អារមភកថា

បុពវហេតុដែលបណ្ត
ា លឲ្យហ ើតហ
ំពុងដត

ិត
ថ ហៅ ុនងេត្ថថរប

់មិតាអ្ន អានហៅ ុនងហពល

ហនេះ គឺហោយសារវ ិរ ិយភាពរប
ពីការ

ិ ាហរៀន

ូរត

ៀវហៅ ដែល

់ខំុដ្ ែលហឆលៀតហពលទំហនរ

មយ៉ា ងហទៀតហោយយល់ហឃើញថា

ើ រជី វ ិតរបរពឹ តាហៅមិនហទៀងទាត់ ។ ហេតុហនេះហេើយ

ែំហ

ហៅហពលមានជី វ ិតរ

់ហៅគួ រខិតខំ សាងនូ វហ

បានហរចើនទុ ជារបហោជន៍

រមាប់ ខួនផងនិ
ល
ង

អ្ន ែទទផង។ ហោយយល់ហឃើញ ពី ែំហ

ហេើយ ហទើបហ្វើឲ្យរូបខ្ំុខិតខំស្រសាវរជាវរាវរ
សារហផេងៗរប
ហនេះហ
អ្ំពីគុ
ហ

ើង។ហែើមបីទុ ជាទុនមួយ
តទមលរពេះពុទធសា

នា

ពីហររេះខលឹមសារទាំងអ្
មមភាពរពេះពុទធសា
ំខាន់ ហៅ ុនង

ទល់បចចុបបនន។
ែូចហនេះហ

់

រមាប់

ើ រជី វ ិតដបបហនេះ
នូវប

់ហោ អ្ន របាជ្ម ចងរ ងជាហ

ៀវហៅហនេះមានហ្មេះថា

ោ៉ា ង

ច ីាលឲ្
អ យ

ំុ ា ឯ

ៀវហៅ

រមាប់អ្ន ដែលចង់ែឹង
ហេតុហនេះហេើយបានជា

តួនាទីព្រះរុទធសាសនា។
ុទធដតហតាតជា

នា។រពេះពុទធសា

ំខាន់ហៅហលើ
នាបានហែើរតួ

ងគមដខមរ ត្ថំងដតពីអ្តីតរេូតម

ៀវហៅដែល

ិត
ថ ហៅ ុនងេត្ថថរប

់របិ យ

មិតាអ្ន អានហពលហនេះនឹងបានជារបទីបហែើមបីជួយបំភឺលនូវ
ហ

ច ីខ
ា វេះខាតខលេះៗជា ់ជាមិនខាន។ ជាងហនេះហៅហទៀត
៏ហែើមបីជួយឲ្យមិតាអ្ន អានរគប់ស្រ

ទាប់វ

ណ ៈបានយល់

ោ៉ា ងចា

់អ្ំពីគុ

ភាពងាយស្រ
ុខែ៏ របហ

ល
ួ

តទមលរប

់រពេះពុទធសា

ន
ជាដ
ុងការហោរពបូ

នានិងមាន

ង
វ រ នូវហ

ច ីា

ើរហរលគឺរពេះនិរវន។

ជានិចជា
ច កាលខ្ំុរងចំនិងសាវគមន៍ រគប់ វ ិនាទី រាល់

ការទិហតៀនពី
តរមូវរាល់ហ

ំណ្ត ់ របិយមិតាអ្ន អាន ហែើមបីជួយដ

ច ីខ
ា វេះខាត ហោយបីតិហសាមន

វតាហខមវនទងៃ៥ហ ើ តដខពិសាខឆ្នំហរាងចត្ថវ

័ ព.

េរ ី រាយ។
.២៥៥៦

ភិកខុ ធមមរតោ ជី ប៊ុនតធឿន

ឧទ្ទស
ិ កថា
ហោយវ ិរ ិយភាពទនការស្រសាវរជាវចងរ ងជាហ
ូមឧទទិ

នូវមហាបុ ញ្ញ ុ

ទាំងឡាយមាន ហោមរបុ

លទាំងអ្

ៀវហៅហនេះ ខ្ំុ

់ហនេះែល់បុពកា
វ រ ីជន

ជា វុទី ធ ហោ ត្ថ ជី ហោ ត្ថ វងេ

ហោ ត្ថ ដវន ហោ ោយ សាយ ហោ ត្ថ ហផង ហោ ត្ថ
ច័ នទជា ហោ ោយបាន ទូ ច ហោ ត្ថ ច័ នទ ហ

ឿន (ហៅហៅ)

ហោ ោយ លិន រពមទាំងរគូឧបជាោចរយមួ យអ្ហនលើហោយ
ពពួ ោតិ ហៅ ុនង
ុ

ងារវែាទាំងអ្

លហនេះរគប់ៗោនហេើយ

រគប់របការ ុំ បីអា ់ ខានហ
ូមហោរពដងលងអ្ំ
រុណ្តមាច

់

ូមឲ្យបាន

បានទទួ លនូវចំ ដ
ហរមចនូវហ

ច ីា

ើយ។

ររពេះគុ

់រគប់ រពេះអ្ងគ សា្ុ

និ ង អ្គុ
បបុរ

ចំហរេះរពេះ-

រគប់មជឈោានដែល

បានបរ ិចចគនូ វបចច័យ ុនងការជួ យហបាេះពុ ម។ ជាពិ ហ
អ្គុ

ុខ

ូម

ចំ ហរេះ ហោ ពូ ឯ ឧតាមឧ ោ៉ា ជា សំណាង និ ង

អ្ន មី ងជំ ទាវឧ ោ៉ា តសង គាង។ោ៉ា ងរជាលហរៅបំផុតដែល
បានជួ យឧបតថមភហបាេះពុមហ
ទី រពេះពុទធសា
ូរតរប
បបុរ

ៀវហៅ្មមបញ្ហ
ា និងហ

ៀវហៅតួ នា-

នា។ ព្រមទាំងជួ យឧបត្ថមភ ែល់ការ

់ខំុរ្ ពេះ រុណ្តអាត្ថមភាព នលងម ។

ទាំងអ្

ិ ាហរៀន
ូមឲ្យសា្ុ-

់រពមទាំងឯ ឧតាមឧ ោ៉ា ជា សំណាង និ ង

ហោ ជំ ទាវឧ ោ៉ា តសង គាង ជួ បដតនឹ ងពុទធពរបវរមហា
របហ

ើរទាំង៤របការគឺ ៈ អាយ៊ុ វណ្ណ ស៊ុខ និង ពល

ហឃលៀងឃ្លលតហ

ើយ។

ុំបី

នាមអ្នកមានឧបការៈកនុងការងារធមមទាន
១.ព្រះឧត្តមព្បិយ៍ជា

អ្ន

ធាងអាន

ព្រះនាគសត្ថា

បាឡាត្់គណខេត្តកំរង់ចាមនិ ងជាព្រះសកលវ ិទ្យាធិ ការ
រុទ្យិក
ធ សកលវ ិទ្យាល័យសខមតចអគគមហាខសនាបត្ី ខត្ខជា
ហុន សសន
២.ព្រះព្គូសចចបបិខោ សា វីរៈ ព្រះសមុហ៍គណខេត្ត
កំរង់ចាម
៣.ភិកុខ ជា យ៉ាន សមណសិសសរុ .វ ិ សខមតច ជួន ណាត្
៤.ភិកុខ ហុក ឈាងឃីសមណសិសសរុ .វ ិសខមតច ជួន ណាត្
៥.ភិកុខ ណៃ សុវៃណនី សមណនិសសិត្ស.វ ិខវខសទើន
៦.ខោក ហាក់ ហុន អនុព្បធានមនទីរធមមការខេត្ត (ក.ច)
៧.ខោក ខហាម ខម៉េង និសសិត្សកលវ ិទ្យាល័យ(CUS)

មាតិកា
ឈ

្មោះអតថបទ

ទំពរ័

១.វត្តអារាមនិ ងការអប់រ ំ..................................................១
២.ត្ួ នាទី វត្តអារាមក្នុងការជួ យប្បជាជនខ្មែរ ....................៦

៣.ឥទធិពលវត្តអារាមទៅទលើសងគមខ្មែរ..........................១០
៤.ប្ពះពុ ទធសាសនានិងការផសះផាជាត្ិ.........................១៥
៥.ប្ពះពុ ទធសាសនាសិទិ ធមនុសស...................................២៣
៦.ប្ពះពុ ទធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋខ្មែរ..................៣៤
៧.នាមអនក្ចូ លទ

ះពុមពទសៀវទៅ

៨.អនក្មានឧបការៈក្នុងការងារធមែទាន
៩.ឯក្សារទោង

តួនាទីព្ពះពុទនសាសនា

ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

វត្ដអារាម និង ការអប់រំ
ពាក្យថាវតឋអារាម រធវើឱយរេនឹក្រ

ើញថា វតឋអារាម

ជាទីបណុឋ ះសតិបញ្ញដសាារតី និងសីលធម៌ព្េប់ផ្ផបក្ ជា
ក្ផ្នែងអប់រ ំកាយវាចានិងចិតឋ

ជាក្ផ្នែងបណុឋ ះវ ិជាជព្េប់

ផ្ផបក្ដូចជា វបផធម៌ អរ ិយធម៌ព្បពពណីទំរនៀមទម្លែប់ជាតិ

ជាក្ផ្នែងបណុឋ ះសាារតីសនឋិភាព រសរ ីភាព សាមេគីភាព
របស់មនុសសសតវ ជាក្ផ្នែងរធវើឱយក្ូនផ្មារម្លនសមតទភាព

និងលទនភាពរដើមផីបំររ ើជាតិ។ រេតុអីក្
វ ៏រេនាំគ្នបយល់ផ្បប
រនះ?

ពីរព្ពាះរេជាក្ូនផ្មារទំងអស់ គ្នានអបក្ណាម្លបក្់

រេចឱយផុតពីការរៅសិក្ាររៀនសូព្តរៅវតឋអារាមបាន
រ

ើយ។ របើពុំរនាះរទ រេកាែយរៅជាមនុសសលងង់រលែ។

ក្ូនព្បុសរបស់ជនជាតិផ្មារទំងអស់

ផ្តដល់អាយុដឹងក្ឋី

៨-១០ឆ្បំ ម្លតាបិតាផ្តងនាំក្ូនមែួន ឱយរៅរៅវតឋអារាម

រដើមផីអប់រ ំបនធំកាយវាចាចិតឋ ឱយបានលអផង និង រដើមផីឱយ
បានររៀនវ ិជាជរផសងៗផង។ រពលរៅរៅវតឋដំបូងរោក្ព្េូ
បរព្ងៀនឱយរចះថាវយបងគំព្ពះសងឃ

ឱយរចះសំពះរោក្

យាយ រោក្តាព្តក្ូលររៀមចផងទំងអស់ ឱយរចះព្បរេន
រទយយវតទុរផសងៗចំរពាះព្ពះសងឃរចះជូនរទយយវតទុរផសងៗ

ចំរពាះចាស់ព្ពឹទនចារយ ម្លតាបិតា ឱយរចះនិយាយសឋីជា
មួយនិងព្ពះសងឃ ជាមួយព្ពះមហាក្សព្តជាមួយមដនឋី

1

តួនាទីព្ពះពុទនសាសនា

ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ធំតូច ជាមួយចាស់ទុំ។ល។ ឱយរចះរដើរចូលរៅរក្ព្ពះ-

សងឃ ព្ពះមហាក្សព្ត និង ឱយរចះរដើរថយរព្កាយវ ិញ។
កាលរបើក្ូនសិសសរចះយល់លម
ា សមរមយរេើយព្ពះសងឃ
ចាប់បរព្ងៀនអក្សរ

ឱយរចះនរម្ល...ក្

ម...បំផ្បក្សម្លែប់

ព្េវាត់ព្បក្បបរព្ងៀន ឱយរចះអានចាប់រផសងៗដូចជា
សាស្ដ្សាឋផ្លផង

សាស្ដ្សាឋរទសន៍។

កាលរបើរចះរទសន៍

បានលអរេើយ រោក្បរព្ងៀនធម៌ វ ិន័យឱយសុំសីល និង
បំបួសជាសាមរណរ ជាភិក្ុខ រដើមីផអប់រ ំឱយម្លនសីលធម៌

រស់រៅរ ឹតផ្តលអព្បរសើរផ្ថមរទៀត។ កាលរបើបានបួសជា
ភិក្ុជាសាមរណររេើ
ខ
យរោក្ព្េូតាមរមើលតាមព្េប់ព្េង

ជានិចចេឺៈរពលយប់រោក្ព្េូបរព្ងៀនធម៌វ ិន័យ និងសីល
ធម៌ រពលពថងរោក្ព្េូ បរព្ងៀន ឱយរចះរធវើនងគ័លរនាស់
ររទះ តុ ទូ ផធះ ក្ាច់ចម្លែក្់រផសងៗ និង បរព្ងៀនខាង
ក្សិក្មា ពាណិជជក្មា។ ឧទេរណ៍ៈ រៅក្បុងររឿងទុំទវ
រោក្ព្េូបរព្ងៀនរននទុំ និងរននរពព្ជ ឱយរចះរធវើរតាក្
រធវើដនាែប់

រេើយដឹក្តាមររទះរគ្នរៅលក្់រៅតផូង

រដើមីផទក្់ទញអតិថិជន

ា
ុំ ។

ឱយមូលជួបជុំព្តង់ក្ផ្នែងផ្ដល

រោក្សាបក្់រៅ រននទុំបានរព្បើវ ិធីមួយេឺរឆែៀតរព្បើសរមែង
ដ៏ពីររាះរបស់រោក្សាូព្តរធវើបទយា៉ ងពីររាះជារេតុរធវើឱយ
ឧបាសក្ឧបាសិកាមូលមក្ជួបជុំ រេើយទិញរតាក្ដនាែប់
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របស់រននទុំការបរព្ងៀនផ្បបរនះ េឺចង់បំពាក្់វ ិជាជជីវៈឱយ
ព្ពះសងឃម្លនចំរណះដឹងជាមូលោឌនមួយចំនួនសព្ម្លប់
ជាទីពឹងនារពលព្ពះសងឃពុំបានសទិតរៅក្បុងផបួសតរៅ

រទៀត រេើយសុំោចាក្សិកាខបទ មក្រស់រៅក្បុងសងគម
ព្េួសារ រនាះរោក្នឹងអាចយក្ចំរណះទំងរនាះ មក្រធវើ
ជាមរធោបាយចិញ្ចឹមជីវ ិត។

សូមបញ្ញ
ជ ក្់ថា ការបរព្ងៀនវ ិជាជជីវៈក្បុងសម័យរនាះ

ម្លនមែះរចះរេូតដល់ឆ្ែក្់រឈើ ឬ ថារធវើជាវតទុសិលផៈ
រផសងៗបានផ្ថមរទៀតផង។

រោក្ព្េូមែះរទៀត

បាន

បរព្ងៀន សិសសឱយរចះក្ាច់េុនពដ េុនដំបង េុនោវ េុន
លំផ្ពង រចះមនឋគ្នថាផឹក្ថាបំេង់កាប់មិនមុត បាញ់មិនព្តូវ
រចះរធវើព្េូរសាឋះព្ពួសរមើលជំងឺធមាតា និងជំងឺអំរពើអំពាន់
រោយព្ពាយបិសាច

អារក្សអបក្តា

និងរចះក្ផួនរហារា

អាចទសសន៍ទយដឹងអំពីរជាេជតារាសី

ទយទឹក្រភែៀង

ទយសូរយព្គ្នស ចនធព្គ្នស។ល។ ការបរព្ងៀនរៅតាម
វតឋអារាមពីសម័យបូរាណបានបញ្ញ
ជ ក្់ឱយរ

ើញថាក្ូនផ្មារ

មួយចំនួនធំ ឱយរចះស្សឡាញ់ជាតិរចះការពារជាតិការពារ
ព្ទពយសមផតឋិវបផធម៌ រចះរគ្នរពសិទិម
ន នុសស រចះការពារ
សិទិម
ន នុសស រចះសព្មបរស់រៅក្បុងសងគមរៅតាមកាលៈ

រទសៈ រចះយល់អំពីតពមែពនជីវ ិតមែួន និងជីវ ិតមនុសសសតវ
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ទំងអស់ យល់អំពីតពមែសាមេគីភាព សនឋិភាព រសរ ីភាព
របស់មួននិ
ែ
ងអបក្ដពទ។
ផ្តរព្កាយមក្រ

