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ប្រាសាទសខំាន់ៗក្នងុរាជ្យប្ររះាទសរូ្យវរ្ មន័ទី១ 
(គ.ស. ១០០២-១០៥០) 
 

ដោយ៖ ជូ ច័ន្ទោរ,ី ដហៀង លាងហុង, ចាន្់ ប ុន្ន ី
រាជបណ្ឌតិ្យសភាកម្ពុជា 

ថ្ងៃទ២ី៥ ខែឧសភា ឆ្្ាំ២០២០ 

 
 

 

 

 

ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ១ី បាន្ដ ើងដោយរាជ្យដៅរាជធាន្យីដោធរបុរៈ (អងគរ) ដព្ោយដរល
ព្ទងទ់ទលួជ័យជាំន្ៈដលើក្សព្តជាគូព្បខជងព្រះនាម្ព្រះបាទជ័យវីរៈវរម័ន្ ដោយោរដធវើសង្រ្គ្ម្អស់ដរល
ជាង៩ឆ្្ាំ។ ចាំដ ះោរដ ើងព្គងរាជ្យរបស់ព្រះអងគ ដបើរិន្តិ្យដលើសិលាចារឹក (K.២៩២) ប្ហ្ញថា
ព្រះអងគបាន្បងខាំរួកម្ង្រន្តីជាន្ែ់ពសព់្បមាណ្៤០០នាក់មាន្ដោរម្្យ្រជា តង្រមាវ្ច(តព្ម្ួច) ចាបរ់ថីា្្ក់
ដលែ១ដល់ដលែ៤ (ឯក ដោ ព្តី ចត្វ្) ឱ្យស្បងសចាច្ព្បណ្ិធាន្ជាឱឡារិកថាន្ងឹមាន្ភកតីភារដ៏បរិ
សុទធចាំដ ះខតព្រះអងគមា្្ក ់ ន្ងិទទួលោគ្លថ់ាព្ទង់បាន្ដោយរាជ្យសម្្បតតិជាដសតចដៅ ស.ក ៩២៤ 
(គ.ស ១០០២) ដោយយកដដើម្រាជ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវីរៈវរម័ន្ជាដដើម្រាជ្យរបស់ព្រះអងគ។រិធសី្បងដធវើ
ដៅថ្ងៃអាទិត្យ ៩ដកើត ខែភព្ទបទ ស.ក ៩៣៣ (គ.ស.១០១១) ដៅរាជធាន្ីយដោធរបុរៈ ដោយដធវើ
ដ ើងដៅចាំដ ះ ខភនក (ព្រះភង្រកតម្ហាក្សព្ត) ព្រះដភលើង ព្រះរតន្ៈ ន្ិងព្ ហមណ្ណ៍ាចារ្យជាោក្ស។ី 
ខអែកដលើែលមឹ្ោរថ្ន្ ក្យសម្្បងគឺព្រះអងគដ ើងព្គងរាជ្យជាអលូវោរដៅឆ្្ាំ១០១១។ ដោះបីយ ង្ណា
ដៅកនុងឯកោរព្បវតតោិង្រសតកម្ពុជា ដគហាកដ់ូចជាបាន្ឯកភារោ្្ចះុកនុងោលវតតពិ្រះម្ហាក្សព្តសម្យ័
អងគរគឺ ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ១ីដោយរាជ្យរីឆ្្ាំ១០០២ដលឆ់្្ាំ១០៥០។ 

កនុងរជជោលថ្ន្ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទី១ ដគដ ើញថាមាន្ោរដកើន្ដ ើងថ្ន្ចាំន្ួន្សិលាចារឹកជា
ដព្ចើន្ោាំងភាោខែមរន្ិងសាំង្រសកតឹ។ កនុងសិលាចារឹកដអ្សងៗោ្ ្ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទី១ ព្ទង់មាន្ដោរម្្យ្រ
សាំខាន្់ជាដព្ចើន្។ កនុងសិលាចារឹកថ្ន្ ក្យសម្្បង K.២៩២ ព្ទងម់ាន្ដោរម្្យ្រថា “ព្វះបាទ កព្ម្ដតង 
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កាំតវន្ អញ ព្ស ីសូរ្យវម្៌ដទវៈ”។ មាន្សិលាចារកឹែលះ ដទៀតក៏បាន្ប្ហ្ញថា ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ១ី ជា
ម្ន្ុស្សមា្ក្់ដៅកនុងព្គួោរខដលមាន្ព្រះមាត្សថិតកនងុព្គោួរ “សបតដទវកុល” ដហើយព្គួោរដន្ះក៏ជាប់
ទាំនាក់ទាំន្ងដៅន្ងឹមាត្ថ្ន្ព្រះបាទឥង្រន្ទវរម័ន្ទ១ីអង។ ដូដចនះព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទី១ ព្បខហលដចញម្ក
រីព្គួោរដ៏មាន្អាំណាចម្យួ ខដលអាចមាន្ព្បវតតិចាសជ់ាងព្គួោរខដលដទើបខតចាបដ់អតើម្សកម្មភារ
រីរជជោលព្រះបាទជ័យវរម័ន្ទ២ីដៅដទៀត។  

