
របវត្ដិសាស្ដ្ដខ្មមរ ភាគររឿងររពងនិទាន 

 
រ្់ ចន្ត្រា បុរត្ 

បណ្ឌិ ត្វទិ្យាសាស្ដ្ានរោបាយ សាកលវទិ្យាល័យ បារ ី្ ៍ទី្យ១០ 
អតី្ត្សាស្ដសាា ចារយ ទ្យ្សនវជិ្ជា  ភនំរពញ 

********************************************** 
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     រពះបាទ្យធនញ្ា ័យរោរពរាជយកសរត្ខ្មមរទី្យ១២ រពះបាទ្យធនញ្ា ័យរោរពរាជយកសរត្ខ្មមរទី្យ១២ រសាយ
រាជយ្មបត្ដិបាន៦៦ឆ្ន ំ រពះអងគចូលទិ្យវងគត្ កនុងរពះជនម ៩៤វ្ា រពះអដឋិធាតុ្រពះអងគរត្ូវបានរគដខ្ងែ
យករៅតំ្កល់ទុ្យកឯភនំររោម ររោយខ្ដលបានរធវើពិធីបុណ្យោ៉ងអធឹកអធម រពះរាជ បុរត្រពះអងគរពះ
រមវជ័ិយកុ រខ្ដលរប្ូរត្កនុងឆ្ន ំចរ បានរ ើងរសាយរាជយបនដពីរពះអងគ។ 

រ្ដចរសាយរាជយបរា ប់ពីរពះបាទ្យធនញ្ា ័យរោរពរាជយ 
     ថ្ងង៥រកើត្ ខ្មផលគនុ ឆ្ន ំច ព.្.១៣៣៨ រត្ូវជ្ជគ.្.៨៩៤ រមឺុន្ពវមុមមន្ត្នដីទំាងអ្់បានចុះ
្ំរងុោន  ្ុមចិត្ដយល់រពមខ្ត្ងតំងអភិ រ្កវជ័ិយកុ រជ្ជរពះមហាកសរត្។ ោលររះរពះអងគបាន
អាយុ២៥វ្ា រពះអងគ នរពះរាជបរមរមរពះបាទ្យ្រមដចរពះស្្ីជ័យរជដឋនរទិ្យធ រាជ្ជ រា ធិបតី្បរម
បពត៌្ រពះបាទ្យជ័យរជដឋជ្ជមហាកសរត្ទី្យ១៣។ 



     កនុងឆ្ន ំចរ ចុលល្ ករាជ១៩២ ជ្ជមួយនឹងរពះរងភគវត្ដី(១) រពះអងគបានរពះរាជបុរត្មួយរពះអងគរពះ
រមរជដ្ឋឋ ជ័យកុ រ រពះរងភគវត្ដី របើតមពងាវតរវត្ដទឹ្យកវលិ កនុងស្្ុកសាា ងរមត្ដកណ្ដដ ល រត្ូវជ្ជ
បាូនបរងកើត្រប្់រពះបាទ្យជ័យរជដឋ។ មិនខ្ត្បុ៉រណ្ដណ ះ ជ្ជមួយនឹងរពះរង ភគវត្ដីដខ្ដល រពះអងគ ន
បុរតី្មួយរពះអងគរទ្យៀត្រពះរមតរាវត្ដី។ កនុងរាជរ្ដចអងគរនះ រពឹត្ដិោរណ៍្ខ្ដលរគអាចោត់្្ំោល់
បានររះ គឺ ដំរណ្ើ រទ្យ្សនកិចចោ៉ងយូរប្់រពះអងគខ្ដលរដើររមើលរត្ួត្រតទឹ្យកដីម័ណ្ឌ ្ី  អ្់រពល
មួយឆ្ន ំ៥ខ្ម ោលររះកនុងឱោ្ខ្ដលរពះអងគោម ន វត្ដ នរៅរាជធានីមហានគរ រពះអងគ បានផាុក
ផ្ដដ ក់កិចចោរនគរឲ្យ្រមដចរៅហាវ ទ្យលលហៈ(២) និងរមឺុន៤រក់ោន់ោប់ជំនួ្ ររៅពីរនះរគពំុ រ ើញ
 នរពឹត្ដិោរណ៍្អវីជ្ជ្ំខាន់គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍្រ ើយ។ រពះបាទ្យស្្ីជ័យរជដឋរសាយរាជយ្មបត្ដិ
របរទ្យ្កមពុជ្ជបាន៦០ឆ្ន ំ រពះអងគចូល ទិ្យវងគត្រៅឆ្ន ំរោ កនុងរពះជនម៨៤វ្ា។ 

រពះបាទ្យរជដឋជ័យ 
     រពះរាជបុរត្រប្់រពះអងគ រពះរជដ្ឋឋ ជ័យកុ រ រត្ូវរ ើងរសាយរាជយបនដ រហើយពិធីអភិរ្កបាន
របរពឹត្ដរៅរៅថ្ងង ៩រកើត្ ខ្មបុ្ស ឆ្ន ំរោ ព.្.១៣៩៧ រត្ូវជ្ជគ.្៨៥៣ រដ្ឋយ នរពះរាជបរមរម
រពះបាទ្យ្រមដច បរមរជដ្ឋឋ ជ័យ រាជ្ជធិបតី្ រា ធិបតី្ ោលររះរពះអងគរទ្យើបខ្ត្ បានរពះជនម២៤វ្ា។ 
រពះអងគជ្ជរពះមហាកសរត្ទី្យ១៤(៣)។ 

