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�ពះ�ជជីវ�បវត� ិសេង�បរបស់អធិ�ជែខ�រ
�ពះ�ទជ័យវរ �័នទី៧ ម�វ �រៈក��តែខ�រល�ី
ល�ញ�ងេគបំផុត

�ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ (Javarman VII)  �ន �ពះ �ជមេហសី  ២�ពះអង�  គឺ �ពះ �ង ជ័យ�ជេទវ � និង  �ពះ �ង ឥ�ន�

េទវ �។  �ពះ មេហសី �ងំ ពីរ�ពះ  អង� គឺ� បង ប� �ន បេង� �ត។   �ពះ �ង ជ័យ��េទវ � េរ�ប អភិេសក មុន េពល ែដល �ពះ 

�ទ ជ័យវរ �័នទី៧ �ន េឡ�ង េ�យ�ជ�។  េ��យ េពល ែដល �ពះ �ង ជ័យ��េទវ � �ន េ�យ ទីវង�ត េ� េទ�ប �ពះ 

�ង ឥ�ន� េទវ � ែដល � �ពះ េរ�ម �ន  េរ�បអភិេសក � អគ�មេហសីបន�។
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�ពះ �ជជីវ�បវត� ិ �ម សិ��រ �ក

�� ងំ សិ� �រ �ក ដ៏ ធំ មួយ ៃន ���ទ�ពះខ័នស� ិត េ� ក� �ង េខត�េស�ម�ប �អតីត ទី �ក �ងែខ� រ ម� អ�� រ� រុង 

េរ�ង ែដល  េ�ក ែគ�ហ�� �ន �បទះ េឃ�ញ គឺ េ�ក ហ�៊ក េសែដស � ជន �តិ ��ងំែសស ែដល �ន េ�ះពុម�  

ផ�យ �ល ពី �� ំ ១៩៤១។ �រ ផ�ព� ផ�យ នូវ ទិន�ន័យ ដ៏ សំ�ន់ បំផុត �ក់ ព័ន�  េ� នឹង �ពះ �ជជីវ�បវតិ� របស់ �ពះ 

�ទ ជយវរ � �នទី៧ �ពះ ម� វ �រៈក��ត េ� សម័យ ម�នគរ។ មតិ ម�ជន ែខ� រ មួយ ចំនួន  មិន �ន់ �ន ��ប អំពី 

ព័ត៌ �ន ចម�ង �ងំ េនះ ឲ� �ន ច�ស់ �ស់ េ� េឡ�យ េទ។ ប៉ុែន�អ�ក ឯក េទស �ង �បវត� ិ��ស�  កម� ��  �នេល�ក 

យក មក បក ែ�ប េ�� ផ� �វ �រ ជូន ជន រមួ �តិ ែខ� រទុក �ចំេណះ ដឹង ទូេ� �ង �បវត� ិ��ស�  មួយ ក�មិត េទ�ត។ គួរ 

រ�លឹក ផង ែដរ � សិ� �រ �ក េនះ (k-៩០៨) �ន �រ � អក�រ �ងំ អស់ ចំនួន ១១១��។ បណ� ិត បុ�ណវ �ទូ ែខ� រ

េ�ក មីែសល ��េណ �ន េល�ក េឡ�ង � ១៨ �� េដ�ម ៃន សិ� �រ �ក េនះ �ន លក�ណៈ ដូច ��  េបះ បិទ េ� 

នឹង ខ� ឹម�រ ៃន សិ� �រ �ក ���ទ��ពហ� ។ េ�ក បណ� ិត �ន េធ� � �រ បក ែ�ប នូវ �� មួយ ចំនួន � ពិេសស

�� ជីវ�បវត� ិ របស់ �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ ដូច ត េ� េនះ៖

«� �ពះ �� មួយ �ពះ អង� ែដល �ត�វ �ន �ពះ �� �ងំ ពួង ៃន ែដន ដី ែដល េ� ៃដ �ន �ន់ �៉ង ែណន មនុស� 

េ�រព ស�� រៈ។ �ពះ អង� � គតិបណ� ិត ដ៏ េឆ� �ម ក� �ង ចំេ�ម គតិបណ� ិត ផង �ងំ �យ � �ពះ �ជបុ�� របស់ �ពះ 
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��  �ពះ �ទ �ស �តវរ � �ន និង �ពះ �ទ �សីេ�សស� វរ �័ន � មនុស� ល�  �បៃព �ម រយៈ �ពះ សម� ិទ� ិ ដ៏ រុង េរ�ង េថ��ង �� ន � 

�បភព ៃន វង� ក��ត ដ៏ បរ �សុទ� » (�� ទី ៦) ។

«�ពះ អង� � �ពះ �ទិត� េ� េល� េម� ែដល � វង� �តកូល កម� ��  ែដល �ន �បសូត េឡ�ង េ� េល� ភ� ំ �ង េក�ត ៃន 

ជ�ទិត�បុរៈ។ �ពះ អង� �ន �ស់ េបះដូង ��  ឈូក ៃនសព� សត� េ�ក  � �� ំង ៃន �ព �តេចះ �តចង់ � អធិ�ជ 

ៃន េ�សស� បុរៈ » (�� ទី ៧)។

«�បសូត េឡ�ង ក� �ង ម� នគរ ៃន �គ��រ �ង �ពះ ��  ែដល �ពះ ចន�  ែចង �ំង នូវ �ំ រស� ី �ពះ កិត��ម ល�  �បៃព ឥត 

េ�� ះ ភ� ឺ ��  ដូច �ពះ �ង លក��ី   �ពះ �ង �ន �ំ មុខ កំពូល �ស� ី �ងំ �យ (គឺ �ពះ �ជិនី) កម� �ជ�ជលក��ី » (�� ទី

៨)។

«�� មី ៃន ែដន ដី ឯ ភវបុរៈ �ពះ �ទ ភវរ �័នេទវៈ �បកប េ�យ ស�មស់ ដ៏ ភ� ឺ ��  ែដល �ំ មក នូវ មន�  េស� ហ៍ ចំេ�ះ �ពះ 

�ជនគរ របស់ �ទង់ េ�រ េពញ េ� េ�យ េទពេ�សល�  � �បភព កំេណ�ត ៃន�ជវង�នុវង� ដូច អ�ក ែដល �ន 

�បកប េ�យ �ំ រស� ី អមតៈ។ �ពះ អង� �ន ស��ល នូវ �ព ឈឺ ចុក �ប់ របស់ �ប�នុ��ស�  របស់ �ទង់ » (�� ទី

៩)។

«អ�ក ែដល �ន �កប�កិរ �� ល�  �ព ល�ីល�ញ វ �រ�ព ែដល េគ មិន �ច ស� ី បេ�� ស អ� �ៗ�ងំ អស់ �ន េឡ�យ។

េហ�យ �ទង់ �ន �បសូត ក� �ង �តកូល របស់ អ�ក េ�ះ �ពម �ងំ �ន បេង� �ត នូវ កិច��រ ស��ប់ មនុស� �គប់ មជ��� ន

