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្របាសទបនា� យឆា� រ ស�ិតេនក�ុងឃុំបនា� យឆា� រ ្រស�កបនា� យឆា� រ េខត�បាតដំ់បង េនចមា� យផ�ូវ្របមាណ ១២០ គ.ម. 

ទិសខងេជងៃន្រក�ងបាតដំ់បង ។ ពីេដមមក តំបនេ់នះ ស�ិតេនក�ុងអថកំ៌បាងំណាស់ េ្រពះផ�ូវេទមក ជាផ�ូវរេទះ រថ

យន�ពំុអចេធ�ដំេណ របានេឡយ មានែតអ�ក្រសវ្រជាវខ�ះៗ ែដលខិតខំតសូ៊ េធ�ដំេណ រឲ្យបានេទដល់ទីេនាះ ែតេទបាន

េដយលំបាក គឺ្រត�វេ្របរេទះេគា ឬ ជិះេសះ ។  

 

េន្រគាសព�ៃថ�, ទីតំបនេ់នះ កប៏ានព្រងីកមុខមាត្់រសស់បស់ែដរ េ្រកមករេរៀបចំៃនរដ� ភបិាលសង�មរ�ស�និយម ែដល

មានសេម�ចឪ្រទងដឹ់កនា ំគឺរជករបានែចកតំបនេ់នះជា្រស�កមយួ េហថា ្រស�កបនា� យឆា� រ ែដលពីេដម េនជាឃុំតូច 

ស�ិតេនដច្់រសយាល ។ ទីកែន�ងេនះ របប់ានថាជាភូមភិាគៃ្រពភ� ំ េ្រពះេនចមា� យែត ២៥ គ.ម. ប៉ុេណា� ះ ពីេជងភ�ំ

ដងែរក ។  

 

ករ្រសវ្រជាវរក្របវត�ិពង្សោវតរ និង េរឿងេ្រពង ែដលទកទ់ងេដយ្របាសទបុរណេនះ េឃញមានេនរដចរ់េដច តម

ស�ស� ស�ឹករតឹខ�ះ តមមាតអ់�ក្រស�កខ�ះ ។ េយងេលកយកមកេពលក�ុងទីេនះ តមឯកសរ្រក�មជំនំុទំេនៀមទមា� ប ់

ែដលសមាជិកេខត�េ្រកសរេសរមកខ�ះ តមស�ស� ស�ឹករតឹេនវត�ថ�ពួក ខ�ះ និងតមស�ស� បុរណ េរឿង្រពះបាទយស

េករ ែដលមានតម�ល់េនបណា� ល័យពុទ�សសនបណ�ិ ត្យ ខ�ះ ល�មឲ្យ្របមូលេសចក�ីបាន ដូចតេទេនះ ៖  

 

មានេសចក�ីនិទនថា កលពីអែង�ងេ្រពងនាយឆា� យមកេហយ មានក្ស្រតមយួ្រពះអង� ្រគងរជ្យេនចម្បោកបុរ ី (្រតង់

បនា� យឆា� រសព�ៃថ�) មាន្រពះនាមថា្រពះបាទ "យសេករ" ។ ្រពះអង�មាន្រពះទយ័សេនា� សេមត� ណាស់, នគរជិតខង ក៏

្រពះអង�មនិែដល្រទងម់ានេហតុអ�ី ជាមយួេឡយ ។ ្របជានុរ�ស�របស់្រពះអង� កប៏ានេក្សមក្សោន�សន�ិភាពយ៉ាងេរៀបរយ 

។ ្រពះកិត�ិនាមដខ៏�ងខ់�ស់េនះ បានេលចឮដំណឹងេទដល់្រពះរជាមយួ្រពះអង�េទៀត ្រពះនាម្រពះបាទ ហូ៊លូ ែដល្រគង

រជ្យេន្របាសទេ្រព នាឲំ្យចងរ់េំលភអំណាចមកេលែដនចម្បោកបុរ ី េទបែថ�ងសរមយួ ទរយករជសម្បត�ិពី្រពះបាទ

