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អាររភកថា  

អត្ថប្បទ សន្ះ ខ្ញ ុំ ធ្លា ប្ប់ បាន្ ច ះផ្សាយ សៅ កន ញង ប្បល ញក 

(Overblog) រប្បេ់ ខ្ញ ុំ សៅ ឆ្ន ុំ ២០១៤ ជា រីរ ជុំរូក ដ្ឋច ់

គ្នន  ទី១ សៅ ខខ ម្ករា ទី២ សៅ ខខ ក ម្ភៈ កន ញង ទុំហុំ អកសរ

តូ្ច នាុំ សអាយ អនកអាន្ រិបាក អាន្ សព្រះ សៅ ឆ្ន ុំ សនាះ 

ប្បល ញក រប្បេ់ខ្ញ ុំ សេ មិ្ន្ អន្ ញ្ញា ត្ សអាយ ច ះ ផ្សាយ ហួេ រី 

២០ ទុំរ័រ កន ញង ការច ះផ្សាយ មួ្យដងៗ។ ឥឡូវ សន្ះ ប្បល ញក 

សន្ះ សេ អាច សអាយ ច ះផ្សាយ អត្ថប្បទ កន ញង ទុំហុំ Pdf 

សដ្ឋយ ម្ិន្ កុំរតិ្ ចុំនួ្ន្ ទុំរ័រ ; អាព្េ័យសហត្ សន្ះ សដើម្បី េុំ

រលួ កន ញង ការអាន្ ខ្ញ ុំ យក ជុំរូក ទុំង រីរ សន្ះ ម្ក ប្បព្ងួប្ប  

ខត្ មួ្យ សហើយ សព្ប្បើ ខ្នន ត្ អកសរ ធុំ។ 

ការរិន្ិត្យ សឡើងវញិ នូ្វ ព្រឹត្ត ិការណ៏ េុំខ្នន្់ៗ មាន្ សៅ

កន ញង ព្ប្បវត្ត ិសាស្រេត ខខម រ សដ្ឋយ យក ឯកសារ ព្សាវព្ជាវ សដ្ឋយ 

សោក សអង េ ត្1 ជា សោង េឺ គ្នម ន្ ប្បុំណង ចង់ ជុំទេ់ 

ន្ឹង ព្ប្បវត្ត ិសាស្រេត  ជា ផ្សល  ូវការ រប្បេ់ ព្ប្បជាជាតិ្ខខម រ សនាះ

                                                      

1 ឯកសារ ម្ហាប្ប រេខខម រ-ព្រះរាជរងាវតាខខមរ។ សោក សអង េ ត្ ជា 
េមាជិក ថ្ន្ េណកម្មការ ព្ប្បវត្តសិាស្រេត  ន្ិង វប្បបធម្៏ ខខម រ។ សោក មាន្ 
អាជីរ ជា សៅព្កម្ព្បឹ្បកា សាោវនិ្ចិជយ័។ ឯកសារ សន្ះ សោក បាន្ ច ះ
ផ្សាយ សៅ ទេសវត្សរ៏ ៧០។ ឯកសារ សន្ះ ជា ព្រះរាជរងាវតា េ ទធសាធ ខដល 
ប្ប រវប្ប រេ ខខម រសយើង សោក បាន្ េរសេរ ទ ក កន ញង ព្កាុំង ក៏ មាន្ ខាះ ចារ 
សលើ េា កឹរតិ្ ក៏ មាន្ ខាះ សដើម្បី ទ ក ជា សករ្ ត សអាយ ប្បចាជ ជន្ ខដល សកើត្ 
សព្កាយ បាន្ដងឹ ជាត្ិកុំសណើត្ ថ្ន្ ព្ប្បសទេ រប្បេ់ខល នួ្ សអាយ បាន្ ជាក់
ចាេ់ផ្សង។ 
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សឡើយ ខត្ ព្គ្នន់្ ខត្ យក ព្រឹត្ត ិការណ៏ ព្ប្បវត្ត ិសាស្រេត  ម្ក 

រិចារណា ជា ប្បញ្ញា ភា ខេវ ងរក ឧប្បបតិ្ដ្ឋា ន្ (origine) ថ្ន្ 

អងគសហត្  សដើម្បី យល់ដឹង អុំរី សហត្ ផ្សល រប្បេ់ វា។ ខត្ កិចច

ការ សន្ះ ក៏ ខ្ញ ុំ ម្ិន្ ទ ក ជា  វចិយ (investigation) សដើម្បី 

រក ការរិត្ ដ្ឋច់ខ្នត្ សនាះខដរ វា ព្គ្នន់្ ខត្ ជា កិចចការ 

ថ្ន្ េុំនិ្ត្ ងមី សដើម្បី ជូន្ ជា  វេ័ិយម្តិ្ ផ្ទា ល់ខល នួ្ េុំរាប់្ប ប្ប

ចាជ ជន្ យក សៅ វា រិចារណា ឬ រិភ្សាសា សៅ តាម្ ការ

យល់ ស ើញ សរៀងៗខល នួ្ សដើម្បី ប្បុំបាន្ (enrichir) ប្បញ្ញា ខខម រ។ 

ដូសចនះ ការយល់ខ េគ្នន  សលើ អងគសហត្  ថ្ន្ ព្រឹត្ត ិការណ៏ ព្ប្បវត្ត ិ

សាស្រេត  ម្ិន្ខម្ន្ ទ ក ជា ទុំនាេ់ រវាង ខខម រ ន្ឹង ខខម រ សនាះ

សឡើយ សព្រះ ខខម រសយើង មាន្ មូ្លដ្ឋា ន្ ខត្មួ្យ េឺ សេចកត ី

សេនហាជាតិ្រមួ្។ ការខខវង សោប្បលគ់្នន  វា ន្ឹងអាច ជា ភារ

េម្បូ ណ៍ ថ្ន្ េុំនិ្ត្ សៅវញិ សប្បើ ខខម រសយើង យល់ដឹង ចាេ់ 

អុំរី ព្ប្បសោជន៏្ជាត្ិ សៅ កន ញង អារម្មណ៏ ជា កូន្ខខម រ មាន្ 

វប្បបធម៏្ ង្ញ ុំសងក ើង។ 

កន ញង ការសាកលបង រិចារណា សន្ះ ខដល ម្ិន្ខម្ន្ ជា ការ 

 វនិិ្ចជ ័យ ខត្ ព្គ្នន់្ ខត្ ជា ការវភិាេ សប្បើ េិន្ មាន្ ការខ េ

ឆ្គង សៅ កន ញង េុំន្ិត្ ផ្ទា ល់ រប្បេ់ខ្ញ ុំ េូម្ អេ់ សោក សោក

ព្េី សម្តាត  អភ្ស័យសទេ ទ ក ជា ម្ ន្។ 
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ម្ពឹតា ិការណ ៏ 

ព្រះធម្មរាជា ជា ព្រះរាជ េងក ិណណ ប្ប ព្ត្ (កូន្កាត្់) ព្រះបាទ

រញាោ៉ា ត្ (១៣៨៣-១៤២៧) ជា មួ្យ មាត យ រប្បេ់ ព្រះអងគ 

ខដល ជា ជន្ជាត្ិសេៀម្ មាន្ នាម្ េ  ីសាង្ហម្ ខដល ជា 

េន ុំឯក ថាន ក ់ព្រះមាន ង រប្បេ់ ព្រះឥន្ារាជា ខដល ជា រាជប្ប ព្ត្ 

សេត ច សេៀម្ ខដល ព្រះសៅ សេៀម្ ទ ក ឲ សៅ ព្េងរាជយ កន ញង 

ន្េរ កម្ព ញជា ប្បន្ត  ប្បនាា ប្ប ់រី ព្រះសរៀម្ រប្បេ់ ព្ទង់ រីរ នាក ់

ម្ក (សៅបាសាត្ ន្ិង សៅកុំប្បង់រិេី) សព្កាយ រី ព្រះអងគ 

វាយ បាន្ ព្េកុខខម រ ដ្ឋក់ ជា ចុំណ ះ សៅ ឆ្ន ុំ ១៣៥៣។ 

សព្កាយ រី ព្រះឥន្ារាជា ចាញ ់េស្រង្ហគ ម្ សហើយសាា ប្ប់ កន ញង េ

ស្រង្ហគ ម្សៅ សៅ ម្ហាន្េរ ព្រះបាទ រញាោ៉ា ត្ ជា សេតច 

ឈ្ន ះ េស្រង្ហគ ម្ ក៏ េរវ ព្រះទ័យនឹ្ង អនក េ  ីសាង្ហម្ សនាះ

ណាេ់ សេត ច ព្ទង់យក អនកមាន ង សន្ះ ទ ក ជា ព្រះេន ុំឯក។ 

ប្បនាា ប្ប ់ម្ក ព្រះមាន ង េ  ីសាង្ហម្ បាន្ ព្ប្បេូព្ត្ បាន្ ព្រះ

រាជប្ប ព្ត្ មួ្យ អងគ មាន្ ព្រះនាម្ ព្រះធម្មរាជា។ ព្ត្វូ ដឹង 

ថា ព្រះរញាោ៉ា ត្ ព្រះអងគ មាន្ ព្រះរាជប្ប ព្ត្ បី្ប អងគ សកើត្ 

រ ីមាតា បី្ប ខ េគ្នន  ព្រះន្រាយណ៏រាជា ព្រះសេររីាជា ន្ិង 

ព្រះធម្មរាជា។ 

សព្កាយ រី ព្រះរញាោ៉ា ត្ េ េត្ សៅ ព្រះរាជប្ប ព្ត្ ចបង ព្រះ

ន្រាយណ៏រាជា ព្ត្វូ បាន្ ព្រះប្បរម្រាជវងាន្ វងស នាម្ ឺន្

េរវម្ ខម្ស្រន្ត ី អស ជ្ ើញ ព្រះអងគ ឲ សឡើង សសាយរាជយ េនង 



 

ការសាកលបខ ពិចារណា 
េរសេរ សដ្ឋយ ឧប្ប សៅ េង្ហា  
ថ្ងៃទី១ ម្ីនា ២០១៧ 

5 

ព្រះបី្បតា។ ល ះ ព្រះអងគ សសាយរាជយ បាន្ ៦ ព្រះវេា ព្រះ

ជន្ម  ៣៩ ឆ្ន ុំ ព្ទង់ ព្ប្បឈួ្ន្ ជា ទម្ៃន្់ សហើយ េ េត្ សៅ។ 

ព្រះប្បរម្រាជវងាន្ វងស នាម្ ឺន្េរវម្ ខម្ស្រន្ត ី ក៏ នាុំ គ្នន

អស ជ្ ើញ ព្រះសេររីាជា ជា ព្រះអន្ ជ ប្បនាា ប្ប ់ឲ សឡើង សសាយ

រាជយ េន ង ព្រះសជដ្ឋា ។ ប្បនាា ប្ប ់រី បាន្ សឡើង សសាយរាជយ អេ់

មួ្យ រយៈសរល ម្ក ព្ទង ់បាន្ ដុំណឹង ថា សៅ ព្េកុសេៀម្

មាន្ សកើត្ កងវល់ សព្រះ   ន្ វរវងា បាន្ សធវ ើ រដា ព្ប្បហារ ដ

សណត ើម្ រាជយ រី ព្រះសៅ យ៉ាត្ហាវ ។ ដុំណឹង សន្ះ នាុំ ចិត្ត ព្រះ

អងគ ចង់ េងេឹកនឹ្ង ន្េរ សេៀម្ ខដល ខត្ងខត្ សលើក

ទ័រ ម្ក វាយ ព្េកុខខម រ រីរ ព្គ្ន រចួ ម្កសហើយ សកៀរ ព្េួរខខម រ

យក សៅ ជា សព្ចើន្ សព្រះ ព្ទង់ សឈ្វងយល់ ថា សប្បើ សលើក 

ទ័រ សៅ វាយ េងេឹក សេៀម្ កន ញង សរល ន្េរ សនាះ កុំរ ង

មាន្  វវិាទ ថ្ផ្សាកន ញង សហើយ វា រ ុំ ទន់្ សរៀប្បទប្ប សៅសឡើយ 

ព្បាកដ ជា មាន្ ជ័យជុំន្ះ ជា រ ុំ ខ្នន្។ 

សព្កាយ រី បាន្ រិចារណា ជាមួ្យ អេ់េរវ ម្ ខម្ស្រន្ត ី រចួ

សហើយ ព្ទង់ បាន្ ប្បញ្ញជ  ឲ សកណឌ  រល បាន្ ចុំនួ្ន្ ១២ ម្ ឺន្

នាក ់ សហើយ ព្រះអងគ ដឹកនាុំ ទ័រ ផ្ទា ល ់ ចូល វាយ ន្េរ

សេៀម្ ទ ក ឲ ព្រះអន្ ជ ព្រះធម្មរាជា សៅ រកា ព្រះន្េរ។

ព្ប្បត្ិប្បត្ត ិការេឹក វាយ េព្ម្កុ ចូល ព្េកុសេៀម្ សលើក សនាះ 

មាន្ ដុំសណើរ ព្ប្បកប្ប សដ្ឋយ សជាេជ័យ កន ញង រយៈសរល ដ័ខា ី

មួ្យ។ កង ទ័រហល ងួ បាន្ វាយ យក សខត្ត សម្ឿងប្បេច ិម្
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បាន្ (សម្ឿងព្បាជិម្ េរវថ្ងៃ សន្ះ) ចាប្ប់ បាន្ សៅហាវ យ

