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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

អារមភកថា 
ការ តរផតរ ផនេះ គឺ ជា ការ សាកល្បហ បកង្រប ពី ផតៀវផៅ 

របផោម្ផោក ជា ភាសា បារាំហ មាន ចាំណហផ ើហ ថា « Le Roi 

d’Angkor » (ផតត ច អហគរ) តរផតរ ផោយ អនក និពនធ  បារាំហ ង្ត

ត មាន ក់ ផរបើ នាម្ និពនធ  របត់ ផោក ជា ផ ម្ េះ ង្មម រ ថា ្ល្ មា៉ា

កាល្ ី(PHÃL Makhli)។  ផតៀវផៅ ផនេះ បាន ផបាេះ ពុម្ព  ្ ាយ ផៅ 

ឆ្ន ាំ ១៩៥២1។ អនក និពនធ  តរផតរ បង្ហែ ញ ផៅ កន ុហ ចិត្ត គាំនិត្ 

របត់ ផោក អាំពី របពពណី បុរណ ពន រជានិយម្ ង្មម រ មួ្យ 

ចាំនួន ផ ើយ  តួ្អហគ ទ ាំហ ឡាយ ផៅ កន ុហ សាន ពដ ផនេះ គឺ តុទធ ជា 

ការ របឌិត្ របត់ ផោក គួរ ឱ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ង្ដល្ ទក់ ទញ 

ចិត្ត មុ្ាំ ឱ្យ យក ម្ក បក ង្រប ជា ភាសា ជាត្ិ ង្មម រ។ 

ផតៀវផៅ ផនេះ មាន ១៩ ភាគ បូក និហ ការផ ត្ើម្។ តពវ ពងៃ មុ្ាំ 

កាំពុហ បក ង្រប បនត  បនាា ប់ គ្នន  ផ ើយ នឹហ ចុេះ ្ាយ បនត  

បនាា ប់ គ្នន  ង្ដរ ផោយ ម្ិន កាំណត់្ ផពល្ ផវោ ្ ាយ ផទៀហ ទត់្ 

ផនាេះ ផ ើយ។ 

ពងៃ ទី ២៨ វចិជ ិកា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

ឧប ផៅ តង្ហែ   

 
1 Editions Albin Michel. 
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ការស្ផេើម 

កបួន ដប្ង្ា 
ពួក រា មណ៏ នាាំ គ្នន  ផ វ្ ើ ដាំផណើរ ចូល្ ពរពតាត្ ជា កបួ ន ដង្ហែ 

ផដើម្ប ីផៅ យាហ រពេះ រ  យុវន័ មាន តម្បុ រ ផតេ កសាេ ាំហ ផ ើយ នាាំ 

គ្នន  ផ្លេ ត ់ចីពរ ចាត់ ពណ៏ ផល្ឿហ របត់ រពេះអហគ បត រូ នឹហ ភូសា2  

បពវជាជ  ពន ពួក យាចក នាាំ គ្នន  យាហ រពេះអហគ ឱ្យ គហ់ ផល្ើ ដាំរ ី

ពិតិដឋ ផោយ ម្ិន រវល្់ យក ផពល្ ផវោ តាំរប់ បាំាក់ រពេះតង្ហែ រ 

ផល្ើ ភូសា ជា ម្ុន។ ពួក អនក បូជាចារយ3 ទ ាំហ ផនាេះ ញ័រ ពដ ផោយ 

មាន ផតចកត ី រកីរយ និហ របណិប័ត្ន៍ ដបិត្ មាន អារម្មណ៏ ថា 

រប ួប រពេះ រ  យុវន័ ផៅ កន ុហ ពរពតាត្ មាន ផដើម្ ពម្៉ាសាក់ 

ផនាេះ ជា ការ របទេះ ដ៏ ល្អ  ផ ើយ ពួក រា មណ៏ ក៏ នាាំ គ្នន  ផ ឿ ្ហ 

ង្ដរ ថា ជា ោភ ័យ តាំរប់ ផតចកត ី ងុ្ាំផងកើហ ពន របផទត កម្ព ុជា។ 

រពេះ ផៅ ងមី ជា កុមា រពេះអហគ មាន អារម្មណ៏ កន ុហ ចិត្ត ថា មល នួ 

អញ មាន រទហ់រទយ ចង្ម្េក ជា ត្ុកកតា រុុំ ព័នធ  ផោយ ង្មែឆ្ម រ 

ផរបៀប របដូច ជា ផដើម្ផ ើ រុុំ ព័ទធ ផោយ វល្េ ៍។ ប៉ាុង្នត  រពេះអហគ រទហ់ 

គ្នម ន ផពល្ ផវោ នឹហ បារម្ភ អាំពី កាំផណើត្ ពន រពេះ ផចសាត  របត់ 

រទហ់ តាម្ ទតែនីយភាព ពន  វកិារ នូវ ភាវរបូ របត់ រទហ់ ង្ដល្ 

ម្ិន អាច គិត្ សាម ន បាន : ពួក រា មណ៏ ក៏ នាាំ គ្នន  ផាល្ ជា 

 
2 ភូសា : តាំផល្ៀកបាំបាក់ ផរបើ ជា រ  វាកយតពា។ 
3 អនក បូជាចារយ : sacrificateur. 
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ផល្ើក ទី២ បញ្ជជ  ឱ្យ ដាំរ ីត ល្ត់្ ហគហ់ ផរាេះ ដល់្ ផវន ពួក មល នួ 

ទទួល្ ថាវ យ បហគ ាំ ផទាត  ជា នរណា ? រពេះ សាវ ម្ី  ីវនិ របត់ រពេះ 

ផទ វ ីរពេះ នាម្ កាល្ី និហ  រពេះ អហគម្ផ តី ដ៏ តូ្ច រច ឹហ ង្ដល្ 

ជា កុមារ ីមាន អាយុ របាាំពីរ វតា ង្ដល្ រត្ូវ បាន ផគ ផទើប នឹហ 

ផ វ្ ើ ពិ្ី ផល្ើកសាេ  ជា មួ្យ នឹហ រពេះរ  យុវន័។ កែីយផនាេះ រគប ់

ផដើម្ ឺ ទាំហឡាយ ក៏ នាាំ គ្នន  រចហាប តេ ឹក របត់ មល នួ ផដើម្បី ទុក 

ឱ្យ តង្រម្ក ពន នរ ូទ ាំហ ឡាយ មាន  វភិាព (តរម្ត់) ដូច រ តី

 ៍ ឆ្េហ កាត់្ បាន : 

- តិរ ីរុហផរឿហ ដល់្ រពេះបាទ ឦសាណវរន័ម  ! 

- តិរ ីរុហផរឿហ ដល់្ រពេះបាទ ឦសាណវរន័ម  ! ង្រតក ជា ភាសា តាំ

ស្កតក ឹត្ ដូច ជា តង្រម្ក របត់ រ ត ី៍ បី ាន ់ជា បពវ ិត្ 

ង្ដល្ បផហក ើន ចាំនួន បី រយ ោន នាក់ ជា ម្នុតែ របតុ រត ី

ជា ផទវតា ជា រមឹ្ក ជា ផ្លក យ រតផ់ៅ កន ុហ រ  នគរ ផល្ើ ត

ម្ុរទ ផដើម្បី រពេះ រ  យុវន័។ វា ហាក់ បី ដូច ជា អាណាចរក 

របត់ រពេះអហគ ផ វ្ ើ ដាំផណើរ ម្ក រក រពេះអហគ ផល្ើ ផ្លក  ផកតរកូ

ល្ និហ ផ្លក  ចនា  ង្ដល្ ផ្លត ច់ មល នួ ឯហ ផចញ ពី ភាព ង្ អ្ម្

ង្ល្ែម្ ពន ពរពតាត្ ង្ដល្ បាន ផ វ្ ើ តចាា ្ិោឋ ន តុាំ ឱ្យ រពេះ

អហគ កាេ យ ជា រពេះ ផោេះបាប ផៅ ផល្ើ ពិភពផោក ផនេះ។ 

- ពអយា៉ា  ! ផៅ ផល្ើ បល្េ ័ហក មាត ផល្ើ មនហ ដាំរ ីត ផ ើញ រពេះអហគ 

ដូច យាចក ផចេះ  រ ជា រ  ឥរយិាបង បញ្ឈរ ផៅ នឹហ

ងកល្ ់ ដូច គ្នន  នឹហ រពេះ វាតុរ (ររតី្) ជា គូដណត ឹហ យក 
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ត្រមាប់ តាម្ រពេះ សាវ ម្,ី និហ ផទាត  ជា នរណា ? ង្ដល្ ជា 

ម្ិត្ត ពី យុវន័ភាព  ង្ដល្ ធ្លេ ប់ ង្ត្ ផ វ្ ើ តាម្ អីចឹហ។ កែី

យផនាេះ ផបើ ផទេះបី ជា របជានុរស្កតត  របញាប់ ផដើរ កាត្់ 

រពឹកា កន ុហ ដផហែ ើម្ តុវណណ  និហ ផទវ កេ ិន ជា  ួរ កន ុហ កបួ ន 

ដង្ហែ  ង្ត្ ជា កបួ ន តាំរប់ ផតត ច អហគរ បង្ហែ ញ ឱ្យ នរ ូផ ើញ 

រពេះអហគ ផល្ើ រពេះ ទីនាាំហ សាម្ញ្ញ ។ កបួ ន ដង្ហែ ជា  រតី្ ៏ផនាេះ 

ផៅ ថា « កបួ ន ដង្ហែ តូ្ច ពន ការ បង្ហែ ញ មល នួ » ផរៀបចាំ 

ជា ល្ាំនាាំ ល្អ   ុាំវញិ ដាំរ ីពិតិដឋ និហ, គ្នម ន បាត្់ មួ្យ ចាំ ង្ណក 

តូ្ច ផសាេះ នូវ ភាព ឧឡារកិ និហ អុឹហអ្ិក របត់ រ  

កបួ ន ដង្ហែ ង្ដល្ កាំដរ ផោយ តផម្េហ គហ ផ ម្ េះ តគ រ ចាបុ ី

ង្រត្ និហ ពិណ ង្ដល្ ផ វ្ ើ ដាំផណើរ ផៅ ចាំផាេះ ទឹកម្ុម តញ្ជ ឹហ 

គិត្ ពន រពឹកា, រ ីឯ រកផពើ បផញ្ាញ មាត្់ ពី កន ុហ ទឹក, សាវ  

តថ ិត្ ផៅ ផតៃ ៀម្ ផល្ើ ង្ម្ក ឺ, កាត ន ់ ផល្វ ើយ តាំរក ផៅ 

ផរកាម្ ឆ្យា ពន ផកសា   ផល្គន4 ផយានយាន ពី ង្ម្ក ពន 

ផដើម្ ផា្ិ ង្ដល្ ង្បក សាខា យា៉ា ហ ល្អ  របពព ផ ើយ អវ ី 

ង្ដល្ នាាំ ឱ្យ មាន ការ ភាា កផ់ អ្ ើល្ គឺ ផៅ ទី ផនាេះ ផ ើញ 

មាន តត្វ ខាេ  រមាត ខាេ រមិន មា ីហ ដាំរ ីពរព និហ រគប់ ផតត ច 

រមឹ្គ ទាំហឡាយ នាាំ គ្នន  ម្ក អហគ ុយ ឬ ផដក រតបា៉ា ប ផល្ើ កាំ

រល្ ផៅម  របកប ផោយ ផតចកត ី សាៃ ត្់ ផតៃ ៀម្ ផដើម្បី រហ់ចាាំ 

ផម្ើល្ រពេះ ផចសាត  ង្ដល្ ជា ផទវតា។ 

 
4 ផល្គន : ធ្លេ ក់ ចុេះ។ 
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ស្តេច អង្គរ 
ប្រស្ោមស្ោក 

និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

រមឹ្ក ទាំហ ផនាេះ តាម្ ចផនាេ េះ របារ ពន ល្តា (វល្េ ៏) ផម្ើល្ 

ផ ើញ កបួ ន ដង្ហែ វា ីនី (ផតេះ) ង្ដល្ ពួក អនក  ិេះ ជា កុមារ 

មាន ថាព ល្់ វហ់មូ្ល្ ផតេ ៀក តាំផល្ៀកបាំាក់ ពណ៏ ត វា ហាក់ 

បី ដូច ជា សារជាត្ិ ពន រជា្ិបផត្យយ រត្ូវ មាន របភព 

ផចញ ពី ករុណា, ធ្លត្ុ បរតិុទធ របត ់យុវន័ ទាំហ ផនាេះ។ 

ង្ត្ បនត ិច ផរកាយ ម្ក ចកខ ុ វត័ិយ ពន ភាព បរតិុទធ ផនាេះ វា 

រោយ ផៅ កន ុហ ភាព ឧត្តម្ និហ កមាេ ាំហផទព ផៅ ផពល្ 

ផនាេះ។ អភិមានៈ ពន រុកខជាត្ិ ក៏ ល្ាំឱ្ន ចិត្ត ល្ាំអុត្5 ផៅ 

ផរកាម្ វ ិរៈ (រនា េះ) ពន  យានីក6 ភូម្ិនា  ង្ដល្ បង្ហែ ញ នូវ 

ផមាទនភាព ពន  យៈ (ផតេះ) តម្បុ រ ផមម  ថាេ  បាំាក់ បផហវៀរ 

ពណ៏ មាត  ិេះ ផោយ ពួក ហាយិន ជា ផយា្ិន ផល្ើ បនា េះ 

ភល ុក ង្ដល្ នាាំ ឱ្យ ខាេ  ទាំហឡាយ ផចាល្ ង្ភនក ផម្ើល្ នរៈ  

ទ ាំហផនាេះ។ 

ដាំរ ីពរព ផៅ ផពល្ បាន ផ ើញ ដាំរ ីអហគរ, ចាំនួន រម្យ  ិេះ 

ផោយ ពួក ផទាត  និហ ផទារកែ ផល្ើ បល្េ ័ហក, យារតា បនាា ប់ 

ពី កបួ ន ដង្ហែ ពួក កែរត្យិៈ ក៏ ម្ិន នាាំ គ្នន  ង្រតក ? ង្ត្ ពី 

ផរកាយ របារ ពន ល្តា ពួក កូន ដាំរ ីបុរណ   វោិប ជា ត

ផម្េហ ត្ិចៗ : ថា « អែៈ ផរៀម្ចបហ ផរៀម្ចបហ ទាំហឡាយ, ពួក 

ផយើហ ផៅ ទី ផនេះ ផត្ើ អនក បហ ផភេច ផយើហ ផ ើយ ឬ ? » 

 
5 ល្ាំអុត្ : បផង្ហអ ន មល នួ។ 
6  យានីក : កហ ទ័ព ផតេះ។ 
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ស្តេច អង្គរ 
ប្រស្ោមស្ោក 

និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

ប៉ាុង្នត  ដាំរ ីមេ េះ ផទៀត្ ផៅ ពី ផល្ើ មនហ   ផាផពញ ផៅ ផោយ 

បនទ ុក វាប់7 ពន គ្នរវរបូ ជា ផរចើន ដូផចនេះ ពួក មល នួ ម្ិន 

ហា៊ា ន ផឆ្េ ើយ ត្ប អវ ីៗ ផ ើយ ផៅ កាន ់ដាំរ ីពរព ជា បអ នូ។ ក៏ 

ប៉ាុង្នត  ដាំរ ីអហគរ ទ ាំហឡាយ ហាក់ ដូច ជា ផ វ្ ើ ងេហ់ ផដើរ កាត្់ 

របហ ្ម្មជាត្ិ ពីរ គឺ តផម្េហ រអ៊ាូ រទ ាំ និហ អនុតាវរយី៏ ជា 

ផរចើន អផនក។ 

ដល់្ ផវន ពួក អនក, អែ  ! កូន ឥស្កនា ី ង្ដល្ ជា វហែ រពេះ អាទិត្យ 

និហ ឥស្កនា ី ផ្ែហៗ ផទៀត្ ជា ញាត្ិ នហឹ គ្នន  នាាំ គ្នន  ផហាេះ ផ ើរ 

ផល្ើ ផវហា ជា ង្មែ អរបូ ីផ ើយ នាាំ គ្នន  ផៅ  របមូ្ល្ ្ ត ុាំ ជា  វ ហូ 

អ្ិកអ្ម្ ផល្ើ ចុហ រពឹកា ពន ពរពតាត្, នា ផពល្ ផនាេះ 

ង្ដរ មាន រទេះ ផតេះ បុរណ តហ់ ពី ផ ើ មាន មេ ិម្ រកអូប 

(ផ ើ ចនាន៏) មាន សាេ ប ដ៏ ល្អ  ផឆ្ើត្  ិេះ ផោយ ពួក រពេះ 

មាន ហ ផហាេះ កាត្់  វ ហូ ឥស្កនា ី។ អនក ផម្ នាហ ទាំហ ផនាេះ  រ 

ផល្ើ រទេះ ផតេះ, វាល្ៈ (តក)់ សាត្់ តាម្ វាផយា ផល្ើក  តាថ  ដ៏ 

ទន់ភេន ់ទញ បផរហៀរ ផតេះ  តម្បុ រ៏ ផមម  និហ ត ផ ើយ ង្រតក 

បញ្ជជ  របកប ផោយ អាំណាច នាយ មាា ត់ ផដើម្បី បង្ហែ ញ ដល់្ 

ពួក ឥស្កនា ី នូវ អាវ ផរកាេះ ពណ៏ របាក់, ង្មល្ ពណ៏ រក ម្ 

(ដូចល្័ម) ផ ើយ និហ ឧមា (តនត ិភាព) ជា អ្ិ្ម្មជាត្ិ 

ផល្ើ ភស្កកាត ។ ស្កតត ីរព មចារ ីរតត់ ប៉ារបិម្ ផហាេះ កាត្់  វ ហូ ឥស្កនា ី 

ង្ដល្ ជា អនក  ុច ម្កុដ ផអាយ នាហ ាក,់ មាន ផកាៃ ក 

 
7 វាប់ : ៃ្ន់ ណាត់ ពិបាក នឹហ ង្តហ។ 
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ស្តេច អង្គរ 
ប្រស្ោមស្ោក 

និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

តបូ ត្ សាេ ប នាហ ផោយ ចាំពុេះ ផដើម្បី តាំអាត្, មាន រ តូែុ ីញ៉ាុ

ល្ បហហ ុយ ផរគឿហ រកអូប ផល្ើ កាយ នាហ ដូច អប់ កេ ិន ផៅ

គនធ។ ឱ្ ! ពរពតាត្ ពិត្ ជា អាសាថ ន ពន រមឹ្ក  ជា ទី ឋាន 

ផ វ្ ើ ឱ្យ និមិ្ត្តរបូ ពន ភាព របណីត្ និហ អសាា រយ ពន ស្កតត ី ទ ាំហ 

ផនាេះ មាន ត្ពម្េ ជាហ កង្នេហ រត់ផៅ របត់ ម្នុតែផោក 

ផៅ ផទៀត្។ 

ដល់្ ផវន ពួក អនក ម្តហ, អែ  ! ខាេ រមិន ទាំហឡាយ នាាំ គ្នន  

រគ ឹម្ របាប់ ថា អនក ជា បហ បអ នូ  ីដូន មួ្យ នឹហ រតី 

អបែរ ចាំនួន របាាំ រយ នាក ់របត់ រពេះ រជា, ផម្ើល្ ផ ើញ កា

យា របត់ ពួក នាហ អង្នតត្ រត្ង្តត្ ផល្ច ផចញ តុដន 

ាក់ ម្កុដ មាត, តាំពត្់  ភម ី ង្ម្ក ផ ើ កាន់ ផទៀន អុច 

ផៅ ផពល្ ពងៃ ង្ចត  ិេះ រផទេះ ទឹម្ ផោយ កាត ន់ ដូច កន ុហ តុ

បិន។ ទឹក ម្ុម របត់ នាហ គ្នម ន ចល្នា ដូច គ្នន  នឹហ ពួក 

អនក មាន ហ។ ផ ើយ នាហ ទាំហឡាយ ផនេះ ឯហ ជា វាទិនី8 ឬ 

របកាតកិា អាទិ៍ របត់  រពេះ រជា។ 

ដល់្ ផវន ពួក អនក ម្តហ, អែ  ! ខាេ  ទ ាំហឡាយ នាាំ គ្នន  រគ ឹម្ 

វចនៈ (ាកយ) ពិតិទធ ឧម្, នាាំ គ្នន  ផម្ើល្ តាម្ចផនាេ េះ ពន 

រពឹកា ផ ើញ  ត្ថ ី (ដាំរផី ម្ ល្) ផមម  មួ្យ ង្តហ បដិមា ពន 

 
8 វាទន ី: ស្កតត ី ជា អនក ផាល្, របកាតតិកា : ស្កតត ី ជា អនក របកាតផតចកត ី។ 
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ស្តេច អង្គរ 
ប្រស្ោមស្ោក 

និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

ផទវតា ង្ដល្ ជា របូភាព ពន រពេះ រជា។ ផ ើយ ខាេ  ទាំហ ផនាេះ 

នាាំ គ្នន  រគ ឹម្ រពម្ គ្នន  នូវ វ្ី9 ពិតិទធ ឧម្។ 

តូម្ ផៅ សាៃ ត្់ផតៃ ៀម្ ! ដបិត្ ផទវតា បាំ ង្បក រពេះ កាយ រពេះ

អហគ និហ ង្្ន ដី ជា បី របូ។ ផៅ ពី ផរកាយ ដាំរ ីផមម  ជា អនក 

ង្តហ បដិមា ពន ផទវតា, មាន ដាំរ ីត ផដើរ ពី ផរកាយ ជា អនក 

ង្តហ រត្ីមូ្រត្ី10 របត់ ផទវតា។ តូម្ ផៅ សាៃ ត្់ផតៃ ៀម្ អនក 

រតកុ ទាំហ ពួហ ពន ពរពតាត្ ! 

គួរ នាាំ គ្នន  របឹហង្របហ ចាប់ យក ឱ្យ បាន នូវ ចុណណ ភាព 

(ភាពតូ្ច) មួ្យ  ពន  វគិគ 11 របត់ ផទវតា, ជា រពេះ ង្ដល្ 

បាំ ង្បក អហគ របត ់រពេះអហគ ជា បី របូ កាំពុហ ផដើរ ឆ្េហ ពរព 

ពន  វ ័ិយបោក, េ្ ិត្ តក ឹម្ពតក , កេត ់ ផរចើន ជាន់, វត្ថៈ  

តត ុ តិ្12 និហ វត្ថៈ បរតិ្ត13 ង្ដល្ ចហ ភាា ប់ ផៅ ផល្ើ ដហ ដ ៏

ង្វហ មាន ោាំ ផព យ និហ ម្ស្កនត  ង្ដល្ផយាល្ តាម្ វាផយា ផៅ 

 ុាំ វញិ ផទវតា ផ ើយ នាាំ គ្នន  ផរ ៀត្ ចូល្ រវាហ ចផនាេ េះ  ួរ ពន 

ពរព ឯផទៀត្ៗ។ ដូផចនេះ គួរ នាាំ គ្នន  របឹហង្របហ ចាប់ យក ឱ្យ 

បាន នូវ ង្ ន្ក តូ្ច មួ្យ ពន វគិគ  របត់ ផទវតា ជា រពេះ 

ង្ដល្ បាំ ង្បក អហគ របត់ រពេះអហគ ជា បី របូ ផនាេះ ង្ដល្ 

 
9 វ្ី : ាកយតាំដី។ 
10 រទីមូ្រត្ី : Trinité. 
11  វគិគ  : របូរហ, ង្ ន្កមួ្យ, ទរម្ហ់។ 
12 កាំណាត្់ តត ុ ត្ិ : étoffe-louange. 
13 កាំណាត្់ បរតិ្ត  : étoffe-prière. 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

តណឋ ិត្ ម្ិន អាច ធ្លេ ក់ បាន ផល្ើ មនហ ដាំរ ីង្ត្ ង្បហ មល នួ 

រពម្គ្នន  ជា បី តណាឋ ន : រពេះម្ហាកែរត្ ្ហ ជា រ  វ្ូ14 

ជា ទី ផតនហា ្ហ និហ រពេះ តន ាំ កាំណាន់ ្ហ។ ចូល្ នាាំ គ្នន  

រុំពព ផម្ើល្ ទតែនីយភាព ដ៏ អសាា រយ ផនេះ ចុេះ អនក រតកុ ពន 

ពរពតាត្ ផអើយ ! 

ផត្ើ អនក រត្ូវ រតដី ង្បប ណា ផៅ ផបើ របតិន ជា របាាំហ ល្តា 

វា រល្ាំ ផ ើយ ផ ើញ ពួក អនក កាំពុហ បីតិ្ ចាំផាេះ ផទវតា 

យាហ ផចញ ផៅ  ួប នឹហ ផទវតា  ? 

