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ប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ឬអាណាចប្កផ្មមរ គឺជាទឹ្យកដីផ្ដលមានវយ័ចំណា្់ជាយូរលង់ណា្់
ម្កដ យី ដោលគឺតងំរីមុ្ន គ.្. ម្កដម្្លះ ដនះដរីដយាងតម្ការដធវីកំណាយដៅល្អា ងសាព ននិងមូ្្
រនប្រ ដ យីក៏ជាអាណាចប្កផ្ដលដោដរញដៅវត្ាុ្័ករិ្ិទ្យធិនានា និងជំដនឿដនសងៗនងផ្ដរ។ វត្រមាន
ជំដនឿដៅដលទឹី្យកដីកម្ពុជាដនះ មានតងំរីយូរ គឺយូរជាងការចូលម្កដល់ននប្រ មញ្ញសា្នា និងប្រះ
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រុទ្យធសា្នាដៅដទ្យៀត្ ដប្ោះជនជាតិ្ផ្មមរដដីម្មានជំដនឿដលកីម្ាងំធម្មជាតិ្ និងកម្ាងំដប្ៅមួ្ន ផ្ដលជា
ទូ្យដៅ ដគដោរររូជាវត្ាុអរូរដូចជា អាទិ្យដទ្យរ ដទ្យវត អារុកខអារកស អែកតនានា និងវត្ាុ្ករិ្ិទ្យធិដនសងៗ។ 
ដគ្ដងេត្ដ ញីមានវត្ាុ្័ករិ្ិទ្យធិនិងវត្ាុមានត្នម្្ជាដប្ចីនអដនកផ្ដលទាក់ទ្យងដៅនឹងជំដនឿនិងសា្នា
ជាដប្ចីន ផ្ដលដធវីឱ្យប្រដទ្យ្ជិត្ខាងម្ះដកាត្្ងរ់ផ្្ងងនងផ្ដរ ដ យីរញ្ហា ដនះក៏ជារុរវដ តុ្ម្យួកែុង
ចំដណាម្រុរវដ តុ្ដនសងៗដទ្យៀត្ផ្ដលដធវីឱ្យប្រដទ្យ្ជិត្ខាងដយងី ផ្ត្ងផ្ត្ចិញ្ច ឹម្ចិត្រចង់បានទឹ្យកដីម្យួ
ដនះតងំរី្ម័្យដដីម្រ ូត្ម្កដល់រចចុរបនែ។ កែុងចំដណាម្វត្ាុ្័ករិ្ិទ្យធិទាងំដនាះ ម្នុ្សផ្ត្ងផ្ត្មាន
ជំដនឿនិងនិយាយត្ៗោែ នងផ្ដរអំរី ផ្ចកាច់ ខាែ យតន់ និងនាងរនួ ផ្ដលជាវត្រុ្័ករិ្ទ្យធដ៏ិកប្ម្ផ្ដល
រុគគលម្យួចំននួដៅកែុង្ងគម្ផ្មមរមានជំដនឿជាយូរលង់ណា្់ម្កដ យី។ ដគមានជំដនឿថា ប្រ្ិនដរី
រុគគលណាមាែ ក់បានកាន់វត្ាុដនាះ រុគគលដនាះនឹងក្ាយជាម្នុ្សដ៏អសាច រយមុ្រីម្នុ្សធម្មត រ ូត្
ដល់ដគដជឿថា រុគគលដនាះជារុគគលផ្ដលការ់មិ្នមុ្ត្ដុត្មិ្នដ ះ បាញ់មិ្នប្ត្ូវ…។ល។ អែកផ្ដលនិយម្
ដប្រីវត្ាុ្ករិ្ិទ្យធដនះ ភាគដប្ចីនជារុគគលផ្ដលមានអំណាច ជារិដ្្គឺ ដម្ទ័្យរ ទាហ៊ា ន អែកចំបាងំ ប្គូ
ម្នរអាគម្ជាដដីម្។ រុរវដ តុ្ផ្ដលដគយកវត្ាុ្័ករិ្ិទ្យធិដនះម្កដប្រី គឺដដីម្បយីកឈ្ែះដលគូី្ប្ត្ូវទាងំនូ្វ
ដល្អក និងទាងំនូ្វងងឹត្។ ផ្ចកាច់ ខាែ យតន់ និងនាងរនួ ប្ត្ូវបានដគយកម្កោក់ជារ់នឹងមួ្ន ដូចជា
ដធវីជារដនារ ងផ្មសកជាដដីម្ ដ យីភាគដប្ចីន គឺម្នុ្សប្រុ្ជាអែកនិយម្ដប្រី។ នាដរលរចចុរបនែដនះ អែក
ដប្រីទាងំដនាះដៅផ្ត្មានជំដនឿថា នាងរនួ ផ្ចកាច់ ឬខាែ យតន់ររ្់ប្ជូកនប្រ គឺជាវត្ាុ្័ករិ្ិទ្យធិផ្ដលនាំ
ម្កនូវ្ិរមី្ងគល និងដ្ចករី្ុមចប្មុ្ងចដប្មី្ន។ 

