនជាតិ្មត្ មានពនាឺ រសមី  ែប៏្រត្រេះប្រត្រង ់ ធររ ៑           
ប្រទប្រទង។់  
 ៧. ប្រេីយេះ សិរសួីសែី នកើត្ពី ប្រពេះប្រព ម វសិណុ   ាទយុទយរ ៑(ាតិ្+ឧទយរ ៑) នបើដប្របថាសពោថា 
ប្រពេះអាទិត្រេះនរញពី កនុ ងអត្ថបទននេះដប្របថា នកើត្នរញពី  ឥយ ំដប្របថា ននេះ ប្រពន មរវឞិ្ណុ មូត្៌ែាទ ៑អពីំ
ប្រពេះ ប្រព ម និងប្រពេះវសិណុ  ភុវនប្រត្យកាយយា មានកាយា ភពទងំ៣ ប្ររីសរសវត្ា ប្រពេះ ង ប្រសីសរ
សវសិ។ 
 ៨. ស អងាន េះ  និវ៌៌្វណ្ (ាលី និរវ ន) ភូត្ស៑ នកើត្មាន, នកើត្ ប្រភ មវឞិ្ណវ ីរវរ ីប្រពេះប្រព ម ប្រពេះ
វសិណុ  ប្រពេះឥសូរ។ 
 ៩. កនុ ងឆ្ន សំក េណ្ នោយ រូល=៧ រស្រនោ=១ ....ទី៨នកើត្  ដេបុសស ....។ 
 ១០.បងប្របរស ថ្ន ិរណ្យទម, នទវទិត្យ ប្របនសើរេពងេ់ពស់ .......ាអនកមានអាត្មន័ែប៏រសុិទធ...
សាវ មី  
ានបូាត្ង្វវ យែល់ប្រពេះអេនិ។ 
 ១១. ប្រពេះមហាកសប្រត្ថ្នប្រករងប្រសីភពបុរ (ប្រសីភវបុរ) និងរជបុប្រត្មានថា ប្រសីឥស្រ ោ ទិត្យ, 
រជនសវកាមាទយ(មស្រនែី ) របស់ប្រពេះរា ម ធម៌ាម ទិត្យ ានថាវ យត្ង្វវ យកនុ ងនទវសាថ នននេះ។ 

នមទវ រខាងត្បូង 
 ១. នោយរនំរេះនសាា កទី១ ននេះរលុបាត្រ់កយានប្ររើននៅនសសសល់ដត្រកយមួយរនួំន
ែូរា យុកែ ដប្របថាប្របកប, សថិត្ ដប្របថាសថិត្ តងំនៅ, ត្មកល់ ធ្លតដប្របថា បនងកើត្, ប្របភពនែើម ,
កនំណ្ើ ត្ ដង 
រកា,អនកននែើម,អនកគ្នរំរ។ ែូនរនេះអត្ថបទននេះ ាប្របនភទ រកយបួងសួងសូមប្របទនពរ ពីនទពាមាា
ស់។ 
 ២. (នសាា កននេះរលុបាត្ ់ ាទទី១ និងាទ៣ ទងំប្រសុង សល់ដត្ាទទី២ និងាទទី៤
ប៉ាុនណ្ណា េះ នយាងតមរកយនសសសល់ អត្ថបទននេះារកយបួស ឬរកយនគ្នរពនមសាក របូាែល់
នទពាមាា ស់អនកបនងកើត្នលាក)។ 
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 ៣. (នសាា កននេះរលុបាត្ ់ ាទទី១ និងាទ៣ ទងំប្រសុង សល់ដត្ាទទី២ និងាទទី៤
ប៉ាុនណ្ណា េះ នយាងតមរកយនសសសល់ អត្ថបទននេះារកយបួស ឬរកយនគ្នរពនមសាក របូាែល់
ប្រពេះសងករនទព     បុសករនទព។ 
 ៤. នសាា កទី៤ ននេះ រលុបអស់ សល់ដត្ ម ប្រពេះនេឧទោិសែល់ នរលេឺប្រពេះសងករ (ាប្រពេះ
 មប្រពេះសិវៈ ដេមរនប្ររើននប្របើភាា បថ់ា សងករ រយណ្ មាននយ័ថា ប្រពេះសងករ=សិវៈ និងប្រពេះ រយ
ណ្=វសិណុ )។ 
 ៥........ប្របតិ្សាថ ន នទពមាន មថា ប្រសីភនប្រទសវរ នោយនសរកែីនគ្នរព កនុ ងឆ្ន ថំ្នសក. 
