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ម កេរឿង 

 ជញ ធរយនួេខត្តឃ្ល ងំបនចបផ់ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកម 
ចំននួ ៩ អងគ និងឃុឃំងំកនុងពនធនគរ កលពៃីថងទី ២២ ែខកុមភៈ 
េ្រពះែត្រពះសងឃទងំេនះរមួជមយួនឹង្រពះសងឃជង ២០០ អងគ
ដៃទេទៀត បនេធ្វីបតុកមមអហងិ មយួកលពីៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ េន
ខងមុខមនទីរនគរបលយនួេខត្តឃ្ល ងំ កនុងេគលបំណងទមទរឲយ
យនួេគរពសិទធមិនុស  ។ មិន្រតឹមែតប៉ុេ ្ណ ះ ក៏េ្រពះែតបញ្ហ ដូច
គន េនះែដរ បនជេនចុងែខកុមភៈ និងេដីមែខមនីេនះ ែខមរេ្រកម
េនទូទងំសកលេ ក បនេ្រកកេឡងីេធ្វីបតុកមមអហងិ តបត
្របឆងំនឹងរ ្ឋ ភិបលយនួ និងទមទរឲយរ ្ឋ ភិបលយនួយកចតិ្ត
ទុក ក់អំពីបញ្ហ ករេគរពសទិធិមនុស  ។ 
 េនអូ្រ ្ត លី នៃថងទី ១ មីន មន្រពះសងឃបតុករចំននួ 
២០ អងគ និងជនសុីវលិែខមរេ្រកមទងំ្រសីទងំ្របុសេទពី្រកុងនន
្របមណ ១០០ នក់ េ្រកមករដឹកនរំបស់្រពះេតជគុណ លីវ េព 
សងឃនយកៃនសហគមន៍្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក 
បន្របមូលផ្តុ ំគន េធ្វីបតុកមមេថក លេទសយនួេនមុខ ថ នទូតយនួ, 
ថ នទូត លី្លម៉ង់, ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិ និងេនមុខរដ្ឋសភ

ៃន្របេទសអូ្រ ្ត លី ។ 
 ទនទឹមនឹងេនះែដរ សែ្រមកជយេឃស “ជេយ្រពះពុទធ
សន! ជេយែខមរកមពុជេ្រកម! និង យុត្តិធម៌្រតូវែតេកីតមន

េឡងីដល់ពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម!” ក៏បន ន់ឮកងរពំងេឡងី
េនមុខករយិល័យទំនក់ទំនងៃន ថ នទូតយនួ នរដ្ឋធនី ៉សុិន-

េ ន នៃថងទី ២ មីន ែដលេនះគឺជកបួនបតុកមមអហងិ មយួ
របស់ែខមរកមពុជេ្រកម ែដលបនេធ្វីដំេណីរេទពីរដ្ឋននៃនសហ
រដ្ឋ េមរកិ ្របមណ ៧០ នក់ ដឹកនេំ យសកមមជនសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម មន្រពះភិកខុ ថច់ បី៊រងគ ជេដីម ។ បនទ ប់ពី
បតុកមមនៃថងទី ២ មីន េនមុខ ថ នទូតយនួ នរដ្ឋធនី ៉សុិន
េ នេនះមក េនៃថងទី ៣ មីន ្រពះសងឃ និងពុទធបរសិ័ទែខមរកមពុ
ជេ្រកម ្របមណជង ៣០ នក់ បនជបួជុំគន េនកនុងវត្តែខមរ
េ្រកមមយួ នទី្រកុងេហ្វ ល ែដលេហ្វ ល រដ្ឋសុីលេវេីនៀែដល
ដឹកនេំ យ្រពះភិកខុ ថច់ បី៊រងគ េដីមបីបន្តគំេ ងេថក លេទសរ ្ឋ ភិ
បលយនួ និងែស្វងរកកិចចអន្ត គមន៍ពីអន្តរជត ិ។ 
 បនទ ប់ពីេរៀបគំេ ងេហយី េនទី្រកុងេហ្វ ល ែដល-
េហ្វ លនៃថងទី ៣ មីនេនះ កបនួបតុកមមដ៏ធំ (តេទទព័រទី ១០)

បតុករែខមរកមពុជេ្រកម បតុកមម្របឆងំអំេពើរេំ ភបំពនសទិធិមនុស របស់យួន 
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វិចរណកថ 

 ថម ី ៗ កន្លងមកេនះ ្រកុង ណូយបនបង្ហ ញនូវចរតិ 
្របៃពណីទេំនៀមទំ ប់របស់ខ្លួនកនុងករជះិជន់ រេំ ភបពំន
សិទធិមនុស  និងេសរភីពជេំនឿ សន ែដលេកើតមនេឡើងេន
កនុង្របេទសរបស់ខ្លួនឲយមតអិន្តរជតបិនេឃើញ ។ 
 ្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមជេ្រចើនរយអងគ និងពលរដ្ឋ
ែខមរកមពុជេ្រកមជេ្រចើនរយនក់ បនេ្រកកេឡើងត ទ៉មទរ 
ឲយ្រកុង ណូយ េគរពសិទធិេសរភីពរបស់ពួកេគជបន្តបនទ ប់  
ជពិេសស គសិឺទធិៃនជេំនឿ្រពះពុទធ សនែតម្តង ។ ែខមរកមពុជ
េ្រកមទទួលរងករជះិជន់ េធ្វើទុកខបុកេមនញ និងទេង្វើរេំ ភ
សិទធិមនុស ពីរបបកុមមុយនិស្តេវៀត ម ជយូរលង់មកេហើយ  
ឯពលិកមមៃនវរីសមណៈ វរីបុរសែខមរេ្រកម ក៏មនេ្រចើន ស់
ែដរ ។ ពីបូ ណកល ករបូជជវីតិរបស់វរីសមណៈ និងវរីបុរស
ែខមរេ្រកម គពុឺំ្រតូវបនអងគករ ឬសហគមន៍ មួយដងឹឮេនះ
េទ ។ ប៉ុែន្តមកដល់បចចុបបននេនះ ែខមរកមពុជេ្រកមមនសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម មនអងគករសហ្របជជត ិ និងប ្ត ្របេទស
េផ ង ៗ េទៀតេនេលើពិភពេ ក ែដលជ្របេទសផ្តល់ជនួំយ
ដល់្របេទសេវៀត ម េនចឃំ្ល េំមើល្រគប់សកមមភពរបស់ 
េវៀត ម ។ ដូេចនះេហើយេវៀត ម គួរែតែកែ្របឥរយិបទ
របស់ខ្លួនឲយទន់េពល េដើមបកុីឲំយអន្តរជតចុិះេឈម ះ្របេទស
របស់ខ្លួនចូលកនុងបញជី រែសបកេខម  ឬ ក់គនំបែផនកេសដ្ឋកចិច ។ 
 ្រកុង ណូយ គួរពិចរ េឡើងវញិនូវទេង្វើរបស់ខ្លួន
ែដលបន្រប្រពឹត្តមកេលើែខមរកមពុជេ្រកម ក៏ដូចជប ្ត ជន
ជតភិគតចិមួយចនួំនេទៀតេនកនុង្របេទស ។ េវៀត ម គជឺ
ហតថេលខីមួយរបស់អងគករសហ្របជជត ិ ជសមជកិអងគករ
សហ្របជជត ិ និងជសមជិកអងគករពណិជជកមមពិភពេ ក 
ែដល្រកុង ណូយ ពយយម បពណ៌ និងបន្លំែភនក រហូត
សេ្រមចបនចូលជសមជកិ ។ ប៉ុែន្ត្រកុង ណូយ ពុំបនដងឹ
ខ្លួនថ សព្វៃថងេនះ អន្តរជតកិពុំងចប់ រមមណ៍ និងយកចតិ្ត
ទុក ក់បផុំតមកេលើខ្លួន ក៏េ្រពះែតករគបសងកត់ បបំទិសិទធិ
េសរភីព សិទធិជេំនឿ សន និងករេរៀនសូ្រតរបស់្រពះសងឃ 
និងពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ។ ្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកមរួមទងំ

្រពះសងឃផង ្រតូវបន្រកុង ណូយ គបសងកត់ និងជះិជន់
យ៉ងចស់ៃដ ចប់ ងំពី្រកុង ណូយ ក់ និគមេន
េលើទឹកដដ៏ីសបបូរណ៍សបបយមួយេនះ ។ 
 មកដល់េពលេនះ ្រកុង ណូយ បនេធ្វើឲយសហរដ្ឋ-

េមរកិមនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំ ចេំពះ ថ នភពសិទធិ
មនុស េនកមពុជេ្រកម រហូតមកដល់ៃថងទី ១៤ ែខមនី កន្លង
េទេនះ មនអនកករទូតសហរដ្ឋ េមរកិចុះមកដល់ទឹកដកីមពុជ
េ្រកម ជួបនឹង្រពះសងឃែខមរេ្រកម េដើមបែីស្វងយល់អពីំបញ្ហ ៃន
កររេំ ភសិទធិមនុស  ។ េទះបជី្រកុង ណូយ បន្របែកក
ថ ពុំមនកររេំ ភបពំនែផនកសិទធិមនុស មួយមកេលើ
ែខមរេ្រកមយ៉ង ក្ត ី ក៏្រកុង ណូយ្រតូវដងឹថ “្រក សមនិ

ចខចប់េភ្លើងបនេឡើយ” ។ ដូេចនះ ្រកុង ណូយគួរែតបនទន់
ឥរយិបទរបស់ខ្លួន េដើមបឲីយសមេទនឹងអ្វីែដល្រកុង ណូយ
និយយ ថ “ចូលរួមរក សន្តិភពពិភពេ ក” ។ 
 ្រកុង ណូយ គួរចងចថំ ែខមរេ្រកម ប់ ននក់ពុំ
េដកសមងេំសង មឲយរបបផ្ត ច់ករមួយេនះ បផំ្លចិបផំ្ល ញ្របៃពណី 
វបបធម៌ដ៏ផូរផង់ មអេំពើចតិ្តេនះេទ ។ រឯីករចប់ផ កឹ ឬគំ ម
កែំហង្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកមេនះ ្រកុង ណូយ រតឹ
ែតមនិ ចេធ្វើបនេទេទៀត េ្រពះែខមរកមពុជេ្រកមេ្រកកេឡើង
្របឆងំនឹងទេង្វើ្រកុង ណូយ គេឺ យក្តឈីចឺប់ និងមនិ ច
អត់ធន់តេទេទៀតបនចេំពះទេង្វើដ៏ វៃ្រពៃផ ទងំេនះ ។ 
្រកុង ណូយ ចូរចថំ ខ្លួនបនចប់ផ កឹ្រពះសងឃេដើមបគីំ ម
ដល់សងឃឯេទៀត ែតផទុយេទវញិ ទេង្វើេនះេធ្វើឲយ្រពះសងឃ និង
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកមកន់ែតពុះកេ្រញជ លេឡើង និងបនបង្ហ ញអពីំ
កររេំ ភបពំនរបស់ខ្លួនមកេលើែខមរកមពុជេ្រកមកន់ែតចបស់
េឡើងែថមេទៀត ។ ្រកុង ណូយគួរចថំ បចចុបបននេនះ ល់

ថ នភពេនកមពុជេ្រកម គ្ឺរតូវបនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
យករណ៍ជូនអងគករសហ្របជជតទិងំអស់ ។ ដូេចនះេហើយ 

អន្តរជតមិនិបេ ្ត យឲយ្របេទសេវៀត ម េធ្វើអ្វី មទេំនើង
ចតិ្តខ្លួនេនះេទ ៕ 

េពជឈ សន 



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 3 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្រពះសងឃែខមរេ្រកមជង ២០០ អងគ បនេ្រកកេឡងីេធ្វី
បតុកមមអហងិ មយួ េនខងមុខមនទីរនគរបលេខត្តឃ្ល ងំ កលពី
ៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ កន្លងេទេនះ េដមីបីទមទរឲយបក
កុមមុយនិស្តយនួ េគរពនូវសិទធិេសរភីពរបស់្រពះសងឃែខមរេ្រកម ។  
 បនទ ប់ពីមនករ ម្របម មិនឲយ្រពះសងឃែខមរេ្រកម 
ែដលកំពុងសិក េន បលីជន់ខពស់េខត្តឃ្ល ងំ និមន្តេចញ
បិណ្ឌ ប្រត និងបញជ ឲយប៉ូលសិច ចរណ៍ចប់មូ៉តូដឹក្រពះសងឃ
មនជំងឺេទមនទីរេពទយមក បនប ្ត លឲយ្រពះសងឃែខមរេ្រកម
្របមណជង ២០០ អងគ េ្រកកេឡងីេធ្វីបតុកមមមយួ្របឆងំនឹង 
ទេង្វីរេំ ភបំពនសិទធិេសរភីពរបស់្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋ
ែខមរកមពុជេ្រកម ។ ករេ្រកកេឡងីេធ្វីបតុកមម្របឆងំនឹងរ ្ឋ ភិ- 
បលយនួេនះ ប ្ត លឲយរ ្ឋ ភិបល្រកុង ណូយ ក់គំនប
គបសងកត់មកេលី្រពះសងឃែខមរយ៉ងចស់ៃដ ។ រហូតមកដល់ៃថងទី 
២២ ែខកុមភៈ េនះ មន្រពះសងឃចំននួ ៩ អងគេហយី ែដល្រតូវបន
ជញ ធរយនួចប់ផ ឹក ក់ពនធនគរ េ យេចទ្របកន់ថ បតុ-

