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ណរឿងណោញី 
មាន្និ្យាយថា កាលណ េះមាន្ណដេច ១អងគមាន្ណោញី១ ខ្ដលប្រង់ប្ដឡាញ់អដ់ពី

ប្ពេះរាជហឫរយ័ ណ េះប្ពេះករុ ប្រង់ប្ារថា  នឹ្ងចញិ្ចឹ មណោញីណ េះឲ្យបាន្លអ គួរណ្ញើនឹ្ង
អនកខ្ប្ដប្ដុកណប្ៅ ណៅរី ខ្ដលមាន្ណមែ ណប្ចើន្លអ ឲ្យណោណ េះវាបាន្ដីុខ្ឆអត្ង  ប្រង់ប្ពេះ
ច ិេ ដូណចនេះណហើយ ប្រង់ប្តាដ់រង្គគ រ់ឲ្យណៅហ្វា យប្ដុក១ ក់ណ ែ្ េះអ ុក មាន្ង្គរណៅខ្មប្ត
ខ្ដលមាន្វាលធលំអមកររួលណោញីណ េះ ណំៅឃ្វា លឯ ប្ដុកខ្ប្ដ ណៅហ្វា យប្ដុកចូលមក
ណហើយ ប្រង់មាន្ប្ពេះរន្ទូលថា  ដបតិអញណ្ញើណមណោអញ ១  ណន្េះឲ្យរាស្រដតខ្មប្តណៅហ្វា យប្ដុក
ឯងឃ្វា លរកា ខ្តដតាណន្េះយា៉ា ងលអចខំ្ែកខ្រែក ណហើយអញប្ដឡាញ់ ដ់្ង  ដូណចនេះឲ្យណគ
ចញិ្ចឹ មខ្ែទាឲំ្យលអ ឲ្យប្រយ័តនណរើមាន្ណ ែ្ េះ ១មកប្បារ់ថាណមណោអញណ េះវាសាែ រ់ អញ
នឹ្ងការ់កាលអាណ េះឥតណែើយ ឮដូណចនេះណហើយណៅងឮហ្វា យប្ដុកប្ការរូលររួលថា ប្ពេះ
ករុ វណិដដ ណហើយ ណំោញីណ េះណចញណៅខ្មប្តវញិ មកដល់ណហើយណៅហ្វា យប្ដុក
ប្រមូលអដ់  ហែឺន្ ណមប្ដុក ជរំព់រាស្រដតទាងំអដ់ផ្េ ថំា ណោញី ១  ណន្េះររដ់លួងាអមំាច ដ់ 
ប្រង់បាន្ណ្ញើឲ្យណយើងឃ្វា លរកាខ្ែទាឲំ្យប្ដួលដរាយតណៅមុម ណដចកេណីន្េះឲ្យ ហែឺន្ប្កមាា រ 
រាស្រដត យកចតិតរុកចតិតជួយទាងំអដ់ោន  ឲ្យណមណោណន្េះចណំរ ើន្កុខំាន្ណែើយ  ខ្តមនិ្ឈឆឺ្អអ លរកា
ណរឲ្យណៅាសាែ រ់ណ េះ ប្ពេះករុ នឹ្ងឲ្យការ់កាលណយើងទាងំអដ់ោែ ន្ប្រ ីណែើយ ។ ណ េះ
 ហែឺន្ក៏រកណរ ើដភូម ិខ្ដរមាន្ណមែ ណប្ចើន្លអយា៉ា ងឯកឲ្យរាស្រដត ភូមណិ េះ យកណមណោររដ់
លួងណៅឃ្វា លឲ្យដខំាន់្ ឯរាស្រដតក៏ណចេះខ្តមបំ្រងឹយកច ីំឲ្យណមណោណ េះដីុខ្តរាល់ោន  ដពា
ថ្ែៃណវលាណ េះណមណោណ េះវាណែើងាធាត់ ដ់ ពុំណចេះណដើររកណមែ ដីុណរ ចខំ្តកនុងណរាងឲ្យរាស្រដត
យកអាឲី្យវាដីុ ក៏រាស្រដតណចេះខ្តយកច ីំាណប្ចើន្ណពញកណញ្ជើការុង ារាល់ណវលា  យកណមែ មចី