សខត្ត ន្ិង ព្កម្ការសេៀម្ ជា សព្ចើន្ សហើយ ខងម្ ទុំង សកៀរ 

ព្េួរសេៀម្ បាន្ ជាង មួ្យ រន្់ បាា យនាក់ សទៀត្ផ្សង 

ឯចុំ ខណក េសម្តច សៅហាវ ទឡហ ៈ ខកវ សម្ទ័រ សជើងទឹក 

សោក រំសដ្ឋះ បាន្  វញិ សខត្ត ខខម រ រីរ រយ៉ាង ន្ិង ចន្ាបូ្បរ ី

ខដល សេៀម្ វាយ យក បាន្ រី អតិ្ត្កាល។ សោក តាុំង 

ទ ីប្បញ្ញជ ការ សេនាធិការ កន ញង សខត្ត រយ៉ាង រង់ចាុំ រាជប្បញ្ញជ

ងមី រី ព្រះម្ហាកសត្យ ខដល កុំរ ង សបាះ រនាា ជ័យ សៅ សខត្ត

សម្ឿងប្បេច ិម្។ 

សព្កាយ រ ីបាន្ សេ ើប្ប បាន្ដឹង ចាេ់រិត្ ថា ឥឡូវ សន្ះ

ព្ប្បសទេសេៀម្ ឈ្ប់្ប មាន្ សកើត្ សកាោហល សទៀត្សហើយ 

សព្រះ   ន្ រិសរស្រន្ា សទរ,   ន្ព្រះឥន្ធ សទរ, ម្ ឺន្រាជសេនហា, 

លួងេ ីយ៉ាត្ នាុំ គ្នន  សងើប្ប ប្បះសបារ ទមាា ក ់រញា វរវងា រី

អុំណាច សហើយ ខងម្ ទុំង បាន្ ព្ប្បហារ ជីវតិ្ ជន្ ដសណត ើ

ម្រាជយ សនាះ ព្រម្ ទុំង មាត យ សៅសទៀត្។ ឥឡូវសន្ះ ចត្ ជ

នាភ្សិបាល2 បាន្ សលើក ព្ប្បធ្លន្រាជា ជា ព្រះវងស ឲ សសាយ

រាជយ ព្ទង ់ព្រះនាម្ ព្រះម្ហាចព្ករព្តាធិរាជ។ 

 ព្រះសេររីាជា សទះ បី្ប ព្ជាប្ប ដឹងចាេ់ រី េភារការណ ៏

សន្ះ ខត្ ព្រះរាជាខខម រ ព្ទង់ សៅ ខត្ មាន្ ព្រះទ័យ សលើក ទ័រ 

សៅ វាយ រាជធ្លន្ីសេៀម្ ខត្ ជុំនាន្់ សនាះ ទ័រខខម រ គ្នម ន្

                                                      

2 ចត្ ជនាភ្សិបាល; រួក អនកដកឹនាុំ ទ ុំង បួ្បន្ នាក់។ 
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កាុំសភ្សា ើងធុំ សសាះ ឯចុំ ខណក ខ្នង សេៀម្វញិ សេ មាន្

កាុំសភ្សា ើងធុំ សព្ចើន្ អាច បាញ ់រី ប្បនាា យ នាុំ ឲ ទ័រខខម រ ចូល

ជិត្ រ ុំ បាន្។ ប្បនាា ប្ប់ រី សាកលបង សព្ចើន្សលើកព្គ្ន វាយ

ប្បនាា យ រប្បេ់សេៀម្ ខត្ សៅ ឥត្ ខប្បក សហើយ នាុំ ឲ សាា ប្ប ់

រលខខម រ ជា សព្ចើន្។ ព្រះសេររីាជា ក៏ េុំសរចចិត្ត ដក ទ័រ ព្ត្

ឡប់្ប ម្កតាុំង សៅ សខត្ត ប្បេច ិម្  វញិេិន្ សហើយ សរល ដក

ទ័រ សនាះ ទ័រសេៀម្ ស ើញ សហើយ ខត្ រ ុំ ហា៊ា ន្ សលើក តាម្ 

សទ។ 

ន្ិោយ រ ីសៅ កន ញង ន្េរខខម រ  វញិ សៅ សរល ខដល ព្រះសេរ ី

រាជា សលើក ទ័រ សៅ វាយ សេៀម្ ព្រះរាជប្ប ព្ត្ ម្ត្កកសត្យ

ព្រះន្រាយណ៏រាជា ព្រះនាម្ ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ ជា កម យួ ព្រះ

សេររីាជា ព្ទង់ មាន្ ប្បុំណង ដសណត ើម្ រាជយ។ ព្ទង ់សៅ ប្បបួ្បល

រាស្រេត  ន្ិង នាម្ ឺន្េរវម្ ខម្ស្រន្ត ី សៅ សព្ត្ើយ ខ្នងសកើត្ បាន្

សព្ចើន្ េ ខចិត្ត ច ះចូល ជួយ ព្ទង់ រចួ សកណឌ ទ័រ សលើក សៅ

េងកត្ ់ ខ្នងសព្ត្ើយ កុំរង់សេៀម្ េា ឹងព្ត្ង បារាយណ៏

សជើងថ្ព្រ ន្ិង សព្ត្ើយ ខ្នងសជើង បាន្ ជា សព្ចើន្។ 

ដឹង ដុំណឹង សន្ះ ភាា ម្ ព្រះធម្មរាជា បាន្ ប្បញ្ញជ  ឲ ម្ស្រន្ត ី

ខ្នង ព្រះអងគ សចញ សៅ កាន្់កាប្ប់ ជា ប្បនាា ន្ ់ សខត្ត

ទ ុំងឡាយ សៅ កម្ព ញជាសព្កាម្ េរវថ្ងៃ សន្ះ តាុំង រី សខត្ត

េុំសរាងទង រហូត្ ដល់ សខត្ត ទឹកសមម  រហូត្ ទល់នឹ្ង េ

ម្ ព្ទ។ ខ្នង សកាះសាា ខកត្ រហូត្ ដល់ រម្ម្ីង ថ្ព្រន្េរ
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លង់សហា ផ្សារខដក។ ព្ទង ់តាុំង សៅហាវ យ ព្េកុ ងមី ព្េប្ប់

សខត្ត ត្បិត្ សៅហាវ យ ព្េកុ កន ញង ង្ហរ ព្េប្ប់ សខត្ត ទ ុំង សនាះ

បាន្ ចូល សៅ កន ញង កបួ ន្ទ័រ ជាប្ប់ ដខងា ព្រះរាជា សៅ សធវ ើ 

េស្រង្ហគ ម្ សៅ ព្េកុសេៀម្ អេ ់សៅ សហើយ។ ល ះ ព្ទង់ ចាត្់ ឲ 

រកា សខត្ត មាុំមួ្ន្សហើយ ព្ទង់ បាន្ ចាត្ ់ម្ស្រន្ត ី ឲ សៅ ព្កាប្ប

ទូល ព្រះសជដ្ឋា ធិរាជ ឲ ព្ទង ់ព្ជាប្ប ព្េប្ប ់ព្ប្បការ។ 

ព្រះបាទសេររីាជា ព្ជាប្បសហើយ ព្ទង់ ព្តាេ់ ប្បង្ហគ ប្ប ់ឲ សម្ទ័រ

ទុំងឡាយ សកៀរ សឈ្ា ើយសេៀម្ សហើយ ព្េូត្រតូ្ សលើក ទ័រ ព្ត្

ឡប់្ប ចូល ម្ក ព្កងុ កម្ព ញជាធិប្បត្ី  វញិ ខត្ ព្ទង់ ទ ក ទ័រ

ចុំនួ្ន្ ៥.០០០នាក់ ដ្ឋក ់ សព្កាម្ ប្បញ្ញជ  ផ្ទា ល ់ សៅហាវ យ

សខត្ត បាត្់ដុំប្បង ឲ សៅ កាន្់កាប្ប់ សខត្ត នាងសរាង សដើម្បី

រា ុំង ទ័រសេៀម្។ សរល ព្ទង់ ោង ម្ក ដល់ សខត្តសរធិ

សាត្ ព្ទង់ ជួប្បព្ប្បទះ សារហារ ីព្រះធម្មរាជា ជា អន្ ជ នាុំ

ប្បន្ទ លូ ចូល សៅ ថាវ យ ព្ទង់ តាម្ សារេមាៃ ត្ ់មាន្ សេច

កត ី ថា៖ 

េូម្ អស ជ្ ើញ ព្រះករ ណា រិសេេ សលើក ទ័រ ឆ្ាង សព្ត្ើយ

កុំរង់សេៀម្ សហើយ វាយ ព្ប្បេប់្ប ខាប្ប់ រី ខ្នង សជើង ទ័រ

កម យួ ព្េីេ រសិោទ័យ ខត្ ម្តង េង ់មាន្ ជយ័ជុំន្ះ ជា ម្ិន្

ខ្នន្ ម្ិន្ ចាុំបាច់ ព្រះករ ណា  វ លល ព្ត្ឡប់្ប ចូល ព្កងុ កម្ព ញ

ជាធិប្បតី្ េិន្ សនាះសឡើយ នាុំ ឲ ខ្នត្ សរលសវោ សព្រះ

ដុំប្បន្ ់ ខ្នងត្បូ ង ន្ិង ខ្នងលិច ងិត្ សៅ សព្កាម្ ការ
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ព្តួ្ត្ព្តា មាុំមួ្ន្ រប្បេ់ ទ័រ ទូលប្បងគ ុំ ក ុំ ឲ ព្រះករ ណា ព្រួយ

ព្រះរាជហឫទ័យ អវ ី សនាះសឡើយ។ 

ព្រះសេររីាជា ព្ទង់ សរញ ព្រះទ័យន្ឹង យ ទធសាស្រេត  សន្ះ ណាេ់ 

ព្ទង់ សលើក ទ័រ ជា ព្ប្បោ៉ា ប្ប់ សៅ វាយ ទ័រ ព្រះព្េីេ រសិោទ័

យ ខត្ ម្តង ទទួល ជ័យជុំន្ះ ដូច បាន្ សព្គ្នង ទ ក ខម្ន្ 

េឺ វាយ យក ព្េកុ សព្ត្ើយ ខ្នងសជើង បាន្  វញិ ទ ុំងអេ់។

ទទួលបាន្ ជ័យជុំន្ះ រចួសព្េច អេ់សហើយ ព្រះសេររីាជា 

ព្ទង់ បាន្ សបាះ រនាា ជ័យ សៅ ព្េកុឆ្ល ងូ ម្ ន្ ន្ឹង  វ លល ព្ត្

ឡប់្ប ចូល រាជធ្លន្ី ខត្ សរល សនាះ ព្រះព្េីេ រោិទ័យ ព្ទង់

វាយល ក ត្ប្បវញិ ខប្បក ប្បនាា យ ជា សព្ចើន្ រប្បេ់ ព្រះអងគ

សទះ បី្ប ព្ទង់ សាកលបង វាយត្ប្បវញិ ជា សព្ចើន្ ព្គ្ន ខត្ សៅ 

ខត្ ប្បរាជ័យ ដូសចនះ ព្រះអងគ ក៏ េុំសរច ព្រះទ័យ នាុំ ទ័រ ឆ្ាង

ទសន្ា  ម្ក សព្ត្ើយ ខ្នងលិច  វញិ។ សរល ដក ទ័រ សនាះ រល

ទហាន្ ខដល មាន្ កុំសណើត្ សៅ សព្ត្ើយ ខ្នងសកើត្ នាុំ គ្នន  

រត្ ់សចាល ជួរទ័រ សព្រះ ម្ិន្ ចង់ សៅ សចាល ព្េួររសារខល នួ្។ 

ការលហប្បង់ សន្ះ នាុំ ឲ ចុំនួ្ន្ កងទ័រ ព្រះរាជា ច ះជា 

សព្ចើន្ ប្បសងក ើត្ ជា ការរិបាកនឹ្ង ប្បន្ត  សធវ ើ េឹក បាន្សទៀត្ 

ព្ទង់ ក៏ េុំសរច ព្រះទ័យ ដកងយ ទ័រហល ងួ ម្ក សបាះ រនាា  

ជា ប្បសណាត ះ អាេន្ន  កន ញង ប្បនាា យ សខត្ត អព្មាេេិរនិ្ត បូ្បណ៏ 

ខត្ ព្ទង ់ទ កទ័រ ឲ សៅ រកា សខត្ត កុំរង់សេៀម្ សជើងថ្ព្រ 

េា ឹងព្ត្ង ខដល ជា សខត្ត សៅ សព្ត្ើយ ខ្នងសជើង។ 
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ព្ត្ឡប់្ប ម្ក ន្ិោយ រី ព្រះធម្មរាជា  វញិ ដឹង ដុំណឹង ថា 

