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ជ័យជនំះវសិ្ណុ ល ើអសុ្រ 
កាចច់ម្លា ក់បង្ហា ញជាខ្សែលរឿងម្លនប្បខ្វងរាប់រាយខ្ម៉ែប្ត្ ខ្ែ លយើងល ើញលៅប្ាសាទ

អងគរវត្ត ឆ្លា ក់កនុងរាជយប្រះាទសូ្រយវរនម័ទី២ (១១១៣-១១៥០) គឺលោរលរញលោយភារអសាា
រយានឆ្លា ក់លៅលរញប្ាសាទលោះម្លនែូចជា ចម្លា ក់លទរអបែរម្លនចនួំនលប្ចើន និងចម្លា ក់
លសែងៗលៅតាមលោជាង ខ្សតរ និងជញ្ជ ងំប្ាសាទ ខ្ែ សុ្ទធសឹ្ងម្លនភាររស់្រលវ ើក។  
មយ៉ែងលទៀត្កាច់ចម្លា ក់ែ៏ អវចិិប្ត្ និង ប ីាញបសុំត្ គឺប្បលេទជាលរឿងលទវកថាម្លន
កមពស់្ប្បខ្វង២ខ្ម៉ែប្ត្ និងប្បខ្វងស្រុបប្បខ្ែ ល ើស្រី១០០០ខ្ម៉ែប្ត្កាលរ ននចម្លា ក់ល ើ
ជញ្ជ ងំតាមបលតត យរួត្ទី៣។១ លៅតាមបលតត យរួត្ទងំមូ លោះ គឺានខ្បងខ្ចកជា៨
ផ្ទ ងំខ្ែ ម្លនសាច់លរឿងលសែងៗគ្នន  លែើយសាច់លរឿងកនុងចម្លា ក់ល ើជញ្ជ ងំសុ្ទធខ្ត្ោក់រន័ធ
លៅនឹងប្រះវសិ្ណុែូចជា ស្ប្មង់លរឿងមោេរត្បង្ហា ញរីប្រះប្កឹស្ណៈកនុងស្ង្គ្ង្ហគ មកុរុកែប្ត្ លរឿង
រាមលករ តិ៍ និងលរឿងកូរស្មុប្ទទឹកលោះបង្ហា ញរីចមាំងរវាងរួកអាទិលទរ និងរួកអសុ្រ។ 
លរឿងខ្ែ ទក់ទងលៅនឹងអលំរើាប និងបុណ្យ (ឋាននរក និងឋានសួ្គ៌) ប្រមទងំចម្លា ក ់  
បរយិាយរីប្រឹត្តិការណ៍្ប្បវត្តិសាង្គ្ស្តកនុងរាជប្រះាទសូ្រយវរ មន័ទី២ ឈរល ើែរំែីឹកោកំងទរ័
លៅចាំងជាលែើម។ ។ ល ើស្រីលនះលៅប្ជុងម្លា ងខ្សនកខាងលកើត្លឈៀងខាងលជើងននរួត្ទី៣
ែខ្ែ   លែើយក៏ជាចណុំ្ចខ្ែ នឹងប្ត្វូល្វើការបកប្សាយស្ប្ម្លប់អត្ថបទលនះ ខ្ែ លគឆ្លា ក់
ជាឈុត្ឆ្លកល្វើស្លង្គ្ងគៀមរវាងប្រះវសិ្ណុទទួ ជ័យជនំះល ើរួកអសុ្រ (រូបល ស១)។  

