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ព្រះវិហារវត្តខ្មែរ 

 វត្តខ្ខែរមានព្ពះវហិារព្គប់វត្ត  សព្មាប់ព្ពះសង្ឃល្វើសង្ឃកម្ែព្គប់យា៉ា ង្តាម្វន័ិយបញ្ញត្តិនន

ព្ពះជនិព្សី។ លយើង្ទាំង្ឡាយព្កលេកលម្ើលពីចមាា យល ើញកាំពូលព្ត្ីសូល៍ព្ពះវហិារខពស់ព្ត្ដឹម្ លលើ 

ដំបូលព្គរះទាំង្បពី្បក់លកបឿង្ព្កហម្លអៅ បទិត្ភ្ជា ប់ដាក់នាគ ជហាវ  ដង្កាត រ សនទះទរក ព្កលវចព្កលវៀន

ព័ទធលពនសក័តិសម្តាម្បលចេកលទសសម្័យអង្គរដប៏វរអស្ចេ រយសត្វត្សរទី៍០៩, ទី១២។ 

 ឯលលើដំបូលព្គរះទាំង្បី លយើង្លម្ើលល ើញនាគលអើត្ករហង្ ់ ព្គរះសាំយាបសសរទាំង្អស់ កនិនរ 

ឈរយា៉ា ង្សង្ហា  លពើត្ព្ទូង្លៅម្ុខ លដាះខ្ែនកបាំ គទូខ្ទនទយលយម្កលព្កាយ ម្ុខមាត់្ផាត់្លម្ៅ        

ញញរម្ព្បិម្ព្បយិ។ សសរកាច់ព្ជុង្ទាំង្បនួទិស ព្គុឌឈរជាន់លលើស្ចែ យកសទាំង្សង្ខាង្លលៀន      

អណ្តត ត្ល ើញល្ែញសសគុស ល្វើខ្ននកន្រះៗគួរឱ្យអាលណ្តចអា្័ម្លពកណ្តស់។ 

 លុះលយើង្លដើរចូលលៅកនុង្ព្ពះវហិារ ល ើញពុទធរបូលព្ចើនព្ពះអង្គគង្ជ់ាជួរលលើបល្័ង្កខ្បរព្ពះ

នក្រកតលៅទិសបូព៌ា មានម្ួយព្ពះអង្គរាង្្ាំវាយព្ពះខ្នននខ្ពនព្ពះបាទចាំកណ្តត ល ព្ពះនក្រកតញញរម្ 

ប៉ាព្បិម្  ព្ពះអង្គហនរ ង្លហើយលៅថា ព្ពះជីវ។៍ លគពិនិត្យលម្ើលល ើញថ្ែខែឌ សីមាព្គប់ព្បាាំបទិីសនរកថា 

ឱ្! ព្ពះវហិារលនះសង្ឃបានបញ្េុះសីមាលហើយលត្ើ! ស្ច្ុ! ស្ច្ុ!៕ 

និពនធលដាយព្ពះលកសរវនិលយា ម្ហា ព្តឹ្ង យន់ ព្ពះលៅអ្ិការវត្តដពី្កហម្ 

មាតិ្ការរឿង 

១.  ព្ពះវហិារវត្តខ្ខែរ 

២. អារម្ភកថា     ១ 

៣. បទវចិារែកថា    ២ 

៤. លោលបាំែង្ និង្ ការពាយាម្  ២ 

៥. ពិ្ី ជំនបួនិសសតិ្ បញ្ញវនត ...  ៣ 

៦. បុែយផាក ព្បាក់ស្ចម្គគ ី   ៥ 

៧. បញ្ាូនសម្ែនិសសិត្លៅសកិា... ៧ 

៨. បែុយខួបលលើកទី៦៦ឆ្ន ាំ នថ្ាអាណ្តនិគម្១០ 

៩. ដំលែើ រទសសនកិចេលលើកទី៣របស់ព្ពះ..១៣ 

១០. លបសកកម្ែរបស់លោក ថាច់ ង្ កុថាច់ ១៦ 

១១. សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ចូលរមួ្... ១៩ 

 

១២. សកម្ែភ្ជពសង្គម្កិចេ              ២១ 

១៣. បុែយល្វើយា៉ា ង្ណ្តលទើបបានផ្សល        ២៥ 

១៤. អវីជាលហត្ុល្វើឱ្យមានការទចុេរតិ្            ២៨ 

១៥. នមូ្ិស្ចក្រសតលខត្តទរកលមែ                       ៣២ 

 ១៦. សនួកាំណ្តពយ              ៣៥ 

១៧. លសចកតីខ្ថ្្ង្អាំែរគុែ             ៤០ 

១៨. នាម្សបបរសជនឧបត្ថម្ភលបាះពុម្ព...    ៤១ 



អារម្ភកថា 

 រាល់ដំណ្តច់ឆមាសសម្ព័នធសម្ែនិសសិត្-និសសតិ្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្  បានលបាះពុម្ពព្ពរត្តិបព្ត្

សព្មាប់ផ្សសពវផ្សាយព័ត្៌ាមាន កនុង្លនាះបានលផាត ត្សាំខាន់លៅលលើទាំនាក់ទាំនង្លោលនលយាបាយដកឹនាាំនិង្

ទិសលៅខ្ផ្សនការរបស់សម្ព័នធសព្មាប់អនវុត្តន៍ផ្សារភ្ជា ប់ជាម្ួយសង្គម្ ពិលសសខ្ខែរលព្កាម្។ 

 សម្ព័នធសម្ែនិសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្បានព្បម្ូលផ្សតុាំសម្ែនិសសិត្ និង្និសសតិ្លដើម្បី

បលង្កើត្ឧត្តម្គត្ ិ ឆនទៈ ម្នសិការ ល្វើការព្ស្ចវព្ជាវព្បនពអរយិ្ម្៌ារបស់ខួ្នលឆ្ើយត្បលៅតាម្ត្ព្ម្ូវការ

របស់សង្គម្ជាត្ិ។ បចេុបបនន ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្កាំពុង្ឋិត្លៅមាា ង្ននរបាាំង្កុម្ែុយនីសតរបស់រដាា នបិាលព្កុង្

ហាែូយ ខ្ដលល្វើឲ្យខ្ខែរលព្កាម្បាត់្បង្ន់វូអវីៗខ្ដលជាសិទធិរបស់ខួ្ន (សិទធិជនជាត្ិលដើម្)។ ការពរនវូ

សិទធិលសរភី្ជព សិទធិជំលនឿស្ចសនា សទិធិលោរពព្បនពែី អរយិ្ម្៌ា វបប្ម្៌ា អកសរស្ចក្រសតរបស់ខួ្ន         

ជាលដើម្។ល។ ក៏ព្ត្ូវបានយួនកុម្ែុយនីសតរ រត្ត្បិត្ផ្សង្ខ្ដរ។ 

 រាល់បញ្ហា ទកុាលាំបាករបស់ជនរមួ្ឈាម្ខ្ខែរលព្កាម្ជាចាំែង្កាត្ពវកចិេរបស់សម្ែនិសសិត្ និង្

និសសិត្ លដាយលផ្សតើម្លចញពីការពព្ង្ងឹ្វសិ័យ្នធានម្នសុស អនវុត្តន៍លោលនលយាបាយរបស់ខួ្នព្សប

តាម្មាោ៌ារបស់ថាន ក់ដឹកនាាំននអាែត្តិម្ុនៗ ខ្ដលចាត់្ទកុ្នធានម្នសុសជាអាទិភ្ជព លព្ពះវាជាលកាសិ

កាជំរញុសង្គម្ឱ្យឈានលៅរកការលោរពសទិធិម្នសុសនិង្អនិវឌឍន៍ខ្បបព្បជា្ិបលត្យយ។ 

  

វាសនារបស់ខួ្ននាអនាគត្ដ៏ខី្ខាង្ម្ុខលនះ។ 

 

គណៈកម្មការព្រឹត្ិតបព្តិ 

ខ្ចកជនូលដាយឥត្គតិ្នថ្ ្

គណៈកម្មការព្តួិតិរ្ន្តិយ 

-គែៈកម្ែការសម្ពន័ធសម្ែនិសសតិ្-និសសតិ្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ 

ព្ាវព្ាវដោយ 

-សម្ព័នធសម្ណន្សស្តិ-ន្សស្តិខ្មមរកម្ពុាដព្កាម្ 

ន្រនធនាយក 

-ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ សឺន សុាត្ិ 

ការកុីុំរយូទ័រ 

-និកាុ  ឥនទដាដោ  ព្តឹិង ដង 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                                                                                                                     អារម្ភកថា 

ទាំព័រលលខ ០១ 

សុភាស្តិ 

  សូមចតិ្តអ្នកមានក ុំភ្លេចអ្នកក្ក  ស ុំចតិ្តមន សសល្អក ុំប្ក្ែជាភ្មៅ  
  ស ុំចតិ្តអ្នកក្ាជ្ញក ុំភ្លេចអ្នកភ្មេ   ស ុំចតិ្តកូនភ្ៅក ុំភ្លេចភ្មា។ 



បទវិចារណកថា 

រោលបំណង និង ការរាយាម្ 

 ម្នសុសសត្វទាំង្ឡាយលកើត្ម្កលហើយខ្ត្ង្ 

ខ្ត្មានលោលបាំែង្ និង្ជាដំលែើ រជីវតិ្ម្ួយដ៏

ខ្វង្ឆ្ា យ ចាំលពះដំលែើ រននជីវតិ្លនាះលទៀត្លស្ចត្ 

រខ្ម្ង្ជួបព្បទះនវូលសចកតីសុខ និង្លសចកតទីកុាជា 

្ម្ែតាលទ លព្ពះថាលសចកតីសុខនិង្លសចកតទីកុាលនះ 

វាជាគូនិង្ោន រចួលៅលហើយ។ ចាំខ្ែកកិចេការឬក៏ 

ការង្ហរព្បចាាំនថ្ាខ្ដលព្បកដលដើម្បចីិញ្េរ ម្ជីវតិ្លនាះ 

វញិ លហើយលយើង្បានគិត្ថាជាការង្ហរម្ួយដល៏ៅ 

ព្ត្រម្ព្ត្ូវ ជាការង្ហរអាចនាាំឱ្យមានលសចកតីចលព្ម្ើន

លៅម្ុខបាន ប៉ាុខ្នតលពលខ្ដលលយើង្ល្វើលៅៗការង្ហរ 

លនាះខ្បរជាមានការរាាំង្សទះ ជាលហត្ុនាាំឱ្យលយើង្

ម្ិនអាចព្បព្ពរត្តលៅម្ុខបានដចូខ្ដលលយើង្បាន

គិត្ទកុលនាះលទ និយាយឱ្យចាំគឺថាមានឧបសគគម្ក 

រារាាំង្ លយើង្ព្ត្ូវពុះពរនវូឧបសគគទាំង្លនាះលៅឱ្យ 

បានលដាយលព្បើនវូសត្ិបញ្ហញ  លដាយការពាយាម្  

លដាយលសចកតីអត់្្ន់កុាំលះបង្ ់ ព្ត្ូវខ្សវង្រកវិ្ ី

លដាះព្ស្ចយឱ្យបានព្សួលបួល គឺលយើង្កុាំបាក់នវូ

កម្ាាំង្ ចតិ្តជាម្ុន ខ្ដលជាលហត្នុាាំឱ្យលយើង្ទទលួ

បាននវូការបរាជ័យ។ ជាពិលសសលៅលពលខ្ដល

លយើង្បានជួបព្បទះនវូឧបសគគទាំង្ឡាយកនុង្ដលំែើ រ 

ននជីវតិ្របស់លយើង្លនាះ គឺខួ្នលយើង្ព្ត្ូវលចះរកា

នវូកម្ាាំង្ចតិ្តកុាំឱ្យវាធ្ាក់ចុះឱ្យលស្ចះ លយើង្ព្ត្ូវខ្ត្

មាន សង្ឃរម្កនុង្ចិត្តជានិចេលទើបបានលជាគជ័យ។ 

 ម្នសុសលយើង្ លបើមានលោបាំែង្ណ្តម្ួយ 

លហើយលនាះ ម្ិនថាការង្ហរលនាះព្ត្ូវបានធ្ាក់ចុះ ឬ

ម្ួយសង្គម្ម្ិនសូវព្ត្ូវការ ឬម្ួយក៏ជាការង្ហរ

ខ្ដលមានព្បាក់កនព្ម្ទប ម្និសម្នរង្សម្ត្ថភ្ជព 

លទលនាះ ក៏លយើង្ម្និព្ត្ូវធ្ាក់ទរកចិត្ត ឬខូចចិត្តខ្ដរ 

គឺលយើង្ព្ត្ូវរកានវូលោលលៅរបស់លយើង្ ខ្ដលកាំ 

ពុង្ល្វើដំលែើ រលៅរកលនាះ។ ពីលព្ពះថាការង្ហរអវី 

ម្ួយមានត្នម្្ គឺវាសថតិ្លៅលលើខួ្នលយើង្ជាអនកខ្ក 

នចនខ្ត្ប៉ាុលណ្តណ ះ លបើលយើង្ល្វើលហើយវាម្ិនលជាគជយ័ 

ក៏លយើង្ព្ត្ូវពាយាម្ម្តង្លទៀត្ ដចូពកយចាស់បាន 

លពលថា ៖ «ដួលលហើយព្ត្ូវលព្កាក» បានលសចកតី 

ថា លបើលយើង្បានភ្្ជត់្លជើង្រអិលដួល គឺលយើង្ព្ត្ូវ 

លព្កាកលេើង្លដើរត្លៅលទៀត្ គមឺានខ្ត្អនកខ្ដល

លព្កាកលេើង្លដើរត្លៅលទៀត្លទ លទើបល្វើឱ្យដំលែើ រ 

ជីវតិ្ ឬកិចេការរបស់ខួ្នលនាះសលព្ម្ចដល់លោល 

លៅបាន យា៉ា ង្ណ្តម្ិញ លបើលយើង្ល្វើកិចេការអវីម្យួ

លហើយទទលួបរាជ័យ លយើង្ក៏ខកចតិ្តអស់នវូកតី

សង្ឃរម្លព្ពះខ្ត្ជួបនវូវបិត្ត ិ ចិត្តលយើង្ខវះនវូការ 

ព្បរង្ខ្ព្បង្ររង្បុរង្ និង្ទាំនកុចតិ្តលលើខួ្នឯង្លទលនាះ 

លសចកតីព្បាថាន របស់លយើង្ព្ត្ូវទទលួបរាជ័យលដាយ 

ពិត្ព្បាកដ។  

 លយើង្ដឹង្លហើយថា ការខកចិត្តលកើត្លចញ 

ម្កពីការអស់សង្ឃរម្ជាលហត្ុ កនុង្ដំលែើ រជីវតិ្ព្ប 

ចាាំនថ្ាព្ត្ូវព្បយ័ត្នចាំលពះលសចកតីអស់សង្ឃរម្ខ្ដល 

មានលៅកនុង្ខួ្នលយើង្។ ពិត្ខ្ម្នលហើយ លសចកតី

សង្ឃរម្វានាាំឱ្យលយើង្មានកម្ាាំង្ចតិ្ត ប៉ាុខ្នតវាក៏អាច 

នាាំឱ្យលយើង្ខកចិត្តផ្សង្ខ្ដរ។ ដូលចនះលហើយ លយើង្ 

ព្ត្ូវលចះហវរ កហាត់្អប់រ ាំចិត្ត ឱ្យព្បព្ពរត្តខ្ត្កុសល 

និង្មានឆនទះ ការព្បាស់ចាកនវូអាំលពើជាអកុសល 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                                                                     បទវចិារែកថា                  

                                                                                                                                                 ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                  ទាំព័រលលខ ០២ 



គឺជាអាំលពើខ្ដលម្នសុសព្គប់របូសៅប់លខពើម្ជានិចេ។ 

កុសលនិង្ឆនទះនាាំឱ្យលយើង្បានលសចកតីសុខកាយ 

សបាយចិត្តកនុង្ការព្បកបការង្ហរលផ្សសង្ៗខ្ដលកាំ 

ពុង្ល្វើ។ ម្ា៉ា ង្លទៀត្ លបើគតិ្ថាល្វើការឱ្យអនកដនទ 

ទទលួបានលសចកតីសុខ លមា៉ា្ ះលហើយលយើង្រកីរាយ  

នរង្ល្វើការ លដាយលយើង្ម្ិនចាាំបាច់សង្ឃរម្ពីផ្សលអវី 

លទៀត្លេើយ ពីលព្ពះថាលបើបានសលព្ម្ចក៏សលព្ម្ច 

លដាយព្បាស់ចាកលទស ខ្ត្លបើម្និបានសលព្ម្ច

វញិក៏ម្ិនខកចិត្តអវីខ្ដរ គឺលយើង្សបាយចតិ្តនរង្ល្វើ 

បនតលទៀត្ លដើម្បីជាព្បលយាជន៍ដល់អនកខ្ដលលៅជុំ 

វញិខួ្នលយើង្ព្បាកដបានលសចកតសីុខទាំង្អស់ោន ។ 

                                        លដាយៈ នកិាុ ឥនទលជាលតា 

រិធី ជំនួបនិស្សិត្ បញ្ញវនត  

ខ្មែរកម្ព ុជារព្កាម្ និងស្បបុរស្ជន  

 ពីម្ួយឆ្ន ាំលៅម្ួយឆ្ន ាំ សមាជិកននសម្ព័នធ

សម្ែនិសសតិ្-និសសតិ្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ កាន់ខ្ត្

រកីចាំលរ ើនលកើនលេើង្ជាបនតបនាទ ប់ ត្ព្ម្ូវការថ្វកិា

កនុង្ការចាយវាយ សព្មាប់ការង្ហរក៏កាន់ខ្ត្លព្ចើន 

ត្ព្ម្ូវការចូលរមួ្កនុង្កចិេការសង្គម្ក៏កាន់ខ្ត្លព្ចើន 

លលើសពីលនាះការខ្សវង្រកអាហារបូករែ៍សព្មាប់

សម្ែនិសសតិ្ និង្ និសសតិ្ ខ្ដលកាំពុង្បនតការ

សិកាទាំង្លៅកនុង្ព្បលទស និង្ លព្ៅព្បលទសក៏កាន់ 

ខ្ត្លព្ចើនផ្សង្ខ្ដរ។ លហត្ុលនះបានជាការយិាលយ័

ព្ទព្ទង្ ់ បលង្កើត្កម្ែវិ្ ីលនះលេើង្លដើម្បីខ្សវង្រកថ្វកិា

ម្កជួយជំរញុឲ្យនាវាននសម្ព័នធរបស់លយើង្ឲ្យលដើរ

លៅម្ុខជាបនតបនាទ ប់។  

 កាលពីនថ្ាទី០១ ខ្ខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៥ សម្ព័នធ

សម្ែនិសសតិ្-និសសតិ្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ក៏បាន

ព្បារពធពិ្ីលនះលេើង្លៅលភ្ជជនីយដាា នសុរយិា លៅ

សង្ហក ត់្ផ្សារថ្ែី ខែឌ ដូនលពញ រាជធានីននាំលពញ 

ខ្ដលដឹកនាាំលដាយព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លស្ចែ ធារ ី 

និង្ លោក លថ្ើស ចក្រនាទ  សហព្បធានការយិាលយ័

ព្ទព្ទង្ ់ សមាសភ្ជពចូលរមួ្មាន គែៈកម្ែការ

នាយកននសម្ព័នធសម្ែនិសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពជុា 

លព្កាម្ ឯកឧត្តម្ ថាច់ លសដាា , ឯកឧត្តម្  យនត ថារ ូ

និង្សបបុរសជនអនកចូលរមួ្ទាំង្អស់ ព្បមាែជា

៩០នាក់។ លនះជាលលើកទីបនួលហើយខ្ដលសម្ពន័ធ

បានព្បារពធល្វើតាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០១២ រហូត្ម្ក ការល្វើ

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                                    ពិ្ ីជនំបួនិសសិត្ បញ្ញវនត ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ និង្សបបុរសជន 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                  ទាំព័រលលខ ០៣ 

គែៈអ្បិត្ ី

ព្ពះព្បធានខ្ថ្ង្្អាំែរគែុដល់សបបុរសជន 



លនះលស្ចត្ លដើម្បីផ្សសពវផ្សាយពីលទធផ្សលការង្ហរឆ្ន ាំ

ចាស់ គលព្មាង្ឆ្ន ាំថ្ែី និង្ បានសាំលែះសាំណ្តល

ជាម្ួយោន លៅវញិលៅម្ក និង្លដើម្បីខ្សវង្រកការ 

ង្ហរដល់អនកខ្ដលលរៀនចប់ម្និទន់មានរង្ហរ   លដើម្បី

ពិភ្ជគាពីការសិកាលរៀនសូព្ត្ និង្បញ្ហា ដនទលទៀត្ 

ខ្ដលទក់ទង្នរង្បញ្ហា ខ្ខែរលព្កាម្។ កម្ែវិ្ នីរង្

ព្បព្ពរត្តលៅជាបនតបនាទ ប់លៅតាម្រលបៀបវារៈ ខ្ដល

សព្ម្បសព្ម្ួលលដាយ លោក គរម្ សុវែណ  សមាជកិ 

គែៈកម្ែការព្ត្ួត្ពិនិត្យ និង្ លសុើបអលង្កត្ កម្ែវិ្ ី

ចាប់លផ្សតើម្ពីលមា៉ា ង្ ៦ ដល់លមា៉ា ង្ ៨ កនះ្។  

 ជាកិចេបនាទ ប់ សាំខ្ដង្សនុទរកថាស្ចវ គម្ន៍

លនញៀវកតិ្តិយសលដាយ លោក លថ្ើស ចក្រនាទ  សហ-

ព្បធានការយិាល័យព្ទព្ទង្ ់ ននសម្ព័នធសម្ែ-

និសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្។ 

 ល្វើរបាយការែ៍ការង្ហរ សតីពីសកកម្ែ 

ភ្ជពឆ្ន ាំចាស់ និង្ គលព្មាង្ឆ្ន ាំថ្ែ ី លដាយព្ពះព្បធាន 

លយឿង្ តារា។ បនាទ ប់ពីរបាយការែ៍របស់

ព្ពះព្បធានចប់ ក៏មានការលេើង្ចាំណ្តប់អារម្ែែ៍

ជាបនតបនាទ ប់ពីលនញៀវកិត្តិយសខ្ដលបានចូលរមួ្

ដូចត្លៅ៖ 

 លោក លខឿន វរិៈ លោកមានព្បស្ចសន៍ថា 

កម្ែវិ្ ីលនះ គវឺាលៅខ្ាាំង្ណ្តស់ ខ្ដលសម្ព័នធមាន

គាំនិត្បែត ុះបណ្តត លនវូ្នធានម្នសុស ខ្ដលខញុាំ

ម្ិនធ្ាប់បានល ើញទាំង្ពីម្ុនម្ក។ លហត្ុលនះខញុាំ

សូម្ោាំព្ទ និង្អាំពវនាវដល់អនកចូលរមួ្ថា កនងុ្

នាម្លយើង្ជាខ្ខែរគួរខ្ត្ចូលរមួ្វភិ្ជគទនឲ្យបាន

លព្ចើន លៅតាម្លទធភ្ជពខ្ដលលយើង្អាចជួយបាន។  

 លោក តាាំង្ ស្ចរៈ ព្បធានស្ចខាសហព័នធ

ខ្ខែរកម្ពុជា លព្កាម្ព្បចាាំលៅព្ពះរាជាណ្តចព្កកម្ពជុា 

បានមានព្បស្ចសន៍ថា លោកម្និបានវាយត្នម្្

និង្បាំលពញនវូចាំែុចខវះខាត្លនាះលទ លព្ពះសម្ពន័ធ 

និង្អនកចូលរមួ្ដនទៗ ខ្ដលជួយបាំលពញបខ្នថម្

លនាះ គឺវាព្គប់ព្ោន់លពកលៅលហើយ លហត្ុលនះខញុាំ

ព្ោន់ខ្ត្លេើង្អានស្ចរជូនពររមួ្ ជនូដល់បង្បៅនូ

ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ កនុង្ឱ្កាសចូលឆ្ន ាំថ្ែី ឆ្ន ាំ២០១៥

លនះ ខ្ដលបានលផ្សញើជូនលដាយលោកព្បធាន ថាច់   

ង្ កុថាច់ ព្បធានសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្។  

 ឯកឧត្តម្ យនត ថារ ូ ព្បធានម្ជឈម្ែឌ ល

វបប្ម្៌ាខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ មានព្បស្ចសន៍ថា ខ្ខែរ

