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ជំពូក១      េសចក�ី េផ�ីម 

      សព�ៃថ�េយើងែតងលឺេគេ�េ�រកបុគ�លណមា កក់�លមម

ចំេណះខ �ងកខ �សក េហើយយកចំេណះ�ឹងទងំេេះ មកជួយែណេ ំ

ពម្ល កបបង តកបបង ង �ល កមមុស្សទេ�មមមនេកេង មមមនាសកេអយ

ែតមមបំណង្រនា ចងកេចះ ចងក�ឹងចងក់ ស�ងយលកពីអ�ីមួយ ។ អាក

ែ�លជួយតែ្មត្មងកេេះ េគែតងេ�បុគ�លេេះន”្គគ” ។េបើ

េយងងមាចេមុ្កមែខ េរ សេម�ច្ពះសងង្ជ ជួម ណត “្គគ” ជ

ពក្្លីមឹងសំងស��ត�� យមកពីពក្ន គរ>្គ+◌ុ>◌ទ=្គគ ែ្រន

អាកែ�លមមចមត���មក អាកែ�លគួរេអយេេរព អាកែ�លបបង តក

បេ្ងងមចំេមះា វជជ  សមល្ បសងស�េេ្ងៗ�ល កសមស្�ទចជ្គគអក្រ ្គគ

េលខ ្គគេេ�ង ្គគបបំួស ជេ�ើម។0

1
  

 េបើេយើងមមយយពី្គគបុ្ណារ្  េលកែតងេពលន

េរឿងអ�ីៗទងំអសក សុស �ែតមម្គគជអាកបបង តកបេ្ងងម េបើសមមណ

េរៀមឥតមម្គគេស េេំអយា វេសខ �ួម�ង �ទចជអាកេរៀមកម�ដ� ម

េពលណេរៀមមមមរក្គគេអយ�ឹកេចំេ្មចម្ត�ម្តគាេស អចេ�ជ

                                                                 
1 

ាចេមុ្កមែខ េរ សេម�ច្ពះសងង្ជជមួ ណតន១៩៦៧ 
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ឡបកសតម ា វកលចរ វក ឬយា ងខ �ីនែបកកម�ដ� ម េដយសរែតមមមមម

្គគ�ឹកេ ំ្ ត�ម្តគា។េ�កាុងេាតកគំមមតរបសក់ខ េរេយើងមុមមឹងេរៀសទ្ត 

េពលលស�ីមទាពក្អបករសំទេ� មឬ្ររពពអ�ីមួយេគែតងរលំឹក�ល ក”

្គគ”េ�ើមរបសកខ �ួមជមមចចជ�លមមមអចខកាម្មេឡើយ េបើមមម

�ទេាា ះេស�របរ �រេរៀមសទ្ត�រេពលស�ីមមមសទាជ្មេលលប

បាុេ� មេស េបើមមយយពី់េាកពុស ពច្កា វងមុមេពល្ពះសងងេសសេ 

្តគាងងំមេម ៣ចបកជ�រមមស្�រចំេពះ្ពះពុស ព ប�� �មក ា វរ វ

យ�មក សម�មក រួចាបក  េេ�ើមបសបរ វយយងមអតអៃម�មធ    ែ�ល

េលកចងកសែម�ង។េ�កាុងចចបកាសកៗពីបុ្ណ មុមេពលេលក

េលើកេឡើងជចចបកេល្ើក េលើកមកមមទមែចកេផយ�លកអាកស� បក

េលកែតងមមមេេ�ចរឭកគុណ្គគ�បជជយារ្ មងបមងជមុម

សមម េសើបាបកេេ�ើមមមទមពីេល្ើកពីចចបកេេះ។។ទហរណរ េ�កាុង

សងស� េរឿង ល ម ប ុម ែតងេដយកា វកួយមា កកេ�សនាសី១៩ មុមមឹង

មមទមេលកេលើកេឡើងបបង ង េឈេ ះមឹងរឮំកចំេពះ្គគរបសកេតក។ 

អហំេមខ ខុំ កួយេកើត�ស�កេាំ  េពង

ពទជហុកេកៀម េរៀមាត��សះចក្គគយក

េ�េ្រងម ្រេេេអយេរៀម 

    មេម ក ខ ។ 
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្គគេលកមមបរ ជ្ពះសងេ   

យកេលកេ្រងប្រេេ េ�េជរវយ�ំ            

េអយខ ខុំេរៀមរក ខ ខុំលុតេលើកករ 

  ន� តន� យាេវ ។1

2
 

          ចំ់ ណកាត�្រតមបត�មចំេពះ្គគា វង ែខ េរេយើងករមម�រេេរព

ា� ងំា� ណសក សុកេសេើ មឹងឱពុកមឹងម� យរបសកេយើង។�ទហរណប  

េមះជស្មងកខ �ះៗ អំពីអំពីចចបក្ កមែ�លទកកសងមឹង�រេេរព

្រតមបត�ម្គគ។ 

កុំេ��ើ្យមយ មឹង្គគ្�ាយ 

សុកេសេើអមច សក សប� តសរេសរសទ្ត

េរៀមេអយណសក ្រជខ យលកចចសក 

  េងំតមទងំំយ។[ននន] 

អសទរេម  ្ ចម�ច ឹ មរកផ 

ពុំ េអយអម�្យ អចយកមកេេផើ មឹង

្គគ្�ាយ េហតុចងកពណ�្យ 

  ្រេយជមបទងំបី។[ននន] 

                                                                 
2 មលីអក្រសមល្ ប់ខ េរ សនា១៩ ឃីង ហុកឌី 
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[ននន] រ វ្គគ្�ាយ ្រ�ទចមឹងម� យ           

ឳពុក�ងេលង ហ�ឹកហ�ឺម្រេេ 

មមមេអយមមា�ង ងមេដយគម�ង 

  េ្ពង្ព�ស ពបុ្ណ។ 

[ននន] េបីេ�្គគ �ទចអាកេេំ�ទ ា  

េ�ើរេដយគម�ង េទះមឹងេេ� ះេ� 

�ស�កតទច�ំេង សឹង�ទចបំណង 

ៃមចមត�ចមេ� ។[ននន] 

[ននន] ពុំ �ឹងេ�ើម្គគ បេង�ើតអេមរទហប្រ�ទចមទា

ម� យ េ�ឺពីមមុស្េលក 

រួច�ល កសួគធេយ េចៀសចតុ្្យ 

មរកទងំបួម។2

3
 

            េ�ចចបក្កមាងេលើេមះ គឺចងកបបង ងពី�រ្រ�ទច្គគេ�

មឹងអមច សក់�លជអាកមមអំណច �មក�បកអ�ីៗែ�លជរបសកខ �ួម 

ឬករជឥស្រេលើបុគ�លជសម�ស �ម គឺជសមស្ែ�ល្មមកចទល

េរៀមកាុងសំណកក្គគណមា កក។ េបើេយើងសំលឹងេអយែាងេ� យ ្គគ

                                                                 
3 ចចបកេេ្ងៗ ពុស ពសសមបណសម ត្ម១៩៧៤ 
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ពមតជមមឥស ពមពលពមតជឥស្រេលើកទមសមស្ខ �ួម្រក�ណសក 

តួយា ងែខ េរពីបុ្ណែតងមមយយពក្មួយ �្ ន ”ទំនាយ្រគ�

ាថ” មមមនយន ពក្សម�ី្គគករ�ទចជសម�ីម� យឱពុកែ�រ េគមម

តំណមមួយ គឺមមមេអយម� យឱពុកដកកសំេយកទមេសេ្ពះពក្

េេះ�� យជពក្ពមត េហើយអ�ី់�លម� យឱពុកលម្រមា វង កទម

្តគាែតងេេរពងម ្រតមបត�មងម �ទចេា ្រសមមេបើេយើងប�មេស�

មមមស� បកងមពក្របសក្គគ ជំទសកជមួយ្គគ អចករេមំកមទាេសច

ក�ីសបសទម្ជកកជមមមាមេឡើយ។ សុំស� បកេដយសរមមមស� បកសម�ី

្គគ េដយសរែតចមត�េ�� េ្ល្ល េដយេេ�ើង្គសុក្លេពង 

រហទត្ទមំមម្មេ�លួចសឹកេ�េ្�មេ�ើមេព�ើ ្រេងំជមាះមឹង

ពក្្គគលស ពេលសីប�ច បកសុំ្តគាស� បកយា ងេាសេ។ បែមអមពី�រ

ទកកសងមឹង្គគ�ែ�ល ែខ េរេយើង្មចងជ្រសា មួយចំមួមមឹង

សុភសមតខ �ះៗ ជំុា វងប�ង របសក្គគ។ ្រសា មួយេគេលើកេឡើងន េបើ

ម� យមឹង្គគ្តគាលងកសឹក េតើេយើង្តគាជួយអាកណមុម ? ចេម�ើយ�រ

្ត�ម្តគាគឺេយើ្តគាជួយ�សងក្ គគមកមុមេ្ពះន ្គគអចជួយរកល្មច

កមចចកលេេ្ងៗេ�ើម្ីជួយម� យ ជួម�ល្គគអចេចះេ្រសេអយ

ជីា វតម� យរសកេឡើងា វងករអចន្ម មួយេសៀតេបើ្គគេតកមមជមា វត 

�រ្ បណ �្បេេះេតកេ�ែតអច េ្រងប្រេេេយើងមទាា វជជ  

ចំេណះជំេង្គបក់បបយា ង ។ បំេរៀបមនយបុ្ ណមួយេលកេលើក

ន ម� យឱពុកជអាកបេង�ើតកទម មឹងេបើកែេាកសីមួយេអយកទម បាុែម�

្គគជអាកេបើកែេាកសីពីរេអយកទម េមះចងកប�ជ កកន ្គគពមតជមម
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តៃម� េសេើ មឹងឱពុកម� យ មមយយរួមមក ្គគែ�លែខ េរែ�លល� បកេបក

្រសព� ល� បកស� ល កមមេ្ចចមែបបេ្ចចមយា ងណសកអ�ី ់�លខ ខុំមឹង

េលើកយកមកបបង ងេមះគឺខ ខុំេផ� តសំាមកេ�េលើ្គគសមល្ះ េាជ ជស

ងស� កាុងសង�មែខ េរបុ្ ណ។ េ�កាុងសីេមះខ ខុំមមចងកបំណងបក�សយ

រកេអយេឃើងន េតើមរណជ្គគ�ំជងេគបងបសកកាុងា វសនយាង

េលើេមះ?។ �ម�ងអ�ីៗទងំអសកកាុងេលកេមះសសុ �ែតបេ្ងងមេដយ

្គគទងំអសក េហើយ្គគែ�លបេ្ងងមចំេណះា វជជ ទងំេេះ េតកេចះត

ពី្គគរបសកេតក �្គគរបសកេតកគឺេចះតពី្គគរបសកេតក  �ទចេចាះ្គគ 

េរៀមតពី្គគមួយេសៀត �្គគទងំេេះសុស ពែតេរៀមតៗ្គគ �ទេចាះ ្គគ

�ំបទងេគបងបសកេេះជមរណ? 
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ជំពូក២េល �កកចបោច់ណ 

I. យោបវ��កំេណីវកកចបោច់ណ 

             ងងំែតពីបុ្ណារ្ េពលមមពម�ីបុណ្�ំៗ �ទចជបទជ

្ពះសព េលើក្ពះសព្ពះ្គគេ�អ�ម�រ  ប�ចុ ះសីម ជពមេសសពម�ី

បុណ្ចទលេា ថំ�ី  េគេ្ចចមែតមមរ្បំុ្ ណយកេ�្មំម េលស ម

េាល  េលស មែស្ក�ំេលស មែស្កតទចជេ�ើម។ សមល្ះទងំអសកេមះ

េគេ្ចចមែតកាុងសែមមងាត�ររបុណ្ជតម�ំម�ងម� ល បាុែម�្តកទលអេម

ជមមួយចំមួមេពល្ររពពពម�ីបុណ្េ�ងមេវះមម បុណ្បចចនយ

បួម ចនមវសុខគមរ វសទ្ត ជីាទម េកមលបង្ុកទល េគអចជួល េលស ម

រ្បំុ្ណទងំេមះ េ�សែម�ងងម�រមមយមរបសកបុគ�លមា កកៗ។ 

ចំេពះ�រមមយមែបបេមះេកើតេឡើងងងំពីយទរណសកមកេហើយ េ�

េសមនយបុ្ណមកេម�ាះែតេគមមមែមមសែម�ងេអយមមសុ្េមើល

េេះេស គឺេគ្សំ្មបកន� យេសព ែ�លគងកកាុងេសាសអ ម ។  េបើេយើង

មមយយពីកំេណើ តកចចកបុ្ណទងំអសកេមះា វង ករមមមែមមេសើបែត

េកើតចេេ� ះ២េ�៣សនាមុមេមះេឡើយ។ េយើងអចមមយយ្មន

ស្មងកសមល្ះរ្កំចចកបុ្ណទងំអសកេេះវ្រែហលេយងយក

កំេណើ តេ�សមនយមគរេាំសនាសី៦ ៃម្គគស�សក្ជ េបើមមម�ទេាា ះេស

ករេកើតកាុងសមនយេចមំសនាសី៨ៃម្គគស�ែ�រ មមមនយ្រក�ជ

េកើតេ�មមុសមនយអង�រជដចកាត េដយសរែតេយើង្មរក

េឃើងចម� កក�សច្រំ្មឹំងហមុមមេ��ើពី�ី�ុតេ�កាុងបរ វេាមាត�គំមទរ



 

 
8 

ែ�លសអមតេ�ចំកណ� ល្ជលមីអង�របរុ វទងំមទល។ មាាងេសៀតេ�

េលើសមលារ ាកK៥៥៧  K៦០០មឹង K១៣៧   េគរកេឃើងេ�ាត�គំមទរ

ជ សមលារ ាករបសក្ពះ្សជនយារ ន�មសី១ែ�ល្មេរៀប្បកពី�ប� យ

ជអាកេ្ចងងរ្មឹំង�បករណប េេ�ង េ�សីេេះ។3

4
 េមះសប�ជ កកេអ

យេឃើងនេលស មកចចកបុ្ណទងំអសកេមះកេកើតេឡើងងងំពី

សមនយមុមអង�រមកេម�ាះ។ 

II. កប �បវ��នេល �កកចបោច់ណ 

           ាបកពីសមនយអង�រចទលមក�ល កគឺកាុង្ជរបសក្ពះ្សជនយា ន

រ �មសី២(៨០២ ៨៥០)ែ�លជក្្ត    ្មរេំដះ្រេសសែខ េរ េអយ

រួចពីកណ� បកៃ�្ជាង្ ៃសេល���េដយ្ររពពពម�ីេសា្ជេ�េលើេាំ

មេហ�មវបពធត(េាំគទែលម)។  េ�េពលេេះ�ង សសេ្ពហេណរ

មមឥស ពមពលយា ងា� េំ�េលើ្ពះ្ជមឹង្រជមុ្ងស�សទទងំមគរ 

�ទេចាះេហើយ�រេេរពេជឿេលើអសមេសពករមម�រេេរពា� ងំ ជ

ពមេសស្គគះអរ វយ�មធសមនយេេះគឺ កយមមេវមជ្វវ៑់ជ

(េសពៃម្ពះ្ជា ែ�ល្មជេខឿមារ្�មធថ�ីមួយស្មបកក្្ត

ជំេមកេ្�យៗេសៀតយកគំរទរងម មម�រកសង្រសស�ស វមស

អសមេសពជេ�ើម។ �លណ�រកសង្រសស�មក់តេ្ចចមេគេជឿ

                                                                 
4 សស្មីភពែខ េរ គណគកម��រ�សា្ជាសមល្ះារ្�មធ ២០០៣ 
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ន េលស មកចចកបុ្ណ ករ�មក់តរ វកចេ្មចម �ទច្មជ្មបពីាង

េ�ើមម�ងេហើយន្រសសគឺជសីលំេ�របសកេសព េហើយជកែម�ង

ែ�លេគ្តគាសែម�ងរ្នំ� យេសពសតកមផម�ែ�រ។ �សបេា មឹង�រ

រុងេរឿងៃមអរ វយ�មធេមះ េយើងពមមមត្េមើលងម្រសសមួយចំមួម

�ទចជ ោន� ាយសី (យវីី ភ�មេហស�)  ជអលប� រ� រ្ រណម តៃម

សមល្គ ែ�លកសងេដយយពពយ្រាជយ�ប់ហ កាុងគនស៩៦៧ មមងេ�

ងមជ�ជ ំងៃម្រសសអង�រាត� កសងេដយយពពះទសូូប្ វ�ទី២

កាុងគនស១១១៣េគេឃើងមមចម� កក�សចរ្ៃំមសអ មសគួធ់�លេសព

អរ្រ េ�្គបកតួ្រង�កំ់េង្រសសសមសទងំបួមាងេ្�រ ហទត

�ល កបណ� ល នយ ចំ់ណក�ាងកាុង្រសា វង ាបកកំ់ េងរហទត�ល ក

ាងេលើ្រសសាងេលើកំពទលេ�េលើ្រសសមមរទប�សចរ្េំ្ចចម

ណសកេសវើ រ្បកមមមអសក ទងំអសកេេះេយើងអចសមាមដ� ម្មន

ភពរ វកៃមកចចកបុ្ណ្ម�ុះដលា� ងំ�� យា ងជសីេមសមគ�រអ

សច រ្ៃ្កែលងណសកេសមនយេេះ។ 

 លុះមក�ល កសមនយចុងអង�រ េពលគឺ្ជ�លយពពះទ

ជ្ាប វ�្ទី៧ ្រេសសែខ េរ្មផ� សករ�ទ រពី្ពហេណរ សសេមក�មក

្ពះពុស ពសសេា វងករពមត ែតេយើងសេង�តេឃើងន េលស មកចចក

បុ្ណែខ េរ កររ វកចេ្មចម�ែ�លេទះបីជមម�រេកស្មងកសសេ

ករេដយ ករេគេ�ែតយកស្មងកសមល្គេមះេ�បេ្មចេអយកាុងលស ពម

ពុស ព្ ជា វងម�ង ។ កាុងសមលារ ាកេ�្រសសង្ពហេែ�ល       ក
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សងេឡើងេ�េា ១ំ១៩៣  ន� យចំេពះ្ពះមង មឹង្ពះ្ជ្គគែ�ល

មមសាងេដយប�មម យះបយ ះម ី ។សមលារ ាកេេះ្មប�ជ កកន 

�ប� យជ�សចរ្ចំំមួម៦១៥េកក។�្រសស្ពះខ នមា វង កសងេឡើង

េ�េា ១ំ១៩១�ស វមសចំេពះ្ពះបមង ករមមសមលចរ ាកប�ជ កក់�រន 

មម�សចរ្រំហទត�ល ក១០០០េកកស្មបក្នំ� យកាុងពម�ីស�� របទជ

េេ្ងៗ កាុង្រសសេមះ។េលើពីេមះេ�េសៀតេពល្ពះអង�ែតងងងំ

យពពនមា���េទបជីបរ វេយ�ារ្េ�មលា វសាល នយជនយ�សច ្សងក

្មេ�ំសចរ្ំ់ �លជ្ពះ្ជបរ វពររបសក្សងកេ�សែម�ងេរឿង

ជតកេេ្ងៗេសៀតេង។ 

 លុះមក�ល ក្ ជយពពះទជ្ាប វ�្ទី៨ យពពះទយសី���ប វ�្ 

យពពះទា���ជ្ាប វ�្ �ឹមយពពះទជ្ាប វ�្ទី៩រហទតមក�ល កប�មា� �

្តសកក់េបម មមង�ររុក្មពីសំណកកេសៀម ្មេ��ើេអយារ្�មធ

សព�ែបបយា ង មមង�មលមមមុស្េសៀតេងចំ់ណកេលស មកចចក

បុ្ណករ្តគា្តកបងក។ 

ចំេណរេ្�យមកេសៀត�ល ក្ ជ យពពះទច្��់ប

(១៥១៦–១៥៦៦ា ជេពលេ�លែខ េរ្រ�ងេងើបេឡើងា វងេ�ើម្ីេ�សអ ប

េ្ក�ងអង�រ ្ែខងមឹងគទែលមជបម�េសៀត។េហើយ្សងក ករ្មយក

ចមត�សុកដកកេរៀបចំេឡើងា វង មទា្ល ការ្�មធ េស��កមចច សសេ �ក

សរមួយ្មមមយយពី�រយក្ពះស នយសុកដកករបសក្ពះអង�េ�េលើ
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ែេាកសមល្គ ្គបក់េាកមម េលស ម ត្មច� រ្សំ្មបកសែម�ងេអយ

