
េរឿង �កុងឧត��ង�  

េ�េខត�កំពង់ស�ឺ  

ទី្រក�ងឧត�ុង�ចបេ់ផ�មកសងេឡងក�ុងសតវត្សទី ១៧ ៃន្រគិស�សករជ ក�ុងរជ�កល្រពះបាទសេម�ចជយ័េជដ� ទី២ ដូច

មានែចងក�ុង្រពះរជពង្សោវតរ្របេទសកម�ុជាតេទេនះ ៖  

ក�ុងពុទ�សករជ ២១៦៤ ្រគិស�សករជ ១៦២០ ្រពះបាទសេម�ច្រពះជយ័េជជា� ជាមា� ស់ជីវតិេលត្បងូ េស�ចគងេ់ន្រពះរជ

វងំល� ឯម(១) ្រទងន់ា្ំរពះអគ�មេហសី ្រពះស�ំ្រកមករ េសនាបតី និងនាមុនឺសព�មុខម�ន�ីខ�ុ ំរជករទងំពួង ចុះ្រពះរជ

ទីនង័នាវេស�ចយាងេទ្របពតេនតំបនអូ់រ្រកងលយ ក�ុងេខត�សំេរងទង ្រទង្់របថាបេ់ន្រពះពនា� ជាយូរៃថ� រចួេស�ច

យាង្រកសលេនទីតដុង យាយជយ័ ្រទងទ់តេឃញទីទលួមយួេនតំបន្់រសះែកវ ជាទីមានេទសភាពល� ក្៏រទងច់ប់

្រពះរជហឫទយ័ េហយ្រទងម់ាន្រពះត្រមាស់នឹងម�ន�ីខ�ុ ំរជករទងំពួង មានេហរធិបតីជាេដមថា " េយងចងស់ង្រពះ

រជវងំគងេ់នទីេនះ េតអស់អ�កទងំពងួយល់ថាេម�ច ? “ ។ ឧកញ៉ាេហរធិបតី មុ ំគនគូ់រពិនិត្យេមលដីេនាះ េដយក្បនួ

េហរស�ស�េហយ្រកបបង�ំទូលថា " ទីេនះជាទីជយភូមលិ�ណាស់ ្រត�វតមក្បនួ ទយថា នឹងមានឫទ�តបៈេតជះឈ�ះ

អស់ស្រត�វទងំ ៨ ទិស " ។  

្រពះរជា្រទង្់រជាបដូេច� ះ ្រទងច់តឧ់កញ៉ា្រកឡាេហម ែកវ ឲ្យជានាយកចតក់រកសង្រពះរជវងំេនតំបន្់រសះែកវ

េនាះ ្រទងច់តេ់ហយ េស�ច្រតឡបម់ក្រពះបរមរជវងំល� ឯមវញិ ។  

លំដបពី់េនាះ ឧកញ៉ា្រកឡាេហម ែកវ កប៏ង� បេ់ទេចហ� យ្រស�ក ឲ្យេកណ� បណា� រ�ស�កបេ់ឈមកេធ�ជា្រពះរជវងំ 

តម្រពះរជប��  ។ លុះ្របមូលេ្រគ�ងសមា� រៈបានសព�្រគបេ់ហយ ឧកញ៉ា្រកឡាេហម ែកវ បង� បេ់មករឲ្យចបេ់ផ�ម

ចតក់រេលកដីេធ�ជាបនា� យយាមល្បោតជំុវញិ សងជ់ា្រពះរជវងំ ្រពះរជមន�ីរ ្រពះរជដំណាកធំ់តូចនិងចុង្រពះរជេរង 

្របមាណ ១០ ែខ េទបរចួេ្រសច េហយយកេសចក�ី្រកបបង�ំទូលសូម្រទង្់រជាបសព�្រគបក់រ ។  

លុះ្រទង្់រជាបេហយ ្រពះបាទសេម�ច្រពះជយ័េជដ� ជាអមា� ស់ជីវតិេលត្បងូ េស�ចេចញចក ្រពះបរមរជវងំល� ឯម ្រទង់

េឡងគង្់រពះទីនង័នាវេធ�្រពះរជដំេណ រតមទេន�សប មយួអេន�េដយ្រពះអគ�មេហសី ្រពះស�ំ្រកមករ ្រពះរជវង្សោនុ

វង្ស េសនាបតី នាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ីខ�ុ ំរជករ្រគប្់រក�មជារជបរពិរ ដល់កំពងត់ដុង យាយជយ័ ្រទង្់របថាប ់េនទីេនាះ 

៣ រ្រតី ្រទង្់រពះរជប�� ត�ឲ្យេហទីេនាះថា "កំពងហ់�ួង" េហយ្រទង្់រពះរជប�� ភា� កមុ់ខ្រកសួង ឲ្យេរៀបចំេធ�្រពះរជពិធី

េឡង្រពះរជវងំថ�ី និមន�្រពះសង្ឃរជាគណៈចេ្រមន្រពះបរតិ� ៣ ៃថ� ចូល្រពះរជពិធីេនៃថ� ៥ េកត ែខផល�ុន ឆា� វំកេទ

ស័ក ពុទ�សករជ ២១៦៤ ្រគិស�សករជ ១៦២០ េហយ្រពះរជវង្សោនុវង្ស ្រពះអគ�មេហសី ្រពះស�ំ្រកមករ េសនាបតី ម

�ន�ីខ�ុ ំរជករជារជបរពិរ ែហេស�ចេឡងពីកំពងហ់�ួងចូលេទគងក់�ុង្រពះរជវងំថ�ី រចួ្រទងឲ់្យេរៀបេធ�្រពះរជពិធីសេមា� ធ

្រពះនគរ ៣ៃថ�េទៀត េដយមានែល្បងមេហ្រសព្រគបែ់បបជាឧឡារកិអធិកអធមៃ្រកេពក េទប្រទងត់ងំ្រពះនាម្រពះនគរ 

(ទី្រក�ង) ថ�ីេនាះថា " ្រពះបរមរជវងំមហនគរ ឧត�ុង�មានជយ័បុររីម្យឧត�មរជនិេវសនដ� ន " ែដលេហខ�ីថា " ្រក�ងឧត�ុ
ង�មានជយ័ " ។  

ទី្រក�ងេនះ មានពក្យអ�ក្រស�កនិទនតៗ គា�  ជាេរឿងេ្រពងដូចតេទេនះ ៖ េរឿង តដុងយាយជយ័(១)  



េសចក�ីដំណាលថា កលេនាះ្រពះមហក្ស្រតមយួអង�េសយរជេននគរែខ�រ បាននា្ំរពះអគ�មេហសី ែដល្រទងគ់ភេ៌ទ

