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រ ឿងព្រះសុធននាងកែវមរនាហ៍រាែនុង ប ាំែាច់បុរាណកមែ  
ឯែសា  ជារិរសសសិលាចា ែឹនិងចម្លា ែ់រ ើជញ្ជ ាំងព្បសាទបុរាណកមែ  បនបញ្ជ ែ់

ចាស់ជាតឹ្ែតាងថា ប ាំព្រះរាជព្ទរយឬ ប ាំែាច់បុរាណកមែ  ម្លនវត្តម្លន តា ាំងកត្រីសម័យ
បុរ អងគ មែរម្ាះ។ នាសម័យអងគ ដ៏ ុងរ ឿង (សត្វត្សទី៩-១៥) វបបធម៌អ យិធម៌កមែ  ូត្លាស់
ដ ់ែាំរូ ។ បុរវបុ សកមែ បនបនស ់ទុែដ ់សរវថ្ងៃ នូវសាន ថ្ដសិលាព្បសាទបុរាណ
កដ ជាម ត្ែដ៏ម្លនត្ថ្មាកាត់្ថ្ងាមិនបន ជារែ ត្ាំកណ ដូនតា អត្តសញ្ា ណជាតិ្ និង
ជាដួងព្រ ឹង បស់កមែ ។  

 ប ាំដ៏សុព្ែឹត្ អឥត្រ ច្ ះព្បែបរោយែបួន ន្ ត្ព្ែឹត្យព្ែមែាំរូ  ម្លន ប ាំអបសរា ជារដើម 
ជាសាន ថ្ដសិ បៈម្លនជីវតិ្ ស់ រវ ើែរៅរ ើឆាែទសសនីយភារ ប ីាញទូទ ាំងព្បរទសនិង
រិភររលាែ។ រៅថ្ងៃទី៧ កមវចិឆិកា ឆាន ាំ២០០៣  ប ាំព្រះរាជព្ទរយកមែ  ព្តូ្វបនអងគកា យូរណសកូ
ទទួ សាគ  ់ជាសមបត្តិរបតិ្ែភណឌ រិភររលាែ និងបនចុះែនុងបញ្ជី របតិ្ែភណឌ វបបធម៌  
អ ូបីថ្នមនុសសជាតិ្។  ប ាំនិងរលាោ នព្រះរាជព្ទរយឬែាច់បុរាណ កមែ  យែរ ឿងរព្រងជាត្ែ 
វ ីែថា និងរទវែថា មែអភិវឌ្ឍជាទសសនីយភារ ដូចជារ ឿងព្រះជិនវងស ព្រះចនទរោ រ 
ព្រះរវសសនត  រាមរែ តិ៍ និងព្រះសុធន នាងកែវមរនាហ៍រា ជារដើម។ ។ 

រ ឿងព្រះសុធននាងកែវមរនាហ៍រាម្លនដាំរណើ  រ ឿងដូច្ងរព្កាមរនះ៖ រងែើ ថ្ព្របុណ្ឌ រកិ
បានន ាំព្រះសុធនទៅចាំលបទ ើលនងទេរកញ្ញា ៧ព្រះអងគ ដែលកាំរុងសបាយទលងកនុង
ព្សះទបាកខរណី្។ ទ្ លៀតឱកាសទនះ ព្រះសុធនលបលួចយកស្សៃនងដកវ ទនហ៍រារៅលាក់េុក។ 
រ ាំទរចទនះ សូរស័រទសទ លងទ ម្ ះលាន់រ ាំរងទ ើង ដែលជាសញ្ញា សនមតែល់ទរលទវលា 
ដែលនងទេរអបសរព្តូវព្ត ប់ទៅស្ថា នស្កលាសវញិ។ នងទេរអបសរទ ាំង៧ក៏ នីម្នន ទ ើង
រីព្សះទរៀបចាំខ្លួនពាក់ស្សៃទែើ ៃទី ះព្ត ប់ ទៅស្ថា នស្កលាសវញិ។ ទោយដ ក នងទៅ 
ដកវ ទនហ៍រាយាំទស្ថករហូតែល់សនលប់ ទព្ពាះនងរកស្សៃរុាំទ ើញ ទហើយព្តូវបងៗទ ះ
ទៅទចលបាត់អស់។ បានឱកាសលអ ព្រះសុធន ទចញ កជួយយកអាស្ថរទហើយលួងទលា 
ព្បទលា ទសនហ៍ រួចន ាំនង ដកវ ទនហ៍រា  ករួ រស់កនុងព្រះរាជវ ាំងតរ ៀងទៅ។ 
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ស្ងៃ ួយ នគរឧតតរបញ្ញា ល ទកើតម្ននកលយុគទោយម្ននសព្តូវចូលឈា្ល នពាន។ 
ព្រះបាេ វងាអនិចាៈ ជាបិតាបានព្តាស់បញ្ញា ឱ្យ ព្រះសុធន ជាបុព្តាទរៀបចាំរលទសន 
ទោធា ទចញចាាំងកាំចត់សព្តូវ យកអាស្ថរព្រះនគរឱ្យរួចផុតរីទព្រះភ័យ។ 

