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ចម្លា ក់រ ឿងរទវកថារៅប្រាសាទប្ររះវហិា  
 ប្រាសាទប្ររះវហិា  ម្លនទីត ាំងស្ថិត្រៅឃុាំប្រស្អអម ប្រសុ្កជាំកានត រេត្តប្ររះវហិា  អែលាន
ចុះបញ្ជីជស្មបត្តិរបត្ិកភណ្ឌ រិភររោកកាលរីថ្ងៃទី០៧ អេកកកោ ឆ្ន ាំ២០០៨ (ទីប្រកុងរកបចិ 
ប្របរទស្កាណាោ)។ ចាប់រីចុងស្.វ.ទី១៩មក ប្រាសាទរនះ ទទួលានកា ចាបអ់ា មមណ៍្យ៉ង
ខ្ា ាំងកនុងកា សិ្កាប្រសាវប្រជវរីអនកសិ្កាជត្និិងអនត ជត្ជិរប្រចើន ូប រ ើយរេស្រងកត្រឃើញថា 
អនកសិ្កានីមួយៗានផ្តល់នូវស្មមត្កិមមរផ្េងៗគ្នន ចាំរ ះអាយុកាល បស់្ប្រាសាទរនះ។ កនុងរ ះ 
រោក Victorio Roveda យល់ថា ប្រាសាទរនះទាំនងកសាងរ ើងរោយរប្របើប្រាស់្ យៈររលជង 
៣០០ឆ្ន ាំ ចាប់រផ្តើមរី ជ្ជកាលប្ររះាទយរសាវ មន័ទី១ (េ.ស្.៨៨៩-៩១០) ែល់ ជ្ជកាលប្ររះាទ
សូ្ យវ មន័ទី២ (េ.ស្.១១១៣-១១៥០)១ រ ើយអនកប្រសាវប្រជវជរប្រចើនរទៀត្រជ្ឿថា ស្ាំណ្ងភ់ាេរប្រចើន
ថ្នប្រាសាទប្ររះវហិា កសាងកនុងរាជ្យប្ររះាទសូ្ យវ មន័ទី១ (េ.ស្.១០០២-១១១៣)។២ ជទូរៅ រេ
អត្ងអបងអចកបាង់សាថ បត្យកមមប្រាសាទប្ររះវហិា ជ ៥ អផ្នកធាៗំ  (រាប់រីកាំរូលភនាំមករប្រកាម ឬរីត្បូង
រៅរជ្ើង) អែល ួមម្លន រគ្នបុ ទី១ (តួ្បម៉េភ៌ប្រេរះ អងវរ័ទធជុ្ាំវញិ និងតួ្ប៉មរី ស្ងខ្ង) រគ្នបុ ទី២ 
(ភាជ ប់រៅរគ្នបុ ទី៣រោយសាា នហាលប្រកាលរីងមភក)់ រគ្នបុ ទី៣ (ប្ររះរាជ្ែាំណាក ់ឬអាប្រស្ម) រគ្ន
បុ ទី៤ (អកប ប្រស្ះទរក រ ើយភាជ បគ់្នន រៅរគ្ន បុ ទី៥រោយសាា នហាលប្រកាលរីងមភក)់ និងរគ្នបុ ទី៥ 
(ទីោនបង្កក ន់ថ្ែ េ និងជ្រណ្តើ  រ ើងមកកាន់ប្រាសាទ)។ រប្រៅអាំរីបាងែ់៏លអវរិស្ស្វសិាលរនះ 
រៅប្រាសាទប្ររះវហិា ស្មបូណ៌្រៅរោយចម្លា ក់រ ឿងរទវកថាជរប្រចើនរៅតមរគ្នបុ នីមួយៗ។ 
កនុងអត្ថបទេាីរនះ រយើងនរងរ ៀបរាបរ់ោយស្រងេបអាំរីចម្លា ក់រទវកថា  អែលម្លនរៅប្រាសាទ
ប្ររះវហិា ។  
 រៅរគ្នបុ ទី១ ម្លនចម្លា ករ់ទវកថាែ៏ស្ាំខ្ន់មួយ េចឺម្លា ក់ប្ររះឥសូ្ រា ាំ អែលរេឆ្ា ក់រៅរលើ
