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 អតីត ពះម វរីក ត នេ តមសីហនុៃន ពះ ជ
ច កកមពុជ បនេចញលិខតិ ចុះៃថងទី ៦ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៧ ជូន
បមុខ ជរ ភិបល ឲយជយួពិនិតយចំេពះសំេណីរបស់សមគម
ែខមរកមពុជេ កម កនុងករែសងរក ពះេតជគុណ ទឹម ខន ែដល
តវេសចសងឃ េទព វង  និងនយកសងឃ ននទ ែង៉ត ចប់ផ ឹក 
កលពីៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៧ េ យេចទ បកន់ថ ពះ
េតជគុណ ទឹម ខន យក សវតេធីទីបញជ ករស មបបំ់េ មី
ចលនេឃសន និងបំែបកបបំក់ មគគីភពជតិ-អនរជតិម
គ រេវ ត ម-កមពុជ ។ 

  េ កយពីសហពន័ធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក, គណៈ 
កមម ធិករ ប ពតិឹកមម អងគករសមគមករពរសិទធិមនុស កមពុជ
ទងំ ២២, អងគករសមគមែខមរកមពុជេ កមទងំ ១២, សហគមន៍
ែខមរកមពុជេ កម បចទីំប េមរកិខងេជីង និងមជឈមណល ពះ
ពុទធ សនែខមរេនសហរដ េមរកិជេដីម បនេចញេសចកីែថង
ករណ៍អំពវនវផទួន ៗ ករយិល័យសិទធិមនុស អងគករសហ បជ
ជតិ បចេំនកមពុជ កលពីៃថងសុ ក ទី ៦ កកក  េនះែដរ ក៏បន
ជំរុញឲយរ ភិបលកមពុជ ជយួែសងរកកែនង ន ក់េនរបស់ ពះ
េតជគុណ ទឹម ខន ។ 
 ពះេតជគុណ ទឹម ខន ពះជនម ៤០ វស  កំេណីត
ែខមរកមពុជេ កម េន សក យទង េខតមត់ ជក ។ េភ សខួន
េទ បេទសកមពុជកនុងឆន  ំ១៩៧៩ ។ បចចុបបននជ ពះេចអធិករវត

ភនំដិនខងេជីង ភូមិផ រ ឃុភំនំដិន សកគិរវីង  េខត ែកវ ។ ពុទធ-
សនិកជនែខមរេ កម ែដលេចញចូលពីកមពុជេ កម េទកមពុជ 

ែតងែត ន ក់ ស័យ បយទកឹកនុងវត រមួទងំជនេភ សខួនែខមរ
េ កម ែដលរត់េគចពីរបបផច់ករ កង ណូយផងែដរ ែតងបន
ពះេតជគុណ ទឹម ខន ជ ពះេចអធិករវតជយួទំនុកបំរុង ។ 
ពះេតជគុណ ទឹម ខន ធប់មនសងឃដីក បប់ភន ក់ងរ 

“ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ថប៉ុនម នែខមកេនះ ពះអងគ
តវបនពកួនគរបលសមង ត់របស់យនួ ម ន, េចញចូលកនុងវត 
និងមនករគំ មកំែហង ពះអងគជេរ យ ៗ ។ េនកនុងេខតមត ់
ជក មុនករណីចប់ផ ឹកេនះប៉ុនម នែខ ពលរដែខមរេ កមែតងបន
ឮ ជញ ធរយនួ បកសជញឹកញប់ផងែដរ (តេទទំព័រទី ០៣) 

-លិខិជូនបង ៗ និង ពឹទធ ចរយែខមរេ កម.......................................២ 

-េទព វង  បភំឺចេំពះករចប់ផ កឹ ពះសងឃែខមរេ កម..................៤ 

-បុណយឧទទិសកុសលដល់ ពះសពភិកខុ  េអ ង សុខេធ ន................៥ 

- ពះសងឃ តវបំ មេធធមមយ េដមបសីនិភព..........................៦ 

- ជញ ធរយួនរបឹអូសដីែ សចកំរែខមរេ កម ប់រយហិក ...........៧ 

-សងឃ បកសរបស់មជឈមណលសហគមន៍សងឃអនរជតិ...........៨ 

-យួនបៃំភ បវតិ សថកមពុជេ កមរបស់ ..............................៩ 

-បុណយចូល ពះវស ................................................................១១ 

-កំ ពយ “េ កកេឡងែខមរេអយ េដញែឆកយួន”........................១៣ 

- ច់មិនបនសីុ យកឆឹងពយួរក................................................១៤ 

ម កេរង 

 

ពះភិកខុ ទឹម ខន េចអធិករវតភនំដិនខងេជ ង ែដល តវសងឃ េទព វង  ផ ឹក 
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វិចរណកថ 

 កនុងនមជយុវជនសកមមករងរ របស់សហព័នធែខមរ
កមពុជេ កម នងខញុមំនេសចកេី មនស យ៉ងខងំ ែដលមន
េជគ សនេធដេំណ រវញិពិភពេ ក េដមបែីសងរកករគ ំ ទ
ជួយឧបតថមភដល់ែខមរេ កម កនុងនមមច ស់ សកៃនទឹកដកីមពុជ
េ កម ។ េយង មករេធដេំណ ររបស់នងខញុ  ំនងខញុទំទួលបន
េសចកទូីនម នជេ ចនពីប លអនកជតនិិយម ែដលបន
សេ មចចតិ និងេបជញ ពលីេដមបបីញែខមរេ កម េហយបន 
ជ មញឲយនងខញុមំនករសញប់ែសញង និងេគរពេកតែ កងជទី
បផុំត ។ ប៉ុែនជអកុសល េ យេនេលពិភពេ កមនកររកី
ល លអេំពពុករលួយ េទបប លឲយមនមនុស ជេ ចន

មនិ ចនិយយបន ថពួកគត់គជឺអនកជតនិិយម េនះជ 
សមរីបស់ពួកគត់បនអះ ងដូេចនះ េហយពួកគត់កពុំង
បឈមមុខនឹងករពិត បូករួមទងំករបងកទុកខលបំកេផ ង ៗ 
ែដលកនុងេនះែតងែតបងកបញ និងមនបណំងដ៏េខម ងងតឹមួយ 
េដមបពីយយមបផំចិបផំញនូវករ បងឹែ បងរបស់អងគករដៃទ ៗ 
េទ ត ែដលកពុំងមនសកមមភពយ៉ងសកមមេលឆកអនរជតិ
េនះ ។ 
 អងគករមួយចនួំន ដូចជសហព័នធែខមរកមពុជេ កម គឺ
ជអងគករមួយមនមគ៌អហិង  កពុំងមនចលន ទង់ ទយ
ជវជិជមន និងេឆព ះេទរកដេំ ះ យអពីំបញសិទធិមនុស  
ខណៈែដលមនអងគករមួយចនួំន ពយយមេ បអេំពហិង  
េដមបទីមទរដេីករដូន  និងបូរណៈភពទឹកដ ី ។ ជករពិត

ស់ ែដលរូបនងខញុ េំពញវយ័េនកនុងសងគម បជធបិេតយយ 
មួយ ែដលមនករេបកទូ យចកខុ វស័ិយ េហយក៏មនករ
េង ងឆងល់យ៉ងខងំអពីំេសរភីពបេញចញមត ិ និងករចលន ។ 
ស មប់យុវជនទងំ យ ែដលេនបរេទសសពៃថងេនះ េយងខញុ ំ
ែតងទទួលបនករផល់សិទធិ និងករដងឹចបស់អពីំបញៃន
កមងំបតុភូតមួយចនួំន ែដលថពួកេយង តវេចះេ ប បស់
ឧបករណ៍ េដមបជួីយបងបូនមច ស់ សកដ៏ជទី ស ញ់របស់
េយងេនេលទឹកដកីមពុជេ កម ។ អីែដលជករ ពយបរមភ 
េនះគកឺរភ័យខចបក កុមមុយនិសយួន េនែតបនបពំក់បបំន៉
បុណយស័កមកេលបង ៗ និងចស់ ពឹទធ ចរយែខមរេ កមេយង ។ 

មនុស ជេ ចន ែដលបនរស់េនេ កមករ គប់ គងរបស់េវ ត
ម បនបេញចញ ន ៃដ និង បយុទធ បឆងំនឹងបក កុមមុយ-

និសយ៉ង វ ែដលបចចុបបននេនះកពុំងែតេ កកេឡងតសូ៊
យ៉ងេសង ម ង ត់ ដូចែដលេវ ត មកពុំងពយយមបផំចិ
បផំញវបបធម៌ បៃពណីែខមរ ែដលេនេសសសល់េលទឹកដ ី
កមពុជេ កម ។ 
 គន់ែតសកមមភពចូលរួមបតុកមមអហិង  មនអនក
ខះបន និងជូនដណឹំងេទ គ រេនឯ សកកេំណ ត េ យ
អះ ង ថពួកអនកចូលរួមបតុកមមទងំេនះនឹងពុំ ចវលិ 
តឡប់េទ សកកេំណ តវញិបនេឡយ េហយមនអនកខះបន
និយយេទ តថ េបពួកេគមនជប់ពក់ព័នធនឹងកបួនបតុកមម
ទងំេនះ គ រពួកេគនឹង តវ ជញ ធរ សករុកគួនជបនទ ន់ ។ 
 េ យែឡកនងខញុ េំជ ជក់ថ អនកទងំេនះ គន់ែត
បងខចំតិគតិពី បេយជន៍ខួនឯងប៉ុេ ះ េហយនងខញុក៏ំមនិ
និយយសេំ េទេលបុគគល មន ក់េនះែដរ ។ ប៉ុែនអីែដល
នងខញុ ំ ពយបរមភេនះ គសឺពៃថងេនះ អរយិធម៌ បៃពណីវបប-
ធម៌ែខមរេ កម កពុំងែត បឈមមុខនឹងករបផំញឲយ បសូនយ 
េ យ ន ៃដៃនករេរ សេអង របស់បក កុមមុយនិសេវ ត ម 
និងករពយយមេ បកមងំប៉ូលិសបងខ ងំ មនិឲយមនករទនំក់
ទនំងគន រ ងែខមរេ កម និងែខមរេ កម ។ 
 នងខញុ  ំ មនិ តវករមនសញញ ប ត កលវទិយល័យ 
េដមបយីល់ដងឹសកមមភពេ ម ះ តង់ របស់អងគករមួយចនួំន 
ស មប់េ ប បស់អងគករដៃទេទ ត េដមបទីញយក បេយជន៍
ផទ ល់ខួនេនះេទ ។ នងខញុតូំចចតិយ៉ងខងំេនេពលបនេឃញ
ចស់ ៗ ពឹទធ ចរយមួយចនួំនគត់បេងកតេនះបេងកតេនះ បែំបក
បបំក់អងគករមួយចនួំន េហយកពុំងែតបងកឧបស័គគដល់អនកដៃទ 
េដមបសីេ មចនូវេគលបណំង និងផល បេយជន៍ជូនជត ិ។ 
 ករតសូ៊របស់ែខមរេ កម មនិែមនេធេឡងេ យឯកឯង
េនះេទ ។ បសិនេបទទួលបនឯក ជយ និងសេ មចបនេគល
បណំងេនះ គេឺកតេឡងពីភព មគគ ី និង ន ៃដរ ងបុគគល
មន ក់ បេសរជងបុគគលមន ក់ ឬកពូំលថន ក់ដកឹនរំបស់អនកទងំ
េនះ ។ េនះគជឺកតពកចិចមួយជួយដល់ (តេទទពំ័រទី ១៦)   



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 3 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

(តមពីទំព័រទី ០១) ថបនចប់ផ ឹក ពះអងគេហយី ៗ បនយក
ពះអងគេទ កព់នធនគរេទ តផង េ យេគេចទ បកន់ ពះអងគ 
ទឹម ខន ថជជន បតិកិរយិ បនពនំឯំក រ “ ពតិឹប ត
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម”, ថសចំេរ ងែខមរេ កម និងឯក រជ
េ ចីនេទ ត សីអំពីសិទធិមនុស ជភ ែខមរចូលមកទឹកដីកមពុជ
េ កម ។ ជពិេសសេធីឲយខចូទំនក់ទំនង និង មគគីភពម
គ រែខមរ-យនួ ។ 

 មកដល់េដីមែខមិថុន ប់ែតេគេឃញីេសចកី បកស
របស់េសចសងឃ េទព វង  និងនយកសងឃ ននទ ែង៉ត ឲយចបផ់ ឹក
ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវបន ជញ ធរយនួ កង ណូយ
ផ ពផ យជថមីេទ តេនកនុងេខតមត់ ជក កមពុជេ កម ខណៈ
ែដលេសចកី បកសេនះេទីបែតេធីេឡងីេនកមពុជ នៃថងទី ១៦ 
ែខមិថុន ។ មយ៉ងេទ តេគេឃញីសងឃ បកសេនះមនពីរភ   
គឺភ ែខមរ និងភ យនួ ែដល បភពអះ ងថ ភ ែខមរេគ
ឲយសងឃ េទព វង  និងននទ ែង៉ត េបះ ចុះហតថេលខជផូវករ ។ 
ឯភ យនួ េគយកមកបំភ័យ ពះសងឃែខមរ គប់វត មេន 
កមពុជេ កម ។ សងឃ បកសែដលមនទងំពីរភ  គឺភ ែខមរ 
និងភ យនួេនះ ជភសុ ងមយួែដលេគ ចនិយយបនថ 
េសចសងឃ េទព វង  និងននទ ែង៉ត ពិតជបនទទលួបញជ ពី
េច យយនួ មគណៈ បតភូិសនិសុខយនួចូលថយបងគំ កល
ពីេដីមែខមិថុនេនះេហយី ។ េ ពះេ កយពីបនជបួសំេណះ  
សំ លជមយួគណៈ បតិភូសនិសុខ និងគណៈបញជ ករយនួ
បុ៉នម នៃថង េគេឃញីេសចសងឃទងំពីរអងគេនះ បនបញជូ នម នីសងឃ
ថន ក់េ កម ពីភនេំពញែដលកនុងេនះមនេឈម ះសងឃ ណយ ចឹក, 
េ  ចនទថល, អម ឡមឹេហង និងឡុង គឹមេល ង េទបេញឆ ត
និមន ពះេតជគុណ ទឹម ខន គង់េនវតខងេលី ឲយេទ បជុំេន
ឯ គណេខត ែកវ បនទ ប់មកក៏ចប់ផ ឹក ពះេតជគុណ ទឹម  
ខន េហយីមនជន ប ប់ វុធមិន គ ល់មុខ បមណបនួ 

