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ការបនតប្បើ្ាស់ស្ថថ ននាមបុរាណ 
 ែនុងអត្ថបទខលីមួយបនេះ ខ្ុសូំមបលើែជាឧទាហរណ៍មួយចនួំនអពីំស្ថថ ននាមបុរាណ
ដែលមានបង្ហា ញែនុងសិលាចារែឹ បហើយ្តូ្វាន្បជាជនដខែរបៅដត្បនតបៅបោយពុំចាប់
អារមែណ៍ថា ប ែ្ េះរបស់ទីតងំទាងំបនាេះគឺបលចមានប ើងតងំពីសម័យបុរាណមែបមល៉ាេះ។ 
ផ្ទុយពីបនេះ ស្ថថ ននាមបុរាណយ៉ា ងប្ចើនបលើសលប់្តូ្វានដខែរបបំលលចបចាល បហើយ
ពាយមបបងកើត្ប ែ្ េះថ្ែីបៅតមបុគគលដែលមែែស្ថងសមិទធិផ្លថ្ែី ឬអនែដែលបៅចាំ
យម ឬ្គប់្គងែដនលងណ្ណមួយ។ បោយស្ថរដត្ស្ថថ ននាមបុរាណមានប្ចើន ែូចបនេះ ែនុង
អត្ថបទបនេះនិងបង្ហា ញដត្ស្ថថ ននាមមួយចនួំនែនុងត្បំន់អងគរ (បសៀមរាប) មានែូចជា៖ លនំ
ប្កាម ្ាស្ថទ្ត្ពងំបពៅ  និងទួលបនន  (រូបបលខ១)។  

   ១.លនបំ្កាម  

 លនបំ្កាម ជាែូនលនធំមែជាតិ្មួយដែលសថិត្បៅខាងត្បូងបងអស់ននត្បំន់អងគរ សណតូ ែ
្សបតមមាត់្បឹងទបនលស្ថប ពីទិសពយ័ពយបៅអាបគនយ៍ ែមៅស់្បដហល១៤០ដម៉ា្ត្ មាន
ចមាា យ្បដហល១២គ.មពី្ែុងបសៀមរាប (រូបបលខ២)។  បៅបលើខនងលនបំនេះមាន្ាស្ថទ១
ដែលមាន្ាងគចនួំន៣ ត្ណំ្ណងឱ្យបទពចមបងទាងំ៣ែនុងហិណឌូ ស្ថសនា (្ តី្មូរតិ្) គឺែណ្ណត ល
ស្មាប់្ពេះសិវៈ ខាងបជើង្ពេះវសិណុ  និងខាងត្បូង គឺ្ពេះ្ពហែ (រូបបលខ៣)។ ្ាស្ថទបនេះ
្តូ្វានស្ថថ បនាប ើងែនុងរាជយ្ពេះាទយបស្ថវរ ែន័ទី១ (៨៨៩គ.សែល់៩១០គ.ស) គឺ
ែណំ្ណលគ្នន ជាមួយ្ាស្ថទលនាំដខង និង្ាស្ថទលនបូំែ។ តមសិលាចារែឹ្ាស្ថទឥន្ទនទ
បកាសីយ K.262

១ បង្ហា ញថា លនបំនេះនាសម័យបុរាណបគបៅថា វ នែំបរាម (លនបំ្កាម) គឺជា
ប ែ្ េះបែើមដែលបនតរហូត្មែែល់បចចុបបនន ្គ្នន់ដត្ផ្លល ស់បតូ រពី វ ន ំបៅ លន ំនិងពី ែបរាម បៅ
ប្កាម។ វាជាសិលាចារែឹដត្មួយគត់្ដែលបង្ហា ញពីប ែ្ េះបនេះ បហើយបយើងអាចសននិោា ន

 
១ Coedès, G., 1952:112 
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ានថាជាប ែ្ េះវ នបំ្កាមបនេះ ជាប ែ្ េះបែើមរបស់លនបំ្កាមសពវនថ្ា។ បបើបយើងប្បៀបបធៀប
បៅនិងប ែ្ េះបែើមរបស់្ាស្ថទលនាំដខង ដែលបគបៅថា វ នែំនាត ល (លនែំណ្ណត ល) និងលន ំ
បូែ (្បដហលប ែ្ េះបែើមបៅថា លនបំផ្លក ប)២ គឺលនាំដខងបៅចែំណ្ណត ល លនបូំែបៅខាងបលើ
(បជើង) និងលនបំ្កាមបៅខាងប្កាម (ត្បូង)។     

   ២.្ាស្ថទ្ត្ពងំបពៅ  

 ្ាស្ថទ្ត្ពងំបពៅ  មានទីតងំបៅខាងលិច្ាស្ថទអងគរវត្ត ប ៀងខាងត្បូង
បនតិចពីអ័ែសផ្លូ វ ្ត្ង់បចញពីបកាល ងទាវ រខាងលិចរបស់្ាស្ថទអងគរវត្ត។ ្ាស្ថទបនេះស្ថង
ពីឥែាលមអបោយថ្ែលែ់ មាន្ាងគ៣  រ្ត្ង់ជួរបជើងត្បូង (រូបបលខ៤)។ បបើបយើងពិនិត្យ
រចនាសមៅ័នធដបបបនេះ គឺជាការឧទទិសែល់បទពទាងំ៣ ែូច្ាស្ថទលនបំ្កាមដែរ។ ប៉ាុដនត្ ាងគ
ទាងំ៣ានាែ់រលបំសទើដត្ទាងំ្សុងអស់បហើយ បៅសល់ដត្ប្គ្នងស ុ ៊ុំទាវ រ ដផ្តរ សសរបព្ជ 
និងជញ្ជ ងំមួយដផ្នែប៉ាុបណ្ណា េះ។ ្ាស្ថទបនេះ្តូ្វាន្បជាជនែនុងត្បំន់ និងការចុេះបញ្ជី
របស់បលាែ ឌឺឡាហសង់ហគីបយ៉ា៣ បៅថា ្ាស្ថទ្ត្ពងំរបៅ (បពៅ )។ ប៉ាុដនត បចចុបបននបនេះ 
មានបុគគលមួយចនួំនានដែដ្បប ែ្ េះ្ាស្ថទបនេះបៅជា ្ាស្ថទនាងបៅ។  

