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ឮសូរេឈ� ះ ភ�វំរវង្សសូរវង្ស េយងសព�ៃថ�ដូចជាេងឿងបន�ិចែដរ េ្រពះនឹកេទ ពំុធា� បប់ានឮេឈ� ះេនះ េនទីណា ឲ្យជាក់

ច្បោស់េសះ េលកែលងែតអ�កចស់ទំុ េហយធា� បេ់នជិតខងទីកែន�ងេនាះផា� ល់ែតម�ង ។ តមពិត េឈ� ះ "ភ�វំរវង្សសូរ

វង្ស" មានជាបេ់នក�ុងេរឿងេ្រពងេយង គឺេគសំគាល់យកភ�ែំវងអនា� យចបត់ងំពីក�ុងេខត�កំពងស់�ឺ រហូតដល់ដីេខត�

េកះកុងសព�ៃថ� ។ េបនិយាយឲ្យចំេទេទៀត គឺភ� ំ"គិររីម្យ" េនះឯង ។ េឈ� ះគិររីម្យ ជានាមថ�ី េទបែត្របតិស� នេឡង រវង

ឆា�  ំ១៩៣០ ប៉ុេណា� ះ ដូេច�ះេហយ បានជាអ�កផង ែតងឆ�ល់ថា េឈ� ះ "គិររីម្យ" មនិសមជាេឈ� ះពីបរមបុរណេសះ 

សមែតជានាមថ�ី ែដលអ�កេចះភាសបាលី េទបែតសន�តេឡង ។ មតិេនះ យល់្រត�វណាស់ េ្រពះតមឯកសរែដលមាន

ខ�ះ េន្រក�មជំនំុទំេនៀមទមា� ប ់ និង តមករសកសួរចស់ៗ ែដលេនេចះចេំរឿងេនះ បានប�� កថ់ា ពីេដម ភ�គិំររីម្យ 

ទងំមូល រមួប��ូ លទងំភ�ជិំតខងផង អ�ក្រស�កេហថា "ភ�វំរវង្សសូរវង្ស" ទងំអស់ ។ េទបែតក�ុងរវង គ.ស. ១៩៣០–

៣១ ប៉ុេណា� ះ េទបមាននាមថា "គិររីម្យ" េនះេកតេឡង ។ េដមេហតុនាឲំ្យេកតេឈ� ះថ�ីេនះ គឺកលេនាះ ្រពះករណុា្រពះ

បាទសេម�ច្រពះមុនីវង្ស ្រទងប់ានយាងេទលំែហ្រពះកយ េនេលខ�ងភ�្ំរតងទី់េនាះ េហយ្រពះអង�្រទងស់ព�្រពះទយ័នឹង

េទសភាព អកសធាតុ េនទីេនះ េទប្រទង្់របទននាមថ�ីថា "គិររីម្យ" ែដលបាននយ័ថា "ភ�ជំាទីរកីរយ" ជាបរ់ហូតមក

2, ប៉ុែន�នាមេនះ សំគាល់ែត្រតឹមខ�ងភ�មំយួកែន�ងេនះឯង, ដូេច�ះ បានជាខ�ងភ�េំផ្សងៗ េនជិតខង សុទ�ែតមាននាម

េដយែឡកៗ េទេទៀត ដូចភ�កូំនសត�, ភ�កំម�ជ�វត, ... ។  

រឯីេឈ� ះេដម ែដលអ�ក្រស�កធា� បេ់ហថា ភ�វំរវង្សសូរវង្សេនាះ គឺសំេដយកតជួរួភ�ទំងំមូល េហយេគមានទងំចេំរឿង

េ្រពងនិទន ពីេឈ� ះភ�េំនះ ដូចតេទ ៖ េសចក�ីដំណាលថា : កលពីេ្រពងនាយ មាន្រពះរជា ១ ្រពះអង� ្រពះនាម្រពះ

បាទសូរយិា េសយរជ្យេន្រកសនន់គរ ។ ្រពះមហក្ស្រតេនះ មាន្រពះអគ�មេហសីពីរ្រពះអង�គឺ : ទី ១ ្រពះនាមវង្សធ្យោ 

មាន្រពះរជបុ្រតពីរ្រពះអង�គឺ : វរវង្ស និង សូរវង្ស, ទី ២ ្រពះនាងមនា�  មាន្រពះរជបុ្រត ១ ្រពះអង�គឺ ៃវវង្សោ ។  

ចបត់ងំពី្រពះរជបុ្រត ៣ ្រពះអង� មាន្រពះជន�េពញវយ័កលណា ្រពះនាងមនា�  ជាមេហសីចុង េកតមានេសចក�ី
្រចែណនឈ� នីស េដយខ� ចរជ្យសម្បត�ិធា� កេ់ទេល្រពះរជបុ្រតៃនមេហសីេដម ។ ដូេច�ះ ្រពះនាងមនា�  ករ៏កេរឿង

ញុះញងបំ់ែបកបំបាកេ់រៀងរល់ៃថ� ។ ៃថ�មយួ ្រពះរជកុមារសូរវង្ស និង វរវង្ស នាបំងប�ូនេដរេលងកម្សោន�តមទីធា� , ្រសប់

