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រពះបាទ្យ្រមដចរបរទ្យ្រាជ ជ្ជរពះមហាកសរត្ខ្មមរទី្យ៥ ចុងររោយបំផុត្កនុងរពះរាជវងសរពះរោងរងរគ។ កនុងរាជរពះ រោង
ឮរងរគ ឬ្រមដចកុខ្ម៉រាជ មានកសរត្ទំាងអ្់៥រពះអងគ ខ្ដលបានរសាយរាជ្មបត្ដិ បនដបរា ប់គ្នន ររៀងមកចាប់តំងខ្ត្ពីព
.្ ២៧៧ រត្ូវជ្ជឆ្ន ំ២៦៧ មុន គ.្ រហូត្មកដល់ព.្៥៤៣ រត្ូវជ្ជឆ្ន ំទី្យ១មុនគ.្។ រមួរ្ចកដីមក រពះរាជវងសរពះរោង
រងរគបានរគប់រគងទឹ្យកដីខ្មមរអ្់រយៈរពលរបមាណ្ជ្ជ ២៦៧ឆ្ន ំ។ 

រពះរាជវងសរពះរោងរងរគរត្ូវរលត់្ផុត្ពូជ រោយសារពះ្រមដចរបរទ្យ្រាជ រ្ដចចុងររោយបងអ្់ និង អគគមរហ្ី
្ុវណ្ណមាលា គ្នម នបុរតបុរតី្្ំរាប់បនដរាជយ។ ឯរពះញាតិ្វងសជិត្ឆ្ង យ ខ្ដលមាន្មត្ថភាព បុណ្យបារមីវញិក៏គ្នម ន។ 

 

 



រពះបាទ្យរទ្យវងសអសាច រយ 
ោលររះ មានបុរ្ក្ិករមាន ក់រ ម្ ះអនកវងស និង ភរោិរ ម្ ះទាវ តំងទី្យលំរៅរ្់រៅជិត្វងំហលួង រៅមហានគររាជធានី
ថ្នកមពុជ្ជធិបតី្។ បដីរបពនធទំាងពីររក់ មានរទិ្យធិអនុភាពខ្ល ំងពូខ្កអសាច រយណា្់។ ថ្ដអនកទំាងពីរ របើោន់រប្់របរអវីមួយរហើយ 
រប្់របរររះ និងអាចោល យជ្ជមា្ រៅជ្ជរបាក់ ឬរៅជ្ជត្បូងរពរជចរថ្ណ្។ 

របជ្ជពលរដឋមួយចំនួនធំ ខ្ដលបានរ ើញជ្ជក់ខ្្ដងនិងខ្ភនក មហិទ្យធិរទិ្យធិខ្ល ំងពូខ្កអសាច រយរប្់អនកវងស និង រងទាវ បានបាក់
បបមលបខ្ល ចរគ្នរព្ញប់ខ្្ញង រហើយរំគ្នន មូលមីកុះករមកចំនុះចូល្ំុររជ្ជករោនររោមមលប់បារមី។ 

ោលររះ រោយស្្ុកខ្មមរពំុទាន់មានរពះមហាកសរត្បនដរាជយ អំពីរពះបាទ្យរបរទ្យ្រាជ រមឺុនមន្ត្នដីរ្រតូ្ចធំទំាងអ្់កនុង
រពះរាជអាណាចរក ខ្ដលបានដឹងបានយល់ និងមានជំរនឿោ អនកវងស-រងទាវ ជ្ជមនុ្សមាន្មត្ថភាព មានបុណ្យបារមី
មពង់មព្់អសាច រយ បានរំគ្នន មូលមតិ្ររៀបចំពលរ្រជ្ជកបួន រធវើដំរណ្ើ រខ្ហបុ្សបុក រៅ្ំុអរ ា្ ើញបដីរបពនធទំាងពីររក់ រអា
យមករសាយរាជ្មបត្ដិ ដឹករំខ្ងរកាោរពាររបរទ្យ្ជ្ជតិ្ខ្មមរ។ 

 រត្ង់វគគរនះ របើតមរ្ៀវរៅ "របជំុររឿងររពងខ្មមរភាគទី្យ៥" ថ្នពុទ្យធសា្នបណ្ឌិ ត្ អនកវងសនិងរងទាវគ្នម នបុណ្យបារមី ឬ
្មត្ថភាពអវីរ ើយ។ អនកទំាងពីររក់ បានរ ើងរសាយរាជរោយសារបានបររិភាគសាច់មាន់រមម រត្ង់រដើមរទ្យូង និងរៅល ខ្ត្
បុ៉រណាណ ះ។ ោររ ើងរសាយរាជយ្មបត្ដិរនះរកើត្រ ើងរោយសារោរផសងររពងខ្លងដំររីកអនកមានបុណ្យ ខ្ដលររៀបចំរោយ
រកុមរ្របតី្។ ដំររីរះបានរៅលុត្ជងគង់រោបរៅចំរពាះមុមអនកវងស-រងទាវ។ ខ្ដលជ្ជរហតុ្្ំគ្នល់ោជ្ជអនកមានបុណ្យ។ 