     រពះអងគ នរពះរាជបុរត្មួយរពះអងគរពះរម ្័ងខកុ រ ខ្ដលបានរប្ូរត្ឆ្ន ំកុរ ច.្.២៦៥។ រនះ
របើតមពងាវតរ ្រមដចវងំជួន។ ចំខ្ណ្កពងាវតរវត្ដទឹ្យកវលិ បាន្ររ្រថា រពះរជដ្ឋឋ ជ័យ បាន
ររៀបអភិរ្កជ្ជមួយនឹងបាូនបរងកើត្រពះ អងគរពះរមតរាវត្ដី ខ្ដលរពះអងគ បានថាវ យឋានៈជ្ជរពះអគគ
មរហ្ី ជ្ជមួយនឹងរពះអគគមរហ្ីរនះ រពះរ្ដ្ឋឋ ជ័យបានរពះរាជបុរត្មួយរពះអងគ រទ្យង់រពះរម 
បទុ្យមរាជ្ជ ខ្ដល រប្ូរត្កនុងឆ្ន ំររាង រហើយជ្ជមួយនឹងរពះ ន ង លាវត្ដីបាន រពះរាជបុរតី្មួយរពះរម
្ុភវត្ដី ខ្ដលរប្ូរត្កនុងឆ្ន ំឆលូវ។ 

     អាយុបាន២១ឆ្ន ំ កនុងឆ្ន ំឆលូវ រដ្ឋយត្ប់របមល់ មិនអាចរ្់រៅកនុងរពះបរមរាជវងំត្រៅរទ្យៀត្រកើត្ 
រពះបទុ្យមរាជ្ជ ្ំុឳពុករៅសាងផនួ្ បួ្ជ្ជ្ងឃរៅឯភនំគូរលន។ ររីពះរង្ុភវត្ដីោលបានអាយុ
១៦ឆ្ន ំ ថ្ងងមួយបាន្ំុរ្ចកដីអនុញ្ញា តិ្ ពីរពះបិត រដើមបីរធវើដំរណ្ើ ររៅរកសាល កំសានដរលងតម ត់្
្មុរទ្យ។ រៅរពលខ្ដលរងកំពុងខ្ត្រដើររបពាត្ថ្រព ថ្ចដនយអវី ស្សាប់ខ្ត្ នមយល់ពយុះ្ងឃរា បក់
របាក និងរភលៀងបងាុរ មកោ៉ងខាល ំងោល  ចំនួនបីថ្ងងបីយប់ រធវើឲ្យរពះរងវរងវងផលូវកនុងថ្រពភនំរកទិ្យ្ទី្យរចញ
មិនរចួ។ រពះមហាកសរត្ជ្ជឳពុក និង ដ យបានឲ្យរមឺុនមន្ត្នដី រ្រ របជ្ជជនរំោន ោប់ឆ្ក រថ្រព រដើររកុ
រាវរករគប់រចកលែក រហូត្ដល់្មុរទ្យ ខ្ត្រៅខ្ត្រកមិនរ ើញ។ កខ្នលងថ្រពភនំខ្ដលរពះមហាកសរត្ និង
ពលទាហានរដើររករពះរង្ុភវត្ដី បានជ្ជប់រ ម្ ះថា«ភនំរជ្ជវ»ររៀងរហូត្មកដល់្ពវថ្ងង។ បីខ្មកនលង
មក រដ្ឋយរកកូនមិនរ ើញ និង រដ្ឋយកដីអ្់្ងឃមឹរពះបាទ្យរជដ្ឋឋ ជ័យ ក៏ដ្ឋច់ចិត្ដរំមុមមន្ត្នដីពលររហ៍
រត្លប់ចូលរពះរាជធានីវញិ។ 



     នឹងនិទានពីរពះរង្ុភវត្ដី រងវរងវងរកទិ្យ្ទី្យ រករចកផលូវរត្លប់មករពះពរល មិនរ ើញទាល់ខ្ត្
រសាះ ពីររពាះរទ្យវត រធវើអនដរាគមចុះមក បំបិទ្យបំបំាងផលូវ(៤)។ រដើរត្រត្កុវលិចុះវលិរ ើងវក់វរីកផលូវមិន
រ ើញ រង្ុភវត្ដី រស្្កឃ្លល នរហវហត់្អ្់ក ល ំងជ្ជខាល ំង ដ្ឋក់មលួនចុះអងគុយ ្ំរាករដ្ឋយកដីមួរហមង
អ្់្ងឃមឹ រងរករលករមើលរៅជិត្ឆ្ង យ រ ើញទឹ្យកមួយងលុកដក់កនុងសាន មដ្ឋនរជើងដំរ។ី ដំររីនះជ្ជដំរ ី
្ រងលូកថ្ដ រៅកបង់ទឹ្យកយកមករសាយចំខ្អត្ោយ។ រពលរវលាកនលងយូរមក រពះរងបានអនក
ស្្ុកអនកភូមិភនំរជ្ជវទ្យទួ្យលចិញ្ច ឹម បីបាច់ទំ្យនុកបំរងុ រពម ទំាងរំោន ្ង់ដំណ្ដក់ថាវ យរពះរង  ដំណ្ដក់
រនះជ្ជប់រ ម្ ះ «គុករពះរាជមនាី» ត្ររៀងមក។ ពីថ្ងងររះមក រពះរងរ្់លាយលំជ្ជមួយនឹង របជ្ជនុរា
ស្ដ្ដតំ្បន់រជ្ជវ(៥)។ បាតុ្ភូត្អសាច រយខ្ដលរគមិនអាចយល់សាម នបាន គឺមិនយូរបុ៉រម នផង រពះរង្ុភវ
ត្ដីរទ្យង់ នគភ៌រគប់ថ្ងងខ្ម ោលណ្ដ រពះរងរប្ូរត្បានកូនរបុ្ ខ្ដលរពះរងដ្ឋក់រ ម្ ះថា ពញា
ជ័យ។ ចំខ្ណ្ករពះមហាកសរត្វញិ រពះបាទ្យជ័យរជជ្ជឋ ជ័យ រពះអងគ បានចូលទិ្យវងគត្រៅឆ្ន ំជូត្ កនុងរពះ
ជនម ៨៧វ្ា រដ្ឋយជំងឺចា្់ជរា។ រពះអងគរសាយរាជយ្មបត្ដិរបរទ្យ្កមពុជ្ជបាន៦៤ឆ្ន ំ។ 