្រកសលៃ្រព កលយាងេទដល់ៃ្រព ្រពះអគ�មេហសី្រទង្់របឈួន្រពះឧទរ ែត្រទងពំុ់បាន្រជាបថា ្រពះអង�្របឈួននឹង

្របសូតិ្រពះរជបុ្រត ្រពះនាងក្៏រទងន់ា្ំរពះស� មយីាងចូលៃ្រពេនឆា� យពីពលេរហ៍ ។ លុះ្រពះរជបុ្រត្របសូតិមកជាពង 

្រពះអគ�មេហសី និង្រពះរជាទតេឃញដូេច� ះ នឹកខ� សអស់អណា្របជានុរ�ស� ក្៏រទងក់យដីកបព់ងេនាះទុកេចល

ក�ុងៃ្រពេទ ។ ្រទងក់បេ់ហយមនិសប្បោយ្រពះទយ័េសះេដយនឹកស� ន្រពះរជបុ្រត ែដល្រទងស់ង្ឃមឹក�ុង្រពះរជ

ហឫទយ័ថា េប្របសូតិមកជាកូនមនុស្ស នឹងបានេសយរជតំណ្រពះរជវង្សតេទ េ្រពះ្រពះអង�គា� ន្រពះរជបុ្រតេសះ 

លុះ្រទងេ់ឃញេហតុចែម�កអស� រ្យដូេច�ះ ្រពះរជាកន៏ា្ំរពះអគ�មេហសីយាងចូលក�ុង្រពះមហនគរវញិ ។  

ែថ�ងពី្រពនៃ្រពមា� កេ់ឈ� ះ្រពន វងិ ជា្រពនរបស់្រពះរជា មានៃថ�មយួេនាះ ្រពនវងិបានេចញេដរបរបាញ់សត�េនក�ុង

ៃ្រព បានបេណ� រែឆ�េទជាមយួផង លុះេទដល់ៃ្រពកែន�ង្រពះរជាកបព់ងេនាះ ែឆ�្រពនក្៏រព�សេកះកកយដី ្រពនបាន

េឃញពងកបក់�ុងដី កេ៏រ សយកមកទុកេនផ�ះរបស់ខ�ួន ។ េដយពងេនាះធំចែម�កណាស់ ្រពនបានែថរក្សោភា� ស់ទុក

េមល ។ លុះ្រគបៃ់ថ�ែខ ្រពះរជបុ្រត្របសូតិេចញពីពងេនាះមក ជាកូនមនុស្សេភទ្រប�ស ។ ្រពនេឃញចែម�កអស� រ្យ ក៏

ចិ�� ឹមកូនេនាះលុះ្រតែតធំ បានដកេ់ឈ� ះកូនេនាះថា " ្របមាញវងិសុ៊ង " ។  

េច្របមាញ់វងិសុ៊ង លុះចេ្រមនវយ័េឡង មានរបូេឆាមពណ៌ល�េឆតឆាយេលសលុបបុរសទងំពងួ �ស�ីណាបានេឃញរបូ

េច្របមាញ់វងិសុ៊ងេចះែត្រសឡាញ់្រគបគ់ា�  ។ ឯេច្របមាញ់វងិសុ៊ង បានថ�ឹកហតខ់ងេដរបរបាញ់សត�ជាមយួ្រពនវងិ

ជាឪពុក អ�ក្រស�កេគភូមេិគបានស� ល់ថា េច្របមាញ់វងិសុ៊ង ជាកូន្រពនវងិ្រគបគ់ា�  ។  

េស�ះេរឿង្រពនវងិ និទនពីតដុង យាយជយ័ ។ តយាយ េនះគាតម់ានកូន្រកមុ្ំរសីមយួេឈ� ះនាង "្រតេចលេដះ

្រកល" មានរបូេឆាមេលមពណ៌ល�្រសស់េលសនារទីងំពងួ សចស់ បបូរមាតដិ់តស�  ែភ�កទងំគូភ�ដូឺចនិល ចិ�� ឹម

ដូចេគវស ថា� ល់េប៉ាងេពញ្រកហមេ្រប�ងៗ េដះទងំគូេឡងែណនក�ន ់ ្រកហមរេលងហកដូ់ចជាបូសឲ្យមុខេឡង

្រកហម្រចល ដំេណ រទនភ់�នល់�នល់� សសមឫកព ហកដូ់ចជា្រសីេទពអប្សរបវរក��  ។  

តដុង យាយជយ័ បានសងផ់�ះេនជាមយួនឹងកូនេលដីទលួមយួ មានទឹកពទ័�ជំុវញិ ករពរកំុឲ្យបុរសេចញចូលដល់ទី

លំេនគាតប់ាន ។ ទលួែដលតដុង យាយជយ័សងផ់�ះេនាះ េនមានជាដំែណលជាបម់កដល់សព�ៃថ� ឋតិេនមុខេខ� ង

ទ� រចូលេទវត�េទព្របណម្យ ខងត្បងូផ�ូវជាតិេលខ ៥ ចមា� យពីផ�ូវជាតិ្របមាណ ៥០ ែម្៉រត េនក�ុងឃុវំហិរហ�ួង ្រស�ក

ពញាឮ េខត�កណា� ល ។  

តដុង យាយជយ័មានប�ូន្រសីមយួេឈ� ះនាង ែទន េនភូមែិ្រសរេនាង ។ តនិងយាយបាននានំាង្រតេចលេដះ្រកល

េទេលងឯផ�ះនាងែទនជាញឹកញាប ់។ េពលែដលនាងេទេលងឯផ�ះមា� យមងី នាងែតងែតេដរកតភូ់មកិតក់�មមកដង

ទឹក អ�ក្រស�កបានេឃញដំេណ រនាងេដរ កន៏ាគំា� សរេសរថា ដំេណ រនាងេដរែញ៉ងញ៉ង ពក្យសរេសរេនាះរល់េពលនាង

េដរ បានជាកែន�ងេនាះមានេឈ� ះថា ភូម-ិឃុំ ែញ៉ងញ៉ងដល់សព�ៃថ� លុះនាងេដរមកដល់ទីកែន�ងអណ�ូ ងទឹក មនុស្ស

ែដលមកដងទឹកជាមយួនាង ែតងេពលសរេសរសចន់ាងថា សស�ុស ពក្យសរេសររល់េពលេវលែដលនាងមកដង

ទឹក េទបមានពក្យេហមកដល់សព�ៃថ�ថា ឃុគុំស ។ ឯឃុែំញ៉ងញ៉ង និងឃុគុំសេនះ េនជិតជាបគ់ា� ក�ុង្រស�ក្រតកំក ់

េខត�តែកវ ។  



េពលេនះ នាងេនេលងនឹងផ�ះមា� យមងីពីរបីៃថ� លុះតដុង យាយជយ័កម៏កយកនាងវលិេទកនទី់លំេនវញិ ។ តដុង 

