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វ ឿងវសេងៗ ក្នងុរជ្ជកាលព្រះបាទ នវោត្តម 

 

ឧប វៅ សង្ហា   បបធមទួ៏វៅ   ៧ ត្ុលា ឆ្ន ាំ  ២០១៩ 

រ ឿងរសេងៗ មានរៅក្ន ុងព្រះប មរាជវាំងខ្មែ   ក្ន ុង ជជកាល ព្រះបាទ នររាត្តម រៅ

សត្វត្េទី១៩ ខ្ែលរោក្ឧត្តមនាវព្ត្ី PAUL BRANDA ជាជនជាត្បិារាាំង បាន

ស រស  រ ើយច ះសាយរៅឆ្ន ាំ ១៨៩២ មានចាំណងរជើង : ÇA ET LA – 

COCHINCHINE ET CAMBODGE : L’AME KHMERE។ 

ស រស រៅសស គន សងៃទី៣ ត្ ោ ឆ្ន ាំ ១៨៨៤ : 

 ល ងួនររាត្តម ព្ទង់បញ្ជជ ឱ្យរៅព្រះសន ាំឯក្ ចូលគាល់ព្រះអងគ។ 

ព្រះអងគមានព្រះបនទ លូថា : 

- អញ ព្សឡាញ់ឯងរិត្ណាស់ រ ើយរលើសអស់សន ាំព្សឹង្គគ  ឯរទៀ

ត្ៗសង ខ្ត្រសចក្ត ីរសនហា បស់អញចាំរ ះឯង វមាន

អវសាន រព្ ះសរវសងៃរនះ អញព្សឡាញរ់េមាន ក្់រទៀត្។  

អញយល់ចិត្តឯងរ ើយថា ែាំណឹងរនះរ វ្ ើឱ្យឯងឈឺចិត្ត

ណាស់ រោយែឹងថាឯងមានេូព្បខ្ជង។ ខ្ត្អញនឹង រ វ្ ើ

ឱ្យឯង រវៀ ចាក្នឹងទ ក្ខ រនះ រ ើយអាច ក្ាក្ិត្ត ិយស បស់

ឯង ខ្ែលធ្លា ប់មានជាមួយអញ េឺ អញនឹងឱ្យឯងរ ៀប

កា ជាមួយនឹងសរមតចរៅហាវ៊ា  ( ែឋមន្រនត ីទី១)។ 

ព្រះសន ាំឯក្ ល ះនាង សាត បព់្រះបនទ លូសរវរសចក្ត ីរ ើយ ក្៏ត្ប

រ ា្ ើយទាំងទឹក្ខ្ននក្ថា : 

- ព្រះក្  ណា ជាអមាា ស់ជីវតិ្រលើត្បូ ង សូមលអង្ូលីព្ជាបថា 

ព្រះចិនាត  ឈប់រសន ៏នឹងមុ្ាំមាា ស់ វនាាំសរងវក្ និង ចាំ ខ្បង

ព្ទងូណាស់រៅរ ើយ ខ្ត្មុ្ាំមាា ស់ សូមអងវ ព្រះទ័យ សូមព្រះ

អងគ ក្ ាំនាាំទ ក្ខងែីបខ្នែមមក្រលើមុ្ាំមាា ស់រទៀត្ រោយឱ្យមុ្ាំ



2 

វ ឿងវសេងៗ ក្នងុរជ្ជកាលព្រះបាទ នវោត្តម 

 

