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រមភកថ 

េន្របេទសែខមរេយើង េគសេងកតេឃើញជទូេទថ បងប្អនែខមរមួយភគធំ ំងែតពអីនកែ្រសចំកររហតូដលន់មុឺនមុខូ  

ម្រន្តី អនកនេយបយមនយសសក្ដិធំ េគមិនសវូេ យតំៃល នងិ មិនសវូនិយមយកចិត្ដទុក ក្់រតិះរះិពិចរ  ចង់ដងឹ 

ចង់ គ សអ់ពំី្របវត្ដិ ្រស្ដជតិ ែដលជរសិគល ់ជពូជ សន៍ និងជ្រពលងឹជតិរបសខ់្លនេឡើយ។ ួ  

ចំែនកែអករចងេចះចំ េរៀនស្ូរត្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ េ យបន្រតឹម្រតូវ មកបនខន តវញកេ៏យើងមិនសវូមនែដរ។ អ្វីួ ិ  

ៗែដលេគបនែដលេគចងចំខ្លះេនះ គឺបនទទួលមកអំពីករលសឺរូ ករ ្ដ ប់ មពកយេពចន ៍ករនិទនេរៀប ប់ ព ី

មត់មួយេទមត់មួយប៉ុេ ្ណ ះ។ ករចងចំទំងេនះមនលកខណៈ្រសពិច្រសពិល មិនបនចបស់ សេ់ទ។ ែដលជ 

េហតុនំមកនូវផល ្រកក់្រគប់ែបបយ៉ងចំេពះខ្លនែអងផទ ល ់កដ៏ូចជចំេពះ្របេទសជតិេទ នគតែដរ។ បុព្វេហួ  

តុធំ គបឺ ្ដ លមកពេីយើងខ្វះេសៀវេភកបនខន តសំ ប់សកិ  េហើយអនួ កអបរ់បំង្ហ ត់បេ្រង ន ែដលមនសមថភពកម៏ 

នមិនេ្រចើន។ កហំសុេនះ េគមនិ ចជះ និង ទំ ក់េទេលើ្របជនុ ្រស្ដែខមរទំង្រសុកេឡើយ។ េនះជកំហសុនេយប 

យរបសអ់នកដកនំនគរ ែដខ្វះករពិចរ  រ ឺមិនេ យតំៃលេទេលើករសកិ ្រ វ្រជវអប់រ ំ  ែដលទកទ់ងេទឹ  

និង្របវត្ដិ ្រស្ដ និង វបបធម៌របសខ់្លន មនិបនេរៀបចែំផនករនេយបយអប់រែំផនក្របវត្ដិ ្រស្ដ ្របេទសជតិេនះក៏ួ  

ដូចជបនបផំ្លចបំផ្ល ញ កំេទច្រពលងឹរបសជ់តខិ្លនែអងែដរ។ ្របជពលរដ្ឋ្របេទសជតិេនះ មនែតសបំករបូ ងខងិ ួ  

េ្រក មនែតខ្លនប៉ុេ ្ណ ះ ែតគម ន្រពលងឹ គម នវញញ ណ និង គម នអត្ដសញញ ណអ្វីទំងអស។់ួ ិ  កង្វះនេយបយពិត្របកដ 

កនងវស ័យ្របវត្ដិ ្រស្ដ និង វបបធម៌ជតិ ចនំ្របជពលរដ្ឋេ យយល្់រចលខំុស មិន គ លត់ំៃល បំេភ្លចេចលអុ ិ  

សន់ូវអ្វីែដលជ្រពលងឹជតិ។ ្រគេនះ ែខមរនងិែបរជនំគន េ យតំៃល សរេសើរ េគរពេកតខ្ល ចអ្វីែដលជមេនគ 

មវជជ  និង វបបធម៌បរេទស។ ្របវត្ដិ ្រស្ដិ  និង វបបធម៌ែខមរ នងិ្រតូវេគបេនថ កមក់ងយ មិន ប់ ន េលើកសទយតំួ  

េកើង យតំៃលេឡើយ។ េតើនរ  និង យកចតិ្ដទុក ក់ រ ឺនងិ នយក យជុវត េជគ សន នគតរបសខ់្លនផទី ិ ួ  

លេ់ទ្របថុយ ក់ប្ដរ សំ ប់ែថរក  នងិ ករពរ ូ ?...្រគេនះ អនកសកិ  អនក្រ វ្រជវ ្រស្ដចរយ ្រគូបេ្រង ន អនក 
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អប់រ ំនិង អនកនពិនធកគ៏ម ន អនកេបះពុមពផ យេសៀវេភកគ៏ម ន េហើយ្របវត្ដិ ្រស្ដ និង វបបធម៌ ក្៏រតូវរ យែដរ។ 

ជែខមរ, េយើងមន្របវត្ដិ ្រស្ដ ជងពីរពន់ឆន ំមកេហើយ។ ករមនិយកចតិ្ដទកុ ក់, ករបំេភ្លចេចលនូវ្របវត្ដិរបស ់

ជតិខ្លនួ , ចចត់ទុកជកំហសុមួយធងន់ សេ់នចំេពះមខុ វញញ ណកខនធជដូនជ បុព្វបុរសេយើង។ ដចូេនះ េយើងជិ ី ី  

កូនែខមរ ្រតូវនំគន ្វ ធយយេរៀនស្ូរត េ យបនេចះចងចំចបស់ ស ់េដមបីទកុយកមក្រ វ្រជវ រះិគតិថ្លងែថ្លងើ ឹ  

ពិចរ  េហើយដក្រសង់យកមកេធ្វើជេមេរៀន សំ ប់បចចបបននកលផង និង សំ ប់ នគតកលផង។ អ្វែីដុ លនិង្រត ូ

វេកើតកនងអនគតកល សទុធែតមនជប់ជពកទ់ក់ទង េចញមកអំព្ីរគប់សកមមភព ្រគបអ់ំេពើ រ ឺ្រគបប់ញ្ហ នេយបុ ំ  

យបចចបបនន។ េហើយអ្វី ែដលកពំុងែតេកើតកនងបចចបបនន មនិែមនេកើតេ យៃចដនយេ យែអកែអងេនះេទ គឺបនេកើតុ ុ ុ  

េចញមកអំព្ីរគប់អំេពើ ្រគប់សកមមភពនេយបយ ែដលេគបន្រប្រពតិ្ដេនកនងអតីតកល។ុ  

ដូេចនះ្រគប្់រពតឹ្ដករណ៍តូចធំ ែដលមនពសេពញ  កនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរេយើងុ   សទុធែតមនកំេណើ តេកើតមកអពំីអំេពើ 

និង សកមមភពរបសែ់ខមរ្រគបរ់បូ កនង្រគបជ់នន់។ េបើេយើងបនក ងល្អេធ្វើសកមមភព បំេពញករណីយកិចចេ យចិត្ដុ ំ  

រមមណ៍េ ម ះ្រតង់្រតឹម្រតូវល្អ្របៃព ចំេពះ្របេទសជតិមតុភមូិ េពលេនះ ្របេទសជតិែខមររបសេ់យើង កប៏នទទ ួ

លនូវផលល្អបរសិទុធ គម នជពកជ់ពិតពិសពុលែដរ។ ែតេបើេយើងក ងនវូអំេពើ ្រកក់ េពរេពញេទេ យបបកមមំ ំ  

មនចិត្ដគំនតិជេទវទត្ដមនិេទៀង្រតង់ កបត្់របេយជន៍្របេទសជតិ ្របេទសជតិនិង្រតូវជួប្របទះនូវេ កនដកមមអ 

ន្ដរកបប ច ចល និង ទទួលនវូផលវបក វនសហនិេ ចអន្ដ យ ទន់េខ យអន់ថយជលំ ប់។ គមឺិនខសុអំពីពទុធដិ ិ  ិ

ក «េធ្វើល្អបនល្អ េធ្វើ ្រកក់បន ្រកក»់ េនះេឡើយ។ 

េបើដនូ ែខមរេយើង េ កមិនក ងល្អ មិនបនខំ្របឹងែ្របងេរៀបចំទកឹដ កលពីកនងអតតីកលេទេនះ ្របេទសែខមរី ុ  

េយើងកម៏និបនក្ល យេទជម អំនច ជច្រកភពមួយ េនកនង សុភីគអេគនយែ៍ដរ។ េបើគតជ់មនុស លងតិលងង់ អវុ  ិ

ជជ  គម នចំេនះវជជ  មិនេចះចងចំគមពីរកបនខន ត ចបបត់ំ ្រកតិយ្រកមវន័យ ទំេនៀមទំ ប់ េហើយេបើគត់គម ន្រទសឹ្ដនីិ ិួ  

េយបយ គម នទស នៈ នងិ បេនគមវជជ  េនះបុព្វបរុសែខមរ កម៏ិន ចក ងមិ នគរ នងិ ្របងគ្រប ទតចូធំបន 
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ែដរ។ ៃថង ែដលែខមរែលងេចះក ងអេំពើល្អ មនែតអវជជ លងតិលងង់ គម នចបប់ទំ បធ់មមវនយ័ គម នសលីធម៌ ្រសិ ិ  

ញអ់ំនច ្របេយជន៍ផទ លខ់្លន ្រកមុបក ពកួ ្រស ញក់របង្ហរឈម េហើយ្រប្រពតឹ្ដែតអំេពើបបកមមៃ្រពៃផ  ួ ូ  

មកេ ម កេ្រគក ជះជន់ិ កប់សំ ប់ែត្របជជនែអង េពលេនះ ែខមរចបេ់ផ្ដមែបកបក់្រទុតេ្រទមទន់េខ យរលើ  

ត់រ យបន្ដចិម្ដងៗែដរ។ លទធផលដែសន ្រកក់ ទុកខភ័យ្រពួយេវទន្រពត់្របសម់ិនេចះចប ់មិនេចះេហើយ និង ករ៏  

មសម់ុខ ប់កិត្ដិយស ែដលេយើងេឃើញមនជហរូែហ េនកនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ បនេសសសលម់នេរៀងុ រហតូ 

ចូលមកដលប់ចចបបននកល េហើយនិងបន្ដេទអនគតេទៀតជមនិខន។ សន នគត្របេទសជតិនិមួយៗ។ សថតិុ  

េនេលើករតស៊ ូនិង ករក ង។ ែអសកមមភពរបស្់រពះម ត ្រត អនកនេយបយសទុធែតមនទំងន់ មនអិទធពិលធង 

ន់គបេទេលើេជគ សនរបស្់របេទសជតិ ទំងកនងបចចបបននកលទំងកនងអនគតុ ុ ុ កល។ 

ែខមរ្រតូវែតនំគន េរៀនចងចំអតីតកល រ ឺ្របវត្ដិ ្រស្ដរបសខ់្លន េ យបនចះចំ ទ ត់ចបស់ សម់ុឺងមត់ សំ ប់យួ  

កមកេធ្វើអុបករណ៍េរៀបចំបចចបបននកល និង អនគតកល្របេទសជតិ េ យបនល្អ្របេសើរ កនងន័យជផល្របេយុ ុ  

ជន៍ដល្់របជនុ ្រស្ដែខមរទូេទ។ ករេចះចងចំ គ ល្់របវត្ដិ ្រស្ដ ចនំេ យេយើងេគចផុតពីេ្រគះថន ក់ ពមីហន្ដ 

យ ពី្រគប់អបុសគ័គពី្រគប់ករកហុកភូតភរ េឃសនអកុសល េបក្របសប់ំភន់មតិ េហើយបង្ហ ត់បេ្រង នេយើងមិន 

េ យេដរធ្ល ក់េ្រជះេទ មគន្លងចស។់ េពលេនះេហើយែដលកង់្របវត្ដិ ្រស្ដមិន ចវល្រតលប់េ្រកយបនើ ិ  

េហើយកម៏ិន ចនិងវលមកជន់ និ ចសផ់ននគន ដែដលៗេទៀតបនែដរ។ សទិធិ េសរភីព ្របជធិបេតយយភព យតុ្ដិធ៌នងិួ  

កររកឺចំេរ ើនរងេរឿងថកេថកង ក៏ ចមនកំេនើត្របសតូេកើតេចញមកពីករេចះដងេនះែដរ។ុ ំ ើ ឹ  

គឺកនងន័យ នងិ ទស នៈេនះេហើយ ែដលខញំបនខំ្របងឹែ្របង ក់ែតង ចង្រកង និពនធេសៀវេភ ុ ុ «្របវត្ដិ ្រស្ដ» េដមេឡើើ  

យកនងគុ .ស.១៩៧១ ខញំបន្រ វ្រជវនិពនធ អពំី្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ កនងសម័យ ធរណរដ្ឋែខមរ។ បនទ ប់មកុ ុ , ខញំចប់េផ្ដមុ ើ  

្រ វ្រជវសរេសរ និង និពនធ ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ ជដបូង កនងែខតុ  ឆន ំំ ុ ១៩៩៣ ពីេ្រពះខញចំងែ់ស្វងរកគមពីរចបប់កបនុ ួ  

តំ ទឹស្ដ ីនិង ទស នៈនេយបយបុព្វបុរសែខមរ ែដលមន្របសទិធភព ធ្ល ប់បនេធ្វើេ យែខមរខ្ល ំងពូែកក្ល យេទជម  
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អំនចមួយដធំរងុេរឿង េហើយខញចំង់យលែ់ដរ អពំីបុព្វេហតុែដលប ្ដ លេធ្វើេ យែខមរចុះទន់េខ យរញួរមួបន្ដិចម្ដងៗ៏ ុ  

ក្ល យជ្របេទសយ៉ង្រកី្រកធបំំផតុមួយកនងពភិពេ ក។ ន ៃដ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ មនែចុ កេចញជ៧ភគ  

 ភគទ១ី ភគេរឿងេ្រពងនិទន នងិ សិ ចរកិ  

 ភគទ២ី សម័យេ្រកយម នគរ (រជជកល្រពះបទពញយ៉ត ដល្់រពះសរុេិយពណ៌)  

 ភគទ៣ី សម័យេ្រកម និគមេសៀម និង យនួ  

 ភគទ៤ី សម័យ និគមប ំង  

 ភគទ៥ី សម័យេ្រកយែអក ជ១៩៥៣  

 ភគទ៦ី សម័យ ធរណរដ្ឋែខមរ  

 ភគទ៧ី សម័យកុមមយនិុ ស្ដ  

ខញំគម នបំណងនងឹចត់ទកុ ន ៃដេនះ ជេសៀវេភ្របវត្ដិ ្រស្ដល្អ្រតឹម្រតូវែដល្រតូវជនួសែអក រេផ ងែអេទៀតេនះុ ំ  

េទ។ េគលបណំង និង ទិសេ ធំរបសខ់ញគំឺចង់េធ្វើដូចេម្ដច ចង្រកងែអក រ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ ែដលមនេន្រគប់ទិសុ  

ទី យកមកេធ្វើជសេំយគសរំលួទុកជនូដល្់របជពលរដ្ឋែខមរ យវុជន េដមបេី យងយយល ់េ្រកបជញជ ក់ ្រតង្រ ប់ើ  

និងេចះចងចំ។  

េសៀវេភ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរេនះ ចចត់ទុក្រតមឹែតជេសៀវេភជនួយ ម រតមីយួកនងករែស្វងរកយល ់និងំ ុ   េចះចង 

ចំអំពីេដមកេំនើត្របវត្ដិែខមរ។ េយើងជែខមរ្រតូវែត គ លខ់្លនែអង និង ធតពុិត្របកដរបសេ់យើងជែខមរមុនសិើ ួ ន មុននងិ 

៊ នអះ ងេធ្វើសកមមភពអ្វមីយួ។ 

មយ៉ងវញេទៀត ន ៃដេនះ ក៏ ចចត់ទកុជវភគទនមួយែដរិ ិ   កនងេពលែដលេយើងជែខមរ្រគប់របូ កំពងុែតនំគន ស្វះុ  

ែស្វង្របែម្របមលូ អនទងេ រក្រគបអ់ស្់រពលងឹជតិែខមរ  ទំងេនជតទំងេនឆង យិ    េ យមូលជុ្រតកូលចូលមកំ  
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កនងរបូ ងកយែខមរវុ ញិ។  រហតូមកដលេ់ពលេនះជត្របំរយឆន ំេហើយិ   ែដលែខមរេយើងធ្ល ក់ខ្លនដនុ បួ    គ លែ់តទុកខ 

េ កេវទន ឈចឺុកចប់ ្រពត់្របស ្ល ប់គម នសល ់គម នេឃើញពន្លឺសភុមងគល និង គម ន គ លអ់្វីែដលេ ថកិត្ដិយ 

ស។ ែខមរែលងមន្រពលងឹ ែខមរែលងមនជេនឿេលើខ្លនែអង។ ែតែខមរែបរជមនជេនឿេជឿេលើំ ំួ បរេទសេទវញ។ិ  

ខញំមនជេនឿថកនងេពល  កលៈេទសៈ  ែដលែខមរបន គ ល ់បនេចះចងចំ្របវត្ដិ ្រស្ដ និង វបបធម៌របសខ់្លនុ ុ ួំ  

ពិត្របកដ េពលេនះ ែខមរមខុជមនជេនឿេលើខ្លនែអងវញ ជមិនខន ែខមរមុខជមនេមទនភព និង មនមហចិឆំ ួ ិ  

កនងករក ង្របេទសជតិ េ យបនរកីចំេរ ើនលតូ ស ់ដូុ ច្របេទស្របជធិបេតយយនិយមែអេទៀតជមនិខន។ 

ធីេយស,៍ ្របេទសប ំង, ៃថងអងគ រ ទី ១៨ មិន ១៩៩៧ 

រស ់ច្រន្ដ បុ្រត 

បណ្ឌិ ត ែផនកវទយ ្រស្ដ នេយបយ កលវទយលយ័ បរសី ៍ទឹិ ិ ១០ 

អនក្រ វ្រជវរមួ ៃនមជឈមណ្ឌ លជតិ្រ វ្រជវវទយ ្រស្ដិ  

(C.N.R.S )ៃនទី្រកុងបរសី ៍

អតីត ្រ ្ដ ចរយ ទស នវជជ  េនភនំេពញិ  
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េសចក្ដីេផ្ដើម 

កនងបញ្ហ ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ េយើងកត់សគំលេ់ឃើញមន្របវត្ដិ ្រស្ដពីរ្របេភទ ែដលែផនកេដមមនលកខណខសុែប្លកុ ើ  

អំពីគន  គឺ្របវត្ដិ ្រស្ដមួយ ែដលសកិ ្រ វ្រជវេ យអនក្របជញ និង ្រ ្ដ ចរយប ំង និង ្របវត្ដិ ្រស្ដមួយេទៀត 

ែដលចងចំរតម់ត់ និទនពីមត់មួយេទមត់មយួ ពីជនន់មួយេទជនន់មួយ េហើយែដលេចះែតបន្ដេរៀងរហតូ ពីអតីំ ំ  

តកលមកដលស់ព្វៃថង។  

្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរទំងពីរ្របេភទ មនលកខណមិនដូចគន េន្រតងភ់គេដម គឺចបព់ីសម័យកេកើត្រសុកែខមរ រហតូមកដើ  

លស់ម័យអងគរ កនងអំលងុេនះ អនុ ក្របជញ្រ វ្រជវប ំង បនសំ ងេទេលើសិ ចរកិអងគរេផ ងៗ ចនំួន្របមណជ 

១១៥០ េដមបេីរៀបចំ ចង្រកងសរេសរនិពនធ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ។ ចំែនកែអពង វ រែខមរវញ ែដលតកំលទ់ុកេន មវត្ដើ ិ  

ម រ ឺេនកនង ំង ជែអក រមួយែដលេគបនចប់េផ្ដមសរេសរ កត់្រ កនងសត្ដវត ទីុ ុើ ១៨ េ យែផ្អកេទេលើក 

រចងចំ នងិ ករនិទនតៗគន ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

ប៉ុែន្ដពង វ រទំងពីរ ចប់មនលនំំ្រប ក់្របែហលដូចគន វញ ចប់េផ្ដមពី្រពះបទពញយ៉តេទ ពីេ្រពះេ យគមិ ើ  

នែអក រអ្វេីផ ងេទៀតជសំ ង អនកសកិ ្រ វ្រជវបរេទសទំងេនះ កប៏ននំគន អនុេ ម យកែអក រពង វ 

រែខមរមកេធ្វើជមូល ្ឋ នសកិ ្រ វ្រជវវញ។ិ  

ែអករសកិ ្រ វ្រជវរបសេ់យើង េនកនង ន ៃដេនះ គឺែផ្អកទំង្រសុង េទេលើែអក រពង វ រែខមរេផ ងៗ និងែអុ  

ក របរេទសមយួចំនួន ែដលេយើង ចរកេឃើញមនេសសសលរ់ហតូមកដលស់ព្វៃថង ដេូចនះចេំនទដធែំដលេចទ៏  

មកេលើកអនកសកិ ្រ វ្រជវ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរេនះគឺ សថតិេន្រតង់សនំួរថ េតើែអក រ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ មនលកខ 

ណ្រតឹម្រតូវពិត្របកដនិយម នងិ ជវទយ ្រស្ដែដររេឺទិ ? 

អនក្រ វ្រជវបរេទសែដលែតងទិេតៀន យល ់នងិមនជេនឿថ ែខមរមនិចូលចតិ្ដកត់្រ  រសឺរេសរចរែអក រ ចំេនះំ  
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វជជ ទុកបន្ដេកមងជនន់េ្រកយេទ។ េគយល់ិ ំ ថ ែខមរនិយមែតនំគន េរៀនចងចំរតម់ត់ េហើយបង្ហ ត់បេ្រង នគន ពីជនន់ំ  

មួយេទជនន់មយួ មែតមត់ និង ករចងចំប៉េុ ្ណ ះ ែតេបើេយើងពិនតិយករវវត្ដន៍របស្់របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ េ យបនំ ិ  

ជតសនទិធិល្អតិបន្ដចិេនះ េយើងនងឹយលេ់ឃើញថ ែខមរកនងសម័យម នគរ និយមចរឆ្ល ក់អក រពកយបន្ដ ំិ ុ  ្រពតឹ្ដកិរណ៍ 

និង ្របវត្ដេិផ ងៗ េនេលើផទ ំង ម្របងគ្រប ទនន។ បពុ្វបុរសែខមរ មនិបនសរេសរេលើ្រក ស េលើសពំត់ េលើ 

េឈើ រេឺលើែសបកសត្វេទ ពេី្រពះេគយលថ់ែអក រ្របេភទែដលចរឆ្ល ក់េ េនេលើថម  ចរក ទុកបនយនឺ 

យរូេ្រចើនសត្ដវត  មិនងយរលបុ េហើយកម៏ិនងយអន្ដ យបតប់ង់្រសួលៗែដរ។ មយ៉ងវញមួយេទៀត សិ ចរកិទំិ  

ងេនះ ែដលផ ំេទេ យ្រប ទតូចធំកជ៏សកខភីពភ័ស្ដ ងជក់ែស្ដង បញជ កអ់ំពីមហទិធិរទិធ នុភពខ្ល ំងពែូកក្ល នុ  

មន្របជញ ភ្លឺថ្ល មុតមំ នងិ គ លែ់តេសចក្ដៃីថ្លថនរថកេថកង ែតៃថងែដលែខមរែលងមនធមក៌នងខ្លន ែខមរ្រតូូ ុ ុ ួំ ើ វែបកបក់រតខ់ច ត់ 

ខច យ ្រពត់្របស្រកុម្រគួ រ រងទុកខេវទន គ លែ់តេភ្លើងស្រងគ មេធ្វើឃត កបច់ក់បង្ហរឈម។ ពីេពលេនះមកូ  

្រសុកែខមរេយើងជបួ្របទះែតស្រងគ មបង្ហរឈម មិនឈប់ឈរ។ ស្រតូវ ែដលចូលមកដលជ់ន់ទឹកដែខមរ ស្រតូវូ ី  

េនះែតងែតចប់ែខមរ យកេទេធ្វើជេឈ្លើយ លចួដកជញជឹ ូ ន្រទពសមបត្ដិ នងិ គមពរីកបនខន តែខមរគម នេសសសល។់ួ  

ដូេចនះេដមបីេជៀស ងកុំេ យស្រតូវលចួប្លន់ រ ឺបំផ្លចបំផ្ល ញកបនខន តចបបគ់មពីរ និង វបបធម៌ជតិបន ែខមរេយើងគម នវើ ិ ួ  ិ

ធី រមឺេធយបយអ្វី េ្រកអពំីករខេំរៀនទេនទញចងចំរត់មត់ កទ់ុកកនងខ្រួកបល និងចតិ្ដ រមមុ ណ៍េឡើយ  េនទីេនះ 

ស្រតូវមនិ ចរកេឃើញ រ ឺលចួេខ្វះយកបនេឡើយ េដមបីែចកេករ ្ដមរតក បន្ដករេចះដងចំេនះវជជ  កបនខន តគមពរីសិើ ឹិ៍ ិ ួ  

បប ្រស្ដ េទែខមរជននេ់្រកយ បុព្វបរុសែខមរ្រតវូែតលចួបង្ហ ត់បេ្រង ន នងិេ្របើមេធយបយ បេ្រពះ បន្ដពីមត់ំ  

មួយេទមត់មយួ និង ពជីននម់ួយេទជនំ ំ ន់មយួ។ 

ពង វ រែខមរ 

្របវត្ដ ិ

ពង វ រែខមរ្រតវូបន្របវត្ដិវទូជេ្រចើន ែបងែចកជពីរភគ ចគ់ន ។ ភគទីិ ១ ែដលចប់េផ្ដមពី ជយ្រពះេថងនងនគើ  
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រហតូដល់ ជយ្រពះនិព្វ នបទ ្រតូវេគ ក់េឈម ះថ «ភគេរឿងេ្រពងនិទន» ែដល្របជពលរដ្ឋអនក្រសុកអនកភូមែិខមរែត 

ងែតនិទនពីមត់មួយេទមត់មយួ បន្ដពជីននម់ួយេទជនន់មយួ តេរៀងរហតូមក។ ពង វ រែខមរ ំ ំ «ភគេរឿងេ្រពង 

និទន» មលកខណៈជអចឆរយិ និង អ ច រយ ចែំនកភគ២វញ ្រតូវបនចប់េផ្ដមពី ជ្រពះម ក ្រត្រពះេចពញយ៉តិ ើ  

រ ឺ្រពះបរម ជធិ ជ មធបិតី រ្ឺរពះបរម ជទ១ី ក ្រតែខមរទ៣ី៤ រហតូមកដល់ ជយ្រពះបទនេ ត្ដម។ 

ចនួនពង វ រែខមរទំងអស ់ែដល្រកុមអនក្របវត្ដវិទូ បន្រ វ្រជវ្របមូលរកេឃើញ មន្របមណជិ ៤០មុខ ខសុគន  

ែដលេគ ចែចកេចញបនជ្របំបី្របេភទ ្របេភទពង វ រទំង៨ ្របេភទបនវវត្ដជហរូែហពី គិ .ស.១៧៩៦ េ្រក 

ម ជយក ្រតែខមរ ្រពះបទអងគេអងេដមបីបញជ នយកើ ូ េទថ្វ យេស្ដចេសៀម្រពះ មទី១ រ្ឺរពះពុទធយត៉ចុ ្ល េ ក ពង វ 

រេនះ្រតវូមនបកែ្របជភ េសៀម េហើយ្រតវូបនេគតំកលទ់កុេន្របេទសេសៀម ែតចបប់េដមជភ ែខមរើ  

េគពុំទន់បនរកេឃើញេទ។ 

ពង វ រែខមរ សរេសរជភ ែខមរ ែដលេគរកេឃើញ និងបន គ លជ់ដបូង ជ ន ៃដរបសអ់នកអក រ ្រស្ដំ ែខមរ្រពះ 

ឃ្ល ំងនង ែដលនិពនធកនង គុ .ស.១៨១៨ ្រពះឃ្ល ំងនង កលេនះបនទទួលបងគ ប់បញជ ពី្រពះម ក ្រត ្រពះអុទ័យ ជ 

េ យេរៀបចកំត្់រ ្រពះ ជពង វ រ គឺ្របវត្ដិ្រពះម ក ្រតែខមរទំងប៉ុនម ន ែដលបនេ យ ជសមបត្ដិេន្របេទ 

សកមពជ។ុ  

មយ៉ងវញេទៀត ពង វ រែខមរ ែដលេរៀបិ ចំសរេសរកនងចេន្ល ះឆន ំុ ១៨១៨ ១៩០៣ មនែបបែផនខ្លីៗដូចជេសចក្ដីសេងខ 

ប ែដលបន្រតមឹែតកត់្រ ចំនំ ជយេស្ដចនមិួយៗែតប៉ុេ ្ណ ះ បនទ ប់មកកនង គុ .ស.១៨៦៩ ្រពះម ក ្រតែខមរ ្រពះប 

ទនេ ត្ដម បនបញជ េ យេរៀបចំសរេសរពង វ រែខមរជថម ពង វ រេនះេឈម ះថ ពង វ រវត្ដេកកី កក រ្ឺរពះ 

ជពង វ រ ែដលែចកេចញជពីរភគធំៗ  ភគទ១ី ភគេរឿងេ្រពងនិទន ែដលមនលកខណៈអចឆរយិ នងិ អ ច រយន ិ

យម (Partie Légendaire ) រភីគទីពីរវញ ្រតូវចត់ទុកជ ភគ្របវត្ដិ ្រស្ដិ ( Partie historique) ភគទំងពីរ 
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្រតូវបនេគនពិនធេឡើង ច់អពំីគន ។ ភគទ២ី រភឺគ្របវត្ដិ ្រស្ដបននិពនធចប់មនុ។ 

កនងចេំនមែអក រទំងអស ់ែដលទក់ទងនិង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ មនែត្រពះ ជពង វ រ វត្ដេកកកក េន្រសុកុ  

កន្ដ លសទងឹ េខត្ដកន្ដ លេទែដលបនេរៀបចំកត់្រ ចបច់ុងចបេ់ដម្រតឹម្រតូវជងេគ។ អនកនពិនធទីើ ១ ៃនភគ១ ែដលេគ 

បន គ លេ់ឈម ះេនះគឺ សេំដច្រពះសគុនធប៉ន(់១) សេំដច្រពះសគុនធប៉ន់ ជសេំដចសងឃែដលបនេទសកិ េន្របេទ 

សេសៀម េហើយនំ្រពះពុទធ សនែផនកនិកយធមមយតុ្ដិចូលមក្របេទសកមពជ។ុ  

១ = សេំដច្រពះសងឃ ជប៉ន់ បនសគុតេនកនង គុ .ស.១៨៩៤។ 

កលេនះ អភបិលប ំង ្របចំេនកូ ំងសុនី េឈម ះ េលើមរ ដវេលស ៍ឺ ី (Le Myre de Viles) បនេសនើសុ្ំរពះម 

ក ្រត្រពះបទនេ ត្ដមេ យ្របគល ់«្រពះ ជពង វ រែខមរ» ទំងពីរភគរបសស់េំដចប៉ន់ េទេ កេអែជន ៃអ 

ម៉ូនិេញ (Etienne Aymonier) េដមបីយកមកបកែ្របជភ ប ំង។ បនទ បម់ក កនង គើ ុ .ស.១៨៧៨ ន ៃដេនះ្រត ូ

វបន្រពះអងគមច សន់ព្វរត(២) បុ្រត្រពះបទអងគឌងួ េលើកយកមកែកលអំ បែនថមេ យបនេកបះកបយតេទេទៀត។ 

២ = ្រពះអងគបន្របស្ូរតកនង គុ .ស.១៨៥៣ េហើយបនចូលទីវងគតេទ កនង គុ .ស.១៨៩១ ្រពះអងគធ្ល ប់មនតំែនងយ៉ង 

សខំន់ េនកនង្រកសងួតុ ករ។ុ  

្រគជមួយគន េនះែដរ្រពះបទនេ ត្ដម កប៏នេរៀបចំបេងកើតេ យមនគណៈកមមករមួយថមេទៀតសំី ប់ ក់ែតងពង  

វ រែខមរ គណកមមករេនះ ្រតូវបនដកនំេ យ្រពះម សងឃ ជេទៀងឹ (៣) សេំដចសគុនធប៉ន់ កប៏នចូលរមួកនងគណុ  

កមមករេនះែដរ កនង នៈជសមជក ន ៃដ្របវត្ដិ ្រស្ដៃនគណកមមករេនះ ្រតូវបននិពនធចប់សព្វ្រគប់ េនកនង គុ ុិ .ស 

១៨៩៤-១៨៩៥ េហើយមនចំនងេជងថ ើ «្រពះ ជពង វ រ្រពះម ក ្រតេ យ ជកនង្រកងុកមពជធិបតីុ ុ » ែត្រពះប 

ទនេ ត្ដមមនិបនេពញចតិ្ដ នងិពង វ រថមេនះេទ។ី  

៣ = ្រពះអងគបនសគុតកនង គុ .ស ១៩១៣ កនង្រពះជនមុ ៩១វស  
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េ្រកយមក ចបព់ី គ.ស.១៩០៣ េគ ចកត់សគំលេ់ឃើញមនពង វ រែខមរជេ្រចើនេទៀតែដលមនលនំំេរៀបច ំ

ក់ែតងនិពនធ និង មន ច់េរឿង្រប ក់្របែហលគន  ែតមនកលបរេិចឆត កនំត់េពលេវ  ្រចបូក្រចបល ់មនិសុ ី

សង្វ ក់គន េឡើយ។ េគ ចសននិ ្ឋ នបនថ វធី ក់ែតងនិពនធចប់េផ្ដមមនែបបែផន ែចកជឃ្ល  ជ្របេយគ ជវគគិ ើ  

េហើយ មនកបនខន ត្រសួល ន ្រសួល ្ដ ប់ ្របេសើរល្អជងធមម  មួយែផនកេទៀត អនកួ និពនធបនបែនថម នូវអតថនយ័ជ 

េ្រចើន េផ ងេទៀតកនងករអធបិបយពណ៌ន ែដលេធ្វើេ យ ច់េរឿងពិេ ះរសរ់េវក។ុ ើ  

ៃថង ២៧ មិន គ.ស ១៩០៣ ្រពះបទនេ ត្ដមបនបញជ េ យ អកុញ ំងជួន េរៀបចំគណកមមករថមមួយេទៀត េដមបីសរី ើ  

េសរ្រពះ ជពង វ រែខមរ ជថមម្ដងេទៀត សមសសភពសមជកគណកមមករថមី ិ ីេនះ មនជ ទិគឺ៖ 

 អុកញ ងំជនួ ្របធន  

 អុកញេ ទពិ្វៃនយេន្រតដុង  

 អុកញច្រកី ំ  

 ហ្លងេព្រជសរុយិមស ួ  

 មុឺនសរភក័្ដីណុប  

 អុកញអិស រអកខ រស ់ 

 អុកញអកខ ចនិ្ដ ច័នទ។  

្រពះ ជពង វ រ ក់ែតងមិនទន់បនចបផ់ង ្រពះបទនេ ត្ដម កច៏ូលទីវងគតេទេនៃថង ១០ េកើតែខពិ ខ ឆន ំេ ង 

្រតូវជៃថង ២៤ េម  គ.ស១៩០៤ ្រគេនះ គណកមមករ្រពះ ជពង វ រក្៏រតូវបញឈប់សកមមភពែដរ។  

្រពះបនទសុសីវុត្ដិ ្រតវូបនេឡើងេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជ បន្ដពី្រពះបទនេ ត្ដម។ ្រពះអងគបនបងគ បប់ញជ េុ  

យេរៀចំគណកមមករថមមួយេទៀត េដមបេីធ្វើកិចចករដែដល តអំពគីី ើ ណកមមករចស ់គណកមមករថមបនចត់ ំង ី  
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 អុកញវង អគគ ជឌចុ  

 អុកញ្របជញធិបតីែបន៉  

 ្រពះអកខ េលខណុប  

េ យទទួលភរកិចច េរៀបចំពង វ រែខមរេទ មែអក រ ែដលធ្ល ប់បននិពនធេ យ្រពះបទអងគឌួង។ កនង គុ .ស 

១៩២៨ ្រពះបទមុនវីង  ែដល្រតូវបនេឡើងេ យ ជយសមបត្ដិ បន្ដពី្រពះបទសុសីវុត្ដិ បនេផញ រមួយ ចះុេលខើ ១៥៨ 

ៃថង២០ តុ  េទជូន ជញ ធរប ំង្របចំកមពជ េសនើសុេំបះពុមពផ ព្វផ យ ្រពះ ជពង វ រ្រកុងកមពជធិបតី ែដលេរៀុ ុ  

បចំេ យគណកមមករេផ ងមយួេទៀត គណកមមករេនះសថតិេនេ្រកមអធបិតភីពរបសស់េំដច ំងជួន។ ជញ ធរ 

ននិគមប ងំ កយ៏ល្់រពម េទ មសេំនើរ្រពះម ក ្រត កនងសបំុ្រតតបមយួ េលខុ ២៨០ ចុះៃថងទ១ី៣ វចឆក គិ .ស 

១៩២៨។ ្រគេនះគណកមមករថមមួយេទៀត ្រតវូបនែតង ំងេឡើង េដមបីទទលួភរកិចចែផនកេបះពុមពផ យី ើ ។  

 េ កេអហ្វ វត ិ (F Lavit) អភបិលជន់ខពសប់ ំង្របចំេនកមពជ ុ (Resident Supérieur)  

 សេំដចេច ្វ ងំវរៈវង ជយជនួ ័  

 សេំដចច្រកកីុញជ រធិបតីអតុ្ដម្រកុងពហេុពជប៉នុ រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួករពរជតិ និង អប់រជំតិ  

 ្រពះអមច ស ់សុសីវុត្ដសផុនុវង  រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួម ៃផទ និង វបបធម៌  

 អុកញេយម ជ ជ រដនម្រន្ដី្រកសងួយតុ្ដិធម៌  

 ្រពះអមច សន់េ ត្ដមសុ ្រមិត រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួន ចរ កសកិមម សបិបកមម នងិ េសដ្ឋកិចច  

 អុកញ្របជញធិបតី យនី ចង ្វ ងពង វ រ។  

កនងឆន ំុ ១៩៦៦ េគបនយក ជយ ្រពះបទនេ ត្ដមសុហីនុ និង ្រពះបទនេ ត្ដមសុ ្រមិតមក ក់បញចលបែនថម កនង ជូ ុ  

ពង វ រសេំដច ំងជួន េទៀត។  
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េ្រកពីពង វ រែដលេយើងេទើបែតេលើកយកមកអធិបបយខងេលើ េយើង ចកត់សគំលេ់ឃើញ មនពង វ រជ 

េ្រចើនេទៀត ែដលបុព្វបុរសេយើងបនតកំលទ់ុកេន មវត្ដ ម គឺដចូជមនពង វ រវត្ដទឹកវល ្រសុក ្អ ង េខត្ដិ  

កន្ដ ល ែដលបនេរៀប ប់ នងិ និពនធេ យ្រពះភិកខ សស់៊កុុ (៤) ពង វ រវត្ដសបំុក ពង វ រវត្ដកពំង្់រត ច េខត្ដ 

កំពុងឆន ំង ែដល្រតូវបនេ កេអងស៊តុ យកមកចង្រកងេបះពុមពផ យ មចនំងេជង ើ «ែអក រម បុរសែខមរ»(៥) 

ពង វ រវត្ដសតប នងិ ពង វ រវត្ដែ្រពក មក់ កនងេខត្ដកន្ដ លជេដម៘ូ ុ ើ  

៤ = ពង វ រេនះ្រតវូបននពិនធកនង គុ .ស ១៩៤១។ ៥ = េបះពុមពេនភនេំពញ កនងឆន ំុ ១៩៦៩ មនទំងអស១់២១៦ទំព័រ 

ែដលែចកេចញជពីរភគ  

ពង វ រែខមរមយួចំនួនេទៀត ្រតូវបនអនក្រ វ្រជវប ំង ្របមលូយកមកតកំលទ់ុកេន្របេទសប ំង។ គឺមនេន 

ប ្ណ លយ័ជតិ ប ំងចងុបូព៌ (Ecole française d'Extrême-Orient) សងគម សុ ី(Société Asia- 

tique) ្រកុមផ យដនឹងល្អ សនំ ្រពះេយស៊េូនបរេទស (Société des Missons Etrangères de Paris) 

និង ប ្ណ លយ័ៃនទី្រកុង លង់សងុ (៦) (Alençon)។ 

៦ = េនទីេនះ មនែអក រែខមរមួយចំននួធំ ែដល្របមូលផ្ដែថរក ទកុ េ យេ ក េដមឡែឺគ្លរ ុ ំ Athémard 

Leclère)  

ករសកិ វភគិ  

ពង វ រែខមរទំងេនះ ្រតូវបនអនក្របជញ អនក្រ វ្រជវប ំង និង បរេទសមិនសវូយកចិត្ដទុក ក់ េ យតំៃលប៉ុនម ន 

េទ ជពិេសសចេំពះភគេដម រ ឺភគេរឿងេ្រពងនទិន ពីេ្រពះេគយល ់និង មនជេនឿថ គម ន កខីភពជក់ែស្ដង េហើើ ំ  

យែអក រទំងេនះ កគ៏ម នលកខណៈអ្វីជវទយ ្រស្ដែដរ េគយលថ់្របវត្ដិទំងេនះ េរៀប ប់ែតេរឿិ ងេ្រពងនិទន ែដ 

ល េពរេពញេទេ យភពអ ច រយ និង អចឆរយិនិយម ្របសចកភព្របកដនិយម។ ជនបរេទស ែដលយលដ់ូេចនះ 

មនដូចជអនក្របវត្ដិវទូ េមរកំិង មយែតល េថអូដរ វគឃរ ីិ ័ ិ (Michael Theodor Vickery) ែដលបនចត់ទុក 



 14

្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ ភគេរឿងេ្រពងនិទន ជេរឿង្របឌិត គម នតំៃលជ្របវត្ដិ ្រស្ដ ចំែនកភគេផ ង ែដលមនបន្ដមក 

កេ៏ កចតទ់ុកជ មិនសវូ្រតមឹ្រតូវបនករប៉ុនម នែដរ។  

ប៉ុែន្ដ្របវត្ដិវទូ នងិ អនក្រ វ្រជវែខមរ បរេទសមយួចំនួនេទៀត មនិយល្់រសបេទ មទស នៈេនះេទ កនងចេំនមអនកិ ុ  

្រ វ្រជវែខមរ េយើងសេងកតេឃើញមនជ ទិ េ ក ្រស្ដចរយ ្រតឹង ង េ ក ្រស្ដចរយ មក៉ ភិន ឃនិ សខុ ែដ 

លយកចិត្ដទកុ ក់ សភំីកនងករសកិ ្រ វ្រជវ រះិគតិពិចរន េធ្វើវភគរកករពតិ អំពែីអក រ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ។ ុ ិ  

េ ក ្រស្ដចរយ ម៉ក ់ភនិ នងិ ឃនិ សខុ បនមូលមតិគន  ែបងែចកែផនកសកិ ្រ វ្រជវ េដមបកីុំេ យជន់គន ។ ើ  

េ ក មក៉់ ភនិ សកិ ្រ វ្រជវ ែផនកេរឿងភគនទិន និង សមយ័េ្រកយលែង្វក ១៥៩៤-១៦៧៧) ែអេ ក ្រ ្ដ  

ចរយ ឃនិ សខុ វញ េ កសកិ ្រ វ្រជវ ែផនកចេន្ល ះសម័យទំងពីរ គឺសមយ័្រពះបទ្រពះេចពញយ៉ត មកដល់ិ  

សម័យែបកលែង្វក នងិ ែផនកមយួេទៀត ែដលចប់េផ្ដមពី គើ .ស ១៧៧៥ េទ ១៧៦០។  

ន ៃដចបំងរបស់ ្រ ្ដ ចរយទំងពីររបូ សថតិេនេលើករបកែ្រប ពង វ រែខមររបសស់េំដច ំងជួន មកជភ រប 

ំង ករសកិ េ្រប បេធៀប ែអក រពង វ រែខមរមួយចនំួន ម្រគប់្រជងុេ្រជយ ករេ្រប បផទមជមួយនិងែអកឹ  

របេទស េហើយនិង ករវភគល្អតិល្អន់ ែស្វងរកធតុពតិកនង្របវត្ដិ ្រស្ដិ ុ ែខមរ។  

ទស នៈអនកនពិនធ  

វធី ្រស្ដនពិនធិ  

ខញំបនចប់េផ្ដមសរេសរ ក់ែតង ចង្រកង នពិនធ ន ៃដ ុ ើ «្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ» េនះេ យែផនកេទេលើ ែអក រពង វ 

រែខមរ នងិ ករសកិ ្រ វ្រជវ របស្់របវត្ដិវទូែខមរបរេទសមួយចំនួន។ ិ  

ន ៃដេនះ មនិែមនជករ្រ វ្រជវ រកេឃើញថមីេនះេទ ែតខញំបនផ្ល សប់្ដរករសរេសរនិពនធ នងិ េរៀបអតថបទេ យុ ូ  
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មនលកខណខសុអំពីធមម  េ យេ្របើនូវសេំយគវធចីបិចយកែតអតថន័យសខំន់ៗ េពលេ យចំ គឺកនងនយ័ និងេគិ ុ  

លបំនងេ យអនក ន សសិ នសុសិ  និសតិ  ចមនលទធភពងយ្រសួលឆប់ចំ ឆប់យល ់ឆប់ដង និង គ ល់ឹ  

្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ និង្រពឹត្ដករណ៍ជតិធំៗជេ្រចើន ែដលែខមរេយើងែតងែតល ឺចសទ់ុំពីបរមយបូ ណនិទនតៗគន  ពមី 

ត់មួយេទមត់មយួ និង ជននម់យួេទជនន់មយួ។ ករនិពនធេសៀវេភ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរេនះបនេ យតំៃល និងសងកត់ំ ំ  

ទំង្រសុងេទេលើ្រពឹត្ដិករណ៍ជតិ េទេលើ្រពះម ក ្រត នងិេទេលើវរជនែខមរ រ ឺតួអងគសខំន់ែដល មនមុខនទីពិ ្ដ  

រកនងបញ្ហ យជុវត្របេទសកមពជ។ ុ ុី ិ  

ដូេចនះេហើយ បនជខញំ ក់ចនំងេជងជពកូ រវឺគគនមិួយៗ េ យសក្ដិសមសុ្ីរសបេទ ម្រពឹត្ដិករណ៍ េ យមិនសំ ងុ ើ ំ  

ែតេទេលើ ជយ្រពះម ក ្រតេឡើយ។ េទះបជីខញំអនុវត្ដវធីរេបៀបេនះកេ៏ យ កជ៏ពកូ នងិ វគគុ ិ ំ នមិួយៗ មនករវវត្ដន៍ិ  

្របទក់្របទង្របទញតភជ ប់គន ជលំ ប់លេំ យ េហើយេគរពេទ មេពលេវ  កលបរេិចឆត។ អនក ន ែដល 

ចប់េផ្ដមសកិ ពីវគគដបងូដលវ់គគបញច ប់ ចនងិយលប់នថកលបរេិចឆត្របវត្ដិ ្រស្ដ និង្រពតឹ្ដិករណ៍ទំងប៉នុម ន មើ ំ  

នជប់គន ជបន្ដរដក មយ៉ងវញមយួេទៀឹ ិ ត អនក នែដលមនចំងល ់េហើយចង់ដងចង់យល ់អពំី្រពឹត្ដិករណ៍ មួយ ែដឹ  

លេគែតងែតលឺ មករនិទន អនក នេនះ ចរកេឃើញ ចយលប់នភ្ល មយ៉ងឆប់រហស័ េ យមិនចំបច់េមើ 

ល េដមេឡើយ។ េហតុដូេចនះ េដមបីសរំលួករងយយល ់បនជេន មវគគខ្លះ ខញំមនេធ្វើកររលំកឹ្រពតឹ្ដិករណ៍ខ្លះែដើ ើ ុ  

លេកើតមនេឡើងកនងសម័យមុនេ យ្រតួសៗ។ ុ  

ចំេពះ្រពតឹ្ដិករណ៍ទំងេនះ ខញំេលើកយកែតចំនចុ និង ែផនក ែដលសខំន់ប៉ុេ ្ណ ះមកបក្រ យ និង អធបិបយ។ អ្វីុ  

ែដលែវងអន្ល យ ជបនទ ប់បន ំ ែដលមនេ្រចើនេនកនងពង វ រ និង ែអក រែខមរ ខញមំិនបនដក្រសង់េលើកយកមកុ ុ  

េរៀប បអ់ធបិបយ េ យបនេកបះកបយេទ។ ពីេ្រពះខញមំិនចង់េ យអនក ន មនករធុញ្រទន់ រ ឺមនករយល់ុ  

្រចល ំ្រចបូក្រចបលែ់ដលនំមកនូវលទធផលផទយអំពីេគលបនំង និង ទស នៈែដលខញំប៉ង។ េគលបំនងធំរបសខ់ញំ គឺេធ្វើុ ុ ុ  

ដូចេម្ដចេ យយវុជន នងិ ពលរដ្ឋែខមរធមម  ចចងចំយលច់បស់ សអ់ំព្ីរបវត្ដិ ្រស្ដែខមរ រ្ឺរបវត្ដិរបសខ់្លនផទ ល់ួ  
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េ យងយ្រសួលជទីបំផុត។ ចំែនកពកយេពជន៍ ឃ្ល េឃ្ល ង្របេយគ កវ៏វត្ដន៍ អនុវត្ដ និង េរៀបចេំ្របើេទ មទស នៈិ  

េនះែដរ គខឺុសអំពីពកយេពចន៍្របេយគ ែដលធ្ល ប់មនេ្របើេនកនងពង វ រែខមរ។ ុ  

េដមបីជជនួយដលអ់នក ន កនងករយលដ់ង នងិ សំ បព់ិចរ  េនចុងបើ ំ ឹុ ញច ប់ជពកូ រ ឺវគគនិមួយៗ ខញំមនេធ្វើករកត់ំ ុ  

សគំលច់ំនំ ែវកែញកដក្រសងយ់កទស នៈមកទុកេធ្វើជេមេរៀនសំ បក់ញច ក់ឆ្លះេមើលអតតីកល បចចបបននកល និងុ ុ  

អនគតកល។ ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ ជពិេសស ភគេរឿងេ្រពងនិទន េទះបីមនលកខណៈជអភតូេហតុ អចឆរយិៈ អ ច  

រយមិន្របកដនយិម មិនគួរេ យេជឿកេ៏ យ កេ៏យើង្រតូវែតសគំលែ់ដរថ ្របវត្ដិទំងេនះ ្រពតឹ្ដកិរណ៍ទំងេនះ េរឿង ៉  

វទំងេនះ សទុធែតបន្រជតួ្រជបកនងឈមជរ ចតិ្ដ រមមណ៍ មេនសេញច តនែខមរ ្រគបជ់នន់ជយរូយលង់អែង្វងុ ័ ំ  

សម់កេហើយ ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ រ ឺពង វ រែខមរ េទះបីជអនក្រ វ្រជវ និង្របវត្ដិវទខូ្លះ មិនបនទទួល គ លេ់ យិ  

តំៃលកេ៏ យ កេ៏យើង ចចត់ទកុជមរតក េករ ្ដរបសជ់ដនូជ  បុព្វបរុសេយើងែដរ។ មិនែតប៉េុ ្ណ ះ េនកនង្របវត្ដិិ៍ ី ី ុ  

ទំងេនះ ដូន េយើងបន ក់បងកប់ទកុ នវូ្រទឹស្ដ ីទស នៈ ចបប់គមពីរកបនខន តវជជ សលី ្រស្ដ និង បន្ដ ំជេ្រចើន ែដួ ិ  

ល ចជជំនួយកនងករែថរក  ក ងករពរទកឹដជតិមតភុូម។ិ ុ ី  

េករ ្ដមរតកែខមរិ៍  

ប៉ុែន្ដរហតូមកដលប់ចចបបនន េគមនិទន់្រ វ្រជវរកេឃើញ ថកបំំង កបនតំ ចបប់វន័យ ្រគំងគមពីរ វជជ សលិប៍ុ ិ ួ ិ ិ  

្រស្ដ និង ពកយបន្ដ ំទូនម ន ែដលជេករ ្ដមតក ក់បងកប់ទកុមកេនះេទ កបនតំ  ចបិ៍ ួ បវ់ន័យ ្រទសឹ្ដចីបប់្រគប្់រគងេរៀបិ  

ចំក ងជតិ គពឺិតជមន ្របសនិេបើគម ន េតើេធ្វើដូចេម្ដចេឡើយ បុព្វបរុសែខមរេយើង េ កនងឹ ចបងកបេងកើត ក ង 

រក ទឹកដែខមរេ យបនធំទូលទំូ យ ចំរងុចំេរ ើនលតូ សថ់កេថកង សខុសន្ដិភព សបំូរណ៌សបបយេក មក ន្ដក្ល យី ំ ើុ  

ជម នរគរ នងិ ជម អំនចេកើត? េធ្វើដចូេម្ដច ដនូ ែខមរេយើង ចនឹងក ងសង់្របងគ្រប ទ ប់រយពន់ ទុក 

ពសេពញជភស្ដ ងេករ ្ដដែនល កនង សុភីគអេគនយប៍នុ ុិ៍ ំ ?  

ចបប្់រកតិយ្រកម ធមមវន័យ ្រទឹស្ដនីេយបយ កបនខន ត នងិពកយបន្ដ ំបុព្វបុរសេយើង េបើេយើងសកិ ្រតិះរះិ ពិចរនិ ួ  
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េ យបនឆង យបន្ដិច េ យដលជ់េ  ឆ្លងផតុពីអក រពកយេពចន៍ ែដលេយើងេមើល េឃើញនិងែភនក នងិ ្ដ បល់សឺរូំ  

និង្រត្រតេចៀក េនះេយើង ចកត់សគំលច់ំនំជួប្របទះេឃើញមន ជហរូែហកនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ ុ  

  ១ - បញ្ហ ទកឹដ ែដល តសនធឹងធេំធងអ ច រយី   ពីទិសខងតបងេទទិសខងេជង ពទីិសខងេកើត េទទិសខងលិូ ើ ច 

េ យមនរមួទំងទឹកដយនួ េសៀម ភូម និង វ េខត្ដខ័ណ្ឌ ្រសុកភូមិ ទេន្ល សទងឹ ែ្រពក បងឹបួរ នងិែដនទកឹដែខមរ្រតូវី ី  

បនជដនូជ ែខមរ រលំកឹេហើយរលំកឹេទៀត េរៀប ប់អធិបបយអតិមនេខច ះ កនងែអក រពង វ រែខមរ ដចូមនកនងី ី ុ ុ  

្របវត្ដ្ិរពះបទបក ីចំ្រកងុ នងិ ្រពះបទពញយ៉ត ែដលបនេធ្វើដេនើរ្រ ច់រងគត់ កត់្រគប់ទិសទីកនងទឹកដេខត្ដខ័ណ្ឌ ែខមរំ ីុ  

សិ ចរកិែខមរជេ្រចើន កប៏នកត់្រ ទកុអពំីទហំ្ំរពំែដនទកឹដែខមរែដរ េហើយ្រប ទ និង សិ ចរកិទំងេនះ កម៏ី  

នេបះេគលបញច ះសមី េន្រគប់ទតីំបន់កនង សុអីេគនយែ៍ដរ េដមបីជភស្ដ ងបញជ ក្់របប់កនូុ ុ ុើ ែខមរ េ យ គ លយ់ 

លដ់ងល ឺអំពេីករ ្ដមរតក្រទពយសមបត្ដិ កមមសទិធរបសជ់តិខ្លន។ ឹ ិ៍ ួ  

  ២ - ្រទឹស្ដនីេយបយជមូល ្ឋ នជតិដធំ ែដលអនុញញ តេ យែខមរមនកំ ំង កនង្រគប់មជឈ ្ឋ នកនង្រគបវ់សយ័ េដ៏ ិុ ុ ើ 

មបី ង្របេទសជតិេ យថកេថកងរងុេរឿង ្រពះម ក ្រត អនកដកនំជតិ និង ុ ំ ើ ឹ អនក្របជញែខមរកនងអតីតកល ែតងេ យុ  

តំៃល េលើកបញ្ហ េនះមកេចទជចំបង ដូេចនះេហើយបនជេន មសិ ចរកិជេ្រចើន ្រពះម ក ្រតែខមរធំៗ  ែដល 

មន្រពះនមលបីលបញ ែតងែតេគរពរលំកឹអុបករគុណបំនច់ របស្់រពះ ជ្រគអូនក្របជញទំងអសេ់នះ។ ពីេ្រពះ 

្រពះម ក ្រតែខមរយល ់និង មនជេនឿំ ជកច់បសថ់ េបើ្រសុកែខមរបនធរំងុេរឿងខ្ល ំងពូែក មនកតិយនុភពរនទេឺទ្រគប ់

ទិសទី រហតូដល្់របេទសចនិ មិនែមនេ យ រែតេស្ដចមយួអងគែអងគត់េនះេទ គឺេ យ រអនក្របជញ អនកេចះដងឹ  

មនវជជ ខពងខ់ពស ់នមុឺនម្រន្ដី នងិ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់ៗរបូ ែដលបននំគន បន្ដ្រទឹស្ដនីេយបយិ ្របកដនិយម េដមបកី ងើ  

ករពជតិមតុភូមិ។  

េដមបរីេំ ះែខមរពី ននិគមជ្វ េកះ ន ៉  ្រពះបទជយវរ មនទីើ ័ ២ េ យមនជនួយពីអនក្របជញតូចធំខង្រពហមញញ សនំ  

បនេរៀបចំនេយបយថមមួយ ែដលមនេឈម ះថ េទវ ជ ី (Le Dieu-Roi) េហើយបន្របកសែអក ជយភព េន 
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ភនំគូែលនកនង គុ .ស ៨០២។  

េដមបរីេំ ះែខមរេចញពីកន្ដ បៃ់ដនគរចំប៉ េហើយេដមបីសរំលួនេយបយកនងនគរ ្រពះបទជយវរ មន័ទីើ ើ ុ ័ ៧ បនបេងកើត្រទឹស្ដ ី

មួយេទៀតមកជនួស គឺ្រទឹស្ដ ីពទុធ ជ ំ (Le Buddha-Roi) ្រពះអងគបនក ងសង្់រប ទជេ្រចើន សំ ប់តំនង្រទសឹ្ដ ី

េនះ។ ្រទឹស្ដនីេយយបយខងេលើ ែដលអនក្រ វ្រជវ និង ្របវត្ដិវទូែខមរបរេទស ែតងនំគន យលេ់ឃើញ្រតឹមែតជជិ ំ 

េនឿ សន ផទយេទវញ គឺពិតជ្រពលងឹែខមរ ជ មពលដធំែដលបនជរញុករក ង នងិ មហទិធិេតជេច ្ដ ្របេទសុ ិ ៏ ំ  

កមពជ។ ុ  

ែតេជគជយ្របសទិធភព្រទឹស្ដនីេយបយរបសប់ុព្វបរុសែខមរ ្រតវូករពឹងែផ្អកជចំបច់េទេលើ្រទឹស្ដមីួយេទៀត ែដ័ ល 

មនេឈម ះថ ទសពិធ ជធម៌ គឺ្រពះម ក ្រត និង អនកដកនំជតិែដល្រតូវយក្រទឹស្ដ ីេគលនេយបយធំៗេទអនុឹ  

វត្ដ ែដល្រតូវេគរព ្របកន់ េធ្វើ ម្រទឹស្ដ ីទសពិធ ជធម៌ េ យបន្រតឹម្រតូវខជ ប់ខជនជទបីំផតុ។ េបើពុំេនះេ តេទួ  

េទះបីជេគលជហរនេយបយ េគលបំនង ែផនករេនះ មនលកខណៈគណុសមបំ ត្ដិល្អយ៉ងដូចេម្ដចកេ៏ យ កេ៏គ 

មិន ចេធ្វើេ យបនសេំរច ទទួលនូវេជគជយែដរ។ ដូេចនះ ែខមរ្រតវូមន្រទឹស្ដនីេយបយល្អ្របេសើរជមុនសនិ េទើប័  

ែខមរ ចេរៀបចំ ថ ប័ន នងិ រចនសពំ័នធ ្រគប់្រគងដកនំ្របេទសជតិជេ្រកយ។ ឹ  

  ៣ - បញ្ហ ្រគប់្រគងេរៀបចំ ថ ប័ន្របេទសជត ិែដលែតងែត្របកបេទេ យភពល្អ្របេសើរ្រតឹម្រតូវ មនយតុ្ដ ិ

ធម័ មន្របសទិធភព ចេឆ្លើយតបេទ ម្រគបក់លេទស។ េនះជគុណសមបត្ដិ និង លកខណៈ របស្់រពះម ក ្រត 

និង អនកដកនំជតិពិត្របកដ ែដល្រតូវមនជប់ជនិចចកនងខ្លន អនកដកនំជតិ ្រតូវេចះេរៀបចចំបប់ ក់ ថ ប័ន ជមូលឹ ឹុ ួ  

្ឋ ន និង ជ្រគិះនគរ េដមបីេជៀស ងវបត្ដិ នងិ ផល ្រកក់េទៃថងេ្រកយ និង េដមបីរករបូមន្ដ្រគប់្រគងេរៀបចនំគរើ ើិ  

េ យបនល្អ្របៃព ជ្របភព ៃនេសចក្ដីសខុេក មក ន្ដរងុេរឿងកនងសងគម ជបឋមេគ្រតូវែតេចះ និង អនុវត្ដេទ មុ  

គន្លងធម៌ ្រកតិយ្រកមវន័យ ែដលចរទុកកនង្រទឹស្ដ ីទស នៈ នងិគមពីរកបិ ុ ួនខន ត ្រទសឹ្ដ ីនិង ្រកិតយវនយ័ទំងេនះ កប៏នអធិិ  

បបយែដរ អពំីរេបៀបចតែ់ចងេរៀបចំ្រគប់្រគងនគរ និង េ្រជសេរ ើសអនកដកនំ្របេទសជតិ អុទហរណ៍មនជេ្រចើនើ ឹ  
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ដូចជកនង ជយ្រពះបទេកតុម  េ្រកយែដល្រពះេកតុម្រតូវឆគតវេង្វង េ យអំនចបុណយសក្ដិ និង ្រសញី ី្រពះអិុ ួ  

្រនធ ធិ ជបនយងចុះមកពី ថ នសគួ៌ េដមបជីួយេរៀបចំ្រសុកែខមរ េ យមន ថ ប័នជតិ ជមូល ្ឋ នសំ បន់គរ េធ្វើើ  

េ យមនរេបៀបេរៀបរយ មនសន្ដ ប់ធន ប់ ្រពះអិ្រនទ ្រពះអងគ បន ំង យមន្រកុម្របកឹ  រ ឺរ ្ឋ ភិបល េបើេយើងន ិ

យយេទ មភ ទំេនើបថម ែដលមនសទុធែតអនក្របជញតូចធំ្រគប់ជី ន់ថន ក់ េ យមកេធ្វើកររមួអមជមួយ នងិេស្ដច 

គឺកនងេគលេ  ជួយតំែរតំរងែ់ននំ្រពះម ក ្រត រ ឺអនកដកនំនគរ កុំេ យេដរខុសគន្លងធម៌ វេង្វងេដរជនច់ូលផ្លវុ ូឹ ើ ើ  

្រកក់អបយមខុ បំផ្លចបំផ្ល ញផល្របេយជនជ៍តិ គម នគិតគូរចប់ រមមណ៍ អពំីេជគ សន នគត្របជនុ ្រស្ដិ  

េហើយគិតែតនំគន បំេរ ើបំេពញផល្របេយជន៍ផទ លខ់្លន្រគួ រវង ្រតកូល និង បក ពកួៃដេជង៘និង៘ ួ ើ  

មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ េដមបីងយ្រសួលយល ់អំពីដេង្ហើម យជុវតនគរ ្រពះអិ្រនទ នងិ ្រពះ ននទ បននំគន េរៀបចំេ យមនើ ី ិ  

រេបៀប ទ បសទងម់តិ េ យបេ្រង នកនំត់វធីេ យេចះេមើល េចះយលអ់ំពី្របផនលេផ ងៗ ែដលេកើិ ូ តមនេឡើងកនងនុ  

គរ ្របផនលទំងេនះ ជសញញ ចអ្រងនប់ញជ ក់ ម រតី្រពះម ក ្រត និង អនកដកនំជតិ េ យេចះភញ ក់ដងខ្លនទន់េពូ ួឹ ឹ  

លេវ  េហើយមិនបែន្ដតបេន្ដ យខ្លនេ យលង់លក់េភ្លចខ្លនកនងសបុិន ែដលយលេ់ជឿជក់គតិេឃើញថ ួ ួ ុ «មនែតអ 

ញ»្របផនលេនះមនន័យថ េបើេកើតមនេហតុេភទមិនល្អកនូ ុងសងគម េនះគឺករ្រគប់្រគងរបស្់រពះម ក ្រត រ ឺអនកន 

េយបយ មិនបនល្អ្រតឹម្រតូវ េទ មគន្លងធម៌ ចបប់វន័យនគរ ជម្លប្់រតជក់្រតជុដល្់របជនុ ្រស្ដេឡើយ។ កនងខិ ំ ុ  

ណេនះអនកដកនំជតិ ្រតូវស្វះែស្វងរកយល ់្រតូវែតេចះផ្ល សប់្ដរ ថ បន័ រេបៀប្រគប់្រគងរដ្ឋ េ យទន់េពលេវឹ ូ  

ផទយេទវញ េបើេគេនែត្រកញមនៈ មិន្រពមយលទ់ទួល គ លភ់ពពិត្របតយក និយមេទ ្រពះម ក ្រត នងិអនកនុ ិ  

េយបយេនះ និងជបួ្របទះេ្រគះថន ក់មហន្ដ យ្រគប្់របេភទ ្រគប់ែបបយ៉ង េហើយជមួយគន េនះែដរ្របជជន និង 

ជតិមតុភូមិ កម៏ិន ចេគចផុតអំពីបបកមមែដរ។ េនះគឺជកំហសុរបសអ់នកដកនំឹ ជតិ ែតអនកែដល្រតូវទទួលកហំសុ 

ជនួសអនកធំមនបន្ដ សក័្ដិេនះគ ឺ្របជជនេទវញេ ះ។ ំ ិ  

្រពះម ក ្រតែខមរ្រពះបទអិ្រនទវរ មន័ទ១ី េ យយលេ់ឃើញថេ្រគះថន ក់មហន្ត យមួយចំែនកធំ េ្រចើនែតេកើតេចញ 
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អំពីករដេន្ដើម ជយគន រ ងេស្ដចែខមរ េហើយេដមបកីរពរកុំេ យមនបញ្ហ សនង ជយ េចទើ ក្ល យ លេទជករែបក 

បក់ មគគី បងកបេងកើតជស្រងគ មៃផទកនង ្រពះអងគបនចត់ែចង ចត់ែតងកំនត់ ក់េ យមន ថ ប័ន្រកិតយ្រកម កនងុ ុ  

្រពះ ជវង ្រពះម ក ្រត គ្ឺរពះអងគបនកំនតអ់ំពី នៈ តែំនងរបស្់រកមុេស្ដច ែដល ចមនសទិធិ រ ឺគម នកនងករណីុ  

ែដល្រតូវេឡើងេ យ ជសមបត្ដិ។  

  ៤ - បញ្ហ ឆគតវេង្វងនិងអំនច ្រសញី ីមសេព្រជ ្របក់កស ែដលេធ្វើេ យ្រសុកេទសធ្ល ក់កប់េ្រជ េទកនងេ្រជះមួ ុ  

ហន្ដ យ ែដលនំមកេនទកុខេទស ភ័យ្រពួយេវទន ឈចឺកុចប់េខ្ល ចផ  ្រពត់្របសប្ដី្របពនធអវូពកុម្ដ យកូនេច ប 

ងប្អន ្រកមុញត្ិរគួ រ៘ នងិ ៘ ្រពះេកតុម  មុូ ននិងបនក្ល យេទជ្រពះម ក ្រតែខមរមួយ្រពះអងគដល្អ្រប៏  

េសើរ ្រពះអងគធ្ល ប់បនឆ្លងកត់្របភពេ្រគះថន កេ់នះែដរ។ កនងសត្ដវត ទីុ ១៥ បនទ ប់ពី ជយ្រពះេចពញយ៉ត ្រពះ្រសី  

ជ ្រពះធមម ជ និង ្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ ែដល្រតូវជបងប្អនបេងកើត នងិ ្រតូវជកមយបេងកើត បនទស់ូ ួ ែទងែខ្វងគនំិតគន  

េឈ្ល ះ្របែកក្របទូស យ េធ្វើចបំំង ំងជល ដេន្ដើមយក ជបល្លង័គ ្រសុកែខមរ្រតូវែបងែចកជនគរបី មនេស្ដចបីេ  

េ យ ជយ េ យមិន ចយកជយជនះផ្ដ ច្់រព័្រត េឡើងេ យ ជយមន ក់ែអង េស្ដចែខមរ្រពះធមម ជបនរត់េទពឹង័ ំ  

េសៀម សុេំ យេលើកទ័ពមកជយួេធ្វើអន្ដ គម ករឆគតួ វេង្វងរបស្់រពះម ក ្រត និង អនកដកនំែខមរ ែដលមិនគិតគរូឹ  

អំពី យជុវត ផល្របេយជន៍្របេទសជតិ េហើយ រត់េទរកបរេទសេ យចូលមកជួយ ជ្រពឹត្ដកិរណ៍មួយែដលែតី ិ  

ងែតេកើតមនជហរូែហផទនៗគន  េនកនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ ពង វ រែខមរ បនបង្ហ ញបញជ ក់េ យេយើងេឃើញយ៉ងូ ុ  

ជក់ចបសថ់ ជបល្លង័គ អំនច និង ករេ ម ភេ ភលន់េនះេហើយ ែដលជ្របភពេធ្វើេ យ ទឹកដែខមរ េករ ្ដដែនលី ំិ៍  

មរតក្រទពយសមបត្ដិែខមរ កតិ្ដិយសែខមរ នងិ កិតយនភុពែខមរ ្រតូវខតបង់ រ យរបូបត់បន្ដចិម្ដងៗ។  

  ៥ - បញ្ហ យតុ្ដធិម៌ នងិ អត់េ នសេន្ដ ស ពីេ្រពះករេកងកច វយងឃ់នង អិតធម៌េម ្ដ េ្របស្របណី អិតយ ុ

ត្ដិធម៌ ខ្វះករ្រតះិរះិពិចរនេ យបន្រតឹម្រតូវ េហើយ េមើលមិនបនែវងឆង យ ចអំតថ្របេយជនជ៍តិ និង ្របជនុ ្រស្ដ 

នឹងនំមកែតក្ដីេក្ដ ្រក យមិនសបបយចិត្ដ វនសអន្ដ យហនិេ ចេខ្ល ចផ  ្រពត់្របស និង ទកុខ្រពួយេវទនេិ  
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កសេ្រងងែតប៉ុេ ្ណ ះ តួអងគជក់ែស្ដង មនជ ទិកនង្របវត្ដិេស្ដចគំលង់ នងិ េស្ដចពល េ យភពេកងកចៃ្រពៃផុ  

អយតុ្ដិធម៌ េស្ដចគំលង់្រតវូមនជងឺឃ្លង់េភ្លើងរហតូដលៃ់ថង ្ល ប។់ េស្ដចពលែដល ងេ្របើអំនចផ្ដ ច់ករ គម នវចរំ ិ  

ណញញ ណ គម ន្រពហមវ រធម៌ គម នករុ េម ្ដ ធម៌ េហើយមនិេគរព អនុវត្ដេទ មចបប់ិ ្រកតិយ្រកមវន័យ្រពះមិ  

ក ្រត ្រតូវនមុឺនម្រន្ដីនគរត់េចលែលងេនជួយេធ្វើករបំេរ ើនគរ ្របេទសជតិ និង វតថសក្ដិសទិធ្រតូវេក្ដ ្រកហល្់រកុ  

យ រជំួលអស្់រពះធរណី បន្ដ លេ យេកើតមនច ចល អភូតេហតុលចិលង់អស្់របេទសកមពជ នំមកែតក្ដីវុ  ិ

នសអន្ដ យគម នេសសសល។់  

  ៦ - បញ្ហ បរេទស ែដលែខមរ្រតូវែត្របងុ្របយត័នជនិចច ្រតូវែតកុំទុកចិត្ដ េហើយែដលែខមរមិន្រតូវនំគន េទេដកដលួ 

េផញ សនជមយួេ ះេឡើយ បរេទសមិនែដល្រស ញែ់ខមរជងែខមរេទ ែខមរមិន្រតូវចញេ់បកបរេទសែដរ េហើយើ  

ែបរជនំគន េទកប់ចក់ សំ ប់ែត្របជជនែអង និង លក់ទកឹដដូន ែអងេ យបរេទសេនះេឡើី យ ្រពឹត្ដិករណ៍ 

ជេ្រចើន ដូចជ្របវត្ដិេពលែខមរែបកអងគរេលើកដបងូ បនេលើកបង្ហ ញយ៉ងចបសអ់ំពីលបិចបរេទស បនទ យលែង្វកំ  

្រតូវេសៀម យែបក េ យេស្ដចែខមរទកុចតិ្ដចរបរុសេសៀម ែដលបងកបប់ន្លខំ្លនជ្រពះសងឃ ្រពះ មេជងៃ្រព ្រតូវអួ ើ  

ស្់រពះជនម សគុត េ យ ទុកចិត្ដពកួបរេទសអឺរ ៉បុ៘ នងិ ៘ ្រពឹត្ដិករណ៍ទំងេនះ េកើតេឡើងបន្ដ លមកអំព ី

េស្ដចែខមរ អនកកន់អំនចែខមរ មិនទុកចតិ្ដែខមរគន ែអង េហើយែបរជេជឿទកុចតិ្ដ េលើកតំេកើង យកបរេទសជធំ េ យ 

េឃើញថ េគេចះជងជតិែអង។  

  ៧ - បញ្ហ មគគីភព ែដលេ្រប ន្របេ កនូែខមរជននេ់្រកយ េ យេចះរបួរមូកំ ំងគន  េហើយេចះខំ្របឹំ ងែ្របង 

េ្របើកំ ំងខ្លនែអងផទ ល ់េដមបកី ង្របេទសជតិ េ យបនរងឹបុងឹ ខ្ល ំងក្ល មំមួន។ េ យ រកំ ំង មគគីភពួ ើ  

្រពះបទជយវរ មន័ទី័ ២ បនរេំ ះទឹកដែខមរេ យមនេសរភីព ែអក ជភព េចញផុតពី ននិគម្រតតួ្រ របសេ់ស្ដចី  

ជ្វ េកះ ន ៉ ។ ្រពះបទជយវរ មន័ទី័ ៧ េ យពឹងែផ្អកេទេលើទកឹចិត្ដេសន  នងិ មគគីជតិរបស្់របជពលរដ្ឋែខមរ េន 

ម្រគបភ់ូម្ិរសុកេខត្ដខ័ណ្ឌ  ្រពះអងគបន យកចំត់ យកេជគជយឈនះេលើកងទ័ពេស្ដចនគរចំប៉ េហើយរេំ ះម ន័  
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គរ នងិ ្រសុកែខមរទំងមូល បនទ ប់មក ្រពះអងគបនទំងេលើកទព័ េទ យ្រប រយកនគរេស្ដចចំប៉ េហើយរេំ ះម  

នគរ និង ្រសុកែខមរទំងមូល។ បនទ ប់មក ្រពះអងគបនទំងេលើកទ័ពេទ យ្រប រយកនគរេស្ដចចំប៉ដែដលមក ក ់

ចំនុះ បញចលជេខត្ដែខមរ។ ្រពះបទពញយ៉ត ្រពះម ក ្រតែខមរូ   េ យ រកំ ំង មគគភីពរ ងែខមរនិងែខមរ ្រពះ 

អងគបនរេំ ះ ម នគរ នងិ ្របេទសជតិែខមរទំងមូល េ យេចញផុតពីកន្ដ ប់ៃដ ននគិមេសៀម គឺក ្ដ េនះេហើយ 

ែដលបនជរញុ និង ក ង្របេទសែខមរ យបនរងុេរឿងថកេថកង ធំទូលទំូ យ ជម អំនចកនងសម័យអតតីកល។ ំ ំ ើុ ុ  

  ៨ - បញ្ហ អនកដកនំ្រគប់្រគងែផនដ ែដលល្អ្របេសើរនងិ្របៃពេនះ គឺ្រតូវេចះេ្រជសេរ ើសរកសហករលី្ៗអ  ែដលមនឹ ី ើ  

សមតថភពេពញេលញចបស់ លប់របិូណ៌្រតឹម្រតូវ េសន ជតិេ យចូលមករមួជួយ េធ្វើសហ្របតិបត្ដិករបំេរ ើន 

គរ នងិ្របជជន អនកដកនំជតិ ្រតូវេគរពអនុវត្ដិ មចបប់ធម៌វនយ័្របៃ្រពណីសងគមជតិ ្រតូវមនយតុ្ដិធម៌ េចះអត់ឹ ិ  

េ នសេន្ដ សេ្របស្របណី េចះេមើលែវងឆង យេ យផុតចងុ្រចមុះ េចះ រកត ់េហើយ និង ្រតូវេចះែស្វងរកយល ់

្រគប់េហតុផល ្រគប់េហតេុភទ្របផនល ែដលេកើតមនេនកនងនគរ អ្វីែដលមន ផុះផុលេចញមក សទុធែតមនេហតុូ ុ  

ផល។ ដូេចនះេគ្រតូវែតសភំី ខ្ំរ វ្រជវ វរកបពុ្វេហតុ េ យទលែ់តេឃើញ និង សកិ ពិចរនរកយល ់កនងទស នៈ ុ

េគលេ រក ករពរ្របេទសជតិ និង្របជនុ ្រស្ដ កុំេ យជបួ្របទះនងិភ័យន្ដ យទន់ េហើយអនកដកនំជតិដល្អឹ ៏  

ក្៏រតូវេចះនំមកនូវភព្រតជក់្រតជុចរំងុចំេរ ើន ដលស់ងគមជតិែដរ រេបៀបេរៀបចំ និង ពកយេ្រប ន្របេ កនងន័យខងំ ុ  

េលើេនះ េគេឃើញមនជហរូែហកនងពស វ រែខមរែដរ ដូចជកនង្របវត្ដិសេំដច្រពះកែុម៉ ជ រ ឺ្រពះេថងនងនគ ្រពះុ ុ  

េទវង អ ច រយ ្រពហមឈមញេគ ្រពះេកតុម  ្រពះបទបទុមសរុយិវង  ្រពះបទបក ីចំ្រកុងួ   ្រពះបទជយវរ មន័ទី័ ២ 

្រពះបទយេ វរ មន័ទ២ី ្រពះជយវរ មន័ទី័ ៧ ្រពះបទពញយ៉ត ្រពះបទអងគចន័ទទី១ ្រពះបទ្រសសីរុេិយពណ៌ និង មសិ  

ចរកិជេ្រចើន ែដលមនេសសសលរ់ហតូមកដលប់ចចបបនន។ ុ  

  ៩ - ករក ងជតិ ្រតវូសថតិេនជេគលេ ធំរបសអ់នកដកនំជតិ អុត្ដមគតិ ទស ន និង េគលបំនងធរំបស្់រពះមឹ  

ក ្រត រ ឺអនកដកនំនេយបយ មិនែមន្រតូវឈប់កំនត់្រតឹមេឈងដេន្ដើមយកអំនចបនេនះេទ។ េគ្រតូវយកអំនឹ  
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ច មផ្លវចបប់េនះមកបំេរ ើ្របេយជន៍ ្របេទសជតិ េគ្រតូវេចលកនទយែភនក េមើលេ យបនឆង យេទូ ុ អនគតក 

ល េគ្រតូវេរៀបចកំ ង ថ បនបចចបបនន សំ បអ់នគត េ យតំរវូេ យសម្រសបេទ មទស នៈេសន ជតិ។ ុ  

្រពះម ក ្រតែខមរសម័យម នគរ បនជកប យ ែ្រពកអូរ្រជលងទឹក្រគបទ់សិទីកនង្របេទសេដមបកី ងកសកិមមី ើុ  

និង េសដ្ឋកិចចជតិ។ ្រពះបទជយវរ មន័ទី័ ៧ បនក ងមនទីេពទយ ផទះសនំក់ នងិ ផ្លវថនលគ់មនគមន៍េទ្រសុកភូមជិតឆង យូ ិ  

េនះេយើងមិន ប់ពី្របងគ្រប ទ បរ់យពន់ ែដលមនពសេពញនគរផង បពុ្វបុរសែខមរបនផ ំករក ងជតិ េទនិង 

សន ្រទឹស្ដនីេយបយេដមបីេធ្វើេ យ្របជជនមនបន នងិ នគរមនកតិយនុភព គឺមនិេធ្វើ្រតមឹែតេ យបរេទសើ  

េគទទួល គ ល ់មនេឈម ះលបលីបញ េហើយបេន្ដ យេ យនគរ និង្របជជនរងទុកខេទសភ័យភិត គម នសន្ដិសខុ ្រក ី

្រកេវទនេនះេទ។ េបើគម នករក ងជតិ គម នករគិតគូរេ ះ្រ យបញ្ហ ជវភព ្រស្ដ េ យបនល្អៃថ្លថនរជមនុី ូ  

ស េទ េនះ្រពះម ក ្រត អនកដកនំនេយបយ នឹងក្ល យេទជអនកេ ម ភអនំចែតប៉េុ ្ណ ះ។ ឹ  

បន្ដ ំជេករ ្ដមរតករបសជ់ដូនជ ែខមរេយើង េនមន ក់បងកប់ ថកំបំង េ្រចើនតេទេទៀត មនិែមនមនែតកនងពងិ៍ ី ី ិ ុ  

វ រ និង ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរប៉េុ ្ណ ះេនះេទ។ េនកនងអក រ ្រស្ដ និង េរឿងេ្រពងនិទនេផ ងៗ កេ៏យើង ចពនិិតយុ  

េឃើញ កខីភពទំងេនះែដរ គជឺករជរញុេយើងេ យេចះយកករពិចំ រ  រក គ លយ់ល ់ ចដងលអឺពំធីតុពិតឹ  

និង ថ នភព្របកដនិយមៃន្របេទសកមពជ េនះជរសិគល ់ជពូជកំេនើតរបសែ់ខមរ ្របសនិេបើែខមរនំគន បំផ្ល ញកត់ុ  

ផ្ដ ច់ខ្លនេ យ ច់អំពីរសិគលេ់នះ េនះេដមេឈើែខមរ ែមកធង ស្លកឹ ែផ្លផក ែខមរ ក្៏រតវូងប់វនសអន្ដ យហនិេ ចួ ើ ិ  

អសែ់ដរ ករ គ លយ់លអ់ំពី្របវត្ដិខ្លនយ៉ងជក់ែស្ដងពិត្របកដ នឹងញំងេ យែខមរេយើងមន្រពលងឹ មន ម រតជីតិួ ុ  

េចះ្របកន់ខ្លនជក់ែស្ដងពតិ្របកដ នងឹញំងេ យែខមរេយើងមន្រពលងឹ មន ម រតីជតិ េចះ្របកន់នវូអិរយិបថមួួ ុ  

យយ៉ងៃថ្លថនរខជ ប់ខជនេមុើងម៉ត់ េនចំេពះមុខបចចបបននកលរបសេ់យើងូ ួ ុ  េ យបនភ្លឺ ្វ ង រកីចំេរ ើនសបំូណ៌សបបយ 

សខុ ន្ដ កនងភពែអក ជ េសរភីព ្របជធបិេតយយភព នងិ សភុមងគល។ ុ  
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១- ្រពះេថង នងនគ 
រ ឺេដើមកំេនើត ករកេកើត ទឹកដីែខមរ  

េនកនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ មករនិទនដនលតៗគន មក ្រពះេថង និង នងនគជអូវពកុម្ដ យ ជជដូនជ  ុ ំ ី ី ជអនកបងក 

បេងកើតេ យមនជតិ មនកេំនើត មនទកឹដែខមរមុនេគដបូងបង្អស។់ បងប្អនែខមរេយើងភគេ្រចើន ស ់ពុំបនដង ពុំី ំ ឹូ  

បន គ ល្់របវត្ដេិនះេទ។ ែអក រ ប់េរៀបអំព្ីរបវត្ដិ "្រពះេថង នងនគី មនេនកនងសងឹែត្រគបព់ង វ រែខមរែដុ  

លេរៀបចំសរេសរេឡើងេ យអនកនិពនធេផ ងៗ។  

្រពះពទុធទំនយ 

សម័យមួយ ្រពះសមណេគត្ដម្រពះពុទធបរម្រគូ, កលេនះ្រពះជនមបន ៨០វស , បនយងេ្រតចរងគត់េទ្រគប់ទិសទ ី

កែន្លង េដមបីេ្របសអសស់ព្វសត្វេ ក។ើ  

្រពះអងគនមិន្ដកត់ មេឆនរម គរ, បនយងេទដលេ់កះមួយ ែដលមនេដម ើ «ធ្លក» ដុះែបកែមក ខ្រតសុ្ំរត 

យ។ េនេ្រកមេដមធ្លកេនះ មើ នរងូមួយយ៉ងេ្រជ ែដលជផ្លវេចញចូលរបសេ់ស្ដចភជុងគនគ សំ ប់េចញចូលូ  

មក្រក លេលង។ ទដីកែន្លងេនះមន ថ នភព បេសមើគួរជទីមេនរមយ។ី   េនេលើេដមធ្លកេនះ មនសត្វ្រតកួតើ  

មួយរសេ់នេ យសខុ ន្ដ។  

េនេពលែដល្រពះ ទិតយចូលអស្ដងគត េហើយ្រពះចន័ទបនចបរ់ះេឡើងបន្ដេវន, ្រពះពទុធអងគ នងិ្រពះ ននទ កនំ៏គន និមន្ដ 

ចូលសំ កេ្រកមេដមធ្លក។ើ   េទវ , ែដលែថរក េដមធ្លកើ , បនេរៀបចំទកីែន្លងសំ ប់ទទួល្រពះអងគ និង េទវ ទំង 

យ ែដលនឹង្រតូវចូលមកគលថ់្វ យបងគំ្រពះពុទធ។  

េស្ដចភុជងគនគ, ែដលបនយងេចញមក្រក លេនទីទួលេដមធ្លកើ , បនយលេ់ឃើញ្រពះពទុធកល  កត៏ែំនងខ្លនួ  

ជមនុស , េហើយនំ្រកុមបរ ិ រមក្រកបថ្វ យបងគំ្រពះជន្រស ីសុ្ំរពះអងគសែំដងធមមេទសន េ្របសអសន់គទំងពួងិ  
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។ ជមួយគន េនះែដរ, ្រពះអ្ិរនទេកសយី, េទវបុ្រតេទវ  េទពអប រ នងិ េទពនកិរ្រគប់ទិសទី កប៏ននំគន មូលមីកុះ 

ករ ចុះមកថ្វ យបងគំគល្់រពះពទុធជអមច សែ់ដរ។  

្រពឹក្រព ម្រ ងៗកល , ្រពះពុទធអងគ ចប់េផ្ដមសមងឹ ម ត្របេមើេមើលនិស ័យ អស្់រគប់សព្វសត្វជតឆង យើ ិ , ែដ 

ល្រពះអងគ្រតូវនមិន្ដេទេ្របស។  បនទ ប់មក, ្រពះអងគ្រទង់េ យចង្ហ ន់។ េ យធំក្លិនម្ហប រទិព្វឈងយឆង ញេ់ពកូ ុ  

េហើយេ យ្រទំមិនបន, សត្វ្រតកួតែដលរសេ់នេលើេដមធ្លក ក៏ើ េចញខ្លនមកថ្វ យបងគំ្រពះពទុធបរម្រគ។ូ ្រពះអងគបនួ  

ពូតបយ េហើយេបះេ យេទសត្វ្រតកតួេនះទុកេធ្វើជ រ។ ឆង ញេ់ពក, ្រតកួតលតិមតល់តិក េលៀនអន្ដ ត 

េចញមកេ្រក។ ទតេឃើញ្រតកួតមនអន្ដ តែ្រពកេចញជពីរ ្រពះពុទធេ ក្រទង់េឈង ក្រពះភ័្រក្ដសលំងឹេទ្រពះធរ 

នី, េ យក្ដីញញមឹ។ េឃើញដូេចន ះ, ្រពះ ននទឆងល់ ស ់កថ៏្វ យបងគំទូលសរួសុេំ យ្រពះអងគពនយលអ់ំពេីហតុផល  

្រពះអងគបនមនពុទធដករ ទស ន៍ទយថ តេទអនគត ិ «េកះេកកធ្លក» េនះ នឹងកេកើតក្ល យេទជនគរមួយខ្ល ំងក្ល  

មនទឹកដធទំូ យី , ្របជជនរសេ់នេ យសខុសបបយេក មក ន្ដថកេថកងរងុេរឿង។ ុ ំ ើ  

សត្វ្រតកតួែដលមនចិត្ដបរសិទុធ  លះុេទេ យធមមេទសនរបស្់រពះពុទធ, េ្រកយមកែដលបនចកេ កេនះេទ, 

នឹងបនេកើតជ្រពះ ជបុ្រតេស្ដចនគរអនិទពទ័ធ, េហើយនឹងយងមកេ យ ជយសមបត្ដិេននគរេគកធ្លក។ េពលេនះ 

េស្ដចភុជងគនគនឹងេចញមកេរៀបចំទកឹដ ថ្វ យ្រពះអងគ។ ្រពះអងគនឹង ក់េឈម ះនគរេគកធ្លកជ ី "កមពជធិបុ ត"ី, ែដល 

នគរដៃទេទៀត ក់េឈម ះេ ថ "្រសុកែខមរ"។ ែអ្រពះអិ្រនទ ធិ ជវញ កន៏ឹងបញជ េ យ្រពះវស កមមេទវប្ុរត ចុះមកិ ិ  

ក ង្របងគ្រប ទធំល្អល្អះជេ្រចើនេទៀតែដរ។ ែត, ្របជជនេនកនង្របេទសកមពជ គម នចតិ្ដេ ម ះ្រតង់្របកន់េគរុ ុ  

ពពកយសដំរបសខ់្លនេទ។ សដំនិយយេចញមកមនី ីួ ន័យេផ ង, មិនដូចចតិ្ដគនំតិ ែដលគតិយលេ់នះេទ។ គមឺនអន្ដ ត 

ែ្រពកែបកជពីរ ដូចសត្វ្រតកតួជ របសខ់្លន។ ្រទង់្របេមើេមើលចប់េហើយកលី ួ , ្រពះពុទធអងគ ក្៏រទង់យងនមិន្ដបន្ដ 

ដេនើរេទេ្របសសត្វេ កតេទេទៀត។ ំ  
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្របវត្ដ្ិរពះេថង  

កលេនះេននគរអនិទពទ័ធ, មនេស្ដចមួយ្រពះអងគ ្រពះនមអទចិចវង  េ យ ជយសមបត្ដិ មនកូន្របុស៥នក់ បុ្រត 

ទី១ ្រតូវបន្រពះអងគតំរវូេ យកន់កប់េខត្ដខណ័្ឌ ែផនកទិសខងេកើត, បុ្រតទ២ី េខត្ដខ័ណ្ឌ ទិសខងេជងើ , បុ្រតទី៣ េខត្ដ 

ខណ្ឌ ខងលចិ, េហើយបុ្រតទ៤ី្រពះេថង្រតូវទទលួបនទកេខត្ដខណ័្ឌ ទិសខងតបង។ ចែំនកបុ្រតទីុ ូ ៥ ែដលេនេកមងជង 

េគ, ្រពះអងគបនទុក ក់ េ យគង់េនជប់ជមយួនិង្រពះអងគ កនងបរម ជ ំង។ ុ  

ឆន ំមួយ, េ យមនជងពឺយធិ េហើយេពលេវ កលៈេទសៈ្រតូវជន់ចំនងិពធិីបណុយ្របចំឆន ំ ែដល្រពះ ជ្រតវូែតំ  

ទទួលេស្ដចនគរចំនុះនមុនឺសព្វមុខម្រន្ដី មកពី្រគប់ទិសទ,ី ្រពះអទិចចវង  កប៏នបងគ ប់េ យប្ុរតេពេចញេធ្វើជ្រពះ 

ជតំនងេទទទួលេភញ វជនួស្រពះអងគ។ ្រគប់ៗ គន  មនទំងេស្ដចបង្រពះអងគទំងំ ៣អងគ បន្រកបថ្វ យបងគំបុ្រតេពត ំ

នង្រពះ ជ មរេបៀបរបប្របៃពនី។ េលើកែលងែត្រពះេថង ែដលមនិបន្រកបថ្វ យបងគំ មទំេនៀមទំ ប់។ ព ី

េ្រពះ្រពះអងគបនយល ់នឹក ម នថ្រពះបិ បនេលើក ជយសមបត្តិេផទរេ យប្អនរចួេ្រសចបច់បត់េទេហើយ។ ែតេបើូ  

មែអក រខ្លះេទៀត េគបនបញជ ក់ថ្រពះម ក ្រតបន្របគល់ ជយេ យបុ្រតេពរចួេ្រសចេទេហើយែមន។  

េ យក្ដីមួរហមង ក់អន់្រសពនច់ិត្ដេក្ដ ្រក យ, ដល្់រតលបម់កដលន់គរវញិ,្រពះេថងកេ៏កះ្របជុអសស់ព្វមុខម្រន្ដីំ  

េដមបេីរៀប ប់្របើ ប់អសន់ូវ្រពឹត្ដកិរណ៍។ ្រពះអងគបនសេំរចចិត្ដថតេទអនគត ្រពះអងគនងឹែលងយងេទចូលរមួព ិ

ធីបុណយអ្វីទំងអស,់ េនែអបរម ជ ងំ។ េពលេនះ, នមុឺនមខុម្រន្ដីទំងអស ់គម ននរ មន ក់ ៊ នបេញចញេយប 

ល ់រ ឺមតអិ្វីេឡើយ។ មន ក់ៗគតិែតៃវអបសុែីអប េលមេលើមអតិខម សេអៀន,េហើយយល្់រសប ម្រគប់ចនំុច។ ពីេនះ 

ៃថងមក, ្រពះេថងែលងេទថ្វ យបងគំ្រពះបិ ដចូសព្វដងេទៀតេហើយ។  

ដងេរឿងេនះកលឹ , ្រពះអនជុេព សុេំសចក្ដអីនុញញ ត្ដពិីអវូពកុ េដមបីេទជបួបង។ ជួបបងកលើ , ្រពះអងគលតុ 

ជងគង់ថ្វ យបងគំ ែដលេធ្វើេ យ្រពះេថងមនករភញ ក់េផ្អល នងិ ឆងលយ៉់ងខ្ល ំង។ េ្រកយបន ្ដ ប់ករើ ពនយលរ់បសប់្អូ  
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ន បនយល្់រគប់ដេនើរេដមទងមកំ ើ , ្រពះេថង កប៏នយល់ គ លអ់ំពីកំហសុរបសខ់្លនួ , េហើយ កប៏នផ្ដ ំប្អនេ យសុំូ  

្រពះ ជទនេទសពីបិ ជនួស្រពះអងគផង។ ំ  

្រពះអងគអទិចចវង  សបបយចតិ្ដ ស ់េនេពលែដលដងថប្ុរតេព្រពះអងគេ ះ្រ យបញ្ហ សមក ម ញេនះបនេឹ ុ  

យេជគជយ័, កនុងសន្ដិវធ។ី គពឺតិជសក្ដិសមជេស្ដច ែដល្រតូវទទួល្រគង ជសមបត្ដិែមន។ ែត្រពះអងគ កប៏នរះិគតិពិិ  

ចរ ែដរថ ្រពះេថងមនចតិ្ដ្រ លេឆវឆវ, មិនេចះគតិគរូពិចរ ែវងឆង យេឡើយ។ កបបកិរយិទំងប៉នុម ន 

ែដល្រពះេថងបន្រប្រពឹត្ដមិកកច៏ត់ដចូជករកបត់ និង្របេទសជតិែដរ។ េទសេនះ គឺ្រតូវែត្រប រជវតបង់។ នី ិ  

មុឺនសព្វមុខម្រន្ដទំីងអសក់ប៏នយល្់រសប ម្រពះអងគែដរ។ ែតេ យ្រពះេថង្រពះអងគធ្ល ប់មនគុណបំនច់កនងករុ  

ករពរទឹកដ្របេទសជតិ នមុឺនម្រន្ដីទំងេនះ បនសុេំ យ្រតឹមែតបំបរបងន់ីរេទស្រពះអងគប៉េុ ្ណ ះបនេហើយ។ ី  

្រពះេថងបន្របស្ូរតេនកនងឆន ំុ វក  ព.ស ២៣២ ្រតូវជឆន ំ៣១២មុន គ.ស។ ្រពះជនបន១៦ឆន ំ, ្រពះអងគបនយងេចញ 

េទកន់កប់ េខត្ដខ័ណ្ឌ ទិសខងតបង។ ូ ២០ឆន ំេ្រកយមក យបុន៣៥ឆន ំ, ្រពះអងគ្រតូវបនបិ បំបរបង់នរីេទសេដ 

ញេចញពីនគរ។ នមុឺនមខុម្រន្ដពីលេសន និង ្របជ ្រស្ដជេ្រចើន ែដល្រស ញេ់គរព្រពះអងគ ្របមណជង១េក 

ដនក់ិ   (ែតែអក រខ្លះថែត១ែសននក់)  បនសខុចិត្តចកេចញអំពីនគរេទរសេ់នដែង្ហរ ម្រពះេថង។ ពកួជននរី 

េទសទំងេនះ ្រតូវបនេស្ដចេចញបញជ បងគ ប់េ យកត់សក់ "េជងកេញជ ើើ " េ យខុសអំពី្របជពលរដ្ឋធមម  េដមបីើ  

បញជ ក់ថ ជជនជពកូគម នពូជ គម ន សន៍ អ្វដីូចេគែអងទំំ ងអស។់ ្រពះេថង បនបញជ បក ពួក្រកុម្រពះអងគេ យចុះ 

សេំពទូកកបនបែន្ដត មទេន្លែខ ទឹក។ួ   ែអក រខ្លះបនបញជ កថ់ ្រពះេថងបននំពលេរហេ៍ធ្វើដេនើរឆ្លងកត់ មំ  

ៃ្រព្រពឹក   ចុះមក មទិសខងតបងរហតូមកដល ់ភនំដងែរកូ   ែដលជដបនភ់ូមភិគមួយអេ រ ថ នគម នមនុស រស់ំ  

េន។  

ទូកកបូនកបនទ័ព្រពះេថងួ , ្រពមទំងមនុស មន ្រស្ីរបុស បនមកេកឿងជបច់តនិងជរួភនដំងែរក។ ្រពះអងគកប៏ញជ េ យ 

