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      ប្ពះរកតុ្ លា ខ្ដល នបរមរម អរដឋពលពាសា រោយ នការរប្បា្ប្បណី្ប្បទានអំពីប្ពះ
ឥន្ត្រា ធិោជ បាន នប្ពះជនែយូរអខ្ងែង ខ្វង រហូត្ដល់៤០៥វ្ា ប្ពះអងគបានប្គប់ប្គងរសាយោជយ្
មបត្ដិប្បរទ្យ្កមពុជ្ជ ៣៩០ឆ្ន ំ។ រោយ នអាយុខ្វងរពក ប្ពះរកតុ្ លា ន មរហ្ីនិង ស្្ី្នំរប្ចើន
ជំរន់ខ្ដរ។ រប្កាយខ្ដលប្ពះអងគបានចូលទី្យវងគត្ គ្មែ នប្ពះោជបុប្ត្អងគណាបាន្នងោជយបនដអំពីប្ពះ
អងគរ ើយ។ 

ប្ពះោជវងសងបនដពីប្ពះរកតុ្ លា 
 

  រៅទី្យបំផុត្ គឺរៅរប្់ប្ពះអងគ ប្ពះរមមហ័្សរងសី ប្ពះជនែ៣៤វ្ា 
ខ្ដលរ ើងរសាយោជយបនដពីប្ពះអងគ។ ប្ពះអងគបានកាា យជ្ជមហាកសប្ត្ទី្យ៨ 
រនះរបើរយើង្ំអាងរៅរលើពងាវតាររប្់្រមដចវងំជួន ចំរពាះពងាវតា
រវត្ដរកាកកាកវញិ គឺប្ពះបទុ្យមវងសខ្ដលបានរសាយោជយបនដពីប្ពះរកតុ្
 លា។ ប្ពះបទុ្យមវងស ប្ត្វូជ្ជកែួយរប្់ឥ្ីភ័កដិធមែរទិ្យធិ ប្គូបាធាយរប្់
ប្ពះរកតុ្ លា(១)។ មុននឹងបាន រ ើងរសាយោជយ ប្ពះអងគបានររៀបការ
ជ្ជមួយនឹងកែួយស្្ីប្ពះមហាកសប្ត្ ខ្ត្របើតាមពងាវតាររប្់គណ្កមែការ 
្រមដចប្ពះ្ងឃោជរទ្យៀង គឺប្ពះអងគធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជ ខ្ដលបានរ ើង
រសាយោជយ បរា ប់ពីប្ពះរកតុ្ លា។ ប្គ្មររះប្ពះអងគបានប្ពះជន១៦
វ្ា ប្ពះអងគរសាយោជយបាន ២៤ឆ្ន ំ។ ក៏បុ៉ខ្នាពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិបាន

បញ្ចច ក់ថា ប្ពះអងគធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជ ជ្ជបុប្ត្រប្់ប្ពះអងគខ្កវ ប្ពះអងគក៏ប្ត្ូវជ្ជសាែ មីប្ពះរងបទុ្យម
 លា បុប្តី្ប្ពះរកតុ្ លាខ្ដរ។ ប្ពះធនញ្ជ ័យបានមកបំររ ើប្ពះមហាកសប្ត្ កនុងឋានៈជ្ជអនកប្ត្តួ្ប្តា
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ប្គប់ប្គងកងទ័្យព។ រោយសារកូនទំាងបុ៉រែ នរប្់ប្ពះរកតុ្ លា គ្មែ នវត្ដ នរៅកនុងប្ពះនគរ រោយ
ប្ត្ូវបានខ្ត្ងតំាងរអាយរៅប្គប់ប្គងប្បរទ្យ្ជិត្ឆ្ង យ រហើយនិង រោយសារសាែ មីភរោិទំាងពីរអងគ
 នរមឺុនោជការ រមទ័្យពជ្ជរប្ចើនគំ្មប្ទ្យ ស្្លាញ់រគ្មរពរកាត្ខ្លា ច រទ្យើបបានជ្ជរមឺុនមុមមន្ត្នាីតូ្ចធំ
ទំាងអ្់ រំគ្មន មូលមតិ្្ំុអរញ្ជ ើញប្ពះធនញ្ជ ័យរអាយរ ើងរសាយោជយ្មបត្ដិ។ រដើមបរីអាយ្ម
ស្្បរៅតាមកាលៈរទ្យ្ៈ និងរៅតាមឋានៈប្ពះអងគ ជ្ជអនកការពារខ្ងរកាប្ពះោជបលា័ងគ រទ្យើបបានជ្ជ
ប្ពះ អងគោក់ប្ពះបរមរមថា ប្ពះបាទ្យធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជ។ 

   ពងាវតារវ្រមដចវងំជួនបានកត់្ប្តាថា ប្ពះអងគ្ហ័្សោងំសី បានតំាងប្ពះោជធានីរៅឯមហា
នគរធំដខ្ដល។ ប្ពះអងគរសាយោជយបាន៤៦ ឆ្ន ំ រហើយចូលទិ្យវងគត្រៅឆ្ន ំរថាះកនុងប្ពះជនែ៨០វ្ា។ 
ប្ពះអងគធាា ប់បានខ្ចករករ ដិ៍ដល់ប្ពះោជវងសខ្ដលជ្ជរ្ដចរៅស្្ុករ្ៀម នូវដងប្ពះម័ន ោជយ និងដល់
ប្ពះោជវងសរ្ដចរៅប្បរទ្យ្លាវនូវរស្សាមោវររះ។ ជ្ជមួយនឹងប្ពះរងច័នាបុបាផ  ប្ពះអងគបាន ន
បុប្ត្មួយប្ពះអងគប្ពះរម ប្ពះជ័យវងស ខ្ដលប្ប្ូប្ត្រៅកនុងឆ្ន ំរថាះ។ 

