
េរឿង ្របាសទភ�ជីំសូរ 

 

 

 

ភ�ជីំសូរ ជាេឈ� ះទីកែន�ងមយួ ែដលេគស� ល់េ្រចន ក�ុងមជ្ឈដ� នអ�កចូលចិត�េធ�ដំេណ រកម្សោន�តមទីជិត ឬ ឆា� យ េ្រពះ

ជាទីដំែណលបុរណ េហយជារមណីយដ� នែដលេទបនឹងេរៀបចំថ�ីៗ ក�ុង្របេទសកម�ុជាេយង ។ ករល្បរីន�ឺនាមដូេច�ះ 

ជាេហតុនាឲំ្យអ�កផងចងដឹ់ងអំពីភាពរង ទីតងំ និង ្របវត�ិេដមរបស់កែន�ងេនះ ឲ្យរងឹរតឹបានច្បោស់លស់េឡង េ្រពះ

បណា� អ�កែដលពំុទនប់ានេឃញ កម៏ានគំនិតឆ�ល់ ចងេ់ឃញ ចងដឹ់ងទងំ្រស�ង, ចំែណកអ�កែដលធា� បប់ានស� ល់

េហយ ករ៏ែមងេនមានឆ�ល់ពី្របវត�ិ េដមកំេណ តទីេនះ ជាមនិខនែដរ ។  

 

អ្រស័យេហតុេនះេហយ បានជា្រក�មជំនំុទំេនៀមទមា� បែ់ខ�រ មានភារៈេធ�ករ្រសវ្រជាវ រកេហតុផលច្បោស់លស់ យក

មកអធិប្បោយប�� កជូ់នក�ុង្រគាេនះ េដយ្របមូលឯកសរ ែដលសមាជិកេឆ�យឆ�ងេនេខត�េ្រក សរេសរឲ្យពត័ម៌ានមក 

និង េដយករចតឲ់្យសមាជិក េចញេទពិនិត្យសេង�តផា� ល់ដល់ទីកែន�ង ្រពមទងំសកសួរអ�ក្រស�ក ែដលេនជិតខង

ទីេនាះេទៀតផង ។  

 

ភ�ជីំសូរស�ិតេនក�ុងឃុំរេវៀង ្រស�កសំេរង េខត�តែកវ គឺេនជាបនឹ់ងផ�ូវជាតិ ែដលែបកេចញពីផ�ូវជាតិេលខ ២ (ភ�េំពញ-

តែកវ) កតត់្រមងេ់ទឯផ្សោរៃ្រពល�  ្រស�កៃ្រពកប្បោស ។ ផ�ូវថ�ល់្រតងេ់ជងភ�េំនះ ្រជ�ងខងេជង មានែបកជា ៣ គឺមយួ 

ចូលពីវត�្របាសទនាងេខ� , មយួែបកពីផ�ូវជាតិ កតម់កតមផ្សោរបតរ់ក (សល្រស�កសំេរង) និង មយួេទៀតមកពីផ្សោរ

ៃ្រពល�  (សល្រស�កៃ្រពកប្បោស) មក្របសព�គា� ្រតងក់ែន�ងេនះ ។ ដូេច�ះ អ�កេធ�ដំេណ រេទពីភ�េំពញ េដយរថយន�ផា� ល់

ខ�ួន អចបតចូ់លតមផ�ូវែបក ្រតងវ់ត�្របាសទនាងេខ� កប៏ាន ឬ ចេំទបតត់មផ�ូវបំែបកចូលផ�ូវបតរ់កកប៏ាន ។  

 

សព�ៃថ� េនេលកំពូលភ�េំនះ មាន្របាសទបុរណមយួតូចល�ម ប៉ុែន�មានរេបៀបេរៀបរយ្របកបេដយែផនទី សមរម្យេន

