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ព្រពនគរព្រពនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម អំពីខ្មមរក្រោម រពះពុទធសា្នា អនររជាត ិសារព័ត៌មាន 

Freedom House ៖ ទស ភីាព
សា ព័រ៌មានធ្លល កច់ ុះ... 

ររទទសជិរខាងថ្ងបា លភខាល ចអសថិ 
ភាពរាលដាល 

អាំពីប ណ្យវិសាែបូជា ររថ្ពណី្បាំបួសក លប រររខែម      
ទៅកលព ជាទរោល 

អាំពីទែរតរពុះររពាំង ឬ 
ទែរតរាវិញ (រ) >៥ >៦ >៣ >៧ >៨ 

The Prey Nokor News 

     ក្េញផាយរបចំ្ ប្តរ ហរ៍ាលព់្ថៃអាទិតយ WWW.PREYNOKORNEWS.BLOGSPOT.COM ព. ស. ២៥៥៤  
គ. ស. ២០១០   ០៤ 

ខ្មមរក្រោមជាសាកសរី្ខ់្ដលក្វៀតណាមចប់ដាក់គកុ 
ប្តនេូលបង្ហា ញមលួនកនងុក្វទិោជនជាតិក្ដើមក្ៅអងគោរ្ហរបជាជាតិ 

 អតីតអបកបសួខ្មមរក្រោម ៣ របូខ្ដល
បានរចួផុតពីោរជាប់គុកក្ៅរបក្ទសក្វៀត 
ណាមបានចូលបង្ហា ញមលួនជាសាកសរីស់ 
ក្ៅកបុងកិចចរបជុុំននក្វទិោអចនិ្នថយ ៍ សថីពី
ជនជាតិក្ដើម ក្លើកទី ៩ ខ្ដលក្រៀបចុំ
ក្ឡើងក្ោយអងគោរសហរបជាជាតិនាបុរ ី
ញីុវយក៉ ោលពីនថងច័នធ ទី ២៦ ខ្មក្មសា 
កនលងមកក្នេះ ។  
ក្ោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ នាយក

របតិបតថិននសហព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោមបាន
ឲ្យដឹងថា អតីតក្ៅអធិោរវតថភបុំដិនខាង 
ក្ជើង ននក្មតថតាខ្កវ ទឹម សាមន និង
ឧក្ទធសាចារយពីររបូក្ទៀតគឺ ក្ោក យញ័ 
តូន និង ក្ោក គឹម ក្មឿន រតូវបាន
បង្ហា ញមលួន ក្ៅកបុងកិចចរបជុុំរបស់រកុមយុវ
ជនននរបក្ទសខ្ដលជាសមាជិក កបុងទីវប
អាសីុននអងគោររបស់ជនជាតិខ្ដលគ្មម ន
អាសនៈតុំណាងកបុងសហរបជាជាតិក្ៅ
ោត់ថា UNPO ខ្ដលបានោរទទួល
រាក់ទាក់ពីសមាជិកក្វទិោក្នាេះផង ។ 

ក្ោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ បានមាន
របសាសន៍ថា៖ «នថងក្នេះ សហព័ននខ្មមរ  
កមពុជាក្រោម (KKF) បាននាុំក្ោករគ ូ
ទមឹ សាមន, គមឹ ក្មឿន យញ័ តូន ក្ៅ
ចូលរមួកបុ ងក្វទិោអចិន្នថយ ៍ ននជនជាតិ
ក្ដើម ក្ៅនថងក្នេះ ក្យើងក៏បានសហោរគ្មប
ជាមយួនឹងយុវជនតុំបន់ខាងអាសីុក្ោយ
បានក្ៅចូលក្ៅក្ខាល ងទាវ រពិក្សស ទាក ់
ទងដល់ក្ោករគូ ទឹម សាមន ននោរ
រ ុំក្ោភ របស់រោឌ ភិបាលយួន ចុំក្ េះរពេះ
សងឃខ្មមរក្រោមក្យើង ក្ហើយក្ៅកបុងក្នាេះ
ក៏ក្យើងបានបញ្ជជ ក់ថា មានសាកសរីស់
ខ្ដលបានមកឈរក្ៅមុមគណៈកមមោរ 
ក្ៅនថងក្នេះ ។ ដូក្ចបេះក្ហើយ ក្យើងក្ ើញថា 
មានោរគ្មុំយ៉ងខាល ុំង ។ តមកក្ទៀតហបឹង 
ក៏ក្ោករសីអធិបតីននអងគរបជុុំ ក៏បាន
មានរបសាសន៍ថា សមថីរបស់យុវជនយុវ 
តីទាុំងអស់ក្នេះ គ្មត់នឹងយកក្ៅពិនិតយ 
ក្មើល យ៉ងយកចិតថទុកោក់ ក្ហើយនឹង 
( អានតក្ៅទុំព័រទី ២ ) 

ពីក្ឆវងក្ៅសាថ ុំ៖ ក្ោក គមឹ ក្មឿន ,ក្ោក ទមឹ សាមន ,ក្ោក Jushua  Cooper និង ក្ោក យញ័ តូន ក្ៅទសីាប កោ់រននអងគោរ
សហរបជាជាតិ នាបូរ ីញូ៉វ យក៉ ក្ដើមផកី្ឆលើយបុំភលអឺុំពសីាទ នភាពរបស់មលួនោលខ្ដលមលូនជាបព់នននាគ្មរក្វៀតណាម  

ក្ៅខ្ដនដកីមពុជាក្រោម ។  

ក្ោក ទមឹ សាមន ក្ៅកបុងតុោោរក្វៀតណាមោលពនីថងទី ០៨ ខ្មវចិឆោិ ឆ្ប ុំ ២០០៧ ។ អតីតសមណសិសសខ្មមរក្រោម ក្ៅក្មតថឃ្ល ុំង ទាុំង ៥ របូក្ៅកបុងតុោោររបជាជនក្វៀតណាមោលពឆី្ប ុំ ២០០៧ ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៤ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ២ 

ព័ត៌មាជាត ិ

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វា ងរៅសហរដ្ឋអារមរកិ ្ងឺ យុងឹ រតនា ចាងហ្វា ងរៅកមពុជា ល ីឈនូ  និពនធនាយក ថាេ់ របីជា ក្គឿន 
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ចាបរ់លែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុុះថ្ងៃទី ១១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ៖ សហរដ្ឋអារមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA , ទូរស័ពទ: (408) 550 5060  
 ត្ពុះោជាណាចត្កកមពុជាៈ ផទុះរលែ 791 ត្កុមទី 4 ភមូតិ្ោ 3 សង្កា ត្ស់ទឹងមានជយ័ ែណ្ឌ មានជយ័  ោជធានីភនាំរពញ, ទូរស័ពទ: (855) 017369-683  

រគហទាំពរ័: http://www.preynokornews.blogspot.com អុខីម៉ែល: preynokornews@gmail.com 
រ ុះពុមព៖រោងពុមពអងគរ ផទុះរលែ ៦២ អារប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា ត្ប់ឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលរោក  ោជធានីភនាំរពញ 

( តពីទុំព័រទី ១ )  
អនុវតថតាមក្សចកថីក្សបើបស់យុវជន 

យុវតីក្ៅខាងខ្ផបកតុំបន់អាសីុហបឹង » ។ 
ក្ោកនាយករបតិបតថិសហព័ននខ្មមរ

កមពុជាក្រោម ថាច់ ង៉ុក ថាច់ បានឲ្យដឹង
ក្ទៀតថា តុំណាងរបក្ទសក្វៀតណាម 
បានក្ឡើងខ្ថលងបដិក្សធ នងិបានក្ចាទ
របោន់ក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍របស់រកមុយុវ
ជនរបក្ទសអាសីុថា ជាក្សចកថខី្ថលង
ោរណ៍ខ្បបនក្យបាយ នងិពុុំមានភសថុ
តាងពិតរបាកដ នងិចង់បានខ្ថលងថា ពុុំ
មានជនជាតិក្ដើមក្ៅក្វៀតណាមក្ទ គឺ
មានខ្តជនជាតិភាគតចិខ្តប៉កុ្ណាត េះ ។  
សូមជុំរាបថា កបុងក្សចកថខី្ថលង

ោរណ៍របស់សមព័ននយុវជន ននរបក្ទស
កបុងទវីបអាសីុ ោលពីនថងច័នធទី ២៤ ខ្ម
ក្មសា កនលងក្ៅក្នេះ មានរមួបញ្ចូល 
ទាុំងក្សចកថីអុំ វនាវសុុំឲ្យរោឌ ភបិាលនន
របក្ទសអាសីុទាុំងអស់ទទួលសាគ ល់ នូវ
សិទនិជនជាតិក្ដើមឲ្យបានខាជ ប់មជួន ។ 
ក្សចកថីខ្ថលងបានបនថថា ក្ទាេះបីរប 

ក្ទសមយួចុំនួនខ្ដលបានចុេះហតទក្លខា
រមួគ្មប ក្លើកិចចរពមក្រពៀងអនថរជាតិ ឆ្ប ុំ 
២០០៧ទទួលសាគ ល់ នូវសិទិនននជនជាតិ
ក្ដើមជា មយួរបក្ទស ១៤៣ ក្ផសងក្ទៀត

ក្ហើយកថី ក៏សននិសញ្ជដ ក្នាេះពុុំបានរតូវ
ក្គ្មរពក្ោយរបក្ទសមយួចុំនួន ដូចជា
របក្ទសក្វៀតណាម ជាក្ដើម ។  
ក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍បានផថល់ជូននូវ

ឧទាហរណ៍ ក្ោយបង្ហា ញសាកសរីស់
ខ្ដលជាអតីតអបកបសួទាុំង ៣ របូក្នាេះ  
ផង ។ 
កញ្ជដ  ខ្ប៉ន សាសាថ  ននវទិយខុ្មមរពិភព

ក្ោក ខ្ដលមានវតថមាន ក្ៅទីរបជុុំនន
អងគោរសហរបជាជាតិ នាបុរញីុីវយក៉
បានបញ្ជជ ក់ពកី្សចកថីខ្ថលងក្នាេះ ដូក្ចបេះ 
«គឺក្ោយសារោរោក់ទារណុកមមរពេះ
សងឃទាុំង ៣ អងគចាបផ់សកឹ ក្ហើយចាប់
ោក់គុកក្ទៀត អុីចឹងក្ៅ ក្គយកក្រឿង
ទាុំងអស់ហបឹង មកបករសាយនូវអនុ
សាសន៍មយួចុំនួន កបុ ងកិចចរបជុុំហបឹង ។ 
ក្ោយខ្ឡក ោរក្ឆលើយតបរបស់រោឌ ភិ   
បាលក្វៀតណាមវញិ បានបដិក្សធន៍ថា 
អបកក្ទាស ខ្ដលសហព័ននខ្មមរកមពុជា
ក្រោម (KKF) នាុំក្ៅបង្ហា ញ់មលួ នក្នេះ គឺ
ជាអបកក្ទាសខ្កលងោល យ មិនខ្មនជាោរ
ពិតក្ទ  ក្ហើយសូមឲ្យខាង UN ហបឹងពិ  
និតយក្មើលមថងក្ទៀត កបុ ងោរទទួលសាគ ល់ 
ោរពិតហបឹង»។ 
ក្ៅក្ពលសួរអុំពីរបតិកមមរបស់រកុម

យុវជនននសហព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម(KK 
FYC) ចុំក្ េះក្សចកថខី្ថលងោរណ៍របស់
ម្នថីក្វៀតណាមខ្ដលបានក្ចាទ របោន់
ថា ជាក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍ខ្បបនក្យ 
បាយ និងថា ជនជាតិដនទក្រៅពីក្វៀត
ណាមសុទនសឹងខ្តជាជនជាតិភាគតិច 
និងមនិខ្មនជាជនជាតិក្ដើមក្នាេះ  កញ្ជដ  
ខ្បន៉ សាសាថ  ឲ្យដឹងថា រកមុយុវជនខ្មមរ
ក្រោមក៏បានបង្ហា ញនូវភាពមនិគ្មប់ចតិថ
រតឡប់វញិផងខ្ដរ ។ 
កញ្ជដ  ខ្ប៉ន សាសាថ  បាននិយយ

ថា៖ “ពួកគ្មត់ទាុំងអស់គ្មប គឺមានទឹកចិតថ
មយួគឺមឹង ប៉ុខ្នថមឹងមិនខ្មនដូចថាក្ៅ
សមាល ប់ក្គ ឬក៏ក្របើអុំក្ពើហិងាណាមយួ
ក្ទ គឺមឹងក្ៅកបុ ងចិតថថា ក្ហតុអវីបានជា
ខាងរោឌ ភិបាលក្វៀតណាម មិនទទួល  
សាគ ល់ោរពិត ។ អវីខ្ដលបានក្កើតមាន
ក្ឡើងជាោរពិត ក្ហើយពួកគ្មតក់៏មិនសុុំ
អវីក្រចើនខ្ដរ ខ្តរគ្មន់ខ្តសុុំឲ្យរោឌ ភិបាល
ក្វៀតណាមទទួលសាគ ល់ោរពិត នូវអវី
ខ្ដលមលួ នបានក្ធវើ ក្ហើយខ្កនូវកុំហុស
ខ្ដលមលួ នធ្លល ប់មានឲ្យបានលអក្ឡើងវញិឲ្យ 
ក្គ្មរពសិទនិមនុសសជនជាតិក្ដើម» ។ 
កញ្ជដ  ថាច់ សុមាលីន បានឲ្យដឹង

ថា ថវីក្បើរកុមយុវជនពុុំអាចក្ឆលើយតបបាន

ភាល មៗ ក្ៅនឹងក្សចកថខី្ថលងោរណ៍មនិ
រតឹមរតូវរបស់រោឌ ភបិាលក្វៀតណាមកថ ី
ប៉ុខ្នថរកុមនាងនឹងរបឹងរកវធិីក្ដើមផបីញ្ចូល
 កយក្ពចនប៍ខ្នទមក្ទៀត ក្ៅកបុងក្សចកថី
ខ្ថលងោរណ៍រមួ កបុងចុំក្ណាមជនជាតិ
ក្ដើមដនទក្ទៀត ក្ដើមផជីរមាបសហគមន៍
អនថរជាតិថា អវីខ្ដលរកមុរបស់នាងបាន
បង្ហា ញក្នាេះ គឺជាោរពិតឥតខ្កលបនលុំ
ក្ឡើយ ។ 
“កញ្ជដ  ថាច់ សុមាលីន បានមាន

