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អត្ថបទកោយ៖ ងួ្ន ចាន់ោរយី៉ា   

ប្រាសាទមង្គលាថ៌ (តុបខាង្ក ើត) 

 ប្រាសាទមង្គលាថ៌ ឬប្រាសាទតុ្បខាង្ក ើត្ ស្ថិត្ នុង្ ពំែង្ប្រ ុង្អង្គរធ ំកៅខាង្លិចប្រាសាទ
ាយ័ន និង្ខាង្ត្បូង្កលោ ង្ទ្វា រជ័យ ពែលមានចមាា យប្របមាណ១២គីឡូពម៉ាប្រត្ែីទីរួមកេត្តកស្ៀមរា
ប។ ប្រាសាទកនេះ ជាប្រាសាទតូ្ចមួយ នុង្ចកំោមប្រាសាទជាកប្រចើនកៅ នុង្ត្បំន់អង្គរ។ ប្រាសាទ
កនេះមានលរប្រសាវប្រជាវតងំ្ែីកែើមស្ត្វត្សរទី៍២០ម កមោ៉ាេះ មានជាអាទិ៍ែូចជា កលា  Lunet de 

Lajonquiére កលា  Henri Marchal កលា  Louis Finot និង្កលា  George Cœdès ជាកែើម។  កៅ
ឆ្ន ១ំ៩១១ កលា  Lunet de Lajonquiére ានចុេះបញ្ជីសារកែើភណឌ ប្រាសាទមង្គលាថ៌ នុង្កលេ
ករៀង្ទី៤៨៧(1)។  នុង្ឆ្ន ១ំ៩១៨ កលា  Henri Marchal ាន ត្់ប្រតក ម្ េះប្រាសាទកនេះ “ប្រាសាទ
តុ្ប”(2) ក ើយពា យកនេះគាត្់ានឮែីអន ប្រសុ្  ែបតិ្អន ប្រសុ្ យល់ថាប្រាសាទកនេះមានរាង្ នតុបៗ 
ប៉ាុពនតតមរយៈសិ្លាចារ ឹ ប្រាសាទកនេះមានក ម្ េះកែើមថា មង្គលាថ៍(3)។ 

ប្រាសាទមង្គលាថ៌ ស្ង្់អែីំថមភ ់កៅកលើកេឿនែីរជាន់ មានបោង្់ជារាង្ល ាទ មានទ្វា រ
ចូលកៅទិស្ខាង្ក ើត្ និង្មានទ្វា របកជជ ត្កៅទិស្ខាង្លិច ខាង្ត្បូង្ និង្ខាង្កជើង្។ តមរយៈ
លរសិ្ ារបស់្អន ប្រសាវប្រជាវមួយចនួំនយល់ថា ប្រាសាទមង្គលាថ៌ ជាស្ណំង្់ប្រាសាទស្ង្់អែីំថម
ភ ់ឧទទិស្ែល់ប្រែ មញ្ញសាស្នាចុង្កប្រលយកគបង្អស់្កៅស្ម័យអង្គរ កោយពអអ កលើសិ្លាចារ ឹ 
បកចេ កទស្ននលរសាង្ស្ង្់ និង្ស្មាស្ធាតុ្ស្ណំង្់។ 

 ចកំពាេះសិ្លាចារ ឹកៅប្រាសាទកនេះមានចនួំន២ផ្ទ ងំ្ជាភាសាស្សំ្កស្រឹត្។ សិ្លាចារ ឹមួយ
ផ្ទ ងំ្ ចារកៅជាប់នឹង្ប្រាសាទ (កមទ្វា រខាង្ត្បូង្) និង្មួយផ្ទ ងំ្កទៀត្ចារកៅកលើស្ស្រ កោយស្ែា
នថាកៅស្ល់ពត្សិ្លាចារ ឹកៅជាប់នឹង្ប្រាសាទពត្ប៉ាុកោណ េះ (រូបកលេ១)។ សិ្លាចារ ឹកនេះ ប្រត្ូវ
ានសិ្ ាកោយកលា  Louis Finot(4) និង្កប្រលយម កលា  Goerge Cœdès  ានចុេះបញ្ជី កៅ នុង្ 
Inscription du Cambodge, Tome VIII គឺ K.៤៨៨ និង្ K.៥៦៧។ តមរយៈឯ សារសិ្លាចារ ឹ
របស់្ប្រាសាទកនេះ កធាើឲ្យកយើង្ែឹង្ថា ប្រាសាទមង្គលាថ៌ ស្ង្់កឡើង្ នុង្រាជយប្រែេះាទជ័យវរ ័មនទី៨ 
កែើមបឧីទទិស្ែល់ប្រពា មណ៍ក ម្ េះ ជ័យមង្គលាថ៌ និង្មាត យរបស់្គាត្់ក ម្ េះ សុ្ភប្រទ្វ និង្ឧទទិស្កៅ
ែល់ប្រែ មញ្ញសាស្នានិលយប្រែេះនរាយណ៍។ 