ព្រះសជដ្ឋា  ជួប្ប ការរិបាក កន ញង ការប្បន្ត  សធវ ើ េឹក ន្ឹង ទ័រ

ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ ព្ទង់ សកើត្ មាន្ ចិនាត  សរៀប្ប សជើងព្រួល 

ទប្ប់ន្ឹង កុំហឹង ព្រះសជដ្ឋា  តាម្ ការញុះញង់ ជា សព្ចើន្ សលើក

ម្កសហើយ រី ប្បរវារ ព្រះសជដ្ឋា  ម្ក សលើ ព្ទង់ ដូសចនះ ព្ទង់  

េិត្ ថា ព្ត្វូ ខត្ ព្ទង់ រឹង ខល នួ្ព្ទង់ សដើម្ប ីេ វត្ថ ិភារព្ទង់

ជា ប្បឋម្ សដ្ឋយ យក យ ទធសាស្រេត  « ការការររ ខល នួ្ ដ៏ លអ

មួ្យ េឺ ព្ត្វូ វាយ ព្ប្បហារ ម្ ន្ »។ េិត្ ស ើញ ខប្បប្ប សន្ះ រចួ

សហើយ ព្ទង់ ប្បញ្ញជ  ឲ ម្ស្រន្ត ី រាជទូត្ នាុំ ព្េួរសារ មាន្ ព្រះ

សទរី នារ ី ព្េី ព្រះេន ុំ ន្ិង ព្រះរាជព្ទរយ ព្រះបាទសេររីាជា 

សៅ ថាវ យ ព្រះសជដ្ឋា  ជា មួ្យគ្នន  សនាះ ខដរ ព្រះធម្មរាជា ព្ទង់

សធវ ើ ច ត្ហាម យ ថាវ យ ព្រះសជដ្ឋា  ថា៖ 

េូម្ ព្រះករ ណា ក ុំ វ លល ព្ត្ឡប្ប់ ចូល ព្កងុ ចត្ ម្ម ញខ  វញិ សព្រះ

នាុំ ឲ ខូច ការណ៏េឹក សដ្ឋយ សហត្  ទ ក ឲ ទ័រ សៅ សព្កាម្

ការព្តួ្ត្ព្តា ព្រះសជដ្ឋា  គ្នម ន្ ការគ្នុំព្ទ រី ទ័រហល ងួ ន្ិង ជា

ប្បខងអក យ ទធសាស្រេត  សដើម្ប ី ទប្ប់ទល់ន្ឹង ការវាយព្ប្បហារ  

រប្បេ់ ទ័រ ព្រះភាត្ិសន្សយោ (កម យួ) ព្េីេ រសិោទ័យ។ 

ជាមួ្យគ្នន  សនាះ ខដរ ព្រះធម្មរាជា បាន្ ប្បញ្ញជ  ឲ ម្ស្រន្ត ី ព្រះ

អងគ នាុំ ទ័រធុំ មួ្យ សៅ សបាះ សៅ ព្េកុ ឧដ ងគ ក៏ ចាប្ប់ សផ្សតើ

ម្ សធវ ើ ព្ប្បត្ិប្បត្ត ិការេឹក វាយ រាុំង ទ័រ ព្រះព្េីេ រោិទ័យ 

សៅ ោវ ឯម្ ន្ិង ទិេ ខ្នងត្បូ ង សហើយ សរៀប្បចុំ សធវ ើ ខខស 
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ព្កវាត្ ់ការររ ទ័រ ព្រះរាជា សៅ ខប្បក ខ្នងសជើង ន្ិង 

តាុំង ហាត្ ់សេនាទហាន្ ព្ប្បមូ្ល សេបៀងអាហារ សៅ កន ញង

ព្រះន្េរ សដើម្ប ីការររ ជា យថាសហត្  រី ការវាយព្ប្បហារ

រប្បេ់ ទ័រ ព្រះសជដ្ឋា  កត ី ឬ ព្រះភាេិសន្សយោ កត ី ចូល ព្កងុ

ចត្ ម្ម ញខ។ ឯចុំ ខណ ព្រះបាទសេររីាជា សព្កាយ រី បាន្ អាន្ 

សេចកត ី កន ញង ច ត្ហាម យ េរវ ព្េប់្ប អេ់សហើយ យល់ដឹង 

ភាា ម្  រី ប្បុំណងសមម  រប្បេ់ ព្រះអន្ ជ ចង ់ខញក ព្រះអងគ រី 

រាជប្បលា ័ងក ព្កងុ ចត្ ម្ម ញខ។ ព្ទង់ ខ្នា ល់ណាេ ់មាន្ ប្បុំណង 

សលើកទ័រ សៅ វាយ ព្រះធម្មរាជា ភាា ម្ ខត្ អេ់ម្ស្រន្ត ី រប្បេ់ 

ព្រះអងគ អន្ាង ព្រះអងគ ក ុំ ឲ ប្បសងក ើត្ េម្រភូ្សមិ្ ទ២ី សព្រះ 

ខ្នា ច ព្រះធម្មរាជា ន្ិង ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ ចូល េុំនិ្ត្គ្នន  

ម្ក  វវិាទនឹ្ង ព្រះអងគ។ 

សព្កាយ រី បាន្ ទទួល ជ័យជុំន្ះ សព្ចើន្ព្គ្ន សលើ ទរ័ 

ព្រះបាទសេររីាជា ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ ព្ត្វូ បាន្ នាយក 

កងទ័រ ន្ិង អេ ់ម្ ខម្ស្រន្ត ី រប្បេ ់ព្ទង់ អស ជ្ ើញ ព្រះអងគ ឲ 

សឡើង សសាយរាជេម្បត្ត ិ ខផ្សន្ដី កន ញង ព្រះជនាម យ  ២៦ ព្រះ

វេា ឯចុំ ខណក ព្រះធម្មរាជា ព្ទង់ រ ុំ ព្រម្ ទទួល តាម្ សេ

ចកត ី សេន ើ េ ុំ រី អេ់ម្ស្រន្ត ី ព្រះអងគ ឲ ព្ទង់ សឡើង សសាយរាជ

េម្បត្ត ិ ខផ្សន្ដី សៅ សព្កាម្ ការព្តួ្ត្ព្តា រប្បេ់ ព្រះអងគ ដូច 

ព្រះភាេិសន្សយោ សនាះសទ; ព្ទង់ ព្គ្នន្់ ខត្តាុំងខល នួ្ ជា អនក

រកា ខផ្សន្ដី ងិត្ សព្កាម្ ការព្តួ្ត្ព្តា ទ័រ រប្បេ ់ ព្រះអងគ 
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ខត្ប្ប៉ា សណាណ ះ។ ខត្ សព្កាយម្ក កន ញង ឆ្ន ុំ ១៤៧៨ ព្រះអងគ ក៏ 

េ ខចិត្ត តាម្ ការកួន្ ជា សព្ចើន្ព្គ្ន រីេុំណាក់ នាម្ ីន្ 

េរវម្ ខម្ស្រន្ត ី រប្បេ់ ព្រះអងគ ឲ ព្ទង់ សឡើង សសាយរាជ

េម្បត្ត ិ ខផ្សន្ដី កន ញង ជនាម យ  ២៦ វេា។ ដូសចនះ ព្េកុខខម រ សៅ 

ជុំនាន់្សនាះ មាន្ ខប្បង ខចក ជា បី្ប ខផ្សន្ដី៖  

ផែនដី ម្ពះបាទង្សររីាជា៖  

ខផ្សន្ដីព្រះបាទសេររីាជា មាន្ ប្បណាត សខត្ត ចុំណ ះ ព្រះអងគ 

ឋិត្ កន ញង ខផ្សន្ដី ឧត្តរទិេ េឺ តាុំង រី សខត្ត លខងវក រោ

សប្បអ ៀ អព្មាេេិរបូិ្បណ៏ ព្កេរ ព្េង សរធិសាត្់ បាត្់ដុំប្បង 

ឫេសីសាញ តាម្េីមា ម្ងគលបូ្បរ ីរយ៉ាង េ រនិ្ា  េិង្ហគ រ កុំរង់

សេៀម្ េា ឹងខព្ត្ង សជើងថ្ព្រ សគ្នកសេះ អន្ាង់រាជ ព្រុំសទរ 

ថ្ព្រកត ី សសាា ង ជីខព្កង រលួេ សេៀម្រាប្ប ម្ល ថូ្ព្រ ជាុំកាន្ត

សតាន ត្ ទឹកសជារ សរៀង សៅទល់ន្ឹង ខដន្ សេៀម្។ 

ផែនដី ម្ពះធរមរាជា៖ 

ខផ្សន្ដី ព្រះធម្មរាជា មាន្ ប្បណាត សខត្ត ចុំណ ះ ព្រះអងគ េឺ ប្ប

ណាត  សខត្ត សព្តាយ ខ្នងលិច ខដល ម្ិន្ សៅ សព្កាម្ ចុំណ ះ 

ព្រះសជដ្ឋា  ទ ុំងអេ់ ខងម្ ទុំង សខត្ត តាុំង រី េុំសរាងទង

បាទ ី សលើកខដក ព្ទុំង ប្បនាា យមាេ ងពង បាសាក ់បាសវៀ 

រម្ សៅសាា ខកត្ (ព្េកុ សលើកខដកេរវថ្ងៃ) កុំរត្ កុំរង់
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សសាម្ ព្រះព្ត្រុំង ព្កមួ្ន្េ ដូន្ថ្ណ សរៀង សៅទល់នឹ្ង េ

ម្ ព្ទ។ 

ផែនដី ម្ពះម្សីសុរងិ្ោទ័យ៖ 

ខផ្សន្ដី ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ កន ញង ឆ្ន ុំ ១៤៧១ មាន្ សខត្ត

ចុំណ ះ ដូច ត្សៅ៖ តាុំងរី សខត្ត សេៀម្បូ្បក េម្បុ កេម្បូ ណ៏ 

ព្កសចះ ឆ្ល ងូ ត្បូ ង បាសាន្ ទទឹងថ្ងៃ ថ្ព្រខវង បាភ្សន ុំ រំដួល 

សាវ យទប្ប សរាងដុំរ ី ថ្ព្រន្េរ លងសហា សជើងបាខដង សរៀង 

សៅទល់នឹ្ង ន្េរ ចាម្។ 

កន ញង រាជវវិាទ ជា ព្តី្សកាណ សន្ះ មាន្ រយៈសរល ដប់្ប ឆ្ន ុំ នាុំ

ឲ សរហ៏រល រាស្រេត  េល ញយ សាា ប្ប់ ជា សព្ចើន្ នាក ់ខត្ គ្នម ន្ ខផ្សន្

ដី ណា មួ្យ មាន្ សព្ប្បៀប្ប ជាង សេ សនាះសឡើយ ក៏ នាុំ គ្នន  

ផ្ទអ ក េស្រង្ហគ ម្ សៅ សេៃ ៀម្។ សេត ច ទុំង បី្ប ព្រះអងគ ក៏ េុំសរ

ចចិត្ត សៅ រកា ខផ្សន្ដី រប្បេ់ព្ទង ់សរៀងខល នួ្ រង់ចាុំ ឪកាេ 

លអ  សដើម្ប ីប្បន្ត  េស្រង្ហគ ម្ េ ីវ លល ខត្ យ ទធ វពិ្េម្ (trêve) សន្ះ 

ព្ត្វូ បាន្ ព្រះសេររីាជា ប្ប្ឈប្ប់ ម្ ន្សេ។ ព្ទង់ បាន្ សលើក 

ទ័រ វាយ េុំរ ក ចូល កន ញង ខផ្សន្ដី ព្រះេ រសិោទ័យ ជា សព្ចើន្

ព្គ្ន ខត្ រ ុំ ទន់្ ចាញ ់ឈ្នះ មាា ងៗ សឡើយ។ េស្រង្ហគ ម្ សកើត្ 

មាន្ សឡើង ជា ងមី សនាះ នាុំ ឲ អេ់ អាណាព្ប្បជាន្ រាស្រេត  

 វនិាេ សដ្ឋយ ជម្ៃ ឺ ជា សព្ចើន្។ ព្ប្បសទេ សកើត្ សកាោហល 

ខ្នា ុំងណាេ់ សចារខម ញួ ក៏ កសព្ម្ើក សងាើម្ ធុំ ប្បាន្ ់កាប្ប់ចាក ់

េមាា ប្ប ់ព្ប្បជារាស្រេត  ព្េប្ប់ ព្េកុ ព្េប្ប់ ដុំប្បន្់។ 
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កន ញង ឆ្ន ុំ ១៤៨៥ ព្រះធម្មរាជា សម្ើល ស ើញ េភារការណ៏