នក់រុញ ពះអងគេឡងីរថយនដឹកមកយនួែតមងេទ ។ 
 ចំែណកឯសកមមភពចប់ផ ឹក និងរុញ ពះេតជគុណ 
ទឹម ខន េឡងីរថយនមកឲយេច យយនួេនះ កមអងគករ
សមគមករពរសិទធិមនុស , សមគមែខមរកមពុជេ កម, សហពន័ធ-
ែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក, អងគករសហ បជជតិ និង ច់
ញតិ ពះអងគបនសែមងករ ពយបរមភយ៉ងខងំ េហយីចតទុ់ក
ថ េនះជទេងីចប់ព ងត់ និងចប់ច មិតមនុស  ែដលរេំ ភ
ទងំវន័ិយ និងរដធមមនុញញ បេទសកមពុជផង ែដល តវបនអងគករ
សមគមករពរសិទធិមនុស ែខមរកមពុជេ កមទងំ ១២ និង ដ 
ហុកបឹងេទតុ ករេខត ែកវពីបទចប់ព ងត់មនុស  ។ 
  េ ក េខ វ កញរទីធ រដម នី កសួងព័ត៌មន និងជអនក

នពំកយរ ភិបលកមពុជ បន រភពេ យេ ម ះថ គត់មិន
ដឹង ពះេតជគុណ ទឹម ខន េនទី េនះេទ ។ បុ៉ែនគត់ថ 
ពះអងគជ ពះសងឃែខមរ មិន តវនីរេទស ពះអងគមកឲយ ជញ ធរ កង
ណូយេនះេឡយី ។ ចំែណកឯេ ក េខ វ សុភ័គ ជអនកនំ

ពកយ កសួងម ៃផទវញិ មន ប សន៍ថ “េយងីេធី មេ ក 
ទឹម ខន ជជងេធី មសហ បជជតិ” គឺេ ក េខ វ សុភ័គ 
អះ ងថ ពះេតជគុណ ទឹម ខន បនសម័ គ ពះទ័យនីរេទស
ខួនមកកមពុជេ កម បនទ ប់ពី តវបនេគចប់ផ ឹករចួ ។ ករែខង
គំនិតគន របស់អនកនពំកយ កសងួម ៃផទ និងអនកនពំកយរ - 
ភិបលអំពីករណីបត់ខួន ពះេតជគុណ ទឹម ខន េនះេធីេឡងី
បនទ ប់ពីមនកររះិគន់របស់អងគករជតិ និងអនរជតិ ។ េសចកី
ែថងករណ៍ ែដលេចញកលពីៃថងសុ ករបស់ករយិល័យសិទធិ
មនុស អងគករសហ បជជត ិ បនខល់ខយ និង ពយបរមភ 
យ៉ងខងំចំេពះករចប់ផ ឹក និងបត់ខួនរបស់ ពះេតជគុណ ទឹម  
ខន ។ េសចកីែថងករណ៍សរេសរដូេចនះថ “េយងី ពយបរមភ

ជខងំអំពីសុវតថភិពរបស់ ពះអងគ េនេពល កម គ រ ច់
េ ហតិមិនដឹង ពះអងគេនទី  េហយីជរំុញឲយ ជញ ធរមន

សមតថកិចច ជយួែសងរកករបតខួ់ន និងទីកែនង ន ក់េនរបស់ ពះ
អងគ” ។ េសកី បកសបនបែនថមេទ តថ ខួនបនទទលួព័ត៌មន
បញជ ក់ថ ពះេតជគុណ ទឹម ខន មិនបនសម័ គចិតនីរេទស
ខួនមកកមពុជេ កមេឡយី ។ 
 រហូតមកដល់េពលេនះ មនែតេ ក េខ វ សុភ័គ មន ក់
គត់ែដលដឹងថ ពះេតជគុណ ទឹម ខន កំពុងេនកនុងពនធន-
គរមយួ ? តវយនួេធីទរណុកមមដូចេម៉ចខះ? ចក់ថន ឲំយខចូ
សរៃស ប ទ? តវបងត់ រ? តវផឹកទឹក ប៊ូ? តវេខះ
ែភនកទងំរស់? តវវះេពះ ឬ តវសមប់យ៉ង េនះ? េ យ
គន់ែតគត់មិន ពម បប់ពីទីកែនងប៉ុេ ះ ។  

 ទក់ទឹននឹងករណីចប់ព ងត ់ និងច មិត ពះេចអធិករ
វតភនំដិនខងេជងី ែដលមនេដីមកំេណីតែខមរកមពុជេ កមេនះ 
េ ក ទិញ បក ំ តំ ង ថ នទូតយនួ បចេំនកមពុជបន
បដិេសធថ ថ នទូតយនួបនផល់លិខតិឆងែដនជូន ពះេតជ-
គុណ ទឹម ខន ។ គត់បនបនថ ករណីបតខួ់ន និងចប់ផ កឹ
េនះ ជបញៃផទកនុងរបស់ បេទសកមពុជ ។ 
 សូមបញជ ក់ផងែដរ េ កយពីករចប់ផ ឹក ពះេតជគុណ 
ទឹម ខន េសចសងឃ េទព វង  បន បកសចប់ ពះសងឃ និង
គហសថេដីមកំេណីតែខមរេ កម ១១ រូបេទ ត េដីមបីបញជូ នមកឲយ
េច យយនួ ។ បុ៉ែនអំណួតេនះ តវបនបញឈប់បនទ ប់ពីមន
ករឃេំមីល និងរះិគន់របស់អងគករសិទធិមនុស ជតិ-អនរជតិ ។ 
ចំេពះបញ សញីីវញិ េបី មពុទធបរសិ័ទ (តេទទំព័រទី ១៦) 



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 4 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 េ យមិន ច បឈមមុខនឹងកររះិគន់ បេទចផ ពី 
ធរណមតជិតិ និងអនរជតិ ជំុវញិបញចប់ផ ឹក ពះេតជ-

គុណ ទឹម ខន ពះេចអធកិរវតភនំដិនខងេជីងកលពីចុងែខ
មិថុនេនះ េសចសងឃ េទព វង  បនេចញេសចកីបំភឺមយួេនៃថង
ទី ១២ ែខកកក  ឆន  ំ ២០០៧ ។ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កម” មនេសចកីេ មនស ចុះផ យេសចកបំីភឺដូចតេទ ៖ 
 “ករអនុញញ តឲយផ ឹក មសំណូមពរអនកចបប់ និងអនុវត
មម ទី  ៣៧ និងម  ទី ៤៣ របស់រដធមមនុញញៃន ពះ ជ
ច កកមពុជ និងករឲយវលិ តឡប់ មសណូំមពររបស់ទណិត 

ទឹម ខន ចុះៃថងទី ៣០ ែខមថុិន ឆន  ំ២០០៧ ដូចបនេផញភីជ ប់
មកជមយួសូមបញជ ក់ថ ទណិត ទឹម ខន និង កមបក ពកួ
មិនែដលទទលួ គ ល់ ពះពុទធ សន ថជ សនរបស់រដមង

េឡយី េទះបីេនទី  ក៏ដូចកែនង  ពកួ កមេនះបន
ចត់ទុក ពះពុទធ សនរបស់រដជ សន យង៉ ។ ពកួេគ
បងប់បនុះេទេលីសេមចសងឃ ជ ែដលជ ពះបិ សងឃថ ជ
េសចសងឃកុមមុយនិស េសចសងឃគម នធមិវន័ិយ េសចសងឃ យង៉
របស់ ហុ៊ន ែសន ។ ចំេពះទណិត ទឹម ខន មិន តឹមែតមិន
ទទលួ គ ល់ ពះពុទធ សន ថជ សនរបស់រដបុ៉េ ះេទ 
ែថមទងំបន ងំខួនេធីសកមមភពបំផញ ពះពុទធ សន មន
ទង់ ទយយ៉ងធំេធង គរួឲយភយ័ខច និងញ័ររនធត់ ដូចជបេងកីត
កមចលនបំែបកបំបក់ មគគីរ ងកមពុជ-េវ ត ម ជក់ែសង
បនេធីបតុកមម ០២ េលីក បឆងំនឹងមិតភព មគគីភពរ ង
កមពុជ-េវ ត ម និងរហូតឈនដល់េធីករ បឆងំជមយួនឹង
សមណសិស  សមណនិស ិត អនកបសួកនុង សន េ យចត់
ទុកថជសងឃ ជញ ធររបស់ ហុ៊ន ែសន ែដលមនចំននួ បមណ 
២០ អងគ េទករពរសុវតថិភព សនិសុខដល់ កមបតុកមមខសុ
ចបប់ ែតពកួែដលមិនទទលួ គ ល់ ពះពុទធ សន ថជ សន
របស់រដេនះ េគបន បមូលកមងំគន ចំននួ ៦០ អងគ មកដលមុ់ខ
វតឧ េ ម េហយីបនបេញចញនូវសកមមភពហងិ មកេលី ពះ
សងឃ ែដលជអនកស មបស មល កមពកួេគេនះ េ យេ បី 
សមភ រៈេផ ង ៗ មនពូេថ និងដំបង ជេដីម េដញកប់ ពះសងឃ 
សមណសិស  សមណនិស ិត ែដលមនគន បមណ ២០ អងគ 
េហយីបងកឲយមន កមស មបស មលរងរបសួ ៤ អងគ ។  េ យ
េមីលេឃញីេនទេងី វែបបេនះ កមស មបស មលក៏បងខំចិត
ចូលមកវតឧ េ ម ។ ទងំអស់េនះ គឺជទេងីអសីលធមិរបស់
ទណិត ទឹម ខន បនបំផញ ពះពុទធ សន ០៧ មក  យ៉ង
មន ទង់ ទយធំបំផុត ែដលទេងីេនះឈនដល់េទសសងឃេភទ 
បំែបកបំបក់សងឃជពកួ ជ កមតមះតមិះេដ លដល់ ពះពុទធ សន 
ែដលេគចត់ទុក ពះសងឃគម នធមិ គម នវន័ិយ ទេងីេនះជករគរួឲយ
ភ័យខចបំផុតំេពះករបត់បង់ ពះពុទធ សន ែដលជឧតម

បេយជន៍របស់ បជពុទធ សនិក ។ ដូេចនះេហយី េទីបអនកចបប់ 
និង ពះវន័ិយធរសងឃ បនេបីកអងគ បជុំសងឃ និងអនកចបប់ ែវក
ែញកទេងីរបសទ់ណិត ទឹម ខន ឈនចូលដល់ក មិត
េហយី ពះវន័ិយធរសងឃ និងអនកចបប់ស មប់រដ បនឯកភពគន
ថជេទសបំែបកបំបក់ មគគសីងឃ ចូលដលេ់ទសប ជិក និង
ថន ក់ ពហមទណ តវែត ចកសិកខ បទ ។ 
 េសចកីដូចបនបំភឺ និងពនយល់ខងេលីេនះ េទីបមន
សំណូមពរពី ពះវន័ិយធរសងឃ និងអនកចបប ់ មរយៈសេមច
សងឃ ពះម សុេមធធិបតី សេមច ពះសងឃនយកៃន ពះ ជ

ច កកមពុជ, សេមច ពះអគគម សងឃ ជធិបតី សេមច ពះ
ម សងឃ ជ ៃន ពះ ជ ច កកមពុជ ក៏ ទង់ ពះអនុញញ តឲយ
ទណិត ទឹម ខន ចកពីបពជិក ម បៃពណីៃនចបប់ ពះ
ពុទធ សន និងចបប់ស មប់រដជធរមន ។ បុ៉ែន ទណិត ទឹម 
ខន រូបេនះ គឺជមនុស ទដិិរបុឹងរងឹរូសេនែត បឆងំនឹង ពះ

ពុទធ សនជនិចច យ៉ងេនះេហយីអនកចបប់ តវែតអនុវត ម
ម ៃនចបប់រដធមមនុញញដូចខងេលី ពំុមន ជញ ធរដបល ម នី
ជករ មយួបនចូលរមួជកែ់សងេនះេទ គឺសុទធែតម នីសងឃ
ែដលមនសិទធិបំបសួបន និងផ ឹកបន េទីបេគេ មកផ ឹក ែថម
ទងំបនេធីករែឆកេឆរេទេឃញីមន វុធ(កបិំត ងំគីម) េន
ជប់កនុងថង់យមជអចិៃ នយ ៍ េនះជភសុ ងមយួ ។ មយួេទ ត 
រ ភិបលមនសមតថកិចច និងម នីសងឃបនចត់កមងំែឆកេឆរ
េនកនុងកុដិ ជកែ់សងេនកនុងបនទប់របស់ទណិត ទឹម ខន ផទ ល់ 
បនរកេឃញីនូវឯក រជេ ចីនដូចជ VCD ស ភស 
េហយីែថមទងំមន សីមយួរូប េដកេនេលីែ គកនុងបនទប់របស់ 
ទណិត ទឹម ខន ផទ ល់ ពមទងំសមភ រៈរបស់ សីេនះមយួ
ចំននួែថមេទ តេន យឡជំមយួបរកិខ ទណិត ទឹម ខន េទីប
កមករងរ តតពិនិតយ បនយកភសុ ងទងំអស់េនះបងញ 
ទណិត ទឹម ខន បុគគលរបូេនះបនេឃញីដូេចនះេហយីក៏មន
ករេអ នខម ស និងភ័យខចនឹងទេងីរបស់េគ េទបីេធីសំណូមពរឲយ
ខួនេគវលិ តឡប់េទេនឯ សកកំេណីតវញិ(កមពុជេ កម) ពំុមន
ជញ ធរ មន ក់ចប់បងខំបណជូ នទណិតរូបេនះ ឲយ ជញ ធរេវ ត 
មេនះេឡយី ។ 

 ខញុ ំ ពះករុ ម ភព សូមឯកឧតម េ កជទំវ ម នី
ជករ គប់ប ថន ក់ និងគណៈបក នេយបយទងំអស់ ពម
ទងំអងគករេ ករ ភិបល សូម ពះេម ទទលួយកនូវេសចកីបំភឺ
េនះេ យេ ម ះសម័ គបំផុត និងទទលួយកនូវេសចកី ស ញ់
ប់ នជបង ជបូន ជម គ រកនុង ពះពុទធ សនដ៏
តជក់របស់េយងីទងំអស់គន ” ៕ 

ហតថេលខ និង  
                                                                េទព វង  