ផ ើញ  វញិផទៀត្ ពួក កញ្ជញ  ល្វន់15 ផល្ញ ផចញ តុដន មាន 

ទឹក ម្ុម ផតៃ ៀម្ សាៃ ត្់ ; ង្ត្ ម្ិន កាន់ ផទៀនអុច និហ  ិេះ 

ផល្ើ រទេះ ទឹម្ ផោយ កាត ន,់ ង្ត្ ជា រកមុ្ ង្ដល្ មាន ក់ៗ កាត្់ 

បទុមា (ផ្លក  ូក) ផ ើយ ដហ មល នួ ផយាល្ ផៅ ផល្ើ អរហឹហ

ង្តនហ។ គឺ ជា ពួក រកម្ុាំសាវ16 បី រយ នាក់ ជា រពេះ តន ាំ នា 

ផពល្ អនាគត្ របត់ រពេះ រជា។ ដល់្ ផវន ពួក អនក ផ ើយ, 

របភព ពន ការ ងង រូ, ដល់្ ផវន ពួក អនក ផ ើយ ពួក ផទៀវ17 

ង្តវ ហ រក អនក ណា មាន ក ់ជា ទី រតឡាញ។់ 

ផ ើយ ភាេ ម្ ផនាេះ រសាប់ ង្ត្ រពឹកា បាក់ រល្ាំ ឮ ដូច តផម្េហ 

ផតេះ ញី  វរិព (ង្រតក)  វផិរ្ៈ (កាំ ឹហ), ផតា ផរទ៏, ខាេ  រគ ឹម្ 

 
1414 វ្ូ : ជាយា ដ៏ ផកមហ។ 
15 ល្វន់ : gracieux. 
16 សាវ : ស្កតត ីរកម្ុាំ។ 
17 ផទៀវ : ផ ម្ េះ តត្វ រាប មួ្យ របផភទ។ 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

- ដបិត្ ផៅ ផរកាម្ ដាំបូល្ ផម្  មាន ពួក រពេះ អហគ មាា ត់, 

ាក់ ម្កុដ មាត មាន តន ហ រតួច បី, តណឋ ិត្ ផៅ ផល្ើ មនហ 

ដាំរ ីរគប ផោយ ផរកាេះ ផរសាប មាត, ផ ើយ តម្េ ឹហ ល្ែ ឹម្18។ 

ផនាេះ ផ ើយ ជា សាផ តុ្ ង្ដល្ នាាំ ឱ្យ រពឹកា, អត់ តផម្តច 

ទាំហ ឡាយ ពន រុកាខ  ផរទ៏ ដូច រ តី ៍ និហ រគ ឹម្ ដូច ខាេ

រមិន និហ រពួត ទឹក មាត្ ់ពណ៏ ពបត្ហ ដូច នាគ។ 

ផ ើយ ភាព ផតៃ ៀម្ ឹហ ក៏ រត្ ប់ ម្ក វញិ ផៅ ផល្ើ ផវហា, 

នាាំ ឱ្យ ឮ ដផហែ ើម្ ្ាំ ពន បុតា គួរ ឱ្យ មាន ការផរត្ករត្អា

ល្។ ជា ងមី ម្តហ ផទៀត្ រកមុ្ អនក បីទ កបួ ន គឺ ដង្ហែ ផោយ 

កញ្ជញ  ផសាភ័ណ របាាំ រយ នាក់ បផញ្ាញ តុដន មាន ទឹក ម្ុម 

ផតៃ ៀម្ សាៃ ត់្  ីេះ រទេះ ទឹម្ ផោយ កាត ន់ ផ ើយ កាន់ ផទៀន

អុច ផៅ ផពល្ ពងៃ ង្ចត, តាបត បី រយ នាក់ តរមានត  ជា 

មួ្យ គ្នរវរបូ ផល្ើ ង្រគង្តន ហ ផល្ើ មនហ ដាំរ,ី និហ រពេះ តន ាំ ឯក, 

ពួក អមាត្យ និហ យុទធ ន។ 

ផនេះ គឺ ជា កបួ ន ដង្ហែ « បង្ហែ ញ តូ្ច » ង្ដល្ ជា រពេះរ  

ឬទ័យ ពន ផតត ច អហគរ រទហ់ យាហ ផចញ របាត្ រ ធ្លនី 

តាម្ ដហ  វងីី នានា រទហ់ គហ់ ផល្ើ រ  ទីនាាំហ  សាម្ញ្ញ , 

ផនេះ គឺ ជា កបួ ន ដង្ហែ ាត មាត ង្ដល្ តថ ិត្ ផៅ កន ុហ ចកខ ុ  

ពន ម្នុតែផោក, ផនេះ ជា  វ ហូ ពន ពួក ផទាត  ង្ដល្ ម្ក 

តុ្ាំ វណិពវក (យាចក) ផៅ ឋាន វា រម្គឹ កន ុហ ពរពតាត្, 

 
18 ល្ែ ឹម្ : ឆ្ៃ យ រ ូត្ ផម្ើល្ ង្ល្ហ ផ ើញ។ A perte de vue. 
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ផនេះ គឺ ជា ផទវយារតា ង្ដល្ ទញ យក ពី រពឹកា រមឹ្ក បកា

បកែ ីនូវ អនុរវភាព ោក់ មល នួ ផៅ កន ុហ ផបេះដូហ ដុេះោល្ 

របត់ ម្នុតែផោក។ 
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ភាគ ទី១ 

ស្តេច ឥត ី

ប៉ាុង្នត  ផៅ ផពល្ ផនេះ មុ្ាំ យក ពដ អង្ហអល្ តក់ ផ ើយ យក ចុហ 

ដហបា៉ា កកា ចហអ ុល្ ផឆ្ព េះ ផៅ រក ផទព្ីតា ង្ដល្ ជា អនក អាច 

បាំ្ុត នូវ គាំនិត្ ពន ភព អាតុី, មុ្ាំ គូរ របហ ផវទម្នត  ជា វហ់ ផៅ 

 ុាំ វញិ បបូរ មាត់្ របត់ ពួក រពេះ នាហ ទាំហ ផនាេះ ផ ើយ តញ្ជ ឹហ 

ដល់្ ពួក អនក អាន ផៅ ម្តា ឹម្ របផទត ផរាេះ មុ្ាំ បារម្ភ ថា អនក 

ទាំហផនាេះ ម្ិន បញ្ឈប់ ការអាន ផៅ រតឹ្ម្ ង្ត្ កបួ ន ដង្ហែ - ផល្ើ 

ាកយ អាតុី ដ៏ ពិបាក, ផល្ើ ដុាំ ងម ល្អ ិត្ ពន ាកយ « យាចក »។ 

ដូផចនេះ មុ្ាំ មិ្ន បនត  ផៅ ផទៀត្ មុ្ន នឹហ ផយើហ នាាំ គ្នន  ពនយល់្ ឱ្យ 

មាន វមី្ាំសា19 ផល្ើ ាកយ ផនេះ និហ វន័ិយ ្ហ ង្ដរ ពន រព មម្ញ្ញ  

សាតនា និហ ពុទធ សាតនា ង្ដល្ ជា សាតនា មាន ឥទធិពល្ ផល្ើ 

សាថ បត្យកម្ម ពន នរភាវៈ របត់  នជាត្ិ អាតុី។ ប៉ាុង្នត  រត្វូ ផ វ្ ើ 

ដូច ផម្តច ផៅ ផដើម្បី នឹហ អាច យល់្ ដឹហ បាន ផបើ អនក និហ 

តតិ្ របត់ អនក ម្ិន របឹហង្របហ ង្តវ ហ រក អវ ីៗ ង្ដល្ មាន ផៅ 

កន ុហ តត្វត្ែ ផដើម្ របត់ ម្នុតែជាត្ិ។ ផៅ កន ុហ ចកខ ុ  តម័្យ 

ទាំផនើប របត់ ពួក ម្តា ឹម្ ន អវ ី ង្ដល្ ជា ល្កខណៈ តម្បត្ត ិ របត់ 

ពួក ត្មូ្ គឺ នឹករបមាណ ថា ជា ម្នុតែ កមវក់ គួរ ឱ្យ ផមព ើម្ 

ផរាេះ មាន ដាំផៅ តអ ុយ ផពញ មល នួ, ដូផចាន េះ ផទ ឬ ? ជា ម្នុតែ កាំ

 
19  វមី្ាំសា : ការពិចារណា ផោយ ល្អ ិត្។ 
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 ិល្, អនក ឆ្ផបាក បុិន របតប់, ម្នុតែ ឆ្្តួ្ និហ ម្ហាត្លិ្ត្20, 

ដូផចាន េះ ផទ ឬ ?។ ង្ត្ កន ុហ ករណី ណា មួ្យ ក៏ ផោយ គឺ ជា ម្នុតែ 

ង្ដល្ មាន កេ ិន តអ ុយ បាំ្ុត្, ម្នុតែ ផៅ បាទ តហគម្, ម្នុតែ 

មាន ឋានៈ ទប ផថាក។ ផៅ អឺរ ុប ផត្ើ វា មាន ទាំនាក់ទាំនហ អវ ី 

នឹហ គ្នន  រវាហ រពេះ ម្ហាកែរត្ និហ អនក តុ្ាំ ទន ? ង្ត្  ួន កាល្ 

ជា ផតត ច ង្ដល្ កវ ីតរផតរ របឌិត្ ផ ើហ កន ុហ គាំនិត្ រផវរីវាយ ជា 

ការ ្ែហរពហ ្ុត របាជាា  កន ុហ កវនីិពនធន៏ ផដើម្បី ផតើច ចាំអក 

ផល្ហ ង្ត្ គ្នម ន អវ ី ជា ម្្័យត្ ផនាេះ ផ ើយ។ ង្ត្ ថា ផៅ អាតុី គឺ 

ផយើហ  ួប របទេះ នឹហ ផតត ច ជា ឆ្អ ឹហ និហ សាច់ ង្ដល្  ុច រពេះ 

 តត  តុ្ាំ ទន។ ដូផចនេះ តុាំ អនក ផ ឿ មុ្ាំ ចុេះ ផរាេះ វា ជា ការ ពិត្ ពន 

អត្ថភាព ផនេះ។ ផ ើយ ម្ុន នឹហ ចាប់ ផ ត្ ើម្ បូរបាច់របាប់ អាំពី 

្ម្មជាត្ិ របត់ នរៈ ផនាេះ, តូម្ អនកអាន ជា ម្តា ឹម្ ន 

ទាំហឡាយ រគ្នន់ ង្ត្ នាាំ គ្នន  ផ វ្ ើ ដាំផណើរ តាម្ ល្ វូ គាំនិត្ ឆ្េហ 

កាត់្ ផល្ើ  ីវរបវត្ត ិ ផ្លា ល់្ របត់ អនក ង្ត្ ជា ដាំផណើរ ង្បរ រត្ ប់ 

ងយ ផរកាយ ផៅ កន ុហ យុគ កណាត ល្។ ផពល្ ផនាេះ វសិាល្វហិារ 

របត់ អនក វា នឹហ បាំភេ ឺ នូវ ាកយ « យាចក » ផនេះ, ផ ើយ នុេះន៎ 

ជា ពនេ ឺ ង្ដល្ មុ្ាំ នឹហ យក ម្ក បញ្ជា ាំហ ផៅ ផល្ើ ម្ហា បុរត 

របត់ មុ្ាំ។ តូម្ រកា ទុក កន ុហ ចិត្ត នូវ ការនិទន របត់ មុ្ាំ ផនេះ 

ង្ដល្ ជា ពនេ ឺ ពន យុគ កណាត ល្។ គឺ ជា ម្ផ្ោបាយ តាំរប់ យល់្ 

 
20 ម្ហាត្ល្ិក : ម្ស្កនត ី កន ុហ វាាំហ ង្ដល្ រត្ូវ ផគ ផរកៀវ។ Eunuque. 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

ដឹហ នូវ ការរចនា ជា ឧឡារកិ ដ៏ ុហ កន ុហ ភាសា បារាំហ តត ីពី 

រគប់ តួ្អហគ ផៅ អាតុី បូា៍។ 

ជា បឋម្ តូម្ របញាប់ និយាយ អាំពី យាចក, នរៈ ផនេះ ផៅ តត្

វត្ែ ទី ៩ កន ុហ ពុទធតករ  ង្ដល្ ផៅ កន ុហ គតិ្ ផ្ៀប នឹហ តត្

វត្ែ ទី ១២ ពន រគិតតតករ , យាចក ផនាេះ វា ម្ិន ង្ម្ន ជា 

ម្នុតែ ផសាម កផរគ្នក ង្ត្ ទ្ ុយ ផៅ វញិ ជា នរៈ ខាេ ាំហកាេ  និហ 

សាអ ត្ - តាំអាត្ ផ ើហ កាល្ ផោយ រតិ្ិ និហ ផោយ បពវជាជ ។ 

បុគគល្ ផនាេះ មាន កេ ិន រកអូប ម្ិន ផោយសារ អប់ ផៅគនធ  ង្ត្ 

ផោយសារ ោហ  ាំរេះ កាយ បី ដហ កន ុហ មួ្យ ពងៃ ផៅ កន ុហ រតេះ 

 ូក និហ មាន ផតវាល្ជាត្ ិផ្ែហៗ ផទៀត្ ង្ដល្ មាន ផ្លក  រកអូ

ប។ ផល្ើត ពី ផនេះ ផទៀត្,  ន ផនាេះ ម្ិន ង្ម្ន ជា ផចារ ផ ើយ ក៏ 

ម្ិន ង្ម្ន ជា កុតីត្បុគគ 21 ក៏ ម្ិន ង្ម្ន ជា អនក មាន គត្ិ 

សាម្ញ្ញ  ក៏ ម្ិន ង្ម្ន ជា ម្ហាត្ល្ិត្។ មុ្ាំ ក៏ ម្ិន និយាយ ថា វា 

ម្ិន ង្ម្ន ជា  ន ង្ដល្ បាន ផរៀបរប់ ទ ាំហ ផនាេះ ង្ដរ ង្ដល្ អនក 

នឹក សាម ន ង្ត្ តូម្ អនក ទុក ជា គាំនិត្ ល្ោ របត់ មុ្ាំ ផៅ ចុេះ 

ថា យាចក ង្ដល្ មុ្ាំ ផល្ើក ម្ក និយាយា ផនាេះ គ្នត្់ មាន យាន 

ដផហែ ើម្ ពន ចង្ហវ ក់ ផបេះដូហ របត់ គ្នត់្ គួរ ឱ្យ ឆ្ៃល់្ ផៅ ផល្ើ 

ផោក ផនេះ : ដបិត្ ផបេះដូហ ផៅ កន ុហ ផដើម្រទហូ វា ដូច ជា 

រត្ផចៀក ឬ តាំបក មយហ ផបើ តិន ការផ្ៀប ផនេះ ចាំផាេះ អនក វា 

រតួល្ យល់្ ជាហ, គឺ ជា តាំបក មយហ ង្ដល្ មាន តន រូ តនធ ឹក ោន ់

 
21 កុតីត្បុគគល្ : ម្នុតែ មជ ិល្។ 
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ឮ នូវ ផតចកត ីទុកខ  ង្ដល្ ជា ការ បផហក ើត្ ផ ើហ ផៅ កន ុហ រពលឹ្ហ។ 

