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អត្ថបទដោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ណមរកត 

 

ទនំ ៀមដង្ហែអហគព្រះកឋិ ទា ព្រះរាជព្ទរយ 
តាមទនំ ៀមព្រះរុទធសាសនា ចាប់រីថ្ងៃ១ នរាច ង្ែអសសុជ ដល់ថ្ងៃ១៥ នកើត ង្ែកតតិក 

នោកកំណ្ត់ទុកមកជា “កឋិ កាល” នោលគឺព្គប់អារាមទាហំអស់អាចនរៀបចំន្វើកឋិ 
នៅតាមរុទធបញ្ញតតិ  ិហរុទាធ  ុញ្ញញ ត។ កនុហរយៈកាលន ះ ព្រះករុណាជាអម្ចា ស់ជីវតិនលើ
តបូហ ព្រះមហាកសព្តថ្ ព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា ព្ទហ់ង្តហនចញងតព្រះកឋិ នវរព្បនគ 
ព្រះសហឃគហ់ចាពំ្រះវសាតាមវតតនានាទាហំនៅកនុ ហរាជធា ី  ិហនៅតាមបណាត នែតត
នព្ៅែលះ តាមង្ដលព្ទហ់សរវព្រះរាជ ឫទ័យ។ នោហតាមឯកសារព្រះរាជរិ្ីទាវ ទសម្ចស 
ទំន ៀមន ះនៅថា “អហគព្រះកឋិ ទា ព្រះរាជព្ទរយ”១ ន ើយព្រះបរមរាជវហំបា ព្បតិបតតិ
តាហំរីបុរាណ្អង្ហវហមក ង្ដលព្រះមហាកសព្តព្ទហ់ោហដង្ហែផ្ទា ល់ព្រះអហគ (រូបនលែ១) ឬ
ព្ទហ់ចាត់ព្រះរាជតណំាហដង្ហែអហគព្រះកឋិ ទា ននាះក៏បា  (រូបនលែ២)។  

  
 
 
 
 

 
 

១ ចាប រិ  ១៩៦០: ៩៩-១១៨ 

រូបនលែ១ ព្រះឆាោលកខណ៍្សនមតច 
ព្រះមហាកសព្ត ីព្រះវររាជម្ចតាជាតងិ្ែែរ 
ជាទីនោររសកាា រៈដ៏ែពហ់ែពស់បផុំត 
នសតចោហដង្ហែអហគព្រះកឋ ិទា   
(ព្បភរ៖ Royal du Cambodge) 

 

រូបនលែ២ ព្រះមហាកសព្តចាត់ព្រះរាជតណំាហ
ដង្ហែអហគព្រះកឋ ិទា ព្រះរាជព្ទរយ 
(ព្បភរ៖ www.norodomsihamoni.org)  
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អត្ថបទដោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ណមរកត 

នោហតាមឯកសារ នៅឆាន ១ំ៩៤៧ ព្រះបាទ  សម្តេចព្រះនម្ោត្េត សុោព្តឹត្ 
ព្រះតហាកញ្ច នម្ោដ្ឋ  ិហ សម្តេចព្រះតហាកសព្ត្ិយានី ព្រះសុីសុវត្ថិតុនីវង្ស 
កសុតុនាររីត័្ន៍សរិវីឌ្ឍនា ព្ទហ់បា ងតព្រះកឋិ ទា ថាវ យ ព្រះបរតរត្នម្ោដ្ឋ ង្ដល
ព្ទហ់ព្រះផនួស២  ិហភិកខុ៧អហគ គហ់ចាពំ្រះវសាអស់បីង្ែនៅព្រះវហិារព្រះង្កវមរកត។ កិចា
សំខា ់ៗកនុហព្ោននាះ គឺម្ច ការនរៀបចចំនព្មើ ព្រះបរតិតព្រះកឋិ នៅនវោព្រលប់៣ លុះ
ព្រឹកន ើហដង្ហែអហគព្រះឋិ តាមវងិីនានាកនុហរាជធា ីភនំនរញ រួចនទើបដង្ហែចូលមកកា ់
ព្រះវហិារព្រះង្កវមរកត ន្វើកិចាព្កាលព្គហអហគព្រះកឋិ ។ កនុហឱកាសនវរអហគព្រះកឋិ 
ននាះ នគដឹហថានៅនវោយប់ ព្រះបរតរត្នម្ោដ្ឋ ព្ទហ់ថាវ យព្រះសទធមែនទសនាចំនោះ