របសាសន៍ថា៖«ឥឡូវហបឹង ក្យើងកុំពុង
ខ្តចាុំក្ពលក្វោខ្ដលក្យើងអាចតបក្ៅ 
រោឌ ភិបាលយួនវញិ ។ ក្ៅកបុ ង UNPFII 
ហបឹង ក្យើងមិនអាចមានសិទនិតបក្ៅ   
សមថីរបស់រោឌ ភិបាលក្ទ ប៉ុខ្នថ ក្យើងអាច
ក្ធវើយ៉ងក្ម៉ច បញ្ចូ ល កយសមថីណាមយួ 
ក្ៅកបុ ងក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍ក្ផសងៗ 
បង្ហា ញឲ្យអនថរជាតិដឹងថា ខ្មមរក្រោម
បាននិយយោរពិត ក្រឿងហបឹងគឺក្រឿងោរ
ពិត ក្ហើយនឹងក្យើងមានភសថុតាង»។ 

           កបុងចក្មលើយរបតិកមមក្សច
កថីខ្ថលងោរណ៍របស់រោឌ ភបិាលក្វៀតណា
មក្នាេះ ក្ោក ថាច ់សាមន ននរកុមយុវ
ជនខ្មមរក្រោម បានមានរបាសាសន៍ថា 
ក្ោកគ្មម នចុំខ្ឡកអវីក្ឡើយ ក្រ េះជា

ទមាល ប់របស់រោឌ ភបិាលកុមមុយនិសថមយួ
ក្នេះ ខ្ដលខ្តងខ្ត នយិយកុហក់រហូត
មក ។ ក្ោកថា ក្បើក្វៀតណាមក្ៅខ្ត
របខ្កកមនិទទួលសាគ ល់ថាខ្មមរក្រោមថា
ជាជនជាតិក្ដើម មាច ស់ទឹកដីជាបនថក្ទៀត
ក្នាេះ យុវជនខ្មមរក្រោម ក្ៅមានវធិ្លនោរ
ក្រចើនក្ទៀត ។ 
ថាច់ សាមន បានមានរបសាសន ៍

ថា៖«ក្យើងមិតមុំក្ធវើោររសាវរជាវ ក្ហើយ 
នឹងរ ុំលឹកក្រឿងហបឹងក្ឡើងវញិជាក្រៀងរាល់
ឆ្ប ុំក្ដើមផរីបាប់អនថរជាតិ គឺថាក្វៀតណាម 
ហបឹង ក្ចេះខ្តនិយយដខ្ដលៗជាក្រៀង
រាល់ឆ្ប ុំ ក្ហើយក្យើងក៏រ ុំលឹកក្រឿងហបឹងមក
វញិក្ទៀតខ្ដរ ក្រ េះក្បើក្គមិនរពមទទួល
សាគ ល់ថាក្យើងជាជនជាតិក្ដើម ក្ហើយ 
នឹងក្ចេះខ្តក្ចាទក្យើងថា ក្ធវើនក្យបាយ 
បុំខ្បកបុំបាកក់្គហបឹង ក្យើងក៏មិនពិបាក
ខ្ដរបាទ ក្ហើយក្ៅក្ពលខាងមុមហបឹង 
ក្យើងនឹងក្លើកក្ឡើង អុំពីវតថក្ៅកមពុជា
ក្រោមហបឹង ខ្ដលវាមានអាយុជាង 
២០០០ ឆ្ប ុំ ក្ហើយៗ ក្វៀតណាមដូចជា
មិនទាន់ក្កើតក្ឡើងក្ទ  ។ អាហបឹងជាភសថុ
តាងៗរតឹមរតូវខ្ដលបានក្ៅដល់កខ្នលង 
និងក្ ម្ េះក្ៅក្មតថណា ក្ៅរសុកណា
ក្ទៀតបាទ”  ៕ WKR 

ខ្មមរក្រោមជាសាកសរី្ខ់្ដលក្វៀតណាមចប់ដាក់គុក 
ប្តនេូលបង្ហា ញមលួនកនងុក្វទិោជនជាតិក្ដើមក្ៅអងគោរ្ហរបជាជាតិ 

នាយករដឌម្នថភីូមា ខ្ដលក្ទើបនឹង
ោក្ចញពីតុំខ្ណងក្យធ្ល បានោក់
 កយសុុំបក្ងកើតគណបកសនក្យបាយ
មយួថមីក្ដើមផចូីលរមួក្បាេះក្ឆ្ប ត សភាជា
ក្លើកទីមយួ កបុងរយៈក្ពល ២០ ឆ្ប ុំចុង
ក្រោយក្នេះ ។  
ក្ោក Thein Sein នាយករដឌម

្នថីភូមាខ្ដលក្ទើបនឹងោក្ចញពតីុំខ្ណង
ក្យធ្លបានចុេះក្ ម្ េះ ោលពនីថង
រពហសផតិ៍ទី ២៧ ខ្មក្មសា កនលងក្ៅ
ក្នេះ ជាមយួអបកទទួលមុសរតូវ ២៦ 
នាក់ក្ទៀតក្ៅមុមគ ជ ប ក្ដើមផបីក្ងកើត
គណបកសនក្យបាយមយួថមី ខ្ដលមាន
ក្ ម្ េះថា “គណបកសសាមគគី និងអភវិឌណ
ន៍សហភាពភូមា” ។ ក្នេះក្បើក្យងតាម
សារពត៌មាន Ne w L i g h t  o f 
Myanmar ។ 
របភពផលូវោរបានបញ្ជជ កឲ់្យដឹង

ក្ទៀតថា ក្ោក Thein Sein នាយករដឌ
ម្នថភីូមាជារបធ្លនននគណបកសនក្យ 
បាយថមីក្នេះ ។ ក្ហើយមានឥសសរជនភូមា

សុំខាន់ៗជាក្រចើននាកម់កចូលរមួ មាន
ជាអាទិ៍ក្ោក Htay Oo រដឌម្នថរីកសួង
កសិកមម ក្ោក Aung Thaung រដឌម
្នថីរកសួងឧសាហកមម ។ 
គួរកតស់មាគ ល់ថា ក្ោកឧតថមក្ស

នីយ Thein Sein និងសមាជិក ២២
នាក់ក្ទៀតននរបបសឹកភូមាចង់បង្ហា ញក្គ
ក្ ើញនូវរបូភាពជា សីុវលិរបស់រោឌ ភ ិ 
បាលក្ៅមុនក្ពលក្បាេះក្ឆ្ប ត ។ ដូក្ចបេះ 
ពួកក្គបថូរខ្តឯកសណាឌ នប៉ុក្ណាត េះ 
ចុំខ្ណកឯតួនាទី និងមុមតុំខ្ណង គកឺ្ៅ
ដខ្ដល ។ 
សារពត៌មាន New Light of 

Myanmar បានខ្ថលងឲ្យដឹងក្ៅសុរកក្នេះ
ក្ទៀតថា កបុងចុំក្ណាម ២៥ អងគោរ 
ខ្ដលបានោក់ កយសុុំបក្ងកើតគណបកស
នក្យបាយមានខ្ត ១២ អងគោរ
ប៉ុក្ណាត េះខ្ដលអាជាញ ធរភូមាបានទទួល
យល់រពម រឯីអងគោរ ១៣ ក្ទៀតកុំពុង
រតូវឋតិកបុងោរពិនិតយក្មើល ៕  RFI 

នាយករដឋមស្តនរីភូមាបក្ងកើតគណបកសថមីមុនោរក្ប្តះក្នន ត្ភា  

នាយករដឌម្នថភីមូា(ក្ឆវង)ោខ្លងក្ចញពីតួនាទីជាក្យធ្លក្ដើមផបីក្ងកើតគណបកសនក្យបាយ  ។  Reuters  



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៤ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ៣ 

រពះពុទធសា្នា 

អតទបទព ី
ោខ្សតក្ោេះសនថភិាព   
ឆ្ប ុំទី៖ ៤៣  ក្លម៖ ៦៩៤០   
ក្ចញផាយ៖ នថងអង្ហគ រ ទ២ី៧ ខ្ម 
ក្មសា ឆ្ប ុំ ២០១០ 
នថង ១៥ ក្កើត ខ្មវសិាម (ពសិាម) 

រតូវនឹងនថងទី ២៨ ក្មសា ខាងមុមក្នេះ 
ពិធីបុណយវសិាមបូជា នឹងរតូវក្រៀបចុំ
ក្ឡើងក្ៅឯក្មតថក្សៀមរាប ក្ហើយក៏ជា
ពិធីបុណយ ននរពេះពុទនសាសនាដធ៏ុំមយួ
ខ្ដលមនិធ្លល ប់មានក្រៀបចុំពមីុនមកក្ោយ 
មានោរយង នមិនថចូលរមួពរីគបម់ជឈ 
ោឌ នយ៉ងអធិកអធមបុំផុត ។ ពិធី
បុណយវសិាមបូជា គជឺាពិធបីុណយធុំមយួ
កបុងរពេះពុទនសាសនា សរមាបរ់ ុំលឹកដល់
រពេះពុទនសមណក្គ្មតថមបរមរគូ ខ្ដលក្ៅ
នថងទ១ី៥ក្កើត នថងក្ពញបូរណ៌មកី្នេះ ជានថង
មហាមងគល ខ្ដលរពេះពុទនរទងរ់បសូត
ចាកឧទរមាឋ យ រទង់រតាស់ដឹង និងរទង់
រ ុំលត់មននចូលោន់រពេះបរមបរនិិ វ ន។  
ខាងក្រោមក្នេះ គឺជាោរដករសង់

នានាសឋីពីពិធីបុណយដ៏ធុំក្នេះសុំរាប់ខ្ចក
ជូនដល់ ពុទនសាសនិកកបុងនថងបុណយជា
មហាកុសលក្នេះ។  
ពិធីបុណយវសិាមបូជា គឺជាបុណយ

មយួយ៉ងធុំ កបុងរពេះពុទនសាសនា រាប់
ថា ជាពុទាន នុសសរណកិចចដស៏ុំខាន់សុំរាប់
រ ុំលឹកដល់រពេះពុទន សមណក្គ្មតថមបរម
រគូ នានថងក្ពញបូណ៌ម ី (គនឺថង១៥ក្កើត) 
ខ្មពិសាម ខ្ដលពុទនសាសនិកទាុំងរពេះ
សងឃ ទាុំងរគហសទ ខ្តងក្ធវើសោក របូជា
របកបក្ោយជុំក្នឿថា ជាមហាកុសលដ៏
របក្សើរ ។  
ោរខ្ដលរបារពនពិធបីូជានានថង១៥

ក្កើត ខ្មពិសាមក្នេះ អារស័យក្ោយ
ក្ោកអបករបាជញ ខាងពុទនសាសនាបាន
កុំណតទុ់កកបុងគមពរី បឋមសក្មាព ធិថា ជា
មហាមងគលអភលិកខិតោល គជឺានថងម 
ហាមងគល រតវូនឹងនថងខ្ដលរពេះសមពុទន
បរមរគូ៖  
១- រទងរ់បសូតចាកឧទរមាតា  
២-រទងរ់តាស់ដឹងអនុតថរសមាម

សក្មាព ធញិ្ជដ ណ  
៣-រទងរ់ ុំលតម់ននចូលោនរ់ពេះបរម

ន ិវ ន 
សក្មឋចរពេះបរមសា្សាថ ចារយរបស់

ក្យើងរទងរ់បសូត រតាស់ដឹង និងបរ ិ
និ វ នសុទនខ្តកបុងនថងក្ពញបូណ៌ម ី ខ្ម
ពិសាម ទាុំងអស់ខ្បលកខ្តឆ្ប ុំប៉ុក្ណាត េះ ។ 
ក្រ េះក្ហតុក្នាេះក្ហើយបានជាអបករបាជញ
ចងរកងជាគ្មថាទុកដូក្ចបេះថា:  
អាសាឡាបណុត ក្មាកកក្នាឋ   វសិាក្ម

ក្យវ នកិខម ិ វសិាមបណុត ម ីសមពុក្ទាន  វសិា

ក្ម បរនិពិនុក្តា  
ក្សចកឋថីា៖ រពេះពុទនយងចុេះោន់

គភ៌ននរពេះវរមាតាកបុងនថងក្ពញបូណ៌ម ី ខ្ម 
អាសាធរទងរ់បសូតកបុងនថងក្ពញបូណ៌ម ី
ខ្មពិសាមបានរតាស់ដឹងជារពេះពុទនកបុង
នថងក្ពញបូណ៌មខី្មពិសាម និងរទងចូ់ល
បរនិិ វ ន ក៏នថងក្ពញបូណ៌ម ី ខ្មពិសាម 
(ក្ផសងខ្តឆ្ប ុំ) ។  
ជារបនពណី ពធិវីសិាមបូជា ក្គ

ខ្តងនាុំគ្មប ក្ធវើកបុងក្វោរារតី ក្រ េះតរមូវ
ក្ៅតាម កយថា "បុណត ម"ី មានក្សចកឋី
ថា ខ្មក្ពញបូណ៌ម ី ។ មយង៉ក្ទៀតោរ
របារពនពិធីកបុងក្ពលរារតី អារស័យក្ោយ
លកខណៈង្ហយរសួល ២ យ៉ង គមឺយង៉
ក្ដើមផនីឹងបានឱោសអុជក្រគឿងរបទីបជាវ  
ោ បូជាក្ភលើងអគគិសនឲី្យភលរឺងុក្រឿងរនាធ ល
រចាលក្អអ ផង និងមយង៉ក្ទៀតក្ដើមផកី្បើក
ឱោសឲ្យពុទនបរស័ិទ បានជួបជុុំគ្មប ដ៏
ក្រចើនកុេះករទាុំងរបុសទាុំងរសី អាចបុំ 
ក្ពញកុសលកមមក្នេះ ក្ោយសបាយរកី 
រាយក្រ េះក្ពលយល់ជាក្វោទុំក្នរផង។  
ពិធីវសិាមបូជា ចាតទុ់កថា ជា

បុណយដធ៏ុំក្ោយមានមហាជន របជាជន 
ចាស់ ក្កមង របុស រសី ក្ៅជុុំគ្មប  អ៊ូអរ 
ក្ោយនាុំក្ៅជាមយួនូវក្រគឿងសោក របូជា 
មានក្ទៀន ធូប ផ្កក ភញ ី និងរបទីបជាវ ោ
តូច-ធុំ អុជបុំភលកឺ្រ ងរ ត ក្ៅរគបវ់តថ
អារាម ។  
និយយរមួោរក្ធវើបុណយវសិាមបូជា 

