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********************************************** 

ប្េះរោង រងរគ 

ឬ រដើមកំរណ្ើ ត្ ការករកើត្ ទឹ្យកដីខ្មែរ 
   រៅកនុងប្រវត្ដិសាស្ដ្ដខ្មែរតាមការនិទានដំណាលត្ៗគ្នន មក ប្េះរោង និង រងរគ ជ្ជឳេុកម្ដដ យ ជ្ជជីដូនជីតា ជ្ជអនករងក
ររងកើត្រោយម្ដនជ្ជតិ្ ម្ដនកំរណ្ើ ត្ ម្ដនទឹ្យកដីខ្មែរមុនរគដំរូងរងអ្់។ រងរអូនខ្មែររយើងភាគរប្ចើនណា្់ េំុបានដឹង េំុបាន
សាគ ល់ប្រវត្ដិរនះរទ្យ។ ឯកសាររារ់ររៀរ អំេីប្រវត្ដិ ប្េះរោង រងរគី» ម្ដនរៅកនុង្ឹងខ្ត្ប្គរ់េងាវតារខ្មែរខ្ដលររៀរចំ្រ
រ្ររ ើងរោយអនកនិេនធរសសងៗ។  

ប្េះេុទ្យធទំ្យរយ 

   ្ម័យមួយ ប្េះ្មណ្រគ្នត្ដមប្េះេុទ្យធររមប្គូ កាលររះប្េះជនែបាន ៨០វ្ា បានោងរប្ត្ចរងគត់្រៅប្គរ់ទិ្យ្ទី្យកខ្នែង 
រដើមបរីប្បា្អ្់្េវ្ត្វរោក។ ប្េះអងគនិមនដកាត់្តាមរឆនរមហាសាគរ បានោងរៅដល់រកាះមួយ ខ្ដលម្ដនរដើម «ធ្ែក» 

ដុះខ្រកខ្មកសាខាប្ត្្ំុប្ត្សាយ។ រៅរប្កាមរដើមធ្ែកររះ ម្ដនរងូមួយោ៉ងរប្ៅ ខ្ដលជ្ជសែូវរចញចូលររ្់រ្ដចភុ្ជងគរគ 
្ំរារ់រចញចូលមកប្កសាលរលង។ ទី្យដីកខ្នែងររះម្ដនសាា នភាេរាររ្ែើគួរជ្ជទី្យមរររមយ។ រៅរលើរដើមធ្ែកររះ ម្ដន្ត្វ
ប្ត្កួត្មួយរ្់រៅរោយ្ុមសានដ។ 

  

   រៅរេលខ្ដលប្េះោទិ្យត្យចូលអ្ដងគត្ រ ើយប្េះច័នទបានចារ់រះរ ើង
រនដរវនប្េះេុទ្យធអងគ និងប្េះោននទ ក៏រំគ្នន និមនដចូល្ំរាករប្កាមរដើមធ្ែក
។ រទ្យវតាខ្ដលខ្ែរការដើមធ្ែក បានររៀរចំទី្យកខ្នែង្ំរារ់ទ្យទួ្យលប្េះអងគ 
និង រទ្យវតាទំាងឡាយ ខ្ដលនឹងប្ត្ូវចូលមកគ្នល់ោវ យរងគំ ប្េះេុទ្យធ។ 

   រ្ដចភុ្ជងគរគ ខ្ដលបានោងរចញមកប្កសាលរៅទី្យទួ្យលរដើមធ្ែក 
បានយល់រ ើញប្េះេុទ្យធកាលណា ក៏តំ្ខ្ណ្ងមែួនជ្ជមនុ្ស រ ើយរំប្កុម

ររវិារមកប្ការោវ យរងគំប្េះជិនស្្ី ្ំុប្េះអងគ្ំខ្ដងធ្មែរទ្យ្រ រប្បា្អ្់រគទំាងេួង។ ជ្ជមួយគ្នន ររះខ្ដរ ប្េះឥន្ត្នទរកា
្ីយរទ្យវរុប្ត្រទ្យវតា រទ្យេអរសរ និងរទ្យេនិករប្គរ់ទិ្យ្ទី្យ ក៏បានរំគ្នន មូលមីកុះករ ចុះមកោវ យរងគំគ្នល់ប្េះេុទ្យធជ្ជអម្ដា ្់ខ្ដរ។ 

   ប្េឹកប្េហាមស្សាងៗកាលណា ប្េះេុទ្យធអងគចារ់រសដើម្ែឹងសាែ ត្ប្ររមើរមើលនិ្ស័យ អ្់ប្គរ់្េវ្ត្វជិត្ ង្ាយ យ ខ្ដលប្េះអងគ
ប្ត្ូវនិមនដរៅរប្បា្។ ររទ រ់មកប្េះអងគប្ទ្យង់រសាយចង្ហា ន់។ រោយធំ្កែិនមាូរោហារទិ្យេវឈងាយុយ ង្ាយ ញ់រេករ ើយរោយប្ទំាមិន
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បាន ្ត្វប្ត្កួត្ខ្ដលរ្់រៅរលើរដើមធ្ែក ក៏រចញមែួនមកោវ យរងគំប្េះេុទ្យធររមប្គូ ប្េះអងគបានេូត្បាយ រ ើយរបាះរោយរៅ
្ត្វប្ត្កួត្ររះទុ្យករធ្វើជ្ជោហារ ង្ាយ ញ់រេក ប្ត្កួត្លិត្ម្ដត់្លិត្ក រលៀនអណាដ ត្រចញមករប្ៅ។ ទ្យត្រ ើញប្ត្កួត្ម្ដន
អណាដ ត្ខ្ប្េករចញជ្ជេីរ ប្េះេុទ្យធរោកប្ទ្យង់រងងាយ កប្េះភ័្ន្ត្កដ្ំលឹងរៅប្េះធ្រណី្រោយកដីញញឹម។ រ ើញដូរចាន ះ ប្េះោននទ
ឆងាយល់ណា្់ ក៏ោវ យរងគំទូ្យល្ួរ្ំុរោយប្េះអងគេនយល់អំេីរ តុ្សល។ 

   ប្េះអងគបានម្ដនេុទ្យធដិការ ទ្យ្សន៍ទាយោ ត្រៅអរគត្ «រកាះរកាកធ្ែក» រនះ នឹងករកើត្កាែ យរៅជ្ជនគរមួយខាែ ំងកាែ ម្ដន
ទឹ្យកដីធំ្ទូ្យោយ ប្រជ្ជជនរ្់រៅរោយ្ុម្រាយរកសមកានដែកុំរែកើងរងុររឿង។ 