រហាជងប្រចកចូលេភប៌្រេរះប្រាសាទ។ ប្ររះឥសូ្  េជឺអាទិរទរធាំជងរេរៅកនុងប្ររ មញ្ញសាស្  
រ ើយជរទរអែលចូលចតិ្តរា ាំយ៉ងខ្ា ាំង រទើបប្ររះអងគម្លនប្ររះ មថា “សិ្វ ែរាជ្” អប្របថា “រស្តច
ថ្ន ា ាំ”។៣ ជទូរៅ ា ាំអែលប្ររះឥសូ្ រា ាំម្លនរ ម្ ះថា “តណ្ឌ វ” រ ើយម្លនចង្កា ក់េុស្ៗគ្នន ជ
រប្រចើន ែូចជ  តត្, លលិែ, កែសិ្ម និងត្លស្មយភូែិត្។៤ រៅកនុងសិ្លបៈអេម  រយើងរឃើញកា 
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បង្កា ញចម្លា ក់ប្ររះឥសូ្ រា ាំជរប្រចើនទប្រមង់ ែូចជ ឥសូ្ រា ាំបរងកើត្រោក ឥសូ្ រា ាំអង ការោក ឥសូ្ រា ាំ
 ាំឭករីកា អង ការោក ឥសូ្ រា ាំ ា ាំថ្នរស្ចកតសីាា ប ់ ឥសូ្ រា ាំបាំផ្លា ញប្រកងុទ ាំងបី ឥសូ្ រា ាំកនុងកា 
អលងវញិ្ញញ ណ្ ។ល។ អែលកា រា ាំទ ាំងរនះរេអាចស្រងេបមករោយេាីថា កា រា ាំកម្លា ត្នូ់វស្ភាវៈ
អាប្រកក់ និងបរងកើត្នូវស្ភាវៈលអ។ រោយអ ក ចម្លា ក់ប្ររះឥសូ្ រា ាំរៅរគ្នបុ ទី១ថ្នប្រាសាទប្ររះ
វហិា  ស្ថិត្កនុងទប្រមងម់្លនប្ររះ ស្តចាំនួនែប ់ រោយប្ររះ ស្តមួយកានប់្រត្ីសូ្ល៍ ប្ររះ ស្តរី រលើក
ប្របណ្មយ រ ើយប្រទងឈ់ រា ាំរោយយកប្ររះាទទ ាំងរី ជន់រៅរលើកាលែាំ អីែលរៅខ្ងរប្រកាម
ម្លន ូបចម្លា កប់្ររះកាល និងរៅប្ររះាទខ្ងរវាងម្លន ូបតួ្អងគម្លន ក់កាំរុងអងគុយលុត្ជ្ងគង់រលើកថ្ែ
ប្របណ្មយអប ប្ររះភក្រកតរៅ កប្ររះឥសូ្ ។ រោក Victorio Roveda យល់ថា ចម្លា កប់្ររះឥសូ្ រា ាំរៅ
ប្រាសាទប្ររះវហិា  អាចស្ាំរៅប្រត្ងឈុ់ត្អែលប្ររះឥសូ្ ស្ម្លា ប់បសិាចមួយរ ម្ ះថា “កជ្សុ្ ” 
(បសិាចែាំ )ី អែលម្លន ូបរាងជស្ត្ាែាំ ។ី៥ អនក ង ភុយ មុីរចៀន យល់ថា កា បង្កា ញចម្លា កប់្ររះ
ឥសូ្ រា ាំរៅស្ាំណ្ងេ់ភ៌ប្រេរះថ្នប្រាសាទប្ររះវហិា  អាចចង់បង្កា ញអាំរីកា រធាើបែិហា បស់្រទរ រៅ
ររលយងចុះរីភនាំប្ររះសុ្រម មកកានប់្រាសាទអែលរេចាត្់ទុកេជឺទីសាថ ន បស់្រទរ  ួចរទើបអបក
រចញរៅកានទិ់ស្ទ ាំងបួន រប្រ ះអនក ងយល់ថារៅប្រសុ្កឥណាឌ ចម្លា ក់ប្ររះឥសូ្ រា ាំ េឺជចម្លា ក់
