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អត្ថបទផ្នែកទំន ៀមទម្លា ប់ 

ចលូឆ្នាំថ្មី 

អែកស្រី  ពេជ្រ  - សល ់ ន ៀបន ៀង 

*** 

 ផ្ែែ  ិយមចលូឆ្ែ ំថ្ែនីៅកែុងផ្ែនចស្ត្ ផ្ដ្លជាផ្ែទី៥ន ស្បស្កត្-ិ

ទិ ផ្ែែ  ប ផុ្ តនគនៅផ្ត្រាប់ផ្ែមគិរិ  ជាផ្ែទី១ដ្រាប។ កា កណំត់្នថ្ៃ-

ផ្ែចលូឆ្ែ ថំ្ែនី េះ កាលនដ្ើមន ើយ នោរាណបណឌ ិ ត្អែកស្បនទរទំង

ឡាយកែុងជមពូទវីប នោកកណំត់្យកផ្ែមគិរិ ជានដ្ើមឆ្ែ ំ នោយនេត្ុ

កែុងរមយ័នស្ពងនាយ នោកនស្បើ ដ្វូ៣ តាមច ទគត្ ិនោយនស្ចើ គ ឺៈ 

 —នេម ត ដ្វូ ( ដ្វូស្ត្ជាក់) 

 —គមិហ ដ្វូ ( ដ្វូនដៅ ) 

 —វរា  ដ្វូ ( ដ្វូន្ាៀង) 

  ដ្វូស្ត្ជាក់ឬនេម ត ដ្វូ នោកទកុជា ដ្វូនដ្ើមឆ្ែ ំ នស្បៀបដ្ចូ

ជានវោស្ពឹក ចាត់្ទកុជានដ្ើមនថ្ៃ ផ្ដ្លម្ល អាការធាត្សុ្ត្ជាក់ គ ួ

ជាទីនពញចតិ្តន ម រុសរត្វទនូៅ។ 



០២ 

ចលូឆ្នាំថ្ម ី

  ដ្វូនដៅ  នោកទកុជា ដ្វូកណ្ដៅ លឆ្ែ ំ នស្បៀបដ្ចូជានវោនថ្ៃ

ស្ត្ង ់ផ្ដ្លស្ពេះអាទិត្យបនចេញចហំាយយា ងខ្ា ំង។ 

  ដ្វូន្ាៀងនគ  ស្បកបនោយអាការងងតឹ្អួ អាប់ នោកទកុជា

នវោចងុនថ្ៃ នស្បៀបដ្ចូជានវោនទៀបចលូរាស្ត្។ី 

 អាស្រ័យនេត្នុ េះ នទើបចារ់ស្ពឹទា ចា យ នោកកណំត់្យកផ្ែ

មគិរិ  ជាផ្ែចលូឆ្ែ ំ។ 

 ឯកា កណំត់្ចលូឆ្ែ ំ កែុងផ្ែមគិរិ ននាេះ មកអំពីជនំា ់នដ្ើម គ 

ពីស្ត្មឹរមយ័ស្កុង គ ធនំ ើងនៅ ស្បនទរកមពុជានយើង រាប់អា នស្បើ

ច ទគត្ជិារំខ្ ់។ ប ុផ្ តអែកស្ោជញជា ់ម ុោ នធវើនរចកៅកីត់្រម្លគ ល់

ថា ច ទគត្ ិ គ ដ្នំណើ  ន ស្ពេះច ទននាេះ គ កណំត់្តាមនហារាសាស្តរត 

ផ្ដ្លស្ពេះច ទស្ត្ូវនដ្ើ មយួជុពិំ្ពនោកមៅង។ នដ្ើមបីនធវើដ្នំណើ  ឲ្យ

ោ ១ជុពិំ្ពនោកន េះ ស្ពេះច ទស្ត្ូវចណំ្ដយនពលអរ់២៩នថ្ៃក ាេះ

ជាងប តិច ផ្ដ្លនៅថា ១ផ្ែ នេើយ១២ផ្ែ ោ ជា១ឆ្ែ ំ។ ប ុផ្ ត

ស្បរិ នបើនយើង ិយមនស្បើតាមច ទគត្ផិ្ត្មយ ង លុេះនស្ចើ ពា ់ឆ្ែ នំៅ

ខ្ងមែុ នយើង ឹងន ើញថា  ដ្វូតាមច ទគត្ ិ  ឹងម ិនទៀងទត់្តាម

ធមែតាន ើយ គ ថា ដ្វូ ងា ឹងកាា យនៅជា ដ្វូនដៅ ៗ កាា យនៅជា ដ្វូ
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ន្ាៀង នស្ពាេះនោលន  ដ្វូទំងឡាយ ផ្ដ្លជានស្គឿងរម្លគ ល់ធមែជាត្ ិ