  ្ត្វប្ត្កួត្ខ្ដលម្ដនចិត្ដររ ិ្ ុទ្យធ លុះរៅរោយធ្មែរទ្យ្រររ្់ប្េះេុទ្យធ រប្កាយមកខ្ដលបានចាករោករនះរៅ នឹងបាន
រកើត្ជ្ជប្េះរាជរុប្ត្រ្ដចនគរឥនទេ័ទ្យធ រ ើយនឹងោងមករសាយរាជយ្មបត្ដិរៅនគររគ្នកធ្ែក។ រេលររះរ្ដចភុ្ជងគរគ 
នឹងរចញមកររៀរចំទឹ្យកដី ោវ យប្េះអងគ។ ប្េះអងគ នឹងោក់រងែ ះនគររគ្នកធ្ែកជ្ជ "កមពុជ្ជធិ្រតី្" ខ្ដលនគរដទទ្យរទ្យៀត្ ោក់
រងែ ះរៅោ «ស្្ុកខ្មែរ»។ ឯប្េះឥន្ត្រទ ធិ្រាជវញិ ក៏នឹងរញ្ជា រោយប្េះវ ិ្ សកមែរទ្យវរុប្ត្ ចុះមកកសាងប្បាងគប្បាសាទ្យធំ្លអ
លអះជ្ជរប្ចើនរទ្យៀត្ខ្ដរ។ ខ្ត្ប្រជ្ជជនរៅកនុងប្ររទ្យ្កមពុជ្ជ គ្នែ នចិត្ដរសាែ ះប្ត្ង់ ប្រកាន់រគ្នរេពាកយ្ំដីររ្់មែួនរទ្យ។ ្ំដី
និោយរចញមកម្ដនន័យរសសង មិនដូចចិត្ដគំនិត្ខ្ដលគិត្យល់ររះរទ្យ។ គឺម្ដនអណាដ ត្ខ្ប្េកខ្រកជ្ជេីរ ដូច្ត្វប្ត្កួត្ជីតា
ររ្់មែួន។ ប្ទ្យង់ប្ររមើរមើលចរ់រ ើយកាលណា ប្េះេុទ្យធអងគ ក៏ប្ទ្យង់ោងនិមនដរនដដំរណ្ើ ររៅរប្បា្្ត្វរោកត្រៅរទ្យៀត្។ 

ប្រវត្ដិប្េះរោង 

   កាលររះរៅនគរឥនទេ័ទ្យធ ម្ដនរ្ដចមួយប្េះអងគ ប្េះរមអទិ្យចាវងស រសាយរាជយ្មបត្ដិ ម្ដនកូនប្រុ្៥រក់ រុប្ត្ទី្យ១ ប្ត្ូវ
បានប្េះអងគតំ្រវូរោយកាន់ការ់រមត្ដម័ណ្ឌ ខ្សនកទិ្យ្ខាងរកើត្ រុប្ត្ទី្យ២ រមត្ដម័ណ្ឌ ទិ្យ្ខាងរជើង រុប្ត្ទី្យ៣ រមត្ដមណ្ឌ ខាងលិច 
រ ើយរុប្ត្ទី្យ៤ ប្េះរោង ប្ត្ូវទ្យទួ្យលរនទុករមត្ដម័ណ្ឌ ទិ្យ្ខាងត្បូង។ ចំខ្ណ្ករុប្ត្ទី្យ៥ ខ្ដលរៅរកែងជ្ជងរគ ប្េះអងគបាន
ទុ្យកោក់ រោយគង់រៅជ្ជរ់ជ្ជមួយនឹងប្េះអងគកនុងររមរាជរាងំ។ 

   ន្ ំមួយ រោយម្ដនជំងឺេាធិ្ រ ើយរេលរវោកាលរទ្យ្ប្ត្ូវជ្ជន់ចំនឹងេិធី្រុណ្យប្រចំា ន្ ំ ខ្ដលប្េះរាជ្ជប្ត្ូវខ្ត្ទ្យទួ្យលរ្ដច
នគរចំណុ្ះ រមឺុន្េវមុមមន្ត្នដី មកេីប្គរ់ទិ្យ្ទី្យ ប្េះអទិ្យចាវងា ក៏បានរង្ហគ រ់រោយរុប្ត្រៅរចញរធ្វើជ្ជប្េះរាជតំ្ណាងរៅ
ទ្យទួ្យលរភ្ញៀវជំនួ្ប្េះអងគ។ ប្គរ់ៗគ្នន  ម្ដនទំាងរ្ដចរងប្េះអងគទំាង៣អងគ បានប្ការោវ យរងគំរុប្ត្រៅតំ្ណាងប្េះរាជ្ជ តាម
រររៀររររប្រទេណី្។ រលើកខ្លងខ្ត្ប្េះរោង ខ្ដលមិនបានប្ការោវ យរងគំតាមទំ្យរនៀមទំ្យោរ់។ េីរប្ពាះប្េះអងគបានយល់ 
នឹកសាែ នោប្េះរិតាបានរលើករាជយ្មបត្ាិរសទររោយរអូន រចួរស្្ចបាច់បាត់្រៅរ ើយ។ ខ្ត្ររើតាមឯកសារមែះរទ្យៀត្ រគបាន
រញ្ជា ក់ោប្េះមហាកសប្ត្បានប្រគល់រាជយរោយរុប្ត្រៅរចួរស្្ចរៅរ ើយខ្មន។ 

   រោយកដីមួរ ែងោក់អន់ស្្េន់ចិត្ដរៅដ ប្កហាយ ដល់ប្ត្លរ់មកដល់នគរវញិ ប្េះរោងក៏រកាះប្រជំុអ្់្េវមុមមន្ត្នដីរដើមបី
ររៀររារ់ប្បារ់អ្់នូវប្េឹត្ដិការណ៍្។ ប្េះអងគបាន្ំររចចិត្ដោត្រៅអរគត្ ប្េះអងគ នឹងខ្លងោងរៅចូលរមួេិធី្រុណ្យអវីទំាង
អ្់ រៅឯររមរាជវាងំ។ 

   រេលររះរមឺុនមុមមន្ត្នដីទំាងអ្់ គ្នែ ននរណាម្ដន ក់ហ៊ានររចាញរោរល់ ឬមតិ្អវីរ ើយ។ ម្ដន ក់ៗគិត្ខ្ត្ទវអរ្ីុខ្អររលម
រលើមឥត្ខាែ ្រអៀនរ ើយយល់ស្្រតាមប្គរ់ចំនុច។ េីររះទែងាយមក ប្េះរោងខ្លងរៅោវ យរងគំប្េះរិតាដូច្េវដងរទ្យៀត្
រ ើយ។ 

