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ប្រជ ុំរ ឿងរប្េងខ្មែ ភាគ ៨ េីទុំេ័ ទី ១១៥ – ១២២ 

 
អ្នកតាប្កហមកឋិតរៅភូមិមហារាជ សេវថ្ងៃរគរៅថា ភូមិរ ើទាល សង្កា ត់រឹងប្តាញ់ ស្សុកសុំររាង ខ្មប្ត
តាខ្កវ ។ អ្នកតារនេះ មានមទមរ្វើរោយរ ើប្រក់សលឹកជញ្ជ ុំងក្ដា   ។ អ្នកស្សុករទើរនឹងសង់អាស្សមងែីមួយ
រទៀតរោយស ីម៉ងត៍ រៅទនទឹមគ្នន នឹងមទមចាស់េីម ន ។ រៅេីខាងរប្ក្ដយអាស្សមមានដុំរូក រហើយមាន
រដើមរ ើដ េះស  មប្ទុម តាុំងរៅរលើដីទួលមួយមពស់ ខ្ដលអ្នកស្សុករនេះនិយមរៅថា "រោកតាភូមិ" ។ 
រោកតាមាន ក់និយាយថា: អ្នកតារនេះមិនដឹងជាមានេីក្ដលណារទ គ្នត់រកើតរ ើងដឹងកាីក្ដលណា ក៏រ ើញ
អ្នកតារនេះខ្តមាង ប្រខ្ហលជារកើតមានេីប្តឹមសម័យខ្ដលមន សស មកតាុំងរៅរលើភូមិមហារាជរនេះ ។ អ្នក
តារនេះ មានឥទធិេលរលើអ្នកស្សុកភូមិរនេះណាស់ រ េះជួយខ្ង ការស កាីស ម និងជួយ កយ តតិ្ម៌ឲ្យអ្នក
ស្សុក-ភូមិរទៀតផង ។ សម័យរដើម ក្ដលររើមានរ ឿងរ៉ាវរផសងៗ រកើតរ ើង វាងអ្នកភូមិ ឬមានក្ដ រ ល្ េះ
ទាស់ខ្ទងគ្នន ជារដើម រគខ្តងរៅរាឹង-សបង ុំរ េះម មអ្នកតារ េះ រារ់រ ៀរតាមដុំរ ើ  រ ឿងរ ៀងៗមលួន 
រហើយមានសូប្ត កយសបងប្រុំធានរទៀតផង គូវវិាទទាុំងេី ក៏ស ម ិតតរ ៀងៗមលួនជាក្ដ រស្ស  មិនរ ់រាឹង
ផាល់ដល់ ដឋក្ដ ម មប្កសួងរទៀតរទ ។  កយសមបងរនេះ រ ើញថាស័កាិសិទធិខ្មន ររើអ្នកណាប្រប្េឹតតេ ុំ
ស   តិរទៀងប្តង់រទ អ្នករ េះម មជាអ្នតរាយ ហូតដល់ស្លល រ់យ៉ាងទាន់ហន់ក៏សឹងមាន ។ 

ម៉ាងរទៀត អ្នកតារនេះសអរ់ណាស់ មន សសណា ក់មួក ជិេះដុំ  ីនិងស្តសតីមានថ្ផទរ េះ រដើ ក្ដត់ម មមិនរនរទ 
នឹងរណាា លឲ្យ លូតកូន ររើអ្នកមានរ  យស័កាិនឹងធាល ក់រ  យស័កាិ ។ អ្នកស្សុកខាល  រហើយមិនហា ន
ប្រប្េឹតតរុំ ន ុំរ េះរ ឿងរនេះរទ ។ 

