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ព្រះររុណា ព្រះបាទនរោត្តម ររលព្បសូត្មរមានព្រះនាមថា ព្រះអងគព្េឡងឹ លះុររលេរព្មើនព្រះររសា មានព្រះនាមថា ោ
ជាវត្តី រៅ អងគវត្តី លះុររលរសាយោជ្យ មានព្រះនាមថា នរោត្តម ជាព្រះនាមបញ្ញត្តិកាលព្ទងស់ាងព្រះផ្នួសរៅព្សរុរសៀម 
រទើបឯរសារខ្លះរត្់ព្ាថា ព្រះនាម នរោត្តម រនះ េពឺ្រះរៅព្រងុរសៀមជាអនរថាាយ ។ 
 
     ព្រះររុណា ព្រះបាទ  នរោត្តម ព្បសូត្រៅនងៃរៅរ៍ ១២ររើត្ ខខ្មាឃ ឆ្នមំខម សបតស័រ ព្េសិដសរោជ្ ១៨៣១ នារខ្ត្ត
មងគលបុរី (សរវនងៃព្សរុមងគលបុរី រខ្ត្តបាត្ដ់ំបង) ជាបុព្ត្ននអនរមានង ខប៉ែន និង ព្រះររុណា អងគឌងួ ។ កាលរទើបព្បសតូ្ ព្រះ
បរមោជ្បាិ េពឺ្រះបាទអងគឌងួ ព្ទងស់រវព្រះទ័យនឹងបុព្ាអងគរនះណាស់ រហើយបានព្បទានព្រះនាមថា “ ព្រះអងគព្េឡឹង” 
។ ភាសាខខ្ែរ ពារយថា “ ព្េឡឹង” មាននយ័ថា “ ខដលមានោងត្េូសាាត្សមឥត្ទាស់ខននរ” ។ 
    របើាមឯរសារ មហាបរុសខខ្ែរ របសរ់ោរ រអង សទុធ បានឱ្យដឹងថា រៅររលព្រះអងគព្េឡងឹ ព្បសតូ្មរ អនរបរព្មើបាន
យរសុររៅរប់ មនិយរូនងៃប៉ែុនាានរ៏បរងកើត្ជារហត្អុសាារយ មានរដើមរពាធមិួយរដើមដះុរៅរខនលងរបស់ុររនាះ ។ អនររខ្ត្ត
មងគលបុរី នាំគ្ននរៅថា “ រពាធហិលួង” រហូត្មរដលស់រវនងៃ ។ 
    លុះដលខ់ខ្រិសាខ្ ឆ្នមំខម នរវសរ័ រុទធសរោជ្ ២៣៩១ ព្េសិដសរោជ្ ១៨៤៧ ព្រះររណុា អងគឌងួ បានររៀបេំ
េរព្មើនព្រះររសាព្រះអងគមាាស់ ព្េឡងឹ រហើយព្បទាននាមថា  “ោជាវត្ត”ី រហើយជ្នួកាលព្ត្ូវរេរៅថា “ព្រះអងគវត្ត”ី ឬ “ 
អងគវត្តី” ។ រទាះជាព្រះបុព្ា អនាេត្រសព្ត្ខខ្ែរអងគរនះ មានព្រះនាមជាផ្លូវការថា ោជាវត្តី រតី ររ៏េរៅខត្រៅព្រះនាមថា “
ព្េឡឹង” ដខដល ។ 
    លុះដលន់ងៃ១៥ររើត្ ខខ្រជ្សឋ ឆ្នំមខម នរវសរ័ដខដលរនាះព្រះររុណា អងគឌងួ បានបញ្ជាបង្គាបម់ន្តនតខី្្ុំោជ្ការឱ្យររៀបរបួន
ដខងែ ព្រះអងគមាាស់ ោជាវត្តី រៅសាងផ្នួសជាសាមរេររៅរនុងសណំារ់ព្រះមហាសងឃោជ្ នូ នាវត្តព្កាំងរននល ព្រុងឧដងុគមាន