   ដឹងររឿងរនះកាលណា ប្េះអនុជរៅ ្ំុរ្ចកដីអនុញ្ជា ត្ដិេីឳេុក រដើមបីរៅជួររង។ ជួររងកាលណា ប្េះអងគលុត្ជងគង់
ោវ យរងគំខ្ដលរធ្វើរោយប្េះរោងម្ដនការភាញ ក់រសអើល និងឆងាយល់ោ៉ងខាែ ំង។ រប្កាយបានសាដ រ់ការេនយល់ររ្់រអូន បានយល់
ប្គរ់ដំរណ្ើ ររដើមទ្យងមក ប្េះរោងក៏បានយល់សាគ ល់អំេីកំ ុ្ររ្់មែួន រ ើយក៏បានផ្ដ ំរអូនរោយ្ំុប្េះរាជទានរទា្េី
រិតាជំនួ្ប្េះអងគសង។ 



   ប្េះអងគអទិ្យចាវងា ្រាយចិត្ដណា្់ រៅរេលខ្ដលដឹងោរុប្ត្រៅប្េះអងគរោះស្សាយរញ្ជា ្ែុកសាែ ញរនះបានរោយ
រជ្ជគជ័យ កនុង្នដិវធីិ្ គឺេិត្ជ្ជ្កដិ្មជ្ជរ្ដច ខ្ដលប្ត្ូវទ្យទួ្យលប្គងរាជ្មបត្ដិខ្មន ខ្ត្ប្េះអងគក៏បានរះិគិត្េិចារណាខ្ដរោ 
ប្េះរោងម្ដនចិត្ដស្សាលរឆវ្វ មិនរចះគិត្គូរេិចារណាខ្វង ង្ាយ យរ ើយ ោករបកិរោិទំាងរុ៉រែ ន ខ្ដលប្េះរោងបានប្រប្េឹត្ដិ
មកក៏ចាត់្ដូចជ្ជការកបត់្ នឹងប្ររទ្យ្ជ្ជតិ្ខ្ដររទា្រនះ គឺប្ត្ូវខ្ត្ប្រហារជីវតិ្រង់ រមឺុន្េវមុមមន្ត្នដីទំាងអ្់ក៏បានយល់
ស្្រតាមប្េះអងគខ្ដរ ខ្ត្រោយប្េះរោងប្េះអងគធ្លែ រ់ម្ដនគុណ្រំណាច់កនុងការពារទឹ្យកដីប្ររទ្យ្ជ្ជតិ្ រមឺុនមន្ត្នដីទំាងររះ 
បាន្ំុរោយប្តឹ្មខ្ត្រំរររង់នីររទ្យ្ប្េះអងគរុ៉រណាណ ះបានរ ើយ។ 

   ប្េះរោងបានប្រ្ូប្ត្រៅកនុង ន្ ំវក េ.្ ២៣២ ប្ត្ូវជ្ជ ន្ ំ៣១២មុន គ.្។ ប្េះជនែបាន១៦ ន្ ំ ប្េះអងគបានោងរចញរៅ
កាន់ការ់រមត្ដម័ណ្ឌ ទិ្យ្ខាងត្បូង។ ២០ ន្ ំរប្កាយមក ោយុបាន៣៥ ន្ ំ ប្េះអងគប្ត្ូវបានរិតារំរររង់នីររទ្យ្ រដញរចញេីនគ
រ។ រមឺុនមុមមន្ត្នដីេលរ្រ និងប្រជ្ជរាស្ដ្ដជ្ជរប្ចើន ខ្ដលស្្ោញ់រគ្នរេប្េះអងគ ប្រម្ដណ្ជ្ជង១រកាដិរក់ (ខ្ត្ឯកសារមែះ
ោខ្ត្១ខ្្នរក់) បាន្ុមចិត្ាចាករចញអំេីនគររៅរ្់រៅដខ្ងារតាមប្េះរោង។ េួកជននីររទ្យ្ទំាងររះ ប្ត្ូវបានរ្ដច
រចញរញ្ជា  រង្ហគ រ់រោយកាត់្្ក់រជើងករចា ើ" រោយមុ្អំេីប្រជ្ជេលរដឋធ្មែតា រដើមបីរញ្ជា ក់ោ ជ្ជជនជំេូកគ្នែ នេូជ គ្នែ ន
សា្ន៍ អវីដូចរគឯងទំាងអ្់។ ប្េះរោង បានរញ្ជា រកសេួកប្កុមប្េះអងគរោយចុះ្ំរៅទូ្យកកបួនរខ្ណ្ដ ត្តាមទ្យរនែខ្មសទឹ្យក។ 
ឯកសារមែះបានរញ្ជា ក់ោ ប្េះរោងបានរំេលររ ៍រធ្វើដំរណ្ើ រឆែងកាត់្តាមទប្េប្េឹកាចុះមកតាមទិ្យ្ខាងត្បូងរ ូត្មកដល់
ភ្នំដងខ្រក ខ្ដលជ្ជដំរន់ភូ្មិភាគមួយអរហារសាា នគ្នែ នមនុ្សរ្់រៅ។ 

   ទូ្យកកបូនកបួនទ័្យេប្េះរោង ប្េមទំាងមនុ្សម្ដន ស្្ីប្រុ្ បានមករកឿងជ្ជរ់ចត្ នឹងជួរភ្នំដងខ្រក។ ប្េះអងគក៏រញ្ជា រោយរបាះ
យុោក រ ចុះចត្រលើរកាះរគ្នកធ្ែក។ កខ្នែងររះ ម្ដនរងែ ះដំណាលជ្ជរ់មកជ្ជស្្ុកប្គួម័ណ្ឌ  ឬរគ្នកម័ណ្ឌ " ខ្ដល្ាិត្រៅខាង
រជើងជួរភ្នំដងខ្រក្េវទែងាយ។ កនុងវគគរនះ េងាវតារមែះរទ្យៀត្រញ្ជា ក់ោ ប្េះរោង និងររវិារអនក្ែ័ប្គចិត្ដបានមក្ំចត្រៅ ស្្ុក
្ំររាងទ្យង ខ្ដលរៅទី្យររះបានជ្ជរ់រងែ ះរឹងេុងពាយ " រ ូត្មកដល់្េវទែងាយ។ ប្េះរោង បានចាត់្ខ្ចងរោយមុមមន្ត្នដី រៅ
រចរចានិងរ្ដចចាម រដើមបីចងសាព នរមប្តី្កនុងន័យរមួរ្់ជ្ជមិត្ដភាេកនុងតំ្រន់ជ្ជមួយគ្នន ។ 

