ឧ ប ង្ៅ ស ង្ហា

ព្រះ បា ទ អ ង្គ ដួ ង្ ( ១ ៨ ៤ ១ - ១ ៨ ៦ ០ )

ប ដិ មា ក រ ស ន្ត វ ង្ស នន្ ព្រះ អ ង្គ ដួ ង្
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សង្ខេ ប សម្រួ ល ដកម្សខ់ ពី ឯកសារ ង្ោក ង្េ ខ សុ ត និ ខ េ ធិ បាយ ជា
រ តិ ផ្តា ល់
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ង្សចកា ីង្្ាើរ
សៅឆ្នាំ ១៤៣២ ព្រះបាទ រញាយ៉ាត បានចាកសេញរី
ម្ហានគរ ម្កតាំង្រាជាធានី សៅព្ស ុកព្សីសនធ ដដលសថ ិត
សៅ រវាង្ ទសនេ សាប នឹង្ ទសនេ តូ េ សព្រះព្ទង្់យល់ស ើញថា
ម្ហានគរ សៅជាប់ព្រាំព្បទល់ ដមែ រ-សសៀម្ ដដលនាំឲ សសៀម្
ង្ហយសលើកទ័រម្កវាយរាជធានីដមែ រ។ សព្ោយវបត ិម្ក ព្រះ
អង្គ ក៏សលើករាជធានី រី ព្ស ុកព្សីសនធ ម្កតាំង្ទីថ្ែីសៅ
ដកែរ ទសនេ បួនម្ុម ព្បដែលគ្នននឹង្ ព្ក ុង្ភ្ន ាំសរញបេចុបែនន ។
សព្ោយម្ក ព្រះបាទ អង្គ េនទ ឬ ម្ហាេនទ រាជា (១៥១៦១៥៦៨) ដដលដមែ រទុកជា ម្ហាកសព្ត ឈ្ន ះសសៀម្ បានបតរូ
រាជាធានី រី ទសនេ បួនម្ុម ម្កតាំង្ទីថ្ែីសៅ លដង្ែ ក ដកែរ
ព្ស ុក ឆ្នុកព្ទូ។ សៅកនុង្ រជជោល ព្រះេនទ រាជា និង្ ព្រះបាទ
បរម្ភ រាជា ជា ព្រះរាជបុព្ត ព្ស ុកដមែ រសៅ ថ្្ុាំសថ្កើង្ សៅស ើយ។
ដតម្កដល់ឆ្នាំ ១៥៩៤ សសៀម្បានវាយដបកបនទយលដង្ែ ក
សែើយចាប់រីសរលសនះម្ក ព្ស ុកដមែ រ បានធាេក់អន់ថ្យ
ឥទធ ិរលយ៉ាង្ខ្េាំង្។ ព្តូវដឹកថា សសៀម្ធាេប់វាយលុកព្ស ុក
ដមែ រ បីសលើកម្កសែើយ គឺសៅ ឆ្នាំ ១៤៣២, ១៤៧៧ និង្
១៥១៥។
សៅរក់កណ្ត
ត លសតវតសទី១៧ រួ កយួ ន (ដដ សវៀត) បាន
េូ លម្កវាយលុកព្ស ុកដមែ រ សព្ោម្ោរដឹកនាំ ដន រួ ក
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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សង្ែ ៀង្ ដន ទីព្ក ុង្ដែែ យកដីដមែ រម្ួ យេាំនួន ោក់បញ្ចល
ូ សៅ
កនុង្នគរយួ ន។ សៅសតវតសទី១៩ មានសង្គ្ង្ហគម្ យួ ន នឹង្
សសៀម្ ដស្តើម្ ព្ស ុកដមែ រ ោក់ជាព្បសទសេាំ្ុះ។ បនទប់
ម្ក ព្បសទសទ ាំង្រីរ សគ បញ្ឈប់សង្គ្ង្ហគម្ តម្ោរព្រម្
ិ
សព្រៀង្រ ួម្ម្ួ យ ទុកព្ស ុកដមែ រ ជា សែជី វតរាជយ
របស់
សសៀម្-យួ ន ទទួ លសាគល់ ព្រះអង្គ ដួង្ ជា សសត េដមែ រ។
សយើង្សលើកយករជជោលព្រះបាទអង្គ ដួង្ ម្កសរសសរ សព្រះ
ព្រះម្ហាកសព្តអង្គ សនះ

ព្តូវរបបរាជានិយម្

តាំង្ដតរី

ដាំបូង្ ដន ជាំនន់អាណ្តរាបាលបារាាំង្ សៅព្ស ុកដមែ រ
ទុកជា សាថបទកសព្ត ដនសនត តិវង្សថ្ែី របស់រាជានិយម្ដមែ រ។
ព្រះបាទអង្គ ដួង្ ព្ទង្់បានស ើង្ សសាយរាជសម្ែតត ិ សៅដថ្ៃ
អង្ហគ ដម កុម្ភះ ឆ្នាំ ១៨៤៧ សវលា សមា៉ាង្៧ព្រឹក ព្រះអង្គ
មាន ព្រះជនែ ៥២ឆ្នាំ ព្តូវជា ព្រះរាជបុព្តសៅ ព្រះបាទអង្គ
សអង្។ ព្រះអង្គ សសាយរាជសម្ែតត ិ តរី ព្រះអង្គ ម្ុីកសព្តី
ដដលព្តូវជា ព្រះភាគិសនយា (កម ួយព្សី) របស់ព្រះអង្គ សសត េ
គង្់កនុង្ ព្រះបរម្រាជវាំាង្ ឩដុង្គឮជ័យ។
សាានភាព នន ការង្

ើខម្រខរាជសរបតា ិរបស់ ម្ពះេខគ ដួខ

ចាប់រី សតវតសទី១៥ម្ក រាជានិយម្ដមែ រ ជួ បព្បទះ នូ វ
ិ
វបតត
ិ ដន ឧតត រាធិោរ បសង្ក ើតជា ជសមាេះអាវុធ រវាង្ អភ្ិម្
និក ដន រាជបលេ ័ង្ក។ សសត េ យុទធោ រ ី ទ ាំង្សនះ សូ ម្ជាំនួយ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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រីបរសទស សដើម្ែី េបាំង្ រកា ឬ ទម្ទរ រាជបលេ ័ង្ នាំឲ
ព្បជាជាតិ ខ្តបង្់ព្បសយជន៏ជាតិជាសព្េើន។
សង្គ្ង្ហគម្ ជាម្ួ យ សសៀម្ សព្េើនព្គ្ន (ឆ្នាំ ១៤៣២, ១៤៧៧,
១៥១៥, ១៥៩៤) រំាគ្នយ កមាេាំង្ជាតិ និង្ រាជានិយម្ដមែ រ។
បនទប់ម្ក សៅ សតវតសទី១៧ សៅកនុង្ រជជោល ព្រះបាទ
ជ័យសជោា ទី២ (ព្ទង្់បានសលើករាជធានី រីព្ក ុង្លដង្ែ ក
ម្កតាំង្សៅទីព្ក ុង្ ឧដុង្គ) យួ ន ក៏ចាប់ស្តើម្ លុកេូ ល
ម្កកនុង្ទឹកដីព្ស ុកដមែ រ តម្ោរអនុញ្ញាតរី ព្រះរាជាដមែ រ
សែើយោត់ោប់ សមតត ដព្រនគរ។ សព្ោយរីព្រះអង្គ សសាយ
ព្រះទិវង្គ ត មានោរសធែ ើឃាតគ្នន បនត បនទប់ សៅកនុង្ព្រះ
រាជវង្ានុវង្ស សដើម្ែី រាជបលេ ័ង្ និង្ ោរបតរសាសន
ូ
របស់
ព្រះអង្គ េនទ សៅ ព្រះសតថ (១៦៥៣-១៦៥៦) យក សាសន
អុសា
ី េ ម្ ជារាជជាំសនឿ សព្រះដត ព្ទង្់ព្សឡាញ់ នង្ សាវះ
បុបាា ជាកូ នចាម្ និង្ សជឿ សង្គ្ង្ហគជចាម្ ថា សាសនម្ហា
ែែ ័ត អាេទទួ លជួ យទ ាំង្អស់ ដល់ជនទ ាំង្ឡាយ ដដល
បានេូ លសាសនគ្នប់គុ្ ដូ េមានសដម្ត ង្កនុង្ព្រះគម្ព ី
ថា :

សបើសិសានុសិសសឯណ្ត

ិ
េូ លលូ កនុង្ព្រះវហារសែើ
យ

បានរ ួម្សម្ព នធសលើមាត មាតយម្ីង្ មាតយធាំសនះ សទះបីមាត
យម្ីង្ មាតយធាំ ខ្ង្មល ួនកត ី ខ្ង្ភ្រ ិយកត ី សលាកសនែ តថា
សិសានុសិសសទ ាំង្សនះ

ិ
នឹង្រង្ដួ ង្ដកវកាំស្ើតស ើញ វញ

ជាព្បាកដ។ ថាសបើសិសានុសិសសទ ាំង្សនះ សធែ ើបាបសមាេប់
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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អែ ីៗ ម្ួ យរយដង្កត ី ម្ួ យរន់ដង្កត ី អាំសរើបាបសនះ នឹង្
អសនទលតម្រាំទន់ រុាំជិតដិតដល់មល ួនស ើយ។ ទសសនៈ
សនះមុសរី ព្រះ សង្ឃរាជា រនយល់ថាែយព្រះររព្រះអង្គ ថា :
បុ្យនិង្បាប មានដតសោយេាំដ្កដបេ ករីគ្នន។ ថាសបើ
ព្ទង្់បានសធែ ើបុ្យសព្េើនតសៅ នឹង្សសាយសុមជាម្ុន សបើ
ព្ទង្់បានសធែ ើបាបសព្េើន ព្ទង្់សៅសសាយទុកខ ជាម្ុនប៉ាុសណ្ត
ណ ះ
គ្នែនកនុង្ព្រះរុទធបែញ្ញាតិ ឬ រុទធនុញ្ញាត ឲោត់កង្សង្
គ្ននសនះស ើយ។
ព្តូវដឹង្ថា សដើម្ែី រាជបលេ ័ង្ ព្រះសតថ ព្ទង្់បាន សធែ ើគត
ព្រះបិតុលា និង្ ព្រះសជោា1 ព្រះនម្ ព្រះអង្គ ននទ ជា សសត េ
ិ
ព្គង្រាជយ្ង្ (១៦៥០-១៦៥៣) ដដលនាំឲព្ទង្់មាន វបតត
ិ
េិតតខ្េាំង្ណ្តស់ េង្់លាង្បាបកម្ែ

សោយយល់ស ើញថា

សាសនអុីសាេម្ អាេ្តល់ នូ វលទធ ភារសនះ និង្ ព្សឡាញ់
ង្ប់ នង្សាវះបុបាា ជាសត ាំឯក្ង្ ព្រះអង្គ ក៏សសព្ម្េេិតត
េូ លសាសន៏ចាម្ដតម្ត ង្។ ដត ព្រះរាជែឫទ័យ សនះ សធែ ើ
ឲមាន ឧទទម្កម្ែ ព្បឆ្ាំង្នឹង្ព្រះអង្គ ដឹកនាំសោយ ព្រះ
អង្គ សូ និង្ តន់ ដដលជា បុព្ត សសម្ត េព្រះឱទ័យ ដដរ
សោយមានជាំនួយរី ម្ហារាជជននី េូ វ2 (បុព្តី របស់ព្រះ
ព្រះសជោា ព្តូវជាបង្ជីដូនម្ួ យរបស់ព្រះអង្គ សែើយជាបុព្តព្រះបិតុលា
ព្រះនម្ សសម្ត េព្រះឱទ័យ ជាព្រះម្ហាឧភ្សយរាជ។
2 ម្ហារាជជននី េូ វ សទះបី ព្រះសា
ែ ម្ី និង្ បុព្តសទល ព្រះនម្ ព្រះព្សីធម្ែ
រាជា ឬ រញាតូ (១៦៣៦-១៦៤០) សុគត សចាលព្រះអង្គ ក៏សោយ ដតព្រាំះអង្គ
សៅមានឥទធ ិរលខ្េាំង្ណ្តស់សៅព្ស ុកដមែ រ។ ព្រះអង្គ គង្់សៅ ទីព្ក ុង្ភ្ន ាំសរញ
1
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័ សជោា
សៅព្ក ុង្សែែ ) ជា អគគ ម្សែសី របស់ម្តកសសត េ ជយ
ទី២ បានសសន ើដល់ព្រះបិត សូ ម្ជាំនួយទ័រយួ ន ម្កជួ យ
េបាំង្នឹង្ព្រះរាជាដមែ រ។ ទ័រយួ នេបាំង្ឈ្ន ះទ័រដមែ រ ចាប់
សសត េដមែ រយកសៅព្ស ុកយួ ន។ ម្ិនដតប៉ាុសណ្ត
ណ ះ សម្ទ័រយួ ន
មានសគ្នលបាំ្ង្ ចាប់ ព្រះអង្គ សូ និង្ តន់ ដថ្ម្សទៀត
ដត ព្រះអង្គ ទ ាំង្រីរ ដឹង្មល ួនទន់ បាននាំគ្ននចាកសេញរី
ព្ក ុង្ភ្ន ាំសរញ នាំយក ព្រះអង្គ េូវ តម្ជាម្ួ យ សៅបញ្ចុះ
បញ្ចល
ូ ទ័រែល ួង្សល់សៅោរររ ព្ក ុង្ឧដុង្គ សដើម្ែី រ ួម្គ្នន
ិ រែូ តទទួ លបានជ័យជាំនះ។
វាយទ័រយួ ន វញ
ចាប់រីតវតសទី១៨ ព្ស ុកដមែ រ ព្បឈ្រម្ុមនឹង្ោរវាយលុយ
រីព្បសទសសសៀម្ និង្ យួ ន។ ព្តូវដឹង្ថា សសៀម្ ឈ្ប់មានស
ង្គ្ង្ហគម្នឹង្ព្បសទសភ្ូ មាោលណ្ត ក៏ចាប់បនត សធែ ស
ើ កកម្ែ
ភារ ឈ្លេនរនទឹកដីដមែ រ ដូ េយ៉ាង្ សៅឆ្នាំ ១៧៩៤ យក
បានសមតត បាត់ដាំបង្ ោក់ជាទឹកដីេាំ្ុះសសៀម្។ សៅ
រក់កណ្ត
ត ល សតវតសទី១៨ មាន សង្គ្ង្ហគម្ ដស្តើម្រាជ
សម្ែតត ិ រវាង្សសត េដមែ រ : ព្រះអង្គ ឱទ័យទី២ (១៧៥៨១៧៧៥) ដដលមានយួ ន ជាអន កព្បដុង្ព្បជា នឹង្ ព្រះអង្គ

មានសសនយួ ន ៥០០នក់ ម្ករីព្ក ុង្សែែ ជាកង្ោរររព្រះអង្គ ។ ព្រះអង្គ
េូ វ ដតង្ដត សធែ ើអនត រាគម្ន៍ េាំសរះ ព្រះម្ហាកសព្តដមែ រទ ាំង្ឡាយ ដដលេង្់
ិ សោយសលើកសែតុ្លស្សង្ៗថាសូ ម្
ទម្ទរ យកសមតត ដព្រនគររីយួនវញ
ឲយួ នបនត រស់សៅសិនេុះ សែើយយកជី វ ិតបតរថា
ូ
ម្ិនឲដីដមែ រសនះ បាត់សនះ
ស ើយ។
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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នន់ ឬ រាមាធិបតី (១៧៧៥-១៧៧៩) ដដលមានសសៀម្ ជា
អន កគាំរររកា។
ព្រះអង្គ េនទ ទី២ (១៨០៦-១៨៣៤) ជាបុព្តេែង្ ព្រះអង្គ
សអង្ (១៧៩៤-១៨០៦) ព្តូវសសត េសសៀម្ ថាែយរាជសម្ែតត ិ ត
រីព្រះបិត។ ព្តូវដឹង្ថា តាំង្រី រជជោល ព្រះអង្គ សអង្
ព្ស ុកដមែ រ ជាព្ស ុកេាំ្ុះសសៀម្ ដឹកនាំសោយ ម្ង្គ្នតីដមែ រមានក់
មានង្ហរជា សសម្ត េសៅហាែ (ប៉ាុក) សសាែះព្តង្់នឹង្ព្រះសៅ
សសៀម្ណ្តស់ ព្រះនម្ ព្រះរុទធយ៉ាតហាែេូ ឡាសលាក។ សៅ
សដើម្រជជោល ព្រះអង្គ េនទ ទី២ សសម្ត េសៅហាែប៉ាុក បានប
ញ្ចន
ូ ទ័រដមែ រេាំនួន ម្ួ យម្ុឺននក់ សៅជួ យសសៀម្ េបាំង្នឹង្
ភ្ូ មា។ ព្ស ុកដមែ រ សៅសរលសនះ ក៏ជួយេបាំង្ ព្រះសៅយួ ន
នឹង្ឧទទម្កម្ែ (យួ នដកសឺន) សៅព្ស ុកយួ ន។ សម្ទ័រដមែ រ
សឈ្លែះ ព្រាំ សរលជួ យេបាំង្យួ នឈ្ន ះ សរលព្ត ប់ម្កព្ស ុក
ដមែ រ ក៏មានេិតតអាង្មល ួន ក៏រុាំមានសសេកត ី សៅជាំរាបស
សម្ត េសៅហាែប៉ាុក ដល់ម្តង្ សែើយ ក៏ម្ិនដដលេូ លព្បជាំនុាំ
ព្បឹកាដ្នដី ជាម្ួ យ ដដរ។ ប៉ាុក បញ្ញជ ឲចាប់ ព្រាំ សធែ ើសទស
ជាទម្ៃ ន់រុាំព្ប្ី សែើយបញ្ចន
ូ សៅព្ស ុកសសៀម្។ កនុង្ជនែយុ
៦៥ឆ្នាំ សសម្ត េសៅហាែប៉ាុក ទទួ ល អនិេចកម្ែ សៅព្ស ុក
សសៀម្សោយជម្ៃ ឺ។ សព្ោយរីម្រ្ភារ សសម្ត េសៅហាែប៉ាុក
ព្រះសៅសសៀម្ បានអសញ្ជ ើញព្រះអង្គ េនទ ស ើង្សសាយរាជ
សម្ែតត ិ ព្គង្ព្ក ុង្កម្ពុជាធិបតី។ សៅឆ្នាំ ១៨០៦ ព្រះសៅ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ឹ
សសៀម្ អនុញ្ញាត ឲព្រះអង្គ េនទ វលព្ត
ប់ម្កព្គប់ព្គង្
បុ រ ីឧដុង្គឮជ័យ។
ដឹង្ដាំ្ឹង្ថា ព្រះអង្គ េនទ គង្់សៅ ព្ក ុង្ឧដុង្គ ព្រះសៅ
យួ ន ព្រះនម្ យ៉ា ុ ង្3 (១៧៧៩-១៨២០) ព្តស់សព្បើរាជ
ទូ តយួ ន ឲនាំ ព្តមាស៤ព្ជ ុង្ រ ូបសត ទម្ៃ ន់៧ដ្នព្បាក់
និង្ រាង្គ្សតយួ ន ៥០០ នក់ ជាេាំ្ង្ព្រះែសត ម្កថាែយព្រះ
សៅដមែ រ។
េនា រាររន៏យួនង្ៅម្ស ុកខ្មែ រ
សៅឆ្នាំ ១៨១១ សកើតបុរែនិម្ិតត ស ើញផ្កកយដុះកនទុយចាក់
សៅទិសរយ័រយ ដដលនាំឲព្រះអង្គ សងន
ួ (ព្រះអនុជ របស់
ែល ួង្េនទ ) ជាម្ហាឧភ្សយរាជ សកើតបណ្ត
ត លកនុង្ព្រះទ័យ
អធិរាជយួ នសនះឯង្ ទទួ លេុះេូ លព្បសទសេិន សែើយ ព្តូវអភ្ិសសកសៅ
ហា្ូយកនុង្ឆ្នាំ ១៨០៤។ អធិរាជេិន សៅសម្័យសនះ នម្ គ្នគឹង្ ោក់
សឈ្លែះសអាយព្បសទសយួ នថា ‹សវៀត-ណ្តម្› ដដលព្បម្ូ ល្តាំុ តុង្កឹង្ (បាក់គី)
អណ្ត
ណ ម្ (ព្ទ ុង្គី) និង្ កូ សាាំង្សុីន (ណ្តម្គី)។ សសត េ យ៉ា ុ ង្ ជា ព្តកូ ល
សង្ែ ៀង្ ដដលជាព្តកូ ល សសត េព្តញ់យួនខ្ង្តែ
ូ ង្។ រួ កសនះ ម្ុនដាំបូង្
រព្ង្ីករាជាណ្តេព្ក របស់មល ួន សលើទក
ឹ ដីចាម្ បនទប់ម្កបានម្ករីដមែ រ គឺ
ទឹកដីកម្ពុជាសព្ោម្។ រួ កសង្ែ ៀង្សនះ តាំង្រាជធានី សៅសែែ ។ សៅអណ្ត
ណ ម្
ខ្ង្សជើង្ សសត េព្គង្រាជយ គឺ រាជវង្ស ដ ។ រាជវង្សសនះ សសាយរាជយ ជាម្ួ យ
សសត េព្តញ់ព្តកូ ល ព្ទិញ។ រួ កសនះ សេះដត ម្កវាយសសត េព្តញ់ព្តកូ លសង្ែ ៀង្
សៅអណ្ត
ណ ម្ខ្ង្តែ
ូ ង្។ គឺ សសត េ យ៉ា ុ ង្ សនះឯង្ ជាអន កបព្ង្ួ បបព្ង្ួ ម្
អណ្ត
ណ ម្ទ ាំង្រីរសអាយេូ លគ្នន មានសឈ្លែះថា សវៀត-ណ្តសម្េ លសរែ ដថ្ៃសរសសរ
ជា សវៀតណ្តម្។ សៅឆ្នាំ ១៤៨០ នគរោយសវៀត មានសកើតេម្បាំង្ដស្តើម្
រាជគ្នន ដបកជា អណ្ត
ណ ម្រីរ ខ្ង្តែ
ូ ង្ និង្ ខ្ង្សជើង្។ សៅសម្័យសនះ សម្
ព្ក ុម្ននសកើតស ើង្ តាំង្មលនជាសសត
ួ
េសសាយរាជយ មានសឈ្លែះ កនុង្ភាសា
យួ ន ថា ‹សៅ›។ ដតមានសសត េធាំបាំ្ុត សៅកនុង្រាជាណ្តេព្ក មានសឈ្លែះថា
ិ ជាអន ក
‹វា› ដតជាសសត េជានិម្ិតតរ ូប ដតប៉ាុសណ្ត
ណ ះ។ ឯសសត េព្តញ់ ‹សៅ› វញ
ោន់ោប់កង្ទ័រ ដកែូ តរនធ ោរអាករ ដេកចាយបុ្យសកត ិ គឺថា ជា
អន កចាត់ដេង្ ព្គប់ព្គង្កិេចោរ ទឹកដីរបស់មលនសរៀង្ម
ួ
ល ួន។
3
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ម្ិនេង្់គង្់កនុង្ព្ក ុង្ជាម្ួ យព្រះសរៀម្ ក៏លួេនាំបណ្ត
ត លរា
ង្គ្សតជាម្ុាំរាជាោរ របស់ព្រះអង្គ សេញរីព្ក ុង្ទ ាំង្យប់ សៅ
រស់សៅ កនុង្សមតត សរធិសាត់ សោយមាន សៅហាែយសមតត
សឈ្លែះ ប៉ាុក គ្នាំរររកាព្រះអង្គ ។ ព្រះអង្គ េនទ ព្ទង្់ព្ជាប
សែើយ

