
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឃាតកមមរបស់ភិកខ ុទទវទតត 

 នារស ៀលថ្ថងមួយ សពលរពះដមីានរពះភាគកពុំងយាងចង្កងរមតាមផលូវលំមួយសលើភបគំជិឈកដូ 

រាប់តតរពះអងគឮ  តរមកខាងសរោយខ្បងថា សគច! រពះអងគសគច! ដុើថមបុករពះអងគឥឡូវស ើយ។ 

សពលរពះអងគងាករពះភង្កកថសៅសរោយ រពះអងគទតស ើញថមមួយដុើទំ ំប៉ុនរសទះ កពុំងរសមៀលមករក

រពះអងគ។ រពះពុទនពិបាកសគចសចញពីផលូវលំសនាះ ឱ្យទាន់សពលណា ់ ពីសររះផលូវលំសនាះ មផូរសៅ

សោយដុើថមរ ួចៗរដបិរដបុ។ 

 តតជា ំណាងលអ ដុើថមដ៏ធសំនាះរតូវបានឃំងជាប់នឹងផ្ធ ំងថមពីរដុើសទៀតពីខាងសរោយរពះអងគ ។ 

កមាល ំងដុើថមតដលទងគចិគ្នប ខាល ំងសនាះ សធវើឱ្យខាធ តបំតណកតចូៗសៅប៉ះនឹងរពះបាទរពះអងគ។ រពះសោ ិត 

បាញ់សចញពីមុខ្របួ យ៉ាងខាល ំង សធវើឱ្យរបឡាក់ ផងៀចពីរអ ់។ សពលទតរពះសនរតសៅខាងសលើ

កពូំលភប ំ រាប់តតរពះពុទនស ើញមន ុសមាប ក់កំពុងរត់សគចខ្លួនយ៉ាងរ ័ ។ របួ រពះបាទបានសធវើឱ្យ 

រពះាាថ ឈឺចកុចាប់យ៉ាងខាល ំង។ រពះពុទនរតា ់សៅរពះអាននធមក មាប លអាននធ ចរូអបកសរបើ

ាមសណរចនុធសៅអស ជ្ើញរគូសពទយស ម្ ះជវីកៈឱ្យមកតថទាំរបួ តថាគតបនថិច ិន៕ 

និពននសោយរពះសក រវនិសយា មហា រតឹង យន់ រពះសៅអធោិរវតថដរីក ម 

មាតិកាទរឿង 

១. ឃតកមមរប ់ភកិខុសទវទតថ 

២. អារមភកថា     ០១ 

៣. បទវចិារណកថា                    ០២ 

៤. ពិធតីចកអាហារបូករណ៍សលើកទី៥  ០៤ 

៥. បណុយោន់បណិឍ  និងភបបំិណឍ    0៨ 

៦. បញ្ហា តខ្មរសរោមរតវូបានសចាទ ួរសៅ... ១៦ 

៧. ោរទទលួអនិចចធមមរប ់រពះរគូ ចន័ធ សាភា១៨ 

៨. គណៈរបតភិ ូ .ន.ខ្.ក.ក.               ២១ 

៩. របជុើបូក របុ មទិនផលោរងារ...                ២៤ 

១០.ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  .ន.ខ្.ក.ក            ២៧ 

 

សំអាងមិនទចេះចប់ 

  ីុសរចើនសដកសរចើនមិនរបស ើរ 

 មិនគតិមិនសដើរកមជិលសផះ 

  ំអាងស តផុលពុករសបះ   

 មិនដងឹមិនសចះគនិំតរាក់ ។ 

 មិនសៅសធវើោរយល់សតថ ខាល ំង  

 ជនួយកសភលើងអំាងយល់រតជាក់ 

 ជនួយល់យប់យូរសដកមិនភាញ ក់  

 យល់សតថ រតជាក់សដករ ូត ។ 

 ស តផុលយល់ខ្ជិលមិនសចះចប់  

  ំណាងកណំប់សតាងរបូត 

  ំណាង ូរចលូមិនរបឹងរ ូត 

 រលូតរបូតអភព័វរបាណ ។   

សោយៈ ភកិខុ ឥនធសជាសតា 



អារមភកថា 

 រាល់ដើណាច់ឆមា  មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម  បានសបាះពុមពរពឹតថបិរត

 រមាប់ផសពវផាយព័តម៌ាន កបុងសនាះបានសផ្ថ ត ំខាន់សៅសលើទំនាក់ទំនងសគ្នលនសយាបាយដឹកនាំនិង

ទិ សៅតផនោររប ់ មព័នន រមាប់អនវុតថន៍ផារភាជ ប់ជាមួយ ងគម ពិស  តខ្មរសរោម។ 

  មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោមបានរបមូលផថុ ំមណនិ សិត និងនិ សិតសដើមផី

បសងរើតឧតថមគត ិ ឆនធៈ មន ិោរ សធវើោររាវរជាវរបភពអរយិធម៌រប ់ខ្លួនសឆលើយតបសៅតាមតរមូវោរ

រប ់ ងគមជាត។ិ បចចុបផនប តខ្មរកមពុជាសរោមកំពុងឋិតសៅមាខ ងថ្នរបាំងកមុមុយនី ថរប ់រោឌ ភបិាលរកុង

ហាណូយ តដលសធវើឲ្យតខ្មរសរោមបាត់បងៀនវូអវីៗតដលជា ិទនិរប ់ខ្លួន ( ិទនិជនជាតសិដើម)។ ោរោរររ

នវូ ិទនិស រភីាព  ិទនិជើសនឿា នា  ិទនិសគ្នរពរបថ្ពណី អរយិធម៌ វបផធម៌ អកសរាង្ក ថរប ់ខ្លួនជា

សដើម។ល។ ក៏រតូវបានយួនកមុមុយនី ថរតឹតផិតផងតដរ។ 

 រាល់បញ្ហា ទកុខលំបាករប ់ជនរមួ្មតខ្មរសរោមជាចណំងោតពវកចិចរប ់ មណនិ សិត និង

និ សិត សោយសផថើមសចញពីោរពរងងឹវ ័ិយធនធានមន ុស អនវុតថន៍សគ្នលនសយាបាយរប ់ខ្លួនរ ប

តាមមាគ្ន៌រប ់ថាប ក់ដកឹនាំថ្នអាណតថមិុនៗ តដលចាត់ទកុធនធានមន ុសជាអាទិភាព សររះវាជាសោ ិ

ោជើរញុ ងគមឱ្យ្នសៅរកោរសគ្នរព ិទនិមន ុសនិងអភវិឌណន៍តបបរបជាធបិសតយយ។ 

 របាកដណា ់ោររបមូលផថុំនវូមន ុសតដលមាន មតទភាព ាមគគីភាពជាធលុងមួយនិងោរ តមថង 

ឆនធៈសាម ះរតងៀចសំរះ ងគម គជឺាបចចយ័ថ្នលទនផលលអ រមាប់ ងគមជាតនិិងជាបុពវស តថុ្នោរ សរមច 

វា នារប ់ខ្លួននាអនាគតដខ៏្លីខាងមុខ្សនះ។ 

 

គណៈកម្មការររឹត្ិតបរតិ 

តចកជនូសោយឥតគតិថ្ថល 

គណៈកម្មការរតួិតិរ្ន្តិយ 

-គណៈកមមោរ មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម 

រាវរាវដោយ 

-សម្ព័ន្ធសម្ណនិ្សសិត-និ្សសិតខ្មែរកម្ពជុាក្រោម្ 

ន្រនធនាយក 

-ព្រះតេជព្រះគណុ សឺន សុាត្ិ 

ការកុីុំរយូទ័រ 

-ភកិ្ខុ  ឥនទដាដោ  រតឹិង ដង 

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                                                                                                                                      អារមភកថា 

ទំព័រសលខ្ ០១ 

សុភាស្តិ 

  ទានជាថ្ន ាំន ាំកក្ើតក្តីកនេហា   ក្ាំណាញ់ជាឱនថន ាំកទានទកុ្ខ 
  ទានជាថ្ន ាំយននក្តិចក្រើននខុ  ក្ាំណាញ់ទកុ្ជាថ្ន ាំន ាំក្ា្ំ ា។   



            បទវិចារណកថា                  

ទរឿងបុរសជនបទស្សវងរកការងារទធវើ 

 បុរ ជនបទមាប ក់ ាព យបងវចិឥវាឿ ន់មួយ

ក ច្ប់មករកោរងារសធវើសៅទីរកុង។ សោយារ

ចសំណះដងឹទាប មិនដងឹរកោរងារអវីសធវើបាន គ្នត់ក៏

បានសៅ ំុផធះអបកមានមាប ក់សធវើោរ សធវើជាអបកតថ

 ួនបានរបាក់តខ្តចិតួចតតបានកតនលងាប ក់សៅ 

និងមានអាហារ ូបរគ្នប់រគ្នន់។ គ្នត់សធវើជតិមយួ

តខ្ស ើយ តតសៅតករប ់គ្នត់ហាក់ដចូជា មិនរវរី

វល់ និងយកចតិថទកុោក់ចសំរះគ្នត់សាះសៅតក

សនាះមិន ូវនិយាយរកគ្នត់សទ រគ្នន់តតញញឹម

សពលសដើរសចញពីផធះសៅសធវើោរមកពីសធវើោរចលូ

ផធះតដលសរឿងសនះសកើតសឡើងមិនរតមឹតតចសំរះគ្នត់

សទ អបកបសរមើសផសងសទៀតក៏ដចូគ្នប តដរ គគឺ្នត់មិន

 ូវសអើសពើនឹងអបកបសរមើសឡើង។ អបកតដលគ្នត់សអើ 

សពើគ ឺ កនូរ ីរប ់គ្នត់ និងកនូតឆរ១កាលតដល

សៅផធះសនាះ។ គ្នត់គតិថា កនូរ ីរប ់គ្នត់ជា

ាច់្មរប ់គ្នត់ សទើបគ្នត់រ ឡាញ់។ ចះុកនូ 

តឆរសនាះវញិជាប់ាច់្មអវីតដរ ស តអុវីបានជា

សៅតករ ឡាញ់វាខាល ំងសមល៉ះ? វាជា តវសាះ វា

អាចសធវើឲ្យសៅតករ ឡាញ់វាបាន ចះុខ្ញុំជាមន ុស? 

គ្នត់គតិរកមូលស តថុ្នស ចកថរី ឡាញ់រប ់

សៅហាវ យនាយខ្លួន។ មានថ្ថងមួយគ្នត់ក៏បានដងឹពី

មូលស តថុ្នោររ ឡាញ់សនាះ គភឺាពរ ួរាយ

រាក់ទាក់រប ់កនូតឆរសនះ។ សរៀងរាល់សពលតដល

សៅតកសចញពីសធវើោរមកផធះ រគ្នន់តតឮ សមលង ីុ

សភលឡានកនូតឆររត់សៅទទលួសោយឈរបក់កនធុយ

រត់តាមសរោយឡាន រចួមកចាំសៅមាត់ទាវ រឡាន 

សពលសៅតកចះុ វាលិឍថ្ដលិឍសជើងសោតកសង្កនាថ ង 

ោក់មាច  ់វា រចួនាំមាច  ់វាចលូសៅកបុងផធះ សពល

សៅតកអងគុយសលើាឡុង វាអងគុយសមើលមុខ្សៅតក

រចួបក់កនធុយោក់សៅតក និងញញឹមោក់សៅតក 

របតលងជាមួយសៅតកសពលទំសនរ។ មិនតមនតត

សៅតកមួយសទ តដលរ ោញ់វាមន ុសទាំងអ ់

សៅកបុងផធះ ុទនតតចលូចិតថវា រ ឡាញ់វារគប់គ្នប ។ 

 បុរ សនាះគ្នត់គតិថា “ចាប់ពីថ្ថងសនះសៅ 

គ្នត់នឹងសធវើឲ្យមន ុសចលូចតិថគ្នត់តដរ គ្នត់នឹងសធវើ

តាមកនូតឆរសនះ”។ ចាប់ពីសពលសនាះមក សៅសពល

តដលសៅតកមកពីសធវើោរគ្នត់រត់សៅសបើកទាវ ររបង 

រចួរបញាប់មកសបើកទាវ រឡានជនូសៅតក គ្នត់រាក់ 

ទាក់ញញឹម  ួ ថីសៅោន់សៅតក ជយួយួរឥវាឿ ន់

សៅតកជយួនាំផលូវ សបើកទាវ រផធះជនូសៅតក (រាល់ៗដង

សពលសៅតកមកដល់ គ្នត់មិនតដលសៅសកើកទាវ រ

របងផង) ឈរសមើលសៅតកទសងវើរប ់បុរ សនាះ

បានសធវើឲ្យសៅតកឆងល់ជាខាល ំង។ មិនរតមឹតតប៉ុសណាត ះ 

គ្នត់ដងឹថា សៅតកចូកចតិថកនូតឆរគ្នត់តតងដុ 

ោងងតួទឹក បាញ់ទឹកអបឲ្យកនូតឆរស ធើររាល់ថ្ថង 

សដើមផីសធវើឲ្យសៅតករតឹតតចលូចតិថកនូតឆរ ។ មិនយូរ

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                                                                                      បទវចិារណកថា                  

                                                                                                                                                 រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                                                                                  ទំព័រសលខ្ ០២ 

ថាវ យបងគើដល់អបកគរួសគ្នរពនាំមកនវូស ចកថ ុីខ្ចសរមើន 



ប៉ុនាម ន សៅតកក៏ចលូចតិថគ្នត់ចាប់សផថើមរ ឡាញ់

គ្នត់ ួររកគ្នត់មិនោច់ពីមាត់ ស ើយបានឲ្យគ្នត់

ឈប់ សធវើជាអបកតថ ួនសៅជាអបកសបើកឡាន និងឲ្យ

សៅសធវើោរ។ សៅកតនលងសធវើោរគ្នត់តតងរកានវូ

ឥរយិាបថរប ់គ្នត់ជាប់ជានិចច សដើមផីសធវើឲ្យមន ុស 

ចលូចតិថគ្នត់ បុគគលិកសៅកបុងរកុម ុ៊នក៏ចលូចតិថ

គ្នត់ គ្នត់ក៏បានសរៀន ូរតោរងារពីបុគគលិកសនាះ 

សៅតកសចះតតតណនាំគ្នត់ពីោរងារខ្លះៗរ ូតដល់

គ្នត់ោល យជាអបកជើន ួថ្ដសជើងសៅ- តក គជឺាជើនយួ

ោររប ់សៅតកតតមថងរ ូតអាចសមើលោរខុ្ រតូវ 

ជើន ួសៅតកបាន។  កបុងរយៈសពល២ ឆ្ប ំ គ្នត់បាន 

ោល យជាអបកមានចសំណះដងឹ និងសធវើោរងារធមំាប ក់

សៅកបុងសរាងចរករកោ សៅរបសទ សអ ា៉ញ 

ចងុសរោយសៅតកក៏សលើកកនូរកមុំឲ្យគ្នត់សធវើជា

ភរយិាសទៀតផង។ 

 ដសូចបះមន ុសសយើងមិនថាមានឬមួយរក

សឡើយឱ្យតតសចះសគ្នរពនវូតនួាទីរប ់ខ្លួនឯង និង

សចះសគ្នរពសោតតរកងដល់បុគគលជាអបកមានតួនាទី

សមើលោរខុ្ រតូវកបុងកិចចោរណាមួយ។ ស ើយ

ោរសគ្នរពសនះសាតមិនតមនជាោរសៅតអបអបឱ្

ឱ្បរកសាប សដើមផីឱ្យខ្លួនសថាកទាបសនាះសទ គជឺា

ោររបរពឹតថសៅនវូស ចកថសីគ្នរពសោតតរកង និង

រាប់អានដស៏ាម ះ ម័រគ និងសគ្នរពនវូោរងាររប ់

ខ្លួនសោយមិនរបោន់ ឬទសរមើ ខ្លួន របោន់នវូ 

ោរងារ។ ជាពិស  សយើងមិនបានត វងយល់នវូ

គនិំតអបកសៅជើវញិខ្លួនសយើង ថាសតើសគកពុំងរតូវោរ

អវី ស ើយសយើងក៏បានទទលួនវូអារមមណ៍តដលជា

តរមូវោររប ់បុគគលសនាះៗសទៀតផង ពីសររះថា  

មន ុសរប ិនសបើសចះឱ្យតថ្មលដល់ដថ្ទ សគក៏រតមង

ឱ្យតថ្មលសនាះដល់សយើងផងតដរ។ សបើសយើងមាន

ឥរយិាបថបុគគលិកលកខណៈរតមឹរតូវ ស ើយចងៀឲ្យ

មន ុសរ ឡាញ់ចលូចតិថសយើងសនាះ គឺសយើងកុំរងៀ

ចាំឲ្យសគមកសធវើចសំរះសយើង សយើងរតូវសធវើចសំរះ

សគមុន។ សបើសយើងរងៀចាំទទលួាវ គមន៏ពីអបកដថ្ទ 

របត លជាសយើងមិនមានមិតថភកថ ិ ឬមន ុសចលូ

ចតិថសឡើយ។ កុរំងៀចាំរតូវសចះសធវើសដើមផីឲ្យសគចាប់

អារមមណ៍ដល់សយើង សទើបរបស ើរ។  

 ចរូកុរំងៀចាំតតោរចាប់អារមមណ៍ពីអបកដថ្ទ 

ប៉ុតនថអបកគរួតតសធវើសៅអវីមួយ សដើមផីទាញោរចាប់

អារមមណ៍ពីអបកដថ្ទវញិសទើបរបស ើរ។ ដចូជាកបុង

ោរលក់ដរូតដរ គឺគ្នម នទំនិញណាតដលមិនរតូវ

បានអបកទិញចាប់អារមមណ៍សទ មានតតអបកលក់មិន

ទាន់បានសធវើឲ្យអបកទិញចាប់អារមមណ៍ប៉ុសណាត ះ! ចងៀ

លក់ផលិតផលមួយឲ្យោច់វាមិនលំបាកសទ តត

ោរណ៍តដលលំបាករតងៀថា “សតើអបកលក់មានឆនធៈ

កបុងោរលក់តដរឬអត់”។  ពីសររះថា សៅកបុង

 ងគមនីមួយៗគ្នម នអវីតដលសកើតសឡើងឯងសោយមិន 

មានោរខិ្តខំ្របឹងតរបងសនាះសទ  ទាល់តតសយើង

មានស ចកថពីាយាមកបុងកចិចោរណា តដលសយើង

ចងៀសធវើ ស ើយមិនសបាះបងៀោរពាយាមសចាលសទ 

សទើបោរងារសនាះ សរមច មតាមសគ្នលបំណង។ 

ប៉ុតនថសបើសយើងមានស ចកថ ីសរមចសធវើកចិចោរណា 

មួយ ស ើយសយើងខ្វះោរពាយាម និងស ចកថី

ទកុចតិថរប ់ខ្លួន រចួសបាះបងៀោរងារសនាះសចាល  ក៏

សយើងមិនអាចទទលួបានសជាគជយ័តដរ។  

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                                                         បទវចិារណកថា                  