កគ៏ឺក្ដើមផរី ុំលឹកដល់នថងខ្ដលជាមហា
មងគលអភលិកខិតោលទាុំង ៣ ដូច

ក្ លខាងក្លើ ។ រឯីពិធីខ្ដលក្ធវើកុំណត់
ថា រតឹមរតូវ គរឺតូវមានោរសខ្មឋងក្រឿង
ពុទនបផវតថិ តាុំងអុំពកី្ដើមរហូតដល់ចប់ 
ក្ដើមផជីាក្រគឿងបណឋុ េះបសាទសទាន  ឲ្យ
ក្កើតមាន កបុងគុណរពេះពុទន រពេះធម៌ រពេះ
សងឃ ឲ្យខាល ុំងោល ក្ឡើង។ ពិធខី្ដលរបជា
ជនខ្មមរក្យើងធ្លល ប់ក្ធវើរចួក្ហើយ ចាតទុ់ក
ជាខ្បបខ្ដលលអ និងសមរសបក្ៅនឹង
របនពណីពបីុរាណ ។  
របភពកុំក្ណើ តននវសិាមបូជា  
- ក្តើរបក្ទសណាជាអបកចាបក់្ផឋើមក្ធវើ

បណុយវសិាមបូជាក្នេះមនុក្គ?  
- ក្តើរបក្ទសកមពុជាក្យើងចាបក់្ផឋើម

ក្ធវើបណុយវសិាមបជូាពរីតមឹក្ពលណា
មក?  
ក្ៅក្ពលខ្ដលពុទនបរស័ិទកបុង

របក្ទសក្គ្មរពរបតិបតថពុិទនសាសនាទាុំង 
ឡាយ បានរជួតរជាបអុំពអីភលិកខិត 
ោលនិយម គនឺថងរបសូត រតាស់ដឹង និង
បរនិិ វ នរបស់រពេះសមាម សមពុទនថា សុទន
ខ្តក្ៅនថងក្ពញបូណ៌ម ី ខ្មវសិាម ក្ហើយ
ក៏នាុំគ្មប ក្ធវើពិធវីសិាមបូជាជាក្រៀងរហូត
តាុំងពបីុរាណោលមក ។  
តាមោររសាវរជាវក្ ើញថា ោរក្ធវើ

ពិធីវសិាមបូជាក្នេះ ពុុំខ្មនក្ធវើក្រោយរពេះ
ពុទនបរនិិ វ នក្ៅថមីៗក្នាេះក្ទ គឺក្ធវើក្រោយ
ក្ពលខ្ដលរពេះពុទនបរមរគរូទងប់រនិិ នថ
កនលងក្ៅជា ក្រចើនរងឆ្ប ុំ ។  
បញ្ជជ ក:់ បណុយវសិាមបូជារតូវបាន

អងគោរសហរបជាជាត ិ ទទួលសាគ ល់ចុំ 
ក្ េះបណាឋ  របក្ទសោន់រពេះពុទនសាស 

នាក្លើសាកលក្ោក កបុងក្នាេះមានរប 
ក្ទសកមពុជាផងខ្ដរ តាុំងពីឆ្ប ុំ ២០០០
មកក្មល៉េះ ។  
ចុំខ្ណករបក្ទសកមពុជាខ្ដលមាន

រពេះពុទនសាសនាបានមករបតិសាឌ នតាុំង 
ពីដុំបូង ក្ហើយសទិតក្ៅជារបក្ទសមាន
ឥសសរភាពជាយូរណាស់មកក្ហើយ ខ្ត
ក្បើតាមោររសាវរជាវ ពនិិតយក្មើលកបុង
រពេះរាជពងាវតារ ឬកបុងក្សចកឋកីុំណត់
ក្ហតុក្ផសងៗ តាុំងពីសម័យនគរភបុំ "ហវូ
ណន" រហូតមកដល់សម័យរកុងលខ្ងវក 
មនិរបាកដថា មានទុំក្នៀមក្ធវើវសិាមបូជា
ក្ឡើយ ។ ខ្តក្បើក្យងក្ៅក្លើក្សចកឋីថា 
រពេះពុទនសាសនាលទនលិង្ហក  បានផាយ
ចូលមកកមពុជារដឌកបុងសម័យជាមយួគ្មប
នឹងរកុងសុក្ខាទ័យ គួរសនបិោឌ នបានថា 
មានទុំក្នៀមក្ធវើវសិាមបូជារចួមកក្ហើយ 
ដូចជារបក្ទសនថខ្ដរ ខ្តកមពុជាក្យើងពុុំ
ក្ ើញមានឯកសារជាភសថុតាងឬក៏មាន 
ខ្ដរ ខ្តរតូវរោយសាបសូនយអស់ក្ៅ ។  
លុេះចុំក្ណរយូរលង់មក គកឺបុង

សម័យរកុងអយុធយខាងនថ និងកបុង
សម័យរកុងលខ្ងវកខាងខ្មមរ ទុំក្នៀមទុំ
ោបក់្ធវើវសិាមបូជារតឡបជ់ាសាបសូនយ
ក្ៅវញិ ដូចជាក្ភលចសូនយឈងឹទាុំងរសុង 
ក្រ េះមនិមានរបាកដកបុងឯកសារណា
មយួថា បានក្ធវើក្ឡើយ ។ ទាុំងក្នេះក្រ េះ
ក្ហតុអវី ?  
តាមោរសនបោិឌ នក្ ើញថា  
១- ក្រ េះរពេះសងឃអុំពលីង្ហក ក្នាេះ

ផុតរលតអ់ស់ក្ៅ  

២- ក្រ េះក្រឿងបឋមសក្មាព ធិកថា 
សឋីពីក្រឿងពុទនរបវតថកិបុងក្ពលក្នាេះ មានខ្ត
ភាសាបាលី ក្ហើយក្ៅរាតរ់ាយកបុងគមពរី
រពេះនរតបិដក មលេះកបុងអដឌកថា មលេះពុុំទាន់
ចងរកងរបួរមួ និងពុុំទាន់បានខ្របក្រៀប 
ក្រៀងជាភាសាសរមាប់ជាតកិ្ៅក្ឡើយ។ រ ី
ឯអបករសុកក៏ពុុំទាន់រជួតរជាបជាទូក្ៅ
រគបគ់្មប  មានខ្តរពេះសងឃខ្ដលក្ចេះភាសា
បាលី ក្ទើបអាចដឹងបានមលេះ ក្រ េះក្ហតុ
ក្នេះក្ហើយក្ទើបពិធីបុណយវសិាមបូជា រតូវ
បានសាបសូនយក្ៅវញិ។  
ចុំក្ណរក្រោយមក របក្ទសនថកបុង

សម័យរកុងក្ទព "បាងកក" តាមក្សចកឋី
ខ្ដលមានកបុងក្សៀវក្ៅរពេះរាជពធិសិុីប
សងក្ដឿនថា កបុងរជជោលទី ២ កបុងឆ្ប ុំឆលូវ 
នពវស័ក ពុទនសករាជ ២៣៦០ រគិសថ 
សករាជ ១៨១៧ ក្ទើបក្កើតមានពិធី
វសិាមបូជា ក្ោយក្ពលក្នាេះមានសក្មឋច
រពេះសងឃរាជ១រពេះអងគរពេះនាម "ម"ី ក្ៅ
វតថរាជបរូណៈមកថាវ យរពេះពរ សុុំឲ្យរទង់
ក្ធវើវសិាមបូជាជាដុំបូង។ ឯរក្បៀបក្ធវើពិធី
ក៏របហាករ់បខ្ហលគ្មប នឹងរក្បៀបក្ធវើក្ៅ
កបុងរកុង សុក្ខាទ័យ ប៉ុខ្នថមនិសូវជាអធិ 
កអធមដូចរគ្មក្នាេះក្ទ។  
ចុំខ្ណកក្ៅរបក្ទសកមពុជាវញិ កបុង

សម័យជាមយួគ្មប ក្នេះ របខ្ហលជាមនិ
ទាន់មានទុំក្នៀមក្ធវើក្ៅក្ឡើយ ក្ោយ
ក្ហតុថាោរក្ធវើវសិាមបូជាក្ៅរបក្ទសនថ 
កបុងជុំនានក់្នាេះ ក្ៅមនិទាន់មាុំមនួក្ៅ
ក្ឡើយ ទាុំងគមពរីបឋមសក្មាព ធិខ្ដលសុំ
រាបក់្របើរបាស់កបុងោរក្នេះ ក៏មនិទាន់មាន
ក្ៅក្ឡើយខ្ដរ ក្ហើយទុំនងជាមនិទាន់
បានរជួតរជាបដល់របជាជនខ្មមរផង។  
ឯគមពរីបឋមសក្មាព ធិជាក្រឿងពុទនរប 

វតថិ ដុំណាលក្រឿងចាប់ក្ផឋើមតាុំងពីរពេះអងគ
ចុេះចាកតុសិតក្ទវក្ោក មកយក
កុំក្ណើ តជារពេះរាជបុរតរពេះបាទ សុក្ទាន ទ
នៈ និងរពេះនាងមហាមាយ ក្ៅនគរក
បិលពសថុ កបុងមជឈមិរបក្ទសក្រៀងរាប
ដរាបដល់រទងប់ានរតាស់ជាអងគរពេះពុទន 
ក្របាសសតវ ក្ហើយក្សឋចរទងរ់ ុំលតម់នន
ចូលោន់រពេះបរមនិ វ នជាទីបុំផុត។  
គមពរីបឋមសក្មាព ធកិ្នេះ អបករបាជញ

ខ្តងក្ឡើងសរមាប់ក្របើរបាស់ក្ទសនាក្ៅ
កបុងបុណយវសិាមបូជា ។ ក្រ េះថាោរ
ខ្ដលនាុំយករបវតថរិបស់ក្រឿងក្នេះមក
សខ្មឋង ក្ដើមផជីាភសថុតាងបញ្ជជ កឲ់្យដឹង
ថា វសិាមបូជាក្កើតក្ឡើងពិតរបាកដក្នាេះ
ពីរតឹមក្ពលខ្ដលក្កើតគមពរីក្នេះ។  
គមពរីក្នេះក្កើតមានរបាកដក្ឡើងក្ៅ

របក្ទសនថ កបុងរជជោលរពេះបាទសក្មឋច
រពេះណាុំងក្ៅល  "រជជោលទ៣ី" ជាដុំបូង 

(អានតក្ៅទុំពរ័ទី ៤) 

ពិធីបុណយវិសាមបូជាជាព្ថៃមហាមងគល និងមហាកុ្ លដ៏លអរបក្្ើរ ជាោរ
រលំកឹដលព់្ថៃរទងរ់ប្តូ រទងរ់ា្ដ់ឹងជារពះពុទធ រទង់េូលរពះបរនិិព្វវ ន 

ទដិខភាពបណុយវសិាមបជូា  ព.ស.២៥៥៤ ក្ៅក្មតថក្សៀមក្រៀប ។  



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៤ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ៤ 

រពះពុទធសានសា 

( តពទីុំព័រទី ៣ ) 
ក្ហើយកបុងជុំនានក់្នាេះគមពរីក្នេះមាន 

២ របក្ភទគឺ:  
១- បឋមសក្មាព ធិសក្ងខបមាន ២០

បរកិ្ចឆទ មនិមានក្ ម្ េះអបកនិពននពិតរបា 
កដក្ទ របខ្ហលជានិពននក្ឡើងកបុងរជជ 
ោលទី ២ ។  
២- បឋមសក្មាព ធិវតិាទ រ ជាភាសាម

គធៈមាន ២១ ខ្មស ឬ ៣០ បរកិ្ចឆទទាុំង
ជាភាសាបាលី និងសរមាយ ។  
រពេះបាទសក្មឋចរពេះណាុំងក្ៅល  រទង់

អារាធនា សក្មឋចរកុមរពេះបរមានុជិត 
ជិក្នារសសងឃរាជ ក្ៅវតថរពេះក្ជតព័ន 
កបុងរកុងក្ទពឲ្យនិពននក្ឡើង ។ សក្មឋច
រកុមរពេះអងគក្នេះបានរបួរមួក្សចកឋកី្ចញពី
គមពរីក្ផសងៗ និងនិពននបខ្នទមក្ឡើងមលេះកបុង
ពុទនសករាជ ២៣៨៧ រគិសថសករាជ
១៨៤៥ ។  
ចុំខ្ណករបក្ទសខ្មមរក្យើង គមពរី

បឋមសក្មាព ធិជាភាសាមគធៈ មាន ២១
ខ្មមរ ឬ ៣០ បរកិ្ចឆទ ។ គមពរីជាសុំរាយ
មាន៣ខ្បប គ១ឺ ក្ៅថា បឋមសក្មាព ធិ
សក្ងខប ឬក្ៅថា "បឋមរតាស់" មាន៥-
៦ខ្មស ឬមយួខ្មសចបព់ណ៌នាក្សចកឋតីាុំង
ពីរពេះអងគយងចុតិចាកតុសិត មកចាប់
បដិសននជិាឱរសរពេះបាទសុក្ទាន ទនៈនិង 
រពេះនាងសិរមិហាមាយ រហូតមករតឹម
រពេះអងគក្ចញរទងរ់ពេះផបួស បានរតាស់
ជារពេះពុទន ។ អតទបទក្នេះមនិដឹងជាអបក
ណាជាអបកនិពនន ក្ហើយនិពននពីកបុងពុទន
សករាជណាក្ទ ។ ខ្តតាមោរសក្ងកត
ក្មើល កយក្ពចនក៍បុងគមពរីក្នាេះ ក្ ើញថា 
មនិជាចាស់ណាស់ណាក្ទ យ៉ងយូរ
ណាស់រតឹមសម័យរកុងឧដុងគខាងក្ដើម 
។ គមពរីក្នេះក្គក្រចើនក្របើសរមាប់ក្ទសនា
កបុងពិធបីុណយអភកិ្សករពេះពុទន របូផង។  
គមពរីទី ២ ក្ៅថា បឋមសក្មាព ធិ

វតិាទ រមាន៣០បរកិ្ចឆទ។ គមពរីក្នេះសក្មឋច
រពេះមហាសុក្មធ្លធិបតី រពេះសងឃរាជ
ជួន ណាត (ោលក្ៅជាសងឃនាយក) 
បានមានក្ថរដីោថា មហាណាក មហា
ភូ និងអាចារយសន។ល ។ ក្ៅក្មតថបាត់
ដុំបង បានខ្របក្ចញពីបឋមសក្មាព ធវិតិាទ រ
របស់សក្មឋចរកុមរពេះបរមានុជតិ ជិក្នា 

រស កបុងសម័យរពេះយ៉កថាថន "តទា
ធរ" ឈុម ក្ធវើជាក្ៅក្មឿងបាត់ដុំបង 
ក្ហើយខ្ដលបានផសពវផាយ ។  
ក្ៅរបក្ទសកមពុជា  
បុណយវសិាមបូជា តាមខ្ដលចាស់