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១           ពិ្ ីជនំបួនិសសិត្ បញ្ញវនត ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ និង្សបបុរសជន 

ទាំព័រលលខ ០៤ 

ស្ចវ គម្ន៍លនញៀវលដាយលោក លថ្ើស ចក្រនាទ  

ឯកឧត្តម្ ថាច់ លសដាា  ខ្ថ្ង្្ចាំណ្តប់អារម្ែែ៍ 



លព្កាម្លយើង្កាលលៅកនុង្ព្សកុ យួនម្និខ្ដលបនធូរ

បនថយដល់លយើង្ម្តង្ណ្តលេើយ លហត្ុលនះ លពល

បានម្កដល់ព្សកុខ្ខែរលហើយបានលរៀនផ្សង្ បាន

បលង្កើត្សមាគម្សម្ពន័ធសម្ែនិសសតិ្-និសសតិ្ខ្ខែរ 

លនះលេើង្ លយើង្ទាំង្អស់ោន គួរខ្ត្ចូលរមួ្ោាំព្ទ។  

 ឯកឧត្តម្ ថាច់ លសដាា  ព្បធានសមាគម្ខ្ខែរ 

កម្ពុជាលព្កាម្ថា ខ្ខែរលព្កាម្ទាំង្លៅកម្ពុជាលព្កាម្កតី

លៅកម្ពុជាលនះកតី ខ្ខែរលព្កាម្លយើង្ខ្ត្ង្ខ្ត្ឧបត្ថម្ភោាំ

ព្ទជានិចេកនុង្ការបលង្កើត្នវូ្នធានម្នសុស កាល

ណ្តលបើលយើង្លរៀនលចះលហើយល្វើឲ្យលយើង្ហា៊ា ន ល្វើ

អាំលពើលផ្សសង្ៗកនុង្ការចូលរមួ្ដំលណ្តះព្ស្ចយពីភ្ជព

អយុត្តិ្ម្៌ាកនុង្សង្គម្ជនូបង្បៅូនខ្ខែរលព្កាម្លយើង្។ 

 បនាទ ប់ម្កលទៀត្ ព្បកាសលឈាែ ះអនកឧបត្ថម្ភ

កម្ែវិ្ ីលដាយលោក លថ្ើស ចក្រនាទ  រចួគែៈកម្ែការ 

លរៀបចាំកម្ែវិ្ ីបានអលញ្ាើញលនញៀវកិត្តិយសទាំង្ឡាយ 

ទទលួលភ្ជជនាហារ។   

 ជាកិចេបញ្េប់ ព្ពះព្បធានសម្ពន័ធបានខ្ថ្្ង្

អាំែរគុែ ដល់លនញៀវកិត្តិយសទាំង្ឡាយខ្ដលខាំ

លះកាត់្លពលលវោដ៏មានត្នម្្ម្កចូលរមួ្កនុង្កម្ែ

វិ្ ី ឱ្កាសលពលលនះ និង្បានជូនពរដល់លនញៀវ  

កិត្តិយស់ទាំង្អស់ឲ្យទទលួបានលជាគជ័យកនុង្ភ្ជរ

កិចេកនុង្ឆ្ន ាំថ្ែី ឆ្ន ាំ២០១៥លនះខ្ដរ និង្ជាពិលសស

សូម្ឲ្យអនកចូលរមួ្ទាំង្អស់ជបួលៅពុទធពរទាំង្ឡាយ  

៤ ព្បការគ ឺអាយុ វែណ  សុខ និង្ពល កុាំបីល ្ៀង្

ឃ្្លត្លេើយ។  

                                         លដាយៈ និកា ុលស្ចត្្លរា 

បុណយផ្កា ព្ាក់សាម្គ្គី  

 លៅនថ្ាលៅរទី៍១៤ ខ្ខម្ីនា ឆ្ន ាំ២០១៥       

លនះ សម្ព័នធសម្ែនិសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពជុា

លព្កាម្បានព្បារពធពិ្ីបុែយផាក ព្បាក់ស្ចម្គគីលលើក 

ទីព្បាាំលដើម្បីព្បម្ូលបចេ័យលរៀបចាំឯកស្ចរ និង្ជយួ

លដាះព្ស្ចយម្ល្ាបាយលផ្សសង្ៗ កនុង្លោលបាំែង្

បញ្ាូនសម្ែនិសសិត្ចាំននួ ៩ អង្គ លៅបនតការ

សិកាលៅព្បលទសនថ្ និង្ផ្សតល់អាហារបូករែ៍ 

ដល់សម្ែនិសសិត្ និង្និសសិត្ព្កីព្កចាំននួ២៤

អង្គ/នាក់លៅព្ពះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជាតាម្គលព្មាង្ 

នាឆ្ន ាំ២០១៥លនះ លព្កាម្អ្ិបត្ីភ្ជពព្ពះព្បធាន

លយឿង្ តារា លៅការយិាល័យកណ្តត លកដុិលលខ 

១៧ វត្តបទមុ្វត្ ី សង្ហក ត់្ចត្ុម្ុខ ខែឌ ដូនលពញ 

រាជធានីននាំលពញ។ កម្ែពិ្ីបុែយលនះ បានលផ្សដើម្

ឆ្ន ាំទី១១  លលខ ២១                                                                                                                   បែុយផាក ព្បាក់ស្ចម្គគ ី

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ០៥ 

មាេ ស់ឧបត្ថម្ភកម្ែវិ្  ី

សបបុរសជនជតិ្ឆ្ា យទទលួទនលភ្ជជនាហារ 



លេើង្លដាយគែៈកម្ែការ សមាជកិ សមាជិកានន

សម្ព័នធសម្ែនិសសតិ្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ 

និង្មានការចូលរមួ្ពីព្ពះសង្ឃនានាវត្ត លៅទីព្កងុ្

ននាំលពញ ព្ពម្ទាំង្ពុទធបរសិ័ទព្គប់ម្ជឈដាា ន សរបុ

ព្បមាែជាង្៥០០អង្គនិង្របូ។ ពិ្ីបុែយបាន

ព្បព្ពរត្តលៅលពញម្ួយនថ្ា។ លពលព្ពរក និង្នថ្ាព្ត្ង្ ់

មានលវរនត្តព្បលគនព្ពះសង្ឃ លដើម្បីឧទទិសកុសល

ជូនបុពវការជីនព្គប់ជំនាន់ ខ្ដលបានបូជាកាយ 

ថាវ យជីវតិ្ ចាំលពះជាត្មិាត្នុូម្ិ។ លពលោា ចជួបជុំ

ពុទធបរសិ័ទជិត្ឆ្ា យ និង្ល្វើស្ចសននិយម្កចិេតាម្

ផ្ស្ូវព្ពះពុទធស្ចសនា ជាពិលសសលនាះ បាននិម្នត

្ម្ែកថ្ិកពីរព្ពះអង្គ សាំខ្ដង្្ម្៌ាលទសនាខ្ព្គពីរ

លទៀត្ផ្សង្។ កនុង្កិចេលនះខ្ដរ ព្ពះអង្គព្បធានបាន

សាំខ្ដង្សុនទរកថា ស្ចវ គម្ន៍លនញៀវ ល្វើរបាយការែ៍ 

អាំពីសកម្ែភ្ជពការង្ហរ និង្ ខ្ថ្្ង្អាំែរព្ពះគែុ

និង្អរគុែ ចាំលពះព្ពះសង្ឃព្គប់ព្ពះអង្គ     បង្ៗ 

បៅូនៗនិសសតិ្   និង្សិសានសុិសស ព្ពម្ទាំង្ពុទធ

បរសិ័ទទាំង្អស់ ខ្ដលបានលះបង្ល់ពលលវោ 

ម្កជយួខនះខ្ខនង្តាាំង្ពីម្ុនបុែយរហូត្ដល់ឆ្ង្បុែយ 

ព្ពម្ទាំង្សាំខ្ដង្នវូការស្ចទរ និង្លកាត្សរលសើរ

ដល់ការចូលរមួ្ឧបត្ថម្ភោាំព្ទ ទាំង្កម្ាាំង្កាយ 

កម្ាាំង្ចិត្ត និង្លះបង្ព់្ទពយសម្បត្តផិាទ ល់ខួ្នរបស់

គែៈកម្ែការបុែយ ព្ពម្ទាំង្ពុទធបរសិ័ទជតិ្

ឆ្ា យទាំង្អស់។ លដើម្បីចូលរមួ្ចាំខ្ែកកនុង្ការ

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                                                                                បុែយផាក ព្បាក់ស្ចម្គគ ី

                                                                                                                                                                                ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ០៦ 

ពុទធបរស័ិទស្ចត ប់ព្ពះសង្ឃសាំខ្ដង្ព្ពះ្ម្៌ាលទសនា ពុទធបរស័ិទជតិ្ឆ្ា យចលូកសុលបុែយ 

ពុទធបរស័ិទជតិ្ឆ្ា យស្ចត ប់ព្ពះសង្ឃសាំខ្ដង្ព្ពះបរតិ្ត 



បែដ ុះបណ្តដ ល្នធានម្នសុស លហើយព្ពះអង្គ

បានលលើកលេើង្អាំ ពីចាំែុចសាំខាន់ៗម្ួយចាំននួ

លទៀត្ ពីសកម្ែភ្ជពននសមាគម្តាាំង្ពីកលកើត្រហូត្

ម្កដល់អាែត្តិទី៤ នាបចេុបបននលនះ ជាពិលសស

លនាះ ព្ពះអង្គបានលលើកពីខ្ផ្សនការលៅឆ្ន ាំ ២០១៥

លនះ កនុង្លនាះព្ពះអង្គក៏បានមានសង្ឃដីកាបញ្ហា ក់ 

ពីលោលបាំែង្ននបុែយលនះថា គឺល្វើលដើម្បីបាន

បចេ័យយកម្កជយួដល់ព្ពះសង្ឃនិង្និសសតិ្ព្កីព្ក 

ខ្ដលកាំពុង្សិកាលៅព្ពះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជា និង្

បញ្ាូនព្ពះសង្ឃលៅសកិាលៅព្បលទសនថ្ជាអាទិ៍ 

និង្ជួយល្វើលិខិត្ឆ្ង្ខ្ដន បកខ្ព្បឯកស្ចរលផ្សសង្ៗ 

សុាំទិដាា ការពីស្ចថ នទតូ្នថ្ព្បចាាំលៅកម្ពុជា លហើយ

បញ្ាូនសម្ែនិសសិត្លៅដល់ព្បលទសនថ្ខ្ត្ម្ដង្

ផ្សង្។ លហើយព្ពះអង្គក៏បានបញ្ហា ក់បខ្នថម្លទៀត្
ថាម្កដល់លពលលនះ សម្ព័នធសម្ែនិសសតិ្-

និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ បានបញ្ាូនព្ពះសង្ឃលៅ

សិកាលៅព្បលទសនថ្ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០៧ ម្កដល់

បចេុបបននលនះ សរបុបានចាំននួ ៨០ អង្គ។ ចាំខ្ែក

លៅកនុង្ព្ពះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជាវញិ បានព្បលគន 

និង្ជូន អាហារបូករែ៍ដល់សម្ែនិសសិត្ និង្

និសសិត្ព្កពី្កបាន៥ឆ្ន ាំជាបនតបនាទ ប់ផ្សង្ខ្ដរ ចាប់ពី

ឆ្ន ាំ២០១០ម្ករហូត្ដល់បចេុបបនន សរបុសម្ែ

និសសិត្ននិង្និសសតិ្ទាំង្អស់បានចាំននួ ៧០អង្គ

និង្នាក់។               

      លដាយៈ និកា ុលពព្ជ ប៊ាុនថ្ន 

 

បញ្ជ ូនស្ម្ណនិស្សិត្រៅសិ្កា  

រៅព្បរទស្ថៃរលើកទី ៩ 

 សម្ព័នធសម្ែនិសសតិ្-និសសតិ្ខ្ខែរកម្ពុជា

លព្កាម្ លៅនថ្ាទី០៣ ខ្ខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៥ លនះ 

លៅទីស្ចន ក់ការកណ្តត ល បានលបើកនវូកិចេព្បជុំ

ម្ួយ លដើម្បីល្វើការខ្សវង្រកដំលណ្តះព្ស្ចយពីការ

បញ្ាូនសម្ែនិសសិត្ លដើម្បលីៅបនតការសកិា

លៅព្បលទសនថ្ លព្កាម្អ្ិបត្ភី្ជពព្ពះលត្ជព្ពះ 

គុែ  លពព្ជ   ប៊ានុថ្ន  ព្ពះព្បធានសតីទី។ សមាស

ភ្ជពចូលរមួ្មាន៖ ព្កមុ្ព្បរកានិបាល គែៈកម្ែ

ការលសុើបអលង្កត្ គែៈកម្ែការនាយក ព្បធាន      

បណ្តត ការយិាល័យ ព្បធានត្ាំណ្តង្ត្ាំបន់នានា 

សមាជិក សមាជិកាទាំង្អស់បានចូលរមួ្សរបុ

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                       បញ្ាូនសម្ែនិសសិត្លៅសិកា លៅព្បលទសនថ្លលើកទី៩ 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ០៧ 

លនញៀវកតិ្តយិសទទលួទនលភ្ជជនាហារ 

របូភ្ជពព្បជុ ំ



មានចាំននួ ៣៩អង្គ/នាក់។ កម្ែវិ្ ីលនះ បានល្វើ

លេើង្ចាប់ពីលមា៉ា ង្១៣:៣០នាទី ដល់លមា៉ា ង្៥ោា ច។  

 លដាយលយាង្លៅតាម្គលព្មាង្ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

របស់សម្ព័នធសម្ែនិសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជា

លព្កាម្ កនុង្ការបញ្ាូនសម្ែនិសសតិ្លដើម្បីលៅបនត

ការសិកាបរញិ្ហញ បព្ត្លៅព្បលទសនថ្ចាំននួ ១២ ព្ពះ

អង្គលនាះ។ ចាប់ពីចុង្ខ្ខកុម្ភៈម្ក លយើង្បានលចញ

លសចកតីព្បកាសម្ួយ សតពីីការលព្ជើសលរ ើសសម្ែ

និសសិត្លៅបនតការសិកាលនន ព្បលទសនថ្ លព្កាយពី

បានលចញលសចកតីព្បកាសម្ក មានព្ពះសង្ឃជា

សមាជិកម្កចុះលឈាែ ះ សរបុបានព្ពះសង្ឃចាំននួ 

១០ ព្ពះ-អង្គមានព្ពះនាម្ដចូខាង្លព្កាម្៖ 

 ១. ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ថាច់ សុវែណ តារា 

 ២. ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ថាច់ លនឿកអាង្ 

 ៣. ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ គិម្ ណ្តលរឿន 

 ៤. ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ព្ទិញ កុង្កាវ 

 ៥. ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ថាច់ ផានី 

 ៦. ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ គរម្ ម្ុ ី

 ៧. ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ េរម្ លេើយ 

 ៨. ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ថាច់ ឆ្ននី 

 ៩. ព្ពះលត្ជព្ពះគែុ លៅ ខ្ឌប 

 ១០. ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ គរម្ លង្ៀ 

 កនុង្ចាំលណ្តម្សម្ែនិសសតិ្ទាំង្លនះ ព្ពះ 

លត្ជព្ពះគុែ ព្ទិញ កុង្កាវ ម្ិនបាននិម្នតលៅ 

លទ លដាយមានម្ូលលហត្ុផាទ ល់ខួ្ន ការបញ្ាូន

សម្ែនិសសតិ្លនះលទៀត្ លយើង្ក៏បានចាំណ្តយ

ថ្វកិាទាំង្អស់លៅលលើការល្វើនវូលិខិត្ឆ្ង្ខ្ដន 

បកខ្ព្បឯកស្ចរនានា សុាំទិដាធ កាពីស្ចថ នទតូ្នថ្ និង្

ម្ល្ាបាយល្វើដំលែើ ររបស់សម្ែនិសសិត្លៅ

ដល់ព្បលទសនថ្។  

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                         បញ្ានូសម្ែនិសសិត្លៅសិកា លៅព្បលទសនថ្លលើកទី៩ 

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ០៨ 

លោកព្គ ូសនឺ ខ្សត្ ព្បធានព្កុម្ព្បរកានបិាល  

បានផ្សតល់អនសុ្ចសន៍ដល់សម្ែនិសសិត្ 

ព្ពះព្បធានសតីទីព្បលគនឯកស្ចរដល់ព្ពះសង្ឃ 



 លៅកនុង្កចិេព្បជុំលនះ លោក លថ្ើស ចក្រនាទ  

សហព្បធានការយិាល័យព្ទព្ទង្ ់ បានលេើង្ផ្សតល់

អនសុ្ចសន៍ និង្បទពិលស្ច្ន៍ម្ួយចាំននួ ព្ពម្ទាំង្

មានកតីសង្ឃរម្លៅសម្ែនិសសតិ្ថា៖ សម្ែ

និសសិត្ព្គប់ព្ពះអង្គ ព្ត្ូវពាយាម្សិកាលរៀន

សូព្ត្រហូត្ដល់ទទលួបាននវូចាំលែះដឹង្ព្ត្េប់

ម្កជួយព្បលទសជាត្ិនិង្ សង្គម្ព្គួស្ចរ ជា

ពិលសសអាចផ្សតល់នវូលសចកតីសង្ឃរម្ដល់ខួ្នឯង្

កនុង្លពលអនាគត្។ 

 លោកព្គ ូ សនឺ ខ្សត្ ព្បធានព្កុម្ព្បរកា-   

នបិាល ខ្ថ្្ង្ជាការលព្បៀបល្ៀបថា សម្ព័នធលព្បៀប

ដូចជាស្ចព នម្ួយសព្មាប់ជយួចម្្ង្នវូ សម្ែ

និសសិត្ខ្ដលមានចិត្តចង្ឆ់្ង្ពីលព្ត្ើយមាា ង្លៅកាន់

លព្ត្ើយ មាា ង្ ប៉ាុខ្នតអត់្មានស្ចព នឆ្ង្ ដូលចនះសម្ពន័ធគឺ

ជាស្ចព នម្ួយសព្មាប់ជួយឱ្យសម្ែនិសសិត្លដើរ

ឆ្ង្ លដើម្បីសលព្ម្ចនវូលសចកតពី្បាថាន  រចួោត់្ក៏

បានផ្សតល់នវូគាំនិត្លៅៗ ខ្ចកជូនដល់សម្ែ

និសសិត្លទៀត្ថា គឺម្នសុសមាន ក់ៗខ្ត្ង្ខ្ត្មាន

លសចកតីព្បាថាន ទកុជាម្នុ លទើបសលព្ម្ចល្វើជាខាង្

លព្កាយ លហើយលបើលយើង្ចង្ ់បានសលព្ម្ចនវូលសច-

កតីព្បាថាន និង្លោលបាំែង្ទាំង្លនាះ គឺព្ត្ូវមាន

កតាត ដចូជា ១. លជឿខួ្នឯង្ ២. ឧសាហ៍ពាយាម្ 

៣. ក្ាហាន ៤. ព្ត្ូវលចះលព្បើបញ្ហញ លៅលដាយយុទធ

ស្ចក្រសត និង្ត្ព្ម្ូវតាម្លពលលវោ។ ជាពិលសស

លទៀត្លនាះ សម្ែនិសសតិ្ព្ត្ូវសិកាចាប់ពីការ

លចញដំលែើ រលៅ ម្និខ្ម្នខ្ត្លៅសកិាលៅកនងុ្

ស្ចោលនាះលទ គឺព្ត្ូវខ្សវង្យល់ពីបញ្ហា ជុំវញិខួ្ន 

លទើបអាចទទលួបានលជាគជ័យ។ 

 លោកព្គ ូ រដា ពិសដិា សមាជកិព្កុម្ព្បរកា-  

និបាល បានសាំខ្ដង្ការចាប់អារម្ែែ៍ថា សម្ែ-

និសសិត្ខ្ដលលចញពីវត្តអារាម្ម្ក លដើម្បីខ្សវង្

រកដុំលពព្ជម្ួយដុំយកម្កទកុកនុង្ព្បាែ គឺពន្ឺនន

ចាំាំលែះវជិាា ទាំង្ឡាយ ខ្ដលជាព្បលយាជន៍ដល់

ខួ្នឯង្និង្សង្គម្ លព្ពះថាោែ នពន្ឺអវីលសែើលដាយ

ពន្ឺននបញ្ហញ លេើយ។  

 ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លកៀង្ សនព្បសទិធិ ជា

អគគលលខាននសម្ព័នធសម្ែនិសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរ

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                     បញ្ានូសម្ែនិសសិត្លៅសិកា លៅព្បលទសនថ្លលើកទី៩ 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ០៩ 

ព្ពះសង្ឃលរៀបលចញដលំែើ រលៅសិកាលៅព្បលទសនថ្ 

ព្ពះសង្ឃបាននិម្នតម្កដល់ព្ពាំខ្ដនកម្ពុជា-នថ្ 



កម្ពុជាលព្កាម្មានសង្ឃដីកាថា សម្ព័នធព្ោន់ខ្ត្ជា

អនកព្បាប់ផ្ស្ូវដល់សម្ែនិសសតិ្ ខ្ដលកាំពុង្

ខ្សវង្រកប៉ាុលណ្តណ ះ។ ឧទហរែ៍ៈ មានអនកចង្រ់ក

ឧស សម្ព័នធជាអនកបង្ហា ញ់នព្ព លហើយលពលចលូ

ដល់នព្ព អនកលនាះចង្ប់ានឧសព្បលនទណ្តលនាះ គឺ

កាប់តាម្ចិត្តលៅចុះ យា៉ា ង្ណ្តម្ិញសម្ែ

និសសិត្ខ្ដលចង្ប់ានចាំលែះវជិាា  សម្ព័នធអាចជយួ

រកកខ្នង្្លដើម្បីឱ្យសកិាបាន ខ្ត្សម្ែនិសសតិ្

លពញចិត្តម្ុខវជិាា ណ្តលនាះ គពឺ្ត្ូវសលព្ម្ចលៅតាម្

ការលពញចិត្តរបស់ខួ្ន។ 

 បនាទ ប់ម្កលទៀត្ ព្ពះលត្ជព្ពះគែុ ថាច់ 

សុវែណ តារា ត្ាំណ្តង្សម្ែនិសសិត្ព្ត្ូវនិម្នតលៅ

សិកាលៅព្បលទសនថ្ បានលេើង្លបតជាញ ថា នរង្ខិត្ខាំ

សិកាលរៀនសូព្ត្ ឱ្យអស់ពីកម្ាាំង្កាយចិត្ត លទះបី

មានឧបសគគយា៉ា ង្ណ្តក៏លដាយ លៅខ្ត្ព្បរង្ខ្ព្បង្ 

ពុះពរម្ិនរាថ្យអវីលេើយ  និង្បានខ្ថ្្ង្អាំែរ

គុែដល់សម្ពន័ធខ្ដលបានជួយព្គប់ម្ល្ាបាយ 

តាាំង្ពីការលរៀបចាំឯកស្ចរទីស្ចន ក់អាព្ស័យព្គប់ 

ខ្បបយា៉ា ង្ដល់សម្ែនិសសតិ្ព្គប់ៗអង្គ។ គរួ

រ ាំលរកផ្សង្ខ្ដរថា លៅឆ្ន ាំលនះជាឆ្ន ាំទី៩លហើយខ្ដល

សម្ព័នធសម្ែនិសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ 

បញ្ាូនសម្ែនិសសិត្លៅសកិាលៅព្បលទសនថ្ គឺ

ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០៧ រហូត្ម្កដល់ឆ្ន ាំ២០១៥ លនះ 

សរបុមានសម្ែនិសសិត្ទាំង្អស់៨៩ព្ពះអង្គ។  

    លដាយៈ UKKBS 

  

បុណយមួបរលើកទី ៦៦ ឆ្ន ំ  

ថៃៃអាណានិគ្ម្ារំងព្បគ្ល់ទឹកដី  

ខ្មែរកម្ព ុជារព្កាម្ឱ្យរៅរវៀត្ណាម្ 

 លៅនថ្ាព្ពះហសបត្ិ៍ទី០៤ ម្ិថ្នុា ឆ្ន ាំ២០១៥  

គែៈកម្ែការ និង្ សមាជិក សមាជិកាននសម្ពន័ធ

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១   បុែយខួបលលើកទី៦៦ ឆ្ន ាំ នថ្ាអាណ្តនិគម្បារាាំង្ ព្បគល់ដខី្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ឱ្យលៅលវៀត្ណ្តម្ 