មែេះ ដ ំរមែេះ រពំងំឫដសមីែេះ ប្ដូវមែេះ កួណពតមចី ៗ  មែេះ ឯណោណ េះវាដីុថ្ប្កណពក ទាល់ខ្ត
សាែ រ់ណៅណោយខ្តវាដីុហួដ ណ ើញដូណចនេះរាស្រដតតូចចតិត ណៅរេងឹជរំព់ ៗ  រត់ទាងំខាែ ចណៅរេងឹ
ណមប្ដុក ៗ ភ័យ ដ់ពុំហ្វ ន្ណៅជរំារណលាកណៅហ្វា យ ណៅរេងឹប្តមឹណដែៀន្ ៗ ភ័យពន្ែឹកណៅ
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ជរំារបាឡាត់ ៗ ឮតាមណដចកេក៏ីញ័រទាងំថ្ដទាងំណជើង  ចូលណៅឯណលាកណៅហ្វា យ ៗ ណ ើញ
បាឡាត់ដូណចនេះក៏ដួរថា ណកើតណប្ោេះអាក៏ីណលាកបាឡាត់ញ័រទាងំថ្ដទាងំណជើងយា៉ា ងណមែ៉ាេះ ណ េះ
បាឡាត់ណឆែើយណៅវញិថា មញុ បំ្របារពុំហ្វ ន្និ្យាយណរ  ឯណៅហ្វា យប្បារ់ថាមនិ្ឥណរ ឲ្យណលាក
បាឡាត់និ្យាយចុេះ ណ េះបាឡាត់និ្យាយាថា ដូមណមតាត ណប្បាដ  ដបតិណមណោប្ពេះករុ វា
សាែ រ់ណៅណហើយ ឮដូណចនេះណៅហ្វា យប្ដុកក៏ដែុតញ័រដពាសាច់ ខ្ប្ដកថា មញុ ណំអើយមេងណន្េះណ ើញ
ា្ុតជវីតិណហើយ ដបតិលួងាមាច ដ់ជវីតិមាន្ប្ពេះរន្ទូលផ្េ ថំា ណរើន្រ ណៅរូលថាណមណោ
ណ េះសាែ រ់ នឹ្ងឲ្យការ់កាល  យីមញុ ពុំំប្ពមណៅថាា យរងគបំ្ការរូលតាមដណំ ើ រណរ ឲ្យណលាក
បាឡាត់ណៅចុេះ ឯបាឡាត់ប្រខ្កក  ឯការខ្ដលចូលណៅប្ការរូលប្ពេះករុ កនុងណវលាណន្េះ ា
ប្កដួងររដ់ណៅហ្វា យប្ដុក ពុំគួរណប្រើ ហែឺន្ ណៅជួដណែើយ ប្រខ្កកោន ណៅវញិណៅមកា
យូរខាែ ងំ ដ់ ។  កាលណ េះជួន្ាកូន្ប្កមុណំៅហ្វា យប្ដុកណដើរណលងកនុងចារជតិខាង
សាលា ខ្មប្ត ឮណៅហ្វា យប្ដុកាអាពុកកសកឹកសួលដូណចនេះ ក៏ ងណែើងណៅណលើសាលាដួរថា ឪ
ណអើយមាន្ការអាឲី្យបារម ៍ចតិតណមែ៉ាេះ ណ េះណៅហ្វា យប្ដុកប្បារ់មកវញិថា កូណន្នើយអាពុកមាន្
ណដចកេណីវរ  ដ់ ដបតិណោញីររដ់លួងវាសាែ រ់ណៅណហើយ ឯប្ពេះករុ បាន្ផ្េ ថំា  ណរើអនក
 ចូលណៅប្ការរូលថាណមណោណ េះសាែ រ់ ប្ពេះករុ នឹ្ងការ់កាលអនកណ េះឥតប្រ ី 
ណហតុណន្េះបាន្ាអាពុកមាន្ធុរៈាខាែ ងំ ដ់ ពុំប្ពមចូលចូលណៅប្ការរូលតាមណដចកេណីរ 
ឮដូណចនេះណហើយ ងណឆែើយមកវញិថា កុឲំ្យអាពុកប្ពួយចតិត ណរើឪពុំហ្វ ន្ណៅមនិ្ឥណរ មញុ ដូំមណៅ