រ្ដចគំលង់ ឬ រពះបាទ្យ្័ងខចរក 
 

     រោររះរពះរាជបុរត្ រពះ្័ងខចរកខ្ដលរទ្យើបខ្ត្បានអាយុ១៤វ្ា 
បានរ ើងរគងរាជយ្មបត្ដិ បនដពីរពះបិត រៅថ្ងង១ រកើត្ ខ្មផលគុន ឆ្ន ំជូត្
ព.្.១៤៦០ ម.្ ៨៣៤. ច.្.៦៧៨ រត្ូវជ្ជ គ.្. ៩១៦។ រពះអងគ
 នរពះបរមរាជរមរពះ បាទ្យ្រមដចរពះ្័ងខចរកព័រត្រាជ្ជធិរាជ។ រពះ
្័ងខចរកជ្ជ កសរត្ខ្មមរទី្យ១៥ ខ្ដលរគបានដ្ឋក់រ ម្ ះថា រ្ដចគំលង់ រពះ
អងគបានរលើកឋានៈរពះរងរកើត្ ខ្ដលជ្ជ រពះរាជវងសជ្ជរពះអគគមរហ្ី
ខ្ដល នរពះរមងមីជ្ជ្រមដចរពភគវត្ដីស្្ីចរកព័រត្ កនុងច.ល.៣១៤ ជ្ជ
មួយនឹងរពះរងរកើត្ រពះអងគបានរពះរាជបុរត្មួយរពះអងគរពះរមចរក

ពងស។ 

     រពឹត្ដិោរណ៍្្ំខាន់ ខ្ដលពងាវតរខ្មមរបានកត់្្ំោល់កនុងរាជរពះអងគ បានរកើត្ផាុះរ ើងររោយ 
ខ្ដលរពះអងគរសាយរាជយ្មបត្ដិបាន ៤៤ឆ្ន ំ។ ោលររះរពះអងគ នរពះជនម៥២វ្ា រនះរបើតម ព
ងាវតរវត្ដទឹ្យកវលិ។ រដើមរហតុ្ធំររះគឺ បណ្ដដ លមកពីរពះបាទ្យ្័ងខចរក មិនបានរគប់រគងខ្ផនដី 
រដ្ឋយ្ុចរតិ្យុត្ដិធម៌រតឹ្មរត្ូវតមទ្យ្ពិធរាជធម៌។ ខ្ដលជ្ជរបភពរធវើឲ្យរបជ្ជពលរដឋ និង រមឺុន មុម
មន្ត្នាីរគប់ជ្ជន់ថាន ក់រងទុ្យកខរវទ្យរ រៅដ រកហាយមិន្បាយចិត្ដ ជ្ជពិរ្្ រមឺុនខ្ដល នរដើមកំរណ្ើ ត្
ជ្ជរគ។ រមឺុនរគទំាងរនះ ខ្ដលធាល ប់ចូលមកបំររ ើទឹ្យកដីខ្មមរតំងពី្ម័យរាជយរពះរថាង រងរគ 
្ុទ្យធខ្ត្ នបុណ្យបារមីរទិ្យធិរត្ជៈខាល ំងពូខ្ក។ 
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     ថ្ងងមួយ, រឱោ្រពះអងគោងចុះមកររាងជំុនំុ ស្សាប់ខ្ត្រពះអងគទ្យត្រ ើញពួករមឺុនរគរបោន់
អាកបបកិរោិរចរលើ្របើ្ មិន្ម រមយ ឈររទឹ្យងរៅរ្ងៀម មិនរពមលុត្ជងគង់ថាវ យបងគំរពះអងគដូច
របរកតី្ រពះ្័ងខចរករទ្យង់ពិររាធ មឹងររកវររោធោ៉ងខាល ំង ដកដ្ឋវរដញតម របហារជីវតិ្រមឺុនរគ
ទំាងររះ។ រមឺុនរគមិនរៅរ្ងៀម បរណ្ដដ យឲ្យរពះមហាកសរត្ពិឃ្លត្រ ើយ។ រគរំោន រពួ្ពិ្
ដ្ឋក់មុមរពះ្័ងខ ចរក រហើយរំោន រត់្បាត់្អ្់រៅ ចាប់តំងពីថ្ងងររះមក រមឺុន និង ពពួករគឈប់
រចញមកជួយ រគប់រគងកសាងខ្ងរកាស្្ុកខ្មមរដូចរដើម រទ្យៀត្រហើយ។ 