   ទែងាយមួយ ប្េះរោង និង រ្ដចចាម ប្េះរមោ្សទចយយរាជយ រកើត្ម្ដនជំរោះរងែ ះមិនចុះ្ំរងុនឹងគ្នន  រ ើយក៏រកើត្ម្ដនជ្ជ
្ន្ត្ង្ហគ មចំបំាងរាងំជល។ ប្េះរោងបានយកជ័យជំនះ ឈនះកំចាត់្រ្ដចចាម ខ្ដលរត់្ខាា ត់្ខាា យរៅេួនរៅចំបាសាក់ រចាុរបនន
ទឹ្យកដីោវ្េវទែងាយ។ ឥ ូវប្េះរោងប្េះអងគបានប្គរ់ប្គងទឹ្យកដីរគ្នកធ្ែកខ្ត្ម្ដន ក់ឯង។ ប្េះអងគបានោក់រងែ ះប្េះនគរោ "នគរ
រគ្នកធ្ែ"។ 

   រណាដ ជនជ្ជរប្ចើន ម្ដនអនកប្បាជញរណ្ឌិ ត្តូ្ចធំ្ បានមករ្់រៅតំាងលំរៅសាា នកុះកររៅនគររគ្នកធ្ែក។ ប្េះអងគបានរញ្ជា
រោយអនកប្បាជញខ្កខ្ប្រអកសរភាសា្ំស្ដ្កិត្ មកជ្ជអកសរភាសាខ្មែរ្ំរារ់រប្រើប្បា្់។ ការររៀរចំកសាងស្្ុកភូ្មិនគរ កនុងវ ិ្ ័យ
ក្ិកមែ និងរ្ដឋកិចា ក៏ប្ត្ូវបានចាត់្ោ៉ង្កមែខ្ដរ។ រៅខ្សនកជំរនឿសា្រ រគក៏បានរ ើញម្ដនវត្ដម្ដនសាមរណ្រ វត្ដ
ោរាមប្េះេុទ្យធសា្រជ្ជរប្ចើន រៅរលើទឹ្យកដីនគររគ្នគធ្ែក។ 

អភិ្រ្កប្េះរោងរងរគ 

   ទែងាយមួយប្េះរោងបានរំេលររ ៍ រៅប្កសាលតាមរឆនរមាច់រកាះ បានោងរៅដល់ទួ្យលដំរូករគ្នកធ្ែក រោយរ វ ត់្
អ្់កំោំង ប្េះ អងគចូលរៅ្ំរាករប្កាមរដើមធ្ែក ដល់រេលររ្ៀល រទ្យើរប្េះអងគភាញ ក់ ខ្ត្ទឹ្យកបានរ ើងលិចេ័ទ្យធជំុវញិទួ្យល
រគ្នកធ្ែក រោយមិនោចវលិប្ត្លរ់វាងំប្បាសាទ្យបាន ប្េះរោងក៏ប្ទ្យង់្ំរាករៅទី្យររះ រង់ចំារេលទឹ្យកស្្កដករៅវញិ។ ប្គ្ន
ររះ ររាប្តី្ដ៏ខ្្នសាងាយ ត់្ប្ជងំ ប្េះរងធ្លរាវត្ដី រុប្តី្រ្ដចភុ្ជងគរគបានរំអ្់េួកភី្រលៀងររវិារ រចញមកប្កសាលរលង
កំសានដរលើរកាះរគ្នកធ្ែក។ ប្េះរោងទ្យត្យល់រ ើញប្េះរងកាលណា ក៏លរលួចចារ់ចិត្ដប្រតិ្េ័ទ្យធរ្នហាភាែ ម។ រប្កាយ
ខ្ដលបានរផ្ដ ះសដង សាក្ួរគ្នន រៅវញិរៅមក ប្េះរោង និងរងរគក៏ចារ់រសដើមម្ដនចិត្ដរ្នហារសាែ ះ្ែ័ប្គនឹងគ្នន រៅវញិរៅ
មក។ 



   កនុងរវាងប្បំាេីរទែងាយ តាមរេលកំណ្ត់្រវាងគូរ្នហាទំាងេីរ ប្េះរោងប្ត្ូវររៀរចំជំនូន និងអណាដ រ់អណាដ ការប្គរ់ខ្ររោ៉ងមក
រង់ចំារៅប្ត្ង់ទី្យកខ្នែងដខ្ដល។ ចំខ្ណ្កប្េះរងធ្លរាវត្ដី កាលររើរៅដល់សាា នភុ្ជងគរគ ក៏បានរ៉ាយរ៉ារ់ររឿងរ៉ាវទំាងរុ៉រែ ន
តាមដំរណ្ើ រទូ្យលោវ យប្េះរិតា និងប្េះម្ដតា។ រ្ដចភុ្ជងគរគ មិនបានយល់ជំទា្់រទ្យ។ ប្េះអងគបាន្ុមចិត្ដយល់ប្េមរៅ
តាម្ំណូ្មេររគ្នលរំណ្ងររ្់កូន។ 

   ប្បំាេីរទែងាយកនែងមក ប្េះរោង បានរំេលររ ៍រ្រ រលើកជំនូន្ួយសារោករប្គរ់ខ្ររោ៉ង ររៀរចំរោយប្រណិ្ត្ ោ៉ងរ
ររូិរណ៌្ឥត្ម្ដនរខាា ះ ឥត្ម្ដនមវះប្ត្ង់ណា យកមកទុ្យករប្ត្ៀមមែួនរង់ចំារៅរប្កាមរដើមធ្ែក។ ដល់ទែងាយកំណ្ត់្រ្ដចភុ្ជងគរគ និង
អគគមរ ្ីបានោងរចញមកប្ត្ង់កខ្នែងរដើមធ្ែកខ្មន បានយល់រ ើញប្េះម្ដតាប្េះរិតាប្េះរងធ្លរាវត្ដីភាែ មកាលណា 
ប្េះរោងប្ទ្យង់លុត្ជងគង់ប្ការោវ យរងគំរោយកដីរគ្នរេ។ រ្ដចភុ្ជងគរគ និងមរ ្ីរេញចិត្ដរប្ត្កអរសាទ្យរណា្់ បាន
ទ្យទួ្យលប្េះរោងជ្ជកូនប្រសា រ ើយក៏បានររៀរចំអភិ្រ្កកូនស្្ីកូនប្រុ្ជ្ជគូសាវ មីភ្រោិត្ររៀងមក។ រ្ដចភុ្ជងគរគ ប្េម
ទំាងររវិារ រដើមបីទុ្យកជ្ជចំណ្ងទដដល់កូនប្រុ្ស្្ី បានរំេលររ ៍រ្រ រឺត្េប្ងីងទឹ្យក្មុប្ទ្យ រងកររងកើត្រោយរកើត្បានជ្ជ
ដី្ងាយួត្ ធំ្រធ្ងទូ្យលំទូ្យោយ រ ើយបានកសាងប្បាងគប្បាសាទ្យ វាងំតូ្ចធំ្ទុ្យកោវ យជ្ជរប្ចើន។ 