ផល្ើត ពី ផនេះ ផទៀត្ គឺ ម្ិន ង្ម្ន ជា អនកង្ហរ, ត្មូ្ ផនាេះ គឺ ជា 

បុរតា ពន រពេះម្ហាកែរត្ - ង្ដល្ ភាព ត្ុបង្ត្ហ មល នួ វា ផល្ច 

ផចញ ឯហ ជា ្ម្មជាត្ិ, ផរាេះ រពេះអហគ តម្អ ិត្តមាអ ហ ជា ្ម្ម

ជាត្ិ ជា រ វហែ ង្ដល្ ផគអាច របណី បាន ផរាេះ តាំអាហ ផៅ 

កន ុហ ង្ហរ ជា តហឃ យាចក។ ជា ចាំណាប់ អារម្មណ៏ នឹហ ជាប់ ចិត្ត 

របត់ ផយើហ តពវ ពងៃ ផនេះ នូវ អាការ មួ្យ ង្ដល្ វា រតផដៀហ គ្នន  

នឹហ  ពួក ducs22 ពន ម្តា ឹម្របផទត គឺ ពណ៏ រក ម្ ជា និមិ្ត្តរ ូ

ប។ ង្ត្ រោ កាល្ ពន ម្ហា បុរត របត់ មុ្ាំ វញិ គឺ ជា រពេះ អាទិត្យ 

តុទធ សាត្។ ចាំផាេះ នរៈ ផការតក់ ផនេះ គ្នត្់ មាន ទតែនៈ ថា 

ម្នុតែ មាន គត្ិ ល្ុេះ រតា ង្ត្ បុគគល្ ផនាេះ ជា បហ បអ នូ នឹហ 

តត្វ, រុកខជាតិ្, ផទវតា, ផ ើយ  ីវតិ្តហគម្ វា គ្នម ន អវ ី ផៅ ផរៅ ពី 

 ីវតិ្សាតនា ផនាេះផ ើយ។ 

យាចក ផនាេះ ចាំផាេះ ពួក រា មណ៏ ជា អចជ រយិៈ ន របកប 

ផោយ គុណវុឌឍិ តាំរប់ បាំផពញ ម្ុមង្ហរ ជា រពេះម្ហាកែរត្ - ម្ិន 

ង្ត្ ផោយ សារ ង្ត្ ជា រពេះ រ បុរត្ របត់  ល ហួ ង្ត្ ជា រពេះ តហឃ 

យាចក យាហ ផចញ ផដើរផទត បិណឌបាត្ តាម្ ល្ វូ ទ ាំហឡាយ 

រគប ់ល្ែក ់ផៅ កន ុហ រពេះ រ  អាណាចរក។ ង្ដល្ ជា ត្មូ្ ង្ដល្ 

 
22 ជា ង្ហរ ពន ពួកអភិ ន ផៅ អឺរ ុប, ជា រពេះ អហគ មាា ត់ កន ុហ រ វហានុ
វហែផៅ ផរៅ ពី ង្មែ រ វហែ ង្ដល្ អាច ផ ើហ រគហ រ  តម្បបត្ត ិ បាន។ 
ពួក រពេះ អហគ មាា ត់ ផនាេះ ផរចើន ជា ពូ មា អានុ  របត់ រពេះ ម្ហាកែរត្។  
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ពួក សាតនាវទូិ ឆ្េ ត្ពវ ផៅ អាតីុ បូា៍ - ង្ដល្ ជា ពួក អនក 

កសាហ របាហគ របាសាទ អហគរ គ្នម ន នរណា ទត់ ចិត្ត នឹហ គ្នត្់ 

- ង្ដល្ ជា  ត្មូ្ អាច នឹហ ផរបៀបផ្ៀប នឹហ ផតត ច និហ  បពវជាជ  

ឥត្ ផខាា េះ - រទពោ ផៅ ផល្ើ ផោក ផនេះ ង្ដល្ ជា តម្បត្ត ិ របត់ 

ម្នុតែផោក បាន រត្វូ គ្នត្់ ផបាេះបហ់ ផចាល្ ទាំហអត់ ផោយ 

ចិត្ត ផសាម េះ។ គឺ វា ម្ក ពី ពួក អនក ផល្ហផសាច នាាំ គ្នន  បផហក ើត្23 

អាទិផទព ជា ង្ល្បហ កាម្រត្ី ង្ត្ តាម្  បាដិហារយិ៍ ម្ិន បផហក ើត្ 

ផសាេះ នូវ ម្ ត្តរយ សាធ្លរណៈ ង្បរ ជា នាាំ ម្ក នូវ តុភម្ហគល្ 

ដល់្ រ នគរ ផៅ វញិ, ដូច រពេះបាទ ឦសាណវរន័ម , រពេះរជា ងមី ពន 

អហគរ, មាន រពេះ កាយ ដូច យកែ, សាច់ដុាំ ដូច ខាេ  មិន មាន 

កាំផណើត្ ផដើម្ប ីរគហ រ តម្បត្ត ិ។ 

ប៉ាុង្នត  ម្ុន នឹហ ពិពណ៍នា អាំពី ល្កខណៈ តម្បត្ត ិ ពន ម្ហា បុរត 

របត់ មុ្ាំ, តូម្ អនក អាន ទាំហ ឡាយ កាំចាត្់ ផចាល្ នូវ ការ ភាន់

រច ាំ ង្ដល្ ជា ការ យល់្ ផ ើញ ផៅ បតា ឹម្របផទត ថា នានា

អាំបូរ ពន ម្នុតែ ផៅ ឥណឌ ចូិន មាន កាំផណើត្ ផដើម្ ង្ត្ មួ្យ និហ 

មាន អារយិ្ម្៏ រមួ្ គឺ ជាត្ិសាតន៏ និហ អារយិ្ម្៏ ចិន។ 

រត្វូ ដឹហ ថា ភាព ឧត្ត ុហឧត្តម្ ពន កម្ព ុជា មិ្ន ង្ម្ន មាន 

របភព ពី ចិន ង្ត្ ពី ឥណាឌ ។ របវត្ត ិសាស្កតត  ពន ទតែនៈ ផនេះ គឺ 

ចាប់ ផ ត្ ើម្ ផ ើហ ពី តត្វត្ែ ទី១ ពន រគិតតតករ  : ការ ចុេះចត្ 

 
23 ពួក អនក ផល្ហ ផសាច បផហក ើត្ :  fabricateurs.  
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តាំផៅ ផៅ កម្ព ុជា របត់ រ វហែ ឥណឌ  ូមួ្យ អហគ ជា រពេះ អានុ  

ពន ផសាម្តនតត្ិវហែ ង្ដល្ រពេះ អហគ នាាំ ម្ក ជា មួ្យ រពេះ អហគ 

នូវ អាទិផទព ទាំហ ឡាយ និហ អកែរ។ គឺ ចាប់ ពី ផពល្ ផនាេះ ម្ក 

ង្ដល្ ផតត ច ទាំហឡាយ ពន ទឹក ដី ចតុ្ត្ថៈ (៣/៤) របត់ ឧបទវិប 

ជា ផទៀបផកាេះ ឥណឌ ចូិន ទទួល្ ឥទធិពល្ ពី ឥណាឌ  រត្វូ បាន អាទិ

ផទព ពន រព មញ្ញសាតនា ជា អនក រតួ្ត្រតា ចិត្តគាំនិត្ ផ ើយ 

បារគូ បុផរ ិត្ ពន វណណ ៈ រព មណៈ តាំ ង្ដហ គាំនិត្ តត ីពី ផទវភាព 

ជា ភាសា តាំស្កតក ឹត្ ផៅ ផល្ើ ទឹក ដី កម្ព ុជា។ 

ង្ត្ ថា ពី បុផពវ មួ្យ ាន់ ឆ្ន ាំ បនាា ប់ ពី ការ ូរ ចូល្ ពន 

កុល្តម្ព ័នធ  តូ្ច មួ្យ របត់ ពួក អារយៈ ម្ក ដល់្ កម្ព ុជា ផ ើយ 

ផ វ្ ើ អភិគម្ ជា មួ្យ ង្មម រ ជា អនក រតកុ ផដើម្ ង្ត្ បុពវបុរត  ផៅ 

ង្ត្ និទន ផៅ ផ ើយ អាំពី ម្ហា និររបផវតន៏ ពន ពួក អនក រតកុ 

ផប៉ារផណត (Bénarès) ង្ដល្ មាន របូតម្បត្ត ិ ដូច រពេះបាទ 

ឦសាណវរន័ម  ជា បចាជ ញាត្ិ ពន រ វហែ របត់ រពេះម្ហាកែរត្ ពន 

វហែ រា មណ៏។ រពេះ ភស្កកត  របត់ រពេះរជា, កាំពុហ ផៅ កន ុហ តុបិន, 

តថ ិត្ ផៅ សាៃ ត្់ផតៃ ៀម្, កាំពុហ ផ វ្ ើ ផា្ិតមាភ រ, ង្ដល្ ជា ភស្កកត  

បង្ហែ ញ រពម្ គ្នន  នូវ គនេហ ផចញ ចាត់ ជា របរកត្ី ដូច ជា របូ

ចមាេ ក់ ង្បប រកិច-ពុទធសាតនា24, ង្ដល្ ជា រពេះ ភស្កកត  ផៅ កន ុហ 

សាថ នភាព ពន របពល្ភាព របត់  វញិ្ជញ តិ្ ដ៏ មពហ់ មពត់ បាំ្ុត្។ 

ប៉ាុង្នត  ផបើ ផគ ផោេះ ផចញ កាព មាត ផោយ រពេះ អាទិត្យ ពន រត្ូ

 
24 រកិច-ពុទធសាតនា : Gréco-bouddhique. 
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ពិក, ផ្ៅផ្លត្់ ម្ុម ពន អារយិ្ម៏្ ឥណាឌ  ផៅ កន ុហ ចិត្ត  ពី រពេះ 

