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ភាគទី១ - ព្បភររ ើម ននជរមាល ះ  

អា មមណ៍កថា 

ប្បវត្ត ិសាង្គ្េត  សេត ចក្ន្ ជា ប្រឹត្ត ិការណ៍ ែ៏េាំខាន់្មួយ សក្ើត្ 

ម្ន្ ស ើខ ក្ន ុខ ប្បវត្ត ិសាង្គ្េត ដខ្ែ រ សៅ ក្ន ុខ េត្វត្ស ទី

១៦។ របបរាជាន្ិយម ដត្ខ ទុក្ សេត ចក្ន្ ជា ជ្ន្ ក្បត់្

រាជ្បលល ័ខក សប្រះ ជារាង្គ្េត  ហ៊ា ន្ ប្បឆាំខន្ឹខ ប្រះមហក្សប្ត្

ែសណត ើមរាជ្យ។ ដត្ ក្ន ុខ អារមែណ៍ដខ្ែ រមួយភាគ ដត្ខ ទុក្ សេត

ចក្ន្ ជា ន្ិមិត្តរបូ នន្ការត្េ៊ាូ រវណណ ៈ ឬ ជា ប្បជាបះសបារ

ប្បឆាំខន្ឹខ របប រាជាន្ិយមផ្តត ច់ការ។ 

សៅក្ន ុខ អ្ត្ថបទ សន្ះ ខុ្្ាំ គ្មែ ន្ បាំណខ យក្ ប្រឹត្ត ិការណ៍ សេត

ចក្ន្ មក្ េរសេរ ជា ការេិក្ាប្បវត្ិសាង្គ្េត  សនាះស ើយ

ដត្ប្គ្មន់្ដត្ចខ់ស វ្ ើ វភិាគ ចខ់ យល់ែឹខ អ្ាំរី ការរិត្ ដែល 

ម្ន្ សក្ើត្ស ើខ សៅក្ន ុខ ប្រឹត្ត ិការណ៏សនាះ។ សហ្ត្ុសន្ះឯខ

ខុ្្ាំ េូម អ្នក្អាន្ សមត្តត  អ្ភ័យសោេ រី  ការសាក្លបខ 

រិចារណាសន្ះ សហ្ើយសបើម្ន្ការឆ្ា ាំឆ្ាខប្ត្ខ់ក្ដន្លខណាមួយ 

េូមសអាយសោក្អ្នក្អាន្ជួ្យបាំភល ឺឬស វ្ ើការរះិគន់្ផខចុះ។ 

ប្បសោមសោក្ ប្បវត្ត ិសាង្គ្េត  ម្ន្ សប្ចើន្ ខ្លះដែរ សៅ ប្េកុ្

ដខ្ែ រ។ ប្បសោមសោក្ ដែល លបី មួយ សៅ ក្ន ុខ េម័យ ក្ុម្

ភារខុ្្ាំ គឺសរឿខ ប្រះចន្ទរាជា ន្ិរ័ន្ធ  សោយក្វ ីបីវ នឆ្ោខ។

 

បុរេដខ្ែ រមួយរបូ 
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សោក្ បាន្ យក្ ប្រឹត្ត ិការណ៍ ប្បវត្ត ិសាង្គ្េត  មក្ត្តក់្ដត្ខ 

សេសេរ ជាប្បសោមសោក្ ោក់្ោញ អារមែណ៍អ្នក្អាន្ឲ 

រេ ់សៅក្ន ុខ សាច់សរឿខ ែូចខ្ល នួ្ ជានាែក្រេក្មែមួយ សនាះ

ដែរ។ សរឿខ ប្រះចន្ទរាជា របេ ់ក្វ ីបីវ ឆ្ីោខ បរា ញ នូ្វ 

របូភារ សេត ចក្ន្ ជា ជ្ន្ក្បត់្ រាជ្បលល ័ខកល  រឯី ប្រះចន្ទ

រាជា  វញិ ជាវរិបុរេជាតិ្ ដែលជាទេសន្ក្ថា ជា ផល វូការនន្ 

របប រាជាន្ិយម ដែល ជា របប ដែលអ្នក្និ្រ័ន្ធ  រេ់សៅ

ក្ន ុខសរលដែល គ្មត្ ់េរសេរប្បសោមសោក្សន្ះ។ 

ចាំសរះ ខុ្្ាំ  វញី ខុ្្ាំមិន្កាន្់សជ្ើខ ខាខណាស ើយ ដត្ ប្គ្មន់្ដត្

បរា ញ ត្តម ការយល់ស ើញ របេ់ខុ្្ាំផ្តទ ល់ ថា អ្ាំសរើណាដែល 

ជា អ្ាំសរើ អ្វជិ្ជម្ន្ ន្ិខ  វជិ្ជម្ន្ េាំរាប់ជាតិ្ដខ្ែ រ របេ ់គូរ

ប្បឆាំខគ្មន  គឺ ប្រះចន្ទរាជា ន្ិខ សេត ចក្ន្ ដត្ប ុសណាណ ះសប្រះ 

ជ្សម្ល ះសន្ះ ម្ន្ លក្េណៈ ជា ជ្សម្ល ះ រវាខបុគាល ន្ឹខ 

បុគាលផខ រវាខ វណណ ៈ ន្ឹខ វណណ ៈផខ សហ្ើយ ក៏្ទុក្ជា ជ្សម្ល ះ

ន្សោបាយផខ។ សហ្តុ្សន្ះឯខ អ្វ ីដែលខុ្្ាំសលើក្មក្ បរា ញ

វា អាច ជា ចាំណុចរសេើប ែល់ អ្នក្អាន្ ដែល ម្ន្ សគ្មល

ន្ិយម លាំសអ្ៀខ សៅ រក្ ខាខណាមួយ ែូសចនះ េូម អ្នក្អាន្ 

ោាំខសនាះ ទុក្ការវភិាគ របេ់ខុ្្ាំ ជា គាំនិ្ត្ អ្រាប្ក្ឹត្ ឈ្រ

សលើ មូលោា ន្ អ្ក្សសាង្គ្េត  គឺ សេរភីារ នន្ ការនិ្រ័ន្ធ  េាំរាប់ 

ដត្ បាំសរ ី វចិិប្ត្េិលបះដត្ប ុសណាណ ះ។ 
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ការវភិាគ សៅ ទីសន្ះ គឺ ខុ្្ាំ យក្ ឯក្សារ សោក្ សអ្ខ េុត្

ជា មូលោា ន្ ដែលម្ន្ ចាំណខសជ្ើខ ថា « មហបុរេដខ្ែ រ-

ប្រះរាជ្រខាវត្តដខ្ែ រ »។ សោក្ សអ្ខ េុត្ ជា េម្ជ្ិក្ នន្ 

គណក្មែការ ប្បវត្ត ិសាង្គ្េត  ន្ិខ វបប្ម៏ ដខ្ែ រ។ សោក្ ម្ន្ 

អាជី្រ ជា សៅប្ក្មប្បឹក្ា សាោវនិិ្ចជ ័យ។ ឯក្សារ សន្ះ 

សោក្ បាន្ ចុះផាយ សៅ ទេសវត្សរ៏ ៧០។ ឯក្សារ សន្ះ ជា 

ប្រះរាជ្រខាវត្ត េុទធសា្ ដែល បុរវបុរេ ដខ្ែ រសយើខ សោក្ 

បាន្ េរសេរ ទុក្ ក្ន ុខ ប្កាាំខ ក៏្ ម្ន្ ខ្ល ះ ចារ សលើ េល ឹក្រតិ្ 

ក៏្ ម្ន្ ខ្ល ះ សែើមបី ទុក្ ជា សក្រ្ ត សអាយ បចាជ ជ្ន្ ដែល សក្ើត្ 

សប្កាយ បាន្ែឹខ ជាត្ិក្ាំសណើត្ នន្ ប្បសទេ របេ់ខ្ល នួ្ សអា

យបាន្ជាក្់ចាេ់ផខ។ 

អ្ត្ថ្ិបាយោាំខឡាយសៅទីសន្ះ ជាវេ័ិយមតិ្ផ្តទ ល់ខ្ល នួ្ ស វ្ ើ

ស ើខសៅក្ន ុខគាំនិ្ត្វភិាគ សប្បើចាំសណះវទិាសាង្គ្េត  សែើមបីឆ្ល ុះ

សមើលប្រឹត្ត ិការណ៏ ម្ន្សក្ើត្ស ើខ សៅក្ន ុខសខ្មរៈេខាម

បុរាណ ដែលដខ្ែ រសយើខទុក្ជាប្បវត្ត ិសាង្គ្េតជាត្ិ ក្ន ុខសគ្មល

បាំណខបាំភល ឺទីមលប់មួយចាំនួ្ន្ េាំរាប់ចិញ្ច ឹមបញ្ញា ដត្ប ុសណាណ ះ 

ដត្គ្មែ ន្គាំន្ិត្ទម្ល ក្់សចាល នន្ចាំសណរ របេ់បុរវបុរេដខ្ែ រ 

ដែលសោក្ ប្បឹខដប្បខក្ត់្ទុក្ ប្រឹត្ត ិការណ៏ជាត្ិោាំខឡាយ 

សៅក្ន ុខបរបិទេម័យសនាះ ទុក្ជាមរត្ក្ េាំរាប់កូ្ន្ដខ្ែ រ

យក្សៅរិចារណាបដន្ថម សែើមបីស វ្ ើឱ្យមរត្ក្សនាះ កាល យជា

គាំនិ្ត្ជាតិ្ ជាឋាមភារែល់េខាមដខ្ែ រ។ រិត្ណាេ់សហ្ើយ
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ថា សគមិន្ទុក្ប្បវត្ត ិសាង្គ្េត  ជាសមសរៀន្ោច់ខាត្សនាះសទ ដត្

វាជាជ្ាំនួ្យេាំរាប់ប្បជាជាតិ្មួយ ឆ្ល ុះសមើលសលើខ្ល នួ្ឯខ សៅ

ក្ន ុខេម័យមួយ សៅក្ន ុខបរបិទមួយ នន្ជី្វតិ្ជាតិ្ របេ់

ខ្ល នួ្ សហ្ើយម្ន្បន្តៗ រហូ្ត្សរៀខមក្។ ែូសចនះ ការប្បមូលផុ្ាំ 

នន្ប្រឹត្ត ិការណ៏ជាត្ិ ដែលម្ន្សក្ើត្ក្ន្លខមក្ វាជាឃ្ល ាំខ 

នន្បញ្ញា ដខ្ែ រម្ន ក្់ៗផខ, បញ្ញា ជាត្ិផខ សហ្ើយ ក្៏ម្ន្ 

ប្រឹត្ត ិការណ៏ ជាហន្ភាគិយ1 ែល់ជាតិ្ផខ។ សៅសរលណា 

ដែលប្បជាជាត្ិ បាត្ស់ាន មជាេម្ា ល ់នូ្វប្គឹះជ្តិ្ វាចាេ់ជា

ប្បជាជាត្ិសនាះមិន្រខឹបុឹខសនាះស ើយ។ 

 

                                   
 

 

1 ហន្ភាគិយ : ដែលបាន្ដត្ខាខវនិាេ ឬ មិន្ចសប្មើន្។ 
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រសកេ ីសរង្េប ព្បវរេ ិសាសេ ស  

ការសលើក្ដផន្ែី ប្រះបាទរញាោ ត្(១៣៨៤-១៤២៧) ក្ន ុខ

េត្វត្ស ទី១៤ ន្ិខ ទី១៥ មក្េសខេប ជាក្ញ្ច ក់្មួយ េាំរាប់

យល់ែឹខ អ្ាំរ ីសាថ ន្ភារ ន្សោបាយ េាំខាន្់ៗ សៅ ប្េកុ្

ដខ្ែ រ ដែល ជា យុគថ្ែី នន្ របប ែឹក្នាាំជាតិ្ ផ្តត ច ់រេីម័យ 

អ្ខារមក្េម័យក្មព ុជាថ្ែី។ ប្រះបាទរញាោ ត្ជា ន្ិមិត្តរបូ

នន្មហក្សប្ត្នជ្ សប្រះ ប្ទខ់ជាអ្នក្រំសោះជាត្ិ រីការប្តួ្ប្ត្ត

សេៀម ដត្ប្រះអ្ខា ក៏្ ជា អ្នក្បសខក ើត្ េន្តរាជ្វខសដខ្ែ រថ្ែី

សបាះបខ់ មហន្គរ មក្ត្តាំខទីថ្ែី ក្សាខ ប្រះរាជ្វាាំខ សៅ

ក្ន ុខ សខ្ត្ត ប្េីេន្ធ រ2 ក្ន ុខឆន ាំ ១៣៩២។ ការសផទររាជ្ធាន្ី សន្ះ

ជា យុទធសាង្គ្េត  សោធាផខ ជា ន្ិមិត្តរបូ េាំខាន្ ់នន្ ការផ្តត

ច់ រ ីេន្តរាជ្វខស អ្ខារផខ។ 

ទី១. ជា យុទធសាង្គ្េត  សោធា សប្រះ មហន្គរ េថ ិត្ សៅ ដក្បរ

ប្រ ុាំប្បទល់ ដខ្ែ រ-សេៀម សប្រះ ដខ្ប្ត្ដខ្ែ រ ជា សប្ចើន្ សៅ ទិេ

ខាខសក្ើត្ សៅ ដក្បរ មហន្គរ បាន្ ធាល ក្ ់ក្ន ុខ ការកាន្់

កាប់ សេៀម ែូសចនះ សេៀម រយ ប្េួល វាយ ចូល មហន្គរ

                                   
 

 

2 សខ្ត្ត ប្េីេន្ធ រ សែើមស ើយស ែ្ ះសខ្ត្ត បាសាន្។ (ប្េីេន្ធ រ ជារក្យ
ោររី ប្េីេឈ្រ)។ 

 

សៅហវ យប្េកុ្ម្ន ក់្ 
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ណាេ់ សហ្តុ្សន្ះឯខសហ្ើយ បាន្ ជា ប្រះបាទ រញាោ 

ត្ ប្ទខ់ សផទរ រាជ្ធាន្ី សោយ យក្ «ចម្ា យ ន្ិខ រយៈសរល»

ស វ្ ើជា របបខ ការររ ជា្មែជាត្ិ នន្ទីបញ្ញា ការសោធា 

ន្ិខ ន្សោបាយ របេ់ប្បសទេ៖ ឈ្រសលើ ចម្ា យ គឺ ត្ប្មូវ 

សអាយ ខាែ ាំខ សប្បើ សរល សវោយូរ សលើក្ ទ័រមក្ វាយ រាជ្

ធាន្ី សហ្ើយ រយៈសរល យូរសន្ះ ដែលអាច សអាយ ប្រះអ្ខា

ម្ន្ លទធភារ ដក្ន្ ក្ខទ័រ សអាយបាន្ោន់្សរលសវោ 

សែើមបី ត្ត្តាំខន្ឹខខាែ ាំខ។ យុទធសាង្គ្េត សន្ះ ដផែក្សៅ សលើ ការ

ការររ េុទធសា្ ដែល សបើក្ ឪកាេ សអាយ ខាែ ាំខយក្ ទឹក្

ែីជាតិ្ ស វ្ ើ ជាេមរភូមិ នាាំបសខក ើត្អ្េន្ត ិេុខ្ រំខាន្ ឬ 

បាំផ្តល ញែល់ សេែាក្ិចចជាត្ិ ដែល ជាែសខា ើម នន្ ប្បជា

ជាត្ ិន្ិខ អាយុជី្វតិ្ នន្ក្ខទ័រជាត្ិ ែូចេុភាេិត្ដខ្ែ រ 

ដថ្លខថា «ស វ្ ើ ដប្េ ន្ឹខទឹក្ ស វ្ ើ េឹក្ន្ឹខបាយ»។ ចាំណុច 

មួយសទៀត្ គឺ សៅប្ត្ខ់ ថា ជ័្យជ្ាំន្ះ ប្រះបាទរញាោ ត្ 

សលើសេៀម គឺ ឈ្នះ សលើដត្ ក្ខទ័រសេៀម ដែល មក្ ត្តាំខទី 

សៅក្ន ុខ មហន្គរ ដត្ប ុសណាណ ះ សហ្ើយ រំសោះបាន្រាជ្ធាន្ី

ដខ្ែ រ ដត្មិន្ដមន្ ជា ជ័្យជ្ាំន្ះ សលើប្បសទេសេៀមសនាះស ើយ

ជារិសេេ ដខ្ប្ត្ដខ្ែ រ ោ ាំខឡាយ ដែលសេៀម វាយ យក្ បាន្

ប្រះបាទរញាោ ត្ មិន្ម្ន្លទធភាររំសោះបាន្  វញិសនាះ

សទ។ សហ្តុ្សន្ះឯខ បាន្ជា ប្រះបាទរញាោ ត្ ម្ន្ការ

បារមភជាន្ិចច ែលក់ារេខេឹខរីប្រះសៅសេៀម មក្ សលើរបូ
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ប្រះអ្ខា ដែល ជា អ្នក្ទទួលខុ្េប្ត្វូ សលើមរណភារសៅក្ន ុខ

េង្គ្រា ម របេ់រាជ្បុប្ត្ នន្ប្រះសៅសេៀម ដែល ប្រះអ្ខា ទុក្

សអាយ សៅ ប្គខសៅ ប្ក្ខុក្មព ុជា។ 

ទី២. ជា ការកាត្់ផ្តត ច ់រី េន្តរាជ្វខសអ្ខារ សប្រះ រាជ្វខស

សន្ះ ដលខម្ន្របូភារ ជា រាជ្វខស ឧតុ្្ខឧត្តម េាំរាប់ជាត្ិ

ដខ្ែ រ សទៀត្សហ្ើយ សប្រះជា េន្តរាជ្វខសប្រហ្ែញ្ា ន្ិយម ដែល

មិន្ដមន្ ជាការន្ិយម របេ់ប្បជារាង្គ្េត ដខ្ែ រ។ ការប្រូសនាះ 

ម្ន្ ត្តាំខ រី រាជ្យ ប្រះបាទ ត្តប្ត្េក់្ដផែម មក្សមលះ។ សៅ 

ក្ន ុខ េម័យ សនាះ ម្ន្ សក្ើត្ បែិវត្តន្ ៏សៅ ក្ន ុខ វណណ ៈ អ្នក្

ែឹក្នាាំ រហូ្ត្ស វ្ ើឃ្ត្ ប្រះមហក្សត្យចុខ សប្កាយ បខែេ ់នន្ 

េន្តរាជ្វខសអ្ខារ ប្រះនាមប្រះបាទ សេណក្រាជ្ សែើមប ីសលើក្ 

រុទធសាេនា ជា សាេនាជាត្ិ សអាយ ប្េបន្ឹខ ចាំណុច ចិត្ត 

ប្បជារាង្គ្េត  ដែលជាអ្នក្កាន្់ រុទធសាេនា។ ត្តប្ត្េក់្ដផែម3

ប្ត្វូ បាន្ នាមុឺន្មង្គ្ន្ត ីប្រះរាជ្វាាំខ សលើក្ ត្តាំខ ជាមហក្សប្ត្

ដខ្ែ រ សប្រះគ្មត្់ជាមនុ្េស ម្ន្សេចក្ត ីកាល ហន្ហ៊ា ន្ ប្បហរ

ជី្វតិ្ ប្រះមហក្សត្យ។ រួក្ោាំខសនាះ នាាំគ្មន  នចនឃ្ត្ក្មែ

                                   
 

 

3 ប្រះនាមជាប្រះមហក្សត្យ គឺ ប្រះរាជ្ឪរា រ ប្រះបរមរាជា្ិរាជ្ ជ័្
យ។ 
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សនាះជា អ្ាំសរើអ្សចត្នា ទុក្ជា ក្មែផល របេ់ ប្រះបាទ សេ

ណក្រាជ្។  រឯីឃ្ត្ក្រ  វញិ ប្ត្វូបាន្ ទទួល ផល

ក្ុេល សប្រះ ខ្ល នួ្បាន្ បាំសរញ ក្រណីយកិ្ចច របេ់ខ្ល នួ្ត្តម

រាជ្បញ្ញា ។ មា ខមួយសទៀត្ ត្តប្ត្េក់្ដផែម ជា អ្នក្ កាន្់

រុទធសាេនាបរេិុទធ គ្មត្់ ម្ន្ប្បជាា  ភល ឺថាល  សម្ះមុត្ជាអ្នក្

ន្ិរ័ន្ធ សរឿខសោេ ន្ ប្បក្ប សោយ គុណភារ គួរ សមើលក្ាំសាន្ត

សប្រះជា ទេសន្ីយភារ ែ៏ អ្សាច រយ។ ប្ត្ខ់ ចុះណុច សន្ះ សគ 

េួរ ជាេាំណួរ បាន្ថា សត្ើ ត្តប្ត្េក្ ់អាច ជា អ្នក្ែឹក្នាាំ

សរឿខ រិឃ្ត្ ប្រះបាទសេណក្រាជ្ បាន្ដែរឫសទ ?ចសមល ើយ

សឆ្ល ើយថា បាន្។ សហ្តុ្ អ្វ ី ក៏្ ស វ្ ើ មិន្បាន្ សបើ សលើក្ យក្ 

ឃ្ត្ក្មែេុប្កឹ្ត្សន្ះ មក្ រិចារណា បន្ត ិច វា ម្ន្ របូភារ

ែូច ជា សរឿខសោេ ន្ ដែលសគសរៀបចាំស ើខ។ 

ទី៣. ចាំសរះ អ្នក្ប្សាវសប្ជ្ៀវបរសទេ សគ យល់ ស ើញថា  វបិត្ត

វារ ីជា ក្ត្តត ចមបខ ដែលនាាំសអាយ ប្រះបាទ រញាោ ត្ 

សបាះបខ់ មហន្គរ សប្រះ  វបិត្ត សនាះ នាាំ បសខក ើត្ នូ្វបញ្ញា  

សេែាក្ិចច េាំរាប់ ចិញ្ច ឹម ជី្វតិ្។ ប្បជាជ្ន្ រេ់ សៅក្ន ុខ មហ

ន្គរ ជួ្បប្បទះនឹ្ខ  វបិត្ត របបចិញ្ច ឹមវតិ្ សក្ើត្មក្រី ក្ខវះ

ទឹក្ សប្រះ ប្បឡាយទឹក្ បខហ រូទឹក្ រីទសន្លសាបមក្ បាំសរញ

បារាយទឹក្ េាំរាប់ ស វ្ ើ ដប្េ ន្ិខ សេចក្ត ីប្ត្វូការេាំរាប់ ការ

រេ់សៅ ជា ្មែត្ត របេ់ប្បជាជ្ន្ វាខូ្ចខាត្ សប្រះ គ្មែ ន្ 

ការដថ្រក្ា ឲបាន្ ែិត្ែល។់ សរឿខ សន្ះ ម្ន្ សហ្ត្ុផល ជា 
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សប្ចើន្ ជា អាថ្៍ គឺ ខ្វះ ្ន្ធាន្ មនុ្េស សប្រះ េង្គ្រា មជ្ាំរុញ 

សអាយ ប្បជាជ្ន្ រត្់សភៀេខ្ល នួ្ សចញ រី ែាំបន្់ មហន្គរ

សប្រះ ខាល ចអាជាា ្រ សក្ណឌ ស វ្ ើោហន្និ្ខ ខាល ចសេៀម ចាប់

បញ្ច នូ្សៅ ប្េកុ្សគ សចាល ប្េកុ្ឯខ។ 

សរង្េប ព្បវរេ នន សនេរាជវង្ស ព្រះបាទ រញាយ៉ា រ 

ប្រះបាទ រញាោ ត្ ម្ន្ ប្រះរាជ្បុប្ត្ត ន្ិខ បុប្ត្ី ជាសប្ចើន្

ដត្ បុប្ត្តមក្ុែ ម្ន្បី អ្ខា ដែល ម្ន្ សាន ម ប្រះនាម សៅ 

ក្ន ុខប្បវត្ត ិសាង្គ្េត គឺ៖ ព្រះនរាយណ៍រាជា4 (េមភរន្ឹខ អ្នក្

ម្ន ខសទវ)ី ព្រះរស រីាជា5 (េមភរន្ឹខ អ្នក្ម្ន ខបទុមសក្េរ)

ព្រះធមមរាជា (េមភរន្ឹខ ប្រះម្ន ខ េុីសារម) ជាេន ាំឯក្។

ប្រះម្ន ខ េុីសារម ជា អ្តិ្ត្ ប្រះម្ន ខ របេ់ប្រះឥន្ទរាជា 

(១៣៨០) ដែលជា កូ្ន្ សេត ចសេៀម ប្រះនាម ប្រះបរមរា។

ប្រះឥន្ទរាជា ជារាជ្បុប្ត្ ទី៣ ដែលប្រះសៅសេៀម ទុក្ឲសៅ

                                   
 

 

4 ប្រះន្រាយណ៏រាជា ម្ន្ប្រះរាជ្បុប្ត្តមួយប្រះអ្ខា ប្ទខ់ប្រះនាម
ប្រះេុរសិោទ័យ។ សៅក្នខរាជ្យ ប្រះសេររីាជា ជា ប្រះអ្ន្ុជ្ របេ់ប្រះុ
បិត្ត របេ់ប្ទខ់ សហ្ើយស ើខសសាយរាជ្យេនខប្រះសជ្ោា  ដែលសប្កាយ
មក្ប្ទខ់ ជ្ាំោេ់ថាជាការេន ខរាជ្យបន្ត វខស ខ្ុេរីប្រះរាជ្ប្បនរណី 
ក៏្ដក្ន្ប្បជាន្ុរាង្គ្េត  ស វ្ ើេង្គ្រា មែសណត ើមរាជ្េមបត្ត ិរីប្រះម្ត្ុោ។  
5 ប្រះសេររីាជា ជួ្ន្កាល េរសេរថា ប្រះប្េីរាជា។ 
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ប្តួ្ត្ប្ត្ត ប្ក្ខុក្មព ុជា ក្ន ុខ ឋាន្ៈ ជាមហក្សប្ត្ដខ្ែ រ។ សប្កាយ

សរល ដែលប្រះអ្ខា ចាាំខចាញ់ប្រះបាទរញាោ ត្ សហ្ើយ

ទទួលមរណៈ ក្ន ុខេង្គ្រា មសៅ មហន្គរដខ្ែ រ ប្រះរញាោ ត្

ក្៏េរវប្រះទ័យ ន្ឹខ អ្នក្ េុីសារម សនាះណាេ់សប្រះ អ្នក្

ម្ន ខសេៀម សនាះម្ន្របូសឆម សោមរណ៍ោ ខលែ ។ ប្ទខ់

សលើក្ ត្តាំខ ជា េន ាំឯក្ ម្ន្ ឋាន្ៈ ជា ប្រះម្ន ខ។ 

ក្ាំណារយសេនហ្ ៍(បទសមបួន្)៖ 

ស ើញឯខបាត្់សន្ឿយ   របូសឆមលែ សមលះ 

នាាំចិត្តឲសចះ               សេនហ្៍សឆមបុបាភ ។ 

អ្ញជាម្ច េ់ថ្ែី             ប្ក្ខុក្មព ុជា 

សេរមី្ន្ររ               ជាប្េកុ្ឯក្រាជ្យ។ 

រញាោ ត្នជ្               ក្សប្ត្ឈ្ន ះេង្គ្រា ម 

ចិត្តជាោហ៊ា ន្            េូមសេនហ្៏សក្េី។ 

អ្ញចាាំខហ្ត់្កាយ     ដត្ម្ន្រាេី 

ជួ្បឯខជាប្េី              សឆមសោមរណ៍លែ ។ 

ន្ិរន្ធ សោយ ឧប សៅ េរា  
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ប្រះរាជ្បុប្ត្ ប្រះម្ន ខ េុីសារម ប្រះបាទ ្មែរាជា សន្ះជា 

អ្នក្ឈ្ន ះេង្គ្រា ម សលើប្រះរាម ន្ិខប្រះភាគិសន្យា (ក្ម យួ)6

របេ់ ប្រះអ្ខា ោាំខរីរ ប្រះអ្ខា សោយ សារ ប្រះអ្ខា សៅ រឹខ 

សេត ចសេៀម ក្ន ុខនាម ប្រះអ្ខា ជាកូ្ន្កាត្ ់ ដខ្ែ រ-សេៀម ឲ 

មក្ស វ្ ើ អ្ន្តរាគមន៏្ ជួ្យ ប្រះអ្ខា សហ្ើយ សប្បើ លបិចក្ល

សបាក្បសញ្ញជ ត្ ប្រះរាម ន្ិខ ប្រះភាគិសន្យា ឲ សេត ចសេៀម

ចាប់យក្ សៅប្េកុ្សេៀម សហ្ើយ ទទួល សាា ល ់ប្រះអ្ខាជា 

មហក្សប្ត្ដខ្ែ រ។ 

                                   
 

 

6ប្រះប្េីេុរសីោទ័យ ប្ត្វូជាប្រះបុប្ត្ប្រះន្រាយណ៍រាជា។ សរលដែល
ប្រះបីត្តេុគត្សៅ ប្រះរាជ្វខាន្ុវខស ន្ិខ នាមុឺន្េរវមុខ្មង្គ្ន្ត ីនាាំ
គ្មន អ្សញ្ា ើញប្រះសេររីាជា ជាប្រះអ្ន្ុជ្បនាទ ប់ឲស ើយសសាយរាជ្យេនខ
ប្រះបីត្តរបេ់ប្រះអ្ខា ដែលនាាំសអាយប្រះអ្ខា អាក្់អ្ន្់ប្រះហ្ទ័យ
សហ្ើយ រខ់ចាាំឪកាេជាន្ិចច ន្ឹខែសណត ើមរាជ្យរ ីប្រះសេររីាជា។ សៅ
ក្ន ុខេម័យសនាះ ប្េកុ្ដខ្ែ រម្ន្មហក្សប្ត្បី ចាាំខគ្មន ែសណត ើមររ
ជាមហក្សប្ត្ប្េបចាប់ប្ក្ខុក្មព ុជាអ្េ់រយៈសរលជាខែប់ឆន ាំ។ 
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ប្រះបាទ ្មែរាជា ម្ន្ ប្រះរាជ្បុប្ត្ត រីរ ប្រះអ្ខា៖ ព្រះព្សី

សុគនធបទ7 ជា ប្រះរាជ្បុប្ត្តចបខ ន្ិខ រញាចនទរាជា8។ 

សរឿខ សេត ចក្ន្ ម្ន្សក្ើត្ស ើខ ក្ន ុខរាជ្ ប្រះបាទ ប្េីេុគន្ធ

បទ (១៥០៤-១៥១២) ដែល ខុ្្ាំ សលើក្ យក្ មក្  វភិាគ ក្ន ុខ 

គាំនិ្ត្ថ្ែី សែើមបី  រិចារណា អ្ាំរី សាថ ន្ភារេខាម ន្ិខ

ន្សោបាយដខ្ែ រ សៅ ក្ន ុខ េត្វត្ស ទ១ី៦។ 

ម្ន្ អ្នក្ប្បវត្ត ិសាង្គ្េត ខ្ល ះ សគរាប់ បញ្ច លូ ការរក្ស ើញទវិប

អាសមរកី្ (១៤៩២) សោយ សោក្ Christophe Colombe ជា 

ការចាប់សផតើម នន្ េត្វត្សទី១៦។ សៅ អ្ឺរ ុបសគ ទុក្ េត្

វត្សទី១៦ ជាេត្វត្ស «បញ្ញា ថ្ែី» ន្ិខ «េិលបៈថ្ែី» ជាេត្វត្ស

ដែល អ្នក្ប្បាជ្ា រក្ស ើញ ចាំសណះ្ាំៗ ជាសប្ចើន្ េាំរាប់មន្ុេស

ជាត្។ិ សៅ ប្េកុ្ដខ្ែ រ  វញិ េត្វត្ស ទី១៦ ចាប់ សផតើម រីរាជ្យ 

                                   
 

 

7 កាលប្រះអ្ខាមិន្ោន្់ស ើខប្គខរាជ្េមបត្ត ិសៅស ើយ ប្ទខ់ប្រះ
នាម សៅបញាោាំខ្ត្ត ិ។ 
8 រញាចន្ទរាជា សក្ើត្ចាំសវោចង្គ្ន្ទ ប្គ្មេ ែូសចនះ ប្ក្មុបារគូបុសរាហ្ិត្
សហរាចារយថាវ យប្រះនាមថា ចន្ទរាជា។ ប្រះម្ត្ត ទទួលអ្ន្ិចចក្មែ
សៅសរលឆ្លខទសន្ល  ប្រះអ្ខាប្ត្វូបាន្ជ្ាំោវវារ ជាភរោិសៅបញា
យមរាជ្ រិភ័ក្ត ិរក្ាប្ទខ់ត្តាំខរីោរក្។ ប្រះអ្ខាម្ន្នាមទាំសយើសៅ 
ប្ទខ់នប វា។  
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ប្រះបាទេុគន្ធបទ សហ្ើយ បញ្ចប់សៅ សផតើម រាជ្យរញាអ្ន្

(១៥៩៩) បន្តរី រាជ្យ ប្រះរាមសជ្ើខនប្រ9 ដែលជា មហក្សប្ត្

ស ើខ ប្គខរាជ្យ បនាទ ប់ភាល មរី សេៀម វាយដបក្ បនាទ យ ល

ដខវក្។ ប្ត្វូែឹខថា សេៀម វាយដបក្បនាទ យ លដខវក្ ដមន្

រិត្ ដត្ មិន្ម្ន្ ជ័្យជ្ាំន្ះ សលើ ក្ខទ័រដខ្ែ រោ ាំខអ្េ់សនាះ

សទ។ ប្រះរាមសជ្ើខនប្រ ដែល ជា ញាត្ិវខស ជាសមទ័រដខ្ែ រលបី

មួយ ប្ទខ់បាន្ សក្ណទ ទ័រចាាំខនឹ្ខ សេៀម វញិ ភាល មសែើមបី

ត្តមែសណត ើម យក្ មក្វញិ នូ្វ សបតិ្ក្ភ័ណឌជាតិ្ដខ្ែ រ ដែល

សេៀម ប្បមូល យក្ រីបនាទ យលដខវក្ ន្ិខរំសោះ ប្បជារាង្គ្េត

ដខ្ែ រ ដែល ប្រះសៅសេៀម ប្រះនាម ប្រះន្សរង្គ្ន្ទ េូរ សក្ៀរត្តាំខ 

រីសប្ត្តយោាំខេខខាខ រីដខ្ប្ត្ េាំសរាខសោខ លដខវក្ សៅ 

ែល់ ដខ្ប្ត្ នាខរខ ប្បម្ណ ១២ ដេន្នាក្់ នាាំយក្សៅ 

ប្េកុ្សេៀម។ ដត្ សគ្មលបាំណខសន្ះ មិន្បាន្ ទទួល 

សជាគជ័្យសទ សប្រះទ័រសេៀម ែក្ ថ្យសៅប្េកុ្សគវញិបាន្ 

ោ ខរហ្័េ ោន្់សរលសវោ។ ដត្ប្រះរាមសជ្ើខនប្រ បាន្ចាាំខ

រំោយ ក្ខទ័របរសទេ ដែលទុក្សអាយសៅប្តួ្ត្ប្ត្ត សៅ

ប្េកុ្ ឧែុខា ដបក្រត់្ប្ត្ ប់សៅប្េកុ្វញិ បាន្ត្ិចតួ្បាំផុត្។

                                   
 

 

99 ប្រះរាមសជ្ើខនប្រ (១៥៩៣-១៥៩៩)។ 



Page. 14 
 

រសកេ ីសរង្េប ព្បវរេ ិសាសេ ស 
   

 

 

និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

៣ឆន ាំ សប្កាយមក្ ប្រះរាមសជ្ើខនប្រ ប្ត្វូ បាន្ ជ្ន្ជាតិ្ រ័រ

ទុយសហ្ា េ៏ ម្ន ក្ ់ ស ែ្ ះ លវ ីសវ  ូហ្សូ  ន្ិខសេនា ២៤នាក្ ់ស វ្ ើ 

ឃ្ត្ ប្រះអ្ខា បាន្ សៅ ក្ន ុខ ប្រះបរមរាជ្រាាំខ សោយ សប្បើ

លបិចក្ល។ ជ្ន្បរសទេសនាះ ជាមិត្តន្ឹខប្រះបាទជ័្យសជ្ោា

ជា មហក្សប្ត្ដខ្ែ រ ដែល បាន្ លួច រត្់សគចខ្ល នួ្ រី បនាទ យ

លដខវក្ សៅសរលក្ាំរុខ ម្ន្ េង្គ្រា ម។ សប្កាយ រីេម្ល ប់

ប្រះរាមសជ្ើខនប្រ បាន្សហ្ើយ ជ្ន្បរសទេសនាះ បាន្សៅ

អ្សញ្ជ ើញ រញាត្ន្ ់ដែល ជាបុប្ត្ក្ណាត ល របេ ់ប្រះបាទជ័្យ

សជ្ោា  រី ដខ្ប្ត្ េទ ឹខដប្ត្ខ ឲ មក្សសាយរាជ្យ បន្តរីប្រះបិត្ត 

ក្ន ុខប្េកុ្ប្េីេន្ទ រ។ សប្កាយមក្ រញាត្ន្់ ប្ត្វូបាន្រួក្ 

ចាម លួចស វ្ ើឃ្ត្ សោយសប្បើលបិចក្ល។ ប្រះមហសទវកី្សប្តី្

ដែលប្ត្វូជា ប្រះម្ត្ុចាជ រញាត្ន្់ ក៏្ ប្ទខ់ោខអ្សញ្ជ ើញ 

រញាអ្ន្ ដែល ជាបុប្ត្ត មហក្សប្ត្ដខ្ែ រ មួយអ្ខាដែរ ឲ

ស ើខប្គខ រាជ្េមបត្ត ិ សៅ ប្ក្ខុក្មព ុជា គឺ ជា រាជ្យ បញ្ចប ់

េត្វត្ស ទី១៦ សនាះឯខ។ 
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រាជយ ព្រះបាទ ព្សីសុគនធបទ 
   

 

 

និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

រាជយ ព្រះបាទ ព្សីសុគនធបទ  

ក្ន ុខ ជ្នាន យ ុ២៦ ប្រះវេា ប្រះប្េីេុគន្ធបទ ជា ប្រះរាជ្

បុប្ត្ចបខ ប្ទខ់ បាន្ស ើខ សសាយរាជ្យ េនខ ប្រះបិត្ត សៅ

ឆន ាំ ១៥០៤ សៅ ចតុ្មម ុខ្ ប្េកុ្ភន ាំសរញ។ 

សសាយរាជ្យ បាន្ ៤ ឆន ាំ ប្រះអ្ខា ម្ន្ប្រះរាជ្ត្ប្មិះ ចខ់ ប្រូ

រាជ្ធាន្ ីរី ប្េកុ្ ភន ាំសរញ មក្ សៅ ប្េកុ្បាសាន្ (ប្េីេន្ធ រ)

ដែលជាអ្តិ្ត្ រាជ្ធាន្ីរបេ់ប្រះអ្យាសកា (ជី្ត្ត) ប្រះបាទ

រញាោ ត្។ ទ ហ ីក្រណ៍ របេ ់ ប្រះអ្ខា គឺដផែក្សលើយុទធសាង្គ្េត

េង្គ្រា ម។ 

ឆន ាំ១៥០៨ សៅក្ន ុខ អ្ខាប្បជុ្ាំរាជ្គណសេនាមង្គ្ន្ត ី រិសេេ

ប្រះរាជា ម្ន្ប្រះបន្ទ លូ សៅ កាន្ ់អ្ខាប្បជ្ុាំ ថា៖ 

- ប្េកុ្ ប្េីេន្ធ រ10 ជា ទីក្ដន្លខ លែ  ប្បនរ េាំរាប់ ត្តាំខ 

ជា រាជ្ធាន្ ីសប្រះ ម្ន្ មស្ាបាយ ជា ្មែជាត្ ិេាំរាប់

                                   
 

 

10 ប្េកុ្ប្េីេន្ធ រ ជាប្េកុ្ក្ាំសណើត្ របេ់អ្នក្ម្ន ខ សក្េរបុបាភ  ជាេន ាំ
ឯក្។ ែូសចនះប្បដហ្លជាអ្នក្ម្ន ខសន្ះឯខ ដែលជាអ្នក្ម្ន្ប្បភារ
សៅសលើ ប្រះេុគន្ធបទ សេន ើេុាំសអាយប្រះសាវ មី សលើក្រាជ្ធាន្ីសៅសៅ
ប្េកុ្ក្ាំសណើត្ខ្ល នួ្វញិ។ ដត្សៅទីសនាះ អ្នក្ណាក្៏សគែឹខរីសែើម
ក្ាំសណើត្ម្ត្តជារលប្រះ ប្បដហ្លជាអ្នក្ម្ន ខសន្ះដែរ សេន ើែល់ប្រះ
 

 

ប្រះរាជ្បុប្ត្មួយ

អ្ខា 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ការររបនាទ យរាជ្យ ត្បិត្ ម្ន្ បឹខ ខ្ណឌ  ខាខសជ្ើខ ម្ន្

ទសន្ល  ខ្ណឌ  ខាខសក្ើត្ ម្ន្ នប្រ្ាំ ខ្ណឌ  ខាខ ទិេក្សិណ។ 

សយើខ យល់ស ើញ ថា ទីសនាះ នាាំមក្ នូ្វសេចក្ត ីេុខ្កាយ 

ន្ិខចិត្ត រី ការវាយលុក្ រី េាំណាក្ ់ខាែ ាំខ េប្ត្វូរាជ្យ ន្ិខ

ខាែ ាំខ េប្ត្វូន្គរ។ សត្ើ អ្េ ់ ប្រះអ្ខាម្ច េ់ ន្ិខអ្េ ់ សោក្

នាមុឺន្ យល់ស ើញ ដបប ណាសៅ នូ្វ ត្ប្មិះ របេ់សយើខ សន្ះ។ 

េុវណណ ី (េាំែី) ប្រះរាជា ទុក្ ែូច ជា បញ្ញា  រចួប្េច េាំរាប់ ប្រះ

រាជ្វខាន្ុវខស ន្ិខ អ្ខាអ្គា សេនាម្ប្ត្។ ែូសចនះ ប្ត្វូ ម្ន្

ចសមល ើយ ត្ប សអាយ ប្េបនឹ្ខ ប្រះរាជ្ត្ប្មិះ សែើមប ីរក្ា 

េុខ្ េាំរាប់ ការរេ់សៅ នន្ជី្វតិ្។ សៅ ក្ន ុខ ទេសន្ៈ ដបប

សន្ះឯខ ដែល េសមតចនាយក្ រាជ្គណសេនាមង្គ្ន្ត ី សឆ្ល ើយ

ត្បសៅ ប្រះរាជា៖ 

                                   
 

 

រាជាសអាយសោះររញាត្ិេនាត ន្ របេ់ម្ត្ត រីរលប្រះសនាះឯខ។ 
សបើេាំអាខសលើឆន ាំក្ាំសណើត្ របេ់ក្ន្ (១៤៨៣) អ្នក្ម្ន ខ សក្េរបុបាភ  
ន្ិខ ប្រះេុគន្ធបទ ម្ន្អាយុមិន្សប្ចើន្ជាខគ្មន ១ឆន ាំឬ រីរឆន ាំដត្
ប ុសណាណ ះ។ គម្ល ត្អាយុត្ិចសន្ះឯខ ដែលនាាំសអាយអ្នក្ម្ន ខ សក្េរ
បុបាភ  ម្ន្ប្បភារខាល ាំខ សៅសលើប្រះេុគន្ធបទ សប្រះនាខ ម្ន្
ភារចាេ់ទុាំ អាចន្ឹខន្ិោយប្បប្េ័យក្ិចចការន្គរខ្ល ះជាមួយប្រះ
សាវ មីបាន្។  
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

- រួក្ សយើខខុ្្ាំ ជា អ្នក្បាំសរ ីយល់ស ើញ ថា ប្រះរាជ្ត្ប្មិះ ប្រះ

អ្ខា រិត្ ជា នាាំ មក្ នូ្វសេចក្ត ីេុខ្ ែល់ អាណាប្បជារាង្គ្េត

ប្គប់ប្េោប ់ន្ិខ ប្រះរុទធសាេនា។ សយើខខុ្្ាំ ជា អ្នក្បាំសរ ី

ហ៊ា ន្ ប្រូជ្ីវតិ្ ម្ន្ ដត្ សាវ គមន៏្ ែល ់ ប្រះរាជ្ត្ប្មិះ ជា 

ប្បសោជ្ន៍្ជាត្ិសន្ះ។ 

អ្ខាប្បជ្ុាំ រាជ្គណរែាមង្គ្ន្ត ី ប្រមសប្រៀខ ែូសចនះសហ្ើយ ក៏្ ដចក្

ចាំ ដណក្ ក្ិចចការ ែល់ ប្ក្េួខ សាធារណៈការ សអាយ សៅ

សរៀបចាំទុក្ ជា មុន្ សៅ ប្េកុ្េន្ធ រ េាំរាប់ ទទួល ប្រះរាជា

ែូច ម្ន្ សាខ ប្រះបរមរាជ្វាាំខ ប្រះែាំណាក្់ សោយ ខ្ជ ីខាជ

ន្ិខ បនាទ យជ័្យ សអាយ េម ឋាន្ៈ ជា ប្រះរាជ្ធាន្ី ប្ក្ខុ

ក្មព ុជា្ិបសត្យយ។ 

សៅប្េកុ្បាសាន្ (ប្េីេន្ធ រ) ម្ន្ មង្គ្ន្ត ី្ាំម្ន ក្់ ស ែ្ ះរិជ័្យ

នាគ ម្ន្ភរោិ ជា ប្េីរល ប្រះរត្ន្ប្ត្័យ (រលម្ន្ មុខ្

ររ ជា អ្នក្ ដថ្រក្ា វត្តអារាម)។ នាខ បាន្ម្ន្កូ្ន្ប្េី 

មួយ សក្ើត្សៅក្ន ុខ រាជ្យ ប្រះ្មែរាជាម្ន្ស ែ្ ះេ។ បនាទ ប់ 

មក្ បាន្ ម្ន្ គភ៏ មតខសទៀត្ សហ្ើយ នថ្ា មួយ ជ្ិត្ ប្គប់ 

ដខ្ នាខ ចុះ សៅ សោះ ទុក្េត្វ ក្ន ុខ បខាន្់ ក៏្ របូត្ ោរក្ 

សនាះសៅ ក្ន ុខ ទឹក្។ សរលសនាះ ម្ន្ សហ្តុ្ អ្សាច រយ នាាំសអាយ 

ស ើញ ថា ោរក្ សនាះម្ន្ បុណយ ដមន្ គឺ ថា សវោ 

សនាះ ប្សាប់ ដត្ ម្ន្ ប្តី្សរ្ាំ មួយ មក្ ទទួល សលប ោរក្ 
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សនាះ សៅ ក្ន ុខ សរះ បាត្់សៅ។ សៅ សរល សនាះ ប្រន្ 

ប្បមខ់ ម្ន ក្ ់សៅបខ់ េាំណាញ់ក៏្ប្ត្វូជាប់ ប្តី្សរ សនាះ បាន្ 

មក្។ ជា ក្ុេល ោរក្ មិន្សាល ប់ ែបិត្ក្ន ុខ នថ្ា សនាះ ក៏្ ម្ន្ 

សហ្តុ្ បណាត ល ឲ េសមតចរហ្រះ មហេខឃរាជ្ (កាលសនាះ

សៅ ជា ប្រះេខឃេត្តថ ) យប់ សនាះផទ ុាំ េក ល់សៅ យល់េបត ិ 

ស ើញថា ែូចម្ន្ សទវ ត្តមទូល ថា៖ ប្រឹក្ សនាះ ឲសេតច 

ោខ សៅ ក្ាំរខ់ទឹក្ សែើមប ីជួ្យេសង្គ្រា ះោរក្ ម្ន ក្ ់ជា អ្នក្ 

ម្ន្ បុណយ ម្ន្ វាេនា ផខ។ លុះ សត្ើន្ ស ើខ េសមតច ក៏្ 

ប្ទខ់ នូ្វនប្ត្ចីវរ ចុះ គខ់ក្ន ុខទូក្ សអាយ េិេាន្ុេិេស អ្ុាំ 

សចញសៅ។ ប្ទខ់បិណឌបាត្ ត្តម េរវ ែខ ដត្ ប្រះសន្ប្ត្

ដត្ខ គន្ ់រំនរសមើល ដប្ក្ខ ម្ន្ សហ្តុ្ អ្វ ី ជា ចដមលក្ ែបិត្ 

ម្ន្ ន្ិមិត្ត រីយប់មិញសនាះ ែូចជាចាេ់សរក្ណាេ់។ លុះ 

េិេស អ្ុាំបន្ត ិចសៅ ទូក្ ក៏្ ទភ ដអ្ប ប្បប ទូក្ ប្រន្ប្បមខ់

សនាះ។ េសមតច ស ើញ ប្តី្សរ ក្ន ុខ ទូក្ ប្រន្ ប្បមខ ់សនាះ ា្ំ

ដបលក្ សេត ច ប្បឹខ េសខកត្ ទត្ឲចាេ់។ ប្រន្ប្បមខ់ ស ើញ

សេតច សអ្ើត្សៅទត្ ប្តី្សនាះ ក៏្ បសខក ើត្ ឲម្ន្ េោធ  សលើក្ប្តី្

សរ ថាវ យ ែល់ ប្រះអ្ខា។ ប្រះអ្ខា ប្ទខ់ ទទួល សហ្ើយ ក៏្ ឲអ្ុាំ 

ទូក្ បិណឌបាត្ សៅ សទៀត្។ លុះ បិណឌ  អ្េ់ សរលសហ្ើយ សេត ច 

ក៏្ ោខប្ត្ ប់ មក្ អារាម  វញិ។ ខ្ណៈសនាះ សេត ច ម្ន្ 

ប្រះសថ្រ វាចា ថា ប្តី្សរ សន្ះ ជា សរ ា្ំ ដបលក្ រី ប្ត្ីសរ េរវ

ែខ ប្បដហ្ល ជា ម្ន្ សហ្តុ្អ្វ ី ក្ន ុខសរះ ប្តី្ សន្ះ ជា រុាំខាន្
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ស ើយ។ អ្េ ់រួក្ េិេានុ្េិេស ឮរុទធែីកាសហ្ើយ ក៏្ នាាំ គ្មន  

យក្ កាាំបិត្ សៅ វះ សរះ ប្តី្សនាះ វះ សៅ ស ើញ ោរក្ មួយ 

សៅរេ់។ សទើប សេត ច ឲកូ្ន្សនាះ សៅ បត ី ប្បរន្ធ  មួយគូរយក្ 

សៅចិញ្ច ឹមរក្ា។ 

សរឿខ ចដមលក្សន្ះ បាន្ឮ ែល់ ប្រះរិជ័្យនាគ ន្ិខភរោិ ក៏្ 

នាាំ គ្មន  សៅ ថាវ យ បខា ាំ ប្រះេខឃ េូមោរក្ ជា កូ្ន្ សនាះមក្ 

 វញិ។ សរល យក្ បាន្ ោរក្ មក្ផទះវញិ សហ្ើយ ក៏្ នាាំគ្មន  េាំ

សរច ែូរស ែ្ ះកូ្ន្រី សៅ ដែល ប្រះេខឃ ប្បសគន្ ឲមក្ជា

ក្ន្  វញិ។ 

សត្ើសហ្ត្ុអ្សាច រយ ដែល សក្ើត្ ម្ន្ ស ើខ សនាះ ម្ន្ទាំន្ខ ជា 

សរឿខ រិត្ ដែរ ឫសទ ? 

