
ព្រះរាជាខ្មែរ ៣ អង្គធំៗខ្ែលព្រប់ព្រង្ទឹកែីមហានររខ្មែរខាង្
ជ ើង្ទល់ចិន. ភមូា ខាង្ជកើតទល់ ចមប៉ា ខាង្តបងូ្ទល់នឹង្     
សមុព្ទ ចិន 
នៅក្នងុសមយ័អងគរ ព្រះរាជាទាំងឡាយមនិព្រមឹតរជានមដកឹ្នាំព្រក្រនោយនេរនោសល្យក្នងុោរសាងសមិេធផល្សាំណងដ់៏
អសាារយនៅនល្ើរភិរនោក្នេ តរជាក្សព្រដអ៏ងអ់ាចោាហានក្នុងក្ិចចោរពារ និងរព្ងីក្េឹក្ដតីែមនេៀរផង។ សូមនល្ើក្ន ើង
និយាយរពី្រះរាជាសមយ័អងគររីព្រះអងគ គឺព្រះបាេជយ័វរម័នេី៣ ព្រះបាេឥន្ទនរវរម័នេី១ និងព្រះបាេយនសាវរមន័េ១ី។ 

 

 

ទី១ ព្រះបាទ ័យវរម័នទី៣ (៨៥៤-៨៧៧) 
រនារ់រីព្រះបាេជយ័វរម័នេ២ី នសាយេិវងគរនៅនៅឆ្នាំ៨៥០ ឬឆ្នាំ៨៥៤ មក្ ព្រះរាជរុព្រ ព្រះអងគព្រះនមជយ័វរមន័េ៣ី ព្េង់
បានន ើងព្គងរាជយសនងរីព្រះរតិា។ ព្រះបាេជយ័វរមន័េី៣ តដល្មាននសិស័យរីក្ាំនណើរ គសឺរវព្រះេយ័តរនឹងសាងអាំនរើល្អ 
ព្េង់នសាយរាជយនោយសខុសនតភិារក្នុងរយៈនរល្យា៉ាងយូរ ន ើយន្វើឱ្យព្រនេសោន់តរព្រនសើរន ើង និងរងុនរឿងជាល្ាំោរ់ 
តដល្ជាមររក្រនតរីរតិាព្រះអងគបានរនសល្់េកុ្ឱ្យ។ សូមជព្មារថា ព្រះអងគព្េង់មានចាំណង់ នងិចាំណូល្ព្រះេយ័ខាង
ព្រមាញ់ដាំរីណាស់។ មិនតររ ុនណាណះ ព្េង់ក្ប៏ានសាងព្បាសាេមួយចាំនួននៅរាំរន់អងគរនេៀរផង។ ព្រះបាេជយ័វរមន័េី៣ ព្េង់
គង់នៅរាជធាន ីរិ រាល្័យ (រល្ួស) រ ូរដល្់ព្គិសដសក្រាជ ៨៧៧ ន ើយព្េង់ចលូ្េិវងគរនៅនោយគ្មានរនសល្រ់ុព្រសនង
រាជយរនតន ើយ។ ក្នុងនរល្តដល្ព្រះអងគនសាយេិវងគរនៅ ព្េងម់ានព្រះមរណនមថា វសិណុនោក្។ 
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ទី២. ព្រះបាទឥន្ទនរវរម័នទី១ (៨៧៧-៨៨៩) 