កណំ្ត្ន់ោយ មងាល=៨ អេនិ៣ និង......។ 
 ៦. នៅកនុ ងកនុ ងទីប្រករង អនិនោិត្បុរ .............មាននទវសាថ នមួយ មាន មថា វសុនទវ (វសុនទព) 
បរបូិណ៌្នោយនភាេប្រទពយសមបត្ែិ។ 
 ៧. ករងកធ្លរ ីពង្វា ពោ  េុណ្ភកែិម ត្ែយា 
  វ ុធ្ល វ ុ នមនន យេះ  កនីយាន ៑ឥវ ភូភឫត។ 
 ៨. នប្ររេះដត្ ាែវ ា្ សថ្វ កមវ៌ាារ ា្ សកនុ ងកាង្វរ អប្រេនីេះ ខាា ងំខាា  កមស៌រិវេះ កា
ង្វរលអ នោយភាពឆ្ា ត្នវៀងថ្វ រនំណ្េះែឹង សកមមភាព គ្នត្ប់្រត្ូវានដត្ងតងំា មស្រនែីានេ់ពស់
នោយប្រពេះាទ ប្រសីយនសាវម៌មននទវៈ។ 
 ៩. រជនសវកាមាទយ (មស្រនែី )របស់ប្រពេះាទ ប្រសី ស៌វម៌មន ាទីរជប្របីយ៍ (ជនិំត្ឬទីនពញរិត្ែ) 
របស់ប្រពេះាទប្រសីយនសាវម៌មន  មប្រសីនឫនបស្រនោវរី ានថាវ យ នៅវណ៌្ានកាស ែល់ប្រពេះសិវៈ។ 
 កនុ ងអត្ថបទរកយចារកឹននេះ ប ោ ត្ទី់១០ ែល់ប ោ ត្ទី់១៤ ចារកឹារកយរយធមមត៖ 
 (១០-១១). ប្រពេះាទប្រសីយនសាវម៌មនទវ ានសែរអធិរជ ររាទរវនិោម ៑ ប្រទងម់ានប្រពេះប្រសីវរ
ាទប្រទនោយ កមលាតិ្(ផ្កក ឈូក) សសំែូយមានប្រទងទ់ទួលានការនគ្នរពបូា អពីំ េន (េណ្) 
មហាជន ឬប្របាជន  សុរ ពួកសុរៈ អសុរ ពួកអសុរៈ ម ឞ្៌ ិពួកម ស៌ ិយសយ ថ្នប្រពេះរា វសុនធ្ល
ត្ែរ ំសប្រមាបក់ារប្រទប្រទង ់ប្របទនែប៏្របនសើ (ប្រទប្រទងដ់ននែី) នបើដប្របសប្រមលួថា រជត្ង្វវ យរបស់ប្រពេះាទ
ប្រសីយនសាវម៌មនទវ  ភេវត្រ ៑ប្ររីប្រតិ្បុរនែនករវនរ ថាវ យសប្រមាបប់្រពេះ ប្រសីប្រតិ្បុរនែនកសវរ។ 
 (១២-១៤). ប្រពេះាទប្រសីជយវម៌មនទវ ប្រពេះអងាានសែរ អធិរជ ដែលទទួលានការប្របទនពរ
ថា ប្រទងា់ នសែរបរប្រកម (ខាា ងំពូដក,មិនដែលបរជយ័) នោយប្របការៈននសងៗ មាន មានយសធ ំ
ែូរាអនកបនងកើត្នូវ ថ្ប្រត្ភព ស  រួមាមួយ ពភុវ  មាន យសយ ថ្នប្រពេះរា  ពសុនធរ[នណ្ន]  េឺ
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សប្រមាបប់្រទង ់ឬនាត្ន់ាង ់ភេវត្រ ៑ ប្ររីប្រតិ្បុរនែនករវនរ ភកែា ទិរត្ ៑  កនុ ង ប្រពេះភេវត្ ៑ ប្រសីប្រតិ្បុរនែសវរ 
នោយនសរកែីនគ្នរព។ 
 ១៥. ជនទងំឡាយណ្ណ យកប្រទពយសមបត្ែិទងំឡាយ មាន មាស ប្រាកា់នែើម ដែលាន