     ចំខ្ណ្ករពះ្័ងខចរកវញិ ខ្ដល នពិ្រគរបលាក់ជ្ជប់រពញមុម មំជូត្ដុ្លាង និង ររបើអ្់
រគប់មរធាបាយខ្ដរ ខ្ត្រៅខ្ត្មិនរជះ សាា ត្។ មិនយូរបុ៉រម ន រពះភ័ន្ត្កភរពះអងគរកើត្ នជំងឺ លង់រភលើង 
ោម នរគរូពទ្យយហមណ្ដមួយអាចរមើលពាបាលជំងឺរពះអងគបានជ្ជ្ះរ្បើយ រ ើយ។រពះអងគរត្ូវបាន
របជ្ជនុរាស្ដ្ដទូ្យទំាងរបរទ្យ្ដ្ឋក់រ ម្ ះថា រ្ដចគំលង់ ជ្ជររៀងរហូត្មក។ ដំណឹ្ងរនះបានលឺរៅដល់
រពះ្ងឃរកុខមូល ខ្ដលគង់រៅរលើភនំគូខ្លន រដ្ឋយកដីអាណិ្ត្រមតដ ធម៌ររបា្របណី្ រពះអងគ បាន
បង្គគ ប់ររបើ្ិ្សជំនិត្មួយអងគ ឲ្យចុះពីភនំរធវើដំរណ្ើ ររៅរពះ មហានគរ យកថាន ំរៅពាបាលជំងឺរពះរា
ជ្ជ។ រពះធុតុ្ងគរកុខមូលរនះ របើតមពងាវតរវត្ដទឹ្យកវលិ ោម ននរណ្ដររៅពីរពះអងគបទុ្យមរាជ្ជ បុរត្ ចបង
រពះរជដ្ឋឋ ជ័យ និង រត្ូវជ្ជបងបរងកើត្រប្់រពះបាទ្យ្័ងខចរកររះរទ្យ។ រៅដល់ោល់ជួបរពះមហាកសរត្
ោលណ្ដ រពះ្ងឃជ្ជ្ិ្សបាន ទូ្យលថាវ យ អំពីរប្កកមម និង ពិធីពាបាលជំងឺរប្់រពះអងគ។ រពះ
្ងឃបង្គគ ប់ឲ្យរគដំ្ឋទឹ្យកថាន ំមួយថាល ង ោលណ្ដទឹ្យកពុះ រ្ដចរត្ូវោងចុះកនុង ទឹ្យកពុះ រពលររះរលាក
ចាក់ររាយថាន ំមួយមុមងមីរទ្យៀត្បញ្ចូ លជ្ជបញ្ច ប់ មណ្ៈររះ រពះមហាកសរត្ នឹងជ្ជ្ះរ្បើយ ខ្លង ន
ជំងឺ លង់រភលើង ជ្ជមិនខាន។ ខ្ត្រពះ្័ងខចរកមិនរជឿតមពុទ្យធដិោររនះរ ើយ រពះអងគ្ំុឲ្យរពះ្ងឃចុះ
កនុងទឹ្យករៅដ បង្គែ ញជ្ជមុម្ិន រទ្យើបរពះអងគរជឿជ្ជ ររោយ។ 

     រោររះរពះ្ងឃក៏ចាប់យកខ្ឆកមួយរបាះរៅកនុងទឹ្យកពុះរៅដ គគុក បរា ប់មករលាកបង់ថាន ំរធវើឲ្យខ្ឆក
ររះរ្់ជីវតិ្រ ើងវញិ រហើយជ្ជចុង បញ្ច ប់ រពះ្ងឃបង់ថាន ំមួយមុមរផសងរទ្យៀត្ខ្ងមរៅកនុងទឹ្យករៅដ ពុះ 
រធវើឲ្យខ្ឆក នជីវតិ្ដឹងមលួន រហើយ នរបូរាងលាសាា ត្ជ្ជងមុន(៥) រទាះបីជ្ជ បានរ ើញជ្ជក់ខ្្ដង នឹង
ខ្ភនកក៏រដ្ឋយ ក៏រពះ្័ងខចរករៅខ្ត្មិនរជឿ រហើយទាមទារឲ្យរពះ្ងឃចុះកនុងទឹ្យករៅដ ពុះរដ្ឋយផ្ដា ល់មលួន 
រដើមបបីញ្ញា ក់ ភាពរសាម ះរត្ង់ រធវើឲ្យរ្ដចរជឿ  នទំ្យនុកទុ្យកចិត្ដ រពះ្ងឃ្ិ្សរពះបទុ្យមរាជ ក៏យល់
រពមចុះកនុងទឹ្យកពុះ រពះអងគបានផ្ដដ ំរផញើនឹងរពះមហាកសរត្ រ្ដចគំលង់ អំពីររបៀបវធីីបង់ថាន ំ គឺដំបូងរត្វូ
បង់ថាន ំខ្ដលរធវើឲ្យរាងោយរ ើងរងឹ បរា ប់មករត្វូដ្ឋក់ថាន ំរធវើឲ្យរចញ នជ្ជរបូរាង និងជ្ជ បញ្ច ប់រត្ូវ
ដ្ឋក់ថាន ំរធវើឲ្យ នជីវតិ្រ្់មកវញិ(៦)  នពុទ្យធដិោរចប់ រពះ្ងឃក៏និមនដចុះភាល មរៅកនុងថាល ងខ្ដលទឹ្យក
ពុះរៅដ ហុយរទ្យរលាម។ 

     ជ្ជមួយោន ររះខ្ដរ រៅរពលខ្ដលរពះអងគបានរ ើញរបូរាងោយរពះ្ងឃកំពុងខ្ត្រលាយរពះបាទ្យ
្័ងខចរក ឬ រ្ដចគំលង់នឹកគិត្រ ើញ ថា «រពះរគឧូបជាយ៍្ងឃរនះ រត្ូវជ្ជបងរប្់រយើង  នរដើម
កំរណ្ើ ត្្មជ័រជ្ជរ្ដច ្ុភា្ិត្មួយបានដំណ្ដលថា «ោលណ្ដរកើត្ជ្ជ ខាល  ខាល ររះខ្ត្ងខ្ត្ចង់្ីុ



