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      រៅឆ្ន ំរោង ព.្១២០០រត្ូវគ.្៦៥៦, កនុងរជជកាលរពះបាទ្យបទុ្យម្ូរយវងស រពះមហាកសរត្ខ្មមរទី្យ
១១ ខ្ដល នរពះរនរត្ទិ្យពវ  ន្ំរៅ មួយររគឿងរត្ូវមយល់ពយុះ្ងឃោ វាយរបាកបក់ោ៉ងខ្ល ំង បាន
រសាត់្អខ្ណ្ដ ត្មករគឿងគល់ចត្រៅកំពង់ខ្ផរពះមហានគរ។ ្ំរៅររះរត្ូវ ខ្បកបាក់ធលុះធ្លល យ 
រោយសារក ល ំងទឹ្យករលករញុរបាករចាន រៅបះនឹងផ្ទ ំងងម ខ្ត្ពងាវតារវត្ដរកាកកាកបាន្ររ្រថា 
្ំរៅបានមករគឿង រៅរត្ង់ដងទ្យរនល កនុងរមត្ដបរទ យ ្។ 

     ្ំរៅររះ នដឹកជញ្ជូ ននូវគមពីររពះត្រត្បិត្ក(១) និងរពះពុទ្យធរបូរពះខ្កវមរកត្(២)ឯការមកដល់
្ំរៅរនះ គឺ្ុទ្យធខ្ត្ជ្ជររឿងត្ចដនយខ្ដល គ្មម ននរណា ន ក់ បានររគ្មងទុ្យកដឹងជ្ជមុនរ ើយ។ រពឹត្ដិ
ការណ៍្ចំខ្លកមិនធ្លល ប់ នរនះ បានរធវើឲ្យរមឺុនោជការតូ្ចធំរផអើលរចួលរចបល់ រំគ្មន កុះករ ចុះរៅ
កំពង់ខ្ផសាក្ួរចង់ដឹងពត៌្ ន។ 



បុពវរេតុ្រដើមតំ្បូង 
 

     កាលររះ រៅរបរទ្យ្ លាន ឬ របរទ្យ្លាវ  នរ្ដចមួយអងគ 
រពះរមធ ម អនុរង(៣)។ រពះអងគជ្ជរ្ដចលាវមួយអងគ  នរទិ្យធិអនុភាព
ខ្ល ំងពូខ្កអសាច រយ។ រពះអងគបានបញ្ជជ  និងបញ្ជូ ន្ំរៅ ពីរររគឿង រោយ
 នរពះ្ងឃ និង រកមុរដើរ្ំរៅរមូដំរណ្ើ រផង ឲ្យរចញរឆ្ព ះរៅរកាះ
រ្រលីង្កា  រដើមបនឹីង្ំុចមលងរពះត្រត្បិត្ក។ ្ំរៅទំាងពីររត្ូវរចញ
ដំរណ្ើ ររៅមុនរពះអងគ បរទ ប់រទ្យើបរពះអងគ រ ើងជិះរ្ះរហាះ្ំរៅតំ្រង់
រៅរកាះរ្រលីង្កា ជ្ជររកាយ។ 

     រៅដល់កាលណា រពះបាទ្យធ ម អនុរង ្ំុរ្ចកដីអនុញាតិ្ពីរពះមហាកសរត្រកាះរ្រលីង្កា  រដើមប ី
ចមលងរពះត្រត្បិត្កខ្ដល្ររ្រចងរកងជ្ជភាសាមគគធៈ(ភាសាបាលី)។ ចមលងចប់្ពវរគប់រេើយ រពះ
អងគ្ ុំរពះពុទ្យធរបូរពះខ្កវមរត្ករទ្យៀត្។ រពះោជ្ជរកាះ្ង្កា រក៏របទានរៅតាមការគួរ។ រគបាន តំ្កល់
រពះខ្កវមរកត្ និង រពះត្រត្បិដក ខ្ដលចមលងរោយអនកស្្ុករបរទ្យ្លាវកនុង្ំរៅមួយ ចំខ្ណ្កឯរពះ
ត្រត្បិត្ក ខ្ដលចមលងរោយអនកស្្កុរកាះរ្រលីង្កា  រត្ូវតំ្កល់ទុ្យកកនុង្ំរៅពីរ។ ររៀបចំរចួរស្្ចបាច់
រេើយ រ្ដចលាវបញ្ជជ  ឲ្យ្ំរៅទំាងពីររចញដំរណ្ើ ររត្លប់រៅមុន។ឯ រពះអងគវញិរទ្យង់រ ើងជិះរ្ះ 
រហាះរៅតាមជ្ជររកាយ។ 

     មកតាមផលូវ ដល់កណាដ លមហានគរ មយល់ពយុះ្ងឃោមួយោ៉ងធំ បានរបាកបក់រធវើឲ្យ្ំរៅទំាងពីរ
វរងវងខ្បកផលូវគ្មន  ្ំរៅខ្ដល នដឹក ជញ្ជូ នរពះត្រត្បិត្ក និងរពះពុទ្យធរបូរពះខ្កវមរកត្ រត្ូវខ្បកបាក់មូច
ខ្ត្ធលុះធ្លល យរេើយរសាត់្អខ្ណ្ដ ត្មករគឿងចត្តាមរឆនរ្មុរទ្យខ្មមរ ចំរ ះ ពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិ ្ំរៅ
រនះបានមករគឿង ចត្រៅរកាះឫ្សីខ្កវ កនុង្ំរៅររះ នរពះពុទ្យធរពះខ្កវមរកត្ ខ្កវរពះរភលើងរពះ
ឧណាា រលាម (៤)វន័ិយបិត្ក និងអភិធមមបិត្ក គណ្ៈ្ងឃលាវខ្ដលដខ្ងែតាមមកជ្ជមួយ នរបំាមួយ
អងគ រពះ្ងឃខ្ដល នឋានៈធំជ្ជងរគ  នរពះរម រពះពុទ្យធរោសា។ របជ្ជពលរដឋខ្មមរររត្កអរសាទ្យរ
ជ្ជអតិ្បរ  កាលរបើបានដឹង នភពវវា្រ អាចរធវើបុណ្យកសាងកុ្លកនុងរពះពុទ្យធ សា្រ រគរំ
គ្មន ស្្ុះស្្ួលរមួក ល ំងមូលមីកុះករ កសាង្ង់វត្ដរបំា គឺ វត្ដលង្កា  ្ំោប់តំ្កល់រពះត្រត្បិត្ក វត្ដឧណាា
រលាម ខ្ដលរៅទី្យ ររះរគបាន្ង់រចតិ្យមួយោ៉ងធំ រៅខ្ងររកាយរពះវហិារ ្ំោប់តំ្កល់បូជ្ជ
រោមរបជំុចិរញ្ច ើមរពះពុទ្យធ វត្ដខ្កវរពះរភលើង ្ំោប់តំ្កល់ ខ្កវរពះរភលើងវត្ដរពះពុទ្យធរោសា ្ំោប់ទ្យទួ្យលរពះ
្ងឃលាវ និង វត្ដរពះពុទ្យធ នបុណ្យ្ំោប់តំ្កល់បូជ្ជរពះខ្កវមរកត្។ 