ព្តស់សព្បើព្រះរាជាគ្ៈ

ឲសៅអសញ្ជ ើញព្រះអនុជ

ិ ដតសសត េម្ិនព្រម្ម្ក។ សោយបារម្ភ ខ្េេ
យង្ម្កវញ
ព្រះអនុជ កែត់នឹង្ព្រះអង្គ ព្រះរាជា ចាត់ឧកញា៉ា អុង្ ឲ
សៅសុាំទ័រសសត េយួ ន យ៉ា ុ ង្។ ព្រះសៅយួ ន ក៏ព្បញាប់បញ្ច ូ
នទ័រយួ ន ៥០០ នក់ ម្កសបាះទ័រសៅសោះេិន ចាាំ
ិ សរលដឹង្
គ្នាំរររកា ព្រះរាជាដមែ រ។ រ ីឯ ព្រះសៅសសៀម្ វញ
ដាំ្ឹង្ថា ព្រះអង្គ េនទ សៅសុាំទ័រយួ ន ម្កោរររព្រះអង្គ
សសត េក៏ចាត់សម្ទ័រ ឲសលើកទ័រសសៀម្ម្កព្ស ុកដមែ រ ជួ ប
នឹង្ព្រះម្ហាឧភ្សយរាជ សៅសមតត សរធិសាត់។ សម្ទ័រ
សសៀម្ េូ លព្ោបថាែយបង្គ ាំព្រះអង្គ សងន
ួ សែើយព្ោបទូ លថា
ព្រះសៅសសៀម្ ចាត់មល ួនឲម្កជួ យ កុាំឲព្រះអង្គ ព្រួ យព្រះទ័
យ ខ្េេទ័រយួ នស ើយ។ សោយមានទ័រសសៀម្ ជាអន ក
ោរររ ព្រះអង្គ សងន
ួ ព្តស់សព្បើម្ង្គ្នតីព្រះអង្គ ឲព្ោបទូ ល
ព្រះអង្គ េនទ សុាំយកសមតត ព្កគរ និង្ មលុង្ព្កង្ ជា េាំដ្ក
ោេ់ម្ុម របស់ព្ទង្់។ ព្រះអង្គ េនទ យល់ព្រម្តម្សាំស្ើរ
របស់ព្រះអនុជទ ាំង្អស់។ បនទប់ម្ក ព្រះសៅសសៀម្ ព្តស់
បញ្ញជឲសម្ទ័រសសៀម្ នាំសសនទហាន ៥រន់នក់ ម្ក
សបាះទ័រសៅដមព្ត បាត់ដាំបង្ ម្ួ យកង្ ្ល វូ សទ ឹង្ដព្តង្
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
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ម្ួ យកង្។ ព្រះអង្គ េនទ ដឹង្ដាំ្ឹង្សនះ ក៏សរៀបេាំដមសព្កវាត់
សបាះទ័រឈ្រព្បចាាំលបតសៅ ដមព្ត រលាសបអ ៀរ កាំរង្់ឆ្នាំង្
នឹង្ព្គប់្ល វូ ទឹក ម្កោន់ព្ក ុង្ឧដុង្គ។ សម្ទ័រយួ ន ចាត់
សសនម្ួ យព្ក ុម្ សៅសសុើបយកដាំ្ឹង្សៅព្ស ុកបាត់ដាំបង្។
ដតកង្ឈ្េ បយួ ន ព្តូវបាន ទ័រព្រះអង្គ សងន
ួ ចាប់មល ួនបា
ន។ ព្រះអង្គ េនទ សសត េព្រួ យព្រះទ័យណ្តស់ ក៏សសត េសេញរី
ព្ក ុង្ឧដុង្គ

ម្កព្បថាប់សៅកាំរង្់សរធិតូេ។

សៅឆ្នាំ

១៨១២ ទ័រសសៀម្ ចាប់ស្តើម្ វាយសព្ម្ ុក ម្ូ លោានទ័រ
ែល ួង្ តម្្ល វូ ទឹក។ ព្រះព្សីជ័យសជដា (អង្គ អិម្) និង្ ព្រះ
អង្គ ដួង្4 ដដលជាអនុជ របស់ែល ួង្េនទ ក៏លួេរត់សេញរី
ទ័រព្រះសរៀម្ សៅព្ស ុកសសៀម្។ ោល ែល ួនេនទ ព្ជាបថា ព្រះ
អនុជទ ាំង្រីរ សវះរត់សចាលព្រះអង្គ សែើយ ព្ទង្់ ឲសេញទីនាំ
នវា សាំសៅសៅព្ស ុកយួ ន។ សៅដល់បាញ់ដញ៉ា ព្តូវសៅហាែយ
ដមព្តយួ ន ឃាត់ឲព្បថាប់សៅទីសនះសិន។ សសត េយួ ន យ
ុ ង្ ព្ទង្់ព្ជាបសែើយ ព្ទង្់ឲម្ង្គ្នតីយួន ព្ោបទូ លព្រះអង្គ
េនទ ថា យួ ននឹង្ជួ យទាំនុកបព្ម្ ុង្ព្រះអង្គ ម្ិនឲោេ់្ល វូ
ព្រះរាជសម្ព្តីសទ។

សត ីរីព្រះអង្គ ដួង្

សរលយង្ម្កដល់

ព្ក ុង្ឧដុង្គ បានជួ បនឹង្ព្រះអង្គ សងន
ួ គង្់រ ួេសព្សេសៅទី
សនះ ជាម្ួ យទ័រសសៀម្ រ ួេសសត េទ ាំង្រីរព្រះអង្គ ក៏នាំគ្នន
យង្ សៅព្ស ុកសសៀម្ សដើម្ែីយកដាំ្ឹង្សៅព្ោបទូ លព្រះ
ព្រះអង្គ េនទ មាន អនុជ បីព្រះអង្គ : ព្រះអង្គ សងន
ួ , ព្រះព្សីជ័យសជដា (អង្គ
អិម្) និង្ ព្រះអង្គ ដួង្។
4
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សៅសសៀម្។ សព្ោយបនត ិេម្ក ទ័រយួ ន ដដង្ា ព្រះអង្គ េនទ
ិ សបាះជាំរុំាទ័រសៅកាំរង្់លួង្។ រួ កម្
េូ លម្កព្ស ុកដមែ រ វញ
ង្គ្នតីម្ុាំរាជោរដមែ រ ក៏នាំគ្ននអសញ្ជ ើញសសត េយង្ សៅគង្់កនុង្
ព្រះបរម្រាជវាាំង្ សៅព្ក ុង្ឧដុង្គ។ ទ័រសសៀម្ ក៏ដកថ្យ ព្ត
ិ
ប់សៅព្ស ុកបាត់ដាំបង្វញ។
សព្ោយរីសនះ ព្រះអង្គ េនទ
ព្ទង្់ចាត់ម្ង្គ្នតីដមែ រ ជារាជទូ ត នាំព្រះរាជសារ និង្ រាជ
បណ្ត
ណ ោរ

សៅថាែយសសត េសសៀម្

សោយ្ល វូ សម្ព្តី។

សសត

េសសៀម្ ព្រះរុទធ ឹតឡានភាល័យ ព្ទង្់ មានព្រះទ័យអាំ្រ
រនព្បមា្

យល់ព្រម្េង្សម្ព្តីភារជាថ្ែី

ជាម្ួ យព្រះ

អង្គ េនទ ។ ដថ្ៃសព្ោយម្កសទៀត សសត េយួ នព្តស់សព្បើសម្ទ័រ
យួ ន នាំទ័រ ៣០០០ នក់ និង្ ដមែ រដមព្តព្តរាំង្ ១០០០
នក់ ស ើង្សធែ ើបនទយ សៅព្ស ុកមាត់ព្ជូក សែើយជីកដព្រក
ោត់សេញរីមាត់សម្ុព្ទ ព្តូវដមព្តរម្ េមាៃយ ១៣២៦
សុឺន, ជីករីមាត់ព្ជូក សៅទល់នឹង្ទសនេ ខ្ង្សកើត េមាៃយ
្ល វូ ៣៤២ សុឺន ១២ រាម្ សែើយសព្សេ។ ម្ិនយូរប៉ាុនែន សសត
េសសៀម្ ព្តស់បញ្ញជឲសម្ទ័រសសៀម្ សលើកទ័រេូ លដមព្ត
រលាសបអ ៀ ជួ បេបាំង្នឹង្ទ័រដមែ រ ដតទ័រដមែ រព្ទ ាំរុាំបាន សព្រះ
ទ័រសសៀម្ មានេាំនួនសព្េើនសលើសទ័រដមែ រ។ បរាជ័យសនះ
នាំឲព្រះអង្គ េនទ យង្សេញរីព្រះបរម្រាជវាាំង្ េុះព្រះទីនាំ
ង្នវា សៅព្ស ុកយួ ន។ ដល់ព្ស ុកយួ ន ព្ទង្់ព្បថាប់សៅព្ស ុក
លុង្សហា។ ទ័រសសៀម្ េូ លោន់ោប់ព្ក ុង្ឧដុង្គ នាំម្ក

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨

11

ជាម្ួ យព្រះអង្គ ដួង្5។ សព្ោយរីសនះម្ក ទ័រសសៀម្ នឹង្
ដមែ រ ជួ បេបាំង្គ្នន សៅភ្ូ ម្ិសសាែង្ ដមព្តដព្រដវង្។ ទ័រសសៀម្
ិ
បរាជ័យ ថ្យសៅវញ។
លុះរត់ម្កដល់ភ្ូម្ិតុ រ ី សម្ទ័រសសៀម្
ឲសសនទហានរុះសរ ី្ទះម្ន កព្ស ុក ដដលរត់សចាលភ្ូ ម្ិេង្ជា
កែ
ូ ន រ ួេេាំ ង្កង្ទ័រ សៅោក់ខ្ង្សព្តើយ រោសោង្។ ម
្ៈសនះ បណ្ត
ត រាង្គ្សតដមែ រ ព្បជុាំគ្ននតាំង្ជាស័ែ ព្គបកសរួ កទ័រ
សលើកសៅសដញោប់សមាេប់សសៀម្ សាេប់អស់ជាសព្េើន។ ដត
ទ័រសសៀម្ ដដលសលើកសៅវាយបនទយយួ នសៅមាត់ព្ជូក ក៏
មានជ័យជាំនះឈ្ន ះទ័រយួ ន។ ទ័រសសៀម្ សដញទ័រយួ ន រត់
ដល់រម្លុង្សហា។ ដតទ័រយួ ន មានជ័យជាំនះ វាយយក
ព្ស ុកភ្ន ាំសរញបាន សែើយដញកទ័ររីរ្ល វូ សលើលទ័រសៅ្ល វូ
ទសនេ ធាំ និង្ ទសនេ សាប សៅបង្គ្ង្ហគបដមព្តកាំរង្់សាែយ រែូ ត
មានជ័យជាំនះ សលើទ័រសសៀម្ព្គប់សម្រភ្ូ ម្ិ។ ទ័រសសៀម្
ិ
ថ្យទ័រ សៅព្ស ុកវញអស់
។ ព្រះសៅយួ នថ្ែី ព្រះនម្ ម្ឹ
ញមា៉ាង្ ព្តស់សព្បើសម្ទ័រយួ ន ឲចាត់នាំទហាន ឲដែព្រះ
អង្គ េនទ ស ើង្ម្កដល់ភ្នាំសរញ។ សសត េេតព្រះទីនាំង្នវា
សៅ កាំរង្់សោះសាេដកត រ ួេព្ទង្់ ព្តស់ឲសធែ ើព្រះរាជវាាំង្
គង្់សៅសោះសនះ។ ព្រះអង្គ េនទ ព្ទង្់ក៏មានអារធម្ូ ល
ជាទម្ៃ ន់ េូ លបង្គ ន់ោសលាែិត។ កនុង្ព្រះជនែ ៤៤ ឆ្នាំ សសត
េ សសាយព្រះទិរជង្គ ត កនុង្ព្រះទីនាំនវា។ សព្រះអង្គ េនទ
ព្ទង្់គ្នែនបុព្តមានក់សសាះ
5

សាំរាប់បនត រាជសម្ែតត ិ។

ព្ទង្់

ព្រះអង្គ សងន
ួ ព្ទង្់ទវី ង្គ តសៅព្ស ុកសទរបុ រ ី សោយជម្ៃ ឺជាទម្ៃ ន។់
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មាន បុព្តី ៤ ព្រះអង្គ : ព្រះអង្គ មាចស់កសព្តី ដប៉ាន, ម្ុី, សៅ
និង្ សងន
ួ ។ ខ្ង្ សសៀម្ េង្់សលើក បុព្តីេែង្ ព្រះអង្គ មាចស់
កសព្តី ដបន ឲស ើង្សព្គ្នង្រាជយ បនត ព្រះបិត ដត ព្រះអង្គ
ព្បដកកម្ិនទទួ ល។ េាំដ្ក ខ្ង្យួ ន មានទ័រ ឈ្រសៅ
ព្ក ុង្ឧដុង្គ សរលសនះ សសនបតីម្ង្គ្នតីដមែ រទ ាំង្ឡាយ និង្
អុង្ខ្ាំមា៉ាង្ ជាសម្ទ័រយួ នព្បចាាំសៅព្ស ុកដមែ រព្រម្អសញ្ជ ើញ
ព្រះអង្គ មាចស់កសព្តីម្ុី ឲសសត េ ស ើង្សសាយរាជសម្ែតត ិ ត រី
បិតសៅព្ក ុង្កម្ពុជា6។
បនទប់ម្ក សដើម្ែីទប់ទល់ឥទធ ិរលយួ ន សៅព្ស ុកដមែ រ ព្រះ
សៅសសៀម្ ព្ទង្់អនុញ្ញាតឲ ព្រះអង្គ អិម្ (ម្ហាឧបរាជ)
ឹ
ិ
និង្ ព្រះអង្គ ដួង្ (ឧបរាជ) វលេូ
លព្ស ុកដមែ រ វញ។
ព្រះព្សី
ជ័យសជដា ឬ ព្រះអង្គ អិម្ ម្កគង្់សៅព្ស ុកបាត់ដាំបង្ រ ីឯ
ព្រះអង្គ ដួង្ ម្កគង្់សៅដមព្តម្ង្គ លបុ រ ី។ សៅឆ្នាំ ១៨៣៥
អន កដបន ជាព្រះមានង្ ដនព្រះអង្គ ដួង្ បានសម្ភ រព្រះរាជ
បុព្ត ម្ួ យព្រះអង្គ ។ ព្រះរាជបិត ព្ទង្់ទាំសយើព្រះអង្គ សៅ

ព្រះអង្គ សអង្ ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ កនុង្ព្រះជនែ ៧ ឆ្នាំ បនត រី ព្រះអង្គ នន់
ដដលយួ នចាប់ោក់ព្ទ ុង្ នាំម្កសសព្ម្េសទសសមាេប់ ទមាេក់ទក
ឹ សៅឆ្នាំ
១៧៧៩។ ដតកិេចោររដា គឺ សសម្ត េព្រះសៅហាែ ម្៉ាូ គ្នាំររសោយយួ ន ជា អន ក
ចាត់ដេង្ព្តួ តព្តទ ាំង្អស់។ ប៉ាុដនត ព្បសទសយួ ន សោយេុះសមាយ សព្រះោរ
ិញសព្ោយបនត ិេម្ក សែតុដដលសបើកឲ
បះសបារ ដនរួ ក ដតសឺង្ ក៏បនធរដដវ
ូ
សសៀម្ព្ត ប់ម្កវ ិញ។ សសត េយួ ន យ៉ា ុ ង្ រត់សៅព្ស ុកសសៀម្ សដើម្ែីសូម្
ជាំនួយសសៀម្ ជួយវាយ រួ ក ដតសឺង្។
6
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ថា ព្រះអង្គ ព្េ ឹង្ មានព្រះរាជនម្ថា ព្រះម្ង្គ មាចស់ រាជា
វតី។ ព្រះអង្គ សនះ គឺព្រះបាទសសម្ត េនសរាតត ម្ សនះឯង្។
សម្ទ័រយួ ន ដដលរកាព្ស ុកភ្ន ាំសរញ សឈ្លែះ អុង្សព្ទឿង្គុន 7
មានបាំ្ង្េង្់បាំបាត់ព្ស ុកដមែ រ។ គ្នត់យល់ស ើញថា ព្រះ
អង្គ ម្ុីកសព្តី ម្ិនអាេរកាព្ស ុកដមែ រមាាំម្ួនសទ។ ដតឥ ូ វ
មានសសត េដមែ រ រីរអង្គ ម្ករស់ សៅសលើទឹកដីដមែ រ សៅដមព្ត
បាត់ដាំបង្ ដូ សេន ះព្តូវសព្បើឧបាយកល បសញ្ញជតបាំដបកយក
ម្ហាឧបរាជ

សៅទុកសៅព្ស ុកយួ ន។

លុះរិចារណ្តយល់

ដូ សចានះសែើយ គ្នត់ក៏សៅយួ នបីនក់ ជាយួ នេាំ្ង្ព្រះ
ែសត រីព្រះអង្គ េនទ ម្ក តាំង្ង្ហរជាអុង្្ រ ួេសព្បើឲនាំសារ
សៅព្ស ុកបាត់ដាំបង្ ព្ោបទូ ល ព្រះអង្គ អិម្ យង្ព្រះអង្គ
ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ បនត រី ព្រះអង្គ េនទ

តព្ម្ង្រាជយ

ព្បដរ្ី អាំរីបុរា្សរៀង្ម្ក។ ព្រះអង្គ ម្ុី កសព្តី ជាព្រះ
ភាគសនយា ព្គង្រាជសម្ែតត ិបស្តើរសិន គឺថាម្ិនដម្នជា
សាថររសទ សព្រះសរលសនះ ព្រះអង្គ គង្់សៅព្ស ុកសសៀម្សៅ
ស ើយ។ ព្រះអង្គ អិម្ ម្ហាឧបរាជ ព្ទង្់ព្ជាបសែើយ សជឿ
ជាក់ថា យួ ននិយយសនះ សោយសុេ រ ិតរិតព្បាកដ។ សដើម្ែី
រលាស់សចាលបញ្ញាព្រះអង្គ ដួង្ ព្រះម្ហាឧបរាជ ឲសធែ ើព្រះ
សុភ្អកសរ ទូ លសសត េសសៀម្ ជាកលឧបាយ ដកេ ង្សរល
សទស ោក់ព្រះអង្គ ដួង្ ជាព្រះអនុជ ថា គិតដកដព្បគាំនិត
អុង្សព្ទឿង្គុន សឈ្លែះសដើម្ អុង្តគុន ជាយួ នម្ករស់សៅព្ស ុកដមែ រយូរ
សែើយ បានស ើង្សកត ិ ជា អុង្សព្ទឿង្គុន មានន័យថា សម្ទ័រធាំបង្អ ស់។
7

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨

14

ព្រះទ័យេូ លយួ ន សែើយមានបាំ្ង្ សៅសៅព្រះរាជវាាំង្
ិ
ឧដុង្គ វញ។

សសត េសសៀម្ទទួ លសែើយ

ព្ទង្់សជឿតម្ព្គប់

ព្បោរ។ ព្រះអង្គ ព្ទង្់ចាត់ម្ង្គ្នតីសសៀម្ ឲអសញ្ជ ើញព្រះអង្គ
ដួ ង្សៅព្ស ុកសសៀម្។ ម្កដល់ព្ស ុកសសៀម្ ព្រះអង្គ ដួង្ព្តូវ
ិ បនទប់ម្ក ព្រះ
សសៀម្ ុាំមាាំម្ួន ដព្កង្រត់សៅព្ស ុកដមែ រវញ។
ម្ហាឧបរាជ ក៏នាំម្ង្គ្នតីរាជោរ ព្រម្ទ ាំង្ព្រះរាជវង្ានុ
វង្ស យង្េុះព្រះទីនាំង្នវា សរៀង្ម្កដល់ ដមព្តសរធិសា
ត់។ ម្កដល់ទីសនះ សម្ទ័រយួ នព្បចាាំដាំបន់ ចាប់ ុាំសសត
េដមែ រ សែើយនាំម្កដល់ភ្នាំសរញ។ អុង្សព្ទឿង្គុន ចាត់
សសនទហានយួ ន ឲនាំព្រះម្ហាឧបរាជ ព្រម្ទ ាំង្ព្រះរាជ
វង្ានុវង្ស ម្ង្គ្នតីម្ុាំរាជោរទ ាំង្ប៉ាុនែន េុះសៅព្ស ុកដព្រនគរ
ទ ាំង្យប់។ រ ួេនាំសសត េ េុះសៅទុក សៅព្ស ុកសែែ ដតម្ត ង្។
េាំដ្ក អុង្សព្ទឿង្គុន ដថ្ៃសព្ោយម្ក សព្បើឧបាយកលប
សញ្ញជត ព្រះអង្គ ម្ុីកសព្តី និង្ សសត េរាជដមែ រីរអង្គ បញ្ចន
ូ សៅ
គង្់សៅព្ស ុកសែែ

សវៀរដលង្ដត ព្រះអង្គ កសព្តីដប៉ាន យួ ន

សមាេប់សចាល សោយសចាទថា ‹សសត េកែត់យួន› សព្រះព្រះ
មាត សៅរឹង្ព្ស ុកសសៀម្។ រ ួេគ្នត់ សធែ ើសសេកត ីរាយោរ្៏
យ៉ាង្រិសាត តម្សារ ថាែយ សសត េយួ ន អាំរីដ្នោររបស់គ្ន
ត់។ សសត េយួ ន យល់ស ើញថា ឧបាយកលសនះ មានព្បសិទធិ
ភារ ព្ទង្់ព្តស់បញ្ញជ ឲនាំមល ួនទ ាំង្ ម្ង្គ្នតីធាំៗដមែ រ្ង្ដដរ
ម្កព្ស ុកសែែ ។

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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អុង្សព្ទឿង្គុន ឈ្រសៅព្ស ុកភ្ន ាំសរញ សបៀតសបៀនព្រះរុទធ
សាសន បញ្ញជឲ ទហានយួ ន រុះវតត សលាកសង្ឃដមែ រ សរែ
អសនេ ើ និង្ សធែ ើបាប អាណ្តព្បជានុរាង្គ្សតដមែ រ ឥតព្តព្ប្ី។
សម្ទ័រយួ នសនះ បង្ខ ាំឲម្ង្គ្នតីម្ុាំរាជោរដមែ រ សសេ ៀរក់ជា ម្
ង្គ្នតីយួន; កិេចោររាជោរធាេក់សៅសលើសម្ទ័រយួ ន បីនក់
អុង្សព្ទឿង្គុន ឬ សព្ទឿង្ម្ិញយ៉ាង្, ផ្កាំវា៉ា ង្ត
៉ា និង្ ព្តឹង្
វា៉ា ង្្ង្ ដូ រសឈ្លែះ ភ្ន ាំសរញ ថា ‹ណ្តាំយ៉ាង្› និង្ សឈ្លែះព្ស ុក
ដមែ រថា ‹ទឹកដី ម្ីឡាាំ›។ សម្ទ័រយួ នទ ាំង្បីសនះ សឃារសៅ
ណ្តស់ ម្កសលើរាង្គ្សតដមែ រ ដដល នាំឲដមែ រ សកើតសតតព្កហាយ
េិតតដព្កសរក។ ស ើញសាថនភារដបបសនះ រួ កម្ង្គ្នតីដមែ រ និង្
បណ្ត
ត រាង្គ្សតព្គប់ដមព្ត គិតស ើញដូ េគ្នន ដូ េជាសនែ ត សង្ើប
បះបាំសបារព្បឆ្ាំង្នឹង្យួ ន