កនុងរាជយរបស់្ប្រះាទសូ្រយវនម័ទី២ចម្លា ក់លៅប្ជុងលនះ គឺរុំានឆ្លា ក់បញ្ាប់លៅល ើយ
លទ២ លោយប្រះអងគប្បខ្ែ យ ់ថា មិនសូ្វម្លនសារៈស្ខំាន់ែូចចម្លា ក់តាមប្ជងុលសែងៗ
លទៀត្ល ើជញ្ជ ងំ និងប្បខ្ែ ជាប្រះអងគរុំម្លនលរ លវោប្គប់ប្គ្នន់ លែើយប្ត្វូានឆ្លា ក់
បខ្នថមកនុងរាជយប្រះាទអងគចនទ័រាជាលៅស្.វទី១៦ ចលោា ះរីឆ្លន  ំ១៥៤៦-១៥៦៤។៣ លបើលយាង
តាមសិ្ោចារកឹរីរផ្ទ ងំខ្ែ ចារកឹកនុងរាជយប្រះាទអងគចនទ័រាជា ខ្ប្បស្ប្មួ លោយលោក 
G. Coedès។៤ សិ្ោចារកឹទី១កនុងឆ្លន ១ំ៥៤៦លរៀបរាប់ថា “អានុភារែ៏អសាា រយរបស់្ប្រះអងគ 

 
១ Maurice Glaize 1997 p.66. 
២ Lawrence Palmer Briggs 1951 p.201. 
៣ 

C. Jacques, and Micheal Freeeman 1997 p.162. 
៤ 

G. Coedès 1962 p.237-238. 
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Mahavihnuloka គឺមិនទន់ានបញ្ាបច់ម្លា ក់រីរផ្ទ ងំលៅល ើយលទ លែើយលៅលរ ខ្ែ 
អានុភារែ៏អសាា រយរបស់្ប្រះអងគ Vrah Rajaonkara Paramarajadhiraja Ramadhipati 

Paramacakravartiraja ានកាា យជាលស្តច។ លែើយប្ទង់ក៏បញ្ជ លៅកាន់ Vrah Mahidhara ជា
សិ្បបកររាជលែើមបឆី្លា ក់លៅល ើផ្ទ ងំចម្លា ក់លរឿងមួយកនុងឆ្លន ជំាស្ករាជ លៅនងៃទី៨ ឆ្លន លំស្ះ នងៃ
រុ្ប្រះច័នទលរញបរមិី ននខ្សេប្ទបទ”។ សិ្ោចារកឹទី២កនុងឆ្លន ១ំ៥៦៤លរៀបរាប់ថា “អានុភារ
ែ៏អសាា រយរបស់្ប្រះអងគ Mahavisnuloka គឺមិនទន់ានបញ្ាប់ការឆ្លា ក់លៅល ើយលទ ល ើ
ចម្លា ក់រីរផ្ទ ងំ លែើយលៅលរ អានុភារែ៏អសាា រយរបស់្ប្រះអងគ Paramapavitra 

Paramarajadhiraja Vrah Rajaonkara Paramarajadhiraja ានកាា យជាលស្តច គ្នត្ា់នឆ្លា ក់លរឿង
មួយ។ ការសិត្សបំ្បឹងខ្ប្បងឆ្លា ក់ប្ត្ូវានបញ្ាប់ទងំប្សុ្ងលៅកនុង ១៤៨៥ ននស្ករាជ ឆ្លន ំ
ប្ជូកប្រះច័នទលរញបរមិី ននខ្សស គុន នងៃអាទិត្យ។ រួត្ទងំរីរ និងចប្ងឹកបង្ហា ន់នែប្ត្ូវាន
ឆ្លា ក់បញ្ាប់តាងំរីមុន”។ ែូលចនះសិ្ោចារកឹទី១កនុងឆ្លន ១ំ៥៤៦ គឺជាឆ្លន រិំរណ៌្ោននការចាប់
លសតើមការង្ហរឆ្លា ក់ផ្ទ ងំចម្លា ក់ និងរុំានលរៀបរាប់អរីំឆ្លន ជំាស្ករាជលទ លោយបញ្ជ ឱ្យជាង
ឆ្លា ក់ខ្ត្មតង រឯីសិ្ោចារកឹទី២ កនុងឆ្លន ១ំ៥៦៤ គឺជាឆ្លន បំរយិាយបញ្ាប់ការង្ហរឆ្លា ក់ផ្ទ ងំ
ចម្លា ក់ និងានលរៀបរាប់អរីំឆ្លន ខំ្ែ បញ្ាប់ការង្ហរឆ្លា ក់ទងំលោះ។ 

