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របវត្ដិតារពហ្ម 
      ពាកយ និង រ ម្ ះតារពហ្ម រយើងខ្ត្ងខ្ត្លឺ្ូរជ្ជញឹកញាប់ រៅកនុងវបបធម៌ និង អរយិធម៌ខ្មមរ រហ្ើយ
របាសាទ្យខ្មមរមួយ ចំនួនក៏មានរ ម្ ះ ជ្ជរបាសាទ្យតារពហ្មខ្ដរ។ 

     តារពហ្មរនះ មិនខ្មនជ្ជរពះអាទិ្យរទ្យពរៅកនុងរពហ្មញ្ញសា្រររះរទ្យ រៅកនុងពងាវតារខ្មមររយើង
អាចកត់្្ំគាល់រ ើញមានតួ្អងគតា រពហ្មដល់រៅពីរ មួយគឺតារពហ្មណ៍្ ឬអងគរពហ្មណ៍្ រពះរាជបុរត្
រពះរកតុ្មាលា និង មួយរទ្យៀត្គឺ តារពហ្មឈមួញរគា(1) ខ្ដលជ្ជរពះមហា កសរត្កនុង្ម័យររោយ។ 

អងគរពហ្ម 
   ោលររះកនុងឆ្ន ំរោ រពះរកតុ្មាលាបានរធវើដំរណ្ើ រតាមទ្យរនល រចញកបួនទូ្យកពីរពះមហានគរ ោងរៅ
រកសាលកនុងភូមិភាគខាងត្បូងថ្នរបរទ្យ្កមពុជ្ជ កនុងរមត្ដទ្យរនលបាទី្យ។ រៅហាវ យរមត្ដ និង រមឺុនមុមមន្ត្នដី
ទំាងពួង បានរំគាន ររៀបចំ្ង់ដំណាក់ថ្វវ យរពះអងគ រៅជ្ជប់មាត់្ទ្យរនលបាទី្យ អនកតូ្ចអនកធំជិត្ឆ្ង យ មាន
ទំាងរ្ដឋី មានទំាងរបជ្ជពលរដឋរបុ្ស្្ី រកមងចា្់បានរំគាន យកដង្វវ យ្ួយសារអាករមកថ្វវ យ 



និងគាល់រពះអងគ កនុងចំរណាមររះ រងរៅ បុរតី្មហារ្ដឋី ក៏បានរធវើដំរណ្ើ រមកគាល់រពះរាជ្ជខ្ដរ។ 
រងមាន្ំរ្់របូរឆ្មរលាមពណ៌្្មជ្ស ្មសាា ត្ស្្្់លាលាះ រលើ្ផុត្ររទំីាងពួង។ រគាន់ខ្ត្
រករលករ ើញរងរៅភាល មោលណា រពះរកតុ្មាលាក៏ររំភើបចាប់ចិត្ដរ្នហា និោយរ ដ្ ះផដងសាក
្ងឥត្រញុរា។ ចំខ្ណ្ករ្ដឋីជ្ជឳពុកមាដ យ ោលរបើយល់រ ើញជ្ជក់ចា្់ថ្វរ្ដចបានចាប់ចិត្ដ
ស្្លាញ់របតី្កូន រកមំុរប្់មលួនរហ្ើយមានរ្ចកដីរកីរាយរសាមន្សឥត្ឧបមា បានរំគាន ្ុមចិត្ដ
្ុមោយ រលើកកូនស្្ីថ្វវ យរៅរពះមហាកសរត្ ទុ្យក រអាយរធវើជ្ជភិរលៀងបំររ ើរពះអងគតាមខ្ត្រពះហ្រទ័ិ្យ
យ។ រពះរកតុ្មាលាបានរ្់រៅជ្ជមួយរងរៅ អ្់ជ្ជ ររចើនខ្មរហូ្ត្ទាល់ខ្ត្រពះរង រទ្យង់គភ៌ 

  ថ្ងងមួយរពះអងគរត្ូវោងរត្លប់ចូលរៅរពះមហានគរវញិ រោយនឹកអាណិ្ត្អា្ូរដល់មាតាបិតា
រកមកខ្ដលោន់ខ្ត្ចា្់ជរា រពះរកតុ្មាលាមិនោច់ចិត្ដរំរងរៅរៅមហានគរជ្ជមួយរទ្យ មា៉ងវញិ
រទ្យៀត្ រងរៅរទ្យង់គភ៌ផង ខ្ដលជ្ជរហ្តុ្រំមកនូវផលវបិាករផសងៗ កនុងោររធវើដំរណ្ើ រ។ មុននឹងរចញ
ដំរណ្ើ រ រពះអងគបានរបទានរទ្យពយធនជ្ជររចើនដល់ឳពុក រកមកមាដ យរកមក ចំរពាះរងរៅ រពះអងគបាន
រោះរពះទំ្យរង់មួយវង់ពីរមាមថ្ដ របទានហុ្យរៅរអាយ ទុ្យកជ្ជចំណ្ងថ្ដ និង ភ្ដុតាងបញ្ជជ ក់រកខ្្
រ្ដច ចំរពាះបុរត្ខ្ដលនឹងរត្ូវរប្ូរត្។ 

  ឆ្ន ំជូត្ រងរៅរប្ូរត្ បានបុរត្មួយរពះអងគ ខ្ដលរពះរងបាោក់រ ម្ ះថ្វអងគរពហ្ម។ រ ម្ ះអងគ
រពហ្មមានរៅខ្ត្កនុង ពងាវតារ្រមដចវងំជួនមួយខ្ត្បុ៉រណាណ ះ រឯីពងាវតារឯរទ្យៀត្មិនបានកត់្រតា
រ ម្ ះ និងររៀបរាប់្ំគាល់រត្ង់ចំនុចរនះរទ្យ។ 

  កនុងបញ្ជា បុរតាបុរតី្រពះរកតុ្មាលា ពងាវតារខ្មមរទំាងអ្់ មិនបានយល់ស្្បចុះ្ំរងុគាន រទ្យ។ ឯក
សារនិមួយៗ ្ុទ្យធខ្ត្កត់្រតារបវត្ដិរផសងៗមុ្អំពីគាន  ពងាវតារ្រមដចវងំជួនបានបញ្ជជ ក់ថ្វ រពះ
រកតុ្មាលា និងរពះរងពិន្ុវណ្ណបាន បុរត្ចបងមួយរ ម្ ះ រទ្យវងសកុមារ អងគរពហ្មជ្ជបុរត្ទី្យពីរ បរា ប់
មកគឺ រពះអងគរទ្យរវ្ ជ្ជបុរត្ទី្យបីរប្់រពះរត្តុ្មា លាជ្ជមួយនិងរពះអងគមាច ្់កសរតី្ រោ្ុមរក្សរា 
ខ្ដលបានរប្ូរត្កនុងឆ្ន ំមាញ់។ 