េបះយថុក រចុះចតេលើេកះេគកធ្លក។ កែន្លងេនះ មនេឈម ះដនលជប់មកជ្រសុក ំ "្រគួខ័ណ្ឌ " រ ឺ"េគកខ័ណ្ឌ "ែដល 
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សថតិេនខងេជងជួរភនំដងែរក សព្វៃថង។ កនងវគគេនះ ពង វ រខ្លះេទៀើ ុ តបញជ កថ់ ្រពះេថង នងិ បរ ិ រអនកសម្័រគចិត្ដបន 

មកសចំតេន ្រសុកសេំ ងទង, ែដលេនទីេនះបនជប់េឈម ះ "បឹងពងុពយ" រហតូមកដលស់ព្វៃថង។ ្រពះេថង បន 

ចត់ែចងេ យមុខម្រន្ដី េទេចរចនិងេស្ដចចម េដមបចីង ព នេម្រតកីនងន័យរមួរសជ់មិត្ដភពកនងតំបន់ជមួយគន ។ ើ ុ ុ  

ៃថងមួយ, ្រពះេថង និង េស្ដចចម ្រពះនម ស ៃចយយ ជយ េកើតមនជេ ះេឈ្ល ះមិនចុះសរំងុនងិគន  េហើយក៏ំ  

េកើតមនជស្រងគ មចំបំង ងំជល។ ្រពះេថងបនយកជយជនះឈនះកំចតេ់ស្ដចចម ែដលរត់ខច ត់ខច យេទពួនេន័ ំ  

ចំប ក,់ បចចបបននទឹកដ វសព្វៃថង។ អិលវូ្រពះេថង្រពះអងគបន្រគប្់រគងទកឹដេគកធ្លុ ី ី កែតមន ក់ែអង។ ្រពះអងគបន 

ក់េឈម ះ្រពះនគរថ "នគរេគកធ្ល"។  

បន្ដ ជនជេ្រចើន មនអនក្របជញបណ្ឌិ តតូចធំបនមករសេ់ន ំងលេំន ថ នកុះករេននគរេគកធ្លក។ ្រពះអងគបន 

បញជ េ យអនក្របជញែកែ្របអក រភ ស្ំរសកតិ មកជអក រភ ែខមរសំ ប់េ្របើ្របស។់ ករេរៀបចកំ ង្រសុក 

ភូមនិគរ, កនងវសយ័កសកិមម នងិ េសដ្ឋកចិចុ ិ , ក្៏រតូវបនចត់យ៉ងសកមមែដរ។ េនែផនកជេនឿ សនំ , េគកប៏នេឃើញ 

មនវត្ដមន មេណរ វត្ដ ម្រពះពុទធ សនជេ្រចើន េនេលើទឹកដនគរេគគធ្លក។ ី  

អភិេសក្រពះេថងនងនគ  

ៃថងមួយ, ្រពះេថងបននំពលេរហ ៍េទ្រក ល មេឆនរខ ច់េកះ បនយងេទដលទ់ួលដបកូេគកធ្លក។ េ យេហំ  

វហត់អសក់ំ ំង ្រពះអងគចូលេទសំ កេ្រកមេដមធ្លក ដលេ់ពលរេសៀល េទើប្រពះអងគភញ ក់ ែតទឹកបនេឡើងលចិព័ទធើ  

ជុវញទួលេគកធ្លក។ េ យមិន ចវល្រតលប់េទ ំង្រប ទបន ្រពះេថងក្៏រទង់សំ កេនទីេនះ រង់ចំេពលទឹកំ ិ ិ  

្រសកដកេទវញ។ ្រគេនះ ន ្រតីដែសន ង ត់្រជងំិ ៏   ្រពះនងធ វត្ដី បុ្រតេីស្ដចភុជងគនគបននំអសព់ួកភេីលៀងបរ ិ

រ េចញមក្រក លេលងកំ ន្ដេលើេកះេគកធ្លក។ ្រពះេថងទតយលេ់ឃើញ្រពះនងកល កល៏បលចួចប់ច ិ

ត្ដ្របតិពទ័ធែសន ភ្ល ម។ េ្រកយែដលបនេផ្ដ ះផ្ដង កសរួគន េទវញេទមក ្រពះេថង នងិនងនគកច៏ប់េផ្ដមមនិ ើ  
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ចិត្ដែសន  េ ម ះសម្័រគនិងគន េទវញេទមក។ ិ  

កនងរ ង្របំពីរៃថង មេពលកំនត់រ ងគូេសន ទំងពីរ ្រពះេថង្រតូវេរៀបចជំននូ និងអន្ដ បអ់ន្ដ ករ្រគប់ែបបយ៉ងុ ំ  

មករង់ចំេន្រតង់ទីកែន្លងដែដល។ ចំែនក្រពះនងធ វត្ដី កលេបើេទដល់ ថ នភុជងគនគ កប៏ន ៉យ ៉ប់េរឿង ៉ វទំង 

ប៉ុនម ន មដេនើរទូលថ្វ យ្រពះំ បិ  និង ្រពះម ។ េស្ដចភជុងគនគ មិនបនយលជ់ទសេ់ទ។ ្រពះអងគបនសខុចិត្ដយល់ំ  

្រពមេទ មសនំូមពរេគលបំនងរបសក់នូ។  

្របំពីរៃថងកន្លងមក, ្រពះេថង បននំពលេរហេ៍សន េលើកជននូសយួ រ ករ្រគបែ់បបយ៉ង េរៀបចំេ យ្របនិតំ  

យ៉ងបរបិូរណ៌អតិមនេខច ះ អតិមនខ្វះ្រតង់  យកមកទកុេ្រត មខ្លនរងចំ់េនេ្រកមេដមធ្លក។ ដលៃ់ថងកំនតេ់ស្ដចួ ើ  

ភុជងគនគ នងិអគគមេហសបីនយងេចញមក្រតង់កែន្លងេដមធ្លកែមន។ បនយលេ់ឃើញ្រពះម ្រពះបិ ្រពះនងធើ  

វត្ដីភ្ល មកល  ្រពះេថង្រទង់លតុជងគង់្រកបថ្វ យបងគំេ យក្ដីេគរព។ េស្ដចភុជងគនគ និង មេហសេីពញចិត្ដេ្រត 

កអរ ទរ ស ់បនទទួល្រពះេថងជកនូ្រប  េហើយកប៏នេរៀបចំអភិេសកកូន្រសកីូន្របុសជគូ ្វ មីភរយិត 

េរៀងមក។ េស្ដចភុជងគនគ ្រពមទំងបរ ិ រ េដមបទីុកជចនំងៃដដលក់ូន្របុស្រស ីបននំពលេរហេ៍សន បឺតព្រងងីទឹកើ  

សមុ្រទ បងកបេងកើតេ យេកើតបនជដសងត ធេំធងទូលទំូ យ េហើយបនក ង្របងគ្រប ទ ំងតូី ួ ចធទំុកថ្វ យជ 

េ្រចើន។  

្រពះេថងនងនគ ្រតូវបនេរៀបចំអភិេសក ជគូ ្វ មីភរយិេនេវ េម៉ង ៧្រពឹក េនៃថង១១េកើត ែខពិ ខ ពស 

២៧៧ ឆន ំម ញ ់្រតូវជឆន ំ ២៦៧ មុនគ.ស។ កលេនះ្រពះេថងបន្រពះជនម ៤៦វស ។  

កនងេពលជមួយគន េនះែដរុ , ្រពះេថងកប៏នទទួល្រពះ ជភិេសក េឡើងេ យ ជសមបត្ដិនគរេគកធ្លកែដរ។ ្រពះ 

អងគបនទទួលេគរមយនមជ  "្រពះបទសេំដច កុែម៉ ជេស ្ឋ ធមមិកវេ ត្ដមបថមេខម   ខត្ដយិវង សកូល កំពូល 

្រកុងកមពជធបិតសីរិយិសេ ភ បវរ ជធនបីណ៌ូមី អុត្ដមម ្ឋ នុ "។ ្រពះអគគមេហស ីនងនគ រ ឺ្រពះនងធ វត្ដ ី
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បនទទួល្រពះនមជ "សេំដច្រពះវគត្ដីក ្រតគីប់លកខណ៍ែអកអគគេទវ"ី។ ពធិបីុណយអភិេសកចប់សព្វ្រគប់កល  

េស្ដចភុជងគនគ និង ្រពះអគគមេហសបីននំបរ ិ រនមុឺនមុខម្រន្ដី ្រតលបច់ុះេទ្រពះនគរវញ។ េដមបីជនូដេនើរ្រពះបិិ ើ ំ  

្រពះម េកមកចះុេទ ថ នភុជងគនគ ្រពះេថង រ ឺ្រពះបទសេំដចកុែម៉ ជ បនចប់េ ងៃសបនងនគ ចុះេទ មេទ 

ជមួយែដរ។ 

កលេនះ្រពះេថងេរៀបចំ ងសង់្រពះបរម ជ ំង គងេ់នម នគរធំ រ ឺម នគរ រ ឺអងគរ ែដលជកែន្លងេដមធ្លកើ  

បនដុះ។  

ស្រងគ មនិងចម  

េនកនង ជរបស្់រពះអងគ េបើ មពង វ រែខមរ នងិ ែអក រជេ្រចើនេទៀតុ , េលើកែលងែតពង វ រសេំដច ងំជនួ 

េស្ដចចមែដលចបំងចញ្់រពះេថងកលពីេលើកមុន បនេលើកកងទព័យ៉ងគ្រគឹកគេ្រគង មក យ្រប រនគរេគក 

ធ្លក។ េស្ដចចម សៃចយ ជ,  េ យមនកូន្របុស្របំនក់ េធ្វើជេមទ័ពជនួយំ   បនេលើកទព័េចញមកពីចំប ក់។ 

 ពង វ រែខមរ, ែដលេរៀបចំេ យ្រពះអងគមច សន់ព្វរតន៍ បនសរេសរបញជ ក់ថ កងទព័ចមេ យមនកងទព័ វច ូ

លរមួផង បនមកេចមពទ័ធទ្ីរកងុម នគរ។ េពលេនះ, ្រពះកុែម៉ ជបនេកះ្របជុ ្រគប់នមុនឺមុខម្រន្ដីេមទ័ពតូចធំំ  

េ យមន្រពះបនទលថ ូ «េបើេយើងចបងំតបនងិស្រតូវកប៏នែដរ ែត្របជពលរដ្ឋេយើង  និង្រតវូ ្ល ប់បត់បង់េ្រចើនជ 

មិនខន។ ដូេចនះគួរ សែ់តេយើងេធ្វើលបិចកិចចកលជចញ,់ ខ្ល ចចម េហើយនំគន យសរំកុេបើកផ្លវូ   នំ្រគួ ររត ់

េចលនគរមួយរយៈសនិ។ េធ្វើដេូចនះកងទ័ពចមនិងមនជេនរចតិ្ដេក្អងក្អ ងំ , េភ្លចខ្លន េហើយនំគន មក ំងទកីនងមួ ុ  

នគរជមនិខន។ េពលេនះ, ចំេយើងេលើកទំងទ័ពមនុស  ទំងទ័ពនគមក យ្រប រស្រតវូយកជយជនះវញ័ ិំ "។  

ទ័ពែខមរបន យេបើកផ្លវេចញ បូ នដូចេសចក្ដ្ីរបថន ។ សេំដចកុែម៉ ជ បននំពលេរហេ៍ទេរៀបចំទី ំងេបះបនទ យ 

ជរុេំន ំ "នគរ ជសមី"។ ្រពះអងគកច៏ប់េផ្ដមេរៀបចំកងទព័ មនទ័ព វផង បង្ហ ត់បេ្រង នហ្វកឹហ្វនឺ ម្រគបក់បនើ ួ  

យទុធ ្រស្ដ ពីជយស្រងគ ម។ ទព័ចមដចូែដល្រពះអងគបនគតិែមន បននំគន មក ំងទីេនកនង្រពះ័ ុ ម នគរ។ មួយ 
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ឆន ំេ្រកយមក, សេំដច្រពះកុែម៉ ជេ យមនជនួយពីទព័នគំ , បនេលើកទព័េទ យ្រប រកចំត់ទ័ពចមេធ្វើេ  

យប ជយរត់បក់ែបកអស។់ េស្ដចចម សៃចយ ជ ្រតូវរបសួយ៉ងទំងន់ េហើយកប៏នបត់បង់ជវតកនង្រគចំបំង័ ិី ុ  

េនះេទ។ រែីអកូន្របុសទំង្របំនក់របសេ់ស្ដចចម្រតវូកងទព័ែខមរនិងកងទ័ពនគចប់បន។ កូនេស្ដចចមទំង្របំ 

នក់ បនទទួលខ្លនចះុចញ់ួ , សុចំំនុះ និង សុបំេំរ ើ្រពះេថងេរៀងរហតូតេទ។ ្រពះម ក ្រតែខមរ្រពះកែុម៉ ជបនែត 

ង ំងកនូេស្ដចចមេឈម ះសរុយិវរមិនទេ យ្រគប់្រគង្រសុក្រទំង េ យមនទី ំងេនេលើភនបំយង៉េក, ្រពះសរុ ិ

េយេទេវស េ យេទ្រគប់្រគង្រសុកបទីេ យ ំងទីេនេលើភនជំសរូ ្រពះបរម្រនទ វរមិនទ េ យេទ្រគប់្រគង្រសុកី  

េលើកែដក ្រពះសរុេិយវរមនិទ េ យេទ្រគប់្រគង្រសុកតបងឃម ំនិង្រពះស្រនទ វរមិនទ េ យេទ្រតួត្រ ្រសុកេ ទ ង។ ូ ុ  

នសម័យេនះ, ្រពំ្របទលែ់ដនទកឹដែខមរ បន តសនធឹងេទដល្់រសុកពិសនកុេ ក និងសុី េខទ័យ េនទិសខងលចិ 

េទដល្់រសុកេគកអ្រងកង រ ឺ្រសុកយនួេនទសិខងេកើត, េទដល់ ន មខ ច់ (ខងេជងភនដំងែរកើ )េនទិសខងេជងើ  

និង េនទិសខងតបងទលន់ងិសមុ្រទ។ូ   មួយែផនកេទៀត, ន្រគកលេនះេគសគំលេ់ឃើញមនជនជតបិរេទសជ 

េ្រចើន បនចូលមករសេ់នរកសុេីធ្វើជនួញ្របកបមុខរបរកនង្រសុកែខមរំ ុ , មនដូចជេសៀម វ យនួ ជេដម។ េសៀមើ  

ចុះមកេនបឹងេ ងេ ន  ្របកបមុខរបររកសុចីប់្រតីកនធរយកមក្រប ក់ ល។ ជេរៀង លឆ់ន ំ ជនជតិេសៀម 

ទំងេនះ ែតងែតដកនំយក្រតកីនធរ ល នងិ ទឹកថ្ល ល្អបរសិទុធេនកនងេខត្ដេព្រជបុរ ីមកថ្វ យ្រពះម ក ្រតែខមរឹ ុ  

សេំដច្រពះកុែម៉ ជជសយួ រ ករ។ ចែំនកជនជតិយនួវញិ, ្របកបបររកសុលីក់្រកនត់ស្ូរត េហើយជេរៀង 

លឆ់ន ំ កែ៏តងែតនំយកសពំតស់្ូរត សពំត់ែ្រព មកថ្វ យ្រពះ ជជសយួ រ ករែដរ។  

្រពះេថងនិងនងនគ បនមន្រពះ បុ្រ បុ្រតជីេ្រចើនែដល្រពះអងគែចកភរៈកចិចែតង ំងេ យមន នន្ដរសក្ដិ 

និង ្របគលេ់បសកកមមេរៀងខ្លន េួ យេទ្រតួ្រ ្រសុកនគរ្របេទសេផ ងៗ  

 ្រពះវេ ជិ , បុ្រតចបង ទទួលមខុងរ ជម អុប ជ  

 ្រពះហរ ិ ជ, ជែកវ ្វ រ  
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 ្រពះបរមនទិ ជ ្រតូវេទ្រគប់្រគង្រសុកមងគលបរូ ី 

 ្រពះអទុ័យ ជ, ្រសុកធនបូរ ី 

 ្រពះនរនិទ ជ, ្រសុក ងបូរ ី 

 ្រពះវេជៀន ជិ , ្រសុកគំែដងបរូ ី 

 ្រពះ ហ ជ, ្រសុកបូរ ី ៉ ម  

 ្រពះភរិណុ ជ, ្រសុកបសចមឹបរូ ី 

 ្រពះពជិត ជិ , ្រសុកពិជតបូរ ីិ  

 ្រពះសវុណ្ណ ជ, ្រសុកសវុណ្ណេ ក  

 និង ្រពះពពិិត ជ, ្រសុកពិសនកុេ ក។  

្រពះេថង រ ឺសេំដច្រពះកុែម៉ ជ េ យ ជសមបត្ដិេននគរេគកធ្លក, បន៧៧ឆន ំ។ ្រពះអងគបនចូលទីវងគត េនឆន ំរក, 

កនង្រពះជនម ុ ១២២្រពះវស ។  

កំនត ់

១ -្របវត្ដ្ិរពះេថងនង និងទំេនៀមទំ ប់ បនដត មជបជ់និចចិ , កនង្របវត្ដិសងគមជតែិខមរ។ េទះែខមរមនិបនដងមិនុ ឹ  

បនយលក់េ៏ យ, កែ៏ខមរបនេគរព និង អនវុត្ដលះុេទ ម្របៃពណី រចួេ្រសចេទេហើយែដរ។ ដូចជកនងពិធេីរៀបុ  

ពហព៍ិពហម៍ងគលករ, គឺមន ំងែតពេីស្ល កពក់, រេបៀបេរៀបច,ំ ចំេរៀងេភ្លងត្រន្ដី រហតូដល្់រគប់ពធិី មនស្ូរតមន្ដ 

្រពះបរតិ្ដ, ែសនេ្រពន, បួងសងួបន់្រសន,់ អេញជ ើញអិ្រនទ្រពហម េទព  រកុខ រក អនក ចសទ់ុំ យម ជេខម ច្រពយ 

បី ច,ចងៃដេ យពរជយសព្វ ធុករ បចផក ្ល  និង េ ងៃសបកនូ្រកមុជំេដម៘័ ើ  

បទេភ្លងចំេរៀងទំងប៉ុនម នសទុធែតរលំកឹេឈម ះ្រពះេថងនងនគ  ជហរូែហអិតមនេខច ះ។   េនះេយើងមនិនយិយពី 

េ្រគ ងតដូ្រន្ដខី្លះ ដូច េខ ែដលមនរបូ ងដចូ្រកេពើ រ ឺ្រតកួតផង។ ែអ្រក ហលូ រ ឺេខៀនែដល្រសែីខមរេស្ល កពក់ល ំ
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អរកយេនះ, គគឺម នអ្វី េ្រកព្ីរសកនគ រ ឺសេំលៀកបំពក់ េ្រគ ងអលងក ររបសន់ងនគ, ្រពះអគគមេហស្ីរពះេថ 

ងេឡើយ។ 

ដូេចនះកនងទស នៈែខមរុ , ្រពះេថងនងនគ បនក្ល យេទជនិមិត្ដរបូ ៃនករបងកបេងកើត្រកមុ្រគួ រ, កូនេច បន្ដវង ្រក 

កូល។ េបើេយើងនិយយ, កនងែផនកអក រ ្រស្ដវញុ ិ , េយើងសេងកតេឃើញមនេរឿងេ្រពងេ្រចើន ស,់ ែដលដនលេរៀំ  

ប បន់ិទនអំពី្រកេពើ រ ឺ្រតកួត ្រពះេថង រ ឺជ របសែ់ខមរេយើងេនះ។ េរឿងេ្រពងែដលនិទនអពំី្រកេពើ មនវត្ដមនេនី  

្រគបទ់ិសទី កនង្រគប់េខត្ដខ័ណ្ឌ ទកឹដែខមរ ប៉ែុន្ដរបូភព្រកេពើ្រតវូបនែខមរជននថ់ម យល្់រចលជំតំនងរបូភព ្រកក់ុ ី ំ ី , ត ំ

នងមនុស អកតញញែដលរមិលមិន គ លគ់ុណេគ។ ពេី្រពះេគែតងនិយមនិយយជប់មូ ត់ថ " ្រកេពើវេង្វងបងឹ"។ 

ែតេបើេយើងេយលេទេលើន័យឃ្ល េនះវញិ, េនះេទើបេយើងេឃើញថ េគចងច់ង្អលបញជ ក់េទេលើែខមរ ែដលេភ្លចេដុ ើ 

មកំេនើតខ្លនជែខមរួ , េភ្លច្រសុកកេំនើត មុខមតព់ណ៌័សបំុរខ្លនជែខមរួ , េភ្លចភ វបបធម៌ខ្លនជែខមរ េហើយយកវបបធម៌ួ  

អរយិធមប៌រេទសជ្រតីមុខ។ ែដលមនន័យថ្រកេពើ មិនែមនមនន័យថ ្រកក់េនះេទ។ ជពិេសស, េបើ្រកេពើេនះ 

េននឹករលកឹ េន គ លប់ឹងែដលខ្លនធ្ល ប់ ន ក់ ្រសយ័រសេ់ន។ួ  

មចំ កប់ូ ណ េន ម្របងគ្រប ទនន កេ៏គសេងកតេឃើញមនរបូ្រកេពើ រ ឺ្រតកតួែដលជ្រពលងឹែខមរជហរូ 

ែហ។ របូ្រកេពើេនះជួន្រតវូេគចក់កប់សំ ប់, ជួនជតួទកូែដលេគនំគន ជះពីេលើ។ិ  

ពុំេនះេ តេទ, េន ម្រពះវ រ រ ឺេនេពលែដលែខមរចូលមរណៈភពិ , ជនិចចជកលែខមរែតងែតេ ត "ទង្់រពល ឹ

ង" រ ឺទង់្រកេពើ។ ទង់្រពលងឹ រ ឺទង់្រកេពើជនមិិត្ដរបូតំនង្រពះេថង។ ្រពះេថងជ្រពលងឹៃនជតិែខមរ, ែដលែខមរែតងរលំ ឹ

ក, េគរពបូជ, ្របណិបត្ដេិ យមិនដងខ្លន។ ែអរូឹ ួ បសនំកនងគង្ហីង រ ឺនងធរណី និង ្រកេពើេនះ, គម ននរ េ្រកអ ំ

ពី្រពះេថងនងនគេឡើយ។ កនងទស នៈែខមរុ , េយើងទុកនងគង្ហងី្រពះធរណីជ្រពះេម, ជអនកមនគុណ។ សមូបីែតកនងុ  

្រពះពទុធ សនេនកមពជ កប៏នបញចល្រពះនងនគ រ ឺនងគង្ហីង និង ្រកេពើកនងជេនឿ សនុ ូ ុ ំ , កនងករេគរពជតួុ អងគ 



 34

ករពរ្រពះពទុធផច ញម់រែដរ។ 

២ -រែីអទកឹដែខមរវញ កលជនន់្រពះេថង មនិែមនតូចេនះេឡើយ ្របេទសជតឆង យជនជតិ សន៍េផ ងៗ បននំគនី ំ ិិ  

កុះកមករសេ់នេក មក ន្ដេ យសខុសន្ដិភពសបំូរណ៍សបបយ។ ករេរៀបចំ្រសុកេទស េ យមនរចនសមព័នធ ក ៏

ចប់េផ្ដមមនែដរ។ ្រពះពទុធ សនបើ ន្រជួត្រជប, មន្របជពលរដ្ឋ្របកន់េគរពេពញនគរ។ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះសេម្ដ 

ច្រពះកុែម៉ ជ្រពះអងគធ្ល ប់បនេធ្វើ រថ្វ យេទេស្ដចេកះេសរលីងក  សុេំ យ្រពះអងគចំលងេធ្វើមកនវូ ្រពះៃ្រតបិដក 

និងធមមវន័យ្រពះពុទធ សន ែដលមនទំងប៉នុម ន។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះិ , អនក្របជញ្រពហមណ៍េឈម ះ ្របេទស ជ ្រតូវបន 

េស្ដចេកះេសរលីងក  បញជ នេ យមកជបួេរៀបចកំិចចករទកឹដ នគរេគកធ្លក។ូ ី  

៣ -ែអក រមយួចំនួនេទៀត, េលើកែលងែតពង វ រសេំដច ងំជួនេចញ, បនកំនត់ថ ្រពះេថង រ ឺសេំដចកែុម៉  

ជ និង ្រពះបទេទវង អ ច រយ ជតួអងគ្រពះម ក ្រតែខមរែតមួយ។ 

៤ -្រពះេថង រ ឺ្រពះកែុម៉ ជ ក៏ ចជ្រពះបទ ហ៊នុ េទៀនែដរ។ កលេនះ, កនងសតវត ទីុ ៣ៃន្រគឹស្ដ សន, អនកដេនើំ  

រចិនមន កេ់ឈម ះ ក្វ ង-ៃត បនេទដល្់រសុកែខមរ ែដលចិនេ យេឈម ះថ នគរហ្វណន់។ អនកដេនើរចនិេនះបនសគំល់ូ ំ  

ថ េ យ រែតសបុិននិមតិ្ដ, េស្ដចអិ ្ឌ មួយ្រពះអងគ្រពះនម ហ៊នុ េទៀន បនសេំរចចតិ្ដេធ្វើដេនើរ មសេំពេទនគរំ  

ហ្វណន់។ ្រគេនះូ , េនចំេពះមុខករឈ្ល នពនរបសព់ទ័អិ ្ឌ , ្រពះនងលវី-យ ីែដលជេស្ដច្រសេីននគរហ្វណន់ូ  

បនេលើកទព័េចញេទចបំងទបទ់ល ់ែត្រពះបទ ហ៊នុ េទៀន បនបញ្់រពួញទិព្វទំលះុទំ យទូក្រពះនងលវី-យ។ី ្រពះន 

ងលវី-យ ី្រតូវលង់ទូក េហើយទទួលប ជយ។ េនទីបំផុ័ ត ្រពះនងសខុចិត្ដសុចំុះចញ។់ ចំែនក្រពះបទ ហ៊នុ េទៀនវញិ, 

្រពះអងគកប៏នេពញចិត្ដេទេលើរបូ្រពះនងលវី-យេីហើយកេ៏រៀបចំទុក ក់្រពះនងជ្រពះអគគមេហសេី យ ជសមបត្ដ ិ

នគរហ្វណន់ូ , បងកបេងកើត្រសុកែខមរ តេរៀងរហតូមក។ 

៥ -ម៉យងវញេទៀតិ , េបើ មសិ ចរកិ េនមសីនុ, ែដលេគបនសកិ កនំតថ់ ចរឆ្ល ក់េនកនងពុ .ស ៦៥៨ ្រពះម  
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ក ្រតែខមរទ១ីមន្រពះនម េកឌិញញ ដូេចន ះ្រពះេថងក៏ ចមន្រពះនមេកឌញិញែដរ។ សិ ចរកិេនះ បនបញជ ក់ថ 

្រពះអងគ បនទទួលលែំពងមួយជចំនងៃដ ព្ីរពហមណ៍ អសវ ថ មន សំ ប់យកេទេចលផ ង កំនតទ់ឹកដ ែដល្រតូវេរៀី  

បចំនគរ។ លែំពងេនះបនធ្ល កច់ំនគរេគកធ្លក រ ឺ្រសុកែខមរសព្វៃថងេនះ។ បនទ បម់ក ្រពះេកឌញិញ ្រតូវបនេរៀបអភិេស 

កជមួយនិង ្រពះនងេ ម, ែដល្រតូវជប្ុរតីរបសភ់ុជងគនគ។ 

ដូេចនះ, េយើងេឃើញថ េដមកំេនើតដបងូរបសែ់ខមរ មនលកខណៈ្រសពិច្រសពិលជេ្រចើន េបើេយើងសំ ងេទេលើសិើ ំ  

ចរកិេនមសីនុ និង េទេលើក សកខីភពរបសអ់នកដេនើរចនិ។ ែតេអ្វើែដលេយើងេឃើញមនេសសសលជ់ទំេនៀមទំំ  

ប់, ជ្របៃពណី, អក រ ្រស្ដ, និង ជរបូចំ ក់ គងវ់ង រហតូមកដលស់ព្វៃថង, គឺ្រពះេថងនងនគ។ ដចូែដលេយើ 

ងបននិយយខងេលើរចួមកេហើយ, ្រពះេថងនងនគ ជនិមតិ្ដរបូៃន្រគួ រវង ្រតកូល នងិ ្របេទសជតិែខមរ។ 
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២ -្រពះ ជវង ្រពះេថងនងនគ 

្រពះវេ ជិ  

េ្រកយ្រពះេថង រ្ឺរពះបទសេំដចកែុម៉ ជ បនចូលទីវងគត ្រពះវេ ជ បុ្រតចបង្រតវូបនេឡើងេ យ ជសមបត្ដិបន្ដិ  

េនៃថងទ១ី៣េកើត ែខផលគន ឆន ំរក ពុ .ស ៣៥៣ ្រតូវជឆន ំ ១៩១ មុន គ.ស។ ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតែខមរទីពរី បនទ ប់ 

ពី្រពះេថង។ កលេនះ្រពះវេ ជ បន្រពះជនមិ ៣៨វស ។ អនកមន ងេទស កនូ្រសរីបសម់ មតយ្រតូវបន្រពះអងគ 

ែតង ំងជ្រពះអគគមេហស ី េ យមន្រពះនមមេនទ េទវេ ភលកខ ម ក ្រតី។ កនងឆន ំខល ពី ុ .ស ៣៧០្រពះ 

នង្របសតូបន្រពះ ជបុ្រតមយួ្រពះអងគ ្រពះនម ្រពះអុទ័យ។  

េ យ ជសមបត្ដិបន៥០ឆន ំ, ្រពះវេ ជ កប៏នចូលទីវងគត េនឆន ំខលកនង្រពះជនម ិ ុ ៩១វស ។ 

្រពះអទុ័យ 

ៃថងជេព ល្អ ្រតូវនងិៃថង៣េកើត ែខែច្រត ឆន ំេថះ ព.ស ៤០៥, ្រតូវជឆន ំ១៣៧ មុនគ.ស ្រពះអទុ័យ បនទទួល្រពះ  

ជភិេសកេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសែខមរកនងថនៈជ្រពះម ក ្រតែខមរទីុ ៣ បន្ដពបីិ  ្រពះវេ ជ។ិ  

កនងពុ .ស៤៣៥ ឆន ំមែម, ជមួយនិងអនកមន ងេកសរ, ្រពះអងគបនបុ្រតមួយ្រពះអងគ្រពះនម្រពះសវុណ្ណបទុម។ ជមួយនិង 

អនកមន ងទរ ្រពះអងគបនបុ្រតមីយួ្រពះអងគេទៀត ្រពះនមសវុណ្ណម ។ េ យ ជបន ៦០ឆន ំ ្រពះអទុយ័ ជ កច៏ូល 

ទីវងគតេទ េនឆន ំខល កនង្រពះជនមុ ៩៧វស ។ 

្រពះសវុណ្ណបទមុ 

ៃថងនកខត្ដរកិ ្រតូវជៃថង ១០េកើត ែខបុស  ឆន ំខលព.ស ៤៦៦, ្រតូវជឆន ំ៧៨ មុនគ.ស, ្រពះសវុណ្ណបទុម ្រតូវអភេិសក 

េឡើងេ យ ជសមបត្ដិបន្ដអពំីបិ ្រពះបទអទុយ័។ ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតែខមរទ៤ី។ កលេនះ, ្រពះបរម ជ ំង 
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សថតិេនម នគរធដំែដល។ 

្រពឹត្ដិករណ៍សខំន់េនកនង ជ្រពះអងគ គឺ វបត្ដែិដលបងកបេងកើតេ យប្អន្រស្ីរពះអងគ ្រពះអងគមច សក់ ្រតីសវុណ្ណម ។ុ ូិ  

ៃថងមួយ, ្រពះអងគមច សស់វុណ្ណម  ែដលេទើបែតបន យ១ុ៥ ឆន ំ, បនសុ្ំរពះម ក ្រតេទេដរេលងកំ ន្ដ មេឆនើ  

រសមុ្រទ។ ដេនើរកំ ន្ដ មទូក បនេទដលប់ឹងណងេ ន  េនំ ទេីនះមច សក់ ្រតសីវុណ្ណម  បនេ យអសព់ល 

េសនបរ ិ រឈប់សំ ក េបះជរ ំ ំងពន្ល ជយ។ ្រគេនះំ ័ , បុរសមន ក់ ែដលរកសុី ក់ធនសច់ប់្រត ីេ យបនដងថ ប្អនឹ ូ  

្រសេីស្ដចមកដល្់រសុកភូមិ ថ នរបសខ់្លន បននំគនីគន អនក្រសុកភូមិចូលមកគល ់យកដង្វ យសយួ រ ករមកថ្វ យួ  

មទំេនៀម។ បរុសេនះជកូន្របុសមន ក់ ែដលេទើបែតបន យ ុ១៦ឆន ំ។ 

្រគន់ែតបនយលេ់ឃើញរបូ ងយ៉ង្រសស់ ្អ តេឆើតឆយសង្ហ របសក់ំេ ះេនះភ្ល ម មច សក់ ្រតីសវុណ្ណម  ក ៏

េកើតមនចិត្ដរេំភើប កំេរ ើកជេជបរជំួលញប់ញរ័កនងដួងចិត្ដដួង រមមណ៍ចប់ចតិ្ដ្របតិព័ទធេសនំ ើ ុ , ចង់បនមកេធ្វើជគូគ 

ប់េកៀកេកើយអិតបង្អង់ករ។ េដមបីេ យបនឆប់្របញប់ទនច់ិត្ដ ្រពះនងបនេសនើេទបុរសជអូវពុកថ នងិយកកូនើ  

្របុសគត់េទថ្វ យេ យេធ្វើករបំេរ ើ្រពះម ក ្រត។ ដូេចនះ, កូនគត់មុខជបនបុណយសក្ដិ កតិ្ដយិសនិងេគជមនិខន 

្រពលប់េទរទន់ ្រតីឈនេជងចូលមកដលក់ល  ្រពះនងកេ៏្របើ្រសសីនមំនីុំើ មីនង េទេកះេ អនកកំេ ះ្រសស ់

្អ តេនះមករមួរក័ េម្រតី េ យម ែសនសខុជមួយគន េទ។ 

េ្រពះែតសភុមងគល, េ្រពះែតេសចក្ដីសខុ, េ្រពះែតកមតំេរក េភ្លើងត ្ហ , ្រពះនងសវុណ្ណម  េភ្លចអស់ នៈខ្លនួ  

ជប្អនេស្ដចែផនដ។ ្រពះនងកែ៏លងមនចិត្ដចងវ់ល្រតលប់េទ្រពះនគរវញែដរ។ ្រពះនងក៏ូ ី ិ ិ ែបកគំនតិេបកបេញឆ ត 

េ្របើអសន់មុនឺមខុម្រន្ដីពលេសន េ យ ងសង់តំនក់មួយសំ ប់្រពះនង។ អសរ់យៈេពលយរូៃថងែខកន្លងមក, េ  

យយលេ់ឃើញថ ្រពះនងមនិ ចបិទបំង ក់េរឿងេសនហ៍ ថកំបំងេនះតេទេទៀតបន ្រពះនងសវុណ្ណម កេ៏កះិ  

្របជុ្រគបអ់សន់មុឺនមខុម្រន្ដី ែដលបនដែង្ហ្រពះនង េដមបីំ ើ េរៀប ប់អសប់ញ្ហ មដេនើរេដមទង។ ំ ើ  
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កនង្រគជមួយគន េនះែដរ មច សក់ ្រតីសវុណ្ណម  បន្របទនងរ េស្ដច្របេទស ជ ដលគ់ូកំនន់របសខ់្លន។ េ យុ ួ  

ភ័យខ្ល ច្រពះសវុណ្ណបទមុជបងខឹងសបំរ ចប់េទសអូសដេនើរេលើកទ័ពមកចបច់ង ្រពះនងកច៏ត់េ យេគេកណ្ឌំ  

ពលទ នេសន េរៀបចេំធ្វើបនទ យចំករពរយ៉ងល្អតិល្អន់។ េនចំេពះមខុ្រពឹត្ដិករណ៍េនះ នមុឺនមខុម្រន្ដទំីងអស ់

បនពនយល ់អង្វរសុ្ំរពះនងកុេំ យ្រប្រពឹត្ដេធ្វើដូេចនះ។ ែត, ្រពះនង និង គូេសន មិនបន ្ដ ប់េទ មពកយទូនម នែន 

នំទំងេនះេទ។  

េ យ រេហតុករណ៍បនវវត្ដេទដូេចនះ នមុនឺទំងេនះបននំគន ក់ិ ែតងេធ្វើចុត ម យេផញេទថ្វ យ្រពះ ជើ , អធ ិ

បបយហរូែហេទ មេហតុករណ៍ ែដលេកើតមនជក់ែស្ដង។ ្រគន់ែតបនទទួលដនងឹ ្រពះម ក ្រត្រទងខ់ឹងខញ ល់ំ  

ខ្ល ំង ស ់្រពះអងគបញជ េ យនមុឺន និង េមទ័ពេរៀបចពំលេសន េលើកទ័ពេចញេទចប់ប្អន្រស ីនិង ស យយកូ  

មកកត់េទស ក់ទណ្ឌ កមមេទ មចបប្់របៃពនី។  

មច សក់ ្រតីសវុណ្ណម  បនលសឺរូដនឹងដូេចន ះមនករតកស់្លតភ័យកត្តម។ ្រពះនងបនពិេ្រគះគតិគូរថ គួរ ស់ំ ុ  

្រតូវែតនំគន េទសុេំទសម ក ្រតជបងេទើបបនសមល្អ្របេសើរជង។ គតិដេូចនះេហើយ ្រពះនងសវុណ្ណម  និង 

សង រ កេ៏ធ្វើចុត ម យមួយចបបេ់ យមនទំងសយួ រ ករផង,េទថ្វ យ្រពះម ក ្រត។ ្រពះសវុណ្ណបទមុទន់ចតិ្ដ 

ទន់េថ្លម នឹកគិត ណិត សរូដលប់្អន កេ៏្របស្របណីេលើកែលងេទសេទ។ ្រពះអងគ្រទង់េឈ្វងយលថ់ េនះជកមមើ ូ  

េពៀរេវ ពីេ្រពងនយ េហើយមយ៉ងេទៀត អនកទំងពីរជគូនងិគន ពអីតីត ្រពះអងគបនែតង ំងេស្ដច្របេទស ជជេស្ដច 

្រកញេ់ន ្រសុកណងេ ន  កនងមយួឆន ំម្ដងេស្ដច្របេទស ជ្រតូវនំសយួ រ ករមកថ្វ យ្រពះម ក ្រត។ ុ  

្រពះបទសវុណ្ណបទុម  េ យ ជសមបត្ដិបន ៥៨ឆន ំ  ្រពះអងគគម ន្រពះ ជបុ្រតសំ ប់េ យ ជសមបត្ដបិន្ដពីអងគេទ។ 

្រពះអងគបនចលូទីវងគត េនឆន ំកុរ កនង្រពះជនមុ ៨៩វស  េ យជងឺចសជ់ ។ ំ  

េស្ដច្របេទស ជ  
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េ្រកយែដល្រពះសវុណ្ណបទុមចលូទីវងគត នមុឺនមុខម្រន្ដីទំង យបននំគន េទសុយំងេស្ដច្របេទស ជ ែដល្រតូវជ 

ប្អនៃថ្ល េ យេឡើងេ យ ជសមបត្ដិនគរកមពជជបន្ដ។ ពធិអីភិេសក្រតូវបនេរៀបចំ្របរព្វេធ្វើេឡើងេនៃថងូ ុ ១០េកើត 

ែខផលគន ឆន ំកុរ ពុ .ស ៥២៣ ្រតូវជឆន ំ ២១មនុគ.ស។ ្រពះអងគបនទទួល្រពះនម្រពះបទសេំដច្របេទស ជធិ ជ។ 

្រពះអងគបនមកគង់េន្រពះ ជធនីម នគរធដំែដល។  

េស្ដច្របេទស ជ និង មច សក់ ្រតីសវុណ្ណម  គម នបុ្រ បុ្រតសីំ ប់បន្ដ្រពះ ជវង នុវង េឡើយ។ ្រពះអងគេ យ 

ជសមបត្ដិបន ២១ឆន ំ។ ្រពះអងគបនចូលទវីងគតេនឆន ំវកកនង្រពះជនុ ៩២វស ។  

ដូេចនះ េបើ មពង វ រសេំដច ំងជនួ ្រពះ ជវង ក ្រតែខមរ ែដលជប់ឈមជរ្រពះេថងនងនគ រ ឺសេំដចកែុម៉័  

ជ្រតូវចប់ ច់ពជូេនកនង្រគកលសម័យេនះ។ ុ  

កំនត់សគំល ់

កនងែផនកេនះ េយើង ចកត់សគំលប់នថ េស្ដច្របេទស ជ ែដលជ ្រស្ដេ ះ េហើយែដលគម នុ ជប់ឈមជរេស្ដច័  

អ្វីទំងអស ់បនេឡើងេ យ ជសមបត្ដិនគរកមពជេ យ រមេហសជីកូនេស្ដច។ ្រតង់េនះ មនន័យថ េនកនងទំេនៀុ ុ  

មទំ ប្់របៃពណីែខមរជនន់េដម បុរស ចេឈងយក ម្រតកូលខង្របពនធ មកេ្របើករយកបុណយសក្ដិ យកអំនំ ើ  

ច រ ឺ ជបល្លង័គ េឡើងេធ្វើជេស្ដចបន។ ដូេចនះេហើយ េ យ រមច សក់ ្រតីសវុណ្ណម  ែដល្រតូវជកនូរបសម់ ក  

្រតផង ជប្អនបេងកើត្រពះម ក ្រតផង េស្ដច្របេទស ជែដលជ ្រស្ដ និង ជកនូអនកេន ទ្រតេី ះ បនមនសទិធិូ  

េឡើង្រគង ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជ។ ទំេនៀមទំ ប់េឡើងសនង ជយ រ ឺក្ដ ប់អំនចេ យវធីរេបៀបេនះុ ិ  េយើងេឃើញ 

មនជហរូែហតេទេទៀតកនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ។ុ  
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៣ -្រពះេកតុម  រ ឺេរឿងេលបើកអងគរ 

្រពះបទសេំដច្របេទស ជ ជ្រពះម ក ្រតែខមរទ៥ី ចុងេ្រកយបំផុតកនង្រពះ ជវង ្រពះេថងនងនគ។ កនង ជ្រពះុ ុ  

េថងនងនគ រ ឺសេំដចកែុម៉ ជ មនក ្រតទំងអស៥់្រពះអងគ ែដលបនេ យ ជសមបត្ដិ បន្ដបនទ ប់គន េរៀងមកច 

ប់ ំងែតពីព.ស ២៧៧ ្រតូវជឆន ំ២៦៧មុន គ.ស រហតូមកដលព់.ស៥៤៣ ្រតូវជឆន ំទ១ីមុនគ.ស។ រមួេសចក្ដីមក ្រពះ 

ជវង ្រពះេថងនងនគបន្រគប់្រគងទឹកដែខមរ អសរ់យៈេពល្របមណជ ី ២៦៧ឆន ំ។  

្រពះ ជវង ្រពះេថងនងនគ្រតវូរលត់ផតុពជូ េ យ ្រពះសេំដច្របេទស ជ េស្ដចចុងេ្រកយបង្អស ់និង អគគម 

េហសសីវុណ្ណម  គម នបុ្រ ប្ុរតីសំ បប់ន្ដ ជយ។ ែអ្រពះញតវិង ជតឆង យ ែដលមនសមតថភព បុណយបរមីវញិ ិ  

កគ៏ម ន។ 

្រពះបទេទវង អ ច រយ 

កលេនះ មនបុរសកសកិរមន ក់េឈម ះអនកវង  និង ភរយិេឈម ះទវ ំងទីលេំនរសេ់នជត ងំហ្លង េនម នគរិ ួ  

ជធនីៃនកមពជធិបត។ី ប្ដី្របពនធទំងពីរនក់ មនរទិធិអនុភពខ្ល ំងពូែកអ ច រយ ស។់ ៃដអនកទំងពីរ េបើកន់របសរ់ុ  

បរអ្វមីួយេហើយ របសរ់បរេនះ និង ចក្ល យជមស, េទជ្របក់ រ ឺេទជតបងេព្រជចរៃណ។ូ  

្របជពលរដ្ឋមយួចំនួនធំ ែដលបនេឃើញជក់ែស្ដងនិងែភនក មហទិធិរទិធិខ្ល ំងពូែកអ ច រយរបសអ់នកវង  នងិ នងទវ បន 

បក់បបខ្លបខ្ល ច េគរពសញប់ែសញង េហើយនំគន មូលមីកុះករមកចនំុះចូលសុេំ្រជកេកនេ្រកមម្លប់បរមី។ 

កលេនះេ យ្រសុកែខមរពុំទន់មន្រពះម ក ្រតបន្ដ ជយ អពំី្រពះបទ្របេទស ជ, នមុឺនម្រន្ដីេសនតូចធទំំងអ 

សក់នង្រពះ ជ នច្រកុ   ែដលបនដងឹ បនយល ់និង មនជេនឿថ អនកវងំ -នងទវ  ជមនុស មនសមតថភព មនប ុ

ណយបរមីខពង់ខពសអ់ ច រយ បននំគន មូលមតិ េរៀបចពំលេសនជកបន េធ្វើដេនើរែហបុស បុក េទសុអំេញជ ើញប្ដី្របពនធួ ំ  
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ទំងពីរនក់ េ យមកេ យ ជសមបត្ដិ ដកនំែថរក ករពរ្របេទសជតិែខមរ។ឹ  

្រតង់វគគេនះ, េបើ មេសៀវេភ "្របជុេរឿងេ្រពងែខមរភគទីំ ៥" ៃនពទុធ សនបណ្ឌិ ត អនកវង និងនងទវគម នបុណយបរ 

មី រ ឺសមតថភពអ្វីេឡើយ។ អនកទំងពីរនក់ បនេឡើងេ យ ជេ យ របនបរេិភគ ចម់ន់េខម ្រតងេ់ដម្រទងូ នងិើ  

េភ្ល ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ករេឡើងេ យ ជសមបត្ដិេនះេកើតេឡើងេ យ រករផ ងេ្រពងែលងដររីកអនកំ មនបុណយ, ែដ 

លេរៀបចេំ យ្រកុមេសនបតី។ ដរេីនះបនេទលតុជងគង់្រកបេនចំេពះមុខអនកវងំ -នងទវ។ ែដលជេហតសុគំ 

លថ់ជអនកមនបុណយ។ 

ៃថង១េកើត ែខពិ ខ ឆន ំវក ព.ស៥៤៤, ្រតូវជគ.ស១ េវ េម៉ង៩្រពឹក ែដលជៃថងនកខត្ដរកិ ្របជជនែខមរ នងិ នមុឺន 

ម្រន្ដីេសនបតីតចូធំ្រគប់ជន់ថន ក់ មកពី្រគបទ់សិតំបន់បននំគន េរៀបច្ំរបរពធេធ្វើពិធអីភេិសក អនកវង -នងទវជ្រពះ 

ម ក ្រតីយន ីៃននគរែខមរ កលេនះអនកវង មន យ ុ៣១ឆន ំ។ បនេឡើងេ យ ជសមបត្ដិកល  កសកិរវង  

មន្រពះនមថ ្រពះបទសេំដចេទវង អ ច រយខត្ដិយធិ ជយ ែអនងទវវញ បនប្ដរ្រពះនិ ូ មេទជសេំដច្រពះេទវតុ្ដីអគគ 

មេហស្ីរស្ីរទងល់កខណ៍ អត្ដនរ។ី 

្រពះបទេទវង អ ច រយ ជ្រពះម ក ្រតែខមរទ៦ី។ ្រពះអងគបន្រគប់្រគង្របេទសជតិេ យសខុេក មក ន្ដ, នំមកនូវ 

ក្ដីចំរងុចំេរ ើនបរបិរូណ៌្រតជក់្រតជ្ុរគប់ែបបយ៉ង។ កនងរជជកល្រពះអងគ្របេទសកមពជគម នស្រតូំ ុ ុ វ េហើយកម៏ិនបនជួប 

្របទះនិងស្រងគ មែដរ។ 

េដមកំេនើត្រពះេកតុមើ  

្រពះអងគគម នប្ុរ បុ្រតីេទ កប៏៉ុែន្ដ, មពង វ រ្រកុងកមពជ របសវ់ត្ដទកឹវល ្រសុក ្អ ងេខត្ដកន្ដ ល ្រពះបទេទវងុ ិ  

អ ច រយ មនបុ្រតីមួយអងគ្រពះនមសធុវត្ដី។ េ យយលេ់ឃើញគម នបុ្រតសំ ប់សនង ជយបន្ដ ្រពះអគគមេហស្ីរទង់ស ុ

បិនេឃើញ្រពះអ្ិរនទ ធិ ជយងចះុមក ទ បេពះ្រពះនង េហើយបន្របទនកំរងេព្រជចរៃណជះែចងចំងពន្លភឺ្លឺេផ្លកឆ្លះុ  
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ថ្ល មន្របំពីរពណ៌។ ្រពះនងបនទួលថ្វ យ្រពះ ជ អពំីសបុិនេនះ មដេនើរ។ េ្រកយបនសន្ដ ប់សបុិន ្រពះបទេទវំ  

ង អ ច រយេកះេ េ េ យទស ន៍ទយ។ េ បនទូលថ្វ យថ ្រពះអគគមេហសនីងិ្រទង់មនគភ៌ មនបុ្រតម ួ

យ្រពះអងគ មនរទិធិអំនច េតជៈបរមីខ្ល ំងពូែកឈនះអសម់រស្រតូវ្រគបទ់ិសទី។  បនទ ប់មក្រពះនងកម៏នគភ៌ែមន។ 

្រគប់ែខៃថងកល  ្រពះអគគមេហស្ីរបសតូបនបុ្រតមួយអងគកនងឆន ំចរពុ .ស ៦០៦ ្រតូវជគ.ស៦២។ ្រពះ ជប្ុរតេនះ 

មនរបូេឆមេ មពណ៌ល្អ ្អ ត ស ់្រពះម បិ បន ក់្រពះនមេ យថ "្រពះេកតុម " េដមបីរលំកឹេើ  

យសេំទ មសបុិ។ 

កលេនះ្រពះេកតុម ្រពះជនបន៦វស  ្រពះអិ្រនទ ធិ ជែដលជអូវពកុេដម េ យ រនកឹ្រសេនះកូនខ្ល ំងេពកើ  

បនបញជ េ យេទវប្ុរត្រពះនមមតុល ីេរៀបចំ ជរថេព្រជយន្ដេធ្វើដេនើរចុះេទ ថ នមនុស េ ក េទទទួលយងំ  

យក្រព ជប្ុរតមកេលងកំ ន្ដេន ថ នៃ្រត្រតងឹ ។ ពីេ្រពះអតីតជតិ ្រពះេកតុម  ្រតូវជកូនរបស្់រពះអិ្រនទ ្រពះ 

េកតុម បនទទួលបញជ  និង េបសកកមមអវូពកុ មកចប់ជតជិមនុស េ ក េនកនង្របេទសកមពជ េដមបជីយួកុ ុ ើ  

រពរែថរក  ្រពះពុទធ សន និង្រសុកែខមរេ យបនជួបែតេសចក្ដីសខុសន្ដភិពេក មក ន្ដ ្របកបេទេ យេជគជ ័

យ េសរមីងគល សបំូរណ៌សបបយចំរងុចេំរ ើនជនិចចនរិន្ដ។ 

េពល្រពលប់យប់ ្រតី ឈនេជងមកដលក់លើ , េទវបុ្រត្រពះមតុល ីកប៏រ្រពះ ជរថចុះមកេលើែផនពសធុ អន ុ

វត្ដេទ ម្រពះអិ្រនទ ធិ ជ។ ្រពកឹ្រព ម្រ ងៗ េ យដងថបត់្រពះ ជប្ុរត ក ្រ ក ្រតទំីងពីរអងគេកើតទុកខេ កឹ  

សេ្រងង ភ័យ្រពយួបរមភអិតអុបម ្រពះម ក ្រតបនេកះេ ្រកុមេ ្រស្ដបុេ ហតិេ យមក្របជុជនុំគិតំ ំ  

គូរពិចរ ទស ន៍ទយេមើលអស្់រគបេ់ជងេលខ េដមបីេ យបនដងអពំីេហតុផលករពិត េ បនទស ន៍ទយើ ើ ឹ  

ទូល្រពះ ជថ មនុស មន ទំងអស ់កនង្រពះម នគរ ្រតូវែតសមទនកន់សលីធម៌ ម្រកិតយ្រកមវន័យ្រពះពទុធេុ ិ  

ទចនំួន្របំពីៃថង េពលេនះេគនឹងរកេឃើញ្រពះេកតុម ជមិនខន។ 

ចំែនក្រពះអិ្រនទ ធិ ជវញ កលេបើបនជបួ្រពះ ជបុ្រត បនខបំង្ហ ត់បេ្រង នកូនេ យេចះចងចំដង ល ឺយលន់ូវអស់ិ ឹ  
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្រគបច់ំេនះវជជ សលិប ្រស្ដ និងពកយេ្រប ន្របេ អប់រ ំចបប់វន័យទសពិធ ជធម៌ កនងករ្រគប្រគងដកនំ្របេទសិ ិ ុ ឹ  

ជតិ កនង នៈជ្រពះម ក ្រត ្រពះអិ្រនទបនយក្រពះេកតុម  េទអុទយន្រពះអងគផទ ល ់េ យមុជទឹកកនង ងអប់ុ ុ  

ផក  កនងមួយៃថង្របំពីរដង កនងរយៈេពល្របំពីរៃថងុ ុ  េ សកសេនះេទវ ្រពហមណ៍មន ក់ ្រតូវបន្រពះអ្ិរនទ ធិ ជ យង 

េ យមកស្ូរតេវទមន្ដ ចំេរ ើន្រពះជនម្រពះេកតុម  េ យ យែុវងេ្រចើនរយវស  មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ ្រពះេកតុម  

បនេដរកំ ន្ដ េទ ព នៃ្រត្រតងឹ  េមើលអស់ ងំ្រប ទ្រគបធ់ុន្រគបធ់ី រហតូេទដលេ់្រកលេគសគួ៌េទៀត។ើ  

្របំពីរៃថងេ្រកយមក េ យ រកំ ំងអំនចធម៌ និង  អុេបសទុធសលីរបស្់របជពលរដ្ឋែខមរទទំូង្របេទស ្រពះអ ិ

្រនទ ធិ ជកប៏ញជ េ យេទវបុ្រតមតុល ីដែង្ហនំ្រពះេកតុម ចះុេទ ថ នកន្ដ ល ក់កនង្រពះបរម ជ ំង្រពះមុ  

នគរវញ។ ្រពះបទេទវង អ ច រយ និង ្រពះអគគមេហសីិ   ្រទង់សបបយរកី យកនង្រពះហរទិ័យអតិអុបម េ្រកយែដលុ  

បនជួបមុខ រកេឃើញ្រពះ ជបុ្រត។ 

្រពះពិសនុករ 

កនងខណៈជមយួគន េនះែដរ ្រពះអិ្រនទ ធិ ជបនចត់ែចង បញជ េ យវស កមមេទវបុ្រត រ ឺ្រពះពិសនុករ នងិេទវបុ្រតុ ិ  

ចំនួន្របមណ៥០០អងគេទៀត ចះុមកចប់ជតមិនកំេនើតជមនុស េ កេលើកទឹកដែខមរ េដមបីី ើ ធំដងក្ដីេឡើងកលឹ  

្រតូវែតនំគន េរៀបចំក ង្របងគ្រប ទថ្វ យ្រពះេកតុម ។ 

ចប់ជតិេកើតជមនុស កល  ្រពះវស កមមេទវបុ្រត មនេឈម ះេចចិត្ដកមុរ ្រពះអងគមន្របជញ ភ្លឺេមះមុត េចះិ  

ចងចំ្រគប់តរំះិវជជ ទំងអសគ់ម នេភ្លចភ្ល ត់ភន់្រចលេំឡើយ។ិ   យបុន៨ឆន ំ ្រពះវសិ កមមេទវបុ្រត រ ឺ ្រពះពិសនកុរ រ ឺ

េចចិត្ដកុមរបនសុខំ្លនចូលេទបំេរ ើ្រពះម ក ្រត្រពះបទេទវង អ ច រយ។ េ យយលេ់ឃើញថ េចចិត្ដកុមរជេកមួ  

ងមន ក់មនចេំនះវជជ ខពង់ខពស់ិ   មន្របជញ ងៃវ  េឆ្ល វឆ្ល តពូែកអ ច រយ ្រពះអងគកច៏ត់ែចង ំងជេមជង្របចំកនង្រពះុ  

បរម ជ ំង ្រពះអងគបនបញជ ្រពះពិសនុករេ យ ង ំង្រប ទ នងិ កែំផងនគរននជេ្រចើន។ 
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កនងឆន ំចរ ពុ .ស៦១៨ ្រតូវជគ.ស ៧៤ េចចិត្ដកុមរ និងេមជងែអេទៀតបន ងេធ្វើ្រប ទ និង បជូនិយ ្ឋ នអំពថីម 

េ យមនទំងជកប យ សង់ ព ន និង ថនលផ់ង។ី  

ែតេបើ ម "្របជេុរឿងេ្រពងែខមរភគទីំ ៥" របសព់ទុធ សនបណ្ឌិ តវញ ្រពះពិសនកុរមិនែមនចុះមកពី នសគួ៌ មិ  

បញជ ្រពះអិ្រនទ ធិ ជេទ។ ្រពះពិសនុករ ជកនូ្របុសរបសេ់ទពធិ ទពិសុ ចនទ នងិ ចឹកលមឹេសងែដលរសេ់ន្រកុង 

េសៀងៃហ ៃន្របេទសចិន។ មេរឿងេ្រពងនិទនេនះ ៃថងមួយ នងទិព្វសុ ចនទ និងេទពធិ បួនអងគេទៀតបននំគន ចុះ 

មកេលង នកន្ដ ល េនចំេពះមុខផក ្រគប់ពណ៌ រកីចំរះុសគះ គ យេ្រពង្រពត ជះក្លិនពិេ រឈងយឈងបសះុ យកនងុ ុ ុ ុ  

សនួចបរចឹកលមឹេសង េទពធិ ទិព្វសុ ចនទ ែដលខំទប់ចតិ្ដ រមមណ៍មិនបន កល៏កូៃដេទលចួកច់េបះផក បន្របំម ួ

យទង េ យ រកំហសុេនះ នង្រតូវទទួលកមមពរេវ ចុះមករសេ់នេធ្វើជ្របពនធបំេរ ើចឹកលមឹេសងចនំួន៦ឆន ំ គឺមួយ 

ទងផក  េសមើនងិមយួឆន ំ។ េទពធិ បនបំេរ ើ ចកឹលមឹេសងេ យគម នហមង។ មួយឆន ំេ្រកយមក នង្របស្ូរតបនកូន្រប ុ

សមួយ េហើយ ក់េឈម ះថពសិនុករ។ ្រពះពិសនុករ្រតវូបនម្ដ យ នំយកេទសកិ េរៀនស្ូរត្រគប់អសវ់ជជ ជងេ្រជិ  

្រជះេន នសគួ៌។ 

្រពះពិសនុករ រ ឺេចចិត្ដកុមរ បន ង្របងគ្រប ទ ជេ្រចើនថ្វ យដល្់រពះម ក ្រតមនជ ទិ ្រប ទបយន័ ប 

ពួន ភិមន កស រេំលចេ យកបរកបចរ់ចនល្អ្របណិត អមេទេ យរបូសត្វដូចជ នគ ្រគឌុ ្រកេពើ សងិគេ  ដរ ីូ ំ  

៘ ៃថងមួយ្រពះបទសេំដចេទវង អ ច រយ បនបងគ ប់េ យ្រពះពិសនុករ េរៀបចំ ង្រប ទមួយេទៀត សំ ប់ថ្វ  

យដល្់រពះេកតមុ  ្រប ទដែសនល្អ្របណិតេនះ៏   ៃថងេ្រកយមកមនេឈម ះថ នគរវត្ដ  េ យ រ្រពះេកតុម 

បន ក់ថ្វ យអុទទិសចំេពះ្រពះពទុធ សន។  ្រប ទនគរវត្ដ មនទំរង់្រទង់្រទយដូចេ្រកលេគសគួ៌របស្់រពះអ ិ

្រនទ ពីេ្រពះកល្រពះអងគបនយងេទ ថ នៃ្រត្រតងឹ   ្រពះេកតុម បនទតេឃើញ្រប ទធំៗ  ល្អល្អះជេ្រចើនមន 

ទំងេ្រកលេគសគួ៌ផង។ េ យេហតុ្រពះអងគមិន ៊ នមនចតិ្ដេ ភលន់ ្របថន ចង់បន្រប ទដូច្រពះអិ្រនទ ធិ ជ 

េហើយេដមបីេជៀស ងកុំេ យក្ល យជករ្របមថកតទន ដលេ់ច ្ដ ្រពះអិ្រនទ េទើបបនជ្រពះេកតុមើ ្រទង់សេំរ 
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ចចិត្ដ ចង់បន្រតឹមែតេ្រកលេគ្រពះអិ្រនទប៉ុេ ្ណ ះ។ 

ថ ប័ននគរ  

សេំដចេទវង អ ច រយក ្រតែខមរទ៦ី េ យ ជសមបត្ដនិគរកមពជបនុ ៧៨ឆន ំ ្រពះអងគសគុត កនង្រពះជនុ ១០៨វស  

េ យជងឺជ ពធ។ ំ  

្រពះេកតុម ្រតូវេឡើងេ យ ជសមបត្ដិបន្ដព្ីរពះបិ  ពិធអីភិេសក្រតូវបនេរៀបច្ំរបរពធេធ្វើយ៉ងអធកិអធមគ្រគ ឹ

កគេ្រគងេនៃថង ១០េកើត ែខផលគន ឆន ំឆ្លវពុ ូ .ស៦២១ ្រតូវជគ.ស៧៨ េនេវ េម៉ង៧្រពឹក កលេនះ្រពះអងគបន្រពះ 

ជន១៦វស ។ ្រពះេកតុម ជក ្រតែខមរទ៧ី។ ្រពះនម្រពះអងគជក ្រតគឺ ្រពះអរដ្ឋពលពេ ។ ្រពះអងគបន្រគប្់រគ 

ងែផនដេ យសេន្ដ សធម៌ី េ្របស្របនី នងិ ទសពិធ ជធម។៌  

េ យ្រពះអងគមនរបូេឆមេ មពណ៌ សមជស េឆើតឆយេលើសបុរសនន ្រស្ដ្ីរគបទ់ិសទី មនសនភំីេលៀងមីនុំមីនង 

នំគន េចមេ មព័ទធ ចង់្របតពិ័ទធរមួតំេរកេកៀកេកើយ ក់េសនហម៍ន្ដ គមេធ្វើេ យ្រពះអងគឆគតវេង្វងេភ្លចភន់ភំងួ  

ម រតី ចតិ្ដ រមមណ៍ េហើយលះុេទេ យេភ្លើងត ្ហ កមតំេរក ្រសវងវក់វ សបបយេភ្លើតេភ្លើនេ្រតក្រត ល ែលងមឹ ី  

នវចរណញញ ណ ែដលមនសតិសមបជញញៈ េភ្លចអស្់រតូវ េភ្លចអសខ់ុស េភ្លចអសថ់ខ្លនជេស្ដច េភ្លចអសអ់្វីៗ ជ្របិ ួ  

ជជតិ អ្វីែដលជផល្របេយជន៍នគរ េភ្លចអសអ់្វីជសលីធម៌ េភ្លចអសអ់្វីជទសពិធ ជធម៌ េភ្លចអស្់រពះពទុធ ស 

ន។្រពះេកតុម  ឆគតវេង្វងវង្វ ន់បត់ ម រតកីនងរយៈេពលមយួឆន ំ។ ួ ុ  

េបើ មពង វ រវត្ដទកឹវល ករឆគតវេង្វងលប់សតិរបស្់រពះបទេកតុម  បន្ដ លមកអពំីករ ក់េសនហស៍នក េធ្វើិ ួ ូ  

មន្ដវជជ កររបសម់ច សក់ ្រតីេ យសមនថ  បុ្រតីេស្ដច្របេទស វេនទី្រកងុេវៀងច័នទ ែដិ លមន្រសសីនពំីរនក់េឈម ះ 

ែកវថង នងិ ែកវេព្រជ ចូលៃដេជងរមួគំនតិជមយួផង ើ (្រពះនងសយសមនថ  ្រតូវធ្ល ក់ នៈេទជ្រសសីនចំុងផុតេ្រក 

យេគទំងអស ់្រពះនងបនចលូទីវងគតេ យ ក្ដីទុកខ្រពួយរងីៃរ។ ចំែនកែអពួកមនីុំមីនង ែកវថង នងិ ែកវេព្រជវញិ 
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្រតូវទទួលខ្លនេទជទ ទស ីេធ្វើកួ របំេរ ើេនែអេជង្រកនបយើ )។  

អុបបត្ដិេហតុេនះ បនេធ្វើេ យេក្ដ េទអសនៈ្រពះអិ្រនទ ធិ ជ េធ្វើេ យ្រពះអងគ្រកហល្់រក យគង់េនេសង ម ង ត់ 

មិនេកើត ្រពះអងគកេ៏បើកទិព្វចកខ្រកេលកេមើលមកេឃើញចបស្់របតយក ថបុ្រត្រពះអងគុ   ្រពះេកតមុ    បនេដរើ  

េឃ្ល ងឃ្ល តចកេចញពីគន្លងធមមវន័យ និិ ង កបនតំ ករតព្វកចិចជេស្ដចែផនដ។ កនង្រគ សននេនះ ្រពះអិ្រនទបនចត់ួ ី ុ  

្រពះវស កមមេទវបុ្រត េ យេទនិមន្ដ្រពះ នន្ដ និង ្រពះសងឃ្របំពីរអងគេទៀត េនេកះេសរលីងក រ ែដលមនវជជ ខពង់ិ ិ  

ខពសខ់្ល ំងពូែកេទម នគរ ចំែនក្រពះអិ្រនទខ្លនែអងវញ ្រពះអងគេទសុយំង្រពះ្រពួ ិ ហមេ យចុះមកជួយែដរ។  

យងចុះមកដលទ់ឹកដម នគរកល  ្រពះអិ្រនទ ធិ ជកច៏ប់េផ្ដមេរៀបចំេធ្វើពិធអីភេិសក ្រពះេកតុម ជថមម្ដងី ើ ី  

េទៀត ្រពះ ជភិេសកម្ដងេនះ បន្រប្រពិត្ដេទកនងបរយិកស យងែសនធអំ៊កធឹកអតុុងគអុត្ដមអ ច រយ េ យមនេទវុ ឹ  

 េទពធិ  េទវបុ្រត ពី្រគបទ់សិទី យងចុះមកចូលរមួកនងពិធបីុណយជកិត្ដិយស។ ុ  

ដបូង្រពះ្រពហម និង ្រពះអ្ិរនទ ស្ូរត ្វ ធយយធមមេទសនថ្វ យ្រពះពរ េ្រ ច្រសព និង ្រសង់ទកឹមន្ដេលើ្រពះេកស និងំ  

របូ ងកយ ្រពះេកតុម  េដមបីេដញកំចត់អសម់ន្ដ គមេសនហស៍នកទំងប៉ុនម ន ែដលមនេជគជំេនកនងខ្លន្រពះើ ូ ុ ួ  

អងគ ្រពមទំង្របសទិធិពរជយ េ យបនសខុ េសរមីងគលេឡើងវញ។ បនទ បម់ក្រពះអិ្រនទ ធិ ជ ្រពះ្រពហម នងិ ្រពះសងឃ័ ិ  

ែអេទៀតនំគន ្របជុនិយយទូនម ន្របែដ្របេ ផ្ដ ំេផញដល្់រពះេកតមុ  េ យេចះ គ លយ់លអ់ំពីធមមវន័យ កនងមគំ ើ ិ ុ  

្រពះពទុធ សន។ បន្តមក ្រពះអិ្រនទ ធិ ជ េធ្វើពិធី្រសងទ់ឹកអភេិសក្រពះេកតមុ  ជ្រពះម ក ្រតែខមរ ជថម ម្របី  

ៃពន។ី គឺ េនេវ េម៉ង៩្រពឹក ៃថង១១េកើត ែខពិ ខ ឆន ំជូត ព.ស៦២៣ ្រតូវជ គ.ស៨០។ ពធិអីភិេសកេ យ្រពះ 

អិ្រនទ ធិ ជ ្រតូវបនេគ ក់េឈម ះថ ្រពះអ្ិរនទភិេសក។ ដេូចនះេហើយ ចប់ពីៃថងេនះមក ទី្រកងុម នគរមនេឈម ះ 

ថ អិននិបត័្ដបូរ។ី  

្រគេនះ ្រពះអ្ិរនទ ធិ ជ្រទង្់រពះតំរះិគតិេឈ្វងយលេ់ឃើញថ េបើ្របគលអ់ំនចនគរមួយទំងមលូេទេ យេស្ដច 
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ែតមួយអងគែអង រ ឺមនុស មន កគ់ត់ េហើយេបើេស្ដចអងគេនះ រ ឺមនសុ េនះែបរជេប៉ែលឆគតវេង្វង្រសវង អំនច បុួ ឹ  

ណយសក្ដិ លយុកក់សមបត្ដិ្រទពយ ្រ ្រសែីលបងអំេពើព  មនិ គ លខ់ុស គ ល្់រតូវ យក ្រកក់ជល្អយកល្អជ  

្រកក់ គិតែតសបបយេ្រតក្រត លេភ្លើតេភ្លើន គម នសលីធម៌ គម នសតិសមបជញញៈ គម នទសពិធ ជធម៌ មនិយកចិត្ដទុក 

ក់ មិន គ លអ់ំពីផល្របេយជន៍ យជុវតជតិ េនះ្របជពលរដ្ឋតូចធំ នងិ នគរមុខែតជបួ្របទះមហន្ដ យ េ្រគះី ិ  

ថន ក់កំនចកចចៃ្រង វនសរ យរលត់ បសនូយជវតជមនិខន។ ្រទង់យលដ់ូេចនះេហើយ េទើប្រពះអ្ិរនទ ធិ ជ ្រពះិ ិិ  

អងគកនំតែ់តង ំងេ យមន្រកមុ្របកឹ មួយ សំ ប់ជួយេធ្វើករអមេស្ដច។ កនងគណៈ្រកុម្របឹក េស្ដចេនះមន ុ  

 ១ - គណៈសងឃ ៧អងគ ែដលមន នៈខពងខ់ពស ់េហើយែដល្រតូវេ្រជស ំងេឡើើ ងេ យ្រពះ នន្ដ,  

 ២ - ្រពហមបគូរ ៧របូ ែតង ំងេ យ្រពះ្រពហម ែដលមនមខុនទីចត់ែចងេធ្វើពធិីបុណយេផ ងៗ ម្រប 

      ៃពណី សនកនង្រពះនគរុ ,  

 ៣ - ្រពហមណ៍ េ ្រស្ដមន ក់ ជតំនង្រពះអិ្រនទ សំ ប់ទស ន៍ទយពយករ េមើលដេនើរនគរំ ,  

 ៤ - រដ្ឋម្រន្ដី ៧នក់ សំ ប់ចំជយួែននំ រក  នងិ ករពរ្រពះម ក ្រត េច ្វ  ទល្លហ ែដលមន 

      នៈធំជងេគបផំុត, េចពញយម ជ, េចពញ្រក េ ម, េចពញច្រក,ី េចពញ ំង, 

     េចពញម ម្រន្ដី និង េចពញម េទព  

មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ េដមបេី យបនឆប់ដង ឆប់បនយលអ់ំពីេហតកុរណ៍េផ ងៗែដលនិងេកើតមនេឡើង ្រពះអ្ិរនទើ ឹ ធិ  

ជ្រពះអងគបនសុេំ យ្រពះម នន្ដ កំរតិកំនតទ់ឹកកែន្លងសខំន់មួយទុកសំ ប់កែន្លងេមើល្របផនលនគរ ្រពះអងគូ  

ណន់បននមិន្ដេទភនំបណន់ េរៀបចំេធ្វើេ យមន្រសះទឹកបី មយួសំ ប់្រពះម ក ្រត មួយសំ ប់នមុឺនមុខម្រន្ដី និង 

មួយេទៀតសំ ប្់របជនុ ្រស្ដ គទឺុកេធ្វើជអុបករណ៍ េមើល្របផនលដលដ់េនើរវវត្ដនគរ េរៀង សឆ់ន ំ្រកុមបេុ ហតិ ្រតូវូ ំ ិ  

ែតដួសទកឹកនង្រសះទំងបី យកេទ ក់ជតជបន់ិង្រពះខន័ ជរតនមងគល េដមបសីេងកតេមើល្របផនលទឹក ុ ូិ ើ  
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១ -ទឹកកនង្រសះសំ ប់ម ក ្រតុ  

 េបើទកឹ្រតវូរងីសងត េនះ្រពះម ក ្រត នឹង្រតវូអស្់រពះជនមួ ,  

 េបើទកឹេនះេចលក្លិនមនិល្អេនះ នឹងេកើតមនចំបំងកនងនគរុ ,  

 េបើទកឹកនង្រសះេនះល្អក់កខ្វកខ់្វល ់េនះជងឺេ គពធ នឹងេកើតពសេពញនគរុ , េហើយេបើទឹកេនះ 

ធុំក្លិនស្អយអេ ច េនះេនកនងនគរនិងមនភ័យអន្ដ យ េកើតមន ងំសងតមនទុរ ភកិ  នងិ មនេចរុ ុ ួ  

លចួប្លន់កប់សំ ប់។  

២ -ទឹកកនង្រសះនមុឺនមខុម្រន្ដីុ  

 េបើទកឹ្រតវូរងីសងត េនះនមុឺនមខុម្រន្ដី្រតវូអសប់ណុយបរមី ែលងមនសមតថភពេទៀតេហើយួ ,  

 េបើទកឹេនះេចលក្លិន ្រកក់ ល្អក់ខ្វលេ់នះ នយករដ្ឋម្រន្ដី និង ម្រន្ដតីូចធទំំង យខ្វលខ់្វ យពិបក 

ចិត្ដ,ែបកបក់ មគគីេឈ្ល ះ្របែកកគន   

 ្របសនិេបើទកឹេនះ ថ្ល ល្អ្រតចង់េទ េនះនយករដ្ឋម្រន្ដី និង នមុឺនែអេទៀត បនសខុសបបយជធមម   

៣ -ទឹកកនង្រសះ្របជនុ ្រស្ដ ុ  

 េបើទកឹកនង្រសះរងីសងត េនះ្របជពលរដ្ឋ នងឹ្រតូវ ្ល ប់ពសេពញុ ួ ,  

 េបើទកឹេនះេឡើងល្អក់ េពលេនះ្របជនុ ្រស្ដ នឹងរងទកុខេវទន ្រតូវ្រពត្់របសប់្ដី្របពនធកូនេច,  

 ្របសនិេបើទកឹេនះ ធុំក្លិន ្រកក់ស្អយុ អេ ចេឆ្អះឆ្អ ប េនះ្របជ ្រស្ដ មុខជនឹងជបួកររងី ងំសងតួ  

គម នេភ្ល ង ជបួនងិេចរ រយលចួប្លន់កប់សំ ប់ និង មនអុ្រកដិ្ឋកមមជមិនខន។  

ដូេចនះេហើយ េទើបបនជមន្រសះទឹកទំងបេីនះជប់េឈម ះតមកជ ភនំ្រពះ នន្ដ បនទ បម់កក្ល យជភនំបនន្ដ េហើយ 
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រហតូដលស់ព្វៃថង េឈម ះកែ៏្របេទជ ភនំបណន់ែដលសថតិេនេខត្ដបត់ដបង។ ំ  

កនងកចិចករេរៀបចំទឹកដែខមរ េ យល្អ្របៃព ្រពះអិ្រនទ ធិ ជ ្រពះអងគ្រទង់បនបញជ េ យស្លេ ហធតុេធ្វើ វជយេសុ ី ័  

រមីងគល (១) ែដល្រតូវតកំលទ់ុកេ យ្រកុមបេុ ហតិ ទនទមឹគន ជមួយនិងបញច ក ្រត(២) កនង្រប ទមួយ ច់េ យុ  

ែឡកកនង្រពះុ ម នគរ។ 

១ = វបួនេទៀត្រតូវបនល្លេធ្វើែដរ េហើយ្រតូវបន្រពះអិ្រនទ្របគលេ់ យ្រពហមជយយកេទទុកែថរក េនែអភូម្ិរប័  

ទ កនងេខត្ដប យ។ ចំេពះពង វ រវត្ដទកឹវល គឺជលែំពងេទ ែដល្រពះអិ្រនទ ធិ ជបនបងគ ប់េ យេធ្វើ។ លែំពងុ ិ  

ទំង៤ ្រតូវែចកេទេ យេស្ដច្រកញទំ់ង៤ េន្រទំង តបងឃម ំបភនំ និង ភនំកពំងុ ្វ យ កន់កប់ែថរក ។ កំបតិ ្ដ ំូ ុ  

និង កំបតិេឆ្វង ពីរេទៀត ក្៏រតវូបនស្លេធ្វើែដរ។ កំបិត ្ដ ំ្រតវូយកេទតំកលទ់ុក ែអេខត្តេពធិ ត់ កំបិតេឆ្វង្រតវូ 

យកេទតំកលទ់កុែអេខត្ដេជងៃ្រព។ ើ ២ = កនងបញច ក ្រត រ ឺ្រប ប់្រប រសំ បស់គំលេ់ស្ដចទំុ ង៥ជពូកេនះ មនជំ  

ទិ ្រពះខ័ន ជ, រតនមងគល, ស្រពហមណ៍មស, េ្រគ ងសកក រៈបូជរេបៀប្រពហមញញ សន, របូសនំកតំនង្រពះពទុធ 

ទំង៥្រពះអងគ ្រពមទំងចំ ក់្រពះកំចយនៈ, និងរបូសនំក្រពះ ទិេទពទំង៣៥អងគេទៀត។ 
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៣ក -្របវត្ដិ ្រពហម 

ពកយ និង េឈម ះ ្រពហម េយើងែតងែតលសឺរូជញកឹញប់ េនកនងវបបធម៌ និង អរយិធម៌ែខមរ េហើយ្រប ទែខមរមួយុ  

ចំនួនកម៏នេឈម ះជ្រប ទ ្រពហមែដរ។  

្រពហមេនះ មនិែមនជ្រពះ ទិេទពេនកនង្រពហមញញ សនេនះេទ េនកនងពង វ រែខមរេយើង ចកត់សគំលេ់ឃើុ ុ  

ញមន តួអងគ ្រពហមដលេ់ទពីរ មួយគឺ ្រពហមណ៍ រ ឺអងគ្រពហមណ៍ ្រពះ ជប្ុរត្រពះេកតុម  និង មួយេទៀតគឺ ្រព 

ហមឈមញេគួ (៣) ែដលជ្រពះម ក ្រតកនងសម័យេ្រកយ។ ុ  

(៣) េនកនងេសៀេភ ្របជេុរឿងេ្រពងែខមរភគទីុ ំ ៥ េ្រកមចនំងេជង េរឿង ្រពហមេនវត្ដនគរបជយ េនេខត្ដកពំងុចមើ ័  

េគមននិយយែចងចងមកថ បរុសមន ក់េឈម ះ្រពហម ជកូនេស្ដច្រកញ ់េ្រកយែដលបនែបកេចញអំពអីូវពកុម្ដ យ 

េទេរៀនស្ូរត្រសុកចិន អសរ់យេពល៣ឆន ំមក េហើយកលេបើបនវល្រតលប់មក្រសុកកេំនើតវញ បនមក្រស ញ់ិ ិ  

េរៀបកររមួរសេ់នជមួយ និងម្ដ យបេងកើត។  

អងគ្រពហម  

កលេនះកនងឆន ំរក ្រពះេកតមុ បនេធ្វើដេនើរ មទេន្ល េចញកបនទកូព្ីរពះម នគរ យងេទ្រក លុ ំ ួ កនងភូមិុ  

ភគខងតបងៃន្របេទសកមពជ កនងេខត្ដទេន្លបទី ។ េច ្វ យេខត្ដ នងិ នមុនឺមុខម្រន្ដីទំងពួង បននំគន េរៀបចំសង់ដូ ុ ុ  ំ

នក់ថ្វ យ្រពះអងគ េនជប់មតទ់េន្លបទី អនកតចូអនកធំជតឆង យ មនទំងេសដ្ឋ មនទំង្របជពលរដ្ឋ្របុស្រស ីេកមងចិ ី  

សប់ននំគន យកដង្វ យសយួ រ ករមកថ្វ យ និង គល្់រពះអងគ កនងចំេនមេនះ នងេព បុ្រតមី េសដ្ឋ កប៏នេធ្វើុ ី  

ដេនើរមកគល្់រពះ ជែដរ។ នងមនសរំសរ់បូេឆមេ មពណ៌សមជស សម ្អ ត្រសសល់្អល្អះ េលើសផុតនរទំីងពួំ  

ង។ ្រគនែ់ត្រកេលកេឃើញនងេពភ្ល មកល  ្រពះេកតមុ ករ៏េំភើបចប់ចិត្ដេសន  នយិយេផ្ដ ះផ្ដង កសង 

អិតរញុ ។ ចែំនកេសដ្ឋជអូវពុកម្ដ យ កលេបើយលេ់ឃើញជក់ចបសថ់េស្ដចបនចប់ចិត្ដ្រស ញេ់បតីកនូ្រកមុំរី  
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បសខ់្លនេហើយ មនេសចក្ដីរកី យេ មនស អតិអុបម បននំគន សខុចិត្ដសខុកយ េលើកកូន្រសថី្វ យេទ្រពះមួ  

ក ្រត ទុកេ យេធ្វើជភិេលៀងបំេរ ើ្រពះអងគ មែត្រពះហរទិ័យ។ ្រពះេកតុម បនរសេ់នជមួយនងេព អសជ់ 

េ្រចើនែខរហតូទលែ់ត្រពះនង្រទង់គភ៌  

ៃថងមួយ, ្រពះអងគ្រតូវយង្រតលបច់ូលេទ្រពះម នគរវញ េ យនឹក ណិត សរូដលម់ បិ េកមកែដលកន់ែតិ  

ចសជ់  ្រពេកតុម មិន ចច់ិត្ដនំនងេពេទម នគរជមួយេទ មយ៉ងវញេទៀត នងេព្រទង់គភ៌ផង ែដលជិ  

េហតុនំមកនូវផលវបកេផ ងៗ កនងករេធ្វើដេនើរ។ មុននឹងេចញដេនើរ ្រពះអងគបន្របទន្រទពយធនជេ្រចើនដលអ់ូវពុកិ ុ ំ ំ  

េកមកម្ដ យេកមក ចំេពះនងេព ្រពះអងគបនេ ះ្រពះទរំងម់ួយវង់ពី្រមមៃដ ្របទនហយុេទេ យ ទុកជចំនងៃដ និង 

ភស្ដ ងបញជ ក្់រកែសេស្ដច ចំេពះបុ្រតែដលនងឹ្រតូវ្របស្ូរត។ ុ  

ឆន ំជូត នងេព្របស្ូរត បនបុ្រតមួយ្រពះអងគ ែដល្រពះនងប ក់េឈម ះថអងគ្រពហម។ េឈម ះអងគ្រពហមមនេនែតកនងុ  

ពង វ រសេំដច ំងជួនមួយែតប៉ុេ ្ណ ះ រែីអពង វ រែអេទៀតមិនបនកត់្រ េឈម ះ និងេរៀប ប់សគំល្់រតងច់ំន ុ

ចេនះេទ។  

កនងបញ្ហ បុ្រ ប្ុរតី្រពះេកតុម  ពង វ រែខមរទំងអស់ុ  មិនបនយល្់រសបចុះសរំងុគន េទ។ ែអក រនិមួយៗ សទុធ 

ែតកត់្រ ្របវត្ដិេផ ងៗខុសអពំគីន  ពង វ រសេំដច ំងជួនបនបញជ ក់ថ ្រពះេកតុម  នងិ ្រពះនងពនិសវុណ្ណបន 

បុ្រតចបងមួយេឈម ះ េទវង កមុរ អងគ្រពហមជបុ្រតទីពីរ បនទ បម់កគឺ ្រពះអងគេទេវស ជបុ្រតទបីីរបស្់រពះេតតមុ 

ជមួយនិង្រពះអងគមច សក់ ្រតី េកសមុេកស  ែដលបន្របស្ូរតកនងឆន ំម ញ។់ ុ  

កលេនះ យបុន២១ឆន ំ គឺេនកនងឆន ំវក អងគ្រពហមបនេទសុអំនុញញ តអិំពមី្ដ យនងេព េដមបីសុេំធ្វើដេនើរេទ្រពះមុ ើ ំ  

នគរ រកចូលជួប្រពះបិ ។ នងេពជម្ដ យបនយល្់រពមេទ មបំនងកូន េហើយកប៏នយកចិេញច នែដល្រពះេក 

តុម ទុក្របគលេ់ យកូន សំ ប់េធ្វើជ កខភីពបញជ ក់ថ អងគ្រពហមជកូន្រពះម ក ្រតពតិែមន។ ្រកបថ្វ យ 
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បងគំ ម្ដ យេ្រសចេហើយកល  អងគ្រពហម, េ យមនអនកបេំរ ើ ៩នក់ែហហមអមដេនើរផង នំគន ជះេសះ េធ្វើដេនើរំ ិ ំ  

សេំ តំរង់េទ្រពះម នគរ។ េទដល្់រពះម នគរ អងគ្រពហមបនចូលេទគលប់ិ  េហើយេរៀប ប់្រគបអ់សេ់ហត ុ

ផល និង ្រគបអ់សក់ិចចករ ទូលថ្វ យ្រពះេកតមុ សន្ដ ប់ មដេនើរ។ ្រទង់្រជបអសេ់សចក្ដ ី្រពះម ក ្រត គម នក្ដីំ  

មនទិលសង ័យអ្វេីឡើយ។ ្រពះអងគសបបយេ្រតកអរ ទរ ស ់េហើយចត់ែចងេ យពួកេសន មតយេរៀបចំ  

ង្រប ទមួយយ៉ងល្អ្របណិតេនជតនគរវត្ដទកុថ្វ យដលប់ុ្រត ្រប ទេនះ មពង វ រសេំដច ងំជនួ គឺ្រប ទិ  

អងគ្រពហម ែដលបនទ ប់មកក្ល យេទជ្រប ទ ្រពហមរហតូដលស់ព្វៃថង។ ចំែនកែអអងគ្រពហមវញ ជមួយនិងបង្រពះិ  

េទវង  នងិប្អន្រពះេទេវស ្រពះអងគេនបេំរ ើបិ  ជេរៀង លៃ់ថង អិតបី ៊ នេធ្វសូ ្របែហសេឡើយ។  

ៃថងមួយ, ្រពះេកតុម ្រទង់បន្រពះតំរះិ គិតយលេ់ឃើញថកូន្រពះអងគទំងពរី ្រពេទវង  នងិ ្រពះេទេវស សទុធែតមន 

ម្ដ យ្រកុម្រគួ រេនែកបរជុជតគរួេ យកក់េក្ដ សបបយរកី យ ស ់េលើកែលងែតអងគ្រពហម ែដលេនកំ្រព ច់ំ ិ  

្រសយលឆង យអំពីម្ដ យ និង ្រកុម្រគួ រញតសិន្ដ ន  គិតេឃើញដូេចនះ ្រពះេកតុម កស៏េំរចចិត្ដ ែតង ំងអងគ្រព 

ហមជ្រពះវង អន្តិកេច ្វ េខត្ដបទី។   ដូេចនះអងគ្រពហមនងិមនេ កសេវ   ែថរទំទំនកុបរំងុម្ដ យផង គឺេនឆន ំមម ី

កនងពុ .ស ៩២៦ ្រតូវជគ.ស៣៨២ កលេនះអងគ្រពហមបន យ៣ុ១ឆន ំ។  

អងគ្រពហម, បន្រគប់្រគងេខត្ដបទីេ យសខុសន្ដិភពចំរងុចេំរ ើន និង សបំូណ៌សបបយ្រតជក់្រតជុ។ ្រពះអងគបនក ងំ  

សង់្រប ទមយួអំពីថម េននមត់ទេន្លបទី ែផនកខងតបងសំ ប់្រពះអងគគង់្របថប់េន។ េនខងេជងេនះបន្ដិច្រពះអូ ើ  

ងគបន ង្រប ទមួយេទៀតសំ ប់ថ្វ យដលម់្ដ យ្រពះអងគ គឺ នងេព េដមបីទកុេធ្វើជកែន្លើ ងសកក រៈ េគរពបូជ។ រហ ូ

មកដលស់ព្វៃថង េន្រសុកទេន្លបទីកនងេខត្ដ ែកវ ្រប ទអងគ្រពហម បនក្ល យេឈម ះេទជ្រប ទ ្រពហម េហើយ្របុ  

ទនងេព េទជ្រប ទយយេព។  

្របវត្ដ្ិរប ទ ្រពហមយយេព មនលនំំេរឿង្រប ក់្របែហលគន  េទនឹងេរឿងេ្រពងនិទនែដលេគធ្ល ប់បនកត់្រ  

ទុកមកែដរ។ េរឿងេ្រពងនិទនេនះបនដនលថ កលេនះំ , ៃថងមួយ្រពះេកតុម បនយងមក្រក លេលងេនេខ 



 53

ត្ដទេន្លបទី។ េនទីេនះ មននរ្ីរកមុំមន កេ់ឈម ះនងេខម  ខ្ល ំងពូែកខងេបកចំបប់។ នងបន្របកសថសខុចិត្ដយកម 

កេធ្វើជប្ដី បុរស ែដលមនសមតថភព ចយកជយជនះេលើនងបន។ ដងលសឺរូដូេចន ះ័ ំ ឹ  ្រពះម ក ្រតែខមរ្រពះេក 

តុម  កេ៏ចញេទ កលបងេបកចំបប់នងិនងេខម  នងេខម  មិន ចយកឈនះេលើ្រពះអងគបនេឡើយ។ េនទីបំផតុ 

នងសខុចិត្ដចុះចញ្់រពះ ជ េហើយកប៏នយល្់រពមេធ្វើជភីេលៀង បំេរ ើ្រពះអងគេរៀងដ បមក។ ជមួយនិង្រពះេកតុម 

 ្រពះនងេខម បន្រពះ ជបុ្រតមួយអងគ្រពះនម្រពហមកុមរ។  

ធំដងក្ដីកល  ្រពះ្រពហមកុមរបនយងេទម នគរ េដមបីជបួគល្់រពះបិ ។ ដល្់រតលប់មកេខត្ដបទីវញេនឹ ើ ិ  

មដងមត់ទេន្លបទី, ្រពះអងគបនជួបនិងនងេព កូន្រកមុំេសដ្ឋ ែដលមនសមជស សរំសប់ំ្រពង ែសនសម ្អ តល្អអិតី  

េខច ះ នឹង រកនរែីអ មកេ្រប បផទម្របដូចមិនបនេឡើឹ យ ្រពះអងគ្រកេលកេឃើញភ្ល ម កច៏ប់ចតិ្ដ្របតិពទ័ធេសន មួ 

យរេំពច អិតមនបង្អង់េ យខតេពលយរូ ្រពះអងគបនចតេ់ យចសទ់ុំចូលស្ដដីន្ដឹង េសនើសុេំរៀបចអំភេិសកជមួយ 

នងេព មកបនចបប់្រកិតយ្រកម្របៃពណី។ ួ  

ប៉ុែន្ដេបើ មករនិទន ែដលមនតៗគន មក េគបនដងថកលេនះឹ , េសន រ ង្រពះ្រពហមកុមរ និង នងេពមនិមន 

បនសេំរចេ យងយៗេនះេទ គឺមនលកខណ្ឌ មួយែដលកនំត់ េ យមនករ្របកតួ្របែជងគន ជមុនសនិ រ ងអងគ 

្រពហម និង នងេព ្រកុមបរុសរបសអ់ងគ្រពហម និង ្រកុមនររីបសន់ងេព ្រតូវនំងគន ្រប ំងសង់្រប ទមួយ េ យ 

េហើយ កនងរយៈេពលែតមួយយបម់ុនៃថងរះ។ គឺុ ្រតវូេ យេហើយចប់េនេពល ែដលផក យ្រពឹករះ។  

េពលេទៀបជតភ្ល ឺែតផក យ្រពឹកមនិទន់រះេទិ   ្រកមុ្រស្ដបីនេ្របើលបិច   បង្ហតេភ្លើងេគមបេញឆ តេធ្វើេ យេមើពីចំងយូ  

េឃើញជក់ជផក យ្រពឹក។ េឃើញដូេចនះ ្រកមុបុរសែដលសថតិេនេ្រកមបញជ របសអ់ងគ្រពហម កនំ៏គន ឈប់សំ ក, ែលង 

សង់្រប ទតេទេទៀត។ ចំែនកខងនងេពវញ េគេនែតនំគន ខំ្របឹងែ្របងបន្ដករសង់្រប ទរហតូទសែ់តេហើិ  

យ។ ្រតងេ់នះេហើយ ែដលចស់ៗ ែតងែតនយិយេពលតៗគន មកដលស់ព្វៃថងថ េ យ របុព្វេហតេុនះ េទើបបនជ 

េយើងេឃើញ្រប ទ ្រពហមសង់មិនទន់េហើយ មនដុថម េនគរពស លពសកល គឺមនែត្រប ទយយេពេទំ  
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ែដលបនសង់េហើយ ចប់េ្រសចបច់េ យ្រតឹម្រតូវ។  

្រពហមឈមញេគួ   

្រពហមមួយេទៀត, េនកនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ គឺ ្រពហមឈមញេគ។ ្រពហមឈមញេគជ្រពះម ក ្រតមួយ្រពះៃនុ ួ ួ  

្របេទសកមពជ ពង វ ររបសស់េំដច ងំជនួ មិនបនេរៀប បន់ិយយអំពីេស្ដចអងគេនះេទ ែតពង វ រខ្លះេទៀត ដចូុ  

ពង វ រវត្ដទឹកវលជេដម បនេលើកយក្របវត្ដិ្រពះអងគមកអធបិបយយ៉ងពិ ្ដ រ។ ិ ើ  

កលេនះ, េ្រកយែដលេ យ ជសមបត្ដិ េន្របេទសកមពជបនុ ៤៩ឆន ំ េស្ដច ែ្រកង រ ឺ្រពះបទសងិ្ហក័ង្ហ , ក ្រតែខម 

រទ២ី២, បនចលូទីវងគតកនង្រពះជនុ ៨៦វស  បុ្រតរបស្់រពះអងគ្រពះនមេសននក ជយ រ ឺេស្ដចពល ែដលេទើបែត យ ុ

១៦ឆន ំ បនេឡើងេ យ ជបន្ដ េ យ ជបន១០ឆន ំ េស្ដចពលកច៏ូលទីវងគតេទៀត, េ យគម នទុកនូវបុ្រ បុ្រតីសំ  

ប់បន្ដ ជយេឡើយ។ េនចំេពះ្រពតឹ្ដិករណ៍ដូេចនះ នមុឺនមខុម្រន្ដទំីង យនំគន េរៀបចំេកះ្របជអុស្់រពះ ជយវង នុវំ  

ង  េដមបីេ្រជសេរ ើសរកេស្ដចអងគ មួយើ ើ  ែដលមនសមតថភព បុណយបរមី ចនឹងេឡើងេ យ ជសមបត្ដិ្រគប់្រគ 

ងដកនំ្របេទសែខមរតេទ នគត។ ឹ  

និទនកលេនះវញិ, េន្រសុកេឈើទល្របេ ប កនងេខត្ដសេំ ងទង មនប្ដី្របពនធពរីនក់រសេ់នេ យក្ដីសខុ ន្ដុ  

ប្ដីេឈម ះ ្របជញ ្របពនធេឈម ះនងតន។់ កនងឆន ំម ញ ់ពុ .ស១៣៩២្រតូវជគ.ស៨៤៩ េបើ មពង វ រវត្ដទឹកវល នងិ  

តន់សំ លបនកូន្របុសមួយ យេុទើបែតបន្របមណបែីខ ្រ ប់ែតទរកេនះបត់ខ្លន េ យ ថកំបំងជទីបំផតុួ ិ  

េទះបីជេគខរំកដូេម្ដចករ៏កមិនេឃើញែដរ។  

៣៥ឆន ំកន្លងមក បុរសមន ក់េចញមុខេលចមករកជួបអនក្របជញ នងិ នងតន,់ េ យបញជ ក់ថ ខ្លនេនះេហើយជកូួ ន ខ្លនួ  

មកេនះគឺេដមបបីំេរ ើអវូពកុម្ដ យែដលកន់ែតចសជ់  បុរសជកូនបនេរៀប បជ់ បជូនម បិ  អំពីបពុ្វេហតៃុនើ ំ  

ករបត់ខ្លន និង ្រពឹត្ដិករណ៍អ ច រយ ែដលអនកសចចំបនេរ ើសយកេទចិញច មឹ បង្ហ ត់បេ្រង នអបរ់េំ្រប ន្របេ អស្់រគប់ួ  
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មុខវជជ  េវទមន្ដសលី ្រស្ដែដលេធ្វើេ យខ្លនេគមិ ួ នកំ ំងពលមំំមួន ខ្ល ំងក្ល េសមើនិងដរ ី រ្របំពីរ។ បនយលេ់ឃើំ  

ញដងលដឺូេចនះបុរសប្ដី្របពនធ នំគន ខំសេងកតពនិិតយេមើលរបូ ង កបបករិយិរកិពរនយកំេ ះេនះ េហើយកម៏នឹ  

ជេនឿេជឿជក់ថពិតជកនូរបសខ់្លន្របកដែមន។ អនក្របជញ នងិ នងតន់ បន ក់េឈម ះេ យថ ្រពហម។ េច្រពហមំ ួ មន 

កំពស៦់ហតថ (១ ហតថមន្របែវង្របែហល ០,៥០ម)។  

ៃថងមួយ អវូពកុម្ដ យទំងពីរនក់ នឹកគិតចងេ់រៀបចំទកុ កក់ូនេចេ យមន្រគួ រ គត់បននំគន ចូលេទសុចំង ព  

នេម្រតី ស្ដដីន្ដឹងនងែកសនី បុ្រតីពញ្រស ីនងិ នងែកវ ទុក ក់ជភរយិគូគប់េច្រពហម។ េច្រពហម យបុន៥៨ឆន ំ 