យាយជយ័នឹងនាង ្រតេចលេដះ្រកល ែដលមកដល់កនផ់�ះនាងែទនេនាះលស់ែខតិចណាស់ ។ មានៃថ�មយួ តនិង

យាយបាននានំាងមកេលងផ�ះនាងែទនេទៀត លុះមកដល់ពកក់ណា� លផ�ូវ បានជបួនឹង្រពន វងិ កំពុងនាេំច្របមាញ់

វងិសុ៊ង េដរបរបាញ់សត�ក�ុងៃ្រព ។ េដយ្រពន វងិ និងតដុង យាយជយ័េនាះ បានស� ល់ច្បោស់ពីមុនមកផង អ�កេនាះ

កម៏ានករសកសួររកទ់ករ់កគា� េទវញិេទមក ។ ឯេច្របមាញ់វងិសុ៊ង និងនាង្រតេចលេដះ្រកល កលេបបាន

េឃញគា� េហយ កេ៏ចះែតគយគនេ់មលគា� េទវញិេទមក ។ េដយករគយគនរ់កគា� េនាះ េសចក�ីេស�ហកច៏បេ់ផ�មដុះ

ដលេឡងេពញេពរេនក�ុងេបះដូងេរៀងខ�ួន េហយបេ�� ញឫកពេទវញិេទមកលុះ្រតែតដឹងចិត�គា�  ។ ឯតដុង យាយ

ជយ័ េចះែតគយគនេ់មលេឃញេច្របមាញ់វងិសុ៊ងមានរបូល� កនឹ៏កក�ុងចិត�ថា េបបានេធ�ជាគូស� មភីរយិាជាមយួកូន

អញស័ក�ិសមគា� ណាស់ ។ តនិងយាយកសួ៏រ្រពនវងិថា " អ�កកំេលះ្រត�វជាអ�ីនឹងអ�ក ? " ។ ្រពនវងិកេ៏ឆ�យ្របាបថ់ា " 

កូន " ។ េដយេសចក�ីេពញចិត�នឹងរបូល�្រសស់របស់េច្របមាញ់វងិសុ៊ង តនិងយាយកទុ៏កឱកសឲ្យគូេស�ហទងំពីរ

នាកេ់នះនិយាយេឆ�យឆ�ងគា� បានតមចិត� ។ លុះចបក់រសន�នានឹងគា� េហយ អ�កដំេណ រទងំកល៏ែបកចកេចញពីគា�

េទ េដយពយំកទងំក�ីេស�ហជាបេ់រៀងខ�ួនេទផង ។  

េច្របមាញ់វងិសិុង បានដឹងដំេណ រនាង ្រតេចលេដះ្រកល មកេលងេនផ�ះនាងែទនញឹកញាប ់កេ៏ចះេដរកតែ់ស�ងមក

មករកជបួនឹងនាងេនផ�ះនាងែទនេនាះជាញឹកញាបែ់ដរ ។ ឯ្រពនវងិេមបាខងនាងកេ៏ពញចិត�នឹងគូេស�ហទងំពីរ

េនាះ ចែំតដល់េពលចូលដណ�ឹ ងនិងេរៀបករផ្សផំ�ុ ំគា� ឲ្យប៉ុេណា� ះ ។  

លុះេនយូរេទ េសចក�ីេស�ហករ៏កីដុះដលធំេឡងែតរល់ៃថ� េដយតដុងយាយជយ័ពំុបានជូននាងមកេលងផ�ះនាង

ែទន ជាញឹកញាបដូ់ចកលមុនៗ េ្រពះគាតម់ានករកង�ល់េ្រចន នាងកល៏បលួចរតម់កផ�ះនាងែទនែតមា� កឯ់ង ។  

ែថ�ងពី្រពះរជាែដលគងសំ់ចតេនៃ្រពបនា� យលែង�ក ្រពះអង�េឡងគងេ់លអស្សពហ៍មានេសនា ៤នាក ់ដែង�្រពះអង�េទ

ផង លុះចូលដល់ក�ុងៃ្រពេ្រជ ្រសបែ់ត្របទះនាង ្រតេចល-េដះ្រកល េដរ្រតចែ់តមា� កឯ់ង ។ ្រតងៃ់្រពែដលេស�ច្របទះ

នាងេនាះ អ�ក្រស�កេគេហថា ៃ្រព្របទះនាង ែដលសព�ៃថ�េគេហក� យមកថា ្របទះឡាង េទវញិ ។ ្រពះអង�បានទត

េឃញនាងមានរបូេឆាមេលងពណ៌ល�ដូចនាងេទពធីត ក្៏រទងេ់លតចុះពីលីខ�ងេសះ យាងសំេដេទរកនាង ្រទងលួ់ង

េលមនាងេដយេសចក�ីេស�ហ ។ នាង ្រតចលេដះ្រកល កម៏ានេសចក�ីភតិភយ័ នាងមនិមានអ�ីេឆ�យតបេទ្រពះ

រជាេទ នាងែបរជារត្់រតឡបម់កេ្រកយវញិ ។ េពលេនាះ ្រពះរជានិងេសនាបនួនាក ់ ករ៏តេ់ដញតមនាង ។ េដយ

កមា� ងំនាងជា្រសីរតម់និសូវេលឿន េហយេដយនាង្រពះរជាេដញ្របកិតជិតណាស់មកផង នាងបានេឃញដំបូក ១ 

េនក�ុងៃ្រពពីមុខនាង កេ៏លកៃដបងួសួងថា " េបខ�ួននាងពិតជាគូនឹងេច្របមាញ់វងិសុ៊ង សូមឲ្យចូលេទពនួលកខ់�ួន

េនដំបូកេនះឲ្យបាត ់" ។ បងួសួងេហយនាងរតចូ់លេទពនួលកខ់�ួនេនដំបូកេនាះ ។ ្រពះរជានិងេសនាបនួនាក ់កទ៏ត

េមលពីចមា� យមកនាងរតចូ់លេទក�ុងដំបូកេនាះែដរ ែតលុះមកដល់ែបរជារកនាងពំុេឃញវញិ បានជាពក្យេហទីេនាះ

ថា "ដំបូកមានលក�ណ៍" ។ កែន�ងេនះេ្រកយមក អ�ក្រស�កបានសងវត�េហវត�ដំបូកមានលក�ណ៍ េនក�ុងឃុំទំនបធំ់ 

្រស�កពញាឮ េខត�កណា� ល ែតតមពក្យចស់ៗជានេ់ដម ទី្រតងេ់នះេគេហថា "្រតេពកមានលក�ណ៍" ។ េពលេនាះ 

្រពះរជា្រទងឆ់�ល់នឹងដំេណ រែដលនាងរតម់កពួនបាតខ់�ួនេនដំបូកេនាះ ក្៏រទងពិ់េ្រគាះជាមយួេសនា, េសនា ៤ នាក់