 
(1) Lunet de Lajonquiére 1911: p,75. 
(2) Marchal 1918: p,2. 
(3) Finot 1926: p,393. 
(4) Cœdès 1936: p,15. 



អត្ថបទ៖ ប្រាសាទមង្គលាថ៌ (តុ្បខាង្ក ើត្)_____________                                 
 

អត្ថបទកោយ៖ ងួ្ន ចាន់ោរយី៉ា   

 បចេុបបនន ប្រាសាទកនេះទទួលរង្លរេូចខាត្កោយសារ តត ធមមជាត្ិ និង្មនុស្សប្រែមទ្វងំ្
អាយុលលរបស់្ស្ណំង្់ទ្វងំ្មូល (រូបកលេ២)។ កៅពអន ខាង្ នុង្ប្រាសាទ ក ើញមានកជើង្ទប្រម
បែិមាមួយពែលមានប្របកោង្ែីរ ប្របព លជាកប្របើស្ប្រមាប់ត្មរល់បែិមា (រូបកលេ៣) ។ រឯីកប្រគឿង្
លមអសាថ បត្យ មមកៅប្រាសាទមង្គលាថ៌ មានែូចជាកោជាង្ ពអតរទ្វា រ ស្ស្រកែប្រជ ស្ស្រកផ្អ ប រួម
ទ្វងំ្ចមាោ  ់កអសង្ៗកទៀត្ មានស្ភាែសឹ្ ករចរលិ និង្ពប ា ់កប្រចើន។ កោជាង្ និង្ពអតរទ្វា រកៅ
ប្រាសាទមង្គលាថ៌ មានឆ្ោ  ់បង្ហា ញអែីំករឿង្កទវ ថាននប្រែ មញ្ញសាស្នាស្ខំាន់កអសង្ៗគាន ។   

ពអតរទ្វា រខាង្ក ើត្៖ មានល ខណៈេូចខាត្កប្រចើន កោយពអន ស្ង្ខាង្ននពអតរានសឹ្ ករចរលិ
អស់្ កៅស្ល់ពត្ពអន  ោត លននពអតរពត្ប៉ាុកោណ េះ។ ប៉ាុពនតកយើង្អាចែឹង្ានថាពអតរកនេះឆ្ោ  ់បង្ហា ញ
អែីំឈុត្របស់្ប្រែេះប្រ ឹស្ណៈប្របយុទធជាមួយនាគលលិយៈ (រូបកលេ៤) កោយកជើង្ទ្វងំ្ែីររបស់្ប្រទង្់
 ពនធ កប្រ ៀ ចាប់េោួននាគកនាេះ និង្ប្រែេះ ស្តរបស់្ប្រទង្់មាខ ង្ព   ាលនាគ និង្មាខ ង្កទៀត្កលើ 
កឡើង្កលើ។  

ពអតរទ្វា រខាង្លិច៖ មានប្របពវង្១៣៣ស្ង្់ទីពម៉ាប្រត្ និង្ទទឹង្៤៨ស្ង្់ទីពម៉ាប្រត្ ឆ្ោ  ់បង្ហា ញអែីំ
ករឿង្ប្រ ឹស្ណៈប្រទភនកំគាវធ៌ន (រូបកលេ៥)។ សិ្លប រឆ្ោ  ់រូបប្រែេះប្រ ឹស្ណៈ នុង្លយវលិរឈរែីកលើ ាល
រា ូ កោយប្រែេះ ស្តកវាង្លន់ែបំង្បញ្ឈរចុេះកប្រលម និង្ប្រែេះ ស្តសាត កំលើ កឡើង្កលើប្រទភនកំគាវធ៌
ន។ ឯកជើង្សាត ពំេាង្កៅកប្រលយ កោយឈរកជើង្ពត្មាខ ង្។ កៅស្ង្ខាង្ប្រែេះប្រ ឹស្ណៈ កគឆ្ោ  ់ឲ្យក ើញ
ជារូបមនុស្សែីរនា ់កទៀត្អង្គុយលុត្ជង្គង្់ ពែលទនំង្ត្ោំង្ឲ្យក មង្គង្ហា ល ឬអន ប្រសុ្  ពែលចុេះ
ចូលប្រជ កប្រលមភនកំគាវធ៌នពែលប្រទកោយប្រែេះប្រ ឹស្ណៈ។ កៅអមរូបរា ូ មានឆ្ោ  ់រូបស្ត្ាកតខាជ  ់
 ប្រមង្ស្ោឹ កឈើពែលមានរាង្ជាែង្ធនូ  ។  