ខប្បប្ប សន្ះ ព្ទង ់មាន្ ព្រះរាជហឫទ័យ អាណិត្ រាស្រេត  សទើប្ប

ព្ទង់ ខត្ង េ ភ្សអកសរ ឲ ព្រះរាជសត្ជទូត្ ច ះ ទូក យក ច 

ត្ហាម យ សន្ះ សៅ ថាវ យ ព្រះសៅសេៀម្ សៅ ព្កងុ សទរប្ប រ ី

កន ញង សគ្នលសៅ េូម្ អស ជ្ ើញ ព្រះសៅចព្ករត្ត ិ ឲ សលើក រយូ

ហះ កងទ័រ សៅ ជួយ ព្បាប្បព្បាម្ េស្រង្ហគ ម្ រវាង ព្រះសេរ ី

រាជា ន្ឹង ព្រះេ រសិោទ័យ សដើម្ប ីសេចកត ីេ ខ ដល់ ប្បណាត រា

ស្រេត ។ កន ញង ច ត្ហាម យ សនាះ ព្រះធម្មរាជា មាន្ ការសេន ើ េូម្ 

ដល់ ព្រះសៅសេៀម្ េូម្ ឲ ទ ក ព្េកុខខម រ ន្ិង សេៀម្ ជា 

ន្េរ ខត្មួ្យ សប្បើ ព្រះន្េរ ខ្នង ណា សកើត្ េឹក េស្រង្ហគ ម្ 

ព្រះន្េរ មាា ង សទៀត្ ន្ឹង សលើក ទ័រ សៅ ជួយ គ្នន  សៅវញិ 

សៅម្ក ទ ក ព្រះ ម្ហាកសព្ត្ ទុំង រីរ ជា ព្រះសរៀម្ ព្រះ

អន្ ជ ន្ឹងគ្នន ។ 

ល ះ អាល័កស េូព្ត្ សេចកត ី ព្រះរាជសារ ចប់្បសហើយ ព្រះសៅ

ចព្ករត្ត ិ ព្ទង ់ ព្រះអុំណរណាេ់ សេត ច ព្តាេ់ េួរ ថា - ព្រះ

សរៀម្ សន្ះឫ ខដល មាន្ មាតា រប្បេ់ ព្រះអងគ ជាត្ិសេៀម្

េ ទធ មាន្ នាម្ េ  ីសាង្ហម្ ?  ព្រះរាជសត្ជទូត្ ព្កាប្ប ទូល

ថា - េូម្ ព្ទង់ ព្រះសម្តាត សព្បាេ សេចកត ីសន្ះ ដូច ព្រះរាជ

ត្ព្មាេ់សហើយ។ 

ព្រះសៅចព្ករត្ត ិ បាន្ ព្ទង់ ព្ជាប្បសជៀង ជាក ់ថា ព្រះធម្ម

រាជា ជា វងសសេៀម្ ព្រះអងគ យល់ ព្រម្ តាម្ ការសេន ើ េូម្
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សនាះ សព្រះ ជា ឪកាេ មួ្យ ដ៏ លអ  េុំរាប់្ប េងេឹក ព្រះសេរ ី

រាជា កាល ព្ទង់ ម្ក វាយ ព្ប្បសទេសេៀម្។ សទើប្ប ព្ទង់ ព្តាេ់

ប្បង្ហគ ប្ប ់សម្ទ័រ សជើងទឹក   ុំ រល បី្ប រន់្នាក ់សលើក ចូល 

ម្ក ព្កងុ កម្ព ញជាធិប្បតី្ តាម្ ផ្សល វូ កុំរត្ រម្ 

ប្បនាា យមាេ ឯចុំ ខណក ព្រះអងគ សលើក ទ័រហល ងួ ជា ទ័រធុំ

ចូល ព្េកុខខម រ តាម្ ផ្សល វូ សខត្ត បាត្់ដុំប្បង សរធិសាត្ ់ព្កង

ខល ញង ចូល ដល់ ខខព្ត្ អព្មាេេិរនិ្ត បូ្បណ៍ ជួប្បនឹ្ង េសម្តច 

ធម្មរាជា ខដល ោង ម្ក ចាុំ ព្រះអងគ សៅ ទី សនាះ តាម្ 

ការណាត់្គ្នន ។ សេត ច ទុំង រីរ ទ ក ព្រះទ័យ សសាម្ន្េស 

គ្នម ន្ រង្ហគ ល ទុំងេងខ្នង សេត ចខខម រ ព្តាេ់ សៅ ព្រះសៅ

សេៀម្ ថា អន្ ជ ខ្នង សេត ចសេៀម្ ព្តាេ់ សៅ សេត ចខខម រ ថា 

ព្រះសរៀម្ សហើយ នាុំ គ្នន  ព្ទង់ ព្រះត្ព្មិ្ះ កិចចការ េស្រង្ហគ ម្ សៅ

កន ញង ប្បរយិការណ៏ ជា សម្ព្ត្ីភារ ោ៉ា ង ធុំ េម្ន្ឹង ឋាន្ៈ 

ជា ប្បងប្បអ នូ្ ជា ទីព្េឡាញ់។ ប្បនាា ប្ប់ម្ក សេត ច ទុំង រីរ ព្រះ

អងគ ក៏ សលើក ទ័រ ខខម រ-សេៀម្ ឆ្ាង សៅ ទិេ ខ្នងសកើត្ 

សចាម្ ប្បនាា យ ព្រះសេររីាជា ភាា ម្ សៅ សខត្ត កុំរង់សេៀម្។ 

ព្រះសេររីាជា ល ះ ព្ទង់ សេត ច បាន្ ព្ជាប្ប ថា ព្រះអន្ ជ ឲ 

ទូត្ សៅ អន្ាង ទ័រសេៀម្ ម្ក ចាុំងន្ឹង ព្រះអងគ ព្ទង់

មាន្ ព្រះ ត្ព្មាេ់ ព្បឹ្បកាន្ឹង សេនាប្បតី្ ម្ស្រន្ត ី ជា សម្ កង

ទ័រ ធុំតូ្ច សដើម្បី រក ម្ធោបាយ ទប្ប់ទល់ន្ឹង  វកិារ (ការ

ខព្ប្បព្បួ្បល) ថ្ន្ េភារការណ ៏ េឹក។ ខណៈ សនាះ មាន្
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សោប្បល់ រីរ ខ េគ្នន  ខ្នង ម្ស្រន្ត ី េ ីវ លល តាម្ រយៈ េសម្តច

សៅហាវ ទឡហ  យល់ ស ើញ ថា ទ័រ ព្រះន្េរ រ ុំ អាច ទប្ប់ទល់

ន្ឹង ទ័រ េម្ពន្ធម្ិត្ត សេៀម្-ខខម រ សនាះ បាន្ សទ ដបិត្ ទ័រ 

សេ សៅ ងមីសថាម ង សេបៀងអាហារ អាវ ធ យ ទធភ្ស័ណឌ សេ ក៏ ប្បរបូិ្ប

ណ ៏ខត្ មាា ង សម្ទ័រ យល់ ស ើញ ផ្សទ ញយ រី ខ្នង េ ីវលិ នាុំ គ្នន  

ថាវ យ សោប្បល់ ដល់ ព្រះសៅខល នួ្ ថា ដបិត្ សេៀម្ វា ធ្លា ប្ប ់

ចាញ ់ងវីថ្ដ ទ័រសយើង ឯចុំ ខណក ទ័រខខម រ ខ្នងលិច (ទ័រ 

ព្រះធម្មរាជា) សៅ ងមី ខត្ គ្នម ន្ ការរិសសាធន្ ៏កន ញង េស្រង្ហគ ម្ 

សព្រះ តាុំង រី មាន្  វវិាទ កន ញង ព្រះន្េរ ម្ក រ ុំ េូវ ចូល 

ចាុំងសសាះ េិត្ ខត្ការររ ខផ្សន្ដី ខត្ប្ប៉ា សណាណ ះ ; ទ រវលភារ 

រប្បេ់េព្ត្វូ សន្ះ ជា ព្ទរយ េុំរាប់្ប ទ័រសយើង សៅ  វញិសទ សទះ 

បី្ប សយើង មាន្ ការសន្ឿយហត្ ់កន ញង េស្រង្ហគ ម្ ោ៉ា ង ណា ក៏

សដ្ឋយ អាហារ េស្រសាត វ ធ ក៏ េត ចួសេត ើង រិត្ខម្ន្ ខត្ សយើង

មាន្ សព្ប្បៀប្ប តាម្ កមាា ុំងចិត្ត ន្ិង ការរិសសាធន្៏ កន ញង េ

ស្រង្ហគ ម្ អាច នាុំ ឲ សយើង មាន្ ជ័យជុំន្ះ សលើ ទ័រ េម្ពន្ធម្ិត្ត

សេៀម្-ខខម រ ជា រ ុំ ខ្នន្។ 

សព្កាយ រី បាន្ សាត ប្ប់ សោប្បល់ េរវព្េប្ប់ អេ់ ម្ ខម្ស្រន្ត ី រចួ

សហើយ ព្រះសេររីាជា ព្ទង់ ខេវ ងយល់ ថា ខ្នង ម្ស្រន្ត ី េ ីវលិ

យល់ េម្សហត្ ផ្សល ជាង ខ្នង សោធ្ល ព្ទង់ េុំ ខដង ការ

អរ ណាេ់ រី សេចកត ីកាា ហាន្ ន្ិង ចិត្ត ឈ្ឺឆ្អ ល រី េុំណាក់

ប្បណាត  សម្ទ័រ ធុំតូ្ច រី ទឹកចិត្ត ជួយ យក អាសា ព្រះអងគ 
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ខត្ ព្ទង់ េុំសរច ចិត្ត ឈ្រ សលើ ការរិត្ ជាង សេចកត ី សព្េើប្ប

ចិត្ត េឺ យក ការចរចា េ ុំ ច ះចូល ជា មួ្យ ទ័រ េម្ពន្ធម្ិត្ត

សេៀម្-ខខម រ សព្រះ ន្ឹង សធវ ើ េស្រង្ហគ ម្ ទល់នឹ្ងសេ េឺ រិត្ 

ចាញ់សេ ដូសចនះ ជា វ្ឈកម្ម (អុំសរើឥត្ផ្សល) នាុំ សរហ៏រល 

ន្ិង រាស្រេត  សាា ប្ប់ គ្នម ន្ ព្ប្បសោជន៏្។ មាន្ ព្រះប្បន្ទ លូ រចួ ព្រះ

សេររីាជា សេត ច ព្តាេ់ សព្ប្បើ រាជសត្ជទូត្ ឲ សៅ ទូល ព្រះធម្ម

រាជា ថា ព្រះអងគន្ឹង ប្ប្ឈប្ប់ សធវ ើ េស្រង្ហគ ម្ ភាា ម្ ជា មួ្យ

ន្ឹង ទ័រ ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ។ ព្រះធម្មរាជា ន្ិង ព្រះសៅ

