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ចមល ក់សសរេភលង (លិេងគ ទភវ) 

 កនុងសងគមអនករសវរជវ ឬអនកសិកសរបវតតិសិលបៈ េគែតងដឹងឮនិងសគ ល់េសទររគ

ប់ៗគន អពីំែផតរទវ រមួយេឈម ះថ “ែផតរវតតអងគខន រ” ដបតិេនែផនកខងេលៃនែផតរទវ រេនះមន

ចមល ក់េរឿងសសរេភលង ឬេរឿងេទវកថកេំណ តលិងគ ែដលជភសសរំសកឹតេហថ “លិេងគ

ទភវ”។ តមពិតេទែផតរទវ រេនះមនរបភពេដមេនវតតមហរ រសុកកពំង់សវ យ េខតតកពំង់ធ ំ

េហយេគដឹកយកេទវតតឥនទកុមរ ឬេហឥនទខម រ ចុងេរកយក៏ដឹកយកេទរកសទុកនិងដក់

តងំបងហ ញេនសរមនទីរជតិភនេំពញ។ ពកយ “ឥនទខម រ” េនះេហយែដលបរងំរចឡេំទជ 

“អងគខន រ”។ ជទូេទចមល ក់សសរេភលងេនសម័យមុនអងគរស.វ.ទី៧មនលកខណៈករមខល ងំ

ណស់េនកនុងសិលបៈែខមរ េពល េបរប់ឲយែមនែទនេទេគសគ ល់ែតចមល ក់េលែផតរទវ រេនះ

មួយបុ៉េណណ ះ។ សសរេភលងេនះេហយែដលេយងសគ ល់រគប់គន ថ “លិងគ” ែដលជរូបសនង

ៃនរពះឥសូរ។ រពះឥសូរ គឺជអទិេទពធបំផុំតែដលជអនកបេងកតេលក និងបផំល ញេលក 

ែដលេគចត់ទុកដូចជេលកធតុៃនចរកវលជីវតិេកតនិងសល ប់ៃនជីវតិទងំឡយែដល

រស់េនេលែផនដី ដបតិលិងគែតងមនទរមជេយនី ដូចកនុងជេំនឿជីវចលេគេជឿថ ដុថំម ទី

ទួល កូនភន ំ េគចត់ទុកជអនកតឬអទិេទពរបុស េហយចែំណកអទិេទពេភទរសីវញិេគ

េរបៀបេធៀបេទនឹងរូងភនឬំដីែដលជនិមមិតរូបៃនៃផទមត១។  

តមពិតេទ ែផតរទវ រមនចមល ក់សសរេភលងរេបៀបេនះ ខញុធំល ប់េឃញមួយេទៀតេនវតតែសលង 

ែដលមនទីតងំសថិតេនភូមិែសលង ឃុកំតីដូង រសុកកពំង់សវ យ េខតតកពំង់ធ។ំ ែផតរទវ រេនះ 

េគេទបយកេចញពីទួលរបសទបុរណមួយេនទិសនិរតីវតតែសលង ែដលមនេឈម ះថ 

“ទួលអនសែសលង” ចមង យរបមណ ៥០០ែម៉រតពីវតតែសលង។ ទីតងំវតតែសលងេនះ ហក់ដូច

េនឆង យពីរកែសែភនកអនករសវរជវមកពីតបំន់អឺរ ៉ុបកលពីរវងេដមស.វ.ទី២០ ដបតិេប

េយងេយងេលបញជីសរេពភណឌ របស់អនករសវរជវលបលីបញពីររូបគឺេលក Étienne 

Aymonier និងេលក Lunet De Lajonquière មិនមនចុះបញជី បុរណដឋ នវតតែសលងេឡយ។ 

ែតយ៉ងណេនទសវតសរ១៍៩៧០ េលករសី Mireille Bénisti ធល ប់បនសិកសែផតរទវ រមួយ

                                                             
១ ANG Choulean, 1993: 198 
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េនវតតែសលងេនះែដរ រគន់ែតមិនែមនែផតរែដលមនចមល ក់សសរេភលង ដបតិែផតរេនះេគេទប

