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អត្ថបទដោយ៖  ន្ ៀល សុវណ្ណមរកត 

 

ព្រះរាជដណំាក់ផែទន្លេចតុមុខ 
 ន្ៅមុខព្រះបរមរាជវងំចតុមុខ ព្តង់ចន្ េ្ ះព្រះអងគដងន្កើ លិងអនកតាដបំងផដកន្េ
សន្ងេតន្ ើញមាលអគារមុខដាច់មួយសង់រីថ្ម សថិតន្ៅន្ ើព្រងំទន្លេ។ រា ់ន្រ ព្ាររធ
ព្រះរាជរិធីអុទូំក ន្េសលមត់ន្ៅអគារន្លះថា “ព្រះរ េ្ ជ័យ”។ ប ុផលែមុលមាលព្រះរ េ្ ន្លះ 
ន្េដឹងថាន្ៅទីន្្ះធ្លេ ប់មាលសណំ្ង់មួយយ ងវចិិព្ត សង់បផណ្ែ តទឹកន្ៅថា “ព្រះរាជ
ដណំាក់ផែ” ឬ “ព្រះដណំាក់ផែ”។ ព្រះរាជដណំាក់ផែ ឬព្រះរ េ្ ជ័យ មាលតួ្ទីសខំាល់
បែុំតកនុងព្រះរាជរិធីអុទូំក ដបតិជាកផលេងន្រៀបចថំាា យព្រះមហាកសព្តេង់ទតព្រះរាជរិធី 
ព្បទាលន្្េើង យព្បទីប លិងេង់ជាព្រះរាជាធិបតីកនុងព្រះរាជរិធីកាត់ព្រ័ព្ត ព្រមទាងំជា
កផលេងសព្មាប់ថាន ក់ដឹក្ជំាល់ខពស់ េណ្អធិបតី លិងន្ ញ្ៀវកិតែិយសជាតិ-អលែរជាតិ អន្ ជ្ើញ
ទសស្ព្រះរាជរិធីសខំាល់ៗខាងន្ ើ។  
 ន្យងតាមន្សចកែីនលឯកសារមហាបុរសផខមរឱ្យដឹងថា ព្រះរាជដណំាក់ផែសង់កនុង
រាជយ ព្រះបាទនរោត្តម (១៨៥៩-១៩០៤) ជាសណំ្ង់បផណ្ែ តទឹក ន្ ើយភ្ជជ ប់ន្ដាយែេូ វ
មួយផខសន្ៅថា “ែេូ វព្បដាប់ព្កុង” រត់ព្តង់ចូ ន្ៅព្រះបរមរាជវងំ ន្ ព្ ះចពំ្ាសាទន្ទវ
វលិិចឆ័យ។១ តាមរយៈរូបថ្ត លិងឯកសារន្ែសងៗ ព្រះរាជដណំាក់ន្លះសង់អរីំន្ ើ ដបូំ សេឹក
រាងព្ជា ថាន ក់ៗ លិងជញ្ជ ងំកាែ រជុវំញិ ន្ ើយន្ៅន្រ ព្ាររធរិធីអុទូំកមែងៗ ន្េផតងន្រៀបចំ
តុបផតងន្ដាយផ្កេ ្ញី ព្រមទាងំន្ព្េឿង មអន្ែសងៗ។ ទលទឹមលឹងន្លះ ន្េដឹងថាន្ៅកនុងព្គាន្្ះ
រដឋា អាណារាា ារាងំ ផថ្មទាងំាលែែិតយករូបព្រះរាជដណំាក់ផែខាងន្ ើបាន
ន្ាះរុមពន្ ើព្កដាសព្ាក់សព្មាប់ចរាចរណ៍្ន្ព្បើព្ាស់ទូទាងំឥណ្ឌូ ចិលែងផដរ។ កនុងន្រ ន្្ះ 
ន្េសន្ងេតន្ ើញមាលការជួសជុ ផែនកខេះ នលព្រះរាជដណំាក់ផែន្ ើងវញិ ន្ដាយាលដូរ
ដបូំ ថ្មី លិងន្រៀបចឱំ្យមាលជារន្បៀងរ័ទធជុវំញិជាន្ដើម។  