អូវពកុម្ដ យែចក ថ នចកេចលេទ េ យទុកេគញមីួយនឹម សបំុរេ ន ត នងិ ពណ៌ស ជេករ ្ដ។ ពីៃថងេនះមក េចិ៍  

្រពហម និង នងែកសនី ពីរនក់ប្ដ្ីរបពនធ រកសុទីញិេគលក់េគ រហតូទលែ់តមនបន្រទពយសមបត្ដិធនធនសបំណ៌ូហរូ 

េហៀរយ៉ងេ្រចើន មនមនុស ខញំកដំរ បំេរ ើដលេ់ទុ ៥០០នក់ អនក្រសុកអនកភូមិ បន ក់េឈម ះេ យថ ្រពហមឈមញួ  

េគ។  

សម័យកលមួយ ្រពហម និង ភរយិនំមនុស មន ខញំបំេរ ើេចញេទលក់េគេនតំបន់េ្រក។ េទដលត់ំបនថ់ពង េគនំគនុ  

ឈប់សំ កយកកំ ំងេ្រកមេដមេឈើទល នងែកសនីចប់េផ្ដម ំស្លចំអិន របយទឹក ្រគេនះ ្រពហមែដើ ើ  

លែផ្អកខនងេទេលើេដមេឈើទលេងើបកបល្រកើ េលកេមើលេលើ ្រ ប់ែត្របទះេឃើញពសែ់វកធពំីរ, មួយេឈម លមួ 

យញធីំដូចេដមេ ន ត្របែវង្របែហលើ ១២ពយម (១ពយម មន្របែវង្របែហលជ២ែម៉តរ្) កំពងុែតរតួរតិរមូលខ្លនខមួ  

ញរ់មួរក សង្វះគន េលើែមកេឈើ។ ្រពហម កស៏ទះេទេរ ើសចប់យកដុថមមួយផទ ំងធំយ៉ងធងន់ គប់េចលសេំ សំ ប់ពុ ំ  

សែ់វកទំងពរី រេំពចេនះ េទវ េនេដមៃ្រជ ែដលែថរក ទកឹដៃ្រពភនកំត៏ំែនងខ្លនជសមណសងឃនិមត្ដេដរតំរង់មកើ ី ើួ  

រក ្រពហម។ ្រពហម និង នងែកសនីរកី យ ស ់បននិមន្ដ្រពះសងឃេ យចូលេទគង់ េហើយពិតទូលេ កអំព ី

េហតុករណ៍ែដលេទើបែតេកើតមន។ ្រពះសមណបនមនពុទធដករបញជ ក់ថ ពសទំ់ងពីរេនះជពសែ់វិ កភនំ េហើយកជ៏ 

ពសរ់បស្់រពះអងគ។ ្រពះអងគបនបន្ដេទេទៀតថ ពសែ់វកភនំទំងពីរចង់ កលបងមហទិធរិទិធ ជមួយនិង ្រពហម។ អិលវូព 
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សែ់វកភនំេនះចញេ់ហើយ ដូេចនះកនងរយៈេពលមយួឆន ំេទៀត ្រពហមនិងមនសនំងដលេ់ពលបនេឡើងេ យ ជសុ  

មបត្ដិ្របេទសកមពជ េហើយ និងបនករពរេលើកសទយតំុ ួ េលើង្រពះពទុធ សនជមិនខន។ មនពុទធដករទស ន៍ទយិ  

ចប់ដល្់រតឹមេនះ ្រពះ មេនរ និង ពសែ់វកភនទំំងពីរកប៏ំបំងខ្លនបតម់ួយរេំពចេទែដរ។ ួ  

្រពហមនឹកឆងល់ ស ់កស៏េំរចចិត្ដមនិេធ្វើដេនើរនំេគេទលក់ែអកំពង់េ មេទ។ គត់នំ្របពនធ អនកបេំរ ើ និង េគំ  

្រតលប់មកេកះរសិ ីែកវវញ។ េធ្វើិ ដេនើរមកដលស់ទងឹទទងឹៃថង គប់ជួនេពល្រពលប់យប់មកដល ់ ្រពហមនំគន ឈប់សំំ  

កេនទេីនះ យប់េនះ ្រពហមសបុិនេឃើញ្រពះមួយអងគ យក្រពះ ទតិយមក្របគលេ់ យគត់។ េងើបភញ កព់ីនិ្រនទ  

្រពហមនឹកពិផលកនងចតិ្ដ ស ់នំភរយិចុះទូកអុេំទវត្ដេកះ ្ល ែកត េដមបសីុេំ ក្រគូេចអធិករុ ើ ទស នទ៍យេមើ 

លេជគជ សនរបសខ់្លន។ មកដលទ់េន្លបនួមុខ េភ្ល ងពយះសងឃ មួយយ៉ងធំបនេបកបក់មកេលើ េធ្វើេ យទូកួ ុ្  

្រពហមលចិលង់កន្ដ លទេន្ល។ រហយ័ដូចេភ្លកបេនទ រ ្រពហមចប់កញឆ ក់ៃដនងែកសនីហក់េ តេផ្ល តេទដលេ់្រតើ 

យ។ កែន្លងេនះមនេឈម ះថ េ្រជយ ្រពហម ជប់រហតូមកដលស់ព្វៃថង។  

ឆ្លងផតុេ្រគះថន ក់លង់ទកូេហើយ ្រពហម និង ភរយិនំគន េធ្វើដេនើរបន្ដេទេទៀត។ មកដល្់រសុកេកៀន ្វ យកនង ្រ ប់ំ ុ  

ែតមនខ្ល បង់បត់ពីរេចញមកេដញខំរកសុបី្ដី្របពនធទំងពីរ។ ប៉ុែន្ដ ្រពហមរហស័ជង ចប់ដបង យសំ ប់ខ្ល ទំងពីរំ  

េនះបនដូចេសចក្ដី្របថន ។ បនទ ប់មកគតល់ខី្ល ទំងពីរ យកេទ្របេគនេ ក្រគូេមវត្ដ។  

សេងកតេមើលេឃើញ និង គ ល្់រគប់អសភ់ិនភគនិស ័យ ្រពហម េ ក្រគេូចអធិករយល់ គ លច់បសថ់ ្រពហម 

ជអនកមនបុណយ ែដល្រតវូេ យ ជកនង្របេទសកមពជ និង ្រតូវេលើកសទយតំេកើង្រពះពទុធ សនេទអនគត។ ែតុ ុ ួ  

្រពហមមិនបន យែុវងេទ ពីេ្រពះគត់មនកមមេពៀរេវ  េ យបនសំ ប់ពសទំ់ងពីរ និង ខ្ល ទំងពីរ។ ្រពះ្រគូេច 

អធិករ បនមនពុទធដករបញជ ក់្របប់ ្រពហមថ គត់នឹងបនេឡើងេ យ ជ េហើយនិង្រតវូករពរ្រពះពទុធ សន។ិ  

្រពះសងឃបនចង្អលបង្ហ ញ េ យេធ្វើដេនើរតរំង់េទ មទិសខងេជងេឆៀងខងេកើត េនះនឹងបនសេំរចដូចេសុ ំ ើ ចក្ដី្រប 



 57

ថន ជមិនខន។  

ឆន ំរកព.ស១៤៩៤្រតូវជគ.ស៩៥១ ្រពហម យបុន១០២ឆន ំ។ ្រគេនះ ្រពហមនិងភរយិ ្រពមទំងខញកំដរ្របុស្រសីុ , 

នំហ្វងេគឆ្លងកត់ទេន្ល េទដលភ់ូមិ រយិក ្រត បន្ដេទដលព់មផក យេ្រមច ឆ្លងេទៀតេទដល្់រសុកជេ  សព្វៃថងគឺូ ី  

្រសុកតបងឃម ំរហតូេទដល់ូ ុ េខត្ដកំពងុចម និង កំពងេ់សៀម (េនកំពុងេសៀម កនងេខត្ដកំពង់ចម រងូភនំ ជកែន្លងែដលុ  

្រពហមរក ទុក ក់ ន  មនេឈម ះថតុ ្រពហមជប់រហតូេរៀងមក) ្រពហមនិងភរយិនំគន េរៀបចំសង់ទីលេំនេន 

ទីេនះេហើយ្របកបមខុរបរកសកិមមេធ្វើែ្រសចំករនិងចិញច មឹេគ។  

ៃថងមួយ, ្រពហមនំខញំុកំដរ និង េគេទលក់ែអម នគរ។ ្រគេនះ, ្រពះអ្ិរនទ្រពះ្រពហមេទព តូចធំ គុណបណុយបរម ី

និង វតថសក័្ដិសទិធទំង យបនបេងកើតេធ្វើេ យសនរេជងេគ្រតេ ក ន់លសឺរូគ្រគកឹគេ្រគង្រទហងឹអ៉ងកង ខទខទ រសះុុ ូ ើ ឹ  

យពសេពញេ្រព បមកេលើម នគរ។ សព្វអសន់មុឺនមុខម្រន្ដី និង ្របជពលរដ្ឋ ែដលកពំុងែតេ ះ្រ យបញ្ហ  

សនង ជយបន្ដពីេស្ដចពល រ្ឺរពះេសណ្ណ័ ក ជយ មនករភញ ក់េផ្អលយ៉ងខ្ល ំង ខងំក្រកេលកសលំងឹេមើលេទ មទិសើ  

ែដលលសឺរូសនរសេំលង ក្៏រ ប់ែតេឃើញមនអិនទចនទ្របំពរីជន់ ្របក់្រពំករពរពីេលើ ្រពហម ដូចជេគបំងក្លសេ់ូ  

យ។ ក្លសអ់ិនទចនទេនះ មនពណ៌ចំរះុ េខៀវ ស ៃបតង ្រកហម េលឿង េមើលេទគួរេ យអ ច រយសេំបើមេពកៃ្រក។  

េ យយលេ់ឃើញថ ្រពហមជមនុស មនបណុយបរមី មន យែុវងជងមនុស ធមម  ្របជនុ ្រស្ដែខមរទូេទ ្រពម 

ទំងនមុឺនមខុម្រន្ដីបនចុះសរំងុមូលមតិគន  សុេំ យគត់េឡើង្រគប់្រគង ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជ។ុ    ្រពហមឈមួញ 

េគបននំមកនវូេសចក្ដីសខុេក មក ន្ដ សន្ដិភព ចំរងុចំេរ ើន ្រគប់្របករដល្់របេទសជតិ។   ្រពះអងគបនទទួលេគ 

រមយនម ្រពះបទ្រពហមច្រកព័្រ ធិ ជ។ េ យ ជបន៦ឆន ំ ្រពះអងគបនចលូទីវងគតកនង្រពះជនមុ ១០៨វស ។ ពង វ រ 

វត្ដទកឹវលបនបញជ ក់ថ ្រពះអងគបនក ង្របិ ទជេ្រចើន ដូចជ្រប ទ ្រពហមជេដម។ើ   

្រពឹត្ដិករណ៍កនង ជយ ្រពះេកតមុុ   
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ដូចែដលេយើងបនអធបិបយ ពីខងេដមរចួមកេហើយ អងគ្រពហមមនបង្របុសមន ក់ និង ប្អន្របសុមន ក់ែដលមនម្ដ យខុើ ូ  

សគន  ែតមនអូវពុកែតមួយ គឺ ្រពះេកតុម ។ កនងចេំនមប្ុរតទំងបីអងគេនះ គម នអងគុ មយួបនេ យ ជយបន្ដ 

ពី្រពះបិ  ្រពះបទេកតុម េឡើយ។  

្រពះអងគេទវង កនូចបង បន្របស្ូរតកនងឆន ំជូត េហើយសគុតេនឆន ំរក កនង្រពះជនមុ ុ ៨២ឆន ំ។ េ យ្រពះអងគ រសឹកូន ្រពះ 

អងគគម នកូនេចសំ ប់បន្ដ្រពះ ជវង េទ។ ្រពះអងគេទេវសប្ុរតេពបន្របសតូកនងឆន ំម ញ ់េហើយបនសុុ គតេនឆន ំជូ 

ត កនង្រពជនមុ ៩៥វស ។  

ចំេពះ្របវត្ដិ្រពះេកតុម  ពង វ រវត្ដទឹកវល បនសរេសរេរៀប បប់ែនថមយ៉ងេកបះកបយជេ្រចើនេទៀត។ ្រពះិ  

េកតុម  េ យ រ្រពះអិ្រនទ ធិ ជ បនេធ្វើអន្ដ គមយងចះុមកេ្រ ចទកឹអភិេសកថ្វ យ(៤) មន្រពះជនមយនឺយរូ 

ស។់ មយ៉ងវញេទៀតេ យ រ្រពះិ ជនមែវងយនឺយរូដអ ច រយេនះ ្រពះេកតមុ ្រតូវមនមេហស ី្រសសីន ំមីនុំមីនង៏  

ភីេលៀងទំងអស្់របំជនន់ ជនន់ទីមួយ កនងឆន ំឆ្លវ និង ខល ្រតូវជឆន ំំ ំ ុ ូ ១០២-១០៣ ម សក ជ ជននទ់ីំ ២ កនងឆន ំរកុ  

្រតូវជឆន ំ១៥៧ ម.ស និងបនទ បម់កកនងឆន ំុ ១៥៨-១៥៩ម.ស ជនន់ទីំ ៣ កនុងឆន ំមែម្រតូវជឆន ំ២០៤ម.ស និងកនងឆន ំុ ២០៥ 

-២០៦ម.ស ជនន់ទីំ ៤ កនងឆន ំេថះ្រតូវជឆន ំុ ២៦០ម.ស និងកនងឆន ំុ ២៦១-២៦២ម.ស និងជនន់ទីំ ៥ ជជននប់េង្ហើយ កនងឆន ំំ ុ  

មែម ្រតូចជឆន ំ៣០០ម.ស និង ៣០១-៣០២ម.ស។ ្រពះអងគមន្រពះ ជបុ្រ បុ្រតីជេ្រចើន ែដល្រពះអងគែចកចយ 

េ យមនងរតំែនង និង ្របគលេ់បសកមមេ យេទ្រតួត្រ ទកឹដេខត្ដខ័ណ្ឌ  កនង្រពះ ជ ច្រកេផ ងៗពីគន ។ ី ុ  

េនឆន ំច ៣៦៣ម.ស ជមួយនិងអនកែម៉នងម បទុម ្រពះេកតុម  បនមនបុ្រតមីួយអងគ្រពះនមបទមុម  

យ១ុ៦ឆន ំ ្រពះនង្រតូវបនេរៀបចំអភិេសកជមួយនិង ្រពះអងគធនញជ យ័ ែដលជកូនរបស្់រពះអងគែកវ(៥)។  

៤ =ៃថង្រពះអិ្រនទអភិេសក ្រតុវបនេគចតទ់ុកជឆន ំទី១ កនងម សក ជ ុ ប៉ុែន្ដចំេនទសថតិេន្រតង់ែអក រេផ ងៗ 

មិនបនចុះសរំងុគន  កនងករកំនត់ៃថងអភិេសក។ េបើ មអនក្រ វ្រជវបរេទស ដចូជេ ក ុ F.Gfaraut ម សក 
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ជចប់េផ្ដមេនៃថងពធុ ើ ១១េ ច ែខេច្រត ឆន ំេថះ ព.ស៦២៣ ្រតូវជៃថង ១៧មិន គ.ស ៧៩។ ៥ = កនងចេំនមកូនុ  

ទំងប៉ុនម នរបស្់រពះេកតុម  មនក ្រតមួយ្រពះអងគ្រពះនមអងគែកវែដរ។  

កនង ជ្រពះអងគ េគកត់សគំលដ់ងថ េស្ដចចម ែដលចំនុះ្រពះម ក ្រតែខមរ េហើយែដល្រគប់្រគងេខត្ដបទី បយង៉់ុ ឹ  

េក េលើកែដក ប ត ្ល ែកត និង តបងឃម ំបនបះេបរ្របឆំងមិន្រពមេគរព មបទបញជ កូន្រពះេកតុម ។ូ ុ  

ចំបំង ងំជលរ ងែខមរ នងិ ចមកេ៏កើតផទះេឡើងយ៉ងខ្ល ំងក្ល ។ េស្ដចចមទំងប៉ុនម ន ្រតវូប ជយ េហើយ្រតូវក ្រតែខមរ័  

សំ ប់េដញកចំត់េចលអស ់េលើកែលងែតេស្ដចចម្រសុកប ត និង ្រសុក ្ល ែកត ែដលបនេគចរត់រចួខ្លួន។  

្រពឹត្ដិករណ៍មួយេទៀត ែដលេគ ចចងចំបនេនះ គឺេនឆន ំ១៥ម.ស ្រពះេកតមុ បននំពលេរហ ៍និង ទព័ដរេីទំ  

្រក លេលងេន ភនំដងែរក។ ្រពះអងគបនទទលួដនឹងមកថ មនដរពីរីធំៗ  មនភ្លកែវងល្អ េហើយមនសបំុរពណ៌សំ ំ ុ  

េទៀត។ ដរនីមិយួៗ មនដរសី្ដ្របំបីអិតភ្លកចំបេំរ ើរកចំនី រយកមំ ំ ុ កេ យ។ េ្រកពីេនះ មនហ្វងដរពីរីេផ ងេទៀតូ ំ  

ចំែថរក ករពរដរសីទំងពរី។ ្រពះេកតុម  ្រទង់សព្វ្រពះទយ័េ យហមដរែីខមរ វ ភនង េរៀបចំេចញេទទក់ដរ ីំ ំ ំ  

សទំងពីរ។ កនង្រគែដលចប់បនដរសីទំងពីរ ្រ ប់ែតមនដរៃី្រពមួយយ៉ងធំ កំពស ់ុ ំ ំ ១២ហតថ មនភ្លកែវង េបលសំុ  

រកុយ៉ងេលឿនេស្លវសេំ េទបុកដរជីនិះ្រពះេកតុម  កនងខណៈេនះ្រពះអងគកដ៏ក្រពះខន័ ជរតនមងគល កប់សំំ ំ ុ  

ប់ដរេីនះ ចជ់បីកំនត់។ អភូតេហតដុចែំលកកនងេ កសេនះ គឺ្រពះខ័ន ជ ែដលេធ្វើេ យ្រពះអិ្រនទ ធិ ជ សំ ប់ំ ៏ ុ  

ទុកេមើល្របផនល្របេទសជតិ ្រតវូេកងរចិរលិ។ ទតេឃើញដូេចន ះ ្រពះេកតុម  ្រពះូ អងគេកើតមនេសចក្ដីេ ក 

សេ្រងងមនទុកខ្រពួយកនងចិត្ដជខ្ល ំង។ ពីេ្រពះ្រពះអងគយលថ់ តេទអនគត េស្ដចែខមរែដលេ យ ជយបន្ដព្ីរពះអងគុ  

មិនសវូមនបណុយបរមី នងិ សមតថភព្រគប់្រគន់េឡើយ។ ភពច ចល ្រចបូក្រចបល ់អន្ដរកបប និង េកើតមនព 

សេពញ្រសុកែខមរ។ ្របេទសជតឆង យ នឹងិ  េឆ្ល តេ កសេនះ លចួប្លន់យកទឹកដែខមរជមិនខន។ េ យករឈចឺុកចី  

ប់ ្រពួយបរមភខ្ល ំងេពកចំេពះ យជុវត អនគត្របេទសជតិ ែដលទឹកដនឹង្រតូវរមួតូចេទៗ នងិ ប ្ដ ្រស្ដ ែដលី ីិ  

និង្រតូវជបួ្របទះទុកខ្រពួយ មហន្ដ យ ្រពត់្របស្់រកុមញត្ិរគួ រ េក្ដ ្រក យ ្ល ប់មិនេចះចបម់ិនេចះេហើយ ្រពះ 
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េកតុម កធ៏្ល ក់ខ្លនមនជងឺជទំងន។់ ួ ំ  

្រពះេកតុម  រ ឺ្រព រដ្ឋពលព  ្រពះអងគមន្រពះជនមែវង ស។់ ្រពះអងគេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជបនុ  

៣៩០ឆន ំ។ ្រពះអងគបនចូលទីវងគតេនឆន ំ មមី កនង្រពះជនម ុ ៤០៥វស ។  

កំនត់សគំល ់

១ ទស ននេយបយែខមរ  សមយ័ម នគរ  កនងករេ្រជសេរ ើស្រពះម ក ្រតុ ើ   មិនែមន្របកនយ់កែតពជូពង េស្ដ 

ចេនះេទ។ បពុ្វបុរសែខមរ កម៏និបនកំនត់ែដរ ថទលែ់តជប់ឈមជរែខ ្រស យេស្ដចេទើបមនសទិធិេឡើងេ យ័  

ជសមបត្ដិ។ េបើេយលេទ មែអក រ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរេយើង ចកត់សគំលេ់ឃើញថ ្របជពលរដ្ឋធមម  េទះ 

បីជកូនអនក្រកី្រកេ កយក រ ឺកូនអនកមន េទះបីជកូនកសកិរ រ ឺមន នៈដចូេម្ដចកេ៏ យ ែដលមនសមតថភព 

មនបុណយបរម ីមនចំេនះវជជ បំភ្លឺ្របជនុ ្រស្ដតូចធំ ចមនលទធភព មនសទិធិេសរភីព្រគប់្រគន់ នងឹេឡើងេិ  

យ ជយ ដកនំ្របេទសជតិ មេសចក្ដី្រតូវករ និង មឆនទៈរបស់ ្រស្ដ។ឹ  អនកវង  នងិ នងទវ េ យ រៃដទពិ្វមន 

សមតថភព មនអុត្តមគតិ ចិត្ដគនំិតល្អ មនេករ ្ដេឈម ះលបីលបញ ្រតូវបនបន្ដ ្រស្ដ និង អសស់ព្វនមុឺនមខុម្រន្ដី ទូិ៍  

ទំងនគរអេញជ ើញេ យេឡើយេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជ។ ែអៃដទពិ្វរបសអ់នកវង  នងិ នងទវ គឺបពុ្វបរុសែខមរុ  

ចង់សេំ េទេលើសមតថភព េទេលើករពយយម េទេលើេសចក្ដីអនំត់េចះអត់ធន់ េ យពងឹែផ្អែតេលើកំ ំងខ្លនួ  

េយើងផទ ល ់មិនេដកចំអនកជតខង រ ឺបរេទស រ ឺអិ្រនទ្រពហមេទព  េដមបកី ង សនអនគតរបសខ់្លន ្រកុម្រគួ រិ ើ ួ  

និង ្របេទសជតិ។ ៃដេនះជអបុករណ៍ដចំននែដល ចេធ្វើេ យេយើងមន្រទពយសមបត្ដិេ្រចើ៏ នហរូេហៀរ ដូចជមស 

្របក់ និង េពជសរូកន មនកតិ្ដិតយសមនកតិយនុភពជេដម៘ េហើយចង់មនបន ចង់េធ្វើអ្វីេ យបនសេំរចដូចើ  

ក្ដី្របថន  េគ្រតូវែតេចះេ្របើៃដទំងពីររបសខ់្លនែអងផទ ល ់េ យរពំឹងេលើខ្លនែអងែតមួយគត់ប៉ុេ ្ណ ះ។ ួ ួ  

្រពហមឈមញេគ កម៏ន្របវត្ដដិូចគន េនះែដរ គត់ជកូួ នកសកិរ េនចងុកតម់ត់ញក ច់្រសយលឆង យអំពីម ន 

គរ គត់គម នជប់ឈមជរែខ ្រស យ្រពះញតិវង េស្ដចេទ េហើយគត់កម៏ិនែដលទមទរត  អះ ង រ ឺ្របឌិតថ័  
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គត់ជេស្ដចែដរ េ យ រករតស៊ខូំ្របងឹែ្របងអុស ហព៍យយមអំនត់ ចបព់បីទៃដទេទ មនែតេគញមីួយនឹម 

ែដលអូវពុកម្ដ យទុកេ យជេករ ្ដ ្រពហម នងិ ភរយិែកសនី បនរកសុមីនបន មនខញំកដំរិ៍ ុ ៥០០នក់ មន្រទពយស 

មបត្ដិេ្រចើនេលើសលប់។ ដូេចនះេហើយបនជកិត្ដិយស កត្ដិនម សមតថភពគត់ លបីលបញ ន់លសឺរូសះុ យ ្រគប 

ដន្ដប់ពសេពញនគរ។ ចំែនកែអសនរេជង និង ្រតេ កេគែដល្រពះអិ្រនទ្រពះ្រពហមេទព េធ្វើេ យូ ើ ន់លរឺពំងខ្ល ំង 

គ្រគកឹគេ្រគង សងកត់ពបមកេលើម នគរេនះ គម នអ្វីេ្រកពីេករ ្ដេឈម ះ សមតថភពចំេនះវជជ ្រពហម និង ភរយិនិ៍ ិ  

ងែកសនេីនះេឡើយ។ គឺេករ ្ដេឈម ះ និង សមតថភពេនះេហើយែដលជរញុេ យ្របជនុ ្រស្ដែខមរេ្រជសេរ ើស ្រពហមិ៍ ំ ើ  

ជ្រពះម ក ្រត។  

២ - ដូចេនះ អនក្រគប់្រគងដកនំ្របេទសជតិ ្រតូវែតជមនុស មនសមតថភព មនករេចះដង គ លខ់ុស គ ល្់រតូវឹ ឹ  

េចះករពរទកឹដជតិមតុភមូិ មនចិត្ដសេន្ដ សេ្របស្របណី មនមនុស ធម ៌េចះ្រស ញ ់និង េគរពយតុ្ដធិម៌ េចះី  

្រស ញេ់គរព និត សរូ នងិ ជួយអបុតថមភផគត់ផគងទ់ំនកុបរំងុែថរក ករពរ្របជជន្រគប់ជនថ់ន ក់ េ យគម នេរ ើស 

េអើង រ ឺ្របកន្់រកុមបក ពួក។ អនក្រគប់្រគង្របេទសជតិ សខំន់េទេទៀតេនះ មនិ្រតូវេភ្លចខ្លន ឆគតវេង្វងេភ្លចភ្ល ំងួ ួ  

េ ះេហើរ ឈ្លក់កនងជេនរអំនចេនះេឡើយ។ ករដកនំ្រគប់្រគងនគរ មិនែមនសថតិេនេលើករដេន្ដើមក្ដ ប់យកអំនុ ំ ឹ  

ចេនះេទ គឺសថតិេនេលើករក ង។  

អនកដកនំជតិ្រតូវែតមនសមតថភព និង គុណសមបត្ដិកនងករនំមកនូវេសចក្ដសីខុេក មក ន្ដ ចំេរ ើនលតូ សដ់ល់ឹ ុ  

្របេទសជតិ ដចូអនកវង -នងទវ ្រពហម-ែកសនី៘ ្រពះម ក ្រត នងិ អនកដកនំ ល្អ រ ឺ ្រកក់ េគេ យតំៃលឹ  

េទេលើករក ង េទេលើអំេពើេធ្វើ។  

៣ - អនកដកនំនេយបយខ្លះ មឹ នជេនឿយលថ់ េបើមនអំនច េនះគខឺ្លនខ្ល ំងពូែកអ ច រយេធ្វើអ្វី មែតអំេពើចតិ្ដនឹកំ ួ  

កប៏នែដរ។ េហើយកគ៏ម ននរ មន ក់ ៊ នជទស្់របឆំងេទៀត។ ចំេពះេគ ចបប់ទំ បេ់គបត់ែបនេទ មបបូរមំ  

ត់ និង អន្ដ តរបសេ់គ។ ្រតង់េនះ, េគេ ថ ឆគតវេង្វងនងិបុណយសក្ដិ ែដល្រពះអិ្រនទ ធិ ជ នងិួ  បុព្វបរុសែខមរេយើង 
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េ កភ័យខ្ល ចជងេគបផំុត ពីេ្រពះេស្ដច រ ឺមនសុ េយើងមន ក់ៗ កលេបើបនេឡើងេធ្វើជេស្ដច រ ឺបនកន់អំនច ប 

នេធ្វើធំមនមខុដែនងខពងខ់ពសេ់្រចើនែតឆគតលីំ ួ , វេង្វងវង្វ ន់េភ្លចភ្ល ំងបត់អស់ ម រតី ែលងេចះថ្លងែថ្លងវនិចឆយ័រកល្អឹ ិ  

្រកក់ េភ្លចអសស់លីធម៌ េភ្លចអសប់ុណយបប េភ្លចអសទ់សពិធ ជធម៌ េភ្លចអសជ់តិ, េភ្លចអស់ ្រស្ដ, េភ្លចអស ់

សន។ ដូច្រពះេកតុម  ែដលេយើងបនេឃើញ្រ ប់។  

៤ - ដូេចនះេដមបទីប់ទលេ់ស្ដច នងិ អនកកន់អំនច កុំេ យធ្ល ក់េទកនងេ្រជះមហន្ត យអបយមុខព  អលលីធម៌ើ ុ  

ផ្ដ ច់ករ ែដលនំេ យ្របេទសជតិរងេ្រគះថន ក់ហនិេ ចលចិលង់ េគ្រតូវែតេចះេរៀបចចំបប់ទំ ប់្រកិតយ្រកម 

ធមមវន័យ និង ថ ប័នរចនសមព័នធ េធ្វើជមូល ្ឋ ន្រគិះរបសជ់តិ ដូចែដល្រពះអិ្រនទ ធិ ជ ្រពមទំងបុព្វបុរសែខមរេយើងិ  

េ កបនបង្ហ ញបេងកើតទុកថ្វ យ្រពះេកតុម ។ េស្ដច រ ឺអនកកន់អំនច្រតូវែតេគរព និង អនុវត្ដេទ មគន្លងចប 

ប់ បទបញញ តទិំេនៀមទំ ប់ែដលមនកំនតម់កកនងសងគមជតជិ ច់ខត។ េបើពុំេនះេ តេទ េស្ដច រ ឺអនកកន់អំនុ  

ចេនះ នងិ្រតវូទទួលផល ្រកក់េ្រគះថន ក់េផ ងៗ្រគប់ែបបយ៉ង ែដលេគមនិ ចប៉ន់ ម នមនុជមិនខន។ ែអកនងុ  

្របេទសជតវិញ ភពេក្ដ ្រក យ ច ចល គម នសន្ដិសុិ ខ សខុសបបយេក មក ន្ដ កន៏ងឹផទះេកើតមនេឡើងជស្វយ័ុ  

្របវត្ដេិជៀសមិនរចួែដរ។  

៥ -េដមបេី យ គ លប់រយិកសពិត្របកដ ែដលេកើតមនកនងសងគមជតិ េគ្រតូវែតេមើលសំ ងេទេលើ្របផនលេនើ ុ ូ  

ភនំបនន់ និង េន មេខត្ដេផ ងៗ ែដលេរៀង លឆ់ន ំអនកែថរក  រ ឺេច ្វ យេខត្ដនិមួយៗ្រតវូែតនំយកមក េធ្វើរបយ 

ករណ៍ថ្វ យ្រពះ ជ។ ចនំុច្រតង់េនះេគចងប់ញជ ក់ថ កនងកិចចករ្រគប់្រគង្របេទសជតិ េស្ដច រ ឺអនកដកនំទទលួខុសុ ឹ  

្រតូវនគរ ្រតូវែតេចះ ទ បសទង់េមើលមតិម ជន េ យដង គ ល ់យល់ ថ នភពពិត្របកដកនងនគរ។ េបើពុំេនះេឹ ុ  

តេទេគមនិ ច្រគប់្រគង ដកនំនគរបនេឡើយ។ ឹ  

៦ - េនកនងេរឿងេ្រពងនិទន គជឺករចំអករបសប់ុព្វបុរសែខមរ ចំេពះេជគ សនបុរសប្ដី្របពនធ អនកវង  នងិ នងទវុ  

ពីរនក់ប្ដ្ីរបពនធេនះ គម នបុណយបរមី រ ឺសមតថភពអ្វីទំងអស។់ ្រគន់ែតបនបរេិភគ ច់្រទងូ និង ច់េភ្ល មន់េខម  
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ភ្ល មកល  េ យមិនបច់ខំ េហើយមិនបនដងខ្លនជឹ ួ មុនផង គត់ទំងពីរនក ់កប៏នេឡើងេ យ ជសមបត្ដិ្របេទស 

កមពជមួយរេំពចែដរ។ អនកនិពនធចង់ចង្អល និយយសេំ េទេលើជពូកមនុស មយួចំនួន ែដលគម នបនេរៀនស្ូរតគម នុ ុ ំ  

សមតថភព គម នអុត្តមគតិជតិអ្វទំីងអស ់្រប្រពតឹ្តិែតអំេពើព អបយមុខៃ្រពៃផ េថកទប េហើយ្រ ប់ែតបនទទ ួ

លអំនច បុណយសក្ដិ កិត្ដិយស មន្រទពយសមបត្ដិលយុកក់ ក្ល យេទជអនកេសន ជតិ។  

៧ - បញ្ហ មួយេទៀត ែដលេយើង្រតូវចប់ រមមណ៍ គឺេនកនង្របជុេរឿងេ្រពងែខមរភគទីុ ំ ៥ ្រពះពសិនុករ អនក ងនគរវ 

ត្ដថ្វ យ្រពះេកតមុ  ជកូនចនិេទវញ គឺេគបនអួតសរេសើរអំពីសមតថភពចនិ េគចតទ់ុកជគុណបំិ ច់របសច់ិន 

អិរយិបថ នងិ លកខណៈេនះេយើង ចចត់ទកុជចលន្របតកិិរយិ ែដលេ្របើវធី យបន្លំបំភន់ ម រតី បនទ បបេនថ កិ  

បំបត់អត្ដសញញ ណែខមរ មរយៈអក រ ្រស្ដ ចលនអក រ ្រស្ដរេបៀបេនះ ក៏ ចសេ យេយើងដងយ៉ងចបស់ឹ  

ែដរអពំីបំណងេគលេ របសប់រេទសចំេពះ្របេទសែខមរ។ 
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៤ - ពញេ ង 

្រពះេកតុម  ែដលមនបរមនម អរដ្ឋពលព េ យមនករេ្របស្របណី្របទនអពំី្រពះអិ្រនទ ធិ ជ បនមន 

្រពះជនមយរូអែង្វង ែវងរហតូដល៤់០៥វស  ្រពះអងគបន្រគប្់រគងេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជ ុ ៣៩០ឆន ំ។ េ យ 

មន យែុវងេពក ្រពះេកតុម មនមេហស ីនិង ្រសសីនេំ្រចើនជនន់ំ ែដរ។ េ្រកយែដល្រពះអងគបនចូលទីវងគត គម ន 

្រពះ ជបុ្រតអងគ បនសនង ជយបន្ដអពំី្រពះអងគេឡើយ។  

្រពះ ជវង ងបន្ដពី្រពះេកតុម  

េនទីបំផតុ, គឺេចរបស្់រពះអងគ ្រពះនមមហស័ ំង ី ្រពះជនម៣៤វស  ែដលេឡើងេ យ ជយបន្ដពី្រពះអងគ។ ្រពះអងគ 

បនក្ល យជម ក ្រតទ៨ី េនះេបើេយើងសំ ងេទេលើពង វ ររបសស់េំដច ំងជនួ ចេំពះពង វ រវត្ដេកកកក 

វញ គឺ្រពះបទមុវង  ែដលបនេ យ ជបន្ដពី្រពះេកតុម ។ ្រពះបទុមវង  ្រតូវជកមយរបសអ់ិសភី័ក្ដធិមមរទិធិ ្រគូបិ ួ  

ធយយរបស្់រពះេកតុម (១)។ មុននងឹបនេឡើងេ យ ជយ ្រពះអងគបនេរៀបករជមួយនិងកមយ្រស្ីរពះួ ម ក ្រត 

ែតេបើ មពង វ របសគ់ណៈកមមករសេំដច្រពះសងឃ ជេទៀង គឺ្រពះអងគធនញជ យ័េគរព ជយ ែដលបនេឡើងេ  

យ ជបនទ បព់ី្រពះេកតុម ។ ្រគេនះ្រពះអងគបន្រពះជន១៦វស  ្រពះអងគេ យ ជយបន២៤ ឆន ំ។ កប៏៉ុែន្តពង វ 

រវត្ដទកឹវលបនបញច ក់ថ ្រពះអងគធនញជ យ័េគរព ជយ ជិ បុ្រតរបស្់រពះអងគែកវ ្រពះអងគក្៏រតវូជ ្វ មី្រពះនងបទ ុ

មម  បុ្រត្ីរពះេកតុម ែដរ។ ្រពះធនញជ យ័បនមកបំេរ ើ្រពះម ក ្រត កនង នៈជអនក្រតតួ្រ ្រគប់្រគងកងទ័ពុ  

។ េ យ រកនូទំងប៉ុនម នរបស្់រពះេកតុម  គម នវត្ដមនេនកនង្រពះនគរ េ យ្រតូវបនែតង ំងេ យេទ្រគប់ុ  

្រគង្របេទសជតឆង យ េហើយ និង េ យ រ ្វ មីភរយិទំងពីរអងគមននមុនឺ ជករ េមទ័ពជេ្រចើនគំ្រទ ្រស ញ់ិ  

េគរពេកតខ្ល ច េទើបបនជនមុឺនមខុម្រន្តតីូចធំទំងអសនំ់គន មូលមតិសុអំេញជ ើញ្រពះធនញជ យ័េ យេឡើងេ យ  

ជសមបត្ដ។ិ េដមបីេ យសម្រសបេទ មកលៈេទសៈ និងេទ ម នៈ្រពះអងគ ជអនកើ ករពរែថរក ្រពះ ជបល្ល ័
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ងគ េទើបបនជ្រពះអងគ ក់្រពះបរមនមថ ្រពះបទធនញជ យ័េគរព ជយ។  

១ = េនកនង្រកិតយ្រកមវន័យ ទេំនៀមទំ ប់ែខមរ កលេបើអសែ់លងមនពជូពង វង ្រតកូលេស្ដចេហើយ េនះបុេ ហិុ ិ  

ត មនសទិធិេឡើងេ យ ជយសមបត្ដបិន្ដបន  

ពង វ រវសេំដច ំងជួនបនកត់្រ ថ ្រពះអងគសហស័ ំង ី បន ំង្រពះ ជធនីេនែអម នគរធំដែដល។ ្រពះ 

អងគេ យ ជយបន៤៦ឆន ំ េហើយចូលទីវងគតេនឆន ំេថះកនង្រពះជនមុ ៨០វស ។ ្រពះអងគធ្ល បប់នែចកេករ ្ដដល្់រពះ ជិ៍  

វង ែដលជេស្ដចេន្រសុកេសៀម នូវដង្រពះខន័ ជយ នងិដល្់រពះ ជវង េស្ដចេន្របេទស វនូវេ្រ ម វេនះ។ 

ជមួយនិង្រពះនងច័នទបុប ្រពះអងគបនមនប្ុរតមួយ្រពះអងគ្រពះនម ្រពះជយវង  ែដល្របស្ូរតេនកនងឆន ំេថះ។ ផ ័ ុ  

្រពះជយវង  ែដលមន្រពះជនម័ ២៥វស  បនទទួលអភិេសកេឡើងេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជេនៃថងទីុ ១១េកើត 

ែខ ធ ឆន ំេថះព.ស១០៥៥ ្រតូវជ គ.ស៥១១ ្រពះអងគជម ក ្រតទ៩ី ្រពះអងគមនបរមនម្រពះបទជយវទុធីវង័  

្រពះ ជធនីសថតិេន្រពះម នគរជនចិច។ កនងឆន ំរក ្រពះអគគមេហសបីទុមេកសរ បន្របស្ូរត្រពះ ជបុ្រតមួយ្រពះុ  

អងគ ្រពះនម បទុមកុមរ ្រពះ ជបន ក់េឈម ះដូេចនះ គចឺង់េ យដូចេទនិងេឈម ះម្ដ យ ្រពះបទជយវទុធីវង េ យ័  

ជ្របេទសកមពជបនុ ៥០ឆន ំ ្រពះអងគចូលទីវងគត េនឆន ំេ ង កនង្រពះជនម ុ ៧៤វស   

ជយ្រពះបទបទុមវរវង   

ៃថង៥េ ច ែខពិ ខ ឆន ំេ ង ព.ស.១១០៤ ្រតូវជ គ.ស.៥៦០ ្រពះបទុមកុមរបនទទួលអភិេសកេឡើងេ យ ជស 

មបត្ដបិន្ដអំពី្រពះបិ ្រពបទជយវទុធីវង  េ យមន្រពបរមនម្រពះបទសំ័ េដច្រពះបទមុវរវង ជធិ ជ ្រពះអងគជម 

ក ្រតទ១ី០។ ្រពះម នគរសថតិេនជ្រពះ ជធនដីែដល។  

ៃថងមួយ ្រពះបទបទមុវរវង បននំអសព់លេរហេ៍សនមុខម្រន្ដីតូចធំ យងេទ្របពតៃ្រពកំ ន្ដ េន មដងទេន្លកនងុ  
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តំបន់ប ន ែដលសថតិេនកនងតំបន្់រសសីនធរសព្វៃថង ្រតងច់េន្ល ះទេន្លុ េមកងុ និងទេន្លតូច។ ទេីនះមនេទសភព និង ដ ី

ខ ច់សកបះល្អ ស។់ ខណៈេនះ្រពះអងគបនជួប្របទះេឃើញនងនគមួយអងគ ែដលតំែនងខ្លនជនរយ៉ីងល្អអិតុ ួ  

េខច ះ្រសស្់របិម្របិយ មនសមជស េ ភ័ណភព េលើសផុតអស្់រសទំីងពួង នងមន ចស់បំុរពណ៌ស ្អ ត។ 

នងនគបនេធ្វើដេនើរេចញពី ថ នភុជងគំ នគ មកកំ ន្ដេលង្រតង់េឆនរខ ច់នះែដរ ្រគន់ែតបនយលេ់ឃើញនងនគ 

ភ្ល ម ្រពះបទបទុមវរវង ពុំ ចទប់ចតិ្ដ មនិ្របតពិ័ទធេសន ្រពះនងបនេឡើយ ្រពះអងគកស៏ទះយងចូលេទសុេំសចក្ដីុ  

េសន  េហើយសរួស្ដដីន្ដឹងេរៀបចំអភេិសក្រពះនងជអគគមេហស។ី នងនគកយ៏ល្់រពម សខុចិត្ដសខុកយ លះុេទ 

េ យេសចក្ដីេសន លងួេ មរបស្់រពះម ក ្រត។ បនទ ប់មក ្រពះអងគកនំ៏នមុឺនម្រន្ដីបរ ិ រពលេសន វល្រតលិ  

ប់ចូល្រពះម នគរវញ ្រពះអងគបន្របទន នៈជ្រពះអគគមេហស ីធំខពសេ់លើសអស្់រសសីនទំំងពួង។ នងនគបនទទួិ  

ល្រពះនមថ ្រពះេទវត្ដិេសររីតន៍កញញ ម ក ្រតី មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ ្រពះបទុមវរវង បនេចញបញជ េ យ ជករមខុ 

ម្រន្ដី និង ្របជនុ ្រស្ដទំងអសក់នង្រពះ ជ នច្រក ក់េឈម ះ និង េ កែន្លងែដល្រពះអងគបនជួបេសន នងនគុ  

ថ ្រសសីឈរ េឈម ះកែន្លងេនះបនក្ល យបន្ដិចម្ដងៗេទជ ្រសសីនធរ រហតូមកដលស់ព្វៃថង កនងកយវករេនះ ្រពះបទុុ ិ  

មវរវង ចង់េលើកទុកអនុស វរយីេ៍សន ្រពះអងគចំេពះនងនគេ យសថតិេនជអមតៈជនចិច។  

យរូៃថងែខកន្លងមក ្រពះនងនគក្៏រទង់គភ៌ គ្រមប់្រគប១់០ែខ, ្រពះនង្របសតូបនពងមួយ។ េ យភ័យខ្ល ចមនករ 

មសម់ុខ ប់កិត្ដិយស និង ខ្ល ចមនច ចលកនង្រពះនគរ្រពះម ក ្រត និង ្រពះអគគមេហសកីស៏េំរុ ចិត្ដយកពង 

េនះេទកប់េចលកនងេឆនរខ ច់ នតំបនគ់ិរនិ្ដបូរ គឺ្រសុកបរបិូណ៌ កនងេខត្ដេពធិ ត់សព្វៃថង។ ុ ុ  

នសម័យកលេនះេនកនង្រសុកែខមរ មនេសៀមមន ក់េឈម ះគង់ េ យគត់មនពុកចងក ្រសមូវ អនកផងទំងពួងនំគនុ  

ក់េឈម ះេ យគត់ថ គង់្រសមូវ(២) គត់ជេម្រកមុពកួកំែននេសៀម ែដលេរៀង លឆ់ន ំ ្រតូវែតដកនំសយួ រឹ  

ករ មរេទះ មនទឹក និង ្រតកីនធរ លមកថ្វ យេស្ដចែខមរ។ ៃថងមួយ បំេពញភរៈកិចចែផនកកែំននរចួេហើយ គង់្រសមូវ 

េរៀបចំអិែវអិ ៉ ន់្រគប់ែបបយ៉ងសព្វ រេពើរ ផទក ក់កនងរេទះ សំ ប់យកេទលក់ដូរែអ្រសុកភូមិវញ កបនរេទះេសៀុ ុ ិ ួ  
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មគង្់រសមូវ បនេធ្វើដេនើរឆ្លងកត់ មតបំនប់របិណ៌ូ េន មផ្លវ កែន្លងមួយែដលមនដទួលខពសខ់ុសអំពធីមម  បនំ ីូ  

េធ្វើេ យគត់មនករមនទិលសង ័យចប់ រមមណ៍យ៉ងខ្ល ំង។ គត់កច៏ុះពីរេទះសទះេទជកដទលួេនះ។ ជកបនមួយុ ី ី ី  

សនទះគត់សេងកត្រកេលកេមើលេទ េឃើញចបសជ់ពងមួយដធំអ ច រយខុសែប្លកពធីមម  ុ ៏ គង់្រសមវូខំេលើកបីពងេនះ 

េ យថមមៗ េហើយេលើក ក់រេទះដកជញជ នយកេទ្រសុកភូមិជមួយ គត់ែថរក ទុក ក់ពងេនះេ យ្របុង្របយត័នឹ ូ  

ជទីបំផតុ(៣)។ 

២ = េបើ មពង វ រវត្ដេកកកក េសៀមេម្រកុមកែំននមនេឈម ះ គងែ់ដរ ែតេគបន ក់េឈម ះេ យថគង់ពកុ 

ចងក អងក ញ។់ ពង វ រ្រពះអងគមច សន់ព្វរតន៍ បនសរេសរថ គង់េនះ្រតវូេ គង់្រសមវូ រ ឺគងេ់្រក។ ៣ =េបើ មព 

ង វ រវត្ដេកកកក េនេពលេទដលម់្ដំ្រសុកបរបិូណ៌ គង់្រសមវូបនេឃើញពងេនះកំពុងែតញសរ់ចួេ្រសចេទុ  

េហើយ។  

្រគប់កល្រគប់េវ កល  ពងេនះញសេ់ចញជទរក្របុសមួយ មនរបូ ង្រសសល់្អ ្អ តសក្ដិសម ែដលគង ់

្រសមូវ ក់េឈម ះេ យថនយរង។ គត្់រស ញថ់ន ក់ថនមបបីច់ែថរក ចិញច មឹទំនកុបរំងុទរកេនះដូចជកនូបេងកើត  

និងែថ្លងអំពី្រពះបទបទមុវរវង  និង ្រពះអគគមេហសនីគវញ ែដលគង់េន្រពះម នគរ្រពះអងគបន្រពះ ជប្ុរតមួយិ  

អងគេទៀត ្រពះនម្រពះបទុមសរូយវង (៤) គឺេនកនងឆន ំខល ពុ .ស.១១៥០ ្រតវូជ គ.ស.៦០៦។ ្រពះបទមុវរវង  េ យ 

ជយបន ៦២ឆន ំ េហើយបនចូលទីវងគតេនឆន ំម ញ ់កនង្រពះជនុ ៨១ វស  េ យជមងឺចសជ់ ពយធ។ិ 

៤ = ែអក រពង វ រខ្លះេទៀត បនបញជ កថ់ ្រពះបទុមសរូយវង ្រតូវជបងពញេ ង។  

្រពះបទបទុមសរូយវង   

កលេនះ, ្រពះបទុមសរូយវង េទើបែតបន្រពះជន្ម១៦វស ។ ្រពះអងគ្រតូវេឡើង្រគប់្រគង ជសមបត្ដបិន្ដពី្រពះបិ , េន 

ៃថង១០េកើត ែខផលគន ឆន ំម ញ ់ពុ .ស.១១៦៥, ្រតូវជគ.ស.៦២១ េ្រកយែដលមនពិធអីភិេសកយ៉ងអធឹកអធម។ ្រពះ 
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អងគជ្រពះម ក ្រតែខមរទ១ី១។ ្រពះអងគមនរទិធអីនុភព េតជៈបរមី កំ ំងកំែហងខ្ល ំងពូែកអ ច រយ។ មនិែតប៉េុ ្ណ ះ 

្រពះអងគមន្រពះេន្រតទិព្វេទៀតផង។ គឺ ចេមើលេឃើញដងលយឺល ់អស្់រគបក់ិចចករ ្រគប់្រពឹត្ដិករណ៍ែដលេកើតមនឹ  

េឡើងេន្រគប់្រជងុេ្រជយ្រគប់ទសិទី កនងនគរ កដ៏ូចជេ្រកនគរ។ ុ  

ចំែនកែអនយេ ងវញកប៏នេពញវយែដរ េ្រកយែដលគង់្រសមូវបនចូលមរណៈកលេទ នយេ ងបនេឡើង នៈិ ័  

ជនួសអូំ វពុក ជេម្រកមុកងកែំននដកជញជ នទឹក និង ្រតីកនធរ យកមកថ្វ យ្រពះម ក ្រតែខមរ។ ៃថងមួយឹ ូ , ដលេ់ពលេវ 

ែដល្រតូវែតនំពលកំែននេទដងទកឹយកេទថ្វ យេស្ដចែខមរ នយេ ងបនបញជ េ យ្រកុមកំែននទំងេនះ តប 

ញកេញជ ើេ យញកឹល្អតិជទីបផំុត េហើយេ យនំគន ដងទឹកយកេទចក់ ក់កនងកេញជ ើទំងេនះុ  កេញជ ើេនះមន 

េឈម ះជប់មកថ ជលែភនក្រគចួ។ បនទ ប់មក, នយេ ងនិយយបងគ ប់េទកន់ជលទំងេនះេ យេធ្វើដូចេម្ដចកុ ំ

េ យទឹកេលចេចញេ ះ។ ទពិ្វដូចមត់ែមន ទឹកអតិមន្រជបេលចបន្ដិចេឡើយ។ ទឹកទំងប៉នុម ន្រតូវបននយេ ង 

ដកជញជ ន យកេទថ្វ យ្រពះបទមុសរូយវង េនែអ្រពះម នគរ។ ឹ ូ  

ពញេ ង កល យ ុ១១ឆន ំ េបើ មពង វ រ របស្់រពះអងគមច សន់ុព្វរតន៍កនូ្រពះបទអងគឌងួ នេ កសអុំទូកេលង 

កំ ន្ដេនជតផទះ ធ្ល ប់្រតូវបនែខ ទកឹហរូយ៉ងខ្ល ំង ទញនំទូករកអុំប្រញជ សទឹកេឡើង្រតលបម់កផទះវញមិនរចួ។ ្រគិ ិ  

េនះេ យអសក់ំ ំងកែំហង ពញេ ងកែ៏្រសកបញជ េ យទកឹហរូប្រញជ ស្រតលប់េឡើងេលើវញ េដមបីនំទកូខ្លនិ ើ ួ  

យកេទ ក់េ យដលផ់ទះ។ រេំពចេនះ, ទឹកកហ៏រូប្រញជ សេឡើងេទេលើវញែមន េហើយនំទូកពញេ ងេទដលផ់ទះដូិ  

ចេសចក្ដ្ីរបថន  យសេ់ឃើញភពអចឆរយិៈអ ច រយដូេចនះ ពញេ ងដងចបសថ់ខ្លនមនរទិធអិនុភព មនបុណយបរមីមនឹ ួ  

មត់ទិព្វ ពីៃថងេនះមក ពញេ ងខចំិញច មឹ ក់ ថកំបំងេនះជេរៀងរហតូ។ ិ  

ចំែនក្រពះបទបទុមសរូយវង  េ យ រមន្រពះេន្រតទពិ្វ ្រពះអងគបនដងបនយលន់ូវអស្់រពឹត្ដិករណ៍ ្រពះអងគបនដងឹ ឹ  

ថ អនកមនបណុយមត់ទិព្វបនេកើតេឡើងេហើយ ្រពះអងគនកឹគិតេឃើញថ មនិងយនឹងចបព់ញេ ងេនះេឡើយ។ ្រពះ 

អងគេកះ្របជអុសន់មុឺនមុំ ខម្រន្ដី េដមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ដធំេនះ។ ្រពះអងគយលេ់ឃើញថតេទអនគត ្របេទសេសៀើ ៏  
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មនឹងមនេស្ដចមួយអងគ ែដលេគពុំ ចកំេទចបនេឡើយ។ ដូេចនះេគ្រតូវែតចត់ទុក្រសុកេសៀមេ យែលក េ យមិន 

ចំនំសយួ រ ករមកថ្វ យេស្ដច្រសុកែខមរដចូសព្វដងេនះេទៀតេទ។  

េបើេយលេទ មែអក រខ្ល ះេទៀត បុព្វេហតុែដលប ្ដ លេ យ្រពះ ជខងឹខញ លេ់ចញបញជ ចប់ពញេ ងេនះ 

គឺមកអំពីនយេ ងបន្របមថមក់ងយេច ្ដ ្រពះអងគ េ យគម នញេញើតញេញើម ៊ នចូលមកឈរបង់ជែទងកន្ដំ  

ល លជនុំ ចពំីមុខ្រពះភ័្រក្ត្រពះអងគ េពលែដលចូលមកនយេ ងបនបំបំងខ្លន មនិេ យនមុឺនម្រន្តីពលេសនមន ក់ំ ួ  

េមើលេឃើញេឡើយ។ មនែត្រពះម ក ្រត្រពះបទុមសរូយវង មយួអងគគត់ែដលយងចូលមកដលេ់ទើបេមើលេឃើញ។ 

កបបករិយិ្រពេហើន្រចេ មខមេនះេហើយ ែដលេធ្វើេ យ្រពះអងគខញ ល ់េចញបញជ រកចបន់យេ ង។ េឃើញ 

ចបសជ់ក់នងិែភនក ថ្រពះម ក ្រតែខមរមនមហទិធិរទិធេតជៈបរមី មិនអន់េខ យដចូែដលខ្លននកឹ ម ន ពញេ ងក៏ួ  

រត់េភៀសខ្លួនបត់្រសេមលេទ។ អុកញម្រន្ដីេចពញេតេជតឌំិន្រតូវនំពលេសនចំនួន៣០០នក់ ែ្រជកដេទចប់ពី  

ញេ ងេនែអ ្រសុកសេុខទ័យ។ កងទ័ពេតេជតំឌិនវញេដញ មចប់្របកិតពីេ្រកយ ពញេ ងរត់េទដល្់រសុកពីិ  

ជត េហើយេឡើងកត់សេំ េទតំបន់្រសុកសេុខទ័យ មកដលទ់ីេនះ ពញេ ងរត់ចូលេទពនួ ក់ខ្លនកនងវត្ដិ ួ ុ ពុទធៃថ សុ ំ

េ កេចអធិករ ងផនសបួសជ មេណរ។ ួ  

រេសៀលៃថងមួយ, េនេពលែដលេននេ ងកំពងុែតេបសសំ តទីធ្ល មុខ្រពះវ រ ្រ ប់ែតេចពញេតេជតឌំិនែ្រជិ  

កដេលចេចញមកពក់កន្ដ លខ្លន ចំពមីុខែតម្ដង េ យមិនបនដងថេននេនះជពញេ ង េតេជតំឌិនកទ៏ូលសុសំរួី ឹួ  

េ ករកពញេ ង។ េននេ ង គ លច់បសថ់េគមករកចបខ់្លន បនមនពុទធដករេឆ្លើយតបេទវញ សមូអុបសករង់ួ ិ ិ  

ចំនូវទីេនះសនិចុះចំ ម េទរកជូន ភ្ល មេនះែដរ របូ ងកយេតេជតឌំិនែ្របេទជរងឹបន្ដចិៗម្ដង។ េហើយក្ល យ 

េទជថមរហតូមកដលស់ព្វៃថង។ េមទព័ពលេសនេនសលប់៉ុនម ន ែដលេដរ មផ្លវែ្រជកដេ យេតេជតឌំិនបននំគនើ ីូ  

ដកថយ្រតលបច់ូលនគរេទ យករណ៍ថ្វ យ្រពះ ជ មេហតុករណ៍។  

េ្រកយែដលេស្ដចេសៀមេនសេុខទ័យចូលទីវងគត េននេ ងបនចកសកិខ បទ េហើយបនេឡើង្រគប់្រគង្រសុកេសៀម 
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ពីេពលេនះមក។ ពញេ ងបនប្ដរេឈម ះមន្រពះបរមនមជ្រពះម ក ្រតថ ្រពះបទច្រនទ ធិបតី េស្ដចេសៀមថមអូ ី  

ងគេនះ ែដលេគនិយមេ ែតពញេ ងៗ បនប៉ុនបង៉េធ្វើគត់្រពះបទមុសរូយវង  ្រពះម ក ្រតែខមរចនំួនពីរេលើកេទៀត  

េលើកទីមួយ, ពញេ ងបនេធ្វើដេនើរលចួមក្រសុកែខមរ េ យមននំមកជមយួនូវពលេរហច៍នំនៗ នងិ មន ក់ វំ  

ពីរ ក់ជបក់នងខ្លនផង មកដល្់រពះម នគរ ពញេ ងបននំគន បន្លំខ្លនេដរសេំ តំរង់ចូលេទកនង្រពះបរុ ួ ួ ុើ ម ជ ងំ។ 

េពលេនះ នមុនឺសព្វមខុម្រន្ដទំីងអសទំ់ងតចូទំងធំ ទំងមនុស ទំងនគ កំពុងែតនំគន មក្របជុកនង្រពះបរម ជ ងំំ ុ  

រង់ចំទទួលេគរព និង គល្់រពះម ក ្រត្រពះបទបទមុសរូយវង  ្រពះ ជយងគងេ់លើបល្លង័គ ជយ េហើយ្រទង្់រ ស ់

មនបនទលថ ូ «េតើមននុស េ្រកែអ ចូលមកកនងទេីនះរេឺទុ ? » នមុឺនសព្វមខុម្រន្ដីទំងអសេ់ឆ្លើយតបទូល្រពមគន  

េទវញថ គម នបនេឃើញមនសុ ចំែលកែអ េទ ្រពះ ជកម៏នបនទលតេទេទៀតយ៉ងខ្ល ំងៗថ ជនជតិេសៀមែអិ ូ  

ង ែដលមនចិត្ដេថ្លមធំចូលមកដលទ់ីេនះេតើែអងមនេគលបំនងដូចេម្ដចែដរើ ?។  

ពញេ ង, ែដល ងេទេលើមន្ដវជជ ករសលីប៍ ្រស្ដិ បំបំងខ្លន លះុ្រពះម ក ្រតែខមរេមើលេឃើញ ដង គ លយ់លអ់ំួ ឹ  

េពើអស្់រគប់សកមមភពកយវកររបសខ់្លន កេ៏កើតភ័យស្លន់េ ្ល តក់ស្លតរបតូ វទំងពីរធ្ល កព់ីៃដ ពញេ ងខំេ្របើមិ ួ ុ  

ត់ទិព្វែដរ ែតគម ន្របសទិធភព េ្របើមិនេកើត។ ្រគេនះ ពញេ ងដងចបស់ សថ់មហទិធិរទិធេតជៈរបសខ់្លនមិឹ ួ ន ច 

នឹងយកជយជនះ េលើ្រពះបទុមសរូយវង បនេឡើយ ភ្ល មេនះែដរ ្រពះម ក ្រតយងចុះពីេលើ ជបល្លង័គ ដក វេដរសំ័ ំ ើ  

េ េទរក្រប រជវតពញេ ង ពញេ ងដងថខ្លនអសផ់្លវ អស្់រចកេចញ កល៏តុជងគង់្រគឹប្រកបថ្វ យបងគំសុខំមី ឹិ ួ ូ  

ទនេទស្រពះបទុមសរូយវង  ្រពះអងគយល្់រពមេលើកែលងេទស េ យរចួរស់ នមនជវតេ យ្រពមទំងមនបនទី ិ ូ  

លថមិនពិត្របកដចបសជ់មហទិធិរទិធែអងខ្ល ំងពូែកេនះេទ!..។  

បនទ ប់មក ពញេ ងក្៏រកថ្វ យបងគំ ្រពះម ក ្រតែខមរ េដមបីវល្រតលប់េទ្រសុកេសៀមវញ ប៉ុែន្ដកនងចតិ្ដ ពញើ ិ ិ ុ  

េ ងមិនែដល្រពម ក់ខ្លនចុះចញេ់ស្ដចែខមរេឡើយ ពញេ ងគុទំុកជប់ួ កនង្រកេ េបះដូងថៃថងល្អ មួយ នឹងេធ្វើុ  
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ឃតសំ ប់េស្ដចែខមរដេន្ដើមយក ជសមបត្ដិេ យទសែ់តបន។  

េលើទី២ េឆ្ល តេ កសល្អពញេ ងបនេរៀចំខ្លន និង ្រកមុបក ពួកេធ្វើដេនើរចូលមកម នគរ កនងេគលបំនងលចួួ ុំ  

្រប រជវតេស្ដចែខមរ ៃថងេនះី ិ , ្រពះបទុមសរូយវង េ យមន្រពះខ័នជបន់ិងខ្លនួ  បនយងចុះមក្រក លេលងេនទី 

ធ្ល កនងបរម ជ ងំ។ ពញេ ង ែដល ងេទេលើមហទិធិរទិធិខ្ល ំងពូែករបសខ់្លន ជះេលើដរ ី រមួយយ៉ងធំ បំបំងខ្លនេហើុ ួ ួិ ំ  

យបំេបលដរេីនះេលឿនេស្លវសេំ ចូលេទកនង ំង េដមបីជនឈ់្លសីំ ប់្រពះម ក ្រត េនចំេពះមុខេហតេុភទដូំ ើុ  

េចនះ, គម ននមុឺនម្រន្ដពីលេសន មន ក់េមើលេឃើញពញេ ងេឡើយ។ ែត្រពះបទុមសរូយវង ែដលមនែភនកទិព្វ បន 

្រកេលកេមើលេឃើញទន់ ្រពះអងគខងឹខញ លខ់្ល ំង សេ់ហើយែ្រសសនធ ប់ថ េសៀមេនះ ្របមថមក់ងយេយើង 

្រជុលេពកេហើយ! គតិ ងមហទិធិរទិធិរបស់ ខ្ល ំងពូែកម្ដងេនះ េយើងែលងអត់េ នេលើកេទសេ យេទៀតេហើយ!។  

ពញេ ងខបំំេបលដរេី យសរំកុរងឹរតិែតេលឿនេឡើង េទជន់សំ ប់្រពះម ក ្រតែខមរ កប៏៉ុែន្តមកដលម់ុខ្រពះបំ  

ទុមសរូយវង កល  ដរេីនះទប់េជងឈប់ងក់េហើយែបរជលតុជងគង់ថ្វ យបងគំសពំះ្រពះអងគេទវញ េ យមិនបនសំំ ើ ិ  

េរចេជគជយដចូែដលបង៉ ពញេ ងភ័យ សេ់ តចះុពីេលើខនងដរ ីមក្រកបថ្វ យបងគ្ំរពះម ក ្រត័ ំ ែខមរសុេំ យ 

្រពះអងគេលើកែលងេទសៃព េ យរចួរស់ នមនជវតបន្ដេទេទៀត។ ពញេ ង្របកសជអុ រកិថ អំនះិតេទី ិ  

ែលង ៊ ន្របមថកតទនេលើរបូ្រពះអងគេទៀតេហើយ ្រពះបទមុសរូយវង  ែដលដងអំព្ីរបវត្ដិពញេ ងមនជប់ ច់ឹ  

ឈម ជបងប្អនបេងកើត ្រពះអងគកស៏ខុចិត្ដសេន្ដ សេ្របស្របណីេលើកែលងេទស េហើូ យែថមទំងកត់ផ្ដ ចទ់ឹកដមួយី  

ចំែនក្របគលេ់ យេទៀត។  

កនងសម័យេនះ ្រពំ្របទលែ់ដនទឹកដែខមរេនទសិខងលចិ ្រតូវថយរញួមកេន្រតឹម បសចមឹបុរ ីែដលសព្វៃថងេសៀម ក់ុ ី  

េឈម ះថ ្របជនបុរ ីរ ឺេខត្ដខងេកើត និង ខងេជង្រតឹមនគរ ជសមីរ ែដលេសៀម្រកៃលប្ដរេឈម ះ ក់ជ កូ ៉ ត ជិ ើ ូ  

មួយគន េនះែដរ ្រពះបទុមសរូយវង បន កក់ំនត់លកខ័ណ េ យ្រគប់េស្ដចេសៀម្រតវូែតនំផក មស មកថ្វ យ្រពះម  

ក ្រតែខមរកនងមយួឆន ំម្ដង បនទ បម់កពញេ ង្រកបថ្វ យបងគំ្រពះ ជសុអំនុញញ តិវល្រតលបេ់ទសេុខទ័យវញ។ ពញុ ិ ិ  
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េ ងបនទស ទទ៍យ ក់ទំនយ្រសុកែខមរថ និង រលតរ់ យវនសខច ត់ខចិ យ េនៃថងែដលរបូសនំកេចពញេតេជ 

តំឌិន្រតូវបក់ែបកេខទចខទអីស។់  

ពង វ របសស់េំដច ងំជនួ បនសរេសរថ ្រពះអងគបទុមសរូយវង ែដលមនែភនកទពិ្វ ចេមើលេឃើញអ្វីទំងអស ់

បនកត់ទឹកដែខមរមួយែផនកេនទិសខងេកើតគឺ ្រសុកេគកអ្រងកងេ យេទយនួែដរ។ ពីេ្រពះ្រពះអងគេមើលេឃើញេទី  

អនគត ថ្រសុកេនះនិងក្ល យេទជនគរមួយែអក ជយែដលេគពុំ ចបផំ្លបំផ្ល ញបនេឡើយ ពង វ រដែដលេនះបនិ  

េរៀប ប់ថ េន្រសុកេគកអ្រងកងមនឈមញលក់ស្ូរតមន ក់ បននំខញំកំដរអនកបំេរ ើេទេន ទ្រតី ខណៈេនះ្រ ប់ែតួ ុ  

េរ ើសបន្រ មសមួយកនងទកឹ េលើ្រ េនះមនចរថ ្រពះបងគ ប់បញជ តរំវូេ យគុ ត់េធ្វើជេស្ដច មនុស ជេ្រចើននំ 

គន កុះករេទសុចំំនុះចុះចូលេនបំេរ ើជមួយ េហើយបននំគន ែតង ំងឈមញេនះជេស្ដច េ យ ក់េឈម ះថេស្ដចេទួ  

វ  ដូចេនះទកឹដែខមរេនទិសខងេកើត្រតវូរកំិល្រតឹម ប  និង ដនូនយ ចំែនក្រព្ំរបទលទ់កឹែខមរ ែផនកខងេជង នងិខី ើ  

ងតបងេនដែដលអិតមនេរ ើរះុផ្លូ សប់្ដរេទ។ ូ  

កនង ជយ្រពះបទបទមុសរូយវង  ្រពឹត្ដិករណ៍សខំន់មួយេទៀត ែដលគួរេ យគត់សគំលគ់ឺករចូលមកទឹកដែខមរៃនសំុ ី  

េពែដលដកនំ្រពះែកវមកត នងិ ្រពះៃ្រតបិដក គឺកនងឆន ំេ ង ពឹ ុ .ស.១២០០ ្រតូវជ គ.ស ៦៥៦។ ្រពតឹ្ដករណ៍េនះេយើង 

នឹងេលើកេទអធបិបយ ច់េ យែឡកេនជពកូេ្រកយ។ ំ  

្រពះបទុមសរូយវង  មនប្ុរតមយួ្រពះអងគ្រពះនមធនញជ យ័កមុរ ែដល្របស្ូរតកនងឆន ំឆ្លវ ពុ ូ .ស.១២៤៥ ្រតូវជគ.ស 

៧០១ ពង វ រវត្ដេកកកកបនសរេសរថ ្រពះអងគមន្រពះ ជបុ្រតទំងអសប់ួន្រពះអងគ ែដលេឡើងេ យ ជយបន្ដ 

បនទ ប់គន ។ ្រពះអងគេ យ ជយសមបត្ដិកនង្របេទសកមពជបនុ ុ  ១០៩ឆន ំ។ ្រពះបទុមសរូយវង បនចូលទីវងគតេនឆន ំម ញ ់

ព.ស.១២៧៣ ្រតូវជគ.ស.៧២៩ កនង្រពះជនមុ ១២៤វស ។  

កំនត់សគំល ់
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១ - ំងពីបូរមយបូ ណមក េន្រសុកែខមរេយើង េស្ដចក្ដី អនកដកនំកន់ក្ដ ប់អំនចក្ដិ ភ័យ ស ់ខ្ល ច ស ់េហើយឹ  

កស៏្អប់េខពើមខ្ល ំង សែ់ដរ អនកែដលមនបុណយ មនពន្លឺបរមីមនចំេនះវជជ ចបំភ្លឺអនកលងតិលងង ់ពួកេគមនិអនញុតិ  

េ យែខមរ មយួមនបុណយ មនចំេនះវជជ េចះដង មន្របជញ េលើសលប់ជង្រកមុេគេឡើយ ពីេ្រពះេគមនជេនឿិ ឹ ំ  

និងយលច់បសថ់ អនកមនបណុយ្របជញ ភ្លឺ ្វ ងទំងេនះ ចេដរពនយលប់ភំ្លឺ្របជជន េ យភញ ក់រលកឹ ែលងើ លងង់េខ្ល  

លះុេទ មករជះជន់េ្របើអំនចផ្ដ ច់ករ ែដលជអុបសគគចេំពះអំនចផ្ដ ច់កររបសេ់គ មិនអនញុតេ យពួកេគិ  

លក់ទឹកលកដ់ លក់ជតិ រ ឺេគង្របវញច េលើខនង ្រស្ដបន។ ី ័  

២ - េយើង ចកត់្រ បនែដរថ េនកនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ ្រពិត្ដកិរណ៍ដែដលៗ េ្រចើនែតវល្រតលប់មកជនផ់ទនុ ួិ ៗគន  

ជពិេសស គឺគម នអ្វីេ្រកអំពជីេ ះ្រគួ េស្ដច រ ងកនូេស្ដច បង ប្អន កូនកមយ មមីង កបស់ំ ប់ យ្រប រគនំ ួ ួ  

ដេន្ដើមយក ជសមបត្ដិេនះេឡើយ ភស្ដ ងជក់ែស្ដងគ្ឺរពះបទុមសរូយវង  និង ពញេ ង។ ្រពតឹ្ដិករណ៍រេបៀបេនះេយើុ  

ងនឹងេឃើញមនជហរូែហេទមុខេទៀតកនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមុ រ។  

៣ - អនកែដលទទួលរងេ្រគះថន ក់ រងទុកខេវទន បត់បងជ់វតនះ គម ននរ េ្រកអំពី្របជពលរដន រ ឺអនករដ្ឋករតូចី ិ  

ចេឡើយ មនេចពញេតេជតឌំិនជេដម៘ ើ  

៤ - អនកដកនំ្របេទសជតិ្រតូវមន្របជញ ភ្លឺថ្ល េមះមុត េមើលេ យបនែវងឆង យដូច្រពះបទមុសរូយវង ែដលមន្រពះឹ  

េន្រតទិព្វ។ ែភនកទិព្វេនះគឺ សេំ េទេលើករេចះដង េទេលើពទុធិ េទេលើករេចះែវកែញកពិចរ  ថ្លងែថ្លងគតិគូរល្អិឹ ឹ  

តល្អន់ នងិ េទេលើករេចះ្របងុេ្រប បេរៀបចំេមើលអនគតនគរេ យបនែវងឆង យជទីបំផុត។ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ េគ 

មិន្រតូវបែន្ដតបេន្ដ យេ យខ្លន្របណចិត្ដគនំិត សរៃសសរសងូវញញ ណរេំជបរជំលួហក់េួ ិ ើ ត អតួេក្អងក្អ ងេក 

ងកច វេឃេឃយង់ឃនង េទ មេភ្លើងកំហងឹ េទ មករបេញជ រ រ ឺេទ មេ ភលន់ឈ្លក់កនងេ្រជះកនងុ ុ  

អំនចេនះេទ។ ែភនកទិព្វេនះ មនិែមនមនុស ្រគប់របូេចះែតមនបនេ យងយៗេនះេទ េដមបេី យែភនកទពិ្វ រ ឺបុើ  

ណយបរមីមនករេចះដងភ្លឺថ្ល  េគ្រតវូែតចំនយេពលេវ យ៉ងេ្រចើឹ នអតិសៃំច សំ ប់្របងឹែ្របងេរៀនស្ូរត ្វ ធយ 
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យសកិ  េធ្វើសមធិ ំងសលីកនង្រគប់កលៈេទសៈ។ មយ៉ងវញេទៀត គឺែភនកទពិ្វេនះេហើយែដលជរញុនំេ យ្រពះបុ ិ ំ  

ទុមសរូយវង  រ ឺអនកកន់អំនចេចះមនធម៌សេន្ដ សេលើកែលងេទស កនងនមសខុសន្ដិភព នងិ កររកីចំេរ ើនកនងនគរ។ុ ុ  
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៥ -្របវត្ដិ្រពះៃ្រតបិតក និង ្រពះែកវមរកត 

ែដលបនចូលដល់្រសុកែខមរ 
េនឆន ំេ ង ព.ស១២០០្រតូវគ.ស៦៥៦, កនងរជជកល្រពះបទបទុមសរូយវង  ្រពះម ក ្រតែខមរទីុ ១១ ែដលមន្រពះេន 

្រតទពិ្វ មនសេំពមួយេ្រគ ង្រតវូខយលព់យះសងឃ យេបកបកយ៉់ងខ្ល ំង បនរ ត់អែន្ដតមកេគឿងគលច់តេនកំពង់ុ  

ែផ្រពះម នគរ។ សេំពេនះ្រតូវែបកបកធ់្លះធ្ល យ េ យ រកំ ំងទឹករលករញុេបក្រចនេទបះនឹងផទ ំងថម ែតុ  

ពង វ រវត្ដេកកកកបនសរេសរថ សេំពបនមកេគឿងេន្រតង់ដងទេន្ល កនងេខត្ដបនទ យមស។ ុ  

សេំពេនះមនដកជញជ ននូវគមពរី្រពះៃ្រតបតិកឹ ូ (១) និង្រពះពទុធរបូ្រពះែកវមរកត(២) ែអករមកដលស់េំពេនះ គសឺទុធ 

ែតជេរឿងៃចដនយែដលគម ននរ មន ក់ បនេ្រគងទុកដងជមនុេឡើយ។ឹ  

្រពឹត្ដិករណ៍ចំែលកមិនធ្ល ប់មនេនះ បនេធ្វើេ យនមុឺន ជករតូចធេំផ្អល្រចួល្រចបលនំ់គន កុះករ ចុះេទកំពងែ់ផើ  

កសរួចងដ់ងពត៌មន។ឹ  

១ = ៃ្រត រ ឺ្រត័យ រ ឺ្រតី មនន័យថបី។  ែអបិតកែ្របពីស្ំរសកតិមក  បនេសចក្ដថីកេញជ ើ ល្អ ីថស រ ឺភជន៍។ ដេូចនះ 

្រពះៃ្រតបតិកជល្អបីី ែដលេគតកំល្់រពះធម៌ ្រពះៃ្រតបិតក រ ឺធមក៌នង្រពះពទុធ សនមនែចកេចញជបីគឺ ុ  

 វន័យបិតក ែដលេរៀប ប់អធិបបយអំពីវន័យ នងិ បទបញញ តិ ិ ិ  

 សត្ដនបតិក ែដលជ្រពះពុទធេ ទ រ ឺជអតថបទេដមេផ ងៗ ើ  

 អភិធមមបតិក ែដលពណ៌ន អធបិបយែវកែញកអំពីចតិ្ដ េចតសកឹ ករេកើត ឈ ឺចស ់ ្ល ប់ របូ និង 

និព្វ ន។  

២ = កនងពុ .ស៥០០ េ យ្រពះសងឃ្រពះម នគេសន គង់េន នគរបតលបីុត្ដ មនបំនងចង់យកតបងមនុីេជគមកូ  

ឆ្ល ក់ក ង្រពះពុទធបដមករ ្រពះអិ្រនទ ធិ ជកប៏េញចញ្រពះវស កមមេទវប្ុរត េ យយកតបងមរកតពី ិ ិ ូ ភនវំបុលបពត៌មិ  

កក ង្រពះពទុធរបូ។ អសរ់យៈេពល៧យប់៧ៃថង ្រពះវស កមមេទវបុ្រតបនក ង្រពះែកវមរកតេហើយ េ យមនទំងិ  
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បញច ះ្រពះអដ្ឋធតុ្រពះពុទធសមណៈេគតម្របំពីរកនងេនះផង។ គឺមួយកនង្រពះេកស ុ ុ ុិ ២កនង្រទងូេឆ្វង ្ដ ំ ុ ២កនងបត្រពះហុ  

សថេឆ្វង ្ដ ំ នងិ ពីរេទៀតកនង្រពះបទ។ ុ ដបូង ្រពះែកវមរកតគង់េននគរបតលបីតុ្ដ។ កលេនះ្រពះម នគេសនបនំ  

ទយទុកជមុនថ «្រពះពទុធរបូ្រពះែកវមរកត្រតវូគង់េននគរបតលបីុត្ដ ៣៥ឆន ំ េនេកះលងក ចំនួន ៤៥០ឆន ំ េនអិនន ិ

ប័ត្តបរូ ីរ ឺ្រសុកែខមរ២០៨ឆន ំ េន្រសុក វ៨១៧ឆន ំ និងចងុេ្រកយេនទី្រកុងរតនបូរ្ីរសអីយធុយ ្របេទសេសៀមរហតូ 

ដល្់រពះបទធមមិក ជយបន្រ សដ់ង យងមកេលើកសទយ តំេកើង្រពះពុទធ សន េនះេបើ មពង វ រវត្ដទឹកវល កនងឹ ួ ុិ  

្រសុក ្អ ង េខត្ដកន្ដ ល។ េនឆន ំមែម ព.ស៨៥០ ្រតូវ គ.ស.៣០០ េ យមនស្រងគ ម ំងជលយ៉់ខ្ល ំងក្ល េននគរបត 

លបីុត្ត េស្ដចេកះលងក កេ៏ទសុ ំយកមកតំកលទ់កុបូជកនងនគររបសខ់្លនតេរៀងមក។ុ ួ   

បុព្វេហតេុដមតបំូងើ  

កលេនះ, េន្របេទសម ន រ ឺ្របេទស វ មនេស្ដចមួយអងគ ្រពះនមធមម អនុរថ(៣)។ ្រពះអងគជេស្ដច វ 

មួយអងគ ្រពះអងគមនរទិធអិនុភពខ្ល ំងពូែកអ ច រយ។ ្រពះអងគបនបញជ  នងិ បញជ នសេំពពីរេ្រគ ង េ យមន្រពះសងឃូ  

និង ្រកុមេដរើ សេំពរមូដេនើរផង េ យេចញេឆព ះេទេកះេសរលីងក  េដមបនីឹងសុចំំលង្រពះៃ្រតបតិក។ សេំពទំងពីរំ ើ  

្រតូវេចញដេនើរេទមុន្រពះអងគ បនទ ប់េទើប្រពះអងគ េឡើងជះេសះេ ះសេំ តំរង់េទេកះេសរលីងក ជេ្រកយ។ ំ ិ  

េទដលក់ល  ្រពះបទធមម អនុរថ សុេំសចក្ដីអនុញតពិី្រពះម ក ្រតេកះេសរលីងក េដមបចីំលើ ង្រពះៃ្រតបតិក 

ែដលសរេសរចង្រកងជភ មគគធៈ(ភ បល)ី។ ចំលងចប់សព្វ្រគបេ់ហើយ ្រពះអងគសុ្ំរពះពទុធរបូ្រពះែកវមរតក 

េទៀត។ ្រពះ ជេកះសងក រក្៏របទនេទ មករគួរ។ េគបនតំកល្់រពះែកវមរកត និង ្រពះៃ្រតបិដក ែដលចលំងេ  

យអនក្រសុក្របេទស វកនងសេំពមួយ ចំែនកែអ្រពះៃ្រតបិតក ែដលចំុ លងេ យអនក្រសុកេកះេសរលីងក  ្រតូវតំក 

លទ់ុកកនងសេំពពីរ។ េរៀបចំរចួេ្រសចបច់េហើយ េស្ដច វបញជ េ យសេំពទំងពីរេចញដេនើរ្រតលប់េទមុន។ ែអុ ំ  

្រពះអងគវញ្រទងេ់ឡើងជះេសះ េ ះេទ មជេ្រកយ។ ិ ិ  
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មក មផ្លវ ដលក់ន្ដ លម នគរ ខយលព់យះសងឃ មួយយ៉ងធំ បនេបកបក់េធ្វើេ យសេំពទំងពីរវេង្វូ ុ ងែបកផ្លវគនូ  

សេំពែដលមនដកជញជ ន្រពះៃ្រតបិតក នងិ្រពះពុទធរបូ្រពះែកវមរកត ្រតូវែបកបក់ខូចខតធ្លះធ្ល យ េហើយរ ត់អែន្ដឹ ូ ុ  

តមកេគឿងចត មេឆនរសម្ុរតែខមរ ចំេពះពង វ រវត្ដទកឹវល សេំពេនះបនមកេគឿងចតេន េកះរសិ ីែកវ កនងសំិ ុ  

េពេនះ មន្រពះពទុធ ្រពះែកវមរកត ែកវ្រពះេភ្លើង ្រពះអុ ្ណ េ ម(៤) វន័យបិតក និងអភធិមមបិតក គណៈសងឃិ  

វែដលដែង្ហ មមកជមួយមន្របំមួយអងគ ្រពះសងឃែដលមន នៈធំជងេគ មន្រពះនម្រពះពុទធេឃ ។ ្របជព 

លរដ្ឋែខមរេ្រតកអរ ទរជអតិបរម កលេបើបនដងមនភព្វ សន ចេធ្វើបុណយក ងកុសលកនង្រពះពុទធ សនឹ ុ  

េគនំគន ្រសុះ្រសួលរមួកំ ំមលូមីកុះករ ក ងសង់វត្ដ្របំ គឺ វត្ដលងក  សំ ប់តកំល្់រពះៃ្រតបិតក វត្ដអុ ្ណ េ ម 

ែដលេនទីេនះេគបនសង់េចតយិមួយយ៉ងធំ េនខងេ្រកយ្រពះវ រ សំ បត់ំកលប់ូជេ ម្របជុចេិញច ើម្រពះពុទធិ ំ  

វត្ដែកវ្រពះេភ្លើង សំ ប់តកំលែ់កវ្រពះេភ្លើង វត្ដ្រពះពុទធេឃ  សំ ប់ទទួល្រពះសងឃ វ នងិ វត្ដ្រពះពុទធមនបណុយស ំ

ប់តកំលប់ូជ្រពះែកវមរកត។ 

៤ = េគមនិបនដងចបសថ់ ជេ មជុចិេញច ើមរបស្់រពះពុទធ រ ឺរបស្់រពះម េថរអងគ មួយេឡើយ។ ឹ ំ  

្រគេនះ េចពញ ជេម្រតី េស្ដច្រកញេ់ន្រសុករសិ ីែកវបនេធ្វើចុត ម យថ្វ យេទទូល្រពះម ក ្រត្រពះបទបទ ុ

មសរូយវង  ្រកមុម្រន្ដកីប៏នយកដនឹងេនះ េទទលូថ្វ យេស្ដចជបនទ ន់។ ្រពះអងគ្រទង់សបបយរកី យកនងហរទិយ័អិតអុំ ុ  

បម េហើយេចញបញជ បងគ ប់េ យេរៀបចំជពធិីមនកបនចុះេទ្រកបថ្វ យបងគំសុនំិមន្ដដែង្ហ្រពះែកវមរកត ្រពះៃ្រតួ  

បិតក និង ្រពះសងឃេឡើងចូលមកកនង្រពះនគរ។ ែអក រដែដលសរេសរថ ្រពះុ បទបទុមសរូយវង បនេធ្វើដេនើរយងំ  

មទេន្ល ចុះមក្រសុករសិ ីែកវ េដមបចីូលរមួកនងករក ងវត្ដ មទំងអសេ់នះ។ ើ ុ  

្រពះសងឃ និង អនកេដរសេំព វ រះិគិតនឹកពិចរ  េឃើញថសេំពរបសខ់្លន ្រតូវខចូខតេខទចខទីអស ់គម នលទធភពើ ួ  

នឹង ចវល្រតលប់េទ្រសុកកំេនើតវញបនេឡើយ េហើយមយ៉ងេទៀិ ិ ត្រពះម ក ្រតែខមរកម៏នទសពិធ ជធម៌ មនប ុ

ណយបរមី នងិ េគរពបូជ្រពះពទុធ សនែដរ ដូេចនះេហើយេទើបបនជ វទំងអសគ់ន សខុចតិ្ដយល្់រពម្របគលថ់្វ យ 
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្រពះៃ្រតបតិក នងិ ្រពះែកវមរកត ្រពមទំងចះុចូលសម្័រគចតិ្ដបំេរ ើ្រពះម ក ្រតែខមរ ចប់ ំងពីៃថងេនះតមក។ កបនធំួ  

េ រកិមួយ្រតូវបនេរៀបចយ៉ំងគ្រគឹកគេ្រគង េទដែង្ហ្រពះែកវមរកត នងិ ្រពះៃ្រតបតិកយកមកតំកលទ់ុកកនង្របុ  

ទនគរវត្ដ។ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ្រពះ ជបនបញជ េ យេធ្វើបណុយទនយ៉ងអកឹធឹកពសេពញទូរេទទំង្របេទស េដើ 

មបីអបអរ ទ ្វ គមនច៍ំេពះ្រពឹត្ដិករណ៍ដធំេនះ។ មិនែតប៉េុ ្ណ ះ ្រពះអងគបនេ យចំ៏ លង្រពះៃ្រតបិតកជបីចបប ់

មួយចំលងេលើស្លកឹរតិ មួយេលើ្របក់សន្លឹក និង មួយេទៀតេលើមសសន្លឹក។ េ យខ្ល ចែ្រកងបត់ចបប់ចស្់រពះៃ្រតប ិ

តក នងិ ខ្ល ចែ្រកង្រពះពទុធ សន បរ ប ពីេ្រពះមនជនជតិ សនេ៍ផ ងៗេទៀត ែដល្របថន ចង់បនែដរ្រពះ 

អងគបនបងគ ប់េ យសរេសរកត់្រ ចំលង្រពះៃ្រតបតិកជេ្រចើនកបល េលើ ្រ ្ត ស្លកឹរតិ ទុកសំ ប់ែចកចយតំ 

កល់ មវត្ដ មនន។ គឺកនងេគលបំនងករពរទំនុកបំរងុ ផ ព្វផ យ្រពះពទុធ សនេ យបនចំរងុចំេរ ើនតេទុ  

នគត និង េដមបអីប់របំង្ហ តប់េ្រង ន្របជនុ ្រស្ដែខមរ ទូទំង្របេទសេ យមនចំេនះវជជ  េចះចងចំ េគរព្របើ ិ  

ណិប័តន៍ អនវុត្ដេទ មគន្លងធម៌។  

ពង វ រវត្ដេកកកកបនសរេសរថ ៃថងែដលសេំពនំ្រពះែកវមរកត នងិ ្រពះៃ្រតបតិកចូលមកដលទ់កឹដែខមរ ្រតូវី  

បន្រពះម ក ្រតែខមរ្រពះបទបទុមសរូយវង  កនំត់ចតទ់ុកជសក ជថមមួយកនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ សក ជថម មនី ីុ  

េឈម ះថ «ចុល្លសក ជ» ែដល្រតូវសនមតចប់េផ្ដមដបងូេនកនងៃថងើ ំ ុ ១២េកើត ែខែច្រត ឆន ំកុរ ព.ស.១១៨៣ កនងមុ  

សក ជ ៥៦១ និង ្រតូវជៃថងទី ២២ មិន គ.ស.៦៣៩ ( មករ្រ វ្រជវរបសេ់ ក F.G.Faraut )។  

្រពះបទុមសរូយវង  ្រពះអងគ្រទងេ់គរពបូជ ករពរ និង បនទនំុកបរំងុ្រពះពទុធ សនអិតបមីនេធ្វស្របែហស ្រពះអ 

ងគបនក ង ្របងគ្រប ទ វត្ដ និង ្រពះពុទធបដមករជេ្រចើនទុកជកែន្លងសកក រៈបូជផ្ដលន់វូក្ដីសខុសបបយេក មកិ  

ន្ដដល្់របជ ្រស្ដកនងនគរ។ េដមបីទកុជសញញ ជ្របផនលេ យែខមរ្របុស្រសទំីងអសដ់ង នងិ យលអ់ំពីដេនើរជវតរបស់ុ ូើ ឹ ំ ី ិ  

្រសុកេទស ្រពះបទបទមុសរូយវង បនក ង្រពះពទុធរបូ្រពះចលូបរនិិពន្ដមួយអងគយ៉ងធំ េន្រប ទខ្វ វ្រពះធតុ កនងុ  

្រសុក្រពហមេទព។ េគ្រតូវពិនតិយេមើលទឹកេភ្ល ង ែដលធ្ល ក់មកេលើ្រពះបទបដមករ ិ  
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 ្របករ១ េបើទកឹេភ្ល ងេនះមនពណ៌្រកហម ដចូឈម េនះ្រសុកែខមរនឹង គ លន់ូវេភ្លើងស្រងគ ម។  

 ្របករ២ េបើទកឹេភ្ល ងេនះល្អក ់េហើយធុំក្លិនស្អយ េនះនឹងមនជងឺពសេពញនគរ។ ុ ំ  

 ្របករ៣ េបើទកឹេភ្ល ងេនះធ្ល កម់កថ្ល ល្អ េនះនគរ នឹងបនសខុេក មក ន្ដេហើយ្របជពលរដ្ឋនឹងបនទទួល 

េភគផល ល្អ្របេសើរ។  

 ្របករ៤ េបើ្រពះពុទធរបូ្រពះចូលនិពន្ដមន ន មេ្របះ េហើយមនឈមេចញេន្រតង់េដម្រទូង េនះ្រតូវបរើ  

េទស នឹងចូលមកឈ្ល នពន។  

 ្របករ៥ េបើទកឹេភ្ល ងេនះធ្ល កម់កេលើេដម្រទងូ និង ្រពះបទ្រពះអងគក្ល យេទជឈមេហើយមន្រសេមចើ  

កនងេនះ េនះនងឹេកើតមនទរុ ភកិ កនងនគរជពុំខន។ ុ ុ  

្រពះបទធនញជ យ័េគរព ជយ  

្រពះបទបទុមសរូយវង  ក ្រតែខមរទ១ី១ មន្រពះ ជបុ្រតមួយ្រពះអងគ្រពះនមធនញជ យ័កុមរ   ែដល្របស្ូរតកនងឆន ំឆ្លវុ ូ  

ព.ស.១២៤៤ ម.ស ៦២៣. ច.ល៦៣ ្រតូវជ គ.ស ៧០១។ បនទ ប់ពី្រពះអងគចូលទីវងគត ្រពធនញជ យ័កុមរ្រតូវេឡើង្រគង 

ជយសមបត្ដបិន្ដកនង្រពះជនមុ ២៩វស ។ ពធិីអភិេសក្រតូវបន្រប្រពឹត្ដេទេនៃថង  ១០េកើត   ែខបសុ     ឆន ំម ញ ់ព.ស 

១២៧៣ ្រតូវជ គ.ស.៧២៩ ្រពះអងគមន្រពះនម ្រពះបទសេំដចធនញជ យ័េគរព ជយ ្រពះអងគជម ក ្រតទ១ី២។  

នឹងនិយយដនល អំពី្រពះធមម អនុរថ េស្ដច្របេទស វ កលេបើេឃើញែតសេំពមួយ្រតលប់េទដលន់គរ េហើយសំំ  

េពមួយេទៀតបត់ដនងឹសនូយឈងឹ ្រពះអងគមនក្ដីកង្វលម់ួហមង ចត់េ យម្រន្ដតីូចធ្ំរ វ្រជវេសុើបអេងកតរក យូំ រឆន ំ 

េ្រកយមក េទើបេលចលដឺនងឹដល្់រពះអងគថ សេំពែដលបត់េនះបនេទេទើរេនែអ្រសុកែខមរ។ំ   ្រពះអងគគងេ់លើ 

េសះេ ះេហើយនំពលេសន មតយ្របមណបីនក់ េធ្វើដេនើរសេំ តំរង់េទ្របេទសកមពជ។ េទដលម់ នគរំ ុ  

្រពះធមម អនុរថេសុើបសរួរកសេំដចសងឃ ជ ្រពះែកវមរកត នងិ ្រពះៃ្រតបិតក។ ដងអសេ់សចឹ ក្ដីេហើយ ្រពះអងគេដរសំើ  

េ េទវត្ដបេញចញបហទិធិរទិធរបសខ់្លនេ យេគខ្ល ចេកតសញប់ែសញង ្រពះអងគេឡើងឈរេលើដុថមមួយផទ ំងធំ េហើយបង់ជួ ំ  ំ
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ទញបញេ់នម ក់ថមេនះទលែ់តបក់ជពីរ។ ្រពះសងឃកនងវត្ដេឃើញ្រពតឹ្ដិករណ៍មិន្រសួលដេូចនះ ភ័យកត្ដមស្លន់េ ្លុ  

រត់េទទូល្របបស់េំដចសងឃ ជ មដេនើរ។ ំ  

េនេពលែដលសេំដចសងឃ ជនិមន្ដមកដល ់្រពះធមម អនុរថ ្របកសទូលេ កថ ខ្លនជនកប់ំេរ ើេស្ដច វ េហើយួ  

មកេនះ គកឺនងេគលបំនងចងទ់មទរយក្រពះៃ្រតបិតក នងិ ្រពះែកវមរកត ្រពះអងគបនេរៀប ប់្រគបច់ំនចុទំងអស់ុ  

ំងពីេដមរហតូចប់ ទូលថ្វ យសេំដចសងឃ េ យបញជ ក់ថរបសព់ិសដិ្ឋទំើ ងេនះ  ជសមបត្ដិរបស្់រពះអងគ។  ្រពះធមម  

អនុរថេសនើសុេំ យសេំដចសងឃនិមន្ដេទទូលថ្វ យ្រពះម ក ្រតែខមរ ្រពះបទធនញជ យ័េគរព ជ មដេនើរ នងិ សុំំ  

េ យ្រពះអងគ្របគលស់េំព្រពះែកវមរកត  និង  ្រពះៃ្រតបតិកមកវញិ  េដមបីេជៀស ងកុំេ យមនជេ ះក្ល យើ ំ  

េទជស្រតូវ។  

ែត្រពះម ក ្រតែខមមិនបទយល្់រពមេទ មសេំនើរេនះេទ ែដលជេហតុបន្ដ លេ យេស្ដច វ ខងឹខញ លយ៉់ង 

ខ្ល ំង េហើយនឹកគិតកនងចតិ្ដថ ខ្លនមនរទិធអិនុភពអំនច លទធភព្រគប់ែបបនងឹ្រប រជវតែខមរទំងអសក់នងនគរ។ ែតុ ួ ុី ិ  

េ យភ័យខ្ល ចទទួលជប់កមមេពៀរេវ  ្រពះអងគមិនចង់បងកបេងកើត ្រប្រពឹត្ដេ យមនអុ្រកដិ្ឋកមមរេបៀបេនះេឡើយ។ 

្រពះអងគសេំរចចតិ្ដ្រតមឹែតសែំដងបដ របេញចញរទិធេ យែខមរេឃើញញប់ញរ័ តកស់្លតបក់បបប៉ុេ ្ណ ះបនេហើយិ ុ  

េស្ដច វកែ៏្រសកបន្លឺ ន់លថឺ «េបើមិន្រពម្របគល្់រពះៃ្រតបតិកេទ េនះ្រពះអងគនឹងកត់្រប រជវត ្របជពលរី ិ  

ដ្ឋែខមរទំងអស!់ េហើយេបើមិនេជឿេទ ចំសលំងឹេមើល្រគប់គន េទចះុ!»។ កនងេពលជមួយគន េនះែដរ េស្ដច វចប់ុ  

យកកំេបរ មក បេលើចុង វ (ពង វ រវត្ដេកកកកបញជ កថ់ េស្ដច វយកេឈើមកេធ្វើ វ) បនទ បម់ក្រពះ 

អងគេឡើងជះេសះ ្រគវ វេ ះជុវញម នគរ នមុឺនមខុម្រន្ដី និង ពលរដ្ឋទំង្រសទំីង្របុស ទ បកេរៀងខ្លន ្រ ប់ែតិ ំី ិ ួ  

េឃើញ ន មកំេបរជប់ជុវញំ ិ   មន ក់ៗភ័យស្លនប់ុកេពះរត់េទទូលថ្វ យដនឹង្រពះ ជំ   ចំេពះពង វ រវត្ដេកកកក 

េស្ដច វ្រពះធមម អនុរថបនបបំំងខ្លន គម ននរ េមើលេឃើញេឡើយ ចូលេទកនងបរម ជ ំង្រប ទេទវ ជមនទ រួ ុ  

េហើយយក វ្រប ក់ជបក់ំេបរឆូតេលើ្រពះម ក ្រត នងិ អគគមេហស។ី  
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ទំងេស្ដច ទំងនមុឺន ទំង ្រស្ដ េឃើញដូេចនះេទើបបនទន់ កបបកិរយិ ចត់នមុឺនពរីនក់េទចរចពិភក ជមយួនឹង 

េស្ដច វ។ ភគីទំងសងខ ងកប៏នយល្់រសបចុះសរំងុគន  គ្ឺរបេទសែខមរទទលួ គ លថ់ សេំព្រពះៃ្រតបិតក និង ្រពះ 

ពុទធរបូ្រពះែកវមរកត ជសមបត្ដិរបសម់ ន្របេទសែមន។ ្រពះម ក ្រតែខមរបនសុេំ យេស្ដច វ្រតលបេ់ទ 