សនមតច ព្រះប រមរាជបិតា 
សនមតចព្រះបរមរាជ  ីនាង 
 ិហ ព្រ ះរាជទា ដល់ រុទធ
បរស័ិទ ទាហំព្រះសហឃ ទាហំ
ព្គ សថ ទាហំគណ្ៈរដឋមន្រ តី  
ព្រមទា ំហអស់អនករាជការ
ទាហំឡាយរ ូតដល់នវោ
នម្ច៉ោ ហ១០យប់ (រូបនលែ៣)។៤ 
 

 
 

 
 

 
២ ព្ទហ់ផនួសនៅថ្ងៃទី៣០ ង្ែកកាដា ឆាន ១ំ៩៤៧ ន ើយព្ទហ់ចាកសិកាខ បទនៅថ្ងៃទី៣០ ង្ែតុោ ឆាន ដំង្ដល។ 

៣
 មុ កិចាន ះ គឺម្ច កិចាចនព្មើ ព្រះបរតិតបវរណានចញព្រះវសា។ 

៤
 ចាប រិ  ១៩៦០: ១១៣ 

រូបនលែ៣ ព្រះឆាោលកខណ៍្
ព្រះបរមរត នកាដឋ កាលព្ទហ់ព្រះ
ផនួស  ិហព្បទា ព្រះ្មែនទសនា
កនុហឱកាសអហគព្រះកឋ ិដង្ហែចូល
ព្រះវហិារព្រះង្កវមរកត (?) 
(រូបងត៖ បញ្ជី បនណាត ះអាស ន
ថ្ សាន្រសាត សលឹករតឹង្ែែរ ភាគ១) 
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អត្ថបទដោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ណមរកត 

នដាយង្ កនបើសនហាតនៅកនុហរាជយ ព្រះករណុា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរតនាថ 
នម្ោត្េត សហីតុនី ព្រះតហាកសព្ត្ននព្រះោជាណាចព្កកតពុជា ទំន ៀមដង្ហែអហគព្រះ
កឋិ ទា នៅង្តប តតាមលអំា  ន ើយង្តហដង្ហែនៅកា ់អារាមនានាកនុហរាជធា ីភននំរញ 
 ិហតាមបណាត នែតត។ ទំន ៀមន ះ ង្តហនរៀបចពំ្រះរាជរិ្ីចនព្មើ ព្រះបរតិតអហគព្រះកឋិ 
នៅព្បាសាទព្រះទីនាហំនទវវ ិិចឆ័យ នដាយម្ច ព្រះរាជវតតម្ច ព្រះករុណាជាអម្ចា ស់ជីវតិ
តមាល់នលើតបូហ សនមតចព្រះមហាកសព្តីព្រះវរម្ចតាជាតិង្ែែរ ព្រះញាតិវហា ុវហស ថាន ក់
ដឹកនា ំ ិហមន្រ តីរាជការចូលចាប់មគគផលតាមព្រះរាជសទាធ   ិហសទាធ  នដាយអារ្នា ិម ត
ព្រះសហឃបនំរញកិចាសាវ យ្ាយព្រះបរតិតអហគកឋិ ទា  នវរអហគព្រះកឋិ   ិហសាវ ្ាយ
រុទធជ័យមហគល (រូបនលែ៤-៥)។ 

  
 

 
 

 ចំនោះរណាត ប់អហគព្រះកឋិ ជាទូនៅ ម្ច ៣ព្បនភទគឺ ទី១ រណាត ប់អហគព្រះកឋិ ១
សព្ម្ចប់ ព្បនគ ព្រះនងរ១ព្រះអហគង្ដលព្កាលព្គហម្ច ដូចជា ចីវរ១ថ្ព្ត គឺសបហ់ ចីវរ 
សហាដី អហសក័ វតថរ ធ ព្រមទាហំបរកិាខ ម្ច បាព្ត ផលិត កនំសៀវ ចា ព្សាក់ ចា  សាល បព្ោ 
កន ាល នែនើយ ង្ត សារ នទៀ  ្ូប។ល។ ទី២ រណាត ប់ញតតិ២សព្ម្ចប់ ព្បនគ ព្រះនងរ២ 
ព្រះអហគង្ដលសូព្តញតតិម្ច ដូចជា ចីវរ១នលៀហ គឺសបហ់១ ចីវរ១  ិហបរកិាខ នផសហ នដាយ
នលើកង្លហង្តបាព្ត។ ទី៣ រណាត ប់បរកិាខ  គឺសបហ់ជានព្ចើ  សព្ម្ចប់ព្បនគ ភិកខុជាបរស័ិទ
ង្ដលគហ់កនុហវតតននាះ ១ព្រះអហគ ម្ច សបហ់១  ិហសំរត់សាដកជានព្ចើ នទៀតសព្ម្ចប់
សាមនណ្រ (រូបនលែ៦)។ បនាា ប់រីនវរព្បនគ   ិហចាត់ព្រះរាជតណំាហរួចន ើយ រណាត ប់ 