អ្នកស្សុកដុំណាលតៗមកថា ប្រមា ជា ៤០ ឬ ៥០ ឆ្ន ុំកនលងរៅរហើយ មានតាចាស់មាន ក់រ ែ្ េះខ្ង៉ត 
ប្រេនធរ ែ្ េះរលឿង ផទេះគ្នត់រៅ មាៃ យប្រមា  ៤០០ម េីទិសអារគនយ៍ថ្នអាស្សមអ្នកតារ េះ ។ តា ខ្ង៉ត 
ជាអ្នក កស ីរ្វើទឹករតាន ត គ្នត់រនរ្វើទឹករតាន តមួយរដើមខ្កប មទមអ្នកតារនេះឯង ។ រេលខ្ដលរ ើងគ្នរ
រតាន តរ េះមាងៗ តាខ្ង៉តរ េះខ្តប្ជលួសមាត់ក រោយគ្នររៅវារក់ ឬប្កឡា ់ផ្កា រតាន តេីឃ្នន រ ។ អ្នកតា
រនេះមឹង ក៏ប្ចានតា ខ្ង៉ត ទមាល ក់េី  ងរតាន តមកដី រហើយរៅ ូល រូអ្នកស្សុកមាន ក់ ឲ្យនិយាយថា "រោកតា
មិនឲ្យតា ខ្ង៉តរ្វើរតាន តរទៀតរទ ឲ្យ កស ីអ្វីដថ្ទរទៀតរៅ ក ុំរដើ គ្នរផ្កា រគរទៀត រគ ឺណាស់ ។ រប្គ្នេះជាតា 
ខ្ង៉ត មិនស្លល រ់កន ងរេលរ េះខ្ដ  ។ ខ្តល េះគ្នត់រនស្ស្លកស្ស្លនតជាចាកជុំងឺ មានកមាល ុំងស្សួលរួលរ ើង
វញិ គ្នត់ក៏ចារ់រ្វើ រ រតាន តរទៀត គ្នត់រ្វើរដើមដខ្ដលហនឹង ។ រេលរ េះអ្នកតាប្កហមក (អ្នកតាភូមិ) ខ្លង
ប្ចានតា ខ្ង៉ត ទមាល ក់ដូ ម នរទៀតរហើយ អ្នកតាមឹងខាល ុំងណាស់ រោយប្ររៅតា ខ្ង៉ត មិនស្លា រ់ ក៏ចារ់តា 
ខ្ង៉ត យករៅោក់ប្ វាក់ភាជ រ់នឹងសស មទមអ្នកតា អ្ស់មួយយរ់មួយថ្ងៃ ។ ប្រេនធកូនរត់តា ខ្ង៉ត រដើ  ក
មិនរ ើញរស្លេះ  ក  េះ ករ ើងក៏រនរ ើញតា ខ្ង៉ត រៅមទមអ្នកតា ។ រេលរ េះតា ខ្ង៉ត រ ើញប្រេនធរដើ 



 ូលរៅ ខ្ស្សកប្ររ់មកថា "អ្ញរៅមិន  ួរទ អ្ញជារ់ប្ វាក់រជើងរហើយ!” ។ ឮដូរចាន េះ ប្រេនធកូនក៏មុំ
ទាញគ្នត់រ ញេីមទមអ្នកតា ខ្តគ្នែ នករប្មើករស្លេះ ទាញយ៉ាងណាក៏មិន  ួ រគរ ើញរជើងគ្នត់ទាុំងេី េ័ទធ
ជារ់នឹងសស មទម រហើយឮសូ ប្ វាក់ប្ចាវៗរៅខ្កប គ្នត់រ េះខ្ដ  ។ ប្រេនធកូនមុំទាញទាល់ ុំរ េះ រៅខ្ត
មិន  ួ ក៏តាុំងខ្រ រន់  េះញ៉ម ស ុំឲ្យអ្នកតាខ្លងតា ខ្ង៉ត រ េះមកវញិ អ្នកតាក៏ខ្លងតា ខ្ង៉ត ឲ្យមកជួរជ ុំ
ប្រេនធកូនវញិដូ ្មែតា ។ តាុំងេីរេលរ េះមក អ្នកស្សុកភូមិក៏ ុំគ្នន រជឿស រ់  ុំរ េះអ្នកតារ េះឥតង្កករ  
រគខ្តងរន់ប្គរ់ៗគ្នន  កន ងរេលណាខ្ដលមានទ កខប្េួយ ឬ រត់ រស់ប្ទេយរផសងៗ ឬ ក៏ ង់រនជ័យជមនេះ 
កន ងក្ដ រលងខ្លបងស ីសងជារដើម ។ រគ្នលរុំ ងថ្នក្ដ រន់រនេះរប្ ើនខ្តរនសរប្ម ដូ រុំ ងរ ៀងៗ
 ហូតមក ។ ឯ ររៀរតង្កវ យរគរប្ ើនថាវ យស្លល ្ម៌ថ្ដ2 ១គូ ស្លល ្ម៌ដូង ១គូ មាន់រស្លៃ   ១ មាន់ ស់ ឬ មាន់
ធាន ក់ នុំ រ ក ប្រក់ ទង់ រៅតាមក្ដ ខ្ដលរគរនរន់ ។ 