េេផងាកមក�មយស ម�ម�ចជមកខ �សកសស្េ។ បាុែម�ជអកុសលេ្�យ្ជ្

យពពះទច្��់ប លែង�កជបេវ យ�ររ ាងមំរបសក់ខ េរកររលយ

េដយសរេសៀមេហើយ សីបេំុត្ជលមីេមះ្តគារលយជេេះេងក

សរជថ�ី េ�េា ១ំ៥៥៣ៃមគនស។ 

 េ្�យសមនយេមះមកសមល្គកចចកបុ្ណែតងែតមម

ាត�មមជមមចច េ�កាុង្ពះបរម្ជវងំ។ រហទត�ល ករជ ជ�ល យពព់ជ

សគា  យពពះទឧទ្ា ្មេលើក្ជលមីេ�េ�ះេ �្ កេដយ

្រែហលជេមំកមទា្ក�មសមល្គកចចក់ខ េរបុ្ណ ជ្ក�មសែម�ង

្ពះ្ជ្សព្ មួយ្ក�មមកជមួយេង។ េ្ពះេ្�យពី�រសមកផ

�សា្ជាស្មងក សមល្គែខ េរេឃើងន សំមងមម្គគែ�លេសសសលក

េ�បេ្ងងម េល �េពលយសី
៤ េ�ម�ុ ំេកៀមស� យេ�ះស� ែកតលុះ

្ជ�លយពពះទសីហ�ចប វ�្័ េសើបមម្គគេ�ើរបបង តកបេ្ងងមេលស ម

កចចកបុ្ណេមះេ�កាុងសលេេ េ�្ក�ងេាំេពងកែម�ងបបង តក

េលស មកចចកបុ្ណ េមះមម�ទចជេ�សលបឹងេកងកង (សព�ៃថ�

មមវី រឃំុ្ងំសួលែស�ង) មមអាកមា ងជសមុីជអាកបេ្ងងមផវ ល ក។ 

េហើយេពលេេះ្ពះបរម្ជវងំ ករេបើកបេ្ងងមេលស មកចចកបុ្ណ

េមះេឡើងេដយ យពពមមកយវស�ីកចសមនីវ�ាស�បី៏សន ជ

មងយពពះទសីហ�ច  េហើយករជ្ពះមងសមល្គជេលស ម្ពះ្ជ

្សព្មឹងេលស កចចកបុ្ណ សទម្ី់តសមល្គ្រៃពណី សមល្គ
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្រជ្រគយែ�លេចងមកពីមលជម ្សងកករ្មជួយេលើកសវួយេអ

យមម�រ�សា្ជាេឡើង �មក់ តរ វកចេ្មចមេ�មុខា� �ំ� េឡើងសទរ

ទងំ្រេសសកម�ុជ។ 

 មក�ល កេា ១ំ៩៧០�ល ក១៩៧៩សមល្គេលស មមមភព�ុម

ដបយា ងា� ងំេដយ្គគាសកៗេ�សមកបម�មចបម�ួចណសកេ�កាុង

សមនយេេះេទះបីជយា ងណ េ�ងមបណ� េខត�េេ ខមតខំ

េ្ជមែ្ជងេឡើងា វងេដយខមតខំ់ស�ងរក្គគាសកៗែ�លល� បកេចង

ាកំចចក្ ំ ទងំេេះេអយបេ្ងងមេឡើងា វង។េ្�យមកេា ១ំ៩៩៣

្រេសសកម�ុជ្មែ្រេឈេ ះន្ពះ្ជណច្កកម�ុជ េពលេេះ

េគមមយមេលស មកចចកបុ្ណណសក។ 

              កាុងចំេណមសមល្គេលស មកចចកបុ្ណទងំអសក ខ ខុំសទម

េលើកយកែតសមល្គេលស មកចចកបុ្ណមួយចមំួម យកមកសមកផែត

បាុេណ� ះ។ 
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ជំពូក៣      ទយមមបស�លល្ះបំាវោច់ណ 

១.េល �យសេគលបសលកសំ 

            េលស ម�សេមលែស្ក�ំេមះគឺជ�រ្េំជើតែស្ក រ្េំ�ើរ

�មក់ស្កែ�លមមរទបមមុស្ សត� យក្េេះេអយមម្ពលឹង 

មមជីា វតរសករេា វក�ទចសភពតួអង�េេះពមតៗេ�ងមចប� កកេេ�ងមឹង

ងមពក្េពលរបសកអាកែ�លជ្គគ ឬអាកែ�លមមសំេឡងពីេ្ះ

កាុងាងកសមល្គែស្កេេះ។ អាកេជើតជអាកមមភរគេ�ើរេលើកែស្ក

្ជំុំា វងផវ ំងសំពតកសយា ង�ំ ែ�លេគេអយា�ុ ះេដយប�ច ំងេេ�ើង ឬ

េដយេេ�ើងេចងលល�រ�ទង ឬគមំរ�ស ែ�លេគ�ុតវេាះសេេព

សេ�ព  េ�េលើេ�ាើពីេ្�យផវ ំសំពតកសេេះេ�ើម្ីេអយា�ុ ះពីេលើ

ែស្កេេះេអយមមសភពរសករេា វក លកក�ទចជមម្ពលឹង មម

ជីា វត�ទចមមុស្ែមមែសម េចះមមយយ េចះសួងេសកជេ�ើម។ បាុែម�

ែស្កែ�លសែម�ង្មលបមមមអ�សនយេ�េលើ់តអាកេជើកែតមាាង

េេះេស គឺ្តគាបទករួមជមួយអាកគទរ មឹងអាកដបកេសើបៃចាេអយែស្ក

េេមួយផវ ំងែ�លមមមមម្រេយជមបេអយមម្រេយជមប មម

េសេណន ភពសប ត មមងមមជីា វត្ម។ សមល្គេ�កាុងសង�មែខ េរ េគ

ាតកសុកស្មងកសមល្គ�សេមលែស្ក�ំ ជសមល្គស�� រ� រខ �ងខ �សក

បំេុត ស្មបក្រេសសជតមទងំមទល េ្ពះនេរឿងែ�លេគសែម�ង

េេះគឺសុស ពែត�សងកពីអេម�ើខ �ះៗ របសកេសាកន�រល្ីលចងរបសក្ពហេ

��សសេ គឺ់ខ េរេយើងសែម�ងែតេឿម់មេក ��មួយបាុេណ� ះ េដយ
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េលើកេឡើងបបង ងពីមហមរ វស ពរបសក្ពះ្មែ�លជអាងរបសក យពពប �សសច  

រយពព�់ាណន ។ េលស មស�� រេមះចរចុរ្មាមមមសទាមមេគមមយម

បាុេ� មេស េ្�ពីពម�ីបទជ្ពះសព្ពះមលក្្ត  បាុែម�អាកេសៀម្ប 

េគេ�ែតមមយមសែម�ងមមមសទាេលះបាុេ� មេស ជពមេសសកាុងពម�ី

បទជ្ពះសព េលើកសព្ពះ្គគេ�អ�ម�រ រសពមងបមង េពលខ �ះ

េគសែម�ងេ�ើម្ីសុំសឹកេេ�ងងេ�េពលែ�លជួបេ្េះ្ងំស�ួត។  

            ែស្ក�ំ់�ល្មបម្ល កសុកមក�ល កសព�ៃថ� មម្រែហល

ែត១០០ែស្ក ែតបាុេណ� ះបាុែម�កាុងចំេណមែស្ក�ំទងំអសកេេះ 

ថ�ីត្មតែតេគសែម�ងេរឿង្មេករ �វ រ់មម ែតេគមមមសែម�ងេអយចបក

្គបក្ជ�ងេ្ជយេេះេស ភគេ្ចចមេគសែម�ងែតអេម�ើខ �ះៗ ៃមចមចំង

របសក ា���ជ�វ ែ�លជកទមរបសក យកចម់ពណន  ជមួយ យពពលក

ណន ។ អេម�ើទងំេមះេគែចក�រសែម�ងេចងជាតុតទចេ�ងមេឈេ ះ

សរទងំបីគឺ៖ 

           ាតុសន្ះស ជសរមួយរបសក ា���ជ�វ ែថ�ង�� យ

េ�បេង�ើរ្មេគជេ្ចចម េេ� ះត្មងកេ� យពពយសីលកណន អ�ចប 

មមងពលេរហបទងំអសករបួស្គបកេា េដយេគរុេំពងខ �ួម(រទបេលខ១ា 
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ែត្ម្ពះ្មែថ�ងសរេ��មក្ក�ងសម�មលម្ គ�ឌ ជ្ពះ�ម�បមងេអ

យមកជួយបប� តកសរេចង(រទបេលខ២)។4

5
 

 

 

 

 

     រទបេលខ៖១                         រទបេលខ៖២ 

        ាតុសយពមវ �ស� គឺជសររបសកា���ជ�វែ�លែថ�ងេ�្តគា

យពពយសីលកណន  េហើយ�� យជេ�ើមេាើ�ុះែបកេមឃសា។ 

បាុែម�សរេមះ្តគា្មមប� តកមុមេពល្ពះអសមត្រះ េដយសរ�រខំ

្រ�ងែ្រងេ្ំនា ំរបសកពមេេកេល្ មមងហមុមមជអាកស�ះែស�ងរក

នា ំេេះ្មមកពីេាំមមវច ជមួយសឹកមាទ្តេេ�សេ្ជពីេាំមេហព

ម�យកថ��ុសពីឋម្ពហេហរ មមង�រ្តក�ំេណើ រ្ពះអសម្តងម�រ

ប�ជ ពី្ពះ្ម។5

6
 

                                                                 
5 សស្មីភពែខ េរ គណគកម��រ�សា្ជាសមល្ះារ្�មធ ២០០៣ 
6 សស្មីភពែខ េរ គណគកម��រ�សា្ជាសមល្ះារ្�មធ ២០០៣ 
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 ាតុសព�ប ជសររបសកយពពលកណន ែ�លែថ�ងេចងេ�

េហើយេកើតជ្ពរង្បកពមក េ�េដតាកកេពងខ �ួមា���ជ�វេ��ើេអ

យា���ជ�វចុកាបកៃ្កេលង(រទបេលខ៣)។ ា���ជ�វ�កសរេេះ

េចងសលកទងំអសកេ�សលក់ តសរមួយ�កមមម្មេសះ ា���ជ�វ

ករេលះេ�សុំសឹកេេះេងមេណា ្ីជីមងេតបប� តកសរេេះ

្ម�ទចក�ី្រនា (រទបេលខ៤ា។       

   

 

 

 

  

 

   រទបេលខ៖៣                        រទបេលខ៖៤ 

        េ�សីបំេុត ា���ជ�វ ស� បកេ្�មសា ្ពះហសអរបសកយពព់ម គឺ

េដយ�រែថ�ងសរ យពហវ�ស� ផ� ចកសមរស ា���ជ�វ័  េហើយកចល

េេះ្តគាអង�ស្រដកកេលើេងកែ�លខ ចីមកពីឋម្ពហេ  មឹងែថ�ងសរប
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�ចទ មេ�សអ មតុសមតេ�សីប�ច បកៃមស�ប� ម។6

7
 េយើង្រក�ជយលក

យក្តំណងេអយសភាអ្កកក �្ពះ្មតំណងេអយសភាលប 

�ទេចាះ្ពះ្ម ្មកំាតក្ក�ង្ពណប េអយា វេសពី់េម�ីេ�េសើប

្ពះអង� អចេ�ជំុ្រះ�តម្ពះអង�្ រកបេដយសុេមង�ល្ម 

េដយមនយនកំាតកសភអ្កកកេចងពីេពែេម�ីេមះេហើយ្ម

ជពីសមនយមុមៗ េគសែម�ងរ្កំចចកបុ្ណេមះេ�េពលា�ងស

�ប� ម(ចទលេា ថំ�ី ា េ�ើម្ីកំាតកបងកមទា្ល ក�ប្សព្ចៃ្ង �តចត 

�ឡកមណី ទងំំយេអយេជៀសេចងពី្ពះមគរ គឺេគសែម�ងេ�

កាុង្ពះបរម្ជវងំែតបាុេណ� ះ បាុែម�បចចុរ្មា �រសែម�ងែបបេមះ

ែលងមមេសៀតេហើយកាុង្ពះបរម្ជវងំេគជំមួសេដយពម�ីភណ

យក្ា វងម�ង។   ចំ់ណក�ាងកេេ�ងស្មបក្រគុំេ�េពលសែម�ង

ែស្ក�ំេមះា វងគឺេេ�ងពមពស្ទងំាងកតទចមឹងាងក�ំ។ 

             ាងកតទច 

–រេត�ក 

–សេមា   

–�សៃឡ 

                                                                 
7 សស្មីភពែខ េរ គណគកម��រ�សា្ជាសមល្ះារ្�មធ ២០០៣ 
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–ស�រ�ំមួយគទរ 

–គងាងក�ំ 

    េបើាងក�មំមេ្ចចម�បករណរ េ្ចចមេលើសពីាងកតទចេមះ

�ទចជ 

–រេត�ុង 

–រេតេនង 

–រេតែ�ក 

–គងាងកតទច 

–�សៃឡតទច 

–�សៃឡ�ំ 

–ាឹង 

           សទមប�ជ កក់�លនេបើងម្រសសបរបសកេលក្ពគទពារ្ 

េពយជទច ំយកប �ល ្មេលើកេឡើងនចមចំងឥ�មវជមតទងំបីាតុេមះ គឺ

េគសែម�ងកាុងរយះេពល ៧យបក៧ៃថ�្មចបក េបើ្ត�មសេងសប្ត�ម៣

យបក៣ៃថ� េបើខ �ីបំេុតគឺ្ត�មែត១៧េសីេ�២០េសី់តបាុេណ� ះ។ 
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ចំេពះបសេេ�ងា វងកាុងអេម�ើចមចំង ឥ�មវ�ទច្មេរៀប្បកាងេលើ

េមះមម្រមម២០បស េហើយបសមីមួយៗលកកគទរប�ជ កកមទា

�ំេណើ រមួយ រមេេសេ�ច តេមួយយា ងចចសកលសកេ�ងម្ក�មតួ

អង�េេ្ងៗសម� ល កដចក�សឡះពីេា ពុំលយឡំេឡើយ �ទចជេពល 

មមជនយជមាះ េសយេសក សរចយ ងងំសីលជេ�ើម។ 

       មមបស�ទចជ៖ 

–ស�ុ�រ ស្មបកពម�ីេលមេ្ង 

–េជើត �ំេណើ រចចំងរេលះ 

–េជើតាឹង ែថ�ងសរ 

–េជើតាបក ចចំងមឹងស� ្រាបក 

–�ំេណើ រកាុង កងស នពយក្ 

–បសេ�មក  �ំេណើ រ្គ�ឌ 

–េល អេម�ើបុ���យអែណ� តសឹក 

–�ំេណើ រេ្� �ំេណើ រកងស នពមមសុ្ 

–្ងកក ែ្រ្កំ  

–េ្ស បមួយជមក �ំេណើ រចទលេ�ចចំង 

–អាកតទចអាក�ំ �ំេណើ រកំសតកយំេសក 

–េងេលត  �ំេណើ រករំ�ុកកំ់រ�ង 

–ក�ុ ំ  ពម�ីងងំសីល 

ក.ប �សីេស�ីភពបសលក  
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      �រេលងមេល�សពពីចមចំកងស នពេដយេ្រចរទបែស្កែ�ល

េ� កកជរទប ងម�ំេណើ រសចកេរឿងេគេ�នភពែស្ក។�ា វ�ីេ��ើភព

ែស្កេេះា វង មុម�ំបទងេគយកែស្កេេេ�្ត្រសឹកេអយសមករួច

យកេ�លលៃថ�េអយស�ួត េហើយយកែ�កែ�លមមមុខមុតមក

េ�សេអយេស�ើង មឹងេអយមមៃេវ្បេសេើ  េសើបេគយកសឹកេ�េ មក

លបេលើ់ស្កេេះេអយសព�ទងំសងាង្រមណេអយេមើល

េ�េឃើងេ�េ លប រួចេហើយេសើបយកេ�លលៃថ�ម�ងេសៀតេអ

យស�ួត លុះស�ួតេហើយេសើបយកេ�ាតកេអយរេលងលប។  

្រសមមេបើមមមេចះគួរេដយខ �ួម�ងេស ្តគារកមរណមា កក់�លបុមម

្រសបកគទរ េហើយ្តគា្រកបេដយភពរសករេា វកងមសចកេរឿង។

េពលគទររទបេហើយ ្តគាេមើលេអយសព�្គបក េបើេឃើងនេ�ទសក

ចមត�កែម�ងណ ្តគាែថមថយកែម�ងណែថមេសៀត េហើយេសើបដបក

កែម�ងេេះបែមអម េដយែ�កេ� កកមមមុខបរ មឹងសណ� មេេ្ងៗ

េា  មមែ�កពេ� ក ែ�ក្ក្ចកជេ�ើម ។ េពលដបករួច្ល ក    

េហើយេគ្តគាយកប�ច ំងៃថ�េមើលសមម េបើេមើលេ�មមមសទាសម

កែម�ងណរខ �ះអ�ី េសៀតេ�ើម្ីេអយែស្កមមស្មសក�មក់ត�សសក

សប តជងមុម េបើេគល� កក្មេ្ចចមផវ ំងលេមេលង្មេហើយេគេសើប

្ជលកក ឬេ�ស េអយមមពណធ េេ្ងៗងមែ�ល្តគា�រ។ េគអច

លុបេ�សល្បកេ�េ េចងេអយអសក េហើយករេ�ជពណធ ស េបើេបើ

ចងកេអយអ�ី ្តគាមមា វ�ីស្មបកបេង�ើតពណធ ់ស្កេេះងមស្មងក

ៃមសមល្គ។ េពលរួច្ល កអសកេហើយេសើបេគយកចំេរៀកឬស្ីបួមចំ
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េរៀកមកេកៀបសងាងេ��ើេមស្មបក�មកេ�ើរេ�មកេ�េពលស