នគរមុនសនិ ចំ្រពះអងគេរៀបចបំញជ នសេំព និង ដែង្ហ្រពះៃ្រតបតិកេទថ្វ យជេ្រកយ មករទមទររបស្់រពះអងគូ  

េស្ដច វយល្់រពម េហើយកជ៏ះេសះេ ះនំពលេសនវល្រតលប់េទនគរវញ។ រែីអ្រពះបទធនញជ យ័េគរព ជយិ ិ ិ  

្រពះអងគកប៏ងគ បន់មុឺនតចូធំេ យយកសេំព និង ដែង្ហ្រពះៃ្រតបិតកេទ្របគលដ់ល្់រសុក វែតម្ដង។ ្រពះអងគមិន 

បន្របគល្់រពះែកវមរកតេទ ្រពះអងគបនរក ទកុេធ្វើជទីសកក របូជេនកនង្រពះម នគរវត្ដ ពីេ្រពះ េ្រកយេពលុ  

ែដលេស្ដច វធមម អនុរថ ថយ្រតលប់េទនគរវញ មុននងឹសេំរច្រពះទ័យដូេចនះ ្រពះបទធនញជ យ័េគរព ជយ បនិ េធ្វើ 

ពិធីបងួសងួបន់្រសន់ ៧យប់ ៧ៃថង សុេំធ្វើដចូេម្ដច េ យេស្ដច វេភ្លចគិតនឹកេឃើញ ទមទរ្រពះពុទធ្រពះែកវមរកត 

ដលយ់ប់ទី្របំពរី ្រពះែកវមរកតបេញចញមហទិធិរទិធិ ជះេចញចំងពន្លឺ្របំពរីពណ៌ ភ្លឺចញច ចេពញបរម ជ ងំ។ េ យយ 

ល ់និងេជឿជកថ់ករបួងសងួបន់្រសន់របស្់រពះអងគ បនសេំរចដូចេសចក្ដ្ីរបថន  េទើប្រពះអងគបងគ ប់េ យ្រកមុនមុ ឺ

នេសនបតីយកែត្រពះៃ្រតបិតកេទថ្វ យេស្ដច វ។  

េស្ដច វ្រពះធមម អនុរថ នឹកេឃើញខ្លះ្រពះែកវមរកតែដរ ប៉ុែន្ដ្រគេនះ ្រពះអងគេនចំបនថ ្រពះអងគបនទមទរយ 

កែត្រពះៃ្រតបតិកប៉ុេ ្ណ ះ េ យគិតថ្រតូវេគរពពកយសចចៈ េហើយមយ៉ងេទៀតេបើ មទំនយនគរ ្រពះែកវមរកត 

្រតូវែតគង់េនម នគរកនង្រសុកែខមរ ្រពះអងគកស៏េំរចចតិ្ដបំេភ្លចេរឿងចសទំ់ងប៉នុម នចប់ ំងពីៃថងេនះមក។ ុ  

្រពះពទុធរបូ្រពះែកវមរកត និង ្រពះៃ្រតបិតក្រតូវបនជនជតែិខមរ្រគប់ជន់ថន ក់្រគប់វណ្ណៈ េគរពបជូេរៀនស្ូរតអនវុត្ដ 

្របតបិត្ដ ម អតិបី ៊ នេធ្វស្របែហសេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ វតថសក័្ដិសទិធិទំងេនះ បននំមកនូវេជគជយេសរមីងគលុ ័  

សបំូរណ៌សបបយ ចំរងុចេំរ ើន្រគប់្របករដល្់របជនុ ្រស្ដ នងិ ្រសុកែខមរ។  

្រពឹត្ដិករណ៍ចំបងមួយេទៀត កនងរជជកល្រពះបទធនញជ យ័េគរព ជយ គឺ្រពះអងគនិយមទកដ់រ ី្រពះអងគធ្ល ប់យងុ ំ េទដល ់
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ៃ្រពនងិេជងភនំដងែរក ្រពះអងគមនហមដរជីតិ វដលបីលបញពីរនក់ មួយេឈម ះហមហេវៀន និង មួយេទៀតេឈម ះហមថើ ំ ៏  

វ។ ពង វ រវត្ដទឹកវល ្រសុក ្អ ង េខត្ដក ្ដ លបនេលើកយក្រពតឹ្ដិករណ៍សខំន់មួយ ស្ដពីីករចប់ដរកីនងរជជកលិ ំ ុ  

្រពះអងគ មកអធបិបយេ យមនទំងេរៀប បយ៉់ងល្អតិល្អន់ែដរ អពំីពធិីែសនេ្រពនដល្់រមិញគង្វ ល មុននងឹេទទក់ 

ដរ។ី កលេនះ ្រពះអងគ នងិ ពលេសនទក់បនដរសីមួយ និង េខម មួយ ែដលមនភ្លកេកងែវង ្រពះអងគបនបញជ េំ ំ ុ  

យយកដរសីេខម ទំងពីរ ជនមិិត្ដរបូៃនករសបំណ៌ូសបបយ្របចំនគរ។ ពីៃថងេនះមក េគមនជេនឿនិយមថ េបើគម នំ ំ  

េភ្ល ងបេង្អ រធ្ល កម់ក្រគប់្រគន់េទ េហើយ េបើេកើតមនជងឺេ គកនងនគរ ្រពះម ក ្រតែតងែតបងគ ប់្រកមុបេុ ហតិំ ុ  

និង ហមថវ េ យនំយកដរសីេខម ទំងពីរ េទចលូរមួកនងពិធបីណុយបួងសងួបន្់រសន់េផ ងៗ។ បនទ ប់មកេទើបដរទំីងពីរំ ំុ  

យក្របេមយបតឺទឹក ផ្ល្រពួសជះតំរងេ់ទ្រគបទំ់ង្របំបីទិស។ ែអកុ ំ រដែដលកត់សគំលថ់ េភ្ល ងបនបង្អរធ្ល ក់ចុះមុ  

កេ យបរបិូណ៌ េ្រកយែដលេគបនេរៀបចំពធិីបងួសងួ ែអេភគផលវញកប៏នល្អជទីេពញចិត្ដ េហើយ ជងឺេ គពយិ ំ  

ធិក៏ បរ បវនសបត់េទអសែ់ដរ នមុឺនមខុម្រន្តី នងិ្របជពលរដ្ឋែខមរទេូទ្រស ញ ់និង មនជេនឿេទេលើិ ំ  

ដរទំីងពរីេនះ ស ់េគចតទ់ុកដរ ីំ ំ ទំងគូ ជដរពីិសដិ្ឋ និង សក័្ដិសទិធិជទីបផំុត។ ំ  

្រពះបទធនញជ យ័េគរព ជយ មន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ្រពះនម វជយកមុរ ែដលបន្របស្ូរតកនងឆន ំចរ ចិ ័ ុ .ស១៣២ 

េនះេបើ មពង វ រសេំដច ងំជួន ពង វ រវត្ដទកឹវល សរេសរថ ជមួយនឹងនងគនធមល ី្រពះអងគមន ជបុ្រតិ  

មួយេឈម ះ្រសេីជ ្ឋ  ែដល្របស្ូរតកនងឆន ំរករ នងិបុ្រតីមួយេទៀត្រពះនមធី មល។ី ្រពះបទធនញជ យ័េគរព ជយុ  

ក ្រតែខមរទ១ី២ េ យ ជយបន ៦៦ឆន ំ េហើយចូលទីវងគតកនង្រពះជនុ ៩៤វស  េ យជងឺចសជ់ ។ំ   

ៃថងែដលែខមរ្រតូវបត់បង់ ្រពះៃ្រតបិតក នងិ ្រពះែកវមកត  

យរូអែង្វងមក ពី ជយេស្ដចមួយដល់ ជេស្ដចមួយ រហតូមកដល់ ជ្រពះបទេសននក័ ជយ ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៣ 

េ យ ជយសមបត្ដិ ពពី.ស.១៧៣៩ ដលព់.ស ១៧៨២ រ ឺគ.ស.១១៩៥ េទ ១២៣៨ ែដល្របជជនែខមរទំងនគរស្អប់េខពើ 

ម ក់េឈម ះថេស្ដចពល ្រពះែកវមរកត នងិ ្រពះៃ្រតបិតក(ចបប់ចំលងេដមើ ) ្រតូវវនសបត់បងែ់លងសថិិ តេនកនងុ  
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្រសុកែខមរ។  

បុព្វេហតុ គឺបន្ដ លមកពី្រពះម ក ្រតអងគេនះ មិនបំេពញភរកិចច និង ករតព្វកិចចខ្លនជេស្ដចែផនដ េ យ្របកបួ ី  

េទ មទសពិធ ជធម៌។ ្រពះអងគបនេ្របើអំនចផ្ដ ច់ករ បងកបេងកើតេ យមនច ចលពសេពញនគរ េធ្វើេ យ 

្របជនុ ្រស្ដេក្ដ ្រក យរងទុកខេវទន ករ្រគប់្រគងនគរ មរេបៀបផ្ដ ច់ករ គម នយតុ្ដិធម៌ គម នមនុស ធម៌ េហើយ 

ែដលគិតែតពី្របេយជន៍្រកុម្រគួ រ និង បនបក ពកួ បនេធ្វើេ យវតថសក័្ដិសទិធ អិ្រនទ្រពហមេទវ  និង ធមមជតេិក្ដុ  

្រកហល្់រក យ ក់ប ្ដ  ផ្តនទ េជរ្របេទចរកេងើបមខុមនិរចួ។ ្រគេនះ េស្ដចភុជងគនគ និង នគទំង យនំ 

គន មក្រពួសទឹកេធ្វើេ យលចិលង់អសន់គរែខមរ។  

េស្ដចែខមរ្រពះេសនន័ក ជយ នំ្រពះញតិវង  េមនុំេមនង ភីេលៀងសន្ំរកមករ នងិ នមុឺនពលេសនចុះទូកសេំព េបើក 

បរសេំ េទចត ន ក់េនេជងភនដំងែរក។ េស្ដច វេឈម ះ ទចិចវង បនទទួលដនឹងេនះកល  កេ៏រៀបចេំលើកទ័ពើ ំ  

ភ្ល មមកដេន្ដើមយក្រពះែកវមរកត លចួប្លន់យកសមបត្ដ្ិរទពយបសរ់បរ េសប ង រ ្រពះ ជវង នុវង  នមុនឺម្រន្ដ ី

្របជពលរដ្ឋែខមរ ជមួយគន េនះែដរ េស្ដចេសៀមែដលដងថេ កសល្អកំររកបន ហចុមកដលេ់ហើយ មិនបង្អង់ៃដ ក៏ឹ  

េលើកកបនទព័ចះុមក យ្រប រេស្ដច វ ដេន្ដើមយក្រពះែកវមរកតេទែថរក តំកលទ់កុកនួ ុងនគរេរៀងរហតូដលស់ 

ព្វៃថង។ ្រពះេសនន័ក ជយ រ ឺេស្ដចពល មន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ្រពះនមសហីនុកុមរ។ ្របវត្ដិេស្ដចពល នងិ ្រពះ 

សហីនុកុមរ េយើងនិងេលើកយកមកអធបិបកនងជពូកេ្រកយ។ុ ំ   

កំនត់សគំល ់

១ -កនងបពុ្វកល អនកដកនំែខមរ ្របជជនែខមរ កដ៏ូចជ្របជជនែអេទៀត េនេ្រជុ ឹ យសវុណ្ណភូមិែដរ េគេ យតំៃលេទ 

េលើ្រពះពទុធ ន េពលេ យចំគឺេលើ្រទឹស្ដចីបប់កបនខន ត រ ឺគមពីរ ពីេ្រពះេគចត់ទុកគមពីរ ចបប់កបនខន ត ជមូល ្ឋួ ួ  

នសំ ប់ករក ង្របេទសជតិ បុព្វបុរសែខមរយលច់បស់ ស ់េដមបីេ យ្រសុកែខមរសខុសបបយបរបិូណ៌ហរូេហៀើ  

រចំរងុចំេរ ើនលតូ ស ់ក្ល យជម នគរ េគ្រតវូែតយកគមពីរកបនខន ត រ ឺចបប ់សម័យេនះ េគអនុេ មយក្រពះពទុធួ  
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សន គឺ្រពះៃ្រតបតិក មកេធ្វើជមូល ្ឋ នជតិ សំ ប់ប្រងួបប្រងួមជតិ សំ បផ់ ះផ រែខមរ្រគប់្រសទប់ សំ ប់ 

េគរពអនុវត្ដ នងិ សំ ប់ផ្ត ន់ទេទសជនែដល្រប្រពតឹ្ដបទេលមើស។ ដូន ែខមរេ កយលថ់ គមពីរ រ ឺចបប់ ចមនជ ី

វតយនឺយរូជអមតៈ ចសថតិេនជបេងគ លកន្ដ លមិនលេំអៀង េហើយ ចបេងកើតេ យមនសថរិភពកនងសងគម។ិ ុ  

េបើមនចបបដ់ូចជគម នចបប់ េហើយចបប់េចះែតផ្ល សប់្ដរ មនិេទៀងទត់ មបបូមត់ នងិអន្ដ តមនុស មន ក់ រមឺួយូ  

្រកុម ្របេទសជតិេនះ ចបសជ់មិន ចមនជវតសថតិេសថរចិរកលបនយរូលង់អែង្វងេឡើយ។ ី ិ  

២ -បុព្វបុរសែខមរកលេបើបនទទួលគមពីរកបនខន ត ែតងយកមកែថរក  ចំលងែចកចយជូនេផញេទទុកេ យេរៀនសូួ ើ  

្រត ចងចំ្រគប់វត្ដ ម គឺេ កមិនែដលយកគមពីរកបនចបប់េសៀវេភ វតថបូ ណែដលជរសិគលវ់បបធម៌ជតែិខមរួ ុ  

េទដុតបំផ្ល ញ ដូចកនុងសម័យយង់ឃនងបំបតព់ូជ សន៍ែខមរ្រកហមកមុមយនសិ្តុ (៥)េនះេឡើយ បុព្វបុរសែខមរយលច់ប 

ស ់ សថ់ ្រពះពទុធ សន ្រពះៃ្រតបតិក គមពីរចបប់ កបនខន តទំងេនះេហើយែដលនំមកនវូចំេនះវជជ  ករេចះដងួ ិ ឹ  

ករេចះែវកែញក រះិគតិពិចរ  យតុ្ដិធម៌ េម ្ត ធម៌ មនុស ធម៌ នងិនំេ យេចះ ្ដ ប់អ្វជី្របេយជន៍្របជជន្រប 

េយជន៍្របជជតិ ្រពះពុទធ សន គមពីរចបប ់កបនខន ត ចនងឹបេន្ដញែលងេ យមនអវជជ កនងសងគមជតិ កលួ ិ ុ  

មនុស ែលងមនអវជជ  មនសុ េនះ ចផ្ល សប់្ដរចិត្ដគំនតិ ែលងេ្របើអំនចផ្ដ ច់ករ ែលង ងេទេ្របើកំ ំងិ ូ  

បយ រ ឺកំ ំង វធុ ែលងកបស់ំ ប់ជនជតឈិមជរែអង ដចូែដលេយើងធ្ល ប់ជួប្របទះ។ ្របសនិេបើភពហងឹ័  

កំនចេឃរេឃយង់ឃន ងៃ្រពៃផ េនែតមនេពញ្រចកល្ហកកនងនគរេទ េនះអវជជ បនមក្រគបដន្ដប់ជប់ជតជសុងគុ ិ ិ ំ  

មជតិយ៉ង្រកសឃ់មកឹេហើយ ខណៈេនះ ពកយប ្ដ ំជដូនជ ែខមរែដលបនមន្រប សន៍ថ ី ី «ែខមរមិនេចលកបនួ  

យនួមិនេចលពតុ េសៀមស៊តុ្រទតុមិនេចលែចចវូ» ែលងមនអតថន័យែដរ។ គត់ែផ្ដផ្ដ ំកុំេ យែខមរេចលកបនួ   កុំ 

េ យេចលគមពីរ និងចបប់ែដលជមូល ្ឋ នជតិ សកខីភពជក់ែស្ដង មនេនកនងែអអតតីកល េបើដនូ ែខមរគម នុ  

្របជញ ឈ្ល សៃវគម នកបនខន ត គម នគមពីរចបប់ទំ ប់ គម នរចនសមព័នធ ជមូួ ល ្ឋ នេទ េនះ្របេទសែខមរកម៏និ ចក្ល  

យ េទជម នគរេនកនងេ្រជយសវុណ្ណភូមិេនះែដរ។ េហើយៃថងែដលែខមរេបះបង់េចលកបនចបប់ ែលងេ យតំុ ួ  
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ៃល ែលងេគរព និង អនុវត្ដ មចបបទ់ំ ប់ កបនគមពរីែដលធ្ល បែ់តទកុចង្រកងមក ៃថងេនះកជ៏ៃថងែដលែខមរទទលួួ  

ទុកខេទស រងកមមេវទន្រពត់្របសអ់ូវពុកម្ដ យ ប្ដី្របពនធកនូេចបងប្អនញតសិន្ដ ន េហើយ ទឹកដែខមរក្៏រតូវរញួបន្ដិចូ ី  

ម្ដងៗជលំ ប់ ដូចមនរហតូមកដលប់ចចបបនន។ សងគមជតិែដលគម នគមពីរ កបនខន ត គម នចបប់ទំ ប់ ជមលូ ្ឋ ន ជុ ួ  

រសិគល ់សងគមេនះ ជសងគមអវជជិ   មិន ចរកីចំេរ ើនមន យែុវងេឡើយ សងគមជតិេនះ  រង់ចំែតៃថងអវ ន្ដ  រចិ 

រលិវនសហចិេ ចបុេ ្ណ ះ។ ែអអនកទទួលខសុ្រតូវដកនំ្របេទសវញ ែដល ងេ្របើកំ ំងបយ រ ឺកំ ំងទឹក្របក់ិ ិឹ  

បក ពួក កម៏និ ចេគចេវៈខ្លន អំពីករកត់េទសរបស្់របជជន និង ្របវត្ដិ ្រស្ដែដរ សមូបអីន្ដជតិ ែដលធមមួ  

េគគតិែតផល្របេយជនជ៍នជតេិគ េហើយែដលែតងែតេ្របើពកយែផ្អមែល្ហមបេញជ រេបកបេញឆ ត កេ៏គស្អប់េខពើម 

រេអើម មក់ងយមិនេ យតំៃល រ ឺកិត្ដិយសែដរ។ 

៥ =របបែខមរ្រកហមដកនំេ យ ប៉ុល ពត គឹ .ស.១៩៧៥-គ.ស ១៩៧៩ ម្របជពលរដ្ឋែខមរ ្ល ប់្របមន ២ ននក ់ 

៣ -្រពះបទធនញជ យ័េគរព ជយ េដមបីសខុសន្ដិភព េដមបី្របេយជន៍ជតិ និើ ើ ង ្របជ ្រស្ដែខមរបនេ ះ្រ យទំនស ់

ជមួយ នឹងេស្ដច វេ យសន្ដិវធី ្រពះអងគខំ្របឹងែ្របង្រគបយ៉់ង េដមបីេធ្វើេ យ្របជជនសបំូណ៌សខុសបបយ គឺិ ើ  

មន ំងែតពីខចំប់ដរជីេដម។ ្រពះអងគខផំ ព្វផ យគមពីរ្រពះៃ្រតបតីក េទ្រគប់ទិសទកីនងនគរ េដមបបីំបតអ់វជជ  ្រពះំ ើ ើុ ិ  

អងគខេំគរព្របណិបត្ដិេទ មគន្លងចបប់ ធម៌វន័យ្រពះពទុធ សន ែដល្រពះអងគមនជេនឿថល្អបរសិទុធ សំ ប់្របិ ំ  

េយជន៍្របដលេ់ទសជតិ បចចបបននេនះ ែខមរសងឹែតទំងអសេ់ទេហើយ ពីថន ក់តូចរហតូដក់ថន ក់ធំ ែដលបន្របកសខ្លនុ ួ  

ជពុទធ សនិកជន េតើមនែខមរប៉ុនម ននក់ែដលបនេគរព្របណិបត្ដិ អនុវត្ដេទ ម្រពះពទុធេ ទ? េតើមនែខមរប៉ ុ

នម ននក់ែដលធ្ល ប់បនយក្រពះពុទធេ ទមក្រតិះរះិគិតពិចរ  េ ះ្រ យសំ ប់ជផល្របេយជន៍ដល្់របជជន 

និង ្របេទសជតិ។  

ដូេចនះ្រគបេ់ កនដកមមែដលេកើតមនជហរូែហ មិនេចះចប់េចះេហើយកនងសងគមជតិែខមរ ពីអតីតកលរហតូមកដុ  

លប់ចចបបុ នន មនិែមនជេរឿងៃចដនយ រ ឺជទំនយរបស្់រពះពទុធ្រពះអិ្រនទ្រពះ្រពហមេនះេឡើយ។ េបើ មពុទធេ ទ ជ 



 86

ករក ងរបស្់របជជនែខមរ របសេ់យើង្រគបរ់បូ េបើេយើងមិនខំេរៀនស្ូរតេ យមនវជជ េទ អវជជ  និង ផល ្រកក់ិ ិ  

ទំង យ នឹងមក្រគបដន្ដប់បេងកើតេ កនដយកមមភ្ល ម េ យមិនចំបច់ជតមិុខ រ ឺជតិេ្រកយេឡើយ។ អុទហរណ៍ 

ជក់ែស្ដង េ យ រអវជជ  េ យ រខ្វះករពិចរ  េ យ រចញេ់បកករេឃសន បេញឆ តភូតភរ បំភ័ន្ដករិ  

ពិត សលំតុ ម រតី ែខមរមួយនគរទំងតូចទំងធំ ទំង្របជញទំងលងង់យល្់រចលេំជឿជក់យ៉ងែសនចបសថ់ ពកួែខមរ្រកហ 

ម ្អ តស្អលំ្អបរសិទុធមិនពុករលយួ្រស ញជ់តិមិនេចះសុសីនំូក មនិេចះលចួប្លន់ជតិ នងិ ្របជពលរដ្ឋ េហើយ ច 

នឹង ផ្ដលស់ខុសន្ដិភពចំរងុចេំរ ើនលតូ ស។់ ែខមរ្រកហម្រស ញជ់តិែមន ្រស ញរ់ហតូដលេ់ទេលបសុែីខមរដល ់

ឆ្អឹងអស់ ប់ ននក់ ្របែម្របមូលយកអស្់រទពយសមបត្ដិែខមរមយួនគរ មកទកុែថរក េធ្វើជសមបត្ដិអងគករ ែននំ 

េ យែខមរេធ្វើករទំងយប់ទំងៃថង ទំងចសទំ់ងេកមង ទំង្របុសទំង្រសបីង្អត់បយទឹក ថន ំសងកវ រហតូទលែ់ត្រទឌុូ  

េ្រទមមនេ គពយធជិងឺឈគឺម នសល៘់ និង ៘ េហើយេនទីបំផតុ េមែខមរ្រកហមទំងេនះនំគន លក់តបង លក់ំ ូ  

េឈើមនលយុ ប់រយ នដុ ្ល េមរកិកំង ក្ល យខ្លនេទជមួ េសដ្ឋ្រគប់ៗគនី (៦)។ អុ្រកដិ្ឋកមមប៉េុ ្ណ ះេហើយ 

ពួកែខមរ្រកហមេនែតរចួខ្លនេទៀត េហើយេនែតមនអនកនេយបយែខមរខ្លះេ យតំៃល យកចតិ្ដយកេថ្លមដែដល៘ួ ើ  

គិតេទពកួែខមរ្រកហមេបកែខមរអសម់ួយនគរ មនទំងអនកលងង់មនទំងអនកេចះដងបញញ វន្ដ មនទំងេស្ដច មនទំងឹ  

្រស្ដ។ េទះបដីូចេនះកេ៏ យ កអ៏នកនេយបយែខមរ បញញ វន្ដែខមរ មនិ្រពមទទួ គ លក់ំខុសរបសខ់្លនែដរ មន ក់ៗ អួតួ  

ខ្លនពែូកជនចិច មិនេចះខុស ្រស ញជ់តិជងេគជងែអង គម ននរ ចនឹងេសមើផទមបន ្របឹងែ្របងេ្របើសនំួនេួ ឹ  

រយកល្អ យករចួខ្លន េហើយេ ះ្រ យទំ ក់េ កនដកមម ទំ ក់កំហសុទំងប៉ុនម នេទេលើួ អនកដៃទ និង េទ 

េលើ្រពះពទុធ សន។ អនកនេយបយែខមរ អនកបញញវន្ដែខមរ អនកេចះដងែខមរមនិែដលមនេសចក្ដីក្ល នេចញមុខទទួលឹ  

ខុស្រតូវ ចំេពះមុខ្របវត្ដិ ្រស្ដេទ  

េនះគមឺកែតអពំែីខមរនំគន ប្រពួសអវជជ  មនិ្រពមយកកបនខន ត ចបប់ទំ បម់កេធ្វើជ្រតមីុខកនងករក ងេរៀបិ ួ ុ ច ំ

ទឹកដ េបើនិយយេ យចំ គឺមកអំពែីខមរលងង់ រ ឺមកអពំីែខមរ្រតូវអនកដកនំពង្វក់េធ្វើេ យលងង់ រ ឺមកអំពអីនកដកនំែខមរគមី ឹ ឹ  
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នសមតថភព គតិែតអំនច នងិ ្របេយជន៍ផទ លខ់្លន រ ឺមកអំពីែខមរមិនចង់េចះមនិចង់ដង មនិចងម់នវជជ រ ឺមួយកែ៏ខមរួ ឹ ិ  

មិន ៊ នតស៊េូ យយលថ់េនះជកមមពបីុេព្វ។  

៦=េអៀង រ ីេមែខមរ្រកហមថន ក់បនទ បទ់២ី ប៉ុល ពត បន្របកសបញជ ក់ថ ប៉ុលពតមនសល្់របក់យ៉ងតចិ ស ់

ក ៏៤០០ នដុ ្ល េមរកិកំងែដរ។ េអៀង រវីញ្រតូវ ប៉ុល ពតេចទ្របកនថ់ បនលចួលយុជនួយចិន អស់ិ ំ ១៦ 

នដុ ្ល េមរកំិង េនះមិនគតិអំពទីឹក្របក់ៃថងលក់េឈើ លកត់បងូ  េនកនងេខត្ដៃប៉លនិ ែដលមនទំហដំលេ់ទ ប់ុ  

រយ នដុ ្ល េមរកំិង កនងមួយឆន ំៗផង ុ (Le Point Nr.12272 du 1er février 1997. Paris) ។ 
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៦ -េស្ដចគំលង់ 

្រពះបទធនញជ យ័េគរព ជយក ្រតែខមរទ១ី២ េ យ ជយសមបត្ដិបន៦៦ឆន ំ ្រពះអងគចូលទីវងគតកនង្រពះជនម ុ ៩៤វស  ្រពះ 

អដ្ឋធតុ្រពះអងគ្រតូវបនេគដែង្ហយកេទតំកលទ់កុែអភនំេ្រកម េ្រកយែដលបនេធ្វើពិធបីុណយយ៉ងអធកឹអធម ្រពះ ជិ  

បុ្រត្រពះអងគ្រពះនមវជយកុមរែដល្របស្ូរតកនងឆន ំចរ បនេឡើងេ យ ជយបន្ដពី្រពះអងគ។ ិ ័ ុ  

េស្ដចេ យ ជយបនទ ប់ព្ីរពះបទធនញជ យ័េគរព ជយ 

ៃថង៥េកើត ែខផលគន ឆន ំុ ច ព.ស.១៣៣៨ ្រតូវជ គ.ស.៨៩៤ នមុឺនសព្វមខុម្រន្ដទំីងអសប់នចះុសរំងុគន សខុចតិ្ដយល ់

្រពមែតង ំងអភិេសកវជយកមុរជ្រពះម ក ្រត។ កលេនះ្រពះអងគបន យុិ ័ ២៥វស  ្រពះអងគមន្រពះ ជបរម 

នម ្រពះបទសេំដច្រពះ្រសជីយេជដ្ឋ នរទិធ ជ មធិបតបីរមបពត៌ ្រពះបទជយេជដ្ឋជ័ ័ ម ក ្រតទ១ី៣។ 

កនងឆន ំចរ ចុល្លសក ជុ ១៩២ ជមួយនឹង្រពះនងភគវត្ដ(ី១) ្រពះអងគបន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ្រពះនមេជ ្ឋ ជយកុមរ័  

្រពះនងភគវត្ដី េបើ មពង វ រវត្ដទកឹវល កនង្រសុក ្អ ងេខត្ដកន្ដ ល ្រតូវជប្អនបេងកើតរបស្់រពះបទជយេជដ្ឋ។ មិនិ ័ុ ូ  

ែតប៉ុេ ្ណ ះ ជមួយនឹង្រពះនងភគវត្ដដីែដល ្រពះអងគមនប្ុរតីមួយ្រពះអងគេទៀត្រពះនម វត្ដ។ី កនង ជេស្ដចអងគុ  

េនះ្រពឹត្ដិករណ៍ែដលេគ ចគត់សគំលប់នេនះ គឺដេនើរទស នកិចចយ៉ងយរូបស្់រពះអងគែដលេដរេមើល្រតួត្រ ទឹំ ើ  

កដខ័ណ្ឌ សមី អសេ់ពលមួយឆន ំី ៥ែខ កលេនះកនងេ កសែដល្រពះអងគគម នវត្ដមនេន ជុ ធនមី នគរ ្រពះអងគ 

បនផទកផ្ដ កក់ិចចករនគរេ យសេំដចេច ្វ ទល្លហៈុ (២) និង នមុឺន៤នក់កន់កប់ជនួស េ្រកពីេនះ េគពុេំឃើញមំ  

ន្រពតឹ្ដិករណ៍អ្វជីសខំន់គួរេ យចប់ រមមណ៍េឡើយ។ 

្រពះបទ្រសជីយេជដ្ឋេ យ ជយសមបត្ដិ្របេទសកមពជបន ័ ុ ៦០ឆន ំ ្រពះអងគចលូទីវងគតេនឆន ំរក កនង្រពះជនមុ ៨៤វស ។ 

(១) ពង វ របសស់េំដច ងំជនួ មិនបនបញជ ក់អំពេីឈម ះមេហសេីស្ដចអងគេនះេទ។ (២) ជរដ្ឋម្រន្ដីទ១ី 
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្រពះបទេជ ន ជយ័ 

្រពះ ជបុ្រតរបស្់រពះអងគ ្រពះេជ ្ឋ ជយកុមរ ្រតូវេឡើងេ យ ជយបន្ដ េហើយពិធីអភិេសកបន្រប្រពឹត្ដេទេនៃថង័  

៩េកើត ែខបុស  ឆន ំរក ព.ស.១៣៩៧ ្រតូវជគ.ស៨៥៣ េ យមន្រពះ ជបរមនម្រពះបទសេំដច បរមេជ ្ឋ ជយ័  

ជធិបតី មធិបតី កលេនះ្រពះអងគេទើបែតបន្រពះជនម២៤វស ។ ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតទ១ី៤(៣)។  

្រពះអងគមន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ្រពះនម សង័ខកុមរ ែដលបន្របស្ូរតឆន ំកុរ ច.ស.២៦៥។ េនះេបើ មពង វ រ 

សេំដច ងំជនួ។ ចំែនកពង វ រវត្ដទកឹវល បនសរេសរថ្រពះេជ ្ឋ ជយ បនេរៀបអភិេសកជមយួនឹងប្អនបេងកើត្រពះិ ័ ូ  

អងគ្រពះនម វត្ដី ែដល្រពះអងគបនថ្វ យ នៈជ្រពះអគគមេហស ីជមួយនឹង្រពះអគគមេហសេីនះ ្រពះេស ្ឋ ជយបន័  

្រពះ ជបុ្រតមយួ្រពះអងគ ្រទង្់រពះនម បទមុ ជ ែដល្របស្ូរតកនងឆន ំេ ង េហើយជមួយនឹង្រពះមន ងម វត្ដីបនុ  

្រពះ ជបុ្រតីមយួ្រពះនមសភុវត្ដី ែដល្របស្ូរតកនងឆន ំឆ្លវ។ុ ូ  

(៣) កនងបញ្ហ េឈម ះ េដមកំេនើតែខ ្រស យ ៃថង ែខ ឆន ំេកើតេស្ដចទំងអសេ់នះ េគមនករពចិរ យ៉ងេ្រចើនុ ើ  

កនងករេរៀបចំកនំត់េ យបន្រតឹម្រតូវ ពេី្រពះពងុ វ រ នងិ ែអក រេផ ងៗ បនកត់្រ ខុសអំពីគន ទំងអស ់មន 

ជ ទិ ដូចពង វ រេកកកក កនង្រសុកកន្ដ លសទងឹ េខត្ដកន្ដ ល បនសរេសរថ ្រពះ្រសជីយេជដ្ឋ ្រពះេជ ្ឋ ជយ ្រពុ ័ ័  

មទំង្រពះធនញជ យ័េគរព ជយ សទុធែត្រតូវជបងប្អនបេងកើត និង ្រតូវជកនូរបស្់រពះបទបទុមសរូយវង ។ូ   

យបុន២១ឆន ំ កនងឆន ំឆ្លវ េ យតប់្របមល ់មិន ចរសេ់នកនង្រពះបរម ជ ំងតេទេទៀតេកើត ្រពះបទុម ជសុអំូវុ ូ ុ  

ពុក េទ ងផនសបួសជសងឃេនែអភនំគេូលន។ រ្ីរពះនងសភុវត្ដីកលបន យុួ ១៦ឆន ំ ៃថងមយួបនសុេំសចក្ដីអនុញញ ត ិ

ពី្រពះបិ  េដមបីេធ្វើដេនើរេទ្រក លកំ ន្ដេលង មមើ ំ ត់សមុ្រទ។ េនេពលែដលនងកពំុងែតេដរ្របពតៃ្រព ៃចើ  

ដនយអ្វី ្រ បែ់តមនខយលព់យះសងឃ បក់េបក និង េភ្ល ងបង្អរមកយ៉ងខ្ល ំងក្ល  ចំនួនបីៃថងបីយប់ េធ្វើេ យ្រពះនងវុ ុ  

េង្វងផ្លវ កនងៃ្រពភនំរកទិសទីេចញមិនរចួ។ ្រពះម ក ្រតជអូវពកុ និង ម្ដ យបនេ យនមុឺនម្រន្ដីេសន ្របជូ ុ ជននំ 

គន កប់ឆក រៃ្រព េដររកុ វរក្រគប់្រចកល្ហក រហតូដលស់មុ្រទ ែតេនែតរកមិនេឃើញ។ កែន្លងៃ្រពភនំែដល្រពះម កើ  
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្រតនងិ ពលទ នេដររក្រពះនងសភុវត្ដី បនជប់េឈម ះមភនំ្រជវ េរៀងរហតូមកដលស់ព្វៃថង។ បែីខកន្លងមក េ យើ  

រកកនូមនិេឃើញ និង េ យក្ដអីសស់ងឃឹម្រពះបទេជ ្ឋ ជយ ក៏័ ច់ចតិ្ដនំមុខម្រន្ដពីលេរហ្៍រតលប់ចូល្រពះ ជធនីវ ិ

ញ។  

នឹងនិទនពី្រពះនងសភុវត្ដី នងវេង្វងរកទិសទ ីរក្រចកផ្លវ្រតលប់មក្រពះពន្ល មនិេឃើញទលែ់តេ ះ ពីេ្រពះេទវូ  

េធ្វើអន្ដ គមចុះមកបបំិទបំបំងផ្លវូ (៤)។ េដរត្រតុកវលចុះវលេឡើងវក់វរកផ្លវមនិេឃើញ នងសភុវត្ដីេ្រសកឃ្ល នេហវើ ិ ិ ី ូ  

ហត់អសក់ំ ំងជខ្ល ំង ក់ខ្លនចុះអងគយសំ កេ យក្ដីមួរហមងអសស់ងឃឹម នង្រកេលកេមើលេទជតឆង យ េឃើញទឹកួ ុ ិ  

មួយថ្លកដកក់នង ន ម នេជងដរ។ី ដរេីនះជដរសី នងលកូៃដេទកបង់ទកឹយកមកេ យចែំអតកយ។ េពលេវុ ុ ើ ំ ំ ំ  

កន្លងយរូមក ្រពះនងបនអនក្រសុកអនកភូមភិនំ្រជវទទួលចិញច មឹ បីបច់ទនំុកបំរងុ ្រពមទំងនំគន សង់តំនក់ថ្វ យ្រពះនង 

 តំនក់េនះជបេ់ឈម ះ «គុក្រពះ ជមនទ»ី តេរៀងមក។ ពីៃថងេនះមក ្រពះនងរស់ យលជំមួយនឹង្របជនុ ្រស្ដតំប 

ន់្រជវ(៥)។ បតុភូតអ ច រយែដលេគមិន ចយល់ ម នបន គមឺិនយរូប៉ុនម នផង ្រពះនងសភុវត្ដី្រទង់មនគភ៌្រគប់ៃថង 

ែខកល  ្រពះនង្របស្ូរតបនកូន្របុស ែដល្រពះនង ក់េឈម ះថ ពញជយ។័  

   ចំែនក្រពះម ក ្រតវញ ្រពះបទជយេជជ្ឋ ជយ ្រពះអងគបនចូលទីវងគតេនឆន ំជូត កនង្រពះជនម ិ ័ ័ ុ ៨៧វស  េ យជងឺំ  

ចសជ់ ។ ្រពះអងគេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជបនុ ៦៤ឆន ំ។ 

៤=្រតងច់ំនចុេនះ េយើងនងឹេឃើញមនករទក់ទង នងិ ្របវត្ដេិស្ដច្រតសក់ែផ្អមេទៃថងេ្រកយ។ ៥ = ថកំបំងែដលិ  

ចឆងល ់និង េចទសរួេនះ គឺ ៃថងេ្រកយមក, េហតុដូចេម្ដច ្រពះនងសភុវត្ដមីនិបនវល្រតលប់ចូលេទ្រពះ ជ ំងិ  

វញិ? ចំេពះ្រពតឹ្ដិករណ៍េនះ េគពុំេឃើញមន ែអក រពង វ រែខមរ មួយបនបញជ ក់ និង េលើកយកមក្រ យ 

េ យបនសមេហតុសមផលេទ។  

េស្ដចគំលង់ រ ឺ្រពះបទសង័ខច្រក  

្រគេនះ្រពះ ជបុ្រត ្រពះសង័ខច្រកែដលេទើបែតបន យ១ុ៤វស  បនេឡើង្រគង ជសមបត្ដិបន្ដពី្រពះបិ  េនៃថង១ 
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េកើត ែខផលគន ឆន ំជូត ពុ .ស.១៤៦០ ម.ស ៨៣៤. ច.ស.៦៧៨ ្រតវូជ គ.ស.៩១៦។ ្រពះអងគមន្រពះបរម ជនម្រពះ 

បទសេំដច្រពះសង័ខច្រកព័្រត ជធិ ជ។ ្រពះសង័ខច្រកជក ្រតែខមរទ១ី៥ ែដលេគបន ក់េឈម ះថ េស្ដចគំលង់ ្រពះ 

អងគបនេលើក នៈ្រពះនងេកើត ែដលជ្រពះ ជវង  ជ្រពះអគគមេហស ីែដលមន្រពះនមថមជសេំដច្រពភគវត្ដី្រសីី  

ច្រកព័្រត កនង ចុ .ល.៣១៤ ជមួយនឹង្រពះនងេកើត ្រពះអងគបន្រពះ ជបុ្រតមយួ្រពះអងគ្រពះនមច្រកពង ។  

្រពឹត្ដិករណ៍សខំន់ ែដលពង វ រែខមរបនកតស់គំលក់នង ជ្រពះអងគ បនេកើតផទះេឡើងេ្រកយែដល្រពះអងគេ យុ ុ  

ជសមបត្ដិបន ៤៤ឆន ំ។ កលេនះ្រពះអងគមន្រពះជនម៥២វស  េនះេបើ មពង វ រវត្ដទកឹវល។ េដិ ើមេហតុធំេនះគ ឺ

ប ្ដ លមកពី្រពះបទសង័ខច្រកមិនបន្រគប់្រគងែផនដ េ យសចុរតិយតុ្ដិធម៌្រតមឹ្រតវូ មទសពិធ ចធម៌។ ែដលជី  

្របភពេធ្វើេ យ្របជពលរដ្ឋ និង នមុឺនមខុម្រន្តី្រគប់ជន់ថន ករ់ងទុកខេវទន េក្ដ ្រក យមិនសបបយចិត្ដ ជពេិសស 

នមុឺនែដលមនេដមកំេនើតជនគ។ នមុនឺនគទំងេនះ ែដលធ្ល ប់ចូលមកបំេរ ើទឹកដែខមរ ំងពសីើ ី ម័យ ជយ្រពះេថង 

នងនគ សទុធែតមនបុណយបរមីរទិធិ េតជៈខ្ល ំងពូែក។  

ៃថងមួយ, នេ កស្រពះអងគយងចុះមកេ ងជុនុំ ្រ ប់ែត្រពះអងគទតេឃើញពួកនមុឺននគ្របកន់ បបករិយិ្រចំ  

េលើសេបើស មិនសមរមយឈរ្រទងឹេនេសង ម មិន្រពមលតុជងគងថ់្វ យបងគំ្រពះអងគដូច្រប្រកតី ្រពះសង័ខច្រក្រទងព់ិេ ធ 

ខឹងេ្រកវេ្រកធយ៉ងខ្ល ំង ដក វេដញ ម្រប រជវតនមុឺននគទំងេនះ។ នមុឺននគមនិេនេសង ម បេន្ដ យេី ិ  

យ្រពះម ក ្រតពិឃតេឡើយ។  េគនំគន ្រពួសពិស ក់មុខ្រពះសង័ខច្រក េហើយនំគន រត់បត់អសេ់ទ ចប់ ំងពីៃថង 

េនះមក នមុនឺ និង ពពួកនគឈប់េចញមកជយួ្រគប់្រគង ក ង ែថរក ្រសុកែខមរដូចេដមេទៀតេហើយ។ ើ  

ចំែនក្រពះសង័ខច្រកវញ ែដលមនពិសនគ្រប ក់ជប់េពញមុខ ខជំូតដុស ង និង េ្របើអស្់រគប់មេធយបយែដរ ិ  

ែតេនែតមិន្រជះ ្អ ត។ មិនយរូប៉ុនម ន ្រពះភ្័រកភ្រពះអងគេកើតមនជងឺឃ្លងេ់ភ្លើង គម ន្រគេូពទយហម មួយ ចេមើលពយំ  

បលជងឺ្រពះអងគបនជសះេសបើំ យេឡើយ។ ្រពះអងគ្រតូវបន្របជនុ ្រស្ដទូទំង្របេទស ក់េឈម ះថ េស្ដចគំលង់ជេរៀ 

ងរហតូមក។ 
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ដនឹងេនះបនលេឺទដល្់រពះសងឃរកុខមូល ែដលគង់េនេលើភនគំូែលន េ យក្ដី និតេម ្ដ ធម៌េ្របស្របណី ្រពះអងគំ  

បនបងគ ប់េ្របើសសិ ជនិតមួយអងគ េ យចុះពភីនំេធ្វើដេនើរេទ្រពះម នគរ យកថន ំេទពយំ ំ បលជងឺ្រពះ ជ។ំ   ្រពះធ ុ

តុងគរកុខមូលេនះ េបើ មពង វ រវត្ដទកឹវល គម ននរ េ្រកពី្រពះអងគបទុម ជ បុ្រតចបង្រពះេជ ្ឋ ជយ និង ្រតូវជិ ័  

បងបេងកើតរបស្់រពះបទសង័ខច្រកេនះេទ។ េទដលគ់លជ់ួប្រពះម ក ្រតកល  ្រពះសងឃជសសិ បនទូលថ្វ យ 

អំពីេបសកកមម និង ពធិីពយបលជងឺរបស្់រពះអងគ។ ្រពះសងឃបងគ ប់េ យេគ ំទឹកថន ំមួយថ្ល ង កល ទឹកពុះ េស្ដចំ  

្រតូវយងចុះកនងទឹកពះុ េពលេនះ េ កចកេ់ យថន ំមួយមុខថមេទៀតបញចលជបញច ប់ ខណៈេនះ ្រពះម ក ្រតនឹងុ ូី  

ជសះេសបើយ ែលងមនជងឺឃ្លង់េភ្លើងជមិនខន។ ែត្រពះសង័ខច្រកមិនេជឿ មពុទធដករេនះេឡើយ ្រពះំ ិ អងគសុេំ យ 

្រពះសងឃចុះកនងទឹកេក្ដ បង្ហ ញជមុខសនិ េទើប្រពះអងគេជឿជេ្រកយ។ ុ  

្រគេនះ ្រពះសងឃកច៏ប់យកែឆកមួយេបះេទកនងទឹកពុះេក្ដ គគកុ បនទ បម់ក េ កបង់ថន ំេធ្វើេ យែឆកេនះរសជ់វតុ ី ិ  

េឡើងវញ េហើយជចុងបញច ប់ ្រពះសងឃបង់ថន ំមយួមុខេផ ងេទៀតែថមេទកនងទកឹេក្ដ ពុះ េធ្វើេ យែឆកិ ុ មនជវតដងខ្លនី ឹិ ួ  

េហើយមនរបូ ងល្អ ្អ តជងមនុ(៥) េទះបីជបនេឃើញជក់ែស្ដងនឹងែភនកកេ៏ យ ក្៏រពះសង័ខច្រកេនែតមិនេជឿ 

េហើយ ទមទរេ យ្រពះសងឃចុះកនងទឹកេក្ដ ពះុេ យផទ លខ់្លន េដមបីបញជ កភ់ពេ ម ះ្រតង់ េធ្វើេ យេស្ដចេជឿ មនុ ួ ើ  

ទំនុកទុកចិត្ដ ្រពះសងឃ សសិ ្រពះបទុម ជ កយ៏ល្់រពមចុះកនងទឹកពុះ ្រពះអងគបនផ្ដ ំេផញនឹង្រពះម ក ្រតេស្ដចគំលង់ុ ើ  

អំពីរេបៀបវធបីងថ់ន ំគឺ ដបងូ្រតវូបង់ថន ំែដលេធ្វើេ យ ងកយេឡើងរងឹ បនទ ប់មក្រតូវ ក់ថន ំេធ្វើេ យេចញមនជរូី ំ  

ប ង និង ជបញច ប់ ្រតូវ ក់ថន ំេធ្វើេ យមនជវតរសម់កវញី ិ ិ (៦) មនពុទធដករចប់ ្រពះសងឃក៏ិ នមិន្ដចះុភ្ល មេទកនងុ  

ថ្ល ងែដលទកឹពះុេក្ដ ហយុ្រទេ ម។ 

៥ =េនះជកំនតព់ង វ រវត្ដទឹកវល កនង្រសុក ្អ ងេខត្ដកន្ដ ល។ ិ ុ ៦=េនះជកំនតព់ង វ រ្រពះអមច សន់ុព្វរតន៍ កនូ 

្រពះបទអងគឌងួ។  

ជមួយគន េនះែដរ េនេពលែដល្រពះអងគបនេឃើញរបូ ងកយ្រពះសងឃកពំងុែតរ យ្រពះបទសង័ខច្រក រ ឺេស្ដចគ ំ
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លង់នឹកគិតេឃើញថ «្រពះ្រគអូបុជឈយស៍ងឃេនះ ្រតូវជបងរបសេ់យើង មនេដមកំេនើតឈមជរជេស្ដច សភុសតិើ ័  

មួយបនដនលថ ំ «កល េកើតជខ្ល  ខ្ល េនះែតងែតចង់សុី ច់ កល េកើតមកមនឈមជេស្ដច មនុស  

េនះែតងែតចងេ់ យ ជយជនចិច» េបើេយើងបងថ់ន ំេនះេ យសងឃេនះមនជវតមកវញិ ិ ិ  េ ក ចនិងតំរវូេ យ 

េយើងចុះកនងទកឹពុះេនះជមិនខន េហើយកនងេ កសដល្អេនះ េ កក៏ ចេឆ្ល តេធ្វើឃតេយើង េហើយដេន្ដើមយកុ ុ ៏  

ជបល្លង័គថ្វ យបងេយើងបនងយ្រសួលបំផុត»។  

គិតេឃើញដូេចនះ េស្ដចគំលងក់ច៏ប់យកថន ំ្រគបម់ុខ្រគែវង្រគ តេ់ចលបត់អស ់េហើយបញជ េ យេសន មតយយ 

កថ្ល ង នងិ សែំនសនំលស់ព្រពះសងឃេទចក់េចល ្រតង់ភនំបែខង ែដលបន្ដចិមខងៗ េគនិយមេ  «ភនំបក់ែខង» ។ ដ ំ

នឹងអកុសលែដលេស្ដចគំលងប់នេធ្វើឃតេទេលើរបូ្រពះសងឃ បនេលចលេឺទដល្់រពះ្រគែូដលគង់េនែអភនគំូែលន 

្រពះអងគនកឹ្រសេនះេ ក ្ដ យយ៉ងខ្ល ំងដលស់សិ  ែដល្រតូវបត់បង់ជវត េ យ រ ន ៃដេស្ដចមួយអី ិ ងគដ វ៏  

យង់ឃនង ្រពះអងគ្រទង់ខងឹខញ ល ់េហើយ ក់ប ្ដ ្របេទចដលេ់ស្ដចគំលង ់និង ្របេទសែខមរ េហតុដូេចនះេហើយបនជ 

ប ្ដ ជនែខមរមយួភគធំមនជេនឿថកមមេពៀរេវ  ទុកខ្រពួយេវទន ្ល ប់្រពត់្របសែ់បកបក់្រគួ រ ែដលែខមរទំងនំ  

គរធ្ល ប់បនជួប្របទះរហតូមកដលប់ចចបបនន ុ គបឺន្ដ លមកអំពីពកយបន្ដ េនះ។  

រ្ីរពះសង័ខច្រក រ ឺេស្ដចគំលង់វញ រហតូដលអ់វ នជវត េនែតមនជងឺឃ្លង់េភ្លើងជប់ខ្លនជនចិច ្រពះអងគេ យ ជយបិ ិី ំ ួ  

ន៥៦ឆន ំ េហើយសគុតេនឆន ំមែម កនង្រពះជនម ុ ៦៩វស ។ កនងេពលេនះែដរ នគរចំណុះតចូធំុ ១៤ ែដលសថតិេនេ្រកម 

អំនច្រតតួ្រ របស្់របេទសែខមរ បននំគន ្របកសែអក ជយភព ផ្ដ ច់ខ្លនេចញពសីងគមជតិ។ ួ  

កំនត់សគំល ់

១ - ជងឺឃ្លង់េភ្លើងរបសេ់ស្ដចគលំង់ គឺជជងរឺបសស់ងគមែខមរែដល្របជជនទូទំង្របេទសបនជបួ្របទះ ំងែតពីអតតីំ ំ  

កល រហតូដលប់ចចបបននកល បពុ្វេហតុ គបឺន្ដ លមកអពំីម ក ្រតរេបៀបធុន ុ «្រពះសង័ខច្រក» រ ឺអនក្រគប្់រគងែផនដ ី

មិនបេំពញភរកចិចខ្លនេ យបន្រតឹម្រតូវ ម្រកតិយ្រកមធមមវន័យ ែដលជ្របភព នំមកនូវកររេំជបរជំួលេក្ដ ្រកួ ិ ើ  
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យកនងៃផទនគរ។ ករេក្ដ ្រក យមិនសបបយចិត្ដេនះេហើយ ែដលជរញុបងកបេងកើតេ យមនករបះទងកិចគន  នងិ ករុ ំ  

បក់ែបកេ្របះឆ ពិេសសដេបកនំ ុងសងគមេនះ កដ៏ចូជពិសរបសម់្រន្ដីនគ ែដលបន្រពួសេទេលើ្រពះសង័ខច្រកែដរ។ 

្រពះម ក ្រត រអឺនកនេយបយដកនំ្របេទសជតិ មិន ចេគចេវះ េជៀស ងេឆ្ល តយករចួខ្លនេឡើយ េទះចង់ រមឺិនឹ ួ  

ចង់កេ៏ យ េគ្រតូវែតរងទទួលពសិពុល ជងឺឃ្លងម់ រកឺែដលធ្ល ក់មកេកើតសុរីងូកនងសងគមជតិ។ កនងសងគមជំ ុ ុ តនិិម ួ

យៗ កល អនកដកនំគម នសមតថភព មនិេចះចត់ែចងេរៀបចំនគរ មិន ្អ តស្អ ំពុករលយួ អយតុ្ដិធម៌ គម នវន័យ គមឹ ិ  

នសេន្ដ ធម៌ គម នគិតអំពផីល្របេយជន៍្របជនុ ្រស្ដ និង ្របេទសជតិ េហើយគិតែតបំផ្លចបំផ្ល ញ លក់ដូរសមបត្ដិ្រទិ  

ពយេករ ្ដ ករជត ិយកមកបំេពញបំេពក្រកុម្រគួិ៍ របក ពួក សងគមជតិេនះនងឹេកើតមនជងឃឺ្លង់ រ ឺជងឺម រកីេមើំ ំ  

លមិនជេឡើយ ជងឺេនះនងឹសុេី ល ល្រគប់ជន់ថន ក់ រហតូទលែ់តរ យរលត់អសន់គរ។ ំ  

េដមពយបលជងីឃ្លង់ម រកីសងគមេ យបនជសះេសបើយដូចេដម កនង្របវត្ដិេស្ដចគំលង់ បពុ្វបុរសេយើងបនពនយល់ើ ំ ើ ុ  

្របប់វធីេ ះ្រ យរចួេ្រសចមកេហើិ យ ៖  

 ទី១ ្រតូវែតយកសងគមេនះមកេ ង ជរះ ងកយេ យេមេ គងប់អសស់និំ ,  

 ទី២ ្រតូវយកថន ំ ក់េ យេកើតមនរបូ ងវញ រ ឺេរៀបចំកំរតិ កេ់ យមន ថ ប័ន រចនសមពន័ធ្រតឹមិ  

្រតូវ្របេសើរសំ ប់សងគមជត,ិ  

 និងទ៣ី ក់បញចលសងគមជតិនូវថន ំ រ ឺ្រពលងឹ រ ឺ្រទឹស្ដមីេនគមវជជ ជតិែដលូ ិ ចេធ្វើេ យសងគមជត ិ

េនះមនជវតរស់ ន ល្អបរសិទុធ្របៃពេទអនគត។ ី ិ  

២ -វធីពិ ្ដ ពយបលសងគមរេបៀបេនះ ចេធ្វើេ យមនករឈចឺប់ ចេធ្វើេ យអនកកន់អនំចមិនសបបយចិត្ដិ  

ពីេ្រពះេគ្រតូវអសអ់ំនច និង បពុ្វសទិធិ ែដលជ្របភពនំេ យពកួដកនំ រ ឺអនកនេយបយទំងេនះ្របឆំង មនិយល់ឹ  

្រសបេ ះ្រ យ ម។ អនកនេយបយជពួកេនះ ែដល្របកន់ និង ្រស ញអ់ំនចផ្ដ ច់ករ េហើយែដលមនិធ្ល ប់គតិំ  

អំពី្របេយជនជ៍តិ និង េ្របើកំ ំងបយ េដមបីកំចត់បំផ្ល ញ្រគូេពទយែដលមនបំនងចង់ពយបលសងគមជតិ តួអងគើ  
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ជក់ែស្ដងមន្រពះសង័ខច្រក រ ឺេស្ដចគំលង់ជអទុហរណ៍្រ ប់។ េគចតទ់ុក្រគេូពទយសងគមជត ិែដល ចរកមេធយ 

បយល្អេ ះជូន្របជជតិ ជស្រតូវ ជអុបសគគធំ ចេំពះអំនចផ្ដ ច់ករ នងិ ផល្របេយជន៍្រកុម្រគួ របក ពួកផទ  

លរ់បសេ់គ។ ដូេចនះ េគលបំនងទិសេ របសេ់គ គឺ្រតូវែតបំផ្ល ញកំចត់្រគេូពទយ រ ឺអនកេសន ជតទំិងេនះ េ យ 

ផុតរលតព់ូជអសព់ីមុខពីមត់របសេ់គ។ គឺេគេ្របើវធីែតមួយដូចែដល្រពះសង័ខច្រកបនេ្របើេទេលើ្រពះសងឃ។ ិ  

៣ -កនង្របវត្ដិេស្ដចគំលង់ មនចំេនទមួយបនផទះេឡើង្រតង់ពកយ ុ ុ «គំលង»់ កលពីឆន ំ១៩៦៨ េ ក អូ ឈង អនកែអ 

កេទសែខមរេយើងមន ក់ ខងែផនកភ ែខមរ បនេលើកយកពកយ «គំលង»់ មកែវកែញកអធបិបយពនយលយ៉់ងល្អតិល្អន់ 

កនងអតថបទមួយចុះផ យកនងទពំ័រទស នវត្ដី ុ ុ Journal Asiatique ( រពត៌មន សុ)ី N CCLIV (េលខ ២៥៤) 

ភគទ២ី េ យសំ ងេទេលើពកយស្ំរសកតិ នងិ េទេលើសិ ចរកិ្របមណជ៣០ មនសិ ចរកិេនស្តកេកះធំុ  

សិ ចរកិសម័យអងគរ េ កអ ូឈង បនអះ ងបញជ ក់ថពកយ «គំលង»់ េលចក្ល ចេចញមកពីពកយ « គន្លង » 

គន្លងមនន័យថ ផ្លវ មគ៌ ចបប់ រ ឺធម៌ ។ កនងន័យេនះែខមរេយើងែតងនិយមេ្របើ នងិ និយយដូចជ មគន្លងធម៌ មិនូ ុ  

លះុេ យគន្លងធម៌ កនូលះុេ យគន្លងធម៌ គន្លងនងគ័លជេដម៘ើ  

េ យមនករផ្ល សប់្ដរេទ មទីកែន្លងភូមិ ថ ន ករវវត្ដន៍របសស់ងគមកលសម័យេទូ ិ មកលេវ  និង េទ ម 

ទីកែន្លងភូមិ ថ ន ករវវត្ដន៍របសស់ងគមេទ មកលសម័យេទ មកលេវ  និង េទ មករេពលនយិយស្ដីិ  

ពកយ គន្លង បនក្ល យបន្ដិចម្ដងៗេទជពកយ េក្ល ង រ ឺេម រ ឺកេន្ល ង រ ឺេមេក្ល ង អុទហរណ៍ ដូចជពកយ សសរកេន្ល ង 

ជេដម៘ ចែំនកពកយ គំលង់ ែដលេគេ្របើសំ ប់សគំើ ល ់េស្ដចគំលង់ រ ឺ្រពះគំលង់វញគឺជករភន់្រចល ំបន្ដ លិ  

មកពអីនក្របជញ្រ វ្រជវប ំងែដល គ ល ់ពកយេពចន៍ែខមរមនិចបស់ ស ់េហើយសំ ងែតេទេលើករ ្ដ ប់សរូស ័

ពទភ និយយ បនបកែ្រប នងិ សរេសរពកយ គន្លង ខុសន័យេដម េហើយេធ្វើេ យក្ល យេទជ គន្លង់ រ ឺគំលង់។ើ  

ដលេ់គនំគន ែ្របជភ ប ំង ពកយគន្លង កក៏្ល យេទជ «Lépreux » ដូេចនះេហើយកនងករបកែ្របភ ប ំង េបើុ  

មេ កអូ ឈង ពកយ «េស្ដចកេន្ល ង» បនក្ល យេទជ Roi Lépreux  េហើយពកយប ំងដែដលេនះ កល  
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េគបកែ្របេទជភ ែខមរវញ្រតលប់ជមនន័យថ ិ «េស្ដចគំលង»់។  

មយ៉ងមួយេទៀតចំនុចមួយេទៀតែដលេធ្វើេ យេយើងឆងល ់េចទសរួបញ្ហ រេនះ គឺ្រតង់របូេស្ដចគលង់ រ ឺ្រពះគំលង់(៦) 

្រតូវបន្របជជនែខមរ្រគប់្រចកល្ហក្រស ញេ់គរព េកតខ្ល ចទុកជទីសកក របជូ ្រពះគំលង់ ែដលែខមរែតងែតេទនំ 

គន អុចធបូបន់្រសន់ ក់ភញីផក េធ្វើបុណយទនថ្វ យ និង េគរពជ្រប្រកតី មនេនកនងអងគរធំ និុ ងមខុវត្ដអុ ្ណ េ ម៘ 

មករពិតេទ កនង្របវត្ដិ ្រស្ដ គម ន្របជ ្រស្ដ មួយ្រស ញេ់ស្ដចគំលង់េនះេឡើយ ពីេ្រពះេស្ដចអងគេនះ គមុ  

នទសពធិ ជ េហើយកច វេឃេឃ េស្ដចេនះគតិែតអំនច នងិ ផល្របេយជន៍ផទ លខ់្លន េធ្វើេម្ដចនងឹេចះ្រសួ  

ញ ់េហើយនឹង ជួយ្របជនុ ្រស្ដទន់េខ យែដលមនទុកខេទសេនះេកើត? ដេូចនះ្រពះបដមករេនះ មិនែមនជតំនិ  

ងេស្ដចគំលង់េទ ្រពះគំលង់េនះ េបើេយងេទ មករែវកែញករបស ់េ កអូ ឈង គពឺិតជ្រពះកេន្ល ង រ ឺ្រពះធម ៌

រ ឺ្រពះែដលមនធម៌ រ ឺ្រពះ្រទងធ់ម៌។ 

៦= ែខមនិយមេ  ្រពះគំលង់ មួយប៉ុេ ្ណ ះ។  

មួយែផនកេទៀត មនុស សម័យប ំងេធ្វើករ្រ វ្រជវេន្របេទសែខមរ បដមករែដលេគនំគន ្របសទិធិនម កេ់ឈម ះិ  

ថ េស្ដចគំលង់េនះ មិនែដលមនេឈម ះអ្វពីតិ្របកដែដរ គឺ្រគន់ែតជ្រពះបដមករមួយអងគ ែដលេគែតងែតនំគនិ  

េទេគរពបូជប៉េុ ្ណ ះ ្រពះបដមករេនះ ក៏ ចជរបូសនំកវរៈបុរសែខមរែសន ជតិមន ក់ ែដលបនក ងអងគរែដរ ិ ី  

៥ -កនងបញ្ហ េស្ដចគំលង់ នងិ ្រពះគំលង ់រ ឺ្រពះកេន្ល ងេយើងសថតិេនចំេពះមុខេហតុ និង ្រពឹត្ដិករណ៍ុ ២ខសុគន ្រសលះ  

 មួយ គឺ្រពះម ក ្រតែខមរ ទ១ី៥ ្រពះសង័ខច្រកជេស្ដចអយតុ្ដធិម៌ គម នសេន្ត ស េម ្ដ ធម៌ គម នទសពធិ 

ជធម៌ ែដលេគស្អប់េខពើមជទីបផំុត,  

 និងពរី គឺ្រពះគន្លង រ ឺ្រពះកេន្ល ង រ ឺ្រពះធម៌ រ ឺ្រពះ្រទង់ធម៌ ែដលល្អបរសិទុធ មនរទិធអិំនចេតជបរមី េចះ 

្រស ញក់រពរែថរក ផ្ដ លេ់សចក្ដីសខុេក មក ន្ដ និង ចំេរ ើនលតូ សដ់ល្់របជពលរដ្ឋែខមរ ្រពះ 
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អងគ្រតូវបនែខមរទូទំងនគរ ្រស ញច់ូលចិត្ដ េគរពបូជ សុសំខុ េ្រជកេកនេ្រកមម្លប់បរមី។  

េ យសំ ងេទេលើេហតុករណ៍ និង េហតផុលដូចបន ប់េរៀបរចួមក្រ ប់ ខញំយល ់និង េជឿជក់ថមនតួអងគទំងុ  

អសដ់លេ់ទពីរ ែដលមនលកខណៈផទយខុសគន ទំង្រសុង គមឺិនែមន មនតអួងគែតមួយគត់េនះេទ កនងេឈម ះេស្ដចគំុ ុ  

លង់ រ ឺ្រពះគំលង់ រ ឺ្រពះកេន្ល ង រ ឺ្រពះគន្លង តអួងគទីមួយគឺេស្ដចគំលង រ ឺ្រពះសង័ខច្រក, ក ្រតែខមរទ១ី៥ កនង្របវត្ដិុ  

្រស្ដែខមរ នងិ ទពីរី គឺ្រពះគន្លង រ ឺ្រពះកេន្ល ងែដលជ្រពះធម ៌ជអនកករពរ ជវរៈបុរសែសន ជតិ និង ជេមេកើយ្រគប់ី  

្រគងែននំ្របជពលរដនែខមរ េ យេឆព ះេទរកេសចក្ដីចំេរ ើន សខុេសរសីសួ្ដី មផ្លវគតិធម៌ ូ  

៦ -របូ្រពះកេន្ល ង រ ឺ្រពះគន្លង ែដលមន ក់បងកប់នវូ ថកំបំង បនេធ្វើេ យអនក្របជញ អនក្រ វ្រជវ សបិបករ នងិិ  

កវនពិនធបរេទសជេ្រចើន ចប់ រមមណ៍ដតដក់ជប់កនងចិត្ដវញញ ណ ដូចជ មូ ៉  ី ិិ ុ Mouraេ្រ គ លេីយ Groslier សេឺដ 

ស Coedes កេរ ៉  Carera និង គរ័ម៉យ Gormaille េហើយេ ក ពីែជរបិណ័ត ៍Pierre Bennoit សមជកបិ  

ណ្ឌិ តសភប ំងយ៉ងធំលបីលបញមួយរបូ បនយកេឈម ះេស្ដចគំលង់ រ ឺ្រពះគំលង់ រ ឺ្រពះកេន្ល ង មក ក់ែតងនពិនធ 

ជេរឿង្របេ មេ ក នងិ កជ់ចំនងេជង ើ « Le Roi lèpreux» រេឺស្ដចគំលង។់ 
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៧ -្របវត្ដិបក ីចំ្រកុង 

្រពះបទច្រកព័្រត 

កលែដល្រពះបទសង័ខច្រក រ ឺេស្ដចគំលង់ ្រពះម ក ្រតែខមរទី១៥ ចូលទីវងគត ្រពះច្រកព័្រត ្រពះ ជបុ្រត្រពះអងគ ប 

នេឡើងេ យ ជសមបត្ដ្ិរបេទសកមពជជបន្ដពី្រពះបិ ។ ្រពះអងគមន្រពះជនម ុ ២១វស ។ ពធិីអភេិសក្រពះច្រកព័្រត 

ជ្រពះម ក ្រត បន្របរពធយ៉ងេ រកិេនៃថង ៣េកើត ែខេច្រត ឆន ំវក ព.ស.១៥១៦, ្រតូវជ ម.ស.៨៩៤ ច.ស. 

៣៣៤ និង ្រតូវជ គ.ស.៩៧២ ្រពះអងគជេស្ដចែខមរទ១ី៦ េហើយមន្រពះរមនម្រពះបទសេំដច្រពះច្រកព្័រ ធិ ជ ប 

រមបព័្រត។ ្រពះអងគគង់ នងិ មនបរម ជ ងំ េនម នគរដែដល។  

្រពះបទច្រកព័្រតមន្រពះ ជប្ុរតពីរ្រពះអងគ។ បុ្រតចបង្រពះនមបទមុកុមរ ្របស្ូរតេនឆន ំឆ្លវ។ ្រពះ ជប្ុរតបនទ ប់ូ  

្រពះនមសរិកីមុរ ្របសតូេនឆន ំរក ច.ស.៣៥៩។ ជមួយគន េនះអនកមន ងែកវ មេហសមីួយេទៀតរបស្់រពះច្រកព័្រត 

កម៏នគភ៌ែដរ គេឺនកនងឆន ំជតូ ពុ .ស.១៥៤៤ ្រតូវជគ.ស.១០០០។  

ដបង្រគញងំ ូ   

សម័យមួយ ្រពះ ជបនេចញបញជ េ យនមុឺនមុខម្រន្ដីេកណ្ឌ ្របជនុ ្រស្ដ ្រគប់េខត្ដខ័ណ្ឌ សំ ប់យកមកកប់េឈើ 

ងសង់្រពះបរម ជ ងំ នងិ បចទឹកសំ ត្រសះអូរ្រប យតូចធកំនង្រពះនគរ។ ្រពឹត្ដិករណ៍កំែននេនះ បនេធ្វើេុ  

យ្របជជនែខមរទំង្រសទំីង្របសុ ខឹងសបំេក្ដ ្រក យ្រគប់ៗគន ។ េ យ រខ្ល ចអំនចេស្ដច ខ្ល ចទទួលេទសៃព 

មន ក់ៗេចះែតខខំំមត់សងកត់េធមញេគរពេធ្វើ មែតបញជ ។  

កនងចេំនម្របជជនកែំននទំងេនះ មនបុរសកំេ ះមន ក់ មឌមំធំសបំុរេខម  េឈម ះនយ្រគញង។ ៃថងមួយ នយញុ ូ ូ  

ង្រតូវដលេ់វនេនចំជុរុ ំេហើយមនភរកិចច ំស្លចំអិនម្ហប រសំ ប់្រកុមកំែននែអេទៀតែដលេចញេទបំេពញករំ ូ  

ងរ។ ំបយឆ្អិនកល  នយញងរកអ្វមីក្រជួយបយមិនបន នយងកេឆ្វងងក ្ដ ំ ្រ ប់ែត្រកេលកេទ្របះេឃើូ  
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ញែមកេដមរកេខម  នយកេ៏ឈងចប់យកែមកេដមរកេខម េនះ មក្រជួយបយ។ រេំពចភ្ល មេនះ បយសសគសក៏ើ ើ ុ  

ែ្របពណ៌េទជេខម ។ េ យក្ដីេហវហត់ និង ឃ្ល នផង នយញងកក៏យញត់ៗ បរេិភគបយពណ៌េខម េនះទលែ់តអូ  

សរ់លងីពីខទះ។ បនទ ប់មក នយញងកច៏ប់េផ្ដម ំបយថមសំ ប់សមជកកំែននែអេទៀត។ ែតម្ដងេនះ ដលន់យរកែមកូ ើ ី ិ  

េឈើេដមរកេខម េនះមក្រជួយបយ ្រ ប់ែតែមកេនះបត់្រសេមលរកមិនេឃើញ ែមកេដមរកេខម ែដលបត់េទើ ើ  

េនះ េគមនិដងេឡើយថជអន្ដ គមន៍ េទព  រ ឺេខម ច រក  យកមក ក់ េហើយ ក់បំបំងយកេទវញឹ ិ ?ពង វ រ 

វត្ដទកឹវល កនង្រសុក ្អ ង េខត្ដកន្ដ លបនកត់្រ ទុកមកថ េ យគុណបុណយបរមីនយញង្រតូវេឡើងេធ្វើជេស្ដចិ ុ ូ  

េទើបបនជេទវ ចុះមកជបប់ន្ដះេ យមនេដមរកេខម  ដះុេនចំកន្ដ លកែន្លងែដលពកួកែំននរបសន់យេបះជុរុ ំុ ើ ំ  

ំងទី។ េហើយនយញងធ្ល ប់បនបងគ ប់េ យកូនេចេ្រកមបងគ ប់ កប់េដមូ ើ រកេនះេធ្វើជអសុដុត។ េនសលែ់តខ្ល ឹ

មេដមរកេខម េទ ែដលេគមិនទន់ដុត េហតុដេូចនះេហើយបនជេនេពលខ្លះែវក្រជួយបយ នយញងលកូៃដចបយ់កើ ូ  

ខ្លឹមរកេខម ។ ្រគេនះនយញង យ ុូ ២១ ឆន ំ។  

្រគន់ែតបរេិភគបយេនះែឆ្អត នយញងកច៏ប់េផ្ដមមនកម្ល ំងខ្ល ំងក្ល  េកើនេឡើង្របឹសៗជលំ ប់ េ យមិនដូ ើ ឹង 

ខ្លន។ គឺេនេពលែដលនយញងចប់ទញពត់ែមកេដមេឈើទល យកមក កព់យរសែ្រងកបយ េទើបនយដងថមនួ ូ ួើ ឹ  

កំ ំងខ្ល ំងអ ច រយេសមើនឹងដរ ី រ្របំពីរ។ នយញង ចពតក់ច់ និង ដកេដមេឈើទលបនយ៉ង្រសួលមិនបច់ខំ។ ្រកុំ ើូ  

មកំែននទំងអសក់លេបើបនេឃើញមហទិធិរទិធបិរមីនយញង កនំ៏គន បក់បបខ្លបូ ខ្ល ច េកតសញប់ែសញង េគរពបូជទកុ 

ជអនកមនបុណយ។ មន ក់ៗយល ់និង េជឿថនយញងជតួអងគ្រពះបទធមមកិ ែដលយងចុះមកចប់កំេនើតជមនុស េូ  

ក េដមបីេ្រ ច្រសង់ និង េលើកសទយដែង្ហ្រពះពទុធ សន។ ្របជជនកំែននទំងេនះនំគន សុចំុះចូល បេំរ ើនយញង ើ ួ ូ  

េហើយសុែំតង ំងេ យេឡើងេធ្វើជេស្ដច។  

នយញងមនេដមកេំនើតេន ្រសុកសនួមងឃត អូវពកុេឈម ះសនួ ម្ដ យេឈម ះែសន មុននឹងនយញងមកទេំពះម្ដ យូ ុ ូើ  

បុរសជអូវពកុបនសបុិនេឃើញ្រពះកល(១) យក វមកហចុ្របគលេ់ យ។ េ ក្រគូេចអធិករវត្ដភនំ បនទស ន ៍
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ទយថ ប្ដី្របពនធគត់នងឹបនកនូ្របុស។ កូន្របសុេនះនឹងបនេឡើងេ យ ជ ែតមនិបន យែុវងេទ។ េនេពលែដ 

លគត់មនៃផទេពះ នងែសនែតងចង់បរេិភគ្របមត់ដ(ី២) នយសនួជប្ដីែតងែតេទកត់បះយកមកចំអនិេធ្វើ  

រេ យ្របពនធបរេិភគ មចនំង់ជ្រប្រកតី។ ្រគប់ៃថងែខេពលេវ កល  ៃថង៦េកើត ែខពិ ខ ឆន ំេថះព.ស 

១១៥៤ និង ្រតូវជ គ.ស៦១២ នងែសនសំ លបនកូន្របុសមួយេឈម ះញង។ ទូ រកេនះមនសបំុរេខម ្រសែអម ្វ យ 

ែដលជេហតុនំេ យម្ដ យអូវពុក ក់េឈម ះថ « ញងូ » ធំបន្ដចិនយញងបនេទេរៀនស្ូរត ្វ ធយយ េនវត្ដភនំជូ  

មួយនឹងេ ក្រគូេចអធិករ។ 

(១) ជ្រពះ ទេិទពែផនកកលេវ ។ (២) ជរកុខជតិមយ៉ងតចូទបដូចេ ម  ពណ៌ៃបតង គម នផក េទ េហើយែដលែតង 

ែតយកមក ំជប់គន រដកលអំ មសនួចបរ ចយកេទស្លេធ្វើជបែន្លបរេិភគបន មនរសជ់តិរវងដចូស្លកឹ្រមះែដរឹ ី   

កនងឆន ំែដល្រពះម ក ្រតតរំវូេ យេកណ្ឌ េកៀរ្របជ ្រស្ដមកកប់េឈើ ជញជ នថម នយញង្រតូវបនេច ្វ យេខត្ដុ ូ ូ  

ចត់េ យេធ្វើជេមរយពកួកំែនន េហើយបញជ េទបំេពញករងរែអម នគរ។ នយ្រតូវេគបងគូ ប់េ យេទកប់ 

េឈើ និង ជញជ នថមេនេជងភនដំងែរក ្រកមុកែំននខ្លះេទៀតកម៏នេទេធ្វើករែអភនំគូែលនែដរ។ ូ ើ  

េនេពលែដលនយញងកំពុងែតមនកំ ំងេកើនមហមិដូចដរ ី រទំង្របំពីរ ្រ ប់ែតមនដបងមួយបនេលចេចញូ ំ ំ  

មកយ៉ងអ ច រយ។ នយញងេរ ើសយកដបងេនះមកេធ្វើជ វធុ គឺជដបងេឈើ្រគញង មន្របែវូ ូំ ំ ង្របំហតថមួយចំ ម 

នយញងចប់យកដបង្រគញងមក្រគវ វលញប់េសមដូចកងច្រក េហើយនយក៏ ចហក់េ តបនកពំសដ់លេ់ទូ ូំ ី ិ ១៥ 

ហតថែដរ។ មនសុ មន ទំង យែដលបនេឃើញរទិធិេច ្ដ នយញងខ្ល ំងអ ច រយដូេចនះ បននំគន ក់េឈម ះេ យថ ូ «ដ ំ

បង្រគញងូ » ជប់េរៀងរហតូមក។ ដងចបសថ់ខ្លនមនកំ ំឹ ួ ងខ្ល ំងក្ល  ពូែកេលើសអសម់នុស ធមម  េហើយមនរទិធប ុ

ណយអំនច នយញងកច៏ប់េផ្ដមែបកគនំិត ចងេ់ យ ជយេធ្វើជេស្ដច ដូចែដល្រកុមជនកែំននបនេសនើសុ។ំ នយញងូ ូើ  

ែ្រសក្របកស្របប់ពួកកំែននទំងអសេ់ យឈប់កប់េឈើែដលសំ ប់យកេទសង់្រពះ ជ ំងេស្ដច។ ្រកុមកំែនន 

ទំងអស្់រតូវកប់េឈើេធ្វើដំបង្រពនង់ នំគន ្រប ប់ វធុមនកំបិត វលែំពង ពូេថ ្រពួញ ន  េហើយនំគន េរៀបចំហ្វ ិ
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កហ្វនឺជកងទ័ព េដមបេីចញដេនើរព័ទេទ យ ំង្រប រេស្ដច្រកព័្រត។ ្របជជនទំងអសប់នេ ម ះសម្័រគនំគន មូលមីើ ំ  

េដរ មដបង្រគញង។ ដូេចនះ េគ ចរចួពកីំែនន ែលងហត់េនឿយកប់េឈើជញជ នថមបំេរ ើើ ំ ូ ូ េស្ដចេទៀត។  

ដបង្រគញងេលើកទ័ព ំ ូ ១០មុឺននក់ចបងំេ មពទ័ធ្រពះម នគរ(៣) ្រពះម ក ្រត្រពះច្រកព្័រត ្រគេនះែដលកំពុង 

ែតមនជងឺេ គពយធិជទំងន់ បនែចកទ័ពជពីរេ យេចញេទទប់ទលន់ងឹដបង្រគញង។ ទព័ែផនកទមីួយ្រតូវេចញំ ំ ូ  

េទេ្រកទី្រកងុ យ្របយទុធ្របឈមមុខផទ លន់ងឹស្រតូវ ែអទព័ែផនកទពីីរវញ្រតូវេន្របចំករ ករពរ ជធនី ករិ  

បះទងគិច ងំជលគន រ ងកងទព័ទំងពីរមនសភពខ្ល ំងក្ល គួរេ យរនធត់។ ទ នពលេសនទំងសងខង ្ល ប់ និង រប ួ

សជេ្រចើនមេីដរ ស។ ប៉ុែន្ដមិនយរូប៉ុនម នទព័ដបង្រគញងកច៏ប់េផ្ដមមនេ្រប បជង េហើយកយ៏កបនេជគជយកំេទំ ើូ ័  

ចអសទ់ព័ទ១ីរបសេ់ស្ដច។ ដបង្រគញង យសរំកុរលុតេទមខុេទៀត រហតូដលេ់ទព័ទធជជុត្រពះម នគរ។ ខង្រពះមំ ំ ិូ  

ក ្រត េនសលែ់តកងទ័ពទុកសំ ប់ករពរទី្រកុងែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េទះបដីូេចនះកេ៏ យ កក៏ងទព័របសដ់បង្រគញងំ ូ  

េនែតពុំទន់ យដេន្ដើមយក ជធនីបនជយជនះផ្ដ ច់្រព័តេទៀត កនងេ កសេនះ ដបង្រគញងចត់័ ំ ំុ ូ ពលេសន្រគ 

ប់របូ េ យ្រប ប់មនជប់នងឹខ្លននូវចន្លះ នងិ ជរេឈើ យប់េ្រជកន្ដ លអ្រទធឈនចូលមកដលក់ល  ដបងួ ុ ័ ំ  

្រកញងកប៏ញជ េ យេរហព៍លទំងអស់ យ្រប រសនធប់សនធ ប់យ៉ងគ្រគកឹគេ្រគង កជ់េន្ដើរេ តេផ្ល ះេឡើងកំែផូ  

ងម នគរយ៉រហយ័រហនួ េហើយចក់េ្រ ច្រសប់គបដ់ុតជរេឈើេបះចូលេទេលើផទះ័ សែំបងកនងបរេិវណ្រកងុ មិនុ  

យរូប៉ុនម ន កងទព័ៃ្រពរបសដ់បង្រគញងក៏ យកំេទចទ្វ រម នគរបនេ យេជគជយ េហើយករ៏ត់្រសសរំកុចូល យំ ូ ័  

លកុរលុ្រប រកប់ចក់សំ ប់យ៉ង វអិត្រ ្របណី កងទ័ព្រពះ ជ និង ្របជពលរដ្ឋស្លត្រតង់ ទំង្រសទំីងូ  

្របុសទំងចសទំ់ងេកមង។ ្រគេនះ ្រពះម ក ្រត្រពះច្រកព្័រត ែដលកពំុងែតមនជងឺយ៉ងធងន់ធងផទេនេលើ្រពះែទនំ ំ  

កលេបើលសឺរូ វធុបះទងគិចគន  លសឺរូេភ្លើងកពំុងឆបេឆះ្រពះបរម ជ ំង លសឺរូសេំលងសែំរកេ ៊ កេ្រញជ វអងឹកង 

យលេំទេ យករយែំយកែ្រសកឈចឺុកចប ់្រពះអងគខ្ំរបងឹេងើបឈរ ដក្រពះខ័នរកេចញេទតស៊ែូត្រពះអងគ្រតូវ 

ដួលធ្ល ក់មកេលើ្រពះ្រក បនទសំគុតកន្រគេនះេទ។ុ  
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(៣) ចំនួនកងទព័ដបង្រគញង ែដលពង វ រវត្ដទឹកវលបនផ្ដល។់ំ ូ ិ   

ពង វ រសេំដច ំងជួនបនសរេសរថ ្រពះបទច្រកព័្រត្រពះម ក ្រតែខមរទ១ី៦ បនសគុតេនឆន ំជូត កនង្រពះជនមុ ៤៩ 

វស ។ ្រពះអងគេ យ ជយបន ២៩ឆន ំ។ ពង វ រវត្ដទកឹវលបនបញជ ក់ថ ដបង្រគញង កលបនជយជនះ្រតួត្រ និ ័ំ ំួ  

គរេហើយ បនេរៀបចំេធ្វើបុណយបជូ្រពះសព្រពះច្រកព័្រត េហើយយក្រពះអដ្ឋធតុ្រពះអងគេទបញច ះតមកលទ់ុកែអភនំិ ុ  

េ្រកម។  

ៃថង១០េកើត ែខពិ ខ ឆន ំឆ្លវ ពូ .ស.១៥៤៥, ្រតូវជ ម.ស.៩២៣ និង គ.ស១០០១ ដបង្រគញង កូន ្រស្ដ មញញែដំ ូ លជ 

ពូជេចញមកពី្រសទប់្របជកសកិរ បនទទលួអភិេសកេឡើងេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជ។ ដបង្រគញងក្ល យុ ំ ូ  

េទជេស្ដចែខមរទី១៧ បនទ ប់ពី្រពះបទច្រកព្័រត េហើយបន ក់េឈម ះថមជ្រពះម ក ្រតថ ្រពះបទេគតម្ដ អមរេទី  

វ ជ។  

្រគន់ែតបនជយជនះ កនអ់នំច និង េ យ ជយភ្ល ម េស្ដចដ័ ំ ំបង្រគញងមនិបង្អង់ទកុេ យ្រពះ ជវង ្រពះម កូ  

្រតមនុបនសខុេឡើយ។ ្រពះអងគេចញបញជ េទ្រគប់ម្រន្ដពីលេសនេន ម្រសុកភូមិតបំន់ននកនង្រពះ ជ ច្រកុ  

េ យេដរ្រ វ្រជវែឆកេឆរ រកចប់ចងឃុឃំំងសមជក្រកមុ្រពះញតិវង ទំងអស ់េហើយយកេទសំ ប់េចលើ ិ  

ទំងអសេ់ យដុតកនងេភ្លើងទំងរស់ុ ។  

ពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល  

កលេនះ្រពះបទុមកុមរ បុ្រតចបង្រពះបទច្រកព័្រត ែដលេទើបែតបន យ ុ១៣វស ភ័យភតិអិតអបុម េហើយបន 

េគចលចួរតផ់ុតពីកន្ដ ប់ៃដពកួេស្ដចដបង្រគញង ្រពះអងគបនេទ ងផនសជសងឃ កនងៃ្រពភនំ្រកមថម ចប់ ំងពីៃថងេនះំ ូ ួ ុ  

មក េគបនដងថ្រពះអងគមិនែដលទក់ឹ ទង រ ឺនិមន្ដេចញចូល្រសុកភូមអិនក្រសុកេឡើយ េគបនដងេទៀតថ ្រពះអងគបនឹ  
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េរៀនេចះចងចំ្រគប់សសិប៍ ្រស្ដ េវទមន្ដវជជ ករខ្ល ំងពូែកអ ច រយ។ ិ  

(៤)ចំែនក្រពះ ជបុ្រតទ២ី ្រពះសរិកិុមរ ែដលេទើបែតបន្រពះជនម៥វស  ជមយួនឹងេមេ ះខរំត់ពនួេគច ងយករចួ 

ខ្លនែដរ ែតរតម់និផុត ្រតូួ វ្រកមុេសនដបង្រគញងចប់បន ្រពះសរិកិុមរ្រតូវពលេសនទំងេនះចប់្រក ត់េបះចូលំ ូ  

េទកនងភនក់េភ្លើងដុតសំ ប់ នកលេនះេពល ង ច្រពលប់យប់ងងតិេទេហើយ េហតុែតសនំងបុណយបរមមីកជួយុ  

ទន់ ្រ ប់ែតពលទ នមួយ្រកុមមកដល ់េមើលេឃើញ្របទះនឹងែភនក កេ៏កើតមនចិត្ដសេង្វគ និត សរូ នំគន  

លចួទញអូស្រពះសរិកិុមរេចញពីេភ្លើងយកមក ក់ទកុកនងគេុមព តៃ្រព េហើយកនំ៏គន រត់បត់េទ។ ្រពះអងគមនិសគុតុ  

េទ ្រគន់ែត្រតូវេភ្លើងឆបេឆះ រេលះរលយួ មនដេប ្ល ក ន មពសេពញ ងកយែតប៉ុេ ្ណ ះ។ំ  

៤ =ឃ្ល ្រតងទ់ំពរ័េនះ អក រមនភពរលប់ខ្ល ំងេពក ខញេំសរសរសរំលួេទ មឃ្ល  ដូចេនះុ  ឃ្ល ពកយ្រតង់កែន្លងខ្លះ  

ចមនភពឃ្ល តចកឃ្ល ្របេយគេដមមនិខនេឡើយ។ើ   

បនទ ប់មកៃចដនយអ្វី មន្រពះសងឃមួយ្រកុមនិមន្ដកត់មក មេនះេទៀត បនយលប់នេឃើញ្រពះសរិកិុមរកនងសភពុ  

ដែសនេខ្ល ចផ រដូេចនះ ្រពះសងឃកេ៏កើតមនចិត្ដេម ្ដ ករុ  េរ ើសយកេទចិញច មឹបីបច់ែថរក ។ អសក់លយូ៏ របន្ដិច 

មក ដេប ជកមុរកប៏នជសះេសបើយ។ ែតំ , ៃដេជងរបស្់រពះអងគ្រតូវេឡើង្រកេញើង្រកញង់ រញួជប់គន រកេងើបេដរមិើ ើ  

នេកើត េដមបនីឹងេធ្វើចលនេទមខុេទេ្រកយ េទេឆ្វងេទ ្ដ ំ ្រពះអងគ្រតូវែតខំ្របឹងរកំិលេ យគូថ េហតេុនះេហើយើ  

បនជអនកផងទំងពួង កេ់ឈម ះេ យថ ្រពហមកិល អនកខ្លះេទៀតនិយមេ ថ ពញែ្រកក។  

នឹងអធិបបយនយិយពីេស្ដចដបង្រគញង ក ្រតែខមរទីំ ូ ១៧វញ ្រពះអងគេ យ ជយបនិ ៧ឆន ំ ៧ែខេហើយ។ ៃថងមួយ, ្រពះ 

អងគេកះេ ្រពះ ជេ  មកទស ន៍ទយេមើលជ សរីបស្់រពះអងគ។ ្រពះអងគចង់ដង េតើមនអនកមនបណុយឹ  

មួយ ចមកដេន្ដើម ជយពី្រពះអងគរេឺទ? េ យេលខអត្ដគនគ់ូរបកូសងែចកចុះេឡើង េមើលេទេឃើញថ ្រពះអងគ 

ដបង្រគញង េ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជបនែតំ ូ ុ ៧ឆន ំ ៧ែខ និង៧ៃថងប៉ុេ ្ណ ះ។ ដេូចនះេន ៧ៃថងេទៀត្រពះអងគនឹង 
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្រតូវអសប់ុណយ។ េពលេនះ អនកមនបុណយនងឹេចញមកដេន្ដើមយក ជសមបត្ដជិមិនខន។  

លសឺរូេ ទស ន៍ទយដូេចនះ េស្ដចដបង្រគញំ ូ ងនឹកគិតថ េបើអនកមនបុណយេនះេចញមកែមន េយើងនិងយកដបងំ  

្រគញងេយើងគប់ យេ យេខទចខមត់ែតម្ដង។ េបើេយើង យកំេទចយកជយជនះមនិបនេទ េនះេយើងនឹងសុចំុះចញ់ូ ័ ំ  

េហើយេយើង នឹងេលើក ជបល្លង័គថ្វ យភ្ល ម េដមបេីជៀស ងកុំេ យេកើតមនស្រងគ ម កប់ចក់បង្ហរឈមគន  ដូេចនះើ ូ , 

្របេទសែខមរកម៏និរងទុកខេទសេវទន្រពត់្របស មនកមមេពៀរេវ រេ យ ររបូេយើងែដរ ែអរបូេយើងេ តក ៏

គម នជប់ជពកក់មមេពៀរេវ រ នងឹបន្ដ ជនែខមរំ   េហើយេយើងកគ៏ម នអនក ក់េទសកំហសុផទ ន់ទេទេជរ្របេទចផ្ដ  

តកូនតេចេរៀងរហតូេទែដរ។  

ដនឹងទស ន៍ទយបនេលចល្ឺរជួត្រជប េទដល្់របជនុ ្រស្ដ្រគប់ទិសទី ៃថងំ ទ៧ីមកដលក់ល  មនុស មន អនក្រសុ 

កអនកភូមពិី្រគបត់ំបនជ់តឆង យ នំគន មកម នគរ ជបួជកុុះករ កកកុញ្រទហងឹអឺងកង រង់ចំេមើលអនកមនបុណយ។ ពិ ំ  

ញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល ចង់េទទី្រកងុែដរ េហើយកស៏ុេំសចក្ដីអនុញញ តព្ីរពះសងឃ េដមបីេទរងចំ់េមើលអនកមនបុណយើ  

នឹងេគែដរ។ កលេនះ ្រពហមកលិ យបុន១៧ ឆន ំ(៥) នយខំ្របងឹរកំិលែចវគសេ់លើដអូសគូថ េធ្វើដេនើរយ៉ងែសន្រតី ំ  

ប្រតដួស មផ្លវេឆព ះេទម នគរ។ូ   ្រពហមកិលមនជេនឿ និង សងឃឹមថ េបើមនអនកមនបុណយេចញមកែមនអនកំ  

ែដលមនជងឺេ គពយធិ មនុស ខ្វ ក់ មនុស ខ្វិនមុខជជសះេសបើយ េមើលេឃើញ េដររចួដូចេដមជមិនំ ើ ើ ខន។  

ពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល បនរកំលិគូថេទដលខ់ងេជងម នគរ េហើយកឈ៏ប់សំ កេ្រកមេដមេពធធិំមួយែកបរើ ើ  

មត់្រសះជតេនះ រង់ចំទទលួអនកមនបុណយ កនង្រគេនះ ្រ ប់ែតមន្រពហមណ៍ចសម់ន ក់ ព យបង្វិចមយួធំ មនិ ុ  

កញច ប់បយសនំុំ និង បពំង់ទកឹផង ដកេសះេដរតំរងេ់ទរក្រពហមកិល ឹ ើ ្រពហមណ៍កស៏ុេំផញេសះ និង អិ ៉ នេ់ផ ងៗ ជមួើ  

យ្រពហមកិលពីេ្រពះគត់្រតូវេទេមើលអនកមនបណុយ គត់និយយថ « ្រពហមកលិែដលេដរមិនរចួ េបើេទេមើលអនកើ  

មនបុណយកេ៏មើលមិនេឃើញែដរ េហើយ ចមនេ្រគះថន ក់្រតូវេគេដរជន់ ្ល ប់េទៀតើ » គត់សនយថ «េបើឃ្ល នបយ 
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រ ឺេ្រសកទកឹ ពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល ចយកបយសនំុំ និង ទឹកបពំងរ់បសគ់ត់្រសស្់រសូបចំែអតកយបន»។  

ពញែ្រកកេពលតបេទវញថ ិ «ខ្លនខ្វិនខ្វងផ់ង េធ្វើដចូេម្ដចនងឹ ចេមើលេសះេកើត េសះេនះ ចនឹងរត់បត់ួ » ែត 

្រពហមណ៍ចសម់ន្រប សន៍េឆ្លើយថ «មិនអីេទ! គត់េទែតមយួែភ្លតេទ! គត់នឹងវលមកវញអលិវូេហើយិ ិ !» នយិយ 

ចប់កល  េ ក ្រពហមណ៍ចសេ់នះកយ៏កបេង្ហ រេសះេទ ក់េលើៃដ្រពហមកិល។ ែអបេង្វចធំគត់យកេទ ក់ 

ជត្រពហមកិល។ បនទ ប់មក ្រពហមចសក់េ៏ដរេចញបត់េទ ពង វ រេផ ងៗបនបញជ ក់ថ ្រពហមេនះ គម ននរិ ើ  

េ្រកអំពី្រពះអ្ិរនទ ធិ ជេឡើយ ពីេ្រពះ្រពះអិ្រនទេក្ដ ្រកហល្់រក យអនទះអែនទង គងេ់លើបល្លង័គមិនសខុមិន ប់ ្រទំ 

មិនបន កេ៏រៀបចំ្រគប់េ្រគ ងអលងក រសំ ប់្រពះម ក ្រត ក់ចងកនងមួយបេង្វច ្រពមទំងមនបយសនំុំ និង ទឹកបពំុ  

ង់ផង ជះេសះចះុមកជួបនងិពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិលៃថងេនះ គឺៃថង្រពហសបតិ ិ ៥េកើត ឆន ំម ញ ់ម.ស ៥៦៧ ជៃថងដល ់

កលកំនត់ែដលអនកមនបុណយ ្រតូវេឡើងេ យ ជ្របេទសកំពជុ មទំនយ។  

កុសលបុណយបរមីរបសព់ញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល េបើ មពង វ រេរៀបចំេ យ្រពះ្រពះអងគមច សន់ុបរតន៍ បនមក 

ពីករក ងកនងអតីតជតិ។ កលេនះ ជយរូអែង្វងមកេហើយ េ្រកយែដលបនយងមកេ្របសសត្វេនេកះេគកុ  

ធ្លក ្រពះសមម សមពទធ្រពះបរម្រគូុ  បន្រ ច់រងគ ត់និមន្ដេទជបួយចកមន ក់មនរបូ ង ្រកក់ មនដេបរលះរលយួពំ  

សេពញខ្លន្របណៃដេជង។ សមមេនះកលេបើបនេឃើញបនជួប្រពះពទុធអងគេហើយ កេ៏កើតមនចិត្ដ្រជះថ្ល  យកបយែដួ ូើ  

លេទើបនងឹសុទំនេគបន េទ្របេគន ក់ថ្វ យជចង្ហ ន់។ េនេពលលកូៃដ កប់យ្រ ប់ែត្រមមមួយែដលមនដ ំ

េបរេលះរលយួខ្ល ំងជងេគ រេបះធ្ល ក់ចូលេទកនងបត។ ុ  

រែីអ្រពះពទុធវញ េនេពល្រពះអងគយកចង្ហ នម់កេ យ កលេបើ្រពះអងគទតេឃើញ្រមមៃដ ្រពះអងគកម៏ន្រពះពទុធដកិ ឹ  

ទយទុកថ «តេទអនគត កល ែចក ថ នេទ េហើយបនចប់កំេនើតេនជតិេ្រកយ សមមេនះ នឹងមនរបូកយូ  

ខ្វិនពិករ ែត្រតូវបនេ យ ជយេននគរអិនធបត្ដិ ែដលជនគរែខមរ។  
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េ្រកយែដល្រពហមណ៍េចញផុតេទ ្រ ប់ែតេសះេនះេងើបឈរទញក្រន្ត ក់ៃដពញែ្រកកេ យ្រតង់ដចូធមម េឃើ 

ញដូេចនះ ពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកលិ កេ៏លើកយកបេង្ហ រេសះេទ ក់េលើកៃដមខ ងេទៀត េសះទញក្រន្ត ក់ដចូមនុ េហើយ 

ៃដេនះកេ៏ឡើង្រតង់ភ្លងឹកេំរ ើកបនជធមម ែដរ។ ពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិលសបបយចិត្ដេ្រតកអរអតិអុបម ខំចបយ់ក 

បេង្ហ រេសះមក ក់េលើេជងទំងពីរេ យេសះទញក្រន្ត ក់ែថមេទៀត ដចូេសចក្ដី្របថន ែមន េជងទំងគូក្៏រតង ់មនើ ើ  

សភពល្អ្រប្រកតី។ អិលវូ ្រពហមកិលមនអវយវដូចមនុស ធមម  ចេ្របើករបនដូចេគែអង េពលេនះ្រពហមកិលក ៏

ចប់េផ្ដមេ្រសកឃ្ល ន នឹកេឃើញេទដលព់កយបន្ដ ំើ ្រពហមណ៍ចស ់ពញែ្រកក រ្ឺរពហមកិល កល៏កូៃដចប់យកទឹក 

បំពងម់កផក លប់ ង ងកយ និង មុខមត។់ ភ្ល មេនះ្រ បែ់ត ្ល ក ន មទំងប៉ុនម នែដលមនេលើខ្លនករ៏លបុរឹ ួ  

យបត់អសយ៉់ងអ ច រយ របូ ងមខុមត់្រពហមកិលកក៏្ល យេទជល្អ្រសស្់របិម្របិយេលើសអសម់នុស ធមម  ែដ 

លេគពុំ ចសគំល ់រចឺំ ំបនេឡើយ បនទ បម់ក ពញែ្រកកក៏ កញច ប់បយេបើកយកមកបរេិភគ។ រេំពចេនះែដរ 

កំ ំងកេ៏កើនកុំ ចំេរ ើនកនងខ្លនខ្ល ំងក្ល មហមិ។ ជបួ្របទះេឃើញភពអចឆរយិៈេកើតេឡើងជបន្ដបនទ ប់គន ដូេចនះ ពញែ្រកុ ួ  

ក រ ឺ្រពហមកិលកឆ៏ងលព់ិចរ  េហើយេបើក បេង្វច ចស្់រពហមេនះេទៀត ្រ ប់ែតេឃើញមនសទុធែតសេំលៀក 

បំពក់ នងិ េ្រគ ងអលងក រល្អល្អះរកអ្វមីកេ្រប បផទមពុំបន ពញែ្រកកកយ៏កសេំលៀកបំពក់ និងឹ   េ្រគ ងអលងក រទំង 

េនះមកពក់ កលបងលេមើល េហើយេឃើញថសក្ដិសម្រតូវនឹងខ្លនល្អអតិេខច ះ។ួ    គឺេនកនងេ កសេនះេហើយែដុ  

លពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិលយលដ់ង នងិ មនជេនឿថខ្លនពិតឹ ំ ួ ជអនកមនបុណយ។ បនទ ប់មកពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកលិេឡើ 

ងជះេសះ េសះេនះកេ៏ ះេឡើងវងេទ ពីទិសខងេជងេឆៀងខងេកើត សេំ េទបរម ជ ំងែអម នគរ។ ិ ើិ  

កលេបើេឃើញអនកមនបុណយ ជះេសះេ ះមកដលដ់ូចែដលេ បនទស ន៍ទយ ្របជពលរដ្ឋែដលនំគន មកចំិ  

េមើលកកកុំកនងម នគរ ែ្រសកេ ៊ កេ្រញជ វ្រទហងឹអឹងកុ ងពពក់ពពនូ មេមើល្រពឹត្ដិករណ៍។ ចំែនកេស្ដចដបង្រគំ  

ញង ែដលរង់ចំអនកមនបុណយជយរូយ សម់កេហើយ កលេបើបនេឃើញជក់នឹងែភនក េកើតមនក្ដមីួហមងេក្ដ ្រកូ  

យខឹងសបំជខ្ល ំង ចប់ទញយកដបង្រគញង មកគប់េចលតំរង់េទពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកលិ េដមបី្រប រជវតំ ើ ីូ ិ  



 107

េ យក ិនក ័យែតម្ដង។ ប៉ុែន្ដ ដបងរបសេ់ស្ដចដបង្រគញងែបរជអសរ់ទិធិ មនិបនបះចអំនកមនបុណយេទ េហើយក៏ំ ំ ូ  

ធ្ល ក់បត់េទ។ កែន្លងែដលដបងធ្ល ក់ កក៏្ល យេទជអូរ ែដលមនេឈម ះជបម់កថ អូរដបង េហើយតំបន់េនះេ តំ ំ  

កម៏នេឈម ះថ បត់ដបងែដរ។ ំ  

េស្ដចដបង្រគញងបនសេំរចចិត្ដេធ្វើដចូែដលបនគិតទកុេនះែមន េហើយកេ៏ធ្វើំ ូ ដេនើរគម នទិសេ  ចកេចញពី្រពះមំ  

នគរ។ កនងែខភ្រទបទ ឆន ំវក េស្ដចដបង្រគញងបនេទដល្់រសុក វ កលេនះ នគរចំប៉ ក់្រតូវហ្វងដរេីចញមកុ ូំ ំូ  

តតបត េធ្វើេ យ្របជនុ ្រស្ដរងទុកខេវទន និង វនសហចិេ ចអសជ់េ្រចើន។ េស្ដចដបង្រគញងបនេចញេទជួយិ ំ ូ  

យក រេស្ដច វកំចតអ់សហ់្វូងដរ ីដូេចនះេហើយ េដមបតីបសនងសងគុណផង េហើយជពិេសសេ យភ័យ្រពួយបំ ើ  

រមភ ខ្ល ចកំ ំងអំនចេតជបរមផីង េទើបបនជេស្ដច វ្រពះសុសីតុ្ដ កណុហ៊តុ េលើកកនូ្រកមុំ្រពះនមសយបុបផ  

ថ្វ យេទដបង្រគញង អភិេសកេធ្វើជមេហស ីែតេស្ដច វនឹកគិតកនងខ្លនែតមន ក់ែអងថ ដបង្រគញងេនះខ្ល ំងពូំ ំូ ូុ ួ ែក 

ស ់េហើយ ចកបតដ់េន្ដើមយក ជយេយើងមនិខន ដូេចនះ្រតវូែតេធ្វើដចូេម្ដច កំចត់េ យបនមុនជ ច់ខត េស្ដ 

ច វកអ៏ង្វរកូន្រស ីេ យេ្របើលបិចកិចចកលេសុើបសរួប្ដីថ «េតើដូចេម្ដចបនជេគមិន ចសំ ប់បន? េហើយេបើ 

ចង់សំ ប់វញ េគ្រតវូេ្របើមេធយបយដូចេម្ដចែដរិ ?» កល បនដង្រគបេ់សឹ ចក្ដីេហើយ នង្រតូវមក្របបអ់ូវពកុវ ិ

ញជបនទ ន់។  

លះុេទេ យករលងួេ មរបស្់របពនធ េស្ដចដបង្រគញងេរៀប ប់អសេ់រឿង ថកំបំង ែដលមនជប់ទក់ទងេទំ ិូ  

នឹង យជុវតរបសខ់្លន។ នងសយបុបកយ៏កដនឹងេនះ េទ្របប់្រពះបិ មដេនើរ បនដងដចូបំនង េស្ដច វមិនី ំ ំ ឹិ ួ ផ  

បង្អង់យរូេឡើយ កច៏ត់ែចងេរៀបចំេ យេធ្វើេ្រគ ងយន្ដ ក់កនងបងគន់ សំ ប់សំ ប់េស្ដចដបង្រគញង។ ៃថងមយួេនុ ំ ូ  

េពលេដរចូលេទកនងបងគន់ េស្ដចដបង្រគញងេដរេទទក់េជងនឹងែខ  ជេហតេុធ្វើេ យគន្លឹះេ្រគ ងយន្ដបញស់នចំចូើ ំ ើ ើុ ូ  

លរនធគូទ ែដលជកែន្លងដួងែកវជវត។ ដបង្រគញងមិន ្ល ប់ភ្ល មេននឹងកែន្លងេទ ្រគេនះេស្ដចដី ំ ំិ ូ បង្រគញង រ ឺ្រពះូ  

បទេគត្ដមអមរេទវ ជ នកឹេឃើញយសច់បស់ ស ់អំពីបពុ្វេហតុែដលនំប ្ដ លេ យអសជ់វត ្រពះអងគបនី ិ  
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មនបនទល បន្លឺេពលថ ូ «មិនគួរ េយើងមកប ជយចញេ់បកេ យ រសមជស ្រស្ដេី ះ័ ! » េហើយ្រពះអងគបន 

ែផ្ដផ្ដ ំបន្ដេទេទៀតថ  

 មិន្រតូវេដកលងល់ក់េទ េនេពលែដលេយើង្រតវូខយលេ់បកបកប់េបសអែង្អល។  

 កល ចូលដេនក មិន្រតូវនយិយេរឿង ថកំបំង្របប់្របពនធេទ។ ំ ិ  

 មិន្រតូវទកុចតិ្ដ្រស្ដី ែដលេនេ្រក្រគួ រេឡើយ  

 កល ឃ្ល ន េគ្រតវូយកអងករមក ង ដន្ដ ំេ យឆ្អិនសនិ សមឹបរេិភគជេ្រកយ  

េ យមនរបួសជទំងន់ េស្ដចដបង្រគញងកច៏កេចញព្ីរសុក វ េហើយ្រតលប់េទ ្លំ ូ ប់ែអ្រសុកភូមកិំេនើតខ្លនវញួ ិ  

គឺេន្រសុកសនួមងឃត។ េនះេបើ មពង វ រវត្ដទឹកវល។ ពង វ រដែដលបនបញជ កប់ន្ដេទេទៀតថ ្រពះនងសយុ ិ  

បុប ែដលេពរេពញេទេ យវបបដ រៈ បនេធ្វើដេនើរេទ ម្រពះ ្វ មី េហើយេនបំេរ ើកដំរ្របនបិត្ដិរហតូដលៃ់ថងផ ិ ិ ំ  

្ល ប់ ្រពះនងបនេរៀបចំេធ្វើពធិីបូជ មទេំនៀមទំ ប្់របៃពណី េហើយបនយកអដ្ឋធតតុំកលទ់ុកកនងេចតយីេ៍និ ុ  

្រសុកចំប៉ ក។់  

រែីអពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិលវញ ្រពះអងគបនទទលួអភិេសក េនៃថងិ ១េកើត ែខមិគសរិឆន ំវក ព.ស ១៥៥២ ្រតូវជម.ស 

៩៣០ ច.ល៣៧០ និង្រតូវជគ.ស ១០០៨។ ្រពះអងគបនទទួល្រពះបរមនម្រពះបទសេំដចសនធពអនុ ជ ្រពះបរម្រពហម 

កិលអងគមច ស(់៥)។ ្រពះបទសនធពអនុ ជ រ ឺពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល ជម ក ្រតែខមរទ១ី៨ ែដលបនេ យ ជសមប 

ត្ដិបនទ បព់ីេស្ដចដបង្រគញង រ ឺ្រពះបទេគត្ដម អមរេទវ ជ កលេនះ ្រពះអងគមន្រពះជនមំ ូ ១២វស ។ ្រពះអងគ្រទងគ់ង ់

េន្រពះបរម ជ ំងម នគរ។ 

(៥) េនះេបើ មពង វ ររបស្់រពះអងគមច សន់ព្វរតន។៍ ែតពង វ រវត្ដេកកកកបនសរេសរថ ពញែ្រកក រ ឺ្រពហម 

កិល ្រពះអងគមនបរមនម្រពះបទសនធពអ្រមនិទ។ ចេំពះពង វ រេផ ងៗេទៀត ដចូជពង វ ររបសស់េំដច ំងជនួ 



 109

 រ ឺវត្ដទឹកវល ្រពះអងគេឈម ះថ ្រពះបទសនធពអនុ ជ។ិ  

ៃថងមួយេស្ដច្រពហមកិល រ ឺពញែ្រកកេកើតមនជងឺឈកឺបលយ៉ងខ្ល ំងរក្រទំមិនបន ែដលជេហតុបន្ដ លេ យ្រពះំ  

អងគេកះេ េ   មកទស ន៍ទយរកេហតផុលពិត្របកដ។  េ េនះបនគនគ់ូរេមើល មេជងេលខ ៃថងែខឆន ំើ  

និង មទំនយនគរេទ ្រ ប់ែតេឃើថអនកមនបុណយែដលមន្រតកូលជក ្រតបនមកចប់ជតិ ្រទង់គភ៌េហើយ 

អនកមនបុណយេនះ ែដលមនឈមជរ ចុះមកអំព្ីរពះបទេទវង អ ច រយ ្រពះម ក ្រតែខមរទី័ ៦ និង្រតូវមកេ យ  

ជសមបត្ដេិន្របេទសកមពជ។ុ  
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៧ក -កររត់េភៀសខ្លនរបស់បក ីចំ្រកុងួ  

ពង វ រសេំដច ំងជួន បន្រតឹមែតបញជ ក់ថេស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល រ ឺ្រពះបទសនធពអនុ ជ បនេកះេ  

េ េ យទស ន៍ទយ។ ្រពះអងគចង់ដងថ េតើមនអនកមនបុណយ មួយ ចនឹងមកដេន្ដើម ជយ្រពះអងគរេឺទឹ ? 

