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មឈូសរបស់រពះបទសូរយវរ មន័ទី២ 
េនរបសទអងគរវតត 

 

កនុងអតថបទរបស់ខញុសំតីពីតួនទីមឈូស និងេកដឋកនុងសងគមែខមរ
១ បនបងហ ញរួចេហយ

ពីមឈូសថមែដលរកេឃញកនុងតបំន់អងគរ គឺមនចនួំន២៥ កនុងេនះមឈូសចនួំន៤មន

េនរបសទអងគរវតត េហយេលកហសកសឺេដសបនបងហ ញមឈូស២រួចេហយ២។ ថមីេនះ 

ខញុបំនជួបរបទះមឈូស២េផសងេទៀតេនកនុងបរេិវណរបសទអងគរវតត មួយមនទហំំតូច

ឋិតេនខងតបូងកត រែបន និងមួយេទៀតេដមេឡយឋិតេនកនុងបរេិវណវតតអងគរខងតបូង 

(េគេរបជេផងសរមប់ដផំក ) េហយេរកយមកបុគគលិកអជញ ធរអបសរបនយកេទទុក

កនុងអគររកសវតថុសិលបៈរបស់អជញ ធរជតិអបសរ។ តមរូបថត និងអតថបទេលកសឺេដស 

មឈូស២ដបូំង គឺសថិតេនរួតទី៣ ទិសនិរតិៃនបកណ (របងគកណត ល) េរកយមកេគបន 

ចល័តយកេទទុកេនេរកយរពះអងគេងក (ខងេជងឈៃនរបសទបយ័នត)។ មឈូសទងំ២

េនះ មនរងជចតុេកណែកង មនទហំំធលំមម (១៤០េទ១៥០សង់ទីែម៉រត)។ មឈូសថមទី៣

(ថមី) មនរងចតុេកណែកង មនទហំំតូច របែវងបេណត យ ៨៤ស.ម និងទទឹង៣៩ស.ម។ 

មឈូសទី៤(ថមី) មនរង៤រជុងេសម (កេរ)៉ មនទំហំ ៨៣ស.មx៨៣ស.ម និងកពំស់៤១ស.ម។ 

មឈូសទងំ៤េនះមនលកខណៈខុសៗគន  មឈូសទី១ (រូបេលខ១) មនរនធចនួំន៩ (តូច៨

តមរជុងនីមួយៗ និងធ១ំេនចកំណត ល) េនេលៃផទបតខងកនុងរបស់មឈូស និងរនធបងហូរ

ទឹករៃងេនជញជ ងំមខ ងបេណត យៃនមឈូស។ មឈូសទី២ (រូបេលខ២) ពុំមនរនធ៩េទ ែត

មនរនធបងហូរទឹករៃងចនួំន២េនជញជ ងំមខ ងបេណត យៃនមឈូស។ មឈូសទី៣ (រូបេលខ៣) 

តូចមនរនធបងហូរទឹករៃងេនៃផទជញជ ងំមខ ង។ មឈូសទី៤ (រូបេលខ៤) មនរងកេរ ៉មនកបច់

លអំយ៉ងរបណិតេនេលជញជ ងំខងេរកទងំ៤រជុង និងមនរនធបងហូរទឹករៃង១ែដលែផនក

ខងេរកលមអេដយរូបកបលកល ឬេករ តិ៍មុខ។ មឈូសទងំ៤េនះ អចជមឈូសៃន

សមជិករជវងសរពះបទសូរយវរ មន័ទី២ ែដលមឈូសទី១ និងទី២អចជរបស់មេហសីទី៣

ជរបស់រជបុរត និងទី៤ជរបស់រពះបទសូរយវរ មន័ទី២។  

េតមនភសតុតងអវែីដលអចបញជ ក់ថ មឈូសទី៤ គជឺមឈូសរបស់ រពះបទសូរយ

វរ មន័ទី២? 

វពិបក និងឱយេយងេជឿេលសមមតិកមមមួយេនះណស់ ែតខញុសូំមេលកយកចនុំចមួយ 

                                                             
១ សុខ ែកវ សុវណណ រ៉  ២០២០ 
២ G. Cœdès 1989 
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ចនួំនមកបងហ ញ។  