ភស្កកត , រពេះ ភស្កកត  ផនាេះ វា ដូច ជា  នជាតិ្ រកិច ង្ត្ ម្តហ។ គឺ ជា 

ចផរម្ៀហ ថាវ យ អាទិផទព ដ៏ ផរត្ករត្អាល្ របកប ផោយ កាម្

គុណ ង្ដល្ ពួក រា មណ៏ រុំឭក ផៅផ ើយ ដល់្ បចាជ ញាត្ិ ពន 

បុពវបុរត ផៅ ត្ាំបន់ ឧត្តរ ពន អឺរ តុី, និហ បាំ ង្ណក ពន អាំបូរ 

ពួក អារយៈ, ង្ដល្ តថ ិត្ ផៅ មួ្យ ចាំ ង្ណក ផៅ របផទត អុីរ ហ់ និហ 

ផទតភូម្ិ រផហាឋាន ផៅ ម្តា ិម្របផទត, មួ្យ ចាំ ង្ណក ផទៀត្ 

តថ ិត្ ផៅ តាម្ ដហ ទផនេ  គង្ហគ  (Gange) ង្ដល្ មាន អារយិ្ម្៏ 

ចាំណាត់ ម្ក ផ ើយ, និហ ម្ក ដល្់ កង្នេហ រត់ផៅ ជា សាថ ពរ ពន 

បុពវបុរត ផៅ ម្ុម ម្ហា តមុ្រទ អូផតអានី, ផល្ើ ដី  ាំផរៀកឆ្ន តូ្

ង្មែ តូ្ច មួ្យ ង្ដល្ ទី កង្នេហ រប ួប គ្នន  ជា  ផមាេ េះ រវាហ ត

ម្ុរទ ឥណាឌ  និហ ម្ហា តមុ្រទ បា៉ា តុី វ ិក។ រពេះ ភស្កកត  ង្ដល្ ពួក 

ជាហចមាេ ក ់ផៅ អហគរ ឆ្េ ក់ ជា អវតា ពន រពេះ ឥតូ វា រតផដៀហ 

នឹហ រពេះ Appolon ផៅ របផទត រកិច។ ង្ត្ ជា រពេះ Appolon 

ផ្លេ ត់ងមី ផោយ មាន ការផផ្លអ ប គ្នន  រវាហ អារយិ្ម៏្ ឥណាឌ  និហ 

ផទពផកាតល្ប ង្មម រ, រពេះ Appolon ផល្ើក ត្ផម្ក ើហ ផអាយ មពត ់

ផោយ បារមី្ ពន រពឹកា ផៅ រតកុង្មម រ និហ រពលឹ្ហ ផៅ កន ុហ ប

 រសិាថ ន ពន  វ ហូ ពន ខាេ  ខាេ មិន, ផោយ ភាព រុហផរឿហ ពន ម្ហា ត

ម្ុរទ ទាំហ ពីរ, ផោយ ដាំផណើរ ញាប់ញ័រ ពន រកមុ្ផ្លក យ ទកែិណ 

(Croix du sud), ផោយ តផម្េហ រនា េះ ពន តវនត ី (ទផនេ ) ង្ដល្ មាន 
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របភព ពី បពវត្25 ដ៏ បរតិុទធ និហ មាន កាំពត់ មពត់ ជាហ ផគ, ទី

បាំ្ុត្ គឺ រពេះ Appolon ផ្លេ ត់ របូរហ ផោយ  ីវតិ្ កន ុហ ចិត្ត, 

របកប ផោយ បារមី្ ្ុត្ ពី មល នួ ឯហ ផោយ តម ឹហសាម ្ិ, ផោយ 

ផតចកត ីរតឡាញ់, ផោយ វរិតម្បត្ត ិ, ផោយ ឧមា។ បាទ ! ផតត ច 

អហគរ ផនាេះ រពេះអហគ មាន ភាវរបូ ដូច រពេះ អាទិផទព របត់  ន

ជាត្ិ អាង្ងន (Athénien), ង្ត្ រពេះ Phidias ផបើ រពេះអហគ ទត្ 

ផ ើញ ផតត ច អហគរ របង្ ល្ ជា រពេះអហគ ផបាេះ កពស្កនត  របត់ រពេះអហគ 

ផចាល្ ផៅ កន ុហ និរត ផោយ រពេះអហគ មិ្ន អាច យល់្ ដឹហ បាន 

អាំពី អាង៍កាំបាាំហ ពន រពេះភស្កកត  របត់ ផា្ិតត្វ ង្ដល្ បាំភេ ឺ ផៅ

ផ ើយ នូវ ម្ហាសាគរ ឱ្យ ភេ ឺ រត្ផចេះរត្ចហ់ ង្ដល្ ជា េ្ ាំហ ពន 

រពេះរ រទពយ តាំរប់ ថាវ យ ដល្់ រពេះរជា។ ដបិត្ ផៅ តម័្យ ផនាេះ 

បុពវបុរត មួ្យ រកមុ្ តូ្ច មួ្យ ពន ពួក អារយៈ ផៅ ជា អនក ង្ចក

ជាផករ៍, ផៅ ផពល្ មេេះៗ ផៅ មាន ង្ចក ផៅផ ើយ នូវ ត្បូ ហ

ម្រកត្ ដ៏ វចិិរត្ ចាាំហ ផៅ កន ុហ រត្បកង្ភនក ពន ពួក បពវ ិត្ 

ផៅ រតកុង្មម រ។ ប៉ាុង្នត  ផបើ តិន ជា ង្កវ ផនរតា ្ាំ ទ ាំហ ផទវ ពណ៏ 

ពបត្ហ របត់ រពេះអហគ ផហាេះផ ើរ ផៅ កន ុហ ពរពតាត្, ផបើ តិន ជា 

ផៅ រកាបពួន ផៅ កន ុហ ដហគ ុ ាំ, ផបើ តិន ជា យក របពល្ភាព ពន 

អគគ ិ មល នួ ឯហ ផៅ ផរកាប ជាវ ោ (អណាត ត្ផភេ ើហ)  ពន រពលឹ្ហ វា 

នឹហ អាច ផម្ើល្ ផ ើញ ដូច ង្ភនក ខាេ ។ ផ ើយ ផបើ តិន ជា របូ

កាយ របត់ រពេះអហគ បហ់ េ្ ត្ ង្បក ពី រពលឹ្ហ វា ដូច ជា អនាហ

 
25 បពវត្ : កផនាម្តាឪ, chaine de montagnes. 
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ផៅ ផោយ ភាពឯផកា នូវ របូភាព ពន ឆ្ម ពរព ធ្លេ ក់រតយាវ ម្ក 

ពី វហិាត៏។ 

ប៉ាុង្នត  រពេះកាយ របត់ រពេះបាទ ឦសាណវរន័ម  ចហតម្ព ័នធ  នឹហ 

រពលឹ្ហ ផោយ តកត ិយត របត់ រពេះម្ហាកែរត្, ផោយ តមាច័

យ26 ពន ចាំនួន បី ាន់ បុពវបុរត កន ុហ រ យរត្កូល្ ម្ក រកាប

ពួន ផៅ កន ុហ រគប់ ន្ត់្ តូ្ច ា្ំ កន ុហ រពេះកាយ, ផៅ កន ុហ ទី 

កង្នេហ ដ៏ តមាៃ ត្់ ពន រពលឹ្ហ គឺ ផ វ្ ើ ឱ្យ នរបតី្ ទទឹកផជាគ នូវ 

បារមី្ តាាំហ ពី រពេះបាទ ដល់្ រពេះតិរសា។ តូម្បី អនក ង្ដល្ ធ្លេ ប់ 

សាគ ល់្ រពេះអហគ ចាត់ ក៏ ផម្ើល្ ផ ើញ ដូច ជា រពេះអហគ កាំពុហ 

តន ិទធសាន ល្ ជា និចា ជា មួ្យ អាទិផទព។ ផទេះ ជា ការញញឹម្ មាន 

ភាពង្ អ្ម្ង្ល្ែម្ របត់ រពេះអហគ ង្ត្ វត្តមាន បារម្ី របត់ រពេះរជា 

ពនយុ យ នូវ ផចសាត  ជា ឧឡារកិ ផ ើយ រពេះអហគ, មុ្ាំ និយាយ ម្តហ 

ផទៀត្ ថា រទហ់ មាន កាំផណើត្ មាន ទរម្ហ់ កន ុហ តួ្ នាទី ជា រពេះ

ម្ហាកែរត្ ឥត្ផខាា េះ : ផទវគុណ នូវ ល្កខណៈ ជា អាទិផទព ផៅ ផល្ើ 

ង្្នដី។ 

រពេះ រ អាណាចរក របត់ រពេះអហគ មាន ទឹកដី ា្ំ ជាហ ព ា្ដី ពន 

អឺរ ុប ខាហល្ិច ដបិត្ បុពវបុរត របត់ រពេះអហគ ដផណត ើម្ រតួ្ត្រតា 

ទឹកដី ផៅ ខាហ ផកើត្ ទល់្ នឹហ រពាំ ង្ដន ឥណាឌ , ខាហ ផ ើហ ទល្់ 

នឹហ ង្ដនដី ង្ដល្ ចិន ដផណត ើម្ យក បាន គឺ ដាំបន់ តុ្ហកឹហ 

 
26 តមាច័យ : ការរបមូ្ល្ ត្ ុាំ។ 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

និហ អណាណ ម្ ភាគ ខាហ ផ ើហ, ប៉ាុង្នត  ពនយឺត្ ផៅ ទិត នីរត្ ីតាម្ 

តមុ្រទ ឥណាឌ , រ ូត្ ដល្់ ខាហ ត្បូ ហ និហ ខាហ លិ្ច តាម្ ម្ហា 

តមុ្រទ បា៉ា តុី វ ិក, ផ ើយ និហ ផរកាបតហកត់្ ទឹកដី ឥណឌ ចិូន ផតា ើរ 

ង្ត្ ទាំហ អត់, ឧបទវីប មា៉ា ផ តីុ និហ ផកាេះ ជា ផរចើន។ ចាប់ ពន 

រ អាណាចរក ផនាេះ ជា ចាប់ ង្ដល្ ម្ហា តមុ្រទ ទាំហ ពីរ រត្វូ 

ផគ្នរព។ គឺ រ នគរ ផនាេះ ឯហ ជា អនក ផបើក និហ បិទ ទវ រ ដ៏ 

តផម្បើម្ និហ ឧត្តម្ ពន ទឹកដី បូា៍ ដ៏ ចង្ម្េក និហ បហហ រូ ភាព

តម្បូ ណ៍ ង្ដល្ ម្ិន ផចេះ អត់ ពី ម្ហាសាគរ ផឆ្ព េះ ផៅ អាទិផទព 

ពន អហគរ បត រូ នឹហ មាត និហ ម្នុតែ រប់ ោន នាក់ និហ ដាំរ ី

ផរចើន រប់ កាល្, ផទវតា, ផទារកែ និហ ផទពអបែរ រប់ ផកាដិ 

អហគ។ 

រពេះអហគ ជា អ្ិបតី្ ពន ផតត ច បី រយ អហគ, ជា បុរនិា 27 ោច់មុ្ម 

ពន ម្នុតែ បី រយ ោន នាក់ និហ ចាំនួន ឥត្ រប់ បាន ពន 

រពលឹ្ហ និហ ម្ចាជ នពធ និហ ពិនាហ។ ផៅ រតកុ ង្មម រ ផៅ ផពល្  

មាន តនត ិភាព, រពេះអហគ មាន ទហាន ២ ោន នាក់, មាន 

តាំផៅ ចម្ាាំហ ៥ ាន់, មាន កហទ័ព ផតេះ មាន ចាំនួន ផតេះ ៥ 

ង្តន កាល្, មាន កាត ន់ ៥ ង្តន កាល្, មាន ដាំរ ី១ ង្តន កាល្ 

ផោយ ម្ិន ទន់ រប់ បញ្ច លូ្ កហទ័ព ផ ើហ ផគ្នក និហ ផ ើហ ទឹក 

 
27 បុរនិា  : មាា ត់រតកុ។ 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

របត់ ពួក នរបត្ី ពន នគរ ចាំណុេះ រពេះអហគ ្ហ : កែរត្រទហ់រ យ 

ទាំហ ផនាេះ គឺ : 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ ផតៀម្, 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ ោវ, 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ ចាំបា៉ា , 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ ភូមា, 

និហ ផៅ  ុាំវញិ ពន រពេះម្ហាកែរត្ ទាំហ ផនាេះ មាន របជារស្កតត  

ពន ដាំរ។ី 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ ត៊ាូមា៉ា រតា, 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ ជាវ , 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ បូផណអូ, 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ បាល្ី, 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ Prajna-Paramita, 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ Sivapour, 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ Vishnoupour, 

រពេះម្ហាកែរត្ ពន នគរ Cakyamounipour, 

និហ ផៅ  ុាំវញិ ពន រពេះម្ហាកែរត្ ទាំហ ផនាេះ មាន ម្ហា ពិនាហ។ 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

