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សិលចរកឹវនទ ដល់ឥសីៃជមិនិ 

 េនកនុងឆន ១ំ៩២៧ អនករសវរជវបនរកេឃញថមមនចរកឹ “ឱៃជមិនេយសវហ” 

េនកនុងកណំយដឹកនេំដយេលក Victor Goloubew េនខងេជងរបសទ S1 កនុងតបំន់

របសទសបូំរៃរពគុក។ ថមេនះមនខន ត ៣៣ ស.ម. x ៣៣ ស.ម. x  ១២ ស.ម. រងបួន

រជុងសែំប៉ត លុងជរងបួនរជុងកណដ ល ែដលេគសងសយ័ជថូថមសរមប់េធវពិធីបូជយជញ

ឬេហមតមរយៈរពះអគគី។ សិលចរកឹេនះចរេនរគប់រជុងថមទងំបួន មនេលខសមគ ល់

សទួនគឺ K.៦០៩ និង K.៩៤២ បនសិកសេដយេលក លវីស៍ ហវីណូត៍ ចុះផសយកនុង

រពឹតតិបរតសលបរងំចុងបូព៌របេទស េនកនុងឆន ១ំ៩២៨។  

 សិលចរកឹខលីេនះមនន័យថ “ឱម! សូមវនទ ចេំពះឥសីៃជមិនិ!១” ឬ “ឱម! សូមមន

េតជះចេំពះឥសីៃជមិនិ” គឺជពកយសូរតបួងសួងឬវនទ ចេំពះ “ឥសីៃជមិនិ” ែដលជឥសី

សម័យេវទមួយអងគ។ តមរបៃពណីឥណឌ  េគេជឿថឥសីេនះមនជីវតិរស់េនស.វ.ទី៤មុន

រគិសដសករជ និងជអនកនិពនធគមពីរ “មីមសំសូរត” ឬ “ៃជមិនិសូរត” ជអតថបទសខំន់ៃន   

“បូវមី៌មសំ”២ ែដលជសលមួយកនុងចេំណមសលទសសនវជិជ ទងំរបមួំយេនឥណឌ ។៣ 

“ៃជមិនិសូរត” គឺជគមពីរសរំសកឹតបុរណមួយខងវជិជ ទសសន៍ទយ និងេមលអពីំតរសរសត

របស់រពហមញញសសន។ វជិជ អពីំតរសរសតេនះ មនសរៈសខំន់ណស់សរមប់េធវពិធី

បូជនន ដបតិពិធីននរតូវេធវេនេវលលអ ឬក៏េពលមនបតុភូតធមមជតិសខំន់ៗេកត

េឡងដូចជវសុិវ៤ ចរនទរគស សូរយរគសជេដម។ ដូេចនះេហយ េទបមនករេគរពចេំពះ

ឥសីអងគេនះ ដូចេឃញមនចរកឹវនទ ដល់រពះអងគេនេលថូថមសរមប់បូជរពះអគគីេនះផង។ 

                                                             
១ Louis Finot 1928: p. 43 ែរបជភសបរងំថ “Béni soit Jaimini !” ចែំណកឯបណឌិ ត វង់ សុធរ៉ ២០០៩: 

៥១ ែរបថ “ចូរចេរមនៃជមនិិ” 
២ រពះឥសីរូបេនះជសថ បនិកសលេនះ 

៣ James G. Lochtefeld 2002: p. 310 

៤ (ស.ំ វឞុិវ) ជេវលយប់និងៃថងមនរយៈេពលេសមគន ។ តមសិលចរកឹ K.១៤៨៩ េនេវលវសុិវេនះ មន

កិចចពិធីផងែដរ 
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យ៉ងេនះកដ ី េយងជួបរបទះសិលចរកឹែបបេនះេនរសុកែខមរសម័យបុរណែតសម័យមុន

អងគរបុ៉េណណ ះ មកដល់សម័យអងគរ េយងែលងេឃញមនចរកឹែបបេនះេទៀតេហយ។ 

 េនកនុងឆន ១ំ៩៩៨ អនករសវរជវបនរបទះេឃញសិលចរកឹមួយផទ ងំ េនវតតមួយ

នេជងភនដំ រសុកអងគរបុរ ី៥ ែដលចុះេលខសមគ ល់កនុងបញជីសរេពភណឌ សិលចរកឹគឺ Ka.