យកមកដក់សម័យេរកយេនះេទ។ 

 េរឿងេទវកថកេំណ តសសរេភលងេនះមននិយយេនកនុងគមពីរ Vayu Purana េហយ 

េបសេងខបមកមនេសចកតីដណំលថ២៖  

ដល់កលេវលមួយែដលេលកទងំបីបនរលយអស់ គឺរតូវដល់េពលបេងកតអវីៗ 

េឡងវញិេពល គឺរតូវបេងកតេលកទងំបីេឡងវញិ េហយេលកែដលចបក់េំណ តេរកយ 

េគេនះ គឺសថ នមនុសស។ េពលេនះេហយែដលរពះវសិណុ ផទុ េំលនគអននតកណត លមហសមុរទ 

េដមបីបេងកតេលក េហយមនផក ឈូកមួយផុសេចញពីផចិតរពះវសិណុ  ែដលខងេលផក ឈូក 

េនះ គឺរពះរពហម េពល គឺមននយ័ថរពះរពហមេកតេចញពីផចិតរបស់រពះវសិណុ ។ មន 

េពលមួយរពះវសិណុ  និងរពះរពហម បនេឈល ះរបែកកគន ថ “េតនរណជអទិេទពធជំង 

េគ? របែកកចុះរបែកកេឡងកេ៏កតជឆករបយុទធគន េកតេឡងអស់រយៈកល១០០០ឆន  ំ

េនែតមិនឈនះមិនចញ់។ កពុំងែតរបយុទធកម៏នសសរេភលងមួយផុសេឡងបែំបកេទព 

ទងំពីរអងគឲយឃល តឆង យពីគន  ែដលសសរេភលងេនះជលិងគមនរពះនមថ “ឥសវរ” េពល  

គឺជរពះនមទីមួយៃនរពះសិវកនុ ងចេំណមរពះនមទងំ១០៨។ រពះវសិណុ ភញ ករ់ពះកយ 

សមលឹងេមលេទសសរេភលងែដលមនេភលងចរមុះពណ៌ េហយេលកៃដរបណមយសពំះ និង 

មនបនទូ លរបបរ់ពះរពហមថ សសរេភលងេនះជអនកបេងកតេលកទងំបី ែតរពះរពហមមិន 

េជឿេឡយ េហយេពលេនះសសរេភលងមនរពះបនទូ លេទេទពទងំពីរថ "េបអនកមិនេជឿ 

េយងដកប់នទរពីរយ៉ងឲយអនករសយ េបអនកណេទរកភសតុតងេនកពូំលសសរេភលង និង 

គល់សសរេភលងេយងថកពូំល និងគល់សសរេនះេហះដល់សថ នណរកបនភសតុតង 

េយងនឹងេជឿថអនកេនះជអនកបេងកតេលក"។ រពះរពហម និងរពះវសិណុ កយ៏ល់រពម េហយ 

េពលេនះរពះរពហមបនរកឡខលួ នជសតវហងសេហះេទរកកពូំលសសរេភលង រឯីរពះវសិណុ  

ករ៏កឡខលួ នជរជូកៃរពខមុ រចុះែផនដីេទរកគល់សសរេភលង។ េទពទងំពីររកចុះរកេឡង

យ៉ងណកេ៏នែតពុេំឃញ េហយរពះវសិណុ ករ៏ពមចុះចញ់ រឯីរពះរពហមបនេរបលបិចថ 

                                                             
២ សូមេមលលមអិតកនុងេសៀវេភរបស់េលករសី Madelian Giteau, 1960:11; G.V. Tagare 1987: 383-388) 
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ខលួ នបនរកេឃញកពូំលសសរេភលង។ េដយរពះរពហមេនែតមិនរពមចុះចញ់ រពះឥសវរក ៏