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                  ទំព័រសលខ្ ០៣ 

សោយៈ ភកិខុ ឥនធសជាសតា 



ពិធីស្ចកអាហារបូករណ៍ទលើកទី៥ 

 សៅថ្ថងអាទិតយ ទី២០ តខ្កករោ ឆ្ប ំ២០១៤ 

 មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម 

បានរបារពនពិធតីចកអាហារបូករណ៍ ដល់ មណ

និ សិត និងនិ សិតរករីកសលើកទី៥ បានចនំនួ ១៨ 

អងគនិងនាក់។ សៅោរយិាល័យកណាថ លកដុិ១៧ 

វតថបទមុវត ី  ងារ ត់ចតមុុខ្ ខ្ណឍ ដនូសពញ រាជ

ធានីភបសំពញ សរោមអធបិតភីាពរពះញាណវងស 

 ឹម  ន រពះសមគណរាជធានីភបសំពញ និងជារពះ-

រគូ ូរតាថ ំវតថបទមុវត។ី  មា ភាពចលូរមួ

មានរពះសមគណរាជធានីភបសំពញ  រកុមរបកឹា-     

ភបិាល រពះរបធានគណៈកមមោរនាយក របធាន

ោរយិាល័យនានា របធានតណំាងតបំន់នានា 

 មាជកិ  មាជោិ  បផុរ ជន រកុមអបការ-

ព័តម៌ាន វទិយុ ំសឡងកមពុជាសរោម តដលមានអបក

រ ី សកៀង ាខ្ន  មកពីទីរកុងឡុងប៊ិច រដឌោលី-

 វកញ៉ា   រដឌអាសមរកិចលូជាសភញៀវកតិថយិ 

ផងតដរ និងមានកនូ ិ សសៅកដុិ១៧ វតថបទមុវតី

និងមកពីកដុ១ិ៣វតថមហាមង្កនថី វតថអងគសរធិ-

ញ្ហដ ណកដុ៤ិ៦ វតថឧណាត សោម  របុទាំងអ ់ជតិ

១០០អងគ/នាក់។ ពិធសីនះចាប់សផថើមពីសម៉ាង ៨:០០

ដល់សម៉ាង ១០:៣០នាទីរពឹក ដកឹនាំពិធសីោយ

រពះសតជរពះគណុ ជ ីវណាត ត  ទីរបឹកា និងអតីតជា

អគគសលខាធោិរ ថ្ន មព័នន មណនិ សិត-និ សិត 

តខ្មរកមពុជាសរោមអាណតថទីិ៣ រពះអងគបានដឹកនាំ

កមមវធិជីា ូរត  សៅតាមរសបៀបវារៈតដលបាន

កណំត់ទកុ កបុងសនាះរពះរបធាន សយឿង តារា បាន

សធវើរបាយោរណ៍ សងខបពីោរផឋល់អាហារបូករណ៍ 

ដល់ មណនិ សិត និងនិ សិតទាំងសៅកបុងនិង

សរតរបសទ ។ រពះអងគក៏បានសលើកសឡើងពីោរ

ប ជ្ ូន មណនិ សិតសៅ ិកាសៅបរសទ  រមួ

មានប ជ្ ូនសៅ ិកាសៅរបសទ ថ្ថ តាំងពីឆ្ប ំ

២០០៧ ដល់ឆ្ប  ំ ២០១៤សនះ បាន៨សលើកជាបនថ

បនាធ ប់  របុចនំនួ៨០អងគ និងឆ្ប ំ២០១២ប ជ្ូន

សៅរបសទ ឥណាឍ ១អងគ ចតំណកោរផថល់នវូអាហា

របូករណ៍ សៅរពះរាជាណាចរកកមពុជាវញិ បាន

ចនំនួ៥សលើក ជាបនថបនាធ ប់ផងតដរ គចឺាប់តាំងពីឆ្ប ំ 

២០១០ដល់ឆ្ប ំ២០១៤សនះ  របុទាំងអ ់បាន៧០

អងគនិងនាក់ សរតពីោរផឋល់អាហារបូករណ៍សនាះ 

រពះអងគបានសលើកសឡើងថា សៅសពលរបារពនពិធី

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ              

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០            ពិធតីចកអាហារបូករណ៍សលើកទី៥ 

ទំព័រសលខ្ ០៤ 

រពះញាណវងស  ឹម  ន រពះអធបិត ី 

រពះរបធានសធវើរបាយោរណ៍ពីោរផថល់អាហារបូករណ៍ 



តចកអាហារបូករណ៍មឋងៗ បានជនូសរគឿង ិកខូប-

ករណ៍ដល់ ិ ាន ិុ សជាកនូសៅតខ្មរកមពុជា

សរោម តដលាប ក់សៅតាមវតថជាមួយរពះ ងឃ 

និងមកតាមឪពុកមាឋ យមករក ីុសៅភបសំពញផង។ 

មុននឹងប ច្ប់របាយោរណ៍ រពះរបធានតាងនាម 

ឱ្យ មព័នន មណនិ សតិ-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម 

បានតថលងអំណររពះគុណ និងអរគណុ បផុរ ជន

ទាំងអ ់សៅកបុង និងសរតរបសទ  និងបានសធវើោរ

អំរវនាវដល់មាច  ់ជើនយួទាំងអ ់ ឲ្យបនថជយួ  

អាហារបូករណ៍សនះបនថសៅសទៀតសៅឆ្ប ំខាងមុខ្។ 

សោក  ថ្ក ចាន់ ុធា  របធានោរយិាល័យ ិកា 

បានរបោ ស ម្ ះសបកខជនទាំង ១៨ អងគនិងនាក់

តដលរតូវបានទទលួ អាហារបូករណ៍គៈឺ 

 ១.រពះសតជរពះគណុ សពរជ ប៊នុថន 

 ២.រពះសតជរពះគណុ ថាច់  ឡងុារៈ 

 ៣.រពះសតជរពះគណុ  ួន វំុាងគ្ន 

 ៤.រពះសតជរពះគណុ រតងឹ  ដង 

 ៥.រពះសតជរពះគណុ ថាច់  ថាវរ ី

 ៦.រពះសតជរពះគណុ ហា  ំអាង 

 ៧.រពះសតជរពះគណុ រនិធ ភរិមយ 

 ៨.រពះសតជរពះគណុ សាណ ធារ ី

 ៩.រពះសតជរពះគណុ មា  វចិរិត 

 ១០.រពះសតជរពះគណុ សត ហាយ 

 ១១.រពះសតជរពះគណុ ជា ឆលីស ៀង 

 ១២.រពះសតជរពះគណុ សថើ  វល័ិយ 

 ១៣.រពះសតជរពះគណុ ឡងុ ារន៉ 

 ១៤.រពះសតជរពះគណុ  ួន  ូនី 

 ១៥.បអូន ថាច់  ុភកថ ិ

 ១៦. បអូន  ុ៊ើ ចនធតារារទិន 

 ១៧.កញ្ហដ  សកៀង   ុចននី 

 ១៨.កញ្ហដ  លី រ ីនាថ 

 រពះសតជរពះគណុ សៅ  ុសកឿ  ស រ ដ្ិ ក 

បានអានស ម្ ះ បផុរ ជនទាំងសៅកបុង និងសរត

របសទ តដលបានឧបតទមភជាអាហារបូករណ៍ និង

ជយួរទរទងៀដល់ មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរ

កមពុជាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ សោយរពះអងគសលើកសឡើង

ថា របាក់តដលបានមកពី បផុរ ជនសនាះ គបឺាន

ចាត់តចង និងប ជ្ ូនរពះ ងឃជា មណនិ សិត

សៅបនថោរ ិកាសៅរបសទ ថ្ថបាន៩អងគ និង

បានផថល់អាហារបូករណ៍សៅរ ុកតខ្មរបាន១៨អងគ 

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                                 ពិធតីចកអាហារបូករណ៍សលើកទី៥ 

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   ទំព័រសលខ្ ០៥ 

ភកិខុ ថាច់ ឡុងារៈ  តណំាង មណនិ សិត និងនិ សិត 

បសរមើកមមពិធ ីរពះសតជរពះគណុ ជ ីវណាត ត  



និងនាក់ រពមទាំងបានសៅ ល់របាក់មួយចតំណក

 រមាប់សធវើោរបនថសៅមុខ្សទៀត។ សោក   ួគ ៌

វបិលុ  រកមុរទរទងៀ និងអតតីជាអនរុបធានទី១ ថ្ន

 មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម 

អាណតថទីិ២ បានសធវើោរចណំាប់អារមមណ៍តណំាង 

ឲ្យ បផុរ ជនសោយបានសលើកសឡើងថា សោក

 បាយរកីរាយណា ់ តដលបានស ើញ មព័នន

 មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម សរៀបចំ

ពិធតីចកអាហារបូករណ៍ឆ្ប ំសនះបានសរចើនអងគ/នាក់ 

កបុងនាមសោកជាអបកឧបតទមភអាហារបូករណ៍មាប ក់

ផងតដរសនាះ សោក ំតដងនវូកឋ ីងឃឹមថាទាំង

 មណនិ សិត និងនិ សិតតដលបានទទលួអាហា

របូករណ៍សៅសពលសនះ នឹងខិ្តខំ្ ិកាសរៀន ូរត

ឱ្យបានលអ ស ើយសោកបានតាំងចតិថបនថឧបតទមភ 

ជាបនថសទៀតសៅអនាគត។ រពះសតជរពះគណុ ថាច់ 

ឡងុារៈ  អតតីជារបធាន មព័នន មណនិ សិត

តខ្មរកមពុជាសរោមរបចាំសៅរបសទ ថ្ថ បចចុបផនបជា

 មណនិ សិត កពុំង ិកាសៅរបសទ ឥណាឍ  

ស ើយក៏ជាសបកខជនទទលួអាហារបូករណ៍ ២ ឆ្ប ំ 

បនថបនាធ ប់ផងតដរសនាះ រពះអងគបានសធវើោរចណំាប់

អារមមណ៍ និងតណំាង មណនិ សិត និងនិ សិត 

តដលទទលួអាហារបូករណ៍ទាំងអ ់អងគ/នាក់ រពះ

អងគបានមាន ងឃដោី ំតដងោររកីរាយ បាយ 

ចតិថណា ់ សោយរពះអងគបានទលួអាហារបូករណ៍ 

ពី មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម

២ឆ្ប ំជាប់ៗគ្នប  គឆឺ្ប ំ២០១៣ និងឆ្ប ំសនះ រពះអងគ

តថលងបនថសទៀតថា អាហារបូករណ៍សនះ ពិតជាមាន

តថ្មលខាល ំងណា ់ រមាប់រពះអងគ តដលកំពុង

 ិកាសៅរបសទ ឥណាឍ  ស ើយមានោរខ្វះខាត 

សររះវាបានជយួសោះរាយបញ្ហា បងៀថ្ថល ិកា 

រប ់រពះអងគបានសរចើន សទាះជាមិនបានមួយរយ

ភាគរយក៏សោយ  ស ើយរពះអងគបានសបឋជាញ ចតិថថា

នឹងខិ្តខំ្ ិកាឲ្យបានលអ និងសធវើខ្លួនឲ្យោល យជា

មន ុសលអ ជាកនូលអ ជារបជាពលរដឌលអ រ ់សៅ

កបុង ងគមជាត ិ មិនឲ្យមាច  ់ឧបតទមភ បផុរ ជន

ខ្កចតិថសឡើយ ជាចងុសរោយរពះអងគបានតថលង

អំណរគណុដល់ បផុរ ជនទាំងសៅកបុង និងសរត

របសទ តដលបានរបសគន និងជនូអាហារបូករណ៍

សនះ។ សោក  ឺន ត ត តណំាងរកុមរបឹកាភបិាល 

សធវើោរចណំាប់អារមមណ៍ថា សោក បាយចតិថ

ណា ់ តដលស ើញគណៈកមមោររគប់ជាន់ថាប ក់ ថ្ន

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០            ពិធតីចកអាហារបូករណ៍សលើកទី៥ 

                                                                                                                                                                                រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត  ទំព័រសលខ្ ០៦ 

សោក  ឺន ត ត  តណំាងរកុមរបឹកាភបិាល 

រពះអធបិតរីបសគនអាហារបូករណ៍ដល់ មណនិ សិត 



 មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម 

បានខិ្តខំ្បំសពញោរងារ ជាពិស  បានត វង 

រកអាហារបូកណ៍បានសរចើន សបើសរបៀបសធៀបសៅ

នឹងឆ្ប ំមុនៗ ស ើយបានតថលងអំណរគណុដល់មាច  ់

ជើនយួទាំងអ ់ តដលបានលះបងៀរទពយ មផតថិ

ផ្ធ ល់ខ្លួនចលូរមួបណឋ ុះបណាឋ លធនធានមន ុស

ជាមួយ មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជា-

សរោម។ រពះអធបិតរីពះញាណវងស   ឹម  ន 

រពះសមគណរាជធានីភបសំពញ និងជារពះរគូ ូរត

ាឋ ំវតថបទមុវត ី បានសធវើោរចណំាប់អារមមណ៍ថា 

រពះអងគមានរពះទ័យរកីរាយតដលបាននិមនថចលូ

រមួកបុងកមមវធិសីនះ ស ើយរពះអងគ ូមសោត រស ើរ 

ដល់ថាប ក់ដកឹនាំរប ់ មព័នន មណនិ សិត-និ សិត

តខ្មរកមពុជាសរោម បានសធវើោររមួគ្នប  សចះជយួគ្នប

បានលអ ជាពិស  បានខិ្តខំ្ត វងរកនវូអាហារបូ

ករណ៍ដស៏រចើនជយួដល់  មណនិ សិត និ សិត 

និង ិ ាន ិុ សរករីក តដលកពុំង ិកាសរៀន

 ូរត។ រពះអងគបានផឋល់ឱ្វាទដល់ថាប ក់ដកឹនាំ ថ្ន

 មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម 

និង មណនិ សិត និងនិ សិត បានទទលួអាហា

របូករណ៍ រពមទាំងបអូនៗ ិ ាន ិុ សទាំងអ ់

រតូវខិ្តខំ្ ិកាសរៀន ូរតឲ្យបានលអ និងរតូវសចះ

ាមគគគី្នប ឲ្យោន់តតខាល ងំសទៀត សដើមផីកាង ងគម

ជាតសិយើងឲ្យបានរកីចសរមើនដចូ ម័យមហានគរ 

ជាចងុសរោយ រពះអងគក៏បានសោត រស ើរនិង

របសគនជនូពរ ដល់មាច  ់ឧបតទមភអាហារបូករណ៍ 

ទាំងអ ់ឱ្យជបួតតស ចកថ ុីខ្ចសរមើន និងឈបះ

 រតូវរគប់ទិ ទី រពមទាំងបានអំរវនាវដល់រពះ

 ងឃ និង បផុរ ជនទាំងសៅកបុង និងសរត

របសទ បនថជយួឧបតទមភអាហារបូករណ៍ ដល់រពះ-

 ងឃ និងនិ សិតតាមរយៈ មព័នន មណនិ សិត-

និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោមតសៅសទៀត។ រពះអងគក៏

បានចលូរមួឧបតទមភអាហារបូករណ៍ ចសំរះរពះ

អងគ  ថាច់  ឡងុារៈ សៅ ិកាសៅរបសទ ឥណាឍ

ចនំនួ២០០ដោុល រ និង រមាប់ជយួរទរទងៀ មព័នន

 មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម ចនំនួ 

៣០០ដោុល រ រពមទាងំជនូដល់បអូនៗជា ិ ាន ុ

 ិ ស តដលបានទទលួ មាភ រៈ ិកាមាប ក់ៗ ១ មុឺន

សរៀលផងតដរ។ រសបៀបវារៈចងុសរោយថ្នកមមវធិ ី  

គគឺណៈកមមោរ មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរ

កមពុជាសរោម បានរបសគនវតទុអន ុាវរយ៍ី ដល់

រពះអធបិត ី វតទុអន ុាវរយីយ៍សនាះ គរឺបូថតសដើម

សឈើទាលមួយសដើម សោយមាន រស រអកសរ

ថា  “សដើមសឈើទាល ឧកញ៉ា  ឺន គយុ សៅភមូិ    

រកាំង   ងារ ត់ទី៧ ទីរមួសខ្តថរពះរតរំងកមពុជា

សរោម” សបើតាមរបវតថាិង្ក ថ សដើមសឈើទាលសនះ

បានោំសៅសដើម  តវតសរទី៍១៩ សោយ ឧកញ៉ា  

 ឺន គយុ សៅហាវ យសខ្តថរពះរតរំង សោយមាន

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                               ពិធតីចកអាហារបូករណ៍សលើកទី៥ 