ចាំណុចសន្ះ ខុ្្ាំទុក្ជូ្ន្អ្នក្អាន្ ម្ន ក្់ៗ  យក្វាសៅរិចារណា

រក្ ការរិត្ សរៀខៗខ្ល នួ្សៅចុះ សប្រះ វាជាសរឿខ ក្ន ុខអារមែណ៍ 

បុគាល ដែលរុាំអាចន្រណាម្ន ក្់ អាចបាំរន្ បាន្សនាះសទ។ 

សៅ ក្ន ុខ េម័យ សនាះ របប ន្សោបាយដខ្ែ រ ជា របប រាជា

្ិបសត្យយ ដែល ម្ន្ មហក្សប្ត្ ជា អ្នក្ែឹក្នាាំ ផ្តត ច់ការ។

អ្វ ី ដែល ប្រះរាជា ចខ់បាន្ ឬ យល់ស ើញ ម្ន្ លក្េណៈ ជា

បញ្ញា  ជាន្ិចច។ េម័យ នថ្ា មួយ ប្រះបាទ ប្េីេុគន្ធបទ ប្ទខ់ 

ោខ សៅ ថាវ យ បខា ាំប្រះ សៅវត្ត។ សរលសនាះ ប្ទខ ់ទត្ប្រះ

សន្ប្ត្ សៅ ស ើញ ប្េី ម្ន ក្ ់ឈ្រ សៅ សលើ សខ្ឿន្ ប្រះវហិរ ជា 
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កូ្ន្ ប្រះរិជ័្យនាគ ន្ិខ សោក្ប្េី សមបាន្។ ប្រះអ្ខា ទត្ 

មតខសហ្ើយមតខសទៀត្នាាំឲ ប្រះរិជ័្យ ចាប់អារមែណ៍យល់ ែឹខ

ភាល ម រីប្រះរាជ្ហ្ឫទ័យ ប្រះមហក្សប្ត្ខ្ល នួ្ សទើប សប្កាយ 

មក្ ក៏្ចូល សៅ ប្កាបថាវ យ បខា ាំ ប្រះរាជា ថាវ យ កូ្ន្ប្េី 

សនាះជាខុ្្ាំបាំសរ ីលែខ្ូលីប្រះបាទ។ ប្រះរាជា ប្ទខ់ សសាមន្េស

ណាេ់។ ប្ទខ់ ត្តាំខ នាម នាខ េ ជាអ្នក្ ប្រះម្ន ខ សក្េរ

បុបាា  ប្រះេន ាំឯក្ សហ្ើយ សលើក្ ែាំសក្ើខ ម្ត្ត បីត្ត អ្នក្ប្រះ

ម្ន ខ សអាយ ម្ន្ ឋាន្ៈ ក្ន ុខ រាជ្វខាន្ុវខសក្ន ុខ វខស

ា្ំ ម្ន្ នាម ជា ប្រះបិត្ត រិជ័្យនាគ ន្ិខអ្នក្ ប្រះម្ត្ត 

សមបាន្។ 

សោយ ម្ន្ សេចក្ត ីប្បត្ិរ័ន្ធ  ន្ឹខ ប្រះេន ាំឯក្ សរក្ ប្រះបាទ 

ប្េីេុគន្ធបទ ប្ទខ់ ប្រះបញ្ាត្ត សអាយ សលើក្ដលខ សៅ ប្េកុ្

បាសាន្ សអាយ សៅថា ប្េកុ្ប្េី េ ឈ្រ ឬ ដខ្ប្ត្ ប្េី េឈ្រ 

ដត្ រក្យ សន្ះ ោរៗ មក្ ក្៏ ដប្បកាល យ ជា ដខ្ប្ត្ ប្េីេន្ធ រ 

រហូ្ត្ មក្ ែល់ េរវនថ្ា សន្ះ។    
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វាសនា  បស់ កន  

ក្ន្ សក្ើត្សៅឆន ាំ ១៤៨៣, ត្តាំខ រី ក្ុម្ភារ ក្ន្ ជា សក្ែខ

 ម្ន្ ប្បជាា  ល្ ត្នវ ប្ត្វូ បាន្ បិត្ត ម្ត្ត បញ្ជ នូ្ ឲ សៅ 

សៅក្ត ី11 ដែល ម្ន្ េសមតច រហ្រះ មហេខឃរាជ្ ជា ប្គ ូ

ម្ន្ នាម េត្តថ ។ លុះ ចសប្មើន្ ្ាំ ស ើខ ម្ន្ ចាំសណះ សលើ 

េិេានុ្េិេស ោ ាំខរួខ សចះ សាទ ត់្ សាង្គ្េតមន្ត វជិាជ ការ គ្មថា 

សៅទណឌ  ក្បួ ន្ត្ប្ម្ ោាំខឡាយ ប្គប់ េរវ សារសរើ ឥត្ 

ចសនាល ះ ស ើយ។ ក្ន្ សចះ បសប្មើប្គ ូ សហ្ើយ ប្គ ូក្៏ សរញចិត្ត

ន្ឹខេិេស  បាន្ ទាំនាយ ថា៖ សក្ែខ សន្ះ ន្ឹខ បាន្ ប្គខ 

ប្េកុ្ នថ្ា ណា មួយ ជា មិន្ ខាន្។ សៅសរល ក្ន្ អាយុបាន្ 

១៦ ឆន ាំសហ្ើយ, ម្ត្ត បិត្ត ក៏្នាាំកូ្ន្សៅប្កាបទូលប្រះហ្ល ខួ 

ន្ិខថាវ យជូ្ន្ ជាខុ្្ាំបាំសរសីៅក្ន ុខប្រះបរមរាជ្វាាំខ។ ប្រះហ្ល ខួ 

ប្ជាបែឹខថា ក្ន្ ជាយុវជ្ន្ម្ន្ចាំសណះសចះែឹខោាំខអ្ក្សរ

សាង្គ្េត  គ្មថា សៅទណឌ  ក្បួ ន្ត្ប្ម្ប្គប់ដបបោ ខ ក្៏ត្តាំខ 

ក្ន្ ជាឧក្ញាមុឺន្សេនហចមចិត្ត។ អ្េ់រាង្គ្េត ប្បជា សកាត្

ខាល ច នាយ ក្ន្ សហ្ើយដត្ខដត្ចូលរឹខបុណយអ្ាំណាច។ 

                                   
 

 

11 រក្យសៅសៅក្ត ី ជារក្យបុរាណ គឺម្ន្ន្័យថាសៅសរៀន្េូប្ត្សៅ
សៅវត្តអារាម។ 

 

បុប្ត្មង្គ្ន្ត ីម្ន ក្់ 
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នាយ ក្ន្ មិន្ប្គ្មន់្ដត្ជាបញ្ញា វន្ត  គឺ នាយសចះ វជិាជ គុន្ជា

សប្ចើន្សទៀត្ ជារិសេេ េិលបៈបាញ់ ន្ លូបីស ែ្ ះដថ្មសទៀត្ 

ដែលនាាំសអាយប្រះហ្ល ខួ ចខ់ស ើញ ក៏្នថ្ាមួយ ប្រះអ្ខា បញ្ញជ

សអាយក្ន្ បរា ញថ្វីនែថាវ យទត្។ នាយក្ន្ ឥត្រញ់រា 

ែាំស ើខឆ្ន  ូចាប់ប្រួញ៥ បាញ់សៅមតខ ប្រួញសចញសៅប្ត្វូសែើម

សឈ្ើដផលសឈ្ើោាំខ៥ទិេ។ ថ្វីនែសន្ះ រតឹ្ដត្ស វ្ ើសអាយប្រះមហ

ក្សប្ត្ សកាត្េរសេើរសេត ចក្ន្នប្ក្ដលខ។ 

មក្ែល់ឆន ាំ ១៥០៧ ប្រះហ្ល ខួម្ន្ប្រះត្ប្មិះថា សៅសប្ត្តយ

ខាខលិច ម្ន្ចម្ា យឆា យណាេរ់ីប្រះរាជ្ធាន្ី ដែលនាាំ

សអាយម្ន្ ការរិបាក្ែល់ក្ិចចការប្តួ្ត្ប្ត្ត អាណាប្បជារា

ង្គ្េត  ែូសចនះ ប្រះអ្ខា ក្៏បញ្ញជ សអាយ សៅបញាចន្ទរាជា ជាប្រះ

អ្នុ្ជ្សនាះ ោខសៅប្គប់ប្គខែាំបន្់សនាះ យក្ប្ក្ខុ

ចតុ្មម ុខ្មខាលភន ាំសរញ ជាទីត្តាំខឧបេមព ័ន្ធរាជ្រែាបាលប្រះ

ន្គរ សែើមបី  ទាំនុ្ក្បប្មខុអ្នក្ប្េកុ្ឲបាន្សក្សមក្ាន្ត  ឥត្

ម្ន្ក្លិយុគ12។ គួរក្ត្់េាំគ្មល់ដែរថា សៅឆន ាំ ១៥០៧ ប្រះ

                                   
 

 

12 សៅក្ន ុខប្រះរាជ្រខាវត្តដខ្ែ រ ម្ន្ភារមិន្ចាេ់ោេ់អ្ាំរីឆន ាំ 
ដែលប្រះេុគន្ធបទ ប្ទខ់ប្រូរាជ្ធាន្ីរីប្ក្ខុចត្ុមម ុខ្ សៅត្តាំខសៅ
ប្េកុ្បាសាន្ ក្ត្់ថាសៅឆន ាំ ១៥០៨ ន្ិខ ឆន ាំដែលប្រះអ្ខាប្ត្តេ់
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ចន្ទរាជា ប្ទខ់សទើបដត្ម្ន្ប្រះជ្នាែ យុ ១១ឆន ាំ ដត្ប ុសណាណ ះ 

ជាក្ុម្រក្ាំប្រម្ត្តឥ ូវប្ត្វូចាក្សចាលម្ត្តចិញ្ច ឹម ជ្ាំោវ

វារសៅសៅឯកា។  ែូសចនះ ប្រះចិន្តនាការ នន្ប្រះេុគន្ធបទថា

ប្រះអ្ន្ុជ្ម្ន្បក្កភារ (ភារចាេ់ទុាំ) អាចប្តួ្ត្ប្ត្តក្ិចច

ការន្គរ សៅសប្ត្តយខាខលិច វាមិន្េមសហ្ត្ុផលសនាះ

ស ើយ សប្រះប្រះអ្ន្ុជ្ ប្ទខស់ៅក្ន ុខកុ្ម្រភារសៅស ើយ។ 

ការេសប្មចសន្ះ វាអាចសគគិត្បាន្ថា ជាការសបាះបខប់អ នូ្

សទសត្ើ។ ប្ត្វូក្ត់្េាំគ្មល់ថា ជ្ាំោវវារ ជាភរោិសៅបញា

យមរាជ្ ដែលជានាយសមទ័រហ្ល ខួ ជាអ្នក្ចិញ្ច ឹមបីបាច់ដថ្

រក្ាប្រះចន្ទរាជាត្តាំខរីោរក្មក្ ែូសចនះ រញាយមរាជ្ 

                                   
 

 

បញ្ញជ សអាយប្រះអ្ន្ុជ្ ប្រះចន្ទរាជា ោខសៅប្តួ្ត្សៅសប្ត្ើយខាខ
លិច ក្ត្់ថាសៅឆន ាំ ១៥០៧ យក្ចត្ុមម ុខ្មខាល (រាជាធាន្ីភន ាំសរញ
េរវនថ្ា)។ សបើែូសចនះដមន្ គឺប្រះេុគន្ធបទ សនាះសទ ដែលោខសៅ
គខ់សៅរាជ្ធាន្ីថ្ែី សៅប្េកុ្បាសាន្សៅសប្ត្តយខាខសក្ើត្វញិសទ។ 
ចាំ ដណក្ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់គខ់សៅមណឌ លចត្ុមម ុខ្សៅសប្ត្តយខាខ
សក្ើត្ សហ្ើយប្បដហ្លប្គ្មន់្ដត្ឆ្លខទសន្លមក្គខ់សៅប្េកុ្ភន ាំសរញសៅ
សប្ត្តយខាខលិចដត្ប ុសណាណ ះ។ ែូសចនះ ប្រះចន្ទរាជាចាក្សចញប្ក្ខុ
ចត្ុមម ុខ្សៅសប្ត្តយខាខសក្ើត្ មួយឆន ាំមុន្ ប្រះេុគន្ធបទសលើក្រាជ្
ធាន្ីសៅគខ់សៅប្េកុ្បាសាន្ គឺសៅឆន ាំ ១៥០៨។ សបើសយើខយក្ឆន ាំ
ោ ាំខរីរមក្េាំអាខ សយើខអាចេន្ន ិោា ន្បាន្ថា ប្រះេុគន្ធបទ 
ប្ទខ់មិន្នាាំ ប្រះអ្ន្ុជ្សៅគខ់សៅជាមួយប្ទខ់ សៅរាជ្ធាន្ីថ្ែីសៅ
ប្េកុ្បាសាន្ (ប្េីេន្ធ រ)។  
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សោក្ក្៏ជាបិត្តចិញ្ច ឹម របេ់ប្រះចន្ទរាជាដែរ។ ទុក្ឱ្យប្រះ

អ្នុ្ជ្ បន្ត រេ់សៅជាមួយរញាយេ ក្ន ុខអារមែណ៏ របេ់ប្រះ

េុគន្ធបទ វាអាចជាសប្គ្មះថាន ក្់ែល់រាជ្យ ប្រះអ្ខាផខ ន្ិខ 

ប្រះរាជ្បុប្ត្មកុ្ែ បញាយេផខ សៅសរលអ្នាគត្ សប្រះ

រញាយេអាចន្ឹខម្ន្ចិត្តគាំនិ្ត្ ចខ់ឱ្យកូ្ន្ចិញ្ជ ឹមខ្ល នួ្

ស ើខប្គខរាជ្េមបត្ត ិ ជ្ាំនួ្េ រញាយេ ដែលម្ន្ជី្ែូន្ ជា

អ្នក្ររ។  

សៅសរលជួ្បជុ្ាំប្រះរាជ្វខា ប្រហ្ែណ៏ប្រឹោធ ចារយ សេនាបតី្ 

មង្គ្ន្ត ី្ាំតូ្ច ប្រះហ្ល ខួ ប្ទខ់ប្រះចិនាត ថា គួរដក្ប្សាយររ ជា

រលប្រះប្េីរត្ន្ប្ត្័យ នន្វខស ម្ត្ត របេ់ប្រះេន ាំឯក្ ប្រះ

ម្ន ខ សក្េរបុបាា  សែើមបសីលើក្ ក្ិត្ត ិយេែល់ប្រះេន ាំឯក្ ន្ិខ 

ម្ត្តបិត្តសក្ែខ របេ់ប្រះអ្ខាផខ។ ដត្ប្រះចិនាត  ប្ត្វូបាន្

អ្ខាប្បជ្ុាំប្កាប ទូលប្រះអ្ខាថា វាមិន្ប្េបនឹ្ខប្រះត្ប្មិះ 

របេ់ប្រះមហក្សប្ត្អ្ាំរីបុរាណ ដែលបាន្ប្រះេចាច ថាប្គប ់

៥០០០ ប្រះវេា សទើបមនុ្េសោាំខសនាះ សោះសាសចញរចួរី

រររលសនាះបាន្។ សបើប្រះអ្ខា ដក្ប្សាយឥ ូវសន្ះ សរឿខសន្ះ

វាែូចជា ប្រះអ្ខាមិន្សគ្មររ ចាំសរះរក្យេចាច ផខ ន្ិខ 

ចាំសរះប្រះប្េីរត្ន្ប្ត្័យផខ។ យល់ស ើញថា ប្រះត្ប្មិះសន្ះ 

ម្ន្ការជ្ាំោេ់ចាេ់ោេ់រីអ្ខាប្បជ្ុាំ ប្រះអ្ខាក្៏សៅសេា ៀម 

មិន្ទទូចចខ់យក្ឈ្ន ះសនាះស ើយ។ ដត្ការជ្ាំោេ់សន្ះ វានាាំ

សអាយនាយក្ន្ ម្ន្ការអាក់្អ្ន់្ប្េរន់្ចិត្តោ ខខាល ាំខ 
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ចាំសរះរួក្អ្នក្មិន្យល់ត្តមប្រះរាជ្ត្ប្មិះ។ សែើមបីលួខចិត្ត

ែល់ប្គួសារប្រះេន ាំឯក្ ប្រះហ្ល ខួ បាន្ដត្ខត្តាំខ នាយក្ន្ជា 

 ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ច ម្ន្ជ្ាំទប់៤នាក្់ ជាអ្នក្បាំសរកី្ិចចការ។ 

មុខ្ររសន្ះគឺប្តួ្ត្ប្ត្ត សមើលរលបសប្មើ ប្រះប្េីរត្ន្ប្ត្័យ

ោាំខន្គរ អាចម្ន្អ្ាំណាចផតោទ សោេ មន្ុេសរោសោ

សម្ហ្៏បិទ ចិត្តអ្ក្ត្តញ្្ ូ និ្ខ បខខ ចូបខខ ុេ ប្រះប្េីរត្ន្

ប្ត័្យ សលែ ើេបុរាណរាជ្ប្បសវណី ចាេ់ប្រឹោធ ចារយផខោាំខរួខ។ 

មុខ្ររសន្ះ ្មែត្ត ប្ត្វូម្ន្ឋាន្ន្តរេ័ក្ក ិ ជារាជ្ឧត្តម

មង្គ្ន្ត ី ដត្ប្រះហ្ល ខួ សទើេោល់ន្ឹខសែើមក្ាំសណើត្ នន្ម្ត្ត

នាយក្ន្ ជារលប្រះ, សបើន្ឹខថាវ យេ័ក្កយេសនាះែល់

នាយក្ន្ វាដប្ក្ខខុ្្ាំរាជ្ការផខោាំខរួខ សគន្ឹខនិ្នាទ ប្រះ

អ្ខា នាាំសអាយប្រះអ្ខាខូ្ចក្ិត្ត ិយេជាមិន្ខាន្។  ុន្ហ្ល ខួ

ប្រះសេត ចក្ន្ ក្៏ម្ន្សក្រ្ តស ែ្ ះសរញប្រះន្គរ អ្េ់ខ្ម ុ ាំរាជា

ការ ក្៏សកាត្ដប្ក្ខណាេ់ ដែលនាាំសអាយ សេនាបតី្ មង្គ្ន្ត ី្ាំ

តូ្ចមួយចាំនួ្ន្ ប្ចដណន្ ន្ិខ ប្រមោាំខមិន្ចូលចិត្ត

អាក្បបក្ិរោិ ប្ក្អឺ្ត្ប្ក្ទម របេ់ក្ន្ ដែលត្តាំខខ្ល នួ្ជា

អ្នក្សចះែឹខ សលើេអ្នក្ែនទជាន្ិចច រចួអាខខ្ល នួ្ជាបអ នូ្ប្រះ

េន ាំឯក្ ន្ិខរុាំសកាត្ដប្ក្ខមង្គ្ន្ត ីចាេ់ទុាំស ើយ។ អ្នក្មិន្ចូល

ចិត្តន្ឹខក្ន្ខ្លះ យក្សរឿខសន្ះ សៅញុះញខ់ប្រះមហក្សប្ត្ 

សអាយប្រះអ្ខា ម្ន្ការប្បយ័ន្ន  ចាំសរះក្ន្ សប្រះមន្ុេស

សន្ះ វាអាចម្ន្សថ្លើម ា្ំហ៊ា ន្បាំរន្រាជ្បលល ័ខដត្ប្រះអ្ខា 



Page. 26 
 

វាសនា  បស់ កន 
   

 

 

និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

មិន្េូវយក្ចិត្តទុក្ោក្់នឹ្ខ េាំែីចាក្់រុក្សនាះស ើយ ដត្

ម្ន្ការក្ខវល់ជាន្ិចចសៅក្ន ុខអារមែណ៏សប្រះគិត្ថាអាក្ន្

វាជាមន្ុេសម្ន្ប្បជាាណាេ់។  

សរលសចះដត្ក្ន្លខត្ៗមក្ ប្រះេន ាំឯក្ ប្បេូត្បាន្ប្រះរាជ្

បុប្ត្តមួយប្រះអ្ខា ប្រះនាម សៅរញាយេរាជា។ សៅនថ្ា

ចូលឆន ាំថ្ែ ី សប្កាយរីប្រះហ្ល ខួ ស វ្ ើេកាក របូជា ថាវ យប្រះប្េីរត្ន្

ប្ត័្យ េរវសទរទិេទេសប្េចសហ្ើយ សេត ចចូលប្ក្ឡាប្រះបន្ទ ាំ 

ជាេុខ្េកល់ ប្ទខ់ប្រះេុបិន្និ្មិត្តស ើញថា : ម្ន្នាគមួយ

្ាំ ម្ន្ឫទធិមហិ្ម្ មក្សែញប្រះអ្ខា ន្ិខ មនុ្េសម្ន  សអា

យរត្់សចញអ្េ់រីប្រះរាជ្វាាំខ សហ្ើយប្រួេរិេសភល ើខសឆ្ះោល

សរញោាំខប្រះមហន្គរ។ អ្ាំណាចសភល ើខសនាះ សៅត រន្់

ប្បម្ណណាេ់ ស ើញហក់្ែូចជានាគសនាះ េទ ុ ះចូលមក្ខាាំ

រាំសេវ ត្ចជ ័ប្ត្ នាាំសៅទិេបូណ៏។ លុះលែមប្រឹក្ស ើខ ប្រខ

សាវ ខប្រះុេុរោិ ប្រះក្រុណា ជាអ្ម្ច េ់ជី្វតិ្សលើត្បូ ខ សត្ើន្

ចាក្សេយាន្៏សប្េច សេត ចប្រួយប្រះទ័យនឹ្ខ េុបិន្ដបលក្

សនាះរន្់ប្បម្ណណាេ់។ សៅសរលប្រះក្រុណា ោខមក្ជួ្ប

អ្នក្ចូលគ្មល់ោាំខឡាយ សែើមបីអ្នក្ោាំខសនាះ ថាវ យសទៀន្

្ូបម្ោ ត្តមប្រះរាជ្ប្បសវណី សៅនថ្ាទី២ នន្បុណយចូលឆន ាំ

ថ្ែ ី សៅសវោសនាះសៅក្ន ុខប្ក្ឡាគាំនាល់ រីសលើប្រះដទន្ទិរវ

អាេនា ប្រះហក់្បីជាទត្ស ើញ ម្ន្តួ្នាគរីរ រ័ទធរ័ន្ធ

សលើ  ុន្លួខប្រះសេត ច ក្ន្ សហ្ើយសខើបក្ាលសឆ្វខសាត ាំទន្ទ ឹម



Page. 27 
 

វាសនា  បស់ កន 
   

 

 

និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

គ្មន ន្ឹខសេរសិាន្រៈសនាះ សហ្ើយ របូនាគសនាះ ែូចនាគដែល

ប្រះអ្ខាប្ទខ់ប្រះេុបិន្និ្មិត្ត។ ក្ិរោិនាគសនាះ ហក់្ែូច

ជាន្ឹខេទ ុ ះសៅខាាំប្រះអ្ខា សរលសនាះប្រះអ្ខា ភាា ក្់ប្រះទ័យ 

ប្ត្តេ់សៅសអាយអ្េ់អ្នក្ចូលគាំនាល់ សមើល ដត្អ្នក្ោាំខ

សនាះសមើលរុាំស ើញត្តមប្រះរាជ្បញ្ញជ សសាះ។ បនាទ ប់មក្ ប្រះ

អ្ខាទទួលសាររី សៅហវ យសខ្ត្តបាត្់ែាំបខ បត ឹខមក្ថា : 

ទឹក្ េប្ម្ប់ប្រះមហក្សប្ត្ ដែលសៅក្ន ុខ គុហភន ាំបាណន្់

សនាះ សចញជា្មោលប្ក្ហ្ម ែូចទឹក្ល័ខ្។ សៅក្ន ុខ

ចាំសណាមសារ ទូលថាវ យែាំណឹខសផសខៗសទៀត្ ក៏្ម្ន្សាររី

ប្រះសៅអ្្ិការ វត្តប្រះ វហិរេួគ៍ បត ឹខមក្ថា : ប្រះនប្ជ្ប្បភន ួ

ល បាក់្ដមក្សចញជា្ម ន្ិខ បែិម្ក្រ ប្រះឥេូរប្រះន្

រាយណ៏ សប្បះប្រះឧរាសចញជា្មដែរ។ សៅសរលជាមួយគ្មន

សនាះដែរ ប្រះរាជ្ប្គបូុសរាហ្ិត្ក្៏ថាវ យសេចក្ត ីថា : ប្រះខាន្់

ជ័្យមខាល ម្ន្េន ឹមប្ចាលប្ក្ហ្មរីប្ត្ីេូល៏13 ែល់គល់។ 

ម្ន្បដន្ថមសទៀត្ េាំបុប្ត្បត ឹខរីសៅហវ យប្េកុ្សរ្ិសាត់្

ថា : ប្រះក្ាំបិត្សាត ាំ រសរា ះដផរីែខ ន្ិខ ម្ន្ដផះសៅក្ន ុខ

សប្សាមកាាំបិត្។ សៅទីបញ្ចប់ ម្ន្ចុត្ហែ យរីប្េកុ្ភន ាំថា : 

                                   
 

 

13 េូល៏ : ដែក្មូលដវខខាខមុខ្។ 
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ប្រះរុទធរបូទីបាភន ាំ ហូ្រទឹក្ប្រះសន្ប្ត្មក្ជា្ម ប្ក្ហ្ន្

ែូចល័ខ្។ 

ប្គបរ់៍ត្៏ម្ន្ោាំខឡាយ នាាំសអាយប្រះក្រុណា ម្ន្សេចក្ត ី

ប្រួយប្បទ័យណាេ់។ លុះសរលសវោ ប្កាបបខា ាំគ្មល់សហ្ើយ ប្រះ

អ្នុ្ជ្អ្ខាចន្ទរាជា្ិបតី្ ន្ិខខុ្្ាំរាជ្ការថាវ យបខា ាំោសរៀខៗ

ខ្ល នួ្ ប្រះក្រុណា ប្ទខ់ចូលសៅសាោរត្ន្បល័ខក រចួប្ត្តេ់

ប្រះឥេីភ័ទទ ជាមហប្គ ូ ន្ិខ រាជ្សហរា្ិបតិ្ សអាយចូល

គ្មល់ជាទីេម្ា ត្់ សែើមបីប្បិក្ាការណ៏ដផន្ែី េត ីរីសហ្តុ្ប្គប់

ប្បការ។ 

ប្រះឥេភី័ទទ ោយថា : អ្វ ីដែលក្ាំរុខសក្ើត្ស ើខ គឺជាផន លូ

មិន្លែែល់ប្រះន្គរ សហ្ើយវាន្ឹខសក្ើត្សហ្តុ្្ាំរុាំខាន្។ 

ប្រះរាជ្សហរា្ីបតិ្ ប្កាបទូលប្រះរាជាថា : សហ្តុ្សន្ះ ដផន្

ែីនឹ្ខសក្ើត្សកាោហ្លែល់អ្សាច រយ សប្រះនឹ្ខម្ន្ប្រះសប្គ្មះ

កាចខាល ាំខណាេ់។ 

ប្រះហ្ល ខួ ប្ត្តេ់េួរបន្តថា : រាជ្េប្ត្វូសនាះ មក្រីក្ន ុខ ឬ 

សប្ៅប្េកុ្។ 

ប្រះរាជ្សហរាោាំខរីរ នាាំគ្មន គន់្គូរ ត្តមសលខ្ត្ប្ម្ត្សៅ

សទៀត្ រចួសប្េចសទើបសោលប្រះរាជាថា : រាជ្េប្ត្វូសនាះ សៅ

ក្ន ុខន្គរ។ វាសក្ើត្ឆន ាំសរាខ រខសនាគ។ សហ្ើយវាគ្មែ ន្ន្រណា
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សប្ៅរី  ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ចក្ន្សន្ះ ែូសចនះ េូមសអាយប្រះអ្ខា 

ក្ុាំប្បដហ្េប្រះអ្ខា។ 

ប្រះអ្ខា បាន្ប្ទខ់ប្ជាបទាំនាយ ប្ត្វូនឹ្ខសហ្តុ្េុបិន្និ្មិត្ត 

ប្ទខ់េល ុត្ក្ន ុខប្រះរាជ្ហ្ឫទ័យណាេ់ សទើបប្ត្តេ់ថា : អ្ញក្៏

ស ើញរិត្ ែូចសហឯខោយដែរ ដត្សបើយក្វាសៅប្បហរ

ជី្វតិ្ដត្មតខ វាឥត្ខ្ុេឥត្សោេនឹ្ខអ្ញសសាះ វាមុខ្ជា

ម្ន្រក្យសគនិ្នាទ ជារុាំខាន្, មួយវញិសទៀត្បខប្េីវាជា េន ាំ

ឯក្ ប្រមោាំខម្ន្ប្រះរាជ្បុប្ត្ផខ សបើវាែឹខ ដប្ក្ខនឹ្ខ

ញុះញខ់កូ្ន្វា សអាយសចញជាេប្ត្វូនឹ្ខអ្ញ។ ែូសចនះ ម្ន្

ដត្រក្ឧបាយក្ល ស វ្ ើោ ខណាសអាយមរណភារ អាក្ន្ ជា

សប្គ្មះថាន ក្់។ អ្ញស ើញម្ន្ឧបាយក្លមួយលែ ប្បសេើរ គឺ

អ្ញនាាំ អាក្ន្ ន្ិខ មង្គ្ន្ត ីក្ន ុខវាាំខសៅបខ់េាំណាច់ សហ្ើយ

ដក្លខស វ្ ើជាេាំណាញ់ជាប់គល់ រចួសហ្ើយបរា ប់សអាយវាមុជ្

ចុះសៅសោះ សហ្ើយសៅសរលសនាះ សយើខប្រួត្គ្មន បខ់េាំណាញ់

ប្គបវាសអាយជាប់ ទុក្សអាយវាសាល ប់ សៅក្ន ុខទឹក្ដត្មតខ។ 

ប្រះរាជ្សហរាោាំខរីរ ក៏្យល់ប្េបន្ឹខប្រះត្ប្មិះ។ ដត្សៅ

សរលជ្ាំនុ្ាំេម្ា ត្់សនាះ ប្រះម្ន ខប្រះេន ាំឯក្ លបសាត ប់ផ្តទ ប់

ខាខ ប់ដ  ដត្ឮមិន្េូវចាេ់ ប្គ្មន់្ដត្ឮចុខរក្យថា : 

សអាយប្រះសេត ចក្ន្មុជ្ទឹក្ សហ្ើយសអាយបខ់េាំណាញ់ប្គប

វាសអាយសាល ប់ដត្ប ុសណាណ ះ។ 



Page. 30 
 

វាសនា  បស់ កន 
   

 

 

និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

មក្ែល់ចាំណុចសន្ះ គួរសយើខសលើក្មក្រិចារណា អ្ាំរីកិ្រោិ 

របេ់ប្រះប្េីេុគន្ធបទ ន្ិខ ប្រឹត្ត ិការណ៏ោ ាំខឡាយដែល

ម្ន្សក្ើត្ស ើខ ដែលនាាំសអាយប្រះអ្ខាប្បប្រឹត្តដបបសន្ះ។ 

 ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ចក្ន្ ជាអ្នក្ម្ន្ចាំសណះជាបណឌ ិត្ សចះ

 វជិាជ គុន្ឥត្សខាច ះ ម្ន្របូសាែ ត្ជាសទវត្ត សៅសក្ែខសសាះ ដត្

ម្ន្ត្ាំ ដណខខ្ពខ់ខ្ពេ់ ម្ន្ប្បជាប្បិយភារខាល ាំខណាេ់សៅ

ក្ន ុខចាំសណាមរលប្រះ ដែលសៅសប្កាមការប្តួ្ត្ប្ត្តោច់មុខ្ 

របេ់ខ្ល នួ្។ គុណេមបត្ត ិោ ាំខឡាយសនាះ នាាំបសខក ើត្សអាយ

ម្ន្សេចក្ត ីប្ចដណន្ រីេាំណាក្់ មង្គ្ន្ត ី ា្ំតូ្ចសៅក្ន ុខប្រះ

បរមរាជ្វាាំខផខ ន្ិខ ម្ន្េួេត ី រីេាំណាក់្ង្គ្េត ីប្ក្មុាំសៅក្ន ុ

វា ាំខ ន្ិខ េន ាំសក្ែខៗ របេ់ប្រះរាជា។ គុណវបិត្ត ិ របេ់ ុន្ហ្ល ខួ 

ដែលរួក្មង្គ្ន្ត ីសលើក្ស ើខ គឺ វខសរលប្រះ របេ់ម្ត្ត របេ់

ក្ន្។ ចាំសរះមង្គ្ន្ត ីោ ាំខសនាះ ក្ន្ ម្ន្ក្ាំសណើត្ ជាកូ្ន្កាត្់

រល ែូសចនះ គ្មែ ន្េិទធិ អាចម្ន្ត្ាំ ដណខជាឧត្តមមង្គ្ន្ត ីបាន្

សនាះស ើយ សោះបីត្ាំ ដណខសន្ះ ប្ត្វូបាន្ដត្ខត្តាំខរីប្រះរា

ជា។ មា ខមួយសទៀត្ រួក្មង្គ្ន្ត ី នាាំគ្មន សចាទប្បកាន្់ថា ក្ន្ 

ម្ន្ចរកិ្ ប្ក្អឺ្ត្ប្ក្សអាខ សហ្ើយម្ន្ សេយយម្ន្ៈ សប្រះ

ខ្ល នួ្ជាបអ នូ្ របេ់ប្រះម្ន ខេន ាំឯក្ សហ្ើយ ប្រះរាជាប្េឡាញ់

រាប់អាន្ណាេ់ ប្ទខ់ដត្ខដត្យក្ចិត្តទុក្ោក្់នឹ្ខសោបល់ 

របេ់ក្ន្ វាជួ្ន្កាលម្ន្ន្័យ ផទ ុយរីប្រះឥេីភ័ទទ ជារាជ្

ម្ហប្គ ូដែលនាាំសអាយសោក្ ម្ន្ការអាក់្អ្ន្់ចិត្តខាល ាំខ 
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រខ់ចាាំដត្ឱ្កាេសែើមបីន្ឹខេខេឹក្។ ែូសចាន ះឯខ រួក្េប្ត្វូ

ន្ឹខក្ន្ ដត្ខដត្សឆ្លៀត្ញុះញខ់ប្រះរាជា សៅសរលដែលរួក្

ខ្ល នួ្សរៀខៗខ្ល នួ្ ម្ន្ឱ្កាេស វ្ ើបាន្។ យូរនថ្ាមក្ ការ

ញុះញខ់សនាះ វាចាប់ម្ន្ឥទធិរលសៅសលើប្រះរាជា សប្រះប្រះ

អ្ខា ក្៏ហក្់បីសមើលស ើញដែរថា ក្ន្ ម្ន្ចរកិ្ែូចសគ

ន្ិោយដមន្ សហ្ើយ ដថ្មោាំខប្រះអ្ខា ក្៏ម្ន្ប្រះទ័យ

ប្ចដណន្ន្ឹខ ចាំសណះ ន្ិខ របូេមបត្ត ិលែ  របេ់ក្ន្ផខ ក៏្

ចាប់ម្ន្ប្រះទ័យ ភ័យបារមភរីសប្គ្មះថាន ក្់ែល់ប្ទខ់ សក្ើត្

សចញរីក្ន្ថា ន្ឹខអាចែសណត ើមយក្រាជ្បល័ខករីប្រះអ្ខា

បាន្ សប្រះក្ន្ម្ន្ប្បជាប្បិយភារខាល ាំខណាេ់ដែរ ជាមួយ

ប្បជារាង្គ្េត តូ្ចត្តច។ សៅប្ត្ខ់ចាំណុចសន្ះ ក្៏អាចបញ្ញច ក្់ថា 

ប្រះប្េីេុគន្ធបទ ជាប្រះមហក្សប្ត្ ដត្ខដត្ម្ន្បារមភជា

ន្ិចចអ្ាំរីអ្ាំសរើក្បត្់នឹ្ខខ្ល នួ្។ ែូចោ ខ បញ្ញជ សអាយ ប្រះចន្ទ

រាជា ជាប្រះអ្នុ្ជ្ សៅប្តួ្ត្ប្ត្តសៅសប្ត្តយខាខលិច សប្រះ

ម្ន្សគ្មលបាំណខដត្មួយគត់្ គឺមិន្ចខ់សអាយប្រះអ្នុ្ជ្

សៅជ្ិត្ប្រះអ្ខា ដប្ក្ខប្ទខ់ ន្ឹខស វ្ ើរែា ប្បហរែសណត ើមយក្



Page. 32 
 

វាសនា  បស់ កន 
   

 

 

និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

រាជ្បល័ខក។  រឯី ប្រះចន្ទរាជា14  វញិ ប្ទខ់យល់ស ើញែូសចនះ

ឯខសៅក្ន ុខប្រះចិនាត  សហ្ើយដត្ខដត្ម្ន្បារមភថា ប្រះសរៀម 

ន្ឹខអាចម្ន្ ឱ្បាយក្ល សៅនថ្ាណាមួយមិន្ខាន្ ន្ឹខ

រោេ់ប្រះអ្ខាសចញរីវខ់អ្ាំណាច នន្រាជ្ន្គរ ជារុាំខាន្ 

សហ្តុ្សន្ះឯខ បាន្ជាប្រះអ្ខា ម្ន្ការប្បខុប្បយ័ន្នណាេ់ 

ក្ន ុខទាំនាក់្ទាំន្ខជាមួយប្រះសរៀម។ សរលប្ទខ់ ចាក្សចញរី

ប្រះសរៀមសៅគខ់សៅប្េកុ្ភន ាំសរញសៅឆន ាំ ១៥០៧ ប្ទខ់់ ម្ន្

ប្រះជ្ន្ែ  ១១ឆន ាំ។ សគអាចេួរបាន្ថា សត្ើប្រះចន្ទរាជា ម្ន្

ភារចាេ់ទុាំ សែើមបីប្តួ្ត្ប្ត្តែាំបន់្ខាខលិច នន្ប្រះន្គរ 

បាន្ដែរឬសទ ? 

 ុន្ហ្ល ខួក្ន្ សក្ើត្សៅឆន ាំ ១៤៨៣ ម្ន្អាយុតិ្ចជាខប្រះ

េុគន្ធបទ ៤ឆន ាំ ន្ិខ សប្ចើន្ជាខប្រះចន្ទរាជា ១៣ឆន ាំ។ សៅ

សរលដែល ក្ន្ បាន្ដត្ខត្តាំខជាមង្គ្ន្ត ីវា ាំខ អ្នក្ោាំខរីរ ក្៏

គ្មែ ន្ទាំនាក្់ទាំន្ខន្ឹខគ្មន សនាះដែរ ដត្ប្គ្មន់្ដត្ស ើញគ្មន មត

ខៗ សៅវញិសៅមក្ សៅសរលដែលប្រះចន្ទរាជា ោខមក្

ថាវ យបខា ាំប្រះសរៀម ដត្ប ុសណាណ ះ សហ្ើយ ក្ន្ ដត្ខដត្ថាវ យបខា ាំ

                                   
 

 

14 ប្រះចន្ទរាជា សក្ើត្សៅឆន ាំ ១៤៩៦, ប្រះេុគន្ធបទ សក្ើត្សៅឆន ាំ 
១៤៧៩។ សេត ចោាំខរីរ ម្ន្អាយុខ្ុេគ្មន  ១៧ ឆន ាំ។ 
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ប្រះអ្ខា ត្តមរាជ្ប្បសវណ ីជា្មែត្ត, ចាំ ដណក្ខាខ ប្រះចន្ទ

រាជា ប្ទខ់មិន្េូវយក្ចិត្តទុក្ោក្់នឹ្ខក្ន្ ដត្ប្គ្មន់្ដត្ឮ

សគនិ្ោយ មិន្លែផខ ន្ិខ គុណេមបត្ត ិ រិសេេខ្លះផខ 

របេ់បុគាលនុ្ះ។ សហ្ើយប្រះអ្ខា ក៏្មិន្ដែលសលើក្សរឿខក្ន្ 

ទូលថាវ យប្រះរាជា, សលើក្ដលខ សៅសរលដែលប្រះរាជា សេន ើ

សអាយសោះររជារលប្រះ រីវខសម្ត្ត របេ់ក្ន្ សៅសរល

សនាះ ប្រះអ្ខា មិន្យល់ប្េបន្ឹខប្រះរាជ្ត្ប្មិះសនាះ។ សបើ 

ក្ន្ ម្ន្ការប្បកាន្់នឹ្ខប្រះអ្ខា គឺសៅសលើចាំណុចសន្ះឯ

ខ។ 

សៅក្ន ុខប្រះរាជ្រខាវត្តដខ្ែ រ អ្នក្និ្រន្ធ  ដបក្ដចក្ ែាំសណើរ 

នន្អ្ាំសរើសបៀត្សបៀន្ របេ់ប្រះេុគន្ធបទ សៅសលើ ុន្ហ្ល ខួ

ក្ន្ជាបីែាំណាក្់កាល : ១. េុបិន្និ្មិត្ត, ២. ចក្ខ ុ និ្មិត្ត, ៣. 

