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អារ មណ៏កថា 
ប្រវត្ត ិ នៃ អ្នកតា ឃ្ល ាំងម ឿង មាៃ ស្នន  មៅកន ុង ប្រវត្ត ិស្នស្ត ត្

ខ្មែ រ មៅកន ុង្ត្វត្ស ទី១៦ មកើត្មាៃម ើង មៅកន ុង ប្រវត្ត ិស្នស្ត ត្  

ប្រះចៃទរាជា ៃិង ម ត្ ចកៃ ខ្ែលជា ប្រឹត្ត ិការណ៍ ែ៏ ា្ំខាៃ់ ួយ។ 

ររររាជាៃិយ  ខ្ត្ង ទុក ម ត្ ចកៃ ជា ជៃ កបត្់ រាជរលល ័ងក 

ៃិង អ្នកតា ឃ្ល ាំងម ឿង ជា  វ រររុរ្។ អ្នកតា ឃ្ល ាំងម ឿង ជា អ្នក

គាំពារ ប្រះចៃទរាជា ខ្ែល ជា ម ត្ ច ម វ្ ើ្ស្តរា   ប្រឆាំងៃឹង ម ត្

ចកៃ។ ខ្ត្ កន ុង អារ ែណ៍ខ្មែ រ ួយភាគ ខ្ត្ង ទុក ម ត្ ចកៃ ជា 

ៃិ ិត្តររូ នៃ ការត្្ ូ រ វណណ ៈ ឬ ការរះមោរ ប្រជាជៃ ប្រឆាំង

ៃឹង រររ រាជាៃិយ ផ្តត ច់ការ។ 

មៅ កន ុង អ្ត្ថរទ មៃះ មុ្ាំ គែ ៃ រាំណង យក ប្រឹត្ត ិការណ៍ ម ត្ ច 

កៃ ៃិង អ្នកតា ឃ្ល ាំងម ឿង  ក ្រម្រ ជា ការ្ិកា ប្រវត្ិ

ស្នស្ត ត្  ម ះម ើយ ខ្ត្ ស្នកលបង ម វ្ ើ វ រភាគ ចង់ យល់ែឹង អ្ាំរី 

ការរិត្ ខ្ែល មាៃ មកើត្ម ើង មៅ កន ុង ប្រឹត្ត ិការណ៏ម ះ។ មេតុ្

មៃះឯង មុ្ាំ ្ ូ   អ្នកអាៃ ម តាត  អ្ភ័យមោ្ រី  ការស្នកលបង 

ជា  តិ្ផ្តទ លម់ល ៃួ មៅទីមៃះ។ 

ប្រមោ មោក ប្រវត្ត ិស្នស្ត ត្  មាៃ មប្ចើៃ មល ះខ្ែរ មៅ ប្្កុខ្មែ រ។ 

ប្រមោ មោក ខ្ែល លបី  ួយ មៅ កន ុង ្ ័យ កុមាភារមុ្ាំ គ ឺ

មរឿង ប្រះចៃទរាជា ៃិរ័ៃធ  មោយ កវ ីរីវ នៃោង។ មោក ោៃ 

យក ប្រឹត្ត ិការណ៍ ប្រវត្ត ិស្នស្ត ត្   កតាក់ខ្ត្ង ម្ម្រ ជា 
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ប្រមោ មោក ោក់ោញ អារ ែណ៍ អ្នកអាៃ មអាយ រ្់ មៅ 

កន ុង ស្នច់មរឿង ែូច មល ៃួ ជា តួ្ ្ក ែ  ួយ ម ះ ខ្ែរ។ មរឿង ប្រះ

ចៃទរាជា ររ្់ កវ ីរីវ ៃីោង ររា ញ ៃូវ ររូភារ ម ត្ ចកៃ ជា 

ជៃ កបត្់ រាជរលល ័ងកល រឯី ប្រះចៃទរាជា ៃិង អ្នកតា ឃ្ល ាំងម ឿង 

 វ រញ ជាវ រររុរ្ជាតិ្ ខ្ែល ប្្រៃឹង ទ្សៃកថា ជា ផ្ល វូការ នៃ 

រររ រាជាៃិយ  ខ្ែល ជា រររ ខ្ែល អ្នក ៃិរ័ៃធ  រ្់មៅ កន ុង

មរលខ្ែល គត្់ ្រម្រ ប្រមោ មោក ម ះ។ 

ចាំមពាះ មុ្ាំ វ រញ, មុ្ាំ  ិៃកាៃ់មជើង ខាងណាម ើយ ខ្ត្ ប្គៃ់ខ្ត្ 

ររា ញ តា  ការយល់ម ើញ ររ្់មុ្ាំផ្តទ ល់ ថា អ្ាំមរើណា ខ្ែល ជា 

អ្ាំមរើ អ្វ រជជមាៃ ៃិង វ រជជមាៃ ្ ាំរារ់ ជាតិ្ខ្មែ រ មប្ពាះ ជមមាល ះ រវាង 

ប្រះចៃទរាជា ជា ួយ ម ត្ ចកៃ វា មាៃ លកខណៈ ជា ជមមាល ះ រវាង

រុគាល ៃឹង រុគាល, វណណ ៈ ៃងិ វណណ ៈ ៃិង ៃមោោយ ផ្ង។ មេតុ្

មៃះឯង អ្វ ី ខ្ែល មុ្ាំ មលើក ក ររា ញ វា អាច ជា ចាំណុច រម្ើរ 

ចាំមពាះ អ្នកអាៃ ខ្ែល មាៃ មគលៃិយ  លាំមអ្ៀង មៅ រក ខាង

ណា ួយ ែូមចនះ ្ូ  អ្នកោាំងម ះ ទុក ការស្នកលបង ររ្់មុ្ាំ 

ជា គាំៃិត្ អ្រាប្កឹត្ ឈរ មលើ  ូលោា ៃ អ្កសស្នស្ត ត្  គឺ ម្រភីារ 

នៃ ការៃិរ័ៃធ  ្ាំរារ់ ខ្ត្ រាំមរ ីវ រចិប្ត្្ិលបះ ខ្ត្រ ុមណាណ ះ។ 

ការវ រភាគ មៅ ទីមៃះ គឺ មុ្ាំ យក ឯកស្នរ មោក មអ្ង ្ុត្ ជា 

 ូលោា ៃ។ ឯកស្នរ ម ះ មាៃ ចាំណងមជើង ថា ‹‹ ហារុរ្ខ្មែ រ-

ប្រះរាជរងាវតាខ្មែ រ››។ មោក មអ្ង ្ុត្ ជា ្មាជិក នៃ គណ

ក ែការ ប្រវត្ត ិស្នស្ត ត្  ៃិង វរប្ ៏ ខ្មែ រ។ មោក មាៃ អាជីរ ជា 
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មៅប្ក ប្រឹកា ស្នោវ រៃិចជ ័យ។ ឯកស្នរ មៃះ មោក ោៃ ចុះ

ផ្ាយ មៅ ទ្សវត្សរ៏ ៧០ ែកប្្ង់រី ប្រះរាជរងាវតា ្ុទធស្ន្ 

ខ្ែល រុរវរុរ្ ខ្មែ រមយើង មោក ោៃ ្រម្រ ទុក កន ុង ប្កាាំង 

ៃិង ចារ មលើ ល្ ឹករ រត្ មែើ បី ទុក ជា មករ្ ត រត្ មអាយ កូៃខ្មែ រ 

ជាំ ៃ់មប្កាយ ោៃែឹង មេើយ យកមៅ រៃត  រិចារណា រក ការ

រិត្ មោយ មល ៃួឯង ឱ្យ ោៃ ជាក់ចា្ ់មែើ បី ជា ចាំមណះែឹង 

្ាំរារ់មល ៃួឯងផ្ង ៃិង ប្រជាជាត្ិផ្ង។ 

តា ឃ្ល ាំងម ឿង 
មៅកន ុង ស្នស្តស្នត កាំរង់ប្ត្ឡាច មាៃកខ្ៃលងមលះៃិោយថា តា

ម ឿងមៃះ  ិៃខ្ ៃម ែ្ ះម ឿង ឬ ឃ្ល ាំងម ឿងែូមចនះមទ គឺថា 

គត់្មាៃម ែ្ ះ ជា មរជ ែូមចនះមៅវ រញ។ មគៃិោយខ្ររមៃះ ក៏

្ ខ្ែរ មប្ពាះ តាម ឿងម ះស្នល រ់មៅ មៅមកើត្ ជា អ្នកតាចា្់

ប្្កុ ខ្ែល ម្ៀ  មៅថា ‹ខាល ងម ឿង› មេើយខ្មែ រមយើង មៅថា

តា  ោរៗ ក ជា ឃ្ល ាំងម ឿង ែូមចនះមទឬ ? 

តាម ឿង ជា ្ៃិក មាន ក់ មៅ ខ្មប្ត្ មពា្ិស្នត្់ មេើយ ក៏ជា ម 

ែ្ ឹង1ផ្ង។ គត់្ មាៃ កូៃប្រ ុ្  ៤ ក់។ មៅមរល ែឹងែាំណឹង

ថា ប្រះចៃទរាជា ោង  កែល់ ខ្កបរភូ ិ ររ្់គត់្ តាម ឿង ក៏

ប្្ូត្រតូ្មៅថាវ យរងា ាំ មេើយ ក៏ែឹងមរឿងមេតុ្ អ្ាំរី រាជែាំមណើរ 

មភៀ្មល ៃួ មៅ ប្្កុម្ៀ , គត្់ ក៏ជួយឧរត្ថ ភ មោយ ថាវ យ 

 
1 ម ែ្ ឹង : ម មខាែ ច។ 
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ែាំរ ី៨ ៃិង ម្ះ ១០ កាល ៃិង ឱ្យ កូៃប្រ ុ្  ោ ាំង ៤  ក់ តា  

ែខ្ងារ ប្រះចៃទរាជា មៅប្កងុមទរ។  កែល់ប្កងុមទរ ប្រះចៃទ

រាជា ប្ទង់ចូលគល់ ប្រះមៅចប្ករត្ត ិ ម ត្ ចម្ៀ  មេើយ ថាវ យ

ែាំណឹងប្គរ់ប្រការ រី ស្នថ ៃការណ៏ មៅប្្កុខ្មែ រ។ ប្រះមៅម្ៀ  

ទទួល ទាំៃុករប្ ងុ ែល់ ម ត្ ចខ្មែ រ មោយ ប្រោៃយ្្័កត ិ ៃិង 

វាាំងែាំណាក់ ឱ្យ គង់ខាង វត្តប្រខ្ណងម្ឿៃ ជា្ុមមរៀង ក។ 

មៅមរល ខ្ែល ប្រះចៃទរាជា វ រលប្ត្ រ់ កប្្កុខ្មែ រវ រញ មោយ 

មាៃ ោហាៃម្ៀ  ៥ ពាៃ់  ក់ ែខ្ងារ ប្រះអ្ងា មេើយ មៅ

មរល ប្ទង់ ោង  កែល់ ខ្មប្ត្ ោត្់ែាំរង រញា ម ម ប្តី្ 

មៅហាវ យប្្កុម ះ ោៃែឹងថា មៅរញាចៃទរាជា ជា ប្រះរាជ

ប្ត្កូលម ត្ ចខ្មែ រ ប្ត្ រ់ កែល់មេើយ ក៏ចូលថាវ យរងា ាំ ថាវ យ មរ

េ៏រល ១  ុឺៃ  ក់ ៃិង ម្បៀងអាហារ ប្រ ោាំង រមទះ ១ ពាៃ់

មប្គឿង មទៀត្ ្ាំរារ់ ម វ្ ើ្ឹក្ស្តរា  ។ ទទួលោៃជាំៃួយ រចួ

មេើយ ប្ទង់ ក៏មលើកទ័រ មៅតាាំងរ ទ យ មៅ ខ្មប្ត្មពា្ិស្នត្់។ 

 រ ីតាម ឿង វ រញ លុះោៃែឹងថា មៅរញាចៃទរាជា ម ត្ ចប្ត្ រ់

 កែល់ ប្្កុ ោត្់ែាំរងមេើយ ក៏ មែើររញុ្ះរញ្លូ ែ្ ័ប្គរកស

រួក មៅរញា្ួគ៍មោក មៅហាវ យប្្កុ ខ្មប្ត្មពា្ិស្នត្់ ខ្ែល 

ជា  ស្តៃត ី ខាង ម ត្ ចកៃ ឱ្យមងើរប្រឆាំងៃឹងមៅហាវ យមល ៃួ។ 

មប្កាយរៃត ិច ក តាម ឿង ោៃ ាំ រកសរួក ខ្ែលចូលខាង

មល ៃួ ចូលលុក មៅមវោ យរ់ស្នា ត់្  ិៃឱ្យែឹងមល ៃួ ជា ុៃ មេើយ 

្មាល រ់ មៅរញា្ួគ៍ មៅមរល ខ្ែល គត្់កាំរុងជាំៃុាំ រាជការ
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ត្ទទឹងៃឹង ទ័រ ប្រះចៃទរាជា។ រ ទ រ់ ក តាម ឿង រញុ្ះ

រញ្លូ ោហាៃ ចាំៃួៃ ៤  ុឺៃ  ក់ ររ្់ ្រ រញា្ួគ៍ ឱ្យ

ចូលរាំមរ ី កន ុង កងទ័រ ររ្់ ប្រះចៃទរាជា ោៃោាំងអ្្់។ 

រ ទ រ់ ក គត្់ មៅអ្មញជ ើញ ម ត្ ចខ្មែ រ ឱ្យមលើកទ័រ ចូលប្រថារ់ 

មៅកន ុង រ ទ យ ប្្កុមពា្ិស្នត្់។ មៅទីម ះ ប្រះចៃទរាជា 

ប្រកា្ ហា   ិៃឱ្យ ោហាៃភូ ិៃទ  ោ ាំងខ្មែ រ ោ ាំងម្ៀ  

កាំ ខ្េងកាំេល់ រាស្ត ត្ ប្រជា ឱ្យមាៃម្ចកត ីមតត ប្កហាយ, ប្ទង់ 

ោក់អាយ័ត្ថា ‹មរើ ម ែ្ ះណារុាំស្នត រ់ ប្រះរាជឱ្រក មៃះមទ ម ត្ ច

ៃឹងយកមោ្ែល់ជីវ រត្›។ ប្ទង់ តាាំង តាម ឿង ជា ‹មៅរញា ្ួ

គ៍មោក› ជាំៃួ្ មៅហាវ យប្្កុខ្មប្ត្មពា្ិស្នត្់ចា្់ ខ្ែល 

ស្នល រ់ោត់្រង់ជីវ រត្។ កូៃប្រ ុ្  ោ ាំង៤ ររ្់ តាម ឿង ប្ត្វូោៃ

ខ្ត្ងតាាំង ម ែ្ ះ ខ្កវ ឱ្យម វ្ ើជា ‹មៅរញាវងាអ្ងារាជ ›, ម ែ្ ះ 

នក ឱ្យម វ្ ើជា ‹មៅរញាររមទ្រាជ› ម ែ្ ះ មទរ ឱ្យម វ្ ើជា ‹

មៅរញាវ ររុលរាជ› កូៃទី៤ ម ែ្ ះ ្ុម ឱ្យម វ្ ើជា ‹មៅរញារាជ

មត្ជះ›។ ររ ោាំងអ្្់ម ះ គឺ ជា ោឡាត្់ទ័រ  ុមមប្កាយ មៃវង

ស្នត ាំ។  យទ័រ ោាំង៤  ក់ ទទួល រាជរញ្ជជ  មលើកទ័រ វាយ 

រ ទ យ ខ្មប្ត្ប្កគរ ខ្រក។ ែាំណឹងអាប្កក់មៃះ ឮែល់ ម ត្ ចកៃ 

ប្ទង់ ក៏រញ្ជជ  ឱ្យរញាចប្កី មកណឌ រណាត រាស្ត ត្  ខ្មប្ត្ខាងលិច 

រមងក ើត្ ជា កងទ័រ មេើយ មលើក ោ ងប្្ូត្រតូ្ មៅមោះតាាំង

រ ទ យ មៅ ខ្មប្ត្លខ្ងវក រចួ មរៀរចាំ ម វ្ ើជា ទរ័ប្្ួច ត្ទទឹង

ៃឹងទ័រប្រះចៃទរាជា។ រ ី្ ម តចមៅហាវ  មត វ រញជាមា ររ្់ម ត្ ច 

កៃ ម វ្ ើជា ម ទ័រ្ាំ មលើកមៅចាាំងៃឹងទ័រ្ប្ត្ូវ។ មៅហាវ  មត 



ទំព័រ 8 sur 47 

អ្នកតាឃ្ល ាំងម ឿង 
 

ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

 ាំទ័រ មែើរតា ផ្ល វូ ខ្មប្ត្កាំរង់ម្ៀ  មឆព ះមៅ ខ្មប្ត្មពា្ិស្ន

ត់្។ ខ្មសកងទ័រ ួយមទៀត្ ែឹក ាំមោយ មៅហាវ យ ខ្មប្ត្អា្ៃន

ទុក មលើកទ័រ កាត្់ ា្ំមៅមៅ ខ្មប្ត្ោត្់ែាំរង ្ាំរារ់ ៃលង ក

វាយផ្ទរ់រីមប្កាយ កុាំឱ្យ ប្រះចៃទរាជា រត្់រចួ។ 

ទ័រ មៅរញាចប្កី មលើក កែល់ ខ្មប្ត្ប្កគរ ក៏ប្រទះៃឹងទ័រ 

តាម ឿង មេើយចូលចាាំងគន  មោយគែ ៃ ការរៃាមរល។ ទ័រ

ប្្ួច ចាំៃួៃ ២ ពាៃ់ ក់ ររ្់តាម ឿង មាៃ រញាវងាអ្គារាជ 

ជា  យទ័រ កាលម ើញទ័រ្ប្ត្ូវ ក៏ខ្ប្្កមហា  យកជ័យ ោ ង

កងរំរង មេើយ ក៏រត្់្ាំមៅ ចូលលុកកងទ័រម ះ វាយការ់

្មាល រ់គន  រពាក់ររូៃ ស្នល រ់េូរ្  ែូចទឹកទរ ឬ េូរែូចជា

ទ្ ឹង ខ្ត្ ទ័រ្ប្ត្វូ មាៃ មៅរញាមត្មជា ជា  យទ័រ  ិៃប្រ 

ខ្រកមស្នះ។ រញាវងាអ្គារាជ ម ើញ មៅរញាមត្មជា មៅមលើ

មនងម្ះ ក៏្ុ្ះចូល មៅមែញការ់ ោ ងប្រោរ់  ាំឱ្យម្ះ រញា

មត្មជា ភាា ក់មគចមល ៃួ មៅរ ះៃឹងមែើ មឈើ រណាត លឱ្យធ្លល ក់រី

មនងម្ះមខាព ក, រញាវងាអ្គារាជ ម ើញ ្ប្ត្ូវ កាំរុង មែកមលើែី 

ក៏្ុ្ះមៅការ់វា ស្នល រ់ ួយរំមរច ខ្ត្ មរេ៏រល ខាង្ប្ត្វូ មៅ

រៃត  ប្រការ់ប្រចាក់ ប្ចរូកប្ចរល់ ជា ួយ កងទ័រ តាម ឿង 

ោ ងស្នហាវ  ិៃប្រ ចាញ់គន  មៅវ រញមៅ កមស្នះ។ រញា

វងាអ្គារាជ គិត្ថា ទ័រររ្់មល ៃួ មាៃ ចាំៃួៃ ោហាៃ ត្ិច

ជាង ទ័រ្ប្ត្ូវ មរើៃឹងរៃតចាាំង មៅមទៀត្ រុាំោៃម ើយ ក៏

រញ្ជជ  ឱ្យទ័រមល ៃួ ែកថយ រី្ រភូ  ិខ្ត្ មចញរុាំរចួ។ ចាំ ខ្ណក 
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ទ័រ ររ្់ រញាររមទ្ ៃិង រញាវ ររុលរាជ កូៃប្រ ុ្  ទី២ ៃិង 