   ប្េះរោងរងរគ ប្ត្ូវបានររៀរចំអភិ្រ្ក ជ្ជគូសាវ មីភ្រោិរៅរវោរម៉្ដង ៧ប្េឹក រៅទែងាយ១១រកើត្ ខ្មេិសាម េ្២៧៧ ន្ ំ
មាញ់ ប្ត្ូវជ្ជ ន្ ំ២៦៧ មុនគ.្។ កាលររះប្េះរោងបានប្េះជនែ ៤៦វ្ា 

   កនុងរេលជ្ជមួយគ្នន ររះខ្ដរ ប្េះរោងក៏បានទ្យទួ្យលប្េះរាជ្ជភិ្រ្ក រ ើងរសាយរាជ្មបត្ដិនគររគ្នកធ្ែកខ្ដរ។ ប្េះអងគបាន
ទ្យទួ្យលរគ្នរមយរមជ្ជ ប្េះបាទ្យ្រមដចកុខ្ម៉រាជរ្ោឋ ធ្មែិកវររាត្ដមរែមរមមរា មត្ដិោវងស្កូល កំេូលប្កុងកមពុជ្ជធិ្រតី្្ិរ ិ
យ្រសាភា រវររាជធ្លនី រូណ៌្មីឧត្ដមមហាោឋ ន"។ ប្េះអគគមរ ្ីរងរគ ឬប្េះរងធ្លរាវត្ដីបានទ្យទួ្យលប្េះរមជ្ជ 
្រមដចប្េះវគត្ដីកសប្តី្គ្នរ់លកខណ៍្ឯកអគគរទ្យវ។ី េិធី្រុណ្យអភិ្រ្កចរ់្េវប្គរ់កាលណារ្ដចភុ្ជងគរគ និងប្េះអគគមរ ្ី
បានរំររវិាររមឺុនមុមមន្ត្នដី ប្ត្លរ់ចុះរៅប្េះនគរវញិ រដើមបីជូនដំរណ្ើ រប្េះរិតាប្េះម្ដតារកែកចុះរៅសាា នភុ្ជងគរគ 
ប្េះរោង ឬប្េះបាទ្យ្រមដចកុខ្ម៉រាជ បានចារ់រតាងទ្បរងរគចុះរៅតាមរៅជ្ជមួយខ្ដរ។ កាលររះប្េះរោងររៀរចំសាង
្ង់ប្េះររមរាជវាងំ គង់រៅមហានគរធំ្ ឬមហានគរ ឬអងគរខ្ដលជ្ជកខ្នែងរដើមធ្ែកបានដុះ។ 

្ន្ត្ង្ហគ មនឹងចាម 

   រៅកនុងរាជររ្់ប្េះអងគ ររើតាមេងាវតារខ្មែរ និង ឯកសារជ្ជរប្ចើនរទ្យៀត្ រលើកខ្លងខ្ត្េងាវតារ្រមដចវាងំជួន រ្ដចចាម
ខ្ដលចាំងចាញ់ប្េះរោងកាលេីរលើកមុន បានរលើកកងទ័្យេោ៉ងគប្គឹកគរប្គង មកវាយប្រហារនគររគ្នកធ្ែក។ រ្ដចចាម
ោ្ទចយរាជ រោយម្ដនកូនប្រុ្ប្បំារក់ រធ្វើជ្ជរមទ័្យេជំនួយ បានរលើកទ័្យេរចញមកេីចំបាសាក់។ 

   េងាវតារខ្មែរខ្ដលររៀរចំរោយប្េះអងគម្ដា ្់នេវរត្ន៍ បាន្ររ្ររញ្ជា ក់ោ កងទ័្យេចាមរោយម្ដនកងទ័្យេោវចូលរមួសង 
បានមករចាមេ័ទ្យធទី្យប្កុងមហានគរ។ រេលររះប្េះកុខ្ម៉រាជបានរកាះប្រជំុ ប្គរ់រមឺុនមុមមន្ត្នដីរមទ័្យេតូ្ចធំ្ រោយម្ដនប្េះ
រនទូលោ ររើរយើងចាំងត្រនឹង្ប្ត្ូវក៏បានខ្ដរ ខ្ត្ប្រជ្ជេលរដឋរយើង នឹងប្ត្ូវសាែ រ់បាត់្រង់រប្ចើនជ្ជមិនខាន។ ដូរចនះគួរ
ណា្់ខ្ត្រយើងរធ្វើលបិចកិចាកលជ្ជចាញ់ ខាែ ចចាមរ ើយរំគ្នន វាយ្ំរកុររើកសែូវ រំប្គួសាររត់្រចាលនគរមួយរយៈ្ិន។ រធ្វើ
ដូរចនះកងទ័្យេចាម និងម្ដនជំរររចិត្ដរកអងកាអ ង រភ្ែចមែួនរ ើយរំគ្នន មកតំាងទី្យកនុងមហានគរជ្ជមិនខាន។ រេលរនះ ចំារយើង
រលើកទំាងទ័្យេមនុ្សទំាងទ័្យេរគមកវាយប្រហារ្ប្ត្ូវយកជ័យជំនះវញិ។ 

   ទ័្យេខ្មែរបានវាយររើកសែូវរចញ បានដូចរ្ចកដីប្បាោន  ្រមដចកុខ្ម៉រាជ បានរំេលររ ៍រៅររៀរចំទី្យតំាងរបាះររទ យជំរុរំៅ 
"នគររាជ្ីម្ដ។ ប្េះអងគក៏ចារ់រសដើមររៀរចំកងទ័្យេ ម្ដនទ័្យេោវសង រង្ហា ត់្ររប្ងៀន វឹក វឺនតាមប្គរ់កបួនយុទ្យធសាស្ដ្ដ េីជ័យ
្ន្ត្ង្ហគ ម។ ទ័្យេចាមដូចខ្ដលប្េះអងគបានគិត្ខ្មន បានរំគ្នន មកតំាងទី្យរៅកនុងប្េះមហានគរ។ មួយ ន្ ំរប្កាយមក ្រមដចប្េះកុ
ខ្ម៉រាជ រោយម្ដនជំនួយេីទ័្យេរគបានរលើកទ័្យេរៅវាយប្រហារ កំចាត់្ទ័្យេចាមរធ្វើរោយររាជ័យរត់្បាក់ខ្រកអ្់។ រ្ដចចាម
ោ្ទចយរាជ ប្ត្ូវររួ្ោ៉ងទំ្យងន់ រ ើយក៏បានបាត់្រង់ជីវតិ្ កនុងប្គ្នចំបំាងររះរៅ។ រឯីកូនប្រុ្ទំាងប្បំារក់ររ្់រ្ដច