កមមេនះេធ្វីឲយខចូស ្ត ប់ធន ប់សងគម និង្របឆងំនឹងបក កុមមុយ-
និស្តយនួ ។ ្រពះសងឃចំននួ ៩ អងគ ែដល្រតូវបន ជញ ធរយនួ
េខត្តឃ្ល ងំចប់ផ ឹកេនះមន ៖ ទី ១ ភិកខុ គឹម េមឿន េ  
ចំេរនី ្រពះជនម ២៣ វស , ទី ២ ភិកខុ ថច ់េឌ ី្រពះជនម ២៧ វស  
្រពះអងគគង់េនវត្តសិរ ី េសក ភូមិ េសក ឃុំ េសក ្រសុក
េ្រជយញ េខត្តឃ្ល ងំ, ទី ៣ ភិកខុ ងំ េធឿន, ទី ៤ ភិកខុ លី ថញ់ 
ស៊ូយ, ទី ៥ ភិកខុ លី េសឿង េ េធឿន គង់េនវត្តទឹកៃ្រប ភូមិ ៥ ឃុំ
ឡុងភូ ្រសុកឡុងភូ េខត្តឃ្ល ងំ, ទី ៦ ភិកខុ ថច់ ស្វឹងេហៀង, ទី ៧ 
ភិកខុ ងំ េធន គង់េនវត្តសិរ ី េមីន ភូមិេ េវៀន ឃុេំវៀនប៊ញិ 
្រសុកមីេសៀង េខត្តឃ្ល ងំ, ទី ៨ ភិកខុ លី តឹងផុង និងទី ៩ ភិកខុ លី  
្វ ង គង់េនវត្តេពធិសំេ ង សងក ត់ ៥ ទីរមួេខត្តឃ្ល ងំ ទឹកដី 

កមពុជេ្រកម ។ 
 ្របភពព័ត៌មនព្ីរពះសងឃចូលរមួេធ្វីបតុកមម បនរត់
េភៀសខ្លួនេទ្រពះ ជ ច្រកកមពុជឲយដឹងថ បក កុមមុយនិស្ត 
យនួ បនេ្របលីបិចចុះកិចច្រពមេ្រពៀងមយួ េដីមបីចប់្រពះសងឃ 
ផ ឹក ។ ជក់ែស្តងេនៃថងទី ២២ ែខកុមភៈ ជញ ធរយនួថន ក់េខត្ត 
បនសហករនងឹ ជញ ធរ្រកុង ណូយ ចុះកិចច្រពមេ្រពៀងជមយួ
នឹង្រពះសងឃបតុករទងំពីរអងគ ថមិនចប់ផ កឹ្រពះអងគេឡយីេន
េពលែដល្រពះសងឃទងំពីរអងគ និងសងឃឯេទៀតពយយមេគចខ្លួន
ពី ជញ ធរេនះេទ ។ រហូតមកដល់ ង ចៃថងែខដែដល ្រពះសងឃ
ទងំពីអងគ្រពះនមភិកខុ គឹម េមឿន និងភិកខុ ថច ់េឌី ែដលគំ មដុត
ខ្លួន េពលែដលពកួ ជញ ធរយនួេនែតពយយម មចប់ផ ឹកេនះ 
្រតូវបនច់ញលបិចយនួ េទបីប ្ត លឲយយនួចប់ផ ឹក្រពះអងគ

បន ។ ្រពះសងឃបតុករបនបន្តេទៀតថ េ្រកយេពល ជញ - 
ធរេ្របីលបិចឲយ្រពះសងឃទងំពីរអងគ ែដលគំ មនឹងដុតខ្លួនេចញ
មកេធ្វីករចរចេនះ ពកួេគកប៏នចប់្រពះអងគេឡងីរថយន្តបញជូ ន
េទ េខត្ត បនទ ប់មកក៏េធ្វកីរចប់្រ តសបង់ផ ឹកែតម្តង ។ 
 ្របភពព័ត៌មនដែដលបនបន្តេទៀតថ បនទ ប់ពីចប់ផ ឹក
្រពះសងឃទងំពីរអងគខងេលីេហយីេនះ ជញ ធរយនួបនេ្របី
លបិចនិមន្តសងឃបតុករេទសំេណះសំ ល េដីមបីេធ្វីករអប់រ ំ។ 
បុ៉ែន្តផទុយេទវញិ ្រពះសងឃប៉ុនម នអងគែដលបននិមន្តេទជមយួ
ពកួ ជញ ធរយនួ គឺ្រតូវបនចបផ់ ឹកទងំអស់ េ យពុំមនេសចក្តី
យល់្រពម ឬ្រប្រពឹត្តេទ មធមមវន័ិយ្រពះពុទធ សន ឬទំេនៀម 
ទំ ប់ែខមរេនះេឡយី ។  
 មកដល់បចចុបបននេនះ ជញ ធរកុមមុយនិស្តយនួបនេធ្វីករ
ហុ៊ំព័ទធវត្តែខមរទូទងំកមពុជេ្រកម ជពិេសសវត្តែដលមន្រពះសងឃ
បតុករគង់េន ។ មយ៉ងេទៀតពកួេគមនគំេ ងចប់ផ ឹក្រពះសងឃ 
ែខមរេ្រកមជបន្តេទៀត េលសីពីេនះប ្ត ញផ ព្វផ យព័ត៌មន 
ទូរទស ន៍េខត្តឃ្ល ងំមយួ បនេចទ្របកន់ថ ករេធ្វីបតុកមមរបស់
្រពះសងឃទងំេនះ គឺជករញុះញង់របស់អងគករែខមរេ្រកមមយួេន
េ្រក្របេទស េ យពកួេគសេងកតេឃញីមន្រពះសងឃបតុករកន់
ទង់ជតិសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម េនេពលេធ្វបីតុកមម ។ 
 គរួរលំឹកថ អងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម គឺជអងគ
ករមយួតស៊ូ មមគ៌អហងិ ទមទរសិទធិេសរភីព្រសបេទ ម 
ចបប់របស់អងគករសហ្របជជតិ ។ កនុងករទមទរសិទធិេសរភីព 
សិទធិស្វ័យសេ្រមច សនខ្លួនេនះ អងគករសហព័នធទទលួបនករ
គ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹពីថន ក់ជតិ និងអន្តរជត ិ ជពិេសសគឺ្រពះ
សងឃ និង្រគហសថែខមរកមពុជេ្រកម េនកនុង្រសុកែដល្រតូវរបប
កុមមុយនិស្តយនួជិះជន់ េធ្វីទុកខបុកេមនញជយូរ ស់មកេហយី ៕                

    ថច់ េ ភណ័ 

ទិដ្ឋភព្រពះសងឃែខមរេ្រកម កំពុងបតុកមម្របឆងំនឹងរបបកុមមយុនិស្តយួន 

 



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 4 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 េនរដ្ឋឡុងប៊ិច សហរដ្ឋ េមរកិ កលពីៃថងទី ២២-២៥ 
ែខកុមភៈ សហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក បនដឹកនសំមជិក 
សមជិកររបសខ់្លួន្របរពធពិធីបុណយសពេ ក សឺន ទនួ អតីត
្របធន្របតិបត្តសិហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលបនទទលួមរណ-
ភពេ យេ គពធ កលពីៃថង  ២ េកីត ែខផលគុន ឆន ចំ អដ្ឋស័ក  
ព.ស.២៥៥០ ្រតូវនឹងៃថងទី ១៨ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ េ យមន
េភញ វជតិ និងអន្តរជតិអេញជ ីញចូលរមួយ៉ងេ្រចនីកុះករ។ ចំែណក
េនឯ្រពះ ជ ច្រកកមពុជឯេ ះវញិ កលពីៃថងទី ២៥ ែខ
កុមភៈ សហគមន្៍រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម, សមពន័ធសមណនិស តិ-
និស ិតែខមរកមពុជេ្រកម និងសមគមែខមរកមពុជេ្រកម ក៏បន
្របរពធពិធីបុណយដ៏េ្រកៀម្រកំ និងេ ក ្ត យជទីបំផុតដូចគន េនះ
ផងែដរ ។ កនុងពិធីបុណយេនះ េគសេងកតេឃញីមនពុទធបរសិ័ទ 
និង្រពះសងឃជេ្រចីនអងគ ចូលរមួរែំលកទុកខ្របកបេ យក្តី េ ះ
ល័យជពន់េពក ។  

 េនកនុងឱកសដេ៏្រកៀម្រកំៃនពិធីបុណយឧទទិសកុសលជូន
វញិញ ណកខនធេ ក សឺន ទនួ ែដលជអតីត្របធន្របតិបត្តិសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងជ ថ បនិកដ៏េឆនីមមយួរូបរបស់សហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក ្រពឹត្តិប្រតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម 
សូមអនុញញ តជ្រមបជូន្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងជនរមួ
ជតិនូវជីវ្របវត្តិរបស់សពដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 
 េ ក សឺន ទនួ អតីត្របធន្របតិបត្តិសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម េកតីេនឆន មំែម សប្តស័ក ព.ស.២៤៩៩ ្រតូវនឹងៃថងទី 
១២ ែខេម  ឆន  ំ១៩៥៦ េនភូមិចកទទឹង ្រសុកបយេឆ េខត្ត
ឃ្ល ងំៃនមតុភូមិកមពុជេ្រកម ។ េ កអតីត្របធន សឺន ទនួ ជ
កូនទី ៤ របស់េ ក  សឺន ថម និងេ កយយ េដៀន ធីហុន។ 
េ កមនបងប្អូនបេងកីតចំននួ ៨ នក់ គឺ្របុស ៣ នក ់និង្រស ី៥ 
នក់ ។ រមួមន ទី ១-អនក្រសី សឺន ធីហុ៊ន សព្វៃថងរស់េនកមពុជ
េ្រកម, ទី ២-េ ក សឺន េទៀង េ  ្វ  សព្វៃថងរស់េនសហរដ្ឋ
េមរកិ, ទី ៣-អនក្រសី ធីហង  សព្វៃថងរស់េនកមពុជេ្រកម, ទី ៤-

េ ក សឺន ទនួ , ទី ៥-អនក្រសី សឺន ធីកុង សព្វៃថងរស់េនសហរដ្ឋ
េមរកិ, ទី ៦-អនក្រសី សឺន ធីភឹម សព្វៃថងរស់េនកមពុជេ្រកម, ទី 

៧-អនក្រសី សឺន ធីហមិ សព្វៃថងរស់េនកមពុជេ្រកម និងទី ៨-
េ ក សឺន ្រពងី សព្វៃថងរស់េនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ។ 
 ្របវត្តិករសិក  ៖   
 ងំពីកុមរភពដល់យុវវយ័ ជីវតិេ កេពរេពញេ យ
ករសិក  ។ េ កបនេរៀនចប់ថន ក់ម វទិយល័យេនកមពុជ
េ្រកម លុះេទដល់សហរដ្ឋ េមរកិ េ កបនបញច ប់ម វទិយ-
ល័យខងវសិ្វករែផនកេអឡចិ្រតូនិចែថមេទៀត ។  

 ្របវត្តិករងរ ៖ 

 កនុងឆន  ំ១៩៧៩ ជចង ្វ ង បឋមសិក េន្រសុក 
បយេឆ េខត្តឃ្ល ងំ កមពុជេ្រកម េពលេនះេ ក សឺន ទនួ បន
្របែម្របមូលេ ក្រគ-ូអនក្រគ ូ ជែខមរកមពុជេ្រកមឲយេចះ្រស ញ់
ប់ ន េចះករពរគន េទវញិេទមក និងបនបណ្តុ ះប ្ត ល
ម រតីេសន ជតិមតុភូមិដល់កូនេចែខមរេ្រកមជំនន់េ្រកយ ។ 

 ជីវតិ ពហ៍ពិពហ៍ ៖ 
 េ ក សឺន ទនួ បនេរៀបករជមយួនឹងភរយិដ៏ឧត្តុងគ
ឧត្តមរបស់េ កគឺ អនក្រសី ថច់ ហុង េនៃថងទី ២៨ ែខកុមភៈ  
ឆន  ំ១៩៨០ េនកនុងជំរុ ំខវអ៊ី ង ន្របេទសៃថ និងបនរមួរស់េន
ជមយួគន ្របកបេ យេសចក្តីសុខសុភមងគល េ យមនបុ្រត
ចំននួ ០៤ នក់ គឺ :១-សឺន ពុទធិក ( ្រសី ), ទី ២-សឺន លកខិ  
( ្រសី ), ទី ៣-សឺន េខម រទិធិ ( ្របុស ), និងទី ៤-សឺន កនិ ្ឋ  
( ្រសី ) ។ 
 េ កបនទទលួសិទធិជជនេភៀសខ្លួន េទរសេ់នសហ-
រដ្ឋ េមរកិ ទី្រកងុឡុងប៊ិច នៃថងទី ២៧ ែខឧសភ ឆន  ំ១៩៨១ ។ 
 ្របវត្តិករងរបំេរ ើជតិមតុភូមិកមពុជេ្រកម ៖ 
 េ្រកយពីបនទទលួសញញ ប្រតែផនកវសិ្វករមក េ ក  
សឺន ទនួ ក៏បនចូល្របលូកកនុងកិចចករបំេរផីល្របេយជន៍ជូនែខមរ
កមពុជេ្រកម ែដលេពលេនះ បងប្អូនែខមរកមពុជេ្រកម េនតបំន់ 
កលីខងតបូង រដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ បនេ្រជសី ងំេ កឲយេធ្វីជ 
្របធនសមគមែខមរកមពុជេ្រកម្របចតំំបន់េនះ ។ 
 េនៃថងទី ១៤ ែខសី  ឆន  ំ១៩៩៦ េ ក សឺន ទនួ ្រតូវ
បនម សននបិតសកលេ កទី៥ ៃនែខមរកមពុជេ្រកមេនទ្ីរកុង 
តូរ ៉ុនតូ ្របេទសក  េ្រជសី ងំជ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមពិភពេ កស្រមប់ ណត្តិឆន  ំ១៩៩៦-២០០០ ។ 
 េនៃថងទី ០១ ែខកកក  ឆន  ំ ១៩៩៧ េ ក សឺន ទនួ 
បនជយួត ៉ មផ្លូវទូត និងេធ្វអីន្ត គមន៍ជយបងប្អូនែខមរកមពុជ  

េ ក សឺន ទួន អតតី្របធន្របតិបត្តិសហព័នធ (រូបទីពីរ ប់ពីេឆ្វង) 

 