ទូលតបវញិថា " �ស�ីែដលមានរបូល�អម្បោញ់មញិេនះ បានជារតម់កពួនបាតេ់នដំបូកែដលជាកែន�ងមនិគរួឲ្យនឹងលក់

ខ�ួនបាតយ៉់ាងដូេច�ះេដយ្រពះអង�េដញចបប់ង�ំចិត�នាង ្របែហលជាមានេទវតជយួ យកអសនាងជាមនិខន" េហយ



េសនាទូលែថមេទៀតថា "េប្រពះអង�សព�្រពះរជហឫទយ័នឹងរបូនាង សូម្រពះអង�ចូលេទស�ីដណ�ឹ ងនាងដល់ឪពុក

មា� យនាងតម្របៃពណីវញិ" ។ ្រពះរជា្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា "ចុះេធ�េម�ចនឹងបានស� ល់ទីកែន�ងឪពុកមា� យនាង ?" ។ 

េសនា្រកបបង�ំទូលថា "េបនាងេនាះពិតជាមនុស្សេលកែមន ទូល្រពះបង�ំសួររកទីកែន�ងឪពុកមា� យនាង ថា� យ្រពះអង� 

នឹងបានសេ្រមចតម្រពះរជបំណងជាមនិខន " ។ ្រពះរជា្រទង្់រពះសណា� បព់ក្យេសនាទងំ ៤ នាកស់ព�្រគបេ់ហយ 

្រទងយ់ាងចូល្រពះពនា� វញិ ។  

ចបត់ងំពីៃថ�េនាះមក េសនា ៤នាកក់្៏រតចេ់សុបសួររកទីកែន�ងផ�ះឪពុកមា� យនាង ្រតេចលេដះ្រកល រកេពលអស់

យូរៃថ�ពំុេឃញេសះ កន៏ាគំា� ចូលេទថា� យបង�ំ្រពះរជា ទូលតមករ្រសវ្រជាវរកមនិេឃញេនាះ ។ ្រពះរជាក្៏របជំុអស់

ពកួេសនា ្រទងម់ាន្រពះរជប�� ថា "ឲ្យេរៀបេធ�ពិធីបុណ្យ្របណាំងទូកង ឲ្យអ�ក្រស�កេផ�លឈូឆរមកេមលែ្រកងបានជបួ

្របទះនឹងនាង េហយពកួេយងតមេមលនាងឲ្យស� ល់ទីលំេនរបស់នាង " ។  

េសនាទទលួ្រពះរជប�� េហយ កច៏តែ់ចងផ្សោយដំណឹងដល់អ�ក្រស�កជនបទជិតឆា� យ ឲ្យមកេមល្របណាំងទូក អ�ក

្រស�កកេ៏ផ�លឈូឆរមរីេដរដសេដរពពកព់ពូនគា� េទេមល េដយេសចក�ីរកីរយ ។  

ចំែណកនាង ្រតចលេដះ្រកល កលេស�ចេដញចបន់ាង នាងពំុបានស� ល់ជាេស�ចេទ, លុះេស�ចយាងផុតេទ នាង

េឃញស� តក់រ៏តេ់ចញដំបូក្រតឡបម់កផ�ះឪពុកមា� យនាងវញិ នាងបានេរៀបរប្់របាបម់ា� យឪពុកនូវេហតុែដលេកតមាន

ដល់របូនាងតម្រតង ់េហយែថ�ង្របាបពី់េសចក�ីេស�ហរបស់នាង ដេ៏លសលុបេទេលេច្របមាញ់វងិសុ៊ង ។ មា� យឪពុក

បានដឹងចិត�កូនសព�្រគបេ់ហយ កម៏ានចិត�អណិតកូន េដយេឃញទឹកមុខកូន្រសពប្់រសេពនខ� ងំេពក ។  

េពលែដលអ�ក្រស�កេផ�លឈូឆរេទេមល្របណាំងទូក តដុង យាយជយ័កន៏ានំាង ្រតេចលេដះ្រកល េទេមលនឹងេគ

ែដរ លុះេដរេទដល់កែន�ង្របណាំងទូក អ�ក្រស�កភូមកិេ៏ចះែតបបលួគា� គយគនេ់មលស្រមស់របស់នាង ្រតេចលេដះ

្រកល េហយេគសរេសរ្រគបគ់ា�  ។ េសចក�ីសរេសរលំអនាងពីមាតម់យួេទមាតម់យួ កេ៏លចឮដល់េសនារបស់្រពះរជា 

ែដលកំពុងេដរ្រតចរ់ង� តរ់កេមលនាង ។ េសនាទងំ ៤ បានេដរមកេឃញស� ល់ច្បោស់េហយ ក្៏របជំុគា� ចេំមលដំេណ រ

របស់នាង្រតឡបេ់ទផ�ះវញិ ។ លុះពិធី្របណាំងទូកចបេ់ហយ អ�ក្រស�កក្៏រតឡបេ់ទទីលំេនេរៀងខ�ួន ។ េសនា ៤ នាក់

កលួ៏ចេធ�ដំេណ រតមេ្រកយ តដុងយាយជយ័ លុះបានស� ល់ទីលំេននាងនឹងឪពុកមា� យនាងេហយ ក្៏រតឡបចូ់ល

េទថា� យបង�ំ្រពះរជាទូលតមេសចក�ីពិត ។ ្រពះរជាកេ៏ស�ចយាងមកផ�ះតដុងយាយជយ័ជាមយួនឹងេសនា ៤ នាក ់។ 

តដុងយាយជយ័ បានេឃញ្រពះរជាេស�ចយាងមកដល់ផ�ះនាង កេ៏រៀបទីកែន�ងទទលួ្រពះអង� ្រពះរជា្រទងម់ាន្រពះ

បន�ូលផា� ល់្រពះអង�នឹងតដុងយាយជយ័ សូមដណ�ឹ ងយកនាង ្រតេចល-េដះ្រកល មកេធ�ជាអគ�មេហសីេហយ្រពះ

អង�ប�� កថ់ា "សូមឲ្យតនិងយាយបង� បយ៉់ាងណាៗ កប៏ង� បចុ់ះ ្រពះអង�ហ៊នទទលួទងំអស់ " ។  

េពលេនាះ តដុងយាយជយ័ បានស� ល់ទឹកចិត�កូនច្បោស់ ែតមនិទនហ៊់នសេ្រមចថាថា� យឬមនិថា� យ្រពះរជាេទ ចំ

សួរចិត�កូនសិន ។ លុះេទសួរនាង ្រតចលេដះ្រកល ្របែកកចំេពះឪពុកមា� យនាងថា "នាងមនិទទលួយកេស�ចេទ 