សាច់ ោលណ្ដរកើត្មក ន្មជ្ជរ្ដច មនុ្សររះខ្ត្ងខ្ត្ចង់រសាយរាជយជ្ជនិចច» របើរយើងបង់ថាន ំ
រនះឲ្យ្ងឃ រនះ នជិវតិ្មកវញិ រលាកអាច នឹងតំ្រវូឲ្យរយើងចុះកនុងទឹ្យកពុះររះជ្ជមិនខាន រហើយកនុង
ឱោ្ដ៏លាររះ រលាកក៏អាចរឆលៀត្រធវើឃ្លត្រយើង រហើយដរណ្ដើ មយករាជបលល័ងគថាវ យបងរយើងបាន
ង្គយស្្ួលបំផុត្»។ 

     គិត្រ ើញដូរចនះ រ្ដចគំលង់ក៏ចាប់យកថាន ំរគប់មុមរគខ្វងរគវត់្រចាលបាត់្អ្់ រហើយបញ្ញា ឲ្យ
រ្រអា ត្យយកថាល ង និង្ំខ្ណ្ ្ំណ្ល់្ពរពះ្ងឃរៅចាក់រចាលរត្ង់ភនំបាខ្មង ខ្ដលបនដិចមខ
ងៗ រគនិយមរៅ «ភនំបាក់ខ្មង»។ ដំណឹ្ងអកុ្លខ្ដលរ្ដចគំលង់បានរធវើ ឃ្លត្រៅរលើរបូរពះ្ងឃ 
បានរលចលឺរៅដល់រពះរគូខ្ដលគង់រៅឯភនំគូខ្លន រពះអងគនឹកស្្រណ្ដះរសាកសាដ យោ៉ងខាល ំងដល់
្ិ្ស ខ្ដល រត្វូបាត់្បង់ជីវតិ្ រដ្ឋយសារសាន ថ្ដរ្ដចមួយអងគដ៏សាហាវយង់ នង រពះអងគរទ្យង់មឹង
ខាញ ល់ រហើយដ្ឋក់បណ្ដដ សារបរទ្យចដល់រ្ដចគំលង់ និង របរទ្យ្ខ្មមរ រហតុ្ដូរចនះរហើយបានជ្ជបណ្ដដ
ជនខ្មមរមួយភាគធំ នជំរនឿថាកមមរពៀររវរា ទុ្យកខរពយួរវទ្យរ សាល ប់រពាត់្របា្់ខ្បកបាក់រគួសារ ខ្ដល
ខ្មមរទំាងនគរធាល ប់បានជួបរបទ្យះរហូត្មកដល់បចចុបបនន គឺបណ្ដដ លមកអំពីពាកយបរដ សារនះ។ 

  ររីពះ្័ងខចរក ឬរ្ដចគំលង់វញិ រហូត្ដល់អវសានជីវតិ្ រៅខ្ត្ នជំងឺ លង់រភលើងជ្ជប់មលួនជ្ជនិចច រពះ
អងគរសាយរាជយបាន៥៦ឆ្ន ំ រហើយ្ុគត្ រៅឆ្ន ំមខ្ម កនុងរពះជនម ៦៩វ្ា។ កនុងរពលររះខ្ដរ នគរ
ចំណុ្ះតូ្ចធំ១៤ ខ្ដល្ថិត្រៅររោម អំណ្ដចរត្តួ្រតរប្់របរទ្យ្ខ្មមរ បានរំោន  របោ្ឯករាជយ
ភាព ផ្ដដ ច់មលួនរចញពី្ងគមជ្ជតិ្។ 

កំណ្ត់្្ំោល់ 
     ១ - ជំងឺ លង់រភលើងរប្់រ្ដចគំលង់ គឺជ្ជជំងឺរប្់្ងគមខ្មមរខ្ដលរបជ្ជជនទូ្យទំាងរបរទ្យ្បានជួប
របទ្យះតំងខ្ត្ពីអតី្ត្ោល រហូត្ដល់ បចចុបបននោល បុពវរហតុ្ គឺបណ្ដដ លមកអំពីមហាកសរត្ររបៀបធុន 
«រពះ្័ងខចរក»ឬ អនករគប់រគងខ្ផនដី មិនបំរពញភារកិចចមលួនឲ្យបានរតឹ្ម រត្ូវតមរកិត្យរកមធមមវន័ិយ 
ខ្ដលជ្ជរបភពរំមកនូវោរររំជើបរជួំលរៅដ រកហា យកនុងថ្ផានគរ។ ោររៅដ រកហាយមិន្បាយចិត្ដរនះ
រហើយ ខ្ដលជំរញុបងកបរងកើត្ឲ្យ នោរបះទ្យងកិចោន  និង ោរបាក់ខ្បកររបះឆ្ ពិរ្្ដំរៅកនុង្ងគម
រនះ ក៏ដូចជ្ជពិ្រប្់មន្ត្នដីរគ ខ្ដលបានរពួ្ រៅរលើរពះ្័ងខចរកខ្ដរ។ រពះមហាកសរត្ ឬ អនក
នរោបាយដឹករំរបរទ្យ្ជ្ជតិ្ មិនអាចរគចរវះ រជៀ្វងរឆលៀត្យករចួមលួនរ ើយ រទាះចង់ ឬមិនចង់ក៏
រដ្ឋយ រគរត្ូវខ្ត្រងទ្យទួ្យលពិ្ពុល ជំងឺ លង់មហារកី ខ្ដលធាល ក់មករកើត្្ីុរងូកនុង្ងគមជ្ជតិ្។ កនុង
្ងគមជ្ជតិ្និមួយៗ ោលណ្ដ អនកដឹករំោម ន្មត្ថភាព មិនរចះចាត់្ខ្ចងររៀបចំនគរ មិនសាា ត្្ាំ ពុក
រលួយ អយុត្ដិធម៌ ោម នវន័ិយ ោម ន្ររដ ្ធម៌ ោម នគិត្អំពីផល របរោជន៍របជ្ជនុរាស្ដ្ដ និងរបរទ្យ្
ជ្ជតិ្ រហើយគិត្ខ្ត្បំផលិចបំផ្ដល ញលក់ដូរ្មបត្ដិរទ្យពយរករ ដិ៍អាករជ្ជតិ្ យកមកបំរពញបំរពាករកមុរគួសារ 
បកសពួក្ងគមជ្ជតិ្ររះនឹងរកើត្ នជំងឺ លង់ ឬជំងឺមហារកីរមើលមិនជ្ជរ ើយ ជំងឺរនះនឹង្ីុររាលរាល
រគប់ជ្ជន់ថាន ក់ រហូត្ទាល់ខ្ត្រលាយ រលត់្អ្់នគរ។ 