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េ្រកមចំននួ ៥៦ រូប និង្រពះសងឃ ៣ អងគ េទរស់េនកនុង
្របេទសកមពុជ ។            
 េនៃថងទី ០១ ែខសី  ឆន  ំ ១៩៩៨ បនចូលរមួម  
សននិបតយុវជនែខមរកមពុជេ្រកមេនទី្រកុងអរសិយ រដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ 
សហរដ្ឋ េមរកិ េដីមបីបេងកីតអងគករយុវជនែខមរកមពុជេ្រកមអន្តរ-
ជតិ ។ 
 េនៃថងទី ១០ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០០ ម សននបិតសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកមេលីកទី ៦ េនេលីពិភពេ ក បនសេ្រមច
េ្រជីស ងំេ ក សឺន ទនួ ជ្របធន្របតិបត្តសិហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមពិភពេ ក ។ 
 េនៃថងទី ២០ ែខធនូ ឆន  ំ ២០០០ េ ក សឺន ទនួ អម
ដំេណីរេ យេ ក ្របក់ េសរវីុឌ  អនុ្របធន្របតិបត្តិសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក ទទលួបនទុកកិចចករអន្តរជតិ បន
ទទលួ្រពះបរម ជនុញញ តដ៏ខពង់ខពស់បំផុត ពី្រពះករុ ្រពះបទ 
សេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហនុ អតីត្រពះម ក ្រតែខមរ ែដលេពល
េនះ្រពះអងគ្រទង់គង់្រពះ នៈជ្រពះម ក ្រត េ្របស្រពះ ជ
ទនឲយចូលគល់ េន្រពះបរម ជ ងំ េដីមបថី្វ យនូវរបយករណ៍
ស្តីពីសកមមភព  និងេជគជយ័មយួចំននួរបស់សហព័នធែខមកមពុជ
េ្រកម ។ េពលេនះ ្រពះករុ ជអមច សជី់វតិតមកល់េលីតបូង 
្រទង់សព្វ្រពះ ជហឫទ័យ េ្របស្រពះ ជទនេម យមសដល់
រូបេ ក និងេ ក ្របក់ េសរវីុឌ  ផងែដរ ។  
 េនៃថងទី ០៥ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០២ េ ក សឺន ទនួ កនុង
នម្របធន្របតបិត្តិសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក បនេផញី

លិខតិមយួចបបជូ់នសេម្តច ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ស្តីពីេគលជំហរសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមទក់ទង 

នឹងប ្ត ្របជជនែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនកនុង្របេទស
កមពុជសព្វៃថងេនះ ។ 
 និងេនៃថងទី ២២ ែខកកក  ឆន  ំ ២០០២ ដែដលេនះ 
េ ក សឺន ទនួ បនេផញីលិខតិមយួចបប់េទៀត ជូនដល់សេម្តច
ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យ
សំណូមពរ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជចំននួ ៧ ចំណុច កនុងអតថន័យជយួ
ករពរ និងរកយុត្តិធម៌ជូនែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនកនុង
្របេទសកមពុជ ។  
 េនៃថងទី ១០ ែខឧសភ ឆន  ំ ២០០៤ េ ក សឺន ទនួ 
្របធន្របតិបត្តសិហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនដឹកនគំណៈ្របតិភូ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ជេលីកដំបូងចូលរមួកនុងសម័យ្របជុំ 
េនសហរដ្ឋ េមរកិ កនុងេវទិករអចិៃ្រន្តយ ៍ស្តីពីជនជតិេដីម ែដល
េ កត់ថ  UNPFII េនបូរញូីវយក៉ សហរដ្ឋ េមរកិ ។ 
 េនៃថងទី ០៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៤ ម សននិបតសកល
េ កេលីកទី៧ របស់ែខមរកមពុជេ្រកម េនទី្រកងុេខមឌិន រដ្ឋញូវ-
េជសុី ី សហរដ្ឋ េមរកិ បនេបះេឆន តេ្រជសី ងំេ ក សនឺ ទនួ 

េធ្វីជទី្របឹក គណៈកមមករនយកសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពភិព
េ កស្រមប់ ណត្តិឆន  ំ២០០៤-២០០៧ ។ 
 េ ក សឺន ទនួ គឺជឥស រជនទី ១ ែដលបនេធ្វីសកមម-
ភពយ៉ងសកមម កនុងករនយំកសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមចូលជ
សមជិកអងគក UNPO, សហព័នធកី ្រប ងំទូកងអន្តរជតិ 
CIDBF, សននិបតអចិៃ្រន្តយៃ៍នអងគករសហ្របជជតិ ែផនកជន
ជតិេដីម និងបនទទលួ គ ល់ពីអងគករដៃទេទៀតជេ្រចីន ដូចជ
សភអឺរ ៉ុប និងអងគករ Transitional Radical Party ជេដីម ។  
 ជីវ ិ វ ន ៖ 
 េនេពលេ ក សឺន ទនួ កំពុងែតដឹកននំ កមពុជ
េ្រកមេធ្វីដំេណីរេឆព ះេទកន់សទិធិសេ្រមច សនខ្លួនេ យខ្លួនឯង 
េលីមតុភូមិកមពុជេ្រកមេនះ ជអកុសលេនេដីមឆន  ំ២០០៧ ជំងឺ
ម រកីបំពង់ក ដ៏កច វបនមកយយី ងកយរបស់េ ក 
េទះបីភរយិ, បុ្រ បុ្រតី, មិត្តភ័ក្តិ, សហេសវកិ និងសហកររីបស់
េ ក បនខតិខ្ំរបឹងែ្របងយកេ កេទពយបលេន មមនទីរ
េពទយជេ្រចីនដូចជ មនទីរេពទយយូសុី នទី្រកុងញូវយក៉, ឡុងប៊ិច 
និងេវស៉មិញេទ ី យ៉ង ក៏េ យ ក៏ពំុ ចយកឈនះេលីមចចុ ជ
បនេឡយី ។ ទីបំផុត េនៃថង ២ េកីត ែខផលគនុ ឆន ចំ អដ្ឋសក័  
ព.ស.២៥៥០ ្រតូវនឹងៃថងទី ១៨ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ េវ េម៉ង ១ 
និង ៣០ នទី រេសៀល េនកនុងមនទីរេពទយរដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ៃនសហ-
រដ្ឋ េមរកិ មចចុ ជដ៏កំ ចបនមកឆក់យកជីវតិេ កេទេ យ
បន ល់ទុកនូវក្តី េ ះ ល័យជពន់េពកពីសំ ក់្រកុម្រគួ រ 
និងមិត្តភក្តិ ។ 
 េ ក សឺន ទនួ អតីត្របធន្របតិបត្តិសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកមពិភពេ ក និងជកុលបុ្រតែខមរដ៏េឆនីមរបស់មតុភូមិ
កមពុជេ្រកម ែដលបនលះបងក់ម្ល ងំកយ ចិត្ត ្របជញ ម រត ី និង
េពលេវ យ៉ងេ្រចីន េដីមបីបុព្វេហតុជតិមតុភូមិ ។ េពលេនះ
េ កបនឃ្ល តឆង យពីមតុភូមិ, ភរយិ, បុ្រ បុ្រតី និងបងប្អូន
ជនរមួជតិ រមួេ ហតិែខមរកមពុជេ្រកម គម នៃថងវលិ្រតឡប់វញិ
េឡយី បុ៉ែន្តេ កបនបន ល់ទុកនូវ ន ៃដ េករ ្ត ិ៍េឈម ះ និងគំរូដ៏ល្អ 
ជថន ក់ដឹកនដ៏ំ្របៃពៃថ្លថ្ល  និងបន ល់នូវក្តី្រសេ ះេ ក ្ត យ 
េ ះ ល័យឥតឧបម ។             (តេទទំព័រទី ១៦) 

ពិធីបុណយសពេ ក សឺន ទួន ្របរពធេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 បនទ ប់ពីមនករណីចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកមចំននួ ៩ 
អងគេនកមពុជេ្រកម ឬ េ ថេវៀត មខងតបូង កលពីៃថងទី 
២២ ែខកុមភៈេនះ មន្រពះសងឃែខមរេ្រកមជេ្រចនីអងគ បន្របមូល
ផ្តុ ំគន េធ្វីបតុកមមអហងិ មយួេនខងមុខ ថ នទូតយនួ ្របចេំន
្របេទសកមពុជ កលពី្រពឹកៃថងអងគ រ ទី ២៧ ែខកុមភៈ េពលែដល
្របធនរដ្ឋកុមមុយនិស្តយនួេទេធ្វទីស នកិចចេនកមពុជ ។ 
 ្រពះសងឃបតុករែដលបននិមន្តេទចូលរមួបតុកមម បន
ឲយដឹងអំពីមូលេហតុែដលប ្ត លឲយ្រពះសងឃេ្រកកេឡងីបតុ-
កមមថ ករេធ្វបីតុកមមេនះគឺេដីមបី្របឆងំនឹងទេង្វីរបស់រ ្ឋ ភិបល
កុមមុយនិស្តយនួ ែដលបនេ្របចីបប់ផ្ត ច់កររបស់ខ្លួនចប់ផ ឹក្រពះ
សងឃែខមរេ្រកមអស់ចំននួ ៩ អងគកន្លងមកេនះ ។ េលីសពីេនះ 
មន្រពះសងឃជេ្រចីនអងគ កំពុង្របឈមមុខនឹងករចប់ផ ឹកពី
សំ ក់ ជញ ធរយនួ េ យពុំមនេគរពសិទធិ្រពះសងឃេនះ
េឡយី ។ ្រពះសងឃមយួអងគ្រពះនម សឺន វុធ បនមនសងឃដកី
ជំុវញិបញ្ហ េនះថ “មូលេហតុែដល្រពះសងឃេចញេធ្វីបតុកមម គឺ
ទមទរឲយរ ្ឋ ភិបលយនួេ ះែលង និងបំបសួ្រពះសងឃទងំ ៩ 
អងគែដល្រតូវចប់ផ ឹកេនះេឡងីវញិ ជពិេសសគឺ្រតូវផ្តល់សទិធិេសរ ី
ភពដល់្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម” ។ ្រពះអងគបនបន្តឲយ
ដឹងេទៀតថ សងឃបតុករបនយកប េទជមយួផងែដរ កនុង
េនះបនសរេសរថ “េវៀត មកំពុងរេំ ភសិទធិ្រពះសងឃ និង
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ។ េវៀត ម បនចប់ផ កឹ្រពះសងឃែខមរេ្រកម
ចំននួ ៩ អងគរចួេហយី ។ េវៀត មកំពុងពទ័ធវត្តែខមរេនកមពុជ
េ្រកមចំននួ ៩២ វត្ត ។ េវៀត ម្រតូវបញឈប់កររេំ ភសទិធិ្របជ
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកមជបនទ ន់” ។ បុ៉ែន្តេនេពលែដលសងឃបតុករ
េលីកប េឡងី ្រតូវបនសមតថកិចច្របមូលយកេ យមិនអនុញញ ត
ឲយ ្រត ងនូវប ទងំេនះេទ ។ 
 ចំែណកឯ្រពះភិកខុ សួន បូ ៉ គង់េនវត្តមុនី គរេដីម
អំពិល េខត្តឃ្ល ងំ បនមនសងឃដីកថ កលពៃីថងទី ៨ កុមភៈ មន
្រពះសងឃ្របមណ ២០០ អងគបនេធ្វីបតុកមមអហងិ មយួ្របឆងំ 
នឹង ជញ ធរយនួ ែដលគបសងកត់មិនឲយ្រពះសងឃែខមរេ្រកមនិមន្ត
េចញបិណ្ឌ ប្រត និងចំណុចមយួេទៀត គឺ្រពះសងឃមនជំងឺ ជញ -
ធរយនួមិនអនុញញ តឲយពយបលេឡយី ។ ករេ្រកកេឡងីបតកុមម
េនះទីបំផុត្រតូវបន ជញ ធរយនួេធ្វីករឃត់ខ្លួន្រពះសងឃចំននួ ៨ 
អងគេទ ថ ប័នប៉ូលិស និងចបផ់ ឹកអស់ចំននួ ៩ អងគេទៀត ែថម
ទងំបនគំ មកែំហងចប់ខ្លួន្រពះសងឃផ ឹកជបន្តេទៀត េទីបេធ្វី
ឲយ្រពះអងគ បងខចិំត្តរត់េភៀសខ្លួនេទកន់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
ៃថងេនះ្រពះអងគ និងសងឃទងំអស់ ្រពមទងំ្រគហសថេធ្វីបតុកមមេនះ 
គឺទមទរឲយ្របធនរដ្ឋកុមមុយនសិ្តយនួេ ះែលង និងបំបសួ្រពះ
សងឃ ែដល្រតូវបនចប់ផ ឹកសងែខមរកមពុជេ្រកមេឡងីវញិ ។ 
 ្រសបេពលែដល្រពះសងឃបតុករែខមរេ្រកម បននិមន្ត