ទី៣ ររ្់ តាម ឿង ោៃជួរប្រទះៃឹងទ័រ្ប្ត្វូ ក៏មែញរល 

ចូលចាាំង ការ់ចាក់ រល ៃិង រល, មៅហាវ យ ៃិង មៅហាវ យ។ 

រៃត ិចមប្កាយ ក រញាវ ររុលរាជ ការ់ប្ត្វូស្នែ  មៅហាវ យ ខ្មប្ត្

ោទី ជា យទ័រ្ប្ត្វូ រណាត លឱ្យគត្់រិការ ជា ទ ាៃ់ មេើយ 

ប្ត្វូោៃ ម្ ោហាៃ  ាំគន ជួយប្គេ៏ មៅហាវ យមល ៃួ រត្់រចួ

មល ៃួមៅ។ ែឹងែាំណឹង  ិៃលអ មៃះ មៅរញាចប្កី ក៏មលើកទ័រ ា្ំ 

មឆព ះមៅ្ រភូ ិ លុះម ើញកងទ័រ មៅរញារាជាម ប្ត្ី ជា 

 យទ័រ ខាងមល ៃួ កាំរុង ចាាំងៃឹង ទ័រ កូៃ តាម ឿង ខ្ត្ មៅ

កន ុង ស្នថ ៃភារ ចាញ់មប្រៀរ ក៏រញ្ជជ  ឱ្យមរេ៏រល ររ្់មល ៃួ ឱ្យ

ចូលមៅជួយចាាំងខ្ថ មទៀត្ រេូត្ េ ុ  ទ័រភូ ិៃទ  ជារ់។ តា

ម ឿង ែឹងែាំណឹងមៃះភាល   ក៏មលើកទ័រ មៅជួយកូៃោាំងរីរ 

ោ ងប្រញារ់។ ការប្រយុទធ រវាង កងទ័រ ខាងមៅរញាចប្កី 

ៃឹង ខាងមៅរញា្ួគ៍ម ឿង ោៃប្រប្រឹត្តមៅអ្្់រយៈមរលែ៏

យូរ ខ្ត្ ិៃមាៃខាងណា អ្ៃ់ជាងខាងណាម ើយ។ ទ័រ ោាំង

្ងខាង ្ុទធ្ឹង ខ្ត្ររឹងរងឹរ ួ្ មមាះ ុត្ ែូចៗគន ។ ខ្ត្ ោ ង

មហាចណា្់ តាម ឿង អាច វាយរំមោះទ័រកូៃគត្់ោៃ ខ្ត្ 

ៃឹកថរ់ ថា ចាំៃួៃ ទ័រ្ប្ត្ូវ មាៃ មប្ចើៃនប្ក រុាំអាចៃឹងចាាំង

ឈន ះមគោៃម ើយ, លុះមវោប្រលរ់  កែល់មេើយ តាម ឿង ក៏

ឱ្យវាយ ា្ រ ជា ្ញ្ជា ឱ្យែាំណឹងែល់ កងទ័រ ែកទ័រថយ វ រលប្ត្

 រ់ចូល រ ទ យ។ មៅរញាចប្កី ម ើញ ទ័រ តាម ឿង ែកថយ 

ខ្ត្  ិៃហា ៃមែញតា មៅមទ មោយខាល ចចាញ់កលតាម ឿង 
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មោយប្រះអាទិប្ត្ អ្ ត្ ងាត្ រលត់្រ ែ្ ីមៅមេើយផ្ង។ លុះប្រឹក

ម ើង មៅហាវ  មត ជា មា ម ត្ ច កៃ  ាំ ទ័រ ៥  ុឺៃ  កែល់ 

ខ្មប្ត្ ប្កគរ ែឹង ថា តាម ឿ ចាាំង ចាញ់ ទ័រ មៅរញាចប្កី 

មេើយ ែកទ័រ មៅ ខ្មប្ត្ មពា្ិស្នត្់ ក៏ ប្រ ូលផុ្្ាំ ទ័រ ខ្ត្ ួយ 

មាៃ ចាំៃួៃ ោាំងអ្្់ ១ ខ្្ៃ  ក់ រចួក៏មលើក មៅចាាំងៃឹង 

ទ័រភូ ិៃទ។ រ ីទ័រ ប្រះចៃទរាជា វ រញ មាៃ ចាំៃួៃ ជាង ២  ឺុៃ 

 ក់ ខ្ត្រ ុមណាណ ះ មៅ ការពាររ ទ យជ័យ ត្  ្ូ ប្រយុទធ ទរ់ទល់ 

រីការវាយប្រហារ្ប្ត្ូវ ែូចប្្មមាច មរា  ក្ រ ខ្ត្ វា វាយ ិៃ

ខ្រក រ ទ យ មស្នះម ើយ។ ប្ត្វូែឹងថា ប្រះចៃទរាជា មាៃ ចាំៃួៃ

ោហាៃ តិ្ចខ្ ៃ ខ្ត្ កន ុងជួរទ័រ មាៃ មោធ្លអាជីរម្ៀ  ៥

ពាៃ់  ក់ មាៃ ការរងវ ឹកខាងផ្ល វូ្ឹក រងឹរឹុងណា្់ ជួយ

ចាាំងប្រះអ្ងា។ មៅហាវ  មត គិត្ ថា មៅមរល វាយលុកចូល ត

ងៗ ោហាៃមល ៃួ ស្នល រ់ជាមប្ចើៃណា្់ ក៏រ្រូ យុទធស្នស្ត ត្  ឱ្យរល 

មចា រ័ទធ រ ទ យ ប្គរ់ ប្ជងុ  ិៃឱ្យ ទ័រ ររ្់ ប្រះចៃទរាជា 

មចញរចួ ឱ្យអ្ត់្ោយ ររ រមភាគ ែរារែល់ស្នល រ់។ ការមឡា រ័ទធ 

ម ះ មាៃ រយៈមរល ១២ ខ្ម មេើយ ចារ់មផ្តើ  មាៃ អ្ៃុភារ

អ្វ រជជមាៃ មៅមលើ កងទ័រភូ ិៃទ  មៅកន ុង រ ទ យ មោយ ម្បៀង

អាហារ ក៏មចះខ្ត្មហាចមៅ។ ខ្ត្ ទ័រ ររ្់ មៅហាវ  មត ក៏មាៃ

រញ្ជា  ម្បៀង ចិញច ឹ  ោហាៃ មប្ចើៃនប្ក មោយ កងជញ្ៃូម្បៀង 

រញ្ៃូ ករុាំោៃ់។ មៅកន ុង ស្នថ ៃភារ ា្ៃ់ ា្ រ ខ្ររមៃះ មៅហាវ  

មត ក៏ម វ្ ើម្ចកត ី្មប្ ច ឱ្យថយកងទ័រ  កតាាំង រ ទ យ 

ឆា យ រីរ ទ យ ប្រះចៃទរាជា ចមាា យ ៣ ្ិៃ មែើ បី ឱ្យកងទ័រ 
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ផ្តល ្់រ្រូគន  មចញមៅរកម្បៀងអាហារ កន ុង ភូ ិជិៃខាង។ ប្រះ

ចៃទរាជា ៃិង តាម ឿង ម ើលម ើញ ថា កងទ័រ្ប្ត្ូវ ថយឃ្ល ៃ

រីរ ទ យ ររ្់មល ៃួមេើយ ក៏គិត្គន  ថា ជា ឱ្កា្លអ ប្រនរ 

មែើ បី វាយ រំមោះមល ៃួ មចញរីរ ទ យ។ តាម ឿង ប្ការទូល ប្រះ

ចៃទរាជា ថា : មរើមយើងៃឹងវាយមចញ ម ះក៏អាច មចញរចួោៃ

ខ្ែរ ខ្ត្ទ័រមយើង មាៃ ចាំៃួៃ ត្ិចណា្់ មោយ មប្រៀរម្ៀរ

ៃឹង ទ័រ្ប្ត្វូ ខ្ែលៃឹង ាំឱ្យ ោហាៃមយើង ស្នល រ់មប្ចើៃជា ិៃ

ខាៃ ខ្ត្មរើ រៃត  មៅកន ុងរ ទ យ ក៏ៃឹង អ្ត់្ោយ ស្នល រ់ជា ិៃ

ខាៃខ្ែរ ែូមចនះ ទូលរងា ាំ ជា មុ្ាំ គិត្យកគាំៃិត្ ួយ  ក្ូ 

ទទួលអាស្ន គឺ មៅមកណឌ កងទ័ររីស្នច ឱ្យ កមចា វាយ ទ័រ 

មៅហាវ  មត, មរើ ប្ទង់ អ្ៃុញ្ជា ត្ ទូលរងា ាំ យល់ម ើញ ថា  ុមជា

ៃឹងឈន ះ ្ប្ត្ូវ មោយរយ។ ការមៅមកណឌ ទ័ររីស្នចមៃះ គឺ 

ទូលរងា ាំ ប្ត្វូ រូជា ជីវ រត្ មោយមោត្ចូលកន ុង រមតត  ជមប្ៅ ៨ 

េត្ថ ៤ ប្ជងុ កន ុងម ះ មាៃមោត្ ចប្ ឹង ឫ្ស ី ុត្ប្្ួច។ 

ប្រះចៃទរាជា ឮែូមចនះ ប្ទង់ ក៏រែិម្្ ខ្ររគែ ៃជាំមៃឿ ោល់ខ្ត្

មស្នះ កន ុងមរឿងមៃះ, ខ្ត្ តាម ឿង ប្ការទូលរៃតថា : ‹‹មរើ ប្ទង់ 

 ិៃអ្ៃុញ្ជា ត្ ទូលរងា ាំៃឹង អារ-ក ឱ្យស្នល រ់មៅទីមៃះ កន ុងមរល

ឥ ូវមៃះ មប្ពាះ មរើៃឹងរ្់មៅត្មៅ ក៏ ិៃោៃជួយយកអាស្ន

ខ្ផ្ៃែី ថាវ យប្រះអ្ងាែល់កប្ ិត្ខ្ែរ››។ ៃិោយ ចរ់្រវប្គរ់

មេើយ តាម ឿង ែកោរៃឹង អារ-ក តា ពាកយមល ៃួ ោៃប្ការ

ទូល។ មណៈម ះ ប្រះចៃទរាជា ប្ទង់ប្កម កម ើញោៃ់ ក៏្ុ្ះមៅ
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ចារ់ោវម ះ មចញរីនែ តាម ឿង មេើយ ប្ទង់ មាៃ រៃ្លូ ថា 

មរើ មៅរញា គិត្ថា មរឿង មៅ មកណឌ ទ័ររីស្នច អាចម វ្ ើោៃ ក៏

្ូ  មៅរញា ម វ្ ើតា គាំៃិត្ម ះចុះ។ 

 ុៃៃឹង តាម ឿង រូជាជីវ រត្ គត់្ោៃផ្តត ាំៃឹង ម ែ្ ឹងមាន ក់ ជា 

្ាំឡាញ់ ម ែ្ ះ ចាៃ់ ថា : ឱ្យ្មាល ញ់ឯង មៅជា ម ែ្ ឹង ជាំៃួ្

អ្ញ មែើ បី ៃិោយ ត្រី ប្រះ ហាកសប្ត្  កអ្ញ កុាំរីឱ្យប្រះអ្ងា 

ៃិោយផ្តទ ល់ៃឹងអ្ញម ើយ,  ួយមទៀត្ មរើែល់នថាខ្ អ្ ក មរញរូ

ណ៏ ី ខ្មរិស្នទ មវោយរ់ មរើឯងឮ្ូរ្ៃធ ឹកមចរខាច រម   កន ុង 

ែីមេើយ ឱ្យឯង ប្ការរងា ាំ ទូល ប្រះររ ររិប្ត្ ្ូ ឱ្យ ទ័រ 

មចញ រីរ ទ យ វាយ ទ័រ្ប្ត្ូវ ជាប្រញារ់ចុះ អ្ញ ៃឹង ាំទ័រ

រីស្នច  កជួយវាយ ជាប្ោកែ។ 

លុះរួង្ួងមេើយ តាម ឿង ក៏មោត្ចូលកន ុងរមតត  ្មាល រ់មល ៃួ, 

មណៈម ះ កូៃប្រ ុ្  តាម ឿង ោាំងរួៃ  ក់ ក៏មាៃចិត្ត រូជា

ជីវ រត្ មែើ បី មៅជួយរីតាមល ៃួ មៅឋាៃរីស្នច, ក៏ ាំគន  រត់្មៅ

មោត្ចូលកន ុងរមតត  ខ្ត្ប្ត្វូោៃ មុ្ាំរាជាការ ចារ់ ិៃឱ្យមោត្

តា  ខ្ត្ោៃខ្ត្ ២ ក់ គឺ កូៃ ទី៣ ៃិង ទី៤, ចាំ ខ្ណកឯ 

មៅរញាវងាអ្គារាជ ខ្កវ ៃិង មៅរញាវ ររុលររមទ្ នក វ រញ 

ក៏មុ្ាំរាជការ ចារ់ ិៃោៃ់។ 

លុះែល់ ប្រះចៃទចរប្ត្ង់ កន ុងនថាមរញរូណ៏ ី ខ្មរិស្នទ (ខ្ម ម 

ស្ន-ឧ្ភា) ក៏ប្ស្នរ់ខ្ត្ឮ្ូរ ្ៃធ ឹកមទ រខាទ រ េិមា មៅមលើម   

ៃិង កន ុងែី  ាំឱ្យភិត្ភ័យ ត្កកមានប្កខ្លង ហាក់រីែូច ជា 
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កមប្កើក ប្កឡា ហាប្រថរី, មណៈម ះ ម ែ្ ឹង ចាៃ់ យកម្ច

កត ី ប្ការរងា ាំទូល ប្រះចៃទរាជា តា រ ត ាំ មខាែ ចតាម ឿង ប្គរ់់

ប្រការ, ម ត្ ច ក៏ ប្រ ូលទ័រ មលើកមចញរីរ ទ យ វាយ្ប្ត្ូវ ជា

រ ទ ៃ់។ ឯទ័រ ្ប្ត្ូវ ឮ្ូរ ្ៃធ ឹកមទ រខាទ រ មលើម   ៃិង កន ុងែី

ផ្ង ្ៃធ ឹក ែូច ជា រៃទ ះែូមចាន ះ ក៏ភិត្ភ័យ ញ័រ មជើងនែ រៃធត្់

ត្ក់ ល្ ុ ត្ រត្់មចាលរ ទ យ មចាល្ស្តស្នត វុ្ រត្់មគចមោះមល ៃួ ឱ្យ

រចួជីវ រត្ ខ្ត្្រវមល ៃួ។ មៅហាវ  មត មប្កាយរី ខ្រកទ័រ មោយ 

ចាាំងចាញ់ទ័រ ប្រះចៃទរាជា ៃិង ទ័ររីស្នច ររ្់មខាែ ច តា

ម ឿង ក៏ែកទ័រ  កតាាំងទី មៅខ្មប្ត្ ប្កគរ។ ខ្ត្ ្ ស្តរា   រវាង 

ប្រះចៃទរាជា ៃិង ម ត្ ចកៃ ក៏រៃត  អ្្់រយៈមរល ១០ ឆន ាំ ខ្ត្

រៃត ិច តងៗ ប្រះចៃទរាជា ក៏មចះខ្ត្មាៃ មប្រៀរជាង ជាៃិចច 

រេូត្ ទទួលោៃ ជ័យជាំៃះ មេើយ ្មាល រ់ ម ត្ ចកៃោៃ។ 

តា ជាំមៃឿថា តាម ឿង ស្នល រ់មៅ ក៏រៃត រ្់ជា ប្រលឹង អ្នកតា 

រកា ខ្មប្ត្ មពា្ិស្នត្់ រេូត្ ត្មៅ។ រាល់ខ្មរិស្នទ អ្នកប្្កុ 

ខ្ត្ងខ្ត្ ម វ្ ើរុណយ ជូៃែរវ យ អ្នកតាឃ្ល ាំងម ឿង មែើ បី ្ូ  ម្

ចកត ី្ុម ៃិង ឱ្យមាៃ មកស កាៃត  មៅកន ុងប្្កុ ត្រេូត្ ក

ែល់្រវនថាមៃះ។ 
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អ្តថធិបាយ ជា  តិផ្ទា ល្់ខ្លួៃ 

 