 ថ្ងង១រកើត្ ខ្មពិសាម ឆ្ន ំវក ព.្៥៤៤រត្ូវជ្ជគ.្១ រវលារម៉ាង៩រពឹក ខ្ដលជ្ជថ្ងងនកខត្ដរកិសរបជ្ជជនខ្មមរ និង រមឺុនមន្ត្នដី
រ្របតី្តូ្ចធំរគប់ជ្ជន់ោន ក់ មកពីរគប់ទិ្យ្តំ្បន់បានរំគ្នន ររៀបចំរបារពធរធវើពិធីអភិរ្ក អនកវងស-រងទាវជ្ជរពះមហាកសរតី្
ោនី ថ្ននគរខ្មមរ ោលររះអនកវងសមានអាយុ ៣១ឆ្ន ំ។ បានរ ើងរសាយរាជយ្មបត្ដិោលណា ក្ិករវងសមានរពះរមោ 
រពះបាទ្យ្រមដចរទ្យវងសអសាច រយមត្ដិយធិរាជយ ឯរងទាវវញិ បានបដូររពះរមរៅជ្ជ្រមដចរពះរទ្យវតុ្ដីអគគមរហ្ីស្្ីរទ្យង់លកខណ៍្ 
អត្ដររ។ី 

រពះបាទ្យរទ្យវងសអសាច រយ ជ្ជរពះមហាកសរត្ខ្មមរទី្យ៦។ រពះអងគបានរគប់រគងរបរទ្យ្ជ្ជតិ្រោយ្ុមរកសមកានដ រំមកនូវកដីចំរងុចំ
ររ ើនបរបូិរណ៌្ រត្ជ្ជក់រត្ជំុរគប់ខ្បបោ៉ង។ កនុងរជាោលរពះអងគរបរទ្យ្កមពុជ្ជគ្នម ន្រត្ូវ រហើយក៏មិនបានជួបរបទ្យះនិង្
ន្ត្រគ មខ្ដរ។ 

រដើមកំរណ្ើ ត្រពះរកតុ្មាលា 

រពះអងគគ្នម នបុរតបុរតី្រទ្យ ក៏បុ៉ខ្នដ តមពងាវតររកុងកមពុជ្ជ រប្់វត្ដទឹ្យកវលិ ស្្ុកសាអ ងរមត្ដកណាដ ល រពះបាទ្យរទ្យវងសអសាច រយ 
មានបុរតី្មួយអងគរពះរម្ុធាវត្ដី។ រោយយល់រ ើញគ្នម នបុរត្្ំរាប់្នងរាជយបនដ រពះអគគមរហ្ីរទ្យង់្ុបិនរ ើញរពះ
ឥន្ត្រា ធិរាជោងចុះមកសាា បរពាះរពះរង រហើយបានរបទានកំរងរពរជចរថ្ណ្ ជះខ្ចងចំាងពនលឺភលឺរផលកឆលុះោល មានរបំាពីរពណ៌្។ 
រពះរងបានទួ្យលោវ យរពះរាជ្ជ អំពី្ុបិនររះតមដំរណ្ើ រ។ ររោយបាន្រដ ប់្ុបិន រពះបាទ្យរទ្យវងសអសាច រយ រោះរៅ
រហារាឲ្យទ្យ្សន៍ទាយ។ រហារាបានទូ្យលោវ យោ រពះអគគមរហ្ីនិងរទ្យង់មានគភ៌ មានបុរត្មួយរពះអងគ មានរទិ្យធិអំណាច រត្
ជៈបារមីខ្ល ំងពូខ្កឈនះអ្់មារ្រត្ូវរគប់ទិ្យ្ទី្យ។ បរា ប់មករពះរងក៏មានគភ៌ខ្មន។ រគប់ខ្មថ្ងងោលណា រពះអគគមរហ្ី
រប្ូត្បានបុរត្មួយអងគកនុងឆ្ន ំចរព.្ ៦០៦ រត្ូវជ្ជគ.្៦២។ រពះរាជបុរត្ររះមានរបូរឆ្មរលាមពណ៌្លអសាអ ត្ណា្់ 
រពះមាតបិតបានោក់រពះរមរអាយោ "រពះរកតុ្មាលា" រដើមបីរលឹំករអាយ្ំរៅតម្ុបិ។ 

ោលររះរពះរកតុ្មាលារពះជនបាន៦វ្ា រពះឥន្ត្រា ធិរាជខ្ដលជ្ជឳពុករដើម រោយសារនឹកស្្ររះកូនខ្ល ំងរពក បាន
បញ្ជា រអាយរទ្យវបុរត្រពះរមមាតុ្លី ររៀបចំរាជរងរពរជយនដរធវើដំរណ្ើ រចុះរៅសាថ នមនុ្សរលាក រៅទ្យទួ្យលោងយករពរាជ
បុរត្មករលងកំសានដរៅសាថ នថ្រត្រតឹ្ងស។ ពីររពាះអតី្ត្ជ្ជតិ្ រពះរកតុ្មាលារត្ូវជ្ជកូនរប្់រពះឥន្ត្នា រពះរកតុ្មាលាបាន