េទេធ្វីបតុកមមេនះែដរ េគសេងកតេឃញីមនសមតថកិចច្រកុងភនំេពញ 
សហករជមយួសមតថកិចចខណ្ឌ ចំករមន្រប បេ់ យែខល និង
ដំបង្រគប់ៃដ្របមណ ២០០ នក់បនេ្រតៀមកំ ងំទប់ ក ត់
យ៉ងតឹងរុងឹ មិនអនុញញ តឲយ្រពះសងឃ ចចូលេទត ៉ដល់ ថ ន
ទូតយនួេនះេទ ។ រហូតមនអន្ត គមន៍ពីនគរបល្រកុងភនំេពញ 
បុ៉ែន្តអន្ត គមនប៍ញចុ ះបញចូ ល្រពះសងឃទងំ ៥០ និមន្តេឡងីរថយន្ត
សមតថកិចចេទទទលួករអប់រពីំ េមគណ្រកុងភនំេពញេនះ ្រតូវ
បនបដិេសធ រហូតដល់មនករ្របទូស្ត ៉យចប់បងខំឲយេឡងីរថ-
យន្ត ែត្រពះសងឃែខមរេ្រកមទងំអស់សុខចិត្តអត់ចង្ហ ន់ េហយី 
េប្តជញ មិនេឡងីរថយន្តសមតថកិចចេនះេទ ។ េ យករមិនយល់
្រពមដូេចនះ ករ្របទូស្ត ៉យមយួេសទីរែតក្ល យេទជអំេពីហងិ េទ
េហយី េទីបមនតំ ងអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិ
មនុស ្របចេំនកមពុជចុះេធ្វីអន្ដ គមន៍ ។ េ យមនករេធ្វី
អន្ត គមន៍ពីឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជត ិ េទីប្រពះសងឃ
បតុករសុខចិត្តរ ំ យ េហយីនិមន្តេឡងី នអងគករ្រតឡប់េទ
វត្តវញិ ។ 
 សូមបញជ ក់ថ ្រពះសងឃបតុករ្របមណជង ៥០ អងគ 
ែដលេ្រកកេឡងីេធ្វីបតុកមម្របឆងំនឹងរ ្ឋ ភិបលយនួ េនខង
មុខ ថ នទូតយនួ្របចេំន្របេទសកមពុជ ្រសបនឹងឱកសេ ក 
េង្វ ង មិញ ្រទតី (Nguyen Minh Triet) ្របធនរដ្ឋ្របេទសេវៀត-

ម េទេធ្វទីស នកិចចេនកមពុជេនះ គឺជឆនទៈ និងករឈចឺប់
របស់្រពះអងគកនុងនមជអនកកន់្រពះពុទធ សន ជែខមរកមពុជ
េ្រកម ែដលកពុំង្រតូវបន ជញ ធរយនួរេំ ភបំពនេ យកេំ ល
ទងំសិទធិមនុស  និងសិទធិ សនផងេនះ ។ ្រពះសងឃមយួអងគ
ែដលកំពុង្រប យ្របតប់នឹងសមតថកិចចែខមរ បនមនសងឃដីកថ 
ករេ្រកកេឡងីបតុកមម គឺ្រគន់ែតចង់ឲយរ ្ឋ ភិបលយនួផ្តលយុ់ត្តិ-
ធម៌ជូនែខមរកមពុជេ្រកមែតប៉ុេ ្ណ ះ មិនមនេគលបំណងបះេបរ 
ឬ ្របឆងំអ្វីេនះេទ ៕  

VOKK 

្របទូស្ត ៉យមួយ្របវ េសទើរក្ល យជអំេពើហងិ  រ ង្រពះសងឃ និង្រកុមសមតថកិចច 

 



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 7 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 បនទ ប់ពីបតុកមម្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េនមុខ
ថ នទូតយនួ ្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កលពីៃថងទី ២៧ 

ែខកុមភៈ ្រសបេពល្របធនរដ្ឋកុមមុយនិស្តយនួ េទេធ្វីទស នកិចចេន
កមពុជមក មកដល់ៃថងទី ២៨ មនសមណបតុករមយួអងគ្រតូវបន
េគេធ្វីឃតយ៉ងៃ្រពៃផ ជទីបំផុតេនេវ េម៉ង ៧ ង ច នវត្ត
្រទនំ្រជឹង ភូមិេខច  ឃុបឹំងធំ ្រសកុអងគសនូល េខត្តក ្ត ល ។ 
  ្រពះភិកខុ េអៀង សុខេធឿន ្រពះជនម្របមណ ៣០ វស  
មនេដីមកំេណីតេន្រសុកចកទទឹមចស់ េខត្តឃ្ល ងំ កមពុជេ្រកម 
បនសុគតេនកនុងវត្ត្រទនំ្រជឹង េ្រកយពីបនចូលរមួេធ្វីបតុកមម
្របឆងំនឹងរបបផ្ត ច់ករយនួកុមមុយនិស្តមយួៃថង ។ ្របភពព័ត៌មន
អំពីករសុគតរបស់្រពះអងគ ែដលឮថមន ន ម ច់បីកែន្លង្រតង់

បំពង់ក និងថធ្ល ប់បន ង្រពះផនួសកលពកុីមរភព ្រពមទងំ
បនចូលរមួេធ្វបីតុកមម្របឆងំនឹងយនួ កនុងករចប់្រពះសងឃែខមរ
េ្រកមផ ឹកចំននួ ៩ អងគ កលពៃីថងទី ២២ ែខកុមភៈ កន្លងេទេនះ 
បនបង្ហ ញេហតុផលផទុយនឹងករចុះផ យរបស់កែសតកមពុជ 
មយួចំននួ ែដលបនយក មសម្តីនគរបលសននិ ្ឋ នថ ្រពះសងឃ
អងគេនះសង ័យថេធ្វីអត្តឃត ។ 
 េយង មករេសុីបអេងកតមយួ បននិយយថ មករ
េសុីបអេងកតជបឋម និងករ កសួរ ក មីយួចំននួេនវត្ត្រទនំ
្រជឹងេនះ មរយៈ ្ល ក ន ម រក ច់ មនសភពធងន់ធងររយះ
ខ្ល ងំ ែដលជករមិនគរួឲយេជឿបនថ មនុស មន ក់ពយយមេធ្វអីត្ត
ឃតខ្លួនឯង ។ មយ៉ងេទៀត ម ក ីដូនជីមយួចំននួែដលធ្ល ប់
សនិទធ ន លនឹង្រពះអងគបនអះ ងថ ្រពះេតជគុណ េអៀង សុខ
េធឿន មនសុខភពមមំនួ ស់ មិនឆន់បរ ី និង្របតិបត្តិធម៌ 
វន័ិយយ៉ងខជ ប់ខជួន ។ 
 ្របភពមយួេទៀត បនបន្តឲយដឹងទងំករសង ័យថ េនះ
ជអំេពីឃតកមម ក៏េ យ រ្រពះេតជគុណអងគេនះ សថិតេនកនុង

ចំេ ម្រពះសងឃែខមរេ្រកមឯេទៀត ែដលបនចូលរមួេធ្វីបតុកមម
កលពីៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ េនមុខ ថ នទូតយនួ្របចេំន្របេទស 
កមពុជ ទមទរឲយ ជញ ធរយនួបញឈប់ករចបផ់ ឹក្រពះសងឃ និង
េធ្វីទុកខបុកេមនញមកេលី្រពះសងឃក៏ដូចជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ែដល
កំពុង្រតូវរបបយនួកុមមុយនិស្ត្រតតួ្រ  ។ ្របភពព័ត៌មន និងករ
អះ ងខងេលីេនះ ផទុយេទនឹងអ្វីែដល ជញ ធរ និងកែសត 
កមពុជសននិ ្ឋ នថ ្រពះសងឃអងគេនះេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន េហយី
ចជករេញ នថន  ំប ្ត លឲយេធ្វីអត្តឃត ។ 

 ករណីឃតកមមមកេលី្រពះសងឃែខមរេ្រកមអងគេនះ េកីត
មនេឡងី បនទ ប់ពីករចូលរមួេធ្វីបតុកមមអហងិ មយួេនពីមុខទូត
យនួ ។ ជពិេសសេ្រកយករសុគតរបស់្រពះអងគ ពំុ្រតូវបនេគ
ផ ព្វផ យ េដមីបីែស្វងរកញតេិញមមកេធ្វីបុណយទន ម្របៃព-
ណីទំេនៀមទំ ប់ែខមរេនះេទ ។ សពរបស់្រពះអងគ្រតូវបនេគយក
េទបញចុ ះទងំ ្រតីយ៉ងេសង ម ង ត់ជទីបំផុត េនេលីភ្លឺែ្រស ប
េសមីមយួ េ យេសទីែតពុំ ចសំគល់បនថ េនះជផនូរៃនសព

របស់សមណបតុករ េអៀង សុខេធឿន េឡយី ៕                វិចិ្រត 

 ្របភពព័ត៌មនព្ីរពះសងឃែខមរេ្រកម េន្រសុក ្វ យទង 
េខត្តមត់្រជូក បនឲយដឹងថ បចចុបបននេនះ ជញ ធរកុមមុយនិស្តយនួ 
កំពុងពយយមេឃសនបំែបកបំបក់ចំណង មគគីភពរ ងបង
ប្អូនែខមរ ្រពះសងឃ និងអនកេនេ្រក្របេទស ។ 
 េយង ម្របពន័ធផ ព្វផ យទូរទស ន៍យនួ េខត្តឃ្ល ងំ
មយួបនបញច ងំឲយេឃញី េនទដិ្ឋភព្រពះសងឃែខមរេ្រកម្របមណ
ជង ២០០ អងគ បនេ្រកកេឡងីេធ្វីបតុកមមអហងិ ្របឆងំ នឹង
ជញ ធរកុមមុយនសិ្តយនួ កលពីៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ កន្លងេទេនះ ។ 

បុ៉ែន្តករេ្រកកេឡងីរបស់្រពះសងឃទងំេនះ ្រតូវបនរ ្ឋ ភិបល

យនួចត់ទុកថជករបះេបះមយួេធ្វីឲយខចូស ្ត ប់ធន ប់សងគម ។ 
រហូតមកដល់េពលេនះ ែខ ភពយន្តមយួ ែដលមន្របែវងជង ៦ 
នទីេនះ ្រតូវបន ជញ ធរយនួបញច ងំផ យជបន្តបនទ ប់ មប
្ត លវត្តននេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ។ 

 ្រពះសងឃមយួអងគ មិន្របប់្រពះនម គង់នូវ្រសកុ ្វ យ
ទង បនមនសងឃដីកថ ជញ ធរយនួបនយកែខ ភពយន្ត 
ែដល្រពះសងឃបតុកមមេនេខត្តឃ្ល ងំ េដីរចក់ពសេពញ មវត្ត

ម និង មផទះ្របជជនមយួចំននួ កនុងេគលបំណងេចទ
្របកន់្រពះសងឃទងំេនះថ បះេបរ េធ្វីឲយខចូស ្ត ប់ធន ប់    

ទិដ្ឋភព្រពះសងឃ្រតវូសមតថកិចច ងំេធ្វើបតុកមមមុខ ថ នទូតយួន េនកមពុជ 
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សងគម ជពេិសសេចទ្របកន់ថ េជឿពកយញុះញុងរបសអ់នក
េនេ្រក្របេទស ។ ្រពះសងឃអងគេនះបនបន្តថ បនទ ប់ពីបញច ងំ
ឲយេមីលរមួេហយី ពកួ ជញ ធរយនួបនបងខំឲយ្រពះសងឃ និង្របជ
ជនចុះឲយហតថេលខ ឬផ្តិតេមៃដ េចទ្របកន់ថ្រពះសងឃែខមរ
េ្រកមទងំអសអ់ងគេធ្វីេនះខសុចបប់, បងកលកខណៈឲយមនភព 
រេញ៉រៃញ៉, អុកឡុកសងគម និងមិន្រតូវេជឿអនកេនេ្រក្របេទសេនះ
េឡយី ។ 
 ចំែណកឯ្រពះសងឃមយួអងគេផ ងេទៀត បនឲយដឹងថ 
សព្វៃថងយនួបំ មជ ច់េ យមិនអនុញញ តឲយេធ្វីបតុកមម ឬចូល
រមួកូដកមម មរបូភព មយួេនះេទ ។ ជក់ែស្តង កលពីៃថងទី 
៨ កុមភៈេនះ កនុងេខត្តមត់្រជូកមន្រពះសងឃចនំនួ ៣ អងគ បន
ចូលរមួេធ្វីបតុកមមេនេខត្តឃ្ល ងំផងែដរ ្រតូវបន ជញ ធរយនួអប់រ ំ
យ៉ងចស់ៃដ ។ មកដល់េពលេនះ មន្រពះសងឃមយួអងគ្រពះនម 
េច សុខ គង់េនវត្តេពធ៌ ស់ ្រសុក ្វ យទង កំពុងសថិតេនកនុង
ករគំ មកំែហង និង មឃត់មិនឲយនិមន្តេទទី  ឬមន
ទំនក់ទំនងនឹងនរ ជ ចខ់ច ។ បចចុបបនន ្រពះសងឃអងគេនះ 
កំពុងទទលួករអប់រពីំម្រន្តីសងឃ ែដល្រតូវបន ជញ ធរយនួបញជ រ 
និងគបសងកត់ពីេ្រកយ ។ 
 គរួបញជ ក់ថ ជញ ធរយនួបនពយយមេ្របី្រគប់លបិច 
េដីមបីបំែបកបំបក់្រពះសងឃ ពលរដ្ឋ និងែខមរេនេ្រក្របេទស ។ 
ពិេសសេទៀតេនះ េគបនគំ មនឹងចប់្រពះសងឃផ ឹកជបន្តេទៀត 
ចំេពះ្រពះសងឃអងគ បនចូលរមួេធ្វីបតុកមម ជពិេសសេម
ដឹកនបំតុកមមែតម្តង ។ សូមរលំឹកផងែដរ ទក់ទឹននឹងករេ្រកក

េឡងីត ៉របស់្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមេនកនុង្រសុក ពំុមនជប់
ពក់ព័នធនឹងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមេនះេឡយី ។ ចំេពះបញ្ហ
េនះ េ ក្រតងឹ ម៉ន់រនឹ អនកនពំកយសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
ធ្ល ប់បនផ្តល់បទសមភ សន ៍ មវទិយុ សុីេសរជីភ យនួថ 
េហតុករេនះ ពំុបនជប់ពក់ព័នធេទនឹងសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម
េនះេទ ។ ករេ្រកកេឡងីបតុកមមរបស់្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរ
េ្រកម េនះគជឺឆនទៈៃនករេរបំីបស់ពីគំនបគបសងកត់ៃនករជិះ
ជន់ពីរបបយនួកុមមុយនិស្ត ពំុមនអងគករ មយួញុះញុង ឬ
បញជ រពីេ្រកយខនងេនះេឡយី ។ ល់េហតុករណ៍ ែដលេ្រកក
េឡងី្របឆងំយនួេនកនុង្រសុក េនះគឺជករឈចឺប់របស់បងប្អូន
ែខមរេ្រកម េ យ្រទពំុំបននឹងករេរសីេអីង េធ្វីទុកខបុកេមនញ ពី
សំ ក់រ ្ឋ ភិបល្រកុង  ណូយ ែតប៉ុេ ្ត ះ ៕         