ជាកង្ទ័រ

សលើកសដញោប់

យួ នសមាេប់យួន ព្គប់បនទយព្គប់អសនេ ើ រត់ខ្ចត់ខ្ចយអស់
រលីង្។ យួ ននាំគ្ននព្បជុាំគ្នន សៅ បនទយសរធិសតែ និង្ ភ្ន ាំ
សរញ។
េនា រាររន៏ង្សៀរង្ៅម្ស ុកខ្មែ រ
បនទប់ម្ក ម្ង្គ្នតីដមែ រ នាំគ្នន សធែ ើសាំបុព្ត ស្ញើថាែយសសត
េសសៀម្ សូ ម្យង្ព្រះអង្គ ដួង្ ម្កព្គប់ព្គង្ព្ក ុង្កម្ពុជា
សព្រះព្រះនគរដមែ រ សកើតេលាេលជាខ្េាំង្។ សបើព្រះអង្គ ដួង្
យង្ម្ក សសត េនឹង្អាេកាំចាត់យួន រីបនទយសរធិសតែ
និង្ បនទយភ្ន ាំសរញ បានរិតព្បាកដ សព្រះបនទយយួ ន
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ព្គប់អសនេ ើ ទ ាំង្ប៉ាុនែន រួ កទូ លព្រះបង្គ ន់ កាំចាត់អស់សែើ
យ។ ព្រះណ្តាំង្ោេវ (សសត េសសៀម្) សៅឆ្នាំ ១៨៤២ ោលព្ទង្់
ព្ជាប សសេកត ីសរែ ព្គប់សែើយ សសត េមាន ព្រះទ័យសម្តត
ករុណ្ត ដល់សម្្ជីព្រែែ ្៏ និង្ បណ្ត
ត រាង្គ្សតដមែ ររន់
ព្បមា្ សែើយព្ទង្់អនុញ្ញាត សបើកព្រះអង្គ ដួង្ ឲម្កព្ស ុក
ដមែ រតម្សុាំ។ សសត េចាត់សម្ទ័រសសៀម្ ឲនាំសសនទហាន
១៥.០០០ នក់ ដែព្រះអង្គ ដួង្ ម្កព្ក ុង្កម្ពុជា។ ម្កដល់
ដមព្តសរធិសាត់

ទ័រសសៀម្ សចាម្រ័ទធវាយបនទយយួ ន

សែើយ ទទួ លបានជ័យជាំនះ។ ព្រះអង្គ ដួង្ និង្ សម្ទ័រ
សសៀម្

សបើកឲយួ នទទួ លេុះចាញ់

ិ
េុះទូ កសៅព្ស ុកវញ។

យួ នម្កដល់ព្ស ុកភ្ន ាំសរញ ក៏នាំគ្ននទ ាំង្អស់ បនត ដេវព្សូ ត
សៅព្ស ុកយួ ន អស់សៅ។ សសត េ សធៀង្ព្ទី (យ៉ា ុ ង្) ព្ក ុង្
អណ្ត
ណ ម្ ោលដមែ របះវាយយួ នជាខ្េាំង្ ព្ទង្់ព្រះេិនតយល់
ថា ដមែ រនាំគ្ននបះសនះ សព្រះសែតុដត សយើង្យកសសត េដមែ រ
ទ ាំង្អស់

ម្កព្ស ុកយួ ន។

លុះព្ទង្់ព្រះតព្ម្ិះយល់ស ើញ

ដូ សចានះសែើយ ព្ទង្់ព្តស់សព្បើម្ង្គ្នតីយួន ដែ ព្រះអង្គ ម្ុី ស
សម្ត េព្រះម្ហាឧបរាជ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស ព្រម្ទ ាំង្ម្ង្គ្នតីម្ុាំ
រាជោរដមែ រ

ស ើង្ម្កដល់ភ្នាំសរញ

សដើម្ែីឲអន កនគរដមែ រ

រំាង្ហប់សតតព្កហាយ។ ដតម្ង្គ្នតីដមែ របះសបារ រុាំសជឿដូ សចានះ ក៏នាំ
គ្ននបះទ័រសទែ ស ើង្សទៀត។ យួ នកថ្យទ័រ នាំ ព្រះអង្គ ម្ុី
ព្រះម្ហាឧរាជ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស និង្ ព្គួ ទ ាំង្អស់ េុះសៅ
ព្ស ុកមាត់ព្ជូក សែើយសសត េព្បថាប់សៅទីសនះ។
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨

ព្រះអង្គ
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អិម្ ព្រះជនែ ៥១ឆ្នាំ ព្ទង្់ព្រះអារធព្រះសិរសសរាគ ជាទម្ៃ ន់
សសត េសុគតសៅព្ស ុកមាត់ព្ជូក សៅឆ្នាំ ១៨៤៤។
េាំដ្កខ្ង្សសៀម្ សសត េសសៀម្ បញ្ចន
ូ កង្ទ័រសជើង្ទឹក
ដឹកនាំសោយព្រះអនុជ ម្កសបាះសៅដមព្តកាំរត ជាកង្
បព្ម្ ុង្។ រ ីឯ ព្រះអង្គ ដួង្ និង្ ទ័រសសៀម្ សៅសធែ ើបនទយត
ទល់នឹង្ទ័រយួ ន សៅដព្រកជីក កនុង្ដមព្តព្តាំង្។ ម្ិនដឹង្
ជាមានសែតុអែី ទ័រសសៀម្ សបាះសៅដមព្តកាំរត ជួ បេបាំង្
អស់រីរដថ្ៃ នឹង្ទ័រយួ នសៅដមព្តរម្ ក៏សលើកទ័រ ព្ត ប់
ិ
សៅព្ស ុកសសៀម្វញ។
នាំឲទ័រព្រះអង្គ ដួង្ មែ ះរបង្ោរររ
ែុេឱោសឲទ័រយួ ន សលើកសចាម្វាយបនទយព្រះអង្គ សៅ
សរលយប់សាៃត់ នាំឲទហានសសៀម្សាេប់ជាសព្េើន។ ព្រះអង្គ
ដួ ង្ វាយតប សោះទ័រសេញរីបនទយ សែើយសលើកទ័រព្ត
ប់ម្កដល់ព្ក ុង្ឧដុង្គ សែើយសសត េយង្ព្បថាប់ សៅព្រះ
រនេភ្ូ ម្ិឃាេង្
ាំ ដសែក។ ដថ្ៃសព្ោយម្ក ព្រះអង្គ ដួង្ សលើក
ទ័រម្កឈ្រសៅភ្ន ាំសរញ។ សៅទីសនះ ព្រះអង្គ សាង្បនទយ
បី ម្ួ យសៅខ្ង្ទសនេ ឯសកើត គឺសៅបនទយដដក ម្ួ យ
សទៀតសៅរម្កបលដមែ រ

សព្ោយម្កសៅថា

រម្ជ័យ

ខ្ង្ទសនេ ឯលិេ គឺសៅដព្រកតូ េ ម្ួ យសទៀតសៅ ដព្រក
បាក់ដដ។ សៅឆ្នាំ ១៨៤៥ មានដាំ្ឹង្ថា មានទ័រយួ ន
ព្បមា្ ៣រន់នក់ ម្កសបាះជាំរុំាសឹកសៅ ដមព្តរម្ជរ។
បនទប់ម្ក ទ័រយួ នវាយ បនទយរម្ជ័យដបក នាំឲទ័រ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ដមែ រ-សសៀម្ ដកថ្យម្កសៅឯបនទយរម្ទសនេ តូេ។ ឯ
ទ័រយួ ន សចាម្រ័នធវាយបនទយដដក សៅទីសនះព្រះអង្គ
ដួ ង្ សសត េព្បថាប់សៅ។ េបាំង្គ្ននបានបីដថ្ៃ ព្រះអង្គ ដួង្
ិ រ ួេបនត
និង្ ទ័រសសៀម្ ក៏ដកថ្យព្ត ប់ម្កភ្ន ាំសរញវញ
សៅព្ក ុង្ឧដុង្គ សព្រះយល់ស ើញថា បនទយភ្ន ាំសរញ ម្ិនមាាំ
ទ ាំសាំរាប់ទប់ទ័រយួ នបាន។ ទ័រយួ ន េូ លោន់ោប់ ព្ស ុក
ភ្ន ាំសរញ សែើយសបាះទ័រសៅកាំរង្់លួង្ រម្ជាំនីក សរៀង្សៅ
ដល់កាំរង្់ឆ្នាំង្។ បនទប់ម្ក យួ ននាំ ព្រះអង្គ ម្ុី និង្ ព្រះ
ជាវង្ានុវង្ស ម្កគង្់សៅភ្ន ាំសរញ។ សម្ទ័រសសៀម្ យល់
ស ើញថា ទ័រយួ ន ម្កោត់ដតជិតព្ក ុង្ឧដុង្គ ក៏ចាត់
សសនទហាន ឲសេញេបាំង្នឹង្ទ័រយួ នព្គប់្ល វូ ។ យួ ន
េបាំង្ចាញ់ ក៏ថ្យទ័រ សៅព្បម្ូ លជួ បជុាំគ្ននសៅកាំរង្់លួង្។
សសនទហានដមែ រចាប់បានសម្ទ័រយួ នមានក់បាន នាំម្ក
ថាែយព្រះអង្គ ដួង្ និង្ សម្ទ័រសសៀម្។ អន កទ ាំង្រីរ យល់
ស ើញថា ជាឱោស អាេសោះព្សាយបញ្ញាសង្គ្ង្ហគម្បាន ក៏
សធែ ើេុតហាែយស្ញើជូន សម្ទ័រេម្យួ ន ព្រម្ទ ាំង្ បញ្ចន
ូ មល ួន
សម្ទ័រ ដដលដមែ រចាប់បាន សសន ើសុាំេង្សម្ព្តីភារ ឈ្ប់សធែ ើ
សង្គ្ង្ហគម្។ ដតសម្ទ័រេម្យួ ន ម្ិនព្រម្ទទួ លសាំស្ើរ សែើយ
បញ្ចន
ូ
សម្ទ័រយួ នដដលដមែ រចាប់បាន ព្បគល់ឲព្រះអង្គ
ិ
ដួ ង្ វញ។
បនទប់ម្កយួ នសលើកទ័រម្កេបាំង្សព្េើនដថ្ៃ ដត
ិ
រុាំអាេយកជ័យជាំនះបាន ក៏ដកថ្យ សៅកាំរង្់លួង្វញ។
សព្ោយម្ក សម្ទ័រេម្ធាំយួន សុាំេរចា ឈ្ប់សធែ ើសង្គ្ង្ហគម្
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ជាម្ួ យព្រះអង្គ ដួង្ ដតព្រះអង្គ ដួង្ សសន ើោក់ លកខ ម្េ ជា
ម្ុន គឺឲយួ នសោះដលង្ ព្រះមាត និង្ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស
ព្រម្ទ ាំង្ម្ង្គ្នតីមមុាំរាជោរដមែ រ ដដលយួ នឃាត់ទុក ជាម្ុនសិ
ន។ សម្ទ័រេម្យួ ន ថាសរឿង្សនះ ព្តូវេរចា ជាបីភាគី គឺ
ជាម្ួ យ ព្រះអង្គ ដួង្ សម្ទ័រសសៀម្ និង្ សម្ទ័រយួ ន។ សៅ
ឆ្នាំ ១៨៤៥ មានោរជួ បព្បជុាំ រវាង្ ព្រះអង្គ ដួង្ បញាបឌិ
សតសជា (សម្ទ័រសសៀម្) អុង្ខ្ាំសាយ និង្ អុង្ថាាំោន់ (សម្
ទ័រធាំយួនទ ាំង្រីរ) សត ីរីសនត ិភារ។ សម្ទ័រសសៀម្ ោក់
លកខ ម្េ ថា ព្រះសៅមល ួន មានរាជបាំ្ង្ ឲព្រះអង្គ ដួង្
ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិសៅព្ស ុកដមែ រ ដូ សេន ះ សបើសម្ទ័រយួ ន
គ្នែនទាំនស់នឹង្លកខ ម្េខ្នរុាំបានសនះ វានឹង្អាេសោះ
ព្សាយបញ្ញាសង្គ្ង្ហគម្បានជាសាថររ។ សម្ទ័រយួ នសឆ្េ ើយតប
ថា សរឿង្រាជសម្ែតត ិដមែ រ មល ួនរុាំអាេសាំសរេបានសនះស ើយ
ព្តូវថាែយទូ លព្រះសៅមល ួន ជាអន កសាំសរេ។ ដតសម្ទ័រសសៀម្
បញ្ញចក់បដនថ ម្ថា សរឿង្ព្រះអង្គ ដួង្ ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ
គឺជាលកខ ម្េខ្នរុាំបាន របស់ព្រះសៅមល ួន សែើយម្ិន
អាេសលើកម្កេរចាបានសនះស ើយ។ សម្ទ័រយួ ន សសន ើ ដល់
សម្ទ័រសសៀម្ ថា មល ួនអាេសោះដលង្ ព្រះអង្គ ម្ុី ព្រះរាជ
វង្ានុវង្ស និង្ ម្ង្គ្នតីម្ុាំរាជោរដមែ រ បាន សោយបតនឹ
ូ ង្ សម្
ទ័រយួ ន អុង្ថាាំណ្តង្
ាំ និង្ យួ នជាែ ៤០នក់ ដដលដមែ រចាប់
បានរីជាន់ម្ុន។ សរឿង្សនះ មល ួនព្តូវព្ោបទូ លសសត េមល ួន
សដើម្ែីសុាំសសេកត ីសាំសរេ ឯេាំដ្ក សម្ទ័រសសៀម្ ក៏សឆ្េ ើយតម្
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ិ
វញថា
សរឿង្សនះមល ួនក៏ព្តូវសុាំអនុញ្ញាតរីព្រះរាជាមល ួនដដរ។
ដតកនុង្រយ់សរលរង្់ចាាំសនះ សម្ទ័រយួ ន សុាំឲសសៀម្ដកទ័រ
សេញរី ព្ក ុង្ឧដុង្គ សៅរង្់ចាាំ សៅដមព្តសរធិសាត់សិន។
សម្ទ័រសសៀម្ ម្ិនព្រម្សែើយ សឆ្េ ើយតប ថា សុាំឲទ័រយួ នរុះ
សរ ីបនទយយួ ន ឲអស់សសែ ើគ្ននសទើបទទួ លយល់ព្រម្បាន។ សម្
ទ័រយួ ន និង្ សសៀម្ យល់ព្សបគ្នន ក៏បង្ហគប់សសនទហាន
ខ្ង្យួ ន សៅរុះសរ ីបនទយសសៀម្ ឯេាំដ្កខ្ង្សសៀម្ សៅ
រះសរ ីបនទយយួ ន។ សព្ោយម្ក មានោរអនុញ្ញាត រីសសត
េសសៀម្ និង្ យួ ន សដើម្ែីបតរូ ព្រះមាតរស់ ព្រះអង្គ ម្ុី ព្រះ
រាជវង្ានុវង្ស

ព្រម្ទ ាំង្ម្ង្គ្នតីដមែ រ

ព្បគល់ឲព្រះអង្គ ដួង្

និង្ អុង្ថាាំណ្តង្
ាំ ព្រម្ទ ាំង្យួ បជាែ៤០នក់ ព្បគល់ឲសម្
ទ័រយួ ន។ បនទប់ម្កទ័រ សសៀម្ និង្ យួ ន ក៏ដកថ្យ
ិ
សេញរីព្ស ុកដមែ រសៅព្ស ុកមល ួនវញសរៀង្ម
ល ួន។
សៅឆ្នាំ ១៨៤៧ ព្រះអង្គ ដួង្ ព្រះជនែ បាន ៥២ ឆ្នាំ សសត េ
បានស ើង្ព្រះរាជាភ្ិសសក សសាយរាជសម្ែតត ិ តរីព្រះអង្គ
ម្ុីកសព្តី ជាព្រះភាគិសនយា (កម ួយព្សី)។ ព្រះសៅព្ក ុង្សែែ
បានថាែយព្រះនម្ព្រះអង្គ ថា ‹ោវមា៉ាង្កែ ឹកកែ ឹង្› ដព្បជា
ដមែ រថា ‹សសត េជាមាចស់សលើទឹកដីអាោស›។
សៅកនុង្រាជយ ព្រះអង្គ ដួង្ សសៀម្ និង្ យួ ន សគតាំង្មល ួនជា
ិ សសត េសសៀម្ កាំដែង្ ព្រះ
ដម្៉ាឱ សលើព្ស ុកដមែ រ។ ខ្ង្សសៀម្វញ
អង្គ ដួង្ យកដមព្ត បាត់ដាំបង្, សសៀម្រាប (អង្គ រក៏ព្តូវ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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បានសៅសសៀម្ដដរ), សុីសុ្ុន, ទសនេ សៅ, ម្លដព្រ
ូ
កាំរង្់ដ្
ព្តត់ និង្ ដមព្តសោះកុង្ ជា ដមព្តសសៀម្ដតម្ត ង្8។ សទះបី
ព្រះអង្គ ដួង្ ម្ិនសរញេិតតនឹង្ សសេកត ីសសព្ម្េដតមានក់
ឯក របស់សសត េសសៀម្ ដត ព្រះអង្គ គ្នែនម្សធាបាយណ្ត
ម្ួ យ សាំរាប់ព្បឆ្ាំង្នឹង្សសៀម្បានសនះស ើយ។ ខ្ង្យួ ន
ិ សសត េយួ ន សគបញ្ញជ ឲសៅហាែយសមតត ដមែ រ រក់កណ្ត
វញ
ត ល
ទឹកដី កម្ពុជាសព្ោម្ខ្ង្សជើង្ ឈ្ប់ស ើង្ម្កព្ក ុង្កម្ពុ
ជា។ ព្តូវដឹង្ថា សៅសម្័យសនះ ែល ួង្ដមែ រ សបាះបង្់ ទឹកដី
កម្ពុជាសព្ោម្សៅសែើយ សោយគ្នែន ម្សធាបាយព្គប់ព្គ្នន់
សាំរាប់ោរររទឹកដីសនះ។
លុះដល់ដមដេព្ត (ម្ីន) ឆ្នាំ១៨៤៨ រញាបឌិនសតសជា និង្
ិ ័យ
រញាសរព្ជវេជ

ជាឩតត សសនីយសសៀម្

ថាែយបង្គ ាំលានាំ

ិ ទុកព្រែែ បរ ិរកសឲសៅ
សសនទហាន ព្ត ប់សៅព្ស ុកវញ
ចាាំដែព្រះអង្គ មាចស់រាជាវតី (ព្ទង្់នសរាតត ម្) និង្ ព្រះអង្គ ភ្ិ
ម្ (ព្ទង្់សុីសុវតត ) សៅព្ក ុង្សទរម្ហានគរជាសព្ោយ។ លុះ
ដល់ដមរិសាម (សម្សា) ឆ្នាំ ១៨៤៨ ព្ទង្់ចាត់ឩកញា៉ារិភ្កត ិ
រាជាដែម្ ព្រះអង្គ មាចស់រាជាវតី និង្ព្រះអង្គ ភ្ិម្ សៅព្ស ុក
សសៀម្ សោយមាន ោរដែែម្ រីសាំណ្តក់ព្រះព្រែែ បរ ិរកស
សសៀម្្ង្។ លុះសសត េដមែ ររីរអង្គ សនះ ដដលព្តូវជា ព្រះរាជ
ព្តូវដឹង្ថា ទឹកដីដមែ រទ ាំង្ឡាយសនះ សៅឆ្នាំ ១៨៦៧ បារាាំង្ សគបានសធែ ើស
ទធ ិសញ្ញា សោយលួ េលាក់ជាម្ួ យសសៀម្ ព្បគល់ឲសសៀម្ បតរនឹ
ូ ង្ សសៀម្ឈ្ប់
ទរសួ យសារអាកររីដមែ រ។ េាំ្ុេម្ួ យសទៀត ដដលទុកជា អតថ ព្បសយជន៏
ដមែ រ គឺ ដមែ រអាេចាប់ព្តីកនុង្បឹង្ទសនេ សាបបានដូ េសសៀម្។
8
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បុព្តព្រះបាទអង្គ ដួង្