ដងលងរីព្រះម្នតាស្នព្រះសុធន ព្រះនងចនទ ទេវ ី ព្េង់យល់សុបិននិមែិត្ ទ ើញទហតុ
គួររនធត់។ ទហតុដតក មទវរារីជាតិ ុនបណ្តត លឱ្យព្ពាហមណ៍្ម្ននចិតតព្បេូសត និោយបាំទផលើស
បដងែរ សុបិនដែលលអឱ្យទៅជាអាព្កក់ទោយទពាលថា ទបើ ិនព្ប រនង ដកវ ទនហ៍ទនះទេ 
ព្រះនគរនឹងទកើតទព្រះភ័យចស្ព្ង ទហើយព្រះសុធននឹងព្តូវកសយ័ ព្រះជនម ទេៀតផង។ 
ព្រះបិតាព្រះម្នតាស្នព្រះសុធន ទោយម្ននចិតតសទនត សព្បណី្  ិនបានព្បល័យនងដកវ
 ទនហ៍រាទេ ព្រន់ដតបាំទបាះបង់ព្រះនងឱ្យចកទចញរី ព្រះនគរប ុរ ណ្ ះ។ ទរលទធែើ
ែាំទណ្ើ រតា ផលូវ ព្រះនងបានជួបនឹង  ឥសី ួយអងគ ទហើយបានទោះព្រះេព្ ង់ទផញើ 
េុកថាែ យព្រះសុធន ដព្កងព្េង់ោងតា រកព្រះនង។ 

ទព្កាយរីព្រះសុធន ទធែើសង្គ្រគ មម្ននទជាគជ័យ ព្រះអងគក៏ោងចូលព្រះនគរវញិ 
ទោយទទួ អាំណ្រស្ថេររីន ុ៉ឺនសរែ ុម ង្គ្នតីនិងអាណ្តព្បជានុរាង្គ្សតព្គប់រន ។ លុះព្េង់
ព្ជាបទហតុការណ៍្អាំរីទរឿងបាត់ព្រះ ទហសី ព្រះអងគសលុតស្ថម រតីោ ងខ្ល ាំង ទេើបព្េង់សូ 
អនុញ្ញា តរីព្រះបិតាម្នតាទៅតា រកនងដកវ ទនហ៍រាទៅឯស្ថា នស្កលាស។ 

ទៅពាក់កណ្តត លផលូវ ព្រះសុធនបានជួបនឹង  ឥសី ទហើយក៏បានេេួលព្រះេព្ ង់
ដែលជាបទ ា្ើ របស់នងដកវ ទនហ៍រា។ ព្េង់បនតែាំទណ្ើ រោ ងដវងឆ្ងៃ យ ទោយជួបព្បេះនូវ
ឧបសគគជាទព្ចើន រហូតបានរៅែល់ស្ថា នស្កលាសែូចព្រះរាជ ហឫេយ័។ 

ព្រះសុធន ព្េង់គង់កនុងស្ថលាសាំណ្តក់ដកៃរព្សះព្សង់ ួយអស់ជាទព្ចើនស្ងៃ ទហើយ
បានេតទ ើញព្សីសនាំជាទព្ចើន កែងេឹកកនុងព្សះទនះ។ ព្េង់ក៏បានសូព្តអាគ រថាទធែើឱ្យ
កអ េឹករបស់សនាំម្នន ក់ម្ននេ ៃន់ធៃន់ទលើក ិនរួច។ លុះព្សីសនាំឯទេៀតទៅទចល អស់ទៅដត
សនាំម្នន ក់ដែលទលើកកអ  ិនរួច ទេើបព្រះសុធនោងទចញ កស្ថកជួយទលើកកអ  ទហើយក៏
បានលួចោក់ព្រះេព្ ង់ទៅកនុងកអ េឹកទនះផង។ 

ទោយទព្រងនិសសយ័ជាគូរីបុទរែ ទៅទរលដែលសនាំចក់េឹកកអ ទព្ស្ថចសុគនធវរ ីថាែ យ 
ព្រះនងដកវ ទនហ៍រា យកព្រះហសាទព្ជាងព្រះទកស្ថ។ ព្រទនះ ព្រះេព្ ង់ក៏ធាល ក់ជាប់
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ព្ម្ន ព្រះហសាកសព្តិយ។ ទព្កាយរីព្រះនងព្េង់ព្ជាបទសចកតី រីព្សីសនាំទហើយ ព្រះនងដកវ
 ទនហ៍រា  ិនបងអង់យូរទ ើយ ទសតចែ៏ោងទៅរកព្រះសុធន ទៅឯម្នត់ព្សះ។ 

ទៅទរលដែលកសព្តទ ាំងរីរព្រះអងគកាំរុងស្ថរសងទោយកតីនឹករឭក ព្រះបាេេុ ពរ 
និងព្រះអគគ ទហសី ដែលជាព្រះបិតាព្រះម្នតាស្នព្រះនងដកវ ទនហ៍រា ព្េង់ក៏បានទសតច
ោង កែល់ព្សះ ទហើយបានេតទ ើញនិងែឹងនូវទហតុទ ាំងអស់រវងបុព្តី និងព្រះសុធន។ 
ទោយព្េង់យល់រូបទឆ្ង ស្នព្រះសុធនធិបតី ម្ននឫេធិទចស្ថត រុងទរឿង សកតិស នឹងរាជបុព្តី 
ព្រះអងគព្េង់សរែព្រះរាជហឫេយ័ព្រ េេួលអភិទសកព្រះសុធន ជារាជសុណិ្ស្ថរឱ្យ
ទៅជាសុខ្តទរៀងទៅរោង៕ 
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