ចាមប្ត្ូវកងទ័្យេខ្មែរ និងកងទ័្យេរគចារ់បាន។ កូនរ្ដចចាមទំាងប្បំារក់ បានទ្យទួ្យលមែួនចុះចាញ់ ្ំុចំណុ្ះ និង្ំុរំររ ើប្េះ
រោងររៀងរ ូត្ត្រៅ។ 

   ប្េះមហាកសប្ត្ខ្មែរប្េះកុខ្ម៉រាជបានខ្ត្ងតំាងកូនរ្ដចចាមរងែ ះ្ុរោិវរមិនទរោយប្គរ់ប្គងស្្ុកប្ទំាង រោយម្ដនទី្យតំាង
រៅរលើភ្នំបាយ៉ងរកា ប្េះ្ុររិោរទ្យរវ្ រោយរៅប្គរ់ប្គងស្្ុកបាទី្យរោយតំាងទី្យរៅរលើភ្នំជី្ូរ ប្េះររមន្ត្រទ វរមិនទ រោយ
រៅប្គរ់ប្គងស្្ុករលើកខ្ដក ប្េះ្ុររិោវរមិនទ រោយរៅប្គរ់ប្គងស្្ុកត្បូង ែុំ និងប្េះ្ន្ត្រទ វរមិនទ រោយរៅប្ត្ួត្ប្តាស្្ុក
រសាទ ង។ 

   រ្ម័យររះ ប្េំប្រទ្យល់ខ្ដនទឹ្យកដីខ្មែរ បានោត្្នធឹងរៅដល់ស្្ុកេិ្នុករោក និង្ុរខាទ័្យយ រៅទិ្យ្ខាងលិចរៅ
ដល់ស្្ុករគ្នកអន្ត្ងកង ឬស្្ុកយួនរៅទិ្យ្ខាងរកើត្ រៅដល់សាន មមាច់ (ខាងរជើងភ្នំដងខ្រក)រៅទិ្យ្ខាងរជើងនិង រៅទិ្យ្
ខាងត្បូងទ្យល់និង្មុប្ទ្យ។ 

   មួយខ្សនករទ្យៀត្ រប្គ្នកាលររះរគ្ំគ្នល់រ ើញម្ដនជនជ្ជតិ្រររទ្យ្ជ្ជរប្ចើន បានចូលមករ្់រៅរក្ីុរធ្វើជំនួញប្រករ
មុមរររកនុងស្្ុកខ្មែរ ម្ដនដូចជ្ជរ្ៀម ោវ យួន ជ្ជរដើម។ រ្ៀមចុះមករៅរឹងរណាងរសាន  ប្រករមុមររររក្ីុចារ់ប្តី្កនធរ
យកមកប្រោក់ហាល។ ជ្ជររៀងរាល់ ន្ ំ ជនជ្ជតិ្រ្ៀមទំាងររះ ខ្ត្ងខ្ត្ដឹករំយកប្តី្កនធរហាល និង ទឹ្យកោែ លអររ ិ្ ុទ្យធរៅ
កនុងរមត្ដរេប្ជរុរ ីមកោវ យប្េះមហាកសប្ត្ខ្មែរ្រមដចប្េះកុខ្ម៉រាជជ្ជ្ួយសារោករ។ ចំខ្ណ្កជនជ្ជតិ្យួនវញិ ប្រកររររក្ីុ
លក់ប្កណាត់្្ូប្ត្ រ ើយជ្ជររៀងរាល់ ន្ ំ ក៏ខ្ត្ងខ្ត្រំយក្ំេត់្្ូប្ត្ ្ំេត់្ខ្ប្េ មកោវ យប្េះរាជ្ជជ្ជ្ួយសារោករខ្ដរ។ 

   ប្េះរោងនិងរងរគ បានម្ដនប្េះរារុប្តារុប្តី្ជ្ជរប្ចើនខ្ដលប្េះអងគខ្ចកភារៈកិចាខ្ត្ងតំាងរោយម្ដនឋាននដរ្កដិ និង
ប្រគល់ររ្កកមែររៀងមែួន រោយរៅប្ត្ួត្ប្តាស្្ុកនគរប្ររទ្យ្រសសងៗ 

 ប្េះវរិរាជ, រុប្ត្ចបង ទ្យទួ្យលមុមង្ហរ ជ្ជមហាអុររាជ 

 ប្េះ ររិាជ, ជ្ជខ្កវហាវ រ 
 ប្េះររមនទិរាជ ប្ត្ូវរៅប្គរ់ប្គងស្្ុកមងគលរូរ ី
 ប្េះអុទ័្យយរាជ្ជ, ស្្ុកធ្នរូរ ី
 ប្េះនរនិទរាជ្ជ, ស្្ុកសាវាងរូរ ី
 ប្េះវរិជៀនរាជ, ស្្ុកគំខ្ដងរូរ ី
 ប្េះសា រាជ, ស្្ុករូររ៉ីាម 

 ប្េះភិ្រណុ្រាជ, ស្្ុករ្ាឹមរូរ ី
 ប្េះេិជិត្រាជ, ស្្ុកេិជិត្រូរ ី
 ប្េះ្ុវណ្ណរាជ, ស្្ុក្ុវណ្ណរោក 

 និង ប្េះេិេិត្រាជ ស្្ុកេិ្នុករោក។ 

   ប្េះរោង ឬ ្រមដចប្េះកុខ្ម៉រាជ រសាយរាជ្មបត្ដិរៅនគររគ្នកធ្ែក បាន៧៧ ន្ ំ។ ប្េះអងគបានចូលទី្យវងគត្ រៅ ន្ ំរកា កនុង
ប្េះជនែ ១២២ ប្េះវ្ា។ 