រូបនលែ៤ ព្រះរាជរិ្ចីនព្មើ ព្រះបរតិតអហគព្រះកឋ ិ
ទា ព្រះរាជព្ទរយនៅព្បាសាទព្រះទីនាហំនទវ ិចឆ័យ 
ឆាន ២ំ០១៧ (ព្បភរ៖ www.norodomsihamoni.org) 

រូបនលែ៥ ព្រះកុរណាជវីតិតមាល់តបូហ នសតចោហ
ព្បនគ នទយយវតថុដល់ព្រះសហឃ 
(ព្បភរ៖ www.norodomsihamoni.org) 
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អត្ថបទដោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ណមរកត 

 ិហនទយយវតថុទាហំអស់ន ះ ង្តហនរៀបចំោ៉ោ ហផាិតផាហ់តមាល់នលើព្រះទីនាហំរាជរង នដើមប ី
នព្តៀមដង្ហែនៅកា ់ទីអារាម ង្ដលព្រះមហាកសព្តព្ទហ់ម្ច ព្រះរាជសទាធ ថាវ យអហគព្រះ
កឋិ ព្រះរាជព្ទរយ នៅព្រឹកបនាា ប់ (រូបនលែ៧-៨)។ 

 
 

 
 

ចាប់តាហំរីឆាន ២ំ០០៦ មកអហគព្រះកឋ ិទា ព្រះរាជព្ទរយ បា ដង្ហែនៅកា ់វតតជា
នព្ចើ ដូចជា វតតសាមគគីរាជរា៉ោរាម ឃុរំកា្ ំ ព្សុកចារម  នែតតករំហ់សពឺ (ឆាន ២ំ០០៦)។ វតត
វហារាម ឃុផំលូ វទូក ព្សុកករំហ់ង្លហ នែតតករំហ់ឆាន ហំ (ឆាន ២ំ០០៨)។ វតតសាវ យរង្រ សថិតកនុហ
សង្កា ត់ទន លបាសាក់ ែណ្ឌ ចកំារម  (ឆាន ២ំ០០៩)  ិហវតតបទុមវតីរាជវរារាម រាជធា ី
ភននំរញ (ឆាន ២ំ០១០)។ វតតម្ចតិការាម ឃុរំា្រ ព្សុកព្រះនសតច នែតតថ្ព្រង្វហ (ឆាន ២ំ០១៣)។ 
វតតព្រះឥ ានកាសី សង្កា ត់សាវ យនតឿ  ព្កុហសាវ យនវៀហ នែតតសាវ យនរៀហ (ឆាន ២ំ០១៤)។ វតត
ម្ចតិការាម ឃុអំញ្ញា ញរូហ ព្សុកបរបូិណ៌្ នែតតករំហ់ឆាន ហំ (ឆាន ២ំ០១៥)។ វតតសាវ យរង្រ 
រាជធា ីភននំរញ (ឆាន ២ំ០១៦)។ វតតកុលមពវ ័ (នៅវតតតាកុល) ឃុោំ ី ព្សុកករំហ់ព្តឡាច 

រូបនលែ៦ រណាត ប់អហគព្រះកឋ ិទា ព្រះរាជព្ទរយ  ិហនទយយវតថុ នផសហៗ 
(ព្បភរ៖ www.pressocm.gov.kh) 
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នែតតករំហ់ឆាន ហំ (ឆាន ២ំ០១៧)។ វតតទហ់ជាតិនែមរារាម ឃុពំ្កាហំសាន យ ព្សុកឈូក នែតតករំត 
(ឆាន ២ំ០១៨)។ វតតព្រះរុទធម្ច សិរ ី ឃុដំបូំករូហ ព្សុកភនពំ្សួច នែតតករំហ់សពឺ (ឆាន ២ំ០១៩)។ 
វតតនតះ្មែជាតារាម ឃុពំ្កហ់នតះ ព្សុកនរព្ជាដា នែតតមណ្ឌ លគិរ ី (ឆាន ២ំ០២០)។ វតតគរំាប
រុកាខ រាម ឃុពំ្តោហំចា ់ ព្សុកបរបូិរណ៍្ នែតតករំហ់ឆាន ហំ (ឆាន ២ំ០២១)  ិហវតតសាវ យរង្រ សថិត
កនុហរាជធា ីភននំរញ (ឆាន ២ំ០២២)។៥ 

