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ក.ក.ន ៖ ហ្លួងស្រះ ស្រេចកន គជឺាអ្នកស្្វើបដវិត្េមួយនារមយ័ខ្ដលគ្មាននរណាអាចប ះពាល់ដល់ ស្រះរាជត្ំរ ះរបរ់ ស្រេចបាន 
។ ការជំរញុឱ្យ ស្រេចកន ត្រ ៊ូស្្វើរង្គ្រាមជាមយួស្រេច គឺស្ោយសារខ្ត្ ស្រេចបានយករបុិនរបរម់លនួមក ចងអាឃាត្រម្លាប ់
ស្រេចកន ខ្ដលគ្មានកហំ្រុថា ជាអ្នកខ្ស្ជក រាជយ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ទើបម្លនការរត្់ស្គចស្ហ្ើយបងកជាទរ័ ស្្វើចបំាំងជាមយួស្រេច ។ ស្នះ
ជាស្បវត្េសិាស្រេ មយួខ្ត្ប ុស្ណាណះ ខ្ដលគ្មាននរណាកាឡៃស្រឹត្េកិារណ៍ខ្ដលបានស្កើត្ ស្ៃើងរចួស្ៅស្ហ្ើយស្នាះបានស្ទ ។  

ខ្ែនដីស្រះ ស្រេចកន 
ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 

រី គ.រ១៥០៤ ដល់គ.រ…….. 
ស្ៅរញាោំមត្េយិរាជា ជាស្រះរាជបុស្ត្ចបង ស្រេចស្ៃើងស្សាយរាជយ រនងរស្មេចស្រះវរបតិារឆី្នំជ៊ូត្ ឆរក័ រ.រ ២០៤៨ គ
.រ ១៥០៤ ម.រ១៥២៦ ច.រ ៨៦៦ កនុងស្រះជនាាយ២ុ៦ស្រះវរា ស្រះអ្ងគស្ទងស់្រះនាមថា ស្រះបាទរស្មេចស្រះរាជឱ្រា 
ស្រះស្ររីុគធបទចស្ករត្េរិងសរវងសមត្េិស្ោ មហាស្រស្ោោវស្រារ ទធី រិ្ាស្រយ័មហ្យ័ រាជា្រិាជរាម្ល្បិត្ី ជាអ្ម្លារជ់ីវ ត្ ស្លើ
ត្បូង ស្គងស្រះមហានគរកមពុជា ររិីយស្ោ្របវរឥនទបត្េ កុរុរដឋរាជធានី បរុីរមយឧត្េមមហាសាាន ។ ស្រេចបានខ្ត្ងស្រះ ស្មរុ 
ថាាយស្រះស្្លើងស្រះបរមរររស្មេចស្រះវរបិតាស្ស្រច ស្រេចគង់ស្ៅចត្ុមុម ស្រុក្នំស្រញ ។ កនុងឆ្នំឆលវូ របេរ័ក រ.រ ២០៤៩ 
គ.រ ១៥០៥ ម.រ ១៤២៧ ច.រ៨៦៧ ស្រះអ្ងគ និងរាជស្រវកាម្លត្យ ខ្ហ្ស្រះបរមអ្ដឋរិស្មេចស្រះវរបតិា ស្ៅ សាងស្រះ
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ស្ចត្ិយស្ៅខាងស្រះ្តា៉ា ស្មត្េអារនទុក ស្បបស្រះរុទធស្ចត្ិយស្្វើបុណយជាឱ្ឡារ ករនធឹកមហ្ិម្លបញ្ុះស្រះបរមអ្ដឋិ រស្មេច ស្រះ
បិតាស្ស្រចស្រេចស្ត្ៃបម់កចត្ុមមុ មងគលវ ញ ។ ស្រះអ្ងគស្សាយរាជយ ជារុមមកបាន ៤ឆ្នំ ។ កនងុឆ្នំស្រាង រំរទឹធរិ័ក គ.រ 
១៥០៨ ម.រ១៤៣០ ច.រ៨៧០ ស្រះបរមបរិស្ត្ ស្ទង់ស្រះចនិាាថា ទីទលួបាសាន (ស្រុកស្ររីនធរ) ខ្ដលរស្មេចស្រះបរម
រាជជារញាោ៉ាត្ ជារស្មេចស្រះអ្យយស្កា សាងមុនមេងស្នាះស្រលួណារ់ ។ ស្បើស្យើងម្លនរឹកទរ័ នឹងទប់ទលរ់ង្គ្រាមបាន
ដបិត្ម្លន បងឹមណឌខាងស្កើត្ ម្លនទស្នលមណឌខាងអាស្គនយម៍្លនឡស្រ្មំណឌខាងទរិទកសិណ។ ស្ទង់ ស្រះចនិាា ស្ហ្ើយស្រេចស្ទង់
ស្ចញស្តារ់ស្បឹកានឹងអ្រ់ស្រះរាជវងានុវងស អ្គគស្រវកាម្លត្យ ។ ស្រះរាជវងា នុវងរស អ្ងគ អ្គគស្រវកាម្លស្ត្កយ៏ល់ស្រមតាម
ស្រះរាជត្ស្មះិ ។ ស្រះបាទបរមនាថបរមបរសិ្ត្ កាលស្បើស្ទងយ់លថ់ា អ្ងគអ្គគស្រវកា ម្លស្ត្ ស្រមស្ស្រៀងដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្រេច
ស្តារ់បរាប់ ឱ្យមមុររស្ស្ត្ៀមស្រះទីនាងំនាវា និងទ៊ូកជំនះិមលះឱ្យស្ៅកាបឆ់្ារស្្វើស្រះ រាជវាំងស្រះដណំាក់ស្ោយ ម្ខីាាចំមនុរិ
ន។ លះុដលប់ានរិជយឬកស (ឬកស=ស្វលាម្លនស្ជាគម្លនមងគល) ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគ ស្ទង់នារំាជស្រវកាម្លស្ត្ ទំងខាងកនុងទំង
ខាងស្ស្ៅចុះស្រះទនីាំងនាវាជលឫទធី ស្ៅគង់ស្ៅទលួ បាសាន ស្រមស្ោយមុមមង្គ្នេី គិត្ត្បនាាយកំខ្ែងខ្ត្ងស្រះរាជវាំង ខ្ត្
ស្រលស្នាះរុទំនស់្ស្រច ស្ៅស្ៃើយស្ទ ស្រះអ្ងគស្បថាបស់្ោយស្រះរាជវាំងមជខីាារិន។ ស្រះបាទអ្នកអ្ម្លារ់អ្ងគស្នះ ស្ទង់ររវ ស្រះ
ទយ័ស្បពាត្បងរ់ំណាញ់ស្នសាទស្ត្ីស្រឿយៗ ។ ស្នះនងឹនោិយអ្រំីស្រះរជិយ័នាគ ជាមង្គ្នេី្ ំកនងុ ស្មត្េបាសាន អ្នកស្ៅយក
នាងបានជារលស្រះស្រីរត្នស្ត្យ័ (រលគឺរួកជនរ៊ូជ រ៊ូស្ទៈ ជាវណណៈទី៤ ឬរលស្រះ រត្នស្ត្យ័ គរឺលខ្ដលម្លនមមុររជា
អ្នកខ្ថរកាវត្េអារាម) ស្្វើជា្រ ោ ។ កាលកនុង ខ្ែនដី ស្រះបាទរស្មេចស្រះ្មែរាជា ស្ៅស្ៃើយ នាងមនាក៊ូនស្រមីយួស្ ា្ះ
រ។ ស្គ្មស្នាះនាង បានម្លនគ្៌ ស្គប់ខ្មស្ទៀត្ ស្រៀបនងឹស្បរ៊ូត្ទរកស្ហ្ើយ។ ឡថៃមយួ នាងចះុស្ៅស្ោះទុកខរត្វកនងុបងគន់ ក៏
រប៊ូត្ទរកស្នាះស្ៅកនងុទកឹបាត្់។ ស្រលស្នាះម្លនស្ហ្ត្ដុ៏អ្សាារយនាំឱ្យស្ ើញថា ទរក ស្នាះម្លនបុណយខ្មន គថឺាស្វលាស្នាះស្សា
បខ្ត្់ស្ត្ីស្ពា្មំួយមកទទលួស្លបទរកស្នាះស្ៅកនងុស្ពាះ បាត្់ស្ៅ បនាាប់រីស្នាះ មកស្ពានស្បមងម់្លនក់ស្ៅបងរ់ំណាញ់ ក៏ស្ត្៊ូវ
ជាប់ស្ត្ីស្ពាស្នាះបានមក។ ជាករុល ទរកម្លនបុណយមិនសាាប់កនងុឡថៃស្នាះ ក៏ម្លនស្ហ្ត្បុណាាលឱ្យស្រេចស្រះមហារងឃរាជ 
(កាលស្ៅជាស្រះរងឃរតាា) យប់ស្នាះែទុរំកល់ស្ៅយលរ់បេិស្ ើញថា៖ ដ៊ូចជាម្លនស្ទវតាមកទ៊ូលថា ស្រកឹស្នះឱ្យស្រេចោង
ស្ៅករំងទ់ឹកស្ដើមបីឱ្យជួយរស្ង្គ្រាះទរកម្លនកជ់ាអ្នកម្លនបុណយ ម្លន វារនា ែង ។ លះុស្ត្ើនស្ៃើង រស្មេចកស៏្ទងស់្ៅស្ត្យ័ចីវរ
ចុះគង់កនងុទ៊ូកឱ្យររិានុររិសអ្ុំស្ចញស្ៅ ។ ស្ទង់បណិឌបាត្ដ៊ូច ររវដង ខ្ត្ស្រះស្នស្ត្ខ្ត្ងគន់រឡំរខ្ស្កងម្លនស្ហ្ត្ុអ្វចីខ្មលក 
ដបិត្ម្លននិមែតិ្រី យប់មញិស្នាះដ៊ូចជាចារ់ស្រកណារ់ ។ លុះ ររិសអ្ុបំានបនេចិស្ៅ ទ៊ូកក៏ស្ៅខ្អ្បស្បបទ៊ូក ស្ពានស្បមង់
ស្នាះ។ រស្មេចស្រះរងឃរាជស្រេច ស្ ើញស្ត្ីស្ពាកនងុទ៊ូកស្ពាន ស្បមងស់្នាះ្ំខ្បលក ស្រេចស្បឹងរស្ងកត្ទត្ឱ្យចារ់ ។ ស្ពានស្បមង់
ស្ ើញរស្មេចស្រះមហារងឃរាជ (រងឃរតាា) ស្អ្ើត្ស្ៅ ទត្ស្ត្ីស្នាះ ក៏បស្ងកើត្ឱ្យម្លនរទាស្លើកស្ត្ីស្ពាស្នាះថាាយដល់ស្រះអ្ងគ 
ស្រលស្ទងទ់ទលួស្ហ្ើយកឱ៏្យ អ្ុំទ៊ូកបិណឌបាត្ស្ៅស្ទៀត្ ។ លុះបិណឌបាត្អ្រ់ស្រលស្ហ្ើយ ស្រេចឱ្យររិានុររិស ស្ត្ៃប់មក
អារាមវ ញ ។ មណៈស្នាះរស្មេចស្រះរងឃរាជ ស្រេចម្លន ស្រះស្ថរវាចរថា ស្ត្ីស្ពាស្នះ្ំខ្បលករីស្ត្ីស្ពាររវដង ស្បខ្ហ្លជាម្លន
ស្ហ្ត្អុ្វីកនងុស្ពាះស្ត្ីស្នះជារុខំានស្ៃើយ ។ អ្រ់រកួ ររិានរុិរសឮរុទធដីកាស្ហ្ើយ កន៏ាគំ្មនយកកាបំតិ្ស្ៅវះស្ត្ីស្នាះ វះស្ៅ
ស្ ើញទរក មយួស្ៅររ់ ។ ស្ទើបស្រេចឱ្យក៊ូនស្នាះ ស្ៅអាបានស្មទ គឺស្បរុស្ ា្ះបាន នងិស្រីស្ ា្ះនាងទ ស្នះជាបេីស្បរនធ
និងគ្មនរម័យរីស្ដើមមនរុស ខ្ដលឥត្ម្លនបណាា រក័េិ ឥត្បានបរួស្រៀន (ស្បើស្បុរស្គស្ៅអា ស្បើស្រីស្គស្ៅស្ម ជាម្ុំរបរ់ស្រេ
ចរងឃរាជ) ឱ្យយកស្ៅចញិ្ឹមរកា ។ ស្រះ រិជយ័នាគ នងិ្រ ោ លុះបានដឹងថាក៊ូនមលនួរុសំាាប់ស្ទ ក៏ស្ៅស្កាបថាាយបងគំ
ស្បស្គនទរកស្នាះថា ឱ្យស្ៅនងឹស្រេចស្រះ រងឃរាជចុះ ។ រស្មេចស្រះរងឃរាជឱ្យទរកស្នាះ ស្្ាះអាស្ៅ ខ្ត្ឪរុកម្លាយ ស្ៅ
អាកនស្រៀងមក ។ ស្នះនងឹនោិយកនុង ខ្ែនដីស្រះបាទរស្មេច ស្រះរុគនធបទវ ញ ។ រម័យឡថៃមយួស្នាះ ស្រះបរមរិស្ត្ស្រេច
ស្ៅថាាយបងគំស្រះស្ៅវត្េ ស្រេចស្ទងទ់ត្ ស្រះស្នស្ត្ស្ៅ ស្ ើញស្រេរី ឈរស្ៅស្លើស្មឿនស្រះវ ហារស្នាះ ជាក៊ូនស្រះរជិ័យនាគ 
ស្មបានជា្រ ោម្លនរ៊ូបរាង លអស្បឡរ។ ស្រេចទត្មេងស្ហ្ើយមេងស្ទៀត្។ មណៈស្នាះស្រះរជិយ័នាគសាាល់ចារ់ស្រះរាជហ្រទ័យ 
ស្ទើបស្ស្កាយមកកច៏៊ូលស្ៅស្កាបថាាយ បងគសំ្រះបរមរិស្ត្ថាាយក៊ូនស្រីស្នាះជាម្ុបំំស្រើលអង្៊ូលីស្រះបាទ ត្ស្រៀងស្ៅ ។ ស្រះបរមរិស្ត្ 
ស្ទង់ស្រះស្សាមនរសណារ់ ស្រេច ស្តាររ់ួរថា នាងស្នះក៊ូនឯងឬ? ស្រះរជិយ័នាគស្កាបទ៊ូលថា៖ នាងស្នះស្ហ្ើយខ្ដលស្ទង់



ទត្ស្ ើញ ស្ហ្ើយម្លនស្រះបនទូលស្ទៀត្ថា៖ ស្រីស្នះមករីណា ក៊ូនស្ៅអ្នកណាខ្ដលឈរស្ៅស្មឿនស្រះវ ហារស្នាះ គឺនាងរស្នះ
ឯង។ ស្រះបរមរិស្ត្ ស្រះអ្ងគ ស្ទងស់្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្ត្៊ូវស្រះទយ័រន់ស្បម្លណតាំងនាមនាងរ ជាអ្នកស្រះម្លនង ស្កររបបុាា ស្រះ
រនំឯក ។ ស្ទង់ស្រះចិនាាថា នាងស្នះរ៊ូបក៏លអរមរនួ ចរ ត្ឫកពារ ឥរ ោកឡ៏ថលថាា ស្លើរស្រទីំងរួង គួរគបបនីឹងយកនាមនាង
ស្នះតាងនាមស្រះនគរកុឱំ្យ បាត្់ស្ ា្ះត្ស្ៅ។ តាងំរីឡថៃស្នាះស្រៀងមក ស្ទងស់្រះបញញត្េឱិ្យស្លើកខ្លងស្ៅស្រុកបាសាន ឱ្យស្ៅ
ថាស្រុកស្ររីឈរ ឬ ស្មត្េស្ររីឈរវ ញ ខ្ត្ពាកយស្នះយ៊ូរៗមក ក៏ខ្ស្បកាាយជាស្រុកស្រី រនធររហ្៊ូត្មកដល់ររវឡថៃស្នះ បតិា
ម្លតាស្រះនាង ស្កររ បបុាា ស្នាះ ក៏ស្លើកឱ្យមពរ់ស្ៃើង ។ បិតាឱ្យស្ៅថា អ្នកស្រះបតិារជិ័យនាគ ម្លតាឱ្យស្ៅថា អ្នកស្រះ
ម្លតាស្មបាន ឯស្្ាះ កន ខ្ដលជាក៊ូនអ្នកស្រះរជិ័យនាគស្នាះ លះុចំស្រើន្សំ្ៃើងម្លនចំស្ណះស្បាជាាស្ឆលៀវឆ្ាត្បសំ្រើស្គ៊ូ ស្គ៊ូកស៏្រញ 
ស្រះទ័យ និងស្រៀន រ៊ូស្ត្អ្វីៗស្បាបខ់្ត្មេងក៏ចជំាប់។ រស្មេច (ស្រះមហារងឃរជារតាា) ស្ទង់ស្បឹត្ស្ពាង ទំងអ្កសរសាស្សាា 
ទំងរិលបស៍ាស្រេ មនេវ ជាាការគ្មថា ស្កាទណឌកបួនត្ស្ម្លែងទំងឡាយ ស្គប់ររវសារស្រើឥត្ចស្នាាះស្ៃើយ។ កន កស៏្ចះសាាត្់
ស្លើរររិានរុិរស ទំងរួង។ ស្គ៊ូបានទនំាយឱ្យថា៖ កន ស្នះនងឹបានស្គងស្រុកឡថៃណាមួយជាមនិខាន ។ អ្នកស្រះវ ជ័យ
នាគ អ្នកខ្ម បាន កាល ស្ ើញក៊ូនស្បុរម្លនរ៊ូបរាងលអ ម្លនចំស្ណះវ ជាាស្បាជាាក៏រ៊ូខ្ក អាយុ ១៦ឆ្នំស្ហ្ើយ កន៏ាំមលួនក៊ូនស្ៅទ៊ូល
ស្រះបរមរិស្ត្ ។ ស្រះ បរមរិស្ត្ស្ទង់ស្ជាបថា កន ជាបអនូស្រះរនឯំក ក៏ស្ទង់ស្ស្បារស្បាណឱ្យស្ៅនាយកន ស្ៅកនុងត្ំខ្ណង
មហាត្លកិ ។ លុះយ៊ូរ បនេិចមក ស្រះបរមរិស្ត្ស្ទងស់្ស្បារតាងនាយ កន ជាឧកញា៉ាមុនឺស្រនហាចមចិត្េ ។ អ្ររ់ាស្រេស្បជា
ស្កាត្ ខាាចអ្នកមុឺនស្រនហា ចមចិត្េ ច៊ូលរងឹបុណយអ្ណំាចអ្នកស្រះរជិ័យនាគ អ្នកខ្ម បានអ្នកមុនឺស្រនហា ចមចិត្េ ជាស្ស្ចើន។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ម្លនឡថៃមយួស្នាះ ស្រះបរមរិស្ត្ស្ទង់ចងទ់ត្ស្រះស្នស្ត្រិលប៍្ នូ នងិចំស្ណះវ ជាារបរ់ឧកញា៉ាមុនឺស្រនហា ចមចតិ្េកន ស្ទើបស្ទង់ 
ស្តារ់ឱ្យរខ្មេងរីចំស្ណះទំងឡាយស្នាះថាាយ។ ឧកញា៉ាមុនឺស្រនហាចមចតិ្េ ត្ស្មលងី្ នូចប់ស្រញួមេងស្បាំបាញ់ស្ៅមេង ស្រួញ 
ស្ចញស្ៅស្ត្៊ូវស្ដើមស្ឈើខ្ែស្ឈលើទងំស្បាំទរិ ។ ឧកញា៉ាមុនឺរ៊ូស្ត្គថាបាលាីី និងកបនួត្ស្ម្លអ្វីៗ ក៏ស្ ើញថាសាាត្់ទងំអ្រ់ ស្ទើប 
ស្ទង់ស្តារ់ររួថា វ ជាាការទំងស្នះស្ចះរីស្គ៊ូណាមក ។ ឧកញា៉ាមុឺនស្រនហ្ចមចិត្េស្កាបទ៊ូលថា “ទ៊ូលស្រះបងគជំាម្ុំ ស្រៀនរី រ
ស្មេចស្រះរងឃរាជ កាលស្ៅជាស្រះរងឃរតាា” ។ មណៈស្នាះស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រេចស្តារ់ឱ្យនមិនេស្រះរងឃរាជ “រងឃ រ
តាា” ស្នាះមក ស្ទងត់ាំងជារស្មេចស្រះរុគនាា្បិត្ី រិររីងឃ នាយកស្លើស្រះរងឃទំងអ្រ់ ។ ឯអ្រ់ស្រនាបត្ី មង្គ្នេី្ ំត្៊ូច 
យលថ់ាស្រះនគរបាន ស្កសមកានេស្ហ្ើយ ក៏នាគំ្មនកសាងស្រះវ ហាររមី្ល ស្រះរេបូ ស្រះស្ចត្យិតាម្នធានខ្ត្ស្រៀងរាល់មលនួ ។ 
ស្រះបាទបរមរិស្ត្ស្ទង់យលថ់ា ៖ អ្រន់ាហ្ែនឺររវមង្គ្នេកីសាងស្រះវ ហារ រីម្លទុកជាស្ករស្នាះក៏ ជាការគួររមស្ហ្ើយ ឯការ 
ស្នះរុំបានចំស្រើនស្ទនងឹរលាយបាត្ប់ង់ស្ៅវ ញ។ ដ៊ូស្ចនះគួរអ្ញសាង រ៊ូបអ្ញ និងស្បាសាទមយួទកុកនុងស្រះនគរបាជយ័បានការ 
ស្បើអ្ត្់រីមលនួអ្ញស្ៅ គង់រ៊ូបអ្ញស្ៅឱ្យអ្នក ែងស្្វើរកាារប៊ូជាស្នាះស្ ើញថា នងិរថត្ិស្រថរជាជាងការទំងរួង ។ ស្ទងស់្រះ 
ត្ស្មះិខ្ត្ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ក៏ចត្ជ់ាង និងក៊ូនជាងឱ្យស្ៅកសាងស្បាសាទមយួ ស្រះរ៊ូបស្រះអ្ងគមួយ ទុកកនងុកំខ្ែងនគរបាជយ័ បាន
ការ។ អាស្រយ័ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជាម្លនរ៊ូបស្រះបាទរស្មេចស្រះស្រីរគុនធបទ ស្ៅទសី្នាះ ខ្ត្យ៊ូរៗមកអ្នកស្រុកស្ៅ ថា
អ្នកតារគុនធបទរហ្៊ូត្ដល់ររវឡថៃស្នះ ។ លះុសាងស្រះរ៊ូបស្នាះរចួ ស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រេចឱ្យស្្វើបុណយឆលងោ៉ាង្ំររាយនា ៧ឡថៃ 
ស្ទើបស្ទង់ស្ត្ៃបម់កស្កុងស្ររីឈរវ ញ ។ ស្ៅឆ្នំស្ថាះ នរវរ័ក រ.រ ២០៥១ គ.រ ១៥០៧ ម.រ ១៤២៨ ច.រ ៨៦៨ 
ស្រះបរមរិស្ត្ស្រេចស្ទង់ស្រះត្ស្មះិអ្ំរីកចិ្ការរាជការែងទងំរួង ស្ទង់យល់ស្ ើញថាស្បស្ទរកមពជុា ស្ស្ត្ើយខាងលិច ស្នាះ
ឆ្ាយណារ់ ឆ្ាយអ្ំរកីិចក្ារស្ត្តួ្ស្តាគួរជាទីររអ្រអ់ាណាស្បជានុរាស្រេ ។ ស្ទង់ស្រះរិចរណាស្ ើញថា ស្រះរញា ចនទរាជា 
ជាស្រះអ្នុជស្នាះម្លនត្ស្មះិស្បាជាាលែមជា ទីកក់ស្ៅារបររ់ាស្រេស្ស្ត្ើយខាងលចិបាន ស្ទើបស្ទងត់ាំងឱ្យស្ៅរញា ចនទរាជា ស្ៃើង
យរជារស្មេច ស្រះបរមរាជាមហាឧបរាជរាជា្រិាជ ស្ហ្ើយស្រះបរមបរិស្ត្ជាអ្ម្លារ់ ស្រេចឱ្យស្ចញស្ៅគង់ ស្ៅកនុងស្កងុចត្ុ
មុមមងគលស្រកុ្នសំ្រញ ឱ្យបានជាទីស្កាត្ខ្ស្កងអ្នកស្ស្ត្ើយខាងលចិ។ រស្មេចស្រះ អ្នជុចនទរាជា្រិាជ ថាាយ បងគំទទលួស្រះរាជ
ឱ្រារ ស្ហ្ើយកល៏ាស្ចញមកនាំបណាារាស្រេជាម្ុំ ស្រះអ្ងគស្ចញស្ៅគង់ចត្មុុមមងគល (រាជធានី្ នំស្រញស្យើង ររវឡថៃស្នះ) ស្ដើមបី



ទំនុកបំរុងអ្នកស្រុក ស្ស្ត្ើយខាងលិចឱ្យបានស្កសមកានេឥត្ម្លនកលិយុគស្រៀងមក ។ រស្មេចស្រះស្រីរុគនធ បទរាជា ជាអ្
ម្លារជ់ីវ ត្ស្លើត្បងូ កាលរស្មេចស្រះអ្នុជថាាយបងគលំាស្ចញស្ៅ កាលស្នាះស្ទង់ស្រះត្ស្មះិ យល់ស្ ើញថា ស្រះ រ៊ូបរបរ់អ្ញ 
អ្ញក៏បានសាងទុកជាស្រះស្ករជាស្រះយររួចស្ហ្ើយ ខាងរាជការស្ទៀត្ ស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ម្លនមលួនអ្ញជាអ្នក ស្ត្ួត្ស្តារកាម្លំ
មួនស្ហ្ើយ ស្ស្ត្ើយខាងលិច អ្ញកប៏ានចត្រ់ស្មេចស្រះអ្នជុចនទរាជា្រិាជឱ្យស្ៅស្ត្តួ្ស្តាម្លមំួនស្ជះស្រៃះ ស្ហ្ើយខ្ដរ ។ ស្ៅ
ស្ៃើយខ្ត្វងសអ្នកស្រះរឯនំក ខ្ដលជាបក់នុងរលស្រះស្ររីត្នស្ត្យ័មនិទន់បានគតិ្នងឹស្លាះ ស្ោះសាដ៊ូចស្មេច ឱ្យបានស្រៃះ
ទំងម្លតាបតិា ទងំអ្នកស្រះរនឯំកែងស្នាះស្សាះ។ លុះស្ទង់ ស្រះចិនាា ខ្ត្ស្ម លលះស្ហ្ើយស្រះបរមបរិស្ត្ស្រេច ស្ចញគង់ចងុស្រះ
រាជស្រាងស្មរុ ជបួជុំស្រះរាជវងានុវងស ស្ពាហ្ែណ៍ស្រទឹាចរយ ស្រនាបត្ី មង្គ្នេតី្៊ូច្ំ ម្ុំរាជការទងំអ្រ់ ស្ទើប ស្ទង់ស្តារស់្បកឹាដ៊ូច
ស្ទង់ គតិ្ស្គប់ស្បការស្នាះ ។ ស្រះរាជវងស ស្រនាបត្ី មង្គ្នេទីងំប នុាាន ស្រមគ្មនស្កាបទ៊ូលថា រលទំងស្នះ ស្រះមហាកសស្ត្អ្ំរី
បុរាណស្ទងប់ានឧទទរិថាាយស្ៅស្រះស្រីរត្នស្ត្័យ ស្ទងរ់ចាថាឱ្យស្គប់ ៥០០០ ស្រះវរា ស្ទើបមនរុស អាចស្ោះសាស្ចញឱ្យ
រួចបាន ។ ស្បរនិស្បើស្ទង់ស្ោះសាកនុងស្រល ឥៃវូស្នះស្ៅ ស្រឿងស្នះគហឺាកដ់៊ូចជារុឈឺំឆ្ាលនងឹស្រះស្រី រត្ស្ត្័យស្នាះករ៏ុំបាន
ខ្ដរ ដបតិ្ស្រះស្រីរត្នស្ត្័យស្នះ ស្រះអ្ងរគុំស្បាថានចំស្ពាះយររក័េិត្ឡមលស្នាះស្សាះស្ៃើយ ។ ស្រះបាទ បរមនាថបរមបរិស្ត្ ស្ទង់
ស្រះរណាាប់មង្គ្នេីស្កាបទ៊ូលស្គបស់្បការស្ហ្ើយ ស្ទង់ច៊ូលស្រះទ័យស្គប់ ទំងអ្រ់ ស្ហ្ើយស្រេចច៊ូល ស្ៅខាងកនុងវ ញ ។ លុះ
ស្ស្កាយមក ស្រះខ្ម នាងស្កររបុបាា ស្រះរនំឯកស្កើត្ស្រាគ្មជាទមៃន។់ ស្រទយហ្ែ ស្ចកថានបំ នុាាន កម៏ិន បានស្សាកស្សានេស្នាះស្ៃើយ 
។ ស្រះអ្ងគស្ទង់ស្រយួស្រះទ័យណារ់ ស្ទើបស្ទង់ឧទទិរឋានថា រ៊ូមឱ្យខ្ត្ស្រះម្លនង ស្កររបបុាា ស្រះរនឯំកជារះស្របើយចុះ ស្រះ
អ្ងគនងឹសាងស្រះវ ហារថាាយ ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគនងឹឱ្យមលួនអ្នកស្រះម្លនង ស្កររបបុាា ស្រះរនឯំក ស្ៅជស្មះស្មាស្រះអារាមរាល់ឡថៃ
រីល ។ ស្ទង់បងួរងួត្មក៧ឡថៃ ជមៃឺស្នាះបានជារះស្របើយជាដ៊ូចស្រះហ្ឫទ័យ ។ ស្រះ អ្ងគស្រេចម្លនស្រះអ្ំណរណារ់ 
ស្ទង់ស្តារ់ ឱ្យសាងស្រះវ ហារមួយជាស្រះអារាមលងួ ។ អ្នកស្រះម្លតាបតិាក៏ស្្វើបណុយឆលង តាមស្រះរទុានញុ្ញាត្ រចួស្ស្រច ស្រេច
ស្តារ់បរាបភ់្ននករ់រ ស្រះរនធោិ (មករីពាកយសាណី កាាយមកជាសាណីយ ស្ហ្ើយ កាាយមកស្ទៀត្ជារនធោិ ខ្ស្បថា 
វាំងនន) ឱ្យយកវាងំននស្ៅបាងំជរួរនទួំងរងខាងែលូវ តាងំរី ស្រះរាជវាំងស្រៀងស្ៅដល់ វត្េស្នាះ។ ស្ទងស់្តារ់បញញត្េិស្លើចរ់
ទុំអ្ករ៍ោយថា ៖ ស្បើដល់ឡថៃ ឧស្បារថកាលណា ឱ្យនាំអ្នកស្រះរនំឯកស្ៅជំរះស្មា ស្រះវ ហារស្នាះ ស្រៀងរាល់ឡថៃរលី កុឱំ្យខាន
ស្ៃើយ ។ ខ្ត្ស្្វើដ៊ូស្ចនះលុះកនលងមកជាយ៊ូរអ្ខ្ងវង វាំងននក៏ស្ចះខ្ត្ោច់ស្ោចស្ៅ ជាស្រឿយៗ និងតាងំស្ដរស្្វើសាជាថែីស្ៃើងវ ញក៏
គ្មានស្បស្ោជន៍ប នុាាន។ មណៈស្នាះស្រះបរមបរសិ្ត្ ស្ទង់ស្តារ់ បរាបឱ់្យមង្គ្នេី ស្កមុវាងំ រកក៊ូនស្ឈើឫរសសី្ស្រចមកោជំារបងជា
កំខ្ែងទ័ររាយស្រៀបោក់ឱ្យជិត្គ្មនជា របាងំវាងំនន ជារនួមនិឱ្យមនរុសស្មើល រសី្ស្ៅស្ៅស្ ើញ អ្រ់អ្នក អ្រន់ាង ស្នាះស្ៃើយ 
។ អាស្រយ័ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជាកាលអ្នាគត្ស្រៀងមក មលះស្ៅវត្េ ខ្ម បាន មលះស្ហ្ស្ៅត្េឡស្របាងំ ស្ស្ពាះច៊ូលចិត្េតាមស្ហ្ត្ុ
ខ្ដលដឹងមលួនទីឡទៗគ្មន ។ ស្ស្កាយរីស្នាះមកអ្នកស្រះរនំឯក ម្លនស្រះរាជ បុស្តាមយួស្រះអ្ងគស្រះនាមស្ៅរញាយររាជា ជាស្រះ
រាជឧរសា្ិរាជ ឡនស្រះបរមបរិស្ត្អ្នកជាម្លារ់ ជីវ ត្ស្លើត្បងូ ។ 

 

ចំខ្ណកអ្នកឧកញា៉ាមុនឺស្រនហាចមចិត្េ ខ្ដលស្ត្៊ូវជាបអនូអ្នករនឯំកស្នះ ស្រះបរមបរិស្ត្ចងត់ាំងឱ្យជា មង្គ្នេី្រំេីរាជការថាាយ 
ប ុខ្នេស្រះអ្ងគស្ទើរទល់នងឹម្លតាឡនឧកញា៉ាមុឺនស្រនហាចមចតិ្េស្នាះជាបជ់ា រលស្រះ ខ្ស្កងម្ុរំាជការែងទងំរួងស្គនិនាាស្រះ 
អ្ងគ ស្រះអ្ងគនងឹម៊ូចកតិ្េិយរជាមនិខាន។ ដ៊ូស្ចនះស្រះបរមបរិស្ត្ស្រេចស្ទង់ស្បទនររដលអ់្នកឧកញា៉ាមុឺនស្រនហាចមចតិ្េ ជា
 ុនហ្លួងស្រះស្រេច រមុហ្ស្រនាបត្ីវ ញ ។ កនងុមមុររស្នះ  នុលងួស្រះស្រេចស្ត្៊ូវម្លនជទំប់ ៤នាក់ ខ្ដលម្លនររ នុ 
នស្រង្គ្នទរាជបស្ញ្ញា១  នុមស្នារាជបញ្ញា១  ុន្មែធារា១  នុបញ្ញា្រិាជ១ ។  ុនហ្លួងស្រះស្រេច កនុងមមុររថែីស្នះ ម្លន 
អ្ំណាចឱ្យស្រដសី្ត្ួត្ស្តាស្មើលរលបំស្រើស្រះស្រីរត្នស្ត្យ័ទំងអ្រ់ ខ្ត្ស្រះបរមបរិស្ត្ស្រេចរុទំន់បានស្បទនរក័េិដ៊ូចមង្គ្នេី 
ទំងរួងស្ៃើយ។  ុនលងួស្រះស្រេចម្លន ស្រះរាជអាជាាឱ្យែេនាាយកស្ទរមនរុសពាលាស្ពាលាស្ម្លហ្ប៍ិទចតិ្េអ្កកត្ញញូ នងិ 
បងខូចបងខរុ ស្រះស្រីរត្នស្ត្័យ ស្លែើរបុរាណរាស្ជបស្វណី ចរ់ស្រទឹាចរយែងទងំរងួ ។ កាលស្នាះស្រះរាជរីម្ល អាណាចស្ក 



ស្ៅជារុមស្កសមកានេ ឥត្ម្លន្័យអ្នេរាយអ្វមីកស្បៀត្ស្បៀនស្ៃើយ។ អ្រ់មង្គ្នេីស្រដឋី ពាណិជជករស្បកបមុមរបរស្រៀងមកជា រុម
ស្គប់ៗគ្មន ។  ុនហ្លងួស្រះស្រេចកម៏្លនស្ករតិ៍ស្ ា្ះ អ្រម់្ុំរាជការក៏ស្កាត្ខ្ស្កងណារ់ ស្ម លលះស្ហ្ើយ ុនហ្លួងស្រះស្រេចក៏ កស្ស្មើក
ចិត្េ ស្រស្ហ្ើនអាងមលនួ ជាបអូនស្រះរនំឯក ជាម្លរបរ់ស្រះរាជឱ្រសាថិរាជែង រុសំ្កាត្ខ្ស្កងមង្គ្នេចីរទ់ុំស្ៃើយ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
លុះមកដលឆ់្នំស្រាង រំរឹទធរិ័ក រ.រ ២០៥២ គ.រ ១៥០៨ ម.រ ១៤៣០ ច.រ ៨៧០ កនងុខ្មស្ចស្ត្ ច៊ូលមហារង្គ្រានេ 
ស្ៅឡថៃនកខត្ឫេកសស្នាះ អ្រម់ហាជនរឹងជបួជុសំ្្វើបុណយរកាារប៊ូជាទំងស្ទរនិករ អ្មស្ម  រ៊ូមមងគលររួេីច៊ូលឆ្នំថែី ត្ស្ៅ។ 
មណៈស្នាះស្ទងស់្រះករណុាជាអ្ម្លារជ់ីវ ត្ស្លើត្បងូ ស្រះអ្ងគស្្វើរកាារប៊ូជាថាាយស្រះស្រីរត្នស្ត្យ័ ររវស្ទរទិរ ទរស្ស្រច
ស្ហ្ើយ ស្រេចច៊ូលស្កឡា ស្រះបនទំ បរម ស្រយារន៍ (ឫរយារនខ៍្ស្បជាទីស្ដក រទឺីងងយុ) ជារុមរកល់ ។ 

 

កាលខ្ដលនងឹស្កើត្ជាស្ហ្ត្ុ្កំនុងស្រះនគរស្នាះ ស្ទងស់្រះរបុិននិមែតិ្ស្ ើញថា ម្លននាគមួយ្មំ្លន ឫទធិមហ្ិម្ល មកស្ដញ ខាំ
ស្រះអ្ងគ នងិមនុរសម្លនឱ្យរត្់ស្ចញអ្ររ់ីស្រះរាជវាងំ ស្ហ្ើយស្រួរររិជា ស្្លើងស្ឆះ រាលោលស្រញទងំស្រះមហានគរ។ 
អ្ំណាចស្្លើងស្នាះស្ៅារន់ស្បម្លណណារ់ ស្ ើញ ហាក់ដ៊ូចជានាគស្នាះ រទុះច៊ូលមកខាំស្ពារំវត្ចឆស្ត្ស្ៅកាន់ទរិប៊ូពា៌ា ។ លុះ
លែមស្រឹកស្ៃើង ស្ពាងសាាងស្រះរុរ ោ ស្រះករុណាជាអ្ម្លារជ់ីវ ត្ស្លើត្បូង ស្រះអ្ងគស្ត្ើនចកស្រះស្រយារន៍ស្ស្រច ស្រេចស្រយួ
ស្រះទ័យនឹងស្រះរបុិនខ្បលកស្នាះរន់ស្បម្លណណារ។់ លះុស្រេចស្រង់ស្ស្គឿងស្ស្រច ស្រេចស្ចញស្រះរាជស្រាងរម គងស់្លើស្រះ
រុវណណខ្ទនទិរវ អារនា ។ រស្មេចស្រះអ្នុជចនទរាជា្ិរាជ និងរស្មេចឱ្រសា្ិរាជ ស្រមស្ោយស្រះបរមវងា ស្ពាហ្ែណ៍ 
ស្រឹទាចរយ ស្រនាបត្ីមង្គ្នេីត្៊ូច្ំ គ្មលស់្គបត់្ំខ្ណង ថាាយស្ទៀន្៊ូប ម្លលា ជាទតី្បរនងឆលងស្រះស្ត្ជៈគុណ តាម ស្រះរាជ
ស្បស្វណី ។ កនុងស្វលាស្នាះស្គបគ់្មនទំងអ្រ់ ទំងម្ុំស្រះរាជការកនងុទំងម្ុំស្រះរាជការស្ស្ៅ មកថាាយស្ទៀន្៊ូប ម្លលា រុំម្លន
ស្រររលម់្លនក់ស្ៃើយ ។ ស្រះបាទបរមបរសិ្ត្ជាអ្ម្លារ់ជិវ ត្ស្លើត្បងូ ម្លនស្រះរាជបនទលូរួររីហ្នាថ ស្រះរាជទន ស្រះររ
រុនទររាជមងគលស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រេចទត្ ស្រះស្នស្ត្ស្ៅអ្រ់ស្រះបរមវងា នងិម្ុំរាជការស្រៀងស្ៅដល ់នុហ្លងួស្រះស្រេច ្បិត្ី ។ 
មណៈស្នាះស្រេចទត្ស្ ើញត្ួនាគរីររទ័ធរ័នធស្លើ នុលងួស្រះស្រេច ស្ហ្ើយស្ងើបកាលស្ឆវងសាាំ ទនទឹមគ្មននឹងរិរសា  នុហ្លងួ
ស្រះ ស្រេចកន ។ រ៊ូបនាគស្នាះដ៊ូចនាគខ្ដលស្រះអ្ងគ ស្ទងស់្រះរបុិនេនិមែិត្ ។ កិរ ោនាគស្នាះហាក់ដ៊ូចជាចងរ់ទុះស្ៅ ខាំស្រះ
អ្ងគ ស្ទង់ភ្នាក់ស្រះទ័យ ស្តារ់ឱ្យមង្គ្នេីស្មើល ខ្ត្ស្មើលរុំស្ ើញតាមស្រះរាជបញ្ញាស្សាះ ។ ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយស្រះអ្ងគស្ទង់ ស្រយួស្រះទ័
យណារ់ ។ កនងុស្រលជាមយួគ្មនស្នាះ ស្ៅរញាមស្នាស្មស្ត្ី ស្ៅហាាយស្រុកបាត្ដ់ំបង បានបករំបសុ្ត្បេឹងមកថា ស្រះទកឹ
រស្ម្លប់ស្រះមហាកសស្ត្ខ្ដលស្ៅកនងុគហុារ្នបំាណន់ ស្នាះស្ចញ ជា្មោលស្កហ្មដ៊ូចទកឹល័កេ។ ស្រះស្ៅអ្្កិារ វត្េស្រះ
វ ហាររួគក៌ម៏្លនរងឃដកីាបក ច៊ូលមកថា ស្រះឡស្ជស្បែនលូស្នាះបាក់ខ្មកស្ចញជា្ម ថាស្រះឥរ៊ូរ ស្រះនារាយណ៍ ស្ស្បះស្រះ 
ឧរាស្ចញជា្មខ្ដរ។ ស្រះរាជស្គ៊ូបុស្រាហ្តិ្កថ៏ាាយស្រចកេថីា ស្រះម័នជយ័មងគលស្នាះម្លន រនឹមស្ចល្ម ស្កហ្មរីស្លើ
ស្ស្សាចដល់គល។់ ស្ៅហាាយស្រកុស្ពា្ិ៍សាត្់ បករំបុស្ត្បេងឹមកថា ស្រះកាបំិត្សាាំរស្រាះខ្ែលរីដងថា ម្លនស្ែះ ស្ៅកនុងស្ស្សាម
កាំបតិ្ស្នាះ ។ ស្ៅហាាយ ស្រកុបា្នំបក រំបុស្ត្ច៊ូលមកថា ស្រះរទុធរ៊ូបស្ៅកនុងទបីា្នហំ្៊ូរទកឹស្រះស្នស្ត្មកជា ្មស្កហ្មដ៊ូច
ល័កេ ។ ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទងស់្ជាបស្គប់ស្បការ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្រួយស្រះទយ័ណារ់ ។ លុះែុត្ស្វលាស្កាបបងគំ គ្មល់ស្ហ្ើយ ស្រះ
អ្នុជអ្ងគចនទរាម្ល្ិបត្ី ស្រេចោងស្ត្ៃប់ស្ៅ្នំស្រញវ ញ ។ ម្ុំរាជការទំងរងួ កថ៏ាាយបងគលំាស្ៅែទះទីឡទៗ ស្រៀងមលនួ។ ឯស្រះ
បរមបរិស្ត្ ស្រះអ្ងគច៊ូលស្ៅដល់រត្នបលល័ងក តាំងស្បថាប់ស្ៅមុមស្រវត្ចឆស្ត្ ស្ទើបស្តារ់ស្រះឥរី្ ័ទទ មហា រាជស្គ៊ូ នងិស្រះរាជ
ស្ហារា្ិបត្ី ឱ្យច៊ូលស្ៅគ្មល់ខាងកនុងជាទសីាាត្់ ។ មណៈស្នាះស្ទង់ស្បឹកាការររថា កាលខ្ែនដីស្រលស្នះ ម្លនស្ហ្ត្សុ្គប់
ស្បការដ៊ូស្ចនះ អ្រអ់្នកយលថ់ាដ៊ូចស្មេច ? រស្មេចស្រះឥរី្ ័ទទ យកស្រចកេីស្កាប បងគំទ៊ូលថា ៖ តាមស្ហ្ត្ុស្នះ ខ្ែនដីស្កើត្
ស្កាលាហ្ល ដលអ់្សាារយ ស្ហ្ើយខ្ែនដនីឹងម្លន ស្រះស្ស្គ្មះកាចខាាំងណារ់ ។ លុះស្ទង់ស្រះរណាាបទ់ំនាយឥរី្ទ័ទ នងិ
ស្ហារាររវស្គប់ស្ហ្ើយ ស្ទើបស្រះអ្ងគស្តាររ់ួរស្ទៀត្ថា ៖ “រាជរស្ត្៊ូវស្នាះមករខីាងកនុង ឬស្ស្ៅស្កងុ ឱ្យគនគ់៊ូរត្ស្ៅ ស្ទៀត្



ស្មើល?” ស្ហារាតាំងស្លមត្ស្ម្លគន់គ៊ូរប៊ូកហាត្់ស្ៅស្ទៀត្ ដឹងចារ់កនុងត្ស្ម្លស្ហ្ើយស្កាបទ៊ូលថា “រាជរស្ត្៊ូវស្នាះ ស្ៅកនុងស្រះ
នគរ”។ វាស្កើត្ឆ្នំស្រាងរងសនាគ ។ ទំនាយស្នាះស្ ើញចំស្ពាះស្ត្៊ូវស្ត្ង់មលួន  នុហ្លួស្ងរះ ស្រេចកន ដបតិ្ជតារារី របរ់វាកំរងុ
ស្ៃើងខាាងំណារ់ ។ ទនំាយថា ស្បើស្កើត្កលិយគុមេងស្នះ គឺស្កើត្មករ ីុនហ្លួងស្រះស្រេចកនស្នះឯង ស្ស្ពាះវា ស្កើត្ឆ្នសំ្រាង
នាគរាជ។ នាគស្ដើមឆ្នសំ្នះកំរងុខាាំងកាាណារ់ រ៊ូមស្ទង់ស្ជាប ស្ហ្ើយរ៊ូមស្រះអ្ងគស្រេចកុសំ្បខ្ហ្រស្រះអ្ងគ ស្ៃើយ។ ស្រះបរម
បរិស្ត្បានស្ទង់ស្ជាបទំនាយស្ត្៊ូវនងឹស្ហ្ត្ុនមិែិត្ ខ្ដលស្រះអ្ងគយល់ស្ ើញស្គប់ ស្បការស្ហ្ើយស្ទង់រលតុ្ កនុងស្រះរាជហ្ឫទ័យ
ណារ់ ស្ទើបស្តារ់ថា ៖ អ្ញក៏ស្ ើញរិត្ដ៊ូច ស្ហារាឯងទយខ្ដរ ខ្ត្ស្បើនឹងចបវ់ាយកស្ៅស្បហារជីវ ត្ ខ្ត្មេង វាឥត្មរុឥត្
ស្ទរនឹងអ្ញស្សាះ។ ការស្្វើោ៉ាងស្នះមមុជានឹងម្លនពាកយស្គនិនាាជាមនិខានស្ៃើយ ។ មយួវ ញស្ទៀត្ បងវាកជ៏ា ស្រះរនឯំក
ម្លនទំងស្រះរាជបុស្ត្ែង ។ ស្បើបងវាដងឹខ្ស្កងនឹងញុះញងក់៊ូនវាឱ្យស្ចញ ជារស្ត្៊ូវ នងឹអ្ញ ។ អ្ញនងឹ ស្កើត្រស្ត្៊ូវចមាងំ
ស្ស្ពាះក៊ូនឯងនាឱំ្យលំបាករាស្រេ ។ អ្ញគតិ្យលឧ់បាយកល ម ាងោ៉ាងស្នះ គឺថាដល់ស្វលាស្រឹកស្នះ ស្យើងខ្កលងស្ៅ
បងរ់ំណាញ់ ស្ហ្ើយខ្កលងស្្វើជារណំាញ់ ជាប់គល់ រចួស្ហ្ើយបរាបឱ់្យវាមុជចះុស្ៅស្ោះ ។ លះុវាមុជស្ៅកនងុ ទឹកស្ហ្ើយ ស្យើង
ស្រួត្គ្មនបង់ រណំាញ់ស្គបឱ្យជាបទ់ំងឡដ ទងំស្ជើង វានងឹស្ៃើងមកក៏មិនរួចខ្ហ្លកម៏ិនបាន ។ វាគងខ់្ត្ សាាប់ស្ោយរយ ខ្ត្
កាលណាវាបាត្ម់លួនស្ៅ ស្រចកេីខ្ដលនឹងស្កើត្ពាកយននិាាស្នាះក៏គ្មានខ្ដរ ។ ស្ត្ើអ្នករាលគ់្មនយលដ់៊ូចស្មេច? ស្រះឥរី្័ទទ និងរាជ
ស្ហារាស្ឆលើយថា យល់តាមស្រះរាជបរ ហារស្គបគ់្មន ។ ឯស្រះមនរស្កររបុបាា ស្រះរនំឯកកាលស្រេចករំុង ស្បជុំមង្គ្នេីស្បឹកាការររ
ខ្ែនដីស្នាះ លបសាាបផ់្ទាបខ់ាងៃបខ់្ៃ ខ្ត្ឮរុរំ៊ូវចារ់ ។ អ្នកស្រះម្លនងឮខ្ត្ចុងពាកយថា ឱ្យស្រះ ស្រេចកន មជុទកឹ ស្ហ្ើយឱ្យ
បងរ់ំណាញ់ស្គបឱ្យសាាប់ខ្ត្ប ុស្ណាណះ ថាមរុរីស្ហ្ត្អុ្វីករ៏ុំដងឹ។ លុះលបសាាប់ បនាប ុស្ណាណះស្ហ្ើយ កល៏បវ លស្ៅដណំាក់
មលួនវ ញ ។ ឯមុមមង្គ្នេី ខ្ដលច៊ូលជនំុំស្រាងការស្នាះ លះុស្ៅដល់មមុស្រលានស្ស្ៅស្ហ្ើយ ក៏បរាបឱ់្យ ស្ស្ត្ៀមស្រះរាជោន និងស្រះ
ទីនាងំនាវា រស្ម្លប់គងស់្បពាត្មចា។ អ្រម់្ុំរាជការទងំរួងត្ស្ម៊ូវឱ្យម្លនរណំាញ់មយួ ទ៊ូកមយួ ។ រំណាញ់មយួម្លនក់ស្បចំ
ខ្ហ្ស្រេចស្ៅស្បពាត្មចាកនុងបងឹឡថៃស្រកឹខ្រអកស្នាះ។ មង្គ្នេីស្គប់ស្កុម ម្ុំស្រះរាជការ ក៏ទទួលតាមបរាបស់្ស្រៀងស្រស្មស្រចរងច់ំ
ស្ៅតាមត្ខំ្ណងស្រះរាជការ ។ លះុស្រកឹ សាាងស្ស្រច ស្រេចគងស់្រះរាជោននាំ អ្រ់រាជការខាងកនងុខាងស្ស្ៅ ខ្ហ្ចះុស្រះទីនាំ
ងត្៊ូចរស្ម្លប់ ស្ទងរ់ំណាញ់ស្នាះ ។ រកួរលកត៏ាំងខ្ស្រកស្ហា៊ោគកឹកង ឆលងស្ៅ ដល់ទនំាបម្លនមលបស់្រឹកា ស្ទើបស្រេចស្តារ់
ឱ្យឈប់ តាំងស្ស្គឿងស្សាយ ស្ហ្ើយឱ្យស្រៀបលាងស្ភ្នជនាហារ អ្រម់្ុំស្រះរាជការ ទំងកនុងទំងស្ស្ៅ រុសំ្រើរមុមជារមុរបាយ
រាលគ់្មន ។ ខ្ត្ស្រះរនឯំកខ្ដលបានដឹងស្រចកេី ឡនការស្បជុំស្បឹការាជការស្នាះ ម្លនចិត្េថបប់ារមភនឹងបអនូរុំស្សាកស្សានេ ស្សាះ។ 
កាលស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រេចឱ្យអ្រម់្ុំរាជការទទលួស្លៀងស្ភ្នជនាហារស្នាះ ស្រះរនឯំកបរាប់ថាឱ្យ ថយទ៊ូកស្ៅទសីាាត្់ រចួរមឹ
បរ ស្ភ្នគស្គបគ់្មន។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
លុះទ៊ូកថយស្ៅដលទ់សីាាត្់ស្ហ្ើយ ស្រះរនឯំកក៏តាងំររស្ររជាអ្កសររាយស្រចកេី តាមស្ហ្ត្ុស្ស្រច ោកក់នុង កញ្បប់ាយ 
ស្ហ្ើយឱ្យទរីម្លនក់យកស្ៅឱ្យ នុហ្លងួស្រះស្រេចជាបអនូ ។  ុនហ្លងួស្រះស្រេច ្បិត្ី កាលស្ ើញកញ្បប់ាយស្នាះស្ហ្ើយ ក៏
គិត្ថា បងអ្ញរុំខ្ដលឱ្យបាយកញ្បដ់៊ូស្ចនះស្សាះ ។ បងធាាប់ឱ្យខ្ត្នឹងត្ុ នឹងថារ។ មេងស្នះបងឱ្យោ៉ាងដ៊ូស្ចនះ គួរឱ្យ 
រងសយ័ណារ់ ។ លុះគិត្ដ៊ូស្ចនះក៏កាន់បាយកញប្់ស្នាះ ស្ៅស្ជក កនុងឡស្រស្ទបុស្ទុល។ ស្រលយលថ់ាសាាត្ស់្ហ្ើយ ហ្លងួស្រះ ស្រេ
ចកល៏ាកញ្បប់ាយស្នាះស្មើលស្ ើញកំណត្់មយួចាបម់្លនស្រចកេថីា “ឱ្យបអូនស្បយ័ត្ន ខ្មនខ្ទនស្គនងឹរម្លាប់ស្ហ្ើយ។ ស្បើហ្លួង
ស្ស្បើឱ្យមុជទឹក ឱ្យបអនូស្ចញ រត្់ស្ៅឱ្យឆ្ាយ កុំស្ត្ៃបម់កវ ញស្ៃើយ” ។  ុនហ្លងួស្រះស្រេច្ិបត្ីដឹងជាក់ស្រចកេី ស្ហ្ើយធាាក់
ស្ថលើមកេុក ្យ័ណារ់ ចប់ឡដោកស់្លើកាលស្បណមយឡដទងំរីរស្ហ្ើយតាងំរចាថា មលនួម្ុំស្នះរុចរ ត្រិត្ ស្ត្ង់ណារ់ ឥត្ម្លន
នឹងទរម់ុរនឹងអ្នកណាស្សាះស្ៃើយ ។ ដ៊ូស្ចនះរ៊ូមគុណបុណយស្លាកជួយម្ុំឱ្យ បានគងជ់ីវ ត្កនុងស្គ្មស្នះ ម្ុតំាំងរីឡថៃស្នះត្
ស្ស្ៅបាកដជាអ្រ់ទីរងឹស្ហ្ើយ ។ លុះរចាចបស់្ហ្ើយក៏ ស្ត្ៃបស់្ៅទីស្បជុំមង្គ្នេីវ ញ ។ មណៈស្នាះស្រះបរមប រិស្ត្ជាអ្
ម្លារជ់ីវ ត្ស្លើត្បងូ កាលស្សាយស្ស្រច ស្ហ្ើយ ស្រេចគង់ចះុស្រះទនីាងំរស្ម្លបប់ងរ់ំណាញ់ អ្រម់្ុំរាជការក៏ចប់ 



បង់រំណាញ់ លយតាមជល្ីខ្ហ្លស្ៅ។ ចំខ្ណក ុនហ្លួងស្រះស្រេច្ិបត្ី ក៏ចុះទ៊ូកត្៊ូចតាមខ្ហ្ស្ៅជិត្ ស្រះទីនាំងខ្ដរ អ្នក
ខាងកនុង នងិជទំវ នាង ុនណាង ចរ់ទុំស្បជុគំ្មនស្ៅស្លើស្គ្មក ស្មើលហ្លងួស្ទងរ់ំណាញ់ និងអ្រ់ ម្ុរំាជការ ្ំ ត្៊ូច 
បងរ់ំណាញ់ ។ អ្នកទងំអ្រ់ ទនំងលអអាស្កកស់្ែសងគ្មន មលះបានស្ត្ី្ ំ មលះបានស្ត្ី ត្៊ូច មលះបានខ្មកស្ឈើ មលះបានស្ៅស្លើស្ត្ឹប 
ស្ចឿនចក អ្រអ់្នកអ្រន់ាងជំទវ ុនណាង ខ្ដលស្ៅស្លើស្គ្មកស្នាះ ក៏រេចីំអ្នចអ់្ំកស្រើចស្ៃើងខ្ត្ររវមលួន ។ ចំខ្ណកឯ ស្រះ
បរមបរិស្ត្ជាអ្ម្លារ់ ជវី ត្ស្លើត្បងូ ស្រះអ្ងគស្ទងប់ងរ់ំណាញ់ ពាក់ស្ត្៊ូវមចាត្ស្រៀងស្ៅ។ លះុដល់អ្នលង់មយួអ្ស្នលើ ស្ស្ៅឡស្កខ្លង
ជាងអ្នលងទ់ងំរងួ ម្លនឫរស្ឈើក៏ ស្ស្ចើន ស្ទើបមង្គ្នេីម្លនក់បង់រណំាញ់ ចុះស្ៅកនុងទីស្នាះ ស្ហ្ើយខ្កលងថា ជាប់រណំាញស់្ហ្ើយ 
។ ស្ោយស្កាបទ៊ូលថា ស្ត្ង់ស្នះស្ត្សី្ស្ចើនណារ់ ទ៊ូលស្រះបងគបំងស់្ត្៊ូវទញស្លើកស្ៃើងរុំរួចស្សាះ ។ មណៈស្នាះស្រះបរមបរិស្ត្ 
ស្ទង់ស្រះរណាាប់ស្ទង់ស្ជាបឧបាយដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្ទើបស្ទង់ស្តារ់បរាប់ ឱ្យស្បម៊ូលទ៊ូករំណាញ់ មករ័ទធទសី្នាះ ស្ហ្ើយស្ទង់
ស្គខ្វងរណំាញរ់ស្ម្លបស់្រះហ្រេចុះ ស្ៅកនងុស្រះគរាជាមយួនងឹមង្គ្នេីខ្ដលបង់មនុស្នាះ ។ មណៈស្នាះស្ទង់បរាបថ់ា អាកន
ឯងស្លតា ចុះស្ៅស្ោះរណំាញឱ់្យអ្ញមយួរំស្រច ។  នុហ្លងួស្រះស្រេច្ិបត្ីថាាយបងគំ ស្លាត្ចុះស្ៅកនងុ ទឹកចបរ់ាម (រាមគឺ
រនាម) ស្កាបរាបស្ៅស្ៅបាត្បងឹស្នាះ ។ ទ៊ូកមង្គ្នេជីាងរីររយច៊ូល ស្រួត្បង់រណំាញ់ ស្គបស់្បកិត្ស្ស្ចើនស្ត្តួ្ស្ស្ចើនជាន់ ស្ោយ
គិត្ថាឱ្យ រលបាក់ុំឱ្យខ្ហ្លរត្់ស្ចញអ្រំី ទីស្នាះរចួ ។  ុនហ្លួងស្រះស្រេច្ិបត្ីកន កាលមជុចះុស្ៅកនងុទឹកស្នាះ្យ័ណារ់ 
គិត្អ្វកី៏រុំស្ ើញ លះុស្ៅដលប់ាត្ដី ស្ហ្ើយឮរ័រទរ៊ូររំណាញប់ង់ស្គ្មំស្ស្គងខ្មវងខាាត្់ គឹកកងររំងទកឹរីស្លើខាាំង ណារ់ ក៏
ដកដស្ងហើម្ំថប់គតិ្ថា អ្ញមុមជានឹងសាាប់ស្បាកដណារម់េងស្នះ ។ រំណាញទ់ំងរួងក៏ កាន់ខ្ត្របួរឹត្ជតិ្មកស្ហ្ើយ ខ្ត្
ស្ោយស្ហ្ត្ថុាជាស្ត្ជៈករុល ខ្ដលគ្មត្់បានកសាងបណាាល ឱ្យនាគរាជមយួមករ័ទធ កណាាលមលួន នាំខ្ហ្លរត្ោ់៉ាងរហ្រ័
ែុត្ររីំណាញ់រចួអ្រំីចំស្ណាម ស្ហ្ើយខ្ហ្លបស្ណាាយបងឹស្ៅទរិខាងស្ជើង រចួស្ហ្ើយ នាគស្នាះក៏ស្្ៀរកាយបាត្ស់្ៅ ។ 
 ុនហ្លួងស្រះស្រេច្បិត្កី៏ែរុស្លាត្ស្ៃើងខ្ដរ បនលុយកនុងទឹកស្ៅ។ ស្ហ្ត្ុខ្ត្ជាបុណយ ឱ្យបាន ស្សាយរាជយ ស្រលស្នាះម្លនរត្វ
ទឡស្រស្ហ្ើររីស្លើមែលួស្មាស្ហ្ើយចះុស្ៅទសំ្លើកាល ុនហ្លួង ស្រះស្រេចស្បម្លណ ជារីរឱ្ប ស្មើលរីឆ្ាយស្ៅដ៊ូចជាគលស់្ឈើ
កំបាងំបាត្់មលនួស្រះស្រេច។ ស្រះស្រេចមំបនលយុមលួនកនុងទកឹ រត្ស់្ោះស្ៅស្ជករនួ កនុងស្ត្បឹស្ស្ចើនមយួអ្ស្នលើ ទស្ម្លំយប់នងឹរត្ត់្ ស្ៅ
ស្ទៀត្។ អាស្រយ័ស្ហ្ត្សុ្នះ ស្ហ្ើយស្ទើបបានជាបងឹស្នាះម្លនស្្ាះថា បឹងទ យ៊ូរមកស្ៅថា បឹងទទ វ ញ ទីបំែតុ្ខ្ស្បកាាយជា
បឹងទទងលុះដល់ររវឡថៃស្នះ ។ 

 

រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្លះុបាត្់ ស្រះស្រេចកន យ៊ូរស្រក ស្ទង់ឱ្យស្សាវរំណាញ់ស្ៃើង ខ្ត្ស្សាវមករុំ ស្ ើញមលួនស្រះ ស្រេចកន 
ស្សាះ ។ ស្រេចឱ្យយកចបូករមចក់រកស្គបរ់ាមក៏រុំស្ ើញស្ទៀត្។ ស្ទង់មិន អ្រ់ស្រះទយ័ស្សាះ ស្ទើបស្ទង់ឱ្យមនរុសរ៊ូខ្ក មជុ
ទឹក ឱ្យមុជចុះរកស្ទៀត្ក៏រុំស្ ើញ។ ស្រេចរងឹស្រយួ ស្រះទ័យណារ់ ស្ទង់ស្តារថ់ា “អាស្នះ រត្រ់ួចស្ៅ ដ៊ូចជាខាារចួរសី្ទងុ វាគង់
នឹងស្ត្ៃប់មករង រកឹវ ញរុខំានស្ៃើយ ។ ស្ៅរញាយមរជា ស្ៅរញាវងាអ្គគរាជ ស្កាបទ៊ូលថា ៖ ចំស្ពាះសាាន ការណ៍
ដ៊ូស្ចនះ រ៊ូមស្រះអ្ងគកុំស្រួយស្រះរាជហ្ឫទ័យ ។ ទ៊ូលស្រះបងគំទងំរីរនាក់ នងឹតាក់ខ្ត្ង ទហានឱ្យតាមចប់មលួន  ុនហ្លងួស្រះ
ស្រេចថាាយរនងស្រះស្ត្ជៈគុណឱ្យបាន ថាស្ហ្ើយក៏ថាាយបងគំ លាស្ចញស្ៅចត្់ទហានស្សាល់ឱ្យស្ៅលាត្ ស្កខ្វលចំរកចប់
មលួន ុនហ្លួងស្រះស្រេចកនជុំវ ញបងឹ ។ រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្ ស្ទងគ់ិត្មកស្នះរុបំានរសំ្រចដ៊ូចស្រះចនិាា ស្ទង់រុំស្របើយស្រះ
វ ត្កកស្សាះ ស្ទើបស្រេចស្ត្ៃបច់៊ូលកនុងស្រះបរមរាជវាំងវ ញ ស្ហ្ើយស្រេចក៏រតឹ្ស្ទង់ស្រះវ ត្កកណារ់ស្ៅ ស្ទៀត្។ ចខំ្ណកឯ នុហ្លួង
ស្រះស្រេច្ិបត្ីកនវ ញ កាលមរំត្់ស្ៃើងអ្ំរបីឹង ស្ហ្ើយក៏មសំ្ដើរ ទំងយប់ ទំងអ្ស្ធាស្ត្ ឥត្ឈបឈ់រ ។ លះុស្ដើរមកបានបនេចិក៏
ជួបនងឹមនុរសលាត្។ មនរុសលាត្ស្ ើញ  ុនហ្លងួស្រះស្រេចកន ស្ហ្ើយក៏ស្ដញ ភ្នាមឥត្បងអង់ ។  ុនហ្លួងស្រះស្រេចកនរត្់
ស្ជករួនតាមគុមពឡស្រ ស្ចញែុត្រចីសំ្ណាមស្ៅ ក៏ស្ៅស្បទះនងឹមនុរសម្លនក់ស្ទៀត្ កាន់ោវខ្វង ។ មនរុសស្នះស្ ើញ ស្ហ្ើយក៏
ខ្ស្រកថា ៖ 

 



ខ្នស្លាកស្រះស្រេចស្ៅណាលួងស្តារ់បរាប់ឱ្យច៊ូលស្ៅគ្មល់ ។  ស្រះស្រេចកនឮស្ហ្ើយ្័យរលុត្រត្់ ស្ៅជល់នឹងដងគត្់ឫរសីក៏
ដួលចុះ ។ នាយលាត្ម្លនកស់្នាះស្ដញ ស្ៅទន់ ោោវបំរងុនងឹកាប់ ស្ត្ៃបជ់ាស្ ើញនាគមយួ្ំស្បើករពារស្ដញមក ។ នាយ
្័យធាាក់ ោវរឡីដ ដលួចះុស្ៅស្ៅទីស្នាះ។ ស្រះស្រេចកនយលប់ានការស្ហ្ើយ ក៏រទះុកង្គ្នាាក់យកោវ បានស្ហ្ើយកាប់ស្ៅស្នាះ
សាាបស់្ៅនឹងកខ្នលង ។ ស្រះស្រេចកន បានោវស្នាះ រត្់ស្ៅដល់វត្េ រស្មេចស្រះរងឃរាជ “រងឃរតាា” តាមដំស្ណើរ។ រស្មេច
ម្លនស្ថរវាចថា ៖ 

 

បាកុំស្ៅកនងុទសី្នះស្ៃើយ បានងឹម្លនស្រឿង្័យអ្នេរាយជាមិនខាន។ ស្បើបាឯង ចងឱ់្យរចួ្យ័ ច៊ូរបារត្់ស្ៅ ទិរប៊ូពា៌ាចុះ ខ្ត្៣ឆ្នំ
បានងឹបានជា្ំរុខំានស្ៃើយ ។ 

 

ស្រះស្រេចកន បានឮទនំាយស្គ៊ូស្ហ្ើយ ស្ស្ត្កអ្រណារក់៏ថាាយបងគលំាស្ៅដល់ស្ស្ៅវត្េ ។ ស្ៅទីស្នាះ ស្រះ ស្រេចកន បានស្បទះ
នឹងទរកមែកររបរម់លួនខ្ដលបតិាម្លតា ឱ្យមករកស្លាកចោំមឱ្យ ។ ស្រះស្រេចកនស្ស្ត្កអ្រណារ់ ក៏ស្ស្បើឱ្យស្ៅយក្នូស្រួញ
របរម់លួនស្ៅឯែទះស្ហ្ើយស្បម៊ូលបាវស្ពាវរនែត្ ឱ្យ មកជបួជុំស្ៅ ឡស្រថែោ ។ ឯមលួនក៏រត្ស់្ៅរួន ស្ៅស្បប្៊ូមិថែោស្នាះ ចំអ្រ់
បាវស្ពាវនងិ រែស័្គបកសរួក ។ ទរកមែករស្នាះ លះុស្ៅដល់ែទះវ ញស្ហ្ើយក៏ជរំាបអ្នកបិតារិជយ័នាគ និងអ្នកម្លតា ខ្ម បានថា 
ស្ៅជបួនងឹស្លាកស្រះស្រេចស្ហ្ើយ។ ស្លាករុមរបាយស្ទ ស្ហ្ើយស្លាកស្ស្បើម្ុំបាទឱ្យ ស្ត្ៃបម់កយក្នរូស្ម្លបក់ាន់ស្នាះ 
ស្ៅជ៊ូនស្លាកវ ញ ។ ម្លតាបតិាទងំរីរនាកប់ានក៊ូនស្ៅររ់ស្ទ កម៏្លនចិត្េស្ស្ត្កអ្រណារ់ ក៏យក្នូស្នាះ ស្បគលឱ់្យស្ៅទរកមែ
ករជាបស្ស្មើ ។ បស្ស្មើទំងស្នាះ ក៏ស្បម៊ូលបាវស្ពាវរែស័្គបកសរួក បានស្បម្លណ៥០នាក់ រួចក៏រត្ស់្ត្ៃបម់កជបួនងឹស្រេចកនវ ញ 
។ ស្រះស្រេចកននាំបកសរកួទងំស្នាះរត្់ស្ៅដល់ស្រុកបា្ន។ំ ស្វលាស្រលប់ស្ហ្ើយទំងអ្រគ់្មនក៏ស្ៃើងស្ៅ ស្លើែទះស្ៅហាាយស្រុ
ក។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ស្រះ ស្រេចកន ស្ ើញស្ៅហាាយស្រុកកំរុងរេរីាជការយលស់្បខ្ហ្លមលនួស្ទើបស្រេចកន ខ្កលងខ្ស្រកថា ម្លន ស្រះរាជឱ្រារឱ្យ
អ្ញមកស្បហារជវី ត្ឯង ដបតិ្ឯងកបត្ច់៊ូលនឹងស្ៅរញាចនទរាជា ។ ថាស្ហ្ើយកនក៏រទះុ ស្ៅកាប់ស្ៅហាាយស្រកុដលអ់្និចក្មែ
ស្ៅ។ អ្រស់្កមការរាស្រេស្បជាកភ៏្នាក់ ស្ែអើលស្ឆ្ស្ឡា អ្ឺងកងស្ទើប ស្រះស្រេចកនឧបាយស្រដថីា ៖ 

 

ហ្លួងស្ទង់ស្ជាបថា ស្ៅហាាយស្រកុស្នះ កបត្ច់៊ូលនឹងរញាចនទរាជា ស្ដើមបនីឹងដស្ណាើមរាជយ ។ ស្ហ្ត្ុស្នាះ ស្ហ្ើយបានជាស្ទង់ 
ស្តារ់បរាបឱ់្យអ្ញស្ចញមករម្លាប។់ ស្បើអ្ញរម្លាបប់ានស្ហ្ើយ ឱ្យស្កណឌទ័រនាចំ៊ូលស្ៅ ស្លើកស្ៅរញាយររាជា ជាស្រះ
រាជឱ្ររ ខ្ដលស្ត្៊ូវជាកែយួអ្ញឱ្យ ស្ៃើងស្សាយរាជយ ។ អ្រ់អ្នករាល់គ្មន ខ្ដលឥត្ស្ទរកុគំិត្វឹកវរបារមភស្ៃើយ ។ ច៊ូរអ្នកនាំគ្មន
យកអាសាថាាយស្រះករុណាវ ញស្ទើបលអជា ។ ស្បើបាន រស្ស្មចការឡថៃណាស្នាះ (គឺរ៊ូជមនរុសខ្ដលទកុជាវណណៈស្ថាកទបជាង
ស្គបែំុត្ បណាាវណណៈទំងបួនគឺ ស្ពាហ្ែណ កសស្ត្ិយ ឡវរយ រ៊ូស្ទរល គជឺារ៊ូជរ៊ូស្ទស្នះឯង រីមនរុសខ្ដលម្លនស្ទរ្ៃន់ 
ស្ហ្ើយចាប់ត្ស្ម៊ូវឱ្យទកុមនុរស ស្នះត្ក៊ូនស្ៅស្រៀងស្ៅ) នឹងឱ្យរចួជាឡស្រររ (ឡស្រររគមឺនរុសអ្នកជា្មែតា ជាមនរុសភ្នគទី
៣។ មនរុសរួកស្នះម្លនស្ររីភ្នរអាចស្្វើអ្វបីានស្គប់ោ៉ាង) ។ ឡស្រររនងឹឱ្យស្ៃើងជាមង្គ្នេី ស្ហ្ើយមង្គ្នេីនឹងឱ្យជានាមុឺន្ំតាម
គុណបំណាច់ត្ចិស្ស្ចើន។ ឯអ្រ់ស្កមការស្បជារាស្រេបានឮ ុនហ្លួង ស្រះ ស្រេចកន នោិយស្បាកស្បារ់ដ៊ូស្ចនះក៏ស្ជឿចតិ្េចះុ
ច៊ូលទំងអ្រ់ ។ 

 



ស្រះ ស្រេចកន ចត្់ខ្ចងជាស្មកង ស្មទ័រ ស្ៅស្កណឌរល ស្ហ្ើយឱ្យស្ចញស្ៅរងកត្់ស្រុកត្៊ូច្ំ ស្ោយចប់ ស្ែេើមរីស្មត្េឡស្រខ្វង
ជាមនុ បណាាលឱ្យស្ៅហាាយស្រកុទងំស្នាះ ស្ជឿសាាបត់ាម ស្ទើបបានស្មត្េឡស្រខ្វង និង ស្មត្េឯស្ទៀត្ជាស្ស្ចើនស្្វើជាចំណ ះ ។ 

 

ឯកងលាត្របររ់ញាយមរាជ នងិវងាអ្គគរាជយល់មនុរសម្លនកស់ាាបក់៏ដងឹថា ស្រះស្រេចកនរម្លាប់ ខ្ត្រុំ ដឹងជារត្ស់្ៅទិរ
ណា ។ លះុស្រុើបតាមរាស្រេស្បជាស្ៅស្ទើបដងឹជាក់រត្់ស្ៅតាងំមលួនឯស្រុកបា្នំ ។ ទហាន របរ់ស្ៅរញាយមរាជ នងិ
វងាអ្គគរាជគតិ្គ្មនថា នងឹស្លើកទរ័ស្ៅតាមចប់ស្រះស្រេចកន ខ្ត្រាស្រេទងំស្នាះ ឃាត្ថ់ា នងឹស្ៅជាលាត្ដ៊ូស្ចនះរុំបានស្ទ 
ដបិត្ស្រះ ស្រេចកន រងកត្់បានទងំ រលស្មត្េត្៊ូច្ំចះុច៊ូលជាស្ស្ចើន ម្លនកងទរ័រាប់មុនឺរាបព់ាន់នាក់ស្ៅស្ហ្ើយ ។ ឯនាយកង
លាត្កាាប់ បានដំណងឹជាក់ស្ហ្ើយ កន៏ាំគ្មនយក ស្រចកេីស្នាះច៊ូលស្ៅបេងឹស្ៅរញាយមរាជ នងិស្ៅរញាវងា អ្គគរាជជា
ស្រនាបត្។ី ស្រនាបត្ទីំងរីរស្នះ យកស្រចកេីស្នាះ នាំស្ៃើងស្កាបបងគំទ៊ូលថា រ៊ូមស្ទងស់្តារ់បរាបស់្លើស្រះរជិ័យនាគឱ្យស្្វើ
រំបុស្ត្ ស្បាប់ស្បាម ស្ៅក៊ូនឱ្យច៊ូលមកគ្មល់ ។ ស្បើក៊ូនរុចំ៊ូលមកស្ទ ស្យើងនឹងស្លើកទរ័្ំស្ៅចប់ស្រះស្រេចកន គងរ់ត្ម់ិនរចួ
ស្ៃើយ ។ រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទង់ស្រះរណាាប់ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្ត្៊ូវស្រះទយ័ណារ់ ស្ទើបស្ទង់ស្តារ់បរាប់ ស្រះរិជយ័នាគជា
បិតា នងិស្រះរនំឯកជាបង ឱ្យស្្វើរំបុស្ត្ស្បាប់ស្ៅ ស្រេចកន ឱ្យច៊ូលមកគ្មល់ចះុ ស្ទង់នងឹស្លើកស្ទរ ខ្លងឱ្យម្លនស្ទរត្
ស្ៅស្ទៀត្ស្ហ្ើយ ។ ស្រះរិជយ័នាគ និងស្រះរនំឯកកប៏ាន ស្្វើតាមស្ទង់ស្តារ់បរាប់ ។ 

 

លុះបស្ស្មើស្នាះស្ៅដលទ់ាររបងស្ហ្ើយ ក៏ខ្ស្រកស្បាប់នាយទារថា ៖ ម្ុំជារាជបស្ស្មើហ្លួង ។ ហ្លងួឱ្យនារំំបុស្ត្ មករិជយ័បិតា 
មកជ៊ូន នុហ្លួងស្រះស្រេច។  ុនហ្លួងស្រះស្រេចដងឹកល ស្នះយល់ស្បាកដជា បតិាឱ្យមកយកមលនួស្ហ្ើយកគ៏ិត្ថា អ្ញបាន
ចំណាបស់្ហ្ើយអ្ញ ស្ត្៊ូវនោិយឱ្យ រាស្រេដឹងឮចារថ់ា ហ្លងួឱ្យមកស្ត្ឿនការរង្គ្រាមវ ញ។ លះុគតិ្ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ  ុនហ្លងួ 
ស្រះស្រេចកនក៏ខ្កលងនិោយស្បាបស់្កមការទងំរងួថា ស្រះរាជឱ្រារស្នះឱ្យមកស្ត្ឿនការរម្លាត្់ស្ហ្ើយ ។ ស្យើងក៏ស្ត្៊ូវស្រៀបចំមនិ
ទន់ស្ស្រច ស្ោយស្កមការស្្វើការស្្វរស្បខ្ហ្លស្រកបានជាយឺត្យ៊ូរ។ ឥៃូវស្រះរាជឱ្រារ ឱ្យអ្ស្ញជើញមកដល់ស្ហ្ើយ ដ៊ូស្ចនះ
រ៊ូមអ្រ់ស្កមការស្រៀបស្ស្គឿងប៊ូជាស្ៅអ្ស្ញជើញ ស្រះរាជឱ្រារស្នាះច៊ូលមក។ 

 

ស្កមការឮដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយស្ ើញថាកលរបរ ់ុនហ្លួងស្រះស្រេចស្នះ ជាការរិត្ណារ់ ក៏ខ្ត្ងមលនួ តាមយររកេិ ស្ហ្ើយម្លន
ស្រនាទហានកាន់ស្ស្គឿងអាវុ្  នងិខ្ស្គមួយ ស្រមទងំស្តាក៥ ជាន់ស្ចញស្ៅត្មកល់របំុស្ត្ស្នាះ ច៊ូលមកដកំលក់នុងបនាាយ។ 
ស្រះស្រេចកនក៏ខ្កលងស្្វើជាស្កាប បងគំ៣ដង ស្ហ្ើយបស្ណាញស្កមការទំងអ្រឱ់្យ ស្ចញស្ៅឆ្ាយរិន ដបិត្ស្ត្៊ូវខ្ថលងស្រះរាជឱ្រារ
ស្នាះ រម្លាត្់ ។ ស្កមការទំងអ្រក់៏ស្ជឿរិត្ថា ស្រចកេី ស្រះរាជឱ្រារស្នាះជារម្លាត្់ឱ្យមកស្ត្ឿនការរម្លាត្់ គកឺាររង្គ្រាមស្នាះ
ខ្មន កស៏្ដើរស្ចញស្ៅស្ស្ៅអ្រ់ស្ៅ។ មណៈស្នាះស្រះស្រេចកនក៏ស្មើលដងឹស្រចកេថីា ស្រះរិជយ័បតិា និងស្រះរនំឯកស្បាបម់កឱ្យ
មលួនច៊ូលស្ៅគ្មល់ ហ្លួងហ្លួងនឹងស្លើកស្ទរស្ហ្ើយ ។ ស្រះស្រេចកនស្មើលចបដ់ឹងស្រចកេី ស្ហ្ើយក៏ស្ឆលើយស្បាប់ខ្កលងស្ៅនឹងបស្ស្មើ
វ ញថា ៖ 

 

ឱ្យជស្ម្លបស្លាកឪរុក និងអ្នកបងថា! ស្ទង់ស្រះស្មតាាស្ស្បាស្រលីកខ្លងស្ទរ ដ៊ូស្ចនះស្នាះ ស្រះគុណ្ំឥត្ស្រែើជាទបីំែតុ្។ ម្ុំ
នឹងច៊ូលស្ៅជាម្ុរំាជការស្ដើមវ ញ ខ្ត្រ៊ូមបងអងច់ំចត្់ឱ្យរាស្រេស្បជា ខ្ដលតាមមកែងស្នាះស្ត្ៃប់ស្ៅទីលំស្ៅវ ញរិន ។ ម្ុំ
ចត្ក់ារស្នះស្ស្រចកាលណា ម្ុំនងឹច៊ូលស្ៅជាស្ស្កាយ កុឱំ្យស្លាកឪរុកអ្នកបងស្រយួចិត្េស្ៃើយ។ លុះស្បាបច់ប់ស្ហ្ើយនាយកន 
ក៏ឱ្យរាជបស្ស្មើស្នាះស្ត្ៃប់មកវ ញ ។  



រាជបស្ស្មើស្នាះស្ចញែុត្ស្ៅស្រះស្រេចកនស្្វើជារត្់តាមខ្ស្រកផ្ទាំថា ៖ 

ឱ្យស្លាកឪរកុ និងអ្នកបងស្កាបទ៊ូលការស្នះថា ជិត្បានរស្ស្មចស្ហ្ើយ ម្ុំនងឹស្លើកស្ៅឆ្ប់ស្ហ្ើយ ឱ្យស្ទង់ ទកុស្រះរាជ
ហ្ឫទ័យចុះ ។ អ្នកឯងមកស្ ើញមនរុសម្លនមកកកនឹងខ្្នកស្ហ្ើយ ។ 

 

មណៈខ្ដលស្រះស្រេចកនខ្ស្រកផ្ទាដំ៊ូស្ចនះ បស្ស្មើច៊ូលចិត្េថា ស្បាកដជានងឹខ្លងកបត្់ស្ហ្ើយ ស្ហ្ើយឱ្យកងទរ័ ស្ត្ៃប់ស្ៅស្រកុ
វ ញខ្មន ។ ចំខ្ណកស្កមការ និងកំខ្ណនទំងប នុាាន កាលបានសាាប់រដំីខ្ថលងរបរ់ស្រះស្រេចកនស្នះស្ហ្ើយ ក៏ស្ជឿច៊ូលចតិ្េ 
ហ្លួងឱ្យមកស្ត្ឿនកងទរ័ ឱ្យស្បញាប់ស្ៅខ្មន ។ 

 

ស្ស្កាយស្នាះមកស្រះស្រេចកនឱ្យស្្វើរបំុស្ត្ស្បការស្បាប់ស្កមការ នងិរាស្រេឱ្យដឹងស្គប់គ្មនថា ៖ 

 

ស្រះករុណាជាអ្ម្លារ់ជីវ ត្ស្លើត្បងូ ស្តារម់កឱ្យស្ត្ឿនស្យើងឱ្យស្ចញមកជាស្មកងស្្វើគត្ស្ៅរញាចនទរាជា។ ថាខ្ស្កងអ្ររ់ាស្រេ
រុំស្ជឿ ស្ទងច់ត្រ់ាជបស្ស្មើឱ្យអ្ស្ញជើញស្រះរាជឱ្រារបានឡាយស្រះហ្រេស្លខាខ្ថមស្ទៀត្ែង ។ ស្នាះស្បើស្្ាះណាយកអាសា
ចប់ស្ៅរញាចនទរាជារម្លាបប់ាន ស្ទង់ឱ្យជាម្លរមយួរយត្មលឹង ស្ហ្ើយស្យើងនងឹស្កាបទ៊ូលឱ្យស្លើកយររកេអិ្នកស្នាះជា
នាមុនឺ្ំែង ។ អ្រ់ស្កមការស្បជារាស្រេបានស្ ើញ រំបុស្ត្ស្បការ ស្ហ្ើយរុបំានដឹងឧបាយកន៏ាគំ្មនចះុ ច៊ូលទទលួអាសាជា
ស្ស្ចើន។ 

 

ស្រះរាជបស្ស្មើស្នាះស្ត្ៃប់ស្ៅដល់វ ញ ស្ហ្ើយកច៏៊ូលស្ៅស្កាបបងគំទ៊ូលដំស្ណើរតាមស្រចកេីស្រះស្រេច កន ផ្ទាំមក។ ស្រះបរម
បរិស្ត្ស្ទង់ស្ជាបស្គប់ស្បការកស៏ាានថា ជាការរិត្ខ្មន ស្ទងរ់ុបំានឱ្យស្កណឌកង ទរ័រកា ស្រះនគរស្ៃើយ។ ស្ទងប់រាប់ស្រះរនំ
ឯកថា ឱ្យចត្ប់ស្ស្មើស្រីៗ ឱ្យរេលីងួស្លាម ស្រះស្រេចកនឱ្យច៊ូលមក ឱ្យឆ្ប់ កុំឱ្យបងអងឱ់្យយតឺ្យ៊ូរស្ៃើយ ។ អ្នកស្រះរនំឯករុំ
ហា៊ោនទ៊ូលទរ់ កច៏ត្ប់ស្ស្មើស្រសី្រដថីា ឱ្យស្ៅ ស្រដលីួងស្លាមបញ្ុះបញ្លូតាមស្តារ់បរាប់ ។ លុះបស្ស្មើស្ៅដល់ជស្ម្លប
ថា អ្នកជាម្លារប់ានស្កាប បងគំទ៊ូលរុសំ្រះរាជទនស្ទរអ្នកស្រះស្រេច អ្រ់ស្ហ្ើយ ។ ស្បើអ្នកស្រះស្រេចមិនច៊ូល ស្ៅគ្មល់កនុង
ស្វលា ស្នះស្ទ ស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រេចនឹងស្លើកទរ័មកចប់ស្ោយស្រះអ្ងគឯង។ ស្ហ្ត្ុស្នះ ស្បើស្លាកបងអង់ឱ្យយ៊ូរស្ៅ ការណ៍ស្នះ
នឹង ស្កើត្ជារកឹរង្គ្រាម ស្ហ្ើយអ្នកជាម្លារន់ឹងជយួស្លាករុំរួចស្ទ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ស្រះស្រេចកនសាាប់ស្ហ្ើយ ក៏នកឹថាស្រេចស្នះលៃងណ់ារ់ ។ ស្បើលៃង់ោ៉ាងស្នះគង់នងឹ បានរាជរមបត្េិមកអ្ញ ស្ហ្ើយ ។ លុះ
គិត្ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្រះស្រេចកនក៏ត្បជាឧបាយថា ឱ្យអ្នកបងបងអងទ់ស្ម្លំខ្ត្រាស្រេស្ត្ៃប់ស្ៅ ស្រកុស្ដើមវ ញចះុ ស្បខ្ហ្លជាខ្ម
ស្ស្កាយៗស្នះ នឹងច៊ូលស្ៅស្កាបបងគំគ្មល់ស្រះបរមនាថបរមបរសិ្ត្ស្ហ្ើយ រ៊ូមកុំឱ្យស្ទង់ស្រយួស្រះទយ័ស្ៃើយ ។ កុំ្ ័យនឹងម្ុំមនិ
កបត្់ស្ទ ។ ស្រីបស្ស្មើទំងស្នាះស្ត្ៃបវ់ លមកយកស្រចកេីស្កាបបងគទំ៊ូល តាមដសំ្ណើរស្រឿងស្គបស់្បការ ។ ស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រេច
បានស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ កស៏្តារ់ឱ្យបងអងស់ាាប់ ការណ៍ត្ស្ៅស្ទៀត្ ។ 

 