     រគ្មររះ រៅពញាោជ្ជរមរតី្ រ្ដចរកាញ់រៅស្្ុកឫ្សីខ្កវបានរធវើចុត្ហាម យថាវ យរៅទូ្យលរពះ
មហាកសរត្រពះបាទ្យបទុ្យម្ូរយវងស រកុម មន្ត្នដីក៏បានយកដំណឹ្ងរនះ រៅទូ្យលថាវ យរ្ដចជ្ជបរទ ន់។ រពះ
អងគរទ្យង់្បាយរកីោយកនុងេរទ័ិ្យយឥត្ឧប  រេើយរចញបញ្ជជ បង្កគ ប់ឲ្យ ររៀបចំជ្ជពិធី នកបួនចុះ
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រៅរកាបថាវ យបងគំ ្ំុនិមនដដខ្ងែរពះខ្កវមរកត្ រពះត្រត្បិត្ក និង រពះ្ងឃរ ើងចូលមកកនុងរពះនគរ។ 
ឯកសារ ដខ្ដល្ររ្រថា រពះបាទ្យបទុ្យម្ូរយវងស បានរធវើដំរណ្ើ រោងតាមទ្យរនល ចុះមកស្្ុកឫ្សខី្កវ 
រដើមបីចូលរមួកនុងការកសាងវត្ដអាោមទំាង អ្់ររះ។ 

     រពះ្ងឃ និង អនករដើរ្ំរៅលាវ រះិគិត្នឹកពិចារណា រ ើញថា្ំរៅរប្់មលួន រត្ូវមូចខ្ត្រមទចមទី
អ្់គ្មម នលទ្យធភាព នឹងអាចវលិរត្លប់ រៅស្្ុកកំរនើត្វញិបានរ ើយ រេើយមា៉ងរទ្យៀត្ រពះមហា
កសរត្ខ្មមរក៏ នទ្យ្ពិធោជធម៌  នបុណ្យបារមី និង រគ្មរពបូជ្ជរពះពុទ្យធសា្រ ខ្ដរ ដូរចនះរេើយ
រទ្យើបបានជ្ជលាវទំាងអ្់គ្មន ្ុមចិត្ដយល់រពមរបគល់ថាវ យ រពះត្រត្បិត្ក និង រពះខ្កវមរកត្ រពមទំាង
ចុះចូល្ម័រគចិត្ដបំររ ើ រពះមហាកសរត្ខ្មមរ ចាប់តំាងពីត្ងងររះត្មក។ កបួនធំឱឡារកិមួយរត្ូវបានររៀបចំ
ោ៉ងគរគឹកគររគង រៅដខ្ងែរពះខ្កវមរកត្ និងរពះត្រត្បិត្ក យកមកតំ្កល់ទុ្យកកនុងរបាសាទ្យនគរវត្ដ។ 
មិនខ្ត្បុ៉រណាា ះ រពះោជ្ជបានបញ្ជជ ឲ្យរធវើបុណ្យទានោ៉ងអឹកធឹក  ្រពញទូ្យររៅទំាងរបរទ្យ្ រដើមប ី
អបអរសាទ្យសាវ គមន៍ចំរ ះរពឹត្ដិការណ៍្ដ៏ធំរនះ។ មិនខ្ត្បុ៉រណាា ះ រពះអងគបានឲ្យចមលងរពះត្រត្បិត្កជ្ជ
បីចាប់ មួយចមលងរលើ្លឹករតិ្ មួយរលើ របាក់្នលឹក និង មួយរទ្យៀត្រលើ ្្នលឹក។ រោយខ្ល ចខ្រកង
បាត់្ចាប់ចា្់រពះត្រត្បិត្ក និង ខ្ល ចខ្រកងរពះពុទ្យធសា្រសាបរលាប ពីររ ះ  នជនជ្ជតិ្សា្ន៍
រផសងៗរទ្យៀត្ ខ្ដលរបាថាន ចង់បានខ្ដររពះ អងគបានបង្កគ ប់ឲ្យ្ររ្រកត់្រតាចមលងរពះត្រត្បិត្កជ្ជររចើន
កាល រលើសាស្ដសាា  ្លឹករតិ្ ទុ្យក្ំោប់ខ្ចកចាយតំ្ កល់តាមវត្ដអាោមររ។ គឺកនុងរគ្មលបំណ្ង
ការ រទំ្យនុកបំរងុ ផសពវផាយរពះពុទ្យធសា្រឲ្យបានចំរងុចំររ ើនត្ រៅអារគត្ និង រដើមបអីប់របំង្កែ ត់្
បររងៀនរបជ្ជនុោស្ដ្ដខ្មមរ ទូ្យទំាងរបរទ្យ្ឲ្យ នចំរណ្ះវជិ្ជជ  រចះចងចំា រគ្មរពរបណិ្ប័ត្ន៍ អនុវត្ដរៅ
តាម គនលងធម៌។ 

ពងាវតារវត្ដរកាកកាកបាន្ររ្រថា ត្ងងខ្ដល្ំរៅរំរពះខ្កវមរកត្ និង រពះត្រត្បិត្កចូលមកដល់
ទឹ្យកដីខ្មមរ រត្ូវបានរពះមហាកសរត្ ខ្មមររពះបាទ្យបទុ្យម្ូរយវងស កំណ្ត់្ចាត់្ទុ្យកជ្ជ្កោជងមីមួយកនុងរបវត្ដិ
សាស្ដ្ដខ្មមរ ្កោជងមី  នរ ម្ ះថា «ចុលល្ កោជ» ខ្ដលរត្ូវ្នមត្ ចាប់រផដើមដំបូងរៅកនុងត្ងង១២រកើត្ 
ខ្មខ្ចរត្ ឆ្ន ំកុរ ព.្.១១៨៣ កនុងមហា ្កោជ ៥៦១ និង រត្ូវជ្ជត្ងងទី្យ ២២ មិរ គ.្.៦៣៩ (តាមការ 
ស្សាវរជ្ជវរប្់រលាក F.G.Faraut )។ 

     រពះបទុ្យម្ូរយវងស រពះអងគរទ្យង់រគ្មរពបូជ្ជ ការ រ និង បានទំ្យនុកបំរងុរពះពុទ្យធសា្រឥត្បី ន
រធវ្របខ្េ្ រពះអងគបានកសាង របាងគ របាសាទ្យ វត្ដ និងរពះពុទ្យធបដិ ករជ្ជររចើនទុ្យកជ្ជកខ្នលង្កាា
រៈបូជ្ជ ផដល់នូវកដី្ុម្បាយរកសមកានដដល់របជ្ជោស្ដ្ដកនុងនគរ។ រដើមបទុី្យកជ្ជ ្ញ្ជា ជ្ជរបផនូលឲ្យខ្មមរ
របុ្ស្្ីទំាងអ្់ដឹង និង យល់អំពីដំរណ្ើ រជីវតិ្រប្់ ស្្ុករទ្យ្ រពះបាទ្យបទុ្យម្ូរយវងសបានកសាង
រពះពុទ្យធរបូរពះ ចូលបរនិិ នដមួយអងគោ៉ងធំ រៅរបាសាទ្យខ្វ វរពះធ្លតុ្ កនុងស្្ុករពេមរទ្យព។ រគរត្វូពិនិ
ត្យរមើលទឹ្យករភលៀង ខ្ដលធ្លល ក់មករលើរពះបាទ្យបដិ ករ 

1. របការ១ : របើទឹ្យករភលៀងររះ នពណ៌្រកេម ដូច្ម ររះស្្ុកខ្មមរនឹងសាគ ល់នូវរភលើង្ន្ត្ង្កគ ម។ 