កំណ្ត់្្ំគ្នល់ 

   ១ -ប្រវត្ដិប្េះរោងរង និងទំ្យរនៀមទំ្យោរ់ បានដិត្ោមជ្ជរ់ជ្ជនិចា កនុ ងប្រវត្ដិ្ងគមជ្ជតិ្ខ្មែរ រទាះខ្មែរមិនបានដឹងមិនបាន
យល់ក៏រោយ ក៏ខ្មែរបានរគ្នរេ និងអនុវត្ដលុះរៅតាមប្រទេណី្ រចួរស្្ចរៅរ ើយខ្ដរ។ ដូចជ្ជកនុងេិធី្ររៀរោពា ៍េិពា ៍ម
ងគលការ គឺម្ដនតំាងខ្ត្េីរ្ែៀកពាក់រររៀរររៀរចំ ចំររៀងរភ្ែងត្ន្ត្នដី រ ូត្ដល់ប្គរ់េិធី្ ម្ដន្ូប្ត្មនដប្េះររតិ្ដ ខ្្នរប្េន 



រួង្ួងរន់ស្្ន់ អរចា ើញឥន្ត្នទប្េ ែ រទ្យេតាោរកុខោរកសអនកតាចា្់ទំុ្យ យមរាជរខាែ ចប្ពាយរីសាចចងទដរោយេរជ័យ្េវ
សាធុ្ការ បាចផ្ក សាែ  និង រតាងទ្បកូនប្កមំុជ្ជរដើម៘ 

   ដូរចនះកនុ ងទ្យ្សនៈខ្មែរ ប្េះរោងរងរគ បានកាែ យរៅជ្ជនិមិត្ដររូ ទនការរងកររងកើត្ប្កុមប្គួសារ កូនរៅ រនដវងសប្កកូល។ 

   ររើរយើងនិោយ កនុ ងខ្សនកអកសរសាស្ដ្ដវញិ រយើង្រងកត្រ ើញម្ដនររឿងរប្េងរប្ចើនណា្់ ខ្ដលដំណាលររៀររារ់និទានអំេី
ប្ករេើឬ ប្ត្កួត្ ប្េះរោង ឬជីតាររ្់ខ្មែររយើងរនះ។ ររឿងរប្េងខ្ដលនិទានអំេីប្ករេើ ម្ដនវត្ដម្ដនរៅប្គរ់ទិ្យ្ទី្យ កនុ ងប្គរ់រមត្ដ
ម័ណ្ឌ ទឹ្យកដីខ្មែរ រុ៉ខ្នដររូភាេប្ករេើប្ត្ូវបានខ្មែរជំរន់ែែីយល់ប្ចលំជ្ជតំ្ណាងររូភាេោប្កក់ តំ្ណាងមនុ្សអកត្ចាូ ខ្ដលរមិល
មិនសាគ ល់គុណ្រគ។ េីរប្ពាះរគខ្ត្ងនិយមនិោយជ្ជរ់ម្ដត់្ោ "ោប្ករេើវរងវងរឹង"។ ខ្ត្ររើរយើងរោលរៅរលើន័យឃ្លែ រនះ
វញិ ររះរទ្យើររយើងរ ើញោ រគចង់ចងអុលរញ្ជា ក់រៅរលើខ្មែរ ខ្ដលរភ្ែចរដើមកំរណ្ើ ត្មែួ នជ្ជខ្មែរ រភ្ែចស្្ុកកំរណ្ើ ត្ មុមម្ដត់្េ័
ណ៌្្ំរុរមែួ នជ្ជខ្មែរ រភ្ែចភាសាវរបធ្ម៌មែួ នជ្ជខ្មែរ រ ើយយកវរបធ្ម៌អរយិធ្ម៌រររទ្យ្ជ្ជប្តី្មុម។ ខ្ដលម្ដនន័យោប្ករេើ មិន
ខ្មនម្ដនន័យោោប្កក់ររះរទ្យ។ ជ្ជេិរ្្ ររើប្ករេើររះរៅនឹករលឹករៅសាគ ល់រឹងខ្ដលមែួនធ្លែ រ់សាន ក់ោស្្័យរ្់រៅ។ 

   តាមចំោក់រូរាណ្ រៅតាមប្បាងគប្បាសាទ្យររ ក៏រគ្រងកត្រ ើញម្ដនររូប្ករេើ ឬ ប្ត្កួត្ខ្ដលជ្ជប្េលឹងខ្មែរជ្ជ ូរខ្ ។ 
ររូប្ករេើររះជួនប្ត្ូវរគចាក់ការ់្ំោរ់ ជួនជ្ជតួ្ទូ្យកខ្ដលរគរំគ្នន ជិះេីរលើ។ 

   េំុររះរសាត្រទ្យ រៅតាមប្េះវហិារ ឬរៅរេលខ្ដលខ្មែរចូលមរណ្ៈភាេ ជ្ជនិចាជ្ជកាលខ្មែរខ្ត្ងខ្ត្រោត្ "ទ្យង់ប្េលឹង" ឬទ្យង់
ប្ករេើ។ ទ្យង់ប្េលឹងឬទ្យង់ប្ករេើជ្ជនិមិត្ដររូតំ្ណាងប្េះរោង។ ប្េះរោងជ្ជប្េលឹងទនជ្ជតិ្ខ្មែរ ខ្ដលខ្មែរខ្ត្ងរលឹំក រគ្នរេរូជ្ជ 
ប្រណិ្រត្ដិរោយមិនដឹងមែួ ន។ ឯររូ្ំណាករងគងាីង ឬរងធ្រណី្ និងប្ករេើររះ គ្នែ ននរណារប្ៅអំេីប្េះរោងរងរគ
រ ើយ។ កនុ ងទ្យ្សនៈខ្មែររយើងទុ្យករងគងាីងប្េះធ្រណី្ជ្ជប្េះរម ជ្ជអនកម្ដនគុណ្។ ្ូមបីខ្ត្កនុ ងប្េះេុទ្យធសា្ររៅកមពុជ្ជ ក៏
បានរចាូ លប្េះរងរគ ឬ រងគងាីង និងប្ករេើកនុ ងជំរនឿសា្រ កនុ ងការរគ្នរេជ្ជតួ្អងគការពារប្េះេុទ្យធផ្ា ញ់ម្ដរខ្ដរ។ 