កនុងសាច់លរឿងជាលទវកថាល ើផ្ទ ងំចម្លា ក់ប្បខ្វងជាង៥0ខ្ម៉ែប្ត្ លៅប្ជុងខាងលកើត្សាា ប
ខាងលជើងលនះ គឺរិរណ៌្ោរីឈុត្ឆ្លកល្វើស្លង្គ្ងគៀមោយ គំ្នន  លោយម្លនការចូ រួមរី
ប្កុមទរ័ប្រះវសិ្ណុ  ររួកអសុ្រ និងររួកស្ត្វលសែងៗល្វើជាជនិំះចាំង។ លបើលយើងរិនិត្យឱ្យ
ចាស់្ល ើឈុត្ឆ្លកប្បយុទធននផ្ទ ងំចម្លា ក់លនះ គឺទងំប្កុមលទរ និងប្កុមអសុ្រល្វើែលំណ្ើ រ
ប្បមូ សតុគំ្នន លៅប្បយុទធលៅចណុំ្ចកតត  ននរួត្ ខ្ែ ជាទីតាងំប្រះវសិ្ណុជិះល ើសាម រប្គុឌ
(រូបល ស២)។ កនុងចម្លា ក់លោះ ានបង្ហា ញស្ត្វែរំ ី លប្ចើនជាជនិំះល្វើចមាំងលោយម្លនតុ្ប
ខ្ត្ងរលំយា  មអរល ើែងសាួន លែើយលមទរ័កាន់ោវ ខ្ស  និងម្លនម៉ែមែរំជីិះរីល ើ ប្រម
ទងំអមលៅលោយទោនលងមើរលជើងជាលប្ចើនអនក(រូបល ស៣)។ រឯីឈុត្មួយលទៀត្បង្ហា ញរី
ស្កមមភារែ៏សាវ ោប់លឆ្លព ះលៅមុស និងភារកាា ោនរបស់្លមទរ័កាន់ោវ និងខ្ស  លោយ
មិនញលញើត្នឹងការប្បយុទធខ្ែ ករំង់ជះិល ើរលទះចមាំងអូស្លោយស្ត្វសិ្ងា និងស្ត្វលស្ះ 
ខ្ងមទងំអមលៅលោយទោនលងមើរលជើងជាលប្ចើនអនកកាន់អាវុ  ្ទង់ជ័យ និងលខាា ះ(រូបល ស៤)។ 
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ល ើស្រីលនះគួរឱ្យអសាា រយ គឺចម្លា ក់ម្លនបង្ហា ញរូបស្ត្វោគកា ៥ជាជនិំះចមាំង លៅកនុង
សិ្ បៈខ្សមរោគ គឺជានិមិត្តរូបននទឹក និងជាជនិំះរបស់្ប្រះេិរុណ្ (Varuna)។ ប្រះេិរុណ្
គង់ល ើសនងោគ លោយប្រះែស្ថសាត កំាន់្នូ ល ើកល ើងែូចជាស្ញ្ា ប្ាប់កូនទោនលឆ្លព ះ
លៅមុសប្បយុទធ(រូបល ស៥)។ លោយខ្ កប្ត្ង់ឈុត្មួយ គឺខ្បាកខ្ែ ម្លនស្ត្វបកែចីខំ្មាក
លប្ចើនកា លៅខ្សនកខាងល ើ និងខាងលប្កាមននផ្ទ ងំចម្លា ក់ជាជនិំះចមាំងម្លនរូបរាងប្ស្
លែៀងនឹងស្ត្វកាៃ ន ឬ ស្ត្វអូប្ទីស្៥ លោយម្លនទោនកាន់អាវុ្ោវ និងខ្ស ជិះរីល ើ 
ប្រមទងំលប្បើលជើងលគៀបកបកែទីងំលោះ(រូបល ស៦)។ មកែ ់ចណុំ្ចកតត  ននផ្ទ ងំ
ចម្លា ក់ ជាកខ្នាងខ្ែ ប្រះវសិ្ណុគង់ល ើប្គុឌ និងករំង់ខ្ត្ប្បយុទធជាមួយររួកអសុ្រ។ ប្ត្ង់
លនះប្រះវសិ្ណុខ្ស្តងលចញកាយវកិារម្លនប្រះែស្ថ៤ ខ្ែ កនុងប្រះែស្ថនិមួយៗម្លនកាន់
ស្បំកសយង កងចប្ក ែបំង និងោវ។ ប្រះេង្គ្កតខ្បរមកទិស្ត្បូងបញ្ជ ក់រីភារកាា ោន
ប្បយុទធយកជ័យជនំះឱ្យានល ើរួកអសុ្រ រឯីប្គុឌខ្បកមុសមកទិស្លជើងក៍ចូ រួមប្បយុទធ 
លោយនែខាងលវវងចាប់លជើងែរំខី្ែ ប្បុងនឹងរត្់លគច និងប្កញុលំជើងលវវងខាញ កំស្ត្វសិ្ងា។ 
មយ៉ែងលទៀត្កនុងចម្លា ក់លៅចណុំ្ចកតត  លនះ គឺបង្ហា ញរីចណុំ្ចចាប់លសតើមល្វើស្លងគៀម 
លោយម្លនទោនជាលប្ចើនសាា ប់លៅខ្សនកខាងលប្កាមននស្ត្វប្គុឌ ាក់ខ្បកទងជ់័យ លខាា ះ 
និងការចុះចាញ់ែកងយទងំទរ័ែរំ ី ទរ័រលទះ និងទរ័លងមើរលជើងរបស់្ររួកអសុ្រានរត្់
ខាា ត្់ខាា យអស់្(រូបល ស៧)។ ែូលចនះការល្វើស្លងគៀមលនះ គឺខាងប្រះវសិ្ណុជាអនកទទួ 
លជាគជ័យល ើអសុ្រ លោយររួកអសុ្រានែកងយ និងសាះលទៀត្ាត្់បង់ជីវតិ្កនុងការល្វើស្
លងគៀមលោះ។  

