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សាកលបងពិចារណាឡ ើងវញិអពីំផ្តែរទ្វា រវត្ែមហរ 
 ជាទូឡៅកនុងមជ្ឈោា នអនកស្រសាវស្រជាវឡេឡៅផ្តែរទ្វា រឡនេះថា “ផ្តែរវត្ែអងគខ្នន ” ផ្ែលឡេសឡំៅឡលើ
ឡ ម្ េះទីតងំវត្ែមួយកផ្នែងឡៅកនុងភូមឥិនទកុមារ ឃុកំពំង់សាា យ ស្រសុកកពំងស់ាា យ ឡេត្ែកពំង់ធ។ំ 
ប៉ុផ្នែ តមពិត្ឡៅ វត្ែឡ េះពំុផ្មនឡ ម្ េះថា “អងគខ្នន ” ឡ េះឡ ើយ រឯីឡ ម្ េះពិត្ឡ េះេ ឺ“វត្ែឥន្រនទកុមារ” 
ឬ “វត្ែឥន្រនទខ្នម ” ឡហើយផ្តែរឡនេះឡទៀត្ឡសាត្មានទីតងំឡែើមសថិត្ឡៅវត្ែមហរ ផ្ែលសថិត្ឡៅភូមិមហរ 
ឃុជំ្័យ ស្រសុកកពំងស់ាា យ ឡេត្ែកពំង់ធ ំ ឡោយែឹកជ្ញ្ជូ នយកឡៅោក់វត្ែឥន្រនទខ្នម  មុននឹងែឹកឡេញ
ឡៅរកាទុកនិងតងំបង្ហា ញឡៅសារមនទីរជាត្ភិនឡំពញកាលពីទសវត្សរ១៍៩២០ (Parmentier 1927)។ 
ផ្តែរទ្វា រឡនេះ ជាសិលបៈរេ បថព្ស្រពឡកមង រវងពាក់កណាែ លស.វ.ទី៧ (Dupont 1952) ឡោយសិលបករ
ឆ្លែ ក់ជាពីរផ្តនកឡតសងគ្នន  ផ្ែលផ្តនកខ្នងឡលើអនកស្រសាវស្រជាវយល់ថាជាេមាែ ក់ឡរឿងឡទវកថាកនុងស្រពហមញ្ញ
សាស  និងផ្តនកខ្នងឡស្រកាមឡេឡស្រេើនយល់ថាជាទិែាភាពកនុងពិធីស្រសង់ទឹកឡ ើងស្រេងរាជ្យសមបត្ែិ
របស់ស្រពេះរាជា (រូបឡលេ១)។ ឡៅកនុងអត្ថបទេែីឡនេះ ឡយើងនឹងសាកលបងពនយល់ថា េមាែ ក់ឡៅផ្តនក
ខ្នងឡស្រកាមអាេមិនផ្មនជាពិធីស្រសងទឹ់កឡ ើងស្រេងរាជ្យសមបត្ែិរបស់ស្រពេះមហាកសស្រត្ផ្េមរ ផ្ត្អាេជា
ពិធីមួយឡៅកនុងឡទវកថាស្រពហមញ្ញសាស ែូេគ្នន កនុងនិកាយកបាលិក (?) ព្នលទធិស្រពេះសិវ។  
 ឡោក Goerge Groslier ជាអនកស្រសាវស្រជាវជ្នជាត្បិារាងំធ្លែ ប់បានសិកាផ្តែរឡនេះែបូំងឡេឡៅ
ពាក់កណាែ លទសវត្សរ១៍៩២០។ ឡោកមិនបានឡរៀបរាប់អពីំឡរឿងឡទវកថាឡៅផ្តនកខ្នងឡលើឡទ 
ឡោយស្រគ្នន់ផ្ត្បញ្ជជ កថ់ាេមាែ ក់ឡៅខ្នងឡលើេជឺារូបស្រត្ីមូត្  ិ (ការបង្ហា ញឡទពប)ី រួមមាន សសរឡភែើង
ត្ណំាងឱ្យស្រពេះសិវ ឡទពមានស្រពេះសិរបួនជាស្រពេះស្រពហម និងឡទពមានស្រពេះហសែបួនកាន់េយងស័ងខជា