ស្ប្រម្លប់ប្ររះរាជអែលរេរប្រចើនអត្ឆ្ា ក់រៅតួ្បម៉ស្ាំខ្ន់ៗថ្នប្រាសាទ។៦ មយង៉វញិរទៀត្ រោយសា 
ម្លនភស្តុតងសិ្ោចា រក (K.383) អែលរ ៀបរាបថ់ា ប្រ  មណ៍្ម្លន ក់រ ម្ ះ “ទិវក បណ្ឌិ ត្” ាន
ថាា យអាំរណាយជចម្លា ក់ប្ររះឥសូ្ រា ាំរធាើអាំរីម្លស្មកកានប់្រាសាទប្ររះវហិា ។៧ សិ្ោចា រករនះ 
ចា រៅឆ្ន ាំ១១១៩ ថ្នប្រេរស្តស្ករាជ្ អែលប្រត្ូវនរង ជ្ជកាលប្ររះាទសូ្ យវ មន័ទី២ (េ.ស្.១១១៣-
១១៥០) រ ើយប្រ  មណ៍្ទិវក បណ្ឌិ ត្រនះរទៀត្រសាត្ កប៏្រត្ូវជប្ររះរាជ្ប្រេូ បស់្ប្ររះាទសូ្ យវ មន័
ទី២ែូចគ្នន ។ រទះបីប្រ  មណ៍្រនះានថាា យចម្លា កប់្ររះឥសូ្ រា ាំមកកានប់្រាសាទប្ររះវហិា ក៏រោយ 
ក៏ចម្លា ក់ងមអែលរយើងានរ ៀបរាបខ់្ងរលើ ទាំនងមនិម្លនអាយុកាលស្ថិត្រៅកនុងររលែាំណាលគ្នន
រទ រ ល េឺទាំនងជចម្លា ក់អែលឆ្ា កត់ ាំងរី ជ្ជកាលប្ររះាទសូ្ យវ មន័ទី១មករមាះ៉ ( ូបរលេ១)។ 
 រោយអ ក ចាំរ ះរគ្ន បុ ទី២វញិ េមឺ្លនអត្ចម្លា កប់ង្កា ញអាំរីរទររទល ែូចជ ប្ររះកុរវ  
ចម្លា កប់្ររះឥក្រនទេង់រៅរលើែាំ  ី រុាំម្លនបង្កា ញជសាចរ់ ឿងរទវកថាអវងឆ្ៃ យរ ើយ។ ប៉ុអនត រគ្នបុ ទី
៣ ចម្លា ករ់ទវកថាជរប្រចើនានឆ្ា កប់ង្កា ញរៅតមអផ្ត ទា   និងរហាជង ជរិរស្ស្ចម្លា ក់បង្កា ញ
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អាំរីឈុត្ជរប្រចើនកនុងរ ឿងប្រករស្ណ និងរ ឿងរទវកថាែថ្ទរទៀត្ ែូចជកា បង្កា ញ ូបប្ររះវសិ្ណុេង់រៅ
រលើប្រេុឌ ឧម្លមរ ស្ា  ប្ររះយមេង់រៅរលើប្រកបី អផ្ត ទា  ម្លនចម្លា កប់្ររះរាម ប្ររះល័កេ និង ង
សី្ត ប្ររមទ ាំងចម្លា កប់្ររះកុរវ ផ្ងអែ ។ ឈុត្រ ឿងប្រករស្ណរៅរគ្នបុ ទី៣ រនះបង្កា ញអាំរីឈុត្ប្ររះ
ប្រករស្ណស្ម្លា បរ់ស្ះរកសិ្ន ប្រករស្ណប្រទភនាំរគ្នវធ៌ន និងប្រករស្ណស្ម្លា ប់ប្រកបីកុវលយបទិ។ ប្រត្ងឈុ់ត្ប្ររះប្រករ
ស្ណស្ម្លា ប់រស្ះរកសិ្ន ម្លនរ ឿងែាំណាលថា ម្លនអសុ្ មួយរ ម្ ះថា “រកសិ្ន” ានអប្របកាយេាួ ន
ជរស្ះមួយយ៉ងធាំរែើមបតីមស្ម្លា បប់្ររះប្រករស្ណនិងរលរាម ( ូបរលេ២) អែលកនុ ងររលប្របយុទធគ្នន
រេរឃើញរស្ះកសិ្នានរែញខ្ ាំនិងរែញទត្ប់្ររះប្រករស្ណ អត្ប្រត្ូវប្ររះប្រករស្ណានរែញទត្ប់្ររះប្រករ
ស្ណ អត្ប្រទងា់នចាបរ់ជ្ើងបិសាចរនះប្រេវរីៅឆ្ៃ យ និងានលូកថ្ែចូលរៅកនុ ងម្លត្អ់ែលរធាើឱ្យរស្ះ
ងបែ់រងាើមសាា ប។់៨ មួយឈុត្រទៀត្បង្កា ញអាំរីប្ររះប្រករស្ណប្រទភនាំរគ្នវធ៌ន អែលសាច់រ ឿងែាំណាលថា 
“ប្រគ្នមួយប្រករស្ណានញុះញងមិ់នឱ្យរកមងៗជអនកេង្កា ល និងអនកភូមិថាា យស្ាំអណ្នែល់ប្ររះឥក្រនទ ជ
រ តុ្អែលរធាើឱ្យប្ររះឥក្រនទខ្ា ល់យ៉ងខ្ា ាំង  ូត្ែល់បងអុ  រភាៀងធ្លា កខ់្ា ាំងកនុ ងបាំណ្ងឱ្យជ្នលិ់ចលង់
ស្ត្ាេង្កា ល និងអនកភូមិ រ ើយររលរ ះប្ររះប្រករស្ណកអ៏ប្របកាយ ូបជរៅជមនុស្េធាំ ់ ់ ់
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រលើកភន ាំរគ្នវ ៌
ធនយកមកា ាំងទរករភាៀង បស់្ប្ររះឥក្រនទនិងកា   រកមងេង្កា ល និងអនកភូមិ” ( ូបរលេ៣)។ មួយ
ឈុត្រទៀត្ថ្នប្ររះប្រករស្ណស្ម្លា បប់្រកបកុីវលយបទិ អែលនិទនថា “ម្លនអសុ្ មួយានអប្របប្រកាយ
ប្រកឡារៅជ្ស្ត្ាែ ាំ មួីយយ៉ងធាំរ ម្ ះថា កុវលយបិទ ានរែញតមស្ម្លា បប់្ររះប្រករស្ណៗ  តមកា 
បញ្ញជ  បស់្រស្តចកមេ រ ើយកនុ ងររលរ ះប្ររះប្រករស្ណានចាបប់ងាលិ និងកាចភ់ាុ កែាំ កុីវលយបិទ
រចាល៩” ( ូបរលេ៤)។ រប្រៅអាំរីចម្លា ករ់ ឿងប្ររះប្រករស្ណម្លនចម្លា ក់មួយស្ាំខ្នឆ់្ា ក់រៅចាំកណាត លអផ្ត  
េឺចម្លា ក់បង្កា ញអាំរីឈុត្មួយថ្នរ ឿងមហាភា ត្ ប្រត្ង់ប្ររះឥសូ្  និងអជ្៌នប្របយុទធគ្នន  ( ូបរលេ៥) 
អែលម្លនសាច់រ ឿងនិទនថា “រៅររលអជ្ន៌និងប្រេួសា ាននិ រទស្ចូលរៅកនុ ងថ្ប្ររ អជ្ន៌ាន
ផ្េងរប្ររងចូលរៅកនុ ងថ្ប្ររបាំណ្ងចងជួ់្បប្ររះឥសូ្  រោយានរធាើស្ម្លធិឱ្យម្លនកម្លា ាំងខ្ា ាំងកាា ។ 
រៅររលរ ះម្លនឥសី្មួយរឃើញែូរចនះកម៏កទូលប្ររះឥសូ្  រ ើយប្ររះឥសូ្ កា៏នអប្របប្រកឡារៅ
ជប្រ នថ្ប្ររម្លន ករ់ ម្ ះថា “េត្”៌។ កនុ ងររលមួយ ម្លនខ្ា ឃមុ ាំមួយប្របុងនរងរោត្ស្ក្រងគបរ់ៅរលើអជ្ន៌ 
ររលរ ះអជ្ន៌កទ៏ញប្ររួញាញ់ែាំណាលគ្នន ជមួយប្ររួញេត្អ៌ែ ។ អជ្ន៌ និងេត្ ៌ ានរ ា្ ះ
ប្របអកកគ្នន   ូត្ែល់ផ្ទុ ះកា ប្របយុទធគ្នន រ ើង។ ភាា មរ ះ អជ្ន៌កា៏ននរកេិត្ែល់ប្ររះឥសូ្ ឱ្យជួ្យ
េាួ ន រោយបាំ កក់ប្រមងផ្លក រលើប្ររះសិ្  បស់្ប្ររះឥសូ្  ប្រសាបអ់ត្ម្លនកប្រមងផ្លក បាំ ករ់លើប្ររះសិ្ 
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អត្ថបទរោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី  

 បស់្ប្រ នេត្ ៌ រទើបអជ្ន៌ែរងថាេត្ជ៌ប្ររះឥសូ្ ។ ប្ររះឥសូ្ រមើលរឃើញថាអជ្ន៌ម្លនភាររសាម ះ
ប្រត្ង ់កប៏្របទនអាវុធទិរាមួយែល់អជ្ន៌”។១០  

 ចុងរប្រកាយ េឺចម្លា ក់រទវកថាែ៏ស្ាំខ្ន់ៗរៅរគ្នបុ ទី៤ អែលម្លនែូចជ ចម្លា ក់កូ ស្មុប្រទ
ទរករោះរៅរលើរហាជង ( ូបរលេ៦) ចម្លា ក់ប្ររះវសិ្ណុផ្ទុ ាំ ង់ចា ាំបរងកើត្រោករៅរលើអផ្ត  ( ូបរលេ៧) 
ចម្លា ក់ប្ររះប្រករស្ណអ ក េកលិយ និងចម្លា ក់បង្កា ញអាំរីប្ររះកុរវ ជរប្រចើនផ្លទ ាំង ( ូបរលេ៨)។ 
ចាំរ ះរ ឿងកូ ស្មុប្រទទរករោះ ម្លននិទនែូចត្រៅ៖ “កា កូ ស្មុប្រទទរករោះ េឺរែើមបីយកទរក
អប្រមរត្ និងជកា ែរណ្ើ ត មឧត្តមភារ វងរួករទរ និងរួកអសុ្ ។ ែ ាំរណ្ើ  កា ថ្នកា កូ ស្មុប្រទទរក
រោះប្របប្រររត្តរៅ យៈកាលជរប្រចើន នឆ់្ន ាំ រទើបម្លនរចញរទរ និងវត្ថុ ស្កតិសិ្ទធិ  ែូចជ រទរ
អបេ  រស្ះឧចាយ័ស្ា  ែ ាំ កីាលបីរធ វត្ ប្ររះ ងលកមសី វ ុនី (រទរធីតសុ្ ) រែើមប ជីត្  ធនានត ៈិ 
(ជអនកផ្េ ាំថាន ាំ និងប្រេប់ប្រេងទរកអប្រមរត្).... និងចុងរប្រកាយបងអស់្ េឺទរកអប្រមរត្ រ ើយអង កាទុក
រោយប្ររះឥក្រនទ។ តមែាំរណ្ើ  រ ឿងររលអែលធនានត  ីកាន់ងូទរកអប្រមរត្រ ើងមករួករទរ និងរួក
អសុ្ កឈ៏បកូ់ ស្មុប្រទទរករោះ រ ើយចាាំងគ្នន ែរណ្តើ មយកទរកអប្រមរត្។ រួកអសុ្ ជភាេីែរណ្តើ ម
ានទរកអប្រមរត្ ប៉ុ អនតក៏ម្លនវវិទនរងគ្នន ឯង ត្បិត្មិនែរងថាឱ្យន ណាជអនកអង កា រវាៀត្ឪកាស្
រ ះ ប្ររះ  រាយណ៍្ក៏កាឡាេាួ នជប្រសី្សាអ ត្រម្ល ិនី រៅរងាក់រួកអសុ្ ឱ្យប្រស្វ រង រ ើយក៏យក
ទរកអប្រមរត្មកទុកនូវកអនាង បស់្រទរ។ ររលជមួយរនះ ម្លនអសុ្ មួយចូលមកបនាាំេាួ នកនុ ងជួ្ 
រទរលួចផ្រកទរកអប្រមរត្ ប៉ុ អនតប្ររះចក្រនទ និងប្ររះអាទិត្យរឃើញរ ើយក៏ប្រាប់រៅប្ររះ រាយណ៍្ 
រែើមបីអនតរាេមន៍។ ប្ររះ រាយណ៍្ក៏ប្រេអវងកងចប្រករៅកាត្់អសុ្ រ ះោច់ប្រត្រមបាំរងក់ជរី 
កាំណាត្រ់ៅររលអែលកាំរុងផ្រកទរកអប្រមរត្។ ១១ប៉ុអនតរោយសា កា រប្រជ្ៀបនូវទរកអប្រមរត្រ ះរធាើឱ្យ
អផ្នកទ ាំងរី រ ះមិនសាា ប់ (អមត្ៈ) រ ើយប្រត្ូវប្រ  មណ៍្យករៅទុករៅសាថ នសួ្េ៌កាា យជភរ 
(ផ្លក យនរារប្រគ្នះ)។ អផ្នកខ្ងរលើ (កាល) ឱ្យរ ម្ ះថា រា ូ និងមួយអផ្នករទៀត្(េាួ ន) រ ម្ ះរកតុ្
១២។ ចាំអណ្ករ ឿងប្ររះវសិ្ណុផ្ទុ ាំ ងចា ាំបរងកើត្រោកងមី អាចស្រងេបមកថា ““រៅររលរិភររោក
ទ ាំងមូលអាប់អួ  កា បាំផ្លា ញរោកចាស់្រែើមបីបរងកើត្រោកងមីក៏ចាប់រផ្តើមរ ើងអែលស្ងឃរមថា
រោកទ ាំងមូលងមីនរងម្លនស្ភារប្របរស្ើ ជងមុន។ កនុ ងររលរ ះ រោកទ ាំងមូល  ុមរទ័ធរោយ
ទរកជ្ាំននយ៉់ងធាំរធង រភាើងរវះកលបបាំផ្លា ញជី្វតិ្ស្ត្ានិងអាីទ ាំងអស់្អែលម្លនរៅរលើរោក។ ប្ររះ

 
១០ Roveda 2005. 

១១
 Thomas 1999. 

១២ 
Thomas 1999. 
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វសិ្ណុ ានផ្ទុ ាំរលើ េអននតអែលម្លនកាលរស្ស្ រ ើយរៅររលចុងបងអស់្ថ្នកលប រិភររោកក៏
អប្របកាា យរៅជទរកស្មុប្រទ ររលរ ះប្ររះប្ររ មករ៏លចរចញរីផ្ាិត្ប្ររះវសិ្ណុ ប្រទរោយផ្លក ឈូក កនុ ងតួ្
 ទីជអនកបរងកើត្រោកងមី” ។១៣ រ ឿងរទវកថាចុងរប្រកាយ េឺរ ឿងប្ររះប្រករស្ណអ ក េកាលិយ អាច
ស្រងេបមកថា “ថ្ងៃមួយរកមងៗេង្កា លាន ាំគ្នន រលងាល់រៅម្លត្ទ់រនាកាលនទិ  ររលរ ះប្ររះប្រករ
ស្ណក៏មករលងជមួយរកមងៗ រ ើយក៏ានទត្់ាល់ចូលរៅកនុ ងទរកទរនា។ រកមងៗម្លនកា េរង
ស្មា នរងប្ររះប្រករស្ណយ៉ងខ្ា ាំង ែបតិ្មិនម្លនន ណាហា នចុះរៅកនុ ងទរនារ ះរទ រប្រ ះរេែរងថា
រៅកនុ ងទរនាម្លន េអែលម្លនរិស្ខ្ា ាំង ស់្រៅ អែលរីមុនមកធ្លា ប់ម្លនរកមងៗ និងស្ត្ា  ន
រុលសាា ប។់ ររលរ ះប្ររះប្រករស្ណកចុ៏ះរៅកនុ ងទរនារ ើស្ាល់ ប្រសាបអ់ត្ េកាលិយានរចញមក ុ ាំ