                                                                                                                                                                                 ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ១០ 

ព្ពះសង្ឃបាននិម្នតលៅដល់ព្បលទសនថ្ 

ព្ពះអង្គមាេ ស់កសព្ត្យិ សីុ សុវត្ថ ិពង្សនារ ីម្ុនីពង្ស 

ព្ពះរាជត្ាំណ្តង្ដខ៏ពង្ខ់ពស់ននព្ពះម្ហាកសព្ត្ 

គែៈកម្ែការសម្ព័នធសម្ែនិសសិត្លៅព្បលទសនថ្

និម្នតម្កទទលួព្ពះសង្ឃលៅព្ពាំខ្ដនលបាយខ្ប៉ាត្ 



សម្ែនិសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ បាននិម្នត 

និង្អលញ្ាើញចូលរមួ្ជាម្ួយអង្គការ សមាគម្ខ្ខែរ

កម្ពុជាលព្កាម្លៅកម្ពុជា លដើម្បីព្បារពធពិ្ីបុែយ

ខួបទី៦៦ឆ្ន ាំ (៤ ម្ិថ្នុា ១៩៤៩-៤ ម្ិថ្នុា ២០១៥) 

នថ្ាខ្ដលអាណ្តនិគម្បារាាំង្បានកាត់្ទរកដីកម្ពុជា

លព្កាម្ឲ្យលៅរដាា និបាលលវៀត្ណ្តម្បនតព្គប់ព្គង្

លដាយខុសចាប់ កាលពីនថ្ាទី០៤ ខ្ខម្ិថ្ុនា ឆ្ន ាំ

១៩៤៩ រហូត្ដល់បចេុបបនន។ ពិ្ីបុែយលនះ បាន

លរៀបចាំល្វើលេើង្ លៅកនុង្បរលិវែវត្ដលព្ិយារាម្ 

លៅវត្ដចាស់ កនុង្នូម្ិ១ សង្ហក ត់្ លព្ជាយចង្ហវ  ខែឌ

លព្ជាយចង្ហវ  រាជធានីននាំលពញ លព្កាម្អ្ិបត្ីភ្ជព 

ព្ពះអង្គមាេ ស់កសព្ត្ិយ សីុ សុវត្ថិ ពង្សនារ ី

ម្នីុពង្ស ជាព្ពះរាជត្ាំណ្តង្ដ៏ខពង្ខ់ពស់ ននព្ពះ

ករណុ្តព្ពះបាទសលម្តចព្ពះ នលរាត្តម្សីហម្នីុ 

ព្ពះម្ហាកសព្ត្ ននព្ពះរាជាណ្តចព្កកម្ពជុា  

ត្ាំណ្តង្គែបកសសលក្រង្ហគ ះជាត្ិ ត្ាំណ្តង្អង្គការ

សមាគម្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ទាំង្ ១២ លៅកម្ពជុា 

ព្កុម្យុវជន អនកកាខ្សត្ជាត្ិនិង្អនតរជាត្ិ ព្ពះ

សង្ឃ និង្ពុទធបរសិទ័ជតិ្ឆ្ា យចូលរមួ្ព្បមាែ

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១   បុែយខួបលលើកទី៦៦ ឆ្ន ាំ នថ្ាអាណ្តនិគម្បារាាំង្ ព្បគល់ដខី្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ឱ្យលៅលវៀត្ណ្តម្ 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១១ 

ព្ពះសង្ឃនិង្ព្គហសថចលូរមួ្កម្ែវិ្ បីុែយ 

ការចលូរមួ្ពីព្ពះសង្ឃនិង្ព្កុម្យុវជន 



ជាង្១០០០អង្គ/នាក់។ អង្គការសមាគម្ខ្ខែរកម្ពជុា

លព្កាម្ទាំង្អស់លៅកម្ពុជា ខ្ត្ង្ខ្ត្ព្បារពធទិវា

កាន់ទកុាលនះជាលរៀង្រាល់ឆ្ន ាំ តាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០០ម្ក។ 

ប៉ាុខ្នតលដាយខ្េកឆ្ន ាំ២០១៥លនះ មានម្នសុសចលូ

រមួ្យា៉ា ង្លព្ចើនកុះករ លនះលដាយស្ចរបចេុបបននលនះ 

កម្ាាំង្យុវជនកូនខ្ខែរលសនហាជាត្ិខ្ដលលៅព្គប់

ទិសទី លៅតាម្បណ្តត ញននសង្គម្លហវសប៊ាុក សម្ពន័ធ 

និសសិត្បញ្ញវន័តកម្ពុជា សមាគម្ខ្ខែរម្ហានគរនិង្

ព្កុម្យុវជនខ្ខែរជាលព្ចើនលទៀត្ មានការយល់ដងឹ្

អាំពីពង្ាវតាររបស់ខួ្នកាន់ខ្ត្ចាស់  យុវជន

ទាំង្លនាះបានចូលរមួ្ល្វើការផ្សសពវផ្សាយខ្ចករ ាំខ្លក 

យា៉ា ង្សកម្ែអាំពីអត្តសញ្ហញ ែ ខ្ដលមានទាំនាក់ 

ទាំនង្រវាង្ខ្ខែរនិង្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ តាាំង្ពីព្បវត្តិ 

ស្ចក្រសត ទាំលនៀម្ទម្ាប់ វបប្ម្៌ា ព្បនពែី ការ

លលើកទង្ខ់្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្្ាំៗ ពក់អាវយឺត្ដាក់

របូសញ្ហញ ទង្ខ់្ផ្សនទីខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ គូររបូទង្់

លដាយផាទ ល់នដ និង្បទិទង្ខ់្ខែរលព្កាម្លលើថាព ល់ 

លលើអាវ ព្ពម្ទាំង្បានសរលសរជាពកយលស្្ចក

លលើបដាថា “ខ្ខែរលលើ ខ្ខែរកណ្តត ល ខ្ខែរលព្កាម្ជា

ខ្ខែរខ្ត្ម្ួយ, ខញុាំម្ិនបាំលនច្ខ្ខែរលព្កាម្, ខញុាំព្សឡាញ់

ខ្ខែរលព្កាម្ ខញុាំនរកខ្ខែរលព្កាម្ ខ្ខែរព្សឡាញ់ខ្ខែរ”។     

បានបលង្ហា ះជាលព្ចើនលលើបណ្តត ញសង្គម្លហវសប៊ាកុ 

លហើយបានខ្ចករាំខ្លកោន លៅវញិលៅម្ក យា៉ា ង្

ផ្សុសផ្សុល ជាពិលសសពួកោត់្បានជួយ អាំពវ

នាវដល់កូនខ្ខែរទាំង្អស់ ឱ្យចូលរមួ្ទិវាកាន់ទកុា

នថ្ាទី០៤ ខ្ខម្ិថ្ុនាលនះ ឲ្យបានលព្ចើនកុះករលៅ      

អនាគត្។  

 កម្ែវិ្ ីបុែយ ក៏មានល្វើពិ្ីរាប់បាព្ត្ព្ពះ-

សង្ឃ លដើម្បីរ ាំលរកដល់ដូង្វញិ្ហញ ែកានធ ននវរីៈ  

សម្ែៈ វរីៈបុរស វរីៈនារខី្ខែរ អនកលសនហាជាត្ិ

ព្គប់ជំនាន់ ខ្ដលបានបូជាកាយថាវ យជីវតិ្ចាំលពះ 

ជាត្ិនិង្ព្ពះពុទធស្ចសនា រចួឧទទិសនវូបុញ្ញកុសល

ទាំង្អស់លនះ ជូនបុពវបុរសទាំង្ឡាយមានលោក 

ឧកញ៉ា   សឺន គុយ, ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ គរម្  ត្កុ

លចើង្ និង្លោក សនឺ ទនួជាលដើម្៕  

    លដាយៈ ឥនទលជាលតា 

 
 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១   បុែយខួបលលើកទី៦៦ ឆ្ន ាំ នថ្ាអាណ្តនិគម្បារាាំង្ ព្បគល់ដខី្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ឱ្យលៅលវៀត្ណ្តម្ 

                                                                                                                                                                                 ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ១២ 

ថ្ត្របូជាអនសុាវរយ៍ីនថ្ាទី៤  ខ្ខម្ិថ្នុា ឆ្ន ាំ២០១៥ 



ដំណ ើ រទស្សនកិច្ចណ ើកទី៣របស្់
ព្រះព្បធានណៅស្ហរដឋអាណេរកិ 
ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លយឿង្ តារា ព្បធាន  

សម្ព័នធសម្ែនិសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ 

បាននិម្នតលៅបាំលពញលបសកកម្ែលលើកទី៣ លៅ

សហរដាអាលម្រកិរយៈលពល៣ខ្ខ គឺចាប់ពីនថ្ាទី៤ 

ខ្ខលម្ស្ច ដល់នថ្ាទី២៩ ខ្ខម្ិថ្នុា ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

ការល្វើដំលែើ រលៅទសសនកចិេលៅសហរដាអាលម្រកិ

លនះតាម្ការនិម្នតរបស់គែៈកម្ែការ និង្ព្ពះលៅ 

អ្ិការវត្តលខម្ររង្សី ទីព្កុង្ស្ចន់ហូលសស (San   

Jose) រដាកាលីហវ័ រញ៉ា  (California) លដើម្បីចូលរមួ្

បុែយចូលឆ្ន ាំថ្ែីនិង្បុែយវសិ្ចខបូជា។  

រយៈលពល៣ខ្ខលនាះ ព្ពះព្បធានបាន

និម្នតលៅបាំលពញកិចេការជាលព្ចើន ដចូជាចូលរមួ្

បុែយចូលឆ្ន ាំខ្ខែរព្បនពែីជាត្ិ លៅវត្តកម្ពជុា

លព្កាម្ ទីព្កុង្េុង្ប៊ាចិ (Long Beach) រដាកាលីហវ័ រ

ញ៉ា , បុែយចូលឆ្ន ាំវត្តរត្នគិរវីង្ស ទីព្កុង្ស្ចន់លបើ

ណ្តឌីែូ (San Bernardino) រដាកាលីហវ័ រញ៉ា  

(California), បុែយចូលឆ្ន ាំវត្តពុទធិកខ្ខែរ ទីព្កងុ្   

ឡាសវហីាគ ស (Las Vegas) រដាខ្ែវា ដា (Nevada), 

ចូលរមួ្ព្បជុំលវទិកាអចិនក្រនតយ៍ ននអង្គការសហ-

ព្បជាជាត្ិសដីអាំពីជនជាត្ិលដើម្ លៅបូរនីីវយ៉ាក 

(New York) និង្ចូលរមួ្ពិ្ីអបអរស្ចទរដល់

សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ខ្ដលបានម្កពី

ព្បលទសនានា ចូលរមួ្ព្បជុំលៅបូរនីីវយ៉ាកលនាះផ្សង្

ខ្ដរលៅទីព្កុង្នីឡាខ្ដលលនៀ (Philadelphia) រដា

ខ្ផ្សនសុីខ្វ នញ៉ា  (Pennsylvania) បនាទ ប់ពីចូលរមួ្

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                              ដលំែើ រទសសនកចិេលលើកទី៣របស់ព្ពះព្បធានលៅសហរដាអាលម្រកិ 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៣ 

យុវជនននសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ 

លៅអង្គការសហព្បជាជាត្ ិបរូនីីវយ៉ាក 

បុែយចលូឆ្ន ាំវត្តខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ព្កុង្ េុង្ប៊ាិច ពិ្បីុែយវសិ្ចខបូជាលៅវត្តលវេុវន័ រដាអាឡាបាមា៉ា  



ព្បជុំលវទិកាអចិនក្រនតយ៍ននអង្គការសហព្បជាជាត្ិ

សដីអាំពីជនជាត្ិលដើម្និង្ពិ្អីបអរស្ចទរដល់យុវ-

ជន ព្ពះព្បធានបាននិម្នតលៅចូលរមួ្កម្ែវិ្ ី     

លផ្សសង្ៗ និង្សួរសុខទកុាព្ពះសង្ឃព្ពម្ទាំង្បង្បៅនូ

ខ្ខែរតាម្រដាម្ួយចាំននួ 

សម្ែនិសសិត្-

និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ខ្ដលបានល្វើកនង្្លហើយ 

និង្អាំពីគលព្មាង្ការ ខ្ដលព្ត្ូវល្វើលៅអានាគត្

ឲ្យ

ព្ពះ

សង្ឃនិង្បង្បៅូនខ្ខែរសូម្ឲ្យ ឧបត្ថម្ភជាថ្វកិា

និង្សមាភ រសព្មាប់ផ្សគត់្ផ្សគង្សកម្ែភ្ជពការង្ហរទលូៅ 

ជាពិលសសការសិកាលរៀនសូព្ត្របស់សម្ែ

និសសិត្និង្និសសិត្ព្កពី្ក កម្ែវិ្ ីខ្ដលព្ពះព្បធាន

បាននិម្នតលៅចូលរមួ្លនាះរមួ្មាន៖ លៅថាវ យបង្គំ

សួរសុខទកុាព្ពះលត្ជព្ពះគុែ គរម្ លព្ទវ លៅទី

ព្កុង្រលីវ ុើស្ចយ (Riverside), លៅសួរសុខទកុាព្ពះ

សង្ឃនិង្បង្បៅូនខ្ខែរវត្តខ្ខែរសុរយិរង្សី ទីព្កុង្នឡីា

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                              ដលំែើ រទសសនកចិេលលើកទី៣របស់ព្ពះព្បធានលៅសហរដាអាលម្រកិ 

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ១៤ 

សបបុរសជនលៅទីព្កុង្លខម្ដនិ រដាញីវលជើរសីុ ជនូព្ពរត្តបិព្ត្និង្លិខិត្ខ្ថ្ង្្អាំែរគែុដល់សបបរុស

បុែយខួបនថ្ាបាត់្បង្ទ់រកដកីម្ពុជាលព្កាម្  

ទីព្កុង្តាកមូា៉ា  រដាវា សិនលតាន 

ព្ពះលត្ជព្ពះគែុ គរម្ លព្ទវ ខ្សវង្យល់សកម្ែភ្ជព 

របស់ស.ន.ខ.ក.ក. 



ខ្ដលលនៀ (Philadelphia) រដាខ្ផ្សនសុីខ្វនញ៉ា  

(Pennsylvania), វត្តលជាត្នារាម្ បូរនីីវយ៉ាក (New 

York), វត្តស្ចម្គគី្ រារាម្ ទីព្កុង្ខ្ខម្ដិន (Camden) 

រដាញីវលជើរសុី (New Jersey), បុែយវសិ្ចខបូជាលៅ

វត្តលវេុវន័ រដាអាឡាបាមា៉ា  (Alabama), វត្តម្ុនីសូ

តារាម្ ទីព្កុង្ខ្ហម្ត្ុន (Hampton) រដាម្ីននីសតូា 
(Minnesota), វត្តលខម្ររង្សីនិង្វត្តពុទធលឃ្លស្ចចារយ

ទីព្កុង្ស្ចន់ហូលសស (San Jose) រដាកាលីហវ័ រញ៉ា  

(California), វត្តលព្ិសុវណ្តណ រាម្ ទីព្កុង្ស្ចន់លបើ

ណ្តឌីែូ (San Bernardino) រដាកាលីហវ័ រញ៉ា  

(California), ចូលរមួ្បុែយសលមាព ្ស្ចោ្ម្ែ

សភ្ជវត្តចនទរង្ស ី និង្បុែយខួបទី៦៥ឆ្ន ាំ (៤ ម្ថិ្នុា 

១៩៤៩-៤ ម្ថិ្ុនា ២០១៥) នថ្ាអាណ្តនិគម្បារាាំង្ 

កាត់្ទរកដីកម្ពុជាលព្កាម្ឲ្យលៅរដាា នបិាលលវៀត្ណ្តម្

ព្ត្តួ្ព្តាខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ជាបនត លៅទីព្កុង្តាកមូា 

(Tacoma) ខ្ដលលផ្សដើម្ល្វើលដាយស្ចខាសហព័នធខ្ខែរ

កម្ពុជាលព្កាម្ព្បចាាំរដាវា សុិនលតាន (Washington)។ 

ការនិម្នតលៅតាម្រដានីម្ួយៗ ព្ពះព្បធាន

ខ្ត្ង្ខ្ត្ទទលួបានការទទលួស្ចវ គម្ន៍រាក់ទក់ និង្

ោាំព្ទនវូលោលការែ៍របស់សម្ព័នធសម្ែនិសសិត្-

និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ពីព្ពះសង្ឃនិង្បង្បៅនូ

ខ្ខែរលៅទីលនាះ លហើយខ្ថ្ម្ទាំង្ទទលួបានការ

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                            ដលំែើ រទសសនកចិេលលើកទី៣របស់ព្ពះព្បធានលៅសហរដាអាលម្រកិ 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៥ 

លញម្ គរម្ ថាសឺន ព្បលគនបចេយ័ឧបត្ថម្ភ 

អាហារបូករែ៍ 

ពិ្អីបអរស្ចទរយុវជនសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ 

ចលូរបួព្បជុលំៅអង្គការសហព្បជាជាត្ ិ

ព្ពះព្បធានលៅព្ពោនយនតលហាះននាំលពញ ព្ពះព្បធាននិម្នតព្ត្េប់ម្កពីសហរដាអាលម្រកិ 



ឧបត្ថម្ភជាថ្វកិាព្គប់ទីកខ្នង្្សព្មាប់អនវុត្ត

ខ្ផ្សនការព្បចាាំឆ្ន ាំ៕ 

  លដាយៈ លយឿង្ តារា 

 របស្កម្ែរបស់្ រោក ថាច់ ង ុក ថាច់ 

ព្បធានស្ហរ័នធខ្មែរកម្ព ុជារព្កាម្ រៅអឺរ បុ 

 ព្បធានសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ កាំពុង្

ខ្ត្បាំលពញលបសកកម្ែលៅអឺរ ៉ាបុ លដើម្បីខ្សវង្រកកចិេ

អនតរាគម្ន៍ពីអង្គការសហព្បជាជាត្ឲិ្យរដាា នបិាល 

លវៀត្ណ្តម្លោរពសិទធិខ្ខែរលព្កាម្មាេ ស់ព្សកុ នន

ខ្ដនដកីម្ពុជាលព្កាម្ និង្ចូលរមួ្ពិ្ីបុែយខួប 

៦៦ ឆ្ន ាំ ននទិវា៤ ម្ិថ្នុា ខ្ដលសហព័នធខ្ខែរកម្ពជុា 

លព្កាម្ លៅតាម្បណ្តដ ព្បលទសនានាបានលរៀបចាំ 

លដើម្បីរ ាំឭកដល់នថ្ាខ្ដល បារាាំង្បានកាត់្ខ្ដនដី 

កម្ពុជាលព្កាម្ឲ្យលវៀត្ណ្តម្ កាលពីនថ្ាទី៤ ខ្ខ  

ម្ិថ្ុនា ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ ។ 

 កនុង្ដំលែើ រលបសកកម្ែលនះ លោក ថាច់    

ង្ កុ ថាច់ ព្បធានសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ បាន

ជួបសមាជិកសភ្ជសហភ្ជពអឺរ ៉ាបុ លៅនថ្ាទី១៦ 

និង្នថ្ាទី១៧ ខ្ខម្ិថ្នុា នាទីព្កុង្ព្ប៊ាុចខ្សល 

(Brussels) ព្បលទសខ្បលហសុិក (Belgium)  និង្ 

បានជបួម្ក្រនតីអគគសនង្ការននអង្គការសហព្បជាជាត្ ិ

ទទលួបនទកុជនលនៀសខួ្ន (UNHCR) នាទីព្កុង្ហសឺ

ខ្ែវ ព្បលទសសវិស លៅនថ្ាទី៩ ខ្ខម្ិថ្នុា កនង្្

លៅលនះ ។ 

 លៅទីព្កុង្ព្ប៊ាូខ្សល លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ 

បានលលើកយកបញ្ហា  ននការរាំលោនសិទធិម្នសុស

នានាលៅកម្ពុជាលព្កាម្ ព្បាប់ដល់សមាជិកសភ្ជ

សហភ្ជពអឺរ ៉ាបុ និង្អាំពវនាវឲ្យពួកលគជំរញុលៅ  

រដាា និបាលលវៀត្ណ្តម្លោរពសិទធិពលរដាខ្ខែរ

លព្កាម្លៅ ខ្ដនខ្ដនកម្ពុជាលព្កាម្ ។ 

 លៅកនុង្កចិេព្បជុំជាម្ួយនរង្សមាជកិសភ្ជ

សហភ្ជពអឺរ ៉ាបុ ព្បធានសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ 

បានលលើកលេើង្អាំពីបញ្ហា ជាលព្ចើន ខ្ដលខ្ខែរ

លព្កាម្កាំពុង្ខ្ត្ជួបព្បទះ កនុង្លនាះ មានដូចជា 

បញ្ហា ននការអនិវឌឍលសដាកចិេព្គួស្ចរ ការលបាះបង្់

លចាលដខី្ព្សចមាក ររបស់ពលរដាខ្ខែរលព្កាម្លៅល្វើ

ជាកម្ែករលរាង្ចព្ក ឬ អនកបលព្ម្ើលគលៅតាម្ទីព្កងុ្ 

និង្ ពីការរ រត្ត្បិត្នានាពីសាំណ្តក់អាជាញ ្របកស

កុម្ែុយនិសតលវៀត្ណ្តម្ ។ 

 លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ បានមានព្បស្ចសន៍ 

លៅនថ្ាទី១៧ ខ្ខម្ិថ្ុនា ថា ភ្ជពព្កពី្ករបស់ខ្ខែរ

លព្កាម្ ម្ិនព្ត្រម្ខ្ត្ល្វើឲ្យប៉ាះពល់ខ្ត្លៅលលើ

ជីវភ្ជពរស់លៅរបស់ពលរដាប៉ាុលណ្តណ ះលទ ប៉ាុខ្នតវាក៏

ជះឥទធិពលអវជិាមានលៅដល់ការព្បត្ិបត្តពិ្ពះពុទធ

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១         លបសកម្ែរបស់ លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ ព្បធានសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ លៅអឺរ ៉ាបុ

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ១៦ 

លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ លៅអង្គការសហព្បជាជាត្ ិ 

នាទីព្កុង្ ហសឺខ្ែវ ព្បលទសសវិស  



ស្ចសនា និង្ការខ្ថ្រកានវូព្បនពែី ទាំលនៀម្

ទម្ាប់របស់ខ្ខែរលព្កាម្ លទៀត្ផ្សង្ ។ 

លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ បានបញ្ហា ក់ថា៖ 

«លយើង្បានជខ្ជក ឧទហរែ៍ថា លព្ពះខ្ខែរ

លព្កាម្ ខ្ព្សវាទក់ទង្ដល់លរឿង្លសដាកិចេ 

លរឿង្ចិញ្េរ ម្ព្កពះ ខ្ត្កាលណ្តលយើង្ខវះខាត្ 

លយើង្ព្ក លទធជិំលនឿស្ចសនាលៅណ្ត លព្ពះ

ថា លបើកាលណ្តបង្បៅូនព្ករត់្លចាលព្សុកនូម្ ិ

ព្ពះសង្ឃខ្ដលជាអនកបែត ុះបណ្តត លស្ចសនា  

ផ្សសពវផ្សាយស្ចសនា ក៏អន់ថ្យលៅតាម្ហនរ ង្

ខ្ដរ។ ព្ពះសង្ឃលយើង្ព្ត្ូវថ្យចង្ហា ន់ ម្ិនមាន

អនកស្ចង្ផ្សនួសលព្ចើន លនះជាបញ្ហា »។ 

 លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ បានអះអាង្ថា  

សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ចង្ឲ់្យសហភ្ជពអឺរ ៉ាបុ 

ខ្ដលជានដគពូែិជាកម្ែ ដស៏ាំខាន់ម្ួយរបស់

ព្បលទសលវៀត្ណ្តម្ខ្ដរលនាះ លលើកយកនវូបញ្ហា

លនះលៅជខ្ជកជាម្ួយរដាា និបាលលវៀត្ណ្តម្ ល្វើ

យា៉ា ង្ណ្ត លដើម្បីឲ្យផ្សលខ្ដលទទលួបានពីការរកី

ចលព្ម្ើនលសដាកចិេ ធ្ាក់ដល់នដជនជាត្ទិាំង្អស់

កនុង្ព្បលទសលវៀត្ណ្តម្ គមឺ្ិនព្ត្រម្ខ្ត្ជនជាត្ិ

យួនម្ួយលនាះលទ។ លោកថា សមាជិកសភ្ជសហ

ភ្ជពអឺរ ៉ាបុ លោក ព្គ ីលសទៀន ខ្ដន លព្បដា (Cristian 

Dan Preda) សនាថា នរង្លលើកយកសាំលែើ របស់

ខ្ខែរលព្កាម្លៅជខ្ជកជាម្ួយនរង្សមាជិកសភ្ជ

សហភ្ជពអឺរ ៉ាបុ ដនទលទៀត្ ។ 

 កិចេពិភ្ជការវាង្ត្ាំណ្តង្សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជា 