  ោលររះ អាយុបាន២១ឆ្ន ំ គឺរៅកនុងឆ្ន ំវក អងគរពហ្មបានរៅ្ំុអនុញ្ជញ តិ្អំពីមាដ យរងរៅ រដើមបី្ំុ
រធវើដំរណ្ើ ររៅរពះមហានគរ រកចូលជួបរពះបិតា។ រងរៅជ្ជមាដ យបានយល់រពមរៅតាមបំណ្ងកូន 
រហ្ើយក៏បានយកចិរញ្ច ៀនខ្ដលរពះរកតុ្មាលា ទុ្យករបគល់រអាយកូន ្ំរាប់រធវើជ្ជសាកខីភាពបញ្ជជ ក់ថ្វ 
អងគរពហ្មជ្ជកូនរពះមហាកសរត្ពិត្ខ្មន។ រោបថ្វវ យបងគំលាមាដ យរស្្ចរហ្ើយោលណា អងគរពហ្ម
រោយមានអនកបំររ ើ ៩រក់ខ្ហ្ហ្មអមដំរណ្ើ រផង រំគាន ជិះរ្ះរធវើដំរណ្ើ រ្ំរៅតំ្រង់រៅរពះមហានគ
រ។ រៅដល់រពះមហានគរ អងគរពហ្មបានចូលរៅគាល់បិតា រហ្ើយររៀបរាប់រគប់អ្់រហ្តុ្ផល និងរគប់
អ្់កិចចោរ ទូ្យលថ្វវ យរពះរកតុ្មាលា្ណាដ ប់តាមដំរណ្ើ រ។ រទ្យង់រជ្ជបអ្់រ្ចកដី រពះមហាកសរត្ 
គាម នកដីមនាិល្ងស័យអវីរ ើយ។ រពះអងគ្បាយររត្កអរសាទ្យរណា្់ រហ្ើយចាត់្ខ្ចងរអាយពួក
រ្រ អាមាត្យររៀបចំសាងរបាសាទ្យមួយោ៉ងលារបណិ្ត្រៅជិត្នគរវត្ដទុ្យកថ្វវ យដល់បុរត្ របាសាទ្យ
រនះតាមពងាវតារ ្រមដចវងំជួន គឺរបាសាទ្យអងគរពហ្ម ខ្ដលបរា ប់មកោល យរៅជ្ជរបាសាទ្យតារពហ្ម



រហូ្ត្ដល់្ពវថ្ងង។ ចំខ្ណ្កឯអងគរពហ្មវញិ ជ្ជមួយ នឹងបង រពះរទ្យវងស និងបាូនរពះរទ្យរវ្ រពះអងគរៅ
បំររ ើបិតា ជ្ជររៀងរាល់ថ្ងង ឥត្បីហ៊ានរធវ្របខ្ហ្្រ ើយ។ 

  ថ្ងងមួយ រពះរកតុ្មាលារទ្យង់បានរពះតំ្រះិ គិត្យល់រ ើញថ្វកូនរពះអងគទំាងពីរ រពរទ្យវងស និងរពះរទ្យ
រវ្ ្ុទ្យធខ្ត្មាន មាដ យរកុមរគួសាររៅខ្កបរជំុជិត្គួររអាយកក់រដដ ្បាយរកីរាយណា្់ រលើកខ្លង
ខ្ត្អងគរពហ្ម ខ្ដលរៅកំរពាោច់ស្្ោលឆ្ង យអំពីមាដ យ និងរកុមរគួសារញាតិ្្រដ ន គិត្រ ើញដូរចនះ 
រពះរកតុ្មាលាក៏្ំររចចិត្ដ ខ្ត្ងតំាងអងគរព ហ្មជ្ជរពះវងសអនាិករៅហាវ រមត្ដបាទី្យ។ ដូរចនះអងគរពហ្ម និង
មានឱោ្រវលា ខ្ងរទំាទំ្យនុកបំរងុមាដ យផង គឺរៅឆ្ន ំមមី កនុងព.្ ៩២៦ រត្ូវជ្ជគ.្៣៨២ ោលររះ
អងគរពហ្មបានអាយុ៣១ឆ្ន ំ។ 

  អងគរពហ្ម បានរគប់រគងរមត្ដបាទី្យរោយ្ុម្នដិភាពចំរងុចំររ ើន និង ្ំបូណ៌្្បាយរត្ជ្ជក់រត្ជំុ។ 
រពះអងគបានកសាង្ង់របាសាទ្យមួយអំពីងម រៅរមាត់្ទ្យរនលបាទី្យ ខ្ផនកខាងត្បូង្ំរាប់រពះអងគគង់
របថ្វប់រៅ។ រៅខាងរជើងរនះបនដិចរពះអ ងគបានសាងរបាសាទ្យមួយរទ្យៀត្្ំរាប់ថ្វវ យដល់មាដ យរពះ
អងគ គឺរងរៅ រដើមបទុី្យករធវើជ្ជកខ្នលង្ោា រៈ រគារពបូជ្ជ។ រហូ្មកដល់្ពវថ្ងង រៅស្្ុកទ្យរនលបាទី្យកនុងរម
ត្ដតាខ្កវ របាសាទ្យអងគរពហ្មបានោល យរ ម្ ះរៅជ្ជរបាសាទ្យតារពហ្ម រហ្ើយរបាសាទ្យរងរៅ រៅជ្ជ
របាសាទ្យោយរៅ។ 

  របវត្ដិរបាសាទ្យតារពហ្មោយរៅ មានលំរំររឿងរបហាក់របខ្ហ្លគាន  រៅនឹងររឿងររពងនិទានខ្ដលរគ
ធ្លល ប់បានកត់្រតាទុ្យកមកខ្ដរ។ ររឿងររពងនិទានរនះបានដំណាលថ្វ ោលររះ ថ្ងងមួយរពះរកតុ្មាលា
បានោងមករកសាលរលងរៅរមត្ដទ្យរនលបាទី្យ។ រៅទី្យររះមានរររីកមំុមាន ក់រ ម្ ះរងរមម  ខាល ំងពូខ្ក
ខាងរបាកចំបាប់។ រងបានរបោ្ថ្វ្ុមចិត្ដយកមករធវើជ្ជបដី បុរ្ណាខ្ដលមាន្មត្ថភាពអាច
យកជ័យជំនះរលើរងបាន។ ដឹងលឺ្ូរដូរចាន ះ រពះមហាកសរត្ខ្មមររពះរកតុ្មាលា ក៏រចញរៅសាក
លបងរបាកចំបាប់ នឹងរងរមម  រងរមម មិនអាចយកឈនះរលើរពះអងគបានរ ើយ។ រៅទី្យបំផុត្ រង្ុម
ចិត្ដចុះចាញ់រពះរាជ្ជ រហ្ើយក៏បានយល់រពមរធវើជ្ជភីរលៀង បំររ ើរពះអងគររៀងដរាបមក។ ជ្ជមួយ នឹងរពះ
រកតុ្មាលា រពះរងរមម បានរពះរាជបុរត្មួយអងគរពះរមរពហ្មកុមារ។ 

  ធំដឹងកដីោលណា រពះរពហ្មកុមារបានោងរៅមហានគរ រដើមបីជួបគាល់រពះបិតា។ ដល់រត្លប់មក
រមត្ដបាទី្យវញិរៅតាមដងមាត់្ទ្យរនលបាទី្យ រពះអងគបានជួបនឹងរងរៅ កូនរកមំុរ្ដឋី ខ្ដលមាន្មជ្ស
្ំរ្់បំរពង ខ្្ន្មសាា ត្លាឥត្ រខាច ះ នឹងរកររឯីណាមកររបៀបផាឹមរបដូចមិនបានរ ើយ រពះអងគ
រករលករ ើញភាល ម ក៏ចាប់ចិត្ដរបតិ្ព័ទ្យធរ្នហាមួយររំពច ឥត្មានបងាង់រអាយខាត្រពលយូរ រពះអងគ
បានចាត់្រអាយចា្់ទំុ្យចូល្ដីដណ្ដឹ ង រ្នើ្ំុររៀបចំអភិរ្កជ្ជមួយ រងរៅ តាមកបួនចាប់រកិត្យរកម
របថ្ពណី្។ 

  បុ៉ខ្នដរបើតាមោរនិទាន ខ្ដលមានត្ៗគាន មក រគបានដឹងថ្វោលររះ រ្នហារវងរពះរពហ្មកុមារ និង 
រងរៅមិនខ្មនបាន្ំររចរោយង្វយៗររះរទ្យ គឺមានលកខណ្ឌ មួយខ្ដលកំណ្ត់្ រអាយមានោរ
របកួត្របខ្ជងគាន ជ្ជមុន្ិន រវងអងគរពហ្ម និង រងរៅ រកមុបុរ្រប្់អងគរពហ្ម និងរកុមរររីប្់



រងរៅ រត្ូវរំងគាន របណំាង្ង់របាសាទ្យមួយរអាយរហ្ើយ កនុងរយៈរពលខ្ត្មួយយប់មុនថ្ងងរះ។ គឺ
រត្ូវរអាយរហ្ើយចប់រៅរពលណាខ្ដល ា្ យរពឹករះ។ 