ការប្បប្រឹត្តអ្ាំសរើឃ្ត្ក្មែ។ សៅក្ន ុខការរិត្ ែាំសណើរ នន្

អ្ាំសរើសនាះ សក្ើត្សចញមក្រី គាំន្ិត្មនម របេ់ប្រះរាជា សលើ

អ្ាំសរើក្បត់្ជាទូសៅ ែូចោ ខ អ្ាំសរើក្បត់្ប្រះសរៀម ឬ ក្បត្់

ដផន្ែី របេ់ប្រះបិត្តប្ទខ់ ដែលប្ទខម់្ន្អារមែណ៏ថាន្ឹខ

អាចម្ន្សក្ើត្ស ើខចាំសរះប្រះអ្ខា។ ក្ន្ ជាអ្នក្រខសប្គ្មះ
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ទទួលថ្ែបាក្ម់្ន ក្ ់ នន្គាំន្ិត្មនមសនាះ សប្រះក្ន្ជារំរ15 

រយប្េួលមួយ របេ់ប្រះេុគន្ធបទ ែបិត្ ក្ន្ ម្ន្េប្ត្វូ

ជាសប្ចើន្ ក្ន ុខចាំសណាមអ្នក្រាជ្ការ សៅក្ន ុខរាជ្វាាំខ។ ចាំសរះ

ប្រះអ្ខា សបៀត្សបៀន្  ុន្ហ្ល ខួក្ខ វារយប្េួលជាខ 

សបៀត្សបៀន្ប្រះអ្នុ្ជ្ ប្រះចន្ទរាជា សប្រះ ក្ន្ ជារាង្គ្េត  កូ្ន្

កាត្វ់ខសរល ចាំ ដណក្ ប្រះអ្ន្ុជ្  វញិ ជាប្រះរាជ្វខាន្ុវខស

មក្ុែ សបើហ៊ា ន្បាំរន្ វាអាចន្ឹខនាាំមក្ នូ្វសេចក្ត ីវនិាេ

ែល់ប្រះន្គរ ែូចម្ន្សក្ើត្េង្គ្រា ម ែសណត ើមរាជ្យគ្មន សៅ

ទេវត្សរ៏ ១៤៣៣ រវាខ ប្រះបិត្ត (ប្រះ្មែរាជា) ប្រះសជ្ោា  

របេ់ប្រះបិត្ត (ប្រះសេររីាជា) ន្ិខ ក្ម យួខ្ល នួ្ឯខ (ប្រះ

េុរសិោទ័យ) ជាបុប្ត្ត របេ់ប្រះន្រាយណ៍រាជា សេត ចេុវណណ

សកាែា នាាំឲដបខដចក្ន្គរជាបីដផន្ែី។ ែូសចនះ ការស វ្ ើឃ្ត្ 

 ុន្ហ្ល ខួក្ខ ជា វធិាន្ការ េាំរាប់បរក រ សប្រះក្ន្ សបើត្តម

ទាំនាយ របេ់ប្រះេខឃេត្តថ  ដែលជាប្គ ូរបេ់ក្ន្ គឺជាអ្នក្

ម្ន្បុណយម្ន ក្ ់អាចន្ឹខប្គប់ប្គខន្គរបាន្។ ទាំនាយសន្ះ 

វាឮែល់ប្រះេុគន្ធបទ ត្តមការញុះញខ់រីមង្គ្ន្ត ី ជាេប្ត្វូ

                                   
 

 

15 រំរ, ភក្ាហរដែលេត្វកាចរិឃ្ត្ សហ្ើយេុីបន្ត ិចមតខៗ, proie
។ 
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ន្ឹខក្ន្ សហ្ើយ សៅក្ន ុខប្រះរាជ្ហ្ឬទ័យ នន្ប្រះអ្ខាផខដែរ 

ត្តមការរចិារណា របេ់ប្ទខ់ ក្ន្ វាអាចស វ្ ើបាន្ដមន្ 

សប្រះវាម្ន្ចាំសណះជាអ្នក្ប្បាជ្ា ន្ិខ ម្ន្ចរោិ ជាអ្នក្

ែឹក្នាាំ។ សោះបី ក្ន្ ម្ន្សែើមក្ាំសណើត្ជារាង្គ្េត  ដត្ ប្រះ

េុគន្ធបទ ម្ន្អារមែណ៏ថា វខាន្ុវខស របេ់ប្ទខ់ ក្៏ម្ន្

សែើមក្ាំសណើត្រីរាង្គ្េត សនាះដែរ ជារខាវលី នន្ត្តប្ត្េក់្ដផែម 

ដែលជារាង្គ្េត ។ 

បនាទ ប់រីសហរាោយថាវ យអ្ាំរីសប្គ្មះថាន ក្់ សក្ើត្សចញមក្រី

 ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ច ប្រះេុគន្ធបទ ក៏្បញ្ញជ សអាយអ្សញ្ជ ើញ ប្រះ

េន ាំឯក្ អ្េ់ជ្ាំោវប្គប់ថាន ក្់ មង្គ្ន្ត ី សេនាបតី្ សៅក្ន ុខប្រះ

រាចវាាំខ ន្ិខ ក្ន្ ឲដហ្ប្រះអ្ខា សៅប្បរត្មចាជ  ក្ន ុខបឹខ

សៅសវោនថ្ាដេែ ក្ សហ្ើយត្ប្មូវសអាយប្គប់មនុ្េសប្បេុ ម្ន្

េាំណាញ់ម្ន ក់្មួយ។ លុះប្រឹក្ប្រខសាវ ខសប្េច ក្បួ ន្ែដខាប្រះ

ទីនាាំខនាវា ក៏្ដចវ សៅរក្បឹខ ដែលប្រះរាជាសប្ជ្ើេយក្។ ប្រះ

េន ាំឯក្ ម្ន្ការេខស័យថា ប្រះសាវ មី ន្ឹខម្ន្ឧបាយក្ល

អ្វ ីន្ឹខស វ្ ើបាបបអ នូ្ ក្៏លួចសផាើេាំបុប្ត្េម្ច ត់្មួយចាប់ោក់្

ក្ន ុខក្ញ្ចប់បាយ សែើមបីប្បាបប់អ នូ្ សអាយប្បយ័ន្ន ដមន្ដទន្ 

សប្រះសគនឹ្ខេម្ល ប់សហ្ើយ សបើប្រះរាជាសប្បើសអាយមុជ្ទឹក្ ឲ

បអ នូ្ដហ្លសៅឆា យ ក្ុាំប្ត្ ប់មក្វញិស ើយ។ ក្ន្ អាន្

េាំបុប្ត្ចប់ ម្ន្សេចក្ត ីតូ្ចចិត្តអ្សន្ក្ គិត្ថា សត្ើអ្ញបា

ន្ុស វ្ ើអ្វ ីខ្ុេចាំសរះប្រះរាជា សទើបប្ទខ់ចខ់េម្ល ប់ខ្ល នួ្។ ែឹខ
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ឧបាយក្លសន្ះ ក្ន្ គិត្ រក្មស្ាបាយសោះខ្ល នួ្ សោយ

េសខកត្ោ ខម ត្់ចត់្ នូ្វបរសិាថ ន្ សៅជុ្ាំវញិខ្ល នួ្ថា ត្តម

ប្ចក្ណា ដែលខ្ល នួ្អាចសគចសវះខ្ល នួ្បាន្។ សរលមួយ ប្រះ

រាជា នាាំទូក្មួយចាំនួ្ន្ ដចវចូលសៅែល់អ្ន្កខ់មួយ សប្ៅ

នប្ក្សលខជាខអ្ន្លខ់ោ ាំខរួខ ម្ន្ឫេសឈ្ើក៏្សប្ចើន្។ សៅ

ែល់ទីសនាះ មង្គ្ន្ត ីម្ន ក្់ បខ់េាំណាញ់ បនាទ ប់មក្ដប្េក្ទូល

ប្រះរាជាថា ោញសលើក្ស ើខរុាំរចួសសាះ។ ក្ន្ ជាមន្ុេសឆល ត្

ណាេ់ គ្មត្់យល់ែឹខភាល មថា សន្ះឯខជាឧបាយក្លេម្ល ប់

ខ្ល នួ្។ ក្ន្ េមល ឹខសមើលជុ្ាំវញិខ្ល នួ្ ស ើញថាសៅមិន្ឆា យរី

អ្ន្លខ់មរណៈសន្ះ ម្ន្ហ្វ ខូេត្វោនប្រសប្ចើន្អ្សន្ក្ សមើល

សៅរណ៏សមែ ប្រត្សៅទីសនាះ សហ្ើយចម្ា យ ក្៏ឆា យលែម 

ដែលអាចសអាយខ្ល នួ្ ដហ្លក្ន ុខទឹក្សៅែល់បាន្។ ក្ាំរុខ

ដត្េញ្ច ឹខគិត្ ប្សាប់ដត្ឮេូរេាំសន្ៀខប្រះេុគន្ធបទ បញ្ញជ ឲ

ខ្ល នួ្មុជ្ទឹក្សែើមបីសៅសោះេាំណាញ់រីឫេសឈ្ើ។ សៅសរល

ដែល ក្ន្ មុជ្ក្ន ុខទឹក្ភាល ម ប្សាប់ដត្ទូក្រាប់រយ នាាំគ្មន ដចវ

ចូល សហ្ើយ រួក្មង្គ្ន្ត ី បខ់េាំណាញ់ប្គបប្បកិ្ន្ សប្ចើន្ប្តួ្ត្

ជាន្់សៅសលើក្ន្។ ដត្សោយសារក្ន្បាន្គិត្ទុក្ជាមុន្ 

សរលដែលខ្ល នួ្ មុជ្សប្ៅភាល ម ក្៏ខ្ាំ ដហ្លសចញោ ខប្បោប់

រីទីសនាះ។ ប្ត្វូែឹខថា ក្ន្ រូដក្ដហ្លទឹក្ណាេ់ ត្តាំខរី

ក្ុម្មក្សមលះ ែូសចនះ ការប្បឹខដប្បខសន្ះ វាមិន្ជាការរិបាក្

ែល់ខ្ល នួ្សនាះស ើយ។ ក្ន្ ដហ្លសៅក្ន ុខទឹក្ ោ ខសលឿន្
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បាំផុត្ េាំសៅសៅក្ដន្លខម្ន្ហ្វ ខូេត្វោនប្រ រចួសែើរបន្ល ុខ

េន្សឹមៗក្ន ុខទឹក្ សខើបដត្ក្ាល សចញប្ចមុះសលើទឹក្សៅក្

ណាត លហ្វ ខូោនប្រ ក្ុាំសអាយវាសផែើលបាន្ រចួរត់្សោះសៅប្ជ្ក្

រួន្ក្ន ុខប្តឹ្ប16 សប្ចើន្មួយអ្សន្ល ើ ទប្ម្ាំយប់ន្ឹខអាចរត្ត់្

សៅសទៀត្។ 

យូរបន្ត ិចមក្ ប្រះរាជា ប្ទខ់សអាយប្សាវេាំណាញ់ស ើខ ដត្

មិន្ស ើញខ្ល នួ្ក្ន្ ប្ទខ់ក្៏សអាយយក្ចបូ ក្ េម ចាក្់រក្

ប្គប់រាម (រខូ) ក្៏រុាំស ើញសទៀត្ សទើបសអាយអ្នក្រូដក្មុជ្ទឹក្ 

ឲមុជ្ចុះរក្សទៀត្ក្៏រុាំស ើញ។ ប្រះអ្ខា ប្ទខ់ប្ត្តេ់ថា : អា

សន្ះរត់្រចួសៅ ែូចខាល រចួរីប្ទខុ វាគខ់នឹ្ខប្ត្ ប់មក្េខ

េឹក្ វញិរុាំខាន្ស ើយ។ សៅក្ន ុខប្រះរខាវត្តដខ្ែ រ អ្ភិប្បាយ

ថា េត្វោនប្រ នាាំគ្មន ជួ្យោក់្បាាំខក្ន្ សោយនាាំគ្មន ទាំសលើ

ក្ាលក្ន្ សប្រះម្ណរសន្ះ ជាអ្នក្ម្ន្បុណយ ចារទុក្សៅ

ក្ន ុខកាលគត្ នន្ខ្ល នួ្។ 

                                   
 

 

16 ប្ត្ឹប គឺនប្រដែលសក្ើត្សលើទឹក្សោត្សៅែ  ប្ត្សក្ៀត្ បបុេ េបូ វែុះ
សលើមសម្ក្ចក្ មសម្ក្ក្ាំរីខរួយ។ 
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ប្រះេុគន្ធបទ ប្ទខ់រុាំសេបើយប្រះវតិ្ក្ក 17សសាះ ប្ទខ់ឲសេនា

ឯក្រីរនាក់្ ន្ឹខ ោហន្សប្ចើន្ក្ខ សៅលាត្ប្ក្ដវលជុ្ាំវញិ

បឹខ សែើមបីរក្ចាប់ខ្ល នួ្ក្ន្ ដត្រុាំបាន្េសប្មចែូចប្រះចិនាត  

នាាំសអាយប្រះអ្ខា កាន់្ដត្ប្រួយប្រះហ្ឫទ័យ សៅចាំសរះមុខ្

សាថ ន្ការណ៏ែូសចនះ។ ចាំ ដណក្ឯ  ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ច ក្ន្ វញិ 

សប្កាយរីបាន្សគចខ្ល នួ្ផុត្រីបឹខសហ្ើយ ក្៏ខ្ាំរត្់ោ ាំខយប់

ោាំខអាប្ធាប្ត្ឥត្ឈ្ប់ឈ្រ សហ្ើយជួ្បលាត្រីរែខ សលើក្ទី

១ រត្់សគចខ្ល នួ្ត្តមគុមពនប្រ សចញផុត្បាន្ ដត្សលើក្ទី២ 

ក្ន្ប្បយុទធន្ឹខមន្ុេសលាត្សនាះ រចួេម្ល ប់សចាលសៅ។ 

បនាទ ប់មក្ បន្ត រត្់សៅែល់វត្តេ សមតចប្រះេខឃរាជ្េត្តថ  

ដែលជាប្គូ។ ប្រះេត្តថ  ស ើញក្ន្ ក្៏ម្ន្ប្រះបន្ទ លូថា បា18

ក្ុាំសៅទីសន្ះស ើយ សបើបាឯខចខ់សអាយរចួភ័យ ចូរបារត់្

សៅទិេបូរ៍ចុះ ដត្បីឆន ាំ បាន្ឹខបាន្ជា្ាំរុាំខាន្ស ើយ។ 

សេត ចក្ន្ ក្៏ប្កាបបខា ាំោប្រះប្គូ សែើរសចញរីវត្ត ប្សាប់ដត្

ជួ្បនឹ្ខបរវិារ របេ់ខ្ល នួ្ម្ន ក្់ ដែលម្ត្តបិត្ត ឲសែើររក្ខ្ល ួ

ន្។ ស ើញភាល ម ក្ន្ សប្ត្ក្អ្រណាេ់ ក្៏សប្បើមន្ុេសសនាះសអា

                                   
 

 

17  វតិ្ក្ក  : រំរឹខគិត្, ជ្ញ្ជ ឹខ។ 
18 បា ជារក្យេាំរាប់សៅកូ្ន្ប្បេុ ឬ អ្នក្ដែលខ្ល នួ្ប្េឡាញ់ែូច
កូ្ន្ខ្ល នួ្ឯខ។ 
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យសៅយក្ ន្ បូ្រួញេប្ម្ប់ខ្ល នួ្សៅផទះ សហ្ើយប្បមូលអ្នក្

េែ ័ប្គនឹ្ខខ្ល នួ្បាន្មួយប្ក្មុ ចាំនួ្ន្៥០ នាក្់ ភាគសប្ចើន្ជា

ោេក្រ។ ប្រះសេត ចក្ន្ ក្៏នាាំេែ ័ប្គរួក្ោាំខសនាះ រត្់សៅែល់

ប្េកុ្បាភន ាំ។ សៅែល់ទីសនាះ សវោប្រលប់ ោ ាំខអ្េ់គ្មន  ក៏្

ស ើខសៅផទះសៅហវ យប្េកុ្ ស ើញគ្មត់្ ក្ាំរុខេត ីការរាជ្ការ

ជាមួយេហ្ការមួីយចាំនួ្ន្ ក្ន្ ក៏្ដប្េក្ថា : ម្ន្ប្រះរាជ្

ឱ្រា រ សអាយអ្ញមក្ប្បហរជី្វតិ្ឯខ ែបិត្ឯខក្បត់្ ចូល

ន្ឹខសៅរញាចន្ទរាជា។ ថាសហ្ើយ ក្ន្េទ ុ ះសៅកាប់សៅហវ យ

ប្េកុ្ ែល់អ្និ្ចចក្មែសៅ។ អ្េ់ប្ក្មការ រាង្គ្េត ប្បជា ក្៏ភាា ក្់

សផែើលសឆសឡាអ្ឹខក្ខ សទើបប្រះសេត ចក្ន្ ឧបាយប្េែីថា : 

សៅហវ យប្េកុ្សន្ះ ក្បត់្នឹ្ខប្រះសេត ចសសាយរាជ្យ ចូលន្ឹខ

ប្រះចន្ទរាជា សែើមបីែសណត ើមរាជ្យ។ ែូសចនះអ្ញមក្ទីសន្ះ សក្ណឌ

ទ័រ ត្េ៊ាូ ប្បឆាំខនឹ្ខអ្ាំសរើក្បត្់ ត្តមប្រះរាជ្ឱ្រក រ សែើមបី

សលើក្សៅរញាយេរាជា ជាប្រះរាជ្ឱ្រេ ដែលប្ត្វូជាក្ម យួ

អ្ញ សអាយស ើខសសាយរាជ្យបន្តរីប្រះបិត្តប្ទខ់។ អ្េ់អ្នក្

រាល់គ្មន  ក្ាំគិត្វកឹ្វរបារមភស ើយ ចូរនាាំគ្មន យក្អាសារញា

យេ ជាោោទ សហ្ើយសបើបាន្េសប្មចការណ៏នថ្ាណា សរល

សនាះ ប្គប់រូជ្មនុ្េស ដែលទុក្ជាវណណ ៈសថាោបជាខគរ

បាំផុត្ មនុ្េសដែលម្ន្សោេ ា្ន្់ ទទួលសោេត្រូជ្ ន្ឹខ
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សអាយរចួជានប្រររ19 ន្ឹខម្ន្សេរភីារអាចស វ្ ើអ្វ ីបាន្

ប្គប់ោ ខ រហូ្ត្អាចស ើខជា មង្គ្ន្ត ីត្តមគុរបាំណាច់ត្ិច

សប្ចើន្ ក្ន ុខកិ្ចចការបាំសរកីារត្េ៊ាូ ។ 

េុសវាហរ  ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ច ក្ន្ សក្ៀខគរបាន្រាង្គ្េត ប្បជា

ជាសប្ចើន្ ភាគសប្ចើន្គឺរួក្រលប្រះ ន្ិខ សទេក្រ។ ក្ន្ ក្៏

សរៀបចាំទ័រ ចាត្់ត្តាំខ សមក្ខតូ្ច ា្ំ សមទ័រ រចួស វ្ ើការវាយ

ប្បហរេខកត់្ប្េកុ្តូ្ច ា្ំ សរៀខមក្ែល់សខ្ត្តនប្រដវខ បណាត

លសអាយ សៅ ជ្ហវ យប្េកុ្ោាំខសនាះ សជ្ឿសាត ប់អ្ាំណាចខ្ល នួ្។ 

បនាទ ប់មក្ ក្ន្ បន្តវាយយក្បាន្សខ្ត្តមួយចាំនួ្ន្សៅ

ដបបខាខលិច ដែលសៅសប្កាមការប្តួ្ត្ប្ត្ត របេ់ប្រះចន្ទរា

ជា។ ែាំណឹខសន្ះ ប្ត្វូបាន្ រញាវខាអ្គារាជ្ ជាសេនាបត្ី ក្

រាបបខា ាំទូលប្រះេុគន្ធបទ ប្គប់ប្បការ សហ្ើយសេន ើេូមសអាយ

ប្រះរាជា បរា ប់សអាយប្រះរិជ័្យនាគ ជាបិត្ត របេ់ក្ន្ 

េរសេរេាំបុប្ត្ប្បាបប្បាមសៅកូ្ន្ សអាយចូលមក្គ្មល់ប្រះ

រាជា។ សបើ ក្ន្ មិន្សាត ប់បរា ប់ េូមសយើខសលើក្ទ័រសៅប

ង្គ្រក ប ន្ិខ ចាប់វាយក្មក្ស វ្ ើសោេត្តមចាប់។ ដត្ វ ិ្ ីសា

ង្គ្េត សន្ះ រុាំបាន្េសប្មចស ើយ សប្រះក្ន្ សឆ្លៀត្យក្ឱ្កាេ

                                   
 

 

19 នប្រររ : មន្ុេសអ្នក្ជា្មែត្ត។ 
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សនាះ សែើមបីរប្ខឹខអ្ាំណាចខ្ល នួ្សៅវញិ សោយសប្បើប្ក្ស ច 

ោញយក្ប្បសោជ្ន៏្ គឺថា ក្ន្ ទទួលរាជ្បាំសរ ីយក្េាំបុប្ត្

បិត្តមក្សអាយខ្ល នួ្ ត្តមរាជ្ប្បនរណី គឺ សចញមក្ទទួល

យក្ ប្កាបថាវ យបខា ាំបីែខ ដត្មិន្អាន្សៅចាំសរះមុខ្រួក្

រាជ្បាំសរ ីន្ិខ េហ្ការ ី របេ់ខ្ល នួ្សនាះស ើយ។ ក្ន្ អាន្ជា

េម្ា ត្់ រចួសឆ្ល ើយប្បាប់ដក្លខសៅន្ឹខរាជ្បសប្មើថា : អាយជ្ាំ

រាប ម្ត្តបិត្ត ន្ិខ បខប្េី ថា ទុក្សរលសវោសអាយខ្ល នួ្

រំសាយទ័រេិន្ រចួខ្ល នួ្នឹ្ខចូលសៅជាសប្កាយ។ ដត្សៅសរល

រាជ្បសប្មើ សរៀបនឹ្ខសចញែាំសណើរវលឹប្ត្ ប់សៅរាជ្ធានី្វញិ 

ក្ន្ ស វ្ ើជារត្់ត្តមដប្េក្ផ្តត ាំសអាយ បរវិារ ន្ិខ មនុ្េសមក្

ឈ្រសមើលក្ក្កុ្ាំ ឮថា : សអាយសោក្ ឱ្រុក្ ន្ិខ អ្នក្បខ 

ប្កាបទូលការណ៏សន្ះែល់ប្រះរាជាផខថា ជ្ិត្បាន្េសប្មច

សហ្ើយ ខុ្្ាំន្ឹខសលើក្សៅឆប់សហ្ើយ សអាយប្ទខ់ទុក្ប្រះរាជ្

ហ្ឫទ័យចុះ។ អ្នក្ឯខមក្ស ើញមន្ុេសម្ន មក្ក្ក្ក្ុាំនឹ្ខ

ដភនក្សហ្ើយ។ 

រួក្រាជ្បាំសរ ីឮែូសចនះ ដត្មិន្យល់ន័្យអ្វ ីសនាះស ើយ មនុ្េស

ែនទសទៀត្សៅទីសនាះ បាន្ឮ ក្៏នាាំន្ឹក្សាែ ន្ថាប្រះរាជា 

សអាយរាជ្បាំសរ ី យក្ចុត្ហែ យ ក្ន ុខសនាះ ម្ន្រាជ្បញ្ញជ ថ្ែី

សទៀត្ែល់ ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ច សអាយអ្នុ្វត្ត ែូសចនះក្៏នាាំគ្មន

កាន់្ដត្សជ្ឿក្ន្ប្គប់ដបបោ ខថា  ុន្សន្ះ ជាអ្នក្បសប្មើ

រិសេេ របេ់ប្រះមហក្សប្ត្ សែើមបី ប្បឆាំខនឹ្ខរញាចន្ទ  
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ដែលជាជ្ន្ក្បត្់។ បនាទ ប់មក្  ុន្ក្ន្ ប្បកាេសារប្ត្ត ជ្ាំ

រាបែល់សាធារណជ្ន្ ថា ប្រះមហក្សប្ត្ បញ្ញជ សអាយស ែ្ ះ

ណា ចាប់សៅរញាចន្ទរាជាបាន្ ន្ឹខទទួលសអាយសលើក្

យេេក្ត ិអ្នក្សនាះ ជានាមុឺន្ ា្ំ។ អ្េ់ប្ក្មការ ន្ិខ ប្បជារា

ង្គ្េត  បាន្ស ើញេាំបុប្ត្ការប្បកាេសហ្ើយ ក្៏នាាំគ្មន ចុះចូល

ទទួលអាសាជាសប្ចើន្។ 

រួក្រាជ្បាំសរ ី កាលមក្ែល់ប្រះបរមរាជ្វាាំខវញិ ក៏្ប្បោ ប់

ស ើខគ្មល់ប្រះរាជា ទូលថាវ យថា  ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ច ប្រមស វ្ ើ

ត្តមអ្េ់សហ្ើយ ប្គ្មន់្ដត្េូមរន្ារសរលសវោ នឹ្ខចូល

ខ្ល នួ្មក្បាំសរបី្រះអ្ខាជាថ្ែី។ ប្រះរាជាឮេរវប្គប់សហ្ើយ ក៏្

សាែ ន្ថាជាការរិត្ដមន្ ប្ទខ់រុាំបាន្សអាយសក្ណឌ ក្ខទ័រ 

សៅបង្គ្រក ប ក្ន្ ដថ្មោាំខបរក ប់សអាយប្រះេន ាំឯក្ សអាយ

ចាត្់បសប្មើប្េីសាែ ត្ៗ សៅេត ីលួខសោមប្រះសេត ចក្ន្ សអា

យឆប់ ក្ុាំបខែខ់សអាយយឺត្យូរស ើយ កុ្ាំសអាយប្រះរាជាែូរ

ប្រះទ័យ សហ្ើយនាាំសអាយម្ន្សក្ើត្េង្គ្រា មសៅក្ន ុខន្គរ។ 

ក្ន្ រមួរក័្ជាមួយប្េីោាំខសនាះរចួ សអាយវលឹប្ត្ ប់សៅ

ប្បាប់បខប្េី សអាយទូលថាវ យប្រះរាជាថា ខ្ល នួ្នឹ្ខប្ត្ ប់

សៅប្េកុ្វញិ ប្បដហ្លជាដខ្សប្កាយ។ 

ឧបាយេឹក្ដបបសន្ះ អាចោញបាន្ប្បសោជ្ន៏្បីោ ខ : 

១.  ុន្ក្ន្ អាចរន្ារសរលសអាយបាន្យូរការវាយលុក្ 
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របេ់ទ័រហ្ល ខួ មក្សលើក្ខទ័រខ្ល នួ្ ដែលជាសរលសវោទុក្ឱ្

កាេសអាយខ្ល នួ្ ម្ន្សរលប្គប់ប្គ្មន្់នឹ្ខរប្ខឹខ និ្ខ 

រសប្ខច ដែន្ែី ន្ិខ អ្ាំណាច សៅត្ាំបន់្ខាខលិច; ២. 

រំគ្មយឥទធិរលប្រះចន្ទរាជា ន្ិខ ខាឃ្ាំខប្រះអ្ខា ក្ុាំសអាយ

អាចស វ្ ើេ័មពន្ធភារ ជាមួយនឹ្ខ ប្រះសជ្ោា បាន្ សោយ

បសខក ើត្ ជ្សម្ល ះត្តមផល វូចិត្ត រវាខបខន្ិខបអ នូ្ សោយសលើក្

យក្អ្ាំសរើក្បត់្ន្ឹខរាជ្បល័ខក សែើមបបីខខ ចូកិ្ត្ានុ្ភារប្រះ

អ្ខា។ 

ក្ន ុខរយៈសរលសនាះដែរ ប្រះសេត ចក្ន្ សក្ណឌអាណាប្បជាន្ុរា

ង្គ្េត  សអាយចូលស វ្ ើោហន្បាន្កាត់្ដត្សប្ចើន្ សបើក្មណឌ ល

ហ្វ កឹ្សហ្វ ើន្សោធាសៅប្គប់ប្េកុ្តូ្ច ា្ំ សែើមបីបាំរុខវាយប្រះ

រាជ្វាាំខសៅបញាចន្ទរាជា ចាប់ប្រះអ្ខា ថាវ យប្រះសជ្ោា ។ 

ែាំណឹខសន្ះឮែល់ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់សកាះប្បជុ្ាំមង្គ្ន្ត ី សេនា្ាំ

តូ្ច សហ្ើយប្ទខ់ប្ត្តេ់ថា សរឿខសន្ះ វាអាចជាសរឿខរិត្ សប្រះ

ប្រះសជ្ោា ្ិរាជ្ ហក្់បីសទើេោល់នឹ្ខប្រះអ្ខាណាេ់ត្តាំខរី

សែើមមក្ ែូចោ ខ បញ្ញជ សអាយប្ទខ់ សអាយមក្សៅឆា យ 

រីប្រះអ្ខា សហ្ើយមក្ែល់សរលសន្ះ មិន្ដែលបាន្ទទួល 

រាជ្ចុត្ហែ យរីប្រះសជ្ោា ្ិរាជ្ ថាវ យែាំណឹខ អ្ាំរីសាថ ន្ការ

ណន៏្គរ ដែលក្ាំរុខសក្ើត្ស ើខ សអាយប្ទខ់ស វ្ ើដបបណា។ 

ែូសចនះកុ្ាំបសខក ើត្បញ្ញា បន្ត សៅមុខ្សទៀត្ ម្ន្ដត្អ្ញ ចាក្

សចញរីប្េកុ្ដខ្ែ រ សៅេូមប្ជ្ក្សកាន្ សប្កាមបារមីប្រះសៅ
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ប្ក្ខុសទរបុរ ី សទើបអាចបញ្ចប់បញ្ញា ប្រះន្គរបាន្។ ប្រះ

ចិនាត រចួ ប្រះអ្ខាប្បមូលខុ្្ាំបាំសរ ី និ្ខ សេនា ម្ន្សាវ មីភក្ត ី

ន្ឹខប្រះអ្ខា បាន្ ៥០ នាក្់ សហ្ើយក៏្នាាំគ្មន ចាក្សចញរីប្ក្ខុ

ចតុ្មម ុក្ោាំខរាប្ត្។ី សៅសរលសនាះ ប្រះចន្ទរាជា ម្ន្ជ្នាែ

យុ ១៤វេា,  ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ចក្ន្ ម្ន្ជ្នាែ យុ ២៧ វេា 

ចាំ ដណក្ប្រះេុគន្ធបទ ប្រះអ្ខា ម្ន្ជ្នាែ យុ ៣២ វេា។ 
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កា  រ់រគចខ្ល នួ ននរៅរញាចនទរាជា  

គួរសលើក្យក្មក្រិចារណា អ្ាំរកីារជ្ប្មញុចិត្ត របេ់សៅប

ញាចន្ទរាជាសៅប្េកុ្សេៀម។ ក្ន ុខប្រះរាជ្រខាវត្តដខ្ែ រ ែូច

បាន្ជ្ាំរាបខាខសលើសន្ះ សគសេសេរថាប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់

ចាក្សចញរីប្េកុ្ សែើមបីសោះប្សាយ នូ្វបញ្ញា  ដែលប្រះសជ្ោា

្ិរាជ្ ម្ន្អារមែណ៏មក្សលើប្រះអ្ខា។ គាំន្ិត្សន្ះ វាហក្់បី

គ្មែ ន្ភារប្បាក្ែ សប្រះប្រះចន្ទរាជា អាចរក្ការបាំភល ឺបាន្

រីប្រះសរៀម អ្ាំរីការេខស័យសៅក្ន ុខប្រះចិនាត ថា សរឿខក្ន្

ប្បឌិត្ សត្ើវាជាការរិត្ដមន្ឬសទ។ ចុះសហ្ត្ុអ្វ ី ក្៏ប្រះអ្ខា

សៅសេា ៀម ដថ្មោាំខមិន្ប្រម ត្េ៊ាូ ប្បឆាំខន្ឹខក្ន្ បន្ត ិច

បន្្ចួសសាះ សែើមបី យក្ការរិត្សៅថាវ យប្រះសជ្ោា ្ិរាជ្។ 

ត្តាំខរីប្រះចន្ទរាជា ោខសៅរេ់សៅសប្ត្តយខាខលិចត្តម

ប្រះរាជ្បញ្ញជ  សរលសនាះប្ទខ់ម្ន្ជ្នាែ យុ ១១ឆន ាំ ចាំ ដណក្

ប្រះសជ្ោា  ម្ន្ជ្នាែ យុ ២៨ឆន ាំ។ បខ ន្ិខ បអ នូ្ ម្ន្ចាំណាេ់

ខ្ុេគ្មន ែល់សៅ១៧ឆន ាំ សហ្ើយេថ ិត្សៅឆា យរីគ្មន ផខ ែូសចនះ

មិន្េូវម្ន្ការរាប់អាន្គ្មន សប្ចើន្សនាះស ើយ។ អារមែណ៏ នន្

សាច់ញាត្ិ វាផ្តជ ប់គ្មន សៅប្តឹ្មដត្ ត្ាំណជី្វសាង្គ្េត  សហ្ើយ 

អ្វត្តម្ន្ នន្សេចក្ត ីប្េឡាញ់ ដែលនាាំសអាយបខ ន្ិខ បអ នូ្ 

គ្មែ ន្ ការេន្ទនាសសាែ ះរិត្ន្ិខគ្មន  ន្ិខ ជាជ្សប្ៅ។ ប្រះ

េុគន្ធបទ ម្ន្ចាំណាេ់សប្ចើន្ណាេ់ជាខបអ នូ្ ប្ទខ់ប្ត្វូការ

ដត្ការសាត ប់បរក ប់ ោច់ខាន្រីបអ នូ្  រឯី បអ នូ្  វញិ សាា ល់ដត្

 

របូចម្ល ក្់ត្តសមឿខ

សៅសខ្ត្តសរសាត្់

បចច ុបបន្ន  
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

អ្ាំណាចផ្តត ច់ការរបេ់បខ ជាប្រះសរៀមមកុ្ែ ន្ិខ បនាទ ប់

មក្ជាប្រះមហក្សប្ត្ ដត្ប ុសណាណ ះ។ លក្េខ្ណឌ ោាំខសនាះសហ្ើយ 

នាាំសអាយញាត្ិខាខម្ត្ត ន្ិខ បក្េរួក្ចាេ់សក្ែខ របេ់

ប្រះចន្ទរាជា ម្ន្ការបារមភថា ប្រះេុគន្ធបទ នថ្ាណាមួយ

ន្ឹខ ប្ទខ់សប្បើឧបាយក្ល ក្ាំចាត្ប់អ នូ្ម្ត យខ្ុេគ្មន  ជារុាំ

ខាន្ សប្រះមិន្ចខ់សអាយម្ន្ សេត ចមក្ុែណាមួយសផសខ 

សៅក្ន ុខប្រះរាជ្វខាន្ុវខស សប្ៅរីប្រះរាជ្បុប្ត្មកុ្ែដត្មួយ 

របេ់ប្រះអ្ខា គឺ រញាយេ ដែលប្ត្វូជា ក្ម យួន្ឹខ ុន្ហ្ល ខួ

ប្រះសេត ចក្ន្ផខ។ ជារិសេេសៅក្ន ុខប្រះរាជ្វខាន្ុវខស 

ភាគសប្ចើន្ ម្ន្គាំន្ិត្ រិបាក្នឹ្ខយល់ប្រមសអាយរញា

យេ ស ើខសសាយរាជ្យ សប្រះ បញាយេ ម្ន្ម្ត យជាកូ្ន្

កាត្ន់ប្រររ20 ដែលវានាាំសអាយខូ្ចក្ិត្ាន្ុភារ ែល់ប្រះ

រាជ្បល័ខក។ គាំនិ្ត្ សេត ចោខសៅប្េកុ្សេៀម21 សែើមបី ដេវ ខ

រក្អ្នាគត្ វាម្ន្រចួមក្សហ្ើយសៅក្ន ុខប្រះរាជ្វាាំខ របេ់

ប្រះចន្ទរាជា សែើមបី ការររជាមុន្នឹ្ខលបិចសមែ  របេ់ប្រះ

                                   
 

 

20 នប្រររ : មន្ុេសរេ់សៅក្ន ុខោេភារ។ 
21 ប្រះចន្ទរាជា ឆន ាំ (ប្បដហ្លជាឆន ាំ ១៥០៩ ឬ ១៥១០) ដែលប្រះអ្ខា
រត្់សៅប្េកុ្សេៀម ប្ទខ់ម្ន្ជ្នាែ យុ រវាខ ១៣ ន្ិខ ១៤ ប្រះវេា។  
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

េុគន្ធបទ ដត្វាប្គ្មន់្ដត្ គ្មែ ន្ឱ្កាេអ្ាំសណាយផលដត្

ប ុសណាណ ះ។ ែូសចនះ សកាោហ្ល របេ់ ុន្ហ្ល នួ្ប្រះសេត ចក្ន្ វា

សបើក្ផល វូលែែល់បក្េរួក្ប្រះចន្ទរាជា អាចនាាំប្ទខ់ រត្់សៅ

ប្េកុ្សេៀម សហ្ើយម្ន្ សលសាបសទេ22 ប្គប់ប្គ្មន់្ ន្ឹខសេន ើ

រឹខដផែក្ប្រះសៅប្ក្ខុសទរ សអាយជួ្យសោះប្សាយបញ្ញា រាជ្

បល័ខក ដែលវាន្ឹខអាចម្ន្សក្ើត្ស ើខសៅសរលអ្នាគត្ 

សប្រះសគែឹខចាេ់ថា ប្រះេុគន្ធបទ មិន្អាចចាាំខឈ្ន ះសេត

ចក្ន្ សហ្ើយន្រៈសន្ះ ឬក្៏ស ើខសសាយរាជ្េមបត្ត ិខ្ល នួ្ឯខ ឬ

ក្៏ប្បគល ់ រាជ្េមបត្ត ិសអាយ រញាយេ ជាក្ម យួ។ ចាំ ដណក្ 

ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់សៅសក្ែខណាេ់ មិន្អាចម្ន្លទធភារ 

ត្ត្តាំខនឹ្ខសេត ចក្ន្បាន្ដែរ។ សៅសរលដែល សេត ចក្ន្ 

ម្ន្វវិាទ ជាមួយនឹ្ខប្រះេុគន្ធបទ សៅឆន ាំ ១៥០៩ ឬ 

១៥១០ ប្រះចន្ទរាជា ម្ន្ជ្នាែ យ ុ១៤ឆន ាំ ែូសចនះ ប្ទខ់គ្មែ ន្

ប្បជាប្បិយភារ សៅក្ន ុខន្គរ និ្ខ សៅក្ន ុខដផន្ែីសៅ

សប្កាមការប្តួ្ត្ប្ត្ត របេ់ប្រះអ្ខាសៅស ើយ។ ត្ត្តាំខនឹ្ខសេត

ចក្ន្ក្ន ុខលក្េខ្ណឌ ដបបសន្ះ គឺទុក្ជា ស វ្ ើអ្ត្ថឃ្ត្ក្មែ 

                                   
 

 

22 សលសាបសទេ : ការអាខសលេ។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

សនាះឯខ។ ែូសចនះ រត់្សៅប្េកុ្សេៀម វាអាចទុក្ជាផល វូ

អ្នាគត្មួយ េាំរាប់បក្េរួក្ របេ់ប្រះកុ្ម្រចន្ទរាជា23។ 

ប្ត្វូែឹខសទៀត្ដែរថា ប្រះេុគន្ធបទ មិន្ដែលថាវ យជូ្ន្

ែាំណឹខ អ្វ ីបន្ត ិចបន្្ចួសសាះែល់ប្រះអ្នុ្ជ្ អ្ាំរីសកាោហ្ល 

របេ់ក្ន្ សប្រះប្ទខ់ ទុក្ប្រះអ្នុ្ជ្ សៅជាក្ុម្រសៅស ើយ 

សហ្ើយប្ទខ់ គ្មែ ន្ទម្ល ប់នឹ្ខរិភាក្ា ក្ិចចការប្រះន្គរអ្វ ី

ជាមួយបអ នូ្សនាះដែរ។   

ែាំសណើរប្រះចន្ទរាជា មក្ែល់សខ្ត្តសរសាត្់ ប្ទខ់ក៏្ចូលសៅ

េាំណាក្់អាប្េ័យសៅផទះសមេែ ឹខភន ាំប្ក្វាញ ម្ន្ស ែ្ ះ « ខាល

ខសមឿខ24 »។ ត្តសមឿខ ទទួលប្រះចន្ទរាជា ត្តមទម្ល ប់អ្នក្

ដប្េ សប្បើភាសារាង្គ្េត  សប្រះគ្មត្់មិន្េូវែឹខ នូ្វទាំសន្ៀម

ទម្ល ប់សេត ច។ សោះបីោ ខសន្ះក្៏សោយ ក្៏ប្រះចន្ទរាជា ម្ន្

                                   
 

 

23 សៅក្ន ុខប្រះរាជ្រខាវត្តដខ្ែ រ េរសេរថា សៅសរលដែលប្រះចន្ទ
រាជា រត្់សៅប្េកុ្សេៀម ប្ទខ់ម្ន្ប្រះជ្ន្ែ  ២៤ វេា។ អាយុសន្ះ វា
មិន្អាចជាការរិត្បាន្សនាះស ើយ សបើសោខសៅត្តមឆន ាំក្ាំសណើត្ 
របេ់ប្រះចន្ទរាជា។   
24 ខាល ខសមឿខ ដត្ដខ្ែ រសយើខ សៅត្តមវាោរៗ មក្ជា ឃ្ល ាំខសមឿខ។ 
សៅក្ន ុខសាង្គ្សាត វត្តក្ាំរខ់ប្ត្ឡាចសប្កាម សគេរសេរថា ត្តសមឿខសន្ះ 
មិន្ដមន្ស ែ្ ះសមឿខសនាះសទ គឺគ្មត្់ម្ន្ស ែ្ ះជា សរជ្ ែូសចនះសៅ
 វញិ។  



Page. 49 
 

កា  រ់រគចខ្ល នួ ននរៅរញាចនទរាជា 
   

 

 

និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

អ្ាំណរណាេ់ នូ្វការសាវ គមន្៏េមញ្ា សនាះ សហ្ើយប្រះអ្ខា

បាន្សរៀបរាប់សរឿខ ដែលនាាំសអាយប្ទខ់សគចខ្ល នួ្សចញរីប្រះ

ន្គរ។ ត្តសមឿខ េសខវគណាេ់ សប្រះស ើញប្រះចន្ទរាជា សៅ

ជាកុ្ម្រ ជាប្រះអ្នុ្ជ្ ដត្ប្ត្វូរត់្សចាលន្គរែូសចាន ះ។ បនាទ ប់

រីែឹខសហ្តុ្ប្គប់ប្បការ ត្តសមឿខ គ្មត្ប់្កាបថាវ យបខា ាំប្រះ

ចន្ទរាជា រចួដថ្លខថា នឹ្ខថាវ យែាំរ ី៨ សេះ ១០ និ្ខ កូ្ន្ប្បេុ

បួន្នាក់្ ត្តមដហ្រដថ្រក្ាសេត ចសៅប្ក្ខុសទរ។ លុះប្រឹក្

ស ើខ ប្រះចន្ទរាជា ោត្តសមឿខ ន្ិខ ប្គួសារ បន្តែាំសណើរសៅ

ទីប្ក្ខុសទរ។ លុះមក្ែល់ទីសៅសហ្ើយ ប្រះអ្ខា ក្៏សអាយមង្គ្ន្ត ី

សេៀម នាាំស ើខប្កាបបខា ាំទូល ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិត្តមែាំសណើរ

ប្គប់ប្បការ។ ប្រះសៅសេៀម ប្ត្តេ់ត្បថា ប្រះអ្ខានឹ្ខជួ្យ

ទាំនុ្ក្បប្មខុែល់ប្ទខ់ និ្ខ បក្េ រួក្ នូ្វប្គប់សេចក្ត ីប្ត្វូការ 

នន្ជី្វតិ្ សហ្ើយសអាយសរៀបចាំែាំណាក្់ថាវ យសេតចដខ្ែ រសៅខាខ

វត្តប្បដណខសឆ្ឿន្ សអាយគខ់សៅជាមួយបរវិារ ជាេុខ្សរៀខ

មក្។ 

ការរត្់សគចខ្ល នួ្ នន្សៅរញាចន្ទរាជា សលចឮែល់ក្ន្ 

សហ្ើយគ្មត្់ក្៏អ្រណាេ់ សប្រះគ្មត្់ ក៏្ម្ន្ការញសញើត្ខាល ាំខ

ដែរន្ឹខបក្េរួក្រញាចន្ទរាជា សប្រះរួក្សន្ះ ក្៏ម្ន្ស ែ្ ះ

លបីលាញខាខេិលបៈគុណ ជារិសេេ ជាអ្នក្ជ្ាំនាញម្ន ក្់

ខាខោក់្ែាំរ។ី ែូសចនះ ការសភៀេខ្ល នួ្ របេប់្ក្មុសន្ះសៅប្េកុ្

សេៀម វាជាការសបើក្ោវ រចាំហ្រ ែលគ់ាំនិ្ត្េខេឹខ របេ់ក្ន្ 
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ចាំសរះប្រះរាជា។  ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ច មិន្បខែខ់គាំន្ិត្សន្ះសទ 

ក៏្ប្បមូលសរហ្៏រល សៅសបាះសៅចុខសខ្ត្តប្េីេឈ្រ ក្ន ុខ

ដែន្ប្រះន្គរហ្ល ខួសេត ចប្គខរាជ្យ។ ែឹខែាំណឹខសន្ះភាល ម ប្រះ

ក្រុណា ប្ទខ់ខាា លណ់ាេ់ ក្៏ប្ត្តេ់បញ្ញជ សអាយដក្ន្រលបាន្

ចាំនួ្ន្ ជាខប្បាាំរន់្បាល យនាក់្ សហ្ើយបញ្ញជ ឲសេនា សៅ

ប្បាប់ប្រះអ្ន្ុជ្ សអាយសក្ណឌ ទ័រ េាំរាប់ជួ្យប្រះអ្ខាផខ 

ដត្មង្គ្ន្ត ី ថាវ យែាំណឹខថា ប្រះចន្ទរាជា រត់្សៅប្េកុ្សេៀម

បាត្់សៅសហ្ើយ សប្រះក្ន្ ប្បមូលក្ខទ័រ សលើក្សៅលុក្ប្រះ

អ្ខា។ ប្រះក្រុណា ប្ទខ់សាត យណាេ់ ប្ត្តេ់ថា មិន្គួរជាបអ នូ្

មិន្េួរបខេិន្ មិន្គួររត់្សចាលសអាយបខប្រួយែល់សមលះ។ 

សមទ័រប្េួច របេ់ទ័រហ្ល ខួ ម្ន្ចាំនួ្ន្មួយរន់្នាក់្ 

ែឹក្នាាំសោយ សៅរញាសោធាេង្គ្រា ម សែើរសៅរក្ខាែ ាំខរាជ្យ 

ជួ្បប្បទះនឹ្ខទ័រក្ន្ សរលសនាះ សៅរញាសោធាេង្គ្រា ម 

បរែាំរសីចញមុខ្ក្ខទ័រ រចួដប្េក្ថា : សយើខអ្នក្ប្រះសេត ច 

សមតចក៏្អ្នក្ឯហ្មិន្សកាត្ដប្ក្ខប្រះសចសាត សសាះ។ បាំណាច់

ប្ទខ់ ប្រះសមត្តត សប្បាេអ្នក្ឯខែល់សមលះ សមតចក៏្ហ៊ា ន្ក្បត់្

ប្បប្រឹត្តអ្ក្ត្ញ្្នូ្ឹខប្រះមហក្រុណាទិគុណោ ខសន្ះ។ ប្រះ

សេត ចក្ន្ ឮសហ្ើយគិត្ថា : សបើអ្ញនឹ្ខសបើក្សអាយសៅរញា

ន្ិោយដវខសៅសទៀត្ ដប្ក្ខក្ខទ័រយល់ថាខ្ល នួ្ជាមនុ្េស

ក្បត្ ់ រុាំដមន្ជាប្ត្តេ់សប្បើសទ សទើន្សឆ្ល ើយថា : អ្នក្ឯខក្ុាំ

ន្ិោយការអ្វ ី ជាសប្ៅខាខក្ន ុខសនាះសអាយសសាះ ប្ទខ់ប្រះប
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ណាត ាំន្ឹខខ្ល នួ្ខុ្្ាំេរវប្គប់សហ្ើយ។ សឆ្ល ើយចប់សហ្ើយ ក្៏យឹត្ ន្ ូ

បាញ់សៅប្ត្វូសែើមក្ សៅរញា ក៏្ធាល ក់្រីែាំរសីាល ប់មួយរំសរជ្។ 

ក្ខទ័រស ើញនាយបរាជ័្យសហ្ើយ ក៏្នាាំគ្មន រត្់សៅរក្ក្ខ

ទ័រ្ាំម្ន្ចាំនួ្ន្ទហន្រីររន់្ែឹក្នាាំសោយសៅរញាច

ប្កី្។ សមទ័រសនាះ គ្មែ ន្រញ់រា ក្៏បញ្ញជ សអាយទ័រចូលវាយ

ប្បហរក្ខទ័រក្ន្ភាល ម ដត្ទប់មិន្ឈ្ន ះន្ឹខការវាយត្ប

 វញិ ក៏្បក្េាំបុប្ត្ ចាត្់បសប្មើសអាយចូលេុាំក្ខទ័រជ្ាំនួ្យ

ដថ្មសទៀត្រីប្រះរាជា។ សៅរញាយមរាជ្ ជាអ្នក្យុទធសាង្គ្េត  

នន្ក្ខទ័រ ជូ្ន្សោបល់ែល់ប្រះក្រុណាថា សបើយក្ក្ខទ័រ

លាត្ ម្ន្ចាំនួ្ន្ មួយរន់្នាក់្ សៅជួ្យចាាំខ មិន្េួន្

ការណ៏ ន្ឹខទទួលត្នឹ្ខទ័រ្ាំ របេ់ក្ន្បាន្សនាះស ើយ 

ែូសចនះគួរប្រះអ្ខាែក្ថ្យសៅឯប្ក្ខុចតុ្មម ុខ្េិន្ សែើមបី

សក្ណឌ ទ័របដន្ថមសៅសប្ត្តយខាខលិច សហ្ើយ ខ្ល នួ្ខុ្្ាំ ន្ិខ 

សេនាោាំខឡាយ ន្ឹខយក្អាសាការ ការែក្ថ្យសន្ះ ក្ុាំ

សអាយទ័រប្រះសេត ចក្ន្ ត្តមវាយប្បហរបាន្។ សប្កាយ

បន្ត ិចមក្ ប្រះរិជ័្យនាគ ដែលជាបិត្តប្រះសេត ចក្ន្ យក្

សេចក្ត ីប្កាបបខា ាំទូលប្រះរាជាថា : ខ្ល នួ្េុាំទ័រ ១រន់្នាក្ ់

សចញសៅត្នែនឹ្ខកូ្ន្ខ្ល នួ្ ថាសបើខ្ល នួ្ដប្បចិត្តក្បត់្ជាមួយ

កូ្ន្ វញិ េូមទទួលប្រះបខាន់្ សាល ប់ដត្នឹ្ខប្ត្វូសប្គឿខេង្គ្សាត

វុ្ សហ្ើយេូមសអាយេម្ល ប់ភរោិញាតិ្េនាត ន្ទូលប្រះបខា ាំ

ជាខុ្្ាំោ ាំខអ្េ់ត្តមេរវប្រះរាជ្ហ្ឬទ័យ។ េាំសណើរសន្ះ ប្ត្វូ
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បាន្ប្រះរាជាអ្ន្ុញ្ញា ត្ សប្រះប្រះអ្ខាន្ឹក្ក្ន ុខចិត្តថា វាន្ឹខ

អាចម្ន្ប្បសោជ្ន៏្ ែបិត្ក្ន្ វាសគ្មររបិត្តណាេ់ ែូសចនះ

អាចឱ្រុក្ រន្យល់កូ្ន្បាន្ អ្ាំរីក្មែ វបិាក្ នន្េង្គ្រា ម សបើ

សៅដត្បន្តសទៀត្។ មួយសទៀត្ ក៏្វាអាចន្ឹខរន្ារសរលសអា

យបាន្យូរ នូ្វការសែញត្តម របេ់ក្ខទ័រ របេ់ក្ន្ ត្តម

វាយប្បហរក្ខទ័រហ្ល ខួ។  

ែូចត្តមការសេន ើ របេ់សៅរញាយមរាជ្ ប្រះសេត ចប្គខរាជ្យ 

ក្៏ចាក្សចញរីេមរភូមិមុខ្ ឆ្លខទូក្ ជាមួយអ្េ់ប្គហូ្ល ខួ 

ន្ិខ ប្គប់ប្គួខុ្្ាំរាជាផ្តទ ល់ សៅប្ក្ខុចតុ្មម ុខ្។ ប្រះអ្ខាឈ្ប់

មួយរយៈសៅបនាទ យលដខវក្ សហ្ើយសៅទីសនាះ ប្ទខ់សអាយ

សក្ណឌ ទ័របាន្ចាំនួ្ន្ ២៥រន់្នាក្។់ ចាំ ដណក្ សៅរញា

យមរាជ្  វញិ លុះស ើញទ័រហ្ល ខួ សចញផុត្សៅ ក្៏សរៀបចាំក្បួ ន្

ទ័រ សែើមបីត្ត្តាំខន្ឹខការវាយប្បហរ របេ់សេត ចក្ន្ ដត្ចាាំ

បាត្់ៗ មិន្ស ើញវាយប្បហរសសាះ ក្៏េាំសរចចិត្តថ្យទរ័

ត្តមដហ្ទ័រប្រះរាជារីចម្ា យ រហូ្ត្មក្ែល់ប្េកុ្ភន ាំសរញ។ 

ន្ិោយអ្ាំរី សៅរញាចប្កី្ សមទ័រប្េួច របេ់ទ័រប្រះន្គរ 

ដែលប្បឈ្មមុខ្នឹ្ខទ័រ្ាំ របេ់ក្ន្ សៅរខ់ចាាំជ្ាំនួ្យទ័រ 

ដែលបាន្ សេន ើេូមសៅទីបញ្ញជ ការជាន់្ខ្ពេ់ ដត្មិន្ស ើញ

មក្ែល់សសាះ មិន្ដត្ប ុសណាណ ះ ក្៏គ្មែ ន្ែាំណឹខអ្វ ីសសាះរីយុទធ

សាង្គ្េត ថ្យទ័រ។ ចាំ ដណក្  ុន្ក្ន្  វញិ ែឹខែាំណឹខ អ្ាំរីការ

ថ្យទ័រហ្ល ខួភាល ម ក៏្បញ្ញជ សអាយទ័រ វាយទីត្តាំខសៅបញា
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ចប្ក្ី រហូ្ត្ដបក្ទ័រ សហ្ើយេម្ល ប់ សមទ័រសនាះសចាលសៅ។ 