លព្កាម្ និង្សមាជិកសភ្ជសហភ្ជពអឺរ ៉ាបុ និង្ម្ក្រនតី

ម្ួយចាំននួលទៀត្របស់សហភ្ជពអឺរ ៉ាបុ ទទលួបនទកុ

ខ្ផ្សនកសិទធិម្នសុស ល្វើលេើង្កនុង្លពលខ្ដលព្ពះ

សង្ឃខ្ខែរលព្កាម្ ២ អង្គ និង្ពលរដាម្ួយចាំននួ

លទៀត្លៅលខត្តឃ្្លាំង្ ខ្ដលព្ត្ូវអាជាញ ្រលវៀត្ណ្តម្ 

ចាប់ដាក់គុកតាាំង្ពីឆ្ន ាំ ២០១៣ ម្ិនទន់ព្ត្ូវលដាះ

ខ្លង្ឲ្យមានលសរភី្ជពលៅលេើយ ។ 

 លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ ឲ្យដឹង្ខ្ដរថា លព្ៅពី

ជួបសមាជកិសភ្ជសហភ្ជពអឺរ ៉ាបុ ត្ាំណ្តង្សហ-

ព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ កាលពីនថ្ាទី៩ ម្ិថ្ុនា ក៏បាន

ជួបជាម្ួយត្ាំណ្តង្ព្កុម្ព្បរកាសិទធិម្នសុសអង្គការ

សហព្បជាជាត្ិ ទទលួបនទុកសិទធិជំលនឿស្ចសនា 

និង្ត្ាំណ្តង្ ននឧត្តម្សនង្ការអង្គការសហព្បជា

ជាត្ិទទលួបនទុកជនលនៀសខួ្ន លៅកនុង្ទីព្កុង្ហសឺ

ខ្ែវ (Geneva) ព្បលទសសវីស (Switzerland) ផ្សង្ខ្ដរ។ 

 លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ មានព្បស្ចសន៍ថា 

លៅកនុង្កចិេជួបពិភ្ជកាលពលលនាះ ខ្ខែរលព្កាម្បាន

លលើកលេើង្ពីករែីព្ពះសង្ឃខ្ខែរលព្កាម្ចាំននួ ២ 

អង្គ គឺព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លីវ នី និង្ ថាច់ ល្ឿន 

ខ្ដលព្ត្ូវអាជាញ ្រលវៀត្ណ្តម្ ចាប់ដាក់គុក

លដាយស្ចរខ្ត្ពួកោត់្ត្វា ទម្ទរឲ្យមានស្ចោ

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                លបសកម្ែរបស់ លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ ព្បធានសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ លៅអឺរ ៉ាបុ 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៧ 

ខួប ៦៦ ឆ្ន ាំ ននទិវា៤ ម្ិថ្នុា ខ្ដលព្បារពធលដាយ 

សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ លៅព្បលទសអុីតាលី  



លរៀនភ្ជស្ចខ្ខែរលៅកនុង្វត្ត និង្លដាយស្ចរខ្ត្ពួក

ោត់្មានទាំនាក់ទាំនង្ជាម្ួយព្ពះសង្ឃខ្ខែរលព្កាម្

លៅលព្ៅព្បលទស។ 

 លព្ៅពីលនះ សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ក៏

បានលលើកលេើង្ពីការររត្ត្បតិ្របស់អាជាញ ្រកុម្ែុយ

នីសតលវៀត្ណ្តម្ ខ្ដលហាម្ព្បាម្ម្ិនឲ្យព្ពះសង្ឃ

ខ្ខែរលព្កាម្ លព្បើព្បាស់ព្តាវត្តជាអកសរខ្ខែរ លហើយ

បានបង្ាឲំ្យព្ពះសង្ឃខ្ខែរបដូរលឈាែ ះព្តាវត្ត លៅជា

អកសរយួនវញិ។ ខ្ខែរលព្កាម្ចាត់្ទកុសកម្ែភ្ជព

របស់អាជាញ ្រលវៀត្ណ្តម្លនះថា ជាការប៉ាុនប៉ាង្

លុបបាំបាត់្អត្តសញ្ហញ ែ និង្លឈាែ ះវត្តអារាម្

របស់ខ្ខែរលៅខ្ដនដកីម្ពុជាលព្កាម្ ។ 

 បខ្នថម្ពីលលើលនះ កនុង្កិចេពិភ្ជកាជាម្ួយ

ត្ាំណ្តង្ឧត្តម្សនង្ការអង្គការសហព្បជាជាត្ិទទលួ 

បនទុកជនលនៀសខួ្ន (UNHCR) សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជា

លព្កាម្ ក៏បានលលើកលេើង្ពីបញ្ហា លាំបាករបស់ជន

លនៀសខួ្នខ្ខែរលព្កាម្កនុង្ព្បលទសនថ្ ខ្ដលកាំពុង្

ពាយាម្សុាំសិទធិព្ជកលកានលៅកាន់ព្បលទសទី ៣ 

ផ្សង្ខ្ដរ។ លបើតាម្សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ជន

លនៀសខួ្នខ្ខែរលព្កាម្ខ្ដលកាំពុង្ស្ចន ក់លៅកនុង្

ព្បលទសនថ្ សពវនថ្ាមានព្បមាែ ១០០ នាក់ ។ 

ពួកលគម្កពីបណ្តដ លខត្តម្ួយចាំននួលៅកម្ពុជាលព្កាម្ 

ដូចជា លខត្តព្ពះព្ត្ពាំង្ លខត្តឃ្្លាំង្ និង្លខត្តពល

ោវ ជាលដើម្ ។ 

 លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ អះអាង្ថា ខ្ខែរ

លព្កាម្ទាំង្អស់លនាះលនៀសខ្ួនលៅកាន់ព្បលទសនថ្ 

គលឺដើម្បរីត់្លគចលចញពីការតាម្ល្វើបាបពីសាំណ្តក់ 

អាជាញ ្រលវៀត្ណ្តម្  កនុង្លនាះ មាន លោក លី 

ចិនាដ  អត្តី្ព្ពះសង្ឃលៅវត្តនព្ពជាប់ លខត្តពល 

ោវ ខ្ដលព្ត្ូវអាជាញ ្រលវៀត្ណ្តម្ចាប់ផ្សសរក 

លហើយព្ចកចូលបាវយកលៅល្វើទរែកម្ែ កាល

ពីឆ្ន ាំ ២០១៣ ក៏កាំពុង្លនៀសខួ្នលៅព្បលទសនថ្។ 

ព្បនពពី លោក លៅ លសរ ីអនពុ្បធានទី ២ នន

សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ បនាទ ប់ពីបាំលពញ

លបសកកម្ែលៅអឺរ ៉ាបុ លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ នរង្ល្វើ

ដំលែើ រព្ត្េប់លៅផ្សទះលៅព្បលទសកាណ្តដា លហើយ 

នរង្លចញពីកាណ្តដា ម្ករដា California សហរដា- 

អាលម្រកិ លៅនថ្ាទី ២៥ ខ្ខម្ិថ្ុនា ខាង្ម្ុខលនះ 

លដើម្បចីូលរមួ្ព្បជុ ំ លៅកនុង្កិចេព្បជុំអនតរជាត្ិម្យួ 

កនុង្ឱ្កាសខួប ៧០ ឆ្ន ាំ ននការបលង្កើត្អង្គការសហ-

ព្បជាជាត្ិ និង្ខួប១០ឆ្ន ាំ ខ្ដលសហព័នធខ្ខែរ        

កម្ពជាលព្កាម្បានចូលរមួ្សននិបាត្ “្ម្ែនញុ្ញ នន

អង្គការសហព្បជាជាត្ិលយើង្ជាម្នសុស” លៅទី

ព្កុង្ San Francisco៕ 

      លដាយៈ ថាច់ ព្បីជា លគឿន  

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១              លបសកម្ែរបស់ លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ ព្បធានសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ លៅអឺរ ៉ាបុ 

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ១៨ 

លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ រាប់បាព្ត្ព្ពះសង្ឃ  ខួប 

៦៦ ឆ្ន ាំ ននទិវា៤ ម្ិថ្នុា លៅព្បលទសអុីតាលី  



ស្ហរ័នធខ្មែរកម្ព ុជារព្កាម្ចូលរមួ្មួប ៧០ឆ្ន ំ 

ថៃៃបរងាើត្ធម្ែនុញ្ញ អងគការស្ហព្បជាជាតិ្ 

 ព្ពរកនថ្ាទី២៦ ខ្ខម្ិថ្នុា សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជា

លព្កាម្ បានចូលរមួ្លៅកនុង្កចិេព្បជុំខួប៧០ ឆ្ន ាំ 

លដើម្បីរ ាំឭកដល់នថ្ាបលង្កើត្្ម្ែនញុ្ញននអង្គការសហ-

ព្បជាជាត្ិ ខ្ដលលរៀបចាំលដាយអង្គការសហ-

ព្បជាជាត្ ិ និង្កចិេព្បជុំអនតរជាត្ិម្ួយលទៀត្លដើម្បី

រ ាំឭកដល់ខួប ១០ ឆ្ន ាំ ខ្ដលសហព័នធខ្ខែរកម្ពជុា

លព្កាម្ និង្អង្គការសិទធិម្នសុសអនតរជាត្ិម្ួយចាំននួ

បានលបើកកចិេព្បជុំសដីពី “្ម្ែនញុ្ញននអង្គការសហ-

ព្បជាជាត្ិលព្កាម្ព្បធានបទលយើង្ជាម្នសុស”។ 

 កិចេព្បជុំទាំង្ពីរលនះ ព្បព្ពរត្តលៅលៅទីព្កុង្ 

San Francisco រដា California សហរដាអាលម្រកិ      

រយៈលពល២នថ្ា គលឺៅនថ្ាទី២៦ និង្២៧ ខ្ខម្ិថ្នុា 

ឆ្ន ាំ២០១៥ លដាយមានចូលរមួ្ជាអ្ិបត្ីពីម្ក្រនតី 

ជាន់ខពស់ននអង្គការសហព្បជាជាត្ ិ និង្រដាា និបាល 

សហរដាអាលម្រកិម្ួយចាំននួ ដចូជា លោក បាន គី 

ម្នូ (Ban Ki-moon ) អគគលលខា្ិការននអង្គការ

សហព្បជាជាត្ិ, លោក Nancy Pelosi សមាជកិ

សភ្ជ និង្ជាលម្ដឹកនាាំលទធិព្បជា្ិបលត្យយ នន

សភ្ជត្ាំណ្តង្រាក្រសតសហរដាអាលម្រកិ, លោក Jerry 

Brown អនិបាលរដា California, លោក Edwin Lee 

លៅហាវ យព្កុង្ San Francisco និង្ នាង្ Malala 

Yousafzai កុមារមីាេ ស់ពនរង្ហវ ន់ែូខ្បលសនតិ-

ភ្ជព ម្កពីព្បលទស បា៉ា គសិ្ចថ ន ខ្ដលព្បធានអង្គ 

ការសហព្បជាជាត្ ិ លៅនាង្ថា “ជាអនកកាន់

ចន្ុះ” កនុង្ជនំាន់របស់នាង្ ។ 

 ព្បត្និូជាន់ខពស់ននសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ 

ខ្ដលបានចូលរមួ្កនុង្កម្ែកិចេព្បជុំលនះ រមួ្មាន 

បែឌ ិ ត្ Joshua Cooper នាយកវជិាា ស្ចថ នសទិធិ

ម្នសុសរដាហានវ  និង្ជាទីព្បរកាសហព័នធខ្ខែរ   

កម្ពុជាលព្កាម្, លោក ថាច់ ង្ កុ ថាច់ ព្បធាន

ព្បត្ិបត្តិម្កពីព្បលទសកាណ្តដា, លោក លៅ 

លសរ ីអនពុ្បធានទី២, ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ សឺង្ យុរង្ 

រត្នា នាយកដាា នព័ត្៌ាមាន, ព្ពះលត្ជព្ពះគែុ 

លយឿង្ តារា ព្បធានសម្ព័នធសម្ែនិសសតិ្–

និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ម្កពីព្បលទសកម្ពុជា, 

ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ចនទ សផុាត្ អត្តី្ព្បធានសម្ពន័ធ

សម្ែនិសសតិ្–និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ម្កពី

វត្តរត្ន    គិរវីង្ស ទីព្កុង្ San Bernardino រដា Cali-

fornia និង្  ព្ពះសង្ឃខ្ខែរលព្កាម្ម្ួយចាំននួលទៀត្ ។ 

 លោក លៅ លសរ ី បានបញ្ហា ក់ថា លៅ

រលសៀលនថ្ាទី២៦ ខ្ខម្ិថ្នុា នថ្ាទីម្ួយននកិចេព្បជុំ 

ខ្ដលមានម្ក្រនតីអង្គការសិទធិម្នសុសអនតរជាត្ ិ និង្

អង្គការសហព្បជាជាត្ ិ នរង្អលញ្ាើញម្កចូលរមួ្

លនាះ សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្នរង្ចាត់្តាាំង្កម្ែ 

វិ្ ីអុជលទៀនបួង្សួង្លៅម្ុខស្ចោព្កុង្ San 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១         សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ចលូរមួ្ខួប ៧០ឆ្ន ាំ នថ្ាបលង្កើត្្ម្ែនញុ្ញអង្គការសហព្បជាជាត្ ិ

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៩ 

លោក បាន គ ីម្នូ (Ban Ki-moon ) អគគលលខា្កិារនន

អង្គការសហព្បជាជាត្ ិកាំពុង្ខ្ថ្ង្្ការ 



Francisco លដើម្បសីខ្ម្ដង្ម្ត្ឲិ្យអនតរជាត្ិបានព្ជាប

អាំពីទកុាកង្វល់របស់ពលរដាខ្ខែរលព្កាម្ លៅកម្ពុជា

លព្កាម្ ។ 

 ខ្ថ្្ង្លៅកាន់ពលរដាខ្ខែរលៅកនុង្ពិ្ីខួប 

៦៦ ឆ្ន ាំ ននទិវា៤ ម្ថិ្ុនា ខ្ដលព្បារពធលដាយស្ចខា

សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ លៅទីព្កុង្ Stockton 

កាលពីនថ្ាទី ១៤ ខ្ខម្ថិ្ុនា លោក លៅ លសរ ីបាន

បញ្ហា ក់អាំពីការចូលរមួ្កនុង្កិចេព្បជុអំនតរជាត្ិ ម្យួ

លនះថា គលឺដើម្បអីបអរស្ចទរដល់ខួប ៧០ ឆ្ន ាំ នន

ការបលង្កើត្អង្គការសហព្បជាជាត្ ិ និង្ខួប ១០ ឆ្ន ាំ 

ខ្ដលសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ បានចូលរមួ្    

សននិបាត្ “្ម្ែនញុ្ញននអង្គការសហព្បជាជាត្ិ

លយើង្ជាម្នសុស” លៅទីព្កុង្ San Francisco។ 

 អង្គការសហព្បជាជាត្ិ ខ្ដលសរលសរ

កាត់្ជាភ្ជស្ចអង្ល់គ្សថា UN បានបលង្កើត្លេើង្

លៅនថ្ាទី២៦ ខ្ខម្ិថ្នុា ឆ្ន ាំ១៩៤៥ ជាអង្គការអនតរ

ជាត្មិ្ួយបលង្កើត្លេើង្កនុង្ទិសលៅ រកាសនតិភ្ជព 

និង្សនតិសុខសព្មាប់សកលលោក និង្អនិវឌឍ

ទាំនាក់ទាំនង្រវាង្ ជនជាត្និិង្ជនជាត្ ិ លហើយអន-ុ

វត្តនវូកិចេ សហព្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្រិវាង្

ព្បលទសនិង្ព្បលទស លដាយឈរលលើម្ូលដាា ន

លោរពលោលការលសែើភ្ជពោន  និង្សិទធិសលព្ម្ច

វាសនាខួ្នលដាយខួ្នឯង្របស់ជាត្ិស្ចសន៍

នីម្ួយៗកនុង្ពិនពលោក ។ 

 សពវនថ្ា អង្គការសហព្បជាជាត្ិ មាន

សមាជិកទាំង្អស់ចាំននួ ១៩៣ ខ្ដលជាព្បលទស

មានអ្ិបលត្យយលៅកនុង្ពិនពលោក។ អង្គការ

សហព្បជាជាត្ ិ លព្បើភ្ជស្ចជាផ្ស្ូវការចាំននួ ៦ កនងុ្

លនាះ មានភ្ជស្ច អារា៉ា ប់, អង្ល់គ្ស, រសុសុ,ី បារាាំង្, 

លអសាញ និង្ចិន និង្មានទីស្ចន ក់ការលៅទីព្កងុ្ 

New York សហរដាអាលម្រកិ។ អង្គការសហព្បជា

ជាត្មិានស្ចថ ប័ន ជំនាញរបស់ខួ្នលដើម្បសីលព្ម្ច

លលើបញ្ហា លផ្សសង្ៗ សដីពីការអនវុត្តតាម្មាព្តាចាប់

របស់ខួ្ន។ តាម្្ម្ែនញុ្ញននអង្គការសហព្បព្បជាត្ិ 

អង្គការលនះ មានស្ចថ ប័ន្ាំៗចាំននួ៦គឺ ព្កមុ្ព្បរកា

សនតិសុខ, ព្កុម្ព្បរកាលសដាកិចេ និង្សង្គម្,          

គែៈកម្ែការលលខា្ិការ, ត្ុោការអនតរជាត្ិ

លដើម្បយុីត្តិ្ម្៌ា និង្ព្កុម្ព្បរកាលហរញ្ញវត្ថុននអង្គ

ការសហព្បជាជាត្ិ។ លព្ៅពីលនះ អង្គការម្ួយ

ចាំននួក៏បានបលង្កើត្លេើង្ព្គប់ព្គង្តាម្ព្បព័នធអង្គ

ការសហព្បជាជាត្ិខ្ដរ ដូចជា អង្គការសុខភ្ជព

ពិនព លោក (WHO) និង្ម្ូលនិ្កីមុារអនតរជាត្ិ នន

អង្គការសហព្បជាជាត្ិ (UNICEF) ជាលដើម្ ។ 

 ព្បវត្តនិនការបលង្កើត្អង្គការសហព្បជាជាត្ិ 

គឺលព្កាយពីសក្រង្ហគ ម្លោកលលើកទី ២ ព្បលទសជា

សម្ព័នធម្ិត្ត និង្ពលរដាលៅកនុង្ពិនពលោក មាន

ឆ្ន ាំទី ១១ លលខ ២១           សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ចលូរមួ្ខួប ៧០ឆ្ន ាំ នថ្ាបលង្កើត្្ម្ែនញុ្ញអង្គការសហព្បជាជាត្ិ 

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ២០ 

ព្បត្និូខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ចូលរមួ្កនុង្កម្ែកិចេព្បជុ ំ

លៅអង្គការសហព្បជាជាត្ ិ



បាំែង្ចង្រ់កាសនតិភ្ជព និង្ទប់ស្ចក ត់្សក្រង្ហគ ម្

ខ្ដលនរង្លកើត្លេើង្ស្ចជាថ្ែី។ លៅកនុង្សននិបាត្ 

Yalta ព្បលទសម្ហាអាំណ្តចចាំននួ មានរសុសុី,      

អាលម្រកិ និង្ អង្ល់គ្ស បានឯកភ្ជពោន អង្គការ

អនតរជាត្មិ្ួយលដើម្បរីកាសនតិភ្ជព និង្សនតិសុខ

ពិនពលោក។ ឈរលៅលលើម្ូលដាា នននសននិបាត្ 

Durbarton Oaks នារដាធានី Washington ចាប់ពីនថ្ា

ទី២៥ ខ្ខលម្ស្ច ដល់ ទី២៦ ខ្ខម្ិថ្ុនា ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ 

ត្ាំណ្តង្ព្បលទសចាំននួ ៥០ បានលបើកកិចេព្បជុមំ្ួយ

លៅទីព្កុង្ San Francisco រដា California សហរដា-

អាលម្រកិ លដើម្បអីនមុ្័ត្នវូលសចកដីសលព្ម្ចរបស់

្ម្ែនញុ្ញននអង្គការសហព្បជាជាត្ិ។  លៅនថ្ាទី 

២៤ ខ្ខត្ុោ ឆ្ន ាំ១៩៤៥ អង្គការសហព្បជាជាត្ិ

បានបលង្កើត្លេើង្ជាផ្ស្ូវការ។ លទះជាយា៉ា ង្លនះកដី

ម្ហាសននិបាត្ ននអង្គការសហព្បជាជាត្ិ 

(General Assembly) លលើកដំបូង្ ខ្ដលមាន

ព្បលទសចាំននួ ៥១ ម្ិនបាន ចាត់្តាាំង្រហូត្ដល់

នថ្ា ទី ១០ ខ្ខម្ករា ឆ្ន ាំ ១៩៤៦។ រយៈលពល៧០ឆ្ន ាំ 

បនាទ ប់ពីអង្គការសហព្បជាជាត្ ិ បានបលង្កើត្លេើង្

ម្កដល់លពលលនះ លគសលង្កត្ល ើញព្បលទស មាន

ព្បលទសលកើនលេើង្ពី ៥០ដល់១៩៣ លៅកនុង្ពិនព

លោក។ លទះបីយា៉ា ង្លនះកដី សពវនថ្ាមានខ្ដនដនិីង្

ជនជាត្ិលដើម្ជាលព្ចើន កាំពុង្ខ្ត្ឋិត្លៅលព្កាម្

អាណ្តនិគម្ ឬកាំពុង្ឋិត្លៅលព្កាម្ការព្គប់ព្គង្

ពីព្បលទសនានា កនុង្ពិនពលោក កនុង្លនាះមានខ្ខែរ

លព្កាម្ ខ្ដលជាជនជាត្ិលដើម្ម្ួយកាំពុង្ខ្ត្ឋិត្លៅ

លព្កាម្នរម្អាណ្តនិគម្    រដាា និបាលបកសកមុ្ែុយ    

និសតលវៀត្ណ្តម្ផ្សង្ខ្ដរ៕ 

   លដាយៈ ថាច់ ព្បីជា លគឿន  

ស្កម្ែភារស្ងគម្កិចច  

 ការយិាល័យសង្គម្កិចេ ននសម្ព័នធសម្ែ

និសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ជាការយិាលយ័

ម្ួយ ខ្ដលមានសកម្ែភ្ជពលព្ចើន បានរមួ្ចាំខ្ែក 

ជួយរកដំលណ្តះព្ស្ចយនវូបញ្ហា លផ្សសង្ៗ ខ្ដលបាន

លកើត្លេើង្ម្កលលើបង្បៅូន ព្ពះសង្ឃ និង្ ពុទធ

បរសិ័ទខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ ខ្ដលមានភ្ជពអយុត្ត ិ

្ម្៌ា ការរ ាំលោនសិទធិលដាយព្បការណ្តនីម្ួយ លទះ

រស់លៅកម្ពុជាលនះកត ី លៅកម្ពុជាលព្កាម្ក៏លដាយ។  

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ  ២១               សកម្ែភ្ជពសង្គម្កចិេ  