2. របការ២ : របើទឹ្យករភលៀងររះលអក់ រេើយធំុកលិន្អុយ ររះនឹង នជំងឺ ្រពញនគរ។ 
3. របការ៣ : របើទឹ្យករភលៀងររះធ្លល ក់មកថាល លអ ររះនគរ នឹងបាន្ុមរកសមកានដរេើយរបជ្ជពលរដឋ 
នឹង បានទ្យទួ្យលរភាគផលលអ របរ ើ្រ។ 

4. របការ៤ : របើរពះពុទ្យធរបូរពះចូលនិ នដ នសាន មររបះ រេើយ ន្មរចញរៅរត្ង់រដើមរទ្យងូ 
ររះរត្ូវបររទ្យ្ នឹងចូលមក ល្ ន ន។ 

5. របការ៥ : របើទឹ្យករភលៀងររះធ្លល ក់មករលើរដើមរទ្យងូ និង រពះបាទ្យរពះអងគកាល យរៅជ្ជ្មរេើយ
 នស្្រ ច កនុងររះ ររះនឹងរកើត្ នទុ្យរ ភកិសកនុងនគរជ្ជពំុខ្ន។ 

រពះបាទ្យធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជយ 
     រពះបាទ្យបទុ្យម្ូរយវងស កសរត្ខ្មមរទី្យ១១  នរពះោជបុរត្មួយរពះអងគរពះរមធនញ្ជ ័យកុ រ ខ្ដល
រប្ូរត្កនុងឆ្ន ំឆលូវ ព.្.១២៤៤ ម.្ ៦២៣. ច.ល៦៣ រត្ូវជ្ជ គ.្ ៧០១។ បរទ ប់ពីរពះអងគចូលទី្យវ
ងគត្ រពធនញ្ជ ័យកុ ររត្ូវរ ើងរគង ោជយ្មបត្ដិបនដកនុងរពះជនម២៩វ្ា។ ពិធី អភិរ្ករត្ូវបានរប
រពឹត្ដរៅរៅត្ងង ១០រកើត្ ខ្មបុ្ស ឆ្ន ំមាញ់ ព.្ ១២៧៣ រត្វូជ្ជ គ.្.៧២៩ រពះអងគ នរពះរម 
រពះបាទ្យ្រមដច ធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជយ រពះអងគជ្ជមហាកសរត្ទី្យ១២។ 

     នឹងនិោយដំណាល អំពីរពះធ ម អនុរង រ្ដចរបរទ្យ្លាវ កាលរបើរ ើញខ្ត្្ំរៅមួយរត្លប់
រៅដល់នគរ រេើយ្ំរៅមួយរទ្យៀត្បាត់្ ដំណឹ្ង្ូនយឈឹង រពះអងគ នកដីកងវល់មួេមងចាត់្ឲ្យមន្ត្នដី
តូ្ចធំស្សាវរជ្ជវរ្ុើបអរងាត្រក យូរឆ្ន ំររកាយមករទ្យើបរលចលឺដំណឹ្ងដល់រពះអងគ ថា ្ំរៅខ្ដលបាត់្
ររះបានរៅរទ្យើររៅឯស្្ុកខ្មមរ។ រពះអងគគង់រលើរ្ះរហាះ រេើយរំពលរ្រអា ត្យរប ណ្បី
រក់ រធវើដំរណ្ើ រ ្ំរៅតំ្រង់រៅរបរទ្យ្កមពុជ្ជ។ រៅដល់មហានគរ រពះធ ម អនុរងរ្ុើប្ួររក្រមដច
្ងឃោជ រពះខ្កវមរកត្ និង រពះត្រត្បិត្ក។ ដឹងអ្់ រ្ចកដីរេើយ រពះអងគរដើរ្ំរៅរៅវត្ដបរញ្ចញ 
មេិទ្យធិរទិ្យធរប្់មលួនឲ្យរគខ្ល ចរកាត្្ញប់ខ្្ញង រពះអងគរ ើងឈររលើដំុងមមួយផ្ទ ំងធំ រេើយបង់ ជំទាញ
បាញ់ររមោក់ងមររះទាល់ខ្ត្បាក់ជ្ជពីរ។ រពះ្ងឃកនុងវត្ដរ ើញរពឹត្ដិការណ៍្មិនស្្ួលដូរចនះ ភ័យក
ត្ដ  ្លន់រសាល រត់្រៅទូ្យលរបាប់ ្រមដច្ងឃោជតាមដំរណ្ើ រ។ 

     រៅរពលខ្ដល្រមដច្ងឃោជនិមនដមកដល់ រពះធ ម អនុរងរបកា្ទូ្យលរលាកថា មលួនជ្ជរក់បំររ ើ
រ្ដចលាវ រេើយមករនះ គឺកនុងរគ្មល បំណ្ងចង់ទាមទារយករពះត្រត្បិត្ក និង រពះខ្កវមរកត្ រពះអងគ
បានររៀបោប់រគប់ចំនុចទំាងអ្់ តំាងពីរដើមរេូត្ចប់ ទូ្យលថាវ យ្រមដច ្ងឃរោយបញ្ជជ ក់ថា រប្់
ពិ្ិដឋទំាងរនះ ជ្ជ្មបត្ដិរប្់រពះអងគ។ រពះធ ម អនុរងរ្នើ្ំុឲ្យ្រមដច្ងឃនិមនដរៅទូ្យលថាវ យរពះ
មហា កសរត្ខ្មមរ រពះបាទ្យធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជតាមដំរណ្ើ រ និង ្ំុឲ្យរពះអងគរបគល់្ំរៅរពះខ្កវមរកត្ 
និង រពះត្រត្បិត្កមកវញិ រដើមបរីជៀ្វាង កំុឲ្យ នជំរលាះកាល យរៅជ្ជ្រត្វូ។ 



     ខ្ត្រពះមហាកសរត្ខ្មមមិនបាទ្យយល់រពមរៅតាម្ំរណ្ើ ររនះរទ្យ ខ្ដលជ្ជរេតុ្បណាដ លឲ្យរ្ដចលាវ 
មឹងខ្ញ ល់ោ៉ងខ្ល ំង រេើយនឹកគិត្កនុង ចិត្ដថា មលួន នរទិ្យធិអនុភាពអំណាច លទ្យធភាពរគប់ខ្បប នឹង 
របហារជីវតិ្ខ្មមរទំាងអ្់កនុងនគរ។ ខ្ត្រោយភ័យខ្ល ចទ្យទួ្យលជ្ជប់កមមរពៀររវោ រពះអងគមិនចង់បងាបរងាើត្ 
របរពឹត្ដឲ្យ នឧរកិដឋកមមររបៀបរនះរ ើយ។ រពះអងគ្ ំររចចិត្ដរតឹ្មខ្ត្្ខ្មដងបដិហារបរញ្ចញរទិ្យធឲ្យខ្មមរ
រ ើញ ញាប់ញ័រ ត្ក់្លុត្បាក់បបបុ៉រណាា ះបានរេើយ រ្ដចលាវក៏ខ្ស្្កបនលឺលាន់លឺថា «របើមិនរពម
របគល់រពះត្រត្បិត្ករទ្យ ររះរពះអងគនឹងកាត់្ របហារជីវតិ្របជ្ជពលរ ដឋខ្មមរទំាងអ្់! រេើយរបើមិនរជឿ
រទ្យ ចំា្ំលឹងរមើលរគប់គ្មន រៅចុះ!»។ កនុងរពលជ្ជមួយគ្មន ររះខ្ដរ រ្ដចលាវចាប់ យកកំរបារ មកលាប
រលើចុងោវ (ពងាវតារវត្ដរកាកកាកបញ្ជជ ក់ថា រ្ដចលាវយករឈើមករធវើោវ) បរទ ប់មករពះ អងគរ ើង
ជិះរ្ះ រគវោីវ រហាះជំុវញិមហានគរ រមឺុនមុមមន្ត្នដី និង ពលរដឋទំាងស្្ីទំាងរបុ្សាទ បកររៀងមលួន 
ស្សាប់ខ្ត្រ ើញសាន មកំរបារជ្ជប់ជំុវញិ  ន ក់ៗភ័យ្លន់ បុករ ះរត់្រៅទូ្យលថាវ យដំណឹ្ងរពះោជ្ជ ចំរ ះ
ពងាវតារវត្ដរកាកកាក រ្ដចលាវរពះធ ម អនុរងបានបំបំាងមលួន គ្មម ននរណារមើលរ ើញ រ ើយចូល
រៅកនុងបរមោជវាងំរបាសាទ្យរទ្យវោជមរទ រ រេើយយកោវរបលាក់ជ្ជប់កំរបារឆូត្រលើរពះមហាកសរត្ និង 
អគគមរេ្ី។ 