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 កលពីៃថងទី ២៦-២៧ មិថុន យ៉ងេ ច ស់ មន
សមគមែខមរកមពុជេ កម បមណ ១០ ែដលមនទី ងំេន
បេទសកមពុជ បន បរពធពិធីបុណយឧទទិសកុសលគំរប់ខបួ ១២០ 
ៃថងៃនករសុគតរបស់ ពះភិកខុ េអ ង សុខេធ ន ែដល តវបនសុគត
េ យ ថ៌កំបងំជទីបំផុត បនទ ប់ពីចូលរមួបតុកមម គមន៍ 
េង ង មិញ ទីត បធនរដផច់ករយនួកុមមុយនសិ េនៃថងទី ២៧ 
ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ ឯខងមុខ ថ នទូតយនួកនុង បេទសកមពុជ ។ 
 ភិកខុ េអ ង សុខេធ ន ពះជនម ៣០ វស  កំេណីតេន
េខតឃងំទឹកដកីមពុជេ កម តវសុគតេនវត ទនំ ជឹង សកអងគ
សនួល េខតក ល បនទ ប់ពីចូលរមួបតុកមមជមយួសមណបបតុ-
ករជិត ១០០ អងគេផ ងេទ ត េនខងមុខ ថ នទូតយនួ បចទីំ
កងភនំេពញ ខណៈែដល េង ង មិញ ទីត េទេធីទស នកិចចេនទី 
េនះ ។ ពិធីបុណយគំរប់ខបួ ១២០ ៃថងៃនករសុគតរបស់ ពះអងគ 
តវបនសមគមែខមរកមពុជេ កម បរពធេនវត មគគីរង ី សងក ត់
សទឹងមនជ័យ ខណ័មនជ័យ ជធនីភនំេពញ ។ ពិធីបុណយេនះ 
មនករនិមន-អេញជ ីញចូលរមួយ៉ងកុះករពីសំ ក់ ពះសងឃ និង
ពលរដែខមរេ កម ែដលកំពុងរស់េនេលីទឹកដកីមពុជ ។ 
 ពះេតជគុណ េយ ង សិន ពះ បធនសមគម ពះ
សងឃែខមរកមពុជេ កម ែដលមនទី ងំេនវត មគគីរង ី េហយី
បនគង់ជអធិបតីកនុងពិធីបុណយគំរប់ខបួ ១២០ ៃថងៃនករសុគត
េនះ មនសងឃដីកថ ែខមរកមពុជេ កម គឺជជនជតិេដីម ែដល
មនកំេណីតេនេលីទឹកដីដូន កមពុជេ កម ជយូរលង់ ស់
មកេហយី ។ ែខមរកមពុជេ កម គឺជជតិ សន៍មយួ មន
បៃពណី វបបធម៌ អក រ ស និងអតសញញ ណជតិខួនដ៏ល
ផូរផង់ ។ ពលរដែខមរកមពុជេ កម ជង ៩០ ភគរយកន់ ពះពុទធ
សន េហយីមនវត មជង ៦០០ វត ែដលជ គឹះមូល ន

ៃនវបបធម៌ និងរក ករពរវបបធម៌ អរយិធម៌ែខមរេ កម ។ បុ៉ែន 
េ កយេពលរបបផច់ករ និគមយនួ ក់ នគិមេលី
ទឹកដីកមពុជេ កម ែដលេគ គ ល់ថ េវ ត មខងតបូងសពៃថង
េនះ គឺែខមរេ កម រស់េន កដូ់ចជកូនឥតប ខះករទំនុកបំរងុ 
ជងេនះេទេទ ត គឺរបបផច់ករយនួកុមមុយនសិេនះ បនេរសី  
េអីងនឹង បកនពូ់ជ សន៍ េហយី ក់គំនបគបសងកត់មកេលី
ែខមរេ កមជបនបនទ ប់ ។ សពៃថងែខមរេ កម ពំុមនសិទធិេសរភីព
ជមនុស ជតិ ដូចែដលមនុស គប់រូបេលីពិេ កមនេនះេទ ។ 
របបយនួកុមមុយនិស ែដលជជនឈនពន បនរះិរក គប់
មេធយបយេដីមបីគបសងកត់ និងកំចត់ែខមរេ កម េ យឥតបងូរ
ឈម យ៉ង មិញមិនខសុអីពីឯក រវឌីីអូ ែដលដឹកន ំ និង

និពនធេ យអនក សី Rebecca Sommer េនះេឡយី ។ 
 ពះេតជគុណ េយ ង សិន មនសងឃដីកបនេទ តថ 
ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កម គម នបំណង មយួញុះញង់ ឬ
បំែបករដ ដូចែដលេគបនេចទ បកន់េនះេទ ។ ករេ កកបតុ-

កមមរបស់ែខមរេ កមទូទងំពិភពេ ក គឺ បឆងំនូវទេងីដ៏េផគីនរបស់
ជញ ធរកុមមុយនសិយនួ ែដលបនេចទ បកន់ ពះសងឃ និងចប់

ផ ឹក ពះសងឃេ យគម នករេអ នខម ស់ែតប៉ុេ ះ ។ បុ៉ែនជ
អកុសល េនកនុង បេទសកមពុជ េពលែដល ពះសងឃ និងពលរដ
ែខមរេ កមេធីបតុកមមេ យអហងិ  េដីមបីនញំតិេទជូនតំ ង
ថ នទូតយនួេនះ ែតង តវបន ជញ ធរកមពុជ ងំមយួេលកីជ

ពីរេលីក ។ រហូតដល់ៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ មន ពះសងឃ
ែខមរេ កម មយួអងគ តវជនមិន គ ល់មុខេធីឃត បនទ ប់ពីបនចូល
រមួេធីបតុកមម ។ េនះគឺជេ កនដកមមមយួដែ៏សនេខចផ រជ
ទីបំផុត ែដល ពះសងឃអនកកន់ ពះពុទធ សន តវេគេធឃីត
េនកនុង បេទសកមពុជ ែដលជ បេទសមយួចត់ទុកពុទធ សន 
ជ សនរបស់រដ ។ េលីសពីេនះ គឺមនករេ ក យចំេពះ
ជញ ធរែដនដ ី ែដលពុំបនេធីេកសលយវច័ិយឲយបនចបស់ ស់ 

េហយីែបរជេចទ បកន់ថ ពះអងគបនេ បី បស់េ គ ងេញ ន េធី
អតឃតខួនយ៉ងគេឃនី ។ 
 ចំែណកឯ ពះភិកខុមយួអងគ ែដលបននិមនចូលរមួកនុង
ពិធីបុណយឧទទិសកុសលដល់ ពះសពភិកខុ េអ ង សុខេធ ន មន
សងឃដីកឲយដឹងែដរថ ពះអងគ ក៏ដូចជសមណៈនិស ិត និស ិត
ែខមរេ កម គប់អងគ ចូលរមួពិធីបុណយខបួ ១២០ ៃថងៃនករសុគតភកិខុ
េអ ង សុខេធ ន ៃថងេនះ គឺចង់បញជ ក់ឲយមតជិតិ និងអនរជតិ
បនដឹងថ ែខមរកមពុជេ កម មិន ពេងីយកេនយីចំេពះករសុគត
ដ៏ ថ៌កំបងំ េហយីទទលួយកករេចទ បកន់េ យគម នេហតុ
ផលពី ជញ ធរែដនដីកមពុជេនះេឡយី ។ ពះភិកខុអងគេនះ បន
េទ តថ ែខមរេ កម គប់រូបមនករឈចឺប់ ចំេពះឃតកមមមកេលី
ភិកខុ េអ ង សុខេធ ន ខងំ ស់ េហយីករ បរពធេនះ កនុងេគល
បំណងសែមងឆនទៈ និងករឈចឺប់ មយ៉ងេទ តក៏ជ រមយួ
ទមទររកយុតិធម៌ជូន ពះភិកខុ េអ ង សុខេធ ន ផងែដរ ។ 
 គរួរលំឹកថ ពិធីបុណយែដលបន បរពធអស់រយៈេពលពីរ
ៃថង គឺៃថងទី ២៦-២៧ ែខមិថុន ឆន  ំ ២០០៧ េនះ តវបនបញច ប់
េ យេជគជ័យ េ យពុំមនករ ងំ រ ឺ ម បមពី ជញ ធរែដន
ដីកមពុជេនះេទ ។ ពីធីបុណយ តវបនបញច ប់នូវៃថងទី ២៧ មិថុន 
បនទ ប់ពីបន បេគនចងន់ ពះសងឃ និងទទលួេភញ វកិតិយសជិត

ឆង យ ៕                                                             េ  ភណ័ 



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 ពះសងឃែខមរេ កម ែដលរតេ់ភ សខួនពីរបប គប់ គង 
ផច់ករយនួកុមមុយនិសេទ កខួ់នកនុង បេទសកមពុជ បនមន
គេ មងេធីធមមយ មយួពីវតភនំេឆព ះេទកនភ់នំឧតុងគ េដីមបផី ព 
ផ យអំពីសិទធិមនុស , ែសងរកសនិភព និងយុតិធមិជូន ពះសងឃ
ទងំ ៥ អងគ កំពុងជប់ពនធនគរ និងបងបូនែខមរេ កមេនេលទឹីក
ដីកមពុជេ កម កំពុង តវរបបផច់ករយនួ ណូយ រេំ ភទងំ
សិទធិមនុស ទងំេសរភីពជំេន សន ។ 
 េយង ម បភព័ត៌មនពី ពះេតជគុណ េយ ង សិន
បធនសមគម ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម បចេំនកមពុជ បន
មនសងឃដីកឲយដឹងថ ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កមែដលកំពុង
រស់េន គប់ទិសទីកនុង បេទសកមពុជ បនមនគេ មងេធធីមម-
យ សនិភពមយួពីវតភនំ ទី កងភនំេពញ េឆព ះេទកន់ភនំឧតុងគ 
េនេខតក ល បុ៉ែន តវបនបដិេសធេ យសងឃ បកស 
មយួ ។ សងឃ បកសបដិេសធ ពះសងឃេធីបតុកមម កូដកមម កុប-
កមម ឬធមមយ េ យសនិវធីិ គឺជកររេំ ភរដធមមនុញញ េនះេបី
េយង មេសចកីែថងករ របស់សមជិក កម បឹក រដធមមនុញញ
កមពុជមយួរូប ។ 
 សងឃ បកស ែដលេចញេ យសងឃនយក ននទ ែង៉ត 
កលពីៃថងទី ៨ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៧ បនទ ប់ពីទទលួបនលិខតិសុំ
េធីធមមយ របស់ ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កម ។ សងឃ
បកសេនះបនែចងថ ម ច់ខតចំេពះភិកខុ និង មេណរ
ពុទធ សនេថរ ទកនុង បេទសកមពុជកនុងករបេងកីត ឬចូលរមួ
បតុកមម កូដកមម កុបកមម និងយករូបភពធមមយ េដីមបីដែងជ
កបួននន េធឲីយប៉ះពល់ដលស់និសុខស ប់ធប់ ធរណៈ
កនុងសងគម ។ សងឃ បកសរបស់គណៈនយកសងឃ ៃន ពះ ជ

ច កកមពុជ ែដលចុះហតថេលខេ យសេមចសងឃនយក ននទ 
ែង៉ត និងេទសរដម នី រដម នី កសួងធមមករ និង សន ឃុន 
ងំ ែដលមនចំននួ ៦ បករ ចុះៃថងទី ៨ ែខមថុិន ឆន  ំ២០០៧ 

េនះរមួមន៖ 
 បករ ១- ភិកខុ- មេណរ គបអ់ងគកនុង ពះ ជ ច ក
កមពុជ តវ បតបិតិ មធមមវន័ិយមន ពះៃ តបិដកជេគល េដីមបី
េលីកសទួយតំៃល ពះពុទធ សនឲយបនសថិតេសថរ គប់ ៥០០ ពះ
វស ឲយបនបរបូិរ ។ 
 បករ ២- ម ច់ខតចេំពះភិកខុ- មេណរ ពុទធ
សនេថរ ទ កនុង ពះ ជ ច កកមពុជទងំអស់ កនុងករ

បេងកីត ឬចូលរមួេធីបតុកមម កូដកមម កុបកមម និងយករូបភពធមម-
យ េដីមបីដែងជកបួនននេធីឲយប៉ះពល់ដល់សនិសុខស ប់ 
ធន ប់ ធរណៈកនុងសងគម ។ 

 បករ ៣- ភិកខុ- មេណរ មិន តវផល់ព័ត៌មនមិនពិត 
ម គប់រូបភព េធីឲយជះឥទធិពលមិនលដល់ ពះពុទធ សន និង

សងគម ។ 
 បករ ៤- ភិកខុ- មេណរ ពុទធ សនេថរ ទកនុង ពះ
ជ ច កកមពុជទងំអស់ តវែតអនុវតសងឃ បកសដូចមន
ែចងកនុង បករ ១, ២ និង ៣ ខងេលីេនះឲយមន បសិទធភពខពស់
បំផុត ។ 
 បករ ៥- ភិកខុ- មេណរ អងគ  ែដលមិនអនុវត ម
សងឃ បករេនះ តវទទលួេទសទណ េទ មធមមវន័ិយ ពះពុទធ
សន និងចបប់រដធមមនុញញ ជធរមន ។ 

 បករ ៦- សងឃ បកសេនះ មន បសិទធភពចប់ពីៃថង
ចុះ ពះហសថេលខេនះតេទ ។ 
 គរួបញជ ក់ថ េ កយពីករេចញសងឃ បកសខងេល ី
មន ពះសងឃជេ ចីនអងគ មិនថេនកមពុជ ឬកមពុជេ កមេនះេទ 
បនសែមងករមិនសបបយ ពះភ័យ េហយីបេញចញ បតិកមមភម 
ៗ ចំេពះសងឃ បកសេនះ ។ ពះសងឃមយួអងគ ពះនម េច 
សមបូរណ៍ ពះជនម ២៨ វស  សពៃថងគង់នូវវតមយួកនុង សក យ
ទង េខតមត់ ជក ទឹកដីកមពុជេ កម មនសងឃដីកថ ពះសងឃ 
និងពលរដែខមរេ កម តវ ជញ ធរយនួគបសងកត់ រេំ ភែផនកសទិធិ
មនុស , របឹអូសយកដីធី និងេសរភីពជំេន សន េហយីគម ន
សងឃឹមនរ េ កពី ពះសងឃ និងបងបូនែខមរេនេ ក បេទស 
េដីមបីសែមងមត ិ បឹងត ៉ទមទរសិទធិេសរភីពជូន ពះសងឃក៏ដូច
ជពលរដកនុង សកេនះេទ ។ បុ៉ែនេនេពលមនសងឃ បកស
របស់គណៈនយកសងឃ ៃន ពះ ជ ច កកមពុជែបបេនះ ពះ
អងគមនករេ ក យយ៉ងខងំ េហយីេនះគជឺសកមមភពមយួ
ងំែខមរកមពុជេ កម ែដលរតេ់ភ សខួនេទកមពុជ េជ ស ងពី

របបផច់កុមមុនិសយនួ ណូយ េធីករសែមងមតិ ។ ពះភិកខុ  
េច សមបូរណ៍ បនបនថ គណៈសងឃនយក ៃន ពះ ជ
ច កកមពុជ មិនបនពនយល់ពិ រ ថរេំ ភវន័ិយ តង់សិកខ បទ