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   ទំព័រសលខ្ ០៧ 

រពះរបធានជនូប័ណត  រស ើរដល់ បផុរ ជន 



ស តអុាច រយរប ់សដើមសឈើទាលសនាះ គោឺំរចា ់

ចងុ (ោំយកចងុចុះសរោមគល់សឡើងសលើ) ស ើយ

សោកបានផសងថា រប ិនសបើ «សដើមសឈើទាល

សនាះរ ់ ជាតតិខ្មរនិងរពះពុទនា នាតខ្មរសៅកមពជុា 

សរោមសៅរ ់តដរ» ស ើយសដើមសឈើទាលក៏បាន 

សៅរ ់ដល់ ពវថ្ថងសនះឯង និងបានជូនប័ណត

អំណរគណុ ដល់ បផុរ ជនតដលបានឧបតទមភអា

ហារបូករណ៍ រចួរពះអធបិតសីផឋើម ូរតធម៌ផាយ

សមតាថ ដល់ ពវ តវជាកចិចប ច្ប់កមមវធិ។ី សរោយ

សពលប ច្ប់កមមវធិ ី គណៈកមមោរ មព័នន មណ

និ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម ក៏បានសរៀបចំ

ចងាា ន់របសគនរពះ ងឃ និងអបកចលូរមួផងតដរ 

ស ើយបចចយ័ រមាប់ោរសរៀបចចំងាា ន់សនះបានមក 

ពីរពឹទាន ចារយ  សៅ រាប  របធាន ភា  ព័ននតខ្មរ

កមពុជាសរោម សៅរដឌវាឿ  ិុនសតាន  រដឌអាសមរកិ

ចនំនួ២០០ដោុល រ៕ 

    សោយៈ UKKBS 

បុណយកាន់បិណឌ  និងភន ុំបិណឌ  

រ ឿង ររេងររវត្តិរុណ្យភ្ុ ុំរិណ្ឌ  និងសែនដនូតា 
 បុណយភជុបំិណឍ  ជាបុណយរបថ្ពណីតបបរពះ

ពុទាន ា នាមួយរប ់របជាជនតខ្មរ មានលកខណៈ 

ជាពិធបីុណយសគ្នរពវញិ្ហដ ណកខននដល់បុពវបុរ  

ញាត ិនាឋ នតដលសធវើមរណោលសៅ និងជាពិធី

ជបួជុើគ្នប ថ្នញាតិ នាឋ នាច់ញាតទិាំងអ ់តដល

សៅទីឆ្ង យៗ។ ពិធបីុណយភជុបំិណឍ សនះ មានរបវតថិ

តដលទាក់ទងសៅនឹងសរឿងសរពងនិទាន។ មានស ច

កថតីណំាលថា មានឈមួញ ំសៅ៥០០ សធវើដើសណើ រ

សចញសៅជញួតាម មុរទ។ លុះសៅដល់សោះមួយ

សនាះ ជនួជាោង ច និងសធវើដើសណើ រសៅមុខ្សទៀតក៏

ស ធើរ សទើបនាំគ្នប ចលូចត ំសៅសៅទីសនាះ។ សោះ

សនាះជាសោះោច់រ យាលឥតមានមន ុសសៅសទ 

ស ើយសពលយប់តតងតតមានពួកសរបតនាំគ្នប សដើរ

មករក ីុ។ ពួកសរបតទាំងសនាះ លុះសដើររកតវលរក

អាហារ ស ើញមន ុសសដកកបុង ំសៅ ក៏ចាប់

មន ុសកពុំងសដកលក់យកសៅឱ្យសៅហាវ យវាខ្លះ 

គតិនឹងត ក ីុខ្លះ។ ពួកមន ុសសដកលក់សោយ

ារ ំសឡងសរបតនិយាយគ្នប  ក៏ភាញ ក់សឡើងភយ័

 លុត យំសាករទ ឹង ខំ្អងវរករដចូសមថចក៏ពួកវាពំុ

រពម ស ើយគតិតតពីចាប់នាំសៅរបគល់ឱ្យសៅ-

ហាវ យនាយវា។  តរមកយំសាកបណាថ លឱ្យ

សផអើលមន ុសអ ់ទាំង ៥០០ ំសៅ។ សពលសនាះ

នាយ ំសៅមាប ក់ជាអបក ល្  ថ្វនឹកស ើញថា « 

សបើសទាះជា រតូវាល ប់ក៏រតូវតតហ៊ានរបថយុនិយាយ

តវាឿ ឱ្យអ ់ចតិថ ិន មិនរតូវឱ្យសគផ្ថ ច់ជវីតិទសទៗ

សឡើយ»។ គតិស ើយក៏តាំងាម រតអីងៀអាចនិយាយ

សៅោន់ស ថចសរបត  ូមឱ្យតលងពួកខ្លួន តតស ថច

សរបតសនាះសឆលើយថា «សយើងនឹងតលងពួកឯងសៅ

វញិមិនបានសទ សររះពួកសយើងសរ កឃល នណា ់

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                                   បណុយោន់បណិឍ  និងភបុបំិណឍ  

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ  ទំព័រសលខ្ ០៨ 

រពះរបធានរបសគនវតទុអន ុាវរយ៍ីដល់រពះអធបិតី 



យ៉ាងសនះមថង សបើតលងពួកអបកឯងសៅ មិនដងឹជា

ោលណានឹងបានសទៀតសទ ពួកសយើងខ្សត់អាហារ

ណា ់» ។ 

 នាយឈមញួអងវរថា៖  

 -សុុំ តោក្លែងរួក្ត ើងទុំងអស់វញិចះុ 

សយើង នាថា «នឹងទទលួរកអាហារជនូសោក

រាល់ឆ្ប ំ លុះរតាតតអ ់ជវីតិ សបើសោកពិាពួក

សយើងសៅសនាះ សោកបានតឆអតតតមួយរគ្នប៉ុសណាត ះ       

អំណិះតសៅសោកនឹងរតូវអត់ឃល នសទៀត សបើពួក

សយើង នានឹងសោកយ៉ាងសនះ សតើសោកយកផលូវ

ណា? សោក ុខ្ចតិថពិារបូសយើងឱ្យបានតតមួយ

ចតមអត ឬក៏ ុខ្ចតិថទកុជវីតិពួកសយើងសដើមផីឱ្យសៅ

រកអាហារជនូសោកវញិ?»។ ពួកសរបតឮ ំសណើ

ថ្ននាយឈមួញដសូចបះ ក៏គតិគ្នប មួយ នធុះ សទើបរពម

សោះតលងពួកឈមួញ ស ើយផ្ថ ំសផញើថា «ោលសបើ

ពួកអបកបានសៅដល់រ ុកសទ ខ្លួនស ើយ ោល

ណាមានខ្យល់ជើសនារធាល ក់មកពីទិ ខាងសជើង អបក

ទាំងអ ់គ្នប រតូវសធវើកផូនផធុកធ ដ្ជាត ិ និងអាហារ

រគប់យ៉ាង មានោជ  តណថ ក លង ដងូ អំបុក សចក 

ជាសដើម បតណថ តតាមតខ្សទឹកមកឱ្យសយើងចះុ មិន

បាច់នាំមកផ្ធ ល់សទ ជើសនារខ្យល់នឹងប ជ្ ូនមកដល់

សយើងស ើយ»។ ឮតតប៉ុសណត ះ ពួកអបក ំសៅអររក

អវីសរបៀបពំុបាន ស ើយក៏នាំគ្នប ចះុ ំសៅរសចាក

រចល់សខ្ញៀវខាញ រសបើកសចញផតុពីសនាះយ៉ាងរបញាប់។  

លុះសៅដល់ភមូរិ ុក ជបួជុើរគួារស ើយរតូវនឹង

សពលជតិដល់រដវូភជុ ំ តដលទឹកសឡើងជាលំោប់ផង 

អបកតដលបាន នានឹងសរបតទាំងសនាះក៏នាំគ្នប សធវើ

នំតនក រកសចកអំសៅ ោជ រ ូវ អងររ តផលសឈើ 

តដលមានកបុងរដវូសនាះសធវើសរងរយ ស ើយោក់

បតណរ តប ជ្ ូនសៅឱ្យសរបតតាមតខ្សទឹករាល់ឆ្ប ។ំ 

មន ុសជាន់សដើមោន់រកយ ចចៈលអណា ់ សបើ

និយាយ នាថាដចូសមថចស ើយ មិនហ៊ានបំរន

សទ។ ចសំណរតមក អបករ ុកក៏នាំគ្នប សធវើ តៗមក សៅ

ជាទំសនៀមទមាល ប់សោយយល់ថា «សធវើបុណយបតណថ

តរ ូវអងររសៅឱ្យដនូតា តដលសៅសកើតជាសរបត 

 ទិតសៅឯរ ុកទសនល ងួត កនថួតមយួសដើម» សនាះវញិ។ 

បុណយភ្ុំបិណឌ  

 ជាពិធបីុណយមួយ កបុងចសំណាមបុណយធំៗ

ដថ្ទសទៀតថ្នរពះរាជពិធទីាវ រទ មា  របជារាង្ក ថ

ទទូាំងរពះរាជាណាចរកកមពុជាតាំងពីបុរាណសរៀង

មក (ពំុដងឹពីសពលណាចា ់ោ ់) តតងតតមាន 

របារពនពិធសីនះមិនតដលអាក់ខានសឡើយ គចឺាប់ពី

ថ្ថង១សរាច តខ្ភរទបទ រ ូតដល់ថ្ថងទី១៥សរាច មាន

រយៈសពល១៥ថ្ថង តដលសយើងសៅថាបិណឍ ១, បិណឍ

២...និងថ្ថងប ច្ប់ គជឺាថ្ថង "ភជុបំិណឍ "។ បណុយភជុបំិណឍ  

រតូវបានសធវើសឡើងតាមតបបរពះពុទនា នា។ ជា

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                                បណុយោន់បណិឍ  និងភបុបំិណឍ  

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   ទំព័រសលខ្ ០៩ 

ពុទនបរ ័ិទតខ្មរសរោម របសគនចងាា ន់រពះ ងឃបុណយទី០៤ 

សៅវតថបទមុវត ីកដុសិលខ្ ១៧ 



សរៀងរាល់ឆ្ប ំ សៅសពលដល់ថ្ថងតខ្តដលរតូវរបារពន

ពិធបីុណយភជុបំិណឍ  រគប់បងបអូនកនូសៅ ាច់ញាតិ

 នាឋ នទាំងអ ់ សទាះសៅទីជតិ ទីឆ្ង យ តតងតតសធវើ

ដើសណើ រសៅជបួជុើគ្នប  ជាពិស  ឪពុកមាឋ យ សដើមផី

សរៀបចំមាូបអាហារបាយ មល ចងាា ន់សៅរបសគនរពះ

 ងឃតដលគងៀសៅវតថអារាម។ 

 របវតថបិណុយភជុបំណិឍ  

 រកយថា "ភជុបំិណឍ " មកពីរកយ "ភជុ"ំ រមួគ្នប

ជាមួយរកយ "បិណឍ " តដលមានន័យថា : ភជុគំឺោរ

របមូលផថុ ំ ឬភជុបំិណឍ  (មកពីភាាបាលី) "ដុើបាយ" 

ដសូចបះសយើងអាច មាគ ល់រកយសនះ តាមវធិងីាយ

បានថាគជឺា "ោរភជុបំិណឍ  ឬរបមូលផថុដំុើបាយ" (ោរ

ពូតដុើបាយជាដុើៗ តដលសយើងសៅថា "បាយបណិឍ ")

សនះឯង។ សបើតាមតរមាចារមកតាមរបវតថាិង្ក ថ

ថ្នរបសទ កមពុជាសយើង បានបងាា ញថាពិធបីុណយ

ភជុបំិណឍ  គសឺកើតមានតាំងពីបុរាណោលមកសមល៉ះ។ 

ប៉ុតនថទា ់រតងៀថា ោលពី ម័យមុនសគមិនសៅ

ថា បុណយភជុសំទ សោយសៅកបុងពិធីសនះសគមានតបង

តចកសចញជាពីរថាប ក់។ ថាប ក់ដើបូង គសឺគចាប់សផឋើម

សធវើចាប់ពីថ្ថង១សរាច រ ូតដល់ថ្ថង១៤សរាច ជា     

វារកភតថ (ភតថសធវើតាមថ្ថង) ជាបនថបនាធ ប់។ ចតំណក

មួយថាប ក់សទៀតសគសធវើសៅថ្ថង១៥សរាច តដលសគសៅ

ថាបុណយភជុ។ំ ពិធបីុណយទាំងពីរថាប ក់សនះ បចចុបផនប

រតូវបានសយើងបូកប ច្ ូលគ្នប  ស ើយសៅោត់ថា 

ពិធបីុណយភជុបំិណឍ សនះឯង។ 

សរឿងទាក់ទងនឹងបណុយភជុបំណិឍ  

     អបករបាជញបានបសងរើតឲ្យមានគមពីរ ៣ តដល

ទាក់ទងសៅនឹងពិធបីុណយោន់បិណឍ គ ឺ: 

១. គមពីរ សបតវតទុ : បករាយពីសរឿងសរបត គមពីរ  

អានិ ងឃបិណឍ និយាយអំពីផលថ្នោរសធវើបុណយ។ 

២. គមពីរពិទាធរ ឬគមពីរវជិាជ ធរៈ និយាយតណំាល

ពីរបថ្ពណីតខ្មរ តដលជាប់ទាក់ទងមកដល់ ពវថ្ថង។ 

៣. គមពីរវមិានវតទុ គមពីរធមមបទ ជាសដើម...។ 

 សបើតាមគមពីរ "ពិទាធរ ឬវជិាជ ធរ" មាន

តណំាលថា ោលសនាះមានរពះសថរមួយអងគស ម្ ះ

រពះឧបគតុថសតទរ សោកមានអំណាចមានឥទនិពល

សរចើនណា ់ សោកក៏បាននិមនថសៅសធវើទ សនកចិច

សៅាទ ននរក តដលសររសពញសោយ សភលើងសឆះ 

 សនាន រ សៅន សតថ ខាល ំង ប៉ុតនថសោយឥទនិពលរប ់

សោក ក៏មានសលចសចញឲ្យមាននវូផ្រ ឈូករត័ប

មួយធំប៉ុនកងរាជរថ រចួសោកក៏គងៀសៅសលើផ្រ

ឈូកសនាះ ស ើយផ្រ ឈូកសនាះ ក៏សហាះោត់ាទ ន

នរក តដលសធើវឲ្យរពះអងគរតជាក់រ ួល មិនបណាថ ល

ឲ្យប៉ះរល់ដល់សភលើងកសតថ ាទ ននរកសឡើយ។ 

 រឯីពួក តវនរកវញិរគ្នន់តតដងឹថា រពះឧប

គតុថសតទរ សោកនិមនថសៅភាល មក៏សធវើឲ្យពួក តវនរក

ទាំងសនាះមានោរភាញ ក់សផអើលយ៉ាងខាល ំង។ ពួក តវ

នរកទាំងសនាះមានោរសោតខាល ច នវូភាពអាច រយ

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                 បុណយោន់បិណឍ  និងភបុបំិណឍ  

                                                                                                                                                                                 រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                       ទំព័រសលខ្ ១០ 