ែតនាងមនា�  ចប្់រពះរជកុមារទងំពីរ យកមកគាមជាបេ់នចេនា� ះេភ�  េហយែ្រសកេចេរ្៉របាបឲ់្យអ�កផងឮថា : ្រពះរជ



កុមារទងំពីរ ្របមាថេមលងយខ�ួន ហ៊នមកចបេ់ធ�ករមនិគប្ប ី ចំេពះមាតចុងទងំកមា� ងំ ។ ្រពះបិត បានេឃញ

ដូេច� ះ ខ� ល់យ៉ាងខ� ងំ េហយប�� ឲ្យេពជ្ឈឃាដនាយំកកុមារទងំពីរេទសមា� ប ់េដយឥតបានពិចរណា ។  

ប៉ុែន�េដយបុណ្យបារមៃីន្រពះរជកុមារ ក�ុងេពលែដលេពជ្ឈឃាដេរៀបនឹងសមា� ប ់ ្រពះនាងវង្សធ្យោជាមាត បានេទទន ់

អង�រេពជ្ឈឃាដសំុកំុឲ្យសមា� ប ់ េពជ្ឈឃាដមានចិត�េមត�  កជ៏យួ ពេង�ះេគចេចញពី្រពះនគរ ្រពះមាតបានទងំ្របគល់ឲ្យ

្រពះរជកុមារ នូវ្រពះទ្រមងរ់ជ្យមយួៗ មា� កផ់ង េហយសន្យោថា : ដល់គ្រមប ់១០ ឆា�  ំឲ្យវលិមក្រពះនគរវញិ ។ ្រពះរជ

កុមារទងំ ២ ពង្ស បានទទលួបណា� ្ំរពះមាត េហយយាងកតៃ់្រព្រពឹក្សោផ្សងេ្រពងតមវសនា, េដយ្រទងអ់ស់្រពះ

កយពលខ� ងំ ក្៏រទងផ់�ំលកេ់្រកមម�បេ់ឈ នាៃ្រពដស៏� ត្់រជងំ ។ លំដបេ់នាះ ្រពះឥ�នា� ធិរជ បានទតយល់្រពះរជ

កុមារភា� ម កនិ៏ម�តិជាមានស់ ១ េខ�  ១ ចុះមករកសីុ េនែក្បរ្រពះរជកុមារ េហយនិយាយថា ៖ “ខ�ុ ំជាមានេ់ខ�  េបអ�កណា

បានសីុសចខ់�ុ ំ កន�ងែត ៧ ឆា�  ំនឹងបានេសយរជ្យ" ។ “ចំែណកខ�ុ ំជាមានស់ កដូ៏េច� ះែដរ, េបអ�កណាបានសីុសចខ់�ុ ំ 

កន�ងេទែត ៧ ែខ នឹងបានេសយរជ្យ" ។  

មានទ់ងំពីរ ជែជកគា� េហយ ជល់គា� េនចំេពះ្រពះភ�ក�្រពះរជកុមាររហូតដល់ស� បេ់រៀងខ�ួន ។ ្រពះរជកុមារទងំពីរ នឹក

ឆ�ល់ក�ុង្រពះទយ័ខ� ងំណាស់ េហយេដយឃា� នអហរខ� ងំេពលផង, សូរវង្ស កេ៏រ សយកមានស់ ឯវរវង្សជាប�ូន កេ៏រ ស

យកមានេ់ខ�  យកេទចម�និេសយេដយសុខសន� ។ លុះេសយសចម់ានេ់នាះរចួេហយ ្រពះរជកុមារទងំ ២ ពង្ស ក៏

េធ�ដំេណ រេទេទៀត អស់រយៈកល ៧ ែខគត ់ បានដល់េទសលសំណាកម់យួ េនក�ុងៃ្រព នានគរគន�ពបុរ ី េហយ

ស្រមាកេនទីេនាះ ។ និយាយពីនគរេនះ េ្រកយែដល្រពះរជាេសយទិវង�តេទ នាមុនឺ េសនាមាត្យ េរៀបចំេធ�ករផ្សងរក

អ�កមានបុណ្យ េដម្ប្ីរគងរជ្យសម្បត�ិេន្របេទសខ�ួន ។ កលែដលបានេរៀបក្បនួេ្រសចេហយ កេ៏ធ�ដំេណ រេចញេទ 

េដយឲ្យរជគេជ�ន�ែដលតងំបុស្សបុកេនមុខេគបង�ស់ េហយអធិដ� នថា : េបអ�កណាជាអ�កមានបុណ្យ សូមឲ្យរជគ

េជ�ន�េនះ ឈបភ់ា� មេនចំេពះមុខអ�កមានបុណ្យេនាះ ។ កលែដលរជគេជ�ន� មកដល់សលសំណាក ់ែដល្រពះរជ

កុមារទងំពីរកំពុងផ�ំលក ់កឈ៏បេ់នេស��ម, ្រក�មេសនាមាត្យ នាគំា� េឡងេទេលសល េហយសូមយាង្រពះរជកុមារ