ដគបាន្ចាតទ់ុកព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទី១ជាព្រះរាជាសាំខាន្ម់្ួយអងគថ្ន្ព្បវតតោិង្រសតអងគរ។ ដព្ ះ
កនុងរជជោលដន្ះអាណាចព្កខែមរបាន្រីកធាំជាងដរលម្ុន្ៗ។ ឥទធិរលថ្ន្អងគរបាន្ព្គបដណ្តប់ដៅឆង្យ
ហួសរីទកឹដីខដលរាជ្យអាំណាចោន្់ោប់រហូតដល់ដៅតាំបន្ទ់ដន្លដម្ណាម្។ ដព្ៅរោីររព្ងីកទឹកដីន្ិង
អាំណាចដៅដព្ៅព្បដទស ព្រះអងគបាន្ចាបែ់ិតែាំកោងជាតិដ ើងវិញដោយដធវើោរបព្ងបួបព្ងួម្ឱ្យឯក
ភារថ្អទកនុងរវាងវីរៈជន្ន្ដយបាយ ព្កមុ្អភជិន្ រួកព្ ហមណ្ ៍ រតីាំបន្់នានាទូោាំងព្បដទស ព្រម្ោាំង
ោរព្បម្ូលអតុាំកមា្្ាំងព្បជារាង្រសតម្កសថិតដៅជុាំវិញរាជ្យបលល័ងកន្ងិរាជធាន្ីអងគរ។ ទកឹដីខដលដដណ្តើម្បាន្ 
ដូចជាដៅលរបុរ ី (ដលាវ្) បាន្ោ្្យជាម្ជ្ឈម្ណ្ឌលរដឋបាល តាំបន្ក់សកិម្ម ន្ិង ណ្ជិជកម្មដស៏ាំខាន្់
ខដលជួយព្ទព្ទង់ដល់ោរកោងព្គឹះសងគម្ដៅអងគរ។  ដោយោរខតបចាឆ្ម្រណ្ៈនាម្របស់ព្ទង់ថា 
“ន្ិ វ្ន្បទ” ដម្ល្លះដហើយដគក៏យល់ថាព្ទង់ជាក្សព្តោន្់ព្រះរុទធោសនាម្ហាយន្ម្ុន្ដគដៅសម្យ័
អងគរ។ ត្ម្រិតព្រះអងគផ្ទ្លជ់ាអនកន្ិយម្ស ប់ន្ូវលទធិព្រះឥសូរ។  ដោះបីព្រហមញ្ញជាោសនាដោល     
របស់រដឋកត ី ប្ុខន្តព្រះអងគក៏បាន្ដធវើឱ្យមាន្សុែដុម្រម្្យនាខាងវិស័យោសនា ដោយោម្ន្ោរប្ះទងគិចអវី
ដ ើយ។ ព្រះអងគបាន្ព្បោសឱ្យព្បជារាង្រសតដោររខងរក្ាន្ូវទីកខន្លងបូជាខបបព្ ហមណ្ ៍ ន្ិងខបបព្រះ
រុទធោសនាព្គបន់្ិោយ ដហើយដៅរាជធាន្អីងគរក៏មាន្សលិាចារឹកែលះបញ្ជ្កថ់ា ព្រះអងគបាន្ដធវើត្វយ្
ដៅដល់អាព្សម្ វតតអារាម្ព្រះរុទធោសនា ខដលោងដ ើងដោយបរុវោរីជន្របស់ព្ទង់ខដលន្យិម្
ន្ិោយព្រះឥសូរខា្្ាំងខដរ គឺព្រះបាទយដោវរម័ន្ទ១ី។  

