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ភ្នំសិវបាទតាមរយៈសិលាចារ5កបុរាណ 
 សិវបាទគឺជាេឈាF@ះភ្នំមួយ ែដលេគេឃើញមានម្តងក្នRងសិលាចារ5កសម័យមុនអង្គរ 
និងមួយចំនួនក្នRងសម័យអង្គរ។ ពាក@X សិវបាទ (សិវៈ+បាទ) ជាភាសាសំ[ស្កឹត មានន័យ
ថា បាតេជើង ឬសាa@មបាតេជើងរបស់្រពះសិវៈ។១ យាg@ងេហាចណាស់មានសិលាចារ5ក
សម័យអង្គរចំនួន២០េផ@lងគាa@ និងមានកាលបរoេច្ឆទេផ@lងគាa@ បងាr@ញអំពីពាក@X ឬេឈាF@ះ
សិវបាទេនះ។  េដាយសារវត្តមានក្នRងសិលាចារ5កេផ@lងគាa@េនះ េធ្វើឱ@Xអ្នកសិក@w្រសាវ្រជាវ
មួយចំនួនែតងមានមតិខុសគាa@អំពីទីតាំងពិត្របាកដរបស់សិវបាទេនះ។ េតើសិវបាទ ឬភ្នំ
សិវបាទមានទីតាំងស្ថិតេនៅកែន្លងណា? េតើេឈាF@ះភ្នំសិវបាទ អាចជាេឈាF@ះែដលេគដាក់     
ឱ@Xភ្នំឬ្របាសាទដៃទឬេទ? េតើភ្នំសិវបាទអាចជា (ភ្នំ)្របាសាទអ្នកបួស ឬភ្នំ្រពះេន្រត្រពះ?  

តាមរយៈអត្ថបទសិលាចារ5ក្របាសាទអ្នកបួស (K.341ដល3់44) និង្របាសាទកន្តRប 
K.352 េលាកសឺេដសគិតថា សិវាបាទគឺជា្របាសាទអ្នកបួស។២  

ជាដំបូង េយើងពិនិត@Xេមើលពាក@X និងឃា�@ក្នRងសិលាចារ5កែដលមានវត្តមានពាក@Xសិវ
បាទសិន។ តាមសិលាចារ5ក K.341N សិលាចារ5ក្របាសាទអ្នកបួសែដលមានកាលបរoេច្ឆទ
ចាស់ជាងេគ គឺឆាa@ំ៧០០គ.ស និយាយអំពីការេធ្វើអាជា�@ឬការកំណត់្រពំដ(ីភូមិ)របស់ ក្រម
តាងអញបរo្រគហ ដល់េទពេនៅ សិវបាទ (្រវះក្រមេតងអញសិវបាទ)។ ក្នRងសិលាចារ5ក
េនះហាក់បីដូចជាបងាr@ញថា សិវបាទគឺមានទីតាំងស្ថិតេនៅ្របាសាទអ្នកបួសេនះ។ សិលា
ចារ5ក្របាសាទអ្នកបួស  K.342W ផា�@ំងខាងលិច មានកាលបរoេច្ឆទឆាa@ំ ១០០៨គ.ស 
និយាយអំពីការ្របទានដងា�@យដល់ ឝិវាបាទបូវ៌្វ  េដាយ្រពះបាទសូរ@Xវរ�ន័ទី១។ សិលាចារ5ក 
K.342E ផា�@ំងខាងេកើត និយាយអំពី ្រវះ សភា ឝិវាបាទ។ សិលាចារ5ក K.343S ក៏ជាសិលា
ចារ5ក្របាសាទអ្នកបួសែដរ មានកាលបរoេច្ឆទឆាa@ំ ៩៧៤គ.ស និយាយអំពី្រពះរាជ្រគ�មាa@ក់
បានថា�@យបង្គំដល់្រពះបាទជ័យវរ�័ន(ទី៥) អំពីដីមួយកែន្លងេនៅឯ ្រវះក្រមេតង អញឝិ
វបាទ ែដល្រគ�សារសនា�@នរបស់ វាប ឥឝានឝិវា បានទិញឱ@Xដល់ ្រវះក្រមេតង អញឝិវា
បាទ េដាយបេង្កើត្រសុកេធ្វើអា្រសមដល់្រពះរាជ្រគ� ជាទីែដល្រពះរាជ្រគ�បានឱ@Xដល្់រវះ
ក្រមេតងអញឝិវាបាទ។ មួយេទៀត សិលាចារ5ក្របាសាទអ្នកបួស K.344 បងាr@ញពីការទិញ