   ២ - រឯីទឹ្យកដីខ្មែរវញិ កាលជំរន់ប្េះរោង មិនខ្មនតូ្ចររះរ ើយ ប្ររទ្យ្ជិត្ ង្ាយ យជនជ្ជតិ្សា្ន៍រសសងៗ បានរំគ្នន កុះក
មករ្់រៅ រកសមកានដរោយ្ុម្នដិភាេ្ំរូរណ៍្្រាយ។ ការររៀរចំស្្ុករទ្យ្ រោយម្ដនរចរ្មព័នធ ក៏ចារ់រសដើមម្ដន
ខ្ដរ។ ប្េះេុទ្យធសា្របានប្ជួត្ប្ជ្ជរ ម្ដនប្រជ្ជេលរដឋប្រកាន់រគ្នរេរេញនគរ។ មិនខ្ត្រុ៉រណាណ ះ្រមដចប្េះកុខ្ម៉រាជ ប្េះអងគ
ធ្លែ រ់បានរធ្វើសារោវ យរៅរ្ដចរកាះរ្រលីង្ហក  ្ំុរោយប្េះអងគចំលងរធ្វើមកនូវ ប្េះទប្ត្រិដក និងធ្មែវន័ិយប្េះេុទ្យធសា្រ
ខ្ដលម្ដនទំាងរុ៉រែ ន។ មិនខ្ត្រុ៉រណាណ ះ អនកប្បាជញប្ពា ែណ៍្ រងែ ះប្ររទ្យ្រាជ ប្ត្ូវបានរ្ដចរកាះរ្រលីង្ហក  រចាូ នរោយមក
ជួរររៀរចំកិចាការទឹ្យកដី នគររគ្នកធ្ែក។ 

   ៣ -ឯកសារមួយចំនួនរទ្យៀត្ រលើកខ្លងខ្ត្េងាវតារ្រមដចវាងំជួនរចញ បានកំណ្ត់្ោ ប្េះរោង ឬ្រមដចកុខ្ម៉រាជ និង
ប្េះបាទ្យរទ្យវងសអសាា រយជ្ជតួ្អងគប្េះមហាកសប្ត្ខ្មែរខ្ត្មួយ។ 

   ៤ ប្េះរោង ឬប្េះកុខ្ម៉រាជ ក៏ោចជ្ជប្េះបាទ្យ  ុ៊ន រទ្យៀនខ្ដរ។ កាលររះ កនុ ង្ត្វត្សទី្យ៣ទនប្គឹ្ដសា្រ អនកដំរណ្ើ រចិន
ម្ដន ក់រងែ ះកាវ ងទត្ បានរៅដល់ស្្ុកខ្មែរ ខ្ដលចិនរោយរងែ ះោ នគរ វូណ្ន់។ អនកដំរណ្ើ រចិនរនះបាន្ំគ្នល់ោ 
រោយសារខ្ត្្ុរិននិមិត្ដរ្ដចឥណាឌ មួយប្េះអងគប្េះរម  ុ៊ន រទ្យៀន បាន្ំររចចិត្ដរធ្វើដំរណ្ើ រតាម្ំរៅរៅនគរ វូណ្ន់។ 
ប្គ្នររះ រៅចំរពាះមុមការងែ នពានររ្់េ័ទ្យឥណាឌ  ប្េះរងលីវ-យី ខ្ដលជ្ជរ្ដចស្្ីរៅនគរ វូណ្ន់បានរលើកទ័្យេរចញ
រៅចាំងទ្យរ់ទ្យល់ ខ្ត្ប្េះបាទ្យ  ុ៊ន រទ្យៀន បានបាញ់ប្េួញទិ្យេវទំ្យលុះទំ្យោយទូ្យកប្េះរងលីវ-យី។ ប្េះរងលីវយីប្ត្ូវលង់ទូ្យក 
រ ើយទ្យទួ្យលររាជ័យ។ រៅទី្យរំសុត្ ប្េះរង្ុមចិត្ដ្ំុចុះចាញ់។ ចំខ្ណ្កប្េះបាទ្យ  ុ៊ន រទ្យៀន វញិ ប្េះអងគក៏បានរេញចិត្ដ
រៅរលើររូប្េះរងលីវយី រ ើយក៏ររៀរចំទុ្យកោក់ប្េះរងជ្ជប្េះអគគមរ ្ីរសាយរាជ្មបត្ដិនគរ វូណ្ន់ រងកររងកើត្ស្្ុក
ខ្មែ ត្ររៀងរ ូត្មក។ 

   ៥ -ម៉ាងវញិរទ្យៀត្ ររើតាម្ិោចារកិរៅមី្ុន ខ្ដលរគបាន្ិកាកំនត់្ោ ចារ ែ្ ក់រៅកនុ ងេ.្ ៦៥៨ ប្េះមហាកសប្ត្ខ្មែរ
ទី្យ១ម្ដនប្េះរម រៅឌិចា ដូរចាន ះប្េះរោងក៏ោចម្ដនប្េះរមរៅឌិចាខ្ដរ។ ្ិោចារកិររះ បានរញ្ជា ក់ោប្េះអងគ បាន
ទ្យទួ្យលលំខ្េងមួយជ្ជចំណ្ងទដេីប្ពា ែណ៍្ អ្វតាា មន ្ំរារ់យករៅរចាលសសង កំណ្ត់្ទឹ្យកដី ខ្ដលប្ត្ូវររៀរចំនគរ។ 



លំខ្េងររះបានធ្លែ ក់ចំនគររគ្នកធ្ែក ឬស្្ុកខ្មែរ្េវទែងាយរនះ។ ររទ រ់មក ប្េះរៅឌិចា ប្ត្ូវបានររៀរអភិ្រ្កជ្ជមួយនិង ប្េះ
រងរសាម្ដ ខ្ដលប្ត្ូវជ្ជរុប្តី្ររ្់ភុ្ជងគរគ។ 

   ដូរចនះ រយើងរ ើញោ រដើមកំរណ្ើ ត្ដំរូងររ្់ខ្មែរ ម្ដនលកខណ្ៈស្្េិចស្្េិលជ្ជរប្ចើន ររើរយើង្ំោងរៅរលើ្ិោចារកិ
រៅមី្ុន និងរៅរលើក្កខីភាេររ្់អនកដំរណ្ើ រចិន។ ខ្ត្រអវើខ្ដលរយើងរ ើញម្ដនរ្្្ល់ជ្ជទំ្យរនៀមទំ្យ ោរ់ ជ្ជប្រទេណី្ 
អកសរសាស្ដ្ដ និងជ្ជររូចំោក់ គង់វងសរ ូត្មកដល់្េវទែងាយ គឺប្េះរោងរងរគ។ ដូចខ្ដលរយើ ងបាននិោយខាងរលើរចួមក
រ ើយ ប្េះរោងរងរគជ្ជនិមិត្ដររូទនប្គួសារវងសប្ត្កូល និងប្ររទ្យ្ជ្ជតិ្ខ្មែរ។ 

 