េឡយ ។ ្របាសទេនះេហយ ែដលអ�កផងនិយមេហថា "្របាសទភ�ជីំសូរ" េហយែដលេយងអធិប្បោយពីខងេដមថា 

អ�កផងេគនិយមេទទស្សនាជាញឹកញាប ់ ។ តមពិត របូរង្របាសទេនះ ពំុមានភាពស�ុកស�ម� ដូច្របាសទអង�រ ឬ 

្របាសទដៃទេទៀត េនចំេណាមអង�រេឡយ, េគ្របទះេឃញែតកំែពងពទ័�ជំុវញិប៉ុេណា� ះ ែដលេនគង្់រទង ់។ កំែពងេនះ 

េធ�ពីថ�ភក ់ឬ ថ�បាយេ្រក�ម តេ្រម�បគា� ជាពីរត្រម�តក�ុងេ្រក ឃា� តពីគា� ្របមាណជា ២ ែម្៉រត េហយខងេល មានតេ្រម�ប

ថ�ដូចគា� េនះ េធ�ជាដំបូល្របកពី់េល អចឲ្យមនុស្ស្រជកេនក�ុងេនះបានយ៉ាង្រស�ល ។ ្រជ�ងទងំបនួេនះ មានទ� រធំៗ េន

្រគបទ់ងំបនួទិស េដយមានថ�ឆា� កជ់ាក្បោច្់រតបកឈូក បន�ុបគា� ជាកំពូល្របាង� ដម៏ានក្បោចែ់ផ� និង ក្បោចសុ៊់មយ៉ាង

្រសស់ គរួជាទីទស្សនាណាស់ផង ។ សងខងទ� រសំខនេ់នះ មានទ� រតូចៗ ពីរ ែដលមានចេនា� ះ ល�មែតចុះខ�ួនមនុស្ស



មា� កេ់ចញចូលបាន ។ របូចមា� កសំ់ខនជ់ាងេគ េនក�ុងែផ�ៃនេខ� ងទ� រទងំេនាះ មានរបូ្រពះឥសូរ គងេ់លអសនៈ កម៏ាន

្រសីស�ំគាល់េហ�  និង ពពកួសត�េលក ឱនក្បោលេគារព ដង�ូវដែង�ខ� ច្រពះបារម ី។  

 

សព�ៃថ� កំែពងជំុវញិេនះ េទជាកំែពង្រពះវហិរ្រពះពុទ�សសនា ែដលេទបែតនឹងសងេ់ឡងេន្រគាបច�ុប្បន�េទវញិ ្រគាន់

ែតេនសល់បណា� ល័យបុរណ ជាថ�បាកែ់បកេនសល់ សងខងវហិរប៉ុេណា� ះ ។  

 

ដូេច�ះ មុននឹងជ្រមាប្រទង្់រទយច្បោស់លស់ ហកដូ់ចជាជយួ បង� ញទីកែន�ងហូរែហ ដល់េលកអ�កអន េយងសូម

ជ្រមាបអំពី្របវត�ិពង្សោវតរៃនបុរណដ� នេនះ ជាមុនសិន ។ ្របវត�ិេនះឯង មានពីរស� ន គឺមយួតមករ្រសវ្រជាវ េដយ

យកសិលចរកឹេធ�ជាមូលដ� ន និងមយួែបបេទៀត ែផ�កេទេលេរឿងេ្រពងនិទន ែដលអ�ក្រស�កនិយាយរតម់ាតត់ៗ គា�  

ជាេ្រចនតំណមនុស្សមកេហយ ។  

 

សិលចរកឹ ែដលអ�ក្រសវ្រជាវ បានរកេឃញេនេលភ�ជីំសូរ ទងំអស់មាន ៤ គឺ បីផា� ងំ ជាេគាលេដយខ�ួនៗ ពីគា�  និង

មយួផា� ងំេទៀត ចរជាបនឹ់ងសុ៊មទ� រ (Piédroit) ។ េសចក�ីក�ុងសិលចរកឹទងំអស់េនះមានចុះនាម្រពះមហក្ស្រត ៣ 