ផបើ ផទេះ ជា មាន របផទតរ  ដី ផគ្នក និហ តមុ្រទ ផរចើន ពរក 

និហ បីដូច ជា រកឡា ព ា្ដី ពន ផតត ច អហគរ វា ា្ំ ទូោយ ជាហ 

ង្្នដី ពន សាកល្ផោក,  វា ផរៅ ជាហ ម្ហាសាគរ, តម្នតរ  

ផៅ ផល្ើ វហិា, អាទិផទព ផៅ តុរល័្យ, ផៅ ផរកាម្ ដី, ផទារកែ 

ពន ផរបត្ផោក, នាាំ គ្នន  ម្ក ផៅ រកាបផទៀប រពេះ បាទ របត់ 

រពេះអ្ិបត្ី  ជា របរកតី្ ផោយ រពេះអហគ មាន ផយា្ិន ល្បីល្ាញ

មាន ផចារផ ើហទឹក  វសិារទ, ផោយ  ន េះ តាម្ ល្ វូ ចិត្ត ពួក រា

 មណ៏។ ពួក អនក ទាំហ ផនាេះ បាន នាាំ គ្នន  បាំាក់ រ រោឋ ភិបាល្ 

ផៅ ផល្ើ សាកល្ផោក ផល្ើ ភាវៈ ពន រពេះអ្ិបតី្ ជា មាា ត់ ីវតិ្  

របត់ មល នួ។ ដូច យា៉ា ហ រពេះម្ហាកែរត្, របត់ អនក រតួ្តរតាយ ដ៏ 

រកអឺត្រកទម្ ផៅ បរផោក, ទទួល្ បាន បុពវតិទធិ ង្ត្ហតាាំហ 

ពួក អាទិផទព និហ ផរ ើតផរតី ពួក ផទារកែ ; រពេះអហគ អាច 

រគ្នន់ ង្ត្ ផរបើ ផម្ពដ របត់ រពេះអហគ ង្ដល្ បាន របតិទធ ផោយ 

ពួក រា មណ៏ ផ វ្ ើ ឱ្យ ពួក អាទិផទព កាេ យ ជា ផទារកែ និហ ផទ

ារកែ កាេ យ ជា អាទិផទព ; រពេះអហគ ទទួល្បនទ ុក ្ហ ង្ដរ ជា 

អនក មាន តិទធិ តផម្បើម្ ផ វ្ ើ ម្នុតែផោក ផអាយ ង្របរបួល្ របូ 

ផៅ ជា ផទវតា ឬ អារកែ។ ពួក រា មណ៏ បាន បូជា អាំណាច់ ផ្លត

ច់ការ ដ៏ ទូល្ាំទូោយ ចាំផាេះ រពេះអហគ  រ ូត្ អាច ផ វ្ ើ ឱ្យ ្ម្ម

ជាត្ិ បី យា៉ា ហ របត់ ម្នុតែ ង្របកាេ យ ជា ផខាម ច និហ ផទវតា។ 

ផ ើយ រពេះអហគ ជា រគូ ម  ផចេះ រគប់ វ ិ្ ី បត រូ របូ វត្ថ ុ និហ ្ែ ាំ ឪតង 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

រគប់ ង្បប យា៉ា ហ  (alchimiste) ផៅ ផល្ើ ដី ផម្ និហ កន ុហ ឋាន ន

រក។ 

ដូផចាន េះ បនទ ុក ៃ្ន់ របត់ រពេះអហគ វា ម្ិន ៃ្ន់ ជាហ ផតត ច ផៅ 

អឺរ ុប, ដូច ជា saint Louis  រពេះអហគ សាព យ បាប រគប់ ង្បប យា៉ា ហ 

របត់ របផទត បារាំហ, រពេះអហគ យក ទម្ៃន់ ពន របជារស្កតត  និហ 

នភាល្័យ ម្ក ោក់ កន ុហ បនទ ុក ៃ្ន់ របត់ រពេះអហគ ។ រទហ់ ទទួល្ 

បាន តុរបភាព28 គ្នម ន ង្ដនកាំណត់្ ដូច គ្នន  នឹហ អាំណាច របត់ 

Nabuchodonosor, វា, គ្នម ន ខាេ ច នឹហ ង្រប មល នួ ជា វា រម្ឹគ, 

វា ក៏ ជា អនក តាាំហបផហក ើត្ និហ បាំផ្លេ ញ វញិ ផទវតា។ រពេះអហគ វាយ 

ដផណត ើម្ យក បាន ទឹកដី ា្ំផ្ហ ជាហ ផតត ច Alexandre, រទហ់, 

គ្នម ន បារម្ភ ពី ម្រណភាព ង្ដល្ អាច ង្កង្រប តាម្ ចាំណហ់ចិត្ត 

ង្្នទី ពន ព ា្ផម្ ។ 

ដបិត្ រពេះអហគ មិ្នង្ម្ន ជា ម្នុតែ ដូច ពួក ផតត ច ផៅ អឺរ ុប ក៏ 

មិ្នង្ម្ន ជា អាទិផទព ផខាា េះ ដូច ពួក ផតត ច ផៅ អាតីុ។ រពេះអហគ 

មាន អាត្ម អរបូី ង្ដល្ ពួក បពវ ិត្ នាាំ គ្នន  យក ល្ិហគ ជា បដិ

ភាព ជា វមិាន - គឺ គ្នម ន អវ ី ផរៅ ពី អាទិផទព។ ចុហ ពន ល្ិហគ 

ផៅ កន ុហ ផទវភាព តុរបកាត29 គឺ គ្នម ន អវ ី ផរៅ ពី រពេះភស្កកត  

របត់ រពេះអហគ ផនាេះផ ើយ។ 

 
28 តុរបភាព : អាំណាច្ាំដុាំ។ 
29 តុរបកាត : រុហផរឿហចិញ្ជា ច។ 
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ស្តេច អង្គរ 
ប្រស្ោមស្ោក 

និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

រពេះអហគ មាន មាឌ ា្ំ ជាហ ផម្  និហ ដី។ ង្ត្ រពេះអហគ ផនេះ ឯហ 

ង្ដល្ មាន រពេះបនទ លូ្ ផរបើ តាំដី ផឆ្ម ើហពឆ្ម ផឆ្ព េះរត្ហ់ នភា30។ រពេះ

អហគ បញ្ជជ  ផៅ រពេះ អាទិរត្ ថា : 

- « រេះផ ើហ, ផយើហ បង្ហគ ប់ ដល់្ អនក » រពេះអហគ ផនេះ ឯហ ង្ដល្ 

រតាត់បនទ លូ្ ផៅ កាន់ រពេះ ចនា  ថា : 

- « រពេះអគគម្ផ តី និហ ម្កុដ របត់ ផយើហ ! » ផ ើយ របជា

រស្កតត  ផ ឿជាក់ ថា រពេះអហគ អាច របត់ ម្នុតែ សាេ ប់ ផ ើយ 

ឱ្យ រត់ វញិ បាន។ 

គឺ នផរតូរ31 ផនេះ ឯហ ង្ដល្ ជា កែរត្រទហ់រ យ ផៅ រតកុង្មម រ 

ដ៏ ្ាំផ្ហ។ ផ ើយ ផពល្ ង្ដល្ រពេះអហគ ផចញ បង្ហែ ញ មល នួ រពេះ

អហគ  រ ផល្ើ ដាំរ ីត ជា ផម្ ចាំណាត់ ឱ្យ របជារស្កតត  ផ ើញ, ផ ើយ 

របជារស្កតត  ផគ្នរព បូជា  អាទផិទព តាម្ រយៈ មាា ត់  ីវតិ្ របត់ 

មល នួ គឺ រពេះម្ហាកែរត្ ផ ើយ រពេះអហគ ម្ិន ង្ដល្ ខាន រតាត់ 

បនទ លូ្ រល្់ ពីរ ដហ ពន តត្វត្ែ ផៅ កាន់  ាំនិេះ របត់ រពេះ

អហគ ថា : 

« ផៅ ផពល្ ផនាេះ, ផយើហ មាន តុបិន ផ ើញ រពឹកា ពន ពរព

តាត្, នឹហផ ើយ, ឯហ និហ អញ, ឱ្ ! ដាំរ ី របត់ អញ, ផយើហ 

មាន តុបិន ដូច គ្នន … » 

 
30 នភា : ពពក។ 
31 នផរតូរ : អនក ង្ដល្ ជា ្ាំ ជាហ អត់ ម្នុតែ។ 
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ស្តេច អង្គរ 
ប្រស្ោមស្ោក 

និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

ភាគ ទី២ 
ដបិត្អី តតិ្ ពន រពេះម្ហាកែរត្, គួរនា32 នឹហ ដាំរ ីរបត់ រពេះអហគ, 

តតិ្ របត់  ល ហួ ផាផពញ ផៅ ផោយ ផតចកត ីរកីរយ ផៅ ម្ត ុ ាំ ពរព

តាត្។ ផៅ ម្ត ុ ាំ ផនាេះ ផ ើយ ម្ិន ផៅ ទី ណា ផ្ែហ ផទៀត្ ង្ដល្ 

ពួក រា មណ៏ នាាំ គ្នន  ម្ក យាហ រពេះ យុវន័ ង្ដល្មាន រពេះ នម  

១៩ វតា ផៅ រគហ រ តម្បត្ត ិ ផៅ រកហុ កម្ព ុជា និហ ផល្ើ ឋាន 

ផទវតា, បាទ ! ផៅ ម្ត ុ ាំ ផនាេះ ផ ើយ, ផ ើយ ម្ិន ផៅ ទី ណា ផ្ែហ 

ផទៀត្ ផ ើយ។ 

រពេះម្ហាកែរត្ រពេះអហគ ទមាេ ប់ រតាតប់នទ លូ្ រតួតង្រតត ថា : 

- ផយើហ តុបិន ដូច ដាំរ ីរបត់ ផយើហ។ 

ការណ៏ ផនេះ វា ជា ការពិត្។ រពេះអហគ និហ ដាំរ ីរបត់ រពេះអហគ មាន 

តុបិន ផៅ កន ុហ ពរពតាត្ ផ ើយ  ួនកាល្ តុបិន ម្តហមាន ក់។ តូ

ម្បី តថ ិត្ ផៅ ផល្ើ បល្េ ័ហក ឆ្ៃ យ ពី  ាំនិេះ ពងេ របត់ រពេះអហគ,  ល ហួ 

តុបិន យា៉ា ហរបពល្ ផ ើញ ង្ត្ ដាំរ ីរបត់ រទហ់។ 

រពេះអហគ តុបិន ផ ើញ រពឹកា, ម្នុតែមាន  ពន រុកខជាត្ិ ង្ដល្ នរ ូ

ម្ិន អាច នឹហ ម្ិន ទន់ចិត្ត បាន ផៅ ចាំផាេះ ម្ុម ្មាម រណ៏ 

កន ុហ យល់្តបត ិ។ រពេះអហគ តុបិន ផ ើញ ផដើម្ ពម្៉ាសាក់ ដូច ផដើម្ 

ឥ ូវផនេះ, ផ ើញ ដាំរ ីបុរណ, ផ ើញ តត្វ បុរណ scralaos ផ ត្ក 

 
32 គួរនា : ដូច, ជា ាកយ មពត់ តាំរប់ ផរបើ ផៅ កន ុហ អកែរតិល្ប។ 
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ស្តេច អង្គរ 
ប្រស្ោមស្ោក 

និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

មល នួ តក ឹម្ពតក  ផៅផ ើយ ផៅ ផរកាម្ ម្េប់ ផៅ ម្ុន  ាំនាន់ ទឹក

 ាំនន ់ល្ិច ង្្នដី កន ុហ តម្័យ តត្វ បុរណ brontosaures, រពេះ

អហគ តុបិន ផ ើយ ផដើម្ នាហនួន មាន តេ ឹក ពណ៏ រក ម្ ោត្ 

តនធ ឹហ ង្ដល្ នាាំ ឱ្យ បកា បកែី ា្ំៗ គិត្ ង្ត្ ពី ទួញ ផៅ ពងៃ ទី

២  ពន កាំផណើត្ ផោកិយ, រពេះអហគ តុបិន ផ ើហ ផដើម្ ផា្ិ មាន 

ល្តា ជា តក់ ង្វហ ោក់ បាាំហ ផៅផ ើយ ផ្លក  អ័រគីផដ ផៅ ផល្ើ 

ចុហ  ,ឺ តម្បុ ក របត់ បកែី បុរណ archéoptéryx ង្ដល្ ជា បុពវ

បកែី ពន បកា, រពេះអហគ ផៅ បនត  តុបិន ផ ើញ រពឹកា ផ្ែហ

ផទៀត្ ង្ដល្ កាំពុហ សាៃ ប ផោយ ផៅ រហ់ចាាំ ការម្កដល់្ របត ់

ពួក ផទាត  និហ ការចាកផចញ របត់ ពួក ផទារកែ និហ រពឹកា 

ឯផទៀត្ សាៃ ប ួម្ ឮ តូរ តផម្េហ ខាេ ាំហ ជាមួ្យ និហ ផទព្ីតា, 

និហ រពឹកា ដពទ គ្នម ន ផ ម្ េះ ពណ៏ ត ពិោប ម្ិន ផចេះចប់ ពួន 

មល នួ ផៅ រត្ហ់ ង្កហ ង្ម្ក មាន ផរម្ ជា ង្កហ ពដ របត់ តេ ឹក

ផ ើ រតផាន ង្ដល្ គ្នម ន នរណា ដឹហ ថា ជា ឋាន របត់ រតី្មូ្រ

តី្។ ផៅ ផរកាម្ ការដកដផហែ ើម្ ា្ំ រផ ៀហ វា ោក់បាាំហ បឹហ មួ្យ 

ង្ដល្ របកប ផោយ អនុតាវរយី៏ ដ៏ផរចើន ពន ការពិសា ទឹក 

រល្ក, ង្ដល្ ជា ទីសាថ ន មាន ការតហឃឹម្ ពរកផពក បផញ្ាញ កាាំ

រតម ី របត់ រពលឹ្ហ, តុមសានត , ផ ើយ ជា ទីកង្នេហ តាំរប់ ចាក ់របូ

ភាព ពន អនកពិ្ត្ អាទិផទព ចូល្ ផៅ កន ុហ ទឹកនឹហ ផៅ 

ផរកាម្ តផម្េហ រតផហេះរតផង្ហច ដ៏ រហាំ ពន រពឹកា ង្ដល្ ម្ិន ឮ 

ការផសាកសាត យ របត់ វា, ង្ដល្ ម្ិន ផ ើញ កត ីតហឃឹម្ របត់ វា, ផៅ 
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ស្តេច អង្គរ 
ប្រស្ោមស្ោក 

និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

ទីកង្នេហ ផនាេះ ក៏ មាន ការោកប់ាាំហ  វហិារ មួ្យ ពណ៏ ផរ ិត្ 

(រក ម្) ពយួ រ ផៅ ផល្ើ អាកាត ផ ើយ ផបា៉ា ហ ព័ទធ ផោយ ពរពតាត្ 

គឺ ជា ឋាន និាវ ន។ បាទ ! រពេះម្ហាកែរត្ កន ុហ រផហា33 ពន ការ

រហ់ចាាំ ពន តហខត្្ម៏្ (ការបផហក ើត្) ពន ពពួក តត្វផោក ផោយ 

បារម្ភ ផរាេះ េ្ ាំផម្ើល្ តាាំហពី រប់ ោន ឆ្ន ាំ ម្កផ ើយ, រពេះអហគ 

បិទ រពេះ ផនរតា គិត្ដល់្, គ្នម ន ផ វ្ ើ អវ ី ផ្ែហផទៀត្ ផៅ កន ុហ ពរព

តាត្, នូវ ការវលឹ្រត្ ប់ របត់ ម្ហារព ម 34 ផដើម្បី រពេះ វហិារ មួ្យ 

ពណ៏ ផរ ិត្ ពយួ រ ផៅ ផល្ើ អាកាត ផ ើយ ផបា៉ា ហ ព័ទធ ផោយ ពរព

តាត្ គឺ ជា ឋាន និាវ ន។ 

ផ ើយ ផម្តច ក៏ ដូផចនេះ, ផម្តច ក៏ ពណ៏ រក ម្ ? រពេះម្ហាកែរត្ 

ម្ិន អាច ម្ិន ដក ដផហែ ើម្្ាំ, រទហ់ ផៅ កន ុហ ការរតពម្ 

បផបាតអង្ហអល្ សារធ្លត្ុ ពន រត្នៈវត្ថ ុ35 រតត់ ជា តាំណហ់ ពន 

រពេះ វហិារ ង្ដល្ តហ់ ពី ផ ើ  វតិិដឋ កាត ាំហង្ហ ជា ផ ើ ពណ៏ រក ម្ 

ាត ទាំហរតហុ ពី មូ្ល្ោឋ ន ដល់្ កាំពូល្ ង្ដល្ ជា សារធ្លត្ុ ្ែ ាំ 

ផោយ ធ្លត្ុ រមួ្ ពន របូចមាេ ក ់ពន ម្នុតែ, បរុតត្វ, អាទិផទព 

និហ ផទារកែ - ង្ដល្ រពេះរជា រទហ់ រតពម្ - គឺ ចីពរ ដ៏ ម្ហា 

ផឆ្ើត្ឆ្យ។ ក៏ ប៉ាុង្នត  មុ្ាំ ផម្ើល្ផ ើញ រពេះ វហិារ លូ្ត្ផចញ បី ជាន់ 

ផៅ ខាហផល្ើ ង្ដល្ ជា និមិ្ត្តរបូ ពន ភវាភព (ផោកា)។ ផ ើយ 

 
33 រផហា : ទីសាៃ ត្់។ 
34 រព មញ្ញ  សាតនា មាន របកាន់  ាំផនឿ ថា ម្ហារព ម  ជា អនកបផហក ើត្ 
ពពួក តត្វផោក។ 
35 រត្នវត្ថ ុ : វត្ថ ុ ្ម្មជាត្ិ ដ៏របផតើរវផិតត។ 
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មាន ចតុ្ របាហគ ជា ម្កុដ អង្ណត ត្ រពម្គ្នន  ផៅ ផល្ើ អាកាត 

ោច ់ផចញ ពី សារធ្លត្ុ ពន រត្នៈវត្ថ ុ។ ង្ដល្ អសាា រយ ផោយ  ួត 

ពី ការរតផម្ើរតពម្ គឺ តថ ិត្ ផៅ កន ុហ ពរពតាត្ ង្ដល្ ព័ទធ ឋាន 

និាវ ន របគាំ រហាំ ផោយ តផម្េហ របផតម ើ ពន ផ ម្ េះ រតប នឹហ 

ចង្ហវ ក់ ពន ទិវាចរ36 ពន បកា បកែី  និហ តផម្េហ ផបា៉ា ហ រតប 

នឹហ ចង្ហវ ក់ ពន រត្ត ិចរ37 ពន បកា បកែី ចាំនួន របាាំ រយ ង្ដល្ ជា 

សាវក័ របត់ រពេះ តកយមុ្នី។ រពេះអហគ ផនេះឯហ កាល្ រទហ់ ផៅ 

មាន រពេះ នម  ១៧ វតា រទហ់ រគ្នន់ ង្ត្ ជា រពេះរ បុរត្ ពន រពេះ

ម្ហាកែរត្ រកហុកម្ព ុជា ផៅផ ើយ, រពេះអហគមាា ត់ ឦសាណវរន័ម , 

្ម្មនិដឋ38, រពេះ សាវ ម្ី ពន ស្កតត ី រព មចារ ីរបត់ រពេះ ទាំហ ផទវ មាន 

រពេះនាម្ រមួ្ ផៅ ថា  រៈ-  រ ិ39, រទហ់ ម្ក ពួន ផៅ ផល្ើ ផោក 

ផដើម្បី របត្ិបត្ត ិ ចាប ់មាណវកិា40 ង្ដល្ ជា កាត្ពវកិចា របត ់

រពេះអហគ - ដូចគ្នន  នឹហ កាត្ពវកិចា ផយាធ្ល របត់ យុវ ន ផៅ 

រតកុបារាំហ - ង្ដល្ បហខ ាំ រពេះអហគ និហ ផកមហ ាំទហ់ ដពទផទៀត្ ឱ្យ 

បួត សាម្ផណរ តាម្ ចាប់ សាតនា។ ផ ើយ ដូផចនេះ ឯហ ង្ដល្ 

ផកមហរបតុ ផៅ ទី ផនាេះ អាច ផរ ើតផរតី អាវុ្ របត់ មល នួ ផោយ 

គិត្ ទុក ជា ម្ុន ផៅ ម្ុន ផពល្ ផគ ផៅ ផ ម្ េះ, ចាំ ង្ណក រពេះ

 
36 ទិវាចរ : ង្ដល្ រកតុី ង្ត្ ពងៃ។ 
37 រត្ត ិចរ : ង្ដល្ រកតុី ង្ត្ យប់។ 
38 ្ម្មនិដឋ  : ង្ដល្ត៊ាប់កន ុហសាតនា។ 
39  រៈ  រ ិ : រពេះតិវៈ និហ រពេះនារយណ៏។ 
40 ចាប់ មាណ វកិា : ចាប់ តាំរប់ របតុ កាំផោេះ រត្ូវ ផគ្នរព ជា ចាាំបាច់។  
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

អហគ  វញិ ទទួល្ បាន បង្នថម្ ផទៀត្ នូវ បុពវតិទធិ ជា របភាព 

(កមាេ ាំហ) ពន កហកិត្ត ិយត ង្ដល្ ផកើត្ មាន ផៅ កន ុហ ចិត្ត តុទធ 

ង្ដល្ នាាំ ឱ្យ រទហ់ មាន រពេះរ  ឬទ័យ  រកីរយ។ ផៅ កន ុហ កហ 

ផនាេះ ឯហ ង្ដល្ មាន ពួក អាទិផទព, អារកែ និហ ទតែនវទូិ 

តម ័រគចិត្ត ចូល្ បាំផរ ីផដើម្បី រពេះតម្ព ុទធ។ រពេះ បីតា, ឥតែរវរ័ មន, ភាា ក់

ផ អ្ ើល្ ថា ជា ការអសាា រយ ណាត់, ក៏ នាាំ ឱ្យ រពេះអហគ ផចញរទហ់ រពេះ

ន្ តួ ផៅ វត្តអារម្ តកយម្ុនី ង្ដល្ ជា ទីសាថ ន របត់ ពួក អនក 

អផទវនិយម្, យា៉ា ហចាត់ ដបិត្ រពេះតមាម តម្ព ុទធ ជា មាា ត់ រពេះអហគ 

បដិផត្ អាទិផទព ផ ើយ រពេះអហគ, ឦសាណ, រទហ់ ដឹហ ថា រទហ់ 

ម្ិន រតូប យក ជា ោចខ់ាត្ នូវ ភាពអាទិផទព ម្ក បញ្ច លូ្ 

ផៅ កន ុហ រពេះ កាយ របត់ រពេះអហគ។ 

គឺ ផៅ រត្ហ់ ល្កខណៈ ផនេះ ផ ើយ ង្ដល្ រពេះអហគ មុត ពី ផទវតា, 

ផៅ ម្តា ឹម្របផទត រត់ផៅ ទីរប ុាំ ម្នុតែ ផតម ើ នឹហ ផទវភាព,

 ត់្ផនឿយ នូវ អត្ថ ិភាព ទិពវ របត់ មល នួ ផដើម្បី រកា ទុក ផៅ 

កន ុហកាយ ផោយ ភ័យ ខាេ ច បាត្់បហ់ កាំណប់រទពយ  ផនេះ។ ង្ត្ 

ចាំផាេះ រពេះអហគ ង្ដល្ ជា បចាជ ញាត្ិ ពន ពួក រា មណ៏ រទហ់ ផ វ្ ើ 

ទ្ ុយ ផៅ វញិ ផរាេះ រពេះ កាយ របត់ រពេះអហគ ទទឹក ផជាគ ផោយ 

ធ្លត្ុ អាទិផទព រចួ ផៅផ ើយ ផ ើយ ផៅ ផពល្ ង្ដល្ រទហ់ កាំពុហ 

យារតា ផល្ើ ពុទធមាគ៏្ន កន ុហ រពហាវន័ (ពរព) រទហ់ គិត្ ផោយ 

 រកីរយ ថា : 
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- ផៅ ទី បញ្ាប់ អាតាម  អាច តៃប់ចិត្ត ចាកផចញ ពី អាទិផទព 

ផៅ រ ក ផៅ កន ុហ វត្តអារម្ របត់ ពួក អនក អផទវនិយម្។ 

រពេះអហគ ម្ិន ង្ដល្ ផភេច មួ្យ ពងៃ ផសាេះ អាំពី  ីវតិ្ របត់ រពេះអហគ 

ង្ដល្ រពលឹ្ហ ម្ិន ង្ដល្ ខាន ផៅ កន ុហ ភាវៈ « Bhakti »។ ផោយ 

ម្ិន អាច រក ាកយ មាន អត្ថន័យ ដូច ាកយ តាំស្កតក ឹត្ ផនេះ 

ដូផចនេះ ផគ អាច ផរបើ ាកយ « communion41 », ឬ « extase42 », 

ឬ ក៏ «absorption de sa créature par Dieu43 »។ ង្ត្ គ្នម ន ការ

បកង្រប ណាមួ្យ អាច បង្ហែ ញ នូវ ពនេ ឺឆ្ល ុេះ របត់ ាកយ ផនេះ 

ផ ើយ ក៏ ម្ិន អាច បង្ហែ ញ នូវ ល្កខមណឌ  ព ា្កន ុហ និហ ពិសាត  

ង្ដល្ ចហអ ុល្ បង្ហែ ញ ាកយ Bhakti ផៅ កន ុហ ន័យ ពិត្ ផៅ អាតុី 

ផនាេះ ង្ដរ។ របភព របត់ វា គឺ ផៅ ឥណាឌ  ង្ដល្ ជា ទីកង្នេហ ត្ល្់ 

នូវ ភាវៈ ពន រពលឹ្ហ ដ៏ វចិិរត្ ផៅ អាតុី។ ដូផចនេះ ផបើ ផយើហ 

និយាយ ថា វា ជា តម្ពនធ  ជាមួ្យ ភាពអាទិផទព ឬ Bhakti គឺ ជា 

គាំនិត្ ផៅ កន ុហ ល្កខមណឌ  ពិផតត របត់ ឥណាឌ ។ 

គឺ ម្ិន ង្ម្ន ផៅ កន ុហ ភាវៈ ពន ការផសាកសាត យ  និហ ការបារម្ភ 

និហ ផតចកត ីផគ្នរព ចាំផាេះ អាទិផទព ង្ដល្ ជា អនក មាន 

អាំណាច កាត្់កត ី, គឺ ឯកភាព ពន គូតហារ រមួ្ គ្នន  ង្ត្ មួ្យ ផៅ 

កន ុហ  ដឋចិត្ត (ផតចកត ីរកីរយ), រត្ផអករត្អាល្, រុំ ួយចិត្ត, 

 
41 Communion : តម្តទធ , ការរត្ូវគាំនិត្គ្នន ។ 
42 Extase : បីត្ិ, ផតចកត ីផរត្កអរ, រពរឺពួច។ 
43 absorption de sa créature par Dieu : ការរជាបចូល្ កន ុហ មល នួ នូវ ធ្លត្ុ 
អាទិផទព។ 
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សាៃ ត្់ផតៃ ៀម្ និហ ម្ិន អាច តង្ម្តហ ផោយ វាចា បាន ផៅ ផល្ើ 