េ្រកយែដលបនគនគ់ូរ គូស សយ៉ងល្អតិល្អន់មក េ បនទយទូលថ្វ យ្រពះម ក ្រតថ «អនកមនបណុយបន 

េកើតកនង្រតកូលក ្រតេហើយ។ អលិវូេនះអនកមនបុណយ យបុន ុ ៧ឆន ំ េហើយបន្លំខ្លនរសេ់នេធ្វើជ ្រស្ដ មញញធមមួ  

េនតំបនម់ួយឆង យអំពីម នគរ។ អនកមនបុណយេនះ ចនឹងមកដេន្ដើមយក្រពះ ជបល្លងគ អនកមនបុណយេនះមន 

សញញ កងច្រក្របចំខ្លនេនេលើបទៃដ នងិបទេជងជសញញ សគំល។់ ួ ើ  

្រគន់ែតបនលេឺ ទស ន៍ទយដូេចនះ េស្ដច្រពហមកិល រ ឺ្រពះបទសនធពអនុ ជ េកើតមនក្ដភីយ័្រពួយបរមភ រនធត់កនងុ  

េ ខ្ល ចរបតូបត់ ជសមបត្ដពិីៃដ ្រពះអងគកច៏ត់ែចងេចញបញជ េ យអសន់មុឺនមខុម្រន្ដី ពលេសនបរ ិ រទំង  

យ េធ្វើករេសុើបអេងគត្រគប់្រចកល្ហក េដមបីរកុរកអនកមនបុណយ ែតគម ននរ មយួ ចដងបនថ េតើអនកមនបណុយើ ឹ  

េនទី េឡើយ។ េស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល រ ឺ្រពះបទសនធពអនុ ជ ម្ដងេនះ បងគ ប់បញជ េ យេកណ្ឌ ្របមូលបងខ ំ

យកេកមងកម ងទំងអស ់ពី្រគបទ់សិទីេខត្ដខ័ណ្ឌ កនង្រពះនគរ ែដលមន យ ុុ ៧ឆន ំ មកេធ្វើករពិេ ធន៍ កលបង ក ់

បទៃដបទេជង េលើេម ែដលេគ ក់ទកុកនងចេង្អរ។ ែកមង  ែដលគម នបេញចញ ន មកងចើ ុ ្រកេលើចេង្អរេម េទ េកម 

ងេនះ្រតូវរចួខ្លន េហើយេគេ ះែលងេ យមនេសរភីព្រតលប់េទផទះសែំបងវញ។ួ ិ  

ដូចែដលេយើងេរៀប ប់េនែផនកេដម ្រពះបទច្រកព័្រត ្រពះម ក ្រតែខមរទីើ ១៦ មនមេហសមីួយេឈម ះអនកមន ងែក 

វ ្រពះនង្រទងម់នគភ៌េនកនងឆន ំជូត ពុ .ស.១៥៤៤ ែដល្រតូវជ គ.ស.១០០០ គេឺនកនងុ សម័យកលែដលដបង្រគញងំ ូ  

បនបះេបរ េលើកកងទ័ពមក យ្រប រដេន្ដើមយក ជយ។ កនងេ កសេនះុ , ្រពះនងបនបន្លំេធ្វើជអនក្រសុកអនកភមូ ិ

មញញ លចួរតេ់គចេភៀសខ្លន េចញផុតពីម នគរ េទរសេ់ន មជយជនបទ ឆង យ ច់្រសយលពីេគែអង។ ្រពះួ  

នងបន យយពីរនក់ប្ដី្របពនធ គេហ យយលកខណ៍ ទទលួយកេទចិញច មឹបីបច់ែថរក  ជួយ ក់បពំួនបំបិទប ំ
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បំង ឆង យពីែភនក្រចមុះ ពកួ្រកមុេស្ដចដបង្រគញង។ ែខមឃ ឆន ំឆ្លវ ពំ ូ ូ .ស.១៥៤៥ ្រតូវជ ម.ស.៩២៣ ច.ស.៣៦៣ និង 

គ.ស១០០១ ្រពះនង្របស្ូរតបនបុ្រតមួយ្រពះអងគ មនសបំុរភ្លឺ្រសសប់ំ្រពង េហើយមនសញញ កងច្រកេលើបទៃដ នងិ 

បទេជងែដលបញជើ ក់លកខណ៍ជនក់មនបុណយ។ 

គេហយយលកខណ៍ បន្រស ញថ់ន ក់ថនមទំនកុបរំងុ្រពះនងែកវ និង ទរកដចូជកូន នងិ េចបេងកើត សម័យៃថងមួយ 

ប្ដី្របពនធ គេហ យយលកខណ៍ និង ្រពះនងែកវបននំ្រពះ ជបុ្រតេទ្រចូត្រសូវជមួយ េទដលក់ែន្លងេធ្វើករ េគប 

នយក្រពះ ជប្ុរតេទ ក់េ យផទេ្រកុ ំ មម្លប់េឈើ។ េ យរវលជ់ប់ជក់នងឹករងរេពក មន ក់ៗមនិបននឹកភនកចប ់

រមមណ៍ដលទ់រកែដលកំពងុែត្រតូវសថតិេនេ្រកមកំេ កំរសម្ីរពះ ទិតយេឡើយ។ េពលេនះ ទដិ្ឋភពដែសនអ ច រយ៏  

ែដលេគមិនធ្ល បេ់ឃើញ េហើយែដលមិនធ្ល ប់េកើតមនេនះ បនេកើតេឡើង «គឺេទពអិ្រនទី នងិ បក បក ីជេ្រចើនទំង 

ហ្វងបនេ ះចុះមក កកកុំ ្រកងុព័ទធជតជុ ករពរទរកមិនេ យ្រតូវកំេ ៃថង។ គេហេឃើញដូេចនះ ភ័យេ ះ្រពលឹូ ិ ំ  

ង ខំរត់យ៉ងេលឿនេស្លវេទេដញបេង្អើលហ្វងសត្វបក បក ី េទដល ់ គេហខំពនិិតយេមើលខ្ល ចែ្រកងទរករងេ្រគះូ  

ថន ក់ រមឺនរបួស ្ល ន ម ែតគត់េមើលមនិេឃើញមនអ្វីែដលជករគួរេ យភ័យ្រពួយបរមភេឡើយ។ ផទយេទវញទុ ិ  

រក កប់ីដចូជបនទទួលនវូេសចក្ដីសខុ នងិ ករថន ក់ថនមអិតហមងពីហ្វងបបក បក ី។ េហតុដែសនអ ច រយេនះបនបូ ៏  

ន្ដ លេ យ្រពះនងែកវ គេហ និងយយលកខណ៍ ក់េឈម ះទរកេនះថ បក ីចំ្រកុង។ 

ែតេបើេយងេទ មពង វ រវត្ដេកកកកវញ េគ ចដងថ មេហសីិ ឹ របស្់រពះបទច្រកព័្រត្រទង់មនគភ៌ េនេព 

លែដលដបង្រគញងេលើកទព័មក យ្រប រដេន្ដើម ជយ។ ្រពះនងបនរត់រចួេទ ក់ខ្លនពួន ម  េន មភូមិ ថ នំ ូ ួ  

តំបន់ឆង យ ច់្រសយល។ បនទ ប់មក ្រពះនង្របសតូបនប្ុរតមួយ្រពះអងគ។ ែត, េគមិនប គ លេ់ឈម ះ្រពះ ជបុ្រត 

អងគេនះេទ ធំេឡើងេពញវយ័កល ្រពះ ជបុ្រតបនមនមេហស។ី ្រពះមេហស្ីរទង់គភ៌ បន១០ែខ កលកនង ជយ និុ  

ងសម័យែដលេស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល រ ឺ្រពះបទសនធពអនុ ជ េកះេ េ េ យមកទស ន៍ទយេមើលរក 

អនកមនបុណយ។ ្រគេនះ្រពះ ជបុ្រតកប៏នសគុតែដរ ែតេគមនិបនដងេ យ្របករ មួយេឡើយេទ។ ្រពះ ជប្ុរតឹ  
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អងគេនះ េបើ មពង វ រវត្ដទឹកវល មនេឈម ះថពញេព្រជ។ិ   ្រពះម  ែដលជមេហស្ីរពះបទច្រកព័្រត មន 

េឈម ះថ អនកមន ងទង។ ែអមេហសរីបសព់ញេព្រជេឈម ះ អនកមន ងេទព។ 

េស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល រ ឺសនធពអនុ ជ កលេបើបនពយករទយថ អនកមនបុណយ បនមកចបក់ំេនើតបន ១០ 

ែខ កនង្រតុ កូលក ្រតេហើយ កេ៏ចញបញជ េ យនមុឺនពលទព័េសន្រគប់ទិសទ ីចប់្របមូល្រស្ដទំីងអសក់នងនគរ ែដុ  

លមនៃផទេពះចំនួន ១០ែខ យកេទ្រប ជវតកុំេ យមនសល។់ េពជឈឃត្រតូវកប់្រស្ដទំីងេនះជបីកង់ គ្ឺរតង់ី ិ  

ក និង េពះ។ 

អនកមន ងេទព ែដលកលេនះ បនមក ក់ខ្លនរសេ់នកនង្រសុកេ ទ ង មិនួ ុ បនេគចផតុពីេ្រគះកំនចេនះេទ។ ្រពះន 

ង្រតូវេស្ដចចមេស្រនទ  ជេស្ដចចមចំនុះែខមរ ំងែតពីសម័យ ជយ ្រពះេថងនងនគ រ ឺេស្ដចកុែម៉ ជយ ្រពះម  

ក ្រតែខមរទ១ី េន្រសុកេ ទ ង ចប់យកេទថ្វ យ្រពះ ជ ្រពះសនធពអនុ ជកប៏ងគ ប់េ យ្រកមុេពជឃឃតេស្ដចចម 

យកេទ្រប រជវតេ យគមី ិ ្រសេ ះេ្របស្របនី។ កែន្លងពិឃតអនកមន ងេទពសថតិេនខងតបង កំពង់្រពះជនូ ិ (១) 

េហើយ េនខងលចិ ំងេស្ដចចមេស្រនទ ។ េនេពលែដលពកួេពជឃឃត កប្់រប រ្រតងេ់ពះ ្រពះនងេទពទរក 

េនះរត់េឡើងេទេន្រទូងម្ដ យ េហើយដលព់ួកេពជឈឃតេចញេទបត់ទរកកធ៏្ល ក់េចញមកេ្រក។ គឺេនេពលេនះ 

េហើយែដលេទពអិ្រនទី និងហ្វងបក បក ីជេ្រចើនបនេ ះកុះករ កកកុចំុះមកេ ម្រកងុករពរ ពទ័ធជុវញ។ សត្វខ្លះូ ំ ិ  

េទៀត្រត ង ្ល ប ក់េ្រកមទរក ករពរកុំេ យប៉ះ្រប កន់ងឹដ។ គេហែដលឃ្វ លេគេនជតេនះ េឃើញី ិ  

ហ្វងសត្វបក បក ីជេ្រចើនេ ះ្រកែវល ្រកលងឹចុះ្រកលងឹេឡើង ឆ្វ ត់ែឆ្វលេ្រចើនេពកកនូ ុងេមឃ េកើតក្ដីឆងលស់ង យ័ 

េហើយកេ៏ដរតំរងេ់ទេមើលដលក់ែន្លង។ ្រ ប់ែតគត់ភញ ក់េ្រពើត នឹកគតិេទអ ច រយខ្ល ំងេពក កលេបើេឃើញទរកមួើ  

យ ្រតូវបនហ្វងបក បក ីេចមេ ម ្រកុងករពរ គត់កេ៏លើកបទីរកយកមកចញិច មឹបីបច់ែថរក  ថន ក់ថនមយ៉ង្របុូ  

ង្របយត័ន និង ្រស ញជ់ទីបំផុត គេហបន ក់េឈម ះ បក ីចំ្រកងុ េ យទរកេនះជប់េរៀងរហតូមក។ 

១ = ្របែហលជកំពុងចិន កនង្រសុកេ ទ ង េខត្ដកំពុងធំ។ុ  



 113

យរូឆន ំកន្លងមក េស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល សបុិនេឃើញសត្វ្រគុឌេ ះេចញពីទិសខងតបង មកខ្វះយកែភនក្រពះូ  

អងគទំងគូ ្រពះអងគភ័យរនធត់ញប់ញរ័ ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ំង េហើយេកះេ េ  បងគ ប់េ យទស ន៍ទយេមើលជ  

ស ីេ ទយថ «អនកមនបុណយ នងឹយងមកយក ជបល្លង័គ អិលវូេនះអនកមនបុណយ យបុន ៧ឆន ំេហើយ េហើ 

យមនសញញ កងច្រកេលើបទៃដ និង បតេជង របូកងច្រកេនះ េបើេមើលនឹងែភនក េមើលមិនេឃើញលះុ្រ ែតយកបទើ  

ៃដបទេជងេទ ក់េលើេម  ដូេចនះេហើយេទើបបើ នជ្រពះម ក ្រតបងគ បប់ញជ េ យនមុឺនពលេរហេ៍កណ្ឌ េកៀរ េកម 

ង យ ុ៧ឆន ំពី្រគប់ទិសទីតបំនក់នងនគរ យកមកពិេ ធន៍ កប់ទៃដបតេជងេលើចេង្អរេម ។ុ ើ  

គេហ្រតូវនំបក ីចំ្រកងុ េទម នគរេធ្វើករពេិ ធនន៍ឹងេគែដរ បក ីចំ្រកងុ ក់ៃដ ក់េជេទេលើេម  េហើយើ  

ដកមកវញកល  ្រ ប់ែតរបូិ កងច្រក មដតជប់្រកេ  េធ្វើេ យមនុស មន នមុឺនពលេរហទំ៍ង យភញ ក់េផ្អិ ើ 

លេឆេ  ឈឆូរ ្រចបូក្រចបល្់រទហងឹអងឹកង។ េមើលេឃើញមិន្រសួល យលថ់ ថ នករណ៍មិនល្អ ចនំមកនូវ 

េ្រគះថន ក់ គេហកច៏ប់កញឆ កៃ់ដ េលើកបក ីចំ្រកុង កេ់អៀវេលើក រត់យ៉ងេលឿនេហើយេគចខ្លនយ៉ងរហស័េចញួ  

ផុតពទីី្របជជុនែដលមនមនុស អ៊ូអរ។ ្រគេនះមនសត្វ្រមគឹីគ្រមគឹបក បក ីទំងហ្វងៗ រត់្រសុះ្រសដែង្ហអម មផ្លវំ ូ ូ  

ចំករពរ បក ចំី្រកុង ពេី្រកយ។ ្រពះ ក ្រត្រពះសនធពអនុ ជ រ ឺេស្ដច្រពហមកិល ្រគន់ែតបនទទួលដនឹង ដងអស់ំ ឹ  

្រគប់េហតុករណ៍ចបស់ សភ់្ល មកល  កប៏ញជ េ យកងទ័ពេដញ មចប់បក ីចំ្រកុង និង គេហ។ 

គេហេអៀវបក ីបេន្ដើរ រតប់េន្ដើរ  ងកេឆ្វង ្ដ ំេមើលេ្រកយបេន្ដើរ  គត់ភ័យតកកម  េនេពលែដលងកេមើលេទ 

េឃើញទ័ពេស្ដចេដញ ម្របកិតពីេ្រកយ។ រត់ចលូេទដលៃ់្រពមយួ គត់យកបក ីចំ្រកុងេទ ក់ ក់េហើយម 

ន្រប សន៍ថ « បពួនេនេ យេសង មកុំមតក់អ្វីទំងអស!់ » បនទ ប់មកគត់េចញេទេសុើបលបលចួេមើលចលន 

ទ័ពេស្ដច េហតុែតបក ីចំ្រកងុ ជអនកមនបុណយបរមី ទព័ពញែ្រកកេដញ មមិនទន់ រកមនិេឃើញេឡើយ  េហើយ 

េចះែតេទផុត មកផតុ េដរហសួេទហសួមក។ កលេបើ ថ នភពបនធូរ្រ លបន្ដិចេហើយ គេហេលើកបក ីចំ្រកុើ  

ង ក់េលើ ក េហើយេអៀវរត់កត់ លចូលៃ្រពតចូ ចូលៃ្រពធំមនៃ្រព្រកសម់នៃ្រពេស្ដើង វល្រតលប់តំរងេ់ទេគហិ  
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្ឋ នវញ។ មកដលជ់តផទះ គេហយកបក ីចំ្រកុងេទ កក់នងគេមព តៃ្រពេ យេពលថ ិ ិ ុ «បរង់ចំេនទីេនះសនិេហើ 

យ!»។ 

គត់បនេរៀប ប់្រគប់េហតុករណ៍ពីេដមដលច់ប់ ្របប់្របពនធ និង ទូលថ្វ យអនកមន ងែកវ េហើយគត់កេ៏ យភរយិើ  

ចត់ែចងេរៀបចបំយទឹកេសប ង រ និង បេង្វចសំ ប់រតេ់ភៀសខ្លនចកេចញពីទី្របជជុន េទេនេ យឆង យ ច់ួ ំ  

្រសយល កនងេគលបំនងសងឃមឹថុ   នឹងបនសន្ដិសខុ ដលរ់បូបក ីចំ្រកងុ រចួេ្រសចេហើយកល  គេហ្រតលប ់

េទយកបក ីចំ្រកុងេលើកេអៀវ ក់េលើ ក េហើយេធ្វើដេនើរផ ងេ្រពង កត់ លចូលៃ្រពេំ យគម នទសិេ អ្វីជពិត្រប 

កដ េទដលទ់លួមួយ មនេដមរលសួដុះជេ្រចើន យលេ់ឃើញថ ជកែន្លងល្អសមរមយ គេហ និង បក ីចំ្រកងុកនំ៏ើ  

គន ឈប់សំ កន្ិរនទ ។ ទីកែន្លងេដមរលសួេនះ ៃថងេ្រកយក្ល យជេខត្ដរលសួ េហើយមនវត្ដមយួេឈម ះវត្ដរលសួើ  

(កនង្រសុកនិគម េខត្ដេសៀម បុ ) ជប់រហតូដលស់ព្វៃថង។ 

្រពឹក្រព ម គេហនំបក ីចំ្រកុង េធ្វើដេនើររត់េភៀសខ្លនេទមុខេទៀត េទដលែ់្រពកមួយ គត់បនជួបអនកកំេ ះំ ួ  

មន ក់េឈម ះជែ្រកង ែដលកំពងុែតអុំទកូសទច្រតី ជែ្រកងបនយក រ ជួយចលំងទូកយកេទ ក់េ្រតើយមខ ង ែ្រពកី ីូ  

េនះជប់េឈម ះថ«ែ្រពកជែ្រកងី » រហតូមកដលស់ព្វៃថង េដមបរីលំឹើ ក្របវត្ដិបក ចំី្រកុងនងិគុណបំនច់របសជ់ែ្រកងី  

គេហនិងបក ចំី្រកុង ខេំធ្វើដេនើរេទមខុេទៀត កត់ លចូលៃ្រព កត់ៃ្រពចូល លរហតូដលភ់នមំួយ េនទីេនះគត់ំ  

បនជួប មន ក់េឈម ះ មុឹង គត់េរៀប ប់េរឿង ៉ វទំងអស្់របប់ មុឹង ពីេដមដលច់ប់ គត់បនេពលបែនថមថ ើ «អ ិ

លវូេនះ ករ៏ងឹរតិែត សននមនទុកខពិបកយ៉ងធងន់ ពីេ្រពះគត់អសេ់សប ង រ» មុឹង ្ដ ប់លសឺរូដូេចនះ េកើត 

មនចិត្ដ នតិ ស្ូរស ញ់ ប់ ន េហើយជួយ ក់បពំួនផគត់ផគង់ គេហ និង បក ីចំ្រកងុ រចួេហើយ គត់េចញ 

េទ្របែម្របមូល េវចខចប់បយទកឹអងករ្រតី ច់ ទុកេ យ គេហេធ្វើជេសប ង កនុងករេធ្វើដេនើរេទមុខ។ កែន្លងៃ្រពំ  

ភនំេនះ ំងែតពីសម័យបក ីចំ្រកុង មកដលស់ព្វៃថងបនទទួលេឈម ះថ ភនំ សននទុកខ ែដលអលិវូក្ល យេទជ ភនំសនទកុ  

ឆ្លងផតុពៃី្រពភនំចលូមកដល់ ល  និង េចនំគន ឈប់សំ ក។ សត្វ ម ំងមួយហ្វងបនេចញមកយមកពរបក ីចំូ  
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្រកុង កែន្លងេនះកជ៏ប់េឈម ះថ «េគក ម ំង» រ ឺេគក្រពះកង តេរៀងមក។ អនកខ្លះេ ថេគក្រពះកង ពីេ្រពះេន 

ែកបរបឹងជតេនះ េពលបក ីចំ្រកុង ្រពះអងគ្រចត់ៃដេ នកបល េ យទឹក ន មកងច្រកបនដតេ ្រកេ ជប់ិ ិ  

េលើដភក។់ី  

េចញផុតពី្រសុក សននទុកខ េទដល់ លេផ ងមយួេទៀត បក ីចំ្រកុងបនជួបនឹងេសះពណ៌េខៀវមួយមនកំពស្់របម 

ណជបីហតថ។ េសះពណ៌េខៀវេដរេចញមកលតុជងគង់សពំះបក ចំី្រកុងបដីង។ បក ីចំ្រកុងកប៏នេសះេនះមកេធ្វើជើ  

ជនិះ ែអ គេហវញគត់េដរពមីុខនំផ្លវ កែន្លងែដលបក ីចំ្រកងុជួបេសះ បនមនេឈម ះជបម់កថ ំ ើិ ូ «េគកេសះ»។ 

គេហ និង បក ីចំ្រកងុ ទំង ទំងេច នំគន រត់េគចបន្ដជនិចច ឆ្លងកត់ែ្រពកសទងឹទេនទធ្ល ក់េទដលេ់ខត្ដេជងៃ្រពើ  

េពលេនះ កងទ័ពពលេរហរ៍បសេ់ស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល រ ឺសនធពអនុ ជ កប៏នេដញ ម្របកិតផតមកដលែ់ដរិ  

អនកទំងពីរខពំួន ក់ខ្លនកនងៃ្រពយ៉ងែសនេវទនជទីបំផុត យប់េឡើងេគយកែផនពសធុេធ្វើជែ្រគយកេមឃេធ្វើមុងួ ុ  

យកសរូសព័ទសព្វសត្វ កនងៃ្រព ង ត់េ្រជ្រជងំ េធ្វើជវង់ដតូ្រន្ដី្របគំបទេភ្លង បំេពរលងួេ មក្ដទីុកខ្រពួយ េទដលក់ែន្លងុ  

មួយេឈម ះ ្រតពំងកងមស ជនួចំជេពកយប់  និង េចនំគន ឈប់សំ កន្ិរនទ យកកំ ំងទីេនះ មនមសូេ្រចើន 

ស ់ែដលរខំនេធ្វើេ យសំ កមនិបន បក ីចំ្រកុង កប៏ន់្រសន់សបំូងស្រងងូ សុកំុំេ យមនមូស រេំពចេនះមូស 

យ៉ងេ្រចើនេខម ងងឹត កប៏ត់អសដ់ូច មមតែ់មន កែន្លងេនះ េបើ មពង វ រវត្ដទកឹវល មនេឈម ះថ មុងមសអនិ  

ក គេហ ែតពង វ ររបសស់េំដច ំជនួ បញជ ក់ថ កែន្លងែដលបក ីចំ្រកងុ សពំះបនក់ុំេ យមនមូសមនេឈម ះ 

ថ ទូល គេហ ែដលសថតិេនកនង្រសុុ កមខុកពំលូ េខត្ដកន្ដ លសព្វៃថង។ 

គេហ និង បក ីចំ្រកងុ េចះែតខំ្របឹងរត់តេទេទៀត ទំងយបទំ់ងៃថង អតិមន ៊ នឈប់ឈរ យរូៃថងមក េគបនរត ់

េទដលម់ត់ទេន្លធំ ែដលសព្វៃថងែខមរេយើងបន ក់េឈម ះថទេន្លេមគងគ ចំែនកខងកងទ័ពរបសេ់ស្ដច្រពហមកលិវញិ 

កេ៏ដញកតិជបព់ីេ្រកយែដរ។  និង េចទំងពីរនក់ សថតិកនង ថ នភពទល្់រចក ចង់ឆ្លងទកឹកម៏ិនរចួ េ្រពះគម នទូកុ  

ចង់ថយេ្រកយរកផ្លវេផ ងេទៀតរត់កម៏និរចួ។ ្រគេនះបក ីចំ្រកងុ្រកេលកេមើលេទមត់ទេន្ល េឃើញេដមរក នងិូ ើ  
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េដម ្វ  េហើយនឹកគតិថ េបើេដមរកេកងេទ េហើយេដម ្វ េទរមក េនះេយើងចបសជ់ ចឆ្លងរត់រចួជមនិខនើ ើ ើ  

។ ទលច់ំេនះ អសម់េធយបយ បក ីចំ្រកុងកល៏តុជងគង់េទនងឹដេលើៃដ្របទូល ក់េលើកបល អុទទសិបួងសងួថ េបើី  

ទូល្រពះបងគំជខញំពិតជអនកមនបុណយែមន េហើយ្រតូវេឡើង្រគងនគរេនះ សមូេ យរកេកងេទ ្វ េទរមកុ ! ភ្ល ម 

េនះេ យអំនចគុនបុណយេតជបរមី និង មតទ់ិព្វរបសប់ក ីចំ្រកុង េដមរកក៏ើ េកងេទែមន េហើយេដម ្វ កេ៏ទរើ  

មកជមួគន  ក្ល យជ ព នដូចក្ដី្របថន ។ បក ីចំ្រកុង នងិ គេហកនំ៏គន េដរសេួលើេដមេឈើទំងពីរឆ្លងកតេ់ទេ្រតើយើ ើ  

មខ ង កងទ័ពេស្ដចពញែ្រកក កម៏កដលែ់ដរ ែតរកឆ្លងេដញចបម់ិនបន ពីេ្រពះេដមរក និង ្វ បនេងើបេឡើង្រតង់វើ  ិ

ញដូចេដមើ   េ យ រភពអចឆរយិៈដអ៏ ច រយេនះ  េទើបបនជទកីែន្លងេនះ មនេឈម ះជបម់កថ  «រកេកង»  និង 

« ្វ េទ»  េហើយៃថងេ្រកយមកកេ៏កើតមន  ជលេំន ថ នភូមិ្រសុក «រកេកង ្វ េទរ» េរៀងរហតូមកដលប់ចចបបននុ  

ចំែនកេសះពណ៌េខៀវវញ មកដលក់ែន្លងរកេកង ្វ េទរេនះ កប៏ត់របូ ងកនងភពយ៉ងអ ច រយែដរ ពីេពលេនះមកិ ុ  

បក ីចំ្រកុងចបេ់ផ្ដមមនជេនឿថខ្លន ពតិជអនកមនបុណយ មនរទិធអិំនចេតជៈបរមីខ្ល ំងពូែកែមន។ើ ំ ួ  

អនកទំងពីរេធ្វើដេនើរេគចខ្លន កត់ លកត់ៃ្រពតេទមុខេទៀត។ េទដលេ់្រកមេដម ្វ មួយយ៉ងធំ មនម្លប់្រតឈងឹំ ើួ  

្រតៃឈ េគឈបស់ំ ក្របសខ្លនេលើកែផនថម មយួធំ ែដជប់េឡើងេ យេទវ រក េដួ ើម ្វ  សំ ប់ទកុថ្វ យបក ី 

ចំ្រកុង។ កែន្លងេនះកជ៏ប់េឈម ះថថម  ែដលសព្វៃថងសថតិេនកនងឃុែំ្រពកេពធិ ្រសុក្រសសីនធរ េខត្ដកពំងច់ម។ុ  

ៃថងមួយ គេហ និងបក ីចំ្រកុង េធ្វើដេនើរេទដលទ់ីទួលមួយកែន្លង ែដលមនបឹងេនះ គេហបនេទកច់ែមកៃ្រជំ  

យកមកេ តបំងេធ្វើម្លប់េ យបក ីចំ្រកងុ េ យអសក់ំ ំងេពក បក ីចំ្រកុង កផ៏ទលក់េទ ្រគេនះ មនហ្វងបក ីំ ូ  

ទំងេនះែ្រសកេផ្អលេកកកកេឆេ េ ះេហើរេចញេទ លសឺរូេខញ វខញ សនធកឹសនធបដ់ូេចនះ គេហនឹក ម នថកងើ  

ទ័ពេស្ដចេលើកមកដលេ់ហើយ កពំុងែតេ មព័ទធចប់ គេហភយ័ សខ់ំរត់េទ សប់ក ីចំ្រកុង បក ីចំ្រកុងភញ ក់ 

ទំងេសើងមេមុើងភ័យចំ្របប់ េហើយខំសទះ ទ េឡើងេដមៃ្រជសលំងឹេមើល្រគបទ់ិសទី។ ែតបក ីចំ្រកុងេមើលមិនេឃើញុ ើ  

កងទព័េស្ដចេទ េឃើញែតហ្វងសត្វជេ្រចើនែដលកំពុងែតេ ះេហើរ បត់ភ័យធូរ្រទូងបន្ដចិ បក ចំី្រកុងចុះពីែមកៃ្រជូ  
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េ យទំងទុក ន ម នេជងជប់េនេលើែមកេឈើ។ េដមៃ្រជេនះបនគង់រសរ់ហតូមកដល់ើ ើ សព្វៃថង។ បក ីចំ្រកុងនកឹ 

ខឹងមរួេម៉ចំេពះ គេហែដលបនេធ្វើេ យខ្លនភ័យលសួ្រពលងឹ ្រពះអងគមនបនទលលេលងថ ួ ូ «កល បនេឡើង 

េ យ ជយខញំនងឹកប់ េធ្វើបណុយុ !(២)។ ទីទលួែដល គេហបនយកែមកៃ្រជេទេ តេធ្វើម្លប់ ្រតូវបនេគេ យ 

េឈម ះថ «ទួល្រសួលទឹកមនិលចិ» ចំែនកេដមៃ្រជវញ យរូែខឆន ំើ ិ មក កដ៏ុះធំ្រតសុ្ំរត យ ក្ល យេទជទីកែន្លងសកក រ 

បូជយ៉ឆុតឆប ់ែដលែខមរែតងែតនំគន មកបន់្រសន់ជហរូែហ េឈម ះេនះក្ល យបន្ដិចម្ដងៗ េទជទួល «សគួ៌េ ក» 

េហើយអិលវូេនះេទជវ រសគួ៌ិ (៣)។ 

២ = មអូវពកុខញំ ែដលធ្ល បន់ទិនេរឿងបក ីចំ្រកុងេ យ ្ដ ំ កលខញំេនេកមង ពកយសំុ ុ ដេនះ្រគន់ែតជករនយិយី  

ចំអនេ់លងេសើចកំែប្លងែតប៉ុេ ្ណ ះ បក ីចំ្រកុងមនិែដលមនចិត្ដ ្រកក់រមឹលគណុដូេចនះេឡើយ។ ៣ =កនងេសៀវេភុ  

្របជុេរឿងេ្រពងភគំ ៥ េលខេយង េ យសរេសរថ វ រសរួ មិន្រតូវសរេសរ វ រសគួ៌យ៉ងេនះេទិ ិ  

រែីអកងទព័ពលេរហរ៍បសេ់ស្ដច្រពហមកិល េនែតបន្ដេបសកមមរកុរកេដញ មចបប់ក ីចំ្រកុងអិតសៃំចៃដ។ បក  ី

ចំ្រកុង នងិ គេហេនែតខំរតេ់គចដែដល េហើយបនេធ្វើដេនើរចុះេទទិសខងតបង េទជតដលម់ត់ទេន្ល ្របះទះេឃើំ ិូ  

ញមនែផ្ល ្វ ល្អល្អះគួរេ យឆង ញ ់បក ីចំ្រកងុកេ៏បះែផ្ល ្វ យកមកេ យចំែអតកយ ែផ្ល ្វ មនរសជ់តិែផ្អម 

ឆង ញព់ិ  េធ្វើេ យបក ីចំ្រកងុេកើនកំ ំងខ្ល ំងក្ល ។ ទកឹដម្ដំេដម ្វ  កជ៏ប់េឈម ះថ ី ើុ « ្វ ែផ្អម» េហើយក្ល យេទ 

ជ ្វ ែអមរហតូមកដលស់ព្វៃថង គឺេនកនងេខត្ដកន្ត ល។ុ  

កងទព័េស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល រ ឺសនធពអនុ ជ ែដលដកនំេ យេមទព័ពីរនកគ់ឺ េចពញច្រកី នងិ េចពញឹ  

ជេស ្ឋ  បន ម នេដញរកចប់បក ីចំ្រកងុអសរ់យៈេពលបីឆន ំ ែតេនែតរកចបម់ិនបន។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ េមទ ័

ពេស្ដចទំងពីរនក់្រតូវបតប់ងជ់វតេនភនំ សននទុកខ េ យចញប់ុណយបរមី របសប់ក ីចំ្រកុង។ ្រពះម ក ្រតែខមរី ិ  

ខឹង្រចេ តខ្ល ំងណស ់េ យេមទ័ពរបសខ់្លនទំងប៉ុនម នគម នសមតថភព ទទលួប ជយ រកចប់ចង ួ ័ និង កំេទចសំ  

ប់បក ីចំ្រកងុមនិបនដចូបនំង។ ្រពះអងគរងឹរតឹែតភ័យ្រពួយបរមភខ្ល ំងេឡើងៗរកបិទែភនកមិនជត ពីេ្រពះ្រពះអងគភ័យិ  
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ខ្ល ចអសប់ុណយ អសអ់ំនច អស់ ជសមបត្ដិ អសប់នេធ្វើជេស្ដច ្រពះអងគកស៏េំរចចិត្ដ េលើកកងទព័ពលេសនេទេ  

យខ្លនែអង េដមបីេដញ មរកុរកចប់សំ ប់បក ីួ ើ ចំ្រកុង អនកមនបុណយេ យទលែ់តបន េនះេបើ មពង វ រ 

វត្ដទកឹវល។ិ  

ចំែនក គេហ និង បក ីចំ្រកុង កលេបើដលម់ត់ទេន្ល កស៏ុំ មទូកេគឆ្លងេទេ្រតើយខងលចិ្រតង់ម្ដំេកះរសិ ីែកវុ  

(៣) ្រគេនះកងទ័ពេស្ដចក៏ មមកដលែ់ដរ គេហ និង បក ីចំ្រកងុ នំគន រត់ចូលពនួកនងបងឹ ជ ែដលុ មនឈកូដុះ 

ពសេពញ កងពលេសនេស្ដចេដញ មស្អតិពេី្រកយ េហើយយកដរេីគ្រកបី មកេ យេដរ ចុះ េឡើងជន់ឈ្លីំ ើ  

បឹងឈកូ ែបកភក់វក់ ៉ល ់េដមបសីំ ប់បក ីចំ្រកុងកុេំ យរត់រចួ។ ែតដរេីគ្រកបី កលេដរមកដលម់្ដំេដមឈកូើ ំ ើ ើុ  

ែដលបក ីចំ្រកងុ និង គេហពួន េចះែតនំគន េដរឃ្វ ងរហតូ  និង េច ើ បនរចួជវតជថមម្ដងេទៀត។ បងឹឈកូេី ីិ  

យ រេគ្រកបដីរេីដរជន់ឈ្លមីនិឈប់ឈរ ករ៏ងឹខះទឹកែបរជេគកសងត េដមបទីុកជអនុស វរយីរលំកឹដល្់របវត្ដិតំ ើ ើួ  

ស៊ ូរត់េគចេភៀសខ្លនរបសប់ក ចំី្រកុង នងិ គេហ េគបន ក់េឈម ះទកឹដេនះថ ួ ី «េគកបញជ ន់»។ 

៣=សងក ត់មួយ េនែផនកខងេជងៃនទី្រកងុភនំើ េពញ 

បក ីចំ្រកុង និង គេហ នំគន រត់បន្ដដេនើរសេំ េទទិសខងលចិ មផ្លវបក ីចំ្រកុងបន្របទះជបួេឃើញនរ្ីរកមុំំ ូ  

មន ក់មនរបូ ង ដេនើរ សមផស  ច់ល្អ្រសស់ ្អ តគួរេ យចប់ចិត្ដេសន  នងកំពងុែតដងទឹក កែន្លងជបួ្របទះ្រសីំ  

្រសស ់្រតូវេគ ក់េឈម ះថ «្របទះនង» ែដលក្ល យជ «្របទះ ង»។ 

េន មផ្លវ េទដលទ់ួលមួយ  និង េច េ យេ្រសកឃ្ល នខ្ល ំងេពក បនេបះែផ្លេឈើអូវ្រជង យកមកបរេិភគចំែអូ ឹ  

តកយ ទីេនះជប់េឈម ះថ «្រទនុំ្រជងឹ» ជេរៀងរហតូតមក។ េដរហសួកែន្លងេនះឆង យបន្ដិច ្រ ប់ែតបក ីចំ្រកុងើ  

និង គេហ្រតូវកងពលទ នេស្ដចេ មេចមចំចប់ កែន្លងេចមចប់ទ១ី បនក្ល យេទជ ភូមិេចមចប់ កែន្ល 

ងេចមចបទ់ីពីរ េនម្ដំជតគន េនះែដរ បនក្ល យេទជភូមិេចមេច។ុ ិ  
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េដមបរីត់េ ះៃដរករចួខ្លន ម្ដងេនះដូចេលើកមុនែដរ គេហ នំបក ីចំ្រកុងចុះពួនកនងបងឹេទៀត។ ពួកពលេរហេ៍ស្ដចក៏ើ ួ ុ  

នំយកដរេីគ្រកបី េ្របើេ យជន់ដជន់ឈ្លបីញជ ន់បឹងដូចេលើំ ី កមុន ែតេនែតមិនបនសេំរច បក ីចំ្រកុងនិង គេហ 

េនែតរតរ់ចួពីកន្ដ ប់ៃដេស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល រ ឺសនធពអនុ ជ បងឹេនះ្រតូវបនេគ ក់េឈម ះថ «បងឹបុកែប 

ន» ែដលៃថងេ្រកយមក ក្ល យជបឹង «បឹងែកបន»។ 

រត់រចួេចញពបីឹងកល  េច និង  នំគន រតេ់ទ ក់ខ្លនពួន ម  កនងៃ្រពួ ុ ្រកសជ់តេនះ ៃ្រពេនះមនេឈម ះថិ  

«ៃ្រពពួន» ែដលអិលវូក្ល យេទជ «ៃ្រពពួច» (៤)។ កងទព័េស្ដចេនែតេដញ ម្របកតិពីេ្រកយជនិចច។ គេហ និង 

បក ីចំ្រកុងេចះែតខំរត់ពនួេគចេវះ ខំេដរ ខរំត់កត់ លចូលៃ្រពេទដលេ់ជងភនំរងូើ ើ (៥) េនកនងភនេំនះមនរងូមួយយ៉ងុ  

ធំ របសេ់ស្ដចកន្ដរស។ េស្ដុ ចកន្ដរសកប៏នជួយសេ្រងគ ះយក របក ីចំ្រកុង នំយកេទ ក់ទុកកនងរងូរបសខ់្លនុ ុ ួ  

រេំពចេនះែដរ ពីងពងជេ្រចើនកនំ៏គន បេញច ចកំ ំងេធ្វើមង ចក់្រសះព័ទធព័នធបទិបំងមត់រនធេស្ដចកន្ដរស។ កងទុ  

នេស្ដច្រពហមកលិមកដលទ់េីនះែដរ ែតរកបក ចំី្រកុង នងិ គេហមិនេឃើញ។ 

៤=េឈម ះទីកែន្លង ភូមិ ថ ន ែដលេយើងបនេរៀប ប់ជហរូែហ េ្រកយេពលែដលបក ីចំ្រកងុរត់មកដលេ់កះរសិ ី 

ែកវ ៥=គឺភនំបសទិធ សព្វៃថង ែដលសថតិេន្របែវង្របមណជជង ២០គ.ម. ខងេជង្រកុងភនំេពញ។ ភនំបសទិធមនកំពូលើ  

ទំងអសព់ីរ មយួកនងឃុមំក ក់ ្រសុកភនំេពញ េខត្ដកន្ដ ល និង កពំូលមួយុ េទៀត កនងេខត្ដកន្ដ លដែដល ែតកនងឃុ ំពញលឺុ ុ  

មកដលរ់ងូភនបំក ីចំ្រកុង និង គេហបនបុណយគុណបរមីវតថសក័្ដិសទិធ នងិ អនកសចចំបំបំងបត់ ជួយែថរក ទំនកុបំរងុុ  

អុបតថមភែននំបង្ហ ត់បេ្រង នអបរ់្ំរបែដ្របេ  ផ្ដលន់ូវមុខវជជ សលិប៍ ្រស្ដ្រគប់ែបបបទ នងិ ជយួចំលងេ យផុតិ ព ី

េ្រគះកចចៃ្រង្រគប់ែបបយ៉ង។ ំងែតពេីពលេនះមក បក ីចំ្រកុង និង គេហ រសេ់នែអភនំរងូេ យសវុត្ដិភព 

សខុសបបយ គម នេ ហមង គម នភ័យ្រពួយបរមភខ្ល ចេស្ដចសនធពអនុ ជេឡើយ។ 

េទះបីជដងខ្លនមនជប់ឈមជរជប្ុរត្រពះម ក ្រត េទះបីធ្ល ប់្រតវូរងេ្រគះរងទុកខេទសេវទនលបំឹ ួ ័ កលបំិន 

េសទើរ ្ល ប់េសទើររស ់រត់េចល្រសុក ្រពត់្របសម់្ដ យកូនជដនូជ  េ យចិត្ដកច វយងឃ់នងរបសេ់ស្ដច្រពហមកិី ី  
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ល េទះបី គ លដ់ងថ េស្ដចអងគេនះគម នគតិនឹកេឃើញអ្វីេ្រកអំពីចង់បនអំនច េហើយេដរកប់សំ ប់្របជនុ ្រស្ដឹ ើ  

កំចត់្រគប់អសអ់នកេចះដង មនសមតថភព មនបុណយឹ បរមីខ្ល ំងពូែកជងខ្លន សមូបីបក ីចំ្រកងុមិនែដលមននឹកចង់ួ  

បេងកើតេ យមន្រកមុបក ពកួ មនទ នទ័ពទីង រ ឺេទបំបះបេំបរបំផុះបំផុល្របជជន បងកេ យមនច ចលរ ំ

េជបរជំួលគម នសន្ដិសខុ ស្រងគ មបង្ហរឈមកនងនគរែដរ គឺបក ចំី្រកុងមនអុត្ដមគតចិបស់ ស ់កនងបញ្ហ ្របេទសើ ូ ុ ុ  

ជតិ េហើយយលថ់ចំបំង ំងជលរ ងបងប្អនែអងេ្រពះែតអនំច និង ្របេយជន៍ផទ លខ់្លន ចនំមកនវូទកុខេវទនូ ួ  

្រគប់ែបបយ៉ងដល្់របជនុ ្រស្ដ និង ្របេទសជតិ។ ដេូចនះេហើយបនជបក ចំី្រកុងមនិ្រពមយកគំនុគំំគនួផទ លខ់្លន រ ឺួ  

ករសងសកឹ មកេធ្វើជ្រតីមខុជធំ។ ្រពះអងគមនិសខុចិត្ដពឹងែផ្អក រ ឺេ្របើកំ ំងបយ កំ ំង វធុេដមបេី ះ្រ យើ  

បញ្ហ ផទ លខ់្លន េហើយដេន្ដើមយកអំនច នងិ ជបល្លង័គេទ។ួ  

អិរយិបថបក ចំី្រកុង មនិេធ្វើស្រងគ មបងកបេងកើតច ចល បនទុកេ កសេ យេស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកលិ រ ឺ

សនធពអនុ ជរសេ់នេ យ ជយេ យសខុសបបយេក មក ន្ដ រហតូដលៃ់ថង ្ល ប់ ពង ភគេ្រចើនបនសរេសរ 

កត់្រ ្រប ក់្របែហលគន ថ ្រពះបទសនធពអនុ ជគម នបុ្រ បុ្រតីសំ ប់បន្ដ្រពះ ជវង េទ ែដលជេហតុេធ្វើេ យ 

្រពះអងគមួហមង ខឹងេ្រកវេ្រកធេក្ដ ្រក យមិនសបបយចិត្ដ។ 

យរូែខមរឆន ំកន្លងមក េបើ មពង វ រវត្ដទឹកវល េសះរបស្់រពះសនធពអនុិ ជ រ ឺ្រពហមកិលែដល ្រពហមណ៍ចស ់បន 

យក្របគលេ់ យ បនអសជ់វតក្ល យេទជថមេនកនងឆន ំមែម បញច ក ្រតទំងប៉នុម នែ្របក្ល យេទជែផ្លេឈើបី ផ្ដផគជប់ី ំ ំិ ុ ុ ុ  

គន ចំែនកែអ្រពះខ័ន ជយនិង រពំត់ក្៏រតលប់ចូលេទកនងេ្រ ម េធ្វើអំពីសពំត់ហលូវញែដរ។ េនចំេពះមុខបតភុូតុ ិ  

ខុសែប្លកអំពធីមម េនះ ្រពះសនធពអនុ ជ យលច់បស់ សថ់ ្រពះអងគដលៃ់ថងអវ នអសប់ណុយេហើយ។ ្រពះអងគរងឹ 

រតិែតភ័យ្រពួយបរមភ រនធត់តកស់្លតខ្ល ំងេឡើង រហតូដលធ់្ល ក់ខ្លនមនជងឺឈឺ ំៃរេមើលមនិជ។ុ ួ ំ  

្រពះបទសនធពអនុ ជ រ ឺពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកលិ ្រពះម ក ្រតែខមរទ១ី៨ បនចូលទីវងគតក់នងឆន ំមែម កនង្រពះជនមុ ុ ៣១ 

វស  េ្រកយែដលបនេ យ ជសមបត្ដិ អសច់នំួន ២០ឆន ំ(៦) េនះេបើ មពង វ ររបសស់េំដច ំងជួន។ ្រពះអងគ 
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មិនបនទុកនូវ ន ៃដ រ ឺេករ ្ដដែនលអ្វីែដលគួរេ យកត់សគំលប់នេឡើយ ពង វ វត្ដទកឹវល បនបញជ កថ់្រពះអងគិ៍ ំ ិ  

មនគំនតិ ចងផ់្ល សប់្ដរសូ ក ជថម ែតគំេ ងេនះមិន្រតូវបនយកមកអនុវត្ដេទ។ី  

៦=្រពះជនមរបស្់រពះបទសនធពអនុ ជ រ ឺេស្ដច្រពហមកិល ្រតូវបនពង វ រេផ ងៗកត់្រ ខុសគន ទំងអស។់ 
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៧ខ -ករេឡើងេ យ ជរបស់បក ីចំ្រកុង 

្រគេនះ េ យយលេ់ឃើញថបក ីចំ្រកងុ ្រតវូជបុ្រត្រពះបទច្រកព័្រត្រពះម ក ្រតែខមរទ១ី៦ េហើយ្រពះអងគ ក ៏

អនកមនបុណយបរមីមនសមតថភព មនចិត្ដសេន្ដ សេម ្ដ ធម៌ ្រស ញ់ និត សរូ ្រគប់្រគងទំនុកបំរងុ្របជ  

្រស្ដ នមុឺនមខុម្រន្ដីតចូធំទំងអសក់នងនគរបនមូលមតិគន  េទសុយំង បក ីចំ្រកុង ពីភនំរងូ េ យមកេ យ ជយសុ  

មបត្ដិេនម នគរ។ ពិធអីភិេសកបក ីចំ្រកងុជ្រពះម ក ្រតៃន្របេទសកមពជបនេរៀបចំ្របរពធេធ្វើេឡើងេនៃថងុ  

ជេព ល្អ ែដល្រតូវជៃថង ១១េកើត ែខពិ ខ ឆន ំេ ង ព.ស.១៥៧២ ម.ស៩៥០ ច.ស ៣៩០ គ.ស.១០២៨ កលេនះ 

្រពះបនបក ីចំ្រកុង មន្រពះជន ២៨វស  ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតែខមរ ទ១ី៩។ ្រពះអងគបនទទួល្រពះបរមនម្រពះ 

បទសេំដច គំែដង អញ្របែដង ជ បក ីចំ្រកុង បំរងុ ្រស្ដ។ ជធនីែខមរសថតិេនម នគរដែដល។ 

ពង វ រសេំដច ំងជួន បនសរេសរបន្ដេទេទៀតថ ្រពះបទបក ីចំ្រកងុ បនយង្រពះម  អនកមន ងែកវេ យមក 

គង់កនងបរម ជ ំងជមួយ។ ្រពះអងគបន្របទនដល្់រពះម ្រពះបរមនមុ  សេំដច្រពះវរ ជនីេទវ លកខិនម កី  

្រតី។ គេហ នងិ យយលកខណ៍្រតូវបន្រពះអងគទកុ ក់ និង ្របទន នៈជជដូនជ ចិញច មឹ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ គេហី ី  

បទទទួល នន្ដរសក្ដិ ជសេំដចេច ្វ  េ យមនអំនច្រគប់្រគន់េពញេលញ កនងករចត់ែចងេរៀបចំសេំរចកចិចកុ  

រធំៗកនងនគរ។ុ  

្រពះបទបក ីចំ្រកុង បន្រគប់្រគង ្របេទសជតិេ យទសពិធ ជធម៌ ជួយទំនកុបំរងុករពរ សេ្រងគ ះ្របជនុ ្រស្ដវត្ដ 

ម នងិ ្រពះពុទធ សន ្រគប់ទិសទី្រគប្់រចកល្ហកកនង្រពះ ជ នច្រក។ កលេនះ្រសុកែខមរមនទឹកដធទំូ យុ ី  

្របេទសតូចធំជតឆង យ ប់ នេគរពេកតខ្ល ចសញប់ែសញង នងិ ចំិ នុះចុះចូល្របជពលរដ្ឋែខមរទូេទ រសេ់នកនងបរយិុ  

ករសបំូរណ៌ សបបយ រកី យ គម នស្រងគ ម គ លែ់តេសចកកសីខុេក មក ន្ដ និង សន្ដិភព។ 

ចិត្ដ ចរិយិ នងិ លកខណៈ ដល្អ្របេសើរជពិេសសមួយេទៀតរបសប់ក ីចំ្រកងុ គឺ្រពះអងគជមនសុ មន ក់ែដលេ យតំ៏  
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ៃល និង េគរពេទេលើអ្វីែដលជគុណ។ ្រពះអងគបនចត់ទុកគណុជធំ ជចំបច់កនងដួងចិត្ដ កនងទស នៈេនះ និង មគ៌ុ ុ  

្របចំជវតរបស្់រពះអងគ អនក  ជន  សត្វ  រ ឺទកីែន្លងទឹកដ  ែដលធ្ល ប់មនគុណជយួទំនុកបំរងុ្រពះអងគ ្រពះី ីិ  

អងគមនិបេំភ្លចគណុេឡើយ។ ដូេចនះេហើយេ្រកយែដល្រពះអងគបនេឡើងេ យ ជ ្រពះអងគបន្របទនងរបុណយសក្ដ ិ

ដលអ់នកែដលធ្ល ប់ជួយយក រ ្រពះអងគកនង្រគ្រក។ ្រពះអងគបន ងវត្ដ ម ្រពះពទុធជេ្រចើនេដមបីរលំកឹ និង តុ ើ  

បសនងសងគុណបុណយបរមី វតថសក្ដិសទិធ ទីកែន្លងទឹកដ ែដលធ្ល ប់បនជបួ ទទលួទំនុកបំរងុ បបីច់ែថរក ្រពះអងគកនងុ ុី  

្រគកំសត់េខ្ល ចផ  មនទុកខភយ័េ្រគះកចដលជ់វត។ី ិ  

្រពះបទបក ីចំ្រកុង បន ង្រប ទ មួយ ក់េឈម ះថ «្រប ទលៃល» េនកែន្លងែដល្រពះអងគបនទតេឃើញទង់ 

ជយេស្ដចពញែ្រកកេដញ មចប់្រពះអងគ។ ្រប ទមួយេទៀតេឈម ះ ័ «បគង់» ្រតូវបន ងេ យ រ្រពះអងគ េន 

កែន្លងែដល គេហយក្រពះអងគេទ ក់ េហើយែដលេពលេនះគត់បនមន្រប សន៍ថ «បគង់េនទេីនះសនិេហើ 

យ!.»។ ែអេន្រតង់កែន្លងេ្រកលេគរបស់ គេហវញគឺ ិ «្រប ទបេគ» ែដល្រពះអងគបន ង េហើយែដលកនងបចចុ ុ  

បបនន បនក្ល យេទជ ្រប ទ្រពះេគ ្រប ទទំងេនះសថតិេនកនងេខត្ដេសៀម ប។ុ  

េដមបេីលើកអបុករគុណទឹកដភនសំនទក ើ ី ុ «ភនំសនទកុ » និង បុណយបរមីទំងប៉ុនម នែដលធ្ល ប់ជួយករពរទំនុកបំរងុ្រពះអងគ 

្រពះបទបក ីចំ្រកុងបន ង្រពះវ រ និង ្រពះបទ្រពះមួយយ៉ងធំេនទេីនះ ទុកជទីសកក រៈបូជ។ មុឹង ែដលធ្ល ប់ិ  

ជួយយក រ ផ្ដលេ់សប ង រ និង ជួយ ក់បំពនួ្រតូវបនែតង ំងជេច ្វ យេខត្ដ្រសុក សននទុកខេរៀងរហតូ 

មក។ 

ចំែនកេនែអ ទលួ្រសួលទឹកមិនលចិ រ ឺទួលសរួេ ក េនខងលចិដទួលែដល គេហធ្ល ប់បនយកែមកៃ្រជេទី  

េ ត ្រពះបក ចំី្រកុង ្រពះអងគបន ងវត្ដេ យមន្រពះវ រយ៉ងល្អ្រតចស្់រតចង។់ ្រពះអងគបន្របទនេឈម ះវត្ដិ  

េនះថ «្រពះវ រសរួិ »។ ្រពះអងគកប៏នក ងែដរនូវរបូសនំក្រពះអិសរូ នងិ ្រពះន យណ៍ ក់តំកលទ់កុសំ ប់េគរ 

ពបូជេនេលើដទួលែដលមន ំែមកៃ្រជ។ី  ែមកៃ្រជេនះែដលបនដុះេឡើងធធំត់េហើយែដល្រពះអងគមន ន មេជងើ  
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េនេលើ ្រតូវ្រពះអងគចតទ់ុកជេដម្របផនល សំ ប់េមើលទស នទ៍យេ យយលេ់ យដងអំពេីជគ សនអនគតើ ឹូ  

របស្់របេទសជតិ។ ៃ្រជេនះ្រពះអងគ ក់េឈម ះថ «ៃ្រជ្រពះផនលូ » ្រពះបទបក ីចំ្រកងុ េ យ្រពះអងគមន្រពះេ ស 

ទិព្វផង ្រពះអងគបនេធ្វើបុណយបងួសងួយ៉ងនកខត្ដរកិ សុ្ំរពះជមច ស ់គុណបុណយបរមី នងិ វតថសក្ដិសទិធទំង យ េធ្វើបុ  

ន្ដ លបង្ហ ញេ យេកើតមនជ្របផនល េទេលើេដមៃ្រជ្រពះផនល រ ឺៃ្រជសគួ៌ នងិ េទេលើ្រពះវ រ ្របសនិេបើូ ូើ ិ នងឹ្រតូ 

វេកើតមន នងឹផទះនូវ្រពឹត្ដិករណ៍ដសខំន់អ្វីមួយ ែដលទក់ទងេទនិង យជុវតរបស្់រសុកែខមរ ្រពះអងគបនកនំត់្របផនុ ូ៍ ិី  

លទំងអសជ់១០្របករសំ ប់នគរែខមរ 

 ្របករទ១ី េបើេដមៃ្រជមនស្លកឹដះុល្អ្រតសុ្ំរត យ េនះ្រពះម ក ្រត រ ឺអនកនំ្របេទសជតិ នឹងបនទទួលើ  

នូវេសចក្ដីសខុេក មក ន្ដ េហើយ្របេទសជតកិប៏នចំេរ ើនសបំរូណ៌ហរូេហៀរែដរ  

 ្របករទ២ី េបើេដមៃ្រជមនស្លកឹរចិរលឹរះុមនិល្អើ    េនះ្របេទសជតិមិនសវូមនេភគផលចំនូលបនេ្រចើនល្អ 

េទ។ ្របជនុ ្រស្ដ នឹងមនទកុ្រពួយ។  

 ្របករទ៣ី េបើេដមៃ្រជ្រតូវបក បក ីទំងហ្វង មករកុ នទ្រនទ នទីទុំេលើ េនះ្របើ ូ េទសជតិ នងឹ ្រតូវបរេទស 

នំគន មកេ មព័ទធពន័ធ ្របវញច ៃគបន្លំ ឆក់លចួប្លន់យកទកឹដ និងេភគផលែខមរជមិនខន។ ័ ី  

 ្របករទ៤ី េបើែមកៃ្រជធំលមមបក ់េនះសមជកកនង ជវង េស្ដច រ ឺសេំដចេច ្វ ទល្ហៈ ្រតូវអសប់ុណយ រអឺិ ុ  

សជ់វត។ ី ិ  

 ្របករទ៥ី េបើែមកៃ្រជធំបក់ េនះ្រពះម ក ្រត រ ឺ្របមុរដ្ឋ ្រតូវអសជ់វត។ ី ិ  

 ្របករទ៦ី េបើមនពសច់ូលកនង្រពះវ រ េហើយ រកត់េលើ្រពះេភនន្រពះបដមករ រេឺលើឆនឹមដបូល្រពះវ រុ ិ ិិ ំ  

េនះពួកជនជតិបរេទស្រសុកេ្រក នឹងចូលមកលកុលយុឈ្ល នពនលចួប្លន្់របេទសជតិែខមរជមិនខន។  

 ្របករទ៧ី េបើកនង្រសះមុខវ រ មន្រកេពើ រទឺន ង ែហលកត់ុ ិ ចះុេឡើង េនះនងឹមនសមជក្រពះ ជវងិ  

េស្ដចរ ឺម្រន្ដីធកំបត់ជតិ ចង់បផ្ល ញនគរ េហើយរត់េទរកពឹងពកព់ួកបរេទស េ យចូលមកជួយដេន្ដើមអំនច។  
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 ្របករទ៨ី េបើេដមៃ្រជងប់មួយចេំហៀង េនះ្រពះម ក ្រត រអឺនកកន់អំនចដកនំ្របេទសជតិ្រតូវអសអ់ំើ ឹ  

នច។  

 ្របករទ៩ី េបើសនិជេដមៃ្រជងប់បក់ ើ េហើយដះុេឡើងវញ េនះពូជ្រតកូលថមមយួេទៀត នឹង្រតូវេឡើងេធ្វើជ្រពះិ ី  

ម ក ្រត រអឺនកដកនំ្របេទសជតិ។ ឹ  

 ្របករទ១ី០ េបើសនិជេដមៃ្រជ្រតូវអសជ់វត ងប់បត់ េហើយមនិដុះេឡើងវញ េនះ្រពះបរមៃ្រជសរួ នឹង្រតូវើ ី ិ ិ  

ផុតពជូែដរ ្រគេនះ អនកមនបណុយបនចប់ជតិេកើតេហើយ។  

េ្រកយែដល្រពះអងគបនេធ្វើពធីបីួងសងួ សបំងូសេ្រងង្របកសជេ រកិ ្របប់អសគ់ុណបុណយបរមី ្រពះអិ្រនទ្រពះ 

្រពហម មច សទ់ឹកមច សដ់ ្រពះអគគី ្រពះពយ និង វតថសក្ដិសទិធ ្រពមទំងេទវ  រកុខ រក អនក ែថរក ទកឹដភូមិ ថ ន ី ីុ  

បក ីចំ្រកុង ្រពះអងគបនបញជ េ យនមុឺនមុខម្រន្ដកីត់្រ  ចរពកយេពជ នងិ ្របផនលទំងូ ១០្របករេនះ េលើស្លកឹរតិ 

្រជលក់មស េធ្វើជ ្រ ្ដ ពីរកបល មួយកបលយកេទតំកលទ់កុកនង្រពះ ជ ងំ េហើយមួយកបលេទៀតតកំលទ់ុកកនុ ុ  

ង្រពះវ រសរួ។ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ្រពះអងគបនផ្ដ ំេផញ នងិេចញបញជ ្របប់អនកែដលែថរក កែន្លងពិសដិ្ឋ េ យេធ្វើេសចិ ើ  

ក្ដី យករណ៍ េទទូលថ្វ យ្រពះអងគភ្ល ម កនងខណៈ ែដលេកើតមនអភតូេហតុែប្លក មយួ។ុ  

បនទ ប់មកេដមបីេគរពបូជ នងិ រលកឹគុណម្ដ យ ្រពះបទបក ីចំ្រកុងបនយ៉ងេទភនំរងូក ង្រពះពទុធរបូ ្រពះអងគចូលើ  

និពន្វមួយយ៉ងធំេន្រតង់ចេងកះភនំ និង របូសនំកតំនង្រពះម ្រពះអងគ រ ឺ្រស្ីរគប់លកខណ៍ែដលតំកល់ ក់កនង្របុ  

ទមួយែដលេនេលើភនំេនះ ្រពះអងគបនេរៀបចេំធ្វើបុណយយ៉ងអឹកធឹកអ ច រយ នងិ និមន្ដ្រពះសងឃចំេរ ើន្រពះបរតិ្ដ ្វ ធយ 

យធម៌េនភនំរងូអសរ់យៈេពលបីែខ។ ជមួយគន េនះែដរ ្រពះអងគបន្របរពធេធ្វើបណុយបញជ នផល និសងឃកុសលថ្វ យូ  

េទេស្ដចកន្ដរស អនកសចចំុ  និង រកុខ រក អនក េទវ  ែថរក ទកីែន្លងទំងប៉ុនម នេនកនងតំបន់ភនរំងូ ែដល្រពះអងគធ្លុ  

ប់បនេទេន្រជកេកន កខ់្លនពួន ម  រស់ នមនជវតេ យក្ដីសខុ ន្ដ។ ចប់ ំងពីៃថងេនះមក ្រពះអងគបនបួ ី ិ  

ងគ ប់េ យេ ភនំរងូថ «ភនំ្របសទិធ» សព្វៃថងេឈម ះភនំេនះបនក្ល យបន្តិចម្ដងៗេទជ ភនំបសទិធិ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ ្រពះអងគ 
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បន ងវត្ដ មេន េចមេច េគកបញជ ន ់្រទនុំ្រជង និង បឹងែកបន ែដលជកែន្លង្រពះអងគធ្ល ប់បនរត់កត់ឆ្លងសំឹ  

នក់ ក់ខ្លនពនួ ម  េគចផុតរចួពីេ្រគះថន ក។់ួ  

ចំេពះ្រពះអគគមេហសរីបស្់រពះបទបក ីចំ្រកុងវញ េបើ មពងិ វ រវត្ដេកកកក គម នន េ្រកអំពីនរ្ីរកមុ្ំរសុ 

កែ្រសែសន្រសសល់្អបវរ ែដល្រពះអងគបនេឃើញ និង ជបួជ្រគដបូងេន្របទះនង រ ឺ្របទះ ងេនះេឡើយ។ ្រពះនំ  

ម្រពះអគគមេហសេីនះ េគមិនបន គ លេ់ទ ្រពះនងបន្របទន្រពះ ជប្ុរតបី្រពះអងគដល្់រពះ ្វ មី ្រពះវត្ដិ ជយ ្រពះ 

អលស ជ និង ្រពះេសនន ជយ ចំែនកេនកនងពង វ ររបសស់េម្ដ ងំជនួ អនកនពិនធេលើកយកេឈម ះ្រពះមន ង ្វ យុ  

មកនិយយ េ យកំនត់ថ ្រពះមន ងជ្រពះអគគមេហសរីបសប់ក ីចំ្រកងុ។ ជមួយ នឹង្រពះម ក ្រត ្រពះមន ងបនម 

នបុ្រតមួយ្រពះអងគ្រពះនម អលស ជ ែដល្របស្ូរតេនកនងឆន ំវក។ ែតុ ពង វ រវត្ដទកឹវលបនបញជ ក់ថ ្រពះអគគិ  

មេហសរីបស្់រពះបទបក ីចំ្រកងុ គឺ្រពះនងេព ែដលជបុ្រតរីបសេ់ស្ដចចមេន្រសុក ្អ ង ្រពះនមេស្រនទ ទី២។ 

ដូចែដលេយើងបនេរៀប បរ់ចួពីខងេលើ ្រពះមន ងេទព ែដលជ្រពះម របសប់ក ីចំ្រកងុ្រតូវេស្ដច្រពហមកលិ រ ឺពញ 

ែ្រកក រ ឺសនធពអនុ ជ បញជ េ យយកេទសំ ប់េនកំពង់្រពះជនកនង្រសុកេ ទ ង ពង វ រវត្ដទកឹវលបនបន្ដេទិ ុ ិ  

េទៀតថ ្រពះបទបក ីចំ្រកងុបនក ង្រពះវ រមួយយ៉ង ្អ តេធ្វើអំពថីមភនំ េន្រតងក់ែន្លងែដលេគ្រប រជវត្រពះមិ ិី  

 គឺេដមបីរលំកឹដក់អនុស វរយីដ៍ជូរចត់ រលំកឹដលគ់ុណ្រពះម  ែដលបនផ្ដើ ៏ លជ់វតដល្់រពះអងគ នងិែដល្រតវូបត់ី ិ  

បង់ជវតេ យ រែត្រពះអងគ។ ្រពះវ រេនះ ្រពះអងគបន្របទន ក់េឈម ះថ វត្ដករណី េដមែដលក្ល យបន្ដិចម្ដងៗី ើិ ិ  

េទជ «វត្ដក្ដេីដមើ » វត្ដេនះសថតិេនកំពងច់ិន ្រសុកេ ទ ងកនងេខត្ដកំពុងធំ។ វត្ដករណីេដម ក ងរចួេ្រសចបច់កលុ ើ  

 ្រពះអងគកប៏នេរៀបចំេ យេធ្វើបុណយបញច ះសមី និង ឆ្លងេទ មទំេនៀមទំ ប់្របៃពនី េនកនងឆន ំឆ្លវ។ុ ុ ូ  

កលេនះេស្ដចចមេស្រនទ ទ២ី  េ យ ជយ្រគប់្រគងេន្រសុកេ ទ ង េស្ដចចមេន្រសុកេ ទ ង ំងពីបុ ណកល 

យរូលង់ សម់កេហើយ មនធនសរ វធុ ែដលមនមហទិធិរតិខ្ល ំងពូែកអ ច រយ គឺបញម់្ដងេចញ្រពួញ្របំូ  លសឺរូដូច 

រនទះបញជ់ួបគន  េហើយេបើបញេ់ទបះេដមេឈើ មួយ ែផ្លេឈើទំងប៉ុនម នេលើេដម នងឹ ្រតូវ្រជុះអសគ់ម នសល ់ធនសរើ ើ ូ  
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ទំងេនះេគមនិ ចយកេទ ក់េលើដ េលើពកូ រេឺលើែ្រគបនេឡើយ។ ដូេចនះេហើយ បនជេស្ដចចមក ង្រប ទមួី  

យេធ្វើអំពអីិដ្ឋ េហើយយកសរ និង ធនេនះេទពយរ ក់ទុកេធ្វើដូចជូ ួ េទង។ េ យ រេហតុេភទដូចេនះ េទើបបនជេគ 

ក់េឈម ះទកីែន្លងេនះថ «សរេទង» ែដលយរូេទៗ ក្ល យេទជេ ទ ង។ េស្ដចចម ្រពះបទេស្រនទ ទី២ ្រពះអងគម 

នកូន្រសមីួយេឈម ះ ្រពះនងេពពិស ីែដលេទើបែតមន្រពះជនម១៦វស ។ ្រពះនងមនរបូេឆមេ មពណ៌សមផស  

ល្អល្អះបវរ្រសស់ ្អ ត នឹង រកអ្វីមកេ្រប ប្របដចូផទមមិនបនេឡើយ រែីអចិត្ដគនំិត ករិយិមយទ រកិពរវញេ តក៏ឹ ិ  

ល្អ្របៃព វេសសវ ល កំរនងឹមន េហើយកព៏បិកនឹងរកជបួ្របទះែដរ។ិ ិ  

្រពះបទបក ីចំ្រកុង ែដលយងេទេធ្វើបុណយឆ្លង វត្ដករណីេដម េន្រសុកេ ទ ងមន្រកុមម្រន្ដី េសនេរហព៍ល្រគប់ើ  

ជន់ថន ក់ជេ្រចើន ែហរហមជនូដេនើរ ំ កនងចំេនមេនះ មននមុឺនជនិតជទីទកុចិត្ដរបស្់រពះអងគ្របំនក់ ែដលធ្ល ប់ែតុ ំ  

ជួយេរៀបចំេធ្វើករបំេរ ើទឹកដថ្វ យ្រពះអងគ ជនិតទំង្របំនក់មនចតិ្ដេ ម ះ្រតង់ ល្អបរសិទុធ សេន្ដ ស យតុ្ដិធម៌ េហើយេគី ំ  

រពេទៀងទតេ់ធ្វើេទ ម ជេ ងក  និង  បទបញជ របស្់រពះម ក ្រតយ៉ង្រតឹម្រតូវល្អតិល្អនអ់ិតបេីខជ ះ រ ឺ េធ្វស្រប 

ែហសេឡើយ។ ជនិតទំង្របំមនមុខនទីំ   និង  អំនចធទំូ យេលើសលប់អសម់្រន្ដីននកនង្រពះនគរ។ុ   ជនតិទំង្របំំ  

េនះគ ឺ

 មុឺន្របៃពជយជតិ ័  

 មុឺនភក្ដីេ កនថ  

 មុឺនជតិសរូវិង   

 មុឺនបរំងុក ្រត  

 និង មុនឺ្របៃព្របកឹ ។  

េ្រកអំពកីិចចករជតិ ជំនតិទំងេនះកែ៏តងែតនំគន េធ្វើកិចចករេផ ងៗេទៀត េដមបបីំេពញចតិ្ដ្រពះម ក ្រតែដរ។ េនើ  

ៃថងបុណយចុងបេង្ហើយ មុឺនបំរងុក ្រត នងិ មុនឺ្របៃព្របកឹ  ែដលេដរេមើលរកនរ្ីរសស់ ្អ តទុកថ្វ យ្រពះ ជ បនេទើ  
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ទូល្រពះបទបក ីចំ្រកងុថ ខ្លនបនេឃើញ នងេពពិស ីកនូរបសេ់ស្ដចចមេស្រនទួ ។ ្រពះនងមនរបូ្រសសស់មផស  

្អ ត ស ់ក ្រតីមនីុំមីនងេនកនង ងំទំងប៉ុនម ន មិន ចយកមកេ្រប បផទមជមួយបនេឡើយ។ ្រពះនងមនភីេលៀុ ឹ  

ងពីរនក់ ែដល្រតូវជសង របសព់ួកេគ ភីេលៀងទំងពីរ បនយល្់រពមេទបញច ះបញចលពនយល្់រពះនងេពពិសេី យុ ូ  

យល្់រពមសខុចតិ្ដ្រស ញ ់រមួរក័ េម្រតីជមួយនឹង្រពះម ក ្រត ្រពះបទបក ីចំ្រកុង កែន្លងែដលជនតិទំងពរីបនំ  

យល ់បនេឃើញ្រពះនងេពពិស ីមនក្ល យេទជ «ភូមិនងស ង ច» ជប់េរៀងរហតូតមក។ 

ពង វ រវត្ដទឹកវលបញជ ក់តេទេទៀតថ បក ីចំ្រកុង បន្រស ញ្់របតិពទ័ធ្រពះនងេពពិសេី ម ះសម្័រគអសព់ីដួងហិ  

រទិ័យ អិតមនចតិ្ដកបត់ចង់េបកបេញឆ ត រ ឺចងប់ន្រតឹមែតខ្លន យកមកសបបយេលងេសើចេនះេឡើយ ែត្រពះអងគមិនួ  

ចង់ចូលស្ដដីន្ដឹង្រពះនង មកបនខន តទេំនៀមទំ ប់្របៃពនេីទ។ ពីេ្រពះ្រពះអងគខ្ល ចែ្រកងបិ ្រពះនង ែដលជេស្ដួ  

ចចម តំរវូ នងិ បងខំ្រពះអងគ្រពះអងគេ យចូល្របកន់យក សនចម េដមបីើ េ យេសន របស្់រពះអងគបនសេំរ 

ចដូចេសចក្ដ្ីរបថន  កុំេ យមនអុបសគគអ្វីមក ំងេធ្វើេ យសទះដេនើរ បក ីចំ្រកុងបនេទសពំះបន់្រសន ់បងួសងួសុំំ  

អនក ស្ដ ីេន្រសុកេ ទ ង ជួយេ ះ្រ យ សរំលួកិចចករថ្វ យ្រពះអងគ។ ្រពះអងគបនសនយថ «េបើបនសេំរច ្រពះអងគ 

និងបទិមសថ្វ យ»។ 

ៃថង៤េកើត ែខផលគន ឆន ំឆ្លវ នកន្ដ លអ្រធត ្រពះនងេពពិស ីេ យមនភីេលៀងទំងពីរ ជូនែហរហមអមដេនើរផង បុ ូ ំ  

នចកេចញពី្រពះ ជ ំងមកជបួបក ីចំ្រកុង មករកំនត់ បក ចំី្រកុង កច៏ប់េផ្ដមនិយយ ៉យ ៉ប់អធិបបយពនយើ  

លអ់ំពីចតិ្ដែសនហស៍នង េ ម ះសម្័រគ អិត្រពហមែដនរបស្់រពះអងគចំេពះ្រពះនង ្រពះអងគបនអង្វរសុេំ យ្រពះនងយល ់

្រពមសខុចិត្ដរត់ ម្រពះអងគេទេនែអ្រពះម នគរ ្រពះនងេពពិស ីែដលបនគប់ចតិ្ដ្រស ញប់ក ីចំ្រកងុមិនបង្អ 

ង់យរូេឡើយ ្រពះនងសខុចិត្ដយល្់រពមេទ ម្រពះអងគ េ យអិត ែរក បក ីចំ្រកុងេ យមនជនតិទំង្របំនក់ជួយំ  

េ្រជមែ្រជងផង បននំ្រពះនងេពពិស ីចុះទកូេធ្វើដេនើរតំរងេ់ទ្រពះម នគរ។ំ  

្រពឹកេឡើងេទើប្រពះបទេស្រនទ ដងថ បុ្រតីបនចុះចកេចញពដីនក់ រតេ់ទ មបក ីចំ្រកងុ។ ខឹងខញ ល ់ ក់អន់្រសពឹ ំ  



 129

ន់ចិត្ដខ្ល ំង ស ់្រពះអងគកេ៏រៀបចំ្របមូលកងទព័យ៉ងេ្រចើន េដមបីេដញ មចប់កូន្រសយីកមកវញ កែន្លង្របើ ិ មូល្រប 

ជុពលេរហេ៍នះបនក្ល យេទជភូមិេហើយជប់េឈម ះេរៀងរហតូថ ភូមិជពុល។ េដញ មមកដលទ់េន្ល ប េស្ដចចំ ំ  

ម្រកេលកេមើលេទឆង យ េឃើញទូក្រពះម ក ្រតែខមរេន ច់កនទយែភនក ្រពះអងគកអ៏សេ់សចក្ដសីងឃឹមេកើតក្ដីមហួមុ  

ង ម៉សម់ុខ ឈចឺុកចប់រហតូអសជ់វត។ី ិ  

ចំែនកនងេពពសិវីញ េ្រកយិ ែដលបនដងថ ្រពះបិ ចូលទីវងគត់ េ យមន្រពះ ្វ មី ្រពះបទបក ីចំ្រកងុ ជនូដេនើរឹ ំ  

មកជមួយផង ្រពះនងកវ៏ល្រតលប់មក្របរពធេធ្វើពិធបីុណយទនបញជ នកុសលថ្វ យ្រពះបិ េទ ម្របៃពន។ី ្រពះនិ ូ  

ងបនេរៀបចេំធ្វើផ្លវមួយយ៉ងធលំ្អ ្អ តសមរមយ ខពសផ់ុតពីទកឹ កែន្លងេនះមនេឈម ះថ ូ «កំពង់េពពិស»ី រហតូមកដល ់

បចចបបនន ្រពះនងបនបងគ បេ់ យយកធន និង សរ េទតំកលទ់កុកែន្លងេដម េហើយ្រពះនងកប៏នបញជ េ យ ងុ ូ ើ  

្រសមមួយ េនកនងបរេិវនបរម ជ ំង េដមបទីុកថ្វ យ រលកឹគុណបនំច់ និង វញញ ណកខនធរបស្់រពះបិ ។ ្រសមុ ើ ិ  

េនះមនេឈម ះថ « ្រសម្រពះបទេស្រនទ » ែដលក្ល យបន្ដិចម្ដងៗេទជ «អនក េស្រនទ » េនទីកែន្លងេនះ មទ ំ

េនៀមទំ ប់ បឆីន ំម្ដងៗ េគ្រតូវេរៀបចេំធ្វើពិធបីូជយញញ យកអនកេទសធងន់មក្រប រជវតថ្វ យអនក  េដមបីសុេំសចី ើិ  

ក្ដីសខុសបបយចំរងុចំេរ ើន េបើមនិដូេចន ះេទ វញញ ណកខនធសេំដចចមេស្រនទ  នងឹ ចូលសនថិតកនងខ្លនមនុិ ុ ួ ស  េហើយនំ 

បង្វកប់ង្វល ់បញចលចិត្ដេ យឆគតលប់សតិ កច វយងឃ់នង កបត់គន ចុះេឡើង បេងកើត្រកមុជទ័ពបះេបរ កប់សំូ ួ  

ប់គន អិត្រ ្របណី កងទ័ពេនះនឹងមនកំ ំងអិទធពិលខ្ល ំងក្ល  ជងកងទព័ននទំង យែអេទៀត។ ចប់ ំងពីៃថង 

េនះមក ្រពះ ជវង នុវង េស្ដចចម េន្រសុកេ ទ ង ករ៏ យបត់អសេ់ទែដរ េហើយ្រសុកេ ទ ងក្៏រតូវបញចលេទូ  

កនងេខត្ដ សននទុកខ។ ុ  

ចំែនក្រពះនងេពពិស ីកលេបើយងមកដល្់រពះ ជធនី ្រពះម នគរ ្រពះនង្រតូវបន្រពះម ក ្រត ្រពះបទបក  ី

ចំ្រកុង ែតង ំង នៈ និង ផ្ដលក់ិត្ដិយសជអគគមេហស។ី ្រពះនងទទួល្រពះបរមនម ្រពះក ្រតី ភត្ដវត្ដីេពពសិ។ី ច ំ

េពះអនក ស្ដ ីេនកនង្រសុកេ ទ ង ែដលបនជយួែននំបញច ះបញចល សរំះុសរំលួចត់ែចងេធ្វើេ យេសន របស្់រពះអុ ុ ូ  
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ងគបនសេំរចដូចេសចក្ដី្របថន  ្រពះអងគមិនបនបំេភ្លចេទ ្រពះអងគបនយកសន្លកឹមសេទបិទថ្វ យអនក  មពកយប ំ

នន់ែដលបនសនយ អនក ស្ដកីជ៏ប់េឈម ះថ «អនក ស្ដបីិទមស» ពីៃថងេនះេរៀងរហតូមកដលស់ព្វៃថង។ 

កនង្របវត្ដ្ិរពះបទបក ីចំ្រកងុ ្រពះម ក ្រតែខមរទីុ ១៩ ពង វ របសស់េំដច ំងជនួបនកត់្រ បន្ដេទេទៀតថ គ 

េហ និង យយលកខណ៍ បនមន យជុវតែវងយនឺយរូ េហើយបន ្ល ប់បន្ដបនទ ប់គន េ យ រជ ពយធិ។ ្រពះបី ិ ទប 

ក ីចំ្រកងុបនេធ្វើពិធបីុណយ យ៉ងធំអក៊ធកឹបូជសពបញជ នកុសលដលអ់នកមនគុណទំងពីរ។ ្រពះអងគយកអដ្ឋធតុ គឺ ូ ិ  

េហ េទតំកលទ់កុកនងស្ដបមួយធំ ្អ ត េនទួលៃ្រជជតវត្ដវ រសរួ ែដលជកែន្លង្រពះអងគធ្ល ប់បនេ្របើពកយេលងុ ូ ិ ិ  

េសើច មិនសមរមយចំេពះរបូេ ក គេហ កែន្លងេនះបនជប់េឈម ះរហតូមកថ «ទួលគេហ» ធតុយយលកខណ៍ 

្រពះអងគយកេទតំកលទ់កុខកនង្រប ទបេគ ែដលជភូមិកេំនើតរបសគ់ត។់ុ  

ែតេបើ មពង វ រវត្ដេកកកក គេហ្រតូវ្រពះបទបក ីចំ្រកងុ្រប រវជត េដមបីេគរពេទ មពកយសចចៈែដី ិ ើ  

លកលពីេនកុមរ ្រពះអងគធ្ល ប់បនមនបនទលថ េបើបនេឡើងេ យ ជយែមន ូ ្រពះអងគនងឹកប់ គេហេធ្វើបុណយ។ 

េ្រកយែដលបនសំ ប់ គេហេហើយបក ីចំ្រកុង កេ៏រៀបចេំធ្វើបុណយជនូគតយ៉់ងធំអុ រកឹជទីបំផតុ។ 

រែីអពង វត វត្ដទឹកវលបនសរេសរថិ   កលេនះ គេហបន យ៩ុ១ឆន ំ មនជងឺ េហើយកេ៏ធ្វើមរណកលេទ។ បំ  

ក ីចំ្រកងុ ែដលេននឹកចំពកយសដំនិយយេលងថ ី «កប់ េធ្វើបុណយ» កល បនេឡើងេធ្វើេស្ដច បនយក្រពះខ័ន 

េទអូសេលើ កសពគត់ប្រងគ ប់កិចច  េ យសម្រសបេទ មពកយសចចៈ  បនទ ប់មក ្រពះអងគេរៀបចំេធ្វើពធិីបណុយ 

យ៉ងអធកឹអធមមជូន គេហ េហើយដែង្ហរ កសព ក់កនងស្តបយកេទតំកលទ់កុែអវត្ដ្រពះវ រសរួ ្រពះអងគបនុ ូ ិ  

ង្រពះវ រមួយេនទីេនះិ  េដមបី្របក់ករពរស្ដប គេហ កុំេ យ្រតូវកំេ ៃថង េភ្ល ងខយល ់រ ឺ្រតូវសត្វធតុមកេបៀតើ ូ  

េបៀន។ 

កប៏៉ុែន្ត មករដនលពីមត់មយួេទមត់មួយែដលខញំធ្ល ប់បនលអឺូវពុកខញំគតន់ិទន្របបម់ក បក ីចំ្រកុង មិនែដលំ ុ ុ  
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មនចិត្ដ្រពេហើនេកងកចចង់សំ ប់ គេហអនកមនគុណយកេទេធ្វើបុណយេនះេទ។ ពកយសដំែដលបក ីចំ្រកុងី  

បនេពលេនះជពកយេលងេសើចចំអន់កបំ្លកកំែប្លងែតប៉ុេ ្ណ ះ។ មយ៉ងវញេទៀត បក ីចំ្រកងុជមនុស យកគណុជុ ិ  

ធំ បុព្វេហតុធេំនះ គឺ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតតំកលជ់វតេលើតបង ្រពះអងគមន្រពះេ សទិព្វ ្រពះអងគ្រតូវែត្របកន់ី ិ ូ  

នូវពកយសចចៈ េគរពនូវ្រគប់ពកយសដំ ែដល្រពះអងគបននិយយេចញមក។ បនេសចក្ដីថមនិែមន ងខ្លនជអនកមនី ួ  

បុណយបរមីជេស្ដច ជអនកមនអំនច ្រតតួ្រ េលើមនុស ្របុស្រស្ីរគប់របូ េចះែតេ្របើអំនចផ្ដ ចក់រ ផ្ល សប់្ដរេយូ  

បល ់គំនតិ ពកយសដំ េបក្របសេគែអង មែតខ្លននឹកេនះេទ។ ដេូចនះេហើយ បនជេទពី ួ ចុះមកនិមតិ្ដជសបុិន 

េ យ្រពះអងគនកឹេឃើញចងចំ និង េគរពេធ្វើ មនូវអសព់កយសដំទំងប៉ុនម ន ែដល្រពះអងគធ្ល ប់េពលនិយយេចញី  

មកេ្រក។ េបើ្រពះអងគមិនេគរពេធ្វើ មពកយសចចៈេទ េនះគុណបុណយបរមី េទព  រកុខ រក អនក េខម ច ្រពយ 

បី ចទំងប៉ុនម ន នឹងចុះមកយយ ីកច់យក យជុីវត្របជនុ ្រស្ដ ទំងេកមងទំងចស្់របសុ្រស ីេធ្វើ យ្របេទសជិ  

តិអន្ដរកបប េក្ដ ្រកហល្់រក យ េកើតច ចល្រចបូក្រចបលអ់ន្ដ យ ជួបេ្រគះភ័យកចចៃ្រង េហើយ ្រស្ដ្របជ 

នឹងរងទកុខេវទន្រពត់្របសជមិនខន ្រពះបទបក ីចំ្រកុង ខំេធ្វើពិធបីួងសងួបន់្រសន់្រគប់ែបបយ៉ង េដមបីសុំើ ខមេទ 

ស ពកយសដំមិនសមរមយ េលងេសើចអសរុស ែត េនែតមនិបនសេំរច ពីេ្រពះបរមី នងិ វតថសក្ដិសទិធទំងប៉ុនម នី ុ  

មិនយល្់រពមអត់េ ន ្របនីេលើកែលងេទស ប៉ែុន្ដ បក ីចំ្រកងុមិន ចនឹង្រប្រពឹត្ដអេំពើអុ្រកដិ្ឋកមមេនះេទ ចំេពះ 

គេហជអនកមនគុណដធងន់េលើសលប់ េលើរបូ្រពះអងគបនេឡើ៏ យ។ ្រពះអងគខំ្របងឹេ្របើ្រគប់មេធយបយ េធ្វើមនិដងេធ្វើឹ  

មិនល ឺេគចេវះេ យផុត េចញអំពីករទមទររបសក់ំ ំងបរមី ែត្រពះអងគេគចវៈមិនផុតេឡើយ។ ជេរៀង លយ់ប់ 

េទព បរមី មជប់្របកិត  េហើយេនែតនិមតិ្ដសបុិន  ចុះមកទមទរេ យបក ីចំ្រកងុ េគរពពកយសដំសចចៈ្របី  

រជវត គេហ។ី ិ   េ យសថតិនូវកនងភពទល័្រចកដេូចនះុ   មួយខ្ល ច្របជជតិវនសហនិេ ចអន្ដ យ មួយិ  

គេហអនកមនគុណ ែដល្រពះអងគមនិ ច្របមថ យជុវតបនជ ច់ខត េនទីបំផតុបក ចំី្រកុងកស៏េំរចចិត្ដេរៀី ិ  

បចំអបុកចិចេធ្វើពធិី្រប រជវត គេហេដមបីបេំពញេ យ្រតូវេទ មករទមទររបសក់ំ ំងបរមីី ើិ  មវធរីេបៀបី  
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េនះ ្រពះអងគមនជេនឿ នងិ សងឃឹមថ ចេ ះ្រ ចបញ្ហ យជុវត គេហផង ចេ ះ្រ យពកយសដំ ចំេពះំ ី ីិ  

មុខេទវ  វតថសក្ដិសទិធទំងពងួផង។ុ  

្រពះអងគេ យ គេហេដកគងេ់លើែ្រគ េហើយយក្រកនត់សមក ក់្រគបដន្ដ ប់ខ្លន បនទ បម់ក ្រពះអងគយកចងុ វអូួ  

សថមមៗ េលើ្រកនត់ស េធ្វើដចូជ្រប រជវត េដមបីេធ្វើបង្ហ ញបញជ ក់ជករគំរបក់ិចច គេហបនែចក ថ នេទេហើយី ើិ  

ខ្លនគត់្រតូវមនរបួស ្ល ក ន ម ច់្រតង់ មកែន្លង ែដល្រពះបទបក ីចំ្រកុងបនអូសមុខ វ។ យលេ់ឃើញខុសផទយួ ុ  

អំពីករប៉ន់ ម ន និង ក្ដីសងឃមឹរបសង់្រពះអងគ បក ីចំ្រកុងយខំ ឹកខ លេបកួ ្របណ េវទនទកុខ្រពួយចែំបងវប ្ល សិ  

ែណនចកុចប់កនង្រទងូ នកឹ ្ដ យែសន្រសេនះ អនកដមនគណុ ែដលធ្ល ប់បបីច់ចិញច មឹែថរក ្រពះអងគ ំងែតពីបទេជុ ៏ ើ 

ង្រកហមរហតូដលធ់ំ េហើយែដលធ្ល ប់យក យជុវតមក ំងពំងករពរ េ យគម នភ័យតកស់្លត។ី ិ ុ  

បក ីចំ្រកុងបនបញជ េ យេរៀបចំេធ្វើបុណយ យ៉ងធំគ្រគកឹគេ្រគង ថ្វ យជូនេទេ ក គេហែដល្រពះអងគែតងែត 

ចត់ទុក េនកនង្រគប់កលៈេទសៈ ជជ ។ ្របជពលរដ្ឋ្រពមទំងនមុឺនមខុម្រន្ដីតចូធកំនងនគរបននំគន កន់ទុកខចូលរួុ ុី  

មមរណសញញ  ទូេទទំង្របេទស។ រែីអ្រពះម ្រពះអងគ្រពះនងែកវ េបើ មពង វ រសេំដច ំងជួន ្រពះអងគបន 

មន្រពះជនមែវងយនឺយរូ េហើយ្រពះអងគបនចូលទីវងគត់េ យជងចឺសជ់ ។ អដ្ឋធតុរបស្់រពះអងគ ្រពះបទបក ចំី្រកុងំ ិ  

ជកូនបនយកេទតំកលទ់ុកេគរពបូជេនកនង្រប ទលៃល។ុ  

្រពះបទសេំដច គែម្ដងអញ្របែដង ជបក ីចំ្រកុង បរំងុ ្រស្ដ ្រពះម ក ្រតែខមរទ១ី៩ បនចលូទីវងគត់ េនឆន ំកុរ កនងុ  

្រពះជនម៧១វស ។ ្រពះអងគេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជបនុ ៤៤ឆន ំ។ 
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៧គ - កំនត់សំគល់កនង ជយ្រពះបទបក ីចំ្រកុងុ  

មរយៈ្របវត្ដបិក ីចំ្រកុង េយើង ចកត់សគំលេ់ឃើញមន្រពឹត្ដិករណ៍ និង ្របករជេ្រចើន ែដលទក់ទងេទនឹងច ិ

ត្ដគំនតិ ទស នៈ រេបៀប្រគប់្រគងដកនំក ង្របេទសជតិ។ ឹ  

១ - ្របវត្ដបិក ចំី្រកុង ែដលេយើងេទើបេលើកយកមកនិទន ជេរឿងមួយមន្របជ្របិយភព សក់នងសងគមជតិែខមរុ  

ំងែតពបីុ ណកល រហតូមកដលប់ចចបបនន ែខមរពីជននម់ួយេទជនន់មួយ េន គ លេ់ឈម ះបក ីចំ្រកុងចបស់ុ ំ ំ  

សេ់ទះបីជេគមិនបនចងចំ្របវត្ដបិក ីចំ្រកុងេ យបនហរូែហចប់ចងុចប់េដម្រតមឹ្រតវូកេ៏ យ ពីេ្រពះេឈម ះបើ  

ក ីចំ្រកងុ មនជប់ជពក់យ៉ងជតសនទិធ េទនឹងេឈម ះភូម្ិរសុកេខត្ដ ទេន្លបឹង រ ឺអូរសទងឹ ែដលមនមួយែផនកធំសថតិកនងំ ិ ុ  

ទឹកដែខមរភូមិភគខងតបង ្រពឹត្ដកិរណ៍ទំងប៉ុនម ន កនងបក ីចំ្រកងុ េបើេយើងពិី ូ ុ និតយេ យបនជតបន្ដិចេទ េយើងេឃើិ  

ញ ក់បីដចូជេគចង់គូសបញជ ក់ថ ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរេទៃថងេ្រកយ នឹង្រតូវវលវល ់វវត្ដចុះេឡើងកនងតំបន់ភមូិភគិ ិ ុ  

ខងតបង េទះបីជដូេចនះកេ៏ យ កេ៏យើងកតស់គំលេ់ឃើញថ ្រពះបទបក ីចំ្រកុង មិនបនយកេឈម ះរបសខ់្លនផទ ល់ូ ួ  

េទ ក់េ យ្របងគ្រប ទ វត្ដ ម និង ទកីែន្លងទកឹដេនះែដរ។ី  

ែអ្របងគ្រប ទមួយេទៀត ែដលសថតិេនេខត្ដេសៀម ប កនងចំេនម្រប ទអងគរកម៏នេឈម ះថ ្រប ទបក ីចំ្រកុុ  

ងែដរ ្រប ទេនះ  មករកំនត់របសអ់នកបូ ណវជជិ   បនក ងកនងសតវត ទីុ ១០ ភស្ដ ងជក់ែស្ដង្រប ទបក ីុ  

ចំ្រកុង ចបញច ក់បននូវ្របវត្ដិពិត  ភពពតិ  និង កិតយនុភពធំេធងរបស្់រពះអងគ។ មយ៉ងេទៀត ្របជ្របីយភពបក  ី

ចំ្រកុងសថតិេន្រតង់កែន្លងសខំន់ៗ ែដល្រពះអងគធ្ល ប់បនេទ្រជកេកន កខ់្លនពនួ ម  ែដលបនក្ល យេទជកែន្លួ  

ងពិសដិ្ឋ ែដលែខមរ្រគប់ទិសទីទំង្រសទំីង្របុស ទំងេកមងទំងចស ់ទំងេស្ដចទំងនមុឺនម្រន្ដីទំង ្រស្ដ ទំង្រគហសថ ទំ 

ង្រពះសងឃ នំគន េជឿជក់ថជកែន្លងសក័្ដិសទិធពូែក ែខមរមន ក់ៗ ែតងែតនំគន េទេធ្វើបុណយ បួងសងួបន្់រសន់ កែន្លងពិស ិ

ដ្ឋទំងេនះមនជ ទិ ដូចជវត្ដវ រសរួ រ ឺភនំ្របសទិធជេដម៘ិ ើ  



 134

ដូេចនះេហើយបនជេ កថវ ៃឆ ង ី អនកនពិនធែខមរដលបីលបញមួយរបូ បនេលើកយក្របវត្ដិបក ីចំ្រកងុ មក ក់ែត៏  

ងចង្រកងសរេសរ ជេរឿង្របេ មេ ក្របវត្ដិ ្រស្ដ េចញផ យកនងឆន ំ ុ ១៩៥៥។ ន ៃដេនះ បនទទួលេជគជយ័ 

យ៉ង្រតចះ្រតចង់កនងមជឈ ្ឋ នែខមរ ផ្លវថនលម់ួយេនទី្រកុងភនំេពញ កប៏នេគ ក់េឈម ះថ វថបក ីុ ូ ិ ី ចំ្រកុងែដរ កនងទសុ  

វត ៧០ េហើយត្រន្ដកីរែខមរខ្លះេទៀត បន ក់េឈម ះវង់េភ្លងរបសេ់គថ ្រកុមត្រន្ដីបក ីចំ្រកងុ។ 

២ - មរយ្របវត្ដិបក ីចំ្រកងុ េយើងសេងកត និង កត់សគំលេ់ឃើញថេស្ដចែខមរ អនកកនអ់ំនចែខមរ គម ននកឹគតិេឃើ 

ញអ្វីេ្រកពី ជបល្លង័គ និង អំនចផ្ដ ច់កររបសខ់្លនេឡើយ េស្ដចែខមរួ   អនកដកនំជតិែខមរ មិនញេញើតរញុ េទឹ   កនងករុ  

កប់សំ ប់្របជជនជតិែអង េដមបេីធ្វើេម្ដចេ យខ្លនេនជេស្ដចជធំ ច្រកញេ បកន់ក្ដ ប់អំនច អងគយេលើើ ួ ុ  

ជបល្លង័គ េទះបីខ្លនអិតមនសមតថភព េហើយនំមកែតទុកខេទសេវទន ស្រងគ ម្រពត់្របស ់អន្ដ យដល់ួ ្របជនុ  

្រស្ដ។ ្រតង់សមតថភពេនះ កនង្របវត្ដបិក ីចំ្រកុង េស្ដច រ ឺអនកដកនំែខមរមនិែដលសខុចិត្ដយល្់រពមទទួ គ លថ់ខ្លនគម នុ ួឹ  

សមតថភព ថខ្លនទល្់របជញ ថខ្លនអន់ ថខ្លនេធ្វើខុស ថខ្លនេធ្វើមិនេកើតេឡើយ។ កនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមររហតូមកដលប់ចចួ ួ ួ ួ ុ ុ  

បបននេនះ េគមនិែដលបនេឃើញ បនជួប្របទះអនកដកនំ្រគប់្រគង្របេទសជត ិរ ឺអនកទទួលខសុ្រតូវែខមរ មន ក់ មឹ  

នេសចក្ដីក្ល ន ៊ នអះ ងទទួល គ ល ់ រភពកំហសុ អំេពើ្របករឆគ ំឆគង នមិួយរបសខ់្លនេឡើយ។ េបើេគ គួ  

លដ់កនំនគរ អនកនេយបយែខមរ ្រគប្់រចកល្ហក ្រគបប់ក ្រគប់ពកួេទ េយើងេឃើញឹ ថគម ន មួយ ្រកក់ រ ឺគម នស 

មតថភពេ ះេឡើយ។  មន ក់ៗសទុធែតមនចំេនះេចះដង មនសមតថភពេពញខ្លនឹ ួ   េហើយខ្ល ំងពូែកអ ច រយ គម ននរ  

ចមកេ្រប បផទមេ យេសមើពុំបន។ មន ក់ៗ សទុធែត្រស ញជ់តិ េសទើរែតេលបជតិេនះមិនេ យេសសសល។់ ឹ  

ែអលទធផលចុងេ្រកយេនទីបំផតុ គឺ្របេទសែខមរេចះែតរញួេទៗ េខើចេទៗ តចូេទៗជលំ ប់។ េភគសមបត្ដេិករ ្ដិ៍ 

ករដូន ែខមរ េចះែតរេលះបត់បន្ដចិម្ដងៗ េហើយ ្រស្ដែខមរេចះែតរងទកុខេវទន ្ល ប់្រពត់្របសរត់េចល្រសុក 

្រកេទៗ ជលំ ប់លេំ យគម នេពលែល្ហេល្ហើយ ំងែតពចីុងសត ទ១ី៦ សម័យបនទ យលែង្វក្រតូវែបកខច តខ់ច យ 

េ្រកមកំ ំងទព័េសៀម ែខមរជួប្របទះែតេភ្លើងស្រងគ ម បង្ហរឈម ្ល ប់បតប់ងជ់វតអស់ ប់ ននក់ ្រពត់្របសូ ី ិ  



 135

្រកុមញតិ្រគួ រ អត់បយអត់ទកឹ អតផ់ទះសែំបង អត់ថន ំសងកវ រងទុកខ្រពួយេ កសេ្រងងមនិេចះចបម់ិនេចះេហើយូ  

គម នេចះ្រ ក្រ ន្ដទលែ់តេ ះ។ េតើេនះជកំហសុអនក ? េតើអនក  ជអនកទទលួខុស្រតូវ ចេំពះវញញ ណខ័នធិ  

បុព្វបរុសែខមរ? េបើអនកដកនំែខមរមន ក់ៗ សទុធែតល្អ្រតឹម្រតូវបរសិទុធមនសមតថភព្រគប់្រគន់ េហើយេចះ្រស ញជ់តិឹ  

បំេរ ើ ្រស្ដអិតមនេខច ះ?  

កនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ ចបព់ីសមយ័េ្រកយលែង្វក ែខមរេយើងមនិែដលេចះរករបូមន្ដ រក្រចករកផ្លុ ូ វ េ ះ្រ យបញ្ហ  

យជុវត្រសុកេទសេ យខ្លនែអងេឡើយ។ ែខមរែតងែតរត់េទរកបរេទសេ យមកជួយេ ះ្រ យជនួស េហើយី ំិ ួ  

េជឿែតេលើបរេទសេទវញ។ េគមនជេនឿេទេលើបរេទសជជងមនជេនឿេទេលើអនកមនបុណយ អនកេចះដង អនកិ ំ ំ ឹ  

មនសមតថភពែខមរ។  

៣ - ដូេចនះេស្ដចែខមរ រ ឺអនកដកនំ្របេទសជតែិខមរ ្រតូវែតស្អឹ ប់េខពើម្រតូវែតកំចត្់រតូវែតសំ ប់បផំ្លចបំផ្ល ញក្ដិចេចិ  

លេចញអសព់ួកអនកមនបុណយ មនសមតថភពេចះដង មន្របជញ ឈ្ល សៃវជងខ្លន េពលេ យចំ េគចតទ់ុកអនកឹ ួ  

េចះដង រ ឺអនកមនបុណយជស្រតវូធំចំេពះ ជបល្លង័គ រ ឺករ្រគប់្រគងរបសេ់គ។ េគ្រតូវនំគន ចត់វធនករ ផ្ដ ច់ជវឹ ីិ តិ 

កំចត់អនកមនបណុយ េ យបត់្រសេមល។ អនកមនបុណយ គអឺនកេចះដងេ្រជ្រជះ អនកមនសមតថភព ចនំមកនវូឹ  

ពន្លឺ នវូេសចក្ដសីងឃឹមមួយថមសំ ប់្របជជន ែដលេគ្រតូវជះជន់ េធ្វើទុកខបុកមនញិ បំបិទមតប់បំិទែភនក បំបទិ្រតេចៀកី ិ  

បំបិទអសស់ទិធិេសរភីព។ វត្ដមនអនកមនបុណយ រ ឺអនកេចះដង រ ឺអនកមនសមតថភព ចេធ្វើេ យរេងគ ះរេងគើអនំចឹ  

របសេ់ស្ដច អនកដកនំ្របេទសជតិ គឺេធ្វើេ យខ្លនខត្របេយជន៍របសេ់ស្ដច របស្់រកុមពពកួអនកកន់អំនចផ្ដ ច់ករឹ ួ  

ែដលគិតែត្របវញចជន់ឈ្ល ីេធ្វើែ្រសេលើខនង ្រស្ដ។ យលដ់ូចេនះេហើយ េទើបបនជេស្ដច និង ្រកមុអនកដកនំជតិ័ ឹ  ែដ 

គិតែតអំនចផ្ដ ច់ករ និង ្របេយជន៍ផទ លខ់្លន្រកុមបក ពួក នំគន កំចត់កប់ចក់សំ ប់េចលេ យអស ់ពួកអនកួ  

មនបុណយ អនកេចះដងេរៀនស្ូរតមនវជជ  នងិ អនកែដលមនសមតថភព ចក ងឹ ិ    េ្រ ច្រសង់្របេទសជតិបន។ 

េស្ដច្រពហមកិលភ័យ្រពួយបរមភ ខ្ល ចអស់ ជបល្លង័គ ស ់េនេពលែដលដងថអនកមនបុណយបនមកចប់កំេនើតបនឹ  
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១០ែខេហើយ។ េស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល េដមបីករពរ ែថរក អំនច ជបល្លង័គរបសខ់្លន បនេចញបញជ  េ យើ ួ  

ពលទ នេសនម្រន្ដីតចូធំ ចប់្រស្ដទំីអសក់នងនគរ ែដលមនៃផទេពះគំរប់ុ ១០ែខ យកេទសំ ប់េចល កុំេ យ 

មនសលម់ួយ។ េនេពលែដលដងថអនឹ កមនបណុយមិនទន់ ្ល ប់ ពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល កេ៏លើកទ័ពទីងេ្រចើនកះុករ 

េដញ មចបស់ំ ប់បក ីចំ្រកុង នងិ គេហ េទះបីជដងថកុមេនះ ជប់ ច់ឈមជរជបងប្អនបេងកើតនងឹខ្លនឹ ័ ូ ួ  

កេ៏ យ។  

្រពឹត្ដិករណ៍កនង្របវត្ដិេស្ដចបក ចំី្រកុង ចឆ្លះនំេយើងេ យេឃើញ្រពឹត្ដិករណ៍ែផុ ុ ងៗែអេទៀត កនង្របវត្ដិ ្រស្តែខមុ  

រ ែដលមនេរៀងរហតូមកដលប់ចចបបនន។ ភស្ដ ងជក់ែស្ដងថមៗ កនងសម័យ្របលយ័ពូជ សន៍ែខមរ្រកហម េគលជហុ ុ ុី ំ  

រ ទិសេ ធំបផំតុ របសព់កួេពជឈឃតទំងេនះ  គឺ្រតូវេធ្វើដូចេម្ដចចប់កប់សំ ប់អនកមនបុណយ  រ ឺ អនកមនវជជ ចំិ  

េនះេចះដង រ ឺអនកមឹ នសមតថភព អនកមនបុណយ អនកមនវជជ  អនកមនសមតថភព កនងសម័យ្របលយ័ពូជ សន៍ែខមរិ ុ  

្រកហម េគមនិចំបច់យកបទៃដបទេជងេទ ក់េលើេម  រកេមើលកងច្រក ដចូសម័យកលបក ីចំ្រកងុេនះេទើ !។ 

ជន  ែខមរ  មនពក់ែវន  មនសបំុរ្រជះ រ ឺេចះ នអក របន្ដិចបន្ដចអនកេនះេហើយ ែដលេគេចទ្របួ កន់ថ 

ជអនកមនបុណយ ជបញញវន្ដ ជអនកេចះដង ជខម ំង្របតកិិរយិ្របឆំងនងឹអងក រ នឹងបក  នឹងបដវត្ដន៍៘ នងិ ៘ ័ ឹ ិ  

មយ៉ងវញេទៀត បនទ ប់ពីករកបស់ំ ប់រងគ ល េដមបី ងំកុំ យអនកមនបុណយចប់កំេនើតេកើតមកបន េគ្រតូវេធ្វើិ ើ  

ដូចេម្ដចេ យប ្ដ ្រស្ដលងង់េខ្ល  សថតិកនុងភពអវជជ  កល ្រស្ដលងង់េខ្ល  មនិដងខយល ់មនិ គ លទ់ិសតំបន ់េពិ ឹ  

លេនះពួកអនកដកនំកន់អំនច ចេធ្វើ មែតអំេពើចិត្ដរបសខ់្លន េ យគម នភយ័បរមភខ្ល ច្របជជនជទស ់្របឆំងឹ ំួ  

ក់កំហសុ រ ឺកតេ់ទសេឡើយ។ កនងទស នៈេនះ េគនំគន យបបំក់បំែបក្របងគ្រប ទ របូចំ ក់ ុ ដុតបំផ្ល ញគមពីរកបួ 

នខន តវត្ត ម ែដលជ្រគិះមលូ ្ឋ នមួយៃនវបបធម៌ជតិែខមរ ភស្ដ ងមិនែមនមនែតកនងអតតីកលប៉ុេ ្ណ ះេទុ ុ ! 

េនេពលថមៗ កនងសម័យែខមរ្រកហម្របលយ័ពូជ សន៍ េយើងបន គ សេ់ហើយរេបៀបេឃេឃយង់ឃនងជូរជតិហសួី ុ  

វសយ័ កប់សំ ប់រេំគៀល នងិ បំផ្លចបំផ្ល ញរលំរំេំលើងរ ិិ ិ សគលជ់តិ ពួកមនសុ ផ្ដ ច់ករៃ្រពៃផ  េ្រសកឈមទំង 
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េនះែដល្រស ញែ់តអំនច េហើយលក់ដូរែតសមបត្ដិជតិ គម នចិត្ដគំនតិ រមមណ៍ រវរវលអ់ំពបីញ្ហ អបរ់ជំតិេទ េគី  

្រតូវែតេ្របើ្រគប់មេធយបយ ំង បំបិតបំបំង្របជពលរដ្ឋ មនិេ យមនលទធភពេ្រកបជញជ ក់ ចំេនះវជជ ថមៗ  េគិ ី  

លគំនិត្រទឹស្ដថីមៗ  និង វបបធមអ៌រយិធម៌េផ ងៗ មេធយបយែដលេគយកមកអនុវត្ដន៍េនះ មនករេ្របើវធគីំ មកំែហី ិ  

ង សលំតុបំភ័យបំភន់មតិ សតិ រមមណ៍ េចទ្របកន់ពបីទេធ្វើវទធង ន កបត់ជតិ ចប់ឃុឃំំង េធ្វើទរណុកមម រសឺំិ  

ប់បំបត់ នជេដម៘ ើ  

្រតងច់ំនចុេនះកនង្របវត្ដិ ្រស្តុ ែខមរ េយើងសេងកតេឃើញថ អនក្រគប់្រគង្របេទសជតិែខមរែតងែតចត់ទុកអនកមនបុ 

ណយ រ ឺអនកេចះដង មនចំេនះវជជ  ជស្រតូវធងំប់រសរ់បសេ់គ។ េគមិននិយម្របែម្របមូលយកអនកមនបុណយអនកមឹ ិ  

នសមតថភពទំងេនះ មកេ យេនជុជតសំ ប់ពិភក  ជួយេធ្វើករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របេទសជតិេឡើយ។ េស្ដំ ិ ចែខមរ 

រ ឺអនកដកនំែខមរចូលចិត្ដែតមនសុ លងង់េខ្ល  ែលបលបេលមេលើម គម នសមតថភព ែដលគម នេចះអ្វីេ្រកអពំីលតុជងគង់ឹ  

េលើកសពំះ្របណមយ េឆ្លើយ «្រពះបទៗ» េធ្វើ្រ ប់ មដូចសត្វេសកនះេឡើយ។ ចំនូលចតិ្ដរេបៀបេនះេធ្វើេ យេគយ 

ល្់រចល ំអំពចីិត្ដគំនិតទស នៈរបស្់រកុមអនកមនបុណយ អនកែដលមនចំេនះវជជ  មនសតថភព អនកមនបុណយ មិនិ  

ចនឹង ក់ខ្លនលតុជងគង់សុបំុណយ អនកអតិមនសមតថភពេឡើយ។ ួ  

មយ៉ងវញេទៀត េស្ដចែខមរ អនកនេយបយែខមរែតងែតយល្់រចល ំមនជេនឿថខ្លន ចរសេ់នកន់អំនចជអមតៈ ថិ ំ ួ  

អំនចេនះ ទកឹដេនះ ជសមបត្ដិ ច់មខុរបសព់ួកខ្លន។ អនកទំងេនះី ួ មិនែដលនឹកគតិពិចរ ថ េបើគម នអនកមនប ុ

ណយអនកេចះដង អនកមនសមតថភពេទ េនះ្របេទសជតិនងិ្រតវូ្រទុឌេ្រទមធ្ល កច់ុះដនុ បអនថ់យវនសអន្ដ យឹ ិ  

េហើយ្រគេនះ ពួកខ្លនក្៏រតូវធ្ល ក់ទឹក រត់្របសេ់ចលនគរែដរ។ ែត្របសនិេបើមនអនកមនបុណយ េបើ ្រស្ដមនករួ  

េចះដងមនសមតថភព្រគប់ឹ ្រគន់ ខ្ល ំងពូែកមំមនួ សបំូរសបបយ េនះខ្លនកម៏នកិត្ដិយស មន្របជពលរដ្ឋ្រស ញ់ួ  

េគរព ប់ នេកតខ្ល ច និង មនកិតយនុភពេលើពិភពេ ក។  

អ្វីែដលអនកកនអ់ំនចផ្ដ ច់ករ និងអនកនេយបយែខមរនកឹមនិដលេ់នះ កនងេពលែដលកំពងុែតកប់សំ ប់ កំេទចបំុ  
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ផ្ល ញអនកមនបណុយ គឺពកួេគកពំុងែតរ ំ យរលំបំំផ្លចបំផ្ល ញ្រពលងឹជតិ េធ្វើេ យជតិចុះអន់ថយទន់េខ យដុន បិ  

េហើយពួកេគកក៏ពំុងែតបំេរ ើផល្របេយជន៍បរេទសែដរ។  

កនង្របវត្ដបិក ីចំ្រកុង មិនែមនមនែតករេថក លេទស ក់កំហសុចំេពះេស្ដច រ ឺអនកដកនំជត ិែដលគិតែតអំពី ជុ ឹ  

បល្លង័គ អំនចផ្ដ ច់ករ និង េដញកប់សំ ប់ បផំ្ល ញេ យអសអ់នកមនបុណយ រ ឺអនកេចះដងមនសមតថភព ប៉ុេ ្ណ ះឹ  

េទ េយើងកត់សគំលេ់ឃើញមនែដរ ករបងកបន់ូវទស នៈ្រទឹស្ដនីេយបយែដលទុកជេមេរៀនសំ ប់្រគប់្រគងដកនំឹ  

្របេទសជតេិ យបនល្អ្របេសើរ  

១ -ជពិេសស កនងករែស្វងរកសន្តិភព េគ្រតូវរះិរកគិតពិចរ  េធ្វើដចូេម្ដចេជៀសុ ងេគចេ យផុតកុំេ យមន 

ស្រងគ ម ែដលជ្របភពនំមកនូវ្រគប់ផល ្រកក់ នងិ មហន្ដ យ្រគប្់របេភទដល្់របជនុ ្រស្ដ និង យជុវត្របេទី ិ  

សជតិ។ ្រពះបទេគតម្ដ អមរេទវ ជ រ ឺដបង្រគញង ្រពះម ក ្រតែខមរទីំ ូ ១៧ កលដងជក់ចបសថ់ខ្លនអសប់ុណយឹ ួ  

ែលងមនសមតថភព ្រពះអងគសខុចិត្ដសុចំុះចញអ់នកមនបុណយថម េស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល។ ្រពះអងគសខុចិត្ដេបះី  

បង់េដរចកេចលេចញពី្រពះ ជបល្លង័គ ពីអំនចេដមបីេជៀង ងកុំេ យមនចបំំង ំងជល ែដលេធ្វើេ យ ្រស្ដរងើ ើ  

ទុកខេវទន្រពត់្របស្រកុមញតិ្រគួ រ េ យ រ្រពះអងគ។  

្រពះបទបក ីចំ្រកុងបំរងុ ្រស្ដ េទះបី្រពះអងគដងខ្លនជអនកមនបុណយ េហើយធ្ល ប់រងទុកខេទសេវទនមិនេចះចប ់េឹ ួ  

យ រេស្ដចពញែ្រកកកេ៏ យ ក្៏រពះអងគមនិបនេចញមុខ បងកបេងកើតទព័ េធ្វើេ យមនច ចលេទចបងំទលន់ងឹ 

េស្ដចអងគេនះ េដមបដីេន្ដើមយក ជសមបត្ដិែដរ ្រពះអងគមិនបនយកគំនុគំុំគនួផទ លខ់្លនមក ក់ យល ំេលើ ួ ងេសើចនឹង 

បញ្ហ យជុវត្របេទសជតិេឡើយ ្រពះអងគសខុចិត្ដ កខ់្លនពួន ម  រសេ់ន ច់្រសយលឆង យអំពី្រពះម នគរ។ ី ិ ួ

ពីេ្រពះ្រពះអងគធ្ល ប់ គ លច់បស់ ស ់អ្វីេទែដលជករ្រពត់្របស្រកុមញតិ្រគួ រ អ្វីេទែដលជកររត់េចល 

្រសុកភូមកិំេនើត អ្វីេទែដលជកររងទកុខេវទន េ្រសកឃ្ល នគម នទពីឹងពុំនក់ ឈចឺកុចប់េខ្ល ចផ ៘ ្រពះអងគមិន 

ចង់េ យ្របជនុ ្រស្ដ នងិនគររបស្់រពះអងគជបួ្របទះនងឹមហន្ដ យ េ្រគះកចទំងេនះ េហើយែ្របក្ល យេទជទន ់
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េខ យេ យ រស្រងគ ម នងិករែបកបកគ់ន ។  

២ - កនងករ្រគប់្រគង ដកនំ្របេទសជតិ េស្ដច អនកដកនំ អនកនេយបយុ ឹ ឹ ្រតូវែត្របកនន់ូវពកយសចចៈ ទសពិធយតុ្ដិធ 

ម៌ ពកយែដលនយិយេចញមកមួយមត់ៗ សទុធែតមនេគចំកត្់រ  េគចំ ្ដ បច់ងចំ សទុធែតមនន័យ មនខ្លមឹ រ 

មនទំងន់ ចេធ្វើេ យ្រសុកេទសក្ល យេទជល្អកប៏ន េទជ ្រកក់កប៏ន  ពកយទំងេនះេ ត េទះខ្លនជេស្ដចួ  

ែផនដ ជេមដកនំ្របេទសជតិី ឹ  មនអំនចផ្ដ ចក់រខ្ល ំងក្ល មហមិដូចេម្ដចកេ៏ យ កម៏ិន ចនងឹេ ះដូរផ្ល សប់្ដរែកូ  

បន្លំ ភតូភកុហក បំេភ្លចកយកប្់រតលប់េចល រ ឺមិនេគរពបនេឡើយ។ អនកែដល នផ្ល សប់្ដរ បំេភ្លចមនិេគរពូ  

ពកយសដំរបសខ់្លន គម នសចចៈធម៌ អនកេនះកដ៏ចូជបនកបត់បន្ដ ្រស្ដ និង ្របេទសជតិរបី ួ សខ់្លនែដរ។ ួ  

្របសនិេបើេស្ដច រ ឺអនកដកនំ រ ឺអនកនេយបយែខមរ មិន្របកន់ពកយសចចៈបំេភ្លចពកយសដំរបសខ់្លន ប្ដរចុះប្ដរេឡើងមិនឹ ី ួ ូ ូ  

េចះចប់មនិេចះេហើយ ភូតភរេបក្របស្់របជពលរដ្ឋមិនេចះហត់ េនះ្របេទសជតិនឹងេកើតក្ដីេក្ដ ្រកហល្់រក យ 

រេំជបរជំួល បះ៉ទងគិច ច ចល ្រចបកូ្រចបល់ើ អន្ដ យជមិនខន។ េពលេនះេទះបីជខំ្របងឹេធ្វើបុណយេធ្វើទន មន 

លយុមនកក់េ្រចើនសបំូណ៌ហរូេហៀរយកេទទញិ រ ឺយកេទជះដូចេម្ដចកេ៏ យ កេ៏ស្ដចេនះ អនកនេយបយេនះ រត ់

េទ មិនរចួែដរ។ េស្ដចេនះ អនកនេយបយេនះ េនជប់ជពក់ពកយសដំរបសខ់្លន េរៀងរហតូជនិចចលះុអវ នំ ី ួ  

េ ក េហើយអនកែដលធ្ល ប់េបកបេញឆ ត ្រស្ដលងង់េខ្ល ដូេចនះ េធ្វើេម្ដចនងឹេ យេគេជឿបនតេទអនគត?  

្រពះបទបក ីចំ្រកុង េ្រពះែតពកយសដំចអំន់េលងេសើច េ យ ម នថពកយសដំទំងប៉ុនម នរបស្់រពះអងគ គម នន័យគមី ី  

នផលរមស ់្រតវូ្រគបក់ំ ំងបរមី និង វតថសក័្ដសិទិធយងចុះមក្របមន្របែដ្របេ េ យេគរពេធ្វើុ មពកយេពចន ៍

ែដលេពលនយិយេចញមក ពីេ្រពះពកយសដំរបសេ់ស្ដច រ ឺអនកដកនំនគរ ែដល រខជ ក់េចញមកជពកយសចចៈ។ ី ឹ  

បក ីចំ្រកុងខំ្របងឹេរៀបចំេធ្វើពធិីអបុកិចច ្របែល្របលេំបកបេញឆ តេទវ ែដរ ែតបរមីទំងអសេ់នែតមិន្រពមទទួល 

និង សខុចិត្ដ េទវ  និង វតថសក្ដសិទិធេនែតទមទុ រេ យេគរពេធ្វើ មពកយសចចៈ  េបើពុំដូេចន ះេទ នឹងមកផ្ដ ចយ់ក 

យជុវត្របជពលរដ្ឋ េហើយនងិេធ្វើេ យនគរ្រសុកេទសទំងមលូ ជួប្របទះែតទុកខភ័យេវទនី ិ   វនសអន្ដ យហនិិ  
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េ ច ្រពត់្របសគន ជមិនខន េបើេគរព មពកយសចចៈ េដមបី្របេទសជតិ បក ីចំ្រកងុ ្រតវូ ច់ចិត្ដលះបង ់្របើ  

រជវតេ ក គេហអនកមនគុណដធំ និង ដធងន់របស្់រពះអងគ។ ី ិ ៏ ៏  

៣ -លកខណៈពិេសសមួយេទៀត របស្់រពះម ក ្រត រ ឺអនកដកនំ្របេទសជតិ គឺ្រតូវេចះ ្រតូវ គ លអ់្វីែដលជគុណឹ  

និងជសេន្ដ សេម ្ដ ធម៌ គុណ គឺ សភុវធម៌ែដលនំមកនូវេសចក្ដីល្អ នូវេសចក្ដីចំរងុចំេរ ើន បុគគលែដលយកគណុ ស 

េន្ដ សេម ្ដ ធម៌ មកេធ្វើជេគលករណ៍កនងជវត រ ឺកនងករ្រគប្់រគង េរៀបចដំកនំក ង្របេទសជតិ បុគគលេនះមិនុ ុី ឹិ  

ចក្ល យេទជមនុស េឃេឃ វយង់ឃនងេ្រសកឃ្ល នឈម ស្រងគ ម និង ្រស ញអ់នំចផ្ដ ច់ករេឡើយ។ 

្រគេនះនគរ ្របជពលរដ្ឋ នឹងបនទទួលនវូ មគគីភព សន្ដិភព ករសបបយរកី យ ្រតជក់្រតជុ និង កររកីចំេរ ើនំ  

លតូ សជ់មិនខន។  

្រពះបទបក ីចំ្រកុង កនងជវតរបស្់រពះអងគ ្រពះអងគពុែំដលបេំភ្លចគុណនរ មន ក់ ែដលធ្ល បប់នេធ្វើល្អចំេពះរបូ្រពះុ ី ិ  

អងគេឡើយ សមូបែីតជសត្វ ដចូជេស្ដចកន្ដរស សមូបីែតកែន្លងទកឹដរេ ន អនក ែដលអតិវញញ ណ ក្៏រពះអងគេធ្វើុ ី ិ  

បុណយរលំកឹគណុ មិនែដល ក់ខនែដរ ផទយេទវញ ្រពះ ជ រ ឺអនកដកនំែដលកច វយង់ឃនង មិន គ លគ់ុណុ ិ ឹ  

មិន គ លប់ុណយបប គម នសេន្ដ សេម ្ដ ធម៌ មិន ចេនសថតិេសថរ្រគប្់រគង្របេទសជតិបនយរូលង់អែង្វងេឡើយ។ 

្របជពលរដ្ឋនឹងស្អប់េខពើម ដកទនំុកទកុចតិ្ដ គម នជេនឿេទេលើ ែលងេ យំ តំៃល ែលងេគរព េហើយ្របវត្ដិ ្រស្ដនឹង 

វនិចឆ័យ ផ្ដន់ទេទស សរួពូជជប់េរៀងរហតូដលអ់វ ន្ដេ កែដរ េហើយបបកមមេនះ នងឹ មកដលទ់ន់ហន់ែភនកិ  

្រសស ់ទមទរេ យសងបំនុលភ្ល មៗជមិនខន។ 
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៨ -្រពះ ជយវង បន្ដពី្រពះបទបក ីចំ្រកុង 

ដូចែដលេយើងេលើកយកមកអធបិបយខ្លះៗកនងជពួកមុុ ំ ន ពង វ រែខមរេផ ងៗបនកត់្រ ខុសអំពីគន  ចនំួន នងិ េឈម ះ 

្រពះ ជបុ្រតរបស្់រពះបទបក ចំី្រកុង។ ពង វ រសេំដច ងំជនួបនសរេសរថ ្រពះមន ង ្វ យ មេហស្ីរពះម ក  

្រត កនងឆន ំវក ្របស្ូរតបនបុ្រតមយួ្រពះអងគ្រពះនម អលស ជយ។ ុ  

្រពះបទអលស ជ 

េ្រកយែដល្រពះបទបក ីចំ្រកងុ ្រពះម ក ្រតែខមរទ១ី៩ ចូលទីវងគត ្រពះ ជបុ្រត្រពះអលស ជយ បនេឡើងេ យ 

ជយសមបត្ដិ្របេទសកមពជបន្ដព្ីរពះអងគ។ ្រពះ ជអភេិសកបនេរៀបចេំឡើងយ៉ងអ៊កធកឹ េនម នគរ េនៃថង ុ ឹ ១៣ 

េកើត ែខបុស  ឆន ំកុរ ព.ស.១៦១៥ ្រតូវជ ម.ស.៩៩៣ ច.ស៤៣៣ និង ្រតូវជ គ.ស ១០៧១។ កលេនះ្រពះអងគ្រពះជ 

នម១៦វស  ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតទ២ី០។ ្រពះអងគ្រទង់មន្រពះបរមនមថ ្រពះបទសេំដច ្រពះអលស  វេ រង  ី

ជតិក ្រ ម ជធិ ជ។ េស្ដចអងគេនះខជិល ស ់ដូេចនះេហើយបនជ្របជនុ ្រស្ដ ក់េឈម ះេ យថ «េស្ដចក ំ

ជលេផះិ » កនងឆន ំជូតជមួយនងឹ្រពះុ នងៃម ្រពះអងគបន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ្រពះនមវឌុ ិយ កនងឆន ំខល ្រពះនងុ  

ៃម្របសតូបនប្ុរតមួយ្រពះអងគេទៀត ្រពះនមសងិ្ហកុមរ(១)។ ្រពះបទអលស ជយេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជុ  

បន៤១ឆន ំ េហើយបនចូលទីវងគតេនឆន ំេថះ កនង្រពះជនមុ ៥៦វស េ យមនជងឺយ៉ងទំងន់។ ំ ្រពះវឌុ ិយ ប្ុរតចបងរប 

ស្់រពះអលស ជយ ្រតូវេឡើងេ យ ជបន្ដពបីិ ។ 

១=ពង វ រវត្ដទឹកវលបនសរេសរថ អនកមន ងវេសសនរ ីមេហស្ីរពះអលស ជយ ្របសតូបនបុ្រតមួយ្រពះនមិ ិ  

េស្ដចពល ែដលនិយមចូលចតិ្ដែតេលងែលបងព  បរបញច់ប់សត្វ េហើយខជិល្រចអូស មិន្រពមេរៀនស្ូរតមខុវជជិ  

អ្វីទំងអស។់ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ ពង វ រវត្ដទកឹវល បនសរេសរែថមេទៀតថ គកឺនង ជេស្ដចអលស ជយ ែដលេស្ដចិ ុ  

វ្រពះធមម អនុរថ បនមកមកដលម់ នគរ ទមទរយក្រពះៃ្រតបិដក នងិ ្រពះពទុធរបូ្រពះែកវមរកត។  

្រពះបទ វឌុ យិ  
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ពិធីអភិេសក្រពះវឌុ ិយ ជ្រពះម ក ្រត្របេទសកមពជុ  បន្របរពធេធ្វើេនៃថងជព ល្អ ៃថង១១េកើត ែខកត្ដកិ ឆន ំជ ូ

ត ព.ស.១៦៥៥ ្រតូវជ ម.ស.១០៣៣ ច.ស ៤៧៣ និង្រតូវជ គ.ស.១១១១។ កលេនះ ្រពះអងគមន្រពះជនម ១៦វស  

្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី១ ្រពះអងគបនទទួល្រពះេគរមនម្រពះបទសេំដចវឌុ ិយម នគររ្ិរនទ ជនិ ជ 

បរមបពិ្រត ្រពះ ជ ងំសថតិេនម នគរដែដល។  

្រពះបទវឌុ ិយ ្រពះអងគនិយមចូលចិត្ដកំនពយកពយេឃ្ល ង រេបៀបពំេនល ស ់ែដលជេហតុេធ្វើេ យអនក្រសុកអនក 

ភូមិ ក់្រពះនមថ្វ យថ េស្ដចពំេនល។ ចំែនកប្អនរបស្់រពះអងគ្រពះសងិ្ហកមុរ ែដល ំងែតពីេនតចូជកមុរ ចូលូ  

ចិត្ដែតឆងល ់េចទជសនំួរសរួេដញេ ល្រតិះរះិពិចរ  មនិេចះចប់មិនេចះេហើយ ្រតូវបន្របជនុ ្រស្ដ ក្់រពះន 

មថ្វ យថ េស្ដចក័ងខ  រ ឺេស្ដច ែ្រកង។  

្រពះវឌុ ិយ ្រពះអងគពុំមន ជបុ្រតេទ េ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជបនុ ៣៧ ឆន ំ េ យ រមនជមងឺជទងំន ់្រពះម 

ក ្រតែខមរទ២ី០ បនចូលទីវងគតេនឆន ំេថះកនង្រពះជនមុ ៥២វស ។ នមុឺនមខុម្រន្តីទំងអសគ់ន  បនមូលមតចិុះសរំងុ 

េទសុយំង្រពះសងិ្ហកុមរ េ យេឡើងេ យ ជយបន្ដអំពបីង។  

្រពះបទសងិ្ហកង័្ហ  

ៃថង១៣េកើត ែខផលគនឆន ំេថះ ពុ .ស.១៦៩១ ្រតវូជ ម.ស.១០៦៨ ច.ស.៥០៩ នងិ្រតូវជ គ.ស.១១៤៧ ្រពះសងិ្ហកុមរប 

នទទួល្រពះ ជអភិេសក ជ្រពះម ក ្រតែខមរទី២២ ្រពះអងគ្រទង់មន្រពះជនម ៣៨វស ។ ្រពះេគរមនមរបស្់រពះ 

អងគគឺ ្រពះបទសងិ្ហក័ង្ហ  ម ជធិ ជ។ ពង វ រសេំដច ងំជួនបនកត់សគំលថ់ េស្ដចអងគេនះ េនចំមខុបញ្ហ ន ិ

មួយៗ្រពះអងគ្រតិះរះិគតិពិចរ  ែវកែញកល្អតិល្អន់្រគប់្រជងុ្រគប់េ្រជយ មនិែដលេធ្វស្របែហស ដូេចនះេហើយអ្វី 

ែដល្រពះអងគសេំរចេធ្វើមនិែដលខុសេឡើយ។ េ យ រគុណសមបត្ដិេនះ េទើបបនេគនំគន ថ្វ យ្រពះនម្រពះអងគថ 

េស្ដចែ្រកង រេឺស្ដច ែ្រកង។ កនងឆន ំេថះ ្រពះមេហស្ីរពះនងេព ្របស្ូរតបន្រពះ ជបុ្រតមយួអងគ្រពះនមេសនកកុ  

ជ។  
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េ្រកយែដលបនេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជ បនុ ៤៩ឆន ំមក ្រពះបទសងិ្ហក័ង្ហ  ្រទងច់ូលទវីងគត េនឆន ំេថះ កនងុ  

្រពះជនម ៨៦វស  េ យជ ពយធិ ្រពះ ជបុ្រត្រពះេសនកក ជ ្រតូវបននមុនឺមខុម្រន្ដីតចូធំ ្រគប់ជន់ថន ក់នំគន េទ 

សុយំងេ យេឡើងេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជ បន្ដ្រពះ ជវង ពីុ ្រពះបិ ។  

កំនត ់

១ - កនងបញ្ហ កនូេចរបស្់រពះបទបក ីចំ្រកុង គណៈកមមកេរៀបចំពង វ រែខមរ ដកនំេ យសេំដចសងឃនយកេទៀុ ឹ  

ង ែដលកនងេនះ មនសេំដចសងឃនយកប៉ន់ែដរ បន ក់ែតងសរេសរថ ្រពះអងគមន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ្រពះនុ  

មបទមុវង  េស្ដចអងគេនះែដលបនយងេទកំ ន្ដេនទួលប ន បនជបួ្រស ញ ់និង េរៀបករជមួយនងនគ។ 

្រពះអងគ្របស្ូរតបនពង ែដលជពញេ ង នងិ បុ្រតមួយ្រពះអងគេទៀត ែដលមនែភនកទិព្វ គឺ្រពះបទបទុមសរូយវង ។ 

្រពះបទបទុមសរូយវង  បនមន្រពះ ជបុ្រតមយួ្រពះអងគ្រពះនមេស្ដចកជំលេផះ េស្ដចអងគេនះេ យ ជនគរែខមរបិ  

ន១៩០ ឆន ំ។  

២ - ចំែនកែអពង វ រវត្ដទកឹវលវញ កប៏នកត់សគំលែ់ដរថ េស្ដចកំជលេផះជកូនរបស្់រពះបទបទមុសរូយវង ែតិ ិ ិ  

្រពះបទុមសរូយវង ជកូនរបស្់រពះបទ ទិតវង ។ ្រពះបទមុសរូយវង ជមួយសនែំអកអនក្រពះែម៉នងបទុមេកសរ បន 

្រពះ ជបុ្រតេស្ដចកំជលកនងឆន ំវក េហើយកនងឆន ំចរ ្រពះនិ ុ ុ ង្របស្ូរតបន្រពះ ជបុ្រតមួយេទៀត ្រពះនមពញ ជយ។  

ពង វ រវត្ដទឹកវលបនសរេសរថ េស្ដចកំជលេផះេនះខជិល ស ់គឺខជិល ំងែតពីេដរ ពេីដក ពីេរៀនស្ូរត៘ និងិ ិ ើ  

៘ ធំេឡើងកល  ៃថងមយួ ពួកនមីនុមំនីងបរ ិ បននំេទេលង្រក លកនងៃ្រព។ អសក់ំ ំង ្រពះអងគបនឈប់ុ  

សំ កផទលង់លក់ំ េ្រកមេដមៃ្រជមួយែកបរមត់សទងឹ េហតុែត្រពះអងគមនបុណយ ្រតូវេឡើង្រគង ជយ្របេទសកមពជើ ុ  

េទព កជ៏បដ់ែនងេ យេចញជសត្វមួយ េ ះេទយំ ក់្រតេចៀកេស្ដចកជំលេផះ ្រពះអងគខឹងខញ លខ់្ល ំង ស ់ចំ ិ  

ប់សត្វេនះជប ់េហើយហចុេ យ្រកុម្រសបីរ ិ រ យកេទ ំងចអំិនទកុថ្វ យ្រពះអងគេ យ។ េ យរចួកល កនងុ  

េពលជមួយគន េនះែដរ េទវ េធ្វើេ យ្រសក់ទកឹអំរតិមកេលើ្រពះអងគ ភ្ល មមួយរេំពចេនះែដរ ពញកំជលេផះក៏ិ  
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េចះចំ ទ ត់ គម នេភ្លចភ្ល ត់អ្វីទំងអស ់នូវ្រគប់ចេំនះវជជ  េ យមិនបចខ់ំ្របងឹែ្របងេរៀនស្ូរត។ ិ  

រែីអពញ ជយ ៃថងេ្រកយមក ្រតវូេស្ដចកជំលេផះជបង ែតង ំងេ យេទិ ្រគប្់រគងទឹកដេនេកះរសិ ីែកវ។ ្រពះី  

អងគមន្រពះេគរមនម េចពញ ជេម្រតេី យទទួលភរកិចចបែនថមពី្រពះម ក ្រត េស្ដចកំជលេផះ្រតូវែថរកិ  

ទំនុកបំរងុផគត់ផគង់ វត្ដ មទំង្របំ និង ្រពះេចតីយែដលតកំលទ់ុក្រពះអុ ្ណ េ ម។ េ យ រ្រពះអងគបនទទួលទឹក 

អំរតិ្របក្់រពពំីេទវ  េស្ដចកំជលេផះមន យែុវងយនឺយរូ ស។់ ្រពះអងគេ យ ជយបនិ ១៩០ ឆន ំ េហើយសគុតកនងុ  

្រពះជនម២០៥វស ។  

៣ - ម៉យងវញេទៀត មរយៈពង វ រសេំដច ំងជនួ េយើងកត់សគំលេ់ឃើញថ េ្រកយេពលែដល្រពះម ក ្រតិ  

ចូលទីវងគត នមុនឺមុខម្រន្ដីតចូធនំំគន េទសុយំងេស្ដចេ យេឡើងេ យ ជយ ជេហតុមួយ ែដលេយើងមនិបនកត់ស ំ

គលេ់ឃើញមនេទ កនង ជយក ្រតអងគមុនៗ ដេូចនះេយើង ចេចតសរួថ េតើេនះជរេបៀបរបបេ្រជសេរ ើស្រពះមុ ើ  

ក ្រត កនងជននេ់នះែមន រ ឺមួយ្រគន់ែតជករបែនថមបញចលថមរបសអ់នកនពិនធ េ យ្រសបេទ មករវវត្ដិរបស់ុ ូំ ី ិ  

សងគមជតិ។ 
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៩ -េស្ដចពល 

្រពះេសនក័ក ជបនទទួល្រពះ ជអភិេសក េនៃថង ១០េកើត ែខផលគន ឆន ំេថះ ពុ .ស.១៧៣៩ ្រតូវជ ម.ស១១១៧ ច.ស 

៥៥៧ និង ្រតូវជ គ.ស.១១៩៥ កលេនះ្រពះអងគបន្រពះជនម ២៥វស  ្រពះអងគជម ក ្រតែខមរទ២ី៣ េហើយមន្រពះ 

បរមនម្រពះបទសេំដច្រពះេសនកក ជ បរមនថ បរមពិ្រត(១)។ ទី ំង្រពះបរម ជ ំង សថតិេនម នគរដែដល។ 

១= េនះជកំនតរ់បសព់ង វ រសេំដច ងំជនួ ែដលបនបញជ កថ់្រពះអងគជកនូ្រពះបទសងិ្ហក័ង្ហ  ប៉ុែន្តពង វ ររបស ់

គណកមម ករសេំដចនយកេទៀង និង វត្ដទឹកវលិ  បនសរេសរថ កនងសម័យចេន្ល ះ ជយ្រពះសងិ្ហក័ង្ហ  និងុ   េសន័កក ជ 

មនេស្ដចមួយអងគេទៀតបនមកេ យ ជសមបត្ដិម នគរ។ ្រពះម ក ្រតអងគេនះ គឺ ្រពហមណ៍ឈមញេគ រ ឺ្រពះួ  

បទច្រកព័្រ ធិ ជ ្របវត្ដរិបស្់រពះអងគ ដចូគន ទពំ័រមនុ កនងភគ្រពះេកតុម ។ុ   

េបើ មពង វ រវត្ដទកឹវល េ្រកយែដល្រពះបទសងិ្ហក័ង្ហ  ្រពះម ក ្រតែខមរទីិ ២២ ចូលទីវងគត គឺពញសកុ កូន្របុស 

េស្ដច្រកញព់ញសគួ៌េ កេន្រសុកេពធិ ត់ ែដលបនេ យ ជយបន្ដពី្រពះអងគ។ ពញសកុមន្រកមុបក ពកួេស 

ន មតយអនក មបំេរ ើ៥០០នក់ ពួកេគនិយមចូលចិត្ដេដរបរបញស់ត្វ យក ច់ភ្លកែសនងកយុខន យ និង ែសបកេទើ ុ  

លក់ដូរសំ ប់ចញិច មឹជវត។ ៃថងមយួ ពញសកុបននំបក ពួកទំងី ិ ៥០០នក់េធ្វើដេនើរំ េទបរបញស់ត្វ រហតូដលភ់នំដងែរក 

និង ភនគំូែលន កលេនះ ពញសកុមន យ២ុ៤ឆន ំ េពលេធ្វើដេនើរ្រតលប់មកលេំន ថ នវញ ពញសកុ នងិ បក ពកួំ ិ  

បនេដរកត់ មទី្រកុងម នគរ ចូលមកដលទ់ី្របជុជន េគេឃើញនមុឺនម្រន្ដ ីនិង ើ ំ (កក) េករសក់េស្ល កពក់េខ វ 

ស កន់ទុកខ្រគបគ់ន  េហើយែ្រសក្រទេ យយខំ កឹខយល ន់លេឺពញបរម ជ ំង។ួ  

េឃើញយល ់និង ក្ដ ប់ ថ នករណ៍បនភ្ល មកល  េ យគម នភ័យតក់ស្លត រ ឺខ្ល ចែ្រកងញេញើតអ្វីទំងអស ់ពញសុុ  

កេដរតំរង់ចូលេទកនង្រពះបរម ជ ងំ សេំ េទរក ជបល្លង័គ ្រកេលកេមើលេទពុំេឃើញមន្រពះ ជ ពញសកុើ ុ  

េឡើងអងគយេលើបល្លង័គ េហើយ្របកសខ្លនេធ្វើជុ ួ េស្ដចកនងេ កសេនះ។ បក ពួកទំងុ ៥០០នក់ ្រតូវបនេស្ដចពញស ុ

កែតង ំង េ យមន នន្ដសក្ដិជម្រន្ដីជន់ខពស្់រគប់របូ។ ្រគេនះគម ននមុឺនម្រន្ដីចសទ់ុំ មន ក់ នជទសន់ឹងពំ  
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ញសកុេឡើយ។ មន ក់ៗភ័យខ្ល ចអំនច្រកមុបក ពួកពញសកុ េហើយនំគន លតុជងគង្់រកបថ្វ យបងគំ សពំះេគរពេធ្វើ  

មបញជ ពញសកុ អិតបី ៊ នេ យេខច ះ។ ចំែនកែអពកួពញសកុវញ េគនំគបេញចញរទិធិ នយិយេលងេសើច អួតេក្អិ  

ងក្អ ង នងិ េ្របើអំនចផ្ដ ច់ករ ជះជន់សងកតស់ងកិនលចួប្លន់ របិអូស បំពរបពំនយក្រទពយសមបត្ដិ្របជនុ ្រស្ដ។ ពញិ  

សកុេនេពលេឡើងេ យ ជយ បនទទួលេឈម ះជក ្រតថ ្រពះបទសនុកខរនិទ ជ។ មេហស្ីរពះអងគ គឺ ្រពះនងរតន 

បុប ែដល្រតវូជកូន្រសរីបសេ់ចពញេតេជ។ផ  

ពង វ រែខមរទំងអសប់នកតស់គំលថ់ ្រពះបទេសនកក ជ ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៣េនះបន្រប្រពឹត្ដនូវអំេពើ ្រកក ់

េឃរេឃ អយតុ្ដិធម៌ ្របសចកទសពធិ ជធម៌្រគប់ែបបយ៉ង គម នគតិអពំី យជុវត េជគ សនអនគត្របជិ ិ  

ជន នងិ ្របេទសជតិេឡើយ ដូេចនះេហើយ បនជ្របជនុ ្រស្ដ ក់េឈម ះេ យថ «េស្ដចពល»។ 

ពង វ រសេំដច ំងជួនបនសរេសរបន្ដេទេទៀតថ កនងឆន ំេ ង ជមួយនឹង្រពះនងយស ្រពះេសនកក ជបន្រពះ ជុ  

បុ្រតមួយ្រពះអងគ្រពះនម «សហីនុកុមរ» ្រពះសហីនុកុមរ ធំេឡើងកល  សបបយចូលចតិ្ដចិញច មឹរយុកបលេខៀវ។ 

ែអកនូបុេ ហតិ អនកបេំរ ើរមួែលបង និង នំេលងកំ ន្ដ ែដលមន យ្ុរប ក់្របែហលគន  ចិញច មឹពីងពងសំ ប់េធ្វើ 

ជែលបង ៃថងមយួ េកមងទំងពីរែដលកំពងុេលងសបបយ បនយករយុកបលេខៀវ នងិ សត្វពងីពងេទ កជ់មួយគន េព 

លេនះ ្រ ប់ែតពីងពងសទះេទ្រតបក់ខំសុរីយុេនះជចំនី េឃើញរយុរបសខ់្លនងប់បត់ដេូចន ះ ្រពះ ជប្ុរតសហីនុុ ួ  

កុមរកយ៏រំអំកុេបកខ្លន្របណ រេនៀលេដកនឹងដ េហើយែ្រសកទមទរ េ យេគរករយុកបលេខៀវមកសង។ ្រសមីីនុំួ ី  

មីនងបរ ិ រទំងប៉ុនម ន្រពមទំងកូនបេ ហតិភយ័ស្លន់េ ្ល ្រគបគ់ន  ខំេដររកចបរ់យុមកើ សងកូនេស្ដច ែត្រពះសហីនុ 

េនែតមនិ្រពម េហើយខំែ្រសកយជំទលមិន្រពមឈប់ ពីេ្រពះរយុ ែដលេគនំគន ចប់បនយកមកសងទំងប៉នុម ន មិនំ  

ដូចរយុរបសខ់្លន េទះបីជមនសុ មន ជុទិសទី នំគន និយយពនយលអ់ង្វរករ លងួេ មដូចេម្ដចកេ៏ យ ក្៏រពះសហីនុកុួ ំ  

មរមិនសខុចិត្ដជ ច់ខត េហើយរងឹរតិែតយខំ្ល ំងេឡើង មនិ្រពមឈប់ 

យលេ់ហតុករណ៍មិន្រសួលដូេចនះ ពកួមនីុំមីនងនំគន រត់យកេរឿង ៉ វេនះេទពតិទួលថ្វ យ្រពះេសនកក ជជអូវពុក  
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មដេនើរេដមទង ្រពះម ក ្រតែខមរ្រពះេសនកក ជ ែដល ងខ្លនជេស្ដច េហើយេ យេហតុែត្រស ញក់ូនេពក មិនំ ើ ួ  

បន្រតិះរះិគិតគរូពិចរ អ្វេី យបនម៉ត់ចតល់្អតិល្អន់េឡើយ ្រពះអងគបេ ្ដ យខ្លនេ យលង់លះុេទ មេភ្លើងកំហឹួ  

ង េ្រកវេ្រកធ េហើយបញជ េ យេសន មតយ ចប់យកកនូបេុ ហតិេទជន់្រជមុជកនងទឹកទេន្ល ប លះុ្រ ែតុ  

កុមរេនះរលតប់ត់ដេង្ហើម ្ល ប។់ 

បុេ ហតិជអូវពកុ េឃើញដូេចន ះ ទល្់របជញ មិនដងជរកវធី េដមបជីួយជវតកនូបនេឡើយ េ្រកឹ ើ ីី ិ អំពីសរំកទ់ឹកែភនក 

ពីរនក់្របពនធ ទលូទុកខរងីៃរឈចឺកុចប់េខ្ល ចផ អិតអបុម រកនយិយអ្វីកព៏ុំរចួ យលជ់ក់ចបសថ់េស្ដចជមនសុ  

ៃ្រពៃផ េឃរេឃ គម នយតុ្ដិធម៌ មិនបំេពញតនួទីជ្រពះម ក ្រត េហើយេជឿជក់ថ មនិ ចេនបំេរ ើេទមុខេទៀត 

បន បុេ ហតិកស៏េំរចចតិ្ដនំ្របពនធកនូ្រកុម្រគួ រ េធ្វើដេនើរចកេចញព្ីរសុកែខមរ េទរសេ់នែអ្រសុកេយនកក រ ឺ្របំ  

េទស វសព្វៃថងេនះ គឺេនឆន ំវក ព.ស.១៧៦៨ ្រតូវជ ម.ស.១១៤៦ ច.ស ៩៨៦ និង ្រតវូជ គ.ស.១២២៤។ កនង្រគជុ  

មួយគន េនះែដរ្រកុមបុេ ហតិទំង យ ែដលជអនកបំេរ ើកចិចករនគរ េ យករេក្ដ ្រក យ មនិេពញចតិ្ដនងឹអេំពើ 

បំពរបំពន ខសុចបប់្រកិតវនយ័ជ្រពះម ក ្រត របស្់រពះេសនកក ជ យលេ់ឃើញថមិន ច្រទំ្រទរសេ់ន្របេទិ  

សកមពជ េ្រកមអំនចេស្ដចេនះបនេឡើយ េគបនមូលមតិគន  សេំរចចតិ្ដ្របែម្របមូលដកជញជ ន្រកុមញតិ្រគួ រ និុ ូឹ  

ងកបនគមពីរសលី ្រស្ដចំេនះេចះដង ទំងប៉ុនម នចុះសេំពេធ្វើួ ឹ ដេនើរចកេចញេចល្រពះម នគរេទរសេ់នែអនគរំ  

ព នស ី(ទី្រកងុេបនេរស៉ កនង្របេទសអេិណ្ឌ សព្វៃថង។ុ  

អំេពើ វយង់ឃនង នងិ មនិេគរពចបប់វន័យជ្រពះម ក ្រត របសេ់ស្ដចអងគេនះមិនែមនេធ្វើេ យែត្របជជនិ  

ែខមរ មនុស េ កេក្ដ ្រក យប៉េុ ្ណ ះេទ សមូបែីតេទវ អិ្រនទ្រពហម និង េស្ដចភជុងគនគ កអ៏ត់ធមត់បិទែភនកមនិេកើត 

ែដរ េស្ដចភុជងគងនគ ែដលធ្ល ប់បននំពលេសនបឺតបូមទឹកសមុ្រទេធ្វើេ យរងីខះេគក ក្ល យេទជដនគរែខមរ សំី  

ប់ទកុជចនំងៃដថ្វ យសេំដច្រពះកុែម៉ ជ ្រពះម ក ្រតទ១ី ្រពះអងគខឹងខញ លខ់្ល ំង ស ់ចំេពះ កបបកិរយិ្របស 

ចកសលីធម៌របសេ់ស្ដចែខមរ ែដលមនចិត្ដកច វ ៊ នបងគ ប់េ យយកកូនេកមងមិនដងក្ដីតូចមួយ េទជន់្រជឹ  
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មុជទកឹសំ ប់េចល េស្ដចភុជងគនគ្រពះអងគកប៏េញចញមហទិធិរទិធិ អិទធពិលបងកបេងកើតេធ្វើេ យមនេភ្ល ង ខយល ់ពយះសុ  

ងឃ  ទឹកជនន់េបកបក់យ៉ងខ្ល ំងមកេលើនគរែខមរ។ ្របេទសែខមរទំងមូល្រតូវទឹកជន់លិំ ចពសេពញ ្របជនុ ្រស្ដែខមរ 

ជេ្រចើន្រតូវលងទ់ឹក ្ល ប់ ្រតូវ្រពត់្របសប្ដី្របពនធកនូេច្រកុម្រគួ រ េហើយជបួ្របទះែតភ័យន្ដ យ ច ចល ្រក 

ខ ត់េ កយ៉ក រងទកុខេវទន អត់បយអត់ទកឹ គម នផទះសែំបងលេំន ថ ន និង មនជងមឺិន្រ ក្រ ន្ដ។ំ  

្រពះបរម ជ ងំ្រពះម ក ្រតេនម នគរ ក្៏រតូវលចិលង់ែដរ េពលេនះ ្រពះេសនកក ជ រ ឺេស្ដចពល បនបញជ  

េ យនិមន្ដ្រពះែកវមកត ្រពះៃ្រតបិតកយកេទ ក់កនងទូក ្រពះ ជ្រទពយ មេហស ី្រពះ ជប្ុរត ្រសសីន ំមីនុមំនីងបរ ិុ  

រ នងិ ្រពះញតិវង ទំងប៉ុនម ន្រតូវបនដកជញជ នចុះទូកសេំពតូចធំ េហើយេធ្វើដេនើរតំរង់េទភនដំងឹ ំូ ែរក។ ចំែនកែអទកូ 

នមុឺនមខុម្រន្ដី និង ្របជពលរដ្ឋ កអ៏ុែំចវេចញែហរហមេទ មជមួយែដរ េទដលេ់ជងភនំដងែរក កបនទកូឈបស់ំើ ួ  

ក េបះជរុបំេ ្ដ ះ សននេនទីេនះ។ំ  

្រគេនះ េស្ដច វ្រពះអទិចចវង  ែដលដងយ៉ងជក់ចបស ់ថ្រសុកែខមរកំពងុែតជួប្របទះេ្រគះថន ក់មហន្ដ យ កេ៏លើឹ  

កទ័ពគ្រគឹកគេ្រគង េទដេន្ដើមយក្រពះពទុធរបូ្រពះែកវមកត ្រពះៃ្រតបិតក បញច ក ្រត ្រពះ ជ្រទពយរបសេ់ស្ដចែខមរ នងិ 

សបំុកសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតរបសន់មុឺនម្រន្ដី នងិ ្រស្ដ្របជែខមរ គឺេនឆន ំវកដែដល។ 

ែអេស្ដចេសៀមវញ ែដលបទទលួពត៌មនដចូគន េនះែដរ បនេលើកទ័ពេទចំ គ ត់ យឆមក់្រប េស្ដិ ច វ ដេន្ដើមយ 

ក្រពះពុទធរបូ្រពះែកវមរកត ្រពះៃ្រតបតិក និង បញច ក ្រត ្រពះសងឃ នងិ អនកបំេរ ើែថរក ្រពះែកវមរកត និង ្រពះៃ្រតប ិ

តក ្រតូវេស្ដចេសៀមចប់យកេទ្រកុង្រសអីយធុយ កនងចេំនមបញច ក ្រតែខមរ ែដលេស្ដចេសៀមបនលចួប្លនប់ន្ដពីេស្ដុ  

ច វ មនជ ទិ ដូចជ្រពះខ័ន ជរតនមងគល និង ្រពះពទុធរបូសក័្ដិសទិធិជេ្រចើន៘ ្រពះែកវមរកត េសៀមបនែថរ 

ក ទកុេរៀងរហតូមកដលស់ព្វៃថង។ 

ពង វ រែខមរមនិបនបញជ ក់អពំីេថរេវ  ែដល្របេទសកមពជ្រតូវលចិលង់េ យទឹកជនន់េទ។ ែអក រខ្លះបនសុ ំ  
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រេសរថ ្រពះេសនកក ជ ែដល្រតូវបរេទសលចួប្លន់យកអសរ់បសស់ក័្ដិសទិធិ និងសមបត្ដិ្រទពយកនងនគរ តូចចិត្ដអិតអុបុ  

មេហើយបនចូលទីវងគតន្រគែដលេកើតមនម មហន្ដ យេនះ។  កសព្រពះអងគ្រតូវ្រពះ ជបុ្រតដែង្ហរយកម 

កនគរេធ្វើបុណយថ្វ យ ម្របៃពណី។ ែតពង វ រខ្លះេទៀត ដចូជពង វ ររបសគ់ណកមម សេំដចសងឃនយកេទៀង 

និងវត្តទកឹវល បនសរេសរថ្រពះ ជបុ្រតិ អងគេនះ បនសគុតមុនអវូពកុេទវញ។ ិ  

េ្រកយែដលទឹកបន្រសកចុះ ្រពះេសនកក ជ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៣ បននំមេហស្ីរពះ ជប្ុរត ្រពះ ជវង នុវង  

្រកុមបរ ិ រ នងិ ម្រន្ដពីលេសន េធ្វើដេនើរ មផ្លវទឹក្រតលប់ចុះ មទេន្លធំំ ូ (២)   ្រតលប់េទម នគរ មកដលេ់កះរ ិ

ស ីែកវ ្រពះអងគបនឈប់សំ កេបះជរុ ំំ   េនតំបន់ខងលចិភន្ំរបសទិធ   េហើយេរៀបចំ ងសង់េធ្វើ្រពះ ជ ងំ អពំរីសិ ី 

និង ្របក់សបវ េនះ មពង វ រវត្ដទកឹវល េគមិនបនដងេពលេវ ពិត្របកដ ែដល្រពះអងគបនគង់េនទីេនះ ពងូ ិ ឹ  

រវត្ដទកឹវលបន្រតមឹែតសរេសរថ េស្ដចេសៀមបនដែង្ហរ្រពះខន័ ជ និង ្រពះពទុធិ របូខ្លះកនងបញច ក ្រត យកមកសងុ  

ថ្វ យ្រពះម ក ្រតែខមរវញ ែដល្រពះអងគគងេ់នតំបនភ់នំ្របសទិធេនះ។ ិ  

បុព្វេហតបុន្ដ លេ យេស្ដចេសៀម ច់ចតិ្ដ រកត់យកវតថសក័្ដសិទិធទំងេនះេទ្របគលស់ងមច សេ់ដម គមឺកពីេនុ ើ  

្រសុកេសៀម េ្រគះកចមហន្ដ យ ជងឺ និង ច ចល្រគបែ់បបយ៉ងបនេកើតេពញនគំ រ េធ្វើេ យ្របជ ្រស្ដរងទកុខ 

េវទនមនិេចះចប់មិនេចះេហើយ េឃើញ្រសុកេទសមិនល្អដូេចនះ េស្ដចេសៀមកេ៏កះេ េ  េ យមកគន់គូរទយ 

េមើលេជងេលខនគរ គនគ់ូរ្របេមើេមើលចុះេឡើងេទ េ ទស នទ៍យេពលថ្វ យ្រពះ ជថ មហន្ដត យ នងិ េ្រគះើ  

កចទំងេនះ គបឺន្ដ លមកអពំីេសៀមបនលចួយកបញច ក ្រត និង ្រពះខន័ ជរតនមងគលរបសែ់ខមរ។ ពីេ្រពះវតថសក័្ដិុ  

សទិធិទំងេនះ ជចំនងៃដែដល្រពះអ្ិរនទ ធិ ជបនក ងទុកជេករ ្ដមរតកសំ ប់្របេទសែខមរ េហើយេបើេយើងមនិយកិ៍  

បញច ក ្រត នងិ ្រពះខន័ ជេទសងែខមរេទ េនះនគរេសៀមនងឹ្រតូវអន្ដ យរលត់រ យអសជ់មិនខន។  

ប៉ុែន្ដមុននឹងយកវតថសក័្ដិសទិធេទថ្វុ យសងេស្ដចែខមរ េស្ដចេសៀមបនលចួេ ះយកដង្រពះខន័ ជេធ្វើអពំីមសមកទកុ។ 

េហើយ្រពះអងគេ យពួក្រកមុជងសមតិ េធ្វើដង វមសេផ ងមួយេទៀតយកមក ក់បន្លជំនួស។ំ   ែអ្រប បប់ញច ក ្រត 
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និង្រពះពទុធរបូ២១អងគេទៀត កេ៏ស្ដចេសៀម កទ់ុកមនិយកេទ្របគលស់ងវញែដរ។ ចំែនកេស្ដច វ ដចូេស្ដចេសៀមិ  

ែដរបន ក់ទកុបញច ក ្រតែខមរមួយចំននួធ។ំ ្រពះេសនកក ជ ្រពះម ក ្រតទ២ី៣ េ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជុ  

បន ៤៥ឆន ំ ្រពះអងគចូលទីវងគតកនង្រពះជនមុ ៦៨វស  េ យជងពឺយធិ េនឆន ំចរ ពំ .ស.១៧៨២ ្រតូវជ ម.ស.១១៦០ ច.ស 

៦០០និង ្រតូវជ គ.ស.១២៣៨។  

កំនត់សគំល ់

១ -េមេរៀនែដលេយើង ចដក្រសង់យកមក្រតះិរះិគិតពិចរ េនះ គឺករ្រគប់្រគងេរៀបចទំុក ក់្របេទសជតិេ  

យបនល្អ្រតឹម្រតូវ យតុ្ដិធម៌ នងិ មនេម ្ដ ធម៌ េដមបី្របេយជនដ៍លប់ន្ដ ្រស្ដ េស្ដចែផនដ រ ឺអនកដកនំ្របេទសជើ ី ឹ  

តិ មិន្រតូវ ងេ្របើអំនចផ្ដ ច់ករ កំ ំងបយ ជះជន់កប់សំ ប់ យ្រប រ គំ មិ កំែហង្របជពលរដ្ឋរបសែ់អង 

េនះេឡើយ អំេពើៃ្រពៃផ េនះ នងិ នំមកនូវេ្រគះថន ក់ចៃ្រងរ ត់រ យដល្់រពះម ក ្រត អនកដកនំ និង ្របេទសឹ  

ជតិ។  

េស្ដចពលែដលេលមើសរេំ ភ មនិេគរពមិនអនុវត្ដ ម្រកតិវន័យ ្រតូវវតថសក័្ដិសទិធែិដលមនេនេលើេ កទំងប៉នុមិ ុ  

ន ស្អប់េខពើមផ្ដនទ់េទស្របេទចផ្ដ  េធ្វើេ យវនសអន្ដ យហនិេ ចខច តខ់ច យទុកខេវទនរហតូដលៃ់ថង ្ល ប់ េទះិ  

បីេស្ដចពលជ្រពះម ក ្រត េហើយ ំងខ្លនជអនកមនបុណយកេ៏ យ កម៏ិន ចេគចេ យផុត រ ឺេ ះ្រ យភតូួ  

ភរយករចួខ្លន អពំីករផ្ដន់ទេទសយ៉ងអ ច រយេនះែដរ េនះេស្ដចពលសំ ប់កូនេកមងមន កផ់ង ចុះេបើួ ្រពះម ក ្រត 

រអឺនកដកនំជតិែខមរ បនសំ បជ់នជតិែអងអស់ ប់រយ បព់ន់ បម់ុឺន ប់ ននក់វញឹ ិ ?  

វតថសក័្ដិសទិធទំងេនះមនិេនឆង យពិបកនឹងរក ពិបកនងឹយលេ់នះេទ វតថសក័្ដសិទិធសថតិេនជតជប់េយើង េហើយអេនទ លុ ុ ិ  

មខ្លនេយើងជនិចច វតថសក័្ដិសទិធជអំេនយផលែដលេកើតេចួ ុ ញមកអំពអីំេពើែដលេយើងបន្រប្រពឹត្ដ បនបេងកើត នងិបន 

ក ង អេំនយផលេនះេដញ មេយើងេរៀងរហតូ ដលៃ់ថងកំនត់ែដលអេំនយផលេពញរបូេពញ ងចសទ់ុំល្អ គឺកនងុ  

បចចបបននកល មនិែមនចំែតដលជ់តិេ្រកយមួយគត់ប៉េុ ្ណ ះេទុ ! អំេនយផលនឹង មមកទន់ េហើយេយើងនឹងបន 
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ទទួលលទធផលៃនករក ង នងិ ករ បេ្រពះរបសអ់ំេពើមនុជមិនខន។  

អ្វីែដលជអយតុ្ដធិម៌ គឺករកត់េទផ្ដន់ទេស្ដច និង អនកដកនំនគរ មនិបនធ្ល កច់ំេទេលើមនុស កំហចូគម នសលីធម៌ឹ  

ភ្ល មៗេឡើយ គឺ្របជពលរដ្ឋមួយនគរជអនកទទលួទុកខេទស បបកមមជនួសេមដកនំែដលបន្រប្រពតឹ្ដអំេពើ មកេថំ ឹ  

កទប។ អនកដកនំេមេកយធំៗេនែតរស់ នមឹ នជវតធត់ធំ សុចីុកសបបយហុឺ  បេញចញភពេឃរេឃ វី ិ  

យង់ឃនងដែដល។ េនេពលទកឹជនលចិេពញអសន់គរ េស្ដចពលមនេសនពលម្រន្ដី ្រសសីនមំនីុំមីនង និង បរ ិ រែហ 

ហមពីមខុពីេ្រកយបំេរ ើអតិមនេខច ះ ្រពះអងគេនែតជបួជបុ្ដី្របពនធ កូន វង ្រតកូល អនកែដល ្ល ប់ អនកែដល្រពត់្របំ  

ស្រកុមញត្ិរគួ រ ែដលរងទកុខេវទនេ យ រកំហសុេស្ដចេនះ គឺ ្រស្ដតូច ច ្រកី្រកគម នទីពុំនក់ នងិគម នប ុ

ណយបរមី។  

ចំនុច្រតង់េនះ ចទក់ទញ រមមណ៍្របជនុ ្រស្ដ េចះឆងល ់េចះគតិគូរ ពិចរ ែវកែញកយកមកេចទជសនំួរជ 

បញ្ហ ែដរថ «េតើ ្រស្ដែដលចំែតរងទកុខេទសេវទនរងកមមេ យ រេស្ដច េ យ រអនកដកនំ អនកនេយបយ ្រតូឹ  

វ្របកនអ់ិរយិបថដូចេម្ដចែដរ ចេំពះ សន នគត យជុវតរបសខ់្លន នងិ កូនេចពជូពង វង ្រតកូលកនូែខមរី ិ ួ ?។ 

ករ្របកន់អរិយិបថរបស្់របជជន ចកនំត់េ យេយើងដងអំពអីំេនយផល និង លទធផលែដលេគនងឹ្រតូវជបួ្របឹ  

ទះ ទទួលកនង នគតយ៉ងុ ខ្ល។ី  

២ -ពួកបរេទស េគមនិែដល្រស ញែ់ខមរេទ! េគរង់ចំេ កសល្អហចុេ យ េដមបីលចួប្លនេ់លបទឹកដ ្រទពយសមបើ ី  

ត្ដិធនធនែខមរែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េយើងេឃើញជក់ែស្ដង្រ ប់ សកមមភព វ និង េសៀម េនេពលែដលទឹកដែខមរ្រតវូលចិី  

លង់េ យទឹកជនន់។ េតើេគ្រតូវទុកចតិ្ដ នងិ េ យតំៃលេទេលើបរេទស ជងែខមំ រគន ែអង ចឈ់មែអងរេឺទ?  

៣ -េយើងកត់សគំលេ់ឃើញថ េ យ រចិត្ដេស្ដចពល វេឃេឃ គម នគតធិម៌េស្ដចភុជគនគ នងិ ្របជជន 

ថ ននគ នំគន ឈប់្រគំ្រទ ឈប់ជួយទនំុកបំរងុក ង្របេទសកមពជ េហើយែបរជនំគន បំផ្លចបផំ្ល ញេធ្វើេ យអន្ដរុ ិ  
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កបបរលត់រ យអន្ដរធន អន្ដ យេទវញ។ ភពិ នគ ច្របដចូជវណ្ណៈមួយ រ ឺ សន៍ជតិមយួ។ ករដកខ្លនេចញពីួ  

សងគមជតិែខមរ របសន់គបនេធ្វើេ យែខមរ ចុះអន់ថយេខ យ ំងពីៃថងេនះមក េយើងេនចំបនថ ជេរៀងរហតូមក 

្រពះម ក ្រតែខមរ ធ្ល ប់មនមេហសជីកូនេស្ដចនគ។ េហើយនមុឺននគជេ្រចើនធ្ល ប់បនបំេរ ើកនងកចិចករចត់ែចងុ  

េរៀបចំនគរែខមរែដរ។  

៤ -កនងន័យមយួេទៀត ករសងសកឹ នងិ ដកខ្លនថយរបសស់ងគមជនជតិ សន៍នគ ចជ្របផនលបញជ ក់ថ េស្ដចនុ ួ ូ  

គបនេចញមកេធ្វើេ យមនទឹកជនន់លបុ ងទឹកដ បញជ កប់ញច ប់្រពះ ជវង ្រពះម ក ្រតែខមរសម័យអងគរ ែដលំ ី  

ក្ល ន ខ្ល ំងពូែកអង់ ច េហើយែដល្រពះអងគ្រទង់េ យទសពិធ ជធម៌ េគរព្រកតិយវន័យជេស្ដច និង មនគតិធម៌ិ  

បណ្ឌិ ត ្របកនន់ូវចតិ្ដេម ្ដ ធម៌ ែអសម័យអងគរែដលភ្លឺថ្ល ្រតចះ្រតចង់ ជម ច្រកក្៏រតូវចបព់ី្រគេនះែដរ។ ្រពឹត្ដិក 

រណ៍េនះក៏ ច សបញជ ក់ែដរថ ្រពះ ជវង េស្ដចែខមរជនន់េ្រកយ គម នទក់ទង គម នជប់ឈមជរែខ ្រស យនឹងំ ័  

្រពះម ក ្រតែខមរ ជនន់សមយ័អងគរេឡើយំ  
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១០ -េស្ដច្រតសក់ែផ្អម 

េ្រកយែដលេស្ដចពល រ ឺ្រពះបទេសនកក ជ ្រពះម ក ្រតែខមរទី២៣ បនចូលទីវងគត ្រពះ ជបុ្រត្រពះនមសហីនុក ុ

មរបនេឡើងេ យ ជយបន្ដ។  

្រពះបទសហីនុ ជ 

ៃថង១េ ច ែខបសុ  ឆន ំច ព.ស.១៧៨២ ្រតូវជ ម.ស១១៦០ ច.ស.៦០០ និង ្រតូវជ គ.ស១២៣៨ ្រពះសហីនុកុមរបន 

ទទួល្រពះ ជភេិសក ជ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៤។ កលេនះ្រពះអងគមន្រពះជនម១៩វស  ្រពះបរមនមរបស្់រពះ 

អងគគ្ឺរពះបទសេំដច ្រពះសហីនុ ម ជធិ ជ មធបិត។ី ្រពះអងគ្រទងគ់ង់េន្រពះបរម ជ ងំម នគរ។ កនងឆន ំុ  

កុរ ច.ស៦៣៧ ជមួយនឹង្រពះនងអ៊ង ្រពះអងគបនមនប្ុរតមីួយ្រពះអងគ ្រពះនមច័នទ វត្ដី។ ឹ  

គឺេនកនង ជយ្រពះបទសហីនុ ជេនះេហើយែដល្រពឹត្ដិករណ៍ ្រតសក់ែផ្អម បនផទះេកើតមនេឡើង។ ្រពះ ជវង ក ្រតុ ុ  

ែខមរសម័យអងគរ្រតូវចប់េនេពលេនះ េហើយ្រពះ ជសន្ដតិវង ្រពះម ក ្រតែខមរមយួេទៀតបនេឡើេ យ ជសមប 

ត្ដិ្របេទសកមពជេរៀងរហតូមកដលប់ចចបបនន។ ្រពតឹ្ដិករណ៍េនះបនញំងេ យអនក្របវត្ដិវទូែខមរ នងិ បរេទសែតងុ ុ ុ ិ  

ែបងែចក្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរជពីរចំែនក សម័យអងគរ នងិ សម័យេ្រកយអងគរ ែដលេផ្ដមពី ជយេស្ដច្រតសក់ែផ្អម។ ើ  

្របវត្ដិ ្រតសក់ែផ្អម  

េនកនង្របវត្ដិ ្រស្ដុ ែខមរ ្របវត្ដិ រ ឺរសិគលេ់ដមកំេនើត ្រតសក់ែផ្អម គម នបញជ កជ់ចបស់ សព់ិត្របកដេឡើយ។ើ  

ពង វ រវត្ដេកកកក មនិបនសរេសរបញជ កក់ត់្រ អពំីពជូអបំូរែខ ្រស យេស្ដចអងគេនះេឡើយ។ ្រពះអងគនព្វរតន 

្រពះ ជបុ្រត្រពះបទអងគឌួង កនងពង វ របស្់រពះអងគ កម៏ិនបនបក្រុ យអំព្ីរបវត្ដិ ្រតសក់ែផ្អមែដរ។ ពង វ រ 

បសគ់ណកមមករសេំដចសងឃ ជេទៀង ែដលមនសេំដចសងឃសគុនធប៉ន់ជសមជក មនិបភំ្លឺេរៀប ប់អធិបបយ្រតង់ិ  
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ចំនុចេនះេ យបនចបស់ សេ់ទ។  

មនែតពង វ រ ែដលរះុេរ ើេរៀបចំសរេសរ ជថម របសគ់ណកមម ករសេំដច ងំជួន និង ពង វ រវត្ដទកឹវលី ិ េទ 

ែដលបនេរៀបចំ ក់ែតងអធបិបយបញជ ក់យ៉ងពិ ្ដ រ អពំីេដមកំេនើតពជូពង េស្ដច្រតសក់ែផ្អម គឺកនងន័យ កប់ីដូចើ ុ  

ជចង់អះ ងថ េស្ដចអងគេនះមនឈមជរជប់ពី្រពះម ក ្រតែខមរសម័យអងគរ េហើយ្រពះអងគកជ៏អនកមនបុណយ័  

មនរទិធិ នុភពខ្ល ំងពូែកអ ច រយមិនចញេ់ស្ដចជនន់មុនែដំ រ។  

ែតករេរៀបចំសរំបសរំលួ្របទក់្របទងពូជពង  េ យបនសមរមយល្អេមើល ល្អ ្ដ ប់របសព់ង វ រទំងពីរមិនសុ ី

សង្វ ក់គន េទ ដចូជបញ្ហ េឈម ះ រសិគល ់េដមកំេនើតអូវពុក នងិ កលបរេិចឆតេផ ងៗជេដម៘ េទះបីជមនករើ ើ  

្រចបកូ្រចបលដ់ូេចនះកេ៏ យ ក៏ ច់េរឿងកនងពង វ រទំងពីរ មនដេនើុ ំ រេរឿង្រប ក់្របែហលដូចគន ែដរ។  

បិ របសេ់ស្ដច្រតសក់ែផ្អម មន្រពះនម្រពះបទមុ ជ។ ពង វ រវត្ដទកឹវលបនសរេសរថ ្រពះអងគ្រតូវជ្រពះ ជិ  

បុ្រត្រពះេជ ្ឋ ជយ ្រពះម ក ្រតែខមរទី័ ១៤។ ្រពះអងគបន្របស្ូរតកនងឆន ំេ ងពុ .ស. ១០៧៦្រតូវជម.ស៤៥៤ និង្រតូវ 

ជគ.ស.៥៣៣។ ្រពះអងគជបងរបស្់រពះសង័ខច្រក រ ឺេស្ដចគលំង់ ្រពះម ក ្រតទ១ី៥ កនងឆន ំម ញព់ុ .ស.១០៧៧ម.ស 

៤៥៦ ្រតូវជគ.ស៥៣៤  ជមួយនឹងមន ងម វត្ដី ្រពះបទេជ ្ឋ ជយបនប្ុរតីមួយអងគ្រពះនមសភុវត្ដ។ី ែតេបើពង វ័  

រសេំដច ងំជនួវញ ្រពះបទមុកុមរ្រតូវជបុ្រតចបង របស្់រពះបទច្រកព័្រត ិ ្រពះម ក ្រតែខមរទ១ី៦ េហើយ្រតូវជ 

បងរបសេ់ស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល និង ្រពះបទបក ីចំ្រកុង។ ្រពះអងគ្របស្ូរតកនងឆន ំឆ្លវ។ ៃថងមួយកនងឆន ំឆ្លវ េ យុ ូ ុ ូ  

តប់្របមលខ់្វលរ់ ប់រសល ់េនមិនសខុមិន ប់កនង្រពះបរម ជ ំងតេទមខុេទៀតេកើត ្រពះបទុម ជកស៏ុ្ំរពះបិុ  

 ្រពះេជ ្ឋ ជយ េទ ងផនសេនភនំគូែលន។ ័ ួ  

ចំែនកែអ្រពះនងសភុវត្ដី កលបន្រពះជន១៦ឆន ំ បនេធ្វើដេនើរកំ ន្ដ ម្រពះបិ េទេលងមត់សមុ្រទ។ េនេពលំ  

ែដល្រពះនងកពំុងែតេដរ្របពតៃ្រពេលង េ យសបបយរកី យ ្រ ប់ែតមនេភ្ល ងផគរខយលព់យះសងឃ េបកបក់ើ ុ  
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មកយ៉ងខ្ល ំងក្ល  ចំនួនបីយបប់ីៃថង េធ្វើេ យ្រពះនងវេង្វង កនងៃ្រពេ្រជមន ក់ែអង រកផ្លវ្រចកេចញវលមកដនកម់ិនុ ូ ិ ំ  

េឃើញ។ បត់កនូគម នដនឹង ្រពះ ជកប៏ញជ េ យនមុឺនពលេរហ ៍និង ្របជនុ ្រស្ដ កប់ឆក រៃ្រពរកបុ្រតី កបឆ់ក ររកំ  

្រគបទ់ិសទីទំងកនងៃ្រព្រកមថម ទំងមុជទឹក វរកកនងបតសមុ្រទេទៀត កេ៏គេនែតរក្រពះុ ុ នងសភុវត្ដីមនិេឃើញ។កែន្ល 

ងែដរេស្ដច នងិ ពលេសននំគន កប់ឆក រៃ្រព ្រជវរកប្ុរតីេនះ បនជប់េឈម ះថ ភនំ្រជវេរៀងរហតូមកដលស់ព្វៃថង។ 

្រពះអងគខំ្របឹងរកបុ្រតីអសរ់យេពលបីែខ ែតេនែតរកមិនេឃើញ ទីបំផតុ េ យក្ដអីសស់ងឃឹម ្រពះម ក ្រតកស៏ ំ

េរចចតិ្ដនំនមុឺនម្រន្ដពីលេរហ ៍នងិ បរ ិ រ េធ្វើដេនើរវល្រតលបម់កម នគរវញ។ ំ ិ ិ  

ចំែនក្រពះនងសភុវត្ដី ្រពះនងវេង្វងវង្វន់ ែលងដងទិសតបំនអ់្វីទំងអស ់កនងៃ្រពេ្រជ ង ត្់រជងំភនំ្រជវ។ នងរ ត់អឹ ុ  

ែន្ដត ភ័យ្រពួយកំសត់េវទនែតមន ក់ែអង គម នទសិេ  និង គម នទីពឹងពំនក។់ េ យេ្រសកឃ្ល នខ្ល ំងេពក ្រពះនងបន 

លកូៃដេទកបងទ់ឹកដក់កនង នេជងដរយីកមកេ យចំែអតកយ ែតេនះជទកឹេនមដរសី មនិយរូប៉ុនម ន អ ច រយុ ើ ំ ំ  

ស ់្រពះនងសភុវត្ដីចបេ់ផ្ដម្រទង់គភ។៌ នកលសម័យេនះ ្រពះនងបនទទលួករទំនុកបំរងុជួយយក រអំពីសនំើ  

ក់អនក្រសុកអនកភមូិភនំ្រជវ ែដលបនសង់សនំក់មួយថ្វ យទុក្រគន់នឹងសំ ក្រជកេកនសនំកេ់ន។ កែន្លងសនំក់េនះ 

ជប់េឈម ះ េគក្រពះ ជមនទីរ រហតូមកដលប់ចចបបនន។ កនងឆន ំេថះ ្រពះនងសភុវត្ដី្របស្ូរតបន្រពះ ជបុ្រតមយួ្រពះុ ុ  

អងគ ែដល្រពះនង ក់េឈម ះេ យថ ពញជយ។ េបើ មពង វ រវត្ដទកឹវលដែដល េនឆន ំមែម កលេនះ ្រពះន័ ិ  

ងបនជនម៦៥វស  េហើយពញជយបន យុ័ ៤៩ឆន ំ ទំងពីរនក់ម្ដ យ និង កូននំគន មករសេ់នកនងម្ដផំ រ នេជងភនរំងូុ ុ ើ  

រភឺនំ្របសទិធ េដមបចីិញច មឹជវត ពញជយបន ក់ែតងបេងកើតេ យមនជែលបងេលងេសើច នងិ ្របគំវង់េភ្លងត្រន្ដ។ី ើ ី ិ ័  

ែលបង នងិ បទេភ្លង ែដលពញជយបនបេងកើត ក់ែតង មនដចូជ៖័  

-១ -របំែសនងទេន ង  ២ -របំកែន្ដែរ ៣ -ែលបង ំដូង ៤ - ែលបងស្ួរព័្រត ៥ -ែលបងចូលេភ្លើង ៦ -បទេភ្លងបុែីកវ ៧- 

ែលបង យដបង ំ ៨ -ែលបង្រគែវងតបល ់៩ -ែលបងហក់ វ ១០ -ែលបងេឡើង ំដូង ១១ -ែលបងេយលេទង ១២ 

ែលបងរបំ ១៣ -ែលបងេស្ដចចង់ ១៤ ែលបងទលអ់ែ្រង ១៥ -ែលបងទញ្រព័្រត ១៦ ែលបងអនទ ក់កច់ ១៧ -ែលបង 
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េ តអនទ ក់ នងិ ១៨ ែលបង ក់កែន ង។ ( មពង វ រវត្ដទឹកវលិ)  

រ្ីរពះបទុម ជ រ ឺបទមុកុមរ ែដលេទ ងផនសេនភនំគូែលន េបើ មពង វ រសេំដច ងំជួ ន បននិមន្ដមកគង់េនួ  

ភនំខន ល (សថតិេនេខត្ដកពំង់ឆន ំ ជតជរួភនំ្រក ញិ )។ ៃថងមួយែដល្រពះអងគកំពងុែតសមងឹ ម ធភវនធម៌ ំងសលី ្រពះអងគ 

្ដ ប់សរូសត្វនយិយជែជកគន ថ «គួរេ យ ណិត្រពះសងឃអងគេនះ ស ់្រពះអងគគម ន្របពនធកនូ សំ ប់បន្ដពូជពង  

វង ្រតកូលតេទអនគត ដូចេគែអងែអេទៀតេឡើយ សមូបី្រពះពទុធអងគបរម្រគូ េម្លះកម៏នមេហស ីនិង កូនែដរ មនុ 

នឹង ង្រពះផនសួ »។ ្ដ ប់យលេ់ឃើញថ សត្វនិយយ្រតមឹ្រតូវចំល្អ ្រពះបទមុ ជ កស៏កឹចកសកិខ បទ េហើយចក 

េចញេធ្វើដេនើរេទរកគូ្រសករេរៀបចំយក្រពះនងសភុវត្ដីជមេហស ី។ំ  

(កនងពុ .ស ១៩០៣ ្រពះសងឃ ែដលបនមកយក្រពះនងសភុវត្ដីេធ្វើជភរយិ ្រតូវជសសិ ្រពះសងឃធតុងគេនភនំខន ល)។  

្រតង់េនះពសង វ រវត្ដទឹកវលបនបញជ ក់ថ េទវ បនបំបំងខ្លន ចះុមកនយិយ្របប់េ យ្រពះបទមុ ជ ចកិ ួ  

សកិខ បទ េហើយ្រតូវេរៀបករជមយួនឹង្រពះនងសភុវត្ដី េដមបបីន្ដពូជពង េនអនគត។ កល បំេពញសកមមភពើ  

មនកូនេចេហើយ េនះេទើប្រពះអងគ ចយង្រតលប់មក ងផនសវញបន។ ្ដ ប់ចងចំ្រគបអ់សេ់សចក្ដី ្រពះបទុួ ិ ម 

ជ មិនយតឺយវបង្អ ក់បង្អងយ់រូេឡើយ ្រពះអងគកេ៏ ះេហើរែ្រជកទឹកែ្រជកដ មករករមួរក េម្រតី េ យសខុសបបី  

យជមួយនឹង្រពះនងសភុវត្ដី មពកយបន្ដ ំរបសេ់ទវ ។ បនទ ប់មក កល្រពះនងសភុវត្ដី្រទង់គភ៌បន៥ែខ្រពះបទុម 

ជកេ៏រៀបចខំ្លនេធ្វើដេនើរចកេចល្រពះនង ្រតលប់េទ ងផនសវួ ួំ ញិ មុននងឹេចញដេនើរ ្រពះអងគបន្របគលដ់បងមួំ ំ  

យេ យេទ្រពះនង េ យមនបនទលថ ូ «កល កូនធេំឡើង េហើយ េបើ ចង់េទរកអូវពកុ ្រតូវ្របគលដ់បងេនះំ  

េ យេទកូន េដមបទីុកជចំនំើ »។  

ផ្ដ ំេផញរចួេ្រសចបច់េហើយកល  ្រពះបទមុ ជ ្រពះនងសភុវត្ដីជភរយិ្រតលប់េទបសួជសងឃដូចេដមវញ។ើ ើ ិ  

្រពះអងគបន ំងសលី េរៀនស្ូរតេចះចងចំមន្ដ គម្រគប់មខុវជជ ករ មនមហទិធិរទិធិខ្ល ំងពូែក េចះបំបំងខ្លនេមើលមិនិ ួ  
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េឃើញ េចះែ្រជកទឹក ែ្រជកដ េហើយេចះ្របសម់នុស ្ល បេ់ យរស់ នមនជវតេឡើងវញ៘ និង៘ ី ី ិ ិ  

ឆន ំវក ្រពះនងសភុវត្ដី្រទង់្រគបែ់ខ្រគប់ៃថង ្របស្ូរតបន ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ ែដល្រពះនង កេ់ឈម ះថពញសសួ។ 

ែតពង វ រសេំដច ងំជនួបនសរេសរថ ្រពះ ជប្ុរតេនះេឈម ះេច  េហើយបន្របស្ូរតកនងឆន ំម ញ។់ ពញសួុ  

ស រ ឺេច  មនរបូសមបត្ដិល្អ ្អ ច់ និង មន្របជញ ភ្លឺថ្ល ឈ្ល សៃវ ស។់ យ៧ុឆន ំ ពញសសួ រ ឺេច បន កសរួ 