  VOKK 

្រពះសងឃបតុករ្របឆងំយួន េលើកទងស់ហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក  

 ្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម្របមណជង ១០០ នក ់
បនេធ្វីបតុកមមអហងិ មយួេនវត្ត មគគីរង  ី សងក ត់សទឹងមន
ជ័យ ខណ័្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ កលពី ង ចៃថងទី ២ ែខមនី 
កនុងេគលបំណង្របឆងំ ច់អហងក រ េទនឹងទេង្វីដ៏ៃ្រពៃផ របស់
ជញ ធរយនួកុមមុយនិស្ត ែដលបនចប់ផ ឹក្រពះសងឃ ៩ អងគ ។ 

 ្រពះសងឃ និង្រគហសថែខមរកមពុជេ្រកមបនែ្រសកនូវជយ
េឃសទមទរឲយ ជញ ធរយនួ េ ះែលង្រពះសងឃែខមរេ្រកម ្រពម
ទងំអំពវនវដល់អងគករអន្តរជតិនន េធ្វយ៉ីង ក់គំនប
សងកត់េលីរ ្ឋ ភិបល្រកុង ណូយ ឲយបញឈប់ជបនទ ន់នូវទេង្វី
រេំ ភសិទធិមនុស  និងករេរសីេអីងបំបត់ពូជ សន៍ជនជតិ
េដីមែខមរេនកមពុជេ្រកម ។ ្រពះភិកខុ សឺន យ ្រពះជនម ២៦ 
វស  បន្របបអ់នកព័ត៌មនជត ិនិងអន្តរជតិថ ជញ ធរយនួមនិ
ឲយសិទធិែខមរេ្រកមេធ្វីបុណយទន មលំន្ំរបៃពណី្រពះពុទធ សន
េនះេទ ។ យនួគបសងកត់្រពះសងឃ និងែខមរេ្រកមយ៉ងតងឹរុងឹ

្រគប់េពលេវ  ។  
 ចំែណកឯ្រពេតជគុណ ហុ៊ល ភិរមយ ្រពះជនម ២៤ វស  
មនសងឃដីកអពំវនវដល់តុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ ឲយផ្តនទ
េទសរ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួែដលបន្របមថេមីលងយ និង
បំបិទសិទធិេសរ្ីរគប់យ៉ងេទេលពីលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ។ ្រពះអងគ
មនសងឃដីករអំពវនវដល់ ជញ ធរយនួ ្រតូវបញឈប់ជ ថ ពរនូវ
មហចិឆ បំបតពូ់ជ សន៍ែខមរកមពុជេ្រកម ជមច ស់ទឹក មច ស់ដី 
េហយី្រតូវបញឈប់កររបឹអូសដីធ្លពីីែខមរេនកមពុជេ្រកម ។ 
 ្រពះេតជគុណ េយឿង សិន ្រពះ្របធនសមគម្រពះ
សងឃែខមរកមពុជេ្រកមេនកមពុជ បនមនេថរដកីថ “េយងីទងំ
អស់គន ខរំក ទំេនៀមទំ ប់្របៃពណី វបបធម ៌ អក រ ្រស្តជតិ
របស់េយងី បុ៉ែន្ត្រតូវ ជញ ធរយនួជន់ឈ្ល្ីរគប់េពលេវ ” ។ ្រពះ
អងគមនេថរដីកបញជ ក់ថ រ ្ឋ ភិបលយនួបនេឆ្ល តឱកស្រគប់
េពលេវ  ជិះជន់ដល់េសរជំីេនឿ្រពះពុទធ សនរបស់ែខមរ  
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 កមពុជេ្រកម និងេរសីេអីងពូជ សន៍ែខមរគម នទីបញច ប់ ។ ្រពះ
អងគបញជ ក់ថ រ ្ឋ ភិបលយនួមិនេគរពសិទធិមនុស  មិនេគរព
សិទធិជនជតិេដមីែខមរកមពុជេ្រកម េទីបេធ្វីឲយ្រពះសងឃេនទីេនះ
មិនសុខចិត្តនគំន ្របមូលផ្តុ ំៃថងេនះ េដីមបីេថក លេទសអំេពីឧ្រកិដ្ឋ
ទងំ យរបស់ ជញ ធរយនួ ។ 
 ្រពះអងគមនសងឃដីកបន្តេទៀតថ ញត្តិែដល្រពះសងឃ 
និង្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
េ្រគងនឹងយកេទជូនអងគករអន្តរជតិ និងជត ិ្រពមទងំ ថ នទូត
យនួ្របចេំនកមពុជ េនេ្រកយបញច ប់ករជបួ្របជុំេនវត្ត មគគី
រង ី ។ មគេ្រមងេនះបនែចងថ ងំពីអតីតកលរហូតមក
ដល់បចចុបបននកល រ ្ឋ ភិបលយនួ្រគប់ជំនន ់ និង្រគប់និនន ករ 
ពិេសសរ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួបចចុបបនន ែតងែតេធ្វីទុកខបុកេមនញ 
និងរេំ ភសិទធិេសរភីព្រគប់ែបបយ៉ង មកេលី្របជពលរដ្ឋែខមរ
កមពុជេ្រកមជមច ស់ទឹកដី ។ 
 ចប់ ងំពីរ ្ឋ ភិបលយនួកុមមុយនិស្ត បនកនអំ់ ច
េលី្របេទសេវៀត មទងំ្រសុងកលពីឆន  ំ ១៩៧៥ មកដល់បចចុ-
បបនន រ ្ឋ ភិបលេនះបនចបផ់ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកម ងំពេីម
ដឹកន្ំរពះពុទធ សន រហូតដល់្រពះសងឃធមម យកេទ ក់
ពនធនគរ េហយីមនសងឃែដលជេមដឹកនំ សនែខមរកមពុជ
េ្រកមជេ្រចីនអងគ្រតូវសុគត េ យ រករេធ្វទីរុណកមមយ៉ងៃ្រព
ៃផ របស់រ ្ឋ ភិបលយនួ ។  
 េទះបីជមនសណូំមពរយ៉ងទទូច ពីអងគករសមគម 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក និងអងគករអន្តរជតិនន
េនេលីពិភពេ ក សូមឲយ ជញ ធរយនួបញច ប់នូវអំេពី វ
យង់ឃនងទងំេនះយ៉ង ក្ត ី ក៏ ជញ ធរយនួពុំបនបញឈប់នូវ
អំេពីទងំេនះេឡយី ែថមទងំបនបេញចញសកមមភពដ៏អមនុស
ធម៌កន់ែតខ្ល ងំ និងមនចរតិកន់ែត វេឡងីជលំ ប់ ដូច
ជករណីចប់និស ិត ឌិន សុធី, ចប់ខ្លួនេ ក ហ្វញិ ប, េ ក 
េច សុខ និងករណីេកះេ សមណនិស ិត បលជីន់
ខពស់េខត្តឃ្ល ងំ គឺសមណនិស តិ គឹម េមឿន, គឹម ម៉យលិន, ថច ់
េឌី, ថច់ រមឹ និងថច់ ងុ៉កផតកឌី េនេខត្តឃ្ល ងំជេដីម ។ 
 កន្លងមកថមី ៗ េនះ ជញ ធរយនួបនបេងកនីនូវអំេពី
្របមថេមីលងយដល់្រពះពុទធ សន និង្រពះសងឃែខមរកមពុជ
េ្រកមយ៉ងធងន់ធងរ េ យេ្រប្ីរបស់ យង៉ ច់ៃថ្លរបស់ខ្លួន គឺ
សមគម្រពះសងឃេសន ជតសិ្អីេគេនះ ចប់បងខំឲយ្រពះសងឃែខមរ
កមពុជេ្រកម ចំននួ ៩ អងគ ែដលជសកក របុគគលរបស់ែខមរកមពុជ
េ្រកម េហយីពុំបន្រប្រពឹត្តខសុនឹងវន័ិយរបស់្រពះពុទធជមច ស់
េ ះេនះ ឲយ ចកសិកខ បទទងំកំេ ល ។ 
 ញត្តិបនបញជ ក់ថ ្រស័យេហតុេនះ ្រពះសងឃ និង
្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនកនុង្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ សូមអពំវនវដល់អងគករសហ្របជជតិ រ ្ឋ ភិបលៃន

្របេទសនន ្រពមទងំអងគករអន្តរជតិនន េម ្ត ជយួេធ្វីអន្ត -
គមន៍ និង ក់គំនបសងកត់េទេលីរ ្ឋ ភិបលយនួ មសំណូមពរ
មយួចំននួរបស់្រពះសងឃ្រគប់អងគ និង្រគហសថ មន៖ ទី ១ សូមឲយ
ជញ ធរយនួបំបសួ្រពះសងឃទងំ ៩ អងគែដលយនួបនចប់ផ កឹ

េនះេឡងីវញិ ែដលេនះជទេង្វី្របមថេមលីងយ និងរេំ ភ
បំពនដល់កិត្តយិសរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ែដលជ
មច ស់ទឹកដី មរយៈករេធ្វីឲយប៉ះពល់កិត្តិយសដ៏ឧត្តុងគឧត្តមរបស់
្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម ែដលជបុគគលមិន ចឲយជន មយួ
រេំ ភបំពនបន ។ ទី ២ សូមឲយ ជញ ធរយនួបញឈប់ជ ថ ពរនូវ
មហចិឆ បំបតពូ់ជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកមជមច ស់ទឹកដី មរយៈ 
ករគំ មកំែហង្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ករ
ចប់ផ ឹក្រពះសងឃ ៩ អងគ សងមក្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម
វញិ និងសងជំងឺចិត្តឲយសក្តសិមដល់្រពះកតិ្តិយសរបស់្រពះសងឃ
ទងំ ៩ អងគ ែដលពុំបន្រប្រពតឹ្តទេង្វី្របសចកធម៌វន័ិយ្រពះពុទធ
សន ។ ទី ៣ សូមឲយតុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ ផ្តនទ េទស

ចំេពះរ ្ឋ ភិបលសងឃ មរូបមន្តៃ្រពៃផ  ករចប់របឹអូសយកដីធ្លី
របស់្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម េទឲយ្របជពលរដ្ឋយនួ និង
ករបងខិតបងខំ្រពះសងឃ និងពុទធបរសិ័ទែខមរកមពុជេ្រកមឲយេធ្វីបុណយ
ទន មទំេនីងចិត្តរបស់ខ្លួន ខសុនឹងពុទធបញញត្ត ិ និងពុទធ នុញញ តិ។ 
ទី៤ ្រតូវផ្តល់សទិធិេសរភីពដល់្រពះពុទធ សនែខមរកមពុជេ្រកមឲយ 
មនរចនសមព័នធឯក ជយ ផ្ត ច់េចញពីករ្រគប់្រគងៃនរចនសមពន័ធ
របស់គណៈពុទធ សនយនួឯកភព និងមនេសរភីពកនុងករ
េរៀបចំមុខវជិជ េនកនុង បលីជន់ខពស់ែខមរកមពុជេ្រកម ដូច
េន មពុទធិកវទិយល័យ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដលធ្ល ប់មន
ពីមុនមក ។ 
 សូមបញជ ក់ថ េនៃថងរេសៀលទី ២២ ែខកុមភៈ ឆន  ំ
២០០៧ រ ្ឋ ភិបលយនួបនចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម
ចំននួ ៩ អងគ គឺេនវត្តសិរ ី េសក ភូមិ េសក ឃុំ េសក ្រសុក 
េ្រជយញ េខត្តឃ្ល ងំ មន្រពះេតជគុណ គឹម េមឿន េ  ចំេរនី 
និង្រពះេតជគុណ ថច់ េឌី។ េនវត្តសិរ ី េមនី ភូមិេ េវៀន ឃុំ    

សកមមភព្រពះសងឃ និង្រគហសថែខមរេ្រកម បតុកមម្របឆងំយនួកនុងវត្ត មគគីរង  ី

 



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េវៀនប៊ិញ ្រសកុមីេស្វ ង េខត្តឃ្ល ងំ មន្រពះេតជគុណថច់ ស្វឹង
េហៀង និង្រពះេតជគុណ ងំ េធន ។ េនវត្តទឹកៃ្រប ភូមិ ៥ ឃុ ំ

ឡុងភូ ្រសុកឡុងភូ េខត្តឃ្ល ងំ មន្រពះេតជគុណ លី េសឿង េ  
េធឿន, ថច់ េធឿង, លី ថញ់ស៊ូយ និងេនវត្តេពធិសំេ ង សងក ត់
េលខ ៥ ទីរមួេខត្តឃ្ល ងំ មន្រពះេតជគុណ លី តឹងផុង និង្រពះ
េតជគុណ លី ្វ ង ។ រហូតមកដល់េពលេនះ ជញ ធរយនួកុមមុយ
និស្តេទីបែតេ ះែលង្រពះសងឃ ៤ អងគ គឺ ្រពះេតជគុណ លី តឹង
ផុង, លី ្វ ង, លី ថញ់ស៊ូយ, និង ថច់ េឌី បុ៉េ ្ណ ះ ។ 

 គរួបញជ ក់ផងែដរថ ្រពះសងឃែខមរេ្រកមែដលគង់េន
មប ្ត វត្តននកនុង្រកុងភនំេពញ ពិេសសវត្តម ម្រន្តី សងក ត់  

អូ ពិំក ខណ្ឌ ចំករមន បន្រតូវេចអធិករវត្ត ម ច់ខតមនិ
ឲយចូលរមួចលនបតុកមម េ យ្រពះអងគមនេថរដីកថ សកមម-
ភពទងំេនះនឲំយប៉ះពល់ដល់ស ្ត ប់ធន ប់ និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ
របស់្រពះសងឃ ។ ដូេចនះេហយី េទីបមន្រពះសងឃជេ្រចីនអងគ្រតូវ
បនខកខនកនុងករនិមន្តចូលម បតុកមមេនះ៕           