ជ្័យ រហើយព្ទង់ោជ្បញ្ញត្តិវត្តរនាះថា “ ោជ្បរវជ្ិត្” ាំងរីររលរនាះមរ ។ លុះរេញព្រះវសា រទើបព្រះអងគោចារសកិាា
បទមរវញិ ។ 
   ខខ្អាសាធ ឆ្នរំោង អដឋស័រ រទុធសរោជ្ ២៤០០ ព្េិសដសរោជ្ ១៨៥៦ ព្រះរៅេមកាាវ ព្រះោជាននព្រុងរសៀម បាន
ចាត្ម់ន្តនតោីជ្ការឱ្យដខងែព្រះអងគមាាស់ ោជាវត្តី បរំរញឧបសមបទាជានិរខុ រនងុវត្តបរមនិរវស ព្សុររសៀម រនុងេេៈធមែយុត្តិ
រនកិាយ ។ 
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ព្បនរេី និងវនិយ័បញ្ញត្តិ រនងុព្រះរុទធសាសនា បេុគលណាររ៏ោយបនាាប់របីានឧបសមបទា
ជានរិខុរហើយ ព្ត្ូវមាននាមបញ្ញត្តមិួយរទៀត្ទីនទរីរ ា្ះរដើមរបសខ់្លួន ឯការោរន់ាមបញ្ញត្តិរនាះ េជឺាកាត្រវរិេចរបស់ឧបជ្ា
យ៍ (នរិខុខដលជាអនរបបំួសរលុបពុ្ត្ឱ្យកាាយជានិរខ)ុ ជាអនរោរឱ់្យ រហើយជាទូរៅការោរ់នាមបញ្ញត្តរិនាះរទៀត្រសាត្េឺព្ត្វូ
រព្ជ្ើសររើសរៅាមនងៃ ខខ្ និង ឆ្នរំំរេើត្របស់នវនិរខ(ុនរិខុរទើបបានបួសងែី) រនាះ ។ ឧទាហរេ៍ជារខ់សតង ដូេជាសរមតេព្រះ
មហាសងឃោជ្ ជ្ួន ណាត្ បនាាបរ់ីបានបំររញឧបសមបទា ជានរិខុរេួមរ ព្រះឧបជ្ាយប៍ានោរន់ាមបញ្ញត្តិ ព្រះអងគថា “ 
រជាត្ញ្ជារណា” ។ េំខេរព្រះអងគមាាស់ ោជាវត្តី បនាាប់របីានបំររញឧបសមបទាជានិរខមុរ មាននាមបញ្ញត្តថិា “ នរោត្តម “ 
និរខុ ។ 
អត្ថនយ័រនងុភាសាបាលី ពារយថា “ នរោត្តម”  មររពីារយថា “ នរៈ=មនសុស , ជ្ន , បុេគល…(សរំៅដល់មនុសសព្បសុ) + 
ឧត្តម= ព្បរសើរ, ខ្ពងខ់្ពស់, នងលថាា ” ។ បូរបញ្ចលូគ្ននរៅពារយថា “ នរោត្តម” ខដលជាព្រះនាមបញ្ញត្ត ិននព្រះនរិខុ ោជាវត្តី រនះ 
ខព្បថា “ បុេគល ឬ ជ្នដ៏ព្បរសើរ, បុេគល ឬ ជ្នខ្ពងខ់្ពស់ , បុេគល ឬ ជ្ននងលថាា ” ។ ព្រះនាមបញ្ញត្តិរនះ ព្ត្ូវបានោរថ់ាាយ
រោយេិត្ាមនងៃ ខខ្ និង ឆ្នំព្បសូត្របសព់្រះអងគមាាស់ោជាវត្តី នរិខុ រោយេតិ្ាមេត្ិព្រះរទុធសាសនាធមែយុត្តរិនកិាយ ។ 
     ព្រះររុណាអងគឌងួ បានរសាយទិវងគត្ រៅនងៃ៥ររើត្ ខខ្រត្តរិ ឆ្នំមខម រុទធសរោជ្ ២៤០៣ ព្ត្វូនឹងនងៃទ១ី២ ខខ្វេិឆកិា ព្េិ