  រពលរទ្យៀបជិត្ភលឺ ខ្ត្ ា្ យរពឹកមិនទាន់រះរទ្យ រកមុស្ដ្ដីបានររបើលបចិ បងាូត្រភលើងរគាមបរញ្ជឆ ត្រធវើរអាយ
រមើពីចំង្វយ រ ើញជ្ជក់ជ្ជ ា្ យរពឹក។ រ ើញដូរចនះ រកុមបុរ្ខ្ដល្ថិត្រៅររោមបញ្ជជ រប្់អងគរពហ្ម 
ក៏រំគាន ឈប់្ំរាក ខ្លង្ង់របាសាទ្យត្រៅរទ្យៀត្។ ចំខ្ណ្កខាងរងរៅវញិ រគរៅខ្ត្រំគាន មំរបឹង
ខ្របងបនដោរ្ង់របាសាទ្យរហូ្ត្ទា្់ខ្ត្រហ្ើយ។ រត្ង់រនះរហ្ើយខ្ដលចា្់ៗ ខ្ត្ងខ្ត្និោយរពាល
ត្ៗគាន មកដល់្ពវថ្ងងថ្វ រោយសារបុពវរហ្តុ្រនះ រទ្យើបបានជ្ជរយើងរ ើញរបាសាទ្យតារពហ្ម្ ង់មិន
ទាន់រហ្ើយ មានដំុងមរៅគរពា្វលពា្ោល គឺមានខ្ត្របាសាទ្យោយរៅរទ្យ ខ្ដលបាន្ង់រហ្ើយ 
ចប់រស្្ចបាច់រោយរតឹ្មរត្ូវ។ 

តារពហ្មឈមួញរគា 
  តារពហ្មមួយរទ្យៀត្ រៅកនុងរបវត្ដិសាស្ដ្ដខ្មមរ គឺតារពហ្មឈមួញរគា។ តារពហ្មឈមួញរគាជ្ជរពះមហា
កសរត្មួយរពះថ្ន របរទ្យ្កមពុជ្ជពងាវតាររប្់្រមដចវងំជួន មិនបានររៀបរាប់និោយអំពីរ្ដចអងគ
រនះរទ្យ ខ្ត្ពងាវតារមលះរទ្យៀត្ ដូចពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិជ្ជរដើម បានរលើកយករបវត្ដិរពះអងគមកអធិបាយ
ោ៉ងពិសាដ រ។ 

  ោលររះ ររោយខ្ដលរសាយរាជយ្មបត្ដិ រៅរបរទ្យ្កមពុជ្ជបាន៤៩ឆ្ន ំ រ្ដចតាខ្រកង ឬរពះបាទ្យ
្ិងាក័ង្វា  កសរត្ខ្មមរទី្យ២២ បានចូលទិ្យវងគត្កនុងរពះជន៨៦វ្ា បុរត្រប្់រពះអងគរពះរមរ្ននករាជ ឬ 
រ្ដចពាល ខ្ដលរទ្យើបខ្ត្អាយុ ១៦ឆ្ន ំ បានរ ើងរសាយរាជយបនដ រសាយរាជយបាន១០ឆ្ន ំ រ្ដចពាលក៏
ចូលទី្យវងគត្រទ្យៀត្ រោយគាម នទុ្យកនូវបុរតាបុរតី្្ំរាប់បនដរាជយរ ើយ។ រៅចំរពាះរពឹត្ដិោរណ៍្ដូរចនះ 
រមឺុនមុមមន្ត្នដីទំាងឡាយរំគាន ររៀបចំរោះរបជំុអ្់រពះរាជយវងានុវងស រដើមបីររជើ្ររ ើ្ រករ្ដចអងគ
ណាមួយ ខ្ដលមាន្មត្ថភាពបុណ្យបារមីអាចនឹងរ ើងរសាយរាជយ្មបត្ដិរគប់រគងដឹករំរបរទ្យ្
ខ្មមរត្រៅអារគត្។ 

  និទានោលររះវញិ រៅស្្ុករឈើទាលរបរអាប កនុងរមត្ដ្ំររាងទ្យង មានបដីរបពនធពីររក់រ្់រៅ
រោយកដី្ុមសានដ បដីរ ម្ ះរបាជញ របពនធរ ម្ ះរងត្ន់។ កនុងឆ្ន ំមាញ់ ព.្១៣៩២រត្ូវជ្ជគ.្៨៤៩ 
របើតាមពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិ រងត្ន់្ំរាលបានកូនរបុ្មួយ អាយុរទ្យើបខ្ត្បានរបមាណ្បីខ្ម ស្សាប់
ខ្ត្ទារកររះបាត់្មលួន រោយអាងិកំបំាងជ្ជទី្យបំផុត្ រទាះបីជ្ជរគមំរកដូរមដចក៏រកមិនរ ើញខ្ដរ។ 

  ៣៥ឆ្ន ំកនលងមក បុរ្មាន ក់រចញមុមរលចមករកជួបអនករបាជញ និង រងត្ន់ រោយបញ្ជជ ក់ថ្វ មលួនរនះ
រហ្ើយជ្ជកូន មលួនមករនះគឺរដើមបបំីររ ើឳពុកមាដ យខ្ដលោន់ខ្ត្ចា្់ជរា បុរ្ជ្ជកូនបានររៀបរាប់ជំរាប
ជូនមាតាបិតា អំពីបុពវរហ្តុ្ថ្ន ោរបាត់្មលួន និងរពឹត្ដិោរណ៍្អសាច រយ ខ្ដលអនក្ចចំបានររ ើ្ យករៅ
ចិញ្ច ឹម បង្វា ត់្បររងៀនអប់ររំរបៀនរបរៅអ្់រគប់មុមវជិ្ជជ  រវទ្យមនដ្ីលសាស្ដ្ដខ្ដលរធវើរអាយមលួនរគមាន
កំលំាងពលំមំាមួនខាល ំងោល រ្មើនឹងដំរសីាររបំាពីរ។ បានយល់រ ើ ញដឹងលឺដូរចនះបុរ្បដីរបពនធ រំគាន មំ
្រងាត្ពិនិត្យរមើលរបូរាងអាកបបកិរោិរកិពាររយកំរលាះររះ រហ្ើយក៏មានជំរនឿរជឿជ្ជក់ថ្វពិត្ជ្ជ



កូនរប្់មលួនរបាកដខ្មន។ អនករបាជញ និង រងត្ន់ បានោក់រ ម្ ះរអាយថ្វ រពហ្ម។ រៅរពហ្មមានកំ
ព្់៦ហ្ត្ថ(2)។ 

  ថ្ងងមួយ ឳពុកមាដ យទំាងពីររក់ នឹកគិត្ចង់ររៀបចំទុ្យកោក់កូនរៅរអាយមានរគួសារ គាត់្បានរំគាន
ចូលរៅ្ំុចងសាព នរមរតី្ ្ដីដណ្ដឹ ងរងខ្ក្នី បុរតី្ពញាស្្ី និងរងខ្កវទុ្យកោក់ជ្ជភរោិគូគាប់រៅ
រពហ្ម។ រៅរពហ្មអាយុបាន៥៨ឆ្ន ំ ឳពុកមាដ យខ្ចកសាថ នចាករចាលរៅរោយទុ្យករគាញីមួយនឹម ្ំបុរ
រតាន ត្ និងពណ៌្្ជ្ជរករ ដិ៍។ ពីថ្ងងររះមក រៅ រពហ្ម និង រងខ្ក្នី ពីររក់បដីរបពនធ រក្ីុទិ្យញរគា
លក់រគា រហូ្ត្ទាល់ខ្ត្មានបានរទ្យពយ្មបត្ដិធនធ្លន្ំបូណ៌្ហូ្រ រហ្ៀរោ៉ងររចើន មានមនុ្សមញុំកំដរ 
បំររ ើដល់រៅ៥០០រក់ អនកស្្ុកអនកភូមិបានោក់រ ម្ ះរអាយថ្វ តារពហ្មឈមួញរគា។ 

