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វ ឿងវសេងៗ ក្នងុរជ្ជកាលព្រះបាទ នវោត្តម 

 

ឧប វៅ សង្ហា   បបធមទួ៏វៅ   ៨ ត្ុលា ឆ្ន ាំ  ២០១៩ 

ររឿងរសេងៗ មានរៅក្ន ុងព្រះបរមរាជវាំងខ្មែ រ ក្ន ុងរជជកាល ព្រះបាទ នររាត្តម រៅ

សត្វត្េទី១៩ ខ្ែលរោក្ឧត្តមនាវព្ត្ី PAUL BRANDA ជាជនជាត្បិារាាំង បាន

សររសរ រ ើយច ះសាយរៅឆ្ន ាំ ១៨៩២ មានចាំណងរជើង : ÇA ET LA – 

COCHINCHINE ET CAMBODGE : L’AME KHMERE។ 

 

ថ្ងៃទ១ី៧ មិងុនា ឆ្ន ាំ  ១៨៨៤ 

សរវសរវៅទីព្កុ្ងភ្នាំវរញ ថ្ងៃទ២ី៩ ត្ុលា ឆ្ន ាំ  ១៨៨៤ 

រៅថ្ងៃទី១៧ មិង នា1 អភិបាលបារាាំង រៅ កូ្សាំងស ីន គាត់្

អរ ជ្ ើញមក្ទីព្ក្ងុភន ាំររញ រ ើយសូមចូលគាល់ ព្រះបាទ

នររាត្តម ព្រះរៅព្ក្ងុក្មព ុជា ខ្ត្ ល ងួនររាត្តម មិនព្រមទទួល

រ វ្ ើសវនាការ។ រោក្ អភិបាលរនាះ គាត់្ខ្ព្ក្វរព្កា្ ក៏្សួររៅ

 ល ងួនររាត្តមតាមមាត្់បងអ ចួថា : រត្ើព្រះអងគ មានព្រះទ័យចង់

ឱ្យរេ អាំង ឬ រសៃ រ, រោលថា ព្រះអងគចងក់ាា យជា ភាវៈរសត ចជា

រមែ ច - ែូចព្រះរៅ Bonaparte - មានព្រះបនទ លូថា : ព្ជកូ្ រៅ

ជា ជី ឬ ខ្លងរ វ្ ើជារសតចរទៀត្រ ើយ។ ឮសាំែីរនះ  ល ងួនររាត្តម 

ព្រះអងគមានបនទ លូត្បវញិថា : ក្ ាំមក្ឆ្រៅមុ្ាំអី សូមរោក្ 

ទ ក្មុ្ាំរសប់ានស មសនតសង។ បានទទួលរាជចរមា ើយរនះ រោក្ 

 
1 ថ្ងៃទី១៧ មិង នា ឆ្ន ាំ ១៨៨៤ បារាាំង បានបងខ ាំឱ្យ ល ងួនររាត្តម ច ះ ត្ថ
រលមរលើសិទធិសញ្ញា  ព្បេល់រាជយអាំណាចទាំងអស់ឱ្យែលអ់ភិបាលជាន់
មពស់បារាាំងរៅក្មព ុជា។ សនធ ិសញ្ញា រនះ នាាំបរងក ើត្ការរប ះរបាររីសាំណាក្់
ព្បជារលរែឋខ្មែ រ រ ូត្ែល់ឆ្ន ាំ ១៨៨៧ ឆ្ន ាំ ខ្ែលបារាាំង ស មចិត្ត  ព្បេល់
អាំណាចឱ្យរែឋបាលខ្មែ រវញិ។ ខ្ត្តាមការរិត្ បារាាំងរៅខ្ត្បនត ព្តួ្ត្ព្តា
រែឋបាលរៅព្សកុ្ខ្មែ រែខ្ែល។ 
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ឧប វៅ សង្ហា   បបធមទួ៏វៅ   ៨ ត្ុលា ឆ្ន ាំ  ២០១៩ 