េូ លថាែយបង្គ ាំព្រះសៅសសៀម្

ព្រះ

នម្ព្រះណ្តាំង្ោេវ ព្រះអង្គ ព្តស់បង្ហគប់ម្ុមព្កសួ ង្ ឲសធែ ើ
ព្រះរាជវាំាង្ ថាែយសៅខ្ង្តែ
ូ ង្វតត ព្សះសកត។
ការង្រៀបចំម្បង្េស
ធ ននពិធីការង្ៅកនុខម្ពះបរររាជវំខ
វធី
ដថ្ៃ១១សកើត ដមអាសាធ (សីហា) ឆ្នាំ ១៨៤៧ ព្រះបាទអង្គ
ដួ ង្ ព្ទង្់តាំង្ព្រះមាតរស់ជា សសម្ត េព្រះវររាជិនីមតត ិយវ
ង្សសិ រ ីសសោធវ សរាតត ម្ បរម្វរា តុលយសកល ម្ង្គ លបរម្បរិ
ព្ត។ ព្ទង្់ព្រះរាជបញ្ា តត សបើព្ប ុស ឲសឆ្េ ើយនឹង្ ព្រះមាតព្រះ
អង្គ ថា ទទួ លព្រះករុណ្តរិសសស សបើព្សីឲសឆ្េ ើយថា ទទួ លព្រះ
រាជសវនីយ៏អមាចស់។
សបើសធែ ើព្រះបនទ ូលសៅណ្តៗឲថា ព្រះសវនីយ៏ធិបតី ភ្វនថ្
ព្បោសសុទធិរិធាព្ស័យ ដន សម្ត េព្រះរាជិនី សែើយ ព្ទង្់
ថាែយព្រះសង្ហាររីរអង្គ គឺម្ួយអង្គ រ ូបកិនន រ ី ម្ួ យអង្គ សទៀត
រ ូបសទរធីត សៅកនុង្ព្បាសាទ។
េាំដ្កម្ង្គ្នតីម្ុាំរាជោរ និង្ សៅហាែយព្ស ុក សព្មាប់ខ្ង្ស
សម្ត េ ព្រះទវទ ាំង្ប៉ាុនែនសនះ សសត េថាែយ សម្ត េព្រះវររាជិ
និទ ាំង្អស់។
សព្ោរីសនះ ព្ទង្់ព្រះសម្តតសព្បាសតាំង្នម្ ព្រះរាជបុព្តី
េែង្ គឺព្រះអង្គ មាចស់ព្តម្ុល ព្រះសរៀម្ជា សសម្ត េព្រះរាជធិ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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តព្រះម្ហាកសព្តី ព្ទង្់តាំង្ព្រះអង្គ មាចស់អូ ព្រះរាជបុព្តី
បនទប់ជា សសម្ត េព្រះរាជធិតព្រះព្សីវរកសព្តី។
ព្ទង្់តាំង្ព្រះសទររីរ គឺទី១. អន កមានង្ េ ិេជា ព្រះម្ង្គ ល
សទវ ី ទី២. ជាព្រះសទរីម្ង្គ ល ដតគ្នែនរ ូបសទ។
ព្ទង្់តាំង្ ព្រះបរ ិយ៤នក់គឺ ទី១. អន កដម្៉ានង្ដប៉ានជា
ព្រះបរម្ជាតិកសព្តី។ ទី២. អន កដម្៉ានង្្ុបជា ព្រះបរម្ព្សី
កញ្ញា។ ទី៣. អន កដម្៉ានង្សៅជា បង្ព្រះបរម្ជាតិកសព្តីជា
ព្រះបរម្សទវធីត។ ទី៤. អន កដម្៉ានង្សៅជា ព្រះបរម្អេជ រ ិ
យអបសរ។
ឯព្រះសទរីនិង្ព្រះបិសយទ ាំង្៤សនះ សបើមានោរសេញសៅ
ណ្តៗសនះ ព្ទង្់សព្បាសព្រះរាជទនវរ ដដលមាន សនធ ិយ ឲ
ិ បាាំង្សោេះរ្៌ព្កែម្ រំាភាយម្ួ យជាន់
ជិះបាាំង្រនាំង្ជុាំ វញ
សបើព្ប ុស ព្ទង្់ព្រម័្េឲសឆ្េ ើយថា ព្រះបាទមាចស់ សបើព្សីឲ
សឆ្េ ើយថា ដម្៉ា។
ព្ទង្់តាំង្ព្រះដម្៉ាយួរ៤នក់ : ទី១. ព្រះសុជាតិន រ ី, ទី២. ព្រះ
ព្សីកញ្ញា, ទី៣. ព្រះសទរលកខ ណ្ត, ទី៤. ព្រះឥរ ិយអបសរ។
ព្ទង្់តាំង្ព្រះសម្នង្៤នក់គឺ ទី១. ព្រះដម្៉ានង្ព្សីបុបាា, ទី
២. ព្រះដម្៉ានង្មាលាបវរ, ទី៣. ព្រះដម្៉ានង្បុសាសកសរ, ទី
៤.ព្រះដម្៉ានង្សុគនធ បទុម្។
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ព្ទង្់តាំង្ ព្រះសន ាំឯកសឆ្ែ ង្៤នក់គឺ : ទី១. អន កព្រះនង្្ល
ទិរសុវ្ណ៏, ទី២. អន កព្រះនង្សុគនធ រស, ទី៣. អន កព្រះនង្
រិសោរសយយភាស, ទី៤. អន កព្រះនង្សិ រ ិយសសសយា។
ព្ទរង្់តាំង្ព្រះព្សឹង្ហគ៤នក់គឺ : ១. អន កនង្ជាតិកន
ិ ន រ ី, ២.
អន កនង្ព្សីកិននរា, ៣. អន កនង្កិនន រ ីសសាភា, ៤. អន កនង្
កិននរាដកឡាស។
ី
ព្ទង្់តាំង្ព្កម្ោរ៤នក់គឺ : ១. អន កឆ្វសសាភ្័
្, ២. អន ក
សុវ៌្ណសសាភា, ៣. អន កសសាភ្ម្ង្ា, ៤. អន កកលាសកសី។
បនទប់ម្កសទៀតព្ទង្់សម្តតសព្បាសឲសៅសេញសឈ្លែះផ្កទល់
ថា អន កនង្សនះៗ។
ព្ទង្់តាំង្ព្រះអករ៍មានក់មាននម្ថា ព្រះអករ៍េម្កសព្តី។
ព្ទង្់តាំង្អន កអករ៍៤នក់គឺ : រាជានុរង្ រាជវង្សឩតត ឡា
ឯកអកគ កញ្ញា សុជាតជាតិ។
ិ
ព្ទង្់តាំង្អន កយយ៨នក់គឺ : ព្សី វសាល,
ឳភាសសួ នសកត ិ,
នរ ីអន៍គឃ,វរលកខ ្៍ះសនក, សទរកម្ល, សកលភ្ិសសក,
បវរតិសរក,អគគ ឯកកសព្តី។
ព្ទង្់តាំង្ចាស់៤នក់គឺ : រាជអសាចរយ, រាជបរ ិវារកសព្តរាជប
រ ិស៍ទយ,បាទចារ ី។

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ព្ទង្់តាំង្ទុាំ៤នក់គឺ : ទទួ ល្ចង្់, ព្ប ុង្ព្បព្កតី, ្លគ្នប់
ភ្កត ី,មែ ីបសព្ម្ើ។
សសនបតីម្ង្គ្នតីធាំតូេ

សបើមានោលេូ លគ្នត់

កនុង្រិធី

បុ្យធាំ ព្ទង្់ព្រះរាជបញ្ញាតត ឲសសេ ៀកសាំរត់មានបូ រជរ រក់
អាវផ្កយរ្៍ បាាំង្ឆ្័ព្តរសដព្ររ្៌ តម្បណ្ត
ត សកត ិយួរ
ថ្ង្់រង្ស ើង្គ្នល់ ដូ េរាជយព្រះអង្គ សអង្ជា ព្រះវរៈរាជបិ
ត។
េាំដ្កព្បរនធ នម្ុឺនសរែ ម្ុមម្ង្គ្នតី តាំង្រី សសម្ត េសៅ
ហាែទ ហ ៈ សរៀង្េុះដល់សកត ិ៧ែូ រន់ ព្ទង្់ព្រះរាជទន ឲ
មាននម្ជា ជាំទវ តម្សកត ិធាំតូេរបស់បតី។ សបើមានោល
េូ លគ្នល់

ព្តូវសសេ ៀកស ៀនគ្នវបបូ រជរ

ដ្តប់ដសែរ្៌

តម្សកត ិ។
សសនបតីម្ង្គ្នតី ឯក សទ និង្ ឧកញា៉ាម្ហាសទរ ឲរក់អាវ
ផ្កយ ដព្ររ្៏ព្កែម្ បាាំង្ឆ្័ព្តរស់ដព្រព្កែម្ រំាភាយរីរ
ជាន់។ ម្ង្គ្នតីសកត ិ ៧, ៦ ែូ រន់ ឲរក់អាវផ្កយ ដព្ររ្៏សមៀ
វ។
យសសកា ិ ង្សោបតី រស្តនាីរាជការ
ព្រះអង្គ ព្ទង្់មានព្រះសយបល់ថា ម្ុាំរាជោរ ដដលែត់
សនឿយទ ាំង្ប៉ាុនែន
បាំណ្តេ់

(គុ្សានដដ

ដដលម្ិនទន់បាន
ដដលបានសធែ ើ

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨

ព្រះរាជទន

ព្បសសើរសលើសអន ក
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ទ ាំង្រួ ង្)

ឲសរញខ្នតធួ នលែ ម្

នឹង្ោរែត់សនឿយសៅ

ស ើយ សសត េនឹង្សរៀបេាំជា ៣សាថន គឺ សាថនទី១ ព្ទង្់តាំង្
ព្ទង្់តាំង្សសនបតី និង្ ម្ង្គ្នតី ឲមាន ដមព្តស ើង្ ជាលាំោ
ប់។ សាថនទី២ គឺ តាំង្ម្ង្គ្នតី សៅហាែយសមតត សព្ត ឲមានសកត ិ
មានយសជាថ្ែី។ សាថនទី៣ គឺ សព្បាសព្រះរាជទន បាំណ្តេ់
ិ ា ្ និង្ ឥតវញ្ញ
ិ ា ្ តម្លាំោប់
រង្ហែន់ ជាវតថុ មាន វញ្ញ
តិេសព្េើន សែើយព្ទង្់សម្តតសព្បាស តាំង្សសនបតី ឯក
សទ ព្តី េតែ ជាម្ុន។
ដថ្ៃសព្ោយ ព្ទង្់តាំង្ម្ង្គ្នតីរកាព្រះអង្គ គឺ សព្មាប់ឯកខ្ង្
សាតាំ សកត ិ ៨ ែូ រន់ ៤នក់, ៧ ែូ រន់ ៤នក់, ៦ ែូ រន់ ៥
នក់ សព្មាប់ឯកខ្ង្សឆ្ែ ង្ សកត ិ ៧ ែូ រន់ ៤នក់, ៦ ែូ
រន់ ៤នក់, ៦ ែូ រន់ ៤នក់ គឺ ឧកញា៉ារិភ្កត ិឥសារា
ចាង្ហាែង្ សកត ិ ៩ ែូ រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ារកាឥសសសរា ចាហាែ
ង្ សកត ិ ៩ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីសម្សកត ិ សកត ិ ៨ ែូ
រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ារិភ្កត ិសួម្សកត ិ សកត ិ ៨ ែូ រន់ សាត,ាំ
ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីរិភ្កត ិសួនសកត ិ សកត ិ ៨ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ា
ម្ង្គ្នតីរិជ័យសរឿ្រ ិទធ ិ សកត ិ ៦ ែូ រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ាម្ហាម្ង្គ្នតី
រាជឫទធ ិ សកត ិ ៨ ែូ រន់សាត,ាំ ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីឫទធ ិជ័យ ជាញ សកត ិ
៧ ែូ រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ារិជ័យសរឿ្រង្គ សកត ិ ៦ ែូ រន់ សាត,ាំ
ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីរាជរ ិទធ ី សកត ិ ៨ ែូ រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតី រ ិទធ ីជ័យ
ជាញ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីជ័យ្រង្គ សកត ិ ៦ ែូ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីសិែនទ សកត ិ ៨ ែូ រន់ សាត,ាំ
ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីជយរ ិទធ ីវុធ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីសរឿ
្រ ិទធ ី សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីសេសាត សកត ិ ៨ ែូ
រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតី សសនរ ិទធ ី សកត ិ ៦ ែូ រន់ សាត,ាំ
ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីសសនសរឿង្រ ិទធ ី សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត។ាំ
នយោន់ទង្់ជ័យសដើរម្ុម សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាតាំ គឺ ឧកញា៉ា
ម្ង្គ្នតីម្សនសតជះ, ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីសសននរ ិទធ ីសរ សកត ិ ៦ ែូ
រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ារិភ្កត ិសួនសិទធ សកត ិ ៨ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្,
ិ ត
ឧកញា៉ាមានៈដព្កអាវុធ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ា វជិ
តរង្គ សកត ិ ៦ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ាឥទធ ិ រ ិទធ សេសាត សកត ិ ៨ ែូ
រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ាជាំនញជ័យយុធ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្,
ឧកញា៉ាឱដុង្គសេសាត សកត ិ ៦ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ាអាមាព្ត
សយធា សកត ិ ៨ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ាជ័យយុធសុនទរ សកត ិ
ិ តសង្គ្ង្ហគម្ សកត ិ ៨ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្
៧ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ា វជិ
, ឧកញា៉ាសោត រ ិទធ ីដព្ក សកត ិ ៨ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ា, ឧកញា៉ា
សសនីនិករ សកត ិ ៦ ែូ រន់សឆ្ែ ង្។ នយោន់ទង្់ជ័យសដើរ
ម្ុម ឧកញា៉ាមានសិទធិដវ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ា រ ិទធ ីធ
រសសនី សកត ិ ៦ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្។
ព្ទង្់តាំង្ម្ង្គ្នតីរកាអង្គ សព្មាប់ឧបសយរាជ សកត ិ ៨ ែូ
រន់ ៤នក់, ៧ ែូ រន់ ៤នក់, ៦ ែូ រន់ ៤នក់ គឺ
ឧកញា៉ា រិភ្កត ិេព្ករព្ត សកត ិ ៩ ែូ រន់ សទ ជាចាង្ហាែង្,
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីេតុរង្គ សកត ិ ៨ ែូ រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីនសរង្គ្នទ
ឫទធ សកត ិ ៦ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧញា៉ាម្ង្គ្នតីឫទធ សកត ិ ៨ ែូ រន់
សាត,ាំ ឧញា៉ាម្ង្គ្នតីន រ ិង្គ្នទសសនី សកត ិ ៦ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ា
ិ តសយធា សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ាម្ង្គ្នតីសសន
ម្ង្គ្នតី វជិ
ជ័យយុធ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត,ាំ ឧកញា៉ាសរឿ្រង្គ សសន សកត ិ
៨ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ាម្ហាសង្គ្ង្ហគម្យុទធ សកត ិ ៧ ែូ រន់
សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ាជយវុធ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ាឫទធ ិរ
្សសនី សកត ិ ៧ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ានរាឫទធ ិ សកត ិ ៦ ែូ
រន់ សឆ្ែ ង្, ឧកញា៉ាឫទធ ីនុរកស សកត ិ ៦ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្។
ព្ទង្់តាំង្ម្ង្គ្នតីរកាអង្គ សព្មាប់ម្ហាឧបរាជ សកត ិ ៧ ែូ
រន់ ៩នក់ គឺ ឧកញា៉ារកាភ្ូ ម្ិនធរ សកត ិ ៩ ែូ រន់ ព្តី ជា
ចាង្ហាែង្១, ឧកញា៉ានរ ិង្គ្នទឫទធ ី សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត១
ាំ ,
ឧកញា៉ាសិទធិ រ ិទធ ីដព្ក សកត ិ ៧ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្១, ឧកញា៉ាម្ហាវ ិ
ជ័យ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត១
ាំ , ឧកញា៉ាដព្កសររ ិទធ សកត ិ ៧ ែូ
រន់ សឆ្ែ ង្១, ឧកញា៉ានរាសសនី សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត១
ាំ ,
ឧកញា៉ាសសរ ីសយធា សកត ិ ៧ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្១, ឧកញា៉ាសង្គ្ង្ហគម្
ជយ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត១
ាំ , ឧកញា៉ាសសនមានះ សកត ិ ៧ ែូ
រន់ សឆ្ែ ង្១។
ព្ទង្់តាំង្ម្ង្គ្នតីរកាអង្គ សព្មាប់សសម្ត េព្រះវររាជិនី សកត ិ ៧
៤នក់ គឺ ឧកញា៉ាអភ្ិបាលបរិព្ត សកត ិ ៨ ែូ រន់ េតែ ជា
ចាង្ហាែង្១, ឧកញា៉ាសសនរិនិព្ត សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត១
ាំ ,
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ឧកញា៉ារិនិតយ រលមនធ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សឆ្ែ ង្១, ឧកញា៉ាសស
័ សកត ិ ៧ ែូ រន់ សាត១
នីជវន
ាំ , ឧកញា៉ាតិមនធ សសន សកត ិ ៧
ែូ រន់សឆ្ែ ង្១។
ម្ង្គ្នតី រកាអង្គ ទ ាំង្សនះ ព្ទង្់ចាត់ សព្មាប់ទុកឲ សធែ ើ
តុលាោរ

ិ េជ័យសសេកត ី
ទទួ ល វនិ

ដដលបណ្ត
ត រាង្គ្សតវាយសគ រ

ថាែយដីោ ម្ិនសុមេិតតនឹង្សាលព្កម្ ដន សាលាដាំបូង្ ជា
ឧទធ រ្៏ សសេកត ី្ង្។ សបើសសត េព្រះរាជដាំស្ើរសៅទីណ្ត ម្ង្គ្នតី
ទ ាំង្សនះ ព្តូវសសេ ៀកសខ្សជើង្ដវង្ មានជរដសសយ សែើយ
សសេ ៀកសាំរត់ែូល បបូ ្៍រីសព្ត រក់អាវរ្៏ ព្កវាត់
ដមសព្កវាត់ម្ុមព្បាក់មានកបេ់

ោន់ោវសសៀតោាំបិត

សសន ៀតសដើរដែម្ុមសព្ោយ ជាទហានជាំនិតព្រះអង្គ ។ សព្ោរី
សនះ សសត េតាំង្ម្ង្គ្នតី េិន ចាម្ ជាែ សកត ិ ៦-៧ ែូ រន់ ឲ
ព្សដីព្តួ តព្តរកាននព្បសទស។
ព្រះអង្គ រាជបញ្ា តត ិដល់នម្ុឺនសរែ ម្ុមម្ង្គ្នតីឲសឆ្េ ើយព្រះអង្គ
ិ
ថា ព្រះករុណ្តដថ្េ វសសស
សបើទទួ លព្រះបនទ ូល ឲថា ទទួ ល ព្រះ
រាជតព្មាស់តម្ក ល់សលើតូ ែង្ សបើសធែ ើព្រះបនទ ូលសេញសៅណ្តៗ
កត ីឲថា ព្រះរាជតព្មាស់ ព្រះបាទសម្ត េ ព្រះរាជឳង្ហករ ព្រះ
ែរ ិរកសរាមាឥសសរាធិបតី។ សបើទទួ លព្រះបនទ ូលឲថា ទទួ ល
ព្រះបនទ ូលរិសសស សបើសធែ ើព្រះបនទ ូល សៅណ្តៗឲថា ព្រះ
បនទ ូលរិសសស សសត េព្រះអង្គ សនះៗ។

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ព្ទង្់តាំង្នម្ទីនាំគសជង្គ្នទ សព្មាប់គង្់ ៤ គឺ គសជង្គ្នទ
រិមាន១, គជាឋានម្ង្គ ល១, គជសារសថ្កើង្ថ្កល់១, គជាជល់
ជាញជ័យ១។ ព្ទង្់តាំង្នម្ព្រះទីនាំង្គសជង្គ្នទ េាំ ង្សឹក
១៩ គឺ សរធ ា សារសិទធិជ័យ, រធ រានិរភ្័យ, រិជ័យរធ រា, គជា
ជ័យជាញ, ជាំនញគជសារ, គជសិង្ាព្កទ, គជសារសទុះសទ ះ,
គជាតិមាសន, គសជាមានះ, គសជង្គ្នទបះ, គជសិទធិសាយ,
ែតថ ីទាំលុះ, ែតថ ីសទុះទាំលាយ, ែតថ ីសទុះកាំចាយ, ែតថ ីជាយរល
ររ, គជសីែ៏សទយ
ួ ដសទ ត, សនយយសនព្តគជសារ, គជសិង្ា
សកេ ៀវោេ, គជសារោេហានលែី។ ព្ទង្់តាំង្នម្ព្រះទីនាំង្
អសសតរសព្មាប់គង្ ៤ គឺ ក្ាសសរ ិទីរង្គ ១, អសសរង្សជាញ
ជ័យ១, អសសតរនិរភ្័យ១, អសសដវហានោេ១។
ពុេធសាសោ និខ វបបធរ៏
សសនបតី ម្ង្គ្នតីម្ុាំរាជោរទ ាំង្រួ ង្ សបើតម្ដែរ សសត េសៅ
ណ្តៗ ព្ទង្់ម្ិនឲ បរបាញ់សតែ ព្ម្ឹគ បកសី ទ ាំង្ឡាយ។
េាំដ្កបណ្ត
ត រាង្គ្សត សបើសកើតកត ីនឹង្គ្នន សៅព្កម្ជាំនុាំោត់សស
ិ េជ័យ
េកត ី រុាំសុមេិតតសទ ព្ទង្់ឲសធែ ើសរឿង្ថាែយ ព្ទង្់ព្រះរាជវនិ
សោយយុតតិធម្៌។ សព្ោយរីសនះម្ក ព្ទង្់មានព្រះរាជបញ្ញា
ម្ង្គ្នតីរាជោរ ឲសធែ ើសរាង្ទន រ ួេឲសបើកព្បាក់ព្រះរាជព្ទរយ
ចាយសធែ ើសភាជនហារ ព្រះសគនភ្ិកខុសាម្ស្រ និង្ ឲទន
ដល់សមម្
ូ យេក។ ម្នុសសកាំសត់ ទូ រគត៌ អនថា េូ លម្ក
ទទួ លព្រះរាជទនរាល់ដថ្ៃ។ េាំសរះសរាង្ទនសនះ ព្ទង្់ព្រះ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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សម្តតសព្បាសឲង្ហរ

ជាឩកញា៉ាសាធារ្ោរ

សវយាម្ហា

កសព្ត សកត ិ៨ែូ រន់ឯក។
ព្ទង្់ ទូ នែន ម្ង្គ្នតី និង្ បណ្ត
ត រាង្គ្សត ឲសធែ ើទនរកាសីល ៥
សីល ៨ ជាព្បទីររនេ ឺកនុង្ព្រះរុទធសាសន។ សសត េព្ទង្់រាជយ
ព្បកបសោយ ទសរិធរាជធម្៏ ម្ិនស េ ៀង្ឃាេត។ សវលាយប់
សមា៉ាង្ ៧-៨ ព្រះឧសាែ៏ សេញសណ្ត
ត ប់ព្រះធម្៏សទសន
ដដលព្រះភ្ិកខុសង្ឃសដម្ត ង្ថាែយ សៅេុង្ព្រះរាជសរាង្ រាល់
សរល រាល់យប់ រ ួេព្ទង្់ព្រះព្បាររធ សាកចាជធម្៏ កនុង្ព្រះដព្ត
បិដក និង្ ព្បិកាេបប់ទាំសនៀម្ទាំលាប់កួ ែនខ្នត រីរាជ
ោរដ្នដី។ យប់សមា៉ាង្ ១២ អព្ធាព្ត ព្ទង្់េសព្ម្ើនសម្តត
ភាវន ្ាយរាជកុសល ដល់អនញមានគុ្ទ ាំឡាយ និង្
សតែ សទែ បាទេតុបបទអដា ជាសដើម្។ សមា៉ាង្ ៥ជិតភ្េ ឺ ព្ទង្់
លាង្អង្ក រជាម្ួ យព្រះសទរី ព្រះសន ាំ ម្ុមព្កសួ ង្ក៏តង្
ាំ មទ ះ ោាំ
បាយថាែយ។ សមា៉ាង្ ៨ព្រឹក ព្ទង្់សេញោក់បាព្តថាែយព្រះរិ
កខុសង្ឃរាល់ដថ្ៃ។ ព្ទង្់ ចាត់ម្ុមព្កសួ ង្ឲសរៀបរិធីេសព្ម្ើន
ព្រះសកសា

ដនព្រះរាជបុព្តរីរព្រះអង្គ :

ព្រះអង្គ មាចស់

សាំសអាក (ព្រះសុស
ី ុវតត ិ) និង្ ព្រះអង្គ មាចស់ សាំអូ (ព្រះសុីវតថ)
សែើយ ឲដែ ព្រះអង្គ មាចស់ទ ាំង្រីរ សៅ បរែ ជាជ ជា សាម្ស្រ
ិ
សៅព្រះវហារវតត
រុទធព្បាង្គ ។ សព្ោយម្កសទៀត ព្ទង្់បញ្ញជ ឲ
ម្ង្គ្នតី ដែ ព្រះអង្គ ទ ាំង្រីរសៅគង្់សៅព្ស ុកសសៀម្ ជាម្ួ យ
ព្រះព្រះសរៀម្ គឺព្រះរាជាវតី (ព្រះនសរាតត ម្)។ ព្រះអង្គ ដួង្
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ព្ទង្់សរែ ព្រះរាជែឫទ័យនឹង្អកសរសាង្គ្សតណ្តស់។ ព្រះអង្គ
ី រនធ ដ៏សឆ្ើត តូ កសានដដជាសព្េើន សាំរាប់ដមែ រ។
ជាកវនិ
ង្សដឋ កិចចជាតិ
កនុង្ឆ្នាំ១៨៤៧ ព្ទង្់ព្រះរាជ បញ្ញជ ម្ង្គ្នតីម្ុាំរាជោរ ឲសបាះ
ិ
ព្បាក់បាត សព្មាប់ចាយជាបឋម្ សៅដគម្ ជុាំ វញព្បាក់
សនះ ព្ទង្់ព្រះរាជបញ្ា តត ឲោក់រកយថា ព្រះនគរព្ក ុង្កម្ពុ
ជាធិបតី មានព្រះរុទធសករាជ េុលសករាជ ព្តង្់ដ្ទកណ្ត
ត
ល មានរ ូបព្បសាទនគរវតត មាខង្សៅសលើដ្ទមាខង្សទៀត ព្ទង្់
ឲោក់រ ូបែង្ស។ រ ូបែង្សសនះ គឺនម្ ព្រះសាំអាង្ែង្ស ជា
ចាង្ហាែង្ ដដលបានសៅ សិកាសូ ព្តសរៀន សៅព្បសទសសព្ត
ិ ជ សបាះព្បាក់សនះឯង្។
បានសេះវជា