ពុទនបរ ័ិទសៅចំពុះតកអមករបសគនចងាា ន់រពះ ងឃបុណយទី

៥ សៅវតថបទមុវត ីកដុសិលខ្១៧ 



សនះយ៉ាងខាល ំង ក៏នាំគ្នប ចុះមក អបអរាទរ ស ើយ

 ួរអំពី ឫទិនបារមីរប ់រពះអងគ សោកក៏បាន 

ពនយល់  តមថងធម៌ សទ នាសអាយពួក តវនរក

ទាំងសនាះាថ ប់ សរោយមកសោក ក៏បានោរត

ឡប់មកាទ នមន ុសវញិ ស ើយពួក តវនរកទាំង

សនាះបានផ្ថ ំសផញើថា: "ទលូរពះបងគើទាំងអ ់គ្នប  ពវ

ថ្ថងសនះលំបាកសវទនាណា ់ ណាកសតថ សភលើងនរក

ណាអត់អាហារ មិនតដលមានាច់ាសោ ិត

ណាសលើកយក អាហារសភាជន ឬបចចយ័បួនមក

ឧបតទមភខ្ញុំមថងណាសទ គខឺ្ញុំអត់ឃល នសនាះខាល ំងណា ់ 

សរាគ្នពាធ ិ ជើងតឺមារ ត់ក៏មានសរចើនតដរ អុីចងឹសបើ

សតជគណុនិមនថសៅាទ នមន ុសសោកវញិ  ូម

រពះសតជគណុសមតាថ ផសពវផាយឲ្យ បងបអូនញាតិ

មិតថ តម៉ ឪ ជដីនូ ជតីា រប ់ខ្ញុំសធវើបុណយ និមនថរពះ

 ងឃមកោក់បិណឍ  ឬោន់បិណឍ ផង រចួស ើយ 

ផសពវផាយពរ ពវាធោុរផោល និ ងឃ បុណយ

ោក់បិណឍ ដល់ទលូរពះបងគើទាំងអ ់គ្នប ផង សដើមផី

សអាយបានផលជយួឧបតទមភឲ្យបានតឆអត រប់ រល់

បាត់ទកុខសវទនាតសៅ"។ 

  រពះឧបគតុថសតទរ ក៏នាំយកបណាថ ំទាំងសនាះសៅ

រោបបងគើទលូស ថចនាសពលសនាះសៅ។ រគ្នន់តត

ថាវ យរពះពរប៉ុណត ឹ ងស ថចក៏សធវើជា ចតុហាម យផសពវ

ផាយដល់របជារាង្ក ថរគប់ៗគ្នប  សដើមផីឲ្យរបជា

រាង្ក ថទាំងអ ់សធវើបុណយោក់បិណឍ  ឬោន់បិណឍ សៅ

កបុងរដវូវ ាសោយផ្ថ ំសផញើសទៀតថា ឲ្យសធវើចសំៅថ្ថង

១សរាច តខ្ភរទបទរ ូតដល់ថ្ថង១៥សរាច តខ្

ភរទបទ ឬោច់តខ្សោយស តសុនះស ើយតដលនាំ

ឲ្យមានពិធោីន់បិណឍ  ទកុជារបថ្ពណីតខ្មរ តាំងពី

សពលសនាះរ ូតមកដល់ ពវថ្ថងសនះ។ 

 មលូស តតុដលរបារពនពិធបីណុយភជុបំណិឍ  

 របជាជនតខ្មរ ក៏តតងតតចងចាំ និងយល់   

រគប់ៗគ្នប ថា "បុណយភជុបំិណយ" គជឺាោរសធវើបុណយ

ោក់បិណឍ  សដើមផីឧទធិ ដល់ សបតបុគគលជាឪពុក 

មាថ យបងបអូនញាត ិនាថ នទាំងឡាយ តដលបាន

តចកាទ នសៅស ើយ មិនដងឹជាសៅចាប់កសំណើ ត

សៅសោកខាងមុខ្ជាអវីសនាះ។ ប៉ុតនថ សបើតាមអតទបទ

រប ់សោក  ុង  ីុវ វញិោរសធវើបុណយភជុបំិណឍ  ពំុ

តមនមានន័យតតប៉ុណត ឹ ងសទ គសឺោកបានបករាយ 

សោយសលើកយកអតទន័យចនំនួ ៣ គ:ឺ 

១. សដើមផីឧទិធ ក ុលចសំរះសបតបុគគល ឬសរបត

បុគគល (រកយ "សបត" ជារកយបាលី ឯរកយ 

"សរបត" ជារកយ ំង្ក រឹត)។ 

២. សដើមផីឲ្យបានស ចកថ ុីខ្ចសរមើន  ិរ ួី ថីតដល 

សកើតពីផលទានរប ់ខ្លួន។ 

៣. សដើមផីបសងរើតាមគគរីប ់ជាត ិគោឺររ ះុរ លួ 

គ្នប  ទំាងសពលសវោកណំត់ទាំងោរសធវើនំគម នំអនសម 

សររសពញទទូាំងរពះរាជាណាចរកកមពុជា សយើងក៏

អាចកត់ មាគ ល់ នវូរកយមួយសទៀតថា "បណុយ

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០             បុណយោន់បិណឍ  និងភបុបំិណឍ  

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   ទំព័រសលខ្ ១១ 

ពុទនបរ ័ិទភបសំពញ/USA/ នសូវលាឡងៀ របសគនចងាា ន់រពះ

 ងឃបុណយទី៦ សៅវតថបទមុវត ីកដុសិលខ្១៧ 



ត នដនូតា"សនះ តដលជារកយាម ដ្ រមាប់

របជារាង្ក ថខ្លះ ពីសររះថារកយទាំងពីរគមឺានន័យ

ដចូគ្នប ។ ោលពី មយ័បុរាណោល សគសធវើពិធី

បុណយសនះគសឺដើមផីសរៀបចសំធវើ ងឃភតថ ទំនកុបរមុង

រពះ ងឃតដលគងៀចាំវ ាកបុងវតថ រយៈសពល៣តខ្ 

ចាប់តាំងពីថ្ថងចលូវ ារ ូតដល់ថ្ថងសចញវ ា។ 

សៅកបុងចសំណរោលបុរាណបានចារថា សោយសៅ

កបុងរដវូវ ាមានសភលៀងធាល ក់សជាកជាំ រលឹមពរពិច 

សធវើឲ្យមានោរលំបាកដល់រពះ ងឃកបុងសពលសធវើ

សគ្នចរបិណឍ បាត។ ស តដុសូចបះ សទើបបណាឋ ពុទន

បរ ័ិទនាំគ្នប សរៀបចំពិធសីនះ សដើមផីផគត់ផគងៀរពះ

 ងឃរបចាំថ្ថងរ ូតដល់ថ្ថងសចញវ ា។ មា៉ងវញិ

សទៀត សៅកបុងពិធបីុណយសនះ គសឺធវើសឡើងសដើមផីផាយ

ឧទធិ ក ុលដល់ពពួកសបតជនញាតិ និងញាតិ

ទាំង ៧  ណាឋ ន រពមទាំងតណំញាតសិរចើនមហា

កបផសនាះផងតដរ តាមរយៈអនភុាពថ្ន ងឃគតា

ទកខណិាទាន តដលរ ់រងទកុខសវទនា សកើតជាសរបត

មានកមមសពៀរ ជាប់សទា ធងន់ រងកមមរក ល់

រកហាយអត់ឃល នទាំងអ ់សនាះ បានរចួផតុពីកឋី

លំបាកសាកសៅ។ 

ទំនាក់ទំនងបណុយភជុបំណិឍ  និងបណុយចលូវ ា 

  សបើតាម ងឃដោីរប ់  សមថចរពះមងគល 

សទរចារយ អ៊ុើ  ុ៊ម បានឲ្យដងឹថា សៅ ម័យសដើម

គ ឺសរោយសពលតដលរពះពុទនា នា បានផាយ

ចលូមកកបុងរបសទ តខ្មរសយើង ស ើយសនាះភកិខុ

 ងឃបាននិមនថ សៅបិណឍ បាតរគប់រចកលាករាល់

សពលសវោ សោយមិនគតិថាជារដវូវ ា រដវូ 

របាំង រដវូសតថ  ឬរដវូរងាសឡើយ ។ 

 លុះដល់ ម័យស ថចសាយរាជយ គវឺងស 

"ជយ័វរ មន័" រពះអងគមានរពះទ័យរជះថាល នឹងរពះពុទន

ា នា ក៏បានឧបតទមភរពះ ងឃតដលបួ កបុង 

រពះពុទនា នា សោយបច័ចយបួន មានចងាអ ន់

បិណឍ បារត ស នា ណៈ សភ ជជៈ និងចីវរ។ 

សរោយមកសទៀត រពះអងគរទងៀសឈវងយល់ថាសៅ   

រដវូវ ារពះ ងឃនិមនថសចញសៅបិណឍ បារត សនាះ

ជបួរបទះនវូោរលំបាកខាល ំងណា ់ ដចូជាសភលៀង 

ផគរ រនធះ ខ្យល់បក់សបាកតដលបណាថ លឲ្យរពះ ងឃ

អងគខ្លះ រតូវដលួសលើភក់រជាំសនាះ ក៏នាំឲ្យរពះអងគ

សកើត រពះទ័យ សងវគផង រជះថាល ផង ស ើយក៏បាន

បវរណាដល់រពះ ងឃរគប់អងគឲ្យនិមនថគងៀសៅកបុង

វតថ ស ើយកុនិំមនថសចញបិណឍ បារតឯណា កបុងរយៈ

សពល៣តខ្ មិនតតប៉ុសណាត ះរពះអងគក៏បានសធវើជា 

រពះរាជរបោ ផសពវផាយឲ្យរបជារាង្ក ថទាំងអ ់

កបុងសៅកបុងរបសទ  ជយួឧបតទមភបចចយ័បួនដល់ 

រពះ ងឃកបុងរយៈសពល៣តខ្ ថ្នរដវូវ ាកុឲំ្យ 

រពះ ងឃនិមនថបិណឍ បារតសៅខាងសរតសទៀត។ ោរ

អនវុតថន៍តបបសនះ សចះតតោល យបនថិចមថងៗ របជា

រាង្ក ថក៏សធវើតាមរពះរាជារ ូតមក គឲឺ្យតតដល់រដវូ 

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                បណុយោន់បណិឍ  និងភបុបំិណឍ

                                                                                                                                                                                 រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                ទំព័រសលខ្ ១២ 

ពុទនបរ ័ិទសៅទកួ តងរ និងទលួាវ យថ្រព១  របសគន

ចងាា ន់រពះ ងឃបុណយទី១០ វតថបទមុវត ីកដុសិលខ្១៧ 



វ ារយៈសពល៣តខ្ សោយគតិចាប់ពីថ្ថង១សរាច 

តខ្អាាឍ ដល់ថ្ថងសពញបូរមីតខ្អ សុជ មិនឲ្យ

រពះ ងឃសៅណាសទ (គសឺៅ ម័យសនាះ សគោក់

បិណឍ កបុងរយៈសពល  ៣តខ្ តតសរោយៗមកក៏ ល់

រយៈសពលតចិសៅៗ រ ូតមកដល់ ពវថ្ថងសនះ 

អារ ័យសោយកតាថ ជវីភាពរ ់សៅកបុង ងគមមាន

ោរតរបរបួល)។ 

រដវូបណុយភជុបំណិឍ  

  ចាប់តាំងពី ម័យបុរាណោលរ ូតមកដល់

បចចុបផនបសនះ ពិធីបុណយភជុបំិណឍ សនះ សគតតងតត

របារពនសៅកបុងរដវូវ ា សររះសៅកបុងរដវូសនះ

ពពួកសរបតអាចមានឱ្ោ សរចើនកបុងោរត វងរក 

ចណីំអាហារ ជាងរដវូសផសងៗទាំងអ ់។ មា៉ងវញិ

សទៀតសៅកបុងវ ានរដវូ អាហាររប ់ពួកសរបត 

ដចូជាភក់រជា ំ ស ល ម៍ កហំាក ាក ព និងោក

 ំណល់អសាចិ៍ មផូរសៅកបុងតខ្សភលៀងផគរ ពរពិច 

សៅកបុងរដវូបុណយភជុបំិណឍ  រយៈសពល១៥ថ្ថងសនះ 

មានពពួកសបតជន (ពួកសរបត) ាច់ញាតទិាងំ

របាំពីរ ណាឋ ន រពមទាំងតណំញាតសិរចើនមហា

កបផ តដលអត់ឃល នអាហារអ ់រយៈសពលជា

សរចើនតខ្មកស ើយសនាះ រតូវបានរចួផតុពីោរ ំុ

ឃំងអនញុ្ហដ តឲ្យមកត វងរកាច់ញាតសិៅ តាម

វតថអារាមសផសងៗ តដលនាំយកចណីំអាហារសផសងៗ 

មកឧទធិ ក ុលឲ្យខ្លួន។ មា៉ងវញិសទៀត សបើតាម

 មឋីចា ់ៗបុរាណនិយាយតៗគ្នប ថា កបុងរយៈ

សពល១៥ថ្ថង សបើពពួកសបតជនទាំងអ ់សនាះសដើរ

ត វងរកញាតិចនំនួ៧វតថ សៅតតមិនស ើញសនាះ 

ពពួកសរបតទាំងអ ់សនាះនឹងតរ កយំទង្កនាធ ំសជើង 

សររះតតោរខ្កបំណង និងភាពសរ កឃល ន

រក ល់រកហាយកបុងចតិថ។ ជាពិស  ពពួកសប

តជនទាំងអ ់សនាះ នឹងសជរោក់បណាឋ ាដល់

ាច់ញាត ិកនូសៅជាមនិខាន។ 

ោររបារពនពិធបីណុយភជុបំណិឍ  

       ចសំរះបុណយភជុបំិណឍ សនះ បុរាណាចារយរាជ

បណឍ ិ តតខ្មរសយើងបានសរៀបចរំយៈសពល ១៥ ថ្ថង 

សោយចាប់គតិពីថ្ថងទី០១សរាច ដល់ថ្ថងទី១៥សរាច 

តខ្ភរទបទ ជាពិធមីួយ រមាប់ឧទធិ ក ុលសៅ

ដល់សបតជនញាតតិដលបានាល ប់សៅ។ សៅកបុង    

រយៈសពល១៤ថ្ថងថ្នោរោន់បិណឍ  ឬោក់បិណឍ សនះ 

ពុទនបរ ័ិទចណុំះសជើងវតថទាំងអ ់ជាពិស  រកុម

នីមួយៗតដលបានសរៀបចជំារកុមៗសោយសោកតា

អាចារយចាត់តចងសនាះ រតូវតបងតចកសចញ៣ឬ៤

រកុមតចូៗ សដើមផសីរៀបចំសធវើយាគូ ឬសធវើភតាថ ហារជា

៣សៅ៤ឆ្ប ំង ស មើនឹង៣សៅ៤មុខ្មាូប។ សពលទងូ

 គរចណំាំវ ា អបកសៅកបុងរកុមសវននីមួយៗរតូវ

ចាប់សផឋើមសធវើចងាា ន់ ស ើយយាយតាចា ់ៗកបុងរកុម

សវន រតូវសរជើ សរ ើ យកផធះណាមួយសដើមផីរបមលូ

នំតនកសរៀបចំបាយបិណឍ  បាយបតថបូរ។ សរៀបចរំចួ

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                           បណុយោន់បណិឍ  និងភបុបំិណឍ                                

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   ទំព័រសលខ្ ១៣ 

រគូសមកដុ ិរបសគនចងាា ន់រពះ ងឃបុណយទី១២  



ស ើយរតូវនាគំ្នប សៅវតថាឋ ប់សោក ូរតថាវ យបងគើ

ធម៌  ុសខា និងធម៌បរាភវ ូរត។ ចតំណកឯកនូ

សៅតដលសៅផធះ រតូវនាំគ្នប ខិ្តខំ្ដតុថ្ដដតុសជើង

បបរឬ ល លុកតាមមុខ្មាូបនីមួយៗ សោយតឡកពី

គ្នប ។ លុះដល់សពលរពឹកររងអរសុណាទ័យរតូវនាំ

គ្នប សរៀបចំខ្លួន កសណឋ ៀត យួរ ោន់ ទលូ តរកចងាា ន់

សៅវតថ។ សៅកបុងវតថ សោកតាអាចារយរតូវសរៀបចពីំ

ធរីាប់បារតសៅសលើឧបោឌ នាោ។ បនាធ ប់មក

សោកអាចារយជារបធាន រតូវដកឹនាំពុទនបរ ័ិទសវរ

ចងាា ន់របសគនរពះ ងឃ សវរបាយបតថបូរ។ល។ លុះ

ដល់សពលរពះ ងឃសធវើភតាថ នសុមាទនគ្នថាចប់ សម

សវនរកុមនីមួយៗរតូវសរៀបចមំាូបអាហារ ចណីំចលូ

គនំាប់ជនូសោកតាអាចារយវតថ រពមទាំងចាត់តចង

សភាជនាហារទទលួសភញៀវតដលអស ជ្ើញសៅបុណយ

សៅកបុងថ្ថងសវនរប ់ខ្លួនសនាះផងតដរ។ ោររបសគន

ចងាា ន់ដល់រពះ ងឃ រតូវបានសធវើសឡើងសដើមផីឧទធិ 

ក ុលសៅឱ្យជដីនូជតីា បងបអូន និងញាតទិាំង៧ 

 ណាថ ន តដលបានាល ប់ោល យជាសរបតស ើយរតួវ

បានជាប់ ំុសៅកបុងនរក។ កបុងោរសបើទាវ រនរកសនះ 

សរបតខ្លះមានឱ្ោ រចួផតុពីោរជាប់ទារណុកមម

សៅនរក ខ្ណៈតដលខ្លះសទៀតរតូវបានសគសោះ

តលងឱ្យសៅសរតនរកជាបសណាថ ះអា នបសដើមផីសៅ

ទទលួយកនវូចណីំ និងក ុលផលបុណយតដល

កនូសៅបានឧទធិ ឲ្យ ស ើយនឹងរតូវរតឡប់សៅ

ទទលួទកុខសវទនាសៅកបុងនរកបនថសទៀត បនាធ ប់ពីពិធី

ភជុបំិណឍ សនះរតូវបានប ច្ប់។ ចសំរះញាត ិណាថ ន

តដលមិនបានសៅកបុងនរកក៏សោយកថ ី ក៏រតូវបានសគ

ចាត់ទកុថាអាចទទលួបាននវូក ុលពីពិធោីរ

ឧទធិ កបុងពិធីបុណយសនះផងតដរ។ 

  ូមបញ្ហជ ក់តដរថា កបងុថ្ថងបុណយភជុ ំ មាន

សរៀបចំក ច្ប់ចតបុផចចយ័ ( ៊ង) របសគនរគប់ភកិខុ

ាមសណរ។ ឯគណៈកមមោរវតថបានចាត់តចងនំ

អនសម នំគម និងបាយបតថបូរឲ្យសៅ ិ សគណ

ទកុរបសគនភកិខុាមសណរតាមចតំណក រមាប់សធវើ

ចងាា ន់សៅរពឹកថ្ថងបនាធ ប់។ មា៉ងវញិសទៀត ថ្ថង

បុណយភជុបំិណឍ សនះ ោលពី ម័យបុរាណមាន

សលងតលផងរបណាំងរកបី ស ះ ចាប់ពី២-៣គ ូសៅ

តាមតបំន់សរៀងៗខ្លួន[រតូវោរអំណះអំណាង] សដើមផី

អបអរសៅកបុងថ្ថងបុណយឆលងបសងាើយ។ សលើ ពីសនះ

សៅសទៀតរកបី ស ះ និងរប ់តដលរតូវរបកតួ សគ

បានតបុតតងលំអសោយសរបង ោបពណ៌រសលើប

រសោង មានរក់របសៅ កណឋ ឹ ងរតសោក ឬចង្កងរង

ជាសដើម។ រតូវោរអំណះអំណាង  កតនលងខ្លះសទៀត

មានសលងតលផងសផសងៗខុ្ ពីសនះ។ ប៉ុតនថរ ូត

មកដល់សពលបចចុបផនបសនះ ទំសនៀមទមាល ប់សនះសចះ

តតបាត់ៗ រញួថយបនថិចមឋងៗ ា នាោន់តត

កនលងតវងសៅ នាំឲ្យោររបោន់ខាជ ប់ស ធើរតតបាត់បងៀ

សរចើនណា ់តដរ៕ 

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                                                           បណុយោន់បណិឍ  និងភបុបំិណឍ  