ើញថា ការសិក្ាផ្បបរនះ រចះផ្ត

បាត់បង់បនឋិចមឋងៗជាដរាប
បំផុតសទិតរៅរព្ៅវតឋ

ពីរព្ពាះសាោភាេរព្ចើន

ផុតពីរងវង់អប់រ ំរបស់ព្ពះសងឃផង

សងគមរព្ៅវតឋជះឥទនិពលខាែំងផង ផ្តរទះជាយា៉ ងរនះក្ឋី
ក្៏ព្ពះសងឃព្េប់ព្ពះអងគរៅផ្តម្លនតួនាទីជួយៈ
-អប់រ ំមនុសសឱយយល់ពី អំរពើលអ និង អំរពើអាព្ក្ក្់
-អប់រ ំមនុសសឱយយល់ពី តពមែពនសីលធម៌រផសងៗ
-ក្សាងវ ិហារ ក្ុដិ សាោ ជាទីជព្មក្ដល់ព្ពះ-

សងឃក្ុម្លរមែះៗ រោយការពរអង្គគសបចច័យពីពុទនបរ ិស័ទ
និងបចច័យផ្ទធល់ព្ពះអងគ និង ក្ម្លែំងពលក្មាផ្ទធល់ព្ពះអងគ
ផង។
-ក្សាងសាោពុទិក្
ន បឋមសិក្ា

សព្ម្លប់ព្ពះ-

សងឃសិក្ា សាងសង់សាោបឋមសិក្ា អនុវ ិទោល័យ
វ ិទោល័យព្េប់ទិសទី សព្ម្លប់ក្ូនផ្មារទូរៅ។
ដូរចបះ

សងគមផ្មារនារពលបចចុបផនបរនះ

េួរផ្តជួយ

រលើក្សធួយតពមែេុណធម៌ សមតទភាពព្ពះសងឃ និង ព្ពះពុទនសាសនា

ឱយម្លនឥទនិពលកាន់ផ្តខាែំងកាែផ្ថមរទៀត

ដូចជាបងកលក្ខណៈឱយព្ពះសងឃបានររៀនធម៌វ ិន័យ ពុទិក្
ន -
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បឋមសិក្ា បំពាក្់ព្ពះសងឃនូវធម៌អរោភ រេើយក្ំចាត់
បង់នូវធម៌រោភ ឱយរលត់រោយពីមននសនាឋន។
ធម៌រោភៈនិងអរោភៈរនះ ព្ពះសងឃរសធើរផ្តព្េប់
ព្ពះអងគបានរចះ និងពនយល់រេបានយា៉ ងចាស់ោស់លអ
ណាស់ផ្ត។
១.ព្ពះសងឃមែះបានរចះផ្តព្តឹមព្ទឹសីឋ ផ្តរៅផ្តចង់
បានរេើយចង់បានរទៀត

រពាលេឺរៅម្លនរោភខាង

សម្លារមិនរចះផ្ឆអតឆអន់។ របើព្ពះសងឃអងគណាព្តូវរោក្
ធម៌ព្េបសងគត់បានរេើយ

ព្ពះសងឃអងគរនាះរធវើឱយពុទន-

បរ ិស័ទនិងព្ពះសងឃដពទរទៀត

អស់ជំរនឿរលើសាសនា

និងការដឹក្នាំ។
២.ព្ពះសងឃអងគមែះ បានរចះនិងអនុវតឋព្តឹមព្តូវតាម
ព្ទឹសីពឋ នព្ពះពុទនសាសនាចាស់ោស់។

ព្ពះសងឃអងគ

រនាះបានរួមចំផ្ណក្ រធវើឱយព្ពះពុទនសាសនាវតឋអារាមរ ីក្
ចរព្មើនរុងររឿងរេើយ ការដឹក្នាំពុទនបរ ិស័ទបានរជាេជ័យ
រព្ពាះព្ពះអងគថាអវី រេរជឿរេសាឋប់រេតាមទំងអស់។
៣.អបក្ដឹក្នាំរដឌក្ីឋ មដនឋីសងឃក្ឋី ពុទនបរ ិស័ទទូរៅក្ឋី
េួររួមពដគ្នបជួយរលើក្សធួយព្ពះពុទនសាសនាសំរៅរធវើឱយ
ព្ពះពុទនសាសនាម្លនតពមែមពស់រ

ើងវ ិញ។ រព្ៅពីធម៌

វ ិន័យ េួរផ្តជួយបណុឋ ះបណា
ឋ លព្ពះសងឃផ្ផបក្ ៖
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ក្-អក្សរសិលផ៍ ទសសនៈវ ិជាជ ព្បវតឋិវ ិទោ ភូមិវ ិទោ
ម-វបផធម៌ អរ ិយធម៌ សិលផៈព្បពពណី ទំរនៀម
ទម្លែប់ជាតិ និងសុភាវធម៌ សុជីវធម៌ សីលធម៌។
រធវើបានយា៉ ងរនះ

ព្ពះសងឃនឹងម្លនឥទនិពលខាែំង

រលើពុទនបរ ិស័ទរេរគ្នរពរជឿរេតាម រេើយព្ពះសងឃអាច
យក្ទុនរនះ

រដើមផីដឹក្នាំពុទនបរ ិស័ទ

ជួយអភិវឌណន៍នូវ

សងគមផ្មារ ឱយបានរ ីក្ចរព្មើនសមផូរធូរធារតរៅ។


ត្ួនាទីរបស់វត្ដអារាម
ក្នុងការជួយប្បជាជនខ្មែរ
ព្ពះពុទនសាសនា ផ្តងម្លនឥទនិពលដ៏ទូលំទូោយ
រៅក្បុងសងគមផ្មារ អស់កាលដ៏យូរលង់ណាស់មក្រេើយ

រេើយព្តូវបានព្បជាពលរដឌផ្មារម្លនជំរនឿនិងរគ្នរព។ រដឌ
ធមានុញ្ដពនព្ពះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ក្៏បានក្ំណត់ផ្ដរថា
“ព្ពះពុទនសាសនាជាសាសនារបស់រដឌ” ។

វតឋអារាម េឺជាទីសាទនសាធារណៈ ម្លនព្ពះសងឃ
េង់រៅជាមែប់ និង ម្លនរូបចម្លែក្់ព្ពះបដិម្លសព្ម្លប់ពុទនសាសនិក្រគ្នរពសកាករៈ។ សងគមផ្មារផ្តងផ្តទទួលឱវាទ
ពីព្ពះសងឃតាមរយៈធម៌ព្ពះពុទនសព្ម្លប់ឆុះបញ្ញ
ែ
ច ំង និង
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ពុះពារមិតមំក្សាងជីវភាពរស់រៅរោយសុមដុមរមនា។
ព្បជាពលរដឌផ្មារ ផ្តងចងចាំជាទូរៅថា រធវើបុណយបាន
បុណយ រធវើបាបបានបាប េឺម្លនន័យថារធវើលទ
អ ទួលផលលអ
រធវើអាព្ក្ក្់ទទួលផលអាព្ក្ក្់។

ដូរចបះផែូវធម៌

បានអប់រ ំ

មនុសសឱយព្តាច់រឆ្ពះរៅរក្ផែូវលអ រេើយផែូវធម៌រនះរសាត
ក្៏ម្លនទំនាក្់ទំនងយា៉ ងជិតសបិទនរៅនិងផែូវចាប់

េឺបាន

រសចក្ឋីថា រគ្នរពព្ពះពុទនសាសនា េឺរគ្នរពចាប់របស់រដឌ
រតើវតឋអារាមម្លនតួនាទីជួយសងគមផ្មារដូចរមឋចមែះ ?
វតឋអារាមតំណាងឱយសភាវៈលអ ព្បជាពលរដឌផ្មារផ្តង
ព្បារឰរធវើបុណយរៅតាមព្បពពណី ជួបជុំពុទនបរ ិស័ទព្បក្ប
រោយមិតឋភាព សាមេគីភាព រសាមនសសរ ីក្រាយ និង ម្លន
រសចក្ឋីសងឹ ឃមក្បុងជីវ ិតរស់រៅ។ ពុទនសាសនិក្ផ្តងរព្ក្ប

តាមេនែងព្ក្ឹតយវ ិន័យរបស់

ជពាជក្់យក្ធម៌ពីព្ពះសងឃ

ព្ពះពុទនជាម្លចស់និងជាព្ពះបរមព្េូ។ វតឋអារាមម្លនទំនាក្់
ទំនងយា៉ ងជិតសបិទនជាមួយឧបាសក្ឧបាសិកា ផ្ដលម្លន
ចាស់ទុំជាអាចារយផារភាជប់ រៅក្បុងសងគមព្េួសារ។ ចាស់

ព្ពឹទនចារយបានបនឋព្បពពណីលអ ដ៏សក្មាក្ុងការអប់
ប
រ ំផឋល់

ដំបូនាានព្បក្បរោយធម៌ដល់សម្លជិក្ព្េួសារផ្ទធល់ និង
អបក្រផសងៗរទៀត។តាមរយៈវតឋអារាមបានរធវើឱយសងគមផ្មារ
ម្លនឧតឋមេតិរសបហាជាតិម្លតុភូមិស្សឡាញ់រមឿនវបផធម៌
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ជាតិនិងអរ ិយធម៌ជាតិ។ ការយល់ដឹងពីអំរពើលបា
អ នរធវើឱយ
សម្លជិក្ព្េួសារក្បុងសងគមផ្មារ

ព្បកាន់យក្ជានិចចនូវ

សីលធម៌លអ រធវើអីៗ
វ រោយអំណត់ពោយាមសុចរ ិតរទៀងព្តង់សុភាពរាបសា ម្លនសាមេគីធម៌ និងដឹងសុមទុក្ខគ្នប
ព្ពមទំងរចះជួយឧបតទមាគ្នបរទៀតផង ទំងអស់រនះបាន
បញ្ញ
ជ ក្់ផ្ដរថា តាមរយៈវតឋអារាម បានរធវើឱយពលរដឌក្ុបង
សងគមផ្មារ

រចះឱយតពមែជីវ ិតរស់រៅរបស់មនុ សសនិងម្លន

កាតពវក្ិចចរគ្នរពសិទិគ្ន
ន ប រៅវ ិញរៅមក្រោយខាជប់មួន។
ជ
វតឋអារាម បានបងកលក្ខណៈឱយសងគមព្េួសារផ្មារ

រចះដឹងខាងវ ិធីសព្មបសព្មួល ព្េួសាររោះស្សាយរាល់
បញ្ញ
ា លំបាក្រោយព្បកាន់នូវធម៌រមតាឋ ក្រុណា សរនាឋស
ព្បណី រចះអប់រ ំគ្នបតាមផែូវធម៌ និងចាប់រទៀតផង។

១.វតឋអារាមជាព្បភពផឋល់នូវចំរណះដឹងខាងផែូវធម៌

និងផែូវរសវាក្មាសងគម បានរសចក្ឋីថា រាល់បញ្ញ
ា រៅក្បុង
សេេមន៍ េឺម្លនព្ពះសងឃតាអាចារយឧបាសក្ឧបាសិកា
ចូលរួមរោះស្សាយ។
២.ទសសនៈទូរៅមួយ ផ្ដលក្ំពុងសក្មាយក្ចិតឋទុក្
ោក្់រនាះ

េឺវតឋអារាមម្លនតួនាទីសំខាន់ ណាស់ក្ុងក្ិ
ប
ចច

អភិវឌណន៍សងគមជាតិ ដូចជាការចលនាតាមព្េប់រប
ូ ភាពក្

សាងវតឋអារាម សាងសង់សាោររៀនរធវើមនធីររពទយសាពន
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ថបល់។ល។

េឺជាមរធោបាយដ៏សំខាន់

ពីរព្ពាះរនះ

សព្ម្លប់រសចក្ឋីព្តូវការចាំបាច់របស់ព្បជាពលរដឌ។ មោ៉ ង
រទៀតវតឋអារាម
ផ្ដរ

ក្៏រម
ួ ចំផ្ណក្រោះស្សាយការង្គរសងគម

ដូចជាការទទួលឧបតទមាក្ផ្នែងសាបក្់អាស្ស័យររៀន

សូព្តដល់ក្ុម្លរក្ំព្ពា ក្ុម្លរជាក្ូនព្េួសារជនព្ក្ីព្ក្ ការ
ជួយឧបតទមាគ្នំព្ទដល់ជនចាស់វ ័យ

រព្ចើនររៀនធម៌អាថ៌

ផ្ដលអាចរធវើឱយជនទំងរនាះម្លនរសចក្ឋីសងឹឃមក្បុងជីវ ិត
រស់រៅ។

សរុបរួមមក្ វតឋអារាមម្លនតួនាទីដ៏សំខាន់ ចូលរួម
ក្បុងក្ិចចការសាឋរការពារ និងអភិវឌណន៍សងគមព្េួសារផ្មារ។

ព្ក្សួងសងគមក្ិចចការង្គរ និងអតីតយុទនជន មិតមំ

ផ្ថមរទៀតតាមព្េប់លទនភាពក្បុងក្ិ ចចសេការ និងសេព្បតិបតឋិការជាមួយវតឋអារាម រដើមផីសព្មបសព្មួលរសវាក្មាជួយដល់ជនទុេ៌ត ជនពិការ ព្េួសារព្បជាជនព្ក្ីព្ក្
ផ្ដលរពលបចចុបផនបក្ំពុងម្លនបញ្ញ
ា រចាទរ
សម្លគល់។
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ឥទធិពលវត្ដអារាមទៅទលើសងគមខ្មែរ
ព្ពះពុទនសាសនា បានមក្ព្បតិសាទនរៅរលើទឹក្ដី
ក្មពុជាជាង២០០០ឆ្បំមក្រេើយ

បានព្ជួតព្ជាបដិតជាប់

ក្បុងចិតឋេំនិតរបស់ព្បជារាស្ដ្សផ្ឋ មារទូទំងព្បរទស។

ពុទន-

សាសនា បាននាំរយើងឱយសាគល់ចាស់ពីបុពវរេតុពិតពន
ទុក្ខ។ ទុក្ខរនះរក្រ

ើញក្បុងអក្ុសលក្មា េឺេំនិតអាព្ក្ក្់

អំរពើរថាក្ទប បានដល់រោភៈ រទសៈ រម្លេៈ ការចង់
បានេួសព្បម្លណនិងក្ំេឹងការវរងវងភ័នឋព្ច

ំ ។ ក្បុង

បចចុបផនបកាលរនះ ព្បជាជាតិរយើងរព្ជើសររ ើសព្ពះធម៌ ពន
ព្ពះបរមសពវញ្ូដ ពុទន

រដើមផីសាទបនាអនាេតរបស់រយើង

ផ្ដលរយើងទំងអស់គ្នបចង់ឱយព្បក្បរោយសនឋិភាពរមតាឋ
ធម៌

យុតិឋធម៌រៅក្បុងព្បរទសរយើង។

ព្ពះពុទនសាសនា

ម្លនតួនាទី សំខាន់ណាស់ក្ុងសងគ
ប
មផ្មារ។ តួនាទីសំខាន់
របស់ពុទនសាសនាេឺៈ

ក្-តួនាទីរបស់វតឋអារាម
ម-តួនាទីរបស់ព្ពះសងឃ
េ-តួនាទីការអប់រ ំសីលធម៌
ក.វត្ដអារាមៈ រោយម្លនជំរនឿមុតម្លំរៅរលើពុទនសាសនារោយសារព្ពះពុទនសាសនា បានពនយល់ផ្ណនាំ
រេឱយរ

ើញនូវមរធោបាយរោះស្សាយរាល់បញ្ញ
ា
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ផ្ដល
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រចាទរ
រមើលរ

ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ើងក្បុងជីវ ិតព្បក្បរោយរេតុផល