តដម្េ និង្ទម្ៃ ន់ព្បាក់

សនះមានដូ េតសៅសនះ៖
១. ព្បាក់បាតធាំ,ទម្ៃ ន់៤បាត ១តម្េ ឹង្,
២. ព្បាក់បាតតូ េ ទម្ៃ ន់៤ជី,
៣. ព្បាក់សេឹក ទម្ៃ ន់១ជី,
៤. ព្បាក់ែួង្ ទម្ៃ ន់៥ែុន។
ព្ទង្់ឲសបាះែួ ង្មាសចាយ្ង្។
សែើយ ព្ទង្់ព្រះរាជបព្មាម្ ហាម្នម្ុឺនសរែ ម្ុមម្ង្គ្នតីធាំ
តូ េទ ាំង្រួ ង្ កុាំឲសសរសុរា េាំដ្កបណ្ត
ត រាង្គ្សតសៅដមព្ត
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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សព្ត ទ ាំង្ប៉ាុនែន ព្ទង្់ព្រះរាជ បព្មាម្ហាម្ កុាំឲសបាះធន ស់
ទស់ព្តី រាាំង្ដព្រកបិទជិតសទ ព្ទង្់ឲសធែ ើដតសង្ខ្ង្ ទុក្ល វូ
កណ្ត
ត ល សដើម្ែីឲនវាសេញេូ លបាន្ង្ ម្ចាជជាតិ អាេ
សេញេូ ល សោយព្សួ ល្ង្ សបើរាង្គ្សតណ្តម្ិនសាតប់ ព្រះរាជ
បព្មាម្សនះសទព្ទង្់នឹង្យកសទសជាទម្ៃ ន់។
កនុង្ព្រះនគរក៏សុមសបបយ ទាំនិញអែ ីដបេ ក រីព្បសទសសព្ត
ក៏នាំម្កលក់ដូរជាសព្េើន ្លាហារធញ្ា ជាតិ និង្ វតថុស្ស
ង្ៗ ក៏ប រ ិបូ ្៏ណ្តស់ សែើយសថាក្ង្។ ព្សូ វ ៣៥០ ថាាំង្ ដថ្េ
ជាព្បាក់ ២៥ បាត។
ការង្រៀបចំខ្្នដី
ព្ទង្់បាំដបកដមព្តធាំៗ ជាសព្េើនដមព្ត។ ដូ េយ៉ាង្ ដមព្ត
បាទី ជា ៤ ដមព្ត គឺ ដមព្ត : បាទី, ភ្ន ាំព្សួ េសជើង្សគ្នក, គង្
រីសី សជើង្សគ្នក និង្ កណ្ត
ត លសទ ឹង្។ ដមព្តភ្ន ាំសរញ ដេកជា
៤ដមព្ត : ភ្ន ាំសរញ, លាែឯម្ សជើង្ទឹក, សកៀនសាែយ សជឿង្ទឹក
និង្ មាេ់កណ្ត
ត ល សជើង្ទឹក។ ដមព្ត កាំរង្់សាែយ ដេកជា
៣ដមព្ត : កាំ្ង្់សាែយ, កាំបង្់ដលង្ សជើង្ទឹក និង្ ដព្រកកត ី
សជើង្សគ្នក។ ដមព្ត ព្សីសឈ្រ ដេកជា ៣ដមព្ត : ព្សីសឈ្រ
កណ្ត
ត ល, ព្សិសឈ្រសឆ្ែ ង្ និង្ ព្តរាំង្។ ដមព្តដព្រកបបស
ដេកជា ២ដមព្ត : ដព្រកបបស សជើង្សគ្នក និង្ សោះធាំ
សជើង្ទឹក។

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ព្ទង្់ព្រះរាជបញ្ា តត ឲសៅហាែយព្ស ុកព្គប់ដមព្ត ស ើង្សសន
បតីម្ង្គ្នតីកនុង្ព្ក ុង្ ជាកាំណ្តន់ដមព្ត តម្ឋាននុសកត ិ ដូ េ
តសៅ គឺ :
ដមព្ត កាំរង្់សាែយ, អាសនន ទុកខ, បារាយ្៏, សជើង្ដព្រ,
កាំរង្់សសៀម្, សទ ឹង្ព្តង្់ ស ើង្ សសម្ត េសៅហាែទ ហ ៈ។ ដមព្ត
បាទី, ដព្រកបបស, កាំរត, បនទយមាស, ព្ោាំង្សដព្ម្, រម្
ស ើង្ យម្រាជ។ ដមព្ត តែ
ូ ង្ ម ុ ាំ, ព្កសេះ, ឆ្លង្,
ូ កញ្ជ រ, សាំបុក
សាំបូរ, ទទឹង្ដថ្ៃ ស ើង្ ឧកញា៉ាវាាំង្។ ដមព្ត បាភ្ន ាំ, ដព្រដវង្,
រំាដួល, សាែយទប, រម្ជរ, សលើកដដក, បញាឮ, ស ើង្ ព្កឡា
សហាម្។ រ ីឯដមព្ត សរធិសាត់, បរ ិបូ រ, រលាសបអ ៀរ, ព្កគរ, មលុង្
ព្កង្, កាំរង្់សសាម្, ថ្ពង្ ស ើង្ ឧកញា៉ាេព្កី។ ដមព្ត សាំសរាង្
ទង្ ស ើង្ ឧកញា៉ារិភ្កត ិឥសារា។ េាំដ្កឯដមព្ត លដង្ែ ក
ស ើង្ ឧញា៉ារកសសាសរា។ ដមព្តសាអង្ ស ើង្ ឧញា៉ាម្ហាសសន
ធិបតី។ ដមព្ត សកៀនសាែយ ស ើង្ ឧញា៉ាសយធាសង្គ្ង្ហគម្ធិប
តី។ ដមព្ត ភ្ន ាំសរញ ស ើង្ ឧកញា៉ាឥសសរសោត។ ដមព្តទ ាំង្
៣៩ ខ្ង្សលើសនះ សព្មាប់ សសត េព្ទង្់រាជយ។
ដមព្ត កាំរុង្ដលង្ ស ើង្ សសម្ត េសៅរញា។ ដមព្ត កណ្ត
ត
លសទ ឹង្ ស ើង្ វង្ាអគគ រាជ។ ដមព្ត ព្សីសឈ្រសឆ្ែ ង្ ស ើង្
ឧកញា៉ាព្សីធមាែធិរាជ។

ដមព្ត

ព្សីសឈ្រកណ្ត
ត ល

ស ើង្

ិ លរាជ។ ដមព្តភ្ន ាំព្សួ េ ស ើង្ ឧកញា៉ារាជសតជះ។ ៥
ឧកញា៉ា វបុ
ដមព្ត សព្មាប់ ព្រះម្ហាឧភ្សយរាជ។
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ដមព្ត លាែឯម្ ស ើង្ សសម្ត េសជោាម្ង្គ្នតី។ ដមព្ត សោះធាំ
ស ើង្ ឧកញា៉ាឯករាជ។ ដមព្ត ររាាំង្ ស ើង្ ព្សីសទ
ុ រ
ិ វាាំង្។
ដមព្ត មាេ់កណ្ត
ត ល ស ើង្ ឧកញា៉ាបសទសរាជ។ ដមព្ត
គង្រិសី ស ើង្ ឧកញា៉ានរ ិង្គ្នទធិបតី។ ៥ ដមព្តសនះ សព្មាប់
ព្រះម្ហាឧបរាជ។
ដមព្តដព្រកត ី ស ើង្ ឧកញា៉ាអធិបតីសសន។ ដមព្ត អនេ ង្់រាជ
ស ើង្ ឧកញា៉ាវង្ានុរកស។ ដមព្ត ម្ុមកាំរូល ស ើង្ ឧកញា៉ា
បវររាជា។ ៣ ដមព្តសនះ សព្មាប់សសម្ត េព្រះវររាជីនី។ សៅ
សម្័យសនះ ដមព្តរ ួនទ ាំង្អស់ មាន ៥២ ដមព្ត។
ង្េដ្ឋឋរចោសរព ័នធ
សព្ោយម្ក ព្រះអង្គ ព្ទង្់បញ្ញជម្ុមព្កសួ ង្ ឲទិញថ្ែ -ក-ជា
ថ្នល់រី ព្រះបរម្រាជវាាំង្ឧដុង្គមានជ័យ សរៀង្េុះសៅដល់
កាំរង្់លួង្ េមាៃយ ១៦០ សិន (គឺ ៦រន់ ៤រយដម្៉ាព្ត) កនុង្
េមាៃយ ៥០ សិន មានចារ ិកសបាះសគ្នលថ្ែ ១ សធែ ើសាលាកឹង្
ព្បក់សកែឿង្ តម្ថ្នល់ ៣ អសនេ ើ ជិកព្សះសរៀបថ្ែ បូ កបាយអ
ព្គប់ដាំណ្តក់ មានទឹករុាំដដលោេ់ សាំរាប់ភ្ិកខុសាម្ស្រ
និង្ ម្ហាជននិម្នតសដើរសៅម្ក េូ លព្ជកសាំណ្តក់ អាព្ស័យ
ជាម្េ ប់ ព្សង្់ឆ្ន់ ង្ូ ត្ឹកជានិរ័នធកុសល រ ួេព្ទង្់ឲទិញថ្ែ
ជួ លបណ្ត
ត លរាង្គ្សត សលើកដីសធែ ើថ្នល់ សរៀបថ្ែឃាាំង្ដី សរៀង្រី្ា
ភ្ន ាំសរញ សៅដល់សរធិេិនតុង្ កនុង្ដមព្តភ្ន ាំសរញ។ ព្ទង្់ព្រះ

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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រាជបញ្ញជ ឲដក្េរាង្គ្សត សធែ ើ្ល វូ រីព្ក ុង្ឧដុង្គមានជ័យ សរៀង្
សៅដល់ដមព្តកាំរត ទុកជា្ល វូ សព្មាប់រាជោរែល ួង្។
ការពារជាតិ
សព្ោយម្ក សសត េព្ទង្់រាជយ ព្ទង្់បញ្ញជសសនបតីម្ង្គ្នតីម្ុាំរាជ
ោរ ឲសក្េបណ្ត
ត រាង្គ្សត សធែ ើបនទយឆ្ក រីបឹង្សាំ រទធិ ិ សរៀង្
សៅដល់ ព្រះសេតិយថ្ែី តម្មាត់សទឹង្ សរៀង្សៅដល់វតត
បរែ ជិត ព្បយតន ័ោររកាព្រះនគរ។
ការេំោក់េំនខ ជារួ យបរង្េស
សព្ោយម្ក សសត េព្ទង្់រាជយ ឲម្ហានម្ុឺនដមែ រ ឲអសញ្ជ ើញព្រះ
រាជសារ និង្ បណ្ត
ណ ោរ ព្ោបបង្គ ាំទូលព្រះណ្តាំង្ោេវ (សសត េ
ព្ទង្់រាជយសសៀម្)។ សព្ោយរីព្រះណ្តាំង្ោេវ ព្ទង្់សសាយព្រះ
ទិរជង្គ ត

ព្រះអនុជជាសង្ឃ

លាចាកសិោខបទ

ស ើង្

សសាយរាជសម្ែតត ិ បនត ព្ទង្់ព្រះនម្ ព្រះបាទសសម្ត េ ព្រះ
េម្ោេវ។ សសត េព្ទង្់រាជ អង្គ ដួង្ ដតង្ព្រះសុភ្អកសរ ទូ ល
សៅព្រះសៅេម្ោេវ សសេកត ីថា : សុាំឲព្ទង្់តាំង្ ព្រះអង្គ
មាចស់ នសរាតត ម្ ព្រះជនែ ២៣ ឆ្នាំ ជា សសម្ត េម្ហាឧបរាជ,
ព្រះអង្គ មាចស់ សុីសុវតត ិ ព្រះជនែ ១៨ ឆ្នាំតាំង្ជា សសម្ត េព្រះ
ិ និង្បានសធែ ើរាជ
ដកវហាែ រ ួេសុាំឲព្ត ប់ម្កព្ក ុង្កម្ពុជា វញ
ោរ ជួ តរកាព្តួ តព្តព្រះនគរ។ ព្រះេម្ោេវ យល់ព្រម្
តនសាំស្ើរ ព្រះសៅដមែ រ ដត អនុញ្ញាត ឲដត ព្រះនសរាតត ម្
ឹ
ិ
ដតម្ួ យអង្គ វលព្ត
ប់ម្កព្ស ុកដមែ រវញ។
សព្ោយម្កសទើប
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ព្រះអង្គ អនុញ្ញាត ឲអង្គ សុីសុវតត យង្ព្ត ប់ម្កព្ក ុង្
ិ
កម្ពុជា វញ។
សៅឆ្នាំ ១៨៥៧ សសត េព្ទង្់រាជ ព្តស់ព្បាររធ នឹង្សសនបតី
រដា ម្ព្នីទ ាំង្ឡាយថា រាជទូ តព្ក ុង្អណ្ត
ណ ម្ ដដលម្កឈ្រ
សៅព្ស ុកដព្រនគរ សព្មាប់រកា សាពនព្រះរាជសម្ព្តីសនះ
សេះដតមានគាំនិតអាព្កក់ ដព្បដកជាបចាចម្ិព្ត សោយយក
ព្ស ុកដព្រនគរម្ិនឲស ើង្ព្ក ុង្កម្ពុជា។ សវលាសនះ គួ រសយើង្
រឹង្ ម្៉ាុង្សុីញ៍រ ម្ីស សម្គ្ោ សាសនោតូ លិក ជាជន
ជាតិ រ័រទុយសែគ ស៏ ម្កព្បាស័យកនុង្ព្ក ុង្កម្ពុជាជាយូរឆ្នាំ
សែើយ ឲនាំព្រះរាជសារ សៅសុាំទ័រ ព្ក ុង្បារាាំង្ដសស ម្ក
ិ
វាយ ព្ស ុកដព្រនគរ យកម្កវញ។
សសនបតី រដា ម្ង្គ្នតីទ ាំង្
សនះ ក៏យល់ព្រម្តម្ព្រះរាជតព្ម្ិះ។ ដថ្ៃសព្ោយម្ក ព្ទង្់
ព្បជុាំជាម្ួ យម្៉ាុង្សុីញ៍រ ម្ីស សុាំគ្នត់ឲនាំសារ សៅសុាំទ័រ
បារាាំង្ ម្កវាយព្ក ុង្ដព្រនគរ, សបើវាយបានសសព្ម្េដថ្ៃ ណ្ត
រាជោរព្ក ុង្កម្ពុជា នឹង្សេញតដម្េ ព្បាក់ ៥០០ ដសន ថាែយ
រាជាោរព្ស ុកបារាាំង្9។ ឯ្ល វូ សាពនព្រះរាជសម្ព្តី ដនព្ក ុង្
កម្ពុជា និង្ព្ក ុង្បារ ីស នឹង្មានសេច ៈសញ្ញាតសៅសទៀត10។
ឹ សរឿង្អស់ សែើយប
នម្ុឺនសសៀម្ ដដលមានភារៈឃាេាំសម្ើលសសត េដមែ រ ដង្
សញ្ា ញកាំែឹង្របស់មល ួន សោយវាយកបលព្រះអង្គ ដួង្នឹង្ដសែកសជើង្។ ព្រះ
អង្គ បាក់ម្ម
ុ ខ្េាំង្ណ្តស់ ដតព្ទង្់រុាំហានសធែ ើអែត
ី បសទ។
10 ព្តូវដឹង្ថា បារាាំង្ បានេុះសទធ ិសញ្ញ
ា សម្ព នធភារទី១ ជាម្ួ យអណ្ត
ណ ម្ សៅដវ
រដស កនុង្ដថ្ៃទី២៨ វ ិេច ោ
ិ ឆ្នាំ ១៧៨៧ ជួ យជាជាំនួយសឹកដល់ សសត េបនត ររាជយ
នម្ សង្ែ ៀង្អាន់ ដដលកាំរុង្េបាំង្នឹង្កទ័របះសបារ របស់បង្បអ ូនបីនក់
‹ដតសឺង្›។ អណ្ត
ណ ម្ ព្តូវឲសោះព្តឡាេ (រូ ូ កុង្ឌរ) និង្ កាំរង្់ដ្ទួ រាន សៅ
9
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ឯដមព្ត ព្ទ ាំង្សព្តើយតែ
ូ ង្, ដមព្ត បាសាក់ ព្រះព្តរាំង្
ព្កម្ួ នស មាត់ព្ជូក មាខង្ទល់នឹង្មាត់សម្ុព្ត មាខង្ទល់
នឹង្ព្ស ុក ដព្រនគរសនះ រាជាោរកម្ពុជា នឹង្ចាត់កង្ទ័រ
សៅវាយរ័នធ សរៀង្សៅទល់នឹង្ដដនព្ក ុង្ដព្រនគរ។ ម្៉ាុង្សុី
បារាាំង្។ ដត សៅសរលដដល សម្គ្ោតូ លិក ជាទូ ត របស់សង្ែ ៀង្អាន់ និង្
ជាអន កេរចាជាបារាាំង្ផ្កតល់ ម្កដល់កម្ពុជាសព្ោម្វ ិញ សង្ែ ៀង្អាន់ វាយយក
បាន ដព្រនគរ រ ួេសៅសែើយ ព្រម្ទ ាំង្ដដនដីទស
ិ ខ្ង្តែ
ូ ង្ទ ាំង្អស់។ សៅ
ឆ្នាំ ១៨០២ សង្ែ ៀង្អាន់ វាយឈ្ន ះ រួ ក ‹ដតសឺង្› សព្ោយបង្អ ស់សៅហា្ូយ
សែើយព្បោសមល ួនជា អធិរាជសព្ោម្ សឈ្លែះ យ៉ា ុ ង្។ សសត េយួ នសនះ គ្នាំររ
អន ក្ាយសាសនោតូ លិក ដតសព្ោយម្កសៅកនុង្រជជោល សសត េ ម្ិ
ញមា៉ាង្ បនទប់ម្ក សសត េ ទីឌឹក ចាប់មានព្បទុសតរាយនឹង្បារាាំង្ ដូ េយ៉ាង្
ោររាបាទសធែ ើទុកខបុកសម្ន ញ សលើ រួ កអន ក្ាយសាសន។ យកសលសថា
ោក់ទ្េកម្ែ សលើអធិរាជយួ ន ទីឌឹក អាំរីោរសមាេប់រង្ហគល អន ក្ាយ
សាសនព្គឹសត, ណ្តប៉ាូ ស អុង្ ទី៣ បញ្ញជឲសលើកទ័របារាាំង្ម្ួ យកង្ម្កវាយ
យួ ន។ ដថ្ៃទី ៣១ សីហា ឆ្នាំ ១៨៥៨, សាំសៅម្ួ យកង្ ដដលដឹកនាំសបសកៈ
សយធរល បារាាំង្-សអសប៉ាញ៉ាល
ុ ៣.០០០ នក់ សព្ោម្បញ្ញជ ដន ឧតត ម្នវ ី រ ី
សហាគ ដឺែសឺនូយី សបាះយុតថាក សៅឆ្កសម្ុព្ត ទួ រាន់។ ជាបឋម្ បារាាំង្សសន ើសុាំ
យួ នបតរូ កុង្សុកជាម្ួ យគ្នន ប៉ាដនត េាំសរះម្ុេេាំនួនសត ួេសសត ើង្ ដនទ័របារាាំង្
អធិរាជយួ ន ទីឌក
ឹ ទត់សចាលសាំស្ើសនះ។ ដូ សេន ះ រី ទួ រាន់ សម្ទ័របារាាំង្
គិតគូ រវាយរាជធានី សែែ ។ ប៉ាុដនត សាំសៅបាញ់ោាំសភ្េ ើង្ធាំ របស់មលន
ួ រុាំអាេ
េូ លតម្សទ ឹង្សែែ បានស យ
ើ ។ សព្ោយរីកង្សាំសៅ បាននឹង្ថ្កលយ
់ ៉ា ង្យូរ ,
ដឺែសឺនូយី សាំសរេបតរទី
ូ សៅ : ឬម្ួ យ វាយតុង្កឹង្ ឬម្ួ យ វាយកម្ពុជាសព្ោម្។
សោយយល់ថា មយល់រដូ វរង្ហ នាំសាំសៅម្កកម្ពុជាឆ្ប់ជាង្ , កង្ទ័របារាាំង្
ក៏េុះម្កខ្ង្តែ
ូ ង្ សែើយស ង្
ើ តម្សទ ឹង្ព្រាំនគរ សែើយវាយយួ នសាំរុក សៅ
ដថ្ៃទី ១៧ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៨៥៩។ េម្បាំង្ បារាាំង្-យួ ន បនត រែូ ត ដល់ឆ្នាំ ១៨៦០
សៅឆ្នាំសនះ នវាបារាាំង្ េាំនួន ៧០ ម្ករីព្ស ុកេិន សែើយម្ិនព្តឹម្ដតវាយ
បាំដបកបាននូ វោរសឡាម្រ័នធយួនសទ ដថ្ម្ទ ាំង្ ោន់ោប់ដមព្តបីសៅខ្ង្
សជើង្ ដព្រនគរ។ ដថ្ៃទី ៥ កកក ត ឆ្នាំ ១៨៦២ ទីឌឹក សោយរវល់នង្
ឹ ោរបះសបារ
សៅតុង្កឹង្ សុមេិតតេុះសនធ ិសញ្ញាជាម្ួ យបារាាំង្ (ឧតត ម្នវ ី សបាណ្ត
ណ ) ដដល
សៅកនុង្សនះ អធិរាជយួ ន អនុញ្ញាត សសរភារ
ី
ឲជនជាតិយួនោន់
សាសនោតូ លិក សែើយឲដមព្តបី (សបៀង្ហាែ, យ៉ាឌិញ និង្ វ ិញស ើង្) និង្
សោះព្តឡាេ សៅបារាាំង្។ សៅ ដម កញ្ញា ១៨៦២ ឧតត ម្នវ ី ម្កសធែ ទ
ើ សសកិេច
ដល់ព្រះបាទនសរាតត ម្ សៅ ឧដុង្គ។ ទសសនកិេចសនះ ជាោរសាទបសទ ង្់សម្ើល
ដព្កង្អាេទញកម្ពុជាសព្ោម្ ោក់សព្ោម្ោរោរររបារាាំង្បាន។ សៅ
សម្័យសនះ បារាាំង្ រក្ល វូ ទឹកម្ួ យ េូ លម្កព្បសទសេិនខ្ង្តែ
ូ ង្ សដើម្ែីសធែ ើ
ជាំនួញ។ សបើព្តួ តព្តកម្ពុជាបាន គឺដថ្ម្ទ ាំង្ភ្ូ ម្ិភាគ បង្ហកទុកខ្ង្ម្ុម
សទៀត សាំរាប់សរលណ្ត មានោរយីយរីព្ស ុកសសៀម្ ដដលបានព្តូវរួ ក
អង្់សគេ ស គ្នាំព្ទរ ួេសៅសែើយ។
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ញ៍រ ម្ីស ក៏ទទូ លតម្ ព្រះរាជឱង្ហករ គាំនប់ អសញ្ជ ើញព្រះ
រាជាសារ សេញសៅព្ក ុង្បារ ីស លុះដល់ ក៏ថាែយ ព្រះបាទ ណ្ត
ប៉ាូ ស អុង្ទី៣។ ព្រះអង្គ ក៏ព្ទង្់សម្តតសព្បាស តម្ព្រះរាជ
សារ ព្គប់ព្បោរ។
ម្ពឹតាិការណ៏សំខាន់ៗ ង្ៅកនុខម្ពះនររ