  ្ម័យោលមួយ តារពហ្ម និង ភរោិរំមនុ្សមាន  មញុំបំររ ើរចញរៅលក់រគារៅតំ្បន់ររដ។ រៅដល់
តំ្បន់ងពង រគរំគាន ឈប់្ំរាកយកកំលំាងររោមរដើមរឈើទាល រងខ្ក្នីចាប់រផដើមោំ្លចំឥន
អាហារបាយទឹ្យក រគាររះ តារពហ្មខ្ដលខ្ផាកមនងរៅរលើរដើមរឈើទាលរងើបកាលរករលករមើលរលើ
ស្សាប់ខ្ត្របទ្យះរ ើញព្់ខ្វកធំពីរ មួយរ ម្ លមួយញី ធំដូចរដើមរតាន ត្របខ្វងរបខ្ហ្ល១២ពាម(3)

 កំពុងខ្ត្រតួ្រតិ្រមូលមលួនខាម ញ់រមួរកស្ងវះគាន រលើខ្មករឈើ។ តារពហ្មក៏្ាុះរៅររ ើ្ ចាប់យកដំុងមមួយ
ា្ ំងធំោ៉ងធងន់ គប់រចាល្ំរៅ្ំលាប់ព្់ខ្វកទំាងពីរ ររំពចររះរទ្យវតារៅរដើមថ្រជខ្ដលខ្ងរកាទឹ្យក
ដីថ្រពភនំក៏តំ្ខ្ណ្ងមលួនជ្ជ្មណ្្ងឃនិមត្ដរដើរតំ្រង់មករកតារពហ្ម។ តារពហ្មនិងរងខ្ក្នីរកីរាយ
ណា្់ បាននិមនដរពះ្ងឃរអាយចូលរៅគង់ រហ្ើយពិត្ទូ្យលរលាកអំពី រហ្តុ្ោរណ៍្ខ្ដលរទ្យើបខ្ត្រកើត្
មាន។ រពះ្មណ្បានមានពុទ្យធដិោរបញ្ជជ ក់ថ្វ ព្់ទំាងពីររនះជ្ជព្់ខ្វកភនំ រហ្ើយក៏ជ្ជព្់រប្់រពះ
អងគ។ រពះអងគបានបនដរៅរទ្យៀត្ថ្វ ព្់ខ្វកភនំទំាងពីរចង់សាកលបងមហិ្ទ្យធិរទិ្យធជ្ជមួយនិងតារពហ្ម។ 
ឥ ូវព្់ខ្វកភនំររះចាញ់រហ្ើយ ដូរចនះកនុងរយៈរពលមួយឆ្ន ំរទ្យៀត្ តារពហ្ម និងមាន្ំណាងដល់រពល
បានរ ើងរសាយរាជយ្មបត្ដិរបរទ្យ្កមពុជ្ជ រហ្ើយនឹង បានោរពាររលើក្ាួយតំ្រលើងរពះពុទ្យធសា្រ
ជ្ជមិនខាន។ មានពុទ្យធដិោរទ្យ្សន៍ទាយចប់ដល់រតឹ្មរនះ រពះសាមរណ្រ និងព្់ខ្វកភនំទំាងពីរក៏បំបំាង
មលួនបាត់្មួយររំពចរៅខ្ដរ។ 

  តារពហ្មនឹកឆងល់ណា្់ ក៏្ំររចចិត្ដមិនរធវើដំរណ្ើ ររំរគារៅលក់ឯកំពង់រសាមរទ្យ។ គាត់្រំរបពនធ 
អនកបំររ ើ និងរគា រត្លប់មករោះឫ្សខី្កវវញិ។ រធវើដំរណ្ើ រមកដល់្ាឹងទ្យទឹ្យងថ្ងង គាប់ជួនរពលរពលប់
យប់មកដល់ តារពហ្មរំគាន ឈប់្ំរាករៅទី្យររះ យប់ររះតារពហ្ម្ ុបិនរ ើញ រពះមួយអងគយករពះ
អាទិ្យត្យមករបគល់រអាយគាត់្។ រងើបភាញ ក់ពីនិន្ត្រា  តារពហ្មនឹកពិផលកនុងចិត្ដណា្់ រំភរោិចុះទូ្យកអំុ
រៅវត្ដរោះសាល ខ្កត្ រដើមបី្ំុរលាករគរូៅអធិោរទ្យ្សន៍ទាយរមើលរជ្ជគជតាវ្ររប្់មលួន។ មក
ដល់ទ្យរនលបួនមុម រភលៀងពយុះ្ងឃរាមួយោ៉ងធំបានរបាកបក់មករលើ រធវើរអាយទូ្យកតារពហ្មលិចលង់
កណាដ លទ្យរនល។ រហ័្យដូចរភលកបររា រ តារពហ្មចាប់កញ្ឆ ក់ថ្ដរងខ្ក្នីហ្ក់រលាត្រ ល្ ត្រៅដល់
ររត្ើយ។ កខ្នលងររះមានរ ម្ ះថ្វ ររជ្ជយតារពហ្ម ជ្ជប់រហូ្ត្មកដល់្ពវថ្ងង។ 

  ឆលងផុត្ររគាះថ្វន ក់លង់ទូ្យករហ្ើយ តារពហ្ម និង ភរោិរំគាន រធវើដំរណ្ើ របនដរៅរទ្យៀត្។ មកដល់ស្្កុ
រកៀនសាវ យកនុង ស្សាប់ខ្ត្មានខាល បង់បត់្ពីរ រចញមករដញខំារក្ីុបដីរបពនធទំាងពីរ។ បុ៉ខ្នដតារពហ្ម



រហ័្្ជ្ជង ចាប់ដំបងវយ្ំលាប់ខាល ទំាងពីរ ររះបានដូចរ្ចកដីរបាថ្វន ។ បរា ប់មកគាត់្លីខាល ទំាងពីរ
យករៅរបរគនរលាករគរូមវត្ដ។ 

  ្រងាត្រមើលរ ើញ និង សាគ ល់រគប់អ្់ភិនភាគនិ្ស័យតារពហ្ម រលាករគូរៅអធិោរយល់សាគ ល់
ចា្់ថ្វ តារពហ្មជ្ជអនកមានបុណ្យខ្ដលរត្ូវរសាយរាជយកនុងរបរទ្យ្កមពុជ្ជ និងរត្វូរលើក្ាួយតំ្រកើង
រពះពុទ្យធសា្ររៅអរគត្។ ខ្ត្តារពហ្មមិនបានអាយុខ្វងរទ្យ ពីររពាះគាត់្មានកមមរពៀររវរា រោយ
បាន្ំលាប់ព្់ទំាងពីរ និងខាល ទំាងពីរ។ រពះរគូរៅអធិោរ បានមានពុទ្យធដិោរបញ្ជជ ក់របាប់តារពហ្មថ្វ 
គាត់្នឹងបានរ ើងរសាយរាជយ រហ្ើយនិងរត្ូវោរពាររពះពុទ្យធសា្រ។ រពះ្ងឃបានចងាុលបង្វា ញ 
រអាយរធវើដំរណ្ើ រតំ្រង់រៅតាមទិ្យ្ខាងរជើងរឆៀងខាងរកើត្ររះនឹងបាន្ំររចដូចរ្ចកដីរបាថ្វន ជ្ជមិន
ខាន។ 

  ឆ្ន ំរោព.្១៤៩៤រត្ូវជ្ជគ.្៩៥១ តារពហ្មអាយុបាន១០២ឆ្ន ំ។ រគាររះ តារពហ្មនិងភរោិ រពម
ទំាងមញុំកដររបុ្ស្្ី រំហ្វូងរគាឆលងោត់្ទ្យរនលរៅដល់ភូមិអារយិកសរត្ បនដរៅដល់ពាម ា្ យររមច ឆលង
រទ្យៀត្រៅដល់ស្្ុកជីររា ្ពវថ្ងង គឺស្្ុកត្បូង មុំ រហូ្ត្រៅដល់រមត្ដកំពុងចាម និងកំពង់រ្ៀម(4) តា
រពហ្មនិងភរោិរំគាន ររៀបចំ្ង់ទី្យលំរៅរៅទី្យរនះ រហ្ើយរបកបមុមរបរក្ិកមមរធវើខ្ស្្ចំោរ និង 
ចិញ្ច ឹមរគា។ 