ើញថា

រយើងអាច

ក្ផ្នែងណាម្លនព្បជារាស្ដ្សរឋ ព្ចើនក្ុះក្រ

ក្ផ្នែងរនាះផ្តងផ្តម្លនវតឋអារាម។
ចំរពាះព្បជាជនផ្មារ

វតឋអារាមជាទីពឹងពំនាក្់

ជា

បផ្ងអក្ខាងផែូវចិតឋ ជាក្ផ្នែងសព្ម្លប់ផឋល់នូវបុណយក្ុសល
ព្េប់ផ្បបយា៉ ង។

រេព្បារឰរធវើបុណយរផសងៗ

ផ្ដលជា

ព្បពពណីព្ពះពុទនសាសនាក្ឋី ជាទំរនៀមទម្លែប់របស់ព្បជាពលរដឌក្ីរឋ ៅក្បុងវតឋអារាម។

វតឋក្៏ជាទីពំនាក្់អាស្ស័យ

របស់អបក្ផ្ដលគ្នានទីពឹង ក្ុម្លរក្ំព្ពា ចាស់ជរាជាទីសាបក្់
អាស្ស័យរបស់សិសានុសិសស

ជាក្ូនរៅព្បជារាស្ដ្សព្ឋ ក្ី

ព្ក្។ អបក្ដឹក្នាំរយើងមួយចំនួន សុទនផ្តបានសាបក្់រៅបនឋ
ការសិក្ារៅទីវតឋ។
ព្បជារាស្ដ្សរឋ យើងមួយចំនួន ម្លនជំរនឿរលើវតឋអារាម
ថា ជាមនធីររពទយសព្ម្លប់ពោបាលជំងឺខាងផែូវចិតឋ និងជំងឺ

រផសងៗរទៀតផង។ ព្ពះសងឃរយើងពីមុនម្លនព្បពពណី ផសំ
ថាបំបុរាណយា៉ ងស័ក្ិស
ឋ ិទិ។
ន
វតឋជាឃ្ែំងចំរណះដឹង ជាបណាតល័យ ជាសារមនធីរ
ពនវបផធម៌អក្សរសាស្ដ្សជា
ឋ តិ រៅព្េប់សម័យកាល ជា

ក្ផ្នែងសិក្ាវ ិជាជរផសងៗដូចជាអក្សរសាស្ដ្សរឋ លមនពវនឋ

និង ចំរណះដឹងរផសងៗចាំបាច់សព្ម្លប់រព្បើក្ុងជី
ប
វ ិត។ អបក្
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

និពននរយើងដ៏រឆបើមៗ

និងសិលផក្រលផីៗពីបុរាណសុទនផ្ត

បានទទួលការបណុឋ ះបណា
ឋ លរៅក្បុងវតឋ។
តុោការរបស់ព្បជារាស្ដ្សក្
ឋ ុងភូ
ប
មិ

វតឋក្៏ជា

ុំរពលណាព្បជារាស្ដ្សឋ

រជើងវតឋ ម្លនទំនាស់ទស់ផ្ទងផ្មវងេំនិតគ្នបក្បុងព្េួសារក្ឋី
រវាងញាតិសនាឋនក្ឋី

ក្៏ព្ពះសងឃរួមចំផ្ណក្ជួយរោះ

ស្សាយរោយបិណឍបាតរសចក្ឋីរោភរព្ក្វរព្កាធ ក្ំេឹង
េិងារនាះរចញ។ តួនាទីរបស់វតឋផ្ដលរលើក្សរងខបខាង
រលើរនះ បង្គាញឱយរ
សំខាន់ណាស់
រ

ើញថា ព្ពះពុទនសាសនាម្លនសារៈ

សព្ម្លប់ព្បជារាស្ដ្សផ្ឋ មាររយើង។

រោយ

ើញឥទនិពលវតឋរៅរលើសងគមផ្មារដូរចបះរេើយ រៅរពល

ផ្ដលព្បរទសជាតិជួបនឹងរកាោេលមឋងៗ ខាាំងសព្តូវ
របស់រយើង ផ្តងមាីឃ្ាតរៅដុតបំផ្ទែញវតឋអារាម េឺដុត
បំផ្ទែញរបះដូងផ្មារព្ពលឹងជាតិផ្មារឱយសាបសូនយ។
ខ.ព្រះសង្ឃ រដើរតួសំខាន់ រៅក្បុងសងគមតាំងពីបុរាណ

កាលមក្ ព្ពះអងគម្លនក្ិតោនុភាពមពស់ រេើយម្លនឥទនិពលធំរធងណាស់រៅរលើជីវភាពព្បជាជន។
ព្ពះសងឃបានលះបង់អីវៗព្េប់ផ្បបយា៉ ង

រការព្ពះ

រក្សលះបង់ព្ទពយសមផតឋិ ភូមិឋានរក្រមរតក្ព្េប់យា៉ង។
ព្ពះសងឃរយើងម្លនរមតាឋធម៌ ចិតឋសរនាឋសរព្បាសព្បណី
ដ៏ព្បរសើរ រោយមិនរលើក្ក្មពស់មួន។
ែ
អាក្បផក្ិរ ិយាជា
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

េំររូ នះ ផឋល់ដល់ព្ពះអងគ នូវការរគ្នរពព្បតិបតឋិដ៏ព្ជាលរព្ៅនិងរសាាះពីព្បជារាស្ដ្សផ្ឋ មារព្ពះអងគបានចូលរួមយា៉ ង
សក្មាក្ុងការក្សាងវតឋ
ប
អារាម រធវើឱយទីវតឋបានកាែយរៅជា

រមណីយោឌនជាទីសកាករៈបូជា។ ចូលរួមយា៉ ងសក្មា ក្បុង
ក្ិចចអភិវឌណន៍សងគមជាតិ ព្ពះអងគបានជួយឧបតទមារៅក្បុង
វ ិស័យសងគមក្ិចចសិក្ាធិការសុខាភិបាលបរ ិសាទន។ល។
គ.ការអប់រ ំសីលធម៌

តួនាទីទំង៣របស់ពុទន-

សាសនារនះ ព្តូវរដើរទនធឹមគ្នប មិនអាចមវះមួយណាបាន
រ

ើយ។ ធម៌ព្ពះពុទន ជាេនែង ជាផែូវដ៏សំខាន់ សព្ម្លប់

អប់រ ំកាយ វាចា ចិតឋ និងសព្ម្លប់បណុឋ ះបណា
ឋ លឱយរក្ើត

រមតាឋ ក្រុណាព្បាសចាក្ រោភ រទសរម្លេ រដើមផីជួយ
មនុសសឱយរួចចាក្ផុតពីរសចក្ឋីទុក្ខ រៅរក្សុមសនឋិភាពដ៏
ពិតព្បាក្ដ។

ព្ពះអងគក្៏ព្ទង់បានសផ្មឋងអំពីសងគមធម៌

និងតួនាទីម្លតាបិតានិងបុព្តធីតា រវាងព្េូនិងសិសស រវាង
សាវមីនិងភរ ិយា

រវាងមិតឋនិងមិតឋ

រវាងនិរយាជក្និង

និរយាជិតរវាងអបក្ព្េប់ព្េងនិងព្បជារាស្ដ្សរឋ វាងភិក្ុសងឃ
ខ
និងឧបាសក្ឧបាសិកា។

រដើមផីឱយវតឋអារាមពិរសសព្ពះសងឃរយើងរដើរតួនាទី
សក្មាក្ុងការរួ
ប
មចំផ្ណក្អភិវឌណន៍ម្លតុភូមិ

រលើក្សធួយ

ជីវភាពព្បជារាស្ដ្សឋ រក្ានូវក្ិតោនុភាពនិងឥទនិពលរបស់
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ព្ពះសងឃនិងវតឋអារាម

ព្ពះសងឃព្តូវជួយជំរញ
ុ ឱយម្លន

ការររៀនសូព្តធម៌វ ិន័យ និង ចំរណះដឹងរផសងៗផ្ដលម្លន
ព្បរយាជន៍ដល់ផូវរោក្
ែ
និង ផែូវធម៌រឆ្ពះរៅបរងកើតឱយ

ម្លនអបក្ព្បាជញបណិឍ តក្បុងជួរព្ពះសងឃរយើង ជំរញ
ុ ឱយម្លន
ការរគ្នរពព្បតិបតឋិធម៌វ ិន័យម៉ត់ចត់
ពុទននុញ្ញដត

តាមពុទនបញ្ដ តិន
ឋ ិង

រក្ាឱយបានតួនាទីនិងព្បពពណីជាេំររូ បស់

ព្ពះសងឃរយើងក្បុងការររៀបចំវតឋអារាម ឱយផ្ព្បកាែយរៅជា
ទីពំនាក្់អាស្ស័យ

របស់អបក្ស្សុក្អបក្ភូមិ

រធវើឱយរៅជា

ក្ផ្នែងផសពវផាយចំរណះដឹង ទំងផែូវរោក្ ទំងផែូវធម៌

និងជាទីរក្ាទុក្ ក្ផួនចាប់វបផធម៌ព្បពពណីជាតិ រេើយ

រចះអប់រ ំព្បជារាស្ដ្សឱ
ឋ យរចះស្សឡាញ់គ្នប ម្លនសាមេគី រជឿ
ទុក្ចិតឋរលើមួនឯង
ែ
រោយមិតមំបំរពញការង្គរ។

តាមផ្ដលបានររៀបរាប់មក្រេើយវតឋអារាមព្តូវចាត់

ទុក្ជាមជឈមណឍលឬជាសបូលពនភូមិ

ុំរបស់ព្បជាជនផ្មារ

រេើយម្លនចំផ្ណក្មួយដ៏សំខាន់ទក្់ទងដល់ការក្សាង
រ

ើងវ ិញឬដល់ការរក្ាបរ ិសាទន។
ការក្សាងវតឋអារាម

បុណយទនរផសងៗ

ពុំផ្មនព្គ្នន់ផ្តជាក្ផ្នែងរធវើ

តាមព្បពពណីរបស់ព្ពះពុទនសាសនា

ប៉ុរណាតះរទ ផ្តព្តូវរធវើឱយវតឋអារាមកាែយជាឧទោន ជាទី
រមណីយោឌនព្បក្បរោយរុក្ខជាតិតូចធំ ផឋល់អតទព្បរយា-
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ជន៍សព្ម្លប់សំណង់ព្តូវោំរដើមរឈើ
ររៀបរយ។

ឱយម្លនជួរបនាធត់

េួរជីក្ស្សះធំមួយឬពីរព្ពមទំងរ ំរលចរោយ

ឈូក្ព្ពលឹតរ ំចង់ វតឋព្តូវរក្ាឱយម្លនឃ្ែំងទឹក្ក្បុងបរ ិរវណ
វតឋមិនព្គ្នន់ផ្តរធវើឱយម្លនទឹក្រព្បើព្បាស់

សព្ម្លប់រសចក្ឋី

ព្តូវការរបស់វតឋអារាមផ្ទធល់រនាះរទ ផ្តសព្ម្លប់ជារសចក្ឋី
ព្តូវការរបស់ភូមិជិតខាងវតឋ។ វតឋមួយផ្ដលបានរធវើឱយ
សរព្មចនូវបចច័យដ៏ព្បពពរនះ នឹងកាែយរៅជាេំរស
ូ ព្ម្លប់
វតឋដពទរទៀត រេើយក្៏ជាជំហា៊នមួយដ៏ព្បពព ក្បុងការរួម
ចំផ្ណក្អភិវឌណន៍ជនបទពនរាជរោឌភិបាលផ្ដរ។


ប្ពះពុទធសាសនា និងការផ្សះផ្ាជាត្ិ
ព្ពះពុទនសាសនា បានព្បតិសាទនក្បុងសងគមផ្មារជាង

២០សតវតសរ ៍រេើយបានព្ជាបចូលរព្ៅក្បុងចិតឋេំនិតផ្មារ។

ព្បវតឋិសាស្ដ្សពឋ នព្ពះពុទនសាសនា និង ព្បវតឋិសាស្ដ្សឋ ពន
ព្បរទសផ្មារជារបស់ផ្តមួយ។

គ្នានអបក្ព្បាជញណាមួយ

អាចផ្បងផ្ចក្ព្បវតឋិសាស្ដ្សផ្ឋ មារ ឱយោច់រចញឆ្ងយពីព្បវតឋិ
សាស្ដ្សពឋ នព្ពះពុទនសាសនាបានរទ

ឬ និយាយផ្តពីររឿង

ព្បវតឋិសាស្ដ្សផ្ឋ មារ រោយពុំនិយាយពីព្ពះពុទនសាសនាបាន
រ

ើយ

រព្ពាះទំងពីររនះបានផារភាជប់គ្នបអស់ជារព្ចើន
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សតវតសរ ៍មក្រេើយ េឺតាំងពី៣០០ឆ្បំរព្កាយព្ពះពុទនបរ ិនិពាវនរមែះ។ ពុទនសាសនាម្លនទំនាក្់ទំនង និងម្លនេុណ
បំណាច់រព្ចើនណាស់

មក្រលើសងគមផ្មារ

រោយពុំអាច

ររៀបរាប់ឱយអស់បានរទ។
១-ប្ពះពុទឋសាសនានិងការអភិវឌ្ឍន៍

ការព្បព្ពឹតឋ

រដើមផីព្តាស់ដឹងនូវសម្លាសរម្លពធិញ្ញដណ របស់ព្ពះពុទនអងគ
ម្លន៣ យា៉ ងផ្ដលរៅថាពព្តចរ ិយាេឺៈ
ក.អត្ដទត្ថចរ ិយា

ព្បព្ពឹតឋរដើមផីជាព្បរយាជន៍ដល់

មែួនឯងចមែងមែួនឯងឱយរួចផុតពីទុក្ខ។

ខ.ញាត្ត្ថចរ ិយាព្បព្ពឹតឋរដើមផីជាព្បរយាជន៍ដល់ព្ក្ុម

ញាតិចមែងញាតិវងសរបស់ព្ពះអងគឱយរួចផុតពីរសចក្ឋីទុក្ខ។
គ.លោកត្ថចរ ិយា

ព្បព្ពឹតឋរដើមផីជាព្បរយាជន៍ដល់

មនុសស សតវ រទវតា ទំងឡាយ។
រពលព្តាស់ដឹងភាែម

ព្ពះពុទនអងគហាក្់ដូចជាព្ទង់

រាផ្រក្ រៅក្បុងការសផ្មឋងធម៌រព្បាសសតវ ប៉ុផ្នឋភាែមរនាះ
ព្ទង់ព្ពះតព្មិះថា របើតថាេតមិនសផ្មឋងធម៌រព្បាសសតវ

រទ ពិភពរោក្រនះ រៅផ្តងងឹតរេើយធម៌ផ្ដលព្ពះអងគ
បានព្តាស់ដឹងរនាះក្៏គ្នានព្បរយាជន៍ដល់សតវរោក្ផ្ដរ
ព្ពះតព្មិះរនះ

បានរធវើឱយព្ពះអងគវ ិលចូលរៅក្បុងសងគម

មនុសសវ ិញ សផ្មឋងធម៌រទសនារព្បាសសតវជាបនឋបនាធប់

16

តួនាទីព្ពះពុទនសាសនា

ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ដូចជារព្បាសបញ្ចវេគិយភិក្ុខ ព្ពះបាទពិមិសា
ព
រ ព្ពះញាតិ
វងស...ឱយបានសរព្មចមេគផលឆែងផុតពីរសចក្ឋីទុក្ខ ដូរចបះ

ព្ពះអងគ ពុំផ្មនរត់រចាលសងគមមនុសសរទ ព្ពះសងឃរយើង
េួរផ្តរដើរតាមផែូវរបស់ព្ពះពុទនបរមព្េូ ក្បុងការជួយសងគម

ម្លនបាលីមួយឃ្ែ ផ្ដលសផ្មឋងពីេុណ របស់ឧបាសក្
ថា (សង្ឃេន សទ្ឹ ធ សមានសុខទ្ុង្ខោ ង្ោតិ ព្រះសឃេ និឃ
ឧបាសកព្តូវរួមសុខរួមទ្ុកជា
ោ មួយគ្នា)។ របើឧបាសក្ម្លន
ទុក្ខ ព្ពះសងឃក្៏ម្លនទុក្ខផ្ដរ ទឹក្ផ្ភបក្ព្ពះសងឃក្៏ដូចជា
ទឹក្ផ្ភបក្ឧបាសក្ផ្ដរ។
រៅតាមមូលោឌនវតឋនីមួយៗ ឧបាសក្ម្លនសងឃឹម
ក្ក្់រៅឋរលើព្ពះសងឃណាស់ ជាពិរសសរលើរោក្ព្េូរៅ
អធិការ។ របើរ