�ពះ �ទ �សី ហស៌ វរ �័ន � អ�ក បំ�� ញ េសចក� ី រ �ក �យ របស់ ស�ត�វ ក� �ង ចម�ំង េហ�យ �ន �ពះ �ជសកម��ព ដ៏ ៃថ� ��  

ែដល �ន ផ�ព� ផ�យ េចញ ពី �� �គប់ ទិស ទី » (�� ទី ១០)។

«�ម រយៈ �ពះ ម�ក��ត និង �ពះ �ជមេហសី េនះ �ពះ �ង �សី ជ័យ�ជចូ�មនី �ន �ន កំេណ�ត េឡ�ង» …

«េ�ប�ប េ� នឹង ��តី ែដល បេង� �ត េឡ�ង េ�យ �ព រ �ង បុឹង ដូច កម� េ�យ េ�ភ័ណ�ព  ដូច  អរុេ�ទ័យ

េ�យ �កប�កិរ �� ែដល មិន �ច ស� ី បេ�� ស �ន េឡ�យ ដូច ៃប�តី ែដល �ន �ប់ កំេណ�ត េ�យ សប�� រសធម៌  »

(�� ទី ១១-១២)។

« �ន េ�យ �ជសម�ត� ិ េ� ឯ �សី មន�  យេ�ធរបុរៈ �ពះ ម�ក��ត ជយវរ �័នេទវៈ េ��យ ពី �� ញ់ រលក ៃន ពួក 

ស�ត�វ �ពះ អង� �ន េ�ះ បេ�� ល រហូត ដល់ សមុ�ទ បេ�� ល ៃន ជ័យ ជម�ះ�គប់ ទិស ទី �ពះ អង�និង បុព��រ �ជន 

�ប�ប់ េ� ឯ មហិធរបុរៈ » (��ទី ១៣) ។

« �ពះ �ជបុ�តី របស់ �ពះ �ទ �សីហស៌ វរ �័ន �ន ឲ� កំេណ�ត េ� ម�បុរស មួយ របូ គឺ �ពះ �ទ ជយវរ �័ន ទី ៧ �បកប 

េ�យ �មពល ែចង �ំង ដូច េភ� �ង �កហម េ��  �េប�ប ដូច េ� នឹង �ពះ �ង អទិតិ ែដល �ន េធ� � ឲ� ��ហ៌� សី �� យ 

េ� � េស� ច ៃន ពពួក េទវ� ែដល េ�យ �រ �រ �បណិប័តន៍ ដ៏ ល� �បៃព េដ�ម�ី �រ �រ �រ ែដនដី �ន ស�� ប់ ពួក 

េម ទ័ព ប�� មិត� » (�� ទី ១៨)។
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រមួ េសចក� ី មក�� ន អ� � សង�័យ េឡ�យ �ពះ �ទ ជយវរ �័នទី៧ ពិត � វង� ម�ក��� ែខ� រ �៉ង ពិត ��កដ  ែដល �ន 

ត ពូជ ពង� ពី �ពះ ម� វ �រក��ត � សម័យ នគរ ភ� ំ និង េចន� ដ៏ �នមហិទ�ិប�ទិ� គួរ ឲ� ស�ប់ ែស�ង េហ�យ �ពះ អង� ក៏ � 

ម� បុរស រដ�  ែដល �ន �រ �រ ែដន ដី ែខ�  រេយ�ង េ�យ �ន �រ លះ បង់ ខ�ស់រក អ� � េ�ប�បផ�ឹម ពុំ �ន េឡ�យ។

�� ម �ពះ ហស�  ក� �ង �រ ក �ង ផ� �វ �តិ ធំៗចំនួន ៥ ែខ� ក� �ង រជ��ល �ពះ អង�

មិន �តឹម ែត ក �ង នូវ មន� ីរ េពទ� និង ធម��� ���ទ េ�ច�ន �ប់ មិន អស់ េទ ក� �ង រជ��ល �ពះអង� �ពះ �ទ 

ជយវរ �័នទី៧។ �ទង់�ន ក �ង ផ� �វ �តិ ធំៗចំនួន ៥ ែខ� ស��ប់ �រ េធ� � ដំេណ�រ ឆ�ង �ត់ ��ច�ក។ េ�ក វង់

សុ���  ���� �រ� សិ��រ �ក��ស�  និង �បវត� ិ��ស�  ែខ� រ និង � អនុ�ប�ន េដ�៉តឺម៉ង់ �បវត� ិវ �ទ� ៃន�កល

វ �ទ�ល័យភូមិន�ភ� ំេពញ �ន �ន �ប�សន៍ ឲ� ដឹង�ល ពី េពល ថ�ីៗេនះ � ក� �ង រជ��ល �ពះ អង� �ពះ ម� វ �រក��ត 

អង� េនះ �ន �ទង់ ក �ង ផ� �វ គម�គមន៍  សំ�ន់ៗ ចំនួន ៥ ែខ�។ ែខ� ទី១ ផ� �វ �ង លិច  �ប់ ពី យេ�ធបុរៈ 

�ត់ ភ� ំ �ស �កត�មង់េ� ស� �ក កក់ ធំ និង ប�� យ �� រ។ ែខ� ទី២ ផ� �វ េ� ែប៉ក �យ័ព� �បេទស ពី យេ�ធបុរៈ េ� 

�ប�ទ ពិ�យ។ ែខ� ទី៣ ែផ�ក �ង េជ�ង (មិន ដឹង ច�ស់) េគ េរ�ប �ប់ ែបប � ផ� �វ វង់ មួយ គឺ េចញ ពី �ជ�នីេ� 

�ន់ ទី �ក �ង ជ័យវតី ជ័យសិង�វតី ជ័យវ �រតី ជ័យ�ជគិរ � �សីសុវ �របុរ � មក ដល់ យេ�ធបុរៈ វ �ញ។ ចំែណក ែខ� ទី៤ ផ� �វ 

ឦ�ន  ពី �ជ�នី យេ�ធបុរៈ េ� �ន់ �ជ�នី របស់ �ម និង ទី៥ ផ� �វ �ង េក�ត ពី យេ�ធបុរៈ ទំនង � 

ត�មង់ េ� សម�� រ ៃ�ព គុក ែដល េគ �ច េឃ�ញ �ន ៃន សំណង់ �� ន បុ�ណ � េ�ច�ន �ម ដង ផ� �វ �តិ េលខ៦ �ប់ 
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ពី �� ន បុ�ណ េ� កំពង់ ក� ី រហូត ដល់ ដំ ែដក។ េ�ក ���� �រ� វង់ សុ���  �ន បន�  ឲ� ដឹង � �រ ក �ង ផ� �វ 

គម�គមន៍ ចំនួន៥ ែខ� េនះ េ� �ម ផ� �វ �ពះអង� �ន ក �ង ធម��� និង េភ� �ង បំភ� ឺ ចំនួន ១២១កែន�ង