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                          ទំព័រសលខ្ ១៤ 

រពះរបធាន  .ន.ខ្.ក.ក.និងអនធឹតៗរបសគនចងាា ន់         

រពះ ងឃបុណយទី១៤ សៅវតថបទមុវត ីកដុសិលខ្១៧ 



 ោរសបាះបាយបណិឍ  និងពូនភបខំ្ាច់           

កបងុពិធបីណុយភជុបំណិឍ  

 សៅរពលឹមសម៉ាង៤រពឹក របជាពលរដឌតតង

តតនាំគ្នប សដើរសៅវតឋអារ៉ាមនានាសៅកបុងភមូិ ឬសៅ

តកផរផធះរប ់ខ្លួន ជាមយួនឹងនំចណីំតដលសធវើរចួជា

សរ ចោក់កបុងចាន ឬស ាងសដើមផីសៅវតឋ។ ោរ

សបាះបាយបិណឍ  គជឺាជើសនឿអរបូិយមួយផងតដរ 

តដលរបជាពលរដឌតខ្មរសយើងនិយមសធវើជាសរៀងរាល់

រពឹក សដើមផីប ជ្ ូន ឬឧទធិ ក ុលឱ្យសៅញាតិ

 នាឋ នាច់ាសោ ិត តដលបានតចកឋានសៅ

បរសោក។ ោរសបាះបាយបិណឍ  (ោរសបាះដុើបាយ) 

ជា កមមភាពមួយតដលមិនទាន់មានឯកភាពគ្នប

សៅកបុង ងគមពុទនា និកសៅសឡើយ សោយអបក

ខ្លះបានចាត់ទកុោរសបាះបិណឍ ជាកចិចដ ំ៏ខាន់មយួ

មិនអាចខានបានសៅកបុងរដវូបុណយោន់បិណឍ សនះ 

ខ្ណៈតដលអបកខ្លះបានអះអាង និងរះិគន់ថា ោរ

សបាះបាយបិណឍ សនះជាទសងវើមិនរតមឹរតូវសទ ជាភាព

ខ្ជះខាជ យ ជាោរសធវើមិនសគ្នរពទានជាសដើម។  អបក

តដលសជឿថា សបាះបាយបិណឍ មានរបសយាជន៍គតិ

ថា សបាះបាយបិណឍ  គសឺបាះឲ្យពួកសរបត (ស តសុនះ

សទើបសៅតបំន់ខ្លះមិនសៅបាយបិណឍ សទ តតសៅថា

បាយសរបត)។ ចតំណកអបកពុទននិយមខ្លះសទៀតបាន

អះអាងថា ោរសបាះបាយបិណឍ ជាោរសធវើទានមិន

រតមឹរតូវតាមោរបសរងៀនរប ់រពះពុទនសឡើយ។ 

 ទាក់ទិននឹងជើសនឿតដលពុទនបរ ័ិទ សលើក

សឡើងអំពីោរពូនភបខំ្ាច់ សៅអំឡុងសពលបុណយភជុំ

បិណឍ សនះ វាជាជើសនឿមួយតដលតខ្មរសយើងទសូៅ

យល់ថា វាលអស ើយមានរបសយាជន៍សទើបពួកគ្នត់

សធវើ។ ស ើយបានោក់លុយសៅតាមភបខំ្ាច់នីមួយ 

ៗសនាះ រពមទាំងអុជធបូាម ោក ុំ បាបមយួ

ចនំនួតដលខ្លួនបានាងសឡើង សោយមិនបានចាប់

អារមមណ៍កនលងមក។ ោរពូនភបំខ្ាច់សនះក៏ជាោរ

ឧទធិ ក ុលមួយ ជនូដល់ឧបោរជីនទាំងឡាយ

តដលបានោចាកសោកផងតដរ។ 

 ជាពិស  កបុងរដូវបុណយោន់បិណឍ  និងភជុំ

បិណឍ សនះបងបអូនតខ្មរកមពុជាសរោមតដលបានចាក

សចញពីភមូិរ ុក មករ ់សៅកបុងរបសទ កមពុជា 

និងរបកបមុខ្របររក ីុ មានដចូជា លក់មីឆ្ ពង

ទាកនូ សឡាតឆ្ បុកលាងុ ជាសដើម។ ពួកគ្នត់ក៏បាន  

ឈប់ រមាកពីោរងារ ស ើយបាននាំគ្នប មកវតថ 

សធវើបុណយោន់បិណឍ រ ូតរគប់ដល់ ១៥ថ្ថង សៅតាម

ធនធានតដលគ្នត់មាន ស ើយជាចាំបាច់សនាះគឺ

ពួកគ្នត់មកវតថណាតដលមានរពះ ងឃតខ្មរកមពុជា

សរោមគងៀាប ក់អារ ័យមានដចូជា វតថបទមុវត ី

កដុសិលខ្១៧ វតថមហាមង្កនថី កដុសិលខ្១៣ វតថអងគ

តាមិញ វតថ នសំក ុល វតថសរធញិាណជាសដើម។ 

កបុងរដវូបុណយោន់បិណឍ និងភជុបំិណឍ សនះ បងបអូនតខ្មរ

សរោមសយើង មានោររបួរមួាមគគគី្នប បានលអណា

 ់។ សពលសៅដល់វតថបានជបួជុើគ្នប  ស ើយរតមង

ាក ួរសៅស ចកថ ុីខ្ទកុខរវាងគ្នប  និងគ្នប  រពម

ទាំងបានសធវើទានរបសគនរពះ ងឃ សដើមផីឧទធិ 

ភាគផល ជនូដល់បុពវោរជីនទាំងឡាយ  មាន

មាតាបិតា ជដីនូជតីា រគូឧបជាយាចារយ និង

ញាតោកបុង ងារវដថ តដលបានោចាកសោក 

សនះសៅស ើយសនាះ។ មា៉ងសទៀតក៏បានាថ ប់រពះ

ធម៌ តដលរពះ ងឃ ំតដងទកុ រមាប់អប់រចំតិថ 

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                                                បណុយោន់បណិឍ  និងភបុបំិណឍ  

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   ទំព័រសលខ្ ១៥ 



សដើមផីជាផលូវសៅរកស ចកថ ុីខ្អំពីសោកសនះ និង

សោកខាងមុខ្។ 

  សោយៈ ភកិខុ ឥនធសជាសតា 

បញ្ហា ស្មមរទរកាមរតូវបានទចាទសួរទៅ           

រដ្ឋា ភិបាលទវៀតណាមទៅកនងុ                  

អងគការសហរបជាជាតិ  

 ោររសំោភ ិទនិមន ុសសលើតខ្មរសរោមសៅ

តដនដីកមពុជាសរោម រតូវបានអបកជើនាញអនថរជាតិ

តណំាងរបសទ នានា សចាទ ួរសៅរោឌ ភបិាល  

សវៀតណាម សៅកបុងកចិចរបជុើសលើកទី៥៣  ឋីពី 

កតោិ ញ្ហដ អនថរជាតិ ថ្នគណៈកមាម ធោិរ ិទនិ

ស ដឌកចិច  ងគម និងវបផធម៌ (Committee on Eco-

nomic, Social and Cultural Rights) តដលនឹង

របរពឹតថសៅរយៈសពល២  បាឋ  ៍ ចាប់ពីថ្ថងទី ១០ 

ដល់ ថ្ថងទី២៨ តខ្វចិឆោិ ឆ្ប ំ២០១៤ សនះ នាោរយិា-

ល័យអងគោរ  របជាជាត ិ តដលរបចាំទីរកុង 

 សឺតណវ របសទ  វិ ។ របសទ សវៀតណាមរតូវ

សឆលើយបំភលអឺំពីបញ្ហា សនះ រយៈសពល២ថ្ថង គឺសៅថ្ថងទី

១០ និង១១ តខ្វចិឆោិ សោយមានរកុមអបកជើនាញ

អនថរជាតិ តណំាងឲ្យរបសទ នានាតដលបានចលូ

រមួ នឹងសលើកយកបញ្ហា   ិទនិស ដឌកចិច  ងគម និង 

វបផធម៌រប ់ជនជាតិសដើមតខ្មរសរោមសចាទ ួរសៅ

មង្កនថីតណំាងរោឌ ភបិាលសវៀតណាម។ សៅកចិចរបជុើ

សនះ គណៈកមាម ធោិរ ិទនិស ដឌកចិច  ងគម និងវបផ-

ធម៌ បានអស ជ្ើញ  ព័ននតខ្មរកមពុជាសរោម (KKF) 

តណំាងឲ្យពលរដឌតខ្មរសរោម សៅតដនដីកមពជុា

សរោម ចលូសៅតថលងោរណ៍ និងសធវើរបាយោរណ៍

អំពីបញ្ហា ជាក់ត ឋង តដលបានសកើតមានសឡើងសៅ     

កមពុជាសរោមឲ្យសគបានរជាប សៅមុនសពលមង្កនថី

តណំាងរបសទ សវៀតណាម ចលូសឆលើយបំភលឺរយៈ

សពល២ថ្ថង សៅចសំរះមុខ្អងគោរ  របជាជាតិ 

នវូបញ្ហា អវីខ្លះតដលខ្លួនបាន និងមិនបានសធវើសរោយ

ពីបានចះុកចិច នា ជាមួយអនថរជាតរិចួមក។ 

របសទ សវៀតណាមបានសគចសវះមិនរពមចលូបំភល ឺ

ដល់គណៈកមាម ធោិរ ិទនិស ដឌកចិច  ងគម និងវបផ

ធម៌ ២០ ឆ្ប មំក ស ើយសរោយពីខ្លួនបានចលូជា

 មាជកិ ថ្នាទ ប័នអងគោរ  របជាជាតិមួយ

សនះ ោលពីឆ្ប ំ១៩៨២។ សយាងតាមព័តម៌ាន

តដលបានចះុផាយសៅថ្ថងទី១០ តខ្វចិឆោិ ឆ្ប ំ

២០១៤ សៅសលើសគ ទំព័រអគគ បងោរ ិទនិមន ុស 

ថ្នអងគោរ  របជាជាត ិ  ឋីអំពីបញ្ហា រក់ព័នន

នឹងរបសទ សវៀតណាមថា ៖ 

 “វាគមនិតណំាងឲ្យពលរដឌតខ្មរសរោម បាន

តថលងថា តខ្មរសរោមសៅតដនដកីមពុជាសរោម ឬសៅ

តបំន់តដនដី ណឋ ទសនលសមគងគ មិនរតូវបានរោឌ -    

ភបិាលសវៀតណាមទទលួាគ ល់ថា ជាជនជាតសិដើម

សទ សោយសគចាត់ទកុថាជាជនជាតភិាគតចិសៅ      

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០       បញ្ហា តខ្មរសរោមរតូវបានសចាទ ួរសៅរោឌ ភបិាលសវៀតណាមសៅកបងុ អងគោរ  របជាជាត ិ 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                                            ទំព័រសលខ្ ១៦ 

អបករ ី សកៀង  ុធ ីបានសលើកសឡើងពីបញ្ហា តខ្មរកមពុជា

សរោមសៅអងាគ រ  របជាជាតិ 



វញិ។   ព័ននតខ្មរកមពជុាសរោម បានជរមុញឱ្យ

សវៀតណាមសោះតលងអបកោរររ ិទនិមន ុសទាំង

អ ់ តដលបាន ំុខ្លួន សររះោរត ូ៊មតរិប ់ពួក

សគ ឋី ិទនិស ដឌកចិច  ងគម និងវបផធម៌ ស ើយក៏  

ជរមុញឱ្យឲ្យសវៀតណាម រតូវអនវុតថឱ្យបានសពញ

សលញ ស ចកថរីបោ រប ់អងគោរ  របជា-

ជាត ិថីពី ិទនិជនជាតិសដើម”។ សគ ទំព័រអងគោរ

  របជាជាតបិានបនថសទៀតថា៖ 

 “តណំាង  ព័ននតខ្មរកមពុជាសរោម តដល

សធវើោរសៅសលើតផបក “ ិទនិ សរមចវា នាខ្លួន

សោយខ្លួនឯង” បាននិយាយថា របជាជនតខ្មរ

សរោមបានរ ់សៅកបុងតបំន់ ទសនលសមគងគរាប់រន់

ឆ្ប ំមកស ើយ។ សបើសទាះមានរបវតថាិង្ក ថ និងវបផ-

ធម៌ សៅកបុងតបំន់ដ ីណថ សនាះជាយូរមកស ើយកឋ ី

តតសវៀតណាម មិនបានទទលួាគ ល់តខ្មរសរោមទាំង

សនះថា ជាជនជាតសិដើមសទ សោយរោឌ ភបិាលសវៀត

ណាម ចាត់ទកុថាជាជនជាតភិាគតចិសៅវញិ។ ពួក

សគរតូវបានហាមមិនឲ្យសៅពលរដឌខ្លួនឯងថា ជា

តខ្មរសរោម និងទឹកដរីប ់ខ្លួនថាកមពុជាសរោម។ 

មានមន ុសតចិណា ់តដលបាន ដងឹថា អងររនាំ

សចញសោយសវៀតណាមសនះ រតូវបានផលិតសឡើង

សោយសញើ ្ម និងទឹកតភបករប ់ក ិករតខ្មរ

សរោម។ ផធុយសៅវញិ ពលរដឌតខ្មរសរោមមិនមាន

អាហារសដើមផីបរសិភាគរគប់រគ្នន់សទ សោយារោរ

ចណំាយសៅសលើសធវើវតទុ និង មាភ រៈក ិកមមខ្ព ់

សពក ស ើយពួកសគក៏ោល យសៅជាពលរដឌរករីក

បំផតុសៅកបុងតបំន់សនាះ។ មន ុសជាសរចើនបាន

សបាះបងៀសចាលាោសរៀន ឬរតូវបានបងខើឱ្យសធវើច ំ   

ណាករ ុកសៅោន់តបំន់ទីរកុងសដើមផីសធវើខ្ញុំសគ។ 

ពួកសគមិនរតូវបានអនញុ្ហដ តឱ្យសរៀនសោយស រី

នវូភាារប ់ពួកសគសទ។ វារតូវបានផឋល់អន-ុ

ា ន៍ថា   គណៈកមាម ធោិរជរមុញឱ្យរបសទ  

សវៀតណាម អនវុតថឱ្យបានសពញសលញនវូស ច

កថរីបោ រប ់អងគោរ  របជាជាតិ  ថីពី

 ិទនិជនជាតសិដើម សដើមផីអនវុតថនវូនីតវិធិីកបុងោរ

ាទ បនាឱ្យមានឯការផលូវចាប់ សដើមផីចាប់សផថើម

ដើសណើ រោរ ថ្នោរទទលួាគ ល់ជនជាតសិដើមកបុង

របសទ សវៀតណាម សដើមផីសលើកកមព ់ោរយល់

ដងឹអំពីមន ុសនិង ិទនិរប ់ពួកសគ’ សដើមផីោរ

អនញុ្ហដ តឱ្យកមុារតខ្មរសរោមបានសរៀនភាារប ់

ពួកសគសៅកបុងាោសរៀនចាប់ពីមសតយយ”។ មនុ

សពលសវៀតណាមចលូសឆលើយបំភល ឺ សៅថ្ថងទី១០ តខ្ 

វចិឆោិ អបករ ី សកៀង  ុធ ីរបធានគណៈកមាម ធោិរ

យុវជន ថ្ន  ព័ននតខ្មរកមពុជាសរោម (KKFYC) 

តដលសធវើដើសណើ រសៅពី  រដឌអាសមរកិ បានសឡើង

តថលងអំពីបញ្ហា ស ដឌកចិច  ងគម និងវបផធម៌រប ់

តខ្មរសរោមសៅកមពុជាសរោមដល់អងគោរ  -

របជាជាតថិា៖ “តាងនាមឲ្យពលរដឌតខ្មរសរោមរាប់

ោននាក់តដលមិនមាន ំសឡងសៅកមពុជាសរោម

សយើងខ្ញុំ ូមតថលងអំណរគណុយ៉ាងរជាលសរៅ ច ំ

សរះោរផឋល់នវូឱ្ោ  ឲ្យសយើងខ្ញុំបានបស ច្ញ

 ំសឡង សៅកបុងអងគោរ  របជាជាត”ិ។ 

 “ស ចកឋរីាយោរណ៍រប ់  ព័ននតខ្មរ

កមពុជាសរោមបានផឋល់ ឲ្យអងគោរ  របជាជាតិ

 មលឹងសមើលឲ្យបានោន់តត ីុជសរតសលើភាពជាក់

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០      បញ្ហា តខ្មរសរោមរតូវបានសចាទ ួរសៅរោឌ ភបិាលសវៀតណាមសៅកបងុ អងគោរ  របជាជាត ិ 