លទះបីជាចម្លា ក់លៅរួត្ទី៣ននខ្សនកខាងលកើត្សាា បខាងលជើង ខ្ែ លរៀបរាប់រីជ័យជនំះ
ប្រះវសិ្ណុល ើរួកអសុ្រ រុំទន់ានឆ្លា កប់ញ្ាប់កនុងរាជយប្រះាទសូ្រយវរនម័ទី២ក៏រិត្ខ្មន ប៉ែុខ្នត
ប្ត្ូវានឆ្លា ក់បលំរញបញ្ាប់កនុងរាជយប្រះអងគចនទ លោយម្លនអកែរចារកឹល ើផ្ទ ងំងមជាេស្តុតាង
ប្សាប់។ មយ៉ែងលទៀត្ប្រអងគចនទលៅខ្ត្បនតអនុវត្តឆ្លា ប់ជាសាច់លរឿងខ្បបលទវកថា ខ្ែ ែូចគ្នន
លៅនឹងផ្ទ ងំចម្លា ក់លសែងៗលទៀត្ននរួត្ទី៣ឆ្លា ក់ជាខ្សែលរឿងលទវកថាខ្ែរ។ ល ើស្រីលនះសាន នែ
ឆ្លា ក់កនុងរាជយប្រះអងគចនទល ើផ្ទ ងំចម្លា ក់ខាងល ើ គឺរុំសូ្វរិនប្បស្ប់ែូចចម្លា ក់លៅកនុងរាជយ

 
៥ Vittorio Roveda 2003 p.55.  
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