នព្ោយរីព្រះបាេជយ័វរមន័េី៣ ព្េង់នសាយេិវងគរ នោយគ្មានរុព្រសនងរាជយផងននះ រអូនជីដនូមយួររស់ព្រះអងគមានព្រះនម
ឥន្ទនរវរម័នេ១ី ក្ព៏្រូវេេលួ្រាជយសមបរតិរនតរីព្រះអងគនៅឆ្នាំ៨៧៧ ននព្គិសដសក្រាជ។ គួររមលឹក្ថា ព្រះបាេឥន្ទនរវរម័នេ១ី ជាព្រះ
មហាក្សព្រអង់អាចនក្លៀវោា មានសានព្រះ សតយា៉ាងនព្ចើនក្នុងក្ិចចោរោរពារ និងក្សាងព្រនេសជារិ។ 
នពាល្នព្ោយនរល្តដល្ព្រះអងគព្េងប់ានន ើងព្គងរាជយក្នងុឆ្នាំ៨៧៧ ព្េងប់ានចារឱ់្យនគជកី្បារាយណ៍ គឺអាងេឹក្មយួយា៉ាង
្ាំសថរិនៅខាងនជើងរាជធានី តដល្មានរនណាោយព្រតវង៣គ ីូតម ព្រ និងេេឹង៨០០តម ព្រ ន្ាះថា ឥន្ទនរតាោក្ តដល្បានផត
ល្ផ់ល្ព្រនយាជន៍យា៉ាង្ាំចាំនពាះវសិ័យក្សកិ្មម។ ល្ះុនៅឆ្នាំ៨៧៩ ព្រះអងគបានក្សាងព្បាសាេព្រះនគ្ម ជាព្បាសាេតដល្
មានព្បាងគឥដឋចាំននួព្បាាំមយួ រនព្មៀរគ្មនជាររីជួរមុខនព្ោយ សថិរនៅនល្ើនខឿនតរមយួ នដើមបឧីេរសិចាំនពាះរុរវោរីជនររសព់្រះ
អងគ គមឺាតារតិា ជីដនូជតីា ខាងព្រះមាតា និងព្រះបាេជយ័វរម័នេ២ី ព្រមទាំងព្រះអគគមន សីររស់ព្រះអងគផងតដរ។ 
ល្ុះនៅឆ្នាំ៨៨១ ព្រះបាេឥន្ទនរវរមន័េ១ី ព្េង់បានក្សាងព្បាសាេបាគង នៅចាំក្ណាោល្រាជធាន ីរ ិរាល្័យ តដល្ជា
ព្បាសាេភនាំសាងអាំរីែមភក្ដ់ាំរងូ មាននខឿនរជីានស់ព្មាររ់មកល្់ល្ងិគនេវរាជតដល្មានន្ាះថា ឥនន្ទនរសវរៈ ន ើយព្េងប់ាន
ក្សាងព្បាសាេមួយនៅនល្ើភនាំបាយ ង់ នដើមបឧីេរសិចាំនពាះព្រះសិវៈ។ នព្ៅរសីាំណងទ់ាំងឡាយននះ ព្េងម់ានសានព្រះ សត
សាំខាន់នេៀរ គោឺរនរៀរចាំល្ាំោរថ់ានក្ក់្នុងព្រះរាជវងស នងិព្រះរាជររិពារជានខ់ពស់ តដល្សថរិក្នងុព្ររន័ធអនក្ដឹក្នាំជារិ តដល្នគ
ន ើញព្រះរាជាខាងនព្ោយៗ ព្រះអងគព្េងប់ានអនុវរតរនតគ្មនអសន់រល្នព្ចើនសរវរសរ។៍ 
សូមជព្មារថា ក្នុងរជជោល្ររស់ព្រះអងគ េកឹ្ដីព្រនេសតខមរមានវសិាល្ភារ្ាំេោូយណាស់ ន ើយេាំនងជាមានសខុសនតិ
ភារររិរូណ៌នេៀរផង។ ចាំនពាះននយាបាយនព្ៅព្រនេសវិញ ព្រះអងគបានររឹចាំណងោរេរូជាមយួព្រនេសចិន ព្រនេសចាំបា៉ា 
និងនោះជាា។ ព្រះបាេឥន្ទនរវរមន័េ១ី ព្េង់នសាយេិវងគរនៅឆ្នាំ៨៨៩ ននព្គសិដសក្រាជ នោយេេលួ្ព្រះមរណនមថា ព្រះឥសវ
រៈនោក្។ 
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ទី៣. ព្រះបាទយជោវរម័នទី១ (៨៨៩-៩០០) និង្ការកោង្ព្កុង្អង្គរ
ជលើកទី១ 