ទុុំអបកមុមអបកោរទាុំងឡាយតុំណាល
តៗគ្មប បានឲ្យដឹងថា  ក្គបានក្ផឋើមក្ធវើកបុង
រជជោលរពេះបាទសក្មឋច រពេះហររិកសរាមា
ឥសសរាធិបត ី"រពេះអងគឌួង" ខ្ដលគងក់្ៅ
កបុងឧដុងគជាដុំបូងក្រ េះថា ោលកបុងពុទន
សករាជ ២៣៨៧ រគិសឋសករាជ 
១៨៥៤សក្មឋចរពេះអងគឌួង រទង់សពវរពេះ 
រាជហឫទ័យក្សបើសុុំទូក្ៅកបុងកមពុជារដឌ។  
គមពរីទី៣ ក្ៅថា "បឋមសក្មាព ធិក

ថា" គឺបឋមសក្មាព ធិវតិាទ រក្នាេះឯងខ្ដល
រពេះឥនធមុន ី "ខ្ប៉ន" គង់ក្ៅវតថបទុមវត ី
រកុងភបុំក្ពញ ខ្របនិងក្រៀបក្រៀងក្ចញពី
ចាប់របស់សក្មឋចរពេះមហាសងឃរាជ 
"សា" កបុងរជជោលរពេះបាទសក្មឋចរពេះ
សីុសុវតទ ិមាន ៣០ បរកិ្ចឆទ ដូចចាបក់្ដើ
ម។ គមពរីក្នេះមានជាខ្បបបទសរមាប់
ក្ទសនាកបុងនថងវសិាមបូជា កបុងវតថគណៈ
ធមមយុតថកិនិោយទូទាុំងរបក្ទសខ្មមរ។  

ោរក្ធវើវសិាមបូជា កបុងសម័យ
រជជោលទី២ក្នាេះ របខ្ហលជាមានក្ធវើខ្ត
កបុងរកុង មនិទាន់បានផសពវផាយក្ៅ
រគបវ់តថអារាមក្ៅក្ឡើយក្ទ ក្ហើយកម៏និ
ទាន់មានភាពឱឡារកិអធិកអធមខ្ដរ។  
ពុទនសាសនិករបក្ទសនថ បានអេះ 

អាងថា របនពណីក្ធវើវសិាមបូជាខ្ដល
រតឹមរតូវតាមលកខណៈ ក្កើតមានក្ឡើង
តាុំងពរីតឹមរជជោលទី ៤ ក្ោយរពេះរាជា
អងគក្នេះជាអបករបាជញកបុងផលូវរពេះពុទនសាស 
នា រទងក់្ចេះគមពរីរពេះនរតបដិកក្រៅរជេះ
រទងប់ានក្ផឋើមក្ធវើវសិាមបូជា តាុំងពីោល
រទងរ់ពេះផបួសក្ៅក្ឡើយ។ លុេះដល់រទង់
ោក់រពេះផបួសមកទទួលរាជសមផតថកិ៏
រទងក់្ៅខ្តបនថ ក្ធវើវសិាមបូជាក្រៀងដរាប
មក រហូតដល់រទងប់ញ្ជជ ឲ្យក្រៀបចុំគមពរី
សរមាប់ក្ទសនាកបុងពិធបីុណយ ក្នេះដូច
បានក្ លខាងក្លើ។ រពេះមហាប៉ាន គឺ
សក្មឋចរពេះសុគនាន ធិបត ី ជាគណៈធមម
យុតថិកនិោយក្ៅរកុងក្ទព "បាងកក" 
អុំពីរពេះបាទសក្មឋចរពេះចមក្ៅល  " រជជ 
ោលទ៤ី" ។  
បនាធ ប់មកក្រោយក្នាេះមយួឆ្ប ុំគឺ

កបុងពុទនសករាជ ២៣៩៨ រពេះមហាប៉ាន
ក្ទើបនិមនថមកអុំពរីកុងក្ទព រពេះបាទ
សក្មឋចរពេះហររិកសរទងម់ានរពេះរាជហឫ 
ទ័យក្សាមនសសណាស់ ក្ហើយបាន 
និមនថឲ្យគង់ក្ៅជាក្ៅអធិោរវតថសាោ
គូ ក្ៅវតថអមពលិបី ក្ៅរកុងឧដុងគតក្រៀង
មក ។ ក្ោយក្ហតុថា រពេះមហាក្ថរអងគ
ក្នេះ ោលខ្ដលក្ោកគងក់្ៅទរីកុងក្ទព
ធ្លល ប់ក្ធវើវសិាមបូជារចួមកក្ហើយ ក្ហើយ
ោលបានគងក់្ៅទរីកុងក្ទពធ្លល ប់ក្ធវើ
វសិាមបូជារចួមកក្ហើយ ក្ហើយោល
បានគង់ក្ៅរបក្ទសខ្មមរ រពមទាុំងបាន
ក្ធវើជាធុំកបុងគណៈធមមយុតថិកនិោយផង 
ក្ោកក៏ក្ផឋើមក្ឡើង តាមខ្ដលធ្លល បក់្ធវើ
កនលងមក ។ ប៉ុខ្នថក្យើងពុុំបានដឹងចាស់
ថាក្ៅក្ពលដុំបូងក្នាេះក្តើក្ោកចាប់ក្ផឋើម 
ក្ធវើកបុងឆ្ប ុំណា សករាជប៉ុនាម នក្នាេះក្ទ 
ក្រ េះគ្មម នឯកសារជាក់ខ្សឋងរគ្មនខ់្ត
មានក្សចកឋអីេះអាងពអីបកមុម អបកោរ
ទាុំងឡាយថា របាកដជាមានក្ធវើវសិាម
បូជាតាុំងពកីបុងក្ពលខ្ដលក្ោកគង់ក្ៅ
រកុងឧដុងគមកក្មល៉េះ ។ លុេះដល់ក្ពល
ក្ោកមកគងក់្ៅវតថបទុមវត ី រកុងភបុំ 

ក្ពញ កបុងពុទនសករាជ ២៤០៨ ក៏បាន
របារពនវសិាមបូជា រហូតដល់អស់រពេះ    
ជនម ។ ពិធវីសិាមបូជារតូវបានផសពវ 
ផាយទូក្ៅក្ៅរគបវ់តថ គណៈធមមយុតថិ
កនិោយជាប់ជាទុំក្នៀមរហូតមក ។  
ចុំខ្ណកវតថខាងមហានិោយ ក្ទើប

មានក្ធវើកបុងសម័យរកុងភបុំក្ពញ កបុងរជជ 
ោលរពេះសីុសុវតទិ ។ តាមខ្ដលសក្មឋច
រពេះមហាសុក្មធ្លធិបតីរពេះសងឃរាជជួន 
ណាត "ោលក្ៅរពេះសងឃនាយក" ដុំ 
ណាលថា កបុងឆ្ប ុំមយួក្នាេះក្ោករគរូពេះ
វនរត័ ចនធ គងក់្ៅវតថឧណាត ក្ោម បាន
និមនថក្ៅរកុងក្ទព ក្ ើញរពេះសងឃក្ៅ
រកុងក្នាេះ ទាុំងគណៈធមមយុតថិកនិោយ 
ទាុំងគណៈមហានិោយ ក្ធវើវសិាមបូជា
ក៏ក្កើតរជេះថាល ក្ៅក្ពលនិមនថរតឡប់មក
វញិបានរោប បងគុំទូលសក្មឋចរពេះមហា
សងឃរាជ "រពេះនាមក្ទៀង" សុុំឲ្យក្ធវើ
វសិាមបូជា សក្មឋចរពេះមហាសងឃរាជ
ក្ទៀង ក៏រទងប់ានរពេះរាជានុញ្ជដ តតាម
សុំណូមពរ ក្ទើបវសិាមបូជារតូវបានក្ធវើ
ជាបនថបនាធ បក់្រៀងដរាបមក។ ប៉ុខ្នថក្ពល
ក្នាេះកពុ៏ុំទាន់បានក្ធវើរគបវ់តថក្ៅក្ឡើយគឺ
មានក្ធវើ ចុំក្ េះខ្តវតថក្ៅកបុងរកុង។ ឯវតថ
ក្ៅតាមក្មតថក្រៅមានក្ធវើខ្តវតថធុំៗ វតថតូ
ចៗក្រចើនពុុំបានក្ធវើក្ៅក្ឡើយ ។  
ចុំខ្ណករពេះមហាកសរតខ្ដនដ ីតាុំង

ពីរជជោលរពេះបាទសក្មឋចរពេះហររិកស 
"រពេះអងគឌួង" មកសុទនខ្តរទងរ់ជេះថាល
បានទទួលក្ធវើរគប់ៗរពេះអងគ។  
តាមឯកសារបានក្លើកសរក្សើររពេះ

គុណសមផតថ ិ រពេះបាទសក្មឋចរពេះហររិកស 
ខ្ដលជាអបកផឋួចក្ផឋើមក្ធវើវសិាមបូជាក្ឡើយ
ជាដុំបូងក្រ េះរាជាអងគ ក្នេះរទងធ់្លល ប់ក្ៅ
គង់ក្ៅរកុងក្ទព "បាងកក" និងរទង់
ធ្លល ប់សាងរពេះផបួសក្ៅទីក្នាេះ។ រទង់
បានសិការពេះបរយិតថធិមរ៌ជួតរជាបគមពរី
រពេះនរតបិដក ក្រៅរជេះ។ ក្ៅក្ពលខ្ដល
រទងប់ានក្ឡើងក្សាយរាជសមផតថកិរ៏ទង់
ក្ផឋើមក្ធវើពិធបីុណយ ក្នេះតាមខ្ដលរទង់
ធ្លល ប់បានរជួតរជាប និងធ្លល ប់បានទត
ក្ ើញរក្បៀបខ្បបខ្ផន ខ្ដលក្គក្ធវើក្ៅ
រកុងក្ទពក្ទើបជាប់ជារបនពណីរហូតមក
ដល់សពវនថង៕  

ពិធីបុណយវិសាមបូជាជាព្ថៃមហាមងគល និងមហាកុ្ លដ៏លអរបក្្ើរ .... 

ទដិខភាពបណុយវសិាមបជូា ព.ស.២៥៥៤ ក្ៅក្មតថក្សៀមក្រៀប ។  

http://www.worldkhmerradio.com  វិទយខុ្មមរពភិពក្ោក ពត័ម៌ានទានក់្ហតុោរណ៍របចាុំនថងតាមរបពន័ន Internet  
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អនររជាត ិ

វិទយុ្ កំ្េងកមពុជាក្រោម 

វទិយសុុំក្ឡងកមពុជាក្រោម គឺជាសក្មលងរបស់សហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោមពិភពក្ោក ផាយក្ចញពីសហរដឌអាក្មរកិ សរមាបប់ុំក្រ ើ
ដល់បងបអូនជនរមួ្មខ្មមរ និងខ្មមរក្រោម ខ្ដលកុំពុងរស់ក្ៅក្លើមាតុភមូកិុំក្ណើ តដខ៏្សនរសក្ណាេះរបស់ក្យើង និងជុុំវញិ
ពិភពក្ោក ។  
វទិយសុុំក្ឡងកមពុជាក្រោម ផាយជាក្មមរភាសា ខ្ដលផលិតក្ោយសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម បានចាបប់ដិសននិនូវនថងទី ០១ 
ខ្មមថុិនា ឆ្ប ុំ២០០១ កបុងក្គ្មលបុំណងផសពវផាយនូវរពឹតថិោរណ៍ថមី ៗ ពីមាតុភមូកិមពុជាក្រោម និងសកមមភាព ចលនា តសូ៊ 
ក្ោយអហិងា ននសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម (KKF) ក្លើឆ្កអនថរជាតិ រពមទាុំង ុំនាុំនូវទក្ងវើរ ុំក្ោភសិទនិមនុសសពីសុំណាក់
រដឌអុំណាចកុមមុយនិសថយួន ក្ៅក្លើបងបអូនជនជាតិក្ដើមខ្មមរក្រោម ។ 
វទិយសុុំក្ឡងកមពុជាក្រោម ជារបភពពត័ម៌ានពិត ក្ដើមផផីថល់នូវយុតថិធម ៌ សចចធម ៌ កបុងោរទាមទារសិទនិក្សរភីាព និងជុំក្នឿ
សាសនា ពីរបបរគបរ់គងរកុងហាណូយ ជូនដល់បងបអូនជនរមួ្មខ្មមរក្រោម ខ្ដលកុំពុងទនធឹងរងចាុំនូវ សិទនិសក្រមច
វាសនាមលួនក្ោយមលួនឯង រសបតាម ចាបអ់ងគោរសហរបជាជាតិ ។ 
វទិយសុុំក្ឡងកមពុជាក្រោម ផាយកបុងមយួសបាថ ហ៏មថងជាក្រៀងរាល់នថងអង្ហគ រចាបពី់ក្ម៉ាង ៩ ដល់ក្ម៉ាង ១០ យប ់ក្ម៉ាងក្ៅកមពុជា
ក្រោម ។ 

ក្គហទុំពរ័ ៖  http://www.vokk.net 

របក្ទ្ជិតខាងព្ថប្តរមភខាល េអ្ថរិភាពរាលដាល 
របក្ទសជិតខាងននរបក្ទសនថបាន 

តាមោនក្មើលសាទ នោរណ៍ននភាពវកឹវរ
នក្យបាយ ក្ៅកបុងទីរកុង បាងកក 
ក្ោយមានចិតឋរពួយបារមភ ោន់ខ្តខាល ុំង
ក្ឡើង ។  សមាគមននរបក្ទសអាសីុភាគ 
អាក្គបយ ៍ និយយថា បាតុកមមក្ៅទកី្នាេះ 
អាចរាលោលក្ធវើឲ្យមានអសទិរភាពក្សដឌ 
កិចចនិងនក្យបាយទូទាុំងតុំបន់។ 
របក្ទសជិតខាងននរបក្ទសនថបាន

