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ង្សចកា ីង្្ាើរ  

សៅឆ្ន ាំ ១៤៣២ ព្រះបាទ រញាយ៉ា ត បានចាកសេញរី

ម្ហានគរ ម្កតាំង្រាជាធានី សៅព្សកុព្សីសនធ ដដលសថ ិត

សៅ រវាង្ ទសនេសាប នឹង្ ទសនេតូេ សព្រះព្ទង្់យល់ស ើញថា 

ម្ហានគរ សៅជាប់ព្រាំព្បទល់ ដមែ រ-សសៀម្ ដដលនាំឲ សសៀម្

ង្ហយសលើកទ័រម្កវាយរាជធានីដមែ រ។ សព្ោយវបត ិម្ក ព្រះ

អង្គ ក៏សលើករាជធានី រី ព្សកុព្សីសនធ  ម្កតាំង្ទីថ្ែីសៅ 

ដកែរ ទសនេបួនមុ្ម ព្បដែលគ្នន នឹង្ ព្កងុ្ភ្ន ាំសរញបេច ុបែនន។ 

សព្ោយម្ក ព្រះបាទ អង្គេនទ  ឬ ម្ហាេនទរាជា (១៥១៦-

១៥៦៨) ដដលដមែរទុកជា ម្ហាកសព្ត ឈ្នះសសៀម្ បានបត រូ

រាជាធានី រី ទសនេបួនមុ្ម ម្កតាំង្ទីថ្ែីសៅ លដង្ែក ដកែរ

ព្សកុ ឆ្ន ុកព្ទ។ូ សៅកន ុង្ រជជោល ព្រះេនទរាជា និង្ ព្រះបាទ 

បរម្ភរាជា ជា ព្រះរាជបុព្ត ព្សកុដមែ រសៅ ថុ្្ាំសថ្កើង្ សៅស ើយ។ 

ដតម្កដល់ឆ្ន ាំ ១៥៩៤ សសៀម្បានវាយដបកបនទ យលដង្ែក 

សែើយចាប់រីសរលសនះម្ក ព្សកុដមែ រ បានធាេ ក់អន់ថ្យ

ឥទធិរលយ៉ា ង្ខ្េ ាំង្។ ព្តូវដឹកថា សសៀម្ធាេ ប់វាយលកុព្សកុ

ដមែ រ បីសលើកម្កសែើយ គឺសៅ ឆ្ន ាំ ១៤៣២, ១៤៧៧ និង្ 

១៥១៥។ 

សៅរក់កណ្តត លសតវតសទី១៧ រួកយួន (ដដ សវៀត) បាន

េូលម្កវាយលុកព្សកុដមែ រ សព្ោម្ោរដឹកនាំ ដន រួក 
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សង្ែៀង្ ដន ទីព្កងុ្ដែែ  យកដីដមែ រមួ្យេាំនួន ោក់បញ្ច លូសៅ

កន ុង្នគរយួន។ សៅសតវតសទី១៩ មានសង្គ្ង្ហគ ម្ យួន នឹង្ 

សសៀម្ ដស ត្ ើម្ ព្សកុដមែ រ ោក់ជាព្បសទសេាំ្ុះ។ បនទ ប់

ម្ក ព្បសទសទាំង្រីរ សគ បញ្ឈប់សង្គ្ង្ហគ ម្ តម្ោរព្រម្

សព្រៀង្រមួ្មួ្យ ទុកព្សកុដមែ រ ជា សែជីវតិរាជយ របស់ 

សសៀម្-យួន ទទួលសាគ ល់ ព្រះអង្គដួង្ ជា សសត េដមែ រ។  

សយើង្សលើកយករជជោលព្រះបាទអង្គដួង្ ម្កសរសសរ សព្រះ

ព្រះម្ហាកសព្តអង្គសនះ ព្តូវរបបរាជានិយម្ តាំង្ដតរី

ដាំបូង្ ដន ជាំនន់អាណ្តរាបាលបារាាំង្ សៅព្សកុដមែ រ

ទុកជា សាថ បទកសព្ត ដនសនតតិវង្សថ្ែី របស់រាជានិយម្ដមែរ។

ព្រះបាទអង្គដួង្ ព្ទង្់បានស ើង្ សសាយរាជសម្ែតត ិ សៅដថ្ៃ

អង្ហគ  ដម កុម្ភះ ឆ្ន ាំ ១៨៤៧ សវលា សមា៉ា ង្៧ព្រឹក ព្រះអង្គ 

មាន ព្រះជនែ៥២ឆ្ន ាំ ព្តូវជា ព្រះរាជបុព្តសៅ ព្រះបាទអង្គ

សអង្។ ព្រះអង្គ សសាយរាជសម្ែតត ិ តរី ព្រះអង្គម្ុីកសព្តី

ដដលព្តូវជា ព្រះភាគិសនយា (កម យួព្សី) របស់ព្រះអង្គ សសត េ

គង់្កន ុង្ ព្រះបរម្រាជវាំា ង្ ឩដុង្គឮជ័យ។ 

សាា នភាព នន ការង្ ើខម្រខរាជសរបតាិរបស់ ម្ពះេខគដួខ  

ចាប់រី សតវតសទី១៥ម្ក រាជានិយម្ដមែរ ជួបព្បទះ នូវ 

 វបិតត ិ ដន ឧតតរាធិោរ បសង្ក ើតជា ជសមាេ ះអាវុធ រវាង្ អភិ្ម្

និក ដន រាជបលេ ័ង្ក។ សសត េ យុទធោរ ីទាំង្សនះ សូម្ជាំនួយ
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រីបរសទស សដើម្ែី េបាំង្ រកា ឬ ទម្ទរ រាជបលេ ័ង្ នាំឲ

ព្បជាជាតិ ខ្តបង្់ព្បសយជន៏ជាតិជាសព្េើន។ 

សង្គ្ង្ហគ ម្ ជាមួ្យ សសៀម្ សព្េើនព្គ្ន (ឆ្ន ាំ ១៤៣២, ១៤៧៧, 

១៥១៥, ១៥៩៤) រំាគ្នយ កមាេ ាំង្ជាតិ និង្ រាជានិយម្ដមែរ។ 

បនទ ប់ម្ក សៅ សតវតសទី១៧ សៅកន ុង្ រជជោល ព្រះបាទ 

ជ័យសជោា  ទី២ (ព្ទង្់បានសលើករាជធានី រីព្កងុ្លដង្ែក 

ម្កតាំង្សៅទីព្កងុ្ ឧដុង្គ) យួន ក៏ចាប់ស ត្ើម្ លុកេូល

ម្កកន ុង្ទឹកដីព្សកុដមែ រ តម្ោរអនុញ្ញា តរី ព្រះរាជាដមែរ  

សែើយោត់ោប់ សមតតដព្រនគរ។ សព្ោយរីព្រះអង្គ សសាយ

ព្រះទិវង្គត មានោរសធែ ើឃាតគ្នន  បនតបនទ ប់ សៅកន ុង្ព្រះ

រាជវង្ានុវង្ស សដើម្ែី រាជបលេ ័ង្ និង្ ោរបត រូសាសន របស់

ព្រះអង្គេនទ  សៅ ព្រះសតថ  (១៦៥៣-១៦៥៦) យក សាសន

អុសីាេ ម្ ជារាជជាំសនឿ សព្រះដត ព្ទង្់ព្សឡាញ់ នង្ សាវ ះ

បុបាា  ជាកូនចាម្ និង្ សជឿ សង្គ្ង្ហគ ជចាម្ ថា សាសនម្ហា

ែែ ័ត អាេទទួលជួយទាំង្អស់ ដល់ជនទាំង្ឡាយ ដដល

បានេូលសាសនគ្នប់គុ្ ដូេមានសដម្តង្កន ុង្ព្រះគម្ព ី

ថា : សបើសិសានុសិសសឯណ្ត េូលលូកន ុង្ព្រះវហិារសែើយ 

បានរមួ្សម្ពនធសលើមាត មាត យម្ីង្ មាត យធាំសនះ សទះបីមាត

យម្ីង្ មាត យធាំ ខ្ង្មល នួកត ី ខ្ង្ភ្រយិកត ី សលាកសនែតថា 

សិសានុសិសសទ ាំង្សនះ នឹង្រង្ដួង្ដកវកាំស្ើតស ើញវញិ

ជាព្បាកដ។ ថាសបើសិសានុសិសសទ ាំង្សនះ សធែ ើបាបសមាេ ប់
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អែ ីៗ មួ្យរយដង្កត ី មួ្យរន់ដង្កត ី អាំសរើបាបសនះ នឹង្

អសនទ លតម្រាំទន់ រុាំជិតដិតដល់មល នួស ើយ។ ទសសនៈ

សនះមុសរី ព្រះ សង្ឃរាជា រនយល់ថាែ យព្រះររព្រះអង្គថា : 

បុ្យនិង្បាប មានដតសោយេាំ ដ្កដបេករីគ្នន ។ ថាសបើ

ព្ទង្់បានសធែ ើបុ្យសព្េើនតសៅ នឹង្សសាយសុមជាម្ុន សបើ

ព្ទង្់បានសធែ ើបាបសព្េើន ព្ទង្់សៅសសាយទុកខ  ជាម្ុនប៉ាុសណ្តណ ះ 

គ្នែ នកន ុង្ព្រះរុទធបែញ្ញា តិ ឬ រុទធ នុញ្ញា ត ឲោតក់ង្សង្

គ្នន សនះស ើយ។ 

ព្តូវដឹង្ថា សដើម្ែី រាជបលេ ័ង្ ព្រះសតថ  ព្ទង្់បាន សធែ ើគត 

ព្រះបិតុលា និង្ ព្រះសជោា 1 ព្រះនម្ ព្រះអង្គននទ  ជា សសត េ 

ព្គង្រាជយ្ង្ (១៦៥០-១៦៥៣) ដដលនាំឲព្ទង្់មាន  វបិតត ិ

េិតតខ្េ ាំង្ណ្តស់ េង់្លាង្បាបកម្ែ សោយយល់ស ើញថា 

សាសនអុីសាេ ម្ អាេ ត្ល់ នូវលទធភារសនះ និង្ ព្សឡាញ់

ង្ប់ នង្សាវ ះបុបាា  ជាសត ាំឯក្ង្ ព្រះអង្គ ក៏សសព្ម្េេិតត

េូលសាសន៏ចាម្ដតម្តង្។ ដត ព្រះរាជែឫទ័យ សនះ សធែ ើ

ឲមាន ឧទទ ម្កម្ែ ព្បឆ្ាំង្នឹង្ព្រះអង្គ ដឹកនាំសោយ ព្រះ 

អង្គសូ និង្ តន់ ដដលជា បុព្ត សសម្តេព្រះឱទយ័ ដដរ 

សោយមានជាំនួយរី ម្ហារាជជននី េូវ2 (បុព្តី របស់ព្រះ

                                                   

1 ព្រះសជោា  ព្តូវជាបង្ជីដូនមួ្យរបស់ព្រះអង្គ សែើយជាបុព្តព្រះបតិុលា
ព្រះនម្ សសម្តេព្រះឱទ័យ ជាព្រះម្ហាឧភ្សយរាជ។ 
2 ម្ហារាជជនន ីេូវ សទះបី ព្រះសាែ ម្ី និង្ បុព្តសទល ព្រះនម្ ព្រះព្សីធម្ែ
រាជា ឬ រញាតូ (១៦៣៦-១៦៤០) សុគត សចាលព្រះអង្គក៏សោយ ដតព្រាំះអង្គ
សៅមានឥទធិរលខ្េ ាំង្ណ្តស់សៅព្សកុដមែ រ។ ព្រះអង្គ គង្់សៅ ទីព្កងុ្ភ្ន ាំសរញ 
(note de bas de page - suite) 
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សៅព្កងុ្សែែ ) ជា អគគម្សែស ីរបស់ម្តកសសតេ ជ័យសជោា  

ទី២ បានសសន ើដល់ព្រះបិត សូម្ជាំនួយទ័រយួន ម្កជួយ

េបាំង្នឹង្ព្រះរាជាដមែរ។ ទ័រយួនេបាំង្ឈ្ន ះទ័រដមែ រ ចាប់

សសត េដមែ រយកសៅព្សកុយួន។ ម្ិនដតប៉ាុសណ្តណ ះ សម្ទ័រយួន 

មានសគ្នលបាំ្ង្ ចាប់ ព្រះអង្គ សូ និង្ តន់ ដថ្ម្សទៀត 

ដត ព្រះអង្គទ ាំង្រីរ ដឹង្មល នួទន់ បាននាំគ្នន ចាកសេញរី

ព្កងុ្ភ្ន ាំសរញ នាំយក ព្រះអង្គេូវ តម្ជាមួ្យ សៅបញ្ច ុ ះ

បញ្ច លូ ទ័រែល ងួ្សល់សៅោរររ ព្កងុ្ឧដុង្គ សដើម្ែី រមួ្គ្នន

វាយទ័រយួន វញិ រែូតទទួលបានជ័យជាំនះ។ 

ចាប់រីតវតសទី១៨ ព្សកុដមែ រ ព្បឈ្រម្ុមនឹង្ោរវាយលុយ

រីព្បសទសសសៀម្ និង្ យួន។ ព្តូវដឹង្ថា សសៀម្ ឈ្ប់មានស

ង្គ្ង្ហគ ម្នឹង្ព្បសទសភូ្មាោលណ្ត ក៏ចាប់បនត សធែ ើសកកម្ែ

ភារ ឈ្លេ នរនទឹកដីដមែ រ ដូេយ៉ា ង្ សៅឆ្ន ាំ ១៧៩៤ យក

បានសមតត បាត់ដាំបង្ ោក់ជាទឹកដីេាំ្ុះសសៀម្។ សៅ

រក់កណ្តត ល សតវតសទី១៨ មាន សង្គ្ង្ហគ ម្ ដស ត្ ើម្រាជ

សម្ែតត ិ រវាង្សសតេដមែរ : ព្រះអង្គ ឱទ័យទី២ (១៧៥៨-

១៧៧៥) ដដលមានយួន ជាអនកព្បដុង្ព្បជា នឹង្ ព្រះអង្គ 

                                                   

មានសសនយួន ៥០០នក ់ម្ករីព្កងុ្សែែ  ជាកង្ោរររព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គ
េូវ ដតង្ដត សធែ ើអនតរាគម្ន៍ េាំសរះ ព្រះម្ហាកសព្តដមែ រទ ាំង្ឡាយ ដដលេង្់
ទម្ទរ យកសមតត ដព្រនគររីយួនវញិ សោយសលើកសែតុ្លស្សង្ៗថាសូម្
ឲយួនបនតរស់សៅសនិេុះ សែើយយកជីវតិបត រូថា ម្ិនឲដីដមែ រសនះ បាត់សនះ
ស ើយ។  
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នន់ ឬ រាមាធិបតី (១៧៧៥-១៧៧៩) ដដលមានសសៀម្ ជា

អនកគាំរររកា។ 

ព្រះអង្គេនទទី២ (១៨០៦-១៨៣៤) ជាបុព្តេែង្ ព្រះអង្គ

សអង្ (១៧៩៤-១៨០៦) ព្តូវសសត េសសៀម្ ថាែ យរាជសម្ែតត ិ ត

រីព្រះបិត។ ព្តូវដឹង្ថា តាំង្រី រជជោល ព្រះអង្គសអង្ 

ព្សកុដមែ រ ជាព្សកុេាំ្ុះសសៀម្ ដឹកនាំសោយ ម្ង្គ្នត ីដមែ រមាន ក់ 

មានង្ហរជា សសម្តេសៅហាែ  (ប៉ាុក) សសាែ ះព្តង់្នឹង្ព្រះសៅ

សសៀម្ណ្តស់ ព្រះនម្ ព្រះរុទធយ៉ាតហាែ េូឡាសលាក។ សៅ

សដើម្រជជោល ព្រះអង្គេនទទី២ សសម្តេសៅហាែ ប៉ាុក បានប

ញ្ច នូទ័រដមែ រេាំនួន មួ្យម្ុឺននក់ សៅជួយសសៀម្ េបាំង្នឹង្

ភូ្មា។ ព្សកុដមែ រ សៅសរលសនះ ក៏ជួយេបាំង្ ព្រះសៅយួន 

នឹង្ឧទទ ម្កម្ែ (យួនដកសឺន) សៅព្សកុយួន។ សម្ទ័រដមែ រ 

សឈ្លែ ះ ព្រាំ សរលជួយេបាំង្យួនឈ្ន ះ សរលព្ត ប់ម្កព្សកុ

ដមែ រ ក៏មានេិតតអាង្មល នួ ក៏រុាំមានសសេកត ី សៅជាំរាបស

សម្តេសៅហាែ ប៉ាុក ដល់ម្តង្ សែើយ ក៏មិ្នដដលេូលព្បជាំនុាំ

ព្បឹកាដ្នដី ជាមួ្យ ដដរ។ ប៉ាុក បញ្ញជ  ឲចាប់ ព្រាំ សធែ ើសទស

ជាទម្ៃន់រុាំព្ប្ី សែើយបញ្ច នូសៅព្សកុសសៀម្។ កន ុង្ជនែ យុ 

៦៥ឆ្ន ាំ សសម្តេសៅហាែ ប៉ាុក ទទួល អនិេចកម្ែ សៅព្សកុ

សសៀម្សោយជម្ៃឺ។ សព្ោយរីម្រ្ភារ សសម្តេសៅហាែ ប៉ាុក 

ព្រះសៅសសៀម្ បានអសញ្ជ ើញព្រះអង្គេនទ  ស ើង្សសាយរាជ

សម្ែតត ិ ព្គង្ព្កងុ្កម្ព ុជាធិបតី។ សៅឆ្ន ាំ ១៨០៦ ព្រះសៅ
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សសៀម្ អនុញ្ញា ត ឲព្រះអង្គេនទ  វលឹព្ត ប់ម្កព្គប់ព្គង្

បុរឧីដុង្គឮជ័យ។ 

ដឹង្ដាំ្ឹង្ថា ព្រះអង្គេនទ  គង់្សៅ ព្កងុ្ឧដុង្គ ព្រះសៅ

យួន ព្រះនម្ យ៉ា  ុង្3 (១៧៧៩-១៨២០) ព្តស់សព្បើរាជ

ទូតយួន ឲនាំ ព្តមាស៤ព្ជងុ្ របូសត ទម្ៃន់៧ដ្នព្បាក់ 

និង្ រាង្គ្សត យួន ៥០០ នក ់ជាេាំ្ង្ព្រះែសត  ម្កថាែ យព្រះ

សៅដមែរ។ 

េនារាររន៏យួនង្ៅម្សកុខ្មែរ 

សៅឆ្ន ាំ ១៨១១ សកើតបុរែនិមិ្តត ស ើញផ្កក យដុះកនទ ុយចាក់

សៅទិសរយ័រយ ដដលនាំឲព្រះអង្គសង នួ (ព្រះអនុជ របស់

ែល ងួ្េនទ) ជាម្ហាឧភ្សយរាជ សកើតបណ្តត លកន ុង្ព្រះទ័យ

                                                   

3 អធរិាជយួនសនះឯង្ ទទួលេះុេូលព្បសទសេិន សែើយ ព្តូវអភ្ិសសកសៅ
ហា្ូយកន ុង្ឆ្ន ាំ ១៨០៤។ អធិរាជេិន សៅសម្យ័សនះ នម្ គ្នគឹង្ ោក់
សឈ្លែ ះសអាយព្បសទសយួនថា ‹សវៀត-ណ្តម្› ដដលព្បមូ្ល ត្ ុាំ តុង្កឹង្ (បាក់គី) 
អណ្តណ ម្ (ព្ទងុ្គី) និង្ កូសាាំង្សុីន (ណ្តម្គី)។ សសតេ យ៉ា  ុង្ ជា ព្តកូល
សង្ែៀង្ ដដលជាព្តកូល សសត េព្តញយួ់នខ្ង្តែូ ង្។ រួកសនះ ម្ុនដាំបូង្ 
រព្ង្ីករាជាណ្តេព្ក របសម់ល នួ សលើទកឹដីចាម្ បនទ ប់ម្កបានម្ករីដមែ រ គឺ 
ទឹកដីកម្ព ុជាសព្ោម្។ រួកសង្ែៀង្សនះ តាំង្រាជធានី សៅសែែ ។ សៅអណ្តណ ម្
ខ្ង្សជើង្ សសតេព្គង្រាជយ គ ឺរាជវង្ស ដ ។ រាជវង្សសនះ សសាយរាជយ ជាមួ្យ 
សសត េព្តញ់ព្តកូល ព្ទិញ។ រួកសនះ សេះដត ម្កវាយសសតេព្តញ់ព្តកូលសង្ែៀង្ 
សៅអណ្តណ ម្ខ្ង្តែូ ង្។ គ ឺ សសត េ យ៉ា  ុង្ សនះឯង្ ជាអនកបព្ងួ្បបព្ងួ្ម្ 
អណ្តណ ម្ទាំង្រីរសអាយេូលគ្នន  មានសឈ្លែ ះថា សវៀត-ណ្តសម្េលសរែដថ្ៃសរសសរ
ជា សវៀតណ្តម្។ សៅឆ្ន ាំ ១៤៨០ នគរោយសវៀត មានសកើតេម្បាំង្ដស ត្ ើម្
រាជគ្នន  ដបកជា អណ្តណ ម្រីរ ខ្ង្តែូ ង្ និង្ ខ្ង្សជើង្។ សៅសម្យ័សនះ សម្
ព្កមុ្ននសកើតស ើង្ តាំង្មល នួជាសសតេសសាយរាជយ  មានសឈ្លែ ះ កន ុង្ភាសា
យួន ថា ‹សៅ›។ ដតមានសសតេធាំបាំ្ុត សៅកន ុង្រាជាណ្តេព្ក មានសឈ្លែ ះថា 
‹វា › ដតជាសសតេជានមិ្ិតតរបូ ដតប៉ាុសណ្តណ ះ។ ឯសសតេព្តញ ់ ‹សៅ›  វញិ ជាអនក
ោន់ោបក់ង្ទ័រ ដកែូតរនធោរអាករ ដេកចាយបុ្យសកត ិ គឺថា ជា
អនកចាត់ដេង្ ព្គប់ព្គង្កិេចោរ ទឹកដីរបស់មល នួសរៀង្មល នួ។    
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ម្ិនេង់្គង់្កន ុង្ព្កងុ្ជាមួ្យព្រះសរៀម្ ក៏លួេនាំបណ្តត លរា

ង្គ្សតជាមុ្ាំរាជាោរ របស់ព្រះអង្គ សេញរីព្កងុ្ទាំង្យប់ សៅ

រស់សៅ កន ុង្សមតតសរធិសាត់ សោយមាន សៅហាែ យសមតត 

សឈ្លែ ះ ប៉ាុក គ្នាំរររកាព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គេនទ  ព្ទង្់ព្ជាប