ោលសព្ោយដដល ម្៉ាុង្សុីញ៍រ ម្ីស អសញ្ា ើញព្រះរាជាសារ សៅ
ព្ក ុង្បារ ីសសនះ ព្រះម្ហាកសព្ត អង្គ ដួង្ ព្ទង្់ចាត់ ឧកញា៉ា
រាជាសសដា ី ដកប សៅហាែយព្ស ុករម្ ជាសម្កង្ និង្ សសន
ទហាន ព្រម្សោយសាង្គ្សាតវុធ បព្ម្ ុង្សព្សេ, ចាត់ ឧកញា៉ា
យម្រាជ

ម្៉ាុក

ជាអន កចាត់ដេង្

បញ្ចន
ូ សសែៀង្អាហារ

បព្ម្ ុង្ចាាំកង្ទ័រ រីព្ក ុង្បារាាំង្ដសសម្កដល់ នឹង្វាយ
្ទប់គ្នន។ ព្ទង្់ចាត់ ព្រះអង្គ នសរាតត ម្ ឲព្តួ តព្តសធែ ើទូក
េម្បាំង្មាាំម្ួន គួ រនឹង្ោរ្៏។ ព្រះអង្គ នសរាតត ម្ ព្ទង្់
គង្់សៅព្រះរាជវាាំង្ចាស់

េាំដ្ក

ព្រះអង្គ ដួង្

ព្ទង្់

គង្់សៅព្រះបរម្រាជវាាំង្ថ្ែី ព្ទង្់បញ្ញជឲសៅថា ព្រះបរម្រាជ
វាាំង្ព្សះសារសរើយុធ ព្ក ុង្ឧដុង្គមានជ័យ។
មាន ជនជាែមានក់ ង្ហរជាសសម្ត េបូ សទស លី រ ួម្ជាម្ួ យ
ឧកញា៉ាបវរអនា ែឹម្, ឧកញា៉ាសសនេ័ព្ករ័ព្ត សូ រ និង្
ទួ នសអ ិត ជាបង្បអ ូនបសង្ក ើតនឹង្គ្នន កនុង្ដមព្តតែ
ូ ង្ ម ុ ាំ បាំបះ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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រាង្គ្សត កស ើង្ជាទ័រ សលើកសដញ ឧកញា៉ារិភ្កត ិឥសសរា សភាគ
ជាព្រះរាជអជាញលួ ង្ ដដលឈ្រដមព្តតែ
ូ ង្ ម ុ ាំ។ ដឹង្ដាំ្ឹង្
សនះភាេម្ សសត េព្ទង្់រាជ ដឹកនាំកង្ទ័រ សៅបង្គ្ង្ហកប រួ ក
ឧនទម្ ព្បកបសោយសជាគជ័យ។ សម្បះសបារទ ាំង្ឡាយ នាំ
គ្ននរត់សៅរឹង្យួ នឲជួ យរួ កមល ួន។
សៅឆ្នាំ ១៨៥៨ សសត េព្ទង្់រាជ ដឹង្ដាំ្ឹង្ថា ឧតត ម្នវ ី
បារាាំង្ នម្ រ ីសហាគ ដឺែសឺនូយី នាំសសនទហាន ម្កដល់
កាំរង្់ដ្ ទួ រាន់ មានទ ាំង្នាំសារ ព្រះសៅ ណ្តប៉ាូ ស អុង្ ទី
៣ យល់ព្រម្ជួ យព្រះអង្គ តម្សសេកត ីសសន ើ ព្ទង្់ក៏បញ្ញជឲ
ឧកញា៉ា ដកប សលើកទ័រវាយទ័រយួ ន សៅព្គប់ដមព្ត ដដល
បានព្គង្ទុកជាម្ុន។ ដតោរវាយសនះ វាគ្នែនសព្បៀបអែ ីសលើ
យួ នសនះស ើយ។ េាំដ្ក ព្រះអង្គ ដួង្ ព្ទង្់សេញព្រះរាជ
ដាំស្ើរ ជាម្ួ យ ព្រះមាត ព្រះរាជវង្ានុវង្ស ព្រះសន ាំ សៅ
ព្បរតសៅ ដមព្តកាំរត។ លុះព្ទង្់ព្បថាប់នីទីសនះយូរដម
ព្ទង្់ចាប់អារធ ព្រះអថ្ាសរាគ គឺ ឫសដូ ង្បាត។ សសត េ
ិ
ក៏យ៉ាង្ព្ត ប់ម្កព្ក ុង្ឧដុង្គមានជ័យ វញ។
សព្ោយបនត ិេ
ម្ក រួ កឧនទម្ ដដលសៅរួ នលាក់មល ួនជាម្ួ យយួ ន នាំគ្នន
បាំបះ រួ កចាម្ ជាែ កជាកង្ទ័រ វាយ ព្ស ុក ភ្ន ាំសរញ និង្
ព្ក ុង្ ឧដុង្គ ្ង្។ ជា ដាំបូង្ កង្ទ័រ ឧនទម្ ដឹកនាំសោយ
ទួ នសអ ិត មានសជាគជ័យសលើសម្រភ្ូ ម្ិ ព្គប់អសនេ ើ។ ព្រះអង្គ
ដួ ង្ ព្ទង្់ ព្តស់បញ្ញជ ឲសសត េ នសរាតត ម្ និង្ សុីសុវតត រីរ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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នក់បង្បអ ូន ដឹកនាំទ័រ សៅបង្គ្ង្ហកប ោរបះសបារ។ សសត េ
ទ ាំង្រីរ បញ្ញជឲរកចាប់សម្ធាំ រួ កឧនទម្ សឈ្លែះ ទួ ន្រ។
សរលសនះមានសាំ ិេ

រីបកសរួ កចាម្ជាែ

សៅព្បាប់

សម្កង្ ខ្ង្រួ កចាម្ជាែថា ទួ ន្រ សសត េ ឲចាប់សធែ ើសទស
សៅសែើយ។ ដឹង្ដាំ្ឹង្សនះ សែើយដថ្ម្ទ ាំង្ស ើញ សសត េទ ាំង្
រីរអង្គ យង្ម្កដល់ ទីជុាំរុំាទ័រមល ួនដថ្ម្សទៀតសទៀត រួ ក
ចាម្ជាែក៏នាំគ្នន រត់រួនបាត់អស់ ដលង្ហានសេញម្ុមេបាំ
ង្។
សៅឆ្នាំ ១៨៦០ ព្រះបាទអង្គ ដួង្ ព្ទង្់ សសាយទិរែជង្គ ត
សៅកនុង្ជនែយុ ៦៥ ឆ្នាំ។ សសនបតីរដា ម្ង្គ្នតី និង្ ព្រះរាជ
វង្ានុវង្ស បានអសញ្ា ើញ ព្រះនសរាតត ម្ ជាព្រះរាជបុព្តេែង្
សអាយស ើយ ព្គង្រាជសម្ែតត ិ បនត រីព្រះវរបិត តម្ បណ្ត
ត ាំ
របស់ព្រះអង្គ ។ ព្រះអង្គ ដួង្ ព្ទង្់មានព្រះរាជបុត រា ៨, ព្រះ
រាជបុព្តី ៩ រ ួម្ជា ១៧ ព្រះអង្គ ។
ព្រះអង្គ មានព្រះរាជបណ្ត
ត ស
ាំ សម្ត េសៅហាែទ ហ ៈថា សបើព្ទង្់
សសាយទិរជង្គ តសៅ ឲវះរនេ ះព្រះម្ង្សះព្ទង្់ ឲទនសតែ
សទែ បាទ និង្ េតុបបទ អដធ បាទ បរ ិសភាគជាអាហារេុះ។
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េតា ធិបាយ ជា េតា ង្ោរ័តិ11
កមាលខ
ំ និខ េុពវលភាព របស់ម្ពះេខគ ដួខ
ព្ស ុកដមែ រ ចាប់រី សតវតសទី១៨ មានសាថនភារដុនោប
ណ្តស់សៅសែើយ សែើយោេយជា ព្បសទសេាំ្ុះយួ ន។ សៅ
កនុង្ រជជោល ព្រះអង្គ េនទ ទី២ ដដលជាែល ួង្រ្បយួ ន ព្ស ុក
ដមែ រ ោេយជាេាំ្ី ដនម្ែិេជិត របស់ព្បសទសយួ ន និង្ សសៀ
ម្។ ព្បសទសទ ាំង្រីរសនះ នាំបសង្ក ើតសង្គ្ង្ហគម្សៅព្ស ុកដមែ រ
រនេ ិេ ព្ស ុកដមែ រ សៅកនុង្ ទុកខសវទន ែួ សព្បមា្។ សសត េ
ព្ទង្់រាជដមែ រទ ាំង្ឡាយ ដលង្ជាមាចស់ សលើវាសន របស់នគរ
របស់មល ួន សែើយ សដើម្ែី រការាជបលេ ័ង្គ រី ោរបះសបារ ដស្តើ
ម្រាជយ រីសាំណ្តក់ សសត េដដទសទៀត កនុង្ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស
ព្តូវចាាំបាេ់ សៅរឹង្រក់បរសទសឲជួ យ សោយសនានឹង្
ជូ នរង្ហែន់សម្តម្ោរ្៏។ ព្ស ុកយួ ន និង្ សសៀម្ ជា ព្ស ុក
ជព្ម្ក ឬ សាំណ្តក់ របស់សសត េដមែ រ ទ ាំង្ឡាយ សភ្ៀសមល ួន
សៅសុាំសានក់សៅ រង្់ចាាំ ែល ួង្ យួ ន និង្ សសៀម្ សសព្ម្េ ជួ យ
មល ួន ម្ក ដព្ជករាជយ ឬ ម្ក ព្គង្រាជសម្ែតត ិ ជា ម្ហាកសព្ត
េាំ្ុះបរសទស។ ខ្ង្សសៀម្ ព្រះសៅសសៀម្ ជា អន កសព្ជើស
សរ ីស

សសត េដមែ រ

ឲស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិសៅព្ក ុង្កម្ពុជា។

រាជបុព្ត មានឋានៈជា ព្រះអង្គ មាចស់រាជយដមែ រទ ាំង្ឡាយ
ព្តូវសៅ រស់សៅសរៀនសូ ព្ត ជាចាាំបាេ់ សៅព្ស ុកសសៀម្ រែូ ត

11

អតត សនម្័តិ, សយបល់ផ្កទល់មល ួន, opinion personnelle។
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ឹ
មានោរអនុញ្ញាត រីែល ួង្សសៀម្ សទើបអាេវលព្ត
ប់ម្ក
ិ
ព្ស ុកដមែ រវញបាន។
ែល ួង្សសៀម្ ជាអន កបាំរក់ង្ហរ ឲសសត
េដមែ រ ដូ េយ៉ាង្ង្ហរ ជា ឧបសយរាជ, ឧបរាជ ជាអាទិ។
ខ្ង្យួ ន

ព្រះសៅអណ្ត
ណ ម្

ព្តួ តព្តផ្កទល់

រ ួេសព្សេ

សៅហាែយសមតត ដមែ រ ម្ួ យេាំនួនធាំ សៅកម្ពុជាសព្ោម្ សែើយ
ហាម្ឈ្ប់ឲស ើង្រាជោរដមែ រ សៅព្ក ុង្ឧដុង្គ។ ទឹកដីព្ស ុក
ដមែ ររ ួញតូ េ សែើយ ព្ស ុកដមែ រ បាត់ ជីវកមាេាំង្ សាំរាប់ព្ទព្ទង្់
មល ួនឯង្បាន។ ព្បជារលរដា ដមែ រ ោេយជា េាំនួនបុគគល :
ជាឧបករ្៏ ម្ួ យព្ក ុម្ រស់សៅសព្ោម្អាំណ្តេសសៀម្, ម្ួ យ
ព្ក ុម្ រស់សៅសព្ោម្អាំណ្តេយួ ន សែើយម្ួ យេាំនួនសទៀត រស់
សៅសព្ោម្ អាំណ្តេរាជោរដមែ រ ព្កមសត់ណ្តស់។ ឯកភារ
ជាតិ គឺ ដបកសមទ េ គ្នែនគមានស់ណ្តម្ួ យ អាេនឹង្សលើក
ិ
េង្ផ្កចប់គ្ននបានវញសនះស
ើយ សព្រះ សសៀម្ និង្ យួ ន សគ
មានលែិេេបស់លាស់ ដ៏ព្បសប សាំរាប់ព្សូ បទ ាំង្្ល វូ ោយ
និង្ េិតត ជនដមែ របានង្ហយព្សួ លបាំ្ុត។ សៅព្ស ុក សសៀម្
ិ ដស្តើម្អាំណ្តេគ្ននសព្េើន
និង្ យួ ន ក៏មានសង្គ្ង្ហគម្សុី វល
សនះដដរ ដតទឹកដីសគោន់ដតរ ីកធាំស ើង្ េាំដ្កព្ស ុកដមែ រ
ោលណ្តមាន សង្គ្ង្ហគម្ម្ត ង្ណ្ត កនុង្ព្រះរាជវង្ានុវង្ស គឺ
េបស់ជាទឹកដីដមែ រ រ ួញជានិេច។ សួ រថា ម្ករីសែតុអែី ?
សព្រះ សសត េដមែ រ ទ ាំង្ឡាយ ជាគូ ព្បយុទធ ដតង្ដតសៅរឹង្
រក់បរសទស

សដើម្ែី

ោរររព្បសយជន៏មល ួន

ោេ់ម្ុម

សទះបីមល ួន ព្តូវដូ រនឹង្ ព្បសយជន៏ជាតិ ក៏ហានដូ រ សនះ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ដដរ ឲដតមល ួនបានឈ្ន ះ។ សព្ោយម្កសទៀត គឺ សសៀម្ និង្
យួ ន ដតម្ត ង្ សគជា អន កបសង្ក ើត សង្គ្ង្ហគម្ សលើទឹកដីដមែ រ
សដើម្ែី សព្ជើសសរ ីស សសត េេាំ្ុះសគ សែើយទម្ទរសោយបង្ខ ាំ
ជានិេច នូ វគុ្បាំណ្តេ់ របស់សគ ជា រង្ហែន់ទឹកដី។ ដូ េ
សនះ សង្គ្ង្ហគម្ រវាង្ដមែ រនិង្ដមែ រ ជា សង្គ្ង្ហគម្ គាំររសោយ
បរសទស និង្ ជួ យបរសទស្ង្ ដដលសៅកនុង្សនះគ្នែន
ព្បសយជន៏ជាតិបនត ិេសនះស ើយ។ សៅសរល ដមែ រឈ្ន ះចាញ់
គ្នន នាំសអាយកមាេាំង្ជាតិ េុះសមាយដព្កដលង្ សៅម្ុមទ័រ
បរសទស ដដលសគម្កជួ យ ដូ សេន ះ ទ័របរសទស សគេង្់បាន
អែ ីរីដមែ រ ក៏ដមែ រ ម្ិនហានជាំទស់សនះដដរ។ សៅសរលសនះ
គាំនិតជាតិនិយម្ដមែ រ វាអាេនឹង្មានដដរ ដតវាព្គ្នន់ដត
ជាគាំនិត មានសៅកនុង្អារម្ែ ្៏សុទធសាធ។ រ ីឯ សង្គ្ង្ហគម្ សុី
ិ សៅព្ស ុកសសៀម្ និង្ យួ ន, ជួ នោលសគ តព្ម្ូវដមែ រ សអា
វល
យ បញ្ជន
ូ ទ័រសៅជួ យសគសទៀត, សព្េើនមានលកខ ្ៈ ជាស
ង្គ្ង្ហគម្ រកឯកភារជាតិ សែើយសៅសរលដដលសគចាញ់ឈ្នះ
គ្នន គឺព្បាកដ ជាជាតិសគ មានឯកភារ ជានិេច។
ព្រះបាទអង្គ ដួង្ ព្ទង្់ ទទួ លម្រតក នូ វសាថនភារព្ស ុក
ព្ទ ុឌសព្ទម្ខ្េាំង្ណ្តស់ម្កសែើយ។ ដត ព្រះអង្គ ក៏ជាអន ករ ួម្
ិ បាតជាតិ សនះដដរ។ ដូ េយ៉ាង្
េាំដ្កម្ួ យភាគ ដន វនិ
ោរកែត់ព្រះអង្គ េនទ ជាែល ួង្ ជា ព្រះសរៀម្ សៅេូ លសសៀម្ វា
គ្នែន លកខ ្ៈជាព្បសយជន៏ជាតិសនះស ើយ។ សទះបី សសត េ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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អង្គ ដួង្ សលើកសែតុ្លថា ព្ទង្់ម្ិនព្សម្នឹង្ព្រះសរៀម្ សៅ
េង្សម្ព្តី ជាម្ួ យយួ ន ដត សែតុ្លសនះ វាគ្នែនមាន
េាំ្ុេព្តង្់ណ្តម្ួ យ ដដលអាេចាត់ទុកថា ជាជសព្ម្ើស សាំ
រាប់ោរររ ព្បសយជន៏ជាតិសសាះស ើយ។ សតើ សសៀម្ សៅ
សរលសនះ មានបាំ្ង្េង្់ជួយដមែ រ ដដរឬសទ ? េសម្េ ើយថា
គ្នែនសទ។ សរលសនះ សសៀម្ព្គ្នន់ដតេង្់សអាយសញ្ញា សៅ
យួ នថា សសៀម្ ម្ិនអនុញ្ញាតសអាយយួ នបាំរនសលើ ្ល
ព្បសយជន៏សសៀម្ សៅព្ស ុកដមែ រសនះស ើយ។ ដូ សេន ះ ជសព្ម្ើស
យកខ្ង្ សសៀម្កត ី ខ្ង្ យួ នកត ី វាព្គ្នន់ដតជាជសព្ម្ើស
ោរររព្បសយជន៏ សសៀម្ និង្ យួ ន ដតប៉ាុសណ្ត
ណ ះ។ ជសព្ម្ើស
ព្រះអង្គ េនទ យកយួ ន ជា អាណ្តរាបាល សព្រះ ព្ទង្់ខ្េេ
សសៀម្ េាំដ្ក ព្រះអនុជ របស់ព្រះអង្គ ទ ាំង្ឡាយ សព្ជើស
យកសសៀម្ ព្បឆ្ាំង្នឹង្ព្ទង្់ ក៏សព្រះ ដតខ្េេសសៀម្ដដរ
ដូ សេន ះ វាជា ោរបាំដបកកមាេាំង្ជាតិ សដើម្ែី ោរររព្បសយជ
ន៏អាតែ សព្រះដតខ្េេបរសទស។ ោរមេ បខ្េេ បរសទស
រែូ តបាក់សបត សនះឯង្ វាជា ជម្ៃ ឺសតិ ដនសសត េដមែ រ
ទ ាំង្ឡាយ

សព្ោយរីសម្័យលដង្ែ កម្ក

ដដលនាំឈ្ប់ឲ

មានោរទុកេិតតគ្នន សៅកនុង្ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស និង្ រវាង្
សសត េ នឹង្សសនម្ង្គ្នតី។ ែល ួង្សសៀម្ ព្ទង្់យកបុព្តែល ួង្ដមែ រ
ម្កអប់រំា េិតតគាំនិត ឲមានអារម្ែ ្៏ជាសភាវគតិខ្េេ
អាំណ្តេសសៀម្។

ព្ទង្់ទទួ ល

ឲសព្ជាកសោនជានិេចដល់

សសនម្ង្គ្នតីដមែ រណ្ត ដដលរត់ម្កសុាំព្រះអង្គ សព្រះមល ួន មាន
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ោរអាក់អន់េិតតនឹង្សសត េដមែ រ ឬ ជសមាេះ រវាង្ម្ង្គ្នតីនឹង្ម្
ង្គ្នតី។ ព្ស ុកសសៀម្ ោេយជា ជាំរុំា ដន ជនដមែ របព្ម្ ុង្ទ ាំង្ឡាយ
ទ ាំង្សសត េ ទ ាំង្រាង្គ្សត សាំរាប់សសត េសសៀម្ សព្បើម្កព្បឆ្ាំង្
ដមែ រសៅព្ស ុកដមែ រ

សដើម្ែីព្បសយជន៏សសៀម្។

សៅកម្ពុជា

សព្ោម្ យួ ន និង្ េិន សគរ ួម្គាំនិតគ្នន បសញ្ច ញសចាល នូ វ
អាជាញធរដមែ រ សែើយ សគនាំគ្នន ដតង្តាំង្ អាជាញធរថ្ែី សាំរាប់
ព្តួ តព្តផ្កទល់ សលើសែគម្ន៏ របស់សគ ដដលមាន េាំនួន
ោត់ដតសព្េើនស ើង្ៗ រែូ តសលើស េាំនួនព្បជារលរដា ដមែ រ
ជាមាចស់ព្ស ុកសៅសទៀត។ កម្ពុជាសព្ោម្ ជាោរ្៏ ោេយជា
ទឹកដីយួន តម្ េរភារ ដន អសនតព្បសវសន៏ ដនជនជាតិ
យួ នកុះករ េូ លម្ករស់សៅ។ សៅេាំសរះម្ុម បាតុភ្ូតសនះ
ែល ួង្ដមែ រ ទ ាំង្ឡាយ ព្ទង្់ គ្នែនម្សធាបាយអែ ីនឹង្ឃាត់
ឃាាំង្រាាំង្រាវាបានសនះស ើយ។

ព្ទង្់ព្គ្នន់ដតបានសាំដដង្

នូ វោរព្រួ យបារម្ភ សោយ មកេិតតដតប៉ាុសណ្ត
ណ ះ។
ព្រះអង្គ ដួង្ ព្ទង្់ ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ សោយមានោរ
ព្រម្សព្រៀង្គ្នន រវាង្ សសៀម្ និង្ យួ ន សព្ោយរីមានស
ង្គ្ង្ហគម្ រវាង្ព្បសទសទ ាំង្រីរ សៅសលើទឹកដីដមែ រ។ ោរ្៏សនះ
ជា លកខ ម្េសាំខ្ន់ សតង្ដតង្ ព្រះអង្គ ដួង្ ព្តូវដតសគ្នររ
វា។ លកខ ម្េសនះ កាំ រ ិត រាជអាំណ្តេ និង្ សសរ ីភារ របស់
ព្រះអង្គ កនុង្ោរដឹកនាំ ដន កិេចោររាជោរដមែ រ។ អតថ
ព្បសយជន៍ របស់ព្រះអង្គ ម្ួយ គឺ ព្រះអង្គ ឥតមានគូ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ព្បដជង្រាជយព្រះអង្គ សព្រះព្រះសរៀម្ ទ ាំង្ឡាយ សុគត ទ ាំង្
អស់ សែើយ ដមសញាតិវង្ស របស់ព្រះអង្គ េនទ ដដលជាដមស
សរញេបប់