ចព្ករត្ត ិ កាល ព្ទង់ ព្ជាប្បសហើយ មាន្ ព្រះអុំណរណាេ់ សេត

ច ទុំង រីរ ព្រះអងគ ព្តាេ់ ប្បង្ហគ ប្ប់ ឲ រាជទូត្ សនាះ នាុំ 

ចសម្ា ើយ ថាវ យត្ប្ប ព្រះសេររីាជា ថា េូម្ អស ជ្ ើញ ព្រះរាជា ឲ 

ព្រះអងគ ោង ម្ក ព្េកុ សរាងទង កន ញង សខត្ត កុំរង់ចាម្ 

ម្ក ជួប្ប ជ ុំគ្នន  សដើម្បី សធវ ើ ប្ប ណយ អប្បអរសាទរ ថ្ន្ េន្ត ិភារ 

សន្ះ។ 

ខណៈ សនាះ ព្រះសៅចព្ករត្ត ិ ទទួល ព្រះសេររីាជា កន ញង 

សម្ព្ត្ីភារ ព្ទង់ ព្កាប្ប ទូល សេត ចខខម រ ថា៖ 

ខ្ញ ុំ ជា អន្ ជ សលើក ទ័រ ម្ក សន្ះ សព្រះ ព្រះសរៀម្ ន្ិង ព្រះ

ភាេិសន្សយោ ព្ទង់ សធវ ើ េស្រង្ហគ ម្ យូរ ឆ្ន ុំ ម្កសហើយ រ ុំ

េសព្ម្ច ដូសចនះ េូម្ ក ុំ ឲ ព្ទង់ តូ្ច ព្រះទ័យ សឡើយ េូម្ 

តាុំង ព្រះទ័យ ជួយ ព្រះរ ទធសាេនា ប្បុំបាត្ ់ទ កា  ព្ប្បជារាស្រេត

ឲ បាន្ សៅ េ ខសកសម្កាន្ត ; ខ្ញ ុំ េ ុំ អស ជ្ ើញ សេត ច សៅ េង់
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ព្កងុ សទរប្ប រ ីជាមួ្យគ្នន  ឯចុំ ខណក រញាអ ង ជា ប្ប ព្ត្ ព្រះ

អងគ ខ្ញ ុំ េ ុំ ជា ប្ប ព្ត្ធម្៍ ន្ឹង ទុំន្ ក ប្បព្ម្ងុ ឲ ដូច ជា រាជ

ប្ប ព្ត្ ប្បសងក ើត្ រប្បេ់ ទូលប្បងគ ុំ ឯ ម្ ខម្ស្រន្ត ី ប្បណាត  ជា ខ្ញ ុំ ន្ឹង

ចង់ សៅ តាម្ ប្ប៉ា នាម ន្ ក៏ សៅ តាម្ េម ័ព្េចិត្ត ច ះ។ 

សេត ចសេៀម្ ព្តាេ់ ចប់្ប េរវព្េប្ប់សហើយ ព្ទង់ ោង ចូល

រនាា ជ័យ ខត្ ព្រះអងគឯង ទ ក ឲ នាយកងទ័រសេៀម្ ខដល

បាន្ ទទួល ណាត្ ់កិចចការ ទហាន្ សនាះ   ុំ េសម្តច សេរ ី

រាជា រញាអ ង ន្ិង ខ្ញ ុំ រាជការ ទ កេិន្។ ប្បនាា ប្ប់ម្ក ព្រះ

សៅចព្ករត្ត ិ ឲ រាជទូត្ សៅ អស ជ្ ើញ ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ រ ី

សព្ត្ើយ ខ្នងសកើត្ សដើម្ប ីចរចា សរៀប្បចុំ ឲ ព្រះន្េរ ឲ បាន្

េ ខសាន្ត  សឡើងវញិ។ 

ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ ព្ទង ់ព្ជាប្ប ថា សេៀម្ ចាប្ប់ ព្រះប្បិត្ ោ

(ឪរ កមា) ព្ទង់ មាន្ អុំណរ ណាេ់ សដ្ឋយ មាន្  វចិិនាត  ថា

ព្រះសៅសេៀម្ ន្ឹង ឲ ព្រះអងគ សឡើង សសាយរាជេម្បត្ត ិ ជា 

រ ុំ ខ្នន្ សព្រះ ព្រះធម្មរាជា ជា មា រប្បេ់ ព្រះអងគ រិត្ខម្ន្

ខត្ ព្រះជន្ម វេា ត្ិច ជាង សទ សប្បើ ម្ិន្ ដូសចនះ ព្រះសៅ េង់

ន្ឹង រិភ្ស័កត ិ (ការខចក) ខផ្សន្ដី ជា រីរ សេម ើគ្នន  រ ុំ ខ្នន្។ ល ះ

ព្ទង់ ព្រះចិនាត  ដូសចនះសហើយ ព្ទង ់ក៏ េុំសរចចិត្ត ោង សៅ

ជួប្បនឹ្ង ព្រះសៅចព្ករត្ត ិ។ ខណៈ សនាះ សេត ចសេៀម្ ព្ទង់

ព្តាេ់ន្ឹង ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ ថា៖ 
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េសម្តច ព្រះសេររីាជា ន្ិង ព្រះអងគ ជា េូ េស្រង្ហគ ម្ ន្ឹងគ្នន  

ឥឡូវសន្ះ សប្បើ សយើង យក ខត្ មួ្យ អងគ សៅ ព្កងុសទរប្ប រ ី

ដូច ជា អយ ត្ត ិធម៍្ ណាេ់ សហត្  ដូសចនះ េូម្ អស ជ្ ើញ កម យួ 

សៅ ព្កងុសទរប្ប រ ីជា មួ្យ ព្រះបិ្បត្ ោច ះ។ 

ព្រះសៅចព្ករត្ត ិ ព្តាេ់ ចប់្ប ប្ប៉ា សណាណ ះសហើយ ក៏ ឲ ទហាន្

អស ជ្ ើញ ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ ចូល កន ញងប្បនាា យ។ កងទ័រ

ទុំងឡាយ ខដល ខហហម្ ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ ន្ឹង ចូល សៅ

តាម្ផ្សង រ ុំ បាន្ សព្រះ ទហាន្សេៀម្ ឃាត្ ់ម្ិន្ ឲ ចូល

ដូសចនះ ក៏ នាុំ គ្នន  ងយ ម្ក ចាុំ សាត ប្ប់ ការណ ៏សៅ ខ្នង សព្ៅ

ល ះ បាន្ ដឹង ថា សេៀម្   ុំ សេត ចខល នួ្ ន្ឹង យក សៅ ព្េកុ

សេៀម្ ក៏ ទល ់េុំនិ្ត្ ភ្សិត្ភ្ស័យ សហើយ នាុំ គ្នន  រត្ ់ព្ត្ឡប្ប់

សៅ ព្េកុ  វញិអេ់។ 

េុំសរច អេ់ ដល់ សគ្នលប្បុំណង ខដល បាន្ សរៀប្បចុំទ ក ជា

ម្ ន្ សន្ះសហើយ ព្រះសៅចព្ករត្ត ិ សេត ច ក៏ សលើក ទ័រ នាុំ

កសព្ត្ខខម រ ទុំង រីរ ព្រះអងគ ន្ិង ព្េួសារសេៀម្ ខដល ព្រះ

សេររីាជា បាន្ សកៀរ រី អតី្ត្កាល ោង  វ លល ព្ត្ឡប្ប ់សៅ

ព្េកុសេៀម្  វញិ។ ព្រះធម្មរាជា ព្ទង់ ោង ជូន្ ដុំសណើរ ព្រះ

សៅសេៀម្ រហូត្ ដល់ សខត្ត លខងវក រចួសហើយ សេត ច ទុំង រីរ

ព្រះអងគ ក៏ ថាវ យ ប្បងគ ុំ ោ គ្នន  សៅ ព្ត្ង់សនាះ។ 

កន ញង ដុំសណើរ  វ លលព្ត្ឡប់្ប សៅ ព្េកុសេៀម្ សនាះ ព្រះសេររីាជា

ព្រះអងគ តូ្ច ព្រះទ័យណាេ់ ន្ិង មាន្ លជជីភារ (សេចកត ី
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ខ្នម េ់) ចុំសរះ ព្រះអងគខល នួ្ឯង សព្រះ ចាញ ់លបិច សដ្ឋយ វ ច្

ន្ការ (ការសបាកព្បាេ់)។ ព្ទង់ រ ុំ សសាយ សសាះ អេ់ ព្រះ

កាយរល ទល់ ខត្ ព្ទង់ ព្រះអារធ (ឈឺ្) ជា ទម្ៃន្់ ក៏

ទទួល េ េត្ សៅ; ឯចុំ ខណក ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ សព្កាយរី 

ព្ទង់ ោង ដល់ ព្កងុសទរប្ប រ ីបាន្ ១៥ ថ្ងៃ មាន្ អារធ 

ជា ទម្ៃន្់ សហើយ ព្ទង់ េ េត្ សៅ។ ព្រះសៅចព្ករត្ត ិ សចញ 

រាជប្ប ា្ត្ត ិ តាុំង ជា ផ្សល វូការ រញា អ ង ជា ព្រះរាជប្ប ព្ត្ធម្៍ 

រប្បេ់ ព្រះអងគ ព្ទង់ ថាវ យ ព្រះនាម្ ព្រះេ ទធ ន្រាជា ទ ក ជា 

ប្ប ព្ត្ចបង ព្ទង់ សព្បាេ ព្រះទន្ ព្រះរាជប្ប ព្តី្ប្បសងក ើត្ ឲ ជា 

ព្រះជាោ ន្ិង ព្រះេន ុំ ព្កម្ការ ទុំងរួងសហើយ ឲ ោង សៅ 

ព្េង ព្េកុ េ វណណ ខ្នកសោក។ 

ព្រះបាទ េសម្តច ព្េីធម្មរាជា បាន្ កាា យ ជា ព្រះសៅ ព្កងុ

កម្ព ញជា ខត្មួ្យ។ ព្ទង់ សព្បាេ ព្រះរាជទន្ រង្ហវ ន្់ ដល់ អេ់

ម្ ខម្ស្រន្ត ី ឲ សឡើង យេេកត ិ េម្ តាម្ សាន ថ្ដ សរៀងៗខល នួ្

ន្ិង ព្ទង់ សលើកខលង យក រន្ធការប្ប េគល ន្ិង រន្ធ  ព្រះរាជ

ធ្លន្ី ៣ ឆ្ន ុំ សដើម្បី ជួយ េុំរាល ប្បន្ទ ញក ជីវភារ អាណាព្ប្បជា

ន្ រាស្រេត ។ ព្រះអងគ បាន្ ប្បន្ត  សសាយរាជេម្បត្ត ិ សដ្ឋយ

កិត្ត ិេ ណ អេ់រយៈ សរល ១៩ ឆ្ន ុំ ព្ទង់ សសាយព្រះទិវងគត្

កន ញង ឆ្ន ុំ ១៥០៤ កន ញង ព្រះជនាម យ  ៦៤ វេា សដ្ឋយ ព្រះសរាេ។ 
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េតថធិបាយ  

េុំណួរ េួរ ថា សត្ើ ព្រះធម្មរាជា ជា សេត ច េសស្រង្ហគ ះជាត្ ិឬ ជា

សេតច កបត់្ជាត្ិ ? 

សយើង ស ើញ ថា ចាប្ប់ រី ឆ្ន ុំ ព្រះបាទសេររីាជា (១៤៣៣-

១៤៨៥) សលើក ទ័រ សៅ ចាុំង ន្ឹង ន្េរសេៀម្ កន ញង ឆ្ន ុំ

១៤៥៣ ម្ក ដល់ សរល ព្រះអងគ ព្ត្វូ បាទ សេត ចសេៀម្ ចាប្ប់

  ុំ ព្រះអងគ បាន្ កន ញង កុំឡុង ឆ្ន ុំ ១៤៨៥ សហើយ នាុំ យក 

សៅ ព្េកុសេៀម្ ជាមួ្យនឹ្ង ព្រះព្េីេ រសិោទ័យ ជា កម យួ

ន្ិង ជា េព្ត្វូរាជយ ព្េកុខខម រ ងិត្ សៅ កន ញង សាថ ន្ភារ ជា

ព្េកុ មាន្ ចម្ាុំង អេ់រយៈសរល ដ៏យូរមួ្យ េឺ ៣២ ឆ្ន ុំ។ 

កន ញង រយៈសរល សនាះ សប្បើ សយើង េិត្ រី ឆ្ន ុំ ខដល ព្រះព្េី

េ រសិោទ័យ បាន្ សធវ ើ អត្ថព្ប្បកាេ កន ញង ឆ្ន ុំ ១៤៧១ សឡើង

សសាយរាជេម្បត្ត ិ ជាន្ ់សលើ រាជយ ព្រះបិ្បត្ ោ មាន្ េស្រង្ហគ ម្

េ ីវ លល កន ញង ន្េរ ជាង ១៤ ឆ្ន ុំ។ កន ញង រយៈសរល ជាង បី្ប ទ

េសវត្សរ៌ សនាះ ព្ប្បជារាស្រេត  បាន្ ជួប្ប ព្ប្បទះន្ឹង ទ កា  សវទនា

ថ្ព្កខលង។ ឈ្រ សលើ ប្បទដ្ឋា ន្ សនាះឯង ព្រះធម្មរាជា ព្ទង់

បាន្ សេន ើ េ ុំ សេត ចសេៀម្ ឲ ោង ម្ក សធវ ើ អន្តរាេម្ន្៏

សោធ្ល កន ញង ព្េកុខខម រ សដើម្បី រក េន្ត ិភារ ជូន្ ដល ់ព្ប្បជា

រាស្រេត ខខម រ។ ទសងវ ើ រប្បេ់ ព្រះធម្មរាជា សនាះ សត្ើ សយើង អាច 

ទ ក ជា អុំសរើ  វជិជមាន្ ឬ អវជិជ េុំរាប្ប់ ជាតិ្ខខម រ ? 
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សារជាត្ ិ ថ្ន្ អុំសរើ សនាះ េឺ វា េថ ិត្ សៅ សលើ អត្ថរេ ់ ថ្ន្ 