ជួដ ណៅហ្វា យប្ដុកឃ្វត់  ពុំប្ពមឲ្យ ងណៅ ខ្ប្កងណដេចការ់កាល ងតាមប្ពេះរន្ទូល  ឯ
ណៅហ្វា យឃ្វត់យា៉ា ង ក៏ ងក៏ប្ពមសាេ រ់ ណចេះខ្តអងារឲ្យអាពុកណរើកចារ់ឲ្យណៅ ដល់
ណៅហ្វា យទាល់គនិំ្តណរើកកូន្ណៅតាមប្បាថាន ចតិតណៅ ណ េះ ងណរៀរដណំ ើ រណដែៀកដពំត់ហូល
លអ រង់កកាមំា៉ា ខ្ប្ពយា៉ា ងលអ  ចូលណៅោល់ណៅអងគុយណដៃៀមនឹ្ងណគ ណ េះណដេចរតណ ើញ ង
ប្កមុណំ េះមាន្រូរលអ ដ់មាន្ប្ពេះរន្ទូលដួរថា  ងមកពី អញពុំខ្ដលសាគ ល់មុមណសាេះ 
ណ េះ ងប្ការរូលថា ពរមាច ដ់មញុមំាច ដ់មនិ្ខ្មន្ណៅ ៗ ប្កុងណរ មញុមំាច ដ់ណៅប្ដុកណប្ៅ  មញុមំាច ដ់
ាកូន្ណៅហ្វា យប្ដុកណ ែ្ េះ អ ុក  ណ េះណដេចមាន្ប្ពេះរន្ទូលដួរថា ណៅហ្វា យប្ដុកអ ុកខ្ដល
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ចញិ្ចឹ មណមណោអញណ េះឬឥ  ងក៏ប្ការប្ការរូលថាពរមាច ដ់ មញុមំាច ដ់ាកូន្ណៅហ្វា យប្ដុក
ណន្េះឯង ណ េះប្ពេះករុ ក៏ប្រង់ប្ពេះណសាមន្ដស ដ់ ដួរថាឯណមណោអញដពាថ្ែៃណន្េះ ណម
ណោប្ពេះករុ វាពុំណចេះ្កឹរឹកណរ ណដេចឮដូណចនេះឆៃល់ ដ់ដួរណរៀតថា វាដីុណមែ ប្ដួលណរ  
ណ េះ ងណឆែើយណែើងវញិ វាពុំណចេះដីុណមែ ណរ ណដេចដួរថា ណរើដូណចនេះណមណោអញវាណធាើអា ី ងរូល
ថាវាពុំណចេះរណ ទ រមូប្តណរ ណ េះណដេចក៏ឆៃល់រតឹខ្តខាែ ងំណែើង ដួរថាអាណីរៀត ឯ ងប្ការរូលថា  
ណមណោណ េះវាខ្លងរណ ទ រលែក់្ង ណដេចក៏ខ្ប្ដកថា ណ ហើ យណមណោអញវាពុំណចេះ្កឹរឹក ពុំណចេះ
ដីុណមែ ខ្លងណ ម ខ្លងជុដអាចម៍  ណ េះដូចាណមណោអញវាសាែ រ់ណៅណហើយ  ងក៏ប្ការ
រូលថា ដូមប្រង់ប្ពេះណមតាត ណប្បាដប្ពេះករុ មាន្ប្ពេះរន្ទូលថា ណមណោណ េះវាសាែ រ់ណហើយ ឯ
មញុមំាច ដ់មនិ្បាន្ប្ការរូលថាដូណចនេះណសាេះ ណហតុណន្េះមនិ្ខ្មន្ាកាលមញុមំាច ដ់ណរខ្ដលគួរការ់
ណ េះ ឮដូណចនេះណហើយណដេចក៏ប្រង់ប្ពេះដរួំលពុំមាន្ខាញ ល់ណែើយ ប្រង់ប្ពេះរាជទាន្រង្គា ន់្ណៅ ង
វញិ្ង ណហើយមាន្ប្ពេះរន្ទូលប្តាដ់រង្គគ រ់ឲ្យរិមប្ពេះរាជរែ ១    ំងវលិណៅ្ទេះវញិ ប្រង់
អភ័យណទាដទាងំអដ់ ។ 

ដកប្ដងណចញពីដពាវច ធរិាយណដរ ី
 