ើញព្ពះសងឃម្លនទុក្ខ ឧបាសក្រជើងវតឋ

ម្លនទុក្ខស្សពាប់ស្សរពានផ្ដរ។

របើរ

ើញព្ពះសងឃម្លន

ិ៍ ឋ
ក្ិតិយ
ឋ សរក្ររ្
ា ះ ម្លនោភសកាករៈរព្ចើន ឧបាសក្ក្៏
ញញឹមញផ្ញមសបាយរ ីក្រាយផ្ដរ ។

ចំរពាះព្ពះសងឃវ ិញ របើចង់ដឹងសុមទុក្ខចាស់របស់

ឧបាសក្ ព្តូវផ្តរចញរៅរព្ៅវតឋ។ រពលព្ទង់បិណឍបាព្ត
របើជួបនិងឧបាសក្ម្លនទុក្ខយំផ្យក្េួរផ្តបងអង់សិនសាក្
សួរអំពីមូលរេតុពនទុក្ខរនាះ។ រពលដឹងចាស់រេើយ េួរ
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ផ្តម្លនមរធោបាយ ជួយរោះស្សាយឱយរេរួចផុ តពីទុក្ខ
រនាះ របើរយើងេិតផ្តពីក្សាងវតឋ រភែចេិតដល់ទុក្ខរបស់
ឧបាសក្ជុំវ ិញវតឋរនាះក្៏ពុំលផ្អ ដរ។

សម័យមុនអបក្ផ្ដលម្លនឥទនិពល

ពុំផ្មនរដឌមដនឋី

រនាះរទតាមពិតទី១រោក្ព្េូរៅអធិការវតឋ ទី២រោក្អាចារយវតឋទី៣រោក្រម

ុំ

របើរោក្ទំង៣រនាះខាែំងមូល-

ោឌនរនាះក្៏ខាែំងផ្ដរ។ ផែូវថបល់ អណូឋ ង ស្សះ សំណង់សាធារណៈខាវត់ផ្មវងរព្ពាងព្ពាតពុំផ្មនម្លនអងគការរព្ៅរោឌភិបាលណាមក្រធវើឱយរទ េឺរក្ើតរ

ើងរោយសារ រោក្

ទំងរនាះ ដឹក្នាំព្បជាពលរដឌរធវើរោយសា័ព្េចិតឋព្ជះថាែ។
ដូរចបះការអភិវឌណន៍ ពុំផ្មនជាររឿងថាីរទ តាមពិតវាជាររឿង
ចាស់ ប៉ុផ្នឋរយើងរភែចរោយសាររយើងធាែប់បានទទួលទុក្ខ
រសាក្រោយសារផ្តសដង្គគមជារព្ចើនរលើក្រព្ចើនសារធវើឱយ
រយើង រភែចអស់(ព្ពលឹងផ្មាររត់រចញអស់រេើយ ព្ពលឹង
រខាាចចូលមក្សណិឌ តក្បុងមែួនរយើង)
អងកររេូតចំនួនជាងពីរផ្សនរតាន

ឆ្បំរនះរយើងព្តូវមវះ
(តាមឯក្សារដក្

ស្សង់)។ រព្ៅពីបានទទួលជំនួយពីអនឋរជាតិរនាះរយើងក្៏
បានមចីព្បាក្់រេ រដើមផីយក្មក្សាងជាតិផ្ដរ បានរសចក្ឋី
ថារដឌរយើងជំពាក្់បំណុលរេ។

របើរដឌជំពាក្់បំណុលរេ

ព្បជាពលរដឌក្៏ជំពាក្់ បំណុលរេផ្ដរ របើព្បជាពលរដឌ
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ជំពាក្់បំណុលរេ ព្ពះសងឃក្៏រ្ាះថាជំពាក្់បំណុលរេ
ផ្ដរ។ ដូរចបះរដើមផីជួយរោះស្សាយបញ្ញ
ា រនះ ព្ពះសងឃ
រយើងេួរផ្តចូលរួមចំផ្ណក្ តាមលទនភាពផ្ដលអាចរធវើ
បាន។ មិនផ្មនជាការមុសទស់និងវ ិន័យបញ្ដ តិអ
ឋ ីរវ
រោយរយើងព្គ្នន់ផ្តជួយបំភឺដ
ែ ឹក្នាំរេផ្តប៉ុរណាតះ

ើយ
រលើក្

ផ្លងផ្តក្រណីមែះ ដូចជាចិញ្ចឹមសតវជារដើម។ (វ ិនរយា
ក្ិចចេមពីររា វ ិន័យរព្ៅរោយក្ិចច)។

២-ប្ពះពុទឋសាសនានិងសនដិភាព

ព្ពះពុទនសាសនា អប់រ ំមនុសសតាមវ ិធីសនឋិភាព មិន
ផ្មនរោយេិងាលទនិផ្ទឋច់ការរនាះរទ
ម្លនព្ពេាវ ិហារធម៌

អប់រ ំមនុសសឱយ

រចះស្សឡាញ់រាប់អានរគ្នរពគ្នបរៅ

វ ិញរៅមក្។ ព្បរទសរយើង ពុំទន់ម្លននូវសនឋិភាពពិត
ព្បាក្ដរទ រោយរយើងពុំទន់ធានា បានសនឋិសុមសុវតទិ
ភាព។ ទល់ផ្តព្បជាពលរដឌរយើង ផ្លងភ័យខាែច រទើប
រ្ាះថា រយើងម្លនសនឋិភាព។ រចារបែន់កាប់សម្លែប់គ្នប
ម្លនជាររៀងរាល់ពថង

អបក្ព្ក្ភ័យព្ពួយ

រោយគ្នានេូប

អបក្ម្លនភ័យខាែចរចារបែន់។ បញ្ញ
ា សនឋិភាពផែូវចិតឋសំខាន់

ណាស់ កាលណាចិតឋសប
ង ់ រធវើឱយបុេគលសងប់ កាលណា
បុេគលសងប់ រធវើឱយព្េួសារសងប់ កាលណាព្េួសារសងប់រធវើ
ឱយស្សុក្ភូមិសប
ង ់

កាលណាស្សុក្ភូមិសប
ង ់ធីវឱយរមតឋសប
ង ់
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កាលណារមតឋសប
ង ់រធវើឱយព្បរទសសងប់ កាលណាព្បរទស
សងប់រធវើឱយពិភពរោក្សងប់។

រពលណារៅផ្តម្លនការ

កាប់សម្លែប់គ្នប មិនរ្ាះថាម្លនសនឋិភាពរ

ើយ។ ក្បុង

វតថនីមួយៗរបើព្ពះសងឃម្លនចិតឋសប
ង ់ ព្បជាជនជុំវ ិញវតឋក្៏
ម្លនចិតឋសប
ង ់ផ្ដរ។

របើរោក្ព្េូរៅអធិការព្េូសូព្តសងប់

ព្ពះសងឃបរ ិស័ទក្៏ម្លនចិតឋសប
ង ់ផ្ដរ។
៣-ប្ពះពុទធសាសនានិងការផ្សះផ្ាជាត្ិ

ការផសះផាជាតិពុំផ្មនជាររឿងនរយាបាយរទរេើយ
ក្៏ពុំផ្មនជាររឿងថាីផ្ដរ។

ព្ពះសមពុទនកាលេង់ព្ពះជនារៅ

ធាែប់រោះស្សាយបញ្ញ
ា រនះផ្ដរ

ដូចជាព្ទង់ផសះផាររឿង

វ ិវាទរវាងពួ ក្សាក្យៈនិងពួក្រកាលិយៈអស់វារៈបីដង ប៉ុផ្នឋ
ពួក្ទំងរនះពុំព្ពមសាឋប់ឱវាទព្ពះអងគ
ក្បុងរព្គ្នះមេនឋរាយ

ពួក្រេក្៏ធាែក្់រៅ

រោយសាររ្ែះគ្នបរនះ

ររឿង

អងគុលីម្លលផ្ដលចាញ់របាក្ព្េូ

រដើរកាត់ព្ម្លមពដរេមក្

ខាែំងពូផ្ក្ផុ តរេក្បុងរោក្រនះ

ព្ពះពុទនព្ទង់រព្បើវ ិធីរោះ

បូជា រដើមផីព្បសិទីម
ន នឋអាេម ឱយកាែយមែួនរៅជាមនុសស
ស្សាយរោយព្ទង់ផ្ទចញ់អងគុលីម្លលឱយចុះចាញ់រេើយឱយ
ឈប់រធវើបាបមនុសសក្បុងសងគមឱយភិតភ័យខាែចរអា...ររឿង
រកាសមពីភិក្ុខផ្ដលរ្ែះទស់ផ្ទងគ្នប
ោងោមក្បនឋិចរនាះ

រោយសារផ្តទឹក្

ព្ពះអងគបានរព្បើវ ិធីរោះស្សាយ
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រោយព្ទង់និមនឋរចញ

ទុក្ឱយពួក្ភិក្ុទំ
ខ ងរនាះយល់ពី

ក្ំេុសរបស់មួន
ែ រេើយទីបំផុតពួក្ភិក្ុទំ
ខ ងរនាះ ក្៏បាន
សារភាពជានាគ្នបរាប់រក្គ្នបរៅវ ិញរៅមក្។

ការផសះផាឱយវ ិវាទជានាស្សុះស្សួលគ្នប រួបរួមគ្នបរនះ

ជាររឿងចាស់រេើយ ផ្ដលព្ពះសងឃរយើងេួរផ្តចូលរួមរធវើ
ម្លនរោក្ព្េូរៅអធិការជារដើមេួរផ្តជួយអប់រ ំព្បជាពល
រដឌចំណុះរជើងវតឋឱយរចះស្សឡាញ់រាប់អានគ្នប រជៀសវាង
ការរ្ែះទស់ផ្ទងគ្នប
ម្លនភែឺផ្ស្សជារដើម។

រោយសារផ្តររឿងបនឋិចបនឋួច

រដើមផីរោះស្សាយឱយម្លនសនឋិភាពរនាះ រយើងព្តូវ
រដើរតាមផែូវផ្តមួយេត់ េឺរដើរតាមផែូវក្ណា
ឋ ល(មជិឈមបដិ បទ)រទើបនាំឱយសងគមជាតិរយើងឱយបានសុមចរព្មើនេឺៈ

១.កាមសុខលលកា
ិ នុលយាគៈ ផែូវធូររពក្សាឋំរពក្ រសរ ី

និយមេួសរេតុរពក្ផ្ដល្នរៅបរងកើតរបបអនាធិប

-

រតយយ នាំមក្នូវរសចក្ឋីវ ិនាសរព្គ្នះថាបក្់។

២.អត្ដកិលមថានុលយាគៈ ផែូវតឹងរពក្ រឆវងរពក្រព្បើ

អំណាចផ្ទឋច់ការរធវើការខាែំងរពក្ផ្តេូបបបរ។ផែូវទំងពីរ
រនះ

ព្បរទសរយើង

ធាែប់បានរដើរក្បុងអំ

ុងឆ្បំ១៩៧០-

១៩៧៥ និងពីឆ្បំ១៩៧៥-១៩៧៩ សុទនផ្តជាផែូវនាំមក្នូវ

រព្គ្នះថាបក្់។ របើព្ពះសងឃម្លនវ ិហារថាពីរបីជាន់ ក្ុដិថាលៗ
អ .
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រេើយឧបាសក្ជុំវ ិញវតឋរៅផធះសែឹក្រយីក្រយាក្រនាះក្៏ជា
ររឿងមិនលអផ្ដរ។
ដូរចបះផែូវផ្ដលលអ ផ្ដលព្តូវេួររដើររនាះ េឺអដនងិក្
គ -

មេគម្លន៨ព្បការេឺៈសម្លាទិដិឌ េំនិតព្តូវ សម្លាសងកបផ ការ

ព្តិះរ ិះព្តូវ សម្លាក្មានឋ ការង្គរព្តូវ សម្លាអាជីវ អាជីវក្មា
ព្តឹមព្តូវ សម្លាវាចា និយាយព្តូវ សម្លាវាយាម ពោយាម
ព្តូវ សម្លាសតិការភាញក្់រលឹក្ព្តូវ និងសម្លាសម្លធិ ការ
តមកល់ចិតឋព្តូវ។ ទល់ផ្តរដើរតាមផែូវទំងរនះ រទើបអាច
រ ំរោះនូវរសចក្ថីទុក្ខបាន។

មុននឹងផសះផាសងគមជាតិ
បុេគលនិងបុេគលសិន

ជាបឋមព្តូវផសះផា

របើបុេគលម្លបក្់ៗរៅផ្តចងេំនុំគ្នប

សងសឹក្គ្នប រោយេិតថា អបក្រនាះរជរអញ អបក្រនាះវាយ
អញ អបក្រនាះឈបះអញ...បញ្ញ
ា សនឋិភាពការផសះផាជាតិ
ពុំអាចរក្ើតម្លនក្បុងសងគមផ្មាររទ។

គ្នប រៅផ្តបនឋរេូតរក្ទីបញ្ចប់គ្នានរ
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ប្ពះពុទធសាសនាសិទម
ធិ នុស្ស
និងលទធិប្បជាធិបទត្យ្យ
ររឿងសិទិម
ន នុសស និង ព្បជាធិបរតយយ មិនផ្មនជា
ររឿងលំបាក្យល់ណាស់ណារទ ររឿងសំខាន់េឺររឿងយល់
ដឹងអំពីព្ពះពុទនសាសនាឯរនាះរៅវ ិញរទ។

របើរេយល់

ដឹងអំពីព្ពះពុទនសាសនាចាស់ោស់ព្តឹមព្តូវរេើយរេ
យល់សិទិម
ន នុសសនិងព្បជាធិបរតយយបានយា៉ ងង្គយ។
១.ព្រះរុទធសាសនៈ េឺពុទនដីកាទំងអស់ ផ្ដលព្ពះ-

ពុទនព្ទង់សផ្មឋងរេើយអស់រយៈរពល៤៥ព្ពះវសា ចាប់ពី
ពថងផ្ដលព្ពះអងគបានព្តាស់ដឹង

រេូតដល់ពថងបរ ិនិពាវន។

ពុទនដីកាដ៏សំខាន់បំផុតរនាះេឺបឋមរទសនាផ្ដលព្ពះអងគ
ព្ទង់សផ្មឋង ជាដំបូងរព្បាសបញ្ចវេគិយភិក្ុក្ប
ខ ុ ងឥសិបតន
មិេទយវ ័នផ្ក្ផរព្ក្ុងពារាណសី។ បឋមរទសនារនាះ េឺ
ព្ពះធមាចក្កបផវតឋនសូព្ត

ផ្ដលសផ្មឋងអំពីអរ ិយសចច៤

យា៉ ងេឺៈ
ក្.ទុក្ខអរ ិយសចចៈ រសចក្ឋីពិតដ៏ព្បរសើរអំពីទុក្ខ។
ម.ទុក្ខសមុទយអរ ិយសចចៈរសចក្ឋីពិតដ៏ព្បរសើរ
អំពីរេតុផ្ដលនាំឱយរក្ើតទុក្ខេឺតណា
ា ។
េ.ទុក្ខនិររាធអរ ិយសចចៈ រសចក្ឋីពិតដ៏ព្បរសើរ អំពី
ការរ ំលត់ទុក្ខ។
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.ទុក្ខនិររាធគ្នមិនីបដិបទអរ ិយសចចៈ
ពិតដ៏ព្បរសើរ

រសចក្ឋី

អំពីផូវសព្ម្លប់
ែ
ព្បតិបតថិរដើមផីរឆ្ពះរៅកាន់

រសចក្ឋីរ ំលត់ទុក្ខ។

ព្ពះពព្តបិដក្បាលីផ្មារ

ផ្ដលផ្មាររយើងបានរធវើការ

របាះពុមពរច
ួ រេើយទំង១១០ភាេក្៏ពុំម្លនធម៌ដពទអំពីេំ
និតផ្ដលម្លនមក្រេើយក្បុងអរ ិយសចចទំង៤រនាះរ