្រពះអង� គឺ្រពះបាទសូរ្យវរ �ន័ទី ១ (គ. ស. ១០០២-១០៤៩) ្រពះបាទធរណិ�ន�វរ �ន័ទី ១ (គ. ស. ១១០៧-១១១៣) ្រពះបាទ

សុរ្យវរ �ន័ទី ២ (គ. ស. ១១១៣- ១១៤៥) ែដលជាេហតុនាឲំ្យេយង ចបេ់សចក�ីបានថា ្រពះរជាទងំ ៣ ្រពះអង�េនះ មាន

ករទកទ់ងក�ុងដំេណ រសងបុរណវត�ុេនះ ជា្របាកដ ។ ដូេច�ះ េយង្រសងយ់កនយ័ជាដំេណ រសងទីកែន�ងេនះ មកចុះ

ក�ុងេសចក�ី្រសវ្រជាវបាន េដយសេង�បថា ៖  

 

ចបេ់ផ�មេឡង, សិលចរកឹរបស់បណ�ិ តសិវចរ្យ សរេសរថា កលេនាះ ៩៣៩ ស័ក (គ. ស. ១០១៧) ក�ុងរជ�កល

្រពះបាទសុរ្យវរ �ន័ទី ១, េលកបណ�ិ តសិវចរ្យ បានចូលបព�ជា� ក�ុងសសនា្រពហ�ណ៍ ស�ិតក�ុងទីអ្រសមបទមយួកែន�ង

េឈ� ះ េយាេគ�នា� ល័យ ែដលពពកួអ�កមានសទ� ជំនានេ់នាះ បានរបួរមួគា� កសងេឡង េនេលកំពូលភ� ំ (គឺជីសូរេនះ

ឯង) ។ បនា� បម់ក មានម�ន�ីជានខ់�ស់មា� កន់ាម គែម�ងអញ ្រសីវរិ�ិន� ែដលជាអ�កឧបត�ម�អ្រសមបទ "េយាេគ�នា� ល័យ" 

និងជាឧបដ� ករបស់បណ�ិ តសិវចរ្យផង េលកបានេផ�មគំនិត េរ តកែ់តងទីអ្រសមេនះ ឲ្យបានធំថ�ុ ំេថ�ងរងុេរឿងេទៀត ។ 

កិច�ករដធំ៏េនះ នឹងេធ�េទបាន លុះណាែតមានមេធ្យោបាយ្រគប្់រគាន ់េមា�៉ ះេហយបានជាសិវចរ្យ និង ្រសីវរ�ិន� បានមូល

មតិគា� េធ�ជាគេ្រមាងករមយួ ដកថ់ា� យ្រពះមហក្ស្រត្រទងពិ់និត្យ េដម្បសំុី្រពះរជានុ�� ត និង សំុ្រពះរជូបត�ម�កផ៏ង ។ 

កលេនាះ ្រពះបាទសុរ្យវរ �ន័ទី ១ ្រពះអង�ក្៏រទងេ់មត� េ្របាស តមករេស�េនះ េដយបានទងំេ្របាស្របទន នូវវត�ុមាន

តៃម� ស្រមាបជ់ាករចំណាយក�ុងកិច�ស� បនាេនះេទៀត ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ ្រទងេ់្របាស្របទននូវដី្រតងតំ់បនែ់ដលេហថា 

េយាេគ�នា� ល័យ និង ដី្រស�កភូមមិយួ ជាបនឹ់ងទីេនះ ែដលមានេឈ� ះថា "េយាេគ�ន�បុរៈ" ដល់ករស� បនាេនះេទៀត ។ 

ចបត់ងំពីេនាះមក បណ�ិ តសិវចរ្យ និង គែម�ងអញ ្រសីវរ�ិន� នាគំា� ចតែ់ចងស� បនាេទេនះ ឲ្យេកតេឡងជាត្ួរបាសទ