     ប្ពះជ័យវងស ខ្ដល នប្ពះជនែ២៥វ្ា បានទ្យទួ្យលអភិរ្ករ ើងរសាយោជយ្មបត្ដិប្បរទ្យ្កមពុ
ជ្ជរៅថ្ងងទី្យ១១រកើត្ ខ្មអាសាធ ឆ្ន ំរថាះ ព.្១០៥៥ ប្ត្វូជ្ជ គ.្៥១១ ប្ពះអងគជ្ជមហាកសប្ត្ទី្យ៩ ប្ពះ
អងគ នបរមរមប្ពះបាទ្យជ័យវទុ្យធីវងស ប្ពះោជធានី្ថិត្រៅប្ពះមហានគរជ្ជនិចច។ កនុងឆ្ន ំរកា ប្ពះអគគ
មរហ្ីបទុ្យមរក្រ បានប្ប្ូប្ត្ប្ពះោជបុប្ត្មួយប្ពះអងគប្ពះរម បទុ្យមកុ រ ប្ពះោជ្ជបានោក់
រ ែ្ ះដូរចនះ គឺចង់រអាយ ដូចរៅនិងរ ែ្ ះ ដ យ ប្ពះបាទ្យជ័យវទុ្យធីវងសរសាយោជយប្បរទ្យ្កមពុជ្ជបាន
៥០ឆ្ន ំ ប្ពះអងគចូលទី្យវងគត្ រៅឆ្ន ំរោង កនុងប្ពះជនែ ៧៤វ្ា។ 

ោជយប្ពះបាទ្យបទុ្យមវរវងស 
     ថ្ងង៥រោច ខ្មពិសាម ឆ្ន ំរោង ព.្.១១០៤ ប្ត្ូវជ្ជ គ.្.៥៦០ ប្ពះបទុ្យមកុ របានទ្យទួ្យលអភិរ្ក
រ ើងរសាយោជយ្មបត្ដិបនដអំពីប្ពះបិតា ប្ពះបាទ្យជ័យវទុ្យធីវងស រោយ នប្ពបរមរមប្ពះបាទ្យ្រមដច
ប្ពះបទុ្យមវរវងសោជ្ជធិោជ ប្ពះអងគជ្ជមហាកសប្ត្ទី្យ១០។ ប្ពះមហានគរ្ថិត្រៅជ្ជ ប្ពះោជធានីដខ្ដល។ 

     ថ្ងងមួយ ប្ពះបាទ្យបទុ្យមវរវងសបានរំអ្់ពលររហ៍រ្រមុមមន្ត្នដីតូ្ចធំ ោងរៅប្បពាត្ថ្ប្ពកំសានដ 
រៅតាមដងទ្យរនាកនុងតំ្បន់បាសាន ខ្ដល ្ថិត្រៅកនុងតំ្បន់ស្្ី្នធរ្ពែថ្ងង ប្ត្ង់ចររា ះទ្យរនារមកុង និង
ទ្យរនាតូ្ច។ ទី្យររះ នរទ្យ្ភាព និង ដីមាច់្កបុះលអណា្់។ មណ្ៈររះប្ពះ អងគបានជួបប្បទ្យះ
រ ើញរងរគមួយអងគ ខ្ដលតំ្ខ្ណ្ងមាួនជ្ជររោ៉ីងលអឥត្រខ្លច ះស្្្់ប្បិមប្បិយ  ន្មជ្សរសាភ័
ណ្ភាព រលើ្ផុត្ អ្់ស្្ីទំាងពួង រង នសាច់្ំបុរពណ៌្្សាអ ត្។ រងរគបានរធែើដំរណ្ើ ររចញ
ពីសាថ នភុជងគរគ មកកំសានដរលងប្ត្ង់រឆនរមាច់រះខ្ដរ ប្គ្មន់ខ្ត្បានយល់រ ើញរងរគភាា ម 
ប្ពះបាទ្យបទុ្យមវរវងសពំុអាចទ្យប់ចិត្ដ មិនប្បតិ្ព័ទ្យធរ្នហាប្ពះរងបានរ ើយ ប្ពះអងគក៏្ាុះោងចូលរៅ 
្ំុរ្ចកដីរ្នហា រហើយ្ួរ្ដីដណ្ដឹ ងររៀបចំអភិរ្កប្ពះរងជ្ជអគគមរហ្ី។ រងរគក៏យល់ប្ពម 
្ុមចិត្ដ្ ុមកាយ លុះរៅរោយ រ្ចកដីរ្នហាលួងរលាមរប្់ប្ពះមហាកសប្ត្។ បរា ប់មក ប្ពះអងគក៏



រំរមឺុនមន្ត្នដីបរវិរពលរ្រ វលិប្ត្លប់ចូលប្ពះមហានគរវញិ ប្ពះអងគបានប្បទានឋានៈជ្ជប្ពះអគគម
រហ្ីធំមព្់រលើ្អ្់ស្្ី្នំទំាងពួង។ រងរគបានទ្យទួ្យលប្ពះរមថា ប្ពះរទ្យវត្ដិរ្ររីត្ន៍កញ្ចា  
មហាកសប្តី្ មិនខ្ត្បុ៉រណាណ ះ ប្ពះបទុ្យមវរវងសបានរចញបញ្ចជ រអាយោជការមុមមន្ត្នដី និង ប្បជ្ជនុោស្ដ្ដទំាង
អ្់កនុងប្ពះោជអាណាចប្ក ោក់ រ ែ្ ះ និងរៅកខ្នាងខ្ដលប្ពះអងគបានជួបរ្នហារងរគថា ស្្ី
្ឈរ រ ែ្ ះកខ្នាងរនះបានកាា យបនដិចមដងៗរៅជ្ជ ស្្ី្នធរ រហូត្មក ដល់្ពែថ្ងង កនុងកាយវកិារ
រនះ ប្ពះបទុ្យមវរវងសចង់រលើកទុ្យកអនុ្ាវរយ៍ីរ្នហាប្ពះអងគចំរពាះរងរគរអាយ្ថិត្រៅជ្ជអមត្ៈជ្ជ
និចច។ 

     យូរថ្ងងខ្មកនាងមក ប្ពះរងរគក៏ប្ទ្យង់គភ៌ គប្មប់ប្គប់១០ខ្ម, ប្ពះរងប្ប្ូត្បានពងមួយ។ រោយ
ភ័យខ្លា ច នការអា ្់មុមអាប់កិត្ដិ យ្ និង ខ្លា ច នចលាចលកនុងប្ពះនគរប្ពះមហាកសប្ត្ និង 
ប្ពះអគគមរហ្ីក៏្ំររចិត្ដយកពងររះរៅកប់រចាលកនុងរឆនរមាច់ រតំ្បន់ គិរនិដបូរគឺស្្ុកបរបូិណ៌្ កនុង
រមត្ដរពាធិសាត់្្ពែថ្ងង។ 