ែម�ង ្ល កៗ រទបែស្កទងំេេះ បាុែម�ែស្ក�ំេគមមមេ្រចពណធ �រៃស

េ្�ពីពណធ េ�េ េស េ្�ពីេេះេគអចេ្រចពណធ ្ម។ អ�ី ់�លសំាមកក

បំេតុេេះេគេ��ើយា ងេអយែស្កេេះមម្ពលឹង មមមនយន

ែស្កែ�ល្តគាយកេ�េជើតេេះ្តគាែតរសករេា វកជមមចច �្ពលឹង

របសកេស្កមមមសអមតេ�ែតេលើអាកែតមា កកេេះេសគឺ រួមទងំអាកដបក 

អាកគទរ �ទចស� ល កពីសអ មភពរបសកតួអង� សអមតកាុងសភពយា ង អាក

េពល មមងអាកេជើត្តគាែតស� ល កចប� កកេេ�ងមឹងបរ វយ�សរបសកបស

មីមួយ ។ 

ា. បសីីេស�ីឆកកឆច ព 

            េកា�ុ ះសមនយមុម 

 េកស្មបកា�ុ ះភពែស្កេេះ េគេ្ចចមេ��ើេដយសំពតកសេស�ើង 

េហើយសំពតក់ បបេេះមក�តកេ�ើរេភ� ះេា ចងេអយតទចឬ�ំគរ្ីេ��ើ

េ�ងមត្មគា�រេ��ើជៃេវ្តងក កណ� លេ�ើម្ីមមងេអយា�ុ ះពម�ឺ េឃើង

ែស្កេេះចចសក។ េ�ជយជំុា វងេគេ��ើេដយសំពតកផឌមបយា ង

្�សកេ�ើម្ី បំ្ងំភពែស្កេេះកាុងេាលេចងេលង រ ាមជយា វងេគ

ដកក់ខ្ជេ្ចចមអេម�ើងមជយេេះស្មបកចង្តដងេកា�ុ ះេមះបួម

្ជ�ងេសេើ ្រែាងសហំំ៧ករមម១១ហតអមមេ�សចេ�ងមត្មគា�រ(រទប

េលខ៥ា។ ចំ់ណកពម�ឺស្មបកា�ុ ះេអយេឃើងែស្កា វងេគេ្រច



 

 
22 

លល�ប�ទង គឺេគយកមកគរពីេ្�យផវ ំងសំពតក មមងមមកេមវលពនស ពជំុ

ា វង�រពរខ្ល ក។ ្រសមមេបើេេ�ើងេាះមមមលបេស ែស្កករមមមសទាេលច

រទប្ងចចសក េហើយករមមមសទាលបេមើលេឡើយែ�រ។ 

 រទបេលខ៖៥  

 

 

 

       េកា�ុ ះសមនយសំេមើប 

េ�កាុងសមនយសកលភរទបមីយកម��រសែម�ងសមល្គ្គបកស្មងក

មម�របយ�សរយបំេុត ែស្ក�ំ់�លល� កកេ្រចលល�ប�ទងស្មបក

�ុតេ��ើេអយែស្កា�ុ ះបាុែម�បចចុរ្មាេគេ្រចេេ�ើងល� �ំៗ ែតមួយឬពីរ

មកប�ច ំងជ�រេ�សចមមម្ចេនយា� ចរលតកេេ�ើងា�ុ ះេេះេស(រទប

េលខ៦ា។  

 

 

 

្.កប�ឆមេលមភពបសលក 

រទបេលខ៦៖  

�រសែម�ង�េំ� 

 កាុងមេល�សព 

 



 

 
23 

សមនយមុម 

          េបើងម្រសសមបាសក្ព�ទពារ្េ�តំបមកេសៀម្បា វង 

ងៗាសកៗជសមល្គករ េជើតែស្កេតក្មេលើកេឡើងន៖ េពល

េ�េជើតែស្កម�ង េគែតងសែម�ងេ�វលែ�ស ឬេ�កាុងាត�េដយ

េ្រចបេប� លពីរសំ្បកចងផវ ំងសំពតក់�លចងដជំបកមឹង�ី េហើយឬ

ស្ីចងជេមសសឹងេលើេ្�ម េ�ើម្ីេអយលតសំពតកតឹងែណម បយ

មឹងា�ុ ះែស្កពីេ្�យផវ ំងសំពតកេេះ ។ ពីាងេ្�យសំពតកគេឺ�ាើរ

ដកកលល �ទងសំ្បក�ុតេេ�ើងេ�ជំុា វងេ�ាើរេេ�ើងេេះេគពនមពេដយ

កេមវលស�ឹកេងា ត�ទចែ�រ្មេរៀប្បកាងេលើ�សបកក ។អាកេពល

មមង្ក�មេេ�ងេ�ាងមុខកែម�ងេជើតែស្ក អាកសស្េករអង�ុយេ�សី

េេះែ�រ បាុែម�សុក្រែាងេអយេ� យលេមមមងអាកេជើតេគសែម�ង្

ម។ 
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សមនយសំេមើប 

          សមនយបចចុរ្មាកែម�ងស្មបកសែម�ងសមល្គេេ្ងៗមម 

េលស មែស្ក�ំ ែស្កតទច មមងស្មងក�ៃសេសៀត េគមមយមសែម�ងេ�

េ្ងមេល�សព ែ�ល្រកបេដយបេចចកា វសាសេំមើបេេ្ងៗមម

�បករណប បំពងសំេឡង េេ�ើងបំេ�ឺមេល�សពទងំមទល ។ 

 ឃ. ប �សីេលមភពបសលក 

              ភពែស្កេមះេគេលងែតេពលយបកបាុេណ� ះ េ្ពះ្តគា�រ

ពម�ឺ េេ�ើង ស្មបកា�ុ ះេអយេឃើងរទបែស្ក។ មុមេពលសែម�ងេគ្តគា

យកេ្គគងេេ�ងេ�ដកកកាុងេ្ងេអយេហើយេ�សចកាុងេាលៃថ� លុះ

�ល កេាល្ពលបកអាក្ក�មភពែស្កទងំបាុេ� ម្តគាមកជួបជំុេា េ�

កាុងេ្ង ឬករេ�ាងមុខេកសែម�ងេដយមមរទប យពពមច�ីាសី យពព

បថឆមយពព�់ាណា មមងយពពបថឆមយពពាសូ ស� �មធ្យសី ទងំរ

ណ� បកេេ្ងៗ(រទបេលខ៧-៨) មុមមមងាបកេេ�ើមខណគេេះមច សកបុណ្ 

ឬអាកែ�លជួលមកសែម�ងេគង្តគាយកេសៀម៣េ�ើម ្រកក៣ស�ឹងជ

របសកកំណលក្ គគេ� មច សកភពែស្ក មច សកភពែស្កយកេសៀម១

េ�ើមេ�បមសជបកមឹងសេមា  េសើបបសសរ�ុ�របម�ឺ េឡើងពម�ី

េលមេ្ងករាបកេេ�ើមេដយបសស�ុ�រេម េហើយអាកេពលេសើប

យកេសៀមអុជបទជេ�ែស្កេស�ចពីរអង�គឺរទបយពពាសូ មមងយពព�

់ាណន  �មមុស្េេ្ងៗេសៀតេេំា ែ�សកេល េឡើង៣�ង។  
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អាកេជើតករេលើករទប្ពះមុមីឥសីមកេឡើងេជើត េេ�ងករបម�ឺ  បសេជើត

េឡើង េ�ងមលំដបក ។ 

 

 

 

 

 

 

េពលអុជេសៀមបទជេហើយថយារងមកែម�ងរបសកខ �មួា វងេហើយ

េសើបាបក្ររពពបសមមស្�្ពះរតម្តនយ លុះេពលចបកេគបម�ឺ េេ�ង

៣បស ងមសំេមៀមេដយចបកមួយបសេេ�ង     េជើតម�ង្គបកវរគ៣�

ង។ បេវ បកមកអាករកផចម�ុ ះ យកចម�ុ ះ៣េ�ើមមកអុជជំុា វងេជើងចម�ុ ះ

៣ជំុេហើយេេ�ើងចម�ុ ះេេះេ�អុជេ�អចមរចម�ុ ះេ�េ�ាើរែ�លមម

លល�ប�ទងេ�សីេេះ�សបក េពលេេ�ើងេាះេឡើងពមពស្បម�ឺកាុងខ

ណះេពលេេះ្ពមេា ែតម�ង ចំ់ ណកអាកេពលករេចងមកពម�តក

េសៀមេហើយករសទ្តអគមេនងមែ�លខ �ួមល� បកបាុេណ� ះេឈេ ះន

ចបកពី�ីេលមេ្ង ឬហ ុមេ្ងេបើកមុខ្ពះ ។ 

                លុះហ ុមេ្ង ឬេលមេ្ងចបកេហើយលំដបកេេះេគាបក

េលងេរឿងស� ្រាបកេា  គឺស� ស មឹង  ស� េ�េ ែ�លេជើកតពីាងេា�ង

មឹងាងស�  ំ មក្រាបកេា ្តងកកណ� លេក េាលេេះអាកេេ�ង

រទប
េល

ខ
៧

-៨
៖្ព

ះម
្
យ

ណ
ប 

 ម
ម ង
្ព

ះឥ
ស

ទរ 
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េលងេេ�ងេជើតែត្តគាេ�ុំ ់ត�សៃឡែត១ មឹងស�រ ចំ់ ណក�បករណប

េ្�ពីេេះ្តគាបងបមកសមម េហើយ្តគាវយបសេជើតលត ស� ទងំពីរ

េេះាបក្រាបកេា  េលងេា េ�ា វងេ�មក េ��ើយា ងេមះ្គបក៣�ង 

េសើបេគេជើតរទប្ពះមុមីឥសីេឡើង សមវឹមមឹងេមះស� សបាបក្ មស�

េ�េ េហើយេយំកេ�េអយេលកងមុមីឥសី  ្ពះមុមីឥសីករសុំ េអ

យែលងស� ស ែលងស� េ�េ  េសើបេជើត្តឡបកចទលកាុងា វងទ (រទបេលខ៩-

១១)។ 

 

រទបេលខ៩៖ស� ្រាបក 

 រទបេលខ១០៖ស� ្រាបក 
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រទបេលខ៩៖ឥសីេអយស� ស

្រែលងស� េ�េ  

 

      ជួម�លមមមេគេលងេរឿងស� ្រាបកេា េស ែតេគេលងេរឿងមណី

េមខល(រទបេលខ១២)។ �លេបើចបកពម�ីេលមេ្ងមឹងរ្េំបើកេ្ង

សេ្មច�ទេចាះេហើយ េគាបកេេ�ើមេលងេរឿងេ�ងមសចកេរឿងែ�

្មលេ្េងសុកស្មបកសែម�ង។ ែស្កែ�លេ� កកជរទបេហើយមម

ប��ត�មេឈេ ះេេ្ងៗ �ទចជ រទបេ�ើម មមមនមមុស្ យក្ េគេ�ន

ភពបសចរទងំអសក។ ភពែ�លជរទបេលះេហើរ មមមនមមសុ្យ

ក្ ឬស� េ�នភពេលះទងំអសក។ ភពែ�លេ្ំេពលែហរេស�ច

េលើកស នពេចងេ� េ�ចចំងមមមនមមសុ្ យក្ ឬស� េ�នភពេរ

ហពលប។7

8
 �អាកសែម�ងា វងគឺអចេលើកែស្កេជើតជំុា វងផវ ំងសំពតក 

េហើយសេម�ងកបំពកកេគមមមេស�ងកត្មគាងមតអួង�ែស្កេេះេស េគ

េ្ចចមេស�ងកក្មម្កណតក�ម�ង មមងអាេឡាាះ។ 

                                                                 
8 សស្េា��កីម�ុជសរុ វយេលខ៣ ១៩៤៨ 
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 រទបេលខ១២៖ 

 រ្មំណីេមខល�  

 

ឃ. បសលកេស�ច 

                    ពក្នែស្កេស�ចមមមនយន ែស្កជ្រលមេលើ

ែស្កទងំអសក សំាមកជងែស្ក�រៃសេសៀត េហើយខ �ះមមម្មដចក

ាតេ�េពលសែម�ង មមងេពលាបកេេ�ើមដបក់ស្។ ែស្កេស�ចជ

រទបរបសកតួអង�បី់�លសំាមកៗ ជ្រលមជ�ំេលើរទបទងំំយ ករជ

រទបសំាមកកាុងេរឿង គឺយពពាសូ យពព�់ាណា  មឹងយពពមច�ីាសីែ�ល

ជេស�ចែស្ក។ េ្ពះនែស្កេស�ចេមះសំ្ ំ់ ត្មជេស�ចែស្ក

្តគាា�ង�តកតំណមេ្ចចមណសក េ�ើម្ីេ��ើេស�ចែស្កេមះមមភព

លំ្ កេ្ចចមណសក េគ្តគាយកែស្កេេបបកេដយេាេ ច្ពយេ��ើ 

ឬបបកៃតសកមកេ��ើរទបយពពាសូមមងរទបយពព�់ាណន ែតឥសីេគ

យកែស្ក�ំ ឬា� ឃេុ ំមកេ��ើ េបើមមម្មែស្កទងំពីរេមះេស េគេជឿ

នមមមរទបហាឹងមមមពទែកសក�មសមស ពមេឡើយ។ចំេពះរយគេពលេ��ើា វង េគ
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្តគាែតៃលលកយា ងណកាុងរទប១អង� ទងំគទរ ទងំដបក ្តគាែតេអយ

េហើយកាុងរយគេពលមួយ្្តច កុំេអយរលំង�ល កេពលអរុណរះៃថ�ថ�ី

េឡើយ។ ចំ់ណក�រាបកគទរ �បករទបេមះេគ្តគាេរៀប្ពះពមសះុ� រឭក

�ល ក្ ពះមុមីឥសី េពលែ�លគទរ ដបក អាកទងំេេះ្តគាេស�ងកពកកស 

ពេទងំអសក ។ 

ម.ោសបោូបេស�ចបសលក 

         �លមឹងេ��ើរទបទងំបីេមះ េគ្តគាេរៀបរបសក�ប� យស្មបក្គគ 

ងមសំេមៀមគមឺម្យសី ា្ កកេម១គទ្កយបួស(្កយបួសមងទប

ចំណី ែ�លមមមរលយេដយេ្គគងចំអប)្តចសចក១សំ្បក កចល

្ជគកមួយ មមកេស� រមួយ មមងជមបមួ(រទបេលខ១៣ា។      

 

 រទបេលខ១៣៖ 

 រណ� បកា វសះុ�រ 

 

       េ� កកេហើយេគ្តគាលបពណធ ជបីពណធ េេ្ងៗេា ។ យពពាសូ

លបពណធ េលឿងខ ចីយពព�់ាណា ពណធ េខៀាេហើយគទរជកចចករចេ

ងមេ្គគងសំេលៀកបំពកកេអយា វចម្តជងរទបទងំពួង។ 

២.េល �បសលកពណព  
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        សមល្គែស្កពណធ ជសមល្គែស្កេេ ែតមមមែមមជសមល្គ

�សេមល�ទចជែស្ក�ំមមងែស្កតទចេសេ្ពះជរទបចំលកក់�ល

លបពណធ  �ទចគំមទរលម �ទចពណធ បុ្ណរបសក់ ខ េរ េហើយស្មបក

សែម�ងែតេពលៃថ�បាុេណ� ះ(រទបេលខ១៤-១៥ា។ ចំ់ណក��េជើតា វង

គឺេជើតេ�ាងមុខេដយេ្រចសំពតក់ �លមមពណធ េ�េ  មមងមមពណធ

�សេេំ�ើម្ីេអយា�ុ ះែស្ក មមងេឃើង�មក់តចចសកេអយមទារទបេគ

លបពណធ  មកមមទមជេរឿងេ្ំជមួយ�រសែម�ងរបសកសមល្ករ។ 

េលស មែស្ក្តគា្មបេង�ើតេឡើងកាុងសមនយចតុមុខរវងេា ១ំ៨៥៩  

�ល ក១៩០៤  េដយ�រយក្ពះ្ជហរស នយសុកដកកពី្ពះមលក្្តចសច ី

សចបវ�� កចសចម្នីវ្ត។ ភពខុសេា របសកពណធ ់ស្ក ្តគា្មលប

េ�េលើ់ ស្កេេះងមែបបបស្សងក្ទយរបសកតួអង�    េហើយែស្ក

េមះករជែស្កែ�លេ�មឹងថ�ល កេ� មចលេ�ទចែស្ក�ំ់�រ។ 

សមល្គេលស មែស្កពណធ េមះ្តគា្ម្តកបងកអកកាមេលងសែម�ង

ជយទរេា មំកេហើយ្រែហលងងំពីេា ១ំ៩៣០ឬ១៩៤០មកេមា�ះ ។េបើ

ងមពតធមមែ�ល្រមទល្ម េ�េា ១ំ៩៧៩េគេឃើងមមសលក់ ត

២០ផវ ំងែតបាុេណ� ះេ�្ពះបរម្ជវងំ។ េបើេយើងពមមមត្េមើលេអ

យមាតកចតកេ�ែស្កទងំេេះគឺជសា ៃ�របសកសមល្ករជំេងៗកាុង

េ្ងជងៃម្ពះ្ជវងំ េហើយែស្កទងំអសក់�លេសសសលកេគ

អចសែម�ងេរឿង្មេករ � ើឥណស  បុសច មឹងេរឿង�រៃសេសៀត។មក�ល ក

េា ២ំ០០០េសើបមមេសៀាេេេ្ះពុមាពីេលស មែស្កពណធ  បេវ បក

មកេសើបខេរៀបចំមេល�សពេ�ចតុមុខ េ្�មជំមយួពីអង��រសហ
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រ� �អេមរ វច េដយេលកបណសម ត សំេ់ម ែ�លជ        គណគ កម�

�សា្ជាសមល្គរបសក្កសួងា វចម្តសមល្គ្មយកេរឿងកទរសមុ្ស

សឹកេដះមកសែម�ងេេពលេេះ។ 

  

 រទបេលខ៖១៥ 

 

 

 

 រទបេលខ៖១៤  

ក. បសលកេស�ច 

                   រទបែ�លជែស្កេស�ច េ�កាុងស្មងកសមល្គែស្កពណធ

េមះ មមមខុសេា អ�ី ពីរទបេស�ចែស្កកាុងពីស្មងកសមល្គេលស ម

�សេមលែស្ក�ំេឡើយ េ្ពះវសអមតេ�កាុងស្មងកាមួយេា  �ទេចាះ

ែស្កេស�ចករជមួយេា ែ�រ ្េមក់តមួយរទបលបពណធ  េហើយមម

សំហំតទចបម�មចបាុេណ� ះ។ ែស្កតទចេមះេពលដបក េពលគទរេគ្តគា

រឭក�ល ក្ ពះមុមីឥសីជមុមសមម។ 



 

 
32 

ា.ណ� ោបោូបយ្រ 

�ទចជរណ� បកបទជ្គគរបសក់ស្ក�ំ់�រ។ 

្. ប �សីេលមបសលកពណព  

          ា វ�ីេលងែស្កពណធ េគែតងសែម�ងេ�េពលៃថ� េហើយខុសេា

ខ �ះៗពី�រសែម�ងេលស ម�សេមលែស្ក�ំ់�លអាកេជើត េជើតរទបេ�ើរ

ជំុា វងផវ ំងសពតក្ម ឬែស្កតទចែ�លអាកអង�ុយេជើតពីេ្�យផវ ំង

សំពតកស េដយពឹងេលើពម�ឺ េេ�ើងា�ុ ះយក�សេមលពីាងេ្�យ។

ចំ់ ណកាង�រសែម�ងែស្កពណធ ា វង េយើងសេង�តេឃើងមម

លកសណះពកកកណ� លជ�រសែម�ងេលស ម មឹងពកកកណ� លជស

ែម�ងែស្ក េពលគឺអាកេជើតមម្រ�ស មមសអមត�សចកាុងសេម�ងក

បំពកកមឹងេ្គគងអលប� សប តៗងមតួអង�រទបែស្ក រួចេគេជើតែស្ក

មកាងមុខផវ ងំសពតកេ�េ  ឬ�សេេំពលខ �ះេគប��រែស្កមឹងផវ ំង

្កណតក រួចេគសែម�ងជេលស មេដយមមមមយយេរៀប្បកជែជក

ពមភកផ ឬេា�ើយា�ងេសាលេា  លយឡំេដយេេ�ងែថមេសៀតេង រួច

េសើបាបក់ ស្ករបសកេគេជើតជបម�េសៀត។ 
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ឃ. េយ្ឿមេីឆម 