សយើខស ើញថា យុទធសាង្គ្េត  ថ្យទ័រសន្ះ សៅរញាយមរាជ្ 

សោក្សបាះបខ ់បញាចប្ក្ ីជាមិត្តរមួអាវុ្ ទុក្មរណៈភារ

ជាការការររ សប្រះសបើន្ឹខប្បាប់សអាយថ្យទ័រជាមួយគ្មន  

ចាេ់ជា ុន្ក្ន្ ត្តមវាយប្បហរភាល ម សហ្ើយន្ឹខអាច

សែញោន់្ ទ័រហ្ល ខួ សហ្ើយន្ឹខអាចចាប់បាន្ប្រះរាជាជារុាំ

ខាន្ សប្រះទ័រ ុន្ក្ន្ ម្ន្ចាំនួ្ន្សប្ចើន្ណាេ់ ប្បម្ណ ៥ 

មុនឺ្នាក់្ សលើេទ័រហ្ល ខួ ែប់ែខ។ បនាទ ប់មក្  ុន្ក្ន្ 

បញ្ញជ ទ័រ សអាយសែញត្តមទ័រហ្ល ខួ រហូ្ត្ែល់ប្រះន្គរ សៅ

ប្េកុ្បាសាន្ដត្វាយឹត្សរលបន្ត ិចមិន្ដត្ប ុសណាណ ះ ប្សាប់ដត្

ប្បទះន្ឹខ ទ័របិត្តខ្ល នួ្។  ុន្ក្ន្ ស ើញបិត្ត ក្៏ចុះរីសេះ 

ឈ្រសៅសេា ៀម ចាាំសាត ប់ឱ្រុក្និ្ោយ ដត្ឈ្រគិត្បន្ត ិច

មក្ ក្៏បញ្ញជ សអាយោហន្ ចូលសៅចាប់បិត្ត ដត្កុ្ាំបីស វ្ ើ

សអាយសៅហ្ែខែល់របូកាយសោក្។ ទ័រប្រះជ័្យនាគ ស ើញ

ទ័រ ុន្ក្ន្ ចូលមក្ចាប់សមខ្ល នួ្ ក៏្វាយប្បហរត្ភាល ម ដត្

សោយសារចាំនួ្ន្ខ្ល នួ្តិ្ចជាខ ក៏្ទទួលបរាជ័្យមួយរំសរច

សៅ។ ដត្ទ័បដែលសៅេល់ ក្៏នាាំរិជ័្យនាគ រត់្ចូលក្ន ុខប្រះ

ន្គរ រចួនាាំគ្មន រត្់សៅប្ជ្ក្សកាន្ក្ន ុខវត្តេត ី្ាំ ដែលម្ន្ប្រះ

េត្តថ  ជាប្គូ របេ ់ុន្ក្ន្ គខ់សៅ។  ុន្ក្ន្ សែញត្តម

មក្ែល់មុខ្វត្ត ដត្ប្បទះន្ឹខប្រះប្គ ូក្៏ចុះរីសេះ មក្េាំរះ

ប្គ ូខ្ណៈសនាះ ប្រះប្គនូ្ិោយសៅកាន្់េិេសថា : កូ្ន្ឯខស វ្ ើ
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ែូសចនះ មិន្លែ សទ សប្រះបិត្តជាអ្នក្ម្ន្គុណ ែូសចនះ ជាម

ថ្ម កូ្ន្ឯខប្ត្វូចូលសៅេូមសោេបិត្តេិន្ មុន្ន្ឹខ

រិសប្គ្មះ សអាយអ្េ់អាថ្ស៍េចក្ត ី រវាខ ឱ្រុក្ ន្ិខ កូ្ន្។ កូ្ន្

ឯខជាអ្នក្ម្ន្បុណយ ន្ឹខសៅជាប្រះមហក្សប្ត្ ក្ន ុខក្មព ុ

ជាសន្ះសហ្ើយ ែូសចនះប្ត្វូម្ន្ក្ត្ញុត្តចាំសរះបិត្ត សទើបសគ

ទុក្ជាក្សប្ត្ ម្ន្គុណ្ម៏។ ឮែូសចនះ ប្រះរិជ័្យនាគ សឆ្ល ើយ

ថា : សបើេសមតចម្ន្បន្ទ លូែូសចនះ បុប្ត្ ភរោិ ញាត្ិេនាត ន្ 

របេ់ខុ្្ាំប្រះក្រុណា មិន្សាល ប់អ្េ់សហ្ើយឬ ? ថាសហ្ើយ រិជ័្យ

នាគ ក្៏េទ ុ ះសៅនឹ្ខកាបប់្រះសេត ចក្ន្ ដត្ប្ត្វូ ប្ក្មុអ្ខារក្ស 

ប្រួត្គ្មន ចូលែសណត ើមចាប់យក្ោវរីនែប្រះរិជ័្យនាគ។ 

បនាទ ប់មក្ េសមតចប្រះប្គូ នាាំប្រះរិជ័្យនាគ យក្សៅទុក្

ក្ន ុខប្រះវហិរ។ សប្កាយសនាះ ប្រះអ្ខា ម្ន្សថ្រវាចា សអា

យបិត្ត ន្ិខ បុប្ត្ េះជាន្ឹខគ្មន សៅ។ លុះផសះផាសប្េចសហ្ើយ 

េសមតចប្រះប្គ ូ សរៀបចាំ រិ្ីសប្សាចទឹក្ ចាំសរនី្ជ័្យមខាលេិរ ី

េួេត  ី សអាយយក្សប្គឿខអាវុ្មក្ប្បគខប្បក្ល់ក្ាំរេ់សេែ ើ

ក្ាលមនុ្េស សហ្ើយសអាយ បិត្ត ន្ិខ បុប្ត្ ស ើខសលើគាំន្រ

អាវុ្ោាំខរីរនាក្់ ស វ្ ើេចាច ្ិោា ន្ថា រមួក្ម្ល ាំខគ្មន  ជា

បិត្ត ន្ិខ បុប្ត្ អ្េ់មួយជី្វតិ្។ ចប់រិ្ីសប្េចសហ្ើយ េ

សមតចប្រះប្គ ូ ឲយក្ អាវុ្សនាះសៅក្ប់ សហ្ើយយក្ែីលុបរី

សលើ ស វ្ ើជាថ្នល់ សចញរីប្រះវហិរ សហ្ើយដប្បស ែ្ ះវត្ត សអាយ

សឆែ ះថ្ែីថា វត្តប្រះថ្នល់ សរៀខមក្ែល់ឥ ូវសន្ះ។ 
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សង្គ្ង្ហគ ម  វាង្ កង្ទ័រហ្ល ងួ្ និង្ រសេ ចកន  

លុះចូលកាន់្កាប់រាជ្ធាន្បីាន្រចួសហ្ើយ សេត ចក្ន្ ឲសក្ណឌ

ទ័រ ន្ិខ េខកត្់សខ្ត្ត ា្ំតូ្ច សៅសប្ត្តយខាខសក្ើត្ោាំខអ្េ់ 

សហ្ើយ សអាយសលើក្ទ័រសជ្ើខសគ្មក្ សជ្ើខទឹក្ េន្ធ ឹក្មហិ្ម្ 

ឆ្លខទសន្ល សមក្ុខ សៅវាយបនាទ យភន ាំសរញ ជារនាល ជ័្យ របេ់ 

ប្រះរាជាគខ់។ ប្រះេុគន្ធបទ បញ្ញជ សអាយក្ខទ័រ វាយ

ប្បហរត្បោ ខេវ ិត្សាវ ញន្ឹខក្ខទ័រសេត ចក្ន្ អ្េ់រយៈ

សរលបីនថ្ា ដត្គ្មែ ន្ខាខណា ចាញ់ឈ្ន ះគ្មន សសាះ។ ស ើញសាថ ន្

ភារែូសចាន ះ សេត ចក្ន្ យល់ស ើញថា សបើបន្តវាយបខេ ាំចាំមុខ្ 

វាគ្មែ ន្សប្បៀបសលើេប្ត្វូបាន្ស ើយ សប្រះទ័រហ្ល ខួរបឹខរខឹរេូ

ណាេ់ ែូសចនះ ប្ត្វូែូរយុទធសាង្គ្េត ថ្ែី : វាយរីរក្ដន្លខេឹក្,ទិេ

ខាខត្បូ ខ ន្ិខ ទិេខាខលិច។ សរលសនាះ ក្ខទ័រប្រះសេត

ចក្ន្ ម្ន្ចាំនួ្ន្ោហន្ ១២រន់្នាក្់ ជ្ល់នែនឹ្ខក្ខ

ទ័រហ្ល នួ្ ម្ន្ចាំនួ្ន្ដត្ ៣០រន្ន់ាក្់ប សុណាណ ះ។ សាថ ន្ភារ

មិន្លែ ដបបសន្ះ នាាំសអាយោហន្ហ្ល ខួ សចះដត្រត់្រាមិន្

ហន្បន្តទទួលចាាំខ។ សៅសរលដែលសេត ចក្ន្នាាំទ័រឆ្លខ

ទសន្ល សែើមបីប្រូយុទធសាង្គ្េត  ប្រះេុគន្ធបទ សឆ្លៀត្ឱ្កាេដែរ 

នាាំទ័រសគចសចញរី បនាទ យភន ាំសរញត្តមទិេខាខលិច សែើរ

ត្តមែខទសន្លសាប ឆ្លខកាត់្ប្េកុ្ដប្រក្សនន , ប្េកុ្ដប្រក្ត្ត

ដទន្ និ្ខ វហិរលួខ េរវនថ្ាសន្ះ សៅត្តាំខទីសៅសខ្ត្ត

លដខវក្ សហ្ើយសអាយនាាំប្គួសារ របេ់ប្រះអ្ខា ន្ិខ អ្េ់

 

របូចម្ល ក្់នន្េ

ង្គ្រា មសៅប្េកុ្ដខ្ែ រ

ជ្ាំនាន់្មហន្គរ 
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ោហន្ សៅរខ់ចាាំសៅេាំសរាខដេន្ ដែន្សខ្ត្តអាេន្ទ ុក្25។ 

បនាទ ប់មក្ប្រះអ្ខា បញ្ញជ សអាយនាយក្ខ សៅសក្ណឌ ទ័រសៅ

សខ្ត្តក្ាំរខ់្ាំ ក្ាំរខ់ឆន ាំខ បាន្ោហន្មួយចាំនួ្ន្ដប្ក្ល។ 

ប្រះសេត ចក្ន្ សប្ការី បាន្សរៀបរលជាថ្ែីរចួសប្េច ក៏្បញ្ញជ

សអាយ ក្ខទ័រចូលវាយ បនាទ យភន ាំសរញ ដបក្មួយរំសរច 

សប្រះបនាទ យសន្ះ ម្ន្ក្ខោហន្ការររតិ្ចតួ្ចណាេ់ 

គឺប្គ្មន់្ដត្ េាំរាប់បដខវរឱ្កាេ សអាយទ័រហ្ល ខួ ា្ំ ែក្ថ្យ

រយប្េួលដត្ប ុសណាណ ះ។ ជ័្យជ្ាំន្ះសន្ះ អាចសអាយសេតចក្ន្ 

េខកត្់បាន្សខ្ត្តខាខលិច ន្ិខ នារតី្ ជាសប្ចើន្ ែូចជា 

សខ្ត្ត បាទី នប្រប្ក្បាេ ប្ោាំខ បនាទ យម្េ ក្ាំរត្ ក្ាំរខ់

សសាម បាសាក់្ ប្រះប្ត្រាំខ ឱ្ម្  ប្ក្មួន្េ ទឹក្សមែ  

នប្រន្គរ បាសរៀន្ ែូន្ណា លខ់សហ ផារដែក្ សប្រះ

សៅហវ យសខ្ត្ត ន្ិខ បណាត រាង្គ្េត  ចូលចិត្តថា សេត ចក្ន្ ជា

មនុ្េស ម្ន្បុណយខាល ាំខណាេ់ ក្៏នាាំគ្មន  ចុះចូលនឹ្ខ

ម្ច េ់ដផន្ែីថ្ែីសន្ះសៅ។ 

                                   
 

 

25 េរវនថ្ាេាំសរាខដេន្ជា ុាំមួយសៅក្ន ុខប្េកុ្ក្ាំរខ់ដលខ សខ្ត្ត
ក្ាំរខ់ឆន ាំខ។ សខ្ត្តេន្ទ ុក្សន្ះ ក្៏សៅថា សខ្ត្តក្ាំរខ់សាវ យដែរ។  



Page. 57 
 

សង្គ្ង្ហគ ម  វាង្ កង្ទ័រហ្ល ងួ្ និង្ រសេ ចកន 
   

 

 

និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

សេត ចក្ន្ បញ្ឈប់េឹក្មួយរយៈ សែើមបី សរៀបចាំរែាបាលមជ្ឈម 

ន្ិខ សខ្ត្ត ជាថ្ែី សៅក្ន ុខដផន្ែីរបេ់ខ្ល នួ្ សអាយបាន្រខឹ

ម្ាំ។ ចាំ ដណក្ សៅក្ន ុខយុទធសាង្គ្េត ទ័រ  វញិ សេត ចក្ន្ បាន្

សរៀបរល ជាបួន្ក្ខទ័រ : មួយក្ខទ័រ ម្ន្ចាំនួ្ន្សរហ៏្

រល ៥មុឺន្នាក្់ ត្តាំខសៅបនាទ យភន ាំសរញ, មួយក្ខទ័រ

សទៀត្ ម្ន្ចាំនួ្ន្សរហ្៏រល ៣មុឺន្នាក្់ ត្តាំខសៅផល វូទសន្ល្ាំ, 

មួយក្ខទ័រទី៣ ម្ន្សរហ្៏រល ៤មុឺន្នាក្់ ប្ត្ ប់សៅសៅ

ដខ្ប្ត្ប្េីេន្ធ រវញិ សហ្ើយ មួយក្ខទ័រទ៤ី ម្ន្សរហ្៏រល

ចាំនួ្ន្ ៤មុឺន្នាក្់ សែើរសៅវាយបនាទ យលដខវក្។ 

សមក្ខទ័រ ត្តាំខសៅផល វូទសន្ល ា្ំ សបាះបនាទ យទ័រសៅប្េកុ្

ក្ាំរខ់សេៀមមួយក្ខ សៅេទ ឹខដប្ត្ខមួយក្ខ ចាាំបញ្ញជ សេត

ចក្ន្។ រឯី ក្ខទ័រ សែើរសៅវាយបនាទ យលដខវក្ លុះសៅែល់

ទីសៅ ក៏្សចាមវាយភាល ម ដត្មិន្ោន់្ជាបាន្ការោ ខណា

ស ើយ។ ប្រះេុគន្ធបទ ទទួលបាន្ែាំណឹខរីសៅហវ យសខ្ត្ត

ក្ាំរខ់សេៀម ន្ិខ េទ ឹខដប្ត្ខ ថាក្ខទ័រប្រះសេត ចក្ន្ មក្

សបាះបនាទ យេឹក្សៅទីសនាះ ប្ទខ់ក្៏បញ្ញជ  រញាប្ក្ឡាសហម 

សអាយនាាំទ័រ ១មឺុន្នាក់្ សៅជួ្យ, ទុក្សរហ៏្រលដត្ ២មុឺន្

ប្បាាំដេន្នាក្់ េាំរាប់ការររ បនាទ យលដខវក្។ ចាំ ដណក្សម

ទ័ររបេ់ប្រះសេត ចក្ន្ សមើលស ើញថា បនាទ យលដខវក្ ជា

បនាទ យម្ាំមួន្ណាេ់ ក៏្សផាើេាំបុប្ត្ បត ឹខែល់សេត ចក្ន្ េុាំ

ជ្ាំនួ្យទ័របដន្ថម សទើបន្ឹខអាច វាយដបក្បនាទ យសនាះបា
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ន្។ សេត ចក្ន្ យល់ប្េបត្តន្េាំសណើរ ក្៏បញ្ច នូ្សរហ៏្រល ១

មុឺន្នាក្់សទៀត្ ជាជ្ាំនួ្យ សហ្ើយក្៏នាាំគ្មន  វាយបនាទ យសនាះ 

ោាំខយប់ោាំខនថ្ាគ្មែ ន្ឈ្ប់ សប្រះ ម្ន្ចាំនួ្ន្ សរហ៏្រល

សប្ចើន្ អាចផ្តល េ់ប្រូគ្មន បាន្។ ប្រះេុគន្ធបទ សមើលស ើញ

សាថ ន្ការណ៏ដបបសន្ះ ប្ទខ់ប្រះចិនាត ថា វាមិន្លែែល់ទ័រប្រះ

អ្ខា ែបិត្សរហ្៏រល ន្ឹខបាក្់ក្ម្ល ាំខកាយ ន្ិខ ចិត្ត មិន្

អាចប្ោាំត្ទល់ន្ឹខេប្ត្វូ សប្រះគ្មែ ន្សរលេាំរាក្សសាះ ប្ទខ់

ក្៏េាំសរចចិត្ត ែក្ទ័រថ្យរីបនាទ យលដខវក្ សៅត្តាំខទីសៅ

ដខ្ប្ត្ អ្ប្ម្គគិរនិ្ត បូណ៏ (គឺប្េកុ្បរបូិណ៏េរវនថ្ាសន្ះ)។ ការ

សោះនែសន្ះ ប្ត្វូបាន្ទ័រសេត ចក្ន្ ត្តមក្ិន្ ដត្ទរ័ហ្ល នួ្ 

រត្់ផខ វាយត្បផខ នឹ្ខការវាយប្បហរេប្ត្វូ រីខាខ

សប្កាយទ័រ។ 

ន្ិោយរី រញាប្ក្ឡាសហម សមទ័រហ្ល ខួ ដែលទទួលរាជ្

បញ្ញជ សៅជួ្យការររដខ្ប្ត្ក្ាំរុខសេៀម និ្ខ េទ ឹខដប្ត្ខ 

ែឹខែាំណឹខថា ទរ័ហ្ល ខួ ជួ្បសប្គ្មះ ក្៏បរទ័រប្ត្ ប់សប្កាយ 

មក្ជួ្យប្រះរាជា។ លុះមក្ែល់េមរភូមិ រញាប្ក្ឡាសហម 

ក៏្បញ្ញជ សអាយសរហ្៏រល វាយដខ្សសប្កាយ នន្ទ័រសេត ចក្ន្

ោ ខសាហវ នាាំសអាយ ក្ខរលសនាះ ភាា ក្់សផែើលជាខាល ាំខ។ 

ែឹខថា រញាប្ក្ឡាសហម នាាំទ័រមក្ជួ្យ សហ្ើយក្ាំរុខវាយ

ទ័រេប្ត្វូរីខាខសប្កាយ រញាយមរាជ្ ជាសមទ័រហ្ល ខួ ក៏្

ប្បមូលផុ្ាំក្ម្ល ាំខទ័រ បក្សប្កាយ វាយប្បហរទ័រសេត ចក្ន្រី
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មុខ្ោ ខខាល ាំខ។ សរហ៏្រលទ័រប្រះសេត ចក្ន្ ទទួលការវាយ

ផទបោ់ ាំខេខខាខ ក៏្េល ុ ត្សាល ប់ជាសប្ចើន្រន់្បាល យ អ្ន្តរាយ

ដបក្ទ័រ នាាំគ្មន រត់្ចូលមក្ភន ាំសរញវញិ។ 

ប្រះមហក្សប្ត្ដខ្ែ រ គិចផុត្រីប្ក្ញាាំនែទ័រសេត ចក្ន្ ប្ទខ់

ោខមក្ែល់ប្េកុ្បរបូិណ៏ែូចបាំណខ។ លុះមក្ែល់សៅទី

សនាះ ប្រះអ្ខា បញាយមរាជ្ ន្ិខ បញាប្ក្ឡាសហម ជួ្ប

ប្បជ្ុាំគ្មន  សែើមបី សរៀបរល ន្ិខ យុទធសាង្គ្េតេឹក្ ជាថ្ែី ែូចម្ន្

ត្សៅ : សេត ចប្គខរាជ្យ ប្ត្តេ់សអាយសៅរញាេូគ៍្មសោក្ 

(ររ របេ់សៅហវ យដខ្ប្ត្សរ្ិ៍សាត្់)  ុាំរល ១មុឺន្នាក្់ 

សៅឈ្ររក្ាដខ្ប្ត្រោសបែ ៀ ន្ិខ ឱ្រុក្ចិញ្ច ឹម របេ់សៅរញា

យមរាជ្ នាាំទ័រ ៥រន់្នាក្់ សៅត្តាំខស វ្ ើជាក្ាលសាព ន្ទ័រ

សៅក្ន ុខដែន្ែីខាខសក្ើត្។ ចាំ ដណក្ប្រះអ្ខា និ្ខ ទ័រហ្ល ខួ 

សលើក្ សៅត្តាំខសៅក្ន ុខដខ្ប្ត្អាេន្ទ ុក្ (គឺប្េកុ្េន្ទ ុក្សៅ

ក្ន ុខដខ្ប្ត្ក្ាំរខ់្ាំេរវនថ្ា)។ 

ទ័រមុខ្ហ្ល ខួ សែើរមក្ែល់ប្េកុ្បារាយណ៏ ជួ្បប្បទះនឹ្ខក្ខ

ទ័រចល័ត្ែ៏ ា្ំមួយ របេ់ប្រះសេត ចក្ន្ សហ្ើយចាាំខគ្មន  ជា

សកាោហ្លោ ខខាល ាំខ។ សៅក្ន ុខេមរភូមិសនាះ ទ័រប្េួច 

របេ់សៅរញាយមរាជ្ ជាសមទ័រហ្ល ខួ ម្ន្ក្ម្ល ាំខខាល ាំខ

ជាខ ក្៏វាយដបក្ទ័រេប្ត្វូ សាល ប់អ្េ់រាប់រន់្នាក់្បាល យ។ 

បនាទ ប់មក្ សៅរញាយមរាជ្ សោក្ បញ្ញជ សអាយវាយ
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បនាទ យកិ្ល របេ់េប្ត្វូដបក្ជាសប្ចើន្ក្ដន្លខ សៅ ប្េកុ្

បារាយណ៏ សជ្ើខនប្រ េទ ឹខប្ត្ខ ន្ិខ អាេន្ទ ុក្ សែើមបីរប្ខឹខ 

និ្ខរប្ខីក្ ដែន្ែី របេ់ក្ខទ័រហ្ល ខួ ន្ិខ េុវត្ត ិភារប្រះរា

ជា។ នជ្ជ្ាំន្ះេាំខាន្់សន្ះ សលើក្ចិត្តប្រះមហក្សប្ត្ក្មព ុជា 

ន្ិខ សរហ្៏រល ដែលក្ាំរុខហ្ត្់សន្ឿយជាខាល ាំខ។ 

ចាំ ដណក្សេតចក្ន្ វញិ រេ់សៅប្រះន្គរ សៅប្េកុ្បាសាន្ 

ខ្ិត្ខ្ាំសរៀបចាំក្ខទ័រ សហ្ើយ ប្បមូលសរហ្៏រល ោាំខចាេ់ោាំខ

ថ្ែីចាំនួ្ន្ ១០មុឺន្នាក្់ បាំរុខទុក្ន្ឹខវាយលុក្ជាថ្ែីមតខសទៀត្

សៅសរលឱ្កាេហុ្ចសហ្ើយ។ បនាទ ប់មក្ សេត ចក្ន្ សអាយ

សរៀបចាំរី្ីសលើក្ខ្ល នួ្ឯខស ើខជាមហឧបរាជ្ ភូ26 េសប្មច

រាជ្ការមហប្ក្េ័ប្ត្េឹក្ រចួសអាយស វ្ ើទខ់ដផន្ែី រណ៏

ប្ក្ហ្ម បា ក្់របូនាគក្ាល៨ សហ្ើយសរល សចញែាំសណើរសៅ

ណាមក្ណា សអាយសគបាាំខក្លេ់ែូចប្រះមហក្សប្ត្ សហ្ត្ុ

សន្ះឯខបាន្ជាប្បជារាង្គ្េត  សៅរក្យកាត្់ថា សេត ចក្ន្ 

ខ្ុេរីស ែ្ ះប្រះរាជាថាវ យជូ្ន្  ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ច។ សរៀបចាំ

ដែន្ែីន្គររចួសប្េចអ្េ់សហ្ើយ សោក្ ទុក្សអាយបិត្ត សៅ

រក្ាបនាទ យក្ន ុខន្គរ ឯខ្ល នួ្ឯខ  វញិ សលើក្ទ័រឆ្លខទសន្ល សៅ

                                   
 

 

26 ភូ : ដផន្ែី; ឧបរាជ្ភូ គឺ ឧបរាជ្ដផន្ែី។ 
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សបាះសៅដខ្ប្ត្ក្ាំរុខសេៀម ប្បទល់នឹ្ខទ័រហ្ល ខួ។ អ្េ់

សេនាមង្គ្ន្ត ី សៅទីសនាះ កាលសបើស ើញទ័រសេត ចក្ន្ សប្ចើន្

លប់សលើក្ម្ល ាំខទ័រខ្ល នួ្ែូសចនះ ក្៏នាាំគ្មន  ែក្ថ្យមក្ដខ្ប្ត្

អាេន្ទ ុក្ ចូលបត ឹខសៅរញាយមរាជ្ អ្ាំរីសាថ ន្ការណ៏េឹក្។ 

លាំោប់សនាះ សេត ចក្ន្ ស វ្ ើេាំបុប្ត្មួយចាប់ ឲអាលក័្ស27 

យក្សៅថាវ យប្រះេុគន្ធបទ ក្ន ុខសនាះ គ្មត្់សេន ើេូមប្រះរាជា

សអាយសោះដលខម្ត យ ន្ិខញាត្ិបខបអ នូ្ របេ់ខ្ល នួ្ សបើប្រះ

អ្ខាសៅប្រះរាជ្ក្រុណាដមន្ ខ្ល នួ្នឹ្ខរំោយក្ខទ័រ សហ្ើយ

ចូលបាំសរបី្រះអ្ខា ែូចរីសែើម វញិ សប្រះអ្វ ី ដែលខ្ល នួ្ស វ្ ើមក្

ែល់េរវនថ្ាសន្ះ គឺស វ្ ើេាំរាប់ដត្ការររជី្វតិ្ខ្ល នួ្ដត្ប ុសណាណ ះ 

គ្មែ ន្គាំន្ិត្ក្បត់្ និ្ខ ប្បទូេរា យ ែល់លែខ្ូលីប្រះបាទ

បន្ត ិចសនាះស ើយ។ េរវនថ្ាសៅម្ន្ចិត្តជាន្ិចច ចខ់មក្សៅ

ជាខុ្្ាំប្រះរាជាស ើខវញិ ប ុដន្ត ដប្ក្ខប្ទខ់ជាម្ច េ់រុាំសប្បាេប្រះ

រាជាោន្។ 

ប្រះេុគន្ធបទ េណាត ប់សេចក្ត ីេាំបុប្ត្េរវប្គប់សហ្ើយ ប្រះ

អ្ខាក៏្សអាយ ឧទ័យ្ិរាជ្ សៅហវ យដខ្ប្ត្អាេន្ទ ុក្ ត្ប

េាំបុប្ត្សៅក្ន្វញិថា :  ុន្ហ្ល ខួប្រះសេត ច ស វ្ ើដបបសន្ះ វា

                                   
 

 

27 អាល័ក្ស : ស ែ្ ះអ្នក្រាជ្ការសៅក្ន ុខប្រះបរមរាជ្វាាំខ។ 
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មិន្ប្ត្ឹមទាំសន្ៀមសទ។ សបើ ុន្ ម្ន្ចិត្តេល តូ្ប្ត្ខ់ដមន្ គួរ

 ុន្ សរៀបចាំខ្ល នួ្រំោយទ័រ ចូលដត្ខ្ល នួ្ សៅប្កាបបខា ាំទូល

គ្មល់ប្រះបាទអ្ម្ច េ់ជាមុន្ សទើបប្ត្វូត្តម រាជាេណាត ប់។ 

សបើ ុន្ដប្បចិត្តដលខក្បត់្ សយើខ ឧទ័យ្ិរាជ្ សៅហវ យ

ដខ្ប្ត្អាេន្ទ ុក្ ន្ឹខបខា ាំទូល េុាំសោេសអាយ ុន្។ ប ុដន្ត  សបើ

 ុន្ប្បឹខដត្ទទឹខ មិន្ចូលខ្ល នួ្ សយើខនឹ្ខសអាយេម្ល ប់ម្ត

យ ុន្ ន្ិខប្គប់ប្គួោ ាំខអ្េ់ សអាយសាល ប់រុាំប្ត្តប្បណីស ើយ។ 

សេត ចក្ន្ អាន្ចប់សេចក្ត ីសហ្ើយ ក្៏សអាយបសប្មើនាាំេាំបុប្ត្

សនាះ សៅជូ្ន្បិត្ត សអាយបាន្ែឹខផខ។ ប្រះរិជ័្យនាគ 

កាលសបើែឹខែាំណឹខថា ម្ន្េាំបុប្ត្រីសៅបញាឧទ័យ្ិរាជ្ 

មក្ែូសចនះ ក៏្េទ ុ ះរត្់សៅ ប្បខុនឹ្ខទទួលេាំបុប្ត្សនាះ លុះរត្់

សៅទន្ទ ឹមនឹ្ខោវ រ ក្៏ភាល ត្់សជ្ើខែួល សហ្ើយសៅប្ត្វូនឹ្ខចុខ

ោវ ដែលោក្់នឹ្ខនែដក្វ ចាំចសនាល ះឆ្ែ ឹខកាាំបិត្ សហ្ើយែួល

ចុះេន្លប់ បាត្់សាែ រត្ីក្ន ុខទីសនាះសៅ28 រចួក៏្អ្និ្ចចក្មែសៅ

ដែរ។ សេត ចក្ន្ ែឹខែាំណឹខសន្ះ ក៏្ផ្តែ ក្េង្គ្រា ម ថ្យទ័រ សៅ

ស វ្ ើបុណយឱ្រុក្ជាឧឡារកិ្។ សឆ្លៀត្ឱ្កាេសនាះ ប្រះេុគន្ធ

                                   
 

 

28 ជ្ាំសន្ឿមន្ុេសក្ន ុខេម័យសនាះថា រិជ័្យនាគសន្ះ ចាញ់េមបថ្ 
សទើបបីបាន្ជាអ្ន្តរាយែល់ខ្ល នួ្ោ ខសន្ះ។ 
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បទ ប្ទខ់ប្ត្តេ់បរា ប់សអាយ សៅរញាឧទ័យ្ិរាជ្ សលើក្

ទ័រសៅវាយយក្បនាទ យលដខវក្ ន្ិខ ដខ្ប្ត្ក្ាំរខ់សេៀម សបើ

បាន្ឈ្ន ះសហ្ើយ សអាយសលើក្សៅ វាយដខ្ប្ត្ត្បូ ខ ម ុ ាំសទៀត្។ 

ជាមួយគ្មន សនាះដែរ សៅរញាប្ក្ឡាសហម សលើក្ទ័រសៅវាយ

បនាទ យភន ាំសរញ។ សេត ចក្ន្ ែឹខែាំណឹខសន្ះ ដបជាម្ន្ចិត្ត

េបាយសៅវញិ សហ្ើយសអាយសរៀបចាំរិ្ីជ្ប់សលៀខែ៏ ា្ំមួយ 

អ្សញ្ជ ើញអ្េ់សមទ័រ សមក្ខ សមរួក្ ា្ំតូ្ច មក្ទទួលោន្

សភាជ្នាហរ សហ្ើយប្គ្មសនាះ សេត ចក្ន្ស ើខស វ្ ើេុន្ទ រក្ថា

ប្បក្បសោយេុសវាហរ ម្ន្សេចក្ត ីជាេសខេបថា : ប្រះ

េុគន្ធបទ ជាប្រះមហក្សប្ត្ គ្មែ ន្េីល្ម៏ មិន្សគ្មររ

ទាំសន្ៀមប្រះន្គរ គឺថា សរលសគស វ្ ើបុណយេរបិត្តសគសន្ះ

មួយ សោះបីសមតចម្ត  ក៏្េប្ត្វូសគដត្ខដត្ឈ្ប់ស វ្ ើេង្គ្រា ម 

ក្ាំណត់្មួយនថ្ាេិន្ដែរ ដត្ឥ ូវសេត ចសន្ះ សលើលទ័រមក្

សចាមបនាទ យសយើខ គឺថា សគស វ្ ើសលែ ើេនឹ្ខបទប្រះអ្យយការ

ោ ខសន្ះសហ្ើយ សនាះសយើខយល់ថា សេត ចសន្ះន្ឹខអ្េ់បុណយ

ជារិត្ សហ្ើយដែន្ែីនឹ្ខបាន្មក្សយើខ ែូចទាំនាយសោក្

ប្គសូយើខោយសអាយសយើខមិន្ខាន្។ ស វ្ ើេុន្ទ រក្ថា ចប់សេ

ចក្ត ីសហ្ើយ ប្សាប់ដត្ម្ន្នាយោហន្មួយប្ក្មុ នាាំគ្មន

សខើបសប្កាក្ឈ្រដប្េក្ សហ្ើយចខអ ុល សៅសលើសម ថាស ើញ

នាគសហះរ័ន្ធ សរាខបុណយបីជុ្ាំ។ ខ្ណៈសនាះ រួក្អ្នក្ចូលរមួ

រិ្ីជ្ប់សលៀខ ក្៏នាាំសប្កាក្ឈ្រោាំខអ្េ់គ្មន  រចួទះនែត្តាំខ
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សហ៊ា ថា : បន្ទ លូប្រះមហឧបរាជ្សនាះ រិត្ជាប្ត្វូែូចទាំនាយ

សហ្ើយ។ 

សៅប្ត្ខ់ចាំណុចសន្ះ សេត ចក្ន្ សប្បើយុទធសាង្គ្េត  នន្េង្គ្រា ម

ចិត្តសាង្គ្េត  សឆ្លៀត្យក្ក្ាំហ្ុេេីល្ម៏ របេ់ប្រះេុគន្ធបទ 

មក្ស វ្ ើជាអាវុ្ចិត្តសាង្គ្េត  សែើមបីស វ្ ើយុត្ត ិក្មែ នូ្វអ្ាំសរើ របេ់

ខ្ល នួ្សអាយម្ន្្ម្ែ ន្ុរបូ និ្ខ រប្ខឹខ នូ្វជ្ាំសន្ឿ នន្សរហ៏្

រល ន្ិខ ប្បជារាង្គ្េតថាខ្ល នួ្ជាអ្នក្ម្ន្បុណយ ម្ន្សៅក្ន ុខ

ទាំនាយប្រះប្គូ ដែលបាន្ោយទុក្ត្តាំខរីខ្ល នួ្សៅក្ុម្ភារ

មក្សមលះ។ 

លុះរី្ីបូជាេរឱ្រុក្ចប់េរវប្គប់ ក្ន្ ភូ (ក្ន្ ដផន្ែី) 

ត្តាំខឱ្រុក្ម្ ជាបអ នូ្ដម  ស ែ្ ះនាយសៅ ជាសៅហវ ទ ហ  

សហ្ើយចាត្់សអាយសលើក្ទ័រ ១៥រន្ន់ាក្ ់ សៅជួ្យទ័រ សៅ

បនាទ យភន ាំសរញ ត្តាំខឧក្មឺុន្ដក្វ29 ជាសៅរញាប្ក្ឡាសហម 

នន្ដផន្ែីខ្ល នួ្ សហ្ើយចាត្់សអាយសលើក្ទ័រ ១៥រន្ន់ាក់្ដែរ 

សៅជួ្យក្ម្ល ាំខទ័រសៅបនាទ យលដខវក្ ចាំ ដណក្ខ្ល នួ្ឯខវញិ 

សលើក្ទ័រ ចាំនួ្ន្ ៤មឺុន្នាក់្ សៅជួ្យ សមទ័រខ្ល នួ្សៅដខ្ប្ត្

                                   
 

 

29 ឧក្មុឺន្ដក្វ ជាបុប្ត្ត របេ់សៅរញាេង្គ្រា ម សមទ័រប្េួចក្ខ
ទ័រហ្ល ខួ ដែលសេត ចក្ន្ បាច់ ន្ បូ្ត្វូ-ក្ ធាល ក្់រីែាំរេីឹក្សាល ប់។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ក្ាំរខ់សេៀម។ ក្ខទ័រោាំខបី ជួ្បប្បទះនឹ្ខទ័រហ្ល ខួសៅ

ប្គប់េមរភូនិ្ ចូលចាាំខគ្មន  ឥត្េាំនចក្ម្ល ាំខ ដត្សលើក្សន្ះ 

ទ័រសេត ចក្ន្ ម្ន្ក្ម្ល ាំខជាខ ក្៏វាយដបក្ទ័រហ្ល ខួោ ាំខបី

ក្ខទ័រ។ សមទ័រហ្ល ខួ ក៏្នាាំគ្មន ថ្យទ័រសៅដខ្ប្ត្អាេន្ទ ុក្។ 

ប្រះេុគន្ធបទ ែឹខចាេ់ណាេ់ថាបរជ័្យសន្ះ គឺសោយសារ

ចាំនួ្ន្ទ័រហ្ល ខួ ម្ន្ចាំនួ្ន្ត្ិចជាខឆា យណាេ់ទ័រេប្ត្វូ 

ប្ទខ់ក្៏ប្ត្តេ់បញ្ញជ  សអាយមង្គ្ន្ត ីក្ខទ័រ សៅសក្ណឌ រាង្គ្េត សៅ

ដខ្ប្ត្ េទ ឹខដប្ត្ខ េូរនិ្ទ  ខ្លខេិញ រមិជួ្េ ជាាំក្ាន្ត  ចុខកាល 

បាប្ក្ខ់ ទខ់ដត្ ទាំន្ប់ មខាលបុរ ីឫេសីសាញ ទឹក្សជារ បាត្់

ែាំបខ សរសាត្់ ប្ក្គរ ខ្ល ុខប្ក្ខ បរបូិណ៏ រសលៀសបែ ៀ បាន្

ចាំនួ្ន្ដត្ ១ដេន្នាក់្ដត្ប ុសណាណ ះ សប្រះរាង្គ្េតខាល ចចាាំខនាាំ

គ្មន រត់្ចូលនប្រអ្េ់ជាខ ១ោន្នាក្ ់ សែើមបីសគចសវះន្ឹខរាជ្

ក្ាំ ដណន្។ សយើខអាចេួរជាេាំនួ្រដែរថា ត្តសមឿខ ជាអ្នក្

ប្េកុ្ដខ្ប្ត្សរសាត្់ ចុះសហ្ត្ុអ្វ ីក្៏គ្មត្ម់ិន្េែ ័ប្គចិត្តចូល

មក្បាំសរបី្រះេុគន្ធបទ ប្បឆាំខន្ឹខសេត ចក្ន្ែូចគ្មត់្ជួ្យ

ឧបត្ថមប្រះចន្ទរាជា ?  

សេត ចក្ន្ ែឹខថាទ័រខ្ល នួ្ក្ាំរុខម្ន្សប្បៀបសលើទ័រហ្ល ខួ ក៏្

ប្បញាប់សលើក្ទ័រសអាយោន់្ការសៅវាយបនាទ យជ័្យ របេ់

ប្រះេុគន្ធបទ សៅដខ្ប្ត្អាេន្ទ ុក្។ ដត្មក្ែល់ដខ្សេីម្

ដខ្ប្ត្ សេត ចក្ន្គិត្ថា សបើនឹ្ខចូលវាយរិត្ជាឈ្ន ះ ដត្វា

អាចសអាយ ប្រះរាជាខាា ល់ សហ្ើយប្បាក្ែជា ហ្ល ខួសអាយ
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េម្ល ប់ម្ត្ត ន្ិខ ញាត្ិេនាត ន្ សាល ប់ឥត្ប្បសោជ្ន៏្ ែូសចនះ 

គួរគិត្រក្ឧបាយក្ល យក្ម្ត យ ន្ិខញាត្ិេនាត ន្សអាយ

បាន្េិន្ សហ្ើយសអាយម្ន្ជ័្យជ្ាំន្ះផខ។ សេត ចក្ន្ ដថ្លខ

ប្បាប់សមក្ខទ័រខ្ល នួ្សៅសរលប្បជ្ុាំេឹក្ថា : សៅេម័យេ

សមតចរញាោ ត្សនាះ ប្រះអ្ខាសប្បើឧបាយ សអាយោហន្

រិសេេ១២នាក្់ ដក្លខជាបថ្ុជ្ជន្ ដត្សចះវជិាជ គន់្លបីលាញ 

ស វ្ ើជាសៅ េុាំចុះចូលបាំសរបី្រះឥន្ទក្ុម្ររាជា (បុប្ត្តសេតច

សេៀមដែលប្រះបិត្តប្ទខ់ទុក្សអាយសៅ សសាយរាជ្យេមបត្ត ិ 

សៅមហន្គរដខ្ែ រ សប្កាយរីដខ្ែ រចាញ់េង្គ្រា មសេៀម)។ ែឹខ

ែាំណឹខសន្ះ ប្រះបុប្ត្តប្រះសៅសេៀម ប្រះអ្ខាអ្នុ្ញ្ញា ត្ សអា

យរួក្អ្នក្េុាំចុះចូលសនាះ ចូលគ្មលស់ៅក្ន ុខប្ក្ឡាគាំនាល់ 

ដត្ប្គ្មសនាះ សៅសរលដែលរួក្សនាះ ក្ាំរុខលូន្ចូល សៅ

ប្កាបថាវ យបខា ាំ ប្រះឥន្ទក្ុម្ររាជា ប្សាប់ដត្ បុរេម្ន ក្់ 

សោត្រំលខ សេនាអ្ខារក្សប្រះមហក្សប្ត្ ែក្កាាំបិទរីក្ន ុខ

ផន ខួេក់្ ចាក្់េម្ល ប់ប្រះអ្ខាបាន្ភាល មសៅសលើប្រះេយនា

េន្ៈ30។ ដត្បនាទ ប់មក្ អ្នក្ោាំខ១២នាក្់សនាះ ប្ត្វូោហន្

                                   
 

 

30 េយនាេន្ៈ : ក្ដន្លខេាំរាប់ អ្ខគ ុយ ន្ិខ សែក្។ 
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សេៀម ចាក្់កាប់េម្ល ប់បាន្ោាំខអ្េស់ៅក្ន ុខប្ក្ឡាគាំនា

ល់។ ដថ្លខសេក្ត ីចប់ សេត ចក្ន្ ប្បកាេរក្អ្នក្កាល ហន្ណា 

ហ៊ា ន្ទទួលសបេក្ក្មែរិសេេដបបសន្ះ។ ខ្ណៈសនាះ ឧក្

មុឺន្ដក្វ31 ក្៏េុាំខ្ល នួ្ទទួលបាំសរញសបេក្ក្មែសន្ះ សេត ចក្ន្ 

លុះបាន្សាត ប់ ឧក្មុឺន្ដក្វរចួេរវសេចក្ត ី ក៏្នាាំន្រៈសនាះ 

ចូលសៅក្ន ុខបន្ទប ់ រចួប្បាប់រីឧបាយក្លរបេ់ខ្ល នួ្ប្គប់

ប្បការ គឺម្ន្ែូចត្សៅ : ឧក្មុឺន្ដក្វ ប្ត្វូទទួលសោេែល់

ប្បហរជី្វតិ្ សោយសារខ្ល នួ្ ស វ្េប្បដហ្េន្ឹខភារៈក្ិចច ជា

សមទ័រ ដែលប្ត្វូសវន្ោមលាត្បនាទ យសៅសរលរាប្ត្ី សប្រះ

ខ្ល នួ្រវល់ដត្សែក្ោល់នថ្ា។ ទទួលបាន្សេចក្ត ីរាយការណ៏រី

                                   
 

 

31 ជាបុប្ត្ត របេ់សៅរញាេង្គ្រា ម សមទ័រប្េួចក្ខទ័រហ្ល ខួ ដែល
សេតចក្ន្ បាច់ ន្ បូ្ត្វូ-ក្ ធាល ក្់រីែាំរេីឹក្សាល ប់ ត្តាំខរីសផតើមេង្គ្រា ម
ភាល ម។ នាយសនាះ ម្ន្ចិត្តសឃ្រសៅ ខ្ឹខន្ឹខប្រះេុគន្ធបទថា 
ប្ទខ់សប្បើបិត្តខ្ល នួ្ សៅចាប់សេត ចក្ន្ សហ្ើយសេតចក្ន្បាញ់សាល ប់
សៅក្ន ុខេមរភូមិ ប្រះអ្ខាមិន្រវល់ចិញ្ច ឹមបខបអ នូ្ក្ាំប្របិត្ត ក្៏េាំ
សរចចិត្តរត្់សៅបាំសរឃី្ត្ក្របិត្ត សែើមបីរក្ឱ្កាេេខេឹក្ន្ឹខប្រះ
េុគន្ធបទ ដែលខ្ល នួ្ ទុក្ជា គ្មែ ន្សេចក្ត ីអាណិត្អាេូរសសាះ ែល់
ប្គួសារក្ាំប្រ របេ់ខ្ល នួ្។ នាយសនាះទុក្ការេម្ល ប់បិត្ត របេ់ខ្ល នួ្
ជាក្ិចច នន្េង្គ្រា ម ដត្ទុក្ ចិត្តប្រសខើយ របេ់ប្រះេុគន្ធបទ ជាការ
ប្បម្ថ្ែល់វញិ្ញា ណក្េន្ធ  របេ់បិត្តខ្ល នួ្ ដែលសោក្បាន្បូជាជី្វតិ្
ក្ន ុខេមរភូមិ។ 
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េក្មែភារក្ខទ័រប្បចាាំនថ្ា ក្ន ុខសនាះ ម្ន្សេចក្ត ីក្ត្់

សហ្តុ្អ្ាំរីការស វ្េ របេ់ឧក្មុឺន្ដក្វ សេត ចក្ន្ ស វ្ ើជាខ្ឹខ 

សហ្ើយបរា ប់សអាយភូ ុាំ (ត្ប្មួត្សោធា) សៅចាប់ខ្ល នួ្

សៅរញាដក្វ សអាយត្ប្មួត្សោធា វាយខ្នខ ៣០ខាវ ប់ សអា

យបសណត ើរ អារប្កាេប្គប់បីនថ្ា សហ្ើយសអាយ េម្ល ប់សចាលជា

ឱ្ោហ្រណ៏ែល់ក្ខទ័រ។ មុន្ន្ឹខេម្ល ប់ សអាយយក្សៅ

ចខសៅមុខ្បនាទ យក្ខទ័រហ្ល នួ្ សបាះប្បទល់ន្ឹខបនាទ យ

សេតចក្ន្ ដែលម្ន្សៅរញាឱ្ទ័យរាជា ជាសមទ័រហ្ល ខួ 

រក្ាបនាទ យ។ ខ្ណៈដែលក្ាំរុខដត្សរៀបចាំេម្ល ប់ សៅរញា

ឱ្ទ័យរាជា ក្ាំរុខគន់្សមើលរីបនាទ យហ្ល ខួ ប្សាប់ដត្ស ើញ

ម្ន្ោហន្មួយក្ខ ា្ំ រត្់សចញមក្រំសោះអ្នក្សោេសនាះ 

សហ្ើយនាាំគ្មន  រត្់េាំសៅមក្រក្បនាទ យខ្ល នួ្ សហ្ើយដប្េក្េុាំចុះ

ចូលផខ។ សៅរញាឱ្ទ័យរាជា សអាយសបើក្របខដខ្សការររ

បនាទ យ សអាយោហន្ោាំខសនាះ រត់្ចូលមក្ចុះ ដត្យក្

សៅ ុាំទុក្មួយក្ដន្លខេិន្ សែើមបីេួរចសមល ើយសអាយែឹខសហ្តុ្

ការណ៏ប្គប់ប្បការ។ ន្ិោយអ្ាំរីក្ន ុខឧបាយក្ល របេ់សេត

ចក្ន្ គ្មត្់សអាយ ឧក្មុឺន្ដក្វ េប្ម្ាំខយក្ោហន្រីររយ

នាក្់សោយខ្ល នួ្ឯខ សហ្ើយេន្ាថា ន្ឹខចិញ្ច ឹមប្គួសារកូ្ន្
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សៅសៅេនាត ន្ត្សៅ៧ជួ្រសគ្មប្ត្32 សបើោហន្ណាសាល ប់សៅ