ស��ប់ � ជ�មក ��រណៈ  ដល់ អ�ក េធ� � ដំេណ�រ ទូេ�។ េ�ក បន�  � ក� �ង សិ� �រ �ក ���ទ �ពះខ័ន �ន បន�  

ឲ� ដឹង � �ម ផ� �វ �យ័ព� �ន ធម��� ចំនួន ១៧ ផ� �វ �ង េជ�ង �ន ធម��� ចំនួន ១៤ និង �ន េភ� �ង 

ផ� �វ ឦ�ន �ន ធម��� ចំនួន ៥៧ រមួ �ងំ េភ� �ង និង ១េ� សូរ�បវ �ត  គី ភ� ំជីសូរ១ េ� វ �ជ�ទិត� និង ១ េ� 

កល�នសិទ�កៈ ទំនង � �ត�វ នឹង �ស �ក រ�ដួល េខត��� យេរ�ង ។ បែន�ម ពី េ�ះ ធម��� សល់ ចំនួន ៣០ េ�យ 

�រ មិន �ន អត�បទ សិ� �រ �ក ធម��� ែដល េ� សល់ ទំនង � សង់ �ម ផ� �វ �ង លិច និង �ង េក�ត �ម 

កឆរ ប�� ក់ របស់ េ�ក ���� �រ� វង់ សុ���  ។ េ�ក �ន បន�  � េ�� ពី េនះ�ពះ អង� �ន ក �ង មន� ីរេពទ�

ែដល �� ជំ�ន់ េ�ះ េ� � �េ�គ��� �ន ចំនួន ១០២ កែន�ង �បកប  េ�យ �េគ�ង ត�� យ ដ៏ េ�ច�ន 

អេនក ស��ប់ ផ�ត់ ផ�ង់ ជីវ�ព និង សកម��ព េ� �ម មន� ីរ ព��ល នីមួយៗ េពទ� ជំ�ញ េពទ� ជំនួយ អ�ក 

បុក ��  ំអ�ក � ំទឹក អ�ក បេ�ម� �រ េផ�ងៗ ែដល សរុប �ន �ប�ណ ៩០ �ក់ ស��ប់ មន� ីរ េពទ� នីមួយៗ។ េ�ក 

���� �រ� វង់ សុវ���  �ន បន�  េ�យ គូស ប�� ក់ � « អ�ក ជំងឺ �គប់ �នៈ សង�ម �ច ទទួល �រ ព��ល 

េ�យ �� ន �រ េរ �ស េអ�ង » (សិ��រ �ក �យ ហ� �ង េលខ K ៣៦៨)។ េ�ក បែន�ម � េ�យ �រ �ពះអង� យក ចិត� 

ទុក �ក់ េល� សុខុ�ល�ព េនះ េហ�យ ែដល រហូត េធ� � ឲ� អ�ក ��វ ��វ ខ�ះ សង�័យ � �ពះ អង� េក�ត ឃ� ង់  េ�យ  អ�ក 

��វ ��វ �ងំ េ�ះ  ��ន់ ែត ពឹង ែផ�ក េល� �រ បក ��យ របូ ច�� ក់ េ� េល� ជ�� ំង ���ទ�យ័ន និង េរ�ង េ�ពង 

និ�ន េស� ច គម�ង់ ែដល េគ �បឌិត េឡ�ង េ� េពល េ��យ ប៉ុេ�� ះេទ។

អំពី �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ (�ពះ �� ដ៏ �ន មហិទ�ិឫទ�ិ និង �ពះ�ជវង�)

�ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ � �ពះ �� ដ៏ �ន មហិទ�ិឫទ�ិ �� ងំ  ពូែក ចុង េ��យ ៃន ���ច�ក អង�រ។ អ�ក �បវត� ិ��ស�  

អំពី �បេទស កម� �� េ�ក ៃអម៉ូនីេញ៉រ� (Aymonier) �ន សិក� ពី �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ និង សន� ិ�� ន � � ក��ត 

បេង� �ត សម័យ ដ៏ រុង េរ�ង បំផុតៃន �បេទសកម� ��។ �រ ប�ង�ប ប�ង�ម �តិ របស់ �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ �ន �ប់ 

េផ��ម ចុះ ផ�យ េ� ក� �ង �ពឹត� ិប�ត �� ��ងំ ចុង បូ�៌  េ�យ �រ េ�ក ល� �ស៍ ហ� ��ណូត៍ (Louis Finot) នូវ អត�បទ 

សិ� �រ �ក សំ�ស� ឹត មួយ ែដល �បទះ េឃ�ញ េ�យ េ�ក ហ�៊ក �៉ស�� ឺរ� ូ(Georges Maspero) េ� �តង់ �យ ហ� �ង

(Say Fong) ជិត �ក �ង េវ�ង ចន�ន៍ ែដល ផ�ល់ ព័ត៌ �ន ពី �រ ក �ង មន� ីរ េពទ� េ� គ.ស ១១៨៦។ េ�ក ល� �ស៍

ហ� ��ណូត៍ (Louis Finot) �ន កត់ ស�� ល់� សិ� �រ �ក េនះ �ន ន័យ ដូច សិ� �រ �ក េ� សសរ ស� ម� ែដល េគ �ន 

រក េឃ�ញ េ� ឈូង សមុ�ទ េស�ម ជិត �ពំ ែដន កូ�ងំសុីន (កម� �� េ��ម) េហ�យ �ពះ �ម �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ �ត�វ 

�ន រ�ឭក� ញឹក �ប់ េ� ក� �ង សិ� �រ �ក �ម � � អ�ក ចម�ំង មួយ �៉ង ធំេធង និងអ�� រ�។ េ�ក �ន 

សន� ិ�� ន � « សិ� �រ �ក ែដល �ន �ប់ ពី �បេទស �វ �ង េ��ម េ� េឆ�រ សមុ�ទ អ�� មនិង េ� ទឹក ដី កូ�ងំ

សុីន �ង េ��ម ខ�ះ �ន េរ�ប �ប់ ពី េ�គ ជ័យ របស់ �ពះ អង� ខ�ះ េទ�ត អំពី អំេព� ល�  របស់ �ពះ អង�។ �ងំ េនះ �ន 

បំភ� ឺ ពី របូ�ព ៃន �ពះ ម� ក��ត អង� េនះ ពី ក� �ង �ព ងងឹត ៃន អតីត�ល របស់ �បេទស កម� �� » ។
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�ព ងងឹត ក៏ �ន រ�យ េ�យ  �រ �រ អត់ ធ�ត់ ក� �ង �រ ��វ ��វ រយៈ េពល ៤០�� ំ របស់ េ�ក ល� �ស៍ ហ� ��ណូត៍ ។

�ពះ �ម របស់ េស� ច អង� េនះ េគ េទ�ប នឹង �ន �� ល់ េ� គ.ស. ១៩០០ េពល េគ បេង� �ត �� ��ងំ ចុង បូ�៌។

ឥឡ� វ េនះ េគ �ត់ ទុក �ពះ អង� � �ពះ ម� ក��ត ដ៏ �� ងំ ពូែក មួយ អង�  ក� �ងចំេ�ម �ពះ ម� ក��ត ដ៏ �� ងំ ពូែក 