 
១ Pou Savaros, (2004:531)  
២ Coedès, G., (1953:126) 
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ដីធ្លីេនៅភូមិេឈាF@ះ េឆាក សេង្ក ឱ@Xជាដីធ្លីដល់ ្រវះក្រមេតងអញឝិវបាទបូវ៌្វ។ សិលាចារ5ក
្របាសាទតារស់ (ខាងត@��ង្របាសាទអ្នកបួស) K.349 និយាយអំពី្រពះរាជប��@របស់
្រពះបាទរាេជ[ន្ទវរ�័ន (ទី២) ដល់េស្តងអញេនៅឯ រុ្រទ ដល់្រកុមអាចារ@Xទំាង៤ថាa@ក់ (ចតុរា
ចារ@X) បន្ទ�លដល់ េស្តញ ឝិវាចារ@Xយ ឱ@Xមកសា�@បនាជា្រពះកុតិ (ទុក េជង ឥត) ្រឝិយេឝា
ធរា្រឝម េនៅឯ ឝិវបាទ។ សិលាចារ5ក្របាសាទកន្តRប K.352S មានទីតាំងេនៅខាងត@��ង
្របាសាទតារស់។ បងាr@ញពី្រពះរាជប��@ដល់ម[ន្តីមួយចំនួន ឱ@Xនាំ្រពះបន្ទ�ល្របាប់េទៅ
បុរសេឈាF@ះ េស្តង បរមាចារ@Xយ ជាេកា�@ញ ភ្នំ្រវះក្រមេតងអញឝិវបាទបូវ៌្វ  េបាះ្រពំដី។ 
សិលាចារ5ក្របាសាទកន្តRប  K.353S បងាr@ញអំពីការឱ@Xដីធ្លី និងវត្ថRេផ@lងៗ ដល់ ្រវះក្រម
េតងអញឝិវលិង្គ និង្រវះក្រមេតងអញឝិវបាទ។  មួយេទៀត សិលាចារ5ក្របាសាទកន្តRប 
K.353N ក្នRងឆាa@ំ១០៤៥គ.ស និយាយអំពីវoវាទដីចាស់េឈាF@ះ ថ្ពល។ ្រពះបាទសូរ@Xវរ�័នទី១ 
បានប��@ឱ@Xវាស់ដីធ្លីេនាះ មានេបាះេគាលសីមាជា្រទព@Xរបស់្រពះអង្គែដល្របទានេទៅឱ@X
ម[ន្តីេឈាF@ះ ្រវះក្រមេតងអញវoេទ@Xឝ្វរបន្ឌិត ែដលជា្រគ�បេ្រងៀនេនៅសិវាបាទ។ សិលាចារ5ក
្របាសាទកន្តRបមួយេទៀត K.354 បងាr@ញពេីកា�@ញភ្នំ ្រវះក្រមេតងអញសិវបាទ។  