ទ្យទួ្យលបញ្ជា  និងរប្កកមមឳពុក មកចាប់ជ្ជតិ្ជ្ជមនុ្សរលាក រៅកនុងរបរទ្យ្កមពុជ្ជ រដើមបីជួយោរពារខ្ងរកា រពះពុទ្យធ
សា្រ និងស្្ុកខ្មមររអាយបានជួបខ្ត្រ្ចកដី្ុម្នដិភាពរកសមកានដរបកបរៅរោយរជ្ជគជ័យ រ្រមីងគល ្ំបូរណ៌្
្បាយចំរងុចំររ ើនជ្ជនិចចនិរនដ។ 

រពលរពលប់យប់រារតី្ ្នរជើងមកដល់ោលណា រទ្យវបុរត្រពះមាតុ្លី ក៏បររពះរាជរងចុះមករលើខ្ផនព្ុធា អនុវត្ដរៅតម
រពះឥន្ត្រា ធិរាជ។ រពឹករពហាមស្សាងៗ រោយដឹងោបាត់្រពះរាជបុរត្ កសរតកសរតី្ទំាងពីរអងគរកើត្ទុ្យកខរសាក្ររងង ភ័យ
រពួយបារមភឥត្ឧបមា រពះមហាកសរត្បានរោះរៅរកុមរហារាសាស្ដ្ដ បុររាហិត្រអាយមករបជំុជំនំុគិត្គូរពិចារណា ទ្យ្សន៍
ទាយរមើលអ្់រគប់រជើងរលម រដើមបីរអាយបានដឹងអំពីរហតុ្ផលោរពិត្ រហារាបានទ្យ្សន៍ទាយទូ្យលរពះរាជ្ជោ មនុ្សមាន
ទំាងអ្់ កនុងរពះមហានគរ រត្ូវខ្ត្្មាទានោន់្ីលធម៌តមរកិត្យរកមវន័ិយរពះពុទ្យធឱវទ្យចំនួនរបំាពីថ្ងង រពលររះរគនឹងរក
រ ើញរពះរកតុ្មាលាជ្ជមិនខ្ន។ 

ចំខ្ណ្ករពះឥន្ត្រា ធិរាជវញិ ោលរបើបានជួបរពះរាជបុរត្ បានមំបរា ត់្បររងៀនកូនរអាយរចះចងចំាដឹងលឺ យល់នូវអ្់រគប់
ចំរណ្ះវជិ្ជា  ្ិលបសាស្ដ្ដ និងពាកយររបៀនរបរៅអប់រ ំចាប់វន័ិយទ្យ្ពិធរាជធម៌ កនុងោររគបរគងដឹករំរបរទ្យ្ជ្ជតិ្ កនុងឋា
នៈជ្ជរពះមហាកសរត្ រពះឥន្ត្នាបានយករពះរកតុ្មាលា រៅឧទ្យានរពះអងគផ្ទា ល់ រអាយមុជទឹ្យកកនុងអាងអប់ផ្ទា  កនុងមួយថ្ងង
របំាពីរដង កនុងរយៈរពលរបំាពីរថ្ងង ឱោ្ររះរទ្យវតរពាហមណ៍្មាន ក់ រត្ូវបានរពះឥន្ត្រា ធិរាជ ោងរអាយមក្ូរត្រវទ្យមនដ ចំររ ើ
នរពះជនមរពះរកតុ្មាលា រអាយអាយុខ្វងររចើនរយវ្ា មិនខ្ត្បុ៉រណាណ ះរពះរកតុ្មាលាបានរដើរកំសានដ រៅសាព នថ្រត្រតឹ្ងស 
រមើលអ្់វងំរបាសាទ្យរគប់ធុនរគប់ធី រហូត្រៅដល់ររោលរគ្ន្ួគ៌រទ្យៀត្។  

របំាពីរថ្ងងររោយមក រោយសារកំលាំងអំណាចធម៌ និង ឧរបា្ុទ្យធ្ីលរប្់របជ្ជពលរដឋខ្មមរទូ្យទំាងរបរទ្យ្ រពះឥន្ត្រា ធិរាជ
ក៏បញ្ជា រអាយរទ្យវបុរត្មាតុ្លី ដខ្ងារំរពះរកតុ្មាលាចុះរៅសាថ នកណាដ ល ោក់កនុងរពះបរមរាជវងំរពះមហានគរវញិ។ 
រពះបាទ្យរទ្យវងសអសាច រយ និងរពះអគគមរហ្ី រទ្យង់្បាយរកីរាយកនុងរពះហរទ័ិ្យយឥត្ឧបមា ររោយខ្ដលបានជួបមុម រករ ើញ
រពះរាជបុរត្។ 

រពះពិ្ណុោរ 
 កនុងមណ្ៈជ្ជមួយគ្នន ររះខ្ដរ រពះឥន្ត្រា ធិរាជបានចាត់្ខ្ចង បញ្ជា រអាយវ ិ្ សកមមរទ្យវបុរត្ ឬរពះពិ្ណុោរ និងរទ្យវបុរត្ចំនួន
របមាណ្ ៥០០ អងគរទ្យៀត្ ចុះមកចាប់ជ្ជតិ្មានកំរណ្ើ ត្ជ្ជមនុ្សរលាករលើកទឹ្យកដីខ្មមរ រដើមបីធំដឹងកដីរ ើងោលណា រត្ូវខ្ត្រំ
គ្នន ររៀបចំកសាងរបាងគរបសាទ្យោវ យរពះរកតុ្មាលា។ 