ពអតរទ្វា រខាង្កជើង្៖ តមរយៈឯ សាររូបថត្របស់្សាលាារាងំ្ចុង្បូព៌ា (EFEO) បង្ហា ញែី
ពអតរខាង្កជើង្ននប្រាសាទកនេះ ឆ្ោ  ់អែីំករឿង្ ូរស្មុប្រទទឹ កោេះកែើមបទីទួលានទឹ អប្រមឹត្ (រូបកលេ
៦)។ កៅកលើពអតរខាង្កជើង្កនេះ មានបង្ហា ញតួ្អង្គែួ អសុ្រៈលន់ខាង្ ាលនាគវាសុ្ ី ចនួំន៥នា ់ 
និង្ែួ កទែឈរលន់កៅខាង្ នទុយមានចនួំន៥នា ់។ កៅពអន  ោត លននពអតរ មានស្ស្រប្រត្ង្់
មួយពែលជាភនមំនទរកោយកៅខាង្កប្រលមស្ស្រមានអកណតើ  ធមួំយក ម្ េះ ុម៌ ពែលជាអវតរទីែីរ
របស់្ប្រែេះនរាយណ៍ម ប្រទភនមំនទរ ុឲំ្យលិចចូល នុង្ស្មុប្រទ នុង្ ឡុំង្កែល ូរស្មុប្រទទឹ កោេះ។ កៅ
ខាង្កប្រលមអកណតើ   ុម៌ ក ើញកលចកចញជារូបកទែមួយប្របព លជាប្រែេះនាង្ល សម  ី (?) លន់
ក ត្នភណឌ របស់្ប្រែេះនរាយណ៍។ កៅ ោត លស្ស្រ ជារូបប្រែេះនរាយណ៍មានប្រែេះ ស្តបួន និង្
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អត្ថបទកោយ៖ ងួ្ន ចាន់ោរយី៉ា   

កៅពអន ខាង្កលើស្ស្រមានកទែមួយអង្គគង្់កៅកលើផ្រ ឈូ  គឺជាប្រែេះប្រែ មមានប្រែេះសិ្របួន និង្
ប្រែេះ ស្តបួន។ ស្ែានថាែុំក ើញមានសាោ  សាន មពអតរកនេះកៅស្ល់កនាេះកទ។ 

កោជាង្ខាង្ក ើត្៖ កោជាង្ខាង្ក ើត្ននប្រាសាទកនេះ ានា ់មួយ ោំត្់ ប៉ាុពនតកយើង្
អាចែឹង្ានថា ចមាោ  ់កនេះបង្ហា ញែីករឿង្ប្រែេះនារាយណ៍អទុ កំែើមបរីង្ចាបំកង្រើត្កលា ថមី (រូបកលេ៧) 
កោយកៅពអន ខាង្ចុង្កោជាង្ មានលមអជា ាច់ ាលនាគ និង្ែង្េោួនបកង្រើត្ជា ាច់ែង្លរ រ។  
 នុង្ចមាោ  ់កនេះ ប្រែេះវសិ្ណុមានប្រែេះ ស្តបួនអទុ សំ្ណតូ  េោួនកៅកលើនាគអននត កោយប្រែេះ ស្តខាង្កវាង្
ោ ់ប្រចត្់កៅកលើេនង្នាគ និង្ប្រែេះ ស្តខាង្កវាង្ស្ណតូ  កឡើង្កលើ។ កៅពអន ខាង្កប្រលមចមាោ  ់ប្រែេះ
នារាយណ៍អទុ  ំ មានរូបកទែអង្គុយលត្់ជង្គង្់ជាជួរចនួំន៦អង្គ កយើង្ែុំែឹង្ថាមានរូបកទែចនួំន
ប៉ាុនាម នអង្គស្រុបកនាេះកទ ែបតិ្ថាពអន ពា ់ ោត លននកោជាង្ានា ់កៅក ើយ។  