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២១ 

សកម្ែភ្ជពកាំពុង្ព្បជុំលៅអង្គការសហព្បជាជាត្ ិ

ព្បជុលំៅលលខា្កិារដាា ន ននអង្គការ  

សមាគម្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ 



លហើយសកម្ែភ្ជពទាំង្លនាះ មានលរៀបរាប់ម្យួ

ចាំននួដូចមានខាង្លព្កាម្៖ 

 នថ្ាទី២ ខ្ខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ    

ព្ពះគុែ  លកៀង្ សនព្បសិទធិ បាននិម្នតលៅព្បជុំ

ជាម្ួយលលខា្ិការដាា ន ននអង្គការ សមាគម្ខ្ខែរ

កម្ពុជាលព្កាម្ សតីពីការព្បារពធកម្ែវី្ ីលផ្សទរត្ាំខ្ែង្

របស់លលខា្ិការដាា ន ខ្នអង្គការ សមាគម្ខ្ខែរ 

កម្ពុជាលព្កាម្ លៅលោកឃ្្លាំង្ ខែឌ ខ្សនសខុ   

រាជធានីននាំលពញ។ 

នថ្ាទី៨ ខ្ខកម្រា ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ    

ព្ពះគុែ លពព្ជ ប៊ាុនថ្ន ព្ពះលត្ជព្ពះគែុ    

លយឿន សុខយុរង្ បាននិម្នតលៅសួរសុខទកុាព្គូ ថាច់ 

សុនកត ិ ខ្ដលលព្ោះថាន ក់ចរាចរែ៍ កាំពុង្សព្មាក 

ពាបាលលៅលគហដាា នរបស់ោត់្ និង្បានជនូ

ថ្វកិារដល់ោត់្ចាំននួ$២០ ផ្សង្ខ្ដរ (លៅខាង្ត្បងូ្

វត្តម្ហាម្ក្រនតី សង្ហក ត់្អូឡាាំពិក រាជធានីននលពញ)។  

នថ្ាទី២ ខ្ខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥  ព្ពះលត្ជ     

ព្ពះគុែ លៅ សុលកឿ ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លស្ចែ 

ធារ ីព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ថាច់ ស្ចន ល បាននិម្នតលៅ

ចូលរមួ្បុែយខួប លោកតា ថាច់ ង្ កផាត់្ និង្

បានចូលកុសលបុែយចាំននួ $២០ វត្តស្ចម្គគីរង្សី 

ខែឌ មានជ័យ រាជធានីននាំលពញ។ 

នថ្ាទី១៥ ខ្ខកមុ្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥  ព្ពះលត្ជ   

ព្ពះគុែ លយឿង្ តារា បានចូលកុសលបុែយ

សពលោកតា ថាច់ សុខ ចាំននួ ១០០.០០០៛ 

(លោកតា ថាច់ សុខ ព្ត្ូវជាឪពុកព្គ ូ លៅ ស្ចង្) 

លៅនូម្ិបរង្រា៉ាយចាស់ ព្សុកថ្កូវ លខត្តព្ពះព្ត្ពាំង្។ 

នថ្ាទី២៤ ខ្ខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥  ព្ពះព្បធាន 

លផ្សញើបចេ័យចាំននួ$២០ តាម្រយៈព្គ ូ ម្៉ាក់ សម្បូរែ៍ 

លៅសួរសុខទកុាលញម្ព្គ ូ ម្៉ាក់ សម្បូរែ៍ ខ្ដល

ោត់្ទទលួលរាោព្ លៅសព្មាក់ពាបាលលៅ

ម្នទីរលពទយលខត្តព្ពះព្ត្ពាំង្។ 

 នថ្ាទី៤ ខ្ខម្ីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ     

ព្ពះគុែ ម្៉ាក់ សម្បូរែ៍ ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ រនិទ   

និរម្យ ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លៅ សុលកឿ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ លយឿន សុខយុរង្ បាននិម្នតលៅសួរសខុ

ទកុាលញម្ព្សីបលង្កើត្របស់ព្ពះលត្ជព្ពះគែុ លៅ 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ  ២១               សកម្ែភ្ជពសង្គម្កចិេ  

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ២២ 

និម្នតលៅសួរសុខទកុានិង្ចលព្ម្ើនព្ពះបរតិ្ត 

 ជនូលញម្ ចន លៅជពុំះខ្កៅក 

វិ្ បីុែយសពព្ពះលត្ជព្ពះគែុ ថាច់ ខាន់ 

 ព្គូសូព្ត្ស្ចត ាំវត្តស្ចម្គគរីង្ស ី



សុលកឿ សព្មាកពាបាលលៅម្នទីរលពទយ ព្សកុ

កាំពង្ស់្ចព ន និង្បានជូនថ្វកិាចាំននួ$២០។ 

 នថ្ាទី០៥ ខ្ខម្ីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ  

ព្ពះគុែ ម្៉ាក់ សម្បូរែ៍, ព្ពះលត្ជគុែ រនិទ និរម្យ 

ព្ពះលត្ជគុែ លៅ សុលកឿ ព្ពះលត្ជព្ពះគែុ 

លយឿន សុខយុរង្ ព្ពះលត្ជព្ពះគុែថាច់ ស្ចន ល 

ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ សុខ សុវែណ តារា បាននិម្នត

ចូលរមួ្បុែយព្ពះសពព្ពះឧបជាយ៍ វនិទទញ្ហញ ែ 

េរម្ លៅ ព្ពះលម្គែរង្លខត្តព្ពះព្ត្ពាំង្ និង្ជា

ព្បធានសមាគម្សង្ឃព្សុកកាំពង្ស់្ចព ន លហើយ

បានចូលកុសលចាំននួ$២៥០។ 

 នថ្ាទី០៦ ខ្ខម្ីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ    

ព្ពះគុែ លយឿង្ តារា ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ កាវ  

ហាយ និង្លោក សុី ស័កតិបូរនិ បានចូលរមួ្សកិាា

ស្ចោថាន ក់ជាត្ិសតីពីខ្ខែរលព្កាម្ លព្កាម្ព្បធានបទ 

លលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង្ និង្ចូលរមួ្លដាះព្ស្ចយ

បញ្ហា ខ្ខែរលព្កាម្។ បានព្បរពធលេើយលដាយអង្គការ 

សមាគម្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ លៅទីស្ចន ក់ការយុវជន

ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ លោកឃ្្លង្ ខែឌ ខ្សនសុខ រាជ

ធានីននាំលពញ និង្បានឧបត្ថម្ភកម្ែវិ្ ីចាំននួ$២០ ។ 

 នថ្ាទី០៨ ខ្ខម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ លពព្ជ ប៊ាុនថ្ន ព្ពះលត្ជព្ពះគែុ លយឿន 

សុខយុរង្ ព្ពះលត្ជគុែ លស្ចម្ រត្នា និម្នតចលូ

រមួ្បុែយផាក រសែីស្ចម្គគី វត្តស្ចម្គគីរង្ស ី និង្ចលូ

កុសលចាំននួ$២០។ 

 នថ្ាទី០២ ខ្ខលម្ស្ច ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ លកៀង្ សនព្បសិទធិ បានលផ្សញើរថ្វកិាចាំននួ 

១១៥០០០៛ ជូនលោក ចនទ សុភ្ជព ស្ចន ក់លៅកនងុ្

នូម្ិបាលិលលយយ ព្សកុលបា៉ា យខ្ប៉ាត្ ព្កុង្លបា៉ា យ 

ខ្ប៉ាត្ លខត្តបនាទ យមានជ័យ។ ខ្ដលមានលដើម្

កាំលែើ ត្លៅលខត្តព្ពះព្ត្ពាំង្កម្ពុជាលព្កាម្ លដើម្បី

សព្មាលកនុង្ការពាបាលជំង្។ឺ  

  នថ្ាទី០២ ខ្ខលម្ស្ច ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ លៅ សុលកឿ ព្ពះលត្ជគុែ រនិទ និរម្យ 

ព្ពះលត្ជគុែ លស្ចន ធារ ី លោក សុ ី ស័កតិបូរនិ 

បាននិម្នតចូលរមួ្រ ាំខ្លកទកុា កនុង្ពិ្ីបុែយសព

កូនព្សីរបស់លោក លៅ សុធា លៅខែឌ ដលង្ហក  

រាជធានីននាំលពញ បានចូលកុសលរមួ្ជាម្ួយកដុិ 

១៧ វត្តបុទមុ្វត្ចីាំននួ១៤៥០០០៛ និង្ $៦៥។ 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ  ២១                            សកម្ែភ្ជពសង្គម្កចិេ  

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៣ 

និម្នតសួរសុខទកុាលញម្្ម្៌ា ព្គូ ម្៉ាក សម្បរូែ៍ 

លៅចាំការឪេរក លព្ចិនិត្ងុ្ 

និម្នតលៅសួរសុខទកុាលញម្ គមី្ លសៀប លៅតាលមែ  



 នថ្ាទី១២ ខ្ខលម្ស្ច ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ រនិទ និរម្យ ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លស្ចែ 

ធារ ី  បាននិម្នតចូលរមួ្ពិ្ីបុែយខួបព្ពះសព

ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លយឿង្ សុិន លៅវត្តស្ចម្គគីរង្សី 

និង្បានចូលកុសលចាំននួ$២០។ 

 នថ្ាទី១៨ ខ្ខលម្ស្ច ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ លពព្ជ ប៊ានុថ្ន ព្ពះលត្ជព្ពះគែុ ម្៉ាក់ 

សម្បូរែ៍ ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ព្ត្រង្ ដង្ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ េរម្ សទិធិ បាននិម្នតសពូ្ត្ម្នតជូនលញម្ 

ចន លៅជពុំះខ្កៅក និង្ជនូបចេយ័$២០។ 

 នថ្ាទី២០ ខ្ខលម្ស្ច ឆ្ន ាំ២០១៥ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ លពព្ជ ប៊ានុថ្ន បាននិម្នតចូលរមួ្បុែយ 

លោកតា អ៊ាុន វចិឆ័យ បានចូលកុសល៨០០០០៛។ 

 នថ្ាទី២៨ ខ្ខលម្ស្ច ឆ្ន ាំ២០១៥ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ លពព្ជ ប៊ាុនថ្ន បាននិម្នតចូលកុសល

បុែយព្គូ សួង្ វាាំង្ោ បចេ័យ១០០០០០៛។  

 នថ្ាទី១ ខ្ខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ លពព្ជ ប៊ាុនថ្ន ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លកៀង្ 

សនព្បសិទធិ ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ថ្ង្ ស៊ាុននថ្ 

លោក សុី ស័កតិបូរនិ បាននិម្នតចូលរមួ្ពិ្ី       

ោចាកសិកាា  នកិា ុ ្ម្ែរកាិលតា ជី វណ្តណ ត្ ព្ពះព្គូ

សូព្ត្ស្ចត ាំ វត្តអង្គលព្ិញែ ចូលបចេ័យ១១៥$ 

កនុង្លនាះបចេ័យ ស.ន.ខ.ក.ក ចាំននួ $៣០។ 

 នថ្ាទី៧ ខ្ខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ លពព្ជ ប៊ាុនថ្ន ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ រនិទ     

និរម្យ ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លស្ចែ ធារ ី ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ ព្ត្រង្ ដង្ ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ហួង្  ស្ច

យ័ែា  ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លយឿន សុខយុរង្ 

ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ លស្ចម្ រត្នា និង្ព្ពះលត្ជ   

ព្ពះគុែ លៅ ខ្ឌប បាននិម្នតលៅបង្សកុូលបុែយ

សពឯកឧត្តម្ គរម្ ញ៉ា លៅទលួខ្ស្ង្ និង្បានចលូ

បចេ័យចាំននួ ១០០.០០០៛។ 

 នថ្ាទី១០ ខ្ខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ សង្ ស្ចហែន បាននិម្នតលៅសួរសុខទកុា 

លោក សុធា ខ្ដលលព្ោះថាន ក់ចរាចរែ៍ លៅបរង្

បាយា៉ា ប រាជធានីននាំលពញ និង្ជនូថ្វកិា $២០។  

 នថ្ាទី៣០ ខ្ខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ ព្ត្រង្ ដង្  ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ  ថាច់ វសី្ច 

ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ហួង្ ស្ចយ័ែា  និង្ព្ពះលត្ជ 

ព្ពះគុែ លស្ចម្ រត្នា បាននិម្នតលៅបង្សុកលូ

បុែយសពលញម្្ម្៌ាព្គ ូម្៉ាក់ សម្បូរែ៍ លៅចាំការ

ឪេរក លពចិនត្ុង្ រាជធានីននាំលពញ និង្ចលូ

កុសលបុែយចាំននួ $២០។ 

 នថ្ាទី៧ ខ្ខម្ិថ្នុា ឆ្ន ាំ២០១៥ សម្ព័នធបាន

ចូលបចេ័យចាំននួ$៥០ បែុយគាំរប់ខួប១០០នថ្ាព្ពះ

ឧបជាយ៍ វនិទទញែ េរម្ លៅ លៅកដុិ១៧     

វត្តបុទមុ្វត្ី។    

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ  ២១                              សកម្ែភ្ជពសង្គម្កចិេ  

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ២៤ 

បុែយសពឯកឧត្តម្ គរម្ ញ៉ា លៅទលួខ្ស្ង្  



   លដាយៈ នកិាុ ឥនទលជាលតា 

បុណយរធវើយា ងណារទើបានផល ? 

 តាាំង្ពីបូរាែកាលម្ក ពុទធបរសិ័ទខ្ខែរ

លយើង្ចូលចិត្តបបូលោន ល្វើបែុយខ្ាាំង្ណ្តស់ លទះ 

ជាព្ត្ូវចាំណ្តយព្ទពយសម្បត្តិអស់ចាំននួលព្ចើនក៏

ឥត្ស្ចដ យលេើយ ព្បាថាន ឲ្យខ្ត្បានល្វើបុែយ។ 

ចុះការល្វើបុែយលនាះព្ត្ូវល្វើយា៉ា ង្ណ្ត និង្បាន

ទទលួផ្សលបុែយបានព្បលសើរ លបើតាម្សិការបស់

ខញុាំក៏ដូចជាអស់លោកទាំង្ឡាយខ្ដលធ្ាប់សិកា

អាំពីព្បវត្តិននការល្វើបុែយបានយល់ដងឹ្ចាស់ោស់ 

លសទើរព្គប់ោន លៅលហើយលនាះ។ តាម្គម្ពីរកនុង្ព្ពះ

ពុទធស្ចសនាបានចាររកទកុម្កចាស់ថា ការល្វើ

បុែយមាន៣យា៉ា ង្ ៖ 

 ១.ទនម្យៈ បានដល់ការឲ្យទន 

 ២.សីលម្យៈ បានដល់ការរកាសីល 

 ៣.ភ្ជវនាម្យៈ បានដល់ការចាំលរ ើនភ្ជវនា 

 អនកខ្ដលបានល្វើបែុយ ព្ត្ូវល្វើលដាយ

លស្ចែ ះស លព្ពះបុែយលនាះបានដល់លព្គឿង្ជព្ម្ះ

ចិត្តឲ្យស្ចៅ ត្បរសិទុធិព្បាសចាកនវូម្នទិលលៅែ ហែង្ 

រឯីការឲ្យទន ក៏លឈាែ ះថាការល្វើបុែយម្ា៉ា ង្ខ្ដរ 

ខ្ត្ម្ិនសូវបានបុែយលសែើនិង្ការរកាសីលលទ ការ

រកាសីលលទះជាបានបុែយលព្ចើនខ្ម្នក៏នវូទប

ជាង្ការចាំលរ ើនចិត្តភ្ជវនាខ្ដរ ការចាំលរ ើនចតិ្តភ្ជវនា

ពិត្ជាការស្ចង្បុែយបារម្ីព្បលសើរបាំផ្សតុ្កនុង្ព្ពះ-

ពុទធស្ចសនា។ ខ្ត្លទះជាការល្វើបុែយយា៉ា ង្ណ្តក៏

ព្ត្ូវព្បកបព្ពម្លដាយទនទាំង្៣ព្បការលនះ។ ការ

ល្វើបុែយនិង្ការឲ្យទនលនាះ អនកល្ើវបានទទលួ

បុែយលព្ចើន ឬត្ិចព្ត្ូវអាព្ស័យលដាយអង្គព្បកប

៣ព្បការដូចត្លៅ៖ 

១. អនកល្វើព្ត្ូវល្វើលដាយលចត្នា ល្វើលដាយបរសិទុធ 

ល្វើលដាយសទធ  ល្វើលដាយចិត្តសបាយរកីរាយនិង្

សទធ ញែសម្បយុត្ត។ 

២. អនកល្វើព្ត្ូវល្វើលដាយវត្ថុបរសិទុធ ដចូជាបចេយ័៤

មានចីវរបបចេ័យជាលដើម្ បចេ័យទាំង្លនាះព្ត្ូវបាន

ម្កលដាយ្ម្៌ា បានម្កលដាយលសចកតីបរសិុទធ ម្និ

ខ្ម្នបានម្កលដាយការលកង្ព្បវញ័្េន៍ លបៀត្លបៀន

របស់អនកដនទឬលបៀត្លបៀនខួ្ន។ 

៣. អនកល្វើព្ត្ូវព្បកបលដាយលស្ចម្នសសបរសិទុធ 

បានដល់លសចកតីរកីរាយកនុង្ទនខ្ដលខួ្នបានល្វើ

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                   បុែយល្វើយា៉ា ង្ណ្តលទើបបានផ្សល ? 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៥ 

បុែយសលព្ម្ចបានលដាយការឱ្យទន 

http://khtbmd.blogspot.com/2010/10/blog-post_6958.html
http://khtbmd.blogspot.com/2010/10/blog-post_6958.html


ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                         បុែយល្វើយា៉ា ង្ណ្តលទើបបានផ្សល ? 

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ 

លហើយ ម្ិនខ្ម្នមានលសចកតីលស្ចកស្ចត យព្ទពយ

សម្បត្តិលនាះលេើយ។ ល្វើបុែយឲ្យល្វើលៅតាម្

កម្ាាំង្ព្ទពយ កម្ាាំង្សទធ ខ្ដលខួ្នមាន កុាំបង្ាចំតិ្ត 

លព្ពះថា លពលចិត្តលៅហែង្ល្វើឲ្យលចត្នាកនងុ្

បុែយម្ិនបរសិុទធ ខ្ព្បជាល្វើបុែយព្ត្េប់បាន

បាបវញិ លព្ពះលបៀត្លបៀនខួ្នឯង្។ ការល្វើបុែយ

ឲ្យនិង្ទនលនាះ កុាំល្វើលដើម្បីអួត្អនកដនទឲ្យលគ

លលើកសរលសើរកុាំល្វើលព្ពះលគបលញ្ហា រ កុាំល្វើលដាយ

ចិត្តស្ចដ យព្សលណ្តះ ជាង្លនះលទៀត្ កុាំល្វើលដាយ

លសចកតីលោនលន់ហួសព្បមាែ គឺល្វើបុែយ

លហើយព្បាថាន សូម្ឲ្យបានលសចកតសុីខសបាយ 

លសចកតីសុខចាំលរ ើនជាម្ួយនរង្ការខ្ដលខួ្នបានល្វើ

បុែយលនាះក៏គួរសម្លហើយ។ 

 កនុង្ម្ង្គលសូព្ត្លោកបានសខ្ម្តង្ថា បុលពវ 

កត្បុញ្ញតា “ភ្ជវននបុគគល អនកមានបុែយបានល្វើ

ទកុលហើយពីជាត្ិម្ុន” ជាម្ង្គលដ៏ឧត្តម្ លព្ពះ

លហត្ុលនាះបុែយទាំង្ឡាយខ្ដលលយើង្បានទទលួ

កនុង្ជាត្លិនះ លដាយស្ចរលយើង្បានកស្ចង្សនសាំ

ទកុពីអត្ីត្ជាត្មិ្ក។ 

 ការល្វើបុែយព្ត្ូវល្វើលដាយសទធ  លទើបបាន

បុែយបរបិូែ៌ាតាម្កម្ាាំង្បុែយ លពលមានចតិ្ត

លចត្នាកនុង្ការល្វើបុែយឬឲ្យទន ព្ត្ូវល្វើលដាយ

លសចកតីបរសិុទធស្ចៅ ត្ផ្សូរផ្សង្ ់ លៅព្ពម្តាម្លកាែៈ 

៣ព្បការ ដូចបានលពលម្កលហើយខាង្លលើ 

ព្បសិនជាល្វើបុែយទាំង្ព្បកបលដាយចតិ្តវបិសសនា 

កម្ែដាា នផ្សង្ មាេ ស់ទនចាស់ជាបានទទលួផ្សល

បុែយបរសិុទធដ៏អស្ចេ រយ  លបើលយើង្ល្វើបុែយលដាយ

បរសិុទធស្ចៅ ត្ព្ពម្លដាយសទធ លស្ចែ ះ ព្ោន់ខ្ត្១០

លរៀលខ្ខែរលស្ចះក៏បានអានិសង្សលព្ចើនព្កាស់នព្ក 

លព្ពះបុែយម្និខ្ម្ននវូព្ត្ង្ច់ាំននួព្ទពយលនាះលទ 

ខ្ត្ព្ត្ង្ព់្ពម្លដាយសទធ  បុែយជាវត្ថុមានគែុ

ត្នម្្ដ៏លៅិត្ អាំណ្តចបុែយជាត្នម្្ននគុែ្ម្៌ាដ៏

លព្ៅ មានកម្ាាំង្ខ្ាាំង្អាចបណ្តដ ឲ្យនាក់រាល់ោន

បានសលព្ម្ចផ្សលលៅ លសចកតីសុខចាំលរ ើនព្គប់លវោ

ជាព្បាកដកនុង្ជាត្ិលនះនិង្ជាត្ិខាង្ម្ុខម្ិនខាន 

លេើយ។ បុែយល្វើលហើយខ្ដលអាចទទលួបាន

ផ្សលលៅលុះព្តាខ្ត្បដោិគហកៈមានសីលបរសុិទធ

ឥត្លៅហែង្ ប៉ាុលនតលបើបដិោគ ហកៈមានសីលម្ិន

បរសិុទធ ទនលនាះក៏រខ្ម្ង្មានម្នទិលផ្សង្ខ្ដរ  

លព្បៀបដចូជាលព្ពះព្សូវលលើដីលៅមានជីរជាត្ទិរក

ព្ត្ជាក់ឧត្តម្សម្បូរែ៌ា ព្គប់យា៉ា ង្ ព្ោប់ព្សូវនិង្

មានវាសនាដុះលតូ្ោស់ព្សស់លខៀវខេីលៅលេើង្

បាន ចាំខ្ែកព្ោប់ព្ត្ូវធ្ាក់លៅលលើទីទលួដីសាតួ្

ហួត្ខ្ហង្ខវះទរក ដីមានខ្ត្ជាត្ិបនព្ង្ព្ោប់ព្សវូ

លនាះព្បាកដជាសវិត្សាតួ្ខូចម្ិនអាចណ្តដុះលេើង្

២៦ 

បុែយសលព្ម្ចបានលដាយការរកាសីល 
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បានលេើយ។ បុគគលម្យួចាំននួមាននិសស័យខពស់