សែើយ ព្តស់សព្បើព្រះរាជាគ្ៈ ឲសៅអសញ្ជ ើញព្រះអនុជ

យង្ម្កវញិ ដតសសត េមិ្នព្រម្ម្ក។ សោយបារម្ភ ខ្េ េ

ព្រះអនុជ កែត់នឹង្ព្រះអង្គ ព្រះរាជា ចាត់ឧកញា៉ា  អុង្ ឲ

សៅសុាំទ័រសសត េយួន យ៉ា  ុង្។ ព្រះសៅយួន ក៏ព្បញាប់បញ្ច ូ

នទ័រយួន ៥០០ នក ់ ម្កសបាះទ័រសៅសោះេនិ ចាាំ

គ្នាំរររកា ព្រះរាជាដមែរ។  រឯី ព្រះសៅសសៀម្ វញិ សរលដឹង្

ដាំ្ឹង្ថា ព្រះអង្គេនទ  សៅសុាំទ័រយួន ម្កោរររព្រះអង្គ 

សសត េក៏ចាត់សម្ទ័រ ឲសលើកទ័រសសៀម្ម្កព្សកុដមែ រ ជួប

នឹង្ព្រះម្ហាឧភ្សយរាជ សៅសមតតសរធិសាត់។ សម្ទ័រ

សសៀម្ េូលព្ោបថាែ យបង្គាំព្រះអង្គសង នួ សែើយព្ោបទូលថា

ព្រះសៅសសៀម្ ចាត់មល នួឲម្កជួយ កុាំឲព្រះអង្គព្រួយព្រះទ័

យ ខ្េ េទ័រយួនស ើយ។ សោយមានទ័រសសៀម្ ជាអនក

ោរររ ព្រះអង្គសង នួ ព្តស់សព្បើម្ង្គ្នត ីព្រះអង្គ ឲព្ោបទូល

ព្រះអង្គេនទ  សុាំយកសមតត ព្កគរ និង្ មល ុង្ព្កង្ ជា េាំ ដ្ក

ោេ់មុ្ម របស់ព្ទង្់។ ព្រះអង្គេនទ  យល់ព្រម្តម្សាំស្ើរ 

របស់ព្រះអនុជទាំង្អស់។ បនទ ប់ម្ក ព្រះសៅសសៀម្ ព្តស់

បញ្ញជ ឲសម្ទ័រសសៀម្ នាំសសនទហាន ៥រន់នក់ ម្ក

សបាះទ័រសៅដមព្ត បាត់ដាំបង្ មួ្យកង្ ល្ វូសទ ឹង្ដព្តង្ 
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មួ្យកង្។ ព្រះអង្គេនទ  ដឹង្ដាំ្ឹង្សនះ ក៏សរៀបេាំ ដមសព្កវាត់ 

សបាះទ័រឈ្រព្បចាាំលបតសៅ ដមព្ត រលាសបអ ៀរ កាំរង្់ឆ្ន ាំង្ 

នឹង្ព្គប់ ល្ វូទឹក ម្កោន់ព្កងុ្ឧដុង្គ។ សម្ទ័រយួន ចាត់

សសនមួ្យព្កមុ្ សៅសសុើបយកដាំ្ឹង្សៅព្សកុបាត់ដាំបង្។ 

ដតកង្ឈ្េបយួន ព្តូវបាន ទ័រព្រះអង្គសង នួ ចាប់មល នួបា

ន។ ព្រះអង្គេនទ  សសត េព្រួយព្រះទ័យណ្តស់ ក៏សសត េសេញរី

ព្កងុ្ឧដុង្គ ម្កព្បថាប់សៅកាំរង្់សរធិតូេ។ សៅឆ្ន ាំ 

១៨១២ ទ័រសសៀម្ ចាប់ស ត្ើម្ វាយសព្ម្កុ មូ្លោា នទ័រ

ែល ងួ្ តម្ ល្ វូទឹក។ ព្រះព្សីជ័យសជដា (អង្គអិម្) និង្ ព្រះ

អង្គដួង្4  ដដលជាអនុជ របស់ែល ងួ្េនទ  ក៏លួេរត់សេញរី

ទ័រព្រះសរៀម្ សៅព្សកុសសៀម្។ ោល ែល នួេនទ  ព្ជាបថា ព្រះ

អនុជទាំង្រីរ សវះរត់សចាលព្រះអង្គសែើយ ព្ទង្់ ឲសេញទីនាំ

នវា សាំសៅសៅព្សកុយួន។ សៅដល់បាញ់ដញ៉ា ព្តូវសៅហាែ យ

ដមព្តយួន ឃាត់ឲព្បថាប់សៅទីសនះសិន។ សសត េយួន យ

 ុង្ ព្ទង្ព់្ជាបសែើយ ព្ទង្់ឲម្ង្គ្នត ីយួន ព្ោបទូលព្រះអង្គ

េនទថា យួននឹង្ជួយទាំនុកបព្ម្ងុ្ព្រះអង្គ ម្ិនឲោេ់ ល្ វូ

ព្រះរាជសម្ព្តីសទ។ សត ីរីព្រះអង្គដួង្ សរលយង្ម្កដល់

ព្កងុ្ឧដុង្គ បានជួបនឹង្ព្រះអង្គសង នួ គង់្រេួសព្សេសៅទី

សនះ ជាមួ្យទ័រសសៀម្ រេួសសត េទាំង្រីរព្រះអង្គ ក៏នាំគ្នន

យង្ សៅព្សកុសសៀម្ សដើម្ែីយកដាំ្ឹង្សៅព្ោបទូលព្រះ

                                                   

4 ព្រះអង្គេនទ  មាន អនជុ បីព្រះអង្គ  : ព្រះអង្គសង នួ, ព្រះព្សជី័យសជដា (អង្គ
អិម្) នងិ្ ព្រះអង្គដួង្។ 



 

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  
៨ កុម្ភៈ ២០១៨ 

11 

សៅសសៀម្។ សព្ោយបនត ិេម្ក ទ័រយួន ដដង្ាព្រះអង្គេនទ  

េូលម្កព្សកុដមែ រវញិ សបាះជាំរុំាទ័រសៅកាំរង្់លួង្។ រួកម្

ង្គ្នត ីមុ្ាំរាជោរដមែរ ក៏នាំគ្នន អសញ្ជ ើញសសត េយង្ សៅគង់្កន ុង្

ព្រះបរម្រាជវាាំង្ សៅព្កងុ្ឧដុង្គ។ ទ័រសសៀម្ ក៏ដកថ្យ ព្ត

 ប់សៅព្សកុបាត់ដាំបង្វញិ។ សព្ោយរីសនះ ព្រះអង្គេនទ  

ព្ទង្់ចាត់ម្ង្គ្នត ីដមែ រ ជារាជទូត នាំព្រះរាជសារ នងិ្ រាជ

បណ្តណ ោរ សៅថាែ យសសតេសសៀម្ សោយ ល្ វូសម្ព្តី។ សសត

េសសៀម្ ព្រះរុទធ ឹតឡានភាល័យ ព្ទង្់ មានព្រះទយ័អាំ្រ

រនព្បមា្ យល់ព្រម្េង្សម្ព្តីភារជាថ្ែី ជាមួ្យព្រះ

អង្គេនទ។ ដថ្ៃសព្ោយម្កសទៀត សសត េយួនព្តស់សព្បើសម្ទ័រ

យួន នាំទ័រ ៣០០០ នក់ និង្ ដមែ រដមព្តព្តរាំង្ ១០០០ 

នក់ ស ើង្សធែ ើបនទ យ សៅព្សកុមាត់ព្ជកូ សែើយជីកដព្រក

ោត់សេញរីមាត់សម្ុព្ទ ព្តូវដមព្តរម្ េមាៃ យ ១៣២៦ 

សុឺន, ជីករីមាត់ព្ជកូ សៅទល់នឹង្ទសនេខ្ង្សកើត េមាៃ យ

ល្ វូ ៣៤២ សុឺន ១២ រាម្ សែើយសព្សេ។ ម្ិនយូរប៉ាុនែ ន សសត

េសសៀម្ ព្តស់បញ្ញជ ឲសម្ទ័រសសៀម្ សលើកទ័រេូលដមព្ត

រលាសបអ ៀ ជួបេបាំង្នឹង្ទ័រដមែ រ ដតទ័រដមែ រព្ទ ាំរុាំបាន សព្រះ

ទ័រសសៀម្ មានេាំនួនសព្េើនសលើសទ័រដមែ រ។ បរាជ័យសនះ 

នាំឲព្រះអង្គេនទ  យង្សេញរីព្រះបរម្រាជវាាំង្ េុះព្រះទីនាំ

ង្នវា សៅព្សកុយួន។ ដល់ព្សកុយួន ព្ទង្់ព្បថាប់សៅព្សកុ

លុង្សហា។ ទ័រសសៀម្ េូលោន់ោប់ព្កងុ្ឧដុង្គ នាំម្ក
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ជាមួ្យព្រះអង្គដួង្5។ សព្ោយរីសនះម្ក ទ័រសសៀម្ នឹង្

ដមែ រ ជួបេបាំង្គ្នន  សៅភូ្ម្ិសសាែ ង្ ដមព្តដព្រដវង្។ ទ័រសសៀម្

បរាជ័យ ថ្យសៅវញិ។ លុះរត់ម្កដល់ភូ្មិ្តុរ ីសម្ទរ័សសៀម្

ឲសសនទហានរុះសរ ី្ ទះម្នកព្សកុ ដដលរត់សចាលភូ្ម្ិេង្ជា

កែូ ន រេួេាំ ង្កង្ទ័រ សៅោក់ខ្ង្សព្តើយ រោសោង្។ ម

្ៈសនះ បណ្តត រាង្គ្សត ដមែ រ ព្បជុាំគ្នន តាំង្ជាស័ែ ព្គបកសរួកទ័រ 

សលើកសៅសដញោប់សមាេ ប់សសៀម្ សាេ ប់អស់ជាសព្េើន។ ដត 

ទ័រសសៀម្ ដដលសលើកសៅវាយបនទ យយួនសៅមាត់ព្ជកូ ក៏

មានជ័យជាំនះឈ្ន ះទ័រយួន។ ទ័រសសៀម្ សដញទ័រយួន រត់

ដល់រម្លុង្សហា។ ដតទ័រយួន មានជ័យជាំនះ វាយយក

ព្សកុភ្ន ាំសរញបាន សែើយដញកទ័ររីរ ល្ វូ សលើលទ័រសៅ ល្ វូ

ទសនេធាំ និង្ ទសនេសាប សៅបង្គ្ង្ហគ បដមព្តកាំរង្់សាែ យ រែូត

មានជ័យជាំនះ សលើទ័រសសៀម្ព្គប់សម្រភូ្ម្ិ។ ទរ័សសៀម្

ថ្យទ័រ សៅព្សកុវញិអស់។ ព្រះសៅយួនថ្ែី ព្រះនម្ ម្ឹ

ញមា៉ា ង្ ព្តស់សព្បើសម្ទ័រយួន ឲចាត់នាំទហាន ឲដែព្រះ

អង្គេនទ  ស ើង្ម្កដល់ភ្ន ាំសរញ។ សសត េេតព្រះទីនាំង្នវា 

សៅ កាំរង្់សោះសាេ ដកត រេួព្ទង្់ ព្តស់ឲសធែ ើព្រះរាជវាាំង្ 

គង់្សៅសោះសនះ។ ព្រះអង្គេនទ  ព្ទង្់ក៏មានអារធមូ្ល

ជាទម្ៃន់ េូលបង្គន់ោសលាែិត។ កន ុង្ព្រះជនែ  ៤៤ ឆ្ន ាំ សសត

េ សសាយព្រះទិរជង្គត កន ុង្ព្រះទីនាំនវា។ សព្រះអង្គេនទ  

ព្ទង្់គ្នែ នបុព្តមាន ក់សសាះ សាំរាប់បនតរាជសម្ែតត ិ។ ព្ទង្់ 

                                                   

5 ព្រះអង្គសង នួ ព្ទង្់ទវីង្គតសៅព្សកុសទរបុរ ីសោយជម្ៃ ឺជាទម្ៃន។់ 
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មាន បុព្តី ៤ ព្រះអង្គ : ព្រះអង្គមាច ស់កសព្ត ី ដប៉ាន, ម្ុី, សៅ 

និង្ សង នួ។ ខ្ង្ សសៀម្ េង់្សលើក បុព្តីេែង្ ព្រះអង្គមាច ស់

កសព្តី ដបន ឲស ើង្សព្គ្នង្រាជយ បនត ព្រះបិត ដត ព្រះអង្គ

ព្បដកកម្ិនទទួល។ េាំ ដ្ក ខ្ង្យួន មានទ័រ ឈ្រសៅ

ព្កងុ្ឧដុង្គ សរលសនះ សសនបតីម្ង្គ្នត ីដមែ រទ ាំង្ឡាយ និង្ 

អុង្ខ្ាំមា៉ា ង្ ជាសម្ទ័រយួនព្បចាាំសៅព្សកុដមែ រព្រម្អសញ្ជ ើញ

ព្រះអង្គមាច ស់កសព្តីម្ុ ីឲសសត េ ស ើង្សសាយរាជសម្ែតត ិ ត រី

បិតសៅព្កងុ្កម្ព ុជា6។ 

បនទ ប់ម្ក សដើម្ែីទប់ទល់ឥទធិរលយួន សៅព្សកុដមែ រ ព្រះ

សៅសសៀម្ ព្ទង្់អនុញ្ញា តឲ ព្រះអង្គអិម្ (ម្ហាឧបរាជ)  

និង្ ព្រះអង្គដួង្ (ឧបរាជ)  វលឹេូលព្សកុដមែ រ វញិ។  ព្រះព្សី

ជ័យសជដា ឬ ព្រះអង្គអិម្ ម្កគង់្សៅព្សកុបាត់ដាំបង្ រឯី

ព្រះអង្គដួង្ ម្កគង់្សៅដមព្តម្ង្គលបុរ។ី សៅឆ្ន ាំ ១៨៣៥ 

អនកដបន ជាព្រះមាន ង្ ដនព្រះអង្គដួង្ បានសម្ភរព្រះរាជ

បុព្ត មួ្យព្រះអង្គ។ ព្រះរាជបិត ព្ទង្់ទាំសយើព្រះអង្គ សៅ

                                                   

6 ព្រះអង្គសអង្ ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិកន ុង្ព្រះជនែ  ៧ ឆ្ន ាំ បនតរី ព្រះអង្គនន់ 
ដដលយួនចាប់ោក់ព្ទងុ្ នាំម្កសសព្ម្េសទសសមាេ ប់ ទមាេ កទ់កឹ សៅឆ្ន ាំ 
១៧៧៩។ ដតកិេចោររដា គ ឺសសម្តេព្រះសៅហាែ  ម្៉ាូ  គ្នាំររសោយយួន ជា អនក
ចាត់ដេង្ព្តួតព្តទាំង្អស់។ ប៉ាុដនត ព្បសទសយួន សោយេុះសមាយ សព្រះោរ
បះសបារ ដនរួក ដតសឺង្ ក៏បនធ រូដដវញិសព្ោយបនត ិេម្ក សែតុដដលសបើកឲ
សសៀម្ព្ត ប់ម្កវញិ។ សសត េយួន យ៉ា  ុង្ រត់សៅព្សកុសសៀម្ សដើម្ែីសូម្
ជាំនួយសសៀម្ ជួយវាយ រួក ដតសឺង្។  
(note de bas de page - suite) 
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ថា ព្រះអង្គព្េ ឹង្ មានព្រះរាជនម្ថា ព្រះម្ង្គមាច ស់ រាជា

វត។ី ព្រះអង្គសនះ គឺព្រះបាទសសម្តេនសរាតតម្ សនះឯង្។ 

សម្ទ័រយួន ដដលរកាព្សកុភ្ន ាំសរញ សឈ្លែ ះ អុង្សព្ទឿង្គុន7 

មានបាំ្ង្េង្់បាំបាត់ព្សកុដមែ រ។ គ្នត់យល់ស ើញថា ព្រះ

អង្គម្ុីកសព្តី ម្ិនអាេរកាព្សកុដមែ រមាាំមួ្នសទ។ ដតឥ ូវ 

មានសសតេដមែ រ រីរអង្គម្ករស់ សៅសលើទឹកដីដមែ រ សៅដមព្ត

បាត់ដាំបង្ ដូសេនះព្តូវសព្បើឧបាយកល បសញ្ញជ តបាំ ដបកយក 

ម្ហាឧបរាជ សៅទុកសៅព្សកុយួន។ លុះរិចារណ្តយល់

ដូសចាន ះសែើយ គ្នត់ក៏សៅយួនបីនក់ ជាយួនេាំ្ង្ព្រះ

ែសត  រីព្រះអង្គេនទម្ក តាំង្ង្ហរជាអុង្្ រេួសព្បើឲនាំសារ

សៅព្សកុបាត់ដាំបង្ ព្ោបទូល ព្រះអង្គអិម្ យង្ព្រះអង្គ 

ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ បនតរី ព្រះអង្គេនទ  តព្ម្ង្រាជយ

ព្បដរ្ី អាំរីបុរា្សរៀង្ម្ក។ ព្រះអង្គម្ុី កសព្តី ជាព្រះ

ភាគសនយា ព្គង្រាជសម្ែតត ិបស ត្ ើរសិន គឺថាមិ្នដម្នជា

សាថ ររសទ សព្រះសរលសនះ ព្រះអង្គគង់្សៅព្សកុសសៀម្សៅ

ស ើយ។ ព្រះអង្គអិម្ ម្ហាឧបរាជ ព្ទង្់ព្ជាបសែើយ សជឿ

ជាក់ថា យួននិយយសនះ សោយសុេរតិរិតព្បាកដ។ សដើម្ែី 

រលាស់សចាលបញ្ញា ព្រះអង្គដួង្ ព្រះម្ហាឧបរាជ ឲសធែ ើព្រះ

សុភ្អកសរ ទូលសសតេសសៀម្ ជាកលឧបាយ ដកេង្សរល

សទស ោក់ព្រះអង្គដួង្ ជាព្រះអនុជ ថា គិតដកដព្បគាំនិត

                                                   

7 អុង្សព្ទឿង្គនុ សឈ្លែ ះសដើម្ អុង្តគុន ជាយួនម្ករស់សៅព្សកុដមែរយូរ
សែើយ បានស ើង្សកត ិ ជា អុង្សព្ទឿង្គុន មាននយ័ថា សម្ទ័រធាំបង្អស់។ 
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ព្រះទ័យេូលយួន សែើយមានបាំ្ង្ សៅសៅព្រះរាជវាាំង្

ឧដុង្គ វញិ។ សសត េសសៀម្ទទួលសែើយ ព្ទង់្សជឿតម្ព្គប់

ព្បោរ។ ព្រះអង្គព្ទង្់ចាត់ម្ង្គ្នត ីសសៀម្ ឲអសញ្ជ ើញព្រះអង្គ

ដួង្សៅព្សកុសសៀម្។ ម្កដល់ព្សកុសសៀម្ ព្រះអង្គដួង្ព្តូវ

សសៀម្ ុាំមាាំមួ្ន ដព្កង្រត់សៅព្សកុដមែ រវញិ។ បនទ ប់ម្ក ព្រះ

ម្ហាឧបរាជ ក៏នាំម្ង្គ្នត ីរាជោរ ព្រម្ទាំង្ព្រះរាជវង្ានុ

វង្ស យង្េុះព្រះទីនាំង្នវា សរៀង្ម្កដល់ ដមព្តសរធិសា

ត់។ ម្កដល់ទីសនះ សម្ទ័រយួនព្បចាាំដាំបន់ ចាប់ ុាំសសត

េដមែ រ សែើយនាំម្កដល់ភ្ន ាំសរញ។ អុង្សព្ទឿង្គុន ចាត់

សសនទហានយួន ឲនាំព្រះម្ហាឧបរាជ ព្រម្ទាំង្ព្រះរាជ

វង្ានុវង្ស ម្ង្គ្នត ីមុ្ាំរាជោរទាំង្ប៉ាុនែ ន េុះសៅព្សកុដព្រនគរ

ទាំង្យប់។ រេួនាំសសត េ េុះសៅទុក សៅព្សកុសែែ ដតម្តង្។ 

េាំ ដ្ក អុង្សព្ទឿង្គុន ដថ្ៃសព្ោយម្ក សព្បើឧបាយកលប

សញ្ញជ ត ព្រះអង្គម្ុីកសព្តី និង្ សសត េរាជដមែរីរអង្គ បញ្ច នូសៅ

គង់្សៅព្សកុសែែ  សវៀរដលង្ដត ព្រះអង្គកសព្តីដប៉ាន យួន

សមាេ ប់សចាល សោយសចាទថា ‹សសត េកែត់យួន› សព្រះព្រះ

មាត សៅរឹង្ព្សកុសសៀម្។ រេួគ្នត់ សធែ ើសសេកត ីរាយោរ្៏ 

យ៉ា ង្រិសាត  តម្សារ ថាែ យ សសត េយួន អាំរីដ្នោររបស់គ្ន

ត់។ សសត េយួន យល់ស ើញថា ឧបាយកលសនះ មានព្បសិទធិ

ភារ ព្ទង្់ព្តស់បញ្ញជ  ឲនាំមល នួទ ាំង្ ម្ង្គ្នត ីធាំៗដមែ រ្ង្ដដរ 

ម្កព្សកុសែែ ។ 
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អុង្សព្ទឿង្គុន ឈ្រសៅព្សកុភ្ន ាំសរញ សបៀតសបៀនព្រះរុទធ

សាសន បញ្ញជ ឲ ទហានយួន រុះវតតសលាកសង្ឃដមែ រ សរែ

អសនេ ើ និង្ សធែ ើបាប អាណ្តព្បជានុរាង្គ្សត ដមែ រ ឥតព្តព្ប្ី។ 

សម្ទ័រយួនសនះ បង្ខ ាំឲម្ង្គ្នត ីមុ្ាំរាជោរដមែ រ សសេ ៀរក់ជា ម្

ង្គ្នត ីយួន; កិេចោររាជោរធាេ ក់សៅសលើសម្ទ័រយួន បីនក់ 

អុង្សព្ទឿង្គុន ឬ សព្ទឿង្មិ្ញយ៉ា ង្, ផ្កាំវា៉ាង្ត៉ា  នងិ្ ព្តឹង្

វា៉ាង្្ង្ ដូរសឈ្លែ ះ ភ្ន ាំសរញ ថា ‹ណ្តាំយ៉ា ង្› និង្ សឈ្លែ ះព្សកុ

ដមែ រថា ‹ទឹកដី មី្ឡាាំ›។ សម្ទ័រយួនទាំង្បីសនះ សឃារសៅ

ណ្តស់ ម្កសលើរាង្គ្សត ដមែ រ ដដល នាំឲដមែ រ សកើតសតត ព្កហាយ

េិតតដព្កសរក។ ស ើញសាថ នភារដបបសនះ រួកម្ង្គ្នត ីដមែ រ និង្ 

បណ្តត រាង្គ្សត ព្គប់ដមព្ត គិតស ើញដូេគ្នន  ដូេជាសនែត សង្ើប

បះបាំសបារព្បឆ្ាំង្នឹង្យួន ជាកង្ទ័រ សលើកសដញោប់

យួនសមាេ ប់យួន ព្គប់បនទ យព្គប់អសនេ ើ រត់ខ្ច ត់ខ្ច យអស់

រលីង្។ យួននាំគ្នន ព្បជុាំគ្នន  សៅ បនទ យសរធិសតែ និង្ ភ្ន ាំ

សរញ។ 

េនារាររន៏ង្សៀរង្ៅម្សកុខ្មែរ 

 បនទ ប់ម្ក ម្ង្គ្នត ីដមែ រ នាំគ្នន  សធែ ើសាំបុព្ត ស្ញើថាែ យសសត

េសសៀម្ សូម្យង្ព្រះអង្គដួង្ ម្កព្គប់ព្គង្ព្កងុ្កម្ព ុជា 

សព្រះព្រះនគរដមែ រ សកើតេលាេលជាខ្េ ាំង្។ សបើព្រះអង្គដួង្ 

យង្ម្ក សសត េនឹង្អាេកាំចាត់យួន រីបនទ យសរធិសតែ 

និង្ បនទ យភ្ន ាំសរញ បានរិតព្បាកដ សព្រះបនទ យយួន 
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ព្គប់អសនេ ើ ទ ាំង្ប៉ាុនែ ន រួកទូលព្រះបង្គន់ កាំចាតអ់ស់សែើ