ក្ន ុខភារៈក្ិចចរបេ់ខ្ល នួ្។ បនាទ ប់មក្ សេត ចក្ន្ ក្៏យក្ម្េ់ 

ប្បាក់្េល ឹក្បុរាណ ជាសប្ចើន្ ប្បគល់សអាយសៅដក្វ ឲយក្សៅ

ដចក្ោហន្សប្ជ្ើេសរេីោាំខសនាះ ជាប្បាក់្ររវ ន្ ់ េាំរាប់

សលើក្ទឹក្ចិត្ត។ មុន្ន្ឹខអ្នុ្វត្ត ឧបាយក្ល ឧក្មឺុន្ដក្វ 

ន្ិខ ចៈមុឺន្នចចុខរា ក្់សសាម ជាប្បិយមិត្ត ដែលខ្ល នួ្សលើក្

ត្តាំខជានាយរខ ជួ្បប្បជុ្ាំជាេម្ា ត់្ជាមួយោហន្រីររយ

នាក្ ់ សែើមបរីន្យល់ោ ខរិសាត រីកិ្ចចការដែលប្ត្វូស វ្ ើ និ្ខ 

ប្ត្វូនិ្ោយេមត ីដត្មួយ សៅសរលរួក្ភាន ក្់ររចារកិ្ចចហ្ល ខួ 

នាាំសៅេួរចសមល ើយម្ន ក្់មតខៗ ថាខ្ល នួ្នាាំគ្មន ជួ្យឧក្មុឺន្ដក្វ 

សប្រះយល់ស ើញថា សមទ័រសន្ះ ទទួលសោេែល់ប្បហរជី្វតិ្ 

សោយអ្យុត្ត ិ្ម៏ជាទីបាំផុត្ ែបិត្ការហ្ត់្សន្ឿយ របេ់

ោហន្ម្ន ក្់ៗ វារិបាក្ន្ឹខប្ោាំណាេ់េរវនថ្ាសន្ះ ជួ្ន្កាល

                                   
 

 

32 ចាប់រុទធសាេនា ដចក្៧ជួ្រសគ្មប្ត្ ជាបីជាន្់ គឺជាន្់សលើ ជាន្់ក្
ណាត ល ជាន្់សប្កាម។ ជាន្់សលើម្ន្បីថាន ក្់ គឺម្ត្តបិត្ត ជី្ែូន្ជី្ត្ត 
ជី្ែូន្ទួត្ជី្ត្តទួត្។ ជាន្់ក្ណាត ល គឺខ្ល នួ្ឯខ សហ្ើយជាន្់សប្កាម 
ម្ន្បីថាន ក់្ដែរ គឺ កូ្ន្ សៅ សៅទួត្។ ត្តមចាប់រែាបយសវណីយ 
បូរាណដខ្ែ រ ៧ជួ្រសគ្មប្ត្ គឺ ត្ត ត្តទួត្ ត្តលួត្ ត្តោ ត្តប ុក្ ត្តបា  
ន្ិខចុខគល់ឬត្តសៅ  ចុខគល់។ 
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និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ក្៏សែក្លក្់សៅសរលោមលាត្ ែូចសោក្សមទ័រដក្វសនាះ

ឯខ។ 

សៅរញាឱ្ទ័យរាជា សមទ័រហ្ល ខួ ទទួលសេចក្ត ីរាយការណ៏

ោ ខរិសាត  រីរួក្ភាន ក្់ររេួរចសមល ើយ សជ្ឿជាក់្ថាជាសរឿខ

រិត្ ក្៏អាណិត្អាេូរែល់ឧក្មុឺន្ដក្វ សប្រះជាបុប្ត្ របេ់

េរមិត្តរមួអាវុ្ផខ ក្៏េរសេរេាំបុប្ត្ បត ឹខសៅប្រះេុគន្ធ

បទ អ្ាំរសីហ្តុ្ ដែលម្ន្សក្ើត្ស ើខសៅក្ន ុខបនាទ យខ្ល នួ្ 

សហ្ើយសអាយនាាំ អ្េ់ោហន្ហ្ល ខួោាំខសនាះោក្់ក្ត ី ត្តម

ចាប់អាជាា េឹក្ សៅបនាទ យេទ ឹខដេន្ផខ សែើមបីេុាំសេចក្ត ី

 វនិិ្ចជយរីប្រះរាជា។ ប្រះេុគន្ធបទ ប្ទខ់េណាត ប់សេចក្ត ី

េាំបុប្ត្ចប់េរវប្គប់ ប្ទខ់ចាត្់សអាយ ប្ក្មុភាន ក់្ររេួរ

ចសមល ើយេប្ត្វូ នាាំោហន្ោាំខសនាះ យក្សៅេួរចសមល ើយជាថ្ែី

មតខសទៀត្។ លុះស ើញថាចសមល ើយ វាប្ត្វូែូចចសមល ើយ ក្ន ុខ

េាំបុប្ត្សៅបញាឧទ័យរាជ្សហ្ើយ ប្រះេុគន្ធបទ ប្ទខ់អាេូរ

ែល់ឧក្មុឺន្ដក្វណាេ់ ថាឱ្រុក្ក៏្សាល ប់ ខ្ល នួ្ឯខប្ត្វូអាក្ន្ 

ជាឃ្ត្ក្រ របេ់េរបិត្ត ចាប់បខេ ាំសអាយបាំសរវីា រហូ្ត្ចាប់

ក្ាំហុ្េយក្សៅេម្ល ប់សចាល ក្ុាំដត្បាន្ោហន្ោាំខសនាះ

ជួ្យរំសោះបាន្ ក្ុាំអី្ន្ឹខសាល ប់ ឥត្ប្បសោជ្ន្៏។ ប្ទខ់ក៏្

បញ្ច លូអ្នក្ោាំខសនាះ សៅក្ន ុខក្ខោហន្ រក្ាប្រះអ្ខា សៅ

បនាទ យេទ ឹខដេន្។ 
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សេត ចក្ន្ សប្កាយបន្ត ិចមក្ ក្៏ចាប់សផតើមវាយលុក្បនាទ យ

សៅរញាឧទ័យរាជា ោ ខសាហវ ោាំខយប់ោាំខនថ្ា។ ទ័រ

ហ្ល ខួម្ន្ចាំនួ្ន្តិ្ចជាខេប្ត្វូផខ សហ្ើយសាល ប់សប្ចើន្សទៀត្

ផខក្ន ុខេមរភូមិ ន្ឹខប្ោាំចាាំខត្សទៀត្រុាំបាន្ ក្៏សោះថ្យ

សៅសវោយប់សៅបនាទ យេទ ឹខដេន្។ លុះមក្ែល់ទីសៅ សៅ

បញាឧទ័យចូលគ្មល់ប្រះេុគន្ធបទ សេន ើប្រះអ្ខាសអាយែក្

ទ័រថ្យ សៅសខ្ត្តសរ ិ្៍សាត្់ជាប្បញាប ់ សប្រះសេត ចក្ន្ 

ម្ន្ទ័រសប្ចើន្នប្ក្ សលើេក្ម្ល ាំខជាខ ក្ខទ័រហ្ល ខួឆា យ

ណាេ់ សហ្ើយវាន្ឹខមក្វាយលុក្បនាទ យេទ ឹខដេន្ សៅសរល

ឆប់សន្ះជារុាំខាន្។ ប្រះេុគន្ធបទ យល់ប្រមត្តមេាំសណើរ 

ដត្សៅក្ន ុរយៈសរលដែលក្ាំរុខសរៀបចាំថ្យទ័រសនាះ ឧក្មុឺន្

ដក្វ ន្ិខ ចៈមុឺន្នចចុខរា ក្់សសាម ក្៏នាាំោហន្ របេ់ខ្ល នួ្

វាយលុក្ ចូលែាំណាក់្ប្រះរាជា សៅសវោយប់ ចាក្់កាប់

ជាមួយប្ក្មុោហន្រក្ាប្រះអ្ខាផ្តទ ល ់ ខ្ណៈសនាះ ឧក្មុឺន្

ដក្វ វាយចូលបាន្សៅក្ន ុខប្ក្ឡាគាំនាល់ ស ើយប្រះេុគន្ថ

បទភាល ម គ្មត្់ក្៏សោត្សៅចាក្់េម្ល ប់ប្រះអ្ខាសាល ប់ បាន្

េាំរាច់ ែូចសប្គ្មខការណ៏ទុក្ ក្ន ុខឧបាយក្ល។ ដត្ទ័រហ្ល ខួ

ចាប់បាន្ ោហន្ឧក្មុឺន្ដក្វ ៣០នាក្់ យក្មក្កាត្់

ក្ាលភាល ម សហ្ើយ េម្ល ប់បាន្សប្ចើន្នាក្់សទៀត្សៅសរល

ប្បយុទធគ្មន  ដត្ក៏្ម្ន្េប្ត្វូខ្ល ះ រត់្សគចខ្ល នួ្បាន្សចញរីប

នាទ យ។ ចាំ ដណក្ទ័រហ្ល ខួសាល ប់ជាខមួយរយនាក់្។ សៅរញា
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និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ឧទ័យរាជា សលើក្េរប្រះេុគន្ធបទ បញ្ច ុ ះសៅទីេមគួរ 

សហ្ើយ ក៏្ប្បញាប់នាាំក្ខទ័រខ្ល នួ្ ថ្យសចញរីបនាទ យេទ ឹខ

ដេន្ ត្តមផល វូទឹក្ សចាលសៅបញាយមរាជ្ ជាសមទ័រហ្ល ខួ 

សប្រះខ្ល នួ្ បាន្សរៀបចាំទូក្ចាំណុះ និ្ខ ទូក្ឆ្លខរចួសប្េចអ្េ់

សហ្ើយ េាំរាប់រំសោះ ប្រះេុគន្ធបទសចញរីបនាទ យ។ ក្ន ុខប្រះ

រាជ្រខាវត្តដខ្ែ រ ចារថា ប្រះេុគន្ធបទ េុគត្ក្ន ុខជ្នាែ យុ 

៣៤វខា ប្រះអ្ខាសសាយរាជ្យបាន្ ៩ឆន ាំ។ 

ែឹខែាំណឹខភាល មថា សៅរញាឧទ័យរាជ្ បាន្សោះថ្យក្ខ

ទ័ររីបនាទ យ សេត ចក្ន្ ក្៏បញ្ញជ សអាយវាយបនាទ យេទ ឹខ

ដេន្ ជាប្បញាប ់ សប្រះទ័រហ្ល ខួ គ្មែ ន្សេត ចប្តួ្ត្ប្ត្តផខ 

គ្មែ ន្សមទ័រម្ន្ការរិសសា្ េាំរាប់ការររផខ។ ស ើញក្ខ

ទ័រសេត ចក្ន្មក្ែល់ សៅរញាយមរាជ្ សចញទទួលចាាំខ

ន្ិខេប្ត្វូ ដត្រុាំអាចត្ត្តាំខយូរបាន្ ក្៏នាាំសៅរញាយេ 

ជាប្រះបុប្ត្មកុ្ែ ន្ិខជាក្ម យួ របេ់សេត ចក្ន្ ចុះទូក្រត់្

សចញរីេមរភូមិ33។ សរហ៏្រលទរ័ហ្ល ខួ ក្ាំប្រសមទ័រែូសចាន ះ 

                                   
 

 

33 េសមតចឥេីភ័ទទេួេ ជារាជ្ប្រះប្គូ ប្បមូលប្រះលាំ ដរខជ័្យ ប្រះ
ខ្័ន្រាជ្យ ន្ិខ សប្គឿខបញ្ច សក្សប្ត្ ចុះទូក្ សអាយេិេសស ែ្ ះ េូរ ដចវ
ត្តមក្បួ ន្ទូក្សៅបញាយមរាជ្ ែល់រក្់ក្ណាត លផល វូ សោក្គិត្ថា 
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និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ខ្លះក្៏នាាំគ្មន ោក្់អាវុ្ ខ្ល ះសទៀត្ ក្៏នាាំគ្មន រត្់ខាច ត្់ខាច យសៅ។ 

លុះមក្ែល់សខ្ត្តមហន្គរ សៅរញាយមរាជ្ ក្៏េុាំយក្ែាំរ ី

សេះ រីសៅហវ យប្េកុ្ សែើមបីស វ្ ើែាំសណើរសៅប្ក្ខុសទរ។ លុះស វ្ ើ

ែាំសណើរ បាន្រក្់ក្ណាត លផល វូ សោក្ក្៏ឈឺ្ អ្និ្ចចក្មែសៅ

ក្ន ុខនប្រសៅ។ អ្េ់មង្គ្ន្ត ីប្ក្មការមហត្លិក្ សរៀបោក់្ដេនខ

បញ្ច ុ ះេរសៅទីក្ដន្លខេមគួរសហ្ើយ ក្៏នាាំអ្សញ្ជ ើញសៅរញា

យេរាជា ចូលសៅក្ន ុខសទរ សែើមបីេុាំប្ជ្ក្សកាន្សប្កាមប្រះ

បារមី ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ ជាប្រះមហក្សប្ត្ នន្ប្េកុ្សេៀម។ 

សេត ចក្ន្ទទួលបាន្ជ័្យជ្ាំន្ះជាសាថ ររសហ្ើយ ក្៏សរៀបចាំរែា

បាលន្គរជាថ្ែី ទុក្ប្ក្ខុប្េីេន្ធ  ជាប្រះន្គរែដែល។ លុះ

សរៀបចាំសេនាបតី្រចួសប្េចសហ្ើយ អ្េ់មង្គ្ន្ត ីសេនាបតី្ ា្ំតូ្ច 

ជ្ាំនុ្ាំប្រមគ្មន  សរៀបចាំរិ្ី ប្បាបាត ភិសេក្34 សេត ចក្ន្ឲស ើខ

សសាយរាជ្េមបត្ត ិ ប្គប់ប្គខប្ក្ខុក្មព ុជា្ិបត្ី បសខក ើត្

េន្តតិ្វខស ន្ិខ រាជ្វខាន្ុវខសថ្ែី។ ក្ន ុខប្រះរាជ្រខាវត្តដខ្ែ រ 

                                   
 

 

សបើអ្ញសៅប្េកុ្សេៀម ចាេ់ជាសេត ចសេៀម ោរយក្ របេ់រាជ្យោាំខ
សន្ះជារុាំខាន្ គិត្ែូសចនះសហ្ើយក្៏បញ្ញច េូរសអាយដចវទុក្សគចសចញ
រីក្បួ ន្ទូក្ សហ្ើយក្៏ស ើខសគ្មក្ នាាំរបេ់ទេខសនាះសៅោក្់ទុក្
សៅក្ន ុខរន្ធ  នន្ប្បសហខសែើមចាំបក្្ាំមួយសៅសខ្ត្តបាទី ប្េកុ្ក្
ណាត លេទ ឹខេរវនថ្ាសន្ះ។ 
34 ប្បាបាត ភិសេក្ : អ្ភិសេក្សេតចដែលបាន្ជ័្យជ្ាំន្ះក្ន ុខេង្គ្រា ម។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ចារទុក្ថា សេត ចក្ន្ស ើខសសាយរាជ្េមបត្ត ិសៅឆន ាំ ១៥១២ 

ក្ន ុខប្រះជ្នាែ យុ ២៩ឆន ាំ ក្ន ុខប្រះរាជ្វាាំខបាសាន្ ដខ្ប្ត្ប្េី

េឈ្រ ប្ទខ់ប្រះនាម ប្រះបាទ ប្រះប្េីសជ្ោា ្ិរាជ្ រាម្្ិប

តី្ ប្ក្ខុប្េីេឈ្របាសាន្។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

កត្តេ អវ ីខ្លះ ផ លនាាំឲរសេ ចកន ឈ្នះសង្គ្ង្ហគ មព្រះសុគនធបទ 

សៅទីសន្ះសយើខសាក្លបខេិក្ាអ្ាំរីក្ត្តត មួយចាំនួ្ន្ ដែល

នាាំសអាយសេតចក្ន្ ស វ្ ើេង្គ្រា មឈ្ន ះប្រះេុគន្ធបទ។ ក្ត្តត

ោាំខឡាយសនាះដែរ វាអាចជាចសមល ើយន្ឹខេាំនួ្រខាខសលើថា 

សត្ើសហ្ត្ុអ្វ ី បាន្ជាត្តសមឿខ មិន្សចញមក្ជួ្យប្រះេុគន្ធ

បទជាប្រះសរៀមប្រះចន្ទរាជា។ 

កត្តេ មនុសស 

ប្រះបាទេុគន្ធបទ ន្ិខ សេត ចក្ន្ ម្ន្ជាត្កិ្ាំសណើត្ខ្ុេ

គ្មន  ម្ន ក្ជ់ាវខសសេត ច ម្ន ក្់សទៀត្ជាវខស។ អ្នក្ោាំខរីរ អាច

ទុក្បាន្ថាជាមនុ្េសចាំណាេ់ប្បដហ្លគ្មន  ែបិត្ម្ន្ គម្ល

ត្អាយុខុ្េគ្មន ដត្៤ឆន ាំដត្ប ុសណាណ ះ។ ប្រះេុគន្ធបទ សក្ើត្សៅ

ឆន ាំ ១៤៧៩  រឯីសេត ចក្ន្ វញិ សក្ើត្សៅឆន ាំ ១៤៨៣35។ ជា

មនុ្េស សបើត្តមោន្ ជី្វតិ្ របេ់ប្រះេុគន្ធបទ ដែលបាន្

ត្តមរិន្ិត្យ ខាខសលើមក្ សគស ើញថា ប្រះអ្ខា ជាមនុ្េស

ម្ន ក្់ ម្ន្អ្ក្បក្ិរោិរិបាក្ ដែលនាាំអ្េ់មង្គ្ន្ត ីសេនាបត្ី 

ន្ិខ រាជ្វខាន្ុវខស មិន្េូវម្ន្ការទុក្ចិត្ត សលើប្រះអ្ខា 

                                   
 

 

35 សបើយក្អាយុសេត ចក្ន្ សៅសប្បៀស្ៀបន្ឹខ អាយុប្រះចន្ទរាជា 
សក្ើត្សៅឆន ាំ ១៤៩៦ សេត ចក្ន្ម្ន្អាយុសប្ចើន្ជាខ១៣ឆន ាំ។ 

 

សាក្លបខេិក្ា 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

សប្រះប្ទខ់ម្ន្ការបារមភប្គប់បញ្ញា សៅក្ន ុខចិត្ត សហ្ើយឲដត្

េខស័យសៅសលើសរឿខអ្វ ីមួយ ប្ទខ់រំអុ្ក្សៅក្ន ុអារមែណ៏គ្មែ ន្េាំ

រាក្។ ការខ្វល់សនាះ ជួ្ន្នាាំឲប្ទខ់យល់ទរេុបិន្ រចួសជ្ឿ

សហរាោយថាជាការរិត្។ វារិត្ណាេ់សហ្ើយថា សៅក្ន ុខប

 របិទនន្េម័យសនាះ សហរាសាង្គ្េត  ជាដផនក្េាំខាន់្មួយ េាំ

រាបប់ាំភល ឺផល វូអ្នាគត្ នន្ជី្វតិ្រេ់សៅរាល់នថ្ា ែូសចនះប្រះ

េុគន្ធបទ ប្ទខ់មិន្ខ្ុេរីសេត ចក្ន្សនាះដែរ ដត្សេត ចក្ន្

ជាមនុ្េស ម្ន្អ្ក្បក្ិរោិ វជិ្ជម្ន្ ដត្ខដត្សប្បើប្បាជាា  េាំ

រាប់សោះប្សាយបញ្ញា  សហ្ើយទុក្ទាំនាយប្រះប្គ ូ ជាសេចក្ត ី

េខឃឹមសៅក្ន ុខចិត្ត ដែលជាការសលើក្ទឹក្ចិត្តែល់គ្មត់្សៅ

សរលណាគ្មត្ ់ េាំសរចស វ្ ើអ្វ ីមួយ សប្កាយរីបាន្ វភិាគរក្

ចាំណុចសខ្ាយ ន្ិខ ខាល ាំខ សៅក្ន ុខយុទធសាង្គ្េត  ដែលប្ត្វូស វ្ ើ 

សហ្ើយប្បយ័ត្ មិន្ទុក្ទាំនាយ សអាយសលើេលុប សលើបញ្ញា  

ែូចោ ខសប្បើប្បាជាា មុន្េិន្ សទើបសលើក្ទាំនាយយក្មក្ស វ្ ើ

ជាបដខែក្ េាំរាប់រក្ការគ្មាំប្ទ។  រឯី ប្រះេុគន្ធបទ  វញិ ប្ទខ់ 

ម្ន្អ្ក្បបកិ្រោិអ្វជិាជ ម្ន្ ប្ទខ់ទុក្ទាំនាយជាេចចៈភារ

ោច់ខាត្ នាាំសអាយប្ទខ់ប្បត្ិក្មែគ្មែ ន្ការរិចារណា សោយ

ឈ្រសលើ សគ្មលការណ៏ថា « លទធផលបរា ញរីម្ាបាយ

ប្តឹ្មប្ត្វូ » ដត្ប្ទខ់រុាំបាន្គិត្ថា មស្ាបាយ សបើយក្មក្

សប្បើេាំរាប់ដត្លទធផល វាក៏្អាចបសខក ើត្បញ្ញា មួយចាំនួ្ន្ សៅ
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ក្ន ុខអ្ភិប្ក្ម នន្ការអ្នុ្វត្ត ិដផន្ការ ដែលនាាំឲលទធផល 

មិន្ជាលទធផលជាចុខសប្កាយ សនាះស ើយ។ 

ជា ប្បមុខ្រែា ប្រះេុគន្ធបទ មិន្េូវម្ន្ការផ្ចួសផតើម

គាំនិ្ត្សប្ចើន្សទ មិន្ដត្ប ុសណាណ ះប្ទខ់ជាមនុ្េសសាទ ក្់សេទ ើរជាទី

បាំផុត្ ដែលនាាំឲ សេត ចក្ន្ ោញយក្ប្បសោជ្ន្៏បាន្រយ

ប្េួលអ្ាំរីទុរវលភារសន្ះ សប្រះគ្មត្់ជា មនុ្េសវាខនវ ន្ិខ

រហ័្េរហួ្ន្ ក្ន ុខឋាន្ៈជាមគាសទេក៏្។ សេត ចក្ន្ប្តួ្ត្ប្ត្ត

មនុ្េសជា្មែត្ត សោយអ្នុ្វត្ត  វ ិ្ ីឲររវ ន្ ់ចាំសរះអ្នក្ណា

ដែលជួ្យគ្មត់្ ត្តមគុណប្េ័យត្ិចសប្ចើន្ ដែលបាន្ស វ្ ើសរៀ

ខៗខ្ល នួ្។ ចាំ ដណក្ប្រះេុគន្ធបទ ទុក្ជ្ាំនួ្យការ របេ់េហ្

ការ ីជាក្ត្រវក្ិចច នន្អ្នក្បាំសរ។ី ក្ន ុខសគ្មលការណ៏ របេ់ប្រះ

មហក្សប្ត្ ប្រះអ្ខាជា អ្នក្ដថ្រក្ារាង្គ្េត   រឯីរាង្គ្េត វញិ ជាអ្នក្

បាំសរកី្សប្ត្ ជាក្ត្សវទី36 ចាំសរះប្រះអ្ខាជាអ្នក្ម្ន្គុណ។              

កត្តេ ភូមិសាង្គ្សេ  និង្ រស ឋកិចច 

ចាប់រីសផតើម ម្ន្ជ្សម្ល ះអាវុ្ ជាមួយប្រះេុគន្ធបទ សេត

ចក្ន្ កាន្់កាប់បាន្ទឹក្ែីមួយចាំនួ្ន្ ដែលម្ន្ប្បជាន្ុ

                                   
 

 

36 ក្ត្សវទី : អ្នក្ដែលគិត្ដត្ន្ឹខត្បេនខេខគុណែល់អ្នក្ម្ន្
គុណ។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

រាង្គ្េត  រេ់សៅសប្ចើន្កុ្ះក្រ ដែលអាចសអាយគ្មត់្ រយប្េួល

ន្ឹខដក្ន្រាង្គ្េត ស វ្ ើោហន្។ ែាំបន់្ដែលម្ន្មន្ុេសរេ់សៅ

សប្ចើន្ែូសចាន ះ គឺជាែាំបន់្ ម្ន្ភារេមបូ ណ៍ នន្ សេែាក្ិចច 

ដែលជាក្ត្តត មួយេាំខាន់្េាំរាប់ទទួលរាប់រខ សសាហ្៊ាុយ នន្

េង្គ្រា ម។ លក្េខ្ណឌ ោាំខឡាយសនាះឯខ ដែលនាាំឲសេត ចក្ន្ 

ម្ន្សប្បៀបភាល មជាខប្រះេុគន្ធបទ។ កាប ុន្ប ខ របេ់ក្ខ

ទ័រហ្ល ខួ សែើមបីកាន្់កាប់ សខ្ត្តអាេន្ទ ុក្ ដែលជាជ្ប្ខកុ្ប្េូ

វមួយសៅប្េកុ្ដខ្ែ រ មិន្បាន្គខ់វខ់យូរ ែូចបាំណខស ើយ 

សប្រះ សេត ចក្ន្ សលើក្សៅវាយទ័រហ្ល ខួ ោ ខប្បញាប់ សែើមបី 

ហូ្ត្ សេចក្ត ីេខឃឹមសន្ះសចញ។  
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

កត្តេ សាំណាង្ 

ក្ត្តត េាំណាខសន្ះ ជាចាំ ដណក្មួយេាំខាន់្ ក្ន ុខការរេ់សៅ

របេ់មន្ុេស។ សេត ចក្ន្ ជាមន្ុេសម្ន្ភ័រធ សប្រះ ប្ត្វូបាន្

ប្រះេខឃេត្តថ  ជួ្យេសង្គ្រា ះត្តាំខ រីោរក្ រហូ្ត្ែល់្ ាំសរញ

ក្ត ី ន្ិខ ត្តមជួ្យរហូ្ត្ែល់ម្ន្ជ័្យជ្ាំន្ះ, ម្ន្ បខប្េី 

ប្បថុ្យជី្វតិ្សែើមបីេសង្គ្រា ះបអ នូ្ ន្ិខ ជួ្បនឹ្ខបរសិាថ ន្ ជា

អ្ាំសណាយផលែល់ខ្ល នួ្ គឺម្ន្ ហ្វ ខូេត្វោនប្រសប្ចើន្នប្ក្ 

សៅក្ន ុខបឹខ ដែលអាចសអាយរំសោះខ្ល នួ្បាន្រីបាំណខសមែ  

របេ់ប្រះេុគន្ធបទ។ ការជួ្បភ័រធេាំណាខោាំខឡាយសនាះ 

ដែលសេតចក្ន្ យក្មក្ទុក្ក្ន ុខចិត្តថាជាវាេនាវជិ្ជម្ន្ 

របេ់ខ្ល នួ្ ដែលម្ន្សៅក្ន ុខទាំនាយប្រះប្គូ។ ដត្សេត ចក្ន្ 

គ្មត្ម់្ន្អ្ក្បបក្ិរោិ ជាមនុ្េសេវ ចជន្ទ 37 ដែលជាក្ត្តត អ្

ភ័រធសៅនថ្ាមុខ្។  

  

                                   
 

 

37 មន្ុេសេវ ចជន្ទ  : មន្ុេសម្ន្សេចក្ត ីសរញចិត្តចាំសរះខ្ល នួ្ នាាំសអា
យខ្ល នួ្ស វ្ ើត្តមទាំសន្ើខចិត្តខ្ល នួ្ ; Narcissisme។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ភាគទី២ - ផែន រីសេ ចកន  

 

រាជ្ប្ក្ឡាគាំនាល់ នន្មហក្សប្ត្មួយអ្ខា 

 បបថ្មី សាំរាប់ផែន ីថ្មី 

សេត ចក្ន្ ស វ្ ើេង្គ្រា មនឹ្ខេរប្រះបាទេុគធបទ អ្េ់រយៈ

សរល៤ឆន ាំ។ ន្រៈសន្ះ ស ើខសសាយរាជ្េមបត្ត ិសៅឆន ាំ ១៥១២ 

ក្ន ុខប្រះជ្នាែ យុ ២៩ឆន ាំ ក្ន ុខប្រះរាជ្វាាំខបាសាន្ ដខ្ប្ត្ប្េី

េឈ្រ (ប្េីេន្ទ រ) ប្ទខ់ប្រះនាម ប្រះបាទ ប្រះប្េីសជ្ោា ្ិរាជ្ 

រាម្្ិបតី្ ប្ក្ខុប្េីេន្ទ របាសាន្។ សៅឆន ាំសនាះ ប្រះចន្ទ

រាជា ម្ន្ប្រះជ្ន្ែ  ១៦ឆន ាំ ប្ទខ់គខ់សៅប្េកុ្សេៀម ជាមួយ

បរវិារដខ្ែ រ ជាអ្នក្ជ្ាំន្ិត្ប្ទខ់ចាំនួ្ន្ ៥០នាក្់ ដែលនាាំប្ទខ់

រត់្សៅប្េកុ្សេៀម និ្ខ កូ្ន្ប្បេុត្តសមឿខបួន្នាក់្ ដែល

ែដខារប្ទខ់ ត្តមបញ្ញជ ឱ្រុក្ សៅរេ់សៅប្ក្ខុសទរ។ 

 

នាគប្រួេសភល ើខ 

 



Page. 81 
 

ភាគទី២ - ផែន ីរសេ ចកន 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

សៅឆន ាំ ១៥១៤ សេត ចក្ន្ ប្ត្តេ់បរា ប់ ឱ្យអ្េ់េរវមង្គ្ន្ត ី 

សេនាបតី្ ឲដក្ន្ប្បជាន្ុរាង្គ្េត  សលើក្រាជ្ធានី្រីប្ក្ខុបា

សាន្ សៅទិេខាខសក្ើត្។ មូលសហ្តុ្ គឺសេត ចក្ន្ ចខ់លុប

សចាលឱ្យ អ្េ់សាន មរបបចាេ់ សែើមបីសបើក្យុគថ្ែី ោាំខ អ្ត្ថ

របូ ន្ិខ អ្ត្ថរេ់ េាំរាប់រាជ្យរបេ់គ្មត្ ់។ លុះសៅែល់ភូមិច

ន្លក់្ែូន្តី្ គ្មត្់ឲសបាះរនាល ជ័្យ ឈ្ប់សៅទីសនាះអ្េ់រយៈ

សរល៥ដខ្។ សៅក្ដន្លខសនាះ សេត ចក្ន្ យល់េបត ិស ើញត្ត

ចាេ់ម្ន ក្់ ឈ្រប្បាប់គ្មត្់ឱ្យសៅត្តាំខរាជ្ធាន្ីថ្ែី សៅភូមិ

ប្េ ប់ ក្ន ុខចុខសខ្ត្តត្បូ ខ ម ុ ាំ ទល់ដែន្សខ្ត្តបាភន ាំ សទើប

ម្ន្សេចក្ត ីេុខ្ សបើបន្ត សៅទីសន្ះ ន្ឹខអាចជួ្បប្បទះ

សប្គ្មះថាន ក្់។ សេត ចក្ន្ ក៏្ចាក្សចញរីភូមិចន្លក្់ត្តមបណាត ាំ

សៅក្ន ុេុបិន្ សៅសាខ រាជ្បូរទូីលាំទូោយ សៅភូមិប្េ ប់ 

សៅទីសនាះ គ្មត្់បរា ប់ឱ្យសាខ ប្បាសាទសាែ ត្លែ  ភាគ

បនាទ យរ័ន្ធ សោយប្បាការ38 ម្ន្ប មម្ាំមួន្ ម្ន្ប្េះ្ាំ

សៅក្ណាត លក្ាំ ដផខ។ ការក្សាខសនាះ បាន្ឆប់រហ្័េ សប្រះ

រាង្គ្េត ប្េះុប្េួលណាេ់។ សេត ចក្ន្ ឱ្យស ែ្ ះរាជ្ធាន្ីថ្ែីសនាះថា 

ប្ក្ខុេន្លប់ែូន្តី្នប្រន្គរ។ សៅក្ន ុខបុរសីនាះ ក្៏ម្ន្សេណី

                                   
 

 

38 ប្បាការ : ក្ាំ ដផខបនាទ យ។ 
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ជ្ាំនាញសប្ចើន្នប្ក្ ម្ន្សាមគា ី ជាសហ្តុ្ញាុាំខរែាថ្ែីឱ្យនថ្លចាំសរ ី

ន្េុខ្េាប់។ បីឆន ាំសប្កាយមក្ ប្ក្ខុថ្ែីសន្ះ បាន្ោក់្ោញរា

ង្គ្េត ប្បជា ន្ិខ អ្នក្បរសទេ ចូលមក្រេ់សៅក្ុះកុ្ាំជ្ុាំជិ្ត្ប្បក្ិ

ន្គ្មន សប្ចើន្នប្ក្ រចួកាល យសៅជា មណឌ លផារសេែាក្ិចច ែ៏្ាំ

មួយសៅក្ន ុខន្គរ ែូសចនះ សែើមបីេាំរលួែល់ការទូោត់្នន្ការ

លក់្ទិញែូរ សេត ចក្ន្ ឱ្យសបាះប្បាក្់េល ឹក្ ម្េេល ឹក្ប្ត្តរបូ

នាគឱ្យរាង្គ្េតចាយ។  

ប្ត្ ប់មក្ ន្ិោយអ្ាំរីប្រខាន្់រាជ្យ ដែលសេត ចឥេីភ័ទទ 

ន្ិខ ខុ្្ាំបាំសរ ីយក្សៅោក្ទ់ុក្សៅក្ន ុខរន្ធ  នន្ប្បសហខសែើម

ចាំបក្ ា្ំមួយសៅសខ្ត្តបាទី (ប្េកុ្ក្ណាត លេទ ឹខេរវនថ្ាសន្ះ)។ 

សៅសរលសេតចក្ន្ ស ើខប្គខរាជ្េមបត្ត ិ សែើមបីឱ្យប្េបនឹ្ខ

ទាំសន្ៀមក្សប្ត្ គ្មត្់ឱ្យសគស វ្ ើប្រះខាន្់រាជ្យថ្ែី េាំរាប់ជ្ាំនួ្េ

ប្រះខាន់្ដែលបាត្់សនាះសែើមបីបង្គ្ខាប់រិ្ ី ដត្គ្មត្់ក្៏បាន្

ប្បកាេឱ្យរក្ប្រះខាន្់រាជ្យ ន្ិខ សប្គឿខបញ្ចក្យប្ត្ ថាសបើ

ន្រណារក្ស ើញ សហ្ើយយក្មក្ប្បគល់ែល់គ្មត្់ គ្មត្់ន្ិខ

ប្បោន្ររវ ន្់ ជាម្េ ៥០០ត្មល ឹខ។ ឥេីភ័ទទ លុះបាន្

ែាំណឹខសន្ះ គិត្ថា េរវនថ្ាខ្ល នួ្សៅម្ន ក្់ឯខប្កី្ប្ក្លាំបាក្39

                                   
 

 

39 អ្នក្បាំសរ ីជាខុ្្ាំសាល ប់។ 
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ណាេ់ ក្៏េាំសរចចិត្តយក្ រត្ន្មខាលោាំខសន្ះ ដែលខ្ល នួ្

បាន្ោក្់ទុក្សនាះ សៅប្បគល់ឱ្យសេត ចក្ន្ សប្រះមិន្ែឹខ

កាលណាស ើយ រញាចន្ទរាជា ន្ិខ បញាយេរាជា ោាំខរីរ

អ្ខា នឹ្ខបាន្ប្ត្ ប់មក្ប្េកុ្ដខ្ែ រវញិ។ បាន្ែល់ប្គ្មមួយ 

េសមតចឥេីភ័ទទ ក្៏ស វ្ ើែាំសណើរសៅយក្រត្ន្មខាល សរៀបន្ឹខ

លូក្នែចូលប្បសហខសែើមចាំបក្ ក៏្ប្សាប់ដត្ស ើញរេ់មួយ

ោាំខ ា្ំ លូន្ស ើខសៅសលើសែើមចាំបក្សនាះដែរ, ស ើញសរះ េ

សមតច ក្៏ភ័យញ័ររន្ធត្់ ភាល ត្់នែ ធាល ក្់ចុះមក្បាក្ក្សាល ប់ក្ន ុខ

នប្រសនាះឥត្ម្ន្អ្នក្ណាស ើញសសាះស ើយ។ 
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និវរេន ៍ននព្រះចនទរាជាមកកានព់្សកុផខ្ម វញិ  

សកមមភារ ននព្រះចនទរាជា រៅព្សកុរសៀម 

សន្ះនឹ្ខនិ្ោយអ្ាំរីប្រះចន្ទរាជា រេ់សៅប្េកុ្សេៀម។ សេត ច

ោខសៅគខ់សៅប្ក្ខុសទរបាន្បីឆន ាំ សទើបប្រះរញាយេ

រាជា បុប្ត្តមក្ុែ ជាក្ម យួ រត្់សៅែល់ប្េកុ្សេៀម សហ្ើយប្រះ

សៅប្ក្ខុសទរ អ្នុ្ញ្ញា ត្ឱ្យសៅគខ់សៅជាមួយប្ទខ់។ ែឹខ

ែាំណឹខេរវប្គប់រីប្រះន្គរ ន្ិខ មរណភារ របេ់ប្រះសជ្ោា  

ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់ វសិោគ សសាលអ្សឡាះអាល័យបខ ន្ិខ 

ប្េកុ្ជាខាល ាំខ។ ប្រះអ្ខា ចាប់ម្ន្ប្រះហ្ឫទ័យ ចខ់ដត្ប្ត្

 ប់សៅប្េកុ្វញិ។ ប្រះអ្ខា ទន្ទ ឹខចាាំដត្ ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ 

ជួ្យឧបត្ថមភប្ទខ់ សោយថាវ យទ័រ ឱ្យនាាំសៅប្ក្ខុក្មព ុជា 

សែើមបីចាាំខត្ត្តាំខនឹ្ខសេត ចក្ន្ ជារាជ្យភខា40។ ដត្ការរខ់

ចាាំសន្ះគ្មែ ន្ែាំណឹខោល់ដត្សសាះ។ ប្រះអ្ខាអ្ន្ទ ះសាក្ន ុខចិត្ត 

រក្ដត្ក្ល នឹ្ខសោះមក្ប្េកុ្ក្មព ុជាវញិជានិ្ចច ដត្រក្រុាំ

ោន់្បាន្សនាះស ើយ។ ប្រះអ្ខា បាន្រេ់សៅប្េកុ្សេៀម ៧

ឆន ាំសហ្ើយ ម្ន្ប្រះជ្ន្ែ  ១៩ឆន ាំសហ្ើយដែរ ជាបុរេដែលក្ាំរុខ

សរញជ្ាំទខ់ ម្ន្ក្ម្ល ាំខកាយ ន្ិខ ប្បជាា ឆល ត្នវ សហ្ើយប្ទខ់

                                   
 

 

40 រាជ្យភខា : អ្នក្ែសណត ើមរាជ្យ។ 

 

ែាំរមួីយក្ាល 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

េរវប្រះរាជ្ហ្ឫទ័យោក្់ែាំរនីប្រណាេ់ រហូ្ត្ម្ន្ស ែ្ ះលបី

សៅប្ក្ខុសទរ ថាជាអ្នក្ជ្ាំនាញម្ន ក្់។ 

ប្គ្មមួយសៅប្េកុ្កាញ្ចន្បុរ ី ម្ន្ហ្ែ សេៀមម្ន ក់្ស ែ្ ះរម 

នាាំេែ ័ប្គរួក្ សៅចាប់ែាំរេី ា្ំមួយ ដត្មិន្បាន្េាំសរចសសាះ។ 

ែាំណឹខ សន្ះឮែល់ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ ប្រះអ្ខាចខ់បាន្ែាំរ ី

សនាះណាេ់ ដត្មិន្ែឹខរក្អ្នក្ណា លែមជាទីេខឃឹម ឱ្យសចញ

សៅស វ្ ើការសន្ះថាវ យបាន្។ មង្គ្ន្ត ីសេៀម ដែលគ្មល់ទូលថា : 

ម្ន្ដត្ប្រះចន្ទរាជា និ្ខ េែ ័ប្គរួក្ អាចស វ្ ើការសន្ះបាន្

េសប្មចជារុាំខាន្។ ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ ប្ទខ់េណាត ប់សហ្ើយ 

ប្ទខ់ប្រះអ្ាំណរណាេ់ ប្ទខ់ក្៏ប្ត្តេ់េុាំឱ្យប្រះចន្ទរាជា សេត ច

ជួ្យយក្អាសាក្ិចចការសន្ះផខ។ ប្រះចន្ទរាជា ប្កាបទូល 

ទទួលសៅោក់្ែាំរសីនាះ យក្មក្ថាវ យត្តមប្រះរាជ្ត្ប្មិះ។ អិ្

ន្យូរប ុនាែ ន្ ប្រះចន្ទរាជា ោក់្ែាំរសីនាះបាន្ថាវ យប្រះសចាះ

ចប្ក្រត្ត ិ ប្រះអ្ខាប្ទខ់ប្រះអ្ាំណរណាេ់ ប្ទខេ់រសេើរឫទធី 

សហ្ើយប្បោន្ររវ ន្់ជាសប្ចើន្។ ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ ប្រះប្បោន្

នាមែាំរេីសនាះថា ប្រះគសជ្ង្គ្ន្ទន្សរាត្តម។ 

សប្កាយបន្ត ិចមក្ ប្រះចន្ទរាជា ចូលគ្មល់ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ 

េុាំបខា ាំោ សៅបង្គ្រក បសេតចក្ន្ ជាជ្ន្សថ្លើម ា្ំហ៊ា ន្ែសណត ើម

រាជ្បល័ខាប្រះសជ្ោា  ថាសបើប្រះអ្ខានឹ្ខបខែខ់យូរ ស ើញថារុាំ

បាន្ស ើយ។ ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ ប្ទខ់ប្ត្តេ់ថា : កុ្ាំឱ្យក្ម យួរេួ
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រាក្់សរក្ ចាាំែល់ឆន ាំសប្កាយ ម្ន្ឹខឱ្យសគជូ្ន្ក្ម យួសៅមិន្

ខាន្។ បាន្ឮប្រះដេខែូសចាន ះកាលណា ក្៏កាត្់យល់ភាល មថា 

ប្រះដេខជាេាំែីទូត្ ការរិត្គឺប្រះអ្ខាមិន្ប្រមអ្នុ្ញ្ញា ត្

ឱ្យប្ទខ់វលឹប្ត្ ប់សៅប្េកុ្វញិបាន្ឆប់ស ើយ។ លុះប្ទខ់ប្ត្

 ប់រីគ្មល់ ក្៏សកាះប្បជ្ុាំ េែ ័ប្គរួក្ ១៥នាក្់ រិសប្គ្មះគ្មន  រក្

លបិចក្លដបបណា សែើមបីអាចវលឹប្ត្ ប់សៅក្មព ុជាវញិ ឱ្យ

បាន្ឆប់រហ្័េ សប្រះសរលសវោ ក្ាំរខុហុ្ចប្បសោជ្ន៏្ឱ្យ

សេត ចក្ន្។ ោាំខអ្េ់គ្មន  រក្ស ើញប្ក្ស ច ជាបញ្ញា មួយ 

ដែលអាចន្ឹខស វ្ ើបាន្ផខ សហ្ើយ វាដថ្មោាំខមិន្ឱ្យប្រះ

សៅចប្ក្រត្ត ិម្ន្ការេខស័យសទៀត្ផខ។ ឧបាយក្លសនាះ

គឺ ប្បឌិត្ប្រឹត្ត ិការណ៏មួយ ឱ្យអ្នក្ប្េកុ្សផែើលថាម្ន្ែាំរេី ក្ាំ

រេ់ប្បដហ្លជាខែប់ហ្ត្ថក្ន ុខនប្រ។ សែើមបីឱ្យសគសជ្ឿបាន្ 

ប្ត្វូស វ្ ើោ ខណា ឱ្យម្ន្ភេុ្ត្តខជាេម្ភ រៈ ែូសចនះ ប្រះចន្ទ

រាជា និ្ខ េែ ័ប្គរួក្ នាាំគ្មន យក្សឈ្ើឆល ក្់សជ្ើខែាំរ ីសហ្ើយយក្

សៅ លបេខកត់្ែី ឱ្យម្ន្សាន ម ែូចសជ្ើខែាំរដីមន្ដទន្ រចួ

យក្ោមក្ែាំរ ី ញាត្់ក្ន ុខជាល ស វ្ ើឱ្យបាន្ជាែុាំ ា្ំៗ លុះស វ្ ើ

បាន្សហ្ើយ ឱ្យរោក្់សចញរីជាល សហ្ើយចាត្់គ្មន ឱ្យសៅទាំ

ោក្់រាយសចាល ជាសប្ចើន្ក្ដន្លខ សហ្ើយយក្ភក្សៅោប

ត្តមសែើមសឈ្ើណា លែមជាែាំរឈី្រប្េប់បាន្ ន្ិខយក្សរមី

សចៀមរីរបីេរនេ សៅសេៀត្ន្ឹខេាំបក្សឈ្ើ ស វ្ ើជាសរាមែាំរ ី

ប្ត្ែុេន្ឹខសែើមសឈ្ើ។ សរៀបចាំេរវប្គប់អ្េស់ហ្ើយ ក៏្ចាត្់
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

សគនគ្មន  សែើរបខហ េួក្ន្លខោន្សៅទិេឦសាន្ ែល់សៅសខ្ត្ត

នាខរខ ប្េកុ្ន្គររាជ្ សហ្ើយសៅត្តមផល វូ នាាំគ្មន ប្បាប់រួក្

អ្នក្ប្េកុ្ថា រួក្ខ្ល នួ្បាន្ស ើញែាំរ ី្ ាំ េមួយែូចេាំ ីបាន្

ជាសែើរត្តមរក្សមើលឱ្យចាេ់ទីក្ដន្លខរបេ់វា។ ែាំណឹខសន្ះឮ

ែល់អ្េ់សៅសមឿខ (សម ុាំ) សៅបាន្ (សមភូមិ) ក្ន ុខដែន្ែី

សេៀមទិេខាខសក្ើត្ ក្៏បញ្ញជ ឱ្យអ្នក្រាជ្ការចូលនប្រសៅរិនិ្

ត្យសមើល សត្ើសរឿខសន្ះជាសរឿខរិត្ឬសទ។ រួក្អ្នក្ោាំខសនាះ 

ស ើញោន្ែាំរ ីោមក្ ្ាំនប្ក្ដលខ សមើលសៅសលើសែើមសឈ្ើខ្ល ះ 

ក៏្ស ើញម្ន្សរាមេេុទធ េែូចជាេាំ ី សប្ចើន្អ្សន្ល ើដមន្។ 

សៅសមឿខ សៅបាន្ ោាំខសនាះ នាាំគ្មន អ្រណាេ់ ក្៏ប្បញាប់

ប្បញាល់ ស វ្ ើេាំបុប្ត្ មក្បត ឹខចូលសៅសេនាបតី្ យក្សេច

ក្ត ីប្កាបទូល ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ។ ប្ទខ់ប្ជាបសហ្ើយ ម្ន្ប្រះ

អ្ាំណរណាេ់។ នថ្ាមួយ សេត ចសចញគខ់ប្រះរាជ្សរាខរមយ ជួ្បជ្ាំ

ប្រះរាជ្បុប្ត្ត្ម៏ គសឺៅរញាអុ្ខ ដែលប្ត្វូជាប្រះរាជ្បុប្ត្ត 

នន្ប្រះប្េីរាជាដខ្ែ រ41 ន្ិខ ប្រះវខា សេនាបតី្ មង្គ្ន្ត ីោ ាំខរួខ 

                                   
 

 

41 ប្រះប្េីរាជា ដែលសក្ើត្េង្គ្រា មន្ឹខប្រះប្េីេុរសិោទ័យ សហ្ើយសេត
ចសេៀមមក្អ្សញ្ជ ើញសេត ចសៅប្េកុ្សេៀមទេខរីប្រះអ្ខាសៅ។ 
ប ុដន្ត ប្ទខ់ មិន្បាន្ោខែល់ប្េកុ្សេៀម សេត ចេុគត្ សៅបាត្់
ែាំបខ សហ្ើយសៅេល់ដត្រញាអ្ុខជាប្រះរាជ្បុប្ត្តសន្ះ។  
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និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ប្កាបបខា ាំគ្មល់សប្ត្ៀបប្ត្ត សទើបសេត ចប្ត្តេ់េួរថា : ស ែ្ ះ

