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មត៌្កបុរាណនៅវត្តស្លែង 
 វត្តស្លែង មានទីត ាំងលថិត្នៅភូមិស្លែង ឃុាំកតដូីង ស្លុកកាំពងស់្វា យ នេត្តកាំពងធ់ាំ ស្ដលមាន
ចមាា យស្បមាណ ១០ គ.ម. ភាគពាយពយទីរួមនេត្តកាំពង់ធាំ។ វត្តននេះ គឺជាអត្ីត្ទីត ាំងស្ាស្វទមួយ 
ស្ដលអាចមានអាយុកាលតាំងពីល.វ.ទី៧ និងស្វងលង់បស្នថមនៅល.វ.ទី១០ ឬ១១ ប៉ុស្នតលាំណង់
ស្ាស្វទចាល់ានាក់ស្បកទ ាំងស្លុងនៅន ើយ។ នៅលត្វត្សរទី៍១៩ កនុងរវងឆ្ន ាំ១៨៥២ នគាន 
កស្វងស្ពេះវហិារមួយនធាើអាំពីឥដឋបូកកាំនារាយអនៅពីនលើទីត ាំងស្ាស្វទចាល់ (រូបនលេ១-២)។  
 នៅចុងល.វ.ទី១៨ និងនដើមល.វ.ទី១៩ មត្ក៌បុរាណស្ដលមាននៅវត្តស្លែង ពុាំលូវមានអនក
ស្ស្វវស្ជាវជាត្ិ និងអនតរជាត្ិមកលិកាប៉ុន្មា នន ើយ នទើបស្ត្លមយ័ថ្ាីននេះប៉ុន ណ្ េះស្ដលមានអនក
លិកាជនជាត្ិស្េារមកលិកា មានជាអាទិ៍ដូចជា នោក ញឹម លុភណឌ  ឆ្ន ាំ២០១៣ និងនោកស្លី 
ស្ល ោងអីុ ឆ្ន ាំ២០១៦។  
 វត្ថុលិលបៈស្ដលជាមត្៌កបុរាណនៅវត្តស្លែងភាគនស្ចើនស្វងន ើងនោយថ្ាភក់ ស្ដលលុទធលឹង
ជានស្គឿងលមអរបល់ស្ាស្វទចាល់ មានដូចជា ស្តតរទា រចាំនួន ៧ផ្ទ ាំង នជើងទស្ម ៤ដុាំ ថ្ានោលស្ពេះពុទធ
ស្វលន្ម ៣ ដុាំ ។ល។ វត្ថុបុរាណទាំងននេះ មិនស្មនជារបល់លថិត្នៅទីត ាំងនដើមនៅកនុងវត្តស្លែងទ ាំង
អល់នន្មេះន ើយ ដបតិ្របល់េែេះនគយកមកពីទួលបុរាណស្ដលលថិត្នៅជុាំវញិវត្ត មានដូចជា ទួលអនា
ស្លែង ទួលនពាធិរណប ទួលន្មគនលន ទួលថ្ងា ន់ ។ល។  
 កនុងចាំន្មស្តតរទា រទ ាំងអល់នៅវត្តស្លែង មានស្តតរទា រស្វងនៅលម័យមុនអងគរចាំនួន ២ផ្ទ ាំង 
និងលមយ័អងគរចាំនួន ៥ផ្ទ ាំង។ ស្តតរទា រស្ដលគួរឲ្យចាបអ់ារមាណ៍ជាងនគ គឺស្តតរទា រលមយ័មុនអងគរ 
ល.វ.ទី៧ ស្ដលលពាថ្ថ្ានគោក់នៅខាងមុេស្ពេះវហិារចាល់ ន ើយស្តតរននេះនគយកមកពីទួលស្ាស្វទ
ចាល់មួយន ា្ េះថ្ង “ទួលអនាស្លែង” ស្ដលលថិត្នៅទិលនិរត្ីវត្តស្លែងស្បមាណ ៥០០ស្ម៉ស្ត្ ទួលមាន
ទាំ ាំ ២០ គុណ ៣០ស្មស៉្ត្។ ស្តតរទា រននេះមានចមាែ ក់នរឿងលលរនភែើងកនុងស្ព ាញ្ញស្វលន្ម ន ើយជា
លិលបៈស្ដលកស្មមានខាែ ាំង្ល់នៅកនុងលិលបៈស្េារ (រូបនលេ៣) ដបតិ្ចមាែ ក់ស្បនភទននេះនគធ្លែ ប់
នឃើញស្ត្មួយផ្ទ ាំងនទៀត្ប៉ុន ណ្ េះនៅវត្តម រ ស្លុកកាំពង់ស្វា យ (ភាគនស្ចើននគនៅស្តតរនន្មេះថ្ង ស្តតរវត្ត
អងគខាន រ)។ នៅនលើស្តតរទា រននេះ នយើងនឃើញមានចមាែ កពី់រជាន់ ស្ដលនៅស្តនកខាងនលើស្ត្ង់ស្តនកក ត្ ល
មានចមាែ ក់កនុងរងាងច់ាំនួនបី ស្ត្ចមាែ កទ់ ាំងនន្មេះានរលុបនលទើរអល់នៅន ើយ នៅស្តនកខាងចុងស្តតរ
មានចមាែ ក់ន្មគរាជ (Nâgarâja)។ ចាំស្ណកនៅស្តនកក ត្ លថ្នស្តតរ គជឺាចមាែ ក់នរឿងលលរនភែើង 
ស្ដលកនុងនន្មេះមានចមាែ កតួ់្អងគចាំនួន ៥ ន ើយនៅក ត្ ល គជឺារូបលលរនភែើងស្ពេះឥលូរ នៅខាង
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ស្វត ាំលលរនភែើងជារូបស្ពេះស្ព ា នៅខាងនវាងលលរនភែើងជារូបស្ពេះវលិណុ និងនៅលងខាងនយើងមិនដឹង