ល្ុះព្រះបាេឥន្ទនរវរមន័េ១ី ចលូ្េិវងគរនៅ ព្រះរាជរុព្រររស់ព្រះអងគព្េង់ន ើងព្គងរាជយសនង នោយមានព្រះនមក្នងុរាជយថា 
ព្រះបាេយនសាវរម័នេ១ី។ ព្រះបាេយនសាវរម័នេី១ ជាព្រះមហាក្សព្រតដល្ព្េងជ់ារ់តខសនោ ិរនឹងព្រះរាជាមុនៗទាំងអស់ 
តដល្បាននសាយរាជយរនតគ្មនជានព្ចើនសរវរសរ៍នៅព្រនេសក្មពជុា។ ព្រះអងគព្េងជ់ាព្រះរាជាមួយព្រះអងគ តដល្សកិ្ាបាននព្ៅ
ព្ជះរាំផរុរីព្គូបា្ាយររសព់្រះអងគ គពឺ្រះព្គូព្ពា មណវ៍មៈសវិៈ តដល្ជាសាវៈររស់ព្គសូិវៈនសាម ន ើយព្រះអងគក្ជ៏ាព្រះ
មហាក្សព្រមានម ិេធឫិេធខិាាាំងរូតក្ តដល្មានសានព្រះ សតអសាារយក្នុងក្ចិចោរពារ និងក្សាងព្រនេសជារិ។ 
នព្ោយរីព្េងប់ានន ើងព្គងរាជយសមបរតិភាាម ព្រះបាេយនសាវរមន័េ១ី ព្េង់បានក្សាងអាព្សមតដល្មានន ា្ះថា 
យនសា្រាព្សមចាំនួន១០០ នងិសោិចារកឹ្ជានព្ចើននៅក្នងុនផរព្រនេស ន ើយព្េង់បានក្សាងព្បាសាេល្នល្ នៅក្ណាោល្
បារាយណឥ៍ន្ទនរតាោក្ តដល្ជាសានព្រះ សតររស់ព្រះរិតាព្រះអងគផង។ ព្បាសាេល្នល្ននះ ជាព្បាសាេសាងអាំរឥីដឋ មាន
ព្បាងគ៤ រនព្មៀរជាររីជួរមុខនព្ោយ សព្មារឧ់េរសិចាំនពាះព្រះមាតាព្រះរតិា នងិជដីូនជីតាខាងព្រះមាតាព្រះអងគ។ ព្រត ល្
ជាមក្រីរាជធាន ីរ ិរាល្័យ មានសាំណង់នផសងៗ និងព្បាសាេនព្ចើន ន ើយសថិរនៅតក្បរមារ់រឹងេននលសារនរក្ តដល្នាំឱ្យ
មានោររបិាក្ក្នងុោរក្សាងសាំណង់នផសងៗនេៀរ នេើរព្រះបាេយនសាវរមន័េ២ី សនព្មចរដូររាជធានីរ ីរិ រាល្័យ រល្សួ 
មក្សាងរាជធានែីមីនៅភាគខាងល្ិចវញិ។ 
សូមរញ្ជាក្ថ់ា ព្រះបាេយនសាវរមន័េ១ី ននះន ើយ តដល្ព្េងស់ាងេីព្ក្ងុអងគរេ១ី មានន្ាះថា “យនសា្រុរៈ” តដល្មាន
ភនាំបាតខង នៅចាំក្ណាោល្ ន ើយសាងព្បាសាេបាតខងនៅនល្ើភនាំននះសព្មារ់រមកល្់នេវល្ិងគព្សយីនសា្នរសវរៈ នៅឆ្នាំ៨៩៣។ 
ចាំតណក្នៅនល្ើភនាំនព្ោម នងិភនាំរូក្ តដល្សថិរអមសងខាងភនាំក្ណាោល្ននះ ព្េង់បានសាងព្បាសាេមានព្បាងគរ ីសព្មារ់ឧេរិស
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ចាំនពាះព្រមីូររិ គឺព្រះព្រ ម ព្រះវិសណុ និងព្រះឥសូរ នដើមបីធានេឹក្នព្រើព្បាស់ និងមុខរររក្សិក្មមជាចមបង។ នព្ៅរីននះ ព្េង់
បានជីក្បារាយណ៍ ខាងនក្ើរ នៅខាងេិសឦសាន ននរាជធានែីមីននះ តដល្មានរនណាោយព្រតវង៧ គ ីូតម ព្រ និងេេឹង
១.៨០០តម ព្រ នៅថា យនសា្រៈរោក្។ក្នុងរាជយព្រះអងគ សាសនទាំងអសម់ានោររកី្ចនព្មើន នងិសខុសានតនងឹគ្មនណាស់
។ 
នៅនល្ើព្ចាាំងខាងរបូងននបារាយណ៍ននះ ព្រះអងគព្េងឱ់្យក្សាងអាព្សមជានព្ចើនសព្មារគ់ណៈសាសននផសងៗ មានព្ពា ម
ណាព្សម សព្មារ់អនក្ោនស់ាសនគណៈព្រះឥសូរ នវសនវាព្សម ជានព្ចើនសព្មារអ់នក្ោនស់ាសនព្រះវសិណុ នងិនៅគតាព្ស
ម សព្មារអ់នក្ោនស់ាសនព្រះរុេធ។ព្រះបាេយនសាវរមន័េ១ី ព្េង់ជានសដចសកឹ្ដអ៏ងអ់ាចោាហាន តដល្សោិចារឹក្បាន
រញ្ជាក្់អាំរីោរនល្ើក្េរ័នៅចបាំងជាមយួនគរចាំបា៉ា នងិេេួល្បាននជាគជ័យចាំបាាំងនជើងេកឹ្មយួ នៅនល្ើរកួ្នចារសមុព្េ តដល្
នព្រើសាំនៅមាននោោងរណ៌ស តដល្អាចជាសាំនៅររសរ់ួក្ចាម ឬជាសាំនៅររស់រកួ្ឥណឌូននសុី តែមនេៀរផង។ 
រមលឹក្ថា ក្នុងរជជោល្ររស់ព្រះអងគដតដល្ននះ ព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពជុា មានេាំ ាំ្ាំេោូយណាស់ គខឺាងនជើងេល្ន់ឹងនខរតយូ
ណាន់ ព្រនេសចនិ ខាងល្ចិេល្ន់ឹងព្រនេសភមូា ខាងនក្ើរេល្ន់ងឹព្រនេសចាំបា៉ា ខាងរបងូេល្់នងឹសមុព្េ។ ព្រះបាេយ
នសាវរម័នេ១ី ព្េង់ព្គងរាជយរឆី្នាំ៨៨៩ ន ើយព្េង់នសាយេិវងគរក្នងុឆ្នាំ៩០០ ននព្គសិដសក្រាជ នោយមានព្រះមរណនមថា 
ររមសិវនោក្ ។ ន ើយនគរតខមរតដល្សាាល្់នូវមហានគរដ៏្ ាំរ ូរដល្ច់ុងសរវរសេី ១៣ ននរជជោល្ព្រះបាេជយ័វរម័នេី ៧ 
៕ 
ព្រភរ៖ តខមរអរសរា 
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