មយួកនុងចំេ ម ២២៧ សិកខ បទេនះេទ ។ កនុងេនះរមួមន 
ប ជិក ៤, សងឃទិេសស ១៣, អនីយតៈ ២, និស គគិយបចិតិ-
យៈ ៣០, សុទធកិបចិតិយៈ ៩២, បដិេទសនយីៈ ៤, សិកខិយវត៧៥ 
និងអធិករណៈ ៧ េនះេឡយី ។ 
 សូមបញជ ក់ថ ករេធីបតុកមម កូដកមម កុបកមម ឬកបួន
ធមមយ  គឺជសិទធិសែមងមតិរបស់មនុស ជតិ េហយីករេចញ
សងឃ បកសេនះ គឺរេំ ភទងំ សងេទសិទធិមនុស  ពមទងំរដ
ធមមនុញញ ពះ ជ ច កកមពុជផងែដរ េនះេបីេយង មេសចកី

ែថងកររបស់សមជិក កម បឹក ធមមនុញញកមពុជមយួរូប ៕    វិចិ ត 



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 7 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 ដីែ សចំករ ប់រយហកិ របសព់លរដែខមរេ កម េន
េខតមត់ ជក ឬេ ថ នយ៉ង តវរដអំ ចយនួបន់យក ។ 
អំេពីបន់ទងំកំេ លេនះ បនេកីតមនេឡងីេនកំឡុងឆន  ំ ១៩៨០ 
ែដលយនួកុមមុយនិសេ បីលបិចជេន សែខមរេ កម េខតមត់ ជកេទ
រស់េនតំបន់ទឹកលិច ។ រហូតមកដល់សពៃថងេនះ ពលរដែខមរ
េ កមេខតមត់ ជក េនែតេធីករត ៉ទមទរឲយ ជញ ធរយនួសង
មកវញិេនចំននួដីែ សចំករ ែដលយនួរបឹអូសយកទងំេនះ ។ 
 េយង ម បភពព័ត៌មនពីេខតមត់ ជក បនឲយដឹងថ 
យ៉ងេ ច ស់កលពីៃថងទី ៩ មិថុន មនពលរដែខមរេ កម 
ចំននួពីរភូមិកនុង សក យទង បននគំន េ កកេឡងី បឆងំនឹង 
ទេងីដ៏េផគីនរបស់ ជញ ធរយនួ ែដលបនបន់យកដីែ សចំកររបស់
ពកួគត់ ប់រយហកិ  ។ េហតុករណ៍េនះ េកីតេឡងីបនទ ប់ពី
ពលរដែខមរេ កម េខតមត់ ជកមិន ច ទបំននូវទេងីរបស់ ជញ
ធរយនួ ែដលេចះែតរតឹបនឹង និង ក់គំនបមកេលី កម គ រ
ពកួគត់ ។ 
 េ ក េច សន យុ ៤៥ ឆន  ំ តំ ងអនកភូមិ
បមណ ៧០ គ រ មកពីភូមិរ ងំ និងភូមិ កងំ កច កនុង សក
យទងបន បប់ថ “ករេ កកេឡងីទមទរេនះ គឺមិនចង់បងក

បញជមយួរ ភិបលយនួេទ ពលរដទងំអស់គន គន់ែតត ៉សុំ
សិទធិកន់កប់ដីែ សចំករវញិប៉ុេ ះ េ ពះជវីភពកន់ែតយ៉ប់
យនឺ ៗ ជពិេសសប៉ុនម នឆន មំកេនះ” ។ 
 បភពព័ត៌មនេផ ងមយួេទ តបនឲយដឹងថ រហូតមក
ដល់ៃថងទី ១៩ ែខមិថុន ពលរដខែខមរេ កមេខតមត់ ជកពុំទទលួ
បនដំេ ះ យពីសំ ក់ ជញ ធរយនួេនះេឡយី ។ េទីប 
ប លឲយមនតំ ងអនកភូមិ ១២០ នក់េទពី សក យទង 
និង កេប មកត ៉ដល់ ជញ ធរថន ក់ជតិេនទី កងៃ ពនគរ ែដល
សពៃថងយនួេ ថ ទី កង េ  ជីមិញ ។ បុ៉ែននគរបលយនួ
មមិនឲយអនកត ៉ទងំេនះេធដំីេណីរេ យរថយន ចមង យ ប់

រយគីឡូែម៉ តេនះេទ គឺអនុញញ តឲយេដីរេថមីរេជីង ។ អនកត ៉ ១២០ 
នក់តំ ងឲយ បជពលរដជង ៤០០ គ របនេធីបតុកមម
ទមទរឲយ ជញ ធរយនួ បគល់ដីែ ស ជង ៥០០ ហកិ មកពកួ
គត់វញិ ែដល តវបន ជញ ធរយនួរបឹអូសយកកនងមក ។ បុ៉ែន
ករត ៉េនះមិនបនសេ មច េ យ រប៉ូលសិយនួ ងំ ។ 
 តំ ងអនកត ៉មន ក់ េឈម ះ េច េហង យុ ៥០ ឆន  ំ
សពៃថងរស់េន សក យទង បនបេងីប បប ់ “ ពឹតិប តសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ កម” ឲយដឹងថ អនកត ៉ទងំេនះបនជិះរត់រថយន
េចញពីេខតមត់ ជក េដីមបីយកញតិទមទរេនះឲយេទ ជញ ធរ

យនួេនទី កងៃ ពនគរ ។ េទះបីជអនកត ៉ទងំេនះ មិន តវបន
ជញ ធរយនួប ងក ប និងចប់ខួន បុ៉ែននគរបលយនួបនព ងយ

កមងំជេ ចីន េដីមបី មឃត់ កមអនកត ៉ទងំេនះែដលបនេធី
ដំេណីរេ យរថយនេឆព ះេទេគលេ របស់ខួន េហយីឲយអនកត ៉

េធីដំេណីរេ យេថមីរេជីងពីេខតមត់ ជកេទទី កងៃ ពនគរ ចមង យ
ផូវ បមណជង ៤០០ គីឡូែម៉ ត ។ 
 េ ក េច សនឺ យុ ៥៥ ឆន  ំ រស់េន សក កេប 
តំ ងអនកត ៉កនុងេខតមត់ ជក បនមន ប សន៍ឲយដឹងផង
ែដរថ កមអនកត ៉បនេធីដំេណីរមកពីភូមិ គប់ទិសទីកនុង សក
យទង និង សក កេប កនុងេគលបំណងែតមយួ គឺទមទរឲយ
ជញ ធរយនួថន ក់ជតិេ ះ យបញដីែ សចកំរ ែដលបនរបឹ

អូសយកកលពកំីឡុងឆន  ំ១៩៨០ ។ េ ក េច សឺន បនថដំបូង
េឡយី កមអនកត ៉ទងំ ១២០ នក់ បនសំេរចចិតេបះបង់េចល
ករត ៉េនះ េ យ រផូវឆង យេពក េធីដំេណីរេ កមកំេ ពះ
ទិតយេកែហង និងេភ ងេជគជ ំ េហយី តវចំ យេពលេ ចនី

ៃថងេទ ត ។ បុ៉ែនេទះជយ៉ង កី ទីបំផុតមនតំ ងអនកត ៉

បមណ ៣០ នក់ បនមកដល់ទី កងៃ ពនគរ េហយីេធីបតុកមម
ទមទរឲយ ជញ ធរយនួថន ក់ជតរិកដំេ ះ យជូនពកួគត់ ។ 
 គរួរលំឹកថ ករេ កកេឡងីបតុកមមត ៉ទមទរឲយ ជញ
ធរយនួេ ះ យបញដីែ សចកំរេនកនុងេខតមត់ ជក េនះមនិ
ែមនជេលីកដំបូងេនះេទ ។ េគេនចយ៉ំងចបស់ថ ពលរដែខមរ
េ កមេខតមត់ ជក បនេ កកេឡងីបតុកមមដំបូងបំផុត គឺនូវៃថង 
ទី ១-២ ែខកញញ  ឆន  ំ ២០០៦ តវជៃថងបុណយជតិ បេទសេវ ត 

ម (Quoc Khanh) េហយីករេធីបតុកមមេនះេទ តេ តក៏
េដីមបីទមទរឲយ ជញ ធរយនួរកដំេ ះ យ និងផលភ់ព
យុតិធម៌ជូនពកួគត់ ែដលកំពុងរស់េនកនុងកំរតិជីវភពដយ៉៏ប់ 
យនឺេ កមរបបផច់ករបនយនួកុមមុយនិស ៕                                          

    កញញ  សីរត័ន 

ពលរដកំពុង បមូលផុំគន េនទី កងៃ ពនគរ ទមទរឲយ កម ជញ ធរយួនសងដីធ ី

 



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 8 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 មជឈមណលសហគមន៍ ពះសងឃែខមរអនរជតិ ែដលមន
ទី ងំេនរដម៉ ឈូេសត សហរដ េមរកិ កលពីៃថងទី ០៣ ែខ
កកក  ឆន  ំ ២០០៧ ពះសងឃធិបតី ភិកខុធមមេថេ  េ  ឃន 
បធនមូលនិធិសនិភព ពុទធ សនិកអនរជតិម េឃសននទ 
បធនសីទីមជឈមណលសហគមន៍ ពះសងឃែខមរអនរជតិ និងជ
បធនសហគមន៍ ពះសងឃែខមរសហរដ េមរកិ បនេចញសងឃ
បកសជូន ធរណៈជន គបជ់ន់ថន ក់ ចំេពះសកមមភពៃន ពះ
សងឃែខមរកមពុជេ កម េដីមបីសនិភព េសរភីព សិទធិមនុស េន
កមពុជ និងកមពុជេ កម ។ “ ពឹតិប តសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម” 
មនេសចកីេ មនស ចុះផ យនូវសងឃ បកសេនះ ែដលមន
ខមឹ រទងំ សងដូចខងេ កម ៖ 
 ខញុ ំ ពះករុ ម ភពធមមេថរភកិខុ កនុងនម ពះភិកខុសងឃ
ែខមរែដលចស់វស មយួរូប េហយីសថិតេនកនុងជីវតិជអនកបសួ
ចំននួជង ៥០ ឆន កំនងមកេហយី ។ 
 សូមថយបងគំ ពះេថ នុេតថរៈជទីេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់ 
សូមចំេរនីពរញតិេញមជទីេម តីកនុង ពះធម៌! 
 េយង ម ពតិឹករណ៍េផ ង ៗ ែដលេកតីេឡងីេន 
កមពុជេ កមកី េនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជទី ២ បចចុបបននេនះកី 
ខញុ ំ ពះករុ ម ភព េ ក យ ស់ចំេពះសកមមភព ពះ
សងឃទងំ គហសថ ែដលខំ បងឹប មះពីករគបសងកត់ៃនរបបមយួ
ែដលផទុយនឹង ទសឹី ពះពុទធ សន បសចកសិទធិេសរភីព 
យុតិធម៌ និងសនិភព ។ 
 សកមមភពទងំេនះរបស់បងបូន តវេគបិទខចប់មិនឲយ
េចញរចួ ឬមិនឲយសែមងេចញនូវទឹក ពះទ័យ និងទឹកចិត 
បកបេ យមនសករជតិ សនេឡយី ។ េគចង់ឲយេដីរ ម
ែខ បនទ ត់ែដលគូសឲយេដីរប៉ុេ ះ សូមបី ពះពុទធជមច ស់ ពះអងគ
ជអនក ស់ដឹងនូវសចចធម៌ ក៏គង់េបីកសិទធិឲយអនក ប់ពិចរ
ខួនឯង មុននឹងេជ ពះអងគែដរ ។ ដូេចនះ ករទប់ ក ត់ ងំរបស់
បងបូនៃនភន ក់ងរ កសួងមនសមតថកិចចទងំ ២ ែផនក៖ ទី ១- ែផនក 

ច ក (អំ ចរបស់ គហសថ) ។ ទី ២- ែផនកពុទធច ក
(អំ ចរបសម់ នីសងឃ) ។ ខញុ ំ ពះករុ ម ភពយល់ថ 
ចំេពះនូវ បេទសកមពុជេយងី ពះសងឃពុទធ សនសខំន់

ស់ ដូចជេនកមពុជេ កម េបីគម ន ពះសងឃេហយី និងវត
មេទេនះ វបបធមិ អក រ សែខមររ យយូរេហយី ។ េ ពះ

សកមមជនរបស់រ ភិបល បជជនមិនសូវេជ ទុកចិតេទ រឯី ពះ
សងឃជទ ន ពះពុទធជមច ស ់ េគទុកចិតជងេ យ កមេនះ 
គម ន វុធកនុងៃដេហយីមិនសូវមនឧបសគគជមយួ សី  ែលបង

េឡយី េហយី ពះអងគេ បីធេមម សថជ វុធតស៊ូជមយួស តវ ។ 
 ម ពះទ័យរបស់ខញុ ំ ពះករុ ម ភព សូមេផញី

សំណូមពរចំេពះេមដឹកនចំ កទងំពីរ េម កំុេធីករ ចបូក
ចបល់គន  ពះពុទធ ស់ថ “អពមងគល” ។ ទនទឹមនឹងេនះផងែដរ 
េមដឹកនទំងំពីរ កមមិន តវ ប ពឹតិអំេពីពុករលយួ េ យអំ ច
អគតិធម៌ ៤ យ៉ងគឺ ៖ ទី ១- ឆនទ គតិៈ លំេអ ងេ ពះ ស ញ់ ។ 
ទី ២- េទ គតិៈ លំេអ ងេ ពះសប់ ។ ទី ៣- ភយគតៈិ 
លំេអ ងេ ពះខច និងទី ៤- េម គតិៈលំេអ ងេ ពះលងង់ ។ 
 និយយសរុបេទ ករចប់ ពះភិកខុសងឃផ កឹកី ករ
សមប់ ពះសងឃកី ជញ ធរជពុទធ សនិកមិន តវេធីផទ ល់េឡយី 
តវែតឆងកតក់រវនិិចឆ័យ មធម៌វន័ិយរបស់គណៈសងឃសិន ។ 
េបីមនករពកព័់នធដល់តុ ករ ច ក េទីបបញជូ នេទកត់
េទសជបនេទេទ ត ឧទហរណ៍ដូចជសមយ័អេ កម ជ 
ែដលមនចរកឹទុកេនកនុងតតយិសងគ យន ។ សមយ័េនះ
ពះបទអេ កម ជ បន ពះ ជបញជ ឲយ មតយេទជយួ
រមង ប់អធិករណ៍េនកនុងវតេពលេនះ ពះភិកខុសងឃរងឹទទឹង ម ត
ក៏ដក វសមប់អស់ ពីរ បី អងគេទ េនះជករយល់ខសុរបស់
មតយ ។ 