េផ�ង េទ�ត ៃន �បេទសកម� ��។ �ពះ អង� �ន ព�ងីក ទឹក ដី �៉ង ធំ បំផុតគិត �ងំ �បេទស ចម�៉ ផង និង ក �ង 

���ទ � េ�ច�ន �ស េពញ �បេទស។ សិ� �រ �ក � េ�ច�ន ែដល �ពះ អង� �ន បន�ល់ ទុក �ន សិ� �រ �ក បីគឺ 
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សិ��រ �ក ��ពហ�  �ពះ ខ័ន និង  ប�� យ �� រ ែដល �ពឹត� ិប�ត ៃន �� ��ងំ ចុង បូព៌ ◌ា (Bulletin de L’École

française d’Extrême-Orient) �ន េ�ះ ពុម� ផ�យ។ បទ ប�� ត� ិ ៃន មន� ីរ េពទ�  ក� �ង សិ� �រ �ក េ� ែផ�ក �ង 

េ��ម មក ពី ���ទ ភិ�ន ��ស ែដល េគ �ន �បទះ េឃ�ញ េ�  គ.ស. ១៩១៦ ក� �ង �ពះ បរម �ជ�ងំ អង�រ ធំ

និង សិ� �រ �ក �ម មួយ េ� មីសឺន (Mỹ-Sơn) គឺ េ�ក ល� � ហ� ��ណូត៍ �ន េ�ះ ពុម� េ� ក� �ង �ពឹត� ិប�ត ៃន �� 

��ងំ។ �ពះ �ទជ័យវរ �័នទី៧ �� ងំ ពូែក ដូច �ពះ ម� ក��ត ��ងំែសស�ពះ �ម ល� �ទី៧ (Louis VII) និង ហ� ��លីព�  

អូហ� �ស�  (Philippe Auguste) ែដល រជ��ល របស់ �ពះ អង� ស� ិត េ� ក� �ង សម័យ �មួយ �� ។

�ពះ �ជពង�វ�រ របស់ �ពះ អង� �ត�វ �ន េគ �� ល់ �៉ង ច�ស់ �ស់។ �ពះ វរ�ជ បិ� របស់ �ពះ អង� េ�យ �ជ� រយៈ 

េពល �៉ង ខ� ី ក� �ង រ�ង គ.ស. ១១៥៥។ �ពះ អង� �� ស់ ជ័យវរ �័នទី៧ �ត�វ � បង ប� �ន ជីទួត មួយ នឹង �ពះ�ទ

សូរ�វរ �័នទី២ ែដល �ទង់ �ន េធ� � ស��� ម រហូត ដល់ តុងកឹង និង ក �ង ���ទអង�រវត� � ���ទ េចតិយ របស់ 

�ពះ អង�។ �ពះ វរ �ជ �� របស់ �ពះ អង� �ប់ �េ�ហិត េ� នឹង �ពះ សន�តិវង� ពី បរេទស ែដល �គប់ �គង �បេទស 

ជិត េពញស.វ.ទី១១ និង �ពះ �ជិនី កម� �� សម័យ បុេរអង�រ។ �ពះ អង� �� ស់ ជ័យវរ �័ន �បសូត  េ� រ�ង គ.ស. ១១២០ ឬ 

�៉ង យូរ �ស់ គ.ស. ១១២៥ ក� �ង រជ��ល �ពះ�ទសូរ�វរ �័នទី២ េហ�យ �ពះ អង� �ន េរ�ប អភិេសកពី េក�ង បន� ិច

�មួយ ក��តី ជ័យ�ជេទវ � ែដល �ពះ �ង �ន ឥទ�ិពល �� ងំ េ� េល� �ពះ អង� ក� �ង �រ �គប់ �គង �បេទស។

េ��យ មក �ពះ អង� �ត�វ ប��  ឲ� េល�ក ទ័ព េ� �យ �បេទស �ម�៉ េ� តំបន់ វ �ជ័យ (បច� �ប�ន�  េខត� � �ញ ឌិញ

�បេទសេវ�ត�ម)។ អវត��ន ៃន �ពះ �� មី �ន េធ� � ឲ��ពះ �ង ជយ�ជេទវ � �� ក់ �ពះ �យ េ� ក� �ង អន�ង់ 

ទុក� េ�ក ែដល សិ� �រ �ក ៃន �ពះបរម�ជ�ងំ  សរេសរ េ�យ �ពះ�ងឥ�ន� េទវ � �ត�វ � បង បេង� �ត របស់ �ពះ

�ង។ សិ� �រ �ក �ន េរ�ប �ប់ � �ពះ �ង ស� ិត េ� អន�ង់ េ��ះ ទឹក ែភ�ក ទួញ េ�កេ�ប�ប ដូច �ង សិ� ��ត់ 

��ស ពី �ពះ �� មី �ពះ �ង សុំ បន់ �សន់ សូម ឲ� �ពះ �� មី វ �ល វ �ញ មេធ��យ បំេភ�ច ទុក�  េ�ក ដ៏ មហិ� េនះ �ពះ 

�ង �ន បួស � បស� � ក� �ង ��ហ� ណ៍�ស� និង េ��យ មកបួស ក� �ង �ពះពុទ��ស� ។

�ពះ�ងឥ�ន� េទវ � និង �ពះ�ងជ័យ�ជេទវ � �ពះអគ�មេហសីរបស់�ពះ�ទជ័យវរ �័នទី៧

សិ� �រ �ក �ន សរេសរ � « ទទួល �រ សិក� អប់ រ� ពី បង �សី បេង� �ត �ពះ �ង គិត � �ពះ ពុទ��ស� � ទី 

�ស�ញ់ េពញ ចិត� �ពះ �ង �ប�ន់ យក ��៌របស់ �ពះពុទ��ស� ែដល � �គ៌  ដ៏ ស� ប់�� ត់ េដ�ម�ី ឆ�ង �ត់ 

េភ� �ង ទុក�និង សមុ�ទ ៃន េសចក� ី ឈឺ �ប់ »។ េ� េពល ែដល �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ គង់ េ� �បេទស �ម�៉ �ពះ បិ� 

របស់ �ពះ អង� គឺ �ពះ �ទ ធរណិ�ន� វរ �័ន ទី២ �ទង់ ចូល ទិវង�ត េហ�យ �ពះ ម� ក��ត ែដល ស� ង �ជ� បន�  �ពះ �ម

យេ�វរ �័នទី២ ែដល េគ មិន �� ល់ ពី ជីវ�បវត� ិ។ ក� �ង រជ��ល របស់ �ពះ ម� ក��ត អង� េនះ �ន �ពឹតិ�រណ៍ េ�ក 

េ� មួយែដល �ន �រ េ� ក� �ង សិ� �រ �ក និង របូ ច�� ក់ េ� ���ទប�� យ�� រ។ សិ� �រ �កនិង របូ ច�� ក់ 