–រេតរ 

–គងាងក�ំ 

–�សៃឡតទច 

–សេមា  

–ស�រ�ំ 

�បសេេ�ងជេ្ចចមែតខ ចីពីមេលរ វ។ 

៣.័េល �យសេគលបសលកវូច័ត អាយម 

   ែស្កតទច ឬអយាង ជ្រេេសសមល្គែ�លសអមតេ�កាុង្ក�មេលស ម

�សេមល�ទចែស្ក�ំ់�រេហើយជចម� កក់�លេ� កកេ�េលើ់ស្ក

េេែ�លមមសំហំតទចៗ េហើយមមមែមមជចម� កកមឹងថ�ល ក �ទចសមល្គ

ែស្ក�ំ ែស្កលបពណធ េឡើយ។េវុយេ�ា វងស្មងកសមល្គេមះជ

ចម� កក ែ�លអចមមចលេកំេរ វក្ម�ទចជេលើកៃ� េលើកេជើង 

លមតកមមយយ មឹងេ្ចងង្មេដយសរមមលកសណគពមេសស

�ទេចាះេហើយ ្មេគអចេ�នសមល្គេលស ម�សេមលែស្កតទច

េមះនជអយាង(រទបេលខ១០ា។ ពក្នអយាងជសមល្គ     មាាង

ែ�ល្តគាេគេជើតឬ �កកេដយេកក      �រៃស។ែស្កតទច ឬអយាង

េមះមមលកសណគខុសពីេលស មែស្ក�រៃសៗេសៀត  េ្ពះវ្រជ្រគយ

កំរ�ុកកំ់រ�ងបយេមើលបយយលកមឹងអចសែម�ងេរឿង្មជេ្ចចម 
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�ទចជេរឿងមមទមបុ្ណ ្រាត�មសងស� អបករ ំ់ �លទកកសងមឹងសង�ម

បចចុរ្មាេង។  េ�្រេសសកម�ុជមម�រប�� ត�មេឈេ ះ៣មម៖ 

ែស្កតទច អយាង ណំងងលុង េ�ងម�រមមយមេ�ងមតំបមក

មីមួយៗខុសៗេា  (រទបេលខ១៦-១៧)។ ែេបកេ�ងម�រមមយមរបសក

ជមជតម់ខ េរ ែ�លយលកនពក្តុក�ងមឹងពក្អយាងមមមនយ�ទច

េា គឺ សំេលកេលើាតអុឥតា វ�� ណទងំំយេទះបីមមសំហំមឌ ឬ

សំ់បាត�ទចជរទបចម� កកេ��ើអំពីេាើ  េ��ើអំពីកំណតកងតកសំឡី រទប

ចម� កកេ��ើអំពី�ីឥ�� មឹងេ��ើអំពី់ស្កេហើយសព�ៃថ�េ��ើអំពី្កដស 

មមងជ នររ� សវមកេសៀតេង ។   ាតអុទងំេេះ្តគា្មេជើត�កកឬជំរុង 

េអយេ��ើសកម�ភពេដយអាក�ៃសគឺសមល្ករអាកេជើត។   

 

  

  

 

 

 

ចំេពះ្រេពែស្កតទចរអយាងេមះា វងេយើងអចជួប្រសះមទា�ក

សរជេ្ចចមែ�លអសកេលកអាក្រជខទងំ កម�ុជទងំបរេសស្ម

រទប
េល

ខ
៖១

៦-១
៧ 
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បម្ល កសុកមតមខ �ះ េដយសេ មនែស្កតទច ឬអយាងេមះ្រែហលជ

េយងយកកំេណើ តមកពី មា េឡសុី? �មតមខ �ះេសៀតសមាមដ� មន អ

យាងែខ េរ្រែហលមមកំេណើ តមកេទមមមា លយាងសឹក�ីភគាងលមច

េខត�្តក�ំបង ខ �ះន្រែហលេ�ម�ុ ខំ �បងយាង គាឺត�បុសុមាតីសព�

ៃថ�។ ងងំពីយទរលងកណសកមកេហើយ �រ�សា្ជាពីេឈេ ះអយាង

េមះែ�លជពក្     ស្មបកសម� ល ក�ល កតួអង�ត�ុក� រល្ីលចងរបសក

ស្មងកសមល្គែស្កតទចេមះ េ�េាំេពងេហើយ្រជជមជេ្ចចមមម

�រមមយម្បកអម។ ខ �ះនអយាងេមះ្រែហលជេកើតេ�េទមម្ត

យាង ឃំុពួក�ស�កពួក េខត�េសៀម្ប ែ�លមមមេ� យពីសី្ក�ងអង�រ

េឡើយ េ�សីេេះមមេលមត មមងសែម�ងតុក�ងងងំពីយទរលងកណសក

មកេហើយ។ ចំ់ណក�សមមាមនយ�រសំាមក ែ�លទកកសងេ�ើមកំេណើ ត

តុក�ង ឬអយាងេមះគឺ�រសមកផសមលារកិែខ េររបសកអា �សចេព សប

សែ�ល្មប�ជ កកេអយេយើង�ឹងនេ�កាុង សមលារ ាកមុម

សមនយេលខK១៥៥មមែចងអំពីសមល្�រ វមីសែម�ងតុក�ង កាុងពម�ី

បទជន� យចំេពះអសមេសពស�រស�តី់�លជអសមេសពតំណងេអយ

អសមេសពសំណួមេវល�រពមេ្ះ មឹងសមល្ះ។េមះជេស�ុងងែ�លេ��ើ

េអយេយើង�ឹង�មក់តចចសកន ស្មងកសមល្គេមះមមកំេណើ តងងំ

ពីមុមសមនយកសង្រសសអង�រេមា�ះ េហើយេលក�សចេលើកពីពតធ

មម ឬ�កសរ�រមមសរសំាមកមួយេសៀតែ�លទកកសងមឹងសមល្គ

េលស ម�សេមលែស្កតទចេ�កម�ុជេ្ពះេ�េា ២ំ០០០េលក     

H amz a Aw ang Amat  ជសងស� ារ្ជអាក�ឹកេសំែម�ងសមល្គ
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េលស ម�សេមល�រល្ីលចងរបសក  ្រេសសមា េឡសុី េដយេលក

សសួល្មពមរប� មកជ នយលេីសមល្គមឹងារ្�មធ Art s  and c u l t ure 

pri ze របសក t he  Fokuoka Asion Cult ure Pri z e 2000។េ�កាុងអតអបស

របសកេលក្មប�ជ កកន េលស ម�សេមលw ay ang k ut i t  េខត�េត

ំមកងមកកាុង្រេសសមា េឡសុីមម្រេពមកពី្រេសសកម�ុជ 

េដយហទរចទលេ�េ្ជយមា េឡងម្រេសសៃថភគាងត ទ្ង
៧  ។              

ចំេពះេ្គគង�បករណរ េេ�ងស្មបក្រជំុជទមែស្កតទចទងំអសកេេះ

មម៖ 

–រេត�ក 

–គងាងក�ំ 

–�សៃឡ 

–ស�រ។ 

       �បសេេ�ងា វង ខ �ីពីបសេេ�ងមលរ វភគេ្ចចម។ ចំ់ណក�ែស្ក

តទចែ�លេគសែម�ងេ�្តក�ំបងា វងេគមមមមមេ្រចាងកេេ�ង

ពមណពស្េស េវុយេ�ា វងស្មបក្រជំុសែម�ងែស្កតទច ឬអយាង

េគេ្ចចមែតេ្រច�បករណប �ទចជ៖ 

–ស�រតទចមួយ  

–ស�រៃ�មួយគទ 

–�សៃឡតទចមួយ 

–គងេដះតទចមួយ(គងមង)  

–េហើយមម្ទបក្កណតក ររិស្ីេង។ 
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            ចំេពះែស្កេស�ច មមងកេ្គគងបទជ្គគ�ទចេា មឹងេលស ម

�សេមលែស្ក�ំេ្ពះមម្រេពែតមួយ ្េមក់តមួយ�កក្ម

លមតកស�ីមមយយ្ម មមងសំហំតទចជងែស្ក្រេេសាងេ�ើម

បាុេណ� ះ។ េពលសែម�ងខុស្តងក់ តេពលេលម េ� ម�រសែម�ងស�

្រាបក ឬមណីេមខល។ 

៤.័េល �េេលតភណី 

          ពក្ន េាលឬ េលស មេាលេមះេបើេយងងមសងង�ី�

របសកសេម�ចសងងជភ� ណវែ�ល្មកតក្ ងសុកកាុងាចេមុ្កម

ែខ េរ េ្ះពុមាេផយេដយពចទ�សស�ោណា� វូកម�ចប័ កាុងេា ំ

១៩៦៧្តងកសំពនរ១០២្មពម្ល កន េាលជេលស មពួក្រ�ស េរឿង

្មេករ � ើ ៨ ។ ចំេពះេលកហក សឺេដស ្មេអយមមយមមនយន

េលស មេាលជេលស មៃមរ្សំ� ៩ ។ ចំ់ ណកអាក��ា េទពប �ទូឈឹម័

យកេសម្នន ោណា� វា វងេ�កាុងសស្េា��ីកម�ុជសុរ វយេលខ៣  ែខ

មីេេា ១ំ៩៤៨  េលក្មេពលនចំ់ណក�េលស មេាលេេះេគ

ចទលចមត�េលងេរឿងែ�លទកកសងមឹងេរឿង្ពះជមច សក គយឺពពាសូយពព

�់ាណា ែ�លេ�កាុងេសាូស�ស�គឺេលងេរឿងអាងរបសក្ពះ

ជមច សក�ទចជេរឿង្មេករ � ើ សឹងជ្រាត�មរបសក្ពះអមច សក ។េេះ

េ�ើម្ី្រ�សកមត�មគុណេសចក�ីា� ងំពទែក មមង�� លមរបសក្ពះជ

មច សក ែ�លែបងភគមកេកើតជ្ពះ្មជេ�ើម។ ងមក ទ្ម�រស

ែម�ងរ្េំមះជេហតុេមំកមទាមង�លសមរ វ�ល កអាកេលង មឹងជសី
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េ្រស្រណរបសក្ពះជមច សក េសើបេគមមយមេលើេលងមក�ល ក

ឥឡទាេមះ១០ ។�ពក្េាលកាុងជីាភព្រជជមែខ េរា វងេគមមយមេ្រច

ពក្េមះស្មបកសម� ល កេេ ឬ្កបី់�លមមែសាងខ �ីេហើយចុះមក

េ្�ម ឬសម� ល កសត�ស� កមវុយខ �ី ឬេបើមមម�ទេរា ះេស ពក្េាលេមះ 

គឺជប�� ត�មសម� ល កេ�អ�រគែ�លមមម្មេ្ពងងសុកឬគមតសុកជ

មមុ េពលគឺគមតេឃើងភ� មេ��ើភ� មែតម�ង។ សំ�ីរបសកអាក្រជខ

បណសម តមឹង�រមមយយរបសក្រជជមកម�ុជ �រដកកប�� ត�មេលើន

ពក្េាលេមះមមលកសណគសមេហតុេល េ្ពះេបើេយើងពមមមត្

ស្មងកេលស មេាល ែ�លេសសសលក�ល កសព�ៃថ�េមះេយើងេឃើងន

ជេលស មពកកមុខ្េំ��ើ�យា វ�រឥតេ្ពងងសុកជមុមេ�ើម្ី្ងបកងម

ពក្សម�ីរបសកអាកេពល ែ�លជអាកេរៀប្បកអំពី�ំេណើ រេរឿង។ 

ស្មងកេលស មេាលែ�ល្តគា     សែម�ងមមែតសចកេរឿងែតមួយ�ទច

េលស ម�សេមលែស្ក�ំ់�រ គឺសែម�ងេរឿង្មេករ �វ រ់តមួយមុខ    គ

តក។ៃេវៃមសចកេរឿងេពរេពងេដយតួអង�ស�  េហើយមឹងយក្។

េពលែ�លេគមមយមសែម�ង េគសែម�ងកាុងពម�ី ្តគស�ស�ប� មជពម�ី

ផ� ចកេា ាំសកចទលេា ថំ�ី  េ�ើម្ីបំ្តក�ប្សព្ចៃ្ងៃមេា ាំសក េហើយ

សុំ េសាងេា ថំ�ី ជួយ្រទមពរ�ល កអណ្រជមុ្ងស�កាុងែ�មកម�ុជ

រ��ទងំមទល ។ មឹងេពលខ �ះ្រេសសេកើតេ្េះ្ងំស�ួតេគករេេំា ្ ំ

េលស មេាលេ�ើម្ីសុំសឹកេេ�ងងេងែ�រ។មាា ងេសៀតស្មងកេលស មេាល

េេះជស្មងក់ �លមមសុស ពែតបុរសជេកក្សំទម្ី់តតួេងសីត 

េងមេណា ្ីនីមោចបុកា េងសចបណ�មច ករេដយ។េបើ
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េយើងេមើលេ�ងមជ�ជ ំង្រសសអង�រាត� មឹងរទបភពៃមេលស ម

េាលែ�លេសសសលក�ល កសព�ៃថ�ា វង �ទចជស នពស�  យក្ េមស នព�យ

ក្ ឬករចលេចចងំេ�កាុងសេ�ប� មរវងស នពស� មឹងស នពយក្េយើងស

េង�តេឃើងនមមលកសណគ�ទចេា េសវើ រែតទងំអសក។េហតុអ�ី្មជ

េគ     សែម�ងសុស ពែតមមុស្្រ�សទងំអសក�ទេចាះ? េយើង្េមក់ត�ឹង

នកចចករ្បំុ្ណេ�សមនយអង�រ េ�នគេំមះជលស ពមេសា្ជគឺ

សែម�ងកាុងេេលបំណងបេ្មចេល កន� យេសព ្នំ� យេសពេសើបេគ

មមយមេ�ពួក�សចរ្េំេះេ�ន េសាទសីបេ្មចកាុងេសាសអ ម លុះ

�ល កេពល�ររ�ទ រសសេពី�មកលស ពម្ពហេណប មមយមា វង�រផ� សករ�ទ

រែបបេមះ �សចរ្ទំងំេេះេ�បម�តួេសី់�លែតេ�ាង្ពះពុស ព

សសេមលយមេដយែេបកេលើសមលារ ាក យះសទតយពហវ 

(េសៀម្បាមមង យះសទយពពា្� ែ�ល្មប�ជ កកកាុងសមលារ ាក

ែ�លខ ខុំ្មមមយយម�ងរួចមកេហើយ។ ចំេពះ្ក�មអាករ្ទំងំអសក

េេះមមម្ត�មែតអាករ្េំស ែថមទងំជអាកចំលងពក្    បណ�ឹ ង 

ពក្បមក�សមក មឹងពក្�ស វមសទងំំយពីឋមមមសុ្េលកេ�

�មកឋម្ពះគឺឋមសួគរ េហើយពំេពំរសព�ស�ុ�រពីសអ មសួគរចុះ

មកេ្រស្ព្�ល កមមុស្េលកា វង។ អាកទងំេេះសុស ពែតជអាក 

បរ វសុស ពសប តមមម្រំកក្រឡុកកេដយមមវមលេនហេងេេ្ងៗ (មមម

ទមកមមរ�ីា។ ចំេណរេ្�យមក បមវបកពី�រដកកចមត�មក្ពហេណប

សសេា វងកាុងរជ ជ�ល យពពះទជ្ាប ្វ�ទី៨ ម�ម�ចអាកមម

អំណច ែតង�ណ�ឹ ង�សចរ្ទំងំេេះេ��ើជេរ វយរបសកខ �ួមេដយ
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�រាបកបងស ំ សេង�ើ់ បបេមះេ�ែតបម�មមរហទត�ល កមុមេពល

្រេសសកម�ុជេវុ ះសេ�ប� មេា  ំ ១៩៧០ ។ េ�ើម្ីេចៀសវងលមមេនយ

េមះ ្គគរ្បំុ្ណេេំា េ�្ជកេ�មេ្�មជីាភពជ្ងស��ម�ង 

េហើយបេង�ើតជស្មងកេលស មថ�ីមួយ េដយយកែត្រ�សៗមកលតក

បាុេណ� ះ កុំេអយម�ម�ចទងំេេះមកបំផ� ង្មេសៀត។ ទកកសងមឹ

ប�ង ទងំអសកេមះមមចំមុចពមេសសមួយ គឺជ�ររកេឃើងស្មងក

េលស មេាលនជភណីកាុងសមលារ ាកk៩៩  េសនាសី១០ ពក្ន ់ំវ  

(រទបេលខាឬ រមំភណីសុស ពែតជសមល្គករ្រ�សៗ មឹងពក្េនេ ងភ

ណីគឺត្មច�ករ្រគុេំ្គគងេេ�ង     ស្មបកេលស មភណីករសុស ពែត្រ�ស

ែ�រ។ ពក្សំងស��រភណីគឺភណគ។ េបើងមាចេមុ្កម    ែខ េរស

េម�ចជភ� ណវ្តងកសំពនរ៨១៨  េេះ្មអ�មរចយនភណគជ

(ម)(្)�ំេណើ រេពល�រមមយយ�រ្របក�រសទ្ត។ �ទហរណប

កាុង្ជបេាណីមួយរបសក្ពះ្ជ ែតង្ររពពជបកជមមចចកាុង្ពះបរម

រជវងំពម�ីសទ្តភណយកផ ែ�លមម្ពហេណប បុេ្ហមតមឹង្ពះ

សងងែេាក្ពះពសុ ពសសេជអាក�ឹកេ ំ េគែតង្ររពពេ�េពលមុម

ចទលេា ថំ�ី។ ពក្នភណគគឺជ�រសទ្ត �ពក្យក្េ�សីេមះ

តំណងេអយេ្គគងមមវមលេនហេងេ្គគងអពមង�លេ្គគងអេសចរ

មមយយេអយខ �ីអ�ី ់�លអ្កកកទងំំយ។ចំេពះពក្នេលស ម

េាល ឬភណីជ�រមមយមេ�របសក្រជជមែខ េរសទេ�ពក្ន

េលស ម្មេករ � ើជ�រមមយមេ�អាក្តក�ំបងពក្នេលស មយក្ 

្ជំ�រេ�មមយមរបសកអាកកម�ុជេ្�ម។ េមះ្េមក់តមមយយតៗ
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េា  ែតបាុេណ� ះវមមមមមេស�ុងងអីមកប�ជ កកេេះេស បាុែម�អ�ី ់�ល

េយើងគួរពមារណ េ�កាុង្ជ្ពះ្ស សុីសាុតអមមុមីាង្ មម្គគរ្ំ

�សចៗជេ្ចចមេ កកកាុងេេះអាកមា ងជ សមុីគឺជតួ�ងកាុងរ្កំាុង

្ពះបរម្ជវងំេពលេេះសម ទ្រមមុស្លតករ្ណំសក។ លុះ

ចំេណរេ្�យមក�លក្ ជ�ល្ពះ្សសីហមុារ � នម អាកលតករ្ំ

កាុង្ពះបរម្ជវងំ �មក់តេ្ចចម       េឡើងៗទងំ ្រ�សទងំ�សច រ្ំ

ករាបកេេ�ើមមមមម�ររ វកចេ្មចម ងពីំេពលេេះមក ។ 

ក.  េពលចូលមវប 

          ជ�ម�ង្រៃពណីរបសកសមស្ េបើមរណមា កក្រនា េចះ្រំ្ំ

បុ្ណ ្តគាែតេរៀបចចំជរណ� បកស្មបកជទម្គគមម�ទចជ៖ 

–្យសី ា្ កេមមួយគទ 

–េចកមួយសាមត 

–មមកេស� រមួយ 

           េ្គគងរណ� បកទងំេមះស្មបកជទម្គគរួមទងំ�ទបេសៀមេ��ល ក

្គគអាកបបង តកបបង ង ។េពលេេះ្គគ្មយកេសៀម�ទបេ�អុជបទជ

បួងសួងចំេពះេលកងមុមីឥសី ្គគតទច ្គគ�េំហើយបេ�ច ងេឈេ ះ

កទមសមស្ េដយសុំេអយេលកជួយេអយពរេអយជនយ�ល កកទម

សមស្េអយេបកេរៀមេចះមមេឈេ ះល្ីលចង(រទបេលខា។ ស្មបក

កចចក្ត(កចចកមទលដ� មា េបើសមស្ាសកៗ  ចងកលតកកចចក�ំៗ 
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ឬតួ�ក ្តគាជទមរណ� បកេ�្គគម�ងេសៀត �រជទមេមះគឺជទមងម�ំណកក