តាមោនក្មើល សាទ នោរណ៍ននភាពវកឹវរ
នក្យបាយក្ៅកបុងទរីកុង បាងកក 
ក្ោយមានចិតឋរពួយបារមភ ោន់ខ្តខាល ុំង
ក្ឡើង។  សមាគមននរបក្ទស អាសីុភាគ 
អាក្គបយ ៍ និយយថា បាតុកមមក្ៅទកី្នាេះ 
អាចរាលោលក្ធវើឲ្យមានអសទិរភាពក្សដឌ 
កិចចនិងនក្យបាយទូទាុំងតុំបន់ ។ រដឌ    
ម្នឋរីកសួងោរបរក្ទសឥណឍូ ក្នសីុ បាន
អុំ វនាវឲ្យមានោរចរចាគ្មប  ក្ដើមផកី្ោេះ
រសាយវបិតថិក្ោយសនឋិវធិីក្ហើយក្សបើផឋល់ 
ជុំនួយ ក្ោកក៏បាននិយយអេះអាងជា
ថមីថា នក្យបាយរបស់របក្ទសឥណឍូ    
ក្នសីុ  នឹងមនិចូលក្រជៀតខ្រជកកបុងកិចច
ោរនផធកបុងរបស់របក្ទសជិតខាងក្ទ។ 
សមាគមរបក្ទសអាសីុ ភាគអា    

ក្គបយ ៍ បានអុំ វនាវក្ៅោន់រោឌ ភបិាល
នថ និងរកុមបាតុកររបឆ្ុំងរោឌ ភបិាល 
សុុំឲ្យមានចិតឋអត់ធមត ់  និងតាមខ្សវងរក
ោរក្ោេះរសាយតាមរយៈោរចរចាគ្មប និង 
ោរផសេះផារជាតិ ។ រដឌម្នឋនីនរបក្ទស
សិងាបូរ ី និងពរីបក្ទសឥណឍូ ក្នសីុបាន
ក្ចញក្សចកឋខី្ថលងោរណ៍រសក្ដៀងគ្មប ក្នេះ 
ខ្ដរ ។ 
ចាប់តាុំងពី ខ្មមនិា មនុសស ២៦

នាក់បានសាល ប ់ ក្ហើយជិតមយួ ន់នាក់
របសួ ក្ោយសារោរផធុេះរគ្មប់ខ្បក និង
ោររបឈមមុមោក់គ្មប រវាងប៉ូលិស និង
បាតុកររបឆ្ុំងរោឌ ភបិាល ក្ៅកបុងរាជធ្ល 
នីបាងកក មានក្ ម្ េះថា រកុមអាវរក  
ហម ។ រកុមអាវរកហមទាុំងក្នាេះ ក្រចើន
ខ្តមកពីតុំបនជ់នបទនិង អបករកីរកក្ៅទី
រកុងខ្ដលទាមទារឲ្យមានោរក្បាេះក្ឆ្ប ត

ថមមីូយ ។ បាតុកមមបានក្ធវើឲ្យរ ុំខានដល់
 ណិជជកមមនឹង ក្ទសចរណ៍ ខ្ដលចូល
មកទសសនារបក្ទសនថ។ 
អបកនាុំ កយរបស់រដឌម្នឋីរកសួង

ោរបរក្ទសឥណឍូ ក្នសីុក្ោក Teuku 
Faizasyah និយយថា ក្ោកមានោរ
រពួយបារមភអុំពអីសទិរភាពកបុងរបក្ទសនថ 
អាចនាុំឲ្យមានវបិតឋកិ្សដឌកិចចអាសីុសារ
ជាថមី ដូចោលពឆី្ប ុំ ១៩៩៧ ។ រចួោរ
ដួលរលុំរបាកប់ាត អាចក្ធវើឲ្យបាតប់ង់
ក្សចកឋទុីកចិតឋរបស់ រកុមវនិិក្យគក្ៅ
តុំបន់ ។ 
ក្ោក Teuku Faizasyah បាន

និយយយ៉ងក្នេះ ៖«ក្ពលក្វោក្ៅមចី
ក្ពកក្ដើមផកី្ធវើោរវាស់ ខ្វងអុំពោីរប៉េះ
 ល់ ផ្កធ ល់ននោរអភវិឌណនក៍្ៅកបុងរប 
ក្ទសនថមកក្លើក្សដឌកិចចខ្តក្យើងក្ៅខ្ត 
សងឃមឹថាវានិងមនិបក្ងកើតសាទ នោរដូច
គ្មប ោលពីសម័យឆ្ប ុំ ១៩៩០ ក្ទ ក្ៅ
ក្ពលខ្ដលជមងឆឺលងរាលោល ប៉េះ ល់
គ្មប  នាុំឲ្យរោយដល់ក្សដឌកិចចក្ៅកបុង
តុំបនរ់បស់ក្យើង ។ ខ្តក្យើងសងឃមឹថា

ក្នេះជាករណីោច់ខ្ឡក រចួក្យើងមាន
ក្សចកឋសីងឃមឹថា ជាមយួនិងកិចចរបឹង
ខ្របងរបស់ក្យើងរមួគ្មប   ក្យើងអាចក្ោេះ
រសាយរចួនូវសាទ នោរណ៍តាមសនឋវិធិី ។ 
ក្ោក Michael Montesano នន

វជិាច សាទ នកិចចោរអនឋរជាតិ ក្ៅកបុងរប 
ក្ទសសិងាបូរ ី និយយថា ក្ៅក្ពលក្នេះ 
រកុមវនិិក្យគបរក្ទស បានក្មើលក្ ើញ
វបិតឋកិ្នេះជាករណីពិក្សសរបស់របក្ទស 
នថខ្តឯកឯង ។ ខ្តក្ោកនិយយថា   
មណៈខ្ដលបាតុកមមក្ៅខ្តមានបនឋ វនិិ
ក្យគកបុងតុំបនអ់ាចរតូវប៉េះ ល់ខ្ដរ។ 
ក្ោក Michael Montesano 

បានមានរបសាសន៍ថា៖ «ោរប៉េះ ល់
ខ្តមយួគួរឲ្យក្យើងខាល ចគ ឺ អបកក្ៅក្រៅតុំ 
បន់ខ្ដលក្មើលក្ ើញតុំបន ់ តាមលកខ
ណៈទាុំងរសុង  ក្ហើយខ្ដលមានចិតឋ គុំ 
និតគិតជាមុនថា មានអសទិរភាពនិង
វបិតឋ ិ ក្ៅកបុងតុំបនអ់ាសីុភាគអាក្គបយ៍
ក្ហើយអបកក្នាេះក្មើលក្ ើញវបិតឋកិ្ៅកបុង
របក្ទសមយួ មានចិតឋរអា មនិចងម់ាន
ោរ ក់ព័នឌនឹងវនិិក្យគ និងក្សដឌកិចច 

រពមទាុំងសកមមភាពក្ផសងៗក្ៅទូទាុំង
តុំបន»់ ។ 
ោរបាក់ខ្បកខ្មវងគុំនិតគ្មប ក្ៅកបុង 

នក្យបាយរបស់របក្ទសនថបានក្កើន 
ករមតិជាក្ទៀងទាត់ ោលពីប៉ុនាម នឆ្ប ុំ
កនលងក្ៅក្នេះចាប់តាុំង ពីកងក្យធ្ល
បានក្ធវើរដឌរបហារបក្ណឋ ញអតីតនាយក
រដឌម្នឋកី្ោក ថាក់សីុន សីុណាវ៉ាត់ 
ក្ចញពតីុំខ្ណង ោលពឆី្ប ុំ ២០០៦ ។ 
ក្ទាេះបជីនជាតិនថវណត ៈកណាឋ ល

ក្ៅទ ីរកុងនិងឥសសរជនចាត់ទុក ក្ោក
ថាក់សីុនជាអបកពុករលួយ  ក្ោកក្ៅខ្ត
មានរបជារបិយភាពមពស់កបុងចុំក្ណាម
កសិករ និងជនរកីរក ពីក្រ េះខ្តកមមវធិី
របឆ្ុំងភាពរកីរករបស់ក្ោក ។ រកុម
អបកគ្មុំរទរបស់ក្ោកថាក់សីុនបានចាត់
ទុករោឌ ភបិាល បចចុបផនបថាមនិរសប
ចាប់ ពីក្រ េះបានក្ឡើងោន់អុំណាច
តាមក្សចកឋសីក្រមចរបស់រដឌសភា
ក្រោយពី តុោោរបានបក្ណឋ ញរោឌ ភិ
បាលជាប់ក្ឆ្ប តពីរនិយមក្ោកថាក់សីុ
នក្ចញពី តុំខ្ណងោលពីឆ្ប ុំ២០០៨។ 

របក្ទសសិងាបូរ ី និងឥណឍូ ក្នសីុ 
ក្សបើសុុំចូលក្ៅជួយ ក្ោេះរសាយវបិតឋកិ្ៅ
កបុងរបក្ទសនថ ខ្ត ក្ោក Faizasyah
និយយថា វាមានរបក្យជនលុ៍េះរតាភា
គីទាុំងពីរ ក្ចញក្សចកឋកី្សបើ។ 
ក្ោក Faizasyah បាននិយយ

ថា៖«ក្យើងមនិចូលក្រជៀតខ្រជកកបុងកិចច
ោរនផធកបុងរបស់របក្ទសជិតខាងក្ទ ។ 
ក្យើងចងប់ញ្ជជ កច់ាស់ថា ក្បើក្យើងអាច
មានមក្ធយបាយជួយ  កបុងោរចរចាគ្មប
ក្យងក្ៅតាមក្សចកឋកី្សបើ របស់រោឌ ភបិា
លផងនិងភាគីដនទផងកបុងសាទ នោរណ៍
ក្នេះ  ក្យើងមុមជាក្ៅទីក្នាេះក្ដើមផផីឋល់ជុំ 
នួយណាមយួខ្ដលក្យើងអាចក្ធវើបាន»។ 
ក្ោក Montesano និយយថា 

ទមាល ប់របស់សមាគមរបក្ទសអាសីុអាក្គប
យ ៍ ខ្ដលមនិចូលក្រជៀតខ្រជកកបុងកិចចោរ
នផធកបុងរបស់របក្ទសជា សមាជិក រពម
ទាុំងចិតឋមនិចងរ់បស់រោឌ ភបិាលនថសុុំ
ក្សបើឲ្យជួយ នឹងក្ធវើ ឲ្យមូចដល់កិចចរបឹង
ខ្របងជួយ ផសេះផារពសីុំណាក់របក្ទសនន 
តុំបន់ ។ ក្ោក Montesano និយយ
ក្ទៀតថា អវីខ្ដលរបក្ទសជិតខាងរប 
ក្ទសនថ អាចក្ធវើក្ៅបានក្ដើមផកី្ចៀសវាង
មនិឲ្យមានចលនាបាតុកមម ដូចគ្មប មនិ
ឲ្យរាលោលខ្ថមក្ទៀតគឺក្ោេះរសាយ
ោរណ៍រពួយបារមភរបស់ ជនរកីរក និង
មនិរតូវដកសិទនិរបស់របជាពលរដឌក្ៅ
កបុងរបក្ទសក្គក្ទ។ 
 ក្ោក Montesano បាន

និយយក្ទៀតថា ៖«មញុ ុំយល់ថា របក្ទស
ដនទក្ៅតុំបនអ់ាចក្ធវើោររបក្សើរ ក្បើរប 
សិនជាក្គពិនិតយក្មើលឫសសុគីល់ននវបិតឋិ
របស់របក្ទសនថ ក្ហើយសួរមលួនឯងថា 
ក្តើក្សដឌកិចចនិងសងគមរបស់មលួនមនិជា
កមមវតទុននវបិតឋដូិច គ្មប ឬក្ទ?» 
ក្ោកខ្ថលងថា ក្រៅពីក្នាេះ របក្ទស

ជិតខាងរបស់របក្ទសនថ និងរបក្ទស
ដនទកបុងពិភពក្ោក រគ្មន់ខ្តអាចឈរ
ក្មើលខ្តបុក្ណាត េះ ថាក្តើវបិតឋកិ្នាេះនឹង
ក្ចញក្ៅដូចក្មឋចក្ទៀត ៕ VOA 

បាតុកមមគ្មុំរទរោឌ ភបិាលនថ ក្លើករបួថតក្សថចនថ ។ 
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សារព័ត៌មាន 

អងគោរ Freedom House បាន
ក្ចញរបាយោរណ៍របស់មលួនោលពនីថងទី
២៧ ខ្មក្មសាកនលងក្ៅក្នេះថា ក្សរភីាព
សារព័ត៌ មានកបុងពិភពក្ោក បានធ្លល ក់
ចុេះក្សធើររគបត់ុំបន់កបុងពិភពក្ោក ក្ៅឆ្ប ុំ
២០០៩ ។ 
តាមោរសិការសាវរជាវអុំពីក្សរ ី

ភាពសារព័ត៌មានឆ្ប ុំ ២០១០ ក្ោយ
រកុមអបកសក្ងកតោរណ៍ព័ត៌មានឯករាជ
អនថរជាតិ បានរាយោរណ៍ថា របក្ទស
ចុំនួន ១០ ខ្ដលមានោររតឹតផតិក្សរ ី
ភាពខាងសារព័ត៌មាន ដអ៏ារកក់ជាងក្គ
បុំផុតកបុងពិភពក្ោក មានដូចជារប 
ក្ទស Belarus, ភូមា, Cuba, ក្អោវ ឌ័រ, 
Guinea, Eritrea, Iran, Libya, កូក្រ ៉
ខាងក្ជើង, Turkmenistan និងរបក្ទស 
Uzbekistan ។ 
ចុំខ្ណកក្ៅតុំបនអ់ាសីុប៉ាសីុហវិក

វញិ របក្ទសខ្ដលគ្មម នក្សរភីាពសារព័ត ៌
មានក្សាេះ រហូតដល់មានក្សរភីាពតាម
តុំបនម់លេះមានដូចជារបក្ទស Bangla-
desh និងរបក្ទស Bhutan ក្ហើយ
របក្ទសខ្ដលមានភាពរបក្សើរក្ឡើងក្នាេះ 

មានដូចជារបក្ទស Maldive, India, 
East Timor, Indonesia, Papua 
New Guinea និងរបក្ទស Mongolia 

ក្ហើយរបក្ទស ខ្ដលក្ៅខ្តមានោរធ្លល ក់
ចុេះននក្សរភីាពសារព័ត៌មានដខ្ដល មាន
ដូចជារបក្ទស Nepal, Philippines, 

Fiji, Sri Lanka និងរបក្ទសចិន។ 
វទិយអុាសីុក្សរបីានក្ឆលើយតបនឹង

របាយោរណ៍របស់អងគោរ Freedom 

House វញិថា របក្ទសចុំនួន ៦ ខ្ដល
វទិយអុាសីុក្សរផីសពវផាយក្នាេះ មនិមាន
ក្សរភីាពខាងសារព័ត៌មានក្ៅក្ឡើយ ។ 
របធ្លនវទិយអុាសីុក្សរ ីក្ោករសី លី