នាងរនួ វត្ាុផ្ដលល្អក់មួ្នកែុងដដីម្ដឈ្ណីាម្យួដោយមិ្នឱ្យដគរកដ ញី។ នាងរនួមានដៅ
កែុងដដីម្ឬ្ស(ីមានរណ៌ដូចជាផ្ន្ទ្យទឹ្យម្មិ្នមានរនឺ្ខ្ាងំដទ្យ) និងមានដៅកែុងដដីម្ដំរងយកសនងផ្ដរ។ 
ដរីដយាងតម្អដឋកថាដៅកែុងប្រះរុទ្យធសា្នា នាងរួនប្ត្ូវបានចាត់្ទុ្យកជាប្រដេទ្យផ្កវមុ្ការ ។ ផ្កវមុ្កាា
ដនះ ដរីតម្វចនានុប្កម្្ដម្រចប្រះ្ងឃរាជ ជនួ ណាត្ បានរនយល់ថា មុ្តា  (មុ្កាា ) ជាដ ម្ ះផ្កវឬ
ត្បូងមានត្នម្ម្្យួប្រដេទ្យ; ត្បូងផ្ដលដកីត្អំរីមយង គជម់យង មយងោ ំ: ផ្កវមុ្ការ ។  ដរីដយាងតម្ប្រេរ
រី ម្នរអាគម្ផ្មមរ ផ្កវមុ្តរ  គឺជារត្នៈម្យួកែុ ងរត្នៈទាងំ១០ប្រដេទ្យដូចជា ផ្កវម្ណី ផ្កវរិទូ្យរយ ្័ងខ 
្ិល្អ ផ្កវប្រោឡ ប្បាក់ មា្ ផ្កវប្ក ម្ (ត្បូងទ្យទឹ្យម្) និងផ្កវម្រកត្ ជាដដីម្។ ប្រេរដផ្ដលដនះក៏
បានឱ្យដឹងដទ្យៀត្ថា ផ្កវមុ្ការ  ផ្ដលដកីត្កែុងដដីម្ឫ្ស ី(ជនជាតិ្ផ្មមរដៅថា នាងរនួឬ្សុ)ី មានរណ៌
ដូចផ្ន្ទ្យទឹ្យម្មិ្នមានរនឺ្ខ្ាងំ ដ យីដដីម្ឫ្សដនាះ រផ្ម្ងជាដដីម្ឫ្ស ី ផ្ដលដកីត្ផ្ត្កែុងទី្យកផ្ន្ងផ្ដល
មិ្នផ្ម្នជាលំដៅររ្់ម្នុ្ស។ 

ដៅកែុងប្រះរុទ្យធសា្នា ផ្ត្ងមានការ្ផ្ម្រងអំរីរត្នវត្ាុទាងំដនាះ ដូដចែះដតី្ផ្កវមុ្ការ  ផ្ដលផ្ត្ង
មាន្ផ្ម្រងកែុងប្រះនប្ត្រិដក អដឋកថា និងដីកាជាដដីម្ដនាះជាអវី? ដៅកែុង្ម្នររាសាទិ្យកា អដឋកថា 
ប្រះវន័ិយរិដក បានរញ្ហា ក់ថាផ្កវមុ្ការ ដកីត្ដទ្យបងី៨ប្រដេទ្យគឺ៖ 
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១. យមុ្តរ  ផ្កវមុ្ការ មាន្ណាឋ នដូចរូរដ្ះ 