 ចំេពះករេធីធមមយ េដីមបសីិទធិ េសរភីព សនិភព
និងយុតិធម៌ បកបេ យករផ យេម ធម៌ គម ន វុធកនុងៃដជ
ពកួជ កមៃនអនកបសួ ជករបងញេភទអនកបសួដល់ ធរណៈ
ជនឲយបនេឃញីជមងគលដ៏ឧតម(មងគលសូ ត) ។ ទិដភពែបប
េនះ មន ងំពីសម័យពុទធកលែតគម នប សរេសរអក រដូេចនះ
េឡយី ដូចជ កម ពះម កស បៈ ៥០០ រូបឆងកត់ពីតំបន់មយួ
េទតំបន់មយួ ពំុែដល ច់រយៈ ។ 
 ទំេន មទំ ប់ ពះសងឃសម័យេនះ សេមច ពះម
េឃសននទ ពះអងគបនយកមកបនជធមមយ  េដីមបីសនិភព
កមពុជ និងពិភពេ ករហូតបនលបីលបញ ពះនមេពញ កល
េ ក ។ រឯីពកយធមមយ េនះ មនឥទធិពលនឹង តវេគយកមក
េ បីជ បេយជន៍េដីមបីសិទធិ េសរភីព សនភិព ឬេដីមបីសុជំំនយួ
េផ ង ៗ ក៏មន ។ 
 សូមេសចកីសុខសនិភព យុតិធម៌ េសរភីព ពមទងំ
សមម ទិដិបនដុះ លេកីតកល លគុមពេនកមពុជេ កម កមពុជ 
ក ល និងកមពុជេលី េ យអំ ចៃនសចចះ ខនី កតញញូ បន
បន ល់ទុកកុំបីេឃ ងឃតេឡយី ។ 
 សូមអរ ពះគុណ និងសូមអរគុណ ៕ 

VOKK 



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 9 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 គណៈកមម ធិករមជឈិមបក កុមមុយនិសេវ ត ម និង 
គណៈកមម ធិករបញជ ករតំបន់និរតី បនេចញផ យេស វេភបំៃភ
ករពិតពក់ព័នធនឹង បវតិទឹកដីកមពុជេ កម ។ េស វេភែដល តវ
បនយនួេរ បច ំ េហយីផ ពផ យកលៃថងទី ៨ ែខមីន េនះ 
គណៈកមម ធិករបញជ ករតំបន់និរតី មនេគលបំណងទុកជឯក
រ បវតិសេងខបអំពីតំបន់ភូមិភគខងតបូងេវ ត ម (កមពុជ

េ កម) និងព ងឹងករយល់ដឹងអំពីឫសគល់ បវតិៃនករអភិវឌ
តំបន់ភូមិភគខងតបូងេវ ត ម េ យបំេផីស និងគម នករេអ ន 
ខម ស់បនិច េ ះ ។ 
 បវតិវទិយ ជមុខវជិជ មយួអប់រ ំ ម រតីេសន ជតិ េមទ-
នភពជតិ និងលត់ដំអតចរតិ បជពលរដ េហយីេធីឲយពលរដ
យល់ដឹងអំពីភរកិចចករពរបូរណភពទឹកដី និង បៃពណីវបបធមិ
របស់ បេទសជតិនីមយួ ៗ ។ ទឹកដីកមពុជេ កម ក៏ តវករ បជ
ពលរដ និង ល់មនុស ជតទិងំ យេលីពិភពេ កយលដឹ់ង
អំពី បវតិ សផងែដរ ។ បុ៉ែនជអកុសល ែខមរកមពុជេ កម 
ទូទងំ បេទសមនិ តវបន ជញ ធរយនួ កង ណូយ អនុញញ តឲយ
ចង កង ឬបនេរ នសូ តអក រ សែខមរ រក បៃពណីទំេន ម 
ទំ ប់េនះេទ កំុថេឡយីសិក  និង វ ជវ បវតិៃនករកេកតី
ទឹកដីកមពុជេ កម ។ មកដល់េពលេនះ យនួបន និងកំពុង
ពយយមរះិរក គប់លបិចកល់ េដមីបីបំៃភ និងែកៃចននូវអតសញញ ណ
ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ។ ជពិេសស បវតៃិនករកេកីត និង
ករឈនពនកន់កប់ទឹកដីកមពុជេ កម របស់េចរយនួឈន 
ពនឥតេអ នខម ស់ ។ 
 កនុងេគលបំណងេលបយកទឹកដីកមពុជេ កម និងបំបត់
ន បវតិ ស េបក បស់េកមងជំនន់េ កយ ថមី ៗ េនះ យនួ

បនចង កង និងផ ពផ យេស វេភ បវតិសេងខបសីអំពី បវតៃិន
ករកេកីតទឹកដកីមពុជេ កម ។ េន តង់ចំណុចមយួកនុងេស វេភ
បំៃភករពិត ែដលយនួ បកសថ “ទស នៈ តមឹ តវអំពីឫសគល់ 
និង បវតិៃនករអភិវឌ តំបន់ភូមភិគខងតបូងេវ ត ម” ែដល
និយយអំពី បវតិៃនករកេកីតភូមិភគខងតបូងេវ ត ម(កមពុជ
េ កម) យនួបនអះ ងថ៖ 
 “ភូមិភគខងតបូង កយេទជចែំណកមយួមិន ចកត់
ផច់េចញពី បេទសេវ ត ម ពីសតវត រទី៍ ១៦ មកដលស់ព 
ៃថង ។ ចប់ពីសតវត រទី៍ ១៦ េ យ មនករេ ជ តែ ជកពី
េស ម កនុង ជ ងំែខមរមនករែបកបក់យ៉ងខងំ រហូតដល់េធឲីយ
បេទសជតិចុះទន់េខ យ ក់ដូចជពុំមនឱកសយកចតិទុក 
ក់ដល់តំបនល់ិចទឹកេនភគខងេកីត េហយីធតុពិត គឺមិន
គប់កមងំេដីមបី គប់ គងតំបន់េនះ ។ ឋតិកនុង ថ នភពែបបេនះ 
បជជនេវ ត មជេ ចីនេនតំបន់ធនួ ង ចូលមកេមសយ 

ដុងៃណ េដីមបកីប់ឆក រ ងំទលីំេនកនុងភូមិ ។ 
 ឆន  ំ១៦២០ េសចេចន  ពះនមជ័យេជ ទី ២ េរ ប
អភិេសកជមយួ ពះនង ងុ៉ក ៉ន ជបុ តីរបស់េសច េង ង ភុក
េង ង ។ ករចងសមព័នធភពជមយួេសច តកូល េង ង គឺេដមីបីពឹង
ែផកកមងំកងទព័េវ ត មកត់បនថយឥទធិពលេស ម។ ចំែណក 
េសចេង ង វញិ ទំនក់ទំនងដ៏លេនះបងកលកខណៈងយ សលឲយ
ជនជតិេវ ត ម ចូលមកកប់ឆក រ ងំទលីំេន េនតំបន់េចន
លិចទឹក េហយីក៏បេងកីនឥទធិពល តកូលេង ង ជមយួ ជ ងំ

ឧដុងគផងែដរ ។ 
 ឆន  ំ១៦២៣ េសច តកូល េង ង បនេសនី ជ ងំេចន
ឲយជនជតិេវ ត ម េបីកទូ យករកបឆ់ក រេនតំបន់ខ ត់ បជ
ជន េហយីេដមីបី គប់ គង េសចអងគេនះបនបេងកីតប៉ុស៌ស មប់
យកពនធ រេនតំបន់ៃ ពនគរ ។ េសចេចន បនយល់ សប
សំេណីេនះ ។ េពលេនះ បជជនេវ ត ម បនមនវតមន
ពសេពញែប៉កខងេកីតៃនភូមិភគខងតបូង និងតំបន់ៃ ពនគរ ។ 
 េ កយេពលេសច ជ័យេជ ទី ២ ចូលទីវងគតកនុងឆន  ំ
១៦២៨ ម នី ជករេចន មនករែបកបកយ៉់ងខងំ ស ងគ ម
បនេកីតេឡងីរ ងបក ពកួនីមយួ ៗ ជហូរែហរ េ យ កមខះ
ទទលួជំនយួេយធពី បេទសេស ម េហយី កមខះទទលួជនំយួ
េយធពី ជវង េង ងរបស់េវ ត ម ។ ស ងគ មទងំពីរមិនប៉ះ
ពល់ដល់ជនជតិេវ ត ម ែដលកប់ឆក រៃផទដីទំេនរេនែដនដី 
សណទេនេមគងគេទ បុ៉ែនផទុយមកវញិបងកលកខណៈឲយ ជវង េង ង 
បេងកីតយនករ គប់ គងទូទងំតបំន់ ែដលមន បជជនេវ ត 

មមករស់េន ។ មយ៉ងេទ ត កនុងដំ កក់លេនះ ម នីេមង
េន បេទសចិនមយួចំននួ មិន ពមឋតិេនេ កមករ គប់ គងរបស់
ជវង េឆង បនមក ងំទលីំេនេនភូមិភគខងតបូង ជយួឲយ
ដំេណីរករបញជ ក់អំពីសិទធិ គប់ គងរបស់ ជវង េង ង េលីភូមិភគ
ខងតបូងេទមុខកន់ែតេជ នេល ន ។ 
  ចប់ពីឆន  ំ ១៦៧៩ េសច េង ង ភុកតឹង បនបងក 
លកខណៈងយ សលឲយចិនមយួ កម ដឹកនេំ យេ ក េយ ង 
ង៉ងឌិត មកកប់ឆក រេនតំបន់េទ ងយ៉ង មយួ កមេទ តដកឹនំ
េ យ តឹង េធ េស ង េទកប់ឆក រេនតំបន់េប ន ៉ ដុងៃណ ។ 
កនុងរយៈេពល ២០ ឆន  ំ ៃផទដីែដលមនទំហពីំបេរ  ដល់ទេនេទ ង
យ៉ង ែដលមនជនជតិេវ ត មមករស់េនពីមុន បនកយេទ
ជមជឈមណលេសដកិចចដ៏សំខន់ មនភូមិ សក មនផ រលក់ដូរ
យ៉ងអ៊ូរអរ និងកំពង់ែផែដលមនន មកពីប ល បេទសដូច
ជ ចិន ជប៉ុន ឥណូេនសុី ជេដមី ។ 
 េ យ រមន បជជនរស់េនេ ចីនកុះករ ទីេនះបន
កយេទជមជឈមណលអភិវឌ  ។ ឆន  ំ១៦៩៨(តេទទំព័រទី១២)     



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

េរ ងកំពបែ់តអងុ 
វត កច - េរ បេរ ងេ យ ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ តវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដមទងំ សង 

១២២៥-គតិកចេសចមច សដ់ងកវូ ដេូចនះមិន តវ 

យកេទេ បសេចលកនុងេកះ ។ 

១២២៦-េសចមនមនទូលដេូចនះ ឲយនេំចញេ ម ះ 

េ បសេកះ ត ចេនះឋង ។ 

១២២៧-េហយេសចឲយេ ះេទសែលង  

លងួអងគអិមឋង  មកគងុកនុងថន ញេសចេនះ ។ 

១២២៨-បទកគតិ តង ដេំណរដំ ណង 

ដំ លកលេនះ  កលបុណយេឡងគនុ 

កចប៉ុនពីេ គះ    ចបេ់សេចងេនះ 

 បញជូ នចក ថ ន ។ 

១២២៩-ចបេ់ កេច   សេមចេចពញ

 ក េ មបន     ថយេសចេទពរ 

 យរូជ បមន     ដបៃ់ថងេទបបន 

 បំេរេ បេទ ។ 

១២៣០-ទលូលងួក ត   ពះនមអងគមី 

 អងគែប៉នេនះេន  ពះេរ មអនជុ  

 ទងំបួនអងគេទ  ដលថ់ន ញេហយេ  

 ឃតេ់នេនះខជ ប ់។ 

១២៣១-អសរ់បូក ត  ទងំបួនពិសី 

 ពីេសសេ ប ់ ខចេឡងគនុឯង 

 ែតងបងគ ប ់  ថឲយេទផទ ប ់

 មិនឲយេទឆង យ ។ 

១២៣២-េ កយេនះេទ ត  តក់ ហូតងរ 

 នមុឺនទងំ យ  ហូតេ គ ងដកមនសុ

 េចញអសអ់ន យ  េធឲយឆងលឆ់ង យ 

 េគកគងំគនិំត ។ 

១២៣៣- េធពុំទន ់  េធឲយភន ់

 ឲយឋងទកចតិ  ពុំដងឹបទ  

 េធឲយេសនត  និងបំផត ់

 បំផញនគ  ។   

១២៣៤-លះុៃថង បបំី  េកតកបរសមី 

 ភ ទបុតម   រះ បញប ់

 បងគ បព់ល   របទកូមនីមន  

 និងនេំសចទ ។ 

១២៣៥- សរូក តៃថ  ពុំ ជប ពះទយ័   

 ជយនួេឃេឃ  បំណងនេំសច 

 េ តច តងន់េំទ  លះុលងលំ់េន 

 នគរយនួេនះ ។ 

១២៣៦-ឯក តបួនអងគ  ពុំដងឹចកបង ់  

 មនទីេទឆង យរឯ  អងុឯង ែតង

 ខលខ់យ    េ បយនួេយង យ  

  ជអនកប  ។ 

១២៣៧-ចលូគលឆ់បៃ់ ក អេញជ ញក តៃថ 

 ចះុទកូមនីមន   លះុេសចេទដល ់

 មណល ថ ន   ឃំុ ជ  

 បំ បកទៃីទ ។ 

                               (េនមនត) 