���ទ េនះ �ន ឲ� ដឹង � �ពះ�ទយេ�វរ �័នទី២ �ត�វ �ហុ �យ លុក ដូច េពល មុន សូរ���សឬ ច�ន� ��ស ែត 

�នយុវក��ត មួយ អង�ជួយ សេ��� ះ ទំនង � �ពះ �ជ បុ�ត � មួយ របស់ អ�គត�ពះ �ទ ជ័យវរ �័ន ទី៧ ។

សិ� �រ �ក សរេសរ � « េ� េពល ែដល ភរត�ហុ បះ េ�រ �ប�ំង នឹង �ពះ �ទ យេ�វរ �័ន េដ�ម�ី �យ លុកដេណ�� ម 

�ពះ �ជ�ងំ កង ទ័ព �រ �រ ទី �ក �ង  �ន �ក់ ទ័ព រត់ អស់… �ពះ អង� �� ស់ ចូល �បយុទ�។ ��ន ពីរ �ក់ �ន ចូល 
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រមួ �បយុទ� �មួយ �ពះ អង� េហ�យ �ន ទទួល ជ័យ ជម�ះេល� ភរត�ហុ » ។ ប៉ុែន�  �ពះ�ទយេ�វរ �័នទី២ �ន �ត�វ ម�ន� ី 

�ន់ ខ�ស់ �� ក់ ដេណ� �ម �ជ�  េ�យ យក �ម � �តីភូវ�ទិត� េ� គ.ស. ១១៦៥។ �ពះ អង� �� ស់ ជ័យវរ �័នទី៧ ក៏ 

�ប�ប់ �ប�ល់ �ង �តឡប់ មក ពី �ម�៉ េដ�ម�ី ជួយ សេ��� ះ �ពះ�ទយេ�វរ �័នទី២។ សិ� �រ �ក �ន បន�  េទ�ត 

� « ប៉ុែន� �ពះ �ទ យេ�វរ �័នទី២ �ត�វ អ�ក ែ�ជក �ជ� េធ� � គុត េហ�យ �ពះ អង� �� ស់ ជ័យវរ �័នទី៧ ក៏ គង់ េ� 

�បេទសកម� �� េដ�ម�ី រង់ �ំេពល េវ� ល�  នឹង េ��ច �សង់ �� ន�រណ៍វ �ញ ែដល េ�រ េពញ េ� េ�យ អំេព� ឧ�កិដ�។

�ពះ អង� �� ស់ ក��តី ែដល  �េក�ម �កំ េ�យ ទុក�ពីេ��ះ �ពះ �� មី អវត��ន ក៏ រ�យ ពី េសចក� ី ទុក�  �ព�យ វ �ញ េ�យ 

�ពះ �ង ចង់ េឃ�ញ �ពះ អង� រ�េ�ះ �បេទស ពី ម�សមុ�ទ ទុក�  ែដល �ន លិច លង់េនះ »។ �ពះ អង� �� ស់ ជ័យវរ �័នទី៧

ែដល �ន �ង �តឡប់ មក ដល់ �បេទស យឺត េពល និង �ន េឃ�ញ អ�ក ែ�ជក �ជ� េ� េល� �ជបល� ័ង� �ពះ អង� ក៏ មិន 

�ទង់ �ង �តឡប់ េ� �ម�៉ វ �ញ េឡ�យ និង េ�យ �រ �ន �រ ជួយផ�ល់េ�បល់ ពី មេហសី ផង �ពះ អង� ក៏ គង់ េ� 

កម� �� « រង់ �ំ េពល េវ� ល�  សម �សប »។ �ពះ អង� �ត�វ រង់ �ំអស់ រយៈ េពល ១៥�� ំ។ ក� �ង  េពល �មួយ ��   ែដល េ� 

កម� �� �ន �រ ែ�ជក �ជ� េ� �បេទស �ម�៉ ក៏ �ន �រ ែ�ជក �ជ� ែដរ េ�គ.ស. ១១៦៦-១១៦៧ �ពះ �ម ជ័យ 

ឥ�ន� វរ �័ន។ េស� ច អង� េនះ�ន េល�ក សួយ �រ �ករ េ� �� យ េស� ច ��� ម �ពះ �មលី �ញ់តុន េ�គ.ស.

១១៧០ េដ�ម�ី ឲ� �បេទស េនះ ស� ិត េ� អព��កឹត ។

ក� �ង  េពល  េនះ �ពំ ែដន �ង េជ�ង ៃន �បេទស ចម�៉ ស� ិត េ� ក� �ង �ព ស� ប់ េស� �ម េហ�យ េស� ច ែ�ជក �ជ� �ម ក៏ 

េល�ក ទ័ព �យ លុក �បេទស កម� ��។ សិ� �រ �ក ភិ�ន ��ស សរេសរ េទ�ត � « �ពះ �ទ ជ័យ ឥ�ន� វរ �័ន (េស� ច 

�ម) ឥត េ�ត �� ច ដូច �ក �ង �ពណ៍េ� េល� រថ�ន់ �វុធ �យ �បយុទ� �បេទសកម� �� »។ ប៉ុែន�  �រ �យ លុក េនះ 

ពុំ �ន ទទួល េ�គ ជ័យ េទ។ េស� ច �ម �ម ជ័យឥ�ន� វរ �័ន �ន ដូរ យុទ� វ �ធី ពី �យ �ម េជ�ង េ�ក េ� �យ �ម 

េជ�ង ទឹក វ �ញ។ េ�គ.ស. ១១៧៧ េស� ច �ម អង� េនះ�ន េល�ក ទ័ព េជ�ង ទឹក ចូល �យ ែខ� រ េ�យ �ន ចិន លិច 

សំេ� �� ក់ជួយ �ំ ផ� �វ។ ទ័ព េ�ះ �ន ចូល �ម ទេន� េមគង� េហ�យ េឡ�ង រហូត ដល់ បឹងទេន��ប។ �ក �ង អង�រ �ត�វ 

�� ក់ ក� �ង ក�� ប់ ៃដ �ម េហ�យ េស� ច ែ�ជក �ជ� �តីភូវ�ទិត�វរ �័ន ក៏ �ត�វ េធ� � គត់ ក� �ង សមរភូមិ។ កង ទ័ព �ម ក៏ 

ចូល �ន់ �ប់ ទី �ក �ង េហ�យ បំផ�ិច បំ�� ញនិង �បមូល �ទព� សម�ត� ិ �៉ង សន� ឹក ស�� ប់ អស់ ពី ទី �ក �ង។ �ពះ �ជ

បល� ័ង� �ត�វ េ� ទំេនរ �� ន �ពះ ម�ក��ត េ�យ �ជ�។ �ពះ អង� �� ស់ ជ័យវរ �័នទី៧ េឈ� ង យល់ � េនះេពល េវ� ល�  

�ន មក ដល់ េហ�យ ប៉ុែន�មុន នឹង �ប�ស � េស� ច េ�យ �ជ� �ពះ អង� �ត�វ រ�េ�ះ �បេទស េចញ ពី �រ �គប់ �គង 