VOKK 

(តមកពីទំព័រទី ០១) ពីរក៏បនេកីតមនេឡងី មយួេនទី្រកុង   
អូ ្ត ៉ ្របេទសក  និងមយួេទៀតេនទី្រកុងសង់្រហ្វង់សុសីកូ 
សហរដ្ឋ េមរកិ ។ កបួនបតុកមមេនខងមុខ ថ នទូតយនួ នទី
្រកុងអូ ្ត ៉ ដឹកនេំ យ្រពះភកិខុ កុត្តធេមម  មន្រពះសងឃ និងជន
សុីវលិែខមរ រមួទងំបរេទស្របមណ ២០០ នក់ ។ រឯីកបួនបតុកមម
េនសង់្រហ្វង់សុសីកូ ដឹកនេំ យេ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ ្របធន
្របតិបត្តិសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម មន្រពះសងឃ និងជនសុីវលិ
ចូលរមួ្របមណ ៨០ នក់ ពិេសសគឺមនវត្តមន្រពះសងឃទីេប 
បនចូលរមួកនុងសកមមភពត ៉្របឆងំនឹងរ ្ឋ ភិបលយនួេនះែដរ។  
 េយង មអនកសេងកតករណ៍ជតិ អន្តរជតិ និង មករ 
ពិនិតយផទ ល់របស់អនកយកព័ត៌មន្រពឹត្តិប្រតេយងីខញុ ំ េមីលេឃញីថ 
បតុកមមអហងិ របស់ែខមរេ្រកម េនេដីមសហស វត រេ៍នះ ច
េ បនថ ជម បតុកមមរបស់ែខមរកមពុជេ្រកម្របឆងំយនួ ។ 
ចលនបតុកមមរបស់ែខមរេ្រកមេលីកេនះ បនកំេរកីរញជួ យេពញទូ
ទងំពិភពេ ក ។ េគលបណំងែដលែខមរេ្រកមេ្រកកេឡងីេធ្វី
បតុកមមយ៉ងគ្រគឹកគេ្រគងដូេចនះ គឺេថក លេទសចំេពះរ ្ឋ ភិបល
យនួែដលបនបេញចញសកមមភព រេំ ភបំពនសិទធិមនុស យ៉ង
ធងន់ធងរមកេលីែខមរេ្រកមែដលជមច ស់្រសុក និងសូមអំពវនវដល់
សហគមន៍អន្តរជតិជយួេធ្វីអន្ត គមន៍ ក់គំនបសងកត់េទេលីរដ្ឋ
អំ ចយនួ ្រពមទងំសូមឲយរដ្ឋអំ ចយនួេ ះែលងជបនទ ន់
នូវ្រពះសងឃប៉ុនម នអងគែដលយនួបនចប់ឃុឃំងំ និងបំបសួសង
វញិនូវ្រពះសងឃទងំ ៩ អងគ ែដលយនួបនចប់ផ ឹកកលពីៃថងទី 
២២ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ េ យ្រគន់្រពះសងឃទងំេនះដឹកន្ំរពះ
សងឃជង ២០០ អងគ េរៀនេន បលីេខត្តឃ្ល ងំ េធ្វីបតុកមម
អហងិ មយួ េនខងមុខមនទីរនគរបលេខត្តឃ្ល ងំ ទមទរនូវសិទធិ
េសរភីពរបស់ខ្លួន កនុងនមជ្រពះសងឃ និងជមនុស ជតិែត
បុ៉េ ្ណ ះ ។ 
 ែថ្លងេនចំេពះមុខកបួនបតុកមម េនឯសង់្រហ្វង់សុីសកូ 
េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ ្របធន្របតិបត្តិសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
បនសងកត់ធងន់ថ “េបីេវៀត មេនែតរេំ ភបំពនសិទធមិកេលី
ែខមរកមពុជេ្រកមដែដលជដែដលេនះ ែខមរកមពុជេ្រកម រមួនឹងអងគ

ករអន្តរ សន្រពមទងំសហគមន៍អឺរុប នឹងរមួគន េធ្វីបតុកមមទូ
ទងំសកលេ ក េដីមបីបញឈបនូ់វទេង្វីរេំ ភបពំនសិទធិមនុស ពី
សំ ក់េវៀត ម” ។ 
 ម បតុកមមរបស់ែខមរកមពុជេ្រកមកន្លងេទេនះ យនួ
មិនមន្របតិកមមអ្វីេនះេទ ផទុយមកវញិែខមរកមពុជេ្រកមទទលួបន
នូវករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹពសីំ ក់សហគមន៍ជតិ និងអន្តរ
ជតិេនេលីសកលេ ក ។  
 េយង មករផ យរបស់វទិយុ សុីេសរ ី កលពៃីថងអងគ រ ៍
ទី ៣ ែខមនីេនះថ “ម្រន្តសីិទធិមនុស ៃនអងគករឃ្ល េំមីលសិទធិ
មនុស  Human Rights Watch បនេឃញី្រពឹត្តកិរណ៍្របឆងំនងឹ
េវៀត មជបន្តបនទ ប់ពីសំ ក់ពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ទូទងំ
សកលេ កប៉ុនម នៃថងកន្លងមកេនះ េហយីេគកពុំងែត ម នរក
ករពិតជមយួនងឹេហតុករណ៍េចទ្របកន់កន្លងមក” ។ 
 ចំែណកេនេខត្តឃ្ល ងំឯេ ះ េគបនេឃញីម្រន្តី ថ ន
ទូតសហរដ្ឋ េមរកិ្របចេំន្របេទសយនួ ចុះមក្រតួតពិនិតយដល់
កែន្លងេកីតេហតុ បនទ ប់ពីបតុកមមរបស់្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម 
េហយីម្រន្តី ថ នទូតេនះ ក៏បនទទលួ គ ល់ថ “េរឿងែខមរនយិយ
គឺជេរឿងពិត” ។ េបី មករសភីំេមីល េឃញីថ កនុងកបួនបតុកមម
របស់ែខមរកមពុជេ្រកម្រគប់ទិសទកីន្លងេទេនះ បតុករេ្រកពីកន់
ប ្រត ងនូវពកយេ ្ល កឲយពរជ័យដល់ែខមរេ្រកម និងេថក ល
េទសដល់រ ្ឋ ភិបលយនួេនះ េនមនេលីកទង់្រពះពុទធ សន 
និងទង់បីពណ៌ េខៀវ េលឿង ្រកហម របស់សហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម្រកវផីងែដរ ៕                                               VOKK 



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េរឿងកំពបែ់តអងុ 
្រ ្ត វត្ត្រកចូ - េរៀបេរៀងេ យ ្រ ្ត ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ ្រតូវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដើមទងំ្រសុង 

១១៤៣-អងុឲយ្រគប្់រគង ជ ជសួ្រពះបិ  

េឃើញថនឹងសនូយ ង តប់ត ់។ 

១១៤៤-អងុឲយអេញជ ើញម ក ្រត  

េទ្រគងសមបត្តិ ្រស្តរដ ្ឋ្រតកលូពង  ។ 

១១៤៥-អងុឲយអភេិសកក ្រ   

្រគប្់រគង ជ និង លងួេទ្រសុកវញិ ។ 

១១៤៦-ឯលងួអងគអិមេនះមញិ េស្តច ្ត ប់

ពកយេពញ ្រពះទយ័អរៃ្រកកន្លង ។ 

១១៤៧-ថពកយពិតេពកឥតហមង  

្រពះទយ័ចលូផង ផគូរផគងកមំនិតគតិេ្រសច ។ 

១១៤៨-ទ រពីរ អងគេស្តច  

ចកេចញចរ្រ ច ់េទដលម់ងគលបូរ ី។ 

១១៤៩-្រកបទលូដចូេដើមេសចក្ត ីពកយេពចអ្វី ៗ 

 ដចូបននិទនមក្រ ប ់។ 

១១៥០-អងគឌួងលងួឮ រសពទ ពកយទ រ្របប ់

្រកបទលូពុំចលូចនិ្ត  ។ 

១១៥១-ថឲយ េថៀវ ខ្វ រ ពកយអងុឯងថ  

ឲយអញេទ្រគង ជេនះ ។ 

១១៥២-ពកយភតូបេញឆ តេទេ ះ មនិែមនដេូចន ះ 

ពកយេនះពកយភតូអញេទ ។ 

១១៥៣-ទ រពីរ ្ត បេ់ស្តចេជរ ពុំដងឹេបើេររះិគតិ

ទលូពិតេម្តចបន ។ 

១១៥៤-្រកង្រកប ចះុេ ម ះ ម ន 

 ចរេចញចក ថ ន ពុំ ៊ នេននែ្រកងឆគង ។ 

១១៥៥-ឯលងួអងគអិមជបង ចនិ្ត ទនំង 

 ប៉ងមកកចក់និ នជុ ។ 

១១៥៦-ទលូេទ្រពះេចយធុយ ថ្រពះអនជុ  

គតិកបតនឹ់ងរតច់លូយនួ ។ 

១១៥៧-ឯអងគ នជុនឹងននួ ពិតពុំដងឹខ ្លនួ  

ជនួេ្រគះនិង្រតូវេទ រ ។ 

១១៥៨-កលេនះ្រពះេចយធុយ ពុំ្រជបកចិចករ  

េ្របខីលងួមកយកេទ ។ 

១១៥៩-េធ្វើេទស មខសុពុំ្រតូវ េហតេស្តចពុំេ្រជ  

ពុំ្រជបនវូអសក់ចិចកល ។ 

១១៦០-េ្រកយេនះលងួអងគអិមយល ់

 ដេំណើ រេយបល ់បេញឆ តប ត្់រពះនរនិ ។ 

១១៦១-ថ េទថតកថិន ឯវត្តេភន តមយួែភ្លតសិន 

សិមវលិវងិវញិជឆប ់។ 

១១៦២-េគដងឹដេំណើ រលងួ្របប ់មនុទិលេទស្រ ប ់

េគែកន្របញបម់នមីន  ។ 

(េនមនត) 

យួនយកកបលែខមរេធ្វើជមុំច្រងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ពិធីបុណយបចច័យបនួ េគនិយម្របរពធពិធីេនះខណៈែដល
េ កមនគុណម បិ េនមនជីវតិ េ្រពះម បិ េ ក
សបបយចិត្តនឹងេឃញីកូន ៗ ជទី្រស ញ់េរៀបចំពិធីបុណយជូន
គត់ ។ ឯបុណយេនះេទៀតេ ត េបីេ កអនកែដលមនធនធន
តិចតចួមិន ចេធ្វីបនេទ េ យ រេស ចំ យេ្រចីនគរួសម 
េម្ល ៉ ះេហយីទលែ់តកូនេចមនជវីភពធូរធរ េទបី ចៃលលកេធ្វី
បុណយទនបន ។ 
 ករេធ្វីបុណយេនះគឺេវរបចច័យែដលជេ្រគឿង ្រសយ័របស់ 
បព្វជិត្រគប់ទងំបនួមុខស្រមប់្របេគន្រពះសងឃ េ ថបុណយ
បចច័យបនួ ។ តយ៉ួង ទី ១ េ្រគឿងេស្ល កដណ្ត ប់ មនសបង់ចីវរ, 
សងឃដី, អង ័កវតថពនធ, កយពនធ, កែន ងដណ្ត ប់, កែន ងជូតមុខ 
និងជូតៃដជេដមី ។ ទី ២ េ្រគឿងស្រមប់ឆន់ បយ, សម្ល, ម្ហូប
េ្រកៀម, ្រតីេងៀត, ្រតីេឆ្អីរ, អំបិល, ្របហុក, ផ្អក ្រពមទងំមន
្រប ប់្រប ក់ចង្ហ ន់ ្ល ប្រព, ចនថម, ចន្រ ក់ ។ ទី ៣ 
េ្រគឿងេដកអងគុយ មនកេនទល, េខនយី, ភយួ, មុង, ឆ័្រត និង 
ែសបកេជីង ។ល។ ទី ៤ ថន ពំយបលជំងឺ រមួមនថន បុំក, គល្លិក 
្រកមនួ, កុ , េ្របង,ខយល់ និងថន ជំក់ជេដីម ។  
 ទយកទយក ែដល្របរពធពិធីបុណយេនះ ្រតូវេធ្វីទងំ
បនួដូចបនេរៀប ប់ខងេលីេនះ េហយីគបបីេធ្វីេទ មលទធភព
របស់ផងខ្លួន ។ 
 កតព្វកិចចៃនបុណយបចច័យបនួ ែដល្រតូវបនចត់ែចងេធ្វី
មន ៦ ថន ក់គឺ ទី ១ កិចចសុំនិមិត្តេ កបដិគគ ហកៈអំពី្រពះសងឃ, 
ទី ២ កិចចេរៀបចំទីេសនសនៈ និងេទយយទន, ទី ៣ កិចចទទលួ
េ កបដិគគ ហកៈ ែដល្រពះសងឃចត់មក, ទី ៤ កិចចនម ក រ, ទី 
៥ កិចចេវរបចច័យបនួ និង្របេគនេទយយទន និងទី ៦ កិចចឧទទិស 
ផល ។ ប ្ត កិចចទងំ ៦ ថន ក់ខងេលីេនះ ថន ក់ទី ១, ទី ៣, ទី ៤ 
និងទី ៦ ដូចកចិចសងឃទនែដរ ែប្លកែតថន ក់ទី ២ និងទ ី ៥ ែត
បុ៉េ ្ណ ះ ។ 