ឧប វៅ សង្ហា   បបធមទួ៏វៅ   ៧ ត្ុលា ឆ្ន ាំ  ២០១៩ 

មាា ស់រៅរ ៀបកា ជាមួយសរមតចរៅហាវ៊ា  ខ្ែលវនឹងនាាំឱ្យមុ្ាំ

មាា ស ់បាត្់បង់ក្ិត្ត ិយស បស់មុ្ាំមាា ស់រៅវញិរទ។ ចាំរ ះមុ្ាំ

មាា ស់ របើព្រះអងគឈប់ព្សឡាញ់មុ្ាំមាា ស់ មុ្ាំមាា ស់យល់រ ើញ

ថា កា  ក្ាក្ិត្ត ិយស បស់មុ្ាំមាា ស ់ េឺសូមព្រះអងគ រមត្តត

ព្បេល់មល នួមុ្ាំមាា ស់ ថាវ យរៅព្រះរាជប ព្ត្ចបង រទើបវសម

 មយជាងសាំរាប់មុ្ាំមាា ស់។ 

- ព្រះបាទនររាត្តម មានបនទ លូត្បរោយក្ាំ ឹងថា : ខ្ន មី

រថាក្ទប ែូចរេនិយាយព្បាប់អញខ្មន ថា ងឯងសិត្

អញ ែូរចនះរបើ ងឯង ចង់ ក្ាកិ្ត្ត ិយស ែូច ងឯងចង់

បានខ្មន, អនក្មាន ងរអើយ ! អញនឹងសតល់ឱ្យ ងឯងបាន

ែូចរសចក្ត ីបាំណង េឺ  ំ ត់្រតត ។ 

មានបនទ លូ ចួរ ើយ  ល ងួនររាត្តម ព្ទង់បញ្ជជ ឱ្យអាមាព្ត្ វយ

មនងសន ាំឯងរនាះ នឹង ំ ត្់រតត    ូត្ែល់ជិត្សាា ប់។ បនាា ប់មក្

ព្រះអងគ ក៏្ឱ្យអាមាព្ត្ រៅអរ ជ្ ើញព្រះរាជប ព្ត្ចបង បស់ព្រះ

អងគ ឱ្យចូលគាល់ព្ទង់។ ររលព្រះរាជប ព្ត្មក្ែល់ភ្លា ម ព្រះអងគ 

ក៏្រោះអាវសូព្ត្ បស់ព្រះអងគបង្គា ញ សាំណាម បួសរៅរលើមនង

ព្រះអងគ ខ្ែលព្រះអងគ បានទទួលទណឌ ក្មែរីព្រះបីត្ត កាលព្ទង់

រៅជាយ វជន  ចួព្ទង់មានព្រះរាជឱ្ង្គា  ថា : 

- រនះជាសាន មក្ាំ  ស បស់អញចាំរ ះព្រះបីត្តអញ ែូរចនះ

ឯង ខ្ែលរ វ្ ើក្ាំ  ស ចាំរ ះអញ ខ្ែលជាបីត្តឯង ព្ត្វូខ្ត្

ឯង ទទួលទណឌ ក្មែែូចអញរនាះខ្ែ ។ 
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ឧប វៅ សង្ហា   បបធមទួ៏វៅ   ៧ ត្ុលា ឆ្ន ាំ  ២០១៩ 

ព្ត្វូែឹងថា ត្តមព្រះរាជព្បសរណី របើព្រះរាជប ព្ត្ណា ធ្លា ប់ទទួល

ទណឌ ក្មែ វយនឹង ំ ត់្រតៅ  ព្រះអងគរនាះ មិនអាចរ ើងព្េង

រាជសមបត្ត ិបានរនាះរ ើយ។ ខ្ត្រោយសា  បារាាំងរៅជាំនាន់

រនាះ រេរ វ្ ើអនតរាេមន៏ ព្េប់ខ្បបយា៉ា ង រែើមបីឱ្យ ល ងួនររាត្តម 

អាចរ ើងព្េងរាជយបនតរីព្រះបីត្ត បស់ព្រះអងគបាន។ 

ព្រះរាជប ព្ត្ ព្គាន់ខ្ត្ឮសាំែីព្រះបីត្តភ្លា ម ព្ទង់មិនចាាំបាច់បនត

សាត ប់ត្រៅរទៀត្ ព្ទង់ក៏្ព្បញាប់ព្បញាល ត្រ់ចញរីបនាប់សវនា

កា  រៅសូមឱ្យអាជាា ្ បារាាំងជួយកា   ព្រះអងគ។ បារាាំង ក៏្

បានរសន ើ  ែល់ ល ងួនររាត្តម ឱ្យបនធ  ូបនែយរទសែល់ព្រះរាជ

ប ព្ត្។ ព្រះបាទនររាត្តម ព្ទង់ស មចិត្តបនែយរទសរៅព្ត្ឹមខ្ត្

  ាំឃាំងរៅក្ន ុងព្រះរាជវាំង ខ្ត្ោក្់រ ន្ ះឃន ងរី ក្   ូត្ែល់រជើ

ង។ ែឹងែាំណងឹរនះភ្លា ម ព្រះរាជប ព្ត្  អ៊ាូ ព្បាប់បារាាំងថា « រត្ើ

ព្រះបីត្ត មានព្បាប់រួក្អស់រោក្ថា ព្រះអងគ   ាំឃាំងមុ្ាំក្ន ុង 

យៈររលប៉ា នាែ នសងៃខ្ែ ឬរទ… »។ 

ែាំណឹងរនះ នាាំឱ្យព្រះរាជប ព្ត្ជាបអ នូ និយាយមេឹមៗរោយបា មភ

ថា « ព្រះអងគ ក្៏សែ ិត្រៅក្ន ុងក្ ណីែូចព្រះរជោឋ ខ្ែ  »។  ឯី ព្រះ

រាជប ព្ត្ទីបី មានបនទ លូត្បថា « មុ្ាំវញិ គាែ នកា ព្រួយបា មភ

រនាះរទ រព្ ះមុ្ាំលួច មួ ក្េ ខ្ត្ជាមួយព្រះក្េព្ត្ីជាព្រះអាន ជខ្ត្

ប៉ា រណាណ ះ »។ 

នៅមាន ត 


