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ប្ពះវរិរារាជ 

រប្ោយប្ពះរោង ឬប្ពះបាទ្យ្រមដចកុខ្ម៉រាជ បានចូលទី្យវងគត្ ប្ពះវរិរារាជ បុប្ត្ចបងប្ត្ូវបានរ ើងរសាយរាជ្មបត្ដិបនដរៅថ្ងៃទី្យ
១៣រកើត្ ខ្មផលគុន ឆ្ន ំរោ ព.្ ៣៥៣ ប្ត្ូវជ្ជឆ្ន ំ ១៩១ មុន គ.្។ ប្ពះអងគជ្ជប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែរទី្យពីរ បរា ប់ពីប្ពះរោង។ 

ោលររះប្ពះវរិរារាជ បានប្ពះជនែ៣៨វ្ា។ អនក ន ងរទ្យ្ កូនស្្ីរប្់មហាអា ត្យប្ត្ូវបានប្ពះអងគខ្ត្ងតំងជ្ជប្ពះអគគ
មរេ្ី រដាយ នប្ពះរម មររា រទ្យវរីសាភាលកខណាមហាកសប្តី្។ កនុងឆ្ន ំខាល ព.្ ៣៧០ ប្ពះរងប្ប្ូត្បានប្ពះរាជ
បុប្ត្មួយប្ពះអងគប្ពះរម ប្ពះឧទ័្យយ។ រសាយរាជ្មបត្ដិបាន៥០ឆ្ន ំ ប្ពះវរិរារាជ ក៏បានចូលទិ្យវងគត្រៅឆ្ន ំខាលកនុងប្ពះជនែ 
៩១វ្ា។ 

ប្ពះឧទ័្យយ 



ថ្ងៃជ្ជរពលាលអ ប្ត្ូវនិងថ្ងៃ៣រកើត្ ខ្មខ្ចប្ត្ ឆ្ន ំរោះ ព.្ ៤០៥ ប្ត្ូវជ្ជឆ្ន ំ១៣៧ មុនគ.្ ប្ពះឧទ័្យយ បានទ្យទួ្យលប្ពះរាជភិរ្ក
រសាយរាជ្មបត្ដិប្បរទ្យ្ខ្មែរកនុងោនៈជ្ជប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែរទី្យ៣ បនដពីបិត ប្ពះវរិរារាជ។  កនុងព.្៤៣៥ ឆ្ន ំមខ្ម ជ្ជមួយនិង
អនក ន ងរក្រ ប្ពះអងគបានបុប្ត្មួយប្ពះអងគប្ពះរមប្ពះ្ុវណ្ណបទុ្យម។ ជ្ជមួយនឹងអនក ន ងទារ ប្ពះអងគបានបុប្តី្មួយប្ពះអងគ
រទ្យៀត្ ប្ពះរម្ុវណ្ណ លា។ រសាយរាជបាន ៦០ឆ្ន ំ ប្ពះឧទ័្យយរាជ្ជ ក៏ចូលទី្យវងគត្រៅ រៅឆ្ន ំខាល កនុងប្ពះជនែ ៩៧វ្ា។ 

ប្ពះ្ុវណ្ណបទុ្យម 

ថ្ងៃនកខត្ដរកិ ប្ត្ូវជ្ជថ្ងៃ ១០រកើត្ ខ្មបុ្ស ឆ្ន ំខាលព.្ ៤៦៦ ប្ត្ូវជ្ជឆ្ន ំ៧៨ មុនគ.្ ប្ពះ្ុវណ្ណបទុ្យម ប្ត្ូវអភិរ្ករ ើង
រសាយរាជ្មបត្ដិបនដអំពីបិតប្ពះបាទ្យឧទ័្យយ។ ប្ពះអងគជ្ជប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែរទី្យ៤។ ោលររះ ប្ពះបរមរាជវងំ្ថិត្រៅមហា
នគរធំដខ្ដល។ 