ណាន្ឹខទទួលអាសាសៅត្តមោក្់ែាំរដីបលក្សនាះបាន្ ? ជា

សលើក្ទីរីរសហ្ើយ អ្េ់មង្គ្ន្ត ីសេៀម នាាំគ្មន ប្កាបទូលថា : ទូល

បខា ាំសយើខខុ្្ាំោ ាំឡាយស ើញដត្សៅរញាចន្ទរាជាមួយប ុសណាណ ះ

ដែលជាអ្នក្កាល ហន្ ម្ន្ត្ប្មិះខាខោក់្ែាំរសីនាះជាខសគ។ 

មា ខ វញិសទៀត្ ប្ទខ់ក៏្បាន្ស វ្ ើការោក់្ែាំរ ី ថាវ យសរៀខមក្

សហ្ើយផខ។ ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ េណាត ប់សោបល់សន្ះសហ្ើយ 

ម្ន្ហ្ែាចិត្ត42 ប្ទខ់ក៏្េួរសោលបល់ ប្រះចន្ទរាជាថាក្ម យួ

ឯខយល់ែូចសមតចដែរ។ ឮែូសចនះ សេត ចដខ្ែ រ ប្ទខ់គិត្ថាែូច

គាំនិ្ត្ប្ទខ់សហ្ើយ សទើបប្ទខ់ ប្កាបទូលត្បថា : ត្តមេាំបុប្ត្

សប្ចើន្ចាប់ ដែលសៅហវ យប្េកុ្សប្ចើន្ប្េកុ្ បត ឹខចូលមក្

សនាះថា ែាំរសីនាះ្ាំខ្ពេ់ ែល់សៅ ១០ហ្ត្ថ សហ្ើយសបើត្តម

ែាំណឹខសប្ៅេាំបុប្ត្សទៀត្ថា ែាំរសីនាះម្ន្បរវិារសគ្មត្េត  (ែាំរ ី

ស ែ្ លឥត្ភល ុក្ ម្ន្ដត្ដច) សៅរក្ាជាសប្ចើន្ សហ្ើយ សលើេ

ែាំរោី ាំខរួខ ោាំខេមបុ រ ន្ិខ ក្ាំរេ់ ក្៏លែ គួរសចត្នា។ សៅ

ក្ន ុខលក្េខ្ណឌ ដបបសន្ះ ទូលប្រះបខា ាំ េូមេសមតច សេត ចប្រះ

រាជ្ោន្រល ៥រន់្នាក្់ ែាំរធីាន ក្់ ១រន់្ក្ាល កាាំសភល ើខ ន្  ូ

                                   
 

 

42 ហ្ែាចិត្ត : ចិត្ត រកី្រាយ។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

សាន  េង្គ្សាត វុ្ េប្ម្ប់បាញ់ បសខែ ើលែាំរកីាចៗសប្ចើន្ណាេ់ 

ដែល សៅរក្ាែាំរេីសនាះ ឱ្យវាខាល ច សហ្ើយសចៀេសចញសៅ 

សទើបប្េួលោក់្ឱ្យបាន្ឆប់រហ័្េ ែូចសេក្ត ីប្បាថាន  របេ់ប្រះ

ក្រុណា។ 

ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ បាន្ប្ទខ់ប្រះេណាត ប់សហ្ើយ ប្ទខ់ប្រះអ្ាំណរ

ណាេ់ សទើបប្ទខ់ប្រះរាជ្ោន្ប្រះដេខ (គឺោវសប្សាមម្េ, 

អ្នក្កាន្់ោវសន្ះ ម្ន្អ្ាំណាចកាប់េម្ល ប់បាន្ត្តមចិត្ត) 

សហ្ើយ ប្ត្តេ់បរា ប់សៅរញាចប្ក្ី ឱ្យសក្ណឌ រលរហ្ន្ៈ

ថាវ យត្តមេុាំកុ្ាំបីខាន្។ កាលបាន្រល ន្ិខ សេបៀខអាហរ 

ប្រមោាំខប្រះរាជ្អាជាា  ប្រះដេខអាជាា េឹក្ប្គប់អ្េ់សហ្ើយ 

ក្៏ថាវ យបខា ាំោ សចញមក្សប្ៅ។ ក្ន ុខប្គ្មសនាះ ប្ទខ់សៅ

ថាវ យបខា ាំរញាអ្ុខ ប្កាបទូលថា អ្នក្បខដលខគិត្ប្េកុ្

សយើខសហ្ើយឬ ក្៏បាន្គខ់សៅប្រសខើយ មិន្សអ្ើសរើន្ឹខសរឿខ

អាក្បត្់ស ែ្ ះក្ន្ យក្រាជ្េមបត្ត ិបាន្ែូសចនះ ? ប្ទខ់មិន្សាត

យប្រះវខសមហក្សប្ត្ ន្ិខប្គខប្រះមហន្គរសទឫ ?រញា

េុវណណ ខាក្់សោក្43 (រញាអ្ខុ) ប្ទខ់សឆ្ល ើយត្បថា : អូ្ន្

សអ្ើយ បខមក្សៅប្េកុ្សទរសន្ះ ជាសឈ្ល ើយប្រះរុទធសៅសទ។ 

                                   
 

 

43 ររដែលសេតចសេៀមថាវ យជូ្ន្ប្រះអ្ខា។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

ប្រះរុទធសៅសេតចរុាំយក្សោេបខ សេត ចប្បាេបខ ឱ្យបខ

ប្គខប្េកុ្េុវណណ ខាត់្សោក្ ជាសខ្ត្ត្ាំសេែ ើន្ឹខសខ្ត្តប្រះរាជ្

បុប្ត្សៅសហ្ើយ។ បខបាន្ប ុសណាណ ះសហ្ើយ បខក្៏បាន្េុខ្

ណាេ់សហ្ើយ។ សបើបខបាន្េុខ្ែូសចនះសហ្ើយ បខនឹ្ខគិត្រក្

េុខ្ឯណាសទៀត្។ ចាំ ដណក្ឯប្េកុ្ដខ្ែ រវញិ បខដលខនឹ្ក្

រលឹក្អាសឡាះអាល័យសហ្ើយ ត្តមដត្អ្នក្អូ្ន្ គិត្គូរចុះ។ 

ប្រះចន្ទរាជា សេត ចែឹខប្រះរាជ្ហ្ឫទ័យបខជី្ែូន្មួយសហ្ើយ 

ប្ទខ់មិន្ហ៊ា ន្ ប្ត្តេ់េួរត្សៅសទៀត្ ដប្ក្ខសរឿខលួចរត់្សៅ

ប្េកុ្ដខ្ែ រ វារុាំបាន្សាា ត្់ ន្ឹខនាាំឱ្យខូ្ចការណ៏។ បនាទ ប់មក្ 

ប្ទខ់ក្៏ថាវ យបខា ាំោ  វលិមក្ែាំណាក់្វញិ។ 

មក្ែល់ឆន ាំ ១៥១៦, ប្រះចន្ទរាជា ម្ន្ប្រះជ្នាែ យុ ២០ឆន ាំ44 

ជាសេតចវយ័េថ 45 ម្ន្សមធា46ខ្ពខ់ខ្ពេ់ សចះេុវជិាជ 47 េាំរាប់

ជី្វតិ្ និ្ខ ន្គរ ម្ន្ភាវរបូអ្ខ់អាច េមជាបញ្ញា ជ្ន្ផខ 

ន្ិខ សមទ័រន្ិរភ័យផខ ប្ទខ់ ន្ិខ បណាត ជាខុ្្ាំ សលើក្ទ័រ

សេៀម ត្តមសាន មសជ្ើខែាំរ ី ោ ាំខយប់ោាំខនថ្ា រុាំបាន្ឈ្ប់

                                   
 

 

44 សៅក្ន ុខប្រះរខាវត្តត ដខ្ែ រថាប្រះអ្ខាម្ន្ប្រះជ្ន្វេស៣៦ឆន ាំ។ 
45 វយ័េថ  : ដែលក្ាំរុខសរញជ្ាំទខ់ 
46 សមធា : គាំន្ិត្ប្បាជាា ។ 
47 េុវជិាជ  : ចាំសណះម្ន្ប្បសោជ្ន្៏។ 
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ឈ្រសសាះ។ លុះស វ្ ើែាំសណើរបាន្៧នថ្ា បាន្មក្ជ្តិ្ដែន្ប្េកុ្

ដខ្ែ រសហ្ើយ ក្៏ស វ្ ើេាំបុប្ត្ ភាជ បន់្ិខសរាមសចៀម ន្ិខ គូរោ ាំខ

សាន មសជ្ើខែាំរ ីឱ្យបសប្មើសេៀម នាាំវលិថាវ យប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ។ 

សេត ចសេៀម ទទួលេាំបុប្ត្សនាះ សៅក្ន ុខប្ក្ឡាគាំនាេ់ ក៏្េួរ

សៅអ្នក្នាាំសារថា : ឥ ូវ ក្បួ ន្រាក់្ែាំរសីៅែល់ណាសហ្ើយ ? 

បសប្មើ ប្កាបទូលថា : េូមប្ទខ់ប្រះសមត្តសប្បាេ សប្កាមលែខ

្ូលីប្រះបាទ ក្បួ ន្ែាំរសីនាះ បាន្សៅែល់ជិ្ត្ដែន្ប្េកុ្ដខ្ែ រ

សហ្ើយ។ កាលប្ទខ់ប្រះេណាត ប់ចសមល ើយ ដែលបសប្មើប្កាបទូល

ឆ្លខសហ្ើយ ប្រះអ្ខាគ្មន ន្់ក្ន ុខប្រះទ័យណាេ់ សទើបប្ត្តេ់េួរ

ប្រះអ្ខាេុវណណ ខាក្់សោក្ (រញាអ្ុខ) ថា សៅរញាចន្ទសៅ

ត្តក្់ែាំរសីលើក្សន្ះ សហ្តុ្អ្វ ីក៏្ប្េូត្រតូ្ សៅឯដែន្ប្េកុ្ដខ្ែ រ។ 

សបើែាំរសីៅក្ន ុខដែន្ប្បសទេសយើខឯសណាះសទ ? ការណ៏សន្ះ 

នាាំឱ្យអ្ញម្ន្ក្រេ 48ណាេ់។ សៅរញាអ្ុខ ប្កាបទូលថា : 

សៅរញាចន្ទរាជា ម្ន្ចិត្តម្ន្ះណាេ់ ម្ន្សាែ រត្ី រខឹបឹុខ 

សហ្ើយចិត្ត រខឹរេូកាន្់វខសប្ត្កូ្លណាេ់សទៀត្ មុន្សៅសចញ

ែាំសណើរ ប្ទខ់មក្ប្បាបខុ្់្ាំថា អាសេតចក្ន្ េម្ល ប់ប្រះសជ្ោា

យក្ប្រះន្គរ ទូលប្រះបខា ាំមិន្អាចប្ោាំបាន្ន្ឹខកិ្រោិអា

                                   
 

 

48 ក្រេ  : សេចក្ត ីេខស័យ។ 
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ក្ន្បាន្សទៀត្សទ សហ្ើយដថ្មោាំខេួរទូលប្រះបខា ាំថា អ្នក្

បខ ដលខនឹ្ក្ប្េកុ្សទេសហ្ើយឬ ោ ខសន្ះផខ។ ែូសចនះ 

ទូលប្រះបខា ាំ យល់ស ើញថា ប្រះចន្ទរាជា សលើក្ទ័រសៅវាយអា

ក្ន្ រុាំខាន្ស ើយ គឺមិន្ដមន្សៅោក្់ែាំរ ីែូចប្ត្តេ់បរា ប់

សទ។ ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ បាន្ប្ទខ់ប្ជាបែូសចាន ះសហ្ើយ ប្ទខ់ប្រះ

រិសរា្ខាល ាំខណាេ់ប្ទខ់ប្ត្តេ ់ សប្បើមឺុន្សរជ្យោវចិិប្ត្ ឱ្យនាាំ

ោហន្សេះ ៣០នាក្់ សលើក្សៅត្តមប្រះចន្ទរាជា សហ្ើយ

ប្ទខ់ផ្តត ាំបណត ិប49ថា សបើសៅរញាចន្ទរាជា រុាំប្រមប្ត្ ប់សទ 

ឱ្យឯខប្បាប់រលោាំខ ៥រន់្នាក្ស់នាះ ឱ្យប្ត្ ប់មក្វញិ

ឱ្យខាន្ដត្បាន្មក្។ 

ប្ត្ ប់មក្ន្ិោយ អ្ាំរីប្រះចន្ទរាជាវញិ លុះមក្ែល់ប្រាំ

ដែន្ដខ្ែ រសេៀមសហ្ើយ ប្ទខ់ក្៏បញ្ច ុ ះបញ្ច លូអាណាប្បជារាង្គ្េត

ដខ្ែ រ បាន្ ១.៨០០ នាក្់ បនាទ ប់មក្ សេត ចក៏្សលើក្ទ័រ ចូល

ប្េកុ្ដខ្ែ រ មក្ែល់ដខ្ប្ត្ទឹក្សជារ ជួ្បនឹ្ខខុ្្ាំបសប្មើម្ន ក្់ 

ដែលធាល ប់បាំសរបី្រះអ្ខា នាាំមន្ុេស ២០០នាក្់ មក្ជួ្យយក្

អាសាប្រះអ្ខា។ សហ្ើយ ប្ទខ់ក៏្សលើក្ទ័រដខ្ែ រសេៀម ចូលវាយ

                                   
 

 

49 បណត ិប : េាំែីហមបញ្ញជ ក្់ សោយោក្់ក្ាំហ្ិត្ ឱ្យអ្នក្សាត ប់ទទួល
ប្បត្ិបត្ត ិសោយោច់ខាត្។ 
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បនាទ យដខ្ប្ត្ន្គរសេៀមរាប។ វាយដបក្ែូចប្បាថាន  ប្ទខ់

ដក្ន្បាន្សរហ្៏រល ៧រន់្នាក់្ដថ្មសទៀត្ផខ សហ្ើយក៏្

សលើក្ទ័រចូលសៅក្ន ុខបនាទ យមហន្គរ។ 

ែឹខែាំណឹខថា ប្រះចន្ទរាជា ោខចូលប្េកុ្ដខ្ែ រ សហ្ើយក្ាំរុខ

គខ់សៅក្ន ុខមហន្គរ មុឺន្សរជ្យោវចិិប្ត្ នាយសេនា

សេៀម ក្៏ប្បញាប់ប្បញាល់ សៅេូមចូលគ្មល់សេត ចដខ្ែ រ សែើមបី

ថាវ យរាជ្បណត ិប របេ់មហក្សប្ត្ខ្ល នួ្។ ទទួលបាន្ការ

អ្នុ្ញ្ញា ត្ឱ្យចូលគ្មល់ នាយសេៀមសនាះ ទូលថា : ប្រះរុទធ

សៅ (ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ) ប្ត្តេ់សប្បើប្រះបខា ាំ ឱ្យមក្ត្តមប្ទខ់ 

ឱ្ប្ទខ់សលើក្រលប្ត្ ប់សៅវញិឱ្យឆប់។ ថាសរឿខោក់្ែាំរសីន្ះ 

េូមប្ទខ់បខែខ់េិន្ចុះ។ ប្រះចន្ទរាជា េណាត ប់សហ្ើយ ប្ទខ់ក្៏

ហូ្ត្ប្រះដេខអាជាា េឹក្ ដែលប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិប្បោន្មក្ 

សហ្ើយប្ត្តេ់ថា : ប្រះដេខសន្ះ ដែលប្រះរុទធសៅ ប្បគល់

ឱ្យអ្ញ េាំរាប់បាំសរញនាទីរីរោ ខ : មួយឱ្យត្តមោក់្ែាំរ ី

មា ខសទៀត្ឱ្យអ្ញ សៅចាប់អាក្ន្ថាវ យប្រះអ្ខា។ បនាទ ប់

មក្ ប្ទខ់ចខអ ុលសៅមឺុន្ោវចិិប្ត្ ប្ត្តេ់ថា ខ្ល នួ្ឯខសន្ះឬ 

ម្ន្អ្ាំណាចសលើេោវអាជាា េឹក្សន្ះ ? េាំែីដែលឯខថា ប្រះ

សៅ ឱ្យឯខមក្យក្អ្ញសនាះ សត្ើប្រះរាជ្ឱ្រក រ ចារជាចុត្

ហែ យសៅឯណា យក្មក្ឱ្យអ្ញសមើល ? សបើឯខគ្មែ ន្សទ 

អ្ញទុក្ឯខជាដក្លខប្រះរាជ្ឱ្រក រ ទុក្ឯខជាបខខ ចូបរេ ន្

រាជាការដផន្ែី សហ្ើយអ្ញប្ត្វូកាត់្ក្ាលឯខ ប្រមោាំខ
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គូក្ន្ឯក្ផខ សោត្ជាបប្ម្ម។ ប្ទខ់េន្ធប់មតខសទៀត្ថា 

សត្ើប្រះចុត្ហែ យឯខសនាះសៅឯណា យក្មក្ឱ្យអ្ញសមើល ? 

មុនឺ្សរប្ជ្ោវចិិប្ត្ រាជ្នាយសេនាសេៀម គ្មែ ន្ប្រះចុត្

ហែ យ ជាទីអាខ លុះស ើញប្រះដេខអាជាា េឹក្ដថ្មសទៀត្ 

ខ្ល នួ្ឯខ ន្ិខ ោហន្សេះ ៣០នាក្់ ដែលអ្មមក្ ក្៏ភិត្

ភ័យត្ក់្េល ុត្ លុត្ជ្ខាខ់ េូមប្រះរាជ្ោន្សោេប្គប់គ្មន ។ 

ោហន្សេៀម ៥រន់្នាក្់ ដែលដហ្រប្រះចន្ទរាជាមក្ោក់្

ែាំរ ី រចួហួ្េចូលមក្ប្េកុ្ដខ្ែ រ ស ើញែូសចាន ះ ក៏្នាាំគ្មន លុត្

ជ្ខាខ់សគ្មររប្រះដេខអាជាា េឹក្ដែរ។ 

ប្ត្វូែឹខថា ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិមិន្បាន្ស វ្ ើចុត្ហែ យសទ ប្គ្មន់្

ដត្បរា ប់អ្នក្បាំសរ ី ឱ្យន្ិោយត្តមេាំែីប្រះអ្ខា។ ប្បដហ្ល

ជាប្រះអ្ខារិសរា្សរក្ នាាំឱ្យប្ទខ់សភលចភារលែ ិត្លែន្់សន្ះ ? 

ឬមួយ ប្រះអ្ខាែឹខចាេ់អ្ាំរីដផន្ការេម្ា ត់្ របេ់ប្រះចន្ទ

រាជា ដត្ស វ្ ើជាលាខ ់ឬ ប្រះអ្ខា ជាអ្នក្រមួគាំនិ្ត្ សែើមបី ស វ្ ើឱ្យ

អាណាប្បជារាង្គ្េត ដខ្ែ រ សជ្ឿជាក្់ក្ន ុខចិត្តថាប្រះចន្ទរាជា  វលិ

ប្ត្ ប់សៅប្េកុ្ដខ្ែ រ ស វ្ ើេង្គ្រា មន្ឹខសេត ចក្ន្ ជាទាំនាេ ់

រវាខ ដខ្ែ រន្ិខដខ្ែ រេុទធសាត្ គ្មែ ន្ការគ្មាំប្ទរីសេៀមសនាះ

ស ើយ ដែលជាលបិចមួយ េាំរលួែល់ប្រះចន្ទរាជា ឱ្យប្ទខស់ វ្ ើ

ការសឃ្េនាប្បឆាំខន្ឹខសេត ចក្ន្ ថាប្រះអ្ខា មិន្ដមន្ជា

អាយ ខសេៀមសនាះសទ។ លបិចប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិោ ាំខរីរសន្ះ វា

េាំសៅសៅសលើសគ្មលសៅដត្មួយគឺ ជួ្យប្រះចន្ទរាជា សោយ
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មិន្ចាំសរះ។ ដត្សបើ ប្រះសៅចប្ក្រត្ត ិ ប្ទខ់លា ខ់ដមន្ ដែលវា

អាចជាការរិត្ សនាះរិត្ជាប្រះចន្ទរាជា និ្ខ េែ ័ប្គរួក្ 

រិត្ជាអ្នក្ម្ន្ឧបាយេឹក្ខ្ពខ់ខ្ព េ់ដមន្។ 

ប្រះចន្ទរាជា ស ើញថាមឺុន្ោវចិិប្ត្ ម្ន្ចិត្តក្ង្គ្ញ្ជ មសហ្ើយ 

ប្ទខ់ប្ត្តេ់ថា អ្េ់ឯខរាល់គ្មន ោាំខ ៣០នាក់្ វលិសៅវញិចុះ 

សៅប្កាបទូលប្រះសៅថា សប្បាេសលៀខ (ចិញ្ច ឹម) រក្ាអ្ញ

ជាខ៧ឆន ាំសន្ះ ជាប្រះគុណសលើអ្ញខាល ាំខណាេ់ រក្អ្វ ីមក្

សប្បៀបផទឹមរុាំបាន្សទ។ មិន្ដត្ប ុសណាណ ះសសាត្ ប្ទខ់ឱ្យសរហ្៏

រល ៥រន់្នាក្់ ែាំរធីាន ក្់១រយ ជូ្ន្អ្ញមក្ប្េកុ្អ្ញវញិ ក៏្

ជាប្រះគុណ ា្ន្់សលើេដលខសៅសទៀត្។ ប ុដន្តឥ ូវសន្ះ អ្ញ

សៅប្ក្ណាេ់ អ្ញនឹ្ខរក្អ្វ ីថាវ យសៅវញិបាន្ឱ្យបាន្េម

គួរនឹ្ខប្រះគុណសនាះគ្មែ ន្សទ។ ែូសចនះេុាំប្រះសៅ ប្ទខ់ក្ុាំ

រិសរា្ស ើយ។ ថាែល់អ្ញឈ្ន ះអាក្ន្សហ្ើយ ចាប់បាន្ោាំខ

ខ្ល នួ្វា សហ្ើយយក្ដផន្ែីបាន្វញិកាលណា អ្ញនឹ្ខនាាំរល

សេៀម ដែលប្ទខ់ប្រះោន្មក្សន្ះ ន្ិខ េួយសារ មក្ប្កាប

បខា ាំទូលថាវ យ ត្តមេាំែី ដែលអ្ញបាន្ប្កាបទូល ទុក្ជា

េម្ា ត្់ប្សាប់សន្ះ។ 

អរថធិបាយទី១ ជាមរិផ្ទទ ល់ខ្ល នួ 

« សលើចាំណុចថា ទ័រសេៀម៥រន់្នាក្់ មក្ោក់្ែាំរ ី គ្មែ ន្

ប្បត្ិក្មែអ្វជិ្ជម្ន្ សប្រះស ើញប្រះដេខអាជាា េឹក្ វាជា
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សរឿខមួយគួរសលើក្មក្អ្ត្ថ្ិបាយដែរ។ ចាំនួ្ន្ទ័រ ៥រន់្

នាក្់ ជាចាំនួ្ន្សប្ចើន្ ប្ត្វូម្ន្សមទ័ររិទ័គធ 50 ន្ិខ នាយ

ទ័រសេៀមោ ខតិ្ច១រយនាក់្ សទើបប្តួ្ត្ប្ត្តបាន្។ ក្ខទ័រ

សន្ះសទៀត្ ជាក្ខប្បយុទធ ប្បោប់អាវុ្េាំរាប់ស វ្ ើេង្គ្រា ម 

មិន្ដមន្ ប្គ្មន់្ដត្មក្ោក្់ែាំរសីនាះស ើយ។ ការជាក់្ដេតខ

គឺក្ខទ័រសន្ះ វាយឈ្ន ះក្ខទ័រដខ្ែ រ សៅសខ្ត្តសេៀមរាប

រយប្េួលណាេ់ ការណ៏សន្ះក្៏រតឹ្ដត្បញ្ញច ក្់ថា ជាក្ខទ័រ

សន្ះ ជាក្ខទ័រេាំរាប់ស វ្ ើេង្គ្រា ម។ ដត្ជ្យ័ជ្ាំន្ះក្៏អាចថា

បាន្មក្ការប្បយុទធសផលក្ភាល មដែរ សប្រះដខ្ែ រសយើខ សៅ

េម័យបុរាណ គ្មែ ន្យុទធសាង្គ្េតការររប្រាំ ដែន្រិត្ប្បាក្ែ

សទ : សៅត្តមប្រាំ ដែន្ដខ្ែ រសេៀម មិន្ដែលម្ន្បនាទ យ

គយឃ្ល ាំ51 ម្ាំោ ាំ េាំរាប់ការររ ដែលនាាំឱ្យសេៀម ចូលវាយ

ប្េកុ្ដខ្ែ ររយប្េួលបាំផុត្ សហ្ើយការវាយចូលមតខៗ េុទធដត្

ជាវាយសផលក្ភាល ម មក្សលើដខ្ែ រ។ ផល វូដែលសេៀមសែើរចូល ម្ន្

ដត្មួយ គឺត្តមសខ្ត្តសេៀមរាបសន្ះឯខ ែូសចនះ យុទធសាង្គ្េត  

របេ់រញាោ ត្សបាះបខ់រាជ្ធាន្ីមហន្គរ មិន្ទុក្ជា

                                   
 

 

50 រិទ័គធ  : ល្ េ ប្បេប់ យល់ក្ិចចក្លជាក្់ េាំរាប់វាយេប្ត្វូ។ 
51 គយឃ្ល ាំ : រំនរចាាំសមើល, លាត្។ 
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យុទធសាង្គ្េតេ័ក្ត ិេិទធ េាំរាប់ការររជាត្ិសនាះស ើយ គឺថា មិន្

គិត្រប្ខខឹរបខសៅទល់ដែន្ឱ្យបាន្ម្ាំមួន្ សាខបនាទ យ

សរហ៏្រលសរៀខរាយ ជាអ្ចិនង្គ្ន្តយ៍ េាំរាប់ការរររាជ្ធាន្ី ដបរ

ជាសបាះបខ់សចាលទុក្ផល វូឱ្យទ័រសេៀមសែើរចូលប្េកុ្ដខ្ែ រសៅ

 វញិ សហ្ើយយក្ទឹក្ែីដខ្ែ រស វ្ ើជាេមរភូមិ សៅសរលណាដែល

សេៀមសគវាយដខ្ែ រ។ 

គួរគិត្ថា សមទ័រ ន្ិខ នាយទ័រសេៀម ត្តមដហ្ប្រះចន្ទ

រាជា រិត្ជាសាា ល់ឋាន្ៈមឺុន្ោវចិិប្ត្ចាេ់ណាេ់ថា ជា

នាយោហន្រិសេេ បាំសរផី្តទ ល់ប្រះសៅខ្ល នួ្ ចុះសហ្តុ្អ្វ ី ក្៏

ម្ន្ការេខស័យសៅវញិថា នាយសន្ះ ប្បឌិត្សរឿខរាជ្បញ្ញជ  

សហ្ើយក្៏មិន្ក្ខវលអ់្វ ីសសាះ សៅសរលដែលប្រះចន្ទរាជា នាាំ

ខ្ល នួ្សែើរចូលប្េកុ្ដខ្ែ រ សហ្ើយដថ្មោាំខបញ្ញជ ឱ្យវាយបនាទ យ

ដខ្ែ រដថ្មសទៀត្។ េាំនួ្រោ ាំខសន្ះ ជាទីមលប់ ដែលសគអាចបក្

ប្សាយបាន្ថា សមទ័រសេៀម ន្ិខ នាយទ័រេាំខាន្់ៗ ទទួល

បញ្ញជ ចាេ់ោេ់ ឱ្យអាសាសេតចដខ្ែ រ ត្តមដត្ប្រះហ្ឫទ័យ

ប្ទខ់ចខ់បាន្ ដែលម្ន្ ប្រះដេខអាជាា េឹក្ជាទីអាខដត្

មួយគត់្។ ែូសចាន ះ វាន្ឹខអាចម្ន្ ការគ្មាំប្ទរីប្រះសៅ

ចប្ក្រត្ត ិចាំសរះប្រះចន្ទរាជា សលើក្ទ័រសេៀម សៅវាយសេត

ចក្ន្។ ការគ្មាំប្ទសន្ះ វាម្ន្ោាំខ អ្ត្ថរបូ ន្ិខ អ្ត្ថរេ់ សៅ

ក្ន ុខ សាែ រត្ី នន្សាមគា ីភារ រវាខរាជាន្ិយមផខ ន្ិខ រាជា

ន្ិយមសេៀម សគទុក្សគ ជាអ្នក្អាណារាបាល សលើរាជា
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ន្ិយមដខ្ែ រផខ។ បនាទ ប់រីរាជ្យប្រះ្មែរាជាមក្ ដែលម្ន្

ម្ត យជាសេៀម, សេត ច ន្ិខ ឧត្តមមង្គ្ន្ត ីដខ្ែ រណា ម្ន្ទាំនាេ់

ន្ឹខរាជ្អាជាា ្រដខ្ែ រ រត់្សៅប្េកុ្សេៀម សែើមបីេុាំ ការប្ជ្ក្

អាប្េ័យ រីប្រះសៅសេៀម អ្នក្ន្ុះ ដត្ខដត្ទទួលការេសង្គ្រា ះ

របី្រះអ្ខាជាន្ិចច។ ការណ៏សន្ះ វាសៅជាទម្ល ប់ របេ់រាជ្វខា

ន្ុវខសដខ្ែ រ ទុក្ប្េកុ្សេៀម ជាក្ដន្លខ េាំរាប់រត្់សភៀេខ្ល នួ្ ឬ 

រត្ស់ៅេូមការឧបត្ថមភ សែើមបី  វលឹប្ត្ ប់មក្ែសណត ើមរាជ្ប

ល័ខា »។ 

សប្កាយរីោហន្សេះសេៀម ប្ត្ ប់សៅវញិ ប្រះចន្ទរាជា 

ប្ទខ់ ក្៏សលើក្ទ័រសៅប្េកុ្បាត់្ែាំបខ សៅទីសនាះ ប្ទខ់ក្៏

ចាត្់ឱ្យនាយទ័រ សែើរបញ្ច ុ ះបញ្ច លូរាង្គ្េត ក្ន ុខសខ្ត្ត។ ខ្ណៈ

សនាះ បញាមសនាសមប្តី្ សៅហវ យប្េកុ្បាសត្ើែាំបខ ក៏្ចូល

សៅថាវ យបខា ាំប្រះចន្ទរាជា ថាវ យសរហ្៏រល ១មុឺន្នាក្ ់ ន្ិខ 

សេបៀខអាហរ ប្រមោាំខរសទះចាំនួ្ន្១រន់្ េាំរាប់ជាសេចក្ត ី

ប្ត្វូការក្ន ុខការស វ្ ើេឹក្េង្គ្រា ម។ បីនថ្ាបនាទ ប់មក្ សេត ចដខ្ែ រ 

ក្៏សលើក្ទ័រសៅត្តាំខសៅសខ្ត្តសរ ិ្៍សាត្់។ រឯីត្តសមឿខវញិ 

ែឹក្ែាំណឹខថា ប្រះចន្ទរាជា ប្ត្ ប់មក្ែល់ប្េកុ្ដខ្ែ រវញិ

សហ្ើយ សហ្ើយក្ាំរុខគខ់សៅប្េកុ្បាត់្ែាំបខ គ្មត្់ក៏្សរៀបចាំ

ដផន្ការ ជាមួយេែ ័ប្គរួក្គ្មត់្សប្ចើន្នាក្ ់ ប្បហររញាេួ

គ៍្មសោក្ សៅហវ យសខ្ត្តសរ ិ្៍សាត្់ ដែលម្ន្គាំន្ិត្រុាំ
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ប្រមចុះចូលនឹ្ខប្រះចន្ទរាជា ប្រមោាំខ សក្ណឌ រលបាន្ ៤

មុឺន្នាក្់ េាំរាប់ត្ត្តាំខន្ឹខសេត ចដខ្ែ រសនាះ។ 

សៅសរលរាប្តី្មួយ ត្តសមឿខ និ្ខ ប្ក្មុគ្មត់្ សោយម្ន្

ជ្ាំនួ្យរីក្ន ុខបនាទ យ ជារួក្ក្បត់្នឹ្ខ រញាេួគ៍្មសោក្ 

លួចសបើក្ោវ របនាទ យ ឱ្យរួក្កាត់្ ចូលវាយលុក្បនាទ យ 

សហ្ើយក្៏េម្ល ប់រញាេួគ៍្មសោក្បាន្ែូចប្បាថាន ។ បនាទ ប់

មក្ ត្តសមឿខ ដប្េក្ប្បកាេប្បាប់អ្េ់ប្ក្មការសខ្ត្ត ន្ិខ 

បណាត រាង្គ្េតថា : ប្រះចន្ទរាជា ដែលប្រះអ្ខា សលើក្ទ័រប្ត្ ប់

រីប្េកុ្សេៀមមក្សនាះ ជាសេតចសរញប្រះរាជ្ប្ត្កូ្ល នន្េ

សមតចប្រះ្មែរាជាដែលសេតចប្ទខ់្ម៏សហ្ើយ។ ឯសេតចក្ន្ 

ជាសៅហវ យ របេ់រញាេួគ៍្មសោក្សន្ះ ខាខម្ត យជា

រលប្រះប្េីរត្ន្ប្ត្័យេុទធ។ ែូសចនះ សត្ើអ្េ់អ្នក្រាល់គ្មន ន្ឹខេាំ

រះប្រះ ឬ ក្៏ចខ់ថាវ យបខា ាំបាោ ប (អារក្សទឹក្េាំរាប់រួក្

សន្សាទមចជជាត្ិសគ្មររ) ថាសបើ អ្េ់អ្នក្ធាល ប់សរញចិត្តសេត

ចក្ន្ ជាកូ្ន្រលសនាះ គួរដត្ឥ ូវសៅថាវ យបខា ាំសេត ចសរញ

ប្ត្កូ្លវញិ សប្រះប្រះអ្ខា ោខមក្ែល់សខ្ត្តបាត្់ែាំបខសហ្ើ

យ។ ដត្សបើអ្េ់អ្នក្សៅរក្ាចិត្ត ប្េឡាញ់រាប់អាន្សេតចក្ន្ 

ជាវណណ ៈសថាក្ោបបាំផុត្ ជារូជ្អ្ាំបូរអ្នក្ម្ន្សោេ ដែល

មិន្អាចលប់ោខបាន្ស ើយ ែូសចនះ ចូរអ្េ់អ្នក្សរៀបចាំ

សេបៀខអាហរ នាាំបុប្ត្ភរោិ ចាក្សចញរីទីសន្ះ សៅបនាទ យ
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េន្លប់ែូន្តី្នប្រន្គ របេ់សេត ចក្ន្ចុះ សយើខឥត្ប្បកាន្់

សោេនររ៏អ្វ ីែល់អ្េ់អ្នក្សទ។ 

សាត ប់ចប់េរវប្គប់អ្េ់សហ្ើយ ោាំខ រាង្គ្េត  ោហន្ ប្ក្មការ 

ន្ិខ មង្គ្ន្ត ីោ ាំឡាយ ក្៏នាាំគ្មន ដប្េក្ប្បកាេត្បថា សយើខរាល់

គ្មន ចូលចិត្ត សៅថាវ យបខា ាំប្រះ មិន្ប្រម សៅថាវ យបខា ាំបា

ោ បសទ។ សហ្តុ្សន្ះសហ្ើយបាន្ជាម្ន្រក្យថា : « ប្រះម្ន្

មិន្ចខ់េាំរះ មិន្ចខ់ថាវ យបខា ាំ សមតចក្៏ចខ់សៅេាំរះឯបា

ោ បសៅវញិ » ត្តាំខរីសរលសនាះមក្។ 

បនាទ ប់មក្ ត្តសមឿខ នាាំប្ក្មការ អ្នក្មុខ្អ្នក្ការ ន្ិខ ប

ណាត រាង្គ្េត  សចញសៅអ្សញ្ជ ើញប្រះចន្ទរាជា ស វ្ ើប្រះរាជ្ែាំសណើរ 

ចូលប្បថាប់ក្ន ុខបនាទ យប្េកុ្សរ្ិ៍សាត្់។ ជ័្យជ្ាំន្ះ សគ

អាចចាត្់ទុក្ត្តសមឿខ ជាអ្នក្យុទធសាង្គ្េត ា្ំមួយ សប្រះគ្មត់្

អាចស វ្ ើអ្រាក្ត្ក្មែ ក្ខទ័រសេត ចក្ន្ ចាំនួ្ន្ ៤មុឺន្នាក្់

បាន្ ដថ្មោាំខអាចបញ្ច ុ ះបញ្ច លូក្ខទ័រសនាះ ឱ្យប្ត្ ប់

មក្បាំសរបី្រះចន្ទរាជា វញិសទៀត្ សោយសប្បើ  វ ិ្ ីនិ្ោយសោម 

ជ្ាំនួ្េ វ ិ្ បីខេ ិត្បខេ ាំ។ សខ្ត្តសរ ិ្៍សាត់្ ជាទឹក្ែី រខឹម្ាំមួយ 

របេ់សេត ចក្ន្ ែូសចនះប្រះចន្ទរាជា ប្ត្ខ់ម្ន្ការប្បខុប្បយ័

ន្ន  ែូសចនះឯខ បាន្ជាប្ទខ់ហមក្ខទ័រប្ទខ់ ោ ាំខដខ្ែ រ ន្ិខ 

សេៀម មិន្ឱ្យសៅក្ាំ ដហ្ខក្ាំហ្ល់រាង្គ្េត ប្បជាក្ន ុខសខ្ត្តឱ្យសសាះ 

សែើមបីកុ្ាំឱ្យរាង្គ្េត ប្បជា ម្ន្សេចក្ត ីសៅត ប្ក្ហយ។ ប្ទខ់ោក្់
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អាយ័ត្ថា : សបើស ែ្ ះណារុាំសាត ប់ប្រះរាជ្ឱ្រក រសន្ះសទ សេត ច

ន្ឹខយក្ សៅប្បហរជី្វតិ្។ ប្ទខ់ ឱ្យរបឹយក្ ប្ទរយេមបត្ត ិ 

របេ់រញាេួគ៍្ម មក្ប្រះរាជ្ោន្ជាររវ ន្់ ែល់នាយក្ខ 

នាយទ័រ ដែលជាេែ ័ប្គរួក្នឹ្ខត្តសមឿខ។ រចួប្ទខ់ត្តាំខត្ត

សមឿខ ជារញាេួគ៍្ម ជាសៅហវ យសខ្ត្តសរ្ិ៍សាត្ ់ន្ិខ ជា

អ្គាសមបញ្ញជ ការក្ខទ័រសេត ច។ ចាំ ដណក្ កូ្ន្រញាសមឿខ

ោាំខបួន្នាក់្ ប្ទខ់ត្តាំខឱ្យម្ន្ឋាន្ន្តរេក្ត ិខ្ពខ់ខ្ពេ់ ជា

សមទ័រមុខ្សប្កាយ : 

កូ្ន្ទី១ ស ែ្ ះដក្វ ឱ្យស វ្ ើជា សៅរញាវខាអ្គារាជ្, 

កូ្ន្ទី២ ស ែ្ ះអ្ខ ឱ្យស វ្ ើជា សៅរញាបរសទេ, 

កូ្ន្ទី៣ ស ែ្ ះសទរ ឱ្យស វ្ ើជា សៅរញាវបុិលរាជ្, 

កូ្ន្ទី៤ ស ែ្ ះេុខ្ ឱ្យស វ្ ើជា សៅរញារាជ្សត្ជ្ះ។ 

បន្ត ិចសប្កាយមក្ សៅរញាោាំខបួន្ ទទួលប្រះរាជ្បញ្ញជ  

សលើក្រល ៨០០នាក់្ សៅវាយប្េកុ្ ប្ក្គរ, ខ្ល ុខ, ប្ក្ខ សែើមបី 

សាខបនាទ យលាត្ ជាបនាទ យមុខ្ នន្ក្ខទ័រសេត ច។ 
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ត្តរមឿង្បូជាខ្ល នួ  

នថ្ាមួយសៅ ប្ក្ខុេន្លប់ែូន្តី្នប្រន្គ សេត ចក្ន្ សៅសរល

នថ្ាប្ត្ខ់ សម្ ខ ១១ នាាំប្ក្មុបររិរ ចុះប្េខ់ទឹក្ក្ន ុខប្េះ រចួ

សហ្ើយនាាំសៅប្បរត្េួន្ ឱ្ទាន្ក្ាំសាន្តហ្ឫទ័យ។ បនាទ ប់

មក្ សេត ចក្ន្ នាាំប្េីេន ាំ សៅែល់ទីបន្ទប់ែាំសណក្ ដែលម្ន្

សៅក្ន ុខេួន្ឱ្ទាន្សនាះ សៅទីសនាះ គ្មត្់េណាត ប់ប្ក្មុ

សភលខមសហរ ីប្ក្មុចសប្មៀខ សប្ចៀខ  ភល ុ ាំបុីដក្វ រីសរាះសរក្ ប

ណាត លឱ្យសភល ើត្សភល ើន្អារមែណ៏ សហ្ើយក្៏ទសប្មក្ខ្ល នួ្ សៅសលើប្រះ

េន ាំជាត្ិោវម្ន ក្់ េាំរាន្លក្់េក បេកល់ រហូ្ត្ែល់សៅ ខ៣រ

សេៀល។ ភាា ក្់រីែាំសណក្កាលណា សេតចក្ន្ ម្ន្ទឹក្មុខ្

ប្រួយបារមភ សទើបបញ្ញជ ឱ្យ សៅប្រហ្ែ បុសរាហិ្ត្ និ្ខ រិជ័្យ

សហរា មក្ប្បាប់ថា ខុ្្ាំេុបិន្ស ើញ « ប្រះចន្ទ រះរីទិេខាខ

លិចសលឿន្សប្គឿន្មក្សលើប្បាសាទ សហ្ើយក្៏បណាត លឱ្យសក្ើត្

ជាសភល ើខសឆ្ះ េសនាធ រេសៅធ សលើប្បាសាទ អ្ណាត ត្សភល ើខរាល

ោល ទួសៅសរញប្រះន្គរ ប្រមោាំខរាលសៅត ែល់រាយកាយ 

ផខ ខុ្្ាំក្៏ខ្ាំរត្់សៅទិេឦសាន្ ដត្សភល ើត្ក៏្រាលសឆ្ះសរាលសៅត

ប្ក្ហយេរវរាយកាយកាន់្ដត្ខាល ាំខស ើខ »។ 

រិជ័្យសហរាោយថា « ប្ទខ់ន្ិមិត្តក្ន ុខនថ្ាសៅរ៏សន្ះ ក្បួ ន្

ទាំនាយថា ប្ត្វូសលើប្រះអ្ខាសហ្ើយគឺ ប្រះអ្ខានឹ្ខប្ត្វូទទួល

សប្គ្មះកាច។ត្តមប្រះេុបិន្សន្ះ ប្រះអ្ខានឹ្ខែឹខការណ៏ឆ

ប់។ឯប្រះចន្ទ ដែលរះសហ្ើយ បសខក ើត្ជាផ្តក សភល ើខសឆ្ះរាលរេ

 

សេត ចន្សរាត្តម 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

សរញទេខន្គរសនាះ ទាំនាយថា ប្ទខ់នឹ្ខម្ន្េប្ត្វូ មក្

សបៀត្សបៀន្ប្រះអ្ខា នាាំឱ្យប្រះអ្ខាសថាល ះការណ៏ ា្ំណាេ់ »។ 

សេត ចក្ន្ សាត ប់សហ្ើយ ក្៏ខឹ្ខណាេ់ចាំសរះរិជ័្យសហរា ដែល

មិន្សចះប្បចុប ឱ្យប្េបន្ឹខគាំន្ិត្ ក្៏សឆ្ល ើត្ត្បថា សហរា

ោយសន្ះ ែូចជាសប្ៅក្បួ ន្ត្ប្ម្សហ្ើយ ែូសចនះ ចូរបុសរាហិ្ត្

រិនិ្ត្យសមើលវញិ សត្ើខាខណាោយខុ្េ ខាខណាោយប្ត្វូ។ 

ប្រះបុសរាហ្ិត្ ក្ន ុខប្រះរាជ្ប្ត្កូ្ល ន្ឹក្ក្ន ុខចិត្តថា សបើអ្ញ

ោយ ែូចរិជ័្យសហរា ចាេ់ជា សេត ចក្ន្មិន្សរញចិត្ត

ស ើយ ែូសចនះអ្ញនឹ្ខោយប្បចុបប្បដចខ រក្ផល វូឱ្យប្េប

ចិត្តដែលសេតចក្ន្ចខ់បាន្ ថា « េូមប្ទខ់សមត្តត សប្បាេ 

េុបិន្និ្មិត្តប្រះអ្ខាសន្ះ សបើត្តមក្បួ ន្សហរថា : សទវត្តមក្

ប្បាប់សហ្ត្ុឱ្យប្ទខ់ប្ជាបោាំខ៥ប្បការ គឺ : 

ប្បការទី១ ប្ត្ខ់ប្ទខ់ ស ើញប្រះចន្ទ  រីទិេខាខលិចសនាះ 

ទាំនាយថា ប្រះអ្ខាន្ឹខបាន្េុខ្សក្សមក្ាន្ត  ប្ត្ជាក់្ប្ត្ជ្ាំ 

ោ ាំខអាណាប្បជាន្ុរាង្គ្េត  ក្៏បាន្សេចក្ត ីរុខសរឿខ សប្បៀបបាន្

ន្ឹខរន្ល ឺប្រះចន្ទ។ 

ប្បការទី២ ប្ត្ខ់ប្រះចន្ទ សចញសភល ើខ សឆ្ះរេសរញប្រះន្គរ

សនាះ ទាំនាយថា ប្រះអ្ខាន្ឹខម្ន្អ្ាំណាច អាចផាយសរញ

ោាំខប្បសទេ ែូចសភល ើខសឆ្ះទួសៅោាំខ៨ទិេ។ 
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ប្បការទី៣ ប្ត្ខ់ថា ចាំហយសៅត ែល់ប្រះអ្ខា ទាំនាយថា ន្ឹខ

ម្ន្េប្ត្វូមក្ប្បម្ថ្ប្រះន្គរ។ 

ប្បការទី៤ ប្ត្ខ់ថា ប្ត្ខ់ប្ទខ់ស ើញថា ប្រះចន្ទ សរញបូរមី

សនាះ ទាំនាយថា េប្ត្វូសនាះ សៅក្ន ុខប្រះរាជ្ប្ត្កូ្ល បសខក ើត្

សហ្តុ្សចញមក្រីទិេមេច ិម។ 

ប្បកាត្ទី៥ ប្ត្ខ់ស ើញថា ប្រះអ្ខារត្់សៅទិេឦសាន្ សហ្ើយ

សភល ើខសៅដត្ត្តមសរាលសៅត ែល់ប្រះអ្ខាសនាះ ទាំនាយថា សបើ

សក្ើត្ម្ន្េប្ត្វូសហ្ើយ េូមប្រះអ្ខាសេត ចសៅត្តាំខទ័រ ទប់

េប្ត្វូរីទិេឦសាន្ សទើបនឹ្ខម្ន្ជ័្យជ្ាំន្ះ។ េូមប្ទខ់ប្រះ

សមត្តត សប្បាេ ! ប្រះេុបិន្សន្ះលែ សទ កុ្ាំប្រួយប្រះទ័យស ើយ។ 

សេត ចក្ន្ សាត ប់បុសរាហ្ិត្រាក្រណ៏សហ្ើយ ម្ន្ចិត្តសប្ត្ក្អ្រ

ខាល ាំខណាេ់ ដត្សែើមបីរំសោះសប្គ្មះខ្ល ះ សោក្ក្៏ឱ្យបុសរាហ្ិត្ផល ុាំ

ប្បគាំ ដប្ត្េ័ខា ថាវ យទឹក្េ័ខា  េឹត្សនន សេៀត្ប្ត្សចៀក្ដែរ 

សរលសនាះដែរ សោក្ ក៏្យក្េល ឹក្សនន មួយេន្ល ឹក្ សៅសេៀត្

ប្ត្សចៀក្ឱ្យបុប្ត្តជាប្េឡាញ់ ម្ន្អាយុ ៥ឆន ាំ។ 

សេត ចក្ន្ ឱ្យររវ ន្់ែល់ប្រះបុសរាហ្ិត្  រឯីរិជ័្យសហរា ប្ត្វូ

សោក្ សជ្រប្បម្ថ្ សប្បើប្គប់រក្យអ្េុសរាះ។ ដត្សោះបីោ ខ

ណា រិជ័្យសហរា ខ្ាំប្កាបទូលសោយជ្ាំន្ះថា េូមប្ទខ់ប្រះ

សមត្តត សប្បាេ េូមប្រះអ្ខាក្ុាំអាលអ្រត្តមទាំនាយបុសរាហ្ិត្

ប្កាបទូលសន្ះឱ្យសសាះ សប្រះការណ៏សន្ះ ប្បាក្ែជាម្ន្ែូច
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ទូលថាវ យ មិន្ែូចទាំនាយបុសរាហិ្ត្សន្ះសទ។ ឮែូសចនះ សេត