យ។ ព្រះណ្តាំង្ោេ វ (សសត េសសៀម្) សៅឆ្ន ាំ ១៨៤២ ោលព្ទង្់

ព្ជាប សសេកត ីសរែព្គប់សែើយ សសត េមាន ព្រះទយ័សម្តត

ករុណ្ត ដល់សម្្ជីព្រែែ្៏ និង្ បណ្តត រាង្គ្សត ដមែ ររន់

ព្បមា្ សែើយព្ទង្់អនុញ្ញា ត សបើកព្រះអង្គដួង្ ឲម្កព្សកុ

ដមែ រតម្សុាំ។ សសត េចាត់សម្ទ័រសសៀម្ ឲនាំសសនទហាន 

១៥.០០០ នក ់ដែព្រះអង្គដួង្ ម្កព្កងុ្កម្ព ុជា។ ម្កដល់

ដមព្តសរធិសាត់ ទ័រសសៀម្ សចាម្រ័ទធវាយបនទ យយួន 

សែើយ ទទួលបានជ័យជាំនះ។ ព្រះអង្គដួង្ និង្ សម្ទ័រ

សសៀម្ សបើកឲយួនទទួលេុះចាញ់ េុះទូកសៅព្សកុវញិ។ 

យួនម្កដល់ព្សកុភ្ន ាំសរញ ក៏នាំគ្នន ទ ាំង្អស់ បនតដេវព្សូត

សៅព្សកុយួន អស់សៅ។ សសត េ សធៀង្ព្ទី (យ៉ា  ុង្) ព្កងុ្

អណ្តណ ម្ ោលដមែរបះវាយយួនជាខ្េ ាំង្ ព្ទង្់ព្រះេិនត យល់

ថា ដមែ រនាំគ្នន បះសនះ សព្រះសែតុដត សយើង្យកសសតេដមែរ

ទ ាំង្អស់ ម្កព្សកុយួន។ លុះព្ទង្់ព្រះតព្ម្ិះយល់ស ើញ

ដូសចាន ះសែើយ ព្ទង្់ព្តស់សព្បើម្ង្គ្នត ីយួន ដែ ព្រះអង្គម្ុី ស

សម្តេព្រះម្ហាឧបរាជ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស ព្រម្ទាំង្ម្ង្គ្នត ីមុ្ាំ

រាជោរដមែរ ស ើង្ម្កដល់ភ្ន ាំសរញ សដើម្ែីឲអនកនគរដមែ រ

រំាង្ហប់សតត ព្កហាយ។ ដតម្ង្គ្នត ីដមែ របះសបារ រុាំសជឿដូសចាន ះ ក៏នាំ

គ្នន បះទ័រសទែស ើង្សទៀត។ យួនកថ្យទ័រ នាំ ព្រះអង្គម្ុី 

ព្រះម្ហាឧរាជ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស និង្ ព្គួទ ាំង្អស់ េុះសៅ

ព្សកុមាត់ព្ជកូ សែើយសសតេព្បថាប់សៅទីសនះ។ ព្រះអង្គ
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អិម្ ព្រះជនែ៥១ឆ្ន ាំ ព្ទង្់ព្រះអារធព្រះសិរសសរាគ ជាទម្ៃន់ 

សសត េសុគតសៅព្សកុមាត់ព្ជកូ សៅឆ្ន ាំ ១៨៤៤។ 

េាំ ដ្កខ្ង្សសៀម្ សសត េសសៀម្ បញ្ច នូកង្ទ័រសជើង្ទឹក 

ដឹកនាំសោយព្រះអនុជ ម្កសបាះសៅដមព្តកាំរត ជាកង្

បព្ម្ងុ្។ រឯី ព្រះអង្គដួង្ និង្ ទ័រសសៀម្ សៅសធែ ើបនទ យត

ទល់នឹង្ទ័រយួន សៅដព្រកជីក កន ុង្ដមព្តព្តាំង្។ មិ្នដឹង្

ជាមានសែតុអែ ី ទ័រសសៀម្ សបាះសៅដមព្តកាំរត ជួបេបាំង្

អស់រីរដថ្ៃ នឹង្ទ័រយួនសៅដមព្តរម្ ក៏សលើកទ័រ ព្ត ប់

សៅព្សកុសសៀម្វញិ។ នាំឲទ័រព្រះអង្គដួង្ មែះរបង្ោរររ 

ែុេឱោសឲទ័រយួន សលើកសចាម្វាយបនទ យព្រះអង្គ សៅ

សរលយប់សាៃ ត់ នាំឲទហានសសៀម្សាេ ប់ជាសព្េើន។ ព្រះអង្គ

ដួង្ វាយតប សោះទ័រសេញរីបនទ យ សែើយសលើកទ័រព្ត

 ប់ម្កដល់ព្កងុ្ឧដុង្គ សែើយសសតេយង្ព្បថាប់ សៅព្រះ

រនេ ភូ្ម្ិឃាេ ាំង្ដសែក។ ដថ្ៃសព្ោយម្ក ព្រះអង្គដួង្ សលើក

ទ័រម្កឈ្រសៅភ្នាំសរញ។ សៅទីសនះ ព្រះអង្គ សាង្បនទ យ

បី មួ្យសៅខ្ង្ទសនេឯសកើត គឺសៅបនទ យដដក មួ្យ

សទៀតសៅរម្កបលដមែរ សព្ោយម្កសៅថា រម្ជ័យ 

ខ្ង្ទសនេឯលិេ គឺសៅដព្រកតូេ មួ្យសទៀតសៅ ដព្រក

បាក់ដដ។ សៅឆ្ន ាំ ១៨៤៥ មានដាំ្ឹង្ថា មានទរ័យួន 

ព្បមា្ ៣រនន់ក់ ម្កសបាះជាំរុំាសឹកសៅ ដមព្តរម្ជរ។ 

បនទ ប់ម្ក ទ័រយួនវាយ បនទ យរម្ជ័យដបក នាំឲទ័រ 
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ដមែ រ-សសៀម្ ដកថ្យម្កសៅឯបនទ យរម្ទសនេតូេ។ ឯ

ទ័រយួន សចាម្រ័នធវាយបនទ យដដក សៅទីសនះព្រះអង្គ

ដួង្ សសត េព្បថាប់សៅ។ េបាំង្គ្នន បានបីដថ្ៃ ព្រះអង្គដួង្ 

និង្ ទ័រសសៀម្ ក៏ដកថ្យព្ត ប់ម្កភ្នាំសរញវញិ រេួបនត

សៅព្កងុ្ឧដុង្គ សព្រះយល់ស ើញថា បនទ យភ្ន ាំសរញ ម្ិនមាាំ

ទ ាំសាំរាប់ទប់ទ័រយួនបាន។ ទ័រយួន េូលោនោ់ប់ ព្សកុ

ភ្ន ាំសរញ សែើយសបាះទ័រសៅកាំរង្់លួង្ រម្ជាំនីក សរៀង្សៅ

ដល់កាំរង្់ឆ្ន ាំង្។ បនទ ប់ម្ក យួននាំ ព្រះអង្គម្ុី និង្ ព្រះ

ជាវង្ានុវង្ស ម្កគង្់សៅភ្នាំសរញ។ សម្ទ័រសសៀម្ យល់

ស ើញថា ទ័រយួន ម្កោត់ដតជិតព្កងុ្ឧដុង្គ ក៏ចាត់

សសនទហាន ឲសេញេបាំង្នឹង្ទ័រយួនព្គប់ ល្ វូ។ យួន

េបាំង្ចាញ់ ក៏ថ្យទ័រ សៅព្បមូ្លជួបជុាំគ្នន សៅកាំរង្់លួង្។ 

សសនទហានដមែរចាប់បានសម្ទ័រយួនមាន ក់បាន នាំម្ក

ថាែ យព្រះអង្គដួង្ និង្ សម្ទ័រសសៀម្។ អនកទាំង្រីរ យល់

ស ើញថា ជាឱោស អាេសោះព្សាយបញ្ញា សង្គ្ង្ហគ ម្បាន ក៏

សធែ ើេុតហាែ យស្ញើជូន សម្ទ័រេម្យួន ព្រម្ទាំង្ បញ្ច នូមល នួ 

សម្ទ័រ ដដលដមែរចាប់បាន សសន ើសុាំេង្សម្ព្តីភារ ឈ្ប់សធែ ើ

សង្គ្ង្ហគ ម្។ ដតសម្ទ័រេម្យួន ម្ិនព្រម្ទទួលសាំស្ើរ សែើយ

បញ្ច នូ សម្ទ័រយួនដដលដមែរចាប់បាន ព្បគល់ឲព្រះអង្គ

ដួង្វញិ។ បនទ ប់ម្កយួនសលើកទ័រម្កេបាំង្សព្េើនដថ្ៃ ដត

រុាំអាេយកជ័យជាំនះបាន ក៏ដកថ្យ សៅកាំរង់្លួង្វញិ។ 

សព្ោយម្ក សម្ទ័រេម្ធាំយួន សុាំេរចា ឈ្ប់សធែ ើសង្គ្ង្ហគ ម្ 
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ជាមួ្យព្រះអង្គដួង្ ដតព្រះអង្គដួង្  សសន ើោក់ លកខម េ្  ជា

ម្ុន គឺឲយួនសោះដលង្ ព្រះមាត និង្ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស 

ព្រម្ទាំង្ម្ង្គ្នត ីមម ុ ាំរាជោរដមែ រ ដដលយួនឃាត់ទុក ជាម្ុនសិ

ន។ សម្ទ័រេម្យួន ថាសរឿង្សនះ ព្តូវេរចា ជាបីភាគី គឺ 

ជាមួ្យ ព្រះអង្គដួង្ សម្ទ័រសសៀម្ និង្ សម្ទ័រយួន។ សៅ

ឆ្ន ាំ ១៨៤៥ មានោរជួបព្បជុាំ រវាង្ ព្រះអង្គដួង្ បញាបឌិ

សតសជា (សម្ទ័រសសៀម្) អុង្ខ្ាំសាយ និង្ អុង្ថាាំោន់ (សម្

ទ័រធាំយួនទាំង្រីរ) សត ីរីសនត ិភារ។ សម្ទ័រសសៀម្ ោក់

លកខម េ្  ថា ព្រះសៅមល នួ មានរាជបាំ្ង្ ឲព្រះអង្គដួង្ 

ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិសៅព្សកុដមែ រ ដូសេនះ សបើសម្ទ័រយួន 

គ្នែ នទាំនស់នឹង្លកខម េ្ខ្នរុាំបានសនះ វានឹង្អាេសោះ

ព្សាយបញ្ញា សង្គ្ង្ហគ ម្បានជាសាថ ររ។ សម្ទ័រយួនសឆ្េ ើយតប

ថា សរឿង្រាជសម្ែតត ិដមែ រ មល នួរុាំអាេសាំសរេបានសនះស ើយ 

ព្តូវថាែ យទូលព្រះសៅមល នួ ជាអនកសាំសរេ។ ដតសម្ទរ័សសៀម្ 

បញ្ញច ក់បដនថម្ថា សរឿង្ព្រះអង្គដួង្ ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ 

គឺជាលកខម េ្ខ្នរុាំបាន របស់ព្រះសៅមល នួ សែើយម្ិន

អាេសលើកម្កេរចាបានសនះស ើយ។ សម្ទ័រយួន សសន ើ ដល់

សម្ទ័រសសៀម្ ថា មល នួអាេសោះដលង្ ព្រះអង្គម្ុី ព្រះរាជ

វង្ានុវង្ស និង្ ម្ង្គ្នត ីមុ្ាំរាជោរដមែរ បាន សោយបត នូឹង្ សម្

ទ័រយួន អុង្ថាាំណ្តាំង្ និង្ យួនជាែ  ៤០នក់ ដដលដមែរចាប់

បានរីជាន់មុ្ន។ សរឿង្សនះ មល នួព្តូវព្ោបទូលសសតេមល នួ 

សដើម្ែីសុាំសសេកត ីសាំសរេ ឯេាំ ដ្ក សម្ទ័រសសៀម្ ក៏សឆ្េ ើយតម្



 

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  
៨ កុម្ភៈ ២០១៨ 

21 

 វញិថា សរឿង្សនះមល នួក៏ព្តូវសុាំអនុញ្ញា តរីព្រះរាជាមល នួដដរ។ 

ដតកន ុង្រយ់សរលរង្់ចាាំសនះ សម្ទ័រយួន សុាំឲសសៀម្ដកទ័រ

សេញរី ព្កងុ្ឧដុង្គ សៅរង្់ចាាំ សៅដមព្តសរធិសាត់សិន។ 

សម្ទ័រសសៀម្ ម្ិនព្រម្សែើយ សឆ្េ ើយតប ថា សុាំឲទរ័យួនរុះ

សរបីនទ យយួន ឲអស់សសែ ើគ្នន សទើបទទួលយល់ព្រម្បាន។ សម្

ទ័រយួន និង្ សសៀម្ យល់ព្សបគ្នន  ក៏បង្ហគ ប់សសនទហាន 

ខ្ង្យួន សៅរុះសរបីនទ យសសៀម្ ឯេាំ ដ្កខ្ង្សសៀម្ សៅ

រះសរបីនទ យយួន។ សព្ោយម្ក មានោរអនុញ្ញា ត រីសសត

េសសៀម្ និង្ យួន សដើម្ែីបត រូ ព្រះមាតរស់ ព្រះអង្គម្ុី ព្រះ

រាជវង្ានុវង្ស ព្រម្ទាំង្ម្ង្គ្នត ីដមែ រ ព្បគល់ឲព្រះអង្គដួង្ 

និង្ អុង្ថាាំណ្តាំង្ ព្រម្ទាំង្យួបជាែ ៤០នក់ ព្បគល់ឲសម្

ទ័រយួន។ បនទ ប់ម្កទ័រ សសៀម្ និង្ យួន ក៏ដកថ្យ

សេញរីព្សកុដមែ រសៅព្សកុមល នួវញិសរៀង្មល នួ។ 

សៅឆ្ន ាំ ១៨៤៧ ព្រះអង្គដួង្ ព្រះជនែបាន ៥២ ឆ្ន ាំ សសត េ

បានស ើង្ព្រះរាជាភ្ិសសក សសាយរាជសម្ែតត ិ តរីព្រះអង្គ

ម្ុីកសព្តី ជាព្រះភាគិសនយា (កម យួព្សី)។ ព្រះសៅព្កងុ្សែែ  

បានថាែ យព្រះនម្ព្រះអង្គ ថា ‹ោវមា៉ា ង្កែ ឹកកែ ឹង្› ដព្បជា

ដមែរថា ‹សសត េជាមាច ស់សលើទឹកដីអាោស›។ 

សៅកន ុង្រាជយ ព្រះអង្គដួង្ សសៀម្ និង្ យួន សគតាំង្មល នួជា

ដម្៉ាឱ សលើព្សកុដមែ រ។ ខ្ង្សសៀម្វញិ សសត េសសៀម្ កាំ ដែង្ ព្រះ

អង្គដួង្ យកដមព្ត បាត់ដាំបង្, សសៀម្រាប (អង្គរក៏ព្តូវ
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បានសៅសសៀម្ដដរ), សុីសុ្ុន, ទសនេសៅ, ម្ល ដូព្រ កាំរង់្ដ្

ព្តត់ និង្ ដមព្តសោះកុង្ ជា ដមព្តសសៀម្ដតម្តង្8។ សទះបី 

ព្រះអង្គដួង្ ម្ិនសរញេិតតនឹង្ សសេកត ីសសព្ម្េដតមាន ក់

ឯក របស់សសត េសសៀម្ ដត ព្រះអង្គគ្នែ នម្សធាបាយណ្ត

មួ្យ សាំរាប់ព្បឆ្ាំង្នឹង្សសៀម្បានសនះស ើយ។ ខ្ង្យួន

 វញិ សសត េយួន សគបញ្ញជ  ឲសៅហាែ យសមតតដមែ រ រក់កណ្តត ល

ទឹកដី កម្ព ុជាសព្ោម្ខ្ង្សជើង្ ឈ្ប់ស ើង្ម្កព្កងុ្កម្ព ុ

ជា។ ព្តូវដឹង្ថា សៅសម័្យសនះ ែល ងួ្ដមែ រ សបាះបង់្ ទឹកដី 

កម្ព ុជាសព្ោម្សៅសែើយ សោយគ្នែ ន ម្សធាបាយព្គប់ព្គ្នន់

សាំរាប់ោរររទឹកដីសនះ។ 

លុះដល់ដមដេព្ត (មី្ន) ឆ្ន ាំ១៨៤៨ រញាបឌិនសតសជា និង្

រញាសរព្ជវេិជ ័យ ជាឩតតសសនីយសសៀម្ ថាែ យបង្គាំលានាំ

សសនទហាន ព្ត ប់សៅព្សកុវញិ ទុកព្រែែបររិកសឲសៅ

ចាាំដែព្រះអង្គមាច ស់រាជាវតី (ព្ទង្់នសរាតតម្) និង្ ព្រះអង្គភ្ិ

ម្ (ព្ទង្់សុីសុវតត) សៅព្កងុ្សទរម្ហានគរជាសព្ោយ។ លុះ

ដល់ដមរិសាម (សម្សា) ឆ្ន ាំ ១៨៤៨ ព្ទង្់ចាត់ឩកញា៉ា រិភ្កត ិ

រាជាដែម្ ព្រះអង្គមាច ស់រាជាវតី និង្ព្រះអង្គភ្ិម្ សៅព្សកុ

សសៀម្ សោយមាន ោរដែែម្ រីសាំណ្តក់ព្រះព្រែែបររិកស

សសៀម្្ង្។ លុះសសត េដមែ ររីរអង្គសនះ ដដលព្តូវជា ព្រះរាជ

                                                   

8 ព្តូវដឹង្ថា ទឹកដីដមែ រទ ាំង្ឡាយសនះ សៅឆ្ន ាំ ១៨៦៧ បារាាំង្ សគបានសធែ ើស
ទធ ិសញ្ញា  សោយលួេលាក់ជាមួ្យសសៀម្ ព្បគល់ឲសសៀម្ បត រូនឹង្ សសៀម្ឈ្ប់
ទរសួយសារអាកររីដមែ រ។ េា្ំ ុ េមួ្យសទៀត ដដលទុកជា អតថព្បសយជន៏
ដមែ រ គឺ ដមែ រអាេចាប់ព្តីកន ុង្បឹង្ទសនេសាបបានដូេសសៀម្។ 
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បុព្តព្រះបាទអង្គដួង្ េូលថាែ យបង្គាំព្រះសៅសសៀម្ ព្រះ

នម្ព្រះណ្តាំង្ោេ វ ព្រះអង្គព្តស់បង្ហគ ប់មុ្មព្កសួង្ ឲសធែ ើ

ព្រះរាជវាំា ង្ ថាែ យសៅខ្ង្តែូ ង្វតតព្សះសកត។ 

ការង្រៀបចំម្បង្េស  

 វ ធធី ននពិធីការង្ៅកន ុខម្ពះបរររាជវំខ 

ដថ្ៃ១១សកើត ដមអាសាធ (សីហា) ឆ្ន ាំ ១៨៤៧ ព្រះបាទអង្គ

ដួង្ ព្ទង្់តាំង្ព្រះមាតរស់ជា សសម្តេព្រះវររាជិនីមតត ិយវ

ង្សសិរសីសោធ វ សរាតតម្ បរម្វរា តុលយសកល ម្ង្គលបរម្បរិ

ព្ត។ ព្ទង្់ព្រះរាជបញ្ាតតសបើព្បសុ ឲសឆ្េ ើយនឹង្ ព្រះមាតព្រះ

អង្គថា ទទួលព្រះករុណ្តរិសសស សបើព្សីឲសឆ្េ ើយថា ទទួលព្រះ

រាជសវនីយ៏អមាច ស់។ 

សបើសធែ ើព្រះបនទ លូសៅណ្តៗឲថា ព្រះសវនីយ៏ធិបតី ភ្វនថ្

ព្បោសសុទធិរិធាព្ស័យ ដន សម្តេព្រះរាជិនី សែើយ ព្ទង្់

ថាែ យព្រះសង្ហា ររីរអង្គ គឺមួ្យអង្គរបូកិនន រ ី មួ្យអង្គសទៀត

របូសទរធីត សៅកន ុង្ព្បាសាទ។ 

េាំ ដ្កម្ង្គ្នត ីមុ្ាំរាជោរ និង្ សៅហាែ យព្សកុ សព្មាបខ់្ង្ស

សម្តេ ព្រះទវទាំង្ប៉ាុនែ នសនះ សសត េថាែ យ សម្តេព្រះវររាជិ

និទ ាំង្អស់។ 

សព្ោរីសនះ ព្ទង្់ព្រះសម្តត សព្បាសតាំង្នម្ ព្រះរាជបុព្តី

េែង្ គឺព្រះអង្គមាច ស់ព្តមុ្ល ព្រះសរៀម្ជា សសម្តេព្រះរាជធិ
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តព្រះម្ហាកសព្តី ព្ទង្់តាំង្ព្រះអង្គមាច ស់អ ូ  ព្រះរាជបុព្តី

បនទ ប់ជា សសម្តេព្រះរាជធិតព្រះព្សីវរកសព្តី។ 

ព្ទង្់តាំង្ព្រះសទររីរ គឺទី១. អនកមាន ង្ េ ិេជា ព្រះម្ង្គល

សទវ ីទី២. ជាព្រះសទរីម្ង្គល ដតគ្នែ នរបូសទ។ 

ព្ទង្់តាំង្ ព្រះបរយិ៤នក់គឺ ទី១. អនកដម្៉ានង្ដប៉ានជា 

ព្រះបរម្ជាតិកសព្តី។ ទី២. អនកដម្៉ានង្្ុបជា ព្រះបរម្ព្សី

កញ្ញា ។ ទី៣. អនកដម្៉ានង្សៅជា បង្ព្រះបរម្ជាតិកសព្តីជា 

ព្រះបរម្សទវធីត។ ទី៤. អនកដម្៉ានង្សៅជា ព្រះបរម្អេជ រ ិ

យអបសរ។ 

ឯព្រះសទរីនិង្ព្រះបិសយទាំង្៤សនះ សបើមានោរសេញសៅ

ណ្តៗសនះ ព្ទង្់សព្បាសព្រះរាជទនវរ ដដលមាន សនធ ិយ ឲ

ជិះបាាំង្រនាំង្ជុាំវញិ បាាំង្សោេ ះរ្៌ព្កែម្ រំាភាយមួ្យជាន់ 

សបើព្បសុ ព្ទង្់ព្រម័ េ្ ឲសឆ្េ ើយថា ព្រះបាទមាច ស ់ សបើព្សីឲ

សឆ្េ ើយថា ដម្៉ា។ 

ព្ទង្់តាំង្ព្រះដម្៉ាយួរ៤នក់ : ទី១. ព្រះសុជាតិនរ,ី ទ២ី. ព្រះ

ព្សីកញ្ញា , ទី៣. ព្រះសទរលកខណ្ត, ទី៤. ព្រះឥរយិអបសរ។ 

ព្ទង្់តាំង្ព្រះសម្នង្៤នក់គឺ ទី១. ព្រះដម្៉ានង្ព្សបុីបាា , ទី

២. ព្រះដម្៉ានង្មាលាបវរ, ទី៣. ព្រះដម្៉ានង្បុសាសកសរ, ទី

៤.ព្រះដម្៉ានង្សុគនធបទុម្។ 
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ព្ទង្់តាំង្ ព្រះសន ាំឯកសឆ្ែង្៤នក់គឺ : ទី១. អនកព្រះនង្្ល

ទិរសុវ ណ្ ៏, ទ២ី. អនកព្រះនង្សុគនធរស, ទី៣. អនកព្រះនង្

រិសោរសយយភាស, ទី៤. អនកព្រះនង្សិរយិសសសយា។ 

ព្ទរង្់តាំង្ព្រះព្សឹង្ហគ ៤នក់គឺ : ១. អនកនង្ជាតិកនិន រ,ី ២.