 ររៀររ ើងអ្នកតា 

េិ្ីរ ើងអ្នកតាប្កហមក ឬអ្នកតាភូមិរនេះ រគកុំ ត់រ្វើរៅថ្ងៃ ១៣ រកើត ខ្មេិស្លមរ ៀងរាល់ឆ្ន ុំ ។ អ្នកស្សុក
មហារាជ (ភូមិរ ើទាល) រ ៀរ ុំរ្វើេិ្ីរនេះរ ៀងរាល់ឆ្ន ុំ ឆ្ន ុំមលេះរគរ្វើរង្កា   ួ និមនតប្េេះសងឃ ុំរ ើនប្េេះរ តិត 
  ួរទស  ។ ប្េឹករ ើងនិមនតប្េេះសងឃោ  ឆ្ន់ ដល់រេលោៃ   រទើររគចារ់រ្វើេិ្ីរញ្ជ ន់ រូ ។ រ៉ ខ្នតមាន
ឆ្ន ុំមលេះ រគរ្វើរញ្ជ ន់ រូខ្តមាង មិនមាននិមនតប្េេះសងឃឆ្ន់រទ ។ អ្នកតារ េះ មាន រូសមនឹងជារភទប្រុស 
សប្មារ់ ូលមកនិយាយកិ ចក្ដ ប្ររ់កូនរៅ ។ តា រូសមនឹងរ េះមានអាយ ប្រមា  ៥០ឆ្ន ុំ គឺអ្នកតា
ប្កហមក ូលជាន់ខ្តមាង ឥតមានអ្នកណារ ើសរទ ។ រ៉ ខ្នតតមកខាងរប្ក្ដយ  រូរ េះក៏ក្ដន់ខ្តចាស់  ូល
ជាន់ខ្លងរកើត អ្នកស្សកុក៏រ ើស ក រូងែីរទៀត រោយរគរួងសួងថា "ររើរោកតាស្សឡាញ់អ្នកណា សូមឲ្យ
 ូល រូអ្នករ េះ  េះ រប្ េះ រូម នចាស់ណាស់រហើយ ។ រគរួងសួង  ួរហើយ ក៏ចារ់រលងរភលងខ្មែ  ឲ្យអ្នកតា
រ ើស រូ ូលរៅ ។ សេវថ្ងៃរនេះ  ូល រូតាមាន ក់រ ែ្ េះ តា អ្ន ខ្ដលជា រូងែី អាយ  ៥០ រល យខ្ដ រទើរនឹង ូល
រ្វើសមនឹងកន ងឆ្ន ុំ១៩៦៦ ម នរនេះគ្នត់រៅភូមិខាន អ្ ង សង្កា ត់រឹងប្តាញ់ ស្សកុសុំររាង តាខ្កវ។ 