ជានទពអានី ើយ។  
 ស្តតរទា រលម័យមុនអងគរមួយនទៀត្នគោកន់ៅកនុងស្ពេះវហិារចាល់ ស្ត្ង់ស្តនកខាងលិច នោយ
បិត្ជាប់ជាមួយនបតុ្ងថ្នបលែ័ងកស្ពេះ។ ស្តតរទា រននេះអាចមានស្ត្មួយគត្់កនុងលិលបៈស្េារ នស្ពាេះនៅនលើ
កាច់បន្មទ ត្់ធនូ  នគនឃើញមានលមអកាច់ឬគូឌុនោយមានលមអជារូបនទពនៅខាងកនុង (រូបនលេ៤)។១
កាច់បន្មទ ត្់ធនូមានរាងស្ត្ង ់នៅខាងចុងមានរូបនទពស្លីអងគុយនលើកថ្ដស្បណមយស្ត្ឹមចុងចង្កក  ន ើយ
ស្តនកខាងនស្កាមចាំពាកក់ ត្ លជារ ាំនោលផ្ក  និងកស្មងមាោ។  
 ចាំស្ណកស្តតរទា រលម័យអងគរវញិ មានចាំនួន៥ផ្ទ ាំង ដូចនរៀបរាប់ខាងនលើ។ ស្តតរទីមួយ នគោក់
នៅខាងលិចស្ពេះវហិារចាល់ នៅបលែ័ងកស្ពេះដូចោន ។ នៅស្តនកក ត្ លនគឆ្ែ ករូ់បស្ពេះស្កឹលណស្ដលជា
អវតរស្ពេះវលិណុគង់នៅនលើស្គុឌស្បយុទធជាមួយន្មគកលិយ២ និងនៅស្តនកខាងចុងថ្នស្តតរលមអជារូបន្មគ 
(រូបនលេ៥)។ ស្តតរននេះ ទាំនងជាលិលបៈចុងល.វ.ទី១០ ឬនដើមទី១១ រចន្មបថ្បន្មទ យស្លី ឬរចន្មបថ្
ឃ្ែ ាំង។  
 ស្តតរលមយ័អងគរទី២ នគោក់នៅទិលខាងត្បូងកនុងស្ពេះវហិារ មានចមាែ ក់នទពស្បលុមួយអងគអងគុយ
បញ្ឈរជងគងនិ់ងនទពស្លីពីរអងគបក់តែិត្ថ្ងា យ ន ើយនៅខាងនស្កាមមានលមអជារូបរា ូ  (រូបនលេ៦)។  
នយើងពិាកលននិោឋ នថ្ងនទពននេះ ជានទព្មួយ្ល់ (ស្ត្អាចជាស្ពេះឥលូរ?) ប៉ុស្នតស្តតរទា រននេះ 
ទាំនងជាលិលបៈនៅល.វ.ទី១១ កនុងរចន្មបថ្ាភួន។  
 ស្តតរទា រទី៣នគោកន់ៅខាងនកើត្ មានចមាែ ក់រូបស្ពេះឥន្រនទគង់នៅនលើដាំរកីាលបី កនុងកាយ
វកិារ ក់នោត្ាញ់វស្ជ (ស្ោប់រនទេះ) ដបតិ្ស្ពេះឥន្រនទជានទពថ្នទឹកនភែៀង និងជានោកាលស្បចា ាំ
នៅទិលខាងនកើត្។ នៅខាងនស្កាមដាំរកីាលប ី មានចមាែ ករ់ា ូកនុងកាយវកិារថ្ដទ ាំងពីរចាបក់ាន់
នជើងនតស្ដលកាំពុងនងើយន ើងនលើ (រូបនលេ៧)។ ស្តតរទា រននេះ មានលកខណៈស្បហាកស់្បស្ លនឹង
ស្តតរទា រនៅខាងត្បូង ស្ដលអាចឆ្ែ ក់ន ើងនៅល.វ.ទី១១ដូចោន  និងអាចលិលបករស្ដលឆ្ែ ក់ជា
មនុលសស្ត្មាន ក់តង។ ស្តតរទា រទី៤នគោក់នៅខាងនជើង មានទស្មងជ់ាលិលបៈល.វ.ទី១១ដូចោន  ស្ដល 
នយើងនឃើញមានចមាែ ក់រូបនទពអងគុយបញ្ឈរជងគងម់ាខ ង (ទាំនងជាស្ពេះកុនបរ?) ឆ្ែ កន់ៅកាច់រាង
នហាជាង គង់នលើទស្ម ស្ដលនៅខាងនស្កាមមានរូបរា ូនលៀនអ ត្ ត្នចញនស្ៅ និងថ្ដទ ាំងពីរ
កានក់ាច់បន្មទ ត្់ធនូ (រូបនលេ៨)។   

 
១ 

Bénisti 1974: 153-154.  
២ 

Roveda 2005: 179.  
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 ស្តតរទា រលម័យអងគរចុងនស្កាយ គរឺកាទុកនៅខាងនស្ៅស្ពេះវហិារចាំទិលខាងនកើត្កនុងនរាងមួយ។ 
ស្តតរទា រននេះ ាក់អល់ពាកក់ ត្ លនៅន ើយ។ នៅស្តនកក ត្ ល នយើងនឃើញមានចមាែ ក់មួយអងគ
អងគុយបញ្ឈរជងគង់មាខ ង ស្ដលទាំនងជារូបស្ពេះឥលូរ ន ើយនៅខាងស្វត ាំមានចមាែ ក់រូបស្ពេះវលិណុមាន
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