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   ទំព័រសលខ្ ១៧ 



ត ឋង តដលកពុំងសកើកមានសៅកមពុជាសរោម ដចូ

ជា បញ្ហា  ិទនិ ងគមកចិច និងវបផធម៌ មិនរតូវបាន

ទទលួ និងអនវុតថសោយសពញសលញសឡើយ សររះ

ពួកសគសៅតតរតូវបានសវៀតណាមចាត់ទកុថា ជា

មន ុសលំោប់ ទីពីរសៅសលើទឹកដកីសំណើ តរប ់ខ្លួន 

ថ្ថងទី១០ តខ្វចិឆោិ សរោយពីរោឌ ភបិាលសវៀតណាម

បានសឡើងអាននវូរបាយោរណ៍តដលប ជ្ូនមកពី

ទីរកុងហាណូយ  ឋីពីោររកីចសរមើនរគប់វ ័ិយរចួ

មករកុមអបកជើនាញតណំាងឲ្យរបសទ នានា បាន

 ួរសវៀតណាម ទាក់ទិននឹងបញ្ហា តខ្មរសរោមជា

សរចើន ដូចជាស តអុវីរោឌ ភបិាលសវៀតណាមមនិ

រពមទទលួាគ ល់តខ្មរសរោមជាជនជាតសិដើម និង

ស តអុវី តខ្មរសរោមសៅកមពុជាសរោមមិនអាច

បសងរើត មាគមរប ់ខ្លួនបានជាសដើម។ សវៀត  

ណាមបានសឆលើយយករចួខ្លួនថា របសទ សវៀតណាម

មានចាប់រប ់ខ្លួនជាសដើម។ រកុមអបកជើនាញ ួរ

សវៀតណាមតសៅសទៀតថា ចះុសបើទទលួាគ ល់តខ្មរ

សរោមជាជនជាតសិដើម និងឲ្យពួកសគបានបសងរើត

 មាគម វាមានបញ្ហា អវី រមាប់របសទ សវៀត 

ណាម។ ទីបំផតុមង្កនថីតណំាងឲ្យរោឌ ភបិាលសវៀត

ណាមទាល់នឹង ំនរួទាំងសនះ សៅចសំរះមុខ្មង្កនថី

អងគោរ  របជាជាត។ិ សរតពីសវៀតណាម 

របសទ ចនំនួ៧សផសងសទៀត តដលរតូវចលូបំភលអឺំពី

បញ្ហា ស ដឌកចិច  ងគមកិចច និងវបផធម៌សៅកបុង កិចច

របជុើសនះ រមួមាន Portugal, Finland ,Montenegro, 

Guatemala, Slovenia , Nepal និង Romania។ 

                                    របភពៈvokk.net 

ការទទួលអនិចចធមមរបស់រពេះររូ                

រពេះធមមញាណ ច័នទ ទោភា 

 រពេះធមមញាណ ច័នទ ទោភា រពះអងគរប ូរត

សៅថ្ថងអងាគ រ ទី១១ តខ្ឧ ភា គ. . ១៩៥៧។ 

រពះអងគមានរពះជនម ៥៧ រពះវ ាតដលរាប់ថាជា

រពឹទនមហាសថរៈមួយរពះអងគកបុងចសំណាមរពះមហា

សថរទាំងឡាយ រពះអងគមានសដើមកសំណើ តសៅភូមិបា

តរ   ំុសលឿងហាវ  រ ុកចវូថាញ់ សខ្តថរពះរតរំង 

ទឹកដកីមពុជាសរោម។ រពះអងគបានទទលួអនិចចធមម

សៅ ថ្ថងសៅរ ៍ ៩សរាច តខ្កតថិក ឆ្ប ំមមី ឆ ័ក       

ព. .២៥៥៨ រតូវនឹងថ្ថងទី១៥ តខ្វចិឆិោ               

គ. . ២០១៤ សវោសម៉ាង៩.២០នាទីរពឹក កបុងរពះ

ជនាម យុ៥៧ រពះវ ាសោយសរាគ្នរធយ សៅកបុង

កដុសិលខ្២៤ វតថលងារ  រពះក ុុមារាម។ រពះ ព

បានតមរល់ទកុសធវើបុណយ រយៈសពល២យប់ ៣ថ្ថង 

សរោមោរសរៀបចរំប ់ សមថច រពះមហាអរយិវងស 

សៅរ ៍ចនធថលុល ជារពះអនគុណខ្ណឍ ចោំរមន និង

ជា សមថចរពះសៅអធិោរវតថ លងារ  រពមទាំងាច់

ញាត ិ ិ សគណ អាចារយ   គណៈកមមោរ និងរពះ

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                 ោរទទលួអនិចចធមមរប ់រពះរគូ រពះធមមញាណ ចន័ធ សាភា 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                                                   ទំព័រសលខ្ ១៨ 

 .ន.ខ្.ក.ក.ោក់ករមងផ្រ ចូលរមួរតំលកទកុខ 

http://vokk.net/


 ងឃរគប់រពះអងគ។  លុះមកដល់ថ្ថងចន័ធ ១១សរាច 

តខ្កតថកិ ឆ្ប ំមមី ឆ ័ក ព. .២៥៥៨ រតូវនឹង

ថ្ថងទី១៧ តខ្វចិឆោិរ ឆ្ប ំ២០១៤ ជាថ្ថងបូជារពះ ព 

សរោមអធបិតភីាព សមថចរពះមហា ុសមធាធបិត ី

ននទ ស្ង៉ែត រពះ ងឃនាយក ថ្នរពះរាជាណាចរក

កមពុជា។ មុននឹងថាវ យរពះអគគ ី គរឺពះរគូរពះបវរ  

 តាទ  ផាន់ ចនទតារា រពះរាជាគណៈថាប ក់ចតាវ  បាន

សឡើងអាននវូជវីរបវតថិ និងវសិយាគកថាសោយមាន

 សងខបដចូខាងសរោម ៖  

អំពីកុមារភាព 

 កមុារ ចន័ធ សាភា ោលមានអាយុ ១៣ ឆ្ប ំ 

ឪពុកមាថ យបាននាំកមុារ ចន័ធ សាភា មកឱ្យ ិកា

អកសរាង្ក ថតខ្មរវតថអងគររាជបុរ ី  ភមូិបាតរ   ំុ

សលឿងហាវ  រ ុកចវូថាញ់ សខ្តថរពះរតរំងកបុង ំ 

ណាក់រពះរគូ លី មឹុង សោយខិ្តខំ្យកចតិថទកុោក់

និងមានោរ ល្  ថ្វ កបុងោរ ិកាសធវើឱ្យរពះរគូ

សៅអធោិររ ឡាញ់សពញចិតថ។ មិនយូរប៉ុនាម ន 

សោយារតតមាននិ ស័យកបុងរពះពុទនា នា 

រពះឧបជាយ៍រពះនាម រឹម ជីម ក៏បានបំបួ  

កមុាររបូសនះកបុងពទន ីមាវតថអងគររាជបុរ។ី  

 ាមសណរ ចន័ធ សាភា សរោយពីបានបួ 

រចួមក តតងតតយកចិតថទកុោក់សធវើកចិចវតថ និង

បសរមើរពះឧបជាយ៍ សោយគ្នម នគតិពីោរសនឿយ

 ត់ ោរលំបាក និងោររពសងើយកសនថើយសឡើយ។ 

ាមសណរ ចន័ធ សាភា បួ បាន៣រពះវ ា ក៏ 

បានបំសពញឧប មផទាជាភកិខុភាវៈ កបុងពទន ីមា 

វតថបទមុគងាគ  សៅវតថរមួមិតថ កបុង ំណាក់រពះរគូ    

គមឹ ជមី  ជារពះឧបជាយ៍ តដលមាននាមប ដ្តថិ

ថា (រតនវំទោ) បនាធ ប់ពីបានឧប មផទាជាភកិខុ  

ភាវៈមក ភកិខុ ចន័ធ សាភា បានខិ្តខំ្ ិកាសរៀន

 ូរតរពះធម៌វន័ិយ និងសគ្នរពតាមពុទនបផ ដ្តថ ិ និង

សធវើកចិចវតថចសំរះរពះឧបជាយ៍ សោយគ្នម នខាល ច

សនឿយ ត់សាះសឡើយ។  សោយចងៀរជួតរជាប

ចសំរះផលូវរពះពុទនា នាភកិខុ ចន័ធ សាភា បាន

ថាវ យបងគើ ំុោរពះឧបជាយ៍ សៅ ិកាសៅវតថ

ពនាល ជយ័ សៅ ំុសលឿងហាវ  រ ុកចវូថាញ់ សខ្តថ

រពះរតរំង កបុង ំណាក់ឧសទធ ចារយ ថាច់ ារ៉ាន 

បាន៦រពះវ ា សទើបនិមនថមកោន់វតថលងារ រពះ

ក ុុមារាមកបុងឆ្ប ំ ១៩៨៩ កបុង ំណាក់  សមថច

រពះមហា ុសមធាធបិត ីននទ ស្ង៉ែត រពះសៅធោិរ។ 

 អំពីការកសាង និងគ្រឿងឥស្សរយិយស្ 

 -តៅឆ្ន ុំ ២០០១ បានដកឹនាំកាង កដុ-ិ  

សលខ្២៤ វតថលងារ រពះក ុុមារាម។ 

 -តៅថ្ងៃទី០២ តខ្កញ្ហដ  ឆ្ប ំ ២០០៤ សឡើងទីជា 

រពះរគឧូតថមសជាតធិមម គណៈមហានិោយ។ 

 -តៅថ្ងៃទី១២ តខ្សមា ឆ្ប ំ ២០០៥ សឡើងទី

ជា រពះធមមញាណ រពះរាជាគណៈថាប ក់កតិថយិ  

និងជាទីរបឹកាផ្ធ ល់  សមថចរពះ ងឃរាជ គណៈ

មហានិោយ។ 

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្២០                        ោរទទលួអនិចចធមមរប ់រពះរគូ រពះធមមញាណ ចន័ធ សាភា 

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   ទំព័រសលខ្ ១៩ 

 .ន.ខ្.ក.ក.បងសុកលុថាវ យរពះវញិ្ហដ ណខ្ននរប ់រពះរគូ 

រពះធមមញាណ ចន័ធ សាភា 



 -តៅថ្ងៃទី១៩ តខ្កករោ ឆ្ប ំ ២០០៥ ទទលួ

សមោយមា ាទ បនាជាត។ិ 

 -តៅថ្ងៃទី២០ តខ្មីនា ឆ្ប ំ ២០១៣ ទទលួ

បានសរគឿងឥ សរយិយ  មនីុារាភណ័ឍ ថាប ក់      

ធបិឌិនធ។ 

 -សៅថ្ថងទី១៧ តខ្វចិឆោិ ឆ្ប ំ២០១៤ ទទលួ

បានសរគឿងឥ សរយិយ ..................................... 

 ពីរពះករណុារពះបាទ សមថចរពះបរមនាថ  

នទរាតតម សីហមុនី រពះមហាកសរតថ្នរពះរាជាណា

ចរកកមពុជា ជាកចិចបចាឆ មរណៈ។ 

 ជារកតឹយរកមធមមជាតរិប ់មន ុស និង តវ

ទាំងឡាយ សទាះបីជាបពវជតិ ឬរគ  ទកថ ី តតងតត

 ទិតកបុងអំណាចថ្ន ជរា ពាធ ិនិងមរណៈ រគប់ៗគ្នប  

យ៉ាងណាមិញ រពេះធមមញាណ ច័នទ ទោភា ក៏ពំុមាន

ករណីពិស  ណាមួយ តដលរតូវសជៀ ផតុពី 

ជរា ពាធ ិ និងមរណៈសនះតដរ។ ពីសររះរពះអងគក៏

ទទលួនវូថ្រតលកខណ៍ធម៌គ ឺ ជើង ឺ តមារ ត់ ស ើយរពះ

ោយរពះអងគក៏រតូវដល់កណំត់រទុឌសរទាមចះុទន់

សខ្សោយ សៅតាមដើណាក់ោលថ្នវយ័ តដលតរប

របួលអនសុោមតាមាម ដ្លកខណធម៌ សរលគ ឺ

អនិចច ំ ទកុខ ំ អនតាថ  សោយសជៀ ពំុរចួ។  រពះអងគ 

 ិ សគណ អាចារយ គណៈកមមោរ និងពុទនបរ ័ិទ 

ញាតមិតិថាច់ាសោ ិត បានសរជើ សរ ើ  និង

ពឹងរក់រគូសពទយពិស  ជើនាញៗ មកជយួរកា

ពាបាលរពះសរាគ និងត វងរកឱ្ ថមកពាបាល

ប៉ុតនថទាំងសនាះ ក៏មិន មរបកបនឹងជើងរឺប ់រពះ

អងគសាះសឡើយ ជាស តនុាំឱ្យកមាល ំងរប ់រពះអងគ

ថមថយចះុជាោរាបពីមយួថ្ថងសៅមួយថ្ថងឥតរាក់ 

រានថ។ រ ូតមកដល់ថ្ថងសៅរ ៍ ៩សរាច តខ្កតថកិ 

ឆ្ប មមី ឆ ័ក ព. .២៥៥៨ រតូវនិងថ្ថងទី ១៥ តខ្

វចិឆោិ ឆ្ប ំ២០១៤ សវោសម៉ាង ៩.២០នាទី រពឹក  

រពះធមមញាណ ចន័ធ សាភា ក៏ទទលួអនិចចធមមសៅ

សោយ ងប់ស ងៀម សៅកបុងកដុរិប ់រពះអងគនាវតថ

លងារ រពះក ុុមារាមសរោមដើណក់ទឹក តភបក និង

ោរយំសាករ សណាះអាសឡាះអាល័យ និងកថរីននត់

តក់ លុតថ្រកពន់របមាណថ្នរកុមញាត ិិ សគណ 

ទាំងរពះ ងឃ ទាំងរគ  ទ និងញាតមិិតថពុទន 

បរ ័ិទជតិឆ្ង យរគប់ៗរបូ។  

 សោយនឹកស ើញនវូមហាករណុាទីគណុ ដ៏

ធសំធងសនះ រពះ ងឃ  ិ សគណ អាចារយ   គណៈ

កមមោរ និងពុទនបរ ័ិទ ញាតមិិតថាច់ាសោ 

 ិតរគប់ទិ ទី តដលមានសដើមកសំណើ តតខ្មរកមពុជា

សរោមសនាះ ក៏បានចូលរបួតមរល់រពះ ពទកុសធវើ

បុណយទកខណិានបុផទាន សដើមផីឧទធិ មហាក ុល

របសគនថាវ យដល់បដ ិននិវញិ្ហដ ណ រប ់រពះ ព

តាមរបថ្ពណីរពះពុទនា នា សោយស ចកថី

សគ្នរព និងដឹងនវូគណុធម៌រប ់រពះអងគ។   

 ោរទទលួអនិចចធមមរប ់ រពះធមមញាណ 

ចន័ធ សាភា គជឺាោរបាត់បងៀនវូធនធានរពះ ងឃ 

រពះសមកដុជិាទីរ ឡាញ់ របកបសោយ ងគ ធម៌ 

និងរព មវហិារធម៌ករមរកបាន តដលកបុងមួយ      

ជវិតិរប ់រពះអងគ តតងតតបូជារពះោយពល និង

បញ្ហដ ាម រត ីសដើមផីបុពវស តជុាត ិា នា និងពុទន

បរ ័ិទ  ិ សគណ អាចារយ ញាតមិតថាច់

ាសោ ិត តដលមានសដើមកសំណើ តមកពីកមពុជា

សរោមផង សៅរពះរាជាណាចរកកមពុជាផង។ ជា

ឆ្ប ំទី ១០ សលខ្ ២០                                                         ោរទទលួអនិចចធមមរប ់រពះរគូ រពះធមមញាណ ចន័ធ សាភា 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                                  ទំព័រសលខ្ ២០ 



ពិស  រពះអងគ បានបំសពញតនួាទីជារពះ ងឃ

តខ្មរដ ៏កថ ិមកបុងនាមភកិខុមយួរពះអងគគរួឱ្យសគ្នរព 

រ ឡាញ់ដរ៏ជាល់សរៅបំផតុ។ 

 លុះអានវសិយាគកថា និងជវីរបវតថិរចួ ក៏

បានអស ជ្ើញសោកអាចារយ ្  ុភា  ូរតធម៌

បទតចកឋាន  បនាធ ប់មកសទៀតក៏យាង សមថចរពះ

មហា ុសមធាធបិត ីននធ តងឿត រពះ ងឃនាយកថ្ន

រពះរាជាណាចរកកមពុជាបានរបទានសភលើង សដើមផី

បូជារពះ ព។ 

   សោយៈ ភកិខុ ឥនធសជាសតា 

គណៈប្បតិភសូមពន័ធសមណនិសសតិ-
និសសតិខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម នមិនតក្ៅសរួ
សមុទកុខសមណនសិសតិខ្មែរក្ប្ោម