អនកនង្ព្សីកិននរា, ៣. អនកនង្កិនន រសីសាភា, ៤. អនកនង្

កិននរាដកឡាស។ 

ព្ទង្់តាំង្ព្កម្ោរ៤នក់គឺ : ១. អនកឆ្វសីសាភ័្្, ២. អនក

សុវ៌ ណ្ សសាភា, ៣. អនកសសាភ្ម្ង្ា, ៤. អនកកលាសកសី។ 

បនទ ប់ម្កសទៀតព្ទង្់សម្តត សព្បាសឲសៅសេញសឈ្លែ ះផ្កទ ល់

ថា អនកនង្សនះៗ។ 

ព្ទង្់តាំង្ព្រះអករ៍មាន ក់មាននម្ថា ព្រះអករ៍េម្កសព្តី។ 

ព្ទង្់តាំង្អនកអករ៍៤នក់គឺ : រាជានុរង្ រាជវង្សឩតតឡា 

ឯកអកគកញ្ញា  សុជាតជាតិ។ 

ព្ទង្់តាំង្អនកយយ៨នក់គឺ : ព្សីវសិាល, ឳភាសសួនសកត ិ,

នរអីន៍គឃ,វរលកខ្៍ះសនក, សទរកម្ល, សកលភ្ិសសក,

បវរតិសរក,អគគឯកកសព្តី។ 

ព្ទង្់តាំង្ចាស៤់នក់គឺ : រាជអសាច រយ, រាជបរវិារកសព្តរាជប

 រសិ៍ទយ,បាទចារ។ី 
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ព្ទង្់តាំង្ទុាំ៤នក់គឺ : ទទួល ច្ង្់, ព្បងុ្ព្បព្កតី, ្លគ្នប់

ភ្កត ី,មែ ីបសព្ម្ើ។ 

សសនបតីម្ង្គ្នត ីធាំតូេ សបើមានោលេូលគ្នត់ កន ុង្រិធី

បុ្យធាំ ព្ទង្់ព្រះរាជបញ្ញា តតឲសសេ ៀកសាំរត់មានបូរជរ រក់

អាវផ្កយរ្៍ បាាំង្ឆ័្ព្តរសដព្ររ្៌ តម្បណ្តត សកត ិយួរ

ថ្ង្់រង្ស ើង្គ្នល់ ដូេរាជយព្រះអង្គសអង្ជា ព្រះវរៈរាជបិ

ត។ 

េាំ ដ្កព្បរនធនម្ុឺនសរែម្ុមម្ង្គ្នត ី តាំង្រី សសម្តេសៅ

ហាែ ទ ហ ៈ សរៀង្េុះដល់សកត ិ៧ែូរន់ ព្ទង្់ព្រះរាជទន ឲ

មាននម្ជា ជាំទវ តម្សកត ិធាំតូេរបស់បត ី។ សបើមានោល

េូលគ្នល់ ព្តូវសសេ ៀកស ៀនគ្នវបបូរជរ ដ ត្ ប់ដសែរ្៌

តម្សកត ិ។ 

សសនបតីម្ង្គ្នត ី ឯក សទ និង្ ឧកញា៉ា ម្ហាសទរ ឲរក់អាវ

ផ្កយ ដព្ររ្៏ព្កែម្ បាាំង្ឆ័្ព្តរស់ដព្រព្កែម្ រំាភាយរីរ

ជាន់។ ម្ង្គ្នត ីសកត  ិ៧, ៦ ែូរន ់ឲរក់អាវផ្កយ ដព្ររ្៏សមៀ

វ។ 

យសសកា ិ ង្សោបតី រស្តនា ីរាជការ  

ព្រះអង្គ ព្ទង្់មានព្រះសយបល់ថា មុ្ាំរាជោរ ដដលែត់

សនឿយទាំង្ប៉ាុនែ ន ដដលម្ិនទន់បាន ព្រះរាជទន

បាំណ្តេ់ (គុ្សាន ដដ ដដលបានសធែ ើ ព្បសសើរសលើសអនក
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ទាំង្រួង្) ឲសរញខ្ន តធួនលែម្ នឹង្ោរែត់សនឿយសៅ

ស ើយ សសត េនឹង្សរៀបេាំជា ៣សាថ ន គឺ សាថ នទី១ ព្ទង្់តាំង្ 

ព្ទង្់តាំង្សសនបតី និង្ ម្ង្គ្នត ី ឲមាន ដមព្តស ើង្ ជាលាំោ

ប់។ សាថ នទី២ គឺ តាំង្ម្ង្គ្នត ី សៅហាែ យសមតតសព្ត ឲមានសកត ិ 

មានយសជាថ្ែី។ សាថ នទី៣ គឺ សព្បាសព្រះរាជទន បាំណ្តេ់

រង្ហែ ន់ ជាវតថ ុ មាន វញិ្ញា ្ និង្ ឥតវញិ្ញា ្ តម្លាំោប់

តិេសព្េើន សែើយព្ទង្់សម្តត សព្បាស តាំង្សសនបតី ឯក 

សទ ព្តី េតែ  ជាម្ុន។ 

ដថ្ៃសព្ោយ ព្ទង្់តាំង្ម្ង្គ្នត ីរកាព្រះអង្គ គឺ សព្មាប់ឯកខ្ង្

សាត ាំ សកត ិ ៨ ែូរន់ ៤នក,់ ៧ ែូរន់ ៤នក,់ ៦ ែូរន់ ៥

នក់ សព្មាប់ឯកខ្ង្សឆ្ែង្ សកត ិ ៧ ែូរន់ ៤នក,់ ៦ ែូ

រន់ ៤នក,់ ៦ ែូរន់ ៤នក់ គ ឺ ឧកញា៉ា រិភ្កត ិឥសារា 

ចាង្ហាែ ង្ សកត ិ ៩ ែូរន ់សាត ាំ, ឧកញា៉ា រកាឥសសសរា ចាហាែ

ង្ សកត ិ ៩ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីសម្សកត ិ សកត ិ ៨ ែូ

រន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា រិភ្កត ិសួម្សកត ិ សកត ិ ៨ ែូរន់ សាត ាំ, 

ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីរិភ្កត ិសួនសកត ិ សកត ិ ៨ ែូរន ់សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា

ម្ង្គ្នត ីរិជ័យសរឿ្រទិធ ិ សកត ិ ៦ ែូរន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា ម្ហាម្ង្គ្នត ី

រាជឫទធិ សកត ិ ៨ ែូរន់សាត ាំ, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីឫទធិជ័យ ជាញ សកត  ិ

៧ ែូរន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា រិជ័យសរឿ្រង្គ សកត ិ ៦ ែូរន់ សាត ាំ, 

ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីរាជរទិធ ី សកត ិ ៨ ែូរន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ី រទិធ ីជ័យ

ជាញ សកត ិ៧ ែូរន ់សាត ាំ, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីជ័យ្រង្គ សកត ិ ៦ ែូ
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រន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីសិែនទ សកត ិ ៨ ែូរន់ សាត ាំ, 

ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីជយរទិធ ីវុធ សកត ិ ៧ ែូរន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីសរឿ

្រទិធ ី សកត  ិ ៧ ែូរន ់សាត ាំ, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីសេសាត  សកត ិ ៨ ែូ

រន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ី សសនរទិធ ី សកត ិ ៦ ែូរន់ សាត ាំ, 

ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីសសនសរឿង្រទិធ ី សកត ិ ៧ ែូរន់ សាត ាំ។ 

នយោន់ទង់្ជ័យសដើរមុ្ម សកត ិ ៧ ែូរន់ សាត ាំ គឺ ឧកញា៉ា

ម្ង្គ្នត ីម្សនសតជះ, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីសសននរទិធីសរ សកត ិ ៦ ែូ

រន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា រិភ្កត ិសួនសិទធ សកត ិ ៨ ែូរន់ សឆ្ែង្, 

ឧកញា៉ា មានៈដព្កអាវុធ សកត ិ ៧ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា វជិិត

តរង្គ សកត ិ ៦ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា ឥទធិ រទិធសេសាត  សកត ិ ៨ ែូ

រន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា ជាំនញជ័យយុធ សកត ិ ៧ ែូរន់ សឆ្ែង្, 

ឧកញា៉ា ឱដុង្គសេសាត  សកត ិ ៦ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា អាមាព្ត

សយធា សកត ិ ៨ ែូរន ់សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា ជ័យយុធសុនទ រ សកត ិ 

៧ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា វជិិតសង្គ្ង្ហគ ម្ សកត ិ ៨ ែូរន់ សឆ្ែង្

, ឧកញា៉ា សោត រទិធ ីដព្ក សកត ិ ៨ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា , ឧកញា៉ា

សសនីនិករ សកត ិ ៦ ែូរន់សឆ្ែង្។ នយោន់ទង់្ជ័យសដើរ

ម្ុម ឧកញា៉ា មានសិទធិដវ សកត ិ ៧ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា រទិធ ីធ

រសសនី សកត ិ ៦ ែូរន់ សឆ្ែង្។ 

ព្ទង្់តាំង្ម្ង្គ្នត ីរកាអង្គ សព្មាប់ឧបសយរាជ សកត ិ ៨ ែូ

រន់ ៤នក,់ ៧ ែូរន់ ៤នក,់ ៦ ែូរន់ ៤នក់ គឺ 

ឧកញា៉ា  រិភ្កត ិេព្ករព្ត សកត ិ ៩ ែូរន់ សទ ជាចាង្ហាែ ង្, 
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ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីេតុរង្គ សកត ិ ៨ ែូរន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីនសរង្គ្នទ

ឫទធ  សកត ិ ៦ ែូរន ់សឆ្ែង្, ឧញា៉ា ម្ង្គ្នត ីឫទធ  សកត ិ ៨ ែូរន់ 

សាត ាំ, ឧញា៉ា ម្ង្គ្នត ីនរងិ្គ្នទ សសនី សកត ិ ៦ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា

ម្ង្គ្នត ី វជិិតសយធា សកត ិ ៧ ែូរន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា ម្ង្គ្នត ីសសន

ជ័យយុធ សកត ិ ៧ ែូរន់ សាត ាំ, ឧកញា៉ា សរឿ្រង្គសសន សកត ិ 

៨ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា ម្ហាសង្គ្ង្ហគ ម្យុទធ សកត ិ ៧ ែូរន់ 

សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា ជយវុធ សកត ិ ៧ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា ឫទធិរ

្សសនី សកត ិ ៧ ែូរន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា នរាឫទធិ សកត ិ ៦ ែូ

រន់ សឆ្ែង្, ឧកញា៉ា ឫទធីនុរកស សកត ិ ៦ ែូរន់ សឆ្ែង្។ 

ព្ទង្់តាំង្ម្ង្គ្នត ីរកាអង្គ សព្មាប់ម្ហាឧបរាជ សកត ិ ៧ ែូ

រន់ ៩នក់ គឺ ឧកញា៉ា រកាភូ្ម្ិនធ រ សកត ិ ៩ ែូរន់ ព្តី ជា 

ចាង្ហាែ ង្១, ឧកញា៉ា នរងិ្គ្នទឫទធី សកត  ិ ៧ ែូរន ់ សាត ាំ១, 

ឧកញា៉ា សិទធិ រទិធ ីដព្ក សកត ិ ៧ ែូរន់ សឆ្ែង្១, ឧកញា៉ា ម្ហាវ ិ

ជ័យ សកត ិ ៧ ែូរន់ សាត ាំ១, ឧកញា៉ា ដព្កសររទិធ  សកត ិ ៧ ែូ

រន់ សឆ្ែង្១, ឧកញា៉ា នរាសសនី សកត ិ ៧ ែូរន់ សាត ាំ១, 

ឧកញា៉ា សសរសីយធា សកត ិ ៧ ែូរន់ សឆ្ែង្១, ឧកញា៉ា សង្គ្ង្ហគ ម្

ជយ សកត ិ ៧ ែូរន់ សាត ាំ១, ឧកញា៉ា សសនមានះ សកត ិ ៧ ែូ

រន់ សឆ្ែង្១។ 

ព្ទង្់តាំង្ម្ង្គ្នត ីរកាអង្គ សព្មាប់សសម្តេព្រះវររាជិនី សកត ិ ៧ 

៤នក់ គឺ ឧកញា៉ា អភិ្បាលបរិព្ត សកត  ិ៨ ែូរន ់េតែ  ជា

ចាង្ហាែ ង្១, ឧកញា៉ា សសនរិនិព្ត សកត ិ ៧ ែូរន់ សាត ាំ១, 
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ឧកញា៉ា រិនិតយ រលមនធ សកត ិ ៧ ែូរន់ សឆ្ែង្១, ឧកញា៉ា សស

នីជវន័ សកត ិ ៧ ែូរន់ សាត ាំ១, ឧកញា៉ា តិមនធ សសន សកត ិ ៧ 

ែូរន់សឆ្ែង្១។ 

ម្ង្គ្នត ី រកាអង្គទ ាំង្សនះ ព្ទង្់ចាត់ សព្មាប់ទុកឲ សធែ ើ

តុលាោរ ទទួលវនិិេជ ័យសសេកត ី ដដលបណ្តត រាង្គ្សត វាយសគ រ

ថាែ យដីោ មិ្នសុមេិតតនឹង្សាលព្កម្ ដន សាលាដាំបូង្ ជា 

ឧទធរ្៏ សសេកត ី្ង្។ សបើសសត េព្រះរាជដាំស្ើរសៅទីណ្ត ម្ង្គ្នត ី

ទ ាំង្សនះ ព្តូវសសេ ៀកសខ្សជើង្ដវង្ មានជរដសសយ សែើយ

សសេ ៀកសាំរត់ែូល បបូ្៍រីសព្ត រក់អាវរ្ ៏ ព្កវាត់

ដមសព្កវាត់ម្ុមព្បាក់មានកបេ់ ោន់ោវសសៀតោាំបិត

សសន ៀតសដើរដែម្ុមសព្ោយ ជាទហានជាំនិតព្រះអង្គ។ សព្ោរី

សនះ សសត េតាំង្ម្ង្គ្នត ី េិន ចាម្ ជាែ  សកត ិ ៦-៧ ែូរន់ ឲ

ព្សដីព្តួតព្តរកាននព្បសទស។ 

ព្រះអង្គរាជបញ្ាតត ិដល់នម្ុឺនសរែម្ុមម្ង្គ្នត ីឲសឆ្េ ើយព្រះអង្គ

ថា ព្រះករុណ្តដថ្េវសិសស សបើទទួលព្រះបនទ លូ ឲថា ទទួល ព្រះ

រាជតព្មាស់តម្កល់សលើតែូ ង្ សបើសធែ ើព្រះបនទ លូសេញសៅណ្តៗ

កត ីឲថា ព្រះរាជតព្មាស ់ ព្រះបាទសម្តេ ព្រះរាជឳង្ហក រ ព្រះ

ែររិកសរាមាឥសសរាធិបតី។ សបើទទួលព្រះបនទ លូឲថា ទទួល

ព្រះបនទ លូរិសសស សបើសធែ ើព្រះបនទ លូ សៅណ្តៗឲថា ព្រះ

បនទ លូរិសសស សសត េព្រះអង្គសនះៗ។ 
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ព្ទង្់តាំង្នម្ទនីាំគសជង្គ្នទ  សព្មាប់គង្់ ៤ គឺ គសជង្គ្នទ

រិមាន១, គជាឋានម្ង្គល១, គជសារសថ្កើង្ថ្កល់១, គជាជល់

ជាញជ័យ១។ ព្ទង្់តាំង្នម្ព្រះទនីាំង្គសជង្គ្នទ  េាំ ង្សឹក 

១៩ គឺ សរធា សារសិទធិជ័យ, រធរានិរភ្័យ, រិជ័យរធរា, គជា

ជ័យជាញ, ជាំនញគជសារ, គជសិង្ាព្កទ, គជសារសទ ុ ះសទ ះ, 

គជាតិមាសន, គសជាមានះ, គសជង្គ្នទបះ, គជសទិធិសាយ, 

ែតថ ីទាំលុះ, ែតថ ីសទ ុ ះទាំលាយ, ែតថ ីសទ ុ ះកាំចាយ, ែតថ ីជាយរល

ររ, គជសីែ៏សទ យួដសទ ត, សនយយសនព្តគជសារ, គជសិង្ា

សកេ ៀវោេ , គជសារោេ ហានលែី។ ព្ទង្់តាំង្នម្ព្រះទីនាំង្

អសសតរសព្មាប់គង្ ៤ គឺ ក ា្ សសរទិីរង្គ១, អសសរង្សជាញ

ជ័យ១, អសសតរនិរភ្័យ១, អសសដវហានោេ ១។ 

ពុេធសាសោ នខិ វបបធរ៏ 

សសនបតី ម្ង្គ្នត ីមុ្ាំរាជោរទាំង្រួង្ សបើតម្ដែរ សសត េសៅ

ណ្តៗ ព្ទង្់មិ្នឲ បរបាញ់សតែព្ម្ឹគ បកសី ទ ាំង្ឡាយ។ 

េាំ ដ្កបណ្តត រាង្គ្សត  សបើសកើតកត ីនឹង្គ្នន  សៅព្កម្ជាំនុាំោត់សស

េកត ី រុាំសុមេិតតសទ ព្ទង់្ឲសធែ ើសរឿង្ថាែ យ ព្ទង់្ព្រះរាជវនិិេជ ័យ

សោយយុតត ិធម៌្។ សព្ោយរីសនះម្ក ព្ទង្់មានព្រះរាជបញ្ញា

ម្ង្គ្នត ីរាជោរ ឲសធែ ើសរាង្ទន រេួឲសបើកព្បាក់ព្រះរាជព្ទរយ

ចាយសធែ ើសភាជនហារ ព្រះសគនភ្ិកខ ុសាម្ស្រ និង្ ឲទន

ដល់សម មូ្យេក។ ម្នុសសកាំសត់ ទូរគត៌ អនថា េូលម្ក

ទទួលព្រះរាជទនរាល់ដថ្ៃ។ េាំសរះសរាង្ទនសនះ ព្ទង្់ព្រះ
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សម្តត សព្បាសឲង្ហរ ជាឩកញា៉ា សាធារ្ោរ សវយាម្ហា

កសព្ត សកត ិ៨ែូរន់ឯក។ 

ព្ទង្់ ទូនែ ន ម្ង្គ្នត ី និង្ បណ្តត រាង្គ្សត  ឲសធែ ើទនរកាសីល ៥ 

សីល ៨ ជាព្បទីររនេ ឺកន ុង្ព្រះរុទធសាសន។ សសត េព្ទង្់រាជយ 

ព្បកបសោយ ទសរិធរាជធម៏្ ម្ិនស េ ៀង្ឃាេ ត។ សវលាយប់ 

សមា៉ា ង្ ៧-៨ ព្រះឧសាែ៏ សេញសណ្តត ប់ព្រះធម៏្សទសន 

ដដលព្រះភ្ិកខ ុសង្ឃសដម្តង្ថាែ យ សៅេុង្ព្រះរាជសរាង្ រាល់

សរល រាល់យប់ រេួព្ទង្់ព្រះព្បាររធសាកចាជ ធម៏្ កន ុង្ព្រះដព្ត

បិដក និង្ ព្បិកាេបប់ទាំសនៀម្ទាំលាប់កែួ នខ្ន ត រីរាជ

ោរដ្នដី។ យប់សមា៉ា ង្ ១២ អព្ធាព្ត ព្ទង្់េសព្ម្ើនសម្តត

ភាវន ្ាយរាជកុសល ដល់អនញមានគុ្ទាំឡាយ និង្ 

សតែសទែបាទេតុបបទអដាជាសដើម្។ សមា៉ា ង្ ៥ជិតភ្េ ឺ ព្ទង្់

លាង្អង្ករជាមួ្យព្រះសទរី ព្រះសន ាំ ម្ុមព្កសួង្ក៏តាំង្មទះ ោាំ

បាយថាែ យ។ សមា៉ា ង្ ៨ព្រឹក ព្ទង្់សេញោក់បាព្តថាែ យព្រះរិ

កខ ុសង្ឃរាល់ដថ្ៃ។ ព្ទង្់ ចាត់មុ្មព្កសួង្ឲសរៀបរិធីេសព្ម្ើន

ព្រះសកសា ដនព្រះរាជបុព្តរីរព្រះអង្គ : ព្រះអង្គមាច ស់ 

សាំសអាក (ព្រះសុសីុវតត ិ) និង្ ព្រះអង្គមាច ស់ សាំអ ូ  (ព្រះសុីវតថ ) 

សែើយ ឲដែ ព្រះអង្គមាច ស់ទ ាំង្រីរ សៅ បរែជាជ  ជា សាម្ស្រ 

សៅព្រះវហិារវតតរុទធព្បាង្គ។ សព្ោយម្កសទៀត ព្ទង់្បញ្ញជ  ឲ

ម្ង្គ្នត ី ដែ ព្រះអង្គទ ាំង្រីរសៅគង់្សៅព្សកុសសៀម្ ជាមួ្យ 

ព្រះព្រះសរៀម្ គឺព្រះរាជាវតី (ព្រះនសរាតតម្)។ ព្រះអង្គដួង្ 



 

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  
៨ កុម្ភៈ ២០១៨ 

33 

ព្ទង្់សរែព្រះរាជែឫទ័យនឹង្អកសរសាង្គ្សតណ្តស់។ ព្រះអង្គ

ជាកវនិីរនធដ៏សឆ្ើត តូកសាន ដដជាសព្េើន សាំរាប់ដមែ រ។  

ង្សដឋកិចចជាតិ 

កន ុង្ឆ្ន ាំ១៨៤៧ ព្ទង្់ព្រះរាជ បញ្ញជ  ម្ង្គ្នត ីមុ្ាំរាជោរ ឲសបាះ

ព្បាក់បាត សព្មាប់ចាយជាបឋម្ សៅដគម្ ជុាំវញិព្បាក់

សនះ ព្ទង្់ព្រះរាជបញ្ាតត ឲោក់រកយថា ព្រះនគរព្កងុ្កម្ព ុ

ជាធិបតី មានព្រះរុទធសករាជ េុលសករាជ ព្តង់្ដ ទ្កណ្តត

ល មានរបូព្បសាទនគរវតត មាខ ង្សៅសលើដ ទ្មាខ ង្សទៀត ព្ទង្់

ឲោក់របូែង្ស។ របូែង្សសនះ គឺនម្ ព្រះសាំអាង្ែង្ស ជា

ចាង្ហាែ ង្ ដដលបានសៅ សិកាសូព្តសរៀន សៅព្បសទសសព្ត 

បានសេះវជិាជ សបាះព្បាក់សនះឯង្។ តដម្េនិង្ទម្ៃន់ព្បាក់

សនះមានដូេតសៅសនះ៖ 

១. ព្បាក់បាតធាំ,ទម្ៃន់៤បាត ១តម្េ ឹង្, 

២. ព្បាក់បាតតូេ ទម្ៃន់៤ជី, 

៣. ព្បាក់សេ ឹក ទម្ៃន់១ជី, 

៤. ព្បាក់ែួង្ ទម្ៃន់៥ែ ុន។ 

ព្ទង្់ឲសបាះែួង្មាសចាយ្ង្។ 

សែើយ ព្ទង្់ព្រះរាជបព្មាម្ ហាម្នម្ុឺនសរែម្ុមម្ង្គ្នត ីធាំ

តូេទាំង្រួង្ កុាំឲសសរសុរា េាំ ដ្កបណ្តត រាង្គ្សត សៅដមព្ត
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សព្ត ទ ាំង្ប៉ាុនែ ន ព្ទង្់ព្រះរាជ បព្មាម្ហាម្ កុាំឲសបាះធនស់ 