យុវជ្ខ្មែរបុរាណម្នន ក្ស ់

ែូចោៃជាំរារ រីខាងមលើរចួ កមេើយ ថា ខ្មែ រមយើង ភាគមប្ចើៃ 

ខ្ត្ងខ្ត្ មាៃគាំៃិត្ថា តាម ឿង ជួយ ប្រះចៃទរាជា ចាាំងៃឹង

ម្ៀ  មែើ បី រំមោះ ប្្កុខ្មែ រ។ មេើយ អ្នកមលះមទៀត្ ទុក ៃរជៃ

ម ះ ជា វ រររុរ្ជាតិ្ មប្ពាះ គត់្ ហា ៃ រូជាជីវ រត្ មែើ បី ជួយ 

អាស្នខ្ផ្ៃែី។ 

 ា ង ួយមទៀត្ ជ័យជាំៃះ ររ្់ ប្រះចៃទរាជា មលើ ទ័រម្ៀ  ខ្មែ រ

មយើងមលះ  ិៃនវ ខ្ត្ងខ្ត្ ទុកជា ស្នន នែ ររ្់ តាម ឿង។ មត្ើជា 

ការយល់ម ើញ ្ មេតុ្ផ្ល ខ្ែរឬមទ ? មលើចាំណុចមៃះឯង 

ខ្ែល មយើងមលើក យក ក រិភាការញ្ជា  មែើ បីរក ការរិត្ 

មប្ពាះការយល់ម ះ វាអាចជា អ្ញា វាទក ែ  (détournement de la vérité)។ 

ការបជូាជវីិត របស ់តាម ឿង 
ជាការរិត្ ការរូជាជីវ រត្មល ៃួឯង មែើ បី រុរវមេតុ្ ួយ វា 

ទុកជា គុណ្ បត្ត ិ មពង់មព្់ណា្់ ្ាំរារ់ ៃុ្ស។ តាម ឿង 
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ហា ៃរូជាជីវ រត្ មែើ បី យក អាស្ន មៅហាវ យមល ៃួ គឺ ប្រះចៃទរាជា 

ខ្ែល គត្់ទុក ជា ម្ចកត ីរុងមរឿង នៃ ប្រជាជាតិ្ខ្មែ រ មរើមប្រៀរ

ៃឹង ម ត្ ចកៃ ខ្ែល គត្់ទុក ជា រាជយភងា2។ ជមប្ ើ្ ររ្់ តា

ម ឿង ជួយ ប្រះចៃទរាជា គឺ មៅកន ុង មគលគាំៃិត្ ទុកមល ៃួ ជា 

ម្ វ រកជៃ (sujet) នៃ វងសកសប្ត្ ខ្ែល ជា វងស មរញ្ិទធិ ្ ាំរារ់ ប្គង

រាជ្ បត្ត ិ មៅ ប្កងុក ព ុជា។ មគលគាំៃិត្ម ះ វា មៅកន ុង 

លាំោរ់ នៃ គាំៃិត្ ខ្ផ្អកមលើ មគលការណ៏ ទវិភាគ (principe binaire)  គ ឺ

‹អ្ៃុត្តរភារ - អ្ៃុកូលភារ› (domination-soumission )។ តាម ឿង ជា រា

ស្ត ត្  រ្់មៅកន ុង ្ងា  ្កត ិភូ ិ ខ្ែល ជា ្ងា  រញឈរ ែូមចនះ

ឯង ចាំណង នៃ ម្ចកដ ីប្្ឡាញ់ ម ត្ ច ររ្់គត្់ វា ជា ម្វ

គតិ្3 មប្ពាះ ប្រះ ហាកសប្ត្ ប្ទង់ ថ្ ិត្ មៅរីមលើ ជា ម វ្ ត្ចជប្ត្ 

រមងក ើត្ ជា ឆោ នៃ ម្ចកត ី្ុម មកស កាៃត  ររ្់រាស្ត ត្  ខ្ែល 

ជា  ៃុ្ស ថ្ ិត្ មៅរីមប្កា ។ មៅកន ុង ចិត្តគាំៃិត្ ររ្់ តា

ម ឿង ការជួយ ប្រះចៃទរាជា វា ជា ្ភាវគតិ្ មាៃ មៅកន ុង ្ ែ

ជាតិ្ នៃ រាស្ត ត្ ខ្មែ រ ែូមចនះ គត់្  ិៃខ្ែល ៃឹកគិត្  តងណាម ើយ 

ថា រលីក ែ ខ្ែល គត្់ ោៃម វ្ ើ ចាំមពាះ មៅហាវ យ ចិត្ត ៃិង 

កាយ ររ្់គត់្ ជា អ្ាំមរើ អ្្ ែជាតិ្, ែូមចនះ ការរូជាជីវ រត្ 

ររ្់គត់្ គឺ ម វ្ ើ មៅកន ុង ការរៃត  ត្កកស្នស្ត ត្  (une suite logique) ម ះ

ឯង។ 

 
2 រាជយភងា : អ្នកែមណត ើ រាជយ។ 
3 គត្ុម្វ រ : ៃ. គត្ិ ជាម្វ រក, អ្នកចាំណុះ។ 
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មតើជាមរឿងពិត ដែរឬមេ ? 
ខ្ត្ មយើង អាច្ួរ ជា ា្ំៃួរ ថា ការរូជាជីវ រត្ ររ្់ តាម ឿង 

មៅមកណឌ  ទ័ររីស្នច  កជួយចាាំង ប្រះចៃទរាជា មត្ើ វា ជា មរឿង

រិត្ ខ្ែរឬមទ ? 

មរឿងមៃះ វា អាច ជា យុទធស្នស្ត ត្  នៃ ចិត្តស្នស្ត ត្  ររ្់ ប្រះចៃទ

រាជា មប្រើ  រណភារ ររ្់ តាម ឿង ៃិង កូៃប្រ ុ្  ២ ក់ ររ្់

គត្់ មែើ បី ការពារប្រះអ្ងា ជា ប្រមោជៃ៏ ែល់ យុទធស្នស្ត ត្ ្ឹក។ 

មៅមរល ខ្ែល ទ័រ ម ត្ ចកៃ ែឹក ាំ មោយ មៅរញាចប្កី 

មលើក  កវាយ ទ័រ ប្រះចៃទរាជា មៅមរលម ះ ប្រះចៃទរាជា 

កាំរុងខ្ត្ កទ័រ មៅម ើយ ែូមចនះ ទ័រម ះ  ិៃោៃ់មប្ត្ៀ មល ៃួ 

មែើ បី ត្ទទឹងៃឹង ទ័រ ម ត្ ចកៃ ខ្ែល មាៃ ចាំៃួៃមប្ចើៃនប្ក 

ៃិង មាៃ  យទ័រ ៃិង  យរល ជា អ្នក ខាល ាំងរូខ្កចាាំង 

ៃិង មាៃ ការរិមស្ន្ ម វ្ ើ្ស្តរា  ផ្ង។ មោះរីោ ងណា តា

ម ឿង មចញចាាំងៃឹង្ប្ត្ូវ មែើ បី ទុកមរលមវោ ឱ្យ ប្រះចៃទ

រាជា មកណឌ ទ័រ រខ្ៃថ  ៃិង មរៀរចាំ ស្នងរ ទ យជ័យ ឱ្យោៃ

 ុត្មាាំ។ តាម ឿង ៃិង កូៃប្រ ុ្  ររ្់គត់្ ២ ក់ ក៏មលើកទ័រ 

មោយមៅមវះ ការេវ ឹកេវ ឺៃប្គរ់ប្គៃ់ ទទួលចាាំងៃឹង ទ័រ 

ររ្់ មៅរញាចប្កី ៃូវ មោះរីែឹង ថា ចាំៃួៃ ោហាៃ ររ្់មល ៃួ 

មាៃត្ិចតួ្ចណា្់ ៃិង គែ ៃការរិមស្ន្ មៅមលើ្ រភូ ិ។ 

មៅមរល ចាាំងម ះ ទ័រ កូៃ តាម ឿង ប្ត្ូវ ោៃ ្ប្ត្វូ មរា 

រ័ទធ ជារ់។ មេើយ ប្រខ្េល រងររួ្ ជា ទ ាៃ់ផ្ង ខ្ត្ មៅកន ុង 
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ប្រះរាជរងាវតាខ្មែ រ  ិៃោៃ មលើកយក ក ៃិោយ មលើ 

ចាំណុចម ះ មែើ បី ទុក ប្រឌិត្មរឿង តាម ឿង ្មាល រ់មល ៃួ មែើ បី 

មៅ មកណឌ  ទ័ររីស្នច។ តាម ឿង ែឹងថា កូៃ រងររួ្ មេើយ 

្ប្ត្ូវ រ័ទធជារ់ផ្ង ក៏ប្្ូត្មលើក ទ័រ មៅជួយកូៃ មោយ 

ប្រថុយជីវ រត្ ររ្់គត់្។ ែូមចនះឯង តាម ឿង អាច រំមោះ កូៃ

គត្់ោៃខ្ ៃ ខ្ត្ មល ៃួគត្់ ក៏ប្រខ្េលជា រងររួ្ ជា ទ ាៃ់ 

មៅមរលម ះ។  យទ័រ ររ្់តាម ឿង ោក់មរឿងមៃះ ទុក ជា 

មរឿង្មាា ត្់្ឹក ក៏ ាំគន  ាំ  តាម ឿង ៃិង កូៃ ២ ក់ ខ្ែល 

រងររួ្ ឬ ប្រខ្េល ជា ស្នល រ់ ផ្ង ប្្ូត្  ក រ ទ យ ប្រះចៃទ

រាជា មៅ ខ្មប្ត្មពា្ិស្នត្់ ខ្ត្ តង មោយ មោះរង់មចាល 

រ ទ យ ខ្មប្ត្ប្កគរ។  កែល់ ខ្មប្ត្មពា្ិស្នត្់ ប្រះចៃទរាជា ក៏

រៃត  ោក់មរឿងម ះ  ិៃឱ្យ ហាជៃ ៃិង មរេ៏រល ែឹង មប្ពាះ 

ជាមរឿង ខ្ែល ្ប្ត្វូ អាចៃឹងមោយ យកប្រមោជៃ៏ោៃ។ មៅ

មរលែឹងែាំណឹង ថា ទ័រ្ប្ត្វូ មាៃ រញ្ជា ម្បៀងអាហារ ា្ៃ់ ា្ រ 

មេើយ ប្រខ្េល ជា មាៃ ោហាៃ ជាមប្ចើៃ លួចរត្់មចាលជួរទ័រ 

ៃិង ោក់ទឹកចិត្តៃឹងរៃតម វ្ ើ្ស្តរា  , ប្រះចៃទរាជា ក៏មប្រើ ្

ស្តរា  ចិត្តស្នស្ត ត្  មោយ យក  រណភារ តាម ឿង ៃិង កូៃ ២

 ក់ ខ្ែល ស្នល រ់មោយ ររួ្ ជា ទ ាៃ់  ក ប្រឌិត្មរឿង រលី

ក ែ មៅមកណឌ ទ័ររីស្នច ម ះឯង។ ការប្រឌិត្ ខ្ររមៃះ គឺ 

ប្រះចៃទរាជា ប្ទង់ ចង់ ឱ្យមករ៏ កម ែ្ ះ តាម ឿង ស្នល រ់ ជា ការ ែ្ ័ប្គ

ចិត្ត ជួយយក អាស្នប្រះអ្ងា រុាំខ្ ៃ ស្នល រ់ មោយ ចាាំង ចាញ់ 

្ស្តរា   ្ប្ត្ូវ។ ប្ត្វូែឹងថា ការវាយ្ប្ត្ូវ ខ្ែល កាំរុង មាៃ 
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រញ្ជា  អាហារ រិរិៃ4 ៃិង ទុកខ  ជា ុទធជៈ5 គឺ ម វ្ ើម ើង មៅមរល 

យរ់ មេើយ មាៃ មភលៀង រៃទ ះ ោ ងខាល ាំង ខ្ែល ទ័រ្ប្ត្ូវ  ិៃគិត្

ស្នែ ៃោល់ខ្ត្មស្នះ ថា ទ័រ ប្រះចៃទរាជា មចញវាយប្រហារមល ៃួ 

មៅមរល អាកា្ធ្លត្ុអារ់អួ្រ ខ្ររមៃះ។ រ ី មរេ៏រល ប្រះចៃទ

រាជា វ រញ មាៃ ជាំមៃឿ ថា ោត្ុភូត្ ជា្ ែជាត្ិមៃះ គឺ ទ័ររី

ស្នច ែឹក ាំមោយ មខាែ ចតាម ឿង  កជួយ ក៏កមប្ ើក ទឹកចិត្ត

កាល ហាៃ មចញវាយខាែ ាំង ប្រករមោយ ្កាត មត្ជ (bravoure) រេូត្

វាយខ្រក រ ទ យកិល6 ររ្់ទ័រ្ប្ត្ូវ ប្គរ់ប្ជងុ។ 

មរើឈរមលើ ររ្់រិត្ មោយ  ិៃយក អ្រិយជាំមៃឿ ជា  ូលោា ៃ 

គាំៃិត្, ជ័យជាំៃះ ប្រះចៃទរាជា មៅមរលម ះ គឺ ទុកជា ការរុិៃ

ប្រ្រ់ ររ្់ ប្រះអ្ងា ជា អ្នកយុទធស្នស្ត ត្  មោយ មចះមប្រើ ផ្ស ាំគន  

អ្រិយជាំមៃឿ, ឱ្កា្ ជាអ្ាំមណាយផ្ល ៃិង ការោ ៃ់ស្នែ ៃប្ត្ូវ 

នៃ ការរ រចរ រល ទឹកចិត្ត ត្  ្ូ  ររ្់ ្ប្ត្វូ។ គួរគិត្ថា តាម ឿង 

កាលមៅរ្់ គត្់  ិៃខ្ ៃ ជា ម ទ័រ រុិៃប្រ្រ់ ខាង យុទធ

ស្នស្ត ត្ ្ស្តរា   ម ះមទ គត្់ ប្គៃ់ ខ្ត្ ជា ម ែ្ ឹង ភន ាំប្កវាញមាន ក់ 

លបីលាញ មេើយ មាៃ ទឹកចិត្ត មស្នែ ះប្ត្ង់ ចាំមពាះ ប្រះចៃទរាជា 

មោយជួយ ប្រះអ្ងា គែ ៃ ចិត្តប្កខ្េង, ខ្ត្ ជាំៃួយ ររ្់គត្់ វា 

មាៃកប្ ិត្ មៅកន ុង  ហា្ស្តរា  , ប្រខ្េលជាែូមចនះឯង ោៃ 

ជា មាៃ មរឿងប្រឌិត្ ថា ប្រមោជៃ៏ ររ្់ តាម ឿង ចាំមពាះ ប្រះ

 
4 រិរិៃ : រិោកនប្ក។ 
5  ុទធជៈ : មាៃមកើត្ម ើងមៅកន ុងកាល។ 
6 រ ទ យកិល : រ ទ យ ខ្ែលអាចរំកិលោៃ។  



ទំព័រ 19 sur 47 

អ្នកតាឃ្ល ាំងម ឿង 
 

ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

ចៃទរាជា វា មាៃ មៅកន ុង រិភររីស្នច ជាង មៅកន ុង រិភរ នៃ 

 ៃុ្សមោក។ លុះចាំមណរ ក វា មកើត្ អ្រិយជាំមៃឿ ថា មខាែ ចតា

ម ឿង មៅមកើត្ ជា អ្នកតា ឃ្ល ាំងម ឿង ជា អ្នកតា រកាប្្កុ 

មពា្ិស្នត្់ មេើយ ក៏ភាជ រ់ ប្រវត្ត ិ តាម ឿង ថា ជា អ្នក ជួយយក

អាស្ន ប្រះចៃទរាជា ោល់ខ្ត្ ចាាំងឈន ះ្ប្ត្វូ មោយ  ិៃោៃ

ែឹងចា្់ ឬ  ិៃរវល់ចង់ែឹង ការរិត្ ថា ្ប្ត្ូវ មៅមរល ខ្ែល 

តាម ឿង ជួយ ប្រះចៃទរាជា  ិៃខ្ ៃ ជាទ័រម្ៀ  គឺ ទ័រ ម ត្ ច 

កៃ ឯមណាះមទ។ រររ រាជាៃិយ  អាចចាត្់ទុក មខាែ ចតា

ម ឿង ជា វ រររុរ្ មប្ពាះ គត់្ ោៃជួយ ម ត្ ច ចាាំងៃឹង រាស្ត ត្  ជា 

អ្នកែមណត ើ រាជយ មេើយ ម ត្ ច ទទួល ោៃជ័យជាំៃះ, ខ្ត្ មគអាច 

ៃឹងទុក វ ររភារ ររ្់ តាម ឿង មាៃ កប្ ិត្ មៅកន ុង ប្ករមណឌ  

អ្នកឈន ះ ខ្ត្គែ ៃ ទាំេាំជាត្ិម ះម ើយ មេើយ ម ត្ ចកៃ ក៏មាៃ 

ខ្មែ រ  ួយភាគ ទទួល ស្នា ល់គត់្ ជា វរជៃ ឬ អ្នករែិវត្ត ិ ែ៏

ា្ំខាៃ់ ួយ មៅកន ុង ប្រវត្ត ិស្នស្ត ត្ជាតិ្។ ែូមចនះ តាម ឿង ជា វ រ

ររុរ្ ៃិង ម ត្ ចកៃ ជា វរជៃ វា ជា ្មាែ ៃការ តា  អ្នកចូល

ចិត្ត (considération partisane), មាខ ង មចាទ មាខ ងមទៀត្ ថា ជា  ុស្នវាទី7 

មប្ពាះ មាខ ងៗ មាៃ  ុទិតាចិត្ត8 ប្ជលុ មៅមលើ វ រររុរ្ ររ្់មល ៃួ។ 

ខ្ត្ ការរិត្ អ្នកោាំង្ងខាង មភលចគិត្ ថា ្ស្តរា   រវាង ទ័រ 

តាម ឿង ៃឹង ម ត្ ចកៃ ជា ្ស្តរា   រវាង ខ្មែ រ ៃឹង ខ្មែ រ  ាំឱ្យ រា

ស្ត ត្ ប្រជា ទទួល រងទុកខ មវទ  មប្ពាះ ខ្ត្ ប្រះចៃទរាជា ចង់ ្ង

 
7  ុស្នវាទី :អ្នកខ្ែលៃិោយកុេក។ 
8  ុទិតា : ស្នមាៃចិត្ត។ 
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្ឹក ៃិង ប្ោថាន  រាជរលល ័ងក មោយ យក ្ស្តរា   ម វ្ ើជា 

 ម្ាោយ ោច់ខាត្។ ែូច ម ត្ ចកៃ វាយប្រហារ ប្រះប្្ី

្ុគៃធរទ មែើ បី ្ង្ឹកៃឹង ម ត្ ចម ះ ខ្ែល មាៃ រាំណង

ចង់ ្មាល រ់មល ៃួ គែ ៃមេតុ្ផ្ល។ រ ី តាម ឿង វ រញ ចូលរ ួ 

ចាំ ខ្ណក ម វ្ ើ ្ស្តរា   ្ីុវ រល ខ្ែល មៅកន ុង ្ស្តរា  ម ះ មាៃខ្ត្ 

ខ្មែ រ ជា អ្នករងមប្គះ ប្គរ់ប្រការ, ែូមចនះ មគ អាច្ួរោៃ ថា 

មត្ើ វ ររភារ ររ្់គត់្ មៅប្ត្ង់ណា ? 