ើយ។

អរ ិយសចចទំង៤រនះ ជាធម៌ព្បាប់នូវបញ្ញ
ា ផង នូវ

រេតុផ្ដលនាំឱយម្លនបញ្ញ
ា ផង នូវដំរណាះស្សាយផង នូវ
មរធោបាយរដើមផីអនុវតឋរ ំលត់បញ្ញ
ា

រដើមផីសុមសនឋិភាព

សព្ម្លប់មនុសសសតវទំងអស់គ្នប។
ទុក្ខអរ ិយសចចៈ ព្ពះពុទនព្ទង់រ

ើញចាស់ថារោក្

រនះ ឬសងាររនះរពាររពញរោយភាពមិនរទៀងទត់មិន
េបឹងេប៎មិនព្េប់ព្គ្នន់មិនម្លនមែឹមសារ ផ្ដលនិយាយឱយមែី
មក្ថារពាររពញរៅរោយទុក្ខេឺៈ
ជាតទ្
ិ ុកោ ទុក្ខរព្ពាះការរក្ើត
ជរាទ្ុកោ

ទុក្ខរព្ពាះការចាស់ព្គ្នំព្គ្ន ផ្ព្បព្បួល

រាធទ្
ិ ុកោ ទុក្ខរព្ពាះជំងឺដម្លកត់

មរណទ្ុកោ ទុក្ខរព្ពាះការសាែប់។ល។

អបបង្យហ
ិ សមបង្ោគទ្ុកោ ទុក្ខរព្ពាះជួបព្បទះនូវ
ិ
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សង្គខរផ្ដលមិនជាទីស្សឡាញ់រពញចិតឋ។
បង្យហ
ុកោ ទុក្ខរព្ពាះព្ពាត់ព្បាសសង្គខរ
ិ
ិ
ិ វបបង្ោគទ្

ជាទីស្សឡាញ់រពញចិតឋ។

យមបច្
ទ្
ឆំ លភតតមប
ិ ន
ិ
ិ ុកោ ទុក្ខរព្ពាះព្បាថាបនូវវតទុណា

រេើយ មិនបានសរព្មចតាមរសចក្ឋីព្បាថាប។
សឃិង្ោ តន
េ បញ្ុ ច បាទានកន្ធ
ោ ធ ទ្ុខោ

និយាយសរងខប

មក្បញ្ចក្ខននេឺសង្គខរទំងអស់ជាតួពនរសចក្ឋីទុក្ខ។ សង្គខរ
េឺអីៗ
វ ទំងអស់ផ្ដលរក្ើតមក្រេើយទំងមនុសស ទំងសតវ
ទំងវតទុផ្តងសទិតរៅក្បុងភាព អនិចំច ទុក្ំខ អនតាឋ។
ការដឹងចាស់អំពីទុក្ខម្លនជាតិទុក្ខ

ជរាទុក្ខជារដើម

សំខាន់ណាស់ រព្ពាះថាលុះណាផ្តយល់ចាស់អំពីទុក្ខ
រទើបរក្សុមបាន។ ទុក្ខរព្ពាះផ្តការផ្ព្បព្បួលមិនតាំងរៅ
ដផ្ដលពនសាទនភាពអវីមួយផ្ដលជាទីរពញចិតឋសុមរេើយ
រៅជាទុក្ខ សបាយរេើយផ្ព្បជាផ្លងសបាយកាែយជា
ទុក្ខ រព្ពាះអវីៗទំងអស់រក្ើតរលត់ៗ រក្អវីជាមែឹមសារគ្នាន
រសាះ។ ការពិតរោក្ទំងមូលេឺយា៉ងដូរចបះឯង ការពិត
រនះជាអរ ិយសចច ការពិតជាន់មពស់ ផ្ដលម្លនព្េប់សម័យ
ព្េប់ទីក្ផ្នែងរៅរព្កាមចាប់ធមាជាតិផ្តមួយដូចគ្នប។
ទុក្ខសមុទយ រេតុនាំឱយម្លនទុក្ខេឺតណា
ា េឺរសចក្ឋី
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ព្បាថាប។រសចក្ឋីព្បាថាបនឹងឯងនាំឱយម្លនទុក្ខរបើអស់ព្បាថាប
ផ្លងម្លនទុក្ខ របើរៅផ្តជាមញំុក្ញ្ជះតណា
ា រសចក្ឋីទុក្ខម្លន

រព្ចើន។ មនុសសផ្ដលរៅជារៅហាវយនាយ ជាម្លចស់មួែន
ឯង ជាម្លចស់រលើអីៗ
វ ទំងអស់ រទើបផ្លងជាទសក្រពន

តណា
ា ។ រពាលមោ៉ ងរទៀត េឺអក្ុសលមូលរោភៈរទសៈ
រម្លេៈរនាះឯងផ្ដលជាមូលរេតុនាំឱយម្លនទុក្ខ។
រោភៈ ការព្បាថាបចង់បានេួសព្បម្លណ
រទសៈ ព្បទូសរា៉ យ របៀតរបៀន េំក្ួន...
រម្លេៈ វរងវងមិនសាគល់ការពិតរធវើអីវៗបំពានរលើធម៌
រលើចាប់រធវើអីៗ
វ ជាអក្ុសល នាំឱយបនឋសង្គខរ រេើយជួប
ព្បសពវផ្តនឹងទុក្ខ(អនិចំច ទុក្ំខ អនតាឋ) ម្លនការព្បកាន់មុស
រជឿមុស (មិចាឆទិដិឌ មិចាឆសងកបផ) រេើយមំព្បព្ពឹតឋរធវើអំរពើ
មុសនាំឱយម្លនវ ិបតឋិ

តាំងពីតូចតាចរេូតដល់សដង្គគម

រេតុវាម្លនផ្តមួយេឺ រោភៈរទសៈរម្លេៈ។
និយាយឱយមែីឱយចំផ្តមឋង មិនខាែចព្ច

ំ វ ិបតឋិទំនាស់

សដង្គគមក្បុងព្បរទសណាក្៏រោយសម័យណាក្៏រោយ េឺ
អក្ុសលមូលទំង៣រនះឯងជារេតុ។
ទុក្ខនិររាធៈរបើរក្រ

ើញរេតុរេើយ ក្៏អាចរក្រ

ើញ

ការរ ំលត់បញ្ចប់ទុក្ខេឺ និររាធវ ិមុតិឋការរួចរនាះរៅថារសរ ី
ភាពពិតព្បាក្ដ រួចផុតពីទុក្ខផ្លងរធវើអំរពើអាព្ក្ក្់ ផ្លង-
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លង់ក្ុងក្ិ
ប
រលសរព្េឿងរៅេាង

រោភៈរទសៈរម្លេៈ

រនះឯងរៅថាវ ិមុតិឋ ការរួចជាន់មពស់ការរោះមែួនថាបក្់មពស់
ជាទីសប
ង ់ជារព្តើយនាយ ជាក្ផ្នែងរ ំលត់

ជាក្ផ្នែងអស់

រៅពនតណា
ា េឺព្ពះនិពាវនរនាះឯង រនះជាសចចធម៌ទី៣។
ទុក្ខនិររាធគ្នមិនីបដិបទៈ រដើមផីដល់នូវនិររាធរដើមផី
អស់រៅពនតណា
ា រោភៈ រទសៈ រម្លេៈព្ពះពុទនបរមព្េូ

ពនរយើង ព្ទង់ោក្់ចុះនូវវ ិធីព្បតិបតឋិ៨យា៉ ង ផ្ដលរៅថា
អរ ិយមេគ(ផែូវដ៏ព្បរសើរ ឬ អដនងិក្
គ មេគ) ផែូវព្បក្បរៅរោយ
អងគ៨ផ្ដលរៅថា

មជឈិមបដិបទ

េឺផូវព្បតិ
ែ
បតឋិជា

ក្ណា
ឋ ល បានដល់អដនងិក្
គ មេគទំង៨ព្បការេឺៈ
១.សម្លាទិដិឌ យល់ព្តូវ

២.សម្លាសងកបផ ព្តិះរ ិះព្តូវ

៣.សម្លាវាចានិយាយព្តូវ ៤.សម្លាក្មានឋ ការង្គរព្តូវ
៥.សម្លាអាជីវចិញ្ចឹមជីវ ិតព្តូវ ៦.សម្លាវាយាមពោយាមព្តូវ
៧.សម្លាសតិ ការរលឹក្ព្តូវ ៨.សម្លាសម្លធិតមកល់ចិតឋព្តូវ
អរិយមគ្គទាំង៨ទនះខ្ចក្ទចញជា៣គ្ឺៈ

ក្-សម្លាទិដិឌ និងសម្លាសងកបផ ចាត់ជាបញ្ញដសិកាខ
ការអប់រ ំខាងបញ្ញដ (អភិវឌណន៍បញ្ញដ)។
ម-សម្លាវាចា សម្លាក្មានឋ និងសម្លាអាជីវ ចាត់ជា
សីលសិកាខ អប់រ ំកាយវាចា ឱយម្លនសណា
ឋ ប់ធាបប់ ក្ុំឱយព្ច
រលើសរបើសព្ចរឡាងខាម ឱយម្លនសីលធម៌រស់រៅក្បុង
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សងគមបានសុមចរព្មើន (អភិវឌណន៍កាយវាចា)។
៣-សម្លាវាយាម សម្លាសតិ និងសម្លាសម្លធិ ចាត់
ជាសម្លធិសិកាខអប់រ ំផែូវចិតឋ
ឧបក្ិរលស

(អភិវឌណន៍ចិតឋ)

េឺតណា
ា រោភៈរទសៈរម្លេៈ

រព្េឿងរៅេាងនាំឱយបងកនូវសង្គខរ

ឱយរួចចាក្
ផ្ដលជា

ផ្ដលជារេតុឱយជួប

ព្បទះ រេចមិនផុតពីទុក្ខរសាក្ព្េប់ផ្បបយា៉ ង។
ការព្បតិបតឋិតាមម្លគ្ន៌ទំង៨ “អដនងិក្
គ មេគ” ជារេតុ
រធវើឱយដល់ឆ្ប់នូវការអស់រៅពនតណា
ា
រម្លេៈ

រោភៈរទសៈ

រេើយទទួលបានសុមសនឋិភាពសព្ម្លប់មួនផង
ែ

សព្ម្លប់មនុសសសតវទំងអស់ផង។

៌ ៤ ោ៉ឃៈ
សីលសិខោង្ ម
ិ
ើ បមានស
ីលព្តូវមានព្រហមវោរធម
ី

១.រមតាឋ ស្សឡាញ់រាប់អានគ្នបមិនររ ើសរអើង។

២.ក្រុណា អាណិតអាសូរគ្នប ជួយសរដង្គគះគ្នបជួយ
រោះទុក្ខធុរៈគ្នប។
៣.មុទិតា ជួយរព្តក្អរអនុរម្លទនា ចំរពាះរសចក្ឋី
សុមចរព្មើនរបស់អបក្ដពទ។
៤.ឧរបកាខ

ររៀនោក្់ចិតឋរៅក្ណា
ឋ ល

ញាប់ញ័រចំរពាះរោក្ធម៌ទំងពួង

មិនរ ំរភើប

មិនលំរអៀងរោយ

អេតិទំង៤េឺឆនាធេតិ លំរអៀងរព្ពាះស្សឡាញ់ រទសា-

28

តួនាទីព្ពះពុទនសាសនា

ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

េតិ លំរអៀងរព្ពាះសអប់រព្ពាះមឹង រម្លហាេតិ លំរអៀងរព្ពាះ
វរងវងរព្ពាះលងង់និង ភយាេតិ លំរអៀងរព្ពាះខាែច។

ព្ពេាវ ិហារធម៌ទំង៤យា៉ ងរនះឯង នាំឱយម្លនសម្លា

វាចា(វាចាព្តូវ) សម្លាក្មានឋ (ការង្គរព្តូវ) សម្លាអាជីវ (ការ
ចិញ្ចឹមជីវ ិតព្តូវ) និងម្លនព្ពេាវ ិហារធម៌រៅបានរយើងព្តូវ

រធវើការរព្បៀបរធៀបមែួនរយើងរៅនិងអបក្ដពទ“អតាឋនំ ឧបមំ
ក្តាវ” រយើងចង់បានសុម ចង់បានរសចក្ឋីស្សឡាញ់រាប់
អានអាណិតអាសូរ ចង់ឱយម្លនរសរ ីភាពសិទិព្ន បរយាជន៍
យា៉ ងណា អបក្ដពទក្៏ចង់បានដូរចាបះផ្ដរ។
សម្លធិសិកាខ ររៀនបណុឋ ះចិតឋឱយនឹងធឹង អប់រ ំចិតឋឱយ

សទិតរៅក្បុងអារមាណ៍ផ្តមួយរោយវ ិធីចរព្មើនភាវនា។
មនុសសផ្ដលម្លនចិតឋអប់រ ំព្តឹមព្តូវរេើយ
រ

រ

ើញអវីផ្តង-

ើញពិត “យថាភូតំ បជានាតិ”។
បញ្ញដសិកាខការដឹងនូវសភាវៈ

ពិតតាមពិតរនះឯង

រេើយរៅថាបញ្ញដ។ ប៉ុផ្នឋព្តូវដឹងថា បញ្ញដជារោក្ិយ
េឺចំរណះដឹងទូរៅរបស់បុថុជជន របើមវះសីលធម៌មវះព្ពេាវ ិហារធម៌ នឹងរៅជាការរចះដឹងរ ឹងម្លនៈ របើម្លនផ្តសីល

ធម៌ ព្ពេាវ ិហារធម៌ ព្បាចាក្បញ្ញដ នឹងរៅជាមនុសសចិតឋ
លអផ្តមិនដឹងអវី។ ដូរចបះមនុសសព្តូវបណុឋ ះឱយរក្ើតម្លនក្បុង
សនាឋននូវសីលធម៌ផង ព្ពេាវ ិហារធម៌ផងនូវបញ្ញដផងមុ ន
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ជាងអវីៗទំងអស់
អបក្បរងកើតរ
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រព្ពាះអវីៗទំងអស់ព្តូវបានមនុសសជា

ើង។ េឺថា របើរេបានអភិវឌណន៍មនុសស(កាយ

វាចា ចិតឋ) ឱយបានលអរេើយ ការអភិវឌណន៍ក្ុងព្េប់
ប
វ ិស័យ
ដពទរទៀត នឹងបានសរព្មចផលលអយា៉ងពិតព្បាក្ដ។

បញ្ញដផ្ដលរក្ើតម្លនពី ការអប់រ ំបនធំចិតឋតាមរយៈការ

ចរព្មើនសម្លធិវ ិបសសនា

ចាត់ជាបញ្ញដដ៏មពង់មពស់បំផុត។

ព្ពេាវ ិហារធម៌

ព្បក្បរោយ

បញ្ញដព្បចាំជាប់រៅក្បុងសនាឋនរេើយរនាះ

រេនឹងរធវើអីវ

របើមនុសសម្លនសីលធម៌

ផ្លងមុសបានសុម រេើយមនុសសរស់រៅក្បុងសងគមក្៏បាន
សុមសនឋិភាពផ្ដរ។ ប៉ុផ្នឋធម៌ទំងអស់របស់ព្ពះពុទនរបើរេ

ព្គ្នន់ផ្តរចះចាំ រេើយមិនបានយក្មក្អនុវតឋ រទះបីក្ុង
ប
ជីវភាពផ្ទធល់មួនក្ប
ែ ុងសងគមក្ិចច រសដឌក្ិចច ឬក្៏នរយាបាយ
រនាះរទ ជីវ ិតមនុសសម្លបក្់ៗជីវ ិតព្េួសារ និងសងគមមនុសស
នឹងមិនបានសុមសនឋិភាពពិតព្បាក្ដរ

ើយ។

ព្ពះពុទនបរព្ងៀនមនុសស ឱយរធវើលអ ឱយសាគល់សិទិន និង
ក្រណីយក្ិចចរបស់មួនម្ល
ែ
ប ក្់ៗ ពីរព្ពាះមនុសសជាអបក្ធានា
រជាេវាសនាមែួនរោយមែួនឯង

តាមចាប់ក្មាផល

រធវើ

យា៉ ងណាបានផលយា៉ ងរនាះ។
២.អំរីសទ
ិ ធិ

ព្ពះពុទនបានទទួលសាគល់សិទិន

និង

ក្រណីយក្ិចចរបស់មនុសសរោក្តាំងពីជាង២៥០០ឆ្បំមក្
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រេើយ។ ព្ពះអងគក្៏បានព្បាប់ឱយរោះស្សាយបញ្ញ
ា ព្េប់
ផ្បបយា៉ ង រោយរព្បើធម៌អេិងា រមតាឋ ក្រុណា និងបញ្ញដ
មិនបានឱយរព្បើេិងារ