ស្រពេះវសិណុ (Groslier 1925)។ ឡៅឡស្រកាយមកបនែិេ ឡោក Henri Parmentier បានឡបាេះពុមពតាយ
ឡសៀវឡៅមួយកាលមានេណំងឡជ្ើងថា “L’art Khmer Primitif’ ឡហើយឡោកកប៏ានសិកាផ្តែរឡនេះ
ែូេគ្នន ។ ឡោកយល់ថា ផ្តនកខ្នងឡលើរបស់ផ្តែរឆ្លែ កឡ់រឿងឡទវកថាទ្វកទ់ងនឹងការបឡងកើត្លិងគ ឬការ
បឡងកើត្ឡោក ឬឡៅមយង៉ឡទៀត្ថា “លិឡង្ហគ ទភវមូត្ ”ិ (Liṅgodbhavamȗrti) (Parmentier 1927)។ ឡរឿង
ឡនេះមានឡរៀបរាប់ឡៅកនុងេមពីរ Śivapurāṇa (ភាេ១ ជ្ពូំកទី ៦-៨) និងេមពីរ Skandapurāṇa (ភាេ៣ 
ជ្ពូំកទី ៩-១៥) ផ្ែលឡរៀបរាប់អពីំជ្ឡមាែ េះរវងស្រពេះវសិណុនិងស្រពេះស្រពហមថាឡត្ើនរណាជាឡទពខ្នែ ងំជាង
ឡេ ឬឡទពអងគណាជាអនកបឡងកើត្ឡោក? រហូត្ែល់តទុេះឡេញជាការស្របយុទធគ្នន មិនឈ្នេះមិនចាញ់ ក៏
ឡលេឡេញសសរឡភែើងមួយឡែើមមានស្រពេះភន្រកែស្រពេះសិវតង (Ekamukhaliṅga) ឡហើយមានបនទូលថា 
ស្រទងឯ់ឡណេះឡទេជឺាអនកបឡងកើត្ឡោក (Roveda 2005)។ ឡមាែ៉ េះឡហើយ ឡទើបឡយើងឡឃើញឡៅឡលើែងធនូ
របស់ផ្តែរវត្ែមហរ មានរូបឡទពបទីនទឹមគ្នន  ផ្ែលកណាែ លជាសសរឡភែើងត្ណំាងឱ្យស្រពេះសិវ អម
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ឡោយស្រពេះវសិណុនិងស្រពេះស្រពហម (រូបឡលេ២-៤) ឡហើយជាពិឡសសឡ េះេមឺានេមាែ ក់សត្ាស្រជ្ូកព្ស្រពនិង
សត្ាហងសឡៅអមស្រពេះសិវឡទៀត្តង ត្ណំាងឱ្យការផ្ស្របស្រកឡាេែួនរបស់ស្រពេះវសិណុឡៅជាស្រជ្កូព្ស្រពមុជ្
េុេះឡៅឡស្រកាមផ្សាងរកេល់សសរឡភែើង  និងស្រពេះស្រពហមជាហងសឡហាេះឡ ើងឡៅឡលើផ្សាងរកកាល
សសរឡភែើង (Guy 2014)។ ឡោយផ្ ក ផ្តនកខ្នងឡស្រកាមវញិ ឡោក Henri Parmentier មិនបាន
បញ្ជជ ក់ថាជាពិធសី្រសងទឹ់កឡ ើងស្រេងរាជ្យរបស់ស្រពេះមហាកសស្រត្ផ្េមរឡទ ឡោយស្រគ្នន់ផ្ត្បញ្ជជ ក់ឡោយ
ស្រត្ួសៗថា ជារូបស្រពាហមណ៍និងស្រកុមត្ន្រនែីករកពុំង គំ្នន ឡគ្នរពែល់ឥសសរជ្នឡៅេណុំេកណាែ ល 
(Parmentier 1927)។ មកែល់ឆ្លន ១ំ៩៣១ ឡោក Bosch F.K.D. សិកាផ្តែរទ្វា រឡនេះបផ្នថម ឡោយ