  
 
 

 

នទាះបីជាោ៉ោ ហណាក៏នដាយ នបើរឭំកន ើហវញិអំរីន តុនាឱំយនកើតទំន ៀមកឋិ  នគ
ចាថំា នៅសម័យរុទធកាលម្ច ភិកខុ៣០អហគ  ិម តនៅថាវ យបហគពំ្រះសមពុទធនៅវតតនជតរ ។ 
ោប់ជួ រដូវសាមកដល់ ភិកខុទាហំននាះក៏ផ្ទា កដំនណ្ើ រ ន ើយគហ់ចាពំ្រះវសាតាមវ ិ័យ
បញ្ញតតបិីង្ែ។ លុះបវរណានចញព្រះវសារួច ក៏ប តដនំណ្ើ រនដាយផលូវដ៏ង្ស ឆាៃ យ លបំាក
ថ្ព្ក ម្ច នភលៀហង្បកភក់លាប់ផហ ទទឹកព្បឡាក់ដិតដាមថ្ព្តចីវរនដាយព្បការនផសហៗ ព្រម
ទាហំន ឿយ ត់ព្ទុឌនព្ទាមកាយ ទព្ម្ចបំា ោល់ព្រះសមពុទធ។ ព្រះដ៏ម្ច ព្រះភាគជាអគគ
បុគគល យល់ភិកខុទាហំ៣០អហគម្ច ថ្ព្តចីវរនៅ ែហដូនចាន ះ ព្ទហ់ក៏អ ុញ្ញញ តកឋិ តាថ រវ ិយ
កមែ នោលគឺអ ុញ្ញញ តឱយភិកខុ ង្ដលបា នៅចាពំ្រះវសារួចន ើយព្កាលកឋិ បា ។៦ អរីំ
ននាះមកម្ច នាហវសិាខាជានដើម គឺជាអនកម្ច នសចកតីព្ជះថាល ដង្ហែកឋិ នវរព្បនគ ព្រះ
សហឃតាមរុទាធ  ុញ្ញញ ត (រូបនលែ៩)។ 

 
៥

 ដកព្សហ់រីនគ ទរំ័រ www.norodomsihamoni.org 

៦
 សនហខបអរីំ “កឋិ កថា” ១៩៥៣:២៥៤-២៥៦ 

រូបនលែ៧-៨ អហគព្រះកឋិ ទា ព្រះរាជព្ទរយ ដង្ហែនៅកា ់វតតព្រះរុទធម្ច សិរ ីនែតតករំហ់សពឺ ឆាន ២ំ០១៩ 
(ព្បភរ៖ រដឋបាលនែតតករំហ់សពឺ) 
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ជារួមមក អហគកឋិ ទា ព្រះរាជព្ទរយ គឺជាព្រះរាជរិ្មួីយោ៉ោ ហសខំា ់ ង្ដលព្រះ
មហាកសព្តង្តហព្បតិបតតិតាហំរីអង្ហវហមក។ ព្រះរាជសកមែភារន ះ ង្សតហឱយនឃើញរីព្រះ
រាជសទាធ   ិហការយកព្រះរាជ ឫទយ័ទុកដាក់ចនំោះព្រះរុទធសាសនា ជារិនសសគឺការ
ទ ុំកបព្មុហដល់ទីអារាមែវះខាតនៅតាមបណាត នែតត៕ 
 

ឯកសារនោហ 
ង្ក នអឿ  

១៩៥៣, “កឋិ កថា (តមក)” [សូរ ហាយ រិ ិតយង្កសព្មួល], កមពុ ជសុរោិ, ឆាន ទីំ
២៥, នលែ៤, ទ.ំ២៥១-២៥៨, រុទធសាស បណ្ឌិ តយ, ភននំរញ 

ចាប រិ  
 ១៩៦០, ព្រះរាជរិ្ីទាវ ទសម្ចស, ភាគ៣, រុទធសាស បណ្ឌិ តយ, ភននំរញ 

www.norodomsihamoni.org 

រូបនលែ៩ នាហវសិាខាដង្ហែកឋ ិនវរព្បនគព្រះសហឃតាមរុទាធ  ុញ្ញញ ត (គ ូំរវតតសុវណ្ណសាគរ, នែតតកណាត ល) 