យសេករ ។ េដយ្រពះអង�សព�្រពះទយ័ ែតងនឹងករស�បស់ន�ិភាព ្រពះបាទយសេករ ្រទងពំុ់្រពមតស�ង� មេទ េភៀស្រពះ

អង�េចញពី្រពះរជវងំឲ្យផុត កំុឲ្យេកតសឹកស�ង� មបាន េ្រពះនាឲំ្យលំបាកដល់្របជាពលរដ�្រពះអង� ។  

 

ដូេច�ះ ចបត់ងំពីេពលេនាះមក បនា� យឆា� រ ក�ុងែដនចម្បោកបុរ ី្រត�វឋតិេនក�ុងករឃុំ្រគងៃន្រពះបាទ ហូ៊លូ រហូតមក ។ 



លុះេពលជាចំេណរតមក ្រពះបាទ ហូ៊លូ មានបំណងចងព់្រងីកទឹកដីែថមេទៀតផង និងខ� ចែ្រកង្រពះមហក្ស្រតអង�មុន 

មកដេណ� មយក្រស�កវញិផង ្រពះអង�ក្៏របកសដល់មហជនថា ឥឡូវេនះ េបនរណាមយួ អចយកករណ៍ឲ្យច្បោស់ ពី

ទីកែន�ង្រពះបាទយសេករបាន ្រពះអង�នឹង្របទននូវមាស ១០០០ តម�ងឹ ។  

 

េពលេនាះ មានពកួ្រពនែដលេដរបាញ់ តមៃ្រពៃផ្សឆា� យៗ កេ៏ទលបេមលេឃញ្រពះបាទយសេករ ជាមយួ្រពះនាង

បទុម ជាអគ�មេហសី និង រជកុមារវបុិលេករ ្រទងគ់ងេ់ន្របាសទតមាន ់ែដលឋតិេនេលខ�ងភ�ដំងែរក ។ េដយសរ

ចងប់ានរង� នជ់ាមាស ១០០០ តម�ងឹេនាះ ពកួ្រពនកំណាច នាគំា� លបចប្់រពះបាទយសេករ េនេពលែដល្រពះអង�គង់

ស�ឹងស� ធិ៍ ែតមយួអង�ឯងេនក�ុងៃ្រពស� ត,់ នាយំកេទថា� យ្រពះបាទហូ៊លូ េដម្បេីបកយករង� ន ់។ េពលេនាះ ្រពះបាទ

ហូ៊លូ ក្៏រទង្់រតស់ប�� ឲ្យេពជ្ឈឃាដ នាយំក្រពះអង�េទដកេ់ទស, យ៉ាងទម�ន ់។  

 

នឹងចបែ់ថ�ងពី្រពះនាងបទុម និង ្រពះរជបុ្រតវញិម�ង ។ ្រពះនាងេសយេសកសេ្រងងសៃ្រងេដយបាតស់� ម ីេហយ

ែថមទងំបានទទលួដំណឹងថា ្រពះបាទហូ៊លូ កំពុងែតដកក់�ីជាទម�នេ់ទៀត ។ ្រពះនាងរក្សោបុ្រតបណ�ូ លហឫទយ័ េន

ក�ុងៃ្រពអស់រយៈេវលយ៉ាងយូរ រហូតដល់្រពះរជបុ្រត មាន្រពះជន� ១២ វស្សោ ។ ្រពះកុមារ េដញេដលពីេរឿងរ៉វៃន្រពះ

បិត, ឯ្រពះនាងបទុម ជាមាត ករ៏យរបស់ព�្រគប្់របទនបុ្រតស� ប ់។ តងំពី្រជាបេរឿងេហតុេនះពិតមក ្រពះកុមារ្រសី

វបុិលេករ ែតងែតនឹករលឹក្រពះបិត ចងែ់តសងសឹក ឲ្យេឃញទនហ់នត់មកំហឹង, ែត្រពះមាតេចះែត្រពមានរលឹំក

ដស់េតឿន ឲ្យបំេភ�ចេរឿងេនះេចលេទ េ្រពះេយងឥតគ�ីគា�  េនក�ុងៃ្រពដូចេនះ គា� នសង្ឃមឹនឹងបានវលិ្រតឡបេ់ទកន់