     ទំាងរ្ដច ទំាងរមឺុន ទំាងោស្ដ្ដ រ ើញដូរចនះរទ្យើបបនទន់អាកបបកិរោិ ចាត់្រមឺុនពីររក់រៅចរចា
ពិភាកាជ្ជមួយនឹង រ្ដចលាវ។ ភាគី ទំាង្ង្កា ងក៏បានយល់ស្្បចុះ្ំរងុគ្មន  គឺរបរទ្យ្ខ្មមរទ្យទួ្យល
សាគ ល់ថា ្ំរៅរពះត្រត្បិត្ក និង រពះ ពុទ្យធរបូរពះខ្កវមរកត្ ជ្ជ្មបត្ដិរប្់  លានរបរទ្យ្ខ្មន។ 
រពះមហាកសរត្ខ្មមរបាន្ំុឲ្យរ្ដចលាវរត្លប់រៅនគរមុន្ិន ចំារពះអងគររៀបចំបញ្ជូ ន្ំរៅ និងដខ្ងែ
រពះត្រត្បិត្ក រៅថាវ យជ្ជររកាយ តាមការទាមទាររប្់រពះអងគ រ្ដចលាវយល់រពម រេើយក៏ជិះរ្ះ
រហាះរំពលរ្រវលិរត្លប់រៅនគរវញិ។ រឯី រពះបាទ្យធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជយ រពះអងគក៏បង្កគ ប់រមឺុន
តូ្ចធំឲ្យយក្ំរៅ និង ដខ្ងែរពះត្រត្បិត្ករៅរបគល់ដល់ស្្ុកលាវខ្ត្មដង។ រពះអងគមិន បានរបគល់
រពះខ្កវមរកត្រទ្យ រពះអងគបានរកាទុ្យករធវើជ្ជទី្យ្កាា របូជ្ជរៅកនុងរពះមហានគរវត្ដ ពីររ ះររកាយរពល 
ខ្ដលរ្ដចលាវធ ម  អនុរង ងយរត្លប់រៅនគរវញិ មុននឹង្ំររចរពះទ័្យយដូរចនះ រពះបាទ្យធនញ្ជ ័យ
រគ្មរពោជយ បានរធវើពិធីបួង្ួងបន់ស្្ន់ ៧យប់ ៧ត្ងង ្ំុរធវើដូច រមដចឲ្យរ្ដចលាវរភលចគិត្នឹករ ើញ 
ទាមទាររពះពុទ្យធរពះខ្កវមរកត្ ដល់យប់ទី្យរបំាពីរ រពះខ្កវមរកត្បរញ្ចញមេិទ្យធិរទិ្យធិ ជះរចញចំាងពនលឺរបំា 
ពីរពណ៌្ ភលឺចញ្ជច ចរពញបរមោជវាងំ។ រោយយល់ និងរជឿជ្ជក់ថា ការបួង្ួងបន់ស្្ន់រប្់រពះអងគ 
បាន្ំររចដូចរ្ចកដីរបាថាន  រទ្យើបរពះ អងគបង្កគ ប់ឲ្យរកមុរមឺុនរ្របតី្យកខ្ត្រពះត្រត្បិត្ករៅថាវ យ
រ្ដចលាវ។ 

     រ្ដចលាវរពះធ ម អនុរង នឹករ ើញមលះរពះខ្កវមរកត្ខ្ដរ បុ៉ខ្នដរគ្មររះ រពះអងគរៅចំាបានថា រពះ
អងគបានទាមទារយកខ្ត្រពះត្រត្បិត្ក បុ៉រណាា ះ រោយគិត្ថារត្ូវរគ្មរព កយ្ចចៈ រេើយមា៉ងរទ្យៀត្របើ
តាមទំ្យរយនគរ រពះខ្កវមរកត្ រត្វូខ្ត្គង់រៅមហានគរកនុងស្្ុកខ្មមរ រពះ អងគក៏្ំររចចិត្ដបំរភលចររឿង
ចា្់ទំាងបុ៉រម នចាប់តំាងពីត្ងងររះមក។ 



     រពះពុទ្យធរបូរពះខ្កវមរកត្ និង រពះត្រត្បិត្ករត្វូបានជនជ្ជតិ្ខ្មមររគប់ជ្ជន់ថាន ក់រគប់វណ្ាៈ រគ្មរពបូជ្ជ
ររៀន្ូរត្អនុវត្ដរបតិ្បត្ដតាម ឥត្បី ហ៊ានរធវ្របខ្េ្រ លៀងោល ត្រ ើយ វត្ថុ្័កដិ្ិទ្យធិទំាងររះ បាន
រំមកនូវរជ្ជគជ័យរ្រមីងគល ្ំបូរណ៌្្បាយ ចំរងុចំររ ើនរគប់របការ ដល់របជ្ជនុោស្ដ្ដ និងស្្ុកខ្មមរ
។ 