បានតាាំង្ចិត្តសែព័្គកាយថាវ យខួ្នចូលលផ្សញើបាំលរ ើកនុង្

ព្ពះពុទធស្ចសនាព្បាថាន ឲ្យរចួផ្សតុ្សង្ារវដត និង្

ពាយាម្បដិបត្តិ្ម្៌ាលដើម្បមី្គគផ្សលព្ពះនិពវ ន ព្ពះ

គុែទាំង្ឡាយលនាះជាខ្ព្សបុែយដ៏ព្បលសើរ លបើ

លយើង្មានបុែយកុសលបារម្ីដ៏លៅត្ភ្ជា ប់ម្កពី

អត្ីត្ជាត្ិ បុែយបារម្ីលនាះជាកម្ាាំង្វាសនានាាំ

ម្កឲ្យជួបនរង្ព្ពះគែុជាខ្ព្សបុែយលៅបដិបត្តិដ៏

លៅ លបើបុែយវាសនាត្ចិម្ិនចាំលរ ើនព្ត្រម្ខ្ត្បានជបួ

ព្ពះគុែជាខ្ព្សបុែយម្ិនលៅលហើយបដិបត្តិម្និ

បានលៅ ល្វើឲ្យផ្សលបុែយខ្ដលបានម្កតាម្និសសយ័ 

របស់បុែយ។ 

 ព្ពះសមាែ សម្ពទុធព្ទង្ស់ាំខ្ដង្ថា វត្ថុទនក៏

ជារបស់បរសិុទធលៅ លចត្នាននការល្វើទនក៏បរសិទុធ

លៅ លហើយខ្ត្ង្ល្វើឲ្យទនលនាះមានផ្សលលព្ចើនឬ

ត្ិចអាព្ស័យលលើខ្ព្សបែុយផ្សង្ខ្ដរ ព្ពះគុែដចូ

ោន ខ្ត្មានគុែ្ម្៌ាខុសោន នផ្សទខ្ព្សបុែយក៏ខុសោន  

បុគគលចូលម្កបួសលៅកនុង្សាំណ្តក់ព្ពះពុទធស្ចសនា 

ព្ពះអង្គបានកាំែត់្ឲ្យព្ត្រម្ខ្ត្សម្ែត្សិង្ឃប៉ាុលណ្តះ 

ព្ពះសង្ឃលដាយពិត្ព្បកដបានដល់បគុគលខ្ដល

បានបួសលហើយបដិបត្តិបានបន្ុះព្ពះ្ម្៌ាជាន់ខពស់

ជាព្ពះអរហត្ត លបើទបបាំផ្សុត្ក៏បានសលព្ម្ចព្ត្រម្

លស្ចតាបននខ្ដរ ព្ពះសង្ឃទកុដចូជាសាំលៅមាស

នាាំសម្បត្ិតបុែយរបស់អនកព្សកុលផ្សើញពីលព្ត្ើយលនះ

លៅកាន់លព្ត្ើយនាយឬជាបុរសនព្បសែីយ៍មាន

ត្ួនាទីទទលួផ្សលបុែយរបស់លយើង្ល្វើរចួលហើយ

ជួយជនូដល់នដអនកចាាំទទលួយា៉ា ង្ហនរ ង្ឯង្ ។ល។ 

អនកព្សកុល្វើបុែយឧទទិសភ្ជគផ្សលកសុលព្តូ្វនិម្នត 

ព្ពះសង្ឃចម្្ង្នវូសទធ  ពិលព្ពះព្ពះសង្ឃទកុដចូ

ជាខ្ព្សបុែយ  ត្ួយា៉ា ង្លយើង្ចង្ល់ផ្សញើវត្ថុឬជនូ

ដំែរ ង្តាម្សាំបុព្ត្លៅកខ្នង្្ណ្តម្ួយព្ត្ូវពរង្លលើ

អនកនាាំស្ចរឬឆ្ង្កាត់្ពួកលសវា នព្បសែីយ៍ លបើ

លយើង្ម្ិនបង្ព់នធបិទខ្ត្ម្លទ អនកនាាំស្ចរក៏ម្ិនអាច

ណ្តបញ្ាូនវត្ថុ ឬដំែរ ង្របស់លយើង្លៅបានខ្ដរ 

មាេ ស់ទនព្ត្ូវបាំរងុ្ (បុែយ) ចាយលសវា បានលសចកតី

ថា គឺលយើង្ព្ត្ូវមានលសចកតីលៅរបស់ខួ្ន បុែយ

កុសលព្ត្ូវភ្ជា ប់ជាម្ួយនរង្ព្ពះសង្ឃ ខ្ដលមាន

កម្ាាំង្បុែយខពស់អាចជួយទនរបស់អនកលផ្សញើឲ្យលៅ

ដល់លព្ត្ើយបានលដាយសុខព្សួល លព្ពះព្ពះ

សង្ឃមានលសចកតីលម្តាត ជាកណ្តត លភ្ជា ប់បុែយ

បញ្ាូនបុែយលៅឲ្យអនកទទលួបានលដាយអនលុមាទនា។ 

ព្ពះសមាែ សម្ពទុធព្ទង្ស់ាំខ្ដង្ថា សុលខាបុញ្ញសស  

ឧចេលយា  “ការសនសាំបុែយរខ្ម្ង្នាាំម្កនវូលសចកតី

សុខ” ការសនសាំបុែយឬការឲ្យទនក៏ដូចោន  ការក

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                            បែុយល្វើយា៉ា ង្ណ្តលទើបបានផ្សល ? 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៧ 

បុែយសលព្ម្ចបានលដាយការចលព្ម្ើនភ្ជវនា 
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ស្ចង្ផ្ស្ូវលៅអនាគត្ខ្ដលលរាយលដាយលាំអង្

កុោបព្កអូប គបឺុែយល្វើឲ្យផ្ស្ូវលដើរលនាះរាបលសែើ

លៅ ម្ិនមានលសចកតីអនតរាយរដិបរដុបជំពប់ដុំ

ព្កួសដួលលដាយព្បការណ្តលេើយ លបើលយើង្ជាអនក

មានបុែយកុសលជាម្ូលដាា នរបស់ផ្ស្ូវលហើយ ក៏

ដូចជាលយើង្បានល្វើដំលែើ រលដើរតាម្ថ្នល់មាសលៅ

នាយស្ចថ នសគួ៌ាអញ្ារ ង្ឯង្ ចាស់ោស់ណ្តស់

ចាំលពះអនកមានសីលមានគុែ្ម្៌ាខពស់ មាន

សមា្លិៅ មានចតិ្តបរសិុទធស្ចៅ ត្ផ្សូរផ្សង្ជ់ាបុែយ

កុសលលដាយពិត្ៗ លទើបអាចឧទទិសផ្សលបុែយលៅ

ឲ្យខួ្នបាន៕ 

          ព្ស្ចវព្ជាវលដាយៈ ឥនទលជាលតា 

 

 

អវីជារហតុ្រធវើឲ្យមានការទុចចរិត្  

១.ការខវះគែុ្ម្៌ា 

 អនកខ្ដលទចុេរតិ្ឬលៅថាអាំលពើពុករលួយ

លកាង្ជាត្ិមាត្នុូម្ិ បទិបាាំង្ព្បជារាក្រសតខ្ថ្ម្អតួ្

អាង្ថាខួ្នជាអនកស្ចង្អវីៗព្គប់ខ្បបយា៉ា ង្ ឲ្យជាត្ិ

មាត្ុនមូ្ិ និយាយលពញមាត់្បានថា លព្ពះអនក

ដឹកនាាំទាំង្អស់លនះខវះគុែ្ម្៌ា គុែ្ម្៌ាខ្ដលខវះ

គឺលសចកតីលស្ចែ ះព្ត្ង្ស់ុចរតិ្ លសចកតីលអៀនខាែ ស 

និង្លសចកតីខ្ព្កង្ខ្ាចបាប លសចកតកីត្ញ្ញកូត្លវទី 

កនុង្សម្័យអង្គរម្ហារងុ្លរឿង្ លសចកតីលស្ចែ ះព្ត្ង្់

សុចរតិ្ជាគែុ្ម្៌ាខ្ដលបានទទលួការបញ្ហា ក់ជា

ពិលសស នវូការព្បកាន់ភ្ជា ប់ជាលព្គឿង្វាសអាំលពើ

លៅរបស់ម្នសុស ម្នសុសខ្ដលខវះលសចកតីលស្ចែ ះ

ព្ត្ង្ ់ សុចរតិ្ជាការព្បកាន់ភ្ជា ប់ថាជាម្នសុសម្និ

លៅ ជាម្នសុសម្និគបបីលសពគប់ ជាម្នសុសម្និ

គបបីយកចលូម្កល្វើការង្ហរលៅកនុង្ព្ពះពុទធស្ចសនា 

លសចកតីលស្ចែ ះព្ត្ង្ស់ុចរតិ្ឬសចេៈ កាន់យកជា

លោល្ម្៌ាខ្ដលសាំខាន់ៗ ជាលោល្ម្៌ាខ្ដលមាន

លព្ជៀត្ខ្ព្ជកលៅកនុង្ខដំបូង្របស់ រាវាស្ម្៌ា ជា 

(្ម្៌ាសព្មាប់ព្គហសថ) កនុង្ខទី២ របស់អ្ិដាា ន

្ម្៌ា ជា(្ម្៌ាជាទីរ រង្មាាំ) កនុង្ខទី៤ របស់បញ្េ-

កលាែ្ម្៌ា៥ ជា(្ម្៌ាខ្ដលលៅស្ចៅ ត្ព្បាាំយា៉ា ង្)

កនុង្ខទី៧ របស់បារម្ីដប់ ឬទសបារម្ ី (គែុ្ម្៌ា

ខ្ដលជាការព្បព្ពរត្តិបដិបត្តិយា៉ា ង្នព្កខ្លង្ដប់) 

សចេៈ មានអត្ថន័យថា ភ្ជពពិត្ព្បាកដ លសចកដី

លស្ចែ ះព្ត្ង្ ់ ការមានចតិ្តព្ត្ង្ ់ អនកខ្ដលមានសចេៈ 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                    អវីជាលហត្លុ្វើឲ្យមានការទចុេរតិ្  

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ២៨ 

បុគគលអនកព្ទុសតសីលលដាយលសចកតពី្បមាទ 

 រខ្ម្ង្លៅ លស្ចយទកុាព្គប់ៗកាល 



គឺនរង្ព្ត្ូវមានការពិត្កនុង្ពកយសម្តីនិយាយ ការ

ល្វើនាទីនិង្បុគគល គពឺ្ត្ូវនិយាយពិត្ ល្វើពិត្លស្ចែ ះ

ព្ត្ង្ក់នុង្ត្ួនាទី មានចិត្តលស្ចែ ះព្ត្ង្ដ់ល់អនកដនទ 

លដើម្បីជាការទកុចតិ្តោន លជឿជាក់ោន បាន អនកខ្ដល

មានសចេៈនរង្ម្ិនជាអនកទចុេរតិ្ម្និថាករែីណ្តៗ

ម្ួយលេើយ។ ព្ពះបាទសូរយិវរ ែន័ទី២ និង្ ព្ពះបាទ

ជ័យវរ ែន័ទី៧ ដកឹនាាំព្បលទសខ្ខែរនាសម្័យអង្គរឲ្យ

មានភ្ជពរកីចលព្ម្ើនព្គប់វសិ័យ ល្វើឲ្យព្បលទសខ្ខែរ

ក្ាយលៅជា ព្ពះរាជាអាណ្តចព្កនិយម្បាន 

(Khmer Empire) ក៏លព្ពះព្ពះអង្គព្បកាន់ភ្ជា ប់នវូ 

លសចកតីលស្ចែ ះព្ត្ង្ ់ សុចរតិ្កនុង្ត្ួនាទីជាអនកដកឹរដា

ដ៏ព្បលសើរ លដើម្បីព្បលយាជន៍សុខរបស់ព្បជារាក្រសត 

ដូចពកយលស្្ចកថា ព្ពម្លៈបង្ជ់ីវតិ្ខ្ត្ម្ិនព្ពម្

លៈបង្ស់ចេៈដាច់ខាត្។ ហិរ ិគឺលសចកតីលអៀនខាែ ស

បាប និង្ ឱ្ត្តបបៈ គឺលសចកតីខ្ព្កង្ខ្ាចបាប ជា្ម្៌ា

ការពរលោក ឬជា្ម្៌ាព្គប់ព្គង្លរឿង្រកាលោក 

(លោកបាល ល្វើឲ្យពិនពលោកមានភ្ជពជា

រលបៀបលរៀបរយម្ិន លៅត ព្កហាយនិង្ម្ិន ព្ត្េប់

ព្ត្េនិព្ចបូកព្ចបល់។ សម្័យម្នុព្បជាជនខ្ខែរ  

លម្ដឹកនាាំខ្ខែរភ្ជគលព្ចើនលជឿកនុង្លរឿង្បុែយបាប 

លជឿកនុង្លរឿង្ចាប់ននកម្ែ លជឿកនុង្លរឿង្សង្ារវដត

ដំលែើ រវលិលកើត្វលិស្្ចប់ អញ្េរ ង្លហើយលទើបជា

អនកមានហិរ ិ ឱ្ត្តបបៈ ម្ិនល្វើអាំលពើពុករលួយលកាង្

ជាត្ិមាត្នុូម្ ិ ម្និបិទបាាំង្ព្បជារាក្រសតរាល់ទលង្វើ

ប៉ាុខ្នត លៅកនុង្បចេុបបននទាំង្លម្ដកឹនាាំរដា រមួ្ទាំង្ម្ក្រនតី

រាជការ និង្អនកខ្ដលមានការសិកាចប់ម្កពី

បរលទស មានចាំននួម្ិនត្ចិលេើយ រខ្ម្ង្ម្ិនលជឿ

កនុង្លរឿង្បុែយបាប ម្ិនលជឿកនុង្លរឿង្ចាប់ននកម្ែ 

ម្ិនលជឿកនុង្លរឿង្សង្ារវដត ដំលែើ រវលិលកើត្វលិ

ស្្ចប់ អញ្េរ ង្លហើយលទើបអនកម្ិនមានហិរ ិ ឱ្ត្តបបៈ 

ល្វើការទចុេរតិ្ នាាំោន ល្វើអាំលពើអាព្កក់កាន់ខ្ត្លកើន 

លេើង្ជាលរឿយៗ លដាយព្បកាន់ភ្ជា ប់ថាការទចុេរតិ្

ជាផ្ស្ូវដំលែើ រជីវតិ្ លៅលពលខ្ដលសង្គម្ព្បលទស

ម្ួយនិង្សង្គម្ពិនពលោកខវះហិរ ិ ឱ្ត្តបបៈ ខ្ដល

ជា្ម្៌ាលព្គឿង្រកាការពរលោក សង្គម្ព្បលទស

ម្ួយនិង្សង្គម្ពិនពលោក លទើបខវះការមានភ្ជព

ជារលបៀបលរៀបរយមានការលៅត ព្កហាយនិង្ព្ត្េប់ 

ព្ត្េនិព្ចបូកព្ចបល់កាន់ខ្ត្លកើនលេើង្លរឿយៗ។ 

២.ការខវះឧត្តម្ការែ៍និង្ឧត្តម្គត្ ិ 

 ឧត្តម្ការែ៍ គឺឧត្តម្គត្ិដ៏ខពង្ខ់ពស់ខ្ដល

អូសទញទរកចិត្តម្នសុសឲ្យល្វើការពាយាម្លដើម្បី

សលព្ម្ចផ្សលដល់លោលលៅ ឧត្តម្គត្ិ ការគតិ្

អាំពីដំលែើ រលឆ្ព ះលៅរកការល្វើព្ត្រម្ព្ត្ូវដ៏ព្បលសើរ

ព្បកាន់ភ្ជា ប់ជាមាត្ដាា នននអាំលពើលៅស្ចៅ ត្ និង្មាន

ចិត្តលស្ចែ ះព្ត្ង្ត់ាម្ផ្ស្ូវណ្តម្ួយ ខ្ដលម្នសុសកាន់

លជឿថាជាលោលលៅននជីវតិ្របស់ខួ្ន។ ម្នសុស

ខ្ដលមានឧត្តម្ការែ៍ឬឧត្តម្គត្ិ ខ្ត្ង្ខ្ត្ជាអនក

មានលោលលៅរបស់ជីវតិ្ និង្ដំលែើ រជីវតិ្តាម្

ឧត្តម្ការែ៍ឬឧត្តម្គត្ិ គឺគែុ្ម្៌ាអាំលពើលៅ ខុស

ពីអនកខ្ដលោែ នឧត្តម្ការែ៍ឬឧត្តម្គត្ិ ខ្ដល

ខ្ត្ង្ខ្ត្ល្វើអវីៗព្គប់យា៉ា ង្ លដើម្បីឲ្យខួ្នឯង្បាន

ទទលួផ្សលព្បលយាជន៍ម្ិនថាការល្វើលនាះនរង្ខុស 

និង្ម្ិនព្ត្រម្ព្ត្ូវតាម្សីល្ម្៌ាយា៉ា ង្ណ្តលនាះលទ។ 

អនកខ្ដលល្វើការង្ហរឲ្យបានផ្សល និង្ព្បសពវការ

សលព្ម្ចយា៉ា ង្លនះក៏ព្ត្ូវមានគុែ្ម្៌ាដ៏សាំខាន់ ៣

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                          អវីជាលហត្លុ្វើឲ្យមានការទចុេរតិ្ 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៩ 



ព្បការ គឺការមានភ្ជពលក្ៀវក្ា ភ្ជពបរសិុទធិននចតិ្ត 

និង្ការមានឧត្តម្គត្ិ។ ឧត្តម្ការែ៍ឬឧត្តម្គត្ិ 

លទើបមានភ្ជពសាំខាន់ដូលចនះគឺ៖ 

 ១.ល្វើនាទីជាលោលលៅរបស់ជីវតិ្។ 

 ២.ជាកម្ាាំង្រញុព្ចានឲ្យពាយាម្ល្វើការង្ហរ 

រហូត្ដល់បានទទលួភ្ជពសលព្ម្ចផ្សល និង្ដល់

លោលលៅជាស្ចថ ពរ។ 

 ៣.ល្វើចតិ្តគាំនិត្ឲ្យបានររង្មាាំគង្វ់ង្ស លៅ

កនុង្គុែ្ម្៌ាអាំលពើលៅ កនុង្ការល្វើការង្ហរលដើម្បី

សង្គម្និង្ព្បលយាជន៍ខ្ផ្សនករមួ្ននជាត្ិ។ អនកខ្ដល 

មានឧត្តម្គត្ ិ លទើបព្ត្ូវបានលព្បៀបល្ៀបជាម្យួ

អនកខ្ដលោែ នឧត្តម្គត្ិ លព្ពះអនកមានឧត្តម្គត្ិ 

ព្ត្ូវបានលព្បៀបដូចជាពន្ឺបាំន្ ឺ ខ្ដលនាាំផ្ស្ូវឲ្យលឆ្ព ះ

លៅកាន់ចាំែុចលោលលៅបាន ចាំខ្ែកអនកខ្ដល

ោែ នឧត្តម្គត្ិព្ត្ូវលព្បៀបដូចជាម្នសុសខវះពន្ឺបាំន្ ឺ

ជាអនកខ្ដលបានធ្ាក់លៅកនុង្ភ្ជពង្ង្តឹ្ គមឺានចតិ្ត

ខ្ដលង្ង្តឹ្ លគអាចមានមាសព្បាក់ មានត្ាំខ្ែង្

ជាន់ខពស់ មានឋានៈខពស់ មានអាំណ្តចវាសនា 

ប៉ាុខ្នតលគអាចនរង្ោែ នលសចកតីសុខស្ចនតលេើយ ការ

ល្វើខុស និង្ការល្វើអាំលពើអាព្កក់លថាកទបខ្ដលលគ

បានល្វើអាចនរង្ជាលន្ើង្ ខ្ដលតាម្ដុត្ដាលចតិ្ត

គាំនិត្របស់លគឲ្យលៅត ព្កហល់ព្កហាយ លព្បៀប

បីដូចជានរកខ្ដលមានលៅកនុង្ចិត្តអញ្េរ ង្ និង្លៅ

លពលខ្ដលកម្ែអាព្កក់ឲ្យផ្សល លគនរង្បានទទលួ

ផ្សលកម្ែតាម្កម្ែខ្ដលខួ្នលគបានល្វើទកុយា៉ា ង្ពិត្

ព្បាកដលគចម្ិនផ្សតុ្ពីចាប់ននកម្ែ លព្បៀបបដីចូ

ម្នសុសទទលួទននាំចាំែី ខ្ដលមានរស់ជាត្ិខ្ផ្សៅម្

ខ្ដលផ្សសាំោយជាម្ួយថាន ាំពិសដរាបណ្តខ្ដលថាន ាំ

ពិសលៅម្ិនទន់ឲ្យផ្សលលគក៏នរង្ទទលួបានរស់

ជាត្ិខ្ផ្សៅម្ពីនាំចាំែីដរាបលនាះ ដល់ថាន ាំពិសឲ្យផ្សល

លទើបលគដឹង្ខួ្នខ្ត្វាព្ជុលហួសលៅលហើយ។ 

៣.មានត្នម្និ្យម្ខ្ដលខុស 

 លៅសម្័យបចេុបបននត្នម្្និយម្របស់សង្គម្ 

បានផ្ាស់បតូរលៅខុសពីលដើម្ សម្័យម្ុនលនះ

(សម្័យខ្ខែររងុ្លរឿង្) ខ្ខែរលយើង្ធ្ាប់លលើកត្លម្កើង្

ម្នសុសលៅ ម្នសុសខ្ដលមានលសចកតីលស្ចែ ះព្ត្ង្់

សុចរតិ្កនុង្ត្ួនាទី ខ្ត្សម្័យបចេុបបននលយើង្បាន 

ព្ត្េប់លលើកត្លម្កើង្ម្នសុសខ្ដលមានលុយ ម្នសុស 

ខ្ដលជាអនកលសដា ី ម្ហាលសដា ី ម្នសុសខ្ដលមាន

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                          អវីជាលហត្លុ្វើឲ្យមានការទចុេរតិ្ 

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ៣០ 

ល្វើអាំលពើពុករលួយ និង្កបិលកង្ព្ទពយអនកដនទ 



ត្ាំខ្ែង្នាទីការង្ហរខពង្ខ់ពស់ មានយសសក័តិ (ពួក

លនះអាចបានម្កពីការលកាង្ក៏មាន)។ លៅកនងុ្

ព្បលទសម្ួយចាំននួសពវនថ្ាលនះអាចលពលបានថា 

ចិត្តគាំនិត្របស់ម្នសុសបានផ្ាស់បតូរលៅកនុង្ផ្ស្ួវនន

លសចកតីវនិាស ការព្បព្ពរត្តខ្ដលជាអាំលពើទចុេរតិ្

ព្គប់ខ្បបយា៉ា ង្គពឺ្គប់ព្កសួង្ស្ចថ ប័ន ហាក់ដូចជា

ក្ាយជាវត្ថុខ្ដលម្នសុសទលូៅនាាំោន ព្ពម្ទទលួនិង្

យល់ព្ពម្ោន ឲ្យល្វើបានជា្ម្ែតា សភ្ជពការែ៍

ខ្បបលនះរខ្ម្ង្ល្វើឲ្យដលំែើ រជវីតិ្របស់ម្នសុសមាន ក់ៗ 

ង្ង្តឹ្លៅៗជាលរឿយ ជាបញ្ហា ្ាំណ្តស់បដីូចជា

ចរនតពយុះរលកទរកសម្ុព្ទ្ាំៗ ខ្ដលហូរចូលម្ក

ជន់លពញព្គប់ទិសទី ចាាំបាច់ព្ត្ូវលដាះព្ស្ចយខ្ក 

នខលដាយការជួយោន ត្ស៊ាូទប់ទល់ពយុះរលកលនះ។ 

កនុង្ការដំលែើ រជីវតិ្របស់លយើង្ លយើង្ព្ត្ូវលចះទប់

ស្ចក ត់្ចតិ្តទកុម្ិនល្វើការណ្តម្ួយ ខ្ដលលយើង្ដងឹ្

ខុសលដាយចិត្តពិត្ព្បាកដ ថាជាការអាព្កក់ថាជា

ការវនិាស លយើង្ព្តូ្វបង្ាចំិត្តព្ត្ូវហាម្ ការគិត្ ការ

ព្បព្ពរត្តព្គប់ខ្បបយា៉ា ង្ ខ្ដលដឹង្អារម្ែែ៍ថារាាំង្

សទះកុសល្ម្៌ា លយើង្ព្ត្ូវក្ាហាន និង្ពាយាម្

ល្វើអាំលពើខ្ដលលយើង្ដឹង្ចាស់ថាជាអាំលពើលៅ ជាការ

ព្ត្រម្ព្ត្ូវនិង្ជាកុសល្ម្៌ាព្បសិនលបើលយើង្ជួយោន

ល្វើដូចលនះបានពិត្ៗ សម្ិទធផ្សលជាអាំលពើលៅលកើត្

កាន់ខ្ត្លព្ចើនលេើង្ៗ ក៏នរង្បានជួយោាំព្ទខ្ផ្សនករមួ្

ននជាត្ិម្ិនឲ្យវនិាសបាត់្បង្ល់ៅ និង្ជួយសង្គម្

ឲ្យភ្ជញ ក់ដឹង្ខួ្នលេើង្កាន់ខ្ត្លៅជាលាំដាប់។ អនក

ខ្ដលមានការឲ្យត្នម្និ្យម្ខ្ដលខុសៗល ើញថា

ការទចុេរតិ្ជាផ្ស្ូវដំលែើ រជីវតិ្ជាលរឿង្ព្បព្កត្ី្ម្ែតា

កនុង្ត្ួនាទីល ើញអនកខ្ដលមានលសចកតីលស្ចែ ះព្ត្ង្់

សុចរតិ្កនុង្ត្ួនាទីថាជាអនកលាង្ ់ ល ើញអនកទចុេរតិ្

លកាង្ជាត្ិថាជាអនកឆ្្ត្ គបបីនរង្ល្វើការទចុេរតិ្

លបាកព្បាស់ព្បជារាក្រសត លដាយោែ នការលអៀនខាែ ស 

ដល់បាបនិង្បុែយ និង្ម្និខ្ាចខ្ព្កង្ដល់ចាប់

ព្បលទសជាត្ិលេើយ (ឬអង្គុយលលើចាប់ខួ្នឯង្)។ 

៤.ការលព្បើអាំណ្តចលដាយម្និយុត្តិ្ ម្៌ា 

 បុគគលណ្តម្ួយខ្ដលមានអាំណ្តចនិង្មាន

ភ្ជពលោនលន់ល ើញចាំលពះខ្ត្លុយ ក៏រខ្ម្ង្

នរង្ពុករលួយ ការមានអាំណ្តចខ្ត្ម្ួយយា៉ា ង្ក៏

រខ្ម្ង្នរង្ពុករលួយ ការមានអាំណ្តចខ្ត្ម្ួយយា៉ា ង្

លទើបម្ិនល្វើឲ្យម្នសុសទចុេរតិ្ ខ្ត្ការមានអាំណ្តច

លដាយមានភ្ជពលោនលន់ល ើញចាំលពះខ្ត្លយុ 

លទើបល្វើឲ្យម្នសុសទចុេរតិ្លបាកព្បាស់ព្បជារាក្រសត

លដាយឥត្លអៀនខាែ ស។ លដើម្បីបាំបាត់្ការលព្បើ

អាំណ្តចលដាយម្ិនយុត្តិ្ម្៌ាលនះ សង្គម្ព្ត្ូវលចះ

លលើកត្លម្កើង្ម្នសុសលៅខ្ដលមានស្ចន នដ មាន

គាំនិត្គិត្យា៉ា ង្ររង្មាាំគង្វ់ង្សនវូសីល្ម្៌ា ព្បកាន់

ភ្ជា ប់នវូភ្ជពលស្ចែ ះព្ត្ង្ស់ុចរតិ្ មានលសចកតកីត្ញ្ញូ

និង្មាននកតីភ្ជពចាំលពះជាត្មិាត្នុូម្ិ មានចតិ្ត

លស្ចែ ះព្ត្ង្ក់នុង្ត្នួាទីយា៉ា ង្ខាា ប់ខាួន អាចលពល

មាន៣ខគឺ៖ 

 ១. ព្ត្ូវមានការព្បកាន់ភ្ជា ប់នវូភ្ជពលស្ចែ ះ

ព្ត្ង្ស់ុចរតិ្ ដឹង្គុែជាត្ិមាត្ុនូម្ ិដឹង្គុែមាតា

បិតា និង្ញត្ិបង្បៅូន ព្ពម្ទាំង្អនកមានគែុ

ខ្ដលល្វើឧបការម្កលហើយ មានព្គូឧបជាយាចារយ

ជាលដើម្លហើយក៏ព្ត្ូវកត្លវទី។ 

 ២. លៅលពលខ្ដលបានល្វើអាំលពើអវីណ្តម្ួយ

ខុស ម្ិនព្ត្ូវនិយាយកុហក លបាកព្បាស់ព្បជា

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                        អវីជាលហត្លុ្វើឲ្យមានការទចុេរតិ្  