ស្រះស្រេចកន កាលស្បើរួកស្រីបស្ស្មើទំងស្នាះស្ត្ៃប់មកវ ញស្ហ្ើយ មលួនក៏រឹងរឹត្ខ្ត្ចត្់កងទ័រ ស្ចញស្ៅ ស្្វើការគ្មបរងកត្់
បញ្ះុបញ្ូលអាណាស្បជានរុាស្រេ បរាត្ស់្រនាទហានបានស្ស្ចើនស្កើន ចនំួនខ្ត្រាល់ឡថៃ ។ អ្រ់ស្បជានុរាស្រេខ្ដលជាម្ុរំាជការ
ស្ ើញម្លនស្រះរាជបស្ស្មើឱ្យស្ៅមក រកគ្មនស្រឿយៗ ស្ហ្ើយឮពាកយស្បការ របរ់ស្រះស្រេចកនថា ស្រះបាទជាអ្ម្លារ់ស្តារ់ស្ស្បើឱ្យ
ស្ចញស្ៅ គតិ្ការរម្លាប់ស្ៅរញាចនទរាជា ដ៊ូស្ចនះ ក៏យលថ់ាខ្មន។ រាស្រេទំងស្នាះស្រដតី្ៗគ្មនថា ហ្លងួស្រះស្រេចកនស្ៅបស្ងកើត្
ទ័រស្លើកស្ៅវាយលុក រស្មេច ស្រះអ្នជុស្នះស្ ើញថា រិត្ខ្មនស្ហ្ើយ ស្ស្ពាះម្លនបស្ស្មើស្ៅមកស្ត្ឿនការរររាជការស្នះស្រឿយៗ 
ស្រចកេី បរ ហារស្នះរុសំាាត្រ់ឹងខ្ត្ឮស្ៃើងៗ ស្រញទំងស្រះនគរបវររាជធានី ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះអ្ងគស្បរ៊ូស្ត្ ឆ្នមំមី អ្ដឋរ័ក មកដលច់ុលលរករាជ ៨៧០ ឆ្នំ មមឯីករ័ក ម្លនស្រះជនែវរា
២៤ឆ្ន។ំ លុះបានឮពាកយដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយស្ទើបស្ទង់ស្រះចនិាាថា ពាកយខ្ដលឮស្នះស្បខ្ហ្ល ជាខ្មនស្ហ្ើយ បានជារស្មេចស្រះស្ជោោ
្ិរាជស្្វើស្រស្ងើយកស្នេើយឱ្យបស្ស្មើ ស្រីស្ៅមកោ៉ាងស្នះ ស្ណាើយចះុ ស្បើស្ស្ពាះខ្ត្ស្យើងម្លនក់ ស្យើងនឹងស្ៅឱ្យស្គស្ទើរទល់រវលថ់វី 
ស្ទើបស្រេចនាអំ្រស់្រនាជាម្ុំ៥០នាក់ ស្ោយរត្់ ស្ជើងស្គ្មកទងំរាស្ត្ីស្នាះ រមីុមស្កុងចត្មុុមស្រ៊ូត្រ៊ូត្ ច៊ូលស្ៅស្កុងស្ទរបុរី 
ស្បស្ទរស្រៀម ។ លះុស្រេច ស្ៅដល់ស្មត្េស្ពា្ិ៍សាត្់ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា បានច៊ូលស្ៅរំណាក់អាស្រយ័ស្ៅែទះតាស្មឿង 
(កនុង សាស្សាាវត្េករំង់ស្ត្ឡាចស្ស្កាមដខ្ដលស្នះ ម្លនកខ្នលងមលះនោិយថាតាស្មឿងស្នះមិនខ្មនស្ ា្ះស្មឿង ឬ ឃាាងំស្មឿង
ដ៊ូស្ចនះស្ទ គឺថាគ្មត្ម់្លនស្្ាះជាស្រជ ដ៊ូស្ចនះស្ៅវ ញ ។ ស្គនោិយខ្បបស្នះក៏រមខ្ដរ ស្ស្ពាះតាស្មឿងស្នាះសាាប់ ស្ៅស្កើត្ជា
អ្នកតាស្រកុខ្ដលស្រៀមស្ៅអ្នកតាចរ់ស្រុក តាមពាកយវាច “ខាាង ស្មឿង” ស្ហ្ើយខ្មែរស្យើងស្ៅតាមវាស្ោៗមកជាឃាាំង
ស្មឿងដ៊ូស្ចនះស្ទឬ?) ស្មរែងឹ្នំស្កវាញ។ តាស្មឿង ស្ ើញស្រេចោងស្ៅដល់ស្ហ្ើយ ក៏អ្រណារ់ ចុះមកោងស្រេចស្ៃើងស្ៅគង់
ស្លើែទះ ស្ហ្ើយស្រៀបស្កោ ស្សាាយថាាយស្សាយតាមភ្នសាអ្នកខ្ស្រ។ លុះស្រឹកស្ៃើង តាស្មឿងថាាយដរំី៨ ស្រះ១០ នងិក៊ូនស្បរុ
៤នាក់ ជាម្ុតំាមខ្ហ្ស្រេចស្ៅស្កុងស្ទរ។ ស្រះស្ៅចនទរាជាបាន ដរាយគួររមស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្រះអ្ំណរណារ់ ។ ស្ទង់ ស្តារ់ថា 
តាឯងស្្វើគុណនងឹស្យើង ស្យើងរុំស្្លចគណុតាស្ៃើយ ស្ហ្ើយស្រេចលាតាស្មឿងស្ៃើងជះិដំរីស្ចញស្ៅ តាមរយៈែលូវជាស្ស្ចើនឡថៃ។ 
លុះបានដលស់្កងុស្ទរមហានគរស្ហ្ើយ ស្ទងក់៏ឱ្យមង្គ្នេីស្រៀមនាំស្ៃើងស្កាបបងគំ ទ៊ូលស្រះស្ៅ ចស្ករត្េិតាមដំស្ណើរស្គបស់្បការ ។ 
ស្រះស្ៅចស្ករត្េិស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយស្ទង់ស្រះអ្ំណរណារ់ ។ ស្ទងស់្តារ់ថា ស្យើងនឹងជយួទំនកុបរំុងដល់អ្នកស្ហ្ើយស្ទងស់្រះរាជ
ទនស្ស្គឿងអ្មពរស្ស្គឿង ឧបស្ភ្នគ បរ ស្ភ្នគ រស្ម្លបយ់ររ័កេិ និងវាងំដំណាក់ឱ្យស្រេចគង់ខាងវត្េស្បខ្ណងស្្ឿនជារមុស្រៀងមក 
។ 

 

ស្រះស្រេចកនខ្ដលបានបញ្ញាឱ្យស្មទ័រស្ចញស្ៅរងកត្់ស្មត្េត្៊ូច្ំ ស្កណឌរលស្រហ្៍ រលបានមកជួបជុលំែមជា ម្លមំួនស្ហ្ើយ លះុ
បានដឹងថាស្ៅរញាចនទរាជារត្់ស្ៅស្រុកស្រៀម ដ៊ូចឧបាយខ្ដលមលនួគិត្ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ កម៏្លនស្រចកេអី្រណារ់ ស្ទើបស្បកឹានឹង
នាយកងទ័រថា រីស្ដើមអ្ញញស្ញើត្ខ្ត្ស្ៅរញាចនទរាជាមយួអ្ងគស្នះឯង ស្ស្ៅរីស្នះអ្ញរុំស្ ើញនរណានឹង កាាហានស្ចញនឹង
អ្ញបានស្ៃើយ ។ ឥៃូវស្ៅរញាចនទរាជារត្់ស្ៅ ស្រកុស្រៀមបាត្ស់្ហ្ើយ ស្បើដ៊ូស្ចនះគំនតិ្អ្ញស្នះគងន់ឹងបានរស្ស្មចស្ោយ
រយជាមនិខាន។ ស្រះស្រេចកនថាស្ហ្ើយ កស៏្បជុំស្រហ្៍រល ចត្់ទរ័ជាខ្ប កស្ឆវងខ្ប កសាាំ ទ័រស្រួចស្លើកស្ៅស្បាះស្ៅចុងស្មត្េ
ស្ររីឈរខ្ដន ស្រះនគរហ្លួង។ 

 

ចំខ្ណកឯស្រះបរមបរិស្ត្ខ្ដលស្រេចរងច់ំស្រេចកនស្នាះ លុះយលបា់ត្យ់៊ូរស្រក កស៏្តាររ់ួរអ្នកស្រះរនំឯកថា ៖ 

បអូនឯងស្មេចករ៏ុំស្ ើញច៊ូលមក ស្ត្ើឯងឮដំណឹងដ៊ូចស្មេចខ្ដរ ? ស្រះម្លនងស្កររបបុាាស្កាបទ៊ូលថា ៖ 



 

ម្ុំម្លារ់ឱ្យបស្ស្មើស្ៅស្ត្ឿនវា វាថាកុឱំ្យ្យ័នងឹវា វាមិនកបត្ស់្ទ ។ ថាកាលណាវាជ៊ូនរាស្រេស្ៅស្រកុ រួចស្ហ្ើយ វានងឹច៊ូលមក
ស្កាបបងគគំ្មល់។ ឥៃវូស្សាប់ខ្ត្បាត្់ស្ៅៗ ចំស្រកឹស្នះម្ុំម្លារ់នងឹចត្់ បស្ស្មើឱ្យស្ៅ ស្ត្ឿនវាស្ទៀត្ ។ 

 

ចំខ្ណកឯកងលាត្ស្រះនគរ កាលស្ ើញថា ស្រះស្រេចកនស្លើកកងទ័រ្ំមកស្បាះស្ៅចុង ស្មត្េស្ររីឈរ ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ក៏
ស្រ៊ូត្រ៊ូត្នាំយកស្រចកេីស្នះស្ៅបេងឹស្ៅរញាយមរាជស្រនាបត្ីស្នះ ក៏នាំស្ៃើងស្កាបបងគំ ទ៊ូលថា ៖ 

 

ឥៃវូស្នះស្រះស្រេចស្លើកកងទរ័មកស្បាះស្ៅចងុស្មត្េស្រីរឈរ គឺចងុខ្ដនស្កងុស្ហ្ើយ ។ កងលាត្ទប់ រុំជាប់ក៏រត្់ច៊ូលមក
បេឹង ។ 

 

រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្លះុបានស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទងខ់ាាល់ណារ់ ស្ទង់ស្តារថ់ា ៖ “អ្ញសាានថា វានឹងច៊ូល មកគ្មលប់ស្ស្មើ
ស្ៅជាម្ុំរាជការត្ស្ៅស្ទៀត្ មិនដងឹជាវាម្លនគនំិត្ចិត្េ្ដំល់ស្ម លះស្ៃើយ” ។ 

 

ស្ទង់ស្តារ់ខ្ត្ប ុស្ណាណះស្ហ្ើយ ក៏ស្តារប់រាប់ឱ្យស្កណឌកងទ័របានចំនួនជាងស្បាពំាន់បាាយនាក់ ស្ទើបស្ទងច់ត្់ ស្ហ្ើយឱ្យស្ៅចំ
រកា ស្រះនគររីរពានន់ាក់ ចត្ឱ់្យស្ៅរញាស្ោធា រង្គ្រាមស្លើកស្ៅជាទ័រមុន ១០០០នាក់ ស្ៅរញាចស្កីស្លើកស្ៅជាទរ័្ំ
២០០០នាក់ ។ លុះបានឮកពារស្រលាលអស្ហ្ើយ ស្ៅរញាស្ោធារង្គ្រាម ក៏ស្លើកទរ័ស្ៅជាមុន ស្ៅរញាចស្កីស្លើក ទ័រ្ំ
ស្ៅជាស្ស្កាយស្ោយកបួនរិជយ័រង្គ្រាម ។ ស្រះបាទបរមបរិស្ត្ ស្ទងយ់លទ់័រមុមទ័រ្ំស្លើក ស្ចញស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្តារប់រាប់
ស្កុមមង្គ្នេីរកាស្រះអ្ងគឱ្យស្ៅអ្ស្ញជើញ រស្មេចស្រះអ្នជុចនទរាជា នងឹឱ្យស្ចញជាស្មទ័រហ្លួងស្លើកស្ៅជាស្ស្កាយស្ទៀត្។ មណៈ
ស្នាះស្កមុមង្គ្នេីមហាខ្ថ (ររវឡថៃស្ៅ ស្ករួងមហាឡែទ) ស្កាបទ៊ូលថា រស្មេចស្រះអ្នជុស្ជាបថា ស្រះអ្ងគស្តារស់្ស្បើស្រះស្រេច 
កនឱ្យស្បម៊ូលកងទ័រនឹងស្លើកស្ៅលុកស្រះអ្ងគ ។ ស្រះអ្ងគ្យ័ណារ់ក៏ស្បម៊ូលខ្ត្បណាា ម្ុំ៥០នាក់រត្់ ស្ៅស្កុងស្ទរទងំយប់
ស្នាះស្ៅស្ហ្ើយ ។ ស្រះបាទបរមនាថបរមរិស្ត្ស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទង់សាាយណារ់ ស្ទង់ស្តារ់ថា មនិគួរជាបអនូមនិររួបងរនិ 
មិនគរួរត្់ស្ចលឱ្យបងស្រយួដល់ ស្ម លះស្ទ ។ ស្តារស់្ហ្ើយស្រះ អ្ងគោងច៊ូលស្ៅខាងកនុង ។ 

 

ស្ៅរញាស្ោធារង្គ្រាមកាលជិះដំរីស្ចញស្ៅជាស្មទ័រ មមុស្នាះបានជួបនឹងទ័រស្រះស្រេចកន ។ ស្រះស្រេចកន កប៏រដំរីស្ចញ
នាំមមុកងទ័រស្នាះ ស្ទើបស្ៅរញារង្គ្រាមខ្ស្រកថា ស្យើងអ្នកស្រះស្រេច ស្មេចកអ៏្នកឯងមិនស្កាត្ ខ្ស្កងស្រះស្ចសាាស្សាះ។ 
បំណាចស់្ទងស់្រះស្មតាាស្ស្បារអ្នកឯងដល់ស្ម លះ ស្មេចកហ៏ា៊ោនស្ចញកបត្់ ស្បស្រឹត្េ អ្កត្ញញូនងឹស្រះមហាករុណាទិគុណោ៉ាងស្នះ ? 

 

ស្រះស្រេចកនឮស្ហ្ើយគិត្ថា ស្បើអ្ញនងឹស្បើកឱ្យស្ៅរញាស្ោធារង្គ្រាមនិោយខ្វង ស្ៅស្ទៀត្ ខ្ស្កងកងទរ័ យលថ់ា មលួនជា
មនរុសកបត្់រុខំ្មនជាស្តារ់ស្ស្បើស្ទ ស្ទើបស្ឆលើយថា ៖ 

 



អ្នកឯងកុំនិោយការអ្វី ជាស្ស្ៅខាងកនុងស្នាះឱ្យស្សាះស្ទង់ស្រះបណាាំនឹងមលួនម្ុំររវស្គប់ស្ហ្ើយ ។ 

 

ស្រះស្រេចកនថាស្ហ្ើយកយ៏ឺត្្នូបាញ់ស្ៅ ស្ត្៊ូវស្ដើមកស្ៅរញាស្ោធារង្គ្រាម ស្ៅរញាស្ោធា រង្គ្រាម ក៏ធាាក់រីស្លើដំរសីាាប់
មួយរសំ្រច ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
កងទរ័ស្ ើញនាយបរាជយ័ស្ហ្ើយក៏ខ្បកទ័ររត្់ស្ៅរកទរ័្។ំ ស្ៅរញាចស្កកីាលស្ ើញទរ័មមុខ្បក មកស្ហ្ើយ ក៏បញ្ញារលឱ្យ
ច៊ូលស្បយទុធនងឹស្រះស្រេចកន ខ្ត្ស្ៅរញាចស្កទីបរ់ុំឈនះ ស្ទើបថយទ័រមកជតិ្ ស្រះនគរស្ហ្ើយបញឈប់កងទ័រស្ៅទីស្នាះស្ដើមបី
រាំងទរ័ស្រះស្រេចកន កុឱំ្យស្ដញ ច៊ូលមកស្ទៀត្។ មណៈស្នាះ ស្ៅរញាចស្កីកប៏ករបំុស្ត្ចត្ប់ស្ស្មើឱ្យច៊ូលមករុំកងទរ័ខ្ថម
ស្ៅស្ទៀត្ ។ ស្រះបរមបរិស្ត្ស្រះបាទ រស្មេច ស្រីរគុនធបទជាអ្ម្លារ់ជីវ ត្ស្លើត្បងូ ស្រះអ្ងគស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទងស់្តារឱ់្យ
ស្បជុំស្រនាបត្ីមង្គ្នេីបុស្រាហ្ិត្ ស្រទឹាចរយ អាម្លស្ត្ទងំឡាយមកជបួជុំស្តារ់ ស្បឹកាកចិ្ការរាជការរង្គ្រាម។ មណៈស្នាះ 
ស្ៅរញា យមរាជ យកស្រចកេីស្កាបទ៊ូលថា ៖ ទរ័អាស្រះស្រេចកនស្លើកមកឥៃូវស្នះស្បកិត្ជិត្ស្រះរាជវាំងណារស់្ហ្ើយ ថា
ស្បើស្យើងឱ្យស្ៅស្កណឌ កងទ័រ ស្ស្ត្ើយខាងលចិមកកម៏ុមជាយ៊ូរស្ហ្ើយមកមនិទនក់ារណ៍ែង។ ថារលកងលាត្ស្យើងម្លន ខ្ត្
១០០០០នាក់ ប សុ្ណាណះ ទ៊ូលស្រះបងគយំលថ់ា មនិរនួការនងឹទទលួត្នឹងទរ័្ំ អាស្រះស្រេចកនបានស្ៃើយ ។ ស្ហ្ត្ុដ៊ូស្ចនះ 
ស្ហ្ើយទ៊ូលស្រះបងគរំ៊ូមោងស្រះអ្ងគថយទំងស្គបស់្គួ ស្ៅឯស្កុងចត្ុមុមរិន ។ លះុបានទរ័ររវស្គប់ស្ហ្ើយ រមឹ ស្លើកស្ត្
ៃបម់កកាត្ក់ាលអាកបត្់ខ្ែន ដសី្នះ ស្ោត្ទុកជាបស្ម្លមត្ស្ៅ ។ 

 

ឯមលួនទ៊ូលស្រះបងគំជាម្ុំ និងស្ៅរញាចស្កីររីនាក់ស្នះ នងឹយកអាសាការ (គឺការពារ ឬកាល់) ស្គបស់្គួមិន ឱ្យអាស្រះស្រេចកនវា
មកស្្វើអ្ុកៃកុឱ្យអ្នេរាយបានស្ៃើយ ។ លះុស្្វើការរួចររវ ស្គបស់្ហ្ើយ ទ៊ូលស្រះ បងគនំឹងស្លើកទរ័តាមដខ្ងហស្ទង់ស្រះករុណាស្ៅ
ជាស្ស្កាយ ។ 

 

ស្រះរិជយ័នាគមងឹនងឹស្រះស្រេចកនណារ់ថា ដបិត្វារឹងទទងឹនឹងរបំុស្ត្បរាប់របរម់លួន ខ្ដលឱ្យ ច៊ូលមក មិនច៊ូលមកស្នះ
មួយថាស្ទង់ ស្ស្បារស្បាណស្ម លះស្ហ្ើយ ស្ៅខ្ត្ខ្ស្បចិត្េគិត្កបត្់វ ញ ស្នះមយួ ស្ទើបស្រះរិជយ័ យកស្រចកេីស្កាបបងគទំ៊ូលថា ៖ 

 

ក៊ូនស្បរនធញាត្រិនាានរបរ់ទ៊ូលស្រះបងគជំាម្ុទំំងប ុនាានស្នាះ រ៊ូមឱ្យស្ៅតាមខ្ហ្ស្រះករណុាជា អ្ម្លារ់ស្ៅ ជាមនុទំងអ្រ់
ចុះ ខ្ត្ចំខ្ណកមលនួទ៊ូលស្រះបងគជំាម្ុំមយួ ទ៊ូលស្រះបងគំរ៊ូមស្រះរាជ ទនរល ១០០០នាក់ ស្ចញស្ៅត្ឡដនឹងអាកនខ្ដលកបត្់
ស្នាះយកថវីឡដថាាយ។ ថាស្បើទ៊ូលបងគជំាម្ុំ ខ្ស្បចតិ្េគតិ្កបត្់ជាមួយនងឹ អាកនវ ញ រ៊ូមឱ្យទ៊ូលស្រះបងគសំាាបខ់្ត្នងឹស្ត្៊ូវស្ស្គឿងសា
ស្សាាវុ្  ស្ហ្ើយរ៊ូមឱ្យរម្លាប់បុស្ត្ ្រ ោ ញាត្រិនាានទ៊ូលស្រះបងគជំាម្ុទំំងអ្រត់ាមររវស្រះរាជហ្ឫទយ័ ។ 

 

ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទង់ស្រះរណាាប់ស្ហ្ើយ ស្ទងឱ់្យបសុ្រាហ្ិត្អ្ស្ញជើញស្ស្គឿងអាវុ្ មករិ្រីុំទកឹរិ្ ទទ រចាឱ្យ ស្រះរិជយ័នាគែឹ
ក។ ស្រះរជិយ័នាគែកឹស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រេចស្រះរាជ ទនរល ១០០០នាក់ ឱ្យស្ៅស្រះរិជយ័នាគឱ្យស្លើកជា
កបួនទ័រស្ចញស្ៅ ។ 



 

ឡថៃ ៥ស្កើត្ ខ្មស្ជរឋ ឆ្នំវក ចតាារក័ ស្រះបរមបរសិ្ត្ស្រះអ្ងគនាំស្គប់ស្គួហ្លងួ និងស្គបស់្គមួ្ុំរាជការ ទំងកនុងទំងស្ស្ៅស្ៅឈប់ស្ៅ
មុមបនាាយលខ្ងវក ស្ហ្ើយស្ទង់ស្តារ់ឱ្យរកស្កណឌកងទរ័ខ្ថម បានស្រហ្៍រល មកដល់២៥.០០០នាក់ ។ ស្មត្េណាខ្ដលស្ៅ
ឆ្ាយ ក៏រុទំនម់កដល់ ។ ឯរញាយមរាជ លះុស្ ើញទរ័ ហ្លួងស្ចញែតុ្ស្ៅស្ហ្ើយ ស្ហ្ើយរុំស្ ើញម្លនកងទរ័ស្រះស្រេចកន 
ស្លើកកងទ័រច៊ូល មកស្សាះ ក៏ថយទរ័ តាមខ្ហ្ឆលងមកចត្មុុមស្រកុ្នំស្រញខ្ដរ ។ ស្រះស្រេចកនលះុដឹងថាទ័រហ្លងួថយ 
ស្ចលស្កងុស្ហ្ើយ ក៏ស្លើកកងទរ័ស្រហ្៍រល៥០.០០០នាក់ច៊ូលស្ៅវាយ ទ័រស្ៅរញាចស្កី ។ ស្ៅរញាចស្កីខ្បកទ័រសាាប់ទងំ
មលួនកនងុរង្គ្រាមស្ទៀត្។ ស្រះស្រេចកនស្លើកកងទ័រ ស្ៅដលទ់ារស្រះនគរ កស៏្បទះនងឹទរ័ស្រះរជិយ័នាគជាបិតា ។ នាយកន
គិត្ថា បិតាមលួនមកស្នះ ស្បាកដជា មកហាមស្បាមបញ្ះុបញ្លូមលនួ។ ថាស្បើដ៊ូស្ចនះមលនួនងឹស្ៅស្រៃៀមឱ្យបតិានោិយស្ៅខ្ស្កង 
ខ្បកការណ៍ថា មលនួជាមនរុសកបត្ ់។ លុះគិត្ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្រះស្រេចកនកខ៏្ស្រកឱ្យកងទ័រ ច៊ូលស្បកាប់នឹងបិតាមលួន ខ្ត្ឯបិតា 
ស្នាះស្រះស្រេចកនឱ្យរលច៊ូលចប់នឹងឡដ កុបំីស្្វើឱ្យស្មហ្ែងដល់ រ៊ូបកាយស្ៃើយ។ នាយកងទ័រ នងិស្រហ្រ៍ល ឮស្ហ្ើយក៏រទះុ
ច៊ូលស្ៅស្ដញចក់កាប់ខ្ត្រលៗ។ ខាងស្រះស្រេចកន ម្លនរលស្ស្ចើនខាងបិតាម្លនរលត្ិច ។ រលខាងស្រះស្រេចកន រម្លាប់
រលខាងបិតាសាាប់ជាស្ស្ចើន ។ ស្រះរិជយ័នាគស្ ើញដ៊ូស្ចនះកទ៏លស់្បាជាា និង ហាម្លត្រ់េី ហាមស្បាមរុំបាន។ មយួរសំ្រចស្នាះ
រិជយ័នាគនាសំ្រហ្៍រលខ្ដលរលរ់ីសាាប់ស្នាះ រត្់កាត្ត់ាម ថនល់ស្រះនគរស្ចញស្ៅ ។ អ្ររ់ាស្រេខ្ដលរលស់្ៅកនុងស្រះនគរ
ស្ែអើលវឹកវរស្កាលាហ្ល។ កងទរ័ស្រះស្រេច កន ក៏ស្លើកស្ដញច៊ូលស្ៅកនងុស្រះនគរចកក់ាបរ់ម្លាប់រាស្រេខ្ដលស្ៅរល់ស្នាះ 
ស្ហ្ើយស្ដញស្រះរិជយ័នាគ ស្ទៀត្។ ស្រះរិជយ័នាគរល់រលខ្ត្៥០០នាកន់ាំរត្់ស្ៅស្ជកស្កាន ស្រះអារាមរស្មេចស្រះរគុនាា្ ិ
បត្ិ ស្ ា្ះ ស្ៅវត្េរេី្ ំ ជាស្គ៊ូស្រះស្រេចកន ស្ហ្ើយឱ្យរលបទិទារ កំខ្ែងជាន់កនងុចទំទលួចាំង។ កងទ័រស្រះស្រេចកន ខ្ដល
ស្ដញស្ៅទនក់ត៏ាំងស្ចមស្រះអារាមស្នាះ ជាម្លំមនួ រទ័ធស្ស្ចើនជាន់ ស្ស្ចើនររាត្់ ។ ស្វលាស្នាះម្លន ចលាចលជាខាាងំ 
ស្រហ្រ៍លកស៏ាាបជ់ា ស្ស្ចើនណារ់ ស្ទើបរស្មេចស្រះរុគនាា្បិត្សី្ទងឮ់អ្ឹក្ឹក ស្ហ្ើយស្ទង់ ស្ចញមកទត្ ។ ស្ ើញស្ហ្ើយ ស្ទង់
ស្វទនានឹងមនរុសសាាប់ជាស្ស្ចើននាក់ស្នាះណារ់ ស្ទើបរស្មេច ស្រះរុគនាា្ិស្ចញមកឱ្យកង ទរ័ឈប់ ស្ហ្ើយស្ៅស្រះស្រេចកន
ឱ្យច៊ូលស្ៅររំះរុំស្ទរបតិា ។ លំោប់ ត្មក ស្រះរគុនាា្ិបត្ី ស្បាបរ់ិជយ័នាគថា ក៊ូនអ្នកឯងស្នះនឹងម្លនបុណយជាស្រះ
មហាកសស្ត្កមពុជាស្នះស្ហ្ើយ។ 

 

ស្រះរិជយ័នាគកាលបានសាាប់ស្ថរវាច ស្ហ្ើយក៏ស្កាបទ៊ូលថា ស្បើរស្មេចម្លនស្រះបនទលូដ៊ូស្ចនះ បុស្ត្្រ ោ ញាត្រិនាានរបរ់
ម្ុំស្រះករណុា មិនសាាប់អ្រ់ស្ហ្ើយឬ? ថាស្ហ្ើយស្រះរជិយ័នាគ កហ៏្៊ូត្ោវរទុះស្ៅនឹង កាប់ស្រះស្រេចកន។ ខ្ត្ស្រលស្នាះអ្រ់
ស្រនា ទហាន ស្រហ្រ៍លខាង ស្រះស្រេចកនស្រតួ្គ្មនច៊ូលស្ៅដស្ណាើម យកោវស្នាះ។ រស្មេចស្រះរគុនាា្បិត្នីាំស្រះរជិយ័
នាគយក ស្ៅទកុកនងុស្រះវ ហារ ។ ស្ស្កាយស្នាះរស្មេច ស្រះរុគនាា្បិត្ីស្រេចម្លនស្ថរវាចឱ្យបិតា នងិបុស្ត្ រះជានងឹគ្មនស្ៅ។ 
លុះែសះែាស្ស្រចស្ហ្ើយ រស្មេច ឱ្យកងទ័រយកស្ស្គឿងអាវុ្ មកស្បគង ស្បគលដ់ល់ករំរ់ស្រែើកាល ស្ហ្ើយស្រេចឱ្យរជិ័យ
នាគ នងិស្រះស្រេច កន ស្ៃើងស្លើគំនរអាវុ្ទងំ រីរនាកឱ់្យបតិានងិបុស្ត្រត្យរញ្ញា (រមយ័រីស្ដើមបរុាណាចរយស្ស្ចើនយក 
នាមមកស្្វើកិរ ោររទ)។ រស្មេចស្រះរុគនាា្បិត្ី ស្្វើជាអាចរយស្ស្សាចទឹកចស្ស្មើនជ័យ មងគលរិររីួរេឱី្យ ទងំររីនាក់។ 
ស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រះស្រេចកនឱ្យស្រហ្រ៍លយកស្ស្គឿងអាវុ្ស្នាះ ស្ៅស្្វើជាចបជីកដីស្លើកជាថនល់ (សាស្សាា មលះថា យកអាវុ្ ស្នាះ
ស្ៅកប់ ស្ហ្ើយយកដីលបុរសី្លើស្្វើជាថនល់) ថាាយរស្មេចស្រះរគុនាា ្ិបត្ី ស្ត្ង់ែលវូស្ចញរសី្រះវ ហារកនងុអារាមស្រៀងស្ៅ ស្ហ្ើយ
ខ្ស្បស្ ា្ះវត្េរេី្ ំស្នាះឱ្យស្ ា្ះវត្េ ស្រះថនល់ស្រៀងមក ដលឥ់ៃូវស្នះ ។ 

 



លុះរស្ស្មចការស្ហ្ើយ ស្រះស្រេចកនចត្់ខ្ចងនាយកងទ័រ ឱ្យស្ចញស្កណឌរងកត្់ស្មត្េ្ំ ត្៊ូច ស្ស្ត្ើយខាង ស្កើត្ទំងអ្រ់ ស្ហ្ើយ
ឱ្យស្បម៊ូលមកជួបជុំស្លើកទ័រស្ជើងស្គ្មក ស្ជើងទកឹរនធកឹមហ្ិម្ល ឆលងស្ៅវាយបនាាយ ្នំស្រញស្ទៀត្ ។ 

 

ស្រះបរមបរិស្ត្កាលបានស្ទង់ស្ជាបថា ស្រះស្រេចកនស្លើកទរ័មកស្ហ្ើយ ក៏ស្រេចចត្់ស្រហ្រ៍ល រកលស្ោធា ស្លើកស្ចញស្ៅ
ទទលួចាងំនងឹស្រេចកន៣ឡថៃ ខ្ត្រុំទន់ចញ់ឈនះស្សាះ ។ ស្រះស្រេចកនយល់ថា ទ័រខាង ស្រះបរមបរិស្ត្រឹងរ៊ូរណារ់ នងឹ
វាយបងខំមនិបានស្ទ លះុស្វលាយប់សាាត្់កឱ៏្យកងទរ័៥០០០០នាក់ ឆលងស្ៅ រទ័ធបនាាយ្នំស្រញរីទរិខាងលចិ ឱ្យមយួកង
ស្ទៀត្ស្ៅរ័ទធរីខាងត្បងូ ។ កងទរ័ស្រះបរមបរិស្ត្ខ្ត្ ៣០០០០នាក់ កងទ័រខាងស្រះស្រេចកន នាយកង នាយទរ័ស្ចះខ្ត្
ស្កណឌបញ្លូមក បានជួបជុទំំងមុន ទងំស្ស្កាយ១២០០០០នាក ់ស្លើកស្ចមបនាាយ្នំស្រញជាបែីលូវ ស្រមស្ោយស្ៅកាំស្្លើង្ំ
ត្៊ូច ្នូ សាន ឧបម្ល បដី៊ូចជាស្ស្ម្លមស្ចម រំបកុជារនធឹកគកឹកងរន់ស្បម្លណ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ស្រះបាទបរមបរសិ្ត្ស្រេចស្ចញកងទ័រស្ៅក៏ស្ ើញថា កងទ័រស្រះស្រេចកនស្ស្ចើនកាាត្់ ស្ចមរទ័ធជាបី ែលូវដ៊ូស្ចនះ ស្ហ្ើយកងទ័រ
ខាងស្រះអ្ងគក៏ស្ចះខ្ត្រត្រ់ាមនិទទលួចាំងស្សាះ។ មណៈស្នាះស្រះអ្ងគថយទ័រ ស្ៅតាំងស្ៅ ស្មត្េលខ្ងវក បនថយស្គប់ស្គួឱ្យស្ៅ
ឈប់ស្ៅរំស្រាងខ្រន ខ្ដនស្មត្េអារនទុក (ររវឡថៃរំស្រាងខ្រនជា ុំមយួ ស្ៅកនុងស្រកុករំង់ខ្លង ស្មត្េកំរងឆ់្នំង) ។ ស្រេច
ចត្ន់ាយកងនាយ ទ័រឱ្យស្ៅស្កណឌកងទ័រ រីស្មត្េ ខាងស្ជើងខ្ថមស្ទៀត្ ។ 

 

ស្រេចកនបានវាយបនាាយ្នំស្រញខ្បកស្ហ្ើយ ក៏ស្ដញកងទរ័ច៊ូលបនាាយចបអ់្រ់រាស្រេស្បជា របឹយក ស្របៀង អាហារ សាស្សាា
វុ្បានជាស្ស្ចើន ស្ហ្ើយក៏តាងំនាមុនឺររវមុមមង្គ្នេី ស្ៅហាាយស្រុក្តំ្៊ូច ឱ្យស្ចញស្ៅរងកត្់ ស្មត្េខាងត្បូង ខាងលិចគឺស្មត្េបាទី 
ឡស្រកបារ ស្ទំង បនាាយម្លរ កំរត្ កំរងស់្សាម ស្មត្េបាសាក់ ស្រះស្ត្ពាងំ ឪស្ម្ល៉ា ស្កមួន.រ ទឹកស្មា ស្រៀងដល់ឡស្រនគរ 
បាស្រៀន ដ៊ូនណាយ លងស់្ហា ែារខ្ដក រឹងចុះច៊ូល ស្រះស្រេចកនទំងអ្រ់ ស្ស្ពាះកនងុស្វលាស្នាះបណាារាស្រេច៊ូលចតិ្េថា ស្រះ
ស្រេចកនស្នះជាអ្នកម្លនបុណយ ស្ទើបអាណាស្បជានរុាស្រេនាគំ្មនមកថាាយបងគំចះុច៊ូលជាស្ស្ចើន ។ 

 

លុះមកដលឆ់្នំ កុរ របេរ័ក រ.រ ២០៥៩ គ.រ ១៥១៥ ម.រ ១៤៣៧ ច.រ ៨៧៧ ស្រះស្រេចកន ចត្់ខ្ចងកងទរ័ជា
៤កងឱ្យស្លើកស្ៅវាយបនាាយលខ្ងវកមយួកងម្លនស្រហ្រ៍ល ៤០០០០នាក់ ឱ្យស្លើកស្ៅ ស្ៅបនាាយ្នំស្រញមយួកងម្លន
ស្រហ្រ៍ល ៥០០០០នាក់ ឱ្យស្លើកស្ៅខាងែលវូទស្នល្ំ មួយកងម្លនរល ៣០០០០នាក់ ។ ខ្ត្មលនួ ស្រះស្រេចកនឯងម្លនកង
រល ៤០ ០០០នាក់ ស្ត្ៃប់ស្ៅស្មត្េស្រីរនធរវ ញ ។ 

 

ស្មទរ័ខ្ដលស្រះស្រេចកនឱ្យស្ៅវាយបនាាយលខ្ងវកស្នាះ បានស្លើកស្ៅស្ចមវាយមយួឡថៃស្ហ្ើយ ខ្ត្មនិទន់ ជាបានការោ៉ាង
ណាស្ៅស្ៃើយ ។ ឯស្មទ័រខ្ដលស្ៅខាងែលូវទស្នល្ំស្នាះ លុះស្ៅដល់ស្មត្េករំង់ស្រៀមស្ហ្ើយ ក៏ស្បាះបនាាយបញឈប់ទរ័ចសំាាប់
កិច្កលស្ៅហាាយស្រកុនានា។ ស្ៅហាាយស្រកុស្មត្េករំង់ស្រៀម រទឹងខ្ស្ត្ង ដឹងថា ស្មទ័រខាងស្រះស្រេចកនស្លើក ទ័រច៊ូល
មកដល់ស្មត្េរបរ់មលួន ស្ហ្ើយក៏ស្កណឌទ័របំរុងទុកចាំង ចំទទលួចាំង ស្ហ្ើយក៏បករបំុស្ត្បេឹងស្ៅស្រនាបត្ីស្គបស់្បការ ។ 
ស្រនាបត្យីកស្រចកេសី្កាបបងគំទ៊ូល តាមដំស្ណើរ។ ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទង់ស្ជាបស្គបស់្បការស្ហ្ើយ ស្ទងស់្តារថ់ា ខាងស្នះម្លន
កងទរ័ច៊ូលមក ស្ចមស្រាមខាងស្នាះក៏ម្លនកងទរ័ច៊ូលស្ៅស្ចមខ្ដរ។ ស្បើដ៊ូស្ចនះស្យើងនងឹខ្ចកកងទរ័ឱ្យស្ៅជយួមលះ កាលណា 



ទ័រស្យើងស្ទំនឹងទ័ររស្ត្៊ូវខ្លងបាន។ ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទង់ស្តារ់ត្ស្ៅស្ទៀត្ថា រីស្ដើមស្ៃើយរងឃឹមស្លើ រស្មេចស្រះអ្នុជចនទ
រាជា ឥៃវូរស្មេចស្រះអ្នជុចញឧ់បាយកលស្ត្៊ូវ រត្់ស្ៅស្កុងស្ទរបាត្់ស្ៅស្ហ្ើយ ។ ស្ៅស្ៃើយ រងឃឹមខ្ត្ស្ៅរញាយររាជា
ខ្ដលឧកញា៉ាយមរាជយកស្ៅរកា ។ ខ្ត្បុស្តាក៏ស្ទើបខ្ត្នឹងបាន ស្រះជនែបនួស្បាំឆ្នបំ ុស្ណាណះនងឹររំឹងស្លើអ្នកណាក៏រុបំាន ស្ទើប
ស្ទង់ស្តារ់ស្ស្បើស្ៅរញាស្កឡាស្ហាមឱ្យ  ុរំលខ្ដលស្ទើបនឹងមកដលថ់ែីស្នាះ ១០.០០០នាក់ ឱ្យស្លើកឆលងស្ៅជយួស្មត្េខាង
ស្កើត្ ។ ស្ៅរញា ស្កឡាស្ហាម បានទទលួរាជបញ្ញាស្ហ្ើយ ក៏ថាាយបងគំ ុរំល១០.០០០នាក់ ស្នាះស្លើកឆលងស្ៅតាម ស្រះ 
រាជបញ្ញា ។ ស្រះបរមបរិស្ត្ស្រេចទុកទហានឱ្យស្ៅរកាបនាាយលខ្ងវកខ្ត្រល ២៥.០០០នាកប់ ុស្ណាណះ ។ 

 

ស្មទរ័ខ្ដលស្រះស្រេចកនឱ្យស្លើកស្ៅស្ចមទរ័ហ្លួង ស្ៅបនាាយលខ្ងវកស្នាះកាលដឹងថា បនាាយស្នះស្្វើម្លំមនួ ណារ់ ប ុខ្នេកង
ទ័រខ្ដលស្ៅរកាបនាាយស្នាះម្លនខ្ត្២៥.០០០នាក់ស្ទ កម៏្លនរំបសុ្ត្បកមករុកំងទ័ររី បនាាយចត្មុុមបាន១០.០០០
នាក់ស្ទៀត្ជា៥០.០០០នាក់ ស្រមស្ោយស្ស្គឿងសាស្សាាវុ្ ែង ។ កាលបានទរ័ ស្ហ្ើយ ស្មទ័រខាងស្រះស្រេចកនក៏ស្លើកស្ៅ 
ស្ចមបនាាយលខ្ងវកចាំងគ្មនអ្រ៤់យប់៤ឡថៃរុឈំប់ឈរស្សាះ។ វាយផ្ទារគ់្មនច៊ូលស្ចមជាម្លំមួនណារ។់ កងទ័រហ្លួងខ្ដល
ម្លនស្រហ្រ៍លត្ិចស្កស្ៃកស្មើលស្ៅ ខាងស្កើត្ទរ័ រស្ត្៊ូវ ខ្ដលផ្ទារ់គ្មនដ៊ូចជាម្លនកងទរ័ខ្ថមមកស្ទៀត្ ស្រះអ្ងគកយ៏លថ់ា នឹង
ស្ទំស្ៅ ស្ទៀត្រុបំានស្ៃើយ ស្ទើបស្ទង់ថយទរ័ស្ៅតាំងស្ៅស្មត្េអ្ស្ម្លគគិរ នេប៊ូណ៌ (គឺស្រុកបរ ប៊ូណ៌ររវឡថៃស្នះ) ។ ស្ទង់ឱ្យបនថយ
ស្គប់ ស្គួស្ៅស្ៅរំស្រាងខ្រនកនុងស្មត្េរនទុកអ្រ់ ។ ស្មទ័រស្រះស្រេចកន ក៏ស្លើកទរ័ស្ដញតាមស្ៅ។ ចំខ្ណកស្ៅរញា
ស្កឡាស្ហាម ជាស្មទ័រហ្លងួ ខ្ដលហ្លួង បរាបឱ់្យស្លើក ឆលងស្ៅជួយស្មត្េខាងស្កើត្ស្នាះ លះុដល់ពាក់កណាាលែលូវ ដឹងហ្លងួខ្បក
នឹងទរ័រស្ត្៊ូវស្ហ្ើយ ក៏ស្លើកកងទរ័ស្ត្ៃប់មកវាយទ័ររស្ត្៊ូវរខីាងស្ស្កាយវ ញ ។ ឯរស្ត្៊ូវករ៏ាយទ័រស្ត្ៃប់មកស្បកាប់គ្មន 
ោ៉ាងកាាហាននឹងទ័រស្ៅរញាស្កឡាស្ហាមជាស្មទ័រហ្លួង ។ ទ័ររស្ត្៊ូវស្ៅកនងុចំស្ណាម ស្រហ្រ៍លហ្លងួ ខ្ដលវាយែទប់ទងំ
រងខាង ករ៏លតុ្សាាបជ់ាស្ស្ចើនពាន់ បាាយអ្នេរាយខ្បកទរ័រត្ស់្ត្ៃប់ច៊ូលមក្នំស្រញវ ញ ។ 

 

ឯរស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្ (មហាកសស្ត្ខ្មែរ) ស្រេចស្តារ់ឱ្យស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាក (ស្ៅហាាយស្រុកស្មត្េ ស្ពា្ិ៍សាត្)់ ជាស្មទ័រ
 ុំរល១០.០០០នាក់ ស្ៅឈររកាស្រុករលាស្បអៀរ ឱ្យស្ៅរញាយមរាជជាបតិា ស្លៀង (ឪរុកចិញ្មឹ) របរ់ស្ៅរញាយរ
រាជនាំរល៥.០០០នាក់ ស្ៅវាយយកស្មត្េខាងស្កើត្ ឱ្យបានមក វ ញ ។ លះុចត្ក់ាររចួស្ហ្ើយ រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្ស្លើក
ទ័រស្ៅស្បជុំស្ៅស្មត្េអារនទុក ។ 

 

ស្ៅរញាយមរាជបានទទលួស្រះរាជបញ្ញា ស្ហ្ើយកច៏ត្់ខ្ចងកងទរ័ជាខ្ប កមុមខ្ប កស្ស្កាយ ខ្ប កស្ឆវង ខ្ប កសាាំ ស្ហ្ើយស្លើក
ទ័រស្ចញស្ៅ ។ លះុស្ៅដល់ស្មត្េបារាយណ៍ ស្ៅរញាយមរាជកប៏ាន ជួបនឹងទរ័ខាង ស្មទ័រស្រះស្រេចកន ស្ហ្ើយបានចាំង
គ្មនជាស្កាលាហ្លោ៉ាងខាាំង។ ស្ស្កាយខ្ដល បានចាំងគ្មនជាស្ស្ចើនយប់ ស្ស្ចើនឡថៃមកទរ័ខាងស្ៅរញាយមរាជ ម្លនកម្លាំងជាង
ខាងស្មទរ័ ស្រះស្រេចកនដ៊ូស្ចនះ ស្ៅរញាយមរាជ កប៏ញ្ញាឱ្យស្មទរ័ ស្ដញទ័រស្រះស្រេចកនរហ្៊ូត្ស្ៅស្ហ្ើយបាន យកស្មត្េ
បារាយណ៍ស្ជើងឡស្រ ករំង់ស្រៀម រទឹងខ្ស្ត្ង រចួចត្ម់ង្គ្នេឱី្យស្ៅរកាស្មត្េទំង ស្នាះោ៉ាងម្លំមួន ។ ត្មកស្ៅរញាយមរាជ ក៏
ស្លើកទ័រ ស្ៅស្កាបបងគទំ៊ូលស្រះបរមបរសិ្ត្ ស្ៅស្មត្េអារនទុកថា បានវាយឈនះស្ហ្ើយ យកបានស្មត្េទំងស្នះតាម កិចរ្ាជការ
ស្ហ្ើយស្ដើមបី រ៊ូមស្ទង់ស្ជាបស្គបស់្បការ ។ រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រេចស្ទង់ស្រះរណាាប់ស្ហ្ើយ ស្ទងស់្រះអ្ណរណារ់ ។ 

 



ស្រេចកនតាំងរវីាយយកបានបនាាយ្នសំ្រញមក ក៏ចត្់ស្មទ័រឱ្យស្ៅរកាបនាាយស្នាះោ៉ាងម្លំមួន ខ្ត្មលួន ស្រះស្រេចកនស្ត្ៃប់
ស្ៅស្គប់ស្គងស្រកុបាសានវ ញ។ ត្មកស្រះស្រេចកនកត៏ាំងខ្ត្ឱ្យ ស្កណឌទ័រមកខ្ថមស្ទៀត្ បានទ័រថែទីំងអ្រច់ំននួដប់មុឺន
នាក់ ស្ហ្ើយឱ្យស្្វើស្រះរាជរិ្ ីស្លើកមលួនឯង ស្ៃើងជាមហាឧបរាជ្៊ូរសំ្រច រាជការមហាស្ករ័ស្ត្រឹក។ ស្រេចកនឱ្យស្្វើទងរ់ណ៌
ស្កហ្ម បា៉ាក់រ៊ូបនាគកាល៨រស្ម្លបក់ងទរ័ ។ មលួនស្រេចកនបាំងកលរ់ ដ៊ូចស្រេច។ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជាម្លនពាកយរាស្រេ
ស្បជាស្ៅថា ស្រេចកនតាមស្្ាះរីឪរកុ ឱ្យមលះតាម ស្ ា្ះខ្ដល ហ្លួងស្បទនឱ្យ មលះគឺស្ៅតាមស្ ា្ះខ្ដលស្គួឱ្យមលះ ។ 
មហាឧបរាជកន ខ្ត្ងតាំង មង្គ្នេីស្ស្ៅ និងកនុងស្កុង ជាស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្ទើបឱ្យស្រះរជិ័យនាគរកាបនាាយកនុងនគរ ។ ឯមលនួឯង 
ស្លើកទ័រស្ៅស្បាះស្ៅស្មត្េករំង់ស្រៀម ។ 

 

អ្រម់ុមមង្គ្នេីខ្ដលស្ៅរញាយមរាជឱ្យស្ៅរកាស្មត្េទំងឡាយ ខ្ដលដស្ណាើមយកបានរីស្មទ័រ ស្រះស្រេចកន កាលស្បើស្ ើញ
ទ័ររបររ់ស្ត្៊ូវស្ស្ចើនស្លើរលប់កលំាំងណារ់ ក៏រត្ស់្បារយកខ្ត្ អាយរុរវមលួន រចួច៊ូលស្ៅ ស្កាបបងគំទ៊ូលស្រះបរមបរិស្ត្ស្គ
ប់ៗគ្មន ។ មហាឧបរាជកនលះុច៊ូល តាងំបនាាយរាយទ័រខាាប់មលួនស្ហ្ើយ ស្ទើបគិត្ឧបាយកលចត្ប់ស្ស្មើឱ្យស្ៅស្កាបទ៊ូលស្រះ
បរមបរិស្ត្ ។ លុះបស្ស្មើស្ៅដលក់ច៏៊ូលបេឹងស្រនាបត្ីស្ីរនាបត្ី នាសំ្ៃើងគ្មល់ស្រះបរមបរិស្ត្ជាអ្ម្លារ់។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
មណៈស្នាះស្រះបាទស្រីរគុនធរបទស្រេចករំុងស្ចញជួបជុំរាជស្រវកាម្លត្យជានាយកងខាងទ័រហ្លួង កាលស្បើ ស្ទងប់ានស្ជាប
ស្ហ្ើយ បស្ស្មើរអីាកនកបត្់ច៊ូលមកស្ហ្ើយ ស្ទងក់៏ស្តារ់ឱ្យោកក់េីម្លារ់ និងញាត្ិរនាានវា៥ ស្បការស្្វើហាកដ់៊ូចជានងឹស្បហារ
ជីវ ត្ ស្ហ្ើយឱ្យស្ចញមកទទលួបស្ស្មើខ្ដល ច៊ូលមកស្កាបបងគំស្រលស្នាះ ។ លះុបស្ស្មើច៊ូលមកដល់ស្រះរាជទនីាំងស្ហ្ើយ ស្រះបរម
បរិស្ត្ស្រេចស្តារ់បរាប់ ឱ្យអាលក័សទទួលរំបសុ្ត្ របីស្ស្មើស្នាះ មករ៊ូស្ត្ថាាយ។ រំបុស្ត្ស្នាះម្លនស្រចកេថីាៈ “រ៊ូមស្ទង់ស្រះ
ស្មតាាស្ស្បារ ុនហ្លួងស្រះស្រេច្បិត្ីទ៊ូលបងគជំាម្ុំស្នះ កាលស្ដើមស្ៃើយម្លនស្ទរ រ៊ូមស្កាប ថាាយបងគំស្ស្កាមលអង្៊ូលី
ស្រះបាទ រ៊ូមស្ទងស់្ជាប។ 

 

ដបិត្ទ៊ូលស្រះបងគខំ្ដលបានស្្វើការមកទំងស្ម លះ មនិម្លនចិត្េស្បទ៊ូរេរា យដលល់អង្៊ូលីស្រះបាទកស៏្ទ គឺស្្វើស្នះ ស្ោយខាាចស្រះ
រាជអាជាាស្ោយរតិ្ណារ់ ស្ទើបបានជាទ៊ូលស្រះបងគគំិត្ស្្វើការ ស្នាះឱ្យគង់ខ្ត្ជីវ ត្ប ុស្ណាណះ។ ររវឡថៃស្នះ ទ៊ូលស្រះបងគមំ្លនចតិ្េ
ចង់ស្ៅជាម្ុលំអង្៊ូលីស្រះបាទ ដ៊ូចកាលអ្រំីស្ដើមស្រៀងមក ប ុខ្នេខ្ស្កងស្ទង់ជា អ្ម្លារ់រុសំ្ស្បារស្រះរាជទន ។ ស្រចកេីស្នះស្បើ
ស្ទងជ់ាអ្ម្លារ់ស្ទង់ស្រះស្មតាាស្ស្បារអ្្័យស្ទរស្នាះរ៊ូមស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រេច ស្រះរាជទន ម្លាយ និងញាត្កិារបងបអូន ស្ៅ
ទ៊ូលស្រះបងគជំាមនុរិនចះុ ស្ដើមបឱី្យទ៊ូល ស្រះបងគំបានស្ ើញមុម នងិបបំាត្់ ទកុខស្ោយសារស្រះរាជហ្ឫទ័យ ស្ទង់ស្រះស្មតាា
ស្ស្បារ ។ ថាស្បើស្រះបរមបរិស្ត្ ស្ទង់ស្ៅស្រះរាជករុណាខ្មន ទ៊ូលស្រះបងគំនងឹរសំាយកងទ័រទងំដបម់ុឺន ឱ្យស្ត្ៃបស់្ៅកានល់
ស្ៅតំាមស្រុកស្ទរស្រៀងៗមលួនវ ញជារុខំាន។ គួររុំគួររ៊ូមស្ទង់ស្រះករុណា ស្ស្បារ” ។ រស្មេចស្រះស្ររីុគនធបទ ស្រេចស្ទង់
បានស្រះរណាាប់ស្ហ្ើយ ស្ទងស់្រះរិស្រា្ណារ់ ស្រេចស្ទង់ស្តារឱ់្យស្ៅរញាឧទយ័្រិាជ ជាស្ៅហាាយស្រុកអារនទុកស្្វើ
រំបុស្ត្ត្បស្ហ្ើយស្បគល់ ឱ្យបស្ស្មើវ ញ ។ បស្ស្មើបាន រំបសុ្ត្ត្បស្ហ្ើយ ក៏ស្កាបថាាយបងគំលានារំំបុស្ត្ស្នាះដល់ រស្មេចមហា
ឧបរាជកន ។ រស្មេចមហាឧបរាជកន ស្បើកស្ស្សាមរំបុស្ត្ ស្មើលស្ហ្ើយ ស្ ើញម្លនស្រចកេីថា ៖ 

 

អ្នកស្ៅរញាឧទយ័្រិាជអ្គគមហាស្រនាស្រនា្ិបត្ី ស្ៅហាាយស្មត្េអារនទុកខាងស្កងុមហានគរ ។ មកដល់  ុនហ្លងួស្រះ
ស្រេច្ិបត្ី ” ឱ្យបានដឹង។ 



 

ដបិត្រំបុស្ត្ ុនខ្ដលស្កាបទ៊ូលស្ៅស្រះបរមបរិស្ត្ ជាអ្ម្លារ់ជវី ត្ស្លើត្បងូស្នាះម្លនស្រចកេថីា រ៊ូមឱ្យ ស្ទង់ស្រះរាជទនស្គប់
ស្គួ និងម្លាយមកឱ្យ ុនជាមុនស្នាះរុំស្ត្ឹមស្ត្៊ូវតាមទំស្នៀមស្ទ ។ ស្បើ ុនម្លនចិត្េរលូត្ស្ត្ងខ់្មន គួរ នុស្រៀបមលួនរលំាយកងទ័រ 
ច៊ូលខ្ត្មលនួស្ៅស្កាបបងគំទ៊ូលគ្មល ់ស្រះបាទអ្នកជាអ្ម្លារ់ ជាមនុ ស្ទើបស្ត្៊ូវតាមរណាាបអ់្ម្លារន់ិងម្ុ ំ។ ស្បើ នុខ្ស្បចតិ្េខ្លង 
កបត្ម់កស្បកាន់ចតិ្េកត្ញញូ ស្ហ្ើយរលំាយកងទ័រស្ចលស្ៅស្នាះ ស្យើងនឹងជួយបងគទំ៊ូល រុំស្ទរឱ្យ នុ ។ ប ុខ្នេស្បើ នុស្បងឹ
ខ្ត្រឹងទទងឹ មិនច៊ូលស្ៅគ្មល់ស្ទ ស្យើងនឹងឱ្យរម្លាប់ម្លាយ ុន នងិស្គប់ស្គួទងំអ្រ់ឱ្យសាាប់រុសំ្តាស្បណីស្ៃើយ ។ ស្រេចកន
មហាឧបរាជ្៊ូរស្ស្មចរាជការ មហាកស្ករ័ស្ត្រកឹលះុអានចប់ស្រចកេី ស្ហ្ើយយលថ់ារំបុស្ត្ស្នាះរុំដ៊ូចគនំិត្របរ់មលនួស្ទ ក៏
ឱ្យបស្ស្មើនាំរបំុស្ត្ស្នាះស្ៅជ៊ូនរជិយ័នាគជាបតិាឱ្យបានដឹងែង ។ ស្រះរជិយ័នាគកាលស្បើបានដណឹំងថា ម្លនរំបុស្ត្រី
ស្ៅរញាឧទយ័្រិាជមកដ៊ូស្ីចនះ ស្ហ្ើយក៏រទះុរត្់ ស្ៅស្បុងនឹងទទលួរំបុស្ត្ស្នាះ ស្ហ្ើយនឹងស្ដើមបរីុំមហាឧបរាជកនកុឱំ្យស្្វើ
ទ័រត្ស្ៅស្ទៀត្។ លុះរត្់ស្ៅទនទឹមនឹងទារ កភ៏្នាត្់ស្ជើងដួល ស្ហ្ើយស្ៅស្ត្៊ូវនឹងចុងោវខ្ដលោក់នងឹឡដ ខ្កវចចំស្នាាះឆអងឹ
ដងកាំបិត្ ស្ហ្ើយដលួចះុរនលបប់ាត្ស់ាារត្ីកនងុទីស្នាះស្ៅ។ បាវស្ពាវខ្ដលស្ៅកនុងទីស្នាះស្ ើញស្ហ្ើយ ក៏ស្គ្មស្រះរជិយ័នាគស្ៅ
ោកឱ់្យស្ដកស្លើខ្ស្គ ស្ហ្ើយឱ្យបស្ស្មើស្ៅថាាយដំណឹងដល់មហាឧបរាជ្៊ូ រស្ស្មចរាជការមហាស្ករ័ស្ត្រឹក តាមដសំ្ណើរស្គប់
ស្បការ ។ 

 

មហាឧបរាជ្៊ូរស្ស្មចរាជការមហាស្ករ័ស្ត្បានស្ជាបថា បតិាស្ត្៊ូវអាវុ្ម្លនរបរួជាទមៃន់ណារ់ស្ហ្ើយ ក៏ថយកងទរ័ស្រ៊ូត្
រ៊ូត្ច៊ូលមក។ លុះស្រេចកនដល់មកបនាាយកនុងស្រះនគរ ក៏លែមនងឹស្រលខ្ដលស្រះរជិ័យ នាគអ្នចិ្កមែស្ៅខ្ដរ។ មហាឧបរាជ
្៊ូរស្ស្មចរាជការមហាស្ករ័ស្ត្រកឹដឹងថា បតិាកស័យស្ហ្ើយកស៏្ទង់ វ ស្ោគស្សាកអាល័យស្ែសងៗ ស្ហ្ើយផ្ទាកការស្្វើរង្គ្រាម 
ស្ដើមបសី្្វើបណុយររបតិាឱ្យបានជាឱ្ឡារ ក ។ 

 

ចំខ្ណកឯរស្មេចស្រះស្រីរគុនធបទកាលស្ទង់ស្ជាបថា ស្រះរជិយ័នាគកស័យជីវ ត្ស្ហ្ើយ ស្ហ្ើយស្រះស្រេចកន ថយកងទរ័ស្ៅស្្វើ
បុណយឪរុកដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្ទង់ក៏ស្តារប់រាប់ស្ៅរញាឧទយ័្រិាជ ជាស្ៅហាាយ ស្រុកស្មត្េអារនទកុឱ្យស្លើកកងទរ័ស្ៅវាយ
បនាាយលខ្ងវក និងស្មត្េកំរង់ស្រៀមឱ្យបាន ស្ហ្ើយឱ្យស្លើកស្ៅ វាយស្មត្េត្បូង ែុំស្ទៀត្ ។ ស្ទង់ឱ្យស្ៅរញាស្កឡាស្ហាមស្លើក
ទ័រស្ៅវាយបនាាយ្នំស្រញ ។ 

 

ស្ៅរញាឧទយ័រាជា្រិាជ ស្ៅហាាយស្មត្េ អារនទកុ ស្ៅរញាស្កឡាស្ហាម ស្ៅរញារគួ្ម៌ា ស្លាកជា ស្មទ័រហ្លួងទងំបនីាក់
ស្នាះ បានទទលួស្រះរាជបញ្ញាស្ហ្ើយ ក៏ស្កាបថាាយបងគំលាស្ចញស្ៅចត្់ខ្ចងស្រនា ទហានស្រហ្៍ រល១០០០០ម្លនក់ៗ ស្ដើមបី
ស្លើកស្ៅវាយបនាាយរស្ត្៊ូវទងំបអី្ស្នលើ ។ កនុងស្គ្មស្នាះស្មទ័រ ខាងមហាឧបរាជ្៊ូរស្ស្មចរាជការ មហាស្ករ័ស្ត្រឹក កច៏ត្់
កងទរ័ឱ្យស្ៃើងស្ៅចាំងរកាបនាាយស្គប់កង ស្ហ្ើយស្្វើរបំុស្ត្បេឹងស្ៅដល់មហាឧបរាជកន។ 

 

មហាឧបរាជ្៊ូរស្ស្មចរាជការមហាស្ករ័ស្ត្រឹក កាលបានដឹងស្រះបរមបរិស្ត្ស្រេចចត្់ស្មទ័រហ្លួង ឱ្យមក វាយទ័រមលួនដ៊ូស្ចនះ 
ក៏ស្ស្រើបស្រលួជាស្រចកេីស្កសមកានេរនស់្បម្លណ ស្ទើបចត្់ស្ភ្នជនាហារឱ្យស្លៀង ស្រនាទហានោ៉ាង្ំ ។ ស្វលាកំរងុរុី
ស្លៀងស្នាះ ស្រនាទហានទងំអ្រ់នោិយគ្មនស្ោយឆៃលថ់ា ៖ 



 

មហាឧបរាជស្យើងស្លាកស្្វើបុណយបិតាស្នាះស្បើស្មើលស្ៅមុមស្លាកកស៏្ ើញថា ស្លាកម្លនទុកខជាទមៃន់ ណារ។់ ស្លាកស្្វើ
បុណយមនិទន់ស្ហ្ើយែង គឺស្ទើបខ្ត្នឹងបានមកដល់ររាយនាប ុស្ណាណះ ស្ហ្ើយនឹងស្គ្មន់ខ្ត្ម្លនរបំុស្ត្បេឹងមកថា ម្លនទ័ររី
ស្រះនគរស្ចមបនាាយប ុស្ណាណះ ស្លាកក៏ស្ត្ៃបជ់ាស្ស្រើបស្រលួ របាយស្ៅវ ញ ។ ដ៊ូស្ចនះស្ត្ើការខ្ស្បស្បួលខ្បបស្នះម្លនស្ហ្ត្ុ
ដ៊ូចស្មេច កប៏ានជាមហាឧបរាជ ស្លាកស្ស្រើបស្រលួរបាយោ៉ាងស្នះ ? 

 

កនុងស្រលខ្ដលរកួស្រនាទហានកំរុងនោិយអ្ ៊ូខ្អ្ឆៃល់អ្រំីការខ្ស្បស្បួលអាកបបកិរ ោស្នាះ មហាឧបរាជកន ឮស្ហ្ើយក៏ស្ឆលើយ
ថា អ្នកទំងឡាយរុំចចំារទ់ំស្នៀមស្រះនគរស្នះស្ទឬអ្វី? តាមទំស្នៀមរដ៊ូវច៊ូលឆ្នថំែីស្នះ មយួស្រលស្គស្ី្វីបុណយររបតិាស្គ
ស្នះមួយ ស្ទះបីស្មេចម្លាករ៏ស្ត្៊ូវស្គ ខ្ត្ងខ្ត្ឈប់ស្្វើរង្គ្រាមកំណត្ម់ួយឡថៃរនិខ្ដរ។ ឥៃូវស្នះ ស្រេចស្នះស្លើកទ័រមកស្ចម 
បនាាយស្យើង គថឺាស្្វើស្លែើរនឹងបទស្រះអ្យយការ ោ៉ាងស្នះស្ហ្ើយស្នាះ ស្យើងយល់ថា ស្រេចនឹងអ្រប់ុណយជាការរិត្ ស្ហ្ើយ
ខ្ែនដីនឹងបានមកស្យើងដ៊ូចទនំាយស្លាកស្គ៊ូទយឱ្យស្យើង មិនខាន ។ 

 

ស្រេចកនថាខ្ត្ប ុស្ណណះស្ហ្ើយស្ហ្ត្ខុ្ត្បុណយរបរគ់្មត្់រអី្ត្តី្មក កប៏ណាាលឱ្យស្ ើញ អ្សាារយជានាគមួយ ស្ហាះរ័ទធស្រាង
បុណយស្នាះ៣ជុំ ។ មណៈស្នាះមង្គ្នេីស្រនាទហានទំងអ្រ់ ក៏ទះឡដតាងំស្ហា៊ោថា បនទលូរបរ់ ស្រះមហាឧបរាជស្នាះរិត្ជាស្ត្៊ូវ
ដ៊ូចទនំាយស្ហ្ើយ ។ ចប់តាងំរីឡថៃស្នាះមកមង្គ្នេីស្រនាទហានរបរ់ស្រេចកន ក៏ស្រមស្ស្រៀងគ្មនស្បងឹមំស្្វើការស្ទវមយួជាស្បាំ ។ 
ស្រលស្នាះស្រនាទហានខ្ដលជាស្មកំខ្ណនស្កណឌស្រហ្៍រល បានរីស្មត្េខាងស្កើត្ ១២០០០០នាក់ ស្ហ្ើយនាំមកថាាយស្រេចក
ន ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
មហាឧបរាជកន្៊ូរស្ស្មចរាជកាមហាស្ករ័ស្ត្រកឹយលថ់ា រលជបួស្ហ្ើយស្ទើបតាំងនាយស្ៅ ជាបអនូខ្ម បាន ខ្ដលស្ត្៊ូវជាម្ល
មលួនបស្ងកើត្ឱ្យស្្វើជារស្មេចស្ៅហាាទៃៈ ស្ហ្ើយឱ្យ ុរំល ១៥.០០០ នាក់ស្លើកស្ៅជួយស្មទរ័ របរម់លួនខ្ដលតាំងបនាាយស្ៅ
្នំស្រញ ត្នងឹទរ័ស្ៅរញាស្កឡាស្ហាម ខ្ដលជាស្មទរ័ហ្លងួ តាងំឧកមុឺនខ្កវ ជាស្ៅរញាស្កឡាស្ហាម ឱ្យ ុំរល១៥.០០០
នាក់ ឱ្យជយួស្មទ័រមលួនខ្ដលតាងំបនាាយស្ៅលខ្ងវកត្នងឹទរ័ ស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាកជាស្មទ័រហ្លួង ។ ឯមលួនមហាឧបរាជកន
្៊ូរស្ស្មចរាជការមហាស្ករ័ស្ត្រកឹវ ញ ុំ រល៤០.០០០ នាក់ស្លើកស្ៅជួយស្មទ័រមលួនតាំងបនាាយស្ៅស្មត្េករំង់ស្រៀម ត្
នឹងទរ័ស្ៅរញាឧទយ័្រិាជ។ មណៈស្មទ័រ នងិមលនួមហាឧបរាជ្៊ូរស្ស្មចរាជការស្ករ័ស្ត្រឹកស្លើកស្ៅដល់បនាាយទំងបី
ស្ហ្ើយ ក៏ច៊ូលត្នឹងស្មទរ័ហ្លួងទងំបីែលវូ។ ទរ័ទំងរងខាងបានច៊ូលត្តាំងចាងំគ្មនតាំងរអីាវុ្ខ្វង រហ្៊ូត្ដលអ់ាវុ្ មលចី៊ូល
ស្បកាប់គ្មន ឥត្ម្លនរំឡចឡដទំងអ្រ់។ មណៈស្នាះកងទ័ររីកនងុបនាាយ ក៏ស្បើកទារស្ចញមកវាយែទបក់ងទរ័ហ្លងួ ។ កងទរ័
ហ្លួងក៏ធាាក់ស្ៅកណាាលចំស្ណាម ស្ហ្ើយស្ត្៊ូវកងទ័រស្រេចកន វាយកាបន់ឹងអាវុ្ ខ្វងមលីសាាប់អ្រជ់ាស្ស្ចើន។ ស្មទ័រហ្លួងទំង បី
ែលូវស្ទំរុបំាន កខ៏្បកទ័ររត្ថ់យស្ៅស្កាបបងគំទ៊ូលថាាយស្ទរស្គប់ៗ គ្មន។ រស្មេចស្រះបរមបរសិ្ត្ ស្ទង់ស្ស្បារស្បណីដល់ស្មទរ័
ទំងបីនាក់ ខ្ដលបរាជយ័ស្នាះមនិឱ្យម្លនស្ទរស្ៃើយ ។ ស្ទង់ស្ស្បារឱ្យស្្វើរាជការស្រៀងមលនួត្ស្ៅស្ទៀត្ ។ 

 

រស្មេចស្រះស្ររីុគនធបទ ស្ទងអ់ាណិត្ស្លើកស្ទរឱ្យស្មទរ័ទងំបសី្ហ្ើយស្ទងស់្តារប់រាប់ ឱ្យមង្គ្នេី ស្ចញ ស្ៅស្កណឌកងទ័ររី
ស្មត្េរទឹងខ្ស្ត្ងមយួ ស្គ្មកខាន់មយួ រ៊ូរ នទមយួ មលងរញិមយួ រ មជរួមយួ ជាកំានេមយួ ចុងកាល់មយួ បាស្កងម់ួយ ទង់ខ្ត្
មួយ ទនំបម់ួយ មងគលបុរមីយួ ឫរសសីាញម់យួ ទឹកស្ជារមយួ បាត្ដ់ំបងមួយ ស្ពា្ិ៍សាត្់មយួ ស្កគរមួយ មលងុស្កងមយួ អ្ស្ម្ល



គគិរ នេប៊ូណ៌មួយ រលាស្បអៀរមួយ ទំង១៩ស្មត្េស្នះបានរលខ្ត្៥០.០០០នាក់ រួមទំងទ័រហ្លួងខ្ដលស្កណឌ ស្ៅស្មត្េជិត្ៗស្នាះ
ែង ។ 

 

មហាឧបរាជកនយលស់្ ើញថា បានការស្ហ្ើយ ក៏ស្លើកទ័រទំងរីរែលូវ ស្ត្៊ូវជាបែីលូវនិងទរ័មលនួឯងែង ស្ចញស្ៅដលច់ុងស្មត្េ
អារនទុក ស្ហ្ើយឱ្យឈប់ទរ័តាំងបនាាយស្បជុនំាយកងទ័រមកស្បឹកាការ រង្គ្រាមថា ទ័រស្យើងខ្ដលស្លើកស្ៅស្នះបានរិជយ័ឫ
រសលអណារ់ ។ 

 

ស្បើស្យើងនងឹស្លើកស្ៅយកបានជយ័ជនំះ កាលណាស្បាកដជាស្យើងនឹងយកបានស្ោយរយកនុង កាលស្នាះ ។ ខ្ត្ការស្្វើដ៊ូស្ចនះ
មុមជាសាាប់ស្រហ្រ៍លទំងរងខាង មលះរុំខានស្ៃើយ។ ស្បើស្យើងម្លនជ័យជំនះកាលណា ស្បាកដជាហ្លងួឱ្យរម្លាបម់្លាយស្យើង 
និងញាត្រិនាាន ស្យើងសាាប់អ្រឥ់ត្ស្បស្ោជន៍ ។ ដ៊ូស្ចនះស្យើងយល់ថា ស្យើងស្ត្៊ូវគិត្ឧបាយកលយកម្លាយ និងញាត្រិនាាន
ស្យើងឱ្យបានស្ហ្ើយឱ្យម្លនជយ័ជនំះែង ។ ដ៊ូស្ចនះស្ត្ើ អ្រក់ងស្រនា ទហានស្យើងស្នះ នរណានងឹអាចទទលួអាសាស្យើងយក
ស្ករតិ៍ស្ ា្ះទុកត្ស្ៅបាន។ អ្រន់ាយ កងទ័រទ៊ូលរួរថា ៖ ឧបាយកលមហាឧបរាជស្នាះដ៊ូចស្មេចមលះ? 

 

មហាឧបរាជខ្ថលងស្បាប់ថា កាលខ្ែនដរីស្មេចស្រះបរមរាជារញាោ៉ាត្ស្នាះស្រះអ្ងគ បានស្ស្បើ ឧបាយមនុរស ១២នាក់ឱ្យច៊ូល
ស្ៅលុកស្រះឥនទកុម្លររាជា(ស្រេចស្រៀម)។ ឧបាយស្នាះក៏ស្ៅជារ៊ូរំ៊ូវ ស្ស្ៅស្ជះណារ់ស្ៅស្ៃើយខ្ដរ។ ថាស្បើនរណាទទួល
អាសាស្យើង ស្យើងនឹងឱ្យររានយ់ររកេិ ឱ្យស្រញចតិ្េ ស្ហ្ើយស្យើងនឹង ចញិ្ឹមក៊ូនស្ៅស្ៅរនាានត្ស្ៅ៧ជរួស្គ្មស្ត្ ។ មណៈ
ស្នាះម្លនមនរុសម្លនក់ស្្ាះឧកមុនឺរុរ នទខ្កវ ជាក៊ូនរបរស់្ៅរញា ស្ោធារង្គ្រាម ខ្ដលម្លនចិត្េស្ឃារស្ៅមឹងនឹងរស្មេច
ស្រះស្ររីុគនធបទថា ស្ទង់ស្ស្បើស្ៅ រញាស្ោធារង្គ្រាម ជាបតិាមលនួស្ៅឱ្យមហាឧបរាជកន កាលស្ៅជា នុហ្លងួស្រះស្រេច្ិប
ត្ីបាញ់រម្លាប់ ស្ហ្ើយមនិបាន តាងំចញិ្ឹម ក៊ូនស្ៅ ឱ្យកានន់ាទបីិតាត្ស្ៅស្ទៀត្ស្ទ ក៏រត្រ់ីរស្មេចស្រះស្រីរគុនធបទ ស្ៅស្ៅ
រឹងបណុយមហាឧបរាជកន បំណងប ងខ្ត្នងឹរងរឹក្មបិតាវ ញខ្ត្ប ុស្ណាណះ ។ លុះឮស្បការ មហាឧបរាជដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ 
ឧកមុនឺខ្កវកវ៏ារច៊ូលស្ៅរំរះស្ហ្ើយនោិយថា ៖ 

 

ម្ុំស្រះបាទម្លាររ់៊ូមទទលួអាសាមហាឧបរាជឱ្យបានរស្ស្មច ។ 

 

មហាឧបរាជកន កាលបានសាាបឧ់កមុនឺខ្កវរុមំលួនស្ហ្ើយ កយ៏លថ់ាបានការស្ហ្ើយ ស្ទើបស្ៅ ឧកមុនឺរុរ នទខ្កវ ឱ្យស្ៅទសីាាត្់
រួចមសបឹស្បាបឧ់បាយកលស្គប់ស្បការ ។ ឧកមុនឺរុរ នទខ្កវ រំរះគនំាប់ស្ហ្ើយជរំាបថា ឧបាយកលរបរម់ហាឧបរាជស្នះ ម្ុំ
ស្រះបាទម្លារ់ នឹងស្្វើឱ្យ បានរស្ស្មច ខ្ត្ស្ត្ឹមចំននួទហានររីរយនាក់ ប សុ្ណាណះ។ ដ៊ូស្ចនះម្ុំស្រះបាទម្លារ់ រុំយកមលនួចៈមុនឺ
ឡចចងុរា ក់ ខ្ដលជាស្កុមរបរ់ម្ុំស្រះបាទម្លារ់ឱ្យ  ុទំហានស្កុមម្ុំស្បបាទ ស្នាះស្ៅែង ដបិត្មនរុសស្នះជាទនំុកចតិ្េរបរម់្ុំ
ស្រះបាទម្លារ់ ។ 

 



មួយរំស្រចស្នាះ មហាឧបរាជកនក៏យកម្លររីររយជញជីង ស្បាក់រលឹងបុរាណ៤០ជញជីង ស្បគល់ឱ្យស្ៅឧកមុឺន រុរ នទខ្កវ ឱ្យ
យកទុកជាស្របៀងតាមែលូវ ស្ហ្ើយតាំងឧកមុនឺរុរ នទខ្កវ ឱ្យស្គងទជីាយមរាជ ។ ស្រេចកន ស្បាប់ខ្ថមស្ទៀត្ថា ស្បើឧកមុឺនរុរ នទ
ខ្កវ ស្ៅស្ហ្ើយស្្វើដ៊ូចស្បាថានខ្មនស្នាះ មលនួឧបរាជកន នឹងឱ្យឧកមុនឺ រុរ នទខ្កវស្ៃើងរ បក់នុងទីយមរាជមយួរំស្រច ស្ហ្ើយនឹងឱ្យ
ររានឱ់្យស្រញចិត្េស្ទៀត្ កុំឱ្យថបប់ារមភអ្វី ថាឯទហានរីររយនាកខ់្ដលឯងបានស្រើរ ស្រមទំងចៈមុឺនឡច ចុងរា ក់ ជាទហានរួច
មិត្េរបរឯ់ងស្ៅស្នាះ ក៏ឱ្យយកតាមចិត្េចះុ។ ស្រេចកននោិយចប់ស្ត្មឹស្នះស្ហ្ើយករ៏ទុះស្ៅយកម្លរ២០០ជញជីង នងិស្បាក់
៤០០ ជញជីងឱ្យស្ៅឧកមុនឺរុរ នទខ្កវស្ទៀត្ ស្ហ្ើយផ្ទាថំា ឱ្យយកម្លរនងិស្បាក់ស្នាះស្ៅខ្ចកមុឺនឡចចងុរា ក់ ជារម្លាញ់ឯង និង
ក៊ូនទហានររីរយនាក់ស្នាះទុកជាស្របៀងតាមែលូវចុះ ។ ឧកមុឺនររុ នទខ្កវទទលួររាន់ និងបណាារំរវស្គប់ស្ហ្ើយ ករ៏ំរះលា
ថយស្ៅទរីចំត្របរម់លួនវ ញរចួស្ហ្ើយ ឧកមុនឺរុរ នទខ្កវក៏ស្ៅចៈឡម ឡចចុងរា ក់ នងិក៊ូនទហានរួមចតិ្េច៊ូលស្ៅ កនុងឡស្រសាាត្់ 
មកខ្ចកម្លរខ្ចកស្បាក់ស្នាះរួច ស្ទើបស្បាបឧ់បាយតាមមហាឧបរាជកនផ្ទាំមកស្គប់ស្បការ ។ 

 

ចៈមុនឺឡចចុងរា ក់ នងិទហានទំងរីររយនាក់បានទទួលស្បាក់ររាន់ស្ហ្ើយ ក៏នោិយថា ស្យើងតាងំចិត្េថា នឹងស្្វើរាជការរុសំាា
យជីវ ត្ស្ៃើយ ក៏ស្ស្ពាះខ្ត្ចងប់ានស្បស្ោជន៍ និងគុណទកុត្ស្ករតិ៍ឱ្យក៊ូនស្ៅ ។ ស្គ្មស្នាះ ស្យើងបានមុមការស្ត្៊ូវស្្វើដ៊ូចស្បាថាន 
ស្ហ្ើយស្ត្៊ូវស្យើងស្បងុរស្បៀបមលួនស្្វើការឱ្យបានរស្ស្មចតាមបរាបរ់បរ់ ស្លាកមហាឧបរាជ ។ ចៈមុឺនឡចចុងរា ក់ នងិបកសរួក
យលស់្រមគ្មនអ្រស់្ហ្ើយ កច៏៊ូលស្ៅស្ដករណំាកត់ាមនាទីរបរ់មលនួ ។ ស្រកឹស្ៃើងមហាឧបរាជកន ស្ ើញស្្ាះស្នះស្ដកទល់
ឡថៃស្ចលនាទបីនាាយរបរ់មលួន រុបំានស្ត្ួត្ស្តាឱ្យបានដតិ្ដល់ស្ទ មហាឧបរាជកនក៏ស្្វើជាមឹង ស្ហ្ើយបរាប់ឱ្យ្៊ូ ុចំប់យក
មលួនឧកមុនឺររុ នទ(ខ្កវ) ស្គងររយមរាជ ស្នាះោក់កេវីាយមនង៣០ខាាប់ ឱ្យបស្ណាើរអាស្ស្ការឱ្យស្គប់៣ឡថៃ ស្ហ្ើយឱ្យរម្លាប់
ស្ចលកនុងស្រលស្នាះ កុឱំ្យទុក ។ 

 

កនុងស្គ្មស្នាះមហាឧបរាជកន និងស្ៅរញាឧទយ័្រិាជ ស្បាះបនាាយរាយទរ័លាត្ស្បទលគ់្មន ។ លះុ្៊ូ ុំ បស្ណាើរអាស្ស្ការ
ឧកមុនឺររុ នទ(ខ្កវ) ស្ៅដល់មមុបនាាយស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជ ស្ហ្ើយក៏ស្បាះបនាាយស្ឈើចង ឧកមុនឺររុ នទ(ខ្កវ)បំណងនងឹ
រម្លាប់ ស្ហ្ើយបរាប់ឱ្យឧកមុឺនររុ នទខ្កវភ្នវនា។ មណៈស្នាះ ចៈមុឺនឡចចងុ រា ក់ នងិទហានរមួចតិ្េរីររយស្ ើញថា ដលរ់នែត្
ស្ហ្ើយ ក៏តាងំស្ហា៊ោស្ចញរីកនងុឡស្រមកស្ដញរួក្៊ូ ុំ ខ្ដលបស្ណាើរឧកមុឺនរុរ នទខ្កវស្នាះ ស្ហ្ើយស្ោះកេឧីកមុនឺររុ នទខ្កវស្ចញរី
បស្រាល រួចនាគំ្មនរត្់ស្ៅរក បនាាយស្ៅរញាឧទយ័្ិរាជ ។ ស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជ ស្កស្ៃកស្ ើញស្ហ្ើយសាកររួស្ៅឧកមុឺន
រុរ នទខ្កវ នងិចៈមុនឺឡចចុងរា ក់ ស្រមទងំទហានទងំរីររយនាករ់ីដសំ្ណើរស្ហ្ត្កុារណ៍ស្នះ ស្ោយចងដ់ឹងមនុរស ទងំស្នះក៏
ស្ឆលើយស្រចកេីស្ត្៊ូវគ្មនថា មលួនស្ដើរោមលាត្រាល់ឡថៃ រាល់យបគ់្មានស្រលររំាកស្សាះ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ថាយប់មសលិមិញស្នះ ឧកមុឺនរុរ នទខ្កវ ទទលួទនដសំ្ណកទលឡ់ថៃស្្វរមិនបានោមស្បចកំារ កទ៏ទួលជា ស្រលស្នាះស្រះ
ស្រេចកន ខ្ដលតាងំមលួនជាឧបរាជ្៊ូរស្ស្មចរាជការមហាស្ករ័ស្ត្រកឹស្នាះ ស្ចញមកស្ដើរស្ត្តួ្ស្តាបនាាយ លះុស្ ើញឧកមុឺន
រុរ នទខ្កវម្លនកហំ្ុរោ៉ាងស្នះស្ហ្ើយ កច៏ប់ស្ទរឱ្យយកមករម្លាប់។ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជារកួម្ុំស្បបាទម្លារទ់ំងរីររយ
នាក់ស្នះ អាណិត្អារ៊ូរស្វទនា ដល់ជាត្ិស្ត្ក៊ូល ឧកមុឺនរុរ នទខ្កវ ជាក៊ូនស្ៅរញាស្ោធារង្គ្រាមខ្ដលសាាប់ស្ោយម្លនគុណ
បំណាច់ និងខ្ែនដីស្នាះែង កម៏្ុំស្បបាទទងំអ្រគ់្មន មំដស្ណាើមយកមលួនឧកមុនឺររុ នទខ្កវ មករុសំ្ជកបណុយអ្ំណាចស្រះស្ត្ជ
គុណ រ៊ូមស្្វើ រាជការរងរឹកបតិាកនងុបុណយស្រះស្ត្ជគុណត្ស្ៅ ។ 

 



ស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជររួថា ស្ៅរញាស្ោធារង្គ្រាមខ្ដលអាស្រះស្រេចកនបាញ់ធាាក់រីស្លើកាលដំរីស្នាះឬ ជាបិតារបរ់ឯង? 
ឧកមុនឺររុ នទខ្កវស្ឆលើយថា បាទនះុឯង ស្ហ្ើយវាបាញប់ិតាម្ុំស្បបាទសាាប់ ស្ហ្ើយវាចបយ់កមលួនម្ុំស្បបាទ យកស្ៅរាបអ់ានបញ្ះុ
បញ្លូឱ្យម៊ូលចតិ្េគំនតិ្ជាមយួវា រួចកឱ៏្យច៊ូលស្ៅស្្វើរាជការជាមយួនឹងវាស្ៅ ។ ឥៃូវស្នះម្ុំស្បបាទម្លារ់បានរួចរីវាមកស្ហ្ើយ 
ម្ុំស្បបាទម្លារ់ទងំអ្រគ់្មនស្នះ រ៊ូមស្ែ្ើអាយជុីវ ត្ស្្វើការ រាជការកនងុស្រះស្ត្ជគុណ ស្ដើមបីគិត្រម្លាបអ់ាស្រះស្រេចកនរង្ម
បិតាម្ុំស្បបាទម្ុំឱ្យបានវ ញ រ៊ូមស្បបាទ ម្លារ់ស្លាកស្មតាារស្ង្គ្រាះដលម់្ុំស្បបាទម្លារ់ឱ្យទន ។ 

 

ស្ៅរញាឧទយ័្រិាជបានសាាប់ចស្មលើយអ្រទ់ំងរីររយនាក់ស្នាះស្ហ្ើយ ស្ ើញថា អ្រ់ទងំស្នាះស្ឆលើយស្ត្៊ូវគ្មនទំងអ្រ់ ក៏
អាណិត្ស្វទនា នកឹស្ៅដល់ស្ៅរញាស្ោធារង្គ្រាមជាបតិាឧកមុឺនរុរ នទខ្កវ ដបិត្ជាភ្ននករ់រម្ុំ ស្រះរាជការចរ់ជាមយួគ្មន 
ស្ជឿទកុចតិ្េថា រំដសី្បាកស្បារ់ស្នះជារំដរីិត្ស្បាកដណារ់ ស្ទើបស្លាកម្លនស្បសារនថ៍ា ៖ 

 

ការណ៍ស្នះស្បើអ្នករលូត្ស្ត្ង់ស្សាាះចំស្ពាះនងឹស្រះបរមបរិស្ត្ជាម្លារខ់្ែនដីខ្មន ស្យើងនងឹជយួទនំុកបស្មុង ស្កាបបងគំទ៊ូលស្រះ
អ្ងគឱ្យអ្នកបានស្រចកេគី្មប់ស្ៅជាខាងស្ស្កាយ ប ុខ្នេជាន់ស្នះ តាមចាបអ់ាជាារឹក ស្យើង នឹងខានោកក់េីនាមំលួនឯងទំងអ្រគ់្មន
ស្ៅថាាយស្រះអ្ងគរុបំានស្ៃើយ ។ ឧកមុនឺររុ នទខ្កវ នងិបកសរកួក៏ស្រម ឱ្យោក់កេតីាមចាបអ់ាជាារឹក ។ ស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជ
ថាស្ហ្ើយ កប៏រាបន់ាយកង នាយទ័រឱ្យោក់កេីស្ ា្ះទំង២០២នាក់ ស្ហ្ើយចត្់ បស្ស្មើឱ្យនាមំលួនទំង២០២នាក់ស្នះ ស្ៅ
ស្កាបបងគទំ៊ូលថាាយស្រះបរមបរិស្ត្ខ្ដលស្រេចគង់ស្ៅកនងុបនាាយ រទឹងខ្រន ស្ដើមបីរុំស្រះរាជវ នចិឆ័យតាមចាប់ ទហានទំង
២០២នាក់បានស្ៅដល់ស្រះអ្ងគស្ហ្ើយ ក៏ខ្កលង ស្្វើជាស្កាបយំអ្ណាតឺ្អ្ណាករអាក់រអ្ួលរន់ស្បម្លណ ។ រស្មេចស្រះស្ររីុគនធ
បទរាជាស្រលស្នាះ ស្រះអ្ងគស្ចញគង់ចងុស្រះរាជស្រាងរមយ ជបួជុអំ្រន់ាមុនឺមង្គ្នេី ស្រនាបត្ី មង្គ្នេីត្៊ូច្ំ ម្ុំរាជការស្ៅបនាាយរទឹង
ខ្រន លុះស្រះអ្ងគទត្ស្ ើញបស្ស្មើស្ៅរញាឧទយ័្រិាជ ថាាយរំបសុ្ត្ចស្មលើយទហានទំង២០២នាក់ ស្នាះ ស្ហ្ើយ ស្ទង់ក៏
ស្តារ់បរាបម់ង្គ្នេខីាងទហាន ស្កមុស្មឿង ទហានរកាស្រះអ្ងគ នងិស្កុមមហាឡែទឱ្យរចិរណារួរកត្យ់កចស្មលើយ ស្ ា្ះទំង
ស្នាះ ស្ហ្ើយឱ្យយកស្ៅរ៊ូស្ត្រាយការណ៍ថាាយស្ទង់ស្រះរណាាប។់ មង្គ្នេទីំង៣ស្កមុក៏ស្្វើតាមស្រះរាជបរាប់ ។ លះុស្ ើញថា 
ចស្មលើយរបរទ់ហានទំង២០២នាក់ស្នាះ ស្ត្៊ូវដ៊ូចចស្មលើយកនងុរំបុស្ត្ស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជស្ហ្ើយ ស្រះបរម បរសិ្ត្ស្ទង់ស្រះ
អារ៊ូរដល់ស្ៅរញាស្ោធារង្គ្រាមណារ់ ស្ទងក់៏ស្លើកស្ទរស្ោះកេីទហានទងំ២០២នាក់ ស្នាះស្ចញ ។ ស្ទងទ់ុកអ្នកទំង
ស្នាះជាមង្គ្នេទីហានរកាស្រះអ្ងគត្ស្ៅ ។ បនាាបម់កស្ទង់ស្រះរាជទនស្បាក់ ឧកមុឺនរុរ នទខ្កវ៥ជញជីង ឱ្យចៈមុឺនឡចចងុរា ក់៤
ជញជងី ឱ្យទហាន ទំង២០០ នាក់ ៥ត្មលងឹៗម្លនក់ ។ 