អ្ុំេីរប្គឿងសុំខ្ នសប្មារ់រ ើងអ្នកតា 

រៅថ្ងៃម ន ១៣ រកើតខ្មេិស្លមអ្នកស្សុកេី  ក់រដើ ថ្ អ្ង្កា សប្រក់េីអ្នកភូមិទាុំងអ្ស់គ្នន  រដើមបយីករៅទិញ
ប្រោរ់ប្រោ សប្មារ់រ ៀរ ុំេិ្ី ។ ក្ដលទិញឥវ៉ាន់សេវប្គរ់រហើយ រគក៏ចារ់រ្វើស្លល ្ម៌ថ្ដ ១គូ ោក់កន ងមទម
អ្នកតា ប្េមទាុំងមានរ ក នុំ រខ្ងអម  មាអ រ ោក់ថាវ យកន ងររាងរ េះផង ។ រប្ៅេីរនេះមានរ្វើសងឃឹកមួយ 
ទទឹង ០ម.៦០ ររណាា យ ១ម.២០ ។ រៅកន ងសងឃឹករ េះ រគោក់ស្សវូ អ្ងា  រ ត សខ្ ា ក លៃ អ្ុំរិល 
ប្រហ ក ប្រក់ក្ដស ខ្ដលអ្នកស្សុកភូមិរគយកមកោក់ ។ ស្សូវអ្ងា  រគរដ រសោងតូ ៗប្ កប្គរ់ៗគ្នន យក
មកោក់ កន ងមាន ក់ៗមានស្សូវ ១រវ អ្ងា  ១រវ ប្រក់ ១រ ៀល រយសមលសប្មារ់ោក់រលើសងឃឹក និងរយ
សមលសប្មារ់ឲ្យេួកអ្នករភលងរ រិភាគ ។ រគរ្វើប្ជូក១ ោក់រលើសពក និងមាន់រស្លៃ   ១គូ រខ្ងអម ១គូ  មាអ រ ១
គូប្គរ់ម មស ទធខ្តមួយគូៗទាុំងអ្ស់ ។ ខ្េមួយប្រខ្វង ១ហតថរាង ត រក្ដ ខ្កងរសែើ កន ងខ្េរគោក់រយ



សមល រ ក នុំ ប្គរ់ម មឥវ៉ាន់ខ្ដលមាន ។ មានខ្េមួយរទៀតរាងឆរក្ដ  មាន ៦ ថាន ក់3 មានប្ទង់ប្ទាយខ្េ
ប្រខ្ហលនឹងអាក់េ័ទធសូប្ត កន ងខ្េរនេះ រគរគោក់រខ្ងអម- មាអ រ ដូ ខ្េរាង ត រក្ដ ខ្កងរសែើរ េះខ្ដ  ។ 

រៅខាងម មររាងអ្នកតា រគប្ក្ដលករនទល រហើយរ ៀរោក់ប្រោរ់ប្រោទាុំងអ្ស់ ឲ្យ រូអ្ងា យរលើករនទល
ប្កហម ខ្កប  រស់ទាុំងអ្ស់រនេះ ខ្រ ម មរៅទិសខាងរកើត ។ រៅេីម ម រូមាន ងមួយ រហើយ ងមានដ ល រ់
ប្កមួន ១ ស្លល ររៀក ៥ ម៉ាត់ រ  ី៥ រទៀន រទៀនអ្ ជរហើយ ១គូ មលូ ៣សនលឹក ស្លល មួយ ប្រក់ ២០រ ៀល ខ្ដល
រគោក់ឲ្យ រូរុំង4 ។  រូអ្ងា យរត់រជើងទទូ ប្កមា ថ្ដទាុំងេី ចារ់ ង  ររៀររប្ទាមរនតិ  ។ េីម ម រូរ េះ រគ
រ ៀររឆវង-ស្លា ុំជាជួ  គឺ មាន់ ១គូ រខ្ងអម  មាអ រ ១គូ ប្ជូកោក់កណាា លខាងម មរខ្ងអម និង មាអ ររៅរទៀត ។ 
តរៅរទៀត រគោក់ខ្េសងឃឹក សងឃឹករគោក់ម មឲ្យ មមក កម មអ្នកតា និងប្កុមរភលង ១វង់ មានប្ទ ១ រ ី
េក ១ អ្នករប្ ៀងមាន ក់ សា  ២ ។ រេលរញ្ជ ន់ រូរលងរភលងប្រគុំ ។ 