     រ្ម័យកាលររះរៅកនុងស្្ុកខ្មែរ  នរ្ៀម ន ក់រ ែ្ ះគង់ រោយគ្មត់្ នពុកចង្កា ស្្មូវ 
អនកផងទំាងពួងរំគ្មន ោក់រ ែ្ ះរអាយ គ្មត់្ថាគង់ស្្មូវ(២) គ្មត់្ជ្ជរមប្កុមពួកកំខ្ណ្នរ្ៀម ខ្ដល
ររៀងោល់ឆ្ន ំ ប្ត្ូវខ្ត្ដឹករំ្ួយសារអាករតាមររទ្យះ  នទឹ្យក និង ប្តី្កនធរហាល មកថាែ យរ្ដចខ្មែរ។ ថ្ងង
មួយ បំរពញភារៈកិចចខ្ផនកកំខ្ណ្នរចួរហើយ គង់ស្្មូវររៀបចំអីខ្វអីវ៉ន់ប្គប់ខ្បបោ៉ង្ពែសាររពើរ ផាុក
ោក់កនុងររទ្យះ ្ំោប់យករៅលក់ដូរឯស្្កុភូមិវញិ កបួនររទ្យះរ្ៀមគង់ស្្មូវ បានរធែើដំរណ្ើ រឆាងកាត់្
តាមតំ្បន់បរបូិណ៌្ រៅតាមផាូវកខ្នាងមួយខ្ដល ន ដីទួ្យលមព្់មុ្អំពីធមែតា បានរធែើរអាយគ្មត់្ ន
ការមនាិល្ងស័យចាប់អារមែណ៍្ោ៉ងខ្លា ំង។ គ្មត់្ក៏ចុះពីររទ្យះ្ាុះរៅជីកដីទួ្យលររះ។ ជីកបាន មួយ
្នាុះគ្មត់្្រងាត្ប្ករលករមើលរៅ រ ើញចា្់ជ្ជពងមួយដ៏ធំអសាច រយមុ្ខ្បាកពីធមែតា គង់ស្្មូវមំ
រលើកបីពងររះរោយងែមៗ រហើយ រលើកោក់ររទ្យះដឹកជញ្ជូ នយករៅស្្ុកភូមិជ្ជមួយ គ្មត់្ខ្ងរកា
ទុ្យកោក់ពងររះរោយប្បងុប្បយ័ត្នជ្ជទី្យបំផុត្(៣)។ 

     ប្គប់កាលប្គប់រវលាកាលណា ពងររះញា្់រចញជ្ជទារកប្បុ្មួយ  នរូបោងស្្្់លអសាអ ត្្
កដិ្ម ខ្ដលគង់ស្្មូវោក់រ ែ្ ះ រអាយថារយរង។ គ្មត់្ស្្លាញ់ថាន ក់ងនមបីបាច់ខ្ងរកាចិញ្ច ឹម
ទំ្យនុកបំរងុទារកររះដូចជ្ជកូនបរងាើត្ និងខ្ងាងអំពីប្ពះបាទ្យបទុ្យមវរវងស និងប្ពះ អគគមរហ្ីរគវញិ 
ខ្ដលគង់រៅប្ពះមហានគរប្ពះអងគបានប្ពះោជបុប្ត្មួយអងគរទ្យៀត្ប្ពះរមប្ពះបទុ្យម្ូរយវងស(៤) គឺរៅ
កនុងឆ្ន ំខ្លល ព.្.១១៥០ ប្ត្វូជ្ជ គ.្.៦០៦។ ប្ពះបទុ្យមវរវងស រសាយោជយបាន ៦២ឆ្ន ំ រហើយបាន
ចូលទី្យវងគត្រៅឆ្ន ំមាញ់ កនុងប្ពះជន៨១ វ្ា រោយ ជមងឺចា្់ជោពាធិ។ 

ប្ពះបាទ្យបទុ្យម្ូរយវងស 
     កាលររះ ប្ពះបទុ្យម្ូរយវងសរទ្យើបខ្ត្បានប្ពះជនែ១៦វ្ា។ ប្ពះអងគប្ត្ូវរ ើងប្គប់ប្គងោជយ្មបត្ដិ
បនដពីប្ពះបិតា រៅថ្ងង១០រកើត្ ខ្មផលគុន ឆ្ន ំមាញ់ ព.្.១១៦៥, ប្ត្ូវជ្ជគ.្.៦២១ រប្កាយខ្ដល ន



ពិធីអភិរ្កោ៉ងអធឹកអធម។ ប្ពះអងគជ្ជប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែរទី្យ១១។ ប្ពះអងគ ន រទិ្យធីអនុភាព រត្ជៈ
បារមី កំលំាងកំខ្ហងខ្លា ំងពូខ្កអសាច រយ។ មិនខ្ត្បុ៉រណាណ ះប្ពះអងគ នប្ពះរនប្ត្ទិ្យពែរទ្យៀត្ផង។ គឺអាច
រមើលរ ើញដឹងលឺយល់ អ្់ប្គប់កិចចការ ប្គប់ប្ពឹត្ដិការណ៍្ខ្ដលរកើត្ នរ ើងរៅប្គប់ប្ជងុរប្ជ្ជយ
ប្គប់ទិ្យ្ទី្យ កនុងនគរក៏ដូចជ្ជរប្ៅនគរ។ 