 តមសិលាចារែឹ K.690៤ បៅបលើស ុ ៊ុំទាវ រខាងត្បូងរបស់្ាងគខាងត្បូងបង្ហា ញពីការ
មែបធវើពិធីសបថ្ែល់ទី្ាស្ថទបនេះ បោយស្ថរមានបញ្ា ែីធលីរបស់បទពឬ្ាស្ថទបៅឯ
្ត្វាងរបវវ  ។ ប្កាយមែ បគានសង់បគ្នលែីែល់បទពបៅ ្ត្វាងរបវវ  បនាេះវញិ។   

 ...នុ ្មតញ ឝិវ(២៦)្វាហមណ បខាល ញ ចាញ ប្ប បមាែ បមល អរុំង លូមិ វ ន ំែនាត
(២៧)ល ត្ វយត្ត គិ ្មតញ........បិ.... ត្ ្វេះ (២៨) ែ្មបត្ង អញ អាយ ្ត្វាងរបវវ  នុ លូមិ 

 
២ សុខ ដែវ សុវណ្ណា រា៉ា , ២០២១ 
៣ E. Lunet de Lajonquière., 1911:132 
៤ Coedès, G., 1964:91-93 
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...........(២៩) ្បឝសត ប្ប សង . . អរុំង ត្ តិ្ សង បោង បអាយ វងិ ត្ ្វេះ (៣០) អាយ ្ត្
វាងរបវវ . . . . . . . 

 បទាេះបីជាពែយ ្ត្វាងរបវវ  មានបង្ហា ញដត្មតងគត់្ែនុងសិលាចារែឹបនេះ ដត្វាអាច
បញ្ជ ែ់យ៉ា ងចាស់ថា ពែយបនេះគឺជាប ែ្ េះបែើមរបស់្ាស្ថទបនេះ ឬែ៏បរបិវណជុវំញិ
្ាស្ថទបនេះដែរ។ បបើបយើងសិែាបលើពែយ ្ត្វាង គឺមានន័យថា ្ត្ពងំ រឯីពែយ របវវ  គឺ
មានន័យថា របៅ ឬបពៅ ។៥  

   ៣. ទួលបនន  

 ទួលបនន ជាទួលែ៏ធមួំយ មានទីតងំបៅខាងបែើត្ជាប់និង្សេះ្សង់ ឬសថិត្បៅទិស
និរតី្នន្ាស្ថទដ្បរូប។ បបើពិនិត្យបមើលស្ថថ នភាពជាែ់ដសតង ពិបសសតមរយៈគនំរភាជន៍
ដបែាែ់យ៉ា ងប្ចើន បហើយខុសៗគ្នន ទាងំរបស់ដខែរនិងចិន អាចឱ្យបយើងសននិោា នជាបបណ្ណត េះ
អាសននថា វាអាចជាទី្បជុជំនែ៏ធមួំយបៅប្ៅ្ែុងយបស្ថធរបុរៈដប៉ាែខាងបែើត្។ សពវនថ្ា 
្បជាជនបៅបៅទួលបនាេះថា ទួលបនន  ឬបគ្នែបនន ។ បៅចបនាល េះទួលបនេះនិង្សេះ្សង់ 
មានអូរមួយបចញពី្ជុងនិរតី្របស់ារាយណ៍យបស្ថធរត្ែែ (រូបបលខ៥ និង៦)។  

 មានសិលាចារែឹមួយចនួំនបង្ហា ញពីពែយមួយជាប ែ្ េះទីែដនលងបៅថា វ នុរ វបិៅ 
ែូចជាសិលាចារែឹ K.192 K.263 K.369 K.467 និងK.829។  ែនុងចបំណ្ណមសិលាចារែឹទាងំបនេះ 
មានដត្សិលាចារែឹ K.263 និង K.829បទ ដែលអាចបញ្ជ ែ់ានថា វ នរុវបិៅ ែនុងសិ្ថចារែឹទាងំ
បនាេះគឺជាទួលបនន ដែលមានទីតងំបៅខាងបែើត្្សេះ្សង់សពវនថ្ា។ ែនុងបនាទ ត់្ទី៣៤ និង
៣៨ ននសិលាចារែឹ K.263

៦ បង្ហា ញពីការបធវើែង្ហវ យែល់ទី្ាស្ថទប ែ្ េះទវិ បជន្ទនទបុរៈ។  

 
៥  ុង បសៀម, ១៩៩៧:៧៣ 
៦ Coedès, G., 1952:118-134 
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 ែនុងសិលាចារែឹ K.829
៧ បនាទ ត់្ទី២០ បង្ហា ញពីបខាល ញជាប្ចើននាែ់ ែនុងបនាេះមាន

បខាល ញមាន ែ់បៅឯ វ នរុវបិៅ ដែលបៅដែបរបខាល ញមាន ែ់បទៀត្បៅ ចតុ្ទាវ រ (រាជវាងំអងគរធ)ំ។ ចនុំ
ចទាងំ២បនេះបញ្ជ ែ់ថា វ នរុ វបិៅ ែនុងសិលាចារែឹទាងំ២បនេះគឺជាទួលបនន បចចុបបនន។ ពែយ
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