បនត រាជសម្ែតត ិ

គ្នែនព្រះបុព្តម្កុដមានក់

សសាះ។ អាព្ស័យសែតុសនះដដរ ដដរ សសៀម្ និង្ យួ ន សគយល់
ព្រម្ សអាយព្រះអង្គ ដួង្ ស ើង្សព្គ្នង្រាជសម្ែតត ិ បនត រីព្រះ
អង្គ េនទ សព្រះសគទុករជជោលព្រះអង្គ កសព្តីម្ុី ព្គ្នន់ដតជា
វង្់ព្កេក ជាសព្គ្នះថានក់ម្ួយដតប៉ាុសណ្ត
ណ ះ។
សទះបី ព្រះអង្គ រាយម្ សរៀបេាំដ្នដី ជាថ្ែី, េង្ ជា
េបប់រិធីោរ េបស់លាស់ សាំរាប់ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស និង្
សសនម្ង្គ្នតី, រព្ង្ឹក នូ វកែ
ួ នសីលធម្៏ និង្ រព្ង្ិក នូ វវបែធ
ម្៏ជាតិ កនុង្ោររស់សៅ ដនព្បជារលរដា ដត សង្គ ម្ដមែ រ
សយើង្ សៅសរលសនះ សែវកមាេាំង្ខ្េាំង្ណ្តស់ សាំរាប់ សង្ើប
ឈ្រសោយមល ួនឯង្បាន សព្រះព្ស ុកដមែ រ គ្នែន គមានស់សសដា
កិេចជាតិ សាំរាប់ សធែ ើអភ្ិវដឍន ជាមាព្តោានជាតិ។ សសដា
កិេចរស់សៅជាព្បព្កតី មានសុវុឌឍិកម្ែ សព្រះព្បសទសមាន
សនត ីភារ ដតព្បជារលរដា ដមែ រ រស់សៅកនុង្ភារព្កលាំបាក
ដព្កដលង្។ អែ ីដដលសធែ ើបាន ឬ រកបាន គឺ ព្គប់ព្គ្នប់ ម្ិន
សទៀង្ សាំរាប់ដតព្ករះដតប៉ាុសណ្ត
ណ ះ។ េាំនួនព្បជារលរដា ដមែ រ
េុះថ្យខ្េាំង្ណ្តស់។ សៅសដើម្សតវសសទី២០ េាំនួន មាន
ម្ិនដល់ ១លាន នក់្ង្។ ោរដបង្ដេក ដន ទីលាំសៅ
របស់ព្បជារលរដា សលើដ្ទព្បសទស គ្នែនភារសសែ ើគ្ននសនះស ើ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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យ។ សនទ ភារព្បជាជន សព្េើនកុះករ មានសៅដាំបន់បុរ
៍
ខ្ង្តែ
ូ ង្ដនដង្ទសនេ សម្កុង្ ដដលជាដីរាបសសែ ើ េាំដ្ក
ជនរស់សៅតិេតួ េតួ េណ្តស់។ ដមែ រ ម្ិនេូ លេិតត រស់សៅ
តម្សឆ្ន រសម្ុព្ទ និង្ សោះ សសាះស ើយ។ ដាំបន់ទ ាំង្សនះ
សសទ ើដតគ្នែនព្បជាជនដមែ រ

រស់សៅ

ដដលនាំឲរាជោរដមែ រ

ម្ិនសូ វរវល់ យកេិតតទុកោក់។ ជាឱទែរ្៏ សៅហាែយ
ដមព្តសោះកុង្

ម្ិនសៅរស់សៅកនុង្ដមព្ត

សៅសព្ោម្

អភ្ិបាល របស់មល ួន សនះសទ ទីម្ួយគ្នែន្ល វូ សៅ និង្ មាន
ព្បជាជន រស់សៅតិេតួ េណ្តស់។ សៅកនុង្ រាជានុសិទធិ ស
សម្ត េ សៅហាែដបន12 េាំនួន ម្នុសសព្ប ុសដមែ រ មានតិេជាង្
សសម្ត េសៅហាែដបន ជា សម្ទ័រដមែ រមានថ្ែីដដណ្តស់ សៅកនុង្រជជោលព្រះ
អង្គ សអង្ (១៧៧៩-១៧៩៦) ដដលមាន រាជានុសិទធិ នម្ សៅហាែម្៉ាូ សព្រះ ព្រះ
អង្គ សអង្ ព្ទង្សៅជាកុមា មាន ព្រះជនែ ៧ ឆ្នាំ សៅសរលស ង្
ើ សសាយរាជស
ម្ែតត ិ។ សៅហាែដបន បានព្តូវ សៅហាែម្៉ាូ ចាប់បញ្ជ ូនសៅព្ស ុកសសៀម្ សោយ
សចាទថាកែត់នឹង្សសៀម្ សែើយ ព្តូវ សសត េសសៀម្ (ព្រះសៅតក) សជរបសនទស
ោក់សទសជាទម្ៃ ន់ គឺ វាយមន ង្ ១០០ រំារត់ និង្ សេៀរសេ ឹកព្តសេៀកទ ាំង្
សង្ខ្ង្។ សៅព្ស ុកយួ ន មានោរបះសបារ ដនរួ កដតសឹង្ ព្បឆ្ាំង្នឹង្សសត
េយ៉ា ុ ង្ នាំឲព្ទង្់រត់សៅព្ស ុកសសៀម្ សដើម្ែីសុាំជាំនួយ ព្ត ប់ម្កេបាំង្ វ ិញ។
សៅសរលសនះដដរ រញា សូ ជាសម្ទ័រដមែ រ មានគាំនិតកែត់នឹង្ សៅហាែ ម្៉ាូ
លួ េសធែ ើសាំបុព្ត ថាែយជូ នសសត េសសៀម្ សុម
ាំ ល ួន យម្រាជ ដបន ឲព្ត ប់ម្ក
ិ សដើម្ែីនឹង្បានគិតោរកាំចាត់សៅហាែ ម្៉ាូ ។ សសត េសសៀម្ (ព្រះរុទធ
ព្ស ុកដមែ រ វញ
យ៉ាតេូ ឡាសលាក) ព្ទង្់អនុញ្ញាត តសម្សសេកត ីសុាំ ដថ្ម្ទ ាំង្ ព្រះរាជទនោវ
សព្សាម្មាសម្ួ យជាអាជាញសឹក ដល់ យម្រាជ ដបន។ ដបន និង្ សែ ័ព្គបកស
មានថ្ែីដដ ១០នក់ វ ឹលព្ត ប់េូលព្ស ុកដមែ រ សែើយសធែ ើលែិេសុាំេូលបាំស រ ីរាជ
ោរដមែ រតម្ សសម្ត េសៅរញា សូ ។ សូ សសន ើសៅ សៅហាែ ម្៉ាូ ដតដាំបូង្ សៅហាែ ម្៉ាូ
គ្នែនោរទុកេិតតសសាះស ើយ សព្រះថា មល ួន និង្ ដបន ធាេប់មានជសមាេះនឹង្
គ្នន ដត សូ សរៀបរាប់នង្
ឹ បង្ហាញ ភ្សតុតង្ ព្គប់ព្គ្នន់ថា ដបន រត់រីព្ស ុក
សសៀម្ សព្រះ សសៀម្េិតតអាព្កក់ វាវាយមន ង្ សេៀរសេ ឹកព្តសេៀក របស់គ្នត់។
ស ើញថា សរឿង្ដដល សូ និយយព្បាប់ទ ាំង្ប៉ាុនែន ជាោររិត សូ ក៏សុមេិតត
ទទួ ល ដបន ឲសធែ ោ
ើ រជាម្ួ យ។ សព្ោយម្ក សូ និង្ ដបន សរៀបេាំ ដ្នោរ
សមាេប់ ម្៉ាូ សៅសរលសភាជហារម្ួ យ។ សៅសរលសនះ សែ ព្គបកស រញាសូ និង្
12
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ង្គ្សតី សព្រះសាេប់កនុង្សង្គ្ង្ហគម្ ឬ ព្តូវរាជោរដមែ រ សមាេប់ សព្រះ
សចាទថា

ជាជនកែត់ជាតិ

សែើយបានជាជាប់រកយថា

ោលរាជយសៅហាែដបន សម្មា៉ាយ ១០សាេរុក១, ព្កម្ុាំ ១០
ម្ួ យសេ ឹក (ដថ្េម្ួយសេ ឹក) ។
ព្រះអង្គ ដួង្ សសាយរាជយសលើកទឹកដីដមែ រ រ ួេតូ េ សព្រះសសៀម្
និង្ យួ ន សគោត់យក សធែ ើជាទឹកដីរបស់សគ សែើយ ព្បជា
រលរដា ក៏មានេាំនួនតិេតួ េណ្តស់ ដដលនាំឲ រាជោរ
បាត់បង្់រនធ ោរ សាំរាប់ព្ទព្ទង្់រដា និង្ រាជសកត ិ។ ព្ស ុកដមែ រ
ិ យ ដន
សម្េ ប, មេ បខ្េេបរសទស សែើយ គ្នែនទសសនវស័
អនគតេបស់លាស់។ ព្បជារលរដា រស់សៅកនុង្ ភារលៃ ង្់
សលេ ដលង្មានោរទុកេិតតសលើមល ួនឯង្ និង្ អន កដឹកនាំ
ជាតិ្ង្ សព្រះមល ួន គ្នែនមានអែ ី ទុកជាោររឹង្ដ្អ ក សៅ
សល់ដត ព្រះរុទធសាសន ជាជាំសនឿ យកម្កអនុវតត សាំរាប់
ដតដសែ ង្រកបុ្យ កនុង្ជាតិខ្ង្ម្ុម។ អែ ីដដលកាំរុង្រស់
សៅកនុង្បេចុបែនន ោល ទុកជាកម្ែ ្ល ដដលមល ួនព្តូវទទួ ល
ោេ់ខ្ត ជាបុ្យ ឬ បាប ដដលមល ួនបានកសាង្ោលរី
យម្រាជដបន ៣០នក់ បានសមាេប់ សែ ព្គបកស សៅហាែ ម្៉ាូ សដរោស់ ដត ម្៉ាូ
រត់រ ួេ សៅរួ នសៅព្ស ុកបាសាក់។ សៅហាែយដមព្តដមែ រ ដឹង្ដាំ្ឹង្សនះ ភ្័យ
ខ្េេមានសទស សចាទថាកែត់នង្
ឹ រួ កអន កោន់អណ្ត
ាំ េថ្ែី សៅព្ក ុង្ឧដុង្គ
ក៏ នាំសសន សៅចាប់មល ួន ម្៉ាូ បាន សែើយ ឲនាំម្កព្ក ុង្ឧដុង្គជាព្បញាប់។ ម
ិ សៅហាែម្៉ាូ សៅ។
្ៈសនះ រញា សូ និង្ យម្រាជ ដបន ក៏បញ្ញជ ឲព្បហារជី វត
បនទប់ សូ មានដ្នោរ លួ េសមាេប់ ដបន សព្រះ មានបាំ្ង្ េង្់ោន់
អាំណ្តេដតមានក់ឯង្។ ដត ោរសមាៃត់សនះ មានសលេឮដល់ ដបន។ ដបន
បានចាត់សសន មានថ្ែីដដ ៨នក់ សៅសមាេប់ រញា សូ និង្ ព្ក ុម្ព្គួ សារ
អស់គ្នែនសល់។ រ ួេសែើយ ដបន ក៏តង្
ាំ មល ួន ជា សសម្ត េសៅហាែទ ហ ៈ សសព្ម្េ
រាជោរព្ក ុង្កម្ពជា
ូ កនុង្ ឋានៈ ជា រាជានិសទ
ិ ធ ិ។
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
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អតិតជាតិ។ រួ កអន កសេះដឹង្ មានសៅសល់ តិេតួ េ
បាំ្ុត សព្រះព្តូវសសៀម្ សគសក្េយកសៅព្ស ុកសគ ឬ ម្ួ យ
សាេប់ សព្រះរង្សព្គ្នះសៅកនុង្ ជសមាេះរវាង្សសត េទ ាំង្ឡាយ ឬ
សង្គ្ង្ហគម្។ ថានក់អនកដឹកនាំជាតិរ ួញមល ួនសោយខ្េេ អាំណ្តេ
សសត េសសៀម្ និង្ យួ ន សព្រះស ើញ ព្រះម្ហាកសព្តមល ួន ោេយ
ជាសសត េេាំ្ុះសគ។ សភាវគតិ ដន ោរយករ ួេមល ួន ោតប់
េិតត សសនម្ង្គ្នតីដមែ របាន ដដលនាំឲគ្នែនោរទទួ លមុសព្តូវ
សៅកនុង្កិេចោរ របស់មល ួន។ សដើម្ែី បានសុម ឬ ទទួ លយស
សកត ិ គឺយកោរបសញ្ញជរសសត េ ឬសៅហាែយធាំ ជា ម្សធាបាយ
ិ
រស់សៅ។ វោរភាគជាទូ
សៅ សនះឯង្ (cette dégradation
généralisée) ជា ទុរែលភារ របស់ព្រះអង្គ ដួង្។ ព្ទង្់
ិ
ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ ជាម្ួ យនឹង្ វោរភាគសនះ
សទះបី
ព្រះអង្គ េង្់ ឬ ម្ិនេង្់កតី សព្រះ វាជា សាថនភាររិត ដន
ព្ស ុកដមែ រ ដដលបានធាេក់េុះសៅកនុង្ អតថ ង្គត សព្េើនសត
វតសរ ួេម្កសែើយ សព្រះ ថានក់ដឹង្នាំជាតិ ឬ នយជន (les
politiques) ព្គប់ជាំនន់ម្ុនៗ ព្បព្រឹតតសធាេយ ដកម្ិនរ ួេ
នូ វនសយបាយដឹកនាំ របស់មល ួន។ ព្រះអង្គ ដួង្ យល់ដឹង្
េបស់ អាំរី សាថនភារសនះ ព្ទង្់មានឆ្នទ ៈ នឹង្ សរៀបេាំរដា
ិ សដើម្ែី សលើកបញ្ឈរវញព្រះនគរ។
ិ
ស ើង្ វញ
ដត ោរសរៀបេាំ
ិ របស់ព្រះអង្គ ព្គ្នន់ដតមានរ ូបភារជា ោរទិប
ស ើង្ វញ
ិ ដន ព្រះសង្ហារ របស់ព្រះអង្គ (redorer son
មាសស ើង្ វញ
blason) ដតប៉ាុសណ្ត
ណ ះ។ ព្រះអង្គ ម្ិនបាន ដកទព្ម្ង្់ជា
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ជសព្ៅ នូ វ រេនសម្ព ័នធ និង្ មានសិកភារ (េិតតគាំនិត)
ដន ព្បរ័នធដឹកនាំជាតិសនះស ើយ។ ជម្ៃ ឺ ព្ស ុកដមែ រ សៅសរល
សនះ ម្ិនព្តឹម្ដត ជាជម្ៃ ឺ នូ វោរដឹកនាំជាតិ, សង្គ ម្ជាតិ
ិ ន៍ ដន អារ ិយធម្៏ជាតិដត
សនះសទ គឺ វាជាជម្ៃ ឺ ដន ោរវវតត
ម្ត ង្ គឺថា អារ ិយធម្៏ណ្តម្ួ យ ដដលម្ិនអាេសោះព្សាយ
ិ ន៍ របស់
នូ វបញ្ញាសកើតមានស ើង្ កនុង្ដាំស្ើរ ដនោរវវតត
មល ួន ជា អារ ិយធម្៏អតថ ង្គត។ អារ ិយធម្៏ណ្តម្ួ យ យក
ជសព្ម្ើស នូ វោរបិទដភ្ន ក ម្ិនព្រម្សម្ើល នូ វបញ្ញាធាំៗ របស់
មល ួន ជា អារ ិយធម្៏ កាំរុង្មានជម្ៃ ឺជាទម្ៃ ន់។ អារ ិយធម្៏
ណ្តម្ួ យ សធែ ើរុតនឹង្ សគ្នលោរ្៏ព្គិះ របស់មល ួន ជា អារ ិយ
ធម្៏ កាំរុង្សាេប់។ ព្ស ុកដមែ រ ម្ិនព្តឹម្ដត ជួ បព្បទះ នូ វ
ិ
វបតត
ិ ដន អារ ិយធម្៏ សនះស ើយ ដថ្ម្ទ ាំង្ មាន បញ្ញា អ
ណ្តនិគម្ សសៀម្ និង្យួ ន ដដលនាំឲ ព្ស ុកដមែ របាត់
អធិបសតយយជាតិ។ ព្រះអង្គ ដួង្ ព្ទង្់មាន សគ្នលបាំ្ង្
សៅរឹង្បារាាំង្ សដឿម្ែី សោះព្សាយ បញ្ញា ដមែ រ នឹង្ សសៀម្
យួ ន

ដតព្រះអង្គ

ម្ិនបានយល់េបស់អាំរី

េិតតគាំនិត

អាណ្តនិគម្បារាាំង្។ សយើង្ដឹង្ថា អរម្ង្គ ល ជាទូ សៅ ដន
រ ូបធាតុអាណ្តនិគម្ គឺជា ោរសបាកបសញ្ញជត សោយសុទធ
េិតត ជាោរលាក់រុតរ ួម្ ព្បកបសោយព្បតិរល តម្ោរ
សចាទជាសាំនួរ ដន បញ្ញា ឥតព្តឹម្ព្តូវ សដើម្ែី អាេសឆ្េ ើយ
តព្ម្ូវនឹង្ ដាំសណ្តះព្សាយ ដ៏អាព្កក់បាំ្ុត ដដលសគទុកជា
ដាំសណ្តះព្សាយ ព្សបនឹង្នោលសនះ របស់ព្បសទសអាណ្ត
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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និគម្

ដដលមានគាំនិតថា

ព្បសទសអាណ្តនិគម្

ជា

ព្បសទស មានអារ ិយធម្៏ ដដលសគដលង្សព្បើបាន សាំរាប់ក
សាង្សង្គ ម្ទាំសនើប។
េសម្េ ើយ ដដលសយើង្ឮ ដបបជា បរ ិសុទធេិតត ព្បកបសោយ
សព្គ្នះថានក់ដបបសនះឯង្ ដដលនាំឲសយើង្ រិនិតយ ឲបាន
េបស់លាស់ សែើយសចាទជាសាំនួរថា អែ ីសៅជា សគ្នលោរ្៏
ដន អាណ្តនិគម្និយម្ ? ជាោរព្រម្សព្រៀង្គ្ននថា វាគ្នែន
មានេាំ្ុេណ្តម្ួ យ

ដូ េសគនិយយថាជា

ោរ្ាយ

សាសន, សសេកត ីព្សឡាញ់ ដនម្នុសសជាតិ, ោរបនថ យព្រាំ
ដដន ដន ភារសលេ ជម្ៃ ឺ ព្បជាែិង្ា, ោររព្ង្ីក ដន អាទិ
ិ លកម្ែ ដន េបប់ សសាះស ើយ។ ដតគួ រយល់ព្រម្គ្នន
សទរ, វបុ
ឲសព្សេដតម្ត ង្ សោយឆ្នទ ៈគ្នែនព្េ ាំថា វាជា អាំសរើ ្សង្
ី
សព្រង្ និង្ សចារបេ ន់ ដន ឈ្្ ួញធាំសព្គឿង្សម្េ , នវាវចារ
ី,
ិ យ សលាភា និង្ សព្បើ
អន កដសែ ង្រកមាស់ និង្ រួ ករ្ិជែ វស័
កមាេាំង្ព្គប់ដបបយ៉ាង្ ដតសៅ សព្ោយព្សសមាលទ ាំង្សនះ
នាំគ្ននទូ លនូ វ ទព្ម្ង្ អារ ិយធម្៏េដព្ង្ កនុង្សម្័យោល
ម្ួ យ ដនព្បវតត ិសាង្គ្សតរិភ្រសលាក ដដលជាសម្័យ ដន ោរ
ព្បណ្តាំង្ព្បដជង្ ដនសសដា កិេច បដិបកខ ិ។
ព្តូវដឹង្ថា រួ កអន ក្សង្ព្រង្ និង្ សចារបេ ន់ ទង្
ាំ សនះ
រក់ឯកសណ្ត
ា ន ជាអន កសធែ ើសង្គ្ង្ហគម្ ព្បោប់អាវុធ គ្នែន
ឧតត ម្គតិអែីសព្តរី សមាេប់ បេ ន់ ព្បកដសោយ សលាភា ម្ុន
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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ម្កដល់ ដន រួ ក្ាយសានព្គិសត ទុកមល ួនជាអន កព្បសៅ
ដល់អនកដដទសទៀត សែើយនាំគ្នន បសង្ក ើត នូ វ សម្ិោរ
អាព្កក់ម្ួយ គឺ ព្គិសតនិយម្ = អារ ិយធម្៏; ដសយសាសន៏
ិ
និយម្ = អាំសរើដព្រដ្ស ដដលជាកម្ែ វបាក
ដន អាណ្តនិគម្
និយម្ និង្ ោរព្បោន់រូជសាសន៏ ដដល អន កទទួ លរង្
សព្គ្នះ គឺ ជនអាណ្តនិគម្ ទ ាំង្ឡាយ សៅកនុង្រិភ្រសលា
ក។ គាំនិតដដលបានសរៀបរាប់ ខ្ង្សលើសនះសែើយ ដដល
បារាាំង្ សគយកម្ក អនុវតត សៅព្ស ុកដមែ រ។ ដាំសណ្តះព្សាយ
ណ្ត ដដលរឹង្បរសទស ជាដាំសណ្តះព្សាយ គ្នែនម្ូ លោាននូ វ
កមាេាំង្ជាតិសនះស ើយ ដូ សេន ះវាម្ិនអាេគង្់វង្់សនះស ើយ
ដូ សេន ះ ដ្នោរ របស់ព្រះអង្គ ដួង្ យក បរសទស ជាជាំនួយ
សដើម្ែីសោះព្សាយបញ្ញាបរសទសម្ួ យសទៀត វាព្គ្នន់ដត ជាោរ
បនត នូ វគាំនិត របស់ នយជនដមែ រ រីជាំនន់ម្ុនៗដត
ប៉ាុសណ្ត
ណ ះ គឺ នាំគ្ននសៅរឹង្សសៀម្ ជួ យេបាំង្នឹង្យួ ន ឬ ក៏
ិ
ដូ េជា្ទុយសៅវញ។
ព្រះអង្គ ដួង្ សទះបីព្ទង្់មាន ឆ្នទ ៈលអ យ៉ាង្ណ្ត េង្់បជឈរ
ិ
ព្រះនគរស ើង្ វញយ
៉ា ង្ណ្តក៏សោយ ដតព្ទង្់ រស់សៅកនុង្
ព្បរ័នធគាំនិតចាស់ដព្េះ ដដលនាំឲព្ទង្់ ម្ិនអាេមាន ទាំែាំ
ដនគាំនិតជារនេ ឺ ទូ លាំទូលាយ សាំរាប់សោះព្សាយបញ្ញាជាតិ
គររាប់សតវតសម្កសែើយ។ ោរ្៏សនះសែើយ ជា បញ្ញា របស់

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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នយជនដមែ រ រែូ តម្កដល់បេចុបែនន និង្ ព្បជារលរដា ដមែ រ
ិ
រស់បនត សៅកនុង្ វបតត
ិ អារ ិយធម្៏ របស់មល ួន។

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨

55

ឯកសារ ភាាប់
ខ្មែញាតិវខែ នន ម្ពះបាេេខគ ង្េខ
េខគ ង្េខ
សសត េព្ទង្់រាជយ
(១៧៧៩-១៧៩៦)
(រាជបុព្ត)

េខគ ចនទ

អង្គ ភ្ិម្ អង្គ សថ ួន អង្គ អម្
ិ

សសត េព្ទង្់រាជយ

េខគដួខ
សសត េព្ទង្់រាជយ

(១៨០៦-១៨៣៤)

(១៨៤១-១៨៦០)

រាជបុព្តី

រាជបុព្ត

ព្រះអង្គ កសព្តី ដបន, រុី, សៅ, សងន
ួ

នសរាតត ម្, សុីសុវតត , សុីវតថ

ម្ពះេខគ កែម្តី រុី
សសត េព្ទង្់រាជយ
(១៨៣៤-១៨៤១)

សសត េព្ទង្់រាជយ
(១៨៦០-១៩០៤)-(១៩០៤-១៩២៧)