ចាប់ជ្ជតិ្រកើត្ជ្ជមនុ្សោលណា រពះវ ិ្ សកមមរទ្យវបុរត្ មានរ ម្ ះរៅចិត្ដកុមារ រពះអងគមានរបាជ្ជញ ភលឺរមាះមុត្ រចះចងចំារគប់
តំ្រះិវជិ្ជា ទំាងអ្់គ្នម នរភលចភាល ត់្ភាន់រចលំរ ើយ។ អាយុបាន៨ឆ្ន ំ រពះវ ិ្ សកមមរទ្យវបុរត្ ឬ រពះពិ្ណុោរ ឬរៅចិត្ដកុមារបាន្ំុ
មលួនចូលរៅបំររ ើរពះមហាកសរត្រពះបាទ្យរទ្យវងសអសាច រយ។ រោយយល់រ ើញោ រៅចិត្ដកុមារជ្ជរកមងមាន ក់មានចំរណ្ះវជិ្ជា
មពង់មព្់ មានរបាជ្ជញ វងថ្វ រឆលៀវឆ្ល ត្ពូខ្កអសាច រយ រពះអងគក៏ចាត់្ខ្ចងតំងជ្ជរមជ្ជងរបចំាកនុងរពះបរមរាជវងំ រពះអងគបានបញ្ជា
រពះពិ្ណុោរ រអាយសាងវងំរបសាទ្យ និងកំខ្ផងនគរររជ្ជររចើន។ 

កនងឆ្ន ំចរ ព.្៦១៨ រត្ូវជ្ជគ.្ ៧៤ រៅចិត្ដកុមារ និងរមជ្ជងឯរទ្យៀត្បានសាងរធវើរបាសាទ្យ និងបូជនិយោឋ នអំពីងមរោយ
មានទំាងជីកបារាយ ្ង់សាព ន និងងនល់ផង។ ខ្ត្របើតម "របជំុររឿងររពងខ្មមរភាគទី្យ៥" រប្់ពុទ្យធសា្នបណ្ឌិ ត្វញិ រពះ
ពិ្ណុោរ មិនខ្មនចុះមកពីឋាន្ួគ៌តមបញ្ជា រពះឥន្ត្រា ធិរាជរទ្យ។ រពះពិ្ណុោរជ្ជកូនរបុ្រប្់រទ្យពធិតទិ្យព្ុតចនា និង ចឹក
លឹមរ្ងខ្ដលរ្់រៅរកុងរ្ៀងថ្ហ ថ្នរបរទ្យ្ចិន។ តមររឿងររពងនិទានររះ ថ្ងងមួយរងទិ្យពវ្ុតចនា និងរទ្យពធិតបួន
អងគរទ្យៀត្បានរំគ្នន  ចុះមករលងឋានកណាដ ល រៅចំរពាះមុមផ្ទា រគប់ពណ៌្រកីចំរះុ្គុះសាគ យររពាងរពាត្ ជះកលិនពិរោរឈងុយ
ឈងុប ្ុះសាយកនុង្ួនចារចឹកលឹមរ្ង រទ្យពធិតទិ្យពវ្ ុតចនា ខ្ដលមំទ្យប់ចិត្ដអារមមណ៍្មិនបាន ក៏លូកថ្ដរៅលួចោច់របះ
ផ្ទា បានរបំាមួយទ្យង រោយសារកំហុ្រនះ រងរត្ូវទ្យទួ្យលកមមពាររវរាចុះមករ្់រៅរធវើជ្ជរបពនធបំររ ើចឹកលឹមរ្ងចំនួន៦ឆ្ន ំ គឺ



មួយទ្យងផ្ទា  រ្មើនិងមួយឆ្ន ំ។ រទ្យពធិតបានបំររ ើចឹកលឹមរ្ងរោយគ្នម នហមង។ មួយឆ្ន ំររោយមក រងរប្ូរត្បានកូនរបុ្
មួយ រហើយោក់រ ម្ ះោពិ្ណុោរ។ រពះពិ្ណុោររត្ូវបានមាដ យរំយករៅ្ិការរៀន្ូរត្រគប់អ្់វជិ្ជា ជ្ជងររៅរជះរៅឋាន
្ួគ៌។ 