ើយ។

សីល៥ ផ្ដលរយើងរចះចាំរសធើរផ្តទំងអស់គ្នប េឺការ
ធានានូវសិទិន
ន ិងក្រណីយក្ិចចរបស់មនុសសសតវព្េប់ៗគ្នប
(ប៉ុផ្នឋរតើបានព្បតិបតឋិតាមរេើយឬរៅ?)
១.សីលបាណា

ទក្់ទងនិងសិទិនរស់រានម្លនជីវ ិត

និងក្រណីយក្ិចច ព្តូវរគ្នរពជីវ ិតទំងអស់ រព្ពាះម្លបក្់ៗ
គ្នានស្សឡាញ់អីវ រសាើនិងជីវ ិតរបស់មួនរទ
ែ
(នតទិ អតឋ សមំ
របមំ)។

ដូរចបះសីលទី១

មិនឱយសម្លែប់របៀតរបៀនជីវ ិត

រដើមផីឱយបានរស់បានយូរម្លនអាយុផ្វង។
២.សីលអទិនាបទន ទក្់ទងនិងក្មាសិទិក្
ន ុំលួច ក្ុំ
បែន់ ក្ុំរបាក្ព្បាស់ ក្ុំសុីសំណូក្សូក្បា៉ ន់ ក្ុំពុក្រលួយ។
ម្លបក្់ៗម្លនក្មាសិទិឯ
ន ក្ជន របើជាតិម្លនក្មាសិទិរន បស់ជាតិ
របស់រដឌេឺរបស់រយើងទំអស់គ្នប រយើងចង់ឱយរេរគ្នរពក្មាសិទិរន យើង រយើងរតាងផ្តរគ្នរពក្មាសិទិរន េវ ិញផ្ដរ។

៣.សីលការម ព្តូវរគ្នរពសិទិទ
ន ក្់ទងបុរសស្ដ្សីឋ ក្ុំ
រ ំរោភ ក្ុំរបៀតរបៀនក្ូនព្បពននបីអ
ឋ បក្ដពទទុក្ឱយរេរស់រៅ
បានសុមសានឋព្តជាក្់ព្តជុំផ្វងឆ្ងយរៅ។ រេើយរេក្៏នឹង
រគ្នរពមិនរបៀតរបៀនរយើង ទុក្ឱយរយើងរស់រៅរោយសុម
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សានឋផ្ដរ។
៤.សីលមុសា

ម្លនសិទិប
ន រញ្ចញមតិរយាបល់ប៉ុផ្នឋ

ម្លនក្រណីយក្ិចច ក្ុំភូត ក្ុំរបាក្ព្បាស់ ក្ុំបរ ិហារក្រ ិ៍ ឋ ក្ុំញុះញង់ជារដើម។ រយើងម្លនសិទិនចង់បានផ្តព័ត៌ម្លនពិត
ដូរចបះរយើងក្៏ព្តូវផ្តនិយាយពិត។

៥.សីលសុរា មិនឱយរសពរព្េឿងស្សវ ឹងរព្េឿងរញៀន

ផ្ដលរធវើឱយមូចសាារតី

នាំឱយព្បព្ពឹតឋអំរពើមិនលអម្លនការ

យល់មុសនិយាយមុសជារដើម េឺថានាំឱយរក្ាសីលទំង
៤ខាងរដើមមិនរក្ើត។
ក្បុងសីល៥បាននិយាយពីសិទិផ
ន ង ក្រណីយក្ិចចផង

រេមិនអាចនិយាយពីសិទិន រេើយមិននិយាយពីក្រណីយក្ិចចបានរទ។
ក្បុងរសចក្ឋីផ្ថែងការណ៍ជាសក្ល

គ្នាននិយាយអវីរផសង

អំពីសិទិនមនុសស

រព្ៅពីនិយាយឱយស្សឡាញ់រាប់រក្

គ្នបជាបងបអូនឱយររៀនរស់រៅ ររៀនរធវើការ ររៀនរោះស្សាយ
បញ្ញ
ា រោយសនឋិវ ិធី (អេិងា) េឺថាព្បក្បរោយ រមតាឋ
ក្រុណា និងបញ្ញដ។ ដូរចបះរ
សីលធម៌ពុទនសាសនារ
មជឈិមបដិបទក្ឋី

ើញថា គ្នានទស់មុសអវីនិង

ើយ។
សីល៥ក្ឋី

ផ្ដលព្ពះសមពុទនព្ទង់

សផ្មឋងមក្ជារសចក្ឋីផ្ថែងការណ៍ ជាសក្ល អំពីសិទិន
ន ិង
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ក្រណីយក្ិចចដ៏ពថែថាែបំផុត។ របើរេព្បតិបតឋិតាមមជឈិមបដិបទនិងសីល៥

រេមិនអាចរ ំរោភសិទិម
ន នុសសបានរទ

ដូរចបះអបក្ផ្ដលមិនរ ំរោភរលើសិទិម
ន នុសស រទះបីជាជាតិ
អវីក្៏រោយ រស់រៅក្ផ្នែងណាក្៏រោយ រ្ាះថាជាអបក្
កាន់ពុទនសាសនាទំងអស់គ្នប។
៣.អំរីព្បជាធិបលត្យ្យ អបក្ព្បជាធិបរតយយ េឺអបក្
កាន់តាមពុទនសាសនាេបឹងឯង ពីរព្ពាះព្ពះពុទនសាសនា
បានយក្ចាប់ជាធំ យក្ធម៌ជាធំ (ធម្លាធិបរតយយ) យក្
ព្បរយាជន៍រម
ួ ជាធំយក្សងឃជាធំ។ ខាងព្េេសទអំណាច
ព្េប់ព្េងរចញពីរាស្ដ្សឋ ខាងព្ពះពុទនសាសនាអវីៗសរព្មច
រចញពីសងឃយក្សងឃជាធំ។ ខាងផែូវរោក្យក្រដឌធមានុញ្ដរបស់ជាតិជារគ្នល ក្បុងសងគមសងឃព្តូវយក្ធម៌
វ ិន័យជារគ្នល ជាមេគុរទសក្៍

ជាធមានុញ្ដរបស់សងឃ។

ទព្មង់ព្េប់ព្េងផ្បបរនះឯង ជាទព្មង់ព្េប់ព្េងផ្បបព្បជា
ធិបរតយយ។
ដូរចបះលទនិព្បជាធិបរតយយ

មិនម្លនអវីទស់

និង

រគ្នលការណ៍សីលធម៌ពុទនសាសនារទ ព្ពះពុទនសាសនា
រនះឯង ផ្ដលរព្បើលទនិព្បជាធិបរតយយមុនរេបងអស់។
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ប្ពះពុទធសាសនា ជាសាសនារបស់រដ្ឋខ្មែរ
ក្បុងជំពូក្២ព្តង់ម្លព្តា៨ ពនរដឌធមានុញ្ដពនព្បរទស

ក្មពុជាបានផ្ចងថាព្រះរុទ្សា
ធ សន្ធជាសាសន្ធរបស់រ ឋ

រេតុអីបា
វ នជាក្បុងរដឌធមានុញ្ដរយើងរលើក្តរមកើងពុទន-

សាសនាទុក្ក្បុងចាប់រដឌ ជាទីរគ្នរពសកាករៈដូរចបះ? រតើ

ព្ពះពុទនសាសនា ម្លនេុណូបការៈយា៉ ងណាមែះ ចំរពាះ
ព្បរទសក្មពុជា?

បញ្ញ
ា រនះ រយើងអាចរឆែើយបានព្េប់គ្នប តាមការេិត

រ

ើញររៀងៗមែួនឥតរទើ សទល់រ

ើយ។ ប៉ុផ្នឋព្តង់ចំណុច

េុណូបការៈ យា៉ ងសំខាន់របស់ព្ពះពុទនសាសនា ផ្ដល
ម្លនពិតព្បាក្ដចំរពាះព្បរទសក្មពុជារនាះ

ព្បផ្េលជា

រឆែើយមិនព្តូវឱយសពវព្េប់រទ រព្ពាះព្តង់ចំណុចមែះ របើមិន
បានេិតឱយដិតដល់ ហាក្់ដូចជាគ្នានវ ិស័យពុទនសាសនា
ជួយព្ទព្ទង់រ

ើយ។

ឯចំណុចសំខាន់

ពនេុណូបការៈព្ពះពុទនសាសនា

ចំរពាះព្បរទសក្មពុជារនាះ របើបំព្ពួញឱយមែីម្លន៣េឺៈ
១.ព្ពះពុទនសាសនា

ជាមូលោឌនពនការសាទបនា

ជាតិផ្មារ តាំងពីមុនព្េិសស
ឋ តវតស ៣០០ឆ្បំដរាបដល់បាន
រក្ើតជាអារយជាតិវ ិរសសមួយក្បុងរោក្។
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២.ព្ពះពុទនសាសនា ជាព្បភពពនរចនាភាសាផ្មារ
ឱយរ ីក្ដុះោល រក្ើតជាភាសាមួយក្បុងរោក្ព្បក្បរោយ
អងគ៣។

៣.ព្ពះពុទនសាសនា ជាធានី ជាទីជព្មក្ធំពនអក្សរ
សាស្ដ្សផ្ឋ មារ។ រោយេុណបំណាច់ រនះ រទើបអក្សរសាស្ដ្ស-ឋ
ផ្មារ បានព្បកាសរ ំលឹក្េុណពុទនសាសនា រៅខាងរដើម

ក្ផួនរបស់មួែនថា “នរម្ល ពុទនយ សិទំ”ន វ ិរសសផ្បែក្ជាង
អក្សរសាស្ដ្សនា
ឋ នាក្បុងរោក្។

អងគទាំង៣របស់ភាសាខ្មែរទនាះគ្ឺៈ

ក្.សូរសាស្ដសដ ក្ផួនរព្បើមយល់សរមែងឱយោន់រ

ើង

ម្លនន័យចាស់ោស់ធំទូោយឥតរទើសទល់។ សូរ
សាស្ដ្សភា
ឋ សាផ្មារ ម្លនឥទនិពលជាងរេក្បុងរោក្ អាចថា
ព្តាប់តាមភាសានានាក្បុងរោក្បានដូចសុទនៗ។ចំផ្ណក្
ខាងអក្សរសាស្ដ្សផ្ឋ មារវ ិញ

ក្៏អាចសររសរតាមសូរស័ពធ

ភាសានានាក្បុងរោក្បានដូចពិ តៗ ឥតរទើសផ្ដរ ដូចជា
ដេវងក ដីរហាគល អុក្សីផ្េសន ជារដើម។

ម.រូបសាស្ដសដ ក្ផួនផ្ចងពីទំរង់ពាក្យនិងការបរញ្ចញ

ពាក្យឱយម្លនរូបតៗគ្នបរទៀតបាន។

ភាសាផ្មារជាភាសា

ម្លនរូបរស់ររវ ើក្ មិនសាែប់គ្នំងរៅមួយក្ផ្នែងរ

ើយ ដូច

ជាពាក្យក្ល់ រចញរៅជា ក្ំណល់ ជាថបល់ កាន់ ក្ំណាន់
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ខាាន់ រក្ើត ក្ំរណើត រមបើត។ល។
គ្.និឃនដសាស្ដសដ

ក្ផួនវាក្យស័ពធ

របស់ពាក្យនិងការផ្ព្បព្បួលន័យ។ និ

និយាយពីន័យ

នឋសាស្ដ្សផ្ឋ មារម្លន

រព្ចើនផ្បបេឺៈ
១.ពាក្យដូចគ្នប ម្លនន័យរផសងគ្នប ដូចជាសាប “ន”
រព្េឿងរនសាទុបក្រណ៍មោ៉ ង ពួក្ ព្ទូ លប ោយ.សាប
“េុ” ផ្ដលផធុយពីពព្ប សាប“ក្ិ”សាបរព្ពាះបណុឋ ះោំ។ល។
មោ៉ ងរទៀតពាក្យនិយាយឮដូចគ្នប

ផ្តម្លនន័យរផសងគ្នប

តាមអក្សរ តាមដំរណើររសចក្ឋី ដូចជា ផារ ផា ចិត ចិតឋ
រេ រេេ៍ ក្ល ក្ល់ ជប ជប់ ដុះ ដុស។ល។
២.ពាក្យនិយាយឮរផសងគ្នា

ផ្តម្លនន័យដូចគ្នប

សព្ម្លប់រព្បើតាមដំរណើររសចក្ឋីដូចជាវ ិនាស-អនឋរាយក្ស័យ-អនឋរធាន-រម្ល

ៈ-រសាះសូនយ-បាត់បង់ -ទរទ-ផ្

ត

ពាក្យទំងអស់រនះ ម្លនន័យផ្តមួយេឺមិនម្លន ឬគ្នាន។
៣.ការផ្ព្បព្បួលន័យ រោយភាជប់ពាក្យដូចជាបង់ “ក្ិ”
ោក្់ ទម្លែក្់ចុះ បត់ “ក្ិ” ព្ត

ប់តាមទំនង ព្ត

ប់ជាផបត់។

យក្ពាក្យពីររនះមក្ភាជប់រៅជាបង់បត់រក្ើតជា“ន”ផ្ព្បថា
រទព្ព័ក្ស អារក្ស អបក្តារៅវ ិញ។

៤.ការផ្ព្បន័យតាមសម័យ ដូចជារគ្នព្ត ន័យរដើម
ថា រព្កាលរគ្ន ផ្ព្បជា ផ្មសស្សឡាយ។ល។
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ភាសាណាផ្ដលព្បក្បរោយអងគទំង៣រនះេឺ ជា
ភាសាព្តឹមព្តូវម្លនរវយោក្រណ៍

រេើយផ្ដលថាភាសា

អក្សរផ្មារ មិនទន់ម្លនរវយោក្រណ៍រនាះ េឺមនុសសផ្មាររទ
ផ្ដលមិនទន់ព្បមូលរវយោក្រណ៍មក្សររសរ
និងអក្សរសាស្ដ្សផ្ឋ មាររនាះ

ឯភាសា

ម្លនរវយោក្រណ៍ព្េប់សពវ

រស្សច តាំងពីសម័យមហានេរមក្រមែ៉ះ ប៉ុផ្នឋរចារបររទស
វាលួចក្ផួនរវយោក្រណ៍រនាះបាត់រៅ
សដង្គគម។

រោយរេតុព្ពះពុទនសាសនា

ក្បុងសម័យរក្ើត
ម្លនេុណូបការៈ

សំខាន់យា៉ងរនះ ចំរពាះព្បរទសក្មពុជារេើយ រទើបរៅ
ក្បុងរដឌធមានុញ្ដផ្មារ

បានចារ ឹក្ទុក្ព្ពះពុទនសាសនាថាជា

សាសនារបស់រដឌ។ ឯន័យរបស់េុណូបការៈរនាះ ដូចនាំ
មក្ពណ៌នាមែីៗដូចតរៅរនះ
ក្បុងសម័យផ្ដលព្បរទសផ្មារម្លនរព្គ្នះថាបក្់ ចុះដុន

ោបរមាយឥទនិពល រោយរេតុព្បរទសជិតខាង បរងកើត
សដង្គគមដរណើឋ មទឹក្ដីព្ទពយសមផតឋិ
រនាះ

េមពីរក្ផួនចាប់ផ្មារ

ព្ពះសងឃក្បុងវតឋអារាមពុទនសាសនាទំងអស់ក្ុង
ប

ព្បរទស បានផ្ថរក្ាអងគការរដឌទុក្មិនឱយបាត់បង់រ

ើយ

ដូចជាអងគការអក្សរសាស្ដ្សឋ អងគការអប់រ ំជាតិអងគការសុខា
ភិបាលអងគការសងគមក្ិចច

និង ការង្គរអងគកាក្សិក្មា
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ឧសាេក្មាពាណិជជក្មាអងគការវ ិចិ ព្តសិលផៈនិងតូរយតដនឋី
អងគការការពារព្បរទស អងគការរឃ្សនាការ និងអងគការ
យុតិធ
ឋ ម៌ជារដើម។
១.វត្ដអារាមនិងអងគការអក្្សរសាស្ដសដ
ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាបក្់រមាយឥទនិពល