យួនយកកបលែខមរេធជមុំច ងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 មទំេន មទំ ប់កនុង ពះពុទធ សន លុះចូលដល់រដូវ
វស េហយីពុទធ សនិកជនែតងនគំន បរពធ “បុណយចូលវស ” 
ជភ បលីេ ថ “វស ូបនយកិ” ។ បុណយចូលវស  គឺជ
បុណយមយួមនេដីមកំេណីត ងំពីសម័យពុទធកលមកេម៉ះ ។ 
 គែដល ពះពុទធ និងភិកខុទងំ ១២៥០ រូប បូរពី ចំករ
េ ន ត មកគង់េនកនុងៃ ពឫស  ី េទ ប កង ជ គឹះ គឺជរដូវវស
ែដលេធីឲយពិបកដល់ករក ងវតថមីបង និងដល់ករនិមនបិណ-
បតផង ។ កនុងេពលជមយួគន េនះ មនភកិខុមយួចំននួចូលេទ
កបបងគំទូល ពះ ថ “បពិ ត ពះអងគដ៏ចំេរនី! កនុងេពលខញុ ំ
ពះអងគទងំ យ ច់បិណបត មភូមិអនក សក ខញុ ំ ពះអងគ
ទងំ យបនឮេគេពលតិះេដ ល និងបណុះបងប់ដល់គណៈ
របស់េយងីថពកួសមណៈជ កយបុ ត មិនសមនឹងេដីរបិណបត 
កនុងរដូវេភ ង េដីរជន់េ ម សស់ ជន់ជេនន និងសតលិត ែដល
េចញមកេលីដីេនេពលេភ ងធក់េនះេឡយី ។ សូមបីែតពកួបរពិ
ជកេនកនុងលទធដិៃទ និងពកួអនយតិរ ថយិ ែដលជអនកេពលនូវធមិ
កក់ក៏គង់ែតពកួេគឈប់សំ កេនកនុងរដូវវស េនះែដរ ។ មិន

ែតប៉ុេ ះ សូមបីែតសត បទងំ យក៏គង់ ចូល ជកកនុសបុំក
េលីចុងេឈែីដរ” ។ 
 ពះពុទធ ទង់ ពះតំរះិថ “ពកយតិះេដ លរបស់អនក សក
ទងំេនះ គឺជពកយ តឹម តវ និង ពះអងគផគ ល់ក៏មិនទនប់ន
បញញតិនូវករចូលកន់វស េនះ ដល់ភិកខុទងំ យផងែដរ េទីប
ពះអងគេ ភិកខុទងំ យមក បជុំ េដីមបី ទង់អនុញញ តករចូល
កន់វស ជផូវករ។ ពះអងគ ទង់ ស់ថ “មន លភិកខុទងំ យ! 
េនរដូវវស កសធតុមិនសូវលសំ ប់េធីដំេណីរេឡយី ។ ភិកខុ
ទងំ យក៏ តវករទីកែនង សំ ប់េរ នសូ ត ពះធមិរមួគន កនុងរដូវ
េភ ងេនះែដរ ។ ឥឡូវេនះ េយងីមនកែនងលមយួ ែដល ចជយួ
ភិកខុសងឃឲយេច សផុតអំពីជមងឺតមក ត់េផ ង ៗ និងេច ស ងករេដីរ
ជន់េ ម សស់ និងសតលិតននែដលេចញមកេលីដីេទ តផង ។ 
េរ ង ល់ឆន  ំ កនុងរដូវវស  ភិកខុ ែដលកំពុងសថិតេនកនុងដំេណីរ 
ឬក៏ ច់ចរ មជនបទេផ ង ៗ េនះ តវែតវលិ តឡប់មកកន់
វតវញិឲយទន់េពលេដីមបីចូលកន់វស  ។ េពលចូលកន់វស
េនះ អនក ចសូមឧបសក ឧបសិករស់េន មតំបន់ែដលអនក
គង់េនេនះឲយជយួផគត់ផគង់នូវចងន់បិណបត ។ ឧបសក ឧប-
សិកទងំ យេនះ ក៏ ចទទលួ បេយជនអំ៍ពីករេ ប ន បេ
ធមិរបស់ភិកខុសងឃកនុងឱកសេនះែដរ” ។  
 េ យេហតុថ កនុងរដូវវស មនដល់េទ ៤ ែខ ចប់ពីៃថង 
១ េ ច ែខ ធ (ឬែខទុតិយ ធ េបឆីន េំនះមនអធិកមស) 
រហូតដល់ៃថង ១៥ េកីត ែខកតកិ ភិកខុ តវចវំស បនែត ៣ ែខ េបី

ពះមន ពះភគ ទង់អនុញញ តឲយមនករចូលវស ជពីរែបប គឺ 
ៃថងចូលកន់វស ខងេដីម (បុរមិិកវស ) និងៃថងចូលកន់វស
ចុង (បចឆិមិកវស ) ។ 
 ភិកខុទងំ យ ែដលមិនេនកនុងដំេណីរ ចចូល
កន់បុរមិិកវស  េនៃថង ១ េ ច ែខ ធ ឬែខទុតិយ ធ  
រហូតដល់ៃថង ១៥ េកីត ែខអស ុជ េទីបេចញវស វញិ ។ ែតេបីសិន
មនឆន ំ  ជអធិមស គឺឆន ែំដល តវេលីកែខ តវចូលេនៃថង ១ 
េ ច ែខទុតិយ ធ និងេចញេនៃថង ១៥ េកតី ែខអស ុជ េ ពះ
មនពុទធ នុញញ តថ “អនុជនម ិ ភិកខេវ ជនំ អនុវតិតំុ” ែ បថ 
“មន លភិកខុទងំ យ តថគតអនុញញ តឲយភកិខុចូលវស េទ ម
ករអនុវតេលីកែខ របស់ ពះ ជចុះ” ។ 
 ចំេពះភិកខុ ែដលជប់កិចចធុរៈ ចចូលកនប់ចឆិមិក
វស េនៃថង ១ េ ច ែខ ពណ៍ រហូតេទដល់ៃថង ១៥ េកីត ែខ
កតិក េទីបេចញវស វញិក៏បនែដរ ។ 
 ករចូលវស ទងំពីរយ៉ងេនះ ភិកខុមិន ចេគចេវះបន
េឡយី គឺ តវែតចូលជ ច់ខត ដូចមនពុទធបញញតិថ “ន ភិកខេវ  
វស ំ ន ឧបគនពំ េយ ន ឧបគេចឆយយ បត ិ ទុកកដស ” ែ បថ 
“មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុពំុ ចមិនចូលវស បនេឡយី គឺ តវែត
ចូលវស ចខ់ត េបីភិកខុ មិនចូលវស  ភិកខុរូបេនះនឹង តវ
បតិទុកកដ” ។ ៃថងចូលវស ភិកខុ តវចូលកនុងេ ងឧេបសថគរ 

េដីមបីអធិ នចូលវស ពមគន ថ “ឥមសមឹ េស ឥមំ េតមសំ  
វស ំ ឧេបម” ែ បថ “េយងីទងំ យចវំស អស់ ៣ ែខេនះកនុង

សេនះ” ។ 
 េពលអធិ ន ភិកខុ តវ ងំចិតថនឹងេនកនុងេវ តី
រក អរុណរះេឡងី ែតកនុងេពលខួនេនកនុងេខតៃន សរហូតដល់
កំណត់ ៣ ែខ ។  
 េបីភិកខុចវំស កនុងទីេសនសនៈ មយួ តវែតកំណត់
េខត និងបរេិវណទីេសនសនៈេនះ ។ េបីេនេ ចីនគន  តវអធិ ន
ចូលវស ពមគន ថ “ឥមសមឹ េសនសេន ឥមំ េតមស ំ 
វស ំ ឧេបម” ែ បថ “េយងីទងំ យេនចវំស អស់ ៣ ែខេនះ 
កនុងទីេសនសនៈេនះ” ។ 
 េបីភិកខុេនែតមន ក់ឯង តវែតអធិ នថ “ឥមសមឹ េសន-
សេន ឥមំ េតមសំ វស ំ ឧេបមិ” ែ បថ “អញ ឬ ម អញេនចំ
វស អស់ ៣ ែខេនះ កនុងទីេសនសនៈេនះ” ។ 
 េបីេនកនុងកុដិធំេ ចីនគន  តវអធិ ន ពមគន ថ “ឥមសមឹ 
វ ិ េរ ឥមំេតមសំ វស  ំ ឧេបម” ែ បថ “េយងីទងំ យេនចំ
វស អស់ ៣ ែខកនុងវ ិ រេនះ” ។ 
 េបីេនែតមន ក់ឯង តវអធិ នថ “ឥមសមឹ វ ិ េរ ឥមំ   



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

េតមសំ វស ំ ឧេបមិ” ែ បថ “ ម អញេនចវំស អស់ ៣ ែខ    
កនុងវ ិ រេនះ” ។ េបីេនកនុងតូប ឬកុដិតូច ែតមន ក់ឯងកនុងៃ ព តវ
កំណត់េខត ឬទបីរេិវណៃនតូប ឬកុដិេនះ តវអធិ នថ “ឥមសិ  ំ
ឬ ឥមយ ំកុដិយ ំឥមំ េតមស ំវស ំ ឧេបមិ” ែ បថ “អញ ឬ ម
អញ េនចវំស អស់ ៣ ែខេនះ កនុងតូបេនះ” ។ 
 កនុង សនីមយួ ៗ េនេពលភិកខុសងឃបនអធិ នចូល
វស រចួេហយី ភិកខុេច ស ឬម េថរ តវ បកស បប់នូវេខត
ៃន ស គឺកំណត់ ពំ បទល់វត គបទិ់សទងំបនួឲយភិកខុ-
មេណរ គប់រូបបនដឹង េដីមបីនឹងេច ស ងអំពីករ ច់វស  

ពីេ ពះែតករបេ យឲយអរុណរះេឡងី កនុងេពលែដលខួនសថតិ
េនេ កេខតៃន សេនះ” ។ 
 េបីដល់ៃថងចូលវស េហយី មនភិកខ េនេធីដំេណីរ
េទមក ឬែអអង់រង់ចចូំលវស េ កវត េឃញីថមិនសមគរួេឡយី 
ភិកខុេនះនឹង តវ បតិទុកកដ ។ េបីភិកខុចូលវស េនទី េហយី 
តវែតរក តីេនកនុងទីេនះ រហូត គប់េពលកណំត់ ៣ ែខ ។ េបី
មនធុរៈ តវេចញេទេ ក វសជចបំច់ខនមិនបន គបបីេចញ
ចុះែត បញប់ តឡប់មកវញិឲយទន់េពលមុនអរណុរៈ ។ ភិកខុ ច
ទេ យស ហករណីយបន៖ 
 ១- េបីបនដឹងជមុនថ ម  ឬបិ ៃនភិកខុ ឬ េណរ
េនះមនធរុៈ ឬមនជងងឺធងន់ ។ 
 ២- េបីមនេគមកនិមនថ មនឧបសក ឬឧបសិក 
បងបូន ឬញតមិិ ត មនធុរៈ ។ 

 ៣-េបីមនេគមកនិមន កនុងសងឃករណីយកិចច មយួ។ 
ក៏បុ៉ែន មទមប់មុននឹងេចញពវីត ឬ ស េទ តវអធិ នថ 
“សេច េម អន េយ នតិ ស ហពកនេរេយវ បុន និវតិស មិ... 
ទុតិយមបិ... តតិយមបិ” ។ ែ បថ “េបីមិនមនអន យ ឬឧបសគគ
ដល់ ម អញេទ ម អញនងឹ តឡប់មកវតវញិកនុចេនះ ស -
ហៈ ពំុខន ។...ជគំរប់ពីរដងផង ។ ... ជគំ ប់បីដងផង” ។ ភិកខុ
េលីកស ហៈេចញអំពីវតេទេហយី តវែត តឡប់មកវតខងកនុង
អរុណៃនៃថងទី បពីំរវញិ (គឺ ចេនេ កវត តឹមែត ៦ ត)ី ។ 
ភិកខុមិន តវេនេ កវតឲយហសួអរណុៃនៃថងទី ៧ ឲយេ ះ ពំុេនះ
េ តនឹង តវ ច់វស  និង តវ បតិទុកកដ មិន ចទទលួ 
និស កឋនិ និងសងឃ ភេផ ង ៗ ែដលេកីតេឡងីកនុងវតេនះ

បនេទ តផង ។ 
 ករចូលវស  មិនចំេពះែតភិកខុេទ មណរក៏ តវចូល
វស ែដរ េទីប តវ មពុទធ នុញញ តែចកនូវសងឃ ភ ែត
មេណរមិនមនកិចចេ យករប រ េឡយី គន់ែតឲយ

អធិ នចូលវស ប៉ុេ ះ ។ 
 េន បេទសកមពុជ និងកមពុជេ កម ក៏ដូចជ បេទស
កន់ពុទធ សនកនុងេ កែដរ េពលចូលវស េនះ ជឱកស
សំខន់បំផុតែដលយុវជននគំន ចូលបសួ និងមកសំ ក់េនកនុង 
ទីវត េដីមបីអប់រខួំនឲយមនចរយិសមបតិល មគនង ពះពុទធ
សន ៕                        

ដក សងេ់ចញពីេស វេភ “បុណយទំេន មែខមរ” 

(តមកពីទំព័រទី ០៩) េសចេង ង បនចត់ ងំម នីមយួរូបេឈម ះ 
េង ង ភូកញ់ មក គប់ គងតំបន់េនះ េ យមនបេងកីត ថ ប័នរដ
បលធំេនៃ ពនគរ ។ ដូេចនះេហយីដល់ចុងសតវត រទី៍ ១៧ េសច
េង ង បនបេងកីតអំ ច គប់ គងរបស់ខួនមកេលីមជឈមណល
ភូមិភគខងតបូង បញជ ក់អំពីបូរណភពទឹកដរីបស់ជនជតិេវ ត

មេនទីេនះជករជក់ែសង ។ េចន  ពំុែដលបញជ ក់ពី
បូរណភពទឹកដី គប់ គន់េនទីេនះមង េឡយី “។  
 េនកនុងេស វេភេនះ យនួបនបញជ ក់េទ តថ ជនជតិ
យនួ មនវតមនេលីទឹកដីកមពុជេ កម ងំពសីតវត រទី៍ ១៦ េម៉ះ 
ែដលជកំឡុងេពលជនជតិយនួចូលរុក នកប់ឆក រ េដីមបកីន់
កប់ភូមិភគខងតបូងេនះ ។ ខមឹ រកនុងេស វេភេនះ យនួបន
និយយេទ តថវបបធមិរបស់ហូណន ឬេ ថនគរភនំ មិនែមនជ
វបបធមិរបស់ែខមរេទ ដូចជ បៃពណីទំេន មទំ ប់េរ បចំ ពហ៍ 
ពិពហ៍ជេដីម ។ ចំេពះករអះ ងេនះ ផទុយគន េទនឹងឯក រ
សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែដលបញជ ក់ថទឹកដីកមពុជ
េ កមសថិតេ កមករ តត របស់យនួ ចប់ ងំពីេ កយឆន  ំ
១៩៤៩ េពលែដលប ងំបន បគល់ទឹកដីេនះឲយេទយនួ ។ 
 ទក់ទឹននឹងបញេនះ េ កបណិតមីែសល េណ 

អតីតរដេលខធកិរ កសួងវបបធមិ និងវចិិ តសលិបៈ និងជអនក
វ ជវ បវតិ សែខមរបនែថងថ ទេងីេនះគឺជករបំៃភ បវត ិ
ស ែដល បេទសជិតខងកមពុជ េ ចីនេធីែបបេនះ ងំពី ២០ 