ចក្ន្ខឹ្ខណាេ់ សោក្េទ ុ ះសៅយក្ោវ មក្កាប់សហរាប

ណាត លឱ្យសហរសាល ប់សៅទីសនាះមួយរំសរច។ 

១០នថ្ាសប្កាយមក្ សៅសរលប្បជុ្ាំជាមួយសេនាបតី្ និ្ខ ម

ង្គ្ន្ត ីោ ាំខរួក្ សៅរញាលាំរាំខ ប្កាបទូលថា : ប្រះចន្ទរាជា 

បាន្ប្ត្ ប់មក្រីប្េកុ្សេៀមវញិសហ្ើយ ឥ ូវសេត ចេខកត្់

បាន្ដខ្ប្ត្បាត្់ែាំបខ សរ ិ្៍សាត់្ដថ្មសទៀត្។ ន្ិោយមិន្

ោន់្ចប់េរវប្គប់ផខ ប្រះរាជ្វរានុ្កូ្ល ប្កាបទូលថា េូម

ប្ទខ់សមត្តត សប្បាេ ែាំណឹខចុខសប្កាយ សទើបមក្ែល់ថា 

សៅហវ យសខ្ត្តសរ ិ្៍សាត្់ សោក្ទទួលអ្និ្ចចក្មែក្ន ុខេ

ង្គ្រា មសៅសហ្ើយ, ឥ ូវ ប្រះចន្ទរាជា ត្តាំខរញាសមឿខសមេែ ិល 

ឱ្យស ើខ ជារញាេួគ៍្មសោក្សហ្ើយ សហ្ើយស វ្ ើជាសមទ័រ ា្ំ។ 

ឥ ូវសន្ះ កូ្ន្ោាំខបួន្ របេ់សមេែ ិលសន្ះ ត្តាំខជាសមទ័រ

បាឡាត្់មុខ្សប្កាយ ក្ាំរុខវាយលុក្យក្ប្េកុ្ជាសប្ចើន្បាន្

ដថ្មសទៀត្។ 

សេត ចក្ន្ែឹខែាំណឹខសន្ះភាល ម ក៏្ន្ិោយបញ្ញជ សៅឱ្យសមទ័រ

ចប្ក្ីថា : បខចប្កី្ ចូរបខឯខសចញសៅជាសមទ័រ ា្ំ សក្ណឌ

រាង្គ្េត ដខ្ប្ត្ខាខលិច សហ្ើយសលើក្ោ ខប្េូត្រតូ្ សៅទេ់ទប់

ទ័រ របេ់ប្រះចន្ទរាជាឱ្យោន្់ការណ៏ េូមបខប្បឹខជួ្យខុ្្ាំ

ឱ្យអ្េ់ក្ម្ល ាំខចិត្តណាា៎ ។ រញាចប្កី្សឆ្ល ើយត្បថា ទូលបខា ាំ 
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សលើក្ទ័រសៅមតខសន្ះ សបើចាប់បាន្តួ្ខាល  ឬ មិន្បាន្ ក្៏

គខ់ខាល ប្ត្វូរបួេ បខ់ជ្ន្ែ  ឱ្យរាខសចាលជាមិន្ខាន្ដែរ។ 

េាំែីេឹក្សន្ះ នាាំឱ្យសេត ចក្ន្ ម្ន្ហ្ែាចិត្ត សោក្ក្៏ប្បគល់

លាំ ដរខប្ក្ាំ52 ម្េមួយ ជាអាជាា េឹក្ សហ្ើយឱ្យសលើក្ទ័រសៅ

ត្តាំខសៅក្ន ុខដខ្ប្ត្លដខវក្។ ចាំ ដណក្ េសមតចសៅហវ សៅ ជា

ម្ ឱ្យសលើក្ទ័រ ា្ំមួយសទៀត្ សៅត្តាំខសៅក្ន ុខដខ្ប្ត្ក្ាំរខ់

សេៀម។ សេត ចក្ន្ ប្បគល់ោវម្េ ជាអាជាា េឹក្ ឱ្យសៅ។ 

លុះបាន្ សក្ណឌ សរហ៏្រលប្គប់ដខ្ប្ត្ បាន្ប្គប់ប្គ្មន្់សហ្ើយ 

សៅហវ សៅ ក្៏ចាត្់ឱ្យឧទ័យ្ិរាជ្ សៅហវ យអាេន្នទុក្ ឱ្យ

សលើក្ទ័រកាត្់េាំសៅសៅដខ្ប្ត្បាត្់ែាំបខ េាំរាប់ឆ្លខមក្

វាយបនាទ យសរ្ិ៍សាត្់ រីសប្កាយ ក្ុាំឱ្យប្រះចន្ទរាជារត់្រចួ។ 

ឯដប ក្ខាខក្ខទ័រ នន្សៅរញាចប្កី្ កាលសក្ណឌ សរហ៏្រល

បាន្ប្គប់ប្គ្មន់្សហ្ើយ ក្៏ចាត្់ឱ្យ រញាសត្សជា សៅហវ យ

ប្េកុ្េាំសរាខទខសលើក្ទ័រ ១មុឺន្នាក្ ់ជាទ័រមុខ្, ឱ្យរញា

រាជាសមប្តី្ សៅហវ យប្េកុ្ភន ាំសរញ កាន្់រល ១មុឺន្នាក្ជ់ា

                                   
 

 

52 លាំ ដរខប្ក្ាំ បញ្ជ ុ ះសោហ្ធាត្ុសផសខៗ ម្ន្ម្េជាសែើមសៅក្ន ុខដែ
ក្។ េម័យបុរាណ សគទុក្អាវុ្ដបបសន្ះ រូដក្េិក្ត ិេិទធិណាេ់។ 
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ដប ក្សាត ាំ, ឱ្យសៅរញាវខាអ្នុ្ជ្ិត្53 សៅហវ យប្េកុ្បាទ ី

ែឹក្នាាំទ័រ ១មុឺន្នាក្ ់ ជាដប ក្សឆ្វខ, ឱ្យប្រះរាជ្វរាន្ុកូ្ល 

កាន្់ទ័រ ១មុឺន្នាក្ ់ជាទ័រសប្កាយ, ឯខ្ល នួ្ឯខ កាន្់រល ១

មុឺន្៥រន្់នាក្់ ជាទ័រ្ាំ។ សរលទ័រ សៅរញាចប្ក្ី សលើក្

មក្ែល់ប្េកុ្ប្ក្គរ ក៏្ប្បទះន្ឹខទ័ររញាសមឿខ។ ត្តសមឿខ

ស ើញថា ទ័រេប្ត្វូ ម្ន្ចាំនួ្ន្សលើេទ័រខ្ល នួ្សប្ចើន្ណាេ់ 

(ទ័រត្តសមៀខម្ន្ ៨រន់្នាក្់) ដត្មិន្រញ់រា សចញត្ត្តាំខ

ន្ឹខខាែ ាំខ។ នាយដក្វ កូ្ន្ចបខ របេ់ត្តសមឿខ កាន្់ទ័រ ២

រន់្នាក់្ ចូលវាយទ័ររញាសត្សជា ជាទ័រមុខ្ វាយកាប់

េម្ល ប់គ្មន  ររក់្ររូន្ សាល ប់ហូ្រ្មែូចទឹក្ទរ ដត្ទ័រ

រញាសត្សជាមិន្ប្រមដបក្សសាះ។ ខ្ណៈសនាះ កូ្ន្ត្តសមឿខ 

ស ើញរញាសត្សជា ជ្ិះសេះ ក៏្េទ ុ ះចូលសែញកាប់, សេះរញា

សត្សជា ក្៏ភាា ក្់សគចខ្ល នួ្សៅប ះន្ឹខសែើមសឈ្ើ បណាត លឱ្យ

ធាល ក្់ម្ច េ់ខ្ល នួ្សៅែី, ដក្វសឆ្លៀត្ឱ្កាេែ៏លែ សន្ះ រុក្ចូលសៅ

កាប់រញាសត្ជាសាល ប់មួយរំសរច។ ដត្ជ័្យជ្ាំន្ះសន្ះ មិន្

បាន្ហ្ុចផលសប្ចើន្ សៅក្ន ុខេមរភូមិសទ សប្រះទ័រេរ

រញាសត្សជាសៅដត្បន្ត ប្បយុទធ ម្ន្ម្ន្ៈ រខឹរេូមិន្ប្រម

                                   
 

 

53 អ្ន្ុជ្ិត្ ម្ន្ន្័យថា អ្នក្ឈ្ន ះរាប។ 
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ចាញ់សសាះ ដថ្មោាំខ ម្ន្ជ្ាំនួ្យ មក្ែល់ដថ្មសហ្ើយដថ្ម

សទៀត្ផខ។ ដក្វ យល់ស ើញថាសបើបន្តត្េ៊ាូ  វាចាេ់ជាចាញ់

ជារុាំខាន្ស ើយ ក្៏េាំសរចចិត្ត ថ្យទ័រមក្ជ្ប្ម្បបិត្ត

ត្តមែាំសណើរ។ ចាំ ដណក្ សៅរញារាជាសមប្ត្ី ន្ិខ សៅរញា

វខាអ្នុ្ជិ្ត្ ជួ្បប្បទះនឹ្ខទ័រ រញាអ្ខ ន្ិខ រញាសទរ

កូ្ន្ទី២ ន្ិខ ទី៣ របេ់ត្តសមឿខ ម្ន ក្់កាន្់ទ័រ ១រន់្នាក្ ់

ចូលចាាំខគ្មន  កាប់ចាក្់រលនឹ្ខរល សៅហវ យនឹ្ខ

សៅហវ យ ប្បកាប់គ្មន សៅវញិសៅមក្។ សៅរញាវខាអ្នុ្

ជ្ិត្ ជាសៅហវ យប្េកុ្បាទី ក្ន ុខសរលដែលក្ាំរុខប្បកាប់ 

ជាមួយ រញាវបុិលរាជ្សទរ សេះរបេ់ខ្ល នួ្ ផុខសជ្ើខក្ន ុខរ

សៅត ផខ ន្ិខប្ចសឡាត្សោយេន រូកាាំសភល ើខផខ ក្៏បណាត លឱ្យ

ធាល ក់្សៅែី ដែលហុ្ចឱ្កាេឱ្យរញាសទរកាប់ប្ត្វូសាែ  បណាត

លឱ្យគ្មត់្រិការជាទមាន្់ ដត្ប្ត្វូបាន្ នាយទ័ររបេ់ខ្ល នួ្ 

នាាំគ្មន រត់្សៅជួ្យោន់្ សហ្ើយនាាំសោក្ សចញរីេមរភូមិជា

ប្បញាប់។ ដត្សៅក្ន ុខេមរភូមិ សាថ ន្ការណ៏េឹក្ គ្មែ ន្ែូរ

ស ើយ ទ័រោាំខេខខាខសៅដត្បន្តចាាំខគ្មន គ្មែ ន្ថ្យនែ

ស ើខ។ សៅសរលសនាះ ទ័រ្ាំ របេ់រញាចប្ក្ីមក្ែល់េមរ

ភូមិ រីសលើខ្នខែាំរ ី សមទ័រសេត ចក្ន្ សម្លស ើញ កូ្ន្ត្ត

សមឿខោាំខរីរ ក្ាំរុខប្បយុទធ ប្បក្បសោយសេចក្ត ីកាល ហន្

ណាេ់ ក្៏នឹ្ក្ថ្ប់ដប្ក្ខទ័រខ្ល នួ្ចាញ់នែេប្ត្វូ ក៏្បញ្ញជ ឱ្យក្

ខទ័រចូលសៅជួ្យជាប្បញាប់។ ត្តសមឿខ ន្ិខ កូ្ន្ទី៤គ្មត្់ 
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ក្៏សលើក្ទ័រ ៦រន្់នាក្់ មក្ជួ្យចាាំខ រញាអ្ខ ន្ិខ សទរ

ដែរ។ ការប្បយុទធរវាខក្ខទ័រ បាន្ប្បប្រឹត្តសៅអ្េ់សរលែ៏

យូរ ដត្មិន្ម្ន្ខាខណាអ្ន់្ជាខខាខណាស ើយ។ ដត្ត្ត

សមឿខ ម្ន្ចាំនួ្ន្ទ័រត្ិចជាខសប្ចើន្ណាេ់ សោះបន្តចាាំខ 

ក៏្មិន្អាចយក្ជ័្យជ្ាំន្ះបាន្ដែរ។ លុះសរលប្រលប់ ត្ត

សមឿខ ឱ្យវាយេា រ ជាេញ្ញា ឱ្យថ្យទ័រឈ្ប់ចាាំខ។ រញាចប្ក្ី 

ស ើញែូសចាន ះ ក្៏េុខ្ចតិ្តថ្យទ័រដែរ សប្រះស ើញថា សរហ៏្រល 

ខ្ល នួ្ ក៏្អ្េ់ក្ម្ល ាំខខាល ាំខណាេ់ដែរ សបើសែញត្តម ក្៏គ្មែ ន្

ប្បេិទធិភារអ្វ ីសនាះដែរ ន្ឹខអាចយក្ឈ្ន ះបាន្ មា ខសទៀត្ 

វាែល់រីយប់សៅសហ្ើយ។ ត្តសមឿខ និ្ខ កូ្ន្បួន្នាក់្ នាាំគ្មន

ថ្យទ័រ មក្បនាទ យសខ្ត្តសរ្ិ៍សាត្់ យក្ែាំណឹខប្គប់

ប្បការថាវ យជ្ាំរាបប្រះចន្ទរាជា។ 

លុះប្រឹក្ស ើខ ទ័ររបេ់សៅហវ សៅ ក្៏មក្ជួ្បទ័រសៅរញា

ចប្ក្ី។ សមទ័រ្ាំោ ាំខ ប្បជ្ុាំគ្មន  ន្ឹខសរៀបចាំយុទធសាង្គ្េត វាយ

បនាទ យសរ្ិ៍សាត្់ ជាប្បញាប់។ សៅហវ សៅ ចាត្់ទ័រជា៥

ក្ខ ែូចត្សៅ : 

សៅរញាចប្ក្ី  ុាំទ័រ ៣មុឺន្នាក្់ ជាទ័រមុខ្ ឬ ទ័រប្េួច។ 

សៅរញាសមប្ត្ី ទិរវ  ុាំទ័រ ២មុឺន្នាក្់ ជាទ័រដប ក្សឆ្វខ។ 

សៅរញាដប្េន្យសេនាឫទធីជ័្យ សៅហវ យសខ្ត្តលដខវក្  ុាំ

រល ១មុឺន្៥រន្់នាក្់ ជាទ័រដប ក្សាត ាំ។ 
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សៅរញាសេនាេង្គ្រា ម ជាសៅហវ យប្េកុ្ សខ្ត្តអ្មរគីរនី្ទ

បូរ ឬ ប្េកុ្បរបូិណ៏  ុាំរល ១មុឺន្៦រន្់នាក្់ជាទ័រសប្កា

យ។ 

ឯខ្ល នួ្ឯខ សៅហវ សៅ ជាម្សេតចក្ន្  ុាំរល ៤មុឺន្នាក្់ 

ជាសមទ័រ្ាំ។ 

លុះសរៀបក្បួ ន្ទ័ររចួសហ្ើយ ក៏្ឱ្យក្ខរិសេេ សលើក្ទ័រសែញ

ត្តមទ័រត្តសមឿខ ដត្ត្តសមឿខរត់្ចូលបនាទ យសរ ិ្៍សាត្់

បាត់្សៅសហ្ើយ។ ែឹក្ែាំណឹខថា ទរ័េប្ត្វូសលើក្មក្វាយ

បនាទ យសរ្ិ៍សាត្់សហ្ើយ ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់ឱ្សក្ណឌ រាង្គ្េត ស វ្ ើ

ោហន្បាន្ ២មុឺន្នាក់្ដថ្មសទៀត្។ មិន្យូរប ុនាែ ន្ ក្ខទ័

បសៅហវ សៅ មក្ែល់ ក៏្ចូលវាយបនាទ យ។ រីក្ាំ ដផខ

បនាទ យ ប្រះចន្ទរាជា សមើលស ើញ ទរ័េប្ត្វូ ដណន្ណាន់្

ត្តន់្ត្តប់ ែូចប្េសម្ចសរាមេក រ វាយទ័រប្ទខ់ ដត្វាយមិន្

បាន្។ កាលែឹខថាវាយដបបសន្ះ រុាំបាន្ជ័្យជ្ាំន្ះសសាះ សៅ

ហវ សៅ ក៏្ែូរយុទធសាង្គ្េត  សបាះទ័ររ័ទធសចាមបនាទ យមតខ 

សែើមប ីបខែត្់អាហរទ័រសេត ច ែរាបោច់សរះប្គប់ៗគ្មន ផខ 

រហូ្ត្ែល់សាល ប់។ រ័ន្ធ សនាះ យូររហូ្ត្ែល់១ឆន ាំ ក្ខទ័រប្រះ

ចន្ទរាជា សចញរីបនាទ យមិន្រចួ សេបៀខអាហរក្ន ុខបនាទ យ

ក្៏សចះដត្សហចសៅ គួរបារមភណាេ់។ ដត្ក្ន ុខរយៈសរលែ៏យូរ

សនាះ ទ័រសៅហវ សៅ ជួ្បប្បទះនឹ្ខបញ្ញា ជ្ញ្ជ នូ្សេបៀខដែរ 
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ក្៏នាាំគ្មន ែក្ថ្យ ចម្ា យ ៣េិន្54 (៩០ ដម ប្ត្) រីបនាទ យខាែ ាំ

ខ។ ឱ្យថ្យសន្ះ ប្បសោជ្ន្៏ឱ្យក្ខទ័រ ផ្តល េប្់រូគ្មន  សចញសៅ

រក្សេបៀខអាហរ ក្ន ុខភូមិជិ្ត្ខាខ។ ចរភារ នន្ក្ខទ័រ

សៅហវ សៅសន្ះ សបើក្សេចេខឃឹម ែល់ទ័រប្រះចន្ទរាជាថា

ន្ឹខអាចវាយ រត្់សចញរីការសឡាមរ័ទធ របេ់េប្ត្វូបាន្។ 

ដត្ត្តសមឿខប្កាបទូលប្រះចន្ទរាជាថា : សយើខន្ឹខគិត្វាយទាំ

ោយសចញ សនាះក៏្សចញរចួបាន្ដែរ ដត្រលសយើខប្ត្វូសាល ប់

សប្ចើន្ជាមិន្ខាន្ សប្រះទ័រសយើខម្ន្ដត្២មុឺន្នាក្ ់ ឯ

ទ័រេប្ត្វូវញិម្ន្ប្បម្ណ១ដេន្នាក្,់ ដត្សបើសយើខរខឹដត្

សៅក្ន ុខបនាទ យ ប្បាក្ែជាសយើខជួ្បប្បទះនឹ្ខការខ្វ ះខាត្

សេបៀខអាហរ េាំរាប់សរហ្៏រល។ សៅចាំសរះមុខ្សទវសប្គ្មះសន្ះ 

ទូលប្រះបខា ាំជាខុ្្ាំ គិត្យក្គាំនិ្ត្មួយមក្េូមទទួលអាសា

គឺ សៅសក្ណឌ ក្ខទ័របីសាច ឱ្យមក្សចាមវាយទ័រេប្ត្វូ, សបើ

ប្ទខ់ប្រះរាជ្អ្ន្ុញ្ញា ត្ ទូលប្រះបខា ាំយល់ស ើញថា មុខ្ជាន្ឹខ

ឈ្ន ះខាែ ាំខសោយរយ, សបើប្ទខ់ប្រះក្រុណារិសេេ យល់ប្រម

                                   
 

 

54 ១េិន្ ម្ន្ប្បដវខ ២០រាម, ១រាម ប្បដវខមួយកាខនែគឺ
ប្បដវខបួន្ហ្ត្ថ។ សបើគិត្ជាប្បដវខជាដមប្ត្ ១េិន្ ម្ន្ចម្ា យ
ប្បម្ណ ៣០ ដម ប្ត្។ 
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ផខសនាះ េូមឱ្យជ្ិក្ រសៅត ក្ណាត លបនាទ យសន្ះ ជាប្បញាប់ 

សែើមបទូីលប្រះបខា ាំនឹ្ខបាន្គិត្ថាវ យ ឱ្យោន្់សរលសវោ។ 

ប្រះចន្ទរាជា កាលប្ទខ់ប្រះេណាត ប់ត្តសមឿខ ទូលេុាំោ ខ

សន្ះ ប្ទខ់រុាំសជ្ឿសសាះសទ សទើបប្ទខ់ប្គវបី្រះេិរសា សហ្ើយប្ត្តេ់

ថា : « រីបុរាណសរៀខមក្ សយើខរុាំដែលឮថា ម្ន្ស ែ្ ះណា

សៅសក្ណឌ យក្ សខាែ ចបីសាច មក្ជួ្យចាាំខ មន្ុេសមតខ

ស ើយ, សណណ ើយអ្នក្សៅរញា ដលខគិត្គាំន្ិត្ដបបសន្ះសៅចុះ 

សប្រះជា គាំន្ិត្មិន្ ដែលម្ន្អ្នក្ណាស វ្ ើបាន្រីមុន្ផខ 

និ្ខ ជាកិ្ចចការមួយ ដែលខុ្្ាំមិន្សជ្ឿថា ម្ន្ប្បេិទធិភារ

ោល់ដត្សសាះផខ »។ 

ត្តសមឿខប្កាបទូលត្បថា : « សបើប្ទខ់មិន្េរវប្រះហ្ឫទ័យ

ឱ្យគិត្ស វ្ ើត្តមចាំសណះ និ្ខ ត្តមមន្ត វជិាជ កាត្ទូលប្រះបខា ាំ

សទ សប្រះទូលប្រះបខា ាំនឹ្ខ អារ-ក្ ឱ្យសាល ប់សៅទីសន្ះក្ន ុខ

ឥ ូវសន្ះសហ្ើយ សប្រះសបើនឹ្ខរេ់សៅត្សៅ ក៏្មិន្បាន្ជួ្យ

យក្អាសាដផន្ែីថាវ យប្រះអ្ខាែល់ក្ប្មិត្ដែរ »។ 

ថាសហ្ើយ ត្តសមឿខ ក្៏ហូ្ត្ោវន្ឹខអារ-ក្ ត្តមរក្យដែល

ខ្ល នួ្បាន្ប្កាបទូល។ ខ្ណៈសនាះ ប្រះចន្ទរាជា ប្ត្ខ់ប្ក្ស ក្

ស ើញោន់្ ក្៏ប្ទខ់េទ ុ ះសៅចាប់ោវសនាះសចញរីនែ សហ្ើយ

ប្ទខ់ប្ត្តេ់ថា : « ក្ុាំ ! ក្ុាំ សៅរញា ក្ុាំេម្ល ប់ខ្ល នួ្ ខុ្្ាំសាត យ
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សោក្ណាេ់ ខុ្្ាំប្រមត្តមសៅរញាសហ្ើយ ែូសចនះ សបើសៅរញា

គិត្ស ើញែូចសមតចប្េួល េូមស វ្ ើត្តមគាំនិ្ត្ចុះ »។ 

ទទួលបាន្ការអ្ន្ុញ្ញា ត្រចួសហ្ើយ ត្តសមឿខ ក៏្ចាត់្កូ្ន្

ោហន្ឱ្យជី្ក្រសៅត ា្ំមួយ ជ្សប្ៅ៨ហ្ត្ថ ៤ប្ជ្ខុ, ឱ្យស វ្ ើរាន្

សទវត្ត ៧ថាន ក្់ោក្់បាយេី ទឹក្អ្ប់ ន្ិខ សប្គឿខបូជា សហ្ើយ

ឱ្យស វ្ ើរាជ្វតិ័្រ័ទធជុ្ាំ វញិ។ លុះសរៀបចាំេរវប្គប់សហ្ើយ ត្តសមឿខ 

ក្៏សេល ៀក្-េ រក្់-េ សហ្ើយឱ្យសរៀបចាំសភលខចាាំប្បគាំោ ាំខ៨

ទិេ ផ្តត ាំន្ឹខចន្ទជាេាំឡាញ់ ដែលជាជ្ាំទប់សមេែ ឹខភន ាំប្ក្វាញ

ថា : ឱ្េម្ល ញ់ឯខ សៅជាសមេែ ឹខជ្ាំនួ្េអ្ញ សែើមបីនិ្ោយ

ត្រីប្រះមហក្សប្ត្មក្អ្ញ ក្ុាំបីឱ្យប្រះអ្ខាន្ិោយផ្តទ ល់

នឹ្ខអ្ញស ើយ។ មួយសទៀត្ែល់នថ្ាដេែ ក្សរញបូណ៏មី ដខ្

រិសាខ្ សវោយប់ សបើឯខឮេូរេន្ធ ឹក្ខ្ទ រខាទ រសម ក្ន ុខែី

សហ្ើយ ឱ្យឯខប្កាបទូលប្រះចន្ទរាជា សលើក្ទ័រសចញរី

បនាទ យសៅចាាំខនឹ្ខេប្ត្វូ ប្បាក្ែជាម្ន្ជ័្យជ្ាំន្ះសលើេ

ប្ត្វូជារុាំខាន្។ ផ្តត ាំេរវប្គប់សហ្ើយ ត្តសមឿខ ក្៏ថាវ យបខា ាំោ

ប្រះចន្ទរាជារចួក៏្សោត្ចូលក្ន ុខរសៅត េម្ល ប់ខ្ល នួ្សៅសក្ណឌ

បីសាចមក្ជួ្យចាាំខ។ 

សរឿខត្តសមឿខសន្ះ ម្ន្ចារទុក្ដបបសផសខមួយសទៀត្សៅ

ក្ន ុខប្រះរបាក្ក្សប្ត្ថា : រញាសមឿខសន្ះ ជាសមេែ ឹខ ម្ន្

កូ្ន្បួន្នាក់្ ម្ន្េម្ល ញ់ម្ន ក្ស់ ែ្ ះចន្ទ  ស វ្ ើជាជ្ាំទប់សម
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េែ ឹខប្ក្វាញ។ ក្ន ុខប្គ្មសនាះ េសមតចសៅរញាចន្ទរាជា ប្ទខ់

ម្ន្ម្ន ខម្ន ក្់ស ែ្ ះអ្នក្ម្ន ខសខ្ៀវ។ អ្នក្ម្ន ខសន្ះ ម្ន្គ

ភ៍៧ដខ្ សហ្ើយម្ន្បាវប្េីម្ន ក្់ស ែ្ ះនាខសរញ។ សាង្គ្សាត របា

ក្សសនាះចារបន្តថា ក្ន ុខប្គ្មដែលប្រះចន្ទរាជា សលើក្ទ័ររី

ប្ក្ខុប្េីអ្យុ្ាមក្សខ្ត្តសរ្ិ៍សាត្់សនាះ ត្តសមឿខ នាាំែាំរ ី

សេះ ជាសប្ចើន្សៅថាវ យ ទុក្ស វ្ ើេង្គ្រា ម ប្បយុទធន្ឹខសេត ចក្

ន្។ ប្រះចន្ទរាជា មក្ែល់សខ្ត្តប្ក្គរ បាន្ប្បយុទធន្ឹខទ័រ

សេត ចក្ន្ ប ុដន្តខាខទ័រសេត ចក្ន្ឈ្ន ះ, ប្រះចន្ទរាជាក្៏ែក្

ទ័រថ្យ សៅប្បថាប់ទ័រ សៅបនាទ យម្ន្ជ័្យ ដខ្ប្ត្

សរ ិ្៍សាត្់ក្ន ុខ ុាំបាក់្នឹ្មវញិ។ ចាំ ដណក្ ត្តសមឿខ ក្៏សរៀបចាំ

រិ្សី វ្ ើអ្ត្ថឃ្ត្ក្មែសៅសក្ណឌ បីសាចឱ្យមក្ជួ្យចាាំខប្រះ

ចន្ទរាជា។ មុន្នឹ្ខសោត្ចូលរសៅត េម្ល ប់ខ្ល នួ្ ត្តសមឿខផ្តត ាំ

ឱ្េម្ល ញច់ន្ទ  ឱ្យស វ្ ើសមេែ ឹខជ្ាំនួ្េគ្មត្ ់ សែើមបីន្ិោយត្រី

ប្រះមហក្សប្ត្ មក្សខាែ ចគ្មត្់។ មួយសទៀត្ែល់នថ្ាដេែ ក្

សរញបូណ៏មី ដខ្រិសាខ្ សវោយប់ សបើឯខឮេូរេន្ធ ឹក្ខ្ទ រ

ខាទ រសម ក្ន ុខែីសហ្ើយ ឱ្យឯខប្កាបទូលប្រះចន្ទរាជា សលើក្

ទ័រសចញរីបនាទ យសៅចាាំខនឹ្ខេប្ត្វូ ប្បាក្ែជាម្ន្ជ័្យ

ជ្ាំន្ះសលើេប្ត្វូជារុាំខាន្។ រឯីអ្នក្ម្ន ខសខ្ៀវ កាលឮថា ត្ត

សមឿខ ចូលសរាខរាជ្វតិ័្ ត្តាំខរិ្ីបួខេួខសទវត្តែូសចាន ះ អ្នក្

ម្ន ខ ក្៏ថាវ យបខា ាំោ ប្រះចន្ទរាជា ចូលសៅក្ន ុខទីប្រះរាជ្

រិ្ីដែរ។ លុះបួខេួខសទវត្តសប្េចសហ្ើយ អ្នក្សមនាខសខ្ៀវ 
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ន្ិខ ត្តសមឿខ ក្៏សោត្ោាំខរីរនាក្់សៅក្ន ុខរសៅត ។ ប្រះចន្ទ

រាជា និ្ខ បណាត ជាខុ្្ាំ ប្ក្មុរាជាការជួ្យឃ្ត្់ផខក៏្រុាំសាត ប់។ 

ក្ន ុខប្គ្មសនាះ កូ្ន្ត្តសមឿខ ៤ោាំខនាក្ ់ កាលស ើញបិត្ត 

សោត្េម្ល ប់ខ្ល នួ្ សៅសក្ណឌ បីសាចែូសចាន ះ ក៏្និ្ោយគ្មន ថា 

បិត្តសយើខសៅដត្ម្ន ក់្ឯខ គ្មែ ន្ដគសៅជួ្យបសប្មើ ជួ្យគិត្

សក្ណឌ បីសាចសសាះ សបើោ ខសន្ះ ដប្ក្ខឱ្រុក្សយើខស វ្ ើការ

សន្ះរុាំោន់្ការ ែូសចនះប្ត្វូសយើខសៅសក្ណឌ ទ័រសខាែ ចជាមួយ

ន្ឹខគ្មត្់។ ថាដត្ប ុសណាណ ះ កូ្ន្ោាំខ៤នាក្់សនាះ ក្៏េទ ុ ះសោត្

សៅត្តមបិត្តោាំខអ្េ់គ្មន ។ ដត្ខ្ណៈសនាះ ខុ្្ាំរាជាការ ចាប់

មិន្ឱ្យសោត្ត្តម បាន្រីរនាក់្មក្វញិគឺ សៅរញាសទរ 

ន្ិខ េុខ្។ 

ែូចបណាត ាំត្តសមឿខផ្តត ាំេម្ល ញ់ចន្ទ  ក្ន ុខនថ្ាសរញបូណ៏មី ដខ្

រិសាខ្សនាះ ក្៏ប្សាប់ដត្ឮេូរេន្ធ ឹក្ខ្ទ រខាទ រមហិ្ម្សៅសលើ

សម  និ្ខ ក្ន ុខែី នាាំឱ្យភិត្ភ័យត្ក្កម្នប្ក្ៈដលខ ហក្់

បីែូចជាក្សប្ក្ើក្ប្ក្ឡាមហប្បរី។ ខ្ណៈសនាះ ចន្ទ សមេែ ឹខ 

យក្សេចក្ត ីប្កាបទូលប្រះចន្ទរាជា ត្តមបណាត ាំត្តសមឿខ 

ដែលផ្តត ាំសនាះ។ ប្រះចន្ទរាជា ក្៏សលើក្ទ័រសចញសៅសចាម

បនាទ យេប្ត្វូ។ ឯទ័រេប្ត្វូ បាន្ឮេូរេន្ធ ឹក្ខ្ទ រខាទ រ សក្ើក្

សម ក្ន ុខែីែូសចាន ះ ក៏្ភិត្ភ័យញ័រនែ រន្ធត្់ត្ក់្េល ុត្ រត្់

សចាលបនាទ យ សចាលសាង្គ្សាត វុ្ រត់្សគចខ្ល នួ្ឱ្យដត្បាន្រចួ

ជី្វតិ្ដត្េរវខ្ល នួ្។ 
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នថ្ាសប្កាយមក្ នាខសរញ ជាខុ្្ាំបាំសរេីរអ្នក្ម្ន ខសខ្ៀវ ក្៏សៅ

សោត្ទឹក្េម្ល ប់ខ្ល នួ្ សៅេទ ឹខសរ ិ្៍សាត្់ ជ្ិត្ផារសប្កាម

សនាះ សៅត្តមបាំសរសីៅហវ យខ្ល នួ្សៅឋាន្សខាែ ច, រចួសក្ើត្ជា

បីសាច ថ្ិត្សៅទីក្ដន្លខដែលម្ន្ែាំបូក្៣។ អ្នក្ម្ន ខ

សខ្ៀវ សក្ើត្ជាែាំបូក្មួយសៅខាខសជ្ើខ, ត្តសមឿខ សក្ើត្ជា

ែាំបូខមួយសៅខាខត្បូ ខ កូ្ន្ចបខត្តសមឿខ រញាដក្វ សក្ើត្

ជាែាំបូក្មួយសៅខាខលិច។ ែាំបូក្ោាំខ៣សនាះ ែុះជាប់គ្មន

ជា៣ែុាំ សៅជាែាំបូក្ផន កូ្ផន លូ នន្ប្រះន្គរ ែូចដែលន្ិោយ 

ក្ន ុខទាំនាយខាខសប្កាមសន្ះ : 

១. ែាំបូក្ខាខសជ្ើខ គឺែាំបូក្អ្នក្ម្ន ខសខ្ៀវ ជាែាំបូក្ផន កូ្

ផន លូ ខាខម្ច េ់ផឬន្ែី។ 

២. ែាំបូខខាខត្បូ ខ គឺែាំបូក្ត្តសមឿខ ជាែាំបូក្ផន កូ្ផន លូ

ខាខសៅហវ យប្េកុ្។ 

៣. ែាំបូខខាខលិច គឺែាំបូក្កូ្ន្រញាសមឿខោាំខរីរនាក្់ 

ជាែាំបូក្ផក កូ្ផន លូខាខប្ក្វាញ។ 

៤. សកាះមួយសៅក្ន ុខេទ ឹខ នន្ដខ្ប្ត្សរ ិ្៍សាត់្សនាះ សៅផារ

សប្កាម ជាសកាះនាខសរញ, សកាះសន្ះ ជាផន កូ្ផន លូខាខ

សៅហវ យប្េកុ្ដែរ។ 

សប្កាយមក្ែាំបូក្នាខសខ្ៀវ ដប្បស ែ្ ះថា ែាំបូក្ក្សនាទ ខសខ្ៀ

វ។ សបើែាំបូក្សន្ះ ែុះលូត្ោេ់ ទាំនាយថា ប្រះមហក្សប្ត្ន្ឹខ
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សក្សមក្ាន្ត។ សបើែាំបូលសន្ះ រសបះរលិសរច ទាំនាយថា ប្រះ

មហក្សប្ត្នឹ្ខម្ន្ទុក្េ  ឬ ម្ន្សរាគ។ សបើែាំបូលសន្ះសប្បះ 

ឬ ដបក្ ទាំនាយថា ប្រះមហក្សប្ត្ន្ឹខអ្េ់ប្រះជ្ន្ែ។ 

ែាំបូក្ត្តសមឿខ ដប្បស ែ្ ះថា ែាំបូក្ឃ្ល ាំខសមឿខ រីសែើមសៅ

សខាល ខសមឿខ ដត្រក្យសន្ះ ជារក្យសេៀម ដប្បជាដខ្ែ រថា 

អ្នក្ត្តចាេ់ប្េកុ្។ សបើែាំបូក្ែុះលូត្ោេ់ ទាំនាយថា 

សៅហវ យប្េកុ្ន្ឹខសក្សមក្ាន្ត។ សបើែាំបូលសន្ះ រសបះរលិសរច 

ទាំនាយថា សៅហវ យប្េកុ្ន្ឹខម្ន្ទុក្េ សប្រះក្ិចចការរាជ្

ការ ឬ ម្ន្សរាគ។ សបើែាំបូលសន្ះសប្បះ ឬ ដបក្ ទាំនាយថា 

សៅហវ យប្េកុ្ន្ឹខអ្េបុ់ណយ ឬ មេ់ជី្វតិ្។ 

ែាំបូក្កូ្ន្ត្តសមឿខខាខលិច ដប្បស ែ្ ះថា ែាំបូក្ប្ក្វាញ។ 

ែុះលូត្ោេ់ ទាំនាយថា ប្ក្វាញន្ខឹសក្ើត្សែើមសប្ចើន្ ។ សបើ

ែាំបូលសន្ះ រសបះរលិសរច ទាំនាយថា ប្ក្វាញសនាះរុាំេូវដផលផ្តក

សទ។ សបើែាំបូលសន្ះសប្បះ ឬ ដបក្ ទាំនាយថា សភល ើខនប្រន្ឹខសឆ្ះ

ប្ក្វាញអ្េ់។ សបើេត្វសៅស វ្ ើរខូសៅក្ន ុខែាំបូក្សន្ះ ទាំនាយថា 

នឹ្ខម្ន្បរសទេែសណត ើមយក្េួយ55ប្ក្វាញសនាះ។ 

                                   
 

 

55 េួយ : អាក្រ, រន្ធខ្ល នួ្ ដែលប្ត្វូហូ្ត្យក្ក្ន ុខទីត្ាំបន្់មួយៗ។ 
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 រឯីក្ដន្លខដែលនាខសរញសោយេម្ល ប់ខ្ល នួ្ក្ន ុខេទ ឹខសនាះ

ស ែ្ ះថា « ក្ដន្លខែូន្សរញ »។ សបើប្ចាាំខេទ ឹខសនាះ ែុះលូត្

ោេ់ ទាំនាយថា សៅហវ យប្េកុ្ន្ឹខសក្សមក្ាន្ត។ សបើប្ចាាំខ

េទ ឹខសនាះ រសបះរលិសរច ទាំនាយថា សៅហវ យប្េកុ្ន្ឹខម្ន្

ទុក្េក្ន ុខផទះ ឬ ម្ន្ទុក្េរីរាជ្ការ។ សបើប្ចាាំខេទ ឹខសនាះបាក្ ់

ទាំនាយថា សៅហវ យប្េកុ្ន្ឹខអ្េប់ុណយ។ 

 របៀបផ លរគរោ រ អនកត្តឃ្ល ាំង្រមឿង្ 

១. ែល់ដខ្រិសាខ្ សមេែ ឹខប្ត្វូដត្ខខ្ល នួ្ ឱ្យម្ន្មនុ្េសរក់្

ដេន ខទសន្ាខ ត្តមរសបឿបរញាសមឿខ កាលដែលសោក្សៅ

រេ ់ សែើរបរបាញ់េត្វនប្រ។ ប្ត្វូឱ្យម្ន្សភលខសលខសប្ចៀខរាាំ

ថាវ យក្ន ុខសរលប្រឹក្។ ក្ន ុខចាប់សែើម មិន្ម្ន្បរា ប់ឱ្យ

សលខសភលខបទអ្វ ីសទ ប ុដន្តត្តមរក្យចចាមរាមថា ប្ត្វូ

សលខសភលខរាមរសបៀបសលៀខអារក័្ស។ 

២. ឯរសបៀបែរវ យអ្នក្ត្តឃ្ល ាំខសមឿខគឺ ចាំអាបរីរគូ, 

ប្បាក់្៥េល ឹក្, េាំរត់្េមួយអាវ, កាេ៥សទៀន្, សាល ្័រ៤, 

សាល ជ្ម៤, ក្ាលែាំរមួីយគូ, ម្ន់្សសាា មួយគូ, ដផលសឈ្ើ៤សត្ត

ក្។ មួយសត្តក្ៗ ប្ត្វូម្ន្អ្ខករប្ោប់បាត្សត្តក្សនាះ ចាំនួ្ន្

មួយនា ិ, សាល រីររន្់, ប្សារីរែប។ សន្ះជាែរវ យប្រម

ោាំខរសបៀប ដែលប្ត្វូសរៀបចាំឱ្យរួក្អ្នក្ដលបខសនាះេបាយ

ជាសប្ចើន្ផខ។ 
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៣. ឯែរវ យអ្នក្ត្តក្សនាទ ខសខ្ៀវសនាះ រសបៀបែូចែរវ យ

អ្នក្ត្តឃ្ល ាំខសមឿខដែរ ខ្ុេគ្មន ដត្ប្ត្ខ់ែរវ យក្សនាទ ខសខ្ៀវ 

ប្ត្វូម្ន្ក្សនាទ ខ ា្ំមួយ ោក្់បដខែម ចាំអាប ន្ិខ រខម្ន្់

៧។ 

៤. ក្ន ុខនថ្ាដែលស ើខអ្នក្ត្តសនាះ សមប្េកុ្ និ្ខ អ្នក្ប្េកុ្

ោាំខបួន្ទិេប្ត្វូយក្ទឹក្សៅជូ្ន្សៅហវ យប្េកុ្។ សៅហវ យ

ប្េកុ្ ប្ត្វូទទួលទឹក្សនាះសហ្ើយ សលើក្ទឹក្ចាក្់ឱ្យចាំក្ាល

ែាំបូក្អ្នក្ត្តឃ្ល ាំខសមឿខ។ សបើទឹក្សនាះ ហូ្រសៅទិេខាខណា

សប្ចើន្ជាខ ទាំនាយថា សភលៀខសប្ចើន្ខាខទិេសនាះ។ 

ឯប្ត្ខ់ទីែីដែលសៅថា « ក្ដន្លខែូន្សរញ » សនាះ ក្ន ុខ១ឆន ាំ 

សមប្េកុ្ និ្ខ អ្នក្ប្េកុ្ ប្ត្វូយក្ក្សនាទ ខ ា្ំមួយ ោក់្

រខម្ន្៧់ ន្ិខ បដខែមចាំអាប សៅថាវ យសៅប្ត្ខ់ទីសនាះ 

េូមេុខ្េបាយ សបើខាន្ មិន្ោក់្សទ អ្នក្ប្េកុ្ និ្ខសក្ើត្

ជ្មា ឺែម្ក ត្់ជាខាល ាំខ។ 

អរថធិបាយទី២ ជាមរិផ្ទទ ល់ខ្ល នួ 

សរឿខត្តសមឿខ េម្ល ប់ខ្ល នួ្សៅសក្ណឌ បីសាច មក្ជួ្យចាាំខ

ប្រះចន្ទរាជាសន្ះ វារិត្ជាសរឿខប្បឌិត្ ឬ ជាអ្បិយជ្ាំសន្ឿ ដត្

បុរវបុរេដខ្ែ រ សោក្បញ្ច លូសៅក្ន ុខប្រះរាជ្រខាវត្ត សប្រះ

គិត្ថាត្តសមឿខ ជាអ្នក្ជួ្យអាសាសប្ចើន្ណាេ់ ែល់ប្រះចន្ទ

រាជា ដែលជាគុណូបការៈមួយ ដែលរាជាន្ិយមដខ្ែ រ រុាំអាច
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សភលចបាន្សនាះស ើយ។ មា ខមួយសទៀត្ ជ័្យជ្ាំន្ះ របេ់ទ័រ

ប្រះចន្ទរាជា សៅសខ្ត្តសរ ិ្៍សាត្់ ដែលវាគ្មែ ន្េខឃមឹ

ោល់ដត្សសាះ ែបិត្សរហ៏្រល ម្ន្ចាំនួ្ន្ត្ិច សបើសប្បៀបស្ៀប

ន្ឹខទ័រសៅហវ ដក្វ ដែលម្ន្ចាំនួ្ន្សប្ចើន្សលើេលុប នាាំឱ្យ

បុរវបុរេដខ្ែ រសយើខ សោក្គិត្ថា វាជាសាន នែ នន្ក្ម្ល ាំខ

អ្្មែជាត្ិ សោយសារត្តសមឿខ ជាសមេែ ឹខ ម្ន្ស ែ្ ះ លបី

លាញសៅភន ាំប្ក្វាញ ហ៊ា ន្បូជាជី្វតិ្ សៅដេវ ខរក្បីសាចសៅ

បរសោក្ នាាំមក្ជួ្យមនុ្េស។ ក្ត្តត  េគុណ ន្ិខ ជ័្យជ្ាំន្ះ

រិសេេសនាះ ប្ត្វូចាាំបាច់ យក្វាមក្ក្ត់្ទុក្ ឱ្យម្ន្ជី្វតិ្ 

សៅក្ន ុខេត្ិប្បជារាង្គ្េត ។ 

ដត្សបើសយើខ សាក្លបខរិចារណាបន្ត ិច អ្ាំរីជ័្យជ្ាំន្ះសនាះ 

សយើខស ើញថា វាម្ន្ក្ត្តត រីរ ដែលត្តសមឿខ យក្មក្ស វ្ ើជា

ដផន្ការក្លលបិចេឹក្ គឺ រែូវសភលៀខ និ្ខ បញ្ញា ខ្វ ះសេបៀខ 

របេ់ទ័រេប្ត្វូ។ ទ័រសៅហវ ដក្វ ម្ន្សរហ្៏រល ប្បម្ណ ១

ដេន្នាក្់ យក្ក្លយុទធ សឡាមរ័ន្ធ  ដត្សបើសយើខ សាក្លបខ

រិចារណាបន្ត ិច អ្ាំរីជ័្យជ្ាំន្ះសនាះ សយើខស ើញថា វាម្ន្

ក្ត្តត រីរ ដែលត្តសមឿខ យក្មក្ស វ្ ើជាដផន្ការក្លលបិច

េឹក្ គឺ រែូវសភលៀខ និ្ខ បញ្ញា ខ្វ ះសេបៀខ របេ់ទ័រេប្ត្វូ។ ទ័រ

សៅហវ ដក្វ ម្ន្សរហ្៏រល ប្បម្ណ ១ដេន្នាក្់ យក្ការ

សឡាមរ័ន្ធបនាទ យ ជាក្លយុទធេឹក្ ដត្ត្តសមឿខជាសមទ័រ

ល្ េសាទ ត្់ ឥត្ភាាំខភល ឹក្ មិន្ភ័ន្ត វរវកឹ្ សោះបីខាែ ាំខេន្ធ ឹក្ 
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គ្មត្់អាចវាយត្បាន្ជានិ្ចច ដែលរន្ារសរល ការសឡាម

រ័ន្ធ សនាះែ៏យូរ នាាំបសខក ើត្បញ្ាខ្វ ះសេបៀខ នាាំឱ្យសរហ៏្រល 

របេ់សៅហវ ដក្វ បាក្់ក្ម្ល ាំខចិត្ត សហ្ើយប្បដហ្លជា ជួ្ប

ប្បទះនឹ្ខជ្មា ឺប្គនុ្ចាញ់ សប្រះសៅែាំបន់្សនាះ ជាែាំបន់្

ចាញផ់ខ។ ត្តសមឿខ សាា ល់ែីប្េកុ្គ្មត់្ចាេ់ណាេ់ ែូសចនះ

គ្មត់្ែឹខចាេ់ ក្ដន្លខណា ដែលេប្ត្វូ អាចស វ្ ើបនាទ យម្ាំ

មួន្បាន្ ន្ិខ មិន្អាចស វ្ ើបាន្។ មា ខមួយសទៀត្ គ្មត់្

យក្សរលដែលក្ាំរុខធាល ក្់សភលៀខខាល ាំខ56 (ដខ្រិសាខ្) ឱ្យប្រះ

ចន្ទរាជា វាយសចញរីការសឡាមរ័ន្ធេប្ត្វូ ដែលខាែ ាំខមិន្

គិត្សាែ ន្ែល់។ សរឿខត្តសមឿខ និ្ខ កូ្ន្រីរនាក់្ បូជាជី្វតិ្ 

សយើខឧបម្ថា ត្តសមឿខ និ្ខ កូ្ន្ប្បេុរីរនាក់្ ម្ន្របួេ

ា្ន្ស់ៅេមរភូមិសៅប្េកុ្ប្ក្គរ ដត្សគនាាំគ្មន ោក្់ជ្ិត្ មិន្

ឱ្យសាធារណជ្ន្ ន្ិខ សរហ៏្រលែឹខ សប្រះជាការោក្់បាាំខ

                                   
 

 