មតើ មេតុអ្វីបាៃជា តាម ឿង  ៃិជយួ ប្ពះប្សសីគុៃធបេ ? 
មគ អាច ៃាល ់ោៃខ្ែរ ថា មេត្ុអ្វ ី ក៏ តាម ឿង  ិៃ មកៀងគរ 

ប្រះចៃទរាជា ឱ្យកទ័រ ជួយ ប្រះប្្ី្ ុគៃធរទ មេើយ រមណាត យ ឱ្យ 

ប្រះអ្ងា មភៀ្មល ៃួ មៅ ប្្កុម្ៀ  ? ចុះ មរើ ប្រះចៃទរាជា កុេក 

តាម ឿង ថា ប្ទង់ មៅ ប្្កុម្ៀ  មែើ បី ្ូ ជាំៃួយ រី ប្រះមៅ

ម្ៀ  មេើយ វ រលប្ត្ រ់  កចាាំង ជួយ ប្រះរា   វ រញ, មត្ើ វា អាច 

មាៃ ស្នច់មរឿង (scénario) ខ្ររមៃះោៃ ខ្ែរឬមទ ? មៅមរល ខ្ែល 

ប្រះប្្ី្ុគៃធរទ ចាាំងៃឹង ម ត្ ចកៃ, តាម ឿង គែ ៃ គិត្រវល់ 

រក  ម្ាោយ ជួយ ប្រះរាជា មប្ពាះ គត្់ ែឹងមល ៃួ ថា គត់្ 

ប្គៃ់ខ្ត្ ជា ម ែ្ ឹងមាន ក់ គែ ៃ ប្រជាប្រិយភារ អាច ប្រ ូល រា

ស្ត ត្ ប្រជា រមងក ើត្ ជា ប្ក ុមោធ្ល តូ្ច ា្ំកក ី ឬ ប្រ ូល ែ្ ័ប្គរកស

រួក ៃិង កូៃ ោាំងរួៃ ចូលមល ៃួ ្ូ រាំមរ ី ប្រះរាជា ោៃម ះ

ម ើយ។ ខ្ត្ មរើ យក ជាំមៃឿ ថា មល ៃួ អាច មៅមកណឌ  ទ័ររីស្នច 

ក៏ចា្់ ជា រួក ហា ស្តៃត ី ម្ ម្ៃីយ ៏ណាមាន ក ់មគមជឿមល ៃួ
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ម ះខ្ែរ មប្ពាះ វណណ ៈ អ្នកែឹក ាំ មគ មាៃ ប្ពាេែណ៏រុមរាេិត្ ៃិង 

រិជ័យមហារា មៅកន ុង ប្រះររ រាជវាាំង ជា  គគ ុ មទ្ នៃ ជាំមៃឿ។ 

ែូមចនះ តាម ឿង ក៏ ិៃខ្ ៃ ជា អ្នករាជាៃិយ  ផ្តត ច់រ្រូ (royaliste 

radicale) ម ះខ្ែរ។ ជាំៃួរ ជា ួយ ប្រះចៃទរាជា ជា នចែៃយ ខ្ែល 

ប្រះចៃទរាជា មចះមៃលៀត្ ោញយក ប្រមោជៃ៏ ោៃ រី តាម ឿង 

ខ្ត្រ ុមណាណ ះ មប្ពាះ ប្រះអ្ងា មៅមរលម ះ ជា ម ត្ ច ឯការ ៃិង 

មាៃ ោទនែទមទ, ែូមចនះ ជាំៃួយ ររ្់ តាម ឿង មោះរីត្ិចតួ្ច

កត ី វា ជា ្ៃន ិ្ិ9 ចាំមពាះ អ្នកមសត្់, រ ី វ ររក ែ ររ្់ តាម ឿង  វ រញ 

ទុក ជា ឥស្តៃទ ីយ10 មៅកន ុង ររ ររទ ខ្ររមៃះ។ ចាំ ខ្ណក ប្រះប្្ី

្ុគៃធរទ ប្រះអ្ងា គែ ៃ មវ ះអ្វ ីម ះម ើយ ែូមចនះ អ្វ ី ខ្ែល ប្រះ

អ្ងា ប្ត្វូការ រី ប្រជារាស្ត ត្  ឬ អ្នកែនទ គឺ មាៃខ្ត្ មៅកន ុង 

មគលការណ៏ នៃ ‹‹អ្ៃុត្តរភារ - អ្ៃុកូលភារ›› ខ្ែល ផុ្្យ រី 

ម ត្ ចកៃ ៃិង ប្រះចៃទរាជា ខ្ែល ជា អ្នករិុៃប្រ្រ់ ខ្ វ្ ងរក 

ផ្លប្រមោជៃ៏ មៅ ប្គរ់ ឱ្កា្ ខ្ែល េុចឱ្យ ៃិង មៅប្គរ់ 

 ជឈោា ៃ មោយ មប្រើ មគលការណ៏ នៃ ‹‹ អ្ៃុកូលភារ ជា 

 ិត្តភារ ›› មោយ ទុក មុ្ាំរាំមរ ីជា  ៃុ្ស ្ាំខាៃ់ មៅកន ុង គាំ

មរាង ររ្់មល ៃួ មេើយ មចះនៃន ការរាំមរមី ះ ជា ្ក ែ។ ខ្ត្ មរឿង

ម ះ ក៏អាចទុកជា កតាត  នៃ ភ័រធ្ាំណាង ម ះខ្ែរ ខ្ែល ជា 

កតាត  ួយ ្ាំខាៃ់ណា្់ខ្ែរ មៅកន ុង ជីវ រត្ នៃ  ៃុ្សមោក ក៏

ែូចជា កតាត  នៃ ្ុភៃិចជ ័យ (bon sens) ខ្ែល មាៃ  វ រធ្លៃខ្ផ្ៃការ 

 
9 ្ៃន ិ្ិ : ៃ. ការ្ស ាំទុក, ការ្ាំនចទុក។ 
10 ឥស្តៃទ ីយ : ្ោធ  ខ្ែលជារារ់ថាជា្ាំ ួយ ររ្់ ្ត្វមោក។ 
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ប្តឹ្ ប្ត្វូ ជា រៃល ឺ រាំមភល ើផ្ល វូ។ មាៃ គាំៃិត្លអ  ខ្ត្  ិៃែឹង ថា ប្ត្ូវ

ម វ្ ើខ្ររណា គឺ ជា ្ប្ត្ូវ ួយ ្ាំរារ់មល ៃួ។ តាម ឿង ៃិង ប្រះប្្ី

្ុគៃធរទ, មាន ក់ៗ មែើរ មលើផ្ល វូ រីរប្្រគន  ខ្ត្ ិៃជួរគន , មត្ើ 

អាច ទុកជា ្ាំណាងអាប្កក់ ររ្់ ប្រះប្្ី្ុគធរទ ? ចម ល ើយ គឺ 

ថា មទ មប្ពាះ ប្រះអ្ងា មាៃ  ុៃេល ងួប្រះម ត្ ចកៃ ជា អ្នករាំមរ ី

ជា អ្នកមចះែឹង ខ្ត្ ប្រះអ្ងា ខ្ររ ទុកជា ្ប្ត្វូ មៅវ រញ ខ្ែល ាំ

ឱ្យខាត្ប្រមោជៃ៏ ែល់ ប្រះអ្ងា។ ចាំ ខ្ណក តាម ឿង មរើ មោង

តា  ររ ររទនៃ ការឧរត្ថ  ររ្់ តាម ឿង វា មាៃ លកខណៈ ជា 

កាោវត្តៃិយ  ែូមចនះ មគ អាចទុក តាម ឿង ជា  ៃុ្សឧកា្

ៃិយ  ក៏ោៃខ្ែរ។ គត្់ ជួយ ប្រះចៃទរាជា មប្ពាះ គត្់ មាៃ 

ជាំៃួរ ជា ួយ ម ត្ ចម ះ មោយ នចែៃយ, ខ្ត្ គត្់  ិៃោៃ 

ប្រឹងខ្ប្រង ខ្ វ្ ងរកជួរ ប្រះប្្ី្ុគៃធរទ មែើ បី ជួយ ប្រះ ហា

កសប្ត្ កន ុង ចរ រត្ ជា អ្នករាជាៃិយ  រ្រូផ្តត ច់ ម ះម ើយ។                                        

សមងេប ប្បវតតិសាស្តសត 
ការមលើក ខ្ផ្ៃែី ប្រះោទ រញាោ ត្ (១៣៨៤-១៤២៧) មៅ

កន ុង ្ត្វត្ស ទី១៤ ៃិង ទី១៥  ក ្មងខរ គឺ ទុកជា កញចក ់ ា្ំ

រារ ់ៃល ុះម ើល មែើ បី យល់ែឹង អ្ាំរី ស្នថ ៃភារ ៃមោោយ ្ាំខា

ៃ់ៗ មៅ ប្្កុខ្មែ រ ខ្ែល ជា យុគ ថែី នៃ រររ ែឹក ាំជាតិ្ ផ្តត ច ់

រី ្ ័យ អ្ងារ។ ប្រះោទ រញាោ ត្ ជា ៃិ ិត្តររូ នៃ  ហា

កសប្ត្នជ មប្ពាះ ជា អ្នក រំមោះជាត្ិ រី ការប្តួ្ប្តាម្ៀ  ខ្ត្ ប្រះ

អ្ងា ក៏ជា កសប្ត្  រមងក ើត្ ្ៃតរាជវងសខ្មែ រថែី មោះរង់  ហា
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ៃគរ  កតាាំង ប្រះរាជវាាំងថែី មៅកន ុង មមត្ត ប្្ី្ៃធ រ11 កន ុង 

ឆន ាំ ១៣៩២។ ការមផ្ទរ រាជធ្លៃ ី មៃះ ជា យុទធស្នស្ត ត្  មោធ្ល 

ផ្ង ជា ៃិ ិត្តររូ ា្ំខាៃ់ នៃ ការផ្តត ច់រី ្ ៃតរាជវងស អ្ងារ ផ្ង។ 

ទី១. ជា យុទធស្នស្ត ត្  មោធ្ល មប្ពាះ  ហាៃគរ ថ្ ិត្ មៅ ខ្កបរប្រ ុាំ

ប្រទល ់ខ្មែ រ-ម្ៀ  មប្ពាះ ខ្មប្ត្ខ្មែ រ ជា មប្ចើៃ មៅ ទិ្ខាង

មកើត្ មៅ ខ្កបរ  ហាៃគរ ោៃ ធ្លល ក់ កន ុង ការកាៃ់ការ់ ម្ៀ  

ែូមចនះ ម្ៀ  រយ ប្្ួល វាយ ចូល  ហាៃគរណា្់ មេតុ្មៃះ 

ឯងមេើយ ោៃជា ប្រះោទ រញាោ ត្ ប្ទង់ មផ្ទរ រាជធ្លៃីមោយ 

យក «ចមាា យ ៃិង រយៈមរល» ម វ្ ើ ជា ការការពារ ជា ្ ែ

ជាត្ ិរាជធ្លៃី : យុទធស្នស្ត ត្ មៃះ ឈរមលើ ចមាា យ គឺ ត្ប្ ូវ មអាយ 

ខាែ ាំង មប្រើ មរល មវោយូរ មលើក ទ័រ ក វាយ រាជធ្លៃី មេើយ មៅ

មរលម ះ វា អាច មអាយ ប្រះអ្ងា មាៃ លទធភារ ខ្កៃ កង

ទ័រ ឱ្យោៃ ោៃ់មរលមវោ មែើ បី ទរ់ទល់ៃឹង ខាែ ាំង។ ខ្ត្ យុទធ

ស្នស្ត ត្ មៃះ វា ខ្ផ្អក ខ្ត្មៅមលើ ការការពារ ្ុទធស្ន្ ខ្ែល មរើក 

ឪកា្ មអាយ ខាែ ាំង យក ទឹកែីជាតិ្ ម វ្ ើជា ្ រភូ ិ  ាំ 

រមងក ើត្អ្្ៃត ិ្ុម រំខាៃ ឬ រាំផ្តល ញ ម្ែាកិចចជាត្ិ ខ្ែលជា

ែមងា ើ  នៃ ប្រជាជាត្ិ ៃិង អាយុជីវ រត្ ររ្់ កងទ័រ ែូច

្ុភា្ិត្ខ្មែ រ ោៃ ខ្ថលង ថា «ម វ្ ើ ខ្ប្្ ៃឹងទឹក ម វ្ ើ ្ឹកៃឹង

ោយ»។ ចាំណុច  ួយមទៀត្ គឺ មៅ ប្ត្ង់ ថា ជ័យជាំៃះ ប្រះោទ

រញាោ ត្ មលើ ម្ៀ  គឺ ឈនះ ប្ត្ឹ ខ្ត្មលើ កងទ័រម្ៀ  ខ្ែល 

 ក តាាំងទី មៅ កន ុង  ហាៃគរ ខ្ត្រ ុមណាណ ះ មេើយ រំមោះ ោៃ 

រាជធ្លៃីខ្មែ រ ខ្ត្  ិៃខ្ ៃ ជា ជ័យជាំៃះ មលើ ប្រមទ្ម្ៀ  ម ះ

 
11 មមត្ត ប្្ី្ៃធ រ មែើ ម ើយម ែ្ ះមមត្ត ោស្នៃ។ (ប្្ី្ៃធ រ ជាពាកយ
ោររី ប្្ី្ឈរ)។ 



ទំព័រ 24 sur 47 

អ្នកតាឃ្ល ាំងម ឿង 
 

ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

ម ើយ ជា រិម្្ ខ្មប្ត្ខ្មែ រ ោ ាំងឡាយ ខ្ែល ម្ៀ  វាយ យក

ោៃរចួមៅមេើយ, ប្រះោទរញាោ ត្  ិៃមាៃ លទធភារ រំមោះ 

ោៃវ រញ ម ះមទ។ មេតុ្មៃះឯង ោៃជា ប្រះោទរញាោ ត្ 

មាៃ ការោរ ភ ជាៃិចច នៃ ការ្ង្ឹង រី ប្រះមៅម្ៀ  ក 

មលើ ររូ ប្រះអ្ងា ខ្ែល ជា អ្នកទទួលមុ្ប្ត្វូ មលើ  រណភារ កន ុង 

្ស្តរា   ររ្់ រាជរុប្ត្ម្ៀ  ខ្ែល ប្រះអ្ងា ទុកឱ្យ មៅ ប្គង 

ប្កងុក ព ុជា។ 

ទី២. ជា ការកាត្់ផ្តត ច់ រី ្ៃតរាជវងស អ្ងារ មប្ពាះ រាជវងសមៃះ

ខ្លង មាៃ ររូភារ ជា រាជវងស ឧតុ្្ងឧត្ត  ្ាំរារ់ជាតិ្ខ្មែ រ 

មទៀត្មេើយ មប្ពាះ ជា ្ៃតរាជវងស កាៃ ់ ប្រេែញាស្ន្  ខ្ែល

 ិៃខ្ ៃជាស្ន្  ររ្់ប្រជារាស្ត ត្ ខ្មែ រ។ ការរ្រូស្ន្  មាៃ 

តាាំងរ ីរាជយ ប្រះោទ តាប្ត្្ក់ខ្ផ្អ   កម លះ។ មៅកន ុង ្ ័យ 

ម ះ មាៃ មកើត្ រែិវត្តៃ ៏មៅ កន ុង វណណ ៈ អ្នកែឹក ាំ រេូត្ ម វ្ ើ 

ឃ្ត្ ប្រះ ហាកសត្យ ចុងមប្កាយរងអ្់ នៃ ្ៃតរាជវងស 

អ្ងារ ប្រះ  ប្រះោទ ម្ណករាជ មែើ ប ីមលើក រុទធស្ន្  ជា 

ស្ន្ ជាត្ិ ឱ្យ ប្្រៃឹង ចាំណុច ចិត្ត ប្រជារាស្ត ត្  ខ្ែល ជា អ្នក

កាៃ ់រុទធស្ន្ ។ តាប្ត្្ក់ខ្ផ្អ 12 ប្ត្វូ ោៃ   ុឺៃ ស្តៃត ីប្រះ

រាជវាាំង មលើក តាាំងជា  ហាកសប្ត្ខ្មែ រ មប្ពាះ គត្់ ជា ៃុ្ស

មាៃ ម្ចកត ីកាល ហាៃ ហា ៃែឹក ាំ ការប្រហារ ប្រះ ហាកសត្យ។

រួក ោាំងម ះ  ាំ គន  នចន ឃ្ត្ក ែ ម ះ ជា អ្ាំមរើ អ្មចត្ 

ទុក ជា ក ែផ្ល ររ្់ ប្រះោទ ម្ណករាជ។  រ ីឃ្ត្ករ  វ រញ ប្ត្ូវ

ោៃ ទទួលផ្លកុ្ល មប្ពាះមល ៃួ ោៃរាំមរញ ករណីយកិចច

ររ្់ មល ៃួ តា  រាជរញ្ជា ;  ា ង ួយ មទៀត្ តាប្ត្្ក់ខ្ផ្អ  ជា

 
12 ប្រះ  ជាប្រះ ហាកសត្យ គឺ ប្រះរាជឪរា រ ប្រះររ រាជា្ិរាជ ជ័យ។ 
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ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

អ្នកកាៃ់រុទធស្ន្  ររ រ្ ុទធ ៃឹង្  ៌មាៃ ប្រជាា  ភល ឺថាល  មមាះ 

 ុត្ ជា អ្នកៃិរ័ៃធ  មរឿងមោខ ៃ ប្រករ មោយ គុណភារ គួរ 

ម ើល កាំស្នៃត  មប្ពាះជា ទ្សៃីយភារ ែ៏ អ្ស្នច រយ។ ប្ត្ង់ ចាំណុច

មៃះ មគ ្ួរ ជា្ាំណួរ ោៃថា មត្ើ តាប្ត្្ក់ខ្ផ្អ  អាច ជា អ្នក

ែឹក ាំមរឿងមោខ ៃ រិឃ្ត្ ប្រះោទ ម្ណករាជ ោៃខ្ែរឬមទ ?