ង្្ន អ្ម្មជាត្ិ។ អាទិផទព និហ ម្នុតែ គឺ ង្ត្ មួ្យ ; គូតហារ 

ម្ិន ភ័យ ខាេ ច បាត្់ គូផតន  ៏ របត់ មល នួ និហ ចាកផចាល្ មល នួ។ 

ផ ើយ ផោយ ឧបផ តុ្ ោច់ខាត្ ផនេះ - ផរាេះ រពេះអហគ គិត្ ផៅ 

កន ុហ ភាពរនធត្ ់ ពន អាទិផទព : « មាត ផតន ៏ បហ, អូន តាម្ 

បហ ផៅ រគប់ ទីកង្នេហ », មាណពន៍ ជា រពេះ ផនេះ បាន ធ្លេ ក់ 

ម្ក កន ុហ ឋាន ពន ពួក អផទវនិយម្។ ទក់ទញ ផោយ ម្នុតែ 

រា មណ៏ បរតិុទធ, រពេះរជា-បពវ ិត្ ផោយ របផតើរវផិតត, បុរត 

ផរៀបការ ជាមួ្យអាទិផទព មុ្ន នឹហ ផកើត្ ? រពេះអហគ ជា ការ

ករម្មាន ង្ដល្ ផគ សាគ ល្់ រទហ់ ជា បុរតា របត់ តិទធ នត  (ផគ្នល្

ល្ទធិ) ពន រពេះពុទធ និហ រទតឹត ី របត់ រពេះអហគ ជា ទីផគ្នរព ង្ដល្ ជា 

អនក បត្ិោឋ ននិយម្ (positiviste) បារាំហង្តត។ ប៉ាុង្នត  អផវទ

និយម្ ពន ពុទធសាតនា វា មិ្ន ដូច នឹហ អផវទនិយម្ ផៅ ម្តា ឹ

ម្របផទត ង្ដល្ ជា រទឹតត ី គរមាាំហ, ខាវ ក់ និហ ងេហ់, ជា រទឹតត ី ប

ង្ហវោន ពី អាទិផទព, បដិផត្ អត្ថភាព ពន  របតិ្តនធ ិ របត់ 

ម្នុតែ បនាា ប់ ពី សាេ ប់ ឬ ក៏ មិ្ន រវល្់ គិត្ ពី ផរឿហ  ន ឹហ - ដូច 

ជា ផៅ កន ុហ គត្ិ អឺរ ុប ង្ដល្  រតិ្ ផោយ បដិកខ ិត្44 រគិតត , ង្ដល្ 

កាំផទច ផោយ ភាពអសាា រយ ពន អាទិផទព ង្ដល្ នាាំ ឱ្យ ផម្ើល្ ម្ិន 

ផ ើញ នូវ អវ ី ង្ដល្ អាច យក វា ម្ក ោក់  ាំនួត បាន នឹហ តុញ្ញ

ភាព (néant)។ ប៉ាុង្នត  រពេះពុទធ រទហ់ ពិចារណា រ ូត្ ដល្់ ទី បញ្ាប់ 

 
44 បដិកខ ិត្ : ង្ដល្ ផ វ្ ើ ផោយ ឥត្ គិត្។ 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

អាំពី រទឹតត ី ពន អផវទនិយម្ របត់ រពេះអហគ ជាមួ្យ នឹហ ត្កក

ភាព45 (logique) ង្ដល្ មាន អនុភាព, ឥត្ ប់ រ និហ មាន 

ភាពម្ុត្ ពិផតត : រពេះពុទធ ម្ិនទុកមល នួ រពេះអហគ ជា រពេះ បផហក ើត្ 

ផោកា និហ ជាមួ្យ ង្ភនកចិត្ត រទហ់ យល់្ ផ ើញ ថា គ្នម ន នរណា 

អាច ផអាបរកផសាប បាន ផោក អរបូី ដ៏ វសិាល្ ទាំហឡាយ 

តាម្ ល្ វូ វញិ្ជញ ណ, រពេះអហគ បង្ហែ ញ បង្នថម្ អផវទនិយម្ របត់ 

រពេះអហគ រ ូត្ ដល្់ បរផោក និហ  ួត ពី ផោក ផនាេះ ផៅ ផទៀ

ត្។ រពេះអហគ របកាត ថា : « វា គ្នម ន អាទិផទព ង្ត្ មួ្យ, គ្នម ន ចី

រភាព, គ្នម ន រពេះ បផហក ើត្ ផោកា, មាន ង្ត្ ព ុ អាទិផទព ង្ដល្ 

មាន  ីវតិ្ គ្នម ន អម្ត្ ដូច ម្នុតែផោក ង្ដរ, ផ ើយ ផៅ ផល្ើ 

តុញ្ញភាព ង្ដល្ អវ ីៗ ង្ដល្ មាន ផកើត្ ផ ើហ ផៅ ផល្ើ ផោកិយ » 

ក៏ គ្នម ន អម្ត្ ង្ដរ។ ដបិត្ ផៅ អឺរ ុប, បនាា ប់ ពី តុញ្ញភាព គឺ 

គ្នម ន អវ ី ផទៀត្ ផទ, ដូផចាន េះ ផទ ឬ ? ង្ត្ ផៅ អាតុី  វញិ បនាា ប់ ពី 

តុញ្ញភាព វា មាន ចីរភាព ផបើក ចាំ រ។ គឺ ផោយ យល់្ រច ាំ 

ទាំហរតហុ ផៅ ផល្ើ ត្ពម្េ ពន ាកយ ឥណាឌ  តុញ្ញភាព ង្ដល្ នាាំ ឱ្យ 

ម្តា ឹម្ ន បកង្រប ផោយ ផ វ្ ើ ការ វនិិចជ ័យ ជា ម្ុន ផៅ កន ុហ 

គាំនិត្ តមាភ រនិយម្ ង្ដល្ នាាំ ឱ្យ  នជាត្ិ អឺរ ុប ជា ផរចើន  ផ ឿ

ជាក ់ថា អាច ផរបៀផ្ៀប ាកយ និានវ  នឹហ តុញ្ញភាព។ ប៉ាងុ្នត  និ

ានវ  វា មុត ឆ្ៃ យ ពី តុញ្ញភាព, និានវ  គឺ ជា ភាវៈ ពន 

 
45 ត្កកភាព (logique) ជា នាម្តនមត្ ង្ដល្ មុ្ាំ បផហក ើត្ ផដើម្បី រតួល្ ផរបើ 
កន ុហ របផយាគ ជា ភាសា ង្មម រ។ ផបើ មាន ការមុតឆ្គហ តូម្ អកែរសាស្កតត
 វទូិ ផម្តាត  អភយ័ផទត។ 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

គតិ្បណឌ ិត្, បរម្តុម, អម្ត្ ង្ដល្ រគប់ តត្វផោក អាច ផៅ 

ដល់្ បាន ផៅ កន ុហ ល្កខមណឌ  ង្ដល្ រត្វូ ឆ្េហ កាត្ ់តុញ្ញភាព ជា 

ម្ុន តិន ផរាេះ និានវ  តថ ិត្ ផៅ បនាា ប់ ពី តុញ្ញភាព គឺ ថា ម្ិន 

ផៅ កន ុហ តុញ្ញភាព ផនាេះផ ើយ។ រពេះពទុធ រទហ់ រតាត់បនទ លូ្ ថា : 

« ផៅ ផល្ើ ផោក ផនេះ គឺ ជា ទផទ ង្ត្ ប៉ាុផណាណ េះ, ផៅ ផល្ើ ផោក 

ផនេះ គ ឺជា ការរតផម្ើរតពម្ ង្ត្ ប៉ាុផណាណ េះ » ប៉ាុង្នត  ផដើម្បី សាថ បនា 

ផៅ ផល្ើ ទផទ  និហ ផៅ ផល្ើ ការរតផម្ើរតពម្, នូវ ផោកា របត់ 

មល នួ ផ្លា ល្,់ ការរតផម្ើរតពម្ របត់ មល នួ ផ្លា ល្់ ជា មួ្យ នឹហ តមាភ

រៈ របត់ មល នួ ផ្លា ល្់, គឺ រត្វូ ផរបើ ផតចកត ីផតនហា, ផតចកត ីតបបុ រត

ទន និហ ផតចកដ ីផម្តាដ ករុណា។  រ ីឯ  ីវតិ្  វញិ, ផ ឿ មុ្ាំ ចុេះ, រពេះ

ពុទធ រពេះអហគ មានការ ត្ផ់នឿយ ផរចើន តត្វត្ែ ផរាេះ រទហ់ 

បាន រត ់ផៅ កន ុហ  ីវតិ្ ជា ម្នុតែ ង្ដល្ ជា ការផនឿយណាយ 

ផ្លា ល្់ របត់ រពេះអហគ ផរចើនពរក ម្ិន ផចេះ ចប់ ផៅ កន ុហ អតកក

ភាព46 នឹហ អាច បរហួញ រយៈផពល្ រតផ់ៅ ដ៏ មេ ី មួ្យ ផៅ ផល្ើ 

ង្្នដី, និហ ពី ម្រណាភាព ផៅ តុញ្ញភាព ដូច  នជាត្ិ អឺរ ុប 

ជា អនក អផទវនិយម្។ 

រពេះអហគ, ជា គូតហារ របត់ អាទិផទព, ផៅ ផល្ើ មាគ៏្ន ង្ដល្ នាាំ 

រពេះអហគ ផៅ កាន់ ទី  វត្តអារម្ទិពវ, រទហ់ មាន រពេះចិនាត  ថា 

 
46 អតកកភាព : ភាពរបរពឹត្តផៅម្ិនបាន។ 
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« ម្ក រក អាតាម  ចុេះ, ្ត្ករ ពន គូផតន ៏ របត់ អាតាម , ផ ើយ 

អាតាម  ផបើក ចាំ រ ពដ ទទួល្ អនក »។ 

ង្ត្ រពេះអហគ ម្ិន ម្ក ដល់្ ម្ុម ទវ រ ពន រពេះពុទធ ង្ត្ មាន ក់ ឯហ 

ផទ គ ឺមាន ម្នុតែ ជា រកមុ្ ង្  ម្ក ជាមួ្យ។ ពួក ទាំហ ផនាេះ 

នាាំ គ្នន  ផដើរ តាម្ រពេះអហគ ដូច រតផមាល្ របត់ រពេះអហគ, អាទិ

ផទព ជា អនក ណា ? រពេះ សាវ មី្  ីវនិ របត់ រពេះ ផទវ ីរពេះ នាម្ កា

លី្។ អាទិផទព ជា អនក ណា ? ង្ដល្ មាន អាយុ តម្វយ័ នឹហ រពេះ

អហគមាា ត,់ ជា រ វហែ របត់ ពហាវលី្ បពវ ិត្ ដ៏ មាន រទិធ ិ ង្ដល្ 

រចង្ណន នឹហ បុពវតិទធិ របត់ រពេះអហគ ង្ដល្ ជា អនក តន ហ រ យ 

បនត  ដូច ទមាេ ប់ ពន តនតត្ិវហែ រពេះម្ហាកែរត្ ពន អហគរ, ផបើ 

តិន ជា មាន រពេះរជា ផទើប ង្ត្ រល្ត់្  ីវតិ្, ង្ត្ហង្ត្ មាន រពេះ

រ បុរត្ចបហ ពី មួ្យ អហគ ផៅ មួ្យ អហគ ផទៀត្ បនត  រ យ ង្ដល្ 

មាន ង្ហរ ជា អាទិផទព គ្នម ន នាម្ រត្កូល្, មាន ង្ត្ ផ ម្ េះ ផដើម្ 

អពោរកិត្, ផ ម្ េះ កន ុហ ល្ វូចិត្ត ផៅ ជា ការចាំអក (sobriquet) 

និហ ចាំណុច តួរ, ផត្ើ វា រគប់រគ្នន់ ផដើម្បី បផហក ើត្, បនត  ង្ដល្ ធ្លេ ប់ 

មាន តាាំហ ពី មួ្យ ាន់ ឆ្ន ាំ ម្កផ ើយ, នូវ ម្ ិទធ នុភាព, ផ 

ម្ៈ (មាត), អភិមានៈ របត់ រគួសារ រា មណ៏ ដាំបូហ បហអត ់ផៅ 

កម្ព ុជា។ 

      

ស្ៅ មន ត 