ឆន មុំនេម៉ះ។ េ កមន ប សន៍េទ តថ កមពុជមនឯក រេន
េលីសិ ចរកឹ េហយីមិនចបំប់េទរវលនឹ់ងករបំៃភរបស់ពកួ
យនួ សកីដូងេនះេទ ។ 
 គរួរឭំកផងែដរ បញយនួ សកដូីងបំៃភ បវតិ ស ថ
ទឹកដីកមពុជេ កមជរបស់  េ ក េខ វ កញរទីធ រដម នី កសួង
ព័ត៌មន និងជអនកនពំកយរ ភិបល បេទសកមពុជបនបញជ ក់
ថទឹកដីកមពុជេ កម ជអតីតទកឹដីរបស់ែខមរកលពីមុន ែដលយនួ
បនយក េហយីពលរដែខមរេ កមកំពុងរស់េនទីេនះក៏ជមច ស់ទឹក
ដីែដរ ។ បចចុបបននេនះ អីែដលថន ក់ដឹកនសំហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
និងបងបូនែខមរេនេ ក បេទស ពយបរមភេនះ គឺនិស ិត និង បជ
ពលរដែខមរេ កមមិនបនដឹងចបស់អំពី បវតិ ស ។ មយ៉ងេទ ត
េស វេភបំៃភករពិតេនះ យូរ ៗ េទនឹងកយេទជឯក រ វ 
ជវរបស់និស តិែខមរេ កម េ ពះឯក រេផ ង ៗ ែដលទក់ទឹន
នឹង បវតិ សទឹកដីកមពុជេ កម េមេចរយនួកុមមុយនិសមិន

អនុញញ តឲយនចូំល បេទសខួនេនះេឡយី ៕              កញញ  សរីត័ន 



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែសនអសសំ់េណច េសចមិនេចញ  េចញមិនទនំង ប៉ងសី បប ់

បបសី់ថសងឃ ចងវ់លឆប ់  ឆបវ់លេទ ប ់កនុង សកយនួ ។ 

យនួ សកសំបុក សបស់ងឃែខ មរ  ែខ មរសងឃែតងែត រតម់កពនួ 

ពនួមក ជកេន េ ពះដងឹខនួ  ខនួដងឹថយនួ មចប ់។ 

ចប់ មដលដ់ ីកមពុជ   ជកមមេវ  ទកុខេសទរ ប ់

បេ់សទរ គបគ់ន   ជលំ ប ់  បលំ់រ ំ យ ពជូែខ មរេ កម ។ 

េ កមែខ មរែតេឈម ះ ែតចតិេល  េលចតិមិនេភ េជ ពកយេផម 

េផមពកយសំអយុ លងួ បេ ម  េ ម បែលងែថង ពកយកហុក ។ 

កហុកទងំរស ់េឆយថសងឃ  សងឃថេ កចង ់វលេទ សក 

សកេទ េនអី េបេពញទកុខ   ទកុខេពញទនំកុ េ ពះយនួេហ ។ 

េហយនួ យ៉ង ប៉ងចបផ់ កឹ  ផ កឹចបទ់ងំ ពក ឲយពកួែឆក 

ែឆកពកួ យ៉ង សងឃែប៉ ឡ   ែឡែប៉ ែប៉ គម នវនយ័ ។ 

វនយ័ជសងឃ គងចបងេ់ល ង  េល ងចបងម់ិនែមន ថងខ់ ចប់ ត 

តខ ចបក់បេ់ភង ជចណីំ   នយ័ចំ លៃ់ថង េសចសងឃឆកួត ។ 

ឆកួតសងឃយកចបង ់ គង គបខនួ  ខនួ គបេ បយនួ ខនួ បងអតួ 

អតួ បងសំឡឹង អំ ចឆកួត   ឆកួតនឹងអំណួត ផឹកេនមយនួ ។ 

យនួេនមេលចេផម កឲ់យផឹក  ផឹកេ យយ៉ងថនឹក សលេ់ ចខនួ 

ខនួេ ច េ ច កនឹផទួន ៗ  ផទួន ៗ េ បយនួ កតក់ែខ មរ ។ 

ែខ មរកម៏ិនលងង ់លងនឹ់ងលបចិ   លបចិហនឹ ងយនួេញច មិនតចិេទ 

េទតចិយ៉ងេមច៉ ប់ ហ ៗ  ែហ ៗ េខម ចែខ មរ បគ់ម នេហត ុ។ 

េហតគុម នសកសិម បនំចបស ់  ចបសប់នំ ស ់កលព់កួែ បត 

ែ បតពកួអងគរក  អនកផ េំហត ុ  េហតផុ ំ កែឡត ចប់ ពះសងឃ ។ 

សងឃ ពះេច អធកិរ គ   គ ករណ៍ គតិគរូ ខចជតបិង ់

បងជ់តបិត់ សន ៍ សះអត់ សង ់  សងអ់តខ់ តស់បង ់បងប់យបត ។ 

បតបយចំ យ ថយ ពះសងឃ  សងឃ ពះេទ ង តង ់េទបមិនខត 

ខតមិនបនបុណយ េ យសងឃ ម ត  ម តសងឃសងត៉ ជន់ ខ មរេ កក ។ 

េ កកេឡងែខ មរេអយ េ កករមួគន   គន រមួែខ មរជ េដញពកួេថក 

េថកពកួ យ៉ង សងឃ តេ ក  េ ក តេងល៉េគក េកអតសី់ល ។ 

សីលអតេ់រ នសូ ត សូ តចបបប់ក   បក ចបបក់បច់ក ់ជីកដលក់លឹ 

កលឹដលក់លឬ់ស ដកេ យថមឹល  ថមឹលេ យេសម សល មិនេ យេងប ។ 

េងបេ យ សះគន  ចងជបច ់  បចជ់អនកផច ់បូរ ៊ នេហប 

េហប ៊ ន បយទុ ធ មិនសុតេទប  េទបែខ មរេយងេងប ផតុខ ញុយំនួ ៕                សនួ េសររី  



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 

 ជេ ចនសតវត មកេហយ ែខមរេ កម តវរ ភបិល
យួនសមប់រងគ លយ៉ងៃ ពៃផ បផុំត េហយគម ន បជជតិ  
មួយេនេលសកលេ កេនះដងឹឮេឡយ ។ ករេធទុកខបុកេមនញ 
េនះ រ ភបិលកុមមុយនិសយួនមនិ តមឹែតអនុវតមកេលែខមរ
េ កមេនកនុងមតុភូមកិមពុជេ កមែតប៉ុេ ះេទ គពួឺកេគបន
តតបតចូលេទកនុង បេទសកមពុជ េធឃតនិងចប់ផ កឹ ពះ

សងឃែខមរេ កមយ៉ងមន បសិទធិភពេទ តផង ។ 
 ក ែដលកុមមុយនិសយួន ចេធជពយុះជេភ ងបន

មទេំនងចតិេន បេទសកមពុជេនះ គបឺ លមកពីែខមរមួយ 
ចនួំនតូចកពុំងឈក់វេងងងប់ងល់នឹងយសសក ិ យ៉ងេភតេភន
េភចគតិដល់ ច់ឯងឈមឯង ែដលជពូជែខមរ ៊ នបពំន
ចប់ ពះសងឃែខមរេ កម បញជូ នមកឲយយួនេធទរុណកមមយ៉ង
សបបយ  ។ េតទេងទងំេនះរបស់ ជញ ធរែខមរេនមន រជតិ
ជែខមរែដរឬេទហន៎ ? 
 ថម ីៗ េនះ ពឹតកិរណ៍ដ៏គួរឲយចុកឈមមួយែដលបន
េកតេឡងេន បេទសកមពុជ ចេំពះ ពះសងឃែខមរេ កម ពះនម  
ទឹម ខន តវបន ជញ ធរែខមរេនេខត ែកវចប់ផ កឹេនៃថង
ទី ៣០ មថុិន ២០០៧ េយង មលិខិតមួយចបប់ជភ យួន 
និងែខមររបស់សងឃនយកននទ ែងត៉   ចុះៃថងទី ១៦ មថុិន េ យ
បនឯកភពពីេសចសងឃ េទព វង  ចុះៃថងទី ១៧ មថុិន បន
េចទ បកន់ ពះេតជគុណ ទឹម ខន ពីបទេធឲយែបកបក់
មតិភពដ៏មហិមៃន បេទសទងំពីរ គយួឺន-ែខមរមុនឺឆន  ំៗ ។  គួរ
ឲយអស់សេំណ ចែមន  !   មនិែដលមនមតិភព េទអុី ៊ ន
ចប់ជតិ សន៍ឯងបញជូ នមកឲយេគេធបបដូេចនះេ ះ ? េនះ
បែហលជេគេ ថ  េហដភព ឬទសភពេទប តមឹ តវ  ។

 ករណីចប់ផ កឹ ពះេតជគុណ  ទឹម ខន េបេយង
សេងកតឲយចបស់េទេឃញថ អស់េ កធ ំៗ េន បេទសកមពុជ
េនះខះចេំណះដងឹខងផូវ ពះពុទធ សនសេមប ម ស់ ឬក៏
េចះែដរ ែតពួកេគយកពុទធវន័ិយ និងធម៌ ថ៍របស់ ពះពុទធ

សនមកេធជពូក, កេនទលេដមប ី ទប់អងគុយ ? េ ពះថកនុង
ពះពុទធវន័ិយ   ភកិខុអងគ មួយែដល តវបនចប់ផ កឹេនះលុះ

ែតភកិខុអងគេនះ ប ពឹតេលមសនឹង បតិប ជកិ មួយកនុង
ចេំ មៃន បតបិ ជកិទងំ  ៤  គ៖ឺ សមប់មនុស  ១, លួច
ទពយេគមួយ ១, េសពេមថុនធមម ១ និងអួតគុណវេិសសែដល
គម នកនុងខួន ១ ។ ចេំពះ ពះេតជគុណ ទឹម ខន វញិគម ន
បនបពំននឹងពុទធបបញញតមួិយចណិំតទងសក់ េ ះ ែបរជ

េសចសងឃែខមរ ប់យសចប់ផ កឹេទវញិ ។ េធជេសចសងឃសី 
មត់ម៉ត់ េ បពកយអញ ៗ ដូចេកមងឃលេគអញចឹ ង   េត

េសចសងឃែបបេនះឲយអនក េគេគរពេទ ? ករេចទ បកន់
ពះេតជគុណ ទឹម ខន បែំបកបបំក់ មគគភីពរ ង
បេទសែខមរ-យួនេនះ គឺ ខុសកន់ែតឆង យេទេទ ត េ ពះថ
េគគម នភសុ ងអីបនិចបនួចេ ះេដមបបីងញ់ជ កខភីព ។ 
 េរ ងមួយដ៏គួរឲយចុកឈមេទ តេនះ េ កយេពល
ចប់ផ កឹ ពះេតជគុណ ទឹម ខន និងបនបញជូ នមកកមពុជ
េ កមរួច េ យេឃញមនករ បតកិមមយ៉ងខងំពីសំ ក់
មជឈ នននេនជវំញិពិភពេ កេនះ ក៏ែបរជេទជួល សី
េពសយេនផ រសទឹងមនជ័យ ឲយេទេដកកនុងបនទប់ ពះេតជ-
គុណ ទឹម ខន េហយបញច ងំេឡងទូរទស ន៍េធជឡប់ែឡ
េដមបេីបកបេញឆ ត សែខមរេពញមួយនគរ ។ េតគួរេជ ែដរេទ
េប សីសផំងឹកពុំងសែំដងភពយនកនុងបនទប់ ពះអងគ កនុងខណៈ
ែដល ពះអងគកពុំងែតជប់គុកឯេ ះ ? ។ ទេងទងំអស់េនះគឺ
ជលបចិកលដ៏េខម កខក់របស់រ ភបិលយួន និងកមពុជ កនុង
កររួមចែំណកបេនទ សបងប់ ពះពុទធ សន ឲយ ប់ឱនធក់
ចុះដល់បតគូថរបស់ពួកេគ  ។  
 ពះពុទធ មណៈេគតម ទង់មន ពះត មស់ថ
បុគគលែដលបន ងអេំព កក់រែមងធក់ចុះ ននរក រឯី
បុគគលែដលបន ងអេំពល រែមងបនេឡងេទកន់សុគតភិព
ឬក៏បុគគលែដលបនបចធូលីប ញច ស់ខយល់ ធូលីេនះនឹងជះ
មកេលខួនឯងជមនិខន ។ ដូេចនះអនកែដលបនផួចេផមបងខូច
េករេឈម ះ ពះេតជគុណទឹម ខន និងបងប់ ពះពុទធ សន
េនះពិតជ តវទទួលេទសដូចនងចញិច មណវកិ កនុងសម័យ
ពះពុទធកលជមនិខនេឡយ ។ 

 េរ ង ៉វទងំេនះ យួនេទែដលជអនកទទួលខុស តវ
ចេំពះករចប់ខួន ពះេតជគុណ ទឹម ខន េនះ ែតេ កយពី
េគសេ មចកចិចរួចែបរជេ ះ យថ ជេរ ង ៉វៃផទកនុងរបស់ 
រ ភបិលែខមរេទវញិ ។ ដូេចនះអនកែដលទទួលនូវករេចទ
បកន់ពីមជឈ ននន គរឺ ភបិលែខមរឯេ ះេទវញិេទ គឺ

ច់មនិបនសីុយកឆងឹពយួរក ។ ចែំណករ ភបិលយួនេគ
សបបយចតិខងំ ស់ េ យពួកេគបនរួចេទសទងំ សង 
ឥឡូវេនះពួកយួនកពុំងែតអងគុយទះៃដេសចយ៉ងខងំ ចេំពះ
វតមនរបស់ែខមរ និងែខមរកពុំង បឈមមុខ ក់គន មនិេចះចប់
មនិេចះេហយ ៕                                                  ថច់ បីជេគ ន 



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 15 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 