ចម ល ើយ អាចមៃល ើយ ថា  ោៃ។ មរើ មលើកយក ឃ្ត្ក ែ ្ុប្កឹត្

មៃះ  ក រិចារណា រៃត ិច វាមាៃររូភារែូចជា មរឿងមោខ ៃ

ខ្ែលមគ មរៀរចាំម ើង។ 

ទី៣. ចាំមពាះ អ្នកប្ស្នវមប្ជៀវររមទ្ មគ យល ់ ម ើញថា  វ ររត្ត ិ វា

 រ ីជា កតាត  ច បង ខ្ែល  ាំឱ្យ ប្រះោទ រញាោ ត្ មោះរង់

 ហាៃគរ មប្ពាះ  វ ររត្ត ិ ម ះ  ាំ រមងក ើត្ ែល់រញ្ជា  ម្ែាកិចច ា្ំ

រារ ់ចិញច ឹ  ជីវ រត្។ ប្រជាជៃ រ្ ់ មៅកន ុង  ហាៃគរ ជួរប្រទះ

ៃឹង  វ ររត្ត ិ រររ ចិញច ឹ ជី វ រត្ មកើត្ ក រី កងវះ ទឹក ប្រឡាយ

ទឹក រងហ រូទឹក រីទមៃលស្នរ ក រាំមរញ ោរាយទឹក ្ាំរារ់ ម វ្ ើ 

ខ្ប្្ ៃិង ម្ចកត ីប្ត្ូវការ ្ាំរារ់ ការរ្់មៅ ជា ្ ែតា ររ្់ 

ប្រជាជៃ  មប្ពាះ ប្រឡាយោាំងម ះ គែ ៃ ការខ្ថរកា ឲ ោៃ 

ែិត្ែល់។ មរឿង មៃះ វា មាៃ មេត្ុផ្ល ជា មប្ចើៃ ជា អាថ៍ គឺ 

មវះ ្ៃធ្លៃ  ៃុ្ស មប្ពាះ ្ស្តរា   ជាំរុញឱ្យ ប្រជាជៃ រត្់ 

មភៀ្មល ៃួ មចញ រី ែាំរៃ ់ ហាៃគរ មប្ពាះ ខាល ចអាជាា ្រ មកណឌ  

ម វ្ ើ ោហា ៃ ៃិង ខាល ច ម្ៀ  ចារ់ រញ្ៃូមៅ ប្្កុមគ មចាល 

ប្្កុឯង។ 
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សៃតរាជវងស ប្ពះបាេ ពញាយ៉ា ត 

 

ន្រពះរាជបុន្រត្មួយន្រពះអ្ងគ 

ប្រះោទ រញាោ ត្ មាៃ ប្រះរាជរុប្តា ៃិង រុប្ត្ី ជាមប្ចើៃ ខ្ត្ 

រុប្តា ៣អ្ងា ខ្ែលមាៃ ស្នន   ប្រះ   មៅកន ុង ប្រវត្ត ិស្នស្ត ត្

គឺ : ប្រះៃរាយណ៍រាជា (មាតា មាៃ    អ្នកមាន ង មទវ)ី ប្រះម្រ ី

រាជា (មាតា មាៃ    អ្នកមាន ង រទុ មក្រ) ប្រះ្ ែរាជា

(មាតា មាៃ   ប្រះមាន ង ្ុី ស្នរ  ជា ម្ៀ ) ជា ន្ ាំឯក។

ប្រះមាន ង ្ុ ី ស្នរ  ជា អ្តិ្ត្ ប្រះមាន ង ររ្់ប្រះឥៃទរាជា

(១៣៨០) ខ្ែលជា កូៃ ម ត្ ចម្ៀ  ប្រះ   ប្រះររ រាជា។ ប្រះ

ឥៃទរាជា ជា រាជរុប្ត្ ទី៣ ខ្ែល ប្រះមៅម្ៀ  ទុក  ឱ្យ មៅ 

ប្តួ្ត្ប្តា ប្កងុក ព ុជា កន ុង ឋាៃៈ ជា  ហាកសប្ត្ខ្មែ រ។ មប្កាយ 

មរលខ្ែល ប្រះអ្ងា ចាាំងចាញ ់ប្រះោទរញាោ ត្ មេើយ ទទួល

 រណៈ កន ុង្ស្តរា   មៅកន ុង  ហាៃគរខ្មែ រ, ប្រះរញាោ ត្ ក៏

្រវ ប្រះទ័យៃឹង ប្រះមាន ង ្ុ ីស្នរ  ម ះណា្ ់មប្ពាះ មាៃ 
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ររូ មឆ  មោ រណ៍ ោ ងលអ ។ ប្ទង់មលើក តាាំង ជា ន្ ាំឯក មាៃ 

ឋាៃៈ ជា ប្រះមាន ង ែខ្ែល។ 

 

ក្សំណាពយដសនេ ៍(បទដមបួ្) 

សរដសរដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  

ម ើញឯងោត្់មៃឿយ   ររូមឆ លអ ម លះ 

 ាំចិត្តឲមចះ  ម ន្ េ៍មឆ រុោភ ។ 

អ្ញជាមាច ្់ថែី  ប្កងុក ព ុជា 

ម្រមីាៃររ ជាប្្កុឯករាជយ។ 

រញាោ ត្នជ កសប្ត្ឈន ះ្ស្តរា   

ចិត្តជាោហាៃ ្ូ ម ន្ េ៏មក្ី។ 

អ្ញចាាំងេត្់កាយ ខ្ត្មាៃរា្ី 

ជួរឯងជាប្្ី មឆ មោ រណ៍លអ ។ 
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ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

ប្រះរាជរុប្ត្ប្រះមាន ង ្ុ ីស្នរ , ប្រះោទ្ ែរាជា មៃះឯង ជា 

អ្នកឈន ះ្ស្តរា   មលើប្រះរា  ៃិង ប្រះភាគិមៃយា (កម យួ)13 ររ្់ 

ប្រះអ្ងា ោាំង រីរប្រះអ្ងា មោយស្នរ ប្រះអ្ងា មៅរឹង ម ត្ ច 

ម្ៀ  កន ុង    ប្រះអ្ងា ជាកូៃកាត្់ ខ្មែ រ-ម្ៀ  ឱ្យ  កម វ្ ើ 

អ្ៃតរាគ ៃ៏ ជួយប្រះអ្ងា មេើយ មប្រើ លបិចកល មោក រមញ្ជជ ត្

ប្រះរា  ៃិង ប្រះភាគិមៃយា ឱ្យ ម ត្ ចម្ៀ  ចារ់ យក មៅ 

ប្្កុម្ៀ  មេើយ ទទួល ស្នា ល ់ប្រះអ្ងា ជា  ហាកសប្ត្ខ្មែ រ។ 

ប្រះោទ ្ ែរាជា មាៃ ប្រះរាជរុប្តា រីរ ប្រះអ្ងា៖ ប្រះប្្ី្ុគៃធ

រទ ជា ប្រះរាជរុប្តា ចបង ៃិង រញាចៃទរាជា14 ជា អ្ៃុជ។ 

មរឿង ម ត្ ចកៃ មាៃ មកើត្ម ើង កន ុងរាជ ប្រះោទ ប្្ី្ុគៃធរទ

(១៥០៤-១៥១២) ខ្ែល មុ្ាំ មលើកយក ក  វ រភាគ កន ុង គាំៃតិ្ថែី 

មែើ បី  រិចារណា អ្ាំរ ី ស្នថ ៃភារ្ងា  ៃិង ៃមោោយខ្មែរ 

មៅ កន ុង ្ត្វត្ស ទី១៦។ 

មាៃ អ្នកប្រវត្ត ិស្នស្ត ត្  មលះ មគ រារ់ រញ្លូ ការរកម ើញ ទវិរ អា

ម រកី (១៤៩២) មោយ មោក Christophe Colombe ជា ការ

ចារ់មផ្តើ  នៃ ្ត្វត្ស ទី១៦។ មៅ អ្ឺរុរមគ ទុក ្ត្វត្ស ទី១៦ 

ជា ្ត្វត្ស «រញ្ជា ថែី» ៃិង «្ិលបៈថែី» ជា ្ត្វត្ស ខ្ែល អ្នក

 
13 ប្រះប្្ី្ុរមីោទ័យ ប្ត្ូវជាប្រះរុប្ត្ប្រះៃរាយណ៍រាជា។ មរលខ្ែលប្រះ
រីតា ្ុគត្មៅ ប្រះរាជវងាៃុវងស ៃិង   ុឺៃ ្រវ ុម ស្តៃត ី  ាំគន  អ្
មញា ើញ ប្រះម្ររីាជា ជា ប្រះអ្ៃុជ រ ទ រ់ ឲម ើង មស្នយរាជយ ន្ ងប្រះរី
តា ររ្់ប្រះអ្ងា ខ្ែល ាំមអាយ ប្រះអ្ងា អាក់អ្ៃ់ប្រះេទ័យមេើយ រង់
ចាាំឪកា្ ជាៃិចច ៃឹងែមណត ើ រាជយ រី ប្រះម្ររីាជា។ មៅកន ុង ្ ័យ
ម ះ ប្្កុខ្មែ រ មាៃ ហាកសប្ត្រី ចាាំងគន  ែមណត ើ ររ ជា  ហាកសប្ត្
ប្្រចារ់ប្កងុក ព ុជា អ្្់រយៈមរលជាងែរ់ឆន ាំ។ 
14រញា ចៃទរាជា មកើត្ចាំមៅមរលចស្តៃទ ប្គ្ ែូមចនះប្ក ុោរគូ រុមរាេិត្ 
មហារាចារយ  ាំគន  ថាវ យ ប្រះ   ថា ប្រះចៃទរាជា។ 
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ប្ោជា រកម ើញ ចាំមណះ្ាំៗ ជាមប្ចើៃ ្ាំរារ់  ៃុ្សជាតិ្។ មៅ 

ប្្កុខ្មែ រ  វ រញ ្ត្វត្ស ទី១៦ ចារ ់មផ្តើ  រី រាជយ ប្រះោទ្ុគៃធ

រទ មេើយ រញចរ់មៅ មផ្តើ  រាជយ រញា អ្ៃ (១៥៩៩) រៃត  រី 

រាជយ ប្រះរា មជើងនប្រ (១៥៩៣) ខ្ែល ជា ម ត្ ច ម ើង ប្គងរាជយ 

រ ទ រ់ ភាល   រី ម្ៀ  វាយ ខ្រក រ ទ យ លខ្ងវក។ ប្ត្វូ ែឹង

ថា ម្ៀ  វាយ ខ្រក រ ទ យ លខ្ងវក ខ្ ៃរិត្ ខ្ត្  ិៃមាៃ 

ជ័យជាំៃះ មលើ កងទ័រខ្មែ រ ោាំងអ្្់ ម ះមទ។ ប្រះរា មជើងនប្រ

ខ្ែល ជា ញាត្ិវងស ជា ម ទ័រខ្មែ រ លបមីាន ក់, ប្ទង់ោៃ មកណទ ទ័រ

ចាាំងៃឹង ម្ៀ   វ រញ ភាល   មែើ បី តា ែមណត ើ  យក  ក  វ រញ ៃូវ 

មរត្ិកភ័ណឌជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ែលម្ៀ  ប្រ ូល យក រីរ ទ យលខ្ងវក

ៃិង រំមោះ ប្រជារាស្ត ត្ ខ្មែ រ ខ្ែល ប្រះមៅម្ៀ  ប្រះ   ប្រះ

ៃមរស្តៃទ្ូរ មកៀរតាាំង រ ីមប្តាយ ោាំង ្ងខាង រី ខ្មប្ត្ ្ាំមរាង

មោង លខ្ងវក មៅ ែល់ ខ្មប្ត្  ងរង ប្រមាណ ១២ ខ្្ៃ ក ់

 ាំ យក មៅ ប្្កុម្ៀ ។ ខ្ត្ មគល រាំណង ររ្់ ប្រះរា 

មជើងនប្រ មៃះ  ិៃោៃ ទទួល មជាគជ័យមទ មប្ពាះ ទ័រម្ៀ 

ែកថយ មៅប្្កុមគវ រញោៃ ោ ងរេ័្ ោៃ់មរលមវោ។

ខ្ត្ ប្រះរា មជើងនប្រ ោៃ ចាាំង រំោយកងទ័រ ប្តួ្ត្ប្តាររ្់

ម្ៀ  តាាំងមៅ ប្្កុឧែុងាខ្រក រត្ ់ ប្ត្ រ ់ មៅប្្កុវ រញោៃ 

ត្ិចតួ្ចរាំផ្ុត្។ ខ្ត្ រីឆន ាំ មប្កាយ ក ប្រះរា មជើងនប្រ ប្ត្ូវ ោៃ 

ជៃជាត្ ិរ័រទុយមេា្៏មាន ក់ ម ែ្ ះ លវ ីមវ៉េ ូេសូ  ៃិងម្  ២៤

 ក ់ម វ្ ើ ឃ្ត្ ប្រះអ្ងា ោៃ មៅ កន ុង ប្រះររ រាជរាាំង មោយ 

មប្រើ លបិចកល។ ជៃររមទ្ម ះ ជា  ិត្តៃឹង ប្រះោទជ័យ

មជោា  ជា  ហាកសប្ត្ខ្មែ រខ្ែល ោៃ លួច រត្់មគចមល ៃួ រី រ ទ យ 

លខ្ងវក មៅមរល កាំរុង មាៃ ្ស្តរា  ។ មប្កាយ រី ្មាល រ ់ប្រះ

រា មជើងនប្រ ោៃមេើយ ជៃររមទ្ ម ះ ោៃ មៅអ្មញជ ើញ 
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ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

រញា ត្ៃ់ ខ្ែល ជា រុប្ត្ កណាត ល ររ្ ់ប្រះោទជ័យមជោា  រ ី

ខ្មប្ត្ ្ ទ ឹងខ្ប្ត្ង ឱ្យ  ក មស្នយរាជយ ត្រ ីប្រះរីតា កន ុង ប្្កុប្្ី

្ៃទ រ។ មប្កាយ  ក រញា ត្ៃ់ ប្ត្វូោៃរួក ចា  លួច ម វ្ ើ 

ឃ្ត្ មោយ មប្រើ លបិចកល។ ប្រះ ហាមទវកីសប្តី្ ខ្ែល ប្ត្ូវ 

ជា ប្រះមាតុ្ចាជ  រញា ត្ៃ់ ក៏ ោងអ្មញជ ើញ រញា អ្ៃ ខ្ែល ជា 

រុប្តា នៃ ្ម តច ប្រះររ ចៃទរាជា  ួយ អ្ងា ខ្ែរ ឱ្យម ើង 

ប្គង រាជ្ បត្ត ិ មៅ ប្កងុក ព ុជា គឺ ជា រាជយ រញចរ់ ្ត្វត្ស ទី

១៦ ម ះឯង។ 

ប្ពះប្សសីគុៃធបេ 
កន ុង ជ ន យុ ២៦ ប្រះវ្ា ប្រះប្្ី្ុគៃធរទ ជា ប្រះរាជរុប្ត្ 

ចបង នៃ ប្រះ្ ែរាជា ប្ទង់ ោៃម ើង មស្នយរាជយ ន្ ង ប្រះរីតា

កន ុង គ.្. ១៥០៤ មៅ ចត្ុ ម ុម ប្្កុភន ាំមរញ។ 

មស្នយរាជយ ោៃ ៤ ឆន ាំ ប្រះអ្ងា មាៃ ប្រះរាជត្ប្ ិះ ចង់ រ្រូ រាជ

ធ្លៃី រី ប្្កុភន ាំមរញ  ក មៅ ប្្កុោស្នៃ (ប្្ី្ៃធ រ) ខ្ែល ជា 

អ្តិ្ត្ រាជធ្លៃី ររ្់ប្រះអ្យាមកា (ជីតា) ប្រះោទ រញាោ ត្។ 

ទ ហ ីករណ៍ ររ្់ ប្រះអ្ងា គឺ យុទធស្នស្ត ត្ ្ស្តរា  ។ 

មៅកន ុង អ្ងាប្រជុាំ រាជគណ រែា ស្តៃត ី រិម្្ ប្រះរាជា មាៃប្រះ

រៃ្លូ មៅ កាៃ់ អ្ងាប្រជុាំ ថា : 

- ប្្កុ ប្្ី្ៃធ រ ជា ទីកខ្ៃលង លអ  ប្រនរ ្ាំរារ់ តាាំង ជា រាជធ្លៃ ី

មប្ពាះ មាៃ  ម្ាោយ ជា ្ ែជាត្ិ ្ាំរារ់ការពាររ ទ យរាជយ 

ត្បិត្ មាៃ រឹង មណឌ  ខាងមជើង មាៃទមៃល  មណឌ  ខាងមកើត្ មាៃ 
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នប្រ្ាំ មណឌ  ខាង ទិ្កសិណ។ មយើង យល់ម ើញ ថា ទីម ះ  ាំ 

 ក ៃូវ ម្ចកត ី្ុមកាយ ៃិង ចិត្ត រី ការវាយលុក រី ្ាំណាក់ 

ខាែ ាំង ្ប្ត្វូរាជយ ៃិងខាែ ាំង ្ប្ត្ូវ ៃគរ។ មត្ើ អ្្់ ប្រះអ្ងាមាច ្់ 

ៃិង អ្្់ មោក  ុឺៃ យល់ម ើញ ខ្ររណាមៅ ៃូវ ត្ប្ ិះ ររ្់

មយើង មៃះ។ 

្ុវណណ ី ( ា្ំែី) ប្រះរាជា ទុក ែូច ជា រញ្ជា  រចួមប្្ច ្ាំរារ់ ប្រះរាជ

វងាៃុវងស ៃិង អ្ងាអ្គាម្ មាប្ត្។ ែូមចនះ ប្ត្វូ មាៃចម ល ើយ 

ត្រ ឱ្យប្្រៃឹង ប្រះរាជត្ប្ ិះ មែើ បី រកា ្ុម ្ាំរារ់ ការរ្់

មៅ នៃ ជីវ រត្។ មៅ កន ុង ទ្សៃៈ ខ្ររមៃះឯង ខ្ែល ្ម តច 

 យក រាជគណរែា ស្តៃត ី មៃល ើយត្រមៅ ប្រះរាជា : 