ប៊ី លូ (Libby Liu) បានខ្ថលងថា ក្ទាេះបី
ជាមានោរក្កើនក្ឡើងខ្ផបកក្សដឌកិចច កក៏្គ
ក្ ើញក្សរភីាព ខាងព័ត៌មាន សក្ពញ
តុំបនអ់ាសីុបនថធ្លល ក់ចុេះអារកក់ក្ៅៗ 
ក្ហតុដូក្ចបេះក្ហើយវទិយអុាសីុក្សរ ី ក្ៅខ្ត
បនថក្បសកកមមរបស់មលួនកបុង ោរផឋល់ព័ត៌ 
មានដ៏ក្ជឿទុកចិតថ ដល់បណាឋ របក្ទស
ខ្ដលមវេះោរទទួលបាននូវព័ត៌មាន កបុង
តុំបនអ់ាសីុ ។ 
មណៈអងគោរ Freedom House 

វាយតនមល អុំពីក្សរភីាពសារព័ត៌មាន
សរមាប់របក្ទសចុំនួន ១៩៦ ក្ៅក្លើ
ពិភពក្ោកក្នាេះ វទិយអុាសីុក្សរបីានរក
ក្ ើញថា របក្ទសខ្ដលវទិយកុ្នេះក្ធវើោរ
ផសពវផាយក្ៅោន់ចុំនួន ៩ ក្ៅអាសីុ 
ក្គក្ ើញមានរបក្ទសចុំនួន ៦ បានធ្លល ក់
ចុេះខាងក្សរភីាពសារព័ត៌មាន យ៉ង
ខាល ុំង រមួមានកមពុជា ចិន កូក្រខ៉ាងក្ជើង 
ភូមា ោវ និងក្វៀតណាម ៕ RFA 

Freedom House៖ ក្្រភីាពសារព័ត៌មានធ្លល ក់េុះក្្ទើររគប់តំបន់ក្ៅនន  ំ២០០៩ 

អបកជុំនាញោរង្ហរោខ្សត និងអបក
ោខ្សតមយួចុំនួនបានខ្ថលងក្ៅនថង ២៩ 
ក្មសា ថា កបុងឱោសទិវាក្សរភីាពសារ
ព័ត៌មាន នថងទី ៣ ឧសភាខាងមុម អបក
ោខ្សតកមពុជា នឹងក្រៀបចុំោរជួបជុុំអបក
ោខ្សតមយួ ក្ដើមផវីាយតនមលោរង្ហរោ 
ខ្សតកបុងឆ្ប ុំកនលងមក និងក្លើកក្ឡើងពី
ោរលុំបាកនានាខ្ដលអបកោខ្សតក្ៅ
កមពុជាជួបរបទេះ ។ 
ក្ោក សុម សុវណត  របធ្លនរកុម

របឹកាអបកោខ្សតកមពុជា ខ្ដលជាសាទ ប័
នមយួមានសមាគមោខ្សតចុំនួន ១៥ 
ជាសមាជិកបានមានរបសាសនថ៍ា ក្នេះ 
ជាឱោសមយួខ្ដលអបកោខ្សតកមពុជា
អាចជួបជុុំគ្មប  ក្ដើមផរី ុំឭកដល់អបកោខ្សត
ជាតិ និងអនថរជាតិ ខ្ដលបានបាតប់ង់
ជីវតិ រតវូចាប់មលួន ឬជាប់គុក ក្ោយសារ
បុពវក្ហតុបុំក្ពញវជិាជ ជីវៈោខ្សត។ 
ក្ោក សុម សុវណត  បានបញ្ជជ ក់

ថា ៖ «រកុមរបឹកាក្យើងក្ៅក្ពលហបឹង 
ក្ោយសារក្យើងក្រៀបចុំក្ៅនថង ៣ ក្យើង
សក្មាព ធ ក្ហើយនិងមានោរក្រៀបចុំអបអរ
សាទរនូវទិវាក្សរភីាពសារព័ត៌មានពិភព
ក្ោក ។ ក្គ្មលបុំណងរកុមរបឹកាក្យើង 
ក្យើងនឹងក្លើកក្ឡើងអុំពី មានោរក្សាក
សាឋ យពីោរសមាល ប់អបកោខ្សត ក្ៅរប 
ក្ទសនថ ជនជាតិជប៉ុនហបឹង ក្ហើយនិង
ក្យើងអបអរនូវោរបក្ងកើតសថូ បអនុសាវរ ី
យស៍រមាប់អបកោខ្សត ក្ជើងចាស់»។ 

ក្ោក ក្មៀវ ភរិមយ អនុរបធ្លនសមា 
គមកមពុជាោរ រអបកោខ្សត បានមាន
របសាសនថ៍ាោរជួបជុុំរបស់អបកោខ្សត 
ជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ុំ ក្ៅនថងទី ៣ ឧសភាក្នេះ 
ជាឱោសពរងឹងសាមគគីភាពរបស់អបក
ោខ្សត និងរ ុំឭកដល់សាធ្លរណជនទូ 
ក្ៅ ឲ្យបានដឹងថា ោរផាយព័ត៌មាន
ខ្ដលក្កើតមានក្ឡើងជាក្រៀងរាល់នថងក្នេះ 
បានក្កើតមានក្ឡើងក្ោយសារោររបឹង
ខ្របងបុំក្ពញោរង្ហររបស់អបកោខ្សត 
ខ្ដលបានពុេះ រោរលុំបាកនានាក្ដើមផ ី
របមូលព័ត៌មាន។ 
ក្ោក ក្មៀវ ភរិមយ បានមានរប 

សាសនថ៍ា ៖ «សរមាប់ទិវាក្សរភីាព 
សារព័ត៌មានពិភពក្ោកនថង៣ក្នេះ ក្យើង
ក្ ើញថា សមាគមអបកោខ្សតក្ៅកមពុ
ជាហាកដូ់ចជាមានោរយកចិតថទុកោក់ 
ក្ហើយបានក្រៀបចុំពិធីក្នេះ»។ 
ក្ោក ក្មឿន ្នណារទិន រប 

ធ្លនវទិយសាទ នកមពុជាសរមាប់ោរសិកា
ខាងសារព័ត៌មាន ខ្ដលបានតាមោន
ោរវវិតថនន៍ានារបស់វស័ិយសារព័ត៌មាន
ក្ៅកមពុជា និងធ្លល បប់ានក្បើកវគគហវឹកហវឺន
បណឋុ េះបណាឋ លអបកោខ្សតបានជា
ក្រចើនវគគ បានមានរបសាសនថ៍ា ក្ោក
កត់សមាគ ល់ក្ ើញថា ក្សរភីាពសារព័ត ៌

មានក្ៅរបក្ទសកមពុជាកបុងឆ្ប ុំ ២០០៩
កនលងមកក្នេះ គមឺានោរធ្លល ក់ចុេះជាងមុន 
ក្ធៀបជាមយួនឹងឆ្ប ុំ ២០០៨ ។ 
ក្ោក ក្មឿន ្នណារទិន បាន

អេះអាងថា ៖ «ក្បើតាមមញុ ុំពិនិតយក្ៅ គឺកបុ ង
ឆ្ប ុំ២០០៩ មញុ ុំក្ ើញថា ក្សរភីាពកបុ ងោរ
បក្ញ្ចញមតិហាក់ដូចជាធ្លល ក់ជាងឆ្ប ុំ
កនលងក្ៅ ។ ក្យើងក្ ើញថា មានោរ
ចាប់អបកោខ្សតបនថបនាធ ប់ ក្ហើយអបក
ោខ្សតមយួចុំនួនរតូវក្គគុំរាមកុំខ្ហង
ក្ពលក្ៅយកព័ត៌មាន...»។ 
របាយោរណ៍របស់អងគោរអនថរ

ជាតិមយួក្ ម្ េះ អងគោរឃ្ល ុំក្មើលអបកោ 

ខ្សតគ្មម នរពុំខ្ដន (Reporter Without 
Border) ខ្ដលក្ចញផាយោលពខី្ម
កុមភៈ ឆ្ប ុំ ២០១០ កនលងក្ៅ បានវាយ
តនមលថា ក្សរភីាពសារព័ត៌មានក្ៅរប 
ក្ទសកមពុជាក្ៅខ្តមានភាពលុំបាកក្ៅ
ក្ឡើយ ក្ោយសារមានអបកោខ្សតជា
ក្រចើននាក់រតូវរបឈមមុមនឹងោរក្ចាទ
របោន ់តាមផលូវតុោោរ និងមយួចុំនួន
ក្ទៀតក្ៅជាប់ ុុំក្ៅក្ឡើយ ។ 
ក្ោក នផ សីុផ្កន ម្នថអីបកនាុំ

 កយរបស់ទីសឋីោរគណៈរដឌម្នថី បាន
មានរបសាសនថ៍ា ោរវាយតនមលថា ក្សរ ី
ភាពសារព័ត៌មានមានោរធ្លល ក់ចុេះក្នាេះ
មកពកី្គក្មើលក្ៅក្លើបរមិាណ ខ្តក្បើ
និយយអុំពគុីណភាពវញិ តាមពិតគឺ
មានោរលអជាងមុន និងកុំពុងក្ដើរតាម
គនលងរបក្ទសខ្ដលមានលទនិរបជាធិបក្ត
យយក្បើកចុំហ ។ 
រកសួងព័ត៌មានរបក្ទសកមពុជាបាន

ផាយក្ៅកបុងរបាយោរណ៍បូកសរបុ 
ោរង្ហររបចាុំឆ្ប ុំ ២០០៩ របស់មលួនថា 
ក្ៅរបក្ទសកមពុជាមានោខ្សតជាតិក្បាេះ
ពុមពចុំនួន ៣៨៥, រពតឹថិបរតចុំនួន ៥០, 
ទសសនាវដឋជីាតិចុំនួន ១៧២, សមាគម
អបកោខ្សតមានចុំនួន ២១ អងគភាព 
និងមានសាទ នីយវទិយ ុ និងទូរទសសនជ៍ា
ក្រចើនក្ទៀត ៕ RFA 

អនកោខ្្តក្រោងជួបជំុោន កនងុទិវាក្្រភីាពសារព័ត៌មាន ៣ ឧ្ភា 

រកមុអបកសរក្សរបលក់ នងិ អបកោខ្សតក្វៀតណាមរតវូបានអាជាញ ធរក្វៀតណាមចាបម់លួន ។ 

ចាងហាវ ងោខ្សតខ្មមរមាច ស់រសកុ ក្ោក ហងស ចរោ  ។  RFA/Sok Serey  



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៤ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ៧ 

របវតរិសាស្ត្រកមពជុាក្រោម 

ក្ោយ ថាច់ របជីា ក្គឿន 
ជនជាតិខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោម មាន

ោររស់ក្ៅជារកុមៗ ជាមយួគ្មប ក្ៅតាម 
បណាថ ក្មតថននខ្ដនដីកមពុជាក្រោម។ មាន 
ក្មតថមយួចុំននួ មានរបជាជនខ្មមរក្រោម
ក្ឡើងក្ៅដល់ ៧០% ននរបជាជនទូទាុំង
ក្មតថ ។ ជនជាតិខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោមជា
អបកក្គ្មរពរបតិបតថិ តាមរពេះពុទនសាសនា
ក្ថរវាទ ។ ក្ៅកមពុជាក្រោម    បចចុបផន 
មានវតថអារាមខ្មមរចុំននួ ៤៤៨ វតថ ក្ហើយ
វតថខ្ដលមានអាយុចាស់ជាងក្គ គឺ វតថ
សមផរួរងស ី (សមផរួ) បានកសាងក្ឡើង  
គ.ស.៣៧៣  ឋតិក្ៅរសុកកុំពង់សាព ន
ក្មតថរពេះរត ុំង  និងវតថនិមយួៗ មាន
រពេះសងឃគងក់្ៅពី ៥ ក្ៅ ១០ អងគ 
ជួនោលពី ៦០ ក្ៅ ៧០ អងគក៏មាន ។ 
កូនក្ៅខ្មមរក្ៅតាមភូមរិសុក ជាចុំ 

ណុេះននក្ជើងវតថនីមយួៗ ខ្ដលមានកូន
របុសអាយុពី ១២ ឆ្ប ុំក្ឡើងក្ៅខ្តងខ្តនាុំ
ចូលក្ៅវតថក្ដើមផសីាងផបួស  អបកមលេះបសួ
បាន ៣ ខ្ម មលេះក្ទៀតបសួបាន ១ ឆ្ប ុំ ឬ
ក្រចើនជាងក្នេះ នងិអបកមលេះក្ទៀតបសួរហូត
ដល់អស់មយួជីវតិក៏មាន ក្ៅតាមសទាន
ឬនិសសយ័របស់បុគគលមាប ក់ៗ ក្ដើមផ ី
សិកាក្រៀនសូរតពីអកសរសា្សថខ្មមរ និង
ភាសាបាលីផង ក្ឈវងយល់និង របត ិ  
បតថិតាមគនលងរពេះធម៌ ននរពេះពុទនសាស 
នាផង  របក្យជនហ៍ាត់ពត់ ោយ វាចា 
ចិតថ រពមទាុំងអប់រ ុំសីលធមរ៌បស់មលួនឲ្យ
ោល យជាមនុសសក្ចេះដឹង និងរស់ក្ៅរប 
កបក្សចកថីនថលថបូក្ៅកបុងសងគម ។ 
ពីសម័យមុនក៏ដូចជាបចចុបផនបកុល 

បុរតខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោម ក្បើសិនជាមនិ
បានឆលងោត់ោរសាងផបួសក្ទ រតូវបាន
សងគម និងរគសួារចាត់ទុកថាមនិបាន
សងគុណមាថ យឪពុក  និង ក្ពលចូល   
តណថឹ ងរបពនននឹងជួបញ្ជា លុំបាក ក្រ េះ
ចាស់ៗ ក្គក្រៀបចុំទុកោក់រគសួារដល់
កូនក្ៅរសីរបស់មលួន ខ្តងខ្តក្មើលបុរស
ណាខ្ដលធ្លល ប់បានបសួ ក្រ េះពួកគ្មត់
យល់ថាបុរសទាុំងក្នាេះបានបុំក្ពញោត 
ពវកិចចរបស់មលួនរចួរាល់ក្ហើយ បានអប់រ ុំ
សីលធម៌ ជាពិក្សសបានក្ចេះដឹងពីអកសរ
សា្សថខ្មមរ  បានសាគ ល់ គុណក្ទាស  
បុណយ បាប   និងរតវូបានោរក្គ្មរពរាប ់
អានពីសងគម ។ 
បុណយបុំបសួកុលបុរតខ្មមរ ក្ៅកមពុ