្រស�ក រកខុស្រត�វវញិបានេឡយ ។ េទះបី្រពះមាត ឃាងំឃាតយ៉់ាងណាក�ី, ្រពះរជកុមារ េនែតពំុសុខ្រពះទយ័េឡយ 

េពលមយួ ្រពះអង�ល្រពះមាត េទែស�ងសព�ទិសទី រកេសុបដំណឹង្រពះបិត ។ ករែស�ងេនះ្រប្រពឹត�េទអស់េពលដយូ៏រ 

្រសបែ់តេទ្របទះេឃញ េន្រតងច់េនា� ះៃនបនា� យឆា� រនូវក្បនួែហអ�កេទសេទសមា� ប ់ ។ ្រពះរជកុមារ ្រកេឡកេទ

ស� ល់អ�កេទសេនះជាកជ់ាបិត្រពះអង�, ្រទងក់ែ៏ជកពពកួហ�ូងមនុស្ស េឆា� ះេទដល់ទីចំេពះ្រពះភ�ក�ៃន្រពះបាទហូ៊លូ 

ែដលកំពុងែតគងទ់តក្បនួេនះែដរ ។ ្រពះរជកុមារ មាន្រពះបន�ូលខ� ងំៗ ថា ៖  

 

- អ�កេទសេនះ ជាបិតខ�ុ ំ េលកគា� នេទសខុសអ�ីេទ ។ ករែដលប��ូ នេទសមា� បេ់នះ គា� នេហតុផលអ�ីជាសំអង

េឡយ, ដូេច�ះ សំុឲ្យែលងភា� ម េបចងស់មា� បណ់ាស់ ខ�ុ ំសូ៊ឲ្យសមា� បខ់�ួនខ�ុ ំជំនសួវញិ !  

 

្រពះបាទហូ៊លូ ្រទងប់ានឮេហយ កភ៏ា� កយ៉់ាងខ� ងំ េហយ្រតស់សួរេទវញិថា ៖  

 

- អ�កឯងមកពីណា បានជាហ៊នមកនិយាយយ៉ាងេនះ ? េយងនឹងឲ្យសមា� បេ់ចលក�ុងេរឿណរង�ឥឡូវេនះ រជកុមារតប

ភា� មថា ៖  



 

- ខ�ុ ំជារជបុ្រតៃន្រពះបាទយសេករ គឺអ�កេទសេនះឯង ខ�ុ ំមនិខ� ចស� ប ់ េដយសរអយុត�ិធមដូ៌េច�ះេទ ! ខ�ុ ំហ៊នស� ប់

ជំនសួបិតខ�ុ ំ ។ ្រពះបាទហូ៊លូ ្រទង្់រតស់េទៀតថា  

 

- កុមារក� ហន ! អ�កេនះ ពិតជាឪពុកអ�កឬ ? េបដូេច�ះ អ�កចូលមក េយងនឹងដកក់�ីេលរបូអ�កវញិ !  

 

រជកុមារក� ហន កយ៏ាងចូលេទទទលួេទស ជំនសួ្រពះបិតមយួរេំពច ។ េពលេនាះ ្រពះបាទហូ៊លូ ្រតស់ប�� ឲ្យ

េពជ្ឈឃាដ្របហរ្រពះរជកុមារ េនចំមុខបណា� ជន ែដលកំពុងែតមកអ៊ូអរ េដម្បទុីកជាប្រមាមដល់ជនទូេទ ។ អ�ក

្រស�ក ែដលឈរេមលទងំប៉ុនា� ន សឹងេផ�លឈូឆរេដយសរេហតុករណ៍ចែម�កេនះ។ ភយ័រន�ត ់នឹកអសូររជកុមារ ខ�ះ

ស�បែ់ស�ងនឹងចិត�េក��វក�  របស់្រពះរជកុមារេនះ ។  

 

េដយអនុភាពកត��ុ តធមរ៌បស់្រពះអង� ចំេពះអ�កដម៏ានគុណ ដវដមុ៏តរបស់េពជ្ឈឃាដ ែ្រប្រតឡបជ់ាមូរមុខអស់