     រពឹត្ដិការណ៍្ចំបងមួយរទ្យៀត្ កនុងរជជកាលរពះបាទ្យធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជយ គឺរពះអងគនិយមទាក់ដំរ ី រពះ
អងគធ្លល ប់ោងរៅដល់ ត្រពនិងរជើងភនំដង ខ្រក រពះអងគ នេមដំរជី្ជតិ្លាវដ៏លបីលាញពីររក់ មួយ
រ ម្ ះេមេរវៀន និង មួយរទ្យៀត្រ ម្ ះេមថាវ។ ពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិ ស្្ុកសាអ ង រមត្ដកណាដ លបាន
រលើកយករពឹត្ដិការណ៍្្ំខ្ន់មួយ ្ដីពីការចាប់ដំរកីនុងរជជកាលរពះអងគ មកអធិបាយរោយ នទំាង
ររៀបោប់ោ៉ងលអិត្ លអន់ខ្ដរ អំពីពិធីខ្្នររពនដល់រមិញគង្កវ ល មុននឹងរៅទាក់ ដំរ។ី កាលររះ រពះ
អងគ និង ពលរ្រទាក់បានដំរ ី្ មួយ និងរមម មួយ ខ្ដល  នភលុករកាងខ្វង រពះអងគបានបញ្ជជ ឲ្យយក
ដំរ ី្រមម ទំាងពីរ ជ្ជនិមិត្ដរបូត្នការ្ំបូណ៌្្បាយរបចំានគរ។ ពីត្ងងររះមក រគ នជំរនឿនិយម ថា 
របើគ្មម នរភលៀងបរង្កអ រធ្លល ក់មករគប់រគ្មន់រទ្យ រេើយ របើរកើត្ នជំងឺរោគ្មកនុងនគរ រពះមហាកសរត្ខ្ត្ងខ្ត្
បង្កគ ប់រកមុបុរោេិត្ និង េមថាវ ឲ្យរំយកដំរ ី្ រមម ទំាងពីរ រៅចូលរមួកនុងពិធីបុណ្យបួង្ួងបន់ស្្ន់
រផសងៗ។ បរទ ប់មករទ្យើបដំរទំីាងពីរ យករបរ យបឺត្ទឹ្យក ផលុំរពួ្ជះ តំ្រង់រៅរគប់ទំាងរបំាបីទិ្យ្។ ឯក
សារដខ្ដលកត់្្ំគ្មល់ថា រភលៀងបានបងអុរធ្លល ក់ចុះម ករោយបរបូិណ៌្ ររកាយខ្ដលរគបានររៀបចំពិធី
បួង ្ួង ឯរភាគផលវញិក៏បានលអជ្ជទី្យរពញចិត្ដ រេើយ ជំងឺរោគ្មពា ធិក៏សាបរលាបវរិ្បាត់្រៅ
អ្់ខ្ដរ រមឺុនមុមមន្ត្នាី និងរបជ្ជពលរដឋខ្មមរ ទូ្យរៅស្្លាញ់ និង នជំរនឿរៅរលើ ដំរទំីាងពីរររះ
ណា្់ រគចាត់្ទុ្យកដំរទំីាងគូ ជ្ជដំរពិី្ិដឋ និង ្័កដិ្ិទ្យធិជ្ជទី្យបំផុត្។ 

     រពះបាទ្យធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជយ  នរពះោជបុរត្មួយរពះអងគរពះរម វជ័ិយកុ រ ខ្ដលបានរប្ូរត្
កនុងឆ្ន ំចរ ច.្១៣២ រនះរបើតាម ពងាវតារ្រមដចវាងំជួន ពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិ្ររ្រថា ជ្ជមួយនឹង
រងគនធ លី រពះអងគ នោជបុរត្មួយរ ម្ ះស្្ីរជោឋ ខ្ដលរប្ូរត្ កនុងឆ្ន ំរការ និងបុរតី្មួយរទ្យៀត្
រពះរមធីតា លី។ រពះបាទ្យធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជយ កសរត្ខ្មមរទី្យ១២ រសាយោជយបាន ៦៦ឆ្ន ំ រេើយចូល
ទិ្យវងគត្កនុង រពះជន៩៤វ្ា រោយជំងឺចា្់ជោ។ 

ត្ងងខ្ដលខ្មមររតូ្វបាត់្បង់ រពះត្រត្បិត្ក និង រពះខ្កវមកត្ 
     យូរអខ្ងវងមក ពីោជយរ្ដចមួយដល់ោជរ្ដចមួយ រេូត្មកដល់ោជរពះបាទ្យរ្នន័កោជយ រពះមហា
កសរត្ខ្មមរទី្យ២៣ រសាយោជយ្មបត្ដិ ពីព.្.១៧៣៩ ដល់ព.្ ១៧៨២ឬ គ.្.១១៩៥ រៅ ១២៣៨ 
ខ្ដលរបជ្ជជនខ្មមរទំាងនគរ្អប់រមពើម ោក់រ ម្ ះថារ្ដច ល រពះខ្កវមរកត្ និង រពះត្រត្បិត្ក(ចាប់
ចមលងរដើម) រត្ូវវរិ្បាត់្បង់ខ្លង្ថិត្រៅកនុង ស្្ុកខ្មមរ។ 

     បុពវរេតុ្ គឺបណាដ លមកពីរពះមហាកសរត្អងគរនះ មិនបំរពញភារកិចច និង ការត្ពវកិចចមលួនជ្ជរ្ដច
ខ្ផនដី រោយរបកបរៅតាមទ្យ្ពិធោជ ធម៌។ រពះអងគបានររបើអំណាចផ្ដ ច់ការ បងាបរងាើត្ឲ្យ ន



ចលាចល ្រពញនគរ រធវើឲ្យរបជ្ជនុោស្ដ្ដរដដ រកហាយរងទុ្យការវទ្យរ ការរគប់ រគងនគរតាមររបៀប
ផ្ដ ច់ការ គ្មម នយុត្ដិធម៌ គ្មម នមនុ្សធម៌ រេើយ ខ្ដលគិត្ខ្ត្ពីរបរោជន៍រកមុរគួសារ និង បនបកសពួក 
បានរធវើឲ្យវត្ថុ្័កដិ ្ិទ្យធ ឥន្ត្នទរពេមរទ្យវតា និង ធមមជ្ជតិ្រដដ  រកេល់រកហាយោក់បណាដ សា ផារទ រជរ
របរទ្យចរករងើបមុមមិនរចួ។ រគ្មររះ រ្ដចភុជងគរគ និង រគទំាងឡាយរំ គ្មន មករពួ្ទឹ្យករធវើឲ្យលិច
លង់អ្់នគរខ្មមរ។ 

     រ្ដចខ្មមររពះរ្នន័កោជយ រំរពះញាតិ្វងស រមនំុរមរង ភីរលៀង្នំរកមការ និង រមឺុនពលរ្រ
ចុះទូ្យក្ំរៅ របើកបរ្ំរៅរៅចត្ សាន ក់រៅរជើងភនំដងខ្រក។ រ្ដចលាវរ ម្ ះអាទិ្យចចវងសបានទ្យទួ្យល
ដំណឹ្ងរនះកាលណា ក៏ររៀបចំរលើកទ័្យព ភាល មមកដរណ្ដើ មយករពះខ្កវមរកត្ លួចបលន់យក្មបត្ដិរទ្យពយ
ប្់របរ រ្បៀងអាហារ រពះោជវងានុវងស រមឺុនមន្ត្នដី របជ្ជពលរដឋខ្មមរ ជ្ជមួយគ្មន ររះខ្ដរ រ្ដចរ្ៀម
ខ្ដល ដឹងថាឱកា្លអកំររកបាន េុចមកដល់រេើយ មិនបងអង់ត្ដ ក៏រលើកកបួនទ័្យពចុះមកវាយរបហារ
រ្ដចលាវ ដរណ្ដើ មយករពះខ្កវមរកត្រៅខ្ង រកាតំ្កល់ទុ្យកកនុងនគរររៀងរេូត្ដល់្ពវត្ងង។ រពះរ្នន័
កោជយ ឬរ្ដច ល  នរពះោជបុរត្មួយរពះអងគរពះរម្ីេនុកុ រ។ របវត្ដិ រ្ដច ល និង រពះ
្ីេនុកុ រ រយើងនិងរលើកយកមកអធិបាកនុងជំពូកររកាយ។ 