បូាថាវ យែល់នទពកនុ ងសាថ នទីននេះ ជនន េះធ្លា កក់នុ ងសាថ ននរកអស់កាលាយូរអដងវង។ 
 ១៦. នរៈជនណ្ណ ានជួយដងរកាប្រទពយសមបត្ែិ  ដែលានបូាថាវ យែល់នទវសាថ នកនុ ងទី
សាថ នននេះ នរៈជនន េះ និងនៅកានស់ាថ នសួេ ៌ សុេតិ្នទវនលាក អស់កាលាយូរអដងវងរួមាមួយ
នឹងវងសប្រត្កូលប្រករមប្រេសួារ។ 

 
 តមរយៈអត្ថនយ័សិលាចារកឹននេះ នយើងានែងឹនប្ររើនទកទ់ងប្រពឹត្ែកិារណ៍្ប្របវត្ែសិាស្រសែ។ 
កនុងន េះ សិលាចារកឹនៅនមទវ រខាងនជើង ានចារនរៀបរប់រឮំកពីនរឿងរ៉ា វនៅនែើមស.វ.ទី៩  សែីអពីំ
ពិធី នទវរជរបស់ប្រពេះាទជយវរ មន័ទី២ នៅនលើភនមំន ស្រនោេិរ ី (ភនេូំដលន) នោយមានបញ្ជា កែ់ល់
ប្ររ មណ៍្  ិរណ្យទម ារជប្ររ មណ៍្ ដែលប្រពេះាទបរនមសវរ៥ (ជយ័វរ មន័ទី២) អន ា្ើញមកពី
ជនបទ គ្នត្់ាអនកប្រាជញខាងសិទធវទិា មកនរៀបរវំធិីកប្រមនត្ងជេត្ត្រជ និងបនប្រងៀនប្ររ មណ៍្ 
សិវថ្កវលយ ដែលារជប្រេរូបស់ប្រពេះាទបរនមសវរ។ 
 កនុងសិលាចារកឹនៅនមទវ រខាងនជើងននេះ ានរនំលរនូវរកយមួយេឺ “កប្រមនត្ងជេត្ត្រជ” 
ដែលរកយននេះ នេកា៏នប្របទេះនឃើញនូវសិលាចារកឹសែុកកក់ធ ំសត្វត្សរទី៍១១ ន ើយរឮំកពី
នរឿងរ៉ា វ នែើមសត្វត្សរទី៍៩កនុងរជាកាលប្រពេះាទជយ័វរ មន័ទី២ែូរគ្នន ។៦ ប្របវត្ែវិទូិានប្ររើន ាននផ្កែ ត្
ការយករតិ្ែទុកោកដ់ត្នលើដននកភាសាសសំ្រសកឹត្ថ្នសិលាចារកឹសែុកកក់ធ ំ ន ើយានបកប្រសាយថា   
«នទវរជ» េនឺសែរដែលានទព (នទវរជ) ឬនសែរថ្ននទពទងំឡាយ។ នលាក Goerge Coedès ក៏ាន
េិត្ដែរថា «នទវរជ» េាឺប្របនភទសីវលិងាមា៉ាងត្ណំ្ណងឱ្យនសែរ ន ើយនសែរប្រេប់អងាដែលប្រេង
រជយប ោ ប់ពីប្រពេះាទជយ័វរ មន័ទី២ ានសាថ ប ប្រាសាទមួយកណ្ណែ លទីប្រករងនែើមបឧីទោិសរនំរេះ

 
៥បរនមសវរ េឺាន ម្ េះមរណ្ៈ មរបស់ប្រពេះាទជ័យវរ មន័ទី២។ ាទូនៅ ប្រពេះមហាកសប្រត្នៅសម័យអងារ មានប្រពេះ ម
រនួំនបី នរល េមុឺននពលន ើងនសាយរជយមានប្រពេះ មមួយ, នពលនសាយរជយមានប្រពេះ មមួយ និងនពលនសាយ
ទិវងាត្មានប្រពេះ មមួយនទៀត្។ ឧទ រណ៍្៖ ប្រពេះាទជ័យវរ មន័ទី៣ ដែលប្រត្ូវាបុប្រតប្រពេះាទជ័យវរ មន័ទី២ នៅមុន
នពលន ើយនសាយរជយមានប្រពេះ មថា “ជយ័វទធន”, លុេះនពលប្រទង់នសាយទិវងាត្នៅ មានប្រពេះ មថា “វសិណុនលាក”។ 