សកិាក្ៅប្បក្ទសថថ 
សនះជាសលើកទី២បនាធ ប់ពីឆ្ប ំ២០១៣ តដល

គណៈកមមោរថ្ន មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរ

កមពុជាសរោម បាននិមនថសៅ ួរ ុខ្ទកុខ មណ

និ សិតតខ្មរសរោមកពុំង ិកាសៅរបសទ ថ្ថ ោរ

សធវើដើសណើ រសៅឆ្ប ំសនះចាប់ពីថ្ថងសៅរ ៍ ទី២១រ ូត

ដល់ថ្ថង២៦ តខ្វចិឆោិ ឆ្ប ំ២០១៤ ដកឹនាំសោយ

រពះរបធាន សយឿង តារា រពមទាំង  ោរ៥ីរពះ

អងគសទៀតគៈឺ ភកិខុ សកៀង  នរប ិទន អគគសលខាធោិរ, 

ភកិខុ ថង  ុ៊នថ្ថ សលខាធោិរ, ភកិខុ សៅ  ុសកឿ  

ស រ ដ្ឹ ក, ភកិខុ ថាច់ ាង របធានោរយិាល័យ

 នថិ ុខ្ និងភកិខុ  រនិធ ភរិមយ អនរុបធានោរយិា-  

ល័យវបផធម៌ បានសធវើដើសណើ រតាមរថយនថរកុង

សចញពីរាជធានីភបសំពញ សឆ្ព ះសៅទីរកុងបាងកក

របសទ ថ្ថតាមរចករពំតដនអនថរជាតតិខ្មរ-ថ្ថសៅទី

រកុងសប៉ាយតប៉ត សខ្តថបនាធ យមានជយ័។ ោរនិមនថ

សៅោលពីឆ្ប ំ២០១៣ សយើងបានសបើកកចិចរបជុើ

ជាមួយ មណនិ សិតសៅទីសនាះបានបីកតនលង គឺ

សៅាកលវទិាល័យមហាចឡូាឡុងកន រាជវទិា

ល័យសខ្តថអាយុធា, វតថ ិរដីនថ្ឆសខ្តថសឈៀងថ្ម៉

និងវតថសទព ុរនិធ សខ្តថ ុរនិធ។ សោយតឡកឆ្ប ំសនះ

សយើងបានសបើកកចិចរបជុើជាមួយ មណនិ សិតតខ្មរ

សរោមបានពីរកតនលងគសឺៅាកលវទិាល័យមហា

ចឡូាឡុងករណ៍រាជវទិាល័យ សខ្តថអាយុធា និង

វតថ ីុរបះឌ ូ ទីរមួសខ្តថឧប៊ុន។ ោរសរៀបចកំិចចរបជុើ

សៅាកលវទិាល័យមហាចឡូាឡុងកន រាជវទិា-

ល័យសនាះ សយើងបាន  ោរជាមួយគណៈកមម

ោរ ថ្ន មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជា

សរោមសៅថ្ថ ដកឹនាំសោយរពះរបធាន  ឺន  ុ- 

វណត សខ្មរា និងគណៈកមមោរមូលនិធពុិទនិក ិកា

តខ្មរសថរវាទសវៀតណាមខាងតផូង ដកឹនាំសោយរពះ 

របធាន រតងឹ វំុាងដង កមមវធិរីបរពឹតថសៅចាប់ពី

សម៉ាង ១២កនលះរ ូតដល់សម៉ាង ៤កនលះោង ច ថ្ថងទី

២៤ ខ្លឹមារថ្នកចិចរបជុើសនាះសយើងបានសបើកោរ

ជតជកគ្នប សរោមរបធានបទ ឋីអំពី “បញ្ហា របឈម

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០         គណៈរបតភិ ូ .ន.ខ្.ក.ក. និមនថសៅ ួរ ុខ្ទកុខ មណនិ សិតតខ្មរសរោមសៅរបសទ ថ្ថ 

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   ទំព័រសលខ្ ២១ 

កចិចរបជុើសៅាកលវទិាល័យមហាចឡូាឡុងកន 



កបុងោរ ិការប ់រពះ ងឃតខ្មរសរោម សៅទី

សនាះ” សរោយពីោរជតជកគ្នប ស ើយ អងគរបជុើបាន

រកស ើញបញ្ហា លំបាករប ់រពះ ងឃឆ្ប ំសនះ 

បញ្ហា រពះ ងឃ តដលបានោន់លិខិ្តឆលងតដនសវៀត 

ណាម ប៉ុតនថនិមនថសៅ ិកាតាមរយៈ មព័នន មណ 

និ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោមសៅភបសំពញ ោល

ពីប៉ុនាម នឆ្ប ំកនលងស ើយ សយើងអាច ំុទិោឌ ោរសៅ

ាទ នទតូថ្ថរបចាំសៅរពះរាជាណាចរកកមពុជាបាន 

ប៉ុតនថ សោយាទ នភាពនសយាបាយសៅរបសទ ថ្ថ

មានោរតរបរបួល សគតរមូវឲ្យរពះ ងឃតដលោន់

លិខិ្តឆលងតដនសវៀតណាម រតូវសៅ ំុទិោឌ ោរសៅ

ាទ នកងុ ុ៊លថ្ថរបចាំសៅថ្រពនគរវញិ បានសគ

អនញុ្ហដ តឲ្យ ដសូចបះ មណនិ សិតសយើងប ជ្ ូនសៅ

 ិកាឆ្ប ំសនះមានោរលំបាកសរចើន, ស ើយក៏បាន

ជតជកពីបញ្ហា  តដល មាគមរពះ ងឃតខ្មរសខ្តថ

រពះរតរំង កមពុជាសរោម តដលធាល ប់តតប ជ្ ូនរពះ

 ងឃតខ្មរសរោមសៅ ិកាសៅរបសទ ថ្ថ ជាសរៀង

រាល់ឆ្ប ំសៅប៉ុនាម នឆ្ប ំចងុសរោយសនះ ប៉ុតនថស តុអវី

បានជាពីមួយឆ្ប ំសៅមយួឆ្ប ំរពះ ងឃ តដលចះុ

ស ម្ ះសដើមផីសៅ ិកាោន់តតតចិសៅៗ រ ូតដល់

ឆ្ប ំ២០១៤សនះ មិនមានរពះ ងឃចះុស ម្ ះសៅ

សរៀនតតមឋង? សរោយពីជតជកសដញសោលបានរក

ស ើញបញ្ហា ថាបានជារពះ ងឃតខ្មរសរោម ចះុ

ស ម្ ះសៅសរៀនសៅរបសទ ថ្ថ តាមរយៈ មាគម

រពះ ងឃតខ្មរសខ្តថរពះរតរំងពីមួយឆ្ប ំសៅមួយឆ្ប ំ

ោន់តតតចិសៅៗ រ ូតដល់ ូនយសនាះគ ឺ សោយ- 

ារតតសៅ មាគមរពះ ងឃតខ្មរសខ្តថរពះរតរំង 

រោឌ ភបិាលសវៀតណាមបានោក់លកខខ្ណឍ តរមវូឲ្យ

រពះ ងឃតខ្មរសរោមតដលចងៀសៅសរៀនសៅរបសទ 

ថ្ថ រតូវតតបំសពញតបបបទឯការតដលរដឌកំណត់

ឲ្យ និងសរោយសពលបំសពញតបបបទរចួរតូវសផញើឯក

ារទាំងអ ់សៅរោឌ ភបិាលសៅមជឈិម (ហាណូយ)

ជាអបក សរមចថាឲ្យសៅសរៀនឬមិនឲ្យ តបបបទ

តដលរោឌ ភបិាលសវៀតណាមតរមូវឲ្យបំសពញសនាះ

មានឯការភាគសរចើនតដលមិនតមនជាតរមូវោរ

រប ់ាោសៅរបសទ ថ្ថសឡើយ សររះសៅ

ាោ សគមានលកខខ្ណឍ ឲ្យសយើងមាន ញ្ហដ បរត

និងរពឹតថបរតពិនធុ វារគប់រគ្នន់តាមតរមូវោររប ់

ាោអាចចលូសរៀនបាន និងវតថាប ក់សៅសគ

តរមូវឲ្យមានឆ្យា ចតំណកោរសធវើដើសណើ រឆលង

តដនវញិ សគតរមូវឲ្យសយើងមានលិខិ្តឆលងតដននិង

ទិោឌ ោរប៉ុសណាត ះ ឯការសរតពីសនះមិនតមនជា

តរមូវោររប ់ាោសទ។ ដសូចបះបញ្ហា រោឌ ភបិាល

សវៀតណាម ោក់លកខខ្ណឍ សៅ មាគមរពះ ងឃ

តខ្មរសខ្តថរពះរតរំង តរមូវឲ្យរពះ ងឃបំសពញ

តបបបទខុ្ ពីតរមូវោររប ់ាោសៅថ្ថកឋនិីង

ោររងៀចាំស ចកឋ ីសរមចពីរោឌ ភបិាលហាណូយកឋ ី

ជាបញ្ហា សធវើឲ្យរពះ ងឃ មានោរលំបាកជាខាល ំង 

តដលរតូវចណំាយថវោិសរចើនសទៀតផង ជាពិស   
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កចិចរបជុើសៅវតថ ីុរបះឌ ូសខ្តថឧប៊ុន 



សៅសពលតដលរដឌសចះតតពនាសពលសវោកបុងោរ

 សរមចឲ្យសៅសរៀន សោយសចះតត នាឲ្យរពះ

 ងឃរងៀចាំរ ូតសៅមិនទាន់ោលបរសិចឆទកណំត់

រប ់ាោសគចលូសរៀនផតុសៅ ដសូចបះរតូវខ្កឆ្ប ំ

 ិកាស ើយរតូវរងៀចាំមួយឆ្ប ំសទៀតបានចលូសរៀន

បាន ជាក់ត ឋងសៅឆ្ប ំ២០១២កនលងស ើយ មាន

រពះ ងឃ ៥ អងគ បានសៅចះុស ម្ ះសៅសរៀនតាម     

រយៈ មាគមរពះ ងឃតខ្មរសខ្តថរពះរតរំង ប៉ុតនថ

និមនថសៅមិនទាន់ចលូសរៀនរតូវរងៀចាំមួយឆ្ប ំ សទើប

បានចលូសរៀនសៅឆ្ប ំ២០១៣វញិ។ 

សរតពីបញ្ហា របឈមធំៗ ខាងសលើ សៅមាន

បញ្ហា ខ្វះខាតមួយចនំនួសទៀតតដល រពះ ងឃតខ្មរ

សរោមសយើងជបួរបទះ ដចូជាបញ្ហា ថ្ថលបងៀាោ

និងរ ់សៅរបចាំថ្ថងជាសដើម ប៉ុតនថបញ្ហា ទាំងសនាះ

អាចជយួគ្នប សោះរាយបាន វាមិនតមនជាបញ្ហា

 ំខាន់តដលរតូវសចាទសនាះសទ សររះសរតពីសោះ

រាយបញ្ហា ខ្លួនឯងរចួ សៅមាន មព័នន មណ

និ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោមសៅថ្ថ និងមាន

មូលនិធពុិទនិក ិកាតខ្មរសថរវាទសវៀតណាមខាង-

តផូង  រមាប់ជយួសមើល ុខ្ទកុខនិងសោះរាយ

ផងតដរ។ 

បនាធ ប់ពីប ច្ប់កចិចរបជុើសៅាកលវទិាល័

យមហាចឡូាឡុងកនរាជវទិាល័យសនាះ សៅ សម៉ាង

៨យប់ថ្ថងដតដលសនាះតដរ គណៈកមមោរ មព័នន

 មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោមទាំងពី គ ឺ

ទាំងសៅតខ្មរនិងសៅថ្ថចំននួ១១រពះអងគ បានបនថ

សធវើដើសណើ រតាមរថយនថឈបលួសចញពីាកលវទិា  

ល័យមហាចឡូាឡុងកន រាជវទិាល័យសនាះសឆ្ព ះ

សៅសខ្តថឧប៊ុន សដើមផីសៅ ួរ ុខ្ទកុខ មណនិ សិត 

កពុំង ិកាសៅទីសនាះ។ សរោយពីបានឆ្ន់ជុើគ្នប

សៅវតថ ីុរបះឌរូចួ សយើងបានសបើកកចិចរបជុើចាប់ពី

សម៉ាង១២កនលះរ ូតដល់សម៉ាង៤កនលះោង ច កបុង 

រពះវហិារវតថសនះតតមឋង ខ្លឹមារថ្នកចិចរបជុើសនាះ

មិនខុ្ គ្នប ពីកចិចរបជុើសៅអាយុធាសនាះសទ គឺសយើង

បានជតជកគ្នប សរោមរបធានបទ ឋីអំពី “បញ្ហា

របឈមកបុងោរ ិការប ់រពះ ងឃតខ្មរសរោម

សៅទីសនាះ”។ រពះសតជរពះគណុ  ឺន ថងឹ របធាន

តបំន់ សៅទីសនាះរាយោរណ៍អំពីរបវតថតិដលរពះ

 ងឃតខ្មរសរោមសៅ ិកាសៅទីតាំងពីឆ្ប ំ២០០៩ 

ដល់បចចុបផនប របុចនំនួ៣១រពះអងគ ប៉ុតនថបចចុបផនប

សៅ១២អងគ សោយ មណនិ សិតមួយចនំនួ បាន

ប ច្ប់ថាប ក់បរញិ្ហដ បរតនិងអងគខ្លះនិមនថសៅបនថោរ

 ិកាថាប ក់អនបុណឍ ិ ត សៅបាងកកនិងអងគខ្លះសទៀត

បានោចាក ិោខ បទត វងរកោរងារសធវើ សរោយ

ពីោរជតជកគ្នប ស ើញមានបញ្ហា ខ្វះខាតមួយចនំនួ

សទៀត តដលរពះ ងឃតខ្មរសរោមសយើងជបួរបទះ 

ដចូជាបញ្ហា ថ្ថលបងៀាោនិងោររ ់សៅរបចាំថ្ថង

ជាសដើម ប៉ុតនថបញ្ហា ទាំងសនាះអាចជយួគ្នប សោះ

រាយបានមិនតមនជាបញ្ហា  ំខាន់តដលរតូវ

សចាទសនាះសទ។ 

 ូមបញ្ហជ ក់ថា រពះ ងឃតខ្មរសរោមតដល

និមនថសៅ ិកាសៅរបសទ ថ្ថទាំងអ ់ តាមរយៈ

 មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម

សៅកមពុជាកឋ ី តាមរយៈ មាគមរពះ ងឃតខ្មរសខ្តថ
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រពះរតរំងកឋ ី សរតពីទទលួបានោរជយួសរជាម 

តរជង រមួលឯការនិងឧបតទមភថវោិខ្លះៗរប ់

 មាគមសនាះ គទឺាំងោរ ិកាសរៀន ូរតនិងទាំង

ោររ ់សៅរតូវទីពឹងសៅសលើោរខិ្តខំ្ខ្លួនឯងទំាងរ ងុ 

មិនតមនសៅសរៀន សោយទទលួអាហារបូករណ៍ពី   

រោឌ ភបិាលតខ្មរឬរោឌ ភបិាលសវៀតណាមសនាះសទ។ 

 

 

របជុុំបូកសរបុសមិទធផលការងារឆ្ន ំ២០១៤ 

និងទលើករទរមាងស្ផនការឆ្ន ំ២០១៥ 

 ជាសគ្នលោរណ៍សៅសរៀងរាល់ដើណាច់តខ្ 

សយើងតតងតតសបើកកចិចរបជុើបូក របុ កមមភាព

ោរងាររបចាំតខ្ និងដើណាច់ឆ្ប ំក៏ដសូចាប ះតដរសយើង

របជុើបូក របុ កមមភាពោរងារ កបុងរយៈសពល

មួយឆ្ប ំ សដើមផីថលងឹតថលងសមើលថាសតើោរអនវុតថតផន 

ោរតដលបានសលើកសឡើង រមាប់រយៈសពលសពញ

មួយឆ្ប ំកនលងបាន សរមចសជាគជយ័ ឬក៏បរាជយ័ 

រប ិនសបើោរអនវុតថសនាះបរាជយ័វញិ សយើងនឹង

ជតជកត វងរកចណុំចតដលខុ្  សដើមផីតកលមអឲ្យ

បានលអសៅឆ្ប ំខាងមុខ្សទៀត។ ទនធឹមនឹងោរពិភាកា

បូក របុ មិទនផលោរងារឆ្ប ំចា ់សនាះ សយើងក៏

បានចាប់សផឋើម មលឹងសមើលសៅទិ សៅខាងមុខ្ថា

រតូវសធវើអវីសទៀតសៅសពលអនាគត សរលគ ឺ សរៀង

រាល់ឆ្ប ំ បនាធ ប់ពីសយើងរបជុើបូក របុ មិទនផល

ោរងារឆ្ប ំចា ់រចួ សយើងក៏សបើកកចិចពិភាកាសៅ

សលើតផនោរោរងារ រមាប់ឆ្ប ំថមបីនថសទៀតតដរ។ 

 ោលពីថ្ថងអាទិតយ ទី១៤ តខ្ធបូ ឆ្ប ំ២០១៤ 

សៅោរយិាល័យកណាថ ល ថ្ន មព័នន មណ-

និ សិតនិ សិត-តខ្មរកមពុជាសរោម នាវតថបទមុវត ី

កដុសិលខ្១៧  ងារ ត់ចតមុុខ្ ខ្ណឍ ដនូសពញ រាជា

ធានីភបសំពញ បានរបារពនកចិចរបជុើដើណាច់ឆ្ប ំ២០១៤   

រយៈសពលមួយថ្ថង សដើមផីសធវើោរបូក របុ មិទន-

ផលរបចាំឆ្ប ំ សរោមអធបិតភីាព រពះរបធាន  

សយឿង តារា។  

សរោយពីកចិចរបជុើបូក របុោរងាររបចាំឆ្ប ំ 

សយើងក៏ទទលួបាននវូ មិទនផលជាតផលផ្រ  មានដចូ

ខាងសរោម៖  

 ១. ខ្ផែកអប់រ៖ំ 
 ក. សយើងបានប ជ្ូលរពះ ងឃសៅបនថោរ

 ិកាថាប ក់បរញិ្ហដ បរតសៅរបសទ ថ្ថចនំនួ៩អងគ 

ខ្. សយើងបានផថល់នវូអាហារបូករណ៍ដល់

 មណនិ សិតនិងនិ សិតរករីកតដលកពុំង ិកា

សៅរពះរាជាណាចរកកមពុជាចនំនួ ១៨ អងគនិងនាក់ 

និងបានជនូ មាភ រៈ ិកាមានស ៀវសៅ រស រ 

ប៊ិច និងថវោិបនថិចបនថួចដល់បអូនជា ិ ាន ិុ ស 

តដលបានាប ក់សៅជាមួយរពះ ងឃមានចំននួ៥០ 

នាក់ផងតដរ។ 

 ូមបញ្ហជ ក់ថាៈ រ ូតមកដល់សពលសនះ 

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០             របជុើបូក របុ មទិនផលោរងារឆ្ប ំ ២០១៤ និងសលើកគសរមាងតផនោរឆ្ប ំ២០១៥    

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                         ទំព័រសលខ្ ២៤ 