 

មហាឧបរាជកន្៊ូរស្ស្មចស្ករ័ស្ត្រកឹ កាលឧកមុនឺរុរ នទខ្កវស្គងររជាយមរាជរត្ស់្ចញស្ៅស្ហ្ើយស្នាះ កស៏្លើកទរ័ស្ៅស្ចម
វាយបនាាយស្ៅរញាឧទយ័្រិាជោ៉ាងសាហាវ ។ ស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជ ក៏ឱ្យកងទ័រ ទទួលត្តាំងចាំងតាំងរសី្រកឹលះុដល់
ឡថៃរស្រៀលជតិ្ស្រលបស់្ទើបឈប់ ។ កងទ័រខាងស្ៅរញាឧទយ័្ិរាជ សាាប់អ្រោ់៉ាងស្ស្ចើន ។ ស្ៅរញាឧទ័យរាជា្រិាជយល់
ថា ទ័រខាងស្រេចកនស្ស្ចើនស្លើរកំលាងំណារ់ នងឹស្ទចំាងំត្ស្ៅស្ទៀត្រុំបាន លះុស្វលាយបក់ន៏ាំកងទ័រស្ោះថយស្ៅរទឹង
ខ្រន ស្ហ្ើយឱ្យស្រៀបស្រះទនីាំង នាវា ទ៊ូកចំណ ះនិងទ៊ូកចមលង ស្ស្ត្ៀមទុកស្ដើមបនីឹងអ្ស្ញជើញស្រះបរមបរសិ្ត្ឱ្យស្រេចនាំស្គបស់្គួ ស្ៅ
គង់ស្ៅ ឯស្មត្េស្ពា្ិ៍សាត្់វ ញ ។ 

 



ស្ៅស្វលាយប់ស្នាះ រស្មេចស្រះស្ររីុគនធបទជាអ្ម្លារខ់្ែនដី ស្រេចច៊ូលស្កឡាបនទំ ស្ទង់ស្រះរុបិន និមិត្េស្ ើញថា ស្រះអ្ងគចុះ
ស្រងក់នុងទឹករទឹងខ្រនថាស្វលាស្នាះម្លននាគរាជមយួ មកខាពំាំស្រះអ្ងគ ស្ហ្ើយរនលចិស្រះអ្ងគស្ៅកនងុគរា អ្ត្ម់្លនមង្គ្នេីណា
ជួយស្រះអ្ងគដលម់្លនក់ស្សាះ ថាកនងុស្រលស្នាះ ស្រេចស្ ើញ ដ៊ូចជារស្មេចស្រះវររាជបិតាមកោរ់ ស្ៅស្រះអ្ងគថា ឯងស្ៅស្ៅ
នឹងអ្ញ ថាស្រេចនាគរាជស្នាះកុឱំ្យឯងត្នងឹវាអ្ី ថាវាស្នាះដលក់ណំត្់ស្រះចនទរះមករីទរិខាងលចិកាលណា វាក៏នងឹរលាយ
រ៊ូបស្ៅកនុងកាលស្នាះខ្ដរ។ ស្ទង់ស្រះរបុិនខ្ត្ប ុណណងឹស្ហ្ើយ ស្ទងត់្កកម្លខាាងំណារ់ ក៏ស្ត្ើនចកស្កឡាបនទំ។ លុះដឹង ស្រះអ្ងគ
ស្ស្រច ស្រេចស្ចញស្ៅខាងស្ស្ៅស្តារស់្ៅស្រះបុស្រាហ្តិ្ នងិស្ហារាមកថាាយរាករណ៍ ។ ស្រះស្ហារា ្ិបត្ថីាាយរាករណ៍ថា 
ការណ៍ខ្ដលស្រះអ្ងគនិមតិ្េស្ ើញនាគខាំពាសំ្រះអ្ងគនាសំ្ៅកនុងទឹករទឹងខ្រនស្នាះ ស្ត្៊ូវស្ត្ង់ស្រេចកននាំអ្នកជា មកស្បម្លថស្រះ
អ្ងគបាន ។ ថាស្ត្ង់ខ្ដលស្ ើញរស្មេចស្រះវររាជបតិាមកខ្ស្រកស្ៅស្រះអ្ងគស្នាះ ទំនាយថាស្រះអ្ងគគង់ស្ៅទីស្នះរុបំានស្ទ។ 
ថាស្បើស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជ ឱ្យស្រៀបស្រះទនីាំង ឱ្យថយស្ៅស្មត្េស្ពា្ិ៍សាត្ស់្នាះ ស្ ើញជាស្ត្៊ូវណារ់ រ៊ូមស្រះអ្ងគស្ទងស់្្វើតាម
ចុះ។ ថាស្ត្ង់ខ្ដល ស្រះចនទរះមករីទរិខាងលចិកាលណានងឹរលាយរ៊ូបនាគស្នាះ ទនំាយថាអ្នកម្លនបុណយកនុងស្រះស្ត្ក៊ូល 
នឹង ស្ចញមករទីរិបរ្ឹម កម៏កស្បាមស្បាបឱ់្យរលាយស្រះស្រេចកនស្នះរុខំានស្ៃើយ ។ 

 

កាលខ្ដលស្ហារាទំនាយថាស្នាះស្ត្៊ូវជាឡថៃ ១៨ស្កើត្ ខ្មស្ជរឋ ឆ្នំវក ចតាារ័ក រ.រ ២០៥៦ គ.រ ១៥១២ ម.រ ១៤៣៤ 
ច.រ ៨៧៤ ។ ខ្ែនដសី្រះរគុនធបទស្នះ ស្បើស្កើត្រីស្ត្ឹមកាលខ្ដលស្រះអ្ងគស្រេច ស្សាយរាជយជារមុស្នាះបាន៥ឆ្នំ ស្រេចស្្វើ
រង្គ្រាមបាន៤ឆ្នំ ប៊ូករួមស្ៅស្ត្៊ូវជា៩ឆ្នំ ស្រះជនែវរា៣៤ឆ្នំ។ 

 

កនុងស្គ្មខ្ដលស្ហារាករំុងរាករណ៍ស្នាះ ឧកមុឺនរុរ នទខ្កវ ស្គងររយមរាជមួយ ចៈមុនឺឡចចុងរា កម់យួ នាទំហាន២០០នាក់ 
ច៊ូលស្ៅខ្ស្រកថា ម្លនការណ៍្ណំារ់ៗ រ៊ូមស្កាបបងគំគ្មល់ ។ មណៈស្នាះ ស្រះបរមបរសិ្ត្ស្ទង់ស្ត្ើនស្ៃើងស្ទើបខ្ត្នឹងគង់
ស្រងស់្រះអ្ងគ ទហានទំងរីរកាយស្នះច៊ូលដលផ់្ទាល់ស្រះអ្ងគ ស្ហ្ើយកាប់ស្ត្៊ូវស្រះអ្ងគជាទមៃន់។ ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទង់ខ្ស្រក
ស្ៅស្កុមរកាស្រះអ្ងគ ឱ្យច៊ូលមកជួយ ស្កុមរកាស្រះអ្ងគរទុះច៊ូលស្ៅ ក៊ូនទហានទងំ២០០នាក់ស្នាះទទលួកាបច់កគ់្មន និង
ស្កុមរកាស្រះអ្ងគ ស្នាះជាឧឡារ ក ។ រ៊ូររនធកឹស្នះឮដលស់្ៅរញាយមរាជ ខ្ដលជាបតិាស្លៀងឡនស្ៅរញាយររាជា ជាស្រះ
រាជបសុ្ត្ ខ្ត្ស្ៅរញាយមរាជស្លើកស្ៅជួយរុទំន់ ស្រះបរមបរិស្ត្ក៏រគុត្ស្ៅ។ កាលស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រះអ្ងគរុគត្ស្ៅ 
ស្ៅរញាយមរាជអ្ស្ញជើញស្ៅរញាយររាជាស្លើកស្រះររស្រះបតិាបញ្ុះស្ៅទីរមគរួ ស្ហ្ើយនាំស្រនាទហានមលះស្ចញមក
កាបអ់ាកបត្ស់ាាបអ់្រ៣់០នាក់ សាាបខ់ាងទ័រហ្លងួ ជាង១០០នាក់ ។ 

 

ចំខ្ណកឯមហាឧបរាជកនវ ញ កាលស្រកឹស្ៃើងដឹងថា ស្ៅរញាឧទយ័្រិាជនាំកងទរ័រត្់ស្ចលបនាាយស្ហ្ើយ កស៏្លើកកងទរ័
ស្ៅដល់បនាាយទរ័ហ្លងួ ។ ឯទ័រហ្លួងខ្ដលគ្មានស្មកងស្ត្ួត្ស្តា កាលស្ ើញទ័រស្រេចកន មកដល់ស្ហ្ើយ ក៏ខ្បកទរ័រត្់
ខាាត្ខ់ាាយស្ៅ។ ឯស្ៅរញាយមរាជកាស្លដញកងទ័រឧកមុនឺររុ នទខ្កវ រត្ខ់ាាត្ម់ោ្ាអ្រ់ស្ហ្ើយ ក៏ស្ចញមកទទលួចាងំនឹង
ទ័រអារស្ត្៊ូវកនស្ទៀត្ ខ្ត្ចាំងរុបំាន កស៏្ៅរញាយររាជា ចះុទ៊ូករត្់ស្ៅ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
លុះដលស់្មត្េមហានគរស្ហ្ើយ ស្ៅរញាយមរាជក៏រុយំកដំរីស្រះ រីស្ៅហាាយស្រុកស្នាះ មកស្ដើមបីរត្់ស្ៅ ស្កុងស្ទរ(ស្បស្ទរ
ស្រៀម) ។ ស្ៅរញាយមរាជ លុះស្្វើដំស្ណើរដល់ពាក់កណាាលែលូវកឈឺ៏អ្នចិ្កមែស្ៅ។ អ្រ់មមុមង្គ្នេីស្កមការមហាត្លកិស្រៀប
ោក់ខ្រនង បញ្ះុររស្ៅទរីមគរួស្ហ្ើយកន៏ាគំ្មន អ្ស្ញជើញស្ៅ រញាយររាជាច៊ូលស្ៅស្កងុស្ទរ។ 



 

ស្នះនឹងស្រដអី្ំររីស្មេចស្រះឥរី្ ័ទទ (ររួ)ថា កាលខ្ដលបនាាយរស្ស្ម្លងខ្បកទ័រស្នាះ រស្មេចស្រះ ឥរី្ទ័ទ ស្រមគ្មននិង
រែ័ស្គបកសរួកអ្ស្ញជើញយកស្រះមន័រត្នមងគល ស្រះលំខ្រងជយ័ នងិស្ស្គឿងបស្ញ្ញាកសស្ត្ ចះុទ៊ូកនាខំ្ហ្ស្ៅដលព់ាកក់ណាាលែលូវ 
។ ស្ៅទីស្នាះ គ្មត្គ់ិត្ថា ស្បើអ្ញស្ទំស្ៅដល់ស្រុកស្រៀម មុមជា ស្រៀមមិនឱ្យអ្ញស្ត្ៃបម់កវ ញស្ទ។ លះុគិត្ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ 
រស្មេចស្រះឥរី្ ័ទទ ក៏ស្្វើជាច៊ូលទ៊ូកស្ៅ បស្នាាបង់ឧចារ (ស្ោះទកុខរត្វ្ ំ) កនងុឡស្រ ។ លះុទ៊ូកទនីាំងនាំស្ៅរញាយររាជា
ហ្ួរស្ៅ រស្មេចស្រះ ឥរី្ទ័ទ គ្មត្ក់៏បត្ក់ាលទ៊ូកស្នាះខ្ចវស្ត្ៃប់មកស្ស្ត្ើយខាងលិចវ ញ ស្ហ្ើយកស៏្ៃើងស្គ្មកស្ចលទ៊ូកស្នាះ
ស្ៅ យកខ្ត្ស្រះមន័រាជយ និងលំខ្រងជយ័ ស្រះស្ៅទណឌររស្នាះស្វចរោារត្់ស្ៅដលច់ុងស្មត្េបាទី (គសឺ្រុកកណាាលរទឹងររវ
ឡថៃស្នះ ស្ស្ពាះរមយ័រីស្ដើមស្រុកកណាាលរទងឹ, សាាង, រំស្រាង, ្នសំ្រួច, ្នំស្រង,់ គងររិី ទងំអ្រ់ស្នះស្ៅកនងុស្មត្េបាទី
ខ្ដរ) ។ ស្ៅទីស្នាះរស្មេចស្រះឥរី្ទ័ទក៏រនួលាកម់លួនមិនឱ្យនរណាដឹងស្ៃើយ ឯស្រះមន័រាជ និងលំខ្រងជយ័ នងិស្ស្គឿងបស្ញ្ញា
កសស្ត្ស្នាះ រស្មេចស្រះឥរី្ទ័ទយកស្ៅលាក់ទកុស្ៅកនុងរនធឡនស្បស្ហាងស្ដើមចំបក់មយួ ។ 

 

ចំខ្ណកស្ៅរញាយររាជា ជាស្រះរាជបុស្ត្ស្រះស្រីរគុនធបទស្នាះ ស្រមទំងបណាាជាម្ុំ ស្កមុមហាត្លិកនាំ ស្រះអ្ងគរត្ស់្ៅ
ដល់ស្រុកស្រៀមស្ហ្ើយ ក៏ច៊ូលស្ៅស្ៅនងឹរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ជាស្រះបតិ្លុា ស្ហ្ើយថាាយ បងគយំំមសកឹមសលួទ៊ូលរីស្រឿង
ខ្ដលអា (កន) ស្រះស្រេចគតិ្ស្បទ៊ូរេរា យខ្កលងឧបាយកបត្់ខ្ែនដី ។ ស្ទង់ខ្ថលង ស្រចកេីររីស្មេចស្រះវររាជបតិាកសយ័ស្រះជនែស្ៅ
រទឹងខ្រនររវស្គប់ស្បការ ។ 

 

រស្មេចស្រះបរមរាជាមហាឧបរាជ ស្ទង់ស្រះរណាាប់ស្ទងម់្លនស្រចកេអីាលយ័រស្មេចស្រះស្ជោោណារ់ ។ ស្ទងន់ឹកត្៊ូចស្រះទយ័ 
នឹងការចញឧ់បាយកលអាកនស្រះស្រេច ខ្ដលវាស្ចញកបត្់ខ្ែនដីទល់ខ្ត្អ្នេរាយដល់ ស្រះអ្ងគស្រះស្ជោោ ស្រេចស្ទង់ស្រះ
កខ្នសងទងំររីអ្ងគទងំមមុមង្គ្នេីក៏ស្សាកយំស្គបគ់្មន ។ លុះបស្នាាស្សាក ស្ស្រច រស្មេចស្រះបរមរាជា មហាឧបរាជស្រេចនាំ
ស្ៅរញាយររាជាច៊ូលគ្មល់ រស្មេចស្រះមហាចស្ករត្េិ “ស្រេចស្រៀម” ទ៊ូលស្រឿងររវស្គប់ ស្ហ្ើយទ៊ូលរីរស្មេចស្រះស្រៀមរគុត្
ស្គប់ស្បការ រួចទ៊ូលរុំកងទរ័ស្លើកស្ៅចបអ់ា (កន) ស្រះស្រេចស្បហារជីវ ត្ឱ្យបាន។ ស្រះមហាចស្ករត្េិស្ទង់ស្បារឰនងឹស្ករ័ស្ត្
ទំងរីរស្រះអ្ងគ ហាកដ់៊ូចជាឈឆឺ្ាលណារថ់ា ចំស្យើងចត្់ស្រនា ទហានឱ្យស្លើកស្ៅជយួបង្គ្រាបអាកបត្់ស្នាះ ឱ្យវ នារឆ្
ប់ៗកុបំីកែយួ កុំបសី្ៅស្រយួស្រះទយ័ស្ៃើយ ។ 

 

រីឯមហាឧបរាជកន្៊ូរស្ស្មចរាជការមហាករស័្ត្រឹក កាលបានជយ័ជនំះឈនះ ស្រះមហាកសស្ត្ស្ហ្ើយ ក៏ស្ស្ទើរចិត្េរន់
ស្បម្លណណារ់ ស្ហ្ើយឱ្យរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ស្ត្៊ូវជាម្ល និងនាយកង នាយទ័រ ស្លើកស្ៅ រងកត្់ស្មត្េឱ្យរាបទបទងំអ្រ់ គឺ
ខាងស្ជើងទលន់ឹងនគរលាវ នឹងលចិទល់នឹងនគរស្រៀម ខាងស្កើត្ ទល់នងឹនគរចម ខាងត្បងូទល់នងឹរមុស្ទ ។ លុះរងកត្់
បានរាបទបស្ហ្ើយ ស្ៅហាាស្ៅកត៏ាំងស្ៅហាាយ ស្រកុឱ្យស្ៅរកា ស្មត្េោ៉ាងម្លំមនួ រួចស្ទើបស្ត្ៃបម់ករកមហាឧបរាជកនវ ញ 
។ មហាឧបរាជ្៊ូរស្ស្មចរាជការមហាស្ករ័ស្ត្រកឹបានដងឹថា អាណាស្មត្េរាបទបអ្រ់ស្ហ្ើយ កម៏្លនចិត្េស្ស្ត្កអ្រណារឱ់្យ
ស្លើកកងទ័រស្ត្ៃបម់កស្កុងស្ររីនធរវ ញ ។ មហាឧបរាជលះុច៊ូលស្ៅកនុងស្រះរាជវាំងស្ហ្ើយ កត៏ាងំរស្មេចស្ៅហាាស្ៅជាម្លឱ្យ
ជា្ំ រស្ស្មចរាជការខាងទហាន។ ស្ស្ៅរីស្នាះស្រេចកន តាងំឱ្យជាស្រនាបត្ី មង្គ្នេតី្៊ូច្ំ តាមម្លនគណុបំណាចរ់ាល់រ៊ូប ។ 
លុះស្រៀបស្រនាបត្ី រួចស្ស្រចស្ហ្ើយ មហាឧបរាជកនក៏ស្បការថា ស្បើអ្នកណារកស្រះមន័រាជយមកថាាយបាន នឹងឱ្យររាន់ជា
ម្លរ៥០០ត្មលងឹ ខ្ត្ស្រលស្នាះគ្មានអ្នកណារកស្ ើញស្សាះ ។ ស្រេចកនឱ្យស្្វើស្រះម័នរាជយថែីមយួវ ចិស្ត្រចនាស្ោយរវុណណរ័ត្ន៍ 



រួចស្ស្រចស្ហ្ើយរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ និងអ្រ់ស្រនាបត្ី មង្គ្នេីត្៊ូច្ំ ម្ុំស្រះរាជការ ជំនុំស្រមគ្មនស្រៀបរិ្ី ស្បាបាា្ិស្រក មហា
ឧបរាជកនឱ្យស្ៃើងស្សាយរាជយរមបត្េិស្គប់ស្គងស្កងុកមពជុា្ិបត្តី្ស្ៅ ។ 

 

ស្រះមហាឧបរាជ្៊ូរស្ស្មចរាជការមហាស្ករ័ស្ត្រកឹ (កន) បានស្ៃើងស្បាបាា្សិ្រកស្សាយរាជយរមបត្េិ កនុងឆ្នំ វក ចតាារ័ក 
រ.រ ២០៥៦ គ.រ ១៥១២ ម.រ ១៤៣៤ ច.៨៧៤ កនងុស្រះជនាាយ២ុ៩ឆ្នំ កនងុវាំង បាសាន ស្មត្េស្ររីឈរ ស្ទងស់្រះ
នាមជាស្រះបាទរស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ្រិាជរាម្ល្ិបត្ីស្កងុស្រីរឈរ បាសាន ។ ស្រេចស្លើកស្រះរាជវងានុវងស និងរលស្រះស្រី
រត្នស្ត្័យទងំអ្រ់ឱ្យស្ៃើង រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ដបិត្រស្មេចស្ៅហាាម្លនគុណបណំាច់ បានជយួចាំងម្លនជ័យ ស្ហ្ើយបានស្ដើរ
រងកត្់រាបទងំអាណាស្មត្េ។ ស្រេចស្លើកខ្លងឱ្យយករួយសារអាករមយួរដ៊ូវតាមបរុាណស្បស្វណីខ្ដលផ្ទារ់ខ្ែនដីថែ។ី ខ្ែនដី
ស្រះមហា ឧបរាជកនក៏រមុរបាយស្រៀងមក ។ 

 

លុះមកដលឆ់្នំ ច ឆរក័រ.រ ២០៥៨ គ.រ ១៥១៤ ម.រ ១៤៣៦ ច.រ ៨៧៦ រស្មេចស្រះស្រសី្ជោោ បរមបរិស្ត្ ស្ទង់
ស្រះត្ស្មះិថា ស្យើងជាស្រេចផ្ទារ់វងសថែី គបបីគតិ្ឱ្យម្លនជាប់ស្ៅស្រះស្ករតិ៍ ទីដខំ្ណលស្រះរាជធានីថែីស្នះត្ស្ៅ ស្ទើបម្លនស្រចកេី
លាញឮនាមចារ់ស្បាកដស្ៅអ្នាគត្ ។ លះុស្ទង់ស្រះត្ស្មះិយលដ់៊ូស្ចនះ ស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្តារប់រាបរ់ស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ជាម្ល 
ឱ្យស្កណឌស្បម៊ូលរាស្រេស្បជាស្គប់ស្គួស្លើករីស្កុង បាសានស្ៅទិរខាងស្កើត្ ។ លះុដល់ស្ៅ្៊ូមិចនលកដ់៊ូនត្ី ស្រះស្រីស្ជោោ ស្រេច
ឱ្យសាងស្កុង ស្ហ្ើយគងស់្ៅទីស្នាះបាន៥ខ្ម។ ឡថៃមយួស្រះអ្ងគស្ៅរលីការស្ទវតាស្ៅស្ដើមស្រះស្ពា្ិ រួចស្ហ្ើយស្រេចស្ត្ៃប់មក
ដំណាកវ់ ញ ។ យបស់្នាះស្ទង់ែទលំក់ស្ៅ ស្ទង់ស្រះរបុិននមិិត្េស្ ើញថា ស្ទង់បានឮរនធកឹអ្វរីីទរិខាងលិច ថាស្ទង់ឈរទត្ 
ស្រះស្នស្តាស្គប់៥ស្ម្ល៉ាងស្ ើញខ្មរះប ស្បះម្លត្់ឡស្រ ស្ហ្ើយស្ ើញតាចរ់ម្លនក់ឈរស្ៅទីស្នាះ ខ្ស្រកស្បាប់មកស្រះអ្ងគថា ៖ 

 

“ស្រេចរុំស្ត្៊ូវស្ៅទីស្នះស្ទ ស្ត្៊ូវខ្ត្ស្ៅឯ្៊ូមិស្រៃបស់្ទើបបានរមុ ថាស្ៅមមុគង់ខ្ត្នឹងដឹងស្ទៀត្” ។ លះុចប់ ស្រះរបុិននមិិត្េ
ស្ហ្ើយ ស្រេចស្ត្ើនស្ៃើងកយ៏លថ់ា ស្រះអាទតិ្យស្រឿងរះស្បឡរណារ់ ។ ស្រលស្នាះស្ទង់ស្ចល ទីចនលក់ ស្ហ្ើយស្លើកស្គប់ស្គួស្ៅស្ៅ
្៊ូមិស្រៃប់ ចងុស្មត្េត្បូង ែុំ ទលខ់្ដនស្មត្េបា្នំ រមគួរជាទរីិជយ័ ្៊ូមលិអ។ ស្ៅទសី្នាះ ស្ទង់ចត្់ការស្លើកដីដុត្ឥដឋ ដុត្
កំស្បារ ដុត្ស្កបឿង និងរបវូអ្ំខ្បង តាក់ខ្ត្ងស្លើកកំខ្ែង ជកីគ៊ូ ជីកអ្៊ូរ តាំងបនាាយ្មំពរ់ ស្ការ់ស្កួនម្លំមនួ្ំទ៊ូលាយណារ់ 
លែមស្្វើរកឹកានឆ់្នំបាន ។ លុះស្្វើការស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រេចឱ្យសាងស្បាសាទស្រះរាជមនទីរ ស្ត្ខ្ៃងខ្កងចុងស្រាង ស្រាងជងួ ស្រាង
ទង ស្រាងទនីាំង ស្រាងឃាាងំ និងរនួឧទានម្លនស្គប់ស្បការ ។ ស្រេចចប់ស្្វើការខ្ត្រីរឆ្នំបានរចួជាស្ស្រច ។ ខ្ត្ទីស្នាះឥត្ទឹក
ស្ទ ស្ទើបស្ទង់ស្រះបរាបឧ់កញា៉ាស្វៀងមយួ ឧកញា៉ាវាំងមួយ ឧកញា៉ាលពំាំងមួយ ឧកញា៉ាស្សាលមយួ ឱ្យជីកស្រះ្ំកណាាល
កំខ្ែងស្រះនគរម្លនស្ជុង៤។ លះុជីកបានទកឹស្ស្រច ស្រេចរនែត្ស្ជងុមយួៗឱ្យស្ៅថា កំរង់ស្វៀង ស្ជងុមយួស្ទៀត្ស្ៅថាករំង់
វាំង ករំង់ទ៣ី ស្ៅថាកំរង់លពំាងំ កំរង់ទី៤ស្ៅថាករំង់ស្សាល ស្គប់ចត្ុរេមភ(ស្រនាបត្ី)ទងំ៤ ។ អាស្រយ័ស្ហ្ត្ទុងំ
ស្នះស្ហ្ើយ ស្ទើបបានជាកំរងទ់ំង៤ស្នាះម្លនជាប់ ស្្ាះឧកញា៉ាទងំ៤ស្នាះរហ្៊ូត្មកដលរ់រវឡថៃស្នះ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
ស្រេចកនកសាងនគរ្ំម្លមំួនជាងនគរចរ់ ស្ហ្ើយបានរចួរហ្័រឆ្ប់ស្ទៀត្ែង ស្ស្ពាះរាស្រេស្រះុស្រលួណារ់ ស្កណឌខ្ត្ម្លនក់
ច៊ូលជួយជាររីជាបីនាក់។ លុះសាាបនារចួស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រេចតាងំស្រះនគរស្នាះយកនាម្៊ូមិ ស្ដើមមកែសំនឹងពាកយថែី ស្ៅថា
ស្កុងស្ររីនលប់ដ៊ូនត្ីឡស្រនគរបវររាជធានី ។ ស្ទង់ឱ្យឧកញា៉ាស្សាល ចប់ស្ត្ីត្៊ូច្យំកស្ៅខ្លងកនុងស្រះ កនុងគ៊ូសានមស្ភ្នាះជា
ស្ស្ចើន ឱ្យឧកញា៉ាលពំាំងតាងំស្ខាាងស្រនៀត្ដំរី (ស្្វើស្ស្កាលដំរ)ី។ ស្រេចឱ្យស្្ាះវាលខ្ដលស្រេចស្ៅស្បពាត្ស្ដញរត្វស្នាះថាវាល



បាន្ំ (មលះថាវាលចនទំ) ស្ស្ពាះជាវាលខ្ដលស្រេចស្ដញរត្វបានស្ស្ចើន ឱ្យស្្ាះបឹងមួយខ្ដលស្រេចស្ៅស្បពាត្មចា រុំបាន
ស្នាះឱ្យ ស្ៅថាបងឹរែូរជន។ ស្រះអ្ងគឱ្យសាងស្រះវ ហាររមី្លជាស្ស្ចើន។ ស្ទង់ឱ្យតាងំស្ទទ៊ូងរដឋទំង៧ គឺស្រះរងឃ បរ នាយក
មួយ ស្រះអ្រ យករសបមួយ ស្រះឯករតាាមយួ ស្រះរទុធស្ឃាសាមយួ ស្រះ្មែស្ឃាសាមយួ ស្រះវ បរសនាមយួ ស្រះបវរស្រតាាមួ
យ។ ស្រះស្ទទ៊ូងរដឋទងំ៧ស្នះ ស្រះអ្ងគឱ្យស្ៅគងច់ំស្រះវរាកនុង អាវារមយួៗរាលស់្រះអ្ងគ ។ 

 

ស្រះស្រីស្ជោោ ខ្ដលោងមកគង់ស្ៅស្កងុរនលបដ់៊ូនត្ីឡស្រនគរស្នាះបានខ្ត្បឆី្នំ រាស្រេ ស្បជា អ្នកបរស្ទរ ច៊ូលមកស្ៅកះុកុជំុំ
ជិត្ ស្បកិត្គ្មនស្ស្ចើនឡស្កគណនារុបំានស្ៃើយ ស្លើររីខ្ែនដមីុនរីរភ្នគ ស្រះនគរក៏រមុ របាយរមបូរណ៍ស្គប។់ ស្រះអ្ងគឱ្យ
ស្បាះស្បាក់រលងឹ ម្លររលឹង ស្តារ៊ូបនាគឱ្យរាស្រេចយ ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគ ររវស្រះហ្ឫទយ័ខ្លបងស្រី ទត្រា ំរបាំ មស្ហាស្ររត្៊ូរយ
ត្ង្គ្នេណីារ់ ។ 

 

ស្នះនឹងនិោយអ្ំររីស្មេចស្រះឥរី្ទ័ទ ស្នាះថា ៖ 

 

កាលស្រេចឥរី្ទ័ទស្ៅលាក់មលនួរនួអាតាា កនុងឡស្រជាយ៊ូរស្ៅអារ៊ូររនងជាម្ុំ (រមយ័រីស្ដើមស្គចបរ់នង មកលក់ឱ្យស្្វើជាម្ុសំ្គ) 
ក៏សាាប់ស្ៅស្ទៀត្ ស្ៅខ្ត្ម្លនក់ឯង ស្កីស្កលំបាកណារ់ ។ លុះបានដងឹដំណងឹថា “ស្រេចកនបានស្សាយរាជយ ស្ហ្ើយបាន
ស្បការឱ្យរកស្រះម័នរាជយ និងស្ស្គឿងបស្ញ្ញាកសស្ត្ ថាស្បើនរណារក ស្ ើញស្ហ្ើយយកស្ៅថាាយស្រេចកន ស្រេចកននឹងស្បទន
ររានជ់ាម្លរ៥០០ត្មលងឹ“ ដ៊ូស្ចនះ ឥរី្ទ័ទ កម៏្លន ចតិ្េស្លា្កនុងរនាានអាតាា ស្ោយគតិ្ថា ស្បើស្យើងយកវត្ថុទងំស្នះស្ៅ
ថាាយស្រេចកនស្ៅ ម្លរស្បាក់កប៏ាន យររកេកិប៏ាន ស្យើងនឹងទកុរត្នមងគលទំងស្នះស្ៅកអ៏ាសារឥត្ការខ្ដរ កាលណា
ស្ៃើយរស្មេច ស្ៅរញាចនទរាជា និងរស្មេចស្ៅរញាយរ រាជាទងំរីរស្រះអ្ងគនឹងបានស្ត្ៃបម់កវ ញស្នាះ ។ គិត្យល់ 
ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយរស្មេចឥរី្ ័ទទ កស៏្ដើរខ្ត្ម្លនក់ឯងស្ៅដល់ស្ដើមចបំក់្ ំស្នាះ ស្ហ្ើយមំស្បវាស្ៃើង បានដល់ស្បគ្មប មួយ រស្មេចឥរី
្័ទទស្រៀបនងឹល៊ូកឡដយកស្រះម័នស្នាះ កស៏្សាប់ខ្ត្ស្ ើញររម់យួោ៉ាង្ំល៊ូនស្ៃើងស្ៅស្លើ ស្ដើមចំបក់ស្នាះខ្ដរ ។ ររ់ស្នាះរង់
ចំនងឹចឹករស្មេចឥរី្ ័ទទ ។ រស្មេចឥរី្ទ័ទស្ ើញររ់ក៏្ ័យញ័ររនធត្់ ភ្នាត្់ឡដធាាក់ចះុមកបាក់កសាាប់កនុងឡស្រស្នាះ ឥត្ម្លន
អ្នកឯណាស្ ើញស្សាះស្ៃើយ ។ ស្ខាាចស្នាះចំស្ណរ មកឯអ្នាគត្ កស៏្ៅជាបសិាចចំរកាស្រះម័នស្ៅទសី្នាះស្រៀងមក ។ 

 

ស្នះនឹងសានោិយស្ៅខាងស្ដើមបនេិចវ ញ កាលរស្មេចស្រះស្ររីគុនធបទរគុត្ស្ៅស្នាះ ស្ៅកនុងច.រ ៨៧៤ ឆ្ាំវក ចតាា
រ័ក ។ កាល ច.រ ៨៧១ ឆ្នមំាញ់ ឯករក័ស្នាះ រស្មេចរញាចនទរាជា ស្រេចោងស្ៅគងស់្ៅស្កងុស្ទរបាន៣ឆ្នំ ។ ដល់
មកឆ្នំវក ចតាារ័កស្នាះ ស្ទើបស្រះស្ៅរញាយររាជារត្ស់្ៅដល់ កគ៏ង់ស្ៅជាមយួរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ជាស្រះបិត្លុា 
ស្រមទំងស្រេចស្កាបទ៊ូលស្រះបិត្លុាថា ស្កុងកមពជុា្ិបត្សី្នាះ ស្រះស្រេចកនលុករស្មេចស្រះស្ររីុគនធបទជារស្មេចស្រះបរម
រាជបតិា ខ្ដលស្ត្៊ូវជាស្រះបរមស្ជោោ ស្រះអ្ងគស្នាះរុគត្ស្ៅស្ហ្ើយ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្ទងស់្រះរណាាប់ស្ហ្ើយស្ទង់ស្រះ
វ ស្ោគអាស្ឡាះ អាល័យ ស្រះបរមរររនស់្បម្លណ ។ ស្រេចចងខ់្ត្ស្ត្ៃប់មកស្កងុកមពជុាវ ញ ស្ដើមបរីម្លាប់ស្រេចកនរង រឹក
ថាាយស្រះស្ជោោ ។ ស្រេចទនទងឹចខំ្ត្ស្រះស្ៅចស្ករត្េិ ខ្ដលបានស្រមថា នឹងជួយទំនកុបរំុងស្រះអ្ងគ ស្ោយថាាយទរ័ដល់ស្រះអ្ងគ 
ឱ្យនាសំ្ៅស្កុងកមពជុាវ ញស្នាះ ក៏មនិស្ ើញចត្ក់ងទ័រមកថាាយស្សាះស្ទ។ តាងំរីឡថៃស្នាះមក រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា
អ្នទះសារកនុងស្រះអ្ងគ រកខ្ត្កលនងឹស្ោះមកស្កងុកមពជុាវ ញ ខ្ត្រករុទំនប់ានស្នាះស្ៃើយ។ ស្បើស្យើងគតិ្រីស្ត្ឹមស្រេចស្ៅរញា
ចនទរាជាស្ៅគង់ស្ៅស្កងុស្រៀមរឆី្នំ មាញ់ ឯករក័ រ.រ២០៥៣ គ.រ ១៥០៩ ម.រ ១៤៣១ ច.រ ៨៧១ ឆ្នជំ៊ូត្ នរវ



រ័ក មកដល់រ.រ ២០៥៩ គ.រ ១៥១៥ ម.រ ១៤៣៧ ច.រ ៨៧៧ ឆ្នំកុរ របេរ័កស្នះស្ ើញថា ស្រះអ្ងគគង់ស្ៅ
ស្រុកស្រៀម បាន៧ឆ្នំស្ហ្ើយ ។ ឆ្នំជ៊ូត្ស្នាះម្លនដំររីមយួ កំររ៤់ហ្ត្ថ ស្ៅស្រុកកាញ្នបរុី ។ ម្លនហ្ែស្រៀមម្លនក់ ស្្ាះ
ពាម នាំរែ័ស្គបកសរួកស្ៅស្ចមទក់ដំរីស្នាះ ខ្ត្ទករ់ុំបាន ។ ដំណឹងស្នះស្ជាបដល់ស្រះស្ៅ ចស្ករត្េ(ិស្រេចស្រៀម) ស្រះស្ៅ
ស្កើត្ស្រះទ័យចងប់ានដំរីស្នាះណារ់ ខ្ត្ស្ទងន់ឹងរកអ្នកណាជាទនំុកទុកស្រះទ័យលែមជាទីរងឃឹមថា ស្បើឱ្យស្ចញស្ៅស្្វើការស្នះ
ថាាយរុំបាន ។ មណៈស្នាះមង្គ្នេីស្រៀមទំងប នុាាន ខ្ដលគងគ់្មលទ់៊ូលថា កនុងចសំ្ណាមរាជវងានុវងសកេី មង្គ្នេទីំងរួងកេី 
ទ៊ូលស្រះបងគំ មនិស្ ើញម្លនអ្ងគណា ឬអ្នកណាម្លនក់ខ្ដលសាាត្់ជនំាញខាងកាន់អាវុ្ស្រែើនងឹស្ៅរញាចនទរាជាបានស្ទ ការស្នះ
ស្បើស្ទង់ ស្រះកុរណា រិស្ររស្រេចស្ស្បើស្ៅរញាចនទរាជាឱ្យស្ចញស្ៅស្្វើការថាាយការស្នាះនឹងបានរស្ស្មចជាមិនខាន ។ 

 

ស្រះស្ៅចស្ករត្េិស្ទង់ស្រះរណាាបស់្ហ្ើយ ស្ទងស់្រះអ្ំណរណារ់ ស្ទង់ក៏ស្តាររ់ុឱំ្យរស្មេចស្រះអ្ងគចនទស្រេច ជយួយកអាសា
រែង ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាស្កាបទ៊ូល ទទលួស្ៅទក់ដំរសី្នាះយកមកថាាយតាមស្រះរាជត្ស្មិះ ។ ស្រះស្ៅចស្ករត្េិម្លន
ស្រះទ័យស្ស្ត្កអ្រណារស់្ទង់ស្តារ់បរាបឱ់្យស្កណឌ យកធានក់ យកហ្ែ ស្ៅទកដ់ំររីស្នាះតាមររវស្រះទយ័របររ់ស្មេច
ស្ៅរញាចនទរាជា ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាទកប់ាន ដរំីស្នាះមកថាាយស្រះស្ៅចស្ករត្េិស្រះអ្ងគស្ទងស់្រះអ្ំណរណារ់ ស្ទង់
ររស្រើរឫទធី ចំស្ណះវ ជាា ស្ែសងៗ ស្ហ្ើយស្ទងស់្រះរាជទនររានជ់ាស្ស្ចើន ដលរ់ស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្ទើបស្ទង់ស្បទននាមដរំី
រស្នាះ ជាគស្ជង្គ្នទ នស្រាត្េម ។ 

 

រស្មេចស្រះមហាឧបរាជស្ៅរញាចនទរាជា កាលទកដ់ំរបីានស្ហ្ើយស្នាះ ស្ទងយ់លថ់ា បានឱ្ការស្ហ្ើយ ស្ទើបស្ទងក់៏ស្កាប
ទ៊ូលថា រ៊ូមបងគលំារស្មេចស្រះស្ៅចស្ករត្េិស្ៅបង្គ្រាបអាស្រេចកន ខ្ដលកបត្ញ់ាំញី ស្រះរទុធសារនាន៊ូវស្រះបរមរាជវងានុ
វងស បណាាលឱ្យខ្បកខាាត្ខ់ាាយអ្រ់ ថាស្បើស្រះអ្ងគនងឹបងអងយ់៊ូរស្ៅ ស្ ើញថារុំបានស្ៃើយ ។ រស្មេចស្រះស្ៅចស្ករត្េបិានស្ទង់
ស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្តារថ់ា កុឱំ្យកែយួររួរានស់្រក ចដំលឆ់្នំស្ស្កាយៗ ម្លនងឹឱ្យជ៊ូនស្ៅជាមនិខាន ។ ស្ទង់ស្តារ់ខ្ត្ស្ម លលះស្ហ្ើយ 
ស្រះស្ៅចស្ករត្េិស្រេចក៏ច៊ូលស្ៅខាងកនុងស្រះ ស្កឡាបនទំស្ៅ ។ ស្ៅរញាចនទរាជាបានឮដ៊ូស្ចនះកយ៏លថ់ា ស្រះស្ៅចស្ករត្េិមិន
ស្រមស្បើកឱ្យស្រះអ្ងគស្ៅឆ្ប់ស្ៃើយ។ លះុស្ទង់ ស្ត្ៃប់រគី្មលដ់លស់្ៅដណំាក់វ ញ ស្រេចស្ទង់ស្រះចិនាាថា ស្បើអ្ញនឹងចលំាស្រះ
ស្ៅស្ោយស្រលួស្នាះ មុមជាស្រេចស្រៀមស្នះមនិស្បើកឱ្យអ្ញស្ៅស្ទ។ ដ៊ូស្ចនះម្លនខ្ត្អ្ញគិត្ឧបាយកលោ៉ាងណាមយួ ឱ្យស្រេ
ចស្នះ ចញ់កលអ្ញវ ញមេង ស្ទើបអ្ញបានស្ៅស្រុកវ ញឆ្ប់ ។ ស្ទង់ស្រះចិនាាយល់ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្ទើបស្ទង់ស្រះ បរាប់បណាា
រួកស្កុមជាម្ុំស្រះអ្ងគ១៥នាកឱ់្យយកស្ឈើឆ្ាក់ស្្វើជាស្ជើងដំរោី៉ាង្ំៗ ៤ ស្ហ្ើយយកស្ៅលប រងកត្ដ់ឱី្យម្លនជាសានមដ៊ូចជា
ស្ជើងដំរីខ្មនខ្ទន រួចឱ្យយកលាមកដំរញីាត្ក់នុងជាល ស្្វើឱ្យបានជាដុំ្ំៗលុះ បានជាដុំៗ ស្ហ្ើយ ឱ្យរលាកស់្ចញរជីាល ស្ហ្ើយ
ឱ្យយកស្ៅទលំាក់រាយស្ចលជាស្ស្ចើនកខ្នលង ។ ការស្្វើ ោ៉ាងស្នះ ស្ដើមបីឱ្យស្បកបនងឹោនស្ជើង្ំស្នាះឱ្យដ៊ូចជា ដំរទីំងរួងជុះ
ខ្មនៗ។ ស្ទងផ់្ទាំថា ស្បើដល់ស្ដើម ស្ឈើណាលែមជាដំរីឈរស្របបាន ឱ្យរកួបណាាជាម្ុំទងំស្នាះ យកដី្កស់្ៅលាប ស្ហ្ើយឱ្យ
យកស្រាមស្ចៀម រីរបរីរឡរស្រៀត្ នឹងរបំកស្ឈើស្្វើជាស្រាមដំរីស្ត្ដរុនងឹស្ដើមស្ឈើខ្មនៗ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
ស្ទងប់ញ្ញាស្ទៀត្ថា ស្បើស្្វើដ៊ូស្ចនះរួចស្ហ្ើយឱ្យរកួស្កុមបណាាជាម្ុទំំងស្នាះស្ដើរបងហរួកនលងោនស្ៅទិរ ឦសាន ដល់ស្ៅស្មត្េ
នាងរងស្រុកនគររាជ ស្ហ្ើយមលួនឯងទងំ១៥នាក់ ស្ត្៊ូវស្រ៊ូត្រ៊ូត្ស្ៅបញ្ុះបញ្លូ ស្បជារាស្រេស្ៅស្រកុនាងរង នាងខ្ែអក ចងុ
កាល ស្រុកទំនប់ ទងុខ្ក ទកឹស្ជារ មងគលបុរី នគររាជរមី្ល បាត្ដ់ំបងឱ្យបានមកជួបជុំចអំ្ញស្ៅទីបនាាយ។ ស្ទងផ់្ទាំស្ទៀត្ថា 
ស្បើកាលណាស្ដើរតាមែលូវស្នាះស្ៅ ស្ហ្ើយម្លនស្គរួរឯងអ្រំីដសំ្ណើរស្នាះ ឯងស្ត្៊ូវស្បាប់ស្គថា ឯងបានស្ ើញដំររីមយួ រដ៊ូច
រៃំីករំរ់ ស្បខ្ហ្ល១០ហ្ត្ថ បានជាស្ដើរតាមរកស្មើលឱ្យចារទ់ីលំស្ៅវា។ 



 

អ្រប់ណាាជាម្ុទំំង១៥នាក់ កស៏្ចញស្ៅស្្វើការតាមស្តារប់រាប់ស្គប់ស្បការ ។ លះុកនលងមកស្គបម់យួខ្ម អ្រ់ស្ៅស្មឿង 
(ស្ម ុំ) ស្ៅបាន(ស្ម្៊ូម)ិ កនុងខ្ដនស្រៀមខាងទិរស្កើត្បានដំណងឹថា ម្លនដំរ.ីរមយួ កនុងស្រកុ្៊ូមិរបរម់លួនកអ៏្រណារ់ 
ស្ទើបនាំគ្មនច៊ូលឡស្រស្ៅរិនតិ្យស្មើល ខ្ត្ស្មើលស្ ើញខ្ត្ោនស្ជើង និង លាមកវា្ំឡស្កខ្លងនងឹដរំីទងំរងួខ្មន ស្មើលស្ៅស្លើស្ដើម
ស្ឈើមលះ ក៏ស្ ើញម្លនស្រាមររុទធ រដ៊ូចជារៃំី ជាប់ស្ៅស្លើស្ដើមស្ឈើស្នាះស្ស្ចើនអ្ស្នលើខ្មន ។ ស្ៅស្មឿង ស្ៅបាន ទំងអ្រ់
ស្នាះ ក៏ស្បញាប់ស្បញាល់ ស្្វើរបំុស្ត្បកបេឹងច៊ូលស្ៅស្រនាបត្ី, យកស្រចកេីស្កាបទ៊ូលស្រះស្ៅចស្ករត្េ,ិ ស្រះស្ៅចស្ករត្េិស្ទង់
ស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្រះអ្ណំរណារ់ ។ ឡថៃមយួស្រេចស្ចញគង់ស្រះរាជស្រាងរមយជួបជុំ ស្រះរាជបុស្តា្ម៌ គឺស្ៅរញាអ្ងុ ខ្ដលស្ត្៊ូវ
ជារាជបុស្តាឡនស្រះស្រីរាជា“ខ្មែរ” និងស្រះវងាស្រនាបត្ីមង្គ្នេទីំងរងួ ស្កាបបងគគំ្មល់ ស្ស្ត្ៀបស្តា ស្ទើបស្រេចស្តាររ់ួរថា 
ស្្ាះណានឹងទទលួយកអាសាស្ៅតាមដំរខី្បលកស្នាះបាន ? 

 

អ្ររ់ាជស្រវកាម្លត្យស្រៀមស្កាបទ៊ូលថា ទ៊ូលស្រះបងគំស្យើងម្ុំទងំឡាយ ស្ ើញខ្ត្ស្ៅរញាចនទរាជា ខ្ត្មយួប ុស្ណាណះ ខ្ដលជា
អ្នកកាាហានម្លនត្ស្មះិខាងទក់ដរំីស្នាះជាងស្គ។ ម ាងវ ញស្ទៀត្ស្ៅរញាចនទរាជាស្នះ កប៏ានស្្វើការទកដ់ំរីថាាយស្រៀងមក
ស្ហ្ើយែង ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ឮទីស្បជុសំ្ឆលើយដ៊ូស្ចនះ កយ៏លថ់ា បានដ៊ូចគំនិត្ស្រះអ្ងគស្ហ្ើយ ស្ទើបស្កាបទ៊ូលថា ៖ 

 

តាមរំបុស្ត្ស្ស្ចើនចាប់ ខ្ដលស្ៅហាាយស្រកុស្ស្ចើនស្រកុបេងឹច៊ូលមកស្នាះ ដំរសី្នាះ្មំពរដ់លស់្ៅ១០ហ្ត្ថ ស្ហ្ើយស្បើតាម
ដំណឹងស្ស្ៅរំបសុ្ត្ស្ទៀត្ថា ដំរសី្នាះម្លនបរ វារស្គ្មត្រេ (ស្គ្មត្គឺដរំីឥត្្លុកឥត្ខ្ច. រេ=ដរំី ស្្ាលឥត្្លកុ ម្លនខ្ត្ខ្ច) ស្ៅខ្ថ
រកាជាស្ស្ចើនស្លើរដំរទីងំរួង ទងំរមបុរ ទងំកមពរ់ស្ទៀត្ កល៏អគួរ ឱ្យស្ចត្នាគួរខ្ត្ទ៊ូលស្រះបងគយំកចិត្េទកុោក់គតិ្យកដរំី
ស្នាះ មកទុកជាមងគលស្រះនគរថាាយឱ្យបាន។ កាល ខ្ដលម្ុំស្រះរាជការទំងឡាយជនំុំយល់ស្រមថា យកទ៊ូលស្រះបងគជំាម្ុំឱ្យ
ទទលួអាសានឹងស្ៅទកយ់កដំរីស្នាះ មកថាាយឱ្យបានស្ទៀត្កជ៏ាការគរួរមណារ់ស្ហ្ើយ ។ ក៏ប ខុ្នេស្បើដំរី.រស្នាះ ម្លនបរ វារ
្ំស្ស្ចើនស្លើរ ដំរីមនុណារ់ ដ៊ូស្ចនះរ៊ូមរស្មេចស្រះរាជទនរល ៥.០០០នាក់ ដរំីធានក់ ១.០០០ នងិ កាំស្្លើង្នូ សាន សាស្សាា
វុ្ ររំាបប់ាញប់ស្ងអើលដំរកីាចៗខ្ដលស្ៅរកាដំរី.ស្រនាះស្ស្ចើនណារ់ ឱ្យវាខាាចស្ហ្ើយស្ចៀរស្ចញស្ៅ ។ 

 

ម ាងវ ញស្ទៀត្ ស្ោយស្ ើញថាការទកដ់ំរីស្នាះ មុមជាស្្វើអ្រស្រល់ស្វលាជាស្ស្ចើនែង ខ្ស្កងស្រហ្រ៍លរុសំ្គប់ស្គ្មន់ ស្របៀង
អាហារនងឹស្កើត្ចលាចលការ ករ៏ុបំានរស្ស្មចស្ទៀត្ ។ ស្ហ្ត្ុដ៊ូស្ចនះទ៊ូលស្រះបងគជំា ម្ុរំ៊ូមស្រះរាជទនស្របៀងអាហារឱ្យបាន
ស្គប់ស្គ្មនែ់ង រ៊ូមស្រះរាជទនស្រះរាជអាជាាឱ្យបានម្លមំួនស្ទៀត្ ស្ទើបស្ៅស្្វើការស្នាះបានរស្ស្មចថាាយ ។ ស្រះស្ៅចស្ករត្េិ
បានស្ទង់ស្រះរណាាប់ស្ហ្ើយ ស្ទងស់្រះអ្ំណរណារ់ ស្ទើបស្ទង់ស្រះរាជទនស្រះខ្រង (គោឺវ ស្ស្សាមរ អ្នកកានោ់វស្នះម្លន
អ្ំណាចកាបរ់ម្លាបប់ានតាមចិត្េ) ស្ហ្ើយស្តារប់រាប់ឱ្យស្ៅរញាចស្កី ស្កណឌរលពាហ្នៈថាាយតាមរុកំុំបខីាន។ ឧកញា៉ា
ចស្កី កច៏ត្ក់ារថាាយស្រះស្ៅចនទរាជា តាមស្រះរាជបរាប់ ឡនស្រះរទុធស្ៅមហាចស្ករត្េសិ្គបស់្បការ ។ 

 



ស្ៅរញាចនទរាជាកាលបានរល និងស្របៀងអាហារ ស្រមទំងស្រះរាជអាជាា ស្រះខ្រងអាជាារឹកស្គប់អ្រ់ស្ហ្ើយ ក៏ថាាយបងគំ
លាស្ចញមកស្ស្ៅ ។ កនុងស្គ្មស្នាះស្រះអ្ងគរុវណណខាក់ស្លាក ស្រេចស្ៅកនងុស្កងុស្រីអ្យុ្ាស្នាះខ្ដរ ស្ទើបរស្មេចស្ៅរញាចនទ
រាជាស្រេចោងស្ៅថាាយបងគំស្រះអ្ងគរុវណណខាក់ស្លាក គឺរញាអ្ុងរាជា ខ្ដលស្ត្៊ូវជាស្រះស្រៀម ស្រះអ្យយស្កាមយួនងឹស្រះអ្ងគ 
(រ៊ូមស្ជាបថា រញាស្នះស្ត្៊ូវជា ស្រះរាជបសុ្ត្ឡនស្រះស្រីរាជា, ស្រះស្រីរាជាស្ត្៊ូវជារស្មេចស្រះស្ជោោ ស្រះអ្នជុម្លនស្រះអ្យយស្កា
មួយ ជាមយួគ្មន) ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចស្កាបទ៊ូលថា អ្នកបងខ្លងគតិ្ស្រុកស្យើងស្ហ្ើយ ឬកប៏ាន គង់ស្ៅស្រស្ងើយ
មិនស្អ្ើស្រើនឹងស្រឿងអាកបត្់ស្ ា្ះកនយកស្រះរាជរមបត្េិបានដ៊ូស្ចនះ ? ស្ទង់រុសំាាយ ស្រះរាជវងសមហាកសស្ត្ និងស្គងស្រះមហា
នគរស្ទឬ ? ស្រះអ្ងគរុវណណខាក់ស្លាកស្ទងស់្ឆលើយថា ៖ 

 

“អ្៊ូនស្អ្ើយ បងមកស្ៅស្កុងស្ទរស្នះជាស្ឈលើយស្រះរុទធស្ៅស្ទ ។ ស្រះរុទធស្ៅ ស្រេចរុយំកស្ទរបង ស្រេចស្ស្បារបងឱ្យបងស្គង
ស្រុករុវណណខាត្់ស្លាកស្នះ ជាស្មត្េ្ំស្រែើនងឹស្មត្េស្រះរាជបសុ្ត្ស្ៅស្ហ្ើយ។ បងបានប ុស្ណណះស្ហ្ើយ បងកប៏ានរុមណារ់ស្ហ្ើ
យ។ ស្បើបងបានរមុដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ បងនកឹគិត្រករុមឯណាស្ទៀត្ ។ ចំខ្ណកឯស្រកុខ្មែរវ ញ បងខ្លងនឹករលឹកអាស្ឡាះ
អាលយ័ស្ហ្ើយ តាមខ្ត្អ្នកអ្៊ូនគតិ្ចុះ” ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចដងឹស្រះរាជហ្ឫទយ័ស្ៅរញាអ្ុងោ៉ាងស្នះស្ហ្ើយ ស្ទង់មនិហា៊ោនស្តាររ់ួរត្ស្ៅស្ទៀត្ ខ្ស្កង
ស្រឿងស្នះរុំបានសាាត្ន់ឹងនាំឱ្យម៊ូចការណ៍ ។ ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយស្ទង់រុបំានស្តារ់ស្ៅវ ញស្ៃើយ ស្ទងគ់ង់ស្កសាលបនេចិ កថ៏ាាយបងគំ
លាវ លមកដណំាក់វ ញ ។ មកដល់ដណំាក់ស្ហ្ើយស្ទង់នកឹខ្ត្កនុងស្រះទយ័ថា ឱ្អ្នកបងអ្ងុស្អ្ើយ បានរមុស្ហ្ើយស្ត្ៃបជ់ា
ស្្លចស្រុកស្ទរអ្រ់ ។ ស្រេចបស្ណាាយឱ្យ អាអ្នកររញា ញំីស្រះរាជស្ត្ក៊ូលតាមចិត្េឥត្ឈចឺប់ កនុងស្រះទ័យស្សាះ ។ ស្ទង់ស្រះ
វ ត្កកខ្ត្ប ុស្ណាណះ ក៏ស្រៃៀមស្ៅមិនរួរនាំត្ស្ៅស្ទៀត្ស្ទ ។ 

 

លុះមកដល់ឡថៃ ១០ ស្រាច ខ្មែលគនុ ឆ្នំ ជតុ្ អ្ដឋរ័ក រ.រ ២០៦០ គ.រ ១៥១៦ ម.រ ១៤៣៨ ច.រ ៨៧៨ ស្នាះ
ស្ៅរញាចនទរាជា ម្លនស្រះជនែវរា៣៦ឆ្នំ ស្ទង់ស្រៀបចំចត្់ខ្ចងស្រះរាជដសំ្ណើរ ស្រេចនាំ ស្ៅរញាយររាជា និងបណាាជាម្ុំ
ស្លើករលស្រៀមស្រ៊ូត្រ៊ូត្តាមសានមស្ជងីដំរទីំងយប់ទងំឡថៃ រុំម្លនឈប់ឈរស្សាះ ។ លុះស្្វើដំស្ណើរបាន ៧ឡថៃ ស្រេចកស៏្ៅជិត្
ដល់ខ្ដនស្រកុខ្មែរស្ហ្ើយ ស្រេចស្ទង់ស្រះរាជចនិាាថា អ្ញមកដលស់្នះស្ហ្ើយ ស្បើទុកជាស្រះស្ៅចស្ករត្េបិានដឹងថា អ្ញរត្់
ស្ហ្ើយស្លើកទរ័មកតាម កត៏ាមរុទំន់ខ្ដរ ។ ស្ទើបស្ទងឱ់្យស្្វើរបំុស្ត្បកោកទ់ំងស្រាមស្ចៀម ោក់ទងំស្រាមចមររី ខ្ដលជាប់
ស្ៅស្ដើមស្ឈើ គ៊ូរទំងសានមស្ជើងលាមក និងកំររដ់ំរីស្នាះឱ្យបស្ស្មើស្រៀមនាំវ លស្ៅថាាយស្រះស្ៅ រួចស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគក៏ស្លើកទ័រ
ស្ចញមកស្ទៀត្ ។ 

 

ស្រះស្ៅចស្ករស្តា្ិរាជ (ស្រេចស្រៀម) ករំុងស្ទងប់ារមភរីស្រឿងដរីំស្នាះខ្ស្កងបាន មិនបានោ៉ាងណា លះុបស្ស្មើនាំរបំុស្ត្ស្ៅ
ដល់ស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្តាររ់ួរថា ឥៃូវកបួនទកដ់ំរដីលណ់ាស្ហ្ើយ ? 

 

បស្ស្មើស្កាបទ៊ូលថា រ៊ូមស្ទង់ស្រះស្មតាាស្ស្បារស្ស្កាមលអង្៊ូលីស្រះបាទ កបួនស្នាះបានស្ៅជតិ្ខ្ដនកមពជុាស្ហ្ើយ ។ 



 

កាលស្ទងស់្រះរណាាបច់ស្មលើយ ខ្ដលបស្ស្មើស្កាបទ៊ូលស្ហ្ើយ ស្រះស្ៅចស្ករត្េិនកឹគ្មននក់នុងស្រះទ័យណារ់ ស្ទើបស្តាររ់ួរស្រះ
អ្ងគរុវណណខាក់ស្លាកថា ស្ៅរញាចនទរាជា ស្ៅទក់ដំរ.ីរស្នាះ ស្ហ្ត្អុ្វីក៏ស្រ៊ូត្រ៊ូត្ស្ៅឯ ខ្ដនកមពុជាស្ៅវ ញ ។ ស្បើដំរីស្ៅកនុង
ខ្ដនស្បស្ទរស្យើងឯស្ណះស្ទ? ការស្នះនាឱំ្យអ្ញរងសយ័ណារ់ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
ស្រះអ្ងគរុវណណខាកស់្លាកស្កាបទ៊ូលថាៈ 

 

ស្ៅរញាចនទរាជាស្នះម្លនចតិ្េម្លនះណារ់ ម្លនសាារត្ីរឹងបុឹង ស្ហ្ើយចតិ្េក៏រងឹរ៊ូរ កានវ់ងសស្ត្ក៊ូលណារ់ស្ទៀត្ ។ តាងំរី
ស្ៅរញាយររាជា មកស្បាប់ថា អាស្រះស្រេចកន រម្លាប់បតិាយកស្រះនគរស្ហ្ើយស្នាះ ទ៊ូល ស្រះបងគសំ្ ើញកិរ ោរបរ់
ស្ៅរញាចនទរាជា មឹងស្ៅានងឹអាកនខាាងំណារ់។ មនិខ្ត្ប ុស្ណណះស្សាត្ កាលមុន នឹងស្ចញដំស្ណើរស្នះស្ៅរញាចនទរាជា ក៏
បានរួរទ៊ូលស្រះបងគថំា អ្នកបងខ្លងនឹកស្រុកស្ទរស្ហ្ើយឬោ៉ាងស្នះែង។ ការខ្ដលស្ៅរញាចនទរាជាស្ៅស្ហ្ើយ ស្រ៊ូត្រ៊ូត្
ោ៉ាងស្នះ ទ៊ូលស្រះបងគំកយ៏លស់្ ើញថា ស្ៅរញាចនទ រាជាស្លើកទ័រស្ៅវាយអាស្រះស្រេចកនរុំខានស្ៃើយ គឺមនិខ្មនស្ៅទក់
ដំរីដ៊ូចស្តារប់រាប់ស្ទ ។ 

 

ស្រះស្ៅចស្ករត្េិស្ទង់ស្ជាបដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្រះរិស្រា្ខាាំងណារ់ ស្ទង់ស្តារ់ស្ស្បើមុនឺស្រស្ជោវ ចិស្ត្ឱ្យ នាំទហានស្រះ៣០
នាក់ ស្លើកស្ៅតាមរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្ហ្ើយស្ទងផ់្ទាថំា ស្បើស្ៅរញាចនទរាជា រុសំ្រមស្ត្ៃបម់កស្ទ ឱ្យឯងស្បាប់រលទំង 
៥០០០ នាក់ស្នាះឱ្យស្ត្ៃបម់កវ ញឱ្យខាងខ្ត្បានមក ។ 

 

មុឺនស្រស្ជោវ ចិស្ត្បានទទលួស្រះរាជបញ្ញាស្ហ្ើយ ក៏ថាាយបងគលំានាទំហានស្រះ ទំង៣០នាក់ស្លើកតាមស្ៅ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះអ្ងគស្រ៊ូត្រ៊ូត្មកដល់ខ្ដនស្មត្េស្បស្ទរខ្មែរស្ហ្ើយ កស៏្ទង់បញ្ុះបញ្លូអាណាស្បជានរុាស្រេ តាំងរី
ទល់ខ្ដនស្រៀងមកបានរល១.៨០០នាក់ ។ ស្រេចស្លើកទរ័ទំងអ្រម់កដល់ស្មត្េទឹកស្ជារ ស្ហ្ើយស្ទងប់ានជួបបណាាជាម្ុំ 
ខ្ដលស្ស្បើមុនមកស្នាះ ។ បណាាជាម្ុំទងំស្នាះបានស្រហ្រ៍ល២០០នាកែ់សំគ្មន ជា២.០០០នាក់ ស្ហ្ើយស្រេចស្លើកកងទ័រខ្មែរ-
ស្រៀមច៊ូលវាយបនាាយស្មត្េនគរស្រៀមរាប បានរហ្រ៍លខ្ថម ស្ទៀត្រួមទងំ៧.០០០នាក់ែងស្ត្៊ូវជា១០.០០០នាក់ ស្ហ្ើយ
ស្លើកច៊ូលស្ៅកនុងបនាាយមហានគរ ។ មណៈស្នាះ មុឺនស្រស្ជវ ចសិ្ត្ នាំទហានស្រះ៣០នាក់ដល់មកជិត្មហានគរស្ហ្ើយ 
ស្ោយរួរស្គឯងតាមែលូវស្ៅបានដណឹំងថា ស្ៅរញាចនទរាជានាំស្រហ្រ៍លខ្មែរ-ស្រៀម ច៊ូលមកតាងំកនងុមហានគរបាន៣ឡថៃ
ស្ហ្ើយ ។ មុនឺស្រស្ជ ោវ ចិស្ត្កន៏ាទំហានទំង៣០នាក់ស្នាះច៊ូលស្ៅមហានគរ ស្ហ្ើយកប៏ានស្ ើញរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា 
ស្បថាប់ស្លើខ្ែនរិលាជាមួយនឹងស្រនាទហានស្រៀម-ខ្មែរកំរុងអ្ងគយុគ្មល់ស្ស្ត្ៀបស្តា។ រំស្រចស្នាះ មុនឺ ស្រស្ជោវ ចិស្ត្ទ៊ូលថា 
ស្រះរុទធស្ៅស្តារ់ស្ស្បើទ៊ូលស្រះបងគឱំ្យមកតាមស្ទង់ឱ្យស្ទង់ស្លើករលស្ត្ៃប់ស្ៅវ ញ ឱ្យឆ្ប់ ។ ថាអ្ំរីស្រឿងទក់ដំរ.ីរស្នាះរ៊ូម
ស្ទងប់ងអងរ់និចះុ ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាដឹងកលយល់ការណ៍ថា ស្រៀមស្លើកតាមមកស្ហ្ើយ ស្ទង់កហ៏្៊ូត្ស្រះខ្រងអាជាា
រឹក ខ្ដលស្រះស្ៅចស្ករត្េសិ្រះរាជទនមកស្នាះ ស្ហ្ើយម្លនស្រះម្ុររវាចរនាាបថ់ា ស្នះគជឺាអាជាារកឹស្រះស្ៅស្បទនមក
ឱ្យអ្ញស្រញអ្ំណាច ឱ្យអ្ញស្្វើនាទរីីរោ៉ាងគឺ មយួឱ្យតាមទកដ់រំី.រ ម ាងស្ទៀត្ឱ្យអ្ញ ស្ៅចបអ់ាស្រះស្រេចកន ថាាយស្រះ



អ្ងគ។ មលួនឯងស្នះឬម្លនអ្ំណាចស្លើរោវអាជាារឹកស្នះ ? រំដី ខ្ដលឯងថា ស្រះស្ៅស្រៀមឱ្យមកតាមអ្ញស្នះ ស្ត្ើស្រះរាជឱ្
រារ ឬចុត្ហាាយឯងស្ៅឯណា យកមកឱ្យអ្ញស្មើល? ស្បើឯងមិនយកមកឱ្យអ្ញស្ទ អ្ញទកុឯងជាអ្នកខ្កលងស្រះរាជឱ្រារ ទកុ
ឯងជាបងខចូររានរាជការខ្ែនដី ស្ហ្ើយអ្ញស្ត្៊ូវកាត្់កាលឯងស្ោត្ជាបស្ម្លម ស្រមទំងគ៊ូកនែង។ ស្ទងរ់នាាប់មេងស្ទៀត្ថា 
ស្ត្ើស្រះរាជឱ្រារឬចុត្ហាាយឯងស្នាះស្ៅឯណា មកយកឱ្យអ្ញស្មើល ? 

 

មុឺនស្រស្ជោវ ចិស្ត្ នងិក៊ូនទហានជំនិត្៣០នាក់ខ្ដលមលួននាំមកស្នាះ គ្មានស្រះរាជឱ្រាររបរ់ស្រះស្ៅជាទអីាងស្ទ ។ លុះ
ស្ ើញស្រះខ្រងអាជាារកឹស្ហ្ើយទហានស្រៀមទងំ៣០នាក់ នងិ៥.០០០នាក់ខ្ដលមកតាមរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្នាះក៏
្ិត្្យ័ត្ករ់លុត្លត្ជ់ងគង់រ៊ូមស្រះរជាទនស្ទរស្គប់ៗគ្មន ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាយល់ស្ ើញថា ចញ់រខ្មង្អាជាា
រឹកស្ត្៊ូវតាមស្រះទយ័ស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្រះអ្ណំរណារ់ ស្ទង់ស្តារថ់ា អ្រ់ឯងរាល់គ្មនទងំ៣០នាក់ វ លស្ៅវ ញចះុ ស្ៅស្កាបទ៊ូល
ស្រះស្ៅថា ខ្ដលស្ទង់ស្ស្បារស្លៀង រកាអ្ញជាង៧ឆ្នំស្នះ ជាស្រះគុណស្លើអ្ញខាាងំណារ់ រកអ្វីមកស្ស្បៀបែទមឹរុបំានស្ទ ។ 
មិនខ្ត្ប ុស្ណាណះ ស្សាត្កាលអ្ញស្ត្ៃប់មកស្រុកស្នះ ស្ទងឱ់្យស្រហ្៍រល៥.០០០នាក់ ដំរធីានកម់ួយរយជ៊ូនមកស្ទៀត្ ស្នះក៏ជា
ស្រះគុណ្ៃន់ស្លើរខ្លងស្ៅស្ទៀត្ ។ ប ុខ្នេឥៃូវស្នះអ្ញស្ៅស្កណារ់ អ្ញនឹងរកអ្វីថាាយស្ៅវ ញឱ្យបាន រមគរួនងឹស្រះគុណ
ស្នាះគ្មានស្ទ។ ដ៊ូស្ចនះរ៊ូមឱ្យស្រះស្ៅស្ទង់កុរំិស្រា្ស្ៃើយ ។ ថាស្បើដល់អ្ញឈនះ ស្ហ្ើយចបអ់ាស្រះស្រេចកនបានទំងមលួនវា 
បានទំងខ្ែនដីមកវ ញកាលណាអ្ញនឹងនាំរលស្រៀម ខ្ដលស្ទង់ស្បទនមកស្នះ និងរយួសារមកស្កាបបងគំទ៊ូលថាាយតាម
រំដីខ្ដលអ្ញបានស្កាបបងគំទ៊ូលទុកជារម្លាត្់ ស្សាប់ស្នាះ ។ រួករលទំង ៥០០០នាកប់ានឮស្រះរាជបរ ហារស្ហ្ើយ មសឹបគ្មន
ថាស្ៅរញាចនទរាជា ស្នះបានថាាយស្រះស្ៅ ស្យើងស្ស្រចស្ហ្ើយ បានជាស្ទង់ស្តារ់ឱ្យស្យើងទំង៥.០០០នាក់ស្នះមកជាមយួ
ស្រះអ្ងគ ។ ឯមុនឺស្រស្ជ ោវ ចិស្ត្ ខ្ដលមកស្រមី្លត្ទ់ស្ទស្នាះ ស្បខ្ហ្លជាខ្កលងស្ទ ស្យើងនឹងស្ជឿសាាបែ់ងមិនបានស្ទ ។ មុឺនស្រស្ជ
ោវ ចសិ្ត្ឮស្រះបនទូល ស្ត្ឿនរកស្រះឱ្រារ ឬចុត្ហាាយជាស្ស្ចើនដង ក៏រតឹ្ខ្ត្ស្កាត្ខាាចរលទហាន ៣០នាក់ ខ្ដលមកស្នាះ ក៏
គិត្រនិិត្យស្ៅ ស្ ើញចតិ្េស្រហ្៍រលស្រៀមខ្ដលខ្ហ្មកមនុស្នាះ ស្ជឿខាងស្ៅរញាចនទរាជា ស្ស្ចើនជាជាងមលួនអ្រស់្ៅស្ហ្ើយ ស្បើ
នឹងគតិ្ស្្វើ តាមស្រះស្ៅស្ទង់ស្រះបណាាំស្នាះស្ ើញថាមិនស្កើត្ស្ទ ។ ដ៊ូស្ចនះមុនឺស្រស្ជោវ ចិស្ត្កន៏ាទំហានជំនះិ ៣០នាក់ ស្នាះ
ស្ត្ៃប់ ស្ៅស្កងុស្ទរវ ញស្ៅ ។ ស្ស្កាយទហានស្រះស្ត្ៃប់ស្ៅវ ញ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាស្ទង់ស្លើកកងទ័រស្ៅដល់ ស្កុង
បាត្ដ់ំបង ស្ហ្ើយស្ទង់កច៏ត្់ឱ្យនាយទរ័ស្ដើរបញ្ុះបញ្លូរាស្រេកនុងស្មត្េ។ មណៈស្នាះរញាមស្នាស្មស្ត្សី្ៅហាាយស្រកុ បាត្់
ដំបងបានដឹងថា ស្ៅរញាចនទរាជា ជាស្រះរាជស្ត្ក៊ូលស្រេចខ្មែរស្ត្ៃបម់កដលស់្ហ្ើយ កច៏៊ូលស្ៅថាាយបងគំ ថាាយស្រហ្៍រល 
១០.០០០នាក់ និងស្របៀងអាហារ ១.០០០ រស្ទះស្ទៀត្ ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាស្ទងស់្រះអ្ណំរណារ់ ស្រេចគង់រស្ម្លក 
កម្លាងំស្រហ្៍រល ស្ៅកនុងស្មត្េស្នាះបីឡថៃ ស្ហ្ើយស្រេចក៏ស្លើកឆលងស្ៅតាំងបនាាយស្ៅស្មត្េស្ពា្ិ៍សាត្់ ។ ចំខ្ណកឯរស្មេច 
ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកស្ៅហាាយស្រុកខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្់ ខ្ដលជាមង្គ្នេីខាងរស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ (កន) បានដងឹដំណងឹស្នះ 
ស្ហ្ើយក៏ស្កណឌរលទកុបរំុងការ។ លុះបានរល៤០.០០០នាកស់្ហ្ើយ រញារគួ្ម៌ា ស្លាកក៏ឱ្យរកានាទីភ្នគបនាាយ រាយ
លាត្ តាមស្ចកែលូវស្សាប់ ស្ទើបបករបំុស្ត្បេឹងច៊ូលមស្ករនាបត្ីកនងុស្កងុរនលបរ់ិជយ័ឡស្រនគរ។ រឯីស្ៅរញាស្មឿងវ ញលះុបាន
ដឹង ថា ស្ៅរញាចនទរាជាស្រេចស្ត្ៃបម់កដលស់្រកុបាត្់ដបំងស្ហ្ើយ ក៏ស្ដើរបញ្ុះបញ្ូលរែ័ស្គបកសរួកខ្ដលច៊ូលកនុងកងទ័រ 
ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកបានស្ស្ចើននាក់ ។ កាលបានស្ ើញស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកជំនុរំាជការគតិ្រងឹទទងឹ រុំស្រមចះុច៊ូលនងឹរ
ស្មេច ស្ៅរញាចនទរាជាស្ទ រញាស្មឿង លុះដល់ស្វលាយបស់ាាត្់ កន៏ាំរែស័្គបកសរួកខ្ដលច៊ូលខាងមលនួច៊ូលលកុ (គចឺ៊ូលស្ៅ
ស្បហារ មិនឱ្យដឹងមលួនជាមនុ) ស្ៅរញារគួ្ម៌ា ស្លាកសាាបម់យួរំស្រច ស្ហ្ើយខ្ស្រកស្បការស្បាបអ់្រស់្កុមការបណាារាស្រេថា ៖ 

 



រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ខ្ដលស្រះអ្ងគស្លើកទ័រស្ត្ៃប់រីស្រុកស្រៀមមកស្នាះ ស្រះអ្ងគជាស្រះរាជស្ត្ក៊ូល ឡនរស្មេច ស្រះ្មែ
រាជា ខ្ដលជាស្រេចស្ទង់្ មស៌្ហ្ើយ។ ឯស្រេចកនជាស្ៅហាាយរបរ់រញារួគ្ម៌ា ស្លាកស្នះ ខាងម្លាយជារល ស្រះស្រីរត្នស្ត្យ័
រុទធៗ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
ដ៊ូស្ចនះ ស្ត្ើអ្រអ់្នករាលគ់្មននងឹរំរះស្រះ ឬកច៏ងថ់ាាយបងគំបាោ៉ាប (បា៉ាោបគអឺារកសទឹករស្ម្លប់រកួស្នសាទ មចឆជាត្ិស្គ្មររ) 
ថាស្បើអ្រអ់្នកស្រញចតិ្េថាាយបងគំ ស្រះស្រីរត្នស្ត្័យស្នាះច៊ូរអ្នកស្ៅថាាយបងគំស្ៅរញាចនទ រាជា ដបិត្ស្រេចោងមកដល់ស្ហ្ើយ 
ស្ត្៊ូវស្យើងស្ចញស្ៅថាាយបងគំទទួលស្រះអ្ងគចុះ ។ ថាស្បើអ្រ់អ្នក ច៊ូលចិត្េចង់ររំះបាោ៉ាបស្នាះ ច៊ូរអ្រ់អ្នកស្រៀបស្របៀងអាហារ
នាំបុស្ត្្រ ោ ស្ៅថាាយបងគសំ្រះស្រេចកន ក៊ូនរល (កនុងស្រលខ្ដលស្បស្ទរស្យើងស្ៅម្លនវណណៈស្ស្ចើនស្ៅស្ៃើយ វណណៈរល ជាវ
ណណៈស្ថាកទបបែំុត្ ជារ៊ូជអ្បំ៊ូរអ្នកម្លនស្ទរខ្ដលមិនអាចលបុលាងបានស្ៃើយ) ស្រះស្រីរត្នស្ត្យ័ ឯបនាាយស្រៃប់
រិជយ័ ឡស្រនគរឱ្យឆ្បច់ុះ ។ 

 

អ្រ់ស្កមការបណាារាស្រេកនុងកងទរ័ទរំ៤០.០០០នាកប់ាាយ លះុឮរញាស្មឿងស្បការ ស្ចញស្រះនាមរស្មេច ស្ៅរញាចនទ
រាជា ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយស្ហ្ត្ុខ្ត្ជាបណុយបារមីឡនស្រះអ្ងគក៏បណាាលចតិ្េស្គប់កងទ័រទងំអ្រ់ឱ្យនឹក ស្រឡាញអ់ាលយ័ដលរ់ស្មេច
ស្ៅរញាចនទរាជា រន់ស្បម្លណ ស្ហ្ើយក៏ខ្ស្រកស្បការត្បថា ៖ 

 

ស្យើងរាលគ់្មនច៊ូលចិត្េថាាយបងគសំ្រះមិនស្រមស្ៅថាាយបងគំបាោ៉ាបស្ទ ។ ស្ហ្ត្សុ្នះ ស្ហ្ើយបានជាម្លនពាកយថា “ស្រះម្លនមិនចង់
រំរះ មិនចងថ់ាាយបងគំ ស្មេចក៏ចង់ររំះឯបាោ៉ាបស្ៅវ ញ” តាំងរឡីថៃស្នាះមក ។ 

 

ស្ៅរញាស្មឿង លះុឮរាស្រេស្បការស្ឆលើយត្បមកដ៊ូស្ចនះ លែមស្រលស្រឹកស្សាងៗស្ហ្ើយ ក៏នាអំ្រ់ស្កមការ និងអ្រ់អ្នកមមុ អ្នក
ការ បណាារាស្រេស្ចញស្ៅោងស្រេចស្្វើស្រះរាជដសំ្ណើរច៊ូលស្ៅស្បថាបក់នុងបនាាយស្រុក។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចបាន
ស្ទង់ស្រះរណាាប់ស្ហ្ើយម្លនស្រះអ្ំណរណារ់ ស្ទង់ស្តាររ់ួរ ស្រចកេីស្ដើមទងស្គបរ់រវស្បការ។ លុះស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ ស្រេចឱ្យ
ស្លើកទ័រច៊ូលស្ៅស្បថាបក់នុងបនាាយស្រុក ស្ហ្ើយស្រេចហាមកងទរ័ទំងខ្មែរ ទងំស្រៀម មិនឱ្យស្ៅកំខ្ហ្ងកំហ្ល់រាស្រេស្បជា
កនុងស្រុកឱ្យស្សាះ ស្ដើមបីកុឱំ្យរាស្រេស្បជាម្លនស្រចកេសី្ៅាស្កហាយ ។ ស្ទងោ់កប់ញ្ញាថា “ស្បើស្ ា្ះណា រុំសាាប់ស្រះរាជឱ្រារ
ស្នះស្ទ ស្រេចនងឹយកស្ទរដល់ស្បហារជីវ ត្” ។ មណៈស្នាះអ្ររ់ាស្រេស្បជា កប៏ានស្រចកេរីមុសានេ ឥត្ម្លនទកុខ្យ័អ្រំីរកួ
រលទហាន ររស្រើរស្រះបារមីស្រមទងំថាាយររទសា្កុារររស្គប់ៗ គ្មន ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា កាលខ្ដលស្ទងហ់ាមស្រនារលទហាន មិនឱ្យរំស្លា្ជិះជាន់រាស្រេ នាឱំ្យរាស្រេបាន ស្រចកេរីុម
កាយរបាយចតិ្េ ឥត្ស្ៅាស្កហាយោ៉ាងស្នះស្ហ្ើយ ស្ទង់ឱ្យរឹបយកស្ទរយរមបត្េិរបរ់ស្ៅហាាយ ស្រកុខ្ដលស្ៅរញាស្មឿង
ច៊ូលលុករម្លាប់ស្នាះ មកស្រះរាជទនជាររានដ់លអ់្រន់ាយកង នាយរល ស្ហ្ើយ ស្ទង់ចត្ត់ាំងស្ៅរញាស្មឿងជា 
“ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាក” ស្ៅហាាយស្រុកស្មត្េស្ពា្ិ៍សាត្់, ទំងតាងំឱ្យស្្វើជា ស្មទរ័រស្ស្មចរាជការស្គប់ស្បការ ។ រួចស្ទងត់ាងំ
ក៊ូនតាស្មឿងទំងបួននាកឱ់្យម្លនឋាននេរ រកេិមពង់មពរ់គឺ ៖ 

 



ក៊ូនទី១ស្្ាះ ខ្កវ ឱ្យស្្វើជា “ស្ៅរញាវងាអ្គគរាជ” 

 

ក៊ូនទ២ីស្ ា្ះ អ្ង ឱ្យស្្វើជា “ស្ៅរញា បរស្ទររាជ” 

ក៊ូនទ៣ីស្្ាះ ស្ទរ ឱ្យស្្វើជា “ស្ៅរញា វ បលុរាជ” 

ក៊ូនទី៤ស្្ាះ រុម ឱ្យស្្វើជា “ស្ៅរាជ ស្ត្ជៈ” ជាស្មទរ័មមុស្ស្កាយស្ឆវងសាាំ ។ 

 

ស្ទើបស្ទងច់ត្ទ់ងំបួននាយឱ្យស្លើករល ៨០០នាក់ ស្ចញស្ៅវាយខ្មស្ត្ស្កគរ, មលងុ, ស្កង ជាមុន ។ 

 

ស្រះស្រីស្ជោោ (ស្រេចកន) កាលម៊ូចខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្់ស្ហ្ើយ ស្ៅឡថៃស្ត្ង់ស្ម្ល៉ាង១១ ស្រេចនាំស្រះរនំ ស្កមុបរ ពារ ចះុស្រងទ់ឹកកនងុ
ស្រះ រចួស្ហ្ើយនាំស្ៅស្បពាត្រួនឧទានកសំានេស្រះហ្ឫទយ័ ។ ស្រេចនាំស្រះរនំ ស្កមុបរ ពារោងរហ្៊ូត្ដលទ់ីស្កឡាបនទំ ខ្ដល
ម្លនកនុងរួនឧទានស្នាះ ។ ស្ៅទីស្នាះ ស្ទង់ស្រះរណាាប់ ស្កុមស្្លងមស្ហារី ស្កុមចស្ស្មៀងស្ស្ចៀង, ្លុបំុី ខ្កវរិស្រាះស្រក បណាាល
ឱ្យស្្លើត្ស្្លើនស្រះរាជហ្ឫទ័យ ស្ហ្ើយក៏ស្ទងទ់ស្ស្មត្ស្រះអ្ងគស្ៅស្លើស្រះរនជំាត្លិាវម្លនក់។ លុះស្ទងែ់ទុំរកប់រកល់ស្ៅស្ទង់ស្រះ
រុបនិនិមតិ្េ ស្ ើញថា ៖ 

 

“ស្រះចនទរះរីទរិខាងលចិស្លឿនស្ស្គឿនមកស្លើស្បាសាទ ស្ហ្ើយកប៏ណាាលឱ្យស្កើត្ស្្លើងស្ឆះរស្នាារស្ៅា ស្លើស្បាសាទ អ្ណាាត្
ស្្លើងរាលោលទ៊ូស្ៅស្រញទំងស្រះនគរ ស្រមទំងរាលស្ៅាដលស់្រះអ្ងគែង ស្រះអ្ងគរត្់ ស្ៅទរិឦសាន ស្្លើងកស៏្ឆះរាលស្ៅា
ស្កហាយររវស្រះសារពាងគកាយខាាំងណារ់” ។ 

 

ស្ទងប់ស្មះដងឹស្រះសាារត្សី្ៃើង កល៏ែមស្រលរស្រៀលស្ម្ល៉ាង៣ ស្ទង់កស៏្ត្ើនចកស្រះរបុិនស្ៃើងរីស្កឡាបនទំ ស្ទង់ក៏ស្រយួស្រះទ័
យណារ់ ស្ទើបស្ទង់បញ្ញាឱ្យស្ៅស្ពាហ្ែណ៍បុស្រាហ្តិ្ និងរិជយ័ស្ហារាក៏ស្បាបន់៊ូវនមិិត្េស្នាះ ស្គប់ស្បការ ។ រិជយ័ស្ហារាទ៊ូល
ថាាយរាករណថ៍ា ៖ 

 

“ស្ទងន់ិមតិ្េកនងុឡថៃស្មរ៍ កបួនទនំាយថា ស្ត្៊ូវស្លើស្រះអ្ងគស្ហ្ើយ គឺស្រះអ្ងគនឹងស្ត្៊ូវទទលួស្ស្គ្មះកាច។ តាមស្រះរុបនិស្នះ ស្រះអ្ងគ
នឹងដងឹការណ៍ឆ្ប។់ ឯស្រះចនទខ្ដលរះ ស្ហ្ើយបស្ងកើត្ផ្ទាស្្លើងស្ឆះរាលពារស្រញ ទំងនគរស្នាះ ទនំាយថា ស្ទង់នងឹម្លនរស្ត្៊ូវ
មកស្បៀត្ស្បៀនស្លើស្រះអ្ងគ នាឱំ្យស្រះអ្ងគស្ថាាះការណ៍្ំ ណារ់”។ 

 

ស្រះស្រីស្ជោោ ស្ទងស់្រះរណាាប់ស្ហ្ើយស្ទងខ់ាាល់ណារ់ចសំ្ពាះរិជយ័ស្ហារា ខ្ដលមិនស្ចះស្បចុបឱ្យស្រប ស្រះទ័យ ។ ស្រះ្ង្គ្កេ
ទុំខ្ទងរនស់្បម្លណស្ទើបស្ទង់ស្តារ់ថា ស្ហារាទយស្នះដ៊ូចជាស្ស្ៅកបួនត្ស្ម្លស្ហ្ើយ ដ៊ូស្ចនះច៊ូរបុស្រាហ្តិ្រិនតិ្យទយស្មើលវ ញ ស្ត្ើ
ខាងណាទយមរុ ខាងណាទយស្ត្៊ូវ ។ ស្រះបសុ្រាហ្ិត្កនុង រាជស្ត្ក៊ូលយលថ់ា “ទំនាយស្ហារាស្នះរុំររវស្រះទយ័ឡនស្រះជយ័



ស្ជោោស្ទ” ស្ទើបស្កាបទ៊ូលស្បចុបស្បខ្ចង រកែលូវឱ្យស្របស្រះរាជហ្ឫទ័យ ស្ហ្ើយស្កាបបងគំទ៊ូលថា ៖ “រ៊ូមស្ទង់ស្មតាាស្ស្បារ ! 
រុបនិនិមតិ្េរបរ់ ស្រះអ្ងគ តាមកបួនថា ស្ទវតាមកស្បាប់ឱ្យស្ទង់ស្ជាប ទំងស្បាំស្បការគឺ ៖ 

 

ស្បការទ១ី-ស្ត្ងទ់ត្ស្ ើញស្រះចនទរះរទីិរខាងលចិស្នាះទំនាយថា ស្រះអ្ងគនឹងបានរុមស្កសមកានេ ស្ត្ជាក់ ស្ត្ជុំ ទំងអាណា
ស្បជានុរាស្រេ កប៏ានស្រចកេរីុមរងុស្រឿង ស្ស្បៀបបាននងឹរនលឺស្រះចនទ ។ 

 

ស្បការទ២ី-ស្ត្ង់ស្រះចនទស្ចញជាស្្លើង ស្ឆះពារស្រញស្រះនគរស្នាះទំនាយថា ស្រះអ្ងគនឹងម្លនអ្ំណាច អាចែាយស្រញទំង
ស្បស្ទរ ដ៊ូចស្្លើងស្ឆះទ៊ូស្ៅទងំ៨ទិរ ។ 

 

ស្បការទី៣-ស្ត្ង់ថា ចហំាយស្ៅាដល់ស្រះអ្ងគស្នាះទំនាយថា នឹងម្លនរស្ត្៊ូវមកស្បម្លថស្រះនគរ ។ 