កំណ្ត់្្ំគ្មល់ 
     ១ -កនុងបុពវកាល អនកដឹករំខ្មមរ របជ្ជជនខ្មមរ ក៏ដូចជ្ជរបជ្ជជនឯរទ្យៀត្ រៅររជ្ជយ្ុវណ្ាភូមិខ្ដរ រគ
ឲ្យតំ្ត្លរៅរលើរពះពុទ្យធសារ រ ល ឲ្យចំ គឺរលើរទឹ្យ្ដីចាប់កបួនខ្ន ត្ឬ គមពីរ ពីររ ះរគចាត់្ទុ្យកគមពីរ 
ចាប់កបួនខ្ន ត្ ជ្ជមូលោឋ ន្ំោប់ការកសាងរបរទ្យ្ជ្ជតិ្ បុពវបុរ្ខ្មមរយល់ ចា្់ណា្់ រដើមបឲី្យ
ស្្ុកខ្មមរ្ុម្បាយបរបូិណ៌្េូររេៀ រចំរងុចំររ ើនលូត្លា្់ កាល យជ្ជមហានគរ រគរត្ូវខ្ត្យកគមពីរ
កបួនខ្ន ត្ ឬ ចាប់ ្ម័យររះ រគអនុរលាមយករពះពុទ្យធសា្រ គឺរពះត្រត្បិត្ក មករធវើជ្ជមូលោឋ ន
ជ្ជតិ្ ្ំោប់បរងបួបរងួមជ្ជតិ្ ្ំោប់ផសះផារខ្មមរ រគប់ស្្ទាប់ ្ំោប់រគ្មរពអនុវត្ដ និង ្ំោប់ផ្ា ន់ទា
រទា្ជនខ្ដលរបរពឹត្ដបទ្យរលមើ្។ ដូនតាខ្មមររលាកយល់ថា គមពីរ ឬចាប់អាច នជីវតិ្ យឺនយូរជ្ជអម
ត្ៈ អាច្ថិត្រៅជ្ជបរង្កគ លកណាដ លមិនលំរអៀង រេើយ អាចបរងាើត្ឲ្យ ន្ថិរភាពកនុង្ងគម។ របើ ន
ចាប់ដូចជ្ជគ្មម នចាប់ រេើយចាប់រចះខ្ត្ផ្ល ្់បដូរ មិនរទ្យៀងទាត់្តាមបបូ ត់្ និងអណាដ ត្មនុ្ស ន ក់ 
ឬមួយរកមុ របរទ្យ្ជ្ជតិ្ររះ ចា្់ជ្ជមិនអាច នជីវតិ្ ្ថិត្រ្ថរចិរកាលបានយូរលង់អខ្ងវងរ ើយ។ 

     ២ -បុពវបុរ្ខ្មមរកាលរបើបានទ្យទួ្យលគមពីរកបួនខ្ន ត្ ខ្ត្ងយកមកខ្ងរកា ចមលងខ្ចកចាយជូនរផញើរៅ
ទុ្យកឲ្យររៀន្ូរត្ ចងចំារគប់វត្ដអាោម គឺរលាកមិនខ្ដលយកគមពីរកបួនចាប់រ្ៀវរៅ វត្ថុបូោណ្ខ្ដលជ្ជ
រ ិ្ គល់វបបធម៌ជ្ជតិ្ខ្មមរ រៅដុត្បំផ្ល ញ ដូចកនុង្ម័យយង់ នងបំបាត់្ពូជ សា្ន៍ខ្មមររកេមកុមមុយ
និ្ា(៥)ររះរ ើយ បុពវបុរ្ខ្មមរយល់ចា្់ណា្់ថា រពះពុទ្យធសា្រ រពះត្រត្បិត្ក គមពីរចាប់កបួន
ខ្ន ត្ទំាងរនះ រេើយខ្ដលរំមកនូវចំរណ្ះវជិ្ជជ  ការរចះដឹង ការរចះខ្វកខ្ញករះិគិត្ពិចារណា យុត្ដិធម៌ 
រមតាា ធម៌ មនុ្សធម៌ និងរំឲ្យរចះសាដ ប់អវីជ្ជរប រោជន៍របជ្ជជន របរោជន៍របជ្ជជ្ជតិ្ រពះពុទ្យធ



សា្រ គមពីរចាប់ កបួនខ្ន ត្ អាចនឹងបរណ្ដ ញខ្លងឲ្យ នអវជិ្ជជ កនុង្ងគមជ្ជតិ្ កាលណា មនុ្ស
ខ្លង នអវជិ្ជជ  មនុ្សររះអាចផ្ល ្់បដូរចិត្ដគំនិត្ ខ្លងររបើអំណាចផ្ដ ច់ការ ខ្លងអាងរៅររបើក ល ំង
បាយ ឬក ល ំងអាវធុ ខ្លង កាប់្ំលាប់ជនជ្ជតិ្្មជ័រឯង ដូចខ្ដលរយើងធ្លល ប់ជួបរបទ្យះ។ រប្ិនរបើ
ភាពេឹងា កំណាចរោររៅយង់ោន ងត្រពត្ផសរៅខ្ត្ នរពញ រចកលែកកនុងនគររទ្យ ររះអវជិ្ជជ បាន
មករគបដណ្ដ ប់ជ្ជប់ជិត្ជំុ្ងគមជ្ជតិ្ោ៉ងរកា្់ មឹក រេើយមណ្ៈររះ  កយបណាដ ំជីដូនជីតាខ្មមរ
ខ្ដល បាន នរបសា្ន៍ថា «ខ្មមរមិនរចាលកបួន យួនមិនរចាលពុត្ រ្ៀម្ុ៊ត្រទ្យតុ្មិនរចាលខ្ចចូវ» 
ខ្លង នអត្ថន័យខ្ដរ។ គ្មត់្ខ្ផដផ្ដ ំកំុឲ្យខ្មមរ រចាលកបួន កំុឲ្យរចាលគមពីរ និងចាប់ខ្ដលជ្ជមូលោឋ នជ្ជតិ្ 
្កាីភាពជ្ជក់ខ្្ដង  នរៅកនុងឯអតី្ត្កាល របើដូនតាខ្មមរគ្មម នរបាជ្ជញ ល្ ្ត្វ គ្មម នកបួនខ្ន ត្ គ្មម នគមពីរ
ចាប់ទំ្យលាប់ គ្មម នរចរ្មព័នធជ្ជមូលោឋ នរទ្យ ររះរបរទ្យ្ខ្មមរក៏មិនអាចកាល យ រៅជ្ជមហានគររៅកនុង
ររជ្ជយ្ុវណ្ា ភូមិរនះខ្ដរ។ រេើយត្ងងខ្ដលខ្មមររបាះបង់រចាលកបួនចាប់ ខ្លងឲ្យតំ្ត្លខ្លងរគ្មរព 
និងអនុវត្ដតាមចាប់ទំ្យលាប់ កបួនគមពីរខ្ដលធ្លល ប់ខ្ត្ទុ្យក ចងរកងមក ត្ងងររះក៏ជ្ជត្ងងខ្ដលខ្មមរទ្យទួ្យលទុ្យកា
រទា្ រងកមមរវទ្យររ ត់្របា្់ឳពុក ដ យ បដីរបពនធកូនរៅបងបអូនញាតិ្្រដ ន រេើយទឹ្យកដី ខ្មមរក៏រត្ូវ
រញួបនដិចមដងៗជ្ជលំោប់ ដូច នរេូត្មកដល់បចចុបបនន។ ្ងគមជ្ជតិ្ខ្ដលគ្មម នគមពីរកបួនខ្ន ត្ គ្មម ន
ចាប់ទំ្យលាប់ ជ្ជមូលោឋ ន ជ្ជរ ិ្  គល់្ងគមររះ ជ្ជ្ងគមអវជិ្ជជ មិនអាចរកីចំររ ើន នអាយុខ្វងរ ើយ 
្ងគមជ្ជតិ្ររះរង់ចំាខ្ត្ត្ងងអវសានដ រចិរលិវរិ្េិចរហាចបុរណាា ះ ។ ឯអនកទ្យទួ្យលមុ្រត្វូដឹករំ
របរទ្យ្វញិ ខ្ដលអាងររបើក ល ំងបាយឬ ក ល ំងទឹ្យករបាក់ បកសពួក ក៏មិនអាចរគចរវៈមលួន អំពីការកាត់្
រទា្រប្់ របជ្ជជន និង របវត្ដិសាស្ដ្ដខ្ដរ ្ូមបអីនដជ្ជតិ្ខ្ដលធមមតា រគគិត្ខ្ត្ផលរបរោជន៍ជន
ជ្ជតិ្រគ រេើយខ្ដលខ្ត្ងខ្ត្ររបើ កយខ្ផអមខ្លែម បរញ្ជជ ររបាកបរញ្ជឆ ត្ ក៏រគ្អប់រមពើមររអើម  ក់ង្កយមិន
ឲ្យតំ្ត្ល ឬកិត្ដិយ្ខ្ដរ។ 