ឡបាេះតាយឡៅកនុងស្រពឹត្ែបិស្រត្សាោបារាងំេុងបូពា ស្របឡទស ឡលេ៣១។ ឡោកកយ៏ល់ែូេគ្នន ថា 
េមាែ ក់ផ្តនកខ្នងឡលើជាឡរឿងលិឡង្ហគ ទភវមូត្  ិ ផ្ត្ឡោកបញ្ជជ ក់បផ្នថមថា រូបស្រពេះសិវឡៅឡលើសសរឡភែើង
កនុងសិលបៈផ្េមរនិងចាមបង្ហា ញស្រត្មឹផ្ត្ស្រពេះសិរប៉ុឡណាណ េះ តទុយពីឡៅស្រសុកឥណាា ឡេបានបង្ហា ញជារូប
ឈ្រែល់ស្រត្ឹមកាលជ្ងគងក់៏មាន (Bosch 1931)។ មយង៉វញិឡទៀត្ ឡៅស្រសុកឥណាា េមាែ ក់ឡរឿងបឡងកើត្
ឡោក ឬសសរឡភែើង ឬលិឡង្ហគ ទភវមូត្  ិពំុមានឡ ើយឡៅសម័យែណំាលគ្នន ជាមួយសិលបៈផ្េមរ ឡពាល 
េឺឡទើបផ្ត្ឡលេឡ ើងឡៅឡែើមស.វ.ទី៨ កនុងសិលបៈឡែើមសនែត្ិវងសេលុកយខ្នងលិេ (Pattadakal) និង
សនែត្ិវងសបលែវ (Kailasanatha) (Barrett 1964)។ ករណីឡនេះ មាននយ័ថា សិលបករផ្េមរបានទទួល
យកវបបធម ឥណាា ស្រត្ឹមផ្ត្ឡគ្នលេនិំត្ប៉ុឡណាណ េះ េមឺនិបានេមែងសុទធតមឥណាា ឡ ើយ ឡហើយឡកើត្
ឡេញពីការព្េនស្របឌិត្ផ្ទទ ល់របស់េែួន។ ឡោយផ្ ក េមាែ កឡ់ៅផ្តនកខ្នងឡស្រកាមរបស់ផ្តែរ ឡោក 
Bosch យល់ថា ទនំងបង្ហា ញអពីំស្រសង់ទឹកអភិឡសកស្រពេះរាជាជាមាា ស់ផ្តនែីឡស្រកាមអណំាេរបស់
ស្រពេះសិវ ែបតិ្រូបស្រពេះរាជាអងគុយឡៅឡស្រកាមសសរឡភែើងរបស់ស្រពេះសិវ (Bosch 1931) (រូបឡលេ៥)។ 
េនិំត្ឡនេះមានការយល់ស្រសបពីអនកស្រសាវស្រជាវជាឡស្រេើនរូបរហូត្មកទល់បេាុបបនន ផ្ែលមានជាអាទិ៍
ែូេជា ឡោក Pierre Dupont (1952) ឡោកស្រសី Madeleine Giteau (1956) ឡោក Jean Boisselier 

(1957) ឡោក Kamaleswar Bhattacharya (1961b) ឡោក Victorio Roveda (2004) ឡោក John 

Guy (2014; 2018) ឡោកស្រសី Ashley Thompson (2016) ឡោកស្រសី Swati Chmeburkur (2022) ជា
ឡែើម។  
 ឡបើឡទ្វេះបេីនិំត្ឡនេះមានការយល់ស្រសបឡស្រេើនពីបណាែ អនកស្រសាវស្រជាវឯឡទៀត្ក៏ឡោយ ក៏ឡៅ
ផ្ត្មានេនិំត្រួមេផំ្ណកឡតសងៗឡទៀត្ឡៅឡលើរូបេមាែ ក់ឡៅខ្នងឡស្រកាមឡ េះ។ ជាក់ផ្សែង ឡោក 
Roveda យល់ស្រសបតមេនិំត្ឡោក Bosch ផ្ែលថាជាពិធីអភិឡសកស្រពេះរាជា ប៉ុផ្នែឡោកបាន