ទស់ព្តី រា ាំង្ដព្រកបិទជិតសទ ព្ទង្់ឲសធែ ើដតសង្ខ្ង្ ទុក ល្ វូ

កណ្តត ល សដើម្ែីឲនវាសេញេូលបាន្ង្ ម្ចាជ ជាតិ អាេ

សេញេូល សោយព្សួល្ង្ សបើរាង្គ្សតណ្តម្ិនសាត ប់ ព្រះរាជ 

បព្មាម្សនះសទព្ទង្់នឹង្យកសទសជាទម្ៃន់។ 

កន ុង្ព្រះនគរក៏សុមសបបយ ទាំនិញអែ ីដបេក រីព្បសទសសព្ត 

ក៏នាំម្កលក់ដូរជាសព្េើន ្លាហារធញ្ាជាតិ និង្ វតថ ុស្ស

ង្ៗ ក៏បរបូិ្៏ណ្តស់ សែើយសថាក្ង្។ ព្សូវ ៣៥០ ថាាំង្ ដថ្េ

ជាព្បាក់ ២៥ បាត។  

ការង្រៀបចំខ្្នដ ី

ព្ទង្់បាំ ដបកដមព្តធាំៗ ជាសព្េើនដមព្ត។ ដូេយ៉ា ង្ ដមព្ត

បាទី ជា ៤ ដមព្ត គឺ ដមព្ត : បាទ,ី ភ្ន ាំព្សួេសជើង្សគ្នក, គង្

រីសី សជើង្សគ្នក និង្ កណ្តត លសទ ឹង្។ ដមព្តភ្ន ាំសរញ ដេកជា 

៤ដមព្ត : ភ្នាំសរញ, លាែ ឯម្ សជើង្ទឹក, សកៀនសាែ យ សជឿង្ទឹក 

និង្ មាេ់កណ្តត ល សជើង្ទឹក។ ដមព្ត កាំរង្់សាែ យ ដេកជា 

៣ដមព្ត : កាំ្ង់្សាែ យ, កាំបង់្ដលង្ សជើង្ទឹក និង្ ដព្រកកត ី 

សជើង្សគ្នក។ ដមព្ត ព្សីសឈ្រ ដេកជា ៣ដមព្ត : ព្សីសឈ្រ

កណ្តត ល, ព្សិសឈ្រសឆ្ែង្ និង្ ព្តរាំង្។ ដមព្តដព្រកបបស 

ដេកជា ២ដមព្ត : ដព្រកបបស សជើង្សគ្នក និង្ សោះធាំ 

សជើង្ទឹក។ 
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ព្ទង្់ព្រះរាជបញ្ាតត ឲសៅហាែ យព្សកុព្គប់ដមព្ត ស ើង្សសន

បតីម្ង្គ្នត ីកន ុង្ព្កងុ្ ជាកាំណ្តន់ដមព្ត តម្ឋាននុសកត ិ ដូេ

តសៅ គឺ : 

ដមព្ត កាំរង្់សាែ យ, អាសននទុកខ , បារាយ្៏, សជើង្ដព្រ, 

កាំរង្់សសៀម្, សទ ឹង្ព្តង្់ ស ើង្ សសម្តេសៅហាែ ទ ហ ៈ។ ដមព្ត 

បាទី, ដព្រកបបស, កាំរត, បនទ យមាស, ព្ោាំង្សដព្ម្, រម្ 

ស ើង្ យម្រាជ។ ដមព្ត តែូ ង្ ម ុ ាំ, ព្កសេះ, ឆ្ល ងូ្, កញ្ជ រ, សាំបុក

សាំបូរ, ទទឹង្ដថ្ៃ ស ើង្ ឧកញា៉ា វាាំង្។ ដមព្ត បាភ្នាំ, ដព្រដវង្, 

រំាដួល, សាែ យទប, រម្ជរ, សលើកដដក, បញាឮ, ស ើង្ ព្កឡា

សហាម្។ រឯីដមព្ត សរធិសាត់, បរបូិរ, រលាសបអ ៀរ, ព្កគរ, មល ុង្

ព្កង្, កាំរង្់សសាម្, ថ្ពង្ ស ើង្ ឧកញា៉ា េព្កី។ ដមព្ត សាំសរាង្

ទង្ ស ើង្ ឧកញា៉ា រិភ្កត ិឥសារា។ េាំ ដ្កឯដមព្ត លដង្ែក 

ស ើង្ ឧញា៉ា រកសសាសរា។ ដមព្តសាអ ង្ ស ើង្ ឧញា៉ា ម្ហាសសន

ធិបតី។ ដមព្ត សកៀនសាែ យ ស ើង្ ឧញា៉ា សយធាសង្គ្ង្ហគ ម្ធិប

តី។ ដមព្ត ភ្ន ាំសរញ ស ើង្ ឧកញា៉ា ឥសសរសោត ។ ដមព្តទាំង្ 

៣៩ ខ្ង្សលើសនះ សព្មាប់ សសត េព្ទង្់រាជយ។ 

ដមព្ត កាំរុង្ដលង្ ស ើង្ សសម្តេសៅរញា។ ដមព្ត កណ្តត

លសទ ឹង្ ស ើង្ វង្ាអគគរាជ។ ដមព្ត ព្សីសឈ្រសឆ្ែង្ ស ើង្ 

ឧកញា៉ា ព្សីធមាែ ធិរាជ។ ដមព្ត ព្សីសឈ្រកណ្តត ល ស ើង្ 

ឧកញា៉ា វបុិលរាជ។ ដមព្តភ្ន ាំព្សួេ ស ើង្ ឧកញា៉ា រាជសតជះ។ ៥ 

ដមព្ត សព្មាប់ ព្រះម្ហាឧភ្សយរាជ។ 
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ដមព្ត លាែ ឯម្ ស ើង្ សសម្តេសជោា ម្ង្គ្នត ី។ ដមព្ត សោះធាំ 

ស ើង្ ឧកញា៉ា ឯករាជ។ ដមព្ត ររាាំង្ ស ើង្ ព្សីសទុរិវាាំង្។ 

ដមព្ត មាេ់កណ្តត ល ស ើង្ ឧកញា៉ា បសទសរាជ។ ដមព្ត

គង្រិសី ស ើង្ ឧកញា៉ា នរងិ្គ្នទ ធិបតី។ ៥ ដមព្តសនះ សព្មាប់ 

ព្រះម្ហាឧបរាជ។ 

ដមព្តដព្រកត ី ស ើង្ ឧកញា៉ា អធិបតីសសន។ ដមព្ត អនេង្់រាជ 

ស ើង្ ឧកញា៉ា វង្ានុរកស។ ដមព្ត ម្ុមកាំរូល ស ើង្ ឧកញា៉ា

បវររាជា។ ៣ ដមព្តសនះ សព្មាប់សសម្តេព្រះវររាជីនី។ សៅ

សម្័យសនះ ដមព្តរនួទ ាំង្អស់ មាន ៥២ ដមព្ត។ 

ង្េដ្ឋឋ រចោសរព័នធ  

សព្ោយម្ក ព្រះអង្គ ព្ទង្់បញ្ញជ ម្ុមព្កសួង្ ឲទិញថ្ែ-ក-ជា

ថ្នល់រី ព្រះបរម្រាជវាាំង្ឧដុង្គមានជ័យ សរៀង្េុះសៅដល់

កាំរង្់លួង្ េមាៃ យ ១៦០ សិន (គឺ ៦រន ់៤រយដម្៉ាព្ត) កន ុង្

េមាៃ យ ៥០ សិន មានចារកិសបាះសគ្នលថ្ែ១ សធែ ើសាលាកឹង្

ព្បក់សកែឿង្ តម្ថ្នល ់៣ អសនេ ើ ជិកព្សះសរៀបថ្ែ បូកបាយអ 

ព្គប់ដាំណ្តក់ មានទឹករុាំដដលោេ់ សាំរាប់ភិ្កខ ុសាម្ស្រ 

និង្ ម្ហាជននិម្ន តសដើរសៅម្ក េូលព្ជកសាំណ្តក់ អាព្ស័យ

ជាម្េប់ ព្សង់្ឆ្ន់ ងូ្ត្ឹកជានិរ័នធកុសល រេួព្ទង់្ឲទិញថ្ែ 

ជួលបណ្តត លរាង្គ្សត  សលើកដីសធែ ើថ្នល់ សរៀបថ្ែឃាាំង្ដី សរៀង្រី្ា

ភ្ន ាំសរញ សៅដល់សរធិេិនតុង្ កន ុង្ដមព្តភ្ន ាំសរញ។ ព្ទង្់ព្រះ
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រាជបញ្ញជ  ឲដក េ្ រាង្គ្សត  សធែ ើ ល្ វូរីព្កងុ្ឧដុង្គមានជ័យ សរៀង្

សៅដល់ដមព្តកាំរត ទុកជា ល្ វូសព្មាប់រាជោរែល ងួ្។ 

ការពារជាតិ 

សព្ោយម្ក សសត េព្ទង្់រាជយ ព្ទង្់បញ្ញជ សសនបតីម្ង្គ្នត ីមុ្ាំរាជ

ោរ ឲសក េ្ បណ្តត រាង្គ្សត  សធែ ើបនទ យឆ្ក រីបឹង្សាំរទិធ ិ សរៀង្

សៅដល់ ព្រះសេតិយថ្ែី តម្មាត់សទ ឹង្ សរៀង្សៅដល់វតត

បរែជិត ព្បយតន័ោររកាព្រះនគរ។ 

ការេំោក់េំនខ ជារួយបរង្េស 

សព្ោយម្ក សសត េព្ទង្់រាជយ ឲម្ហានម្ុឺនដមែ រ ឲអសញ្ជ ើញព្រះ

រាជសារ និង្ បណ្តណ ោរ ព្ោបបង្គាំទូលព្រះណ្តាំង្ោេ វ (សសត េ

ព្ទង្់រាជយសសៀម្)។ សព្ោយរីព្រះណ្តាំង្ោេ វ ព្ទង្់សសាយព្រះ

ទិរជង្គត ព្រះអនុជជាសង្ឃ លាចាកសិោខ បទ ស ើង្

សសាយរាជសម្ែតត ិ បនត  ព្ទង្់ព្រះនម្ ព្រះបាទសសម្តេ ព្រះ

េម្ោេ វ។ សសត េព្ទង្់រាជ អង្គដួង្ ដតង្ព្រះសុភ្អកសរ ទូល

សៅព្រះសៅេម្ោេ វ សសេកត ីថា : សុាំឲព្ទង្់តាំង្ ព្រះអង្គ

មាច ស់ នសរាតតម្ ព្រះជនែ  ២៣ ឆ្ន ាំ ជា សសម្តេម្ហាឧបរាជ, 

ព្រះអង្គមាច ស់ សុីសុវតត ិ ព្រះជនែ  ១៨ ឆ្ន ាំតាំង្ជា សសម្តេព្រះ

ដកវហាែ  រេួសុាំឲព្ត ប់ម្កព្កងុ្កម្ព ុជាវញិ និង្បានសធែ ើរាជ

ោរ ជួតរកាព្តួតព្តព្រះនគរ។ ព្រះេម្ោេ វ យល់ព្រម្

តនសាំស្ើរ ព្រះសៅដមែរ ដត អនុញ្ញា ត ឲដត ព្រះនសរាតតម្ 

ដតមួ្យអង្គ  វលឹព្ត ប់ម្កព្សកុដមែ រវញិ។ សព្ោយម្កសទើប 
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ព្រះអង្គ អនុញ្ញា ត ឲអង្គសុីសុវតត យង្ព្ត ប់ម្កព្កងុ្

កម្ព ុជាវញិ។    

សៅឆ្ន ាំ ១៨៥៧ សសត េព្ទង្់រាជ ព្តស់ព្បាររធនឹង្សសនបតី 

រដាម្ព្នីទ ាំង្ឡាយថា រាជទូតព្កងុ្អណ្តណ ម្ ដដលម្កឈ្រ

សៅព្សកុដព្រនគរ សព្មាប់រកា សាព នព្រះរាជសម្ព្តីសនះ 

សេះដតមានគាំនិតអាព្កក់ ដព្បដកជាបចាច ម្ិព្ត សោយយក

ព្សកុដព្រនគរម្ិនឲស ើង្ព្កងុ្កម្ព ុជា។ សវលាសនះ គួរសយើង្

រឹង្ ម្៉ាុង្សុីញ៍រ ម្ីស សម្គ្ោ សាសនោតូលិក ជាជន

ជាតិ រ័រទុយសែគស៏ ម្កព្បាស័យកន ុង្ព្កងុ្កម្ព ុជាជាយូរឆ្ន ាំ

សែើយ ឲនាំព្រះរាជសារ សៅសុាំទ័រ ព្កងុ្បារាាំង្ដសស ម្ក

វាយ ព្សកុដព្រនគរ យកម្កវញិ។ សសនបតី រដាម្ង្គ្នត ីទ ាំង្

សនះ ក៏យល់ព្រម្តម្ព្រះរាជតព្ម្ិះ។ ដថ្ៃសព្ោយម្ក ព្ទង្់

ព្បជុាំជាមួ្យម្៉ាុង្សុីញ៍រ ម្ីស សុាំគ្នត់ឲនាំសារ សៅសុាំទ័រ

បារាាំង្ ម្កវាយព្កងុ្ដព្រនគរ, សបើវាយបានសសព្ម្េដថ្ៃណ្ត 

រាជោរព្កងុ្កម្ព ុជា នឹង្សេញតដម្េព្បាក់ ៥០០ ដសន ថាែ យ

រាជាោរព្សកុបារាាំង្9។ ឯ ល្ វូសាព នព្រះរាជសម្ព្តី ដនព្កងុ្

កម្ព ុជា និង្ព្កងុ្បារសី នឹង្មានសេចៈសញ្ញា តសៅសទៀត10។ 

                                                   

9 នម្ុឺនសសៀម្ ដដលមានភារៈឃាេ ាំសម្ើលសសតេដមែ រ ដងឹ្សរឿង្អស ់ សែើយប
សញ្ាញកាំែឹង្របសម់ល នួ សោយវាយកបលព្រះអង្គដួង្នឹង្ដសែកសជើង្។ ព្រះ
អង្គបាក់ម្មុខ្េ ាំង្ណ្តស ់ដតព្ទង្់រុាំហា នសធែ ើអែតីបសទ។ 
10 ព្តូវដឹង្ថា បារាាំង្ បានេះុសទធិសញ្ញា សម្ពនធភារទ១ី ជាមួ្យអណ្តណ ម្ សៅដវ
រដស កន ុង្ដថ្ៃទី២៨  វេិចោិ ឆ្ន ាំ ១៧៨៧ ជួយជាជាំនួយសឹកដល់ សសត េបនតររាជយ 
នម្ សង្ែៀង្អាន ់ដដលកាំរុង្េបាំង្នឹង្កទ័របះសបារ របសប់ង្បអ នូបីនក ់
‹ដតសឺង្›។ អណ្តណ ម្ ព្តូវឲសោះព្តឡាេ (រូ ូកុង្ឌរ) នងិ្ កាំរង់្ដ្ទួរា ន សៅ
(note de bas de page - suite) 
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ឯដមព្ត ព្ទ ាំង្សព្តើយតែូ ង្, ដមព្ត បាសាក់ ព្រះព្តរាំង្ 

ព្កមួ្នស មាត់ព្ជកូ មាខ ង្ទល់នឹង្មាត់សម្ពុ្ត មាខ ង្ទល់

នឹង្ព្សកុ ដព្រនគរសនះ រាជាោរកម្ព ុជា នឹង្ចាតក់ង្ទ័រ

សៅវាយរ័នធ  សរៀង្សៅទល់នឹង្ដដនព្កងុ្ដព្រនគរ។ ម្៉ាុង្សុី

                                                   

បារាាំង្។ ដត សៅសរលដដល សម្គ្ោតូលកិ ជាទូត របស់សង្ែៀង្អាន់ និង្ 
ជាអនកេរចាជាបារាាំង្ផ្កត ល់ ម្កដល់កម្ព ុជាសព្ោម្វញិ សង្ែៀង្អាន ់វាយយក
បាន ដព្រនគរ រេួសៅសែើយ ព្រម្ទាំង្ដដនដីទសិខ្ង្តែូ ង្ទាំង្អស់។ សៅ
ឆ្ន ាំ ១៨០២ សង្ែៀង្អាន់ វាយឈ្ន ះ រួក ‹ដតសឺង្› សព្ោយបង្អស់សៅហា្ូយ 
សែើយព្បោសមល នួជា អធិរាជសព្ោម្ សឈ្លែ ះ យ៉ា  ុង្។ សសតេយួនសនះ គ្នាំររ
អនក្ាយសាសនោតូលិក ដតសព្ោយម្កសៅកន ុង្រជជោល សសត េ ម្ិ
ញមា៉ា ង្ បនទ ប់ម្ក សសតេ ទីឌឹក ចាប់មានព្បទសុត រាយនឹង្បារាាំង្ ដូេយ៉ា ង្
ោររាបាទសធែ ើទុកខបុកសម្នញ សលើ រួកអនក្ាយសាសន។ យកសលសថា 
ោក់ទ េ្ កម្ែសលើអធរិាជយួន ទីឌឹក អាំរីោរសមាេ បរ់ង្ហគ ល អនក្ាយ
សាសនព្គឹសត , ណ្តប៉ាូ ស អុង្ ទី៣ បញ្ញជ ឲសលើកទ័របារាាំង្មួ្យកង្ម្កវាយ
យួន។ ដថ្ៃទ ី ៣១ សហីា ឆ្ន ាំ ១៨៥៨, សាំសៅមួ្យកង្ ដដលដឹកនាំសបសកៈ
សយធរល បារាាំង្-សអសប៉ា ញ៉ាលុ ៣.០០០ នក់ សព្ោម្បញ្ញជ  ដន ឧតតម្នវ ី រ ី
សហាគ  ដឺែសឺនូយី សបាះយតុថាក  សៅឆ្កសម្ុព្ត ទួរា ន។់ ជាបឋម្ បារាាំង្សសន ើសុាំ
យួនបត រូ កងុ្ស ុកជាមួ្យគ្នន  ប៉ា ដនត េាំសរះម្េុេាំនួនសត េួសសត ើង្ ដនទរ័បារាាំង្ 
អធិរាជយួន ទីឌកឹ ទត់សចាលសាំស្ើសនះ។ ដូសេនះ រី ទួរា ន់ សម្ទរ័បារាាំង្ 
គិតគូរវាយរាជធាន ី សែែ ។ ប៉ាុដនត សាំសៅបាញ់ោាំសភ្េ ើង្ធាំ របស់មល នួ រុាំអាេ
េូលតម្សទ ឹង្សែែបានស ើយ។ សព្ោយរីកង្សាំសៅ បាននឹង្ថ្កលយ់៉ា ង្យូរ, 
ដឺែសឺនូយ ីសាំសរេបត រូទីសៅ : ឬមួ្យ វាយតងុ្កឹង្ ឬមួ្យ វាយកម្ព ុជាសព្ោម្។ 
សោយយល់ថា មយល់រដូវរង្ហ នាំសាំសៅម្កកម្ព ុជាឆ្បជ់ាង្, កង្ទរ័បារាាំង្
ក៏េុះម្កខ្ង្តែូ ង្ សែើយស ើង្តម្សទ ឹង្ព្រាំនគរ សែើយវាយយួនសាំរុក សៅ
ដថ្ៃទី ១៧ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ១៨៥៩។ េម្បាំង្ បារាាំង្-យួន បនតរែូត ដលឆ់្ន ាំ ១៨៦០ 
សៅឆ្ន ាំសនះ នវាបារាាំង្ េាំនួន ៧០ ម្ករីព្សកុេនិ សែើយម្ិនព្តមឹ្ដតវាយ
បាំ ដបកបាននូវោរសឡាម្រ័នធយួនសទ ដថ្ម្ទាំង្ ោនោ់ប់ដមព្តបសីៅខ្ង្
សជើង្ ដព្រនគរ។ ដថ្ៃទី ៥ កកកត ឆ្ន ាំ ១៨៦២ ទឌីឹក សោយរវល់នងឹ្ោរបះសបារ
សៅតុង្កឹង្ សុមេិតតេុះសនធ ិសញ្ញា ជាមួ្យបារាាំង្ (ឧតតម្នវ ីសបាណ្តណ ) ដដល
សៅកន ុង្សនះ អធិរាជយួន អនញុ្ញា ត សសរភីារ ឲជនជាតយួិនោន់
សាសនោតូលិក សែើយឲដមព្តប ី (សបៀង្ហាែ , យ៉ា ឌញិ និង្ វញិស ើង្) និង្ 
សោះព្តឡាេ សៅបារាាំង្។ សៅ ដម កញ្ញា  ១៨៦២ ឧតតម្នវ ីម្កសធែ ើទសសកិេច 
ដល់ព្រះបាទនសរាតតម្ សៅ ឧដុង្គ។ ទសសនកេិចសនះ ជាោរសាទ បសទង្់សម្ើល 
ដព្កង្អាេទញកម្ព ុជាសព្ោម្ ោក់សព្ោម្ោរោរររបារាាំង្បាន។ សៅ
សម្័យសនះ បារាាំង្ រក ល្ វូទកឹមួ្យ េូលម្កព្បសទសេិនខ្ង្តែូ ង្ សដើម្ែីសធែ ើ
ជាំនួញ។ សបើព្តួតព្តកម្ព ុជាបាន គឺដថ្ម្ទាំង្ភូ្ម្ភិាគ បង្ហក ទុកខ្ង្ម្ុម
សទៀត សាំរាប់សរលណ្ត មានោរយីយរីព្សកុសសៀម្ ដដលបានព្តូវរួក
អង្់សគេស គ្នាំព្ទរេួសៅសែើយ។  
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ញ៍រ ម្ីស ក៏ទទូលតម្ ព្រះរាជឱង្ហក រ គាំនប់ អសញ្ជ ើញព្រះ

រាជាសារ សេញសៅព្កងុ្បារសី លុះដល់ ក៏ថាែ យ ព្រះបាទ ណ្ត

ប៉ាូ ស អុង្ទី៣។ ព្រះអង្គ ក៏ព្ទង្់សម្តត សព្បាស តម្ព្រះរាជ

សារ ព្គប់ព្បោរ។ 

ម្ពឹតាិការណ៏សំខាន់ៗ ង្ៅកន ុខម្ពះនររ  

 

