
 
ត ើប្រវ តរិទតលេង “តោរពទង់ជា ិ” ត េះមា  ័យយ៉ា ងណា? ប្រលពមកពើណា?  រណាជាអ្នក ិព ធ? 
អ្ ថរទដកប្រងត់េញពើតេហទំពរ័ ៖ េារណ់ារ ់http://jbasnas.com/?p=8529 េ េះផ្សាយថ្ងៃទើ៣ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 
រទត េះតកើ មា ជាដំរូងកន ងរជ្ជកាលរររ់ប្ពេះបាទ រ ើរ វ ថមិ  ើវងស កន ងរវាង េ.រ. ១៩៣៨។ អ្នកខដលរតងកើ រទតលេងត េះេ ឺ
រតមេេប្ពេះ តោ តម រ ោប្មឹ  រហការជាមយួជ្ ជា ិបាោងំមាន ក់ត ម្ េះ “ហសើេើល” មា នាទើជាអ្នករង្ហា  ់តលេងតៅររមោជ្វាងំ 
រ៉ា ខ តតពលតនាេះរកពាកយ ប្មូវឲ្យបា ប្ ឹមប្ ូវ ឹងរទតលេងត េះព ំបា ។ 
រ ើឯពាកយ រទ េរោជ្ខដលជាតលេងជា ិ បា តកើ ត ើងកន ងរជ្ជកាល ប្ពេះបាទ តោ តមរើហ  វរ ម ័ តហើយខដលប្ ូវបា តាក់ខ ង ិព ធ
តោយរតមេេប្ពេះមហារ តមធាធិរ ើរងឃនាយកេណៈមហា ិកាយ េឺប្ពេះរងឃោជ្ប្ពេះនាម តជា ញ្ញា តណា “ជ្ ួ ណា ”។ 
េំតពាេះរម័យកាលតាក់ខ ងពាកយកាពយត េះេឺៈ តៅថ្ងៃ ១២តោេ ខែអាសាឍ ឆ្ន មំាញ់ ប្ ើរ័ក ព.រ. ២៤៨៤ ប្ ូវ ឹងថ្ងៃទើ ២០ 
ខែកកកោ ឆ្ន  ំ១៩៤១។ 
តពល ិព ធេឺប្ពេះករ ណាប្ពេះបាទ តោ តមរ ោប្មឹ  កាលប្ទង់តៅជា រតមេេប្ពេះររមោជ្រិតាប្ពេះោជា  រិដឋ។ ប្ពេះបាទរតមេេប្ពេះ
 តោ តមរើហ  វរ ម ័ ប្ទង់ជាឧរយ វោជ្ ។ រទ េរោជ្ ខប្រថា “រទតរេេអ្ងគរ” ។ រទត េះពើរ ោណតេតប្េៀងចារ ើ រប្មារ់ ិទា 
តរឿង ឬេតប្មៀងោយការណ៍តផ្សសងៗពើប្ពឹ តិការណ៍នានា។ រ៉ា ខ េតៅតពលរេចរប ន ( តោ តមរើហ  ) ប្ទង់បា រំខរេងមកតធវើជារទ
តលេងជា ិវញិ។ 
 
វេគទើ១ 

រូមពួកតទវតា រកាមហាកសប្ តយើង ឲ្យបា រ ងតរឿងតោយជ័្យមងគល 
ប្រើរួរេើ តយើងែ្ ំប្ពេះអ្ងគ រូមប្ជ្កតប្កាមមេរ់ប្ពេះបារមើ ថ្ ប្ពេះ ររ ើ 
វងសកសប្តាខដលសាងប្បាសាទងម ប្េរ់ប្េងខដ ខែមរ រ ោណតងកើងថាក  ។ 

អ្ ថ ័យរមួៈ “ររតរើរប្ពេះបារមើប្ពេះមហាកសប្ ”។ 
វេគទើ២ 

ប្បាសាទរលិា កំបាងំកណាេ លថ្ប្ព េួរឲ្យប្រថ្ម 
 ឹកដល់យរកេមិហា េរ ជា ិខែមរដូេងម េង់វងសតៅលអ 

រងឹរ ឹងជ្ំហរ តយើងរងឃមឹពរ ល័ពវតប្ពងរំណាង រររ់កមព ជា មហារដឋតកើ មា  យូរអ្ខងវងតហើយ។ 
អ្ ថ ័យរមួៈ “ររតរើរពើការរ  ិប្រររ់កន ងការ  រខ ង ណំាងឲ្យអ្  ភាពថ្ ជា ំខិែមរ” ។ 

វេគទើ៣ 
ប្េរ់វ តអាោម ឮខ រូររពទធម៌ រូប្ តោយអ្ណំរ រឮំកេ ណ 

ប្ពេះព ទធសារនា េូរតយើងជាអ្នក តជ្ឿជាក់តសាម េះរមប្េតាមខររដូ តា 
េង់ខ តទវតា  ឹងជ្យួតប្ជាមខប្ជ្ងផ្សគ ់ផ្សគង់ប្រតយជ្ ៍ឲ្យ ដល់ប្រតទរខែមរ ជាមហា េរ។ 

អ្ ថ ័យរមួៈ “តលើកររតរើរ  ងិឲ្យ ថ្មេតលើប្ពេះព ទធសារនា” ។  
 
ពាកយទាងំរើរទត េះ េឺជាការររតរើរ ជា  ិសារនា  ិង ប្ពេះមហាកសប្  ខដលជាថ្ប្ រណោឋ  រររ់ខែមរ” ។ រទ េរោជ្ជា ិ ឬ 
 េរោជ្តលេងជា ិ មា តោលការណ៍រមួមួយេឺៈ កន ងរទ ើមយួៗមា  ៥ រង្ហក  ់ (ឬឃ្លេ ) ររ រមា ប្បាពំាកយៈ រង្ហក  ់ទើ១ មា  ៩ 
ពាកយ, រង្ហក  ់ទើ២ មា  ១១ ពាកយ, រង្ហក  ់ទើ៣ មា  ១២ ពាកយ, រងក ់ទើ៤ មា  ១៣ ពាកយ, រង្ហក  ់ទើ៥ មា  ៨ ពាកយ បា 
តរេកេើថា កន ង ១ រទៗ មា េំ ួ  ៥៣ ពាកយ ដូេោន ។ 
ប្រលព៖ khmerapsara 

 

http://jbasnas.com/?p=8529


 