ស�ុកស�ម� េហយកសំុ៏េ្របាស្រពះរជទន នូវនាមទីសក� រសងថ់�ី េនេលភ�េំនះឲ្យេហថា "សុរ្យបវត៌" ែដលបាននយ័ថា ភ�ំ

ៃន្រពះបាទសុរ្យ" ។  



 

កិច�ករស� បនាេនះ ពំុែមនេធ�េហយភា� មៗ េទ, េហតុេនះេហយបានជា ផុតពីរជ្យ ៃន្រពះបាទសុរ្យវរ �ន័ទី ១ េទ កេ៏នែត

បន�កិច�ករេនះតេទ ក�ុងរជ្យ្រពះបាទធរណិ�ន�វរ �ន័េទៀត រហូតដល់រជ�កល្រពះបាទសុរ្យវរ �ន័ទី ២ េទបបានេហយេ្រសច, 

្រពះបាទសុរ្យវរ �ន័ ្រទងយ់ាងេធ�ជា្រពះរជាធិបតី ក�ុងពិធីសេមា� ធបូជនីយដ� នេនះជាេ្រសច ។ េដយមានដំេណ រដូេច�ះ 

េទបសិលចរកឹទងំឡាយេនេលភ�ជីំសូរ មានែចងអំពី្រពះនាម្រពះរជាទងំ ៣ អង�េនះ ។ កលេបបានជាបូជនីយ

ដ� នស�ុកស�ម�េហយ ពពកួ្រពហ�ណ៍ ែដលទទលួភារៈក�ុងកិច�ករស� បនាេនះ បន�មកពី គែម�ងអញ្រសីវរ�ិន� េនាះមក ក៏

កសងជាបដិមាករសំខន់ៗ  តម�ល់េនក�ុងទីេនះ េធ�ជាទីសក� របូជា ស្រមាបអ់�កផងទូេទ ។ បដិមាករសំខនជ់ាងេគ 

ថា� យនាមថា "វ �សធ�ជ" ែដលជាតំណាង្រពះឥសូរ េហយមាន្រពះនាមមយួេទៀត ែដលនិយាយក�ុងសិលចរកឹជាញឹក

ញាប ់េហថា "គែម�ង ជគត ្រសី សុរ្យវរ �ន័ េទវៈ" ។  

 

េសចក�ីេរៀបរបម់កទងំេនះ ប�� កត់មនយ័ក�ុងសិលចរកឹទងំប៉ុនា� នផា� ងំ ែដលេយងចង�ុលបង� ញមកេហយខង

េល ។ បន�េទេទៀតេនះ េយងងកែបរេទេលកយកេរឿងេ្រពង តមអ�ក្រស�កចតំៗ គា�  មកអធិប្បោយម�ង, េ្រពះជាធម�

ត អ�ក្រស�កែដលេនតមទីកែន�ងែក្បរៗ េនាះ រែមងមានចេំរឿងរ៉វតម្រស�ក តមភូមរិបស់ខ�ួន េរៀងៗ ខ�ួន េហយេរឿង

ទងំេនាះ ជនួកល កម៏ានសរៈ គរួយកជាករបានខ�ះែដ ។  

 

េរឿងេ្រពងេនាះ ដំណាលថា ៖ កលេនាះ មានក្ស្រតមយួ្រពះអង� ្រពះនាមសុរយិា-េទេវស េសយរជ្យជាអែង�ងមកេហយ 

បានកសង្រពះរជនិេវសនេ៍នែក្បរេជងភ�មំយួ (ភ�ជីំសូរសព�ៃថ�) ែដលមានបឹងធំមយួេទៀត េហថា "ទេន�ឱម" េនជាប់

ពីខងេកត ។ រជនិេវសនេ៍នះ ស�ិតេនកណា� លៃ្រពមយួ េហថា "ៃ្រពែសនភូវងំ" េ្រកយែដលសង្រពះរជនិេវសនរ៍ចួ