« េន្ត ិភារ » ខដល ព្រះធម្មរាជា ព្ទង់ យក កមាា ុំង 

ប្បរសទេ ម្ក សធវ ើ ជា សព្េឿងផ្សស ុំ េុំរាប្ប់ ដ្ឋក ់ជូន្ ភាេីខខម រ

ជា យ ទធការ ីថ្ន្  វវិាទ ឲ ប្បរសិភាេ សដើម្បី ប្បន្ាប្ប ចុំបាុំង េ ី

 វ លល រសព្ងចរព្ងិលជាត្ ិកន ញង រយៈសរល ដ៏ យូរ មួ្យ។ 

ធាតុ នន សង្គ្ង្ហា រ 

ម្ ន្ ន្ឹង រិចារណា អុំរ ីអត្ថរេ់ ថ្ន្ េន្ត ិភារ េួរ សយើង

សលើក ជា អាទិ យក ធ្លត្  ថ្ន្ េស្រង្ហគ ម្ ខដល មាន្ សកើត្

សឡើង សនាះ ម្ក រិចារណា។ ជា ការ ជាក់ខេតង ណាេ់ ធ្លត្ 

េស្រង្ហគ ម្ សនាះ ជា េស្រង្ហគ ម្ សកើត្ រី  វវិាទ កន ញង រាជវងស នាុំ 

គ្នន  សធវ ើ េស្រង្ហគ ម្ ន្ឹងគ្នន  សដើម្ប ីដសណត ើម្ ន្ិង រកា រាជប្បលា ័

ងក។ ដូសចនះ េស្រង្ហគ ម្ សនាះ មាន្ ធ្លត្  ជា េស្រង្ហគ ម្ ប្បុំផ្ទា ញ

ជាត្ ិប្បុំ ខប្បក ឯកភារជាត្ិ ន្ិង ប្បសងក ើត្ ទ កា  ដល ់ ព្ប្បជា

រាស្រេត ខខម រ។ 

េស្រង្ហគ ម្ សនាះ វា ប្បង្ហា ញ នូ្វ ភារ ប្បរាជ័យ ថ្ន្ េុំវាទ កន ញង

រាជវងស ន្ិង អេថ ិរភារ ថ្ន្ រាជេកត ិ (អុំណាចសេត ច) ខដល

សព្ចើន្ មាន្ សកើត្សឡើង រី អវត្តមាន្ ថ្ន្ ចាប្ប ់េនងរាជយ

េម្បត្ត ិ សទៀងទត្់ ខដល ជា មូ្លសហត្  ថ្ន្  វវិាទ រវាង អភិ្ស

មាន្ិក ថ្ន្ រាជប្បលា ័ងក។ 
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នរណា ជា េនក ខុស ? 

កំហុស ម្ពះរហាកសតយ ង្សររីាជា ? 

ព្រះម្ហាកសត្យ សេររីាជា ព្រះអងគ ជា សេត ច សឡើង សសាយ

រាជយ តាម្ ផ្សល វូ ន្ីត្ោន្ កូល ដូសចនះ ព្រះអងគ សធវ ើ េស្រង្ហគ ម្ ប្ប

ស្រង្ហក ប្ប ព្រះព្េីេ រសីោទ័យ ជា កម យួ ជា ឧទា ម្ ខដល ហា៊ា ន្

ព្ប្បឆ្ុំងន្ឹង ព្រះអងគ សដើម្បី ដសណត ើម្ រាជយេម្បត្ត ិ ជា

កាត្រវកិចច រប្បេ ់ព្រះអងគ ខដល ជា ត្ុំណាង ថ្ន្ ឯកភារ

ជាត្ ិន្ិង ជា អនក រកា រសប្បៀប្បសរៀប្បរយ កន ញង ព្រះន្េរ។

ដូសចនះ អុំសរើ រប្បេ ់ព្រះសេររីាជា កន ញង នាម្ ព្រះអងគ ជា ម្ហា

កសត្យ ព្េប្បចាប្ប់ ជា អុំសរើ ព្ត្វូចាប់្ប ដបិទ វា ជា ប្ប រធេិទធ ិ

រប្បេ់ ម្ហាកសត្យ ខដល មាន្ ខចង កន ញង សទេធម៏្ ជា 

ព្ប្បថ្រណី ថ្ន្ កសត្យខខម រ។ ជា េស្រង្ហគ ម្ មាន្ មូ្លសហត្  ព្តឹ្ម្

ព្ត្វូ មាន្ ចាប្ប់ ជា េុំអាង ជា រាជេមាា រៈ ខេវ ង រក ឯក

ភារជាត្ ិផ្សង ន្ិង ការទុំន្ ក ប្បព្ម្ងុ ព្ប្បជារាស្រេត  កន ញង ព្រះ

ន្េរ ខត្មួ្យ អុំណាច ខត្មួ្យ ផ្សង សដើម្ប ី រកា សេចកត ី

សរៀប្បរយ េុំរាប់្ប ការរេ់សៅ រាល់ថ្ងៃ ថ្ន្ ព្ប្បជារាស្រេត ។ 

ខត្ ចុំសរះ ព្រះអងគ ផ្ទា ល ់ព្ទង់ មាន្ ប្បរាជ័យ កន ញង ការរកា

សេចកត ីសរៀប្បរយ កន ញង រាជវងស ប្បសណាត យ ឲ េស្រង្ហគ ម្ ទម្ទរ 

រាជប្បលា ័ងក សកើត្ មាន្ បាន្ សហើយ ខវះ ម្សធោបាយ 

េ័កត ិេិទធ ិ េុំរាប់្ប រលត់្  វវិាទ សោធ្ល សនាះ។ ការសន្ះ ជាការ

ទទួល ខ េព្ត្វូ រប្បេ់ ព្រះអងគ កន ញង នាម្ ព្រះអងគ ជា អនក



 

ការសាកលបខ ពិចារណា 
េរសេរ សដ្ឋយ ឧប្ប សៅ េង្ហា  
ថ្ងៃទី១ ម្ីនា ២០១៧ 

24 

រកា េន្ត ិភារ កន ញង ព្រះន្េរ។ ទសងវ ើ រប្បេ់ ព្រះអងគ សទះ បី្ប

ជា អុំសរើ ព្េប្បចាប្ប់ ោ៉ា ង ណា ក៏ សដ្ឋយ ក៏ អាច ព្ប្បជារាស្រេត

សចាទ ព្ប្បកាន្ ់ ព្រះអងគ ថា ជា សេត ច ខវះ ទេរិជរាជធម៍្

សព្រះ កន ញង ន្េរ មាន្ េស្រង្ហគ ម្ ទម្ទរ រាជប្បលា ័ងក នាុំ

ប្បុំ ខប្បក ខផ្សន្ដីខខម រ ជា ត្ុំប្បន្់ អុំណាច ខ េៗគ្នន  ខដល សធវ ើ 

ឲ ព្ប្បជារាស្រេត  មាន្ ឧប្បេេគ  កន ញង ការសធវ ើ ចរាចរណ៏ សដើម្បី

ព្ប្បកប្ប រប្បរ ចិ ច្ ឹម្ជីវតិ្, គ្នម ន្េន្ត ិេ ខ កន ញងការរេ់សៅ,

គ្នម ន្សេចកត ីេ ខ កន ញង ព្េួរសារ សព្រះ េមាជិក ថ្ន្ ព្េួរសារ

ព្ត្វូ សេត ច និ្មួ្យៗ ខកន្ យក សៅ សធវ ើ េស្រង្ហគ ម្ ប្បុំសរ ី

ព្ប្បសោជន៏្ អុំណាច ព្រះអងគ សរៀងៗខល នួ្។ 

សេត ច សេៀម្ អាច សព្ប្បើ លបិច ប្បសញ្ញជ ត្ ព្រះសេររីាជា បាន្ 

ង្ហយព្េួល សព្រះ សេត ច ខខម រ មាន្ េុំនិ្ត្ ព្សាល សហើយ គ្នម ន្ 

ការព្ប្បយ័ត្ន គ្នម ន្ យ ទធសាស្រេត  ចាេ់ោេ់ ជា រិសេេ យ ទធ

សាស្រេត  ការររទ កជាម្ ន្ ឬ ការររ េកម្ម ព្េប្ប់ សរល

សវោ េុំរាប់្ប ព្ប្បឈ្រម្ ខ ន្ឹង ព្េប់្បសាថ ន្ភារ ខដល អាច

ន្ឹងមាន្ សកើត្សឡើង បាន្។ សគ្នលចុំណង់ រប្បេ់ ព្រះសេរ ី

រាជា េឺ ន្ឹកសាម ន្ កន ញង ចិត្ត ថា ព្រះអងគ ជា ព្រះម្ហាកសព្ត្

ខខម រ ព្េប្បចាប់្ប ដូសចនះ ដុំសណាះព្សាយ ថ្ន្ វវិាទខខម រ េឺ ចាេ់ 

ជា គ្នម ន្ ន្រណា ន្ឹងសលើក យក រាជយ រប្បេ់ ព្រះអងគ ម្ក 

សេើសរ ីសនាះសឡើយ។ សទះ ប្បី ព្រះអងគ យក េុំនិ្ត្ េន្ត ិភារ

ន្ិយម្ ម្ក សធវ ើ ជា សគ្នលេុំនិ្ត្ កន ញង ការេសព្ម្ចចិត្ត 
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រប្បេ់ព្រះអងគ ខត្ សៅ កន ញង េុំនិ្ត្ ប្បរាជ័យនិ្យម្ ខដល វា 

នាុំ ប្បងវ ឹក ទឹកចិត្ត ព្រះអងគ សអាយ កាា យ ជា អនកកុំសាក។ 

ភារកុំសាក សនាះសហើយ ខដល ជា ប្បរាជ័យ ដ្ឋច់ខ្នត្ រប្បេ់ 

ព្រះអងគ។ 

ព្ត្វូ ដឹង ថា សៅ សរល ព្េកុខខម រ មាន្ េន្ត ិភារ ព្រះសេរ ី

រាជា ប្បសងក ើត្ ទុំនាេ់ កុំបាុំង3 ជាមួ្យនឹ្ង ព្រះធម្មរាជា 

សដ្ឋយ មាន្ បារម្ភ រី ការកបត្់ រប្បេ់ ព្រះអន្ ជ តាម្ ការ

ញុះញង់ រប្បេ់ អនកអប្បអម្ រប្បេ់ ព្រះអងគ។ អារម្មណ៏ សនាះ 

ខដល នាុំ មាន្ ការមិ្ន្ទ កចិត្ត រវាង ប្បងប្បអ នូ្ សហើយ នាុំ 

សអាយ ព្រះធម្មរាជា សឆ្ាៀត្ ឪកាេ សៅ សរល ស ើញ ព្រះរាម្ 

ច ះសខាយ មិ្ន្ ព្រម្ ជួយ សព្រះ បារម្ភ ដល់សរល ព្រះរាម្ 

មាន្ កមាា ុំង អុំណាចម្ហាកសព្ត្ សឡើងវញិ នឹ្ងអាច យក 

ខល នួ្ សធវ ើ ជា េព្ត្វូ រាជប្បលា ័ង។           

កំហុស ម្ពះម្សីសុរងី្ោទ័យ ? 