សិលាចារ5កទំាង១០ផា�@ំងខាងេលើបងាr@ញអំពីេឈាF@ះ ឝិវបាទ ជាទីកែន្លងមួយែដល
អាចស្ថិតេនៅេលើភ្នំសិវបាទ (្របាសាទអ្នកបួស)។ ្របាសាទ២ែដលេនៅក្នRងតំបន់ជាមួយគាa@ 
ឬេនៅែក@�រគាa@ ក៏មានសិលាចារ5ករ¤លឹកដល់ភ្នំសិវបាទែដរ។ សិលាចារ5កេផ@lងពីេនះ គឺ
សិលាចារ5កែដលេគចារេលើេកា�@ងទា�@រ េហើយបងាr@ញពីេឈាF@ះភ្នំឝិវបាទ ែដលមានចំនុច
ខុសពីសិលាចារ5ករបស់្របាសាទទំាង៣ខាងេលើបន្តិច។ សិលាចារ5ក K.831 សិលាចារ5ក
ទួលគល់ និយាយអំពីប��@តាមរយៈ្រពះ្រគ� និង កំែស្តងអញ រាជកុលមហាម[ន្តិ ដល់ម
[ន្តីេឈាF@ះ    ្រមេតញ ឝិវបាទ ទុេឡាវ ឱ@Xេទៅ្របាប់ដល់បុរសេឈាF@ះ វាប អានន្ទន ជាអ្នក
របាំ ឱ@Xដឹងអំពីទំហំដី្រសុក ែ្រស ខ្ញRំបំេរ̈ និង្រទព@Xផង។ K.158C ជាសិលាចារ5កទួល្របាសាទ 
(្រពះខ័នកំពង់សា�@យ) និយាយអំពី េខា�@ញ្រសូវឝិវាបាទបូវ៌្វ េនៅឯ ខ្វល។ K.91B សិលា
ចារ5កេគាក្រតពំាង្រសុក (េជើងៃ្រព កំពង់ចាម) បងាr@ញពីម[ន្តីមាa@ក់ (្របែហលរាជ្រគ�) 
េឈាF@ះ ្រវះ ក្រមេតងអញកវ¨ឝ្វរបណ©ិត ែដលជា្រគ�បបេ្រងៀនេនៅឯ ឝិវបាទ បានទារ្រទព@X
ជាដីធ្លី េហើយសា�@បនា្រពះលិង្គ និង្រពះភគវតិ។ K.235៣ សិលាចារ5កស្តRកកក់ធំ ក្នRងបនា�@ត់
ទី៨៧ និយាយអំពីការទិញដីរបស់ជនបរេទស (បរេទស) និងម[ន្តីេផ@lងេទៀត រួមទំាង

 
៣ Coedès, G., and P. Dupont. (1943:56) 
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បុរសមាa@ក់េឈាF@ះ េស្តង សិវាបាទ ែដលជាេកា�@ញពល និងជាេកា�@ញេខត្ត (េកា�@ញវoស័យ) 
េឈាF@ះខ្ទក។ K.298សិលាចារ5ក្របាសាទអង្គរវត្ត ែថវខាងត@��ងសា�@បខាងលិច បងាr@ញពី
វត្តមាន្រពះបាទសូរ@Xវរ�័នទី២ គង់េនៅេលើភ្នំសិវបាទ ជំនុំេរឿងពល។ K.216S សិលាចារ5ក
្របាសាទភ្នំ្រពះេន្រត្រពះ និយាយអំពីការេធ្វើអំេណាយដល់េទពេនៅ ឝិវាបាទ (ក្រមេតង
អញឝិវាបាទ)។ K.136 សិលាចារ5កលែង្វក និយាយអំពីការេធ្វើអំេណាយដល់េទពជាេ្រចើន
េនៅកែន្លងេផ@lងគាa@។ បនា�@ត់ចុងេ្រកាយេគបង្អស់ (៤៥) បងាr@ញពីេទពមកពី ឝិវបាទបច្ចិម។ 
សិលាចារ5ក្របាសាទឃា�@ំង K.542N បងាr@ញពីការេបាះេគាលដីធ្លី ែដលមាន្រពំខាងេជើង
េទៅ ឝិវបាទបច្ចិម។ K.180N (Sivapadapura)  សិលាចារ5ក្របាសាទ៥ (េខត្ត្រពំេទព) 
បងាr@ញក្នRងបនា�@ត់ទី៧ អំពកីារេធ្វើអំេណាយដល់េទពឝវ៌ េនៅសិវបាទបុរៈ។  