នាងសូ៊ស� បជ់ាមយួនឹងេច្របមាញ-វងិសុ៊ង ជាគូបណ�ូ លចិត�នាងេហយ " ។  

តដុងយាយជយ័ឮកូន្របែកកតឹងរុងឹដូេច� ះ កពិ៏េ្រគាះគា� ពីរនាកប់�ី្របពន�ថា "េបេយងមនិថា� យនាងេទេស�ច េយងមុខ

ជាមានទុក�េទៃថ�េ្រកយជាមនិខន ែតេបេយងេលកនាងថា� យេស�ច េយងអណិតចិត�េយងែដលគា� បាន្រសឡាញ់េទ



េលរបូេច្របមាញ់វងិសុ៊ង ជាទីេពញចិត�េយងែដរេទេហយ េបដូេច�ះេយងបង� ប្់រពះរជាជាឲ្យធ�នកំុ់ឲ្យ្រពះអង�ទទលួរចួ 

ទុកជា្រពះអង�ហ៊នទទលួក្៏រពះអង�ចតក់រេធ�មនិទនែ់ដរ ។ លុះពិេ្រគាះគា� ពីរនាកប់�ី្របពន�រចួេហយ តនិងយាយក៏

ទទលួ្រពះរជាថា " មនិហ៊នបង� ប្់រពះអង�េទ ែ្រកង្រពះអង�មនិហ៊នទទលួ " ។ ្រពះរជាមាន្រពះបន�ូលថា " ្រពះអង�

ហ៊នទទលួទងំអស់ឲ្យែតេលកនាងថា� យ្រពះអង�ចុះ " ។ តនិងយាយកប៏ង� ប្់រពះរជាថា " សូម្រពះអង�េលកផ�ូវពី្រពះ

ពនា� ្រពះអង�មកដល់ផ�ះទូល្រពះបង�ំឲ្យបានេ្រសចែតមយួរ្រតី េបមនិេហយ ទូល្រពះបង�ំមនិេលកនាងថា� យេទ " ។ ្រពះ

រជា្រទង្់រពះសណា� បេ់ហយ េឃញថាករេនះមានបន�ុកធ�នណ់ាស់ ែតេដយ្រពះរជា្រទងទ់សពិធរជធមផ៌ង ្រទងស់ព�

្រពះរជហឫទយ័េលរបូនាង ្រតេចលេដះ្រកល ខ� ងំេលសលុបផង ្រពះអង�កទ៏ទួលេធ�ផ�ូវតមបង� បរ់បស់តដុងយាយ

ជយ័ ។ លុះ្រពះអង�យាងថយេទវញិ ្រទង្់របាបេ់រហ៍ពលឲ្យមក្របជំុគា�  េហយ្រពះអង�្រតស់បង� បថ់ា " ចូរេសនា

េរហ៍ពលទងំអស់ េលកផ�ូវថ�ល់មយួចប្់រពះពនា� រហូតេទដល់ផ�ះឪដុងែមជ៉យ័ េធ�១យបឲ់្យេហយេ្រសច " ។ ពក្យ

ែដលេហថា ្រស�កឧត�ុង�សព�ៃថ� គឺេហតមបន�ូលេស�ចមុនដំបូងែដលេហថា ឪ ដុង ែម ៉ ជយ័ ែតេ្រកយមកេគេហ

ក� យជា ឧដុង�មានជយ័ ។ ្រគាេសនាេរហ៍ពល េលកផ�ូវថ�ល់ក�ុង១រ្រតីេនាះមនិេហយេសះ លុះដល់ភ�សឺ� ងេឡង ផ�ូវ

ថ�ល់េនាះេនដចម់និជបួគា� បានជាមានពក្យេហថា ភូមថិ�ល់ដច ់ េន្រស�កបនា� យលែង�ក ្រស�កកំពង្់រតឡាច េខត�

កំពងឆ់ា� ងំ សព�ៃថ�េនះ ។  

ឯតដុងយាយជយ័បាននា្ំរគ�សរចុះទូកជាេ្រសច តមេមលេសនាេរហ៍ពលរបស់េស�ចេលកផ�ូវថ�ល់ េដយមានបំណង

ថា "េប្រពះអង� េលកផ�ូវថ�ល់ ១ យប ់េហយែមននឹងនានំាងរតេ់ទែតម�ង" លុះេឃញផ�ូវថ�ល់េនាះ េស�ចេលកមនិេហយ 

តនិងយាយេ្រតកអរណាស់ កចូ៏លចតទូក្រតងក់ែន�ងផ�ូវថ�ល់ដចម់និជបួគា� េនាះ េហយតដុង យាយជយ័ េឡងេទ

េមលផ�ូវថ�ល់ ។ គាតកំ់ពុងែតពិនិត្យេមលថ�ល់េនាះ េសនាកេ៏ទ្រកបបង�ំទូល្រពះរជា តមេហតុេរឿងែដលេលកផ�ូវថ�ល់

មនិេហយេនាះែដរ ្រពះរជាកេ៏ស�ចយាងមកទតេមល ។ តដុងយាយជយ័ឮដំណឹងថា េស�ចយាងមកេហយ កប៏បលួ

គា� រតចុ់ះទូកកំុឲ្យេស�ចេឃញមុខ ។ េពលេនាះយាយជយ័្របពន�តដុងភយ័ញញីញញ័ររតចុ់ះេទទូកមនិេកតកវ៏រចុះ

តម្រចងំជង�ុក ទទលួជនួជាេសនាមកដល់កែ៏្រសកឃាតថ់ា "យាយកំុវរចុះេទទូកអី េស�ចយាងមកដល់ឥឡូវេហយ" 

។ យាយជយ័មនិស� បេ់សះកេ៏ចះែតវចុះទូក ដល់ទូកេហយក្៏រចនទូកេចញេទ ។ កែន�ងែដលយាយជយ័វរេនាះ ពី

េដមេគេហកំពងយ់ាយជយ័វរ ែតសព�ៃថ�េគេហក� យថា កំពងជ់វរ ឋតិេនក�ុងបនា� យលែង�ក ្រស�កកំពង្់រតឡាច េខត�

កំពងឆ់ា� ងំ ។  

លុះេស�ចយាងមកដល់ទតេឃញទូកតដុង យាយជយ័េចញពីកំពងឆ់ា� យេទេហយ ្រពះអង�កគិ៏តស� នក�ុង្រពះទយ័ថា 

ឪដុងែមជ៉យ័មុខជាខឹងនឹង្រពះអង�េលកផ�ូវថ�ល់មនិេហយ បានជាមនិចជំបួនឹង្រពះអង� ្រពះរជាកច៏តេ់សនា ៤ នាក់

ឲ្យចូលេទអង�រឪដុងែមជ៉យ័ នឹងសូមឲ្យយកនាង ្រតេចលេដះ្រកល មកេធ�ជាេទពីរបស់្រពះអង� ។ េសនា ៤ នាកក់៏