 

ស្បការទី៤-ស្ត្ងទ់ត្ស្ ើញថា ស្រះចនទស្រញបរមសី្នាះទនំាយថា រស្ត្៊ូវស្នាះស្ៅកនងុស្រះរាជស្ត្ក៊ូល បស្ងកើត្ ស្ហ្ត្ុមករទីរិបរ្ឹ
ម។ 

 

ស្បការទី៥-ស្ត្ងស់្ ើញថា ស្រះអ្ងគរត្់ស្ៅទរិឦសាន ស្ហ្ើយស្្លើងស្ៅខ្ត្តាមស្រាលស្ៅាដល់ស្រះអ្ងគស្នាះ ទនំាយថា ស្បើស្កើត្ម្លន
រស្ត្៊ូវស្ហ្ើយ រ៊ូមស្រះអ្ងគស្រេចស្ៅត្រំទរ័ទប់រស្ត្៊ូវរីទរិឦសាន ស្ទើបនឹងម្លនជយ័ជំនះ ។ រ៊ូមស្ទង់ស្រះស្មតាាស្ស្បារ ! 
ស្រះរុបនិស្នះលអស្ទ កុំស្រយួស្រះទយ័ស្ៃើយ” ។ 

 

រស្មេចស្រះជយ័ស្ជោោ សាាប់បុស្រាហ្ិត្រាករណ៍ថាាយស្ហ្ើយ ម្លនស្រះទយ័ស្ស្ត្កអ្រខាាំងណារ់ ខ្ត្ស្ដើមបីនឹង រំស្ោះស្រះស្ស្គ្មះមលះ
ស្រះអ្ងគក៏ឱ្យបុស្រាហ្ិត្ែលុំស្បគំខ្ស្ត្រង័គថាាយ ទឹករង័ខ រលកឹស្នន ស្រៀត្ស្រះកាណ៌ស្រះអ្ងគ ស្រមទំងស្រះរាជទនរលកឹស្ននមយួ
រនលកឹស្ៅស្រះរាជបុស្ត្ស្រះជនែ៥ឆ្នំ ឱ្យស្រៀត្ស្រះកាណ៌ខ្ដរ ស្ស្ពាះស្រះអ្ងគ ករំុងជាប់ស្រះទយ័ នឹងស្រះរាជបុស្ត្ស្នះ ស្ហ្ើយស្រះ
រាជទនររានឱ់្យបុស្រាហ្ិត្ ខ្ដលទយស្ត្៊ូវស្រះទយ័ស្នាះ តាមររវស្រះទយ័ ។ លោំបត់្មកស្ទង់ស្តារ់ថា ៖ 

 

“អាស្ហារចឡស្ងស្នាះ វារអបអ់្ញ ស្ទើបវាខ្កលងទយឱ្យអ្ញម៊ូចចិត្េទងំម៊ូចស្ទរយរមបត្េិ ស្ោយវាម្លន ស្គ្មលគំនតិ្ររំត្់ស្បការ
ណាមយួកនុងមលួនវា “ត្មកស្ទង់ស្ដៀលត្ែះស្ហារាស្នាះស្ោយស្បការស្ែសងៗ ។ 

 

រិជយ័ស្ហារា មសំ្កាបទ៊ូលស្ោយជនំះថា “រ៊ូមស្ទង់ស្មតាាស្ស្បារ រ៊ូមស្រះអ្ងគកុអំាលស្ទង់អ្រតាមទំនាយ បុស្រាហ្តិ្ស្កាបទ៊ូល
ស្នះឱ្យស្សាះ ស្ស្ពាះការណ៍មេងស្នះ ស្បាកដជាម្លនដ៊ូចទ៊ូលថាាយមនិខ្មនដ៊ូចបុស្រាហ្ិត្ស្នះស្ទ” ។ 



ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោស្ទងខ់ាាល់នងឹរំដទី៊ូលត្បរបរ់ស្ហារាស្នាះណារ់ ស្ទើបស្ទង់រទះុស្ៅចប់ស្រះខ្រង (ោវ) មកកាប់ស្ហារា 
បណាាលឱ្យសាាប់ស្ៅទីស្នាះមយួរំស្រច។ ស្ស្កាយរីស្នាះមកចនំួន១០ឡថៃ ស្រះស្រីស្ជោោ ស្រេចស្ចញចងស្រះរាជស្រាងរមយជបួជុំ
រញាលពំាំង្ិបត្ី ស្រនាបត្ី និងមង្គ្នេទីំងរួង ខ្ដលស្កាបបងគំ ជាយរបរ វារ ។ មណៈស្នាះស្ៅរញាលំពាងំ្បិត្ីស្កាបបងគំ
ទ៊ូលថា ៖ 

 

“រ៊ូមស្រះអ្ងគស្រះស្មតាាស្ស្បារ ស្រះរញាចនទរាជាបានស្ត្ៃបម់ករីស្រុកស្រៀមវ ញស្ហ្ើយ ឥៃវូស្រេច រងកត្់បានខ្មស្ត្បាត្់
ដំបង ស្ហ្ើយឆលងមករងកត្់ខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្ខ់្ថមស្ទៀត្ ស្ៅហាាយស្រុកស្ពា្ិ៍សាត្់ បានបេងឹស្ោយរបំុស្ត្ច៊ូលមករុំកងទរ័
អ្ំរីទ៊ូលស្រះបងគឱំ្យស្ៅជយួជាឆ្ប់” ។ 

 

ស្ៅរញាលពំាំង្ិបត្ី ស្កាបទ៊ូលរុំទន់ែុត្វាចែង ស្រះរាជវនកុ៊ូលស្កាបទ៊ូលថា ៖ 

 

“រ៊ូមស្ទងស់្រះស្មតាាស្ស្បារ ម្លនរំបុស្ត្ស្ៅហាាយស្រកុខ្មស្ត្ស្កគរ បេឹងទ៊ូលបងគំថា ស្ៅខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្ស់្នាះ ស្ៅរញារួគ្ម៌ា
ស្លាកអ្នចិ្កមែកនងុចមាងំស្ៅស្ហ្ើយ ឥៃូវស្នះស្ៅរញាចនទរាជាតាងំរញាស្មឿងស្មរែិល ឱ្យស្ៃើងជាស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាក
ស្ហ្ើយ ស្ហ្ើយឱ្យស្្វើជាស្មទរ័រស្ស្មចរាជការទងំរងួែងស្ទៀត្ ស្ៅរញា ចនទរាជា ឱ្យក៊ូនរញាស្មឿងទំងបួននាក់ស្នាះស្្វើជា
ស្រនាបត្រីស្ម្លប់ស្ទង់ ស្ហ្ើយឱ្យស្្វើជាបាឡាត្ទ់័រមុម ស្ស្កាយ ស្ឆវង សាាំ ស្លើកមកវាយខ្មស្ត្ស្កគរស្ទៀត្ ឥៃូវស្នះខ្មស្ត្ស្កគរ
ខ្បកស្ហ្ើយ” ។ 

 

ស្រះស្រីស្ជោោ(ស្រេចកន)ស្ទង់ស្រះរណាាប់ស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្គវីស្រះររ សា ស្ហ្ើយម្លនបនទលូថា ៖ 

 

“បងចស្ក,ី ច៊ូរបងឯងស្ចញស្ៅជាស្មទ័រ្ំ ស្កណឌបណាារាស្រេស្មត្េខាងលចិ ស្ហ្ើយស្លើកោ៉ាងស្រ៊ូត្រ៊ូត្ស្ៅ ទបទ់លទ់័ររបរ់
ស្ៅរញាចនទរាជាឱ្យទនក់ារណ៍ រ៊ូមបងស្បឹងជួយម្ុំឱ្យអ្រ់រីកលំាងំចិត្េណាា៎ ” ។ 

 

រញាចស្កទីទលួស្រះរាជបញ្ញាស្ហ្ើយស្កាបទ៊ូលថា “ទ៊ូលស្រះបងគំស្លើកទ័រស្ៅមេងស្នះ ស្បើចបប់ានត្ខួាា ឬមនិ បានកគ៏ងខ់ាាស្ត្៊ូវ
របួរ បង់ជនែឱ្យរាងចលជាមិនខានខ្ដរ” ។ 

 

ស្រះស្រីស្ជោោ ស្ទងស់្រះរណាាប់ស្ហ្ើយ ស្រួយស្រះទយ័ណារ់ ស្ទង់ស្រះរាជទនលំខ្រងស្កំម្លរមយួជា អាជាារកឹ ស្ហ្ើយឱ្យ
ស្លើកកងទ័រស្ៅតាំងស្ៅខ្មស្ត្លខ្ងវក ស្ហ្ើយស្ទងស់្តារ់បរាប់រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ជាម្ល ឱ្យស្្វើជាស្មទរ័្ំ ស្ោយស្ទងស់្បទន
ជាោវស្ស្គឿងម្លរមយួជាអាជាារកឹ ស្ហ្ើយនងឹពានកស្នាារទិស្កាម្លរ មយួរស្ម្លប់ជាស្ស្គឿងរស្ម្លបយ់រ និងរគរខ្ហ្ររី 
រស្ម្លប់ទ៊ូងតាមែលូវខ្មស្ត្ ករំង់ស្រៀម ។ 



 

រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ទទលួស្រះរាជបញ្ញា ស្ហ្ើយកថ៏ាាយបងគលំា ស្លើកទ័រស្ៅដល់ខ្មស្ត្កំរង់ស្រៀម ស្ហ្ើយ ស្ចញរបំុស្ត្ស្ៅ
ស្កណឌស្រហ្៍រលស្គប់ខ្មស្ត្ ។ លះុបានស្រហ្៍ រលស្គប់ខ្មស្ត្មកជួបជុគំ្មនស្ហ្ើយ ស្ៅហាាស្ៅ កច៏ត្់ស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជ
ស្ៅហាាយស្រកុស្មត្េអារននទកុ ឱ្យស្លើកទ័រកាត្់រសំ្ៅស្ៅខ្មស្ត្បាត្់ដំបង ឆលងមកវាយមទបរ់ខីាងស្ស្កាយ កុំឱ្យស្ៅរញាចនទ
រាជារត្់រួច។ ចំខ្ណកឯស្ៅហាាស្ៅ មលួនឯង ជាស្មទរ័្ំស្នាះ ស្លើកទរ័ឆលងមកស្ស្ត្ើយខាងលិច ។ រឯីកងទ័រឡនស្ៅរញាចស្កី 
កាលស្កណឌស្រហ្រ៍លបាន៥.៥០០ នាក់ស្ហ្ើយ ក៏ឱ្យស្ៅរញាស្ត្ស្ជាស្ៅហាាយស្រកុស្មត្េរសំ្រាងទងស្លើកទ័រ ១០.០០០ នាក់ 
ជាទរ័មុម ឱ្យស្ៅរញាស្មស្ត្ី ស្ៅហាាយស្រកុ្នសំ្រញ កាន់រល ១០.០០០នាក់ ជាខ្ប កសាាំ ឱ្យស្ៅរញាវងាអ្នជុិត្ 
ស្ៅហាាយ ស្រកុបាទីកាន់រល ១០.០០០ នាក់ ជាខ្ប កស្ឆវង ឱ្យស្រះរាជវរានុក៊ូល កាន់រល ១០.០០០ នាកជ់ាទរ័ ស្ស្កាយ។ 
ឯមលួនស្ៅរញាចស្កីកាន់រល ១៥.០០០ នាក់ជាទ័រ្ំ ។ 

 

ទ័រស្ៅរញាចស្កី ស្លើកដល់ខ្មស្ត្ស្កគរ ក៏ស្បទះនឹងទ័រឡនស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាកស្មឿង ។ ស្ៅរញារគួ្ម៌ា ស្លាកស្មឿងយល់ថា 
“ទ័រខាងរញាចស្កីស្លើកមកដលស់្ហ្ើយ ស្រមទងំម្លនរលស្លើរកងទ័រមលួនស្ស្ចើន ចំននួណារ់ែង, ក៏ចត្់ស្ស្បើស្ៅរញា
វងាអ្គគរាជខ្កវ ជាក៊ូនចបងឱ្យកាន់រល ២.០០០នាកជ់ាទ័រមុម ស្ៅរញាបរស្ទររាជអ្ង ជាក៊ូនទ២ីឱ្យកាន់ទ័រ ១.០០០ 
នាកជ់ាខ្ប កសាាំ, ចត្់ស្ៅរញាវ បលុរាជ ស្ទរ ជាក៊ូនទ៣ីឱ្យកានទ់រ័១.០០០នាកជ់ាខ្ប កស្ឆវង, ចត្ស់្ៅរញា រាជស្ត្ជៈ រុម 
ជាក៊ូនទី៤ ជាទ័រស្ស្កាយ កានរ់ល១.០០០នាក។់ ឯមលនួស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាក កាន់រល៤.០០០នាក់ ជាស្មទ័រ្ំ ស្ហ្ើយ
ស្ចញស្ៅត្ នឹងស្ៅរញាចស្កី ។ 

 

ស្ៅរញាអ្គគវងាអ្គគរាជខ្កវ ជាក៊ូនចបង ជាស្មទរ័មមុស្នាះ ស្ដញទរ័ឱ្យច៊ូលស្ៅវាយលុកកងទ័រស្ៅ រញាស្ត្ស្ជា ។ ស្រហ្រ៍ល
កនុងកងទរ័ទងំ ២.០០០ នាក់ស្នាះ កាលខ្ស្រកស្ហា៊ោយកជ័យោ៉ាងកងររំងស្ហ្ើយ ក៏រត្រ់ំស្ៅច៊ូលស្ៅលកុកងទរ័ឡន
ស្ៅរញាស្ត្ស្ជា វាយកាបរ់ម្លាបគ់្មនរពាករ់រ៊ូន សាាប់ហ្៊ូរ្មដ៊ូច ទឹកទរ ឬហ្៊ូរដ៊ូចជារទងឹ ខ្ត្ទ័ររញាស្ត្ស្ជារុសំ្រមខ្បក
ស្សាះ។ ស្ៅរញាអ្គគរាជខ្កវ ស្ ើញដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ករ៏ទះុច៊ូលស្ៅស្ដញកាប់ស្ៅរញាស្ត្ស្ជា ខ្ដលស្ៅស្លើមនងស្រះ ។ ស្រះ
ស្ៅរញាស្ត្ស្ជា ស្ោយស្ ើញស្គ រទុះច៊ូលមកស្បញាបស់្រក ក៏ភ្នាកម់លួនស្ៅប ះនងឹស្ដើមស្ឈើ បណាាលឱ្យធាាក់ស្ៅរញាស្ត្ស្ជារី
មនងស្រះស្ខាាក។ ស្ៅរញាវងាអ្គគរាជស្ ើញបានចំណាប់ស្ហ្ើយ កក៏ាបរ់ញាស្ត្ស្ជាសាាបម់យួរំស្រច ។ ស្រហ្រ៍លទងំរងខាង 
ក៏ស្បកាប់ស្បចកគ់្មនស្ចប៊ូលស្ចបលស់្ៅវ ញស្ៅមកោ៉ាងសាហាវដ៊ូចស្មឹគពាៃ ម្លនរបងឹរឹងរ៊ូរមិនស្រមចញ់ គ្មនស្ៅវ ញស្ៅមក
ស្សាះ ។ ស្ៅរញាវងាអ្គគរាជយល់ថា “រលមលួនត្ិចណារ់ ស្ហ្ើយកងទ័រខាងរស្ត្៊ូវ ខ្ដលម្លនចនំួនស្ស្ចើនស្សាប់ស្ៅស្ហ្ើយ
ស្នាះ ក៏រឹងខ្ត្មកដល់ខ្ថមស្ហ្ើយខ្ថមស្ទៀត្ែង នងឹយកជយ័ត្ស្ៅ ស្ទៀត្រុំបានស្ៃើយ “ស្ទើបនាសំ្រហ្រ៍លថយមកជស្ម្លបបតិា
តាមដំស្ណើរ ។ 

 

ឯស្ៅរញារាជាស្មស្ត្ី ស្ៅហាាយស្រុក ខ្មស្ត្្នំស្រញ នងិស្ៅរញាវងាអ្នុជតិ្ស្ៅហាាយខ្មស្ត្បាទី ជាស្មទ័រ ស្ឆវង សាាំ ខ្ដល
ស្លើកតាមទ័ររញាស្ត្ស្ជាស្នាះ កប៏ានស្បទះនងឹកងទរ័ស្ៅរញាបរស្ទររាជ នងិស្ៅរញា វ បុលរាជខ្ដលបងកបត់ាមរងខាង
ែលូវស្នាះ ។ 

 



កងទ័រស្ៅរញាបរស្ទររាជ និងស្ៅរញាវ បុលរាជ កាលស្បើបានស្បទះស្ហ្ើយក៏ស្ដញរលច៊ូលចាំង កាប់ចក់ រលនឹងរល 
ស្ៅហាាយនឹងស្ៅហាាយ ស្បកាបគ់្មនស្ៅវ ញស្ៅមក ។ ស្ៅរញាវងាអ្នជុិត្ ជាស្ៅហាាយ ស្រុកបាទ ីកនុងស្រលខ្ដលកំរងុ
ស្បកាប់គ្មនស្ៅវ ញស្ៅមកស្នាះ ស្រះរបរ់មលនួែងុស្ជើងច៊ូលកនងុរស្តាែង ស្ចស្ឡាត្ស្ោយរនរូកាសំ្្លើងែង ក៏បណាាលឱ្យធាាក់
ស្ៅរញាស្នះស្ៅដី ។ មយួរសំ្រចស្នាះស្ៅវ បុលរាជរទះុ ច៊ូលស្ៅកាប់ស្ត្៊ូវសាាស្ៅហាាយស្រុកខ្មស្ត្បាទី បណាាលឱ្យគ្មត្់រកិារ
ជាទមៃន់ ។ អ្រស់្រនាទហានខាងស្ៅ រញាវងាអ្នុជិត្នាគំ្មនស្គ្មហ្៍ស្ៅហាាយមលួនស្គចបាត្ស់្ៅ ។ ទ័រសាាំរបរ់ស្ៅរញា
ចស្កី កាលស្បើស្ ើញថា “នាយទរ័របរ់មលនួស្ត្៊ូវរបរួជាទមៃន់ស្ហ្ើយ” កន៏ាំគ្មនរត្់ស្ៅរកកងទ័រស្ៅរញាស្ត្ស្ជា ។ ស្មកង
ស្ៅរញា ចស្កី កាលស្បើដងឹថា “ស្ៅរញាស្ត្ស្ជាសាាប់កនងុរង្គ្រាមស្ហ្ើយ“ ក៏នាសំ្រនាទហានស្ៅទងំរីរកងស្ៅបេងឹ ស្ៅរញា
ចស្ក។ី ស្ៅរញាចស្កបីានដងឹស្ហ្ើយក៏ស្លើកទ័រ្តំាមមក ។ ស្ៅរញាចស្កី លះុស្ ើញកងទ័រ ស្ៅរញារាជាស្មស្ត្ី ស្ៅហាាយ
ស្រុក្នំស្រញ នងិទរ័រញា បរស្ទររាជ និងវ បលុរាជ ជាក៊ូនទ២ី និងទ៣ី របរ់ស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាក ស្មឿង កំរងុចាំង
ស្បកាប់គ្មនោ៉ាងគកឹកងរំរងខាាងំណារ់ ដ៊ូស្ចនះស្រមទំងបាន ស្កស្ៃកស្មើលរីស្លើមនងដរំីស្ៅស្ ើញក៊ូនតាស្មឿងទងំរីរស្នាះ
កាាហានណារ់ កន៏ឹកថប់ខ្ស្កងស្ៅរញារាជា ស្មស្ត្ថីយថវីឡដ របរ់ក៊ូនតាស្មឿង ទងំរីរនាកស់្ទើបស្ៅរញាចស្កីស្ដញស្រហ្៍រល 
ឱ្យច៊ូលស្ៅជយួចាំងខ្ថម ស្ទៀត្។ 

 

ចំខ្ណកឯស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាកស្មឿង, ស្ៅរញារាជស្ត្ជៈ រុម ក៊ូនទី៤ របរ់តាស្មឿង កាលបានដងឹកិចក្ារ ទ័រទងំស្នាះ
ស្ហ្ើយ ក៏ស្លើកទ័រស្ៅខ្ដរ ស្ហ្ើយច៊ូលជួយចាងំក៊ូនទងំរីរនាកស់្នាះស្ទៀត្ ។ ការស្បយទុធរវាង កងទ័រខាងស្ៅរញាចស្កី និង
ស្ៅរញារគួ្ម៌ា ស្លាកស្មឿង បានស្បស្រតឹ្េស្ៅអ្រ់ស្រលដយ៏៊ូរ ខ្ត្មនិម្លនខាង ណាអ្នជ់ាងខាងណាស្ៃើយ។ ទរ័ទំងរងខាង
រុទធរឹងខ្ត្របឹងរងឹររួស្ម្លះមុត្ដ៊ូចៗគ្មន ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
មណៈស្នាះស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកស្មឿងយលថ់ា កងទរ័ស្ៅរញាចស្កីម្លនរលស្ស្ចើនណារ់ ស្រនាទហាន ទំងស្នាះកម៏្លន
ថវីឡដខាាំងៗស្ទៀត្ ឯរលខាងមលួនកស៏ាាបស់្បម្លណជា៦០នាក់ស្ៅស្ហ្ើយ ស្ ើញថានងឹត្យក ជយ័ជំនះរុំបានស្ទ ។ លះុស្វលា
ស្រលប់មកដល់ស្ហ្ើយ ស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាកស្មឿង ក៏វាយរគរជារញ្ញា ឱ្យដំណឹងដល់កងទ័រឱ្យឈប់ចាងំគ្មនទងំរងខាង ។ 

 

រញារគួ្ម៌ាស្លាកស្មឿង និងក៊ូនទងំបួននាក់ ក៏នាសំ្រនាទហានស្រហ្៍រលថយទរ័ស្ៅស្កាបបងគគំ្មលស់្រះស្ៅ រញាចនទរាជា 
ស្ៅបនាាយស្មត្េស្ពា្ិ៍សាត្់ ស្រមទំងស្កាបបងគទំ៊ូលតាមស្ហ្ត្កុារណ៍ស្គបស់្បការ ។ ស្ៅរញា ចស្កីស្ ើញស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាក
ស្មឿង ថយទ័រស្ៅស្នាះ មិនហា៊ោនស្ដញតាមស្ៅស្ទ ស្ោយខាាចចញ់ កលតាស្មឿងែង ស្ោយស្រះអាទតិ្យអ្រេងគត្រលត្់ររែីស្ៅ
ស្ហ្ើយែង ។ 

 

លុះស្រឹកស្ៃើងស្ៅរញាចស្កបីស្មងុនឹងស្លើកកងទ័រតាមស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាក ខ្ត្ទទួលស្រលស្នាះរស្មេច ស្ៅហាាស្ៅនារំល
៥០.០០០នាក់ស្លើកឆលងមកដលខ់្ដរ ស្ៅរញាចស្កីកប៏ញឈបទ់័ររងច់សំាាប់ស្ៅហាាស្ៅ ខ្ដលនងឹចត្ទ់័រជាថែីវ ញ ។ 

 

ស្វលាស្នាះស្ៅរញាស្ៅ បានចត្ក់ងទរ័ជា៥កងដ៊ូចត្ស្ៅស្នះ 

 



១-ឱ្យស្ៅរញាចស្កីខ្កវ ុំរល ៣០.០០០ នាក់ ជាស្មទ័រមុម(ទ័រស្រួច) ។ 

២-ឱ្យស្ៅរញាស្មស្ត្ទីិរវ ស្ៅហាាយស្រុក្នសំ្រញ  ុរំល ២០.០០០ នាក់ ជាស្មទ័រខ្ប កស្ឆវង ។ 

៣-ឱ្យស្ៅរញាខ្ស្រនយស្រនាឫទធជី័យ ស្ៅហាាយស្រកុខ្មស្ត្លខ្ងវក  ុំរល១.៥០០ នាក់ ជាខ្ប កសាាំ ។ 

៤-ស្ៅរញាស្រនារង្គ្រាមរួរ ស្ៅហាាយស្រកុខ្មស្ត្អ្មរគីរីនទប៊ូរ ឬអ្ស្មិនទប៊ូរគឺ ស្រុកបរ ប៊ូណ៌  ុំរល ១៦.០០០នាក់ ជា
ទ័រស្ស្កាយ ។ 

៥-ឯមលនួស្ៅហាាស្ៅ ឯង ុំរល៤០.០០០ នាក់ ជាស្មទរ័្ំ ។ 

 

រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ស្លើកទរ័ស្ដញតាមទ័រស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកស្មឿង ខ្ដលថយទរ័មកស្កាបបងគំ ស្ៅរញាចនទរាជាស្នាះ ។ 
ស្គ្មខ្ដលស្ៅហាាស្ៅ ស្លើកទ័រស្ដញតាមមកស្នាះ កងទរ័ស្ៅរញារួគ្ម៌ា ស្លាកស្មឿង បានច៊ូលស្ៅកនងុបនាាយអ្រស់្ៅស្ហ្ើយ 
។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា កាលស្ទង់បានស្ជាបថា “កងទ័រខាងស្គស្លើកមកស្ស្ចើនណារដ់៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ” ស្ទងក់៏ ស្តារ់ឱ្យស្កណឌ
រលបាន ២០.០០០ នាកឱ់្យស្ៃើងស្ៅការពារបនាាយ ។ លុះកងទរ័ខាងស្ៅរញាស្ៅមក ស្ចមវាយបនាាយ ស្ទង់កឱ៏្យទរ័កនងុ
បនាាយបាញ់ស្រញួ ស្ចលដុថំែស្ៅស្ត្៊ូវកងទ័ររស្មេចស្ៅហាាស្ៅសាាប ់អ្រជ់ាស្ស្ចើន ។ ស្ៅហាាស្ៅ មំស្ដញរលឱ្យពានកំខ្ែង
បនាាយខ្ណនណាន់តាន់តាប់ ដ៊ូចស្រស្ម្លចស្រាមរករ ខ្ត្វាយមនិបាន ។ កាលដឹងថា វាយយកបនាាយរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា
រុំបាន ស្ៅហាាស្ៅស្បាះទ័រ រ័ទធស្ចមបនាាយស្នាះជាប់ ស្ដើមបីទប់ទរ័ខាងកនុងមិនឱ្យស្ចញរួចែង ឱ្យអ្ត្់បាយបរ ស្ភ្នគ រហ្៊ូត្
ដលស់ាាប់ ឬស្ត្៊ូវោច់ស្ពាះស្គប់ៗ គ្មនែង។ 

 

រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ, ស្ៅរញាចស្កខី្កវ ឱ្យរលស្ចមស្រាមបនាាយរហ្៊ូត្ដល់១២ខ្ម ។ កងទរ័ខាង រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា 
ស្ចញមិនរចួខ្មន ស្របៀងអាហារកនងុបនាាយក៏ស្ចះខ្ត្ស្ហាចស្ៅៗ គួរឱ្យស្រយួបារមភ ណារ់ស្ោយបនាាយស្នាះមិនម្លនការស្បុង
ស្ស្បៀបម្លមំួន ប ខុ្នេស្ោយស្ហ្ត្បុារមីរបរ់ស្រះអ្ងគ ខ្ដលបានសាង មករអី្ត្តី្កាល បណាាលឱ្យកងជញជនូស្របៀង ខាងរស្មេច
ស្ៅហាាស្ៅ បញជូនស្ៅរុទំន់ ។ ដ៊ូស្ចនះរស្មេច ស្ៅហាាស្ៅក៏ឱ្យកងទរ័ មកតាំងបនាាយឆ្ាយរីបនាាយស្រះចនទរាជា ចម្លាយ៣
រិន ឱ្យកងទ័ររ័ទធជុំវ ញស្ទៀត្។ ការណ៍ខ្ដលស្ៅហាាស្ៅឱ្យថយទរ័ស្នះ ស្បស្ោជនឱ៍្យកងទរ័ផ្ទារប់េូរគ្មន ស្ចញស្ៅរកស្របៀង 
អាហារកនងុ្៊ូមិជតិ្ខាង ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា កាលទត្ស្ ើញថា កងទ័ររស្ត្៊ូវថយឃាាត្រីបនាាយស្រះអ្ងគស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគ ក៏ស្ទងស់្រឹកានងឹនាយក
ងនាយទរ័ថា “ទ័ររស្ត្៊ូវរំស្លៀកស្ចញរីបនាាយស្យើងបនេិចស្ហ្ើយ ការណ៍ស្នះលអ ស្បឡរស្ហ្ើយជាឱ្ការឱ្យស្យើងគតិ្ស្ោះឡដ
ស្ចញរីរស្ត្៊ូវបានស្ោយស្រលួ ចះុស្យើងនងឹគតិ្ស្្វើោ៉ាងណា ស្ដើមបី ឱ្យស្ចញរចួរចីំស្ណាទស្នះ ?” ។ 

 



ស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាកស្មឿង ស្កាបទ៊ូលថា “ស្បើស្យើងនឹងគិត្វាយទំលាយស្ចញស្នាះ ក៏ស្ចញរួចបានខ្ដរ រីស្ស្ពាះរលស្យើងម្លន
២០.០០០នាក់ ឯខាងរលស្គម្លនចំននួដល់ស្ៅជាង ១០០.០០០នាក់ ស្បើស្យើងស្ចញរួច ស្ៅ ទ័រទំងរងខាងក៏គងស់ាាប់
ស្ស្ចើនជាមនិខាន ស្បើស្យើងរងឹស្ៅខ្ត្កនុងបនាាយស្នះមិនស្ចញទទួលចាំង ស្សាះកម៏ិនបានខ្ដរ រសី្ស្ពាះបនាាយរបរ់ស្យើងស្ទើប
នឹងតាំងថែ,ី ឯស្របៀងអាហារករ៏ុទំនម់្លនបរ ប៊ូណ៌ ដលយ់៊ូរស្ៅខ្ស្កងលបំាកកនុងការមវះខាត្ស្គបោ់៉ាង, ទ៊ូលស្រះបងគជំាម្ុគំិត្
យកគំនិត្មយួមករ៊ូមទទួល អាសាគសឺ្ៅស្កណឌកងទរ័បសីាចឱ្យមកស្ចមស្រាមវាយទ័រស្ៅហាាស្ៅ ស្បើស្ទង់ស្រះរាជានុញ្ញាត្, 
ទ៊ូលស្រះ បងគយំលស់្ ើញចារថ់ា មុមជាឈនះរស្ត្៊ូវស្ោយរយ ស្បើស្ទង់ស្រះករុណារិស្ររយលស់្រមែងស្នាះ រ៊ូមឱ្យជកីរ
ស្តាកណាាលបនាាយស្នះឱ្យបានជាស្បញាប់ ស្ដើមបីទ៊ូលស្រះបងគនំិងបានគិត្ការថាាយឱ្យទន់ស្រល ស្វលា ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា កាលស្ទង់រណាាប់ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកទ៊ូលរុោំ៉ាងស្នះ ស្ទង់រុំស្ជឿស្សាះស្ទ ស្ទើបស្រះស្គវសី្រះររិ
សា ស្ហ្ើយស្តារថ់ា “រីប៊ូរាណស្រៀងមកស្យើងរុំខ្ដលឮថា ម្លនស្្ាះណាស្ៅ ស្កណឌយកទរ័ស្ខាាចបសិាចមកជួយចាងំ
មនរុសដល់មេងស្ៃើយ ស្ណាើយអ្នកស្ៅរញាខ្លងគតិ្គំនតិ្ខ្បបស្នះ ចុះ ស្ស្ពាះជាគំនិត្មិនខ្ដលម្លនអ្នកណាគតិ្មករមីុនែង 
និងជាកិចក្ារមយួខ្ដលម្ុមំិនស្ជឿថា ម្លន ស្បរិទធភ្នរទល់ខ្ត្ស្សាះែង” ។ 

 

ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាក ស្មឿង ស្កាបទ៊ូលថា “ស្បើស្ទង់មិនររវស្រះរាជហ្ឫទ័យឱ្យគតិ្ស្្វើតាមចំស្ណះ នងិ តាមមនេវ ជាាការ
ទ៊ូលស្រះបងគំស្ទ ស្នាះទ៊ូលបងគនំឹងអារ.កឱ្យសាាប់ស្ៅទីស្នះ កនុងស្រលឥៃវូស្នះស្ហ្ើយ ស្ស្ពាះស្បើនឹងររស់្ៅត្ស្ៅស្ទៀត្ ក៏មនិបាន
ជួយយកអាសាខ្ែនដថីាាយស្រះអ្ងគដល់កស្មិត្ខ្ដរ” ។ 

 

ថាស្ហ្ើយ ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាក ស្មឿង កហ៏្៊ូត្ោវបំរងុនឹងអារ.កតាមពាកយខ្ដលមលួនបានស្កាបទ៊ូល ។ មណៈស្នាះរស្មេច
ស្ៅរញាចនទរាជា ស្ទង់ស្កស្ៃកស្រះស្នស្តា ស្ ើញទន់ករ៏ទុះស្ៅចបោ់វស្នាះស្ចញរីឡដ ស្ហ្ើយស្ទងស់្តារ់ថា “ កុំ ! កុំ 
ស្ៅរញា កុរំម្លាបម់លួន ម្ុសំាាយស្លាកណារ់ ម្ុំស្រមតាមស្ៅរញាស្ហ្ើយ ដ៊ូស្ចនះស្បើស្ៅរញាគតិ្ស្ ើញដ៊ូចស្មេចស្រួល រ៊ូម
ស្ៅរញាស្្វើតាមគំនិត្ស្នាះចះុ” ។ 

 

ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកឮស្ហ្ើយ ម្លនអ្ំណរណារ់ ស្ទើបថាាយបងគំលាស្ចញមកស្ស្ៅដំណាក់ ស្ហ្ើយកច៏ត្់ ក៊ូនទហានឱ្យជកីរ
ស្តា្មំួយជស្ស្ៅ៨ហ្ត្ថបនួស្ជុង, ស្្វើរានស្ទវតា៧ថានក់ ោកប់ាយរី ទឹកអ្ប់ នងិស្ស្គឿង ប៊ូជា ស្ហ្ើយស្្វើរាជវត័្ិរទ័ធជុវំ ញ ។ 
លុះរួករលស្្វើតាមបរាប់ររវស្គប់ស្ហ្ើយ ស្ៅរញារួគ្ម៌ា ស្លាកស្មឿង ក៏ស្រលៀក.រ ពាក់.រ ស្ហ្ើយឱ្យស្រៀបចំស្្លងទំង៨ទិរ 
។ 

 

ស្រឿងស្ៅរញាស្មឿង ស្នះម្លនកនងុស្រះរបាកសស្ត្ថា រញាស្មឿងស្នះ ជាស្មរែឹង ម្លនក៊ូនស្បរុ៤នាក់ គឺស្្ាះខ្កវ១ ខ្ក១ ស្ទរ១ 
រុម១។ រញាស្មឿង ម្លនរម្លាញ់ម្លនក់ស្្ាះ ចនទ ស្្វើជាជទំបរ់ែងឹស្កវាញ។ កនងុស្គ្មស្នាះ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះអ្ងគ
ម្លនអ្នកម្លនងម្លនកស់្្ាះ អ្នកម្លនងស្មៀវ ។ អ្នកម្លនងស្មៀវ ស្នាះស្ទង់ម្លនគ្៧៌ខ្ម ស្ហ្ើយអ្នកម្លនង ម្លនបាវស្រីមយួស្ ា្ះនាង
ស្រញ ។ 



 

សាស្សាារបាកសស្ត្ស្នាះនោិយស្ទៀត្ថា កនងុស្គ្មខ្ដលរស្មេចស្ៅញាចនទរាជា ស្រេចស្លើកទ័ររីស្កុងអ្យុ្ា មកខ្មស្ត្
ស្ពា្ិ៍សាត្់ស្នាះ រញាស្មឿង នាដំំរ ីស្រះ ជាស្ស្ចើន ថាាយទុកស្្វើរង្គ្រាមស្បយុទធនឹងស្រះស្រីស្ជោោ (ស្រេចកន) ។ រស្មេច
ស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចមកដលខ់្មស្ត្ស្កគរ បានស្បយុទធនឹងទ័រស្រះស្រីស្ជោោ ដ៊ូស្ចនះស្រះអ្ងគកថ៏យស្ៅស្បថាប់ទរ័ ស្ៅបនាាយ
ម្លនជ័យ ខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្ក់នុង ុបំាកន់ឹមវ ញ ។ 

 

មណៈស្នាះរញាស្មឿង កាលឱ្យរលជកីរស្តាជស្ស្ៅ៨ហ្ត្ថបួនស្ជុងស្ហ្ើយ ក៏ថាាយបងគលំារស្មេចស្ៅ រញាចនទរាជា ស្ៅស្កណឌ
បិសាចឱ្យមកជយួស្្វើរង្គ្រាម ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
មុននងឹស្ៅស្កណឌបសិាចស្នាះ រញាស្មឿង បានផ្ទាំនងឹរញាចនទជារម្លាញ់ខ្ដលជាជំទបស់្មរែឹង្នំស្កវាញថា “ឱ្យរម្លាញឯ់ង
ស្ៅជាស្មរែឹងជំនរួអ្ញ ស្ដើមបនីោិយត្រសី្រះមហាកសស្ត្អ្ញ កុបំីឱ្យស្រះអ្ងគនោិយ ផ្ទាលន់ឹងអ្ញស្ៃើយ មួយស្ទៀត្ ស្បើ
ដល់ឡថៃខ្រអកស្រញប៊ូណ៌មី ខ្មរសិាម ស្វលាយប់ ស្បើឯងឮរ៊ូររនធកឹ មទរខាាស្ម កនងុដសី្ហ្ើយឱ្យឯងស្កាបទ៊ូលស្រះបរមបរិស្ត្
រ៊ូមឱ្យទរ័ស្ៅស្ចមបនាាយរស្ត្៊ូវជាស្បញាប់ចះុ”។ 

 

ឯអ្នកម្លនងស្មៀវ កាលឮថា “រញាស្មឿង រម្លាប់មលនួស្ៅស្កណឌទ័របសិាច ស្ហ្ើយកម៏្លនចិត្េឈឆឺ្ាលជយួខ្ែនដ។ី កាលស្ ើញ
រញាស្មឿងច៊ូលកនងុស្រាងរាជវ័ត្ី តាងំរិ្បីួងរួងស្ទវតាដ៊ូស្ចនះ អ្នកម្លនងក៏ថាាយបងគលំា រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាច៊ូលស្ៅកនងុទី
ស្រះរាជរិ្ីខ្ដរ។ លុះបួងរងួស្ទវតាស្ស្រចស្ហ្ើយ អ្នកម្លនងស្មៀវ និងស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាក កស៏្លាត្ទងំរីរនាក់ស្ៅកនុងរស្តា ។ 
ស្រះបរមបរិស្ត្ នងិបណាាជាម្ុំ ស្កមុរាជការ ជយួឃាត្់ែងក៏រុសំាាប់ ។ កនុងស្គ្មស្នាះក៊ូនរញាស្មឿងទំង៤នាក់ ខ្ដលស្រះបរម
បរិស្ត្ស្រេចបានតាំងជា មង្គ្នេីទងំ៤នាក់ស្នាះគឺ ៖ 

 

១-ស្ ា្ះ ខ្កវ ស្ទង់បានតាំងជា “ស្ៅ រញាវងាអ្គគរាជ” 

២-ស្ ា្ះ ខ្ក ស្ទងប់ានតាងំជា “ស្ៅ រញាបរស្ទររាជ” 

៣-ស្្ាះ ស្ទរ ស្ទងប់ានតាងំជា “ ស្ៅ រញាវ បុលរាជ” 

៤-ស្្ាះ រុម ស្ទងប់ានតាំងជា “ស្ៅ រញារាជស្ត្ជៈ” ។ 

 

ក៊ូនទំងបនួនាក់ កាលស្នាះបានស្ ើញបិតាស្លាត្រម្លាប់មលនួស្ៅស្កណឌបសិាចដ៊ូស្ចនះ កន៏ិោយគិត្គ្មនថា “បិតាស្យើងស្ៅខ្ត្
ម្លនកឯ់ង គ្មានស្គស្ៅជយួបស្ស្មើ ជយួគតិ្ស្កណឌបសិាចែងស្សាះ ស្បើោ៉ាងស្នះខ្ស្កងឪរុក ស្យើងស្្វើការស្នះរុទំន់ការ ដ៊ូស្ចនះ
ស្យើងស្ៅស្កណឌទ័រស្ខាាចជាមយួគ្មត្់” ។ ថាខ្ត្ប ុស្ណាណះ ក៊ូនទំង៤នាក់ ស្នាះករ៏ទុះស្ៅស្លាត្តាមបិតាទំងអ្រគ់្មន ។ ខ្ត្ម
ណៈស្នាះស្កុមរាជការចប់មនិឱ្យស្លាត្តាម ស្ដើមបឃីាត្់ឱ្យ ស្ៅស្្វើរាជការបានរីរនាកម់កវ ញ គសឺ្ៅរញាវ បុល រាជ ស្ទរ១ និង
ស្ៅរញាស្ត្ជៈ រមុ១ ។ ឯ ស្ៅរញា វងាអ្គគរាជ ខ្កវ នងិស្ៅរញា បរស្ទររាជ ខ្ក(ឬអ្ង់) ជាក៊ូនទី១, ទ២ី ស្នាះ ម្ុំរាជការ



ចប់ឃាត្់រុំទន់ ក៏ស្លាត្ចុះស្ៅកនុងរស្តា សាាប់ជាមួយបិតាស្ៅ។ អ្នកម្លនងស្មៀវ ក៏ស្លាត្រម្លាប់មលួនស្ៅកនុងរស្តារួមជា ៤
នាក់ ។ (ស្ខាាចទំង៤ស្នាះ បានស្កើត្ស្ៃើង ជាដបំ៊ូកឃាាងំស្មឿង ដល់ររវឡថៃស្នះ)។ លះុដល់ស្រះចនទចរស្ត្ងក់នុងឡថៃស្រញប៊ូណ៌មី 
ខ្មរសិាម ស្នាះក៏ស្សាប់ខ្ត្ឮរ៊ូររនធកឹ មទរខាារមហ្មិ្ល ស្ៅស្លើស្ម  និងស្ៅកនុងដី នាឱំ្យ្តិ្្យ័ឡស្កខ្លង ហាក់ដ៊ូចជាកស្ស្កើក
ស្កឡាមហាស្បថរី ។ មណៈស្នាះរញាចនទ ស្មរែងឹបានយកស្រចកេសី្កាបទ៊ូលរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា តាមបណាាសំ្ៅរញា
រួគ្ម៌ាស្លាកស្មឿង ខ្ដលបានផ្ទាំស្នាះ ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ក៏ស្លើកទរ័ស្ៅស្ចមបនាាយរស្ត្៊ូវ ។ ឯកងទ័ររស្ត្៊ូវបានឮ
រ៊ូររនធឹក មទរខាាស្លើកមកកនងុដីស្លើស្ម  រនធឹកដ៊ូចជារនទះដ៊ូស្ចនះ ក៏្ិត្្័យញ័រឡដញ័រស្ជើងរនធត្ត់្ក់រលត្់រត្់ស្ចលបនាាយ 
ស្ចលសាស្សាាវុ្ រត្់ស្គចមលនួស្ោះឱ្យរួចជីវ ត្ខ្ត្ររវមលួន។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះអ្ងគស្លើករលស្ោធាច៊ូល កនុងបនាាយ
រស្ត្៊ូវ ស្ហ្ើយស្ទងច់ត្ក់ងទ័រឱ្យស្ដញតាមរស្ត្៊ូវស្ៅ ។ ស្រះអ្ងគបាន ស្ស្គឿងសាស្សាាវុ្ ស្របៀងអាហារ ស្រះ ដំរី ជាស្ស្ចើន
ខ្ដលស្ៅកនុងបនាាយស្នាះទងំប នុាាន ។ ឡថៃស្ស្កាយមកនាងស្រញជាបាវអ្នកម្លនងស្មៀវបានដងឹថា “ស្ៅហាាយមលួន សាាបស់្ៅ
ស្ហ្ើយ ស្ហ្ើយស្កើត្ជាបសិាចរកាស្រុកដ៊ូស្ចនះ” នាងអ្្ោិោនថា “ម្ុរំ៊ូមឱ្យបានស្ៅជបួនងឹស្ៅហាាយម្ុំ ស្ហ្ើយឱ្យ បានជាែនូក
ែនូលស្រះនគរ” លះុបងួរងួស្ហ្ើយ នាងស្រញក៏ស្លាត្ទឹករទឹងស្ពា្ិ៍សាត្ជ់ិត្ែារស្ស្កាមស្នាះ ស្ហ្ើយសាាបស់្ៅស្កើត្ជាបិសាច 
រថិត្ស្ៅកនងុទដីំប៊ូកទងំប។ី អ្នកម្លនងស្មៀវ ស្កើត្ជាដបំ៊ូកមួយស្ៅខាងស្ជើង, រញាស្មឿង ស្កើត្ជាដំប៊ូកមួយស្ៅខាងត្បូង, 
វងាអ្គគរាជ ខ្កវ និងបរស្ទររាជខ្ក ខ្ដលជាក៊ូនរញារគួ្ម៌ាស្លាកស្មឿងស្នាះ ស្កើត្ជាដំបក៊ូមយួស្ៅខាងលិច ។ ដំប៊ូកបដីុះ
ជាបគ់្មនជាបីមុំ ស្ៅជាដបំ៊ូកែនូកែនលួឡនស្រះនគរ ដ៊ូចខ្ដលនោិយកនុងទនំាយដ៊ូចខាងស្ស្កាមស្នះ ៖ 

 

១-ដបំ៊ូកខាងស្ជើង គជឺាដំប៊ូកអ្នកម្លនង ស្មៀវ ជាដំប៊ូកែនកូែនលូខាងម្លារខ់្ែនដី ។ 

 

២-ដបំ៊ូកត្បូង គឺជាដំប៊ូកស្ៅរញាស្មឿង ជាដបំ៊ូកែនូកែនូលខាងស្ៅហាាយស្រកុ ។ 

 

៣-ដំប៊ូកខាងលិច គជឺាដបំ៊ូកក៊ូនរញា ស្មឿង ជាដបំ៊ូកែនូកែនួលខាងស្កវាញ។ 

 

៤-ស្កាះមយួស្ៅកនងុរទងឹឡនខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្ស់្នាះស្ៅែារស្ស្កាមជាស្កាះនាងស្រញ ។ ស្កាះស្នះជាែនូកែនូល ខាងស្ៅហាាយស្រកុ
ខ្ដរ។ 

 

ែនូកែនលូឡនដបំ៊ូកទំងបួន 

 

១-ដបំ៊ូកអ្នកម្លនងស្មៀវស្នាះខ្ស្បស្ ា្ះ ថា “ដំប៊ូកកស្នាាងស្មៀវ” ។ ស្បើដបំ៊ូកស្នះដុះល៊ូត្លារ់ទនំាយថា ៖ ស្រះមហាកសស្ត្នងឹ
ស្កសមកានេ ។ ស្បើដំប៊ូកស្នះរស្បះស្រចរឹលទំនាយថា ៖ ស្រះមហាកសស្ត្នឹងម្លនទកុខ ឬ ម្លនស្រះស្រាគ ។ ស្បើដំប៊ូកស្នាះស្ស្បះ ឬខ្បក
ទំនាយទយថា ស្រះមហាកសស្ត្នងឹអ្រ់ស្រះជនែ ។ 

 



២-ដំប៊ូករញាស្មឿង ខ្ស្បស្្ាះថា “ដំប៊ូកឃាាំងស្មឿង” (រីស្ដើមស្ៅថា “ខាាងស្មឿង” ខ្ត្ពាកយស្នះ ជាពាកយស្រៀមខ្ស្បជាខ្មែរថា 
“អ្នកតាចរ់ស្រុក”) ស្បើដំប៊ូកស្នះដះុល៊ូត្លារល់អទនំាយថា ស្ៅហាាយស្រកុ នងឹស្កសមកានេ ។ ស្បើដំប៊ូកស្នាះរស្បះស្រចរលឹ
ទំនាយថា ស្ៅហាាយស្រុកនឹងម្លនទុកខស្ស្ពាះកចិក្ាររាជការ ឬម្លនស្រាគ ។ ស្បើដបំ៊ូកស្នាះស្ស្បះខ្បក ទនំាយថាស្ៅហាាយស្រកុ
នឹងអ្រ់បណុយ ឬអ្រជ់ីវ ត្ ។ 

 

៣-ដំប៊ូកក៊ូនរញា ស្មឿង ស្ៅខាងលិច ស្នាះខ្ស្បស្ ា្ះថា “ដបំ៊ូកស្កវាញ” ។ ស្បើដំប៊ូកស្នាះដះុល៊ូត្លារ់លអ ទំនាយថា 
ស្កវាញ នឹងស្កើត្ស្ដើមស្ស្ចើន ម្លនខ្ែល ម្លនផ្ទាស្ស្ចើន ។ ស្បើដំប៊ូកស្នាះរស្បះស្រចរលឹខ្ត្ខាងៗទនំាយថា ស្កវាញស្នាះរុរំ៊ូវខ្ែលផ្ទាស្ទ ។ 
ស្បើដបំ៊ូកស្នាះ រស្បះស្រចទបចះុមកទំនាយថា កនុងឡស្រនឹងស្ឆះស្កវាញអ្រ។់ ស្បើម្លនរត្វស្ៅស្្វើរ៊ូង ស្ៅកនុងដបំ៊ូកស្នាះទនំាយថា 
និងម្លនអ្នកបរស្ទរដស្ណាើមយករួយស្កវាញស្នាះ ។ 

 

៤-កខ្នលងខ្ដលនាងស្រញស្លាត្រម្លាប់មលនួកនងុរទងឹស្នាះស្ ា្ះថា “កខ្នលងដ៊ូនស្រញ” ស្បើស្ចងំរទងឹស្នាះ ដះុល៊ូត្លារ់លអ 
ទំនាយថា ស្ៅហាាយស្រុកនឹងស្កសមកានេ ។ ស្បើស្ចងំស្នាះបាច់ស្រចរលឹទនំាយថា ស្ៅហាាយស្រកុម្លនទុកខកនងុែទះ ឬម្លនទុកខរី
រាជការ ។ ស្បើស្ចងំរទឹងស្នាះបាកទ់ំនាយថា ស្ៅហាាយស្រុក នងឹអ្រ់បុណយ ។ 

 

រស្បៀបស្គ្មររអ្នកតាឃាាំងស្មឿងស្នាះម្លន ដ៊ូចស្នះគឺ ៖ 

 

១-ដល់ខ្មរសិាម ស្មរែឹងស្ត្៊ូវខ្ត្ងមលួនឱ្យម្លនមនរុសពាក់ខ្រនងទស្នាង តាមរស្បៀបរញាស្មឿងកាលខ្ដល ស្ៅររ់ស្ដើរបរបាញ់
រត្វកនុងឡស្រ ។ ស្ត្៊ូវឱ្យម្លនស្្លងស្លងស្ស្ចៀងរាំ ថាាយកនុងស្វលាស្រកឹ ។ សាស្សាាចាប់ ស្ដើមមនិម្លនបរាបឱ់្យស្លងស្្លងបទអ្វីៗស្ទ 
ប ុខ្នេតាមពាកយអាចមអារា មថា បទស្្លងស្ត្៊ូវស្លងតាម រស្បៀបស្្លងអារកស ។ 

 

២-ឯរស្បៀបត្រាយអ្នកតាឃាាងំស្មឿង ស្នាះគចឺំអាបររីគ៊ូ, ស្បាក់៥រនងឹ, ររំត្.់រ អាវមួយ, ការ ៥, ស្ទៀន, សាា្ ័រ៤, 
សាាជម ៤, ទកឹអ្ប់៤, កាលដំរមីួយគ៊ូ, ម្លន់ស្សាារ មួយគ៊ូ, ខ្ែលស្ឈើបួនស្តាក ។ កនុង មួយស្តាកមយួស្តាក ស្ត្៊ូវម្លនអ្ងករស្ទប់
បាត្ស្តាកស្នាះ ចនំួនមួយនាៃិ, សាាររីពាន់, ស្សារីរដប ។ ស្នះជា ត្រាយ ស្រមទងំរស្បៀបខ្ដលរួកស្គ ស្រៀបចំឱ្យរកួអ្នក
ស្លងស្នាះរបាយជាស្ស្ចើនដង ។ 

 

៣-ត្រាយអ្នកតាកស្នាាងស្មៀវស្នាះ រស្បៀបដ៊ូចត្រាយអ្នកតាឃាាំងស្មឿងខ្ដរ មុរគ្មនស្ត្ងត់្រាយកស្នាាងស្មៀវ ស្ត្៊ូវម្លនកស្នាាង្ំ
មួយោកប់ខ្ងអម ចអំាប នងិរងម្លន់៧ ។ 

 



៤-កនុងឡថៃខ្ដលស្ៃើងអ្នកតាស្នាះស្មស្រុក និងអ្នកស្រុកទំងបួនទិរ ស្ត្៊ូវយកទឹកស្ៅជ៊ូនស្ៅហាាយស្រុក ។ ឯស្ៅហាាយស្រុក
ស្ត្៊ូវទទួលទឹកស្នាះស្ហ្ើយ ស្លើកទកឹចក់ឱ្យចំអ្នកតាឃាាងំស្មឿង ។ ស្បើទឹកស្នាះហ្៊ូរស្ៅ ទិរខាងណាស្ស្ចើនជាងទនំាយថា ស្្លៀង
ស្ស្ចើនទិរខាងស្នាះ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
ឯស្ត្ង់ទីដខី្ដលស្ៅថា “កខ្នលងដ៊ូនស្រញ” ស្នាះកនុងមួយឆ្នំស្មស្រកុ និងអ្នកស្រកុស្ត្៊ូវយកកស្នាាង្មំយួ ោក់រងម្លន់៧ នងិ
បខ្ងអមចអំាបស្ៅោកថ់ាាយស្ៅស្ត្ង់ស្នាះ រ៊ូមរមុរបាយ ស្បើខានមិនបានោក់ស្ទ អ្នកស្រុក ្៊ូមិ នឹងស្កើត្ជមៃឺត្ម្លាត្់ជាខាាំង 
។ 

 

ឥៃវូស្នះនោិយរសី្រឹត្េការណ៍ស្ស្កាយរញាស្មឿង ប៊ូជាមលនួ ៖ 

 

កាលរញាស្មឿង, រញាវងាអ្គគរាជ, រញាបរស្ទររាជខ្ក, អ្នកម្លនងស្មៀវ ស្លាត្ចុះស្ៅកនុងរស្តា ស្ហ្ើយរកួត្៊ូរយត្ង្គ្នេីតាងំស្បគំ
រងំមទរខាារទំង៨ទរិស្នាះមក ដណឹំងក៏ស្ជាបដល់ស្រះបាទរស្មេចចនទរាជា ។ ស្រះបរមបរសិ្ត្ស្ទងឱ់្យនិមនេស្រះរងឃបងសកុ៊ូល 
ស្្វើបុណយររាយនា៣ឡថៃ៣យប់ ស្ទើបស្ទងត់ាំងស្ៅ រញាវ បលុរាជស្ទរជា “រគួ្ម៌ាស្លាក” ជំនរួរញាស្មឿង។ ស្ៅរញាស្ត្ជៈ
រុមជា ក៊ូនរញាស្មឿង ស្ទងឱ់្យ ស្គងររជា “ស្ៅរញារង្គ្រាម” ជាស្ៅហាាយស្រកុខ្មស្ត្អ្មរគរិីនទ ប៊ូរ (ឬអ្ស្មិនទប៊ូរ) រ័កេ១ិ០
ហ្ ៊ូពានដ៊ូច គ្មន ។ ស្ទងស់្តារ់បរាប់ឱ្យស្ៅរញាស្រនារង្គ្រាម រមុ ចត្់រលនងឹស្លើកស្ៅតាមរឹករស្ត្៊ូវ ។ 

 

ស្ស្កាយឡថៃបុណយឧទទរិករុលជ៊ូនស្ខាាចរញាស្មឿងស្នាះ កនុងស្រលស្រកឹម្លនមនរុសម្លនក់ស្្ាះ ហ្ែ ជយ័ យកដំរី្ លុកមួយកំររ់
៦ហ្ត្ថ ១២ធានប ម្លនរ៊ូបលអបរ រទុធ មកស្កាបទ៊ូលថាាយស្រះចនទរាជា ។ ដំរសី្នាះ ម្លនកិរ ោស្បឡរឡស្កខ្លងជាងដរំីទងំរងួ។ 
រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចស្ទង់ររវស្រះទយ័ណារ់ ទកុដំរសី្នាះជាស្រះទនីាំង តាងំខាននន់ាមជា “ស្រះរិជយ័គជា” តាម
ស្្ាះហ្ែ នងិតាមជាត្ិដំរ ី។ ស្ត្ងត់ាំងហ្ែជយ័ស្នាះជាស្ៅហាាយស្រកុខ្មស្ត្ស្កង រួចស្ហ្ើយស្រេចោងស្ៅឯមុមស្រះរនាា ។ លះុ
ស្ ើញ អ្នកមុមអ្នកការ បណាារាស្រេនាដំំរី ស្រះ មកស្កាបបងគំ ទ៊ូលថាាយ មលះមួយ មលះររី, ស្រេចទទលួបានដីរ៣ី៥ និងស្រះ
៣០។ ស្ទង់ម្លនស្រះអ្ំណរណារ ់ស្រេចស្ស្បារស្រះរាជទនររាន់ជា ម្លរ ស្បាក់ នងិយ័ររកេិ ដលជ់នជាម្លារ់ដរំី ម្លារ់
ស្រះខ្ដលថាាយស្រះអ្ងគ ។ 

 

ឯរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ នងិរញាចស្កីខ្កវ (ស្មទ័រខាងស្រេចកន) កាលខ្បកទរ័ ស្ោយសារទ័របិសាចស្នាះ ក៏ថយមកឈប់
ស្បម៊ូលកងទរ័តាងំខាាប់មជនួស្ៅខ្មស្ត្ស្កគរ។ ស្ស្កាយរីស្នាះបីបួនឡថៃស្ៅហាាស្ៅ និងរញា ចស្កខី្កវ ស្លើកទ័រមកស្ចមបនាាយ
ស្ពា្ិ៍សាត្់ ស្ហ្ើយមិនទនច់៊ូលស្ៅវាយស្ទ ស្ស្ពាះស្មទ័រទងំរីរស្នាះ រងច់ំស្មទ័ររញាឧទ័យ្ិរាជ ជាស្ៅហាាយខ្មស្ត្អារនន
ទុកខ ខ្ដលស្ត្៊ូវមករទ័ធទរ័រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា រសី្ស្កាយ ស្ដើមបកីុំឱ្យស្រេចស្ៅរញាចនទរាជា និងស្រេចរត្់រួច ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា តាំងរបីានឈនះរង្គ្រាម រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ និងស្ៅរញាចស្កីខ្កវមក, ស្ទង់កត៏ាំងឱ្យស្ែេើមស្កណឌ
ស្បម៊ូលកងទរ័ខ្ថមស្ទៀត្ ។ ឡថៃមយួស្នាះស្ទង់ស្ជាបថា រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ និង ស្ៅរញាចស្កីខ្កវ ស្លើកទ័រមកស្បាះស្ចម



បនាាយមេងស្ទៀត្ ខ្ត្រុំទន់ស្ ើញច៊ូលវាយ។ យប់ស្នាះស្ទង់ ចត្់ខ្ចង ខ្ត្ងនាយកង នាយទ័រ តាមចំនួនខ្ដលស្ត្៊ូវការ ស្ទង់
តាំងស្ៅរញារាជស្ត្ជៈរមុជា ក៊ូនស្ន ឡនរញាស្មឿង ឱ្យស្គងររជា “ស្រនាបត្ី” ស្្វើជាទ័រមុម  ុ ំរល ៥.០០០នាក,់ ឱ្យ
ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកស្ទរ ជាក៊ូនទី៣របរ់រញាស្មឿងស្្វើជាស្មទរ័  ុំរល៥.០០០នាក់ ស្ៅស្ៅទលម់ុមទរ័ឡនស្ៅរញាចស្កី
ខ្កវ នងិរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ខ្ដលម្លនរល ៣០.០០០នាក់ ជាទ័រមុម ។ ស្រះចនទរាជា ស្ទងរ់ល១៥.០០០នាក់ ជាទ័រហ្លួង 
ស្លើកស្ៅតាមជាស្ស្កាយ រួចស្ទងឱ់្យរញាយររាជ ជាស្រះភ្នគិស្នយា និងឧកញា៉ាស្វៀត្ ជាស្រះរិស្លៀង  ុំរល៣.០០០នាក់ 
ស្ៅរកាបនាាយ ។ លុះចត្ទ់័រស្ស្រចស្ហ្ើយ លែមស្រលស្រះចនទចរ ស្ត្ង់ចរំីស្លើស្ទង់ស្ហ្ើយ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ក៏អ្ជុ
ស្ទៀន្៊ូប្្ីផ្ទា តាំងស្្វើនមសាារ ស្ទង់ស្បត្ិសាាន ដល់គុណស្រះរត្នស្ត្យ័ និងស្រះស្រហ្ែ បរមឥង្គ្នាា្ ិរាជ ស្រមទំងស្ទវតាទំងឆ
កាម្លរួគ៌ ខ្ដលម្លន ឫទធរីក័េិរទិធិ និងអ្នកតាឃាាំងស្មឿងថា “ឱ្យស្យើងម្ុំម្លនជយ័ជនំះឈនះ បានស្រចកេីរមុ ទងំស្រហ្៍រល 
រកលស្ោធា” ។ ស្ទង់បងួរួងស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រេចស្ៃើងស្គងស្រះទនីាំងរិជយ័គស្ជង្គ្នទបវរររុទធដ៏ស្បឡរ ។ មណៈស្នាះ
ស្សាប់ខ្ត្ឮរ៊ូរស្ហា៊ោស្ស្កាមស្បថរី ស្លើអាការ ោរ់កស្ស្កើក រំស្រើកទងំខ្ែនដី ។ រ៊ូរររទទំងស្នាះ អ្សាារយរន់ស្បម្លណណា
រ់។ ស្រះបរមកសស្ត្កានេស្ទងឱ់្យវាយគង ទ៊ូងស្្រី ស្លើកស្ោធាស្ចញស្ៅទំង បនួទរិត្ស្មងស់្ៅបនាាយរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ និង
ស្ៅ រញាចស្កីខ្កវ ។ 

 

រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ និងស្ៅរញាចស្កីខ្កវ បានដឹងស្ហ្ើយ ក៏ស្ចញកងទ័រឱ្យបាញ់ត្។ កនងុស្រលខ្ដលកង ទ័រកំរុងខ្ត្ចកក់ាប់
គ្មនស្នាះ កងទរ័ខាងរស្ត្៊ូវគខឺាងស្លាកស្ៅ និង ស្លាកខ្កវ ទំងប នុាានស្នាះ ក៏ឮរ៊ូររនធកឹឡនកងទរ័ជាស្ស្ចើនកងរ័ទធរីស្ស្កាយ
មនងមលនួ។ រ៊ូរររទស្ហា៊ោស្នាះ លាន់ឮកស្ស្កើកទងំស្បថរី ដ៊ូចជារនរូរនទៈ ឮដ៊ូចជា្នំរលំស្លើកងទរ័របរម់លួន។ រ៊ូរររទស្នះស្កើត្
ស្ៃើងស្ោយសារស្ខាាចរញាស្មឿង ស្កណឌបសិាចមកជយួ។ មណៈស្នាះនាយកងទ័រស្រះ ដំរី ខាងរស្ត្៊ូវកស៏្ែអើលវឹកវរ ជាន់ជល់
ដួលអ្រ់ស្រនា ទហានខាងមលនួឯង ។ ស្រហ្រ៍លខាងរស្ត្៊ូវកខ៏្បកទ័ររត្់ យកខ្ត្អាយុជីវ ត្ស្គប់មលនួទីឡទៗគ្មន ។ 

 

ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកខ្កវ នងិស្ៅរញាមហាស្រនារង្គ្រាមរុម ក៏ស្ដញស្រហ្រ៍លឱ្យច៊ូលស្ចមកងទ័រស្ៅ រញាចស្កជីិត្ជុំវ ញ 
។ ស្ៅរញាចស្កីខ្កវ ស្ ើញដ៊ូស្ចនះក៏ស្លាត្ស្ៃើងជះិដំរី បរច៊ូលត្ទលជ់ាមយួនងឹ ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកខ្កវ(ខ្កវត្ទល់នងឹខ្កវ) 
។ លះុស្ៅជិត្ស្រៀបនឹងបានស្បកាបជ់ាមយួស្ៅរញារួគ្ម៌ា ស្លាកស្ៅស្ហ្ើយ ក៏ស្សាប់ខ្ត្ដរំីជំនះិឡនស្ៅរញាចស្កីខ្កវ ភ្នាក់ស្ែអើល
ស្រញទំហ្ងឹ បណាាលឱ្យដ៊ូចស្គស្គវាត្់ មលនួស្ៅរញាចស្កីខ្កវស្ៅស្លើ្ លុកដរំីជាជំនះិឡនស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាក។ ភ្នាមស្នាះ
ស្ៅរញារគួ្ម៌ា ស្លាកកក៏ាប់ ស្ៅរញាចស្កខី្កវ នឹងោវោច.់ក សាាប់ភ្នាមមយួរំស្រច។ ស្រហ្៍រលខាងស្ៅរញាចស្កីខ្កវ ស្ ើញ
នាយ សាាបស់្ហ្ើយមិនហា៊ោនទលស់្ៅស្ទៀត្ស្ទ ក៏ខ្បកទរ័រត្់ស្ៅខាាត្ខ់ាាយស្ៅទីឡទៗអ្រ់ ។ 

 

រញារគួ្ម៌ាស្លាកខ្កវ នងិស្ៅរញាស្រនារង្គ្រាមរមុ កាលបានជ័យជំនះស្ហ្ើយ កន៏ាយំកកាលរញាចស្កី ខ្កវ ស្ៅស្កាប
បងគំទ៊ូលរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា រ៊ូមស្ទង់ស្ជាបស្គប់ស្បការ ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្ទងម់្លនស្រះអ្ំណរណារ់ ។ លះុ
ស្រឹកស្ៃើងកងទរ័រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ចបប់ានដំរី ស្រះ ស្គ្ម ស្កបី ស្របៀងអាហារ សាស្សាាវុ្  នងិរបរ់ស្ែសងៗជាស្ស្ចើន
នាំមកស្កាបថាាយរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា រស្មេច ស្ទងឱ់្យស្ោត្កាលស្ៅរញាចស្កីខ្កវ ជារស្ត្៊ូវរចួស្ហ្ើយ រស្មេចកស៏្រៀបចំ
ដំស្ណើរកងទរ័ស្ចញមកដល់ ខ្មស្ត្ស្កគរ។ ស្ៅទីស្នាះស្ទងប់ញឈប់កងទ័រឱ្យតាំងបនាាយមយួ ។ ស្ទងស់្តារប់រាប់ស្ៅហាាយ
ស្រុកខ្ដល ស្ទង់តាងំថែី ឱ្យស្ៅស្បម៊ូលស្របៀងអាហារអ្រំីស្បជារាស្រេទុកកនងុខ្មស្ត្ស្កគរ ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគស្រេចស្ចញ ស្រះរាជ
ដំស្ណើរកបួនទ័រមកដល់ខ្មស្ត្ស្កង ស្ទង់ស្លើករលំងស្ៅដល់ខ្មស្ត្មលងុ។ ស្ៅទីស្នាះស្ទង់ស្តារ់ឱ្យ កងទរ័ឈបត់ាំងបនាាយមយួ



ស្ទៀត្ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្តារ់តាំងស្ៅហាាយស្រុកថែីឱ្យស្ៅស្បម៊ូលស្របៀងអាហារ អ្ំរីស្បជានុរាស្រេទុកឱ្យបានស្ស្ចើនរស្ម្លប់នឹងស្បើក
ឱ្យកងទ័រ កុំឱ្យម្លនមវះខាត្ ។ ត្មក ស្រេចស្្វើស្រះរាជ ដំស្ណើរស្ៅថាាយបងគំស្រះរុទធរ៊ូប ស្ៅស្រះវ ហារស្បប្៊ូមិស្បាសាទ កាលរ
ស្មេចស្ទងប់កស្រះរុ្ ័គ រីស្រះអ្ងគ យកស្ៅ លុបំ៊ូជាស្រះរទុធរ៊ូប រចួស្ទង់អ្្ោិោនបនឱ់្យបានឈនះរឹករង្គ្រាម ។ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយ 
បានជាម្លន ជាបព់ាកយស្បជារាស្រេ ស្ៅវត្េស្នាះថា វត្េស្រះជីវលួងបន់ស្ៅកនុងខ្មស្ត្មលងុ ស្រៀងមកដលរ់រវឡថៃស្នះ ។ 

 

លុះចបរ់ិ្ីបងួរួងដលគ់ុណស្រះរត្នៈស្ត្យ័ស្ហ្ើយ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចស្លើកកងទ័រស្ចញរី ខ្មស្ត្មលុង ស្លើក
រំស្ៅស្ៅខ្មស្ត្អ្ស្មិនទប៊ូរ(ឬអ្មរគរីីនទប៊ូរ) ស្ទៀត្។ 

 

កាលស្នាះអ្រ់រាស្រេស្បជាកនងុខ្មស្ត្អ្ស្មិនទប៊ូរ រុំស្រមស្្វើកំខ្ណនតាមស្ៅហាាយស្រកុចរន់ាគំ្មនស្រៀបស្ស្គឿង ត្រាយនាសំ្ៅថាាយ
រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា។ ស្ៅហាាយស្រកុចរស់្ ើញរាស្រេត្មអងឹរឹងនឹងអ្ណំាចមលួន រុសំ្រមសាាប់ ស្ហ្ើយស្ៅស្កាបទ៊ូលស្រេ
ចដ៊ូស្ចនះ ក៏្យ័រត្ស់្ោះមលនួស្ៅខ្មស្ត្រលាស្បអៀរ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះអ្ងគឱ្យជរួជលុបនាាយរបីុរាណ រចួស្ហ្ើយស្ទងស់្បថាបទ់័រស្ៅទីស្នះចនំួន៣ ឡថៃ។ ស្ស្កាយរីស្នាះ
មកស្រះអ្ងគស្ៃើងគង់ស្រះទនីាំងអ្រសត្រ ស្រមស្ោយន៊ូវស្រនាទហានោងស្ៅដល់ទដីីច មយួអ្ស្នលើ ជាឯត្បូងចុងខ្មស្ត្អ្ស្មិនទប៊ូ
រ ។ 

 

កាលស្រេចោងដលទ់ីស្នះ ស្ទងទ់ត្ស្ ើញរណាានដមីយួអ្ស្នលើ ខ្ដលម្លនទដីីរាបស្រែើម្លនជយ័្៊ូមិលអ ស្ហ្ើយ ស្ទងឱ់្យស្លើក
ស្បាះបងប់នាាយចរ់ ផ្ទារ់ស្ៅតាំងបនាាយថែី ស្ៅដីខ្ដលម្លនជយ័្៊ូមិលអវ ញ ស្ស្ពាះស្ៅទីស្នាះ ជាទីឧត្េម្ទំ៊ូលាយម្លំមនួ ។ 
លុះស្ទងស់្្វើបនាាយស្នាះរចួស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគស្លើកស្ោធា ស្ៅស្បថាប់កនងុ បនាាយថែសី្នាះ។ ស្ហ្ត្ុស្នះបានជាម្លនពាកយអ្នកស្រុក
ស្ៅបនាាយខ្ដលស្បាះបង់ស្ចលស្នាះថា “បនាាយចរ់” ស្រៀងមក ។ 

 

កនុងស្រលខ្ដលរស្មេចរញាចនទរាជា ោងស្ៅគង់ស្ៅបនាាយថែី កនុងខ្មស្ត្អ្ស្មនិទប៊ូរស្នាះ ម្លនស្ៅអ្្កិារ មយួអ្ងគស្រះនាមជ័យ
ររជា “មងគលរតាា” ។ ស្រះស្ថរៈអ្ងគស្នះនាំទ៊ូក.ង មយួជាត្រាយមកថាាយ ស្ហ្ើយ ទ៊ូលរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាថា ៖ 

 

“រ៊ូមថាាយស្រះររ ! ទ៊ូក.ងស្នះស្ ា្ះ “សារាយអ្ខ្ណាត្” កាលកនងុខ្ែនដីឡនស្រះបាទ រគុនធបទបរមបរសិ្ត្ជា រស្មេចស្រះ
ស្រៀមឡនស្ទង់ខ្ដលស្កើត្ចលាចលស្ស្ពាះស្រេចកន ររវឡថៃស្នះ, អាចកេបីានលាកទ់ុកស្ឈើខ្ដលស្្វើ ជាទ៊ូករុំទន់ស្ហ្ើយស្នាះ ទុក
ស្ចលស្ៅវាលមយួឆ្ាយរីឡស្រចម្លាយ៦រនិបាាយ ។ ដល់ខ្មស្បាំងរាំងរះឹស្ត្៊ូវ ឡថៃស្ៅា ម្លនហ្វងូដរំីឡស្រស្ៅស្បាចសារាយស្ត្ឹប
ស្បឿន យកស្ៅស្គបរីស្លើស្ឈើខ្ដលស្្វើទ៊ូកស្នាះមនិឱ្យស្ត្៊ូវឡថៃ ខ្ស្កងស្ស្បះស្សាំ ។ លះុស្រុកសានេស្តាណបនេចិស្ៅអាចកេីកន៏ាំ
រិរានរុរិសស្ៅកាបច់ំងស្ឈើស្នាះស្្វើ ជាទ៊ូក.ង។ លះុយកទ៊ូកស្នាះមកអ្ុំស្ៅអាចកេកី៏ស្ ើញថា ទ៊ូកស្នះស្លឿនជាងទ៊ូកទំង
រួង។ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយ បានជាអាចកេីឱ្យស្្ាះទ៊ូកស្នះថា “សារាយអ្ខ្ណាត្” មួយស្ទៀត្កាលរីខ្មវរាអាចកេីជះិទ៊ូកស្នាះ ស្ៅ
បិណឌបាត្ឯស្រកុមហានគរ, អាចកេីស្ត្ៃប់មកវ ញទនស់្រលឆ្ន់ ស្ហ្ើយចរាន់កស៏្ៅស្ៅាហ្យុៗ ។ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជា



ម្លនពាកយស្ៅថា “ទ៊ូកចរាន់ហ្ុយ” ។ អាចកេីយល់ថា ទ៊ូក.ងស្នះ ស្លឿនស្លើរចខ្មលក នឹងទ៊ូកទំងរួងជាអ្សាារយ កនុងស្រះ
នគរបានជាអាចកេីនាមំកថាាយស្រះបរមបរិស្ត្ ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទងម់្លនស្រះអ្ំណរណារ់ស្ទង់ថាាយអ្្ិវនទកមែ ស្ហ្ើយស្តារ់ថា “ស្រះជីត្នុឱ្យទ៊ូក
ស្នះមកស្ញាមៗម្លនអ្ំណរណារ ់ខ្ត្ររវឡថៃស្នះ ស្ញាមស្ៅទល័ស្រក ។ ស្បើស្ៅឡថៃមមុ ស្ញាមបានស្រះនគរកាលណា ស្ញាម
នឹងត្បរនងស្រះគុណឱ្យគ្មប់ស្រះទ័យរុំខានស្ៃើយ” ។ 

 

លំោប់ស្នាះ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាស្រះអ្ងគឱ្យមង្គ្នេីមមុររទទួលទ៊ូកស្នាះ ស្ហ្ើយបញ្ុះរួករុថីាយ ១២៤នាក់ អ្ុំស្ៅមហា
នគរ វត្េសាកលបងស្មើល ។ លះុទ៊ូកស្នាះស្ត្ៃប់មកវ ញបាយខ្ដលោំស្ៅស្ៅាហ្យុៗ ស្ៅស្ៃើយ ដ៊ូចស្រះរទុធដកីាឡនស្ៅអ្្ិការ
ស្នាះថាាយស្រះររខ្មន ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចម្លនស្រះត្ស្ម្លរ់ស្បាបម់ង្គ្នេទីំងរួងថា “ស្យើងម្លន្័រវវារនាលអណារ់ ខាងស្ជើងស្គ្មកស្យើង
បាន “ស្រះរិជយ័គស្ជង្គ្នេ” រ.រទុធជាស្រះទីនាងំ, ខាងស្ជើងទឹកស្យើងបានទ៊ូក.ង “សារាយ អ្ខ្ណាត្” ជាស្រះទនីាំងស្លឿនដ៊ូច
មយល”់ ។ រួចស្ទងស់្តារ់បរាប់ឱ្យអ្នកររស្្វើស្រាងោក់រកាទកុ៊ូទរិវស្នាះ។ ស្ទង់តាងំនាមទ៊ូកស្នាះថា “ស្រះទីនាងំចស្ករត្េិ” លះុ
ស្ទង់ស្តារ់រនែត្នាមស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រេចបរាបស់្ៅ រញាស្រនា ្ិបត្រីង្គ្រាមរមុ ឱ្យស្បម៊ូលស្របៀងអាហារ និងស្ស្គឿងសា
ស្សាាវុ្ ទកុកនងុបនាាយស្នាះ ជា កលំាំងទ័រ។ លះុស្បម៊ូលស្រហ្៍រលបានរចួស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រេចស្្វើស្រះរាជដសំ្ណើរទរ័ស្ៅដល់
វាលសាប អ្រាម(្៊ូមិស្នះស្ៅខាងលចិកំរងឆ់្នំង) ស្ៅទីស្នាះស្ទងប់ានស្បទះនងឹទរ័រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ។ មយួរំស្រច ស្នាះស្រេ
ចចត្់ឱ្យកងទ័រច៊ូលចាងំនឹងទ័រស្ៅហាាស្ៅឥត្រញួរា ទរ័ទងំរងខាងចាំងគ្មនជាស្កាស្លាហ្ល តាងំរអីាវុ្ខ្វង រហ្៊ូត្ដល់
អាវុ្មលី ។ រកួរលស្រនាច៊ូលត្តាំងចាំងស្បកាបគ់្មន ខាាងំមហ្មិ្លណារ់ នងឹស្រៀបរាប់ឱ្យអ្រ់រុបំាន។ មណៈស្នាះម្លនអ្្៊ូត្
ស្ហ្ត្មុួយគួរឱ្យអ្សាារយណារ់ គដឺំរី្លកុមយួជាឧត្េម្ំ ណារ់ របរ់រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ (ខាងស្រេចកន) ជាស្មទ័រស្ស្ត្ើយខាង
ស្កើត្ វាស្ែអើលរត្ស់្ៅដលស់្ស្រចដបំ៊ូក មួយរស្លើងរលទំំងស្ដើមស្ឈើរស្មៀលស្ៅស្លើកងទ័រមលនួឯង ខ្បកទំងរំបកុឧម្ល៉ាល់ ស្រលួត្
ល័កខ ស្ហ្ើយ ស្ហ្ើរស្ៅទិចកងទ័ររស្មេចស្ៅហាាស្ៅស្ទៀត្ ។ ស្រហ្រ៍ល ទងំស្នាះស្ទំនងឹឧម្ល៉ាល់ស្រលតួ្លក័ខរុបំាន ក៏ រត្់
ខាាត្ខ់ាាយខ្បកទរ័អ្រ់ស្ៅ ។ 

 

ខាងកងទរ័ឡនរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្ ើញដ៊ូស្ចនះ កត៏ាមទ័ររស្មេចស្ៅហាាស្ៅស្ៅស្ទៀត្ ។ លះុកងទ័រ ស្នះបានស្ ើញរ
ស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ស្ហ្ើយរស្មេចស្ៅហាាស្ៅក៏ស្បយុទធនឹងស្រនាទហានរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេ
ចច៊ូលត្យុទធទលគ់្មននងឹស្ៅហាាស្ៅ។ លុះស្បយុទធមិនបាន ប នុាានស្្លងែង រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ក៏កាប់ស្ត្៊ូវសាាស្ៅហាាស្ៅ
មួយអ្ស្នលើ, ស្ៅហាាស្ៅម្លនរបរួជា ទមៃន់។ ស្រនាទហានខាងរស្មេចស្ៅហាាស្ៅជយួការពារ នាំរត្ឆ់លងស្ៅស្កាបទ៊ូលស្រះស្រី
ស្ជោោ(ស្រេចកន) តាមការណ៍ខ្ដលខ្បកទរ័ ស្ហ្ើយសាាបស់្ៅរញាចស្កីខ្កវស្នាះ។ ឯស្រនាទហានខាងរស្មេចស្ៅរញាចនទ
រាជា កាស្លបរីស្មេចស្ៅហាាស្ៅរត្់ស្ៅស្នាះ ស្ហ្ើយស្ដញតាមរុទំន់កច៏បយ់កខ្ត្ស្គ្ម ស្កបី ដំរី ស្រះស្របៀង អាហារ សាស្សាាវុ
្ ជាស្ស្ចើននាំស្ៅស្កាបទ៊ូលថាាយ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាស្រេចស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្លើកកងទរ័ច៊ូលស្ៅស្បាះទ័រស្ៅខាង
លិច្៊ូមិរលាស្បអៀរ (ខ្មស្ត្ករំងឆ់្នងំររវឡថៃ)។ 



 

ចំខ្ណកខាងស្ៅរញាខ្ស្រនា្បិត្ី ស្សាម ស្ៅហាាយស្រុករលាស្បអៀរ ខាងស្រះស្រីស្ជោោ(ស្រេចកន) បានដឹងស្ហ្ើយក៏ស្កណឌកង
ទ័រស្ៃើងរកានាទីបនាាយ។ ប ខុ្នេរាស្រេរុំចះុកំខ្ណនស្សាះ ខ្បរជានាំគ្មនយក បណាណការច៊ូលស្ៅគ្មល់ថាាយមលនួស្្វើរាជការ កនុងរ
ស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ជាស្ស្ចើននាក់ស្ៅវ ញ ។ ស្ៅហាាយ ស្រុកស្សាមដឹងដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ កន៏ាំស្គប់ស្គួដកឹជញជូនរត្់តាមរស្មេច
ស្ៅហាាស្ៅ។ លុះរត្់ស្ៅរុទំន់ ស្ៅហាាស្ៅ ស្ៅហាាយស្រុកស្សាមក៏ច៊ូលស្ៅស្ជកកនងុបនាាយ្នំស្រញ ស្ហ្ើយសាាប់កនងុទសី្នាះ ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះអ្ងគស្ទង់ស្ជាបថា “ស្ៅរញាខ្ស្រនា្បិត្ីស្សាម ស្ៅហាាយស្រុកខ្មស្ត្ រលាស្បអៀររត្់ស្ៅស្ហ្ើយ” 
ស្ទងក់៏ស្ស្ជើរស្រើរយកហ្លងួរាជា្មឹ ឱ្យស្្វើជាស្ៅហាាយស្រុក ។ ស្ទង់ឱ្យស្បម៊ូល រាស្រេស្បជា ស្របៀងអាហារ សាស្សាាវុ្ ទកុជាកំ
លាំងរឹករង្គ្រាមរស្ម្លប់ស្រកុស្នាះ ។ 

 

ស្ៅរញាខ្ស្រន ស្រនាទន់ ស្ៅហាាយស្រកុខ្មស្ត្លខ្ងវក កាលដងឹស្ដើមទងថារស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះអ្ងគស្ត្ៃបម់ករី
ស្រុកស្រៀមវ ញស្ហ្ើយៗស្ទងប់ាននាំទងំឈនះរង្គ្រាមបានខ្មស្ត្ខាងស្ជើងជាស្ស្ចើន ស្ទង់ បានរលំាបច់ស្កីខ្កវ ស្ដញទំងទ័រ
ស្ៅហាាស្ៅស្ទៀត្ “ស្ៅរញាក៏នារំែ័ស្គបកសរួករាស្រេស្បជា នងិបណាណការ យកស្ៅថាាយរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ថាាយទងំមលនួ
ច៊ូលស្ៅស្្វើការរាជការជាស្ស្ចើននាក់ ។ 

 

ស្នះនឹងនិោយអ្ំរីស្រះស្រីស្ជោោ(ស្រេចកន)តាងំមលនួជាម្លារ់ខ្ែនដ ី៖ 

 

លុះមកដលឆ់្នំ ជ៊ូត្ អ្ដឋរ័ក រ.រ២០៦០ គ.រ ១៥១៦ ម.រ ១៤៣៨ ច.រ ៨៧៨ រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ស្រះអ្ងគ
ស្សាយរាជយបាន៤ឆ្នំ ។ លុះស្ទងស់្ជាបថា “រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា វាយយកបានខ្មស្ត្ខាងលិច ខ្ប កខាងស្ជើងបានស្ហ្ើយ 
ស្ហ្ើយបានរលំាប់ស្ៅហាាយស្រកុជាស្ស្ចើនែង មិនខ្ត្ប ុស្ណាណះទំងរញាចស្កី ខ្កវ កស៏ាាប់ ទងំរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ជាម្លក៏
របួរជាទមៃនស់្ទៀត្ ។ ស្ទងម់្លនស្រះវ ត្កកទុកខស្ទមនរសណារ់ រហ្៊ូត្ដល់ស្រះកខ្នសងស្សាកសាាយជាខាាំង ។ លុះសាាងស្សាក
ស្ហ្ើយ ស្ទងម់្លនស្រះត្ស្មិះរកីាររង្គ្រាមររវស្បការ ស្ទើបស្ទង់ស្តារ់បរាបម់ុមមង្គ្នេឱី្យស្ចញស្ៅស្កណឌទ័រ ។ លុះមង្គ្នេីស្កណឌ
បានស្រហ្រ៍លស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ១២០.០០០នាក់ ស្ហ្ើយស្ទងច់ត្ប់ស្ស្មើស្រះឱ្យស្ៅតាមកងទ័រស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជ នាំ
ស្រហ្រ៍ល ៥០.០០០នាក់ ស្ៅជួបជុំគ្មននឹងស្មទរ័ឯស្ទៀត្ស្ៅបនាាយ្នំស្រញ ស្ហ្ើយកចត៏្់ខ្ចងោក់ស្រហ្៍រលឱ្យផ្ទារ់បេរូគ្មនស្ៅ
រកាទីបនាាយ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
ស្ៅរញាស្ត្ស្ជាកយុ ស្ៅហាាយស្រុកខ្មស្ត្រំស្រាងទង នងិស្ៅរញាវងាអ្នុជតិ្យរ ស្ៅហាាយខ្មស្ត្បាទថីែី ម្លនស្រហ្៍រល 
១.០០០នាក់ ជាកងទរ័ស្កខ្វល រមួទងំអ្រ់ស្ត្៊ូវជា១៩០.០០០នាក់ ។ 

 

ស្រះស្រីស្ជោោ ស្ទងច់ត្ក់ងទ័រទងំ១៩០.០០០នាក់ស្នាះជារីរែលវូ ។ កនុងមួយែលូវស្ទងត់ាំងដ៊ូចម្លន ខាងស្ស្កាមស្នះ ៖ 



 

ែលូវទ១ី- 

 

ក). ស្ទងស់្ៅរញាយមរាជ ស្ពាប  ុំរល ១០.០០០នាក់ ជាទរ័មមុ ។ 

ម). ឱ្យស្ៅរញាវងាអ្គគរាជ ស្រី  ុំរល ១០.០០០ នាក់ ជាខ្ប កស្ឆវង ។ 

គ). ស្ៅរញាររិណុស្លាក ស្ទរ ស្ៅហាាយស្រកុស្ទំង  ុរំល ១០.០០០នាក់ ជាខ្ប កសាាំ ។ 

 ).ស្ៅរញាអ្្ិកវងា ស្វត្ ស្ៅហាាយស្រកុខ្មស្ត្បាសាក់  ុំស្រហ្រ៍ល ១០.០០០នាក់ ជាខ្ប កស្ស្កាយ ។ 

ង). ស្ទងឱ់្យយកឧកហ្លួង រ៊ូរ ស្ត្៊ូវជាម្លខ្ម បាន តាំងស្ៃើងជា “ស្ៅរញាចស្កី ្បិត្កីុញរ្” រស្ស្មចរាជការ មហាស្កប័ស្ត្រឹក 
ស្ហ្ើយឱ្យស្លើកទរ័ស្ៅមុន។ 

 

ែលូវទ២ី-ស្ស្កាយខ្ដលឧកហ្លួងរ៊ូរស្លើកទ័រស្ៅស្នាះ រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ស្រះស្ៅហាាយស្កងុស្រៃប់រជិ័យ ឡស្រនគរ ស្រេចស្រើរ
យកកែួយខ្ម បាន៤នាក់ មកតាំងជាស្រនាបត្គីឺ ៖ 