១. ទសសនៈេលេសចកតីសល ប់ ជជេំនឿែដលេធវេអយែខមរខិតខេំរៀបច ំ និងេធវអវីសរមប់ទទួល

នូវផលលអកនុងជតិមុខ។  

២. ែខមរបនអនុវតតពិធី២េដមបេីអយបនេកតេនជតិមុខ គឺករបញចុ ះសព និងករបូជសព។ 

មុនទទួលនូវឥទធិពលសសន ែខមរមនទេំនៀមបញចុ ះសពរួចេហយ េរកយមកបនរួម

បញចូ លេនពិធីបូជ េរពះកនុងេគលបណំង ែរបរូប គឺមនន័យថ ែរបរពលឹងអនកសល ប់

ពីរពលឹងៃរព េទជរពលឹងែដលអចេទចប់ជតថិម ី (រពលឹងសងគម) េបមិនមនករ

ែរបរូបេទ រពលឹងអនកសល ប់ និងពុំអចេទចប់កេំណ តថមីបនេទ េហយេដមបែីរបរូបបន 

លុះរតែតសពេនះរតូវបនបូជេដយរពះេភលងរួចេហយ។ 

៣. ជឋនុនរកមមនុសសែខមរ ររសតសមញញ មរនតី ឬបុពវជិក គឺេគកប់សកសពកនុងដី។ ចេំពះ

រពះសពរពះរជ ឬេពលខលះែខសរជវងស គឺេគមិនបនបញចុ ះេរកមដីេទ េគែតងរកស

រពះសពេនទីខពស់ េដយសងរបសទ ឬសណំង់េឈវចិិរតមួយ (តណំងេអយភនរំពះ

សុេមរុ)សរមប់តមកល់។ េដយមនជេំនឿយ៉ងមុតម ំ េធវេអយរពះរជសម័យអងគរ

មួយចនួំនែតងសងរបសទកនុងេគលេដេរកយេសចកតីសល ប់របស់រពះអងគ តួយ៉ង

ដូចជរបសទអងគរវតតជេដម។ េបពិនិតយចមល ក់េនជញជ ងំខងលិចែថវខងេរករជុង

អេគនយ៍ ៃនរបសទបយ័ន មនបងហ ញពីពិធីបុណយរពះសព អចជមឈូសរបស់ែខស

រជវងសែដលេគតមកល់េនទីខពស់កនុងេរងមួយមនតុបតងំយ៉ងសមសួន និងមនមនុសស 

ជេរចនអងគុយជុវំញិបងហ ញកយវកិរេគរព(រូបេលខ៥)។ 

េតរបសទអងគរវតតសងេឡងកនុងេគលេដអវី? េលក G. Cœdès៣ និងេលក M. Pr zyluski 

បនសរេសរអតថបទពនយល់រួចេហយ ថអងគរវតតជរបសទ និងជផនូររបស់រពះបទសូរយ

វរ មន័ទី២។ សរមប់ខញុយំល់ថអងគរវតតមិនែមនជ ផនូ រ េទ េពលគឺអងគរវតតជ របសទសរមប់ 

តមកល់រពះសព (ទីតមកល់រពះសព) េរពះរពះសពរពះអងគមិនរតូវបនេគបញចុ ះេនេរកម

របសទដូចេសតចេនេអហសុបី ឬផនូរេសតចចិនេទ គឺេគរកសរពះសពរពះអងគេនកនុងរបងគក

ណត លរបស់របសទអងគរវតត េដយមនថមជេជងទរមរបស់មឈូសេទៀតផង។       

 េតមនចនុំចរតង់ណែដលបញជ ក់ថមឈូសទី៤ជមឈូសរបស់រពះបទសូរយ

វរ មន័ទី២? 

 មឈូសទងំ៤របស់របសទអងគរវតតមនលកខណៈខុសៗគន  េហយមឈូសទី៤មន 

                                                             
៣ G. Cœdès 1934: pp.301-309. 
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ចនុំចសខំន់ខុសេគជេរចន ែដលអចេអយេយងសននិដឋ នថ វរបែហលជមឈូសរបស់

រពះបទសូរយវរ មន័ទី២ដូចជ៖ (១).មនរង៤រជុងេសម (២).រចនេដយកបច់លមអជេរចនពិេសស

កបច់រតបកផក ឈូកេនតមៃផទជញជ ងំខងេរកទងំ៤ (៣).ទហំំមឈូសសមមរតេទ និង

េជងទរមធមួំយេនរជុងឦសនៃនរបងគកណត ល (មនរនធតូចៗចនួំន៨ និង១កណត លដូច

បតខងកនុងមឈូសទី១) (៤).ចនុំចពិេសស គឺមនសិលចរកឹមួយជួរ (រូបេលខ៦) េនរជុង 

ឈម និងរនធបងហូរទឹករៃង ែតសិលចរកឹេនះសឹករលប់មិនអចអនបន។ េហយេជង

ទរមធែំតមួយគត់ែដលបនេគេរ េចញពីរបងគកណត លមកដក់េនរជុងឦសន េនះអច

ជេជងទរមរបស់មឈូស េរពះៃផទខងេលរបស់វមនែគម េហយៃផទខងកនុងែគមមន

ទហំំ៩២ស.ម×៩២ស.ម ែដលលមមេទនឹងទហំំមឈូសែដលអចដក់ចូលកនុងចេនល ះេនះ

បន។ មួយវញិេទៀត មឈូសទី៤េនះ េគបនេលកយកមកេរកមរបែហលជកនុងេពលេធវ
ពិធីបុណយបូជរពះសព។ េដយេយងេលចនុំចពិេសសទងំេនះ ែដលអចឱយខញុសំននិដឋ នថ 

មឈូសទី៤េនះ គឺអចជមឈូសរបស់ រពះបទសូរយវរ មន័ទី២ េដយមនមរណនមេហ

ថ រវះបទករមេតងអញបរមវសិណុ េលក។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបេលខ១៖ មឈូសទី១ (របភពរូបថតៈ 
https://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection) 

 
 

រូបេលខ២៖ មឈូសទី២ (របភពរូបថតៈ 
https://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection) 
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