រពះពិ្ណុោរ ឬរៅចិត្ដកុមារ បានសាងរបាងគរបាសាទ្យ ជ្ជររចើនោវ យដល់រពះមហាកសរត្មានជ្ជអាទិ្យ របាសាទ្យបាយ័ន បាពួន ភិ
មានអាោ្ ររំលចរោយកបូរកាច់រចរលអរបណិ្ត្ អមរៅរោយរបូ្ត្វដូចជ្ជ រគ រគុឌ រករពើ ្ិងគរត ដំរ៘ី ថ្ងងមួយ
រពះបាទ្យ្រមដចរទ្យវងសអសាច រយបានបរគ ប់រអាយរពះពិ្ណុោរ ររៀបចំសាងរបាសាទ្យមួយរទ្យៀត្ ្ំរាប់ោវ យដល់រពះរកតុ្មាលា 
របាសាទ្យដ៏ខ្្នលអរបណិ្ត្រនះ ថ្ងងររោយមកមានរ ម្ ះោ នគរវត្ដ រោយសាររពះរកតុ្មាលាបានោក់ោវ យ ឧទ្យាិ្ចំរពាះ
រពះពុទ្យធសា្រ។ របាសាទ្យនគរវត្ដមានទំ្យរង់រទ្យង់រទាយដូចររោលរគ្ន្ួគ៌រប្់រពះឥន្ត្នា ពីររពាះោលរពះអងគបានោងរៅ
សាថ នថ្រត្រតឹ្ងស រពះរកតុ្មាលាបានទ្យត្រ ើញរបាសាទ្យធំៗលអលអះជ្ជររចើនមានទំាងររោលរគ្ន្ួគ៌ផង។ រោយរហតុ្រពះអងគ
មិនហ៊ានមានចិត្ដរលាភលន់ របាោន ចង់បានរបាសាទ្យដូចរពះឥន្ត្រា ធិរាជ រហើយរដើមបរីជៀ្វងកំុរអាយោល យជ្ជោររបមាង
ោត្ទាន ដល់រចសាដ រពះឥន្ត្នា រទ្យើបបានជ្ជរពះរកតុ្មាលារទ្យង់្ំររចចិត្ដ ចង់បានរតឹ្មខ្ត្ររោលរគ្នរពះឥន្ត្នាបុ៉រណាណ ះ។ 

្រមដចរទ្យវងសអសាច រយកសរត្ខ្មមរទី្យ៦ រសាយរាជយ្មបត្ដិនគរកមពុជ្ជបាន៧៨ឆ្ន ំ រពះអងគ្ុគត្កនុងរពះជន១០៨វ្ារោយជំងឺ
ជរាពាធ។ 

រពះរកតុ្មាលារត្ូវរ ើងរសាយរាជយ្មបត្ដិបនដពីរពះបិត ពិធីអភិរ្ករត្ូវបានររៀបចំរបារពធរធវើោ៉ងអធិកអធមគរគឹកគររគង
រៅថ្ងង ១០រកើត្ ខ្មផលគុន ឆ្ន ំឆលូវព.្៦២១ រត្ូវជ្ជគ.្៧៨ រៅរវលារម៉ាង៧រពឹក ោលររះរពះអងគបានរពះជន១៦វ្ា។ 
រពះរកតុ្មាលាជ្ជកសរត្ខ្មមរទី្យ៧។ រពះរមរពះអងគជ្ជកសរត្គឺ រពះអរដឋពលពារសា។ រពះអងគបានរគប់រគងខ្ផនដីរោយ
្ររដ ្ធម៌ររបា្របណី្ និងទ្យ្ពិធរាជធម៌។ 

រោយរពះអងគមានរបូរឆ្មរលាមពណ៌្ ្មា្សរឆើត្ឆ្យរលើ្បុរ្ររ ស្ដ្ដីរគប់ទិ្យ្ទី្យ មាន្នំភីរលៀងមីនំុមីរង រំគ្នន
រចាមររាមព័ទ្យធចង់របតិ្ព័ទ្យធរមួតំ្ររករកៀករកើយ ោក់រ្នហ៍មនដអាគមរធវើរអាយរពះអងគឆគួត្វរងវងរភលចភាន់ភំាងសាម រតី្ 
ចិត្ដអារមមណ៍្ រហើយលុះរៅរោយរភលើងត្ណាា ោមតំ្ររក ស្្វងឹវក់វ ី្បាយរភលើត្រភលើនររត្ករត្អាល ខ្លងមានវចិារណ្ញ្ជា ណ្ 
ខ្ដលមាន្តិ្្មបជ ា្ៈ រភលចអ្់រត្ូវរភលចអ្់មុ្ រភលចអ្់ោមលួនជ្ជរ្ដច រភលចអ្់អវីៗជ្ជរបជ្ជជ្ជតិ្ អវីខ្ដលជ្ជផល
របរោជន៍នគរ រភលចអ្់អវីជ្ជ្ីលធម៌ រភលចអ្់អវីជ្ជទ្យ្ពិធរាជធម៌ រភលចអ្់រពះពុទ្យធសា្រ។ រពះរកតុ្មាលាឆគួត្វរងវង
វរវ ន់បាត់្សាម រតី្កនុងរយៈរពលមួយឆ្ន ំ។ 

របើតមពងាវតរវត្ដទឹ្យកវលិ ោរឆគួត្វរងវងលប់្តិ្រប្់រពះបាទ្យរកតុ្មាលា បណាដ លមកអំពីោរោក់រ្នហ៍្នូក រធវើមនដវជិ្ជា
ោររប្់មាច ្់កសរតី្រសាយ្មរថ  បុរតី្រ្ដចរបរទ្យ្លាវរៅទី្យរកុងរវៀងច័នា ខ្ដលមានស្្ី្នំពីររក់រ ម្ ះខ្កវងង និង ខ្កវ
រពរជ ចូលថ្ដរជើងរមួគំនិត្ជ្ជមួយផង(1)។ 