រលីង ជាេហតុអស� រ្យណាស់ ។ ្រពះបាទហូ៊លូ ្រទងពិ់េរធយ៉ាងខ� ងំ ែ្រសកសនា� បឲ់្យេពជ្ឈឃាដប�ូរដវខ�ូរមុខេនាះេចញ 

យកដវសំេលៀងមុត េហយចូលមកកបម់�ងេទៀត ។ ជាេ្រចនេលកេ្រចន្រគា ដវេនែតមូរមុខ ពំុបានមុតដចស់ចកុ់មារ 

សូម្បបីន�ិចេឡយ ។ េឃញថា ចញ់េចះេហយ ្រពះបាទហូ៊លូ ឲ្យេពជ្ឈឃាដគរភ�កេ់ភ�ងេនាះ យ៉ាងសេន�  េហយចបរ់ជ

កុមារ េបាះេទកណា� លភ�កេ់ភ�ងេនាះ, ប៉ុែន�ឥត្របេយាជនេ៍ទៀត េភ�ងែ្របជា្រតជាកល់�ឹម ឥតមានេសហ�ង ដល់សច់

ឈម្រពះអង�កុមារបន�ិចេឡយ ។ ្រពះរជកុមារ ្រទងេ់្រកកេចញពីភ�កេ់ភ�ង េដយ្រពះភ�ក�ញញឹម្របិម្របិយ េឆា� ះេទរក

្រពះបាទហូ៊លូ និង អណា្របជានុរ�ស�ទងំអស់ ។ េធ�ប៉ុេណ� ះេហយ កពំុ៏ទនអ់ស់្រពះទយ័េទៀត ្រពះបាទហូ៊លូ ្រតស់

ប�� ឲ្យអមាត្យនាយំកដំរចីម្បោំង ែដលកចសហវមយួហ�ូង នាមំកឲ្យេ្រពច្រពះរជកុមារេទៀត ។ ពកួហ� បានបំផាយ

ហ�ូងដំរយ៉ីាងេលឿនេស�  ចូលត្រមង្់រពះរជកុមារ, ែតអស� រ្យណាស់ ដំរទីងំអស់ លុតជង�ងេ់ស�គា�  េនចមា� យពីរជំហន

ពីមុខកុមារ ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ ដំរចី្បងេនមុខេគ បានេលក្រតកង្រពះអង� យ៉ាងថា� កថ់�ម ដកេ់លក្បោលខ�ួនែថមេទៀត ។ 

េពលេនាះ អ�ក្រស�កទងំអស់ េផ�លេឆាេឡា ចូលេទេចមេរម្រពះរជកុមារ ថា� យវរវនា� ្រគប់ៗ  គា�  ។ េឃញមហិទ�ិឫទ�ិ
្រពះរជកុមារដូេច� ះ ្រពះបាទហូ៊លូ លួចេភៀស្រពះអង�េចញបាតពី់ហ�ូងមនុស្ស ែដលកំពុងែត្រជ�ល្រចបល់ ។ េមា�៉ ះេហយ 

េនេពលែដលអ�កផងរចួពីករ្រជ�លេ្រជមវញិ ្រសបែ់តរកេស�ចហូ៊លូមនិេឃញេសះ កយ៏ល់ថា ្រពះអង�េភៀសេចញ

បំបាតដ់ន េដយខ� ចឫទ�ិបារម្ីរពះរជកុមារវបុិលេករ ែដលេឃញជាកែ់ស�ងអស� រ្យយ៉ាងេនះ ។  

 

បនា� បម់ក ្រពះរជកុមារវបុិលេករ បាននា្ំរពះបិតគងេ់ល្រពះទីនង័គេជ�ន� យាងដំេណ រេទដល់្របាសទតមានេ់លភ�ំ

ដងែរក របួរមួសុខទុក�ជាមយួ្រពះនាងបទុមយ៉ាងសុខសន�េទ ។ ប៉ុែន� មនិយូរប៉ុនា� ន េដយសរ្រគា្ំរគាក�ុងទរណុកម�

ផង ្រពះបាទយសេករជា្រពះបិត កសុ៏គតេនទីេនាះ ។ េនេពលបនា� បម់ក, ្រពះរជកុមារេរៀបចំថា� យ្រពះេភ�ង ប��ុ ះ្រពះ

ធាតុ យ៉ាង្រស�លបលួក�ុងទីេនាះឯង ។  



 

េនេពលបនា� បម់កេទៀត អ�ក្រស�កបនា� យឆា� រ មាននាមុនឺសព�មុខម�ន�ីជាអទិ បាននាគំា� េរៀបក្បនួ េទដែង�្រពះរជកុមារ

វបុិលេករ នាយំកមកអភេិសកជាក្ស្រតេពញយស េនវងំបនា� យឆា� រ, ឯ្រពះនាងបទុម ករ៏ស់េនយ៉ាងសុខសន� ជាមយួ

រជបុ្រតរហូតេទ ។  

 

េរឿងេ្រពងេនះ ្របែហលគា� នឹងេរឿងេ្រពងេនភ�្ំរសីវបុិលេករ �ិ៍ េនេខត�េសៀមរប ែប�កគា� ែតខងចុង ែដលេរឿងភ�្ំរសីវបុិលេករ �ិ៍ 

េនេសៀមរបថា ្រពះរជកុមារេនះ និង ្រពះវរមាតសុគតេទវញិ ។ ប៉ុែន�េបេដញេដលរកឲ្យឆា� យេទេទៀត េគេឃញេរឿង

េនះ មានក�ុងគម�រី "ប�� សជាតក" ែដលជាគម�រីបាលីែតង្រស�កអយ េនេ្រជាយសុវណ� ភូមេិយងេនះ ។ ដូេច�ះអ�ក

្រសវ្រជាវ អចយល់បានពីរផ�ូវថា ៖  

 

១- ទំនងជាអ�ក្រស�កែខ�រេយង បានេឃញេរឿងេនះ មានេនក�ុងគម�រីប�� សជាតករចួេហយ េទបេគ្រសងម់កដំណាល 

ភា� បនឹ់ងទីភ�េំនះេទ ។  

 

២- ្របែហលជាមានេរឿងេ្រពងបុរណេនះ ជាបដិ់តេដយនឹងភ�េំនះ ភ�េំនាះ រចួមកេហយ េទបអ�ក្របាជ�េចះភាសបាលី 

នាយំកេទែតងប��ូ លក�ុងប�� សជាតក ជាេ្រកយ ។  

 

មតិទី ២ េនះ សមេ្រចនែដរ េ្រពះមានេរឿងេ្រពង្របចភំ� ំ ភូម ិ ្រស�ក េយងេ្រចនណាស់ ែដលក� យេទជាេរឿងក�ុងប��

សជាតក ដូចជាេរឿង វរវង្សសូរវង្ស (ជរួភ�គិំររីម្យសព�ៃថ�), ភ�នំាងក្រងី (េនកំពងឆ់ា� ងំ) ជាេដម ។  

 

ចំេពះពក្យថា "បនា� យឆា� រ" េនះវញិ កន៏ាឲំ្យមានករេដញេដលសន�ឹកណាស់ែដរ ។ តមករយល់របស់អ�ក្រសវ្រជាវ

ខ�ះ ថាបនា� យឆា� រេនះបាននយ័ថា "បនា� យតូច" ឬ "វងំតូច" ផ�ុយគា� អំពីបនា� យធំ ឬ នគរធំ ។ មតិេនះ េឃញថា សម

េហតុផលែដរ េ្រពះតម្របវត�ិស�ស�េយង កេ៏ឃញមានបនា� យធំជារជធានី ែដលេហថា "មហនគរ" ែ្របថា ្រក�ងធំ ។ 

ដូេច�ះ កលេបមានបេង�ត្រក�ងមយួេទៀតែដលតូចល�ម ឬ ជារជធានីតូច ែដលស្រមាបេ់ស�ចអនុជ ឬ េស�ច្រតញ់