របស់ បរេទសសិន។ �ពះ អង� ក៏ �ន េល�ក ទ័ព េដញ ក�� ត់ ពួក �ម �ម េជ�ង ទឹក ដូច ែដល �ន របូ ច�� ក់ េ� េល� 

ជ�� ំង ���ទ�យ័ន និង ���ទប�� យ�� រ េហ�យ �ន រ�េ�ះ �បេទស �ងំ មូល។ បួន �� ំ េ��យ �រ �� ន 

�ន របស់ �ម េ� គ.ស. ១១៧៧ េ� គ.ស. ១១៨១ �បេទស កម� �� �ន សុខ សន� ិ�ព េហ�យ �ពះ អង� �ពះ 

�ទជ័យវរ �័នទី៧ ក៏ �ប�ស េឡ�ង �គង �ជ�សម�ត� ិ។ េ� ក� �ង េពល �មួយ េ�ះ �ពះ អង� �នក �ង �ជ�នី េឡ�ង 

វ �ញ។ « ទី �ក �ង យេ�ធបុរៈ ដូច � �សី �កមុំ �� ក់ ក� �ង �តកូល ខ�ង់ ខ�ស់ �ន ផ� ំផ� �ំ �មួយ គូ ដណ� ឹង របស់ ខ� �ន ក� �ង 

ត��  ែដល ពុះ កេ��� ល លម� េ� េ�យ �ជ�ងំ អំពី ត�� ង �ន តៃម� និង �គប ដណ� ប់ េ�េ�យ កំែផងដ៏�ងំ�ំគឺ

�ក �ងអង�រ។ គូ �� មី ភរ �� េនះ �ន េធ� � ពិធី ��ហ៍ពិ�ហ៍ េ�យ �ពះ ��  េដ�ម�ី បេង� �ត សុភមង�ល ៃន សត� េ�ក 

េ��ម ជ័យ ជម�ះដ៏ ធំ េធង ែដល �ពះ អង� ដេណ� �ម យក �ន » ។ សិ� �រ �ក មួយ េ� �ជ �ង កំែពង អង�រធំ �ន 

សរេសរ � �ជបុរ � ែដល �ពះ �� េរ�ប ពិធី អភិេសក េ�ះ �� ន អ� � េ�� ពី ទី �ក �ង អង�រ ធំ េទ ពុំ ែមន ���ទ �ែខង 
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េ� ចុង ស.វ.ទី៩ េឡ�យ។ ែត � ទី �ក �ង បច� �ប�ន�   ែដល មជ�មណ� ល � ���ទ�យ័ន។ ក� �ង េពល ែដល �ម ចូល 

លុក លុយ �បេទស � គ.ស. ១១៧៧ �ម អ�ក �បវត� ិ��ស ចិនេ�� ះ �៉ ទួន លិន ��ពះ�ទ ជ័យវរ �័នទី៧ « �ន 

ស��  �នឹង សង សឹក ស�ត�វ របស់ �ពះ អង� េហ�យ កិច��រ េនះ អត់ �� ំេ�យ �� ត់ កំ�ំង រយៈ េពល ១៥�� ំ » ។ ប៉ុែន�

មុន នឹង សេ�មច េសចក� ី ស��  របស់ �ពះ អង� េដ�ម�ី េធ� � ស��� ម នឹង �ម េ� ក� �ង �បេទស �ពះ អង� �ត�វ ប��� ប�រ 

បះ េ�រ េ� ែផ�ក �ង ត�� ង ៃន ទឹក ដី �ត់ដំបង។ េដ�ម�ី ប��� ប �រ បះ េ�រ េនះ �ពះ អង� �ន ប��  ក��ត �ម 

មួយ អង��ម វ �ទ�នន�ន៍ ឲ� េល�ក ទ័ព េ� ប��� ប �ន �ប �ប េឡ�ង វ �ញ។ គួរ ប�� ក់ � ក��ត �ម េនះ �ន មក 

រស់ េ��មួយ�ពះអង� �ំង ពី េក�ង េម៉�ះ សិ� �រ �ក �ម េ� មី សឺន  �ន សរេសរ � « �ល ពី កុ�រ�ព របស់ �ពះ 

អង� េ�គ.ស. ១១៨២ �ពះ អង� �� ស់ វ �ទ�នន�ន៍ �ន �ង មក គង់ េ� �បេទស កម� ��។ �ពះ ម� ក��ត �បេទស 

កម� �� (គឺ �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី ៧ �ន េឡ�ង េ�យ �ជ� �� ំ មុន) �ន ទត េឃ�ញ លក�ណៈ ៣៣ �៉ង របស់ �ពះ អង� 

�� ស់។ ក៏ �ន �ពះ ទ័យ �ស�ញ់ សព� �ពះ �ជហទ័យ េហ�យ  �ពះ  អង� បេ�ង�ន វ �ទ���ស�  និង ក�� ន យុទ���ស�  ដល់ �ពះ 

អង� �� ស់េនះ។ េ� េពល ែដល �ពះ អង� �� ស់ គង់ េ� �បេទស កម� �� ���ច�ក េនះ �ន តំបន់ មួយ េ�� ះ

មល�ង ែដល �ន មនុស� ��កក់ រស់ េ� េហ�យ �ន េង�ប បះ េ�រ េឡ�ង �ប�ំង នឹង �ពះ ម�ក��ត ែខ� រ។ �ពះ �� 

�ន ទត េឃ�ញ �ពះ អង� �� ស់ េនះ ពូែក �ង សឹក ស��� ម ក៏ ប��  ឲ� ដឹក �ំ កង ទ័ព ែខ� រ េដ�ម�ី េ� ប��� ប �រ បះ 

េ�រ េ� មល�ង េនះ �ន ទទួល េ�គ ជ័យ។ េ�យ �រ គុណ បំ�ច់  �ពះ ម� ក��ត ែខ� រ �ទង់  �ពះ �ជ�ន កិត� ិយស

និង �ទព� សម�ត� ិ ែដល �ន តៃម� ខ�ស់ៗដល់ �ទង់ វ �ទ�នន�ន៍ » ។

េ� គ.ស. ១១៩០ �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ �ន េធ� � ឲ� �បេទស �យ េវ�ត (ៃន ម��� លី  េ� ទន់) េ�អព��កឹត

េដ�ម�ី ឲ� �យ �ស�ល ក� �ង �រ �យ �ម ក� �ង �� ំ ដែដល  ឱ�ស ល�  ហុច ឲ� េ�យ េស� ច �ម ជ័យឥ�ន� វរ �័នទី៤ េល�ក កង 

ទ័ព មក �យ ែខ� រ ម�ង េទ�ត។ េត� �ពះ �ទ ជយវរ �័នទី៧ �ទង់ េល�ក ទ័ព�ប�ំង នឹង �រ �យ លុក របស់ �ម ឬ �៉ង 

�? សិ� �រ �ក េ� េ�៉ នគរ (ឯ �៉ ��ង) �ន សរេសរ ទុក � « �ពះ អង� �យ យក �ន �ជ�នី ៃន �បេទស 