ដ្ចូជា  ដ្វូន ើផ្កា -ផ្នា ន្ាៀង ែយល់ ជានដ្ើម រុទាផ្ត្ស្ត្ូវតាមរុ យិ-

គត្ទិំងអរ់។ នដ្ើមបីនចៀរវាងន កា ផ្ស្បស្បលួដ្ចូន េះនេើយ នទើប

នៅនពលផ្ដ្លម រុសនយើងម្ល នរចកៅនីចេះដ្ងឹវនិររន ើង ក៏គតិ្

នស្បើ ដ្វូតាមរុ យិគត្ ិ ផ្អបជាមយួ ឹងច ទគត្និង  ឹងនស្បើរុ យិគត្ិ

រុទាផ្ត្មយ ងក៏ពំុោ  នស្ពាេះកែុងនោត្មពុទាកាលន េះ ម្ល ពិធកីចិេ  

ននសងៗ កែុងសារនានស្ចើ ណ្ដរ់ ផ្ដ្លទក់ទង ឹងច ទគត្ ិ នទើបនគ

 ិយមនស្បើផ្អបោែ យា ងន េះ នេើយនបើកាលណ្ដស្ពេះច ទ ិងស្ពេះអា-   

ទិត្យនដ្ើ ឃ្លា ត្ឆ្ៃ យអំពីោែ  លែមរាប់ោ ១ផ្ែនេើយ នទើបនគគតិ្នលើក

អធកិម្លរមៅង នដ្ើមបឲី្យទ ់ោែ វញិ (តាមទម្លា ប់៤ឆ្ែ ំម្ល អធកិម្លរ

មៅង)។ 

 នទើបផ្ត្ជាខ្ងនស្កាយ គ នស្កាយពីនពលផ្ដ្លននៅើមនស្បើចលុា-

រករាជមកន េះនទ ផ្ដ្លផ្ែែ នយើងស្ត្ ប់នស្បើរុ យិគត្ជិារំខ្ ់ 

នេើយកណំត់្ចលូឆ្ែ ំកែុងផ្ែនចស្ត្ ផ្ដ្លជាផ្ែទី៥ ជាប់ េូត្មកដ្ល់

រពវនថ្ៃន េះ។ ប ុផ្ តនទេះជាម្ល នលើកអធកិម្លរឲ្យទ ់ោែ យា ងន េះក៏

នោយ ក៏នថ្ៃចលូឆ្ែ ំផ្ែែ  នៅផ្ត្ពំុោ នទៀងទត់្ដ្ចូខ្ងអ   បុផ្ដ្  
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នស្ពាេះជ ួស្ត្ូវខ្ងនែែើត្ ជ ួស្ត្ូវខ្ង ននាច ស្ោ ់ផ្ត្ម្ល កណំត់្ទកុថា 