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣១ 



រាក្រសតឬនិយាយលដាះស្ចរករចួខ្ត្ខួ្ន លដើម្បីសនង្

ត្ណ្តា  គឺលសចកតីព្បាថាន លព្សកឈ្ាននរង្អាំណ្តច 

របស់ខួ្នលេើយ។ 

 ៣. ម្ិនព្ត្ូវព្បព្ពរត្តខួ្នលដាយការលដើរ

គាំរាម្កាំខ្ហង្ និង្លបៀត្លបៀនព្បជារាក្រសត ឬអនក

ដនទជាដាច់ខាត្លេើយ។ ដូលចនះលម្ដឹកនាាំរដារមួ្

ទាំង្ម្ក្រនតីរាជការ ព្ត្ូវល្វើការបដិញ្ហញ ខួ្នកនុង្ការ

បដិបត្តិត្ួនាទីដូចបានលពលម្កកនុង្បីខខាង្លលើ

លនះ លដើម្បីជាគាំរដូព៏្បលសើរដល់ខ្កែង្ៗជំនាន់លព្កាយ 

យកម្កល្វើតាម្ជាមាោ៌ា។ 

         ព្ស្ចវព្ជាវលដាយៈ ឥនទលជាលតា 

ភូមិ្សាស្រស្តរមត្តទឹករ ែ្   

 លខត្តទរកលមែ  មានទីតាាំង្ព្ពាំព្បទល់ទិសខាង្

លជើង្ជាប់នរង្ លខត្តព្កម្ួនស ( Kiên Giang ) ខាង្

លកើត្ជាប់ នរង្លខត្តពលោវ ( Bạc Liêu ) និង្ឈូង្

សម្ុព្ទចិន ខាង្ត្បូង្ជាប់ នរង្ឈូង្សម្ុព្ទចិន និង្ 

ខាង្ លិចជាប់ឈូង្សម្ុព្ទនថ្ ។ លខត្តទរកលមែ  មាន

ផ្សីទដី ៥.២១១ គីេូខ្ម្៉ាព្ត្កាលរ៉ា ។ 

 រដាធ បាលនមូ្សិ្ចក្រសត៖ 

 លខត្តទរកលមែ សពវនថ្ា    ព្ត្ូវបានរបបកមុ្ែុយ  

នីសតលវៀត្ណ្តម្ខ្បង្ខ្ចកលចញជា៖ 

 ១ ទីព្កុង្ 

 ៨ ព្សកុ 

 ៩៧ ខ័ែឌ  សង្ហក ត់្  ុាំ កនុង្លនាះ ខ្ចកជា   

៨ សង្ហក ត់្ ។ 

 ៨ ទីរមួ្ព្សុក និង្ ៨១  ុាំ ។ 

ព្បជាជន៖ 

លខត្តទរកលមែ  មានព្បជាជនសរបុ ១.១៦៥. ៨៧៦ 

នាក់។ មានព្បជាជនរស់លៅត្ាំបន់ទីព្បជុំជនមាន 

២២០.៦៥០នាក់ លហើយលៅតាម្ជនបទមាន    

៩៤៥ .២ ២២៦ នាក់ ។ 

 ព្បវត្ិតសលង្ាប ៖ 

 សិោចាររកលៅព្បាស្ចទព្បាាំខ្លវង្ (Năm 

Căn) លៅលខត្តទរកលមែ  ខ្ដលបានចារលេើង្ លដាយ

ព្ពះរាជកុមារគុែវរ ែន័ កនុង្សត្វត្សន៍ទី៦ នន

ព្គរសតសករាជលរៀបរាប់អាំពីព្បវត្ិតរបស់ព្ទង្ផ់ាទ ល់ 

ព្ពះរាជកុមារ  ឬផាន់ តាង្ លចង្ លបើសរលសរ 

ជាភ្ជស្ចចិន ជាព្ពះរាជបុត្តរបស់ព្ពះនាង្ 

កុល ព្បភ្ជវត្ី  និង្លកាែិឌ នយជ័យវរ ែន័ ខ្ដលបាន

លស្ចយទីវង្គត្ លៅឆ្ាំន  ៥១៤ ននព្គរសតសករាជ។ 

 ព្ពះអង្គជាព្ពះរាជបុត្ត ននព្ពះម្ហាកសព្ត្

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                                                                     នមូ្សិ្ចក្រសតលខត្តទរកលមែ   

                                                                                                                                                                                ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ៣២ 

ទិដធភ្ជពលៅលខត្តទរកលមែ សពវនថ្ា 



ខ្ដលជាព្ពះច័នទ ននរាជវង្សលកាែិឌ នយ ព្ពះអង្គ

បានព្ត្តួ្ព្តាកាន់កាប់ត្ាំបន់ម្ួយ ខ្ដលបីតារបស់

ព្ទង្ប់ានកស្ចង្លៅលលើទីទរកនក់ លៅព្សុកទរកលមែ  

លខត្ត ខ្ព្ពកឫសសី កម្ពុជាលព្កាម្ ។ 

 ព្សុកទរកលមែ  សពវនថ្ាបានក្ាយជា លខត្ត

ម្ួយមានលឈាែ ះទរកលមែ  យួនលៅ កាមា៉ា វ (Cà 

Mau)។ លឈាែ ះថា ទរកលមែ  លព្ពះលព្ជាយទរកលមែ

ព្បជុលំដាយដង្សរទង្ និង្ខ្ព្ពកជាលព្ចើនខ្ដលទរក

ននដង្ សរទង្ ខ្ព្ពក ទាំង្លនះ គទឺរកលៅលព្ជាយ 

ខ្ដលសិថត្ចលន្ាះសរទង្បាយហាប់ និង្ ដាាំកិនមាន

ពែ៌ា លមែ  ។ 

 ម្ួយវញិលទៀត្ពកយថា លព្ជាយទរកលមែ   មាន

លដើម្កាំលែើត្កនុង្សម្័យព្ពះបាទសូរយិាវរ ែន័ទី ២ 

លហើយត្ាំបន់លនះ លបើតាម្លសៀវលៅ សរលសរ

លដាយនដ របស់ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ថាច់ បា៉ា ង្ បាន

ពនយល់ថា ព្ពះម្ហាកសព្ត្សូរយិាវរ ែន័ទី ២ បាន

ចាត់្តាាំង្ ឲ្យពញលត្លជាលៅព្សុក បាស្ចក់ លដើម្បី

បាំលពញលបសកកម្ែព្ត្តួ្ព្តាលឆនរសម្ុព្ទខាង្ត្បូង្ ។ 

ពញលត្លជា បានព្បម្ូលអនកព្សកុលៅលព្ជាយទរក

លមែ  លៅកខ្នង្្ខ្ដលព្ពះអង្គមាេ ស់ខ្ខែរម្ួយអង្គ និង្

ព្ពះអង្គមាេ ស់កសព្ត្ោីវបានបលង្ើកត្ លៅរាជធានី

ម្ួយរបស់ព្ពះអង្គ។ ព្ពះអង្គបានព្បទនលឈាែ ះថា

លព្ជាយខ្ខែរ។ ពកយ ថាលព្ជាយខ្ខែរ បានក្ាយលៅ 

ជាព្ជុង្ខ្ខែរ។ 

 ព្ជុង្ខ្ខែរ សពវនថ្ា ជានូម្ិស្ចថ នព្បម្ូលផ្សដុាំនន

ជនជាត្ិលដើម្ខ្ខែរលៅខ្ដនកម្ពុជាលព្កាម្ និង្មាន

វត្តម្ួយលឈាែ ះថា វត្ត ព្ជុង្ខ្ខែរ។ 

 លោកតា តាាំង្ លហើស ខ្ដលោត់្លទើបខ្ត្

អនិចេ្ម្ែកនុង្ជនាែ យុ ៩២ ឆ្ន ាំ កាលពីឆ្ន ាំ២០០៥ 

និង្ លោកយាយ តាាំង្ ត្យូ លិន បានអនិចេ្ម្ែ

កាលពីឆ្ន ាំ ២០០៩ កនុង្ជនាែ យុ ៧៩ ឆ្ន ាំ ព្ពរទធ ចារយ

ទាំង្ពីរលនះ មានព្សុកកាំលែើ ត្លៅព្សុកនូម្រិាជ

គុយ (រាជព្ត្កូល)  ុាំវាលព្សីព្សលណ្តះ ព្សកុ

ព្ពះបាទជាន់ទកុ ( Trần Văn Thời ) ននលខត្តទរកលមែ

និង្ចាស់ទុាំជាលព្ចើនលទៀត្បានឲ្យដឹង្ថា ម្ុន         

សក្រង្ហគ ម្លោកទី១ (សព្ង្ហគ ម្លោក លលើកទី២ ឆ្ន ាំ 

១៩៤៥) គមឺ្ុនការកាប់    សម្ាប់ខ្ខែរលដាយរបប

យួនលយៀកម្ិញ។ ត្ាំបន់លព្ជាយខ្ខែរ ឬ លព្ជាយទរក

លមែ ) គឺមានសុទធខ្ត្ជនជាត្លិដើម្ខ្ខែរលព្កាម្រស់

លៅ។ ខ្ខែរលព្កាម្ទាំង្លនះភ្ជគលព្ចើនបានចាំណ្តក 

ព្សុក    មានពីព្សុកព្ពះព្ត្ពាំង្ (Trà Vinh) ម្ក

រស់លៅ។ ខ្ខែរលព្កាម្ទាំង្លនះមានជីវភ្ជព្ូរធារ

ណ្តស់ កនុង្ម្ួយព្គួស្ចរៗមានដីខ្ព្សរាប់រយ   

ហិកតា មានផ្សទះលកបឿង្ ជញ្ហា ាំង្កាដ រ សសរផ្សេកិ   

ស្ចែ ច់្ាំៗ សត្វព្កបរីាប់សិបនរម្។ ឯជនជាត្យួិន

និង្ចិនមានម្ករស់លៅោយេាំត្ិចត្ចួ ជនយួន

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                    នមូ្ិស្ចក្រសតលខត្តទរកលមែ   

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៣ 

វត្តម្ុនីវង្ា បុបាា រាម្ លខត្តទរកលមែ  (កម្ពុជាលព្កាម្) 

កស្ចង្ ព.ស.២៥០៨ គ.ស.១៩៦៤ 



ទាំង្លនះម្ួយចាំននួ ម្កសុីឈនួលខ្ខែរលព្កាម្និង្

បានសុាំទិញ សុាំខ្ចកខ្ព្សចាំការរបស់ខ្ខែរលព្កាម្

តាាំង្ជាលាំលៅជាបលែើដ រៗ។ 

 លព្កាយការកាប់សម្ាប់ខ្ខែរលៅឆ្ាំន ១៩៤៥ 

ជនជាត្យួិនបានម្ករស់លៅលព្ចើនលេើង្ៗ ជា

លាំដាប់លៅលខត្តទរកលមែ ។ ពួកជនជាត្យួិនម្ក 

តាាំង្ទីលាំលៅលព្កាយឆ្ាំន ១៩៤៥ សុទធខ្ត្ជាខ្ខស  

ព្សឡាយ នរង្ព្កុម្យួនលយៀកម្ិញ (Việt Minh) 

ពួកលគចូលម្កទព្នាទ ន កាន់កាប់ដី ខ្ព្សចាំការខ្ខែរ

លព្កាម្លដាយព្សស់ៗ។ 

 ឯជនជាត្ិលដើម្ខ្ខែរលព្កាម្ ខ្ដលបានរចួខួ្ន 

ពីការកាប់សម្ាប់របស់យួនលយៀកម្ិញលនាះ គឺ

ភ្ជគលព្ចើនបានរចួខួ្ន លដាយការរត់្លគចលៅព្ប 

ម្ូលផ្សដុាំោន ព្ត្ង្ម់្ដុាំព្សុកយា៉ា រា៉ាយ ព្សុកហូផ្សុង្នន

លខត្តពលោវ និង្ហួសលៅលៅត្ាំបន់ខ្ដលមាន

ខ្ខែរលព្កាម្រស់លៅលព្ចើនឯលខត្តឃ្លាំ្ ង្ជាលព្ចើនលទៀត្

ផ្សង្។ បនាទ ប់ពីការកាប់សម្ាម់្បានផ្សុត្រលត់្លៅ

ខ្ខែរលព្កាម្ បានវលិម្ករស់លៅកនុង្នូម្សិ្ចថ នរបស់

ខួ្នវញិ មានត្ិចត្ួចណ្តស់ លព្ពះពួកោត់្ លៅខ្ត្

ដក់ជាប់ ការន័យខ្ាចរអាអាំលពើកាប់សម្ាប់ពីរបប 

យួនលយៀកម្ិញ ។ 

 ការខ្កខ្ព្បលឈាែ ះលខត្ត ៖ 

 កនុង្សម្័យលសតចយួនលឈាែ ះ យា៉ា េុង្ (Gia 

Long) ម្ិញ មា៉ា ង្ (Minh Mạng) ១៨០៨ ទរកលមែ ព្ត្វូ

បានរបបលនះចាត់្ជាព្សុកម្ួយ លៅថា ព្សកុ

េុង្ លសៀង្ (Long Xuyên) សិថត្កនុង្លខត្តពម្ 

(Hà Tiên)។ ឆ្ាំន ១៨៨២  ត្ាំបន់ទរកលមែ  និង្ត្ាំបន់

ពលោវ ព្ត្ូវបានចាត់្ជាលខត្តម្ួយមានលឈាែ ះថា

លខត្តពលោវ (Bạc Liêu)។ 

 ឆ្ាំន ១៩៥៦ – ១៩៧៥ របបស្ចធារែរដា

លវៀត្ណ្តម្ត្ាំបន់ទរកលមែ ព្ត្ូវបានចាត់្ជាលខត្តម្ួយ

លឈាែ ះថា អាង្លសវៀង្ (An Xuyên) រឯីព្បជុជំនទរក

លមែ  ព្ត្ូវបានដាក់លឈាែ ះថា កាវ ង្េុង្ ។ 

 ពីខ្ខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ១៩៧៦ ដល់ ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ 

កនុង្របបយួនកមុ្ែុយនីសដ លខត្តអាង្លសវៀង្ (An 

Xuyên) និង្ខ្ផ្សនកម្ួយលទៀត្របស់លខត្តពលោវ 

ព្ត្ូវបានរមួ្បញ្េូលជាលខត្តម្ួយ ខ្ដលមានលឈាែ ះ

ជា ភ្ជស្ចយួន ថាម្ិញហាយ ។ 

 ឆ្ាំន ១៩៩៧ លខត្តម្ិញហាយ (Minh Hải) 

ព្ត្ូវបានខ្ចកជា២ លខត្តវញិដខ្ដលគ៖ឺ 

 លខត្តពលោវ ( Bạc Liêu ) 

  លខត្តទរកលមែ  ( Cà Mau ) 

តាម្លសចកីដសលព្ម្ចរបស់សមាជលលើកទី៩ នា

សម្័យព្បជុំទី១០ កាលពីនថ្ាទី០៦ ខ្ខវចិឆកិា        

ឆ្ាំន ១៩៩៦ ននរដាា និបាលបកសកុម្ែុយនិសតលវៀត្   

ណ្តម្ ខ្ដលកនុង្លពលលនាះ លខត្តទរកលមែ មានព្សកុ

ទាំង្អស់ចាំននួ៦ ។ 

វត្តលៅលខត្តទរកលមែ មាន ៧ គ៖ឺ 

 ១. វត្តសិរមី្ង្គល 

 ២. វត្តព្ជុង្ខ្ខែរ 

 ៣. វង្សព្សង្ព់្កបីល ្ៀច 

 ៤. សិរវីង្ាបុបាា រាម្ 

 ៥. ម្ុនីវង្ាបុបាា រាម្ (ទរកលមែ  ) 

 ៦. រាជគយូ (រាជព្ត្កូល) 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                                          នមូ្ិស្ចក្រសតលខត្តទរកលមែ   

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ៣៤ 



 ៧.សតាថ បូជនីយារាម្(ញ៉ា នម្ថ្ីែ)៕ 

   លដាយៈ ថាច់ ព្បីជា លគឿន  

  

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                               សួនកាំណ្តពយ 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៥ 

ត្ថម្ៃម្នុស្ស 

 ម្នសុសលយើង្ខ្ត្ង្មានគាំនិត្លៅ  ព្បលសើរបរវរលៅលពកនព្ក 

 ខ្ត្ង្លចះលព្បើព្បាស់លដាយព្បនព  ម្ុននរង្ល្វើអវីលព្បើបញ្ហញ ។ 

 ការង្ហរទាំង្ឡាយលព្បើគាំនិត្    ព្បព្ពរត្តសុចរតិ្លដាយព្ជះថ្ា 

 លទើបសម្ជាអនកដ៏អស្ចេ រយ   សង្គម្ព្ត្ូវការព្គប់ៗោន ។ 

 បានលកើត្ជាម្នសុសខាំល្វើលៅ   មានចតិ្តលស្ចែ ះសព្គប់អង្ហគ  

 កុាំឱ្យរង្ទកុាសួយលវទនា   លដាយកម្ែលវៀរាបានព្បព្ពរត្ត។ 

 លយើង្មានរបូកាយដព៏្បនព   ម្ុននរង្ល្វើអវពី្ត្ូវលចះគិត្  

 លជៀសវាង្អាំលពើទចុេរតិ្   ខ្ដលមានកនុង្ចិត្តឱ្យព្សេះ។  

 អវយវៈមានត្នម្ ្    វសិ័យបីដូចជារត្នៈ 

 គូរលព្បើឱ្យលៅជាអម្ត្ៈ    ឱ្យសម្អន័គឃថាន ក់ឧត្តម្។ 

 ម្ិនព្ត្ូវព្បព្ពរត្តការទបលថាក  សម្ាប់ឆលបាកចាប់បង្ា ំ

 វចីទចុេរតិ្ពិត្ពុាំសម្    គូរខ្ត្ខិត្ខាំរកា្ម្៌ា។ 

        លដាយៈ នកិាុ ឥនទលជាលតា 

ចង់ានខ្ត្សុ្ម 

 អនកដឹង្ខួ្នលាង្ព់្ត្ូវព្បរង្សិកា  អនកមានព្បាជាញ ខាំព្បរង្ល្វើលៅ 

 ម្នសុសសត្វកនុង្លោកមានអាព្កក់លៅ ព្បព្ពរត្តលស្ចែ ះសតាម្ខ្ត្ចិត្តបែុយ។ 

 អនកដឹង្ខួ្នខុសខាំខ្កត្ព្ម្ូវ   អនកព្បព្ពរត្តព្ត្ូវព្បលសើរលពកពន់ 

 អនកមានកតីលព្កា្ខាំព្បរង្អត់្្ន  អនកមានទកុា្ ាន់ព្ត្ូវលចះកាំស្ចនត។ 

 ព្ត្ីលៅលលើលោកបព្ម្ះរកទរក   ចចកខ្ត្ង្នរករកនព្ពសែស្ចន 

 សត្វកនុង្ទវីបលោកនរករកសុខស្ចនត  ម្ិនអាចលព្បៀបបានចិត្តខ្ម្៉ាខ្ដលនរក។ 

 លៅលពលលន្ៀង្ធ្ាក់រកុាជាត្ិលខៀវខេី  បកាបកសីលខញៀវខាញ រលពលព្ពរក 

 នថ្ាលៅត សត្វរកព្ជកលព្កាម្សន្រក  លព្បៀបដចូកនូនរករកខ្ម្៉ាលពលឈឺ។  

         

         លដាយៈ នកិាុ ឥនទលជាលតា 



កំុរធវើខ្ត្ឯង 

  ម្ិនលចះម្ិនដឹង្ព្បរង្លកៅង្កាៅ ង្   ព្ចលង្ង្ព្ចង្ហង្វាយឫកខពស់ 

ឱ្យលគឯង្លកាត្ថាលចះហួស   ស្ចត ប់ម្ិនពីលរាះលម្ើលម្ិនយល់ ។ 

ម្ិនដឹង្ព្បរង្ល្វើម្ិនសួរលគ   ទកុលពលទាំលនររកអាំពល់ 

ល្វើខុសខាត្បង្ទ់ាំង្ឫសគល់  ល្វើទាំង្ម្ិនយល់ម្និលផាត ះបតូរ ។ 

ចង្ល់ៅលតាង្យល់ដល់លគឯង្   ចង្ល់ៅជាក់ខ្សតង្ព្ត្ូវនថ្ថ្្នូរ 

នាទីកចិេការព្បរង្ផាត ច់បតូរ   គុែោប់ខ្ហហូរខ្ថ្ឱ្យគង្ ់។ 

កលាែម្ិត្តនកតិអនករមួ្ការ   រាប់រករការស់យូរលង្ ់

ព្ករត្យព្កម្សីល្ម្៌ាត្ពូជពង្ស  ម្ួនមាាំគង្វ់ង្សលៅទាំង្អស់ ។ 

ចាស់ថាលចះឯង្ខ្ព្កង្លចះលគ   ចង្ឱ់្យលៅលទវឥត្បីលខាេ ះ 

របួរមួ្ស្ចម្គគីោន ទាំង្អស់   ចាំលែញសែ័ព្គលស្ចែ ះលឈាែ ះគាំរ ូ។ 

         លដាយៈ នកិាុ ឥនទលជាលតា 

រចះានរីព្បឹង 

ចាស់ៗោត់្ខ្ត្ង្ខ្ត្ផាត ាំថា   លៅណ្តម្កណ្តព្ត្ូវព្បយ័ត្ន 

បាំលពញកិចេការឱ្យហែត់្ចត់្   ខ្ដលលគកាំែត់្ឱ្យលយើង្ល្វើ។ 

លៅលពលល្វើការព្ត្ង្ម់្ិនយល់  ព្ត្ូវលចះខាវ យខវល់ខាំលអើលពើ 

ចាំលពះកិចេការខ្ដលលយើង្ល្វើ   លព្ពះជាទលង្វើព្ត្ូវចង្ចាាំ។ 

ជនខ្ដលចង្ល់ចះចាប់អារម្ែែ៍  ខនះខ្ខនង្ព្បរង្ខាំលរៀនចាំណ្តាំ 

បញ្ញត្តិត្ចូ្ាំទលនទញចាាំ   រាល់នថ្ាខ្ខឆ្ន ាំម្ិនឱ្យលន្ច ។ 

អនវុត្តតាម្លៅបវរពិត្   ចង្ចាាំកនុង្ចតិ្តម្ូលជានិចេ 

ការង្ហរត្ូច្ាំម្និលវះលគច   ម្ិនខុសម្ិនលនច្ផ្សលគុែោប់ ។ 

លោរពនាទីព្បត្ិបត្ិត    ព្បាកដម្ុឺង្មា៉ា ត់្ជាទម្ាប់ 

ព្បយ័ត្នការពរររង្មាាំជាប់   លកើត្ជាទម្ាប់អនកល្វើលៅ ។ 

ម្ិនចាស់នាទីលដើរម្និព្ត្ូវ   ល្វើម្ិនចាំផ្ស្ូវម្ិនបវរ 

ម្ិនចាប់អារម្ែែ៍ល្វើម្និលៅ   ល្វើខូចបង្កឱ្យអនតរាយ ។ 

         លដាយៈ នកិាុ ឥនទលជាលតា 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                                                                                                        សួនកាំណ្តពយ 