56 បណាត ាំត្តសមឿខ សៅចន្ទ  ជាេាំឡាញ់ថា សរញបូណ៏មី ដខ្រិសាខ្ 
សវោយប់ សបើឯខឮេូរ េន្ធ ឹក្ខ្ទ រខាទ រសលើសម  ក្ន ុខែីសហ្ើយ ឱ្យឯខ
ប្កាបទូលប្រះចន្ទរាជា សលើក្ទ័រសចញរីបនាទ យ សៅចាាំខន្ឹខ
េប្ត្វូ ប្បាក្ែជាម្ន្ជ័្យជ្ាំន្ះសលើេប្ត្វូជារុាំខាន្។ បណាត ាំ អាច
បក្ប្សាយបាន្ថា សៅនថ្ាសរញបូណ៏មី សបើដបរ ជាម្ន្សភលៀខ្ាំ 
ម្ន្ផារោន្់ ន្ិខ រន្ទ ះខាល ាំខសរក្នប្ក្ ប្ត្វូនាាំទ័រសចញវាយបនាទ យ
ចាំណុចសខ្ាយខាែ ាំខ រំសោះខ្ល នួ្ រិត្ជាបាន្ជារុាំខាន្។ 
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ជាក្លលបិចេឹក្។ សហ្ើយលុះសគ នាាំគ្មត្់មក្ែលប់នាទ យ

សរ ិ្៍សាត្់ ត្តសមឿខែឹខថារបួេគ្មត់្និ្ខ កូ្ន្គឺរិជាមិន្

អាចរាបាលេះជាបាន្សនាះស ើយ រខ់ចាាំដត្មរណភារដត្

ប ុសណាណ ះ។ ែូសចាន ះ គ្មត្ម់្ន្គាំនិ្ត្ យក្សេចក្ត ីសាល ប់គ្មត្់ 

ន្ិខ កូ្ន្ប្បេុោាំខរីរ ជាប្បសោជ្ន៏្ែល់ក្ខទ័រ សហ្ើយផ្តត ាំ

សផាើរ ក្លយុទធេឹក្ែល់េាំឡាញ់ចន្ទ  ជាបាឡាត្់សមេែ ឹខឱ្យ

យក្សៅអ្ន្ុវត្ត។ អ្ត្ថគាំនិ្ត្ោាំខឡាយរបេ់គ្មត្ស់នាះឯខ 

ដែលនាាំឱ្យដខ្ែ រសយើខោាំខន្គរ ទុក្ប្រលឹខគ្មត្់ ជាអ្នក្ត្ត

ប្េកុ្សរ ិ្៍សាត់្, ជាសមទ័រម្ន្សទរសកាេលយ និ្ខ ជាវរិ

បុរេជាត្ិ រហូ្ត្មក្ែល់េរវនថ្ា។               
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កមាល ាំង្ព្បយុទធ ននកង្ទ័រ  បសព់្រះចនទរាជា  

ជ័្យជ្ាំន្ះ ប្រះចន្ទរាជា សៅខ្សត្តសរ្ិ៍សាត្់ ជាការសលើក្

ទឹក្ចតិ្តខាល ាំខណាេ់ែល់ប្រះអ្ខាខ្ល នួ្ឯខ ន្ិខ សរហ្៏រលប្រះ

អ្ខា។ ជាជ័្យជ្ាំន្ះ ឮទូទ័រេរវទិេទីសៅក្ន ុខន្គរ។ សប្កាយ

រីស វ្ ើបុណយឧទទិេក្ុេលជូ្ន្សខាែ ចត្តសមឿខ, ក្ន ុខសរលប្រឹក្ 

ម្ន្មនុ្េសម្ន ក់្ស ែ្ ះហ្ែ ជ័្យ យក្ែាំរផីល ុក្មួយ ក្ាំរេ់ ៦

ហ្ត្ថ ១២ ធាន ប ម្ន្របូលែបរេិុទធ មក្ប្កាបទូលថាវ យប្រះ

ចន្ទរាជា។ ប្រះអ្ខាេរវប្រះទ័យណាេ់ ទុក្ែាំរជីាប្រះទីនាាំខ 

ត្តាំខថាវ យនាមជា ប្រះរិជ័្យគជា។ បនាទ ប់មក្ ម្ន្ប

ណាត រាង្គ្េត  និ្ខ អ្នក្មុខ្អ្នក្ការ ចូលប្កាបថាវ យ ែាំរ ីសេះ េាំ

រាប់បន្ត ស វ្ ើេឹក្ន្ិខសេត ចក្ន្។ ចាំ ដណក្ទ័រ សចាហវ សៅ 

ន្ិខ ចប្កី្ដក្វ កាលដបក្ទ័រ ក្៏ែក្ថ្យមក្ត្តាំខសៅប្េកុ្

ប្ក្គរ។ បីនថ្ាសប្កាយមក្ សៅហវ សៅ ន្ិខ ចប្កី្ដក្វ ក្៏សលើក្

ទ័រមក្វាយបនាទ យប្រះចន្ទរាជាមតខសទៀត្ ដត្មិន្ោន់្វាយ

ចូលភាល មសទ សប្រះចាប់ទ័ររញាឱ្ទយ្ិរាជ្ ជាសៅហវ យ

ប្េកុ្ដខ្ប្ត្អាេន្ទទុក្ មក្រ័ន្ធ  បនាទ យេប្ត្វូរីសប្កាយ។ 

ែឹខែាំណឹខថា ក្ខទ័រេប្ត្វូ កាន់្ដត្ក្សខេ ើញ ចូលជ្ិត្

បនាទ យណាេ់សហ្ើយ  ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់សលើក្ក្ខទ័រសចញ

ចាាំខភាល ម។ កូ្ន្សខាែ ចត្តសមឿខរីរនាក់្ដែលសៅរេ់ែឹក្នាាំ

ទ័រប្េួចចាំនួ្ន្ ១មុឺន្នាក្់ វាយទ័រមុខ្សៅហវ សៅ ម្ន្

ចាំនួ្ន្ ៣មុឺន្នាក្។់ ប្រះអ្ខាខ្ល នួ្ឯខ ែឹក្នាាំទ័រចាំនួ្ន្ ១
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មុឺន្៥រន្់នាក្់ ជាទ័ររាំន្ឹខ។ ជាការអ្សាច រយប្បម្ណណាេ ់

សៅសរលដែលទ័រោាំខេខខាខ ក្ាំរុខបាញ់កាប់ចាក្់គ្មន  

ប្សាប់ដត្ឮេូរេន្ធ ឹក្ ោន្់ក្រសប្ក្ើក្ទេខប្ក្ឡាប្បថ្រី ែូច

ជាេន រូរន្ទ ះ ឬ ែូចជាភន ាំរលាំមក្សលើទ័រសៅហវ សៅ ន្ឹខហក់្

បីែូចជាម្ន្ ទ័រជាសប្ចើន្ក្ខសទៀត្ មក្រ័ទធសប្កាយខ្នខ 

នាាំឱ្យទ័រចប្កី្ដក្វ ក៏្សផែើលវកឹ្វរ ជាន់្ជ្ល់ែួលអ្េ់សេនា

ោហន្ រត់្យក្ដត្អាយុជី្វតិ្ ប្គប់ខ្ល នួ្ទីនទៗគ្មន  នាាំឱ្យ

ដបក្ទ័រ។ រញាដក្វ ន្ិខ រញាេុខ្ កូ្ន្សខាែ ចត្តសមឿខ ក៏្

បញ្ញា ឱ្យសរហ៏្រលឱ្យចូលសចាមក្ខទ័រចប្កី្ដក្វ។ រញាដក្វ 

ជាកូ្ន្ត្តសមឿខ សែញោន់្ចប្កី្ដក្វ ក៏្ឱ្យហ្ែែាំរខី្ល នួ្ បរសៅ

ជ្ិត្ែាំរជី្ាំនិ្ះសមទ័រខាែ ាំខ នាាំឱ្យែាំរសីនាះភាា ក្់សផែើល សបាល

សគចសរញទាំហ្ឹខ បណាត លឱ្យចប្កី្ដក្វធាល ក្់ខ្ល នួ្សៅសលើភល ុខ

ែាំរ ីជាជ្ាំន្ិះ រញាដក្វ ជាកូ្ន្ត្តសមឿខ។ ស ើញែូសចនះ កូ្ន្ត្ត

សមឿខ ក៏្កាប់រញាចប្កី្ដក្វ ោច់ក្ សាល ប់មួយរំសរច។ សរហ៏្

រលខាខរញាចប្កី្ដក្វ ស ើញសមទ័រខ្ល នួ្សាល ប់សហ្ើយ មិន្

ហ៊ា ន្ទល់សៅសទៀត្ ក៏្ដបក្ទ័រ រត្់ខាច ត្់ខាច យសៅទីនទៗអ្

េ់។ ទ័រ កូ្ន្ត្តសមឿខ ចាប់បាន្ែាំរ ីសេះ សគ្ម ប្ក្បី សេបៀខ

អាហរ េង្គ្សាត វុ្ របេ់ទ័រខាែ ាំខជាសប្ចើន្។ ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់

ឱ្យសោត្ក្ាល សៅបញាចប្កី្ដក្វ សៅទីក្ដន្លខសាធារណៈ 

រចួប្រះអ្ខា ក្៏ោខមក្គខ់សៅប្េកុ្ប្ក្គរ។ ប្ទខ់ឱ្យត្តាំខ

បនាទ យេឹក្ ន្ិខ ត្តាំខសៅហវ យប្េកុ្ថ្ែី។ បនាទ ប់មក្ ប្ទខ់
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ោខសៅប្េកុ្ប្ក្ខ សលើលទ័ររំលខ សៅែល់ដខ្ប្ត្ខ្ល ុខ។ សៅ

ទីសនាះ ប្ទខ់ ឱ្យត្តាំខបនាទ យមួយសទៀត្ ន្ិខ ដត្ខត្តាំខ

សៅហវ យប្េកុ្ថ្ែី េាំរាប់រក្ាដខ្ប្ត្។ សៅទីសនាះ ប្ទខ់សៅ

ថាវ យបខា ាំប្រះរុទធរបូ សៅប្រះវហិរប្បបភូមិប្បាសាទ រចួប្ទខ់

អ្្ិសាថ ន្បន្់ឱ្យបាន្ឈ្ន ះេង្គ្រា ម។ សហ្ត្ុសន្ះសហ្ើយ បាន្ជា

ជាប់រក្យសៅវត្តសនាះថា « វត្តប្រះជី្វលួខបន់្ » សៅដខ្ប្ត្

ខ្ល ុខ សរៀខមក្ែល់េរវនថ្ា។ បនាទ ប់មក្សទៀត្ ប្រះចន្ទរាជា 

សលើក្ទ័រសចញរីដខ្ប្ត្ខ្ល ុខ សៅដខ្ប្ត្អ្ប្មិន្ទ បូរ (អ្មរគិរនិ្ទ

បូរ)។ មក្ែល់ទីសនាះ អ្េ់រាង្គ្េត ប្បជា នាាំគ្មន មក្ថាវ យបខា ាំ

ប្រះចន្ទរាជា។ ស ើញែូសចាន ះ សៅហវ យដខ្ប្ត្ ក្៏នាាំប្គួសាររត្់

សៅដខ្ប្ត្រោសបែ ៀរ។ ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់ឱ្យជួ្េជុ្លបនាទ យ

បុរាណ ដត្សប្កាយមក្ ប្ទខ់ឱ្យសបាះបខ់បនាទ យចាេ់សនាះ 

មក្ត្តាំខបនាទ យថ្ែីសៅឯត្បូ ខចុខដខ្ប្ត្អ្ប្មិន្ទ បូរ សលើសាថ ន្

ែីមួយអ្ន្ល ី ដែលម្ន្ទីរាបសេែ ើលែ  ជាទីឧត្តម ា្ំទូោយម្ាំមួ

ន្។ សហ្តុ្សន្ះ បាន្ជាម្ន្រក្យអ្នក្ប្េកុ្ សៅបនាទ យដែល

សបាះបខ់សនាះថា « បនាទ យចាេ់ » សរៀខមក្។ ក្ន ុខសរល

ដែលប្រះចន្ទរាជា ោខគខ់សៅបនាទ យថ្ែីសនាះ ម្ន្

សៅអ្្ិការមួយ ប្រះនាម ជ័្យ ររជា មខាលេត្តថ ។ ប្រះសថ្

រៈអ្ខាសន្ះ នាាំទូក្-ខមួយ ជាែរវ យមក្ថាវ យ សហ្ើយទូល

ប្បាប់ថា : េូមថាវ យប្រររ ទូក្-ខសន្ះ ស ែ្ ះ សារាយអ្ដណត

ត្ កាលចុខដផន្ែី នន្ប្រះបាទប្េីេុគន្បទ បរមរិប្ត្ 
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ជាេសមតចប្រះសរៀម នន្ប្ទខ់ ដែលសក្ើត្ចោចល សប្រះសេត

ចក្ន្េរវនថ្ាសន្ះ អាចក្ត ី57 បាន្ោក្់ទុក្សឈ្ើ ដែលស វ្ ើទូក្

រុាំោន់្សហ្ើយសនាះ ទុក្សចាល សៅវាលមួយ ឆា យរីនប្រ 

ចម្ា យ ៦េិន្បាល យ។ ែល់ប្ត្វូដខ្ប្បាាំរាាំខរះឹ ប្ត្វូសៅត  ម្ន្

ហ្វ ខូែាំរនីប្រ សៅសបាចសារាយប្ត្ឹបសបឿន្ យក្មក្ប្គបសឈ្ើ

ដែលស វ្ ើទូក្សន្ះ មិន្ឱ្យប្ត្វូនថ្ា ដប្ក្ខសប្បះឆ។ លុះប្េកុ្

សាន្ត ប្ត្តណបន្ត ិចសៅ អាចក្ត ី ក្៏នាាំេិេាន្ុេិេស សៅកាប់

ចាាំសឈ្ើសនាះ ស វ្ ើទូក្-ខ។ លុះយក្ទូក្មក្សន្ះអ្ក្អ្ុាំសៅ 

អាចក្ត ី ក៏្ស ើខថា ទូក្សន្ះសលឿន្ជាខទូក្ោាំខរួខ។ សហ្តុ្

សន្ះសហ្ើយ បាន្ជាអាចក្ត ី ឱ្យស ែ្ ះទូក្សន្ះថា « សារាយអ្

ដណត ត្ »។ មួយសទៀត្ កាលរីដខ្វេា អាចក្ត ី ជិ្ះទូក្សន្ះ សៅ

បិណឌបាត្ ឯប្េកុ្មហន្គរ, អាចក្ត ី ប្ត្ ប់មក្វញិោន់្

សរលឆន្់ សហ្ើយចរា ន្់ក៏្សៅហ្ុយៗ។ សហ្ត្ុសន្ះសហ្ើយបាន្

ជាម្ន្រក្យសៅថា « ទូក្ចរា ន់្ហុ្យ »។ អាចក្ត ី យល់ថា 

ទូក្-ខសន្ះ សលឿន្សលឿេចដមលក្ទូខោាំខរួខ ជារបេ់អ្សាច

                                   
 

 

57 េម័យបុរាណ សោក្េខឃ សប្បើេរវនាម ជាជ្ាំនួ្នាមប្រះអ្ខា
សោក្ថា អាចក្ត ី មិន្ថា អាត្តែ  ឬ អាត្តែ ភារ ែូចេម័យបចច ុបបន្ន
សន្ះសទ។ 
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រយក្ន ុខប្រះន្គរបាន្ជាអាចក្ត ីនាាំមក្ថាវ យប្រះមហបរិប្ត្។ 

ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់ប្ជាបសហ្ើយ ប្ទខ់ម្ន្ប្រះអ្ាំណរណាេ់ 

ប្ទខ់ថាវ យអ្ភិវន្ទក្មែ សហ្ើយប្ត្តេ់ថា : ប្រះជី្តុ្ន្58 ឱ្យទូក្

សន្ះ មក្សញាមៗម្ន្អ្ាំណរណាេ់ ដត្េរវនថ្ាសញាមសៅទ័ល

សរក្។ សបើសៅនថ្ាមុខ្ សញាមបាន្ប្រះន្គរមក្កាលណា 

សញាមន្ឹខត្បេនខប្រះគុណឱ្គ្មប់ប្រះទ័យរុាំខាន្ស ើយ។ 

រចួប្ទខ់ប្ត្តេ់ ឱ្យស វ្ ើសរាខោក់្រក្ាទូក្ទិរវសន្ះ សហ្ើយប្ទខ់

ត្តាំខនាមទូក្សនាះជា « ប្រះទីនាាំខចប្ក្រ័ប្ត្ »។ បនាទ ប់

មក្ ប្រះចន្ទរាជា ស វ្ ើែាំសណើរទ័រ សៅែលវ់ាលសាបអ្រក ម 

(ភូមិសន្ះសៅខាខលិខ្ក្ាំរខ់ឆន ាំ)។ សៅទីសនាះ ទ័រសេត ច

សរញប្ត្កូ្ល ជួ្បប្បទះនឹ្ខទ័រសៅហវ សៅ ជាម្សេតចក្ន្ 

ប្ទខ់ ក្៏បញ្ញជ  ឱ្យទ័រចូលចាាំខឥត្រញួរា។ ទ័រោាំខេខខាខ 

បាញ់កាប់ចាក្គ់្មន ជាសកាោហ្ល។ ខ្ណៈសនាះ ម្ន្ែាំរមួីយ

ខាខក្ខទ័រសេត ចក្ន្ វាសផែើលរត់្សៅែល់សប្រចែាំបូក្មួយ 

រសលើខរលាំសែើមសឈ្ើ រសមៀលសៅសលើទ័រខ្ល នួ្ឯខ ដបក្ោាំខ

                                   
 

 

58 រក្យេាំរាប់ប្គហ្េថ សៅអ្នក្បួេ ដែលជាញាត្ិ ឬ ដែលខ្ល នួ្េន ិត្
សាន លសោយបាន្ផាត្់ផាខ់ចត្ុបបច័ចយែល់សោក្។ សៅេម័យបុរាណ 
ប្រះមហក្សប្ត្ដខ្ែ រ ប្ទខ់សៅប្រះសថ្រ្ាំៗថា ជី្ត្ុន្ ោ ខសន្ះឯខ។ 
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េាំបុក្ឧម្ ល់ ប្រលួត្ល័ខ្ សហ្ើយសហ្ើរសៅទិចក្ខទ័រសៅហវ

សៅសទៀត្។ សរហ៏្រលោាំខសនាះ ប្ោ ាំនឹ្ខឧម្ ល់ ប្រលួត្ល័ខ្59

រុាំបាន្ ក្៏រត្់ខាច ត្់ខាច យដបក្ទ័រសៅ។ ដត្ក្ខទ័រប្រះចន្ទ

រាជាសែញត្តមក្ិត្រីសប្កាយ។ ប្រះចន្ទរាជា សែញោន្់សៅ

ហវ សៅ ក្៏ចូលកាប់ន្រៈសនាះប្ត្វូសាែ ។ ស ើញសមទ័រខ្ល នួ្ ម្ន្

របួេជាទមាន្់ សេនាោហន្ សៅហវ សៅ ក៏្ជួ្យការររ នាាំ

គ្មត្រ់ត់្សចញរីេមរភូមិ ឆ្លខទសន្ល សៅទេិខាខសក្ើត្បាន្។

ជ័្យជ្ាំន្ះថ្ែីសន្ះ ទ័រសេត ចសរញប្ត្កូ្ល ប្បមូលបាន្សេបៀខ

អាហរ ន្ិខ សាង្គ្សាត វុ្ជាសប្ចើន្ ដែលេត របូសបាះបខ់សចាល។ 

មិន្ឱ្យខាត្សរលសវោ ប្រះចន្ទរាជា ក្៏បន្ត សលើក្ទ័រសៅវាយ

បនាទ យខាែ ាំខសៅភូមិរោសបែ ៀ (ដខ្ប្ត្ក្ាំរុខឆន ាំេរវនថ្ា)។ ែឹខ

ែាំណឹខថា ទ័រប្រះចន្ទរាជា កាន់្ដត្ក្សខេ ើញចូលជិ្ត្ណាេ់

សហ្ើយ រាង្គ្េត ប្បជា ក្៏នាាំគ្មន រត្់សគចរីក្ាំ ដណត្សៅហវ យប្េកុ្

រោសបែ ៀ ស ែ្ ះសសាម ខាខក្ខទ័រសេត ចក្ន្ នាាំគ្មន សៅេូន្

ប្ជ្ក្សកាន្ខាខទ័រសេត ចសរញប្ត្កូ្ល។ រញាសសាម ែឹខថា

រាង្គ្េត ប្បជា ដបរសៅគ្មាំប្ទទ័រេប្ត្វូ ក៏្នាាំប្គប់ប្គួរ ែឹក្កូ្ន្ជ្

                                   
 

 

59 ប្រលួត្ល័ខ្ ឬ ប្បលួត្ោក្់ : សមែ ន្ិហ្ប្ក្ហ្មអ្ខកន្់ៗឆល េ់គ្មន ។ 
ស ែ្ ះឧម្ ល់មួយប្បសភទេមបុ រប្បលួត្ោក្់។ 
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ញ្ច នូ្សៅ រត្់ត្តមសៅហវ សៅ ដត្រត្់រុាំោន់្ ក៏្នាាំគ្មន សៅប្ជ្ក្

ក្ន ុខបនាទ យភន ាំសរញ សហ្ើយសាល ប់សៅទីសនាះ60។ ប្រះចន្ទរាជា 

ោខចូលបនាទ យរោសបែ ៀ សោយមិន្បាច់ចាាំខនឹ្ខេប្ត្វូ។ 

ប្រះអ្ខា ដត្ខត្តាំខ ហ្ល ខួរាជា ភឹម ឱ្យស វ្ ើជាសៅហវ យប្េកុ្ 

ជ្ាំនួ្េ បញាសសាម។ ចាំ ដណក្ សៅហវ យប្េកុ្លដខវក្ ខាខ

សេតចក្ន្ ែឹខថា ទ័រប្រះចន្ទរាជា ម្ន្ជ័្យជ្ាំន្ះប្គប់េមរ

ភូមិ ក៏្នាាំរាង្គ្េត ប្បជា និ្ខ រួក្អ្នក្រាជាដខ្ប្ត្ ចូលថាវ យបខា ាំ

សេត ចសរញប្ត្កូ្ល សហ្ើយថាវ យខ្ល នួ្ចូលបាំសរលុីះក្ស័យជី្វតិ្។ 

សេត ចក្ន្ លុះប្ជាបថា ទ័រប្រះចន្ទរាជា វាយយក្ដខ្ប្ត្ខាខ

លិច ដប ខខាខសជ្ើខបាន្សហ្ើយ ប្រមោាំខេម្ល ប់ចប្កី្ដក្វ 

ន្ិខ ស វ្ ើឱ្យម្ន្របួេជាទមាន់្ែល់សៅហវ សៅ ជាម្សទៀត្ 

ដថ្មសទៀត្ នាាំឱ្សោក្ម្ន្ទុក្េ សោមន្េសណាេ់ រហូ្ត្ែល់

ែល់សៅយាំរហមសសាក្សាត យជាខាល ាំខ។ លុះសាវ ខសសាក្សហ្ើយ 

សេត ចក្ន្ ក្៏បញ្ញជ មុខ្មង្គ្ន្ត ី ឱ្យសចញសៅសក្ណឌ ទ័រសៅសប្ត្ើយ

ខាខសក្ើត្បាន្ចាំនួ្ន្ ១២ដេន្នាក្។់ បនាទ ប់មក្ សេត ចក្

                                   
 

 

60 រញាសសាមម ប្បដហ្លប្ត្វូសមទ័រសៅបនាទ យភន ាំសរញ េម្ល ប់
សចាលសប្រះរត្់សចាលបនាទ យ មិន្ប្រមសចញចាាំខន្ឹខទ័រប្រះចន្ទ
រាជា។  
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ន្ ចាត្់បសប្មើសេះ ឱ្យសៅត្តមក្ខទ័រ សៅរញាឧទ័យ្ិ

រាជា ជាសៅហវ យប្េកុ្ដខ្ប្ត្អាេន្ទទុក្ ដែលក្ាំរុខនាាំទ័រ 

៥មុឺន្នាក្់ សៅសខ្ត្តបាត្់ែាំបខ សែើមបីរ័ន្ធទ័រប្រះចន្ទរាជា

រីខាខសប្កាយ ឱ្យវលឹប្ត្ ប់មក្បនាទ យភន ាំសរញ។ សៅបញា

សត្សជាកុ្យ សៅហវ យប្េកុ្ដខ្ប្ត្េាំសរាខទខ និ្ខ សៅបញា

វខាអ្នុ្ជិ្ត្យេ សៅហវ យប្េកុ្ដខ្ប្ត្បាទី ប្ត្វូសេត ចក្ន្ 

ត្តាំខជាសមទ័រប្ក្ដវល ម្ន្ចាំនួ្ន្ ១មុឺន្នាក្់ េាំរាប់

ការររបនាទ យភន ាំសរញ។ ដផន្ការយុទធសាង្គ្េត  របេ់សេត ចក្ន្ 

ម្ន្ែូចត្សៅ។ ក្ខទ័រទី១ ម្ន្ : 

១. សៅរញាយមរាជ្ ប្រប  ុាំរល ១មុឺន្នាក្់ ជាទ័រមុខ្, 

២. សៅរញាវខាអ្គារាជា ប្េី  ុាំរល ១មុឺន្នាក្់ ជាដប ខ

សឆ្វខ, 

៣. សៅរញារិេណ ុ សោក្ សទន្ សៅហវ យប្េកុ្ប្ោ ាំខ  ុាំញរល 

១មុឺន្នាក្់ ជាដប លសាត ាំ, 

៤. សៅរញាអ្្ិក្វខា សវត្ សៅហវ យប្េកុ្ ដខ្ប្ត្បាសាក់្ 

 ុាំរល ១មុឺន្នាក្់ ជាដប ក្សប្កាយ, 

៥. ឧក្ហ្ល ខួ េូរ ប្ត្វូជាម្ដម បាន្ ត្តាំខស ើខជា សៅរញា

ចប្ក្ី្ិបត្ីកុ្ញ្ច រ ជាមហប្ក្ប័ប្ត្េឹក្ ែឹក្នាាំទ័រប្េួច។ 

ក្ខទ័រទី២ សេត ចក្ន្ ដត្ខត្តាំខក្ម យួដម បាន្ ៤នាក្ ់ជា

សមទ័រ : 
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១. ឧក្លួខ េូរ ជាឧក្ញា សវៀខ  ុាំរល ២មុឺន្នាក្់ ជាទ័រ

មុខ្, 

២. ឧក្លួខ សៅ ជា ឧក្ញា វាាំខ  ុាំរល ១មុឺន្៥រន់្នាក្់ 

ជាទ័រសឆ្វខ, 

៣. ឧក្លួខ សទរ ជាឧក្ញា លាំរាំខ  ុាំរល ១មុឺន្៥រន្់

នាក្់ ជាទ័រសាត ាំ, 

៤. ឧក្លួខ ម្ន់្ ជាឧក្ញា ប្សាល  ុាំរល ១មុឺន្៥រន់្នាក្់ 

ជាទ័រសប្កាយ។ 

ទ័រោាំខបួន្ ម្ន្ទខ់ជ័្យទ័ររណ៏ ន្ិខ របូខ្ុេៗគ្មន  សែើមបី

មិន្ឱ្យប្ច ូក្ប្ច ាំគ្មន ស ើយ។ 

ចាំ ដណក្ សេត ចក្ន្ ខ្ល នួ្ឯខ ែឹក្នាាំទ័រ ចាំនួ្ន្ ៣មុឺន្នាក្ ់

ជាទ័រលួខ សហ្ើយ ម្ន្ទ័រប្ក្ដវល ១៥ក្ខ ែឹក្នាាំសោយ

រួក្សៅហវ យប្េកុ្ ជាបាឡាត់្ ន្ិខ ជាសោក្ាត់្ទ័រ សែើមបី

រប្ខឹខរសបៀបសរៀបរល។ 

សេនា សេនី្យ៏ ដែលសេតចក្ន្ចាត្់សហ្ើយសនាះ បាន្មក្

ប្គប់មុខ្ររ គឺអ្នក្កាន្់សេវ ត្ចជ ័ប្ត្អ្ភិរមយដេន្ត្តវ ន្់ ចា

ម រ បាយមន្ តូ្រយត្ង្គ្ន្ត ី ត្តមលាំោប់ប្រះមហក្សប្ត្។ លុះែល់

សរលម្ន្សជាសក្ជ័្យសបើក្សហ្ើយ បុសរាហិ្ត្ផល ុាំដប្ត្េ័ខេ រួក្តូ្

រយត្ង្គ្ន្ត ី ក៏្ប្បគាំ នូ្វរគ្មាំេា រដេន ខ ដែលត្តក់្ដត្ខេប្ម្ប់

បរា ប់ទ័រ។ សេត ចក្ន្ ជាម្ច េ់ដផន្ែី ប្េ ប់រីជ័្យ
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នប្រន្គរ សោក្ស ើខគខ់ ប្រះទីនាាំ ប្រះគសជ្ង្គ្ន្ទោវុ្ ក្ាំ

រេ់ ១០ហ្ត្ថ ៤ធាន ប់ ម្ន្ក្ម្ល ាំខសបាលក្ន ុខមួយនថ្ាក្ាំណត់្ 

២.០៥០េិន្ ដហ្លទឹក្សលឿន្បីែូចរន្ទ ះ ស ែ្ ះ « ប្រះទីនាាំខ

េ័ខេរខសី » សលើក្សរហ្៏រល សចញសៅេូរេ័រទសរហ្៏រល ន្ិខ េូរ

េ័រទ រសទះ សេះ ែាំរ ី ប្រមោាំខេូរេ័រទតូ្រយត្ង្គ្ន្ត ីសនាះ នាាំឱ្យរយុ

ហ្ៈោប្ត្តក្ខទ័រ ជាឧត្តម រខាំ ខ្ទ ័រខាទ រ ោ ាំខនប្រប្រឹក្ា

ប្ក្ឡាមហប្បថ្រី។ លុះសៅែល់េទ ឹខប្កាាំខរនន្ល  (េរវនថ្ាសៅ

ក្ន ុខដខ្ប្ត្ក្ាំរខ់េព ឺ ដក្បរផារឧែុខា) ក្៏ត្តាំខបនាទ យទ័រ្ាំ 

ជាបនាទ ប់បរក ប់អ្េ់ក្ខទ័រ។ បនាទ ប់មក្ សេត ចក្ន្ បញ្ញជ  

ឱ្យ សៅរញាយមរាជ្ ប្រប ដែលជាសមទ័រមុខ្ នន្ក្ខទ័រ

ទី១ សលើក្ទ័រសៅសចាមវាត្បនាទ យលដខវក្។ ទ័រសេត ចសរញ

ប្ត្កូ្ល ក្៏សចញទ័រមក្ត្ត្តាំខចាាំខគ្មន ដេន្មហសាហវ។ 

ប្រះចន្ទរាជា ប្ជាបថា េប្ត្វូសចាមបនាទ យលដខវក្ ក្៏

ប្បញាប់សប្បើទ័រសេះ ឱ្យសៅប្បាប់សៅហវ យដខ្ប្ត្លដខវក្ថា 

ឱ្យដក្លខស វ្ ើជាចាញ់ សហ្ើយ រត្់ត្តមផល វូសៅទិេខាខសជ្ើខ។ 

សប្កាយបសប្មើសេះ សចញសៅសនាះ ប្ទខ់សលើក្ទ័រ ចាំនួ្ន្ ៤

មុឺន្៥រន្់នាក្់ ប្េូត្រតូ្សៅត្តាំខទ័រសៅក្ន ុនប្រ្ាំ សែើមបីស វ្ ើ

ការវាយឆ្ែក្់ទ័រេប្ត្វូសៅសរលដែលក្ាំរុខសែញត្តមទ័រ

សៅហវ យដខ្ប្ត្លដខវក្។ ែូចការប្គខទុក្ដមន្ សៅសរល

ស ើញទ័របនាទ យលដខវក្ ថាយទ័រ រត្់សៅទិេខាខសជ្ើខ 

សៅរញាប្រប សមទ័រសេត ចក្ន្ នឹ្ក្ថា ម្ន្ជ័្យជ្ាំន្ះ
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សហ្ើយ ម្ន្ចិត្តក្សប្មើក្ ក្៏បញ្ញជ ឱ្យទ័រខ្ល នួ្សែញជ្ិត្ប្បក្ីត្

ត្តមទ័របនាទ យលដខវក្ ដត្មក្ែល់ក្ដន្លខទ័រប្រះចន្ទ

រាជា ប្ទខ់ ក៏្បញ្ញជ ឱ្យទ័រ សចញវាយទ័រេប្ត្វូរុាំែឹខខ្ល នួ្រី

សប្កាយ។ ទ័រេប្ត្វូ សាល ប់សោយប្ក្បីវ្ ែាំរជី្លសប្រច ន្ិខ 

សោយប្ត្វូអាវុ្ដវខខ្ល ី អ្េ់ប្បម្ណ ៣រន់្នាក្់ ្ម

ប្ក្ហ្ម ោលប្ចាលោាំខនប្រវាល ប្រមោាំខ ចាប់បាន្

សៅរញាប្រប ន្ិខ នាយក្ខទ័រ ១០នាក្់។ ប្រះចន្ទរាជា 

ប្ទខ់ប្ត្តេ់ឱ្យកាត្់ក្ាល រញាយមរាជ្ប្រប ន្ិខ នាយក្

ខទ័រ ១០នាក្់សនាះ សហ្ើយ ឱ្យសចៀរប្ត្សចៀក្ សមក្ខេប្ត្វូ 

១០នាក្់សទៀត្ សហ្ើយប្ទខ់ប្ត្តេ់ថា : អាឯខ ១០នាក់្សន្ះ ចូរ

នាាំក្ាលោាំខ ១១នាក្់សន្ះ សៅឱ្យអាប្រះសេត ចក្ន្ ចុះ 

សហ្ើយប្បាប់ថា សបើវាអាខរលសប្ចើន្ ឱ្យសលើក្មក្សទៀត្ ឬ 

សបើយល់ថាសភលៀខធាល ក្់មក្សហ្ើយ ជី្ត្រែូវលែមនឹ្ខឱ្យរាង្គ្េត ស វ្ ើ

ដប្េចាំការសហ្ើយ ន្ឹខឈ្ប់ចាាំខឱ្យរាង្គ្េត ស វ្ ើដប្េចាំការេិន្ ក្៏

ត្តមចិត្តវាចុះ។ 

សេត ចក្ន្ យល់ប្រមត្តមេាំសណើរ របេ់ប្រះចន្ទរាជា សហ្ើយឱ្យ

មង្គ្ន្ត ីទូត្បីនាក់្នាាំរន្ម្េមួយ ត្មកល់ប្រះរាជ្សារ ន្ិខ 

ដប្រផ្តក ម្េ ១០កី្, ដប្រញ័រ ២០, ប្រាំោ ខ ា្ំ ២ក្ាលជាសប្គឿខ

បណាណ ការ សៅថាវ យសេតចជាេប្ត្វូន្ឹខខ្ល នួ្។ សៅក្ន ុខសារ

សនាះម្ន្សេចក្ត ីែូចខាខសប្កាមសន្ះ : 
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« ែបិត្អ្នក្អូ្ន្សលើក្ចតុ្រខាសេនាោហន្ មក្ស វ្ ើេង្គ្រា ម

សន្ះ សយើខម្ន្ចិត្តអ្ាំណរណាេ់ សោយសហ្តុ្ថា សយើខន្ឹខ

បាន្ទត្ នូ្វសេនាោហន្ ចាាំខប្បកាប់គ្មន  សោយអាវុ្

ដវខ អាវុ្ខ្ល ី សលើខ្នខសេះ ែាំរ ីជាេិរេួីេត ី នន្ចក្ខ ុោ ាំខេខ

ខាខ។ ប ុដន្តឥ ូវសន្ះ ជិ្ត្ែល់វេារែូវសហ្ើយ ប្ត្វូរាង្គ្េត ស វ្ ើ

ដប្េ, ែូសចនះ សយើខេុាំឱ្យឈ្ប់ស វ្ ើេង្គ្រា មនឹ្ខគ្មន  ក្ន ុខមួយរែូវ

សន្ះចុះ ដត្េុាំឱ្យចាាំរក្យដែលេន្ែត្េញ្ញា  កុ្ាំឱ្យលបលួច

វាយយក្ដខ្ប្ត្គ្មន  ែូចទ័រសចារសនាះស ើយ។ សបើែល់រាង្គ្េត ស វ្ ើ

ដប្េចាំការរចួសហ្ើយ, មុន្នឹ្ខស វ្ ើេង្គ្រា មនឹ្ខគ្មន កាលណា ឱ្យ

ម្ន្រាជ្សារ ចារជាប្រះរាជ្ក្ាំណត្់សៅមក្ សទើបគួរេម ជា

ឧត្តមមហក្សប្ត្ត្ិរាជ្ »។ 

លុះអាល័ក្ស ដថ្លខប្រះរាជាសារចប់សហ្ើយ ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់

រិសរា្ខាល ាំខណាេ់ ប្ទខ់ប្ត្តេ់ថា : « អារាជ្ទូត្ឯខ វលិប្ត្

 ប់សៅប្បាប់ម្ច េ់ឯខថា អ្ញប្រមេប្ម្ក្ឱ្យរាង្គ្េត ស វ្ ើដប្េ

សហ្ើយ ដត្ថាអ្ញេុាំកុ្ាំឱ្យម្ច េ់ឯខ សៅអ្ញថា ជាបខ ជា

បអ នូ្ស ើយ ែបិត្ម្ច េ់ឯខនឹ្ខអ្ញសន្ះ ម្ន្ជាត្ិប្ត្កូ្ល

ឆា យរីគ្មន ណាេ់ »។ ប្ទខ់ប្ត្តេ់សហ្ើយ ប្ទខ់ប្រះរាជ្ោន្ 

ម្េែួខមួយជ្ញ្ជ ីខសេៀម ប្បាក់្ែួខរីរជ្ញ្ជ ីខ ដែលបាន្

មក្រីប្ក្ខុប្េីអ្យុ្ាសនាះ សហ្ើយប្បោន្ឱ្យជាររវ ន់្រាជ្

ទូត្ ជាសប្គឿខឧបរាជ្បណាណ ការ រចួប្ទខ់បសណត ញឱ្យសៅជា

ប្បញាប់។ 
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លុះរាជ្ទូត្សចញផុត្សៅសនាះ អ្េ់នាយក្ខទ័រ យក្សេច

ក្ត ីប្កាបទូលសោបល់ថា : យុទធសាង្គ្េតផ្តែ ក្េង្គ្រា មេិន្ ដែល

ក្ខទ័រក្ាំរុខឈ្ន ះឈ្ន ះ វាហក្់បី ទុក្សរលសវោឱ្យេប្ត្វូ

សរៀបចាំ ដផន្ការក្លលបិចថ្ែីេាំរាប់វាយក្ខទ័រសយើខ។ េប្ត្វូ

សៅម្ន្ដខ្ប្ត្សប្ចើន្ណាេ់ គឺថាសៅសប្កាមអ្ាំណាចសគជាខ

១០េួន្ បាន្មក្សយើខមិន្ោន់្សរញមួយេួន្សទ។ សបើ

េប្ត្វូឱ្យសក្ណឌ បណាត រាង្គ្េតត្តាំខរីដខ្ប្ត្ខាខសជ្ើខ ទល់នឹ្ខ

ប្េកុ្ោវ, ខាខត្បូ ខទល់ន្ឹខេមុប្ទ, ខាខសក្ើត្ទល់ន្ឹខ

ន្គរចាម បាន្មក្ោាំខអ្េ់ ប្បដហ្ល ១០ដេន្នាក្់ សៅ

សហ្ើយ, ឯខាខសយើខ សយើខវាយសទើបបាន្ដត្ ៦-៧ ដខ្ប្ត្ គឺ 

មហន្គរ61, បាត់្ែាំបខ និ្ខដខ្ប្ត្តូ្ចៗ ១២ ឬ ១៣។ 

មា ខសទៀត្ ដខ្ប្ត្សន្ះ កាលដបក្ប្រះមហន្គរក្មព ុជា

សហ្ើយ សេៀមសក្ៀរប្គួយក្សៅអ្េ់ សៅដត្រីរ បីរន់្នាក់្ដត្

ប ុសណាណ ះ សបើែូសចនះ សយើខស វ្ ើែូចសមតចនឹ្ខទទួលជ័្យរីេប្ត្វូ

បាន្។ ទូលបខា ាំយល់ថា សយើខរក្ាខ្ល នួ្រិបាក្ណាេ់សៅក្ន ុខ

លក្េខ្ណឌ ែូសចាន ះ។ ប្រះចន្ទរាជា ប្ទខ់ប្ត្តេ់ត្បថា : ការណ៏

                                   
 

 

61 ដខ្ប្ត្មហន្គរសន្ះ សប្កាយរីរញាវាយ ែសណត ើមរីសេៀមបាន្
មក្វញិ, ប្ទខ់ែូរស ែ្ ះថា សេៀមរាប។  
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សន្ះប្រះអ្ខាបាន្គិត្សប្េចសហ្ើយ សប្រះវាម្ន្ប្បសោជ្ន្៏ 

៧ ប្បការ គឺ : 

ទី១. ម្ន្េុភាបុរាណថា : « ស វ្ ើដប្េន្ឹខទឹក្ ស វ្ ើេឹក្ន្ឹខ

បាយ » សបើសយើខខ្ាំ ដត្ស វ្ ើេង្គ្រា ម កូ្ន្ប្បរន្ធ របេ់ស ែ្ ះ 

ដែលមក្ចុះក្ាំ ដណន្សនាះ ន្ឹខោច់សរះសាល ប់។ សបើកូ្ន្

ប្បរន្ធសនាះ អ្ត់្បាយសហ្ើយ វារុាំយក្ចិត្តទុក្ោក់្ក្ន ុខការ

ស វ្ ើរាជ្ការន្ឹខសយើខស ើយ។ 

ទី២. សយើខបាន្សខ្ត្តតូ្ច ា្ំ ចាំនួ្ន្ ១២ ឬ ១៣ សខ្ត្តសន្ះ 

លែមទុក្ជាទីេាំណាក់្បាន្សហ្ើយ, សបើសយើខមិន្ោន់្ឱ្យសៅ

បញ្ច ុ ះបញ្ច លូដខ្ប្ត្សផសខៗសទ សហ្ើយប្សាប់ដត្សលើក្ទ័រសៅ

វាយសគដត្មតខសនាះ នឹ្ខសខ្ទចខាទ រកាាំចិត្ត នន្អាណាប្បជានុ្

រាង្គ្េតជាមិន្ខាន្។ លះដត្ សយើខបញ្ច ុ ះបញ្ច លូចិត្តសៅហវ យ

ប្េកុ្ និ្ខ បណាត រាង្គ្េតជាមុន្េិន្ ឱ្យចូលចិត្តនឹ្ខសយើខ 

ដែលជាប្រះរាជ្ប្ត្កូ្ល ឬ សបើសគមិន្ចូលចិត្តនឹ្ខសយើខសទ 

សគដបរជាចូលចិត្តសៅរួក្ក្បត់្ ដែលត្តាំខខ្ល នួ្ជាសេតចសនាះ 

ចាាំសយើខបាន្ចាំណាប់កាលណា េុាំសលើក្ទ័រសៅបង្គ្រក បរួក្

ដែល រខឹទទឹខសនាះ ស វ្ ើឱ្យបាន្េសប្មចការណ៏ ក្ន ុខកាល

ខាខសប្កាយ។ 

ទី៣. សខ្ត្តអាេន្នទុក្េ  ជាសខ្ត្ត ា្ំ ម្ន្អាណាដខ្ប្ត្ស ើខក៏្

សប្ចើន្, សៅរញាឧទ័យ្ិរាជ្ប្បាខា ជាសៅហវ យប្េកុ្ នន្
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សខ្ត្តសន្ះ គ្មត់្ម្ន្ថ្វីនែ និ្ខ ត្ប្មិះប្បាជាា ម្ាំមួន្ណាេ់, 

ប្បេិន្សបើ សយើខខ្ាំស វ្ ើចមាាំខ រហូ្ត្សៅមិន្ឈ្ប់ សហ្ើយ

រញាប្បាខា សគសលើក្ទ័រមក្រ័ន្ធ សោះខរីសប្កាយ សយើខនឹ្ខ

សៅជាក្ណាត លចាំសណាមសគ សនាះសយើខរិបាក្នឹ្ខរក្ាខ្ល នួ្

ណាេ់។ សហ្តុ្សន្ះសហ្ើយ បាន្ជាសយើខប្រមបខែខចាាំខ ចាាំ

ប្បាប់ប្បាម នូ្វដខ្ប្ត្ ា្ំៗសន្ះ និ្ខ ដខ្ប្ត្តូ្ចៗ សប្ត្ើយខាខ

សក្ើត្ ទិេខាខសជ្ើខសនាះ ឱ្យបាន្មក្ជារបេ់សយើខេិន្។ 

ទី៤. ខាខប្រះសេត ចក្ន្ ដែលវាត្តាំខខ្ល នួ្ជាសេតចសនាះ ដត្វា

សចញចាាំខកាលណា វាបាាំខសេវ ត្ចជ ័ប្ត្ និ្ខ ចាម រ បាយមន់្ 

ដេន្ត្តវ ន់្ ត្តមទាំសន្ៀមប្រះមហក្សប្ត្, ឯខាខសយើខ ដែល

សរញជាប្រះរាជ្ប្ត្កូ្លសនាះ សយើខគ្មែ ន្អ្វ ីសសាះ សយើខសចញ

ចាាំខកាលណាឥេស រយិេសយើខ ជាទ័រសថាក្ជាខវា។ សោះ

សយើខឈ្ន ះប នុាែ ន្ែខក្ត ី ឥេស រយិេសយើខសនាះ ក៏្សៅដត្

សថាក្ោបជាខវា។ 

ទី៥. កាលដែលបសប្មើ នន្សេត ចក្ន្ នាាំប្រះរាជ្សារមក្ 

សហ្ើយសៅ វញិសនាះ សយើខផ្តត ាំថា សបើចខ់ឈ្ប់េង្គ្រា ម ឱ្យរាង្គ្េត

ស វ្ ើដប្េ ក៏្ឈ្ប់ត្តមចិត្ត។ សបើរាង្គ្េត ក្ាំរុខម្ន្ចិត្តសប្ត្ក្អ្រ 

សប្រះបាន្សៅមូលកូ្ន្ប្បរន្ធផខ សប្ត្ក្អ្រនឹ្ខសយើខជា

សែើមគាំនិ្ត្សន្ះផខ សហ្ើយសបើសយើខប្ត្ ប់ជាដប្បេាំែី វញិ, រា
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ង្គ្េត ក្ាំរុខបាក់្ចិត្តប្េឡាញ់សយើខសនាះ ក៏្នឹ្ខដប្បចិត្តេែ ប់

សយើខ សប្រះសយើខម្ន្វាចារុាំសទៀខោត់្។ 

ទី៦. សេនាោហន្ខាខសយើខ ម្ន្ថ្វីនែក៏្សប្ចើន្នាក់្ ដត្

សយើខរុាំបាន្ឱ្យប្ប ខថ្វីនែ ឱ្យស ើញចាេ់សៅស ើយ។ 

ទី៧. ខាខសយើខរិត្ជាប្រះប្ត្កូ្លដមន្ ដត្សទើបត្តាំខខ្ល នួ្ថ្ែី 

រុាំោន់្ម្ន្ទុក្ចមាាំខែល់មួយសសាះ សគម្ន្ទូក្ចមាាំខ

ក៏្សប្ចើន្។ សបើសគសលើក្ទ័រសជ្ើខទឹក្ មក្រ័ន្ធ សចើមសយើខកាល

ណា សយើខគ្មែ ន្អ្វ ីត្ទល់សគស ើយ។ សហ្តុ្សន្ះសហ្ើយ បាន្ជា

សយើខប្រមត្តមសេតចក្ន្េុាំ ដែលវាប្េបគាំនិ្ត្ របេ់សយើខ។ 

សាត ប់ ការរន្យល់ នន្យុទធសាង្គ្េត  របេ់ប្រះចន្ទរាជា ចប់េរវ

ប្គប់សហ្ើយ រួក្សេនាមង្គ្ន្ត ី និ្ខ សេនាោហន្ោាំខប នុាែ ន្ 

បាន្ដថ្លខសកាត្េរសេើរប្រះប្បាជាា ញាណ នន្ប្ទខ់ប្គ្មប់ៗគ្មន ។ 

បនាទ ប់មក្ ប្រះចន្ទរាជា ត្តាំខ សៅរញាេួគ៍្មសទរ ជាកូ្ន្ទី

៣ របេ់ត្តសមឿខ ជាសៅហវ យប្េកុ្ រោសបែ ៀរ និ្ខ ដខ្ប្ត្

លដខវក្ សហ្ើយប្រះអ្ខា សលើក្ទ័រ សៅប្បថាប់សៅបនាទ យ

អ្ម រនិ្ទ បូរ  វញិ (សៅក្ន ុខដខ្ប្ត្ក្ាំរុខឆន ាំ)។  រឯីសេត ចក្ន្ ក៏្

សលើក្ទ័រសៅរេ់សៅ ប្ក្ខុប្េ ប់នប្រន្គរ សៅទិេខាខ

សក្ើត្ វញិ។ ដត្ឱ្យក្ខទ័រ ឈ្ររក្ាដខ្ប្ត្ ជាប់ត្តាំខរេីទ ឹខ

ប្កាាំខរនន្ល  សរៀខែល់ខាខត្បូ ខ។  
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និរ័នធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
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