រេលរភលងកុំេ ងខ្តរលង  រូរ្វើប្ទឹង ហាក់ដូ ជាចាុំស្លា រ់រភលង និង រប្មៀង ររើអ្នក រប្មៀងរប្ ៀងមិនប្តូវរទ 
 រូចារ់រប្ ៀងមលួនមាង រទើរអ្នកតាប្កហមក ូល ។ រេល ូល រូម នដុំរូង អ្នកតានិយាយជាភាស្លោវ   ួ
រទើរនិយាយភាស្លខ្មែ ជាខាងរប្ក្ដយ ។ មានមាន ក់អ្នកសួ  និងថាវ យតង្កវ យ ខ្ដលតាមទមាល រ់អ្នកស្សុករៅ
ថា "រជើងប្េេះ" ។ រជើងប្េេះរនេះ រ េះនិយាយភាស្លរខាែ   ដូ ដូង រគថា "មហាថ្ល" រ ក រគថា "ប្តសូល"5 
ជារដើម ។ល។ អ្នកចាុំសួ រ េះ រគសួ េីស មទ កខកន ងស្សុកភូមិ នឹងស ុំក ុំឲ្យមានជុំងឺអាសននររាគ អ្ ត រប្ េះជុំងឺ
េី ម មរនេះ អ្នកស្សុកខាល  ណាស់ ស ុំឲ្យមានទឹករភលៀងរ រូិ ៌ ស ុំក ុំឲ្យមានប្ក្ដដងាូវស ីស្សូវ ក ុំឲ្យស្សូវ យ 
ជារដើម ។ 

រ ទ រ់មក  រូអ្នកតា ូលរ េះ ចារ់ឲ្យ ុំ ីរខាែ  ប្ យ រេលខ្ដលឲ្យ ុំ ីរគរខ្ងវ សងឃឹករ េះ ឲ្យខ្រ ម ម
រ ញ  រូ ូលរ េះចារ់យកអ្ងា មកផល ុំ   ួរ រៅរលើខ្េនិងសងឃឹក   ួចារ់ោជមករ រលើខ្េនិងសងឃឹក
រទៀត រហើយរគឲ្យជូនខ្េនិងសងឃឹករ េះរៅ ។ ម នរេលយកសងឃកឹនិងជូនខ្េរ េះរៅរ េះ រគប្តូវចាក់
រយចាក់សមល រខ្ងអម  មាអ រ ោក់រលើខ្េនិងសងឃឹក   ួ ុំគ្នន ខ្សងខ្េនិងសងឃឹករ េះរ ញរៅ ។ ឯ រូរ េះ
រប្ក្ដក   ថ្ដក្ដន់ដុំរង ឬ ោវ ប្គវរីោតរដើ តាមរប្ក្ដយអ្នកខ្សងសងឃឹករ េះរៅខ្ដ  ។ អ្នករលងរភលង
រទរសា រដើ  មន សសក៏រប្ក្ដករដើ ខ្ហរៅទាុំងអ្ស់គ្នន  រន មាៃ យ ៥០ម. ឬ ១០០ម.  រូប្ត រ់មកវញិ អ្នក
ខ្សងសងឃឹក រភលង និងអ្នកខ្ហទាុំងអ្ស់ រ េះខ្តខ្ហរៅម មរទៀត រន មាៃ យប្រខ្ហល ៥០០ម. រទើរោក់
សងឃឹកនិងខ្េរចាល រភលងក៏ រ់រលង អ្នកខ្ហប្ត រ់មកវញិ ។ 

ឯប្រោរ់ប្រោរៅរលើសងឃឹកទាុំងរ៉  ែ ន ប្តូវអ្នកខ្សងរ េះចាត់ក្ដ គឺ មាន់រស្លៃ   ប្ជូក រគររេះខ្តសលឹក
ប្តរ ៀករនតិ  កោលរនតិ  រជើង កនទ យ ោក់រលើសងឃកឹរ េះរៅ សល់រ៉  ែ ន រគ ុំគ្នន ខ្ កគ្នន រ រិភាគ ។ 
រ៉ ខ្នតររើស្សុកមានរកើតជុំងឺអាសននររាគ ឬ អ្ ត រហើយររើមានរ្វើេិ្ីរនេះ រគមិនខ្ដលហា នយក រស់អ្វីមក
វញិរទ ទ ករចាលរៅរ េះរហើយ សូមបខី្តសតវតិ ចាា នក៏មិនហា នស ីផង ។ សម័យសេវថ្ងៃរនេះ រេលរ ៀរ
រ ើងអ្នកតាប្កហមក មិនមានោក់ប្ជូកទាុំងមូលដូ ម នរទ រគទិញខ្តកោល រជើង និងកនទ យប្ជូកមកជា
ក្ដ រស្ស  