២៩ និង K.១២១៦។ េយងតមលកខណៈអកសរ សិលចរកឹេនះសថិតេនកនុងស.វ.ទី៦-៧ គឺ

ជសិលចរកឹទី២ែដលមនពកយវនទ ចេំពះរពះឥសីៃជមិនិ។ អតថបទេនះចរផទ ងំថមីសីុស

រងបួនរជុង េនែផនកខងេលរជុងខងេឆវងមនឆល ក់រូបវរជ ឯខងសដ មំនរូបខយងសងខ 

ចែំណកែផនកខងេរកមរជុងខងេឆវងមនរូបចរក ឯខងសដ មំនរតីសូល៍។ េកតនភណឌ

ទងំបួនេនះ គឺជរបស់រពះឥសូរផង(វរជនិងរតីសូល៍) និងរពះនរយណ៍ផង(សងខនិងចរក)។ 

េនេលៃផទថមេនះមនចរកឹអកសរមួយឃល ថ  “នេម ៃជមនេយ៦ សដនយិតនេវ សវហ ” ែដល

មនន័យថ “សូមនមសក រចេំពះឥសីៃជមិនិ សូមវនទ រពះផគរ” ឬអចែរបមយង៉េទៀតថ        

“សូមនមសក រចេំពះរពះឥសីៃជមិនិនិងរពះផគរ សូមមនជ័យ!”។៧ 

 េរកយមក មនថូថមបូជរពះអគគីសម័យមុនអងគរ ែដលមនចរកឹដូចគន នឹងសិល

ចរកឹ K.៦០៩ និង K.៩៤២ មួយេទៀត បនដឹងឮដល់អនករសវរជវ បុ៉ែនដេនពុំមនចុះ

េលខបញជីសរេពភណឌ សិលចរកឹេនេឡយេទ។ ថមេនះរកេឃញេនគុករតពងំរសុក ជទី

រកេឃញសិលចរកឹ K.៩១ និងជបុរណដឋ នតងំពីសម័យមុនអងគរមកេមល៉ះ។ ថមេនះ

មនទហំំតូចលមម រតឹមែត ២០ ស.ម. x ២០ ស.ម. x ១៥,៥ ស.ម. បុ៉េណណ ះ។  េនះជថូថម

សរមប់បូជរពះអគគីទីពីរែដលមនចរកឹអកសរ និងជចរកឹទីបីែដលមនពកយវនទ ចេំពះ

ឥសីៃជមិនិ។ 

 គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ ពកយ “ឱ” ែដលចរេនខងេដមឃល  គឺជពយងគសកដិសិទធិ 

ែតងេរបេនខងេដមសូរតឬមរនតគថ។ ពកយេនះនិយមេរបេនកនុងរពហមញញសសន និង

                                                             
៥ វង់ សុធរ៉ ២០០៩: ៥១ 

៦ ពកយរតមឹរតូវជ “ៃជមិនេយ”  
៧ បណឌិ ត វង់ សុធរ៉ ២០០៩: ៥១ ែរបឃល ខងេលថ “សូមនមសក រចេំពះៃជមិនិជអមច ស់ លបរីនទឺដូចផគររនទះ

ដ៏សកដិសិទធិ” 
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ពុទធសសន រពមទងំេជនសសនផងែដរ។ ចែំណកឯពកយ “សវហ” វញិ ក៏ជពកយ

សខំន់មួយែដរ។ ពកយេនះ េរចនេរបែតេនខងចុងសូរតឬមរនតគថបុ៉េណណ ះ។ េគសូរត

ពកយេនះេនខងចុង េនេពលេធវពិធីបូជយជញតមរយៈរពះអគគី និងពិធីបូជេផសងៗ។ 

វចននុរកមែខមរបនពនយល់ពកយេនះថ «ពកយឧទន ( េរបតមលទធិរពហមណ៍ ) សរមប់

បនលឺកនុងេវលេគរពករបូជេទវតឬបូជរពះអគនិ មនេសចកតីថ “សូមេគរព!” ឬថ “សូម

ឲយមនេតជះ!; សូមឲយមនេជគជ័យ!”៨»។  

បញជី រូបភព 

 
សិលចរកឹ K.៦០៩ និង K.៩៤២ (រូបថត៖ សរមនទីរជតិភនេំពញ) 

 
សិលចរកឹ Ka.២៩ និង K.១២១៦ 

                                                             
៨ វចននុរកមែខមរ ១៩៦៨ : ១១៣១ 
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ថូថមេនគុករតពងំរសុក 

 

សេំណផដិតចរកឹថូថមេនគុករតពងំរសុក 

ឯកសរេយង 

វចននុរកមែខមរ. 

(១៩៦៨). វចននុរកមែខមរ ភគ២, ទពំ័រ១១៣១។ 

វង់ សុធរ៉. 

(២០០៩). សិលចរកឹៃនរបេទសកមពុ ជសមយ័មុនអងគរ, បណណ គរអងគរ, ភនេំពញ។ 

James G. Lochtefeld, 

(2002), The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, The Rosen Publishing Group, Inc. 

Louis Finot  

(1928), Nouvelles inscriptions du Cambodge, In: Bulletin de l'Ecole française 

d'Extrême-Orient. Tome 28 N°1, 1928. pp.43-80. 

 