ប្ពឹត្ដិោរណ៍្្ំខាន់រៅកនុងរាជប្ពះអងគ គឺ វបិត្ដិខ្ដលបងកបរងកើត្រដាយបអូនស្្ីប្ពះអងគ ប្ពះអងគ ា ្់កសប្តី្្ុវណ្ណ លា។ ថ្ងៃមួយ
ប្ពះអងគ ា ្់្ុវណ្ណ លា ខ្ដលរទ្យើបខ្ត្បានអាយុ១៥ ឆ្ន ំ បាន្ំុប្ពះមហាកសប្ត្រៅរដើររលងកំសានដតមរឆនរ្មុប្ទ្យ។ដំរណ្ើ រ
កំសានដតមទូ្យកបានរៅដល់បឹងណ្ងរសាន  រៅទី្យររះ ា ្់កសប្តី្្ុវណ្ណ លា បានរអាយអ្់ពលរ្របរវិរឈប់្ំរាក 
របាះជំរតំំងពរា ជ័យ។ ប្ាររះ បុរ្ ន ក់ខ្ដលរក្ីុដាក់ធន្់ចាប់ប្តី្ រដាយបានដឹងោ បអូនស្្ីរ្ដចមកដល់ស្្ុកភូមិសាថ ន
រប្់មាួន បានរំគនីាន អនកស្្ុកភូមិ ចូលមកាល់យកដង្វា យ្ួយសារអាករមកោា យតមទំ្យរនៀម។ បុរ្ររះជ្ជកូនប្បុ្
 ន ក់ ខ្ដលរទ្យើបខ្ត្បានអាយុ ១៦ឆ្ន ំ។ 

ប្ាន់ខ្ត្បានយល់រ ើញរបូរាងោ៉ងស្្្់សាអ ត្រឆើត្ឆ្យ្ង្វា រប្់កំរលាះររះភាា ម  ា ្់កសប្តី្្ុវណ្ណ លា ក៏រកើត្ ន
ចិត្ដររំភើបកំររ ើកររំជើបរជួំលញាប់ញ័រកនុងដួងចិត្ដដួងអារមែណ៍្ចាប់ចិត្ដប្បតិ្ព័ទ្យធរ្នហា ចង់បានមករធាើជ្ជគូាប់រកៀករកើយអិត្
បងអង់ោរ។ រដើមបីរអាយបានឆ្ប់ប្បញាប់ទាន់ចិត្ដ ប្ពះរងបានរ្នើរៅបុរ្ជ្ជឳពុកោ និងយកកូនប្បុ្ាត់្រៅោា យរអាយ
រធាើោរបំររ ើប្ពះមហាកសប្ត្។ ដូរចនះកូនាត់្មុមជ្ជបានបុណ្យ្កដិកិត្ដិយ្និងរគជ្ជមិនខានប្ពលប់រទារទ្យន់រាប្តី្ឈានរជើង
ចូលមកដល់ោលណា ប្ពះរងក៏រប្បើស្្ី្នំមីនំុមីរង រៅរោះរៅអនកកំរលាះស្្្់សាអ ត្ររះមករមួរក័សរមប្តី្ រដាយមហា
ខ្្ន្ុមជ្ជមួយាន រៅ។ 

រប្រះខ្ត្្ុភមងគល រប្រះខ្ត្រ្ចកដី្ុម រប្រះខ្ត្ោមតំ្ររក រភាើងត្ណាា  ប្ពះរង្ុវណ្ណ លា រភាចអ្់ឋានៈមាួនជ្ជបអូនរ្ដច
ខ្ផនដី។ ប្ពះរងក៏ខ្លង នចិត្ដចង់វលិប្ត្លប់រៅប្ពះនគរវញិខ្ដរ។ ប្ពះរងក៏ខ្បកគំនិត្របាកបរឆោ ត្រប្បើអ្់រមឺុនមុមម
ន្ត្នដីពលរ្រ រអាយសាង្ង់តំ្ណាក់មួយ្ំរាប់ប្ពះរង។ អ្់រយៈរពលយូរថ្ងៃខ្មកនាងមក រដាយយល់រ ើញោ ប្ពះរង
មិនអាចបិទ្យបំាងលាក់ររឿងរ្នេ៍អាងិកំបំាងរនះត្រៅរទ្យៀត្បាន ប្ពះរង្ុវណ្ណ លាក៏រោះប្បជំុប្គប់អ្់រមឺុនមុមមន្ត្នដី 
ខ្ដលបានដខ្ងាប្ពះរង រដើមបីររៀបរាប់អ្់បឆា តមដំរណ្ើ ររដើមទ្យង។ 