     ចំខ្ណ្កឯរយរោងវញិក៏បានរពញវយ័ខ្ដរ រប្កាយខ្ដលគង់ស្្មូវបានចូលមរណ្ៈកាលរៅ រយ
រោងបានរ ើងឋានៈ ជំនួ្ឳពុក ជ្ជរម ប្កុមកងកំខ្ណ្នដឹកជញ្ជូ នទឹ្យក និង ប្តី្កនធរ យកមកថាែ យប្ពះ
មហាកសប្ត្ខ្មែរ។ ថ្ងងមួយ ដល់រពលរវលាខ្ដលប្ត្ូវខ្ត្រំពលកំខ្ណ្នរៅដងទឹ្យក យករៅថាែ យរ្ដចខ្មែរ 
រយរោងបានបញ្ចជ រអាយប្កមុកំខ្ណ្នទំាងររះ ត្ាញករញ្ជ ើរអាយញឹកលអិត្ជ្ជទី្យបំផុត្ រហើយរអាយ
រំគ្មន ដងទឹ្យក យករៅចាក់ោក់កនុងករញ្ជ ើទំាងររះ ករញ្ជ ើររះ នរ ែ្ ះជ្ជប់មកថា ជ្ជលខ្ភនកប្គចួ។ 
បរា ប់មក រយរោងនិោយបង្កគ ប់រៅកាន់ជ្ជល ទំាងររះរអាយរធែើដូចរមដចកំុរអាយទឹ្យករលចរចញ
រសាះ។ ទិ្យពែដូច ត់្ខ្មន ទឹ្យកឥត្ នប្ជ្ជបរលចបនដិចរ ើយ។ ទឹ្យកទំាងបុ៉រែ នប្ត្ូវបានរយ រោងដឹក
ជញ្ជូ ន យករៅថាែ យប្ពះបទុ្យម្ូរយវងសរៅឯប្ពះមហានគរ។ 

     ពញារោង កាលអាយុ ១១ឆ្ន ំ របើតាមពងាវតារ រប្់ប្ពះអងគ ច ្់នុពែរត្ន៍កូនប្ពះបាទ្យអងគឌួង រ
ឱកា្អំុទូ្យករលងកំសានដរៅជិត្ផាះ ធាា ប់ ប្ត្ូវបានខ្មសទឹ្យកហូរោ៉ងខ្លា ំង ទាញរំទូ្យករកអំុបន្ត្ញ្ចជ ្ទឹ្យក
រ ើងប្ត្លប់មកផាះវញិមិនរចួ។ ប្គ្មររះរោយអ្់កំលំាងកំខ្ហង ពញារោងក៏ ខ្ស្្កបញ្ចជ រអាយទឹ្យក
ហូរបន្ត្ញ្ចជ ្ប្ត្លប់រ ើងរលើវញិ រដើមបីរំទូ្យកមាួនយករៅោក់រអាយដល់ផាះ។ ររំពចររះ ទឹ្យកក៏ហូរប
ន្ត្ញ្ចជ ្រ ើងរៅ រលើវញិខ្មន រហើយរំទូ្យកពញារោងរៅដល់ផាះដូចរ្ចកដីប្បាថាន  យ្់រ ើញភាពអចឆ
រយិៈអសាច រយដូរចនះ ពញារោងដឹងចា្់ថាមាួន នរទិ្យធិ អានុភាព នបុណ្យបារមី ន ត់្ទិ្យពែ ពីថ្ងងររះ
មក ពញារោងមំចិញ្ច ឹមលាក់អាងិកំបំាងរនះជ្ជររៀងរហូត្។ 

     ចំខ្ណ្កប្ពះបាទ្យបទុ្យម្ូរយវងស រោយសារ នប្ពះរនប្ត្ទិ្យពែ ប្ពះអងគបានដឹងបានយល់នូវអ្់ប្ពឹត្ដិ
ការណ៍្ ប្ពះអងគបានដឹងថា អនក នបុណ្យ  ត់្ទិ្យពែបានរកើត្រ ើងរហើយ ប្ពះអងគនឹកគិត្រ ើញថា មិន
ង្កយនឹងចាប់ពញារោងរនះរ ើយ។ ប្ពះអងគរកាះប្បជំុអ្់រមឺុនមុមមន្ត្នដី រដើមបី រោះស្សាយបញ្ចា ដ៏ធំ
រនះ។ ប្ពះអងគយល់រ ើញថា ត្រៅអរគត្ ប្បរទ្យ្រ្ៀមនឹង នរ្ដចមួយអងគ ខ្ដលរគពំុអាចកំរទ្យច
បានរ ើយ។ ដូរចនះរគប្ត្វូខ្ត្ចាត់្ទុ្យកស្្ុករ្ៀមរោយខ្លក រោយមិនចំារំ្ួយសារអាករមកថាែ យ
រ្ដចស្្កុខ្មែរដូច្ពែដងររះរទ្យៀត្រទ្យ។ 

     របើរោលរៅតាមឯកសារខ្លា ះរទ្យៀត្ បុពែរហតុ្ខ្ដលបណាដ លរអាយប្ពះោជ្ជមឹងខ្លា ល់រចញបញ្ចជ
ចាប់ពញារោងររះ គឺមកអំពីរយរោង បានប្ប ង ក់ង្កយរចសាដ ប្ពះអងគ រោយគ្មែ នញរញើត្
ញរញើម ហ៊ានចូលមកឈរបង់ជំខ្ទ្យងកណាដ លសាលជំនំុ ចំពីមុមប្ពះភ័ន្ត្កាប្ពះអងគរពល ខ្ដលចូលមក
រយរោងបានបំបំាងមាួន មិនរអាយរមឺុនមន្ត្នាីពលរ្រ ន ក់រមើលរ ើញរ ើយ  នខ្ត្ប្ពះមហា
កសប្ត្ប្ពះបទុ្យម្ូរយវងសមួយ អងគគត់្ខ្ដលោងចូលមកដល់រទ្យើបរមើលរ ើញ អាកបបកិរោិប្ពរហើនប្ច
រលាមខ្លមរនះរហើយ ខ្ដលរធែើរអាយប្ពះអងគខ្លា ល់ រចញបញ្ចជ រក ចាប់រយរោង។ រ ើញចា្់ជ្ជក់