ចូ មកដ ់រាជយ ព្រះបាទសុ៊ីសវុត្ថិ (១៩០៤-១៩២៥) ព្រះរាជដណំាក់ផែហាក់ដូច
ជាាលរច្ឱ្យកាល់ផតព្បន្សើរជាងមុល លិងាលផក មអបផលថមឱ្យមាលបង្កេ ល់នដជុវំញិ។ រឯី
ន្ៅកនុងរាជយ ព្រះបាទមុន៊ីវង្ស (១៩២៧-១៩៤១) ន្េសន្ងេតន្ ើញព្រះរាជដណំាក់ផែ 

 
១ន្អង សុត ១៩៦៩: ១១៣៨-១១៣៩ 
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អត្ថបទដោយ៖  ន្ ៀល សុវណ្ណមរកត 

ហាក់រកិំ អផណ្ែ តន្ៅខាងន្ជើងបលិែច ន្ោ  េឺតាងំន្ៅចខំាងមុខព្ាសាទចន្រលទ្ យ។ 
ប ុផលែន្ៅកនុងរាជយ ព្រះបាទ នរោត្តម ស៊ីហនុ កនុងសម័យសងគមរាន្រសែលិយម ព្រះរាជដណំាក់
ផែន្លះាលរកិំ មកខាងតបូងវញិ ន្ោ េឺន្ៅមែុ ទីំតាងំន្ដើមកា រីរាជយ ព្រះបាទនរោត្តម។ 
ជាអកុស ន្ៅកនុងរវង ន្ ១ំ៩៧០ ព្បន្ទសជាតិធ្លេ ក់ចូ កនុងន្ េ្ើងសន្រង្កគ ម ព្រះរាជដណំាក់ផែ
ន្្ះក៏ព្តូវន្េបែំេិចបផំ្កេ ញទាងំព្សុង រ ូតមកដ ់រវងន្ដើមទសវតសទី៩០ ន្ទើបមាលការ
សាងសង់សណំ្ង់ព្រះរ េ្ មួយន្ៅន្ ើព្រងំទន្លេទុក សព្មាប់ន្ព្បើព្ាស់ជលួំសព្រះរាជ
ដណំាក់ផែដូចន្ ើញដ ់សរានថ្ៃ។ 

ជារួមមក ព្រះរាជដណំាក់ផែនលទន្លេចតុមុខផតងទទួ ាលការយកព្រះទយ័ទុក
ដាក់រីសណំាក់ព្រះមហាកសព្តព្េប់ព្រះអងគ ទុកជាព្រះរាជដណំាក់សព្មាប់ព្ទង់យងទត
ព្រះរាជរិធី្្តាមទនំ្លៀមទមាេ ប់តន្រៀងមក។ កនុងរាជយ ព្រះបាទនរោត្តម ព្រះអងគយង
ទតរិធីព្បណាងំទូក-ង លិងទូកមួងរីរដងកនុងមួយ ន្  ំ ន្ោ េឺកនុងន្រ ន្ចញព្រះវសា
នថ្ៃ១៤-១៥ន្កើត លិងនថ្ៃ១ ន្រាច ផខអសសុជមែង លិងន្ៅនថ្ៃ១៤-១៥ ន្កើត លិងនថ្ៃ១ ន្រាច ផខ
កតែិកមែង។២ កនុងរាជយ ព្រះបាទមុន៊ីវង្ស កនុងព្រះរាជរិធីអុទូំក ព្ទង់ផតងរត់ឱ្យន្រៀបចំ
ព្កុមន្ព្ចៀងសកវទទ៍ាងំព្សីទាងំព្បុសចូ ន្ព្ចៀងថាា យន្ៅន្ ើព្រះរាជដណំាក់ផែន្លះែង
ផដរ។៣ន្យងតាមឯកសារព្រះរាជរិធីទាា ទសមាស ាលរណ៌្្ទិដឋភ្ជរនលព្រះរាជរិធីអុំ
ទូកថា “ទាហាលព្កុមរកាព្រះអងគ ព្កុមន្ខមរ្ូមិលទ រនំ្គាររអមសងខាងែេូវតាងំរីមុខទាា រ
ព្រះបរមរាជវងំរ ូតដ ់មាត់ព្រងំ ទាហាលន្សះ ព្កុមរកាព្រះអងគ រនំ្គាររអមតាម
មាត់ជន្ណ្ែើ រផដ ន្សែចចុះន្ៅព្រះរាជដណំាក់ផែ។ ព្បធ្លលរដឋសភ្ជ ព្បធ្លលព្កុមព្បឹការាជ
អាណាចព្ក រដឋមន្រលែី រដឋន្ ខាធិការ អលុរដឋន្ ខាធិការ រងហាា ងព្កុមព្រះរាជមលទីរ រង់រ ំ
ព្កាបបងគទំទួ ព្រះករុណាជាអមាា ស់ជីវតិន្ ើតបូង លិងសន្មែចព្រះមហាកសព្តិយលី ន្ៅ
មាត់ជន្ណ្ែើ រខាងន្ ើ ន្ ើយតាមផ ព្រះអងគន្ៅព្រះរាជដណំាក់ផែ”៕៤ 