     ៣ -រពះបាទ្យធនញ្ជ ័យរគ្មរពោជយ រដើមបី្ុម្នដិភាព រដើមបីរបរោជន៍ជ្ជតិ្ និង របជ្ជោស្ដ្ដខ្មមរបាន
រោះស្សាយទំ្យរ្់ ជ្ជមួយនឹងរ្ដច លាវរោយ្នដិវធីិ រពះអងគមំរបឹងខ្របងរគប់ោ៉ង រដើមបីរធវើឲ្យ
របជ្ជជន្ំបូណ៌្្ុម្បាយ គឺ នតំាងខ្ត្ពីមំចាប់ដំរជី្ជរដើម។ រពះអងគមំ ផសពវផាយគមពីររពះត្រត្
បីត្ក រៅរគប់ទិ្យ្ទី្យកនុងនគរ រដើមបបំីបាត់្អវជិ្ជជ  រពះអងគមំរគ្មរពរបណិ្បត្ដិរៅតាមគនលងចាប់ ធម៌វ ិ
ន័យរពះពុទ្យធ សា្រ ខ្ដលរពះអងគ នជំរនឿថាលអបរ ិ្ ុទ្យធ ្ំោប់របរោជន៍របដល់រទ្យ្ជ្ជតិ្ 
បចចុបបននរនះ ខ្មមរ្ឹងខ្ត្ទំាងអ្់រៅរេើយ ពីថាន ក់តូ្ច រេូត្ដក់ថាន ក់ធំ ខ្ដលបានរបកា្មលួន ជ្ជពុទ្យធ
សា្និកជន រត្ើ នខ្មមរបុ៉រម នរក់ខ្ដលបានរគ្មរពរបណិ្បត្ដិ អនុវត្ដរៅតាមរពះពុទ្យធឱវាទ្យ? រត្ើ ន
ខ្មមរបុ៉រម នរក់ខ្ដលធ្លល ប់បានយករពះពុទ្យធឱវាទ្យមករតិ្ះរះិ គិត្ពិចារណារោះស្សាយ្ំោប់ជ្ជផល
របរោជន៍ដល់របជ្ជជន និងរបរទ្យ្ ជ្ជតិ្។ 

     ដូរចនះរគប់រសាករដកមមខ្ដលរកើត្ ន ជ្ជេូរខ្េមិនរចះចប់រចះរេើយកនុង្ងគមជ្ជតិ្ខ្មមរ ពីអតី្ត្
កាលរេូត្មកដល់បចចុបបនន មិនខ្មន ជ្ជររឿងត្ចដនយ ឬជ្ជទំ្យរយរប្់រពះពុទ្យធរពះឥន្ត្នទ រពះរពេមររះ
រ ើយ។ របើតាមពុទ្យធឱវាទ្យ វាជ្ជការកសាងរប្់របជ្ជជនខ្មមរ រប្់រយើង រគប់របូ របើរយើងមិនមំររៀន



្ូរត្ឲ្យ នវជិ្ជជ រទ្យ អវជិ្ជជ  និងផលអារកក់ទំាងឡាយ នឹងមករគបដណ្ដ ប់បរងាើត្រសាករដយកមមភាល ម 
រោយមិនចំា បាច់ជ្ជតិ្មុម ឬជ្ជតិ្ររកាយរ ើយ។ ឧទាេរណ៍្ ជ្ជក់ខ្្ដង រោយសារអវជិ្ជជ  រោយសារ
មវះការពិចារណា រោយសារចាញ់របាកការរោ្រ បរញ្ជឆ ត្ភូត្ភរ បំភ័នដការពិត្ ្ំលុត្សាម រតី្ខ្មមរ
មួយនគរទំាងតូ្ចទំាងធំ ទំាងរបាជញទំាងលងង់យល់រចលំរជឿជ្ជក់ោ៉ងខ្្នចា្់ថា ពួកខ្មមរ រកេម
សាអ ត្្អំ លអបរ ិ្ ុទ្យធមិនពុករលួយស្្លាញ់ជ្ជតិ្មិនរចះ្ីុ្ំណូ្ក មិនរចះលួចបលន់ជ្ជតិ្ និង របជ្ជ
ពលរដឋ រេើយអាច នឹងផដល់្ុម្នដិ ភាពចំរងុចំររ ើនលូត្លា្់។ ខ្មមររកេមស្្លាញ់ជ្ជតិ្ខ្មន 
ស្្លាញ់រេូត្ដល់រៅរលប្ីុខ្មមរដល់ឆអឹងអ្់ោប់លានរក់ របខ្មរបមូល យកអ្់រទ្យពយ្មបត្ដិខ្មមរ
មួយនគរ មកទុ្យកខ្ងរការធវើជ្ជ្មបត្ដិអងគការ ខ្នរំ ឲ្យខ្មមររធវើការទំាងយប់ទំាងត្ងង ទំាងចា្់ទំាងរកមង 
ទំាងរបុ្ ទំាងស្្ី បងអត់្បាយទឹ្យក ថាន ំ្ងាូវ រេូត្ទាល់ខ្ត្រទ្យុឌររទាម នរោគ្មពាធិ ជំងឺឈឺគ្មម ន្
ល់៘ និង ៘ រេើយរៅទី្យបំផុត្ រមខ្មមររកេម ទំាងរនះរំគ្មន លក់ត្បូង លក់រឈើ នលុយោប់
រយលានដុលាល អារមរកិកំាង កាល យមលួនរៅជ្ជមហារ្ដឋីរគប់ៗគ្មន (៦)។ ឧរកិដឋកមមបុ៉រណាា ះរេើយ ពួកខ្មមរ
រកេមរៅខ្ត្រចួមលួនរទ្យៀត្ រេើយរៅខ្ត្ នអនកនរោបាយខ្មមរមលះឲ្យតំ្ត្ល យកចិត្ដយករងលើមដខ្ដ
ល៘ គិត្រៅពួកខ្មមររកេមរបាក ខ្មមរអ្់មួយនគរ  នទំាងអនកលងង់ នទំាងអនករចះដឹងបញ្ជា វនដ 
 នទំាងរ្ដច  នទំាង ោស្ដ្ដ។ រទាះបីដូចរនះក៏រោយ ក៏អនកនរោបាយខ្មមរ បញ្ជា វនដខ្មមរ មិនរពម
ទ្យទួ្យលសាគ ល់កំេុ្រប្់មលួនខ្ដរ  ន ក់ៗអួត្មលួនពូខ្កជ្ជនិចច មិនរចះមុ្ ស្្លាញ់ជ្ជតិ្ជ្ជងរគជ្ជងឯង 
គ្មម ននរណាអាចនឹង រ្មើផទឹមបាន របឹងខ្របងររបើ្ំនួនរវាហារយកលអ យករចួមលួន រេើយរោះស្សាយទំ្យ
លាក់រសាករដកមម ទំ្យលាក់កំេុ្ទំាងបុ៉រម នរៅរលើអនក ដត្ទ្យនិងរៅ រលើរពះពុទ្យធសា្រ។ អនក
នរោបាយខ្មមរ អនកបញ្ាវនដខ្មមរ អនករចះដឹងខ្មមរមិនខ្ដល នរ្ចកដីកាល ហានរចញមុមទ្យទួ្យលមុ្រត្វូ 
ចំរ ះមុមរបវត្ដិសាស្ដ្ដរទ្យ។ 