ជាក្រោមក្រចើនរបារពន ក្ៅមនុក្ពលបណុយ
ចូលឆ្ប ុំខ្មមរ ឬមុនក្ពលបណុយពសិាម បូ
ជា។ ក្ៅនថងក្នេះ  រគួសារណាខ្ដលមាន
កូនក្ៅបុំបសួ  រតូវខ្តនាុំក្ៅក្ៅវតថ  រយៈ 
ក្ពលមយួខ្មឬបខី្មជាមុនសិន ក្ដើមផ ី
ក្រៀនធមប៌សួ និងធម៌នមសសោរថាវ យ 
បងគុំរពេះជាក្ដើម ក្រ េះថាភាគក្រចើនកុល 
បុរតខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោម មុនក្ពលចូល

បសួមនិបានក្ចេះអកសរខ្មមរក្ទ  ។ 
ក្ពលដល់នថងបសួ  កុលបុរតខ្ដល

រតូវបសួក្នាេះ  រតូវបានរពេះក្ៅធិោរវតថ
អនុញ្ជដ តឲ្យរតឡបក់្ៅផធេះវញិ ក្ដើមផរីបា 
រពនកមមវធិកី្ៅផធេះ ។ ក្ពលក្នាេះកុលបុរត
រតូវខ្តក្ោសក់  ក្សលៀកសារងុ  និង  ក់
 នាពណ៌សខ្ដលក្គក្ៅថា «នាគ» ។ 
រារតីមុនក្ពលដខ្ងានាគក្ៅវតថ  ផធេះខ្ដល
មាននាគ រតូវបាននិមនថរពេះសងឃក្ៅ
ចក្រមើនរពេះបរតិថ និងក្ពលរពកឹនិមនថរពេះ
សងឃទទួលភតថរចួ ក្ទើបបានដខ្ងារនាគ
ក្ៅវតថក្ដើមផជីួបជុុំគ្មប ក្ធវើកិចចបុំបសួ ។ 
តាមក្រឿងក្រពង នន កយថា«នាគ» 

កបុងោរោក់ក្ ម្ េះដល់កុលបុរតខ្មមរមនុ

ក្ពលបុំបសួក្នាេះ ក្រ េះក្ៅសម័យរពេះ
ពុទនោល  មាននាគមយួបានោឡាមលួន
ជាមនុសសក្ៅទូលសុុំរពេះ ក្ដើមផសីាង
ផបួសក្រ េះរសឡាញ់រពេះពុទនសាសនា ។  
បានបសួរចួនាគក្នាេះ កប៏ានោល យមលួន
ជានាគវញិ ក្ោយបានក្ភលចមលួនក្ៅក្ពល 
សឹងនថង(ក្ដកនថង)  ក្រឿងក្នេះ បានក្ធវើឲ្យរពេះ 
ភកិខុសងឃក្ ើញក្ោយនចដនយ  ក៏នាុំគ្មប
ក្ៅទូលដល់រពេះពុទន សមណ ក្គ្មតថម  
រពេះអងគ ក៏បានផសកឹនាគក្នាេះ ក្ហើយ      
បក្ណថ ញក្ចញក្ៅ  ក្រ េះថារពេះវនិ័យ
ក្ៅ កបុងរពេះពុទនសាសនាមនិអនុញ្ជដ ត
ឲ្យសតវបសួក្ឡើយ ។  
ក្ពលក្ចញក្ៅ  នាគក្នាេះសុំណូម

រពេះពុទនជាមាច ស់ថា មុនក្ពលបុំបសួកុល 
បុរតមថងៗ សូមរពេះអងគរទង់ ក្ៅកុល 
បុរតទាុំងក្នាេះថា«នាគ»ៗផង។ រពេះអងគ 
ក៏ទទួលយកសុំណូមពរ របស់នាគក្នាេះ
ក្ៅ បានជាកុលបុរតខ្ដលចូលសាង
ផបួស មុនក្ពលបានោល យមលួន ក្ៅជា
សងឃរតូវបានក្ៅថា «នាគ» ៗ ជាបរ់ 
ហូតមកដល់សពវនថង  ។ 
ក្រោយក្ពលរពេះសងឃទទួលភតថនថង

រតង់រចួ កិចចបុំបសួនាគក៍បានចាបក់្ផថើម  
ក្ោយពួកក្គបានដខ្ងានាគព័ទនជុុំវញិរពេះ
វហិារ ៣ ជុុំ មាតាបិតានាគរតូវបានក្ដើរ
ជាប់ជាមយួនាគ មាតាទូលនរតចីវរ ចុំ 
ខ្ណក បិតាោន់ឆ័រត និងបារតរបស់

នាគក្ទើបបានក្ឡើង ក្ៅោន់រពេះវហិារ ។  
ក្ពលចូលក្ៅកបុងរពេះវហិារ ក្រោយ 

ពីកិចច នមសសោរចុំក្ េះរពេះរតនរត័យរចួ
នឹងមានរពេះសងឃមយួរពេះអងគ   ខ្ដល
បានសាងផបួសចាស់វសាក្ៅថា រពេះ
ឧបជាយ ៍   គង់ក្ៅមុមអាសនៈរពេះពុទន
បដិមាខ្បររពេះភ័្កថក្ៅរកនាគ  និង មាន
ភកិខុសងឃយ៉ងតិច ៤ អងគក្ឡើងក្ៅ ប៉ុខ្នថ
ភាគក្រចើនក្គយក ២១ អងគ  គង់ហតទ 
បាស ។  ក្ពលក្នាេះ  នាគក៍ក្ដើរពីជួរ    
កណាថ លក្ោយនដរបណមសុំក្ៅក្ៅរក
រពេះឧបជាយក៍្ដើមផសុីុំ រពេះឧបជាយ៍
បានោល យមលួនជារពេះសងឃ ។ ក្រោយពី
រពេះឧបជាយប៍ានអនុញ្ជដ តក្ហើយ នាគ
ក៏បានក្ចញក្ៅក្រៅ ក់សផង់ចីពរ ជា
សងឃរចួ ក៍បានក្ធវើដុំក្ណើ រចូលក្ៅរករពេះ 
ឧបជាយ ៍ឬ រពេះភកិខុសងឃខ្ដលគងហ់តទ 
បាសក្នាេះក្ដើមផសីមាទានសីល ។ 
ក្ពលបានោល យមលួនជាសងឃដុំបងូ 

ក្គក្ៅថា សាមក្ណរ (អបកមានអាយុ
ក្រោម ២១ ឆ្ប ុំ) រតូវបានទទួលសិោខ បទ 
១០ រមួមាន៖ 
១.ក្វៀចាកោរសមាល ប់សតវ ។ 
២.ក្វៀចាកោរលួចរទពយ ។ 
៣.ក្វៀចាកោរក្សពក្មថុនធមម ។ 
៤.ក្វៀចាកោរក្ ល កយកុហក់ ។ 
៥.ក្វៀចាកោរក្សពក្រគឿងរសវងឹ ។ 
៦.ក្វៀចាកោរឆ្ន់មុសោល។ 
៧.ក្វៀចាកោរក្រចៀងរា ុំនងិោររបគុំ

ត្នថី ជាក្ដើម ។ 
៨.ក្វៀចាកោរ ក់ក្រគឿងអលង្ហក រ ។ 
៩.ក្វៀចាកោរអងគុយនិងក្ដកក្លើទី

ក្សនាសនៈដ៏មពស់និងទីក្សនាសនៈ ដ៏
របក្សើរហួសរបមាណ ។ 
១០.ក្វៀចាកោរទទួលយកមាស

និងរបាក់ ។ 
ក្ពលបញ្ចប់កមមវធិីរពេះសងឃបាន

សាវ ធ្លយធម៌ ក្ដើមផចីក្រមើនជយមងគល 
ដល់រពេះសងឃក្ទើបខ្តបសួថមី និងផាយ
ក្មតាថ ធម៌ដល់សតវទូក្ៅ ក្ៅកបុងក្ោក 
ឲ្យបានរចួក្ពៀរក្វរានងឹគ្មប  និងបានសនថិ
ភាព ។  
បចចុបផនប   របនពណីោរក្ចញសាង 

រពេះផបួសរបស់កុលបុរតខ្មមរក្រោម ក្ៅខ្ត
បានរតូវរកាយ៉ងខាជ ប់មជួនក្ៅក្ឡើយ ។ 
ក្រ េះថា  ោរសាងផបួសក្នេះគជឺាឪោស
មយួសរមាប់ឲ្យពួកក្គ បានោល យមលួនក្ៅ
ជាមនុសសមាប ក់រស់ក្ៅរបកបក្ោយក្សច
កថីនថលថបូ និងបានសិកាពីអកសរសា្សថខ្មមរ  
ពីរពេះពុទនសាសនា ក្ដើមផរីបតិបតថិ និង 
អប់រ ុំសីលធម៌របស់មលួនឲ្យោនខ់្តរបក្សើរ
ខ្ថមក្ទៀត ៕           

 ោរសាងផនួ្គឺជារបព្ពណីរប្ក់លុបុរតខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោម 

ពិធីក្ៅរពលឹងនាគ កបុងពិធីបុំបសួកុលបរុតខ្មមរក្ៅក្មតថរពេះរត ុំង កមពុជាក្រោម ។ 

ពធីីបុំបសួកុលបរុតខ្មមរក្ៅក្មតថមាតរ់ជកូ ខ្ដនដកីមពុជាក្រោម ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៤ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

(តពីក្លមមនុ) 
ក្ោយ ថាច់ របជីា ក្គឿន 
ក្ដើមក្ឈើទាលប្ញ្ជច ស់ចុង៖   
ក្ដើមក្ឈើទាលដ៏មានចុំណាស់

មយួក្នេះ បចចុបផនប  ឋតិក្ៅកបុងភូម ិ រក 
សាុំង (Khóm 1) សង្ហក ត់ ទី ៧ 
(Phường 7) ទីរមួក្មតថរពេះរត ុំង  ខ្កផរ 
វតថចមផកមាស(ក្មឿន) រតូវបានោុំក្ោយ 
ឧកញ៉ ក្សនាបតី សឺង គុយ  វរីបុរស
ជាតិខ្មមរក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម  ។ 
តាមឯកសារក្ោខ ននិយយ «ក្រឿង

ឧកញ៉ សឺង គុយ» បានផលិតក្ោយ
ផលិតកមមខ្មមរក្រោមថា ក្ដើមក្ឈើទាល
មយួក្នេះរតវូបាន ឧកញ៉ក្សនាបតី សឺង 
គុយ ក្ៅហាវ យក្មតថរពេះរត ុំង ោុំក្ដើមផ ី
ផសងក្ៅនឹងវាសនាជនជាតិក្ដើមខ្មមរក្ៅ
ខ្ដនដីកមពុជាក្រោម នាមណៈខ្ដលពួក
យួនបានចូល ល្ ន នដល់ទឹកដីក្មតថ
រពេះរត ុំង កបុងសតវតសរទ៍ី ១៩ ក្ហើយ
ក្សថចយួនក្ ម្ េះ មញិ ម៉ាង (Minh 
Mạng) រគងរាជយពីឆ្ប ុំ ១៨២០ ដល់ ឆ្ប ុំ 
១៨៤១ ក្ៅទីរកុងក្ហវ បានក្ចញបញ្ជជ
ឲ្យពលរដឌខ្មមរ ទូទាុំងខ្ដនដីកមពុជាក្រោម
របោន់យករបនពណីយួន រពេះសងឃរតូវ 
ខ្តក្គ្មរពតាមពុទនសាសនាមហាយន
ជាក្ដើម ។  
បទបញ្ជជ ដអ៏យតថិធម៌ក្នេះ  បានក្ធវើ

ឲ្យមានោរតវ៉ា និងរបឆ្ុំងយ៉ងខាល ុំងោល
ពីសុំណាក់ពលរដឌខ្មមរក្រោម និងមាន  
ស្ង្ហគ មចាុំងគ្មប ចុេះក្ឡើង រវាងកងទ័ព 
ខ្មមរក្រោមរបស់ក្ោកក្សនារបមមុ សឺង 
គុយ ក្ៅ ហាវ យក្មតថរពេះរត ុំង នងិកង
ទ័ពយួនជាក្រៀងរាល់នថង ។ សាទ នភាពក្នេះ
ក្ចេះខ្តតានតឹងក្ឡើងៗ ក្ទើបក្ោកឧក 
ញ៉ សឺង គុយ បានោុំក្ដើមក្ឈើទាល
ក្នេះ  ក្ោយបានយកខ្មកក្ឈើទាលមយួ
ក្ៅក្ោត «ចុងចុេះដគីល់ក្ឡើងក្លើ»  
ក្ហើយផសងថា «ក្បើសិនជាខ្មកក្ឈើទាល
ក្នេះដុេះ (រស់) គអឺាយុជីវតិជនជាតខិ្មមរក្ៅ 
កមពុជាក្រោមក៏ក្ៅរស់ជាអមតៈខ្ដរ» ។ 
ក្រោយមក ក្ោយមនិចង់ក្ ើញ

របជាពលរដឌខ្មមរក្រោម ក្ចេះខ្តសាល ប់
ក្ោយស្ង្ហគ មក្នាេះ ក្ទើប ឧកញ៉ សឺង 
គុយ ក្ធវើោរចរចាក្ោយសនថិវធិីជាមយួ 
ក្មទ័ពយួនវញិ ។ លទនផលននោរចរចា
ក្នាេះគឺ ក្ោក ឧកញ៉ បានឲ្យក្មទ័ព
យួនោត់ ក ទាុំងរស់ជាថបូរនឹងបទបញ្ជជ
ដ៏អយុតថិធម៌របស់ក្សថចយួនក្ ម្ េះ មុញិ 
ម៉ាង ថា « ក្ោក ឧកញ៉ សឺង គុយ 
សុមចតិថសាល ប ់ ក្ដើមផបីថូរយករពេះពុទន
សាសនាក្ថរវាទ នងិ របនពណី របស់ជន
ជាតិខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោម » ។  
កបុងក្ពលខ្ដលក្មទ័ពយួន ក្រៀបចុំ

កមមវធិីោត់ ក ឧកញ៉ ក្សនាបតី សឺង 

គុយ ក្ៅកបុងវតថក្ ធសិាលរាជ (កុំពង់) 
ចុំក្ េះរពេះភ័្កថ និង មមុរបស់រពេះសងឃ
និងពលរដឌខ្មមរក្រោម រាប់មុនឺនាក់ក្នាេះ 
ក្មទ័ពយួន បានក្ឡើងអាននូវបទបញ្ជជ
របស់ក្សថចយួនថា«រពេះក្ៅរកងុក្ហវ បាន 
លុបក្ចាលបទបញ្ជជ ក្នេះក្ហើយ   ក្ោយ 
ឧកញ៉ ក្សនាបតី សឺង គុយ ក្ៅហាវ យ 
ក្មតថរពេះរត ុំងសុមចតិថសាល បជ់ាថបូរ កបុង
ក្រឿងក្នេះ » ។   
ចាប់ពីក្ពលខ្ដល ឧកញ៉ ក្សនា 