នាមសូរវង្ស ឲ្យយាងេទ្រគងរជសម្បត�ិេនគន�ពបុរេីនាះ ។ ្រពះរជកុមារ ពំុ្រពមទទលួេសះ េដយ្របែកកថាគា� ន

សមត�ភាព ែតេសនាមាត្យមនិ្រពម នាគំា� បី្រតកងេលកដកេ់លបុស្សបុក េហយែហេទកនរ់ជធានី ។ ្រពះកុមារ នឹក

អល័យដល់វរវង្សជាប�ូនខ� ងំណាស់, សំុឲ្យេសនាមាត្យយកវរវង្សជាប�ូនេទផង ែតេគពំុ្រពមយក ។ លុះេទដល់្រពះ

នគរ កេ៏រៀបចំ្រពះរជអភេិសកសូរវង្ស ជាមយួ្រពះនាងសបុបា�  ជា្រពះរជបុ្រតីៃន្រពះអតីតមហក្ស្រតនគរេនះ និង ថា� យ

រជ្យជា្រពះមហក្ស្រតេដយសុខសន� ។ ចំែណក្រពះរជកុមារវរវង្ស កលេ្រកកេឡងបាត្់រពះេរៀមពំុេឃញ ក្៏រទង្់រពះ

កែន្សង្រព�យ្រពះរជហឫទយ័យ៉ាងខ� ងំ េដរែ្រសកដេង� យេហពសេពញៃ្រព ែតមនិេឃញេសះ ។ វរវង្ស អស់សង្ឃមឹ 

មនិដឹងេទរកឯណា កយ៏ាងកតៃ់្រពតមដនេជងដំររីជេនាះ េទដល់វងំៃន្រពះេរៀម សំុអ�កយាមទ� រចូលតមេទរក 

ែតេគពំុ្រពមឲ្យចូល េដយកំែហងគំរមែថមេទៀត ។ ្រពះរជកុមារ កេ៏គចេចញអំពីទីេនាះេទ តមយថាកម� ។ លុះេដរ

កតៃ់្រពអស់ ៥ យប ់៥ ៃថ� េទបបានេទដល់ផ�ះដូចចស់មា� ក ់េនែក្បរវងំៃន្រពះរជា នាម្រពះបាទធរណិត នានគរមយួ 

េហយសំុដូនចស់េនាះ េនស� កអ់្រស័យមយួយបផ់ង ដូនចស់ក្៏រពមឲ្យស� កេ់នេដយរកីរយ ។  

ែតដូនចស់អ្របិយេនះ បានេឃញ្រពះទ្រមង្់រពះរជកុមារ នឹកស� នថា ជាេចរលួចរបស់្រពះរជ្រទព្យ កចូ៏លេទទូល

្រពះរជា ៗ ្រទង្់រពះពិេរធខ� ងំ បានប�� ឲ្យេសនាទហន ចបច់ងយកេទសួរចេម�យ េទះបី្រពះរជកុមារេឆ�យថា 

្រពះទ្រមងេ់នះ ជាេករ �ិ៍ដំែណល ពី្រពះមាតរបស់្រពះអង�កេ៏ដយ, ក្៏រពះរជា េនែតេចទថាជាេចរ េហយប�� េសនា



ទហន ចបយ់កេទដកក់�ុង្រទ�ងែដក ែសនទរណុ ។ ៃថ�មយួ, មានយក្សកំណាច បានចូលេទរតត្បោតនគរជយ័បូរ ី

ែដលមាន្រពះមហក្ស្រត នាម្រពះបាទេសទត� ជាមតិ�សិទ�ស� លជាមយួនឹង្រពះបាទធរណិត បណា� លឲ្យនគរេនះ 

្រជ�ល្រចបល់យ៉ាងខ� ងំ, មនិែតប៉ុេណា� ះ វចូលមកដល់ក�ុងវងំ េដញកមា� តអ់រក្ស ែដលយាមទ� រវងំេស�ចឲ្យរតខ់� ត់

ខ� យអស់, េហយ្របាថា� សីុេស�ចេសទត�េទៀត, ែតមនិទនប់ានចូលេទចបេ់ស�ចេនេឡយ វចូលេទពនួសម�េំនក�ុង

គុហ នាកែន�ងអរក្សេនាះេន ។ និយាយពីេស�ចេសទត�, កលេបដូេច� ះ ភយ័ណាស់ ក្៏រតស់ប�� ឲ្យេសនាេចញ

សំេព េទនគរ្រពះបាទធរណិត េដម្បថីា� យដំណឹងអំពី្រពឹត�ិករណ៍េនះ េហយសូមឲ្យ្រពះអង�ជយួ េ្រជាមែ្រជង ក�ុងេរឿង

េនះផង ។ ្រពះបាទធរណិត បាន្រជាបភា� ម កប៏ង� បប់�� ឲ្យេសនារញុសំេពទមា� កទឹ់កនឹងេធ�ដំេណ រេទនគរជយ័បូរ ី។ 

ប៉ុែន�េសនាទងំអស់រញុសំេពេនាះពំុរចួេសះ ក្៏របកសរកអ�កខ� ងំពូែក េដម្បឲី្យរញុសំេពេនះចុះទឹក ។ ្រពះរជកុមារវរ