ោលសព្ោយដដល ម្៉ាុង្សុីញ៍រ ម្ីស អសញ្ា ើញព្រះរាជាសារ សៅ

ព្កងុ្បារសីសនះ ព្រះម្ហាកសព្ត អង្គដួង្ ព្ទង្់ចាត់ ឧកញា៉ា  

រាជាសសដា ី ដកប សៅហាែ យព្សកុរម្ ជាសម្កង្ និង្ សសន

ទហាន ព្រម្សោយសាង្គ្សាត វុធ បព្ម្ងុ្សព្សេ, ចាត់ ឧកញា៉ា

យម្រាជ ម្៉ាុក ជាអនកចាត់ដេង្ បញ្ច នូសសែៀង្អាហារ 

បព្ម្ងុ្ចាាំកង្ទ័រ រីព្កងុ្បារាាំង្ដសសម្កដល់ នឹង្វាយ

ទ្ប់គ្នន ។ ព្ទង្់ចាត់ ព្រះអង្គនសរាតតម្ ឲព្តួតព្តសធែ ើទូក

េម្បាំង្មាាំមួ្ន គួរនឹង្ោរ្៏។ ព្រះអង្គនសរាតតម្ ព្ទង្់

គង់្សៅព្រះរាជវាាំង្ចាស់ េាំ ដ្ក ព្រះអង្គដួង្ ព្ទង្់

គង់្សៅព្រះបរម្រាជវាាំង្ថ្ែី ព្ទង្់បញ្ញជ ឲសៅថា ព្រះបរម្រាជ

វាាំង្ព្សះសារសរើយុធ ព្កងុ្ឧដុង្គមានជ័យ។ 

មាន ជនជាែ មាន ក ់ ង្ហរជាសសម្តេបូសទស លី រមួ្ជាមួ្យ  

ឧកញា៉ា បវរអនា ែឹម្, ឧកញា៉ា សសនេ័ព្ករ័ព្ត សូរ និង្ 

ទួនសអ ិត ជាបង្បអ នូបសង្ក ើតនឹង្គ្នន  កន ុង្ដមព្តតែូ ង្ ម ុ ាំ បាំបះ
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រាង្គ្សត  កស ើង្ជាទ័រ សលើកសដញ ឧកញា៉ា រិភ្កត ិឥសសរា សភាគ 

ជាព្រះរាជអជាញ លួង្ ដដលឈ្រដមព្តតែូ ង្ ម ុ ាំ។ ដឹង្ដាំ្ឹង្

សនះភាេ ម្ សសត េព្ទង់្រាជ ដឹកនាំកង្ទ័រ សៅបង្គ្ង្ហក ប រួក

ឧនទ ម្ ព្បកបសោយសជាគជ័យ។ សម្បះសបារទាំង្ឡាយ នាំ

គ្នន រត់សៅរឹង្យួនឲជួយរួកមល នួ។ 

សៅឆ្ន ាំ ១៨៥៨ សសត េព្ទង់្រាជ ដឹង្ដាំ្ឹង្ថា ឧតតម្នវ ី

បារាាំង្ នម្  រសីហាគ  ដឺែសឺនូយី នាំសសនទហាន ម្កដល់ 

កាំរង់្ដ្ ទួរា ន់ មានទាំង្នាំសារ ព្រះសៅ ណ្តប៉ាូ ស អុង្ ទី

៣ យល់ព្រម្ជួយព្រះអង្គ តម្សសេកត ីសសន ើ  ព្ទង្់ក៏បញ្ញជ ឲ 

ឧកញា៉ា  ដកប សលើកទ័រវាយទ័រយួន សៅព្គប់ដមព្ត ដដល

បានព្គង្ទុកជាមុ្ន។ ដតោរវាយសនះ វាគ្នែ នសព្បៀបអែ ីសលើ

យួនសនះស ើយ។ េាំ ដ្ក ព្រះអង្គដួង្ ព្ទង្់សេញព្រះរាជ

ដាំស្ើរ ជាមួ្យ ព្រះមាត ព្រះរាជវង្ានុវង្ស ព្រះសន ាំ សៅ

ព្បរតសៅ ដមព្តកាំរត។ លុះព្ទង្់ព្បថាប់នីទីសនះយូរដម 

ព្ទង្់ចាប់អារធ ព្រះអថ្ាសរាគ គឺ ឫសដូង្បាត។ សសត េ 

ក៏យ៉ា ង្ព្ត ប់ម្កព្កងុ្ឧដុង្គមានជ័យវញិ។ សព្ោយបនត ិេ

ម្ក រួកឧនទ ម្ ដដលសៅរួនលាក់មល នួជាមួ្យយួន នាំគ្នន  

បាំបះ រួកចាម្ ជាែ  កជាកង្ទ័រ វាយ ព្សកុ ភ្ន ាំសរញ និង្ 

ព្កងុ្ ឧដុង្គ ្ង្។ ជា ដាំបូង្ កង្ទ័រ ឧនទ ម្ ដឹកនាំសោយ 

ទួនសអ ិត មានសជាគជ័យសលើសម្រភូ្មិ្ ព្គប់អសនេ ើ។ ព្រះអង្គ

ដួង្ ព្ទង្់ ព្តស់បញ្ញជ  ឲសសត េ នសរាតតម្ និង្ សុីសុវតត រីរ
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នក់បង្បអ នូ ដឹកនាំទ័រ សៅបង្គ្ង្ហក ប ោរបះសបារ។ សសត េ

ទាំង្រីរ បញ្ញជ ឲរកចាប់សម្ធាំ រួកឧនទ ម្ សឈ្លែ ះ ទួន្រ។ 

សរលសនះមានសាំ ិេ រីបកសរួកចាម្ជាែ  សៅព្បាប់

សម្កង្ ខ្ង្រួកចាម្ជាែ ថា ទួន្រ សសត េ ឲចាប់សធែ ើសទស

សៅសែើយ។ ដឹង្ដាំ្ឹង្សនះ សែើយដថ្ម្ទាំង្ស ើញ សសត េទាំង្

រីរអង្គ យង្ម្កដល់ ទីជុាំរុំាទ័រមល នួដថ្ម្សទៀតសទៀត រួក

ចាម្ជាែ ក៏នាំគ្នន  រត់រួនបាត់អស់ ដលង្ហា នសេញម្ុមេបាំ

ង្។ 

សៅឆ្ន ាំ ១៨៦០ ព្រះបាទអង្គដួង្ ព្ទង្់ សសាយទិរែជង្គត 

សៅកន ុង្ជនែ យុ ៦៥ ឆ្ន ាំ។ សសនបតីរដាម្ង្គ្នត ី និង្ ព្រះរាជ

វង្ានុវង្ស បានអសញ្ា ើញ ព្រះនសរាតតម្ ជាព្រះរាជបុព្តេែង្ 

សអាយស ើយ ព្គង្រាជសម្ែតត ិ បនតរីព្រះវរបិត តម្ បណ្តត ាំ 

របស់ព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គដួង្ ព្ទង្ម់ានព្រះរាជបុតរា ៨, ព្រះ

រាជបុព្តី ៩ រមួ្ជា ១៧ ព្រះអង្គ។ 

ព្រះអង្គមានព្រះរាជបណ្តត ាំសសម្តេសៅហាែ ទ ហ ៈថា សបើព្ទង្់

សសាយទិរជង្គតសៅ ឲវះរនេះព្រះម្ង្សះព្ទង្់ ឲទនសតែ

សទែបាទ និង្ េតុបបទ អដធបាទ បរសិភាគជាអាហារេុះ។       
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េតាធិបាយ ជា េតាង្ោរ័តិ11  

កមាល ខំ និខ េពុវលភាព របស់ម្ពះេខគដួខ 

ព្សកុដមែ រ ចាប់រី សតវតសទី១៨ មានសាថ នភារដុនោប

ណ្តស់សៅសែើយ សែើយោេ យជា ព្បសទសេាំ្ុះយួន។ សៅ

កន ុង្ រជជោល ព្រះអង្គេនទទី២ ដដលជាែល ងួ្រ្បយួន ព្សកុ

ដមែ រ ោេ យជាេាំ្ី ដនម្ែិេជ ិត របស់ព្បសទសយួន និង្ សសៀ

ម្។ ព្បសទសទាំង្រីរសនះ នាំបសង្ក ើតសង្គ្ង្ហគ ម្សៅព្សកុដមែ រ  

រនេ ិេ ព្សកុដមែ រ សៅកន ុង្ ទុកខ សវទន ែួសព្បមា្។ សសត េ

ព្ទង្់រាជដមែរទ ាំង្ឡាយ ដលង្ជាមាច ស់ សលើវាសន របស់នគរ

របស់មល នួ សែើយ សដើម្ែី រការាជបលេ ័ង្គ រី ោរបះសបារ ដស ត្ ើ

ម្រាជយ រីសាំណ្តក ់ សសត េដដទសទៀត កន ុង្ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស 

ព្តូវចាាំបាេ់ សៅរឹង្រកប់រសទសឲជួយ សោយសនានឹង្

ជូនរង្ហែ ន់សម្តម្ោរ្៏។ ព្សកុយួន និង្ សសៀម្ ជា ព្សកុ

ជព្ម្ក ឬ សាំណ្តក់ របស់សសត េដមែ រ ទ ាំង្ឡាយ សភ្ៀសមល នួ 

សៅសុាំសាន ក់សៅ រង្់ចាាំ ែល ងួ្ យួន និង្ សសៀម្ សសព្ម្េ ជួយ

មល នួ ម្ក ដព្ជករាជយ ឬ ម្ក ព្គង្រាជសម្ែតត ិ ជា ម្ហាកសព្ត

េាំ្ុះបរសទស។ ខ្ង្សសៀម្ ព្រះសៅសសៀម្ ជា អនកសព្ជើស

សរសី សសត េដមែ រ ឲស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិសៅព្កងុ្កម្ព ុជា។ 

រាជបុព្ត មានឋានៈជា ព្រះអង្គមាច ស់រាជយដមែ រទ ាំង្ឡាយ 

ព្តូវសៅ រស់សៅសរៀនសូព្ត ជាចាាំបាេ់ សៅព្សកុសសៀម្ រែូត

                                                   

11 អតតសនម្ត័ិ, សយបល់ផ្កទ លម់ល នួ, opinion personnelle។ 
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មានោរអនុញ្ញា ត រីែល ងួ្សសៀម្ សទើបអាេវលឹព្ត ប់ម្ក

ព្សកុដមែ រវញិបាន។ ែល ងួ្សសៀម្ ជាអនកបាំរក់ង្ហរ ឲសសត

េដមែ រ ដូេយ៉ា ង្ង្ហរ ជា ឧបសយរាជ, ឧបរាជ ជាអាទិ។ 

ខ្ង្យួន ព្រះសៅអណ្តណ ម្ ព្តួតព្តផ្កទ ល់ រេួសព្សេ 

សៅហាែ យសមតតដមែ រ មួ្យេាំនួនធាំ សៅកម្ព ុជាសព្ោម្ សែើយ 

ហាម្ឈ្ប់ឲស ើង្រាជោរដមែរ សៅព្កងុ្ឧដុង្គ។ ទឹកដីព្សកុ

ដមែ ររញួតូេ សែើយ ព្សកុដមែ រ បាត់ ជីវកមាេ ាំង្ សាំរាប់ព្ទព្ទង់្

មល នួឯង្បាន។ ព្បជារលរដាដមែ រ ោេ យជា េាំនួនបុគគល : 

ជាឧបករ្៏ មួ្យព្កមុ្ រស់សៅសព្ោម្អាំណ្តេសសៀម្, មួ្យ

ព្កមុ្ រស់សៅសព្ោម្អាំណ្តេយួន សែើយមួ្យេាំនួនសទៀត រស់

សៅសព្ោម្ អាំណ្តេរាជោរដមែ រ ព្កមសត់ណ្តស់។ ឯកភារ

ជាតិ គឺ ដបកសមទេ គ្នែ នគមាន ស់ណ្តមួ្យ អាេនឹង្សលើក 

េង្ផ្កច ប់គ្នន បានវញិសនះស ើយ សព្រះ សសៀម្ និង្ យួន សគ

មានលែិេេបស់លាស់ ដ៏ព្បសប សាំរាប់ព្សូបទាំង្ ល្ វូោយ 

និង្ េិតត ជនដមែរបានង្ហយព្សួលបាំ្ុត។ សៅព្សកុ សសៀម្ 

និង្ យួន ក៏មានសង្គ្ង្ហគ ម្សុី វលិ ដស ត្ ើម្អាំណ្តេគ្នន សព្េើន

សនះដដរ ដតទឹកដីសគោន់ដតរកីធាំស ើង្ េាំ ដ្កព្សកុដមែ រ 

ោលណ្តមាន សង្គ្ង្ហគ ម្ម្តង្ណ្ត កន ុង្ព្រះរាជវង្ានុវង្ស គឺ

េបស់ជាទឹកដីដមែ រ រញួជានិេច។ សួរថា ម្ករីសែតុអែ ី ? 

សព្រះ សសត េដមែ រ ទ ាំង្ឡាយ ជាគូព្បយុទធ ដតង្ដតសៅរឹង្

រក់បរសទស សដើម្ែី ោរររព្បសយជន៏មល នួ ោេ់មុ្ម 

សទះបីមល នួ ព្តូវដូរនឹង្ ព្បសយជន៏ជាតិ ក៏ហា នដូរ សនះ
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ដដរ ឲដតមល នួបានឈ្ន ះ។ សព្ោយម្កសទៀត គឺ សសៀម្ និង្ 

យួន ដតម្តង្ សគជា អនកបសង្ក ើត សង្គ្ង្ហគ ម្ សលើទឹកដីដមែ រ 

សដើម្ែី សព្ជើសសរសី សសត េេាំ្ុះសគ សែើយទម្ទរសោយបង្ខាំ 

ជានិេច នូវគុ្បាំណ្តេ់ របស់សគ ជា រង្ហែ ន់ទឹកដី។ ដូេ

សនះ សង្គ្ង្ហគ ម្ រវាង្ដមែរនិង្ដមែ រ ជា សង្គ្ង្ហគ ម្ គាំររសោយ

បរសទស និង្ ជួយបរសទស្ង្ ដដលសៅកន ុង្សនះគ្នែ ន

ព្បសយជន៏ជាតិបនត ិេសនះស ើយ។ សៅសរល ដមែ រឈ្ន ះចាញ់

គ្នន  នាំសអាយកមាេ ាំង្ជាតិ េះុសមាយដព្កដលង្ សៅម្ុមទ័រ

បរសទស ដដលសគម្កជួយ ដូសេនះ ទ័របរសទស សគេង្់បាន

អែ ីរីដមែ រ ក៏ដមែ រ ម្ិនហា នជាំទស់សនះដដរ។ សៅសរលសនះ 

គាំនិតជាតិនិយម្ដមែ រ វាអាេនឹង្មានដដរ ដតវាព្គ្នន់ដត 

ជាគាំនិត មានសៅកន ុង្អារម្ែ្៏សុទធសាធ។ រឯី សង្គ្ង្ហគ ម្ សុី

 វលិ សៅព្សកុសសៀម្ និង្ យួន, ជួនោលសគ តព្មូ្វដមែ រ សអា

យ បញ្ជ នូទ័រសៅជួយសគសទៀត, សព្េើនមានលកខ្ៈ ជាស

ង្គ្ង្ហគ ម្ រកឯកភារជាតិ សែើយសៅសរលដដលសគចាញ់ឈ្ន ះ

គ្នន  គឺព្បាកដ ជាជាតិសគ មានឯកភារ ជានិេច។         

ព្រះបាទអង្គដួង្ ព្ទង្ ់ ទទួលម្រតក នូវសាថ នភារព្សកុ 

ព្ទឌុសព្ទម្ខ្េ ាំង្ណ្តស់ម្កសែើយ។ ដត ព្រះអង្គ ក៏ជាអនករមួ្

េាំ ដ្កមួ្យភាគ ដន វនិិបាតជាតិ សនះដដរ។ ដូេយ៉ា ង្ 

ោរកែត់ព្រះអង្គេនទ  ជាែល ងួ្ ជា ព្រះសរៀម្ សៅេូលសសៀម្ វា

គ្នែ ន លកខ្ៈជាព្បសយជន៏ជាតិសនះស ើយ។ សទះបី សសត េ
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អង្គដួង្ សលើកសែតុ្លថា ព្ទង្់មិ្នព្សម្នឹង្ព្រះសរៀម្ សៅ

េង្សម្ព្តី ជាមួ្យយួន ដត សែតុ្លសនះ វាគ្នែ នមាន 

េាំ្ុេព្តង្់ណ្តមួ្យ ដដលអាេចាត់ទុកថា ជាជសព្ម្ើស សាំ

រាប់ោរររ ព្បសយជន៏ជាតិសសាះស ើយ។ សតើ សសៀម្ សៅ

សរលសនះ មានបាំ្ង្េង់្ជួយដមែរ ដដរឬសទ ? េសម្េ ើយថា

គ្នែ នសទ។ សរលសនះ សសៀម្ព្គ្នន់ដតេង្់សអាយសញ្ញា  សៅ

យួនថា សសៀម្ ម្ិនអនុញ្ញា តសអាយយួនបាំរនសលើ ្ល

ព្បសយជន៏សសៀម្ សៅព្សកុដមែ រសនះស ើយ។ ដូសេនះ ជសព្ម្ើស 

យកខ្ង្ សសៀម្កត ី ខ្ង្ យួនកត ី វាព្គ្នន់ដតជាជសព្ម្ើស 

ោរររព្បសយជន៏ សសៀម្ និង្ យួន ដតប៉ាុសណ្តណ ះ។ ជសព្ម្ើស 

ព្រះអង្គេនទ  យកយួន ជា អាណ្តរាបាល សព្រះ ព្ទង្់ខ្េ េ

សសៀម្ េាំ ដ្ក ព្រះអនុជ របស់ព្រះអង្គទ ាំង្ឡាយ សព្ជើស

យកសសៀម្ ព្បឆ្ាំង្នឹង្ព្ទង្ ់ ក៏សព្រះ ដតខ្េ េសសៀម្ដដរ 

ដូសេនះ វាជា ោរបាំ ដបកកមាេ ាំង្ជាតិ សដើម្ែី ោរររព្បសយជ

ន៏អាតែ  សព្រះដតខ្េ េបរសទស។ ោរមេបខ្េ េ បរសទស 

រែូតបាក់សបត សនះឯង្ វាជា ជម្ៃ ឺសតិ ដនសសត េដមែ រ

ទ ាំង្ឡាយ សព្ោយរីសម្័យលដង្ែកម្ក ដដលនាំឈ្ប់ឲ

មានោរទុកេិតតគ្នន  សៅកន ុង្ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស និង្ រវាង្ 

សសត េ នឹង្សសនម្ង្គ្នត ី។ ែល ងួ្សសៀម្ ព្ទង្់យកបុព្តែល ងួ្ដមែ រ 

ម្កអប់រំា េិតតគាំនិត ឲមានអារម្ែ្៏ជាសភាវគតិខ្េ េ

អាំណ្តេសសៀម្។ ព្ទង្់ទទួល ឲសព្ជាកសោនជានិេចដល់ 

សសនម្ង្គ្នត ីដមែ រណ្ត ដដលរត់ម្កសុាំព្រះអង្គ សព្រះមល នួ មាន
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ោរអាក់អន់េិតតនឹង្សសត េដមែរ ឬ ជសមាេ ះ រវាង្ម្ង្គ្នត ីនឹង្ម្

ង្គ្នត ី។ ព្សកុសសៀម្ ោេ យជា ជាំរុំា ដន ជនដមែរបព្ម្ងុ្ទាំង្ឡាយ 

ទាំង្សសតេ ទ ាំង្រាង្គ្សត  សាំរាប់សសត េសសៀម្ សព្បើម្កព្បឆ្ាំង្

ដមែរសៅព្សកុដមែ រ សដើម្ែីព្បសយជន៏សសៀម្។ សៅកម្ព ុជា

សព្ោម្ យួន និង្ េិន សគរមួ្គាំនិតគ្នន  បសញ្ចញសចាល នូវ

អាជាញ ធរដមែ រ សែើយ សគនាំគ្នន  ដតង្តាំង្ អាជាញ ធរថ្ែី សាំរាប់ 

ព្តួតព្តផ្កទ ល់ សលើសែគម្ន៏ របស់សគ ដដលមាន េាំនួន

ោត់ដតសព្េើនស ើង្ៗ រែូតសលើស េាំនួនព្បជារលរដាដមែ រ 

ជាមាច ស់ព្សកុសៅសទៀត។ កម្ព ុជាសព្ោម្ ជាោរ្៏ ោេ យជា

ទឹកដីយួន តម្ េរភារ ដន អសនត ព្បសវសន៏ ដនជនជាតិ

យួនកុះករ េូលម្ករស់សៅ។ សៅេាំសរះម្ុម បាតភូុ្តសនះ 

ែល ងួ្ដមែ រ ទ ាំង្ឡាយ ព្ទង្់ គ្នែ នម្សធាបាយអែ ីនឹង្ឃាត់

ឃាាំង្រាាំង្រាវាបានសនះស ើយ។ ព្ទង្់ព្គ្នន់ដតបានសាំ ដដង្ 

នូវោរព្រួយបារម្ភ សោយ មកេិតតដតប៉ាុសណ្តណ ះ។ 

ព្រះអង្គដួង្ ព្ទង្់ ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ សោយមានោរ

ព្រម្សព្រៀង្គ្នន  រវាង្ សសៀម្ និង្ យួន សព្ោយរីមានស

ង្គ្ង្ហគ ម្ រវាង្ព្បសទសទាំង្រីរ សៅសលើទឹកដីដមែ រ។ ោរ្៏សនះ 

ជា លកខម េ្ សាំខ្ន់ សតង្ដតង្ ព្រះអង្គដួង្ ព្តូវដតសគ្នររ

វា។ លកខម េ្ សនះ កាំរតិ រាជអាំណ្តេ និង្ សសរភីារ របស់

ព្រះអង្គ កន ុង្ោរដឹកនាំ ដន កិេចោររាជោរដមែ រ។ អតថ

ព្បសយជន៍ របស់ព្រះអង្គមួ្យ គឺ ព្រះអង្គ ឥតមានគូ
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ព្បដជង្រាជយព្រះអង្គ សព្រះព្រះសរៀម្ ទ ាំង្ឡាយ សុគត ទ ាំង្

អស់ សែើយ ដមសញាតិវង្ស របស់ព្រះអង្គេនទ  ដដលជាដមស

សរញេបប់ បនតរាជសម្ែតត ិ គ្នែ នព្រះបុព្តម្កុដមាន ក់

សសាះ។ អាព្ស័យសែតុសនះដដរ ដដរ សសៀម្ និង្ យួន សគយល់

ព្រម្ សអាយព្រះអង្គដួង្ ស ើង្សព្គ្នង្រាជសម្ែតត ិ បនតរីព្រះ

អង្គេនទ  សព្រះសគទុករជជោលព្រះអង្គកសព្តីមីុ្ ព្គ្នន់ដតជា 

វង្់ព្កេក ជាសព្គ្នះថាន ក់មួ្យដតប៉ាុសណ្តណ ះ។ 

សទះបី ព្រះអង្គ រាយម្ សរៀបេាំ ដ្នដី ជាថ្ែី, េង្ ជា 

េបប់រិធីោរ េបស់លាស់ សាំរាប់ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស និង្ 