េហយ ្រពះរជា្រទង្់របារព�េធ�ពិធីចេ្រមន្រពះេកស្រពះរជឱរសរបស់្រពះអង� ។ ្រពះរជពិធីយ៉ាងឧឡារកិ កេ៏ផ�មេឡង 

េដយមានពពកួ្រពហ�ណ៍្រពឹទ�កវ ី្រពឹទ� ចរ្យ ចូលថា� យសព�សធុករពរ ចំេពះ្រពះរជឱរស បន�បនា� បគ់ា�  ។ េពលេនាះ 

មាន្រពហ�ណ៍្រពឹទ� ចរ្យមា� ក ់ជាអធិបតីក�ុងពិធីេនះ បានចូលេទថា� យ្រពះពរេ្រកយេគ មានេសចក�ី ៣ ្របករ ែប�កពីេគ

ថា ៖ - សូមឲ្យមានកមា� ងំដូច្រសេមាច - សូមឲ្យមានឫទ�ិដូចេខ� ច - សូមឲ្យមានចិត�មុតដូចមនុស្ស្រសី  

 

េ្រកយែដល្រទង្់រពះសណា� បឃ់ា� េនះចប ់្រពះរជា្រទងេ់្រកធនឹង្រពហ�ណ៍្រពឹទ� ចរ្យមយួរេំពច, ប៉ុែន� ្រពហ�ណ៍ សំុ្រពះ

រជានុ�� ត េធ�ជាពិេសធយកជាបនា� ល់ ថា� យ្រពះអង�្រទងយ់ល់សិន ។ ្រពះមហក្ស្រត្រទងេ់្របាស្របទនតមេសចក�ី
សំុ ។  

 

ដំបូង ្រតងព់រថា "ឲ្យមានកមា� ងំដូច្រសេមាច" ្រពហ�ណ៍បង� បឲ់្យេធ�របូែដកមយួ ប៉ុនខ�ួនមនុស្សមា� ក ់េហយេហមនុស្ស

មា� ក ់ឲ្យមកេលករបូែដកេនះល្បងេមល ែតេលកមនិរចួេសះ ។ រចួ្រពហ�ណ៍ឲ្យយកម�ុលមយួប៉ុនខ�ួន្រសេមាច មកកត់

យក្របែវងប៉ុន្រសេមាច, ្របឡាកទឹ់កឃ�ុ ំ េហយយកេទដកឲ់្យ្រសេមាចេរម, េពលេនាះ ្រសេមាចមយួកព៏កំំណាតម់�ុល

េនាះបាតេ់ទ ។ ្រពហ�ណ៍ ្រកបបង�ំទូល្រពះមហក្ស្រតថា "្រកបទូល េនះេហយ ែដលថា កមា� ងំដូច្រសេមាច" ។  



 

ពរ ទី ២ ែដលថា "មានឫទ�ិដូចេខ� ច" ្រពហ�ណ៍ ឲ្យេគយកេខ� ចស� បៃ់តេហង ៧ យ៉ាង គឺ ស� បេ់ដយស្រមាលកូន 

១, េដយពស់ចឹក ១, េដយ្រកបីវធ័ ១, េដយរន�ះបាញ់ ១, េដយេគលបកប ់១, េដយលងទឹ់ក ១, េដយចងក ១, 

េហយឲ្យយកេខ� ចទងំ ៧ េនះ េទកបេ់នឆា� យពីភូម្ិរស�ក រចួេហយឲ្យយកផ�ិល្របាកល់�ៗ េទកបេ់នចំចេនា� ះក្បោល

េខ� ចេនះ ។ មនិែតប៉ុេណា� ះឲ្យយកែពរតួ, ែពហុ៊ម, ែពេជង្រត�ំ, ែព្រចមុះ្រជ�ក ជាេដម េទតេ្រម�បេនេលកំណបក់្បោល

េខ� ចេនះ េដយមានដកប់ាយស បាយ្រកហម ក្បោល្រជ�ក មានឆា� ងេន្រតងេ់នាះផង, លុះដល់េពលយបស់� ត ់