�លៃមកចចករបសកតួអង�មីមួយៗ។ 

    តួេង(តួ�ស ចា ្ត គាជទម្យសីមួយនា កកមួយគទ :  

–េចកមួយសាមត 

–ែេ�េាើេេ្ងៗ 

–ពងមមកមួយ 

–េសៀមមួយេ�ើម 

–�ទប្រ ំឬ្រពីំរសរៃស 

    តួេយេ្ង(តួ ្រ �សា្ត គាជទម : 

–្យសីមួយនា កក្រគំទ 

–កចល្ជគកេស� រមួយ 

–មមកេស� រមួយ 

–ែេ�េាើ  

–េសៀមមួយេ�ើម 

–�ទប្រ ំឬ្រពីំសរៃស 

 តួយក្្ត គាជទម 

–្យសី្រពីំរ ឬ្របំួមនា កកមួយគទរ 

–កចល្ជគកេ�មួយ 

–មមកេ�មួយ 
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–ែេ�េាើ  

–េសៀមមួយេ�ើម 

–�ទប្រពីំរ ឬ្រពីំរសរៃស 
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ា័័េពលមវប 

       អាកែ�លមមមេចះេសះែតម�ង េគ្តគាេអយេរៀមចំពីកចចក្ត 

ជកចចកមទលដ� មសមម េដយ្គគជអាកេមើល�រពតកខ �ួម ារេ�ៀាជ

េ�ើម េតើ្ត�ម្តគាែ�លរអតកក  បាុែម�្គគរ្ភំគេ្ចចម�ចៗណសកងងំ

ពីេ�ើមមក េបើសមស្េេះេ��ើមមមេកើតេសេតកអចក�មច មួល េ�ើម្ីេអ

យេបកាកំចចកទងំអសកេេះ(រទបេលខា។មមយយខ �ីេ��រលតកេមះ

ត្មគាេអយមម្គគ�ំៗេមើល�រខុស្តគា្គបកសព� �្គគរ្ភំគេ្ចចម

សុស ពែតជមមុស្�សចមមា នយចំណសក ចំ់ ណកសមស្រ្ទំងំេេះ

េ�តងេងើតា� ងំណសក េហើយ្គគាសកៗទងំេេះសឹងែតជអាក្ ំ

សវ តកជំេងពីមមុមក។េទះបីេតកមមមែមមជ្គគ�ំបងបសកករេដយ 

ែតេតកមមភរកមចចជួយពតកខ �ួម ពតកៃ� ពតកេជើង �ល កសមស្របសក

េតកេ��ើយា ងេមះេ�ើម្ីេអយ្តគាងមក ទ្មាា តបាុេណ� ះេពលគឺ

ស្មងកេ�ើមៃមកចចក(រទបេលខា។ េពលណេគលតកកចចក្តេមះាំ

សវ តកអច្ ំ្ មេហើយ ្គគែតងែតបបង តកកចចក�ំ ឬកចចកតួមម តួយ

ក្តួេង តួេយរងតួស� ជេ�ើម។បាុែម�េពលលតកកចចកទងំេមះ្តគា

ែតមម�រតស ទអតក��តកេអយ្មេ្ចចម េសើប�រលតកេបកេចះាំ

េ្ពះ�រទមទរ េអយមម�រពតកខ �ួមៃ�េជើងជេរៀង្ល កៃថ� 

រហទតមមពក្េគែតងមមយយចំអកេា នអាករ្មំមងគទសងដកកកបម

្ម។ 
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្. ះមំចា 

              �រសែម�ងេ�េក េបើេយើងគមតេអយែាងេ� យេ�គឺអាក

សែម�ងេេះ�ម�ងជបុគ�ល�ម�ងេសៀតេឡើយ មមមែមមជបុរស ក 

េរ វ ខ ែ�លេយើងេឃើេ�េកេេះេស ។ កែម�ងែ�ល�ំេណើ រ្រ្ព�ត�ម

េ� ករមមមែមមជេកែ�លេយើងេឃើងេេះេស េ្ពះអ�ីទងំអសក

េេះ្តគាេគសម�តជរបសកថ�ីទងំអសក េហើយជអ�ី់�លេយើងមឹក

សេ មមមម�ល កេេះគឺតួអង�ទងំេេះែលងជមមុស្�ម�ង ែលងជ

អាកសែម�ងរ្េំសៀតេហើយ មមមនយនពួកេគគឺជ្មរលំយខ �ួម

េ�ជតួអង� យពព់ម សីត ហ�ចគ� ព�េីក យកចម់ពណន  ជេ�ើម 

។ េហើយេកសែម�ងេេះេសតគឺជេាំចម្តកទ��លជំេមកេេះមមម

ែមមជេកែ�លេយើងកំពុងសស្េេស េ្ពះែតជ�រែស�ង១១ ។ 

�រផ� សករ�ទ រែបបេមះគឺេដយសររ្ងំមុខ �រគទរមុខ េ�សមមុខជ

េ�ើមេ្ពះរ្ងំមុខេមះ្មរ�ទ រអង�  េ�អង� សីៃសមួយេសៀតពី

មមុស្មា កក េ�មមុស្មា កកេសៀត ែលងជបុរស ក េរ វ ខ េសៀត

េឡើយេពលណែ�លពកករ្ងំមុខមឹងគទរមុខ។េពលមមបុគ�លេ��ើ

មរណ�ល េគែតងយក្កណតកស្រែាងមួយចំអម មក្គបពី

េលើមុខសព េបើ្ពះ្ជេគេ្រចរ្ងំមុខេ��ើអំពីមសេ�្គបពីេលើ

្ពះេ�ក� េមះមមមនយនជ�រប�ជ កកពីភពខុសេា រវងមមុស្

ស� បកមមងមមុស្រសក១២ ។ ជសទេ�រ្ងំមុខទងំអសកសុស ពែតេ��ើអំពី

ខ �ុកែ�លមមេ្ចចម្រេេសណសក �ទចជយក្ ឥសី  ្គ�ឌ មមងរទបេេ្
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ងៗសុស ពែត្តគា្មេគេេរពបទជយា ងា� ងំណសកមមមអចយកេ�

ដកកេាលេ�សីេមះ   សីេេះេេ�សផ� ស្មេឡើយ។េបើមុខឥសីា វង

�មក់តេេរពា� ងំែមមែសម េ្ពះជ្គគ�ំ �ទេចាះ�រពកកមុខ្រំ្ ំ

�រលបេម្ �រគទរមុខេមះមមម្ត�មែតេអយេសេនណភពតួអង�  

ែតបាេុណ� ះេស គរឺ�ទ រខ �ួមតួអង�េ��មកបរ វបសេេ្ងមួយេសៀត។ 

                                                  

ឃ. េោៀោេស�ីមចាាវចក 

 រទបេលខ៖១៧-១៩ 

 

 

          ្រៃពណីេ��ើមុខខ �ុកេមះ ពីមុមមម�រេពងមមយមា� ងំ��

ណសក ជពមេសសេ�សនាសី២០េគ្មយកមកបេ្ងងមេ�សល

រចេ (សកលា វសាេទមមមវា វចម្តសមល្គ)េដយាតកសុកជមុខា វជជ មួយ

�រសំាមកេងែ�រ។ ចំ់ណកា វ�ីេ��ើា វង គឺមុម�ំបទងេគយក�ីឥ��មក

សទមជរទបែ�លេគ្តគា�រ រទបសទមេចងជរទប្ងេេះេគេ�នពុម�

េឈេ ល(រទបេលខ១៨) េពល្មពុម�េឈេ លេហើយ េគករយកសុីមាង កតរ

េ� ា្ តជំុា វងេអយសព�េគេ�នពុម�ងី បេវ បកេគយក្កដសេ ចក 
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ជមួយមមង្យមកបមតជំុា វងរទបេេះមួយចំេហៀងម�ង រួចេសើបេគ

យកេ�លលៃថ� ែតមមម្តគាលលេអយស�ួតេពកេឡើយគឺ�សពបក

បម�មច្មេហើយ ។ េគអចបមស្កដសសេ ចកេេះក្មសកងមែ�ល

េគចង្ម។ េពលេគលលៃថ�្គបកងមចំមួមកំណតក(រទបេលខ១៩)

េហើយេគយកពុម�េចងរួច�តកត្ម�មែ្គមាងេ្�មេអយចប�  

េ��ើយា ងណកុំេអយចេងបងតេពក។ 

   រទបេលខ៖១៨ 

 

 

 

  

 រទបេលខ៖១៩           

 

បេវ បកមកេគយកមុខខ �ុកេេះេ�រភជ បកេា  េដយ្កដសសេ ចកេលើ

ាាទតមុខតំណេសើបេគាបកេេ�ើមបំពកកកចចក ផតកពណធ េេ្ងៗេ�ងម

តួអង�មីមួយៗមម៖ 

_  ្ពះមុមីឥសី ពណធ សចក ។ 
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_ ្ពះ្ម ពណធ ៃបតងាសក ម�ុ�មស។ 

_ ្ពះលក្ណរ  ពណធផ� ាទក ម�ុ�មស។ 

_ ហមមុម ពណធស មតកល។ 

_ សុ្គចព ពណធ សកឹ្កគច ម�ុ�មសកពំទល�សរច លមតក។ 

_ អង�ត ពណធ ៃបតងាសកម�ុ�មស កមវុយហង្មតកបមស។ 

_ មមល�កស�  មុខេ�េ េព្ជម�ុ�មស កមវុយហង្មតកបមស។ 

_ មមលផតកមាច េសព ស� ពណធមសមមកមវុយ្តច។ 

_ សមម�មលី្គ�ឌ មុខ្គ�ឌពណធ ្គបកអំពមល។ 

_ ្ក�ង្ពណរ  ពណធ ៃបតងាសករពណរមសម�ុ�មមមុខ

�បកាងេលើបំេតុគមឺុខ្ពហេ។ 

_ កមុ�ម�  យកសពណធេ� មម�ុ�ែតមមាាទតពណធមសស ែ្កង

ពណរមស។ 

_ ឥ�មវជមត យកសៃបតងម�ុ��សរចពណធមសមមេសៀតកមវុយ

ហង្។ 

_ ឥ្មឥសទរ យកសពណធ ៃបតង ម�ុ�កមវុយហង្។ 

_ សទបមា យកស�សចពណធ ៃបតងាសក កចំងមឹងមម ចម ព

ណរមសេសសប។  
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ម័.កវចោបវមវភអមង 

          ចេំពះ�រតបុែតងខ �មួតអួង � េ��ើយា ងណេអយមម

ភពេលចេល� សប តអសច រ្ េលើសពីមមសុ្�ម�ងទងំ�រ

េស�ងកពកក ទងំេ្គគងអលប� ស្មបកតបុែតងខ �មួក រមម

លកសណគែរ�កជងមមសុ្�ម�ងែ�រ ។ ចេំពះ�រេស�ងក

ពកកមម�រពម្កណសកទល ក់ តមមអាកជួយេស�ងក ជួយ

េ�រមឹង  ស្មបកលមបតអួង �េអយ�� យេ�ជេសព ។ 

ស្មបកតអួង �ែ�ល្តគាយកមកសែម�ងេគមមមសទាេរ វសយក

ែតតសួប តេពកេស េ្ពះតអួង�ទេំេះសុស ពែត្តគាពកកមុខ

ទងំអសក េលើកែលងែតតេួងែតបាុេណ� ះែ�លមមមពកកមុខ

េស ែត្តគាលបេម្េអយស្�សកេលើមខុ(រទបេលខ៣៩ា។តួ

អង�ែ�លសមកាុង�រសែម�ងគ៖ឺ 

– តយួក្្តគាអាកែ�លមមមឌ��ំបំង

ស� លបក 

– តអួង�ហមមុម្តគាយកអាករហនសសបង

ស� លបក 
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– តពួលស� ្តគាយកេកេងៗមឌលបមតៗ

របុមលរបាទច 

– តអួង�េយេ្ង្តគាេរ វសយកអាកែ�លមម

្ងខ �សក 

ច. ់ �់ ំត ក� បោ� 

               េ�េសវើ រែត្គបក្រសសែ�លជេសាសអ មទងំអសកកសុស ពែត

មម្ម្ ំ ឬ�� រែបម ែ�លជកែម�ងែ�លស្មបក្រំ្នំ� យអសម

េសពកាុងបរ វេាមកំ់ពង្រសសរេ�មុខទ� រចទលេ�តួបាម កណ� ល

្រសសែតម�ង ។ ជកក់ស�ងេយើងេឃើងេ�្រសសអង�រតទច (ា វសះុ

េលក)មម�� រ     ែបមរ្ម្យំា ង�ំខ �សក់ បរមុខេ�សមសាងលមច 

សអមតេ�ចំមុខ្រសស�ំ      ែ�លមម្សងក្ទយជ�ក្ស

(េជើង�ក)(រទបេលខ២០)ែ�លមមលមបេដយសត�េគ មមងបប� មកៃ�

សងាង ។ ពក្ន�� រែបមេមះមមពក្មាាងេសៀតេ�ន 

់�មល គឺជ្មសងកពីថ� េរៀបេអយខ �សកពី�ីមមបប� មកៃ� ឬ

េ្គគងលមបេេ្ងៗ ែតពុំមម្រកក�ំបទលេសេហើយេ�ជបកពីមុខ

្រសស ឬសីស�� រអ�ីមួយ(រទបេលខ២១) ។ ជួម�លកែម�ងស្មបកត

ភជ បកពីេ�� ងទ� រេ�មឹង្រសស ឬពីសំណងកមួយេ�សំណងកមួយ

េសៀតករេគេ�ន ់�មល ែ�រ។ 
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រទបេលខ២០៖�� រែបមេ�មុខ្រសសអង�រាត� 

រទបេលខ២១៖្មលល

េ�ាង្រសអង�រត� 

 

 

 

        �សមនយ�លេ្�យៗមក េគករ់តបម�្ សងក្ទយ�� រែបមជ

�ក្ស�ែ�ល តួយា ង�ទចេ�្រសស្យនម េគកសងេ�សមស

ាងេកើតគឺ្ចកចទល្រសស� ំ េ�សីេេះមម�សះសឹកពីអម

សងាងេង ។ ចំ់ណកេ�្រសសង្ពហេែ�លជសីស�� រមួយ
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កាុងចំេណមសីស�� រ�ំៗរបសកពុស ពសសមមក សមនយេេះ�� រែបមឬ

្ម្េំមះែ�រ(រទបេលខា។ 

             េ�្រសស្ពះខ នម ែ�លកសងេដយ្ពះ្សជនយារ � នមសី៧ 

្ម្ ំ ឬ�� រែបមេ�ែតមមសណ� ម្សងក្ទ�ទចមឹង្រសស ែ�ល

្មេលើកមកាងេលើ់�រ ។ លុះចំេណរ�លេ្�យមក្ម្ ំ ្តគា

្មេគេ្ជចសេរ វសយកេលើសីសលួកណ� លវលស្មបកសែម�ង ែតពុំ

មម�ំបទលពុំមមជ�ជ ំងេស គឺ្េមក់ត្�លកេមវលស្មបកអាកស

ែម�ងែតបាុេណ� ះ ។ មក�ល កបចចុរ្មាេគែលងេ�សែម�ងេ�មុខ

្រសសេសៀតេហើយ េគែតងេ�សែម�ងេ�សលមេល�សព ជ

េ�ើម ។  

ជ   េពលសបម�ម 

             �រសែម�ងេេ�ើមេដយ�ររឭំកកគុណ្គគជមុមសមម េដយ

ត្មគាេអយសមល្ករសមល្�រ វមីទងំអសក ែ�ល្តគាសែម�ងមក�មក

ាងមុខេកជកែម�ងេលមពម�ីរឭំកគុណ្គគ ។ េពលេេះេគ្តគា

យកមុខរ្ទំងំអសកមកដកកេលើអសមគ រទប្ពះមុមីឥសី េគ្តគាដកក

េមះេ�ចំកណ� លេហើយខ �សកជងរទប�រៃសេសៀត ។ �រ្រ�ស

អេ�ជ ើងេសព� ែបបខ �ី េបើេេ�ងស�ុ�របម�ឺ េឡើងប�ជ បកពម�ី

េលមេ្ង ្ក�មអាកសែម�ងទងំអសក្តគាេលើកៃ�េឡើងសំពះទងំអសក

េា  ។ េសើបេគេរ វមុខទងំេេះយកងមតួអង�ែ�ល្តគាសែម�ងេរៀងៗ



 

 
53 

ខ �ួម ។ ចំ់ ណកមុខ្ពះមុមីឥសីេគ្តគារកកែម�ង�រសមរម្ស្មបក

ដកក េ្ពះជ្គគ�ំចម្ងកាុងសមល្គេមះ។ បសេ�មបម�ឺ េឡើងជស��  

េសើបេេ�ើមេចង�រសែម�ងរបសកតួអង�េ�ងមាតុែតម�ង។�រស

ែម�ងេេះគឺគួបេ្ំជមួយមឹង�រេពលេរៀប្បកពីសកម�ភព

ឥរ វយបថរបសកតួអង�េងែ�រ។��រេពលកាុងស្មងកេលស មេាល 

េមះេយើងេឃើងេគេ្ចចមេ្រច៣រេបៀប៖ 

       –�រេពលជកំណព្ 

      –�រេពលជក្មងែកា 

     – �រេពលជពក្្យ។ 
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ជំពកូ៣័ យ រ្សំោម�សបកតច មស�លល្ះោំច់ណ 

                �ទចែ�លេយើង្ម�ឹង�សបកេហើយ អ�ីកាុងេលើកេមះេ� ម

អាកណេកើតេឡើងេចះ�ឹងសព�្គបកេដយខ �ួម�ងេឡើយ លុះ្ងែត

មម�របបង តកបេ្ងងមអំពីសំណកក្គគអារ្ េសើបេយើងេចះែាក

ែងករក លប អ្កកក គុណ េទស ្ប បុណ្ ខុស ្តគា ា វជជ េេ្ងៗ

្ម ។ យា ងណមមង�រសមកផេរៀមសទ្តលតកពតកលតក�ំ�យេអ

យមមសភពសមកេ�មកេចះបតក់បម�ចកេ�ជកចចករហទតអច្ ំ

អចសែម�ងែចកជទមជេមុជមេអយសស្េ្ម មមមែមមជេរឿង

ៃច�ម្ មមមែមមេចះយា ងលបេដយេ� ម្គគបបង តកបេ្ងងមេសើប្ម

ជែេ�ផ� េេះេស ។ េបើមមមមម្គគជ�ឹកេជួំយបបង តកបេ្ងងមេស ករ

មមមអចេ��ើ្មលបែ�រ ។ �ទេចាះ្គគគឺជបុគ�ល�រសំាមកមា កក់�ល

េយើង្តគាែតេេរពប�មបត�មចំេពះរទបេតក ។ បាុែម�គមំមតអំពី្គគ�ែ�ល

េមះ វមមមខុសអ�ី ពីបុព��រ វជមេេះេឡើយ េ្ពះនេបើេយើងសួរេ�ង

េដលែាងេ� យន្គគសព�ៃថ�េចះរ្េំេះមកពីមរណ ? េតកចចសក

ជមមយយនេចះពី្គគ របសកេតក េបើេយើងសួរបម�េសៀតចចសកេតក

នេចះតៗេា មក ។ េបើេយើងេ�ពមមមត្េមើលសមលារ ាកេសមនយ

បុ្ណា វងករមមអាក្រំ្�ំទចជ េ�េ�្រសសលៃល សនាសី៩  

េគេឃើងពក្ន វ់ េំសើ �មឹងពក្បចចុរ្មាអតក់(ំរទបេលខ៦៤ា មឹង

ពក្េ្ចងងេ�នចាពូម(រទបេលខ៦៥) មមមនយនរ្មំមងងំពី

យទរណសកមកេហើយ�ទចមមកាុងជំពទកមុម�សបក ។ ែតេបើេយើងសួរ
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េ�ងរកអំពី្គគ�ំបងបសកកាុងសមល្គរ្េំមះជមរណ េគែតមមយយ