     រដើមពាបាលជំងី លង់មហារកី្ងគមឲ្យបានជ្ជ្ះរ្បើយដូចរដើម កនុងរបវត្ដិរ្ដចគំលង់ បុពវបុរ្
រយើងបានពនយល់ របាប់វធីិរដ្ឋះស្សាយ រចួរស្្ចមករហើយ ៖ 

1. ទី្យ១ រត្វូខ្ត្យក្ងគមររះមករសាង ជំរះរាងោយឲ្យរមររាគង្គប់អ្់្ិន, 
2. ទី្យ២ រត្ូវយកថាន ំដ្ឋក់ឲ្យរកើត្ នរបូរាងវញិ ឬររៀបចំកំរតិ្ដ្ឋក់ឲ្យ នសាថ ប័ន រចរ្មព័នធរតឹ្មរត្ូវ
របរ ើ្រ្ំរាប់្ងគមជ្ជតិ្, 

3. និងទី្យ៣ ដ្ឋក់បញ្ចូ ល្ងគមជ្ជតិ្នូវថាន ំ ឬរពលឹង ឬរទឹ្យ្ដីមររគមវជិ្ជា ជ្ជតិ្ ខ្ដលអាចរធវើឲ្យ្ងគម
ជ្ជតិ្ររះ  នជីវតិ្រ្់រានលាបរ ិ្ ុទ្យធ របថ្ពរៅអរគត្។ 

     ២ -វធីិពិសាដ ពាបាល្ងគមររបៀបរនះ អាចរធវើឲ្យ នោរឈឺចាប់ អាចរធវើឲ្យអនកោន់អំណ្ដចមិន
្បាយចិត្ដ ពីររពាះរគរត្ូវអ្់អំណ្ដច និងបុពវ្ ិទ្យធិ ខ្ដលជ្ជរបភពរំឲ្យពួកដឹករំ ឬអនកនរោបាយ
ទំាងររះរបឆំ្ង មិនយល់ស្្បរដ្ឋះស្សាយតម។ អនកនរោបាយជំពួករនះ ខ្ដលរបោន់ និង 
ស្្លាញ់អំណ្ដចផ្ដដ ច់ោរ រហើយខ្ដលមិនធាល ប់គិត្ អំពីរបរោជន៍ជ្ជតិ្ និង ររបើក ល ំងបាយ រដើមបីកំ
ចាត់្បំផ្ដល ញរគរូពទ្យយ ខ្ដល នបំណ្ងចង់ពាបាល្ងគមជ្ជតិ្ តួ្អងគជ្ជក់ខ្្ដង នរពះ្័ងខចរក ឬ
រ្ដចគំលង់ជ្ជឧទាហរណ៍្ស្សាប់។ រគចាត់្ទុ្យករគរូពទ្យយ្ងគម ជ្ជតិ្ខ្ដលអាចរកមរធាបាយលារដ្ឋះជូន
របជ្ជជ្ជតិ្ជ្ជ្រត្ូវ ជ្ជឧប្គគធំចំរពាះអំណ្ដចផ្ដដ ច់ោរ និង ផលរបរោជន៍រកុមរគសួារបកសពួក 
ផ្ដា ល់រប្់រគ។ ដូរចនះ រោលបំណ្ងទិ្យ្រៅរប្់រគ គឺរត្ូវខ្ត្បំផ្ដល ញកំចាត់្រគរូពទ្យយ ឬ អនករ្នហាជ្ជតិ្
ទំាងរនះឲ្យផុត្រលត់្ពូជអ្់ពីមុម ពី ត់្រប្់រគ។ គឺរគររបើវធីិខ្ត្មួយដូចខ្ដលរពះ្័ងខចរកបានររបើ
រៅរលើរពះ្ងឃ។ 

     ៣ -កនុងរបវត្ដិរ្ដចគំលង់  នចំរណ្ដទ្យមួយបានផាុះរ ើងរត្ង់ពាកយ«គំលង់»ោលពីឆ្ន ំ១៩៦៨ 
រលាក អូ ្ង អនកឯករទ្យ្ខ្មមររយើង ន ក់ ខាងខ្ផនកភាសាខ្មមរ បានរលើកយកពាកយ «គំលង់» មកខ្វក
ខ្ញកអធិបាយពនយល់ោ៉ងលាិត្លាន់ កនុងអត្ថបទ្យមួយចុះផាយកនុងទំ្យព័រទ្យ្សរវត្ដី Journal Asiatique 
(សារពត៌្ នអា្ីុ) N CCLIV (រលម ២៥៤) ភាគទី្យ២ រដ្ឋយ្ំអាងរៅរលើពាកយ្ំស្ដ្កិត្ និង រៅរលើ
្ិលាចារកិ រប ណ្ជ្ជ៣០  ន្ិលាចារកិរៅ្ាុករោះធំ ្ិលាចារកិ្ម័យអងគរ រលាកអូ ្ង 
បានអះអាងបញ្ញា ក់ថាពាកយ «គំលង់» រលចោល យ រចញមកពីពាកយ « គនលង » គនលង នន័យថា ផលូវ 
 ោ៌ ចាប់ ឬធម៌ ។ កនុងន័យរនះខ្មមររយើងខ្ត្ងនិយមររបើ និង និោយដូចជ្ជ តមគនលងធម៌ មិនលុះ
រដ្ឋយគនលងធម៌ កូនលុះរដ្ឋយគនលងធម៌ គនលងនងគ័លជ្ជរដើម៘ 