បនដកប់នទរពីរបែនថមេទៀត េពល គឺទី១ ឲយេទពទងំពីរចូលកនុ ងសសរេភលង និងទី២ឱយ 

េទពទងំពីរេចញពីសសរេភលង។ ចុងេរកយេទពទងំពីរកយ៏ល់រពមចុះចញ់ និងទទួល 

សគ ល់ថសសរេភលងេនះេហយែដលជអនកបេងកតេលកទងំបី។  

ែផតរទវ រេនវតតែសលងេគឆល ក់ េរឿងេទវកថសសរេភលងេនែផនកខងេរកមចពំក់កណត ល 

ៃនែផតរែដលកនុងេនះមនចមល ក់តួអងគចនួំន៥ េហយេនកណត លជរូបសសរេភលងមនមុខ 

រពះឥសវរ េនខងសត សំសរេភលងជរូបរពះរពហម េនខងេឆវងសសរេភលងជរូបរពះវសិណុ 

និងេនសងខងមនេទពពីរអងគេទៀតែដលេយងមិនដឹងថជេទពអងគណេនះេទ។ ចមល ក់ 

េរឿងសសរេភលង េនវតតែសលងមនភពសឹករចិរលិេរចន។ អវីែដលគួរឱយចប់អរមមណ៍េនះគឺ 

ចមល ក់េរឿងសសរេភលងេនេលែផតរទវ រទងំពីរសថិតេនកនុងសម័យកលែតមួយ េពល គឺ 

រចនបថៃរពេកមង នស.វ.ទី៧ដូចគន ។ បុ៉ែនតលកខណៈខុសគន េនះ គឺចមល ក់េរឿងេទវកថ 

សសរេភលងេនេលែផតរទវ រវតតអងគខន រ េគឆល ក់េនែផនកខងេលៃនែផតរ េពល គឺរតង់កបច់តបូង 

ខលះេហកបច់រងរងវង់ ឬខលះេហកបច់េមដយុ៉ង កនុងលកខណៈសសរេភលងមនរពះភរកត 

រពះឥសវរេនកណត ល េនខងេឆវងជរពះវសិណុ និងខងសត ជំរូបរពះរពហម េហយេន 

ខងចុងែផតរមនេទពពីរអងគដូចែផតរទវ រេនវតតែសលងែដរ។  

 ែផតរទវ រទងំពីរេនះ គឺជតឹកតងយ៉ងសខំន់មួយែដលបញជ ក់ថេនសម័យបុរណ 

ែខមររជួតរជបរពហមញញសសនរងឹមណំស់ េហយជនិចចកលែខមរែតងែតយកេរឿងេទវកថ 

ែដលមនែចងេនកនុងគមពីរេផសងៗមកឆល ក់េលថមបងហ ញអំពីែខសេរឿងទងំេនះ។ ែផតរទវ រចមល ក់ 

សសរេភលងេនវតតែសលង គឺភសតុតងមួយថមែីដលែសតងឲយេឃញអពីំឥទធិពលៃនេរឿងសសរ 

េភលងកនុងសងគមែខមរនស.វ.ទី៧។  

 

 

 

 

 



អតថបទ៖ ចមល ក់សសរេភលង (លិេងគ ទភវ)                                 

អតថបទេដយ៖ េលក ម៉ង់ វ៉លី  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ចណំងេជងអតថបទ 

 

ែផតរទវ រមនចមល កេ់រឿងសសរេភលង ស.វ.ទី៧ េនវតតែសលង 

ែផតរទវ រមនចមល កេ់រឿងសសរេភលង ស.វ.ទី៧ រកេឃញេនវតតមហរ ឬអងគខន រ (សពវៃថងេនសរមនទី រជតិភនេំពញ) 