 
២ន្អង សុត ១៩៦៩: ១១៥០ 

៣សូមអាល៖ ព្រះរាជកណំ្ត់បុណ្យទាា ទសមាស ន្ ១ំ៩៣៧។ មកដ ់ព្តង់ន្លះសូមបញ្ជ ក់ថាកនុងចន្ព្មៀង
ផខមរមាលបទ “សកវទចុ៍ះផែ” ែងផដរ។ 

៤រប រិល ១៩៦០: ១២០-១២១ 
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អត្ថបទដោយ៖  ន្ ៀល សុវណ្ណមរកត 

ប ជ្ី រូបភ្ជរ 

  
 
 
 

   
 
 
 

  
 
 

រូបន្ ខ១ ព្រះរាជដណំាក់ផែកនុងរាជយ 
ព្រះាទលន្រាតែម (ព្ប្រ៖ ?) 

 

រូបន្ ខ២ ព្រះរាជដណំាក់ផែកនុងព្រះរាជរិធីអុទូំក  
(ព្ប្រ៖ Jan-Edmond d’Abilly) 

 

រូបន្ ខ៣-៤ ព្រះដណំាក់ផែកនុងសម័យារាងំ លិងរូបព្រះរាជដណំាក់ផែផដ ន្ាះរុមពន្ ើព្កដាសព្ាក់ 
(ព្ប្រ៖ delcampe.net) 

 

រូបន្ ខ៥ ព្រះរាជដណំាក់ផែកនុងរាជយ
ព្រះាទសីុសុវតថ ិ(ព្ប្រ៖ delcampe.net) 

 

រូបន្ ខ៦ ព្រះរាជដណំាក់ផែកនុងរាជយព្រះាទមុលីវងស 
ន្ៅមុខព្ាសាទចន្រលទ្ យ (ព្ប្រ៖ Jan-Edmond d’Abilly) 
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អត្ថបទដោយ៖  ន្ ៀល សុវណ្ណមរកត 

  
 

 

   
 

 

    
 

 

រូបន្ ខ៧-៨ ព្រះរាជដណំាក់ផែកនុងសម័យសងគមរាន្រសែលិយម លិងទិដឋភ្ជរព្រះរាជរិធីអុទូំកព្គាន្្ះ 
(ព្ប្រ៖ អលុសាវរយ៍ីន្ដាយរូបភ្ជរនលកមពុជាសងគមរាន្រសែលិយម) 

 

រូបន្ ខ៩ ទិដឋភ្ជរមុខព្រះបរមរាជវងំន្ព្កាយសន្រង្កគ ម 
(ព្ប្រ៖ LIFE?) 

 

រូបន្ ខ១០ ព្រះរ េ្ ជ័យមុខព្រះបរមរាជវងំ
បចាុបបលន  
 

 

រូបន្ ខ១១ ព្រះរ េ្ ជ័យមុខព្រះបរមរាជវងំ 
ន្មើ រីព្ជុងោយរយ  
 

 

រូបន្ ខ១២ កាច់ មអន្ហាជាងព្រះរ េ្ ជ័យ  
 

 



អត្ថបទ៖ ព្រះរាជដណំាក់ផែទន្លេចតុមុខ                                           

អត្ថបទដោយ៖  ន្ ៀល សុវណ្ណមរកត 
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