សសនម្ង្គ្នត ី, រព្ងឹ្ក នូវកែួ នសីលធម៏្ និង្ រព្ងិ្ក នូវវបែធ

ម្៏ជាតិ កន ុង្ោររស់សៅ ដនព្បជារលរដា ដត សង្គម្ដមែរ

សយើង្ សៅសរលសនះ សែវកមាេ ាំង្ខ្េ ាំង្ណ្តស់ សាំរាប់ សង្ើប

ឈ្រសោយមល នួឯង្បាន សព្រះព្សកុដមែ រ គ្នែ ន គមាន ស់សសដា

កិេចជាតិ សាំរាប់ សធែ ើអភិ្វដឍន ជាមាព្តោា នជាតិ។ សសដា

កិេចរស់សៅជាព្បព្កតី មានសុវុឌឍិកម្ែ សព្រះព្បសទសមាន

សនត ីភារ ដតព្បជារលរដាដមែ រ រស់សៅកន ុង្ភារព្កលាំបាក

ដព្កដលង្។ អែ ីដដលសធែ ើបាន ឬ រកបាន គឺ ព្គប់ព្គ្នប់ ម្ិន

សទៀង្ សាំរាប់ដតព្ករះដតប៉ាុសណ្តណ ះ។ េាំនួនព្បជារលរដាដមែ រ 

េុះថ្យខ្េ ាំង្ណ្តស់។ សៅសដើម្សតវសសទី២០ េាំនួន មាន

ម្ិនដល់ ១លាន នក់្ង្។ ោរដបង្ដេក ដន ទីលាំសៅ 

របស់ព្បជារលរដា សលើដ ទ្ព្បសទស គ្នែ នភារសសែ ើគ្នន សនះស ើ
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យ។ សនទភារព្បជាជន សព្េើនកុះករ មានសៅដាំបន់បុរ៍ 

ខ្ង្តែូ ង្ដនដង្ទសនេសម្កុង្ ដដលជាដីរាបសសែ ើ េាំ ដ្ក 

ជនរស់សៅតិេតួេតួេណ្តស់។ ដមែ រ ម្ិនេូលេិតត រស់សៅ

តម្សឆ្នរសម្ុព្ទ និង្ សោះ សសាះស ើយ។ ដាំបន់ទ ាំង្សនះ 

សសទ ើដតគ្នែ នព្បជាជនដមែរ រស់សៅ ដដលនាំឲរាជោរដមែរ 

ម្ិនសូវរវល់ យកេិតតទុកោក់។ ជាឱទែរ្៏ សៅហាែ យ

ដមព្តសោះកុង្ ម្ិនសៅរស់សៅកន ុង្ដមព្ត សៅសព្ោម្

អភិ្បាល របស់មល នួ សនះសទ ទីមួ្យគ្នែ ន ល្ វូសៅ និង្ មាន

ព្បជាជន រស់សៅតិេតួេណ្តស់។ សៅកន ុង្ រាជានុសិទធិ ស

សម្តេ សៅហាែ ដបន12 េាំនួន ម្នុសសព្បសុដមែ រ មានតិេជាង្

                                                   

12 សសម្តេសៅហាែ ដបន ជា សម្ទ័រដមែ រមានថ្ែីដដណ្តស ់ សៅកន ុង្រជជោលព្រះ
អង្គសអង្ (១៧៧៩-១៧៩៦) ដដលមាន រាជានសុិទធ ិនម្ សៅហាែ ម្៉ាូ  សព្រះ ព្រះ
អង្គសអង្ ព្ទង្សៅជាកុមា មាន ព្រះជនែ  ៧ ឆ្ន ាំ សៅសរលស ើង្សសាយរាជស
ម្ែតត ិ។ សៅហាែ ដបន បានព្តវូ សៅហាែ ម្៉ាូ  ចាប់បញ្ជ នូសៅព្សកុសសៀម្ សោយ
សចាទថាកែត់នឹង្សសៀម្ សែើយ ព្តូវ សសត េសសៀម្ (ព្រះសៅតក) សជរបសនទ ស
ោក់សទសជាទម្ៃន់ គឺ វាយមនង្ ១០០ រំារត់ និង្ សេៀរសេ ឹកព្តសេៀកទាំង្
សង្ខ្ង្។ សៅព្សកុយួន មានោរបះសបារ ដនរួកដតសងឹ្ ព្បឆ្ាំង្នឹង្សសត
េយ៉ា  ុង្ នាំឲព្ទង្់រត់សៅព្សកុសសៀម្ សដើម្ែសីុាំជាំនួយ ព្ត ប់ម្កេបាំង្វញិ។ 
សៅសរលសនះដដរ រញា ស ូ  ជាសម្ទ័រដមែ រ មានគាំនិតកែត់នឹង្ សៅហាែ  ម្៉ាូ  
លួេសធែ ើសាំបុព្ត ថាែ យជូនសសតេសសៀម្ សុាំមល នួ យម្រាជ ដបន ឲព្ត ប់ម្ក
ព្សកុដមែ រ វញិ សដើម្ែីនឹង្បានគតិោរកាំចាត់សៅហាែ  ម្៉ាូ ។ សសតេសសៀម្ (ព្រះរុទធ
យ៉ាតេូឡាសលាក) ព្ទង្់អនុញ្ញា ត តសម្សសេកត ីសុាំ ដថ្ម្ទាំង្ ព្រះរាជទនោវ
សព្សាម្មាសមួ្យជាអាជាញ សឹក ដល់ យម្រាជ ដបន។ ដបន និង្ សែ ័ព្គបកស
មានថ្ែីដដ ១០នក់ វលឹព្ត ប់េូលព្សកុដមែរ សែើយសធែ ើលែេិសុាំេូលបាំសររីាជ
ោរដមែ រតម្ សសម្តេសៅរញា ស ូ ។ ស ូ  សសន ើសៅ សៅហាែ  ម្៉ាូ  ដតដាំបូង្ សៅហាែ  ម្៉ាូ  
គ្នែ នោរទុកេតិតសសាះស ើយ សព្រះថា មល នួ និង្ ដបន ធាេ បម់ានជសមាេ ះនឹង្
គ្នន  ដត ស ូ  សរៀបរាប់នងឹ្បង្ហា ញ ភ្សត ុតង្ ព្គប់ព្គ្នន់ថា ដបន រត់រីព្សកុ
សសៀម្ សព្រះ សសៀម្េិតតអាព្កក់ វាវាយមនង្ សេៀរសេ ឹកព្តសេៀក របស់គ្នត។់ 
ស ើញថា សរឿង្ដដល ស ូ  និយយព្បាប់ទ ាំង្ប៉ាុនែ ន ជាោររិត ស ូ  កស៏ុមេិតត
ទទួល ដបន ឲសធែ ើោរជាមួ្យ។ សព្ោយម្ក ស ូ  និង្ ដបន សរៀបេាំ ដ្នោរ 
សមាេ ប ់ម្៉ាូ  សៅសរលសភាជហារមួ្យ។ សៅសរលសនះ សែ ព្គបកស រញាស ូ  និង្ 
(note de bas de page - suite) 
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ង្គ្សត ី សព្រះសាេ ប់កន ុង្សង្គ្ង្ហគ ម្ ឬ ព្តូវរាជោរដមែរ សមាេ ប់ សព្រះ

សចាទថា ជាជនកែត់ជាតិ សែើយបានជាជាបរ់កយថា 

ោលរាជយសៅហាែ ដបន សម្មា៉ា យ ១០សាេ រុក១, ព្កម្ុាំ ១០ 

មួ្យសេ ឹក (ដថ្េមួ្យសេ ឹក) ។ 

ព្រះអង្គដួង្ សសាយរាជយសលើកទឹកដីដមែ រ រេួតូេ សព្រះសសៀម្ 

និង្ យួន សគោត់យក សធែ ើជាទឹកដីរបស់សគ សែើយ ព្បជា

រលរដា ក៏មានេាំនួនតិេតួេណ្តស់ ដដលនាំឲ រាជោរ

បាត់បង្់រនធោរ សាំរាប់ព្ទព្ទង្់រដា និង្ រាជសកត ិ។ ព្សកុដមែ រ 

សម្េប, មេបខ្េ េបរសទស សែើយ គ្នែ នទសសនវសិយ័ ដន

អនគតេបស់លាស់។ ព្បជារលរដា រស់សៅកន ុង្ ភារលៃង្់

សលេ  ដលង្មានោរទុកេិតតសលើមល នួឯង្ និង្ អនកដឹកនាំ

ជាតិ្ង្ សព្រះមល នួ គ្នែ នមានអែ ី ទុកជាោររឹង្ដ អ្ក សៅ

សល់ដត ព្រះរុទធសាសន ជាជាំសនឿ យកម្កអនុវតត សាំរាប់

ដតដសែ ង្រកបុ្យ កន ុង្ជាតិខ្ង្ម្ុម។ អែ ីដដលកាំរុង្រស់

សៅកន ុង្បេច ុបែននោល ទុកជាកម្ែ្ល ដដលមល នួព្តូវទទួល 

ោេ់ខ្ត ជាបុ្យ ឬ បាប ដដលមល នួបានកសាង្ោលរី 

                                                   

យម្រាជដបន ៣០នក ់បានសមាេ ប ់សែ ព្គបកស សៅហាែ  ម្៉ាូ  សដរោស់ ដត ម្៉ាូ  
រត់រេួ សៅរួនសៅព្សកុបាសាក់។ សៅហាែ យដមព្តដមែរ ដឹង្ដា្ំ ឹង្សនះ ភ្យ័
ខ្េ េមានសទស សចាទថាកែត់នងឹ្ រួកអនកោន់អាំណ្តេថ្ែី សៅព្កងុ្ឧដុង្គ 
ក៏ នាំសសន សៅចាបម់ល នួ ម្៉ាូ  បាន សែើយឲនាំម្កព្កងុ្ឧដុង្គជាព្បញាប់។ ម
្ៈសនះ រញា ស ូ  និង្ យម្រាជ ដបន កប៏ញ្ញជ ឲព្បហារជីវតិ សៅហាែ ម្៉ាូ  សៅ។ 
បនទ ប់ ស ូ  មានដ្នោរ លួេសមាេ ប់ ដបន សព្រះ មានបាំ្ង្ េង្់ោន់
អាំណ្តេដតមាន ក់ឯង្។ ដត ោរសមាៃ ត់សនះ មានសលេឮដល ់ ដបន។ ដបន 
បានចាត់សសន មានថ្ែីដដ ៨នក់ សៅសមាេ ប់ រញា ស ូ  នងិ្ ព្កមុ្ព្គួសារ
អស់គ្នែ នសល។់ រេួសែើយ ដបន ក៏តាំង្មល នួ ជា សសម្តេសៅហាែ ទ ហ ៈ សសព្ម្េ
រាជោរព្កងុ្កម្ព ជូា កន ុង្ ឋានៈ ជា រាជានិសទិធ ិ។    
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អតិតជាតិ។ រួកអនកសេះដឹង្ មានសៅសល់ តិេតួេ

បាំ្ុត សព្រះព្តូវសសៀម្ សគសក េ្ យកសៅព្សកុសគ ឬ មួ្យ 

សាេ ប់ សព្រះរង្សព្គ្នះសៅកន ុង្ ជសមាេ ះរវាង្សសតេទាំង្ឡាយ ឬ 

សង្គ្ង្ហគ ម្។ ថាន ក់អនកដឹកនាំជាតិរញួមល នួសោយខ្េ េ អាំណ្តេ

សសតេសសៀម្ និង្ យួន សព្រះស ើញ ព្រះម្ហាកសព្តមល នួ ោេ យ

ជាសសតេេាំ្ុះសគ។ សភាវគតិ ដន ោរយករេួមល នួ ោត ប់

េិតត សសនម្ង្គ្នត ីដមែ របាន ដដលនាំឲគ្នែ នោរទទួលមុសព្តូវ 

សៅកន ុង្កិេចោរ របស់មល នួ។ សដើម្ែី បានសុម ឬ ទទួលយស

សកត ិ គឺយកោរបសញ្ញជ រសសត េ ឬសៅហាែ យធាំ ជា ម្សធាបាយ

រស់សៅ។  វោិរភាគជាទូសៅ  សនះឯង្ (cette dégradation 

généralisée) ជា ទុរែលភារ របស់ព្រះអង្គដួង្។ ព្ទង្់ 

ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ ជាមួ្យនឹង្ វោិរភាគសនះ សទះបី

ព្រះអង្គេង់្ ឬ ម្ិនេង់្កត ី សព្រះ វាជា សាថ នភាររិត ដន 

ព្សកុដមែ រ ដដលបានធាេ ក់េុះសៅកន ុង្ អតថង្គត សព្េើនសត

វតសរេួម្កសែើយ សព្រះ ថាន ក់ដឹង្នាំជាតិ ឬ នយជន (les 

politiques) ព្គប់ជាំនន់មុ្នៗ ព្បព្រឹតតសធាេ យ ដកម្ិនរេួ 

នូវនសយបាយដឹកនាំ របស់មល នួ។ ព្រះអង្គដួង្ យល់ដឹង្

េបស់ អាំរី សាថ នភារសនះ ព្ទង្់មានឆ្នទៈ នឹង្ សរៀបេាំរដា

ស ើង្វញិ សដើម្ែី សលើកបញ្ឈរវញិព្រះនគរ។ ដត ោរសរៀបេាំ

ស ើង្វញិ របស់ព្រះអង្គ ព្គ្នន់ដតមានរបូភារជា ោរទិប

មាសស ើង្វញិ ដន ព្រះសង្ហា រ របស់ព្រះអង្គ (redorer son 

blason) ដតប៉ាុសណ្តណ ះ។ ព្រះអង្គ ម្ិនបាន ដកទព្ម្ង់្ជា
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ជសព្ៅ នូវ រេនសម្ព័នធ  និង្ មានសិកភារ (េិតតគាំនិត) 

ដន ព្បរ័នធដឹកនាំជាតិសនះស ើយ។ ជម្ៃ ឺ ព្សកុដមែ រ សៅសរល

សនះ មិ្នព្តឹម្ដត ជាជម្ៃឺ នូវោរដឹកនាំជាតិ, សង្គម្ជាតិ 

សនះសទ គឺ វាជាជម្ៃឺ ដន ោរវវិតតន៍ ដន អារយិធម៏្ជាតិដត

ម្តង្ គឺថា អារយិធម៏្ណ្តមួ្យ ដដលម្ិនអាេសោះព្សាយ 

នូវបញ្ញា សកើតមានស ើង្ កន ុង្ដាំស្ើរ ដនោរវវិតតន៍ របស់

មល នួ ជា អារយិធម៏្អតថង្គត។ អារយិធម៏្ណ្តមួ្យ យក

ជសព្ម្ើស នូវោរបិទដភ្នក ម្ិនព្រម្សម្ើល នូវបញ្ញា ធាំៗ របស់

មល នួ ជា អារយិធម៏្ កាំរុង្មានជម្ៃឺជាទម្ៃន់។ អារយិធម៏្

ណ្តមួ្យ សធែ ើរុតនឹង្ សគ្នលោរ្៏ព្គិះ របស់មល នួ ជា អារយិ

ធម៏្ កាំរុង្សាេ ប់។ ព្សកុដមែ រ ម្ិនព្តឹម្ដត ជួបព្បទះ នូវ

 វបិតត ិ ដន អារយិធម៏្ សនះស ើយ ដថ្ម្ទាំង្ មាន បញ្ញា  អ

ណ្តនិគម្ សសៀម្ និង្យួន ដដលនាំឲ ព្សកុដមែ របាត់ 

អធិបសតយយជាតិ។ ព្រះអង្គដួង្ ព្ទង្់មាន សគ្នលបាំ្ង្ 

សៅរឹង្បារាាំង្ សដឿម្ែី សោះព្សាយ បញ្ញា  ដមែ រ នឹង្ សសៀម្

យួន ដតព្រះអង្គ ម្ិនបានយល់េបស់អាំរី េិតតគាំនិត 

អាណ្តនិគម្បារាាំង្។ សយើង្ដឹង្ថា អរម្ង្គល ជាទូសៅ ដន 

របូធាតុអាណ្តនិគម្ គឺជា ោរសបាកបសញ្ញជ ត សោយសុទធ

េិតត ជាោរលាក់រុតរមួ្ ព្បកបសោយព្បតិរល តម្ោរ

សចាទជាសាំនួរ ដន បញ្ញា  ឥតព្តឹម្ព្តូវ សដើម្ែី អាេសឆ្េ ើយ 

តព្មូ្វនឹង្ ដាំសណ្តះព្សាយ ដ៏អាព្កក់បាំ្ុត ដដលសគទុកជា

ដាំសណ្តះព្សាយ ព្សបនឹង្នោលសនះ របស់ព្បសទសអាណ្ត
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និគម្ ដដលមានគាំនិតថា ព្បសទសអាណ្តនិគម្ ជា

ព្បសទស មានអារយិធម៏្ ដដលសគដលង្សព្បើបាន សាំរាប់ក

សាង្សង្គម្ទាំសនើប។ 

េសម្េ ើយ ដដលសយើង្ឮ ដបបជា បរសិុទធេិតត ព្បកបសោយ

សព្គ្នះថាន ក់ដបបសនះឯង្ ដដលនាំឲសយើង្ រិនិតយ ឲបាន

េបស់លាស់ សែើយសចាទជាសាំនួរថា អែ ីសៅជា សគ្នលោរ្៏ 

ដន អាណ្តនិគម្និយម្ ? ជាោរព្រម្សព្រៀង្គ្នន ថា វាគ្នែ ន

មានេាំ្ុេណ្តមួ្យ ដូេសគនិយយថាជា ោរ្ាយ

សាសន, សសេកត ីព្សឡាញ់ ដនម្នុសសជាតិ, ោរបនថយព្រាំ

ដដន ដន ភារសលេ  ជម្ៃ ឺ ព្បជាែិង្ា, ោររព្ងី្ក ដន អាទិ

សទរ,  វបុិលកម្ែ ដន េបប់ សសាះស ើយ។ ដតគួរយល់ព្រម្គ្នន

ឲសព្សេដតម្តង្ សោយឆ្នទៈគ្នែ នព្េ ាំថា វាជា អាំសរើ ្សង្

សព្រង្ និង្ សចារបេន់ ដន ឈ្្ញួធាំសព្គឿង្សម្េ , នវាវចីារ,ី 

អនកដសែ ង្រកមាស់ និង្ រួករ្ិជែ វសិ័យ សលាភា និង្ សព្បើ

កមាេ ាំង្ព្គប់ដបបយ៉ា ង្ ដតសៅ សព្ោយព្សសមាលទាំង្សនះ 

នាំគ្នន ទូលនូវ ទព្ម្ង្ អារយិធម៏្េដព្ង្ កន ុង្សម្័យោល

មួ្យ ដនព្បវតត ិសាង្គ្សត រិភ្រសលាក ដដលជាសម្័យ ដន ោរ

ព្បណ្តាំង្ព្បដជង្ ដនសសដាកិេច បដិបកខ ិ។ 

ព្តូវដឹង្ថា រួកអនក្សង្ព្រង្ និង្ សចារបេ ន់ ទ ាំង្សនះ 

រក់ឯកសណ្តា ន ជាអនកសធែ ើសង្គ្ង្ហគ ម្ ព្បោប់អាវុធ គ្នែ ន

ឧតតម្គតិអែ ីសព្តរី សមាេ ប់ បេន់ ព្បកដសោយ សលាភា ម្ុន
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ម្កដល់ ដន រួក្ាយសានព្គិសត  ទុកមល នួជាអនកព្បសៅ

ដល់អនកដដទសទៀត សែើយនាំគ្នន  បសង្ក ើត នូវ សម្ិោរ

អាព្កក់មួ្យ គឺ ព្គិសត និយម្ = អារយិធម៏្; ដសយសាសន៏

និយម្  = អាំសរើដព្រដ្ស ដដលជាកម្ែ វបិាក ដន អាណ្តនិគម្

និយម្ និង្ ោរព្បោន់រូជសាសន៏ ដដល អនកទទួលរង្

សព្គ្នះ គ ឺ ជនអាណ្តនិគម្ ទាំង្ឡាយ សៅកន ុង្រិភ្រសលា

ក។ គាំនិតដដលបានសរៀបរាប់ ខ្ង្សលើសនះសែើយ ដដល

បារាាំង្ សគយកម្ក អនុវតតសៅព្សកុដមែ រ។ ដាំសណ្តះព្សាយ

ណ្ត ដដលរឹង្បរសទស ជាដាំសណ្តះព្សាយ គ្នែ នមូ្លោា ននូវ

កមាេ ាំង្ជាតិសនះស ើយ ដូសេនះវាម្ិនអាេគង្់វង្់សនះស ើយ 

ដូសេនះ ដ្នោរ របស់ព្រះអង្គដួង្ យក បរសទស ជាជាំនួយ 

សដើម្ែីសោះព្សាយបញ្ញា បរសទសមួ្យសទៀត វាព្គ្នន់ដត ជាោរ

បនត នូវគាំនិត របស់ នយជនដមែរ រីជាំនន់មុ្នៗដត

ប៉ាុសណ្តណ ះ គឺ នាំគ្នន សៅរឹង្សសៀម្ ជួយេបាំង្នឹង្យួន ឬ ក៏

ដូេជា ទ្ ុយសៅវញិ។ 

ព្រះអង្គដួង្ សទះបីព្ទង្់មាន ឆ្នទៈលអយ៉ា ង្ណ្ត េង្់បជឈរ

ព្រះនគរស ើង្វញិយ៉ា ង្ណ្តក៏សោយ ដតព្ទង្់ រស់សៅកន ុង្

ព្បរ័នធគាំនិតចាស់ដព្េះ ដដលនាំឲព្ទង្់ ម្ិនអាេមាន ទាំែាំ 

ដនគាំនិតជារនេ ឺ ទូលាំទូលាយ សាំរាប់សោះព្សាយបញ្ញា ជាតិ 

គររាប់សតវតសម្កសែើយ។ ោរ្៏សនះសែើយ ជា បញ្ញា  របស់ 



 

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  
៨ កុម្ភៈ ២០១៨ 

55 

នយជនដមែ រ រែូតម្កដល់បេច ុបែនន  និង្ ព្បជារលរដាដមែ រ 

រស់បនត  សៅកន ុង្វបិតត ិ អារយិធម៏្ របស់មល នួ។ 
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ឯកសារ ភាា ប់  

ខ្មែញាតិវខែ នន ម្ពះបាេេខគង្េខ 

េខគង្េខ 

សសត េព្ទង្់រាជយ 

(១៧៧៩-១៧៩៦) 

(រាជបុព្ត) 

 

 

េខគចនទ   អង្គភ្ិម្  អង្គសថ នួ  អង្គអមិ្  េខគដួខ 

          សសត េព្ទង្រ់ាជយ                                           សសត េព្ទង្់រាជយ 

             (១៨០៦-១៨៣៤)                                     (១៨៤១-១៨៦០) 

                 រាជបុព្តី                                                   រាជបពុ្ត 

 

ព្រះអង្គកសព្ត ីដបន, រុី, សៅ, សង នួ                       នសរាតតម្, សុីសុវតត , សុីវតថ  

ម្ពះេខគកែម្តី រុី 

សសត េព្ទង្រ់ាជយ                                                         សសត េព្ទង្់រាជយ 

(១៨៣៤-១៨៤១)                                 (១៨៦០-១៩០៤)-(១៩០៤-១៩២៧) 
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ម្បវតាិសង្ខេប នន រជាកាលម្ពះេខគចនទេី២ 