គងេ់ន, កអ៏�ក្រស�កអចសំគាល់េហទីេនាះថា ្រក�ងតូច ឬ បនា� យតូច ឬ បនា� យឆា� រ ដូេច�ះកប៏ានែដរ ។ ឯកែន�ងេនះ 

ពិតជាមានទី្រក�ងចស់្របាកដែមន ដូចជាករ្រសវ្រជាវ របស់េលកហ�ុសលីេយរ៉ សរេសរថា មានទី្របជំុជនមយួេឈ� ះ 

ក្បោលអេន្សោង េនចមា� យ ២ គ.ម. ពីទីេនះ ធា� បម់ានមនុស្សរស់េនដល់េទ្របមាណជា ២០០.០០០ នាក ់សុទ�ែតជា

ពកួអ�កមានមុខងរ មកកសង្របាសទពីជំនានេ់នាះ ។ ប៉ុែន� េដយចំេណរតមក េនតំបនេ់នាះ មានទឹកជំននជ់នលិ់ច

, មានេកតជំងឺដង� តេ់្រចន, ពកួអ�ក្រស�កទងំេនះ ករ៏តេ់ទេនឯទីឆា� យ ពីេនះបន�ិចេទវញិ ែដលល�មរស់េនបាន្រស�ល 

គឺទីរមួ្រស�កសុរនិ� សព�ៃថ�េនះ ។ េហតុេនះេហយបានជាសុរនិ� េឡងេទជាទី្របជំុជនសំខនម់យួ តងំពី្រគាេនាះមក ។ 

មនិែតប៉ុេណា� ះ តមេយាបល់េលក ៃអម៉ូនិេញ ថា មកដល់ឆា�  ំ ១៨៨៤ ែដលេខត�សុរនិ� បានេទេសៀមេហយ ក៏



េចហ� យេខត�េនះ េនែតមានងរថា ៖ ពញាសុរនិ�ភក�ីធីននគរបនា� យេសមារ ។ េយាបល់េនះ កប៏�� កែ់ថមេទៀតថា 

ពកួអ�ក្រស�កសុរនិ� មានេដមកំេណ តពីបនា� យឆា� រេនះែមន ។  

 

តមករ្រសវ្រជាវ របស់េលក សឺែដស បានប�� កថ់ា ្របាសទបនា� យឆា� រ កសងេឡង ក�ុងរជ�កល្រពះបាទជយ័វរ �ន័ 

ទី ៧ គឺ្រពះអង�សង ឧទ�ិសចំេពះវ�ិ� ណក�ន� ៃន្រពះរជបុ្រត្រពះអង� ្រពះនាម្រសិន�កុមារ ្រពមទងំអ�ករមួអវធុរបស់

្រពះអង� ៤ នាកេ់ទៀត ែដលស� បប់ាតប់ងជី់វតិេនក�ុងសមរភូម ិេន្រគា្របយុទ�ជាមយួកងទព័ចម្បោ ៉ែដលចូលមករកុរន 

។ ែតេបតមឯកសរេផ្សងេទៀត ថា ្រពះបាទជយ័វរ �ន័ ទី ២ បានសងក�ុងេដមសតវត្សទី ៩ ។  

 

ដូេច�ះ សរបុេសចក�ីេទ តមេរឿងេ្រពងក�ី សិលចរកឹក�ី កប៏ង� ញប�� កថ់ា ទី្របាសទបនា� យឆា� រេនះ ជាទី្របជំុជន

ចស់ក�ុងសមយ័អង�រ ល�មសមគរួតមពក្យអ�ក្រស�កេហ តមទមា� បព់ក្យជានេ់នាះ េហថា "បនា� យឆា� រ" ែដលបាន

នយ័ថា "វងំតូច" ។ ឯេរឿងេ្រពងបែន�មេលេរឿងរ៉វដែ៏វង ដូចបានេរៀបរបម់កខងេលេនះ ្រគានែ់តជាករ្របឌិតយកទី

កែន�ង េទភា� បជ់ាមយួអក្សរស�ស� ឲ្យបាននយ័ពីេរះពិសែតប៉ុេណា� ះ ។  

 