ចង់ដងអពំី្របវត្ដរិបសអ់ូវពុឹ ក។ ្រពះនងសភុវត្ដបីននិទនេរៀប ប់្របប្់របវត្ដទំិងប៉ុនម នេ យកូនសន្ដ ប់។ ្រពះនងប 

ននិយយអពំីដបងែដល្រពះបទុម ជ ជអវូពកុ បនទកុជរបសស់ំ ប់ចំនំែដរ។ ្ដ ប់យលដ់ងលអឺសេ់សចក្ដ ីពញំ ឹ  

សសួ រ ឺេច  និង ពញជយជបងកស៏ុំ ម្ដ យេទរកអូវពកុ។ ្រពះអងគបនយកដបងសគំលខ់្ល័ ំ ួនេទជមួយែដរ។ េន 

ទីបំផតុ អនកទំងពីរបនេទជបួនងឹ្រពះបិ ដូចក្ដបីំណង។ ្រគេនះ គឺចំេពលែដល្រពះបទុម ជកំពុងខឹងខញ លយ៉់ងខ្ល ំ 

ងនឹង្រពះសង័ខច្រក រ ឺេស្ដចពល ែដលបនសំ ប់សសិ ជនតិ្រពះអងគ ែដល្រពះអងគបនបញជ នេ យេទជួយពយបលជំ ំូ  

ងឺឃ្លង់េភ្លើង។ ្រពះបទមុ ជេឃើញយលច់បសថ់ជកូន្រពះអងគពិត្របកដេហើយ ្រពះអងគកេ៏រៀប ប្់របប់្របវត្ដេិ យ 

ដងអសន់ូវពជូពង ែខ ្រស យ្រពះអងគជក ្រត។ ្រពះអងគបន្របែដ្របេ កនូទំងពីរថ ឹ «កូនទំងពីរមនិ្រតូវេទលតុ 

្រកប សុបំុណយេស្ដចពលអងគហនងឹេទ! ៤០០ឆន ំេទៀត កូននឹងបនេឡើង្រគង ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជុ ជមិនខន! េដើ 

មបីបន្ដ្រពះ ជវង េយើងេទ នគត»។ ្រពះបទុម ជ ្រពះអងគបន្របក់្រពំ្របសទិធិពរជយដលក់ូនទំងពីរេ យបន័  

េសចក្ដីសខុចំរងុចំេរ ើន មន យែុវងយនឺយរូ។ េហើយជចំនងៃដដលក់ូន ្រពះអងគបន្របគលេ់ យដុថមែដក នងិ ្រគប់ំ  

ពូជ្រតសក៧់្រគប់មន ក់ សំ បយ់កេទ ំចិញច មឹជីវត ្រពះអងគផ្ដ ំេទៀតថ ្រតូវេទេធ្វើចំករ ំ្រតសក់េនែអ េខត្ដេគកិ  

េសះដូេចនះេហើយបនជេរៀងរហតូមកមនេឈម ះ ចំករសសួ ចំករជយ ចកំរ្រតសក់ែផ្អម ែដលក្ល យន្ដិចម្ដងៗេទជ័  

ចំករអនកែអម។ យរូឆន ំេ្រកយមក ្រពះនងសភុវត្ដីបនចូលទីវងគត េ យជងឺេ គពយធិចសជ់ ។ ប្ុរតទំងពីរពញំ  

ជយ និង ពញសសួ បនេរៀបចំេធ្វើបុណយថ្វ យ្រពះម  មទំេនៀមទំ ប់្របៃពណីរេបៀបជ ្រស្ដ មញញ។ ័  

ពញជយ នងិ ពញសសួ េ្រកយែដលេទរសេ់នេខត្ដ េគកេសះ អសរ់យេពលបីឆន ំេ យក្ដីអផ ក នកឹនដលម់ិត្ដភ័័ ុ  
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ក្ដិជតសនទិធញតសិន្ដ ន កប៏ននំគន វល្រតលប់ មករសេ់នភនរំងូកែន្លងចសវ់ញ។ិ ិ ិ  បងប្អនទំងពរីនក់នំគន ំ្រតសក់លូ  

ក់េ ះដូររកសុេីដមបចីិញច មឹជវត។ើ ី ិ   ្រតសក់ទំងេនះមនរសជតិែផ្អមឆង ញព់ិ  ខុសែប្លកពធីមម  ប ្ដ លេ យមន ុ

ស មន ជតឆង យចូលចិត្ដនិយមមកទិញដូរហរូែហជប់រដក។ េ យ រ្រតសកម់នរសជតិែផ្អមឆង ញខ់ុសេគមនិែដលិ ឹ  

មន េទើបបនជេគ ក់ងរេ យពញជយថ នយ្រតសក់ែផ្អម រ ឺ ្រតសក់ែផ្អម។ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រស ញ់័  

ប់ ន ពញជយ និង ពញសសួ េហើយចូលរបួរមួេធ្វើបក ពួកជមួយ។ អនកទំងពីរកធ៏្ល ប់បនបង្ហ ត់បេ្រង នអនក្រសុក័  

អនកភមូិ េ យេចះេលងេភ្លង្របគំតូរយត្រន្ដីែដរ។ េករ ្ដេឈម ះនយ្រតសក់ែផ្អមេចះែតលបីលបញ ិ៍ លសឺរូខចរខច យបន្ដិច 

ម្ដងៗ េទ្រគប់ទសិទីកនងេខត្ដខណ័្ឌ ។ ុ  

ៃថងមួយ ្រកបីបនេដរចូលមកសុចីំករ្រតសកែ់ផ្អមពញជយ និង ពញសសួ េឃើញដូេចន ះ នយ្រតសក់ែផ្អមកឆ៏ក់យកើ ័  

ដុថមែដកែដលអូវពុកបនចងៃដ គប់េចលេទេលើ្រកបី ្រកបកីដ៏លួងប់េននឹងកែន្លង េ យ រដុថមែដកបុកប៉ះចំឆ្អឹងជំ ំ  ំ

នី ធ្ល យពីមខ ងេទមខ ង។ មច ស្់រកបីកយ៏កេរឿងេនះេទប្ដឹងដលេ់ច្រកម េ យជយួវនិចឆ័យរកយតុ្ដិធម៌ និង បងខនំយ្រតិ  

សក់ែផ្អមេ យសង្រកបវីញ។ នយ្រតសក់ែផ្អមេ ះ រថ នយគម នបំណងនឹងសំ ប់្រកបីេនះេទ នយ្រគន់ែតិ  

េដញ និង េចលដុថមកំេញើញប៉េុ ្ណ ះ។ េហើយ្រកបីែដល្រតវូធ្ល យឆ្អឹងជនីងប់េនះំ ំ  គឺប ្ដ លមកពកីមមរបស់ ពីជត ិ

មុនែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េច្រកមបងគ ប់េ យនយ្រតសក់ែផ្អមសង្រកបីវញ។ ែតនយមិន្រពម េហើយសុតំ ៉ េឡើងេទថន ក់ិ  

េលើេទៀត។  

េ យបញ្ហ េចទ្របកន់ និង េ ះ រ ពិបកសមក ម ញេពក េច្រកម និង នមុឺនម្រន្ដមីិន ៊ នកត់េសចក្ដីសនំុំេរឿងុ  

េនះេឡើយ េហើយកេ៏លើកេទទលូថ្វ យ្រពះ ជេ យសេំរច ្រពះម ក ្រត្រពះសហីនុ ជ្រទង់បញជ េ យនមុឺន  

មតយេរៀបេធ្វើករពិេ ធន៍ ជកអន្លង េហើយយកេខម ច្រកបីី ុ (១) មកចងភជ ប់នងិបេងគ លេឈើ។ បនទ ប់មក ្រពះអងគប 

ងគ ប់េ យនយ្រតសក់ែផ្អមយកដុថមែដក គប់េទេលើេពះ្រកបី េពះ្រកបីក្៏រតូវធ្ល យពីមខ ងេទមខ ងដូចេលើកមនុែមំ ន 

្រពះម ក ្រតេឃើញេហតុករដអ ច រយ េកើតមនដូេចនះ កក៏ត់េសចក្ដីេ យនយ្រតសក់ែផ្អមរចួខ្លនេ យមនបនទ៏ ួ ូ  
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លថ «េនះជកមម ពីអតីតរបសស់ត្វ្រកប»ី។ 

១ = ពង វ រវត្ដទឹកវលបញជ កថ់ គឺ្រកបរីសេ់ទ ែដលេស្ដចបនយកមកពិេ ធ។ិ   

្រពះម ក ្រតែដលបនភ្លក្់រតសក់ពញជយពញសសួ បន គ័ លរ់សជតិថែផ្អមឆង ញព់ិ  ខុសពី្រតសក់ធមម ែម 

នចប់ពីៃថងេនះមក ្រពះអងគបងគ ប់េ យបងប្អនទំងពីរនក់េបះ្រតសក់យកមកថ្វ យ្រពះអងគ មរដូវ។ ្រពះអងគបនូ  

ក់ងរេ យថ នយ្រតសក់ែផ្អម ទទួលេបសកកមម ំែថរក ករពរ និង េបះ្រតសកែ់ផ្អមសំ ប់្រពះម ក ្រត។ 

្រពះអងគបនបងគ ប់ពួក្រកុមជងសមតិ េ យយកដុថមែដកេនះ សតិេធ្វើជលែំពង េហើយ្របគលេ់ទនយ្រតសក់ែផ្អមំ  

ទុកចំយមករពរចំករ ្រពះអងគែថមទំងបញញ តិ្របកសផ្ដលអ់នំចដលន់យ្រតសក់ែផ្អម ច្រប រជវតជនី ិ  

រសឺត្វ ែដល ៊ នចូលមកឈ្ល នពនសុចីកំរ និង លចួ្រតសក់ែផ្អមេ យគម នេទសៃពអ្វទំីងអស។់ បទបញជ េស្ដច 

េនះនមុឺនម្រន្ដតីូចធំ និង ្របជនុ ្រស្ដជតឆង យដងល្ឺរគប់ៗគន ។ ិ ឹ  

ៃថងមួយ មនិដងពិផលមកអពំីេហតុអ្វី ្រ បែ់ត្រពះបទសហីនុ ជឹ   បញជ េ យសព្វមុខម្រន្ដពីលេសន បរ ិ រេរៀបច ំ

កបនដែង្ហ្រពះអងគេទ្រក លលែំហកយ មៃ្រពភនំ កនងេខត្ដសេំ ងទង េហើយបនឈប់េបះពន្លួ ុ ជយេនម្ដខំងេជង័ ុ ើ  

ចំករ្រតសក់នយ្រតសក់ែផ្អម។ េនគង់្របថប់េលងទីេនះ ្រ ប់ែត្រពះអងគេកើតមនចតិ្ដមនទិលសង ័យ មិនអស ់

ចិត្ដនងឹករេ ម ះ្រតងរ់បសន់យ្រតសក់ែផ្អម ខ្ល ចែ្រកងនយេបះ្រតសក់យកេទលក់ដូរេ យអនកេផ ងដៃទ។ េពល៏  

យប់្រពះសហីនុ ជនំម ត្លឹកជនិតពីរនកេ់ទជមួយ េដំ ើមបេីសុើប  លបលចួចូលកនងចំករ្រតសក់ រង់ចំេមើលកយវុ  ិ

ករនយ្រតសក់ែផ្អម។ ្រពះអងគចូលេទដលទ់លួមួយកនងចំករ ្រគេនះ នយ្រតសក់ែផ្អមមនិទន់េដកលង់លក់េនុ  

េឡើយេទ នយកំពុងេលងេភ្លងលែំហកយ  េទះជកំពុងេលងេភ្លងកេ៏ យ  កែ៏ភនកនយរៃំពេមើលយមចំករ្រតស 

ក់ែដរ។ ភ្ល មេនះ នយេមើលេឃើញ្រសេមលមនុស  កពំុងែតេដរលបលចួចលូកនងចំករ។ ម នថេចរ មនិបង្អង់ើ ុ  

យរូនយ្រតសក់ែផ្អមចប់យកលែំពងគប់េចលែភ្លត សេំ ្រសេមលេនះ។ ែផ្លលែំពងបនបុកទំលះុធ្ល យចំេដមើ  

្រទូងេស្ដចសហីនុ សគុតកនងេពលេនះភ្ល មេទ។ នយ្រតសក់ែផ្អមេឃើញមនុស េដកដួល ្ល ប់េននឹងកែន្លង កយ៏កុ  



 160

េភ្លើងមកឆ្លះេមើលុ  ្រ ប់ែតនយេឃើញជក់ចបសថ់ េចរេនះ គម នន េ្រកពីេស្ដចេឡើយ។ នយភ័យតកស់្លតុ  

អិតអបុម ែ្រសកដេង្ហ យយនំឹក្រសេនះ្រពះករុ ។ កែន្លងដទួលែដល ្រតសក់ែផ្អមចក់សំ ប់េស្ដចបនជប់ី  

េឈម ះជេរៀងរហតូមកថ ទួលចក់េស្ដច។ ្រពះបទសហីនុ ជ ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៤ បនសគុតេនឆន ំខលកនុង 

្រពះជន៧១វស  ្រពះអងគេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជបនចំនួន ុ ៥៣ឆន ំ។  

ម ត្លឹកទំងពីរេឃើញដូេចន ះភយ័ស្លន់េ ្ល រត់្របសយករចួខ្លន េហើយយកេរឿង ៉ វ្រពតឹ្ដិករណ៍ទំងប៉ុនម នេទ្របប់អស់ួ  

្រគប់នមុនឺមខុម្រន្ដីតចូធកំនងនគរ។ នមុឺនមុខម្រន្ដីតូចធំ្រគប់ជនថ់ន ក់ ្រកុមុ បេ ហតិ េ  នងិ ចរយ ែដលដែង្ហ 

មេស្ដច បននំគន េទដលទ់ីកែន្លងេស្ដចសគុត េឃើញពិតដូចែដល មតយបនអធបិបយ អនកទំងេនះ្របជពុភិំ  

ក ែវកែញកប្ដរេយបលគ់ន េទ យលេ់ឃើញថ េនះជកមមរបស្់រពះម ក ្រតែតប៉ុេ ្ណ ះ។ កមមេនះ បននំេ យូ  

្រពះអងគគតិយលខ់ុស េហើយែដលជេហតុប ្ដ លេ យ្រពះអងគអស្់រពះជនម ដូេចនះ េគមនិ ចទំ កក់ំហសុេទេលើ 

នយ្រតសក់ែផ្អមបនេឡើយ។  

នមុឺនម្រន្ដីទំងអសប់នកត់សគំលថ់ ្រព ជវង ្រពះម ក ្រត្រពះសហីនុ្រតវូចប់ េ យគម នអនកសនង ជយបន្ដេហើ 

យកម៏ូលមតិគន  យលថ់នយ្រតសក់ែផ្អមជមនសុ មនបុណយធអំ ច រយ មនដូចកលេរឿងសំ ប់្រកបី ជភ័ស្ដ ងុ  

គត់មនមឌធដំបង េហើយកលគត់េដកលកម់្ដងៗ គត់្រសមកុ ន់លរឺពំងដចូផគរំ (២) មយ៉ងវញេទៀត េគយលថ់ពិ  

ញជយ និង ពញសសួពីរនក់បងប្អនេនះ មន យែុវងជមនុស ធមម  មនលែំពងមុតមំខ្ល ំងពូែក ជប់វង ្រតកូល័ ូ  

ជក ្រត េហើយ្របជជនជតឆង យ្រស ញេ់គរព ប់ិ ន ចះុចូលជេ្រចើន(៣) ដូចេនះគួរថ្វ យ ជសមបត្ដិនគរែខមរដ 

ល់ ្រតសក់ែផ្អម។ ្រពឹក្រព ម នមុឺនមុខម្រន្ដីតូចធំ្រគប់ជនថ់ន ក់ ្រពមទំង្រកុមបេ ហតិ េ  និង ចរយ បន 

នំគន េរៀបចកំបនមកដែង្ហសុយំង ្រតសក់ែផ្អមេ យេឡើងេ យ ជ ែត ្រតសក់ែផ្អមមិន្រពមទទួល ពីេ្រពះកួ  

ល េឡើងេធ្វើេស្ដចេទរសេ់នកនង ងំ គត់ែលងបនជបួជមុិត្ដភ័ក្ដិ ែលងបនេលងេភ្លង ្របគំតរូយត្រន្ដី ែលងបន ្ដុ ំ  

ប់សេំលងេគ្រកបី បក បក ី ហុងីកែងកប យេំទៀតេហើយ នមុឺនម្រន្ដីទំង យនំគន អង្វរករ េហើយសនយថ នឹងេរៀ 
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បចំេ យមន្របគំេភ្លងតូរយត្រន្ដ ីេរៀង លៃ់ថង លេ់ពលេវ  េនកនងបរម ជ ងំ។ុ  

២ =ពង វ ររបស្់រពះអមច សន់ព្វរតន ៣= ពង វ រវត្ដទឹកវលិ  

ជយ្រពះបទ្រតសក់ែផ្អម  

េនទីបំផតុ ្រតសក់ែផ្អមកយ៏ល្់រពម មករអង្វររបស្់រកមុនមុឺនម្រន្ដី សខុចិត្ដេឡើងេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសក 

មពជ។ ជករ ងំតូចធំ្រគប់ជនថ់ន ក់ កបនទ័ពេសវតីុ ួ  េសះ ដរ ីវង់េភ្លងតូរយត្រន្ដី ្រតូវបនេរៀបចំ េដមបដីែង្ហ ្រតសក់ំ ើ  

ែផ្អម និង ពញសសួេធ្វើដេនើរចលូេទកន់្រពះ ជធនមី នគរ។ ្រតសក់ែផ្អមបនយកលែំពង ែដលបន្រប ជំ  ី

វត្រពះសហីនុ ជ េទជប់ជមយួែដរ។ លែំពងេនះ េគ ក់េឈម ះេ យថលែំពងជយ។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ េបើ មិ ័  

ពង វ រ សេំដច ំងជួន មននមុឺនសព្វមខុម្រន្ដី បនេរៀបចំេ យ ្រតសក់ែផ្អម េរៀបករជមួយនឹង្រពះនង ចនទ  

វត្ដបីុ្រត្ីរពះសហីនុ ជ្រពះម ក ្រតទ២ី៤។  

ៃថង១១េកើត ែខផលគន ឆន ំខល ពុ .ស ១៨៣៤ ្រតូវជ ម.ស ១២១២ ច.ស ៦៥២ និង្រតូវជ គ.ស ១២៩០ ្រតសក់ែផ្អម 

បនទទួល ជភិេសក, េ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជ នកលេនះ្រពះអងគបន្រពះជនុ ៧០វស ។ ្រពះអងគជ្រពះម 

ក ្រតទ២ី៥ េហើយ្រពះអងគកជ៏្រពះម ក ្រត ែដលេបើកយគុគសន្ដតិវង ជនថ់មមួយេទៀត ច់្រសលះពី្រពះមី  

ក ្រតសម័យអងគរែដរ។ បរមនមរបស្់រពះអងគគឺ ្រពះបទសេម្ដចម បព្ិរត ធមមកិ ជធិ ជ ជអមច សែ់ផនដ្រកងុី  

កមពជធបិត។ី ្រពះអងគគងន់ូវម នគរដែដល។ ្រពះនងចន័ទ វត្ដី ្រតូវបន្រពះអងគ្របទនថនៈជ្រពះ ជអគគមេហុ  

សមីន្រពះបរមនមថ សេំដច្រពះភគវន្ដី សរិចីនទ  មហក ្រតី។  

ចំែនកែអពញស្សួ(៤)វញ ្រពះបទ្រតសក់ែផ្អមបនែតង ំងជ្រពះអុប ជ។ិ  

ឆន ំេ ង ្រពះអគគមេហស្ីរបស្ូរតបន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ្រពះនមបរមនពិ្វ នបទ េហើយេ្រកយមកកនងឆន ំមមី្រពះុ  

នង្របស្ូរតបន្រពះ ជបុ្រតមយួអងគេទៀត្រពះនមសនធ ន ជ។ េ យគម នរបសត់ឹក ងអ្វតីនំង្រពះ ជបល្លង័គ និងអ ំ



 162

នច ្រពះបទ្រតសក់ែផ្អមបនកំនត់ យកលែំពងជយ ក់បញចល េធ្វើបញច ក ្រត័ ូ សំ ប់្រពះម ក ្រត ែដល្រតូវែត 

េគរពបូជដចូ្រពះខន័ ជ។ េបើ មអនក្របវត្ដិវទ ូនិងអនក្រ វ្រជវេផ ងៗ លែំពងជយេនះ្រតូវបន្រពះម ក ្រតិ ័  

ែខមរជនន់េ្រកយ ែថរក ទកុកនង្រពះបរម ជ ងំ រហតូមកដលស់ព្វៃថង។ំ ុ  

៤= ពង វ រវត្ដទឹកវលបនសរេសរដបងូថ ប្ុរតចបង្រពះនងសភុិ ំ វតីែដលេកើតមកេ យ រទឹកេនមដរសីេឈម ះំ  

ពញជយ ែអបុ្រតប្អន ជកូនជមួយនិង្រពះបទមុ ជ េឈម ះពញសសួ ពង វ រវត្ដទកឹវលបញជ ក់ថ គឺបុ្រតរបស់័ ិូ  

្រពះបទុម ជ ែដលមនងរនយ្រតសក់ែផ្អម ែដលបនេឡើងេ យ ជ ដូេចនះគឺកនូប្អនែដលបនេឡើងេ យ ជ ែតូ  

បនទ ប់មក ពង វ រដែដលេនះ ែបរជសរេសរថ ពញសសួ្រតូវបន្រពះ ជែតត ំងជអុប ជ ែដលមននយ័ថ 

ពញជយេទែដលបនេធ្វើេស្ដច។ ដូេចនះេស្ដច្រតសក់ែផ្អម្រតូវជកូនរបសេ់ស្ដចដរសី។ ពង វ រេផ ងៗេទៀត កប៏ន័ ំ  

កំនតែ់ដរថ េស្ដច្រតសកែ់ផ្អមមនេឈម ះេដមពញជយ។ើ ័   

េ យនឹក្រសេនះេទដលទ់ីកែន្លងែដល្រពះអងគធ្ល ប់េកើត នងិរសេ់ន ្រពះបទ្រតសក់ែផ្អម្រពះអងគបនបងគ ប់េ យ 

ងសង់តំនកម់ួយេនភនំ្រជវ តំនក់េនះ មនេឈម ះជប់មកថ «េគក្រពះ ជមនទ»ី។ ្រពះអងគបន ង្រពះពុទធរបូជ 

េ្រចើនេទៀត ែដល្រពះអងគទុកតកំលប់ូជេនកនងរងូភនំ្រពះ។ ចំែនកចំករ្រតសក់ែផ្អម ្រពះ ជជនន់េ្រកយបនរក ទុកុ ំ  

ជ្រពះ ជ្រទពយេរៀងរហតូតមក។ េគបននិទននិយយតៗគន មកថ រហតូមកដលស់ម័យេ្រកយ ននិគមប ំង ជ 

រហតូមក ជេរៀង លឆ់ន ំ ្រពះម ក ្រតែខមរែតងែតយង េទេធ្វើបុណយរលំកឹេនទីេនះ។  

ពង វ រវត្ដទឹកវលបនសរេសរថ ្រពះអងគបនក ង្រប ទស្ួរព័្រតិ , េយលេទង និង បទិពួន។ ្រពះអងគបនចត់ 

េ យពួកត្រន្ដីករ េធ្វើអបុករណ៍េភ្លងេផ ងៗជេ្រចើន េដមបេីធ្វើ្រ ប់ មសេំលងសត្វ ែដល្រពះអងគធ្ល ប់បនល ឺបនើ  

្ដ ប់កនងៃ្រព។ ដូេចនះេហើយបនជមនវង់េភ្លងតូរយត្រន្ដី និង បទេភ្លងចំេរៀងតេរៀងរហតូមក។ ុ  

កនងឆន ំកុរ េ យយលេ់ឃើញថ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រត ែដលគម នបញច ក ្រត្របចំុ ជយ សំ បស់គំលខ់្លនជេស្ដួ  

(៥) ្រពះបទ្រតសក់ែផ្អមបនេកះេ  ម្រន្ដតីចូធំ នងិ អនកេចះដងែដលមនេនសលទំ់ងប៉ុនម ន េ យេរៀបចំបេងកើតឹ  
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បញច ក ្រត ថ បន័ សន និង រកកបនគមពីរទុក ក់េ យមនេឡើងវញ។ គឺមនជ ទិដូចជ៖ ួ ិ  

• ្រពះពទុធរបូ្រពះែកវមរកត, ែដល្រតូវយកេ ហធតុ ១២មុខមករ ំ យបញចលគន សំ ប់ក ងូ ,  

• ្រពះៃ្រតបតិក, ែដលេគ្រតូវចំលងពីចបប់មនសលេ់នចំបសក័្ដិ,  

• បញច ក ្រត ែដលេគ្រតវូស្លេ ហធតុ១២មុខបញចលគន  សំ ប់ក ងរបូសនំកេផ ងៗូ ,  

• ្រកុមបេ ហតិ៧នក់, កនងចំេនមកូនេចឈមជរបន្ដពជូពី្រពហមណ៍ជយ និងម៉រថវុ ័ ័ ,  

• និងេ ហ្លង កនងចំួ ុ េនមកនូេចពួក្រពហមណ៍។  

្រពះបទ្រតសកែ់ផ្អម ្រពះម ក ្រតទ២ី៥, ចូលទីវងគតេនឆន ំេ ង កនង្រពះជនម ុ ១២០វស , េ្រកយែដលបនេ យ  

ជយ ៥១ឆន ំ។ ែតពង វ រវត្ដទឹកវល បនសរេសរថ ្រពះអងគមន្រពះជនមបនដលេ់ទ ិ ៥០០វស ។ 

(៥) ្រតងច់ំនចុេនះ សរេ យេឃើញថករេឡើងេ យ ជរបស្់រពះបទ្រតសក់ែផ្អម មិនែមនបន្រប្រពតឹ្ដេទកនងុ  

លកខណៈ្រតឹម្រតូវ ម្រកិតយ្រកមចបប់វន័យនគរេទ។ិ   

ចប់ពីសម័យេស្ដច្រតសក់ែផ្អមមក ្របេទសែខមរ មិនបនចំរងុចំេរ ើនលតូ សធ់ទំូលទំូ យជម អំនច មនក ិ

តយនុភពដចូសម័យម នគរេទ។ ែខមរែលងមនកិត្ដិយស, ែខមរេចះែតទនេ់ខ យ, ទឹកដេចះី ែតរញួេទៗ ជលំ ប់ 

ែខមរេចះែតេ ម ភអំនចេឈ្ល ះែបកបក់ ្របខំែហកហរួសុគីន , េហើយែខមរគម នេចះអ្វីេ្រកអពំីេធ្វើស្រងគ មែបងែចកទ ឹ

កដ,ី ភូតភរ លចួប្លន់កប់សំ ប់េឡើយ។  

កំនត់សគំល ់

១ -កនង្របវត្ដេិស្ដច្រតសក់ែផ្អម េយើងកត់សគំលេ់ឃើញមន ភព្រសេពច្រសពិល មិនចបស់ ស ់្រចបូុ ក្រចបល ់

និង ថកំបំងេ្រចើន សដ់ចូជ៖ ិ  

  ក. េដមកេំនើត ្រតសក់ែផ្អម ែដលេគបនអះ ងថជកូនរបស្់រពះបទមុ ជ ្រពះ ជបុ្រត្រពះេជ ្ឋ ជយ ម កើ ័  
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      ្រតទ១ី៤។ ្រតសក់ែផ្អមបនមន យែុវង រសប់ន១០ជនន់េស្ដច រហតូមកដក់សហីនុ ជ ម ក ្រតទីំ ២៤។ 

  ខ. ្រពះនងសភុគវត្ដី ែដលជបុ្រតីរបស្់រពះេជ ្ឋ ជយែដរេនះ កលេបើបន្របស្ូរតប្ុរតរចួេហើយ បនជួបអនក្រសុ័  

      អនកភូមិ េម្ដចកម៏និ្របបប់ញជ ក់េគែអងថខ្លនជកនូេស្ដច េហើយេម្ដចកម៏ិនេធ្វើដេនើរ្រតលបច់ូលេទ្រពះបរមួ ំ  

     ជ ំង ជួបជុនឹង្រពះម បិ វញំ ិ ? េហើយែបរជមកសខុចិត្ដនំកូនមករសេ់ន រ ត់អែន្ដតដចូចកយ៉ងេវទន 

     ដូេចនះេទវញិ? 

   គ. ្រពឹត្ដករណ៍្រតសក់ែផ្អម សំ ប់្រពះម ក ្រត ្រតូវបនរចួខ្លនបនេឡើងេ យ ជេហើយ បនកូន្រសេីស្ដចួ  

      សហីនមកេធ្វើជមេហសេីទៀត គឺ កប់ីដចូជ មនករឃបុឃតិរមួគនំិតគន រ ង ្រតសក់ែផ្អម និង នមុឺនមខុ 

      ម្រន្ដីេដមបីេធ្វើឃើ តេស្ដច។ នមុឺនទំងេនះបន្រតឹមែតេពល្របកសថៈ "េនះជកមមរបសេ់ស្ដច" ែអករពតិ 

      រ ឺយតុ្ដិធម,៌េគមិនបននំគន រកុរក េលើកយកមករះិគិតពិចរ  រកខុស្រតូវ សេខម េ ះេឡើយ េគយកពកយ 

    "កមម" មកេ្របើេធ្វើជពិធេី ះ្រ យករ្រប រជវតសំ ប់េស្ដច េហើយេ្រប បផទម្រពតឹ្ដិករណ៍ី ឹិ េនះ េទនងឹកមម 

    េពៀររបសស់ត្វ្រកបីែដលងបេ់ យ ន ៃដ ្រតសក់ែផ្អម។ េមើលេទដូចជ្រពះម ក ្រត្រពះសហីនុ ជគម ន 

    តំៃលអ្វីទំងអស ់េហើយកដ៏ចូជនមុឺនម្រន្តទំីងអស ់បន្់រសន់េ យែតេស្ដចអសជ់វតប៉ុេ ្ណ ះ។ ី ិ  

២ -កនងន័យេនះ េគ្រតវូែតនំគន ក់ែតង អួតសរេសើរ បង្ហ យនូវភពអចឆុ រយិៈបញជ ក់ថ ្រតសក់ែផ្អមជអនកមនប ុ

ណយ ខ្ល ំងពូែកអ ច រយ មន យែុវងខុសែប្លកអំពមីនុស ធមម ។ េដមបេី យេឃើញសេំបើម េហើយស្ំរសបេទ មើ  

កលបរេិចឆទេពលេវ  េគបនពនយលប់ញជ កថ់ ្រតសក់ែផ្អម មន យែុវងដលេ់ទ៥០០ឆន ំ។ គត់មនឈមជរ័  

ែខ ្រស យពជូពង ជេស្ដចសម័យម នគរ ្រពះអងគមិនែមនជអនកសែំរ ដចូែដលេគែតងែតនិយយនិទនេនះ 

េឡើយ។ មយ៉ងេទៀតេដមបីេ យរងឹរតិែតមនបណុយអ ច រយេទេទៀត េគបនេរៀបចំអធិបបយេធ្វើេ យ ្រតសក់ែផ្អើ  

មេទរសេ់នែអភនំ្របសទិធិ ដូច្រពះបទបក ីចំ្រកងុ ្រពះម ក ្រតទ១ី៩។ ពីេ្រពះភនំ្របសទិធ ិជទដីសក័្ដិសទិធិ ដូ៏ េចនះេន 

ភនំ្របសទិធិ េទះបីជេគមនិបន ៊ នសរេសរអះ ងកេ៏ យ កេ៏គចងប់ង្ហ ញបញជ ក់ែដរថ បរមីតូចធំៃ្រពទំង យ 
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បន្របសទិធពិរជយេរៀបចេំ យ ្រតសក់ែផ្អមេឡើងេ យ ជយ្របេទសកមពជ បន្ដវង ្រតកូលតេរៀងមក។ គឺ ្រត័ ុ  

សក់ែផ្អម មនទំងមនុស  មនទំងេទវ វតថសក័្ដិសទិធ បនែតុ ង ំង តំរវូេលើកេឡើងេធ្វើជេស្ដចែផនដ។ី 

៣ - ទស នៈ "កមមផល" កនង្រទសឹ្ដ្ីរពះពុទធ សន ្រតូវនកក់ន់អំនចយកមកេ្របើ េធ្វើជអបុករណ៍ សំ បប់ំេរ ើផលុ  

្របេយជន៍្រកុមបក ពួក។ សនក្ល យេទជឈន ន់ បំេរ ើវណ្ណេស្ដច វណ្ណអនកដកនំ ពនយលប់ន្លំបភំិតបំភ័យ បំភន់បំឹ  

ពុល ម រតីសតិ រមមណ៍ យបបំក់ឆនទៈ្របជពលរដ្ឋតចូ ចទន់េខ យ េ យបក់សបតតក់ស្លតខ្លបខ្ល ច សខុចិត្ដសុុ  

ខកយ ែលង ៊ ន្របឆំងជទស ់េហើយ ក់ខ្លនបំេរ ើពួកអភជិនទំងេនះ មេ្រពង សនកមមផល ែដលេចះ គ ល់ំ ួ  

េហតុផល ែលងយកចិត្ដទុក ក ់ែលងគិតគូរអំពជីវតខ្លនផទ ល ់ែលងរវរវលេ់អើេពើបចចបបននី ិ ីួ ុ កល េហើយគិតែតអំពកី 

មមផល អពំីអតីតកល និង នគតកល។ ករយកទស នៈ "កមមផល" មកេធ្វើជមូល ្ឋ នសំ ប់េ ះ្រ យ្រគប់ប 

ញ្ហ ធំៗ ដចូែដលេយើងេឃើញ មនកនង្របវត្ដិេស្ដច្រតសក់ែផ្អម ចបង្ហ ញេ យេយើងបន គ លយ៉់ងចបស់ ស់ុ  

នូវផន ត់គនំិតែខមរជនន់េនះ ជពិេសស ករវវត្ដនិ៍ និំ ិ ង ្រគប់ផលវបកទំងប៉ុនម នរបស្់របេទសជតិែខមរ ែដលមនជរិ  

ហតូមកដលស់ព្វៃថងេនះ។ 

៤ - េទះបីជខអំួតសរេសើរេឃសន ដូចេនះកេ៏ យ េដមបនីឹងេឡើងេ យ ជយជមច សែ់ផនដ េហើយេដមបីសេំរចើ ី ើ  

សរំលួេទ មចបប់ទេំនៀមទំ ប់នគរ នងិ មកលេទសៈ នយ្រតសក់ែផ្អម្រតូវែតេរៀបអភិេសក ជមួយនឹង្រពះ 

អងគមច សក់ ្រតីចនទ វត្ដី បុ្រតីរបស្់រពះម ក ្រត្រពះសហីនសុ ជ។ ្រតងច់នំុចេនះ េយើងធ្ល ប់េឃើញមកេហើយ 

ករណីេស្ដចជនន់មុនជេ្រចើន។ំ  

៥ -េបើ មករកត់សគំលរ់បសេ់ ក Adhémard Leclere នយ្រតសក់ែផ្អមែដលមនេដមកំេនើតជជនជតិសំើ  

ែរ វណ្ណៈទបេថក បនេឡើង្រគង ជសមបត្ដ្ិរបេទសកមពុជ ្របែហលជេ យ រករបះេបរ រ ឺករបដវត្ដនរ៍បស់ិ  

្របជជនែខមរ។ សមូបីែត្រពះម ក ្រត ្រពះបទនេ ត្ដម កប៏នទទួល គ លថ់ ្រពះ ជវង ្រពះអងគជពជូសែំរ ចុះមក 
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ពីេស្ដច្រតសក់ែផ្អមែដរ។ 

    ែអក រអនកដេនើរចិន ែដលបនេទដលន់គរែខមរ បនបញជ ក់ថ េនចុងសតវត ទីំ ១៣ ្របែហលជ គ.ស ១២៩៦ 

បុ្រតីេស្ដចែខមរមយួអងគ បនលចួ្រពះខន័ ជយកេទេ យ ្វ មីរបសខ់្លន េដមបីដេន្ដើម ជកុំេ យធ្ល ក់េទកនងកន្ដ ប់ួ ុើ  

ៃដបង្របុសបេងកើតមួយេទៀត ែដល្រតូវទទួល នៈបនទ ប់ព្ីរពះម ក ្រត។ េ យ្រតូវេគលចួ ជសមបត្ដិ េស្ដចអងគ 

េនះកេ៏រៀបចំេធ្វើករបះេបរ្របឆំង ំងជល ែតមិនបនសេំរច េហើយ្រតូវេគចបយ់កមក កគ់ុកឃុឃំំងកនងគុកងងឹតុ  

េឈម ះេស្ដចទំងេនះ េគមិនបន គ លេ់ទ ពេី្រពះអនកដេនើរចិនមនិបនកត់្រ ។ កប៏៉ុែន្ដកលបរេិចឆទ កប់ីដូចជជំ  

ន់ចំេពល្រពតឹ្ដិករណ៍េស្ដច្រតសក់ែផ្អមែដរ។ 

្រពឹត្ដិករណ៍េនះមនទំហធំំ ស ់េហើយបនជះអិទធពិលយ៉ងខ្ល ំង មកេលើ្របេទសជតិសងគមែខមរ គឺជបដវត្ដិនម៍ួយែដិ  

លបនផ្ល សប់្ដរ រលំ្ំរពហមញញ សនទូេទកនង្របេទស ប្ដរ្របកន់យក្រពះពុទធ សនជធំ េបើនិយយេ យចំេទេគូ ុ ូ  

ចប៉ន់ ម នថ ជស្រងគ ម សន។ េនទីបញច ប់ ្រកុមអនកកន់្រពះពុទធ សនបនទទួលេជគជយ ឈនះេលើ្រកុម័  

្រពហមញញ សននិយម។ អនកដេនើរចិនេឈម ះជូ ក្វ ន ែដលធ្ល ប់បនេទ្រសុកែខមរ បនកត់្រ ថ នសម័យេនះ្រពះំ  

ពុទធ សនជ សនធំជងេគបង្អស ់េហើយបនជះអទិធិពលេទ្រគបទ់ិសទីកនងនគរ។ េគសេងកតេឃើញ ្រពះសងឃុ  

និមន្ដេដរផ ព្វផ យបង្ហ ត់បេ្រង ន ចំេនះេចះដងដល្់របជពលរដ្ឋ្រគប់្រចកល្ហក េហើយបងកបេងកើតេើ ឹ យមន  

េរៀន។ប ្ដ ជនជេ្រចើនបន្រស ញ់ ប់ នេគរពេកតខ្ល ច្របតិបត្ដិ មនជេនឿេទេលើ្រពះពុទធ សន េហើយរបួំ  

រមួចុះចូលជមយួ ផទយេទវញពួកវណ្ណ្រពហមណ៍ែតងែតេ ប្រកេ បលចួ ក់កបនគមពីរ បិទបំងមិនបេញចញុ ិ ួ  

បង្ហ ត់បេ្រង នអនកដៃទ រវឺណ្ណេផ ងេទៀតេឡើយ។ 

ចំែនកែអ្រពះបទ្រតសកែ់ផ្អម កលបនេឡើងេ យ ជយ ក៏ ក់េឈម ះេទ មរេបៀប្រពះពទុធ សនែដរ ្រពះបទស ំ

េដចម បពិ្រតធមមិក ជធិ ជ ្រពះ ជបុ្រត្រពះអងគទំងប៉ុនម ន កម៏នេឈម ះរេបៀប្រពះពទុធ សនែដរ ដូចជ្រពះប 
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រមនិព្វ នបទ នងិ ្រពះសទិធ ន ជ។ 

៦ -ប៉ុែន្ដេបើេយើងសំ ងេទេលើករវវត្ដនរ៍បស្់របវត្ដិ ្រស្ដិ  េយើង ចអះ ងបនថ្រពឹត្ដិករណ៍េស្ដច្រតសកែ់ផ្អម 

ជរដ្ឋ្រប រមយួែដលពឹងែផ្អកយកកំ ំងអនកកន់ពុទធ សន និង្រទឹស្ដ្ីរពះពុទធមកេធ្វើជឈន ន់ សំ បេ់ទ យ្រប  

ររលំ្ំរពះម ក ្រត ដេន្ដើមយក ជបល្លង័គ នងិអនំច គឺនយ្រតសក់ែផ្អមបនេឆ្ល តេពលែដលេស្ដចអស្់របជ្របីយ 

ភពអសអ់ំនច ្រស្ដស្អប់េខពើមមនិសបបយចតិ្ដ េដមបីេធ្វើឃតេស្ដចផ្ដ ច់ពជូែតម្ដង ដូចែដលេយើងេឃើញ្រ ប់មកើ  

េហើយ ករេក្ដ ្រក យ ច ចលរេំជបរជំួលកនងនគរ ទកុខ្រពួយេវទនរបស្់របជនុ ្រស្ដែខមរ បនេកើតកំេរ ើកមន ំើ ុ  

ងពី ជេស្ដចពល ្រពះបិ ្រពះសហីនុ មកេម្លះ។ ែខមរមន ក់ៗ ចំែតេ កសល្អហចុេ យមកដលេ់ដមបីេងើប្របឆំងើ  

និងេស្ដច ្រពះពទុធ សនក្ល យជអុបករណ៍ ជ្រទ្ដឹស្ដសីំ បប់ំបះបំេបរ្របជ ្រស្ដ សំ ប់្រគប់្រគងែផនដ ជនសួ ថី ំ  

ប័នរេបៀប្រពហមញញ សន ពីេ្រពះជយរូយ សម់កេហើយ ្រពហមញញ សន ែដលជមូល ្ឋ ន ថ ប័ន និង នេយ 

បយជតិ បនែបងែចកវណ្ណ េធ្វើករេគៀបសងកតស់ងកិន េ្របើកំ ំងបយ និង អនំចផ្ដ ច់ករ ជន់ឈ្ល ីេមើលងយេមើល 

េថក្របជនុ ្រស្ដ។ ករ្រគប្់រគងរដ្ឋរេបៀប្រពហមញញ សន មិនបនវវត្ដន៍េទ មេពលេវ កលៈេទសៈេឡើយិ  

ដូេចនះ ្រពះពុទធ សន ែដលជ្រទឹស្ដ ីជទស នៈ និង ជមេនគមវជជ ថមគម នករែបងែចកវណ្ណៈ គមិ ី នករជះជន់សងកត់ិ  

សងកិន េហើយែដលមនែតករខកំ ង េធ្វើទន េធ្វើបុណយ មនេម ្ដ ធម៌ សេន្ដ សេ្របស្របណី បនក្ល យេទជេសច 

ក្ដីសងឃឹមចុងេ្រកយរបស្់របជពលរដ្ឋែខមរ ទដិ្ឋភពនិងបរយិកសនេយបយេនះេហើយ ែដលជរញុេ យេស្ដច្រតសំ  

ក់ែផ្អម នងិបក ពួក ចសេំរចេគលបំណង ទទួលេជគជយកនងករ័ ុ េធ្វើឃតេស្ដចសហីនុ ជ។ 

   ករផ្ល សប់្ដររេបៀប្រគប្់រគងរដ្ឋ កច៏ប់េផ្ដមមនពីេពលេនះមកែដរ េហើយេឆ្ល តេ កសែដលែខមរកពំុងែតមនូ ើ  

បញ្ហ ៃផទកនង ្រសុកតូចធំែដលធ្ល ប់ចំនះុទំងប៉ុនម ន កេ៏រ ើបំរះយកែអក ជភពផ្ដ ចខ់្លនពនីគរែខមរែដរ ម ្របេទសែខមរុ ួ  

្រតូវរមួរញួេរៀវតចូេទៗជលំ ប់លេំ យ។ 

៧ -មួយចំែនកេទៀត េយើងេឃើញេរឿងេ្រពងនទិនបរេទសខ្លះ មនលនំំ្រប ក់្របែហលនងិ្របវត្ដិនយ្រតសក់ែផ្អម 
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ែដរ េន្របេទសភូម កដ៏ចូជេន្របេទសអិ ្ឌ ជនន់េដម ែដលជេហតុបញជ ក់ថ ្របវត្ដិេស្ដច្រតសក់ែផ្អមពិត្របំ ើ  

កដ េយើងមិន ចដង និង គ លប់នេឡើយ ្របវត្ដិែដលេយើងមនេនកនងពងឹ ុ វ រែខមរ ចជករ្របឌិត ែដលេគនំ 

គន ក់ែតងចង្រកងសំ ប់បទិបំងករពិត និង េបក្របសភ់ូតភរកុហក ្រស្ដែតប៉ុេ ្ណ ះ េយើងសេងកតេឃើញថ វធីនិិ  

ពនធមនែបបែផនដូចេ្រពងនិទនែខមរ មនេរឿងេចកំបិតបេនទ ះ េរឿង ពកយសភុសតិតំៃល៣០តលំងឹ ែដលេស្ដចសទុធ 

ែតេចញមុខេទ មេសុើបលចួចំឃ្ល ំចំេមើលសមតថភព នងិ ករេ ម ះ្រតងរ់បសន់មុឺនម្រន្ដីេ្រកមបងគ ប់ និងេរឿង 

កឹងកៃ្រន្ដ ទំងប៉នុម នែដលេស្ដចជេច្រកមកពំលូ វនិចឆ័យរកករពិតរកយតុ្ដធិម៌ ជូន្របជជន ដចូេស្ដចសហីនុ ជ ែដិ  

លេ យនយ្រតសក់ែផ្អមរចួខ្លន។ួ  
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១១ ម នគរ្រតូវេសៀម 

យ្រប រលុកលុយ និង កន់កប់ជេលើកដំបូង 

្រពះបទ្រតសកែ់ផ្អម ្រពះម ្រក្រតែខមរទ២ី៧ មន ថកំបំងេ្រចើនកនង្របវត្ដិ្រពះអងគិ ុ  ែដលេគពុំ ចដងឹ  និងយលប់ន 

េឡើយ ថកំបំងកម៏នេ្រចើនែដរិ  ចំេពះ្រពះម ក ្រតែដលេ យ ជបនទ បព់ី្រពះអងគ។  ពង វ រវត្ដទឹកវលសរិ  

េសរថពញសសួ ែដល្រតូវជប្អនូ  បនេឡើងេ យ ជបន្ដពបីងេនឆន ំខល ព.ស.១៥៧២ ្រតូវជ ម.ស.៩៤៨ ច.ស. 

៣៨៨ និង ្រតូវជ គ.ស.១០២៦។  កលេនះ សសួ មន យ៤ុ០០ឆន ំ ្រពះអងគមនបរមនម្រពះបទបរម ជ ម 

ធិបត។ី្រពះអងគបនែតង ំងកមយួ  ្រពះសរិរិតន ជអុប ជ ្រពះអងគបនចូលទីវងគត កនង្រពះជនមុ  ៤៤៨ឆន ំ។  

បនទ ប់មក គឺ្រពះសរិរិតន ្រពះលពំង  ្រពះ ជអងុក  ្រពះសុសីវុត្ដសិរុេិយពណ៌ ែដលបនេឡើងេ យ ជជលំ ប់លេំ  

យេរៀងមក។ ែតេបើ មពង វ រសេំដច ំងជួន គឺ្រពះនិព្វ នបទ ្រពះ ជបុ្រតចបង េស្ដច្រតសក់ែផ្អម ែដលបនេ  

យ ជសមបត្ដិបន្ដអំព្ីរពះបិ  គឺចប់ពី ជេស្ដចអងគេនះេហើយ ែដល្រកុមអនក្របវត្ដិវទូចត់ទកុថិ  ្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ 

មនលកខណៈ ជ្របវត្ដិ ្រស្ដពិត្របកដ េហើយកច៏ប់ពី ជនពិ្វ នបទេនះែដរ ែដលពង វ រែខមរ និង ្របវត្ដិ ្រស្ដ 

ែខមរ ក់ែតងេរៀបចំេ យអនក្រ វ្រជវប ំង ចប់េផ្ដមមនលនំំេរឿងដចូធមម ។ើ  

្រពះបទនិព្វ នបទ 

្រពះនិព្វ នបទ បនទទួល្រពះ ជអភិេសក េនៃថង ៥េ ច ែខបុស  ឆន ំេ ង ព.ស.១៨៨៤ ្រតូវជ ម.ស.១២៦២ ច.ស 

៧០២ ្រតូវជ គ.ស ១៣៤០ កលេនះ្រពះអងគមន្រពះជនម៤៩វស ។ ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៦ ្រពះអងគទទួល 

្រពះបរមនមថ ្រពះបទសេំដច េស្ដច ជេ ងក ្រពះបរមនិព្វ នបទ បរមនថ បរមបពិ្រត។ ម នគរសថតិេនជ ជ 

ធនីដែដល។ 

កលមិនទន់បនេឡើងេ យ ជជ្រពះម ក ្រត ្រពះអងគមន្រពះ ជបុ្រតមយួ្រពះអងគ ្រពះនម្រពះ្រសសីរុេិយទ ័
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យ ែដល្របស្ូរតកនងឆន ំមមីុ  គ.ស.១៣៣០-១៣៣១។ ្រពះបទនិព្វ នបទ េ្រកយែដលេ យ ជសមបត្ដិបន៦ឆន ំ កនងុ  

្រពះជនម៥៤វស  កច៏ប់េផ្ដមឈថឺក ត់ជទំើ ងន ់្រគូេពទយ្រគបទ់សិទីបនពិនតិយ ពយបល និង ថ្វ យថន ំជេ្រចើនមុខ ែតជងឺំ  

្រពះអងគមនិបនធូ្រ ល្រ ក្រ ន្ដេឡើយ។ ្រពះអងគបនចូលទីវងគតេនកនងឆន ំរក។ុ  

្រពះបទសទិធ ន ជ 

ដូចេយើងធ្ល ប់បនអធបិបយរចួមក្រ ប ់្រពះសទិធ ន ជ ជបុ្រតរបស្់រពះបទ្រតសក់ែផ្អម េហើយ្រតូវជប្អន្រពះនិព្វ នូ  

បទ ្រពះអងគ្រតវូបននមុឺនមុខម្រន្ដីទំងអស ់សុយំងេឡើងេ យ ជសមបត្ដិបន្ដពី្រពះនិព្វ នបទ។ ្រពះ ជអភេិសក្រត ូ

វបនេរៀបចំេធ្វើេនៃថង ១១េកើត ែខផលគនុ  ឆន ំរក ព.ស.១៨៨៩ ម.ស.១២៦៧ ច.ស.៧០៧ និង្រតូវជ គ.ស១៣៤៥។្រពះ 

សទិធ ន ជបនទទួល្រពះបរមនមថ ្រពះបទសេំដច ្រពះសទិធ ន ជធិ ជ មធិបត។ី ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតែខមរ 

ទី២៧ ្រពះអងគគង់េនម នគរដែដល។ មុននងឹេឡើងេ យ ជយ ្រពះអងគមន្រពះ ជបុ្រតមយួ្រពះអងគ្រពះនម្រពះ 

លពំង ។ េ យ ជបន្របមណ៣ែខ ្រពះអងគកធ៏្ល កខ់្លនមនជងឺឈជឺទងំន់ួ ំ  េមើលមិនជេហើយ្រពះអងគកប៏នចូលទីវងគ 

តេទ េនកនងឆន ំចុ  ព.ស.១៨៩០។ 

្រពះបទលពំង  

ៃថង១១េកើត ែខេជស្ឋ ឆន ំច ព.ស.១៨៩០ ម.ស.១២៦៨ ច.ស ៧០៨ និង្រតូវជ គ.ស ១៣៤៦ ពិធអីភិេសក្រតូវបនេរៀប 

ចំេឡើង េដមបែីតង ំង្រពះលពំងើ  បុ្រត្រពះសនិធ ន ជ ជ្រពះម ក ្រតទ២ី៨ កលេនះ្រពះអងគមន្រពះជនម២៧វ 

ស  ្រពះបរមនម្រពះអងគគ ឺ្រពះបទសេំដច ្រពះលពំង ជ មធិបត ី្រពះបរម ជ ំងសថតិេនម នគរដែដល 

្រពះអងគបនែតង ំង្រពះសរុេិយទ័យជ្រពះម អុប ជ។ មុននងឹេឡើងេធ្វើជ្រពះម ក ្រត កនងឆន ំមមីុ  ្រពះអងគបន 

មន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ្រពះនម្រពះបរម ម បនទ ប់មកកនងឆន ំរកុ  ្រពះអងគមន្រពះ ជបុ្រតមួយ្រពះអងគេទៀត 

្រពះនម្រពះធមមេ ក ជ។ េ យ ជយបន្របមណែត៣ឆន ំ ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៨ ្រពះបទលពំង ជ កច៏ប ់
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េផ្ដមមនជងឺើ ំ  ឈជឺទំងន ់្រគូេពទយជតឆង យទទំូង្របេទសិ  ខតិខំ្របឹងែ្របងពនិិតយ ករេ គ េ យថន ំសងកវូ  ពយបល 

្រគប់ែបបយ៉ងែដរ ែតេនែតេមើលមិនជសះេសបើយេឡើយ។ ្រពះបទលពំង ជបនចូលទីវងគត េនឆន ំជូត។ េបើ ម 

ែអក រែខមរមយួចំនួន ដូចជពង វ រវត្ដទឹកវលិ និង គណកមមករ្របវត្ដិ ្រស្ដែដលេរៀបចំេឡើង េ្រកមអធបិត ី

ភពរបសស់េំដចសងឃនយកេទៀងជេដមើ  គឺេនកនង ជយ្រពះម ក ្រតេនះេហើយុ  ែដលេសៀមេលើកទព័ ចូលមក  

យ្រប រលកុលយុដេន្ដើមយកម នគរបន។ េហើយកេ៏នកនង្រគេនះែដរុ  ែដល្រពះលពំង ជមនជងឺជទងំន់ំ  េហើ 

យបនចូលទីវងគត។ 

មយ៉ងេទៀត េគមនិបនដងអពំីបពុ្វេហតុែដលបន្ដ លេ យនមុឺនម្រន្ដីទំងអសនំ់គន មូលមតិេ្រជសេរ ើសឹ ើ  និង សុយំង 

្រពះ្រសសីេុយទ័យ បុ្រត្រពះបទនិព្វ នបទ ្រពះម ក ្រតទី២៦ េ យេឡើងេ យ ជបន្ដពី្រពះបទលពំង េនះេឡើ 

យ។ ្រពះអងគមនកូន្របុសដលេ់ទពីរនក ់េហតុដូចេម្ដច បនជេគមនិេ្រជសេរ ើសេ យេឡើងេ យ ជបន្ដពអីូវពកុើ  

េហតុផល្រតង់េនះ ពង វ រែខមរមនិបនបញជ ក់ េ យបនចបស់ សេ់ទ។ 

្រពះបទ្រសសីរុេិយទ័យ 

្រពះបទ្រសសីរុេិយទ័យ បនទទួល្រពះ ជពធិីអភេិសកេន ៃថង៥េកើត ែខេច្រត ឆន ំឆ្លវូ  ព.ស.១៨៩៣ ម.ស.១២៧១  

ច.ស.៧១១ និង្រតូវជ គ.ស.១៣៤៩ ែដលបន្របរពធេរៀបចំេធ្វើយ៉ងអក៊ធកឹេនកនង្រពះ ជធនីម នគរ។ឹ ុ  ្រពះអងគបន 

េឡើងេ យ ជ្របេទសកមពជុ  ជ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៩ កនង្រពះជនុ ២០វស ។ 

េបើ មពង វ ររបសស់េំដច ងំជនួ គឺេនកនង ជេស្ដចអងគេនះេហើយែដលេសៀមេលើកទព័គ្រគឹកគេ្រគងមក យុ  

្រប រលកុលយុយកម នគរ។ កលេនះេនឆន ំេថះ ព.ស.១៨៩៥ ម.ស.១២៧៣ ច.ស ៧១៣ គ.ស១៣៥១ េស្ដច 

េសៀម អ៊ូថង(១) ែដលមនេគរមនម ្រពះ មធិបត ីបនេលើកទ័ពយ៉ងធំសេំបើមអ ច រយ េចញមកចូល យ្រប រ 

្របេទសែខមរ េស្ដចេសៀមបនែតង ំង្រពះ មេមសងួែដលជកនូ េ យេធ្វើជេមទ័ពធ ំេចរបស្់រពះអងគ េឈម ះសុ ី



 172

សបុត្ដិ ែដលជកូន្រពះ មេមសងួបនទទួលតំែនងជេមទ័ព្រសួច ្រពះ មេមសងួបននំកងពលេសនេធ្វើដេនើរំ  ទំង 

យប់ទំងៃថងកតច់ុះមក មនគរ ជសមី េច ្វ យេខត្ដែខមរេនទីេនះែដលមិនបន្របុង្របយត័នដងខ្លនជមនុឹ ួ  េហើយ 

ែដលមិនបន្របងុេ្រប ប្របមូលកងទព័ទប់ទលស់្រតូវេ យទន់េពលេវ េឡើយ ក្៏រតូវបងខចំិត្ដនំ្រកុម្រគួ រែខមរ 

និង នមុឺនម្រន្ដី ជករ រត់ចកេចលទីកែន្លងែដនសមី ជមួយគន េនះែដរ េគកប៏នេធ្វើចុត ម យមួយថ្វ យេទ្រពះម 

ក ្រត េរៀប ប់្រគប់្រពតឹ្ដិករណ៍ និងកចិចករទំង យែដលកំពុងែតេកើតមនេឡើង។ 

១=អ៊ូថង ជ ជធនីយ៉ងធំ សម់ួយរបស្់របេទសេសៀម ែដលសថតិេនកនងតបំន់េ ភ័ណបុរ។ីុ  េន គ.ស.១៣៤៧ 

េ យមនជងឺ សននេ គ ល លកនងនគរំ ុ  េស្ដចេសៀមអងគេនះកេ៏រ ើ្រពះ ជធនី េហើយមកបេងកើតទី្រកុងថមមយួេទៀតី  

ែដលមនេឈម ះថ ្រសអីយធុយ េស្ដចអ៊ូថង រ ឺ្រពះ មធបិតបីនចូលទីវងគតកនងុ  គ.ស.១៣៦៤។ 

េ្រកយែដលបនទទួល រ ដង គ លអ់ស្់រគប់េហតុករណ៍ឹ  ្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ្រពះម ក ្រតែខមរ កច៏ត់ែចងេច 

ញបញជ េ យ្របែម្របមូលេកណ្ឌ កងទព័ ពលេសន មេខត្ដតខ័ណ្ឌ ននកនង្រពះនគរ។ុ  អុកញច្រកីវង  ្រតូវបន 

្រពះ ជែតង ំងជេមទព័ ទទលួេបសកមម ្រតូវេលើកកងពលេយធេចញេទទប់ទលន់ឹងទ័ពេសៀមេនកនងេខត្ដបចចឹុ  

មបុរ ីែតេបើ មពង វ រវត្ដទឹកវលិ និង ពង វ រគណៈកមមករសេំដចសងឃនយកេទៀង េមទ័ពធ ំែដល្រពះម  

ក ្រតបនែតង ំងេនះ មន នៈជអុប ជ េហើយ្រតូវជបជ់្រពះញតិវង េទៀតផង។ 

កងទព័េសៀមែដលេមើលងយទ័ពែខមរ បនេធ្វស្របែហស មិនសវូយកចិត្ដទុក ក់្របងុ្របយត័នេឡើយ េឆ្ល តេ កស 

ដល្អេនះ៏  ្រពះអបុ ជេមទ័ពែខមរ កប៏ញជ កងពលេរហេ៍ យ យឆមក់សនធប់សរំកុបកុយ៉ងខ្ល ំងេទេលើេសៀម ប ំ

ែបកបំបក់េធ្វើេ យអសរ់េបៀបេរៀបរយ ភ័យស្លន់េ ្ល រត្់របេសក្រប ចេទ្រគប់ទិសទ។ី ករ្របយទុធកប់ចកគ់ន  

មនសភពយ៉ង វខ្ល ំងក្ល គួរេ យរនធតត់ក់ស្លតៃ្រកែលងុ  ្រគេនះអុប ជខ្លនែអងបនបំេបលដរ ីួ ំ  រលុចូលល ុ

កេទចបងំកបច់ក់ តទលផ់ទ ល ់នឹង្រពះសុសីបុត្ដិ ្រពះេចេស្ដចេសៀម។ េនទីបំផតុ ្រពះអុប ជកប៏នកប់ចំក្រពះសុ ី

សបុត្ដិេមទព័េសៀម ច់តមិលធ្ល ក់ពីេលើខនងដរ។ីំ   េ យកំពុងែតទទួលេជគជយ័ ្រពះអបុ ជែខមរកប៏ញជ កងេយធេ  
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យលកុរលុសរំកុតេទមុខេដញ មកងទ័ពេសៀម េដញេទៗកងទ័ពែខមរបនេទជួបប៉ះទងគចិគន  ជមួយនឹងកងទ័ពធ ំ

េសៀម ែដលដកនំេ យ្រពះ មេមសងួឹ  ្រពះ មេមសងួេរៀបចពំលេសនទប់ទលម់ិនទន ់កប៏ញជ េ យ យដកថយ 

រត់យករចួខ្លនសនិួ  កងទ័ពេសៀម្រតូវទទួលប ជយបក់ែបករតខ់ច ត់ខច យអស់័  េហើយ្រតូវដកឃ្ល ្រតលប់ចូលនគរវញិ ។ 

ពលេសនេសៀមជេ្រចើន ្រតូវកងទ័ពែខមរចប់បនយកមកេធ្វើជេឈ្លើយ េហើយេ្រគ ង វធុយទុធភណ័្ឌ ជេ្រចើន្រតូវរបិ 

អូសយកបន។ 

កូនេស្ដចេសៀម ្រពះ មេមសងួ កលេបើរត់បនឆង យេចញផុតពទីឹកដែខមរេហើយី  េហើយេ យពុំេឃើញមនទ័ពែខមរេដ 

ញ ម្របកតិពីេ្រកយ កប៏ញជ េ យទ័ពែដលេនេសសសលទំ់ងប៉ុនម នឈបស់ំ កេននងឹទមីួយកែន្លង បនទ ប់មក 

្រពះអងគបនេរៀបចំចតុ ម យមយួ េផញថ្វ យេទ្រពះបិ ្រពះអ៊ថូង មធបិតីើ  ែដលគង់េនទី្រកុង្រសី យធុយ ្រពះ ម 

ធិបតីឈចឺុកចប់ខ្ល ំង ស ់េ្រកយែដលដងថេច្រពះអងគឹ  ្រពះសុសីបុត្ដិ ្រតូវេមទ័ពែខមរ្រប រជវតកត់កបលេលើី ិ  

សមរភូម ិមិនបង្អង់យរូ ្រពះអងគេចញបញជ េ យេរៀបច្ំរបែម្របមូល បង្ហ ត់បេ្រង នកងពលេយធេ យបនចំននួ 

េ្រចើនកុះករជទបីំផុត ្រពះអងគបនែតង ំងបងៃថ្ល្រពះអងគ ្រពះនម្រពះបរម ជ ជ្របមុខទ័ពធំេ យមនកូន្របុសទំ 

ងបីរបស្់រពះអងគ េនអមេធ្វើជជនួយផងំ  េស្ដចេសៀមទំងបអីងគ ែដល្រតូវជប្អូនរបស្់រពះ មេមសងួ មនេចប៉ ត 

េចប៉ ត និង េចដបងពិស។ីំ  

េរៀបចំកងពលេសនបនល្អតិល្អន់សព្វ្រគប់កល  េស្ដចេសៀម េចញបញជ េ យេលើកទ័ពេចញេទ យ្រប រ 

្រសុកែខមរម្ដងេទៀតជេលើកទពីីរ គឺេនកនងឆន ំេ ងុ  មួយឆន ំេ្រកយករ យ្រប រេលើកទ១ី។ នសម័យេនះ ្រពះម  

ក ្រតែខមរមិនបនទទួលដំនងឹ ដងអ្វីជមនុេ ះេឡើយឹ  កលេបើកងទព័េសៀម បន យសរំកុចលូមកដលេ់ខត្ដបចសចមឹ 

បុរ ីេទើប្រពះអងគេចញបញជ េ យ្រពះម អបុ ជេលើកទ័ពេចញេទទប់ទលន់ងឹខម ំង។ ករ្របយទុធគន មនសនទះយ៉ងុ  

ខ្ល ំងក្ល  មនមនសុ ្ល ប់ និង របួសជេ្រចើន េដកដួលរនលពសេពញដ ីែតមខ ងៗពុំទន់មនេ្រប បឈនះ ចញស់ុសីង 

េលើគន េឡើយ ជនួចំជរដវូវស  បនចូលមកដល ់កងទព័េសៀមបនេបះជុរុកំរពរេនេខត្ដបសចមឹបុរ ីំ  ចំែនកខងែខមរវ ិ
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ញ កងទព័ទំងអស្់រតូវវល្រតលប់ចូលកនងនគរវញិ ិុ  ពលេរហទំ៍ងប៉ុនម ន ្រតូវបនអនុញញ តិេ យវល្រតលប់េទ មិ  

្រគួ រ ផទះសែំបងភមូិ ថ នេរៀងៗខ្លនួ  េដមប្ីរបកបរបើ រកសកិមម េធ្វើែ្រសចំករ ចញិច មឹជវតដូច្រប្រកតីី ិ  ែអក រពង  

វ រែខមរបនបញជ ក់ថ កយវករេនះជករេធ្វស្របែហសិ  និងជកំហសុមួយយ៉ងធំរបសែ់ខមរអនកដកនំ្របេទសជតិឹ  

ៃថង៥េកើត ែខមិគសរិ ឆន ំេ ងដែដល េមទ័ពេសៀម្រពះបរម ជ បនេលើកទព័យ៉ងេ្រចើនមហមិ ចូលមក្រសុកែខមរម្ដ 

ងេទៀត កងទព័ឈ្ល នពនេសៀម បនេបះជ នជតមកដលម់ នគរេហើយំ ិ  េទើបដនឹងេនះ្រតូវបនេគយកមកទូលំ  

្រពះម ក ្រត ្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ ក ្រតែខមរមនករភញ ក់េផ្អលើ  ភ័យ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ំង ចំេពះ ថ នករណ៍ និង្រព ឹ

ត្ដិករណ៍ែដលមនិបន្រពងទុកមុខនេនះ។ ពីេ្រពះចំជរដូវវស  ្របជនុ ្រស្ដកំពុងែតជបៃ់ដ េធ្វើែ្រសចំករ ្រពះអងគពុ ំ

មនលទធភព ចនឹង្របមូលេកណ្ឌ ទ័ពបនេ្រចើនដចូបំណងេឡើយ ទ័ពែដល្របែម្របមូលេរៀបចំបនប៉ុនម ន ្រពះ ជ 

ក់េ យសថតិេនេ្រកមបញជ ករបស្់រពះម អុប ជ េ យមនអុកញច្រកីវង  និងអកុញម េសនសសួជ 

េមទព័រង។ េបសកមមធដំបងូំ  គឺ្រតូវេទទប់ទលក់ងទព័េសៀមេនកនងេខត្ដនគរ ជសមី។ុ  េនេលើសមរភូម ិកងទ័ពែខមរ 

ែដលហ្វកឹហ្វនឺមនិបនមំមួន ពតិ្របកដពីេដមទីើ  េហើយេ យមនចំននួតចិជងស្រតូវ ្រតូវទទលួប ជយយ៉ងដនំ័ ំ  បក់ 

ទ័ពរត់មកេបះជរះុេនេខត្ដនងេ ងំ  ែតកងទព័េសៀមបនេដញ្របកិតជប់ពីេ្រកយ ករ្របយទុធកប់ចក់គន មនសភ 

ព វេឃរេឃអ ច រយ មនសុ ្ល ប់និងរបសួ មនេ្រចើនអតិគណន ទ័ពែខមរមួយចនំួន េ យដងខ្លនថមិន ចឹ ួ  

ឈនះស្រតូវ បននំគន រត់ចកេចលជួរ យកេ យរចួែតជវតី ិ  េទះបីជដូេចនះកេ៏ យ កទ៏ព័ែខមរេនែតគម នតក់ស្លតុ  ខំ 

ស៊្ូរបយទុធេ យអង់ ច ក្ល នដែដល ចំែនកេ កេមទ័ពអុកញម េសនសសួ េនែតខំ្របឹងតស៊ ូចបងំទប់ទ 

ល ់នឹងខម ំងេ យអិតសៃំចៃដដែដល។ េ យ្រទំ្រទទបទ់លប់ចច មិត្ដ តេទេទៀតមិនបន េ កអុកញម សសួ ក ៏

្របមូលផ្ដទ័ពុ ំ  ែដលេនេសសសលទំ់ងប៉ុនម ន យ្របយទុធសរំកុដកឃ្ល នំ កសព្រពះម អបុ ជ និងេ កអុកញ 

ច្រកចីូលម នគរវញិ ទ័ពេសៀមេនែត យ្រប រកប់សំ ប់យ៉ង វ េហើយេដញ មជប់្របកតិពេី្រកយ 

ខនងជដ ប។ ទ័ពែខមរេចះែត យដកថយចូលម នគរជលំ ប់ េនទីបផំុត ទ័ពេសៀមបនេលើកចូលមកដល្់រពឈ 
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មមុខទលន់ងឹម នគរ េមទព័េសៀមបរម ជបនបញជ  េ យកងទព័ទំងអសប់ញឈប់ដេនើរំ  េហើយេបះជុរុពំទ័ធជតជុវំ ិ ំ  ិ

ញ្រពះម នគរ េ្រកយែដលបនពិនតិយ ថ នករណ៍សកឹអសប់ីៃថងមក េស្ដចេសៀមបរម ជកេ៏ចញបញជ េ យទ័ព 

េសៀមតចូធ ំេរៀបចំខ្លនេដមបចីលូ យសរំកុួ ើ  លកុលយុដេន្ដើមយក្រពះ ជធនែីខមរ កូនេស្ដចេសៀម ្រពះ មេមសងួទទ ួ

លេបសកកមម យ្រប រពទីិសខងេជងើ  េចប៉ ត យពទីិសខងេកើត  េចប៉ តពីទិសខងតបងូ  និងដបងពិសពីីំ  

ទិសខងលចិ ករ្របយទុធកបច់ក់គន  មនសភព វខ្ល ំងក្ល ជេរៀង លៃ់ថង ពលទន នទំងសងខងមនរបួស 

និង ្ល ប់េ្រចើនពសេពញ េដករនលរែនល មេជងកំែពងម នគរើ  ែតេសៀមេនែតដេន្ដើមយកម នគរមនិទន ់

បន។ 

េ កអកុញម សសួ បនទទួបញជ េចញេទ យឆមក់ស្រតូវេសៀមពីរដងែដរ ែតមនិបនេជគជយេឡើយ័  េនះេបើ  

មពង វ រសេំដច ងំជនួ ពង វ រវត្ដទឹកវលិ បនសរេសរបែនថមេទៀតថ កងទ័ពែខមរបនេបើកទ្វ រេចញពីម នគរ 

ជញកឹញប់ េដមបី យឆមក់ទព័េសៀមើ  ែអេច ្វ យេខត្ដ និង េមទ័ពែខមរ ែដលសថតិេនេខត្ដខ័ណ្ឌ ជតឆង យិ  កប៏នេលើក 

ទ័ពពលេរហ ៍េចញមកជួយ ្រប រទបទ់ល ់នងឹទ័ពេសៀម េនម នគរែដរ ែត្របតិបត្ដិករសកឹទំងប៉ុនម នមិនបន 

ទទួលជយជនះេឡើយ័ ំ  ្រគេនះកងទព័េសៀមបននំគន េដលចួប្លន់្រទពយសមបត្ដិើ  ចូ្រតកត្់រសូវដកជញជ នេភគផលកសិឹ ូ  

កមម និងដតុបំផ្ល ញផទះសែំបង ភមូិ ថ ន្របជពលរដ្ឋែខមរ ្របជនុ ្រស្ដែខមរជេ្រចើន ្រតូវទព័េសៀមេដញ មកបច់ក់ 

សំ ប់ េធ្វើបប ចប់យកេធ្វើជេឈ្លើយ េដមបីើ េ យរចួរស់ នមនជវតី ិ  ផុតអពំកីរចប់ចង កប់សំ ប ់េធ្វើទកុខបុក 

េមនញជះជន់របសទ់័ពេសៀមិ  ្រស្ដែខមរស្លត្រតង់ូ  ទំង្រសទំីង្របសុ ទំងេកមងទំងចស ់នំគន រត់េគចេវះ ក់ខ្លនពួួ  

ន ម  រសេ់ន មៃ្រពភនំ្រកមថម។ 

កងទព័េសៀមេនែតេ មទ័ពធ្រពះម នគរដែដល េមទព័េសៀម្រពះបរម ជ េ្រកយែដលបន្រតិះរះិពិចរ យ 

លអ់ស្់រគបក់ិចចករ បនេរៀបចចំុត ម យមួយេផញថ្វ យេទ្រពះម ក ្រតេសៀមើ  ្រពះ មធតិ ីេ យមនន័យជ ទិ 

ថ « េដមបី យដេន្ដើមយក្រសុកែខមរើ  េ យបនដូចបនំង េយើង្រតូវែតចត់ែចងេធ្វើ្របត្ដិបត្ដិករ យ្រប រេ យបន 
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សេំរច កនងេពលអិលវូេនះុ  េយើងមិន ចដកទ័ពថយកនងេពលេនះេឡើយុ  ពុំេនះេ តេទែខមរនឹងមនេពល ចេរៀប 

ចំកងទ័ពេនេខត្ដេ្រកនន យតបត្របឆំងេយើងវញិ បនជមិនខន ្រគេនះ េយើងមនិ ចមនលទធភពនងឹ យ 

ដេន្ដើមយកម នគរ និង ្រសុកែខមរបនេឡើយ» ្រពះម ក ្រតេសៀមបនយល្់រសបេទ មទស នៈេនះ េហើយកប៏ន 

បញជ េទម្រន្ដីតចូធំជតិឆង យ េ យេរៀបចំ្របែម្របមូលផ្ដកងទព័ពលេរហ្៍រគបទ់ិសទីុ ំ  ្រពមទំងេសប ង រ សំ ប ់

េចញ យ្រប រយក្រសុកែខមរជផ្ដ ច់្រព័្រត។ 

េនេពលែដលរដូវ្របំងចូលមកដលភ់្ល ម ម្ដងេនះ េស្ដចេសៀមខ្លនែអងផទ លនំ់មុខកងពលេរហទ៍ នេសនួ  យ៉ង 

េ្រចើនសេំបើមអ ច រយ េធ្វើដេនើរជន់ទ្រនទ នេលើដែខមំ ី រ េចញេទ យ្រប រម នគរ ្របំបីែខកន្លងផតុេទ កងទព័ 

េសៀមេនែត យលកុ យកម នគរពុំទនប់ន។ 

ចំែនកេនកនងម នគរវញុ ិ  េសប ងេចះែតេសបើយ រលសួេទៗជេរៀង សៃ់ថង េនចំេពះមុខ ថ នករណ៍ដែសនម៏  

េ្រគះថន ក់េនះ េមទ័ពនមុនឺម្រន្ដ ីបនេទគលទ់ូលថ្វ យ្រពះ ជ ្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ ្រពះម ក ្រតទ២ី៩ ថ « 

េ យមនករខ្វះខតេសប ង រ និងមនេកើតទុរ ភកិ  េយើងមនិ ចទប់ទល ់ករពរម នគរតេទេទៀតបនេឡើ 

យ ដូេចនះ េយើង្រតូវែត យ្រប រ យសរំកុបែំបកទ័ពខម ំង េបើកផ្លវរតេ់ចញេទេ្រកម នគរូ  បនទ ប់មកចំេយើង 

េរៀបចំកងទព័្របែម្របមូលគនីគន ្រគប់េខត្ដខ័ណ្ឌ  មក យកំេទចពួកស្រតូវេសៀមជេ្រកយ េសចក្ដសីុេំសនើេនះ ្រតូវបន 

្រពះម ក ្រតែខមរ យល្់រសប្រគប់ចនំុច យប់កន្ដ លអ្រធត ៃថង១២េកើត ែខ ធ ឆន ំម ញ ់េមទព័ែខមរទំងអស ់

េរៀបចំ ក់បញជ ចត់ែចង ្របមលូម្ដំ្រពះ ជវង នុវងុ  ្រសសីន ំមីនុំមីនង បរ ិ រ សមជក្រកមុ្រគួ រញតិសន្ដ នមិ  

្រន្ដីេសនបត ីអនកបំេរ ើ ជករ នងិ ខញំកំដរ្រស្ីរបសុុ  េហើយ កេ៏បើកទ្វ រម នគរខងតបងូ  យ្រប រសនធ ប ់សរំកុល ុ

កយ៉ងគ្រគកឹគេ្រគង េទេលើទ័ពេសៀម កន្ដ ល ្រធតយប់ ង ត់ េ យកំពុងលង់លក់កនងនិ្រនទ កងទព័េសៀមមិនបនុ  

្របុង្របយត័ន ្របងុេ្រប បេរៀបចំខ្លនួ  ច មឃត់ឃំង ំងដំេនើរករ យ្របយទុធេបើកផ្លវេនះបនេឡើយូ  ្រពះម  

ក ្រត្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ ្រពមទំង្រពះ ជវង នុវង  បរ ិ រ នមុឺនម្រន្ដ ីកងពលេរហ ៍បនេចញផុតពីម នគរេ យ 
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សវុត្ដិភព េហើយបនេទគង់េនែអ្រសុក សុសីត្ដនគុណហ៊តុ ទឹកដជយែដនែខមរី  ែដលសព្វៃថងសថតិេនកនង្របេទសុ  

វ ្រពះបរម ជ បុ្រតចបងរបស្់រពះបទលពំង ជ បនទទួលេបសកមមេទ ំងទ ីេរៀបចំទព័េនកនងេខត្ដប ក់ុ  ចំែន 

ក្រពះធមមេ ក ជ ជប្អនូ  ្រតូវថយេទេបះជរុ ំំ  េរៀបចំកងទព័ែដរ េនកនងេខត្ដ្រទំងុ  និងបទ។ី 

កលេបើដងថ្រពះម ក ្រតែខមរេបះបង់េចលម នគរេហើយឹ  េស្ដចេសៀមមិនបង្អង់យរូេឡើយ នំកងទ័ពេយធចូ 

លកន់កប់្រតួត្រ ភ្ល ម េសៀមបនចូលលចួប្លន់ កប់គស ់្របែម្របមូលដកជញជ នយក្រទពយសមបត្ដិឹ ូ  េភគផលែខមរ 

អសគ់ម នេសសសល។់ 

ៃថង១េកើត ែខភ្រទបទ ឆន ំម ញ ់េស្ដចេសៀម្រពះ មធិបត ីបន្របរពធអភេិសកែតង ំងកូន្របសុទី២ េឈម ះេចប៉ 

ត េ យេធ្វើជេស្ដចេ យ ជយ ្រគប្់រគងទកឹដីែខមរ េនម នគរ េមទព័និងនមុនឺេសៀមជេ្រចើន្រតូវបនែតង ំ 

ងជេច ្វ េខត្ដ ្រតួត្រ េខត្ដខណ័្ឌ ដែខមរី  មនដចូជ េខត្ដនគរ ជសមី បសចមឹបរុ ីចនទបុរ ីនិង នងេ ងែដលេ្រចើនែត 

សថតិេនកនងរង្វងជ់តជវុញម នគរ។ុ ិ ំ ិ  មុននឹង្រតលប់េទ្រកុងអយធុយវញិ េស្ដចេសៀមបនទកុកងទ័ពមួយចនំួនធំេ  

យេនចំករពររក សន្ដិសខុកនូ។ ្របជពលរដ្ឋែខមរ្របមន្របំមុឺននក ់្រតូវេសៀមេកណ្ឌ េកៀរជេឈ្លើយ យកេទ្រសុ 

កេសៀម។ 

កូនេស្ដចេសៀម េចប ត េ យ ជេនេលើទឹកដែខមរបនែតមួយឆន ំី  ក្៏រតូវ ្ល ប់បត់បង់ជវតេទី ិ  ពង វ រែខមរម ិ

នបនបញជ ក់អពំីបុព្វេហតុៃនមរណភពេនះ េ យបនចបស់ សេ់ទ។ កូនេស្ដចេសៀមបនទ ប់មួយេទៀត េឈម ះេច 

ប៉ ត ្រតូវេឡើង្រគង ជយកនក់ប់្រសុកែខមរជបន្ដ បនែតបែីខប៉ុេ ្ណ ះ េចប៉ ត ្រតូវបតរ់លត់អសស់ងខ រេទៀត 

េបើ មែអក រែខមរខ្លះថ េស្ដចេសៀមអងគេនះ ្ល ប់េ យជងទឺន់ហន់ំ  េចដបងពិសីំ  កូន្របសុេពរបសេ់ស្ដចេសៀម 

្រពះ មធបិត ី្រតូវបនទទួលតំែនងជេស្ដចេ យ ជ្រសុកែខមរបន្ដពបីង។ 

នឹងដនលពេីស្ដចែខមរម្ដងវញំ ិ  កលេបើបនដកឃ្ល េចញរចួ អំពកីរេ មពទ័ធរបសទ់័ពេសៀមេហើយ បននំគន េទេរៀប 
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ចំ្របមូលេកណ្ឌ កងពលេរហ្៍រគប់ទិសទី មេខត្ដខ័ណ្ឌ នន បង្ហ ត់បេ្រង ន ហ្វកឹហ្វនឺ្រគប់មខុវជជ កបនខន តេធ្វើចបំំងិ ួ  រ 

ង់ចំៃថងជព ល្អ េដមបនីឹងេចញខ្លនេទរេំ ះជតិមតុភូមិើ ួ  ពកីន្ដ ប់ៃដេសៀម េ្រកយែដលបនចត់ែចងេរៀបចំេស 

នេយធបនល្អ្រតឹម្រតូវខ្ល ំងក្ល មំមួន សងឃមឹថ ចនឹងយកជយជនះឈនះេលើស្រតូវបន័ ំ   ្រពះមរម ជ នងិ្រពះធមម 

េ ក ជ ែដលមនទី ំងមូល ្ឋ នេរៀងៗខ្លនួ   បន ក់ែតងចតុ ម យេផញដនឹើ ំ ង  និង ពត៌មន្រគប់ែបបយ៉ង េទថ្វ យ 

្រពះម ក ្រត ្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ េដមបីកនំតៃ់ថងេបើកករ យលកុរេំ ះទឹកដែខមរពីករឈ្ល នពនជះជន់សងកត់សងកិើ ី ិ  

ន្រតតួ្រ របសេ់សៀម។ 

ៃថងកនំតម់កដល ់្រពះម ក ្រតែខមរ្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ បញជ េ យេលើកេសនពលេរហេ៍ធ្វើដេនើរតរំង់េទ យ្របំ  

រទ័ពេសៀមែដល ំងទីេនកនងេខត្ដនគរ ជសមីុ  ្រពះបរម មេលើកទព័េចញពីេកះប ន្ដ មេ្រតើយខងេកើត 

ទេន្លធ(ំទេន្ល្រចបឈម រ ឺទេន្លេមគងគ) ចក់េទេខត្ដកពំុងធំ។ មកដល្់រសុកជែ្រកង្រពះអងគបនឈប់ី  េបះជុរុេំរៀបទីំ  

ំង ្របុងេ្រប បចំ្របយទុធនងឹទព័ខម ំងេនទីេនះ ចំែនក្រពះធមមេ ក ជ ្រពះអងគេលើកទ័ពេចញពីេខត្ដ្រទំង និង បទី 

េធ្វើដេនើរំ  តំរងេ់ទ ទ ក់ យផទបក់ត់ផ្ដ ច់ស្រតូវេសៀមេនកនងេខត្ដបត់ដបង។ុ ំ  ្រពះអងគបនបញជ ទ័ពេ យរលុបុកេទ 

មុខ រហតូេទដល្់រសុកសនំត ែដលេ្រកយមកេគ ក់េឈម ះថ ្រសុកទឹកេជរ។ 

្រគេនះេនម នគរ កលេបើដងថ្រពះម ក ្រតែខមរេលើកទ័ពឹ  ែចកេចញជបីទិស មកេ មព័ទធ កូនេស្ដចេសៀ 

មេចដបងពិសីំ  កេ៏ធ្វើចុត ម យេផញេទថ្វ យអូវពកុើ  េដមបីសុជំនយួមកទប់ទលន់ងឹកងទ័ពែខមរើ ំ  េស្ដចេសៀម្រពះ មធិប 

តី មិនបង្អង់យរូ ចត់ែចងេ យបញជ នកងទព័យ៉ងេ្រចើនអ ច រយូ  េ យេទជួយកូន ែតកនងសម័យេនះុ  ្របេទសេសៀ 

មកំពងុែតជបួ្របទះទុរ ភកិ  អត់បយ្រក យទឹក េ្រសកឃ្ល ន េកើតមនជងឺឈថឺក ត់្រគប់ទិសទកីនងនគរំ ុ  ែដលជេហតុម ួ

យេធ្វើេ យេសៀមទនេ់ខ យ ករ្របយទុធេដញកប់ចក់សំ បគ់ន រ ងកងទព័ទំងពីរ មនសភពខ្ល ំងក្ល វជ 

អេនក ពលេរហទ៍ នទំងសងខង ងប់េរល លេដកដួលមីេដរ សេលើសមរភូម ិេនេពលែដល្រពះ្រសសីរុ ិ

េយទ័យ យផ្ដ ច់ទ័ពេសៀម ែអនគរ ជសមី ្រពះបរម ជ នងិ ្រពះធមមេ ក ជ បនេលើកទ័ព យលកុេ មទ័ព 
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េសៀមែដល ំងទីករពរកនងម នគរុ  កនងេពលជមួយគន េនះែដរុ  េនកនងកំែពងម នគរុ  ្របជនុ ្រស្ដែខមរ តូចធ ំ

េកមងចស ់្របុស្រស ីកប៏ននំគន បះេបរេងើបឈរេឡើង ជួយ យ្របយទុធផទប់ពកីនងុ  កប់ចក់សំ ប់ កំចត់កងទ័ពឈ្ល  

នពនេសៀម។ 

េស្ដចេសៀមដបងពិសីំ  េ យដងជក់ចបសថ់ឹ  ខ្លនមនិ ចត ំងទបទ់លន់ងឹទព័ែខមរបនួ  កស៏េំរចចតិ្ដ យ្រប រេបើ 

កផ្លវែញករតថ់យេចញពីម នគរូ  កងទ័ពេសៀមបនេកៀរចប្់រគួ រែខមរ្របមនជ៥មុឺននកយ់កេទជមួយ កងទព័ 

ែខមរបនេដញ ម យ្រប រ មជប់កិតពីេ្រកយ េហើយបនកប់សំ ប់កេំទចបំផ្ល ញពលេរហទ៍័ពេសៀមអសជ់ 

េ្រចើន ្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ ្រពះម ក ្រតែខមរទី២៩ បនេដញទ័ពេសៀម រហតូដល្់រពំែដនេខត្ដនគរ ជសមី ្រពះអងគ 

រេំ ះ្រគួ រែខមរ បន្របំមុឺននក់មកវញិ កនងករ្របយទុធតទលគ់ន រ ងែខមរុ  និង េសៀមេលើកេនះ ពង វ រសេំដច ំង 

ជួន មិនបនបញជ ក់អំពេីជគ សនរបសេ់ចដបងពិសីំ  កូនេពរបស្់រពះម ក ្រតេសៀមេទ។ ផទយេទវញែអក រុ ិ  

ពង វ រែខមរខ្លះបនសរេសរថ េស្ដចអងគេនះ្រតូវបតខ់្លនេនេពល្របយទុធគនួ  ចំែនកពង វ រវត្ដទកឹវលវញិ ិ  បនអះ 

ងថ េស្ដចេសៀមេចដបងពសិីំ  ្រតូវអសជ់វតកនងេពលស្រងគ មី ិ ុ េនះ េស្ដចេសៀមេចដបងពសិីំ  េ យ ជេន្រសុក 

ែខមរ បនែតមួយែខប៉ុេ ្ណ ះ 

ទ័ពេសៀម្របងឹ យ្របយទុធ ទប់ទលដ់កថយរត់តំរង់ចូលមកដេសៀមវញី ិ  មកដលេ់ខត្ដនគរ ជសមី ទ័ពេសៀមឈប់ 

ែលងរតត់េទេទៀត េហើយកេ៏បះទី ំងមូល ្ឋ នយ៉ងរងឹមំែដលេធ្វើេ យទ័ពែខមរ មិន ចនងឹ យកំចត់េដញបន។ 

្រពះបទ្រសសីរុេិយទយ័ កេ៏បះជរុទំព័េន្របឈមមុខតទលន់ឹងទព័េសៀមវញែដរ។ំ ិ  សភពករណ៍ ្របឈមមុខតទល ់

គន េនះ មិនបនមនរយៈយរូយរេទ េ យរដូវវស ឈនេជងមកដល់ើ  នំមកនវូខយលេ់ភ្ល ងធ្ល ក់េជគជំពសេពញ 

េលើ្រពះធរន ីេហើយេ យ ថ នករណ៍ទឹកដតបំន់ ំងទ័ពមិនសវូល្អសំ ប់ទ័ពែខមរី  ្រពះម ក ្រតែខមរ កប៏ញជ េ យដ 

កទ័ពថយវល្រតលប់ចូលេទម នគរវញិ ិ  ចប់ពីៃថងេនះតមក ទឹកដែខមរេខត្ដនគរ ជសមីី  េខត្ដបសចមឹបុរ ីនងិចនទ 

បុរ ី្រតូវេសៀមលចួយកកន់កប់្រតួត្រ បន្លំេធ្វើជទឹកដេសៀមេរៀងរហតូមកដលប់ចចបបនន។ី ុ  
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ចូលមកដលម់ នគរវញិ េនៃថង១៣េកើត ែខផលគនុ  ឆន ំមមី ព.ស.១៨៩៨  ម.ស ១២២៦ ច.ស៧១៦ គ.ស១៣៥៤ ្រពះ 

្រសសីរុេិយទ័យ ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៩ បនទទួល ជពិេសកម្ដងេទៀត េនម នគរ កលេនះ្រពះអងគបន្រពះជនម 

២៥វស  ្រពះអងគបនមន្រពះបរមនមថ ្រពះបទសេំដច្រពះ្រសសីរុេិយទយ័ ជធិ ជ។ ្រពះអងគគង់េន្រពះម ន 

គរដែដល ្រពះបរម ម និង ធមមេ ក ជ កគ៏ង័េនម នគរែដរ។ 

ឆន ំមម ី្រពះអងគបន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ ្រពះនម្រសសីរុេិយវង ។ កនងរជជកលរបស្់រពះអងគុ  ទឹកដែខមរេនធំទូលទំូី  

យេនេឡើយ េទះបីជេសៀមបនេលើកទ័ពមក យ្រប រ លចួប្លន់យកបនេខត្ដខ័ណ្ឌ ែខមរខ្លះៗកេ៏ យ។ ្រពំ្របទ 

លែ់ដនដែខមរី  ទសិខងលចិ តសនធឹងេទដលេ់ខត្ដបចចមឹបុរ ីនងិចនទបុរ ីខងេជងេឆៀងខងលចិើ  ជប់នឹងេខត្ដនគរ ជ 

សមី ខងេជងេទដល់ ្អ មខ ច់ើ  ខងេជងេឆៀងខងេកើតើ  ជប់និង្រសុក េគកខ័ណ្ឌ  ខងេកើត តេទដល ់ប  និង 

ដូននយ េហើយនិងទិសខងតបងទឹកដែខមរជបន់ឹងសមុ្រទ។ូ ី  

្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៩ េ យ ជសមបត្ដិ្របេទសែខមរបន១៤ ឆន ំេទើប្រពះអងគចប់េផ្ដមមនជើ  ំ

ងឺឈជឺទំងន ់ពង វ រែខមរទំង យមិនបញជ ក់ អំពីេឈម ះជងឺេនះេទំ  េពទយហម ្រគូថន ំមកពី្រគប់ទិសទីកនងនគរុ  បនខំ 

្របឹងែ្របងអសព់សីមតថភព ពិនតិយពយបល ក់ថន ំ ែថទំជងឺ្រពះអងគែដរំ  ែត ករេ គ្រពះអងគេនែតមនិបនធរូ្រ  

ល េមើលមិនជ មិនបនសះេសបើយេ ះេឡើយ ្រពះអងគ្រតូវអស្់រពះជនមកនងឆន ំខលុ  កនង្រពះជនមុ  ៣៣វស ។ 

េ្រកយែដល្រពះ្រសសីរុេិយទយ័បនចូលទីវងគត នមុឺនមុខម្រន្ដីទំង យ នំគន េទសុយំង្រពះបរម ម ែដល្រតូវ 

ជបុ្រត្រពះបទលពំង ជ ្រពះម ក ្រតែខមរទី២៨ េ យេឡើងេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជជបន្ដ។ុ  

កំនត់សគំល ់

  ១ - ដូចែដលេយើងបនេរៀប ប់រចួមកេហើយខងេលើ េបើ មពង វ រវត្ដទឹកវលិ កងទព័េសៀមបន យ្រប រ 

ឈ្ល នពនលកុលយុ ម នគរកនង ជយ្រពះបទលពំងុ  កនងេពលែដលដងថេស្ដចេសៀមេលើកទ័ពមកេធ្វើស្រងគ មនិងុ ឹ  
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ែខមរ ្រពះម ក ្រតែខមរ្រពះលពំង បនចត ់្រសសីរុេិយវង (២) ែដល្រតូវជកមយួ  េ យេចញេទ្របែម្របមូលេរៀប 

ចំេកណ្ឌ ទ័ព មេខត្ដខ័ណ្ឌ ជតឆង យិ  េដមបីយកមកជួយទប់ទលក់រពរម នគរ។ើ  កលេបើ្របទក់្របទង ជមួយេច 

្វ យេខត្ដទំង យ កនង្រពះ ជ ច្រកុ  ្របែម្របមូលទ័ពបនជបេន្ដើរ ខ្លះៗេហើយ ្រពះ្រសសីរុេិយវង កប៏ញជ េ  

យេលើកទ័ពេចញេទេចមព័ទធ យ្របយទុធកំេទចទ័ពេសៀម។ កនងសម័យេនះុ  កងទព័ែខមរ មេខត្ដជតឆង យិ  មនិបនម 

កដលេ់សមើេពលគន េទ ែដលជេហតុេធ្វើេ យកំ ំងែខមរ មិនបនមូលមំមួនខ្ល ំងក្ល រងឹបុងឹមន្របសទិធិភព ចតទ 

ល់ យកំចត់ស្រតូវបនេទ។ ទព័េសៀមែដលមនចំននួេ្រចើនេលើសលប់ បនេឆ្ល ត យ្រប របំែបកកងកំ ំងែខមរ 

មួយម្ដងៗ បក់ែបកខច ត់ខច យអស។់ 

២=ពង វ រវត្ដទឹកវលិ បនបញជ ក់ថ្រពះ្រសសីរុេិយវង  ជកូន្រពះ្រសសីគុនធបទ ្រពះ្រសសីគុនធបទជកូនរបស្់រពះ 

បរមនិព្វ នបទ ្រពះម ក ្រតទី២៦ ្រពះ្រសសីគុនធបទ មិនែដលបនេឡើងេ យ ជយេទ  

េនចំេពះមុខ ថ នករអសស់ងឃឹមេនះ ្រពះបទលពំង ជ ្រពះអងគ្រទង់េកើតទុកខ្រពួយ វេយគឈឺិ  រងឺៃរ រហតូអស ់

្រពះជនម។ េ្រកយែដលម នគរ្រតវូេសៀមយកបន ្រពះ្រសសីេុយវង  បនេទេរៀបកងទ័ពេនេខត្ដបន ន្ដ េ ក 

សល្អហចុមកេ យកល  ្រពះអងគកេ៏លើកទ័ពែខមរ្រគប់េខត្ដខ័ណ្ឌ ទំងអស ់េធ្វើដេនើរព្ីរគប់ទសិទីំ  េចញតំរង់េទច 

ក់េ មព័ទធ យ្រប រកំចត់ទព័េសៀមេនម នគរ ទ័ព្រពះអងគផទ លប់នេចញពីប ន្ដ េឡើង មទេន្លផង មេជើ 

ងេគកផង េទដលភ់នំ្រទយ ្រពះមេហស្ីរពះ្រសសីរុេិយវង  ែដលេធ្វើដេនើរ មទូកំ  ម្រពះ ្វ មីមកែដរេនះបន 

បន់្រសន់បរមីអនក េនទីេនះថ «េបើ្រពះម នគររេំ ះេចញផុតពីកន្ដ បៃ់ដេសៀមបន ្រពះនងមនិេភ្លចគុណដធំ៏  

េនះេទ េហើយ្រពះនងសនយថ នឹងមកេរៀបចំ ក់ែតង ្រសមអនក េនះេ យបនល្អសមរមយ» កែន្លង ្រសមអនក 

ភនំ្រទយ ៃថងេ្រកយមក្រតូវបន្រពះនងេធ្វើករេគរពបូជ មពកយបំនន ់េរៀបចំរចចនល្អពចិិ្រត េហើយជប់ 

េឈម ះេទជភនំ្រពះេទព ីែដលក្ល យបន្ដិចម្ដងៗ េទជភនំទីពរី(កនងេខត្ដកពំង់ចមសព្វៃថងុ ) េរៀងរហតូមក។ 

កងទព័ែខមរែដលដកនំេ យ្រពះ្រសសីរុេិយវងឹ  បនេទដលម់ នគរ ព័ទធទ័ពេសៀម យ្រប រ យសនធ ប់ យស ំ
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រកុ រលុបុក្របយទុធកប់ចក់យ៉ងខ្ល ំងក្ល  គម នសៃំចៃដ ពី្រគប់ទិសទី កនងេពលជមយួគន េនះែដរុ  នមុឺនែខមរតចូធ ំនិង 

្របជនុ ្រស្ដ ែដលេនកនងម នគរេ្រកមករ្រតួត្រ េសៀមុ  កប៏ននំគន េងើបបះេបរ យផទបក់ំចត់ទព័េសៀមឈ្ល  

នពនពីខងកនងុ  ទ័ពេរហព៍លេសៀមទំងប៉ុនម ន ្រតូវទទួលប ជយរត់ែបកបកខ់ច ត់ខច យ័  របួសដួល ្ល ប់ លពសេព 