តមេទជបួនឹងតដុងយាយជយ័ ែដលកំពុងបេណ� រនាង្រតេចលេដះ្រកលេឡងសំេដមកផ�ះ េហយេសនាទងំេនាះ

និយាយអង�រតដុងយាយជយ័ តង្រពះនាម្រពះមហក្ស្រតថា "្រពះអង�សូមយកនាងេទេធ�ជា្រពះេទពីរបស់្រពះអង�" ។ 

្រគាេនាះនាង្រតេចលេដះ្រកល ែដលជា្រសីល�ដូចនាងេទពធីត កលុ៏តជង�ងសំ់ពះ្របណម្យេទេសនា ៤ នាកវ់ញិថា " 

នាងខ�ុ ំសូម្រកបបង�ំទូល្រពះរជាថា នាងខ�ុ ំមនិសុខចិត�េទេធ�ជា្រពះេទពីរបស់្រពះអង�េទ េ្រពះរបូខ�ុ ំជារ�ស� េប្រពះអង�

េនែតបង�ំយករបូខ�ុ ំ នាងខ�ុ ំនឹងសមា� បខ់�ួនជាមនិខន " ។ ខណៈេនាះតដុងយាយជយ័ និយាយេទកនេ់សនា ៤ នាក់

ថា "សូមេលកទូល្រពះរជាផង កំុឲ្យ្រពះអង�បង�ំេពក ចខំ�ុ ំលួងេលមចិត�កូន្រសីខ�ុ ំឲ្យបាន្រស�លសិន" ។ េសនា ៤ នាក ់



កល៏ថយ្រតឡបេ់ទវញិ ។ ចំែណកតនិងយាយកន៏ាគំា� ចូលេទក�ុងផ�ះ ។ េពលរ្រតីេនាះ តដុងយាយជយ័ នានំាង

្រតេចលេដះ-្រកលរតប់េណា� ះេទទុកេនផ�ះនាងែទនឯភូមែិ្រសរេនាង េហយតដុងយាយជយ័ និយាយ្របាបន់ាងែទន

ជាប�ូនតមេរឿងសព�្រគប ់ នឹង្របាបឲ់្យេហ្រពនវងិឲ្យនាកូំនេឈ� ះេច្របមាញ់វងិសុ៊ង មកេរ សរកេពលករឲ្យេហយ ។ 

តយាយផា� នំាងែទន សព�្រគបេ់ហយកវ៏លិថយមកផ�ះវញិ ចទូំលេដះសនឹងេស�ច ។  

្រតងក់ែន�ងែដលេសនា ៤ នាក ់មកអង�រតដុងយាយជយ័ សូមនាង្រតេចលេដះ្រកល េទេធ�ជា្រពះេទពីរបស់្រពះរជា 

េហយនាងសំពះ្របណម្យេទេសនាវញិថា នាងមនិសុខចិត�េទេទ េនាះេគេហថា េទពធីត្របណម្យ ែដលឥឡូវេនះ

មានវត�មយួឋតិេនក�ុងកែន�ងេនាះ េឈ� ះវត�េទព្របណម្យ គឺពីេដមេគេហវត�េទពធីត្របណម្យ ែតេ្រកយមកេទជាវត�

េទព្របណម្យ េនឃុំវហិរហ�ួង ្រស�កពញាឮ េខត�កណា� ល សព�ៃថ� ។  

្រគាេនាះ ្រពះរជាលុះ្រតបាន្រទងប់ានសណា� បេ់សនា ៤ នាកថ់ា ចឪំដុងែមជ៉យ័អង�រលួងេលមចិត�នាងកូនឲ្យបាន

្រស�លសិន ដូេច�ះ តងំពីៃថ�េនាះមក្រពះអង�្រទងច់តេ់សនាឲ្យមកស� បដំ់ណឹងេនផ�ះឪដុងែមជ៉យ័ជារល់ៃថ� ។ ឯតដុ

ងយាយជយ័េចះែតេដះសរថា " ចិត�នាងពំុទន្់រស�លេនេឡយេទ " ។  

ចំែណកនាងែទនកលេបបានទទលួចងចតំមសំដីបងសព�្រគបេ់ហយ កច៏តក់រេហ្រពនវងិនិងេច្របមាញ់វងិសុ៊ង 

ឲ្យចូលមកស�ីដណ�ឹ ងនាង្រតេចលេដះ្រកល រចួឲ្យអចរ្យេមលេពលករ បានេហយកដំ៏ណឹងេទបងឲ្យមកេរៀបករ

កូន ។ តដុងយាយជយ័មនិទនប់ានមកភា� មេទ េ្រពះេនជាបេ់ដះសរនឹងេស�ច លុះដល់ៃថ�ចូលេរង ត និង យាយ 

កលួ៏ចលបេធ�ដំេណ រមកតមផ�ូវក�ុងៃ្រពមានេសចក�ី្រព�យជានិច� ែ្រកងេស�ចមកតម ។ ករគិតរបស់តនិងយាយេ្រចន

េពក រហូតនាឲំ្យេគទងំពីរនាកវ់េង�ងផ�ូវអស់ ១ៃថ�រកផ�ូវេទផ�ះនាងែទនមនិេឃញ ។ ទទលួេពលេនាះ តយាយបានជបួ

នឹងេក�ងគង� ល្រកបីមា� ក ់តយាយកែ៏្រសកសួរថា " អឺអវ៉ ! ផ�ូវេទណាេទ្រទងំ េទវងំពន�ុស ផ�ូវណាេទគុស េទែ្រស

រេនាង ? “ ។ េក�ងគង� ល្រកបីកនិ៏យាយថា " េបអញបង� ញចង�ុល្របាបផ់�ូវែតម�ងេទ វគា� នបាន្របេយាជនអ៍�ីមកដល់

អញេសះ េបអញ្របាបឲ់្យតនិងយាយេនះបនអ់�កតេនះេទបអញបានសំែណនអ្រស័យផង ឲ្យទីៃ្រពែដលអញធា� ប់

ឃា� ល្រកបីេនះបានកុះករផង "េក�ងគង� ល្រកបីគិតដូេច� ះេហយ កេ៏ឆ�យតបេទនឹងតយាយថា " េបតនិងយាយចងរ់ក

ផ�ូវឲ្យេឃញដូចបំណង សូមេឡងេទបនអ់�កតខ�ងភ�េំទ រចួ្រត�វមានសំែណនមកថា� យ េហយមានទងំេក�ង្របគំេភ�ង

បទ េខ� រ - ខ�ងភ� ំ- របងមាស - បនា� យ្របាសទ - ទឹកទប ់- ្រជង - ្រជងសមា� ត ់- េដះ្រកល - កែន�ន្រទងំផង េទបត