២.គជមុ្តរ  ផ្កវមុ្ការ មាន្ណាឋ នដូច រូរដំរ ី

៣. រថមុ្តរ  ផ្កវមុ្ការ មាន្ណាឋ នដូច រូររថ 

៤. អាម្លកមុ្តរ  ផ្កវមុ្ការ មាន្ណាឋ នដូច ផ្ន្កនទួត្នប្រ 

៥. វលយមុ្តរ  ផ្កវមុ្ការ មាន្ណាឋ នដូច កងនដ 

៦. អងគុលិដវឋកមុ្តរ  ផ្កវមុ្ការ មាន្ណាឋ នដូច វង់ចិដញ្ច ៀន 

៧. កកុធនលមុ្តរ  ផ្កវមុ្ការ មាន្ណាឋ នដូច ផ្ន្ថាង ន់ 

៨. បាកតិ្កមុ្តរ  ផ្កវមុ្ការ ប្រប្កតី្។ 

ដៅកែុងគម្ពីរសារត្ាទី្យរនីដីកា ជាដីកាប្រះវន័ិយរិដកននអដឋកថា ្ម្នររាសាទិ្យកា បានរនយល់
ថា ផ្កវមុ្ការ  ដកីត្កែុងវត្ាុ៨យាល ងមានដូចជា៖ ទី្យ១ ដកីត្ប្ត្ង់ ប្កដោងដំរ ី (ចំប្ត្ង់រកឬដបាល ងខាងដលី
កាលដំរ ី) ទី្យ២ ដកីត្កែុងខាែ យប្ជូកនប្រ ទី្យ៣ ដកីត្កែុងកាលរ្់ ទី្យ៤ ដកីត្រីអាកា្ ទី្យ៥ ដកីត្កែុងដដីម្
ឫ្ស ីទី្យ៦ ដកីត្កែុងកាលប្តី្ ទី្យ៧ ដកីត្កែុង្័ងខ ទី្យ៨ ដកីត្កែុងមយង។ 

រណាា ផ្កវមុ្ការ ទាងំ៨រកួដនាះ ផ្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្កែុងប្កដោងដំរ ី មានរណ៌ដលឿងមិ្នមានរ
នឺ្។ ផ្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្កែុងខាែ យប្ជូកនប្រមានរណ៌ដូចចងេូម្ប្ជូកដនាះឯង។ ផ្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្រីកាល
រ្់ មានរណ៌ដមៀវជាដដីម្ ររ ិ្ ុទ្យធលា រាងមូ្ល។ ផ្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្រីអាកា្មានរនឺ្ រងឹមាមំ្នួ 
កមាច ត់្ងងឹត្កែុងដរលយរ់ និងជាដប្គឿងដប្រីប្បា្់ររ្់ដទ្យវតដនាះឯង។ ផ្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្កែុងដដីម្
ឫ្សមីានរណ៌ដូចផ្ន្ទ្យទឹ្យម្ មិ្នមានរនឺ្ខ្ាងំ និងដដីម្ឫ្សរីកួដនាះ រផ្ម្ងជាដដីម្ឫ្សផី្ដលដកីត្ផ្ត្
កែុងទី្យកផ្ន្ងផ្ដលមិ្នផ្ម្នជាលំដៅររ្់ម្នុ្ស។ ផ្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្រីកាលប្តី្ មានរណ៌ដូចមែងប្តី្
ផ្កាក មូ្ល ប្សាល និងមិ្នមានរនឺ្ ដ យីប្តី្រកួដនាះ រផ្ម្ងជាប្តី្ផ្ដលដកីត្ផ្ត្កែុងកណាា ល្មុ្ប្ទ្យ។ 
ផ្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្រី្័ងខ មានរណ៌ដូចដោះ្័ងខ មានខាែ ត្រលុនផ្ន្ដកាលៈ ដ យីមិ្នមានរនឺ្។ ផ្កវមុ្ការ
ផ្ដលដកីត្រីមយង ប្រករដោយដ្ចកាីននរនឺ្ មាន្ណាឋ នដនសងៗោែ ។ 

រណាា ផ្កវមុ្ការ  ៨យាល ង ដោយកំដណីត្ដនះ ផ្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្រី ប្តី្ ្័ងខ និងមយង ជារត្នៈ
ផ្ដលដកីត្កែុង្មុ្ប្ទ្យ។ ្ូម្បផី្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្រីរ្់ប្រដេទ្យម្ះ ក៏ជារត្នៈផ្ដលដកីត្រី្មុ្ប្ទ្យផ្ដរ 
ដ យីម្ះដទ្យៀត្ មិ្នផ្ម្នជារត្នៈផ្ដលដកីត្កែុង្មុ្ប្ទ្យដទ្យ ដប្ោះដ តុ្ដនាះ ផ្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្កែុង្
មុ្ប្ទ្យមានចំននួដប្ចីនប្បាកដកែុងដល្អក ្ូម្បផី្កវមុ្ការ ផ្ដលដកីត្កែុង្មុ្ប្ទ្យទាងំដនាះ ក៏មានផ្កវមុ្ការ
ផ្ដលដកីត្រីមយង (្ម្បូរណ៍) និងផ្កវមុ្ការ ដនទ្យក៏មានកែុងប្ោម្ះ (មិ្ន្ម្បូរណ៍)។ 
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នាងរនួ ដដីម្ដំរងយកស ឬដគផ្ត្ងផ្ត្ដៅដ ម្ ះម្លាងដទ្យៀត្ថា(ដដីម្ដប្ជៀវ) 

តម្ម្តិ្ភាគដប្ចីនផ្ដលដគធ្ារ់ដឹង ដគដៅដដីម្ ែងឹថាជា ដដីម្ដប្ជៀវ ផ្ត្ចំផ្ណកតម្ឯកសារ
(រុកខជាតិ្ វាជាររកួដដីម្ដំរងយកស)ផ្ដលដ ម្ ះជាភាសារអង់ដគ្្ដៅថា(cactus ជាអំរូរ [Family 
Cactaceae.]។ ជំដនឿររីរុរាណររ្់ផ្មមរដយងី មឹ្ម្ដដីម្ដំរងយកសដប្រី្ប្មារ់៖ 

. ការោរខាងអំដរី អារធមរ់ ប្រលឹងដខាម ចប្ោយរិសាច 

. ការោរអំដរីទុ្យចចវជិាា (នូ្វងងឹត្នានា)ការោរអំដរី(ដោបា សាែ រដត្ះ)ជាដដីម្...។ល។ 

. ការដប្រីប្បា្់មឹ្ម្ដំរងយកស ភាគដប្ចីនផ្ត្ងផ្ត្យកម្ផ្កនចែដធវីជាដប្គឿង្កាេ រៈរូជាម្យួចំនួន 
ជារិដ្្ដធវីជាប្ោរ់អង្េ (ំអជាៈ)ផ្ត្ម្រង ។ 

ផ្ចកាច់ ដរីតម្វចនានុប្កម្្ដម្រចប្រះ្ងឃរាជ ជនួ ណាត្ បានរនយល់ថា៖ ផ្ច គឺជាេុ្កដម្ដរំ ី
ឬេុ្កដរំ ី្ ារ តូ្ចៗ មី្ៗ ទី្យនទ្យរីេុ្កធម្មត : ការិំត្ស្ាដងផ្ច។ ផ្ចកាច់ គឺផ្ចផ្ដលដម្ដរំកីាច់ដចាលមួ្នវា 
ដៅជារ់នឹងដដីម្ដឈី្រ្់ (ផ្មមរ្ម័្យរុរាណម្ះ ្នមត្ថាជាររ្់មានត្នម្្ ដប្ោះដគដជឿថាជាររ្់
ប្ត្ជាក់ប្ត្ជុ)ំ។  

ខាែ យតន់ ដរីតម្វចនានុប្កម្្ដម្រចប្រះ្ងឃរាជ ជួន ណាត្ បានរនយល់ថា ខាែ យ៖ ចងេូ ម្
ប្្ួចជាដប្គឿងការោរររ្់ប្ជូក ។ រលុផ្នររចចុរបនែដនះ ក៏មានការដៅខាែ យប្ជូកនប្រដនះថាជា ផ្ចកាច់ 
ផ្ដរ គឺជាេុ្កររ្់្ត្វប្ជូកនប្រ ផ្ដលមានជីវតិ្ដៅកែុងនប្រដប្ៅ។  

ប្ជូកនប្រផ្ត្ងផ្ត្ដប្រីខាែ យ(េុ្ក)ដ៏មុ្ត្ និងសាហវររ្់វា ដដីម្បកីារោរមួ្ន និង្ម្ារ់្ប្ត្ូវ 
ដ យីដគដជឿថា រាល់ប្រលឹង្ត្វផ្ដលបានស្ារ់ដសាយសារប្ជូកនប្រ្ម្ារ់ទាងំអ្់ដនាះ បាន្ាិត្
ខាងដៅចុងេុ្ក្ត្វប្ជូកនប្រដនាះឯង ដទី្យរប្ត្ូវដគដៅថា ផ្ចកាច់ គឺខាែ យដនាះឯង។ លុះយូរៗដៅ ដរល
ផ្ដលេុ្កដនាះដុះផ្វងវានឹងប្ជុះដៅដរលណាម្យួ ដោយសារប្ជូកនប្រនឹងយកេុ្កវាដៅប្ត្ដុ្នឹងគល់
ដឈ្។ី ដគមានជំដនឿថា ដៅដរលផ្ដលេុ្កដនាះវាប្ជុះកផ្ន្ងណាដ យី ដរីដទាះជាមានដេី្ងដ ះនប្រ
យាល ងណាក៏ដោយ រលុផ្នរកផ្ន្ងផ្ដលមានផ្ចកាច់ប្ជុះមិ្នបានដ ះដនាះដទ្យ។ ដរឿងផ្ដលកាន់ផ្ត្មិ្នគរួឱ្យ
ដជឿម្យួដទ្យៀត្ដនាះ គឺផ្ចកាច់ដនាះវានឹងដុះកាន់ផ្ត្ផ្វងដៅៗដោយឯកឯង ដទាះជាវា្ាិត្ដៅកែុងនដ
ម្នុ្សផ្ដលយកម្កផ្ថរកាក៏ដោយ។  

ដរីតម្ការ្ដងេត្ររ្់អែកេូមិ្ផ្ដលរ្់ដៅតំ្រន់នប្រេែំនិងមពង់់រារម្ួយចំំនួនបានឱ្យដឹងថា 
ប្ជូកនប្រដនះមានទ្យម្ារ់រ្់ដៅជា វូ ងររ្់វា ដ ីយដៅកែុ ង វូ ងប្ជូកនីម្ួយៗ ដគដ ីញមានដម្ វូ ង
ម្ួយជាប្ជូកដ ម្ លផ្ដលមិ្នប្តឹ្ម្ផ្ត្មានមាឌធំ ដ ីយខ្ាងំជាងដគដទ្យ វាផ្ថម្ទាងំកាចសាហវដទ្យៀត្       
នង។ ដៅកែុ ងមណៈដរលផ្ដលមានកូនប្ជូកនប្រដទី្យរនឹងដកីត្ម្ក ដម្ វូ ងប្ជូកនប្រដក៏ាចសាហវខ្ាងំ
ផ្ត្ងផ្ត្្ម្ារ់នូវរាល់កូនប្ជូកនប្រដ ម្ លណាផ្ដលវាទ្យទ្យួលសាគ ល់ថាមានម្ ិទ្យធិឫទ្យធិដូចវា    ដ ីយការ
រំផ្្លញកូនមួ្នឯងដូដចែះ គឺរណារ លម្ករីដម្ វូ ងខ្ាចផ្ប្កងកូនដ ម្ លដៅកែុ ង វូ ងដនាះនឹងដដណរី ម្
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អំណាចដធវីជាដម្ វូ ងដៅនថងដប្កាយ។ លុះដរលដម្ វូ ងដនាះវាដឹងថាមួ្នវាជិត្ស្ារ់ ដទី្យរវាទុ្យកកូន
ដ ម្ លណាផ្ដលប្រករដោយលកខណៈ្ម្បត្រិរងឹមា ំមានដុះខាែ យផ្វងជាងដគ ដដីម្បីដឹកនា ំវូ ងប្ជូក
នប្ររនររីវាត្ដៅដទ្យៀត្។ ចំដោះដម្ វូ ងប្ជូកនប្រផ្ដលចា្់ជរាខ្ាងំដនាះ វាដដីរដៅរកកផ្ន្ងណាសាង ត់្ 
និងមានដដីម្ដឈី្នង ដដីម្បីយកខាែ យតន់ររ្់វាទាងំរីរដៅកាច់រំបាក់ទុ្យករងេរ់ដចាលដៅនឹងដដីម្
ដឈី្ដនាះ។ ដគមានជដំនឿថា ម្ ិទ្យធិឫទ្យធិ ររ្់ខាែ យតន់ដៅប្ត្ងថ់ា បារមី្ ឬវត្ាុ ្័ករិ្ិទ្យធិជារនឺ្ដៅដលី
ថាង ្ប្ជូកនប្រផ្ដលតម្ផ្ថរកាោោំរជានិចចកាល។ បារមី្ដនះឯងផ្ដលរិបាកនឹងមាននរណាមាែ ក់អាច
្ម្ារ់វាដោយង្យបានដឡីយ។ 

ដ តុ្ដូដចែះដ យី បានប្រជាជនផ្មមរដៅតម្តំ្រន់នប្រេែំ និងតំ្រន់មពង់រារមានជំដនឿថា អែក
ផ្ដលដរ ី្ បានខាែ យតន់ប្ជូកនប្រយកម្កោក់ គឺដគនឹងមានដ្ចករី្ុម្ិរ ី្ ួ្រីជារំុខាន។ បារមី្នន
ខាែ យតន់ដនះនឹងដៅរកាការោរមិ្នឱ្យ្ប្ត្ូវជិត្ឆ្ងង យណាម្កដរៀត្ដរៀន ឬយកដឈ្ែះដលមួ្ីនដគបាន
ដឡយី។  

អែកមានខាែ យតន់ប្ជូកនប្រផ្ត្ងផ្ត្កាន់ប្ត្ណម្ម្យួចំនួនយាល ងខាា រ់មាួន ដ យីគរួនសនឹំងម្នរ
អាគម្រផ្នាម្នងដនាះដធវីឱ្យខាែ យតន់ ប្ជូកនប្រផ្ដលមានបារមី្កាន់ប្សារ់ កាន់ផ្ត្ខ្ាងំផ្ថម្ដទ្យៀត្។ ដគ
បានចាត់្ទុ្យកជំដនឿដនះជាទំ្យដនៀម្ទ្យម្ារ់ប្រនរណីប្រចាជំនជាតិ្ ដ យីដគយល់ថា បារមី្ខាែ យតន់ប្ជកូ
នប្រ្ប្មារជ់យួការោរ្ត្វនប្រដ៏កាចសាហវដនសងៗ ឬអាវុធដូចជាប្រួញ ្ែ កាដំេី្ងជាដដីម្។  ្ូម្
រញ្ហា ក់នងផ្ដរថា ជំដនឿដលីផ្ចកាច់ ខាែ យតន់ប្ជូកនប្រក៏ដកីត្មានដៅដល់ប្រជាជនផ្មមរភាគតិ្ចផ្ដល
រ្់ដៅតម្ប្ចករដរៀងននប្រំផ្ដនផ្មមរ-ល្អវនងផ្ដរ។ ជនជាតិ្ផ្មមរដលទីាងំដនះមានដូចជា ជានជាតិ្ ទំ្យ
រូន រែង និងដ្ទៀងជាដដីម្ ផ្ដលភាគដប្ចីនននប្កមុ្ររ្់ោត់្ គឺដគនិយម្ោក់ខាែ យតន់ប្ជូកនប្រជា
ប្រចានំថងផ្ត្ម្រង។ 

ដោយសារផ្ត្មានជំដនឿផ្រររដនះដ យី ផ្ដលដរលម្ះម្នុ្សម្យួចំននួក៏បានតម្្ម្ារ់
ប្ជូកនប្រនិង្ត្វមានជីវតិ្ដនទ្យដទ្យៀត្ ដដីម្បយីកេុ្ករ ូត្ម្ក ផ្ដលជារុរវដ តុ្ដធវីឱ្យ្ត្វនប្រម្យួចំនួន
ធំដ្ទីផ្ត្បាត់្រង់នុត្រូជរីទឹ្យកដីររ្់ផ្មមរដយងីដៅដ យីដនាះ។ 

ម្នុ្សផ្ដលបានក្ាយជាមាច ្់ ផ្ចកាច់ ខាែ យតន់ គឺប្ត្ូវមានប្ត្ណម្ម្ួយចំនួនដូចជា មិ្នប្ត្ូវ
យកផ្ចកាច់ ដៅឆ្្ងក់ជារូរដនសងៗ ជារិដ្្មិ្នប្តូ្វយកដៅឆ្្ងក់ជារូរប្រះជាោច់ខាត្ ដរីមិ្នដូដចាែ ះ
ដទ្យ វានឹងដធវីឱ្យប្កុម្ប្គួសារមានដរឿងដៅរ ប្កហយ ការ់ចាក់ ដ្្ះប្រផ្កក រ្់ដៅមិ្នបានដ្ចករី្ ុម 
មានជំងឺ ធ្ាក់មួ្នប្ក និងអាច្នដល់ការបាត់្រង់ជីវតិ្នងផ្ដរ ដ យីដរី្ិនជាមាច ្់ដនាះ ចង់លក់
ដូរក៏មិ្នបានផ្ដរ ផ្ត្ដរីប្ត្ូវដោះដូរជាររ្់រររផ្ដលមិ្នផ្ម្នជាប្បាកក់ាក់ គឺអាចបាន ដោយមានអុច
ធូរដរៀររារ់ដនទរឱ្យបានប្តឹ្ម្ប្តូ្វ។ ដប្ៅរីដនាះ ដគក៏មានជំដនឿថា ដដីម្បដីធវីឱ្យផ្ចកាច់ និងខាែ យតន់ កាន់
ផ្ត្្ករិ្ិទ្យធ និងប្ត្ជាក់ប្ត្ជំុ គឺដគប្ត្ូវយកផ្ចកាច់ និងខាែ យតន់ ដនាះដៅអេិដ្កឱ្យបានចំននួ៧វត្រ។ 

ដគអាចសាកលបងវធីិដនសងៗដដីម្បឱី្យដឹងថា ផ្ចកាច់ និងខាែ យតន់ដនាះមានភារ្័ករិ្ិទ្យធ ិ ឬ
មិ្នមាន តម្រយៈការយកផ្ចកាច់ និងខាែ យតន់ដៅដោត្នឹងរណរូ លដដីម្ផ្ចកផ្ដលការ់ដ យី ដ យី

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%91%E1%9F%86%E2%80%8B%E1%9E%96%E1%9E%BC%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%91%E1%9F%86%E2%80%8B%E1%9E%96%E1%9E%BC%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%84
https://km.wikipedia.org/wiki/%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9F%80%E1%9E%84
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ប្រ្ិនដរីដដីម្ដចកដនាះរលួយ មានន័យថាផ្ចកាច់ និងខាែ យតន់ដនាះ្ុទ្យធលា។ ដគក៏អាចសាកលបង
យកកាដំេី្ងដៅបាញ់ដលីផ្ចកាច់ ឬខាែ យតន់ផ្ដរ ដរីកាដំេី្ងដនាះបាញ់មិ្នដចញប្ោរ ់ មានន័យថា ផ្ច
កាច់ ឬខាែ យតន់ដនាះ្័ករិ្ិទ្យធិ។ ម្ាលងវញិដទ្យៀត្ ដគអាចសាកលបងដោយយកផ្មសអំដបាះប្ជលកនឹ់ង
ដប្រងសាងំដុត្ឱ្យដ ះ ដ យីោក់ដៅដលីផ្ចកាច់ វានឹងរលត់្ដរលផ្ដលវាដៅដល់ផ្ចកាច់ ឬខាែ យតន់។ 
រលុផ្នរការដធវីរិដសាធដោយដប្រីដេី្ង គឺអាចមានដប្ោះថាែ ក់ដល់អែកដុត្ ផ្ដលអាចរណារ លឱ្យអែកដនាះដៅ
ជាឈ្ ឺមានដប្ោះថាែ ក់ និងដរឿងដ តុ្ដនសងៗជាដដីម្។ 

្រុរដ្ចករីម្ក ជំដនឿដលនីាងរនួ ផ្ចកាច់ ខាែ យតន់ប្ជូកនប្រននជនជាតិ្ផ្មមរផ្ដលជាវត្ាុ្ករិ
្ិទ្យធិ ជាវត្ាុខ្ាងំរូផ្ក អាចជយួផ្ថរកាម្នុ្សឱ្យរចួនុត្រីេយនររាយដនសងៗ ដ យីផ្ដលដគដជឿថាវត្ាុ
ទាងំដនះបានជយួនរល់ឱ្យនូវភារប្ត្ជាក់ប្ត្ជំុ មិ្នឱ្យមានអនររាយដល់អែកផ្ថរកា កែុងករដៅអែកផ្ថ
រកាវត្ាុទាងំដនាះ ប្តូ្វប្រកាន់អំដរីលា ដទី្យរររ្់ទាងំដនះនាល់នលលាដល់មួ្ន អាច ុ្ះរញ្ហច ងំឱ្យដ ញីរី
ទ្យ្សនៈររ្់ម្នុ្ស ជារិដ្្ដៅដរលផ្ដលប្រឈ្ម្មុ្មនឹងដប្ោះកំណាចអវីម្យួម្ករីខាងដប្ៅ 
រផ្ម្ងផ្ត្ប្បាថាែ ដ្ចករី្ុម្រាយ និង្ុវត្ាិភារផ្ត្រលុដណាណ ះ ដ យីជំដនឿដនះក៏ជាផ្ម្កធាងននដមឿន
វរបធម៌្អរូរីររ្់ជាតិ្ដយងីនងផ្ដរ។ ដរីដទាះជារចចុរបនែដនះ វទិ្យាសាស្ត្រមានការរកីចដប្មី្នយាល ងខ្ាងំ
រ ូត្ដល់្ត្វត្សទី្យ២១ដនះក៏ដោយ ក៏ប្រជារលរដឋកម្ពុជាបាននិងកំរុងរ្់ដៅជាម្យួនឹងជំដនឿដនស
ងៗ ផ្ដលមានដូចជាការដជឿដលីនាងរនួ ផ្ចកាច់ និងខាែ យតន់ដនះ។ ដរីតម្ចា្់រុរាណ និងឯកសារ
ដនសងៗបានឱ្យដឹងថា ភាគដប្ចីនអែកផ្ដលមានខាែ យតន់ ឬផ្ចកាច់ ដនះ គឺជាដម្ទ័្យរ អែកធំមានអំណាច 
ឬអែក្ាិត្ដៅ្ម្រេូមិ្្ស្តង្គ ម្ ដដីម្បកីារោរមួ្ន និងកំចាត់្ខាម ងំ្ប្ត្ូវ ដ យីរ ូត្ម្កទ្យល់នឹងដរល
រចចុរបនែដនះ ផ្ចកាច់ ឬក៏ខាែ យតន់ ក៏ដៅផ្ត្មានឥទ្យធិរលយាល ងខ្ាងំក្ានងផ្ដរ។ ដរីតម្អែកប្បាប្្័យ
ជីវតិ្នឹងរររដនះ បានឱ្យដឹងថា អែកផ្ដលទិ្យញររ្់្័ករិ្ិទ្យធិទាងំដនះ ភាគដប្ចីនជាម្ស្តនរីរាជការធំ។ 
ដយងីប្ត្ូវចងចាថំា  ការដោររដជឿដលីវត្រុ្ករិ្ិទ្យធ ការដោររដជឿដលីសា្នា ការដោររចារ់ ការដចះ
ដោររមួ្នឯង ដោររឪរុកមារ យ ចា្់ទំុ្យ និងដោររអែកដនទ្យ ដនាះវត្ាុ្ករិ្ិទ្យធនឹងតម្ផ្ថរការដយីងជា
និចច ៕ 

 

 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C