រៅតាមរមតឋ ភូមិ ស្សុក្គ្នាន សាោររៀនរ

ើយ។ ម្លនផ្ត

ផ្ដលជាសាោររៀននូវវ ិជាជ

វតឋអារាមព្ពះសងឃរនះឯង

ព្េប់ជំពូក្ ជាវ ិទោសាទនរបស់ជាតិ។

ព្បជាពលរដឌផ្មារទំងអស់ បាននាំក្ូនរៅរៅរផញើនិង
ព្ពះសងឃ រៅអធិការតាមមណឍល សង្គកត់ភូមិស្សុក្ររៀង
មែួន

មិនព្គ្នន់ផ្តរផញើឱយររៀនដល់រម្ល៉ ងរេើយរចញមក្ផធះ

រទ េឺឱយរដក្រៅក្បុងវតឋផ្តមឋង រម្លែ៉ះរេើយវតឋអារាមព្ពះពុទនសាសនា

ព្តូវបានទទួលភារៈរបស់ជាតិមួយភាេធំ

ព្ពះសងឃជារៅអធិការ ព្តូវររៀបចំឱយសិសសទំងអស់ម្លន
ក្ផ្នែងរដក្រៅ ចំណីអាហារបរ ិរភាេ ក្ផ្នែងររៀនរព្េឿង
សិក្ូបក្រណ
ខ
៍ សព្ម្លប់ររៀន និងរព្េឿងរព្បើព្បាស់ព្េប់ជំពូក្

រោយចិតឋសបផុរសពិតៗ ឥតយក្ព្បាក្់ផ្ម ឬ ក្៏ពថែឈួល
ប
អវីរ

ើយោភផ្ដលរក្ើតរ

ើងក្បុងពុ ទនសាសនារោក្ផ្ចក្

រ ំផ្លក្ក្សាងវតឋអារាមផង និង ចិ ញ្ចឹមភិក្ុសាមរណរផង
ខ
ចិញ្ចឹមរក្ាងជាសិសសផ្ដលរៅសិក្ារនាះផង។
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រៅអី

ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ក្បុងសម័យរនាះរៅវតឋព្ពះសងឃគ្នានសាោររៀន តុ
សព្ម្លប់ររៀនដូចសពវពថងរ

រៅអធិការ

ើយ

ម្លនផ្តក្ុដិ

សាោឆ្ន់ជាក្ផ្នែងររៀន

ព្េូនិងសិសស

អងគុយេង់ផ្ទធល់រលើក្រនធល

សិសសម្លបក្់ៗម្លនកាឋរឈបួល

មួយរធវើពីរដើមេ ឬ រដើមរកាោបព្ម័ក្សណ៍ឬមាុក្ពណ៌រលា
ឯដីស រោក្ព្េូឱយយក្ដីពិរសសមក្រធវើតាមបរចចក្រទស
ក្បុងសម័យរនាះ។

មុនដំបូងសររសរអក្សររធវើរលមរលើកាឋរ

ររៀនរមើលសាស្ដ្សាឋសែឹក្រ ឹតដូចជា

បនាធប់មក្

សាស្ដ្សាឋចាប់ព្ក្មជា

រដើមនិងររៀនេិតរលមចំរណាទនិងព្គ្នប់ក្ាច់។ ការររៀន
រមើលសាស្ដ្សាឋសែឹក្រ ឹត

រដើមផីឱយម្លនបដិភាណក្បុងការថា

ផង ឱយរចះដឹងចាប់ទម្លែប់ពងាវតាមនុសសធម៌ សីលធម៌
និងអារយធម៌របស់ជាតិផង។

កាលរបើររៀនបានរចះអក្សររេើយ ឱយររៀនធម៌បួស
ជាសាមរណរភិក្ុរទៀត
ខ
រដើមផីសិក្ាភាសាបាលី សំស្ដ្សឹត
ក

ឱយបានរចះដឹងរព្ៅព្ជះនូវព្ទឹសីព
ឋ ុទនសាសនា និងឱយររៀន
ភាសាបររទសមែះរទៀតផង។ របើមិនបានសិក្ាផ្បបរនះ
រទ បព្មុងនឹងោចាក្សិកាខបទព្ត

ប់រៅបំររ ើព្េួសារវ ិញ

ឆ្ប់ៗ រោក្បរព្ងៀនអំ ពីវ ិជាជជីវៈរផសងៗពលតាមនិសស័យ
របស់មួែន េឺនរណាបុិនព្បសប់ខាងការង្គរជាងផ្ដក្ ជាង
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

រឈើ ជាងេំនូរ ជាងចម្លែក្់ ឬ តូរយតដនឋីជារដើមក្៏ឱយសិក្ា
ខាងរនាះលាមរព្បើការបានរទើបឱយសឹក្មក្ផធះវ ិញ។
ក្បុងរពលចូលរៅសិក្ារៅវតឋរនាះ

រោក្ព្េូមិន

ផ្មនបរព្ងៀនផ្តអក្សរសាស្ដ្សឋ និង វ ិជាជជីវៈរនាះរទ រោក្
បានបរព្ងៀនអំពីសុជីវធម៌ ឱយរចះរព្បើឥរ ិយាបថ រដើរ ឈរ
អងគុយរដក្និយាយសឋីឱយម្លនផ្បបបទ រចះេួរសម សាគល់
មុសព្តូវតាមព្បពពណីអារយធម៌ជាតិរទៀត។

ចំរពាះសិសសណាផ្ដលម្លននិសស័យ្ែសពវ ខាង

អក្សរសាស្ដ្សឋ រោក្ព្េូឱយររៀនរធវើអបក្និពនន ក្វ ីនិពននផ្តង
រសចក្ឋី ផ្តងកាពយ រេើយចាររលើសឹក្
ែ រ ឹត ឬសររសរក្បុង
ព្កាំងទុក្ជាក្ផួនចាប់សព្ម្លប់ររៀនតៗមក្រទៀត
រក្ាអក្សរសាស្ដ្សជា
ឋ តិ

ភាសាជាតិ

រដើមផី

ផ្ដលម្លនលក្ខណៈ

សំខាន់បំផុតរបស់ជាតិទុក្ក្ុំឱយបាត់បង់ រព្ពាះថារបើអក្សរ
សាស្ដ្សរឋ លត់ ភាសាព្តូវរលំ ជាតិព្តូវរោយបាត់បង់ចាក្
ពិភពរោក្មិនខាន។
អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាមក្បុង

រពលរនាះ មំរក្ាអក្សរសាស្ដ្សជា
ឋ តិទុក្ និងរលើក្តរមកើងក្ុំ
ឱយចាញ់រព្បៀបព្បជាជាតិទំងឡាយក្បុងពិភពរោក្ផ្ដល

រេមំផ្ថរក្ារលើក្តរមកើងអក្សរសាស្ដ្សឋ និង ភាសារេរសាើ
ជីវ ិត

រទះបីរេទ័លព្ក្លំបាក្រតាក្យា៉ ក្យា៉ ងណា
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

អក្សររបស់រេរនាះពិបាក្សររសរពិបាក្ររៀនយា៉ ងណា ក្៏
រេម្លនសមផជញ្ដ ៈោស់រតឿនទញញាក្់សរពសវ ិញ្ញដណ

រេឱយម្លនសាវមីភក្ឋិ ចំរពាះអក្សរសាស្ដ្សភា
ឋ សាជាតិជានិចច
ដូចពួក្ចិនរអតចាយ

ផ្រក្ក្រញ្ឆទិញសំបក្ដបជារដើម

ផ្ដលព្ក្ម្លនផ្តរខារលើជងគង់ រសាត់អផ្ណឋតមក្ព្ជក្រស់
រៅក្បុងស្សុក្រយើងរនាះ រេក្៏ម្លនសមផជញ្ដ ៈចំរពាះអក្សរ-

សាស្ដ្សរឋ េរសាើជីវ ិត ដូចជារៅតាមសសរផធះ ម្លត់ទវរបងអួច

និងចដង្គកនបាយ ក្៏ម្លនបិទផ្ទធំងអក្សរចិន ផ្ដលសររសរ
រោយផចិតផចង់

រលើក្តរមកើងឱយអក្សរសាស្ដ្សជា
ឋ តិរេម្លន

តពមែផ្ដរ។
រោយព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាម ម្លនសមផជញ្ដ ៈផ្បប
រនះ រទើបមំបីបាច់រក្ារលើក្តរមកើង អងគការអក្សរសាស្ដ្សឋ
រនះ ឱយម្លនវឌណនភាពជានិចច រទះបីសិត
ទ ក្បុងព្គ្នព្បរទស
ព្ក្មសត់រមាយ ក្៏ដូចរៅក្បុងព្គ្នចរព្មើនរុងររឿងផ្ដរ។

លុះដល់មក្សម័យចរព្មើនរុងររឿង អងគការអក្សរ

សាស្ដ្សជា
ឋ តិ ក្៏បានរចញពីវតឋអារាម រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ
រក្ើតជាព្ក្សួងសិក្ាធិការជាតិរ

ើង រោយម្លនវ ិជាជអក្សរ

សាស្ដ្សអ
ឋ នឋរជាតិ តាមសម័យនិយមផសំជាមួយផង។
ឯក្ផួនចាប់អក្សរសាស្ដ្សផ្ឋ មារមែះ

ដូចជាចាប់ព្ក្ម

ចាប់ពេមហាជន ចាប់ស្សី ចាប់ព្បុស ររឿងកាក្ី ទុំទវ
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

និងេងសយនឋជារដើម ផ្ដលក្បុងសម័យមុនព្ជក្រៅក្បុងវតឋ
អារាមផ្តក្ូនសិសសរោក្ររៀនរនះ ឥ

សាោររៀនជាតិឯស្សុក្ភូមិអស់រេើយ។
ផ្ផបក្អងគការអក្សរសាស្ដ្សរឋ នះ

ូវបានរៅរៅក្បុង

រទះបីបានរចញ

ដំរណើរពីវតឋអារាម រៅទទួលវឌណនធម៌ពីរដឌផ្ទធល់រេើយ ក្៏
ព្ពះសងឃព្េប់វតឋទំងអស់ រៅផ្តតាមជួយព្ទព្ទង់បរងកើត
វឌណនធម៌ខាងអក្សរសាស្ដ្សរឋ ពញទំេឹង ដូចជាជួយបរងកើត

ពាក្យវបផធម៌អក្ខរាវ ិរុទន និង ជួយសាងសាោបឋមសិក្ា
អនុវ ិទោល័យ វ ិទោល័យ មហាវ ិទោល័យ និង ជួយទំនុក្

បំរង
ុ ពួក្សិសសឱយសំណាក្់រដក្រៅបាយទឹក្ក្បុងវតឋអារាម

ជារព្ចើនមុឺននាក្់ក្ុងមួ
ប
យឆ្បំៗ ព្េប់វតឋអារាមផ្ដលរៅជិត
សាោររៀន ក្បុងព្ពះរាជាណាចព្ក្ទំងមូលរទៀត។
២.វត្ដនិងអងគការអប់រំជាត្ិ

ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាបក្់រមាយឥទនិពល

រៅក្បុងភូមិស្សុក្គ្នានមូ លោឌនអប់រ ំពិតព្បាក្ដរ
អប់រ ំព្បជាពលរដឌ

មហាក្សព្តរបស់មួន
ែ

ើយភារៈ

ឱយរចះស្សឡាញ់ជាតិសាសនាព្ពះឱយរចះរក្ាព្បពពណីទំរនៀមទម្លែប់

សិលផៈពិធីការជាតិ ឱយសាគល់មុសព្តូវលះបង់អំរពើអាព្ក្ក្់
រធវើផ្តអំរពើលអ នឹងជួយឱយម្លនសាមេគីធម៌ជួយសរដង្គគះគ្នប

រៅវ ិញរៅមក្ ក្បុងសងគមជាតិជារដើមរនាះ ជាភារៈពុទ-ន
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

សាសនាទំងស្សុង ម្លនផ្តពុទនសាសនារទ ផ្ដលម្លន
ព្បសិទនភាពក្បុងការអប់រ ំរនះ រព្ពាះព្បជាពលរដឌភាេរព្ចើន
រជឿទុក្ចិតឋពុទនសាសនារួចមក្រេើយ។

អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាមទំង
អស់ក្ុងព្បរទស
ប

ផ្តងផ្តអប់រ ំព្បជាពលរដឌក្ុបងស្សុក្ភូមិ

រោយព្ទឹសីផ
ឋ ង រោយការពិរសាធន៍ផង។

ផ្ផបក្ព្ទឹសីៈឋ ព្េប់ផ្តវ ិធីបុណយទំងអស់ ដូចជាបុណយ

សពជារដើម ព្ពះសងឃផ្តងពនយល់អំពីព្ទឹសីឋ ពនការរក្ើត
ចាស់ឈឺសាែប់

តាមចាប់ទសសនវ ិជាជ

ផ្ដលធាែប់នាំគ្នប

និយមរៅថារោក្សូព្តធម៌ ឬរទសនា រដើមផីឱយពលរដឌ
សាគល់ចាស់នូវបញ្ញ
ា ជីវ ិតនិងបននូបនទយនូវមរណទុក្ខ អំពី
ចិតឋេំនិតព្េួសារសពផង

ឱយយល់រេតុផលអានិសងស

ពនការជួយសរដង្គគះ រោយសម្លារចំរពាះអបក្ក្ំពុងទទួល
មរណទុក្ខផង រដើមផីឱយម្លនសាមេគីធម៌ រចះជួយទុក្ខធុរៈ
គ្នបក្បុងស្សុក្ភូមិផង។

ផ្ផបក្ការពិរសាធន៍ៈ ព្ពះសងឃមិនព្គ្នន់ផ្តសូព្តធម៌

រទសនា ពនយល់ព្តឹមព្ទឹសីប
ឋ ៉ុរណាតះរទ របើម្លនបុេគលណា
មួយក្បុងស្សុក្ភូមិសាែប់ រោក្ផ្តងនិមនឋរៅជួយឧបតទមា
ខាងផែូវចិតឋ និងព្បកាសព្បាប់ដំណឹងមរណៈរនាះរៅដល់

អបក្ស្សុក្ភូមិទំងអស់រោយលិមិត ឬ រោយវាចា និង
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រោយសូរស័ពធេង

ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

រដើមផីឱយអបក្ស្សុក្ភូមិទំងអស់រៅ

ជួយគ្នប រោយក្ម្លែំងកាយនិងសម្លារដូចជា លុយកាក្់
អងគរ រទៀន ធូប ជារដើម។
ការអប់រ ំរនះបានផលលអបំផុត រក្ើតជាព្បពពណីចាំ
បាច់មួយក្បុងស្សុក្ភូមិនាសម័យរនាះ។ កាលណារបើម្លន

បុេគលណាមួយសាែប់រេើយ រេវាយេងភាែមមិនររ ើសឋានៈ
បុេគលរ

ើយ រដើមផីផឋល់ដំណឹងដល់អបក្ស្សុក្ភូមិ។ ឯអបក្

ស្សុក្ភូមិកាលរបើបានឮសូរេងរៅទិសណារេើយ ផ្តង
លះបង់ការង្គរយក្សម្លារ

ម្លនអងករលុយកាក្់រទៀនធូប

ជារដើម នាំគ្នបរៅចូលភាែម មិនបាច់ព្េួសារសពអរញ្ជើញ
រ

ើយ ម្លនលក្ខណៈលអសមជាមនុសសពិតផ្មន។ ព្េប់

ក្ិចចការទំងអស់ក្ុងស្សុ
ប
ក្ភូមិ

រទះក្បុងវតឋក្ីឋ

រព្ៅវតឋក្ីឋ

ដូចជា ការសាងសងវ ិហារក្ុដិ សាោ ផែូវ សាពន ជីក្ស្សះ
អណូឋ ង

ការរធវើពិធីបុណយក្បុងរដូវបុណយភជំុបិណឍ

ក្ឋិ ន

ចូលឆ្បំជារដើម សុទនផ្តជាសម័យអប់រ ំព្បជាពលរដឌ ឱយ
យល់រចះដឹងនូវមនុសសធម៌ សីលធម៌ និងអារយធម៌ទំងអស់ ប៉ុផ្នឋរោយការអប់រ ំរនាះ ព្បក្បរោយេតិបណិឍ ត
ទំងព្ទឹសីទ
ឋ ំងការពិរសាធន៍ ជាទីរពញចិតឋពនព្បជារាស្ដ្សថ
រេមិននាំគ្នបនិយាយថារៅអប់រ ំរទ រេផ្បជានាំគ្នបនិយាយ
ថារៅរធវើបុណយរៅវ ិញ។
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ក្បុងសម័យអប់រ ំ េឺក្ុងពិ
ប
ធីបុណយរនាះៗ ព្ពះសងឃ