ក).ឧកហ្លងួរ៊ូរ តាំងជា ឧកញា៉ាស្វៀង ឱ្យ ុំរល ២០.០០០នាក់ ជាទរ័មុម ។ 

ម).ឧកហ្លងួ ស្ៅ តាំងជាឧកញា៉ាវាងំ ឱ្យ ុំរល ១៥.០០០នាក់ ជាទ័រស្ឆវង ។ 

គ).ឧកហ្លងួ ស្ទរ តាំងជាឧកញា៉ា លំពាងំ  ុំរល ១៥.០០០នាក ់ជាទ័រសាាំ ។ 

 ).ឧកហ្លងួម្លន់ តាងំជាឧកញា៉ាស្សាល ឱ្យ ុំរល ១៥.០០០នាក់ ជាទរ័ស្ស្កាយ ។ 

 

ឯស្រះអ្ងគឯង (ស្រះស្រីស្ជោោ)  ុរំល៣០.០០០នាកជ់ាទរ័ហ្លងួ។ ឯអ្រស់្ៅហាាយស្រុកទំងរួងស្ទង់ ចត្ឱ់្យស្្វើជាបាឡាត្់
ទ័រ ស្ោកាត្ទ់័រ ជាកងស្កខ្វល១៥កង រងឹឱ្យកានទ់ងជ់័យរណ៌ ខ្ដលម្លនរ៊ូប មរុៗគ្មន ស្ដើមបមីិនឱ្យស្ចៃកូស្ចៃចំ៊ូលគ្មន
ស្ៃើយ ។ 

 

ស្រះស្រីស្ជោោស្នះម្លនបុណយអ្សាារយណារ់ ស្ទងម់្លនស្រះទនីាំង គស្ជង្គ្នទ្ លុក្១ំ ករំរ់១០ហ្ត្ថ ស្ ា្ះ “ស្រះគស្ជង្គ្នទោវុ្” 
ម្លនស្រះស្រះទនីាំងរមបុររុសីាំ កំររ់៣ ហ្ត្ថ ៤ធានប់ ម្លនកលំាងំស្បាលកនងុមយួឡថៃ កំណត្់ ២.០៥០ រិន ខ្ហ្លទឹក
ស្លឿនបីដ៊ូចរនទះ រ៊ូបលអបីដ៊ូចរ៊ូបរាជរីហ្៍ ស្ ា្ះ “ស្រះទនីាំងរ័ងខរងស”ី។ ស្រនាស្រនយី ខ្ដលស្ទងច់ត្ខ់្ចងស្ហ្ើយស្នាះ បាន
មកស្គប់មមុររ គអឺ្នកកាន់ស្រវត្ចឆស្ត្ អ្្រិមយ ខ្រនតាាន់ ចមរ ឡប មន់ ត្៊ូរយ ត្ង្គ្នេី តាមលំោប់ស្រះមហាកសស្ត្ ។ លះុដល់ស្រល
ម្លនស្ជាគជយ័ស្បើកស្ហ្ើយ បុស្រាហ្តិ្ែលុំ រង័ខ រួកត្៊ូរយត្ង្គ្នេកី៏ស្បគនំ៊ូវរគ្មំងរគរខ្រនង ខ្ដលតាក់ស្ត្ងរស្ម្លបប់រាប់ទរ័។ ស្រះស្រី
ស្ជោោ ជាម្លារ់ខ្ែនដី ស្រៃប់រជិយ័ឡស្រនគរ ស្រេចស្ៃើងគងស់្រះទនីាំងគស្ជង្គ្នទបវស្រត្នមងគល ស្លើកស្រហ្៍រលស្ចញស្ៅ រ៊ូរ
ររទស្រហ្រ៍ល និងរ៊ូរររទរស្ទះស្រះ ដរំី ស្រមទងំរ៊ូរ ររទត្៊ូរយត្ង្គ្នេីស្នាះ នាឱំ្យរយុហ្ោស្តាកងទ័រ ជាឧត្េមរងំ មទរខាារទំង
ឡស្រស្បឹកាស្កឡាមហាស្បថបី ។ លុះស្ៅដលរ់ទឹងស្កាងំរឡនល (ររវឡថៃស្ៅកនុងខ្មស្ត្ កំរងរ់ពឺ ខ្កបរែារឧដងុគ) ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគស្ទង់



តាំងបនាាយទ័រ្ំ ស្ៅរទឹងស្កាំងរឡនលស្នាះ ស្ទង់ស្តារ់បរាប់ ស្ៅរញាយមរាជ ស្ពាបជាស្មទ័រមុមឱ្យ ុំ រល ៤៥.០០០ 
នាក់ ស្លើកស្ៅស្ចមវាយបនាាយខ្មស្ត្លខ្ងវក ។ ស្ៅហាាយស្រកុ ខ្មស្ត្ លខ្ងវក ក៏ស្ដញរលត្តាំងចាំងគ្មនជាម្លំមនួ។ 

 

មណៈស្នាះ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្ទង់ស្ជាបថា “កងទ័ររស្ត្៊ូវមកស្ចមបនាាយលខ្ងវកស្ហ្ើយ” ស្រះអ្ងគ ក៏ស្ស្បើទរ័ស្រះឱ្យ
ស្ៅស្បាប់ស្ៅហាាយខ្មស្ត្លខ្ងវកថា “ឱ្យខ្កលងស្្វើជាចញទ់័ររស្ត្៊ូវ ស្ហ្ើយរត្ត់ាមែលូវ ស្ៅទរិខាងស្ជើង” ។ ស្ស្កាយបស្ស្មើស្រះ
ស្ចញស្ៅស្នាះ ស្រះអ្ងគស្លើកកងទរ័៤៥.០០០នាក់ ស្រ៊ូត្រ៊ូត្ ស្ៅជយួស្ៅស្រកុខ្មស្ត្លខ្ងវក។ លះុស្រេចស្ៅដល់ឡស្រមួយ្ំ 
ស្ទងឮ់រ៊ូរកាំស្្លើងចាងំគ្មនជាឱ្ឡារ កណារ់ ស្ទើបស្រះអ្ងគបងកប់ស្រហ្រ៍លស្ៅទសី្នាះ ។ ឯស្ៅហាាយស្រកុរលាស្បអៀរបានដងឹ
ឧបាយកលស្ោយ បស្ស្មើស្រះ ស្ហ្ើយកឱ៏្យកងទរ័ទងំស្នាះថយ តាមស្រះរាជបញ្ញា ។ 

 

ស្ៅរញាយមរាជ និងនាយកងទរ័មុមស្ស្កាយ ស្ឆវងសាាំ៥កង ខាងស្រះស្រីស្ជោោយល់ថា “ម្លនជ័យជនំះ ស្ហ្ើយ” ក៏ម្លនចតិ្េ
កស្ស្មើក កងទ័រស្ដញជតិ្ស្បកិត្តាមស្ៅរហ្៊ូត្ដល់ទខី្ដលរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចបងកប់ទរ័ចសំ្នាះ។ មយួរំស្រចស្នាះរ
ស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចបរស្រះទនីាំងគស្ជង្គ្នទរជិយ័ នាំស្រនា ទហានស្រហ្រ៍លស្លើកស្ចញស្ដញស្ៅវាយមប្រ់ម្លាប់កង
ទ័ររស្ត្៊ូវរីស្ស្កាយ ស្ោយទ័ររស្ត្៊ូវរុដំឹងមលនួ ។ កងទរ័ ស្ត្៊ូវសាាប់ស្ោយស្កបវី័្ ដរំីជល់ស្ស្រច នងិស្ោយអាវុ្  ខ្វងមលសីាាប់
អ្រជ់ាង៣.០០០នាក់ ្ម ស្កហ្មោលស្ចលទងំឡស្រវាលចប់បានស្ៅរញាយមរាជ នងិនាយកងនាយទ័រទំង១០
នាក់ស្ទៀត្ ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចស្តារ់បរាបឱ់្យកាត្ក់ាលស្ៅរញាយមរាជ និងស្មទរ័១០នាក់ ស្ហ្ើយឱ្យ ស្ចៀរ
រលឹកស្ត្ស្ចៀកស្មកងខ្ដលចបប់ានទំងររ១់០នាក់ស្ទៀត្ ។ ស្ទង់ម្លនស្រះបនទូលថា “អាឯងទងំ ១០នាក់ស្នះ ច៊ូលនាំកាល
គ៊ូកនឯងទំង១១នាក់ស្នះ ស្ៅឱ្យអាស្រះស្រេចកនចុះ ស្ហ្ើយឱ្យស្បាប់អាកនថា ស្បើវាអាងរលស្ស្ចើនឱ្យស្លើកមកស្ទៀត្ ឬស្បើ
យលថ់ាស្្លៀងធាាក់មក ស្ហ្ើយជតិ្ដលល់ែមនឹងឱ្យរាស្រេស្្វើខ្ស្រចកំារ ស្ហ្ើយនឹងចង់ឈប់ចាំងឱ្យរាស្រេស្្វើខ្ស្រចកំាររិនក៏តាម
ចិត្េចះុ” ។ ស្ទងស់្តារផ់្ទាំរួចស្ស្រច ស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគស្លើកទរ័ស្ត្ៃបម់កបនាាយខ្មស្ត្រលាស្បអៀរវ ញ ។ ស្ទង់បស្ស្មើស្ចញស្ៅស្រុើប
ការណ៍កនុងកងទរ័រស្ត្៊ូវ ។ បស្ស្មើដឹងការណ៍ស្ហ្ើយក៏វ លស្ត្ៃប់មកស្កាបបងគទំ៊ូលររវស្គប់រុមំ្លនហា៊ោនស្្វរស្បខ្ហ្រ ស្ៃើយ។ 

 

ស្នះនឹងស្រដអី្ំរបីស្ស្មើ១០នាក់ ខ្ដលខ្រកយួរកាល១១នាក់ស្នាះ ស្ៅដល់រទងឹស្កាំងរឡនល ស្ហ្ើយកច៏៊ូលស្ៅ ថាាយបងគំយសំ្កាប
ម្លារ់ របរម់លួនររវស្គប់តាមដំស្ណើរ។ ស្រះស្រីស្ជោោ ស្កុងស្រៃបរ់ិជយ័ឡស្រនគរ ស្ទងប់ានស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទង់ញ័រ្យ័ខាាចស្រះ
បារមី ថវីស្រះហ្រេឡនរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា។ លះុដល់ ភ្នាក់សាារត្ីោ៉ាងស្នះ ស្រះស្រីស្ជោោស្តារថ់ា “ស្យើងនងឹខាាចអ្វថីវីឡដ
ស្ៅរញាចនទរាជាស្នាះ ប ុខ្នេឥៃូវស្នះ ស្គរុំស្យើងឱ្យកងទរ័ស្យើងស្្វើខ្ស្ររិន ស្យើងក៏គួរឈបត់ាមរណាាប់ស្រះនគរ ស្បើស្យើង
នឹងរងឹទទងឹស្ៅ ក៏ស្ ើញថា ការណ៍ស្នះមិនស្ត្ឹមស្ត្៊ូវខ្ដរ ស្យើងស្ត្៊ូវខ្ត្ស្រមត្ម្លស្គចុះ” ។ ស្ទើបស្ទង់ស្តារឱ់្យខ្ត្ងស្រះរាជសារ
ស្បាះស្តារស្ម្លបខ់្ែនដីស្ៅឱ្យរញាមហាមង្គ្នេី ជារាជទ៊ូត្ ឱ្យរញាមង្គ្នេជីារាជទ៊ូត្, ឱ្យរញាឫទា្ ិបត្ី ជាឧបទ៊ូត្, ឱ្យឧកញា៉ាជុំ
ជិត្ជនំិត្ទៃជាស្ត្ីទ៊ូត្ នាពំានម្លរមយួ ត្មកល់ស្រះរាជសារស្នាះ និងខ្ស្រផ្ទាម្លរ ១០កី, ខ្ស្រញ័រ១០, ស្រោំ៉ាង្២ំកាល
ជាស្ស្គឿងបណាណការ ។ លុះរាជទ៊ូត្, ឧបទ៊ូត្, ស្ត្ីទ៊ូត្ នាសំ្ៅដល់ ខ្មស្ត្រលាស្បអៀរ ស្ហ្ើយអ្រន់ាយកងទហានខាងរស្មេច
ស្ៅរញាចនទរាជាក៏ ុមំលួន នាំស្ៅស្កាបថាាយបងគគំ្មល់ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ។ មណៈស្នាះស្រេចស្ចញជួបមមុមង្គ្នេី ស្រនា
ស្ោធាកងទរ័ស្កាបបងគគំ្មលត់ាម បណាារក័េិ្តំ្៊ូច ស្ហ្ើយស្រេចឱ្យអាលក័សខ្ថលងស្រះរាជសារថាាយ ។ ឯស្រះរាជសារស្នាះម្លន
ស្រចកេីដ៊ូច ខាងស្ស្កាមស្នះ ៖ 

 



“ស្រះរាជសារ រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ្ិរាជ រាម្ល្ិបត្ី បរមបរិស្ត្ ជាអ្ម្លារ់ជីវ ត្ស្លើត្បូង ស្កុងកមពុជា្ិបត្ី រិរីយស្សា្រ បវរ
ឥនទ កុររុដឋ រាជធានី ខ្ដលរាស្រេ នងិស្រះរាជវងានុវងស ស្រឡាញ់រែ័ស្គចិត្េស្លើកស្ៃើងឱ្យ ស្សាយរាជរមបត្េិ កនងុមហាស្រៃប់
រិជយ័ ឡស្រនគរ បវរប៊ូពា៌ាទសិា ។ 

 

រ៊ូមចស្ស្មើនស្រះរាជស្មស្ត្ី មករស្មេចស្រះអ្នជុា្រិាជ គរឺស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាបានស្ទង់ស្ជាប ។ 

 

ដបិត្អ្នកអ្៊ូន ស្លើកចត្ុរងគស្រនាទហាន ស្រហ្រ៍លមកស្្វើរង្គ្រាមស្នះ ស្យើងម្លនចិត្េអ្ំណរណារ់ ស្ោយស្ហ្ត្ថុា ស្យើងនងឹ
បានទត្ន៊ូវស្រនាទហានចាងំស្បកាបគ់្មនស្ោយអាវុ្ ខ្វងមលី ស្លើមនងស្រះ ដរំី ជារិររីួរេី ឡនចកខុទងំរងខាង ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
ប ុខ្នេឥៃូវស្នះ ជតិ្ដល់វរារដ៊ូវស្ហ្ើយ រាស្រេស្ត្៊ូវស្្វើខ្ស្រ ដ៊ូស្ចនះស្យើងរ៊ូមឱ្យឈប់ស្្វើរង្គ្រាមនងឹគ្មនកនងុ មួយរដ៊ូវស្នះចុះ ខ្ត្រុំ
ឱ្យចពំាកយខ្ដលរនែត្រញ្ញា កុឱំ្យលបលួចវាយយកខ្មស្ត្គ្មនដ៊ូចជាកងទរ័ស្ចរ ស្នាះស្ៃើយ។ ស្បើដល់រាស្រេស្្វើខ្ស្រចំការរួច
ស្ហ្ើយ មុននឹងស្្វើរង្គ្រាមនងឹគ្មនកាលណាឱ្យម្លនរាជសារចរ ជាស្រះរាជកណំត្់ស្ៅមក ស្ទើបគួររមជាឧត្េមមហាកសស្ត្្ិ
រាជ” ។ 

 

លុះអាល័កសខ្ថលងស្រះរាជសារចប់ស្ហ្ើយ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្ទង់រសិ្រា្ខាាងំណារ់ ស្ទង់ស្តារថ់ា អារាជទ៊ូត្ឯងវ លស្ៅ
ស្បាបម់្លារ់ឯងចះុថា អ្ញស្រមរស្ម្លកឱ្យរាស្រេស្្វើខ្ស្រស្ហ្ើយ ខ្ត្ថាអ្ញរុំកុឱំ្យម្លារ់ ឯងស្ៅអ្ញថា ជាបងជាបអនូស្ៃើយ 
ដបិត្ម្លារឯ់ង និងអ្ញស្នះ ម្លនជាត្ិស្ត្ក៊ូលឆ្ាយរីគ្មនណារ់” ។ ស្ទង់ស្តារស់្ហ្ើយ ស្ទង់ស្រះរាជទនម្លរដងួមយួជញជីង
ស្រៀម ស្បាក់ដងួ រីរជញជងីខ្ដលបានមករសី្កងុ ស្រអី្យុ្ ាស្នាះ ស្ហ្ើយស្បទនឱ្យជាររាន់រាជទ៊ូត្ ជាស្ស្គឿងឧបរាជបណាណការ 
រួចស្ទង់បស្ណាញឱ្យស្ៅជាស្បញាប ់។ 

 

លុះរាជទ៊ូត្ស្ចញែុត្ស្ៅស្នាះ អ្រ់នាយកងទរ័ យកស្រចកេីស្កាបបងគំទ៊ូលថា ៖ 

 

“ស្យើងស្្វើរង្គ្រាមកំរងុម្លនជយ័ជំនះ ស្ហ្ើយស្ហ្ត្អុ្វីក៏ស្ទងទ់ទលួរញ្ញាឱ្យឈបរ់ង្គ្រាមដ៊ូស្ចនះ, មយួស្ទៀត្ ខ្មស្ត្ខាងរស្ត្៊ូវ
ស្ៅស្ស្ចើនជាងស្យើងខ្ដរ គថឺាបានស្ៅស្គស្នាះជាង១០រនួ បានមកស្យើងមិនទនប់ាន១រួន ស្ទ ។ ស្បើខាងរស្ត្៊ូវឱ្យស្កណឌប
ណាារាស្រេតាងំរខី្មស្ត្ខាងស្ជើងទល់នងឹស្រកុលាវ ខាងត្បូងទលន់ងឹរមុស្ទ ខាងស្កើត្ទលន់ឹងនគរចម បានមកទំងអ្រ់
ស្បខ្ហ្លជាង១.០០០.០០០ (ដប់ខ្រននាក់) ស្ៅស្ហ្ើយ ។ ឯខាងស្យើងស្ទើបខ្ត្វាយបាន ៦-៧ ខ្មស្ត្ គឺខ្មស្ត្មហានគរ 
ខ្ដលរស្មេចស្រះបរមរាជរញាោ៉ាត្ វាយដស្ណាើមបានរីស្រៀមមកវ ញ ស្ហ្ើយឱ្យស្្ាះថា ស្រៀមរាប ស្នះមួយ, ខ្មស្ត្បាត្់
ដំបងមួយ, នងិខ្មស្ត្ ត្៊ូចៗ១២ ឬ១៣ស្នះមយួ។ ម ាងស្ទៀត្ស្មត្េស្នះ កាលស្បើខ្បកស្រះមហានគរកមពុជាស្ហ្ើយ ស្រៀមស្កៀរស្គួ 
យកស្ៅអ្រ់ ស្ៅខ្ត្រីរឬបពីានន់ាក់ប ុស្ណាណះ ស្បើដ៊ូស្ចនះ ស្ត្ើស្យើងស្្វើដ៊ូចស្មេចនឹងទទលួជ័យរីរស្ត្៊ូវបាន ស្បើរស្ត្៊ូវស្កណឌរលរី
ស្កុងខ្មស្ត្ ទំងអ្រ់ស្លើកមកស្យើងនឹងមិនបងកា់រណ៍ស្ទឬអ្វី ? ។ ទ៊ូលស្រះបងគយំល់ថា ស្យើងនឹងរកាមលួនរិបាកណារ់” ។ 

 



រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ជាម្លារ់បានស្តារ់ថា ការណ៍ស្នះ ស្យើងបានគិត្ស្ស្រចស្ហ្ើយ បានជាស្យើងស្រមឈប់ចាំងរិន 
ស្ស្ពាះស្យើងម្លនស្បស្ោជន៍៧ស្បការគឺ ៖ 

 

ស្បការទ១ី-ម្លនរភុ្នបុរាណថា “ស្្វើខ្ស្រនងឹទកឹស្្វើរឹកនឹងបាយ” ស្បើស្យើងមំខ្ត្ស្្វើរង្គ្រាមស្ៅ ក៊ូនស្បរនធ របរ់ស្ ា្ះខ្ដល
មកចះុកខំ្ណនស្នាះ នឹងោចស់្ពាះសាាប់ ស្បើក៊ូនស្បរនធស្នាះអ្ត្់បាយស្ហ្ើយ វារុយំកចិត្េទុក ោកក់នុងការស្្វើការរាជការស្យើង
ស្ៃើយ ។ 

 

ស្បការ២-ស្យើងបានខ្មស្ត្ត្៊ូច្ំចនំួន១២ ឬ១៣ខ្មស្ត្ស្នះ លែមទុកជារណំាកប់ានស្ហ្ើយ ស្បើស្យើងមនិទន់ឱ្យ ស្ៅបញ្ះុ
បញ្លូខ្មស្ត្ស្ែសងស្ទ ស្យើងស្លើកទ័រស្ៅវាយស្គខ្ត្មេងស្នាះ នឹងស្មទចខាាំរកាំចតិ្េឡនអាណាស្បជារាស្រេមិនខាន។ លះុខ្ត្ស្យើង
បញ្ះុបញ្ូល លួងចិត្េស្ៅហាាយស្រកុ នងិបណាារាស្រេជាមនុរនិឱ្យច៊ូលចិត្េស្យើង ខ្ដលជាស្រះរាជស្ត្ក៊ូល ឬស្បើស្គមនិច៊ូល
ចិត្េនងឹស្យើងស្ទ ស្គខ្បរជាច៊ូលចតិ្េខាងរួកកបត្់ ខ្ដលតាំងមលួនជាស្រេចស្នាះ ចសំ្យើងបានចណំាបក់ាលណា រុំស្លើកទរ័ស្ៅប
ង្គ្រាបរួកខ្ដលរឹងទទងឹស្នាះ ស្្វើឱ្យរំស្រចការណ៍កនងុកាលខាងស្ស្កាម ។ 

 

ស្បការ៣-ខ្មស្ត្អារននទុកខជាខ្មស្ត្្ំ ម្លនអាណាខ្មស្ត្ក៏ស្ស្ចើន ស្ៅរញាឧទយ័្រិាជស្បាងគ ជាស្ៅហាាយខ្មស្ត្ ឡនស្រកុស្នះ 
គ្មត្ម់្លនថវីឡដ និងត្ស្មះិស្បាជាាម្លមំួនណារ់ ស្បរនិស្យើងមសំ្្វើចមាំងរហ្៊ូត្ស្ៅមិនឈប់ ស្ហ្ើយរញាស្បាងគស្គស្លើកទ័រមក
រ័ទធស្យើងរីស្ស្កាយ ស្យើងនងិស្ៅជាកណាាលចំស្ណាមស្គ ស្នាះស្យើងនឹង រិបាករកាមលនួណារ់ ។ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជាស្យើង
ស្រមបងអងច់បំាំង ចំស្បាប់ស្បាមន៊ូវខ្មស្ត្្ំៗស្នះ និងខ្មស្ត្ត្៊ូចៗ ស្ៅស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ទរិខាងស្ជើងស្នាះឱ្យបានមកជារបរ់
ស្យើងរិន ។ 

 

ស្បការ៤-ខាងស្រះស្រេចកន ខ្ដលវាតាងំមលួនជាស្រេចស្នាះ ខ្ត្វាស្ចញចាំងកាលណា វាបាំងស្រវត្ចឆស្ត្ និងចមរឡបមន់ ខ្រន
តាាន់ តាមទសំ្នៀមទលំាប់ស្រះមហាកសស្ត្ ។ ឯខាងស្យើង ខ្ដលស្រញជាស្រះរាជស្ត្ក៊ូល ស្យើងគ្មានអ្វីស្សាះ ស្យើងស្ចញចាំង
កាលណា ឥរសរ យរស្យើង ជាទរ័ស្ថាកជាងវា។ ស្ទះស្យើង ឈនះប ុនាានដងកេី ឥរសរ យរស្យើងស្នាះក៏ស្ៅខ្ត្ស្ថាកទបជាង
វា ។ 

 

ស្បការ៥-កាលខ្ដលបស្ស្មើឡនស្រះស្រេចកន នាសំ្រះរាជសារមកស្ហ្ើយ ស្ៅវ ញស្នាះ ស្យើងបានផ្ទាំថា ស្បើនឹងចង់ឈបរ់ង្គ្រាម ឱ្យ
រាស្រេឈប់ស្្វើខ្ស្រ ក៏ឈប់តាមចតិ្េចុះ។ ស្បើរាស្រេករំុងស្ស្ត្កអ្រ ស្ស្ពាះបានស្ៅម៊ូលក៊ូន ស្បរនធែង ស្ស្ត្កអ្រនឹងស្យើងជាស្ដើម
គំនិត្ស្នះែង ស្ហ្ើយស្បើស្យើងស្ត្ៃប់ស្ៅខ្ស្បរំដវី ញ រាស្រេកំរងុបាកច់ិត្េស្រឡាញ់ស្យើងស្នាះ ក៏នងឹខ្ស្បចិត្េរអប់ស្យើង ស្ស្ពាះ
ស្យើងម្លនវាចរុំស្ទៀងស្ត្ង់ ។ 

 

ស្បការ៦-ស្រនាទហានខាងស្យើងម្លនថវីឡដក៏ស្ស្ចើននាក់ ខ្ត្ស្យងរីុបំានស្បៃងថវីឡដឱ្យស្ ើញជាក់ចារ់ស្ៅស្ៃើយ ។ 



 

ស្បការ៧-ខាងស្យើងរិត្ជាស្រះរាជស្ត្ក៊ូលខ្មន ខ្ត្ស្បើតាំងមលួនថែីរុទំន់ម្លនទ៊ូកចមាំងដលម់យួស្សាះ ។ ឯខាងស្រះស្រេចក
នវ ញ ស្គរតិ្ជាស្ស្ៅស្ត្ក៊ូល ខ្ត្ស្គតាំងមលួនមកយ៊ូរស្ហ្ើយ ស្គម្លនទ៊ូកចមាងំក៏ស្ស្ចើន ។ ស្បើ ស្គស្លើកទ័រស្ជើងទឹកមករទ័ធស្ចម
ស្យើងកាលណា ស្យើងគ្មានអ្វីទប់ទល់នងឹស្គស្ៃើយ ។ 

 

ស្ហ្ត្សុ្នះស្ហ្ើយបានជាស្យើង ស្រមតាមស្រេចកនរុំ ខ្ដលរុតំាមគនំតិ្របរ់ស្យើង ។ 

 

ឯមង្គ្នេីម្ុំរាជការ ស្រនាទហានទងំប នុាាន បានខ្ថលងររស្រើរស្រះស្បាជាាញាណឡនស្ទង់ស្គប់ៗគ្មន ។ រស្មេច ស្ៅរញាចនទរាជា 
ជាអ្ម្លារ់ កាលស្ទង់បានយលច់តិ្េឡនមង្គ្នេី ម្ុរំាជការ ខ្ដលទុកចិត្េស្ជឿចំស្ពាះស្រះ ត្ស្មិះស្បាជាាស្រះអ្ងគស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគកត៏ាំង
ស្ៅរញារគួ្ម៌ា ស្លាកស្ទរជាក៊ូនទី៣ របរ់រញាស្មឿងឱ្យ រស្ស្មចរាជការស្លើស្ៅហាាយស្រកុខ្មស្ត្ រលាស្បអៀរ ខ្មស្ត្លខ្ងវក 
ខាងស្កុងស្រៃប់រិជយ័ឡស្រនគរស្នាះ ស្រេចស្តារ់ឱ្យកងទ័រ ឈររកាខ្មស្ត្ជាបត់ាងំររីទឹងស្កាំងរឡនល ស្រៀងស្ៅដលខ់ាងត្បងូ 
ស្ហ្ើយស្រេចស្លើកទ័រ ស្ត្ៃប់ស្ៅស្កុងរជិ័យឡស្រនគរទរិខាងស្កើត្វ ញ ។ ស្នះនងឹនោិយអ្រំី ស្ៅឧទ័យ្ិរាជ ស្ៅហាាយស្រុក
អារនទុកវ ញ ។ ស្ៅហាាយស្រុក ខ្មស្ត្អារនទុកលះុដងឹថា “រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រេចស្លើកទរ័ហ្ួរ រហ្៊ូត្ស្ៅដល់
ខ្មស្ត្ រលាស្បអៀរ លខ្ងវក ស្ហ្ើយ” ក៏តាងំស្កណឌកងទ័រស្គបខ់្មស្ត្ខ្ដលស្ៃើងខ្មស្ត្ អារននទុកខស្នាះ គឺស្មឿង ជខី្ស្កង ស្សាាង ស្រំ
ស្ទរ ឡស្រកេី ស្រៀមប៊ូក ស្រៀមបា៉ាង, ស្រះស្បរប់ ស្មឿងទងំ២៥ ស្នះ ស្កណឌបានរល ៨០.០០០នាក់ ស្ហ្ើយឱ្យស្កណឌទ៊ូករាស្រេ 
រស្ម្លប់ចលំងកងទ័រឆលងស្ៅខ្មស្ត្ស្កគរ ស្ដើមបីវាយកងទរ័រស្ត្៊ូវ ែទប់រខីាង ស្ស្កាយកុំឱ្យរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជារត្់ស្គចមលួន
បាន ។ 

 

ឯរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ជាអ្ម្លារ់ ស្រះអ្ងគស្បថាបទ់័រស្ៅបនាាយស្រុកអ្មរគីរីនទប៊ូរ (អ្ស្មនិទប៊ូរ)ី ។ កនុង មយួឡថៃស្នាះស្រះ
អ្ងគស្ជាបថា “កងលាត្ឡនស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជ ករំុងឱ្យកងទ័រឆលងទស្នលសាបមកខ្មស្ត្ ស្កគរស្ហ្ើយ” ស្ទង់ស្ឈវងយល់ស្គប់
ស្បការស្ស្រច ស្ទើបស្រេចស្តារ់បរាបប់ស្ស្មើស្រះឱ្យស្ៅទ៊ូល ស្ៅរញាយររាជា ខ្ដលស្ៅរកាខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្់ថា ឱ្យស្លើកកង
ទ័រស្ទស្មាកាច់ំស្ៅករំងឡ់ដទស្នលសាប កុំឱ្យកងទ័ររស្ត្៊ូវស្ៃើងស្គ្មករួច” ។ ឯស្ៅរញាយររាជាជាស្រេចស្រះភ្នគសិ្នយា 
(របរ់ស្រះចនទរាជា) ស្ទង់ ស្ជាប ស្ហ្ើយស្ទងឱ់្យនាយកងទ័រនាំស្រហ្រ៍ល ១០.០០០នាក់ កានក់ាំស្្លើង្ំត្៊ូចស្ៅបងកបច់ំស្ៅ
ម្លត្់ឡស្រ ទស្នលសាបរីរអ្ស្នលើ ស្ហ្ើយឱ្យស្កណឌទ៊ូកបានជាស្ស្ចើន ។ ស្ទងស់្តារ់កំណត្់ថា ស្បើកងទរ័រស្ត្៊ូវវាថយ រត្់ស្ៅស្ត្៊ូវឱ្យតាម
បាញត់ាម ចបយ់កជយ័ជនំះឱ្យបាន ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា កាលឱ្យបស្ស្មើស្ៅទ៊ូលរស្មេចស្រះភ្នគិស្នស្យាស្ៅរញាយររាជារចួស្ហ្ើយ ស្រេច ស្តារ់បរាប់
ស្ៅរញា្ិបត្ីស្រនាស្រស្ជ និងស្ៅរញាស្ោធារង្គ្រាមស្ន ឱ្យនាសំ្រហ្រ៍ល២០.០០០នាក់ស្ៅ បងកប់ចំស្ៅម្លត្់ខ្ស្រក
ទស្នលសាបស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ស្ហ្ើយស្ទងផ់្ទាំថា “ស្បើឮកាំស្្លើងរនាទរ័ស្ហ្ើយ ឱ្យស្លើក កងទរ័ច៊ូលចាំងឱ្យបានរស្ស្មចចះុ” ។ 
ស្ៅរញាទំងរីរក៏ស្កាបបងគំថាាយលាស្ចញស្ៅតាមស្រះរាជបញ្ញា។ ឯរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះអ្ងគស្រេចស្ៃើងគងស់្លើស្រះទី
នាំងចស្ករត្េិ គទឺ៊ូក-ង សារាយអ្ខ្ណាត្ស្នាះ ស្រមស្ោយទ៊ូក-ង ស្ែសងៗ ២៥ស្ទៀត្ ស្ចញស្ៅបងកបស់ាាក់ស្ៅម្លត្ខ់្ស្រក
ទស្នលសាបចទំ័ររស្ត្៊ូវ ។ 



 

ស្ៅរញាឧទយ័្រិាជស្ៅហាាយស្រុក ខ្មស្ត្អារននទុកខ (ខាងស្រេចកន) កាលបានទ៊ូក និងទ័រមកជបួជុំ ស្ហ្ើយក៏ស្ដញរលឱ្យ
ចុះទ៊ូកស្ៅដល់ជតិ្ឡស្រស្ស្ត្ើយខាងលិច ។ មណៈស្នាះកងទ័រស្ៅរញាយររាជាខ្ដល បងកប់មលនួស្នាះកត៏ាំងស្ហា៊ោរបាញក់ាំស្្លើង
្ំត្៊ូចរំរងស្ៃើង ។ កងទ័រស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជជះិទ៊ូកកំខ្ណន គ្មានចំណាបន់ឹងបាញ់ ក៏ខ្បកកងទ័ររត្់ស្ៅរួនកនុងឡស្រ
មួយអ្ស្នលើកនុងខ្មស្ត្អ្ស្មិនទប៊ូរ ។ ស្ៅទីស្នាះកងទ័រ ស្ៅរញាឧទយ័្ិរាជ ទំងស្នាះរត្ស់្ៅជួបនឹងកងទ័រស្ៅរញាស្រនារ
ង្គ្រាម ។ ខាងកងទ័រស្ៅរញាស្រនា រង្គ្រាមក៏ទទលួបាញក់ាបច់ក់កងទ័ររស្ត្៊ូវឥត្ស្តាស្បណីស្ៃើយ ស្្វើឱ្យកងទរ័រស្ត្៊ូវ
ស្ទំមនិបានករ៏ត្ឆ់លង ស្ៅស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្វ ញ ។ ទរ័ខ្ដលសាាប់ស្ោយធាាក់ទកឹទស្នលសាបស្នាះ ស្បម្លណជាររីឬបពីាន់នាក់ ។ 

 

ឯរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាខ្ដលបងកប់កនងុឡស្រ លះុឮរ៊ូរកាំស្្លើងស្ហ្ើយស្ ើញទ័រឡនស្ៅរញាឧទយ័្រិាជ រារង់ថយមកស្នាះ 
ស្ទងក់៏ឱ្យទ៊ូក-ងទំង២៥ និងទ៊ូកស្រះទនីាងំស្រះចស្ករត្េិអ្ុរំំរកុច៊ូលស្ៅចប់ ស្ហ្ើយចប់ បានទងំរល ទងំរញាឧទយ័្ិរាជ 
និងស្ៅស្មឿង១០នាក់ស្ទៀត្ ។ ឯស្ៅស្មឿង១១នាក់ស្ទៀត្ ស្លាត្រត្់ស្ោះ មលនួស្ៅដល់ស្ចំងស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ជាមុន ។ 

 

ឯស្ៅអ្រញា្ិបត្ីស្រនា នងិស្ៅរញាស្ោធារង្គ្រាមខ្ដលស្ៅបងកប់ទ័រស្ៅម្លត្ទ់ស្នលស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ស្នាះ លុះស្ ើញស្ៅ
ស្មឿងទំង១១នាក់រត្់ស្ៅដល់ស្ហ្ើយ ក៏ឱ្យទ័រមលួនស្ដញចបប់ានទងំអ្រ់ ស្ហ្ើយឱ្យោក់ កេីស្បចកំារទស្ម្លសំ្រេចោងស្ៅដ
ល់។ លុះដលឡ់ថៃរស្រៀលរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាស្រះអ្ងគស្ចញស្រះរាជ ដំស្ណើរស្ៅដល់ស្រះរនាា ស្ៅស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ស្នាះ
ស្ហ្ើយ ស្ៅរញាអ្្ិបត្សី្រនាស្រស្ជ និងស្ៅរញាស្ោធា រង្គ្រាមស្ន នាំស្ៅហាាយស្រុកស្ៅស្មឿងទងំ២២នាក់ នងិស្ឈលើយ
ទំង៦០.០០០នាក់ខ្ដលចបប់ានស្នាះ នាមំកស្កាបបងគំទ៊ូលថាាយ ។ មណៈស្នាះស្ៅហាាយស្រុក ស្ៅស្មឿង ស្ៅបាន ស្រនា
ទហាន ឯក ស្ទ ស្ត្ី ខ្ដលចបប់ានជាបទ់ំងស្រហ្៍រល៦០.០០០នាក់ កស៏្កាត្ខាាចអ្ណំាចបុណយបារមឡីនរស្មេចស្ៅរញា
ចនទរាជា ស្ហ្ើយរនែត្រញ្ញារ៊ូមស្ៅជាម្ុំរាជការស្តាអ្រ់មយួជីវ ត្ ។ 

 

រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាស្ទង់ស្រះរាជានុញ្ញាត្ឱ្យតាមរុ។ំ ខ្ត្កនុងស្គ្មស្នាះស្រះអ្ងគរុំទន់រកស្ ើញន៊ូវស្កុម ស្រះបុស្រាហ្ិត្ស្ៅ
ស្ៃើយ នងឹឱ្យស្្វើរចាស្បណិធានតាមចាបស់្បឡរណីរុសំ្កើត្ ស្ទើបស្ទង់ស្តារ់បរាប់ឱ្យ ស្កុមទំងស្នះទទួលថាតាមស្រះអ្ងគ៣ដង
ម្លនក់ៗ ស្ហ្ើយឱ្យស្កមុទងំស្នាះទទួលទនទឹករិ្ទទរចាទកុជា ការស្ស្រច។ លុះរលទំងស្នាះរុចំុះច៊ូលអ្រ់ស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគ
ស្តារ់បរាប់ស្ៅរញាឧទយ័្រិាជជាស្ៅហាាយ ស្រុកខ្មស្ត្អារនទកុ ខ្ដលស្ទើបនឹងរុំចះុច៊ូលឱ្យនាសំ្មឿងទងំ២២ស្រុក និង
ស្រហ្រ៍ល៦០.០០០នាក់ខ្ដល រល់រសីាាបស់្នាះឱ្យស្លើកទរ័ ស្ៅវាយបនាាយខ្មស្ត្ករំង់ស្រៀម បនាាយខ្មស្ត្ស្ជើងឡស្រ នងិរទងឹ
ស្ត្ង់ ទំង៣ខ្មស្ត្ស្នះឱ្យបាន ។ 

 

ស្ៅហាាយស្រកុទំង ៣ខ្មស្ត្ស្នះ ធាាបខ់ាាចថវីឡដស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជស្សាប់ លះុស្ ើញកងទ័ររញាឧទយ័្ិរាជ ចត្់ស្រនា
ទហានឱ្យស្ៅរកាខ្មស្ត្ទងំ៣ស្នាះស្ហ្ើយ ក៏ស្លើកទ័រមកស្កបាបងគំទ៊ូលស្រេច ស្ៅរញាចនទរាជា អ្រំីជយ័ជំនះខ្ដលមលួនយក
បានស្គប់ស្បការ ។ ស្រេចស្ៅរញាចនទរាជាស្ទងម់្លនស្រះអ្ំណរណារ់ ស្ទង់ស្តារ់ស្រះរាជទន ម្លរ ស្បាក់ យររក័េិដល់
ស្រនា ទហានទងំស្នាះ ឱ្យស្ៃើងទីឡទៗរគី្មនតាមរមគរួស្ហ្ើយ ស្ទង់ផ្ទានំិងស្ៅរញាឧទយ័្រិាជ ឱ្យការពាររកឹ រង្គ្រាម
ស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ទរិខាងស្ជើងស្នះឱ្យជាប់ស្ៅនងឹបាឯង ឱ្យបាឯងមំរកាអាណាស្មត្េ ស្រមទំងបញ្ះុ បញ្ូលស្ៅហាាយស្រុក 



ស្ៅស្មឿងទីឡទៗឱ្យបានមកជាចំខ្ណកខាងស្យើងទំងអ្រ់ ។ ស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជ និងស្ៅស្មឿង២១ខ្មស្ត្ ក៏ថាាយបងគំទ៊ូល
ថាាយទទលួស្រះបនទលូរិស្ររស្ហ្ើយ ក៏ស្លើកទរ័ស្ត្ៃប់ស្ៅខ្មស្ត្ទីឡទៗស្រៀងមលួន ។ 

 

ស្ៅរញាឧទយ័្រិាជស្ៅដល់ខ្មស្ត្ស្ហ្ើយ កឱ៏្យស្កណឌស្រនាទហាន និងអ្នកម្លនស្បាជាា សាារត្មី្លនថវីម្លត្់ ស្ចញស្ៅនោិយ
បញ្ះុបញ្ូលស្ៅហាាយស្រុកស្ៅស្មឿងខ្ដលស្ៅទរិខាងស្កើត្ ខ្ប កខាងលិចស្នាះទងំអ្រ។់ ស្រនាទហាន នងិអ្នកម្លន
ស្បាជាាសាារត្ី ថវមី្លត្់ទងំស្នាះ ស្ៅបញ្ះុបញ្ូលបានស្ៅហាាយ ស្រកុមហានគរ, ស្ៅស្មឿងរ៊ូស្ត្នគិម, ស្ៅស្មឿងរួក, ស្ៅស្មឿង
ស្កឡាញ់, ស្ៅស្មឿងចុងកាល់ និងរហ្៊ូត្ស្រៀងស្ៅដលច់ុងខ្ែនបានជាស្ស្ចើនស្ៅទិរខាងលចិ ជាស្ស្រចោចខ់ាត្មកខាងស្រេច
រញាចនទរាជាទងំអ្រ់។ ស្ៅរញាឧទ័យ្ិរាជស្ជាគជ័យដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ក៏ស្្វើរំបសុ្ត្ស្កាបបងគទំ៊ូលច៊ូលមកស្រះបាទចនទរាជា 
ជាមសាាត់ាមដំស្ណើរ។ ស្រះបាទអ្នកអ្ងគម្លារ់ស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទងម់្លនស្រះអ្ំណរណារ់ ស្ទើបស្រះអ្ងគថយទ័រ ស្ត្ៃបម់ក
ស្មត្េអ្ស្មនិទប៊ូរវ ញ ។ 

 

កនុងឆ្នំជ៊ូត្អ្ដឋរក័ស្នាះ ស្រះរងឃរាជ រាជាគណៈឋានានុស្កម និងស្រះបសុ្រាហ្ិត្ ស្រឹទាចរយ ស្រះរាជ វងានវុងស ខ្ដលរត្ខ់ាាត្់
ភ្នាត្់ស្ចញរីស្កុង្នំស្រញ នងិរីស្កងុបាសានស្នាះដងឹថា “រស្មេចស្រះអ្នជុ (ស្រះចនទរាជា) ស្រះអ្ងគម្លនជយ័ជំនះស្ហ្ើយ” ក៏
ស្ចញរីឡស្រ ខ្ដលរនួស្ជកស្នាះ មកជួបជុំនាយកង នាយទ័រ រុំឱ្យនាំមលនួយកស្ៅថាាយជាម្ុរំាជការ ស្ហ្ើយស្បឹកាគ្មនថា “ស្ទង់
ស្រះករុណារិស្ររ ជាអ្ម្លារ់ស្យើងស្នះ ស្រញជាស្រះរាជបុស្តាបស្ងកើត្ឡនស្រះបាទរស្មេចស្រះរាជឱ្រារ ស្រះ្មែរាជា ខ្ដលជា
ស្រះមហាកសស្ត្ស្ទង់្ម៌ ស្ទង់ស្បាថាន ជារុទធ្៊ូមិ វ រ ស្ោ្ិក, ស្រះអ្ងគម្លារស់្យើងស្នះស្រញជាម្លនរត្បិញ្ញា្ ារឡវណារ់ ស្រះ
អ្ងគឈមស្រះ្័ង្គ្កេស្ៅស្្វើរង្គ្រាមទរិណា កវ៏ាយទរិស្នាះបាកប់បមលបខាាចទំងអ្រ់ រុំខ្ដលស្ទើរទក់ និងស្រះរាជានភុ្នរ
បានស្ៃើយ ។ ស្រះអ្ងគម្លនបុណយបានរបរស់្ត្កាលរីរោ៉ាងគឺ ៖ 

 

១-ស្ទងម់្លនរិជយ័គស្ជង្គ្នទររុទធមួយ កាលខ្ដលស្ទើបនងឹបានករំរ់ខ្ត្៦ហ្ត្ថ មកដលឥ់ៃូវស្នះករំរ់ ៧ហ្ត្ថបាាយ, ដរំី
ស្នាះម្លនដំណងឹ(ការស្ចះដឹង)ស្ស្ចើនជំរ៊ូកណារ់ គជឺំរ៊ូកមយួវាស្ចះកានអ់ាវុ្ចក់កាប់ដ៊ូចមនុរស, ស្ជើងទំងររីស្ចះធាកែ់ង 
រងអាវុ្ែង ។ ជំរ៊ូករីរ ស្បើម្លនជមៃឺដម្លាត្់ស្ៅទណីា កនុងស្រះនគរ ស្រះករុណាជាអ្ម្លារ់ស្យើងឱ្យហ្ែស្្វើរិ្រីុំទឹកយកស្ៅជះ
បាចសាចស្ៅទីណាខ្ដលម្លនជមៃសឺ្នាះ ជមៃកឺនុង ទរិស្នាះរឹងខ្ត្រៃប់សាាត្់បាត្់ស្ៅ។ ជំរ៊ូកបី ស្បើរដ៊ូវវរា ស្ហ្ើយរាំងស្្លៀង, 
ស្រះអ្ងគជាម្លារ់ស្យើងឱ្យ ហ្ែស្ៅនាំស្ៅស្្វើរិ្កីនុងទីស្នាះ៣ ឬ ៤ឡថៃខ្ត្ប ុស្ណាណះ ស្្លៀងកធ៏ាាក់បរ ប៊ូណ៍ ។ ជំរ៊ូកបនួ ស្បើស្រះអ្ងគជា 
អ្ម្លារ់ស្យើងស្ៃើង គងន់ិងស្្វើរង្គ្រាមយុទធកាលណា ស្បើវាខ្ស្រកឱ្យឮរំស្លងស្កស្ៅស្ហ្ើយស្នាះ ឱ្យរងឃឹមទុកចតិ្េចះុថា 
មុមជាម្លនជយ័ជនំះឈនះបានដំរជីាបរ វារស្ស្ចើនជាមនិខាន ។ 

 

២-ស្រះអ្ងគស្ទងប់ានទ៊ូក-ងស្ ា្ះសារាយអ្ខ្ណាត្ មកជាស្រះទនីាងំចស្ករត្េសិ្នាះ កម៏្លនបញុ្ញា្កិារស្ស្ចើន ជំរ៊ូក គឺជរំ៊ូកមួយ 
ស្បើទ៊ូក្មែតាស្ៅនគរវត្េមនិម្លនមយល់រលកស្ទ កំណត្់បបីួនឡថៃស្ទើបមកដល់ ស្បើមយល់ រលកែងទ៊ូក្មែតាស្ៅនគរវត្េស្ត្៊ូវស្ស្បើ
ស្រលអ្រ១់០ឬ១៥ឡថៃ ឯស្រះទនីាំងចស្ករត្េិស្នាះ ស្រះអ្ងគស្ៅ បណិឌបាស្ត្ស្ៅស្រះនគរវត្េ ស្ត្ៃបម់កដល់វត្េស្យើងវ ញ កំណត្់
ខ្ត្បាយ ចរានហ់្យុៗស្ៅស្ៃើយ ស្ស្ពាះស្លឿន បដី៊ូចជាទ៊ូកទរិវ ។ 



ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
ជំរ៊ូករីរ ស្បើស្រនាទហាននឹងស្ៃើងជិះស្្វើរង្គ្រាមចំណ ះទ៊ូក១២៥នាក់ស្នាះ ស្ទះកាសំ្្លើង ្នូ សាន ស្ស្ចើន ប នុាានកេីករ៏ុំខ្ដលមក
ជិត្ចណំ ះទ៊ូកស្នះស្ៃើយ។ ជំរ៊ូកបី ស្បើនងឹស្លើកទ័រស្ចញស្ៅស្ហ្ើយ ស្គស្លងស្្លងរិ្ ី អ្៊ូរស្ចញរីបងគងស្នាះ លះុស្លងរចួ
ស្ហ្ើយឱ្យរិនតិ្យស្មើលរងម្លន១់២៥ខ្ដលថាាយទ៊ូកស្នាះ ស្បើបសីាចខ្ដល រកាទ៊ូកស្នាះឮរ៊ូរគ្មសំ្ហា៊ោជាស្ស្ត្កស្ត្អាលស្នាះ អ្នក
ខ្រនងអាចខ្រងខ្ត្១៦នាករ់ួចោ៉ាងស្រលួ ស្ហ្ើយឱ្យរងឃមឹថា មុមជាម្លនជយ័ស្បើរងម្លន់ស្នាះមិនបាត្ម់្លត្ក់៏ឮស្ហា៊ោស្ស្កវស្ទ 
ទ៊ូកខ្ដលស្ចញស្ៅស្នាះមមុជា រុំស្បទះចាងំនងឹរស្ត្៊ូវស្សាះស្ៃើយ ។ របរ់វ ស្ររទងំរីរស្បការស្នះអ្រអ់ាតាាភ្នរ និងស្យើង
ម្ុំ ទំងឡាយយល់ថា ច៊ូលជារបរ់ចលុលចស្ក, មហាចស្ក, ស្ៅស្្វើការឯណាកន៏ឹងម្លនជ័យជំនះ ស្ហ្ើយស្យើងទងំ អ្រ់គ្មនមក
ស្ៅស្រៃៀមរុបំានស្្វើស្រះរាជរិ្ ីអ្្សិ្រក ឱ្យបានរងុស្រឿងឥរសរ យយរមពរ់ ជាឯកស្រះមហាកសស្ត្ ឱ្យបានថកុំស្ថកើង ជាងរាជ
រស្ត្៊ូវស្នាះរុខំានស្ៃើយ ។ លះុគតិ្ស្រមគ្មនស្ហ្ើយ កន៏ាំគ្មនច៊ូលស្ៅស្កាបបងគំទ៊ូលថាាយ រ៊ូមអ្ស្ញជើញស្រះអ្ងគស្សាយរាជយរមបត្េិ
តាមស្រចកេីរភិ្នកា ស្ហ្ើយយល់ស្រមជាឯកចឆនទ ។ 

 

ស្ទើបរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាជាអ្ម្លារស់្ទងស់្តារថ់ា ស្រះនគរករ៏ុទំនប់ានរាបទប ទំងស្រះម័នករ៏ុំទន់រកស្ ើញ ស្បើស្រៀប
អ្្ិស្រកខ្ស្កងរុគំួរស្ទដឹង។ ស្រលស្នាះអ្រ់ស្រះរងឃ នងិស្រះបសុ្រាហ្ិត្ ស្រះរាជវងា នវុងស មង្គ្នេចីរ់ទុំ ម្ុរំាជការស្កាបបងគំ
ទ៊ូលថា រ៊ូមស្រះរាជទននងឹស្រៀបស្រះរាជរិ្ ីជារង្គ្រាម ម្ល្សិ្រក ថាាយជារុវត្ថមិងគល ស្គ្មនន់ឹងស្គប់ស្គងរាស្រេស្បជា ជាប
ស្ណាាះអារននរិន ប សុ្ណាណះស្ទ ស្បើស្ទង់ចាងំ ឈនះបានស្រះនគរ ស្ស្រចកាលណា នងិរ៊ូមថាាយស្បាបាា្ិស្រក កនុងកាលស្នាះ 
។ 

 

មណៈស្នាះរស្មេចបរមបរិស្ត្ស្ទងស់្រះរាជានុក៊ូលច៊ូលស្រះហ្ឫទយ័ែង ស្ហ្ើយស្ទងស់្តារថ់ា ស្បើស្រមគ្មន យល់ថាស្ត្៊ូវខ្ត្ឱ្យ
ស្យើងទទលួអ្្ិស្រកស្ហ្ើយ ក៏ឱ្យគិត្រស្ស្មចស្្វើតាមកបនួរង្គ្រាមម្ល្ិស្រកស្នាះ ឱ្យបាន ស្ត្ឹមស្ត្៊ូវតាមស្បឡរណីចះុ។ រំស្រច
ស្នាះស្រះរងឃ នងិម្ុរំាជការទំងឡាយស្ស្ត្កអ្រស្សាមនរសណារ ់ស្ហ្ើយក៏ស្ចញស្ៅចត្់ខ្ចងស្កណឌកង កំខ្ណនឱ្យចងំដី
ជស្មះស្មាជាឯលិចបនាាយ ខ្ដលគង់ឱ្យរង់ស្រាង រាជរិ្តីាមរុទធសារន,៍ ស្រយយសារន៍ ស្រះរាចវ័ត្ីឆស្ត្ ស្ទង់ស្្វើ្ នំមហាប
ណឌបស្្វើស្រះបរុបក ម្លន ស្រះស្រវត្ចឆស្ត្ ស្ស្គឿងរាជអ្្ិស្រកររវសារស្រើ។ ចំខ្ណកឯស្រះស្រវត្ចឆស្ត្ស្នាះរស្មេចស្ៅរញាចនទ
រាជា ស្ទង់រុឱំ្យស្្វើស្គប់៩ជាន់ស្ទ ស្ទង់ឱ្យស្្វើខ្ត្៥ជាន់ ស្ហ្ើយស្ទង់ឱ្យស្្វើស្ស្គឿងស្រះទីនាងំគស្ជង្គ្នទយទុធ ស្ស្គឿង ស្រះទីនាងំអ្រសត្រ 
ខ្ត្ងមលួនឱ្យស្បឡរបស្មងុកាន់ទង់ជាត្ិស្ដើរខ្ហ្រច៊ូល ស្ៅកនុងស្រាងស្រះរិ្ ីររជ័យ ។ 

 

ឯបណាារាស្រេជតិ្ឆ្ាយឮថា ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទង់ស្រៀបរង្គ្រាមម្ល្ិស្រកស្ហ្ើយស្ស្ត្កអ្រណារ់ កន៏ាគំ្មនយក ស្គ្ម ស្កបី ស្រះ ដំរី 
ទ៊ូក ម្លរ ស្បាក់ រំរត្់ អាវ សាវឡរប តាមខ្ដលមលួនម្លនស្នាះ មកស្កាបទ៊ូលថាាយជាស្ស្ចើនអ្ស្នក ។ 

 

លុះមកដល់ឡថៃទី៩ស្កើត្ ខ្មែលគនុ ឆ្នំជ៊ូត្ អ្ដឋរ័ក រ.រ ២០៦០, គ.រ ១៥១៦ ម.រ ១៤៣៨, ច.រ ៨៧៨ រស្មេច
ស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះអ្ងគស្ទងស់្ស្គឿងមហាមត្េោិ្បិឌនិ ស្ទង់ស្្វើស្រះរាជដំស្ណើរច៊ូលកនុង ស្រាងរាជរិ្។ី ស្រះរាជស្គ៊ូថាាយមហា
ស្រវត្ចឆស្ត្ ស្រេចឋតិ្ស្ៅនាប៊ូពា៌ាមមុស្រវត្ចឆស្ត្ ស្ទើបស្រះរាជវងានុវងស ស្រនាមុមមង្គ្នេីស្កាបថោាស្រះរាជមងគល ស្រះរាជរិ្ ីររ
ជ័យ ។ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាស្រះអ្ងគស្ស្គឿង ស្គងរាជយរមបត្េិ ស្ទង់ស្រះនាមថា “ស្រះបរមរាជា ចនទរាជា ស្គងស្កុងកមពជុា្បិ
ត្ី” ។ 



 

លុះរចួរិ្ ីស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគតាំងស្រះរងឃ និងមង្គ្នេតីាមគុណបណំាច់ និងចសំ្ណះវ ជាាដ៊ូចត្ស្ៅស្នះ ៖ 

 

១-ស្ៅអ្្ិការ ររួ ជាទីរស្មេចស្រះរុគធា្បិត្ី រិរីស្សា្ររងឃនាយក ។ 

២-ស្ៅអ្្ិការស្រី ជាទរីស្មេចមងគល ស្ទរពាចរយ ។ 

៣-ស្ៅអ្្កិារស្សាម ជាទីរស្មេចស្រះ ្មែលិមិត្ ។ 

៤-ស្ៅអ្្កិារលារ់ ជាទរីស្មេចស្រះ ស្ពា្វិងស ។ 

៥-ស្ៅអ្្កិារទន់ ជាទីរស្មេចស្រះ វនរត័្។ 

៦-ស្ៅអ្្កិារ ស្សាម ជាទរីស្មេចស្រះ វន័រ ។ 

៧-ស្ៅអ្្កិារ ជយ័ ជាទរីស្មេចមហា វ មល្មែ ។ 

 

ស្ៅអ្្ិការ ររួ ម្លនបណាារក័េសិ្រែើនងឹទីស្កឡាស្ហាម, ស្រី ស្រែើនងឹទយីមរាជ, លារ់ស្រែើទវីាំង, ទន់ស្រែើទីចស្កី, ស្សាម ស្រែើ
នឹងមហាមង្គ្នេ,ី ជយ័ ស្រែើនឹងមហាស្ទរ ។ 

 

លំោប់មកស្ទងត់ាំងស្រះរាជាគណៈ រស្ម្លប់ ស្ទ ស្ត្ី ចតាា ត្ស្ៅស្ទៀត្។ លះុតាំងទំងស្ទទ៊ូងរត្នទងំ៧ ស្គប់ទងំ៤ រស្ម្លប់
ស្នាះស្ហ្ើយ ស្ទងត់ាំងមង្គ្នេីរត្នទំង៧ស្ទៀត្ ស្ហ្ើយស្ទង់បញ្ញាត្ិទកុថា តាំងរឡីថៃស្នះ ត្ស្ៅស្បើនងឹតាំងស្រនា្ិបត្ីកនងុស្ស្ៅឱ្យតាងំ
ស្ោយរស្បៀបដ៊ូស្ចនះ ៖ 

 

ស្បើម្ុរំាជការរ័កេិ៥ហ្ ៊ូពាន់ឱ្យតាងំជាហ្លងូ ។ ស្បើ៤ហ្ ៊ូពានឱ់្យតាំងជា ុនមុឺន ។ ស្បើ៣ហ្ ៊ូពាន់ឱ្យតាងំ ជាឱ្កមុឺន។ ស្បើ២ហ្ ៊ូពាន់
ឱ្យតាងំជាចៈមុឺន ។ ស្បើមយួមុឺនឱ្យតាំងជាមុនឺ ស្បើម្ុំរាជការស្ហ្ើយខ្ត្រុំទន់ស្ស្បារ ស្រះរាជទនឱ្យយករ័កេិស្ទ ស្នាះឱ្យស្ៅថា
នាយ ។ 

 

មួយស្ទៀត្ស្រនាបត្ី នងិស្ៅហាាយស្រុករ័កេ១ិ០ហ្ ៊ូពាន់របីុរាណស្រៀងមក គតឺាំងរីខ្ែនដសី្រះបាទ អ្រត្េរលស្ពាលាស្នាះ ស្ទង់
តាំងឱ្យរទុធស្្វើជាទី “រស្មេចស្ៅរញា” ស្ស្ពាះស្ៅហាាយស្រកុទងំស្នាះ រុទធខ្ត្ រស្មេចស្រះរាជស្ត្ក៊ូល ខ្ដលស្ចញស្ៅស្គង
ស្រុករ័កេ១ិ០ហ្ ៊ូពានក់៏ម្លន៩ហ្ ៊ូពានក់៏ម្លន មកដល់ខ្ែនដី ស្រះបាទ្នញជ័យស្ការរារាជស្នាះ ស្ៅហាាយស្រកុទងំស្នាះរុំ
រ៊ូវស្កាត្ខាាចស្រនាបត្ី ស្ទើបស្រះបាទ ស្ការរារាជទម្លាកស់្ៅហាាយស្រុកទំងស្នាះមកស្ត្ឹមខ្ត្ទី “ស្ៅរញា” វ ញ ។ ស្បើរ័កេិ៨
ហ្ ៊ូពាន់ចះុមកតាងំ ជាទី “រញា” ។ ឯស្រនាបត្ី នងិមង្គ្នេរី័កេិ៩ហ្ ៊ូពានក់នុងវងសមង្គ្នេរីាជការស្នាះរីមនុមក បានខ្ត្ងតាំងជា 
“រស្មេចស្ៅរញា” ដលម់កខ្ែនដីស្នះស្យើងរនិិត្យស្ៅក៏ស្ ើញថា ស្ៅខ្ត្ស្ចៃូកស្ចៃំស្ៅស្ៃើយ ។ ដ៊ូស្ចនះ ស្យើងស្ត្៊ូវគិត្ស្រៀបចំ



ជាថែី គឺថា នាមុឺនស្ស្ៅរីមនងររ់ទំងបួនរស្ម្លប់ ស្បើតាំងស្ៃើងឱ្យតាំងជា “ឧកញា៉ា” ។ ឯស្ៅហាាយស្រុករ័កេិ៩ ឬ១០ 
ហ្ ៊ូពាន់ស្នាះឱ្យតាំងជា “ស្ៅរញា” ។ ស្បើ ៧ ឬ៨ ហ្ ៊ូពាន់ឱ្យតាងំជា “រញា”។ 

 

ត្មកស្ទងត់ាងំ្ីស្លៀងខាងស្រះអ្ងគទងំ ៤នាក់គឺ ៖ 

 

១-ស្រះទិរវជាញជយ័ ស្ទរ ឱ្យជាទីរស្មេចស្ៅហាាទៃៈ (នាយករដឋមង្គ្នេី) ។ 

២-ហ្លួងស្រនហានរុ័កស ស្រំ ជាទីឧកញា៉ា យមរាជ (រដឋមង្គ្នេីស្ករងួយតុ្េិ្ ម៌) ។ 

៣-ហ្លងួវ ជតិ្ ស្រះអ្ងគឱ្យតាំងជាទឧីកញា៉ា ស្កឡាស្ហាម(រដឋមង្គ្នេសី្ករួងទ័រស្ជើងទឹក)។ 

៤-ហ្លួង ឧត្េម ចិនាាស្រី ជាទឧីកញា៉ាវាងំ (រដឋមង្គ្នេីស្ករងួស្រះបរមរាជវាំង) ។ 

៥-ហ្លួង្កេនីុរ័កស ខ្កវ ជាទឧីកញា៉ាចស្កី (រដឋមង្គ្នេខីាងទហានស្ជើងស្គ្មក) ។ 

 

ស្ទងត់ាំងម្ុំរាជការខ្ដលជាទីករំត្់ជំនតិ្ នឹងស្រះអ្ងគទងំ៥០នាក់ស្នាះជាមង្គ្នេីស្កុមរកាស្រះអ្ងគស្គប់ៗ គ្មន ។ ស្ទងត់ាំង
ស្ៅរញាយររាជ ជាទរីស្មេចស្រះភ្នគិស្នយាយររាជា ។ 

 

ស្ទងត់ាំងស្រះ្ីស្លៀងរស្មេចស្រះ្គិស្នយា ៖ 

 

១- ុនស្រនហានរុ័កស ខ្ក ជាទីឧកញា៉ា វងាអ្គគរាជ ។ 

២-មុនឺវ ជិត្រិទធិររ រម ជាទីឧកញា៉ា វ បុលរាជ ។ 

៣-មុឺន្កេនីុរ័កស ស្ទរ ជាទឧីកញា៉ា ្ម្លា ្ិរាជ ។ 

៤-មុឺនវ ស្ររ ហ្ឫទយ័ ស្ៅ ជាទីឧកញា៉ា រាជស្ត្ជៈ។ 

 

ឯមង្គ្នេីកនុងស្រនាទហានស្ស្ៅរីស្នះស្ទង់ តាងំ ៖ 

 

១-ស្ៅរញាស្រនាស្រឿងឫទធិ ទយ័ ជាទី រស្មេចស្ជោោមង្គ្នេ ី

២-ស្ៅរញា ជរំង់ស្រនហា រ នុ ជាទឧីក ញា៉ាឯករាជ 

៣-ស្ៅរញាស្រនាវុ្  រ នុ ជាទឧីកញា៉ា បរស្ទររាជ 



៤-ស្ៅរញាស្រនារមរកេិ ន៊ូរ ជាទី ឧកញា៉ាស្រីរ៊ូរទិរវវាំង 

៥-ស្ៅរញារំខ្ដងអាវុ្  ស្ម្ល ជាទី ឧកញា៉ានរ ង្គ្នាា្បិត្ី ។ 

 

ចំស្ពាះមង្គ្នេីកនងុស្រនាទហានស្ស្ៅរីស្នះត្ស្ៅស្ទៀត្ ស្រះបាទរស្មេចស្រះចនទរាជា ស្ទងត់ាំងឱ្យស្្វើជា ស្ៅហាាយស្រកុ មលះជា
ស្កុមស្រះត្ស្មតួ្ មលះជាស្កុមវាំង មលះជានាយទហាន ស្គប់មង្គ្នេីខ្ដលម្លនគុណបណំាច់ កនងុការស្្វើចមាំងគ្មានមវះចស្នាាះអ្នកណា
ម្លនក់ស្ៃើយ ។ 

 

ស្ទង់ស្កាត្ររស្រើររីគណុបំណាចឡ់នស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាកស្មឿង (ន៊ូវ) ខ្ដលបានថាាយស្រះ ដំរី នងិថាាយ ក៊ូន៤នាក់ កនុងស្គ្ម
ខ្ដលស្រះអ្ងគទល័ស្រះរមបត្េិ ទងំគ្មានរលស្សាះ ស្ហ្ើយរត្ស់្ៅស្កងុស្ទរ និងកាល ទ័ររស្ត្៊ូវស្ចមបនាាយស្ពា្ិ៍សាត្់ ស្ហ្ើយ
រញាស្មឿង(ន៊ូវ)បេូរជីវ ត្សាាប់ស្ៅស្កណឌបសីាចយកមកជយួឱ្យ ឈនះរង្គ្រាមស្ស្ចើនស្គ្មស្នាះថា ស្ទងត់ាំងក៊ូនទំងរីរនាក់ឱ្យស្្វើ
ជារគួ្ម៌ាស្លាកមយួ, ស្រនារង្គ្រាមមយួ ស្នាះ ស្ ើញថា រុទំន់្ ួនលែមនឹងកម្លាងំបំណាច់ស្ទើបស្ទងត់ាំងស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាក
ស្ទរ ក៊ូនទី៣ ជារស្មេចស្ៅ រញាស្ោធារ នទ តាំងស្ៅរញាស្រនារង្គ្រាមរមុក៊ូនទី៤ ជាឧកញា៉ារួគ្ម៌ាស្លាក ឱ្យម្លនអាណា
ស្មត្េ ស្ៃើង(ខ្មស្ត្ស្ៃើងគជឺាខ្មស្ត្ចំណ ះ) គឺខ្មស្ត្ស្កគរ ស្កងមយួ មលងុមយួ ។ 

 

ត្មក ស្ទងគ់ិត្ដលគ់ុណបណំាច់ឡនរញាមស្នាមង្គ្នេគីល់ ជាស្ៅស្មឿងស្រកុបាត្់ដបំង ខ្ដលកាលរស្មេច ស្ត្ៃប់ រីស្រុក
ស្រៀមមក ដលស់្នាះ ស្ហ្ើយស្ៅរញាមស្នាស្មស្ត្ីបានថាាយដំរី៥ និងស្រះ១៥ ស្រមទំងថាាយ ស្របៀងអាហារ១.០០០រស្ទះ ។ 
ស្ទងម់្លនបនទលូថា ស្ៅស្មឿងស្នះម្លនរកេិស្រែើនឹងរ័កេិ ៦ហ្ ៊ូពាន់ ខ្ត្រញាស្មឿងម្លនរែ័ស្គបកសរកួស្ស្ចើនស្រុក ដ៊ូស្ចនះស្ទង់ស្លើក
ស្ៃើងជាស្ៅហាាយ ស្រកុ្ំ ម្លនរ័កេិ៩ហ្ ៊ូពាន់ ស្ហ្ើយឱ្យម្លនស្ៅស្មឿងស្ៃើងសាាបប់រាប់៥ស្រុក គសឺ្រុកមងគលបុរ១ី ទកឹស្ជារ 
បរត្បងូ១ ពាមរមី្ល១ ស្ម្លង ឫរស១ី ស្រកុខាងស្លើទងំ៥ស្នះឱ្យស្ៃើងសាាប់ឡនស្ៅរញាមស្នាស្មស្ត្ទីរអំ្រ់ ។ ស្រចកេសីារ
ររទអ្ំរីស្រះកិត្េយិររីស្រាះ មពរ់ស្បស្រើរែាយស្ចញស្ៅដល់ស្មត្េនានាថា ស្ទងរ់ុំខ្ដលបករ័កេមិ្ុំរាជការស្នះមួយ ថាស្ទង់រុអំ្ួត្
អាងម្លនថវីឡដស្នះមយួ ថាស្បើម្លនស្បាជាាសាារត្ី ម្លនស្វាហារស្ចះអ្្បិាយ ្មអ៌ាថស៌្នះមយួ, អ្នកស្បាជាារាជបណឌតិ្ខ្ដលស្ចះ
ដឹងគមពីរបាលី កបួនត្ស្ម្លស្នះមយួ ស្ទងឱ់្យស្រុើបរួររក យកមលនួមកតាំងចិញ្មឹជានាមុឺនតាមស្បាជាាសាារត្ីរបរ់មលនួទំងអ្រ់ ។ 
ស្ម្លាះស្ហ្ើយអ្នកស្បាជរ្ាជបណឌិត្អ្នកស្ចះដងឹនាគំ្មនមកស្ជកស្ស្កាមមលបប់ុណយបារមីឡនស្រះអ្ងគ ស្ស្ចើនឡស្កស្រក។ 

 

កនុងឡថៃមយួស្នាះ ស្រះបាទរស្មេចចនទរាជា ស្ទង់ស្រះត្ស្មះិថា “តាងំរីស្យើងបានមកស្ៅកនងុខ្មស្ត្ អ្ស្មនិទប៊ូរស្នះ ស្យើងគិត្ការណ៍
អ្វីៗករ៏ុំទន់រសំ្រចស្ោយ្៊ូរទ៊ូលាយ អ្រ់អាណាស្បជានរុាស្រេកម៏ិត្េម៊ូល ច៊ូលមកយកស្យើងជាទីរុនំាក់ រមបូរទងំមនរុស 
ទំងរមបត្េិ ជាទឋីាននាំឱ្យបានរបរច់ខ្មលកអ្សាារយ ទំងស្រនាទហានក៏ម្លនបរ ប៊ូណ៍” ។ លះុស្ទងស់្រះត្ស្មះិស្ ើញោ៉ាងស្នះ
ស្ហ្ើយ ស្ទើបស្ទង់ខ្ស្បស្្ាះ អ្មរគរិ នទប៊ូរ ឬអ្ស្មិនទប៊ូរស្នាះឱ្យស្ ា្ះជា “ខ្មស្ត្បរ ប៊ូណ៍”វ ញ តាងំរីឡថៃស្នាះត្ស្រៀងមក ។ កនងុ
ស្រលខ្ដលស្ទង់ករំុងខ្ត្ខ្ត្ងតាំងនាមុនឺមុមមង្គ្នេីស្នាះ ឡថៃរះចារគ់្មានស្្លៀងស្សាះ កស៏្សាប់ខ្ត្ម្លន ឥនទ្ន៊ូ៧រណ៌ចះុពារ
ស្រញទំងអាការ ទល់ខ្ត្ស្រះអ្ងគស្ទង់តាងំមង្គ្នេនីាមុឺនរួច ស្ទើបរៃប់សាាត្់ស្ៅវ ញ។ មណៈស្នាះស្រះបរមបរិស្ត្ និងស្រនាបត្ី
មង្គ្នេី្ ំត្៊ូច ម្ុំស្រះរាជការរងសយ័ណារ់ កស៏្ទងស់្តាររ់ួរស្ហារា រុំឱ្យទំនាយថាាយ ។ 

 



រ៊ូមស្ទង់ស្រះស្មតាាស្ស្បារ ! អ្រភូត្ស្ហ្ត្ុដ៏អ្សាារយស្នះស្បាប់ឱ្យដឹងថា ស្រះអ្ងគនឹងម្លនបុណយបារមី ជាឱ្ការ ស្រះនគរ ទំង
ស្រះម័នជ័យ នងិស្ទវរ៊ូបកប៏ានមកជារបររ់ស្ម្លប់ ខ្ែនដវី ញមិនខាន ។ ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទង់ស្តាររ់រួ បញ្ញាក់ ស្ហារាខ្ថម
ស្ទៀត្ថា ៖ ស្ហ្ត្អុ្វបីានជាស្ហារាទយដ៊ូស្ចនះ ? ស្ត្ើស្ ើញស្ហ្ត្ុដ៊ូចស្មេចមលះ ? 

 

ស្ហារាស្កាបបងគំទ៊ូលថា រ៊ូមស្ទង់ស្រះស្មតាាស្ស្បារ! ទ៊ូលស្រះបងគបំានរិនតិ្យរស្ងកត្ កនងុស្ហារាសាស្រេស្ៅ ស្ ើញម្លនស្ហ្ត្ុ៧
ស្បការគឺ ៖ 

 

ស្បការ ១ ៖ កាលស្រះអ្ងគចប់បដរិនធិស្នាះ រស្មេចស្រះកស្នាាង (រស្មេចស្រះម្លតា) ស្ទងស្រ់រះុបនិ ស្ ើញចនទស្គ្មរកនងុឡែទ
ស្រញប៊ូណ៍ម។ី 

ស្បការ ២ ៖ ស្រលស្រះអ្ងគស្បរ៊ូត្មកស្ទៀស្ត្នាះ ក៏ស្បរ៊ូត្កនងុឡថៃស្រញប៊ូណ៍មី ឡថៃស្នាះកម៏្លនចនទស្គ្មរ ស្ទៀត្ ។ 

ស្បការ ៣ ៖ ស្ទង់ម្លនស្រះនាមស្ទៀត្ ក៏ ស្ៅថា ស្រះចនទ ។ 

ស្បការ ៤ ៖ កាលរស្មេចស្រះស្ជោោឡនស្រះអ្ងគគងស់្រះជនែស្ៅស្ៃើយ ស្ទង់បានស្រះរុបនិ និមែតិ្ស្ ើញថា ស្រះវររាជបតិាឡនស្ទង់
មកស្ៅស្រះអ្ងគស្ៅ កុឱំ្យស្រះអ្ងគស្ៅត្រ ៊ូនងឹនាគ, ថានាគស្នះ លុះស្តាខ្ត្ស្រះចនទ រីទរិខាងលិចមកកនុងឡថៃណា ស្ទើបវាស្នាះ
រលាយបាត្់បង់ស្ៅវ ញ ។ ឥៃូវស្នះស្រះអ្ងគក៏ស្រេចមករី ស្បស្ទរស្រៀមជានគរស្ៅទិរខាងលិច ឡនស្រះនគរកមពជុាស្នះ គសឺ្ត្៊ូវ
នឹងរុបិននិមែតិ្ស្នះខ្មន ។ 

ស្បការ ៥ ៖ ស្រះអ្ងគស្ទង់ស្រះនាមថា ស្រះចនទ ស្នះជានិមែតិ្រ៊ូបឡនទសី្ត្ជាក់របរអ់ាណាស្បជានុរាស្រេ ។ 

ស្បការ ៦ ៖ ឥៃូវស្នះស្ ើញថា តាំងរីស្រះអ្ងគស្រេចច៊ូលមកជានដ់ីស្កងុកមពជុាឡថៃណា អាណាស្បជានុរាស្រេ ក៏ស្កសមកានេកនងុ
ចិត្េណារ់ ។ 

ស្បការ ៧ ៖ ស្រះនគរស្នះ រស្មេចអ្ស្មិង្គ្នាា្រិាជ ស្ទងប់ានឧបត្ថមភជយួទនំុកបរំុង ឱ្យស្កើត្ជាមហានគរ ។ ដល់ស្ទងស់្រះ
ករុណាវ ស្ររបានស្គប់ស្គងនគរ ទំនុកបំរុងស្រះរទុធសារនា ក៏ស្្វើស្ោយបុណយ ស្ោយឫទធី ទំងខ្ត្ងតាំងមង្គ្នេរីាជការក៏ស្ត្មឹ
ស្ត្៊ូវតាមដសំ្ណើរ ឡនអ្នកម្លនគុណបំណាច់ ។ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយ ស្ទើបរស្មេច អ្ស្មិង្គ្នាា្ិរាជស្ទងប់ណាាលជាឥនទ្ ន៊ូ៧រណ៌ពារ
ស្រញទំងអាការកនុងស្វលាខ្ដលស្ទងត់ាំងមង្គ្នេីស្នាះ។ 

 

បានស្រចកេថីា ស្រះឥង្គ្នាា្រិាជ ស្ទង់ស្បទនររទសា្ុការររ ថាាយស្រះអ្ងគឱ្យបានជាកំរ៊ូល្រជាមលប ់កមពុជា ស្នះ ស្ហ្ើយកុឱំ្យ
រាស្រេសាាប់មនុរសស្ស្ៅ រីស្រះរាជស្ត្ក៊ូលស្ៃើយ ។ 

 

ស្រះបាទរស្មេចស្រះចនទរាជា ស្ទងស់្រះរណាាប់ស្ហ្ើយ ស្ទងយ់ល់ស្ ើញថា ស្ហារាទយស្នះម្លនលកខណៈ ម្លនស្គ្មលចរឹកស្គប់
ស្គ្មន់ លែមស្ជឿបាន ស្ទើបស្ទងម់្លនស្រះអ្ំណរណារ់ ។ ស្ទងប់ានចណំាយស្រះរាជស្ទរយ ស្បទនដល់ស្ហារាស្នាះ ស្ហ្ើយស្ទង់
ចំណាយស្រះរាជស្ទរយដលក់ងទរ័ខ្ដលកាបស់្ឈើស្្វើស្រះវ ហារ ស្ៅជំរ ំខ្ដលស្្វើស្រាងរាជរិ្ ីស្ៅម្លត្់រទងឹស្នាះ ។ 

 



លុះឡថៃស្ស្កាយមក រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទង់ស្ជាបថា “ទឹករទឹងស្នះរីងរៃួត្អ្រ់” ស្ទង់រងស័យកនុង ស្រះរាជហ្ឫទ័យណារ់ 
ស្ទើបស្រេចស្ៃើងគង់ស្លើស្រះទីនាងំ អ្រសត្រ ស្រមទំងរួកនកិរស្ចញស្ៅទត្ដល់ កាលរទឹង ។ ស្ទងស់្ ើញទឹករទឹងស្នាះហ្៊ូរ
ស្ស្ចះជារ៊ូងហ្៊ូរស្ៅទរិខាងស្ជើង ម្លនស្ឈើ ម្លនថែ រលីងរលំ ស្ត្ងម់្លត្រ់ទឹងខាងត្បងូ ។ ស្ទើបស្ត្ង់ស្តារប់រាប់ឧកញា៉ាវងា្បិ
ត្ីរមស្កមុស្រះរុរ ស្ោដី ឱ្យស្បម៊ូល រាស្រេឱ្យបួងរងួអ្នកតាស្្វើរិ្ ីស្លើកដី បិទឡែទរទឹងស្នាះមិនឱ្យហ្៊ូរស្ៅទរិខាងស្ជើង ។ ទឹក
ស្នាះកហ៏្៊ូរតាម ស្បឡាយខ្ដលជីកថែី ស្ហ្ើយហ្៊ូរចះុស្ៅ រទឹង្ំដ៊ូចស្ដើមវ ញ ស្ហ្ើយក៏ស្រេចស្រះរាជដំស្ណើរមកបនាាយវ ញ ។ 

 

ស្ស្កាយរីស្នះមក ម្លនស្ររីីរនាកម់ួយស្ ា្ះឯក មយួស្ទៀត្ស្្ាះអាំ ម្លនបេទីំងរីរនាក់ ម្លនឡែទស្ពាះ ស្ហ្ើយែតិ្បេី ។ នាងឯក
រហាយនិងស្ៅស្ៅ ស្ហ្ើយចកស់្ៅររួជាបេសីាាប់ ។ នាងអារំហាយ និង ស្ៅគ្មំកាប់ស្ៅស្សាមជាបេសីាាប់ ។ ស្រលស្នាះទី
ទំនបរ់ទឹងកហ៏្៊ូរធាាយស្ចញចះុទរិខាងស្ជើងដ៊ូចជាមុនស្ទៀត្។ ស្ៅហាាយស្រកុស្កមការឡនខ្មស្ត្បរ ប៊ូណ៍ ចបប់ានអាស្ចរស្ម
ស្ចរទំងស្បរុស្រីនាមំលួនយកស្ៅ ស្កាបបងគទំ៊ូលថាាយ។ ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ត្ង់ស្ជាបស្រចកេសី្គប់ស្បការ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្តារថ់ា អ្ញ
បិទទនំប់ស្នះ ស្ស្ពាះស្ត្៊ូវការឱ្យទឹកហ្៊ូរស្ចញចុះមកកនុងរទឹង ស្ដើមបឱី្យអ្នកស្រុកស្្វើរហាត្់ទឹក យកទឹកោក់ខ្ស្រ យកស្រ៊ូវ ឱ្យបរ ប៊ូ
ណ៍ រុំគួរស្ៃើយអាស្ចរស្មស្ចររីរ៤នាក់ស្ៅបំផ្ទាញរិ្ ីទនំបទ់ឹកស្នះស្ៃើយ ។ ស្បើដ៊ូស្ចនះស្ត្៊ូវម្លន ស្ទរ៣សាានគឺ ៖ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
១-ស្ត្៊ូវថាវាទំងរីរនាកល់ួចស្បរនធស្គ ។ 

២-ស្ត្៊ូវវាទំង៤នាក់ម្លនស្ទរ ស្ស្ពាះបានរម្លាបម់នរុសររីនាក់ ។ 

៣-វាទំង៤នាក់ស្ត្៊ូវម្លនស្ទរថាបងអត្ប់ាយស្គទ៊ូទំងខ្មស្ត្ ។ 

 

ស្ទើបស្ទងប់រាប់មង្គ្នេីស្កុមស្រះនគរបាល និងស្កុមស្រះរុរ ស្ោដីឱ្យយកអាស្ចរស្មស្ចរទំង ៤នាក់ ស្ៅោក់ កនងុទនំប់ស្នាះ។ ម
ង្គ្នេីស្កមុទងំររីកថ៏ាាយបងគលំានាំស្ចរទំង៤នាក់ស្នាះស្ៅរលំាប់ ស្ោយបួងរួងអាការ ស្ទវតា អារកខស្ទវតា ស្ហ្ើយរស្ស្មច
ស្ទរអាស្មទំង៤នាក់រចួស្លើកដលីប់ស្ៅ។ បសិាច ស្ខាាចអាស្ម ទងំ៤នាក់ និងក៊ូនកនុងស្ពាះ២នាកស់្ទៀត្ ស្ត្៊ូវជា៦នាក់ក៏ស្ៅ
 ុំរកាទនំប់ស្នាះជាប់ស្រៀងមកទល់ឥៃូវស្នះ។ អ្រ់បណាាអ្នកស្រកុស្្វើខ្ស្រស្ោយស្ហ្ត្ទុំនប់ស្នះ ចស្ស្មើនែលស្រ៊ូវជាងររវ
ឆ្នំ។ ទកឹរទឹងស្នះ ហ្៊ូរខាាំងមក ស្ស្បះដសី្នាះស្ស្ៅ្ទំ៊ូលាយអាចឱ្យស្ចញច៊ូលទ៊ូកបានអ្នកឈែញួជួញលក់ស្ចញច៊ូល ស្ៅស្ៅរក
រុីតាងំជាែទះ ែារជាស្ស្ចើន។ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជាស្គស្ៅថា “ែារបរ ប៊ូណ៍” ត្មកដលរ់រវឡថៃស្នះ។ ឯដីចងុរទងឹ ស្នាះ
ស្ទង់ស្តារ់ឱ្យកងទ័រ នងិអ្នកស្រកុស្្វើខ្ស្ររឹងខ្ត្បានចស្ស្មើនែលជាស្ស្ចើនរមស្បកប នឹងនាម ស្មត្េបរ ប៊ូណ៍ ខ្ដលស្ទង់ខ្ស្ប
ស្្ាះស្នាះ ។ 

 

លុះមកដលឆ់្នំឆលវូ នរវរ័ក រ.រ ២០៦១ គ.រ ១៥១៧ ម.រ ១៤៣៩ ច.រ ៨៧៩ ស្នាះ ស្រះបរម បរិស្ត្ស្ទង់ស្តារឱ់្យ
រំលាយស្រហ្៍រលស្ៅស្្វើខ្ស្រស្គប់ខ្មស្ត្ ស្ហ្ើយស្តារឱ់្យស្្វើស្រះរាជបនទូល ខ្ដលជាស្រះរាជស្ត្ក៊ូល រុចំ៊ូលនងឹរួកអាស្រះស្រេចកន 
ជាអ្នករររលស្រះស្ទ ក៏ច៊ូលសារភ្នរតាំងរីឥៃូវស្នះ ឱ្យស្ហ្ើយស្ៅ។ ខ្ត្ទកុឱ្យយ៊ូរស្ៅដរាបដលប់ានរាបទបកនងុស្រះនគរ
ស្នាះ ស្រះអ្ងគនឹងយកស្ទរចត្ទ់ុក ជាកបត្ខ់្ែនដី ដ៊ូចរកួអាស្រេចកន ជាស្បាកដរុំខ្លងស្ៃើយ ។ 

 



កាលស្នាះស្ហ្ត្ុខ្ត្បុណយបារមីរបរ់រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា អ្រ់បណាារាស្រេទរកមែករ ស្គប់ភ្នសា កនុងស្កុងកមពុជា ក៏ស្កើត្
ម្លនគំនិត្ស្បាជាា ស្រនហាស្មស្ត្ីនងឹស្រះបរមបរិស្ត្រាប់រ៊ូបកាយរុមំ្លនខាន។ បណាារាស្រេទរកមែករទងំស្នាះ កន៏ាំគ្មនច៊ូលមក
ថាាយបងគរំុសំារភ្នរស្ស្ចើនស្រកុស្ស្ចើនស្មត្េ ។ 

 

ស្នះនឹងនិោយអ្ំរីស្រះស្ៅស្កុងស្រៃប់ រជិ័យឡស្រនគរ ទិរខាងស្កើត្វ ញ ។ 

 

លុះដលវ់រានរដ៊ូវកនងុឆ្នំឆលូវ នរវរ័ក ស្នាះ រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោស្រេចកន ស្រះអ្ងគស្ចញជួបជុំស្រនាបត្ី មង្គ្នេតី្៊ូច្ំ ម្ុំស្រះរាជ
ការ ស្ហ្ើយស្តារថ់ា “ស្ៅរញាចនទរាជាស្លើកកងទរ័ស្ៅវាយយកខ្ែនដសី្ស្ត្ើយ ខាងស្ជើង ស្ហ្ើយស្លើកមលួនជាម្លារខ់្ែនដីស្ទៀត្ 
ដ៊ូស្ចនះឱ្យស្រនាបត្ីស្ចញរំបសុ្ត្ស្កណឌស្រហ្រ៍លឱ្យមកស្គប់ ខ្មស្ត្ថា កាលណាស្ចញស្រះវរា ស្រះអ្ងគនឹងស្លើកទ័រស្ៅវាយ
យកខ្មស្ត្អ្ស្មិនទប៊ូរស្ពា្ិ៍សាត្វ់ ញឱ្យបាន។ 

 

ស្រនាបត្ទីទលួស្រះរាជបញ្ញាស្ហ្ើយ ក៏ស្ចញរំបសុ្ត្ស្បាបស់្ៅស្ៅហាាយស្រកុ ស្ៅស្មឿង ស្ៅបាន ឱ្យ ស្កណឌកងទរ័ តាមស្តារ់
បរាប់ ។ លះុដល់ខ្មស្នាះ ស្គប់ស្ៅហាាយស្រកុបញជូនស្រហ្រ៍លមកជួបជុបំានចំនួន ១២០.០០០នាក់ ។ ស្ទង់ស្តារឱ់្យបរាត្់ 
កានអ់ាវុ្ឱ្យសាាត្់តាមកបនួរជិ័យរង្គ្រាម ស្ទង់ស្តារ់ឱ្យស្ៅរញា លំពាងំ ស្ៅរញាស្សាល ឱ្យ ុំកងទ័រ ២០.០០០នាក់ ឆល
ស្ងស្ៅតាងំទរ័ស្ៅស្មត្េរសំ្រាងទង ឱ្យរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ  ុរំល ៣០.០០០នាក់ស្ៅតាងំ បនាាយស្ៅ្នំស្រញ ។ 

 