និងយាយរកផ�ូវេឃញ " ។  

តដុងយាយជយ័ ឮពក្យេក�ងគង� ល្រកបីបង� បឲ់្យេធ�ដូេច�ះ កេ៏ជឿេធ�តម េហយតនិងយាយកេ៏ឡងេទបនអ់�កតេល
ខ�ងភ� ំ ។ លុះចុះមកវញិករ៏កផ�ូវេឃញេធ�ដំេណ រេទដល់ផ�ះនាងែទន ។ កលេទដល់ជិតរបងផ�ះ នាងែទន្រកេឡក

េឃញបង ស�ុះមកទទលួ តសុងយាយជយ័កនិ៏យាយ្របាបេ់ហតុវេង�ងផ�ូវ េហយបានបនអ់�កត េទបរកផ�ូវេឃញ ។ 

េពលេនាះ េលកអចរ្យបានឮថា តដុងយាយជយ័ជាេមបាខង្រសី ចូលមកក�ុងេរងមង�លករ ែដលជិតបេង�យ មាន

បំណនដូ់េច� ះ កផ៏ា� កដំេណ រតយាយឲ្យឈរេនខងេ្រករបងសិន មនិឲ្យអ�កជាបបំ់ណនចូ់លក�ុងេរងមង�លករេនាះ

េឡយ ។ េលកអចរ្យ្របាបេ់មបាទងំសងខងថា "ឲ្យេរៀបសំែណន មានទងំេភ�ងយកេទ្របគំលបំណនអ់�កតឲ្យ

េហយសិន េទបអចចូលមកក�ុងេរងមង�លករេនះបាន" ។ នាងែទនកប៏ានចតែ់ចងេរៀបចំសំែណនមានបែង�មចមា� ប

្រពមទងំេភ�ងយកេទ្របគំលបំណនអ់�កតខ�ងភ� ំ។ ខណៈេនាះ េក�ងកច៏ប្់របគំបទ ខ�រ - ខ�ងភ� ំ- របងមាស - បនា� យ



្របាសទ - ទឹកទប ់- ្រជង - ្រជងសមា� ត ់- េដះ្រកល -កែន�នទងំ ។ េភ�ងទងំ ៩ បទេនះ កប៏ានចូលមកេនក�ុងទមា� ប់

េភ�ងករចបត់ងំពីេពលេនាះ រហូតមកដល់សព�ៃថ�េនះ ។  

លុះេធ�កិច�លបំណនរ់ចួេហយ តដុងយាយជយ័ កចូ៏លមករមួក�ុងមង�លករេនាះ អចរ្យ កប៏ានឲ្យកូន្រប�ស្រសីយក

ផ�ឹមឲ្យពរជយ័ ។ ែថ�ងពី្រពះរជាែដលគងេ់ន្រពះពនា� ឯបនា� យលែង�ក លុះ្រទង្់រជាបេហតុករថា តដុងយាយជយ័ 

លួចព្រងតន់ាង ្រតេចលេដះ្រកល យកេទេរៀបករេនផ�ះនាងែទនឯែ្រសរេនាងេនាះេហយ ្រពះអង�កយ៏ាងជាមយួ

េសនាសំេដេទផ�ះនាងែទន លុះេស�ចដល់េហយ ្រពះអង�បានទតេឃញនាង ្រតេចលេដះ្រកល និងេច្របមាញ់

វងិសុ៊ង កំពុងែត្រកបសំពះផ�ឹមរមួេខ�យជាមយួគា�  ។ េដយ្រទងទ់តេឃញគូស� មភីរយិាទងំពីរនាកេ់នាះមានរបូ

សម�ស្សល�ស័ក�ិសមគា�  ្រទងក់ប៏េណា� យឲ្យេគេធ�កិច�ផ�ឹមេនាះឲ្យេហយេ្រសច រចួ្រពះអង�្រតស់បង� បឲ់្យេសនាេហេមបា

ទងំសងខង្រពមទងំសមខី�ួនទងំពីរនាក ់ មកជបួជំុចំេពះ្រពះភ�ក�្រពះអង� ។ អ�កទងំេនាះកម៏ានេសចក�ីភតិភយ័

ញាបញ័់ររន�ត្់រគបគ់ា�  ្រពះរជាក្៏រតស់សួរេទ្របមាញ់វងិសុ៊ងថា "អ�កឯងជាកូនអ�កបានជាហ៊នេរៀបករនឹងនាង

្រតេចលេដះ្រកល ជាគូដណ�ឹ ងរបស់េយង ?" ។ េពលេនាះ េច្របមាញ់វងិសុ៊ងកេ៏ឆ�យទូលតបវញិថា "ទូល្រពះបង�ំជា

កូន្រពនវងិ" េហយចង�ុលេទ្រពនវងិជាឪពុករបស់ខ�ួន ។ ្រពះរជាទតេឃញ្រពនវងិជា្រពនរបស់្រពះអង� ក្៏រទងសួ់រ

េទថា " ្រពនឯងមានកូន្រប�សពីកលណាមក បានជាេយងមនិែដលេឃញ ? " ។ ្រពនវងិឱនសិរស្រកបថា� យបង�ំ

េដយភយ័តកស់�ុតជាខ� ងំ បានេរៀបរបទូ់ល្រពះរជាថា "កូន្រប�សេនះ មនិែមនជាកូនបេង�តរបស់ទូល្រពះបង�ំេទ គឺជា

កូនចិ�� ឹម េ្រពះកលមយួៃថ�េនាះ ទូល្រពះបង�ំេទបាញ់សត�ក�ុងៃ្រព បាន្របទះេឃញសុ៊តសត�មយួធំចែម�កេលសសុ៊ត

ទងំអស់ េនទីមយួែដលមានកយដីកបថ់�ីៗ ទូល្រពះបង�ំេឃញេហយកយ៏កមកទុកេមល លុះ្រគបៃ់ថ�ែខ សុ៊តញាស់

េឡង ្រសបែ់តេឃញេចញមកជាកូនមនុស្សែតម�ង គឺចំេពះរបូកូនចិ�� ឹមរបស់ទូល្រពះបង�ំេនះេហយ ែដលទូល្រពះបង�ំ

ឲ្យេឈ� ះថា េច្របមាញ់វងិសុ៊ងែដលអង�ុយ្រកបេនចំេពះមុខ្រពះភ�ក�្រពះអង� ។ េច្របមាញ់វងិសុ៊ង កភ៏ា� កខ់�ួនេពល

េនាះថាខ�ួនេកតេចញពីពង ។ ខណៈេនាះ ្រពះរជាកស៏�ុះេទឱប្រកេសបេច្របមាញ់វងិសុ៊ង្រទងេ់ហថា " កូនសំឡាញ់