៦េបបចីាថំា អនកប្របវត្ែិវទូិអឺរ ៉ាុប ដែលានសិកាអពីំប្របវត្ែិសាស្រសែដេមរែបូំងៗកនុងរជាកាលប្រពេះាទជ័យវរ មន័ទី២ ពំុសូវយក     
ភសែុតងណ្ណបញ្ជា ក់អពីំប្រពឹត្ែិការណ៍្របស់ប្រទង់នប្រៅអពីំសិលាចារកឹដែលចារនប្រកាយនរឿងរ៉ា វ ២ ឬ ៣សត្វត្សរន៍ េះនទ។ 
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នទវរជ។ ប៉ាុដនែនបើពិនិត្យនមើលនៅនលើដននកភាសាដេមរថ្នសិលាចារកឹសែុកកក់ធវំញិ ការពនយល់របស់
នេននសងពីន េះ។ ន ម្ េះាភាសាដេមរ “កប្រមងនត្ង ជេត្ ត្ រជ” ពំុមានទ ំក់ទនំងរនំរេះប្រពេះ
ឥសូរនទ។ រកយន េះ មានន័យថា “កប្រមនត្ង” ដប្របថា “ាមាា ស់”, “ជេត្” ារកយសសំ្រសកឹត្ដប្របថា 
“ពិភពនលាក”, “ត្” ដប្របថា “ន័យ”, “រជ” ដប្របថា “នសែរ”។ រដំណ្ក ការពនយល់របស់នលាក Claude 
Jacques វញិ គ្នត្់ានបង្វា ញថា “កប្រមនត្ង ជេត្ ត្ រជ” េាឺនទពការររប្រសុកមា៉ាងរបស់ដេមរ
ែូរា អនកត មានអណំ្ណរខាា ងំ ន ើយមានកនប្រមងនត្ងជេត្ត្រជ នលើសពីមួយកនុងនពលដត្មួ
យ។ សណួំ្រមួយេឺ នត្ើន តុ្អវីានាដេមរយករកយសសំ្រសកឹត្ “ជេត្” មកនប្របើ? នលាក Michael 
Vickery ានពនយល់ថា ដេមរបុរណ្ពំុមានរកយសប្រមាប់ពិភពនលាកទងំមូល ឬសូមបរីកយ
សប្រមាប់អាណ្ណរប្រកធមួំយដែលនកើត្មកពីការរួមប ា្ូ លអាណ្ណរប្រកតូ្រៗានប្ររើនៗ ឬរែឋតូ្រៗ។ 
រកយដេមរដត្មួយេត្់ដែលនេនប្របើេឺ “ប្រសុក” ដែលាទឹកែមួីយតូ្រ ន ើយមានន័យថាាែសីប្រមាប់
នសែរប្រតញ់ ឬ  នាញប្រេប់ប្រេង។ ែូនរនេះរកយននេះ ពំុសកែិសមនឹងនទពពិនសសសប្រមាប់នសែរអសាា
រយែូរនសែរអងារនទ។៧  
 រដំណ្ក នសាា កទី១១ ថ្នសិលាចារកឹប្រាសាទអពិំលរល ំK.162 នមទវ រខាងនជើង ានបង្វា ញ
ឱ្យនយើងសាា ល់អពីំប្រពេះមហាកសប្រត្មួយអងាដែលនសាយរជយនៅ “ប្រករងប្រសីភពបុរ” (ប្រសីភវបុរ), មាន
រជបុប្រត្ប្រពេះ មថា “ប្រសីឥស្រ ោ ទិត្យ”, រជនសវកាមាទយ (មស្រនែី) របស់ប្រពេះរា ម “ធម៌ាម ទិត្យ” ាន
ថាវ យត្ង្វវ យកនុងនទវសាថ នននេះ។ កនុងនសាា កននេះ នយើងរង់បង្វា ញេាេះៗអពីំទីតងំថ្នប្រករង “ប្រសីភព
បុរ” ឬអកសរតមដបបសសំ្រសកឹត្ថា “ប្រសីភវបុរ” ថានៅទីណ្ណថ្នប្រសុកដេមរបរាបបនន?  