កោជាង្ខាង្ត្បូង្៖  បង្ហា ញែីចមាោ  ់ប្រត្ីវបិ្រ មឬប្រែេះនរាយណ៍្នបីជោំន (រូបកលេ៨)។ 
កោជាង្កនេះមានរាង្ែូច ញ្េុ ំ កជើង្ឆ្ម  និង្មានស្ភាែសឹ្ ករចរលិកប្រចើន។ កៅច ំោត លជារូប
ប្រែេះនារាយណ៍  នុង្អវតរជាវាមន ឬប្រពា មណ៍កត្ឿ មានប្រែេះ ស្តបួន ប្រែេះ ស្ដកវាង្លន់ែបំង្ 
និង្ប្រែេះ ស្តកអសង្កទៀត្កយើង្ែុំែឹង្ថាលន់ក ត្នភណឌ អាីកអសង្កឡើយ កោយសារពត្លរសឹ្ ករច    
រលិ។ កៅពអន ខាង្កវាង្ននប្រែេះាទរបស់្ប្រែេះនារាយណ៍ មានមនុស្សែីរនា ់អង្គុយកលើ នែ
ប្របណមយ និង្កៅពអន ខាង្សាត បំ្រែេះវសិ្ណុវញិមានកទែប្រសី្អង្គុយប្រទប្រែេះាទសាត  ំ ពែលកទែប្រសី្កនាេះ
ប្របព លជារូបប្រែេះនាង្ល សម  ីពែលជាមក សី្របស់្ប្រទង្់។ កៅពអន ខាង្កលើជិត្ប្រែេះនារាយណ៍វញិ 
មានឆ្ោ  ់ជារូបមួយប្រត្ឹមពា ់ ោត លេោួនចុេះកប្រលម រួមជាមួយនឹង្ភាែសឹ្ ករចរលិអង្កនាេះ កធាើឲ្យ
កយើង្ែិា កមើលថាកត្ើជារូបកទែអបសរឬជាស្ត្ាប្រគុឌពែលជាយនជនិំេះរបស់្ប្រែេះនរាយណ៍។ កៅ
កប្រលមជោំនប្រែេះាទប្រទង្់ មានឆ្ោ  ់ជារូបស្ត្ាប្រ កែើ និង្ផ្រ ឈូ ពែលត្ោំង្ឲ្យទឹ ។  

កោជាង្ខាង្កជើង្៖  ឆ្ោ  ប់ង្ហា ញអែីំករឿង្ប្រែេះឥសូ្ររានំែ៤ និង្មានស្ តិរបស់្ប្រទង្់កៅកលើ
កលោ (5) ក ើយកៅពអន ខាង្សាត បំ្រែេះ ស្តប្រទង្់មានរូបមនុស្សអង្គុយកលើ នែប្របណមយ និង្មានអបសរា
ចនួំន៦នា ់កៅឈររាអំមស្ង្ខាង្ (រូបកលេ៩)។ ស្ែានថាកោជាង្កនេះានោ ់រលអំស់្កៅក ើយ 
កៅស្ល់ពត្មួយពអន តូ្ចខាង្កប្រលមពែលមានរូបអបសរាពត្ប៉ាុកោណ េះ (រូបកលេ១០)។ 

កោជាង្ខាង្លិច៖ មានស្ភាែា ់ពប កស្ទើរទ្វងំ្ប្រសុ្ង្ កោយកយើង្ែុំែឹង្ថាកោជាង្
កនាេះឆ្ោ  ់ករឿង្អាីកនាេះកទ។   ស្ែានថាកៅស្ល់ពត្ពអន  ាលនាគ ចពំណ កៅពអន  ោត លនន
កោជាង្មានលរេូចខាត្កប្រចើន កោយា ់និង្ាត្់ថមមួយចនួំនធអំង្ពែរ (រូបកលេ១១)។  

 
(5) Marchal 1918: p,7. 



អត្ថបទ៖ ប្រាសាទមង្គលាថ៌ (តុ្បខាង្ក ើត្)_____________                                 
 

អត្ថបទកោយ៖ ងួ្ន ចាន់ោរយី៉ា   

ស្ប្រមាប់ថមកគាលកៅប្រាសាទមង្គលាថ៍វញិ មានឆ្ោ  ់ជារូបអាទិកទែពបបប្រែ មញ្ញសាស្នា 
លទធិប្រែេះនារាយណ៍ (បចេុបបននរ ាទុ កៅសារមនទីរជាត្ិអង្គរ) កោយចុេះបញ្ជីសារកែើភណឌ វត្ថុ  C.A.