កនុងប្ាជ្ជមួយាន ររះខ្ដរ  ា ្់កសប្តី្្ុវណ្ណ លា បានប្បទានង្វរ រ្ដចប្បរទ្យ្រាជ ដល់គូកំណាន់រប្់មាួន។ រដាយភ័យ
ខាា ចប្ពះ្ុវណ្ណបទុ្យមជ្ជបងមឹង្ំបារ ចាប់រទា្អូ្ដំរណ្ើ ររលើកទ័្យពមកចាប់ចង ប្ពះរងក៏ចាត់្រអាយរគរកណ្ឌ ពល
ទាហានរ្រ ររៀបចំរធាើបរា យចំាោរររោ៉ងលអិត្លអន់។ រៅចំររះមុមប្ពឹត្ដិោរណ៍្រនះ រមឺុនមុមមន្ត្នដីទំាងអ្់បានពនយល់ 
អងារ្ំុប្ពះរងកំុរអាយប្បប្ពឹត្ដរធាើ ដូរចនះ។ ខ្ត្ប្ពះរងនិងគូរ្នហាមិនបានសាដ ប់រៅតមរកយទូ្យរែ នខ្នរំទំាងររះរទ្យ។ 

រដាយសាររេតុ្ោរណ៍្បានវវិត្ដរៅដូរចនះ រមឺុនទំាងររះបានរំាន តក់ខ្ត្ងរធាើចុត្ហាែ យរផញើរៅោា យប្ពះរាជ្ជ អធិបាយេូរ
ខ្េរៅតមរេតុ្ោរណ៍្ ខ្ដលរកើត្ នជ្ជក់ខ្្ដង។ ប្ាន់ខ្ត្បានទ្យទួ្យលដំនឹង ប្ពះមហាកសប្ត្ប្ទ្យង់មឹងខាញ ល់ខាា ំងណា្់ ប្ពះ
អងគបឆា រអាយរមឺុន និងរមទ័្យពររៀបចំពលរ្រ រលើកទ័្យពរចញរៅចាប់បអូនស្្ី និង ្ហាយយកមកោត់្រទា្ដាក់
ទ្យណ្ឌ កមែរៅតមចាប់ប្បថ្ពណី្។ 

 ា ្់កសប្តី្្ុវណ្ណ លា បានលឺ្ូរដំនឹងដូរចាន ះ នោរត្ក់្ាុត្ភ័យកត្ា ។ ប្ពះរងបានពិរប្ាះគិត្គូរោ គួរណា្់ប្ត្ូវខ្ត្
រំាន រៅ្ំុរទា្មហាកសប្ត្ជ្ជបងរទ្យើបបាន្មលអប្បរ ើ្រជ្ជង។ គិត្ដូរចនះរេើយ ប្ពះរង្ុវណ្ណ លា និង្ងារ ក៏រធាើ



ចុត្ហាែ យមួយចាប់រដាយ នទំាង្ួយសារអាករផង រៅោា យប្ពះមហាកសប្ត្។ ប្ពះ្ុវណ្ណបទុ្យមទ្យន់ចិត្ដទ្យន់រងាើម នឹកគិត្
អាណិ្ត្អា្ូរដល់បអូន ក៏រប្បា្ប្បណី្រលើកខ្លងរទា្រៅ។ ប្ពះអងគប្ទ្យង់រឈាងយល់ោ រនះជ្ជកមែរពៀររវរាពីរប្ពងរយ 
រេើយមា៉ងរទ្យៀត្ អនកទំាងពីរជ្ជគូនិងាន ពីអតី្ត្ ប្ពះអងគបានខ្ត្ងតំងរ្ដចប្បរទ្យ្រាជជ្ជរ្ដចប្ោញ់រៅ ស្្ុកណ្ងរសាន  
កនុងមួយឆ្ន ំមដងរ្ដចប្បរទ្យ្រាជប្ត្ូវរំ្ួយសារអាករមកោា យប្ពះមហាកសប្ត្។ 

ប្ពះបាទ្យ្ុវណ្ណបទុ្យម រសាយរាជ្មបត្ដិបាន ៥៨ឆ្ន ំ ប្ពះអងគាែ នប្ពះរាជបុប្ត្្ំរាប់រសាយរាជ្មបត្ដិបនដពីអងគរទ្យ។ ប្ពះអងគ
បានចូលទិ្យវងគត្ រៅឆ្ន ំកុរ កនុងប្ពះជនែ៨៩វ្ា រដាយជំងឺចា្់ជរា។ 