សោយៈ ភកិខុ រនិធ ភរិមយ  

កចិចរបជុើសៅោរយិាល័យកណាថ ល 



 មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម 

បានប ជ្ូនរពះ ងឃសៅបនថោរ ិកាសៅរបសទ 

ថ្ថបាន៨ឆ្ប ំជាបនថបនាធ ប់ ចាប់ពីឆ្ប ំ២០០៧ រ ូត

ដល់ឆ្ប ំ២០១៤   របុចនំនួ៨០អងគ និងបានផឋល់

អាហារបូករណ៍ដល់ មណនិ សិតនិងនិ សិតរកី

រកកពុំង ិកាសៅរពះរាជាណាចរកកមពុជាបាន៥

ឆ្ប ំ ចាប់ពីឆ្ប ំ២០១០ រ ូតមកដល់ឆ្ប ំ២០១៤ 

 របុបានចនំនួ៧០អងគនិងនាក់។  

 ២.ខ្ផែកវបបធម ៈ 
 ក. បានសបាះពុមពរពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិតខ្មរ

សរោមពីរឆមា  គសឺលខ្១៩ និងសលខ្២០ ចនំនួ

៦០០កាល។ 

ខ្. បានទទលួស ៀវសៅកមពុជ ុរយិាមួយ

ចប់ចនំនួ៩៣កាល ពីឧបា ិោ តាំង សធៀង 

ឡាយ សៅរបសទ នតូវលស សឡងៀដ។៍ 

គ. បានសធវើគរមបស ៀវសៅឯការរាវ 

រជាវចនំនួ១១កាល និងបានសធវើគរមបស ៀវសៅ 

 កមមភាព និង មិទនផលរបចាំឆ្ប ំរប ់ មព័នន

 មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោមតាំងពីឆ្ប ំ

២០០៩ រ ូតដល់ឆ្ប ំ២០១៣ ចនំនួ៥កាល។ 

 . បានចះុផាយអតទបទ កមមភាពរប ់

 មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម

ចនំនួ១២១អតទបទ និងចះុផាយអតទបទរាវរជាវ

ទាក់ទងនឹងវបផធម៌ និងរពះពុទនា នាពីរបភព

សផសងៗចនំនួ២៥៧អតទបទ អតទបទទាំងអ ់ចះុ

ផាយកបុងសគ ទំព័រ មព័នន មណនិ សិត-និ សិត

តខ្មរកមពុជាសរោម (www.ukkbs.org)។ 

  

 ៣.ខ្ផែកសង្គមកិច្ចៈ 
  ជាសរៀងរាល់ឆ្ប ំ សយើងតតងតតអនវុតថតាម

តផនោររបចាំឆ្ប ំ គសឺៅសពលតដលគណៈកមម

ោរ  មាជកិ  មាជោិ និងញាតសិញាមតខ្មរកមពុជា 

សរោមមានទកុខធរុៈ ឬឈឺថារ ត់សផសងៗ  មព័នន-

 មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម តតងតត

សៅចលូរមួ ួរ ុខ្ទកុខ ទនធឹមនិងសនាះតតងតតជួយ

ឧបតទមភថវោិបនថិចបនថួចសៅតាមលទនភាព។ សរតពី

បញ្ហា ខាងសលើសយើងក៏បានរមួ  ោរជាមួយនឹង

អងគោរ  មាគមតខ្មរកមពុជាសរោមសៅរពះរាជា

ណាចរកកមពុជា  កបុងោរជយួសធវើអនថរាគមន៍ពីបញ្ហា

សផសងៗតដលរពះ ងឃនិងរបជាពលរដឌតខ្មរកមពុជា

សរោមជបួរបទះ ដចូជាមានបញ្ហា រសំោភ ិទនិតខ្មរ

កមពុជាសរោមពីរោឌ ភបិាលតខ្មរ និង ពីរោឌ ភបិាល 

សវៀតណាមជាសដើម។  

 ៤.ខ្ផែកបង្់រលំសដ់ ៈ 
បានបងៀផ្ឋ ច់ដឡីូតជ៍ាមួយរកុម ុ៊ន 7NG 

ចនំនួបួនឡូត ៍  មានបសណាឋ យរបតវង២០តម៉រត និង

ទទឹងរបតវង២០តម៉រត  រមាប់កាងទីាប ក់ោរ

 មពន័ន មណនិ សតិ-និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមថម។ី 

  

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     របជុើបកូ របុ មទិនផលោរងារឆ្ប ំ ២០១៤ និងសលើកគសរមាងតផនោរឆ្ប ំ២០១៥  

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                   ទំព័រសលខ្ ២៥ 

កពុំងពិភាកាពីបញ្ហា មយួចំននួតដលនវូខ្វះខាត 



ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     របជុើបកូ របុ មទិនផលោរងារឆ្ប ំ ២០១៤ និងសលើកគសរមាងតផនោរឆ្ប ំ២០១៥  

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                       ទំព័រសលខ្ 

 ៥.ខ្ផែកសថតិិៈ 
មាន មណនិ សិត និង និ សិតបានចលូ

ជា មាជកិថមចីនំនួ៣០អងគនិងនាក់។ 

បចចុបផនប មពន័ន មណនិ សតិ-និ សតិតខ្មរ

កមពជុាសរោម មាន មាជកិ  មាជោិ  របុចំននួ

៤០៦អងគនិងនាក់។ 

 ៦.ខ្ផែកហរិញ្ញវតថុ : 
 មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជា

សរោម បានទទលួថវោិពីរបភពសផសងៗដូចជាៈ  

កមមវធិជីើនបួនិ សិត ប ដ្វនថតខ្មរកមពុជាសរោមនិង

 បផុរ ជនថ្ថងទី១មករា, សធវើបណុយផ្រ របាក់ាមគគី

របចំាឆ្ប ំ, របាក់វភិាគទានពី បផុរ ជនសៅកបុង

និងសរតរបសទ , និងរបាក់វភិាគទានពី មាជកិ

របចាំតខ្។ ដសូចបះរបាក់ចណូំល និងរបាក់ចណំាយ 

រយៈសពលមួយឆ្ប ំមានដូចខាងសរោម ៖ 

 ក/ របាក់ចណូំលៈ ១៩.៧៩៥,៥ ដោុល រ 

 ខ្/របាក់ចណំាយៈ ១៩.៤៤៨,៦ ដោុល រ 

 គ/  មតលុយៈ ៣៤៧ ដោុល រ 

ដសូចបះកបុងឆ្ប ំ២០១៤  មព័នន មណនិ សិត-និ សិត 

តខ្មរកមពុជាសរោម បានចណំាយថវោិសៅ ល់ពី

របាក់ចណូំលចនំនួ៣៤៧ ដោុល រ។ 

រទរមាងថវិការសរមាប់ឆ្ន ំ ២០១៥ ៖ 

 ១. ខ្ផែកអប់រ ំ
 តផបកអប់រចំនំនួ ១០.៥០០ ដោុល រ (មួយមុឺន

របាំរយដោុល រ) តចកជាៈ 

 ក/ ផថល់អាហារបូករណ៍ដល់ មណ

និ សិតនិងនិ សិតរករីកសៅកមពុជាចនំនួ ២៤ អងគ

និងនាក់ ស មើ $ ៦.០០០ (របាំមួយរន់)។ 

 ខ្/ ប ជ្ ូន មណនិ សិតសៅបនថោរ ិកា

សៅរបសទ ថ្ថ ចនំនួ១២អងគ ស មើ $ ៣.០០០    

(បីរន់)។ 

 គ/ សបើវគគបណថ ុះបណាថ លខ្លីៗចនំនួ $ ៥០០ 

(របាំរយ)។ 

  / សៅ ួរ ុខ្ទកុខ មណនិ សិតតខ្មរ

សរោមកពុំង ិកាសៅរបសទ ថ្ថចំននួ $ ១០០០  

(មួយរន់)។ 

 ២.ខ្ផែកប្ាវប្ជាវវបបធម និង្
ផសពវផាយ៖ 
 តផបករាវរជាវវបផធម៌ និងផសពវផាយ       

$ ២.៥០០  (ពីររន់របាំរយ) តចកជាៈ  

ក/ រាវរជាវឯការចនំនួ $ ១.០០០ 

(មួយរន់)។ 

 ខ្/ សបាះពុមពរពឹតថបរតឆមា ទី១ និងទី២ 

ចនំនួ $ ១.៥០០ (មួយរន់របាំរយ)។ 

 ៣. ខ្ផែកសង្គមកិច្ច៖ 
 តផបក ងគមកចិចចនំនួ $ ២.០០០ (ពីររន់)។ 

 ៤. ខ្ផែករដឋបាល៖ 
 តផបករដឌបាលចនំនួ  $ ៧.០០០ (របាំពីររន់)។ 
 ៥. ខ្ផែកបង្់រលំសដ់ ៖ 
 តផបកបងៀរលំ ់ដ ីរមាប់កាងទីាប ក់ោរ

ថមចីនំនួ $ ៨០០ (របាំបីរយ)។ 

 ដសូចបះ  មព័នន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរ 

កមពុជាសរោម បានសលើកគសរមាងថវោិ រមាប់ឆ្ប ំ

២០១៥ ខាងមុខ្សនះ  របុ $២២.៨០០ (ពីរមុនឺ

ពីររន់របាំបីរយ)។ 

 

 

២៦ 

សោយៈ  ភកិខុ សយឿង តារា 



ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 

 

 រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត  ទំព័រសលខ្ ២៧ 



ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 

 

ទំព័រសលខ្ ២៨                                                                                                                                                                                   រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                       



 

 រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                        ទំព័រសលខ្ ២៩ 

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 



ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 

 

ទំព័រសលខ្ ៣០                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                                                                                  



ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 

 

ទំព័រសលខ្ ៣១  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                        



ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 

 

ទំព័រសលខ្ ៣២                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                                                                                  



ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 

 

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                        ទំព័រសលខ្ ៣៣ 



ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 

 

ទំព័រសលខ្ ៣៤                                                                                                                                                 រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                                                                                  



ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 

 

រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                        ទំព័រសលខ្ ៣៥ 



                                                                                                                                                 រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                                                                                  ទំព័រសលខ្ ៣៦ 

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 



ទំព័រសលខ្ ៣៧ រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                        

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 



                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                                                                                  ទំព័រសលខ្ ៣៨ 

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                     ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សតិតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ំ២០១៤ 



ទំព័រសលខ្ ៣៩ រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សិត                                        

ឆ្ប ំទី១០ សលខ្ ២០                   ប ជ្ី ស ម្ ះអបកឧបតទមភ  មពន័ន មណនិ សិត- និ សិតតខ្មរកមពជុាសរោមឆ្ប ២ំ០១៤ 



ឆ្ប ំទី ១០ សលខ្ ២០                                                                                                               ស ចកថតីថលងអំណរគណុ 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរត ំសឡងនិ សតិ                                                          ទំព័រសលខ្ ៤០ 

ប្បខ្ហសបាត់ប្បយត័ែគង្ ់

  សកើតមកជាមន ុសរតូវតតខំ្ 

  ោរងារតចូធរំបឹងបំសពញ 

  សធវើទាំងថ្ថងយប់ឥតសទាសមបញ 

  ខ្លួនខំ្បំសពញសទើបបានពិត។ 

  តណំក់ទឹកសភលៀងសលចចូលផធះ 

  ដផិតដើបូលចា ់ធលុះមិនជតិ 

  ចសនាល ះរបសហាងមិនបានគតិ  

  ផធះថមមីិនជតិសលចដចូគ្នប ។ 

  ទឹកសភលៀងមិនអាចសលចចលូបាន 

  ដើបូលជតិថារ នមិនឃល តឃល  

  រកាជានិចចរគប់សវោ   

  របក់ជតិបិទជាគ្នម នចសនាល ះ ។ 

  របយ័តបរបតយងតតងបាន ុខ្ 

  សថាល ះសធាល យសតថ កថុកតតងកស័យសកសោះ 

  សគ្នរពនាទីលអឥតសខាច ះ  

  កុឱំ្យចសនាល ះសកើនរបសយាជន៍ ។ 

 

ភិកខ ុ ទយឿង តារា 

សោយៈ ភកិខុ ឥនធសជាសតា 

ទសចកតី ស្ថលងអំណររុណ 

 រពះសតជរពះគណុ ឯកឧតថម សោកជើទាវ 

សោក សោករ ី  បផុរ ជាទីសគ្នរពរាប់អាន! 

 សយើងខ្ញុំរពះករណុា អាតាម ភាពតណំាង មពន័ន 

 មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម  ូមតថលង 

អំណររពះគណុ និងអរគណុយ៉ាងរជាលសរៅបំផតុ 

ចសំរះ បផុរ ទាំងកបុងនិងសរតរបសទ  តដល

មាន ទាន រជះថាល បានបរចិាច គរទពយដម៏ានតថ្មល ជយួ 

ឧបតទមភគ្នំរទដល់ មព័នន កបុង កមមភាព ិកា

រាវរជាវ មផតថវិបផធម ៌បំកុ ងគមធម ៌កណំប់ 

ចាប់ទំនឹមទំសនៀមរោំងមា របវតថាិង្ក ថ នីតិ- 

ាង្ក ថនិងចសំណះដងឹទសូៅជាសរចើន រមាប់ជាផល 

របសយាជន៍ ងគមជាត។ិ 

  មព័នន  ូមចារកឹនវូគណុធម៌ដរ៏បថ្ពនិង

របកបសោយឧតថមគតិ មន ិោរស បហាជាតិដ៏ធំ

សធងរប ់រពះសតជរពះគុណរគប់រពះអងគនិង បផុរ  

ទំាងអ ់តដលបានបរចិាច គធនធានដ៏ថ្ថលថាល  និងរបកប

សោយរព មវហិារធម៌សនះ ទកុកបុង ទយវតទុថ្ន មព័នន

ជានិចចនិរនថរ។៍ 

 ោរចលូរមួវភិាគទាន ឧបតទមភដឧ៏តថុងគឧតថម

សនះ នឹងបានជាបចចយ័កបុងោរជើរញុទឹកចតិថ មណ

និ សិតនិងនិ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម ឲ្យមានស ចកថី

ពាយាមត ៊ូរគប់ោលៈសទ ៈ ជមបះរាល់ឧប- 

 គគ តដលរារាំងដល់ោរ ិការប ់ខ្លួនឲ្យបាន

 សរមចសជាគជយ័។ 

 ជាទីប ច្ប់  ូមបួង ួងគណុបុណយរពះ

រតនរតយ័ វតទុ ័កថិ ិទនិកបុងសោកនិងសទវតាឆ្ប ំថម ី  

 ូមជយួសរបាះរពំ ពធាធោុរពរ បវរមហា

របស ើររបសគន-ជនូរពះសតជរពះគណុរគប់រពះអងគ 

និង បផុរ ទាំងអ ់ បានរបកបសោយស ចកថី

 ុខ្ចសរមើន និងពុទនពរទាំងឡាយ៤របោរគ ឺ អាយុ  

វណត ៈ  ុខ្ៈ    ពលៈ កុបំីស លៀងឃល តសឡើយ៕            

រាជធានីភបសំពញ, ថ្ថងទី៣០, តខ្មិថនុា, ឆ្ប ំ២០១៤ 

ជ.គណៈកមមោររពឹតថបិរត 

 របធាន មពន័ន មណនិ សិត-និ សិតតខ្មរកមពុជាសរោម 



 



 

   រមក់ទឹកតភបក តរមកដងួចតិថ     តខ្មរសរោមរននត់ដល់សករ ឋិ៍ដនួតា 

  សខាល ងទាវ  ំសរាងឈរជាាវតា     ជាសករ ឋិ៍ដនួតាតខ្មររាប់ឆ្ប ំតខ្។ 

   មផតថវិបផធម៌របវតថាិង្ក ឋ       របាំមួយរយឆ្ប ំរោ ់ឈរមិនតបកតបរ 

  តតសពលសនះយួនវាមកតកតរប       បំភន័ឋជាតតិខ្មរវាយកសំទចផឋួល។ 

  ថ្មភរបាំបីវចិឆោិពីររន់ដប់បួន      ឈីចតិថសចារយួនឱ្រាអាក់អួល 

  សខាល ងទាវ សករិ៍ ឋោលសពលសនះរតូវដលួ   សទាះរទូងសឆះឈួលរតូវតាំងាម រត។ី 

  តខ្មរត នាឋ យសករ ឋិ៍ាឋ យដាីឋ យសោះ   នឹកត នរ សណាះវបផធម៌បុរ ី

  សខាល ងទាវ តណំាងជាតតិខ្មររបុ រ ី     តណំាងតដនដសីខ្តថរពះរតរំង។ 

  សពលសនះរបូអបកឃល តឆ្ង យតមនពិត    ប៉ុតនថដងួចតិថខ្ញុំចារតចងចាំ 

   នាត ូ៊សរោកសឡើងរបឆ្ំង     សដញពពួកខាម ំងយកចាប់ជាធ។ំ 

  ទាមទាររ បចាប់ពឹងអនថរជាត ិ      របជាជាតគិជឺារទនំ 

  សរបៀបាព ននាវានាំតខ្មរជបួជុើ     តខ្មរសរោមរបមូលផឋុទំារ ិទនផលូវោរ។ 

  ឲ្យយួនអរបិយ៍ទទលួោរពិត     រតូវតតផឋល់ ិទនិស រភីាពជា 

  ដល់ជាតសិខ្មរាតខ្មរសរោមរគប់គ្នប       សរមចវា នាខ្លួនសោយខ្លួនឯង៕ 

  

ោា យទករាិ៍វបបធម៌ 

ព្រះវហិារវត្តលាយលក្ខក្ងច័ព្ក្ (អពំំងសាន្ត) ឃំុទព្រឿងរ័រ ព្រុក្ទនោ រដាច់ ទេត្តព្រះព្ត្ពំង 

សោយៈ មា  វចិរិត 