និងខ្ភនក ថាប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែរ នមហិទ្យធិរទិ្យធរត្ជៈបារមី មិនអន់រមាយដូចខ្ដលមាួននឹកសាែ ន ពញា
រោងក៏ រត់្រភៀ្មាួនបាត់្ស្្រ លរៅ។ ឧកញាមន្ត្នដីរៅពញារត្រជ្ជតំ្ឌិន ប្ត្វូរំពលរ្រចំនួន
៣០០រក់ ខ្ប្ជកដីរៅចាប់ពញារោងរៅ ឯស្្ុក ្ុរខ្លទ័្យយ។ កងទ័្យពរត្រជ្ជតំ្ឌិនវញិរដញតាមចាប់
ប្បកិត្ពីរប្កាយ ពញារោងរត់្រៅដល់ស្្កុពីជិត្ រហើយរ ើងកាត់្្ំរៅរៅតំ្បន់ស្្ុក ្ុរខ្លទ័្យយ មក
ដល់ទី្យរនះ ពញារោងរត់្ចូលរៅពួនលាក់មាួនកនុងវត្ដពុទ្យធថ្ង ្ំុរលាករៅអធិការសាងផនួ្បួ្ជ្ជសាម
រណ្រ។ 

  ររ្ៀលថ្ងងមួយ រៅរពលខ្ដលរននរោងកំពុងខ្ត្របា្្ំអាត្ទី្យធាា មុមប្ពះវហិារ ស្សាប់ខ្ត្រៅពញា
រត្រជ្ជតំ្ឌិនខ្ប្ជកដីរលចរចញមកពាក់ កណាដ លមាួន ចំពីមុមខ្ត្មដង រោយមិនបានដឹងថារននរនះជ្ជ
ពញារោង រត្រជ្ជតំ្ឌិនក៏ទូ្យល្ំុ្ួររលាករកពញារោង។ រននរោងសាគ ល់ចា្់ថា រគមករកចាប់មាួន 
បាន នពុទ្យធដិការរឆាើយត្បរៅវញិ ្ូមឧបា្ករង់ចំានូវទី្យរនះ្ិនចុះ ចំាអាតាែ រៅរកជូន ភាា មររះ
ខ្ដររបូោងកាយរត្រជ្ជ តំ្ឌិនខ្ប្បរៅជ្ជរងឹបនដិចៗមដង។ រហើយកាា យរៅជ្ជងែរហូត្មកដល់្ពែថ្ងង។ រម
ទ័្យពពលរ្ររៅ្ល់បុ៉រែ ន ខ្ដលរដើរតាមផាូវខ្ប្ជកដីរោយ រត្រជ្ជតំ្ឌិនបានរំគ្មន ដកងយប្ត្លប់
ចូលនគររៅោយការណ៍្ថាែ យប្ពះោជ្ជតាមរហតុ្ការណ៍្។ 

     រប្កាយខ្ដលរ្ដចរ្ៀមរៅ្ុរខ្លទ័្យយចូលទី្យវងគត្ រននរោងបានចាក្ិកាា បទ្យ រហើយបានរ ើង
ប្គប់ប្គងស្្កុរ្ៀម ពីរពលររះមក។ ពញារោងបានបដូររ ែ្ ះ នប្ពះបរមរមជ្ជប្ពះមហាកសប្ត្ថា 
ប្ពះបាទ្យចន្ត្រា ធិបតី្ រ្ដចរ្ៀមងែីអងគរនះ ខ្ដលរគនិយមរៅខ្ត្ពញារោងៗ បានបុ៉នប៉ងរធែើគត់្ប្ពះ
បទុ្យម្ូរយវងស ប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែរចំនួនពីររលើករទ្យៀត្ 

     រលើកទី្យមួយ ពញារោងបានរធែើដំរណ្ើ រលួចមកស្្កុខ្មែរ រោយ នរំមកជ្ជមួយនូវពលររហ៍ចំណា
នៗ និង  នលាក់ោវពីរោក់ជ្ជប់កនុង មាួនផង មកដល់ប្ពះមហានគរ ពញារោងបានរំគ្មន បនាំមាួនរដើរ
្ំរៅតំ្រង់ចូលរៅកនុងប្ពះបរមោជវងំ។ រពលររះ រមឺុន្ពែមុមមន្ត្នដីទំាង អ្់ទំាងតូ្ចទំាងធំ ទំាង
មនុ្សទំាងរគ កំពុងខ្ត្រំគ្មន មកប្បជំុកនុងប្ពះបរមោជវងំ រង់ចំាទ្យទួ្យលរគ្មរព និង គ្មល់ប្ពះមហា
កសប្ត្ប្ពះបាទ្យ បទុ្យម្ូរយវងស ប្ពះោជ្ជោងគង់រលើបលា័ងគោជយ រហើយប្ទ្យង់ប្តា្់ នបនាូលថា «រត្ើ ន
នុ្សរប្ៅឯណាចូលមកកនុងទី្យរនះឬរទ្យ? » រមឺុន ្ពែមុមមន្ត្នដីទំាងអ្់រឆាើយត្បទូ្យលប្ពមគ្មន រៅវញិថា 
គ្មែ នបានរ ើញមនុ្សចំខ្លកឯណារទ្យ ប្ពះោជ្ជក៏ នបនាូលត្រៅរទ្យៀត្ោ៉ងខ្លា ំងៗថា ជនជ្ជតិ្រ្ៀម
ឯង ខ្ដល នចិត្ដរងាើមធំចូលមកដល់ទី្យរនះរត្ើឯង នរគ្មលបំណ្ងដូចរមដចខ្ដរ?។ 

     ពញារោង ខ្ដលអាងរៅរលើមនដវជិ្ជជ ការ្ីលបស៍ាស្ដ្ដបំបំាងមាួន លុះប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែររមើលរ ើញ 
ដឹងសាគ ល់យល់អំរពើអ្់ប្គប់្កមែ ភាពកាយវកិាររប្់មាួន ក៏រកើត្ភ័យ្ាន់រសាា ត្ក់្ាតុ្របូត្ោវទំាង
ពីរធាា ក់ពីថ្ដ ពញារោងមំរប្បើ ត់្ទិ្យពែខ្ដរ ខ្ត្គ្មែ នប្ប្ិទ្យធភាព រប្បើមិនរកើត្។ ប្គ្មររះ ពញារោងដឹង
ចា្់ណា្់ថាមហិទ្យធិរទិ្យធរត្ជៈរប្់មាួនមិនអាចនឹងយកជ័យជំនះ រលើប្ពះបទុ្យម្ូរយវងសបានរ ើយ 
ភាា មររះខ្ដរ ប្ពះ មហាកសប្ត្ោងចុះពីរលើោជបលា័ងគ ដកោវរដើរ្ំរៅរៅរកប្បហារជីវតិ្ពញារោង 
ពញារោងដឹងថាមាួនអ្់ផាូវ អ្់ប្ចករចញ ក៏លុត្ជងគង់ ប្គឹបប្កាបថាែ យបងគំ្ំុម ទានរទា្ប្ពះ