រស្តងាា  ត ឹងម្ល កែុង វាង១ផ្ែ គ កែុង វាងពីនថ្ៃ៤នកើត្ផ្ែនចស្ត្ នៅនថ្ៃ៤ 

នកើត្ផ្ែពិសាែប ុនណ្ដណ េះ។ ដ្នូចែេះ នទើបនយើងោ រម្លគ ល់ថា នៅឆ្ែ ំែាេះ 

កា កណំត់្នពលចលូឆ្ែ ំ ស្ត្ូវធាា ក់នៅដ្ល់ផ្ែពិសាែក៏ម្ល 
(១)
។ 

 តាមនរចកៅអីធបិាយដ្ចូខ្ងនលើននាេះ ន ើញថា កា ផ្ដ្ល

នយើងធាា ប់ោ ឮចារ់ទុំ នោក ិយាយថា ផ្ែែ នយើងរមយ័បុរាណ 

នគនាំោែ នធវើបុណយកៅ ី នលងផ្លបងកៅ ី អរ់នពលនពញ១ផ្ែនចស្ត្ននាេះ 

ជាកា ពិត្ណ្ដរ់ នស្ពាេះ យឺៈនពល១ផ្ែនចស្ត្ន េះ នគទកុជា ដ្វូចលូ

ឆ្ែ ំទំងមលូ ម ិកណំត់្យកផ្ត្នថ្ៃណ្ដមយួ ដ្ចូរពវនថ្ៃន េះនទ។ 

 កែុងស្បនទរកមពុជានយើងរពវនថ្ៃន េះ នៅត្បំ ់ែាេះ ដ្ចូជាជាំ

ែា  នប លិ ជានដ្ើម ម្ល ទំន ៀមមយួផ្បាកអពីំត្បំ ់ឯនទៀត្ ផ្ដ្លនគ

ផ្ត្ងស្ោ ពានលង នៅនពលចលូឆ្ែ ំផ្ែែ  នស្ដអំពីទំន ៀមនធវើបុណយជា

ករុលចនំពាេះស្ពេះរងឃ។ 

 តាមនរចកៅរីាយកាណ៍ បរ់នោក ម្លរ–ហាំ  ិងនោក     

ប ុ -ប ូ   ផ្ដ្លធាា ប់ោ នធវើរាជកា នៅត្បំ ់ជាំែា ន េះថាឺៈ  ១៥នថ្ៃជា 

១-ឆ្ែ ំមផ្ម ពវរ័ក ព.រ.២៥១០, ចលូឆ្ែ ដំ្ល់នៅ៦នកើត្ផ្ែពិសាែ។ 
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ខ្ងនស្កាយ គ ត្អំពីនថ្ៃចលូឆ្ែ ំនៅ អែកស្រុកទំងស្បុរទំងស្រី ទំង

នកែងទំងចារ់ នាំោែ យកទឹកអប់ ផ្កា ្ញ ី នៅកា ់ទីវត្តអារាម នដ្ើមបីនៅ

នធវើពិធសី្រងជ់ស្មេះស្ពេះពុទា បូនៅកែុងស្ពេះវហិា  ផ្ដ្លធលីូកា ់អរ់

នពល១ឆ្ែ ំនៅនេើយននាេះ  ិងនដ្ើមបីរូមនរចកៅរុីែរបាយអំពីកចិេ

ននាេះនង។ 

 នពលស្ត្ ប់មកនទេះវញិ ពួកកនម្លា េះនាំោែ តាមនស្សាចទឹកស្កមុ ំ

គ នគនលងចាក់ទឹកនលើោែ នៅវញិនៅមក ឥត្ស្បកា ់ថាស្រី ថាស្បុរ

ន ើយ។ ផ្លបងនស្សាចទឹកផ្ដ្លអែកស្រុក កែុងត្បំ ់ជាំែា  ទំង

ស្បុរទំងស្រីនលងននាេះ ហាក់ដ្ចូជារបាយណ្ដរ់។ នៅនពល

ផ្ដ្លនគ ិយមនលងននាេះ ពួកកនម្លា េះនាំោែ ផ្ កទឹក ឹងស្គុេះ រំនៅនៅ

នទេះណ្ដផ្ដ្លម្ល ក ូស្កមុ ំ ោ ដ្ល់នេើយ ដ្ណៅ ឹ ងរួ ឪពុកម្លៅ យនគ

ថា “នោកពូ-អ ំ នាងន ែ្ េះ... (ឧ. ន ែ្ េះនាងសាគ)ំ នៅណ្ដនេើយ ?” 

ជ ួកាលឪពុកម្លៅ យនាងស្កមុនំនាេះ កេុកថា “ម ិនៅនទ នៅនលងឯ

ននាេះនេើយ” ផ្ត្នទេះជាឮនគន្ាើយយា ងន េះក៏នោយ ក៏ពួកកនម្លា េះ

ននាេះនាោំែ ន ើងនៅន ើ កទល់ផ្ត្ន ើញ នេើយនាំោែ យកទឹកជេះ នទេះ

ជាទឹកខ្ទ ត្នៅទទឹកអ វា៉ា  ់ឬម រុសដ្នទនទៀត្ ក៏ឥត្គតិ្ន ើយ។ ជ ួ
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កាលពួកកនម្លា េះផ្ដ្លផ្ កទឹក នដ្ើ នៅ កនស្សាចនគននាេះ ស្បទេះ ឹង