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ម្បវតា ិសង្ខេ ប នន រជាកាលម្ពះេខគ ចនទ េី២
ម្ពះេខគ ចនទ : ឬ អង្គ េនទ ទី២ ព្តូវបានព្រះសៅសសៀម្ ថាែយ
ព្រះអង្គ ឲស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ បនត រី ព្រះបិត ដតឲសៅ
ហាែ ប៉ាុក ោន់នទី ជាអន កសសព្ម្េកិេចោរដ្នដីសិន
រែូ តដល់ព្រះអង្គ េនទ មានព្រះជនែ វឌឍនស ើង្ សព្រះ ព្រះ
អង្គ សៅ កុមារណ្តស់ (៦ឆ្នាំ)។ ទទួ លដាំ្ឹង្ រីព្រះសៅសសៀម្
ោលណ្ត សៅហាែ ប៉ាុក បានសោះព្បជុាំព្រះរាជវង្ានុវង្ស
និង្ សសនម្ង្គ្នតីទ ាំង្ឡាយ សែើយ អសញ្ជ ើញ ព្រះេនទ ឲសសត េ
ស ើង្ព្គង្រាជសម្ែតត ិ តម្ព្បដរ្ី ព្រះនគរ។ បនទប់ម្ក
សៅហាែ ប៉ាុក ចាត់ឧកញា៉ាេព្កី ដកប ឲនាំសសនទហាន ១
ម្ុឺននក់ សៅព្ក ុង្សទរបុ រ ី ជួ យសធែ ើសង្គ្ង្ហគម្សសៀម្។ សព្ោយ
ម្កសទៀត សៅហាែ ប៉ាុក ចាត់ ឧកញា៉ាវាាំង្

ង្ ឲនាំសសន

ទហានដមែ រ ព្បាាំរន់នក់ សលើកសៅជួ យេបាំង្ សសត េយួ ន
ព្បឆ្ាំង្នឹង្ រួ កដតសឺន សៅព្ស ុកយួ ន រែូ តទទួ លបាន
ជ័យជាំនះ។ ដថ្ៃ សព្ោយម្ក សៅហាែប៉ាុក អសញ្ជ ើញ ព្រះអង្គ េនទ
សៅព្ក ុង្សទរបុ រ ី សដើម្ែីេូលថាែយបង្គ ាំគ្នល់ សសត េសសៀម្ ព្រះ
នម្ ព្រះរុទធយ៉ាតហាែេូ ឡាសលាក។ សៅព្ស ុកសសៀម្ សៅហាែ
ប៉ាុក មានជម្ៃ ឺជាទម្ៃ ន់ ក៏ទទួ លម្រ្ភារ។ សសត េសសៀម្
ព្ទសង្ឿតាំង្ បអ ូនសៅហាែប៉ាុក នម្ ោន់ ជា សសម្ត េសៅហាែ
ទ ហ ៈ ជាំនួយ សរ សៅហាែប៉ាុក សែើយ ព្រះអង្គ ឲសរៀបេាំរិធី
រាជាភ្ិសសក ព្រះអង្គ េនទ ជាម្ហាកសព្តព្ក ុង្កម្ពុជា សៅ
កនុង្ ព្រះជនែ ១៦ ឆ្នាំ។ បនទប់ម្ក ព្រះអង្គ េនទ ក៏ថាែយបង្គ ាំ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ិ
លាសសត េសសៀម្ ម្កព្ស ុកដមែ រវញ។
សៅឆ្នាំ ១៨០៩ ព្រះសៅ
ព្រះរុទធយ៉ាតហាែេូ ឡាសលាក ព្ទង្់សុគត។ ព្រះរាជបុព្តេែង្
ស ើង្សសាយរាជសម្ែតត ិ តរីព្រះរាជបិត ព្ទង្់ ព្រះនម្ ព្រះ
រុទធ ឹតឡានភាល័យ។ សសត េសសៀម្ថ្ែីសនះ បានតាំង្ ព្រះ
អង្គ សងន
ួ ជា ម្ហាឧភ្សយរាជ និង្ ព្រះអង្គ អិម្ ជា ម្ហា
ឧរាជ ដន ព្ក ុង្កម្ពុជា។ សសត េដមែ រទ ាំង្រីរអង្គ ថាែយបង្គ ាំលា
ិ
សសត េសសៀម្ ព្ត ប់ម្កព្ស ុកដមែ រវញ។
សព្ោយម្ក ព្រះអង្គ
េនទ ព្ទង្់ឲចាប់ ឧកញា៉ាព្កឡាសហាម្ សម្ឿង្ និង្ ឧកញា៉ា
ិ សោយសចាទព្បោន់សទស
េព្កី ដកប នាំសៅព្បហារជី វត
ថាមានបាំ្ង្េង្់កែត់នឹង្ព្រះអង្គ ។ ដាំ្ឹង្សនះ ឮដល់
ព្គប់ដមព្ត នាំឲ ឧកញា៉ាសតសជា ម្ុឺង្ សៅហាែយដមព្ត កាំរង្់
សាែយ មានោរបារម្ភ នឹង្ សុវតថ ិភារ របស់មល ួន សព្រះមល ួន
ជាបកសរួ កនឹង្ ជនទ ាំង្រីរសនះ ក៏សរៀបេាំសក្េរាង្គ្សតម្ក
ព្បជុាំទ័រ សាំរាប់ោរររមល ួនជាទុកជាម្ុន។ ដាំ្ឹង្ឮដល់
ព្រះអង្គ េនទ

ព្ទង្់ខ្ញល់ណ្តស់

ព្ទង្់ព្តស់ឲសលើកទ័រសៅ

សចាម្ចាប់ ឧកញា៉ាសតសជា ម្ុឺង្ ដត ម្ុឺង្ រុាំហានទទួ លេបាំង្
ក៏នាំ ព្បរនធ កូន រត់សៅព្ស ុកសសៀម្។ សព្ោយម្ក សៅព្ស ុក
ដមែ រ មានស ើញផ្កកយដុះកនទុយ ចាក់សៅទិសរយ័រយ។ សវលា
សនះ ព្រះអង្គ សងន
ួ ជា ម្ហាឧភ្សយរាជ សកើតបណ្ត
ត ព្បទ័យ
ម្ិនេង្់គង្់កនុង្ព្ក ុង្ ជាម្ួ យ ព្រះអង្គ េនទ ជាព្រះសរៀម្ ក៏
នាំបណ្ត
ត រាង្គ្សតជាម្ុាំរាជោរ រត់សេញរីទីព្ក ុង្ទ ាំង្យប់។ សៅ
ដល់ដមព្តសរធិសាត់ សៅហាែយដមព្ត នម្ ឧកញា៉ាសួ គ្ន
៍
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ប៉ាុក ក៏ទទួ ល សែើយ អសញ្ជ ើញសសត េ គង្់សៅទីសនះ។ ព្រះអង្គ
ព្ជាបថា ព្រះអនុជ សភ្ៀសមល ួន សៅសៅ ដមព្តសរធិសាត់ ក៏
ឹ
ិ ដត
សព្បើម្ង្គ្នតីសៅអសញ្ជ ើញជាសព្េើនដង្ ឲ វលព្ត
ប់ម្កវញ
ព្រះអង្គ សងន
ួ ម្ិនព្រម្ជាោេ់ខ្ត។ ែល ួង្េនទ មានព្រះទ័
យថា េបស់ជាព្ស ុកនឹង្ សកើតសង្គ្ង្ហគម្ ជារុាំខ្ន ជាម្ួ យ
នឹង្ព្រះអនុជ។

ដូ សេន ះ

ព្រះអង្គ

សសព្ម្េសៅសុាំទ័រសសត

េយួ ន យ៉ា ុ ង្ ម្កបព្ម្ ុង្ព្បោរ។ ឯព្រះសៅសសៀម្ ព្ទង្់
ិ
ព្ជាបថា ព្រះអង្គ េនទ សៅេង្សម្ព្តីនឹង្យួ នវញ,
ព្ទង្់ក៏
ចាត់សម្ទ័រសសៀម្ ឲសលើកទ័រសេញម្កជួ បនឹង្ ព្រះអង្គ
សងន
ួ សដើម្ែី ជួ យសសត េសនះ េបាំង្នឹង្យួ ន។ មានជាំនួយរី
សសៀម្ ព្រះអង្គ សងន
ួ មានព្រះទ័យេង្់ព្បកួ តព្រះសេសាតនឹង្
ព្រះសរៀម្

សែើយព្តស់សព្បើម្ង្គ្នតីព្រះអង្គ

ឲម្កព្ោប

ថាែយបង្គ ាំទូល ព្រះអង្គ េនទ សុាំដមព្ត ព្កគរ និង្ មលុង្ ជា
សម្ែតត ិផ្កតល់។ ព្រះអង្គ េនទ ព្ទង្់ព្រះរាជទនតម្សុាំ សដើម្ែី
សវៀរចាកសង្គ្ង្ហគម្។
សព្ោយម្ក សសត េសសៀម្ ព្តស់ឲសលើកទ័រ មានសសន
ទហាន ៥រន់នក់ ម្កព្ស ុកបាត់ដាំបង្ ម្ួ យកង្ និង្
្ល វូ សទ ឹង្ដព្តង្ ម្ួ យកង្សទៀត។ ព្រះអង្គ េនទ ព្ទង្់ព្រួ យព្រះទ័
យដព្កសរក ព្ទង្់ចាត់សម្ទ័រដមែ រ ឲនាំទ័រ មានសសន
ទហាន ១រន់នក់ សៅឈ្រព្បចាាំគយលបត សៅដាំបន់
បរ ិសវ្ សឈ្ើនគ កនុង្ដមព្ត រលាសបអ ៀរ និង្ ដមព្តកាំរង្់
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ឆ្នាំ។ សព្ោយម្កសទៀត សសៀម្ សលើកទ័រសជើង្ទឹក និង្
សជើង្សគ្នក បដនថ ម្សទៀត ម្កព្ស ុកដមែ រ។ សៅឆ្នាំ ១៨១២
ទ័រសសៀម្ និង្ ទ័រែល ួង្ដមែ រ ជួ បេបាំង្គ្នន។ ទ័រែល ួង្ដមែ រ
ព្ទ ាំរុាំបាន ក៏ថ្យបស្តើរ េបាំង្បស្តើរ សែើយឲនាំសារថាែយ
ព្រះអង្គ េនទ ឲព្ទង្់ព្ជាបជាព្បញាប់។ សសត េព្ទង្់ព្ជាបសែើយ
ក៏នាំ ព្រះរាជវង្ានុវង្ស សេញដាំស្ើរ សៅព្ស ុកសព្ោម្ សោយ
មានទ័រយួ ន បានដែសសត េ្ង្។ សព្ោយម្ក ព្រះអង្គ អិម្
និង្ ព្រះអង្គ ដួង្ នាំគ្ននរត់សចាលព្រះអង្គ េនទ សៅព្ស ុក
សសៀម្ សោយម្ិនព្រម្នឹង្ព្រះសរៀម្ សៅេង្សម្ព្តីនឹង្យួ ន
កែត់សសៀម្។ ព្រះដឹង្ដាំ្ឹង្ថា ព្រះអនុជរីរព្រះអង្គ សគេ
វះរត់សេៀសព្រះអង្គ សសត េក៏សសព្ម្េព្រះទ័យ សេញព្រះទីនាំ
ង្នវា សាំសៅសៅព្ស ុកយួ នដតម្ត ង្។ សសត េយួ ន យ៉ា ុ ង្
សនាជួ យទាំនុកបព្ម្ ុង្ព្រះអង្គ ម្ិនឲោេ់សម្ព្តីសទ។ រ ីឯ
ព្រះអង្គ អិម្ និង្ ដួ ង្ យង្ម្កដល់ ព្ក ុង្ឧដុង្គ បានជួ ប
ជុាំនឹង្ព្រះអង្គ សងន
ួ 13 សែើយ សសត េទ ាំង្បីអង្គ ក៏សសព្ម្េព្រះ
ទ័យ សៅព្ស ុកសសៀម្ ទុកសសនទហាន ដមែ រ-សសាះម្ ឲសៅ
ចាាំរកា ព្រះបរម្រាជវាាំង្បនទយសរជយ េូ លថាែយបង្គ ាំព្រះ
សៅសសៀម្

សដើម្ែី

ទូ លថាែយ

រីសាថភារសៅព្ស ុកដមែ រ។

េាំដ្ក សសត េយួ ន ចាត់សម្ទ័រ ឲសរៀបកែ
ូ នទ័រ មាន
ទហានេាំនួន ១ម្ុឹននក់ផ្កេយ ដែព្រះអង្គ េនទ េូ លព្ស ុក
ព្រះអង្គ សងន
ួ ព្ទង្់ឈ្ឺជាទម្ៃ ន់ សែើយ សុគត សៅព្ក ុង្សទរបុ រ ី ព្សីអយុធា
កនុង្ព្រះជនែ ២៩ ឆ្ន។ាំ
13
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ិ ម្កដល់ដ្កាំរង្់លួង្ ព្រះេនទ បានជួ បម្ង្គ្នតីដមែ រ
ដមែ រ វញ។
ម្ួ យេាំនួន សៅទីសនះ ដដលធាេប់បានដែព្រះអនុជ ទ ាំង្
បីអង្គ សៅព្ស ុកសសៀម្ ដត ម្ិនបានបនត ដាំស្ើរ សែើយម្ិន
ិ
ទន់បាន ព្ត ប់ម្ក ព្ក ុង្ឧដុង្គ វញ។
បនទប់អនកទ ាំង្
សនះ ក៏នាំគ្ននដែព្រះអង្គ េនទ ម្កព្ក ុង្ឧដុង្គ។ ទ័រ ដមែ រសសៀម្ ចាាំរកាបនទយសរជយ ក៏ថ្យទ័រ តម្្ល វូ សនត ិភារ
ព្ត ប់សៅព្ស ុកបាត់ដាំបង្។ សព្ោយម្ក ព្រះអង្គ េនទ ព្ទង្់
ចាត់ម្ង្គ្នតីទូត នាំ ព្រះរាជសារ និង្ រាជបណ្ត
ណ ោរ សៅថាែយ
សសត េសសៀម្ សុាំេង្សម្ព្តីជាថ្ែី។ សសត េសសៀម្ ព្ទង្់មានព្រះទ័
យអាំ្ររនព្បមា្។ ម្ិនយូរប៉ាុនែន សសត េយួ ន ព្តស់សព្បើ
សម្ទ័រយួ ន

ឲនាំទ័រ

៣រន់នក់

ម្កឈ្រសៅដមព្ត

ព្តរាំង្, ១រននក់ ម្កសធែ ើបនទយសៅដមព្តមាត់ព្ជូក
សែើយជីកដព្រកោត់សេញសៅមាត់សម្ុព្ទ ព្តូវដមព្ត រម្
េមាៃយ ១៣២៥ សុឺន, ជីករីមាត់ព្ជូក សៅដល់នង្
ឹ ទសនេ
ខ្ង្សកើត េមាៃយ្ល វូ ៣៤២ សុឺន ១២ រាម្។ ដថ្ៃសព្ោម្ក
សៅហាែយដមព្តសរធិសាត់ នម្ សោះ

និង្ សសម្ត េ

សៅរញា សួ ស មានជសមាេះនឹង្គ្នន។ ឧកញា៉ា សោះ ក៏នាំ
ព្បរនធ កូន ដថ្ម្ទ ាំង្ សកៀរព្គួ ដមព្តសរធិសាត់ ២ភាគ៣
នាំរត់សៅព្ស ុកសសៀម្ េូ លព្ោបបង្គ ាំទូល ព្រះរុទធ ឺតឡា
ព្គប់សសេកត ី រី ោរសចាទព្បោន់រី សសម្ត េសួ ស ថាមល ួន
ម្ិនសុេ រ ិទធ េាំសរះែល ួង្េនទ ។ ព្រះអង្គ េនទ ព្ជាបសរឿង្សនះ
ព្ទង្់ មានព្រះទ័យព្រួ យដព្កណ្តស់ សព្រះេបស់ជាព្ស ុកនឹង្
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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មានសង្គ្ង្ហគម្ជារុាំខ្ន។ ព្រះអង្គ ដតតាំង្ ឧកញា៉ា យស ឲ
សេញសៅឈ្ររកាដមព្តសរធិសាត់ និង្ ឧកញា៉ា ុ ង្ ជាសម្
ទ័រ នាំសសនទហាន ២រន់នក់ សៅោរររដមព្ត។
ិ ព្ទង្់
សព្ោយរីសនះ សាថនោរ ក៏រាបទបសុមសបបយវញ
ឹ
ព្តស់បង្ហគឲ
ាំ ឧកញា៉ា ុ ង្រំាសាយទ័រ សែើយ វលព្ត
ប់ម្ក
ិ
ព្ក ុង្ឧដុង្គ វញ។
ដតម្ិនយូរប៉ាុនែន មានដាំ្ឹង្ថា សសៀម្
សលើកទ័រ ជាសព្េើន ម្កដល់ដមព្តបាត់ដាំបង្ មានទ ាំង្
ទ័រសជើង្ទឹក ដថ្ម្សទៀត។ ព្រះអង្គ េនទ ដតង្តាំង្ សសម្ត េ
សៅហាែ ឆ្ន់ សធែ ើ ជាសម្ទ័រេម្ នាំសសនទហាន សលើកសៅ
តទល់នឹង្ទ័រសសៀម្។ ឧកញា៉ា ុ ង្ ព្តូវបាន ដតង្តាំង្ជា
នយក ែែ ឹង្ែែ ឹនសយធិន។ សម្ទ័រ ដដទសទៀត នម្ សរជយ,
ម្ុី និង្ មាស នាំទ័រព្សួ េ សៅទទួ លេបាំង្នឹង្សសៀម្ភាេម្។
ដតសោយសារ ោរសក្េរាង្គ្សត សធែ ើទហាន មានោរយឺតយូរ
ម្ិនទន់សរល, ឧកញា៉ាទ ាំង្៤ ក៏នាំទហាន ផ្កទល់របស់មល ួន
៨០នក់ និង្ ទហានថ្ែី ៣០០ សៅម្ុនសិន ឆ្េ ង្ដមព្ត
លដង្ែ ក សែើយរង្់ចាាំ ទរ័ធាំ សៅដមព្តរលាសបអ ៀរ ដតម្ិន
ស ើញ បញ្ជន
ូ ម្កសសាះ។ សរលទ័រសសៀម្ សលើកម្កដល់
ឧកញា៉ាទ ាំង្បួ ន

ក៏ទទួ លេបាំង្នឹង្សសៀម្

ដតេាំនួន

ទហានតិេសរក ក៏ទទួ លបរាជ័យសៅ។ ទ័រសសៀម្ចាប់
បាន ឧកញា៉ាម្ុីយកសៅ ដតរុាំសមាេប់សទ។ ឧកញា៉ា ុ ង្ រត់
ដបបរីទ័រ ជាម្ួ យកម ួយ៣នក់ សៅដមព្តបាភ្ន ាំ។ ឧកញា៉ា
មាស រត់េូលម្កព្ក ុង្ឧដុង្គ សែើយព្ោបបង្គ ាំទូលព្រះអង្គ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
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េនទ ព្គប់ព្បោរ។ សព្ោយនត ិេម្ក ព្រះអង្គ េនទ នាំ ព្រះរាជ
វង្ានុវង្ស សេញដាំស្ើរតន្ល វូ ទឹក សៅព្ស ុកយួ ន។ ព្ទង្់
ព្បថាប់សៅព្ស ុកលុង្សហា។ ឯបញា បឌិនសតសជា សម្ទ័រ
សសៀម្ នាំ ព្រះអង្គ អិម្ និង្ ដួ ង្ េូ លគង្់ កនុង្ព្រះបរម្រាជ
វាាំង្ឧដុង្គ។ សម្ទ័រសសៀម្ បញ្ញជឲសសនទហាន សលើកសៅ
វាយបនទយយួ ន សៅដមព្តមាត់ព្ជូក។ រ ីឯ ឧកញា៉ា ុ ង្ សប
លម្កដល់ដមព្តបាភ្ន ាំ បង្ហគប់ឲសៅហាែយដមព្ត នម្ ែូ
សក្េរាង្គ្សតបាន ១រន់នក់ បញ្ចល
ូ កនុង្កង្ទ័រ។ េាំដ្ក
ទ័រសសៀម្ សលើកម្កសព្េើន្ល វូ ម្កដល់ដមព្តដព្រដវង្ ព្បទះ
នឹង្ទ័រ ឧកញា៉ា ុ ង្ និង្ ែូ េបាំង្គ្ននសៅទីសនះ។ ទ័រ
សសៀម្បរាជ័យ ដកថ្យ ម្កដល់ភ្ូម្ិតុ រ ី រុះសរ ី្ទះអន កព្ស ុក
ដដលរត់សចាលភ្ូ ម្ិ េង្ជាកែ
ូ ន រ ួេេាំ ង្ទ័រ សៅោក់
ខ្តសព្តើយ រោសោង្។ ម្ៈសនះ បណ្ត
ត រាង្គ្សត មឹង្នឹង្
សសៀម្ ព្បជុាំគ្ននតាំង្ជាសែ ័ព្គបកសរួ កជាទ័រ សលើកសៅសដញ
ោប់សសៀម្ សាេប់អស់ជាសព្េើន សែើយ ទ័រសសៀម្ ដបករត់
ខ្ចត់ខ្ចយអស់។ ទ័រសសៀម្ម្ួ យដមសសទៀត សលើកសៅវាយ
បនទយយួ ន សៅ រម្នវ ទទួ លបានជ័យជាំនះ សដញទ័រ
យួ ន រត់សៅដល់ លុង្សហា។ ដតព្គប់សម្រភ្ូ ម្ិ ទ័រសសៀម្
េបាំង្ចាញ់យួន។

រញាបឌិសតសជា

សម្ទ័រសសៀម្

និង្

ឧកញា៉ាសូ គ្ន៍សោះ សម្ទ័រដមែ រ ក៏ដកថ្យសៅឈ្រសៅដមព្ត
បាត់ដាំបង្។ សព្ោយរីវាយបនទយយួ នដបក សៅរម្ សម្
ទ័រសសៀម្ នាំទ័រេុះទូ កសម្ុព្ទ ឆ្េ ង្សៅព្ស ុកសសៀម្។ រ ីឯ
េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ព្រះអង្គ អិម្ និង្ ដួ ង្ ព្រម្ទ ាំង្ ឧកញា៉ា មា៉ា ដឹកដាំ្ឹង្
ព្គប់ព្បោរ ក៏ដកថ្យទ័រ តម្មាត់ទសនេ សរៀង្សៅដល់
កាំរង្់រសទះ រ ួេសាំសៅសៅព្ស ុកសសៀម្។ ទ័រយួ ន សលើកម្ក
ដល់ភ្នាំសរញ រ ីឯ ឧកញា៉ា ុ ង្ និង្ ែូ សលើកទ័រឆ្េ ង្សៅប
ង្គ្ង្ហកបដមព្តកាំរង្់សាែយ។ សៅឆ្នាំ ១៨៣៤ ទ័រយួ ន បាន
ដដង្ា ព្រះអង្គ េនទ រីព្ស ុកយួ ន ស ើង្ម្កភ្ន ាំសរញ។ ព្ទង្់េត
ព្រះទីនាំង្នវា សៅកាំរង្់សោះសាេដកត រ ួេព្ទង្់ព្តស់ឲសធែ ើ
ព្រះរាជវាាំង្ គង្់សៅសោះសនះ។ សសម្ត េសៅហាែ ឆ្ន់ និង្
រញា សួ ស មានជម្ៃ ឺឈ្ឺសោយសរាគ ក៏សធែ ើម្រ្ភារសៅ។
សព្ោយម្ក ព្រះអង្គ េនទ មានអារធម្ូ លជាទម្ៃ ន់ សែើយ
សុគត សៅសលើទីនន
ាំ វា កនុង្ព្រះជនែ ៤៤ ឆ្នាំ។

េំព័រម្បវតា ិសាស្តសា
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
៨ កុម្ភៈ ២០១៨
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