ឧបបត្ដិរហតុ្រនះ បានរធវើរអាយរដដ រៅអ្នៈរពះឥន្ត្រា ធិរាជ រធវើរអាយរពះអងគរកហល់រកហាយគង់រៅរ្ងៀមសាង ត់្មិនរកើត្ 
រពះអងគក៏របើកទិ្យពវចកខុរករលករមើលមក រ ើញចា្់របត្យកសោបុរត្រពះអងគ រពះរកតុ្មាលា បានរដើររ លៀងឃ្លល ត្ចាករចញពី
គនលងធមមវន័ិយ និងកបួនតំ្រាោរត្ពវកិចចជ្ជរ្ដចខ្ផនដី។ កនុងរគ្នអា្ននរនះ រពះឥន្ត្នាបានចាត់្រពះវ ិ្ សកមមរទ្យវបុរត្ រអាយរៅ
និមនដរពះអាននដ និងរពះ្ងឃរបំាពីរអងគរទ្យៀត្ រៅរោះរ្រលីរា រ ខ្ដលមានវជិ្ជា មពង់មព្់ខ្ល ំងពូខ្ករៅមហានគរ ចំខ្ណ្ករពះ
ឥន្ត្នាមលួនឯងវញិ រពះអងគរៅ្ំុោងរពះរពហមរអាយចុះមកជួយខ្ដរ។ 

ោងចុះមកដល់ទឹ្យកដីមហានគរោលណា រពះឥន្ត្រា ធិរាជក៏ចាប់រផដើមររៀបចំរធវើពិធីអភិរ្ក រពះរកតុ្មាលាជ្ជងមីមដងរទ្យៀត្ រពះ
រាជ្ជភិរ្កមដងរនះ បានរបរពិត្ដរៅកនុងបរោិោ្ ោងខ្្នធំអឹុកធឹកឧតុ្ងគឧត្ដមអសាច រយ រោយមានរទ្យវត រទ្យពធិត រទ្យវ
បុរត្ពីរគប់ទិ្យ្ទី្យោងចុះមកចូលរមួកនុងពិធីបុណ្យជ្ជកិត្ដិយ្។ 

ដំបូងរពះរពហម និង រពះឥន្ត្នា ្ូរត្សាវ ធាយធមមរទ្យ្រោវ យរពះពរ រស្សាចស្្ព និង ស្្ង់ទឹ្យកមនដរលើរពះរក្ និងរបូរាង
ោយរពះរកតុ្មាលា រដើមបីរដញកំចាត់្អ្់មនដអាគមរ្នហ៍្នូកទំាងបុ៉រម ន ខ្ដលមានរជ្ជគជំ្ជរៅកនុងមលួនរពះអងគ រពមទំាង



រប្ិទ្យធិពរជ័យរអាយបាន្ុមរ្រមីងគលរ ើងវញិ។ បរា ប់មករពះឥន្ត្រា ធិរាជ រពះរពហម និងរពះ្ងឃឯរទ្យៀត្រំគ្នន របជំុ
និោយទូ្យរម នរបខ្ដរបរៅផ្ទដ ំរផញើដល់រពះរកតុ្មាលា រអាយរចះសាគ ល់យល់អំពីធមមវន័ិយ កនុងមាគ្នរពះពុទ្យធសា្រ។ បនាមក 
រពះឥន្ត្រា ធិរាជ រធវើពិធីស្្ង់ទឹ្យកអភិរ្ករពះរកតុ្មាលាជ្ជរពះមហាកសរត្ខ្មមរជ្ជងមីតមរបថ្ពណី្។ គឺ រៅរវលារម៉ាង៩រពឹក ថ្ងង
១១រកើត្ ខ្មពិសាម ឆ្ន ំជូត្ ព.្៦២៣ រត្ូវជ្ជ គ.្៨០។ ពិធីអភិរ្ករោយរពះ ឥន្ត្រា ធិរាជ រត្ូវបានរគោក់រ ម្ ះោ រពះ
ឥន្ត្នាភិរ្ក។ ដូរចនះរហើយ ចាប់ពីថ្ងងររះមក ទី្យរកុងមហានគរមានរ ម្ ះោ ឥននិប័ត្ដបូរ។ី 

  រគ្នររះ រពះឥន្ត្រា ធិរាជរទ្យង់រពះតំ្រះិគិត្រឈវងយល់រ ើញោ របើរបគល់អំណាចនគរមួយទំាងមូលរៅរអាយរ្ដចខ្ត្មួយ
អងគឯង ឬមនុ្សមាន ក់គត់្ រហើយរបើរ្ដចអងគររះ ឬមនុ្សររះខ្បរជ្ជរប៉ាខ្លឆគួត្វរងវងស្្វងឹ អំណាច បុណ្យ្កដិ លុយោក់
្មបត្ដិរទ្យពយ ស្សាស្្ី ខ្លបងអំរពើពាលា មិនសាគ ល់មុ្សាគ ល់រត្ូវ យកអារកក់ជ្ជលអយកលអជ្ជអារកក់ គិត្ខ្ត្្បាយររត្ក
រត្អាលរភលើត្រភលើន គ្នម ន្ីលធម៌គ្នម ន្តិ្្មបជ ា្ៈ គ្នម នទ្យ្ពិធរាជធម៌ មិនយកចិត្ដទុ្យកោក់ មិនសាគ ល់អំពីផលរបរោជន៍
អាយុជីវតិ្ជ្ជតិ្ ររះរបជ្ជពលរដឋតូ្ចធំ និងនគរមុមខ្ត្ជួបរបទ្យះមហនដរាយ ររគ្នះោន ក់កំណាចោចចថ្រង វរិ្រលាយរលត់្ 
សាប្ូនយជិវតិ្ជ្ជមិនខ្ន។ រទ្យង់យល់ដូរចនះរហើយ រទ្យើបរពះឥន្ត្រា ធិរាជ រពះអងគកំនត់្ខ្ត្ងតំងរអាយមានរកុមរបឹកាមួយ្ំ
រាប់ជួយរធវើោរអមរ្ដច។ កនុងគណ្ៈរកុមរបឹការ្ដចរនះមាន 