សិលាចារ5កទំាង១០េផ@lងេនះ េធ្វើឱ@Xេយើងពិបាកក្នRងការសន្និដា@នអំពីទីតាំងេដើម
របស់ភ្នំសិវបាទ ែដលេលាកសឺេដសបានេស្នើថាជា្របាសាទអ្នកបួសណាស់។ វាហាក់បីដូច
ជាភ្នំសិវបាទមានទីតាំងេនៅកែន្លងេផ@lងៗគាa@ េពាលគឺេឈាF@ះភ្នំសិវបាទមិនកំណត់ថាជាទី
តាំងជាក់លាក់ែតមួយដូចេឈាF@ះទីតាំង្របាសាទសំខាន់ៗេផ@lងេទៀត។ វាអាចជាេឈាF@ះសា
ធារណៈ ឬទូេទៅែដលមនុស@lេនៅតំបន់េផ@lងៗេហៅសំគាល់េលើភ្នំែដលមានក្នRងតំបន់របស់
ខ្ល°ន។ ការសិក@wបច្ចRប@�ន្នេនះមានការែខ្វងគំនិតគាa@ ពិេសសគឺការមិនយល់្រសបជាមួយនិង
សំេណើររបស់េលាកសឺេដស េហើយេគេផា�@តឬចាប់អារម្មណ៍ថា ភ្នំសិវបាទគឺជាេឈាF@ះភ្នំ
្រពះេន្រត្រពះ។៤ មុននិងសំេយាគេលើសម្មតិកម្មទំាង២េនះ េយើង្រត�វសិក@lសិលាចារ5ក
ទំាង២០ឱ@Xបានច@³ស់លាស់សិន។  

សិលាចារ5ក្របាសាទអ្នកបួស (K.341 K.342W K.342E K.343S K.344) សិលាចារ5ក
្របាសាទតារស់ (K.349) និងសិលាចារ5ក្របាសាទកន្តRប (K.352S K.353S K.353N K.354) 
បានផ្តល់ពត៌មានប��@ក់ថា ភ្នំសិវបាទ/ក្រមេតងអញសិវបាទ គឺជាភ្នំឬ្របាសាទអ្នកបួស។ 
សិលាចារ5ក K.341 មានកាលបរoេច្ឆទឆាa@ំ៧០០គ.ស បងាr@ញពីការកំណត់្រពំដីេនៅសិវបាទ 
មាន័យថា ្របាសាទអ្នកបួសជា្រត�វបានសា�@បនាមុនឆាa@ំ៧០០គ.ស គឺសម័យមុនអង្គរ 
េហើយេគបានកំណត់េឈាF@ះ្របាសាទេនាះថា សិវបាទ រួចេទៅេហើយ។ សិលាចារ5ក
្របាសាទតារស់ K.349 បងាr@ញយាg@ងច@³ស់អំពីរាជប��@របស់្រពះបាទរាេជ[ន្ទវរ�័នទី២ ឱ@Xម
[ន្តីមកសា�@បនា្របាង្គេធ្វើអំពីឥដ្ឋ ែដលជាកុតិតំណាងឱ@X យេសាធរា្រសម េនៅឯសិវបាទ។ 

 
៤ សុខ ែកប សុវណា?@រាA@, (២០២១) 
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អត្ថបទេដាយ៖ សុខ ែកវ សុវណា?@រាA@ 

សិលាចារ5ក និយាយអំពីការេបាះ្រពដំីេនៅសិវបាទ។ K.353N បងាr@ញពីវoវាទដីធ្លី េនៅសិវ
បាទ េហើយ្រពះបាទសូរ@Xវរ�័នទី១ បានេចញរាជប��@ឱ@Xម[ន្តីេនៅទីេនាះវាស់កំណត់្រពំដី 
ែដល្រពះអង្គយក និង្របទានឱ@X ្រវះក្រមេតងអញវoេទ@Xឝ្វរបន្ឌិត ែដលជា្រគ�បេ្រងៀនេនៅ
សិវបាទេនាះ។ សិលាចារ5ក K.91B បងាr@ញពីមនុស@lមាa@ក់េឈាF@ះ ្រវះក្រមេតងអញកវ¨ឝ្វរ
បណ©ិត ែដលជា្រគ�បបេ្រងៀនេនៅឯ ឝិវបាទ។ សិលាចារ5ក K.158C បងាr@ញពីបុរសមាa@ក់មាន
ងារជាេកា�@ញ្រសូវសិវបាទបូវ៌្វ េនៅទីតាំងមួយេឈាF@ះ ខ្វល។ តាមអត្ថន័យក្នRងសិលាចារ5ក
ទំាងេនះប��@ក់ថា សិវបាទ ឬភ្នំសិវបាទ គ្ឺរបាសាទអ្នកបួស។ 