�ម�៉និង �បមូល យក លិង� �ងំ អស់ »។ េ�គ ជ័យ េនះ �ន  េ�យ �រ �ពះ អង�  ប��  �ទង់ វ �ទ�នន�ន៍ េល�ក ទ័ព េ� 
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ទប់ ទល់។ �ទង់ វ �ទ�នន�ន៍ �យ យក�ន �ក �ង វ �ជ័យ (� �ញ ឌិញ) េហ�យ �ប់ េស� ច �ម ជ័យ ឥ�ន� វរ �័ន ទី៤ � េឈ� �យ

មក �� យ �ពះ �ទ ជយវរ �័នទី៧។ �ពះ អង� �ន េល�ក �ពះ អនុជ ៃថ� របស់ �ពះ �ទ ជយវរ �័នទី៧ �ពះ�ម អិន (អនុជ 

�ពះ �ង ជ័យ�ជេទវ �) ឲ� េឡ�ង េ�យ �ជ� េ� វ �ជ័យ។ េ�យ �ន �ពះ បរម�ម  � សូរ�ជ័យវម៌ េទវៈ រចួ �ពះ អង� 

េល�ក ទ័ព បង� �ស េ� �យ យក �ណ� � រង� (�ន  �� ង) េហ�យ េឡ�ង េ�យ �ជ� េ� ទី េ�ះ េ�យ �ន �ពះ �ជ បរម�ម 

� សូរ�វម៌ េទវៈ ។ �បេទស �ម�៉ �ន ែចក � ពីរ ែផ�ក មួយ ែផ�ក �គប់ �គង េ�យ �ពះ �� ែខ� រ និង មួយ ែផ�ក េទ�ត 

េ�យ ក��ត �ម វ �ទ�នន�ន៍។ ែត មិន យូរ ប៉ុ�� ន ពួក �ម េ� វ �ជ័យ ក៏េង�បបះ េឡ�ង េ�យ បេណ� ញ �ពះ អង� �� ស់ 

អិន រត់ ចូល មក �ស �ក ែខ� រ វ �ញ េហ�យ េល�ក េស� ច �ម  �ពះ �ម រសុបតិ ឲ� េឡ�ង េ�យ �ជ� � ជំនួស វ �ញ។ េឆ��ត 

ឱ�ស េនះ �ពះ �� វ �ទ�នន�ន៍ �ន ប�ង�ប ប�ង�ម �បេទស �ម ឲ� �ន ឯក�ព េឡ�ង វ �ញ េ��យ ពី �ន េធ� � គុត 

�ពះ ជ័យ ឥ�ន� វរ �័នទី៥ (រសុបតិ) េហ�យ េឡ�ង េ�យ �ជ� �បេទស �ម�៉ �ងំ មូល ពីគ.ស. ១១៩២ ដល់ ១២០៣។ េ�

គ.ស. ១១៩៣ និង ១១៩៤ �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ �ទង់ �ន �ក ល�ង ឲ� �ពះ វ �ទ�នន�ន៍ ទទួល �� ល់ អំ�ច �ពះ អង� 

វ �ញ ែត ឥត�បេ�ជន៍េទ រហូត ដល់ គ.ស. ១២០៣ �ពះ អង� �ន ប��  េស� ច �ម មួយ អង� េទ�ត �ពះ �មអុង 

ធនបតិ��ម ែដល �ត�វ � ឪពុក � របស់ �ទង់ វ �ទ�នន�ន៍ ឲ� េល�ក ទ័ព េ� �យ ក�� ត់ ក� �យ �ពះ អង� �ល់ ែត �ន។

�ប់ ពីគ.ស. ១២០៣ ដល់ ១២២០ �បេទស �ម�៉ ក៏ �� យ េ� � ��េខត� របស់ ែខ� រ។ �រ លូក ៃដ �ចបូក �ចបល់ 

េ� ក� �ង �បេទស �ង េក�ត ែដល � �បេទស ជិត �ង ពុំ �ន ទប់ �� ត់ មិន ឲ� �ពះ អង� ព�ងីក ទឹក ដី េ� �ង េជ�ង

និង �ង លិច ៃន �បេទស កម� �� េឡ�យ គឺ េ� ក� �ង រជ��ល េនះ េហ�យ ែដល សិ� �រ �ក �យ ហ� �ង (ជិត �ក �ង េវ�ង

ចន�ន៍) �ន ប�� ក់ ពី �លបរ �េច�ទ េហ�យ អ�ក �បវត� ិ��ស�  ចិន �ន និ�យ ពី អំ�ច របស់ �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧

�ន �� ប់ ទឹក ដី មួយ ែផ�ក ៃន ឧបទ��ប ម�យូ និង �ត អំ�ច រហូត ដល់�បេទសភូ�។ ម�៉ង េទ�តសិ� �រ �ក 

មួយ ៃន ���ទ�ពះខ័ន  �ន ឲ� ដឹង � ទឹក មន�  �ត�វ �ន ផ�ល់ េ�យ ��ហ� ណ៍ សូរ�ភក�  និង �ពហ� ណ៍ ឯ េទ�ត �ងំ 

អស់ ក� �ង �ពះ បរម �ជ�ងំ �ពះ �� ៃន យវនៈ និង �ពះ �� ពីរ អង� ៃន �បេទស ចម�៉។ ��ហ� ណ៍ សូរ�ភក�   �បែហល � 

េម ៃន ��ហ� ណ៍ �ងំ អស់ ក� �ង �ពះបរម�ជ�ងំ។ �ពះ �� ៃន យវនៈ គឺ � អធិ�ជ លី �ញ់ តុង (Lý Anh Tông)

ែដល េ�យ �ជ� េ� គ.ស. ១១៧៥ �ន �ពះ បរម�ម ស��ប់ �ជ� � លី�វ  តុង (Lý Cao Tông) និង េ�យ �ជ� 

រហូត ដល់ គ.ស. ១២១០។ �ពះ �� ពីរ អង� ៃន �បេទស ចម�៉ គឺ �ពះ �� េ�យ �ជ� េ� �ក �ង វ �ជ័យ (� �ញ ឌិញ) ែដល 

�ត�វ � �ពះ អនុជ ៃថ� ៃន �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧ និង �ពះ �� ែដល េ�យ �ជ� េ� �ណ� � រង� (�ន �� ង) គឺ �ទង់ 

វ �ទ�នន�ន៍ ែដល �រ �រ េ�យ �ពះ ជយវរ �័នទី៧។

េគ �ន ដឹង � �រ �� យ ទឹក មន�  �ន ន័យ � ទទួល �� ល់ �រ ស� ិត េ� ក� �ង ចំណុះ ៃន �បេទស ែដល េគ�� យ េ�ះ។

ទំេន�ម េនះ  េ� �ន រហូត ដល់ សព� ៃថ� េនះ។ េ� ក� �ង �ជ�ងំ �ក �ង ភ� ំេពញឬ �ងកក េ� េពល ពិធី អភិេសក 