វង្ស ែដលេនក�ុង្រទ�ងែដក កទ៏ទលួខ�ួនធានានឹងរញុសំេពេនះបាន, ្រពះរជា ក្៏រទងស់ន្យោថា េបឯងរញុសំេពេនះរចួ

ែមន នឹងេដះែលងឲ្យជាអ�កជា េហយនឹង្រពះរជទនរង� នយ៉់ាងេ្រចន ។ េដយបុណ្យវសនាពីេ្រពងនាយ ្រពះរជ

កុមារ ករ៏ញុសំេពទមា� កទឹ់កបានេដយធូរ ។ ្រពះរជា កេ៏ធ�ដំេណ រតមសំេពេឆា� ះេទនគរជយ័បូរ ី េដយយកទងំ្រពះ

រជកុមារវរវង្ស នឹង្រពះនាងេកសេកសីជា្រពះរជបុ្រតី ្រពមទងំេសនាមុខម�ន�ីេទផង ។ េទដល់នគរជយ័បូរ ីបានប��

ឲ្យពកួពលេរហ៍ េបាះ្រពះពនា� េនែក្បរវងំ្រពះបាទេសទត�, េហយ្រពះអង�ចូលេទ្របា្រស័យជាមយួនឹង្រពះបាទេសទត�

, ក�ុង្រពះរជវងំ ។ ែថ�ងពី្រពះនាងេកសេកសី, ្រទងផ់�ំលកក់�ុងរ្រតី បានយល់សប�ិេឃញតចស់មា� ក ់មក្របាបថ់ា : ្រពះ

រជកុមារវរវង្សេនះេហយ ជា្រពះស� ម្ីរពះនាងពីអតីតកល ។ កល្រពះនាងេ្រកកេឡង កេ៏ចះែតនឹកមៃម្រពះរជកុមារ 

រហូតទល់ែតមាន្រពះទយ័្របតិពទ័�េស�ហ ចំេពះ្រពះរជកុមារយ៉ាងខ� ងំ ។ ឯ្រពះរជកុមារ កម៏ានេសចក�ីេស�ហ 

ចំេពះ្រពះនាងែដរ ។ មយួៃថ�ៗ  ្រពះរជកុមារ និង ្រពះនាង ែតងនិយាយដកព់ក្យសំដីេទវញិេទមក ។ ចំែណក្រពះ

បាទធរណិតជា្រពះបិត កលបានជែជកពិេ្រគាះនឹង្រពះបាទេសទត� ដឹងេរឿងសព�្រគបេ់ហយ កនិ៏យាយថា : "េយង

មានកុមារមា� ក ់ វជាេចរលួចរបស់្រពះរជ្រទព្យ េហយេយងបានចបយ់កេទេធ�េទសដក្់រទ�ងែដក, ប៉ុែន�កុមារេនះ 

ខ� ងំពូែកណាស់ អចរញុសំេពែដលមនុស្សជាេ្រចនរញុមនិរចួេនាះ ឲ្យរចួបាន, ឥឡូវជូនដំេណ រេយងមកេនក�ុង្រពះ

ពនា� នាខងេ្រកវងំឯេណាះ គរួែតឲ្យកុមារេនះល្បងនឹងយក្សេមល េតវ្រពមឮមនិ្រពម េបវ្រពមសកល្បងនឹងយក្ស 

េទះបីមនិឈ�ះយក្ស កេ៏យងមនិ្រព�យបារម�ែដរ, េ្រពះវជាមនុស្សមានេទស្រសបម់កេហយ" ។ គិតដូេច� ះ កឲ៏្យបេ្រម
េទេហ្រពះរជកុមារវរវង្សមក ្របាបេ់រឿងែដលយក្សខ� ងំពូែក ្របាថា� មកសីុេស�ចេសទត�, ឥឡូវ សំុឲ្យ្រពះរជកុមារេទ

សមា� បយ់ក្សេនាះ េបសមា� បប់ាន នឹងឲ្យរង� នយ៉់ាងេលសលុប ។ ្រពះរជកុមារ កទូ៏លតម្រពះរជប�� , ប៉ុែន� េដម្បកំុី

ឲ្យយក្សស� ល់ថាជាមនុស្សធម�ត ្រពះរជកុមារវរវង្ស បានសំុេ្រគ�ង្រពះរជ្យ្រពះខន័រជ្យ របស់េស�ចេសទត�, មកែតង

្រពះអង� ឲ្យដូចេស�ចេសទត�ែមនៗ េហយចូល្របយុទ�ជាមយួនឹងយក្សេនក�ុងគុហ លុះ្រតែតយក្សស� បប់ាតប់ងជី់វតិ 

ក�ុង្រគាេនាះេទ ។ ចំែណក្រពះបាទធរណិត េឃញ្រពះរជកុមារខ� ងំពូែក មានឫទ�ិអំណាចដូេច� ះ កេ៏លក្រពះនាងេកស

េកសីជា្រពះរជបុ្រតី ឲ្យជា្រពះអគ�ជាយា េហយ្របគល់រជសម្បត�ិ ឲ្យស�ងរជ្យជំនួស្រពះអង� ។ ឯ្រពះបាទេសទត� បាន