 ែផ្អក មករបញជ ក់្របប់ពីេ ក្រពឹទធ ចរយ េមៀច បុ៉ណ្ណ 
ទី្របឹក ជំនំុទំេនៀមទម្ល ប់ែខមរ បនមន្រប សន៍ថ ពិធីបុណយ
េនះេគ ចេ ថ បុណយបចចយ័បនួក៏បន ឬ េ បុណយកតញញូក៏
បនែដរ ។ កល េគេធ្វបុីណយមន្របេគននូវសមភ រៈស្រមប់
្រពះសងឃជបចចយ័បនួ ដូចជបណិ្ឌ បតបចច័យ, េសនសនៈបចចយ័ 
និងចីវរបចច័យ ។ េនះជសមបត្តិែដល្រពះសងឃ្រតូវមន េបីមន
េលីសពីេនះ គឺខសុនឹងវន័ិយ្រពះពុទធជមច ស់េហយី ។ 
 េ ក្រពឹទធ ចរយបនបញជ ក់បែនថមេទៀតថ បុណយបចច័យ
បនួេនះ ចេធ្វីេនេពលែដលឪពុក-ម្ត យេនរស់ក៏បន ឬ ្ល ប់រចួ
េហយីក៏បនែដរ ។ បុ៉ែន្តេ កសងកត់ធងន់ថ េបីេធ្វីេនេពលឪពុក 
ម្ត យេនរស់ គឺគប់្របេសីរជង េ្រពះេ កអនកមនគុណបន
េឃញី និងមនចិត្តរកី យចំេពះកូន ៗ ែដលបនតបសនងសង
គុណជូនេ កទងំេទ្វ ។ 
  ទេង្វីេនះេទីបេគេ ថ បុណយែខភ្លឺ បនន័យថ ឪពុក 
ម្ត យ េ កេបកីែភនកេមីលេឃញីេនេឡយី ។ ែតេបីេ ក ្ល ប់
េហយីេទីបបនេយងីេធ្វីជូនគត់វញិេនះ េ្របៀបដូចជេយងីេធ្វី
បុណយេនែខងងតឹអ៊ីចឹង ។ 
 គរួបញជ ក់ផងែដរថ ពិធីបុណយបចច័យបនួក្តី ឬ បុណយ
េផ ង ៗ េទៀតក្តី ែខមរេយងីេ្រចនីែតនិយម្របរពធេធ្វីេនេពលបញច ប់ 
រដូវ្រចូតកត់រចួ ល់ េ្រពះថកូនេច ចៃលលកលក់ដូរ្រសូវអងករ
រមួជមយួនឹងធនធនផទ ល់ខ្លួនេដីមបីេរៀបចំបុណយេនះេឡងី ។ 
 មយ៉ងវញិេទៀត េពលែដលដូវ្រចូតកត់រចួ ល ់ ្របជ-
កសិករមនេពលទំេនរេ្រចីន េ យមិនជប់រវល់នឹងកិចចករអ្វីេទៀត
េឡយី ។ រឯីអនកភូមិក៏ ចេឆ្ល តឱកសចូលរមួជយួកនុងពិធីបុណយ

េនះផងែដរ ៕                                          (ឯក រ្រ វ្រជវ) 



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ខ ញុែំសនរនធតស់្លុតឱ     េឃើញជនេខម េហ ្ឋ រដ្ឋ 

 រសែ់សនេវទនយ៉ង្របកដ    ជីវតិល្វីងចតក់សំតៃ់្រក ។ 

 ជីវភពរសេ់នរបរែ្រស    ពុំដងឹែកែ្របរបរអ្វី 

 ដល្់រគួ រឈឺបញច ដំ ី    េពលេ្រកយបនអីេធ្វើសុីេទ ។ 

 េបើមិនបញច កំ្៏រតូវលក ់    ដបតិខយលដ់ង្ហកក់មមត្រមូវ 

 ចងុេ្រកយងបខ់ ្លនួកង៏បេ់ទ    េ្រពះកនូឈឺេនមនទីរេពទយ ។ 

 លកដ់យីក្របកេ់ទេមើលកនូ    ពយបលបុ្រតសងួនេនកនុងេពទយ 

 ឲយកនូបនធរូេសប ើយមួយែភ្លត   េ្រពះេហតគុម ន្របកគ់គឺម នថន  ំ។ 

 េពលេនះរបូែម៉លកែ់្រសេហើយ    ពលេពម្ត យេអើយកុំ ញុំ ំ

 េបើមិន្រតូវលកក់ប៏ញច  ំ    ដបតិថលយុថន ំ សំខន ់។ 

 ្រគេ្រកយសឹមែម៉សុីឈនួលេគ   េ្រពះេយើងអសែ់្រសេហើយកលយណ 

 ឲយែតកនូជេទះប៉ុនម ន    ម្ត យ ច្រទបំនមិនរញុ  ។ 

 ជីវភពអនកែ្រសែតប៉ុណ្ណឹ ង    េតើនរ ដងឹក្តេីវទន 

 ែខ មរេហ ្ឋ រដ្ឋែសន្រគ្ំរគ    ទកុខ្រគបេ់វ គម នេពលេសប ើយ ។ 

 ធនុហនឹ ងមនេ្រចីនេកើនអេនក   េ្រចីន សេ់្រចីនេពកេ្រចីនហួសេហត ុ

 េសទើរេសើចេសទើរយំគម នែល្ហេល្ហើយ   យនួេ ះអេងកើយសបបយមន ។ 

 យនួផ រហឺុ សុីឆង ញ់ ៗ     អនករងេទេមនញជតែិខ មរេ្រកម 

 រសជ់ទសៈមិនចះុញ៉ម    ៃថង ែខ មរេ្រកមេសប ើយចនិ្ត  ។ 

 អនិចច សនែខ មរកសំត ់    ខ្ំរបឹងអតធ់មត្់រគប់ ម  

 រសទ់នទឹងៃថងេសរកី     សហពន័ធរេំ ះេហ ្ឋ រដ្ឋ ៕                 េ យ េច ភីនី 

 

 យនួរសស់ុីឆញ ញ់   យនួេធ្វើមច សអ់ញ់   យនួេធ្វើេថែក 

 យនួេចះេធ្វើធ ំ   យនួ្រតួត្រ ែខ មរ   យនួេចះែកែ្រប 

   យនួែកត្រម ។ 

 យនួយកដែីខ មរ   យនួគម នសែ្រម   យនួេថែកផ រ 

 យនួេចះលកដ់រូ   យនួេចះ្រតួត្រ    យនួេចះហឺុ  

   យនួថែខ មលងង ់។ 

 យនួខអំតួខ ្លនួ   យនួ្របឹងបំពនួ   យនួឲយែខ មរលងុ 

 យនួ្របឹងខគំប   យនួេរៀបចអំងគ   យនួរសផ់តុលងង ់

   យនួរសក់្អ កក្អ យ ។ 

 យនួេចះសក៊េសៀត   យនួេ្របី្រគបេ់សន ត   យនួខកំៃឡ 

 យនួ្របឹងផ្ល សប់្តូរ   យនួប្តូរទកឹដ ី   យនួផ្ល សេ់ខត្តថមី 

     យនួផ្ល ស្់រសុកេទស ។ 

 យនួគបសងកត ់   យនួែ្រសកកុមំត ់   យនួមនេហតេុលស 

 យនួេធ្វើបបែខ មរ   ឲយឆលួឆបេឆះ   េ យលបចិវេិសស 

     ែខ មរេឆះេពញ្រទូង ៕                                                    េ យ េច មុនេីខម  

  



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 មនសុ េយើងមនដំេណើ រជីវតិេទ ម្រប្រកត ី មិន

ងេសចក្តេីក្ត ្រក យឲយដលខ់ ្លនួឯង នងិអនកដៃទ ក ៏ ប់

បនថ ជីវតិ លៃ់ថងបនេធ្វើបុណយេហើយ ។ ជីវតិកដ៏ូចជ

េ្រគ ងយន្តែដរ ែតងែតមនបញ្ហ ជនចិ ច ែតមនសុ ជ

េ្រគ ងយន្តមួយែដលឆ្ល ត េចះេ ះ្រ យបញ្ហ ជីវតិបន

េ យងយ ។ អនកអវជិជ មិនដឹងសភពពិតរែមងមនករ

ផទុយគន ពីអនកឆ្ល ត ។ មយង៉េទៀតបុគគលទងំេនះ ែតងែត

េធ្វើទកុ ខបុកេមនញដលអ់នកដៃទ មនករបំផ្លចិបំផ្ល ញជត ិ

វបបធម ៌្របៃពណី នងិ សនជេដើម ។ 

 មិត ្តអនក នជទី ប់ ន ជីវតិែខ មរេ្រកមេ្រប ប

បនដូចជចក ែដលរ តែ់តលេ ល្រគបទ់កីែន ្លង ថ្វេីបើ

ខ ្លនួមនកេំណើ តេនេលើមតភុមិូកមពុជេ្រកមកពិ៏តែមន ែត

សិទ ធេិសរភីពជមច ស់ទកឹដី វបបធម ៌ទេំនៀមទំ ប ់ ្របៃព-

ណី អក រ ្រស្ត នងិសិទ ធេិសរភីពៃនករ្របតបិត្ត្ិរពះពុទ ធ

សន គគឺម នេឡើយ ។ 

 េយើងទងំអស់គន បនដឹងចបស់ថ ករេកើតៃនសព្វ

សត្វមន ៤ ្របេភទ គ ឺ េកើតកនុងស៊តុ េកើតកនុងគភ ៌ េកើតកនុង

ទកឹ្រជ ំ ឬទែីដលមនចំ យស្អុយរលយួ នងិជឧបបតកិ

កេំណើ ត េកើតធេំ្រសចែតម្តង ករេកើតេឡើងេ្រកពីេនះេទៀត

មិនមនេឡើយ ។ សភវៈជធ ំ កនុងករបញជូ នសត្វេ កឲយ

េកើតកនុងភពេនះ កជ៏កមមែដលសត្វេនះ ៗ បនេធ្វើេហើយ ។ 

េម្តចេឡើយកម៏នេគមកេបៀតេបៀនេទៀត គេឺគេឆ្ល តឱកស

បំែបកបំបកែ់ខ មរ, មិនឲយជយួែខ មរ, ែខ មរមិន គ លែ់ខ មរ, ែខ មរ

ភន័ ្ត្រចឡំែខ មរ, ែខ មរចងឈ់នះែខ មរ, ែខ មរសម្ល បែ់ខ មរ, ែខ មរមិនគ ំ

្រទែខ មរ, ែខ មរមិនេចះករពរែខ មរ, ែខ មរេចទ្របកនែ់ខ មរ 

េហើយែខ មរមិន្រពមជយួែខ មរ កនុង្រគែដលែខ មរមន សនន េតើ

ៃថង េទេទើបែខ មរយលច់បស់អំពីេរឿងពិតទងំអស់េនះ? 

េបើែខ មរមិន្រពមយលមិ់ន្រពមដឹង មិន្រពមទទលួ គ លក់រ

ពិត មិន្រពមសិក ឲយបនលំអិត ជតែិខ មរេយើងពិតជ្រតូវ

េគ បពណ៌េទៀតជមិនខនេឡើយ ។ ្រពះសមម សមពុទ ធ្រទង ់

សែម្តងថ ្រគបរ់បូ្រតវូមនសទធ  (ករេជឿ) ្របកបេ យ

បញញ  ករលះបងជី់វតិកនុងករបូជ្រពះសទ ធមម ឬជនូអនកមន

គណុទងំ យ មនឪពុក-ម្ត យ វរីសមណៈ នងិវរីបុរស 

ែដលេ កបនបូជកយថ្វ យជីវតិ កនុងបុព្វេហតជុត ិ នងិ

្រពះពុទ ធ សនេនះ គជឺករលះបងជី់វតិេ យបញញ ៃន

មនសិករជត ិ ។ គណុធមៃ៌នជីវតិ លះុ្រ ែត ងល្អេទើប

បន ។  មនសុ ងគណុធមឲ៌យេកើតេឡើងមុន េទើបគណុ-

ធម ៌ ងមនសុ េនះវញិ មេ្រកយ ។ 

 ជីវតិែខ មរេ្រកម គជឺជីវតិកនូក្ំរព េពលកនូរង 

កនូែ្រសករកម្ត យ ្រគបេ់ពលេវ  ។ ែខ មរេ្រកមរងទកុ ខ

េវទន េ្រពះគម នផ្លូវេ្រជីសេរ ើស េគ សដ់ឲីយែខ មរេ្រកមេដើរ 

េគេធ្វើែ្រសេនេលើខ នងែខ មរេ្រកម េគេធ្វើបបែខ មរេ្រកម ម

ផ្លូវ ម រត ី នងិ មផ្លូវកយ ។ េហតដុូេច នះេហើយ ែខ មរេ្រកម

គម នអ្វីជទពឹីងេឡើយ មនែត្រពះពុទ ធ សន គជឺដេង្ហើម

ជីវតិ ជដួង្រពលឹង នងិជអត្តសញញ ណជតរិបស់ែខ មរ

េ្រកម ។ េបើ្រពះពុទ ធ សនរលត ់ ជតែិខ មរេ្រកមនងឹ

រ យ ។ 

“េមើលសត្វកេណ្ត រកពូនដី    េមើលសត្វបក ី្រកងសំបុក  

េមើលឃមុ ំ មគគី ងក្តសីុខ   ពយយមស្រមកុបនសេ្រមច ។ 

ទកឹ្រសកត់ក ់ៗ ទម្លុះថម             រលកត ៗ ថមសឹក ច ់ 

កនក់រងរអ្វី ្រតូវប្តូ រផ្ត ច ់ផលល្អសេ្រមចេ្រពះពយយម” ៕ 

           ភិកខុ ថច់ ប៊ីរងគ  



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 15 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 (តមកពីេលខ ៣៨) េ្រកយមកបនទ ប់ពីដេណ្តើ មបន 
ទួ ៉ន ( ជធនីេវ)៉ េង្វ ង ញ់ក៏បនេឡើងេ យ ជយេ្រកម្រពះ
នមថ យ៉ឡុង េនឆន  ំ ១៨០១ ។ េទះបជីយ៉ងេនះក៏េ យ 
ក៏ករ្របយុទធេនមនិទន់បញច ប់េនេឡើយ េឡើង្រគង ជយមនិ
ទន់បនប៉ុនម នផង េស្តចយ៉ងឡុងបនបន្ត យយកតុងកងឹ  
បេណ្ត ញពួកៃតសឺន រួចដេណ្តើ មយក ណូយ និង្របេទស
ទងំមូល ។  
 មករេរៀប ប់អពីំ្របវត្តដ៏ិខ្លីខងេលើេនះ េឃើញថ 
ទនំក់ទនំងរ ងប ងំ និងយួន មនលកខណៈស្អិតលមួតខ្ល ងំ