បទុ្យម្ូរយវងស ប្ពះអងគយល់ប្ពមរលើកខ្លងរទា្ រអាយរចួរ្់ោន នជីវតិ្រោយប្ពមទំាង ន 
បនាូលថា មិនពិត្ប្បាកដចា្់ជ្ជមហិទ្យធិរទិ្យធឯងខ្លា ំងពូខ្កររះរទ្យ!..។ 

     បរា ប់មក ពញារោងក៏ប្កាថាែ យបងគំលាប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែរ រដើមបវីលិប្ត្លប់រៅស្្ុករ្ៀមវញិ 
បុ៉ខ្នដកនុងចិត្ដ ពញារោងមិនខ្ដលប្ពម ោក់មាួនចុះចាញ់រ្ដចខ្មែររ ើយ ពញារោងគំុទុ្យកជ្ជប់កនុងប្ករៅ
របះដូងថា ថ្ងងលអណាមួយ នឹងរធែើឃាត្្ំលាប់រ្ដចខ្មែរដរណ្ដើ មយកោជយ ្មបត្ដិរអាយទា្់ខ្ត្បាន។ 

     រលើទី្យ២ រឆាៀត្ឱកា្លអពញារោងបានររៀចំមាួន និង ប្កមុបកសពួករធែើដំរណ្ើ រចូលមកមហានគរ កនុង
រគ្មលបំណ្ងលួចប្បហារជីវតិ្រ្ដចខ្មែរ ថ្ងងររះ ប្ពះបទុ្យម្ូរយវងសរោយ នប្ពះម័នជ្ជប់នឹងមាួន បាន
ោងចុះមកប្កសាលរលងរៅទី្យធាា កនុងបរមោជវងំ។ ពញារោង ខ្ដលអាងរៅ រលើមហិទ្យធិរទិ្យធិខ្លា ំងពូខ្ក
រប្់មាួន ជិះរលើដំរសីារមួយោ៉ងធំ បំបំាងមាួនរហើយបំរបាលដំររីរះរលឿនរ្ាវ្ំរៅចូលរៅកនុងវងំ 
រដើមបជី្ជន់ឈា ី ្ំលាប់ប្ពះមហាកសប្ត្ រៅចំរពាះមុមរហតុ្រភទ្យដូរចនះ គ្មែ នរមឺុនមន្ត្នដីពលរ្រណា
 ន ក់រមើលរ ើញពញារោងរ ើយ។ ខ្ត្ប្ពះបទុ្យម្ូរយ វងសខ្ដល នខ្ភនកទិ្យពែ បានប្ករលករមើលរ ើញ
ទាន់ ប្ពះអងគមឹងខ្លា ល់ខ្លា ំងណា្់រហើយខ្ស្្្រធ ប់ថា អារ្ៀមរនះ វប្ប ង ក់ង្កយ រយើងប្ជុល
រពករហើយ! វគិត្អាងមហិទ្យធិរទិ្យធិរប្់វខ្លា ំងពូខ្កមដងរនះ រយើងខ្លងអត់្រអានរលើករទា្រអាយរទ្យៀត្
រហើយ!។ 

  ពញារោងមំបំរបាលដំររីអាយ្ំរកុរងឹរតិ្ខ្ត្រលឿនរ ើង រៅជ្ជន់្ំលាប់ប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែរ ក៏បុ៉ខ្នា
មកដល់មុមប្ពះបទុ្យម្ូរយវងសកាលណា ដំររីរះទ្យប់រជើងឈប់ងក់ រហើយខ្បរជ្ជលុត្ជងគង់ថាែ យបងគំ្ំ
ពះប្ពះអងគរៅវញិ រោយមិនបាន្ំររចរជ្ជគជ័យដូចខ្ដលប៉ង ពញារោងភ័យ ណា្់ រលាត្ចុះពីរលើ
មនងដំរ ីមកប្កាបថាែ យបងគំប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែរ្ំុរអាយប្ពះអងគរលើកខ្លងរទា្ថ្ព រអាយរចួរ្់ោន ន
ជីវតិ្បនដរៅ រទ្យៀត្។ ពញារោងប្បកា្ជ្ជឱឡារកិថា អំនិះត្រៅខ្លងហ៊ានប្ប ងកាត្ទានរលើរបូប្ពះ
អងគរទ្យៀត្រហើយ ប្ពះបទុ្យម្ូរយវងស ខ្ដលដឹងអំពីប្ប វត្ដិពញារោង នជ្ជប់សាច់្ម ជ្ជបងបអូនបរងាើត្ 
ប្ពះអងគក៏្ុមចិត្ដ្ររដ ្រប្បា្ប្បណី្រលើកខ្លងរទា្ រហើយខ្ងមទំាងកាត់្ផ្ដដ ច់ទឹ្យក ដីមួយចំខ្ណ្ក
ប្បគល់រអាយរទ្យៀត្។ 