រ័ទធប្ររះកាយប្រទង។់ ប្រទងក់៏ានរោត្រចញរីកា  ុ ាំរ័ទធ រ ើយមកជិ្ះរីរលើ េរា ាំអ កទក្រ ទ ាំរជ្ើង 
និងចាប់អ ក េកាលិយរ ះ  ូត្ែល់កអួ ត្្មរស្ទើ  នរងសាា ប ់អត្ានប្របរនធ បស់្ េរចញ
មកអងា កែល់ប្ររះប្រករស្ណកុ ាំឱ្យស្ម្លា ប់ េកាលិយអែលជបតី  បស់្ ង។ រោយនរកអាណិ្ត្នរងកតី
អងា ក បស់្ េញី ប្ររះប្រករស្ណក៏ទុកជី្វតិ្ឱ្យ អត្ានបញ្ញជ ឱ្យ េកាលិយ ាំកូនរៅរចញរីទរនា
រនះឱ្យអស់្ ចុះរៅរៅស្មុប្រទវញិ។១៤ 
 អាីអែលេួ កត្់ស្ម្លគ ល់រ ះ រៅរគ្នបុ ទី៣ និងទី៤ រេនិយមឆ្ា ក់រ ឿងប្ររះប្រករស្ណ។ អនក ង 
ភុយ មុីរចៀន យល់ថា វជរ ឿងធមមតអែលស្ាំណ្ង់ប្រាសាទអែលឧទទិស្ែល់ប្ររះឥសូ្ ស្មបូណ៌្
រោយចម្លា ក់ប្ររះប្រករស្ណ ែបតិ្រៅកនុងេមាី ភេវត្តបុរាណ្ ជ្ាំរូកទី១១ រនយល់ថា ប្ររះប្រករស្ណេឺជប្ររះ
ឥសូ្ កនុងចាំរណាមរួកអនករគ្ន របូជ ុប្រទ។១៥ ចាំអណ្កឯ រៅរគ្នបុ ទី៤ រេនិយមឆ្ា ក់ ូបប្ររះកុរវ  
វញិ ទាំនងមករីប្ររះកុរវ ម្លនតួ្ ទីជរទរថ្នប្រទរយស្មបត្តិ និងរភាេផ្លអផ្នកែាំណាាំកសិ្កមម 
អែលជទូរៅជរោកាលអង ការៅទិស្ខ្ងរជ្ើង អត្កនុងេមាី រ ឿងមហាភា ត្រនយល់ថា ប្ររះកុ
រវ  និងប្ររះឥក្រនទជរោកាល ួមគ្នន ប្របចា ាំរៅទិស្ខ្ងរកើត្។១៦  
 ជ ួមមក ចម្លា ក់រ ឿងរទវកថារៅប្រាសាទប្ររះវហិា  រេរប្រចើននិយមឆ្ា ក់រ ឿងអែលទកទ់ង
នរងេាំនិត្អែលបរងកើត្ឱ្យម្លនរភាេផ្ល ែូចជរ ឿងកូ ស្មុប្រទទរករោះ ចម្លា ក់ប្ររះវសិ្ណុផ្ទុ ាំ ចម្លា ក់ប្ររះ
កុរវ  ជរែើម។ រប្រៅរីរនះ ក៏រេនិយមឆ្ា ក់រ ឿងប្ររះប្រករស្ណ អែលជអវត មួយថ្នប្ររះវសិ្ណុ  រ ើយក៏
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ជអផ្នកមួយថ្នប្ររះឥសូ្ អែ  តមកា រនយល់ បស់្េមាី ភេវត្តបុរាណ្។ មយង៉វញិរទៀត្ កា បង្កា ញ
ចម្លា ក់ប្ររះឥសូ្ រា ាំរៅរគ្នបុ ទី១ អែលជេភ៌ប្រេរះស្ាំខ្ន់ថ្នប្រាសាទប្ររះវហិា  អស្តងឱ្យរឃើញ
កាន់អត្ចាស់្អាំរីកា ចាត្ទុ់កប្រាសាទប្ររះវហិា  េជឺសាថ ន បស់្ប្ររះឥសូ្ ៕ 
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