សននិោា នបផ្នថមឡទៀត្ថា វអាេត្ណំាងឱ្យពិធីអសាឡមធ (Aśvamedha) ឡៅកនុងរាជ្វងំរបស់ផ្េមរ
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តមេនិំត្លទធិស្រពហមញ្ញសាស  (Roveda 2004)។ ពាកយឡនេះមានន័យថា “ការបូជាឡសេះ” ឡហើយពិធី
អសាឡមធឡនេះឡរៀបរាប់ឡៅកនុងេមពីរឡវទថា េជឺាការវត្ទីែឡណែើ មយកទឹកែីរបស់នេរមួយកនុងរយៈ
ឡពល១ឆ្លន  ំឡោយឡស្របើឡសេះលអ ឡោយអាេស្របារពធឡធាើបានផ្ត្ស្រពេះមហាកសស្រត្ប៉ុឡណាណ េះឡែើមបទីទួលបាន
អណំាេលបេីទរខ្នទ រ និងនេរមានភាពេស្រមងុេឡស្រមើន (សូមអាន សុេ ផ្កវសុវណាណ រ៉ា ២០២១)។ 
េឡំពាេះឡោកស្រសី Ashley Thompson មិនបានបែឡិសធេនិំត្របស់ឡោក Bosch ឡទ ផ្ត្ឡោកស្រសី
យល់ថា រូបស្រពេះរាជាអងគុយឡលើបលែ័ងក (រូបឡលេ៦) មិនមានត្ណំាងឱ្យស្រពេះឥសូរ និងឡទពស្រសី (លិងគ 
និងឡោនី) ឡ េះឡទ ឡពាល េឺស្រគ្ននផ់្ត្ឡេចាត្់ទុកស្រពេះរាជាែូេជាឡទពឡៅឡលើផ្តនែី ប៉ុផ្នែបលែ័ងកមិន
ផ្មនត្ណំាងឱ្យឡទពស្រសីឬថាមពលញីឡ េះឡ ើយ វស្រគ្នន់ផ្ត្ជាការលមអមួយប៉ុឡណាណ េះ (Thompson 

2016)។ េនិំត្ឡនេះ េឺឡោកស្រសីយល់តទុយពីឡោក Paul Mus (1931) ផ្ែលយល់ថា ស្រពេះរាជាេឺជា
ស្រពេះសូរឡៅសាថ នកណាែ ល ឡហើយផ្ែនែីរបស់ស្រទងេ់ឺត្ណំាងឱ្យឡទពស្រសីឬថាមពលញី។ េផំ្ណក 
ឡោក John Guy វញិ ក៏មនិបែិឡសធេនិំត្របស់ឡោក Bosch ែូេគ្នន  ផ្ត្ឡោកបានពនយល់បផ្នថម
ថា ពិធីអភិឡសកឡនេះឡធាើឡ ើងតមកបួនេាប់ព្នេមពរីស្រពហមញ្ញសាស  ផ្ែលមានឡរៀបរាប់ឡៅកនុង 
សត្បថស្រពាហមណ (Śatapatha Brāhmaṇa) ឡហើយស្រពេះរាជាពាក់ផ្េសកអងគុយឡៅមណា បឱ្យ
ស្រពាហមណ៍ឡស្រសាេទឹក េកឺនុងបណំងឱ្យជាត្ិឡស្រកាយឡៅផ្ត្មានអណំាេខ្នែ ងំកាែ ែផ្ែល (Guy 2014)។ 
រឯីពួកស្រពាហមណ៍ផ្ែលជាអនកចាក់ទឹកថាា យស្រពេះរាជា ឡលងត្ន្រនែី និងរាកំមានែ ឡោយមានបួងសក់
ឡ ើងឡលើជារឡបៀប ជ្ត (Jatā) ឡសែៀកកនទប (រូបឡលេ៧-៨) អាេជាស្រពាហមណ៍ព្ននិកាយមួយរបស់
លទធិសិវផ្ែលមានឡៅកមពុជាតងំពីឡែើមស.វ.ទី៧ (Guy 2018; Chemburkur 2022)។ 