 ប្របវត្ែិវទូិទងំឡាយ មានេនិំត្េុសៗគ្នន អពីំភវបុរ។ កនុងនសៀវនៅរបស់នលាក Goerge 

Coedès ដែលមានរណំ្ងនជើងថា “The Indianized States” នៅឆ្ន ១ំ៩៤៨ និងកនុងការសរនសររបស់
នលាក Pirre Dupont និយាយថា ភវបុរ នៅខាងនជើងវត្ែភូ និងខាងនជើងភនែំងដរក េឺសថិត្នៅភាេ
ខាងត្បូងឡាវ និងភាេឦសានទឹកែីថ្ង។ ែបតិ្នេេតិ្ថាន ម្ េះ “ភវបុរ” េឺសនំៅនលើប្រពេះាទភវវរ មន័
ទី១ ន ើយពួកគ្នត្់នជឿនទៀត្ថាប្រពេះាទភវវរ មន័ទី១ ានសែរនរនឡាដែលសថិត្នៅភាេខាងនជើង
ឆ្ៃ យ មុននពលនរនឡា ា្ នរន វូណ្ន។ មុនែបូំងពួកគ្នត្់ក៏េតិ្ដែរថា ភវបុរ េឺនៅឆ្ៃ យពី
អងារារែឋឯករជយមួយ រ ូត្ែល់រជាកាលប្រពេះាទរនជស្រនោវរ មន័ (េ.ស.៩៤៤ ែល់ ៩៦៨) ដែលា
នសែរភវបុរានបប្រងួបបប្រងួមភវបុរាមួយអងារ។ ឥ ូវនលាក Claude Jacques េិត្ថា “ភវបុរ” ា

 
៧

Michael Vickery (2006-2007): “History of Cambodia”, p.56-57, Summary of lectures given at the Faculty of 

Archaeology of Fine Arts, Vidya Series, Pre-Angkor Studies Society, Phnom Penh. 
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ន ម្ េះសបូំរថ្ប្រពេុក ប៉ាុដនែគ្នត្់នៅដត្េិត្ថាទីន េះេាឺរែឋឯករជយមួយរ ូត្ែល់រជយប្រពេះាទរនជ
ស្រនោវរ មន័។ នលាក Michael Vickery ានយល់ប្រសបេនិំត្របស់នលាក Claude Jacques ដែលថាសបូំរ
ថ្ប្រពេុកមានន ម្ េះថា “ភវបុរ” កនុងរជយបុប្រតរបស់ប្រពេះាទឦសានវរ មន័ទី១ េឺប្រពេះាទភវវរ មន័ទី២ 
និងនប្រកាយនពលកដនាងន េះមានន ម្ េះថា “ឦសានបុរ” កនុងរជយប្រពេះាទឦសានវរ មន័ទី១។ លុេះ
នប្រកាយមក នៅនពលដែលនលាក Goerge Coedès ានរកនឃើញសិលាចារកឹអពិំលរលនំនេះ នលាក
ានបែូរេនិំត្នោយគ្នត្់ដលងេិត្ថា ភវបុរ នៅឡាវនទៀត្ន ើយ នោុយនៅវញិគ្នត្យ់ល់ថា “ភវបុរ” 
ទនំងនៅមែុអំពិំលរលនំនេះដត្មែង។៨ ទងំននេះេឺប្រគ្នន់ដត្ាការយល់ននសងៗពីគ្នន របស់អនកប្របវត្ែិវទូិ 
ប៉ាុដនែរមៃល់ដែរថា នត្ើភវបុរនៅទីណ្ណពិត្ប្រាកែន េះ ពំុទនា់នបកប្រសាយនៅន ើយនទ។  
 នោយដ ក នៅកនុងសិលាចារកឹប្រាសាទននេះនៅនមទវ រខាងត្បូងវញិ កា៏នឱ្យនយើងយល់
អពីំនរឿងរ៉ា វប្របវត្ែិសាស្រសែានប្ររើនចាប់ពីរជាកាលប្រពេះាទយនសាវរ មន័ទី១ (េ.ស.៨៨៩-៩១០) ប្រពេះាទ
 ស៌វរ មន័ទី១ (េ.ស.៩១០-៩២១) និងប្រពេះាទជយ័វរ មន័ទី៤ (េ.ស.៩២៨-៩៤១)។ នសែរទងំ
អមាលមា៉ា នននេះ ាននធវើត្ង្វវ យែល់ប្រពេះអាទិនទពនិកាយប្រពេះឥសូរត្មកល់នូវនទវសាថ នននេះប្រពេះ ម  