រ្ដចប្បរទ្យ្រាជ 

រប្ោយខ្ដលប្ពះ្ុវណ្ណបទុ្យមចូលទី្យវងគត្ រមឺុនមុមមន្ត្នដីទំាងឡាយបានរំាន រៅ្ំុោងរ្ដចប្បរទ្យ្រាជ ខ្ដលប្ត្ូវជ្ជបអូនថ្ងា 
រអាយរ ើងរសាយរាជ្មបត្ដិនគរកមពុជ្ជជ្ជបនដ។ ពិធីអភិរ្កប្ត្ូវបានររៀបចំប្បារពារធាើរ ើងរៅថ្ងៃ១០រកើត្ខ្មផលគុន ឆ្ន ំកុរ ព
.្ ៥២៣ ប្ត្ូវជ្ជឆ្ន ំ ២១មុន គ.្។ ប្ពះអងគបានទ្យទួ្យលប្ពះរមប្ពះបាទ្យ្រមដចប្បរទ្យ្រាជ្ជធិរាជ។ ប្ពះអងគបានមកគង់រៅ
ប្ពះរាជធានីមហានគរធំដខ្ដល។ 

រ្ដចប្បរទ្យ្រាជ និង  ា ្់កសប្តី្្ុវណ្ណ លា ាែ នបុប្តបុប្តី្្ំរាប់បនដប្ពះរាជវងានុវងសរ ើយ។ ប្ពះអងគរសាយរាជ្មបត្ដិ
បាន ២១ឆ្ន ំ។ ប្ពះអងគបានចូលទិ្យវងគត្រៅឆ្ន ំវកកនុងប្ពះជន៩២វ្ា។ 

ដូរចនះ របើតមពងាវតរ្រមដចវងំជួន ប្ពះរាជវងសកសប្ត្ខ្មែរ ខ្ដលជ្ជប់ឈាមជ័រប្ពះរោងរងរគ ឬ ្រមដចកុខ្ម៉រាជប្ត្ូវចប់ 
ដាច់ពូជ រៅកនុងប្ាោល្ម័យរនះ។ 

កំណ្ត់្្ំាល់ 

កនុងខ្ផនករនះ រយើងអាចកត់្្ំាល់បានោ រ្ដចប្បរទ្យ្រាជ ខ្ដលជ្ជរាស្ដ្ដរសាះ រេើយខ្ដលាែ នជ្ជប់ឈាមជ័ររ្ដចអាីទំាង
អ្់ បានរ ើងរសាយរាជ្មបត្ដិនគរកមពុជ្ជ រដាយសារមរេ្ីជ្ជកូនរ្ដច។ ប្ត្ង់រនះ នន័យោ រៅកនុងទំ្យរនៀមទំ្យលាប់
ប្បថ្ពណី្ខ្មែរជំរន់រដើម បុរ្អាចរឈាងយកតមប្ត្កូលខាងប្បពនធ មករប្បើោរយកបុណ្យ្កដិ យកអំណាច ឬ រាជបលា័ងគ 
រ ើងរធាើជ្ជរ្ដចបាន។ ដូរចនះរេើយរដាយសារ ា ្់កសប្តី្្ុវណ្ណ លា ខ្ដលប្ត្ូវជ្ជកូនរប្់មហាកសប្ត្ផង ជ្ជបអូនបរងកើត្ប្ពះ
មហាកសប្ត្ផង រ្ដចប្បរទ្យ្រាជខ្ដលជ្ជរាស្ដ្ដ និងជ្ជកូនអនករនសាទ្យប្តី្រសាះ បាន ន្ិទ្យធិរ ើងប្គងរាជ្មបត្ដិប្បរទ្យ្កមពុ
ជ្ជ។ ទំ្យរនៀមទំ្យលាប់រ ើង្នងរាជយ ឬោដ ប់អំណាចរដាយវធីិររបៀបរនះរយើងរ ើញ នជ្ជេូរខ្េត្រៅរទ្យៀត្កនុងប្បវត្ដិសាស្ដ្ដ
ខ្មែរ។ 

 