- រួក មយើងមុ្ាំ ជា អ្នករាំមរ ីយល់ម ើញ ថា ប្រះរាជត្ប្ ិះ ប្រះអ្ងា 

រិត្ ជា  ាំ ក ៃូវ ម្ចកត ី្ុម ែល់ អាណាប្រជារាស្ត ត្  ប្គរ់

ប្្ោរ់ ៃិង ប្រះរុទធស្ន្ ។ មយើងមុ្ាំ ជា អ្នករាំមរ ីហា ៃ រ្រូ 

ជីវ រត្ មាៃ ខ្ត្ ស្នវ គ ៃ៏ ែល់ ប្រះរាជត្ប្ ិះ ជា ប្រមោជៃ៍ជាតិ្ 

មៃះ។ 

អ្ងាប្រជុាំ រាជគណរែា ស្តៃត ី ប្រ មប្រៀង ែូមចនះមេើយ ក៏ ខ្ចក

ចាំ ខ្ណក កិចចការ ែល់ ប្ក្ួង ស្នធ្លរណៈការ មអាយ មៅមរៀរចាំ

ទុកជា ុៃ មៅ ប្្កុ្ៃធ រ ្ ាំរារ់ទទួល ប្រះរាជា ែូច មាៃ ស្នង 

ប្រះររ រាជវាាំង ប្រះែាំណាក់ មោយមជ ីខាជ  ៃិងរ ទ យជ័យឱ្យ្ 

ឋាៃៈ ជា ប្រះរាជធ្លៃី នៃ ប្កងុក ព ុជា្ិរមត្យយ។ 
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មៅ ប្្កុោស្នៃ (ប្្ី្ៃធ រ) មាៃ ស្តៃត ី្ាំមាន ក់ ម ែ្ ះ រិជ័យ

 គ មាៃ ភរ រោ ជា ប្្ីរល ប្រះរត្ៃប្ត្័យ (រល មាៃ  ុមររ 

ជា អ្នក ខ្ថរកា វត្តអារា )។  ង ោៃ មាៃ កូៃប្្ី ួយ មកើត្ 

មៅកន ុង រាជយ ប្រះ្ ែរាជា មាៃ ម ែ្ ះ ្។ រ ទ រ់  ក ោៃ 

មាៃ គភ៏  តងមទៀត្ មេើយ នថា  ួយ ជិត្ ប្គរ់ ខ្ម  ង ចុះ មៅ 

មោះ ទុក្ត្វ កន ុង រងាៃ់ ក៏ ររូត្ ោរក ម ះមៅ កន ុង ទឹក។ 

មរលម ះ មាៃ មេតុ្ អ្ស្នច រយ  ាំ មអាយ ម ើញ ថា ោរក ម ះ

មាៃ រុណយ ខ្ ៃ គឺ ថា មវោ ម ះ ប្ស្នរ់ ខ្ត្ មាៃ ប្ត្ីមពា ា្ំ  ួយ 

 ក ទទួល មលរ ោរក ម ះ មៅ កន ុង មពាះ ោត្់មៅ។ មៅ មរល 

ម ះ ប្ពាៃ ប្រ ង់ មាន ក់ មៅរង់ ្ាំណាញ់ក៏ ប្ត្ូវ ជារ់ ប្តី្មពា 

ម ះ ោៃ ក។ ជា កុ្ល ោរក  ិៃស្នល រ់។ កន ុង នថា ម ះ ក ៏

មាៃ មេតុ្ រណាត លឲ ្ម តច រេរះ  ហា្ងឃរាជ (កាលម ះ

មៅ ជា ប្រះ្ងឃ្តាថ ) យរ់ ម ះផុ្្ាំ ក្ ល់មៅ យល់្រត ិ ម ើញ ថា 

ែូច មាៃ មទវ តា  ទូល ថា : ប្រឹក ម ះ មអាយ ម ត្ ច ោង មៅ 

កាំរង់ទឹក មែើ បី ជួយ្មស្តរា ះ ោរកមាន ក់ ជា អ្នកមាៃរុណយ 

មាៃ វា្  ផ្ង។ លុះ មត្ើៃ ម ើង ្ម តច ក៏ ប្ទង់ ៃូវ នប្ត្ចីវរ 

ចុះ គង់កន ុងទូក ឱ្យ ្ិ្ាៃុ្ិ្ស អ្ុាំ មចញ មៅ។ ប្ទង់រិណឌោត្ 

តា ្រវែង ខ្ត្ ប្រះមៃប្ត្ ខ្ត្ង គៃ់ រំនរម ើល ខ្ប្កង មាៃ 

មេតុ្ អ្វ ី ជា ចខ្ លក ែបិត្ មាៃ ៃិ ិត្ត រីយរ់ ិញ ម ះ ែូច ជា 

ចា្់ មរកណា្់។ លុះ ្ិ្ស អ្ុាំរៃត ិច មៅ ទូក ក៏ ទភ ខ្អ្រ 

ប្ររ ទូក ប្ពាៃប្រ ង់ម ះ។ ្ម តច ម ើញ ប្ត្ីមពា កន ុង ទូក 

ប្ពាៃ ប្រ ង់ ម ះ ា្ំ ខ្រលក ម ត្ ច ប្រឹង ្មងកត្ ទត្ ឲ ចា្់។ 
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ប្ពាៃប្រ ង់ ម ើញម ត្ ច មអ្ើត្ មៅ ទត្ ប្តី្ ម ះ ក៏ រមងក ើត្ ឲ 

មាៃ ្ោធ  មលើក ប្តី្មពា ថាវ យ ែល់ ប្រះអ្ងា។ ប្រះអ្ងា ប្ទង់ 

ទទួល មេើយ ក៏ ឲអ្ុាំ ទូក រិណឌោត្ មៅ មទៀត្។ លុះ រិណឌ  អ្្់ 

មរលមេើយ ម ត្ ច ក៏ ោង ប្ត្ រ់  ក អារា  វ រញ។ មណៈម ះ 

ម ត្ ច មាៃ ប្រះមថរ វាចា ថា ប្តី្មពា មៃះ ជា មពា ា្ំ ខ្រលក រី ប្តី្

មពា ្រវែង ប្រខ្េល ជា មាៃ មេតុ្អ្វ ី កន ុងមពាះ ប្តី្ មៃះ ជា រុាំ

ខាៃម ើយ។ អ្្់ រួក ្ិ្ាៃុ្ិ្ស ឮរុទធែីកាមេើយ ក៏  ាំ គន  

យក កាាំរិត្ មៅ វះ មពាះ ប្តី្ម ះ, វះ មៅ ម ើញ ោរក  ួយ មៅ 

រ្់។ មទើរ ម ត្ ច ឲ កូៃម ះ មៅ រត ី ប្ររៃធ   ួយគូ យក មៅ 

ចិញច ឹ រកា។ 

មរឿង ចខ្ លក មៃះ ោៃ ឮ ែល់ ប្រះរិជ័យ គ ៃិង ភរ រោ ក៏ 

 ាំ គន  មៅថាវ យ រងា ាំ ប្រះ្ងឃ ្ូ ោរក ជា កូៃ ម ះ ក វ រញ។ 

មរល យក ោៃ ោរក  កផ្ទះវ រញ មេើយ ក៏  ាំគន  ា្ំមរច ែូរ 

ម ែ្ ះកូៃ រី មត ខ្ែល ប្រះ្ងឃ ប្រមគៃ ឲ  ក ជា កៃ វ រញ។ 

មត្ើ មរឿងមេត្ុអ្ស្នច រយ ខ្ែល មកើត្ មាៃ ម ើងម ះ មាៃទាំៃង ជា 

មរឿង រិត្ ខ្ែរ ឫមទ ? មយើងែឹងថា មៅកន ុង ប្រះរាជរងាវតាខ្មែ រ 

វា មាៃ លកខណៈ ជា ប្រវត្ត ិស្នស្ត ត្  ផ្ង ៃិង មរឿងមប្រង ផ្ង។ កន ុង

ខ្ផ្នក មរឿងមប្រង រុរវប្រវត្ត ិករខ្មែ រ គត្់ ៃិយ  ខ្ត្ង រញ្លូ 

រខ្ៃថ  ្ាំរារ់ ររា ញ ៃូវ ប្រឹត្តការណ៏ ឬ  ៃុ្ស ខ្ែល ទុកជា 

មរឿង ឬ រុគាល អ្ស្នច រយ មែើ បី ឱ្យ អារ ែណ៏ ររ្់ អ្នកអាៃ រ្់មៅ

កន ុង មរឿង ជាអ្ចជ រ រយៈ ខ្ែល កប្ ៃឹងមាៃ មៅកន ុង មោកីយ។ 
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 ួយវ រញមទៀត្ ខ្ផ្នកមៃះ ជា ្ិលបវ រជាជ  ររ្់ អ្នកៃិរៃធ  មែើ បី 

ទុកជាមស្នភណ័ភារ នៃស្នន នែ ររ្់មល ៃួ។ អ្វ ីខ្ែល វា ិៃ ្  ែតា

មរើ ជា រុគាល គឺ ជា អ្នកមាៃរុណយ, មរើ ជា ប្រឹត្ត ិការណ៏ គឺ ជា 

ការ ា្ំ ខ្ែង នៃ ៃភាកា្ភូត្ (phénomène céleste) ជា អ្ាំមណាយផ្ល 

 កកន ុង ៃរមោក (monde des humains) ្ាំរារ់ ជា ការរឹងខ្ផ្អកែល ់

 ៃុ្ស ឬ អ្នកមាៃរុណយ មៅចាំមពាះ ុម រញ្ជា  ររ្់មល ៃួ ខ្ែល 

មល ៃួ មវ ះ  ម្ាោយ ជា  ៃុ្ស ្ាំរារ់ មោះប្ស្នយ។  

មៅកន ុង ្ ័យម ះ រររ ៃមោោយ មៅប្្កុខ្មែ រ ជា រររ 

រាជា្ិរមត្យយ ខ្ែល មាៃ  ហាកសប្ត្ ជា អ្នកែឹក ាំ ផ្តត ច់ការ។ 

អ្វ ី ខ្ែល ប្រះរាជា ចង់ ោៃ ឬ យល់ម ើញ មាៃ លកខណៈ ជា រាជ

ត្ប្ ិះរញ្ជា  ជា ៃិចច។ ្ ័យ នថា  ួយ ប្រះោទ ប្្ី្ុគៃធរទ 

ប្ទង់ ោង មៅ ថាវ យ រងា ាំ ប្រះ មៅ វត្ត, មរលម ះ ប្ទង់ ទត្ ប្រះ

មៃប្ត្ មៅ ម ើញ ប្្ីមាន ក់ ឈរ មៅ មលើ មមឿៃ ប្រះវ រហារ ជា កូៃ 

ប្រះរិជ័យ គ ៃិង មោកប្្ី ម ោៃ។ ប្រះអ្ងា ទត្  តងមេើយ 

 តងមទៀត្  ាំ ឲ ប្រះរិជ័យ ចារ់អារ ែណ៍ យល់ ែឹង ភាល   រី ប្រះ

រាជេឫទ័យ ររ្ប់្រះ ហាកសប្ត្មល ៃួ មទើរ មប្កាយ  ក ក៏ ចូល 

មៅ ប្ការ ថាវ យ រងា ាំ ប្រះរាជា ថាវ យ កូៃប្្ីម ះ ជា មុ្ាំ រាំមរ ីលអង 

្ូលី ប្រះោទ។ ប្រះរាជា ប្ទង់ មស្ន ៃ្សណា្់។ ប្ទង់ តាាំង    

 ង ្ ជាអ្នក ប្រះមាន ង មក្ររុោា  ប្រះ ន្ ាំឯក មេើយ មលើក ែាំ

មកើង មាតា រីតា អ្នក ប្រះមាន ង មអាយ មាៃ ឋាៃៈ កន ុង រាជវងា
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ៃុវងស កន ុង វងស ា្ំ មាៃ  ជា ប្រះរិតា រិជ័យ គ ៃិង អ្នក 

ប្រះមាតា ម ោៃ។ 

មោយ មាៃ ម្ចកត ីប្រត្ិរ័ៃធ  ៃឹង ប្រះ ន្ ាំឯក មរក ប្រះោទ ប្្ី

្ុគៃធរទ ប្ទង់ ប្រះរញាត្ត មអាយ មលើកខ្លង មៅ ប្្កុោស្នៃ 

ឱ្យ មៅថា ប្្កុប្្ី ្ ឈរ ឬ ខ្មប្ត្ ប្្ី ្ ឈរ ខ្ត្ ពាកយ មៃះ 

ោរៗ ក ក៏ខ្ប្រកាល យ ជា ប្្កុប្្ី្ៃធ រ រេូត្  ក ែល់្រវនថា

មៃះ។ 

មសតចកៃ 

 

បុន្រតាមន្រ្តីម្នន ក្ស់ដៅសមយ័បូរាណ 

តាាំង រី កុមាភារ កៃ ជា  ៃុ្ស មាៃ ប្រជាា  ល្ ត្នវ ប្ត្វូ 

ោៃ រិតា មាតា រញជ ៃូ ឲ មៅមៅកត ី ឬ មរៀៃ្ូប្ត្ មៅ វត្ត

អារា  ខ្ែល មាៃ ្ម តច រេរះ  ហា្ងឃរាជ ជា ប្គូ មាៃ 

   ្ តាថ ។ លុះ ចមប្ ើៃ ្ ាំ ម ើង មាៃ ចាំមណះ មលើ ្ ិ្ាៃុ្ិ្ស 

ោាំងរួង មចះ ស្នទ ត់្ ស្នស្ត ត្  ៃត វ រជាជ ការ គថា មតទណឌ  កបួ ៃ

ត្ប្មា ោាំងឡាយ ប្គរ់ ្រវ ស្នរមរើ ឥត្ ចម ល ះ ម ើយ មេើយ ជា 

អ្នកជាំ ញ ខាងោច់ប្រួញ ៃិង រូខ្ក ខ្េលទឹក។ កៃ មចះ 
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រមប្ ើប្គូ  ាំឱ្យប្គូ មរញចិត្តៃឹង្ិ្ស មេើយ មោក ោៃោយ 

ថា : មកែងមៃះ ៃឹង ោៃ ប្គង ៃគរ នថា ណា ួយ ជា  ិៃខាៃ។ 

ប្រះមាន ង មក្ររុោា  ជា រងប្្ី ររ្់ កមមាល ះ កៃ ម ើញ រអ ៃូ 

មាៃ ចាំមណះ ក៏ម ន្ ើ ែល់ ប្រះរាជា ្ូ ឱ្យ រអ ៃូ ចូលមល ៃួ រាំមរ ីប្រះ

អ្ងា មេើយ ប្រះរាជា ក៏យល់ប្រ ។ កៃ ជា  ៃុ្ស មាៃ ប្ោជាា  

ៃិង មាៃ ចាំមណះ មចះ ផ្តា រ ់ៃិង អាចជួយ ប្រះរាជា កន ុង កិចច

ការ រាជការ ប្គរ់ខ្ររោ ង ខ្ែល ាំឱ្យប្រះអ្ងា ប្្ឡាញ់

រារ់អាៃ មេើយ តាាំងររ ជា ‹អ្នកឧកម ន្ហាច ចិត្ត› ខ្ត្ 

មប្កាយ ក ប្រះអ្ងា ក៏មាៃ ប្រះរាជេឬទ័យ ចង់ ខ្ត្ងតាាំង 

កៃ ជា  ស្តៃត ី មៅកន ុង ប្រះររ រាជវាាំង។ ខ្ត្ ឧរ្គាច បង គឺ 

មាត យ ររ្់ កៃ ជារ់ ជា រលប្រះ គឺ ជា អ្នកររ។ មោះរី ប្រះ

អ្ងា ោៃ ម ន្ ើ ឱ្យ មាត យ ប្រះមាន ង មក្ររុោា  ខ្ែលជា មាត យមកែង 

ររ្់ប្រះអ្ងា រចួមល ៃួរីររ ខ្ត្ រួក  ហា ស្តៃត ី ៃិង ប្ពាេែណ៏

រុមរាេិត្ រាាំងរា ថា ប្រះរាជ្ាំមណើរមៃះ វាផុ្្យៃឹង ប្រះនរណីយ 

ផ្ង ៃិង មុ្រី្របថ ររ្់ប្រះរីតាផ្ង ខ្ែលោៃប្រគល់ 

ប្គួស្នរមៃះ ជា រលប្រះ រចួមៅមេើយ។ ែូមចនះ ប្រះអ្ងា រកររថែី ា្ំ

រារ់ោក់ឱ្យ កៃ ឱ្យ្  ៃឹង ការមចះែឹង, ររម ះ គឺ ‹ ុៃេល ងួ

ប្រះម ត្ ច›។ មៅកន ុង ុមររថែីម ះ កៃ មាៃ អ្ាំណាច ឱ្យប្្ែី 

ប្តួ្ត្ប្តា ម ើល រល15រមប្ ើ ប្រះប្្ីរត្ៃប្ត្័យ (រលប្រះ) ោាំង

 
15 រល : ជារូជ ៃុ្ស ខ្ែលទុកជា វណណ ៈ មថាកោរ ជាងមគរាំផ្ុត្ ឬ 
 ៃុ្ស ខ្ែលមាៃមោ្ ា្ៃ់ មេើយចារ់ ត្ប្ ូវឱ្យទុក ៃុ្សមៃះ ត្កូៃ 
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អ្្់ មេើយ មាៃ ប្រះរាជអាជាា  ឱ្យផ្ត ទ យកមោ្  ៃុ្ស ពាោ

មមាេ៏រិទ ចិត្តអ្កត្ញ្ ូ ៃិង រងក ចូរងខ ុ្ ប្រះប្្ីរត្ៃប្ត័្យ 

មលែ ើ្ រុរាណប្រមវណី ចា្់រត ឹោធ ចារយផ្ងោាំងរួង។ 

អ្ាំណាច ររ្់ កៃ  ាំរមងក ើត្ ម្ចកត ីប្ចខ្ណៃ ៃិង កាំមចាក16 

រី ្ាំណាក់ អ្្់ ប្រះររ វងស ៃិង  ស្តៃត ី ខ្ែល ខ្ត្ងខ្ត្ទុក  ុៃ

េល ងួប្រះម ត្ ច ជា កូៃ ជារ់ ជា រលប្រះ ជាៃិចច មេើយ ជា  ៃុ្ស 

រុាំមកាត្ខ្ប្កង  ស្តៃត ីចា្់ទុាំ មុ្ាំរាជការ មោយអាងមល ៃួ ជា រអ ៃូ 

ររ្់ប្រះ ន្ ាំឯក។ ែូមចាន ះ ក៏ ាំគន   ុរ ិត្ រក  ម្ាោយ 

កមាច ត្់ ៃរជៃម ះ ឱ្យខាច ត្់មចញ រីប្រះររ វាាំង។ រាល់ឱ្កា្ 

េុចឱ្យ អ្្់ម ត្ ច, ប្ពាេែរុមរាេិត្ ៃិង  ស្តៃត ី ខ្ែល ជា ្ ប្ត្ូវចិត្ត 

ររ្់កៃ ខ្ត្ងខ្ត្ ប្ការរងា ាំទូល ែល់ ប្រះរាជា ជួៃកាល ជា 

ការររក ច់រងខ ចូ ឱ្យមូចមករ ត៏ ររ្់កៃ។ រៃត ិច តងៗ ប្រះរាជា 

ចារ់មាៃ អារ ែណ៏ ថា អ្វ ីៗ ខ្ែល មគ ទូលថាវ យ ជា ែាំណឹង ជា 

ការរិត្ មេើយ ជា រិម្្ មរឿង ទាំ យ ររ្់ ប្គូ ររ្់ កៃ ថា 

វា ៃឹងអាច ម ើងប្គងរាជយ្ បត្ត ិ មៅមរល អ្ គត្។ ការណ៏

ម ះ  ាំឱ្យ ប្រះរាជា មាៃ កងវល់ មៅកន ុង ប្រះរាជេឬទ័យ ប្គរ់ 

មរលមវោ រេូត្ ប្ទង់ ប្រះ្ុរិៃៃិ ិត្តម ើញថា មាៃ  គ ួយ

្ាំ មាៃ ឫទធិ េិមា  កមែញប្រះអ្ងា ៃិង  ៃុ្សមាន  ឱ្យរត្់

មចញរីប្រះរាជវាាំង មេើយប្រួ្ជាមភល ើង មៃះោលមរញោាំងប្រះ

 