ស្កមុផំ្ដ្លម្ល កចិេកា  កពុំងនធវើដ្នំណើ  តាមនាូវ ក៏ជេះទឹកនៅនលើទល់

ផ្ត្ទទឹកអរ់ ផ្ត្នគឥត្ម្ល ស្បកា ់ែឹងអវីន ើយ។ 

 ន ឿងផ្លបងផ្បបន េះ ម ិផ្ម ម្ល ផ្ត្ស្រីៗនទ ផ្ដ្លទទលួ

អ្ព័វ, គ ពួកស្រីៗ ក៏នគនចេះផ្ដ្  នគនាំោែ  ងច់ាំនមើល ឲ្យផ្ត្ពួកកនម្លា េះ

ផ្បកេវ ូងឬនដ្ើ ោែ ត្ចិនេើយនរាៀកពាក់លអៗ នគនាំោែ ស្ពួត្ចាំនៅួល 

ដ្ងទឹកចាក់ចលូស្ចមេុះ ចលូស្ត្នចៀក ទល់ផ្ត្រំពេះអងវ រំុចាញ់ នទើប

នគ ប់។ ផ្លបងចាក់ទឹកន េះ មិ ផ្ម នលងស្ត្មឹផ្ត្អែកធាា ប់សាគ ល់

ោែ ប ុនណ្ដណ េះនទ រូមបីអែកម ិធាា ប់សាគ ល់ក៏នលងោ  ឲ្យផ្ត្ចលូនៅ

ដ្ល់កែុងស្រុកនគ។ 

 តាមនរចកៅរីាយកា ណ៍ បរ់នោក េង-់រំនេឿ  ថា 

បុណយចលូឆ្ែ ំថ្ែនីៅនប លិ  ក៏របាយណ្ដរ់ផ្ដ្ , របាយទំង បូ

នោក ទំងន្ញៀវនទរច ពីនស្ដទំងឡាយ នោយនគនលងចាក់ទឹកោែ  

ដ្ចូជានៅឯជាំែា ផ្ដ្ ។ 

 កាលនដ្ើមន ើយ នៅនទេះកឡូា ីមយួៗ នគផ្ត្ងន ៀបទឹកអប់ ិង

នស្គឿងស្កអូបននសងៗ រស្ម្លប់បុណយចលូឆ្ែ  ំ កាលនបើម្ល ន្ញៀវចលូ
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នៅ អែកនទេះយកនស្គឿងស្កអូបននាេះនៅនស្ោេះស្ពំនលើែាួ ន្ញៀវ ស្បរិទាិ-

ព ឲ្យម្ល នជាគជយ័ នរចកៅរុីែ នរចកៅចីនស្មើ ស្គប់ស្បកា  ផ្ត្លុេះ

ដ្ល់នស្កាយមក ទំន ៀមន េះ ក៏កាា យនៅជាទំន ៀមោចទឹកោក់ោែ នៅ

វញិ គ នៅមែុនទេះម្លែ ក់ៗ រុទាផ្ត្ម្ល នតលិឬធងុទឹក ឲ្យផ្ត្អែកណ្ដនដ្ើ 

កាត់្មែុនទេះនគ ម ិថាស្រី-ស្បុរឬក ូនោកណ្ដនទ នទេះជាអែកណ្ដក៏

នោយ នបើនរាៀកពាក់លអៗនង នគ តឹ្ផ្ត្ចលូចតិ្តនលងណ្ដរ់នៅ

នទៀត្ កនម្លា េះនដ្ញសាចទឹកនលើស្កមុ ំ ស្កមុនំដ្ញសាចទឹកនលើកនម្លា េះ 

នបើស្កមុណំ្ដ ត់្ចលូនទេះ នគនដ្ញសាចទឹកទល់ផ្ត្ដ្ល់នទេះ សាចទឹក

នលើោ នេើយនទើប ប់។ ពំុន ើញម្ល នលងផ្លបងអវីនស្ដពីផ្លបង

ន េះនទ។ 

 ចារ់ទុំ ិងនកែងែាេះ នាោំែ ន ើងនៅនលើ្ែយំា ត្ នដ្ើមបជីស្មុេះចតិ្ត

អករុលនចាល នេើយត្ស្មងច់តិ្តឲ្យោ លអកែុងឆ្ែ ំថ្ែតី្នៅ អែកែាេះ

នទៀត្ នគនដ្ើ នៅរំពេះចារ់ទុំ នដ្ើមបីរូមព ឲ្យោ នរចកៅរុីែ 

នរចកៅចីនស្មើ  ិងស្បកបកា ងា ឲ្យោ រនស្មចស្គប់ស្បកា ។ 

 នៅនថ្ៃបនងហើយបុណយចលូឆ្ែ ំ នគនាំោែ នៅកា ់ទីវត្តទំងស្បុរ

ទំងស្រី ម្ល ទំងទឹកអប់ជាប់ស្គប់នដ្នៅនង នដ្ើមបីនៅនធវើពិធសី្រង់
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ស្ពេះដ្ចូនៅនែត្តនានាផ្ដ្ ។ នៅនពលននាេះ នគនលងចាក់ទឹកធណំ្ដរ់ 

នគស្រងទ់ំងស្ពេះពុទា បូ ទំងចាក់នស្សាចោែ នៅវញិនៅមក ទល់ផ្ត្

ទទឹកស្រឡាបស្គប់ោែ ោែ  រល់ នៅជាស្ប ូកប ូកោ កនពញទំងវត្ត។ 

ឮនគ ិយាយថា ម្ល ស្រីៗែាេះ ោយទឹកល័កតប ាំ នដ្ើមបីចាក់នលើ       

ស្បុរៗ ផ្ដ្លម្ល រនមាៀកបំពាក់រនង នេើយនាំោែ នហា កនចជៀវ

ស្ទេឹងអ ងអាប់គ ួរបាយនពកណ្ដរ់។ 

*** 
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