1. ១ - គណ្ៈ្ងឃ ៧អងគ ខ្ដលមានឋានៈមពង់មព្់ រហើយខ្ដលរត្ូវររជើ្តំងរ ើងរោយរពះអាននដ 
2. ២ - រពហមបាគូរ ៧របូ ខ្ត្ងតំងរោយរពះរពហម ខ្ដលមានមុមរទី្យចាត់្ខ្ចងរធវើពិធីបុណ្យរផសងៗ តមរបថ្ពណី្សា្រ
កនុងរពះនគរ 

3. ៣ - រពាហមណ៍្ រហារាសាស្ដ្ដមាន ក់ ជ្ជតំ្រងរពះឥន្ត្នា ្ំរាប់ទ្យ្សន៍ទាយពាករ រមើលដំរណ្ើ រនគរ 
4. ៤ - រដឋមន្ត្នដី ៧រក់ ្ំរាប់ចំាជួយខ្នរំ រកា និង ោរពាររពះមហាកសរត្ រៅហាវ  ទ្យលលហ ខ្ដលមានឋានៈធំជ្ជងរគបំផុត្ 
រៅពញាយ មរាជ រៅពញារកលារហាម, រៅពញាចរកី, រៅពញាវងំ,រៅពញាមហាមន្ត្នដី និង រៅពញាមហារទ្យព 

 មិនខ្ត្បុ៉រណាណ ះ រដើមបីរអាយបានឆ្ប់ដឹង ឆ្ប់បានយល់អំពីរហតុ្ោរណ៍្រផសងៗខ្ដលនិងរកើត្មានរ ើង រពះឥន្ត្រា ធិរាជ រពះ
អងគបាន្ំុរអាយរពះមហាអាននដ កំរតិ្កំណ្ត់្ទឹ្យកកខ្នលង្ំខ្ន់មួយ ទុ្យក្ំរាប់កខ្នលងរមើលរបផនូលនគរ រពះអងគអាននដ បាន
និមនដរៅភនំបាណ្ន់ ររៀបចំរធវើរអាយមានស្្ះទឹ្យកបី មួយ្ំរាប់រពះមហាកសរត្ មួយ្ំរាប់រមឺុនមុមមន្ត្នដី និងមួយរទ្យៀត្្ំរាប់
របជ្ជនុរាស្ដ្ដ គឺទុ្យករធវើជ្ជឧបករណ៍្រមើលរបផនូលដល់ដំរណ្ើ រវវិត្ដនគរ ររៀងរា្់ឆ្ន ំរកុមបុររាហិត្ រត្ូវខ្ត្ដួ្ទឹ្យកកនុងស្្ះទំាងបី 
យករៅោក់ជិត្ជ្ជប់និងរពះម័នរាជរត្នមងគល រដើមបី្រងាត្រមើលរបផនូលទឹ្យក 

១ -ទឹ្យកកនុងស្្ះ្ំរាប់មហាកសរត្៖ 
- របើទឹ្យករត្ូវរងី្ងួត្ ររះរពះមហាកសរត្ នឹងរត្ូវអ្់រពះជនម, 
- របើទឹ្យកររះរចាលកលិនមិនលអររះ នឹងរកើត្មានចំបំាងកនុងនគរ, 
- របើទឹ្យកកនុងស្្ះររះលអក់កមវក់មវល់ ររះជងឺររាគ្នពាធ នឹងរកើត្ពា្រពញនគរ, រហើយរបើទឹ្យកររះធំុកលិន្អុយ
អរសាច ររះរៅកនុងនគរនិងមានភ័យអនដរាយ រកើត្មានរាងំ្ងួត្មានទុ្យរ ភកិស និង មានរចារលួចបលន់ោប់្ំលាប់។ 

២ -ទឹ្យកកនុងស្្ះរមឺុនមុមមន្ត្នដី៖ 
- របើទឹ្យករត្ូវរងី្ងួត្ ររះរមឺុនមុមមន្ត្នដីរត្ូវអ្់បុណ្យបារមី ខ្លងមាន្មត្ថភាពរទ្យៀត្រហើយ, 