នជយពពមច�ីាសី ។ វពមតជ្ត�ម្តគាណសកេហើយែ�លេគេេរព

េ�តែ្កងរទប្ពះមុមីឥសី ជ្គគ�ំបងងបសកេេះេ្ពះេ�េពលងងំ

ពម�ីអ�ីមួយែ�លជបកទកកសងមឹងសមល្គ េគមមមេាលេលក តមច�ី

ាសីឬយពពមច�ីាសីេឡើយ ។ េលកងមច�ីាសី្ពះមុមីឥសីមម

អមុភពា� ងំកាុងស្មងកេលស មែស្កទងំអសក មុមេពលដបក់ស្ក

េ��ើរទបតួអង�ណមួយេគ្តគាេរៀប្ពះពមសះុ      �រន� យេ��លក្ ពះ

ពមសះុ�រគឺេលកងយពពមច�ីាសី ។ េពលែ�លាបកេេ�ើមសែម�ងភព

ែស្ក េគាំ្ ចក្តគាែតមមែស្ករទបបយពពមច�ីាសី ឬែស្កេស�

ចមកេ��ើពម�ីេលមេ្ង េ្ពះេលកងយពពមច�ីាសជី្គគ�ំបងបសក

កាុងស្មងកសមល្គេមះ ។ រ វេលស មេាលា វងេពលេគសសលួសមស្េអយ

ចទលលតក ្គគអាកសសួលែតង�ុត�ទបសំបទងស្ងគងេ��មកេលកង

យពពមច�ីាសីេអយសសួលសមស្េមះ   េង េហើយសទមេអយេរៀម

កចចកេបកេចះា ំ ។ េ�េពលសែម�ងេគយករ្ងំមុខេលកងយពព

មច�ីាសីដកកកម�សកសីខ �សកជង មុខ�ៃសេសៀតកាុងគំមមតនជ្គគ�ំ

បងបសកកាុងស្មងកសមល្គេាល ។ េពលេ��ើរ្ងំមុខេលស មេាល ាបក

េេ�ើម�ំបទងេគ្តគាេរៀបចំជស� ជមស្មបក្ពះពមសះុ�រ បាុែម�្ពះ

ពមសះុ�រេមះមមមែមមជ្ពះា វសះុ េស គឺេលកង្ពះមុមីឥសី់�លេគ

សម� ល កនជ្គគ�ំបងបសករបសកេគ ។ មាាងេសៀតកាុងសមល្គែខ េរបុ្ណ

េគាតកសុកយពពាសូ �ឹមយពព�់ាណន ័ ជេសព�ំជងេគេហើយេគ

មមយម្បកអចជងេសព�រៃសេសៀតកាុង្ពហេ��សសេ ។ ងមរយគ
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ចម� កកេរឿងបុ្ណជេ្ចចមេគែតងេលើកតេម�ើង យពព�់ាណា  យពព

ាសូ យា ងា� ងំ�ទចជេរឿងកទរសមុ្សសឹកេដះេ�ងមជ�ជ ំង 

េលជង បប� មកៃ� មមងែេ�រ (រទបេលខា យពព�់ាណា  េវំកណ� លស

មុ្ស យពពាសូសេឹងសេ �ើេលើេាំៃកលស យពពាសូជមះេេមមវមជមួយ

នមឧគ(រទបេលខ ) �ចម� កក់�លគួរេអយាបកអរម�ណរ បំេុត

េេះគឺរទបយពពាសូ្ ំ សឹងមមែត្គបកសមសសីទងំអសកកាុងអណ

ច្កែខ េរសមនយអង�រ(រទបេលខ )រហទតមមសមលារ ាកមួយ្មេ� 

យពពាសូ្េំមះេឈេ ះន កយមេវមអអវ់ ំ ភសសំងស��តេ�ន 

នដ់ជ (េសពៃម�រ្ាំ ។ កាុងេសាកន្ពហេណរ មមយមមួយ្ម

ែចងន�រ្រំបសកេសពទងំអសក សុស ពែតមមមមមបំេរ វេអយ�រ

សរចយេេះេសគឺកាុងេេលបំណែតមួយគតក េ�ើម្ីកំាតកបងកេ�

សភាអ្កកក �ប្សពេេ េហតុេមះ្មជែខ េរ្រ�មកយក

សំេមៀមែបបេមះមករហទត ។ ្រសមមណយពពាសូជ្គគ�បំងបសកៃម

រ្ ំ េហតុអ�ី្មជេពលេគេរៀបចំរណ� បកបទជ្គគ េគែតងដកករទប

ឥសីកាុងជមកខ �ង កខ �សក្រេសើរជងេគេ�ា វង ។    េ�ើម្ីយល កពីប�ង

េមះ េងងេអយេយើងស� ល កពីលកសណគរបសក្ពះឥសទរជមមុសមម ។ 

លកសណគសម� ល ក្ ពះមមេ្ចចម្រេេសណក �ទចជ៖ 

–ចំណម ត្ពះែខេ�េលើេាួង្ពះេកស មឹង្ពះេម្តសីបីរបសក្តងក (រទប

េលខ២២ា ។ 
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–្តចសទល ប �្មតអាុ�េមះជេ្គគងសម� ល ក្ ពះអង� (រទបេលខ២៣ា ។  

–េសពែ�លគងកេ�េលើេេមឹងមម្ង�មគងកជមួយេង (រទបេលខ

២៤)។ 

–សទម្ី់តេេមមវម ់�លជយមជំមមះ្សងកករជមមមមត�រទបតំណងេអយ

្ពះឥសទរែ�រ  (រទបេលខ២៥ា ។  

–េសពែ�លអង�ុយ្សជយេ�េលើេេ�  ករជ្ពះឥសទរែ�រ (រទបេលខ

២៦ា ។ 

–េសពែ�ល្កំរជ្ពះឥសទរែ�រេាៀរែលងែតេ�េលើេលជង្រសស

យយេេមួយែតបាុេណ� ះជរទប្ពះា វសះុ្ ំ (រទបេលខ២៧) ។ 

–្ពះឥសទរកាុងរទប្ងជងបសេ�ចំកណ� លងបស�រៃសេសៀត (រទប

េលខ២៨ា ។ 

–េសពែ�លមមមួយចំេហៀងជ�សច មួយចំេហៀងជ្រ�ស ងមគម�ីរ

ឥណស េ�សម� �ភពេមះន អទព�ន ីី �័ (្ពះជមច សក�សចពកកកណ� លា 

គឺ់ េាកាងស� ជំ្រ�ស ាងេា�ងជ�សច (រទបេលខ២៩ា ។ 

–េសពមួយែ�លេកើតេចងពី�ររួមប�ជទ លេា រវងយពពប �សសច  ហ � មឹង

យពពាសូ ហ ្មជេសពមួយអង�មម្ពះេមន ហ �ហ (រទប

េលខ៣០ា ។ 
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–យពពាសូេ្�មរទបភពជលមង� ជ�្ប�ជ កកេអយេឃើងពី�រ

បេង�ើតេគេល ។ លមង�េេះមម្ង្រំ្ ជ�ងេ្�មបួម្ជ�ងកណ� ល

ាងេលើមទល ជួម�លេគដបករទប្ពះេ�ក�្ពះអង�ពីេលើ់ថមេសៀត(រទប

េលខ៣១ា ។ 

–ថ��ម�ជតម់�ល�ុះលយេចងពីៃេវថ�្បេសេើណមួយ ករេគាតកតុក

ជ្ពះឥសទរែ�រេគេ�នស�ាមាូល�មង (រទបេលខា ។ 

េលើសពីេមះ្ពះឥសទរករអចសអមតេ�កាុងសម� �ភពបីយា ងេសៀត�ទចជ៖ 

–្ពះឥសទរមមសភព�ចសលាយកកចលេាេ ខមកេ��ើជែខ្ក

មមពសក់ាកពកកេលើសេ រទប្ងអ្�ត�យ �លែ�ល្ពះអង�

េកើតជសេទមយចក (រទបេលខា ។ 

–្ពះឥសទរជអាកសេ�ប� ះេលកមម្ពះេ�េ�ងងឹម ចរ វតស�ទតបទត  ។ 

–្ពះឥសទរមមរទប្ងជឥសី  ។ កាុងចំេណមសម� �ភពទងំបីេមះែខ េរ

េយើងមមយកសសួលយកែតសម� �ភពពីរបាុេណ� ះ គឺ្ពះឥសទរមម្ពះ

ស�ទតបទត ១ មមង្ពះឥសទរមមរទប្ងជឥសី ១ ។ 

             សរុបមកបណ� លសម� �ភពទងំេមះ េយើងេឃើងន្ពះឥសទរ 

គឺឥសី េដយេ�កាុងេាតកគំមមតែខ េរបុ្ណព្ន ឥសីគឺសំេេេ�េលើ

្គគែតម�ង ។ កាុងេរឿ្មេករ � ើ់ ខ េរមមង្មយណគឥណស  ្ពះ្មេ�



 

 
59 

េរៀមមម�ា វជជ �រេេ្ងៗពីសំណកក ឥសី ែ�លជ្គគបបង តកបេ្ងងម

្សងក ។ �ទេចាះឥសីគឺជ្គគ  បាុែម�េ�កាុង្ពះពុស ពសេ្គគបេ្ងងមគឺអ

ារ្សមស្េមកស េហតុេមះេហើយវេ� មគួរេអយេងើងា�ល កេសៀត

េឡើយេ�េពលែ�លេគាតកសុក្ពះមមីុឥសី្គគថំបងបសក េ្ពះ្ពះមុមី

ឥសីគឺជ្ពះឥសទរ ។ 

                                         

រទបេលខ៖២២                  រទបេលខ៖២៣ 

      រទបេលខ៖២៤ 
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    រទបេលខ៖២៥           រទបេលខ៖២៦      

           

រទបេលខ៖២៧                      រទបេលខ៖២៨ 

                           រទប

េលខ៖២៩-៣០ 
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រទបេលខ៖៣១                      រទបេលខ៖៣២ 

 

                                                           

      រទបេលខ៖៣៣                រទបេលខ៖៣៤ 
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ថថ      តតតតតតតតត    រទបេលខ៖៣៥-៣៦ 

    

 

 

     ចុះេហតុអ�ីមមមន្ពះា វសះុ  នជ ឥសីេ� ?េ្ពះា វសះុ  មម�រែបង

ភគជអាង មម១០យា ង៖ 

–មត្យគ(្តចា 

–កទមធ(អេណ�ើ កា 

–ា្ហគ (្ជគកៃ្ពា 

–មរសមងង (មមុស្កចលសមងងា 

–វមមគ (មមុស្េតឿា 

–ប្សុ្ម (មមុស្�មកពទេ់ា 

–្ពះ្ម 

–ពល្ម(េសពលីមង�នលា 
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–្គ�សះគ (េកេងគប� លា 

–្ពះពុស ព  

–កល�មម(មមុស្កចលេសះា 

ងមរយគ�រែបងភគទងំ�បករបសក្ពះា វសះុ  េ� មអាងណមួយកាុង

សម� �ភពឥសីេសះ�ទេចាះេមះសប�ជ កកេអយេឃើងរ ាតែតចចសកន

្ពះឥសទរគឺជ�ំបងបសកកាុងសមល្គរ្កំចចក់ខ េរបុ្ណ ។ 
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ជំពូក៤    ប �ស្ាេបជ�ស�ស�នសម្ាោច់ណ  

 េបជ� ជភស្លី េសេើ មឹងពក្សំងស��ត ៃបទូ ែខ េរ�� យ

ជពក្ េពទូ មមមនយនជអាកេចះអយុេាស(ា វជជ ស្មបករកផ

អយុា១២។ចំ់ណកពក្ន សងស��� យមកពីពក្ សវ�,ឝ�ស�, ជ

គម�ីរ ,ក្ួម, ត្ម, ា វជជ  ,�រសមកផ,ពក្ែណេ,ំ ពក្ពម្ល ក, ពក្

បប� បក ១៣ ។ រួមេសចក�ីមក េាជ ជសងស�សំេេយកក្ួម ត្ម �រ

ែណេ ំ �របប� បកប�ជ  �រសមកផ �រពម្ល កពី�ររកផអយុ កាុង

េេលបំណងេអយជីា វតរសកេ� ្រកបេដយ្រណម តភពយា ងលប

្រៃពេជៀសាកពីមមវមលគឺេ្គទងំំយែ�លេកើតេឡើងពីសមុដ� ម

ៃមេ្គ(េហតុេេំអយេកើតេ្គាេ�ងមែបបបសៃម�រពា្ល

ែ�ល្មេចះាតំៗេា ងមរយគក្ួមចចបកជកកលកកងងំពីបុ្ណ

រហទតមក�ល កបចចុរ្មាេមះ។ 

             សុខភពលបគឺជ្រណម តភពមាាងរបសកមមុស្្គបក�សទបក

ាណ�គទងំអសកមមមនម�ម�ច្ជ�រ ្ពះមលក្្ត ពណម ជជករ ្រជ

្ងស�សម�� សសុ ពសឹងែត្រនា ចងក្ មមទាភពកាុងភព្រណម តកាុង

ជីា វតទងំអសកេា  ។េ�ើម្ី្មភព្រណម តេមះមកេព្រសព�មកេលើ

ខ �មួ មា កកៗ្រ�ងែ្រងរក្គបកា វ�ីសងស� មេ�ាយ េទះជលំ្ក

លំបមមយា ងណករេដយ ករសុខចមត�ពុះពរ្គបក់បបយា ងេ�ើម្ីសសួល

្មសុខភពលប។  សុខភពគឺជប�ង ចម្ងបំេុតរបសកមមសុ្ទងំ
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អសកកាុងសកលេលកមមមន្រេសស ៃថ ំា ចមម កម�ុជ សុស ពែត

េជៀសមមមេុតទងំអសកេា  េហើយប�ង េមះករមមមែមមបេណ� យសំ

ជបក្រណ�ទេចាះេឡើយ គឺមមុស្ែតងែតរ វះរកមេ�ា្យេ�ើម្ី

ពា្លេ្គទងំអសកេេះស�បករម� បកេដយឱសថជេ�ើម។ បាុែម�

ជួម�លា វ�ីពា្លជំងទឺងំេេះអចេ�ពមេ្េះជមួយេពស្ែ�ល

ជអាេា�ងសៃាែេាកា វជជ រកផអយុ េ�ើម្ីរកឱសថែ�លអចេ��ើេអ

យជំងេឺេះេបកជសះេស្ើយ្ម បាុែម��រពា្លេ្គេដយេ្រច

្រសកឱសថ(នា ំស្មបក់កេ្គា េយើងសេង�តេឃើងងម�រេ្រចា វ�ី

ពីរយា ង សីមួយគឺងមែបបសមនយសំេមើប មម�រេ្រច្រសកនា ំេសរ ាទម 

នា ំ្េបក់�លេ្ំពីេម្ លយជមួយមមងរុកសជតមេេ្ងៗ។ល។ សីពីរ 

គងឺមែបបបុ្ណេដយេ្រចេមើមេាើ េ�ើមេាើសម្កេាើ  ផ�  ែេ� 

ស�ឹក ឬស របសករុកសជតមទងំំយែ�លមមគុណ្រេយជមបយកមក

េ��ើជឱសថ្ម។  

 បាុែម�េ�កាុងសីេមះខ ខុំសទមេលើកយក�រពា្លងមែបប

បុ្ណមកសមកផែតបាុេណ� ះជពមេសសកាុងសមនយអង�រ។ ែខ េរពី

សមនយមមុមមែត�េ្រច្រសកនា ំបុ្ណសឹងែត្គបក្គរសរ េដយ

នា ំទងំេេះជរុកសជតម�ុះជំុា វងេវះ មមងសអមតេ�កាុងៃ្ពមួយចំមួមេសៀ

ត។ ��រេ្ំនា ំា វងសសុ ពែតេចះាពីំក្ួមតៗេា  ែ�លចចបកអចារ

សុកកាុងសងស� ស�ឹករ ាត ឬមម�រកតកសុកតៗេា ឬករាពីំេា េ�ា វង

េ�មក ចំ់ណកអាកែ�លចង្កងេេះេ� មមរណេ្�ពី្គគនា ំេេះ
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េស ។ េ�កាុងសងស�ស�ឹករ ាតមួយែ�លជ�រែ្រស្មរលរបសកេលក

្គគ វយ �ប ច�បសប យ� ពីភសរសុរ វ�មវមទាក្ួមនា ំស្មបកេដះអំេពើមមង

ពា្លជម�ឺ ែ�លជា វជជ េពស្ែបបបុ្ណេដយមមេសចក�ីន៖ 

េបើ្តគាអំេពើរពីមរណមា កកេេះ្តគាយក៖ 

- េ�ើមស� សឹក១ 

-  េ�ើម�� បំ១�ុសេឹកវេ�ងេចងេលង។ 

 នា ំេដះអំេពើ់ស្កក�ី េេ� ងសឹកក�ី េេ� ងខ្ល កក�ី

េអយយក៖ 

- សំបកល� រ១ 

-  ឬសេនេ កេ�ម�ចយ១ 

- ្េបក្តលច១  េស� េឹកជេលង។ 

នា ំដចកកមវុយលមមក�ី សុកសកក�ី ឈមេឡើងក�ី៖ 

- យកឬសករចសមួយខួប១ 

- ឬសកេវ ងំ្យស១ 

- េ្មច១ 

- សងម�ទ រ�ស�ក៧  

- សងម�ទ ៃ្ព៧ បុកចទលេា ដកក�សេឹកជេលង។ 

នា ំេដះអំេពើ �ំុកាុងេពះាឺាកកេសៀត ៖ 

- យកឬសម� កកៃ្ពសសឹងៃថ�១ 
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-  ឬស្ម�ំ១ �ុសមមងសឹកេ�� ករ្ម �សករ្មជ

េលង ។ 

េ្�ពីក្ួមនា ទំងេំមះករេ�មមក្ួមមាា ងេសៀតែ�លសមី

ពីស�មកជមកេឈេ ះ ស�មក់ខ �ង�សក ស�មកម� យេ�ើម ជំងអឺុត�ំជេ�ើម

(រទបេលខ១-រទបេលខ២ា ។  

អ�ី់�លខ ខុេំលើកេលើងមកេមះគឺចងកប�ជ កកន �រមមយម

ែបបេមះមមងងំពីយទរយណសកមកេហើយែ�លេគមមយមេ្រច

្រសកឱសថបុ្ ណ�ទចមមកាុងក្ួមាងេលើ�សបក គឺសុស ពែតជរុកស

ជតម្រេេសេ�ើម េមើម ឬស យកមកេ្លំយេា  បេង�ើត្មជឱសថ

មម្រសមស ពភពខ �សកបំេុត ។ េបើេយើងសម�ឹងេមើលេ�សនាសី១២ កាុង

្ជ្ពះ្សជនយារ � នមសី៧( ១១៨១- ១២១៩ាជក្្តមួយអង�ែ�លមម

ភពេលចេល� ល្ីលចងរមវឺ ្ពះេម ងមរយគ្ពះហរស នយសុកដកក

�ល កសុខសុកស្រជ្ងស�ជ�ំ ែ�លមមសមលារ ាកតយពហវ

(េសៀម្បា្មែចងសរេសើរពី្សងកយា ងេស� ក ។ សមវឹមមឹងេមះ�រ

េលើកសវួយយា ងា� ងំចំេពះែេាកសុាេម្ល េដយ្សងក្ មកសង

អេ្គ្សល (មមវី រេពស្ )ជេ្ចចមរហទតេ��ល ក១០២កែម�ងែ�ល

មមកាុង្ក�ងខ �ះ មមងេ្�្ក�ងខ �ះងមជមបសេខត�េេ្ងៗ។ េលើសពី

េមះេ�េសៀតបុរសងស�ចចំមួម៨១៦៤០េកក មកពីេទមមចំមួម៨៣៨(ជ

អាកេ��ើ�រេ�ងមមមវី រទងំេេះ មមងអាកែ�លេ� មេសព� កាុងចមត� េគ
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្តគាជួយពា្ល មមងជួយេ�តកេ�ង កអង�រ ែ�ល្តគាចំណយអង�រទងំ