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ៣៦ 



បណាត ំដូនតា 

 អង្គុយព្សនម្សញ្ារ ង្គិត្   រាល់នថ្ាោា ចព្ពរកគតិ្ម្នម្ 

 លត្ើល្វើយា៉ា ង្ណ្តឱ្យព្បនព   លដើម្បីលកនលជួយលខម្រា។ 

 របូលយើង្រាល់ោន ជាកូនលៅ   បនតវង្សលៅខាំរកា 

 នវូលករត្ាំខ្ែលពីដូនតា   ខាំព្បរង្រកាឱ្យគង្វ់ង្។់ 

 ថ្វីត្បិត្ខ្ខែរលយើង្ពីបុរាែ   ឃ្្លត្លចាលនូម្ិស្ចថ នដ៏យូរលង្ ់

 ខាំត្ស៊ាូលុះជីវតិ្បង្ ់    លដើម្បពី្ទព្ទង្ជ់ាត្ិឱ្យរស់។ 

 លយើង្ជាកុលបុព្ត្ជំនាន់លព្កាយ  ម្ិនព្ត្ូវបលណ្តត យឬបង្ល់បាះ 

 ព្ត្ូវលចះជយួខ្ខែរឱ្យបានខពស់   ស្ចម្គគីខ្ខែររស់ខ្បកបាក់ស្្ចប់។ 

 លហត្ុលនះលយើង្ព្ត្ូវខ្ត្ចង្ចាាំ   នវូពកយបណ្តត ាំចាស់លព្ពង្ព្បាប់ 

 លបើលចះស្ចម្គគីលយើង្ម្ិនស្្ចប់  ពកយចាស់រាយរាប់ព្ត្ូវចាាំទកុ។ 

 លយើង្ជាកូនខ្ខែរដ៏អង្អ់ាច   ម្ិនគួរឱ្យខ្ាចព្ត្ូវហាត់្លត់្ 

 គាំនិត្ព្បាជាញ ឱ្យលមាះម្តុ្   លទើបលយើង្ឆ្ង្ផ្សុត្កតីទកុាបាន។ 

       ដកព្សង្ល់ដាយៈ និកា ុឥនទលជាលតា 

មុស្រព្រះមាត់្ 

  កាៅ ត់្កៅកុលឈ្ាះោន លរឿង្សម្តី   ចិត្តកាៅ ត់្នកតីមាត់្អាព្កក់ 

  កៅុកប៉ាះទង្គចិកាៅ ត់្សម្ក់្   ត្ក់ម្៉ាក់ព្បមាថ្សតីតាម្ខរង្ ។ 

  កាៅ ត់្លព្កា្លឆ្ត្ថាអញនរង្កាប់  ឱ្យអាកៅុកស្្ចប់លដកសតូកសតរង្ 

  កៅុកឮន័យសន់្ល្វើខ្ននកស្រង្   ខ្បខ្ាចខាំព្បរង្លៅបតរង្ហីុង្ ។ 

  ត្ម្កលវោកនង្្ហួស   កៅុកព្បទះលព្ោះលព្កាម្លដើម្ព្ពីង្ 

  កាលព្ត្ូវកាាំបតិ្ពិត្មាត យម្ីង្  កាត ម្លព្បើឱ្យហីុង្លៅចាប់កាៅ ត់្ ។ 

  កាំភ្្ជញស្្ចប់រស់លព្ពះខ្ត្មាត់្  គួរលចះចាាំស្ចទ ត់្កុាំឱ្យបាត់្ 

  ពកយចាស់អប់រ ាំគួរហវរ កហាត់្  កុាំខរង្លន្ចបាត់្ខុសលព្ពះមាត់្ ។ 

 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                                                                                                         សួនកាំណ្តពយ 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៧ 

ដកព្សង្ល់ដាយៈ និកា ុឥនទលជាលតា 



          ឥទធិរលរបស់្លុយ 

  លុយជាឧបករែ៍ដ៏សកតិសទិធិ  លុយជាអនកគតិ្ព្ស្ចយបញ្ហា  

  លុយជាអនកផ្សតល់នវូព្បាជាញ    លុយជាអនកតាឥត្វញិ្ហញ ែ។ 

  លុយជាថាន ាំពិលដ៏ស្ចហាវ   លុយជាជ័រកាវសៅិត្ជាប់ព្បាែ 

  លុយជាព្គូ្ ែប់ដ៏ស្ចមា៉ា ន   លុយជាកាត រស្ចព នឆ្ង្ឧបសគគ ។ 

  លុយជាកាាំបិត្មានម្ុខម្ុត្   លុយជាអាវ ុ្ ឈាម្ព្ត្ជាក់ 

  លុយជាឧបករែ៍យកល្វើធាន ក់  លុយជាអនាទ ក់ននជីវតិ្ ។ 

  លុយជាទរក ែុាំជាត្ិខ្ផ្សៅម្ឆ្ា ញ ់  លុយជាសម្ាញ់យា៉ា ង្ជតិ្សនិទធ 

  លុយជាត្ក្រនតីថាន ក់ថ្នម្ចតិ្ត   លុយជាខ្ខសរតិ្របស់ព្ពន ។ 

  លុយជាសព្ត្ូវនិង្អនកព្ក   លុយជាត្ួរលៅនិង្អនកមាន 

  លុយជាសនទូចអនកឃ្្លន   លុយជាលជើង្ពនព្ទពយខពស់ ។ 

  លុយជាដុំលពព្ជមានត្នម្ ្   លុយជាអនកនចនលករ តិក៏តិ្តិយស 

  លុយជាអនកល្វើឲ្យខូចលឈាែ ះ   លុយជាអនកលឈ្ាះការលោនលន់ ។ 

  លុយជាឃ្លត្ករដ៏ស្ចហាវ   លុយជាញត្ិលៅដ៏ខ្សន្ាន់ 

  លុយជាឧបករែ៍ល្វើ ទរែុ   លុយជាព្ទពយ្នកនុង្សង្គម្ ៕  

         ព្ស្ចវព្ជាវលដាយៈ នកិាុ ឥនទលជា 

ការខ្ព្កងចិត្ត  

  បុថ្ុជានលៅលាង្ល់ង្ក់នុង្កិលលស  ដូលចនះចូរព្បរង្កុាំខរង្ពសវាល 

   លសពគប់បែឌ ិ ត្ពិត្កុាំរយាល  កុាំខាិលលដកព្ទលកុាំអួត្ខួ្នឯង្។ 

  លម្ើលចុះននាំ្ាំក៏គង្រ់ោយ   ទរកបរង្ទាំង្ឡាយហួត្លដាយសូរយខ្សង្ 

  ខួ្នលយើង្ត្ូចម្្រង្ព្ត្ូវព្បរង្លកាត្ខ្ព្កង្ កុាំលលើកខួ្នឯង្ព្ត្ូវខ្ព្កង្លចះលគ។ 

   លទះបីព្ទង្ល់ព្គឿង្រងុ្លរឿង្លដាយយស លដើរអួត្ឫកខពស់យសសូនយទលទ 

  ព្ទង្ច់តិ្តលដាយ្ម្៌ាកាយម្ិនទាំលនរ  ម្កុដសីលលលើសិរលគឯង្បានសុខ។ 
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ព្ស្ចវព្ជាវលដាយៈ នកិាុ ឥនទលជាលតា 
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ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៩ 

កម្ព ុជារព្កាម្ដីកំរណើ ត្ 

  លៅលពលយប់លព្ៅអង្គុយមាន ក់ឯង្  កនុង្ចិត្តចាំខ្បង្លបះដូង្លស្ចកា 

  នរកដល់ខ្ដនដីលករ តិ៍ពីដូនតា   ធ្ាប់លបីអស្ចេ រយោែ ននរណ្តដចូ។ 

  ឥេូវខ្ដនដីជាជាត្ិលខម្រា   ព្ត្ូវខាែ ាំង្ឫសាមានចតិ្តខិលខូច 

  វាបានព្ពួត្នដម្កបន់្និង្លួច  ល្វើឱ្យហិនលហាចខ្ខែររត់្លចាលព្សុក។ 

  ព្សុកកាំលែើ ត្ខញុាំគកឺម្ពុជាលព្កាម្  ខ្ដលធ្ាប់លួង្លោម្ឱ្យខញុាំបានសុខ 

  ខញុាំខ្ត្ង្ព្សនម្លៅនថ្ាខាង្ម្ុខ   ខញុាំនរង្បានសុខជួបម្ុខអនកវញិ។ 

  លព្ពះថាសពវនថ្ាខញុាំឃ្្លត្ឆ្ា យអនក  កនុង្ចិត្តអួលអាក់ទកុាខ្សនលទលម្នញ 

  សង្ឃរម្នថ្ាម្ួយវលិជួបអនកវញិ  លដាយកតីព្សឡាញ់លសែើនិង្សង្ហា រ។ 

  លៅយប់ព្បាាំលរាចខ្ខនព្ទបទ   កណ្តត លយប់ពិត្អង្គុយមាន ក់ឯង្ 

  កនុង្ចិត្តគិត្ដល់ជាត្និិង្ស្ចសនា  ខ្ដលព្ត្ូវបចាេ ព្គប់ព្គង្បនត។ 

  លត្ើល្វើយា៉ា ង្ណ្តលយើង្អាចជួយជាត្ ិ  ស្ចសនាឱ្យឃ្្លត្រស់លៅបវរ 

  នាាំម្កកតីសុខព្បជាលព្ត្កអរ   ជីវភ្ជពកុះកររស់មានលសរ។ី 

  លយើង្ជាខ្ខែរលព្កាម្ទកុាលព្ចើនខ្ាាំង្ណ្តស់ ខ្ត្ង្ខ្ត្ព្បទះនវូលរឿង្ថ្ែី  ៗ

  រស់លៅោែ នសិទធិឥត្មានលសរ ី  ជីវតិ្នតិ្ន័យលដាយកតីម្រណ្ត។ 

  ដូលចនះលយើង្ព្ត្ូវខាំព្បរង្ត្ស៊ា ូ   យកជីវតិ្បតូរជួយជាត្សិ្ចសនា 

  ព្ត្ូវហា៊ា នលះបង្ប់ូជាកាយា   លទើបជួយលខម្រាបានកតីសុខស្ចនត។ 

              លដាយៈ និកា ុឥនទលជាលតា 

គុ្ណថនព្ាជាា  

  ព្បាជាញ ជាអាវ ុ្ ដ៏ម្តុ្ថ្ា   ព្បាជាញ ជួយឆ្ក ភ្ជពលាង្ល់ម្ 

  ព្បាជាញ នាាំផ្សុត្ពីរលតត     ព្បាជាញ ជាអនកផ្សតល់ជំនយួ។ 

  ព្បាជាញ ជាស្ចព នឆ្ង្ឧបសគគ   ព្បាជាញ ជាព្បាក់លដាះទកុាព្ពួយ 

  ព្បាជាញ ជាឃ្្លាំង្ជួយលលើកសទួយ  ព្បាជាញ នរង្ជួយម្នសុសឱ្យរស់។ 

  ព្បាជាញ ជាព្ទពយ្នដ៏ពិត្   ជំរញុជីវតិ្ឱ្យបានខពស់ 

  ព្បាជាញ ជួយលយើង្មានលករ តិ៍លឈាែ ះ  ជួយម្នសុសឱ្យរស់យា៉ា ង្នថ្ថ្្នូរ។ 

លដាយៈ នកិាុ ឥនទលជាលតា 



រស្ចកតី ខ្ៃៃងអំណរគុ្ណ 

 ព្ពះលត្ជព្ពះគុែ ឯកឧត្តម្ លោកជំទវ 

លោក លោកព្ស ីសបបុរសជាទីលោរពរាប់អាន! 

 ខញុាំព្ពះករណុ្ត អាតាែ ភ្ជពកនងុ្នាម្

 

លព្ៅ ចាំ-

លពះសបបុរសទាំង្កនុង្និង្លព្ៅព្បលទស ខ្ដលមាន

សទធ ព្ជះថ្ាបានបរចិាេ គព្ទពយ ដ៏មានត្នម្ ្ ជយួ

ឧបត្ថម្ភោាំព្ទដល់សម្ព័នធ កនុង្សកម្ែ

សង្គម្្ម្៌ា កាំែប់ 

ចាប់ទាំនរម្ទាំលនៀម្ព្កាាំង្មាសព្បវត្តិស្ចក្រសត នីត្ិ- 

ព្បលយាជន៍សង្គម្ជាត្ិ។ 

 សម្ព័នធ សូម្ចាររកនវូគុែ្ម្៌ាដព៏្បនពនិង្

 ការចូលរមួ្វភិ្ជគទន ឧបត្ថម្ភដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម្

លនះ នរង្បានជាបចេ័យកនុង្ការជំរញុទរកចិត្តសម្

ឧប- 

សគគ ខ្ដលរារាាំង្ដល់ការសិការបស់ខួ្នឲ្យបាន

សលព្ម្ចលជាគជ័យ។ 

 ជាទីបញ្េប់ សមូ្បួង្សួង្គុែបុែយព្ពះ

ជួយលព្បាះព្ពាំសពទស្ច្ុការពរ បវរម្ហា

ព្បលសើរព្បលគន-ជូនព្ពះលត្ជព្ពះគុែព្គប់ព្ពះអង្គ 

និង្សបបុរសទាំង្អស់ បានព្បកបលដាយលសចកតី

សុខចលព្ម្ើន និង្ពុទធពរទាំង្ឡាយ៤ព្បការគ ឺ  អាយុ  

វែណ ៈ សុខៈ    ពលៈ កុាំបីល ្ៀង្ឃ្្លត្លេើយ៕            

ជំនសួគែៈកម្ែការព្ពរត្តិបព្ត្ 

 

   

ព្បធានសម្ពន័ធសម្ែនិសសិត្-និសសិត្ខ្ខែរកម្ពុជាលព្កាម្ 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                                                                                                  លសចកតខី្ថ្ង្្អាំែរគែុ     

                                                                                                                                                                                  ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្ទាំព័រលលខ ៤០ 

ភិកខ ុ រយឿង តារ 

គុ្ណថនរស្ចកតី លំាក 

      លន្ើង្លឆះលខទចនព្ពអវីលទៀត្អលនក  

      ខ្ត្ល្វើឱ្យខ្ដកររង្រ រត្ខ្ត្ររង្ 

      ទកុាដតុ្ម្នសុសលខសោយឱ្យព្បាស់ទីពរង្ 

      ខ្ត្ខ្បរម្នសុសរ រង្ព្តាស់ដឹង្សចេៈ។ 

      ម្ិនមានអវីសលៅជាង្គុែ្ម្៌ា  

      ខនតីបវរត្ស៊ាូឥត្អាក់ 

      ទរកខ្ត្ម្យួផ្សតិលព្ត្រម្លសើម្ព្បឡាក់ 

      ពាយាម្ដង្ចាក់ដាក់លពញអាង្្ាំ។ 

      វលីរា ខ្ព្បថាអនកក្ាអង្អ់ាច  

      ទកុាខ្ាាំង្ម្ិនខ្ាចលព្ពះអាចផ្សសាំផ្សគុាំ 

      ពាយាម្ខនតីបញ្ហញ អប់រ ាំ   

      ឈនះអស់ទកុា្ាំជួបជុគំុែោប់។ 

      លទធផ្សលការង្ហរជាត្នម្្ម្នសុស 

      ល្វើការដូចពយុះជព្ម្ុះអន័ពវ 

      ជម្នះឧបសគគព្បចកសកាំែប់  

      គុែ្ម្៌ាជាព្ទពយជាប់តាម្ជីវតិ្។ 

 
លដាយៈ អគគបែឌ ិ ត្ ប៊ាុត្ ស្ចវង្ស 



 

ខ្ែ ំងតាម្ផតន្ទា  

១- រលកបកលបាកកណ្តត លជលស្ច   

បាំខ្បកព្គសួ្ចរព្ពត់្ព្បាស់ទីនទ 

ខញុាំចាកលចាលព្សុកលព្ពះខាែ ាំង្អព្បីយ៍ 

ចង្ច់ាប់ព្បល័យជីវតិ្ម្រណ្ត។ 

២- រលកបក់លបាកពព្ង្ហត់្ខញុាំលៅ   

លចាលញត្ិឱ្យលៅលស្ចកលៅកាំព្ព 

ខញុាំចាកលចាលព្សុកលព្ពះខាែ ាំង្ឫសា  

លដញតាម្ព្បហារជីវតិ្ឱ្យបង្។់ 

៣- ខញុាំយាំខញុាំខ្ព្សកខញុាំស្ចត យទរកដ ី   

យាំស្ចត យអវីៗខ្ដលខ្ខែរបាត់្បង្់ ់

ឈាម្ខ្ខែររាប់ោនម្ិនអាចលព្ស្ចចព្សង្ ់

ជីវតិ្ខ្ខែរលង្ក់នុង្កម្ែម្រណ្ត។ 

៤- ខញុាំរស់សពវនថ្ាស្ចង្ន័យជីវតិ្   

លថាក លលទសឧព្ករដាពួកខាែ ាំង្ឫសា 

ជីវតិ្លវីង្ចត្ខាែ ស់ជាត្និានា   

លព្ពះខ្ខែរព្បហារព្បល័យជាត្ិឯង្។ 

៥- ខ្ខែរម្ួយចាំននួចូលនដនរង្ខាែ ាំង្  

រមួ្ោន ត្តាាំង្សម្ាប់ជាត្ិឯង្ 

លនះលហើយជាខ្ខែរខ្ដលឆកួត្វលង្វង្  

លព្ពះខ្ត្យសឯង្ឱ្យជាត្ិម្រណ្ត។ 

        លដាយៈ នកិាុ ឥនទលជាលតា 

បញ្ជី រយន្ទម្ស្បបុរស្ជន 

១. នកិាុ លយឿង្ តារា     វត្តបទមុ្វត្ ី        ១០$ 

២. និកា ុលពព្ជ ប៊ានុ ថ្ន  វត្តបទមុ្វត្ី           ៥$ 

៣. និកា ុព្ត្រង្ ដង្          វត្តបទមុ្វត្ ី         ២០$ 

៤. នកិាុ លៅ សុលកឿ  វត្តបទមុ្វត្ ី        ២០$ 

៥. និកា ុលយឿន សុខយុរង្     វ.ប.វ.     ២០០០០៛           

៦. នកិាុ ហួង្ សយ័ែា         វ.ប.វ.     ២០០០០៛          

៧. នកិាុ សង្ ស្ចហែន   វត្តទលួសខ្ង្ក       ១០$ 

៨. និកា ុថាច់ លខម្រា   វត្តបទមុ្វត្ ី        ១០$ 

៩. នកិាុ េរម្ សិទធិ    វត្តបទមុ្វត្ ី           ៥$ 

១០. និកា ុលកៀង្ សនព្បសិទធិ វ.ប.វ.        ១០$  

១១. នកិាុ  ថាច់ លីផា    វត្តបទមុ្វត្ ី           ៥$ 

១២. និកា ុ លៅ កុសល  វត្តបទមុ្វត្ ី        ១០$ 

១៣. នកិាុ  ថាច់ ស្ចន ល វត្តបទមុ្វត្ី  ៣០០០០៛ 

១៤. នកិាុ  លស្ចម្ រត្នា វត្តបទមុ្វត្ី  ២០០០០៛ 

១៥. នកិាុ  សូន សូនី   វត្តបទមុ្វត្ ី  ២០០០០៛ 

១៦. នកិាុ  សុខ ហីុម្   វត្តបទមុ្វត្ ី           ៥$ 

១៧. លោក ថ្ង្ ស៊ាុននថ្   ននាំលពញ   ២០០០០៛ 

១៨. កញ្ហញ  លីនដា       នព្ពនគរ       ២០០០០៛ 

១៩. កញ្ហញ  ព្សនីី បនាទ យមានជ័យ  ២០០០០៛ 

 

 

 

 

 

 

ឆ្ន ាំទី១១ លលខ ២១                                                                                                            បញ្ាី រាយនាម្សបបុរសជន 

ព្ពរត្តបិព្ត្សាំលេង្និសសិត្                                                           ទាំព័រលលខ ៤១ 



 

 ឈាម្លយើង្ជាខ្ខែរពូជពង្សអង្គរ  ខ្ដលមានជំហរមាាំម្ួនខ្ាាំង្ក្ា 

 ជាត្ិលយើង្ធ្ាប់លបីលថ្កើង្យសលចស្ចត   ព្បជាលខម្រារស់លដាយកតីសុខ។ 

 ព្បនពែីជាត្ិវបប្ម្៌ាស្ចសនា  ដុះដាលរកីថ្ាស្ចយពសលពញព្សុក 

 វបប្ម្៌ាបុរាែខ្ខែរបានស្ចង្ទកុ  ត្លរៀង្លៅម្ុខឥត្មានព្ស្ចកព្ស្ចន។ 

 ឈាម្លយើង្ជាខ្ខែរពូជពង្សខ្ត្ម្ួយ  ព្ត្ូវខ្ត្លលើកសទួយជួយតាម្លាំអាន 

 របួរមួ្ស្ចម្គគីឯកភ្ជពជាត្ិថាក ន  លខម្រាសុខស្ចនតរស់បានសនតិភ្ជព។ 

 លបើមានខុសអវីព្ត្ូវគិត្ឈាម្ខ្ខែរ  បញ្ឈប់ផ្សង្ខ្ដរហិង្ាលថាកទប 

 ចាប់យកព្ពះ្ម្៌ាអប់រ ាំចតិ្តបាប  ស្ចង្សនតិភ្ជពជនូជាត្ិលខម្រា។ 

 ខ្ខែរព្សឡាញ់ខ្ខែរខ្ថ្ជាត្ិឱ្យគង្ ់  កុាំឱ្យលិចលង្ក់នុង្ពយុះសង្ឃរា 

 លព្ពះថាសព្ត្ូវម្និខ្ដលរញុរា  ចាំលពះលខម្រាជាមាេ ស់ទរកដី។ 

 លយើង្ជាឈាម្ខ្ខែរដ៏បរសិុទធ   ខ្ខែរព្ត្ូវលចះគិត្ទាំង្ព្បុសទាំង្ព្ស ី

 លព្ពះលយើង្ជាខ្ខែរអនកព្បាជញកវ ី  ទាំង្លកែង្ចាស់កតីព្ត្ូវលចះជួយោន ។ 

 ឈាម្លយើង្ឈាម្ខ្ខែរឈាម្បរសិុទធ មានចតិ្តអាំែត់្លៅកនុង្កិចេការ 

 ម្ិនថាលពលលនៀ្ង្ឬពយុះសង្ឃរា  ខ្ខែរខ្ត្ង្ពុះពរទទលួយកជយ័។ 

 លបើដឹង្ខួ្នខ្ខែរជាមាេ ស់ព្បលទស  ម្ិនព្ត្ូវព្បលហសការពរទរកដ ី

 លយើង្ព្ត្ូវរកាឱ្យមានត្នម្ ្   គង្ល់ៅព្បនពលដាយកតីសុខស្ចនត។ 

        ខ្កសព្ម្ួលលដាយៈ នកិាុ ឥនទលជាលតា 

ឈាម្រយើងជាខ្មែរ 

ព្រះវហិារវត្តកញ្ចោ ងភ្នញំ្រញកសាងឆ្ន ំ១៦៥៥ ញ្េត្តព្រះព្ត្ពំង កម្ពជុាញ្ព្ោម្ 