កនុងមណៈស្នាះរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទងស់្ជាបស្ោយបស្ស្មើស្រះ រសី្មត្េលខ្ងវកច៊ូលស្ៅ ស្កាបបងគំទ៊ូលររវ
ស្គប់ស្បការស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្រះរិស្រា្ជាខាាងំណារ់។ ស្ទងស់្បាប់ឧកញា៉ាចស្កីខ្កវ នងិ ឧកញា៉ាវងា អ្គគរាជខ្ក ឱ្យ ុំរល
២០.០០០នាក់ស្លើកស្ចញស្ៅ ។ ស្រះបរមបរិស្ត្អ្ម្លារ់ស្តារឱ់្យ ស្រេចស្រះភ្នគសិ្នយាយររាជា ស្ៅចំរកាបនាាយ ស្ហ្ើយ
ស្រះអ្ងគស្រមស្ោយស្រនាទហាន ស្រហ្៍រល ៣០.០០០នាក់ស្លើកស្ចញស្ៅតាំងស្ៅ្៊ូមិជយ័រួគ៌ ស្ៅស្មត្េលខ្ងវក រងច់សំាាប់
រាជការរង្គ្រាម ស្បើស្ ើញ អារននស្ទងន់ឹងស្លើកទ័រស្ៅជួយជាឆ្ប។់ កនុងស្គ្មស្នាះឧកញា៉ាចស្កី ខ្កវ, ឧកញា៉ាវងាអ្គគរាជខ្ក 
ស្លើកទ័រច៊ូលចាងំនងឹកងទ័រស្ៅរញាស្សាល។ វងាអ្គគរាជស្លើកទ័រត្ទលន់ឹងស្ៅរញាលពំាំង ជាស្រនាបត្សី្មទ័រ ស្ស្ត្ើយ
ខាងស្កើត្ ។ មណៈស្នាះស្រនាទហានស្រហ្រ៍លទងំរងខាងច៊ូលស្បយទុធគ្មនស្ោយអាវុ្ខ្វងមលីជា រនធឹកគកិកងស្កាលាហ្
ល។ 

 

រួករលរលុត្សាាប់ទងំរងខាង កងទរ័ដំរី (ទរ័ខាងរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា) ខ្ដលឧកញា៉ាចស្កឱី្យ ឧកញា៉ានរ នទនាយកស្រះ
រាជានុក៊ូល ស្ៅបងកប់កនងុឡស្រស្នាះចំនួនដំររីឹក១៤០នាក់ វាងបានស្ៅខាងស្ស្កាយ ទ័ររស្ត្៊ូវស្ហ្ើយកប៏រច៊ូលស្ៅររួរាន់ជាន់
ជលរ់ស្របរសី្ស្កាយកងទ័រ។ មណៈស្នាះស្ៅរញាលពំាំង ស្ៅរញាស្សាល ស្ទរំុបំានកខ៏្បកទ័ររត្់ស្ៅស្ៅកនុងបនាាយ
្នំស្រញវ ញ ។ 

 



ស្មទ័រឡនរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះបរមបរិស្ត្ទំងរីរកងក៏ស្លើករហ្៊ូត្ស្ៅវាយបានបនាាយស្មត្េបាទី ខ្មស្ត្ស្ទំងមួយ ចប់
បានស្ៅហាាយស្រុកបាទមីួយ ស្ៅស្មឿងឡស្រកបារមួយ ស្ៅស្មឿងកណាាលរទឹងមួយ ស្ៅស្មឿងគងររិីមយួ ស្ៅស្មឿង្នំស្រចួ
មួយ ស្រមទំងចបប់ានស្ៅស្មឿងបនាាយម្លរមួយ ស្ៅស្មឿងពាមមយួ ស្ៅស្មឿងខ្ស្ររស្នាងមយួ ស្ៅស្មឿងស្ជើងកញជមុយំួ នាំ
មកស្កាបទ៊ូលថាាយ ។ ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទងច់ត្ឱ់្យទទលួទនបាយទឹក ស្រះរិ្ ័ទធរចា ស្ហ្ើយស្ទង់ស្រះស្មតាាស្ស្បារស្លើកខ្លង
មលួន នងិឱ្យស្ៅរកាស្រកុខ្មស្ត្ដ៊ូចស្ដើមវ ញ ។ 

 

ស្ៅរញារិរណសុ្លាកឯក ជាស្ៅហាាយស្រកុស្មត្េស្ទំង កនុងស្រលស្នាះរត្់រចួ ស្ហ្ើយស្ៅរួមនឹងស្ៅហាាយ ស្រកុបាសាក់មយួ ស្រះ
ស្ត្ពាងំមយួ ស្កមួនរមយួ ឪ ស្ៅ៉ាមួយ តាំងបនាាយម្លំមួនស្ៅស្មត្េស្នាះ ។ 

 

ដល់រដ៊ូវទាទរម្លរ អ្កអ្បំុកស្នាះ អ្រម់ុមមង្គ្នេខីាងរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ជាស្រះបរមបរិស្ត្ អ្ម្លារ់ ខ្ែនដីស្ស្ត្ើយខាង
ចត្ុមមុស្ៅស្្វើស្បាសាទស្ស្គឿងស្ឈើ ស្បករបូវ ស្ៅករំង់ខ្មស្ត្លខ្ងវក ។ លះុដល់រស្ស្មច ស្ហ្ើយក៏អ្ស្ញជើញស្រេចស្ៅស្បថាប់ទត្ 
ស្បណាងំទ៊ូក និងលយកស្នាាង្ំ ទ៊ូកស្បទីប ថាាយស្ៅស្រះចងកូមខ្កវ ខ្ដលត្មកល់ស្ៅរិ្ រនាគ និងអ្ជុកាំស្ជចួរនធថាាយស្ៅ
ច៊ូឡាមណី ស្ចត្យិ ខ្ដលត្មកល់ស្រះចងកូមខ្កវស្ៅឋាន ឡស្ត្ស្ត្ឹងស៣ឡថៃ។ ស្ទង់ស្ស្បារស្បទនស្្ាះ្៊ូមជិ័យរ៊ូរ ខ្ដលស្រះអ្ងគ
តាំងបនាាយស្នាះ ឱ្យស្ៅថា “្៊ូមរិ៊ូរវងស” ។ ឯ្៊ូមកិំរង់ខ្រត្ស្នាះស្ទងឱ់្យស្ៅថា កំរង់ស្បាសាទ ។ ស្ហ្ត្សុ្នះស្ហ្ើយបានជា 
ម្លនស្ ា្ះស្ៅថា ្៊ូមិរ៊ូរវងសកំរង់ស្បាសាទស្រៀងមក ។ លុះការបណុយទាទរម្លរស្ហ្ើយ រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ស្រះអ្ងគ
ស្តារ់បរាបឧ់កញា៉ាចស្កីខ្កវ, ឧកញា៉ា វងា អ្គគរាជខ្ក នងិ ឧកញា៉ាស្កឡាស្ហាមគ្ម ំុំរលស្រហ្៍ ៣០.០០០នាក់ស្លើកស្ៅស្ចម
បនាាយស្មត្េ ្នំស្រញ។ ឧកញា៉ាទងំ៣នាក់កថ៏ាាយបងគំលាស្ចញស្ៅចត្់ខ្ចងកងទ័រ ស្រមទំងស្ស្គឿងសាស្សាាវុ្  ស្ស្រចស្ហ្ើយក៏
ស្លើកស្ចញស្ៅស្ចមវាយបនាាយស្នាះតាមស្តារ់បរាប់ ។ មណៈស្នាះស្មទរ័ខាងស្រេចកន គសឺ្ៅហាាស្ៅ, ស្ៅរញាលពំាំង, 
ស្ៅរញាស្សាល, ស្ៅរញាស្ត្ស្ជា, ស្ៅហាាយស្រុករំស្រាងទង, ស្ៅរញារាជាស្មស្ត្ី, ស្ៅហាាយស្រកុ្នំស្រញ ជាស្មទរ័
ម្លារខ់្ែនដីស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ស្ចញចាំង នឹងស្មទរ័ឡនអ្ម្លារ់ស្ស្ត្ើយ ខាងលិច ជនួឈនះ ជួនចញ់មេងម្លនកជ់ាស្ស្ចើនដង។ លះុ
ដល់រដ៊ូវស្្លៀងរាស្រេអ្ត្ឃ់ាានបាយ គ្មានស្រ៊ូវ ស្វទនាណារ់ ក៏រនាស្បើកកងទរ័ទំងរងខាងឱ្យឈបច់ាំងរហ្៊ូត្ដល់ស្្វើខ្ស្រ
ស្ហ្ើយ ។ 

 

លុះមកដលឆ់្នខំាល ស្ទរ័ក រ.រ ២០៧៤, គ.រ ១៥១៨, ម.រ ១៤៥២, ច.រ ៨៩២ តាងំរខី្មមគិរិរ បុរសស្រៀងស្ៅ 
មង្គ្នេីស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្(ស្រេចកន)ស្ចញស្កណឌមនរុសចុះកបួនទ័រស្លើកចាំងគ្មន ដស្ណាើមយកខ្មស្ត្ស្ស្ត្ើយខាងលិចស្ទៀត្ ។ ចាំង
គ្មន ជាស្ស្ចើនស្គ្ម លុះែុត្ស្វលាកឱ៏្យទ័រឈប់ទងំរងខាង ។ 

 

រង្គ្រាមស្គ្មស្នាះស្ជាបដល់ស្រះបរមបរសិ្ត្ជាអ្ម្លារ់ខ្ែនដីស្ស្ត្ើយខាងលចិស្រះចនទរាជា ស្ទង់យលថ់ា ៖ 

ខ្ែនដីស្រះស្រេចកន 
“រង្គ្រាមស្លើកស្ស្កាយស្នះតាងំរឆី្នំឆលូវ ដលឆ់្នខំាល ស្មទរ័ទងំ៣យកជ័យជំនះរុបំានស្សាះ ។ ស្ទើបស្ទង់ ស្តារ់ស្ស្បើ នុវ ជិត្
ត្រងគស្ន ឱ្យស្ៅស្បាប់ឧកញា៉ាចស្កី និងឧកញា៉ា វងាអ្គគរាជថា ចាំងរារត្ថ់យ ស្ស្កាយរហ្៊ូត្ស្ៅជួបនងឹទ័រឧកញា៉ាស្កឡាស្ហាម
ថា ឱ្យឧកញា៉ាស្កឡាស្ហាមខ្កលងទង់ជយ័ជារ៊ូបមនរុសថាស្បើ ស្ ើញកងទ័ររស្ត្៊ូវបាក់រត្់មក ឱ្យស្្វើជាភ្នាក់ស្ែអើលរត្់ស្ៅជាមយួ



នឹងកងទ័រឧកញា៉ាចស្កី ឧកញា៉ាវងា អ្គគរាជ ស្ត្ង់រហ្៊ូត្ស្ៅដល់ស្រុកឧដុងគ ។  ុនវ ជិត្ត្រងគស្ន ក៏ស្បាប់ស្ៅស្មទ័រទំង៣កង
តាមស្រះរាជបនទលូរសិ្ររ។ ស្ស្កាយស្រះរាជបស្ស្មើស្ៅស្នាះ ស្ទងអ់្នញុ្ញាត្ឱ្យឧកញា៉ាយមរាជ ស្រំ ជា ស្មទ័រ្ំ ឧកញា៉ា មហា
ស្រនារមុ ជាស្មទរ័មមុ ឧកញា៉ាស្ោធារង្គ្រាមជាខ្ប កស្ឆវង, ឧកញា៉ាស្ោធារង្គ្រាមស្ទរ ជាខ្ប កសាាំ ស្ៅ ុរំល 
២០.០០០នាក់ បងកប់ស្ៅកនងុឡស្រមួយខាងស្ជើងបឹងស្ពាងពាយ ។ ស្ទងផ់្ទាំថា ស្បើស្ ើញកងទ័រ រស្ត្៊ូវស្ៅបនាាយស្ដញកងទរ័ 
ស្យើង៣កងស្ៅស្ហ្ើយស្នាះឱ្យស្ដញកងទ័រស្យើង ឱ្យស្លើកជស្ណាើរកានគ់ប់ស្្លើង យកស្ៅស្ចមអ្ុជបនាាយស្នាះឱ្យបាន ។ ស្ទើប
ស្ទងច់ត្ឧ់កញា៉ាវ បុលរាជគ្ម,ំ ឧកញា៉ាស្បស្ទររាជរួរ ឱ្យស្កណឌ ទ៊ូករាស្រេែសំនងឹទ៊ូកចមាងំរបរ់មលនួ ស្ៅស្បាះនឹងស្ស្ជាយរនាា
ថា ស្បើស្ ើញកងទរ័រស្ត្៊ូវស្លើកស្ចញមកឱ្យ រាថយមកដល់ខ្ស្រកស្នន ។ ស្ទងច់ត្រ់ស្មេចស្ៅហាាៃៈស្ទរ ជាក៊ូនទី៣ស្ៅរញា
ស្មឿង ឱ្យស្លើកទ័រទ៊ូកស្ៅ បងកប់ស្ៅខ្ស្រកតាខ្ទន ស្ោយផ្ទាថំា ស្បើស្ ើញទ័ររស្ត្៊ូវស្ដញតាមឧកញា៉ាវ បុលរាជ នងិ ឧកញា៉ា
ស្បស្ទរ រាជមក ឱ្យរទ័ធរសី្ស្កាយស្រួត្គ្មនចាងំដស្ណាើមយកជយ័ជំនះឱ្យបាន ។ 

 

ស្មទរ័ ស្មកង ទងំស្ជើងទកឹ ស្ជើងស្គ្មក កថ៏ាាយបងគលំា ុកំងទ័រស្លើកស្ៅស្្វើតាមស្រះរាជបញ្ញាការ ។ លុះមកដល់ឡថៃ១២ស្កើត្ 
ខ្មមគិរិរ ឆ្នខំាល ស្ទរ័កស្នះ ឧកញា៉ាចស្កី ឧកញា៉ាវងាអ្គគរាជ ស្លើកកងទរ័ ច៊ូលស្ចមបនាាយ្នសំ្រញបានមួយស្របក់ ក៏
ថយរត្់ស្ៅវ ញ ។ ស្ៅរញាស្ត្ស្ជា និងស្ៅរញារាជាស្មស្ត្ី ស្ ើញស្ហ្ើយរុំដងឹកល ក៏ស្បើកទារបនាាយនាំកងទ័ររបរ់មលនួ
២.០០០នាក់ស្នាះ ស្ដញតាមទ័រខ្ដលស្ចម រ័ទធមលួនដលអ់្៊ូរែអរ ក៏ស្បទះទងជ់័យទ័រហ្លងួមយួកងស្ទៀត្ខ្បកទ័ររត្់ស្ៅវ ញ 
ដ៊ូស្ចនះទរ័ខាងស្រេចកន កក៏ស្ស្មើកចិត្េរន់ស្បម្លណ ។ លះុស្ ើញទងរ់៊ូបស្មទ័រទំងរីរស្នាកះរ៏ម្លាលថ់ា ជាទ័រហ្លួងចញ់ខ្បក
ទ័ររត្់ស្ៅស្ហ្ើយ ស្ទើបឱ្យស្លើកកងទ័រស្ដញតាមស្ៅស្ទៀត្។ លុះស្ៅដលដ់ំប៊ូកម្លនលកខណ៍ទរ័រស្ត្៊ូវស្ដញតាម ឧកញា៉ាចស្កី
ហ្ួរស្ៅ ។ មណៈស្នាះឧកញា៉ាស្កឡាស្ហាម ឧកញា៉ាវងាអ្គគរាជ ឧកញា៉ានរ ង្គ្នាា្បិត្ី (ទ័រខាង រស្មេចស្រះចនទរាជា) ស្ត្ៃប់
ទ័របានរសី្ស្កាយស្ឡាមស្ចមចាងំែទបម់ក ។ ឧកញា៉ាចស្ក(ីខាងរស្មេច ស្រះចនទរាជា) ក៏រាទ័រស្ត្ៃបម់កវ ញ ច៊ូលបាញច់ក់
កាបរ់ម្លាប់ទរ័រស្ត្៊ូវខ្ដលស្ៅជាកណាាលរស្ត្៊ូវក៏ ខ្បកទ័ររត្់ស្ៅ ស្មទរ័ខាងរស្មេចស្រះចនទរាជាចប់បានស្ៅហាាយស្រុក
ទំងរីរ និងស្កមុស្រនាទហានទងំ ២៣នាក់ ស្រមទំងស្គ្ម ស្កបី ដរំី ស្រះ ស្ហ្ើយនាមំលួនស្ឈលើយទងំស្នាះស្ៅស្កាបបងគទំ៊ូល
ថាាយ ។ រស្មេច ស្រះមហា មត្េោិចនទរាជា ស្ទង់ឱ្យោក់កេទីំងស្នាះទុកចំជបួស្មទ័រស្គបក់ង ។ 

 

ឯរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ កាលស្កស្ៃកស្ៅស្ ើញកងទរ័ទ៊ូកស្បាះស្ៅស្ីស្ជាយចរាម្លនចនំួនត្ិចត្ួចរេួចស្រេើងណារ់ កគ៏ិត្ថា
ស្ៅហាាយស្រកុទំងររី(ខាងមលួន)ចារ់ជាម្លនជយ័ជំនះស្ហ្ើយ ខ្ដលស្ដញតាមទ័រស្ស្ត្ើយ ខាងលចិស្នាះ ស្បខ្ហ្លជាបាន
រស្ស្មចការរង្គ្រាមកនងុស្គ្មស្នះស្ហ្ើយថាស្បើបានរស្ស្មចស្ហ្ើយ មមុជា ស្ៅហាាយស្រកុទងំររីស្នាះនឹងបានគណុគ្មប់ជាង
អ្ញស្ហ្ើយ” ។ ស្ៅហាាស្ៅ គិត្ស្ទៀត្ថា “រីមនុអ្ញ អ្្ាស្រ័យឱ្យមេង រុទំនប់ានខ្កមលួន, ស្គ្មមេងស្នះស្ៅហាាយស្រុកទងំរីរ
ម្លនជ័យស្លើទ័រស្ស្ត្ើយខាងលចិ ស្ទៀត្ស្នាះស្ ើញថា មិនស្រលួដល់អ្ញជាខាាងំ”។ រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ គតិ្ស្ ើញដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ 
ស្ទើបឱ្យស្ៅ រញាលំពាងំ ស្ៅរញាស្សាល ស្ៅរញាស្វៀង ស្ៅរកាបនាាយ ឯមលួនស្ៅហាា ស្ដញកងទ័រឱ្យចះុទ៊ូក ចមាំង
ស្បម្លណ៦០ ស្ៅចាងំនងឹឧកញា៉ាវ បុលរាជឧកញា៉ាស្បស្ទររាជ ខ្ដលចត្ទ៊ូកស្ៅស្ស្ជាយចរា ។ កាលទរ័រស្ត្៊ូវមកដល់ស្ហ្ើយ 
ឧកញា៉ាវ បលុរាជ នងិឧកញា៉ាស្បស្ទររាជ(ស្មទរ័ខាងស្រះចនទរាជា) ក៏ស្ដញ រលឱ្យទទលួចាំងត្នងឹអាវុ្ខ្វងោ៉ាងស្ឃារស្ៅ 
។ មួយស្របកស់្ស្កាយមកឧកញា៉ាទំងរីរនាក់កឱ៏្យ រលថយទ៊ូករត្់ស្ៅដល់ខ្ស្រកស្នន ។ ស្ៅហាាស្ៅ ស្ ើញដ៊ូស្ចនះកខ៏្ចវទ៊ូកស្ដញ
ស្ៅតាម ។ 

 



រស្មេចស្ៅរញាស្ទរ ក៊ូនស្ៅរញាស្មឿងស្មទ័រម្លារ់ខ្ែនដីស្ស្ត្ើយខាងលិចកាលស្ ើញ ស្ៅហាាស្ៅ ស្ដញទ័រ ឧកញា៉ាទំងរីរ
ហ្ួរស្ៅស្ហ្ើយ កប៏រាប់ឱ្យនាយកងនាយទ័រ ឱ្យស្ចញទ៊ូកចមាងំរីកនុងខ្ស្រកតាខ្ទន ស្ហ្ើយស្ដញបាញ់រីស្ស្កាយ ។ ឯកងទ័រ
ឧកញា៉ាវ បលុរាជ ឧកញា៉ាស្ទររាជ ស្មទ័រអ្ម្លារ់ខ្ែនដីស្ស្ត្ើយ ខាងលិចស្រលស្នាះករ៏ាខ្បរមកចាំងតាងំត្ជាឱ្ឡារ ក ។ កង
ទ័រខាងស្ៅហាាស្ៅ ស្ៅជាកណាាលឡនទ័រ រស្ត្៊ូវ ទ័លកម្លាំងណារ់ ក៏ត្ស្ៅស្ទៀត្រុបំាន ។ ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយក៏ស្លាត្ទឹកសាាប់ស្ៅ 
មលះកស៏្ត្៊ូវនឹងអាវុ្  សាាប់ មលះស្ទៀត្រិការជាស្ស្ចើន ។ ចំខ្ណកឯស្ៅហាាស្ៅវ ញ ស្លាត្ទឹកទស្នលខ្ហ្លរត្់ស្តាខ្ត្រចួស្ៅដល់ ស្កងុបា
សាន ។ 

 

កងទរ័ឧកញា៉ាយមរាជ ឧកញា៉ាមហាស្រនា ឧកញា៉ាស្ោធារង្គ្រាម ខ្ដលបងកបទ់័រ កនុងឡស្រមយួកាលស្ ើញ កងទ័រកនុង
បនាាយរស្ត្៊ូវស្ចញស្ដញស្មទរ័ស្ស្ត្ើយខាងលិចអ្រ់ជាស្ស្ចើនកងស្ហ្ើយ យល់ថាម្លនមនុរសត្ិច កនុងបនាាយក៏ឱ្យរួកស្រនា
ស្រហ្រ៍លកានគ់បស់្្លើងលជីស្ណាើរស្ៅរទ័ធស្ៃើងបនាាយស្នាះ ។ មណៈស្នាះស្ៅរញា លពាំងំ ស្ៅរញាស្សាល ស្ដញរលឱ្យច៊ូល
ត្ទល់នឹងទ័រឧកញា៉ាទំងរីរ ខ្ត្ទរ័ស្ៅរញាទងំររីស្នះ ទបម់ិនឈនះកងទរ័ខាងស្រះចនទរាជា ស្ទើបស្ៅរញាទងំររីស្លាត្
ស្ចញរីបនាាយចះុរត្ម់កស្ទៀត្ ។ ស្រនា ទហានខាងឧកញា៉ាយមរាជ ស្មទរ័ហ្លងួ ស្ស្ត្ើយខាងលចិទទលួចក់កាបរ់ម្លាប់ទងំ
រីរនាក់ស្នាះស្ៅ ។ កងទ័រស្ជើងស្គ្មក ស្ជើងទកឹ របរ់ស្រះបរមបរសិ្ត្អ្ម្លារ់ខ្ែនដីស្ស្ត្ើយខាងលចិស្ទង់ស្រះរណាាប់ស្មទរ័ និង
នាយកងទ័រទំងស្ជើងទឹក ស្ជើងស្គ្មកស្កាបបងគទំ៊ូលថាាយមនុរសស្ទរកបត្ស់្គប់ស្បការស្ហ្ើយ ស្ទងឱ់្យ ស្ៅស្កមស្បកឹាស្ៅស្ ើញ
ថា អាកបត្់ខ្ដលម្លនស្ទរ្ៃន់៣៥នាក់ស្ទងឱ់្យស្បហារជីវ ត្ទំងអ្រ់ ស្ ើញថា មនរុសរល់រីស្នាះ ម្លនស្ទរស្សាលលែម
ស្តារ់ឱ្យោកក់េទីំង៥០នាក់ ។ ស្រះអ្ងគឈនះរង្គ្រាមកនងុស្គ្មស្នះ យកបានខ្មស្ត្្នំស្រញ, រសំ្រាងទង, បាទី, ស្ទំង, ករំត្ នងិ
កំរងស់្សាម ។ ស្ៅស្មឿង ខ្ដលស្ៃើងខ្មស្ត្ ទងំស្នះស្ៅទរិខាងលិចទំងប ុនាានស្នាះ ទ័រហ្លួងស្ស្ត្ើយខាងលចិចបប់ានមលួន
ទំងអ្រ់ ស្ៅរលខ់្ត្ខ្មស្ត្ បាសាក,់ ស្រះស្ត្ពាងំ, ស្កមនួរ, ឪស្ៅ៉ា ខ្ត្ប ុស្ណាណះ ស្ស្ពាះស្ៅរិរណុស្លាករត្់ស្ៅស្បម៊ូលស្ៅហាាយ 
ស្រុកស្ស្ៅបនាាយទំងស្នាះឱ្យតាងំបនាាយរឹងស្ៅស្ៃើយ មនិទនយ់កបាន ។ 

 

រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ម្លារខ់្ែនដីខ្ដល ស្ៃើងខ្មស្ត្ស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ស្ទង់ស្ជាបអ្ំរបីរាជ័យស្នះស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្រះរិស្រា្ណារ់ថា 
ស្ៅរញាចនទស្នះកាន់ខ្ត្ទង្គ្នាានបានទី ស្ស្ចើនរន់ស្បម្លណ ស្ហ្ើយស្មទ័រ និងនាយកង ខ្ដលស្យើងស្ស្បើស្ៅទំងប នុាានក៏ស្ចះខ្ត្
ស្្វរស្បខ្ហ្រឱ្យចញ់ឧបាយកលស្គ ម៊ូចស្រហ្រ៍លស្ស្ចើនដង មិនគិត្ រងរកឹវ ញឱ្យបានស្សាះ។ ស្ទើបស្ទង់គតិ្ឧបាយកល
ស្រើរស្រនា ទហាន ខ្ដលម្លនទនំុកចតិ្េ ទុកស្រះទយ័ បាន១០០នាក់ ស្ហ្ើយស្តារប់រាប់ថា “ឱ្យខ្កលងរត្់ច៊ូលស្ៅស្ៅនឹងរ
ស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា កាលស្បើលបងឱ្យ ទុកស្រះទ័យបានកាលណាស្ហ្ើយឱ្យទហានទំងស្នាះនាគំ្មនលុករម្លាប់ឱ្យបាន ស្បើ
អ្នកទំងឡាយស្្វើបានស្យើង នងឹឱ្យអ្នកស្ៃើងយររ័កេឱិ្យស្ទរយរមបត្េិឱ្យស្រញចិត្េ”។ ស្រនាទងំ១០០នាក់ស្នាះថាាយបងគំ រុំ
ទទលួ អាសាថា “ទ៊ូលស្រះបងគំទងំឡាយ នឹងស្្វើឱ្យបានតាមស្រះរាជហ្ឫទយ័” ។ ស្រះស្រីស្ជោោស្ទងស់្រះរណាាប់ ឮថាស្រនា
ទហាន ស្រមស្ស្រៀងស្ហ្ើយស្ទង់ស្រះអ្ំណរណារ់ ស្ទើបស្ទងត់ាងំឱ្យស្្វើហ្លងួជយ័ជាកែយួស្មបាន (ម្លាយស្រះស្រេចកន) ឱ្យស្្វើជា
ស្ៅរញាមង្គ្នេសី្ត្ជៈ (ស្មទរ័) ំរលុទហានទងំ១០០នាក់ស្នាះឱ្យស្ៅចត្ក់ារឱ្យបានរស្ស្មច ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
លុះស្ៅដលប់នាាយខ្ែនដីទរិខាងលចិ ទហានទងំ១០១នាក់ស្នាះក៏ច៊ូលស្ៅរកស្រនាបត្ី ឱ្យនាចំ៊ូលស្ៅ ថាាយមលួនស្ៅជា
ម្ុំរាជការ ស្ទង់ស្រះករុណារិស្ររ ។ 

 



លុះដល់ស្មនើត្ ខ្មរិសាម រ.រ ២០៦៣ គ.រ ១៥១៩ ម.រ ១៤៤១ ច.រ ៨៨១ ឆ្នំ ស្ថាះ ឯករ័ក រស្មេចស្រះចនទរាជា 
ជាអ្ម្លារជ់ីវ ត្ស្លើត្បងូ ស្រះអ្ងគស្រងក់នុងទកឹរទឹងខ្មស្ត្បរ ប៊ូណ៌ស្នាះ ស្រមទងំស្រនា ទហានរនិទធ ស្រះអ្ងគជាស្ស្ចើន រទុធខ្ត្ឡដ
ទស្ទគ្មានសាស្សាាវុ្ស្សាះ។ ស្ទង់ស្តារឱ់្យស្កុមទំងស្នាះផ្ទារ់ រំស្លៀកបំពាក់ឱ្យចះុង៊ូត្ទឹកស្គប់គ្មន ។ មង្គ្នេសី្រនាទហាន
រនិទធស្រះអ្ងគទំងអ្រ់កផ៏្ទាររ់ំរត្់ង៊ូត្ទឹកតាម ស្រះរាជអ្្ាស្រយ័។ ឯរញាមង្គ្នេីស្ត្ជៈ និងទហាន១០០នាកខ់្ដលស្រះស្រី
ស្ជោោស្ស្បើស្ៅស្នាះ ង៊ូត្ទឹក ទំងររំត្់ស្រលៀក រុហំា៊ោនផ្ទារស់្ស្ពាះខ្ស្កងស្គស្មើលស្ ើញកាំបតិ្ខ្ដលមលនួចងជាប់ស្ៅស្លាស្នាះ ។ 
រស្មេច បរមបរិស្ត្ស្ទងយ់ល់ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្ទងម់្លនការរងសយ័កនុងស្រះហ្ឫទ័យណារ់ ក៏ស្តារ់ស្ត្ឿនឱ្យផ្ទារ់ រំស្លៀកបពំា
ក់ឱ្យអ្រ់ស្គបគ់្មន ។ រួកកបត្ទ់ំង១០១នាក់ស្នាះយល់ថា មមុជារុរំួចមលនួស្ទក៏ស្ថាះទឹកមុម ស្គប់ៗគ្មន។ ស្ទងយ់ល់ររិុទធដ៊ូស្ចនះ
ស្ហ្ើយ ស្ហ្ត្ុខ្ត្បុណយបារមី, ស្ទងរ់ឹត្ខ្ត្រងស័យកនុងស្រះរាជហ្ឫទយ័ ក៏រទុះស្ៃើងរីកនុងរទងឹស្ៅស្បថាប់ស្ស្កាមមលប់ស្ឈើមយួ។ 
ស្ទងច់បប់ានស្រះខ្រេងោវទំងស្ស្សាម ឯរួកកបត្់ ទងំស្នាះគតិ្ថា ការណ៍មេងស្នះស្បើមនិស្្វើឱ្យស្ហ្ើយស្ទ មុមជាមនិរចួមលនួ
ស្ៃើយ ស្ទើបរកួវាទំងស្នាះខ្កលងថា រ៊ូមច៊ូលស្ៅស្កាបទ៊ូលត្បតិ្ថាវាម្លនការណ៍ជារម្លាត្់នងឹស្ត្៊ូវស្កាបទ៊ូល ។ ស្រះអ្ងគស្ទង់
ស្ជាបឧបាយកល ស្ហ្ើយ កក៏ាន់ស្រះរាជអាវុ្ជាបន់ឹងស្រះហ្តាា ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគកក៏ាាស្ៅគុណអាវុ្ ែង។ លុះរួកកបត្់ ហ្៊ូត្
កាំបតិ្ច៊ូលមកស្បហារស្រះអ្ងគ ស្រះអ្ងគស្ទង់ត្នងឹអាវុ្ោវស្នាះ ស្ោយកាប់ស្ត្៊ូវអាមង្គ្នេីស្ត្ជៈជាមនុស្គ ស្ហ្ើយស្ទង់រទះុស្ៅត្នឹង
អាកបត្១់០០នាក់ស្ទៀត្ ។ ឯអ្រម់្ុំរាជការខ្ដលតាមខ្ហ្ក៏ស្ែអើលស្ឆ្ស្ឡាស្ៃើង មលះច៊ូលចប់ស្ោយឡដទស្ទ ខ្ត្ស្ត្៊ូវរកួអាកបត្់
ចក់ស្ត្៊ូវសាាប់ និងរិការជាស្ស្ចើន ។ ម្ុំរាជការមលះស្ទៀត្ រទះុស្ៅដកបានបស្រាលរបងច៊ូលត្នងឹរកួអាកបត្ោ់៉ាងអ្ងអ់ាច។ រកួ
អាកបត្់ សាាប់ នងិចប់បាន៣៥នាក់ ស្ស្ៅរសី្នាះរត្់រួចទំងអ្រ់ ឯរួកអាកបត្់ខ្ដលសាាប់ និងស្ត្៊ូវចប់បានស្នាះ ស្ទង់ស្តាររ់ុំ
ឱ្យកាត្់កាល ស្ោត្ជាបស្ម្លម ស្ហ្ើយស្រេចស្រះរាជដំស្ណើរស្ត្ៃបច់៊ូលស្ៅបនាាយវ ញស្ោយរុវត្ថិភ្នរ។ 

 

ស្ស្កាយរីស្នាះមកស្ទង់ស្រះត្ស្មះិយលថ់ា ការស្្វើរកឹរង្គ្រាមស្ៅខ្វងឆ្ាយណារ់ស្ៅស្ទៀត្ ឯមុមដំររីឹក កស៏្ៅត្ិច ទ៊ូកចមាងំ 
ស្ស្គឿងសាស្សាាវុ្ក៏ស្ៅមនិទន់ស្គប់ស្គ្មន់ ស្ទើបស្ទង់ស្តារប់ង្គ្រាប់ស្កមុហ្ែស្ៅ ហ្ែទងំ រួងឱ្យស្ចញស្ៅទកដ់ំរី ស្ទង់បរាបជ់ាង
ទ៊ូក ឱ្យរកមកស្្វើទ៊ូកចមាំងឱ្យស្ស្ចើន ស្ទងប់រាបជ់ាងខ្ដកឱ្យរិត្ កាសំ្្លើង នងិលខំ្រងោវ ផ្ទាកឱ់្យបានស្ស្ចើន ស្ទង់បរាប់ស្កមុ
ស្រះឱ្យទិញស្រះមកបខ្នថមស្ទៀត្ ។ ស្ទង់ បរាបភ់្ននករ់រដរំីថា ការខ្ដលរង់ចឱំ្យហ្ែស្ៅទក់ដរំីស្នាះ ស្ ើញថា យតឺ្យ៊ូររុទំន់
ការណ៍ស្ទ ស្យើងស្ត្៊ូវខ្ត្ឱ្យទិញដំររីីស្រកុលាវយកមកបរាត្់ឱ្យបានជាដំររីឹកឱ្យសាាត្់ ទំងស្ស្រច ទងំជាន់ ទំងជល់ឱ្យបាន
ជាស្ស្ចើន ។ 

 

លុះច៊ូលដលរ់ដ៊ូវស្្លៀង ស្ទង់ស្បើកកងទ័រឱ្យស្ៅស្្វើខ្ស្រចកំារោកឱ់្យម្លននាយស្ត្តួ្ស្តា ស្្វើឱ្យបានស្ស្ចើន។ ស្រ៊ូវកនងុឆ្នំស្នាះបស្ងកើត្
ែលចស្ស្មើនស្ៃើងបាន១ជា៥ជា៦ភ្នគ កាត្យ់កជារនធោកឃ់ាាំងរស្ម្លប់ស្រនា ទហាន មិនឱ្យអ្ត្់ឃាាន ។ 

 

លុះស្ចញវរារដ៊ូវរួច ដលខ់្មមិគរិរ ឆ្នសំ្ថាះស្នាះ ស្រះអ្ងគយកស្រះកសស្ត្ី ស្រះវងស្ំ ស្លើកស្ៃើងជា ស្រះអ្គគមស្ហ្រី ស្ទង់ស្រះ
នាមរស្មេចស្រះ្គវត្ី រិរចីស្ករត្េិ ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគខ្ត្ងតាំងឱ្យម្លនស្រះរនំឯក ស្ទ ស្ត្ី ចតាា ឱ្យម្លនយររក័េិ្តំ្៊ូចតាម
លំោប់ ។ 

 



ឯរស្មេចស្រះស្រីស្ជោោជាម្លារ់ខ្ែនដីស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ស្ទង់ស្ជាបថា រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា យកបានខ្ែនដី ខ្មស្ត្ខាងលិច
ទំងអ្រ់ស្ហ្ើយ ស្ៅរញាលំពាងំ ស្ៅរញាស្សាលក៏សាាប់កនងុរង្គ្រាមអ្រ់ ស្ៅរញាស្វៀង ស្ៅរញាវាងំ ក៏ម្លនស្រាគអ្និចក្មែ
ស្ៅទំងអ្រគ់្មនស្ទៀត្ ស្ទង់ស្រះរិស្រា្ណារ់ ស្ទើបស្ទង់ស្រើរស្រះញាត្ិ ខាងស្រះអ្ងគមកខ្ត្ងតាងំថែី ៖ 

 

១-ស្ ា្ះស្រំ តាងំជាស្ៅរញាស្វៀង “ទយីមរាជ” 

២-ស្ ា្ះជុំ តាងំជាស្ៅរញាវាំង “ទីវាងំ” 

៣-ស្្ាះផ្ទត្់ តាងំជាស្ៅរញាស្សាល “ទីស្កឡាស្ហាម” 

៤-ស្្ាះស្រញ តាងំជាស្ៅរញាលំពាងំ “ទចីស្កី” ស្ហ្ើយស្ទង់បរាប់ស្រនាទំង៤ស្នះ ឱ្យស្ចញរំបសុ្ត្ស្បាប់ ស្ៅស្ៅហាាយ
ស្រុកស្គបខ់្មស្ត្ខ្ដលស្ៃើងស្រះអ្ងគទិរខាងស្កើត្ ទិរអាស្គនយទ៍ំងប នុាាន ស្កណឌកងទរ័ឱ្យបានស្ស្ចើន។ ស្ៅហាាយស្រកុទងំ
ស្នាះទទលួស្រះរាជបរាប់ស្ហ្ើយ ក៏ស្កណឌបាន៨០.០០០នាក់ មកជួបជុតំាម ស្រះរាជកំណត្ស់្គប់ស្បការ ។ មណៈស្នាះស្រះស្រី
ស្ជោោស្រេចចត្រ់ស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ជាម្ល ឱ្យស្ៅចំរកា ស្រះនគរជាមួយនឹងស្ៅរញាវាំង ចត្់ស្ៅរញាស្វៀង (ស្រំ) និងស្រនា
ទហានស្រហ្រ៍ល១៥.០០០នាក ់ជាទ័រមុម ចត្់ស្ៅរញាលពំាំងឱ្យ ុរំល១០.០០០នាកជ់ាខ្ប កស្ឆវង ចត្់ស្ៅរញា
ស្ោធា្បិត្ី (នួន)  ុសំ្រហ្រ៍ល ១០.០០០នាក់ជាខ្ប កសាាំ ចត្់ស្ៅរញាមហាស្រនា“ទន់”  ុំស្រហ្៍រល១០.០០០នាក់ 
ជាទរ័ស្ស្កាយ ។ ចំខ្ណកស្រះអ្ងគឯងស្ៃើងគងស់្រះទនីាំង ស្រមស្ោយស្រវត្ចឆស្ត្ ចមរ ឡបមន ខ្រនកាាន់ អ្្ិរមយ  ុំស្រហ្រ៍ល 
២០.០០០នាក់ ស្លើកស្ចញជាទរ័ហ្លងួ ។ ស្ទងច់ត្់ស្ៅរញាស្សាល និងស្ៅ រញាវ បលុរាជ  ុំស្រហ្៍រល២០.០០០នាកច់ុះ
ទ៊ូកចមាងំ ៣០០ ស្លើកស្ចញស្ៅទំងស្ជើងស្គ្មក ស្ជើងទឹក ។ មណៈស្នាះកងទ័រស្ជើងទឹកក៏ចត្ទ៊ូកស្បាះស្ៅកំរង់ខ្ស្រកស្ពា្ិ៍ ។ 
ទ័រស្ជើងទកឹស្ជើងស្គ្មកស្បាះទរ័ហ្លងួ ស្ៅ្៊ូមមិ្លត្ ់ែុងកនុងខ្មស្ត្ត្បងូ ែុំ ។ ស្ទើបរស្មេចស្រះស្រីស្ជោោជាអ្ម្លារ់ខ្ែនដសី្ស្ត្ើយខាង
ស្កើត្ ស្កុងស្រៃបរ់ិជយ័ឡស្រនគរ ស្តារ់បរាប់ស្ៅរញាស្វៀងស្ៅរញាលំពាងំ ឱ្យស្លើកទ័រឆលងស្ៅស្ចមវាយបនាាយ ករំង់
ស្រៀម ។ 

 

ស្ៅរញាមង្គ្នេី្ កេី ស្ៅហាាយស្រកុ និងស្កមការខ្មស្ត្ករំងស់្រៀមដងឹស្ហ្ើយ ក៏ឱ្យស្កណឌកងទ័ររកានាទី បនាាយ ោ៉ាងម្លំមនួ 
ស្ទើបស្្វើរបំុស្ត្ចត្់បស្ស្មើឱ្យនាសំ្ៅជ៊ូនស្រនាបត្សី្ស្ត្ើយខាងលិច ស្រនាបត្ីនាំស្រចកេី ស្កាបបងគទំ៊ូលស្ទង់ស្ជាបស្គប់ស្បការ ។ 

 

ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ៅរញាចនទរាជា ជាអ្ម្លារខ់្ែនដីស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយក៏ស្តារ់បរាប់ឱ្យឧកញា៉្ា ម្លា្ ិរាជឈឹម ឧកញា៉ារិ្ ័កេិ 
និស្វរន៍ស្កា ឱ្យនាំស្រះអ្គគមស្ហ្រ ីស្រីរនំ ស្កុមបរ ពារ និងស្គប់ស្គនួាមុឺនររវមមុមង្គ្នេី ថយស្ៅស្ៅកនងុបនាាយខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្់
រិន ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគឱ្យស្រនាបត្មីង្គ្នេតីាមស្ករួង ចមលងស្រហ្រ៍ល ៥០.០០០នាក់ ោក់ស្ៅស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ចុងខ្មស្ត្អារនទុក 
ស្រមស្ោយ ដំរី ស្រះ។ ស្រះអ្ងគ ស្រេចស្រះរាជដំស្ណើរចុះស្រះទនីាំងនាវា ឆលងស្ៅដល់ស្ហ្ើយ ស្ទងស់្ៃងីស្បថាប់ស្លើស្រះរនាាស្ស្រច 
ស្ទើបស្ទងច់ត្ក់ងទ័រស្ជើងទឹកដ៊ូស្ចនះ 

 

១-ឧកញា៉ាវ បលុរាជ ជាទ័រមុម  ុំទ៊ូក ចមាំង១០០ ម្លនស្រហ្៍រល១.០០០នាក់ ។ 

២-ឧកញា៉ាបរស្ទររាជ ជាខ្ប កស្ឆវង  ុំ ទ៊ូកចមាំង៥០ ម្លនស្រហ្រ៍ល៥០០នាក់ ។ 



៣-ឧកញា៉ារាជាបស្វររាជ  ុំទ៊ូកចមាំង ៥០ ម្លនស្រហ្៍រល៥០០នាក់ជាខ្ប កសាាំង ។ 

៤-ឧកញា៉ាស្តាច  ុំទ៊ូកចមាងំ៥០ ម្លនស្រហ្រ៍ល៥០០នាកជ់ាទ័រស្ស្កាយ ។ 

៥-ឧកញា៉ាស្កឡាស្ហាមជាទ័រហ្លងួ  ុំ ទ៊ូកចមាំង១០០ ម្លនស្រហ្រ៍ល១.០០០នាក់ ។ 

 

ស្រមស្ោយស្ស្គឿងសាស្សាាវុ្ស្លើកស្ៅស្បាះទ័រស្ៅ្៊ូមិឡស្ររកាស្កាង ។ ស្ទើបស្ទង់ចត្់ទរ័ស្ជើងស្គ្មក ត្ស្ៅស្ទៀត្ ៖ 

 

១-ឧកញា៉ាចស្កី  ុសំ្រហ្រ៍ល ១០.០០០ នាក់ ស្លើកស្ៅជាទរ័មមុ ។ 

២-ឧកញា៉ាវងាអ្គគរាជ  ុំស្រហ្រ៍ល ៦.០០០នាក់ ជាខ្ប កសាាំ ។ 

៣-ឧកញា៉ារាជស្ត្ជៈ  ុំស្រហ្រ៍ល៦.០០០ នាក់ ជាខ្ប កស្ឆវង ។ 

៤-ឧកញា៉ានរ ង្គ្នាា្បិត្ី  ុរំល ៦.០០០ នាក់ ជាទរ័ស្ស្កាយ ។ 

៥-ស្រះអ្ងគឯង ស្ទងជ់ាទរ័ហ្លងួ នាំស្រហ្៍រល ២.០០០នាក់ ស្រមស្ោយស្រនាទហាន ស្រហ្៍រល ដំរ ីស្រះ នងិស្រវត្ចឆស្ត្ 
អ្្ិរម ខ្រនកាាន់ស្ស្ត្ៀបស្តា ។ 

៦-ឱ្យឧកញា៉ាយមរាជ ជាស្មទរ័្មំួយ កងស្ែសង ុំស្រហ្៍រល១០.០០០នាក់ ស្លើកស្ៅរ័ទធដីឡស្រចកំារស្លើចះុមក ។ 

៧-រស្មេចស្ៅរញាស្ោធានរ នទ  ុំរល ១០.០០០នាក់ ស្លើកស្ៅតាមែលូវស្ស្កាម គតឺាមម្លត្់ឡស្រខាងលិច កណំត្ឱ់្យជបួជុំស្ៅ 
បនាាយខ្មស្ត្កំរង់ស្រៀម ។ 

៨-ឯស្ទង់ស្រះករុណារិស្ររ ស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រមស្ោយស្រនាទហាន នាយកងទ័រមុម ស្ស្កាយ ស្ឆវង សាាំ ស្លើកតាមែលវូក
ណាាលស្ចញស្ៅ ។ ខ្ត្ស្ោយស្ហ្ត្ុថា ែលវូស្នាះម្លនទឹកស្ស្ចើនស្រក ស្រហ្៍រលស្្វើដំស្ណើរ យឺត្យ៊ូរ ក៏ចត្ស់្ៅរញាលពំាំង 
ស្ៅរញាស្ោធា្ិបត្ី ស្មទរ័ស្រេចខាងស្កើត្ខ្ដល ស្ចមវាយបនាាយខ្មស្ត្ ករំង់ស្រៀមស្នាះវាយខ្បកបនាាយស្នាះមយួឡថៃមុន។ 
លុះស្រះរាជដំស្ណើរទ័រស្ៅដលស់្ហ្ើយ ស្រេចឱ្យស្រហ្រ៍ល ស្ៃើងរកានាទីបនាាយម្លមំួន។ កនុងស្គ្មខ្ដលស្រេចស្រះរាជដំស្ណើរទ័រ
ស្ៅស្បថាប់ស្ៅស្បាសាទគហុ្៍រស្ងស្នាះ កស៏្សាប់ខ្ត្ស្ ើញស្ៅរញាមង្គ្នេី្កេី និងស្កមការស្មត្េកំរង់ស្រៀម ច៊ូលស្ៅស្កាបបងគំយំ
ថាាយស្ទរថា ស្រេចកនឱ្យស្ៅរញាលំពាងំ និងស្ៅរញាស្ោធា្បិត្ីស្លើកកងទ័រ ៤០.០០០នាក ់មកស្ចមវាយបនាាយ 
ស្នាះ១៦ឡថៃោ៉ាងសាហាវឡស្កស្រក កងទរ័កនុងបនាាយខ្ត្១០.០០០នាក់ ស្ហ្ើយមវះស្របៀងអាហារែង ស្ទំ រុបំាន ស្ទើបបានជា
ខ្បកទ័រ រត្ស់្ជកស្ស្កាមបុណយបារមីស្នះ ។ ស្រះបាទបរមនាថ បរមបរិស្ត្ជាអ្ម្លារ់ ស្ទង់ស្តារ់រណាាប់ស្ហ្ើយ ស្ទងម់្លនស្រះ
បនទលូរិស្ររថា ការខ្ដលស្យើងយឺត្យ៊ូរស្កមកជយួអ្នកស្នះ រីស្ស្ពាះតាមែលូវម្លនទឹកស្ស្ចើនណារ់ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជារ
ស្ត្៊ូវវាយខ្បកបនាាយអ្នកទំងអ្រគ់្មន ។ ការបាត្់បង់ស្ជាគជ័យស្នះមិនខ្មនជាកហំ្រុឧកញា៉ា និងស្កមការស្មត្េស្្វរស្បខ្ហ្រ
ស្ទ គជឺាកហំ្ុររីស្យើងស្ដើរកាត្យ់តឺ្យ៊ូរមករុំទន់ រុំស្ត្៊ូវឱ្យអ្នករាលគ់្មនម្លនស្ទរស្ទ ។ ខ្រអកស្នះស្យើងនឹងវាយបនាាយស្នះឱ្យ
បានវ ញ ច៊ូលកុបំារមភស្ៃើយ ។ 

 

ស្ៅរញាមង្គ្នេី្ កេី និងស្កមការទងំអ្រ់ ឮស្រះបនទលូស្ទង់ស្រះស្មតាាស្ស្បារស្លើកស្ទរដ៊ូស្ចនះក៏ស្ស្ត្កអ្រណារ់។ លុះស្រឹក
ស្ៃើងស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទង់ចត្់កលឧបាយស្បាបន់ាយទ័រ នាយកងឱ្យដឹងឱ្យស្្វើតាមស្គប់ៗគ្មន ស្ហ្ើយស្ទង់ចត្់ឱ្យបស្ស្មើស្រះ



ស្ចញស្ៅជារីរែលូវ ស្ៅស្បាប់រស្មេចស្ោធានរ នទមួយែលូវ ស្ៅស្បាប់ឧកញា៉ាយមរាជមួយែលូវ ឱ្យស្លើកទ័រវាយស្បររវច៊ូលមក ។ 
ឯឧកញា៉ា វងាអ្គគរាជ ឧកញា៉ារាជស្ត្ជៈ  ុំស្រហ្៍រល របរម់លួន ស្ហ្ើយក៏ស្លើកស្ៅស្ចមបនាាយកំរង់ស្រៀមតាមស្តារប់រាប់ ។ 
មណៈស្នាះ ស្ៅរញា លពំាំងស្ោធា្បិត្ី ស្មទ័ររស្មេចស្រីស្ជោោស្ ើញស្ហ្ើយ ក៏ស្លើកទ័រស្ចញមកចាំងគ្មនយ៊ូរបនេិចមក 
ឧកញា៉ាវងាអ្គគរាជ ឧកញា៉ាស្ត្ជៈ ក៏ខ្កលងស្្វើជាចញ់ ស្ហ្ើយស្លើកកងទ័ររត្់ស្ៅដល់្៊ូមិស្រៀមស្បាយ ឧកញា៉ាចស្កី ឧកញា៉ានរ នទ
នាយក ខ្ដលបងកបទ់័រស្ៅទីស្នាះស្ ើញទ័ររស្ត្៊ូវមកដល់ស្ហ្ើយ កស៏្ដញកងទ័ររបរ់មលួន សាាក់រ័ទធរសី្ឆវងរីសាា។ំ ឧកញា៉ា
វងាអ្គគរាជ ឧកញា៉ារាជស្ត្ជៈ ក៏ស្ដញរលទ័រឱ្យរាមកត្វ ញ ។ ទរ័រស្ត្៊ូវ ទំងរីរកងខ្ដលស្ដញស្ៅស្នាះ កស៏្ត្ៃប់ជាស្ៅក
ណាាលកងទរ័ហ្លួងខាងលិច ។ លុះស្ ើញថា ទ័រស្នះស្ស្ចើន ស្លើរកម្លាំងត្រ ៊ូរុបំាន ស្មទ័ររស្ត្៊ូវស្នាះកន៏ាំកងទ័ររបរ់មលនួ
វាយបំខ្បកការស្ឡាមរ័ទធ ស្ហ្ើយស្ចញមកដល់ឡស្រមួយអ្ស្នលើរិន ខ្ែនកខាងស្កើត្្៊ូមិស្រៀមស្បាយស្បម្លណ ៣៥រិន ។ មណៈ
ស្នាះស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រះអ្ងគស្ទងប់រស្រះទនីាំងរិជយ័គស្ជង្គ្នទនាំស្ោធាស្ចញរឡីស្រសាាក់ទរ័ស្ៅ រញាលំពាងំ ស្ៅរញាស្ោធា 
្ិបត្ជីាប។់ ស្មទ័ររស្ត្៊ូវកទ៏ទលួចាំងគ្មនជាម្លមំួនស្ោយអាវុ្ខ្វងមលី ។ ឯអ្ររ់លខាងទ័រស្ៅរញា លំពាងំ និងស្ោធា្ិប
ត្ី កាលស្ ើញរស្មេចស្រះចនទរាជាគង់ស្លើដំរ.ីររុទធស្ហ្ើយស្នាះក៏ស្ចះខ្ត្នឹកថា ស្រះបរមបរិស្ត្អ្ងគស្នះស្ហ្ើយ ខ្ដលស្គស្ៅថា
អ្នកម្លនបណុយម្លនស្ត្ជៈ ។ មិនយ៊ូរប នុាានរួករលទងំស្នាះ កស៏្បាះស្ចលស្ស្គឿងសាស្សាាវុ្រីឡដ ស្ហ្ើយរត្់ច៊ូលស្ៅថាាយបងគំ
រុំស្រះរាជទនឱ្យអ្្័យស្ទរ ។ ស្រះអ្ងគ កស៏្ទងស់្លើកស្ទរឱ្យទំងអ្រ់ ឯស្ៅរញាលពំាំង ស្ៅរញាស្ោធា្បិត្ី ទល័
គំនិត្នឹងចាងំត្ស្ៅស្ទៀត្រុំស្កើត្ ក៏ស្គចច៊ូលឡស្រអារ.កមលួនឯងសាាបទ់ំងរីរនាក់ស្ៅ ។ 

 

ស្រះបរមបរិស្ត្មត្េោិមហាចនទរាជាស្ទង់យលប់ាត្ស់្មទរ័ខាងរស្ត្៊ូវទំងរីរនាក់ស្ហ្ើយ ឱ្យស្រនាទហាន ស្ដញតាមរកររវ
ឡស្រ។ លុះស្ ើញថាសាាប់ស្ហ្ើយស្រនាទហានកក៏ាត្់កាលយកស្ៅថាាយបងគំទ៊ូលស្រះបរមបរសិ្ត្។ ស្គ្មស្នាះស្ទង់ស្តារ់ឱ្យ
ស្ោត្កាលស្មទរ័រស្ត្៊ូវទំងរីរទកុជាបស្ម្លម។ ឯរស្មេចស្ៅរញា ស្ោធានរ នទ១ ឧកញា៉ាយមរាជ១ ជាស្មទ័រខ្ដលស្ចញស្ៅ
ទំងរីរែលូវលះុដងឹស្រចកេសី្ោយស្រះរាជបស្ស្មើ ជះិស្រះស្ៅស្បាប់ស្ហ្ើយ ក៏ស្លើកកងទ័រស្រ៊ូត្ ស្ៅដលទ់ីណាតា់ ស្ហ្ើយស្ចម
បនាាយករំង់ស្រៀម ។ មណៈ ស្នាះស្ៅរញាមហាស្រនាស្មទ័រខាងស្រេចស្ស្ត្ើយ ខាងស្កើត្ ខ្ដលស្នស្ៅកាបនាាយស្នាះ លុះ
ស្ ើញស្ហ្ើយក៏ស្ដញស្រហ្រ៍លឱ្យស្ៃើងរកានាទីបនាាយ ខ្ត្ស្ោយរលមលនួត្ិចស្រកយលថ់ា នឹងរ ៊ូរុបំានក៏នារំួករលស្ចញរី 
បនាាយស្ៅចះុទ៊ូក ខ្ត្ចុះជាបនាានស់្រកទ៊ូក្លកូលិចអ្រជ់ាស្ស្ចើនស្ៅ រលស្រហ្ធ៍ាាកស់ាាប់ក៏ស្ស្ចើន រួមទងំ ស្ៅរញាមហាស្រនា
ែង។ 

 

ឯស្រះបរមបរិស្ត្ ស្រះអ្ងគស្្វើរង្គ្រាមម្លនជ័យស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគស្ត្ៃបម់កបនាាយកំរងស់្រៀមវ ញ ។ រស្មេច ស្ៅរញាស្ោធា
នរ នទ នងិឧកញា៉ាយមរាជស្ ើញស្រេចស្រះរាជដំស្ណើរមកដល់ ក៏ស្ចញមកទទលួស្រេចច៊ូល ស្ៅស្បថាប់កនុងបនាាយ។ ស្ៅទីស្នាះ
ស្រះបរមបរិស្ត្ស្រេចស្តារ់បញ្ះុបញ្លូស្រនាទហាន ស្រហ្រ៍លខ្ដល ស្មទ័រស្រះអ្ងគទងំរីរចបប់ានមកថាាយស្នាះជាស្រច
កេីស្រះុស្រួល ស្ហ្ើយកងទរ័ទងំស្នះកទ៏ទលួមលបខាាច អ្ណំាចស្រះបារមថីាាយមលនួជាម្ុំរាជការទងំអ្រ់គ្មន ។ 

 

ស្រះស្រីស្ជោោ ស្រះស្ៅស្កុងស្រៃបរ់ិជយ័ឡស្រនគរ បានស្ទង់ស្ជាបថា ខ្បកបនាាយករំងស់្រៀមដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្តារឱ់្យបស្ស្មើ
ស្ៅស្បាប់ស្ៅរញាស្សាល ស្ៅរញាវ បុលរជាឱ្យស្លើកកងទ័រស្ជើងទឹកមកជយួទរ័ស្ជើងស្គ្មកស្ទៀត្ ។ ស្គ្មស្នាះស្ៅរញាស្សាល 
និងស្ៅរញាវ បលុរាជ ជាស្រនាបត្ីរស្ម្លបឯ់ក្៊ូ រស្ស្មចរាជការ ខាងស្ជើងទឹកបានដឹងស្ហ្ើយ ក៏ស្លើកទ័រស្ៅដល់ រចួកស៏្ដញ
កងទរ័ស្ជើងទកឹ ឱ្យស្ៃើងស្ចមបនាាយខ្មស្ត្ កំរង់ស្រៀម ។ មណៈស្នាះកងទ័រហ្លួងស្គប់កងស្ដញរកួរលឱ្យស្ចញចាំងបាញ់



គ្មនស្ោយកាំស្្លើងត្៊ូច្ំរ៊ូរ រនធឹកកស្ស្កើករំស្រើកទំងស្បឹថរី។ ឯឧកញា៉ាស្កឡាស្ហាម ឧកញា៉ាវ បុលរាជស្រនាបត្ី រស្ស្មចរាជការ 
ហ្លួងស្ស្ត្ើយខាងលិច ខ្ដលស្បាះទតីាំងស្ៅរកាស្កាងស្នាះ ខ្ចវទ៊ូកស្ៅដល់្ ៊ូមិអ្ងគរបាន ស្សាប់ខ្ត្ឮរ៊ូរ កាំស្្លើង្តំ្៊ូចជាខាាំង
ណារ់ កស៏្រ៊ូត្ស្ៅដល់ករំងច់ម។ លះុស្ ើញទ៊ូកចមាងំខាងហ្លួងស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ស្ហ្ើយ ខ្ដលទ៊ូកនីមយួៗម្លនខ្ត្រល៥ឬ
៦នាក់ស្ៅរកា ។ កនុង១៥០ទ៊ូកស្នាះម្លនស្រហ្រ៍លខ្ត្១.៥០០នាក់ ក៏ឱ្យស្រនាទហានស្ចមបាញច់កក់ាបរ់ស្ត្៊ូវទំងស្នាះ
ឥត្រំឡចស្ៃើយ ស្ហ្ើយកងទរទ័ងំស្នាះខ្បកបាក់ស្ៅអ្រ។់ ស្មទ័រខាងស្រះបរមបរសិ្ត្ចបយ់កទ៊ូកចមាងំទងំអ្រម់កស្កា
បងគំទ៊ូលថាាយយកថវីឡដ។ មណៈស្នាះ ស្រហ្រ៍លខ្ដលរត្់ខ្បករីទ៊ូកចមាំងស្នាះ មលះក៏ខ្បកែលូវស្ៅទីឡទៗ កងទរ័ខាងរស្មេច
ស្ៅរញាស្ោធានរ នទ នងិកងទរ័ឧកញា៉ាយមរាជ ចប់បានរស្ត្៊ូវចនំួន៨០០នាក់ ស្ហ្ើយកន៏ាំមកស្កាបបងគទំ៊ូលខ្ដរ ។ កងទ័រ 
ខ្ដលចំទ៊ូករស្ត្៊ូវស្នាះមលះករ៏ត្់ស្ៅរងឹស្ៅរញាស្សាល និងស្ៅរញាវ បុលរាជ រាយការណ៍តាមដំស្ណើរ ។ ស្ៅរញាទងំររីជា
ស្មទរ័ស្រេចស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ឮស្ហ្ើយករ៏លុត្ចិត្េ អ្រគ់ំនិត្្ិត្្័យបណាាលឱ្យដឹងដល់ នាយកងនាយទរ័ស្គប់កង។ នាយ
ទំងស្នាះក៏អ្រទ់ឹកចិត្េនងឹចល៊ូចាំងស្ទៀត្ ស្ហ្ើយកត៏ាំងខ្បកទ័ររត្ខ់ាាត្ខ់ាាយស្ៅ មលះក៏ស្លាត្ទឹកសាាប់ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ឯកងទ័ររស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាជាអ្ម្លារខ់្ែនដីស្ស្ត្ើយខាងលចិស្ចញរីបនាាយមកចបប់ានមលួនរស្ត្៊ូវ ស្បម្លណ ៥០០នា
ក់។ លះុជបួជុនំាយកងទរ័ស្ជើងទកឹ ស្ជើងស្គ្មកស្គបគ់្មន ស្រមទងំស្ឈលើយ នងិស្របៀងអាហារ សាស្សាាវុ្  និងទ៊ូកចមាំង១៥០
ស្នាះ ស្ហ្ើយកន៏ាគំ្មនស្ៅស្កាបបងគទំ៊ូលថាាយស្រះបរមបរិស្ត្ជាអ្ម្លារ់ជីវ ត្ស្លើត្បងូ ។ ស្រះបរមមត្េោិមហាចនទរាជា ស្ទង់ស្ជាប
ស្គប់ស្បការ ស្ទង់ស្រះអ្ំណរណារ ់បានស្ស្បារស្រះរាជទនររានដ់ល់ស្រនាទហានតាមរមគួរ ។ 

 

រស្មេចស្រះបាទស្រីស្ជោោអ្ម្លារ់ខ្ែនដទីិរខាងស្កើត្កាលស្ទង់ស្ជាបថា ស្ៅរញាស្សាល ស្ៅរញាលំពាងំ ជាកែួយបរាជ័យ
រហ្៊ូត្ដលស់ាាប់ ម៊ូចទងំទ៊ូកចមាងំដ៊ូស្ចនះ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្រះរសិ្រា្ណារ់ ស្ទង់ស្រើរយកក៊ូន រស្មេចស្ៅហាាស្ៅរីរនាក់មកគឺ
ស្្ាះស្រជ១ តាំងជាស្ៅរញាស្សាល (ទសី្កឡាស្ហាម), ស្្ាះស្ស្កះ១ តាងំជាស្ៅរញាលពំាំង (ទចីស្ក)ី និងស្ៅរញាស្វៀង 
ទីយមរាជ(កយុ) រួមជា៣ នាយឱ្យស្លើកទ័រ ស្ៅចាំងនឹងកងទ័ររស្មេចស្ៅរញាស្ោធានរ នទ ឧកញា៉ាយមរាជ ជាទ័រអ្ម្លារ់
ស្ស្ត្ើយខាងលចិ ។ រស្មេច ស្រះជយ័ស្ជោោស្ទងផ់្ទាថំា ស្បើរស្មេចស្ៅរញា និង ឧកញា៉ាយមរាជខ្បកស្ៅស្ហ្ើយ ឱ្យ ុរំល 
២០.០០០នាក់ ស្ៅស្ចមបនាាយខ្មស្ត្កំរង់ស្រៀមស្ទៀត្ ។ 

 

ស្មកង្ទំំង៣នាក់ទទលួស្រះរាជត្ស្ម្លរ់ ស្ហ្ើយកថ៏ាាយបងគលំាស្លើកទ័រឆលងស្ៅស្ចមបនាាយរាយទ័រចាំង និងកងទរ័រ
ស្មេចស្ៅរញាស្ោធានរ នទ ឧកញា៉ាយមរាជ តាមស្តារ់បរាប់ ។ ទ័រទំងរងខាងចាងំគ្មន ជាស្ស្ចើនដង ស្ស្ចើនស្គ្ម មេងចញ់
មេងឈនះ រុបំានរស្ស្មចជយ័ជំនះស្ៅខាងណាៗស្ៃើយ ។ លះុដល់ខ្មស្ជរន ជិត្ដល់ស្រលឱ្យរាស្រេស្្វើខ្ស្រ រស្មេចស្រសី្ជោោ 
ស្រេចរិជយ័នគរ ស្ទង់ឱ្យបនថយស្មទ័រទំង៣ស្នាះ ច៊ូលស្ៅរស្ម្លកមលួនវ ញ ស្ទើបស្ទង់ស្រះត្ស្មះិថា តាងំរីស្្វើរង្គ្រាមនងឹរញា
ចនទមកស្នះ ការម៊ូចខាត្ ស្ទរយរមបត្េិ នងិស្របៀងអាហារ អាណាស្បជានុរាស្រេកអ៏្រ់ជាស្ស្ចើន ដ៊ូស្ចនះគួរខ្ត្ស្យើងខ្បកខ្ចកខ្ែន
ដី យកស្រចកេរីុមវ ញ ជាការលអជាង ។ លុះស្ត្ង់ស្ឈវងយលោ់៉ាងស្នះស្ហ្ើយ ស្ទើបស្ទង់ឱ្យខ្ត្ងស្រះរាជសារ ោកក់នុងបំរង់
ម្លរត្មកល់ស្លើពានម្លររិស្ររឡថលថាាស្បឡរលអ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្តារស់្ស្បើរញារង្គ្រាមខ្កវ ជា រាជទ៊ូត្រញារការមបត្េិឯម ជា
ឧបទ៊ូត្ ស្រះជនំាញអាវុ្គ្មម ជាស្ត្ីទ៊ូត្ ឱ្យយកស្រះរាជសារចុះទ៊ូក-ង បាងំរបប្ន៣ ស្លើកស្រះពានស្រះរាជសារស្នាះមក
ថាាយរស្មេចស្រចះនទរាជា។ រាជទ៊ូត្ ឧបទ៊ូត្ ឆលងមកដល់ខ្ដនករំង់ស្រៀម ប ងនងឹស្ៃើងស្គ្មក ស្ដើមបយីកស្រះរាជសារស្ៅថាាយ 
ស្រះបរមបមត្េោិមហាចនទរាជា្រិាជ មណៈស្នាះមុនឺជនំិត្រស្ទងរ់ួរ ជាស្រះញាត្ិខ្ដលនាំស្រហ្រ៍ល ៣០០នាក់ ស្ដើរលាត្
ដ៊ូចររវដង កាស្ល ញីរាជទ៊ូត្ទំង៣ ខ្ដលយកស្រះរាជសារមកស្ហ្ើយក៏ខ្ស្រកឱ្យរលច៊ូលចប់។ រាជទ៊ូត្ទងំ៣នាកក់៏



ស្បយុទធគ្មន នឹងទ័រលាត្ ស្្វើឱ្យធាាក់បំរង់ស្រះរាជសារ និងស្រះពានម្លរស្នាះស្ៅកនុងទឹក ។ ទ័រលាត្ចប់យកបាន ខ្ត្រាជ
ទ៊ូត្ ឧបទ៊ូត្ ស្ត្ីទ៊ូត្ ទងំបនីាក់ នងិរល១០០នាក់ ចំណ ះទ៊ូកទងំ៣ស្នាះ នាំស្ៅស្កាបទ៊ូលថាាយ រាយស្រចកេសី្គប់ស្បការ ។ 

 

រស្មេចស្រះបរមកសស្ត្មហាចនទរាជា ស្ទង់ស្រះវ នចិឆយ័ស្ទរឧកមុឺនជំនិត្រ ស្ទងរ់ួរថា “ខ្ដលឧកមុនឺចប់ បស្ស្មើរស្ត្៊ូវខ្ដល
មកជារាជទ៊ូត្ ឧបទ៊ូត្ ស្ត្ទី៊ូត្ស្នះ ទរន់ឹងស្រះចាប់រស្ម្លប់ស្រុកអ្ំរីបរុាណ រាជស្បស្វណីស្ហ្ើយ ស្ត្៊ូវខ្ត្ម្លនស្ទរ ស្ទើបស្ទង់
ស្ស្បារឱ្យចុះស្រះរាជអាជាា(ឱ្យវាយមនង)២៤ខាាត្ម់្លនក,់ ឱ្យោកឃ់ានងបស្ណាើរអាស្ស្ការ, ឧកមុឺនជំនិត្“រ” ស្ទង់“រ”ួ ៣ជុំ
បនាាយទរ័។ លុះស្្វើស្ទររួចស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រេចម្លនស្រះបនទលូស្តារ់ររួស្ៅទ៊ូត្ទងំ៣ថា ឯងមកស្នះស្ត្ើស្ោយស្បការស្មេច ? 

 

រាជទ៊ូត្យកស្រចកេីស្កាបបងគំទ៊ូលថា ទ៊ូលស្រះបងគំជារាជបស្ស្មើ ស្រះករុណាស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ស្រេចឱ្យនា ំស្រះរាជសារ មកថាាយ
លអង្៊ូលជីាម្លារខ់្ែនដីខ្ប កខាងលិច ប ខុ្នេឥៃវូស្នះ ស្រះរាជសារស្នាះធាាកទ់ឹកបាត្់ កនុងស្គ្មខ្ដលស្ចមចប់ស្នាះអ្រ់ស្ៅ
ស្ហ្ើយ ខ្ត្ស្ៅចំស្រចកេមីលះៗ ស្បើនងឹស្កាបទ៊ូលស្ៅខ្ស្កងស្រចកេីស្នាះ រុំររវស្គប់ ។ ស្ហ្ត្ុស្នះរ៊ូមស្ទង់ស្រះរាជទនស្ទរ ។ 
រស្មេចស្រះចនទរាជាស្រេចស្ទង់ស្ស្បារឱ្យទ៊ូត្ទំងស្នាះទ៊ូលស្រះអ្ងគ តាមចំស្រៀងមលនួចះុ។ រាជទ៊ូត្ស្ស្ត្ើយ ខាងស្កើត្កទ៏៊ូលថា ដបតិ្
ហ្លួងជាម្លារ់ស្លើត្បូងទ៊ូលស្រះបងគជំាម្ុមំ្លនស្រះហ្ឫទយ័ស្បណីរាស្រេខ្ដលវ នារ សាាប់ បាត្់បងជ់ាស្ស្ចើនកនុងរង្គ្រាមខ្ដលបាន
ស្្វើមកជាស្ស្ចើនឆ្នសំ្នាះ ។ ឥៃូវស្នះ ហ្លួងជាម្លារស់្លើត្បងូ ទ៊ូលស្រះបងគជំាម្ុំស្រេចម្លនស្រះហ្ឫទយ័ចង់បញឈបរ់ង្គ្រាម រុំចង
ជាស្រះរាជស្មស្ត្ីខ្ចកខ្ែនដី នងិម្លារ់ ស្ស្ត្ើយខាងលិចឱ្យស្រែើគ្មន ។ ស្បើស្ទង់ស្រះករណុាវ ស្ររ ជាអ្ម្លារ់ស្លើត្បងូខាងស្នះស្ទង់
យលស់្រម លែមែងស្នាះ ស្រះរទុធសារនា នងិអាណាស្បជានុរាស្រេនឹងបានរុមស្កសមកានេត្ស្ៅ ស្ោយសារស្រះរត្ិស្បាជាា 
ស្ទង់ស្រះករុណារិស្ររទងំរីរអ្ងគ បស្មងុរាស្រេឱ្យរមុជាស្រះកតិ្េយិរស្បស្រើរ ។ 

 

រស្មេចស្រះបរមរាជបរមបរិស្ត្ជាអ្ម្លារ់ស្តារថ់ា ស្កុងកមពជុារាជធានីស្នះជាស្រះរាជរមបត្េិអ្រំីស្រះបរមរាជអ្យយស្កា អ្យយកិា
កាស្យើងស្រៀងមក។ ឯស្រះស្រេចកន អ្ម្លារ់ឯងស្នាះស្ស្បៀបដ៊ូចជាស្ចរ មកលចួខ្ែនដសី្យើង ស្ហ្ើយមករុំខ្ចករមបត្េិនងិម្លារ់
ស្ទរយស្នះស្ត្ើឯងស្ ើញថា គបបសី្ហ្ើយឬ? ប ុខ្នេឥៃូវស្នះ ស្បើម្លារឯ់ងចង់ឈប់រង្គ្រាម ក៏ឈបត់ាមចិត្េចុះ ។ ខ្ត្ថាឱ្យម្លារ់ឯង
ថយស្ៅជាមនុចះុ ចអំ្ញថយស្ៅជាស្ស្កាយ ។ ម្លនស្រះបនទូលចប់ស្ហ្ើយ ស្រេចស្រះរាជទនពានមយួជាជំនរួស្រះពានម្លរ
ខ្ដលធាាកទ់ឹកស្នាះស្ៅទ៊ូត្ទងំ ៣នាក់វ ញ ។ រាជទ៊ូត្ស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ទំង៣នាក់ស្កាបបងគលំាស្ចញស្ៅចះុទ៊ូក-ង ឱ្យរកួរុី
ផ្ទយអ្ុំឆលងស្ៅស្កាបបងគំទ៊ូលអ្ម្លារ់មលនួររវស្រចកេី ។ 

 

រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោស្កុងរិជយ័នគរ (ស្រេចកន) ស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយស្ ើញថា រុរំមស្បកបតាមស្រះហ្ឫទយ័ ខ្ដលស្ទង់ស្បាថាន
ស្ទ ស្ទង់ស្រះរិស្រា្ណារ់ ខ្ត្ខ្កលងស្្វើជាស្ទងស់្រះរស្មលួស្ហ្ើយស្តារ់ថា ស្ៅរញាចនទរាជា ខ្ដលលចួមកវាយស្រកុខ្មស្ត្ខាង
លិចស្នះ ខ្ត្ស្ត្៊ូវជាស្ចរខ្ដរ ឬរុំខ្មនជាស្ចរស្ទ? ស្រះរាជទ៊ូត្ទំង៣ស្កាបបងគំទ៊ូលថា ទ៊ូលស្រះបងគទំំងឡាយនកឹស្ ើញថា នងឹ
ត្បទ៊ូលស្ៅវ ញខ្ដរ ខ្ត្ស្បើនងឹទ៊ូលត្បត្ស្រចកេីស្ៅវ ញ ដ៊ូស្ចនះ រុហំា៊ោន ដបិត្ស្ៅគ្មនត្ចិស្រក ស្ហ្ើយទ៊ូលស្រះបងគទំំងឡាយបាន
រួចមលនួមកស្នះ ក៏ស្ស្ពាះខ្ត្បុណយបារមី រស្មេចជាអ្ម្លារស់្គប់ស្គងស្ហ្ើយស្ទើបបានរួចមកស្នះ ។ 

 



រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោស្ទង់ស្រះរណាាប់ររវស្គប់ស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគចត្់ស្ៅហាាយស្រុក និង កងទ័រឱ្យស្ៅរកា បនាាយម្លត្់ ែុង
បនាាយស្រី.រឈរ ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគស្លើកទ័រស្ត្ៃបស់្ៅស្កុងរិជយ័នគរវ ញ ។ 

 

រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្ជាម្លារ់ខ្ែនដី ខ្ប កខាងលិចស្ទង់ស្ជាបថា ស្រះស្រេចកន ស្លើកទ័រស្ត្ៃបស់្ៅមុន ស្ហ្ើយ ស្ទើបស្រះអ្ងគ
បរាប់ស្ៅហាាយស្រុកឱ្យស្ៅរកាបនាាយករំង់ស្រៀម បារាយណ៍ ស្ជើងឡស្រ រួចស្រេច ស្លើកទរ័ស្ត្ៃបម់កបនាាយខ្មស្ត្បរ ប៊ូណ៌វ 
ញ។ ស្រះអ្ងគស្លើកហ្រួស្ៅខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្ស់្ទៀត្ ស្ហ្ើយស្តារ់ ឱ្យរលស្្វើដណំាកត់្៊ូច្ំ ស្បករ់លកឹ ម្លនរនធោិចុងស្រាងទី
ស្ស្ៅកនុង ។ រចួស្ស្រចស្រេចច៊ូលគង់ ស្ទងម់្លន ស្រះរាជបនទលូនងិអ្រ់ររវមមុមង្គ្នេថីា ទំស្នៀមទំលាបរ់ីបុរាណស្រៀងមកដល់រដ៊ូវ
មហារង្គ្រានេច៊ូលឆ្នថំែី ស្ហ្ើយស្រះមហាកសស្ត្្ិរាជ ស្រេចខ្ត្ងស្ចញទត្ស្រះស្នស្ត្អ្រ់ស្រនាទហាន និង អាណាស្បជានុរាស្រេ 
កនុងខ្មស្ត្ ខ្ដលបានហាត្់កបួនគនុោវអាវុ្មកស្បជុថំាាយថវីឡដ ។ ស្បើគ៊ូណាឡដជាស្ទងខ់្ត្ងស្ស្បារស្រះរាជទន ររាន់ និងចញិ្ឹម
ឱ្យជាស្រហ្រ៍លត្ស្ៅស្ទៀត្។ ៣ឆ្នមំកស្ហ្ើយស្យើងបានស្ ើញថា មនរុសខ្ដលច៊ូលមកស្បៃងយកថវីឡដត្ិចណារ់ ស្យើងនឹង
ស្រើរោកជ់ាទហានករ៏ុំស្គប់ស្គ្មន ់រុំ្ួននឹងរាជការខ្ដលស្ត្៊ូវការ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ឥៃវូស្នះជតិ្ច៊ូលឆ្នំថែីស្ហ្ើយ គបបឱី្យអ្រ់ស្រនាបត្សី្បការឱ្យស្គប់ខ្មស្ត្បានដឹងថា ស្បើស្្ាះណាបាញ់ កាំស្្លើង ្នូ សានស្ត្ង់ 
ចាំងស្លើមនងដំរីឈនះស្គ៣ឡថៃ ស្យើងនឹងទុកជាស្លម១ ស្ហ្ើយនឹងស្ស្បារ ស្រះរាជទនឱ្យម្លនយររ័កេិ៥ហ្ ៊ូពាន់ ស្រមទំងស្រះ
រាជររានម់្លរ ស្បាក់ ដីខ្ស្រចំការចារដំណាំ ្៊ូមិឋាន ឱ្យម្លនរមគួរ។ ស្បើស្្ាះណាកានអ់ាវុ្ ចាងំគ្មនស្លើមនងស្រះឈនះស្គ
៣ឡថៃ ស្យើងទកុជាស្លម២ ស្ហ្ើយ នឹងស្រះរាជទនយររក័េិជា៤ហ្ ៊ូពាន់ នងិររានម់្លរស្បាក់ ្៊ូមិឋានឱ្យតាមរមគួរ ។ ស្បើ
ស្្ាះណាកាន់ អាវុ្ ចាំងគ្មនឈនះស្គស្ៅស្លើដ៣ីឡថៃ ទុកជាស្លម៣ ស្ហ្ើយនឹងស្ស្បារស្រះរាជទនយររក័េិ៣ហ្ ៊ូពាន់ នងិ 
ររានម់្លរស្បាកត់ាមរមគួរ ។ ស្បើគ៊ូណា ម្លនថវីឡដចុះជារណាាប់ស្ស្ៅរីស្នាះស្យើងនងឹស្រះរាជទនជាឧកមុនឺ ជាមុឺន ជានាយ
រាល់រ៊ូប ។ 

 

អ្រ់ស្រនាបត្ីស្កាបបងគំទទួលស្រះរាជបនទលូឡថលវ ស្ររ ស្ហ្ើយកថ៏ាាយបងគំលាស្ចញស្ៅស្្វើរបំុស្ត្ស្បការ ស្បាបស់្ៅស្ៅហាាយ
ស្រុកឱ្យស្បាបអ់្រ់អ្នកមុមអ្នកការ បណាារាស្រេឱ្យដងឹស្គបគ់្មនតាមស្តារ់បរាប។់ មណៈ ស្នាះអ្រ់មនរុសខ្ដលម្លនចំស្ណះវ ជាា
ការ មហំ្វឹកហ្វឺនហាត្់ស្រៀនរាលគ់្មន ។ លះុច៊ូលរង្គ្រានេថែី ឆ្នំស្រាង ស្ទរ័កស្រនាទហាន អាណាស្បជានុរាស្រេច៊ូលមករកនាយ
ស្ៅហាាយទីឡទៗ ស្ដើមបីរង់ចដំល់ឡថៃច៊ូលស្បៃង ចំស្ណះវ ជាាការថាាយថវីឡដស្គប់ៗគ្មន។ ការស្បៃងជាន់ស្នាះស្រើរបានស្រនា
ទហានស្ស្ចើន ស្លើរឆ្នមំុនៗ ១០រួន ។ 

 

រ.រ ២០៦៤ គ.រ ១៥២០ ម.រ ១៤៤២ ច.រ ៨៨២ ឆ្នំស្រាងស្ទរ័ក រិររីាជរមបត្េិស្រេច ស្គប់ស្គងនគរស្ៅខ្មស្ត្ខាង
លិច បាន៥ស្រះវរា រស្មេចស្រះអ្គគមស្ហ្រី រមភរស្រះរាជបុស្តាមួយអ្ងគ ស្ទង់ស្រះនាម ស្រះរាម្ល្បិត្ីស្នាះ រស្មេចស្រះបិត្ុរ
រា្រិាជ ជាអ្ម្លារស់្តារ់ឱ្យស្រះរាជស្គ៊ូបុស្រាហ្ិត្ ស្រឹទាចរយ ស្រនាបត្ី ស្រៀបទទលួតាមស្រះរិរយីរ រស្មេចស្រះឱ្រសា្ិរាជ
ឯកតាមទសំ្នៀម ។ លុះបាន មួយខ្មស្ស្កាយមកស្ទងស់្តារ់បរាបឱ់្យមុមររស្្វើស្រះរាជរិ្ចីំស្រើន ស្រះស្កសាឡស្រ ។ លះុស្្វើស្ស្រច
ស្ហ្ើយ អ្រស់្រនាបត្ី មង្គ្នេីមមុររទំងរួងនាំក៊ូនស្បុរស្រី នងិទសាទរី ស្គ្ម ស្កបី ស្រះ រស្ទះ ទ៊ូក ស្ចញខ្ហ្រ រុវណណ
ម្លលាថាាយ្ងួស្រះហ្រថរាល់ៗគ្មន ។ ឯរស្មេចស្រះវររាជបតិាក៏ស្ទង់ ស្រះរាជទនរយួសារអាករ កនងុខ្មស្ត្បាត្់ដបំង ជា
ចំណងស្រះហ្រេឡនរស្មេចស្រះ ស្បិយបុស្ត្បរ រុទធរាម្ល្ិបត្ី ។ 



 

ឆ្នំមាញ់ ស្ត្ីរញ័ រ.រ ២០៦៥ គ.រ ១៥២១ ម.រ ១៤៥៣ ច.រ ៨៨៣ ស្នាះ អ្នកម្លនងបទុមបុបាា ជាស្រះរនឯំក 
រមភរស្រះរាជបុស្តាមួយអ្ងគស្ទង់ស្ស្បារស្រះនាមជាស្រះអ្ងគបរមិនទរាជា ។ រស្មេច ស្រះវររាជ បតិា ស្ទង់ស្រញស្រះស្រនហាទំងររី
អ្ងគដ៊ូចគ្មន។ ស្នះនឹងនោិយអ្រំឧីកញា៉ាមង្គ្នេីខ្កវ ស្រនាបត្ី្ ៊ូរស្ស្មចរាជការខ្ែនកកងទរ័ស្ជើងស្គ្មក ខាងស្រះស្ៅស្កុងកមពជុា
ទិរខាងលិចស្នាះ កាលជតិ្ដលច់៊ូលឆ្នំមាញ់ ស្ត្រី័ក ឧកញា៉ា កគ៏ិត្ថា រីមនុស្រះស្រេចកនបានឱ្យ រល១០០នាក់មកខ្កលង
កលប ងនងឹស្្វើអ្នេរាយអ្ម្លារស់្យើង ស្យើងរុទំនប់ានរងកលវាមេងស្ៅស្ៃើយស្ទ ។ ឥៃូវស្នះជិត្ច៊ូលឆ្នំថែី ស្ហ្ើយស្រះស្រេចក
នមុមជានងិស្បម៊ូល ស្រនាទហានឱ្យលបងថវីឡដជាមិនខាន ។ ដ៊ូស្ចនះ នរណាហ្នា៎ ! បណាាអ្នកអាចនងឹទទលួអាសាស្ៅបលមស្្វើ
ជារកួរបរ់រកួវា ស្ហ្ើយបាញ់វារម្លាប់ស្ចញ បានស្សាះនងឹស្នឿយស្រយួរវលច់ាងំត្ស្ៅស្ទៀត្ ថាស្បើឯងរាលគ់្មនរស្ស្មចការស្នះ 
ឱ្យបានដ៊ូចស្បាថាន ស្យើងនឹងស្កាបទ៊ូលរុំឱ្យស្ៃើងយររក័េិឱ្យបានជា្ំ ។ មណៈស្នាះស្រនា ៤នាក ់ខ្ដលម្លនថវីឡដ ស្ត្ងខ់ាង
បាញក់ាំស្្លើង គសឺ្្ាះស្បាច ស្ៅខ្មស្ត្ស្ទំង ស្ ា្ះកាាន់ ស្ៅខ្មស្ត្ករំត្ ស្ ា្ះស្តា ស្ៅខ្មស្ត្បនាាយម្លរ ស្ ា្ះជ័យ ស្ៅ
ខ្មស្ត្រំស្រាងទង បានច៊ូលមកស្ៅជាម្ុរំាជការ ស្ហ្ើយចងជារម្លាញន់ឹងគ្មនគិត្គ្មនថា ស្យើងច៊ូលមក ស្ៅជាម្ុំរាជការស្នះស្បាថាន
ខ្រវងរកគណុបណំាច់ ស្បើបានកលស្ហ្ើយស្ត្៊ូវទទលួយកអាសាអ្ម្លារខ់្ែនដី ។ លុះយល់ស្រមគ្មន ស្ហ្ើយស្រនាទំង៤នាកក់៏
ស្ឆលើយថា ស្យើងម្ុំស្បបទទងំ៤នាក់ស្នះរុទំទលួយកអាសាស្្វើការថាាយស្រះបរមបរិស្ត្ ថាស្ហ្ើយ ស្រនាទំង៤នាក់ស្នាះក៏រំ
រះជរំាបលាស្ចញស្ៅ ។ លះុមកដលក់ំរងល់ងួ កនុងខ្មស្ត្រសំ្រាងទងទងំ៤នាក់ ករ៏ុំស្ោយសារទ៊ូកស្គ ឆលងកាត្ស់្ៅដល់ខ្មស្ត្
បាសាន ស្ហ្ើយកាត្់ស្ៅដល់ស្កងុស្រៃបរ់ិជយ័នគរ។ ស្រលស្ៅដល់ស្កងុស្នះររីឡថៃ ស្រនាទងំស្នាះបានរម្លាល់ស្ ើញថា 
ម្លនមនរុសម្លនកាន់កាសំ្្លើងស្ស្គឿងអាវុ្ ច៊ូលស្ៅទីរាងំស្រ័ស្ត្ស្ៅវាលមុមស្រះរនាាជាស្ស្ចើន ស្ ើញរាស្រេស្បជានាំគ្មនស្មើលរិ្ ីស្នាះ
រាប់មុនឺនាក់ ។ លុះដលឡ់ថៃរស្រៀលស្ម្ល៉ាង២ ស្រនាទំង៤នាកក់៏ច៊ូលស្ៅបនលខំ្អ្ប និងអ្នកស្រកុ ខ្ដលឈរស្មើលស្នាះ ។ កនងុ
ស្វលាស្នាះ រស្មេចស្រះស្រសី្ជោោស្រះស្ៅស្កុង ស្រៃបរ់ិជយ័នគរស្រេច ស្ត្ើនចកស្កឡាស្រះបនទំ ស្ហ្ើយច៊ូលស្រង់ស្ទងស់្ស្គឿង 
រស្ម្លប់ស្រះមហាកសស្ត្ រួចស្ទង់នាអំ្ររ់នំ្តំ្៊ូច ស្ចញស្ៅគង់ស្ៅស្រះរនាាមពរ់ចំស្ពាះមមុស្រនាទហាន្ំត្៊ូច ខ្ដលមកជបួជុំ 
រួចស្ទង់ែគមូនរុសជិះស្រះ ជិះដំរីច៊ូលស្បកាបគ់្មន។ អ្រ់ភ្ននក់ររកវ៏ាយរគរជាាតាមទំនងច៊ូលរង្គ្រាម។ ការស្បៃងយកថវឡីដ លះុ
បានឈនះចញ់ស្ហ្ើយ ស្ៅរញាមហាស្រនាស្ោធារង្គ្រាមក៏នាមំនរុសខ្ដលខាងឈនះស្នាះ ច៊ូលស្ៅថាាយបងគំ ស្ទើបរស្មេច
ស្រះស្រីស្ជោោស្បទនស្បាក់មយួជញជីង ស្ហ្ើយឱ្យជានាយរលស្រហ្៍ រចួស្ទង់ឱ្យស្លើកវងច់ង ឱ្យមពរ់ស្រែើកាល។ វង់ស្នាះគ៊ូរខ្មស
ស្ស្ៅ រណ៌ស្មា ខ្មសបនាាត្់រណស៌្កហ្ម ចណំ ចខាងកនុងវង់ស្នាះ លាបរណរ៌ រួចឱ្យមនុរសបាញម់្លនក ់មេងស្គប់ៗគ្មន ។ មនរុស
ខ្ដលបានបាញ់ស្រលស្នាះដល់ស្ៅ២៣នាក់ ខ្ត្បាញ់រុំស្ត្៊ូវកនងុវង៣់ជានស់្នាះស្ៃើយ ។ អ្រ់អ្នកកាន់្នូមលះបាញដ់ល់ មលះបាញ់
រុំដល់ ។ អ្នកកានស់ានបាញ់ រុដំល់ស្សាះ។ អ្នកកាន់កាសំ្្លើងបាញដ់ល់ ខ្ត្មិនស្ត្៊ូវ ។ ស្ទើបស្រះអ្ងគខ្បរស្រះ្័ង្គ្កេស្ៅស្តារ់នងិរនំ
ឯក ស្ទ ស្ត្ី ចតាា ថា អាស្ចលស្មសៀត្ទំងអ្រ់ស្នះម្លនថវីឡដោ៉ាងស្នះ ស្រណីានងឹស្ោយស្កើត្ ។ មណៈស្នាះ រួកស្រះរនំ
ស្កមការឮស្ហ្ើយក៏ស្រើចស្ទហ្ងឹអ្ងឺកង។ មលះទ៊ូលថា ខ្ស្កងវងស់្នាះស្ៅឆ្ាយណារដ់ឹងឬ? ស្ទើប ស្រះអ្ងគថា ឆ្ាយប ុណណងឹក៏
អ្ញបាញស់្ត្៊ូវខ្ដរ ស្បើអ្ញបាញ់ស្ត្៊ូវឱ្យអ្ញស្្វើស្មេច? រួកស្រះរនថំា ស្បើស្ទង់បាញ់ស្ត្៊ូវនងឹស្កងផ្ទាថាាយ។ មលះថាស្បើស្ទងប់ាញ់ស្ត្៊ូវ
នឹងថាាយស្រះរនោំ៉ាងស្កអ្៊ូប៥ ។ មលះថា ឱ្យដកស្រាមខ្្នក។ មលះថា ស្បើស្ទង់បាញ់ស្ត្៊ូវ ម្ុមំ្លារទ់ទលួស្កាត្។ លះុអ្រអ់្នកស្រះរនំ
ទ៊ូលថាាយកសំានេចប់ស្ហ្ើយ រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោស្ទង់ស្រះរណាាប់ស្ហ្ើយ ស្ត្៊ូវស្រះទ័យណារ់ ស្ទើបស្ទង់រទះុស្ចញមកស្ស្ៅក
ង្គ្នាាកយ់ក ស្រះស្ៅទណឌចះុស្ៅរានហាល ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគស្ៃើងឈរស្លើស្រះស្កើយ ស្រះហ្រេសាាចំប់ស្រញួទងំ៥គងស្ៃើង 
ស្ហ្ើយស្ទង់ស្តារស់្បាប់នាមុឺនមុមមង្គ្នេី ស្រីរនំ ស្កមការខ្ដលជបួជុំកនងុទីស្នាះទំងប នុាានថា ឱ្យចំស្មើលស្យើង ស្យើងនឹងបាញឱ់្យ
ស្ត្៊ូវវង់រ។ ស្ទង់ខ្ថលងស្ៅទណឌស្នាះស្ៅររក៏ស្ត្៊ូវវងរ់ខ្មន ។ លះុស្ទង់ខ្ថលងស្រញួ មយួស្ទៀត្ ស្រួញស្នះក៏ស្ត្៊ូវបញជនូស្រួញចរ់
រហ្៊ូត្ស្ៅស្រញួថែជីាប់ស្ៅទីស្នាះ ។ លុះបាញស់្រញួ ជាប់គស្មប់ ៣ស្ទៀត្ ស្រញួស្នះកស៏្ត្៊ូវបញជនូស្រួញចរ់រហ្៊ូត្ស្ៅស្រួញថែីជាប់
ស្ៅទសី្នាះ។ លុះបាញ់ស្រញួជាបគ់ស្មប់ ៣ស្ទៀត្ ស្រញួគស្មប់៣ស្នះស្ៅស្ត្៊ូវស្រញួគស្មប២់រហ្៊ូត្ស្ៅស្ត្៊ូវជាប់នងឹស្រញួគស្មប់