     កនុង្ម័យររះ ប្ពំប្បទ្យល់ខ្ដនទឹ្យកដីខ្មែររៅទិ្យ្ខ្លងលិច ប្ត្ូវងយរញួមករៅប្តឹ្ម ប្ចឹមបុរ ី ខ្ដល
្ពែថ្ងងរ្ៀមោក់រ ែ្ ះថា ប្បជិនបុរ ីឬ រមត្ដខ្លងរកើត្ និង ខ្លងរជើងប្តឹ្មនគរោជ្ី រ ខ្ដលរ្ៀម
ប្កថ្លបដូររ ែ្ ះោក់ជ្ជ កូោ៉ត្ ជ្ជមួយគ្មន រនះខ្ដរ ប្ពះបទុ្យម្ូរយវងសបានោក់ កំណ្ត់្លកា័ណ្ រអាយ
ប្គប់រ្ដចរ្ៀមប្ត្វូខ្ត្រំផ្ដា  ្ មកថាែ យប្ពះមហាកសប្ត្ខ្មែរកនុងមួយឆ្ន ំមដង បរា ប់មកពញារោង
ប្កាបថាែ យបងគំ ប្ពះោជ្ជ្ំុអនុញ្ចា តិ្វលិប្ត្លប់រៅ្ុរខ្លទ័្យយវញិ។ ពញារោងបានទ្យ្សទ៍្យទាយ ោក់
ទំ្យរយស្្ុកខ្មែរថា និង រលត់្រលាយវរិ្ខ្លច ត់្ខ្លច យ រៅថ្ងងខ្ដលរបូ្ំណាករៅពញារត្រជ្ជតំ្ឌិនប្ត្ូវ
បាក់ខ្បករមាចមាីអ្់។ 



     ពងាវតារប្់្រមដចវងំជួន បាន្ររ្រថា ប្ពះអងគបទុ្យម្ូរយវងសខ្ដល នខ្ភនកទិ្យពែ អាចរមើល
រ ើញអែីទំាងអ្់ បានកាត់្ទឹ្យកដីខ្មែរ មួយខ្ផនករៅទិ្យ្ខ្លងរកើត្គឺ ស្្ុករគ្មកអន្ត្ងាងរអាយរៅយួនខ្ដ
រ។ ពីរប្ពាះប្ពះអងគរមើលរ ើញរៅអរគត្ ថាស្្កុរនះនិងកាា យរៅជ្ជ នគរមួយឯកោជយ ខ្ដលរគពំុ
អាចបំផាិបំផ្ដា ញបានរ ើយ ពងាវតារដខ្ដលរនះបានររៀបោប់ថា រៅស្្ុករគ្មកអន្ត្ងាង នឈែួញលក់
្ូប្ត្ ន ក់ បានរំមាុំកំដរអនកបំររ ើរៅរនសាទ្យប្តី្ មណ្ៈររះស្សាប់ខ្ត្ររ ើ្ បានប្តា ្មួយកនុងទឹ្យក រលើ
ប្តាររះ នចារថា ប្ពះបង្កគ ប់បញ្ចជ តំ្រវូរអាយ គ្មត់្រធែើជ្ជរ្ដច មនុ្សជ្ជរប្ចើនរំគ្មន កុះកររៅ្ំុ
ចំណុ្ះចុះចូលរៅបំររ ើជ្ជមួយ រហើយបានរំគ្មន ខ្ត្ងតំាងឈែួញររះជ្ជរ្ដច រោយោក់ រ ែ្ ះថា 
រ្ដចរទ្យវតា ដូចរនះទឹ្យកដីខ្មែររៅទិ្យ្ខ្លងរកើត្ប្ត្ូវរកិំលប្តឹ្ម បាោ និង ដូនណ្យ ចំខ្ណ្កប្ពំប្បទ្យល់
ទឹ្យកខ្មែរ ខ្ផនកខ្លងរជើង និងខ្លង ត្បូងរៅដខ្ដលឥត្ នររ ើរះុផ្ដា ្់បដូររទ្យ។ 

     កនុងោជប្ពះបាទ្យបទុ្យម្ូរយវងស ប្ពឹត្ដិការណ៍្្ំខ្លន់មួយរទ្យៀត្ ខ្ដលគួររអាយគ្មត់្្ំគ្មល់ គឺការចូល
មកទឹ្យកដីខ្មែរថ្ន្ំរៅខ្ដលដឹករំប្ពះ ខ្កវមកត្ និង ប្ពះថ្ប្ត្បិដក គឺកនុងឆ្ន ំរោង ព.្.១២០០ ប្ត្វូជ្ជ 
គ.្ ៦៥៦។ ប្ពឹត្ដការណ៍្រនះរយើងនឹងរលើករៅអធិបាយោច់រោយខ្ ក រៅជំពូករប្កាយ។ 

     ប្ពះបទុ្យម្ូរយវងស  នបុប្ត្មួយប្ពះអងគប្ពះរមធនញ្ជ ័យកុ រ ខ្ដលប្ប្ូប្ត្កនុងឆ្ន ំឆាូវ ព.្
.១២៤៥ ប្ត្វូជ្ជគ.្៧០១ ពងាវតារវត្ដ រកាកកាកបាន្ររ្រថា ប្ពះអងគ នប្ពះោជបុប្ត្ទំាងអ្់
បួនប្ពះអងគ ខ្ដលរ ើងរសាយោជយបនដបរា ប់គ្មន ។ ប្ពះអងគរសាយោជយ្មបត្ដិ កនុងប្បរទ្យ្កមពុជ្ជបាន 
១០៩ឆ្ន ំ។ ប្ពះបទុ្យម្ូរយវងសបានចូលទី្យវងគត្រៅឆ្ន ំមាញ់ព.្.១២៧៣ ប្ត្ូវជ្ជគ.្.៧២៩ កនុងប្ពះជនែ
១២៤វ្ា។ 

កំណ្ត់្្ំគ្មល់ 
     ១ - តំាងពីបូរមយបូោណ្មក រៅស្្ុកខ្មែររយើង រ្ដចកដី អនកដឹករំកាន់កាដ ប់អំណាចកដិ ភ័យណា្់ 
ខ្លា ចណា្់ រហើយក៏្អប់រមពើមខ្លា ំង ណា្់ខ្ដរ អនកខ្ដល នបុណ្យ  នពនាឺបារមី នចំរណ្ះវជិ្ជជ អាច
បំភាឺអនកលងិត្លងង់ ពួករគមិនអនុញាត្រអាយខ្មែរណាមួយ នបុណ្យ ន ចំរណ្ះវជិ្ជជ រចះដឹង  នប្បាជ្ជា
រលើ្លប់ជ្ជងប្កមុរគរ ើយ ពីរប្ពាះរគ នជំរនឿ និងយល់ចា្់ថា អនក នបុណ្យប្បាជ្ជា ភាឺសាែ ង
ទំាងរនះអាច រដើរពនយល់បំភាឺប្បជ្ជជន រអាយភាា ក់រលឹក ខ្លងលងង់រលា  លុះរៅតាមការជិះជ្ជន់រប្បើ
អំណាចផ្ដដ ច់ការ ខ្ដលជ្ជឧប្គគ ចំរពាះអំណាចផ្ដដ ច់ ការរប្់រគ មិនអនុញាត្រអាយពួករគលក់ទឹ្យក
លក់ដី លក់ជ្ជតិ្ ឬ រគងប្បវញ័្ច រលើមនងោស្ដ្ដបាន។ 