- របើទឹ្យកររះរចាលកលិនអារកក់ លអក់មវល់ររះ រយករដឋមន្ត្នដី និង មន្ត្នដីតូ្ចធំទំាងឡាយមវល់ខ្វ យពិបាកចិត្ដ, ខ្បក
បាក់សាមគគីរ ល្ ះរបខ្កកគ្នន  
- រប្ិនរបើទឹ្យកររះ ោល លអរត្ចង់រទ្យ ររះរយករដឋមន្ត្នដី និង រមឺុនឯរទ្យៀត្ បាន្ុម្បាយជ្ជធមមត 

៣ -ទឹ្យកកនុងស្្ះរបជ្ជនុរាស្ដ្ដ៖ 
- របើទឹ្យកកនុងស្្ះរងី្ងួត្ ររះរបជ្ជពលរដឋ នឹងរត្ូវសាល ប់ពា្រពញ, 

- របើទឹ្យកររះរ ើងលអក់ រពលររះរបជ្ជនុរាស្ដ្ដ នឹងរងទុ្យកខរវទ្យរ រត្ូវរពាត់្របា្់បដីរបពនធកូនរៅ, 



- រប្ិនរបើទឹ្យកររះ ធំុកលិនអារកក់្អុយអរសាចរឆអះឆ្អ ប ររះរបជ្ជរាស្ដ្ដ មុមជ្ជនឹងជួបោររងីរាងំ្ងួត្ គ្នម នរភលៀង 
ជួបនឹងរចារហារយលួចបលន់ោប់្ំលាប់ និងមានឧរកិដឋកមមជ្ជមិនខ្ន។ 

     ដូរចនះរហើយ រទ្យើបបានជ្ជមានស្្ះទឹ្យកទំាងបីររះជ្ជប់រ ម្ ះត្មក ជ្ជភនំរពះអាននដ បរា ប់មកោល យជ្ជភនំបាននដ រហើយរហូត្
ដល់្ពវថ្ងង រ ម្ ះក៏ខ្របរៅជ្ជ ភនំបាណ្ន់ខ្ដល្ថិត្រៅរមត្ដបាត់្ដំបង។ 

     កនុងកិចចោរររៀបចំទឹ្យកដីខ្មមរ រអាយលអរបថ្ព រពះឥន្ត្រា ធិរាជ រពះអងគរទ្យង់បានបញ្ជា រអាយ្លរលាហធាតុ្រធវើោវជ័យរ្រ ី
មងគល (1) ខ្ដល រត្ូវតំ្កល់ទុ្យករោយរកុមបុររាហិត្ ទ្យនាឹមគ្នន ជ្ជមួយនិងប ច្ កសរត្(2)កនុងរបសាទ្យមួយោច់រោយខ្ កកនុងរពះ
មហានគរ។ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     [1]រពះរង្យ្មរថ  រត្ូវធាល ក់ឋានៈរៅជ្ជស្្ី្នំចុងផុត្ររោយរគទំាងអ្់ រពះរងបានចូលទី្យវងគត្រោយ
សាកដីទុ្យកខរពួយ រងីថ្រ។ ចំខ្ណ្កឯពួកមីនំុមីរង ខ្កវងង និងខ្កវរពរជវញិរត្ូវទ្យទួ្យលមលួនរៅជ្ជទាសាទា្ី រធវើោរបំ
ររ ើរៅឯរជើងរោនបាយ។ 

     [2] ោវបួនរទ្យៀត្រត្ូវបានលលរធវើខ្ដរ រហើយរត្ូវបានរពះឥន្ត្នារបគល់រអាយរពហមជ័យយករៅទុ្យកខ្ងរការៅឯភូមិ
របាសាទ្យ កនុងរមត្ដបារាយ។ ចំរពាះពងាវតរវត្ដទឹ្យកវលិ គឺជ្ជលំខ្ពងរទ្យ ខ្ដលរពះឥន្ត្រា ធិរាជបានបរគ ប់រអាយ
រធវើ។ លំខ្ពងទំាង៤ រត្ូវខ្ចករៅរអាយរ្ដចរោញ់ទំាង៤ រៅរទំាង ត្បូង មុំ បាភនំ និងភនំកំពុងសាវ យោន់ោប់ខ្ងរ
កា។ ោំបិត្សាដ ំ និងោំបិត្រឆវង ពីររទ្យៀត្ ក៏រត្ូវបាន្លរធវើខ្ដរ។ ោំបិត្សាដ ំរត្ូវយករៅតំ្កល់ទុ្យក ឯរមត្ារពាធិសាត់្ 
ោំបិត្រឆវងរត្ូវយករៅតំ្កល់ទុ្យកឯរមត្ដរជើងថ្រព។  

     [3] កនុងប ច្ កសរត្ ឬ របោប់របោរ្ំរាប់្ំគ្នល់រ្ដចទំាង៥ជំពូកររះ មានជ្ជអាទិ្យ រពះមនរាជ រត្នមងគល 
្រពហមណ៍្មា្, ររគឿង្ោា រៈបូជ្ជររបៀបរពហម ា្សា្រ របូ្ំរកតំ្រងរពះពុទ្យធទំាង៥រពះអងគ រពមទំាងចំ
លាក់រពះកំចាយនៈ, និងរបូ្ំរករពះអាទិ្យរទ្យពទំាង៣៥អងគរទ្យៀត្។ 