     រនះគឺមកខ្ត្អំពីខ្មមររំគ្មន សាបរពួ្អវជិ្ជជ  មិនរពមយកកបួនខ្ន ត្ ចាប់ទំ្យលាប់មករធវើជ្ជរតី្មុម កនុង
ការកសាងររៀបចំ ទឹ្យកដី របើនិោយឲ្យ ចំ គឺមកអំពីខ្មមរលងង់ឬ មកអំពីខ្មមររត្ូវអនកដឹករំពងវក់រធវើឲ្យលងង់ 
ឬមកអំពីអនកដឹករំខ្មមរគ្មម ន្មត្ថភាព គិត្ខ្ត្អំណាច និងរបរោជន៍ផ្ទ ល់ មលួន ឬមកអំពីខ្មមរមិនចង់
រចះមិនចង់ដឹង មិនចង់ នវជិជ ឬមួយក៏ខ្មមរ មិនហ៊ានត្្ូ៊រោយយល់ថារនះជ្ជកមមពីបុរពវ។ 

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

     (១) ត្រត្ ឬ រត័្យ ឬ រតី្ នន័យថាបី។ ឯបិត្កខ្របពី្ំស្ដ្ាិត្មក បានរ្ចកដីថាករញ្ជ ើ លអី ថា្ឬ ភាជន៍។ ដូរចនះ រពះត្រត្បិត្ក ជ្ជលអីបី 
ខ្ដលរគតំ្កល់រពះធម៌ រពះត្រត្បិត្ក ឬធម៌កនុ ងរពះពុទ្យធសា្រ នខ្ចករចញជ្ជបីគឺ: 

1. វន័ិយបិត្ក ខ្ដលររៀបោប់អធិបាយអំពីវន័ិយ និង បទ្យបញ្ជា តិ្ 
2. ្ត្ដនបិត្ក ខ្ដលជ្ជរពះពុទ្យធរអាវាទ្យឬ ជ្ជអត្ថបទ្យរដើមរផសងៗ 
3. អភិធមមបិត្ក ខ្ដលពណ៌្រ អធិបាយខ្វកខ្ញកអំពីចិត្ដ រចត្្ឹក ការរកើត្ ឈឺ ចា្់ សាល ប់ របូ និងនិ វ ន។ 

     (២) កនុ ងព.្៥០០ រោយរពះ្ងឃរពះមហារគរ្ន គង់រៅ នគរបាត្លីបុត្ដ  នបំណ្ងចង់យកត្បូងមុនីរជ្ជគមក ឆ្ល ក់កសាងរពះពុទ្យធ
បដិ ករ រពះឥន្ត្រទ ធិោជក៏ បរញ្ចញរពះវ ិ្ សកមមរទ្យវបុរត្ ឲ្យយកត្បូងមរកត្ពី ភនំវបុិលបព៌ត្ម កកសាងរពះពុទ្យធរបូ។ អ្់រយៈរពល៧យប់៧
ត្ងង រពះវ ិ្ សកមមរទ្យវបុរត្បានកសាងរពះខ្កវមរកត្រេើយ រោយ នទំាង បញ្ចុ ះរពះអដឋិធ្លតុ្រពះពុទ្យធ្ មណ្ៈរគ្មត្មរបំាពីរកនុ ងររះផង។ គឺ
មួយកនុងរពះរក្ ២កនុងរទ្យូងរឆវងសាដ  ំ២កនុងបាត្រពះេ ្ថរឆវងសាដ  ំ និង ពីររទ្យៀត្កនុ ងរពះបាទ្យ។ ដំបូង រពះខ្កវមរកត្គង់រៅនគរបាត្លីបុត្ដ។ 



កាលររះរពះមហារគរ្នបាន ទាយទុ្យកជ្ជមុនថា «រពះពុទ្យធរបូរពះខ្កវមរកត្រត្ូវគង់រៅនគរបាត្លីបុត្ដ ៣៥ឆ្ន ំ រៅរកាះ លង្កា ចំនួន ៤៥០
ឆ្ន ំ រៅឥននិប័ត្ាបូរឬី ស្្កុខ្មមរ២០៨ឆ្ន ំ រៅស្្ុកលាវ៨១៧ឆ្ន ំ និងចុងររកាយរៅទី្យរកុងរត្នបូរសី្្ីអយុធា របរទ្យ្រ្ៀមរេូត្ ដល់រពះបាទ្យធ
មមិកោជយ បានរតា្់ដឹង ោងមករលើក្ទួយ តំ្រកើងរពះពុទ្យធសា្រ រនះរបើតាមពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិ កនុង ស្្ុកសាអ ង រមត្ដកណាដ ល។ រៅឆ្ន ំ
មខ្ម ព.្៨៥០ រត្ូវ គ.្.៣០០ រោយ  ន្ន្ត្ង្កគ មោងំជល់ោ៉ងខ្ល ំងកាល រៅនគរបាត្ លីបុត្ា រ្ដចរកាះលង្កា ក៏រៅ្ំុ យកមកតំ្កល់ទុ្យក
បូជ្ជកនុងនគររប្់មលួ នត្ររៀងមក។ 
    (៤) រគមិនបានដឹងចា្់ថា ជ្ជរោមជំុចិរញ្ច ើមរប្់រពះពុទ្យធឬ រប្់រពះមហារងរអងគណាមួយរ ើយ។ 
    (៥) របបខ្មមររកេមដឹករំរោយ បុ៉ល ពត្ គ.្.១៩៧៥-គ.្ ១៩៧៩  របជ្ជពលរដឋខ្មមរសាល ប់រប ន ២លានរក់។ 
    (៦) រអៀង សារ ីរមខ្មមររកេមថាន ក់បរទ ប់ទី្យ២ បុ៉ល ពត្ បានរបកា្បញ្ជជ ក់ថា បុ៉លពត្ ន្ល់របាក់ោ៉ងតិ្ចណា្់ក៏ ៤០០លានដុលាល
អារមរកិកំាងខ្ដរ។ រអៀងសារ ី វញិរត្ូវ បុ៉ល ពត្រចាទ្យរបកាន់ថា បានលួចលុយជំនួយចិន អ្់១៦លានដុលាល អារមរកំិាង រនះមិនគិត្អំពីទឹ្យក
របាក់ត្ងងលក់រឈើ លក់ត្បូង រៅកនុ ងរមត្ដត្ប៉លិន ខ្ដល នទំ្យេំ ដល់រៅោប់រយលានដុលាល រអារមរកំិាង កនុ ងមួយឆ្ន ំៗផង (Le Point Nr.12272 
du 1er février 1997. Paris)។  

 