មួយ ។ កាលស្នាះ អ្រ់ស្រះរនំ ស្កុមការ និងស្រនាបត្ីស្មនេី្ំត្៊ូចស្ ើញដ៊ូស្ចនះក៏ខ្ស្រកស្ហា៊ោគឹកកង។ ភ្ននក់ររត្៊ូរយត្ង្គ្នេី ក៏តាំង
វាយរគរថាាយររទសា្កុារររ មទរខាារស្ៅទីស្នាះ ។ ឯបំស្រើទំង៤នាក់ខ្ដលឧកញា៉ាចស្កីខ្កវ ស្ស្បើស្ៅទីស្នាះ ស្ ើញវឹកវរដ៊ូស្ចនះ
ស្ហ្ើយក៏ស្លើកកាំស្្លើងស្ៃើង ត្ស្មងច់ស្ៅឆំអឹងជំនីរស្រះស្រេចកនខាងស្ឆវង ។ ខ្ត្ស្ោយស្ត្ជៈស្រះស្រេចកនរុំទន់អ្រ់បុណយ ស្គ្មប់
ស្នាះបាញ់មរុមយួទះឡដ និងបាញ់ខ្ថមស្ទៀត្ក៏រុទំន។់ មណៈស្នាះរស្មេចស្រះស្រសី្ជោោអ្ម្លារ់ខ្ែនដីស្រៃប់រជិ័យនគរ ស្រេ
ចកំរងុឈរម្លនស្ៅ ជាប់ស្រួញរីរស្ៅស្រះហ្រថស្នាះ លះុឮរ៊ូរកាំស្្លើងបាញ់ខាងស្ឆវងស្ហ្ើយ ក៏ស្កស្លកខ្ស្បស្រះ្ង្គ្កេបាញ់តាម
ខ្ែសងរំស្រវស្នាះស្ៅ ស្រញួក៏ស្ត្៊ូវស្បជុំចិស្ញ្ើមអ្នកបាញ់ស្រះអ្ងគ សាាប់ស្ៅទីស្នាះមយួរំស្រច ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ស្ទងទ់ត្ស្ៅស្ ើញម្លនក់ល៊ូកឡដស្ៅស្គ្មហ្៍គ្មនវាស្នាះក៏បាញ់មយួស្រួញស្ៅស្ទៀត្ ស្ត្៊ូវស្ត្ង់ស្រៀត្ផ្ទាអ្នកខ្ដល ល៊ូកឡដស្ៅស្គ្មហ្៍
ស្នាះ សាាប់មយួរំស្រចស្ទៀត្ ។ អ្រ់ស្រនាបត្ី មង្គ្នេី នាយកងទ័រ និងស្បជានុរាស្រេ កភ៏្នាកស់្ែអលីវឹកវរជាស្កាលាហ្លរចល់រក
ចបរ់ួកអាកបត្់ ខ្ត្រួកកបត្ក់៏រត្រ់ចួ ។ ស្រះស្រេចកនក៏បញ្ញាឱ្យ កាត្ក់ាលអ្នកខ្ដលសាាបទ់ំងរីរនាក់ស្នាះ ស្ោត្ជាបស្ម្លម រួច
ស្រេចស្ត្ៃបច់៊ូលស្រះរាជវាងំវ ញ ។ ស្ស្កាយ មករស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ស្កងុស្រៃប់រជិ័យនគរស្ទង់ស្រះចនិាាថា រញាចនទរាជា
បានទទលួស្ជាគជ័យជាស្ស្ចើន ស្ោយស្ហ្ត្ុឱ្យររាន់ស្រនាទហាន ស្ហ្ើយឱ្យខ្ត្ស្ត្មឹមលនួខ្ដលច៊ូលមកស្្វើម្ុំរាជការ ដ៊ូស្ចនះគួរ
ស្យើង គិត្ឱ្យររានឱ់្យបានស្ស្ចើនជាងស្ៅរញាចនទរាជា ។ គតិ្ស្ហ្ើយស្ស្រច ស្រេចស្ចញស្ៅជបួជុំស្រនាបត្ី មង្គ្នេីត្៊ូច្ំ ម្ុសំ្រះរាជ
ការ ស្ហ្ើយស្តារ់បរាបឱ់្យស្្វើបទបបញញត្េិជាស្ស្ចើនចាប់ ស្បាបស់្ៅទ៊ូទំងស្រះនគរថា ឱ្យបណាារាស្រេច៊ូលមកស្បៃងថវីឡដស្គប់ៗ
គ្មន ស្បើស្ ា្ះណាជាស្រនាទហានស្នាះ ស្្ាះស្នាះស្ត្៊ូវបានយររ័កេិស្ទរយរមបត្េដិ៊ូចបញញត្េិមនុ ស្ហ្ើយស្ត្៊ូវបានររាន់ដល់
ឪរុកម្លាយ បុស្ត្ ្រ ោ ខ្ដលស្ៅរកាែទះរំខ្បងស្នាះខ្ថមស្ទៀត្ែង។ 

 

អ្រប់ណាារាស្រេបានដឹងកនុងស្រចកេីបញញត្ិដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ក៏ឱ្យក៊ូនស្ៅនងិបេីមសំ្រៀនរលិបស៍ាស្រេ មនេវ ជាាការ ច៊ូលមកថាាយមលនួ
ស្ៅជាម្ុំរាជការជាស្ស្ចើនជស្ស្មើនស្ៃើងជាងអ្ម្លារខ់្ែនដីទរិខាងលិចមួយភ្នគជាបី ។ 

 

ឯបស្ស្មើឧកញា៉ាចស្កី ខ្ដលស្ៅលកុស្នាះ ស្ៅររ់ររីនាក់ លះុស្ត្ៃបឆ់លងទស្នលស្ដើរស្ៅដល់ខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្់ ស្ហ្ើយ ក៏ច៊ូលស្ៅ
ស្បណិបត័្នប៍េឹងអ្នកឧកញា៉ាចស្កតីាមដំស្ណើរស្រចកេសី្គបស់្បការ ។ ឧកញា៉ាចស្កកីន៏ាំស្ហ្ត្ុដសំ្ណើរស្នាះ ស្ៃើងស្កាបបងគំទ៊ូលស្ស្កាម
លអង្៊ូលីស្រះបាទតាមដំស្ណើរស្រចកេី ស្ទើបស្រះបរមចស្ក មហាចនទរាជា ្ិរាជបរមរាម្លជាអ្ម្លារ់ស្ទង់ ស្តារ់នឹងអ្រ់ម្ុំស្រះរាជ
ការស្រនាទងំឡាយថា ឧកញា៉ាចស្កីគតិ្ស្្វើដ៊ូស្ចនះ រុគំួរស្ទ ដបិត្ស្ដើមស្នាះអាស្រេចកន វាជាស្រេចឡស្រ វាឱ្យមនុរសមកលកុស្យើង
មុន វាមុរចាប់ មរុទំស្នៀមទ័រស្ៅស្ហ្ើយ ។ កាលខ្ដលឧកញា៉ាចស្កី ឱ្យមនុរសស្ៅលបលកុវាវ ញ នងឹនាឱំ្យម៊ូចស្រះកតិ្េយិរ
ខ្ដរ។ ប ុខ្នេស្គ្មស្នាះស្យើងអ្្យ័ស្ទរឱ្យមេងចះុ ស្ហ្ើយស្ទងស់្តារ់ស្បស្ៅថា វ រ័យរកឹ ស្ករ័ស្ត្ ស្បើថា នឹងគិត្ជាឧបាយកល
ខ្បបណាៗស្នាះ លុះស្តាខ្ត្កុសំ្បទល់ស្បទះទ័រគ្មន ។ ឥៃវូស្នះស្គនងឹស្យើងវ លមកលសំ្ៅ រាលម់លួនស្ហ្ើយ ស្ហ្ើយស្យើងស្ស្បើ
មនរុសឱ្យស្ៅលបលកុស្គស្នាះ ពាកយបរុាណស្លាកស្ៅថា ស្ចររង្គ្រាម រុសំ្បស្រើរស្ៃើយ។ ស្ទងស់្តារ់ស្ហ្ើយ ស្រេចោងច៊ូល
ស្ៅទខីាងកនុងស្រះរាជស្រាងរមវ ញស្ៅ ។ 

 

តាំងខ្ត្រីខ្មស្នាះស្រៀងមក ស្រេចទងំរីរស្រះអ្ងគស្ទងរ់ស្ម្លកឈប់ស្្វើរង្គ្រាមនងឹគ្មន រាស្រេស្បជាក៏បានរុមបនេិច។ ខ្ត្ស្បើអ្នក
ឈែួញ លក់រស្ទះ ទ៊ូកស្នាះ ស្រេចឱ្យម្លនកងទរ័ស្ៅស្ត្តួ្ស្តាស្មើល ។ ស្បើស្ ើញ រស្ទះណា ទ៊ូកណា ម្លនស្ស្គឿងសាស្សាាវុ្ស្ត្៊ូវ



ដកហ្៊ូត្ស្ចញរុំឱ្យម្លនស្ៃើយ។ ស្រលស្នាះឈែួញស្ៅមក ជួបទំងនគរខាងស្កើត្ ខាងលិចលក់ដ៊ូរទំនិញជារុមទំងរងខា
ង។ កងទរ័របររ់ស្មេចស្ស្ត្ើយខាងលចិ ខាងស្កើត្ស្បកានច់ាប់ខ្ត្ររវមលួនឥត្មរុឆគងស្ៃើយ ។ 

 

រ.រ ២០៦៥ គ.រ ១៥២១ ម.រ ១៤៤៣ ច.រ ៨៨៣ ឆ្នំមាញ់ស្ត្ីរក័ កនងុស្វលាច៊ូលឆ្នំថែី៣ឡថៃស្នាះ អ្រអ់ាណា
ស្បជានុរាស្រេកនុងបរ្មិទរិអាណាចស្កច៊ូលមកស្បៃងយកថវីឡដ គុនោវ គុនអាវុ្ ស្គប់្នុ ស្ស្ចើនអ្សាារយ អាណាស្បជានរុាស្រេ
ច៊ូលមកស្កាបបងគរំុំស្ជកស្ស្កាមស្រះបារមីស្ស្ចើនស្លើរឆ្នមំុន ។ រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្ ចនទរាជា្ិរាជ ស្ទង់កស៏្ស្បារស្បទន
យររ័កេតិាមថវីឡដរាល់រ៊ូបកាយ ។ នាយកង នាយទរ័ កក៏ាន់ខ្ត្ម្លនចំនួនស្ស្ចើននាក់មយួជារីរ ។ 

 

កនុងឆ្នំបញ្បរ់ង្គ្រាមស្នាះ ស្ទង់ស្រះករុណាជាអ្ម្លារ់ខ្ែនដីស្ស្ត្ើយខាងលិច ស្រេចស្រះរាជដំស្ណើរស្ចញ រីបនាាយខ្មស្ត្
ស្ពា្ិ៍សាត្់ ស្ៅស្បពាត្ឡស្រទកដ់ំរ ីស្ទង់ឱ្យតាងំបនាាយស្ចមស្ដញបញ្ូលចបប់ានដំរី្ លុក រេញកីនុងខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្់៤០ 
ស្ហ្ើយស្ទង់ស្តារប់រាបហ់្ែខ្ថមស្ទៀត្ថា ឱ្យស្ៃើងស្ៅទកដ់ំរីស្នាះតាងំ រីខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្់រហ្៊ូត្ដល់ខ្មស្ត្រសំ្រាងទង និងខ្មស្ត្
ងថពង កំរងស់្សាម បានដរំី៣៥ស្ទៀត្ រួមទំងអ្រប់ានដំរី៧៥។ ស្ស្រចស្ហ្ើយស្រេចនាំស្ត្ៃប់វ ញមកបនាាយទរ័ហ្លងួស្ៅខ្មស្ត្
ស្ពា្ិ៍សាត្់វ ញ ។ លះុច៊ូលឆ្នំថែី រ.រ ២០៦៦ គ.រ ១៥២២ ម.រ ១៤៤៤ ច.រ ៨៨៤ ឆ្នំ មមី ចតាារ័ក ទហានខ្ដល
ច៊ូលមកស្បៃង ថាាយថវីឡដស្ហ្ើយស្រើររស្ម្លងំបានជាប់ស្លម ១, ២, ៣ ស្ស្ចើនជាងមនុមយួភ្នគស្ទង់ស្ស្បារស្រះរាជទន 
យររ័កេិ និងស្បាក់ម្លរតាមរមគួរ ។ មណៈស្នាះស្រនាបត្ី មង្គ្នេីម្ុំរាជការ ស្កាបបងគំទ៊ូលថា ស្កុមទហានកម៏្លនរមគួរ 
និងស្្វើការស្ហ្ើយ ស្ៅស្ៃើយជាម្ុំរាជការកនុងស្រកុស្នាះ ម្លនចនំួនត្ចិ រុំខ្ដលស្ដញស្បស្ោគវ ជាាការរបរអ់្នកស្រៀនស្លម និង
អ្កសរស្សាះ ស្ស្ពាះស្លាកទំងស្នាះរំគ្មលថ់ា កាលស្ៅបរួជា សាមស្ណរស្នាះ ម្លនស្ដញស្បស្ោគសាស្សាាបាលី រចួស្ហ្ើយស្បើ
ស្លាកស្្វរស្បខ្ហ្រ រុបំានរកិាឱ្យបានសាាត្់ជនំាញខាងស្លមស្នាះស្ៃើយ ។ បុរាណស្រៀងមកស្ ា្ះណាស្ដញបានប នុាាន
ស្បស្ោគដលរ់ក័ មកស្លាកបញជនូស្្ាះស្នាះជាស្កមុស្រះរាជបណឌតិ្រស្ម្លបខ់្ត្ងតាងំជាមង្គ្នេីកនុងស្រកុ។ កនងុឆ្នសំ្នាះគរួខ្ត្
រួករងឃការី នមិនេស្រះរងឃរាជ ស្រះរាជាគណៈឋានានុស្កម នងិស្គហឹាវារស្ៅស្បជុំស្ដញសាស្សាា ស្ដញស្លមនរវនេគនហុា 
កនុងខ្មស្ត្បរ ប៊ូណ៍ឱ្យបានស្ស្ចើន ។ មណៈស្នាះស្រះបរមបរិស្ត្រិនតិ្យតាមពាកយមង្គ្នេីយកស្រចកេីស្កាបបងគំទ៊ូលស្នាះស្ៅ ស្ ើញថា 
ស្រញស្រះរាជហ្ឫទយ័ណារ់ ស្ទើបស្រេចស្រះរាជដសំ្ណើរនាំស្រះរាជបុស្រាហ្ិត្ បណឌិត្កវី ស្រសី្រះរនំ ស្កមការ និងរួកស្រវ កាម
ហាម្លស្ត្ ម្លស្តាចកនគិមបរមនិស្វរន៍ បនាាយស្ពា្ិ៍សាត្់មកដល់ខ្មស្ត្បរ ប៊ូណ៍ ។ ស្រះអ្ងគច៊ូលគង់ កនុងស្រះរនាាជ័យកនុង
បនាាយចរ់ ស្ហ្ើយស្ទង់បរ ចាគស្រះរាជស្ទរយថាាយ ស្រះរងឃ នងិស្រះរាជទន ររានឱ់្យអ្រ់អ្នកខ្ដលស្ដញសាស្សាា បាលី 
ស្បស្ោគ ។ ខាងស្រះរងឃស្ដញស្បស្ោគបានស្លម ស្ទងន់ឹង តាំងជាបាឡាត្រ់មហុ្៍ឡបដកីា។ ស្បើខាងស្គហីាវារវ ញ ស្ទង់ស្រះ
រាជទនជាមង្គ្នេីម្ុរំាជការ ស្កុមស្រកុតាមគុណវ ជាាការ ស្ហ្ើយស្តារប់រាប់ចងហាាងមស្ហាស្ររឱ្យតាងំហាត្់ស្លាានស្បរុស្រី 
ស្្លងត្៊ូរយត្ង្គ្នេជីា រស្ម្លប់ស្រះឥរសរ យយរ ។ 

 

ស្នះនឹងនិោយខាងឯរស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ អ្ម្លារ់ខ្ែនដី នគរខាងស្កើត្ស្នាះស្ ើញការរង្គ្រាមសាាត្ស់្ហ្ើយ ក៏ស្្វរស្បខ្ហ្រ 
រុំរ៊ូវយកស្រះទយ័ទកុោក់នងិរាជការខ្ែនដី ។ ស្ទងរ់ស្ម្លនេស្រះរាជហ្ឫទយ័ខ្ត្នឹងអ្រ់ អ្នករនំស្កមការ ស្រះចនិាាស្្លើត្ស្្លើន
ស្ៅស្ោយន៊ូវ ស្លាាន ចស្ស្មៀង ត្៊ូរយត្ង្គ្នេី ជានិចក្ាលជាអាលជ។ី កនងុឆ្នំមមីស្នាះកនងុស្រះរាជនគរខាងស្កើត្ អ្រ់រាស្រេស្បជារករុី
រុំរ៊ូវរុមសានេ ទងំជនំួញជួញដ៊ូរលក់ ក៏រុរំ៊ូវចស្ស្មើនដ៊ូចររវឆ្នំ ។ កនុងស្វលាយប់មយួស្នាះ ស្ទង់ស្រះត្ស្មិះយល់ថា អ្ញ
ស្សាយរាជយស្នះ មកយ៊ូរស្ហ្ើយ ស្ៅស្ៃើយខ្ត្ចិត្េរាស្រេរុំដងឹស្រឡាញ់អ្ញ ឬខ្ស្បចតិ្េគតិ្ស្ៅច៊ូលនងឹរញាចនទរាជាវ ញស្ទដងឹ។ 



លុះយប់សាាត្ស់្រេចោងស្ៅខ្ត្មួយអ្ងគឯងលបសាាបរ់ាស្រេ។ មណៈស្នាះស្ទងឮ់រាស្រេជុំគ្មននិោយថា អ្ម្លារខ់្ែនដីស្យើងររវ
ឡថៃស្នះម្លនបណុយអ្សាារយណារ់ ស្ទង់ស្រះរាជហ្ឫទ័យក៏្៊ូរទ៊ូលាយ ស្យើងរុមរបាយមករាល់ឆ្នំ ខ្ត្កនុងឆ្នំស្នះស្ហ្ត្ុអ្វកី៏
ខាត្រុំបានចស្ស្មើន ែលស្បស្ោជន៍ស្សាះ។ ស្ហ្ត្ុដ៊ូចស្មេច ក៏ស្រះបាទអ្រ់ជុំនុរំុំស្ ើញជុំនុសំ្ោះទកុខរមុរាស្រេឱ្យបានរករុី្៊ូរ
ទ៊ូលាយស្ៃើងវ ញ ។ មណៈស្នាះរស្មេចស្រះស្រីស្ជោោស្ទងស់្រះរណាាបប់ានស្ជាបស្គបស់្បការស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្ត្ៃប់ស្ៅដណំាក់វ ញ 
។ លះុស្រកឹស្ៃើងស្ទង់ បរាប់ស្រះអាលក័ស នងិស្កមុស្រះរុភ្ន្ិបត្ី ឱ្យស្តាទុកថា ស្រះរាជបញញត្ិឱ្យត្លុាការស្្វើស្ទរអ្នកស្ទរ 
ខ្ដលចញ់កេីស្គឱ្យខ្បងជាភ្នគ៣ ឱ្យស្បណីស្ចលភ្នគ១ ឱ្យយកខ្ត្ភ្នគ២ ជាទីរស្ម្លលជាងរីបរុាណ ចាបម់ុន ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ស្រចកេីខ្ដលស្រះស្រីស្ជោោបនធូរបនធយចាប់ឱ្យស្សាលមកស្នាះ ក៏ស្ជាបដល់រស្មេចស្រះបរមមត្េោិ មហាចនទរាជា អ្គគមហា
បុរររដឋនគរខាងលិច ស្ទើបស្ទងម់្លនស្រះរាជបរ ោយស្តាររ់ួរអ្រ់មង្គ្នេីកវរីាជបុស្រាហ្តិ្ថា ស្ត្ើនគរខាងស្កើត្ស្្វើចាបប់រាប់ឱ្យ
យកស្ទរស្សាលស្នះស្ត្៊ូវបម្ុរុ ? អ្រស់្រវកាមហាម្លត្យយកស្រចកេីស្កាបទ៊ូល ស្រះករុណាស្ស្កាមលងអ្ ៊ូលីស្រះបាទថា រាស្រេ
ររវឡថៃស្កសី្កណារ់ ស្រះករុណាស្គគិត្ស្បណីស្នះស្ត្មឹស្ត្៊ូវស្ហ្ើយ ។ 

 

ស្ទើបស្រះបរមបរសិ្ត្ស្តារ់ត្បថា អាស្រះស្រេចកនស្នះវាជាមនរុសម៊ូច បនាជាវាស្បណសី្ទរអារួកខ្ដលស្្វើមុរស្នាះ។ ស្បើ
ដ៊ូស្ចនះស្យើងឱ្យតាងំចាបប់រាប់ឱ្យលកអ់ាមនុរសម៊ូចកាចស្នាះ កនងុស្រឿងនមីួយៗឱ្យតាងំ ស្កោរនិយ័ជា៤ភ្នគ ស្ចល១ភ្នគ 
យកភ្នគ៣ ស្ដើមបីឱ្យអាមនរុសស្នាះរាងចលខ្លងម៊ូចកាចត្ស្ៅស្ទៀត្។ ស្រចកេសី្បណរីាស្រេ ខ្ដលស្រះស្រេចកនវាបនធូរចាប់
ដ៊ូស្ចនះស្នះ គឺស្្វើស្ដើមបឱី្យញាត្ិស្ត្ក៊ូលវាខ្ដលម៊ូចកាចស្នាះ កស្ស្មើកចតិ្េលចួបលនត់ាមជាត្ិស្ត្ក៊ូលឱ្យបានស្ស្ចើនស្ៃើង ស្ហ្ើយស្យើង
នឹងយកតាមវាមនិបានស្ទ ។ 

 

ឧកញា៉ារភុ្ន្ិបត្ី និងឧកញា៉ាមង្គ្នេី្ិរាជ ក៏ស្កាបបងគទំទលួស្រះរាជត្ស្ម្លរ់ត្កំល់ស្លើត្បងូ ស្ហ្ើយកត្ស់្តា ទកុជាស្រះរាជបញញត្ិ 
ស្បត្បិត្េតិាមត្ស្រៀងមក ។ 

 

ស្នះនឹងនិោយថា ម្លនរាស្រេម្លនក់ស្្ាះ ស្ៅលួង ស្បរនធស្្ាះឥនទ ម្លនកែួយស្រមី្លនក់ ស្្ាះនាងខាា បាវស្រនីាងខាាស្ ា្ះ
នាងគ្មំ។ ស្ៅ្៊ូមិជតិ្ស្នាះម្លនស្បរុម្លនក់ស្ទៀត្ស្ ា្ះ ស្ៅស្រជ បានជាម្លនពាកយ រាស្រេទំងផ្ទារ ស្ៅរមួស្រចកេថីា ស្ៅលងួ
ឥនឌខាាគ្មំស្រជ ។ មណៈស្នាះស្ៅស្រជ ស្ៅដណាងឹនាងខាាយកមក ស្្វើស្បរនធ លះុស្ៅយ៊ូរបនេិចស្ៅស្រជស្ៅរហាយនិងនាងគ្មំ
ជាម្ុនំាងខាា។ ស្ោយខាាច ចតិ្េស្ៅលួង នាងឥនធ ជាម្លជាមងី នាងខាាជាស្បរនធ, ស្ៅស្រជ កគ៏ិត្និងស្ៅទន់ នាងទន ជាម្ុំ
របរម់លួនឱ្យជយួ្ុរៈ។ ស្ៅទន់ នាងទន ក៏យល់ស្រមនាំរស្ងត្់នាងគ្មំចះុទ៊ូករត្រ់ីខ្មស្ត្ស្ររីឈរ ស្ៅនគរខាងលិច ស្ដើមបមីិន
ឱ្យស្ៅ ស្កមនគរខាងស្កើត្ជនំុំជស្មះយកស្ទរបាន។ ឯស្ៅលួង នាងឥនធ លុះស្រឹកស្ៃើងដឹងស្ហ្ត្ុ ស្ហ្ើយកន៏ាំបកស រកួ៦នាក់
ចុះទ៊ូកស្ចញរីស្មត្េស្រីរឈរតាមស្ៅទន់ស្ៅស្រជនាងគ្មំស្ៅករំងល់ខ្ងវក ។ ទទលួជាស្រលស្នាះ ស្មគយកំរងល់ខ្ងវកដឹង
ស្ហ្ត្កុារណ៍ទន់ ក៏ចប់បញជនូស្ៅស្រជនាងគ្មំស្ៅឱ្យស្មគយ្សំ្ៅកំរងឆ់្នំង ។ ស្មគយស្ៅកំរង់ឆ្នងំក៏ជ៊ូនមលនួស្ៅឱ្យ
ស្ៅហាាយស្រកុ ខ្ដលរកាបនាាយខ្មស្ត្រលាស្បអៀរ ។ ស្ៅហាាយស្រកុ រួរកត្់យកចំស្លើយស្ៅស្រជ ស្ហ្ើយស្ៅស្រជស្ឆលើយ
ស្ោះសាមលួនថា មលនួស្បាថាននឹងមកថាាយមលួនជាអ្ម្លារ់ ស្ស្ត្ើយខាងលចិ ខ្ត្ស្ៅលងួជាម្លមិនស្រមឱ្យមកស្ទើបបានជាម្ុនំាបំេី
ស្បរនធរត្ម់កស្នះ ។ ខ្ត្ស្ោយដំស្ណើរ របរ់ម្ុំមនិបានរៃបស់ាាត្់ស្ទើបបានជា ស្ៅលួងជាម្លតាមមកទនច់បម់លួនម្ុោំ៉ាងស្នះ ។ 

 



ចំស្លើយស្ៅលួងស្ឆលើយថា ស្ៅស្រជ ជាបេី នាងខាា ខ្ដលស្ត្៊ូវជាកែួយស្បសាម្ុំបាទ ។ វាែិត្នាងខាា ស្ៅរហាយ នាងគ្មំ ជាបាវ
នាងខាា ស្ហ្ើយនាំរស្ងត្ន់ាងគ្មំ ស្រមទំងយកស្ទរយរបរ់មកជាមយួែង ។ ស្ៅស្កម បាឡាក់ខ្មស្ត្វ និចឆយ័ស្រចកេថីា ស្បើលចួ
រស្ងត្់ម្ុំស្គមកម្លនកនងុម្លស្តា១ ចាបស់្កម ទរកមែករ ស្ត្៊ូវម្លន ស្ទរ ។ ខ្ត្កនុងស្រឿងស្នះលចួម្ុំស្បរនធឯងស្នះ គ្មានម្លស្តា
ចាបឱ់្យស្ៅស្រជម្លនស្ទរស្ៃើយ ។ 

 

ស្ៅស្កមកាត្់ស្រចកេីដ៊ូស្ចនះ ស្ៅលងួមិនរុមចិត្េ ក៏រុឱំ្យសាលាខ្មស្ត្បញជូនស្ៅត្លុាការកនុងខ្មស្ត្បរ ប៊ូណ៍។ ឧកញា៉ារភុ្ន្ិប
ត្ី មង្គ្នេកីុត្េរាជកាត្ស់្រចកេតីាមចាប់ ស្ត្៊ូវនឹងសាលាខ្មស្ត្ ។ គ៊ូកេីមនិរមុចិត្េនាំស្កាបបងគំ ទ៊ូលស្រះករុណាមហាចនទរាជា្រិាជ 
ស្រះករុណាស្ទងក់ាត្់ស្រចកេថីា ស្បរនធជាអ្នកទំនកុបស្មុង ស្ហ្ើយមលនួ លួចនាំរស្ងត្ម់្ុំស្បរនធឯងស្នះ ស្ត្៊ូវម្លនស្ទរ្ៃន់ជាង
លួចម្ុំអ្នកដឡទ ដ៊ូស្ចនះអ្នកស្បស្រឹត្េមុរស្នះ ស្ត្៊ូវឱ្យ បស្ណាើរអាស្ស្ការ៣ឡថៃ ស្ហ្ើយវាយមនង១០០ខាាប់ និងស្រ័ស្ត្លរួ ស្ហ្ើយ
ហ្៊ូត្នាងគ្មជំាម្ុនំាងខាា នងិស្ៅទន់ ស្ៅទន ជាម្ុំស្ៅស្រជនាំស្ៅស្បគលឱ់្យនាងខាាវ ញ ឱ្យនាងខាាោកស់្មស្ត្កី៏បាន ជាប់ស្មស្ត្ី
វ ញកប៏ាន ។ ស្ស្កាយ ស្នាះស្រះបរមបរសិ្ត្ស្តារ់ឱ្យខ្ត្ងចាប់ស្គប់ស្កម ។ ឧកញា៉ារុភ្ន្ិបត្ី មង្គ្នេកីតុ្េរាជ ក៏ស្បជុំគ្មនខ្ត្ងចាប់ 
តាមស្រះស្តារ់បរាប់ ស្ហ្ើយស្រះករុណាក៏ស្ចញស្ត្ួត្ស្តារាល់ស្រលស្វលា ។ លុះរួចជាស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្ទើបស្ទង់ ឱ្យកតិ្េយិរដល់
ស្លាកជទំវខ្បរា  ជាស្រះម្លតាចិញ្មឹស្តារ់ស្រះរាជបញ្ញាត្ថិា តាងំរឡីថៃស្នះស្ៅនងឹស្្វើហ្ត្ថ ស្្វើរាោមជាអ្វីៗឱ្យយកហ្ត្ថ
ស្លាកជទំវខ្បរា ជាកំណត្់ ។ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជាស្រៀងមក មនរុស ទងំរងួកយ៏ក តាមហ្ត្ថខ្បរា ស្នាះ ។ 

 

លុះដលស់្ចញវរា ឆ្នមំខ្ម បញរ្័ក វរាស្នាះ ស្រះបរមរាជមហាចនទរាជាស្ទងម់្លនស្រះរាជឱ្រារថា កាលមនុស្យើងម្លនស្្វើ
ស្រះរាជរិ្ីស្ចញស្រះវរាមេងស្ហ្ើយស្ៅ កំរង់ស្បាសាទខ្មស្ត្លខ្ងវក ។ ស្ស្កាយស្នាះ ស្យើងរវល់ខ្ត្ការរង្គ្រាមមិនទនប់ានស្្វើ
ស្ទ ។ ដ៊ូស្ចនះតាងំរីឡថៃស្នះស្ៅស្យើងស្ត្៊ូវស្្វើ ស្រះរាជរិ្ ីអ្ុទំ៊ូក លយកស្នាាង ផ្ទាច់ស្រះវរាមេង៣រដ៊ូវ អ្កអ្ំបកុ ររំះស្រះខ្ម មេង
៣ឡថៃ ជារណាាប់ស្រះមហាកសស្ត្ត្ស្ៅ តាមស្រះរាជរិ្កីុំឱ្យខានស្ៃើយ ។ ស្នាះនាមុនឺររវមមុមង្គ្នេកី៏បានស្រៀបស្រះរាជរិ្ ីតាម
ស្រះរាជបញញត្េិ តាងំរីស្រលស្នាះស្រៀងមក ។ ស្រះរាជរិ្ ីអ្ុទំ៊ូកលយកស្នាាងស្នាះរចួមកស្ហ្ើយ ស្ទងស់្តារ់ឱ្យស្បើក ស្រះរាជស្ទរយ 
ចំណាយជលួស្រនាទហានស្រហ្រ៍លឱ្យស្លើកដីស្មឿន ស្រះវ ហារមលះ កាប់ស្ឈើស្្វើស្ស្គឿង ស្រះវ ហារមលះ ស្្វើវត្េអារាម ស្ៅទីខ្ដល
តាំងស្រះរនាាជយ័ឯស្ជើងែារបរ ប៊ូណ៍។ ស្រះអ្ងគខ្ត្ងស្ៃើងទត្ ស្រះស្នស្ត្ស្ត្ួត្ស្តាការស្នាះស្រឿយៗ។ មណៈស្នាះម្លនរួកស្លាាន
ម្លនកជ់ាត្ួស្រះលកខណស៍ស្បកបស្ោយ ស្លាមស្ឆ្មរណ៍លអ ថវីឡដរាំស្នាះក៏ឯកណារ់ស្ទង់ស្ស្បារឱ្យស្ៅស្ ា្ះស្នះថានាយកំ
ស្ឡាះរ៊ូបលអ ។ ស្រេច ខ្ត្ងអ្ស្ញជើញស្ស្គឿងជិត្ស្រះអ្ងគ ។ លះុដល់ខ្មបុរសឡថៃចនទស្នាះ កំស្ឡាះរ៊ូបស្នាះក៏កាត្់រក់ ខ្ត្ងមលនួ ច៊ូល
ស្ៅកនងុវាងំ អ្រ់ជនទងំឡាយររស្រើររាលម់្លត្់ថា នាយកំស្ឡាះរ៊ូបលអស្នះ កាត្់រក់មេងស្នះរមនឹង រ៊ូបកាយណារ់ ទំង
ស្រះករុណាជាអ្ម្លារ់ជីវ ត្ស្លើត្បងូក៏ស្រញស្រះរាជហ្ឫទ័យខ្ដរ ស្ទងន់ាំមលនួស្ៅបរាញ ស្រះអ្គគស្ទរី នងិស្រះរនសំ្កមការ ។ ស្រះ
អ្គគមស្ហ្រីកស៏្កាបទ៊ូលររស្រើរស្គបម់្លត្់ ។ ខ្ត្ស្ៅស្រល ស្នាះស្ទងទ់ត្ស្រះស្នស្ត្ស្ៅស្ ើញរក់ស្ៅជាប់នឹងស្កៀនស្ត្ស្ចៀកនងិក
ស្ៅស្នាះស្ៅស្ៃើយ ស្ទើបស្ទង់ស្តារ់ថា ឱ្យស្ៅស្នាះស្ៅលាង.កស្នាះស្ចញ។ នាយកំស្ឡាះរ៊ូបលអស្នាះស្កាបថាាយបងគលំាស្ចញស្ៅ 
។ រស្មេចស្រះ បរមបរិស្ត្ស្ទង់ខ្ស្កងយតឺ្យ៊ូរក៏ស្កស្ៃកស្រះស្នស្ត្ស្ៅស្ ើញទហានស្កមុវាំងរីរនាក់ ស្ទង់ស្តារថ់ា ឱ្យស្ៅ ជយួ
លាង.កវាឱ្យឆ្ប់ែង ។ ទហានស្កុមវាងំរីរនាក់ស្នាះឮរុំចារ់សាានថា ស្ទង់ស្តារ់បរាបឱ់្យយកស្ៅ កាត្់ក ក៏ស្ចញស្ៅទន់
ស្ ើញស្ហ្ើយ កច៏ប់ស្ៅស្នាះចងចំណងស្បាំស្បការ ឱ្យអ្ងគយុភ្នវនាស្ៅវាលខាងត្បូង បនាាយ ស្ហ្ើយស្បហារជីវ ត្ ។ 

 



មណៈស្នាះម្លនត្ួស្លាានម្លនកស់្ទៀត្ជាគ៊ូ និងស្ៅស្នះ ស្ហ្ើយជាមិត្េែង លុះបានដឹងស្ហ្ត្ុអ្រ់ស្ហ្ើយក៏ច៊ូលស្ៅ ស្កាបបងគំទ៊ូលអ្
ម្លារខ់្ែនដីស្ស្ត្ើយខាងលចិឱ្យស្ជាប។ ស្ស្កាយមកស្ទង់យលថ់ា បស្ស្មើខ្ដលស្ៅឃាត្់ស្នាះ មិនទនក់ឱ៏្យយរួកាលស្ៅស្ចល ឱ្យ
ោកន់ឹងស្តាក ឬត្ុ ត្កំលក់ាលស្នាះកុំឱ្យម៊ូច ស្ហ្ើយឱ្យច៊ូលមកនងឹ បានស្មើលរក់ ស្មើលមមុផ្ទារប់េូរដ៊ូចស្មេច ឬស្ៅលអដ៊ូចស្ដើ
ម។ ស្រះរាជបស្ស្មើស្ចញស្ៅស្ ើញទហានស្កុម ស្នាះយួរកាលច៊ូលមក ក៏ខ្ស្រកស្ៅថា សាាប់មនិជាក់ស្ៅកាបក់ាលកំស្ឡាះ 
ស្ទង់ស្ស្បារស្គស្ម លះ ស្ហ្ើយស្ៅកាបស់្ចលអាសារឥត្ការ ខ្ត្ស្បើបានជាកាប់ស្ហ្ើយកុំឱ្យយួរ “ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជាជាប់ស្្ាះ 
ស្ៅខ្ស្រវាល្៊ូមកិំស្ឡាះ រហ្៊ូត្ស្រៀងមក ។ ឯទហានស្កុមវាំងទំងររីនាកស់្នាះឮស្ហ្ើយ្តិ្្យ័ណារ់ គិត្ថាមលនួមមុជាអ្រ់
ជីវ ត្ស្ហ្ើយ រួចក៏ស្បគលក់ាលស្នាះឱ្យស្ៅស្រះរាជបស្ស្មើនាំស្ៅថាាយ ឯមលួនក៏រត្ស់្គច រួនឡស្រស្ៅ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ទហានទំងស្នាះគតិ្ថា ស្បើមលនួមខំ្ត្ស្ៅនគរខាងលិចស្នះមុមជាហ្លងួឱ្យស្គយកស្ៅរម្លាប់មនិខាន ដ៊ូស្ចនះ ម្លនខ្ត្រត្់ស្ៅរឹង
បារមហី្លួងខាងស្កើត្វ ញស្ទើបជា។ គិត្ស្រមគ្មនស្ហ្ើយ ទហានស្នាះកន៏ាំគ្មនរត្់ស្ៅ លះុរត្់ស្ៅ ដលវ់ាលស្សាបអ្រាម ទហាន
ទំងស្នាះគិត្ថា ស្ៅទំងមលនួស្បឡាក់្ម ស្បឡាក់ោវោ៉ាងស្នះ ខ្ត្ជួប នឹងកងលាត្មុមជាស្គចប់យកស្ៅថាាយវ ញជាមិន
ខាន។ គិត្ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយកន៏ាគំ្មនច៊ូលស្ៅង៊ូត្ទឹក លាងោវ កនុងស្ត្ពាងំវាលស្សាបអ្រាមស្នាះ “បានជាជាប់ស្ ា្ះស្ៅស្ត្ពាំង
លាងោវស្រៀងមក” ។ ឯស្រះរាជបស្ស្មើ នាកំាលនាយកំស្ឡាះរ៊ូបលអស្នាះស្ៅថាាយស្រះបរមបរិស្ត្ ស្ទងស់្តារ់រួររកទហានស្កុម
វាំងទំងររីនាក់ ស្នាះ ។ ស្រះរាជបស្ស្មើស្កាបទ៊ូលថា ទហានទំងររីនាកស់្នាះ មុមជារត្់ស្ៅរងឹអាស្រះស្រេចកនរុខំានស្ៃើយ 
ស្ទើបស្ទង់ស្តារ់បរាបឧ់កញា៉ាដ៏រុង ស្រនាចងហាាងទហានស្នាះ ឱ្យចត្ទ់ហានស្រះ២០នាក់ឱ្យស្ៅតាម ចបយ់កមលួន
ទហានស្កុមវាំងទំងរីរនាក់ស្នាះឱ្យបាន។ ទំង២០នាកក់៏ស្រ៊ូត្តាមស្ៅបានស្ ើញទហានស្កុម វាងំទំងរីរនាក់ករំុងង៊ូត្
ទឹកលាងោវក៏ចប់នាមំលួនមកស្កាបបងគថំាាយ ។ ស្រះបរមបរិស្ត្ស្ទងឱ់្យត្លុាការ រចិរណារួរកត្ច់ំស្លើយតាមចាប់ ។ 
ទហានទំងរីរនាក់ស្នាះស្ឆលើយថា មលួនសាាប់ឮថាស្ទងស់្តារ់ឱ្យកាត្ក់ ស្ទើបបានជាកាប់ លុះកាបស់្ហ្ើយស្ទើប្តិ្្យ័ស្ទើបបាន
ជានាគំ្មនរត្់ច៊ូលហ្លួងខាងស្កើត្ស្បាថានឱ្យរួចជវី ត្ ។ ស្រះ បរមបរសិ្ត្ជាអ្ម្លារជ់ីវ ត្ស្លើត្បងូស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្រះរិស្រា្ណារ់ 
ស្ទង់ស្តារ់ឱ្យស្រនាបត្ីស្ចញ របំុស្ត្បញញត្េិឱ្យស្លើកខ្លងស្ៅហ្លួងខាងស្កើត្ឱ្យស្ៅខ្ត្ស្រះស្រេចកនថា ស្បើនរណាមិនសាាប់ 
និងយក ស្ទរដល់ជីវ ត្។ បនាាបម់កស្រះបាទអ្នកម្លារ់ស្ទង់ស្តារប់រាប់ឱ្យយកកាលនាយកំស្ឡាះរ៊ូបលអស្នាះ ស្ៅស្្វើ បុណយ
តាមរមគួរ ។ កនុងមណៈស្នាះស្ទង់ស្តារ់ឱ្យយកទហានស្កុមវាងំទំងរីរនាក់ស្ៅស្បហារជីវ ត្ទកុ ជាបស្ម្លម ។ 

 

ស្ស្កាយមកកនងុឆ្នដំខ្ដល ស្រះបរមមត្េោិចនទរាជា ស្រះអ្ងគឱ្យខ្ត្ងរំស្នរីរែទុកទំនញិស្ៅស្រុកជាា ម្ល៉ាឡាយ៊ូ ស្ហ្ើយទញិបាន
កាំស្្លើង្១ំ០០ កាំស្្លើងត្៊ូច១.០០០ស្ដើម ខ្ថមស្លើកាំស្្លើងចរទ់កុរកាស្រះនគរ ។ 

 

ឯរស្មេចស្រះស្រសី្ជោោអ្ម្លារ់ស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្កាលស្ជាបថា រស្មេចស្ៅរញាចនទរាជា ទិញកាំស្្លើងបានជា ស្ស្ចើនមកទុករំរាប់
ស្រះនគរស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគកឱ៏្យស្្វើរសំ្នររីែទុកទំនញិស្ៅលកឯ់ស្រកុម្ល៉ាឡាយ៊ូខ្ដរ ស្ហ្ើយ ទញិបានកាសំ្្លើង្ំ១៥០ កាំស្្លើងត្៊ូច
៣.០០០ស្ដើម។ លះុរំស្នស្នាះវ លមកវ ញ មយល់ផ្ទត្់រសំ្នមួយ ស្ៅជាប់ពាម “ស្បខ្ហ្លជាពាមម្លត្់ស្ជ៊ូក” រំស្នមួយស្ទៀត្
ជាប់ស្ៅស្រុកកំរត្ ។ ស្រលស្នាះនាយកង ស្រុកពាម ស្រកុករំត្ ចបប់ានរំស្នមយួយកបានកាំស្្លើង្១ំ៥០ កាំស្្លើងត្៊ូច
៣.០០០ោក់ទកុកនងុរស្ទះ ឱ្យស្ម ុំនាសំ្ៅថាាយស្រះបាទអ្នកអ្ម្លារ់ស្ៅខ្មស្ត្បរ ប៊ូណ៍ ។ ស្រះបាទជាអ្ម្លារស់្ស្ត្ើយខាងលិច 
កាលស្ទង់ ទត្ស្ ើញបស្ស្មើនាំស្គបរ់រវសាស្សាាវុ្ មកស្កាបបងគំទ៊ូលថាាយ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្រះអ្ណំរណារ់ ។ ស្ទង់ស្ស្បារ ស្រះរាជ
ទនររានដ់ល់ស្មទ័រស្មកងស្នាះជាស្ស្ចើន ។ 



 

រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោអ្ម្លារ់ស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ស្រេចគងស់្ៅស្រះរាជវាំងស្ររីឈរ ស្ទង់ស្តារឱ់្យស្កណឌកងទ័រ ១៤០.០០០
នាក់ ស្ទង់ឱ្យស្ៅហាាទៃណៈស្ៅ នងិស្ៅរញាស្ម្លង ស្ៅរកាបនាាយស្រៃបរ់ិជយ័ឡស្រនគរ ស្ហ្ើយ ស្ទង់ចត្់ឱ្យស្ៅរញាចស្កី ុំ
រល៣០.០០០នាកជ់ាទរ័មមុ ស្ៅរញាស្កឡាស្ហាម  ុំរល ២០.០០០នាក់ ជាទ័រសាា,ំ ស្ៅរញាស្វៀង  ុរំល 
២០.០០០នាក់ ជាទរ័ស្ឆវង ស្ៅរញាវាំង  ុំរល ២០.០០០នាក់ ជាទរ័ស្ស្កាយ ស្ៅរញាស្សាល  ុំរល ១០.០០០នាក់ 
ជាទរ័ស្កខ្វលខាងសាាំ ស្ៅរញាលំពាងំ  ុរំល ១០.០០០នាក់ ជាទរ័ស្កខ្វលខាងស្ឆវង ស្ៅរញារនង្នឹមស្រះនគរ ុរំល 
១០.០០០នាក់ ជាទរ័ស្កខ្វលខាង មុមស្រះអ្ងគស្រីស្ជោោឯង  ុំរល៣០.០០០នាក់ ជាទ័រហ្លួង ឆលងមកដលស់្រកុ្នសំ្រញ 
ស្ហ្ើយស្លើកទរ័ ស្គប់កង ស្រមស្ោយន៊ូវស្រវត្ចឆស្ត្អ្្ិរមយ ខ្រនតាាន ់ស្ៃើងគងស់្រះទនីាំងរ័ងខររែី ស្លើកទ័រត្ស្មង់ស្ៅ ខ្មស្ត្បរ 
ប៊ូណ៍ ។ 

 

ឯស្រះលាត្ខាងស្រះបរមមត្េោិចនទរាជាស្ ើញស្ហ្ើយ កឃ៏ាាត្មែយីកស្រចកេី ស្ៅស្កាបបងគទំ៊ូលស្រះបរម បរិស្ត្ ។ លុះស្ទង់
ស្ជាបស្គបស់្បការស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្តារ់ឱ្យរស្មេច ស្រះភ្នគិស្នយាយររាជស្ៃើងជាទនីាយក នងិមង្គ្នេខីាងស្ជើងទឹកស្លើកទ័រទ៊ូក 
គង់ស្រះទីនាងំចស្ករត្េសិារាយអ្ខ្ណាត្នាទំ៊ូកចមាំង៤០០ ស្ហ្ើយស្ទង់ ចត្់ទរ័ស្ជើងស្គ្មកខ្ថមស្ទៀត្ ។ ស្ទងស់្តារឱ់្យឧកញា៉ា
ចស្កីស្ទរ ក៊ូន រញាស្មឿង  ុំរល ២.០០០នាក់ ជាស្មទ័រមុម ឱ្យស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាក “រុម” ក៊ូនរញាស្មឿង  ុរំល 
១០.០០០នាក់ ជាទរ័សាាំឱ្យ ស្ៅរញាឧទយ័្រិាជរ៊ូរ  ុរំល១០.០០០ នាកជ់ាទរ័ស្ឆវង ឱ្យឧកញា៉ារាជស្ត្ជៈ  ុរំល 
១០.០០០នាក់ ជាទរ័ស្ស្កាយឱ្យឧកញា៉ា វងាអ្គគរាជ  ុំរល ១០.០០០នាក់ ជាកងជនល ឱ្យឧកញា៉ានរ ង្គ្នាា្ិបត្ី ស្ៅរញា
មស្នាស្មស្ត្ី ស្ៅរញាខ្ស្រនា្បិត្ី ស្ៅរញាខ្ស្រនយស្រនា  ុរំលម្លនក់ៗ៣.០០០នាក់ ស្ៅ បងកបរ់ងខាងែលូវឱ្យរស្មេចស្រះ
រុមត្េ ុំ រលដំរី ៣.០០០ ស្ៅបងកបក់នុងឡស្រខាងលិច វាលស្សាបអ្រាម ឱ្យឧកញា៉ាដរ៏ុងស្រនា  ុំរលស្រះ ៥០០ ជាកង
ជនលទ២ី។ លះុបានឫកជាស្រលាលអស្ហ្ើយ បសុ្រាហ្ិត្ក៏តាងំ ែលុំខ្ស្ត្រ័ងខស្ហារាថាាយឫកសរចួស្ហ្ើយ ស្រះបរមបរិស្ត្មហាមត្េិោច
នទរាជាស្ទង់ស្ស្គឿងកកុ្ ្័ណឌ រស្ម្លប់ រាជយទុធស្ៃើងគងស់្រះទនីាំងរិជយ័រាជកញុជរ ស្លើកអ្រន់ិករស្ចញស្ៅ ។ 

 

ឯឧកញា៉ាវងាអ្គគរាជជាកងជនលទ១ី ស្លើកទរ័ស្ៅដលរ់ទឹងស្កាំងរឡនលជួបនឹងទ័រស្រះស្រសី្ជោោ (ស្រះស្រេច កន) ស្ហ្ើយបានត្
តាំងចាំងគ្មនស្ៅទីស្នាះយ៊ូរបនេិច ឧកញា៉ាវងាអ្គគរាជកន៏ាំរលរត្់ថយស្ស្កាយមកដល់ ខាងលចិ្៊ូមឈិ៊ូករ ខ្មស្ត្លខ្ងវក ។ 
មណៈស្នាះឧកញា៉ានរ នទស្រនា ុរំលទហានស្រះ៤០នាកក់ាលរ់លមលនួ និងរលឧកញា៉ាវងា អ្គគរាជឱ្យច៊ូលត្តាងំចាំងគ្មន
ស្ទៀត្ ស្ហ្ើយបខ្ណាត្ទ៊ូកថយស្ស្កាយ។ ស្មទរ័ខាងស្រះ ស្រេចកនស្ ើញស្ហ្ើយយល់ថា មលួនម្លនជ័យជនំះកនងុរង្គ្រាមររីដង
ស្ហ្ើយ ក៏បររលរស្មុកស្គលុកតាម ដលរ់ទឹងឡស្ជ។ ឧកញា៉ា ចស្កសី្ទរ ជាកងជនលទី៣ក៏ស្ចញរីកនងុឡស្របររលច៊ូលមយួស្របក់ 
ក៏នារំលស្គច រត្់ថយស្ស្កាយស្ៅស្ទៀត្ ។ មណៈស្នាះនាយកងនាយទ័រខាងស្រះស្រេចកនខ្ស្រកស្កាបទ៊ូលថា ចស្កីបាក់ទរ័ 
ស្ទៀត្ស្ហ្ើយ ឯកងទ័រស្គបក់ងខាងស្រះស្រេចកនឮថាចស្កបីាកទ់័រស្ទៀត្ ស្ហ្ើយក៏រ ត្ខ្ត្ម្លនចិត្េស្ជារស្ៃើង ក៏ស្ដញតាមស្ៅ
ស្តាខ្ត្ជួបនឹងទ័រស្កឡាស្ហាម ខ្ដលបងកបច់ំស្ៅវាលស្សាបអ្រាមស្នាះ ។ ឧកញា៉ា ស្កឡាស្ហាម ក៏ទទួលចាំងជាម្លំមនួ រ
ស្មេចស្រះរុទត្េ ខ្ដល ុំរលដរំីចាំង៣០០ស្នាះ បានឫកស្ហ្ើយ កប៏រដំរជីលជ់ាន់រីស្ស្កាយ។ ឯកងទរ័ខ្ដលបងកបរ់ងខាង
ស្នាះ ក៏ស្បររវរីស្ឆវងរសីាាំ ទំងស្រះបរមបរិស្ត្ ក៏ខ្បរស្រះទនីាងំរាជកញុជរ ច៊ូលលកុលុយកាបច់កស់្បររវគ្មនមក បណាាលឱ្យ
សាាបរ់លខាងស្រះស្រេចកន ស្បម្លណ២០.០០០នាក់ ។ លះុមកដលម់ុមស្រះស្រេចកន ស្រះទនីាំងរិជយ័រាជកញជរខ្ដលស្ចះ
កានន់៊ូវអាវុ្ ស្គខ្វងចក់រម្លាបរ់លស្រះស្រេចកន បណាាលឱ្យសាាប់ជាស្ស្ចើន ។ ស្រះស្រេចកនស្ទំមនិបានក៏ខ្បកទរ័ រត្ក់ាត្់
ឡស្រមកដល់ចងុខ្ស្រករលាស្បអៀរខាងសាាំ ស្ចលទរ័អ្រ់ ជាប់ខ្ត្ខាងទហានរែ័ស្គចិត្េស្បម្លណ ១០០នាក់ ស្ហ្ើយមកជួបជុំនងិ



ទ័រឧកញា៉ារួគ្ម៌ាស្លាក ឧកញា៉ាមស្នាស្មស្ត្ី ឧកញា៉ាឧទ័យ្ិរាជខ្ដលបងកប់ កនុងឡស្រ ។ ទ័រទំងស្នាះក៏រទុះស្ចញមកក៏តាំងស្ហា៊ោ
ស្ដញទ័រ ស្រះស្រេចកនខាាត្់ខាាយស្ៅស្ទៀត្ ។ ស្រេចកន ស្ៅរល់ខ្ត្ទហាន១០០នាករ់ត្ត់ាម លុះស្ៅដល់ចងុ្៊ូមតិាស្ជរ 
ខ្មស្ត្លខ្ងវក កងទរ័ទងំ១០០នាក់ ស្នាះរុំស្ចះខ្ហ្លទឹកទងំអ្រ់គ្មនស្ទ ស្ចះខ្ត្២០នាក់ប ុស្ណាណះ។ អ្នកស្ចះខ្ហ្លទឹកករ៏ត្់
ស្ៅស្លើស្កាះត្៊ូច នាំគ្មនស្តាង ស្រះ ស្រះទនីាងំរងខររែីស្នាះឆលងស្ៅរទឹងរៃួត្ ស្ជើងឡស្រជាស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
លុះកងទ័រឧកញា៉ាយមរាជ ឧកញា៉ារួគ្ម៌ា ស្លាកស្ដញស្ៅដល់ស្ ើញទរ័រស្ត្៊ូវកំរងុខ្ហ្ល កខ៏្ស្រកស្ៅ កងទរ័ស្ជើងទកឹឱ្យ
តាមចប់ ។ រ៊ូរររទខ្ដលបងកូកស្ៅទរ័ស្ជើងទកឹ ខ្ត្មួយម្ល៉ាត្់ម្លនកក់៏លាន់ដ៊ូចស្គ ខ្ស្រកស្ហា៊ោ (ស្ស្ពាះស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជា
ស្កាះត្៊ូចស្នាះ ខ្ស្បស្្ាះថា ស្កាះស្ហា៊ោ ស្រៀងមក)។ ឯមុនឺ រិ្ កេលីិមតិ្ មុឺនជំនិត្រ ស្ទងម់ុឺនបស្មងុអ្កខរាទងំ៣ នាយជា
អាលក័ស ជាមង្គ្នេីស្រះស្រេចកនជាប់បាវ ស្បាំមយួស្បារំីរនាក់ សាាយស្តាជារស្ម្លបរ់ាជរបរ់រស្មេចកនស្នាះ រត្់ខ្បកស្ៅដល់ចងុ
្៊ូមិករំងម់្លា ខ្មស្ត្ រលាស្បអៀរ កច៏ប់យកក៊ូនទ៊ូកអ្នកស្រកុស្នាះចុះខ្ចវតាមស្រេចកនស្ៅ ។ 

 

មណៈស្នាះម្លនមយល់រយុះរលកស្បាកបកខ់ាាំង ទ៊ូកលិចលងទ់ំងស្តារស្ម្លប់រាជយស្នាះបាត្ស់្ៅកនុងស្រះ្រណី បាត្ទស្នលស្ៅទី
ស្នាះក៏ស្រុត្ស្ៅស្ស្ៅរន់ស្បម្លណ ។ នាយអាលក័សទងំ៣យកស្ៅាររីបនទះ មកត្ខ្ត្មយួ រយំុងស្ៅស្ត្ង់កខ្នលងខ្ដលលចិស្តា
ស្នាះក៏រុដំល់ នឹងរកមនុរសឱ្យមជុស្ៅតាម មនរុសែងស្ ើញស្ស្ៅ ណាររ់ុំហា៊ោនមជុតាម ។ នាយទំង៣នាកខ់ាាចមរុនងឹ
ស្រះស្រេចកនកន៏ាំគ្មនមុជទឹកស្ៅតាមស្តាស្នាះ លុះដលស់ាាបទ់ំង៣នាក់ “ស្ស្ពាះស្ហ្ត្សុ្នាះបានជាទីស្នាះស្ៅអ្នលងស់្តារាជយ 
ោរៗមកស្ៅត្ំបន់អ្នលង់ រាជយ” ស្ទង់ស្រ៊ូត្ស្រះទនីាំងចស្ករត្េសិារាយអ្ខ្ណាត្ស្ជួរតាមស្ៅដល់ស្កៀនតា្ឹង ។ ឯរស្មេចស្រះ
ស្រីស្ជោោ ទត្រសី្លើមនងស្រះស្រះទនីាំងស្ៅស្ ើញ ក៏បរស្រះស្រះទីនាងំស្នាះនាំទហានរួមចិត្េមកដលច់ុង្៊ូមិករំងច់ម ក៏បរ
ស្រះស្រះទនីាំងស្នាះខ្ហ្លឆលងទឹកត្ស្មង់ស្ៅត្ំបន់ដ៊ូនស្ៅ៉ាស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ស្រមទំងទហានរមួចតិ្េ ២០នាក់ កខ៏្ហ្លស្តាង
ស្រះស្នាះស្ៅដល់ស្ចំងទស្នលម្លាង ស្រះស្នាះកាាយជានាគមុជទកឹបាត្់ស្ៅ ។ 

 

ស្នះនឹងនិោយអ្ំររីស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ខ្ដលចំរកាបនាាយស្រៃបរ់ិជយ័ឡស្រនគរស្នាះ មុនស្នះ៣ឡថៃយល់ របេ ិបណឌតិ្កវី 
ស្រីស្រះរនំ ស្កមការ និងរួកស្រវ កាមហាម្លស្ត្ ម្លស្តាចកនគិមបរមនិស្វរន៍ បនាាយស្ពា្ិ៍សាត្់មកដល់ខ្មស្ត្បរ ប៊ូណ៍ ។ ស្រះ
អ្ងគច៊ូលគង់ កនងុស្រះរនាាជយ័កនុងបនាាយចរ់ ស្ហ្ើយស្ទង់បរ ចាគស្រះរាជស្ទរយថាាយ ស្រះរងឃ នងិស្រះរាជទន ររានឱ់្យ
អ្រអ់្នកខ្ដលស្ដញសាស្សាា បាល ីស្បស្ោគ ។ ខាងស្រះរងឃស្ដញស្បស្ោគបានស្លម ស្ទងន់ឹង តាំងជាបាឡាត្រ់មហុ្៍ឡបដី
កា។ ស្បើខាងស្គីហាវារវ ញ ស្ទងស់្រះរាជទនជាមង្គ្នេីម្ុរំាជការ ស្កុមស្រុកតាមគុណវ ជាាការ ស្ហ្ើយស្តារ់បរាបច់ងហាាង
មស្ហាស្ររឱ្យតាងំហាត្់ស្លាានស្បរុស្រី ស្្លងត្៊ូរយត្ង្គ្នេជីា រស្ម្លប់ស្រះឥរសរ យយរ ។ស្ីើញមយលក់បំុត្ត្បូងកចួទង់ជយ័រ
ស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ជាស្្លើងស្ឆះអ្ខ្ណាត្កណាាលអាការ ស្ហ្ើយ ធាាក់ស្ៅកំរង់ចម ។ លុះភ្នាកស់្ៃើង្័យណារន់ោិយស្បាប់
និមិត្េស្នាះឱ្យរស្មេចរញាខ្ហ្ង ជាបតិា ស្កែករស្មេចស្រះស្រីស្ជោោសាាប់ ស្ហ្ើយស្ៅស្ហារាមកស្បាប់ស្ហ្ត្ឱុ្យទយ ។ ស្ហារា
រិនិត្យស្ៅស្ ើញថា យលរ់បេិឡថៃអ្រារជាស្្លើង ស្ហ្ើយស្ ើញស្ឆះទងជ់័យស្នាះ ទំនាយថា ទរ័ហ្លងួបរាជ័យស្ហ្ើយ ស្ត្ង់ដល់ 
ស្ ើញមយល់កបំុត្ត្បូងកួចនាំស្ៅកណាាលអាការស្នាះ ថាបណុយបារមីស្ៅម្លនស្ទវតា នាំឱ្យរចួរចីំស្ណាម ស្ត្ង់ខ្ដលស្្លើងធាាក់
ទឹកស្ៅករំងច់មស្នាះ ថាហ្លួងនងិរត្់ស្ៅដលទ់ីស្នាះ ។ រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ឮស្ហ្ើយ្យ័ណារ់ ក៏ឱ្យរស្មេចស្ៅរញាខ្ហ្ង
ស្ៅរកាបនាាយ រួចផ្ទាថំា ឱ្យមិត្មសំ្កណឌស្រហ្៍រលទុក បស្មុងឱ្យបានស្ស្ចើន។ ឯមលួនរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ នាំខានន់្នូ នងិទហាន
កាំស្្លើង១.០០០នាក់ និងស្រះទនីាំង គស្ជង្គ្នទយទុធស្ៅស្បាះទីតាងំស្ៅដ៊ូនស្ៅ៉ាជាស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ។ លុះស្ ើញរស្មេចស្រះស្រី
ស្ជោោគង់ស្លើស្រះនាំ ទហានខ្ហ្លឆលងមកដល់ស្ចំងស្ហ្ើយ ស្រះស្នាះក៏លចិវ នារស្ៅកនុងទឹកស្ៅ ស្ៅហាាស្ៅករ៏ទុះស្ៅ



ទទួល យករួចខ្ត្រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ និងទហានរួមមិត្េ២០នាក់ស្នាះដល់ស្ៅម្លត្់ស្ចំង លែមស្រះទីនាំង ចស្ករត្េិស្នាះស្ត្
ៃបម់កដល់ រស្មេចស្ៅហាាស្ៅឱ្យទហានបាញ់្នូ បាញក់ាំស្្លើង កុឱំ្យស្រះ្គិស្នស្យាយរ រាជាស្ៃើងតាមមកទន់ ។ ស្រះ
យររាជាក៏ស្ត្ៃប់ស្រះទីនាងំមករកទ័រទ៊ូក ខ្ដលតាមមករីស្ស្កាយស្នាះវ ញ លុះជួបស្ហ្ើយស្រេចឱ្យឈប់ស្ៅទីមយួអ្ស្នលើ។ ជនួ
ជាស្រលស្នាះម្លនមយល់រយុះខាាំងណារ់ ស្រេចស្តារ់ ឱ្យយកអាវុ្ រឹកទុករិន ស្ហ្ើយច៊ូលទ៊ូកចមាងំស្ៅឈប់កនងុបងឹ
មួយអ្ស្នលើ ។ ស្ទង់ឱ្យសាងវត្េមួយ ស្ៅទសី្នាះទកុជាស្រះស្ករតិ៍ ស្ហ្ត្ុស្នះស្ហ្ើយបានជាជាប់ស្ ា្ះថា វត្េខ្ស្រកហ្លួងស្រៀងមកដល់
ររវឡថៃស្នះ ។ 

 

ឯរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ កាលបានទទួលរស្មេចស្រះស្រីស្ជោោរួចស្ហ្ើយ ជួនជាស្វលាយប់ កោ៏ងស្រេចែទុរំស្ម្លក កម្លាំងស្ៅកនុង
ឡស្រដ៊ូនស្ៅ៉ាស្នាះស្ៅ ខ្ត្ទីស្នាះម្លនម៊ូរខាាងំណារ់ស្ទំរុបំាន ស្ទើបរស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ស្ទងែ់សងមិនឱ្យម្លនម៊ូរ ម៊ូរកគ៏្មាន
កនុងទសី្នាះស្រៀងមក។ លុះស្រកឹស្ៃើងរស្មេចស្ៅហាាស្ៅោងរស្មេច ស្រះស្រីស្ជោោស្ៃើងគង់ស្រះទីនាងំរិជយ័គជយទុធ នាំ
ស្រហ្រ៍លទំង១.០២០នាក់ស្រ៊ូត្រ៊ូត្ស្ៅដល់្ ៊ូមដិំរ.ីរ ស្រះទីនាងំរជិ័យគជយុទធស្នាះឈឺស្រុត្ស្ៅទីស្នាះស្ៅ ស្រះស្រេចកន
ស្ទង់ស្្វើបុណយស្ហ្ើយឱ្យកប់ដំរសី្ៅ ទីស្នាះ បានជាជាប់ស្ៅទលួកប់ស្រះដរំីស្រៀងមក ។ 

 

រស្មេចស្រីស្ជោោស្ទងរ់ិនតិ្យរីស្រះទីនាងំរិជយ័គជយុទធ នងិស្រះទនីាំងរ័ងខររែកីាលណា ស្ទងរ់ងសយ័ នឹងបុណយបារមីជារន់
ស្រក ស្ទង់នកឹថា កាលណាមលួនអ្ញនងឹម្លនបុណយ ស្ត្៊ូវបានស្រះទនីាំងរិជយ័គជ យទុធស្នាះ គបឺានកនុងកាលកសាងបនាាយ
ស្រៃបរ់ិជយ័ឡស្រនគរ ខ្ដលកាលស្នាះម្លនហ្ែម្លនក់ស្ ា្ះឡែ នាយំកដំរីមកថាាយម្លនកំររ់១០ហ្ត្ថ។ ថាាយរចួស្ហ្ើយហ្ែឡែ
ស្នាះស្ត្ៃប់ស្ៅវ ញបាត្់ មិនដឹងជាស្ៅ ស្រកុណា ្៊ូមិណាស្ទ រកខ្ត្មលួននឹងឱ្យររានស់្រញចតិ្េក៏រករុំស្ ើញ។ ឯស្រះទនីាំងរ័ងខ
ររែីស្ទៀត្ កាលអ្ញ ស្លើកទរ័ស្ដញស្រះស្រីរគុនធបទដលស់្ៅកាលស្កាះរ៊ូទនិ ទងំយប់ស្នាះ កម៏្លនស្ ា្ះស្ៅឥនទយកស្រះ 
ស្នាះមកថាាយម្លនករំរ១់០ហ្ត្ថ៤ធានប់ ម្លនកម្លាំងខ្ហ្លទកឹរនធឹកដ៊ូចរនទះនងឹឱ្យររាន់ករ៏ករុំស្ ើញខ្ដរ។ ស្រះទីនាងំទងំ
រីរស្នះដ៊ូចជាស្ទវតានមិែិត្ថាាយ ឥៃូវវ នារអ្រទ់ំងររីស្ៅស្ហ្ើយ ដ៊ូស្ចនះស្ ើញថា បុណយ បារមីអ្ញមិនយឺនយ៊ូរប នុាានស្ៃើយ។ 
គិត្ស្ហ្ើយស្រះស្រេចកនកស៏្ទង់ស្រះកខ្នសងស្សាកជារា ំឡរ៉ៃឡស្កស្រក ណារ់ ។ 

 

រស្មេចស្រះស្ៅហាាស្ៅ យលរ់ស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ជាកែួយយំស្សាកសាាយស្រះទនីាំងខាាងំស្រកដ៊ូស្ចនះ ក៏គិត្ថា ស្បើអ្ញមនិខ្កលង
និោយឱ្យម្លនត្ស្ស្មកស្ទ ស្ ើញថារស្មេចស្រះស្រីស្ជោោនងឹដល់អ្រ់ស្រះជនែ កនុងស្គ្មស្នះមិនខាន ។ គិត្ស្ហ្ើយ ស្ៅហាាស្ៅ ក៏
ស្កាបទ៊ូលថា រ៊ូមស្ទងក់សំានេស្រះរាជហ្ឫទយ័មលះស្ៅ កុអំាលយ័ស្រះទនីាងំទងំរីរស្នាះខាាំងស្រក ស្រះទនីាងំស្នាះវាស្រតុ្រនង
ស្រះអ្ងគ ខ្ដលស្ទងម់្លនស្រះស្ស្គ្មះ ជាទមៃន់ស្នាះ ។ ឯបុណយបារមីស្រះអ្ងគស្ៅម្លនស្ៅមុមជាស្ស្ចើន រីស្ស្ពាះថា ស្ស្កាយស្រះអ្ងគ
ស្លើកទ័រស្ៅស្្វើ រង្គ្រាមនងិស្រះចនទរាជាស្នាះ ស្ៅហាាយស្រកុ ស្ជើងបាក់ខ្ដងនាំដរំី២ ស្រះ២ មកចំស្កាបទ៊ូលថាាយ ទហំ្ំ និង
កំររ់ស្បខ្ហ្លៗគ្មន នងិស្រះទនីាងំមុនស្នះ ស្ហ្ត្ុស្នះរ៊ូមស្ទងក់ុំស្រយួស្រះទយ័សាាយអ្វីស្រះ១ដំរ១ី ស្នាះ។ វាបាត្់ ស្ៅទំងររី 
ស្យើងបានដល់ស្ៅ៤ស្ៃើងវ ញស្ហ្ើយ ។ 

 

ស្រះស្រីស្ជោោស្ទង់ស្ជាបដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្រឺស្រួចកនុងស្រះរាជហ្ឫទយ័ណារ់ ស្ទង់ត្ស្មង់ស្រះសាារត្បីាន ស្ទង់កស៏្តារន់ឹងរ
ស្មេចស្ៅហាាស្ៅថា ស្យើងនងឹស្ៅស្កុងស្រៃបរ់ិជយ័ ឬស្ៅស្កុងស្ររីឈរ ។ ដបិត្កនុង ស្រុកស្ររីឈរស្នាះស្យើងម្លនស្គបស់្គួ 
ស្ៅទសី្នាះស្ស្ចើន ។ 



 

ស្ទើបរស្មេចស្ៅហាាស្ៅទ៊ូលថា ស្យើងស្្វើរង្គ្រាមម្លនជយ័ជាស្ស្ចើនដង ស្យើងបានជាស្រេច ជាស្ៅហាាយស្នះ តាងំរីស្ៅត្តាងំ
ចាំងគ្មនស្ៅស្រីស្រឈរ ដ៊ូស្ចនះគួរស្យើងយកស្កងុស្រីរឈរស្នាះជាទីចមាំង។ ស្បើរុំឈនះ ស្ៅទីស្នាះស្ទ ចំស្យើងស្ៅតាំងត្ស្ៅ
ស្កុងស្រៃបរ់ិជយ័ឡស្រនគរ ស្ហ្ើយស្តារផ់្ទាំនងិរស្មេចស្ៅហាាស្ៅថា ឱ្យស្កណឌស្រហ្រ៍លឱ្យបានស្ស្ចើនស្ៅរកាបនាាយស្នាះ។ 
រស្មេចស្ៅហាាស្ៅក៏ទទលួស្្វើតាមស្រះរាជបញ្ញាការ។ 

 

ឯរស្មេចស្រះ្គសិ្នយាយររាជាខ្កវនាយក ស្រះអ្ងគចបំាត្រ់ុំស្ ើញទរ័ស្ជើងស្គ្មកស្លើកមក ស្រះអ្ងគក៏ ថយទរ័ទ៊ូកមក
្នំស្រញវ ញ ស្ដើមបីនងឹសាាប់ស្រះរាជារស្មេចស្រះបតិ្លុារាជា្រិាជ ។ 

 

រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្មត្េោិចនទរាជា ជាអ្ម្លារជ់ីវ ត្ស្លើត្បងូ ស្រះអ្ងគស្លើករិជយ័រង្គ្រាមមកដល់ ស្រុកឧដុងគស្ហ្ើយ ស្រេច
ស្ៅថាាយបងគំស្រះស្ចត្ិយ ស្រះបដមិ្ល ស្ហ្ើយស្រេចស្ត្ៃបម់កគង់ស្រះរនាាវ ញ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្តារច់ត្ក់ងទ័រជាស្ស្ចើនកង ៖ 

 
១-ឱ្យស្ៅរញាស្ត្ស្ជា ស្ៅហាាស្រុក រំស្រាងទងជាស្មទរ័មុម កាន់រល ២០.០០០ នាក់ ជាទ័រស្រួច ។  
២-ឱ្យឧកញា៉ាមស្នាស្មស្ត្ ី កាន់រល ១០.០០០នាក ់ ជាស្មទរ័សាា ំ ។  
៣-ឱ្យឧកញា៉ារាជាស្មស្ត្ ី ជាស្មទរ័ស្ឆវង កាន់រល ១០.០០០នាក ់ ។  
៤-ឱ្យឧកញា៉ារគួ្ម៌ាស្លាក“រុម” ក៊ូនស្ៅ រញាស្មឿង កានរ់ល ៣០.០០០នាកជ់ាទរ័មមុ ។ 
 

ឱ្យរស្មេចស្ៅរញាយររាជា ជាស្រះរាជ្គិស្នស្យា ជាស្មទរ័ហ្លូង  ុំរល៥០.០០០នាក់ ឆលងស្ៅរទ័ធ រីខ្មស្ត្ឡស្រខ្វង សាាក់
ែលូវកុឱំ្យរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ មករួរគ្មនបាន។ ស្ទើបស្ទងច់ត្់ទ័រមយួែលវូស្ទៀត្ ៖ 

 
១-ឱ្យឧកញា៉ាឧទយ័្ិរាជ ស្ៅហាាយស្រកុអារនទកុ ជាស្មទរ័មុម ។  
២-ស្ៅរញាស្រជស្ត្ស្ជា ជាស្មទ័រស្ឆវង ។  
៣-ស្ៅរញាខ្ស្រនយខាងំហាា ជាស្មកងទ័រសាា ំ ។  
៤-ស្ៅរញាមង្គ្នេី្កេី ជាកងទរ័ស្ស្កាយ។ 

 

ទំង៤កង ុំរល៥០.០០០នាកស់្លើកជាទរ័ស្ជើងស្គ្មកស្ៅខ្មស្ត្ករំង់ស្រៀម ឆលងស្ៅម្លត្ ់ែុង និង្ន ំពានជាំង សាាកែ់លូវកុំ
ឱ្យរស្មេចស្ៅរញាកំខ្ហ្ង ជាឪរកុស្កែកស្រះស្រេចកន ស្លើកស្ៅជួយស្រះស្រេចកនបាន។ 

 
ស្ទើបស្រះអ្ងគ ចត្ទ់័រមយួែលូវស្ទៀត្ ៖  
 
១-ឧកញា៉ាចស្កី “ស្ទរ” ក៊ូនទ៣ី រញាស្មឿង  ុំរល ២០.០០០នាក់ ជាស្មកងទរ័មមុ ។  



២-ឧកញា៉ាយមរាជ  ុំរល ១០.០០០ នាក់ជាទ័រស្ឆវង ។  
៣-ឧកញា៉ាស្កឡាស្ហាម ុរំល១០.០០០ នាកជ់ាទរ័សាា ំ ។  
៤-ស្រះអ្ងគឯងស្ទងរ់ល ៤០.០០០នាក់ ជាទ័រហ្លួង ។  
៥-ឧកញា៉ាមហាមង្គ្នេី  ុំរល ៥.០០០នាក់ ជាទរ័បងកប់ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្តារ់ផ្ទាឱំ្យស្្វើតាមស្គប់ស្បការ ។  
 

រ.រ ២០៦៨, គ.រ ១៥២៥, ម.រ ១៤៤៦, ច.រ ៨៨៦ ឆ្នំវកឆរ័ក រស្មេចស្រះបរមមត្េោិមហា ចនទរាជា លុះស្ទង់
ចត្ទ់័រស្ស្រចស្ហ្ើយ ស្រេចច៊ូលស្រង់ស្ទង់ស្ស្គឿងរងគរង្គ្រាមយទុធបរ រុទធ ន៊ូវស្ស្គឿង កកុ្្័ណឌ ស្រះស្ហារាថាាយរជិ័យឫកសស្រះ
រាជស្គ៊ូ បុស្រាហ្តិ្ ថាាយទកឹរង័ខ ទកឹកុណឌី ទកឹកលរ់ ែលុំឡស្ត្រ័ងខ ស្កុមរុរ ោត្៊ូរយត្ង្គ្នេី វាយគង ទ៊ូងរគរ មទ័រខាារ ទំងស្កឡាស្បឹថរី 
ស្រេចគង់ ស្រះរាជោន ស្រម ស្ោយន៊ូវស្រវត្ចឆស្ត្រ៩ជាន់ និង ចមរឡបមន់ ខ្រនតាាន់ ទង់ ឆស័្ត្ ស្លឿង ស្មៀវ រ ស្ពាត្ ឆលះុ
រខ្រង ស្រះរុរ ោស្រេច ោងគង់ស្រះទនីាំង ចស្ករត្េសិារាយអ្ខ្ណាត្ ។ ឯអ្រម់ង្គ្នេសី្រនា ស្រហ្៍រល រងឹ ជិះទ៊ូកស្ហា៊ោទ៊ូក-
ង មួង ស្ោងរីមមុ ស្ៅរីស្ស្កាយ តាមអ្ណាាប់ អ្ស្ណាាយ ស្លើកស្ចញ ស្ៅស្បថាបទ់័រ ស្ៅស្រះស្បរប ់ឈប់ចសំាាប់ រ៊ូរររទ
ស្គបក់ងខ្ដលស្លើកស្ៅ ។ ែលូវខាងណាទន់ នឹងបានស្ៅជយួខាង ស្នាះ។ 

 

ស្រចកេីស្នះឈប់ស្រលះខ្ត្ប ុស្ណាណះ និងតាំងនោិយអ្ំរីស្រះស្រេចកន កាលតាំងមលួនស្សាយរាជយជារស្មេច ស្រះស្រីស្ជោោ កនងុ
ស្កុងស្ររីឈររចួស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្រះត្ស្មះិថា ៖ គួរគិត្រកជយ័្៊ូមិ សាងនគរជាថែី ដបតិ្ផ្ទារ់វងសថែី ។ ស្ទង់ស្រះត្ស្មិះខ្ត្ស្ម លលះ
ស្ហ្ើយ ក៏ស្លើករួករាជស្រវកាមហាស្ោធា តាមម្លគ្ម៌ាររាត្់ គន់រកទីជយ័្៊ូមិ រុំស្ត្៊ូវស្រះរាជហ្ឫទយ័ កនុងខ្មស្ត្ស្រីរឈរ
ស្សាះ។ ស្រេចស្ៅឯស្មត្េឡស្រខ្វង ករ៏ុំស្ត្៊ូវ ស្រះរាជហ្ឫទ័យ លុះស្បាបំឡីថៃដល់រទងឹពាមស្មស្ស្ត្ក ស្មត្េបា្នំ ស្ទើបម្លនទីទនំលួ
ស្រលួលអ ស្ទងក់៏ឱ្យតាំង បនាាយវាងំស្ៅទីស្នាះ បានជាជាប់ស្ ា្ះស្ៅទកីខ្នលង បឹងកំរង់ស្ៅហាា១ ករំងយ់មរាជ១ កំរង់
ស្កឡា ស្ហាម១ ករំងច់ស្ក១ី ស្ៅទីស្នាះ ឯអ្នកស្រុកអ្ំរីស្រកុកណាាលស្ជុ១ំ ស្ជើងបាក់ខ្ដង ១ ស្រាងដំរី ១ ឡស្រនគរ ១ ស្គប់
ទិរខ្ត្ងស្ស្ត្កស្មស្ត្ី មកចះុច៊ូលស្ៅថាាយបណាាការស្ស្ចើនជាអ្ស្នក ស្ទើបស្ទង់ខ្ស្បស្ ា្ះទី្៊ូមិ ស្នាះថា ស្មស្ស្ត្កវ ញ។ ស្ទងស់ាង
ស្រះនគរ បាន៨ខ្មរុទំន់រំស្រច ស្រេចស្ទង់ស្រះត្ស្មិះយល់ជាថែីថា ៖ តាំងស្រះនគរស្នះជិត្ខ្ដនយនួណារ់ ស្បើយនួស្លើកមក
និងរបិាកស្កណឌរល ត្ចាំងឱ្យររួរាន់មិនទន់ការណ៍ ស្ទង់ជំនុសំ្រះស្រនាបត្ីស្ហ្ើយ ស្រមទងំរាជស្រវកាម្លត្យ មមុមង្គ្នេី ស្រះ
រនំ ស្កមការស្រនាស្ោធាស្ៅរក ទីឡទ្៊ូមិកនងុខ្មស្ត្ត្បូង ែុ។ំ លះុដល់ទមីួយអ្ស្នលើវាយគងស្ៅគ្មនវារន់ាទជីីកដជីាសានមស្ភ្នាះ 
កបនាាយខ្ត្ ៥រនិ បនួស្ជងុ ។ កខ្នលងស្នាះម្លនមលះមនិស្រញចតិ្េថា ដបិត្ត្៊ូចមលះថាទីស្នាះមនិម្លនជយ័្៊ូមលិអស្ទ ខ្ត្វាយគង
ស្ៅស្បជុគំ្មនកាលណារេសី្ោលគ្មនថា ស្ស្ពាះគំនិត្អ្នកស្នះោ៉ាងស្នះអ្នកស្នាះោ៉ាងស្នាះស្កើត្ជា ជស្ម្លាះស្ ា្ះស្ចញស្ោលគ្មនវឹកវ
រ។ លះុម្លនរាស្រេស្ៅស្ៅជាប់ស្ ា្ះស្ៅ្៊ូមអិាស្ោលគងជ័យ បនាាយវរ តាមស្ហ្ត្ុខ្ដលស្ជរស្ោលគ្មន និងវាយគងស្រៀងមក។ 
កាលស្្វើបនាាយស្ៅទីស្នាះមនិស្រះុស្រលួស្ហ្ើយ ស្ទើបស្ទង់រនិិត្យស្ៅស្ ើញថា ៖ ស្ត្៊ូវស្ៅរកទកីខ្នលងមយួស្ទៀត្ ឱ្យជីកដីស្្វើ
បនាាយ៤រិនបនួស្ជុង ខ្ត្មិនទន់ ស្ហ្ើយស្ទ ស្ទងឱ់្យស្ ា្ះស្ៅបនាាយស្រៃប់រជិ័យនគរស្្វើជិត្នងឹរួចស្ហ្ើយរិស្ស្គ្មះស្ៅ
យលថ់ា ត្៊ូចទប ណារ់ មិនរមជាស្កុង្ំ មិនលែមនិងរលស្បារំរីស្បាបំីខ្របកស្ៅបានស្ៃើយ ស្ហ្ើយទីស្នាះទឹកក៏រុរំ៊ូវបរ ប៊ូ
ណ៍ ស្ ើញម្លនទខីាងត្បូងទីស្នាះម្លនចម្លាយស្បម្លណស្បាមំយួស្បារំីររនិ ម្លនដទីំនាបស្ជាបម្លនទកឹម្លនទលួលអ ជំនុំស្រម
ស្ទើបស្រើរិ្សី្នាះ ស្ៅតាងំបនាាយស្ៅទីស្នាះបស្ណាាយ២៥រិន ទទងឹ១៥រិន កំររ១់៥ហ្ត្ថ ជាបនាាយស្រេចគង់ ។ ស្ទង់ឱ្យ
ស្្វើបនាាយមយួស្ទៀត្ស្ៅខាងលិចបនាាយស្រេចគង់ស្នាះចម្លាយរីររិន បនាាយ ររំាបច់មាងំទទឹងបួនរិន បស្ណាាយស្បាមំយួ
រិន បនាាយទងំររីស្នាះករំរខ់ាងស្លើបរីាម កស្ម្លរ់ ស្ជើងស្ទស្បាំមយួរាមកំររ់ឡមភហ្ត្ថ សានមស្ភ្នាះអ្មបនាាយខ្ដលស្រេច
គង់ស្នាះទទងឹរីររនិជុំវ ញ ។ សានមស្ភ្នាះបនាាយចមាំងស្នាះទទងឹមយួរនិ បីស្ជុង គតិ្ខ្ត្ស្ជងុខាងស្ជើងត្បងូ ឯកនងុបនាាយ
ស្រេចគង់ ទរិខាងលិច ទិរខាងស្កើត្បនាាយចមាងំស្នះ ោក់ស្រាងដំរីស្រាងស្រះ ស្រាងស្រះរាជោនកនងុបនាាយ ចមាងំស្នាះ