ញដី កូនេស្ដចេសៀមេចដបងពសិីំ  ្រតូវបត់បងជ់វតកនង្រគចំបំងដែសនអ ច រយី ិ ៏ុ េនះ។ 

េបើ មពង វ ររបសស់េំដច ងំជួន ្រពះ្រសសីរុេិយវង ្រតូវជកូន្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ កប៏៉ុែន្ដ េបើេយងេទ ម 

ពង វ រវត្ដទឹកវលិ េយើង ចយលប់នថ ្រពតឹ្ដិករណ៍្រពះ្រសសីរុេិយវង  (រ ឺ្រពះបទ្រសសីរុេិយទ័យ ?) ែដលេរៀប 

ចំ្របែម្របមូលេកណ្ឌ អសព់លេរហ ៍ យ្រប រទ័ពេសៀមរេំ ះ្រពះម នគរ ចបំភ្លពឺនយលប់ន ករេឡើងេ យ 

ជបន្ដព្ីរពះបទលពំង  ពីេ្រពះេគចត់ទកុជគុណបំនច់យ៉ងធ ំែដលតំរវូេ យអសន់មុឺនមុខម្រន្ដីយល្់រសបម ូ

លមត ិនំគន ្របគល់ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជដល្់រពះអងគ។ុ  

  ២ - បរេទសមនិែដល្រស ញជ់តិែខមរជងជតិេគេនះេទ ្របេទសជតខងិ  េគរង់ចំែតេ កសល្អេដមបីនងឹ្រតើ  

បក់េលបលចួយកទឹកដ្រទពយសមបត្ដិី  ធនធន េភគផលែខមរែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េ កសល្អេនះគឺសេំ េទេលើេពលេវ 

 កលេទសែដលែខមរវេង្វងមនិបនគតិអពំីផល្របេយជន ៍ យជុវត្របជនុ ្រស្ដតចូ ច្រកី្រកី ិ  និង ្របេទសជតិ 

េហើយ គិតែតអពំីដេន្ដើមអំនចគន  េ្របើអំនចផ្ដ ច់ករ បំេរ ើ្របេយជន៍ផទ លខ់្លនួ  ្រកុម្រគួ រ នងិ បក ពកួ គឺេនេលើចំ 

នុចេខ យេនះេហើយ ែដលបរេទសេរៀបចំ្រគប់ែផនករ ្រគបន់េយបយ និង េ្របើ្រគប់មេធយបយ ្របទក់្រក  

េដមបបីញច ះបញចលើ ុ ូ  លងួេ ម េបកបេញឆ តភូតភរ ទិញដូរ និង បំែបកបំបកែ់ខមរ កល ែខមរចលូជប់កនងអនទ ក់ុ  

និងេដរើ ម្រក  មសង្វ ក់ មផ្លវូ  មទសិែដលកំនត់េ យបរេទសេហើយ ែខមរពិបកនឹងរក្រចកដកខ្លនេចញួ  

េធ្វើជអនកជ ស ់ជពិេសសេបើែខមរគម នអតុ្ដមគតិជត ិគម នសមតថភព គម នេចះឈចឺប់កនង នៈខ្លនជែខមរ៘ុ ួ  

  ៣ - ែអករេធ្វស្របែហសេមើលងយស្រតូវ េមើលេជគ សនអនគត្របេទសជតិ មិនបនែវងឆង យ ដូចែដល 

េយើងេឃើញកនងករែបកម នគរុ  ចនំមកនវូក្ដីវនសហនិេ ចិ  អន្ត យែដលមិន ចប៉ន់ ម ន សប់នេឡើយ 
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ដងថេសៀមចង់ តទេីលបលចួយកទឹកដែខមរឹ ី  េហើយេលើកកងទព័មក យ្រប រែដរ ្រពះម ក ្រតែខមរ ែបរជរ ំ  

យទ័ព រ ំ យកំ ំងករពរជតិេទវញិ េ យយលខ់ុស យកបញ្ហ េផ ងៗមកេធ្វើជធ ំអិរយិបថេនះ ចបញជ ក់ថ 

្រពះម ក ្រតែខមរេមើលងយស្រតូវ យលថ់ខ្លនជួ  «ែខមរពូជអនកចំបំង» ខ្ល ំងពូែកអ ច រយជងេគ គម នន ចឈនះ 

េលើបនេឡើយ េហើយ ខ្លនមនសមតថភព្រគប់្រគន់ួ  ចនឹងកចំត់ខម ំងេសៀមបនេ យងយ ករពិចរ មនិបនដតិ 

ដល ់ករយល្់រចល ំមនជេនឿេទេលើធតុមិនំ ពតិ គម នលកខណជ្របកដនិយម ករអួតេក្អងក្អ ងអសរុស ករខ្វះសម 

តថភពទំងេនះេហើយ ែដលជមលូេហតុនំមកនវូករេធ្វស្របែហស និង មហន្ត យដល្់របជជតិ ទំងន់េ្រគះថន ក់ 

េនះ មិនែមនជះអិទធិពលែតមកេលើបចចបបននកលប៉ុេ ្ណ ះេនះេទុ  មហន្ដ យេនះេនែតជះអិទធពិល នំមកនូវផល  

្រកក់្រគបែ់បបយ៉ងជនិចចជកល ដលេ់ជគ សន្របជ ្រស្ដ និង ្របេទសជតិេទកនងអនគត។ុ  

  ៤ - េទះបីជេស្ដចែខមរ រ ឺអនកដកនំែខមរបន្រប្រពឹត្ដខុសដូចេម្ដចកេ៏ យឹ  កនងករ្រគប់្រគង្របេទសជតិុ  ក្៏របជជន 

មិនែដល ៊ នចប់កំហសុេទស អូសដេនើរំ  រ ឺ ៊ នកត់េទសែដរ។ ្រស្ដែខមរែតងែតខំ្របឹងអតធ់មត ់ខំមត់សងកត់ចិត្ដ 

ស៊្ូរទំ្រទរសត់េទេទៀត េ យមិន្រសដ។ី ផទយេទវញ្របជជនែខមរែតងែតមនទឹកចតិ្ដេពរេពញុ ិ  ពុះកេ្រញជ លេទ 

េ យករេសន ជតិ្រគប់កលៈេទសៈែដលជតិមតុភូម ិ្រតវូបរេទស្របមថកតទន ចូលមកឈ្ល នពន 

ជះជន់សងកតស់ងកិនយយលីចួប្លន់ិ  ករជួប្របទះនងឹេ្រគះថន ក់មនហន្ដ យ ដល់ យជុវតជតិេនះី ិ  ជរញុេធ្វើេ យែខមរំ  

្រគប់របូ រសេ់ន្រគប់ទិសទ ីភញ ក់រលកឹ ៊ នេងើបឈររមួកំ ំងគន  េធ្វើពលកិមមបជូជវត្រកុម្រគួ រី ិ  ្រទពយសមបត្ដិ ត 

ស៊្ូរបឆំងនងិស្រតូវឈ្ល នពន។ ទឹកចតិ្ដ្រស ញេ់សន ជតិ ទឹកចតិ្ដក្ល នអង់ ចេមះមតុ និង មគគីភពរបស ់

្របជ ្រស្ដែខមរ េគេឃើញមនជនិចចេន្រគប់សមយ័ កនង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរុ  ែតេនះគឺចំេពះស្រតវូេចញមុខ ែដលេគ 

ដងលឺឹ  គ លេ់ឃើញជក់ែស្ដងនឹងែភនក។ 

ចុះចំេពះ ស្រតវូបងកប់ខ្លន ្រក ខ្លនមនិេចញមុខ កខ់្លនពនួេ្រកយខនងែខមរវេង្វងជតិខ្លះ េហើយែដលមនវធី ្រស្ដួ ួ ួ ិ  

េចះេ្របើបុណយសក័្ដិ យកលយុកក់្រទពយធន េធ្វើជធន ក់ និងេធ្វើជ វធុ េតើកនូែខមរ ច គ លដ់ងលយឺលេ់ឃើញបនឹ  
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ចបសរ់េឺទ? កនងខណៈេនះ េបើែខមរគម នចេំនះវជជ  គម នវចរនញញ ណេទ េនះែខមរមនិ ច គ លស់្រតូវពិត្របកដរបស់ុ ិ ិ  

ែខមរបនេឡើយ េហើយែខមរនឹង្រតូវេគពង្វក់េបកបេញឆ តភូតភរកុហក បំភន់ ម រតីេ យយកខុសេធ្វើជ្រតូវជមនិខន 

េពលេនះ េគនងឹនំគន េបក្របស យកកំ ំងេសន ជតិរបសែ់ខមរ មកបេំរ ើគំ្រទករពរអំនចផ្ដ ច់ករផល្របេយ 

ជន៍ផទ លខ់្លន នងិ្រកមុញតបិក ពួករបសេ់គ។ កនូែខមរខំេធ្វើពលកិមមបូជជវត េ យយល ់និង េជឿថេដមបីជតិមតុភូមិួ ី ើិ  

ែត មពតិេទ កូនែខមរបន ្ល ប់ ្រពត់្របសប្ដ្ីរបពនធកនូេច ្រគួ រញតិសន្ដ ន េដមបីមនសុ មន ក់ ្រគួ រមួយ ្រកុើ  

មបក ពកួមួយ ែដលមិនែដលបនគិតគូរម្ដង េឡើយ អំពីេជគ សន យជុវត្របជនុ ្រស្ដ និង្របេទសជត។ិី ិ  
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១២ -ម នគរ្រតូវេសៀម យ្រប រ 

លុកលុយដេន្ដើមយកបន កន់កប់េលើកទី២ 

្រពះបទបរម ម 

េ្រកយែដល្រពះបទសរុេិយទយ័បនចូលទីវងគត ពង វ រមិនបនបញជ កអ់ំពមីូលេហតុៃនករេ្រជស ំងើ  ្រពះបរម 

មបុ្រតចបង្រពះបទលពំង  ជ្រពះម ក ្រតេឡើយ។  

ៃថង១១ េ ចែខកតកិក ឆន ំខល ព.ស ១៩០៦ ម.ស១២៨៤ ច.ស.៧២៤ គ.ស.១៣៦២ ្រពះបរម មបនទទួល្រពះ ជភ ិ

េសកយ៉ងមេ រកិេនម នគរ។ កលេនះ្រពះអងគមន្រពះជនម ២១វស ។ ្រពះអងគបនក្ល យេទជ្រពះម ក  

្រតទ៣ី០ េ យមន្រពះបរមនម្រពះបទសេំដច ្រពះបរម មធិបត ី្រពះអងគគង់េន្រពះម នគរដែដល។  

កនង ជេស្ដចអងគេនះុ  េគពុកំត់សគំលេ់ឃើញមន្រពឹត្ដិករណ៍អ្វីសខំន់ គួរេ យកត់សគំល្់រពះអងគកគ៏ម ន្រពះ ជ 

បុ្រតសំ ប់បន្ដ ជែដរ។ េ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជបន្របមនុ  ១១ឆន ំ ្រពះអងគមនជងឺំ  ឈជឺទំងន ់េហើយបន 

ចូលទីវងគតេទ េនឆន ំជូត កនង្រពះជនមុ ៣១វស ។ ្រកុមនមុនឺសព្វមុខម្រន្ដីបននំគន មូលមតិ្រសុះ្រសួលេទសុយំង្រពះ 

ធមមេ ក ជ ែដល្រតូវជប្អនូ  េ យេឡើងេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជបន្ដពីបង។ុ  

្រពះបទធមមេ ក ជ 

្រពះធមមេ ក ជបនទទួល្រពះ ជអភិេសក េនៃថង១១េកើត ែខបុស  ឆន ំជូត ព.ស១៩១៦ ម.ស១២៩៤ ច.ស.៧៣៤ 

និង ្រតូវជ គ.ស១៣៧២ កលេនះ្រពះអងគបន្រពះជនម២៧វស ។ ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតទ៣ី១ ្រពះបរមនមរបស ់

្រពះអងគ គឺ្រពះបទសេំដច្រពះធមមេ ក ជ ម ជធិ ជ ្រពះអងគគងេ់នម នគរដែដល។ 

េនកនង ជយ្រពះអងគុ  េគ ចចំបនថ ្រពះអងគបនេរៀបចំេលើកកងពលេសន េចញេទ យ្រប រ្របយទុធរេំ ះ យក 

េខត្ដចនទបុរ ីនិង ជលបុរ(ីឆុនបរុ ីសព្វៃថង) ែដលសថតិេនេ្រកមករ្រតួត្រ សងកត់សងកិនរបសេ់សៀម។ ្រពះអងគរេំ ះ 
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ែខមរបន្របំពីរពន់្រគួ រ។ ្រគេនះេស្ដចេសៀមេឈម ះ េថង ន(់១) បនេលើកទព័មក្របយទុធទបទ់លន់ឹងែខមរ ែត 

កងទព័េសៀម្រតវូប ជយដកថយវល្រតលប់េទ្រកុង្រសី យធុយវញ័ ិ ិ  េ យបនទំងេកណ្ឌ េកៀរែខមរ ចំនួន្របំបីពន់ 

្រគួ រ ែដលរសេ់នកនងេខត្ដចនទបុរ ីុ  និង ជលបរុ ីយកេទជមយួផង ែអក រែខមរទំង យ មិនបនបញជ ក់េរៀប ប ់

អំពីចំបំងនងឹេសៀមេនះ េ យបនចបស់ សេ់ទ។ 

១=េស្ដចេសៀមអងគេនះ ្រតូវជកូនរបសេ់ស្ដចេសៀម ្រពះបរម ជទ១ី ១៣៧០-១៣៨៨ េហើយមនេឈម ះថ េថង 

ចន់ 

្រពះបទធមមេ ក ជ ្រពះម ក ្រតែខមរទ៣ី១ ្រពះអងគបនេទេខត្ដបទ ីក ងវត្តមួយ េនកនុង ្រសុកកន្ដ លសទងឹសព្វ 

ៃថង ែដល្រពះអងគ ក់េឈម ះថ វត្ដ្រពះធត ុគឺេដមបីរលំកឹអបុករគុណើ  និង អនសុ វរយី ៍ទីកែន្លងេនះ ែដល្រពះអងគ 

ធ្ល ប់បនយងមកសនំក់រសេ់ន ្របែម្របមូល កផ្ដទ័ពុ ំ  នកលសម័យកងទព័េសៀម េលើកចូលមក យ្រប រលកុ 

លយុម នគរ េហើយ ែដល្រពះអងគ្រតូវរត់ខច តខ់ច យ។ ្រពះអងគមន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ ្រពះនមបរមេ ក ជ 

ែដល្របសតូកនងឆន ំឆ្លវ។ុ ូ  េ យ ជសមបត្ដិ្របេទសកមពជបនុ  ២៩ឆន ំ ្រពះអងគ្រទង់មនជងឺេ គពយធិឈជឺទំងន់ំ  ្រតូវ 

េពទយហមែដលមនេឈម ះលបីលបញពូែកៗ មកពី្រគប់ទិសទកីនងនគរុ  ខំ្របងឹែ្របងែថទំ ក់ថន ំពយបលេ គ្រគបវ់ធីិ  

អសច់ំេនះេហើយ េនែតមិន ចេមើល្រពះអងគេ យជសះេសបើយ ្រពះបទធមមេ ក ជបនចូលទីវងគតេទ េនឆន ំ 

េ ង កនង្រពះជនមុ  ៥៦វស ។ 

្រពះ្រសសីរុេិយវង  ្រពះ ជប្ុរត្រពះ្រសសីរុេិយទ័យ ្រពះម ក ្រតទ២ី៩ ្រតូវបនអសស់ព្វម្រន្ដតីូចធំទំង យ សុ ំ

យងេ យេឡើង្រគប់្រគងេ យ ជសមបត្ដ ិជបន្ដ។ 

្រពះបនទ្រសសីរុេិយវង  

្រពះ ជភេិសក ្រតូវបនេរៀបចំេធ្វើេឡើងយ៉ងគ្រគឹកគេ្រគងេនម នគរ េនៃថង១១េ ច ែខបុស  ឆន ំេ ង ព.ស 
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១៩៤៤ ម.ស.១៣២២ ច.ស.៧៦២ និង គ.ស.១៤០០ ។ កល្រពះអងគេឡើងេ យ ជយ ជ្រពះម ក ្រតទ៣ី២ ្រពះ្រស ី

សរុេិយវង  ្រពះអងគបន្រពះជនម៤៧វស  ្រពះអងគបនមន្រពះបរមនមថ ្រពះបទសេំដច ្រពះ្រសសីរុេិយវង  ជធ ិ

ជ ្រពះ ជធនីសថតិេនម នគរដែដល។ កនងឆន ំឆ្លវុ ូ  មុនែដល្រពះអងគបនេឡើង្រគង ជសមបត្ដ ិេបើ មពង វ រស ំ

េដច ំងជួន្រពះបទ្រសសីរុេិយវង  ្រពះអងគបនមន្រពះ ជប្ុរតមួយ្រពះអងគ ្រពះនមថ ពញយ៉ត ែតេបើ មពង  

វ រវត្ដេកកកក េចពញយ៉តបន្របសតូកនងឆន ំមម។ីុ  

េយងេទ មពង វ ររបសស់េំដច ំងជួន េគមិនបនកត់សគំល ់េឃើញមន្រពតឹ្ដិករណ៍អ្វជីសខំន់កនង ជយ្រពះុ  

អងគេទ ប៉ុែន្ដេបើ មពង វ រវត្ដទឹកវលិ កនង្រសុក ្អ ងេខត្ដកន្ដ លុ  និង ពង វ ររបស្់រកមុជនុុំសេំដចសងឃ ជេទៀំ  

ងវញិ េគបនដងថស្រងគ មរ ងែខមរឹ  និង េសៀមែតងែតមនជហរូែហ(២)។ េ្រកយែដល្រពះអងគេ យ ជយបន៦ឆន ំ 

្រពះ្រសសីរុេិយវង  ្រពះអងគបនចត់េ យេមទ័ពេចពញច្រកី េលើកទ័ពេចញេទ យរេំ ះយក្រសុកនងេ ង ែដ 

លជទឹកដែខមរមកវញ។ី ិ  កងទព័ែខមរ យ្រប រកចំត់កងទ័ពេសៀម បនទទួលេជគជយយ៉ង្រតចះ្រតចង់។័  

ចំែនកេន្រសុកេសៀមវញិ នសម័យេនះ ្រពះម ក ្រត្រពះ មធិបតទី១ី ្រតូវេគេធ្វើឃតេនកនងុ  គ.ស១៣៨៨ ្រពះ 

មេមសងួ ែដល្រតូវជកូន បនេឡើងេ យ ជយបន្ដ ែតមួយឆន ំេ្រកយមក ្រពះអងគ្រតូវ ក់ ជ្របគលថ់្វ យេទេ  

យ្រពះបរម ជ បងៃថ្ល្រពះ មធិបត ីនងិ ែដល្រតូវជម។ េ្រកយែដល្រពះបរម ជចូលទវីងគត បុ្រត្រពះអងគេឈម ះ 

េច ន បនេឡើងេ យ ជបន្ដ។ បនែត៧ៃថងប៉ុេ ្ណ ះ េស្ដចេសៀមអងគេនះកច៏ូលទីវងគតេទៀត េពលេនះ្រពះ ម 

េមសងួបនេទទន់ដេង្ហើម េឃើញេស្ដចកំពងុែតសគុត។ បនទ តម់ក ្រពះអងគកប៏នវល្រតលបម់កេ យ ជសមបត្ដិដចូិ  

េដមវញ។ើ ិ  េស្ដេសៀមអងគេនះ កនងឆន ំជូតុ  បនេលើកកងទ័ពពលេយធេទេធ្វើស្រងគ ម តទឹកដ ី យ្រប រ្រសុក វ 

ដេន្ដើមយកបន ្រសុកេឆៀងៃម ៉និង េកៀរេកណ្ឌ  អនក្រសុកអនកភមូិ វមួយចំននួធ ំនំយកមកេធ្វើជេឈ្លើយ្រសុកេសៀម 

សម័យជមួយគន េនះែដរ េន ម្រពំ្របទលែ់ខមរ-េសៀម  មមត់សមុ្រទ ករប៉ះទងគិច្របយទុធគន កម៏នជញកឹញប់ 

ែដរ។ កងទ័ពេសៀមែតងរេំ ភ ចូលកនងទកឹដែខមរុ ី  ចប់ចងេកៀរេកណ្ឌ យក្របជជនែខមរេធ្វើជេឈ្លើយ េច ្វ យេខត្ដ 
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ែខមរេនទេីនះ ែតងែតេលើកទ័ពេចញេទទបទ់ល់ យដេន្ដើមករពរទឹកដ ីរេំ ះ្របមូលយក្របជជនមកវញជ្រប្រកិ  

តី មិនេចះចបម់និេចះេហើយ។  ៃថងមួយេសៀមបនេលើកទព័ចូលមកឈ្ល នពន  យ្រប រែខមរេទៀត ម្ដងេនះមនស 

ភពខ្ល ំងក្ល  និង មនចំននួកងទព័េ្រចើនជងធមម ។  ម្រន្ដីែខមរបនយកដនងឹេនះំ   េទទូលថ្វ យ្រពះ ជេនម នគរ 

េនចំេពះមុខបញ្ហ ធងន់ធងរេនះ  ្រពះម ក ្រតែខមទ៣ី២  ្រពះ្រសសីរុេិយវង  បនបញជ េ យេច ្វ យេខត្ដ េមទ័ព 

ែខមរតចូធជំតិ ឆង យេនកមពជេ្រកមុ  ដូចជេខត្ដ្រទំង ប ក ់(រ ឺបសក្ដិ?) ្រពះ្រតពំង អុេមរ ្រកមួនស ពម កពំត 

និង កំពុងេ មេរៀបចំកងពលេរហ ៍េទ យ្រប រទបទ់ល ់នងឹស្រតូវេសៀមែដលកំពងុែតចលូមក ទ្រនទ នជន់ឈ្ល ី

េលើទឹកដែខមរ។កងទ័ពែខមរចំននួ្របំមុឺននក់ី  ្រតូវ ក់េ យសថតិេនេ្រកមបញជ ករ របសេ់មទ័ពេចពញពិសនុេ ក 

ែអេមទ័ព្រសួចវញិ ្រតូវដកនំេ យេច ្វ យេខត្ដឹ  ្រសុកបសក្ដិ។ កងទព័ែខមរបនេលើកេទ មេគកផង េទ មស 

មុ្រទផង ជះទកូិ  សេំពផង នំគន យ្របយទុធ េគៀបខចប់ស្រតូវយ៉ងអង់ ចក្ល ន យកបនេជគជយឈនះ័  បេន្ដញអ 

សក់ងទព័ឈ្ល នពនេសៀម ដេន្ដើមយកបន្រសុកសនុៃយ ៉(បចចបបននុ  គឺ ្រសុក្រ ត) រយង៉ ចនទបរុ ីនិង ជលបុរ ីមកវញិ 

្រគួ រេសៀមចនំួន្របមណ្របំបួនពន់្រគ ួ្រតូវែខមរចប់េកណ្ឌ េកៀរមកេធ្វើជេឈ្លើយ។ 

្រពះ្រសសីរុេិយវង  ែដលយលអ់ំពី ថ នករណ៍្របេទសជត ិនងិ អំពីចិត្ដេ ភលន់របសេ់សៀម ែដលចង់លចួប្លន់បន្ល ំ

យកទឹកដែខមរី  ្រពះអងគបនេរៀបចំ ក់ែផនករណ៍ករពរ បងគ ប់េ យែខមរ លរ់បូ េន្រគប់េខត្ដខ័ណ្ឌ កនងនគរុ  េរៀនស ូ

្រត ត់ហ្វកឹហ្វនឺ្រគប់មខុវជជ កបនទ័ពិ ួ  េធ្វើស្រងគ ម។ 

េស្ដចេសៀម្រពះ មេមសងួ កលេបើ្រតលបព់ីេធ្វើចំបំងនឹង វ មកដលន់គរវញិ បនទទួលដនឹងជចូត់ថំ  ែខមរ យ្រប 

រកងទ័ពេសៀមរេបើករបញ េហើយរេំ ះយកទឹកដបនមួយចនំួនធំី  ្រពះអងគេកើតក្ដមីួរេមេក្ដ ្រក យេពកកន្លង 

កច៏ត់េចញបញជ េ យេរៀបចទំ័ពភ្ល មជ្របញប់ េដមបីេទ យ្រប រ្របេទសែខមរជករសងសកឹ។ើ  គឺេនកនងឆន ំុ  

ឆ្លវ។ូ  ្រពះ មេមសងួ បនែតង ំងេចពញជយជរងុជែមទ័ព្រសួច។័  ចំែនក្រពះអងគវញិ ដកនំទ័ពធំេ យខ្លនែអងឹ ួ  

ផទ ល។់ កងទព័េសៀមេដរសរំកុចលូ្រសុកែខមរ យ្របយទុធើ  ដេន្ដើមយកបនភូមេិខត្ដខ័ណ្ឌ ែខមរជលំ ប់លេំ យ េហើយ 
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សេំ តំរង់េឆព ះេទរកកំេទចម នគរ។ 

រ្ីរពះម ក ្រតែខមរ ្រពះបទ្រសសីរុេិយវង វញិ ្រពះអងគបនចត់ ំង្រពះម អុប ជជេមទ័ពធ ំដកនំពលេរហ៍ឹ  ទំ 

ង មផ្លវទឹកូ  ទំង មផ្លវេគកូ  េ យេចញេទចបំងទប់ទលន់ឹងខម ំង េធ្វើដេនើរមកដលក់ែន្លងមយួំ  ែដលមនេឈម ះ 

ថ ព ននគ ្រពះម អបុ ជ បនបញជ េ យកងេយធឈប់សំ ក េបះជុរុេំរៀបបនទ យករពរំ  ជកដ ក់សរំះកប់ី ី  

ចំរងូ ចំេ្រត ម្របយទុធនងឹកងទព័េសៀម មិនយរូប៉ុនម ន កងទព័្រសួចេសៀមរបសេ់ចពញជយដរងុបនមកដល់័  កងទព័ 

ទំងពីរកច៏ប់េផ្ដម្របយទុធគន យ៉ងខ្ល ំងក្លើ  នល់សឺរូសេំលងកងរពំង្រទហងឹ ប់ែ្រសកេខញ វខញ  យលេំទេ យ 

សនរ វធុប៉ះទងគចិគនូ  ែតកងទព័ទំងសងខងេនេសមើៃដគន  មិនទន់មនខង មួយ ចយកេ្រប បឈនះបនេឡើយ។ 

ប៉ុែន្ដ្រគេនះ ទព័ធំេស្ដចេសៀម្រពះ មេមសងួ បនមកដល់ យព័ទធ្រពះម អុប ជពេីឆ្វងផងពី ្ដ ំផង េធ្វើេ យទ័ព 

ែខមរមនចំននួតចិ ទន់ៃដចុះអនេ់ខ យ មិន ច្រទំ្រទទប់ទលន់ងឹកំ ំង យ្រប ររបសស់្រតូវ ្រពះម អុប ជ 

កនង្រគ្របថចុញចេនះុ ុ  េ យដងថមិន ចតទលន់ឹងខម ំងបនឹ  បនហក់េ តដកឃ្ល ថយ ចុះមករកទកូែដលចត ម 

ដងសទងឹ ែតទព័េសៀមបនបញស់រំកុេ្រ ច្រសប់មកេលើទូក បះ៉ចំធងុរេំសវ េធ្វើ យផទះឆបេឆះុ  របួស្រពះម អុប 

ជជទងំន ់្រពះម អុប ជបនបត់បងជ់វតេ យ រេសៀមសំ ប់ី ិ ? រមឺយួកេ៏ យ រមនរបួសធងន?់ ចំនុច្រតង ់

េនះ ែអក រពង វ រែខមរមិនបនសរេសរកត្់រ បំភ្លឺេទ។ 

កលេបើបនទទលួពត៌មនមកថ ្រពះម អបុ ជ្រតូវបត់បង់ជវតេលើសមរភូមិី ិ  ពលទ នែខមរបក់ទព័រតខ់ច ត់ខច យ 

្រពះម ក ្រតកប៏ញជ  និង េលើកទ័ពេ យខ្លន្រពះអងគផទ លេ់ចញេទ្របយទុធតទលន់ឹងេសៀមួ  ្រគន់ែតបនេទដល ់ជួប 

នឹងទព័េសៀមេស្ដច មេមសងួភ្ល មមិនរង់ចំយរូ ្រពះអងគបញជ េ យេ មព័ទធេសៀមទំងអស ់េហើយទូងសគរទូងគង 

ែ្រសកេ រកេញជ វេបើកករ យ្រប រសនធបស់នធ ប់ ន់លដឺូចសនររនទះូ  យទុធជនែខមរ្របយទុធកប់ចក់ ហក់េ ត 

េឆ្វង ្ដ ំ ករពរតស៊យ៉ូងអងគ ចក្ល ន អិតរញុ  អិតសៃំចៃដេឡើយ េនចំេពះមុខេសចក្ដកី្ល ន និង កំ ំងត 

ស៊បូ្ដរផ្ដ ច់ូ  ករពរជតិមតុភូម ិរបសក់ំ ំងទព័ និង ្របជនុ ្រស្ដែខមរ កងទព័េសៀម្រពះ មេមសងួ មនករតក់ស្លតុ  
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បត់អស់ ម រត ីអសេ់សចក្ដីក្ល ន នំគន រត់េចលជួរយករចួជវតែតេរៀងខ្លន។ី ិ ួ  ទ័ពេសៀម្រតូវបក់ែបក ខច តខ់ច យដក 

ថយតំរងច់ូលេទនគរវញិ េឆ្ល តេ កសដល្អេនះ៏  ្រពះ្រសសីរុេិយវង  កប៏ននំពលេរហែ៍ខមរទំងប៉ុនម ន េដញ ម  

យ្រប រកំេទចទ័ពេសៀម និង រលុលកុបន្ដេទេទៀត រហតូដល្់រពំ្របទលជ់យែដនែខមរ កងទព័ែខមរចប់បនេឈ្លើយ 

េសៀមជេ្រចើន នំយកមកនគរ េ្រកយែដលបនជយជនះេលើទ័ពេសៀម័ ំ  ្រពះ្រសសីរុេិយវង ្រពះអងគនំអសព់លេរហ ៍

ម្រន្ដីេសន ្រតលប់ចូលមក្រពះម នគរវញ។ិ  

កនង្រពះ ជអងគេនះុ  ទឹកដែខមរមន្រពះ្របទល់ី  ខងលចិទល ់នឹងបសចមឹបុរ ីខងេជងេឆៀងខងលចិទល់ើ  នឹង្រសុកនង 

េ ង និងនគរ ជសមី ខងេជងទល់ើ  នឹង្រសុក ន មខ ច ់ខងេជងេឆៀងខងេកើតទល់ើ  នឹង្រសុក េគកខ័ណ្ឌ  ខងេកើត 

ទលន់ិងបេរៀ និង ដូនណយ េហើយនិងខងតបងទលន់ងិូ  សមុ្រទ ្រសុកចម នងិ យនួ។ មួយែផនកេទៀត ពង វ រែខមរភ 

គេ្រចើនបនកត់្រ ទុកមកថ កនងុ ជ្រពះ្រសសីរុេិយវង  ្រពះម ក ្រតែខមរទ៣ី២ េទះបីជមនចំបំងញកឹញប់ជម ួ

យនឹងេសៀមកេ៏ យ ក្៏របជពលរដ្ឋែខមររសេ់នេ យសខុសបបយ និង ចំេរ ើនលតូ សែ់ដរ។ េគបនចតទ់ុក្រពះអងគ 

ជ្រពះម ក ្រតមួយអងគែដលល្អ្របេសើរ េពេពញ្របកបេទេ យ្រពហមវ ធម៌ិ  និង ទសពធិ ជធម ៌យកចតិ្ដទុក 

ក់អំពីេជគ សនអនគត្របេទសជត ិនិងជទីម្លប់្រតជក់្រតជុ ំចំេពះ្របជនុ ្រស្ដតចូ ច ខ ត់េខ យ ្រកី្រកទ ូ

េទទំង្របេទស។ 

្រពះបទ្រសសីរុេិយវង  ្រពះម ក ្រតែខមរទ៣ី២ ្រពះអងគបនេ យ ជសមបត្ដ ិ្របេទសកមពជបនុ  ១៤ឆន ំ។ ្រពះអងគ 

បនចូលទីវងគត េនឆន ំម ញ ់កនុង្រពះជន៦០ វស ។ ពង វ រែខមរទំង យមិនបនបញជ ក ់អំពីមូលេហតុៃនករសគុ 

តរលត់ខនធេនះេទ ្រតង់ចនំុចេនះ េគពុំបនសរេសរកត់្រ  េរៀប ប់អធិបបយ បង្ហ ញអំពីរេបៀបេ្រជស ំង្រពះមើ  

ក ្រតថម ីដូចែដលធ្ល ប់មនកនងពង វ ររបសស់េំដច ងំជនួេនះេទុ  ។ 

្រពះបទបរមេ ក ជ 
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្រពះបរមេ ក ជ ែដល្រតូវជ្រពះ ជបុ្រតរបស្់រពះបទធមមេ ក ជ ្រពះម ក ្រតទ៣ី១ បនទទួល្រពះ ជភ ិ

េសកយ៉ងមេ រកិ េនៃថង ៥េកើត ែខកត្ដកិ ឆន ំម ញ ់ព.ស.១៩៥៧ ម.ស.១៣៣៥ ច.ល.១៤១៣ ្រពះអងគ្រទង ់

បន្រពះជនម ២៩វស  ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតទ៣ី៣ ្រពះអងគបនទទួល្រពះបរមនមជ ្រពះបទសេំដច្រពះបរមេ  

ក ជ ម ជធិ ជ។ 

ឆន ំវក ព.ស.១៩៦០ ម.ស.១៣៣៨ ច.ស.៧៧៨ គ.ស.១៤១៦ (១)។ កលេនះ្រពះមន្រពះជនម៣២ វស  េហើយេ យ 

ជយេទើបែតបន៤ ឆន ំ េស្ដចេសៀមែដលេ យ ជយេន្រកងុ្រសី យធុយ បនេលើកទ័ពយ៉ងធ ំេ្រចើនគ្រគឹកគេ្រគង 

អ ច រយ ចូលមក យ្រប រឈ្ល នពនយកទកឹដែីខមរម្ដងេទៀត។ េស្ដេសៀមអងគេនះែដលជប់ជកនូេចរបស្់រពះ ម 

េមសងួ មនេឈម ះថ េចេ មពញ ែអេគរមនម្រពះម ក ្រតវញគឺិ  ្រពះបរម ជ(២)។ ្រគេនះកងទ័ពេសៀ 

មែដលដកនំេ យេចេ មពញឹ  រ ឺ្រពះបរម ជទ២ី មនចនំួនដលេ់ទ ១០មុឺននក ់ែចកេចញជ៤កងពលធំៗ្រពះ 

អងគបនចតក់ូន្របុស្រពះអងគ េឈម ះអិនទ ជ ជេមទ័ព្រសួច។ 

១ = កលបរេិចឆតេនះ មិនដូចគន ទំងអសេ់ទ េបើេ្រប បេធៀបជមួយពង វ រែអេទៀត។ ២ = េបើ មអនក្របវត្ដិវទូិ  

ែអកេទសខ្លះ េគបនប៉ន់ ម នថ េស្ដចេសៀមអងគេនះ ជ្រពះបរម ជទ២ី ែដលេ យ ជសមបត្ដិេន្របេទសេសៀម 

ពី គ.ស១៤០៤ ដល ់១៤៤៨ ែតចំេនទសថតិេន្រតង់កលបរេិចឆត ៃថងែខឆន ំែដលមនិ្រសបគន ។ 

កងទព័េសៀម យ្រប រ ដេន្ដើមយកបនេខត្ដែខមរមួយម្ដងៗ ជប់ែត មផ្លវរហតូដលទ់ី្រកុងម នគរូ  េស្ដចេសៀមប 

នបញជ េ យេមទ័ពពលេសន  េ មពទ័ធជតជុវញម នគរិ ំ ិ   ចែំនកខងែខមរវញិ  ែដលេនកនងម នគរុ  ្រពះបរម 

េ ក ជបនបញជ េ យករពរកំែពងនគរេ យមុតមំ ្រពះអងគបនចត់ ំងពញែកវ ជេមទ័ពករពរកែំពង ជ 

ធនីទិសខងលចិ ពញទ័យ(៣) ជេមទព័កែំពងខងេជងើ  ្រពះេចពញយ៉ត  ្រពះ ជបុ្រត្រពះ្រសសីរុេិយវង  ជេម 

ទ័ពករពរកែំពងទិសខងតបងូ  និង សេំដចេច ្វ ទល្ហៈ ជេមទ័ពទិសខងេកើត។ ករ្របយទុធកប់ចក់គន  បញកំ់េភ្លើង 

(៤)្រពួញធន នូ  គប់េចលលែំពងដុថមំ  េ្រ ប្រសប់េលើគន េទវញេទមកមនសភពខ្ល ំងសេំបើមអ ច រយិ  ជហរូែហេរៀ 
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ង លៃ់ថង  អិតមន្រ ក្រ ន្ដឈប់សំ កេ ះេឡើយ ពលេរហទំ៍ងសងខងមនរបួស និង ្ល ប់ជេ្រចើនេដរ ស 

េដកពសេពញ មេជងកំែពងម នគរើ  រហតូមកដលែ់ខេជស្ឋ ្រតូវជ្របំពីរែខេហើយ ែដលចបំំងកប់ចក់្របយទុធ 

គន រ ងែខមរ និងេសៀមេនែតបន្ដយ៉ង វជនិចចដែដល ែតេសៀមេនែត យបំែបក ដេន្ដើមយកម នគរមិនបន 

៣ = ពង វ រវត្ដទឹកវលបនសរេសរិ  ម្ដងថ ពញែកវ ពញទយ័ ជកូន្រពះបទធមមេ ក ជ ម្ដងេទៀតជកនូ្រពះបទ 

្រសសិរុេិយវង ។ ៤ = េនះេបើ មពង វ រសេំដច ងំជនួ។ 

្រគេនះេបើ មពង វ សេំដច ំងជនួ ្រពះម ក ្រតែខមរទ៣ី៣ ្រពះបរមេ ក ជមនជងឺជទំងន់ំ  េ យ រ  

ក់អន្់រសពន្់រពះទ័យ តូចចិត្ដនងឹ្រកមុអនកជតសនទិធមុខម្រន្ដីខ្លះែដលកបត់េទឃបុឃតិផ ំគនំិតិ  ចលូៃដចូលេជងជមួយើ  

នឹងស្រតវូ ពង វ រវត្ដេកកកកបនបញជ ក់ថ ជនកបត់ទំងេនះ គឺពញែកវ និង ពញទ័យ។ ជនកបត់ទំងពីរនក់ជ 

អនកៃដដលេ់ធ្វើឃត្រពះម ក ្រត ្រពះបទបរមេ ក ជ ចូលទីវងគតេនឆន ំវកដែដល កនង្រពះជនមុ  ៣២វស  េ្រក 

យែដលេ យ ជសមបត្ដិ្របេទសែខមរបន៤ឆន ំ។ 

ករកបត់លក់ជតិរបស្់រពះញតិវង េស្ដច និង ម្រន្ដីែខមរ ជមូលេហតុមួយែដលេធ្វើេ យម នគរ្រតវូែបកបក់រល ំ

រ យេសៀមយកបន។ -យទុធវធីេសៀមទីិ ១ គឺបញច ះបញចលុ ូ  បញជ ទិញបំែបកបបំក់អនកដកនំែខមរេនខងកនង។ឹ ុ  និងទ២ី 

េសៀមបញជ នមនសុ េ យេទបងកប់ខ្លនៃផទកនងចំ ្ដ ប់លបលចួយកករណ៍ូ ួ ុ  និងេធ្វើវទធង នេផ ងៗ។ិ  េសៀមេ្របើជនិចច 

នូវ្រគប់មេធយបយ លបិចកិចចកល េដមបីលចួើ ប្លន់ដេន្ដើមយកទឹកដែខមរី  ពង វ វត្ដទឹកវលិ បនសរេសរគូសបញជ ក់ថ 

អុបយកលែដលេស្ដចេសៀមយកមកេ្របើេនះ គឺេគយកេមទព័ េ ម ះ្រតង់្របំមួយនក់ េ យមកេដរតួជជនកបត់ើ  

េហើយរត់េទសុចំុះចូលេនបំេរ ើេស្ដចែខមរ េស្ដចេសៀមបនសនយអះ ង្របប ់េមទ័ពេ ម ះ្រតងទំ់ងេនះថ េបើ យ 

យកម នគរបន ដូចក្ដីបនំងែមន េនះ្រពះអងគ្របទនរង្វន់បណុយសក័្ដិខពងខ់ពស ់និង ្រទពយសមបត្ដិសបំូណ៌ហរូេហៀរ  

មចិត្ដ្របថន  េមទ័ពេសៀមទំង៦នក់មនេឈម ះ នយេអៀន នយ ន នយច័នទ នយេដត នយេក និង នយឌី េដមបីើ  

េរៀបចំគំេ ងករណ៍ ឆកេ ខ នកបត់េ យសមរមយល្អ េមើលេទេឃើញពិតជេរឿងកបត់ែមនែទន្រពះម ក ្រត 
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េសៀមបនេចទ្របកន់េមទព័ទំង៦នក់ថ មិនបននំទ័ពេចញេទ្របយទុធ មបទបញជ េទ េហើយែបរជខ្ល ចស្រតូវ 

នំកូនទព័រតដ់កថយេទវញិ ដូេចនះេគ្រតូវែតទទលួេទសេទ មចបប់វន័យែដលបនកំរតិ។ិ  េស្ដចេសៀមបញជ េ យ 

ចប់េមទព័េសៀមទំង៦ នក់យកេទចងេផ្អ បនងឹបេងគ ល យមន ក់៥០រពំត ់ែដកដតុថង សេធ្វើសញញ េជងែក្អកើ  េហើយ 

សំ ប់េចលទុកជេមេរៀន ្រពមនដលព់លេសនែអេទៀត ែតេនេពល្រប រជវតី ិ  េពជឃតេសៀមទំង១៥នក់ 

ែដលទទួលភរកិចចយកេទសំ ប់េនជតទ្វ រម នគរខងលចិិ  បនេ ះែលងេមទព័ជប់េទសទំងប៉ុនម នេ យរ 

ត់រចួមនេសរភីពគម នសល។់ េមទ័ពទំងេនះបនេទ្រកបថ្វ យបងគំសពំះសុចំុះចូល បំេរ ើ្រពះម ក ្រតែខមរ ដូចែដ 

លបនេ្រគងទកុែមន។ ្រពះ ជនិងនមុឺនែខមរទំង យ េ្រកយែដល ្ដ ប់ពនិិតយ ពិចរ សព្វ្រគបេ់ហើយ យល ់

េជឿជក់ថជករពិត មិនែមនជករែក្លងបន្លំេឡើយ ្រពះអងគ្រទង់ និតេខ្ល ចផ រ អនុញញ តេ យមនសទិធិេសរភីព 

រសេ់ន ែថទំេមើលជងឺមខុរំ បួសកនងម នគរ។ុ  េ យមនមុខរបួសធំធងន ់មិន ចពយបលបន េមទ័ពេសៀមទំងពីរ 

នក់ក្៏រតវូផតុជវតេទ។ី ិ  ចំែនកេមទ័ពេសៀមបួននក់េទៀតែដលេនរសម់ិនយរូប៉នុម ន របួសកប៏នជសះេសបើយ ដូចធ 

មម  េគ ចេចញមុខេធ្វើករបំេរ ើ្រពះម ក ្រតែខមរេ យអង់ ចក្ល ន គួរជទីទំនកុទកុចតិ្ដ េឃើញដូេចន ះ ្រពះប 

រមេ ក ជ្រពះអងគបន្របទនរង្វន់ធនធន និង នន្ដរសក័្ដជិញកឹញប់ កលេបើដងចបសថ់ែខមរទកុចតិ្ដឹ  េជឿសប៊ ់

េហើយេមទ័ពេសៀមបងកបខ់្លនទំងួ ៤ េឆ្ល តេ កសល្អែដលហចុេ យ នំគន យកែដកេគល ញត់បុកបិទផជតរនធកំេភ្លើិ  

ងកនុង េធ្វើេ យខូចែលងបញេ់្របើ្របសេ់កើត រចួេហើយ ពួកេសៀមបងកបខ់្លនបញ្់រពួញេ យមនចងភជ បស់បំុ្រតសំួ  

ងត់ េធ្វើេទថ្វ យ្របប់េស្ដចេសៀម ្រពះបរម ជទ២ី មដេនើរករណ៍ំ  ែដលពួកេគបនេរៀបចំេធ្វើេហើយជេ្រសច។ 

េស្ដចេសៀម្រពះបរម ជទ២ី ្រគន់ែតបនទទលួដនឹងល្អភ្ល មំ  អិតបង្អង់យរូ កប៏ញជ េ យេលើកទ័ពពលេរហ ៍េចញ 

េទ សរំកុផទប់ចលូ្រពះម នគរទំង៤ទិស ទ័ពេសៀម យលកុ្របយទុធបញកំ់េភ្លើង ន ្រពួញ គប់េចលលែំពង  

ទូងសគរ យគង ែ្រសកេ រកេញជ វ សនធ ប់ ន់លសឺនធឹកដចូពយះសងឃុ  ែដលកំពុងែតេ ះេបកបក់ហកេ់លៀនេស្ល 

វ សទះេទកំេទចម នគរុ  េទះបីជ ថ នភពមនករយ៉ប់យុនឺចុះដុន បកេ៏ យ កក៏ងទព័ែខមរមនិទន់ទន់ៃដទនេ់ជើ 
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ងែដរ ្របយទុធគន អសម់ួយៃថងេហើយ ម នគរ េនរងឹមំមួនឈរនឹងដែដល។ ទព័េសៀមេនែតមនិទន់មនលទធភព 

ចយកជយជនះ័ ំ  យបំែបកចូលដេន្ដើមយកម នគរបន ្របែហលជកនងេ កសេនះេហើយែដល្រកុមកបត់ពញុ  

ែកវ និង ពញទយ័បននំគន េធ្វើឃត្រពះបទ្រពះបរមេ ក ជ ្រពឹត្ដិករណ៍េនះ បនេធ្វើេ យមនករ្រចបកូ្រចបល ់

ខ្វលខ់្វ យ ច ចលវលវក់ជខ្ល ំងកនងម នគរិ ុ  គម នអនក្រតួត្រ ្រគប់្រគងចត់ែចងកិចចករែផនដ ីដកនំករពរ្របេទឹ  

សជតិ។ 

េពលេនះ ពញែកវ ពញទយ័ និង ពួកេសៀមទំងបនួនក ់ែដល ក់បងកបខ់្លនួ  កនងជរួកងទព័ុ  និង ្របជជនែខមរ នំគន  

េចញេទលចួេបើកទ្វ រម នគរទិសខងលចិ េ យកងទ័ពេសៀម េសនទ នេឃើញដូេចន ះ កប៏នបញច់ក់សំ  

ប់ េសៀមទំង៤នក់េនះេទ មយួរេំពចេនះែដរកងទ័ពេសៀមកប៏នរលុបុកសរំកុ រត់ហក់េ តចូល មទ្វ រ ែដលេបើ 

ក្រ ប់េនះដចូទឹកបក់ទនំប ់កងពលែខមរខំ្របងឹទបទ់ល ់្របយទុធយ៉ងប្ដរផ្ដ ច់ូ  អង់ ចេមុើងម៉ត់ក្ល នអ ច រយ េគ 

្របយទុធគន ្រគប់ទសិទី ពសេពញកនងម នគរុ  មនុស មន ្រស្ីរបសុ ចស ់េកមង េដកដួលរបួស ្ល ប់គរេជងេលើគន ។ើ  

េគលសឺរូែតសេំលងែ្រសក្រទហុងឺអឹងកង យលេំទេ យសែំរកយថំនរូ  ្រពត់្របស ឈចឺុកចប់ដេង្ហ យេ េ  

យេគជួយ មន ក់ៗវេង្វងវង្វ ន ់ភំងភន់ ម រត ី្រចបូក្រចបល ់ែលង គ លដ់ងទិសតំបនអ់្វីឹ ទំងអស។់ 

កនង្រគដែសនលបំនកេនះុ ៏  េមទ័ពែខមរមួយចនំួន ែដលដងឹ នងិយសយ៉់ងជក់ចបសថ់ ថ នករណ៍មិនអនញុញ តេ យ 

្រទំ្រទ ្របយទុធត ំងតេទមខុេទៀតបន បននំគន ្របមូលផ្ដកងកំ ំងទព័ែដលេនេសសសល់ុ ំ  េហើយចប់េផ្ដម យើ  

បំែបកែញក សរំកុបុកេបើកផ្លវូ  ដែង្ហករពរ នំយក្រពះេចពញយ៉ត ្រពះ ជប្ុរត្រពះបទ្រសសីរុេិយវង  ្រពះម  

ក ្រតទ៣ី២ រត់េចញពី្រពះម នគរ។ េមទ័ព នងិនមុឺនម្រន្ដ ីែដលបន យ្របយទុធបំែបកទព័េសៀម រេំ ះករពរអម 

ដេនើរ្រពះេចពញយ៉តំ  កប៏ននំេទជមួយែដរ ្រពះខ័ន ជ លែំពងជយ័  បញច ក ្រត និង្រពះបដមករសក័្ដិសទិធេផ ងៗិ  

ជេ្រចើនេទៀត។ ្របជពលរដ្ឋែខមរមួយភគធ ំបនរត់រចួេគចេវះេទពួន កខ់្លនួ  រសេ់ន មៃ្រពភនំែដរ។ 

េនទីបំផតុកងទព័េសៀម្រពះបរម ជទ២ី បនយកជយជនះេលើទ័ពែខមរ័ ំ  េហើយបនចូលកន់កប់្រតួត្រ ម នគរ 
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េនះជេលើកទ២ី េហើយ ែដលេសៀម យ្រប រឈ្ល នពនលកុលយុដេន្ដើមយកបន្រពះម នគរ(៥)។ េស្ដចេសៀម 

បងគ ប់េ យ្របែម្របមូលលចួប្លន់ ដកជញជ នយក្រទពយសមបត្ដិែខមរឹ ូ  មនមស្របក់ េព្រជែកវកងពិទរូសរូយកន្ដ ែដល 

មនេ្រចើនអតិអបុមកនងនគរ។ុ  របូចំ ក់ជេ្រចើន មន្រពះេគ ែដលកនងេពះុ  អនក្របជញ ្រគូ ចរយបធយយបរូមយបូ 

ណែខមរ ធ្ល បប់នកំកលទ់កុនវូ្រពះៃ្រតបតិក ៃ្រតេវទ និង កបនគមពីួ រសលី ្រស្ដវជជ ែវទមន្ដ្រគប់ែបបយ៉ងិ  និង ្រពះ 

បដមករជេ្រចើនេននគរវត្ដិ  ក្៏រតូវេស្ដចេសៀមលចួប្លនដ់កជញជ នយកេទ្រកងុ្រសី យធុយែដរ។ឹ ូ  ្រគួ រែខមរជេ្រចើន 

មុឺនែសននក ់្រតូវេសៀមសងកតស់ងកិនជះជន់ិ  េធ្វើបប យដ្រជំធក់ំ  កប់ចកស់ំ ប់ចប់ចង ក់្រច ក់េខន ះឃនង 

េចះ្រតេចៀកបង្ហតែខ េ តជជួរូ  េកណ្ឌ េកៀរយកេទេធ្វើជេឈ្លើយ ជទ ទស ីពញែកវ និង ពញទ័យ េបើ ម 

ពង វ រ ែដលេរៀបចំេ យសេំដចសងឃនយកប៉ន និង ពង វ រវត្ដទកឹវលិ ្រតូវេស្ដចេសៀមចប់ខ្លន។ួ  

៥ = ពង វ រសេំដច ងំជនួបនសរេសរថ ម នគរ្រតវូេសៀម យដេន្ដើមយកបនជេលើកទ២ី េនកនងឆន ំុ  គ.ស. 

១៤១៦ចំេពះែអក រែខមរខ្លះេទៀត មនពង រសេំដចសងឃនយកប៉ន ់និងវត្ដទកឹវលជេដមិ ើ  គឺេនកនតឆន ំុ  គ.ស 

១៣៧៣ ចំែនកអនក្រ វ្រជវ េមរកំិង េឈម ះ L.p Bruggs,ម នគរបនធ្ល ក់េទកនងកន្ដ ប់ៃដេសៀមុ  កនងុ  គ.ស. 

១៤៣១ ែតអនក្របវត្ដិវទូមន ក់េទៀតេឈម ះិ  OW Wolter អះ ងថ េនកនងុ  គ.ស.១៣៨៩។  

កលេបើយកជយជនះេលើ្របេទសែខមរ័ ំ  និង កន់ក្ដ ប់្រពះម នគរបនេហើយ េនកនងឆន ំរករដែដលុ  េស្ដចេសៀម្រពះ 

បរម ជទ២ី កែ៏តង ំង អភិេសកកូន្របុសអនិទ ជ ជ្រពះម ក ្រតេសៀម្រគប្់រគង ្រតួត្រ  េមើលករខុស្រតូវ 

េលើ្របេទសកមពជ។ុ  កលេនះ្រពះអងគបន្រពះជន ២៥វស  ្រពះអនិទ ជ បនខំេសុើបរកវតថសក័្ដិសទិធជេ្រចើនេទៀតុ  ដូច 

ជ្រពះខ័ន ជយ និង បញច ក ្រតជេដមើ  េដមបដីកជញជ នយកេទ្រសុកេសៀមើ ឹ ូ  េគលបំណងេសៀម េដរលចួប្លន់្របេទសើ  

ែខមរ បនេធ្វើេ យវតថសក័្ដិសទិធទំង យុ  មនករេក្ដ ្រក យ បងកបេងកើតេ យមនអភូតេហតុ ដែសនអ ច រយេកើត៏  

េចញជេភ្ល ងខយលព់យះសងឃ េបកបក់ខ្ល ំងក្ល េទេលើ្រគប់ទិសទីុ  យលេំទេ យផគររនទះ បញ់ ន់លកឺងរពំងេព 

ញអសន់ភលយ័ គួរេ យតកស់្លតរនធតអ់េនកកបបករុ  អសរ់យេពលេ្រចើនយប់េ្រចើនៃថង យប់មួយ កំពងុែតនិ្រនទ ល 
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ង់លក ់េស្ដចេសៀម្រពះអិនទ ជ យលស់ប្ដេឃើញ្រពះម ក ្រតែខមរមួយអងគជនន់េដំ ើម យងមកឈរចំេលើកបលដំ 

េនក្រពមនថ ្រពះអងគនឹងមកយកជវតជមិនខនី ិ  េស្ដចេសៀមភញ ក់ដងខ្លនកលឹ ួ  ភ័យញប់ញរ័កត្តម សងឹែលង 

៊ នេនកនង្រពះបរម ជ ំងម នគរ។ុ  េទះបីជេសៀមបនជយជនះេលើែខមរ័ ំ  កន់កប់ម នគរ និង េខត្ដខណ័្ឌ ែខមរ 

មួយភគកេ៏ យ កេ៏សៀមមនិទន់ប្រងក បែខមរបនទំងអសែ់ដរ។ មិនទន់បនប៉ុនម នែខផង ភពរេំជបរជំួលបះេបរតស៊ូើ  

រេំ ះជតិ បនផទះេកើតមនេឡើងេន្រគប់ទិសទកីនង្របេទសុ ុ  ្របឆំងនិងវត្ដមនេសៀម។ 

្រពះេចពញយ៉ត រ ឺកររេំ ះម នគរជេលើកទ២ី 

ចំែនកេចពញយ៉ត ្រពះ ជប្ុរត្រពះ្រសសីរុេិយវង  ្រពះម ក ្រតែខមរទ៣ី២ េ្រកយពបីនដកឃ្ល រត់រចួេចញពមី 

នគរ បននំអសេ់មទព័នមុនឺមុខម្រន្ដ ីេទេរៀបចំ ំងទីមូល ្ឋ នសកឹេន្រសុកេកះប ន្ដ ែដល្រពះអងគយល ់និង 

មនជេនឿថជជយភូមិំ ័  ទឹកដសក័្ដិសទិធី  មនមហទិធិរទិធិេតជៈបរម ីខ្ល ំងពូែកជក់ែស្ដង ពីេ្រពះេដមេឡើយើ  េនទីកែន្លងទ ឹ

កដេនះី  ្រពះបទបក ីចំ្រកងុ្រពះម ក ្រតែខមរទី១៩ ្រពះអងគធ្ល ប់បនយងមកេបះជុរុ ំ ំងទីំ  គង់េន មុននងឹបនេឡើង 

េ យ ជយសមបត្ដិ្របេទសកមពជុ  នមុឺនម្រន្ដីេមទ័ព និង ្របជនុ ្រស្ដជតឆង យ្រគបទ់ិសទីកនង្រពះ ជ នច្រកិ ុ  បន 

មូលមីកុះករ នំគន មកសុចំុះចលូ បំេរ ើកងទព័សម្័រគចិត្ដ េដមបីេចញេទ្របយទុធរេំ ះជតិើ  េ យរចួផុតពីកន្ដ ប់ៃដ 

ស្រតូវេសៀម។ 

្រពះអងគេរៀបចចំត់ែចង េ យ ងសង់បនទ យមួយយ៉ងធមំំ សំ ប់ករពរទបទ់លន់ឹងស្រតូវ និងជកែន្លងយទុធ  

្រស្ដសំ ប់បង្ហ តប់េ្រង នហ្វកឹហ្វនឺកងទ័ព។ ្របជនុ ្រស្ដ និង អសព់លទ នទំងអស ់្រតូវែត ត់េរៀន្រគបម់ុខវជជិ  

ចំបំងយទុធ ្រស្ដ ទំងយប់ទំងៃថង អិតមនេពលទំេនរសំ កេឡើយ។ 

្របែម្របមូលកងកំ ំងបន្រគបច់ំនួន ៃថងជេព ល្អ មននកខត្ដរកិ ដអតុ្ដមមកដលក់ល៏  ្រពះេចពញយ៉ត 

្រពះអងគបនដកនំមុខកងពលេយធែខមរយ៉ង ្វ ប់គ្រគឹកគេ្រគងឹ  េចញេទ្របយទុធេដញកំចត់ទព័េសៀម។ េច ្វ  
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យេខត្ដ និង េមទ័ពែខមរ ម្រសុកេខត្ដខ័ណ្ឌ ននកប៏នេលើកទព័នំេចញពី្រគប្់រចកល្ហក មេគលកំនត ់ចូលមកេច 

មេ មេ មព័ទធទ័ពេសៀម ែដល ំងទីេនកនងម នគរែដរុ  កងទ័ពែខមរបនេបះជុរុទំលម់ខុជប់ជតនិងម នគរ។ំ ិ  

្រគេនះ េមទព័ជនិតរបស្់រពះអងគពរីនក់ំ  មុឺនេព និង មុឺនេព្រជ ែដល្រតូវជបងប្អនបេងកើតូ  បនសម្័រគចតិដ្ នំគន េទ 

្រកបថ្វ យបងគំ្រពះេចពញយ៉ត សុេំសចក្ដីអនញុញ ត េដមបីេទលចួេធ្វើឃតេស្ដចេសៀមើ  មុននឹងេចញេទបំេពញេប 

សកមម ែមទ័ពែខមរដក្ល នទំងពីរ៏  បនេ្រជសេរ ើសេសនខ្ល ំងពូែកមឌធំមំមនួេហើយរហយ័រហនួើ  ដប់នក់េទៀតយក 

េទជមួយ បនទ ប់មកមុឺនេព នងិមុឺនេព្រជ នំពលេសនទំងដប់នក់េទសុគំល ់ចុះចូលបំេរ ើេស្ដចេសៀម េស្ដចេសៀ 

មអិនទ ជ លសឺរូដូេចនះ សបបយចិត្ដ ស ់ពីេ្រពះជងបីែខេហើយ ែដលខ្លនបនមកេ យ ជ្រតួត្រ កនក់ប់្រសុួ  

កែខមរ ពុំទន់ែដលមនេមទព័ រ ឺម្រន្ដីែខមរ មន ក់ បនចុះចូលចំនុះសុយំកជវតមកបំេរ ើេ ះេឡើយ។ី ិ  េស្ដចេសៀមប 

ញជ េ យ្រកុមបរ ិ រ យកេខ វ្រកនត់ល្អ្របនិត មក្របទនជនូជវង្វន ់េលើកទកឹចិត្ដទំងដប់ពីរនក់។ មុឺនេព និង 

មុឺនេព្រជ ែដលកំពុងែត្រកថ្វ យបងគំេស្ដចេសៀម េចះែតលចួរកំិលខិតចូលេទជតេស្ដចអិនទ ជិ  បន្ដិចម្ដងៗជលំ ប់ 

្រគន់ែតចូលេទដលេ់កៀកជតភ្ល មកលិ  េមទ័ពែខមរទំងពីររបូ កស៏ទះេងើប្រសេឡើងុ  លកូកញឆ ក់យកកំបិតេសន ត 

ែដល ក់បងកបក់នងផនងសក់ុ ួ  ចក់បុកបុសចំេដម្រទូងេស្ដចេសៀមើ  មួយកំបិតេទៀត ចក់ចំ្រតូវធ្ល យេពះខង ្ដ ំ។ ្រគ 

ន់ែតខំែ្រសកេ  កង មតយករពរ េ យចូលមកជួយចបក់ល  េស្ដចេសៀម្រពះអិនទ ជ កដ៏ួលេដក ច់ខយ 

លអ់ស់ យ ុកនងថ្លកឈមុ ុ  មយួរេំពចភ្ល មេនះែដរពលទន នេសៀមជេ្រចើន រត់េចញពី្រគប់ទិសទ ីេ មព័ទធ ទ  

ក់ យ្រប រអនកសម្័រគចតិ្ដែខមរពមីុខពេី្រកយ។ អនកក្ល នែខមរទំង១២នក់ ែដលគម នេ្រគ ង វធុជប់នងឹខ្លនបនឆក់ួ  

យក្រពះខន័េស្ដចេសៀម មកកប់ចក់ដេន្ដើមយក វលែំពងអងគរក េសៀម េហើយ្របយទុធករពរ្របឈមមុខត ំងស ំ

ប់ស្រតូវបនជងមួយរយនក់។ 

ែតេនទបីំផតុ េ យអសក់ំ ំងខ្ល ំងេពក េហើយ េ យកងទព័េសៀមមនគន េ្រចើនេលើសលបផ់ង េមទព័ែខមរមុនឺេព 

មុឺនេព្រជ និងយទុធជនសម្័រគចតិ្ដែខមរ ប់នក់េទៀត្រតូវបូជជវតេ្រកមែផ្ល វកំបតិលែំពងេសៀមកនងេពលេនះេទ។ី ិ ុ  
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េចពញយ៉ត ែដលេ្រត មខ្លនចំួ  េនេ្រកម នគរ េហើយែដលចំែតេ កសដល្អេនះកច៏ប់េផ្ដមបញជ កងទ័ពទ៏ ើ  

នពលេរហទំ៍ងអស ់េ យេបើកករ យលកុ សរំកុចូលកនង្រពះ ជធនីុ  ្រគេនះេនកនងទី្រកងុុ  ្របជពលរដ្ឋ និង 

ពលេសនែខមរទំងប៉ុនម ន ែដលសថតិេនេ្រកមករ្រតតួ្រ េសៀម កប៏នបះេបរេងើបេឡើង្រស្រសុះគន  ជួយ យផទប់ស ំ

ប់កងទ័ពេសៀមបចច មតិ្ដពេី្រកយខនង យកបនជយជនះឈនះ័ ំ  ចេបើកទ្វ រម នគរ្រគប់ទិសទ ីទទួលទ័ពែខមររ ំ

េ ះរបស្់រពះេចពញយ៉ត ទ័ពែខមរចូលដលក់នងម នគរុ  កប់សំ ប់កំេទចកងពលេយធេសៀមបនអសជ់េ្រចើ 

ន េសៀមមួយចនំួនធេំទៀត ្រតូវែខមរចប់េធ្វើជេឈ្លើយ ្រពះម នគរ្រតូវរេំ ះបនរចួេចញពកីន្ដ ប់ៃដេសៀមេ យ 

រ ន ៃដ្រពះពញយ៉ត។ 

្រពះេចពញយ៉ត កយ៏ងចលូេទដលក់នង្រពះបរម ជ ងំុ  បនជួប្របទះ្រស្ដមីន ក់ ដែសនល្អ ្អ ត្រសសប់ំ្រពង៏  មន 

សមផស សក័្ដិសមបវរល្អអិតេខច ះ នឹងរក្រសែីអ មកេ្រប បផទមពុំបនឹ  កំពងុែតអងគយយេំ កសេ្រងងុ  ភ័យរនធត់ែត 

មន ក់ែអង ្រពះអងគ្រទង់មនបនទល កសរួូ  ចងដ់ងចង់យល់ មដេនើរឹ ំ  នង្រកបថ្វ យបងគំ្រពះអងគ េហើយេរៀប ប់ទូល 

ថ្វ យបញជ ក់ថនងេឈម ះសុសីៈេងៀម្រតូវជកូនរបស ់ឃនុ្រទង់្រពះអនិទ អូវពុកនង ្រតូវជបងប្អនជដូនមយួូ ី  នឹងពញ 

េតេជ េន្រកុងេទព្រសី យធុយ។ េស្ដចេសៀម្រពះអនិទ ជ ែដល្រតូវជបងជដនូមួយី  បនែតង ំង្រពះនងជមេហ 

ស ីេហើយនំ្រពះនងយកមកេន្រសុកែខមរជមយួ។ េ យដងថ្រពះនងមនជប់ឈមជរ្រកែសក ្រតឹ ័  េហើយេ យ 

មិន ច្រទំ្រទនងឹសរំសរ់បូេឆមេ មពណ៌ល្អ្រតកលរបស្់រពះនងបន េ យមិន ចទប់ចតិ្ដ មិន ចទប់ រមម 

ណ៍ មិន ចទបម់េនសេញច តនមិនេ យជប់ជពក់ចិត្ដំ  ្រស ញ្់រពះនងសុសីៈេងៀមបន ្រពះេចពញយ៉តកប៏ន 

ែតង ំង្រពះនងជសនែំអកចបព់ីៃថងេនះមក។ 

េ យ រ ន ៃដ្រពះអងគ រេំ ះទឹកដែខមរេចញរចួផុតពីកន្ដ ប់ៃដេសៀមី  ្រពះេចពញយ៉ត្រតូវបន្រកុមនមុឺនម្រន្ដី្រគប ់

ជន់ថន ក់ និង ្រកុមបេុ ហតិ នំគន មូលមត ិសុយំងេ យេឡើងេ យ ជសមបត្ដនិគរែខមរ។ ្រពះអងគបនទទលួ្រពះ  

ជភិេសកយ៉ងអុ រកិ គ្រគកឹគេ្រគងអ ច រយ េនៃថង១១េកើត ែខពិ ខ ឆន ំរក ព.ស.១៩៦១ ម.ស.១៣៣៩ ច.ស 
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៧៧៩ គ.ស. ១៤១៧។ កលេនះ្រពះអងគ ្រពះជនមបន ២១វស  ្រពះអងគជ្រពះម ក ្រតែខមរទី៣៤ ែដលេឡើងេ យ 

ជសមបត្ដ ិេ យមនគុណបនំច់ បន យយកជយជនះ័ ំ  កំេទចកំចត់ស្រតូវ និង រេំ ះជតិ។ ្រពះបទពញយ៉តបន 

ទទួល្រពះបរមនម ជ្រពះម ក ្រតថ ្រពះបទសេំដចេស្ដច្រពះ ជេ ងក រ្រពះបរម ជធិ ជ មធបិត ី្រពះ្រស ី

សរុេិយពណ៌ ធមមិក ម ជធិ ជបរមបពិ្រត។ ្រពះនម្រពះអងគ្រតូវអនក្របវត្ដិវទូជននថ់មិ ំ  ី ក់េឈម ះថ្រពះបរម  

ជទី១ េដមបកីុំេ យ្រចើ ល ំនិង ្រពះមហក ្រតជនន់េ្រកយំ  ែដលមនេឈម ះបរម ជែដរ។ ្រពះអងគគង់េន្រពះបរម 

ជ ងំម នគរដែដល។ 

កំនត ់

  ១ - ្រពឹត្ដករណ៍េសៀមេលើកទ័ពចូលមកលកុលយុ យដេន្ដើមយក្របេទសែខមរជេលើកទ២ីេនះ ចបញជ កេ់ យ 

េយើងដងឹ  និង គ សយ៉់ងចបស់ លអ់ំពីធតុពិតរបស្់របេទសេសៀម  

• េសៀមមនកងទព័ មនធនធន និងមនកំ ំង្រគប់្រគន ់ ចក្ល យខ្លនជម អំនចមួយបនួ  កនងភូមិភគុ  

សុអីេគនយ។៍ េសៀមកែ៏លងខ្ល ចែខមរែដរ -េសៀមមននេយបយព្រងីក តទកឹដជនចិចី  េទះបីជកនងកលៈុ  

េទសៈ រសឺម័យ កេ៏ យ។  

• េសៀមបនចតទ់ុក្របេទសែខមរជេគលទិសេ  ែដលេគ្រតូវែត យដេន្ដើមយកេធ្វើជទកឹដេីសៀម។ ែផនក 

រណ៍េនះ មនជនិចច កនង្រទឹស្ដនីេយបយុ  និង្របវត្ដិ ្រស្ដេសៀម។  

• េដមបីលចួប្លន់បន្លំើ  េកងយកទកឹដែខមរយក្របជពលរដ្ឋែខមរមកេធ្វើជទ ទសីី  ្របមូលអសេ់ភគសមបត្ដ ិ្រកំ 

ងគមពរីវជជិ  និង វតថសក័្ដិសទិធិរបសែ់ខមរេសៀមបនេ្របើនូវ្រគបម់េធយបយុ  នូវ្រគបក់ចិចកល េដមបីេ យគំេ ងើ  

ករណ៍របសេ់គបនសេំរច អុទហរណ៍ មនតួអងគពញែកវ ពញទ័យ និងេមទ័ពេសៀមបងកបខ់្លនទំងួ ៦នក់ ជ 

ភស្ដ ងជក់ែស្ដង។ុ  កនង្របវត្ដទិំនក់ទនំងរ ងែខមរុ  និងេសៀមេគេឃើញថ្រទឹស្ដ ីទស នៈនេយបយេសៀមច ំ

េពះែខមរ អិតែដលមនផ្ល សប់្ដរេ ះេឡើយូ  េបើផ្ល សប់្ដរូ   គឺមនែតសម័យកលប៉ុេ ្ណ ះ  ែអ ច់េរឿងវញិ 
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េនែតដែដល  ជដែដល អិតមនេ ះដូរ្រគន់ែតវលចុះវលេឡើងិ ិ   ្រតលបច់ុះ្រតលប់េឡើង ជន់ែត ន មចស ់

ដែដល។  ផទយេទវញុ ិ  េបើ ម្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ ែខមរមនិែដលមនគំនតិ រ ឺមនបនំង ្រកក់ចេំពះេសៀមម្ដង 

េឡើយ ែខមរែតងែតយលស់ប្ដិ ្រសេមើ្រសៃម រេវរ យេផ្ដសើ ផ្ដ ស េជឿជក់ថ «ែខមរ្រពះ ម េសៀម្រពះល 

ក ណ៍»។  

  ២ - មយ៉ងវញេទៀតេយើងសេងកតេឃើញថិ  ែខមរ ជពិេសសអនកដកនំ្របេទសជតិឹ  េ្រចើនែតេគរព និង មនជេនឿេទំ  

េលើបរេទស ជជង្របជជន ច់ឈមែអង េគយលថ់បរេទសខ្ល ំងពូែកេចះបុិន្របសប ់មនចំេនះវជជិ  មនសមតថ 

ភពខពងខ់ពសជ់ង សន៍ជតិែអង។ ករេ យតំៃលខុសេទេលើបរេទសេនះេហើយ ែដលេធ្វើេ យ្រពះម ក ្រតែខម 

រទ៣ី៣ ្រពះបរមេ ក ជ យល្់រចលេំលើបុគគលេមទ នេសៀមបងកប់ខ្លនទំងួ ៦នក់ អិរយិបទេនះ ជមូលេហត ុ

ធំបន្ដ លេធ្វើេ យម នគរ្រតូវរលរំ យេសៀមយកបន។ ទស នៈែលងមនជេនឿេលើខ្លនែអងំ ួ  េលើជតិ សន៍ែអ 

ង េហើយែបរជេជឿសប៊់ទកុចតិ្ដេទេលើបរេទស បនក្ល យជចំនុចេខ យមួយ ែដលដត មជប់កនងសន្ដ នចិត្តែខមរ្រគិ ុ  

ប់ៗជនន់ំ  រហតូទលែ់តែខមរទុញទលគ់ំនិត គម នតំរះិ ប់្របជញ  អសស់ងឃឹមែលង នចប់េធ្វើសកមមភព រ ឺ ថ បន 

បងកបេងកើត សមិទធិអ្វីមួយ។  

  ៣ - ប៉ុែន្ដ ្របជនុ ្រស្ដែខមរែតងែតមនទឹកចិត្ដ េសន ជតិជនិចចនរិន្ដរ មិនែដលខកខនេឡើយ? កល ្របេទស 

ជតិជួប្របទះនវូេ្រគះភ័យមហន្ដ យ ្រតូវបរេទសចូលមកយយ ីលចួប្លន់ឈ្ល នពន ែខមរ្រគប់្រចកល្ហក មិនែដល 

េនេសង ម្រពេងើយកេន្ដើយ េ បៃដេមើលបំនំេឡើយ។ ែខមរែតងែតឈចឺប់ េងើបឈររបួរមួ មគគីពួតៃដគន  យក  

យជុវតបូជី ិ  ករពរជតិមតុភូម ិ្រគន់ែតេសៀម ប្លន ់ដេន្ដើមយកម នគរបនភ្ល ម ចលនែខមរអនកតស៊ផូទះេកើតមនុ  

េន្រគបទ់ីកែន្លង បន្ដ ្រស្ដែខមរេ្រចើនកះុករ បននំគន សុចំុះចូល សម្័រគចិត្ដេធ្វើជទ ន េដមបីេទចបំងបេន្ដញេសៀមើ  

េចញពីទកឹដែខមរី  ្រគន់ែតដងថទ័ព្រពះពញយ៉តេលើកេទដលម់ នគរឹ  ែខមរទំងប៉ុនម ន ែដលរសេ់នកនង្រពះ ជធនីុ  

នំគន េងើប្រសុះ្រសេឡើង កប់ចក់ យ្របយទុធផទប់េដញកំចត់ស្រតូវ។  
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សនទះកំ ំងេសន ជតិុ  នឹង្រតូវ បរ បរលត់អសគ់ម ន្របសទិធិភព ្របសនិេបើ្រពះម ក ្រត អនកដកនំជតិឹ  រអឺន 

កនេយបយ គម នអុត្តមគតិជតិ មិនែដលគតិគូរេ ះ្រ យ អុបតថម សន នគត្របជនុ ្រស្ដ គម នកតិ្ដយិស ពុក 

រលយួ គិតែតអនំចបុណយសក័្ដ ិេហើយបង្វិលបែង្វរ បន្លំលចួយកកំ ំងេសន ជតិ មកបំេរ ើ្របេយជន៍ផទ លខ់្លនួ  ្រកុម 

្រគួ រនងិបក ពួក 

ដូេចនះ េដមបីប្លនប់ន្លំលចួយក្របេទសជតិនិមួយៗ បរេទស្រតវូែតសំ ប់ទកឹចតិ្ដេសន ជតិើ េនះ េ យេ្របើ្រគប់ម 

េធយបយ ្រគបល់បិចកិចចកល កនងរេបៀបសំ បទ់ីមួយ េគែតងែតេ្របើកំ ំងទ័ព កំ ំង វធុ វធីសំ ប់ទពីីរ េគុ ី  

េ្របើទកឹ្របក់ បណុយសក័្ដិ ្រស្ីរ យកេទទិញជនែដលវេង្វងជតិ ែអលបិចទបីី សំ ប់សំ ប់ទឹកចិត្ដេសន ជតិ គ ឺ

េគបេងកើតេ យមន្រពឹត្ដិករណ៍ េហើយេគពនយលប់ញច ះបញចល េធ្វើេ យែខមរេឈ្ល ះស្អប់គន  េពលេនះ ែខមរេជរគនុ ូ  

ែហកហរួ្របខំគន  បកេករ ្ដ ្រសូវ ្រកតេ យគម នពិចរ  េហើយ ែខមរនឹងទញ វធុយកមកកប់ចក់ បញស់ំិ៍  

ប់ចបងំគន អតិ្រ ្របណី ែដលជមូលេហតុេធ្វើេ យែខមរចុះទន់េខ យ ែលងមនជេនឿ េទេលើអនកនេយបយំ  

របសខ់្លួន បរយិកសចំបំងសុវីល គម នលនំឹង គម នសន្ដិសខុ គម នសថរិភព ពកុរលយួ អនធបិបេតយយ េ្របើអនំចផ្ដ ច់ិ  

ករលចួប្លនជ់ះជន់អនកទបតូច្រកី្រក អយតុ្ដធិម ៌ច ចល្រចបកូ្រចបល ់ជេ កសមួយែសនល្អ ែដលបរេទសរង់ិ  

ចំ និងខចំិញច មឹ បងក ត់េភ្លើង ែថរក េ យឆបេឆះជ្រប្រកតី េដមបីើ េគងយ្រសួល្រតួត្រ  កនក់្ដ ប់េក្ដ បអំនចល ួ

ចប្លនទ់ឹកដែខមរ ែខមរ្រតវូែតអសក់ំ ំងចិត្ដ កំ ំងកយ ែលងមនក្ដីសងឃមឹ ែលងមនថមពលសំ ប់តស៊កូរពរបំី  

េរ ើជតិ ពីេ្រពះេគយលថ់ យកជវតេទបូជតស៊ធូ្វីអ្វីី ិ ! េបើេគ ្ល ប់ សំ បម់នសុ អិតសលីធមម៌ន ក់! សំ ប់មនសុ ប 

កយពកួមួយ្រកុម ែដលនំគន ែហកជតិ លក់ជតិ ែចកគន េធ្វើេសដ្ឋ សុសីបបយហុី េប៉ែល ហតុឈមផកឈម ្រស្ដី ឹ  

ជះជន់េដរេលើកបល ្រស្ដ មិនែដល្រ ក្រ ន្ដិ ើ ! េតើករេធ្វើពលកិមមរបសេ់គមនន័យេន្រតង់ ? យទុធវធទីីបួនសំិ  

ប់សំ បទ់ឹកចិត្ដេសន ជតិ គឺសំ ប់វបបធម៌ ជតិបន្ដិចម្ដងៗ េ យយកវបបធម៌ជតេិគមកផ ព្វផ យ េឃស 

នបង្វកប់ង្វិល បង្ហ ត់បេ្រង នជនួស វធីេនះ្រតូវេ្របើេពលេវ យរូ ែតមន្របសទិធភព ជងេគទំងអស។់ំ ី  
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គឺេនកនងលកខណៈេនះេហើយ ែដលែខមរមនែតសបំកកយេ្រក ែតខ្វះ្រពលងឹុ  
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េយបល់រមួ 

្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ កនងែផនកេរឿងនទិន េទះបីជែខមរខ្លះុ  មនលកខណៈនិងភពជអចឆិរយិនិយមអ ច រយកេ៏ យ កស៏ថតិ 

េនជសកខីភពមួយយ៉ងសខំន់ែដរ ចំេពះអតីតកលដ្រតចះ្រតចង់ រងុេរឿងថកេថកងរបសែ់ខមរ។ កររកីចំេរ ើនរបស្់រប៏ ុ ំ ើ  

េទសែខមរ ែដលេកើតេចញមនរបូ ងេលើពភិពេ ក និងក្ល យេទជម អំនចច្រកមួយ កនង សុ ីមិនែមនជករុ  

ៃចដនយេនះេទ។ គឺពតិជករខ្ំរបឹងែ្របងេរៀនស្ូរត សភំី តហ់្វកឹហ្វនឺ តស៊ពូយយមស្វតិ ្វ ញ អំនត់សងកតច់ិត្ដ នងិ 

បេញចញអសន់ូវសមតថភព អសន់ូវកំ ំងចតិ្ដកំ ំងកយ េផ្ដចជញ ប្ដរផ្ដ ច់េធ្វើកសកិមម បូជជវតរបសដ់ូន ែខមរ ដូនូ ី ិ  

ែខមរ មនិែមនលងង់េទ! អនកែដលលងង់េខ្ល  អន់េខ យ អវជជិ  នងិ គម នសមតថភពេនះ គឺេយើងជកូនេចជនន់េ្រកយ ំ  

ែដលរហតូមកដលៃ់ថងេនះ េយើងមិនេចះេរៀបចសំងគមជតិ មនិេចះែថរក េករ ្ដដែនលគត់ យបនគង់វង់។ ិ៍ ំ  

្រពះបទសេំដចកុែម៉ ជ រ ឺ្រពះេថង និង នងនគ្រពះម ក ្រតែខមរទ១ី េ យមនជនួយពី្របជ ្រស្ដ ពលេសនបរ ិំ  

រ នងិ េស្ដចភជុងគនគែដលបនបងខះព្រងីងទកឹ បនេរៀបចេំ យកេកើតជ នគរេគកធ្លក ទកុជចំនងៃដដលក់ូនែខមរ 

េដមបេី យបនសេំរចេភគផលដអុត្តងគអតុ្ដម េគ្រតូវែតខំ្របឹងែ្របងតស៊ពូយយម េ្របើ្រគបអ់សក់ម្ល ំងកយកំ ំងើ ៏ ុ  

ចិត្ដ យកៃដទំងពីរេទេធ្វើសកមមភព េទបំេពញករងរ ដូចែដល្រពះេទវង អ ច រយ ្រពះម ក ្រតែខមរទ៦ី នងិ្រពះអ 

គគមេហស្ីរពះនងទវ ្រពះអងគធ្ល ប់បនបង្ហ ញជគំរ្ូរ ប់។ ្រពហមឈមញេគ កប៏នបំេពញ និង បេញចញអសស់មតថួ  

ភពផទ លខ់្លនែដរ កនងករក ងជវត្រកុម្រគួ រ ចប់េផ្ដមដបងូកែវកកឆន ំងពីមនេគមួយនមឹ រហតូដលម់នេគួ ី ើ ំិ  

ប់រយកបល មនខញំកដំរ្របុស្រសីុ  ប់រយនក់ ្រពហមឈមញេគែដលជកូន ្រស្ដ មញញេ ះ បនេឡើងេ យ ជួ  

ជ្រពះម ក ្រត។ 

បែនថមេលើសពីេនះេទេទៀត េដមបីព្រងឹងទឹកដជតិជេករ ្ដ េ យបនមុតមំរងឹបុឹង ដនូ បនេរៀបចទំុក ក់េ យមើ ី ិ៍  

នកបនខន ត មនសលីធម៌ េកើតេចញជចបប់ ជវន័យ ជ ថ ប័ន សំ ប់េធ្វើជមលូ ្ឋ នជួ ិ តិ អនកកន់អំនចនមិយួៗ ្រត ូ

វែត្របកន់េគរព និង អនុវត្ដេធ្វើ មេ យបនខចប់ខជន េ យគម នលេំអៀង គដឺូជជ្រពះអិ្រនទ ធិ ជ ្រពះអងគបនេរៀបចំួ  
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្របេទសកមពជទកុថ្វ យ្រពះេកតមុ  ្រពះម ក ្រតទីុ ៦ េដមបីកុំេ យែខមរធ្ល ក់ចូលេទកនងរបបអំនចផ្ដ ចក់រ អើ ុ  

យតុ្ដិធម៌ គម នមនុស ធម៌ ែដលជមូលេហតុ នំមកនវូេ្រគះកចភ័យន្ដ យ វនស បសនូយ។ិ  

្រពះម ក ្រត រ ឺអនកនំ្របេទសជតិ ្រតូវែតមនេសចក្ដីក្ល ន នទទួល គ លន់ូវអសស់មតថភពរបសខ់្លន ៊ នួ  

ចុះេដរេចញអពំអីំនច ទកុកែន្លងេ យអនកមនបុណយ រ ឺអនកមនសមតថភព េគមកេធ្វើករបំេរ ើទកឹដជនួស អុទើ ី ំ ហរ 

ណ៍ជក់ែស្ដង គេឺស្ដចដបង្រកញង ្រពះម ក ្រតែខមរទីំ ូ ១៧ ែដលសខុចិត្ដចុះពេីលើ ជបល្លង័គ កលេបើយល ់និងដងចបឹ  

សថ់ខ្លនអសប់ណុយ គម នសមតថភពេហើយអនកមនបុណយថមកម៏កដល ់្រពះអងគបន្រកបថ្វ យបងគំពញែ្រកកសុចំុះចញ់ួ ី  

្របគលអ់ំនច នងិ ជសមបត្ដិ េហើយេធ្វើដេនើរចកេចញេទំ ្រសុកឆង យ េនះគឺេដមបីកុំេ យមនស្រងគ មទុកេ យើ  

្របជនុ ្រស្ដ នងិ ជតិមតុភមូបិន គ ល ់េ្រកបជញជ កន់ូវេសចក្ដីសខុសន្ដិភព េដមបីសខុសន្ដិភពរបស្់របជនុ ្រស្ដើ  

ដូចគន េនះែដរ េដមបីេជៀស ងកុេំ យេកើតមនស្រងគ មសុវីល ្របកប់្របចក់សំ ប់ែតរ ងែខមរនិងែខមរគន ែអើ ិ ង 

្រពះបទបក ីចំ្រកុង ្រពះម ក ្រតែខមរទ១ី៩ សេំរចចតិ្ដេគចេវះរត់េទពនួ ក់ខ្លនរសេ់នកនងៃ្រពភន្ំរបសទិធ ្រពះអងគួ ុ  

មិន្រពម បងកបេងកើតេលើកទ័ព េទេធ្វើចំបំង ំងតប តទលន់ងិេស្ដចពញែ្រកក រ ឺ្រពហមកិល រ ឺ្រពះសនធពអនុ ជ ្រពះម 

ក ្រតែខមរទ១ី៨ េឡើយ េទះបីជក ្រតអងគេនះ ែដលមនអូវពកុែតមួយជមួយគន  បន មេដញចប់សំ ប់្រពះ 

អងគ ពុែំដលឈប់ឈរកេ៏ យ ្រពះម ក ្រតែខមរ នងិ អនកដកនំែខមរជននេ់ដមបនចត់ទកុបញ្ហ យជុវត េជគ សឹ ំ ើ ី ិ  

ន្របជជតិ ពរដ្ឋ ជធំជងបញ្ហ ផល្របេយជន៍ផទ លខ់្លន។ួ  

កនង នៈខ្លនជេស្ដច អនកដកនំ្របេទសជតិ េគុ ួ ឹ ្រតូវែតេគរព្របកន់នូវពកយសចចៈ េទះបីជេគ្រតូវ្រពត្់របស ់្រតូវ 

បូជ យជុវត និង អ្វីជទីសកក រៈរបសេ់គកេ៏ យ។ េបើពុេំនះេ តេទពកយសដំទំងប៉ុនម នែដល្រពះម ក ្រត រ ឺអនី ីិ  

កដកនំបននយិយេពលេចញមកេនះ ែបរជគម នតំៃល គម នខ្លឹម រ គម នន័យអ្វីទំងអស ់ែដលជបុព្វេហឹ តុេធ្វើេ  

យខូចផល្របេយជន៍ នងិ កតិយនុភពរបស្់របេទសជតិ េហើយែដលនំមកនវូផល ្រកក្់រគប់្របេភទ ែដលេគមិន 

ច សប៉់ន់ ម នបន ្រពះម ក ្រត រ ឺអនកនេយបយ មនិែមន ងខ្លនមនអំនច កនក់្ដ ប់ទ័ព មន វធុ េចះែតួ  
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ផ្ល សប់្ដរពកយសដំ ភូតភរកុហក េបក្របស្របជពលរដ្ឋលងង់េខ្លូ ី  មែតទំេនើងចិត្ដខ្លននឹកេឃើញេនះេទ ៃថងមយួ ួ  

្រស្ដែដលលងង់េខ្ល ទំងេនះ ចមនចំេនះវជជ  េចះ្រតិះរះិពិចរ  គ ល្់រគបេ់ហតុផល ែអ្របវត្ដិ ្រស្ដវញ កក៏ត់ិ ិ  

្រ ចងចំចរជប់កនងដួង្រពលងឹសំ ប់ែខមរជននេ់្រកយែដរ។ េ្រពះែតពកយសចចៈ ្រពះបទបក ីចំ្រកុង ្រតូវែតុ ំ បូជជ ី

វតេ ក គេហ អនកមនគណុរបស្់រពះអងគ។ិ  

េ យ រែត្រពះម ក ្រតែខមរ អនកដកនំែខមរទំងតូចទំងធំ ្រគប់ជន់ថន កទ់ូេទកនង្របេទសេគរពេកតខ្ល ច ្របឹ ុ  

កន់ពកយេព្រជបន្ដ ំ កបនខន តគមពីរ ្រកតិយវន័យ ែដលដូន បនកំនតទ់ុកមក េទើបបនជ្របេទសែខមរបនជបួ គ ល់ួ ិ  

ែតេជគជយជនះឈនះអស្់រគបទ់ិសទី មនអរយិធម៌ល្អខ្ល ំងក្ល  រងុេរឿងខពង់ខពស ់េលច្រតដុ្រតែដតភ្លឺជះចញច ចចៃញច ង័ ំ ំ  

េហើយក្ល យេទជម ច្រកមយួយ៉ងធំ េនេ្រជយសវុណ្ណភូមិ។ 

នកលសម័យេនះ ទឹកដែខមរមនទំហធំំទូលទំូ យ េនកនងភូមិភគ សុអីេគគយ ៍មន្រពំ្របទលជ់ប់និង្របេទសចិី ុ  

ន និង ភូម ្រគបដន្ដប់បចចបបនន្របេទសកមពជ ្របេទសេសៀម ្របេទស វ និង ទឹកដេវៀត ម ្របេទសែខមរជមុ ុ ី  

អំនចមួយយ៉ងលបីលបញ មនកិតយនុភព ន់លរឺនទឺសះុ យេទ្រគបទ់ិសទី ្របជនុ ្រស្ដែខមរ្រគប់េខត្ដខ័ណ្ឌ  

រសេ់នេ យសខុសន្ដិភពសបបយរកី យេក មក ន្ដ ចរំងុចំេរ ើនសបំូណ៌សបបយ។ 

ៃថង  ែដលេស្ដចែខមរ អនកដកនំ និងអនកនេយបយែខមរ បំេភ្លចបំពនរេំ ភ មិនេគរព មកបនតំ  ្រកតិយវន័យឹ ួ ិ  

ផ្ដ ំេផញែននំរបសដ់ូន  េហើយ គម នសមតថភព អវជជ  អយតុ្ដធិមេ៌្របើអំនចផ្ដ ចក់រ មិនគតិគរូករពរែថរក ផល្របើ ិ  

េយជន៍ជតិ េហើយបន្រតឹមែតអួតេក្អងក្អ ងឡ  និូ ងលកដ់ូរបផំ្លចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្ដិ្របេទសជតិ ៃថងេនះែខមរជួបិ  

្របទះែតវបត្ដ អន្ដរកបប មហន្ដ យ េ្រគះកចចៃ្រង មនិេចះចបម់ិនេចះេហើយ ចុះ នថយ្រទតុេ្រទមជនចិចនរិន្ដ។ិ  

េ យ រគម នទសពិធ ជធម៌ េស្ដចគំលង់ រ ឺ្រពះសងខច័្រក ្រពះម ក ្រតែខមរទី១៥ បនេធ្វើេ យ្រកុមម្រន្ដនីគេក្ដ  

្រក យ ខឹងសមបមនិសបបយចិត្ដ នំគន រត់េចលឈប់េនជួយបំេរ ើេធ្វើករករពរនគរ។ េ យគម នេហតុផល និង 
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េ យខ្ល ចចញក់ិចចកលអសអ់នំច េស្ដចគំលង់បនសំ ប់ មេនរ ែដលមនបំនងល្អ ចង់មកពយបលជងឺេ គឃ្លំ  

ង់្រពះអងគេ យបនជសះេសបើយ េស្ដចពល រ ឺ្រពះេសនក័ ជ ្រពះម ក ្រតទី២៣ េ្រពះែតរយុកបលេខៀវរបសក់ូ 

នងប់ បនបញជ េ យេសនម្រន្ដីយកកូនបុេ ហតិ ែដលមិនទន់ដងក្ដី េទសំ ប់េចល។ ភពរេំជបរជំួលច ចឹ ើ  

លអសន្ដិសខុ កេ៏កើតមនកនង្រគេនះែដរ សមូបីែតវតថសក័្ដិសទិធិ រក អនក  េទវ  េខម ចបិ ច ក្៏រទំមនិបន រហូុ ុ  

តទលែ់តបេងកើតេ យមនបតុភូតេផ ងៗ បំផ្ល ញពសេពញអសទំ់ងនគរ។ េ យ រែត្រពះអងគេ្របើអំនចផ្ដ ច់ក 

រ កច វេឃរេឃយង់ឃនង អយតុ្ដធិម៌ អតិធមេ៌ម ្ដ  គម នមនុស ធម៌ គម ន្រពហមវ រធម៌ ខ្វះវចរណញណិ ិ  

្រពះអងគបនេធ្វើេ យ្របេទសជតិ លចិលង់ហនិេ ចវនសអន្ដ យ ្រពត់្របសែ់បកបក់្រកុមញតិ្រគួ រ មនទុិ កខ 

េវទន ្រពួយេ កសេ្រងងគម នទីបផំុត។ បរយិកសេនះ បនេធ្វើេ យបន្ដ ្រស្ដែខមរ ្រគប់ទិសតបំនក់នងនគរ េក្ដ ្រកុ  

ហល្់រក យខឹងស្អប់េខពើម គុគំនួនិង្រពះម ក ្រត ែដលជក ្ដ មួយបនជះអិទធិពលយ៉ង ្រកក់ មកេលើរជជកល 

្រពះសហីនុ ជ ្រពះម ក ្រតែខមរទ២ី៤ ែដលេ យ ជយបន្ដ។ ែអ្រពតឹ្ដិករណ៍ នយ្រតសក់ែផ្អមបនចប់យកលែំពង 

េទបុះបុកចកស់ំ ប់េធ្វើឃតេស្ដចសហីនុ ជ ចំេដម្រទងូ ជសកខីភពមួយែដលបង្ហ ញបញជ ក់ថ ករ្រគប្់រគងមិើ  

បន្រតឹម្រតូវ្រសបេទ ម្រកតិយវន័យចបប់ែខមរ ថ ្រស្ដែខមរកំពងុែតេ្រសកឃ្ល ន រងទកុខេវទន ទមទររកយតុ្ដធិម៌ិ  

េដមបីើ សុរំសជ់អនកជ េហើយកជ៏សញញ ៃនករ្របះឆគន កនងសងគមជតិែខមរែដរ។ុ  

គឺចប់ពីេពលេនះេហើយ ែដលច្រកភពែខមរ្រតវូែបកបក់ មគគី ែបងែចកជ្រកុមបដបក ្របឆំងគន  ែ្របក្ល យេទិ  

ជរញួរមួតូចទបបត់បង់ទកឹដ ចុះអន់េខ យបន្ដិចម្ដងៗ ្របេទសជតខងបក ពួកសមពន័ធនន កេ៏ឆ្ល តេី ិ កសេនះ 

េដមបេីរ ើបរំះ យ្រប រលចួប្លន់ េលបទកឹដែខមរែដរ។ើ ី  

កនងេពលែដលម អំនចែខមរកពំុងែត្រគំ្រគ កពំុងែតចុះេ នថយ េសៀមកច៏ប់េផ្ដមមនកំ ំង ក្ល យជម អំុ ើ  

នចមួយព្រងីកទឹកដកនងភូមិភគ សុ ី ន្របឈមមុខេធ្វើចំបំងតទលន់ិងែខមរ។ េសៀមេ្របើកលលបិច្រគប់យ៉ង េដី ើុ  

មបីេ យេគលបំនងេគបនសេំរច េ យ រអនំច បុណយសក័្ដ ិ្របក់កសមសេព្រជ ្រពះញតិវង  និងម្រន្ដីែខមរ 
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ខ្លះ ែបរជវេង្វងវង្វ ន់ឈ្លក់បត់ ម រតី េទឃបុឃតិនិងបរេទស លក់ទឹកដដនូ ែអង េសៀម យបំែបកដេន្ដើមយកី  

្រពះម នគរបនពីរដង េសៀមបនលចួប្លនយ់កអសេ់ភគផល្រទពយសមបត្ដិែខមរ កបនគមពីរអនួ ក្របជញ្រពះសងឃ និងចប ់

េកៀរេកណ្ឌ ្របជជនែខមរ ប់មុនឺ្រគួ រ យកេទេធ្វើជេឈ្លើយ េស្ដចេសៀមបនែតង ំងកនូរបសខ់្លន េ យេ យួ  

ជយ្រគប្់រគង ្រតួត្រ េន្របេទសែខមរ គកឺនងេគលបំនងចង់រ ំ យទឹកដែខមរ ច់ឈមែខមរ េ យក្ល យេទជុ ី  

េសៀម ែលងេ យែខមរមនលទធភព ចេរ ើបរំះរចួ ្រទឹស្ដ ីទស នៈ េគលគំនិត នងិ េគលបំនងចង់េលប្រតួត្រ ែខម 

រ េស្ដចេសៀម អនកដកនំេសៀម អនកនេយបយេសៀម ែតងែតរក ចិញច មឹជបក់នងជេ ចិត្ដជនចិច េទះបីជកនងកលឹ ំុ ុ  

េទស រ ឺសម័យ មួយកេ៏ យ េបើមនប្ដរ គ្ឺរតឹមែតរបូ ង សបំកេ្រកែតប៉ុេ ្ណ ះ។ូ  

ប៉ុែន្ដែខមរែតងែតេរ ើបំរះរអួំពី្រកញំ ននិគមេសៀម េហើយែខមរក៏ ច យតប តយកជយជនះបនវញែដរ ែដលជស័ ិំ  

កខីភពបញជ ក់ថ ែខមរនសម័យេនះ សថតិេនជម អំនចកនងភូមិភគ សុអីេគគយដ៍ែដល េហើយែខមរមនិទនធ់្ល ក់ខ្លុ ួ  

នរញួ វ ទន់េខ យគួរេ យអសស់ងឃឹមេនះេឡើយ ែខមរេនមនកំ ំង មនអទិធិពល េលើកទ័ពេទេធ្វើស្រងគ ម យ 

្រប រ្របេទសេសៀមបនជេ្រចើនេលើកេទៀត។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