 វអាេស្របផ្ហលជាឡៅរួេផ្ែរថា េមាែ ក់ឡៅខ្នងឡស្រកាមេឺជាស្រពេះរាជ្ពិធីអភិឡសកស្រពេះរាជាឡៅ
កនុងសងគមផ្េមរបុរាណ។ ប៉ុផ្នែ េនិំត្ឡនេះកម៏ិនមានភសែុតងណាមួយរងឹមាសំស្រមាបគ់្នសំ្រទឡ ើយ
ឡស្រពាេះឯកសារសឡំណរមនិមានឡរៀបរាប់អពីំឡរឿងឡនេះឡ ើយ។ ឡៅសម័យឡស្រកាយឡនេះ ឡេបានរក
ឡឃើញសិោចារកឹថមមួីយឡៅវត្ែមហរចារឡៅស.វ.ទី៧ ប៉ុផ្នែសិោចារកឹឡ េះមិនបាននិោយអពីំ
ឡរឿងរ៉ាវអភឡិសកស្រពេះរាជាែូេេមាែ កឡ់ ើយ។ េនិំត្េ្ុ ឡំៅឡពលឡនេះ េ្ុមំិនបែិឡសធសឡំណើ របស់
ឡោក Bosch និងអនកស្រសាវស្រជាវែព្ទឡទៀត្ឡ ើយ។ ផ្ត្េ្ុសំាកលបងពនយល់តមរឡបៀបមួយឡតសង 
ឡោយេ្ុេំិត្ថាេមាែ ក់ឡៅឡលើផ្តនកទ្វា រវត្ែមហរខ្នងឡស្រកាម េឺមានទ ំកទ់នំងោ៉ងជ្ិត្សនិទធជាមួយ
េមាែ ក់ឡៅផ្តនកខ្នងឡលើ ឡហើយទនំងផ្តនកខ្នងឡស្រកាមមិនផ្មនជាឡរឿងឡៅកនុរាជ្វងំរបស់ឡសែេឡៅ
សាថ នកណាែ លឡទ ផ្ត្វអាេជាឡរឿងឡទវកថារបស់ឡទពឡស្រេើនជាង ផ្ែលទនំងជាឡរឿងស្រពេះសិវស្រសង់
ទឹកោងបាបឡៅនេរវរាណសិ (ពារាណសី) កនុងនិកាយកាបាលិក (?) ព្នលទធិសិវ (Pai 1928; 
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Donaldson 1986; Lorenzen 1972)។ ឡរឿងឡនេះឡរៀបរាប់ឡៅកនុងេមពីរ Kūrma Purāṇa ភាេទី២ ផ្ែល
ឡរៀបរាបថ់ា “ឡៅឡពលផ្ែលស្រពេះស្រពហមេឡេសមិនស្រពមទទួលសាគ ល់ស្រពេះសិវជាឡទពធជំាងឡេ ឬជា
អនកបឡងកើត្ឡោក ស្រពមទ្វងំស្រពេះស្រពហមភូត្កុហកស្រពេះសិវថាបានឡៅែល់កពូំលសសរឡភែើងតង ស្រពេះ
សិវក៏ឡស្រកាធោ៉ងខ្នែ ងំ ឡហើយឡលេឡេញនូវឡទពមួយអងគឡេញពីឡរាេេឡិញ្ាើ មរបស់ស្រទង់ផ្ែលមាន
ស្រពេះ មថា “ព្ភរវ”។ ឡទពព្ភរវកប៏ានកាត្ក់ាលទីស្របារំបស់ស្រពេះស្រពហម យកឡៅោកក់នុងចានឡគ្នមមួ
យ។ ឡោយមានស្រពេះទយ័សាែ យឡស្រកាយ ស្រពេះសិវក៏ឡឈ្ាងយល់ថា អឡំពើរបស់ស្រទង់ផ្ែលកាត្់កាលទី
ស្របារំបស់ស្រពេះស្រពហម េឺជាអឡំពើបាបែ៏ធងនធ់ងរ។ ែូឡេនេះ ស្រទង់កស៏ឡស្រមេេតិ្ែេូលព្ស្រពឡែើមបោីងបាបរយៈ
ឡពល ១២ឆ្លន  ំ ឡហើយេុងឡស្រកាយស្រត្ូវឡៅោបបាបឡោយទឹកទឡនែេង្ហគ ឡៅទីស្រកុងវរាណសិ។ ឡពល