អភិបាល ក៏្និយាយថាវ យែាំណឹងបខ្នថមរទៀត្ ចាំរោះ ល ងួ

នររាត្តមថា : ព្រះអន ជរបស់ព្រះអងគ ររៀបចាំមល នួរចួរព្សចរ ើយ 

នឹងរ ើងព្េងរាជសមបត្ត ិជាំនួសព្រះអងគ រ ើយ ស មចិត្ត ទទួល

យក្សទធិសញ្ញា , មួយវញិរទៀត្ រែឋមន្តនត ីទ ាំងអស់ ខ្ែលធ្លា ប់បាំររ ើ

ព្រះអងគ រេក៏្នឹងសែ ័ព្េបាំររ ើព្រះអន ជវញិ។  ល ងួនររាត្តម ណាយ

ចិត្តណាស់ ខ្ត្ព្រះអងគ រៅខ្ត្ក្ព្មាញ មិនទទួលយក្សាំរណើរ

របស់បារាាំង រ ើយរៅខ្ត្េង់ក្ន ុងព្រះព្ក្ឡាបនទ ាំ មិនព្រម

ឱ្យរោក្ អភិបាលបារាាំងចូលគាល់។ រោក្ អភិបាលបារាាំង 

បញ្ញជ ឱ្យរេរបើបងអ ចូព្ក្ឡាបនទ ាំ រចួរោក្ ខ្ព្សក្សួររីមាត្់បងអ ចួ

ថា : 

- ព្រះអងគព្ត្វូខ្ត្រព្ជើសយក្ : ទទួលយក្សនធ ិសញ្ញា  ឬ ដាក្់

រាជសមបត្ត ិ ? 

 ល ងួនររាត្តម មានព្រះបនទ លូត្បវញិថា : 

- ច ះរបើមុ្ាំមិនព្រមទទួលយក្សនធ ិសញ្ញា  រ ើយ ក្៏មិនព្រម

ដាក្់រាជយ រត្ើរោក្ រ វ្ ើអវ ីមុ្ាំខ្ែរ ? 

រោក្ អភិបាល រ ា្ ើយត្បវញិរដាយចងអ ុលរៅទរនារៅម មព្រះ

រាជវាំងថា : 

- សូមព្រះអងគ រចញមក្ទត្ ព្ទង់ចាស់ជារ ើញក្បា លចាំ

បាាំងមួយរព្េឿង ក្ាំរ ងចត្រៅម មព្រះរាជវាំង ខ្ែលមាន
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ឧប វៅ សង្ហា   បបធមទួ៏វៅ   ៨ ត្ុលា ឆ្ន ាំ  ២០១៩ 

ខ្សេងក្ាំរ ង  យរីបាំរង់ខ្សេង រព្ោះវនឹងរចញែាំរណើរ

ឥ ូវរនះ, របើសិនព្រះអងគ មិនព្រមទទួលយក្សនធ ិសញ្ញា  

រយើងនឹងចាប់ព្រះអងគយក្រៅដាក្រ់លើក្បា លរនាះ រ ើយ

យាងព្រះអងគ រៅជាមួយមុ្ាំ។ 

ព្រះអន ជ ជាឧបរាជយ ព្រះអងគសថ ិត្រៅរព្ៅព្ក្ឡាបនទ ាំ ខ្ត្ជាររឿ

យៗ ព្ទង់រអើត្តាមបងអ ចួ រ ើយមានព្រះបនទ លូរៅកាន់ព្រះ

ររៀមថា : 

- សូមព្រះររៀម ក្ ាំភ័យបារមភឱ្យរសះ, ទូលព្រះបងគ ាំ រៅខ្ត្

រសែ ះនឹងព្រះអងគជានិចច។ 

-  ល ងួនររាត្តម ព្ទង់មានព្រះបនទ លូរីក្ន ុងព្ក្ឡាបនទ ាំ សួររៅ

រោក្ អភិបាលបារាាំង ថា : រត្ើរោក្នឹងរ វ្ ើអវ ីែល់មុ្ាំរៅ

រលើក្បា លរ់នាះ ? 

- រោក្ អភិបាល គាត្រ់ ា្ ើយត្បថា : ររឿងរនះ ជាការណ៏

ក្ិចចសាំងាត្រ់បស់មុ្ាំ។ 

ឮែូរចនះ  ល ងួនររាត្តម ព្រះអងគក្៏ស មចិត្តច ះ ត្ថរលម ទទួល

យក្សនធ ិសញ្ញា ខ្ែលបារាាំង រេបងខ ាំឱ្យព្រះអងគទទួលយក្ជាដាច់

មត្។ 

    

នៅមាន ត 