  ថ្ងងមួយ តារពហ្មរំមញុំកំដរ និង រគារៅលក់ឯមហានគរ។ រគាររះ រពះឥន្ត្នារពះរពហ្មរទ្យពាា តូ្ចធំ គុណ្
បុណ្យបារមី និង វត្ថុ្័កដិ្ិទ្យធទំាងឡាយបានបរងាើត្រធវើរអាយ្នូររជើងរគា រត្រោកលាន់លឺ្ូរ
គរគឹកគររគងរទ្យហឹ្ងអឹ៉ងកង មាខាា រ្ុះសាយពា្រពញររពៀបមករលើមហានគរ។ ្ពវអ្់រមឺុនមុម
មន្ត្នដី និងរបជ្ជពលរដឋ ខ្ដលកំពុងខ្ត្រោះស្សាយបញ្ជា  ្នងរាជយបនដពីរ្ដចពាល ឬរពះរ្ណ្ណ័ ករាជយ 
មានោរភាញ ក់រផាើលោ៉ងខាល ំងមំង្វករករលក្ំលឹងរមើលរៅតាមទិ្យ្ ខ្ដលលឺ្ូរ្នូរ្ំរលង ក៏
ស្សាប់ខ្ត្រ ើញមានអនាចនារបំាពីរជ្ជន់ របក់រពំោរពារពីរលើតារពហ្ម ដូចជ្ជរគបំាងកល្់រអាយ។ កល្់អ
នាចនាររះ មានពណ៌្ចំរះុ រមៀវ ្ ថ្បត្ង រកហ្ម រលឿង រមើលរៅគួររអាយអសាច រយ្ំរបើមរពកថ្រក។ 

  រោយយល់រ ើញថ្វ តារពហ្មជ្ជមនុ្សមានបុណ្យបារមី មានអាយុខ្វងជ្ជងមនុ្សធមមតា របជ្ជនុរា
ស្ដ្ដខ្មមរទូ្យរៅ រពមទំាងរមឺុនមុមមន្ត្នដីបានចុះ្ំរងុមូលមតិ្គាន  ្ំុរអាយគាត់្រ ើងរគប់រគងរាជ្មបត្ដិ
របរទ្យ្កមពុជ្ជ។ តារពហ្មឈមួញ រគាបានរំមកនូវរ្ចកដី្ុមរកសមកានដ្ នដិភាពចំរងុចំររ ើន រគប់
របោរដល់របរទ្យ្ជ្ជតិ្។ រពះអងគបានទ្យទួ្យលរគា រមយរម រពះបាទ្យរពហ្មចរកព័រតាធិរាជ។ រសាយរាជយ
បាន៦ឆ្ន ំរពះអងគបានចូលទិ្យវងគត្កនុងរពះជនម១០៨វ្ា។ ពងាវតារ វត្ដទឹ្យកវលិបានបញ្ជជ ក់ថ្វ រពះអងគ
បានកសាងរបាសាទ្យជ្ជររចើន ដូចជ្ជរបាសាទ្យតារពហ្មជ្ជរដើម។ 

រពឹត្ដិោរណ៍្កនុងរាជយ រពះរកតុ្មាលា 
  ដូចខ្ដលរយើងបានអធិបាយ ពីខាងរដើមរចួមករហ្ើយ អងគរពហ្មមានបងរបុ្មាន ក់ និង បាូនរបុ្មាន ក់ខ្ដលមានមាដ យមុ្គាន  
ខ្ត្មានឳពុកខ្ត្មួយ គឺរពះរកតុ្មាលា។ កនុងចំរណាមបុរត្ទំាងបីអងគរនះ គាម នអងគណាមួយបានរសាយ
រាជយបនដ ពីរពះបិតា រពះបាទ្យរកតុ្មាលារ ើយ។ 



  រពះអងគរទ្យវងសកូនចបង បានរប្ូរត្កនុងឆ្ន ំជូត្ រហ្ើយ្ុគត្រៅឆ្ន ំរោ កនុងរពះជនម៨២ឆ្ន ំ។ រោយរពះ
អងគអារ ឹ្ កូន រពះអងគគាម នកូនរៅ្ំរាប់បនដរពះរាជវងសរទ្យ។ រពះអងគរទ្យរវ្បុរត្រៅបានរប្ូត្កនុងឆ្ន ំ
មាញ់ រហ្ើយបាន្ុគត្រៅឆ្ន ំជូត្ កនុងរពះជនម៩៥វ្ា។ 

  ចំរពាះរបវត្ដិរពះរកតុ្មាលា ពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិ បាន្ររ្រររៀបរាប់បខ្នថមោ៉ងរកាះកាយជ្ជ
ររចើនរទ្យៀត្។ រពះរកតុ្មាលា រោយសាររពះឥន្ត្រា ធិរាជ បានរធវើអនដរាគមោងចុះមករស្សាចទឹ្យក
អភិរ្កថ្វវ យ(5) រពះអងគមានរពះជនមយឺនយូរណា្់។ មា៉ងវញិរទ្យៀត្រោយសាររពះជនមខ្វងយឺនយូរដ៏
អសាច រយរនះ រពះរកតុ្មាលារត្ូវមានមរហ្្ី ស្្ី្នំមីនំុមីរង ភីរលៀងទំាងអ្់របំាជំរន់ ជំរន់ទី្យមួយ 
កនុងឆ្ន ំឆលូវ និងខាល រត្ូវជ្ជឆ្ន ំ១០២-១០៣ មហា្ករាជ ជំរន់ទី្យ២ កនុងឆ្ន ំរោ រត្ូវជ្ជឆ្ន ំ១៥៧ ម.្ 
និងបរា ប់មកកនុងឆ្ន ំ១៥៨-១៥៩ម.្ ជំរន់ទី្យ៣ កនុងឆ្ន ំមខ្មរត្ូវជ្ជឆ្ន ំ២០៤ម.្ និងកនុងឆ្ន ំ២០៥ -
២០៦ម.្ ជំរន់ទី្យ៤ កនុងឆ្ន ំរថ្វះរត្ូវជ្ជឆ្ន ំ២៦០ម.្ និងកនុងឆ្ន ំ២៦១-២៦២ម.្ និងជំរន់ទី្យ៥ ជ្ជ
ជំរន់បរងាើយ កនុងឆ្ន ំមខ្ម រត្ូចជ្ជឆ្ន ំ៣០០ម.្ និង ៣០១-៣០២ម.្។ រពះអងគមានរពះរាជបុរតា
បុរតី្ជ្ជររចើន ខ្ដលរពះអងគខ្ចកចាយរអាយមានង្វរតំ្ខ្ណ្ង និងរបគល់រប្កមមរអាយរៅរត្តួ្រតាទឹ្យក
ដីរមត្ដម័ណ្ឌ  កនុងរពះរាជណាចរករផសងៗពីគាន ។ 

  រៅឆ្ន ំច ៣៦៣ម.្ ជ្ជមួយ និង អនកខ្ម៉រងមាលាបទុ្យម រពះរកតុ្មាលា បានមានបុរតី្មួយអងគរពះ
រមបទុ្យមមាលា អាយុ១៦ឆ្ន ំ រពះរងរត្ូវបានររៀបចំអភិរ្កជ្ជមួយនឹងរពះអងគធនញ្ជ ័យ ខ្ដលជ្ជកូន
រប្់រពះអងគខ្កវ(6)។ 