េឃញ្រពះរជកុមារសមា� បយ់ក្សបាន ជាករជយួ ្រពះអង�ឲ្យរចួចកពីភយន�រយ កេ៏លក្រពះនាងវរវតី ជា្រពះរជបុ្រតី ជា

្រពះរជបុ្រតី ផ្សជំា្រពះអគ�ជាយា េហយ្របគល់រជសម្បត�ិ ឲ្យស�ងរជ្យក�ុងនគរជយ័បូរទីងំមូលែដរ ។ ្រពះរជកុមារ ្រត�វ

បានេសយរជ្យនគរទងំពីរ េហយមាន្រពះអគ�មេហសីកពី៏រ គឺ្រពះនាងេកសេកសី ជា្រពះអគ�មេហសីេដម និង ្រពះនាង

វរវតី ជា្រពះអគ�មេហសីចុង បានេនរមួរស់ជាសុខសន� នានគរជយ័បូរ ី ។ ឯអរក្ស ែដលធា� បែ់តេនរក្សោនគរជយ័បូរ ី

បានេភៀសខ�ួនេគចេចញ ក�ុងេពលយក្សរកុរនេនាះ បានដឹងថាយក្សស� បេ់ហយ ក្៏រតឡបម់កេនរក្សោនគរជយ័បូរវីញិ 

បានទងំនាមំកថា� យ្រពះេចវរវង្សមហក្ស្រតថ�ី នូវែកវមណីរត� ែដលអច្រគវេីហះេហរបានផង ។  



កលែដល្រពះនាងេកសេកសី ្រទងម់ានគភប៌ាន ៣ ែខ, ្រពះបាទវរវង្ស នឹកភ�កចងេ់ទេលងនគរ្រពះវរបិត-មាត តម

បណា� ្ំរពះមាត ែដលផា� ថំាគ្រមប ់១០ឆា� ឲំ្យវលិេទវញិ ។ ្រពះអង� កល៏្រពះបិតេក�ក ្រពមទងំ្រពះជាយា ថានឹងេទ

េលងនគរ្រពះបិត-មាត ែត ១ អង�ឯងេទ ែត្រពះនាងេកសេកសី មនិ្រពមេនេសះ សុខចិត�ែតេទតមផង, េទះបី

អង�រករយ៉ាងណាកម៏និ្រពម ្រពះបិតេក�ក ក្៏រពមអនុ�� តឲ្យេទ ។ ្រពះរជកុមារវរវង្ស កន៏ានំាងេកសេកសី្រគវែីកវេហះ

េទ លុះដល់អ្រសមសលតឥសី កចុ៏ះឈបស់្រមាក េហយេដរកម្សោន�ជាមយួ្រពះជាយា ។ េពលេនាះឥសីកលួ៏ច

យកែកវមណីរត� េហះេទេលងកម្សោន�េលអកស ។ េដយ្រត�វខ្យល់ខ� ងំេពក ឥសីកដ៏ចក់្បោលធា� កអ់ន�រយជីវតិ, ឯ

ែកវមណីរត� បានធា� កេ់ទក�ុងគន�ពបុរ ីជានគរ្រពះេរៀម ។ ពកួេសវកមាត្យ បានេរ សយកែកវេនាះ េទថា� យ្រពះបាទសូរ

វង្សេទ ។  

រឯី្រពះរជកុមារវរវង្ស និង ្រពះនាងេកសេកសី កលដឹងថាឥសីលួចែកវេហះេនាះេទបាតេ់ហយ ទងំពីរអង�កយ៏ាង

េដយ្រពះបាទ, លុះដល់េទេឆ�រជលសមយួ កន៏ា្ំរពះជាយាែហលឆ�ង េតងកំណាតេ់ឈមយួដំុ ប៉ាកេ់បុកៗ កណា� ល

មហសគរ ។ េដយអកុសលកម� ៃន្រពះរជកុមារ និង ្រពះនាង ក្៏រត�វខ្យល់ព្យះុសង្ឃរេបាកបក ់ឲ្យរបូត្រពះហស�អំពី

កំណាតេ់ឈែបកែខ�កគា� អស់ ។ ចំែណក្រពះនាងេកសេកសី កលបានរសតដ់ល់េលមាត្់រចងំ កខំ៏យាងរក្រពះស� ម ី

ែតមនិេឃញេសះ ្រពះនាងកយ៏កកែន្សងចងេធ�ជាទងជ់យ័ ស្រមាបឲ់្យស� មនីាងស� ល់ថា ្រពះនាងមនិស� បេ់ទ, េហយ

្រពះនាង កយ៏ាងផ្សងេ្រពងកតត់មដងៃ្រព យ៉ាងលន�ងល់េនា� ច, លុះេទដល់គន�ពបូរ ី បានជបួនឹង្រពន្របមាញ់មា� ក ់

។ ្រពះនាង បានអង�រករេគ សំុេនស� កអ់្រស័យជាមយួផង ។ ្រពនេឃញដូេច�ះអណិតណាស់ បានសួរពីដំេណ រេដម

សព�្រគប ់បានដឹងអស់េហយ េទបនា្ំរពះនាងេទលំេនអត�  ។ ែតជាកម�អកុសលរបស់្រពះនាង ្រត�វបាន្របពន�្រពន

េជរបេ�� រេដៀលពូជអំបូរ េហយេចទថា ្រពះនាងជា្រសីមានពុតត្បតុ លួច្រសឡាញ់ប�ីរបស់គាតេ់ទៀត ។ េទះបីគាត់

្រពមឲ្យេនេធ�ជាខ�ុ ំកំដរគាតេ់ហយ គាតេ់នែតេ្របអកប្បកិរយិាេមលងយគំហកកំែហងេរៀងរល់ៃថ� ឯ្រពះនាង កខំ៏យក

ចិត�ទុកដកេ់ធ�ករេបាស្រចសផ�ះសែម្បង ពំុែដលេធ�ស វស័ិយដូចបាវ្រពវ ។ លុះ្រពះនាងេនបាន ៧ ែខ, គភ្៌រពះនាង 

ក្៏រត�វ្រគបទ់សមាស, ្រពះនាងឈៃឺផ�ជាខ� ងំ ែ្រសកយំ ឈចុឺកចបឥ់តឧបមា មនិដឹងបានអ�កណាជយួ ឲ្យបានធូរ

េស្ប យ ។ ឯ្របពន�្រពន បានបេណ� ញឲ្យ្រពះនាងេទស្រមាលកូនឯេ្រករបងផ�ះ េ្រពះខ� ចចៃ្រងដល់ភូមឋិនរបស់គាត ់

។ ្រពះនាង ខំលូនផង យកៃដឱបៃផ�ផង បានេទដល់ផ�ូវធា� ខងេ្រករបង ។ េពលេនាះ ្រពះនាង ក្៏របសូតិបុ្រតេននា

កណា� លទីវល, កណា� លេភ��ងផ�រយ៉ាងសេម្ប ម និងខ្យល់បកេ់បាកយ៉ាងខ� ងំ េហែសនេវទនា ។ ខណៈេនាះ ្រពះឥ�នា�

ធិរជ បានទតយល់្រពះនាង្របសូតិ្រពះរជបុ្រតដូេច� ះ កនិ៏ម�តិជាយាយចស់មា� ក ់ មកយកអសជយួ បីបាចែ់ថរក្សោ

កូននាង េហយសន្យោថា ៖ េបនាង្រត�វករយកកូនេនះវញិ កយ៏កចុះ ផ�ះខ�ុ ំេនខងេកតឯេនាះ េដម្បជីាបនា� ល់ឲ្យងយ

ស� ល់ថា កូននាងែមន ឬមនិែមនេទៃថ�មុខេនាះ សូមនាងឲ្យវត�ុអ�ីមយួមក នឹងទុកជាភស�ុតង ។ ្រពះនាង កេ៏ដះ្រពះ

ទ្រមង ់ែដលជារបស់្រពះស� ម ីចងកឲ្យបុ្រតនាង េហយនាងវលិេទេធ�ករ បេ្រមយាយចស់្របពន�្រពនដូចេដមវញិ ។ 

កលនាងវលិ្រតឡបម់កភា� ម ្រពះឥន� កនិ៏ម�តិជាត� តមយួយ៉ាងធំ ្រក�ងេលទរក, េហយនិម�តិជាសំពតេ់កេសយ្យព�ស�

ទងំផ�តយ៉់ាងស� ត ្រទបទ់រកដកេ់លផ�ូវធា�  ែដល្រពះរជានគរគន�ពបូរ ីែតងយាងជាធម�ត ។ ៃថ�មយួ ្រពះបាទសូរវង្ស 

្រពះេចនគរគន�ពបូរ ី េស�ចយាងេចញ្របពតៃ្រព បានទតេឃញត� តកំពុង្រក�ងទរកេនកណា� លផ�ូវធា� ដូេច� ះ កប៏��

ឲ្យរជេសវកមាត្យេរ សយកមក ្រទងប់ានទតេឃញ្រពះទ្រមងែ់ដលចងេនកទរកេនាះ ស� ល់ច្បោស់ជា្រពះទ្រមងវ់រវង្ស 

ជា្រពះអនុជ ។ ្រពះអង� ្រទង្់រពះពិភាល់ក�ុង្រពះរជហឫទយ័ណាស់ ្រទងក់្៏រតឡបម់ក្រពះរជវងំវញិ បានបង� បឲ់្យេធ�
សលឆទនមយួ ។ េនក�ុងសល ្រពះអង�ប�� ឲ្យគូររបូេរឿង្រពះអង� តងំពីេដមមក រហូតបានេសយរជ្យេននគរ



េនះ េហយ្រពះអង�្រទង្់របកសដកទ់ន ដល់សធារណជនទូេទថា : េបអ�កណាចងប់ានរបស់អ�ី ្រពះអង�នឹង្រពះរជ

ទនឲ្យ ក�ុងសលឆ ទនេនាះ ។ ចបពី់ៃថ�េនាះមក មនុស្សមា� មហជន ែតងេទទទលួយក្រពះរជអំេណាយទន 

យ៉ាងគ្រគឹកគេ្រគង េហយេមលរបូគំនូរែដលគូរេនជ�� ំងសល យ៉ាងសប្បោយរកីរយ ។  

និយាយពីវរវង្ស, េ្រកយពីខ្យល់ព្យះុេបាករបូតៃដ ែបកែខ�កគា� េនាះមក ្រពះអង�បានេទដល់េ្រតយ េហយេដរែស�ងរក្រពះ