ព្រះអងគ ជា ឧទា ម្ ជា អនក ប្បងករប្បសងក ើត្ ចោចល ដល់

ជាត្ ិមាន្ ទ ចជន្ា ៈ ចង់ ដសណត ើម្ អុំណាច សៅ សរល ខដល

ន្េរ កុំរ ង សធវ ើ េស្រង្ហគ ម្នឹ្ង ន្េរសេៀម្ នាុំ ឲ ខប្បក បាក់

កមាា ុំង ជាតិ្ខខម រ សៅ ចុំសរះម្ ខ េព្ត្វូជាតិ្។ ដូសចនះ អុំសរើ

រប្បេ់ ព្រះអងគ ជា អុំសរើ ផ្សទ ញយនឹ្ង ព្ប្បសោជន៏្ជាត្ិ ជា អត្ថ

                                                      

3 ទុំនាេ់ កុំបាុំង; conflit latent។ 
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ទត្ថអុំសរើ ទ ក ជាត្ិ ជា វត្ថ ញ ខដល ខល នួ្ ប្ប៉ាង ចង ់បាន្ សដ្ឋយ 

យក េស្រង្ហគ ម្ ជា ម្សធោបាយ សដើម្បី េុំសរច ទុំសន្ើងចិត្តខល នួ្ 

យកអុំសរើ កបត្់ ជា េីលធម៍្ ឥត្ សាគ ល ់េភាវៈ (លអ  ន្ិង

អាព្កក់) សាគ ល ់ខត្ ម្ហិចជ ិតា គ្នម ន្ ព្រុំ ខដន្ ដូសចនះ ព្រះអងគ

ជា ជន្ កបត់្ជាត្ិ  ន្ិង េុំប្បង សៅ ចុំសរះ ម្ ខ ម្ហាកសត្យ 

ថា ន្ឹង មាន្ ភ្សកត ីភារ ន្ិង ការររ ព្រះម្ហាកសត្យ ល ះ

ដល់ សេចកត ី សាា ប្ប់។ 

សយើង ស ើញ ថា ព្រះព្េីេ រសីោទ័យ ក៏ ដូច ព្រះសេររីាជា ខដរ 

មាន្ េុំនិ្ត្ ព្សាល ចាញ់សបាក សេត ចសេៀម្ សដ្ឋយសារ ខត្ 

មាន្ េុំនិ្ត្ ងប្ប់ ន្ឹង រាជប្បលា ័ង សភ្សាច អេ់ ដល់ េុំន្ិត្

ជាត្ិនិ្យម្។ ព្ទង់ ដឹង ថា សេត ចសេៀម្   ុំ សេត ចខខម រ ខប្បរ 

ជា មាន្ សេចកត ីសព្ត្កអរ ន្ឹក ព្េម័្យ ថា ខល នួ្ ន្ឹងសឡើង 

ព្េង រាជយ ប្បន្ត  រី ព្រះបិ្បត្ ោ រ ឺោ៉ា ង សហាចណាេ់ សេត

ចសេៀម្ នឹ្ងខប្បងខចក ព្េកុខខម រ ជា រីរ មួ្យ ជា ខផ្សន្ដី 

ព្រះធម្មរាជា មួ្យសទៀត្ ជា ខផ្សន្ដី រប្បេ់ខល នួ្។ មាោការ 

(illusion) សន្ះ េឺ មាន្ សៅ កន ញង េុំនិ្ត្ ប្បរាជ័យនិ្យម្ 

សព្រះ ទ ក សេត ចសេៀម្ ជា អភិ្សេិត្តរាជ (roi sacré) ជា អនក

េុំរលួការ ថ្ន្ ប្បញ្ញា  ថ្ផ្សាកន ញងខខម រ សដ្ឋយ គ្នម ន្ េុំនិ្ត្ េងស័យ 

ប្បន្ត ិចប្បន្ត ចួ ថា វា អាច ជា ឧបាយេឹក េុំរាប្ប់ ផ្ទច ច ់

កមាា ុំងកាយ សដ្ឋយកមាា ុំងព្បាជាា  ផ្ទច ញ់ ម្ន្ េសសកា ៀវកាា  

សដ្ឋយ ការអង់អាច។ សេត ចសេៀម្ ផ្ទជ ញ់ ព្រះព្េីេ រសីោទ័យ 



 

ការសាកលបខ ពិចារណា 
េរសេរ សដ្ឋយ ឧប្ប សៅ េង្ហា  
ថ្ងៃទី១ ម្ីនា ២០១៧ 

27 

បាន្ សដ្ឋយ ម្ិន្ ចាុំបាច់ សធវ ើ ចម្ាុំង សព្រះ ព្រះអងគ យក 

កិត្ោន្ ភារ ព្រះអងគ ជា សេត ច ន្េរ ធ្លា ប្ប់ ខត្ ឈ្ន ះ េ

ស្រង្ហគ ម្ សលើ ព្េកុខខម រ តាុំង រី េត្វត្ស ទី១៣ ម្ក។ េួរ កត្់ 

េុំគ្នល់ ថា ទឹកដី ព្ប្បសទេសេៀម្ ធ្លា ប់្ប ជា ទឹកដី រប្បេ់ខខម រ 

រិត្ខម្ន្ ខត្ តាុំង រី ទឹកដី ទ ុំងឡាយ សនាះ កាា យ ជា 

ន្េរ ឯករាជយ ចាប្ប់ រី េត្វត្ស ទី ១៣ ន្េរ សេៀម្ ម្ិន្ 

ខដល ចាញ់ េស្រង្ហគ ម្ នឹ្ង ព្េកុខខម រ សនាះ សឡើយ ផ្សទ ញយ សៅ 

 វញិ ន្េរ សេៀម្ ខត្ងខត្ វាយ ឈ្ន ះខខម រ សដើម្បី រព្ងីក ទឹក

ដីសេៀម្ ជា និ្ចច។ ជ័យជុំន្ះ ត្សន្ថ ើន្4 សនាះ នាុំ សអាយ ម្ហា

កសព្ត្ខខម រ មាន្ ហីន្មាន្ៈ ចុំសរះ ម្ហាកសព្ត្សេៀម្ សហើយ 

ខលង មាន្ េុំនិ្ត្ សធវ ើ ចម្ាុំង ន្ឹង សេៀម្ សដើម្បី រំសដ្ឋះ ទឹក

ដីខខម រ។ ករណី ព្រះសេររីាជា សលើក ទ័រ វាយ ចូល សៅ កន ញង 

ន្េរ សេៀម្ ជា ការសវៀរប្បង ់ (exception) មួ្យ ខត្ សដ្ឋយ

អក េល កងទ័រ ខខម រ គ្នម ន្ េរវ វ ធ ទុំសន្ើប្ប ដូចោ៉ា ង 

កាុំសភ្សា ើងធុំ ខដល នាុំ សអាយ ទ័រខខម រ ម្ិន្អាច វាយ យក 

ប្បនាា យ រាជធ្លន្ីសេៀម្ បាន្។             

កំហុស ម្ពះធរមរាជា ? 

ព្រះអងគ ជា ន្ិមិ្ត្តរបូ្ប ថ្ន្ េ ណវបិ្បត្ត ិ ប្បុំរួន្ ជា ខផ្សាោវ  ផ្សង

ជា ខផ្សាខេា ង ផ្សង សព្រះ េន្ត ិភារ ខដល ព្រះអងគ យក បាន្

ម្ក េុំរាប់្ប ជាតិ្ខខម រ ជា េន្ត ិភារ មាន្ ជាត្ ិរិេរ ល

                                                      

44 ត្សន្ថ ើន្ de façon répétée។ 
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សព្រះ ជា េន្ត ិភារ ប្បងា ុំ តាម្ ឆ្ន្ាះ េព្ត្វូជាតិ្ កន ញង សរល

សនាះ េឺ ន្េរ សេៀម្ ខដល សេត ចសេៀម្ ព្ទង់ មាន្ ប្បុំណង 

ខត្ មួ្យ េត់្ េឺ « េងេឹកន្ឹងខខម រ » ន្ិង សឆ្ាៀត្ ឪកាេ 

រក ព្ប្បសោជន៏្កន ញង  វវិាទ ថ្ផ្សាកន ញងខខម រ។ ព្រះអងគ ជា ជន្កបត់្

ន្ឹង ព្រះសរៀម្ ព្រះអងគ ន្ិង រាជប្បលា ័ងក ជា ជន្ ឪកាេ

ន្ិយម្ សឆ្ាៀត្ រក អត្ថព្ប្បសោជន្៏ សៅ សរល ខដល ព្រះព្េី

េ រសីោទ័យ ប្បសងក ើត្ ដុំប្បន់្ អប្បេម្ន្ ៏ខដល ជា ការនាុំ ឲ 

បាត្ ់ឯកភារជាត្ិ។ ព្រះអងគ មាន្ លទធភារ អាច ជួយ 

ព្រះម្ហាកសត្យ សដ្ឋយ យក កមាា ុំង ទ័រ ព្រះអងគ សៅ រមួ្

ន្ឹង កមាា ុំង ទ័រហល ងួ សដើម្បី វាយ ប្បស្រង្ហក ប្ប ការប្បះសបារ 

ប្បុំ ខប្បក ឯកភារជាត្ិ ខត្ ផ្សទ ញយសៅវញិ ខប្បរ ជា ប្បសងក ើត្ 

ដុំប្បន្ ់អប្បេម្ន្៏ ព្ប្បកាេ ខល នួ្ ជា ម្ហាកសត្យ ទី៣ សហើយ 

រក ព្េប់្ប ម្សធោបាយ សដើម្ប ីដសណត ើម្ រាជប្បលា ័ងក សៅ រឹង 

សេៀម្ សដ្ឋយ យក ឈាម្ កូន្កាត្់ ជាត្ិសេៀម្ រប្បេ់ខល នួ្ 

សៅ ព្ប្បសោម្ ចិត្ត សេត ចសេៀម្ ឲ ម្ក ជួយ ខល នួ្ សទះ បី្ប 

ដឹង ចាេ់ ថា ចាេ់ ជា ន្ឹង បាត្់ ព្ប្បសោជន៏្ ដ៏ សព្ចើន្ 

ដល់ ជាត្។ិ កន ញង ការសេន ើ េូម្ ជុំនួ្យ ប្បរសទេ សន្ះ ជា 

រិសេេ សៅ កន ញង ជុំនាន់្ សនាះ សៅ េ ុំ ឲ សេៀម្ ជួយ េឺ ដូច 

ជា សប្បើក ទវ រ ន្េរ ឲ សេៀម្ ចូល ម្ក យក ដីខខម រ ង្ហយ 

ព្េួល ខត្ ម្តង។ ទសងវ ើ សន្ះ នាុំ ព្ប្បេរ ប្បញ្ញា  សលើ ជាតិ្ខខម រ 

ខដល មាន្ សេៀម្ ជា អនក ចុំសណញ ដ្ឋច់ម្ ខ សហើយ នាុំ 

ព្ប្បខហក ខខម រ ន្ិង ខខម រ ន្ិង ឲ មាន្ ព្ប្បឡុកប្បប្ប ័ចាជ  កន ញង 
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េតិ្ជាត្។ិ ដូសចនះ ព្រះធម្មរាជា រ ុំ អាច មាន្ េ ណេម្បត្ត ិ 

ជា កសត្យសជាត្ិក5 បាន្ សនាះសឡើយ។ សមាហាេតិ្6 រប្បេ់ ព្រះ

អងគ នាុំ ឲ ជាត្ ិធ្លា ក ់កន ញង ឥទធិរល ប្បរសទេ កាា យ ជា ព្េកុ 

រណប្ប សេៀម្ ជុំរក់ េ ណ សេៀម្។ ព្រះអងគ ជា ជន្កបត់្

ជាត្ ិ សេម ើភារន្ឹង ព្រះព្េីេ រសីោទ័យ សហើយ មាន្ ខត្ 

សលើេ រី ព្រះព្េីេ រសីោទ័យ សព្រះ ព្រះអងគ ជា ជន្ យក 

ការសបាកព្បាេ ក ហក ខខម រ ជា ជាតិ្រមួ្ នឹ្ង ព្រះអងគ ជា 

ម្សធោបាយ េុំរាប្ប់ រក ព្ប្បសោជន្៏ ផ្ទា ល់ខល នួ្ រេ់សៅ កន ញង

សគ្នលការណ ៏ ដ៏ ព្កខវក ់ េឺ « ព្ប្បសោជន្៏អញ ធុំ ជាង

ព្ប្បសោជន៏្ជាត្ិ »។ 

ដូសចនះ េន្ត ិភារ ខដល ព្រះធម្មរា ជា អនក ប្បសងក ើត្ បាន្ 

សនាះ េឺ ជា េន្ត ិភារ សដើម្ប ីរាជប្បលា ័ងក រប្បេ ់ ព្រះអងគ ជា 

េន្ត ិភារ លក់ កិត្ត ិយេជាត្ិ សទះ បី្ប កន ញង េន្ត ិភារ សនាះ 

អាច នាុំ នូ្វ ឯកភារជាត្ិ ម្ក  វញិ ក៏ សដ្ឋយ ខត្ ជាតិ្ខខម រ 

បាត្ ់ បូ្បរណភារ ទឹកដី សព្រះ សខត្ត ខខម រ ទុំងឡាយ សៅ 

ខប្បក ខ្នងលិច ខដល សេៀម្ សេ ប្ប ច្ លូ ជា ឧប្បេម្ពន្ធ  កន ញង 

ព្េកុសេៀម្ ព្ត្វូ ព្រះធម្មរាជា ទទួល សាគ ល ់ជា សាថ ររ ថា ជា 

ទឹកដីសេៀម្ សរញសលញ។ ឯកភារជាត្ិ សនាះសទៀត្ េឺ ជា 

ឯកភារ មាន្ ការសព្ប្បះឆ្ កន ញងចិត្ត រវាង ខខម រ ន្ឹងខខម រ 

សព្រះជា ឯកភារជាត្ិ សកើត្ មាន្ រី វ្ឈការ (សបាក

                                                      