  កនុងរាជរពះអងគ រគកត់្្ំគាល់ដឹងថ្វ រ្ដចចាមខ្ដលចំណុ្ះរពះមហាកសរត្ខ្មមរ រហ្ើយខ្ដលរគប់រគង
រមត្ដបាទី្យ បាយ៉ង់រោ រលើកខ្ដក បាសាត្ សាល ខ្កត្ និង ត្បូង មុំ បានបះរបាររបឆំ្ងមិនរពមរគារពតាម
បទ្យបញ្ជជ កូនរពះរកតុ្មាលា។ ចំបំាងរាងំជលរវងខ្មមរ និងចាមក៏រកើត្ផាះរ ើងោ៉ងខាល ំងោល ។ រ្ដចចាម
ទំាងបុ៉រម ន រត្ូវបរាជ័យ រហ្ើយរត្ូវកសរត្ខ្មមរ្ំលាប់ រដញកំចាត់្រចាលអ្់ រលើកខ្លងខ្ត្រ្ដចចាម
ស្្ុកបាសាត្ និងស្្ុកសាល ខ្កត្ ខ្ដលបានរគចរត់្រចួមលួន។ 

  រពឹត្ដិោរណ៍្មួយរទ្យៀត្ ខ្ដលរគអាចចងចំាបានររះ គឺរៅឆ្ន ំ១៥ម.្ រពះរកតុ្មាលាបានរំពលររហ៍្ 
និងទ័្យពដំររីៅរកសាលរលងរៅភនំដងខ្រក។ រពះអងគបានទ្យទួ្យលដំណឹ្ងមកថ្វ មានដំរពីីរធំៗ មានភលុក
ខ្វងលា រហ្ើយមាន្ំបុរពណ៌្្ រទ្យៀត្។ ដំរនីីមួយៗ មានដំរ ី្ ដរបំាបីឥត្ភលុក ចំាបំររ ើរកចំណី្អាហារយក
មករអាយ។ ររដពីរនះ មានហ្វូងដំរពីីររផសងរទ្យៀត្ ចំាខ្ងរកាោរពារដំរ ី្ ទំាងពីរ។ រពះរកតុ្មាលារទ្យង់
្ពវរពះទ័្យយរអាយហ្មដំរខី្មមរ លាវ ភនង ររៀបចំរចញរៅទាក់ដំរ ី្ទំាងពីរ។ កនុងរគាខ្ដលចាប់បានដំរ ី្
ទំាងពីរ ស្សាប់ខ្ត្មានដំរថី្រពមួយោ៉ងធំកំព្់ ១២ហ្ត្ថ មានភលុកខ្វង របាល្ំរកុោ៉ងរលឿនរ្លវ
្ំរៅរៅបុកដំរជំីនិះរពះរកតុ្មាលា កនុងមណ្ៈររះរពះអងគក៏ដករពះម័នរាជរត្នមងគលោប់្ំលាប់
ដំររីរះោច់ជ្ជបីកំណាត់្។ អភូត្រហ្តុ្ដ៏ចំខ្លកកនុងឱោ្ររះ គឺរពះម័នរាជ ខ្ដលរធវើរោយរពះឥន្ត្រា
ធិរាជ ្ំរាប់ទុ្យករមើលរបផនូលរបរទ្យ្ជ្ជតិ្ រត្ូវរោងរចិរលិ។ ទ្យត្រ ើញដូរចាន ះ រពះរកតុ្មាលារពះអងគ
រកើត្មានរ្ចកដីរសាក្ររងង មានទុ្យកខរពួយកនុងចិត្ដជ្ជខាល ំង។ ពីររពាះរពះអងគយល់ថ្វ ត្រៅអរគត្ 
រ្ដចខ្មមរខ្ដលរសាយរាជយបនដពីរពះអងគ មិន្ូវមានបុណ្យបារមី និង្មត្ថភាពរគប់រគាន់រ ើយ។ 



ភាពចលាចលរចបូករចបល់ អនដរកបប និងរកើត្មានពា្រពញស្្កុខ្មមរ។ របរទ្យ្ជិត្ឆ្ង យ នឹងរឆលៀត្
ឱោ្រនះ លួចបលន់យកទឹ្យកដីខ្មមរជ្ជមិនខាន។ រោយោរឈឺចុកចាប់ រពួយបារមភខាល ំងរពកចំរពាះអាយុ
ជីវតិ្ អរគត្របរទ្យ្ជ្ជតិ្ ខ្ដលទឹ្យកដីនឹងរត្ូវរមួតូ្ចរៅៗ និងបណាដ រាស្ដ្ដខ្ដល និងរត្ូវជួបរបទ្យះទុ្យកខ
រពួយ មហ្នដរាយ រពាត់្របា្់រកុមញាតិ្រគួសារ រដដ រកហាយ សាល ប់មិនរចះចប់មិនរចះរហ្ើយ រពះរកតុ្
មាលាក៏ធ្លល ក់មលួនមានជំងឺជ្ជទំ្យងន់។ 

  រពះរកតុ្មាលាឬ រពះអារដឋពលពាសា រពះអងគមានរពះជនមខ្វងណា្់។ រពះអងគរសាយរាជ្មបត្ដិ
របរទ្យ្កមពុជ្ជបាន ៣៩០ឆ្ន ំ។ រពះអងគបានចូលទិ្យវងគត្រៅឆ្ន ំមមី កនុងរពះជនម ៤០៥វ្ា។ 

កំណ្ត់្្ំគាល់ 
  ១ - ទ្យ្សននរោបាយខ្មមរ ្ម័យមហានគរ កនុងោរររជើ្ររ ើ្ រពះមហាកសរត្ មិនខ្មនរបោន់យក
ខ្ត្ពូជពងសរ្ដចររះរទ្យ។ បុពវបុរ្ខ្មមរ ក៏មិនបានកំណ្ត់្ខ្ដរថ្វ ទាល់ខ្ត្ជ្ជប់្មជ័រខ្មសស្្លាយ
រ្ដចរទ្យើបមាន្ិទ្យធិរ ើងរសាយរាជ្មបត្ដិ។ របើរោលរៅតាមឯកសាររបវត្ដិសាស្ដ្ដខ្មមររយើងអាចកត់្
្ំគាល់រ ើញថ្វ របជ្ជពលរដឋធមមតារទាះបីជ្ជកូនអនករកីរករតាកោក ឬ កូនអនកមាន រទាះបីជ្ជកូន
ក្ិករឬមានឋានៈដូចរមដចក៏រោយ ខ្ដលមាន្មត្ថភាព មានបុណ្យបារមី មានចំរណ្ះវជិ្ជជ បំភលឺរបជ្ជនុ
រាស្ដ្ដតូ្ចធំ អាចមានលទ្យធភាព មាន្ិទ្យធិរ្រភីាពរគប់រគាន់ នឹងរ ើងរសាយរាជយ ដឹករំរបរទ្យ្ជ្ជតិ្
តាមរ្ចកដីរត្ូវោរ និង តាមឆនាៈរប្់រាស្ដ្ដ។ អនកវងស និងរងទាវ រោយសារថ្ដទិ្យពវមាន្មត្ថភាព 
មានឧត្ាមគតិ្ ចិត្ដគំនិត្លា មានរករ ដិ៍រ ម្ ះលបីលាញ រត្ូវបានបរដ រាស្ដ្ដ និង អ្់្ពវរមឺុនមុមមន្ត្នដីទូ្យ
ទំាងនគរអរញ្ជ ើញរអាយរ ើយរសាយរាជ្មបត្ដិរបរទ្យ្កមពុជ្ជ។ ឯថ្ដទិ្យពវរប្់អនកវងស និង រងទាវ គឺ
បុពវបុរ្ខ្មមរ ចង់្ំរៅរៅរលើ្មត្ថភាព រៅរលើោរពាោមរៅរលើរ្ចកដីអំណ្ត់្រចះអត់្ធន់ 
រោយពឹងខ្ផាខ្ត្រលើកំលំាងមលួន រយើង ា្ ល់ មិនរដកចំាអនកជិត្ខាងឬបររទ្យ្ឬឥន្ត្នារពហ្មរទ្យពតា រដើមបី
កសាងវ្រអរគត្រប្់មលួន រកមុរគួសារ និង របរទ្យ្ជ្ជតិ្។ ថ្ដរនះជ្ជឧបករណ៍្ដ៏ចំរន ខ្ដល
អាចរធវើរអាយរយើងមានរទ្យពយ្មបត្ដិររចើនហូ្ររហ្ៀរ ដូចជ្ជមា្របាក់ និងរពជ្ូរោន មានកិត្ដិត្យ្
មានកិត្ានុភាពជ្ជរដើម៘ រហ្ើយចង់មានបានចង់រធវើអវីរអាយបាន្ំររចដូចកដីរបាថ្វន  រគរត្ូវខ្ត្រចះ
ររបើថ្ដទំាងពីររប្់មលួនឯង ា្ ល់ រោយរពឹំងរលើមលួនឯងខ្ត្មួយគត់្បុ៉រណាណ ះ។ 