ផ្ទRយពេីនះ សិលាចារ5កភ្នំ្រពះេន្រត្រពះ K.216S ក្នRងអត្ថបទសំ[ស្កឹត បនា�@ត់ទី១៦ 
បងាr@ញថា សិវបាទ ស្ថិតេនៅក្នRងតំបន់គិរoបុរៈ (សិវបាទគិរoបុេរ)។ ក្នRងអត្ថបទជាភាសាែខ្មរ
ក៏បានេហៅភ្នំេនះថា គិរoបុរៈ េហើយមានការសា�@បនា និងេធ្វើដងា�@យដល់េទពេនៅទីេនាះ 
េឈាF@ះេហៅថា ក្រមេតងជគតសិវបាទ។ សិលាចារ5ក K.298 បងាr@ញពីសកម្មភាពរបស់
្រពះបាទសូរ@Xវរ�័នទី២ បានេធ្វើការ្របជុំពល និងប¶្ចRះពលពីភ្នំេឈាF@ះ សិវបាទ។  ចំនុចទំាង
២េនះ នាឱំ@Xេគគិតថា ភ្នំសិវបាទ គឺជាភ្នំ្រពះេន្រត្រពះសព្វៃថ្ង (េឈាF@ះបុរាណគិរoបុរៈ)។      

សិលាចារ5កដៃទេទៀត ដូចជា សិលាចារ5កលែង្វក K.136 និងសិលាចារ5ក្របាសាទ
ឃា�@ំង K.542N មានវត្តមានពាក@X សិវបាទបច្ចឹម។ សិលាចារ5ក K.344  K.342W និង K.158C 
បងាr@ញពីេឈាF@ះេទព េនៅសិវបាទបូវ៌្វ  (្រវះក្រមេតងអញឝិវបាទបូវ៌្វ)។ 

េនះគឺជាប�r@ែដលគួរពិចារណា អំពីពាក@X សិវបាទ ែដលមានបងាr@ញក្នRងសិលា
ចារ5កទំាងេនះ។ វាហាក់បីដូចជា សិវបាទមានទីតាំងេផ@lងគាa@ គសឺិវបាទបូវ៌្វ (េនៅទិសខាង
េកើត) និងសិវបាទបច្ចឹម (េនៅទិសខាងលិច)។ េតើវាអាចេឈាF@ះសាធារណៈមួយ ែដលេគ
េ្របើស្រមាប់ទីតាំងណាមួយែដលេគបានសា�@បនារួចេហើយ ្របសិទ្ធិនាមថា សិវបាទ។ វាដូច
គាa@និងពាក@Xមួយចំនួនែដលេគបានេ្របើស្រមាប់េហៅទីតាំង្របាសាទែដលេគសា�@បនារួចេហើ
យ។ ឧទាហរណ៍ ពាក@X ភិមាល័យ ែដលេគរកេឃើញេនៅ្របាសាទ២េផ@lងគាa@ គឺ្របាសាទ
េពាធិេរាងជាង៥ និង្របាសាទេគាកចាន់ (K.340៦)។   

ក្នRងករណីែដលពាក@X សិវបាទ អាចេ្របើជាទូេទៅ (សាធារណៈ) ស្រមាប់េហៅទី
កែន្លងែដលេគសា�@បនា េយើងអាចសន្និដា@នថា ពាក@X ភ្នំសិវបាទ ក្នRងសិលាចារ5កទំាងេនះ 

 
៥ សុខ ែកវ សុវណា?@រាA@, (២០២០:៩) 
៦ G. Cœdès, (1954:81-82) 
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អត្ថបទេដាយ៖ សុខ ែកវ សុវណា?@រាA@ 