     រដ្ឋយ នោរផ្ដល ្់បដូររៅតមទី្យកខ្នលងភូមិសាថ ន ោរវវិត្ដន៍រប្់្ងគមោល្ម័យរៅតមោល
រវលា និង រៅតមទី្យកខ្នលងភូមិសាថ ន ោរវវិត្ដន៍រប្់្ងគមរៅតមោល្ម័យរៅតមោលរវលា និង 
រៅតមោររពាលនិោយ្ដី ពាកយ គនលង បានោល យបនដិចមដងៗរៅជ្ជ ពាកយរោល ង ឬរម ឬកររល ង ឬរម
រោល ង ឧទាហរណ៍្ ដូចជ្ជពាកយ្្រកររល ង ជ្ជរដើម៘ ចំខ្ណ្កពាកយ គំលង់ ខ្ដលរគររបើ្ំរាប់ 
្ំោល់រ្ដចគំលង់ ឬរពះគំលង់វញិ គឺជ្ជោរភាន់រចលំ បណ្ដដ លមកពីអនករបាជញស្សាវរជ្ជវបារាងំខ្ដល



សាគ ល់ពាកយរពចន៍ខ្មមរមិនចា្់លា្់ រហើយ្ំអាងខ្ត្រៅរលើោរសាដ ប់្ូរ្័ពាភាសានិោយ បាន
បកខ្រប និង ្ររ្រពាកយ គនលង មុ្ន័យរដើម រហើយរធវើឲ្យោល យរៅជ្ជ គនលង់ ឬគំលង់។ ដល់រគរំោន
ខ្របជ្ជភាសាបារាងំ ពាកយគនលង ក៏ោល យរៅជ្ជ «Lépreux » ដូរចនះរហើយកនុងោរបកខ្របភាសាបារាងំ 
តមរលាកអូ ្ង ពាកយ «រ្ដចកររល ង» បានោល យរៅជ្ជ Roi Lépreux រហើយពាកយបារាងំដខ្ដល
រនះ ោលណ្ដ រគបកខ្របរៅជ្ជភាសាខ្មមរវញិរត្លប់ ជ្ជ នន័យថា «រ្ដចគំលង់»។ 

     មា៉ងមួយរទ្យៀត្ចំណុ្ចមួយរទ្យៀត្ខ្ដលរធវើឲ្យរយើងឆងល់ រចាទ្យ្ួរបញ្ញែ រររះ គឺរត្ង់របូរ្ដចគលង់ 
ឬរពះគំលង់(៦) រត្វូបានរបជ្ជជនខ្មមរ រគប់រចកលែកស្្លាញ់រោរពរោត្ខាល ចទុ្យកជ្ជទី្យ្ោក របូជ្ជ រពះ
គំលង់ ខ្ដលខ្មមរខ្ត្ងខ្ត្រៅរំ ោន អុចធូបបន់ស្្ន់ដ្ឋក់ភញីផ្ដក រធវើបុណ្យទាន ថាវ យ និងរោរពជ្ជរបរកតី្ 
 នរៅកនុងអងគរធំ និងមុមវត្ដឧណ្ដណ រលាម៘ តមោរពិត្រៅកនុងរបវត្ដិសាស្ដ្ដ ោម នរបជ្ជរាស្ដ្ដណ្ដ
មួយ ស្្លាញ់រ្ដចគំលង់ររះរ ើយ ពីររពាះរ្ដចអងគរនះ ោម នទ្យ្ពិធរាជ រហើយោចសាហាវរឃ្ល
រៅ រ្ដចរនះគិត្ខ្ត្អំណ្ដច និងផល របរោជន៍ផ្ដា ល់មលួន រធវើរមដចនឹងរចះស្្លាញ់ រហើយ នឹងជួយ
របជ្ជនុរាស្ដ្ដទ្យន់រមាយខ្ដល នទុ្យកខរទា្ររះរកើត្? ដូរចនះរពះបដិ កររនះ មិនខ្មនជ្ជតំ្ណ្ដង
រ្ដចគំលង់រទ្យ រពះគំលង់រនះ របើរោងរៅតមោរខ្វកខ្ញករប្់រលាកអូ ្ង គឺពិត្ជ្ជរពះកររល ង 
ឬរពះធម៌ ឬរពះ ខ្ដល នធម៌ឬរពះរទ្យង់ធម៌។ 

1. ១ - គឺរពះមហាកសរត្ខ្មមរទី្យ១៥ រពះ្័ងខចរកជ្ជរ្ដចអយុត្ដិធម៌ ោម ន្ររា ្រមតដ ធម៌ ោម នទ្យ្
ពិធរាជធម៌ ខ្ដលរគ្ាប់រមពើមជ្ជទី្យ បំផុត្, 

2. ២ - គឺរពះគនលងឬ រពះកររល ង ឬរពះធម៌ ឬរពះរទ្យង់ធម៌ ខ្ដលលាបរ ិ្ ុទ្យធ  នរទិ្យធិអំណ្ដចរត្ជបារមី 
រចះស្្លាញ់ោរពារខ្ងរកាផ្ដដ ល់ រ្ចកដី្ុមរកសមកានដ និង ចំររ ើនលូត្លា្់ដល់របជ្ជពលរដឋ
ខ្មមរ រពះអងគរត្វូបានខ្មមរទូ្យទំាងនគរ ស្្លាញ់ចូលចិត្ដ រោរពបូជ្ជ ្ំុ្ុម ររជ្ជករោនររោមមលប់
បារមី។ 