អសក១១៩២០០ជេរៀង្ល កេា  ំ ។ �រណប ទងំេមះេយើងេឃើងមម

េ�កាុងសមលារ ាកយះសទតយពហវ័ មមងចមំួមមមវី រេពស្យា ង

ចចសកេ�កាុងេស� ក     នមមវី រេពស្ចំមួម១០២សទរទងំអណេខត�

េេ េហើយេសារទបចំមួម៧៩០អង�ែ�ល្មតម�ល កសុកេ�ងមមមវី រ

ពរស្ទងំេេះ ។ េ្�ពីសមលារ ាកេមះ�រប�ជ កកពីចំមួមមមវី រេពស្

ឬ អេ្គ្សល គឺេយើងករអច�ឹង្មងមរយគសមលារ ាក

ស� ាហ�ចមែ�លសអមតេ�្រេសសឡបសព�ៃថ� ខ �ឹមសរៃមសមល

ារ ាកេេះមមេសចក�ី្រ�សរបសកមមវីពា្លេេះគឺ េេ�ើមេដយ

�ររលំឹកគុណ្ពះរតមគៃ្ត មមងបេវ បកមកមម�រសរេសើរពី្ពះ

មលក្្តេ�សចេហើយេសើបមមយយពីកមចច�របរេ្ងៗកាុងអេ្គ្

សល ែ�លមម្គគេពស្ជអាកេរៀបចំ�ប� យ្ពះពុស ព អាកែចកនា ំ

�ល កអាកជំង ឺ  អាកបុកនា ំ អាកដសំឹកេ��  អាកបុក�សគាស្មបកយកមក

េ�តកេ�ង កមមវី េពស្េេះ មមងកំណតក្ងមទាាតអុ ែ�ល្តគាែតេ្រច្រសក្

ល កកៃថ�ែ�ល្តគាពឹង �្ ងំរបសកេស�ចទងំអសក សុស ពែតជេ្គគងេ្ជំឱ

សថេេ្ងៗមមសឹកឃំុ ស�រ កបធទរ ល� ៃតំតកេ�េ  ំាលា វាមកស ុយ 

ផកក�ី ្កវាង ខ ខី សំេ្រែល�ង ជេ�ើម។ 

 ��រពា្លេ�សមនយេេះេគពា្លងមពីរេបៀប៖ 

១.កពពះលេបាទឹកដាព�ស�ដន 
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េ�កាុងស្មងកអតអបសសមលារ ាក តយពហវ ាងេលើេយើង

េឃើងមមពក្ន អា កេ� មេសព� មកគងកកាុងចមត� ពក្េមះមមមនយ

នអាកែ�លមមជំង ឺ �ទេចាះេគ្តគាែតអរ�េេសព� េអយមកគងកកាុង

ចមត� េ�ើម្ីមកពា្លជំងេឺដយេ្រច្រសកសឹកពមសម� �១៤។ បាុែម�សឹក

ពមសម� � ែ�លអាកេខត�េសៀម្បមមជំេមឿយា ងមុតមំ េលើ�រ

ពា្លងងំពីបុ្ណ�លសលកមក�ល កបចចុរ្មា គយឺះសទន្ព

��្ េរឿងងងំអសកេមះ ែតង្ម�កកជបករបតកគមមតរបសកអាក

េសៀម្ប គឺេរឿងេ្ពងមួយែ�លេគែតងមមយយតៗេា ពី្រសស

េគពមពនេមះន ជកែម�ងែ�លេគ្ងរុំកសជតមទងំំយអចេ��ើជឱ

សថ្ម េ�កាុង�សះសឹកពស ពនជំុា វង្រសស ។  

          េ�សមលារ ាកយះសទយពពា្�K៩០៨  េ�្តងកល្ះស៤ី១

្មមមយយអំពី ” េ�ះ�រ�ត�ុង�ត�មមយួេលច�សសក ែចងាេំឡើង

អំពី�សះទងំំយ(េ�ជំុា វងេេះា េហើយមមលងជ្មះេកក្ជំ

្បកម��ល កអាកែ�លមក�ល កសីេេះ” កាុងមនយេមះចងកបបង ងពី

្រសសេគពមពន់�លជកែម�ងជ្ម�ះជ្មះមទាេ្គទងំំយេាល

េ�សីេេះ(េដយសឹក�រពមសម� �)8

9
។  ្រសសេគពនមព្តគា្មកសង

េឡើងេ�កណ� លអងសឹកមួយ មមបាមមួយ(្រសសេល្ាសង

េលើេខឿមែ�លមមរទបេគពីរពនស ពជំុា វង េមះសំមងេដយសរែតេគ

                                                                 
9 សទមអមបណ� ងារ្�មធពតធមមែខ េរេលខ ៣ យេស�រ 
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ពីរេមះេហើយ្មជេគេ�ន ( េគពនមពា �ទេចាះ(រទបេលខ៣៥-៣៦) 

។ ្រសសេមះសងកេលើ្្យណប េឈេ ះន “ វល្ជដក” (េឈេ ះ

ភសេ�ើមសំងស��តគឹ ជ នយតដតា   េ�ជំុា វងងមសមស�ំទងំបួម ជំុ

ា វងេេះមមអងតទចៗបួម តំណងេអយសេម�ទងំបួមកាងេសាកន

ឥណស ែ� លភជ បកពីអងសឹក�ំកណម លងមរយគចំពួយសឹកែ�លមម

រទប្ងែរ�កៗពីេា  ាងេកើតមមរទបកចលមមុស្(សេម�គប� ) ាង

ត ទ្ងរទបកចលសមងង(សេម�សមមពុ ា ាងលមចរទបកចលេសះ(អមុសរាា ាង

េជើងរទបកចល ក�ំរ វ(សេម�សីងា (រទបេលខ៣៧-៤០) ែ�លហទរេ្ាះេចង

ពី្ពះេកស្ពះឥសទរ េហើយមម្រេពមកពីអេេត�សះេសអ ម

សួេធ  ។ 

 

រទបេលខ៖៣៥-៣៦តួបាមកណ� លេ�រ�ទា្រ ំ

    
     រទបេលខ៣៧-៤០៖ទរបង��រទឹក�ំងបួនទិសេចញពីប៉មក��ល 
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សឹក�រពមសមស ពមេមះ�ែ�លេ�កាុង្ពះពុស ពសេមលយ�ម� គឺជសឹក

ែ�លហទរេចងមកពីេាំលមពម� ្មជយសពអ�បវោ� (អេេ

ត�សះា ែ�លរ វងស�ួតេ្�យបងបសកេលកេមះ។ មទលេហតុែ�លេពល

�ទេចាះ េដយសរេយងេ�ងម�រ�ស វមសន� យ ្រសសេមះេ��ល ក

្ពះេព�មសត�េលកស�រ(េសពសេ�ប� ះេលកា (រទបេលខ៤១-៤២) ។ 

បចចុរ្មាេយើងេឃើងេ�សលក់ តរទបេសះមឹងមមុស្ ែ�លតំណង

េអយេសះពលហ្(រទបេលខា ែ�លជអាងរបសកយពពេពស�

េលកស�្េដយមមេរឿង�ំណលពីអាកសំេេរងេ្េះេ�េលើ

េ�ះមួយេដយសរាងកេ្កយកសមណីមួយហ�ទង បាុែម�្តគា្ម្ពះ

េព�មសត�េលេកស�រ តំ់ណងខ �ួមជេសះេហើយសេ�ប� ះមមុស្ទងំ

អសកេ�េលើេ�ះេេះេអយរួចេុតមរណ (រទបេលខា ។មក�ល ក

បចចុរ្មា េគែតងមមជំេមឿេ�េលើ្រសសេគពនមព េមះ�ែ�លា� ងំ

េទះប ី ជពួកេតកមមម្មស� ល កពីេសាកនឥណស ករេដយ ករេតក

េ�ែតមមជំេមឿយា ងមុតមំេលើពា្លជំង ឺ េបើេគចទលេ�កាុង

្រសសបមក�សមក�ឹងនខ �ះលតុអ�ីមួយ េគ្តគាេ��ងសឹកេ�កាុងអង

សឹកទងំបួមេេះមកងទតមមងបរ វេភគ្រក�ជជសះេស្ើយមមមា។

 
រទបេលខ៤១-៤២៖រទបេសះពលហគែ�លសេេ� ងពួកាេួងសំេេ 
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                សទម្ី់តពម�ីបួងសួងសុំសឹកេេ�ងងេពលេកើតេ្េះ្ងំ ករេគ

ែតង្ររពពេ�េគពមពនេមះែ�រ ្រសមមេបើេគេ�បួងសួងេ�កែម�ង

េេ្ងៗ   វមមម្មលស ពេលេបកាុត�ទច្រសសេគពមពនេមះេស ។ 

្រសសេមះេសៀតេសតករមមតម�ល កប�មមជេ្គគង�រពរមគរ

មួយ្ពះអង�េ�កណម ល្រង�េគពនមព េ�េពលែ�លេសៀមវយ

្ក�ងអង�រេា ១ំ៤៣១  េសៀម្មវយបំផ� ង្រសសេគពនមពមមុេគ 

េហើយេសើបពួកេគចទលាវយ្ក�ងអង�រែតម�ង េដយេគគមតន្ពះ

ប�មម្សងកេ្គគងតម�ល កេ�សីេេះ ជេបះ�ទងៃមមគរេែខ េរ ។ េបើ

េយងងមពងផាងេសៀម េសៀម្មេយំកប�មមេេះ្ពមទងំ

រទបេ�  ំ មឹងរទប�ំរ វេ�្ក�ង�សចអយុ�ាេសៀតេង ។  េ�សមនយេ្�យ

មកេ�សនាសី១៦ េ�េពលែ�លេទម្មចទលឈ� មពម្ក�ង

អយុ�ា េពលេេះប�មមមឹងរទបេេ្ងៗេសៀត្តគា្មេគយកេ�

្រេសស ីូគ រួចេគយកេ�តម�ល កសុកេ�កាុងសី្ក�ងម��េល ្រេសស

ីូគសព�ៃថ�។9

10
 

២.កពពះលេបាថត  ំ

ជេ្មចសសីពីរកាុង�រពា្លជំង ឺ េដយេ្រចនា ំមក

ពា្លែ�លជ�រេ្ំេា រ វងរុកសជតមមម្រេយជមបជេ្ចចម 

ជមួយសឹកឃេុ ំ សទមជ្េបកជេ�ើម ។ េ�កាុងសមលារ ាកតយពហវ

                                                                 
10 សទមអម្រាត�មសងស�ែខ េរ េ�ា វឌ េាណស ល នរ ២០០៥ 
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�ែ�ល្មប�ជ កកពីចំមួមមមុស្េ��ើ�រែេាកផសថជេ្ចចមេ

សមនយេេះមម ៖ 

               កាុងមួយេា អំសក�សគា ១១ ន១៩២  េងម្តគាេទមម

ទងំ៨៣៨  សឹងមមមមុស្ ៨១ន៦៤០  ជអាកេចង មមវី រពា្លទ ំ

អសកេ្រចអសក ល� ២ន១២៤  គីឡទ ្�ម ្កវង ១០៥  គីឡទ ្�ម ្េបក

ៃតំតក ៣ន៤០១  ្គបក នា ំ្គ�ម៤៨ន០០០្េបក នា ំបមសរ�ទង្ស

១ន៨៦០្រអបករបសក�េសៀតេ្�ពីបាុេ� មមុខេមះ �ទចេា កាុង្រ�ស

េ្ងពា្លមុម។ េបើមមយយពីរុកសជតមនា ំស្មបកេលមតឱសថ េគ

េ្ចចមែតមមយមេ�រកេ�្រសសេគពនស ពមម�ទចជ៖ ាល� ើេ្រង 

ឥសីេ្ំេ�សច េ្សងលស�  ្តយឹង ាច សក ាល� ើគុយ ពពលែខ 

កេ�ជ ើ្យដច ស� យកកមត ្ពះ�ប� បក អ�ង�ង សងង នរ េ្សងត រេាៀង 

អណ� ត្តកួត ្តលំេបា េាើេេ�ើង ព្ង ចំបកក ាល� ើមស បាេ្រចស អំ

េពះ ម� កកៃ្ព អែ្ងែ�ក ្កេត ខ ាុរៃ្ព ៃ្ជ្ក�ម ្រសក កមវួតៃ្ព ខ វម� 

គុំេេាងង អ�ច ង ែខ �ងគងក អេប� ល ខ វមត �សមា ្កំងក ្ពះកមច តក ជ

េ្ចចម�ុះេ�ជំុា វងបរ វេាណេេះ លកក�ទចជេ�ើមនា ំ់�លមមេ�

តំបមកអង�រមក�ុះេ�េគពនមពទងំអសក។ ទងំអសកេមះគឺសប�ជ កក

េអយេឃើងេ�សមនយបុ្ណេគមមយមេ្រចឱសថបុ្ណា� ងំ��

ណសក់�រ ។ 
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ជំពូក៥័យ្រសំោម�សបកតច មប �ស្ាេបជ�ស�ស�បាវ

ោច់ណ 

អ�ី់�លគួរេអយាបកអរម�ណប បំេុតេេះគឺ េ�ងម

មមវី រេពស្ទងំ១០២កែម�ងសសុ ពែតមមេលបមក�សមក ឬមណស ប(រទប

េលខាជបកជមមចច ែ�លេ�កាុងេលបមក�សមកមីមួយៗែតងមមតម�ល ក

្ពះពុស ពរទបមួយអង�យពពនមៃីសជូ ច្ច(្គគនា ំា(រទបេលខ៤៣) ែ�ល

ជ្គគនា ំ� រពទែកសក�មសមស ពម អចពា្លេ្គទងំអសកេអយជសះ

េស្ើយយា ងេបករហនស េដយ្កឡេេសជជគតទចមួយេ�ាង្ពះហ

សអ្ពះអង� (រទបេលខា ។ េរឿងេមះមមមែមមេកើតេឡើង េដយៃច�

ម្េឡើយ ។ េគាតកសុក្ពះពុស ពរទបកាុងសសេមលយមអង�េមះជ 

្គគនា ំ េហើយករមមមែមមជ�រសម�តកដកកេឈេ ះេ�ងម�រមឹក

េឃើងេស េរឿងេមះេងងេអយេយើងែស�ងយលកពី្រាត�មបុព�កម�ៃម

្ពះពុស ពអង�េមះសមម េសើបេយើងបយ�សរលយលកមទាប�ង េមះ។ 

 

រទបេលខ៤៣៖្កឡនា ំសមព�េ�      

កាុង្ពះហសអ្ពះៃេសជ្គុរុ 
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          េ�កាុងគម�ីរសំងស��តមួយែ�ល្មសសួលឥស ពមពលពីពុស ពសសម

មម�យមលយម ែ�លមម្ពះសទ្តមួយែសមងេរៀប្បកពី្រាត�មៃម

្ពះពុស ពអង�េមះ ែ�លមមកាុងែេម�ីេេ្ងេសៀត �ទចមមេសចក�ី់ចង

យា ងចចសកពី យពពពចទ�ៃីសជូ ច្ចៃបទូូយោី់បមូលោណ� ម�

សូយវ  ែ�លមមេសចក�ីទងំ�ស�ងន៖ 

១.ពចទ�ៃីសជូ ច្ចទចូយោី់ចមូលោណ� ម�សូយវ 

  សមនយមួយ ្ពះពុស ព� បមម្ពះភគ សក្មុមី គងក្ រនបក

កាុង្ក�ងេាសលីសុខា វលរ មួយអេម�ើ េដយ្ពះមលសា នក ៨ ,០០០  

អង� ្ពះេព�មសត� ៣៦ ,០០០  អង� មមង្ពះ្ជ�មបតី េសេអមត្ 

រហទត�ល កពួកេសាង។ ខណគេេះ �ងយពពមម�ច យសី អាក�ម�្ជបុ្ត

អ�សនយ យពពពច �ុ ី��ីម័ េ្�កាកសីអង�ុយមមចីពរេាៀងសេ

មស ងលុតជង�ងកេលើ់េម�ី ចំេពះ្ពះេ�កមរបសក្ពះេលកេថេ�ង        

អ�ជ លី្�បសទលន៖ 

 បពម្ត្ពះអង�� បចេ្មចម សទម្ពះអង�េ្រស្រទម្ពះ

�ម�េសសេ្ពះពុស ពេម មមងមលមទលបមមលម មមងគុណា វេសស

យា ងឱំរៃម្ពះសម� សម�ុស ពទងំំយ េ�ើម្ី�ុំងអាកសម បក�ម�

កនេមះះ្្មេ�ហមត្រេយជមបសម�ុ ះ�ល កសុខេទមម។ 
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 ្ពះបរមសសម  �លែ�ល្ពះម�ជុ �សចេព�មសត�

អ្�េេហើយេសើប្សងកសេសើរ ្ពះកមត�មគុណ្ពះៃេសជ្គុរុពុស ពជ

មច សកន៖ 

 មា លកុលបុ្ត អំពីសីេមះេ�េ�ទ ាសមសបទពធកម�ងេលកលតុ

ែ�លមមចំមួម�ទច្េបកកាុងគប� មសី ១០ ។ មសី រួមេា កាុងសីេេះមម

េលកលតុមួយេឈេ ះន ប �សចទ�ៃបទូូេលកមវច។ កាុងេលកលតុ

េេះ មម្ពះពទស ពមួយ្ពះអង�មមេមន យពពៃីសជូ ច្ចទូូយោី

ក់ជវថ្ត ្ពះអង�ជ្ពះអរហម� ជអាក្ងសក�ឹងេដយ្រៃព

ចំេពះអង��ង ជអាកបរ វបទរណធ េដយា វជជ  មមងចរណគ្សងកយងេ�

េដយលប ជអាក្ជបចចសកមទាេលក ជអាកសទេ� មមទាបុរសែ�លគួរ

សទេ� ម ជសស� ារ្ៃមេសាងមមងមមុស្ទងំំយ ជអាក្ងសក

�ឹង ជអាកចំ់ណក�មធ�ល កពពួកសត�។ មា លម�ជុ �សចកាុងអតីត�ល 

�ល្ពះតនគតអង�េេះេ�ជ្ពះេព�មសត� បំេពង្រមីេ�

េឡើយ្ពះអង�្ សងកងងំបណម លម ១២្រ�រ េ�ើម្ី�ុំងេសចក�ីរបសក

សព�សត� េអយ្មសេ្មច។  

 មលបណម លម១២ េតើ�ទចេម�ច? 