ត្មៅមរៀងមៅ។ រល គឺ ជារូជ្ូប្ទៈ កន ុងចាំមណា វណណ ៈោាំងរួៃ នៃ 
ប្រេែញាស្ន្  គឺ ប្ពាេែណៈ, កសប្ត្ិយៈ, នវ្សៈ ៃិង ្ូប្ទៈ។  
16 កាំមចាក : ម វ្ ើឱ្យមតត ប្កហាយ។ 
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 ហាៃគរ។ លុះប្រឹកម ើង ប្រះរាជា មចញប្រះរាជមរាងរ  មាៃ 

ប្រះអ្ៃុជ ប្រះចៃទរាជា ប្ពាេែ ប្រឹោធ ចារយ ម្ រត្ី  ស្តៃត ី តូ្ច ា្ំ 

ចូលគល់ប្គរ់ែាំ ខ្ណង មែើ ប ី រិភាកា កិចចការ ៃគរ។ មណៈ

ម ះ ម ត្ ច ទត្ម ើញ មាៃតួ្ គរីរ រ័ទធរៃធ ័ មលើ  ុៃលួងប្រះ

ម ត្ ច មេើយ វា មងើរកាលមៃវងស្នត ាំ ទៃទ ឹ គន ៃឹងកាល  ុៃប្រះ

ម ត្ ចកៃ មាៃ កិរ រោ ហាក់ែូចជា ៃឹង្ុ្ះ មៅខាាំប្រះអ្ងា។ 

 គ ខ្ែល ប្រះអ្ងា ទត្ម ើញម ះ វាែូច គ ខ្ែល ប្រះអ្ងា 

ប្ទង់ ប្រះ្ុរិៃៃិ ិត្ត កាលរីយរ ិ់ញ។ មៅមរល ប្រះ្វ ការ 

ម ះខ្ែរ មាៃ ្ាំរុប្ត្រត ឹង រីមៅហាវ យ ប្្កុោត្់ែាំរង ថា ប្រះ

ទឹក ្ាំរារ់ ប្រះ ហាកសប្ត្ ខ្ែលមៅកន ុង គុហាភន ាំោណៃ់ម ះ 

មចញ្ ោលប្កេ  ែូចទឹកល័ម។ ក៏មាៃ ្ាំរុប្ត្រត ឹង រី

មៅហាវ យ ប្្កុោភន ាំ ថា ប្រះរុទធររូកន ុង ទីោភន ាំ េូរទឹកប្រះមៃប្ត្ 

ជា ្  ែូចល័មខ្ែរ, មេើយ ប្រះមៅអ្្ិការ វត្តប្រះវ រហារ្ួគ៌ 

ក៏មាៃ្ងឃែិកា ថា ប្រះនប្ជប្រថន លូៃភ ោក់ខ្ កមចញជា

្  ប្រ ោាំង ប្រះឥ្ូរ ប្រះៃរាយណ៏ មប្រះប្រះឧរា មចញជា

្ ខ្ែរ។ ចាំ ខ្ណក ប្រះប្គូរុមរាេិត្ ក៏ថាវ យម្ចកត ី ថា ប្រះខាៃ់

ជ័យ ងាលម ះ មាៃ ន្ ឹ ប្កេ  រីប្តី្្ូល៏ ែល់គល់។ លុះផ្ុត្ 

ប្រះ្វ ការ ប្រះរាជា ប្ទង់ ប្រិកាការណ៏ ជា ្មាា ត្់ ជា ួយ 

ឥ្័ភ័ទទ ជា  ហាប្គូ ៃិង រាជមហារា្ិរត្ី ត្ ីរី ោត្ុភូត្ ខ្ែល 

មាៃ មកើត្ម ើង មៅកន ុង ប្រះៃគរ ៃិង ប្រះ្ុរិៃៃិ ិត្ត ររ្់

ប្រះអ្ងា។ អ្នកោាំងរីរ ប្ការទូលថា ប្រះអ្ងា ចា្់ជាៃឹងមាៃ 

រាជ្ប្ត្ូវ មរើតា  មលមត្ប្មា គឺប្ត្វូប្ត្ង់  ុៃេល ងួប្រះម ត្ ចកៃ 
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ខ្ត្ តង ែបិត្ តារារា្ី ររ្់វា កាំរុងម ើងខាល ាំងណា្់ មប្ពាះ វា 

មកើត្ ឆន ាំ  គ។ រ ទ រ់ ក អ្នកោាំងរី ក៏ ាំគន  រក ម្ាោយ 

្មាល រ់  ុៃេល ងួប្រះម ត្ ចកៃ កុាំឱ្យមាៃៃរណា្ងស័យ ថា ជា 

ឃ្ត្ក ែ។ ឧោយកល ួយ ខ្ែល អ្នកោាំងរី យល់ម ើញ ថា វា 

មាៃ ប្រ្ិទធិភារ មេើយ ោក់អាថិកាំោាំងផ្ង គឺ ការខ្កលង មៅ

រង់្ាំណាញ់ មេើយខ្កលង ម វ្ ើជា្ាំណាញ់ ជារ់គល់ រចួមេើយ 

ររា រ់ឱ្យកៃ  ុជជុះមៅមោះ។ លុះ ុជកន ុងទឹកមេើយ មយើង

ប្រួត្គន រង់្ាំណាញ់ ប្គរឱ្យជារ់ោាំងនែមជើង វាៃឹងម ើង ិៃ

រចួ ខ្េលក៏ ិៃោៃ ែូមចនះ វា គង់ខ្ត្ស្នល រ់មោយរយ។ ខ្ត្

ឧោយកលម ះ ប្ត្វូោៃ ប្រះ ន្ ាំឯក ជា រងប្្ី កៃ លួចស្នត រ់ 

ឮ ា្ំែី ថា ឱ្យប្រះម ត្ ចកៃ  ុជទឹក មេើយ រង់ ា្ំណាញ់ប្គរ

ឱ្យស្នល រ ់ខ្ត្ ិៃោៃឮ ថា រអ ៃូមល ៃួ មុ្រីមេតុ្អ្វ ី ម ះម ើយ។ 

លុះខ្ អ្ កម ើង ប្រះ ន្ ាំឯក ក៏ោៃទទួលប្រះរញ្ជច  រីប្រះរាជា ឱ្យ

ែខ្ងាប្រះអ្ងា មៅរង់ ា្ំណាញ់ ជា ួយ អ្្់ ស្តៃត ីរាជការ។ ប្រះ

ជលែាំមណើរ កាំស្នៃតមៃះ វា ម វ្ ើឱ្យ ប្រះ ន្ ាំ មាៃ ចិត្តថរ់ោរ ភៃឹង

រអ ៃូ រុាំប្ស្នកប្ស្នៃតមស្នះ ក៏តាាំង្រម្រជាអ្កសរ រាយម្ចកត ី 

ខ្ែលមល ៃួ ោៃឮ ប្ោរ់រអ ៃូ ឱ្យប្រងុប្រយត័្នខ្ ៃខ្ទៃ។ ែឹងការ

ណ៏មៃះមេើយ  ុៃេល ងួប្រះម ត្ ចកៃ មាៃ ការតូ្ចចិត្ត ជា ខាល ាំង 

មប្ពាះមល ៃួ  ិៃខ្ែល ប្រប្រឹត្ត ិ កាំេុ្ អ្វ ីោល់ខ្ត្មស្នះ ចាំមពាះ ប្រះ

រាជា មាៃខ្ត្ មាំរាំមរបី្រះអ្ងា មោយមស្នែ ះ្រ, ចុះមេតុ្អ្វ ី ក៏ប្រះ

អ្ងា មាៃ ប្រះរាជរាំណង ចង់្មាល រ់មល ៃួ មៅវ រញ ? ្ាំៃួរមៃះ 

កៃ ្ ួ រមេើយ ្ ួ រមទៀត្ មៅកន ុង ចិ ត  ររ្់មល ៃួ មេើយ ជួៃកាល 
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ក៏គួរ ិៃអាចមជឿោៃ។ លុះែល់មរល ខ្ែលទទួលប្រះរាជា ឱ្យ

 ុជទឹក មៅមោះ ា្ំណាញ់ មទើរភាា ក់មល ៃួថា ជា មរឿងរិត្។ ប្ត្ូវ

ែឹងថា កៃ ជា  ៃុ្សរូខ្ក ខ្េលទឹកណា្់ តាាំងរីកុមារភារ

 កម លះ មេើយ មៅមរលខ្ែល កៃ មោត្មៅកន ុងទឹកភាល   គត្ ់

 ុជខ្េល រស្តញ្ជច ្ទិ្ ខ្ែល ប្រះរាជា ចងអ ុលប្ោរ់ ្ាំមៅ មៅ 

កខ្ៃលង ខ្ែល មាៃ ប្ត្ឹរ17 មប្ចើៃ រចួ ក៏រួៃ រីកខ្ៃលង ួយ មៅ 

កខ្ៃលង ួយមទៀត្ ទប្មាាំយរ់ៃឹងរត្់មៅមទៀត្។  រឯី ប្រះរាជា ៃិង 

រួក ្ ុ ប្គលុាំ មៅមរលម ើញ កៃ  ុជកន ុងទឹក គិត្ខ្ត្ ាំគន  

រង់ ្ាំណាញ់ ប្តួ្ត្មប្ចើៃជាៃ់ មៅទីកខ្ៃលង ខ្ែល ្ាំណាញ់ ប្រះ

រាជា ប្កខ្វង មេើយ ខ្ប្្កប្ោរ់កៃ ថា ្ាំណាញ់អ្ញជារ់អ្វ ីមៅ

កន ុងទឹក មេើយ ឱ្យ កៃ  ុជទឹក មៅមោះ។ រចួមេើយ  ាំគន រង់ចាាំ

 ួយប្្រក ់មោយ  ាំគន ៃឹកគិត្ថា ចា្់ ជា កៃ ថរ់ែមងា ើ  

ស្នល រ់ មៅកន ុង ទឹក ជា រុាំខាៃ។ ខ្ត្មប្កាយរៃត ិច ក ក៏ ាំគន

មលើក្ាំណាញ់ម ើង ខ្ត្ រុាំម ើញ ្រ កៃ ម ះម ើយ, មណៈម ះ 

ប្រះរាជា ក៏រញ្ជជ  ឱ្យជលម្   ុជ កន ុងទឹក ខ្ វ្ ងរក ្រ កៃ 

ខ្ត្ រករុាំម ើញមស្នះ។ ម ត្ ច រងឹប្រួយប្រះទ័យណា្់ ប្ទង់ប្តា្់ថា 

‹‹អាមៃះរត់្រចួមៅ ែូចជាខាល រចួរីប្ទងុ វាគង់ៃឹងប្ត្ រ់ ក

្ង្ឹក វ រញជារុាំខាៃម ើយ››។ 

 
17 ប្តឹ្រ : នប្រអ្ខ្ណត ត្ គឺនប្រខ្ែលមកើត្មលើទឹក មោយមមែ  ឬ ប្តាវ, 
ប្ត្មកៀត្, ររុ្ ្បូ វ ែុះមលើ មមាកចក  មមាកកាំរីងរួយ។ 
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ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

ែូចប្រះអ្ងា គិត្ស្នែ ៃទុកខ្ ៃ, កៃ ជា  ៃុ្សប្ោជាា  មាៃ

ចាំមណះ មាៃ មករ ត្ម ែ្ ះ លបីលាញ ខាល ាំងរូខ្ក មៅកន ុង ចាំមណា  

អ្្់រលប្រះ, អ្នកររ ៃិង រាស្ត ត្ ប្កីប្ក ក៏ អាចប្រ ូលផុ្្ាំ អ្្់រួក

ោាំងម ះ រមងក ើត្ ជា កងទ័រ រចួវាយប្រហារ កងទ័រភូ ិៃទ  

រេូត្ មាៃ ជ័យជាំៃះ មេើយ ប្រះោទប្្ី្ុគៃធរទ ប្ទង់ ក៏

្ុគត្ មៅកន ុង ្  រភូ  ិផ្ងមទៀត្ មៅឆន ាំ ១៥១២ កន ុង ប្រះជៃែ  

៣៤ ឆន ាំ មៅកន ុង រ ទ យ ទ្ ឹងខ្្ៃ មៅមមត្ត កាំរង់្ាំ18។ ្-

ស្តរា   រវាង ម ត្ ចកៃ ៃិង ប្រះប្្ី្ុយគៃធ  មាៃ រយៈមរល ៤ 

ឆន ាំ។ មៅកន ុង ្ស្តរា  ម ះ ោាំង្ងខាង មាៃមប្រើ ប្គរ់លបិច 

យុទធស្នស្ត ត្  ៃិង ចិត្តស្នស្ត ត្  ែ៏អ្ស្នច រយ (្ូ អាៃ ឯកស្នរ  ហា

រុរ្ខ្មែ រ ្រម្រ មោយ មោក មអ្ង ្ុត្)។ ប្ត្ូវែឹងថា ប្រះប្្ី

្ុគៃធរទ ប្ទង់ ចាញ់ កលលបិច ម ត្ ចកៃ ប្ត្ូវោៃ កងរិម្្ 

ររ្់កៃ ២០០  ក់ ចូលមៅម វ្ ើឃ្ត្ប្រះអ្ងា មៅកន ុង ប្រះរាជ

ត្ាំណាក់ខ្ត្ តង។ 

 ុៃេល ងួប្រះម ត្ ចកៃ ម ើងប្គងរាជយ្ បត្ត ិ រៃត  រី ប្រះប្្ី

្ុគៃធរទ កន ុង ប្រះជ ែ យុ ២៩ ឆន ាំ កន ុង វាាំងោស្នៃ ខ្មប្ត្ប្្ី

្ឈរ (ប្្ី្ៃធ រ), ប្ទង់ មប្ជើ្មរ ី្  យក ប្រះ  រាជយ ថា ‹‹ប្រះ

ប្្ីមជោា រាជ››។ រ ទ រ់ ក ប្រះអ្ងា រ្រូ រាជធ្លៃី រី ោស្នៃ មៅ

តាាំងមៅ ចុងខ្មប្ត្ត្បូ ង ម ុ ាំ ទល់ខ្ែៃខ្មប្ត្ោភន ាំ កន ុង ភូ ិ

 
18 មមត្តកាំរង់្ាំ មែើ ម ើយម ែ្ ះ មមត្ត្ៃុ្ក មៅមរល ម ត្ ចកៃ ឈន ះ
្ស្តរា   ែូរម ែ្ ះថា មមត្តកាំរង់ស្នវ យ, រចុ្របៃន  ម ែ្ ះ មមត្ត កាំរង់្ាំ។ 



ទំព័រ 42 sur 47 

អ្នកតាឃ្ល ាំងម ឿង 
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ប្្ រ់ មៅថា ‹‹ប្កងុ្ៃលរ់ែូៃតី្ នប្រៃគរ19››។ ប្រះប្្ីមជោា

រាជ ទទួល  រណៈ មៅឆន ាំ ១៥២៥ មោយ ចាាំងចាញ់ ប្រះចៃទរាជា 

ជា ប្រះអ្ៃុជ ប្រះប្្ី្ុគៃធរទ។ 

ប្ពះចៃារាជា 
ប្រះចៃទរាជា ជា  ហាឧររាជ ប្ត្វូោៃ ប្រះមជោា  ឱ្យមៅគង់មៅ

កន ុង ប្កងុចតុ្ ុម  ងាលប្្កុភន ាំមរញ (រាជធ្លៃីភន ាំមរញ ្រវនថា

មៃះ) ឱ្យោៃជាទីមកាត្ខ្ប្កង អ្នកមប្ត្ើយខាងលិច មែើ បទីាំៃុក

រាំរុង អ្នកប្្កុ ឱ្យោៃមកស កាៃត  ឥត្មាៃ កលិយុគ។ មៅ

មរល ខ្ែលមាៃ ផុ្្ះ្ស្តរា  ភាល   រវាង ប្រះប្្ី្ុគៃធរទ ជា ួយ 

ម ត្ ចកៃ មៅឆន ាំ ១៥០៨ ប្រះចៃទរាជា មាៃ ប្រះជ ែ យុ ២៤ ឆន ាំ។ 

ប្រះចៃទរាជា លុះ ឮពាកយ ៃិង ែឹង ែាំណឹង ថា  ុៃេល ងួប្រះម ត្

ចកៃ មាៃ រញ្ជជ  រី ប្រះមជោា  ឱ្យមកណឌ រាស្ត ត្  រមងក ើត្ កងទ័រ 

មែើ បី ចាាំងៃឹងប្ទង់ មប្ពាះ ខ្ត្ ប្ទង់ មាៃគាំៃិត្កបត្់ៃឹងប្រះ

 ហាកសប្ត្ មេើយ ពាកយចចា អារា៉េ  មៃះ  ិៃខ្ែល មាៃែាំណឹង 

រែិម្្ រី ប្រះមជោា  ក៏ៃឹងគិត្ថា មរឿងមៃះ ជា មរឿងរិត្ខ្ ៃ

មេើយ។ ប្ទង់ ក៏មាៃ ប្រះចិ ត  ថា : មណា ើយចុះ មរើមប្ពាះខ្ត្មយើង

 ួយ មយើងៃឹងមៅ ឱ្យមគមទើ្ោល់រវល់ថវី។ មទើរ ម ត្ ច  ាំ អ្្់

រណាត ជាមុ្ាំ ៥០  ក់ មោះរត់្មជើងមគក ោាំងរាប្ត្ីម ះ រីប្កងុ

 
19 ប្កងុមៃះ្រវនថាមៅកន ុង ុាំែូៃត្ី ប្្កុត្បូ ង ម ុ ាំ កន ុងមមត្ត ត្បូ ង ម ុ ាំ។  
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ចតុ្ ុម ប្្ូត្រតូ្ចូលមៅប្កងុមទររុរមីៅ (ប្្កុម្ៀ )។ មត្ើ 

មេតុ្ផ្ល ខ្ែល ប្រះចៃទរាជា មលើកម ើង វា ្ ខ្ែរឬមទ ?  