គឺជាទីកែន្លងេផ@lងគាa@ យាg@ងេហាចណាស់ក៏មាន២ែដរ គឺ ភ្នំសិវបាទបូវ៌្វ និងសិវបាទបច្ចឹម 
(រូបេលខ១)។ េយើងអាចយល់បានថា សិវបាទបូវ៌្វ គឺសំេដៅេលើទីតាំង្របាសាទអ្នកបួស គឺ
្រសបេទៅនិងមតិរបស់េលាកសឺេដស។ រ̈ឯភ្នំសិវបាទបច្ចឹម អាចសំេដៅេលើ្របាសាទភ្នំ្រពះ
េន្រត្រពះ។ សិលាចារ5ក (K.341 K.342W K.342E K.343S K.344) សិលាចារ5ក្របាសាទតា
រស់ (K.349) និងសិលាចារ5ក្របាសាទកន្តRប (K.352S K.353S K.353N K.354) អាច
ប��@ក់យាg@ងច@³ស់អំពីភ្នំសិវបាទេនៅទិសខាងេកើត េហើយមានន័យសំេដៅេលើភ្នំ ឬ្របាសាទ
អ្នកបួស (រូបេលខ២ និងេលខ៣)។ រ̈ឯសិវបាទក្នRងសិលាចារ5កភ្នំ្រពះេន្រត្រពះ គឺបងាr@ញ
្រតឹមែតជាេឈាF@ះេទព (ក្រមេតងជគតសិវបាទ) ពុំបានបងាr@ញថាភ្នំេនាះេឈាF@ះភ្នំសិវបាទ
េទ េហើយេឈាF@ះេដើមរបស់ភ្នំេនាះគ ឺគិរoបុរៈ (រូបេលខ៤)។ ម៉@¼ងេទៀត សិលាចារ5ក K.298 
បងាr@ញថា ្រពះបាទសូរ@Xវ�័នទី២ប¶្ចRះពលេនៅភ្នំសិវបាទេនាះ (រូបេលខ៥) គឺ្របែហល
សំេដៅេលើភ្នំសិវបាទេនៅ្របាសាទអ្នកបួស មិនែមនេនៅសិវបាទ្របាសាទភ្នំ្រពះេន្រត្រពះ
េទ។ េយើងអាចេ្របៀបេធៀបជាមួយសិលាចារ5កមួយចំនួនេទៀត ែដលបងាr@ញពីសកម្មភាព
របស់្រពះបាទសូរ@Xវរ�័នទី២ ែដលេផ្តើមេឡើងេសាយរាជ@Xេនៅ្របាសាទ ឬតំបន់្រពះវoហារ មុន
យាងមកតំបន់អង្គរ ដូចជាសិលាចារ5ក្របាសាទភ្នំសណ¾ក និង្រពះវoហារជាេដើម។ 

សរុបមក េយើងអាចេធ្វើេសចក្តីសន្និដា@នបេណា¿@ះអាសន្នថា ភ្នំសិវបាទ ឬសិវបាទ 
អាចមាន២កែន្លងេផ@lងគាa@៖ (ទី១) គសឺិវបាទបូវ៌្វ េនៅ្របាសាទអ្នកបួស និង(ទី២) អាចជា  
សិវបាទបច្ចឹម េនៅ្របាសាទភ្នំ្រពះេន្រត្រពះ។ េនៅេលើភ្នំ្រពះេន្រត្រពះ មានសាa@ម្រពះបាទ២ 
ែដលេគដាប់លុងថ្មភ្នំេធ្វើ េហើយេគ្របែហលជាេហៅេឈាF@ះេទពេនៅទីេនាះថា ក្រមេតងជ
គាតសិវបាទ តាមរយៈសាa@ម្រពះបាទទំាង២េនាះ (រូបេលខ៦)។   
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្របាសាទអ្នកបួស 

្របាសាទភ្នំ្រពះេន្រត្រពះ 

្របាសាទអង្គរវត្ត 

របូេលខ១៖ ទី,ំង/01ទអ3កបួស និង/01ទភ3/ំពះេន/ត/ពះ 
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របូេលខ៣៖ សិFGរ Hក/01ទអ3កបួស (របូថតេ@យ េផង សំេអCន)  

របូេលខ៤៖ /01ទភ3ំ/ពះេន/ត/ពះ 
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របូេលខ៦៖ 13 ម/ពះ0ទេលLភ3 ំ/ពះេន/ត/ពះ  

របូេលខ៥៖ ចOP ក់/ពះ0ទសូរRវរ TUនទី២ និងសិFGរ Hក  
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