  ០៥៤ និង្កលេចាស់្ N៧៥,២៥៥៦ ពែលមានរាង្បួនប្រជុង្ និង្មានទ ំំកស្មើគាន  ស្ង្់អែីំថមភ ់។  
ប្រជុង្ទី១៖ រូបប្រែេះនារាយណ៍មាននែប្រាបំី កោយប្រែេះ ស្តសាត ខំាង្កប្រលមលន់ែបំង្ និង្

ប្រែេះ ស្តបីខាង្កលើោច់ប្រត្ឹម នែ និង្ប្រែេះ ស្តកវាង្ខាង្កប្រលមោច់ពា ់ ោត ល និង្ប្រែេះ ស្ត
កវាង្ខាង្កលើលន់េយង្ស័្ង្ខ (រូបកលេ១២)។  

ប្រជុង្ទី២៖ ប្រែេះនារាយណ៍អទុ កំៅកលើនាគអននត ឬកស្ស្ៈ  នុង្ទប្រមង្់បកង្រើត្កលា ថមី មាន
កលចកចញប្រែេះប្រែ មកៅ នុង្ផ្រ ឈូ  និង្កៅចុង្ប្រែេះាទប្រែេះនារាយណ៍មានកទវរូបកភទប្រសី្ ពែល
ប្របព លជាមក សី្របស់្ប្រទង្់គឺប្រែេះនាង្ល សម  ី(រូបកលេ១៣)។  

ប្រជុង្ទី៣៖ នរសិ្ង្ា (?) (រូបកលេ១៤)។ 
ប្រជុង្ទី៤៖ ប្រែេះនារាយណ៍ជិេះប្រគុឌ មានលន់ក ត្នភណឌ ៤ គឺ ង្ចប្រ  ែុមូំល េយង្ស័្ង្ខ និង្

ែបំង្ និង្កៅជិត្ស្ត្ាប្រគុឌពអន ខាង្កប្រលម មានបង្ហា ញជារូបស្ត្ាប្រជូ នប្រែ និង្កៅកវាង្នែប្រែេះ
នារាយណ៍មានរូបមនុស្សប្រសី្តូ្ចមួយ (រូបកលេ១៥)។   

ស្រុបជារួមម  ប្រាសាទមង្គលាថ៍ ជាប្រាសាទពែលស្ង្់ែីថមភ ់ និង្ជាស្ណំង្់ពបបប្រែ ម
ញ្ញសាស្នាចុង្កប្រលយកគបង្អស់្កៅ នុង្ត្បំន់អង្គរ កោយពអអ កលើសិ្លាចារ ឹ ស្មាស្ធាតុ្
ស្ណំង្់ បកចេ កទស្ស្ណំង្់របស់្ប្រាសាទទ្វងំ្មូល។ តមរយៈសិ្លាចារ ឹ K.៤៨៨ និង្ K.

៥៦៧របស់្ប្រាសាទកនេះ ានកធាើឲ្យកយើង្ែឹង្ថា ប្រាសាទមង្គលាថ៌ ស្ង្់កឡើង្ នុង្រាជយប្រែេះាទ
ជ័យវរ ័មនទី៨ កែើមបឧីទទិស្ែល់ប្រពា មណ៍ក ម្ េះជ័យមង្គលាថ៌ និង្មាត យរបស់្គាត្់ក ម្ េះ សុ្ភប្រទ្វ។ 
កោយពឡ ែូចជាចមាោ  ់ពអតរ កោជាង្ និង្ចមាោ  ់ថមកគាលននប្រាសាទកនេះ ភាគកប្រចើនឆ្ោ  ់ទ្វ ់ទង្
និង្ប្រែេះនារាយណ៍ ែូចជាករឿង្ប្រែេះនារាយណ៍អទុ បំកង្រើត្កលា  ប្រែេះនារាយណ៍្នបីជំ្ ន ប្រែេះ
ប្រ ឹស្ណៈជាកែើម។ ែូកចនេះកយើង្អាចយល់ានថា ប្រាសាទមង្គលាថ៍ សាង្ស្ង្់កឡើង្ឧទទិស្ែល់លទធិ
ប្រែ មញ្ញសាស្នា និលយប្រែេះនារាយណ៍។   

ឯ សារកយង្ 

Cœdès, George 
1936, Inscription du cambodge, BEFEO, TomeXXXVI, Paris. 