សដសរោជ្ ១៨៥៩ បនាាប់របីានរសាយោជ្យរយៈររល ១៩ឆ្នំ ។ ព្រុមព្បឹរារសនាបត្ីមន្តនតជីានខ់្ពស់បានជ្នំុំរភិារាគ្នន 
រព្ជ្ើសររើសព្រះអងគមាាសោ់ជាវត្តី  ខដលរំរុងមានឋានៈជាមហាឧបោជ្ព្សាបផ់្ងឱ្យរឡើងរសាយោជ្យបនតរី ព្រះបិា ាមប
ណាតំរបស់ព្រះោជ្សរ ។ រៅររលរឡើងរសាយោជ្យរនាះ ព្រះអងគមាាសោ់ជាវត្តី មហាឧបោជ្ សរវព្រះទយ័នឹងព្រះនាម 
នរោត្តម ជានាមបញ្ញត្តិ កាលព្រះអងគេលូបរំរញឧបសមបទា ។ រេរប៏ានថាាយព្រះនាមព្រះនវោជ្យ (រសតេងែី) អងគរនះថា ស
រមតេព្រះនរោត្តមព្រហែបររិរស រហើយរ៏ព្ត្ូវបានរេសាាលព់្រះនាមខ្លមីរថា “ ព្រះបាទ “នរោត្តម” ត្ររៀងមរ ។ 

    ឯរសារខ្លះអះអាងថា ព្រះនាម “ នរោត្តម” រនះ ជាព្រះនាមខដលព្រះរៅេមកាាវ នន 
ព្បរទសរសៀមជាអនរថាាយ ។ ប៉ែុខនតាមព្បនរេីព្រះរុទធសាសនា បុេគលទីនទរីព្រះឧបជ្ាយ៍ រទាះបុេគលរនាះមានឋានៈជាអវី
រ៏រោយ ររ៏ុំមានកាត្រវរិេចោរន់ាមបញ្ញត្តិរនះដលន់ិរខុខដលរទើបបានបួស រនាះរឡើយ ។ 
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    រទាះយ៉ាងណា របើវិភាេរៅរលើបរិបទសាសនារៅនឹងសម័យកាលរនាះ រយើងអាេសននិោានបានថា រោយសារព្រះអងគ
មាាសោ់ជាវត្តី ជាមនុសសរនុងោជ្វងស រហើយព្ត្ូវបានព្រះោជារសៀមជាអនរបញ្ជូនេលូបសួផ្ងរនាះ ជារហត្នុាឱំ្យឧបជ្ាយម៍ាន
ភារសាាររ់សទើរមនិហា៊ានអារកាត្ោ់រន់ាម បញ្ញត្តិដល់នវនិរខរុូបរនះខត្អងគឯងរឡើយ រទើបបនាាបរ់បីានសព្មតិ្សព្មាំងនាម
បញ្ញត្តិមរ រ៏បាននាំយររៅទលូសុំការព្រមរព្រៀងសរវព្រះទយ័រីព្រះោជាព្រុងរសៀម េឺព្រះរៅេមកាាវ ផ្ងខដរ ។ ព្បខហល
ជារោយព្បការរនះឯងរហើយ រទើបបានជាមានឯរសារខ្លះហា៊ានអះអាងថា ព្រះនាម “ នរោត្តម” រនះ េឺជានាមខដលព្ត្ូវបាន
ថាាយរោយព្រះរៅ េមកាាវ ននព្រងុរសៀម ។ 
      ជាសរុបមរវិញ ព្រះនាម “ នរោត្តម” ជានាមននព្រះមហារសព្ត្ខខ្ែរអងគរនះ ព្ត្ូវបានថាាយបនាាបរ់ីព្រះអងគបានបំររញ
ឧបសមបទាជានរិខុរៅ ព្បរទសរសៀម ។ ឯនាមរដើមរបស់ព្រះអងគេឺ “ ព្េឡឹង” រហើយព្រះនាមជាផ្លវូការេឺ “ ោជាវត្តី “ ឬ “ 
អងគវត្តី” ៕ 

 