     ២ - រយើងអាចកត់្ប្តាបានខ្ដរថា រៅកនុងប្បវត្ដិសាស្ដ្ដខ្មែរ ប្ពិត្ដិការណ៍្ដខ្ដលៗ រប្ចើនខ្ត្វលិប្ត្លប់
មកជ្ជន់ផាួនៗគ្មន ជ្ជពិរ្្ គឺគ្មែ នអែី រប្ៅអំពីជំរលាះប្គួសាររ្ដច រវងកូនរ្ដច បងបអួនកូនកែួយ 
មីង កាប់្ំលាប់វយប្បហារគ្មន ដរណ្ដើ មយកោជ្មបត្ដិររះរ ើយ ភ្ដតុាង ជ្ជក់ខ្្ដងគឺប្ពះបទុ្យម
្ូរយវងស និង ពញារោង។ ប្ពឹត្ដិការណ៍្ររបៀបរនះរយើងនឹងរ ើញ នជ្ជហូរខ្ហរៅមុមរទ្យៀត្កនុងប្បវត្ដិ
សាស្ដ្ដខ្មែរ។ 



     ៣ - អនកខ្ដលទ្យទួ្យលរងរប្គ្មះថាន ក់ រងទុ្យការវទ្យរ បាត់្បង់ជីវតិ្រះ គ្មែ ននរណារប្ៅអំពីប្បជ្ជពលរដន 
ឬ អនករដឋការតូ្ចតាចរ ើយ  នរៅ ពញារត្រជ្ជតំ្ឌិនជ្ជរដើម៘ 

     ៤ - អនកដឹករំប្បរទ្យ្ជ្ជតិ្ប្ត្វូ នប្បាជ្ជា ភាឺថាា រ ះមុត្ រមើលរអាយបានខ្វងឆ្ង យដូចប្ពះបទុ្យម្ូរយ
វងសខ្ដល នប្ពះរនប្ត្ទិ្យពែ។ ខ្ភនកទិ្យពែ រនះគឺ ្ំរៅរៅរលើការរចះដឹង រៅរលើពុទ្យធិ រៅរលើការរចះខ្វក
ខ្ញកពិចារណា ងាឹងខ្ងាងគិត្គូរលអិត្លអន់ និង រៅរលើការរចះប្បងុរប្បៀបររៀប ចំរមើលអរគត្នគររអា
យបានខ្វងឆ្ង យជ្ជទី្យបំផុត្។ មិនខ្ត្បុ៉រណាណ ះ រគមិនប្ត្ូវបខ្ណ្ដ ត្បរណាដ យរអាយមាួនប្បាណ្ចិត្ដគំនិត្ 
្រថ្្្រ្ូង វញិ្ចា ណ្ររំជើបរជួំលហក់រលាត្ អួត្រកអងកាអ ងរកាងកាចសាហាវរឃារៅយង់ នង រៅ
តាមរភាើងកំហឹង រៅតាមការបរញ្ចជ រ ឬរៅតាមរលាភ លន់ឈាក់កនុងរប្ជ្ជះ កនុងអំណាចររះរទ្យ។ ខ្ភនក
ទិ្យពែរនះ មិនខ្មនមនុ្សប្គប់របូរចះខ្ត្ នបានរោយង្កយៗររះរទ្យ រដើមបីរអាយខ្ភនកទិ្យពែ ឬ បុណ្យ
បារមី នការរចះដឹងភាឺថាា  រគប្ត្ូវខ្ត្ចំណាយរពលរវលាោ៉ងរប្ចើនឥត្្ំថ្ច ្ំោប់ប្បឹងខ្ប្បងររៀន
្ូប្ត្សាែ ធាយ្ិកា រធែើ្ ធិ តំាង្ីលកនុងប្គប់កាលៈរទ្យ្ៈ។ មា៉ងវញិរទ្យៀត្ គឺខ្ភនកទិ្យពែរនះ
រហើយខ្ដលជំរញុរំរអាយប្ពះបទុ្យម្ូរយវងស ឬ អនកកាន់អំណាចរចះ ន ធម៌្ររដ ្រលើកខ្លង
រទា្ កនុងរម្ុម្នដិភាព និង ការរកីចំររ ើនកនុងនគរ។ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) រៅកនុ ងប្កិត្យប្កមវន័ិយ ទំ្យរនៀមទំ្យលាប់ខ្មែរ កាលរបើអ្់ខ្លង នពូជពងសវងសប្ត្កូលរ្ដចរហើយ ររះបុរោហិត្  ន្ិទ្យធិ
រ ើងរសាយោជយ្មបត្ដិបនដបាន 
(2) របើតាមពងាវតារវត្ដរកាកកាក រ្ៀមរមប្កុមកំខ្ណ្ន នរ ែ្ ះ គង់ខ្ដរ ខ្ត្រគបានោក់រ ែ្ ះរអាយថាគង់ពុកចង្កា អង្កា
ញ់។ ពងាវតារប្ពះអងគ ច ្់នពែរត្ន៍ បាន្ររ្រ ថា គង់រនះប្ត្ូវរៅគង់ស្្មូវ រ ឺ គង់រប្ៅ។ 
(3) របើតាមពងាវតារវត្ដរកាកកាក រៅរពលរៅដល់មដុ ំស្្ុកបរបូិណ៌្ គង់ស្្មូវបានរ ើញពងររះកំពុងខ្ត្ញា្់រចួរស្្ចរៅ
រហើយ។ 
(4) ឯកសារពងាវតារមាះរទ្យៀត្ បានបញ្ចជ ក់ថា ប្ពះបទុ្យម្ូរយវងសប្ត្ូវជ្ជបងពញារោង។ 

 