 ករអនុវតលបចិកលដ៏ កក់ជួជតរិបស់ ជញ ធរយួន
ែបបេនះ ែដលបននឹងកពុំងែតបនេធចេំពះែខមរេ កមេយង 
មនិពិបកយល់េទ េបេយងេចះេធករ ម នេហតុករណ៍ 
និងវភិគែតបនិចប៉ុេ ះ ។ យួនយកែតកលលបចិដែដល ៗ 
មកេ ប បស់ គេឺធជទន់ភន់ លួងេ ម ែតចតិបងកប់េ យ
ពិសពុល រ ំ យវបបធម៌ បៃពណី និងពូជ សន៍ែខមរេ កម
មនិឲយដងឹខួនមុន និងមនេ បអំ ចបងខតិបងខគំំ មកែំហង
បែនថមេដមបបីភំិតបភ័ំយកច់បបំក់ ម រតឲីយខបខច កុឲំយ ៊ ន
បេញចញមត ិ េរ ប មះេចញពីករជះិជន់េធបបរបស់េគែត
ប៉ុេ ះ  ។ បចចុបបននេនះេយងេឃញថ ជញ ធរយួនបនេបក
ឲយែខមរេ កមេរ នសូ តអក រ សែខមរ និងមនសង់ ខះ
ស មប់បណុះប លភ ែខមរ មនសង់ផទះ និងជួយផល់ជ
េសប ង រ ជូយ គ រែខមរេ កមមួយចនួំន ជពិេសសេម
ដកឹនធំ ំ ៗ របស់យួនបនេឆ តឱកសេធដេំណ រ និងមនយក
អេំ យតចិតួចេទ បេគន និង កសួរសុខទុកខ ពះសងឃ និង
ពលរដែខមរេ កមេន មវត មេនកនុងេខតមួយចនួំន ែដល
មនបងបូនែខមរេ កមរស់េនភគេ ចនកុះករ ។ េនះ គន់ែត
ជមេធយបយ តជក់របស់េគ ដូចេគបន បជុគំន គតិទុកមុនជ
េ សច េធយ៉ង ឲយែខមរេ កមបេំភចេចលករឈឺចប់ និង
អេំព កក់របស់េគពីមុនមក ។ សខំន់ជងេនះេដមបបីភ័ំនមតិ
អនរជតឲិយេឃញថ រ ភបិលេគេចះចប់ រមមណ៍គតិដល់
ែខមរេ កមជជនជតេិដមខះែដរ  ។ 
 សូម ពះេតជគុណ គប់ ពះអងគ និងបងបូនរួមជតិ 
ដងឹឲយបនចបស់អពីំកលលបចិលួងេ ម របស់បក កុមមុយនីស
យួន ។ តវមន ម រត ីនិងឧតមគតជិតឲិយចបស់ ស់ទស នៈ
ឲយរងឹបុងឹ កុឲំយយួនដកឹនេំធខុសផទុយពីេគលេ ដ៏ តមឹ តវ
របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ។ សូមទន ជប និងយល់ដងឹ
ជមុនថ េយង គមន៍ និងសូមែថងអណំរគុណជអេនកបប-
ករចេំពះករជួយឧបតថមភ របស់េមដកឹនយួំន គប់េពលទងំ
អស់ ែតសូមកុទំទួលយកនូវករដកឹន ំ ឬករបងខតិបងខំ មួយ
របស់ជនជតិយួន េហយបេ មនេយបយកុមមុយនីសយួន កនុង
ករែកៃចន ពះពុទធ សន ឲយេទជ មរេប បរបបរបស់យួន  
ផល់បុណយស័កិ ភសកក រៈឲយ ពះសងឃែខមរ េ យខុសវន័ិយ
កនុងពុទធបញញត ិ េដមបេី បជឧបករណ៍ស មប់បផំចិបផំញ
បៃពណី វបបធម៌ខួនឯង និងកុេំធជឈន ន់ឲយយួនកុមមុយនីសេធ
ករ បឆងំនឹងដេំណ រករតសូ៊ដ៏ តមឹ តវ របស់សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម ។ សូម ងំ ម រតេីឡងវញិ ម ន ល់សកមម-

ភពនិង គប់មគ៌ចបប់ធមមនុញញរបស់យួននេពលបចចុបបនន និង
ចបប់របស់អងគករសហ បជជតសីិអពីំសិទធិមនុស  ែដលរដ
អំ ចយួនបនចុះហតថេលខជផូវកររួចេហយេនះ េត ជញ
ធរយួនបនអនុវតែដរឬេទ ។ 
 ពះគុណមច ស់ គប់ ពះអងគជទីសកក រៈ និស តិបញញ- 
វន័ យុវជន យុវនរែីដលជទពំងំសនងឫស  ីេពលេនះគជឺេពល
េវ សខំន់ជងេពល  ៗ ទងំអស់ េយងជែខមរេ កម ជ
មច ស់េដមៃនទឹកដកីមពុជេ កម េយងទងំអស់គន តវមន
កតពកចិចជចមបងចេំពះបញជតេិយង ។ កលៈេទសៈបន
ជរុំញឲយេយងទងំអស់គន  តវ បមូលផុកំមងំ មគគជីធុងមួយ 
េដមបឈីនេឡងដល់ករេបជញ េ ប បស់ ម រត ី េធករតសូ៊ទម 
ទរយុតធិម៌ មករដកឹនរំបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម គជឺ
អងគករែតមួយគត់របស់ែខមរកមពុជេ កម ែដលមនករគ ំ ទ
េពញលកខណៈពីអងគករ UNPO និងអងគករសហ បជជតេិទ ត 
ផង ។ េពលេនះេយងមនិ ចេដកបទិែភនកបេំភចករឈឺចប់ដ៏
ធងន់ធងរ ែដល និគមយួនបនេធឃតកមម និងឧ កដិកមម
មកេលពលរដែខមរេ កមដ៏ែសនអភ័ពៃនេយងបនេឡយ ។ 
 ករករពរ និងករេ ច សង់ជត ិគជឺករណីយកចិច
ចបំច់របស់ ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កមមច ស់ សក េ ពះ
ករជួយែសងរកយុតធិម៌ មមគ៌អហិង  សប មនីតវិធិៃីន
ចបប់របស់អងគករសហ បជជត ិ ជូនចេំពះពលរដែខមរេ កម 
ែដល តវ ជញ ធរយួនរេំ ភបពំន ជះិជន់ និងេធទុកខេទស
ខុសចបប់ គជឺក មួយនមំកនូវេសចកីសុខ សនិភព សម 
ភព និងមតិភពេជ ស ងករេ បអេំពហិង េនកនុងសងគម
មនុស ជតដូិចគន  ។ 
 ដូេចនះកនុងនមជពលរដ មនេដមកេំណ តជែខមរែដល
តវបន និគមយួនេធទុកខបុកេមនញជទមងន់ េហយបបំទិ
មត់មនិឲយនិយយជយូរមក និងកនុងនមជជនជតេិដមៃនទឹក
ដកីមពុជេ កម តវែតេបជញ ចតិេធករទមទរជវជិជមននូវសិទធិ
សេ មច សនខួនេ យខួនឯង មសនិវធិី មម ចបប់
របស់អងគករសហ បជជត ិ ែដលបនែចងេចញជផូវករ លុះ

ែតសេ មចេជគជ័យេនេពលដ៏ខីខងមុខជ ថ ពរ ។ សូម
ពិចរ ឲយបនលិតលន់ និងេធករេ ប បេធ ប ល់សកមម-
ភពតសូ៊េធនេយបយរបស់វរីជនែខមរេ កម គប់ជនំន់ េត
ទទួលបនេជគជ័យេ យ បករ ខះ េហយប ជ័យែដល
គួរឲយេ ក យ និងឈឺចប់ជទីបផុំតេនះមកអពីំេហតុអី 
េចញពី បភព ែដរ ៕               ឯក រសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 



េលខ  ៤៣ ែខកកក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 16 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 

 (តមកពីទពំ័រទី ០២) ពលរដេយងទងំអស់គន  េដមបអីនុវតនូវសិទធិ
មនុស  និងេសរភីពជមូល ន ែដលបន បកសជសកលសីអពីំ
សិទធិមនុស  ក៏ដូចជេសចកី បកសជសកលអពីំសិទធិរបស់ជនជតិ
េដម ែដល បេទសេវ ត ម ជហតថេលខីមួយផងែដរេនះ ។ 
 ធនធនមនុស គជឺក ចបំច់ ែតេបខះធនធនមនុស  
និងសិទធិមូល ន េតពលរដេយង ចចប់េផម និងទមទរសិទធិកន់
កប់ដធីេី យរេប ប  ? យ៉ង មញិ មនិខុសពីកូនេកមង តវ
ែតេរ ន រ មុននឹងេរ នេដរេនះេទ ដូេចនះករតសូ៊របស់េយងទងំអស់
គន  គតឺ មវឲយេយងមនសិទធិមូល នជមុនសិន ។ េយងទងំអស់គន
តវមនករអត់ធមត់ ប ទអងគរវតគជឺអចឆរយិៈវតថុ ដ៏លប,ី អរយិធម៌
ែខមរេ កមមនមូល ន គះឹរងឹម ំ និងវត ម ប់រយេនះ មនិែមន
ក ងកនុងមួយយប់េនះេទ ។ ដូេចនះ ករតសូ៊របស់ពលរដេយងទងំ
អស់គន  េហយជតរិបស់េយងក៏ តវចំ យេពលេវ យូរែដរ ។ 
ប៉ុែនេយង មសកមមភពមួយចនួំន ែដលកពុំងែតរួបរួមេធករ
ជមួយគន េនះ និងនយំកបញែខមរេ កមេទបងញអនរជតឲិយ
បនដងឹបនឮ េហយេយងទងំអស់នឹងបនជំ នជបនបនទ ប់ 
េដមបសីេ មចបណំងស័យសេ មច សនខួន ។ 
 សពៃថងេនះមនមនុស មួយចនួំនបនខ បឹសួរនងខញុថំ េត
ែខមរេ កម មនសងឃមឹែដរឬេទ ? េយង មសដំរីបស់េ ក Edmund 

Burke បនេពលថ “អីែដលជករចបំច់ស មប់ជ័យជនំះ េនះគឺ
អេំពលរបស់បុគគល គបរូ់ប ែដលមនិ ប ពឹតអេំព កក់” ។ នងខញុ េំជ
ជក់ថដួង ពលឹង និងកសីងឃមឹរបស់ដូន េយងទងំអស់គន នឹង
េ ទលបភំកឺនុងឧតមគតសិ មប់កូនែខមរកមពុជេ កម គប់ ៗ រូបេនកនុង 

និងេ ក បេទស ។ ដូេចនះឲយែតេយងទងំអស់គន បនករតសូ៊េ យឯក
ឯង ពួកេយងនឹងបផំញនូវកសីងឃមឹរបស់ បជពលរដេយងទងំអស់
គន ជមនិខនេឡយ ។ េ ក Abraham Lincoln ធប់េពលថ “ខញុមំនិ

ងំចតិថឈនះេទ ប៉ុែនខញុ ំ ងំចតិថ ខញុមំនជេំន  ។ ខញុមំនិបន ងំ
ចតិថបនសេ មចេនះេទ ប៉ុែនខញុ ំ ងំចតិថនឹងរស់េ កមពនឺេសរ ី
ភពែដលខញុមំន ។ ខញុ ំ តវែតេ កកេឡងជមួយអនក ល់គន  េ កក
េឡងកនុងមគ៌ដ៏ តមឹ តវមួយ ។ េ កកេឡងជមួយអនក ល់គន  ខណៈ
ែដលអនក ល់គន េដរផូវ តមឹ តវ េហយខញុនឹំងចកេចញពីអនក ល់គន   
ខណៈែដលអនក ល់គន េដរផូវមិន តមឹ តវ” ។ 
 អី ៗ ទងំអស់គសឺថិតនូវេលេយងទងំអស់គន េធឲយ មនករ
អសទិសភព ។ ចូលកុចំំ យ និងេដកចេំពលេវ  តវែតេ ប
បស់េពលេវ ឲយមនតៃំល និងេផមេធសកមមភពេពលេនះ ។ 

 ឋតិកនុង រលិខិតដ៏ខីេនះ នងខញុសំងឃមឹថបង ៗ ក៏ដូចជ
ពឹទធ ចរយែខមរេ កម គប់រូប នឹងមនករភញ ក់ខួន េហយេជ ជក់េល
ខួនឯង និងមនិទទួលរងឥទធិពលេ យអំ ច ឬទឹកលុយេនះ
េឡយ ។ បញទងំអស់េនះ មនិែមនស មប់នងខញុ  ំ ឬអនក ល់គន
េនះេទ គឺ ស មប់អតថ បេយជន៍ជតរិបស់េយងទងំអស់គន  េហយ
េនះគជឺអី ៗ ែដលេយងទងំអស់ តវបងញ និងអនកជតនិិយមែខមរ
តវពិចរ ឲយែមនែទន េ ពះ មនិ តមឹជបញស មប់ជនជនំន់
េនះេទ ក៏ស មប់ជនជនំន់េ កយ ៗ េទ តផងែដរ ។ ប៉ុែនក
សខំន់េនះ េតបង ៗ និង ពឹទធ ចរយេយងទងំអស់គន  បនបេំពញតួ
នទីជទពំងំសនងឫស ពិីត បកដ ដូចែដលដូន ជនំន់មុនបន
កណំត់េហយឬេន ? ៕                                               កញញ  េក ង សុទធ ី

(តមកពីទំព័រ ០៣) ចំណុះេជីងវត និង កមអនកឃេំមីលសិទធិមនុស
សននិ នថ េនះជករេរ បចរំបស់ ជញ ធរ ឬម នីសងឃជនខ់ពស់
មយួ េដីមបីេធីឲយ បជពលរដយល់ ចឡសំប់ ពះអងគ ។ េ ពះ សីរូបេនះ
តវបនេគែឆករកេឃញីេ កយពី ពះអងគមិនគង់េនកនុងវត េហយីករ
ែឆកេឆរេនះមនិមនដីកេឡយី ។ លុះមកដល់ៃថងទី ១ ែខកកក  ឆន  ំ
២០០៧ េទីបមនដីកែឆកេឆរពី ពះ ជ ជញ  េហយីេគក៏បនេរ បចំថត
រូបេឡងីវញិផ ពផ យ មកញច ក់ទូរទស ន៍ែតមង ។ ទេងីដ៏អយុតិធមិ 

ជន់ឈវីន័ិយ និងរេំ ភរដធមមនុញញែបបេនះ េទីបសមគមែខមរកមពុជ 
េ កម ថយសំេណីរសេមចឪ អតីត ពះម វរីក ត នេ តមសីហនុៃន
ពះ ជ ច កកមពុជ ។ មកដល់ៃថងទី ៦ ែខកកក  សេមចឪ ទង់ជូន
សំេណីរដល់ ជរ ភិបល េដីមបីជយួែសងរកទកីែនង ន ក់េនរបស់ ពះ
េតជគុណ ទឹម ខន េ យសែមងអំពីកងល់ខល់ខយ និងយកចិត
ទុក ក់បំផុតចំេពះកូនេច េចទតួែខមរកមពុជេ កម ៕                              

    េច មុនីេខម  

ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កម បតុកមមេនមុខ ថ នទូតយួន បចំ បេទសក  ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កម បមូលផុំគន មុខ ថ នទូត េមរកិ េនកមពុជ េដមបីជូនញត ិ