េស� ច េឡ�ង េ�យ �ជ� ទឹក មន�  ស��ប់ េធ� � ពិធី  គឺ � ទឹក ែដល ទទួល �ន ពី ទេន�  សំ�ន់ៗ ៃន �បេទស និង ពី េខត� 

េផ�ងៗ ៃន �ពះ ���ច�ក។ �រ ស� ិត េ� េ��ម ចំណុះ �បេទស កម� ��  ៃន �បេទស �ម�៉ �ងំ ពីរ មិន យូរ អែង�ង 

ដូច េ� េ��ម អំ�ច របស់ ��  អំ�ច របស់ ម��ជ អ�� ម េឡ�យ។ េ��យ ពី �ពះ �ង ជ័យ�ជេទវ � េ�យ �ពះ 

ពិ�ល័យ េ� �ពះ �ទ ជយវរ �័នទី៧ �ន េរ�ប ��ភិេសក �មួយ �ពះ �ង ឥ�ន� េទវ � ែដល � �ពះ េរ�ម បេង� �ត របស់ 

�ពះ �ង ជយេទវ �។ ក��តី អង� េនះ � �ស� ី សម�� រ េ� េ�យ ចំេណះ វ ��� �េ�ច�ន។ �ពះ �ង �ន ទទួល តំែណង � 

���� �រ� ក� �ង វត� �ពះ ពុទ��ស� មួយ េហ�យ �ន ក �ង សិ� �រ �ក ភិ�ន ��ស ែដល � �បភព �៉ង 
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សំ�ន់ �ក់ ទង នឹង �ពះ ជីវ�បវត� ិ ៃន �ពះ �ទ ជ័យវរ �័នទី៧។ េគ មិន ដឹង ច�ស់ � �ពះ �ទ ជយវរ �័នទី៧ េ�យ 

ទិវង�ត េ� េ� �� ំ � េទ។ �ពះ អង� ទំនង � េ�យ �ជ� រហូត ដល់ គ.ស. ១២១៨។ �ពះ អង� �ន �ពះ មេរម�ម �

ម� បរម េ�គត។ �ពះ �មេនះ ស ឲ� េឃ�ញ � �ពះ អង� � ពុទ��សនិកជន មួយ របូ ែត េ�ះ បី �៉ង ហ� ឹង ក៏ េ�យ

ក៏ �ពះ អង� �ន ��ហ� ណ៍ បុេ�ហិត មួយ របូ េ�� ះ ឫសីេកស (ឫឞិេកឝ) ែដល � សក� ី�ព ��ប់ � �ស� 

��ហ� ណ៍ េ� េពល េ�ះ េ� �ន ឥទ�ិពល �� ងំ គួរ សម ែដរ។ �ម របូ បដិ� �ពះ �ទ ជយវរ �័នទី៧ �ន �ច់ �ំ

�ពះ េកស �ន ផ� �ង សក់ តូច។ លក�ណៈ េនះ �ន ច�ស់ េ� េល� ក�ច់ ច�� ក់ � េ�ច�ន េគ �ន េឃ�ញ របូ បដិ� ពីរ គឺ 

មួយ េ� អង�រធំ និង មួយ េទ�ត េ� ���ទ  ពិ�យ ជិត េ��ជ (โคราช ខូ�� ត) (នគរ�ជ) ែដល ែថ រក� េ� 

�រមន� ីរ �ក �ង �ងកក។ របូ បដិ� �ងំ ពីរ េនះ គឺ � �ពះ របូរបស់  �ពះ �ទ ជយវរ �័ន ទី៧។

អំពី �លបរ �េច�ទ ៃន �រ េ�យទិវង�ត េគ ពុំ �ន ដឹង ពិត ��កដ េទ។ េគ េ�ទ � សំណួរ � េត� �ពះ អង��ន �ពះ 

េ�គ អ� � ែដល  �ំ ឲ� �ពះ អង� េ�យ ទិវង�ត? �ន របូ ច�� ក់ ពីរ � សម័យ េ�ះ គឺ របូ ច�� ក់ េ� េ��ង ���ទ 

តូច ែដល េគ េ� � មន� ីរ េពទ� ស� ិត េ� �ង េក�ត ���ទ �ែកវ។ េ�ក វ �កទរ េ�� លូេបវ (V. Goloubew)

�ន សិក� �៉ង ល� ិត ល� ន់ េល� ក�ច់ ច�� ក់ េដ�ម�ី ែស� ង យល់ អំពី េរ�ង « េស� ចគម�ង់ » ប៉ុែន�ពុំ �ន របូ បដិ� �

ែដល �ត�វ នឹង េរ�ង េនះ េឡ�យ។ េហ�យ េ�ក �ន ផ�ល់ អត�បទ របស់ េ�ក េវជ�បណ� ិត េម៉ស៍�រដ៍ (Mesnard) � 

�យក វ �ទ��� ន �៉ស� ័រ េ� �ក �ង ៃ�ព នគរ �ន �បគល់ ឲ� �ត់ េ� គ.ស. ១៩៣៤ អំពី អ�� ធិប�យ េល� ក�ច់ 

ច�� ក់ ៃន ���ទ �យ័ន ដូច ត េ� ៖

« កំភួន ៃដនិង ៃដ ៃន អ�ក ជំងឺ � វត� � បំណង ៃន �រ ព��ល �៉ង យក ចិត� ទុក �ក់ ពី �ស� ី ែដល េ� ព័ទ� ជុំវ �ញ។

�យវ ��រ ៃន �ស� ី �� ក់ �ន លក�ណៈ ដូច � �ប់ �ន់ �តេច�ក �ង �� េំប�ក ឲ� ធំ េដ�ម�ី ឲ� េគ �ប់ �រម�ណ៍ េ� េល� 

ចំណុច ែដល សំ�ន់ បំផុត »។ « អវយវៈ េ��ម  �ទ េ�យ វត� � មួយ េ� េ��ម ជង�ង់ »។ « �ស� ី �� ក់ េល�ក េជ�ង ��  ំរបស់ 

មនុស� េ�ះ េ�យ ៃដ េឆ�ង និង ៃដ ��  ំដូច � រ �ត �ច�ច់ គក់ េជ�ង េឆ�ង »។ « �យវ ��រ ៃន �ស� ី �ងំ េនះ ដូច � 

ចង� �ល ប�� ញ � មនុស� េ�ះ �ន ជំងឺ េ� ចុង អវយវៈគឺ ជំងឺ ឃ� ង់?» �រ កត់ ចំ� ំសំ�ន់ មួយ េទ�ត េ� ជិត ខ� �ន

ៃន មនុស� េ�ះ �ន ថូ មួយ ែដល �ក់ ែផ� េឈ� �ង មូល េពញ។ ែផ� េឈ� េនះ �បែហល � ែផ� �កេ� (Chaulmoogra) ។

េដ�ម �កេ� (Hydnocarpus anthelmintica) � េដ�ម េឈ� ែដល ដុះ �ស េពញ ៃ�ព៕

�បភព៖ មេ�វ �ទ�


