
 
 

វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១  
- ភាគទ ី៣ - 

 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្របរ់ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 
-២០១៩- 



«វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១»   

(ភាគទ ី៣) 

អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  
មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្របរ់ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

 
ដៅរនុងភាគទី២ន្អត្ថបទ ដយងីបា្បង្ហា ញអំពី«បណ្ណសារ»(Archive)មួយ ដែេជាេិខិត្របរ់ 

ឧរញាវងំជូ្ដៅដោរដររុីែង់ជា្់ខពរ់បារាងំ ចុុះនងៃទី១៣ ដខមីនាឆ្ន ១ំ៩១៦(រូមដមីេអត្ថបទមុ្)។   
ចំដណ្រដៅភាគទី៣ដ្ុះ រូមបង្ហា ញ«បណ្ណសារ»(ឯរសារក្បភពទី១)មយួដទៀត្ គឺក្ពុះរាជ ឱង្ហា រ

របរ់ក្ពុះបាទរុីរុវត្ថិ ចុុះនងៃទី២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩១៧1។ ដែីមបឱីយរូ្ដខែរបចចុបប ន្បា្សាា េ់្ូវ ពារយ
ដពច្៍ ដែេជាពារយរក្មងដរវជាដក្ចី្អដ ល្ីគរួឱយជរ់ចិត្រ ្ិងអរខរាវរិុទធដខែរ កាេពី១០២ឆ្ន មុំ្ដនាុះ ដយងី
រូមបង្ហា ញអត្ថបទររីពីក្ពុះរាជឱង្ហា រដែេមា្ខលឹមសារដែីម ដោយរក្មួេ្ិងព្យេ់ដត្ពារយ ពិបារមយួ
ចំ្ួ្ ែូចត្ដៅ៖ 

ព្រះរាជឱង្កា រ ព្រះបាទសម្តេច ព ព្រះសសុសស្ថ ិ៖ 

ត្រាស់ល ើត្បូង2 ត្ររះបរមរាជវងានុវងស អងគអគ្គមហាលសនាបត្ី នាមុ៉ឺនសរវមុខមន្តនរី
ក្នុងត្រក្ុង លត្រៅត្រក្ុង លៅហាវ យត្រសុក្ ត្រក្មការលខត្រ ត្រក្មការឃុុំ លៅអស់អាណាត្របជានុរា
ន្តសរត្រគ្ប់សាសន៍ត្រគ្ប់ភាសាក្នុងត្រក្ុងក្មពុជាឱ្យបានដឹង។ 
 ត្បតិ្ត្ររះនគ្រត្រក្ុងបារា ុំងសសស សដ មានហទយវត្ថុ3សបបុរសរកី្ទូលាយជួយ
ទុំនុក្បត្រមុងការពាររាបា លយើងលនាះ បានល្វើការសន្តរគ ម ត្ា ុំងច្បុំងនឹងនគ្រអា
 ល៉ឺម៉ង់ ា ុំងអុំរី៣ឆ្ន ុំលរៀងមក្ដ ់ឥឡូវ ក្៏លៅត្រទត្រទង់យុទធនាការត្លៅលទៀត្។ 
 លដើមបនឹីងជួយទុំនុក្បត្រមុងការពារអស់ទ ុំងត្របលទស និងនគ្រផងនាៗ ឱ្យរួច្រី
ដដបច្ចា មិត្រ សដ គ្ិត្លបៀត្លបៀនសងកត្់សងកិន លោយលសច្ក្រីលលាភ ន់រន់ត្របមាណ។ 

                                                           
1ព្រះរាជឱង្កា រ ច ះថ្ងៃទី២៥ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩១៧ នៅក្ន ងរាជកិ្ចចរាជការ, នេចក្តីក្ន ងរាជការ, ចាំខែក្ទី១, នេែ៤ ខែត លា-វចិឆិកា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ១៩១៧, 
ទាំរ័រ២៤១-២៤៧។ 
2ព្ាេ់នេើតបូង គឺព្ាេ់បង្កា ប់ចាំន ះ…។ 
3ហទយវតថ  គឺេាំនៅរបេ់ចិតត(តួនបះដូង) ាមវចនាន ព្ក្មខែែរ, រ ទធសាេនបែឌិ តយ ឆ្ន ាំ១៩៦៧, ទាំរ័រ១៥០៩។ 



 សរវដងៃលនះបានត្រទង់ត្រជាប លត្រកាម អង្ូ ីត្ររះបាទ ថាក្ងលសនាទហាន
បារា ុំងសសស លហើយនិង ក្ងលសនាទហានសមព័នធមិត្រត្រគ្ប់នគ្រឯក្រាជយ សដ ល ើក្មក្
ត្របសរវសនថវ 4 ត្របឹងត្របួត្រួត្ដដចូ្ ជួយលនាះបានឃាត្់ឃាុំងរា ុំងរាក្ងទ័រអា ល៉ឺម៉ង់ 
មិនឱ្យរុក្រានទន្តនាា នចូ្ មក្ បលន់យក្ទីដីរបស់ត្ររះមហានគ្រជាមាា5លយើងលនាះ 
ឃាត្់ទុក្ឱ្យលៅនឹងបានលហើយៗ សងមទ ុំងរុក្រានទន្តនាា នត្រច្ចនងយលៅវញិ ជាលត្រច្ើន
លក្ើនលឡើងមិនោច្់ លោយមានជ័យជមនះយ៉ងរុងលរឿងលងកើង បកី្ិត្រិសរាជាលត្រច្ើនការ 6។ 
 ក្នុងខណ លនះត្រទង់ត្ររះត្ត្រមិះយ ់ថា ត្រត្ូវសត្ខុំត្របឹងត្របួត្ ឱ្យអស់រីក្មាល ុំងរ ុំ
រា ់ខលួន លដើមបនឹីងបន្តរក បនគ្រអា ល៉ឺម៉ង់ ឱ្យបាក្់បបលខាច្ខាីរាបទប កុ្ុំឱ្យក្លត្រមើក្លងើប
លឡើងវញិបាន។ លបើដូលច្នះលទើបនឹងមានលសច្ក្រីសុខលក្សមក្ានរ ក្នុ ងរិភរលលាក្ក្ី
យលនះ ជាលទៀងលរៀងត្លៅ។ 
 ឯអស់ទ ុំងនគ្រក្នុងទវីបអាសីុ ជាលដើមត្របធានមាននគ្រយួននិងនគ្រសខែរលយើង
បានលក្ណឌ ក្ងលសនាទហាន និងរួក្ជាងជាជុំនួយលោយសែ័ត្រគ្ច្ិត្របញ្ជូ នលៅជួយ
មហានគ្រត្រក្ុងបារា ុំងសសស ក្នុងត្រាសដ ខុំត្របឹងល្វើការសន្តរគ មលនះលហើយៗរួក្ក្ង
លសនាទហានទ ុំងលនាះ ក្៏បានសសមរងឱ្យលឃើញអុំរីច្ិត្រហានកាល  លហើយនិងលសច្ក្រី
ក្ត្ញ្ញូ ស ូជាមួយនឹងត្ររះមហានគ្រជាមាា ដុំលណើ រលនាះជារិត្សមនលហើយ។ 
 ឯនគ្រត្រក្ុងច្ិន លហើយនិងត្រក្ុងលសៀមក្៏បានត្របកាសសន្តរគ មច្បុំងនឹងនគ្រអា
 ល៉ឺម៉ង់លហើយៗ សរវដងៃលនះក្ុំរុងសត្ត្របុងលត្របៀបលរៀបចូ្ លៅជួយច្បុំងលនាះ។ 
 ឯនគ្រអាលមរកិ្សរវដងៃក្៏ត្របុងលត្របៀប ក្ងលសនាទហានមានមនុសសរាប់លាន 
មានបត្រមុងទុក្បញ្ជូ នមក្ជួយសមព័នធមិត្រឱ្យបានមានជ័យជមនះជាលត្រសច្។ 
 ក្នុងត្រាលនះការសន្តរគ មលឃើញថា បានច្លត្រមើនដូច្ត្របាថាន ជាត្របាក្ដ។ 
 ឯនគ្រអា ល៉ឺម៉ង់សរវដងៃលនះ និងអាច្រុក្រានទន្តនាា នមក្លទៀត្លនាះរុុំបានលឡើយ 
គ្៉ឺខុំត្រាន់សត្ទប់ទ ់ឱ្យលៅបានយូរលដើមបលីគ្ច្ឱ្យរួច្រីលទស សដ ខលួនត្របត្ររឹត្រ...។ 

                                                           
4 ព្បេរវេនថវៈ គឺរមួចិតតគាំនិត រមួេ ែទ ក្ខ។ 
5ព្រះមហានគរជាមាា គឺព្បនទេបារាាំង។ 
6នព្ចើនកាត  គឺនព្ចើនដង។ 



 លបើនឹងគ្ិត្ល្វើឱ្យការសន្តរគ មលនះឆ្ប់លហើយលត្រសច្បានលនាះ មានសត្ត្រត្ូវរក្
្នធានឱ្យបានជាលត្រច្ើន លក្ើនលឡើងសងមលទៀត្ ផគត្់ផគង់ត្ររះមហានគ្របារា ុំងសសស។ឯ
រក្្នធានផគត្់ផគង់ដូលច្នះ មានសត្រក្ខាីច្ងការ មរងលទៀត្។ 
  លហតុ្ដូលច្នះលទើបត្រទង់ត្ររះរាជត្ត្រមិះយ ់ថានគ្រត្រក្ុងក្មពុជាលយើងលនះ បាន
ត្ររះមហានគ្រត្រក្ុងបារា ុំងសសស មក្ទុំនុក្បត្រមុងរាបា ឱ្យសុខសបបយលក្សមក្ានរ 
ា ុំងអុំរី៥០ឆ្ន ុំលនះមក្លហើយ ដូលច្នះត្រត្ូវសត្ជួយត្ររះមហានគ្រជាមាាឱ្យជានិច្ា គ្៉ឺ
ជួយលោយឱ្យខាីត្របាក្់ទ ុំងប៉ុនាែ នសដ ត្ររះបរមរាជវងានុវងស អងគអគ្គមហាលសនាបត្ី 
នាមុ៉ឺនសរវមុខមន្តនរីនិងអស់អាណាត្របជានុរាន្តសរក្នុងត្ររះនគ្រ សដ មានត្របាក្់នឹងខាី
ច្ងការបានលនាះ ត្រត្ូវច្ងការជូនត្ររះមហានគ្រជាមាាទុំងអស់។ 
សរវដងៃលនះលយើងបានអវីជាបនាា  ់ឱ្យត្របាក្ដ ថាលយើងមានច្ិត្រសុច្រតិ្ក្ត្ញ្ញូ ដឹងគុ្ណ 
លហើយសលូត្លទៀងត្រត្ង់នឹងត្ររះមហានគ្រ សដ ទុំនុក្បត្រមុងរាបា លយើងលនាះ មានសត្
ច្ងការត្របាក្់ជូនលទើបលឃើញថាមានបនាា  ់រីច្ិត្រដូលច្ចន ះជាត្របាក្ដ។ 
 គ្៉ឺច្ងការត្របាក្់ជូនត្ររះមហានគ្រលដើមបកីារពារឱ្យបានសុខសបបយអុំណឹះ
ត្លៅ ដ ់កូ្នលៅលយើងឯមុខ ឱ្យបានមានភរវលត្ររងសុំណាងរា ់ាន ។ 
 លសច្ក្រីលនះត្រទង់ត្ររះត្ត្រមិះយ ់ថា អស់ទ ុំងត្ររះបរមរាជវងានុវងស អងគអគ្គ
មហាលសនាៗបត្ី នាមុ៉ឺនសរវមុខមន្តនរីត្រក្មការលខត្រ ត្រក្មការឃុុំ និងបណារ អស់អាណា
ត្របជានុរាន្តសរក្នុងមហានគ្រាែ ននរណាមួយអាច្នឹងត្របកាន់ត្របសក្ក្ រងឹទទឹងមិនត្ររម
ច្ងការត្របាក្់ជូន ត្ររះមហានគ្របារា ុំងសសស សដ ត្រត្ូវការច្ចយត្របាក្់ លហើយត្រក្ុង
បារា ុំងសសសនឹងសងទ ុំងលដើមទ ុំងការវញិ លៅលវលាត្រាសដ លហើយការសន្តរគ មលនាះ
ត្រទង់ត្ររះរាជត្ត្រមិះយ ់ថា គ្៉ឺាែ ននរណាមួយនឹងត្របសក្ក្អុំរីត្របការដូលច្នះលឡើយ។ 
 លបើដូលច្នះ ចូ្រអស់ត្ររះបរមរាជវងានុវងស អងគអគ្គមហាលសនាៗបត្ី នាមុ៉ឺនសរវ
មុខមន្តនរីក្នុ ងត្រក្ុង លត្រៅត្រក្ុង និងលៅហាវ យត្រសុក្ ត្រក្មការលខត្រ ត្រក្មការឃុុំ លៅអស់
អាណាត្របជានុរាន្តសរទ ុំងប៉ុនាែ ន សដ រឹងលត្រកាមមលប់ត្ររះបរមលពា្ិសមាា រ7 ចូ្រសារ ប់

                                                           
7 ន ធិ្េមាា រ គឺនតជៈបារមី, អាំណាប ែយ ឬទីរឹងរាំនាក់្ (េព្មាប់ខងែងនេចក្តីេនេើរនតជៈព្រះមហាក្សព្តយ៍, ឧទាហរែ៍ រឹងនព្កាមមែប់ព្រះ
បរមន ធិ្េមាា រ) ាមវចនាន ព្ក្មខែែរ, រ ទធសាេនបែឌិ តយ ឆ្ន ាំ១៩៦៧, ទាំរ័រ៧៧៩។ 



ត្រាប់ាមត្ររះរាជឱ្រក រលនះ លោយសបបុរសរកី្ទូលាយត្មក ់ទុក្ក្នុងច្ិត្រ លត្របៀបដូច្
លសច្ក្រីបរគ ប់ សដ ជាទីរាប់អានគួ្រល្វើសកាក របូជា។ 
 ចូ្របណារ រា ់ាន សដ ជាអនក្មានក្រី អនក្ខសត្់ក្រី ជានាមុ៉ឺនសរវមុខមន្តនរីក្នុងរាជ
ការក្រី ចូ្រឱ្យខាីច្ងការត្របាក្់ជូនត្ររះមហានគ្រត្រក្ុងបារា ុំងសសស ាមក្មាល ុំង្នធាន
សដ ខលួនមានរា ់ាន ។ 
 ត្បតិ្ខលួនលៅទីលនះជាមហាសុខឥត្មានរងទុក្ខភិត្ភ័យ និងការសន្តរគ មជា្ុំដ៏
រនធត្់សៃប់សសៃងលនះលឡើយ លហើយត្រទរយសមបត្រិនិងរូបកាយខលួនរា ់ាន  បានត្ររះនគ្រជា
មាាដ៏មានបារមីលងកើងរុងលរឿងជួយទុំនុក្បត្រមុងការពារស ូជីវតិ្ឥត្លភលច្។ ។ 
 ឯត្ររះរាជឱ្រក រនូវត្ររះបនាូ លនះ ចូ្រឱ្យត្របណិបត្រិាមត្រគ្ប់ាន  កុ្ុំបីល្វស
ត្របសហសលឡើយ។ 
 ល្វើក្នុងត្ររះបរមរាជវ ុំងច្តុ្មុខត្រក្ុងភនុំលរញ ត្រាសត្របាប់មក្លៅដងៃ១១លក្ើត្ សខ
មិគ្សិរ ឆ្ន ុំមាញ់      នរស័ក្ ត្រត្ូវនឹងដងៃទី២៥ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ុំ១៩១៧។ 

 

បានលឃើញលហើយយ ់ត្ររមផង     សសុសស្ថ  ិ
   ឡ៉ឺលរសីុដងរ សុលប៉រលីយុើរ 
  បដូវូ ាំង 

 
(រូមរង់ចាអំា្ភាគប រ្…) 
 