្រពហ�ណ៍កេ៏្របពកួអមាត្យណាមា� កែ់ដលចងប់ានផ�ិល្របាក ់ែដលកបេ់នាះ ឲ្យេទជីកយកចុះ ។ េពលេនាះ គា� ននរណា

មា� ក ់ហ៊នេទយកផ�ិល្របាកេ់នាះេសះ ។ ្រតងេ់នះ ្រពហ�ណ៍ ្រកបទូល្រពះរជាថា "េនះេហយ ែដលេហថា ៖ មាន

ឫទ�ិដូចេខ� ច" ។  

 

ចំែណកពរទី ៣ ែដលថា "មានចិត�មុតដូចមនុស្ស្រសី" េនាះ, ្រពហ�ណ៍្រពឹទ� ចរ្យ បានេធ�ករពិេសធនែ៍វងឆា� យ ដូចត

េទេនះ ។ ដំបូងេហបុរសកម្សតម់ា� ក ់មកនិយាយថា ៖ េមល៍ ! សព�ៃថ�េនះ អ�កឯងកម្សតេ់តកយ៉ាក, េបខ�ុ ំបង� បឲ់្យអ�ក

សមា� ប្់របពន�អ�កឯងេចល, ក�ុងរយៈបីៃថ�េទៀត ខ�ុ ំនឹងតងំឲ្យអ�កេធ�ជាម�ន�ីធំ េតសុខចិត�ឬេទ ? ។ បុរសស�� ឹងគិតមយួ

សន�ុះ កេ៏ងបេឡងេឆ�យថា "ខ�ុ ំមនិអចេធ�បានេទេលក ! េ្រពះភរយិាខ�ុ ំេនះ បានរមួសុខ-ទុក� កម្សតក់្រមនឹងគា� យូរមក

េហយ ខ�ុ ំមនិងយបំេភ�ចេសចក�ីកម្សតេ់នះបានេទ េហយមយួេទៀត ភរយិាខ�ុ ំជាមនុស្ស្រសី គា� ែតងទនភ់�នជ់ានិច� ដូេច�ះ

េហយបានជាខ�ុ ំរកដចចិ់ត�សមា� បម់និេកត" ។ ឮសូរេឆ�យដូេច�ះ ្រពហ�ណ៍ កេ៏្របឲ្យបុរសេនះ្រតឡបេ់ទផ�ះវញិ ។ ៃថ�

បនា� បម់ក ្រពហ�ណ៍ ឲ្យអមាត្យេទលបេហនាងជាភរយិាមកសួរម�ង ។ នាងេនាះ មកដល់ភា� ម, ្រពហ�ណ៍ កច៏បសួ់រ

ថា ៖ "ែននាង" ប�ីនាងជាមនុស្ស្រកណាស់ អនាគតនាងកពំុ៏មានសង្ឃមឹអ�ីែដរ, ដូេច�ះ ខ�ុ ំេស�ស� ត់ៗ  ជាមយួនាងថា េប
នាងហ៊នសមា� បប់�ីនាង ក�ុងរយៈេពលបីៃថ�េទៀត ខ�ុ ំនឹងេលកនាងជា្របពន�េពញយស េហយខ�ុ ំ្របគល់ដកៃ់ដនាង នូវ

្រទព្យសម្បត�ិ មានតៃម�ទងំអស់ ។ នាង្រសីេនាះ េនេស��មមយួសន�ុះ ពំុេចញស�ីេសះ, ្រពហ�ណ៍្រពឹទ� ចរ្យ កអ៏នុ�� ត

ឲ្យនាងយកេទេរគិតមយួៃថ�សិនចុះ ចដំល់ៃថ�ែស�ក សឹមមក្របាបវ់ញិ ។ នាង្រសីកល៏េចញេទ, លុះដល់ៃថ�ែស�ក ្រត