ម្លនស្រាងទហាន២២មនង រ័ទធជុំវ ញកនុងបនាាយខ្ដលស្រេចគង់ស្នាះ ម្លនកំខ្ែងខ្កវបីរ័ទធជុំវ ញ ស្ហ្ើយឱ្យសាងស្បាសាទរីរ 
សាងស្រះចនទឆ្ោ១ដណំាក់ស្រះរនំ២២ កនងុស្រះរាជមនទីរ្ំស្នាះ ម្លនស្កឡា ស្រះបនទុំ្មំួយ ស្កឡាស្រះបនទុំត្៊ូច៧រំរាប់ខ្ត្ង
ស្រះអ្ងគស្ទង់ស្ស្គឿងតាមឡថលទងំ៧។ ស្បាសាទដំណាកទ់ំង ប នុាានរឹងខ្ត្ឱ្យលាបស្ម័កសណ៍ជាត្ហិ្ងិគល បិទម្លរឆលះុរនាាល
ស្ចលស្អា ។ ស្ទង់ឱ្យជីកស្រះស្រង់ រួនចារ ផ្ទារ ុមខាងកនុង រស្ម្លប់ស្រង់ និងរស្ម្លប់ស្រះរនំស្កមការ ង៊ូត្ទកឹខាងមុម
កំខ្ែងខ្កវស្នាះ។ 

 

ស្ទងឱ់្យជកីស្រះ្ំមយួ ឱ្យស្ៅរញាស្វៀង ជកីខាងត្បងូ ស្ៅរញាវាងំ ជីកខាងស្ជើង ស្ៅរញាស្សាល ជីកខាងស្កើត្ ស្ៅរញា
លំពាងំ ជីកខាងលចិ ទហំ្ំស្រះស្នាះមួយរិនស្បារំាម បួនស្ជងុ ស្ហ្ើយស្ទងស់្តារ់ បរាបស់្ៅរញាស្សាលគឺទសី្កឡាស្ហាម 
ឱ្យចប់ស្ត្សី្រលួ រ៉ៃរ់ ស្ឆ្ារ ស្ៅខ្លងកនុងស្រះខាងកនងុខាងស្ស្ៅ តាមសានមស្ភ្នាះបនាាយស្នាះ។ ស្រកុស្នាះ រំប៊ូរស្ត្ី មនិឱ្យម្ុំរាជ
ការអ្ត្ឃ់ាាន ស្ហ្ើយកនុងស្រះរាជវាងំស្នាះ ស្ទង់ឱ្យស្្វើខ្ថវជុវំ ញ និងស្រាងែលូវស្ដើរស្ៅមកមនិឱ្យស្ត្៊ូវឡថៃស្ត្៊ូវស្្លៀងស្ទ ។ ខាងស្ស្ៅ
បនាាយទងំររីស្នាះ ស្ទង់ស្តារ់ឱ្យស្្វើបនាាយទងំ៨ទរិ រស្ម្លប់ចមាំង ស្ហ្ើយស្្វើឃាាងំតាងំទកុកនងុបនាាយ១៥មនងរស្ម្លប់ 
ោក់ស្រ៊ូវអ្ងករ ស្ត្ីស្ងៀត្ ស្ត្ីស្ឆអើរ នងិស្ភ្នជនាហាររស្ម្លប់ខ្ចកចយស្រនាទហាន ស្រហ្៍ រលមិនឱ្យអ្ត្់ ឃាាន។ 

 

រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោអ្ងគស្នះ ស្រះអ្ងគរុមំ្លនអ្គគមស្ហ្រសី្ទ ស្រះអ្ងគម្លនស្រះនាងផ្ទខ្លង ជាក៊ូន រស្មេចរញា ខ្ហ្ង ស្លើក
ស្ៃើងជារនំឯក ។ ស្ទងរ់រវស្រះទយ័ នឹងស្រះរនឯំកណារ់ ស្ហ្ើយតាំង បអនូស្រះរនំឯកជារនង ្នឹមស្រះនគរ ។ 

 

ឯបនាាយស្នាះម្លនទារ្ំ៤ ទារត្៊ូចតាមស្ជងុបនាាយ៤ ។ ទារ្ខំាងស្កើត្ឱ្យស្ ា្ះ ស្ៅថា ទាចស្ក ឱ្យរញា ឆលូករាជការស្ៅ
រកាជាទាររស្ម្លប់ស្រេចស្ៃើងគងស់្រះបញ្ញាទត្ទរិនានា ។ ទារ្ខំាងត្បូង ឱ្យស្្ាះស្ៅ ថាទាររនងស្ទង់ ស្រេចឱ្យរនង្នឹម 
ស្រះនគរជាបអនូឡថល ស្ៅរកាស្ត្តួ្ស្តា ស្ហ្ើយជារស្ម្លប់ ស្រេចស្ចញទត្ ស្រនាទហានរមថវីឡដ ។ ទារ្ខំាងលចិឱ្យស្្ាះស្ៅ
ថា ទារស្រាងស្រេចឱ្យរញាស្រាងរាជ្កេី ស្ៅស្ត្តួ្ស្តា រស្ម្លបស់្រេច ស្ចញទត្ ដំរសី្រះ ស្រះរាជោន ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ទារ្ខំាងស្ជើងឱ្យស្្ាះស្ៅថា ទារស្តាច់ ឱ្យរញាស្តាចស់ារវនេស្ៅស្ត្តួ្ស្តារស្ម្លប់ស្រេចនាំស្រះរន ំស្កុមការ ស្ចញស្ៅស្បពាត្
ស្បឹកាទងំឡាយជាទីកសំានេស្រះរាជហ្ឫទយ័ ។ កនុងកំខ្ែង ស្រះវ ហារ ស្រេចសាងវត្េ សាងស្បាសាទមយួ ស្ហ្ើយយកម្លរ
ស្មា សាងស្រះរុទធរ៊ូបមយួស្រះអ្ងគ ម្លនស្រះខ្្នន ១២ធានប់ ករំរ២់០ធានប់ ត្កំល់កនុងស្បាសាទស្នាះ ។ ស្ទងត់ាងំនាម ស្ៅស្រះ
អ្ងគស្មា, ស្ទងត់ាំងនាមស្ៅ អ្្កិារវត្េស្នាះថា ស្រះអ្រ យញាណសាគរអាស្បា៉ា រចួស្បស្គនស្រហ្៍រល៥០០នាក់ ជារស្ម្លប់វត្េ ។ 
ស្ទងត់ាំង នាមវត្េស្នាះ ស្ៅថា វត្េស្បាសាទ មលះស្ៅថាវត្េស្មា។ ឯអ្នកស្រះម្លនងផ្ទខ្លងស្នាះសាងវត្េអារាម មួយខាងស្ជើង
បនាាយរជិ័យឡស្រនគរ ។ លះុសាងរួចស្ហ្ើយ នាងឱ្យជញជនូររវស្ទរយទងំរងួស្ៅគរ ថាាយស្រះរត្នស្ត្័យស្ៅទសី្នាះបានជាប់
ស្្ាះមកស្ៅវត្េគរររវឡថៃស្នះ ។ ឯស្កុងរិជយ័ឡស្រនគរស្នាះស្ទង់ ឱ្យសាងថនល់មយួត្ស្មងស់្ៅស្មត្េស្រាងដំរី ស្ដើមបជីារស្ម្លប់
ស្រះអ្ងគោងស្ៅស្កសាលរមុស្ទថនលម់ួយ ស្ៅវត្េស្រះធាត្ុស្ដើមបជីារស្ម្លប់ស្រេចស្រះរាជដំស្ណើរថាាយបងគំ ស្គ្មររស្រះបរមធាត្ុ 
ស្រះអ្រហ្នេស្ថរ ។ 

 



ស្រចកេីស្នះស្រលះទកុស្ត្ឹមស្នះរិននឹងអ្្ិបាយអ្ំរីស្រះធាត្ុស្នះត្ស្ៅ កាលខ្ែនដីស្រះបាទអ្រត្េរលពាសា ស្នាះ ស្រះអ្ងគចត្់
ស្រះរាជបុស្តាមយួស្រះអ្ងគស្រះនាមរញាអ្រ តាងំជារស្មេចស្ៅរញាអ្រជ៊ូន ឱ្យមកស្គង ស្រុកត្បូង ែុជំាសាមនេរាជ្ំ ។ រនេត្ិ
វងស រញាអ្រ ស្គងស្រកុស្នះបាន៨ត្ លុះែុត្បុស្ត្ ស្រះស្ត្ក៊ូលស្នាះស្ៅ ស្ោយស្រះរាជាជាន់ស្ស្កាយៗរបររ់ស្មេចស្ៅរញា
អ្រជ៊ូនស្នាះ អាឥត្រាជបុស្ត្នឹងត្វងសស្នាះកនុងខ្ែនដី ស្រះបាទ្ម្លាស្សាករាជ ស្រះអ្ងគចត្់ស្រះរាជនតាាមយួស្រះអ្ងគ ស្ទង់ស្រះ
នាមស្រះអ្ងគខ្កមឱ្យ មកស្គងស្រុក ត្បូង ែុំតាងំស្រះនាមជារស្មេច រញាអ្រជ៊ូន ស្រះអ្ងគខ្កមម្លនទារ៤ ស្ៅស្មឿង៥គឺ ស្មឿង
ទួលអ្ងគញុររ ជាឧកញា៉ារ ទធីស្ជា១ ស្ៅស្មឿងឡស្រជកីត្រួរជាឧកញា៉ាឡស្ក ររស្រនាចបជ់៊ូន១ ស្ៅស្មឿងជុំខ្ច ររជា ឧកញា៉ាម
ង្គ្នេីស្រនហា១ ស្ៅស្មឿងឡស្ជស្ហា ររជាឧកញា៉ាចនទអ្នា១ ស្ៅស្មឿងជុឡំស្គររជា ឧកញា៉ាគីរី រុទធបាទ១ ។ ម្លនទារ៤រ៊ូងររជា 
ឧកញា៉ាឡស្ករររង្គ្រាមរ៊ូង១ ទារស្រៀល ររជាឧកញា៉ាឡស្កស្ោធាស្រៀល១ ទារស្លាររជា ឧកញា៉ាឡស្កអ្នុជិត្ ទារស្លា១ ទារកត្់
១ ររជាឧកញា៉ាស្រឿងរងគទារកត្់ ។ រមយ័ឡថៃមួយ ស្នាះ បណាាអ្នកស្រុកទំងប ុនាានស្កស្ៃកស្ៅស្ ើញស្រះអ្រហ្នេស្ហាះ្ាន
ស្លើអាការ ធាាក់មកលចិស្ៅកនងុ ដីបាត្់ ខ្ចកររែ៧ីរណ៌ កន៏ាគំ្មនស្ឆ្ស្ឡាជីកដសី្ៅទីស្នាះ ស្ជាបដលរ់ស្មេចស្ៅរញាអ្រជ៊ូន
អ្ងគខ្កម ស្រះអ្ងគ ក៏ស្ទងស់ាទរស្ចញមកស្ឃារនាស្កមការឱ្យជយួជកីដីស្ៅទីស្នាះស្ៅស្ ើញស្រះបរមសារីរ កធាត្ុ ស្ហ្ើយក៏ស្ឆ្ 
ស្ឡាស្្វើទីរកាារប៊ូជា ស្្វើស្រះអារាម ស្្វើស្រះវ ហារ រមី្ល ស្រះស្ចត្យិ រុទធរឹងខ្ត្ថែលអឡថលថាាបញ្ុះ ស្រះបរមសារីរ កធាត្ុ រួមតាងំ
នាមស្រះស្ៅអ្្កិារវត្េស្នាះជារស្មេចស្រះរិរី្មែធាត្ុ តាំងនាមវត្េស្នាះ ស្ៅវត្េស្រះធាត្ុីុ បានជាជាប់ស្ៅវត្េស្រះស្រសី្រះធាត្ុ
ស្រៀងមក ។ ស្រះអ្ងគស្្វើបណុយឆលង៣ខ្ម នមិនេស្រះ រងឃស្ទរនាតាងំរី៥០ជាត្មិកទរជាត្ិ ស្ហ្ើយរស្មេចស្ៅរញាអ្រជ៊ូនអ្ងគ 
ខ្កមររវស្រះទយ័នងឹស្រឿងស្រះ មស្ហារថ ណារ់ ស្ទង់ស្តារឱ់្យជកីជាអ្ុងម ងុ១ ខ្ត្អ្ុងម ុងស្នាះត្៊ូច ស្ទងរ់រវស្រះទ័យ ស្ទង់
ឱ្យជកី មួយស្ទៀត្ទហំ្ំទទឹង១៤ហ្ត្ថ ករំរ១់៥ហ្ត្ថ ជស្ស្ៅទទឹងចម្លាយខ្វងឆ្ាយស្ៅដលម់្លត្រ់មសុ្ទ ខ្ដលស្ៅ ស្រកុយនួ 
ជាត្ណំាងអ្ងុម ងុស្រះមស្ហារថ បានជាអ្នកស្រកុស្ៅអ្ងុម ងុស្រះមស្ហារថស្រៀងមក ។ 

 

ស្នះនឹងនិោយអ្ំររីស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ម្លារ់ស្ស្ត្ើយខាងស្កើត្ ខ្ដលស្ទង់ចត្់ឱ្យស្ៅហាាស្ៅនាំស្គប់ស្គួស្ៅ ស្ហ្ើយស្តារប់រាប់
ស្ៅរញាស្វៀង ស្ៅរញាវាំង ស្ៅរញាស្សាល ស្ៅរញាលពំាងំ ស្កណឌកងទ័រមកឱ្យរកា ស្រះនគរបានខ្ត្១០.០០០នាក់ 
ស្នាះនាយគយខាងពាមផ្ទាយរស្ស្មច១ នាយគយខាង ខ្មស្ត្ឡស្រខ្វង១ នាយគយខាងពាមរ១ ទងំ៣ស្មគយស្នះយល់កង
ទ័រទំងបែីលូវស្លើកមកដល់ស្ហ្ើយក៏្ិត្្័យ ស្ៃើងស្រះ ច៊ូលស្ៅបេឹងស្រនាបត្ឱី្យយកស្រចកេីស្កាបបងគទំ៊ូលរស្មេចស្រះស្រី
ស្ជោោ រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោស្តារថ់ា ស្យើ ! រញាចនទរាជា អ្ញសាានថា បានខ្ែនដីខ្ត្ប ុស្ណាណះកន៏ឹងគិត្ស្ៅស្រៃៀមរកាខ្ែនដី 
ស្ោយមលួនឯង ឱ្យរាស្រេ រករុឱី្យរុមរបាយស្ៅស្ហ្ើយ ឥៃូវរកុរានទង្គ្នាានស្លើកស្ោធាទហានតាមមកស្ទៀត្ ។ មណៈស្នាះ
ស្ទង់ ស្តារស់្រនាបត្ទីំង៤ឱ្យស្ត្ឿនរល ស្ៃើងរកានាទភី្នគបនាាយ ខ្ត្កាលរិនតិ្យស្រហ្រ៍ល ស្ៅស្ ើញបានចំននួ បានខ្ត្
១០.០០០នាក់ ស្ទងយ់លថ់ា នងឹទបរ់កាបនាាយស្រះរាជវាំងស្នាះរុំបាន ស្ទើបស្ទង់ស្តារឱ់្យ ស្កៀរស្គសួ្លើកស្ចលបនាាយបា
សាន ។ លះុស្្វើដំស្ណើរមក ទ័រស្រះស្រសី្ជោោកម៏កជួបស្បទះនងឹកងទ័រ ស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាករុម ក៊ូនរញាស្មឿង ។ ទ័រទំង
រងខាងក៏បានចាំងគ្មនរសី្រឹកលះុឡថៃស្ត្ង់ ខ្ត្រុទំន់ ឈនះចញ។់ ឧកញា៉ាចស្កីស្ទរក៊ូនទី៣របរ់ស្ៅរញាស្មឿង និងស្ៅរញា
ស្ត្ស្ជា ស្ៅហាាយស្រុកខ្មស្ត្ រំស្រាងទងបានដងឹថា ស្រះស្រេចកននិងមមុមង្គ្នេីស្រហ្រ៍លរត្់ស្ចលបនាាយដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្រម
ទំងឮរ៊ូរ កាំស្្លើងកំរុងចាងំគ្មនោ៉ាងខាាំងណារ់ស្ទៀត្ ក៏ស្ត្ឿនកងទ័រស្រ៊ូត្តាមស្ៅស្ហ្ើយបានទន់កំរងុចាំងគ្មន ។ ស្មទរ័
ខាងលិចទំងរីរកង ក៏ស្ដញរលឱ្យច៊ូលជយួចាំងស្បកាបគ់្មនោ៉ាងសាហាវ រលខាាំងសាាបជ់ាស្ស្ចើន។ ស្មទ័រស្ស្ត្ើយខាងលិច
ស្រួត្គ្មនច៊ូលស្ៅស្បយទុធនងិស្រះស្រេចកនស្ទៀត្ ខ្ត្ស្រេចកនមំបររលវាយទំលាយ ខ្ត្រុំរចួកថ៏យទ័រ នងិស្គប់ស្គចួ៊ូលស្ៅកនុង
បនាាយស្រីរឈរវ ញ ស្ហ្ើយឱ្យបទិទារបនាាយឱ្យស្រហ្៍រល ស្ៃើងរកាបនាាយជាម្លំមនួ ។ ឯសានស្រះអ្ងគជាកែួយស្រះស្រេចកន 
 ុំរល៥០០នាក់ស្ៅស្ស្ៅបនាាយ លុះស្ ើញស្រះស្រេចកនជាបច់ណំងស្ហ្ើយ នាំរល៥០០នាក់ស្នាះវាយខ្ស្ជកច៊ូលស្ៅករ៏ុំ
បាន ស្ទើបសាន ស្រះអ្ងគជះិស្រះបរជាស្បញាប់ស្ៅជស្ម្លបរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ស្ៅបនាាយរិជយ័ឡស្រនគរ តាមស្ហ្ត្ុស្គប់ ស្បការ ។ 



រស្មេស្ៅហាាស្ៅ លុះបានដឹងស្ហ្ើយ ក៏និោយនិងរស្មេចរញាខ្ហ្ង ជាបិតាស្កែកស្រេចកន និងឧកញា៉ាចស្កី ជាម្លស្រះស្រេចក
នរញារនងរនឹមស្រះនគរ “ផ្ទលង់” ជាបអូនឡថលស្រះស្រេចកនថា ឱ្យស្ៅ ស្ត្តួ្បនាាយឱ្យម្លំមនួកុឱំ្យស្្វរស្បខ្ហ្រ។ កាលមង្គ្នេី
ទំង៣នាយទទួលពាកយស្ហ្ើយ រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ក៏ស្ៃើងជិះស្រះនារំល៥០.០០០នាក់ស្លើកស្រ៊ូត្ស្ៅជួយស្រះស្រេចកន ។ 
លុះស្ ើញទរ័ខាងលិចករំុងស្ចម បនាាយដ៊ូស្ចនះ កប៏ររលវាយខ្ស្ជកច៊ូលស្ៅ។ រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោស្រះស្រេចកន ស្ៅស្លើ
កាលបនាាយស្ ើញ ម្លនកងទរ័វាយច៊ូលមក អ្រណារ់កន៏ាំស្ៅរញាស្វៀង ស្ៅរញាវាងំ ស្ៅរញាស្សាល ស្ៅរញាលពំាំង 
វាយខ្ស្ជក ចំស្ណាមស្ចញស្ៅ ខ្ត្វាយបាន៣ឡថៃស្ហ្ើយក៏ស្ៅខ្ត្ស្ចញរុំរចួ ។ 

 

ឯរស្មេចស្រះឧត្េម បរមមត្េោិមហាចនទរាជា្រិាជ ស្រះអ្ងគស្លើកទរ័ស្ចញស្ៅដល់្៊ូមសិាាយឫរសីស្រុក ស្ហ្ើយស្ទង់ស្ជាបថា 
ស្មទរ័ទងំបីស្ចមបនាាយស្រះស្រេចកន៣ឡថៃស្ហ្ើយរុខំ្បក ចបម់លួនរុំបាន រុំទន់ឈនះ ចញ់ ស្ទើបស្ទង់ស្តារស្ស្បើរស្មេចស្ៅ
ហាាទៃៈឱ្យស្លើកទរ័ស្ៅជយួខ្ថមស្ទៀត្ ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគស្លើកទ័រ ស្ៅតាំងបនាាយឈប់ទ័រស្ៅទស្នលបិទខ្មស្ត្ត្បូង ែុ។ំ ស្ស្រច
ស្ហ្ើយស្ទង់ចត្់ឧកញា៉ាមហាមង្គ្នេី ឱ្យ ុរំល ១០.០០០នាក់ឱ្យស្លើកទ័រស្ចញស្ៅបងកប់កនងុឡស្រ រំស្លាងស្បបែលូវចស្ងអៀត្ ស្ទង់
ផ្ទាំថា ស្បើស្ ើញទ័រអាខាាំង ស្លើកស្ៅជយួ ឬស្លើករត្់ស្ចញរីបនាាយមក ឱ្យស្លើកទរ័ស្ៅស្បាះសាាត្រ់មីុមវា ចបវ់ាឱ្យបាន កុំឱ្យ
អាខាាងំ រត្់រចួ។ ស្ទងស់្តារ់បរាបស់្រះរុទត្េឱ្យ ុរំលកាំស្្លើងត្៊ូច២៥០នាកឱ់្យស្ៅបងកបច់ំ ស្មើលស្ ើញកងទ័រ ខាាំងចុះច៊ូល
កនុងែលវូរំស្លាង ស្ហ្ើយស្ទងផ់្ទាំថា ឱ្យស្រួត្គ្មនបាញក់ុំឱ្យអាខាាំងរត្់រចួ ស្ទើបស្ទង់ស្តារ់បរាបឱ់្យ ឧកញា៉ាមហាស្ទរឱ្យ ុំរល៤០០
នាក់ស្ៅរនួចំស្មើលស្លើ្នពំានជាងំថា ស្បើស្ ើញខាាំងរស្ត្៊ូវច៊ូលមកដល់ ឱ្យស្រតួ្គ្មនបាញ់កាសំ្្លើង្ំ នងឹស្រតួ្គ្មនស្បស្មៀលដុំថែទំ
លាកឱ់្យស្ត្៊ូវរកួខាាំងចបខ់ាាំងឱ្យបាន ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
ស្មកងទងំបកី៏ថាាយបងគលំាស្្វើតាមស្តារ់បរាប់ ។ ស្ៅរញាស្ត្ស្ជា ស្មទ័រខាងលចិយល់ទរ័ខាាំង វាយែទប់ទងំរងខាងនងឹ
ស្ទំស្ៅមមុមនិបាន ស្ទើបខ្ស្រកឱ្យរលស្បើកែលូវឱ្យខាាងំស្ចញស្ៅ ។ ឯស្រះស្រេចកន យល់ស្ ើញដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយក៏នាសំ្រហ្៍រលស្ចញ
រីបនាាយស្ៅទលំាយទ័រខ្ដលរ័ទធស្ចញស្ៅបាន ។ កនុងស្គ្មស្នាះ ស្មទ័រទំងបកីងក៏ស្ដញរលរស្ត្៊ូវចកក់ាបរ់ម្លាបរ់លខាាំង
រស្ត្៊ូវអ្រ់ជាង១០.០០០នាក់ ។ ស្រេចកន និងស្ៅហាាស្ៅមបំររលស្រ៊ូត្រ៊ូត្ឆលងទស្នលត្៊ូចស្ៅតាមែលូវស្មរស្រះចនទកាត្់ត្ស្មង់
ស្ៅស្កុងរជិយ័ឡស្រនគរ។ 

 

ស្រលស្នាះរស្មេចស្ៅរញាខ្បន ស្មទ័រខាងលចិស្លើកស្ៅស្បទះនឹងទ័រខាងស្កើត្ ខ្ដលខ្បកខាាត្់ខាាយដ៊ូស្ចនះ កប៏ររលឱ្យច៊ូល
កាបច់ករ់ស្ត្៊ូវអ្រជ់ាស្ស្ចើន ស្ហ្ើយរស្មេចខ្បនជះិស្រះរាោំវបរស្ដញស្ៅទន់រស្មេចស្ៅ ហាាស្ៅ។ 

 

រស្មេចស្ៅហាាស្ៅឱ្យស្រះស្រេចកនបរស្រះរត្់ស្ៅមនុ ឯស្ៅហាាស្ៅខ្បរមកស្បកាប់ស្បចក់គ្មន មួយស្របក់ ខ្ត្ទទួលជាស្រល
ស្នាះ ស្រះរស្មេចស្ៅរញាខ្បនស្រុត្ស្ជើងកនុងអ្នលង់ រស្មេចខ្បនកធ៏ាាក់ អាវុ្រីឡដ ដ៊ូស្ចនះរស្មេចស្ៅហាាស្ៅយលប់ានការ
ស្ហ្ើយ ក៏រយួមយួលំខ្រងស្ៅស្ត្៊ូវរស្មេចរញាខ្បន ធាាក់ រសី្រះសាាបម់ួយរំស្រច ។ ឯស្មទ័រខាងលិចទំងបីកងស្លើកស្ៅដល់
ក៏បររលច៊ូលចាងំ។ រស្មេចស្ៅ ហាាស្ៅស្ ើញទ័រខាងលចិស្ស្ចើនស្លើរលបក់ម្លាំងក៏បរស្រះរត្ស់្ៅតាមស្រះស្រេចកន កំរងុ
រត្់កនងុែលូវរសំ្លាង លះុស្ ើញរស្មេចស្ៅហាាស្ៅមកដល់ស្ហ្ើយកន៏ាំស្រ៊ូត្ស្ៅ។ រំស្រចស្នាះឧកញា៉ាមហាមង្គ្នេី យលទ់័រខាាំង ស្ៅ
កនុងរំស្លាង ស្ហ្ើយក៏បររលសាាត្ស់ាាករ់ីមមុភ្នាម។ ទ័រខាាំងនឹងវាយទលំាយស្ៅករ៏ុំរួច នងឹរកស្ឆវង សាាកំ៏រុបំាន ស្ស្ពាះស្ទើរ
ស្ចំងមពរណ់ារ់ និងថយស្ស្កាយក៏រុបំានស្ៃើយ ស្ហ្ើយកងទ័ររីស្ស្កាយក៏ស្ដញ មកខ្ដរ។  ុនហ្លួងស្រះស្រេចកន្័យណារ់ 



ស្ទើបស្បឹកានិងរស្មេចស្ៅហាាស្ៅថា ស្យើងមេងស្នះនងឹរត្់ស្ៅ ខាងណាក៏រុំបាន ស្ស្ពាះរងខាងម្លនស្ចំងមណឌខាងមុមម្លនស្គ
ស្បាះសាាត្់ ខាងស្ស្កាយទ័រស្គស្ដញនងឹខ្ស្ជក ស្ៅខាងណាក៏រុំរចួខ្ដរ ស្យើងមមុជាសាាប់ស្ៅទីស្នះរុខំាន។ នោិយរួចស្ហ្ើយ
ស្ហ្ើយស្រេចកនកស៏្កាបយំ ស្លើមនងស្រះ ។ រស្មេចស្ៅយល់ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ក៏ចប់ឡដទញស្ៃើង ស្ហ្ើយថាស្បើម្លសាាប់ រុំកែយួ
សាាប់ តាម។ ស្បើម្លម្លនជីវ ត្ររ់ស្ទ កែួយនឹង្័យខាាច វាថវថីាស្ហ្ើយស្ៅហាាស្ៅក៏ស្បាលស្រះទលំាយស្ចញស្ៅ។ ឯស្រះរុទេ
យលទ់័រខាាំងជាប់ចំស្ណាមស្ហ្ើយក៏បររល កាំស្្លើង២៥០នាក់ស្ៅឈរបាញ់រមី្លត្ស់្ចងំ ស្ត្៊ូវរល ខាាំងសាាបជ់ាស្ស្ចើនណារ់។ 
រស្មេចស្ៅយលដ់៊ូស្ចនះស្ហ្ើយក៏ខ្ស្រកស្បការថា ស្បើស្យើងមនិមំស្បងឹគងន់ឹង សាាបស់្គ្មប់កាសំ្្លើងស្គទងំអ្រ់ជាមិនខាន ស្យើង
រ ៊ូច៊ូលស្ៅស្បកាប់ ស្បើសាាបន់ឹងស្បយុទធស្គស្យើងក៏ម្លន ស្ករិ៍ស្្ាះខ្ដរ ស្បើររស់្យើងក៏ររប់ានរចួស្ៅដលប់នាាយជបួស្បរនធក៊ូនជា
មិនខាន។ ឯអ្រ់រកួខាាំងសាាប់ ឮអ្រ់ស្ហ្ើយកច៏៊ូលចិត្េរួត្ឡដគ្មន ច៊ូលវាយទលំាយទរ័មមុស្តាខ្ត្រចួស្ចញមក ស្ៅរល់ខ្ត្
មនរុស ៥.០០០នាក់ ស្ស្ៅរីស្នាះសាាបអ់្រ់ ។ 

 

កងទរ័ទងំស្នាះក៏មសំ្រ៊ូត្រ៊ូត្រត្់ស្ៅដល់ស្ចកចស្ងអៀត្ែលូវ្នពំានជាំង អ្រក់ម្លាងំណារ់កន៏ាគំ្មនឈបោ់បំាយរុី ។ ឧកញា៉ាមហា
ស្ទរស្ ើញស្ហ្ើយក៏ស្បស្មៀលដុថំែបាញ់ កាំស្្លើង្នូ សាន ស្ត្៊ូវរកួស្រេចកនសាាបជ់ាស្ស្ចើន នាក់ស្ទៀត្ ។ 

 

ស្រះស្រេចកន និងស្ៅហាាស្ៅ ស្រមទំងរលទហាន៥.០០០នាក់ នាំគ្មនរត្់ស្ៅស្ទៀត្។ ឧកញា៉ាមហាស្ទរស្ដញ តាមស្ៅស្ ើញ
ស្ចកចស្ងអៀត្ណារ់ ខ្ស្កងចញក់លឧបាយរស្ត្៊ូវ កវ៏ាយរគរស្ៅរលថយមកជបួនងិកងទ័រ ទំង៥កងវ ញស្ហ្ើយនាគំ្មនស្ៅ
ស្កាបបងគទំ៊ូលរស្មេចបរមមត្េោិមហាចនទរាជា រ៊ូមស្ទងស់្ជាបស្គបស់្បការ។ 

 

រស្មេចស្រះបរមមត្េោិមហាចនទរាជា ស្ទង់ស្តារ់ថា ៖ រស្មេចស្ៅរញាខ្បនសាាប់ ចប់ខាាងំមនិបាន ស្ហ្ើយស្ទងស់ាាយណារ់ 
ស្ទងម់្លនស្រះបនទលូថា ៖ ស្ៅរញាខ្បន មនិគួរជាសាាបក់នុងឡដអាខាាំងស្ៃើយ។ ស្ទងស់្រះរិស្រា្នឹងរកួអាខាាំងណារ់ ស្ទើបស្ទង់
ស្តារ់ឱ្យឧកញា៉ាយមរាជ រួរ  ុំរល២០.០០០នាក់ ស្ៅវាយបនាាយរជិ័យនគរ, ឧកញា៉ាវាងំ  ុំរល ២០.០០០នាក់ ស្ៅ
វាយទិរខាងលចិឱ្យរស្មេចស្រះ ភ្នគិស្យាយររាជា ជាខ្កវ នាយកស្មទ័រ្ំ ស្ត្ួត្ស្តាស្លើស្មទរ័ទងំអ្រ។់ ស្មទ័រទំងបីកង
ក៏ស្លើក រលស្ចមបនាាយតាមស្តារ់បរាប់ស្រៀងៗមលនួរុមំ្លនស្្វរស្បខ្ហ្រស្ៃើយ ។ (សាស្សាាទំងប នុាាននិោយថា ស្រះបរម
មិត្េោិមហាចនទរាជាឱ្យ ស្លើកទរ័ស្ៅស្បាំកង ខ្ត្រាប់ស្ ា្ះស្មទរ័ ស្ ើញខ្ត្បកីង)។ 

 

រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ខ្ដលនាសំ្រះស្រីស្ជោោស្រះស្រេចកន រត្់ស្ៅស្នាះលុះរត្់ស្ៅដល់បនាាយស្ហ្ើយ ក៏របួរួមនឹង រស្មេចស្ៅរញា
ខ្ហ្ង, ស្ៅរញាចស្កី នងិស្ៅរញារនង្នមឹស្រះនគរ “ផ្ទលន” នឹងស្ៅរញាវាំង ស្ៅរញា ស្សាល ស្ៅរញាលពំាងំ តាំងឱ្យ
ស្ត្ួត្ស្តារការុហំា៊ោនស្្វរស្បខ្ហ្រទងំយបទ់ំងឡថៃ ។ 

 

ស្មទរ័ទងំបកីង ខាងស្រះបរមមត្េិោមហាចនទរាជា លះុស្លើកស្ៅដលប់រាប់រលឱ្យស្ៃើងកាលបនាាយខាងរស្ត្៊ូវ អ្ត្់ម្លន
បខ្ងអបងអងស់្ៃើយ។ រកួរលខាាងំករ៏ួយនឹងលំខ្រង បាញ់នងិកាំស្្លើង ស្បស្មៀលដុំថែទម្លាក់ មកស្ត្៊ូវអ្រស់្រហ្៍រលស្មទ័រខាងលចិ 
បណាាលឱ្យរលុត្សាាប់អ្រជ់ាស្ស្ចើន។ ស្មទ័រខាងលចិយលថ់ា ស្ទរំុំបានស្ហ្ើយក៏វាយរគរបររលថយមកវ ញ ស្មទរ័ខាងលិច



រាោមបររលឱ្យច៊ូលស្ចមបនាាយ ស្រះស្រេចកន ឥត្ម្លនឈប់ឈរ ខ្ត្ស្ៃើងបនាាយស្នាះរុំបាន ត្បិត្បនាាយស្នាះ្ំស្ហ្ើយ
មពរណ់ារ់ ។ 

 

កនុងមណៈស្នាះ ច៊ូលកនុងឆ្នំមមី ចតាារក័ រ.រ ២០៦៦ គ.រ ១៥២២, ម.រ ១៤៤៤ ច.រ ៨៨៤ ខ្មស្ជរឋ ខ្ដលគរួទកុ
ឱ្ការឱ្យរាស្រេស្្វើខ្ស្រចកំារចារដំណាំ ស្ទើបរស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ម្លារខ់្ែនដីស្គប់ស្គង រជិយ័នគរ ម្លនស្រះរាជសារចត្់ឱ្យ
ស្ៅរញាមង្គ្នេជីារាជទ៊ូត្នាំស្ៅថាាយស្រះមរបមត្េោិមហារិស្ត្ ជាអ្ម្លារ់ជីវ ត្ស្លើត្បូងខ្ែនដីស្ស្ត្ើយខាងលិច ខ្ដលម្លនស្រច
កេីថា៖ ស្រះរាជសារ មហាទរ័វ ស្ររស្រះបាទរស្មេច ស្រេចស្រះរាជឱ្រារ ស្រះស្រីស្ជោោ បរមមត្េោិមហា្បិត្ី រិរយីស្សា្រ 
ស្គងរ់ិជយ័នគរ បវររាជធានី ជាអ្ម្លារស់្លើត្បូង។ ចស្ស្មើនែលូវស្រះរាជស្មស្ត្មីក ស្រះបាទ រស្មេចស្រះរាជឱ្រារ ស្រះមហាចនទ
រាជារាម្ល្ិបត្ី ទរិខាងលចិបានស្ទង់ស្ជាប ។ 

 

ស្យើងស្្វើមហារិជយ័រង្គ្រាមនងឹគ្មន ជាអ្ខ្ងវងឆ្នមំកស្ហ្ើយ អ្រ់អាណាស្បជានរុាស្រេ ទរកមែករ បវររាជធានី កស៏្នឿយស្រួយ
ស្ពាត្ស់្បារ់បសុ្ត្្រ ោជាស្ស្ចើន ។ ឥៃូវស្នះរដ៊ូវខ្ដលស្ត្៊ូវឱ្យរាស្រេស្្វើខ្ស្រ កម៏កដលស់្ហ្ើយ ។ ស្យើងជាម្លារខ់្ែនដីទរិខាង
ស្កើត្យលថ់ា គរួឈប់ស្្វើរង្គ្រាមមួយស្វលា បងអង់ឱ្យរាស្រេ ស្្វើខ្ស្រចំការរិន លុះរាស្រេស្្វើរួចកាលណារុំស្យើងស្្វើរង្គ្រាម
លបងស្រះបារមីត្ស្ៅស្ទៀត្ ។ ស្រះអ្ងគ ជាអ្ម្លារទ់ិរខាងលចិយល់ដ៊ូចស្មេច? ថាស្បើយល់ស្រមស្ហ្ើយ ឱ្យរសំាយកងទរ័ស្ៅស្្វើ
ខ្ស្រចំការយក ស្បស្ោជនច៍ិញ្មឹបុស្ត្្រ ោតាមស្បស្វណីចុះ ។ 

 

ស្រះបាទរស្មេចស្រះបរមមត្េោិ មហាចនទរាជា្ិរាជ ជាអ្ម្លារ់ស្លើត្បូង ស្ទង់ស្រះរណាាប់ស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្តារ់ នងិស្រះរាជទ៊ូត្
ថា ៖ ម្លារឯ់ងគតិ្ស្នះ កស៏្ត្ឹមស្ត្៊ូវតាមែលូវចាប់ស្ហ្ើយ ។ ស្រចកេីស្នះអ្ញយលស់្រម តាមស្ហ្ើយ ខ្ត្ឱ្យម្លារឯ់ងរលំាយកងទរ័
ស្ៅជាមុនចុះ ចំអ្ញរសំាយកងទ័រស្ៅតាមស្ស្កាយ ។ ស្វលាស្នាះ ស្ៅរញាមង្គ្នេរីាជទ៊ូត្ កថ៏ាាយបងគំ ស្ត្ៃប់ស្ៅស្កាបទ៊ូលរ
ស្មេចស្រះស្រីស្ជោោវ ញ ។ 

 

រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ គសឺ្រះស្រេចកន បានស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ កឱ៏្យរសំាយកងទ័រស្ៅស្្វើខ្ស្រចំការ តាម្៊ូមិ លំស្ៅទីឡទៗ ។ ឯរ
ស្មេចស្រះបរមឧត្េមមត្េោិចនទរាជា ស្ទង់ស្ជាប ស្ោយកងលាត្ថា ស្រះស្រេចកន រសំាយ កងទ័រស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគក៏រសំាយកង
ទ័រខ្ដរ ស្ទង់ទកុស្ៅររំាប់ខ្ត្បនាាយស្បម្លណ១.០០០នាក់ ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
កនុងឡថៃមយួស្នាះ រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ស្រះហ្តាាម្លាងស្ៅទណឌ ស្រះហ្តាាម្លាងស្ទង់ន៊ូវ្នូ២៥ ស្រេចនាំ អ្នកស្រះម្លនង ផ្ទខ្លង 
និង ស្រះរនំស្កមការ ោងស្រះបាទតាមែលូវថនល់ ស្ៅថាាយបងគំស្រះអ្រហ្នេធាត្ុ ស្ៅវត្េស្រះធាត្ុតាមររវដង។ ស្រះរាជកិចស្្នាះ
ដឹងដល់ឧកញា៉ាយមរាជ ររួ ជាស្មទរ័ហ្លងួខាងលិច ស្ទើបស្មទ័រស្នះកច៏ត្់កងទ័រកាំស្្លើងត្៊ូច១០០នាក់ ឱ្យស្ៅបងកបច់ំកនុង
ឡស្រស្ដើមបលីបលកុស្រះស្រេចកន។ លុះស្រះស្រសី្ជោោស្ៅដល់ទហានកាំស្្លើងខ្ដលឧកញា៉ាយមរាជរួរ ចត្់ស្ៅស្នាះ កប៏ាញ់
ស្ត្៊ូវោច់ស្រះរស្រេ រស្មេចស្រះស្រសី្ជោោ៥ស្គ្មប់។ រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ ស្ទង់ស្រះរិស្រា្ណារ់ ស្ទងទ់ញស្ៅទណឌបាញ់ ស្ៅ
វ ញ, បាញ់មេងស្ចញស្ៅ៥ស្រញួ បាញ់៥ដងស្ត្៊ូវជា២៥ស្រញួ បណាាលឱ្យសាាបរ់លឧកញា៉ាយមរាជ ររួ២៥នាក់ ទ័ររល់រី
ស្នាះមិនហា៊ោនត្ស្ៅស្ទៀត្ ក៏ខ្បករត្់ស្ៅបេឹងឧកញា៉ារួរវ ញ តាមដំស្ណើរស្គប់ ស្បការ ។ 



 

មណៈស្នាះរស្មេចស្រះស្រសី្ជោោកន៏ាំស្រះរនំស្កមការ ស្ត្ៃបស់្ៅបនាាយរជិ័យឡស្រនគរវ ញ ស្ហ្ើយស្ទងឱ់្យ ខ្ត្ងស្រះរាជសារ 
ស្ហ្ើយចត្់ឧកញា៉ាមហាមង្គ្នេីស្ទរឱ្យអ្ស្ញជើញស្រះរាជសារស្នាះ ស្ៅថាាយស្រះបរមមត្េោិ មហាចនទរាជា រ៊ូមស្ទង់ស្ជាប។ រាជ
ទ៊ូត្កស៏្កាបថាាយបងគលំាអ្ស្ញជើញស្រះរាជសារស្ៅដល់ស្រនាបត្ី ស្រនាបត្ីនាចំ៊ូលស្ៅថាាយស្រះបរមបរិស្ត្។ ស្រះបរមបរិស្ត្
ស្រេចស្ទងអ់ាល័កសខ្ថលងស្រចកេតីាមស្រះរាជ សារថា ស្យើងជាម្លារខ់្ែនដី ទិរខាងស្កើត្ ម្លនស្រះរាជសាររុំឱ្យបញឈបរ់ង្គ្រាម
ស្ដើមបរីាស្រេស្្វើខ្ស្រ ម្លារ់ខ្ែនដខីាងលចិក៏ស្រមស្ហ្ើយ។ ឥៃូវស្នះស្ហ្ត្អុ្វីម្លារ់ខ្ែនដីទរិខាងលចិខ្ដលស្្វើជាស្រះមហាកសស្ត្្ំ 
ស្ហ្ើយស្រេចមកស្រដគី្មានពាកយរត្យស្សាះ គឺថាឱ្យរលទហានស្ៅលបបាញស់្យើង ស្្វើដ៊ូចទ័រស្ចរបលន់ ដ៊ូស្ចនះ? 

 

ស្រះបាទ ស្រះបរមបរសិ្ត្មត្េោិមហាចនទរាជា ស្ទង់រសិ្រា្នឹងកងទរ័ខ្ដលស្ៅលចួបាញ់ស្នាះរន់ស្បម្លណ។ ស្ទងស់្តារ់ឱ្យរួរ
រកមមុស្ៅស្ ើញថា ឧកញា៉ាយមរាជររួ ឱ្យកងទ័រស្ៅលបបាញ់ ស្ទើបស្រនាទហានស្កមុ រកាស្រះអ្ងគចប់យកឧកញា៉ា
យមរាជរួរស្ៅរម្លាបភ់្នាម ។ ឧកញា៉ាយមរាជសាាប់ ស្ហ្ើយគ្មាននរណាហា៊ោន កប់ស្សាះ លះុស្ខាាចយមរាជស្ហ្ើមរអយុ ស្ទង់
ស្ជាបស្ហ្ើយកស៏្តារ់បរាប់ស្ស្បារអ្នញុ្ញាត្ឱ្យញាត្រិនាានយក ស្ខាាចស្នាះស្ៅស្្វើបុណយ រចួស្តារប់រាប់ឱ្យបញជនូកងទរ័
ខ្ដលស្ៅស្រររល់៧៥នាក់ស្នាះ ជារលរកា ែនរូស្ខាាចឧកញា៉ាយមរាជ ស្ហ្ត្សុ្នះស្ហ្ើយបានជាជាប់ម្លនរលររំាបរ់រ
យមរាជស្នាះស្រៀងមក ។ ឯទីខ្ដល ឧកញា៉ាយមរាជសាាប់ស្ហ្ើមស្នាះ អ្នកស្រុកស្ៅថា ្៊ូមិយមរាជស្ហ្ើម ខ្ត្យ៊ូរៗមកកស៏្ៅ្៊ូមិ
ស្ហ្ើម ស្រៀងមកទលរ់រវឡថៃស្នះ ។ 

 

ឯស្រះបាទរស្មេចស្រះបរមមត្េោិមហាចនទរាជា ស្គ្មខ្ដលឈបរ់ង្គ្រាមស្នាះ ស្រះអ្ងគតាងំបនាាយ ស្ៅ្៊ូមិ កេុល ម្លនស្រហ្៍រល
រស្ម្លបក់ារពារបនាាយ១០.០០០នាក់ ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគទកុខ្ត្រស្មេចស្រះភ្នគិស្នយាយរ រាជាខ្កវនាយកនងិស្រនាទហាន
៤.០០០នាក់ឱ្យស្ៅរកាបនាាយ ។ ឯស្រះអ្ងគនងិស្រហ្៍រល៦.០០០នាក់ ោងស្ត្ៃបស់្ៅខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្វ់ ញ ស្ហ្ើយស្រះអ្ងគ
ឱ្យស្ ា្ះបនាាយខ្ដលស្រះអ្ងគគងស់្នាះស្ៅថា បនាាយជយ័វ ញ ។ 

 

និោយអ្រំរីស្មេចស្រីស្ជោោ ស្រះអ្ងគស្គងរជិយ័ឡស្រនគរស្នាះវ ញ លុះដលខ់្មមគិរិរ បរុស ស្ហ្ើយស្ទង់ គតិ្ថា ស្ទងន់ឹងស្្វើរ
ង្គ្រាមយកជយ័ជនំះស្លើរស្មេចស្ៅរញាចនទរាជាកនុងស្គ្មស្នះឱ្យខាងខ្ត្បាន ស្ទើបស្ទង់ ស្តារ់បរាប់ស្ៅហាាស្ៅ រស្មេច
ស្ៅរញាខ្ហ្ង ស្ៅរញា រនង្នឹមស្រះនគរ ស្ៅរញាស្វៀង ស្ៅរញាវាំង ស្ៅរញាស្សាល និងស្ៅរញាលំពាងំជាស្រនាបត្ី ឱ្យ
ស្កណឌស្រហ្៍រលបាន១៥.០០០នាក់មករមហាត្់ឱ្យសាាត្់ ស្ហ្ើយនងឹយកស្ៅវាយបនាាយកេលុវ ញ។ ស្បើម្លនជយ័ជនំះស្ហ្ើយ 
ស្ទងន់ឹងស្លើករហ្៊ូត្ដល់បនាាយម្លនជយ័ រស្ស្មចខ្ែនដីកនងុឆ្នំស្នះឱ្យបាន។ ស្រនាបត្ីទងំស្បាំមយួនាក់ កថ៏ាាយបងគលំាស្ចញ
ស្ៅចត្់ របំុស្ត្ឱ្យស្កណឌ មកស្គប់ស្គ្មន់តាមស្រះបនទលូរិស្ររ។ ស្រចកេីខ្ដលស្កណឌស្រហ្៍រលមក រមហាត្ស់្នះ ឮរ៊ូរររទ
ស្ៅដល់ រស្មេចស្រះភ្នគិស្នស្យាយររាជា ជាខ្កវនាយកស្ទើបស្ទងស់្តារ់ស្បកឹា នងិឧកញា៉ាចស្កីស្ទរ ឧកញា៉ា រគួ្ម៌ា ស្លាក
រុម ក៊ូនរញាស្មឿង និងរស្មេចស្ៅរញាខ្កវ ស្ៅរញាឧទយ័្ិរាជ ស្ៅរញាស្ត្ស្ជាស្នាះ អ្រន់ាយកងទ័រថា រលស្គដល់
ស្ៅ ១៥០.០០០នាក់ រលស្យើងម្លនខ្ត្ ៤.០០០នាក់ ដ៊ូស្ចនះនឹងគិត្ដ៊ូចស្មេចស្កើត្។ 

 



ស្វលាស្នាះឧកញា៉ាចស្កខី្កវ ស្ៅរញារួគ្ម៌ា ស្លាករុម ក៊ូនរញាស្មឿងយកស្រចកេីស្កាប ទ៊ូលរលស្យើង រស្មេចស្រះបរមបរិស្ត្
ជាអ្ម្លារស់្ទង់ឱ្យបនថយអ្រ់ស្ៅស្ហ្ើយ ស្បើស្យើងនឹងស្ៅស្កណឌខ្ថម ស្ទៀត្ ខ្ស្កងរុទំន់ ខ្ត្កាលបតិាទ៊ូលស្រះបងគំស្លាត្អ្នលង់
រម្លាប់មលនួស្ៅស្កណឌទ័របសិាចឱ្យជួយស្្វើការស្នាះ បានផ្ទាំទកុនងឹស្ៅរញាចន់ ស្មរែងឹជាស្្ឿនថា ស្បើម្លារ់ខ្ែនដមី្លនស្រច
កេីទល័្ុរៈដ៊ូចស្មេច កុំឱ្យស្រេចម្លន បនទូលផ្ទាល់ថា ឱ្យស្មរែងឹនោិយឆលងស្រះបនទូល ស្លាកនងឹស្កណឌទ័របិសាចមកជយួឱ្យ
បានរស្ស្មច។ ឥៃូវ ការណ៍ស្យើងក៏ស្បទលមលនួណារ់ស្ហ្ើយ គួរស្យើងស្្វើតាមបណាាំស្នាះលបងស្មើល រស្មេចស្រះភ្នគិ ស្ន
ស្យាយររាជា ជាខ្កវនាយកស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ ស្ទង់ស្តារ់ឱ្យស្ៅរញាចន់ ស្មរែងឹ ច៊ូលមកស្តារ់ ស្បាបដ់៊ូនក៊ូនរញាស្មឿង
រីរនាក់យកស្រចកេីស្កាបបងគំទ៊ូល។ មណៈស្នាះ រញាចន់ស្មរែងឹ ទទលួស្រះបនទូល រិស្ររស្ហ្ើយក៏ឱ្យស្្វើស្រាងរាជវ័ត្ិ និង
ឆស្ត្ ស្ស្គឿងរកាារៈប៊ូជា ស្រលៀករស្ស្រចស្ហ្ើយ កច៏៊ូលស្ៅកនុងស្រាង រាជរិ្ ីឧទទិរដល់ស្ខាាចរញាស្មឿងថា រុំឱ្យរញាជយួឱ្យ
បានរស្ស្មច ដ៊ូចជយួការណ៍កនងុខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្់។ កនុងស្គ្មស្នាះបសិាចរញាស្មឿងច៊ូលរណោតិ្នឹងស្មរែងឹ ស្ហ្ើយស្បាបក់៊ូន
ទំងរីរថា ឱ្យយកចំស្បើងចងជារ៊ូប មនុរសឱ្យកានស់្បស្ឆះឱ្យរកួរលស្ចះខ្ត្តាងំស្ហា៊ោបាញក់ាំស្្លើងរីចម្លាយស្ៅ រុំស្យើងស្កណឌ
ទ័របសិាច ស្ៅជយួឱ្យរស្ស្មច។ ស្វលាស្នាះក៊ូនរញាស្មឿងទងំរីរនាក់ លុះដល់ស្រលយប់ស្ហ្ើយ ឱ្យស្រហ្រ៍លយក ចំស្បើងចង
ជារ៊ូបមនរុស រចួចងស្បស្ឆះស្ៅរ៊ូបចំស្បើងស្នាះ យកស្ៅោក់ស្ៅកាលស្ស្តាកជុំវ ញបនាាយ ស្រះស្រេចកន។ ឯបសិាចរញាស្មឿង
ក៏ស្កណឌឱ្យតាំងស្ហា៊ោបីដ៊ូចស្គបលនយ់កបនាាយ។ ទ័រស្រេចកនឮស្ហ្ើយ កត៏ាំងខ្ត្បាញក់ាំស្្លើង ្នូ សាន ស្ចលដុំថែរីកនងុបនាាយ
មកជាស្ស្ចើនរាស្ត្។ី រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ស្្វើខ្ត្ ដ៊ូស្ចនះ១៥រាស្ត្ី។ កងទ័រកនងុបនាាយបាញ់អ្រ់ស្រួញ ្នូ សាន នងិជិត្អ្រ់ទងំ
ស្គ្មបរ់ំស្រវ លះុដល់ យប់គស្មប១់៥ស្នាះ ស្សាប់ខ្ត្ឮតាងំស្ហា៊ោទ៊ូងរគរស្ស្កាមដី នងិស្លើអាការដ៊ូចរនទះ កស្ស្កើកទងំស្រះ្រណី 
្៊ូលកី៏បកស់្បាកច៊ូលខ្្នក។ អ្រ់ស្រនាទហានស្ទរំុំបានកស៏្បើកទារបនាាយខាងស្កើត្ ស្ហ្ើយរត្់ស្ៅទរិ អាស្គនយប៍ ងស្ៅខ្មស្ត្
ស្រាងដំរី ស្ដើមបីស្ៅរងឹស្បស្ទរចមឱ្យជយួ។ កងទ័របសិាចបណាាលអាតាាឱ្យស្ ើញ កងទ័រឈរតាងំស្ហា៊ោតាមែលវូថនល់ដល់ស្ៅ
ខ្មស្ត្ស្រាងដំរីស្នាះ ។ 

 

ឯស្រះស្រេចកន រស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ចស្កី នងិរនង្នមឹស្រះនគរ “ផ្ទលន់” នាំអ្នកម្លនង “ផ្ទខ្លន” រត្ស់្ចញ តាមទារប មទរិ
ឦសាន ស្ដើមបសី្ៅទិរខាងស្ជើងកាត្់ស្រុកលាវ។ លុះស្ៅដល់ឡស្រមួយអ្ស្នលើឱ្យស្បាះទ័រ បងអងស់្ៅទីស្នាះ យ៊ូរស្ៅជាប់ស្ ា្ះ
បងអងោ់រៗមក ស្ៅហ្៊ូរស្ជើងវាងំ។ ទីស្នាះជាឡស្រគគីរម្លន ស្ដើមគគរីជាស្ស្ចើន ស្រះស្រេចកនស្ ើញស្ដើមគគីរមួយ្ំឡស្កខ្លង ឱ្យ
បាំងស្រស្ម្លលវារ់លស្មើល ស្ ើញ ២៤រាម រំណ ៩ំរាម ស្ទើបស្រះស្រេចកនស្បកឹានងឹអ្រម់ង្គ្នេនីាយកងទ័រ ថា ស្ៅរញា
ចនទរាជាម្លន ទ៊ូកសារាយអ្ខ្ណាត្ខ្វងខ្ត្១៨រាម ស្ទើបស្រះស្រេចកននឹងអ្រម់ង្គ្នេី នាយកងទរ័ថា ស្ៅរញាចនទរាជាម្លន ទ៊ូក
សារាយអ្ខ្ណាត្ខ្វងខ្ត្១៨រាម។ ដ៊ូស្ចនះគួរស្យើងឱ្យកាបស់្ដើមគគីរស្្វើទ៊ូកឱ្យបានជាស្ស្រច ស្ហ្ើយនងឹឱ្យ រាជសារស្ៅបបលួ
ស្ៅរញាចនទរាជាអ្ុំភ្ននលោ់ក់ស្រះនគរ។ ស្បើមិនភ្ននល់ ស្យើងនឹងឱ្យស្រហ្៍រលតាងំស្ហា៊ោ ចអំ្កចំអ្ន់ឱ្យឈឺចិត្េ ។ ស្បើហា៊ោនអ្ុំភ្ននល់ 
ទ៊ូកស្យើងខ្វងជាងដលស់្ៅ៧រាមស្នាះ គងម់្លនជ័យ ជំនះស្ោយរយបាន ។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
គិត្ស្រមស្ស្រៀងគ្មនស្ហ្ើយ ស្រេចកនក៏ឱ្យស្រហ្រ៍លកាប់ស្ដើមគគីរស្នាះចំងលុងបានជាទ៊ូកងមយួខ្វង២៥រាម ទទងឹ១២ហ្ត្ថ 
ស្ទើបឱ្យស្ ា្ះឡស្រគគីរស្នាះស្ៅថា ឡស្រគគីរស្រៀងមក ។ ឯទ៊ូកខ្ដលកាបប់ានស្នាះរតិ្ រុទំន់រចួ ស្ហ្ើយស្រេចកនឱ្យអ្៊ូរយក
ស្ៅស្្វើស្ៅឯបនាាយរង់ស្រាង នងិរិត្ទ៊ូកស្នាះ ស្ហ្ើយឱ្យសាងស្រះ ស្ចត្យិមយួគតិ្នងឹយកបនាាយសាងថែីស្នះជាមហានគរ ។ 
កំរុងខ្ត្សាងស្រះស្ចត្ិយស្្វើបនាាយ និងរិត្ ទ៊ូកស្នាះ កងទ័របសិាចក៏តាមស្ៅរំខ្ដងឫទធិតាងំស្ហា៊ោឮរ៊ូរររទដ៊ូចជារគររនទះ
ទំងខ្ែនស្បឹថរី។ ស្រេចកន ស្ៅហាាស្ៅ និងអ្រ់នាយកងទរ័ស្មើលមនិស្ ើញ ចាំងរុំស្កើត្ ស្ ើញខ្បលកអ្សាារយណារ់ ស្ទរំុំ
បានក៏នាគំ្មន រត្រ់ីទសី្នាះស្ៅស្ទៀត្។ ស្រេចកន រស្មេចស្ៅ រស្មេចស្ៅរញាខ្ហ្ងរត្់ខ្បកគ្មនស្ៅចងុម្លាង ឯអ្នកម្លនង ផ្ទខ្លន 
និងចស្កីនី រត្់ខ្បកែលូវស្ៅទរិខាងត្បូងស្ៅដល់្ ៊ូមិស្គ្មកស្រកុ ស្ហ្ើយទីខ្ដលខ្បកែលូវស្នាះ ជាប់ស្ៅ្៊ូមិនាងឃាាងែលវូោរៗមក



ស្ៅថា្៊ូមិសា៊ោងឃាាង ។ ស្ស្កាយមកអ្នកម្លនងផ្ទខ្លនរត្់ស្ៅស្ទៀត្ ច៊ូលឡស្រស្លចវាលគិត្ថា ខ្ស្កងស្រេចកន តាមរកមលួនរុំ
ស្ ើញកក៏ាត្រ់កច់ងនឹងខ្មកស្ឈើស្នាះស្បាថានឱ្យ ស្រេចកនស្ ើញស្ហ្ើយតាមរកបានជាជាបស់្ៅវាលចងរក់ដល់ររវឡថៃស្នះ 
។ ត្មកស្ទៀត្នាងស្ដើរហ្ួរ ស្ៅស្ទៀត្ស្ត្៊ូវឡថៃស្ៅាណារ់ មណៈស្នាះម្លនរត្វខ្មលងមយួហ្វងូចម្លាងសាាប ស្ហ្ើរបាំងរីស្លើមនិឱ្យ
ស្ៅា លះុ ម្លនស្គស្ៅស្ៅ្៊ូមិស្នាះក៏ជាប់ស្្ាះស្ៅថា ្៊ូមបិស្ងហើរខ្មលង។ នាងស្ដើរហ្ួរស្ៅស្ទៀត្ ស្ ើញស្ត្ពាំងមយួ ទឹកថាាលអ 
នាងក៏ច៊ូលស្ៅកក់កាលស្ៅទសី្នាះ លះុម្លនស្គស្ៅស្ៅ្៊ូមបិានជាបស់្្ាះស្ៅថា ្៊ូមិខ្ស្រកក់ ស្រៀងមក។ នាងស្ដើរស្ៅស្ទៀត្
ម្លនអ្៊ូរមយួនងឹស្ដើរឆលងមនិរួចនាងបន់ដល់អ្នកតាបង់បត្់ រុំឱ្យម្លនទ៊ូកឆលង ស្រលស្នាះអ្នកតាបង់បត្ត់្ំខ្ណងជាស្កស្រើមួយឱ្យ
នាងស្ដើរជានឆ់លងស្ៅ ស្កស្រើស្នាះខ្ស្បកាាយស្ៅជាស្កស្រើថែ រហ្៊ូត្ដលរ់រវឡថៃស្នះ ស្គស្ៅថា្៊ូមភិ្នគស្កស្រើស្រៀងមក។ នាងស្ដើរហ្ួរ
ស្ៅស្ទៀត្ស្រាយស្ជើងស្ដើររុំរចួ អ្រ់ កងទរ័រុរំរនាងស្ៅទួលស្នាះ ររវឡថៃស្នះជាប់ស្ៅថាទលួរុំររ។ លះុស្ដើរស្ៅស្ទៀត្ នាង
រួរជាម្លតានាង ផ្ទខ្លន ស្រាយស្ជើងស្ដើរមនិរចួ ស្ៅរញាចស្កីនី ឱ្យយករំរត្់ស្្វើអ្ស្ងឹង ស្ហ្ើយយកដងផ្ទាក់ស្្វើខ្រនងររវឡថៃ 
ស្នះជាបស់្្ាះស្ៅថា ខ្ស្រកដងផ្ទាក់ ។ ត្រីស្នះស្ៅស្ទៀត្ ដល់វាលមយួអ្ស្នលើ ធាាក់ស្មនើយ នាងរួរ រីអ្ស្ងងឹបានជាជាប់
ស្្ាះស្ៅថា វាលស្ជុះស្មនើយ។ លុះស្ៅដលអ់្៊ូរមយួអ្ស្នលើ ស្ចលខ្រនង ខ្ដលខ្រង នាងររួស្នាះស្ៅកនងុអ្៊ូរស្នាះររវឡថៃស្គស្ៅ
ថា អ្៊ូរស្ចលខ្រនង។ 

 

កនុងស្រុកត្បូង ែុំស្នាះម្លនអ្ងុម ុងរីរ (ដ៊ូចខ្ដលស្យើងបានរណន៌ារចួមកស្ហ្ើយកនងុស្ដើមស្នះ) អ្នកស្រកុ រនែត្ស្ៅថា អ្ុងម ុង
ស្រះមស្ហារថ ។ អ្ុងម ងុត្៊ូចស្នាះម្លនទហំ្ំ៧ហ្ត្ថបួនស្ជុង អ្ងុម ងុ្ំស្នាះ ម្លនទហំ្១ំ៣ហ្ត្ថបួនស្ជងុ ។ ទឹកខ្ដលហ្៊ូរស្លើអ្ងុ
ម ុងស្នាះ ធាាក់ស្ៅស្លើខ្ស្រកឆលូងស្ឆ្ាះស្ត្ង់ស្ៅស្រកុយួន។ លះុស្រលខ្រងនាងស្ៅដលអ់្ុងម ុងស្នាះររំាកមយួរនទះុ នាងស្ៅ
រួនកនងុស្ហាងត្៊ូច ររវឡថៃស្នះស្គស្ៅ អ្ងុម ុងត្៊ូចស្នាះថា ស្ហាងរលខ្រង។ លះុស្ ើញថារៃបស់ាាត្់គ្មានកងទ័រស្លើកតាមស្ទ 
នាងនាំបកសរកួស្ៅ ដល់ស្ហាងអ្ងុម ុង្ំស្នាះ នាងក៏ររួទំងក៊ូន និងម្លាយច៊ូលស្ៅរួនកនងុអ្ងុម ងុស្នាះ ររវឡថៃស្គស្ៅថា 
ស្ហាងរួន។ រកួស្នះហ្ួរស្ៅខាងស្កើត្បានជបួជុំស្រះស្រេចកន រស្មេចស្ៅ ។ ស្រេចកនជំនុគំ្មននងិស្្វើ បនាាយស្ទៀត្ ខ្ត្ស្្វើមនិ
ស្កើត្ លុះម្លនស្គស្ៅស្ៅ្៊ូមិស្នាះជាប់ស្ ា្ះថា្៊ូមិខ្ស្របនាាយ ។ រត្់រីស្នាះស្ៅ ស្ទៀត្ដលវ់ាលមយួខ្វងបស្ណាាយស្ៅខាងស្កើត្ 
ស្ស្កាយមកម្លនស្គស្ៅស្ៅខ្ស្រ ររវឡថៃស្នះជាបស់្ៅ ស្ ា្ះ្៊ូមខិ្ស្រខ្វង។ រត្់ស្ៅស្ទៀត្ស្ចលែំលូវស្លាជាស្គចស្ៅឦសានឡស្រខ្ដល
មក។ ស្ស្កាយមកម្លនស្គ ស្ៅស្ៅររវឡថៃស្នះស្ៅថា ្៊ូមរិលាស្រៀងមក។ បកសរកួស្រេចកននាំគ្មនរត្់ស្ៅទិរខាងស្កើត្ស្ទៀត្ជបួ
នឹង សាា.រមយួសាាស្នាះ កស៏្បះែលាានែុលទម្លាកម់កឱ្យស្ស្កាយមកស្គស្ៅរាន្៊ូមសិ្ៅររវឡថៃស្នះ ជាបជ់ា្៊ូមិ សាា.រ ។ រត្់
ស្ៅឯស្កើត្ស្ៅស្ទៀត្ ដល់ចកំារស្ពាត្មយួអ្ស្នលើ ម្លារ់ចកំារស្ ា្ះស្ៅខ្ក យកស្ពាត្មកថាាយ ស្រេចកន ស្ហ្ើយស្រេចកនឱ្យររថា 
ឱ្យរករុីស្កើត្កាលវាលគមុព។ លុះស្ស្កាយមកម្លនស្គស្ៅស្ៅស្គស្ៅថា ្៊ូមជិីខ្កស្រៀងមក។ រត្់ស្ៅទរិខាងស្កើត្ស្រេចនងឹនាង
អ្រក់ម្លាងំណារ់ អ្រ់រកួរលស្ ើញថែមយួដុំ ចំង ស្្វើជាខ្ស្គ បស្ណាាយ៦ហ្ត្ថ ករំរ់១ហ្ត្ថ ទទងឹ៣ហ្ត្ថថាាយស្រេចែទុលំុះ
ស្ស្កាយមកម្លន ស្គស្ៅរាន ្៊ូមិស្ៅស្គស្ៅ្៊ូមថិែខ្ស្គ។ 

 

ឯរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ស្ៅរញាចស្កីនី ស្ៅរញាស្វៀង ស្ៅរញាវាំង៤នាយស្នះកាល ្យ័ស្រកករ៏ត្់ខ្បកគ្មន ច៊ូលស្ៅខ្មស្ត្បា្នំ
ស្មឿង រម្លរខ្ហ្កម្លនរែ័ស្គបកសរួក២០០នាក់ ។ ស្វលាស្នាះកងទរ័នាយទងំ៤បាន ស្បទះនឹងស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាករុម 
ក៊ូនរញាស្មឿង កងទ័រស្ៅស្ដញរត្់ស្ៅស្ទៀត្។ ឯស្រេចកនឃាានបាយ ណារ់ ក៏ឈបឱ់្យោំបាយ ខ្ត្ោំរុទំនឆ់អិន ទរ័ស្គស្ៅ
ដលក់៏រត្់ស្ៅស្ចលបាយស្ៅទសី្នាះទងំបាយស្អែង។ លុះកងទ័រស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាកស្ៅដល់ កយ៏កបាយស្អស្នាះរុី 
ស្ស្កាយមកស្ទៀត្ម្លនស្គស្ៅរាន្៊ូមិស្ៅស្គ ស្ៅ្៊ូមបិាយស្អស្រៀងមក។ ឯនាយកងទ័រខាាងំទងំ៤នាក់ស្ ើញស្ត្ឡាចខ្ែលកនងុឡស្រ



ក៏បបួលគ្មនស្បះ។ កំរុង ខ្ត្ស្បះស្នាះទ័រស្គស្ៅដល់ចក់កាប់រម្លាប់ស្ៅរញាស្វៀង ស្ៅរញាវាំង ស្ហ្ើយទ័រខ្ដលស្ៅរល់ ក៏
ខ្បក រត្់ស្ៅស្ទៀត្ ។ 

 

ស្ស្កាយខ្ដលស្បះស្ត្ឡាចស្នាះមកម្លនស្គស្ៅស្ៅកជ៏ាប់ស្ៅថា្៊ូមិស្ត្ឡាចស្រៀងមក ។ ឯរស្មេចស្ៅហាាស្ៅ និងចស្កីនី នាំរែ័ស្គ
បកសរួករត្់ស្ៅដល់ឡស្រមយួអ្ស្នលើ ម្លនទឹកស្ត្ពាងំលែមស្រលោំ បាយរលរុីកឈ៏បក់ាប់ស្ត្ីស្្វើមហបូ។ លុះកងទ័រស្គស្ៅដល់រ
ស្មេចស្ៅហាាស្ៅ ស្ៅរញាចស្កីនី ស្បថយុជីវ ត្ ច៊ូលមកត្ឡដកក៏ំរបស់្ត្ីរចីនបានជាជាប់ស្ៅថា ្៊ូមចិនស្ត្ីស្រៀងមក ។ ឯស្ៅ
ហាាស្ៅ ចស្កីននីារំែ័ស្គបកស រួករត្់ស្ៅស្ទៀត្ ស្ៅរញារគួ្ម៌ាស្លាកក៏ស្ដញតាមស្ៅបនេិច ស្ៅរញាស្ត្ស្ជាស្លើកទ័រស្ៅដលក់៏
ច៊ូល ស្បកាប់គ្មន ចស្កនីីនងឹស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាក រស្មេចស្ៅត្នងឹស្ៅរញាស្ត្ស្ជា អ្នកទំងស្នាះសាាត្់កនុងការ កានអ់ាវុ្ ចិត្េ
មុត្ដ៊ូចគ្មន ។ ស្បយុទធគ្មនរីឡថៃស្ត្ងដ់ល់រស្រៀល បសិាចរញាស្មឿងបណាាលឱ្យស្ៅហាាស្ៅ ចស្កនីី ឮរ៊ូរដ៊ូចស្គខ្ស្រករនាាបន់ាំ
ឱ្យធាាក់អាវុ្រីឡដ ។ មណៈស្នាះស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាក ស្ៅរញា ស្ត្ស្ជារម្លាប់បាន ស្ហ្ើយកាត្ក់ាលនាំមកថាាយរស្មេចស្រះ
ភ្នគិស្នយាយររាជជាខ្កវនាយកស្ទង់ ស្រះអ្ំណរណារ់ ស្ទងស់្ស្បារ ររានត់ាមរមគួរ ។ ឯរស្មេចស្ៅរញាខ្ហ្ង នាងផ្ទ
ខ្លន ស្ៅរញាស្សាល ស្ៅរញាលំពាងំស្នាះស្ៅជាមយួនងិស្រះស្រេចកនស្្វើបនាាយរាយលាត្ោមកនុងឡស្រស្នាះ ខ្ត្ជិត្ស្កើត្
ជា បនាាយ កាលណាក៏ស្ចះខ្ត្ឮរ៊ូរដ៊ូចជាកងទ័រស្គស្លើកស្ៅស្ចម ។ ដ៊ូស្ចនះស្ហ្ើយស្រេចកនក៏នាគំ្មនជះិដំរី ស្ៅស្ជកកនុងឡស្រ
មួយស្ស្កាយមកម្លនស្គស្ៅស្ៅស្គស្ៅ្៊ូមិដំរសី្ជាប ។ រត្់រីស្នាះស្ៅស្ទៀត្ស្រេចកនជួប ស្មមត្់ម្លនក់លបថីាឆតុ្ណារ់ ស្រេចកន
ឱ្យបញ្ញានរ់ួរររីុមឬមិនរុម ។ ស្មមត្់ស្នាះ ស្ឆលើយថា រុរំុមស្ទ ស្បើចងរ់ុមឱ្យស្ៅរុសំ្ទរហ្លួងខាងលិច ស្ស្កាយមកស្នាះ
ម្លនស្គស្ៅស្ៅទីស្នាះកជ៏ាប់ស្ៅថា ្៊ូមសិ្មមត្់ ស្រៀងមក។ រត្់រីស្នាះស្ៅស្ទៀត្ដល់ឡស្រមយួអ្ស្នលើ រកួោមគ្មានឫរសីស្្វើស្ត្ស្ោក 
ខ្ត្ស្ ើញផ្ទាំងថែមយួ ម្លនរ៊ូងរួកោមក៏វាយថែស្នាះមទរ័ដ៊ូចរគរដ៊ូចស្ត្ស្ោក ។ ស្ស្កាយមកម្លនស្គស្ៅស្្ាះ្៊ូមិស្នាះថា ្៊ូមិ 
ស្ត្ស្ោក ។ រត្់ស្ៅស្ទៀត្ស្រេចកនស្ ើញទស្នលចមម្លនទកឹហ្៊ូរចះុស្ៅស្រុកឡស្រ កឈ៏បទ់័រស្ៅទសី្នាះ ។ ម្លនករំងច់ុះង៊ូត្ដង
ទឹកស្នាះស្ោយមលនួ ម្លនស្្ាះករំងន់ាងផ្ទខ្លន ករំងល់ួង កំរងរ់ស្មេច ស្ៅរញាខ្ហ្ងស្រៀងមក។ 

ខ្ែនដីស្រះស្រីរគុនធបទ 
លុះស្ៅទីស្នាះយ៊ូរស្ៅរស្មេចស្ៅរញាខ្ហ្ង ជទំវរួរ កម៏្លនជំងសឺ្ហ្ើយអ្នចិ្កមែស្ៅ ស្ៅខ្ត្មង្គ្នេីស្រនា ទហានជានត់្៊ូចៗ 
និងស្រហ្៍រលស្បាំ ឬស្បាមំួយរយនាក់ ស្ទើបស្រះស្រសី្ជោោ ជំនុនំិងស្រហ្រ៍លទំងឡាយថា ស្យើងរត្់មកស្នាះឆ្ាយណារ់ ស្របៀង
អាហារកត៏្ិចណារ់ ស្កណឌស្រហ្៍រលខ្ថមស្ទៀត្ក៏រុបំាន ។ ស្យើងយល់ ថា ស្រះចនទរាជាស្ៅខ្មស្ត្ស្ពា្ិ៍សាត្ស់្ៅស្ហ្ើយ ស្ៅខ្ត្
រញាយររាជាស្នាះជាកែយួអ្ញបស្ងកើត្ ដ៊ូស្ចនះស្បើទកុ ជាស្មេចម្លា កស៏្ៅរញាយររាជាមនិយកស្ទរអ្ញស្ទ ស្ទង់ឱ្យអ្ញស្្វើ
ជារស្មេច ជារស្មេចស្ៅហាាយខ្ដរ ស្ហ្ើយរួកឯងរាល់គ្មនគងប់ានស្រចកេីរមុខ្ដរ ។ ការណ៍ខ្ដលឯងម្លនគុណគ្មបន់ឹងអ្ញ 
អ្ញនិងទនំប់ បំរុងបានស្ោយរយ។ អ្ញយល់ថា ស្យើងចកស់្ចលស្គ្មប់រំស្រវឱ្យអ្រ់ ស្ហ្ើយរុចំុះច៊ូលវ ញស្ ើញថា បាន
ស្រចកេីរមុស្បស្រើរជាង ។ អ្ររ់លកយ៏លស់្រមតាម ររវឡថៃទីស្នាះស្ៅថា ្៊ូមិជនំុំស្រៀងមក ។ 

 

រ.រ២០៦៩ គ.រ ១៥២៥. ម.រ ១៤៤៧. ច.រ ៨៨៧ ឆ្នរំការបេរក័ រស្មេចស្រះស្រីស្ជោោ គឺស្រះស្រេចកន បានចក់
ស្ចលស្គ្មប់រំស្រវ ស្ហ្ើយកន៏ាំស្រហ្រ៍លមកដល់វត្េគរខ្ដលស្រះនាងផ្ទខ្លង សាងស្នាះ។ ស្ៅទសី្នាះស្រេចកនឱ្យស្រហ្៍រលជកី
ស្រះមយួស្ៅខ្ែនកស្កើត្ស្រះវ ហារទកុជាទីររំាប់វត្េ។ ស្ស្កាយមកស្រេចកននាំស្រហ្រ៍លស្ៅទិរខាងស្ជើង ដលវ់ត្េមយួខ្ដលរ
ស្មេចស្ៅរញាខ្ហ្ង បតិាស្រះម្លនង ផ្ទខ្លងសាងស្នាះឱ្យស្្ាះជាបន់ឹងវត្េខ្ដលសាងស្នាះស្ៅថា វត្េគរការទលួតាខ្ហ្ង តាម
នាមរស្មេច ខ្ហ្ង។ រួចស្ចញស្ៅខាងលិច្៊ូមិស្រះអ្ងគឱ្យជកីស្រះមយួ បស្ណាាយស្បខ្វង៥០រាម ទទងឹ២៥រាម ស្ហ្ើយ 
សាងវត្េមយួសាងស្រះរទុធរ៊ូប និងស្ដើមរកា៥ស្រះអ្ងគបានោកស់្្ាះស្ៅថា វត្េ្ ៊ូមិរកាស្រះស្បាំស្រៀងមក។ ឯរញាមង្គ្នេអី្រជ៊ូនខ្ក 



ស្មគយទទួលដណឹំងស្នះស្ហ្ើយ ក៏ស្កណឌរលស្ចមចប់បាននាងផ្ទខ្លននិងស្រេចកន។ ស្រេចកនខ្ស្រកស្រាទិ៍ជាខាាំងស្ហ្ើយថា 
“អ្ញមិនគួរជាឱ្យស្គចបប់ានស្សាះ” ។ 

 

ឯរញាមង្គ្នេីអ្រជ៊ូនខ្ក ជាស្មគយ កាលចបោ់ក់កេីស្រេចកន និងនាងផ្ទខ្លន បានស្ហ្ើយគតិ្ថា ស្បើអ្ញនាសំ្ៅ ទំងរររ់
ស្មេចស្រះភ្នគសិ្នស្យាយររាជាស្នាះ ស្ត្៊ូវជាកែយួស្រេចកនែង កាលណានឹងហា៊ោនរម្លាប់ស្រេច កនស្ត្៊ូវជាឪរកុម្ល។ ស្បើអ្ញរុំ
ហា៊ោនរម្លាប់ ស្ហ្ើយខ្ត្កាលណាស្រេចខ្លងមលួនវា ចញិ្ឹមវាឱ្យ្ំមមុជាស្យើង នងឹសាាបទ់ំងអ្រគ់្មនវ ញរុំខាន។ លុះគិត្យល់
ស្រមគ្មនវ ញស្ហ្ើយ អ្រជ៊ូន “ខ្ក” កក៏ាត្យ់កកាលស្រេចកន នងិនាងខ្លនោកជ់ាល ស្រមទងំឱ្យស្បហារជីវ ត្ទំងអ្រ់រែ័ស្គ
រួក២៥នាក់ស្ទៀត្។ ឯឡស្រខ្ដលស្គស្ចមចប់ ស្រេចកនស្នាះ ររវឡថៃស្គស្ៅថា ឡស្រចសំ្ណាម ស្ហ្ើយស្ត្ង់កខ្នលងខ្ដលស្រេចកន
ខ្ស្រកស្រាទិ៍ស្នាះ ររវឡថៃ ស្គស្ៅថាឡស្រទំរនស្រាទិ៍ ោរៗមកស្គស្ៅថាឡស្រស្រាទិ៍ ។ ស្ត្ង់កខ្នលងខ្ដលថា មិនគួរចបប់ានស្នាះ ស្គ
ស្ៅ ថាឡស្រមិនគួរោរៗមកស្គស្ៅថា ឡស្រស្ជើងគួរ ។ 

 

ឯរស្មេចស្រះភ្នគិស្នយាយររាជា ជាខ្កវ នាយកស្រះអ្ងគម្លនកងទ័រ៤.០០០នាក់ ឯខាងស្រេចកនម្លន កងទ័រដលស់្ៅ៧
ខ្របក គ១ឺ៤០.០០០នាក់ ។ ស្រេចនិងស្លើកវាយបនាាយស្នាះ រលត្ចិខ្ស្កងថលរក់ារណ៍ ដបិត្បនាាយស្នាះ្ំណារ់ ស្ហ្ើយ
មពរែ់ង ទងំស្រហ្រ៍លក៏ស្ស្ចើនណារ់ស្ទៀត្។ ស្រះអ្ងគឱ្យស្រហ្៍រលជញជូន ខ្ត្រ៊ូបចំស្បើង នងិស្បស្ឆះស្ៅអ្ជុតាងំស្ហា៊ោស្ៅកាល
ស្ស្តាករាល់ៗយប់ ។ ទហានកនុងបនាាយជយ័ឡស្រនគរ កប៏ាញ់កាំស្្លើង ្នូ សាន ត្គ្មនយ៊ូរមកស្ទៀត្ ស្សាប់ខ្ត្បាត្រ់ុំស្ ើញម្លនឮ
រ៊ូរកាំស្្លើងបាញ់ស្ចញរីកនងុ បនាាយទងំស្ៅរញាស្ត្ស្ជា រញារគួ្ម៌ា ស្លាកកន៏ាកំាលស្ៅហាាស្ៅ និងចស្កីនី ស្ហ្ើយនងិកាល 
ស្ៅរញាស្វៀង ស្ៅរញាវាំង មកថាាយចំខ្ណកឧកញា៉ាចស្កី “ស្ទរ” ក៊ូន រញាស្មឿងក៏ស្កាបទ៊ូលថា កនងុដបយ់បស់្នាះ រុមំ្លនទ័រ
ខាាំងបាញត់្មករកីនុងបនាាយស្ទ គសឺ្ ើញខ្ត្មនរុសរត្់ស្ចញរីកនុងបនាាយទំងយប់ទងំឡថៃរុំខ្ដលោច ់។ មណៈស្នាះ រស្មេច
ស្ៅរញាយររាជាភ្នគិស្នយា ជាខ្កវនាយកស្ទង់ស្ជាបស្ហ្ើយ ម្លនស្រះបនទូលស្បឹកា នឹងនាយកងទ័រថា អ្នករាលគ់្មនចំស្ពាះ
ការស្នះយលដ់៊ូចស្មេចមលះ? ស្មកងមលះទ៊ូលថា ការណ៍ស្នះគថឺា ស្រះស្រេច កនស្្វើឧបាយកលឱ្យស្យើងស្ៅឱ្យរ ុនមលួនស្ដើមបីស្គ
ស្ចមរ័ទធស្យើង ។ មលះថា ស្រះស្រេចកនវា ស្ ើញកងទ័រ ស្យើងត្ិច បានជាវាបនថយកងទរ័មលះស្ចញ ។ កនុងស្វលាករំុងជនំុគំ្មន
ស្នាះ បណាាលឱ្យស្រះទយ័ឡនស្រះអ្រ យ បញ្ញាសាគរ អាស្ ៉ាស្ៅអ្្កិារខ្ដលរកាវត្េស្បាសាទកនុង ឱ្យយលថ់ា អាតាាអ្ញនឹងស្ៅ
បងអងរ់ុំថាាយ រត័្ម៌្លនស្ៅហ្លួងខាងលចិស្ទ ខ្ត្ហ្លងួខាងលិច ច៊ូលនគរបាន ហ្លងួនងឹយកស្ទរដលអ់ាតាាអ្ញជារុំខាន។ គិត្
យលដ់៊ូស្ចនះស្ហ្ើយ ស្រះអ្ងគស្ៃើងគង់ស្លើខ្ស្គឱ្យស្រហ្រ៍លខ្រងបាំង រមបទនម្លនរលខ្ហ្រមមុស្ស្កាយ ៥០០នាក់ និង្ិកខុ
សាមស្ណរ១៦០អ្ងគខ្ហ្រស្មេចស្រះអ្រ យបញ្ញាសាគរ អាស្បា៉ា ស្ចញរីបនាាយរិជយ័ ឡស្រនគរ ត្ំរង់ស្ៅបនាាយកេលុ។ លះុស្ៅ
ដល់ស្ហ្ើយស្លាកឱ្យ្កិខជុាររិានុររិស ស្ៅបេងឹស្រនាបត្ី ស្កាបបងគំទ៊ូលរស្មេចយររាជាជាខ្កវនាយក ។ ស្ទង់ស្ជាប
ស្ហ្ើយ ស្ទងស់្តារឱ់្យនមិនេស្លាកច៊ូលស្ៅ កនងុស្រះរនាា ស្ទើបរស្មេចស្រះអ្រ យបញ្ញាសាគរ អាស្បា៉ា ថាាយស្រះររថា ស្រេចកន
ខ្បកបនាាយ រត្ស់្ចល បនាាយស្ៅ៣ខ្មស្ហ្ើយស្ោយ្័យនឹងរ៊ូរររទ រនធកឹខាងស្ស្កាមដី ស្លើអាការ ោរ់ស្រះ្រណី ដ៊ូចជា 
រនទះជាអ្ចិឡង្គ្នេយ៍ ។ ស្ហ្ត្ុស្នះអាតាាភ្នរមកថាាយស្រះរររ៊ូមស្ទង់ស្ជាប។ រស្មេចស្រះយររាជា ជាខ្កវនាយក ស្ទងស់្រះអ្ំណរ
ណារ់ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្តារថ់ា ឧកញា៉ា ចស្កី ស្ៅរញារួគ្ម៌ាស្លាក ស្កាបទ៊ូលស្នះ ស្ ើញថា រិត្ណារ់។ ស្តារ់ខ្ត្ស្ម លលះស្ហ្ើយ 
ស្រះអ្ងគក៏ស្លើកស្ោធាច៊ូលស្ៅស្បថាបក់នុងបនាាយរជិ័យ ឡស្រនគរ ស្ទង់ទត្ស្បាសាទ ស្រះរាជវាងំរួនចារ ផ្ទាដំណំា ស្រះ
ដំណាក់ ឃាាំង និងស្រាងដំរី ស្រះទំង ប នុាានស្ទង់ស្រ្ើចទន់ស្រះហ្ប្ទយ័័ស្ទង់ស្តាររ់រស្រើរថា ស្រះស្រេចកនស្នះម្លនបុណយអ្
សាារយណារ់ ស្ហ្ើយ ស្តារឱ់្យរឹបស្រើយករបរ់ស្ទរយទំងស្នាះចត្់បំស្រើឱ្យនាសំ្ៅស្កាបទ៊ូលថាាយស្រះបរមរាជបតិ្លុា ឯបនាាយ
ខ្មស្ត្ ស្ពា្ិ៍សាត្់ ស្ហ្ើយរស្មេចស្រះយររាជា ជាខ្កវនាយក ស្ទង់ស្ស្បារឱ្យរស្មេចស្រះអ្រ យបញ្ញាសាគរអាស្បា៉ា ឱ្យរួចស្ទរ



ឱ្យគង់ទីស្គងរលរំរាប់វត្េដ៊ូចស្ដើម ។ ស្ទង់ចត្់នាយកកងទ័រឱ្យស្លើកតាមចប់ស្រះស្រេចកន ឱ្យបាន ស្ហ្ើយស្តារ់ឱ្យោក់
គយ លាត្សាាក់រកចប់ស្គប់អ្ស្នលើ ។ 

 

ឯរញាមង្គ្នេីអ្រជ៊ូន លះុស្្វើគុត្ ស្រេចកន និងនាងផ្ទខ្លន ស្រមទំងស្រនាទហាន២៥នាករ់ួចស្ហ្ើយ ក៏ឱ្យ ស្្វើជាលោកក់ាល
ទំងអ្រន់ាយំកស្ៅថាាយរស្មេចស្រះភ្នគិស្នយាខ្កវនាយកកនងុបនាាយ រិជយ័ឡស្រនគរ។ 

 

ឯរស្មេចស្រះយររាជា ជាខ្កវនាយកស្រះអ្ងគសាាល់ស្ហ្ើយ ឱ្យយកកាល ស្រេចកន និងម្លនងផ្ទខ្លន ស្្វើបុណយប៊ូជាស្រះស្្លើង
សាងស្រះស្ចត្ិយ ោកក់នុងវត្េស្បាសាទស្ោយស្ហ្ត្ជុាបស់ាចស់ាស្លាហ្ិត្ខាង ស្រះអ្ងគ ស្ហ្ើយស្ទង់ស្ស្បារស្លើកស្ទរអ្រ់
អាណាស្បជានុរាស្រេ ខ្ដលច៊ូលកបត្់ជាមួយនឹងស្រេចកន ទំងប ុនាានៗស្នាះ ឱ្យរចួស្ទរស្ៅរករុីដ៊ូចស្បស្កត្ី ។ 

 

បណាារាស្រេែងទំងរួង កម៏្លនចតិ្េស្ស្ត្កអ្រស្សាមនរសនាំស្គ្ម ស្កប ីដំរី ស្រះរបរ់មលនួ យកមកស្ស្កាប ទ៊ូលថាាយស្ោយ
ស្រលាញស់្រះរាជហ្ប្ទយ័បណុយបារមជីាអ្ស្នក ។ ឯរញាមង្គ្នេីអ្រជ៊ូនខ្កខ្ដលម្លនគុណបណំាចក់ាត្់កាល ស្រេចកន នាងផ្ទ
ខ្លនស្នាះ ស្ទង់តាងំស្ៅហាាយ ស្រុកស្មត្េត្បូង ែុំខ្ថមជាថែសី្ទៀត្ ជាស្ៅរញាអ្រជ៊ូនចប់បាន។ 
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