មៅមលើចាំណុចមៃះមេើយ ខ្ែល មយើងម ើញថា រង ៃិង រអ ៃូ  ិៃ

ប្តឹ្ ខ្ត្ គែ ៃោល់ខ្ត្មស្នះ ទាំ ក់ទាំៃង កិចចការរាជការ ជា

ប្រប្កត្ី ខ្ថ ោាំង មាៃ  វ រ ត្ិ្ងស័យៃឹងគន   ិៃោច់មប្្ច។ 

្ួរថា មត្ើ ប្រះប្្ី្ុគៃធរទ ជា  ៃុ្ស គិត្ខ្ត្មវល់ចិត្តៃឹងការ

កបត្ ់ ខ្ែល  ាំឱ្យមកើត្មេត្ុ ជា ួយ  ុៃេល ងួប្រះម ត្ ចកៃ 

មេើយ មាៃ ម្ចកត ី្ងស័យ ជាៃិចច មៅមលើ ប្រះអ្ៃុជ ខ្ែល  ាំ

ឱ្យ ប្ទង់ រត្់មចាល ប្រះរា  មៅមរលមាៃអា្ៃន  ? ឬ ប្រះចៃទ

រាជា ជា  ៃុ្សកាំស្នក រត្ម់ភៀ្មល ៃួ មប្ពាះ ខាល ច កៃ ែបិត្ ប្ទង់ 

ខ្ត្ងខ្ត្ឮមគ ៃិោយ អ្ាំរី ោរ  ីនៃ ជៃមៃះ ? មោះរី មៅកន ុង 

ករណី ខ្ររណាក៏មោយ ការមភៀ្មល ៃួ ររ្់ ប្រះចៃទរាជា មៅ 

ប្្កុម្ៀ  ជាអ្ាំមរើ ួយខ្ែលមគ អាចចាត្់ទុកោៃថាជា ម ត្ ច 

កាំស្នកផ្ង ៃិង កបត្់ ប្រះ ហាកសប្ត្ផ្ង មេើយៃឹងកបត្់ប្រះរា 

ផ្ង មប្ពាះ មល ៃួ មោះរង់ រាជកាត្រវកិចច ខ្ែល ជា អ្នករកា ្ៃត ិ

្ុម មៅមប្ត្ើយខាងលិច ខ្ែល ជា ែាំរៃ់ ខ្ែល កៃ ម វ្ ើ

្ក ែភារឧោទ  ក ែ ប្រឆាំងៃឹងរាជវងស ររ្់ប្ទង់។ មប្កាយរី

ោៃ មៅរ្់មៅ ្ូ ប្ជកមកាៃៃឹង ប្រះមៅម្ៀ  អ្្់រយៈ

មរល មប្ចើៃឆន ាំ ក ប្រះចៃទរាជា ប្ទង់ ក៏មាៃ ប្រះរាជេឬទ័យ 

ចង់វលឹប្ត្ រ់  កប្្កុខ្មែ រវ រញ កន ុងមគលមៅ ចាាំង ត្តាាំង

ៃឹង ប្រះម ត្ ចកៃ មែើ បី ប្រត្ាស្នថ រ  រាជវងស មរញប្ត្កូល 



ទំព័រ 44 sur 47 

អ្នកតាឃ្ល ាំងម ឿង 
 

ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

(monarchie légitime) ម ើងវ រញ។ មៅឆន ាំ ១៥១៥ ប្ទង់ ក៏មប្រើលបិចកល 

្ូ ទ័រម ត្ ចម្ៀ  ចាំៃួៃ ៥ ពាៃ់ ក់ ប្រោរ់មោយ អាវុ្

យុទធភណ័ឌ  ៃិង ែាំរ ី១ ពាៃ់ កាល មែើ បី មៅោក់ែាំរ ី្ ថាវ យប្រះ

អ្ងា។ ប្រះមៅម្ៀ   ិៃប្ត្ឹ ខ្ត្ ផ្តល់ ៃូវ កងទ័រ្ស្តរា  , ប្ទង់ 

ប្រគល់ ប្រះខ្្ង20អាជាា ្ឹក ខ្ថ មទៀត្ ែល់ ម ត្ ចខ្មែ រ។ ជា ួយ 

កងទ័រម ះឯង ខ្ែល ប្រះចៃទរាជា វ រលចូលប្្កុខ្មែ រ មេើយ 

ខ្ វ្ ងរក ជាំៃួយ រី ្ៃិៃ ( ហាម្ែា ី) ៃិង ក៏ជា ម ែ្ ឹងមាន ក់

ខ្ែរ មៅ ខ្មប្ត្មពា្ិស្នត្់ ម ែ្ ះ តាម ឿង ខ្ែល ធ្លល រ់ ទទួល

រៃុ្ក ប្រះអ្ងា កាល ប្ទង់ មភៀ្មល ៃួ ោងមចញរីប្្កុខ្មែ រ មៅ

ប្្កុម្ៀ ។ ចារ់រី មមត្តមពា្ិស្នត្់ម ះឯង ប្រះចៃទរាជា 

មរៀរចាំ កងទ័រ ខ្មែ រ-ម្ៀ  មេើយ ម វ្ ើ្ស្តរា   ត្ទល់ៃឹង កង

ទ័រ ម ត្ ចកៃ អ្្់រយៈមរល ១០ ឆន ាំ មទើរ ប្ទង់ ទទួលោៃ ជ័យ

ជាំៃះ មេើយ ្មាល រ់ ប្រះម ត្ ចកៃ ោៃ មៅឆន ាំ ១៥២៥។ មៅឆន ាំ 

១៥២៨ ប្រះចៃទរាជា ប្ទង់ រ្រូ រាជាធ្លៃី រី ខ្មប្ត្មពា្ិស្នត្់ 

 កតាាំងមៅ រ ទ យ លខ្ងវក។ 

 វ ររុល ម្ាោយ21 ខ្ែល ប្រះមៅម្ៀ  ថាវ យ ប្រះចៃទរាជា វា 

អាច្ួរ ជា ្ាំៃួរ ថា មត្ើ មាៃ ្ គាមចត្ 22 រវាង ប្រះមៅ

ម្ៀ  ជា ួយ ប្រះចៃទរាជា មែើ បី ចាាំងៃឹង កៃ ជា រាស្ត ត្  ៃិង 

 
20 ប្រះខ្្ង : ោវ។ 
21  វ ររុល : គុ. មប្ចើៃនប្ក, ររ ររូរ។ 
22 ្ គាមចត្  : គាំៃតិ្ប្រ មប្រៀង។ 
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អ្នកតាឃ្ល ាំងម ឿង 
 

ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

ជា អ្ៃត ៃុ្សជាត្ិ23 ផ្ង ម ើងប្គងរាជយ ខ្ែល ាំឱ្យ មូចមករ ត្

ម ែ្ ះ ែល់ វណណ ៈកសប្ត្ិយៈ ខ្ែរឬមទ ? ្ គាភារ វា អាចមាៃ 

មប្ពាះ រាជវាាំង (cour royal) ម្ៀ  តាាំងរី្ ័យ ប្រះ្ ែរាជា 

(១៤៧៨-១៥០៤)  ក មគ ខ្ត្ងទុក ប្្កុខ្មែ រ ជា ៃគរចាំណុះ 

ែូមចនះ ប្រះមៅម្ៀ  ប្ទង់ទុក ម ត្ ចកៃ ជា ្ប្ត្វូ វណណ ៈ ៃិង ជា 

ឧោទ  ក ែ ផ្ង ៃឹងប្កងុមទររុរ ី មប្ពាះ ម ត្ ចកៃ ម ើង ប្គង

រាជយ មោយ គែ ៃ ការអ្ៃុញ្ជា ត្ រី រាជវាាំងម្ៀ ។ រ ទ រ់រី ប្រះ

ចៃទរាជា ម ើង ប្គងរាជ្ បត្ត ិ អ្្់ ួយរយៈកាល, ប្រះមៅ

ម្ៀ  ក៏ចាត្់  ហា ស្តៃត ីទូត្  ាំប្រះរាជស្នរ មែើ បី ោ ោរឱ្យ 

េល ងួខ្មែ រ ថាវ យ ្ួយស្នរអាករ ែល់ ប្រះមៅម្ៀ  ជា្ាំណង នៃ 

ជាំៃួយ ខ្ែល ប្រះអ្ងា ោៃជួយែល់ ប្រះរាជាខ្មែ រ។ រ ុខ្ៃត  ប្រះចៃទ

រាជា រែិម្្ មោយមលើកមេតុ្ផ្ល ថា ខ្មែ រ ក៏ធ្លល រ់ជួយម្ៀ  

មប្ចើៃែងខ្ែរ មេើយ ជាំៃួយ ខ្ែល ម្ៀ  ថា ជួយ មែើ បី ចាាំង

ៃឹងម ត្ ចកៃ ក៏រុាំមាៃ អាការ ជាកមាល ាំង្ឹក ម ះខ្ែរ។ ជ័យជាំ

ៃះ គឺ មោយស្នរ កមាល ាំងខ្មែ រ ្ុទធស្នត្ ែូមចនះ វា គែ ៃ មេតុ្ផ្ល

អ្វ ី ខ្ែល ខ្មែ រ ប្ត្ូវ ជាំពាក់គុណម្ៀ  ម ះម ើយ។ ការរែិម្្ 

ម ះ  ាំឱ្យ ប្រះមៅម្ៀ  ប្រះមៅចប្ករប្ត្ មាៃ កាំេឹងខាល ាំង ក៏

រញ្ជជ ឱ្យមលើកទ័រ  កចាាំងៃឹងខ្មែ រែឹក ាំមោយប្រះអ្ងាផ្តទ ល់។ 

កងទ័រ ប្រះចៃទរាជា ៃិង ប្រះមៅចប្ករប្ត្ ចូលចាាំងគន  មៅ 

 ហាៃគរ។ ខ្ត្ ទ័រម្ៀ  ររាជ័យ រត់្ខាច ត់្ខាច យអ្្់។ រ ុខ្ៃត  

 
23 អ្ៃត ៃុ្សជាត្ិ :  ៃុ្ស មាៃមែើ កាំមណើត្ ោរមថាក។ 
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អ្នកតាឃ្ល ាំងម ឿង 
 

ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

មៅកន ុង ប្រះរាជរងាតារ ភាគរី គ. ៥៣-៣ មាៃ ម្ចកត ីថា 

ប្រះមៅម្ៀ  រ ទ រ់រី ទទួល ររាជ័យ ោៃរញ្ជជ ឱ្យ មៅរញា

អ្ុង ឱ្យមលើកទ័រ កចាាំងៃឹងខ្មែ រ  តងមទៀត្។ រញា អ្ុង មៃះ 

ជា រុប្តា អ្តី្ត្ ប្រះ ហាកសប្ត្ខ្មែ រ ប្រះ   ប្្ីរាជា (១៤៣៣-

១៤៨៥) ខ្ែល ប្រះមៅម្ៀ  ចារ់យក មៅប្្កុម្ៀ  

មោយស្នរ ប្រះអ្ងា ចាញ់មោក ប្រះ្ ែរាជា ជា ប្រះអ្ៃុជ។ មៅ

មរលម ះ ម ត្ ចម្ៀ  អ្ៃុញ្ជា ត្ឱ្យ ប្រះប្្ីរាជា យក រញា អ្ុង 

ជា រុប្ត្ មៅតា  មេើយ ប្រះរាជកុមារខ្មែ រមៃះ ប្ត្វូោៃ ម ត្

ចម្ៀ  មលើកែាំមកើង កិត្ត ិយ្ ជា ប្រះរាជរុប្ត្្ ៏ មេើយ

មប្កាយ ក ផ្ស ាំផ្គ ុ ាំ ជា ួយៃឹងរុប្តី្ ររ្់ប្រះអ្ងា។ 

មៅមរល ែឹងថា ទ័រម្ៀ  ែឹក ាំមោយ រញា អ្ុង, ប្រះចៃទ

រាជា ម វ្ ើប្រះរាជចុត្ហាែ យ ួយចារ់ ថាវ យែល់ រញា អ្ុង មាៃ 

ម្ចកត ី ថា : ្ម តច ប្រះរា  ោង កមៃះ គឺប្ោថាន  យក ហា

ម វ្ ត្ៃ័ប្ត្ ប្កងុក ព ុជា ថាវ យម ត្ ចម្ៀ  ជាប្រមោជៃ៏ ៃឹង ិៃ

ឱ្យ វងសប្ក្័ប្ត្ ក ព ុជា មៅឯករាជយ មប្ពាះ ម្ៀ  ប្រករមោយ 

ៃូវ មោភមចត្  ប្ោថាន ឱ្យ ប្កងុក ព ុជា មៅកន ុង អ្ាំណាច ររ្់

មល ៃួ។ ឥ ូវ ប្រះរា  មរើមុ្ាំអ្ៃុជៃឹងត្យុទធ មោយ ៃូវម្ 

ោហាៃ មរើទុកជា ឈន ះឬចាញ់ ក៏ ិៃប្រម្ើរខ្ែរ មប្ពាះ មយើង

ោាំងរីរ ជា  ហាប្ក្័ប្ត្ មាៃ វងស ខ្ត្ ួយ ជា ួយគន  មេើយ

តាាំងប្រះទ័យថា ៃឹងយកជ័យជាំៃះ មោយ្រវមល ៃួ។ មុ្ាំអ្ៃុជ ្ុាំ

ប្រជល់ែាំរ ីខ្ត្ប្រះអ្ងាៃឹងប្រះអ្ងា ឱ្យ យកង  យទ័រម ើល។ 



ទំព័រ 47 sur 47 

អ្នកតាឃ្ល ាំងម ឿង 
 

ឧប មៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៣ សីហា ២០២០ 

អ្ាំមណើះត្មៅ គែ ៃ ប្ក្័ប្ត្ណា ហា ៃកាល  មចញជល់ែាំរ ី ែូចមុ្ាំ

អ្ៃុជ ៃិង ប្រះរា ម ើយ។ មរើប្រះអ្ងា មាៃជ័យជាំៃះ មុ្ាំអ្ៃុជ

ៃឹងថាវ យ ប្រះ ហាមៃវត្ៃ័ប្ត្ មរើ ប្រះរា  ររាជ័យ ឱ្យថយមៅ

ប្ោរ់ម ត្ ច ម្ៀ  កុាំឱ្យមោភ រីមប្ពាះ ប្កងុមទររូរ ីៃិង ក ព ុជា 

មាៃ មណឌ ្ីមា មោយខ្ ករីគន  តាាំងរីរុរាណមរៀង ក។ មរើ ្

ម តចប្រះរា  ប្ជារមេើយ ប្ទង់រុាំ្រវប្រះទ័យ ឱ្យម ត្ ចប្ត្ រ់មៅ

ប្្កុម្ៀ វ រញ មេើយ ឱ្យម ត្ ចម្ៀ  មរ ី្   យទ័រ កន ុង វងសប្ក

្័ប្ត្ ឱ្យមចញ កជល់ែាំរ ីឱ្យម ើញថវីនែ។ មរើប្រះរា  ្ រវប្រះទ័យ

្ុាំឱ្យ មៃល ើយ កាំណត្់នថា ៃិង មវោ មៅែល់មុ្ាំអ្ៃុជ។ 

រញា អ្ុង យល់ប្រ តា ្ាំមណើរ ររ្់ ប្រះចៃទរាជា។ ម ត្ ចោាំង

រីរអ្ងា គង់មលើែាំរ ី្ ឹក មរៀងៗមល ៃួ, ក៏ ាំគន រញជ ឱ្យ ែាំរបី្រជល់គន  

មេើយ មរៀងៗមល ៃួ វាយប្រហារគន ផ្ង មោយ មប្រើ ោវ ៃិង លាំ ខ្រង 

ប្គរ់កាច់ ្ិលបយុទធ អ្្់ ួយរយៈមរល រៃត ិចមប្កាយ ក 

រញា អ្ុង ភាល ត្់ម ន្ ៀត្ ប្ត្ូវោៃ ប្រះចៃទរាជា ការ់ប្ត្វូ មេើយ 

ធ្លល ក់រីែាំរសី្នល រ់ខ្ត្ តង។ ទ័រម្ៀ  ម ើញថា  យទ័រមល ៃួ ធ្លល ក់

រីែាំរ ីក៏ ខ្ប្្កមហា  មេើយ ្ប្ កុ វាយប្រហារទ័រខ្មែ រ ខ្ត្ប្ត្វូ មម

 រោហាៃ វាយត្រវ រញ រេូត្ ទទួលោៃជ័យជាំៃះ ជា ស្នថ ររ24៕ 

 
24 មៅមរលខ្ែល ប្រះចៃទរាជា មរៀរៃងឹចាកមចញរីប្្កុម្ៀ  ប្ទង ់ ោៃមៅ 
ររួល មោយ ្មាា ត្់ រញា អ្ងុ ខ្ត្ ប្ទង់ មៃល ើយថា : អូ្ៃមអ្ើយ រង ករ្់មៅ 
ប្កងុមទរមៃះ ជាមឈល ើយប្រះរទុធមៅមទ ខ្ត្ប្រះអ្ងា រុាំយកមោ្រង ម ត្ ចមប្ោ្
រង ឱ្យរងប្គង ប្្កុ្ុវណណ ខាកម់ោកមៃះ ជាខ្មប្ត្្ាំម ែ្ ើៃងឹប្រះរាជារុប្ត្មៅ
មេើយ។ រងោៃរ ុមណាណ ះមេើយ រងក៏ោៃ្ុមណា្ម់េើយ។ មរើរង ោៃ្ុម
ែូមចនះមេើយ រងៃងឹគិត្រក ្ុមឯណាមទៀត្។ ចាំ ខ្ណកឯ ប្្កុខ្មែ រវ រញ រង ខ្លង
ៃឹករលឹកអាមឡាះអាល័យមេើយ តា ខ្ត្អ្នកអូ្ៃគតិ្គូរចុះ…។  