ជាយាបានជបួនឹងកែន្សង ែដល្រពះនាងេដតជាស�� េនាះ ្រពះអង�កសំ៏គាល់ថា ្រពះនាងមនិស� បេ់ទ េហយ្រពះអង�ខំ

េដររក អស់កលជាេ្រចនែខ ។ លុះបានដំណឹងថា ្រពះរជា្រពះអង�្រទងេ់្របាស្រពះរជទន ដល់សធារណជន នូវចំណី

អហរ្រគបែ់បបយ៉ាង កយ៏ាងចូលេទក�ុងសលឆទន ្របាថា� ទទលួយក្រពះរជអំេណាយ,កលេបបានេឃញរបូគំនូរ 

ែដលគូរជាបេ់នជ�� ំងសល ដម៏ានដំេណ រេរឿង ដូចេរឿងខ�ួនកលពីេដម, របូគំនូរទងំេនាះេសតេទៀត កដូ៏ចរបូ្រពះ

អង� និង ្រពះេរៀម ។ េពលេនាះ្រពះអង� ្រទង្់រពះកែន្សងខ្សកឹខ្សលួ ដលួសន�ប ់បាតស់� រតីេនទីេនាះ ្រពះរជបេ្រមេឃញ

ដូេច� ះ កេ៏ទទូល្រពះរជា ។ ្រពះអង� ក្៏រទងឲ់្យរជបេ្រមនាបុំរសេនាះចូលេទក�ុងវងំ, ្រពះេចសូរវង្ស បានស� ល់ថាជា

ប�ូន ក្៏រទង្់រពះកែន្សងេរៀបរប ់ពីដំេណ រែបកគា� មក, ្រពះបាទសូរវង្ស បានដឹងេហយ ឲ្យេគនាយំក្រពះរជបុ្រត និងែកវ

មណីរត� ែដល្រពះអង�េរ សបានមកបង� ញ, ្រពះបាទវរវង្ស កប៏ានស� ល់ ្រពះទ្រមង ់និង ែកវេនាះ ថាពិតជារបស់្រពះអង�, 

រចួ្រពះបាទវរវង្ស េចញេទេ្រកវងំ េដម្បនឹីងេទរក្រពះជាយា ។ ទទលួេពលេនាះ, េដយករ្រទេំនជាមយួយាយ្របពន�

្រពនមនិបាន េ្រពះគាតេ់ធ�បាបខ� ងំេពក ្រពះនាងេកសេកសី កល៏បរតេ់ចញអំពីផ�ះយាយ បានេទជបួនឹងស� មយ៉ីាង

រកីរយ, ទងំពីរ្រពះអង� បានេទថា� យបង�ំ្រពះេរៀម េរៀបរបត់មដំេណ រេហយ កប៏ានេនជាសុខសន�ក�ុងវងំេនាះ ។  

្រពះបាទវរវង្ស បានបបលួ្រពះេរៀមេទនគរ្រពះមាត-បិត តមបណា� ំមាតែដលផា� ថំា ដល់គ្រមប ់១០ ឆា�  ំឲ្យ្រតឡបវ់លិ

េទវញិ ។ ្រពះេរៀម កនិ៏យាយថា : េបេយងេទែត ៤ នាកស់� ម ីនិង្រពះជាយាប៉ុេណា� ះ មនិសមដល់ឋនៈេយងជាេស�ច

េសយរជ្យេទ, គប្បេីយងេរៀបចំជាក្បនួទព័េជងេគាក-ទឹកេទ េទបសមរម្យ, េដម្បកីរពរេ្រគាះថា� កត់មផ�ូវផង ។ ្រពះ

បាទវរវង្ស ្រពមទទលួប��  ក្៏រតឡបេ់ទនគរ្រពះបិតេក�កទងំពីរេដយ្រគវែីកវេហះេទ េដម្បនីាទំព័េជងេគាក ចំែណក

្រពះេរៀមឲ្យេរៀបប្រម�ងទព័េជងទឹក ។ កលបានទព័យ៉ាងសេម្ប មេហយ ្រពះបាទវរវង្សជាេមទព័ខងេជងេគាក ឯ្រពះបាទ

សូរវង្សជាេមទព័េជងទឹក េលកេឆា� ះេទនគរ្រពះបិត-មាត ។ លុះេទដល់នគរ្រកសន ់ ជានគរបិត កេ៏បាះទព័្រប�ង

េ្រប�បពទ័�នគរេនាះ ។ ចំែណក្រពះបាទសុរយិាជាបិត េ្រកយែដលបានប�� ឲ្យេពជ្ឈឃាដនាយំក្រពះរជកុមារទងំពីរ

េទសមា� ប ់ បានយក្រពះនាងវង្សធ្យោេទដកឃុ់ំឃាងំក�ុង្រទ�ងែដកយ៉ាងែសនទរណុ េដយេចទថាជា្រសីខូច េហយ