េូលព្ស្រពោងបាប ស្រពេះសិវមានស្រពេះ មថា “កបាលិន” (Kapālina) ឡោយកនុងស្រពេះហសែរបស់ស្រទង់
មានកានល់ោែ៍កាលរបស់ស្រពេះស្រពហម ពាក់ផ្េសកលោែក៍ាលឡខ្នម េ ឡហើយអាស្រកាត្ស្រពេះកាយ។ 
ឡៅតមតែូវឡៅនេរវរាណសិ ស្រពេះ   កបាលិន បានឡៅែល់នេររបស់ស្រពេះវសិណុ  ឡហើយបបួលស្រពេះវសិណុ
ឡៅជាមួយគ្នន  ផ្ែលឡពលឡ េះស្រពេះវសិណុបានផ្ស្របស្រកឡាឡៅជាឡទពស្រសីមឡហសីរបស់កបាលិនឡ ម្ េះ
ថា “ឡមាហិនិ“។ ឡមាហិនិ បាន កំបាលិនឡៅនេរវរាណសិ។ មកែល់នេរវរាណសិលោែ៍
កាលស្រពេះស្រពហមក៏ស្រជ្េុះធ្លែ ក់ពីស្រពេះហសែរបស់កបាលិនភាែ ម។ ស្រពេះកបាលិន កប៏ានបឡងកើត្ទីស្រកុងមួយ
ឡៅទីឡ េះ ប ទ ប់មកពួកស្រពាហមណ៍កឡ៏ធាើពិធោីងជ្ស្រមេះបាបឡោយទឹកទឡនែេង្ហគ ថាា យែល់ស្រទង់ 
(សូមអាន Donaldson 1986)។ 
  ង្ហកមកចាបអ់ារមមណ៍និ ងពិចារណាេមាែ ក់ផ្តនកខ្នងឡលើនិងខ្នងឡស្រកាមរបស់ផ្តែរវត្ែមហរ
វញិ វែូេជាមានលកខណៈជាសាេ់ឡរឿងឡទវកថាស្របទ្វក់គ្នន លអណាស់ ឡស្រពាេះផ្តនកខ្នងឡលើជាឡរឿង
លិឡង្ហគ ទភវមូត្  ិឡហើយផ្តនកខ្នងឡស្រកាមេឺអាេជាពិធីស្រសង់ទឹកោងជ្ស្រមេះបាប (?)។ កនុងសាេ់ឡរឿងស្រពេះ
កបាលិន (ស្រពេះសិវ) បានកសាងទីស្រកុងមួយ ឡត្ើវអាេស្រត្ូវនឹងរូបមណា បឡៅកនុងេមាែ ក់ឡនេះឡទ? កបា
លិនពាក់ផ្េសកកាលឡខ្នម េមួយជួ្រ ឡត្ើវអាេស្រត្ូវនឹងផ្េសករបស់តួ្អងគឡៅេកំណាែ ល ផ្ែលឡយើង
ឡមើលផ្េសកមនិេាស់ថាជាអាីឡនេះឡទ? មួយវញិ រូបកណាែ លផ្ែលអនកស្រសាវស្រជាវភាេឡស្រេើនេិត្ថាជា
ស្រពេះរាជាឡនេះ េឆឺ្លែ កស់្រត្ូវអ័កសគ្នន ជាមួយរូបសសរឡភែើងត្ណំាងឱ្យស្រពេះសិវឡៅខ្នងឡលើផ្ត្មែង ឡត្ើវ
អាេមនិផ្មនជារូបស្រពេះរាជា ផ្បរជារូបស្រពេះសិវកនុងទស្រមងជ់ាកបាលិនវញិផ្ែរឡទ? (សូមឡមើលរូប
ឡលេ៦) ឡស្រពាេះជាទូឡៅ ឡបើស្រពេះសិវផ្ស្របកាយឡៅជារូបឡតសងឡហើយ វេួរផ្ត្មនិមានស្រពេះឡនស្រត្ទីបីឡៅ
ឡលើថាង សកថ៏ាបាន។ ទឹកផ្ែលស្រពាហមណ៍កពុំងស្រសង់ថាា យេមាែ កឡ់ៅកណាែ ល ឡត្ើអាេជារូប