5 កសត្យសជាត្ិក; កសត្យមាន្សេចកត ីរ ងសរឿង។ 
6 សមាហាេត្ិ; សេចកត ី លសម្អៀង ប្បុំរក់ ប្បុំរន្ សព្រះ ម្និ្ យល់ ខ េព្ត្វូ។ 
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ព្បាេ) រី េុំណាក់ ភាេី មួ្យ ខដល សៅ រឹង កមាា ុំង

ប្បរសទេ ឲ ជួយ ជព្ម្ះជម្នះ ខល នួ្ សដើម្ប ីប្បុំសរ ីអត្ថព្ប្បសោជ

ន្៏។ ជា េន្ត ិភារ នាុំ ឲ ខខម រ គ្នម ន្ សមាទន្ភារ ប្បន្ត ិច ណា

សឡើយ សព្រះ សេៀម្សេ ចាប្ប់ សេត ចខខម រ យក សៅ ព្េកុសេ 

បាន្ ង្ហយ ព្េួល ដូច សេ សបាចសៅម  ដូសចាន ះឯង នាុំ ឲ ខខម រ 

មាន្ ជវន្ចិត្ត7 ថា ខល នួ្ ជា ជាត្ិសាេន្៏េ ា្  ចុំសរះ 

េព្ត្វូជាតិ្។ េន្ត ិភារ បាន្ ម្ក រី កមាា ុំងប្បរសទេ េឺ រិត្ 

ជា េន្ត ិភារ សភ្សជជរបូ្ប8 េុំរាប់្បជាត្ិ សព្រះ សព្កាយៗម្ក សេត

ចសេៀម្ ខត្ងខត្ ប្បន្ត  វាយ ព្េកុខខម រ ជា និ្ចច។ សយើង ដឹង 

ថា ការ សៅ រឹង សេៀម្ ឲ ជួយ កន ញង  វវិាទ ថ្ផ្សាកន ញងខខម រ វា ក៏ 

កាា យ ជា ទមាា ប្ប់ រប្បេ់ រាជវងសខខម រ ត្ៗ ម្កសទៀត្។ 

េន្ត ិភារ ខដល ព្រះធម្មរាជា ព្ទង់ ទ ក ជា ប្ប ា្ កិរោិ (ទ

សងវ ើ ដ៏ លអ ) រប្បេ់ព្ទង់ សព្រះ ព្រះអងគ នាុំ សេចកត ីេ ខ ជូន្

ព្ប្បជារាស្រេតបាន្ អាច េួរ ថា សត្ើ សេចកត ីេ ខ សនាះ ជា សេ

ចកត ីេ ខ ខប្បប្បណា េុំរាប់្ប ព្ប្បជារាស្រេត  សព្កាយ រី បាន្ 

បាត្់ប្បង់អេ់ នូ្វ អវ ីៗ ខដល ជា ព្ប្បសគ្នល ថ្ន្ ជីវតិ្ កន ញង េ

ស្រង្ហគ ម្ រវាង រាជរងស ប្បុំផ្ទា ញ ជាត្ិ។ ព្រះធម្មរាជា ជា អនក 

ដ ត្ សភ្សា ើង េស្រង្ហគ ម្មាន ក់ខដរ សហើយ រកា សភ្សា ើង សនាះ ឲ សឆ្ះ 

ោ៉ា ងយូរ ប្បុំផ្ស ត្ សដើម្ប ីឲ ផ្សាះខខម រ ខលង មាន្ េត ុំ (េេរ) េុំ

រាប្ប ់ ព្ទព្ទង ់សដើម្បី ព្ទង់ ព្េួល សៅ េូម្ សេត ចសេៀម្ ខដល 

                                                      

7 ជវន្ចតិ្ត ; ចិត្តខដលេទ ញ ះសៅចាប់្បអារម្មណ។៏ 
8 សភ្សជជរបូ្ប; ខដលម្និ្ជាប់្បបាន្យូរ។ 
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ជា ខខសញាត្ិ ខ្នងមាតា រប្បេ់ព្ទង់ ឲ ម្ក យក ជ័យជុំន្ះ 

សលើ ខខម រ េុំរាប្ប ់អុំណាច រប្បេ់ ព្ទង់ ខត្ប្ប៉ា សណាណ ះ។ 

ទសងវ ើ រប្បេ់ ព្រះធម្មរាជា វា កាា យ ជា សទេធម៏្ េុំរាប់្ប ព្រះ 

រាជវងាន្ វងស ខខម រ េឺ សៅ សរល ណា មាន្ វវិាទ រវាង គ្នន

នឹ្ងគ្នន  ខត្ងខត្ នាុំ គ្នន  សៅ រឹង ប្បរសទេ សអាយ ម្ក ជួយ 

សដ្ឋះព្សាយ ប្បញ្ញា  ថ្ផ្សាកន ញង រប្បេ់ញាតិ្ សដ្ឋយ ហា៊ា ន្ េន្ោ 

រហូត្ ទូទត់្ ដល់ អនក ជួយខល នួ្ យក ព្ប្បសោជន៏្ជាតិ្ ជា 

រង្ហវ ន់្ មាន្ ទឹកដី ឯករាជយជាតិ្ និ្ង អធិប្បសត្យយភារ

ជាត្ិ ខត្ម្តង។       

ង្សចកា ីសនន ិដ្ឋា ន  

សប្បើ សយើង បាន្ អាន្ ឯកសារ សោក សអង េ ត្ សយើង 

ស ើញ ថា កន ញង ឯកសារសនាះ គ្នម ន្ មាន្ ការវនិិ្ចជ ័យ សៅ 

សលើ សហត្ ការណ៏ ខដល មាន្ សកើត្ សឡើង សនាះ សឡើយ។ សោក 

ជា អនកព្ប្បវត្ត ិសាស្រេត  ព្គ្នន់្ ខត្ សលើក ព្រឹត្ត ិការណ៏ ម្ក

ប្បង្ហា ញ ខត្ ម្ិន្ខម្ន្ មាន្ ន្័យ ថា សោក គ្នម ន្ េុំនិ្ត្ 

ចង់ ប្បកព្សាយ ឲ លអ ិត្លអន្់ កន ញង ព្រឹត្ត ិការណ៏ ខដល សោក 

បាន្ េរសេរ សនាះសឡើយ ប្ប៉ា ខន្ត  សៅ កន ញង ប្បរកិារណ៌ខខម រ 

ជុំនាន់្ សនាះ សេរភីារ ម្តិ្ ព្ត្វូ អនក កាន្់អុំណាច សេ ទ ក 

ជា ប្បទឧព្កិដា ព្ប្បឆ្ុំង រដា ឬ ជា ប្បទឧព្កិដា ព្ប្បមាង ព្រះ

ម្ហាកសត្យ។ 
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ដូច សយើង បាន្ ដឹង រចួសហើយ ខដរ ថា អវ ី ខដល ជា

ព្ប្បវត្ត ិសាស្រេតជាត្ិ េឺ ជា កម្មេិទធិ រប្បេ់ អនកកាន្់អុំណាច អវ ី

ខដល ជា ម្តិ្ផ្សទ ញយ រ ីន្ិសកាប្បប្បទ ជា ផ្សល វូការ េឺ ជា អវជិាជ

ជា  វទិធងសនា ប្បុំផ្ទា ញ ព្ប្បសោជន្៌ជាតិ្។ សៅ កន ញង ទេសន្ៈ 

ខប្បប្ប សន្ះ សយើង ជូន្ ជា ម្តិ្ ថា ព្ប្បវត្ត ិសាស្រេត  រប្បេ់ ជាត្ិ

ខខម រ ខដល សយើង បាន្អាន្ កត ី បាន្ ឮ កត ី មាន្ លកាណៈ ជា 

រ័ត្ិមាន្ សបាយយកព្ប្បសោជន្៏ ឬ ជា ការសឃាេនា រប្បេ់ 

អនក កាន្់អុំណាច សព្ចើន្ ជាង ជា ព្ប្បវត្ត ិវទិោ សហត្ សន្ះឯង 

ចុំសរះ សយើង អនក អាន្ េួរ ព្ត្វូ មាន្ ការព្ប្បយ័ត្ន េឺ ក ុំ 

អាន្ ន្ឹងខភ្សនក េុំរាប់្ប ព្គ្នន់្ ឲ មាន្ ការសភ្សើប្បចិត្ត ខត្ ព្ត្វូ 

យក េម្បជ ា្  ម្ក អាន្ សដើម្ប ីរក ការរិត្ េុំរាប្ប់ ទ ក ជា 

សម្សរៀន្ េុំរាប្ប់ជាត្ិ។  

ព្ប្បវត្ត ិសាស្រេតជាតិ្ខខម រ ខដល អនកព្បាជា ប្បរសទេ បាន្ 

ព្សាវព្ជាវ ោ៉ា ង លអ ិត្លអត្់ សដ្ឋយ យក  វជិាជ   វទិោសាស្រេត  ជា 

 វធីិ កន ញង ការេិកា រប្បេ់សេ េឺ រិត្ ជា មាន្ ការរិត្ ចាេ់

សនាះសហើយ ខត្ អនកព្បាជា ទុំងសនាះ សេ យក ម្ក េរសេរ 

េុំរាប់្ប ជូន្ ជា រ័ត្ិមាន្ ជា ប្បឋម្ ដល់ ជន្ជាត្ិសេ ឬ 

អនកសចះដឹង កន ញង កុំរតិ្ ខពេ់មួ្យ ន្ិង ទ ក ជា ការកត្់

ចុំណាុំ េុំរាប្ប ់ការសចះដឹង ថ្ន្ ម្ន្ េសជាត្ិ ដូសចនះ ចាេ់ ជា 

អនកអាន្ សេ យក ម្ក រិចារណា ជា ន្ិចច នូ្វ អវ ី ខដល សេ 

បាន្ អាន្ សព្រះ អនកទុំងសនាះ សេ មាន្ ទមាា ប្ប ់កន ញង វប្បប
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ធម៍្ រប្បេ់សេ េឺ េតិ្វសិវចនា9 េុំរាប្ប់ រក រន្ា ឺ េុំរាប្ប់ ការ

សចះដឹង រប្បេ់សេ។ េតិ្វសិវចនា សន្ះសហើយ ខដល វា គ្នម ន្ 

សៅ កន ញង វប្បបធម៍្ខខម រ សព្រះ ជាតិ្ខខម រ រេ ់ សៅ កន ញង រប្បប្ប 

េកត ិភូ្សមិ្ រប្បប្ប ផ្ទត ច់ការ ជា ន្ិចច។ 

ការដឹងឮ សដ្ឋយ ម្ិន្ បាន្ យក វា ម្ក សធវ ើ ការរិចារណា

ម្ិន្ អាច ទ ក ជា ការសចះដឹង បាន្ សនាះសឡើយ សហើយ

ព្បី្បជាញាណ (ការកុំណត់្ដឹង) ណា ខដល ម្ន្ េស មាន ក ់មាន្

សនាះ រ ុំ អាច ចាត្់ ទ ក វា ជា ជុំសន្ឿ ដ្ឋច់ខ្នត្ េុំរាប្ប់ ជន្

មាន ក់សទៀត្ បាន្ សនាះសឡើយ។ ដូច មាន្ សៅ កន ញង រកយ 

ទូលមាន្ខខម រ ថា « ម្ន្ េស ក ុំ សម្ើល ង្ហយ ម្ន្ េស » ; 

« ព្បាជាឯង សអាយ ខព្កង ព្បាជាសេ »។ 

នងៃ ទ១ី រីនា ឆ្ន ំ ២០១៧ 

 

  

 

                                                      

9 េត្ិវសិវចនា; esprit critique (េត្ិរះិេន្់)។ 