ឪពុក ! ៗ េនះេហយជាឪពុករបស់កូន " ។ ្រពះអង�ែថ�ងេរៀបរបត់ងំកល្រពះអង�នាអំគ�មេហសីយាងេទ្រកសលៃ្រព 

េហយ្របសូតិ្រពះរជបុ្រតេទជាសុ៊តកក៏យដីកបេ់ចលក�ុងៃ្រពេទ ។ ្រទងេ់រៀបរបស់ព�្រគបេ់ហយ្រពះរជាក្៏រទងច់ត់

ែចងឲ្យដែង�្រពះរជបុ្រត ្រពមទងំនាង្រតេចល-េដះ្រកល ចូលេទក�ុង្រពះនគរ េធ�្រពះរជពិធីអភេិសកេច្របមាញ់

វងិសុ៊ងនិងនាង្រតេចល-េដះ្រកល ឲ្យេឡងេសយរជ្យជាេស�ចមា� ស់ែផនដីតំណពី្រពះអង�ក�ុងេពលេនាះេទ េហយ

្រពះអង�្រទង្់រតស់េហតដុងយាយជយ័ថា " ឪដុងែមជ៉យ័ " ជាបរ់ហូតមក ។  

ទី្រក�ងឧត�ុង�មានជយ័ មាន្រពះមហក្ស្រតគងេ់នអស់េថរៈេវលជាង ២ សតវត្ស គឺ ២៤៣ឆា�  ំ។ បណា� រជ�កលទងំេនាះ 

ចំេពះរជ�កល្រពះបាទអង�ជយ័ (េហ្រពះសត� ) ែដល្រទងេ់សយរជ្យ េនពុទ�សករជ ២២៧៣ -២២៧៩ 

្រគិស�សករជ ១៧៣០ -១៧៣៦ េស�ចេចញចកទី្រក�ងឧត�ុង�មានជយ័េទគងទី់្រក�ងលែង�ក ជាទី្រក�ងែដលធា� បម់ាន

មកេហយ ។ មុនេពល្រពះបាទអង�ជយ័េស�ចេទគងេ់នបនា� យលែង�កេនាះ ទី្រក�ងឧត�ុង�ទំេនរ ពំុមាន្រពះមហក្ស្រតគង់

្របមាណ ២០ឆា�  ំេ្រកយពី ២០ឆា� េំនាះមក េទបមាន្រពះមហក្ស្រតគងេ់នេឡងវញិ។  

បណា� ្រពះមហក្ស្រតែដលគងេ់ន្រក�ងឧត�ុង� ្រពះករណុា្រពះបាទសេម�ច្រពះហររិក្សរមា ្រពះអង�ឌួង (្រពះបរមេកដ�) និង

្រពះករណុា្រពះបាទសេម�ច ្រពះនេរត�ម (្រពះសុវណ� េកដ�) ្រទងប់ានស� បនាឧត�មវត�ុជាេ្រចន គឺ្រពះករណុា ្រពះ

បរមេកដ� ្រទងប់ានស� បនាផ�ូវថ�ល់មយួ ពីឧត�ុង�េទរម ជាកំពងស់មុ្រទ ្រពះករណុាសុវណ� េកដ� ្រទងប់ានស� បនា



្របាសទ ្រពះរជដំណាក ់នឹង្រគឹះស� នជាេ្រចន មាន្រគឹះស� នមេហ្រសព និងបណា� ល័យជាេដម េដយេ្រគ�ងេឈ ែត

ឥឡូវេនះបាកែ់បកអស់េហយ ។  

ដល់មកពុទ�សតវត្សទី ២៥ ្រគិស�សតវត្ស ទី ១៩ ្រពះករណុា្រពះបាទសេម�ច្រពះនេរត�ម េស�ចេចញចក្រពះរជធានី

ឧត�ុង�មានជយ័មកគងេ់ន្រពះរជធានីភ�េំពញក�ុងពុទ�សករជ ២០៤៦ ្រគិស�សករជ ១៨៦៣(១) ។  

ទី្រក�ងឧត�ុង�មានជយ័ ជាទី្រក�ងចស់មុនបនា� ប្់រក�ងភ�េំពញ ឋតិេនចេនា� ះទិសពយព្យនិងទិសឧត�រៃនទី្រក�ងចមា� យ 

៤០ គីឡូែម្៉រត ។  

សព�ៃថ� ទី្រក�ងឧត�ុង� េទជា្រស�កមយួ េហថា " ្រស�កឧត�ុង� " រមួចូលក�ុងេខត�កំពងស់�ឺ ជាទីមានេទសភាពរបទប

េរៀបរយ េដយមានភ�្ំរពះរជ្រទព្យ ែដលមាន្រពះរជ្រទព្យ ែដលមានវហិរអដ�រស្ស និង្រពះេចតិយៃ្រត្រតិង្ស(២) ជាេដម 

ជាលំអ េមលពីចមា� យេឃញកំពូលភ�ទំងំេនាះ្រច�ង្រចងខ�ស់្រតែដត្រតដឹមគួររកីរយ ។ េនេលកំពូលភ�្ំរពះរជ្រទព្យ 

មានមហេចតិយជាេ្រចនសុទ�ែតវចិិ្រតេដយក្បរូក្បោចរ់ចនាជាស� ៃដៃនសិល្បករែខ�រដជំ៏នាញៗ ក�ុងសមយ័បូរណ ជា

្រពះេចតិយប��ុ ះ្រពះអដ�ិធាតុៃន្រពះរជា ្រពះអគ�មេហសី ្រពះវង្សោនុវង្ស ក្ស្រតក្ស្រតី ែដលជាបុព�បុរស្រពះរជវង្សោនុវង្ស

ែខ�រ ។ បណា� ្រពះេចតិយទងំេនាះ ្រពះេចតិយចស់ៗជាងេគ គឺ្រពះេចតិយប��ុ ះអដ�ិធាតុ ៃន្រពះ្រសីសុរេិយាពណ៌ ែដល

្រពះទិវង�តពីពុទ�សករជ ២១៦៣ ្រគិស�សករជ ១៦១៩(១)  

្រតងទី់្រពះបរមរជវងំ្រសះសរេពយុត� ែដលជា្រពះរជនិេវសនដ� នសមយ័ឧត�ុង�មានជយ័, ឥឡូវក� យជាទីវត�េហតម

ពក្យសម�� ថា " វត�ក�ុងវងំ " េហតមផ�ូវករថា " វត�ហររិក្សរជជននី " េហយមានវត�អរមជាេ្រចនេនជិតៗទីេនាះ 

មានវត�្របាង�ណ៍ និង វត�វងំចស់ ជាេដម ែដលជាអវសៃនពកួបព�ជិតពុទ�ជិេនារសរបស់ជាតិែខ�រ ។  

 