ដដើម្្បីរព្ងីកអាំណាចដល់ព្គបទ់ីកខន្លង ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ១ីបាន្ោងសង់ព្បាោទតូចធាំ ជា
ដព្ចើន្ឆង្យៗរីរាជធាន្ីអងគរ ដូចជាដៅភាគខាងលិចកនងុដែតតបាត់ដាំបង តាំបន្ភ់ាគខាងត្បងូកនុងដែតត
ត្ខកវ ដៅតាំបន្់ភាគឥឦោន្កនុងដែតតព្រះវិហារជាដដើម្។ ដព្ៅរីោងសង់ព្បាោទងមីៗ ព្រះអងគក៏បាន្
ោងសង់បដងហើយព្បាោទខដលសងម់្ិន្ោន្់រួចរាល់ោលររីាជ្យដសតចម្ុន្ៗ ន្ិងជសួជលុព្បាោទនានា
ដៅទូោាំងព្បដទសខដលបាន្ព្ទុឌដព្ោម្ដោយអាយុោល ន្ិងបាក់ខបកដោយសង្រ្គ្ម្កន្លងដៅ។ ដៅ
ទីដន្ះដយើងដលើកម្កប្ហញ្ព្បាោទសាំខាន្់ៗម្យួចាំន្នួ្ ខដលព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទី១ បាន្ោថ្បនាជា
ព្បាោទភនាំដដើម្្បតីម្កល់សិវៈលងិគ “សូរ្យវ៌ដម្សវរៈ” ខដលជាតាំណាងលទធិដទវរាជថ្ន្រជជោលរបស់ព្រះអងគ។  
ព្បាោទោាំងដនាះមាន្ ព្បាោទបាខសត ព្បាោទវតតឯកភនាំ ព្បាោទភនាំជសីូរ្យ ន្ិងព្បាោទព្រះវិហារ។  
 

១-ប្រាសាទាសសត  
ព្បាោទខដលសងរ់ីងមភក់ន្ិងឥដឋដន្ះកោងកនុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ១ី ដៅឆ្្ាំ១០៣៦ សថិត

កនុងភូម្បិាខសត  ុាំត្ប្នុ្ ព្សុកសខងក ដែតតបាតដ់ាំបង ចមាង្យ១៥គី ូខម្្ព្តរីព្កងុបាត់ដាំបង។ ត្ម្
សិលាចារឹក (K.២០៥)  ដៅព្បាោទដន្ះថា“ព្សជី័យដក្សព្ត”  មាន្ន្យ័ថាខដន្ដីជយ័ជាំន្ៈ។  
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ត្ម្សិលាចារឹកខដលដៅដលើព្បាោទដន្ះប្ហ្ញថា ព្សីជយ័ដក្សព្ត ោថ្បនា ឬដធវើរិធឆី្លងដៅ
ដដើម្ខែអាោធ (ព្បខហលព្តូវន្ឹងខែកកកោ) សកៈ៩៥៨ (គ.ស.១០៣៦) ដដើម្្បតីម្កលស់ិវៈលងិគ 
“សូរ្យវ៌ដម្សវរៈ” (Sūryavarmésvara) ជាតាំណាងលទធិដទវរាជថ្ន្ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទី១។ ដហើយក៏ជាសិវៈ
លិងគម្ួយកនុងចាំដណាម្សិវៈលងិគោាំង៤ ខដលព្រះអងគតម្កល់ដៅទីត្ាំងដអ្សងៗោ្។្ ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ១ី
បាន្ចាត់ត្ាំងម្ង្រន្តីខដលមាន្ដោរម្្យ្រជា កាំខសតង ព្ម្ត្ញដោ្្ញ ន្ងិ ព្ម្ត្ញ ឱ្យនាាំយកអាំដណាយន្ូវ
ដធីលចីាំន្នួ្៧កខន្លងោក់ជាម្លូន្ិធិសម្្បតតិព្ទរ្យ ថ្ន្ព្សជី័យដក្សព្ត។ មាន្ព្ ហមណ្ម៍្ួយចាំន្ួន្កប៏ាន្
ឧបតថម្ភព្ទរ្យសម្្បតតិរបស់រួកដគដល់ម្លូន្ធិិដន្ះខដរ។ ដៅសកៈ ៩៦៤ (គ.ស.១០៤២) ព្ ហមណ្ ៍
ព្សគីណ្ៈបតិវរមន័្ បាន្ចាំណាយព្ទរ្យធន្់របស់ោត់ព្បម្ូលទិញដីចាំោរខព្សរីអនកព្សកុជាដព្ចើន្កខន្លង
ព្រម្ោាំងព្សះព្ត ាំងអាចរី៥ដៅ២០ព្សះោក់ជាម្លូន្ិធជិយ័ដក្សព្ត។ ព្ ហមណ្ ៍ ព្សគីណ្ៈបតិវរម័ន្ 
ន្ិងកូន្ដៅរបស់ោត់បាន្ព្គបព់្គងព្បាោទជ័យដក្សព្តដន្ះជាបន្តបនាទប្់រហូតដល់រាជ្យព្រះបាទឧទ័យ
ទិត្យវរម័ន្ទី២ ខដលជាបុព្ត្សនងរាជ្យរីព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទី១។ 