 ១ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណសឹងមម្ពះារ�យ�ររុងេរឿង ្គបក្េមកសទរទងំ
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អមម�េលកលតុ បមបទរណធ េដយមលបុរ វសលកសណគ៣២្រ�រមមង

អមុព្�ជ ម៨០្រ�រ សទមះ្សព�សត�ចទរមមារ�យ�ទចជេយើង។ 

 ២ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណ សទមេអយារ�យរបសកេយើងមមពណធ  �ទចែកា

ពមសទរ្ មមរសេី រុងេរឿងេជតេ�រ ជង្ពះចនមវមមង្ពះអសមត្ 

្រដបកេដយគុណលប� រ ែ�លមលំរា វសល�រេ្� សត�ែ�ល

ល� កកេ��មកអ្យគសម សទមេអយរួច្មេ��មក សុគតមងម្រ

នា ។ 

 ៣ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម� ម

សេម� �ម�� ណ សទមះ្្មេ្រចប�� េ�សល �រេ្�លបមតសុខុម មមម

មមសីបំេុត �ុំងសព�សត� េអយ្មសសួលមទាេភគសម្ត�មេ្ចចម

្រ�រ កុំមមេសចក�ីស នល្កេដយ្រ�រយា ងណេឡើយ។ 

 ៤ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណ ្រសមមេបើមមសត�ណជមមាច សម� �ម ករសទមះ្េយើង

�ុំងសត�េេះេអយងងំេ�កាុងសម� សម� �មកាុងេព�មមគ� ្រសមមេបើ

សត�ណមមប�មបទែបបសាកយម បេចចកយមករសទមេអយ

យមអច�ុំងសត�េេះមក�ំេមើរប�មបទែបបមលយមា វង។ 
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 ៥ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណ ្រសមមមមសព�សត�្រ្ព�ត�្ពហេចរ វយគកាុង�ម�ា វ

មនយរបសកេយើង ករសទមេអយេគទងំេេះកុំមមសីលា វបមត�េឡើយ ចទរ

បរ វបទណប េដយអង�សីលទងំបីចុះ ្រសមមេបើអាកណមមសីលា វបត�ម 

�ល្មលឺ្ពះេមេយើង ករសទមេអយបមបទរណធ �ទចេ�ើម មមមល� កក

េ��មកសុគតមមមរយ្យេឡើយ។ 

 ៦ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណ ្រសមមេបើមមសព�សត�មម�យ�រអ្កកកមម

ឥ�មវចយមមមេទរេងក ល�ងកេ��  អរ្្រជខ  ា� កក់េាក ថ�ងក គ គម មម

ពា�មសុកសេេ្ងៗ�ល្មលឺេមរបសកេយើង ករសទមេអយ្មេុត

ាកសុកសទងំពួង ចទរមមប�� ឈ� សៃាមម ឥ�មវគយេទរេងកបរបទណប

្គបកយា ង។ 

 ៧ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណ ្រសមមេបើមមសព�សត�មម សុកសេបៀតេបៀម ្រស

ាកសីពឹងមមងេ�លំេ�អ�សនយ ្រសាកេពស្មមងនា  ំ មមមមម

�តមសណម ម ទលក្ ក មមសុកលខេបៀតេបៀមេហើយ្ត�មែតេម 

ៃមេយើង្កឡង្តេចៀករបសកេគបាុេណ� ះ សទមេអយជំងទឺងំពងួសះ

េស្ើយេ� ជអាកមម�យ្រកបេដយផសុខភព មមងមមេវះ
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សែម្ងជសីអ�សនយ បរបទរណធ េដយ្សព្រហទត�ល កសីបំេុត្ម

សេ្មច�ល កេព�ម�� ណ។  

 ៨ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណ ្រសមមេបើមមងស�ចណ េមឿយណយកាុងេេសៃមខ �មួ 

េហើយ្រនា ្មមទាេេសបុរស ្ត�ម្មលឺេមៃមេយើងករ្ម

សេ្មច�ទចេសចកមី្រនា  រហទត�ល ក្ មជសីបំេុតករចទល្មជ

េព�ម�� ណ។  

 ៩ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណ សទមះ្េយើងអច�ុំងមទាសត�ទងំំយេអយរួច

មទាអេវ កកៃមមរ មមងេ្គគងចំណងរបសកពួកមមាច សម� �មមមង្មបំេពង

េព�មចរ វយ រហទត�ល កសម�ុ ះេព�ម�� ណ�លកសីបំេុត។  

 ១០ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណ ្រសមមេបើមមពួកសត�ណ្តគាពួកអជខ ្តគាជបកឃំុ 

សសួលសណស កម� កាុងពមពលេេរ ឬ្តគាអជខ �ល ក្ រលជីា វត រហទត

�ល កសសួលមទា�គ្មមគំ់ហង េមើលបយជមះជមក�ៃសៗ ្រសមម្ម

លេឺមេយើង អ�សនយ្រមីមមងគុណេមមីលររបសកេយើង សទមេអ

យសត�ទងេេះរួចេុតាកសុកសទងំពួង។ 
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 ១១ន  កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណ ្រសមមេបើសត�ណមមេសចក�ីេ�សក �្ មេ្ពះ

េហតុៃមអលរ ្រសមម្មលឺេមេយើងងងំចមត�ភាេជមមចច 

េយើងមមង្រទមេ្គគង�បេភគ បរ វេភបគ �រ្ រណម ត�ល កសត�ពួក

េេះ �ុំងសត�ទងំេេះេអយែាបតស�បកស�ល កេហើយ មឹង្រទម�ម�

េសសេេអយ�លកសត�ពួកេេះ ្មសសួលមទាេសចក�ីសុខ។ 

 ១២ន កាុង�លែ�លេយើង្មសេ្មចមទាអមុត�រសម�

សេម� �ម�� ណ ្រសមមេបើមមសត�ពួកណ មមមមមេ្គគង្គប

�ណម បកសសលួមទា�ររប មមងេ��  មមង្មរេ្ម មទសាទំងំៃថ�ទងំ

យបក ្រសមមេបើលឺេមៃមេយើង ភាេពមារណ�លកេយើងេសត 

សត�េេះមមង្មាតអុ ែ�លេគ្រនា ។ល។ 

 ្េេេះ្ពះបរមសស� សក្មុមីពុស ពជមច សក្ម្ងសក

តេ�េសៀតន៖  

យពពពចទ�ៃីសជូ ច្ចេមះមមេព�មសត��ំ២្ពះអង�គឺយពព

សច �ាៃបេ់ច�្មមងយពពច�្�ៃបេ់ច�្ជ្ពះេព�មសត�អាកជួយ្ពះ

ពុស ពេសសជ្គុរុអង�េេះ។ 

ាងចុងៃម្ពះសទ្តេេះ ្សងកសែមមងអមមសង្ៃម�បទជ

្ពះពុស ពៃេសជ្គុរុអង�េេះន៖  
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 អាកណមីមួយ្មបទជ�ល ក្ ពះអង�េដយេសចកមីេេរព

្ជះន� ករមមងចេ្មចមេដយអយុ ាណ�គ សុខ ពលគ ្រសាេនយា វបត�ម 

មមមយលកសរ�មអ្កកក សងស� ាុ�សលំយមមម្ម សត�សលាេ��ើ

អម�្យមមម្ម ពួកេារេ��ើអម�្យមមម្ម នា ំពមសេ��ើអម�្យ

មមម្ម។ល។ 

េ្�ពី្ពះអង�េ�សែមមង�ល កពម�ីាតក មណស លបបទជយពព

ពចទ�ៃីសជូ ច្ចេសៀតន ្តគាាតកពម�ីបទជេ្គគងបទជេេ្ងៗ មមង្សងក

្ម្រទម េនបទជ្ពះេនេមះ ្ពះបរមសស�  ្សងក្ រនបក

ចទលសម�មេឈេ ះសា ធសត�សុកសេមមវេសម�ម ្រក�រសេី រុងេរឿងេឡើង 

េលើ្ពះេកតុមលេហើយ េសើប្ងសក្ពះេនមលលរណី�ទេចាះ៖ 

(សំងស��តែបបែខ េរា មេម េគាេត ៃេសជ្គុរុ 

ៃាសទរ្្រេ្ជយ តនគងយ 

អហធេត សម្ក្ម�ុទពយ តសយន 

 ឳម ៃេសេជ្ ៃេសេជ្ ៃេសេជ្ 

សមុស ពេត ស� ល។  
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(េសចក�ី់ ្រា  សទមះ្ខ ខុំ ្មសេ្មចមទាេជគជនយគ ខ ខុំសទមអាកមស� រ

មទា្ពះ�រមម្ពះភគ ែ�លជៃេសជ្គុរុ �ទចាេស�ចៃមពម�ឺ        

ែកាពមសទរ្ ជ្ពះតនគតែ�លមម�ំេណើ រលបយងេ��មកសុមវរ 

សអ ម គឺ្ពះមមពម� ជ្ពះអរហម� ែ�ល្សងក្ងសក�ឹងមទាសម�

សេម� �ម�� ណេដយ្រៃព ចំេពះ្ពះអង��ង       េ� ម្គគអារ្

ណ្រេេ្ពះអង�េឡើយ     ឳម ្ពះអង�ជ្គគេពស្ ជ្គគេពស្ ជ្គគ

េពស្។ 

បេវ បកពី្ងសកេនមលនរណីេមះចបកេហើយ ែេម�ីករ

កេ្មចក�បកងនរ ពម�ឺេ�ឺេ្ពង្ពត ម្្រក�េឡើ ង។ 

សីប�ច បកៃម្ពះសទ្ត្សងក្ងសក៖  

មា លម�ជុ �សច េបើមមកុលបុ្ត កុល�ីងណ មម

ពា�មសុកសេបៀតេបៀមេហើយងងំចមត�ជសម�ម េហើយេមំលលរ

ណីបសេមះ ប�ជុ ះេសកអលរឬនា ំ ឬករសឹកេឹកឥ្្គបក១០៨ចបក 

េហើយសំពរេលបឬេឹកេ� មមងអចជសះេស្ើយពីពា�ម្ ម។1 0

11  

ចបកពុស ពៃេសជ្គុរុៃាសុរ្្រេ្ជមទលបណម លមសទ្ត 

                                                                 
11 

វា មក ាមកសែរ ាម ្រាត�មសង្ពះពុស ពៃេសជ្គុរុ  
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 ងមសស្មគែបបពុស ពសសេមលយម ្ពហពុស ព� រ

សំាមកមម៣ មមងមមេ្ចចមអង�ែ�្ម្ងសក�ឹង�ំណលេា ។ ្ពះ

ពុស ព៣អង�គឺ៖ 

 ១ន ្ពះសក្មមីុពុស ពជមច សក 

 ២ន ្ពះអមមងេគពុស ពជមច សក 

 ៣ន ្ពះៃេសជ្គុរុពុទពជមច សក។ 

 ងមកាុង្ពះពសុ ពសសេែបបេថរវសេយើង មមមអចមម

្ពះពុស ព្ងសក�ឹងេឡើងម�ងពីរកាុងេលកេមះ្មេឡើយ។ េទះបីកាុង

អមម�ចក�វឡករេដយ។ មមមែមមជឋមគែ�ល្ពះពុស ពជមច សក្ងសក

�ឹងកាុងេលកម�ងពីរអង�េេះេស។  

២ន យោបវ��សមោូដ�គយពពពចទ�ៃីសជូ ច្ច 

្រាត�មសងយពពពចទ�ោដ�គៃីសជូ ច្ច័ ែ�លមមេ�កាុង

្រេសសកម�ុជេយើងមមងងំពីសមនយមលមគរេារំហទតមក�ល ក

រជ ជ�លយពពះទសូូប ពវ�ទី១ ពនសន១៥៤៥ - ១៥៩៣ គនសន ១០០២-

១០៥០្សងក្ មកសងអ�សមចំមួម១០០កាុងេេះករមមអ�សម

មួយ ែ�លមមេឈេ ះយបពេេ្តយីម  (អ�សម្ពះសុគតា គឺាត�

ែ�លេគេ�កាុង�លឥឡទាេមះមកជាត�េទពយោណមូ សឹងមម
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្ពះពុស ពរទប្ពះជីា ប១អង�, សម�ឹកសីមថ�ជេ្ចចម មមងសមលារ ាកមួយ

ែេមេសៀតេ�កាុងបមេាណាត�េមះជេនស�ុងង។ ប�មសងសរណប ្រសស

េសាសអ ម េ�េលើកំពទលេាំ្ែខង ែ�ល្មសងេឡើងកាុងរជ ជ�ល

្ពះ្សយេសារ � នមសី១ គឺ្សងក្ មជួសជុលេ�ែេាកខ �ះែ�ល្កក់បក

្ស�ឌ្ស�ម មមងកសងែថមេសៀត េរៀបចំេ��ើេ�ទ ាេមះស្មបកេឡើងេ�

កំពទលេាំេមះះ្្ម�សរលជងមុម េ្ពះេាំេមះជេរាសអ ម ឬជបទ

ជមីយសអ មរបសក្ពះមលក្្តទងំំយ ែ�លគងកេ�្ក�ងយេស

�របុរគ។ អ�ីជពមេសស្សងក្ មកសង្ពះពុស ពប�មមៃេសជ្គុរុេង

ែ�រ។ ងមត្មយនម�១០៨ េរៀបេរៀងេដយអារ្ �រ�ម�ម� ា វរ វយបទរ

ណគជមជតមៃថ ្មេរៀប្បកពីប�ង េមះយា ងចចសក។ បុ្ណាតអុ

សអ មទងំេមះេ�គងកមមរទប្ងជេស�ុងងមមមក�ល កសព�ៃថ�មា

ជេ្ចចម។  

្ពះ្សយេសារ � នមស១ី េសមចេ�្គង្ជសម្មត�៣៨េា កំ

េសយសីាង�ត ្ជបណសម តន� យ្ពះេម ្ពះបរមសពន បរមមមវធ

ណបស ( បរមមមព� មបសា េដយេហតុ្សងកមមយមកាុង្ពះពុពពសសេ

ជសំាមក កាុង្ពះ្ជហរស នយ។ 

�ទេចាះែខ េរេយើងពមតជមមយមសង្ពះពុស ពប�មម ៃមយពពពចទ�ៃីសជូ ច្

ចណសក កាុងសមនយបុ្ណ លុះមក�ល កាងេ្�យៃមសមនយមល

មគរែខ េរ េគមមមសទាមមយមេស។ រេបៀបកសងមទាករមមយម�មក់ត

ា� េំឡើង កាុងសុេាស នយរហទតមក�ល កេសៀមបចចុរ្មាេមះ។ ពួកេគ
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មមជំេមឿន្ពះពុស ពប�មមអង�េមះ មមអមុភពសក�មសមស ពមណសក 

ស្មបកតម�ល កសកុងមមមវី េពស្េេ កាុង�រេេរពបទជសទ្តមម�

កមច តកមទាជំង�ឺតចត មមងអហមវតេ្គជេ�ើម។ េ្ពះ្ពះពុស ពប�មម

េមះ ្តគ្មប�ចុ ះមទាេសកមម�្រេេសអថព�េាសែបប្ពះពុស ពសសេ 

ែ�លមម  មមា្��១០៨  មមង � ោឋមំ១៤  �  ែ�លសុស ពជកំពទលមម�

ប�ចុ ះកាុងេលកលតុទងំ៩ អសកចំមួម៣ែខ េហើយេសើបរកឬក្ សមត

្ពះប�មមេមះេឡើង។ ចំេពះត្មសមត ្ពះពុស ពប�មម ្ពៃេសជ្គុរុ

េមះ្ពះសងង្រេសសេសៀម្មចំលងយកេ�េ��ើកាុងពម�មសមត្ពះ 

មមរហទតមក�ល កសព�ៃថ�េមះេដយេអយេឈេ ះន វយគសមយពព

យក� ម។ ្រេសសេសៀម្មាបកេេ�ើមកស្ពះប�មម្ពះៃេសជ្គុរុ

ងម្រេសសកម�ុជ្េ�ំបទងកាុងពនសន២៤១១េ�្ពះប�មមេមះន 

យពពយក� មោេស
 (រទបេលខ៤៤) ។ កាុង�លេេះសេមមច្ពះសងង្ជ 

មមងម�ម�ចសងងេ�្រេសសេសៀម ្មះ្តៃម�្ពះពុស ពប�មមៃេសជ្គុ

រុ ែ�ល្មេមំកពី្រេសសកម�ុជនមមអមុភពា� ងំណសក។   

ត្ម្ពះេាស១០៨ ្រមទលេរៀបេរៀងេដយអារ្�រ�ម�មវ ា វរ វយបទរ

ណគ ប�ច កកនសេម�ច្ពះាមរ នត(េ�ងា មមអព��មកេ្ពះអហមវត

េ្គ សេម�ច្ពះមលសមណេ�្កម ្ពះយាជមរ�ណាេ្រស 

្មអរ�េ្ពះពុស ពប�មមៃេសជ្គុរុ(្ពះ្កគងា ែ�លកសងេដយ

ែខ េរសមនយមលមគរ ្សងកអ�មស� មសុំសឹកមម�្រេគមសេមមច ្ពះ

ាមរ នតេមក។ �ល្មេមកសឹកមម�ជំងេឺេះករជងមលំដបករហទត

្មេសះេស្ើយ�ទចេ�ើម។ 
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រទបេលខ៤៤៖្ពះ្កគងេ�្រេសសៃថមមងេ�្រេសសកម�ុជបចចុ រ្មា 

៣.័័េោៀោសមយពពពចទ�ោដ�គៃីសជូ ច្ច 

 បុព�បុរសែខ េរសមនយបុ្ណ �លាតក់ចងកសង្ពះ

ពុស ពប�មមអង�េមះ ែតងសងេដយេលហលតុ៩្រេេស មស ្រកក 

ែ�ក លងងមម សងក់ �ង ស� មក សងកល�   សំណ សំរ ាស ព ែេជបមវះែសមងៗ 

េហើយយកេពលវលមកសត�ឬក្�រសមគួរ ារមម�ប�ចុ ះមមងបមវះ

េលហលតុទងំេេះ េហើយសទ�្េសក្ពះបរ វត�មមងមម�ា វជជ មួយ

ចំមួមមមមម�បណ�ទ ល្ពះពុស ពជេ�ើម ។ មម�ទងំេេះ ជបណ�ទ ល្ពះ

ពុស ពគុណ �ទចជ អ សំ ប � សច  េល ោច  ស ពច  ី ឬ �័ោឋមំ ជេ�ើម 

អសកចំមួម៣ែខ េសើបាបកេេ�ើមរកេពលេាលសមត្ពះពសុ ពរទប ងម

សមនយ�រគួរងមឬក្េពលេាល។  

៤.័័័ម��ា្��សយគោបចោម�ច ពកតច មោ��ពេលហមវចុមំ៩យោេីទ 
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 េឈេ ះយនម�ទងំេេះមម៖ ោទចមចយក័ ី្បមលវ�័ ៃយវ

សណ្ម�ន័ �បេលកចវ�សមព យពព�់ ចវច់ �ាសច�័ យពពវ�

យវ្ា័ ចយកស�េលក័ មកចដយពពពចទ� ះមី៣០័សចក� វ��គ័ ោឋមំ

យពព៥អមង័ ា្��អមងកេសសមមងល យពពពចទ�២៨អមង័ ឃេដស�័

យពពពចទ� ច្ណ័ យពព�បភ័ ជបយពហវ័ ��ម័ ចវចេ់។័ រួមទងំយនម�១០៨

មមងយនម�បឋម១ំ៤  ម មមេឈេ ះ�ទចតេ�៖ 

 � ្ងំេ�សមុ្ស � េគ្រកក � ាជម្ាុ� � �មក � កមច យ � ្រជខ

្គបកសមស � ្គបចក�វឡ � ្ងំៃ្តេព � ្ងំេម្ � �ីកេ្មចក 

� កមច កក �បមស � បមសអ�ស មមង � េំមពនស ព។ 

 េ្�ពីេមះមមារ ាកយនម�១០ សមសមមងយនម�១០ េសៀតេ�ើម្ី

�រពរជំុា វង ស្មបកកាុងមណស លពម�ី។ �លយនម�សេ្មចេហើយ ះ្

េសកេនេ�យនម� ឳប� រ្ពះពុស ព្ ពះគុណ ឳប� រមេមពុទពយជេ�ើ

ម។ 
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