ស្រពាហមណ៍កពុំងយកទឹកទឡនែេង្ហគ ោងជ្ស្រមេះបាបជូ្នស្រពេះសិវកនុងទស្រមងជ់ាកបាលិនផ្ែរឡទ? ឡត្ើ
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ស្រពាហមណ៍ឡៅកនុងេមាែ ក់ផ្ែលកពុំងឡលងត្ន្រនែីនិងរាកំមានែ អាេជាស្រពាហមណ៍ឡៅកនុងនិកាយកាបា
លិកព្នលទធិសិវផ្ែរឬឡទ? ឡយើងកម៏ិនមានភសែុតងណាមួយឱ្យរងឹមាសំស្រមាបប់ញ្ជជ កប់ានឡ ើយ 
ែូេផ្ត្េនិំត្ផ្ែលអនកស្របាជ្េ្ិត្ថាជាការអភិឡសកស្រពេះរាជាែូឡចាន េះផ្ែរ ឡពាល េឺសុទធផ្ត្េនិំត្ឡកើត្
ឡេញពីការពិចារណាឡោយមិនមានភសែុតងសីុជ្ឡស្រៅឡ ើយ។  
 ជារួមមក េមាែ ក់ផ្តនកខ្នងឡលើរបស់ផ្តែរវត្ែមហរ េឺបង្ហា ញអពីំសាេ់ឡរឿងឡទវកថាលិឡង្ហគ ទភវមូត្ ិ
ែ៏លបលីាញរបស់ស្រពហមញ្ញសាស  ផ្ែលឡេសាគ ល់ទូឡៅថាឡរឿង កឡំណើ ត្សសរឡភែើង ឬកឡំណើ ត្
ឡោកទ្វងំបី។ រឯីផ្តនកខ្នងឡស្រកាម អនកស្រសាវស្រជាវជាទូឡៅយល់ថា េឺជាពិធីស្រសង់ទឹកអភិឡសកស្រពេះ
រាជាកនុងរាជ្វងំឡៅសមយ័បុរាណ ឡហើយអត្ថបទឡនេះសាកលបងពិចារណាមួយឡតសងឡៅជាេមាែ ក ់
“ស្រពេះឥសូរស្រសង់ទឹកោងជ្ស្រមេះបាបឡៅនេរវរាណសិកនុងទស្រមង់ជាឡទពកបាលិន ឡៅកនុងនិកាយ
កាបាលិក ព្នលទធិស្រពេះសិវ” (?)។ ឡទ្វេះបជីាោ៉ងណា ភសែុតងទ្វងំឡាយសុទធផ្ត្មិនមានភាពរងឹ
មាឡំែើមបឡី្ែើយត្ប ែបតិ្សិោចារកឹផ្ែលរកឡឃើញឡៅទីតងំរកឡឃើញផ្តែរក៏មនិបាន   តែល់ព័ត្ មាន
ណាមួយទ្វកទ់ងនឹងេមាែ ក់។ េមាែ ក់ឡៅផ្តែរទ្វា រវត្ែមហរ េឺជាភសែុតងែស៏ខំ្នន់មួយ ឡែើមបឡី្ែើយ
ត្បនឹងស្រទឹសែី “មូលោា នីយកមម” ផ្ែលឡលើកឡ ើងឡោយអនកស្រសាវស្រជាវជាឡស្រេើន ឡពាល េមឺាននយ័ថា 
មនុសសឡៅអាសីុអាឡេនយ៍ផ្ែលរួមបញ្ាូ លទ្វងំផ្េមរតងឡ េះ ស្របផ្ហលពិត្ជាបានទទួលអារយធម 
ឥណាា  ប៉ុផ្នែការទទួលឡ េះេឺឡធាើឡ ើងស្រត្មឹផ្ត្រយៈឡពលេែី ឡហើយស្រត្ឹមផ្ត្េនិំត្ឡែើមប៉ុឡណាណ េះ រឯីការវ ិ
វត្ែនិងព្េនស្របឌិត្ឡតសងៗស្របផ្ហលឡកើត្ឡេញពីេនិំត្ផ្េមរផ្ទទ ល់េែួន (Ang Choulean 2017; Brown 
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