 
 

          
           
           
           
           
           
  បលង់ព្បាោទបាខសត         ព្បាងគកណាតល្ដម្ើលរចីដហៀងខាងដជើង 

 
 

       
  ព្បាងគកណាត្លថ្ន្ព្បាោទបាខសតដម្ើលរីដកើត     បាំខណ្កបាក់ខបកកាំខរងទ២ី ខាងដកើត  
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  ដោ្ង្ោវ្រខាងដជើងថ្ន្ព្បាងគកណាត្ល                 ខអតរោវ្រ ន្ិងដហាជាង ខដលដាំដ ើងអគុាំដ ើងវិញ 

 

២-ប្រាសាទឯក្ភ្ន ំ
ព្បាោទភនាំម្ួយខដលសងរ់ីងមភក់ ឥដឋ ន្ិងងមបាយដព្កៀម្ សថិតកនុងភូម្ិត្គម្  ុាំ ម្ឯក ព្កុង

បាតដ់ាំបង។  ត្ម្សិលាចារកឹ (K. ២១១) ព្បាោទដន្ះដៅថា “ ព្រះព្សីន្ដរង្រន្ទព្ោម្” ខដលសាំដៅ
ដល់ខដន្ដីថ្ន្ព្រះជា។ ព្បាោទដន្ះោថប្នាដៅគ.ស.១០២៧ កនុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ១ី។   

 

 
 

 ព្បាងគកណាតល្ថ្ន្ព្បាោទវតតឯកភនាំ     បលង់ព្បាោទវតតឯកភនាំ  

 

    

 ព្រះវិហារព្រះរទុធោសនា                 ព្បាោទវតតឯកភនាំដម្ើលរីព្ជុងដែឿន្ 
     សងក់នុងបរិដវណ្ព្បាោទ            ខាងដជើងព្ជុងខាងដកើត  
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        បដិមាព្រះរុទធដ៏ធាំ សន្ិងសាំណ្ងង់មី សង់ដៅដលើកសិណ្ទឹកព្បាោទ 
 

  ៣-ប្រាសាទភ្នជំ្សីរូ្យ 
 ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ១ី ដូចោ្្ន្ងឹបុរវោរីជន្របស់ព្ទង់ខដរ គឺព្រះបាទយដោវរម័ន្ទ១ី ខដលដរញ

ព្រះទ័យកនុងោរោថប្នាព្បាោទដៅដលើភនាំធម្មជាតិ។ ដៅឆ្្ាំ១០១៨ (សកៈ៩៤១) ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្
ទ១ី បាន្សង់ព្បាោទភនាំជសីូរ្យដៅដលើែនងភនាំម្ួយ សរវថ្ងៃសថិតដៅភូម្ិោ្ ្  ុាំដរៀង ព្សុកបាទ ី ដែតត
ត្ខកវ។ សលិាចារឹកបាន្ដៅព្បាោទដន្ះថា សូរ្យបរត៌ ឬ សូរ្យព្ទ ី ខដលជាភនាំថ្ន្ព្រះសូរិយ ដោយ
តម្កលស់ិវៈលងិគ “សូរ្យវ៌ដម្សវរៈ” ដៅព្បាងគកណាត្លថ្ន្ព្បាោទដន្ះ។ ព្រះអងគបាន្ព្បោន្ត្វ្យជា
ដព្ចើន្មាន្ដីខព្សចាំន្នួ្៧កខន្លង ព្រម្ោាំងភូម្ិព្សកុ ន្ិងែ្ុាំបដព្ម្ើព្សពី្បសុជាដព្ចើន្នាក ់ ដដើម្្បីខងរក្ាន្ងិ
បូជាដលអ់ទិដទរ “សូរ្យវ៌ដម្សវរៈ” ។  

 

   
             
 
     

 
 

 

 ដហាជាង ន្ិងខអតរ 
ថ្ន្ដោ្្ងោវ្រកាំខរង
ដរាងទងខាងដកើត៖ 
ចមា្្ក់ខាងដលើ៖ 
ព្រះឥសូររាាំ ចមា្្ក់
ខាងដព្ោម្៖ ព្រះឥង្រនាទ្ 
គង់ព្បថាប់ដលើដាំរី 
ក្ាលបីជាយន្ជាំន្ិះ 
របស់ព្រះអងគ  
  