ម្ពះេខគចនទ  : ឬ អង្គេនទទី២ ព្តូវបានព្រះសៅសសៀម្ ថាែ យ

ព្រះអង្គ ឲស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ បនតរី ព្រះបិត ដតឲសៅ

ហាែ  ប៉ាុក ោន់នទី ជាអនកសសព្ម្េកិេចោរដ្នដីសិន 

រែូតដល់ព្រះអង្គេនទ  មានព្រះជនែវឌឍនស ើង្ សព្រះ ព្រះ

អង្គសៅ កុមារណ្តស់ (៦ឆ្ន ាំ)។ ទទួលដាំ្ឹង្ រីព្រះសៅសសៀម្ 

ោលណ្ត សៅហាែ  ប៉ាុក បានសោះព្បជុាំព្រះរាជវង្ានុវង្ស 

និង្ សសនម្ង្គ្នត ីទ ាំង្ឡាយ សែើយ អសញ្ជ ើញ ព្រះេនទ  ឲសសត េ

ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ តម្ព្បដរ្ី ព្រះនគរ។ បនទ ប់ម្ក 

សៅហាែ  ប៉ាុក ចាត់ឧកញា៉ា េព្កី ដកប ឲនាំសសនទហាន ១

ម្ុឺននក់ សៅព្កងុ្សទរបុរ ីជួយសធែ ើសង្គ្ង្ហគ ម្សសៀម្។ សព្ោយ

ម្កសទៀត សៅហាែ  ប៉ាុក ចាត ់ឧកញា៉ា វាាំង្  ង្ ឲនាំសសន

ទហានដមែរ ព្បាាំរន់នក់ សលើកសៅជួយេបាំង្ សសត េយួន 

ព្បឆ្ាំង្នឹង្ រួកដតសឺន សៅព្សកុយួន រែូតទទួលបាន

ជ័យជាំនះ។ ដថ្ៃសព្ោយម្ក សៅហាែ ប៉ាុក អសញ្ជ ើញ ព្រះអង្គេនទ  

សៅព្កងុ្សទរបុរ ីសដើម្ែីេូលថាែ យបង្គាំគ្នល់ សសត េសសៀម្ ព្រះ

នម្ ព្រះរុទធយ៉ាតហាែ េូឡាសលាក។ សៅព្សកុសសៀម្ សៅហាែ

ប៉ាុក មានជម្ៃឺជាទម្ៃន់ ក៏ទទួលម្រ្ភារ។ សសតេសសៀម្ 

ព្ទសង្ឿតាំង្ បអ នូសៅហាែ ប៉ាុក នម្ ោន់ ជា សសម្តេសៅហាែ

ទ ហ ៈ ជាំនួយ សរ សៅហាែ ប៉ាុក សែើយ ព្រះអង្គ ឲសរៀបេាំរិធី

រាជាភ្ិសសក ព្រះអង្គេនទ  ជាម្ហាកសព្តព្កងុ្កម្ព ុជា សៅ

កន ុង្ ព្រះជនែ  ១៦ ឆ្ន ាំ។ បនទ ប់ម្ក ព្រះអង្គេនទ  ក៏ថាែ យបង្គាំ
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លាសសតេសសៀម្ ម្កព្សកុដមែ រវញិ។ សៅឆ្ន ាំ ១៨០៩ ព្រះសៅ 

ព្រះរុទធយ៉ាតហាែ េូឡាសលាក ព្ទង្់សុគត។ ព្រះរាជបុព្តេែង្

ស ើង្សសាយរាជសម្ែតត ិ តរីព្រះរាជបិត ព្ទង្ ់ព្រះនម្ ព្រះ

រុទធ ឹតឡានភាល័យ។ សសត េសសៀម្ថ្ែីសនះ បានតាំង្ ព្រះ

អង្គសង នួ ជា ម្ហាឧភ្សយរាជ និង្ ព្រះអង្គអិម្ ជា ម្ហា

ឧរាជ ដន ព្កងុ្កម្ព ុជា។ សសត េដមែ រទ ាំង្រីរអង្គ ថាែ យបង្គាំលា

សសតេសសៀម្ ព្ត ប់ម្កព្សកុដមែ រវញិ។ សព្ោយម្ក ព្រះអង្គ

េនទ  ព្ទង្់ឲចាប ់ ឧកញា៉ា ព្កឡាសហាម្ សម្ឿង្ និង្ ឧកញា៉ា

េព្កី ដកប នាំសៅព្បហារជីវតិ សោយសចាទព្បោន់សទស

ថាមានបាំ្ង្េង្់កែត់នឹង្ព្រះអង្គ។ ដាំ្ឹង្សនះ ឮដល់

ព្គប់ដមព្ត នាំឲ ឧកញា៉ា សតសជា ម្ុឺង្ សៅហាែ យដមព្ត កាំរង្់

សាែ យ មានោរបារម្ភនឹង្ សុវតថ ិភារ របស់មល នួ សព្រះមល នួ 

ជាបកសរួកនឹង្ ជនទាំង្រីរសនះ ក៏សរៀបេាំសក េ្ រាង្គ្សត ម្ក

ព្បជុាំទ័រ សាំរាប់ោរររមល នួជាទុកជាមុ្ន។ ដាំ្ឹង្ឮដល់

ព្រះអង្គេនទ  ព្ទង្់ខ្ញ ល់ណ្តស់ ព្ទង្់ព្តស់ឲសលើកទ័រសៅ 

សចាម្ចាប់ ឧកញា៉ា សតសជា ម្ុឺង្ ដត ម្ុឺង្ រុាំហា នទទួលេបាំង្ 

ក៏នាំ ព្បរនធកូន រត់សៅព្សកុសសៀម្។ សព្ោយម្ក សៅព្សកុ

ដមែ រ មានស ើញផ្កក យដុះកនទ ុយ ចាក់សៅទិសរយ័រយ។ សវលា

សនះ ព្រះអង្គសង នួ ជា ម្ហាឧភ្សយរាជ សកើតបណ្តត ព្បទ័យ

ម្ិនេង់្គង់្កន ុង្ព្កងុ្ ជាមួ្យ ព្រះអង្គេនទ  ជាព្រះសរៀម្ ក៏

នាំបណ្តត រាង្គ្សតជាមុ្ាំរាជោរ រត់សេញរីទីព្កងុ្ទាំង្យប់។ សៅ

ដល់ដមព្តសរធិសាត់ សៅហាែ យដមព្ត នម្ ឧកញា៉ា សួគ៍្ន 
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ប៉ាុក ក៏ទទួល សែើយ អសញ្ជ ើញសសត េ គង់្សៅទីសនះ។ ព្រះអង្គ

ព្ជាបថា ព្រះអនុជ សភ្ៀសមល នួ សៅសៅ ដមព្តសរធិសាត់ ក៏

សព្បើម្ង្គ្នត ីសៅអសញ្ជ ើញជាសព្េើនដង្ ឲ វលឹព្ត ប់ម្កវញិ ដត 

ព្រះអង្គសង នួ ម្ិនព្រម្ជាោេ់ខ្ត។ ែល ងួ្េនទ មានព្រះទ័

យថា េបស់ជាព្សកុនឹង្ សកើតសង្គ្ង្ហគ ម្ ជារុាំខ្ន ជាមួ្យ

នឹង្ព្រះអនុជ។ ដូសេនះ ព្រះអង្គ សសព្ម្េសៅសុាំទ័រសសត

េយួន យ៉ា  ុង្ ម្កបព្ម្ងុ្ព្បោរ។ ឯព្រះសៅសសៀម្ ព្ទង្់

ព្ជាបថា ព្រះអង្គេនទ  សៅេង្សម្ព្តីនឹង្យួនវញិ, ព្ទង្់ក៏

ចាត់សម្ទ័រសសៀម្ ឲសលើកទ័រសេញម្កជួបនឹង្ ព្រះអង្គ

សង នួ សដើម្ែី ជួយសសតេសនះ េបាំង្នឹង្យួន។ មានជាំនួយរី

សសៀម្ ព្រះអង្គសង នួ មានព្រះទ័យេង់្ព្បកួតព្រះសេសាត នឹង្

ព្រះសរៀម្ សែើយព្តស់សព្បើម្ង្គ្នត ីព្រះអង្គ ឲម្កព្ោប

ថាែ យបង្គាំទូល ព្រះអង្គេនទ  សុាំដមព្ត ព្កគរ និង្ មល ុង្ ជា 

សម្ែតត ិផ្កត ល់។ ព្រះអង្គេនទ  ព្ទង្ព់្រះរាជទនតម្សុាំ សដើម្ែី

សវៀរចាកសង្គ្ង្ហគ ម្។ 

សព្ោយម្ក សសត េសសៀម្ ព្តស់ឲសលើកទ័រ មានសសន

ទហាន ៥រន់នក់ ម្កព្សកុបាត់ដាំបង្ មួ្យកង្ និង្ 

ល្ វូសទ ឹង្ដព្តង្ មួ្យកង្សទៀត។ ព្រះអង្គេនទ  ព្ទង្់ព្រួយព្រះទ័

យដព្កសរក ព្ទង្់ចាត់សម្ទ័រដមែ រ ឲនាំទ័រ មានសសន

ទហាន ១រន់នក់ សៅឈ្រព្បចាាំគយលបត សៅដាំបន់

បរសិវ្ សឈ្ើនគ កន ុង្ដមព្ត រលាសបអ ៀរ និង្ ដមព្តកាំរង្់
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ឆ្ន ាំ។ សព្ោយម្កសទៀត សសៀម្ សលើកទ័រសជើង្ទឹក និង្ 

សជើង្សគ្នក បដនថម្សទៀត ម្កព្សកុដមែ រ។ សៅឆ្ន ាំ ១៨១២ 

ទ័រសសៀម្ និង្ ទ័រែល ងួ្ដមែ រ ជួបេបាំង្គ្នន ។ ទ័រែល ងួ្ដមែ រ 

ព្ទ ាំរុាំបាន ក៏ថ្យបស ត្ ើរ េបាំង្បស ត្ ើរ សែើយឲនាំសារថាែ យ

ព្រះអង្គេនទ  ឲព្ទង្់ព្ជាបជាព្បញាប់។ សសត េព្ទង្់ព្ជាបសែើយ 

ក៏នាំ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស សេញដាំស្ើរ សៅព្សកុសព្ោម្ សោយ

មានទ័រយួន បានដែសសតេ្ង្។ សព្ោយម្ក ព្រះអង្គអិម្ 

និង្ ព្រះអង្គដួង្ នាំគ្នន រត់សចាលព្រះអង្គេនទ  សៅព្សកុ

សសៀម្ សោយម្ិនព្រម្នឹង្ព្រះសរៀម្ សៅេង្សម្ព្តីនឹង្យួន 

កែត់សសៀម្។ ព្រះដឹង្ដាំ្ឹង្ថា ព្រះអនុជរីរព្រះអង្គ សគេ

វះរត់សេៀសព្រះអង្គ សសត េក៏សសព្ម្េព្រះទ័យ សេញព្រះទីនាំ

ង្នវា សាំសៅសៅព្សកុយួនដតម្តង្។ សសត េយួន យ៉ា  ុង្ 

សនាជួយទាំនុកបព្ម្ងុ្ព្រះអង្គ ម្ិនឲោេ់សម្ព្តីសទ។ រឯី 

ព្រះអង្គអិម្ និង្ ដួង្ យង្ម្កដល់ ព្កងុ្ឧដុង្គ បានជួប

ជុាំនឹង្ព្រះអង្គសង នួ13 សែើយ សសត េទាំង្បីអង្គ ក៏សសព្ម្េព្រះ

ទ័យ សៅព្សកុសសៀម្ ទុកសសនទហាន ដមែរ-សសាះម្ ឲសៅ

ចាាំរកា ព្រះបរម្រាជវាាំង្បនទ យសរជយ េូលថាែ យបង្គាំព្រះ

សៅសសៀម្ សដើម្ែី ទូលថាែ យ រីសាថ ភារសៅព្សកុដមែ រ។ 

េាំ ដ្ក សសត េយួន ចាត់សម្ទ័រ ឲសរៀបកែូ នទ័រ មាន

ទហានេាំនួន ១ម្ុឹននក់ផ្កេ យ  ដែព្រះអង្គេនទ  េូលព្សកុ

                                                   

13 ព្រះអង្គសង នួ ព្ទង្់ឈ្ឺជាទម្ៃន ់សែើយ សុគត សៅព្កងុ្សទរបុរ ីព្សអីយុធា 
កន ុង្ព្រះជនែ  ២៩ ឆ្ន ាំ។  
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ដមែ រវញិ។ ម្កដល់ដ្កាំរង់្លួង្ ព្រះេនទ  បានជួបម្ង្គ្នត ីដមែ រ 

មួ្យេាំនួន សៅទីសនះ ដដលធាេ ប់បានដែព្រះអនុជ ទ ាំង្

បីអង្គ សៅព្សកុសសៀម្ ដត ម្ិនបានបនតដាំស្ើរ សែើយម្ិន

ទន់បាន ព្ត ប់ម្ក ព្កងុ្ឧដុង្គ វញិ។ បនទ ប់អនកទាំង្

សនះ ក៏នាំគ្នន ដែព្រះអង្គេនទ  ម្កព្កងុ្ឧដុង្គ។ ទ័រ ដមែ រ-

សសៀម្ ចាាំរកាបនទ យសរជយ ក៏ថ្យទ័រ តម្ ល្ វូសនត ិភារ 

ព្ត ប់សៅព្សកុបាត់ដាំបង្។ សព្ោយម្ក ព្រះអង្គេនទ  ព្ទង្់

ចាត់ម្ង្គ្នត ីទូត នាំ ព្រះរាជសារ និង្ រាជបណ្តណ ោរ សៅថាែ យ

សសតេសសៀម្ សុាំេង្សម្ព្តីជាថ្ែី។ សសត េសសៀម្ ព្ទង្់មានព្រះទ័

យអាំ្ររនព្បមា្។ ម្ិនយូរប៉ាុនែ ន សសត េយួន ព្តស់សព្បើ

សម្ទ័រយួន ឲនាំទ័រ ៣រន់នក់ ម្កឈ្រសៅដមព្ត

ព្តរាំង្, ១រននក់ ម្កសធែ ើបនទ យសៅដមព្តមាត់ព្ជកូ 

សែើយជីកដព្រកោត់សេញសៅមាត់សមុ្ព្ទ ព្តូវដមព្ត រម្ 

េមាៃ យ ១៣២៥ សុឺន, ជីករីមាត់ព្ជកូ សៅដល់នឹង្ទសនេ

ខ្ង្សកើត េមាៃ យ ល្ វូ ៣៤២ សុឺន ១២ រាម្។ ដថ្ៃសព្ោម្ក 

សៅហាែ យដមព្តសរធិសាត់ នម្ សោះ និង្ សសម្តេ

សៅរញា សួស មានជសមាេ ះនឹង្គ្នន ។ ឧកញា៉ា  សោះ ក៏នាំ

ព្បរនធកូន ដថ្ម្ទាំង្ សកៀរព្គួ ដមព្តសរធិសាត់ ២ភាគ៣ 

នាំរត់សៅព្សកុសសៀម្ េូលព្ោបបង្គាំទូល ព្រះរុទធ ឺតឡា 

ព្គប់សសេកត ី រី ោរសចាទព្បោន់រី សសម្តេសួស ថាមល នួ

ម្ិនសុេ រទិធ េាំសរះែល ងួ្េនទ។ ព្រះអង្គេនទ  ព្ជាបសរឿង្សនះ 

ព្ទង្់ មានព្រះទ័យព្រួយដព្កណ្តស់ សព្រះេបស់ជាព្សកុនឹង្
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មានសង្គ្ង្ហគ ម្ជារុាំខ្ន។ ព្រះអង្គដតតាំង្ ឧកញា៉ា  យស ឲ

សេញសៅឈ្ររកាដមព្តសរធិសាត់ និង្ ឧកញា៉ា  ុង្ ជាសម្

ទ័រ នាំសសនទហាន ២រន់នក់ សៅោរររដមព្ត។ 

សព្ោយរីសនះ សាថ នោរ ក៏រាបទបសុមសបបយវញិ ព្ទង់្

ព្តស់បង្ហគ ាំឲ ឧកញា៉ា  ុង្រំាសាយទ័រ សែើយ វលឹព្ត ប់ម្ក

ព្កងុ្ឧដុង្គ វញិ។ ដតមិ្នយូរប៉ាុនែ ន មានដាំ្ឹង្ថា សសៀម្

សលើកទ័រ ជាសព្េើន ម្កដល់ដមព្តបាត់ដាំបង្ មានទាំង្

ទ័រសជើង្ទឹក ដថ្ម្សទៀត។ ព្រះអង្គេនទ  ដតង្តាំង្ សសម្តេ

សៅហាែ  ឆ្ន់ សធែ ើ ជាសម្ទ័រេម្ នាំសសនទហាន សលើកសៅ

តទល់នឹង្ទ័រសសៀម្។ ឧកញា៉ា   ុង្ ព្តូវបាន ដតង្តាំង្ជា 

នយក ែែ ឹង្ែែ ឹនសយធិន។ សម្ទ័រ ដដទសទៀត នម្ សរជយ, 

ម្ុី និង្ មាស នាំទ័រព្សួេ សៅទទួលេបាំង្នឹង្សសៀម្ភាេ ម្។ 

ដតសោយសារ ោរសក េ្ រាង្គ្សត  សធែ ើទហាន មានោរយឺតយូរ 

ម្ិនទន់សរល, ឧកញា៉ា ទ ាំង្៤ ក៏នាំទហាន ផ្កទ ល់របស់មល នួ 

៨០នក់ និង្ ទហានថ្ែី ៣០០ សៅមុ្នសិន ឆ្េង្ដមព្ត

លដង្ែក សែើយរង្់ចាាំ ទរ័ធាំ សៅដមព្តរលាសបអ ៀរ ដតមិ្ន

ស ើញ បញ្ជ នូម្កសសាះ។ សរលទ័រសសៀម្ សលើកម្កដល់ 

ឧកញា៉ា ទ ាំង្បួន ក៏ទទួលេបាំង្នឹង្សសៀម្ ដតេាំនួន

ទហានតិេសរក ក៏ទទួលបរាជ័យសៅ។ ទ័រសសៀម្ចាប់

បាន ឧកញា៉ា ម្ុីយកសៅ ដតរុាំសមាេ ប់សទ។ ឧកញា៉ា  ុង្ រត់

ដបបរីទ័រ ជាមួ្យកម យួ៣នក់ សៅដមព្តបាភ្នាំ។ ឧកញា៉ា

មាស រត់េូលម្កព្កងុ្ឧដុង្គ សែើយព្ោបបង្គាំទូលព្រះអង្គ
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េនទ ព្គប់ព្បោរ។ សព្ោយនត ិេម្ក ព្រះអង្គេនទ  នាំ ព្រះរាជ

វង្ានុវង្ស សេញដាំស្ើរតន ល្ វូទឹក សៅព្សកុយួន។ ព្ទង្់

ព្បថាប់សៅព្សកុលុង្សហា។ ឯបញា បឌិនសតសជា សម្ទ័រ

សសៀម្ នាំ ព្រះអង្គអិម្ និង្ ដួង្ េូលគង់្ កន ុង្ព្រះបរម្រាជ

វាាំង្ឧដុង្គ។ សម្ទ័រសសៀម្ បញ្ញជ ឲសសនទហាន សលើកសៅ

វាយបនទ យយួន សៅដមព្តមាត់ព្ជកូ។ រឯី ឧកញា៉ា   ុង្ សប

លម្កដល់ដមព្តបាភ្នាំ បង្ហគ ប់ឲសៅហាែ យដមព្ត នម្ ែ ូ  

សក េ្ រាង្គ្សតបាន ១រន់នក់ បញ្ច លូកន ុង្កង្ទ័រ។ េាំ ដ្ក

ទ័រសសៀម្ សលើកម្កសព្េើន ល្ វូ ម្កដល់ដមព្តដព្រដវង្ ព្បទះ

នឹង្ទ័រ ឧកញា៉ា  ុង្ និង្ ែ ូ  េបាំង្គ្នន សៅទីសនះ។ ទ័រ

សសៀម្បរាជ័យ ដកថ្យ ម្កដល់ភូ្ម្ិតុរ ី រុះសរ ី្ ទះអនកព្សកុ 

ដដលរត់សចាលភូ្ម្ិ េង្ជាកែូ ន រេួេាំ ង្ទ័រ សៅោក់

ខ្តសព្តើយ រោសោង្។ ម្ៈសនះ បណ្តត រាង្គ្សត  មឹង្នឹង្

សសៀម្ ព្បជុាំគ្នន តាំង្ជាសែ ័ព្គបកសរួកជាទ័រ សលើកសៅសដញ

ោប់សសៀម្ សាេ ប់អស់ជាសព្េើន សែើយ ទ័រសសៀម្ ដបករត់

ខ្ច ត់ខ្ច យអស់។ ទ័រសសៀម្មួ្យដមសសទៀត សលើកសៅវាយ

បនទ យយួន សៅ រម្នវ ទទួលបានជ័យជាំនះ សដញទ័រ

យួន រត់សៅដល់ លុង្សហា។ ដតព្គប់សម្រភូ្ម្ិ ទ័រសសៀម្ 

េបាំង្ចាញ់យួន។ រញាបឌិសតសជា សម្ទ័រសសៀម្ និង្ 

ឧកញា៉ា សូគ៍្នសោះ សម្ទ័រដមែ រ ក៏ដកថ្យសៅឈ្រសៅដមព្ត

បាត់ដាំបង្។ សព្ោយរីវាយបនទ យយួនដបក សៅរម្ សម្

ទ័រសសៀម្ នាំទ័រេុះទូកសម្ុព្ទ ឆ្េង្សៅព្សកុសសៀម្។ រឯី 



 

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  
៨ កុម្ភៈ ២០១៨ 
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ព្រះអង្គអិម្ និង្ ដួង្ ព្រម្ទាំង្ ឧកញា៉ា  មា៉ា  ដឹកដាំ្ឹង្ 

ព្គប់ព្បោរ ក៏ដកថ្យទ័រ តម្មាត់ទសនេ សរៀង្សៅដល់

កាំរង្់រសទះ រេួសាំសៅសៅព្សកុសសៀម្។ ទ័រយួន សលើកម្ក

ដល់ភ្ន ាំសរញ រឯី ឧកញា៉ា   ុង្ និង្ ែ ូ  សលើកទ័រឆ្េង្សៅប

ង្គ្ង្ហក បដមព្តកាំរង្់សាែ យ។ សៅឆ្ន ាំ ១៨៣៤ ទ័រយួន បាន

ដដង្ា ព្រះអង្គេនទ  រីព្សកុយួន ស ើង្ម្កភ្នាំសរញ។ ព្ទង្់េត

ព្រះទីនាំង្នវា សៅកាំរង្់សោះសាេ ដកត រេួព្ទង្់ព្តស់ឲសធែ ើ

ព្រះរាជវាាំង្ គង់្សៅសោះសនះ។ សសម្តេសៅហាែ  ឆ្ន់ និង្ 

រញា សួស មានជម្ៃឺឈ្ឺសោយសរាគ ក៏សធែ ើម្រ្ភារសៅ។ 

សព្ោយម្ក ព្រះអង្គេនទ  មានអារធមូ្លជាទម្ៃន ់សែើយ

សុគត សៅសលើទីនាំនវា កន ុង្ព្រះជនែ  ៤៤ ឆ្ន ាំ។                                         