     រដ្ឋយ្ំអាងរៅរលើរហតុ្ោរណ៍្ និង រហតុ្ផលដូចបានរាប់ររៀបរចួមកស្សាប់ មញុំយល់ និង រជឿ
ជ្ជក់ថា នតួ្អងគទំាង អ្់ដល់រៅពីរ ខ្ដល នលកខណ្ៈផាុយមុ្ោន ទំាងស្្ុង គឺមិនខ្មន  នតួ្អងគ
ខ្ត្មួយគត់្ររះរទ្យ កនុងរ ម្ ះរ្ដចគំលង់ ឬរពះគំលង់ ឬរពះកររល ងឬរពះ គនលង តួ្អងគទី្យមួយគឺរ្ដចគំ
លង ឬ រពះ្័ងខចរក, កសរត្ខ្មមរទី្យ១៥ កនុងរបវត្ដិសាស្ដ្ដខ្មមរ និង ទី្យពីរ គឺរពះគនលង ឬរពះកររល ងខ្ដលជ្ជ
រពះធម៌ ជ្ជអនកោរពារ ជ្ជវរីៈបុរ្រ្នហាជ្ជតិ្ និងជ្ជរមរោយរគប់រគង ខ្នរំរបជ្ជពលរដនខ្មមរ ឲ្យរឆ្ព ះ
រៅរករ្ចកដីចំររ ើន ្ុមរ្រ ី្ ួ្ដីតម ផលូវគតិ្ធម៌ 

     ៦ -របូរពះកររល ងឬ រពះគនលង ខ្ដល នលាក់បងកប់នូវអាងិកំបំាង បានរធវើឲ្យអនករបាជញ អនកស្សាវរជ្ជវ 
្ិបបករ និង កវនិីពនធបររទ្យ្ជ្ជររចើន ចាប់អារមមណ៍្ដិត្ដក់ជ្ជប់កនុងចិត្ដវញិ្ញា ណ្ ដូចជ្ជ មូរ៉ា Moura
រន្ត្ហាគ លីរយ Groslier ្ឺរដ្ Coedes ោរររ៉ា Carera និង គ័រ ៉យ Gormaille រហើយរលាក ពីខ្ជរបិ
ណ័្ត៍្ Pierre Bennoit ្ ជិកប ណ្ឌិ ត្្ភាបារាងំោ៉ងធំលបីលាញមួយរបូ បានយករ ម្ ះរ្ដចគំ



លង់ឬ រពះគំលង់ ឬរពះកររល ង មកតក់ខ្ត្ងនិពនធ ជ្ជររឿងរបរលាមរលាក និង ដ្ឋក់ជ្ជចំនងរជើង « Le 
Roi lèpreux»ឬរ្ដចគំលង់។ 

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

     (១) ពងាវតរប្់្រមដចវងំជួន មិនបានបញ្ញា ក់អំពីរ ម្ ះមរហ្ីរ្ដចអងគរនះរទ្យ។ 
     (២) ជ្ជរដឋមន្ត្នដីទី្យ១ 
     (៣) កនុ ងបញ្ញែ រ ម្ ះ រដើមកំរណ្ើ ត្ ខ្មសស្្លាយ ថ្ងង ខ្ម ឆ្ន ំរកើត្រ្ដចទំាងអ្់រនះ រគ នោរពិបាកោ៉ងររចើន កនុ ងោរ
ររៀបចំកំណ្ត់្ឲ្យបានរតឹ្មរត្ូវ ពីររពាះពងា វតរ និងឯកសាររផសងៗ បានកត់្រតមុ្ពីោន ទំាងអ្់  នជ្ជអាទិ្យ ដូច
ពងាវតរវត្ដរោកោក កនុ ងស្្ុកកណ្ដដ ល្ាឹង រមត្ដកណ្ដដ ល បាន្ររ្រថា រពះស្្ីជ័យរជដឋ, រពះរជដ្ឋឋ ជ័យ រពមទំាងរពះ
ធនញ្ា ័យរោរពរាជយ ្ុទ្យធខ្ត្រត្ូវជ្ជបងបាូ នបរងកើត្ និង រត្ូវជ្ជកូនរប្់រពះបាទ្យបទុ្យម្ូរយវងស។ 
     (៤)រត្ង់ចំនុចរនះ រយើងនឹងរ ើញ នោរទាក់ទ្យង និង របវត្ដិរ្ដចរត្្ក់ខ្ផាមរៅថ្ងងររោយ។ 
     (៥)អាងិកំបំាងខ្ដល អាចឆងល់ និង រចាទ្យ្ួរររះ គឺ ថ្ងងររោយមក, រហតុ្ដូចរមដច រពះរង្ុភវត្ដីមិនបានវលិរត្លប់ចូល
រៅរពះរាជវងំ វញិ? ចំរពាះរពឹត្ដិោរណ៍្ រនះរគពំុរ ើញ ន ឯកសារពងាវតរខ្មមរណ្ដមួយបានបញ្ញា ក់ និង រលើកយកមក
ស្សាយ ឲ្យបាន្មរហតុ្្មផលរទ្យ។ 
     (៥)=រនះជ្ជកំនត់្ពងាវតរវត្ដទឹ្យកវលិ កនុ ងស្្ុកសាា ងរមត្ដកណ្ដដ ល។ 
     (៦)រនះជ្ជកំនត់្ពងាវតររពះអ ច ្់នុពវរត្ន៍ កូន រពះបាទ្យអងគឌួង។ 
     (៧)= ខ្មមនិយមរៅ រពះគំលង់ មួយបុ៉រណ្ដណ ះ។ 

 