 ព្បាោទភនាំជីសូរ្យដម្ើលរីខាងដកើត 

 ដហាជាង ន្ិងខអតរថ្ន្ដោ្្ងោវ្រកាំខរងដរាងទង 
ខាងដកើតខអនកខាងកនុងខបរម្ុែចាំព្បាងគកណាត្ល។ 
ចមា្្ក់ខាងដលើគឺព្រះឥសូរគង់ព្បថាប់ដលើដោន្ណ្ឌិន្
ជាយន្ជាំន្ិះរបសព់្រះអងគជាម្ួយព្រះនាង
ឧមាវតីជាម្ដហសី។  
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៤-ប្រាសាទប្ររះវិហារ្ 
ត្ម្សិលាចារឹក K.២១១ (គ.ស.១០៣៧) K. ៣៨០ (គ.ស.១០៣៨) បាន្ចារថា ដោយ

មាន្ោរថាវ្យដយបល់រីព្រះរាជព្គ ូ ដយគីសវរៈបណ្ឌិត ព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ១ីបាន្ោថប្នាសិវៈលិងគ
សូរ្យវ៌ដម្សវរៈ ជាតាំណាងថ្ន្លទធិដទវរាជរបស់ព្រះអងគចាំន្នួ្៤ ខដលដាំបងូយកដៅតម្កល់ជាទីសោក្រៈដៅ
ព្បាោទបាខសត (ជយ័ដក្សព្ត) ដៅដែតតបាត់ដាំបង តម្កល់ដៅព្បាោទភនាំជសីូរ្យ (សូរយ្បរ៌ត ឬ សូរ្យ
ព្ទី)ដៅភាគខាងត្បូង តម្កលដ់ៅឦោន្តិរៈងៈ ដៅភាគខាងដកើត (ដគម្ិន្ោន្់រកដ ើញទីត្ាំងរតិដៅ
ដ ើយ) ន្ិងម្ួយដទៀតតម្កល់ដៅព្បាោទព្រះវិហារ (ព្រះព្សីសិខាដរសវរៈ)។   

ព្បាោទព្រះវិហារដអតើម្កោងដោយព្រះបាទយដោវរម័ន្ទី១ (គ.ស. ៨៨០-៩០០) ដហើយ
ព្តូវបាន្កោងបដងហើយដៅកនងុរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ១ី។ ដព្ោយម្កព្រះបាទសូរ្យវរម័ន្ទ២ី បាន្កោង
សាំណ្ង់ព្បាោទងមីៗបខន្ថម្ដទៀត។   
   (ព្បភររូបភារ៖ អងគោរយូដន្សកូ) 
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ឯក្សារ្យោង  
អាាំង ជលូាន្, ដអរកិ ដព្បណ្ូវិតយ្, អាសលី ងម្សនុ្៖ អងគរ អតីត បចចបុ្បន្ន អនាគត, អាជាញ្ធរអប្សរា, 
ឆ្្ាំ១៩៩៨ ទាំរ័រ ៥២-៥៣ 

មា ្យដ ើល វិក ឺរី៖ ព្បវតតិោង្រសតកម្ពុជា, អតថបទដម្ដរៀន្បដព្ងៀន្ដៅម្ហាវិទ្ាល័យបុរាណ្វិទ្ា ថ្ន្
ោកលវិទ្ាល័យភមូ្ិន្ទវិចិព្តសិល្បៈ ឆ្្ាំសកិ្ា២០០១-២០០២, ទាំរ័រ ១២៤-១៣៤  
ដដវិឌ ឆណ្ឌល័រ៖ ព្បវតតិោង្រសតខែមរ, ដចញអ្ាយដលើកទី២ ដោយម្ជ្ឈម្ណ្ឌលដែម្រសិកា្ ឆ្្ាំ២០០៥, 
ទាំរ័រ ៤៦-៤៨ 

ម្ីខសល ព្ត្ដណ្៖ ព្បាោទភនាំព្រះវិហារ, ភនាំដរញ ឆ្្ាំ២០០៨ ទាំរ័រ ៣៥-៤៣ 

Etienne Aymonier (1901): Khmer Heritage in the Old Siamese Provinces of Cambodia, 

Translated by Walter E. J. Tips, White Lotus Press, Bangkok, 1999, pp. 85-90; 92-95 

Coedes G.: Inscriptions du Cambodge, BEFEO, Vol. III, 1954, pp. 287-292 

Majumdar, R.C.: Inscription of Kambuja, The Asiatic society, Calcutta, 1953,  

pp. 342, 344, 347, 428  
Vittorio Roveda: Khmer Mythology, Thailand, 1997, p. 97 

 

 

     

  

 