Finot, Louis 

  1926, Temple de Mangalartha A Angkorthom, Inscription d’Angkor, BEFEO,  

  TomeXXV, Fase(3-4), Hanoi. 

Lunet de Lajonquiére  



អត្ថបទ៖ ប្រាសាទមង្គលាថ៌ (តុ្បខាង្ក ើត្)_____________                                 
 

អត្ថបទកោយ៖ ងួ្ន ចាន់ោរយី៉ា   

  1911, Inventaire descriptif des monuments du cambodge, Tome III, Paris. 

Marchal, Henri 

  1918, Monuments Secondaires et Tereasses Bouddhiques d’Angkor Thom,  

  BEFEO, Tome XVIII, Fase(8), Hanoi. 

  



អត្ថបទ៖ ប្រាសាទមង្គលាថ៌ (តុ្បខាង្ក ើត្)_____________                                 
 

អត្ថបទកោយ៖ ងួ្ន ចាន់ោរយី៉ា   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

រូបកលេ១៖ សិ្លាចារ ឹកៅកមទ្វា រខាង្ត្បូង្ប្រាសាទ 

រូបកលេ២៖ ប្រាសាទមង្គលាថ៍ ឬតុ្បខាង្ក ើត្ 
(កមើលែីខាង្ក ើត្) 

រូបកលេ៣៖ កជើង្ទប្រមកៅពអន ខាង្ នុង្ប្រាសាទ 

រូបកលេ៤៖ ពអតរខាង្ក ើត្បង្ហា ញអែីំឈុត្ប្រែេះប្រ ឹស្ណៈប្របយុទធ
ជាមួយនាគលលិយៈ 

រូបកលេ៥៖ ពអតរខាង្លិចបង្ហា ញអែីំឈុត្ប្រែេះប្រ ឹស្ណៈប្រទភនកំគ៌ាវធន៍ 



អត្ថបទ៖ ប្រាសាទមង្គលាថ៌ (តុ្បខាង្ក ើត្)_____________                                 
 

អត្ថបទកោយ៖ ងួ្ន ចាន់ោរយី៉ា   

 

  

រូបកលេ៦៖ ពអតរខាង្កជើង្បង្ហា ញអែីំឈុត្ករឿង្ ូរស្មុប្រទទឹ កោេះ 
(ប្របភែរូប៖ EFEO) 

រូបកលេ៧៖ កោរជាង្ខាង្ក ើត្បង្ហា ញអែីំឈុត្ប្រែេះនរាយណ៍
អទុ  ំ

រូបកលេ៨៖ កោរជាង្ខាង្ត្បូង្បង្ហា ញអែីំឈុត្ប្រែេះនរាយណ៍
្នបីជោំន 

រូបទី៩៖ កោរជាង្ខាង្កជើង្បង្ហា ញអែីំឈុត្ប្រែេះឥសូ្ររា ំ 
(ប្របភែរូប៖ EFEO) 

រូបកលេ១០៖ កោរជាង្ខាង្កជើង្ស្ែានថា រូបកលេ១១៖ កោរជាង្ខាង្លិចស្ែានថា 



អត្ថបទ៖ ប្រាសាទមង្គលាថ៌ (តុ្បខាង្ក ើត្)_____________                                 
 

អត្ថបទកោយ៖ ងួ្ន ចាន់ោរយី៉ា   

         

 

រូបកលេ១២៖ ថមកគាលប្រជុង្ទី១រូបប្រែេះនរាយណ៍នែ៨  
(ប្របភែរូប៖សារមនទីរជាតិ្អង្គរ) 

រូបកលេ១៣៖ ថមកគាលប្រជុង្ទី២រូបប្រែេះនរាយណ៍អទុ  ំ 
(ប្របភែរូប៖សារមនទីរជាតិ្អង្គរ) 

រូបកលេ១៤៖ ថមកគាលប្រជុង្ទី៣រូបនរស្ិង្ា(?)  
(ប្របភែរូប៖សារមនទីរជាតិ្អង្គរ) 

រូបកលេ១៥៖ ថមកគាលប្រជុង្ទី៤រូបប្រែេះនរាយណ៍ជិេះប្រគុឌ  
(ប្របភែរូប៖សារមនទីរជាតិ្អង្គរ) 