ស់ ថ្វេីបើច្រកភពប ងំេធ្វើ្រពេងើយកេន្តើយមនិជួយគ្ំរទ 
េស្តចយ៉ឡុង មសេំណើ របស់េអែវក៉ពីញូ៉ក៏េ យ ។ ងំពី
េដើមេរៀងមក ែអែវក៉ពីញូ៉ មបេ្រមើេស្តចយ៉ឡុង រហូតដល់គត់
ទទួលមរណភពេនកនុងឆន  ំ ១៧៩៨ ។ េ្រកយពីេអែវក៉ពីញូ៉

្ល ប់េទេនសល់បរ ិ រគត់មួយចនួំនេទៀតេនបេ្រមើយួន េ ម ះ
្រតង់នឹងយួនរហូតដល់ ជេស្តចមញិម៉ង បុ្រ យ៉ឡុង ។ 
 ទនំក់ទនំងរ ងប ងំ និងយួន ្រតូវកត់ផ្ត ច់មួយ 
រយៈក៏េ យ រែតមនវ ិ ទខ្លះ ៗ រ ង សនទូត និងេស្តច  
ម្រន្តីយួន ។ សនទូត្រតូវេគេចទថ បនេខ្វះែភនកេកមង ៗ 
យកេទេធ្វើថន  ំ េហើយពួកអនក្រសុកែដល្រតូវពួកម្រន្តីេបក្របស់
ក៏ចប់េផ្តើមស្អប់ពួកកតូលិកបេណ្តើ រៗ ។ សូមបែីតេស្តចយ៉ឡុង
ខ្លួនឯង ក៏បនផ្ត បុំ្រតមុនេពលសុគត (១៨២០) ថ កុឲំយទុកចតិ្ត
ពួកប ងំែដរ ែដលពួកប ងំេនះេហើយ ជអនកបនជួយ 
ដេណ្តើ មយកអំ ច ។ េនេពលមញិម៉ងេឡើងេ យ ជយ 
បនេធ្វើទុកខបុកេមនញដល់ សនទូត បនេធ្វើឲយពួកេនះអស់ចតិ្ត
បេ្រមើ េហើយវលិ្រតឡប់េទ្របេទសខ្លួនវញិេទ  ។ អនកខ្លះធ្ល ក់
ខ្លួន្រកជងកលេទើបមកដល់កូ ងំសីុនេទេទៀត មួយវយ័
ក៏ចស់ បក់អស់កំ ងំ េសទើរែតក្ល យេទជជនបរេទសចេំពះ
្រសុកខ្លួនឯងេទេហើយ ។ 
 េនកនុងឆន  ំ ១៨៣១ មនជតិប ងំមន ក់េឈម ះែសញូ៉ 
្រតូវបនរ ្ឋ ភិបលប ងំចត់ឲយមក ្ណ ម កនុង នៈជកុង-
សុ៊លប ងំ្របច ំ ជធនីេវ ៉ ក៏ប៉ុែន្តេស្តចមញិម៉ង េភ្លចអស់ 
គុណូបករៈែដលគត់ធ្ល ប់បនេធ្វើមកេលើ េហើយបន្របែកកមនិ
្រពមទទួលគតេ់ទ ។ ចប់ពីេពលេនះមក ចណំងទក់ទងរ ង
ប ងំ និង ្ណ មក៏្រតូវកត់ផ្ត ច់ ។ ចណំងទក់ទងេនះ េកើត
មនេឡើងវញិេនេ្រកមរជជកលេចរបស់មញិម៉ង គទូឺឌកឹ េន

េពលែដលេ កឧត្តមនវរីង រេី គ លដហឺ នូឺយី ្រតូវបនបញជូ ន
មកេធ្វើករសងសឹក នឹងករែដលេស្តចេនះបញជ ឲយសម្ល ប់ពួក

សនទូត េហើយ យដេណ្តើ មយកទួ ៉នបនេនកនុងៃថងទី ១ 
កញញ  ឆន ១ំ៨៥៨ ។  
 គួរបញជ ក់ផងែដរថ ករសម្ល ប់រងគ លពួក សនទូត
គបឺ ្ត លមកពីពួក សនទូតកតូលិក បនេធ្វើឲយមនករ
្រចបូក្រចបល់េនកនុងទេំនៀមទម្ល ប់របស់្រសុកេទស េ យបន

ម្របម មិនឲយអនុវត្តជេំនឿេគរពជដូីនជី  ជក់ែស្តងគឺ
មពួកអនកចូល សនថម ីមនិឲយចូលរួមកនុងពិធបុីណយកនុងភូមិ

ែដលជពិធបុីណយ សន មនិឲយសបថេនមុខតុ ករ ម
ទម្ល ប់របស់ចបប់ ្ណ ម ជពិេសសគរឺក ទនំក់ទនំងល្អ
ជមួយពួកអឺរ ៉ុប និង ងពណិជជកមមអឺរ ៉ុប ែដលពួក ្ណ ម
យល់េឃើញថ គជឺអន្ត គមន៍របស់បរេទស ។ 
 បនទ ប់ពីដេណ្តើ មយកទួ ៉នបនេហើយ កងទព័ប ងំ 
ក៏ដេណ្តើ មយក យហគនបនេទៀតកនុងៃថងទី ១៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ
១៨៥៩  ។ េ យមនបណំងចង់្របមូលផ្តុ កំ ំ ងំដេណ្តើ មយក
កូ ងំសីុនភគខងតបូងជង េ កឧត្តមនវបី ងំបន
សេ្រមចចតិ្តេបះបង់ទួ ៉នេចលវញិេនៃថងទី ២៣ ែខមនី ឆន ំ
ដែដលេនះ  ។ 
 េពលេនះចនិមនិបនេគរព មសនធិសញញ ែដលបន
ចុះជមួយប ងំកលពីឆន ១ំ៨៥៨ េទ េ កឧត្តមនវែីដលដកឹ 
នកំរ្របយុទធេន យហគន ្រតូវបងខចំតិ្ត្របគល់បញជ ករេទឲយ
នយកប៉ល់មន ក់ ឯខ្លួនគត់បនដកឹនកំម្ល ងំមួយែផនកធ្ំរតឡប់
េទ្រសុកចនិវញិ ។ េឆ្ល តឱកសែដលកងទព័ប ងំេនសល់តចិ
េនះ ពួក ្ណ មបន កលបង យដេណ្តើ មយក ទី្រកុង
ៃ្រពនគរវញិ ែតមនិបន ។  
 េ្រកយពីប្រងក បពួកចនិរួចេហើយ ទព័ប ងំបន 
្រតឡប់មកដល់ យហគនជថមេីនៃថងទី ៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ១៨៦១ 
រួចេហើយក៏ចប់ យដេណ្តើ មយកទឹកដី ្ណ ម ែដលបនផ្អ ក
អស់មួយរយៈជបន្តេឡើងវញិេទៀត ។ េ កឧត្តមនវ្ីរត ី ប៉ឆ៍ 
បនដេណ្តើ មយកមថីបន េនៃថងទី ១២ ែខេម  បនទ ប់េ ក
ឧត្តមនវ្ីរត ី បូ  បនដេណ្តើ មយកេបៀន េ៉នកនុងៃថងទី ៩ ែខ
កញញ  រួចវញិឡុងេនកនុងៃថងទី ២៨ ែខមនី ឆន  ំ ១៨៦២ ។ េន 
កនុងៃថងទី ៥ ែខមថុិន ឆន  ំ១៨៦២ េស្តចទូឌកឹបនយល់្រពមចុះ
សនធិសញញ ជមួយប ងំ េហើយ្របគល់េខត្ត៣ៃនកូ ងំសីុន  

 



េលខ  ៣៩ ែខមីន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 16 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 ែបក៉ខងលិចជប់នឹង ្ណ មេនេឡើយគមឺត់្រជូក (Chau Doc), 
្រកមួនស (Ha Tien) និង ឡុងេ  (Vinh Long) សថិតេន ច់ពី 

្ណ មេ យមនកមពុជពីខងេជើង និងេខត្តយ៉ឌញិរបស់ប ងំពី
ខងេកើត ។   
 ក៏ប៉ុែន្តទឹកដកូី ងំសីុន ែដល ្ណ មយល់្រពម្របគល់ឲយ
ប ងំ មរយៈសនធិសញញ ឆន  ំ ១៨៦២ េនះ មនិបនសុខេទ េ្រពះ 

្ណ មេនែតចញិចឹ មចតិ្តដេណ្តើ មយក េខត្តទងំេនះមកវញិ
ជនិចច ។ មនិ្រតមឹែតប៉ុេ ្ណ ះ ្ណ មបនគ្ំរទចលនបះេបររបស់
េពធកិេំបរ និង ចរយ ្វ  េដើមប្ីរបឆងំនឹងប ងំ ។ េនេពលែដល
ប ងំរះិរកវធិីស្រមបស្រមួលអស់ចតិ្តេហើយ េហើយសេងកតេឃើញថ 
ពួកម្រន្តី ្ណ មៃន េខត្តខងលិច េនែតសន ចំតិ្តេសន ជតិ
ចង់បនេខត្តែដល្របគល់ឲយប ងំយកមកវញិ ប ងំមនិ ចទុកចតិ្ត
សម្តរីបស់ ្ណ មបនេទ ក៏េរៀបចកំងទព័មួយកងធំ យដេណ្តើ ម

យកេខត្តទងំបែីដលសនធិសញញ ឆន  ំ ១៨៦២ បនទុកឲយេនជរបស់ 
្ណ ម ្រពមទងំទី្រកុងផង កនុងេពលែត ៥ ៃថងប៉ុេ ្ណ ះ គដឺេណ្តើ ម

យកបនេខត្តឡុងេ  េនៃថងទី ២០ , មត់្រជូកេនៃថងទី ២២ និង 
្រកមួនស េនៃថងទី ២៤ ែខមថុិន ឆន  ំ១៨៦៧ ។ 
 ដូេចនះ ទឹកដកូី ងំសីុនភគខងតបូងែដលពួក ្ណ មបន
េ្របើេពលអស់ ២ សតវត រ ៍េដើមបដីេណ្តើ មយកពីកមពុជ េ យមនិ្រគន់
ែតេ្របើកម្ល ងំទព័ប៉ុេ ្ណ ះេទ ជពិេសសបនបញជូ ន្របជជនទងំ
្រគួ រ ៗ ឲយចូលេទរស់េនែតម្តង ឥឡូវេនះបនធ្ល ក់េទជរបស់
ប ងំអស់េហើយ ។ 
 េស្តចទូឌកឹ បនយល់្រពមចុះសនធិសញញ សន្តិភពមួយេទៀត 
េនកនុងៃថងទី ១៥ ែខមនី ឆន ១ំ៨៧៤ ទទួល គ ល់ប ងំជមច ស់េលើ
ទឹកដកូី ងំសីុន ែដលមនកមពុជពីខងេជើង ឈូងសមុ្រទេសៀមពី
ខងលិច សមុ្រទពីខងតបូង និង ប៊ញិធន់ពីខងេកើត ៕ (ឯក រ្រ វ្រជវ) 

(តមកពីទំព័រទី ០៥) នទី្រកុងឡុងប៊ិច រដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ ែដនដីសហរដ្ឋ- 
េមរកិ ្រពះអគគីបនឆបេឆះេឡងីយ៉ងសេនធ សេនធ រ ំ ងសពេ ក 

សឺន ទនួ អតីត្របធន្របតបិត្តិសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក 
ែដលជកុលបុ្រតដ៏េឆនីមមយួរូបៃន្របជពលរដ្ឋ និងមតុភូមិកមពុជេ្រកម
ដ៏ក្រមរកបន ។ េពលែដល្រពះអគគីរលត់េទវញិ រូប ងកយៃនវរីជន
េសន ជតិដ៏េឆនមី ក៏បនបត់បង់ពីពិភពេ កដ៏ធំេធងេនះេទែដរ េន
សល់ែត ន ៃដ និងគំរូវរី-ភពរបស់េ កស្រមប់ជនរមួជតែិខមរេ្រកម 
ពិេសសកុលបុ្រតកុលធី ែខមរេ្រកម សនងបន្តកិចចករតស៊ូរេំ ះ្របេទស
ជតិជបន្តេទេទៀត មគន្លងវរីភពដ៏អង់ ចក្ល នរបស់េ ក ។ 
 េ កអតីត្របធន្របតិបត្តិជទីេគរព ! ្រពះសងឃ និង្របជ
ពលរដ្ឋែខមរ ពិេសសែខមរកមពុជេ្រកម មនេសចក្តីេ កសេ្រងង េ ះ

ល័យ និងេ ក ្ត យជទបំីផុត ចំេពះករបត់បង់នូវវរីកុលបុ្រតែខមរ
េ្រកមមយួរូបដូចជេ ក្របធន ។ 
 សូមវញិញ ណកខនធរបស់េ ក្របធន អេញជ ីញេទកន់សុគតិភព 
និងទទលួបននូវេសចក្តីសុខ្រគប់្របករកនុង នបរេ ក េ យសុខ
េក មក ន្តេទចុះ េយងីខញុ្ំរពមទងំ្រពះសងឃ េប្តជញ នឹងបន្តេធ្វសីកមមភព
្រគប់ែបបយ៉ង មគំរូ និងមគ៌ដ៏ល្អៃថ្លថ្ល របស់េ ក្របធនកនុងបុព្វ
េហតុទមទរនូវសិទធិសេ្រមច សនខ្លួនេ យខ្លួនឯង ជូន្របជជតិ និង
មតុភូមិដ៏កំសតរ់បស់េយងី ឲយសម មបំណង្របថន របស់េ ក្របធន 
េ យមិនេធ្វីឲយវញិញ ណកខនធរបសេ់ កខកបំណង និងអស់សងឃឹមេនះ
េឡយី ៕            

(ឯក រសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម) 