បតី សឺង គុយ បានពលីជីវតិក្នាេះមក  
ក្មដឹក នាុំននរបបរគប់រគងយួនខ្តងខ្ត
រកវធិី និងបានអនុវតថក្គ្មលនក្យបាយ
ក្ដើមផរី ុំោយពូជសាសន៍ខ្មមរក្រោម ជា
និចច ។ ខ្តក្ោយមាន ោរតសូ៊របស់បុពវ
បុរសខ្មមរក្រោម រគប់សម័យោលខ្ដរ
ក្នាេះ  បានក្ធវើឲ្យរពេះពុទនសាសនាក្ថរវាទ  
និងអតថសញ្ជដ ណរបស់ជនជាតិខ្មមរ ក្ៅ
កមពុជាក្រោម មានអាយុរស់ក្ៅៗខ្ដនដ ី 
កមពុជាក្រោមរហូតមកដល់សពវនថង។ 
ោរសិកាអកសរសា្សថខ្មមរ៖ 
ក្មតថរពេះរត ុំង ក៏ដូចជាក្មតថដនទ

ក្ទៀតក្ៅទូទាុំងខ្ដនដកីមពុជាក្រោម  មនិ
មានសាោរដឌណាមយួ សរមាប់ឲ្យកូន
ក្ៅខ្មមរក្រោមបានក្រៀនសូរតអកសរសា្សថ
ខ្មមរក្ឡើយ   មានខ្តវតថខ្តប៉ុក្ណាត េះខ្ដល 
រពេះសងឃខ្មមរក្រោមមុំរបឹងខ្របង កបុងោរ
បក្រងៀនអកសរខ្មមរ ដល់កូនក្ៅខ្មមរក្រោម
បានក្ចេះដឹងចាស់ោស់ ។ ោរក្រៀន
សូរតអកសរខ្មមរតាមវតថអារាម ក្ៅក្មតថរពេះ
រត ុំង បចចុបផនបក្នេះមានពីរខ្ផបក គឺ៖ 
ទមីយួ៖ ខ្ផបកកុមារោឌ ន៖ 
ខ្ផបកកុមារោឌ នក្នេះ មានក្បើកវគគ

សិកាបាន រតឹមខ្ត ៣ ខ្មប៉កុ្ណាត េះ គឺ
ចាប់ក្ផថើមចូលក្រៀនពីក្ដើមខ្មមថុិនា ដល់ 
ចុងខ្មសីហា  ក្រ េះកបុងរយៈក្ពលបីខ្ម
ក្នេះកូនក្ៅខ្មមរក្រោម បានឈប់សរមាក

វសិសមោលពីសាោរដឌជាភាសាយួន ។  
ោរក្បើកវគគសិកាអកសរខ្មមរខ្បបក្នេះ  

រតូវបានរពេះសងឃរគប់វតថទូទាុំងក្មតថ មិត 
មុំបង្ហា ត់បក្រងៀន យ៉ងយកចិតថទុកោក់
ដល់កូនក្ៅខ្មមរក្រោម ក្ៅតាមចុំណុេះ
ក្ជើងវតថជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ុំ ។ ក្បើមនិក្ធវើយ៉ង
ក្នេះក្ទ កូនក្ៅខ្មមរក្រោមជុំនាន់ក្រោយ 
មនិបានក្ចេះអានអកសរសា្សថខ្មមរ ខ្ដល
ជាអកសរជាតិរបស់មលួនក្ឡើយ ក្ហើយនថង
ក្រោយ ពួកក្គនឹងោល យក្ៅជាជនជាតិ
យួនក្ោយមនិមលួន ។ 
ោរសិកាអកសរសា្សថខ្មមរខ្ផបកពុទនិ 

កសិកាក្ៅតាមវតថអារាម ៖ 
 ោរពរងឹង និងពរងីកវស័ិយ

អកសរសា្សថខ្មមរ របស់រពេះសងឃតាមវតថ
អារាមក្ៅក្មតថរពេះរត ុំង រតូវបានក្គ
ក្មើលក្ ើញថា មានសនធុេះក្លឿនជាង    
បណាថ ក្មតថនានា ខ្ដលមានជនជាតខិ្មមរ
រស់ក្ៅៗកមពុជាក្រោម   ក្រ េះកមមវធិី
សិកាមនិមានោយឡុំ ក្ោយវញិ្ជដ សា
ភាសាយួនក្ឡើយ ។ របព័ននោរសិកា 
អកសរសា្សថខ្មមរខ្ផបកពុទនិកសិកាក្នេះ រតូវ
បានឋតិក្ៅក្រោមោររគប់រគង របស់
សមាគមរពេះសងឃសាមគគកី្សបហាជាតិ
ក្មតថ ក្ហើយសមាគមក្នេះមានតួនាទីក្រៀប 
ចុំឲ្យវតថនមីយួៗក្បើកសាោក្រៀនក្ៅតាម 
ថាប ក់ខ្ដលវតថនីមយួៗមានលទនភាព។ 
ក្ដើមផបីានក្រៀនបញ្ចប់ថាប ក់ពុទនិក

វទិយល័យ ក្ៅក្មតថរពេះរត ុំង សមណ
សិសសរតូវចុំណាយក្ពល ៧ ឆ្ប ុំ ។ កបុង  
រយៈក្ពល ៧ ឆ្ប ុំក្នេះ  គឺសមណសិសស
រតូវបានសិកា ថាប ក់ពុទនិកអនុវទិយល័យ  
រយៈក្ពល ៤ ឆ្ប ុំ និងថាប ក់ពុទនកិវទិយ        
ល័យ ៣ ឆ្ប ុំ ។ ក្រោយក្ពលបាន បញ្ចប់
ោរសិកាថាប ក់ពុទនិកវទិយល័យ សមាគម 
រពេះសងឃសាមគគីក្សបហាជាតិក្មតថ នឹង   
ផថល់សញ្ជដ ប័រតពុទនិកវទិយល័យ ខ្ផបកពុទន ិ

កសិកាមធយមវជិាជ ទុតិយភូម ិដល់សិសស 
ខ្ដលបានបានរបឡងជាប់ ។ សញ្ជដ    
ប័រតខ្ដលសមាគមរពេះសងឃ បានផថល់
ដល់សិសសក្នេះ រតូវបានមតសិាធ្លរណៈ
ទទួលសាគ ល់ក្រៅផលូវោរ ថាក្សមើនឹងថាប ក់
ទី ១២  ។ បចចុបផនប  សមណសិសសខ្មមរ
ក្រោមបានយកសញ្ជដ បរ័តក្នេះ ក្ៅបនថ
ោរសិកាថាប ក់មហា វទិយល័យក្ៅរប 
ក្ទសនថជាក្រចើនអងគ  ក្ោយរកសួងអប់រ ុំ
នថបានទទួលសាគ ល់ជាផលូវោរក្សមើរថាប ក់ទី 
១២  ។ 
ជីវភាពរបស់សមណសិសសអបក

សិកាអកសរសា្សថខ្មមរខ្ផបកពុទនកិសិកា៖ 
ោរនិមនថក្ចញពីវតថកុំក្ណើ ត៖ 
ក្ដើមផកី្រៀនបានក្រៀនអកសរសា្សថ

ជាតិ និងបានសិកាអុំពរីពេះពុទនសាស 
នាក្នាេះ  រពេះសងឃខ្មមរក្រោមក្ៅក្មតថរពេះ
រត ុំង ខ្តងខ្តនមិនថក្ចញពវីតថកុំក្ណើ ត 
របស់មលួនក្ៅគងក់្ៅវតថក្ផសងៗ តាមោរ
បញ្ជូ នរបស់ សមាគមរពេះសងឃក្សបហា
ជាតិថាប ក់រសុក និងក្មតថ ។ ក្រ េះថា វតថ
ទាុំង ១៤១ ក្ៅកបុងក្មតថវតថនីមយួៗមាន 
លទនភាពក្បើកសាោបានរតមឹខ្តមយួ ឬ
ពីរថាប ក់ខ្តប៉កុ្ណាត េះ ។ អុីចឹងក្ហើយបាន
ជាសមណសិសសនិមនថ ក្ចញពវីតថមយួ
ក្ៅោន់វតថមយួក្ទៀត ក្ដើមផខី្សវងរកសា 
ោ និងតាមតរមូវោររបស់រពេះអងគ ។ 
ោរក្រៀនសូរតអកសរសា្សថជាតនិងិ

សាសនាក្ោយពងឹក្លើបាយបារត៖ 
ក្ោយជនជាតិក្ដើមខ្មមរក្រោម សុទន 

ខ្តជាពុទនសាសនកិ ននរពេះពុទនសាសនា
ក្ថរវាទខ្តមយួក្នាេះ   វាបានោល យក្ៅជា
រចនាសមព័នន ននោររគប់រគងសងគមខ្មមរ
ក្ៅកមពុជាក្រោមមយួដ៏រងឹមាុំ សរមាប់
ោរ រនូវអតថញ្ជដ ណជាតរិបស់មលួន មនិ
ឲ្យសាបសូនយ  ។  ដូក្ចបេះ រពេះសងឃ ជា
សមណសិសស ខ្ដលបាននិមនថក្ចញពី

វតថកុំក្ណើ តមលួន ក្ដើមផសិីកាក្រៀនសូរត
អកសរសា្សថខ្មមរក្នាេះ រតូវបានពឹងក្ៅក្លើ
ចង្ហា ន់(បាយបារត)របស់ពុទនបរស័ិទខ្មមរ 
ក្ៅជុុំវញិចុំក្ណាេះក្ជើងវតថនីមយួៗ ក្ោយ
ោរនិមនថបណិឍ បារត។ មយង៉ក្ទៀត រចនា 
សមព័ននោររគប់រគងរពេះពុទនសាសនា ក្ៅ
កមពុជាក្រោមរតវូបានរពេះសងឃ យករពេះ
ទ័យទុកោក់ណាស់  ក្ោយរពេះក្ៅអធ ិ
ោរវតថនីមយួៗ បានក្ធវើសទិតចិុំនួនពុទនបរ ិ
ស័ទខ្មមរក្រោម ក្ៅកបុងចុំក្ណាេះក្ជើងវតថ
របស់មលួននិងខ្បងខ្ចងឲ្យមានក្វន (រកុម) 
ក្ៅតាមតុំបន់នីមយួៗ យ៉ងចាស់ 
ោស់ ក្ហើយរពេះសងឃករ៏តូវបានរពេះក្ៅ 
អធិោរវតថចាត់ឲ្យនិមនថក្ៅបិណឍ បារត
តាមក្វននីមយួៗក្នាេះខ្ដរ ។ រពេះសងឃ
ខ្ដលនិមនថក្ៅបណិឍ បារតតាម ភមូរិសុក 
ក្នាេះ មនិបាច់បារមភពីមនិមានចង្ហា ន់
ក្នាេះក្ទ  គឺពុទនបរស័ិទក្គបានក្រតៀម
ចង្ហា ន់ក្ៅរគប់ផធេះជាក្រសចក្ហើយ ។ 
ោលបរកិ្ចឆទននោរសិកា៖ 
រតូវបានគិតក្ៅតាមក្វោ ននចនធ 

គតិ ។ ោរសិការតូវបានចាបក់្ផថើមក្បើក
បក្វសនោលក្ៅនថង ០១ ក្រាច ខ្ម
ពិសាម ក្ហើយរតូវបានរបឡងបញ្ចប់ោរ 
សិកា ក្ៅកបុងខ្មបុសស និងមា  ជាក្រៀង
រាលឆ្ប ុំ ។ 
កបុងរយៈក្ពល ៩ ខ្មឋតិក្ៅកបុងោរ

សិកាក្នេះសមណសិសស រតូវបានរពេះ
ក្ៅអធិោរវតថននសាោ នីមយួៗអនុ 
ញ្ជដ តឲ្យនមិនថរតឡប់ក្ៅវតថកុំក្ណើ តមលួន 
ពីរក្លើក (ចូលរពេះវសាមយួក្លើករយៈ 
ក្ពលមយួសបាថ ហ៍ ក្ដើមផកី្ធវើកិចចវតថចុំក្ េះ
រពេះឧជាយ ៍ និងក្ចញរពេះវសាមយួ
ក្លើកមយួសបាថ ហ៍ក្ទៀត ) ។  
នថងឈបស់រមាក់មយួខ្មបានបនួនថង 

គឺនថង ៨ ក្កើត-ក្រាច និង ១៥ ក្កើត នងិខ្ម
ោច់ ខ្ដលជានថងសីលក្ៅកបុងរពេះពុទន 
សាសនា  ។  
រគបូក្រងៀនសម័រគចតិថ៖ 
ោរសិការបស់សមណសិសសតាម

វតថនីមយួៗខ្ដលអាចនឹងរបរពតឹថក្ៅបាន 
ក៏អារស័យក្ៅក្លើោរ បង្ហា ត់បក្រងៀន
ក្ោយសម័រគចិតថ ពីសុំណាក់រគូបក្រងៀន
ទាុំងរពេះសងឃនិងរគហសទផងខ្ដរ ។ 
សូមបញ្ជជ ក់ខ្ដរថា  រគូបក្រងៀនជន

ជាតិយួន កបុងសាោរដឌជាភាសាយួន
ទទួលបានក្បៀវតសរយ៉៍ងសមរមយ និង
នថលថបូរ  ខ្តរគូបក្រងៀនអកសរសា្សថខ្មមរក្ៅ
តាមវតថអារាម កបុងោរអភរិកសវបផធម៌ជន
ជាតិខ្មមរក្នាេះ  មនិរតូវបានទទួលរបាក់
ខ្មពីរោឌ ភបិាលក្វៀតណាមក្ឡើយ ៕ 

(ក្ៅមានតក្លមក្រោយ) 

អំពីក្មតររពះរតព្វងំ ឬ ក្មតររាវិញ 

ក្ដើមក្ឈើទាលប្ញ្ជច ស់ ចុងចុេះគល់ក្ឡើងក្លើ ោុំក្ោយ ក្ៅហាវ យ គុយ ក្ៅទរីមួក្មតថរពេះរត ុំង កបុងសតវតសរទ៍ី ១៩ ។ 