«ប្រសីប្រត្ិបុរនែនកសវរ»។ នៅនសាា កទី១០-១១ ថ្នសិលាចារកឹននេះ ាននរៀបរប់ពីភាពអសាា រយថ្ន
ប្រពេះាទប្រសីយនសាវម៌មនទវ ថាប្រទង់េាឺនសែរអធិរជ ររាទរវនិោម ៑ ប្រទងម់ានប្រពេះប្រសីវរាទប្រទនោយ 
កមលាត្ ិ (ផ្កក ឈូក) សសំែូយមានប្រទងទ់ទួលានការនគ្នរពបូា អពីំ េន (េណ្) មហាជន ឬ
ប្របាជន។ រដំណ្ក នសាា កទី១២-១៤ ក័ាននរៀបរប់អពីំភាពអសាា រយរបស់ប្រពេះាទប្រសីជយវម៌មនទវ
ែូរគ្នន  េនឺរលសរនសើរែល់ប្រពេះអងាថា ា នសែរអធិរជ ដែលទទួលានការប្របទនពរថា ប្រទង់ា 
នសែរបរប្រកម (ខាា ងំពូដក,មិនដែលបរជយ័) នោយប្របការៈននសងៗ មាន មានយសធ ំ ែូរាអនក
បនងកើត្នូវ ថ្ប្រត្ភព ស  រួមាមួយ ពភុវ  មាន យសយ ថ្នប្រពេះរា។ ាពិនសសន េះ េបឺ ោ ត្់ទី១៥ 
ដែលចារកឹាភាសាដេមរ ានឱ្យនយើងែឹងអពីំការោក់បណ្ណែ សា សម័យបុរណ្រនំរេះជនណ្ណ
ដែលបផំ្កា ញសមបត្ែិនៅនទវសាថ ន “ជនទងំឡាយណ្ណ យកប្រទពយសមបត្ែិទងំឡាយ មាន មាស 
ប្រាកា់នែើម ដែលានបូាថាវ យែល់នទពកនុ ងសាថ នទីននេះ ជនន េះធ្លា កក់នុ ងសាថ ននរកអស់កាល
ាយូរអដងវង” ន ើយប ោ ត្់ទី១៦វញិ ានឱ្យនយើងយល់អពីំការប្របទនពរសប្រមាប់ជនណ្ណដែល
ដងរកាសមបត្ែិនៅនទវសាថ ន «នរៈជនណ្ណ ានជួយដងរកាប្រទពយសមបត្ែិ  ដែលានបូាថាវ យែល់

 
៨

 Michael Vickery (2006-2007): “History of Cambodia”, p.72-74, Summary of lectures given at the Faculty of 

Archaeology of Fine Arts, Vidya Series, Pre-Angkor Studies Society, Phnom Penh. 
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នទវសាថ នកនុ ងទីសាថ នននេះ នរៈជនន េះ និងនៅកានស់ាថ នសួេ ៌ សុេតិ្នទវនលាក អស់កាលាយូរ
អដងវងរួមាមួយនឹងវងសប្រត្កូលប្រករមប្រេួសារ»។  
 ារួមមក សិលាចារកឹសសំ្រសកឹត្នៅប្រាសាទអពិំលរល ំK.162 ដែលចារកឹន ើងនៅសត្វត្សរទី៍១០ 
កនុងរជាកាលប្រពេះាទជ័យវរ មន័ទី៤ ានឱ្យនយើងយល់ែឹងអពីំនរឿងរ៉ា វានប្ររើនទក់ទងនឹងប្របវត្ែិសាស្រសែ
រួមមាន ប្រពឹត្ែកិារណ៍្ នែើមសត្វត្សរទី៍៩ ការប្រារពធពិធីនទវរជ ការសរនសើរអពីំអនុភាពថ្នប្រពេះរា 
សាា ល់ពីប្រពេះ មប្រពេះមហាកសប្រត្ សាា ល់អពីំមស្រនែីសខំាន់ៗ  សាា ល់អពីំន ម្ េះ ទីប្រករងសខំាន់ៗនៅរវ៌្ង
សត្វត្សរទី៍៩ែល់ស.វ.ទី១០ និងប្រពមទងំែងឹអពីំការោក់បណ្ណែ សានិងការប្របទនពរនងដែរ៕  
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