  តារពហ្មឈមួញរគា ក៏មានរបវត្ដិដូចគាន រនះខ្ដរ គាត់្ជ្ជកូនក្ិករ រៅចុងោត់្មាត់្ញកោច់ស្្ោល
ឆ្ង យអំពីមហានគរគាត់្គាម នជ្ជប់្មជ័រខ្មសស្្លាយរពះញាតិ្វងសរ្ដចរទ្យ រហ្ើយគាត់្ក៏មិនខ្ដល
ទាមទារត្វអះអាង ឬ របឌិត្ថ្វ គាត់្ជ្ជរ្ដចខ្ដរ រោយសារោរត្្ូ៊មំរបឹងខ្របងឧ្ាហ៍្ពាោមអំ
ណ្ត់្ ចាប់ពីបាទ្យថ្ដទ្យរទ្យ មានខ្ត្រគាញីមួយនឹម ខ្ដលឳពុកមាដ យទុ្យករអាយជ្ជរករ ដិ៍ តារពហ្ម និងភរោិ
ខ្ក្នី បានរក្ីុមានបាន មានមញុំកំដរ៥០០រក់ មានរទ្យពយ្មបត្ដិររចើនរលើ្លប់។ ដូរចនះរហ្ើយ
បានជ្ជកិត្ដិយ្ កត្ដិរម្មត្ថភាព គាត់្លបីលាញលាន់លឺ្ូរ្ុះសាយ រគបដនដប់ពា្រពញនគ
រ។ ចំខ្ណ្កឯ្នូររជើង និង រត្រោករគាខ្ដលរពះឥន្ត្នារពះរពហ្មរទ្យពតារធវើរអាយលាន់លឺរពំងខាល ំងគរគឹក
គររគង ្ងាត់្មករលើមហានគរររះ គាម នអវីររដពីរករ ដិ៍រ ម្ ះ ្មត្ថភាពចំរនះវជិ្ជជ តារពហ្ម និងភរោិ



រងខ្ក្នីររះរ ើយ។ គឺរករ ដិ៍រ ម្ ះ និង្មត្ថភាពរនះរហ្ើយខ្ដលជំរញុរអាយរបជ្ជនុរាស្ដ្ដខ្មមរ
ររជើ្ររ ើ្ តារពហ្ម ជ្ជរពះមហាកសរត្។ 

  ២ - ដូចរនះ អនករគប់រគងដឹករំរបរទ្យ្ជ្ជតិ្ រត្ូវខ្ត្ជ្ជមនុ្សមាន្មត្ថភាព មានោររចះដឹង សាគ ល់
មុ្សាគ ល់រត្ូវ រចះោរពារទឹ្យកដីជ្ជតិ្មាតុ្ភូមិ មានចិត្ដ្ ររដ ្ររបា្របណី្ មានមនុ្សធម៌ រចះ
ស្្លាញ់ និង រគារពយុត្ដិធម៌ រចះស្្លាញ់រគារពអាណិ្ត្អា្ូរ និងជួយឧបត្ថមភផគត់្ផគង់ទំ្យនុកបំរងុខ្ង
រកាោរពាររបជ្ជជនរគប់ជ្ជន់ថ្វន ក់ រោយគាម នររ ើ្ រអើង ឬរបោន់រកុមបកសពួក។ អនករគប់រគងរបរទ្យ្
ជ្ជតិ្ ្ំខាន់រៅរទ្យៀត្ររះ មិនរត្ូវរភលចមលួនឆគួត្វរងវងរភលចភាល ំង រហាះរហ្ើរ ឈលក់កនុងជំរររអំណាចរនះ
រ ើយ។ ោរដឹករំរគប់រគងនគរ មិនខ្មន្ថិត្រៅរលើោរដរណ្ដើ មោដ ប់យកអំណាចររះរទ្យ គឺ្ថិត្រៅ
រលើោរកសាង។ 

  អនកដឹករំជ្ជតិ្រត្ូវខ្ត្មាន្មត្ថភាព និង គុណ្្មបត្ដិកនុងោររំមកនូវរ្ចកដី្ុមរកសមកានដ ចំររ ើន
លូត្លា្់ដល់ របរទ្យ្ជ្ជតិ្ ដូចអនកវងសរងទាវ តារពហ្មរងខ្ក្នី៘ រពះមហាកសរត្ និងអនក
ដឹករំ លាឬអារកក់ រគរអាយតំ្ថ្ល រៅរលើោរកសាង រៅរលើអំរពើរធវើ។ 

  ៣ - អនកដឹករំនរោបាយមលះ មានជំរនឿយល់ថ្វ របើមានអំណាច ររះគឺមលួនខាល ំងពូខ្កអសាច រយរធវើអវី
តាមខ្ត្អំរពើចិត្ដនឹកក៏បានខ្ដរ។ រហ្ើយក៏គាម ននរណាមាន ក់ហ៊ានជំទា្់របឆំ្ងរទ្យៀត្។ ចំរពាះរគ ចាប់ទំ្យ
លាប់រគបត់្ខ្បនរៅតាមបបូរមាត់្ និង អណាដ ត្រប្់រគ។ រត្ង់រនះរគរៅថ្វ ឆគួត្វរងវងនិងបុណ្យ្កដិ 
ខ្ដលរពះឥន្ត្រា ធិរាជ និង បុពវបុរ្ខ្មមររយើងរលាកភ័យខាល ចជ្ជងរគបំផុត្ ពីររពាះរ្ដចឬ មនុ្សរយើង
មាន ក់ៗ ោលរបើបានរ ើងរធវើជ្ជរ្ដច ឬបានោន់អំណាច បានរធវើធំមានមុមដំខ្នងមពង់មព្់ររចើនខ្ត្ឆគួ
ត្លីលា វរងវងវង្វវ ន់រភលចភាល ំងបាត់្អ្់សាម រតី្ ខ្លងរចះងលឹងខ្ងលងវនិិចឆ័យរកលាអារកក់ រភលចអ្់្ីលធម៌ 
រភលចអ្់បុណ្យបាប រភលចអ្់ទ្យ្ពិធរាជធម៌ រភលចអ្់ជ្ជតិ្រភលចអ្់រាស្ដ្ដ រភលចអ្់សា្រ។ ដូច
រពះរកតុ្មាលា ខ្ដលរយើងបានរ ើញស្សាប់។ 