ឡបន់ាចំេម�យមកវញិ ។ នាងេឆ�យជ្រមាប្រពហ�ណ៍ េនចំេពះ្រពះភ�ក�្រពះមហក្ស្រតថា "ខ�ុ ំ្រពមេធ�តមេលកេហយ 

េ្រពះខ�ុ ំគា� នសង្ឃមឹេលប�ីខ�ុ ំេទ េបរកសីុេនសទ្រតីយ៉ាងេនះ" ។  

 

្រគានែ់តនាងេនះេឆ�យចបភ់ា� ម, ្រពហ�ណ៍្រពឹទ� ចរ្យ កង៏កែបរយ៉ាង្របញាប ់េទ្រកបទូល្រពះរជាមយួរេំពចថា "្រកប

ទូល េនះេហយជាបនា� ល់ ែដលទូល្រពះបង�ំ្រកបទូលថា ៖ មានចិត�មុតដូច្រសី" ។  

 

្រពះមហក្ស្រត កលេប្រពះអង�បានយល់សព�្រគបប់នា� ល់ តមពក្យ្រពហ�ណ៍្រពឹទ� ចរ្យរចួេហយ ្រពះអង�កត៏ម�ល់

្រពហ�ណ៍េនះជាអ�ក្របាជ�ធំ េហយ្របទនពរតមេសចក�ី្របាថា�  ។ េពលេនះ ្រពហ�ណ៍កសំុ៏្រពះអង�អនុ�� តសង

អ្រសមបទ ស្រមាបព់ួក្រពហ�ណ៍ ឲ្យបានស�ុកស�ម�េនេលកំពូលភ� ំែដលជាបនឹ់ង្រពះរជនិេវសនដ� នេនះ ។ េដយចង់

តបស�ង សងគុណ្រពហ�ណ៍េនះផង, ្រពះអង� ក្៏រទងេ់្របាស្រពះរជានុ�� ត តមបំណង្រពហ�ណ៍ េហយកត៏ងំជា្រពះ

្រគ�ៃន្រពះរជបុ្រតតេរៀងេទ ។  



 

េសចក�ីអធិប្បោយហូរែហមកេនះ ស្រមាបប់�� កឲ់្យេឃញនូវ្របវត�ិេដម ៃន្របាសទបុរណេនេលភ�ជីំសូរ គឺមានទងំ

ែបប្របវត�ិករណ៍ផង ទងំែបបេរឿងេ្រពងផង ។ ប៉ែុន� េបេយងផ�ូរផ�ឹម តមែបប្រសវ្រជាវ្របវត�ិស�ស�វញិ េយងនិយម

យកសិលចរកឹ េធ�ជាមូលដ� នសំខនជ់ាង ត្បតិសិលចរកឹ ពំុមានអ�កណាែកែ្របបាន សូម្បបីន�ិចបន�ួចេឡយ រឯីេរឿង

េ្រពងវញិ រែមងមានវបិត�ិេឃ��ងឃា� តជាធម�ត េ្រពះអ�កច ំនាមំកនិយាយតៗ គា�  ែតងែតមានេលសខ�ះបន�ិចមា� ក់ៗ  ជា

េរៀងរល់គា�  ។ ដូេច�ះេទបេយងប�� កប់ានថា ្របាសទេនេលភ�ជីំសូរេនះ កសងេឡងតងំពីរជ្យ្រពះបាទសុរ្យវរ �ន័ទី ១ 

រវង គ. ស. ១០០២ ដល់ ១០៤៩ េដម្បឧីទ�ិសថា� យេទវរបូ តំណាង្រពះសិវៈ ែដលមានសម�តិនាមមយួ ថាៈ "គែម�ង

ជគត ្រសី សុរ្យវរ �ន័ េទវៈ" ឬេហកតខ់�ីឲ្យចំថា "្រពះឥសូរ" េហយទីេនះកម៏ាននាមថា "សុរ្យបវត៌" បាននយ័ថា ភ�ៃំន

្រពះបាទសុរ្យវរ �ន័ ។  

 