បាន្របគល់រជសម្បត�ិឲ្យ្រពះរជកុមារៃវវង្សោ េសយរជ្យស�ង្រពះអង� ។ កលបានដឹងថា មានពទ័�ស្រត�វចូលមកពទ័�

នគរេហយ ្រពះបាទៃវវង្សោភយ័ញាបញ័់រខ� ងំណាស់ ។ ឯ្រពះបាទវរវង្ស កប៏ានឲ្យរជបេ្រម េទថា� យដំណឹងដល់្រពះ

បាទៃវវង្សោថា "្រត�វឲ្យនគរេនះមកេយង េបមនិឲ្យេទ នឹង្រត�វច្បោំងគា� " ។ ្រពះបាទៃវវង្សោ េឆ�យតបថា េយងមនិខ� ចេទ េប
េចហ� យអ�កឯងចងប់ាននគរេយងៗ ឲ្យ ែតឲ្យេស�ចអ�កឯង ្របជល់ដំរជីាមយួនឹងេយង, េបេយងចញ់ េយងឲ្យនគរេនះ 

េបេយងឈ�ះវញិ េយងសំុេនេសយរជ្យនគរេនះែតប៉ុេណា� ះ ។ ្រពះរជបេ្រម្រតឡបម់កវញិ ទូល្រពះបាទវរវង្សតម

ដំេណ រ, ្រពះបាទវរវង្សក្៏រពម្របជល់ដំរតីមបំណង ។ លុះចូល្របយុទ�្រត�វ្រពះបាទវរវង្ស-សូរវង្ស ្រពមទងំពកួដំរ ីសមា� ប់

ៃវវង្សោ និងដំរ្ីរពះអង� ឲ្យស� បក់�ុងសមរភូម ិ ។ ឯ្រពះបាទសូរយិាជាបិត ្រទងភ់យ័ណាស់ េដយ្រពះរជបុ្រតជាទី

្រសឡាញ់្រត�វចញ់ស�ង� ម កចូ៏លខ�ួនេទសូមចុះចញ់, លុះចូលេទដល់ មនិស� ល់ជា្រពះរជបុ្រតេទ េដយនឹកថា្រពះ

រជបុ្រត ្រត�វ្រពះអង�ឲ្យេពជ្ឈឃាដសមា� បេ់ទេហយ េទះបី្រពះរជកុមារទងំពីរ្រកបថា� យបង�ំទូលយ៉ាងណា កម៏និេជឿ, 



ទល់ែត្រពះរជកុមារទងំពីរនិយាយេរឿង កលែដលេពជ្ឈឃាដយកេទសមា� បេ់នាះ រហូតដល់េពលេនះ េហយេដយ

មាន្រពះទ្រមងទ់ងំេនាះ ជាេ្រគ�ងសំគាល់ផង េទបេជឿថា ្រពះរជបុ្រតែមន ។ កល្រជាបជាកូនេហយ េទបសួរេរឿងរ៉វ

ែដលេកតេឡងតងំពីេដមមក, ្រពះអង�កយ៏ល់ថា្រពះនាងមនា� ជា្រសីចៃ្រង ញុះញងបំ់ែបករជបុ្រត និង ្រពះនាងវង្សធ្យោ

េចញពី្រពះអង� ក្៏រទងប់�� ឲ្យេពជ្ឈឃាដយក្រពះនាងមនា� េទសមា� បេ់ចលេទ, េហយេដះែលង្រពះនាងវង្សធ្យោ ឲ្យជា

្រពះអគ�មេហសីេពញលក�ណៈ បាន្របគល់្រពះរជសម្បត�ិេទ្រពះរជបុ្រតទងំពីរស�ង្រពះអង�តេទ ។  

ទងំេនះឯង ជាេរឿងេ្រពង្របចភំ�វំរវង្សសូរវង្ស េដយេគសំអងេលរបូសំណាកថ�មយួ ជារបូ�ស�ី កំបុត្រតឹមក សន�តថា ជា

របូនាងមនា� ែដលជាអ�ក្រទ�ស�កច េហយេពជ្ឈឃាដយកេទ្របហរជីវតិេចលេនាះ ។ របូេនះ តងំេនក�ុងឃុំចំបក ់

្រស�កភ�្ំរស�ច ែខ្រតកំពងស់�ឺ េហយែដលសព�ៃថ� រជកររបប់��ូ លជាសង� តៃ់ន្រក�ងគិររីម្យេទេហយ ។ ្រតងកំ់ពូលភ�ំ

មយួែដលេគេហថា ភ�កំម�ជ�វតេនាះ េគសំគាល់ថា ជាកែន�ងែដលខ្យល់បកេ់បាកកតផ់ា� ចក់ឥសី ែដលលួចយកែកវ

មណីរត�របស់្រពះបាទវរវង្ស េទេហះេលងេនាះ ។ េ្រកពីេនះ េនមានកែន�ងេ្រចនេទៀត ែដលអ�ក្រស�កសំគាល់ថាទក់

ទងនឹងេរឿងេ្រពងេនះែដរ ដូចជាកែន�ង ថ�បាងំ េសក្របណាំង ឃា� ងំរេំសវ ជាេដម ។  

 