  ៤ - ដូរចនះរដើមបទី្យប់ទ្យល់រ្ដច និង អនកោន់អំណាច កំុរអាយធ្លល ក់រៅកនុងររជ្ជះមហ្នារាយអបាយមុម
ពាលា អលីលធម៌ ដ្ ច់ោរខ្ដលរំរអាយរបរទ្យ្ជ្ជតិ្រងររគាះថ្វន ក់ហិ្នរហាចលិចលង់ រគរត្ូវខ្ត្រចះ
ររៀបចំចាប់ទំ្យលាប់រកិត្យរកម ធមមវន័ិយ និងសាថ ប័នរចរ្មព័នធ រធវើជ្ជមូលោឋ នរគិះរប្់ជ្ជតិ្ដូចខ្ដល
រពះឥន្ត្រា ធិរាជ រពមទំាងបុពវបុរ្ខ្មមររយើង រលាកបានបង្វា ញបរងាើត្ទុ្យកថ្វវ យរពះរកតុ្មាលា។ រ្ដចឬ
អនកោន់អំណាចរត្ូវខ្ត្រគារព និងអនុវត្ដរៅតាមគនលងចាប់ បទ្យបញ្ជញ តិ្ ទំ្យរនៀមទំ្យលាប់ខ្ដលមាន
កំណ្ត់្មកកនុង្ងគមជ្ជតិ្ជ្ជោច់ខាត្។ របើពំុររះរសាត្រទ្យ រ្ដចឬអនកោន់អំណាចររះ និងរត្ូវទ្យទួ្យល
ផលអារកក់ររគាះថ្វន ក់រផសងៗ រគប់ខ្បបោ៉ង ខ្ដលរគមិនអាចប៉ាន់សាម នមុនជ្ជមិនខាន។ ឯកនុង
របរទ្យ្ជ្ជតិ្វញិ ភាពរដដ រកហាយ ចលាចល គាម ន្នដិ្ុម ្ុម្បាយរកសមកានដ ក៏នឹងផាុះរកើត្
មានរ ើងជ្ជ្វ័យរបវត្ដិរជៀ្មិនរចួខ្ដរ។ 

  ៥ -រដើមបីរអាយសាគ ល់បរោិោ្ពិត្របាកដ ខ្ដលរកើត្មានកនុង្ងគមជ្ជតិ្ រគរត្ូវខ្ត្រមើល្ំអាងរៅ
រលើរបផនូលរៅ ភនំបាណ្ន់ និងរៅតាមរមត្ដរផសងៗ ខ្ដលររៀងរាល់ឆ្ន ំ អនកខ្ងរកា ឬ រៅហាវ យរមត្ដនិមួ
យៗ រត្វូខ្ត្រំយកមករធវើរបាយោរណ៍្ថ្វវ យរពះរាជ្ជ។ ចំណុ្ចរត្ង់រនះរគចង់បញ្ជជ ក់ថ្វ កនុងកិចចោរ



រគប់រគងរបរទ្យ្ជ្ជតិ្ រ្ដច ឬ អនកដឹករំទ្យទួ្យលមុ្រត្វូនគរ រត្ូវខ្ត្រចះសាា ប្ាង់រមើលមតិ្មហាជន 
រអាយដឹងសាគ ល់ យល់សាថ នភាពពិត្របាកដកនុងនគរ។ របើពំុររះរសា ត្រទ្យរគមិនអាចរគប់រគង ដឹករំ
នគរបានរ ើយ។ 

  ៦ - រៅកនុងររឿងររពងនិទាន គឺជ្ជោរចំអករប្់បុពវបុរ្ខ្មមរ ចំរពាះរជ្ជគវ្របុរ្បដីរបពនធ អនក
វងស និង រងទាវ ពីររក់បដីរបពនធរនះ គាម នបុណ្យបារមី ឬ្មត្ថភាពអវីទំាងអ្់។ រគាន់ខ្ត្បានបររិភាគ
សាច់រទ្យូង និង សាច់រលល មាន់រមម  ភាល មោលណា រោយមិនបាច់មំ រហ្ើយមិនបានដឹងមលួនជ្ជមុនផង 
គាត់្ទំាងពីររក់ ក៏បានរ ើងរសាយរាជ្មបត្ដិរបរទ្យ្កមពុជ្ជមួយររំពចខ្ដរ។ អនកនិពនធចង់ចងាុល 
និោយ្ំរៅរៅរលើជំពូកមនុ្សមួយចំនួន ខ្ដលគាម នបានររៀន្ូរត្គាម ន ្មត្ថភាព គាម នឧត្ាមគតិ្
ជ្ជតិ្អវីទំាងអ្់ របរពឹត្ាិខ្ត្អំរពើពាលាអបាយមុមថ្រពថ្ផសរថ្វកទាប រហ្ើយស្សាប់ខ្ត្បានទ្យទួ្យលអំណាច 
បុណ្យ្កដិ កិត្ដិយ្ មានរទ្យពយ្មបត្ដិលុយោក់ ោល យរៅជ្ជអនករ្នហាជ្ជតិ្។ 

  ៧ - បញ្ជា មួយរទ្យៀត្ ខ្ដលរយើងរត្ូវចាប់អារមមណ៍្ គឺរៅកនុងរបជំុររឿងររពងខ្មមរភាគទី្យ៥ រពះពិ្ណុោរ 
អនកសាងនគរវត្ដថ្វវ យរពះរកតុ្មាលាជ្ជកូនចិនរៅវញិ គឺរគបានអួត្្ររ ើ្រអំពី្មត្ថភាពចិន រគចាត់្
ទុ្យកជ្ជគុណ្បំណាច់រប្់ចិន ឥរោិបង និង លកខណ្ៈរនះរយើងអាចចាត់្ទុ្យកជ្ជចលររបតិ្កិរោិ 
ខ្ដលររបើវធីិវយបនលំបំភាន់សាម រតី្ បរា បបររថ ក បំបាត់្អត្ដ្ញ្ជញ ណ្ខ្មមរតាមរយៈអកសរសាស្ដ្ដ ចលរ
អកសរសាស្ដ្ដររបៀបរនះ ក៏អាចរអាយរយើងដឹងោ៉ងចា្់ ខ្ដរអំពីបំណ្ងរគាលរៅរប្់បររទ្យ្
ចំរពាះរបរទ្យ្ខ្មមរ។ 

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

(1) រៅកនុ ងរ្ៀរល របជំុររឿងររពងខ្មមរភាគទី្យ៥ ររោមចំនងរជើង ររឿងតារពហ្មរៅវត្ដនគរបាជ័យ រៅរមត្ដកំពុងចាម រគមាន
និោយខ្ចងចងមកថ្វ បុរ្មាន ក់រ ម្ ះរពហ្ម ជ្ជកូនរ្ដចរោញ់ ររោយខ្ដលបានខ្បករចញអំពីឳពុកមាដ យ រៅររៀន្ូរត្
ស្្ុកចិន អ្់រយរពល៣ឆ្ន ំមក រហ្ើយោលរបើបានវលិរត្លប់មកស្្ុកកំរណ្ើ ត្វញិ បានមក ស្្លាញ់ររៀបោររមួរ្់រៅ
ជ្ជមួយ និងមាដ យបរងាើត្។ 

(2) (១ ហ្ត្ថមានរបខ្វងរបខ្ហ្ល ០,៥០ម) 

(3) (១ពាម មានរបខ្វងរបខ្ហ្លជ្ជ២ខ្ម៉រត្) 

(4) (រៅកំពុងរ្ៀម កនុ ងរមត្ដកំពង់ចាម រងូភនំ ជ្ជកខ្នលងខ្ដល តារពហ្មរកាទុ្យកោក់សាន  មានរ ម្ ះថ្វតុ្តារពហ្មជ្ជប់រហូ្ត្ររៀង
មក) 

(5) ថ្ងងរពះឥន្ត្នាអភិរ្ក រត្ុវបានរគចាត់្ទុ្យកជ្ជឆ្ន ំទី្យ១ កនុ ងមហា្ករាជ បុ៉ខ្នដចំររទ្យ្ថិត្រៅរត្ង់ឯកសាររផសងៗ មិនបានចុះ
្ំរងុគាន  កនុ ងោរកំណ្ត់្ថ្ងងអភិរ្ក។ របើតាមអនក ស្សាវរជ្ជវបររទ្យ្ ដូចជ្ជរលាក F.Gfaraut មហា្ក រាជចាប់រផដើមរៅថ្ងង
ពុធ ១១ររាច ខ្មរចរត្ ឆ្ន ំរថ្វះ ព.្៦២៣ រត្ូវជ្ជថ្ងង ១៧មិរ គ.្ ៧៩។ 

(6) កនុ ងចំរណាមកូន ទំាងបុ៉រម នរប្់រពះរកតុ្មាលា មានកសរត្មួយរពះអងគរពះរមអងគខ្កវខ្ដរ។ 

 

 