ផ្តងព្បកាសផាយនូវព្ទឹសីឋ េឺសូព្តធម៌រទសនា ពនយល់
រេតុផលតាមលក្ខណៈក្ិចចការ

នឹងជួយដឹក្នាំរធវើរទៀត

រដើមផីឱយពលរដឌរចះស្សឡាញ់ការង្គរ
ព្បរយាជន៍រម
ួ នឹងម្លនសាមេគីធម៌

រចះស្សឡាញ់នូវ

ជួយផឋល់ព្បរយាជន៍

ដល់គ្នបនិងគ្នបក្បុងស្សុក្ភូមិ។

លុះមក្ដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការអប់រ ំ

ជាតិ បានរចញពីវតឋអារាម រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូ មិ រក្ើតជា
ព្ក្សួងអប់រ ំជាតិរ

ើង

រោយម្លនពិធីអប់រ ំជាតិតាមរៅ

សម័យនិយមផសំជាមួយផង។
រទះបីបានរធវើដំរណើរ

ផ្ផបក្អងគការអប់រ ំជាតិរនះ

រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូ មិបានទទួ ល

វឌណនធម៌ផ្ទធល់ពីរដឌរេើយ ក្៏ព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាមទំងអស់

រៅផ្តម្លនការជួយអប់រ ំពលរដឌព្េប់មរធោបាយ

តាមលទនភាព ផ្ដលព្ពះសងឃអាចរធវើបាន តាមធម៌វ ិន័យ
ពុទនសាសនា។
៣.វត្ដនិងអងគការសុខាភិបាល
ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាបក្់រមាយឥទនិពល

រៅតាមស្សុក្ភូមិគ្នានមនធីររពទយរ

ើយ។

ព្បជាពលរដឌ

ផ្ដលម្លនជំងឺររាគ្នទំងឡាយ ម្លនព្េុនរៅឋ របួសថែស់
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រព្េចបាក្់ឆឹអងពស់ចឹក្ និងជំងឺអាសនបររាេជារដើមផ្តងរត់
រៅរក្ថាបំឯវតឋ រក្រោក្ព្េូរៅអធិការឱយជួយរមើលជំងឺ

រនាះ ឬរៅរក្ឧបាសក្ផ្ដលបានរចះវ ិជាជរពទយពីវតឋមក្។
អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបក្បុងវតឋអារាមនាសម័ យរនាះ

រព្ចើនផ្តម្លនព្ពះសងឃរចះវ ិជាជរពទយម្លនក្ផួនផសំថាបំ ម្លន
វតទុធាតុថាបំព្េប់មុមក្បុងវតឋ

រោយរោក្ព្េូបាននិមនឋរៅ

រក្រដើមរឈើ និង វតទុធាតុថាបំពីទីរផសងៗ ម្លនពព្ពភបំជារដើម
យក្មក្ោំក្ុងវតឋ
ប
ទុក្ក្បុងក្ុដិ សព្ម្លប់រសចក្ឋីព្តូវការរបស់

ព្បជាពលរដឌ និង រចះពោបាលររាេ រោយវ ិធីរព្បើក្ម្លែំង
ដួងចិតឋផំុែ រសាឋះ រៅ សាធប រស្សាចទឹក្ ចងផ្មសគ្នថា ចង

អំរបាះ ផ្ដលជាសាខារបស់មរនាមយិទិវន ិជាជរនាះផ្ថមរទៀត។
រោក្ពោបាលអបក្ជំងឺរោយចិតឋរមតាឋ ក្រុណា
ពិតៗ ឥតយក្ព្បាក្់ផ្មពីរដឌ ឬរង្គវន់ពីអបក្ជំងឺរ

ើយ។

វតឋអារាមក្បុងសម័យរនាះ មិនផ្មនព្គ្នន់ផ្តជាក្ផ្នែង

អប់រ ំរធវើបុណយទនចរព្មើនរមតាឋភាវនារទ េឺជាមនធីររពទយ

និងសាោររៀនវ ិជាជរពទយរទៀតផង រោយភិក្ុសាមរណរ
ខ

ឧបាសក្ផ្ដលម្លននិសស័យខាងវ ិជាជរពទយរនះ រៅសុំររៀន
តាមក្ផួនតព្ម្លផ្ដលម្លនរៅក្បុងវតឋរេើយពិរសាធន៍រមើល
អបក្ជំងឺដរាបបានរចះដឹងជាព្េូរពទយតៗគ្នបមក្រព្ពាះសុម
ភាពព្បជាពលរដឌបានពឹងពាក្់រលើវតឋអារាមទំងស្សុង។
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លុះដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការសុខាភិបាល ក្៏បានរចញពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ រក្ើត
ជាព្ក្សួងសាធារណសុខាភិបាលរ
សុខាភិបាលអនឋរជាតិ

ើង រោយម្លនក្ផួន

តាមសម័យនិយម

និងឱសថ

បររទសផសំជាមួយផង។
ផ្ផបក្អងគការសុខាភិបាលរនះ រទះបីបានរធវើដំរណើរ
រចញពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិបានទទួ លវឌណនធម៌

ផ្ទធល់ពីរដឌរេើយ ក្៏ព្ពះសងឃព្េប់វតឋទំងអស់ រៅផ្តជួយ
ទំនុក្បំរង
ុ ម្លនជួយសង់មនធីររពទយជួយផឋល់ឱសថឱយមនធីរ
រពទយរនាះៗផ្ថមរទៀត

ដូចជាេិោនោឌននិងព្បសូតិ

របស់សរមឋចព្ពះមហាសុរមធាធិបតី ជួន ណាត ព្ពះសងឃ
រាជរៅសង្គកត់រការរកាះ ស្សុក្េងពិសីនិងមណឍលសុមំ ចាស់
ភាពសរមឋចព្ពះរពាធិវ ័ងស េួត តាត រៅសង្គកត់វាង
ស្សុក្ ឧដុងគរមតឋក្ំពង់សឺជា
ព រដើម។
៤.វត្ដនិងអងគការសងគមក្ិចចការងារ
ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាបក្់រមាយឥទនិពល

វតឋអារាមទំងអស់នាសម័យរនាះ ជាទីចាត់ការពនសងគម
ក្ិចចនិងការង្គររបស់ពលរដឌ។
វតឋនីមួយៗ បានផឋល់ក្ិចចការ ផ្ដលសងគមជាតិព្តូវ
ការព្េប់យា៉ងខាងផែូវចិ តឋបានផឋល់នូវមនុសសធម៌សីលធម៌
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និង អារយធម៌ ខាងសម្លារ បានផឋល់ការង្គរវ ិជាជជីវៈ ឱយ
ពលរដឌរដើមផីព្បក្បអាជី វក្មាតាមសមតទភាពររៀងៗមែួន។
ពួក្ក្ុម្លរនិងយុវជន

ក្បុងវតឋនាសម័យរនាះ

ផ្ដលម្លតាបិតានាំរៅឱយរៅ

មិនផ្មនឱយសិក្ាផ្តអក្សរសាស្ដ្សឋ

និងបួសររៀនធម៌រចះដឹងតាមព្ទឹសីឋ រេើយវ ិលព្ត

ប់មក្

ផធះស្សុក្ភូមិវ ិញរដើររក្ការង្គររេរធវើរទ។ ព្ពះសងឃជាព្េូ
អាចារយបានដឹក្នាំក្ុម្លរ និង យុវជនឱយររៀនពិរសាធន៍រធវើ
មុមរបរវ ិជាជជីវៈព្េប់យា៉ង ដូចជាររៀនរធវើការង្គរខាងជាង
រឈើ ជាងផ្ដក្ ជាងចម្លែក្់ ជាងេំនូរ ជាងសាិត ឱយររៀនរធវើ
ដុតឥដឌរក្ផឿង ដុតក្ំរបារ ររៀបឥដឌបូក្ោបបាយអ ឱយ
ររៀនរធវើជាលលអី សាុេ ក្រញ្ជើ ឱយររៀនព្ក្

ឹងរធវើថាស ក្ាច់

។ល។ ជួយទំនុក្បំរង
ុ ឱយររៀនរភែងតូរយតដនឋី របាំរព្ចៀងរាំ
និងឱយររៀនរធវើក្សិក្មា ផ្ស្សចំការដំណាំជារដើមរទៀត។
ផ្ផបក្ក្សិក្មាៈវតឋមួយៗក្បុងជំនាន់រនាះម្លនរគ្នររទះ

ម្លនផ្ស្សចំការចារដំណាំនងគ័លរនាស់ សព្ម្លប់ពួក្ក្ុម្លរ
និងយុវជនផ្ដលរៅររៀនអក្សរ ឬររៀនធម៌ ភជួររាស់ ោំដុះ
សាបសធូង ដក្ ព្ចូតកាត់ បញ្ញ
ជ ន់របាក្ផ្បន យក្ផលរព្បើ

ក្បុងវតឋ រោយម្លនព្េេសទរជើងវតឋរឆែៀតរពលជួយរធវើផង
ជួនកាលរពលយប់ម្លនភិក្ុសាមរណរជួ
ខ
យរធវើផងផ្ដរ។

អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបយុវជនសម័យរនាះ ម្លន
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បរចចក្រទសខាងក្សិក្មា ដល់ព្ត

ប់មក្ផធះវ ិញ រចះរធវើ

ក្សិក្មាមួែនឯងផ្តមឋង មិនបាច់រដើររក្សុំការង្គររេររៀន
រធវើរទៀតរ

ើយ។

ផ្ផបក្ការជាងៈ វតឋនីមួយៗក្បុងសម័យរនាះ រោក្

ព្េូរៅអធិការ ផ្តងនាំសិសសេណរធវើក្ុដិ វ ិហារ សាោ

និងព្បោប់រព្បើព្បាស់ដូចជា តុ ទូ តាំង ទូក្ ររទះជារដើម
រោយមែួនឯងឥតទិញដូរឬជួលរេមក្រធវើរ
សម្លារសព្ម្លប់សាទបនារនាះ
ផ្ទធល់មួន
ែ

ើយ។ឯរព្េឿង

សុទនផ្តនាំសិសសេណរធវើ

ចាប់តាំងពីរៅកាប់រឈើ យក្មក្អាររព្ចៀក្

ឈូស ោប់ វាស់ កាត់ វាយឥដឌរធវើ

ដុតឥដឌ ដុតរក្ផឿង

រៅរក្ថា ឬ សមផក្រលៀស មក្ដុតរធវើក្ំរបារោយព្េួស
មាច់រធវើបាយអររៀបបូក្រធវើព្េឹះជញ្ញ
ជ ំងេូរវាសក្ាច់ រចនា
ឆ្ែក្់ោប់ រធវើព្បោប់ព្ក្

ឹងចំរ ឹងទវរបងអួច។ល។ ទំរាផ្ំ ត

រធវើក្ុដិសាោវ ិហារមួយៗរួច ពួក្សិសសេណទំងព្េេសទ
បពវជិតរចះរធវើការង្គរសាធត់ជំនាញរសធើរព្េប់មុម។
រេតុផ្ដលវតឋអារាមនាសម័យរនាះ

បរងកើតឱយម្លន

ការង្គររធវើព្េប់សពវផ្បបយា៉ ងរនះ រដើមផីដឹក្នាំសងគមជាតិ
ឱយម្លនការរចះដឹងខាងមុមរបរវ ិជាជជីវៈផង

ឱយបានរក្ើត

ម្លន ជាក្ុដិ វ ិហារ តុ ទូ តាំង។ល។ តមកល់ទុក្ជាសមផតឋិ
ក្បុងសាសនាផង។ ដល់ពួក្សិសសេណទំងរនាះរៅផធះ
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ស្សុក្ភូមិវ ិញ មែះក្៏ព្បក្បមុមរបរជា ជាងរឈើ ជាងេំនូរ។
តាមសមតទភាពររៀងៗមែួន ឥតផ្តរតាលរដើររក្ការង្គររធវើ
រ

ើយ។

ចំផ្ណក្ខាងចរ ិយាធម៌ សងគមវ ិញ ក្៏ម្លនផ្បបបទលអ

ណាស់ផ្ដរ ពួក្អបក្រលងកាប់ចាក្់លួចឆក្់ម្លនចំនួនតិច
រសធើរផ្តគ្នានរសាះ

រព្ពាះបានេវឹក្ហាត់ខាងមនុសសធម៌

សីលធម៌ និង អារយធម៌តាមព្ទឹសីព
ឋ ុទនសាសនា ព្ពមជាមួយ
ការររៀនពិរសាធន៍រធវើមុមវ ិជាជជីវៈរនាះផ្ដរ។

លុះមក្ដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់

អងគការ

សងគមក្ិចចនិងការង្គរបានរធវើដំរណើរ រចញពីវតឋអារាមរៅ
រៅក្បុងស្សុក្ភូមិ
រ

រក្ើតជាព្ក្សួងសងគមក្ិចចនិងការង្គរ

ើង រោយម្លនក្ផួនសងគមក្ិចចនិងការង្គរអនឋរជាតិតាម

សម័យនិយមផសំជាមួយផង រទះបីអងគការរនះបានរចញ
ពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ
ផ្ទធល់ពីរដឌរេើយ

បានទទួលនូវវឌណនធម៌

ក្៏ព្េប់វតឋរៅផ្តជួយទំនុក្បំរង
ុ ជានិចច

ម្លនឱយទីរដក្បាយទឹក្ ចំរពាះយុវជនផ្ដលរក្ការង្គររធវើ
មិនទន់បានឬបានការង្គររធវើរេើយ

ផ្តមិនម្លនផធះរៅ

មិនទន់ម្លនព្េួសាររនាះជារព្ចើនឆ្បំក្ុងម្ល
ប
ប ក្់ៗរទៀត ម្លន
ព្ពះសងឃមែះផ្ដលម្លនសមតទភាព បានជួយរក្ការង្គរឱយ
យុវជនរធវើផងផ្ដរ។
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

៥.វត្ដនិងអងគការក្សិក្មែ
ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាបក្់រមាយឥទនិពល

រៅក្បុងស្សុក្ភូមិ
រនះរ

ើយ

គ្នានមូលោឌនព្ទព្ទង់អងគការក្សិក្មា

ម្លនផ្តរៅក្បុងវតឋអារាមព្ពះពុទនសាសនា។

ព្ពះសងឃនិងឧបាសក្អបក្ជំនាញការក្បុងវតឋបានបរព្ងៀន

ពលរដឌតាមព្ទឹសីផ
ឋ ង ដឹក្នាំពិរសាធន៍រធវើផង រោយម្លន
រព្េឿងឧបក្រណ៍សពវព្េប់រៅក្បុងវតឋ

ដូចបាននិយាយ

រេើយក្បុងអងគការសងគមក្ិចច និងការង្គរព្តង់ជំពូក្៤។

លុះដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការក្សិក្មា

បានរចញពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ រក្ើតជាព្ក្សួង
ក្សិក្មារ

ើង

រោយម្លនវ ិជាជក្សិក្មាអនឋរជាតិ

តាម

សម័យនិយមផសំជាមួយផង។ រទះបីអងគការរនះរៅរៅ
ក្បុងស្សុក្ភូ មិ បានទទួលវឌណនធម៌ផ្ទធល់ពីរដឌរេើយ ក្៏
ព្ពះសងឃនិងពុទនបរ ិស័ទព្េប់វតឋអារាមទំងអស់

រៅផ្ត

ជួយព្ទព្ទង់រពញទំេឹង ម្លនជួយរធវើមរធោបាយជីក្ផ្ព្ពក្
ជីក្ស្សះ រលើក្ទំនប់ជារដើម។
៦.វត្ដនិងអងគការឧស្ាហក្មែ
ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាបក្់រមាយឥទនិពល

អងគការឧសាេក្មារនះ

ជាអងគការក្ំសត់ក្ព្មជាងរេ

រព្ពាះរៅក្បុងស្សុក្ភូមិគ្នានមូលោឌនព្ទព្ទង់រសាះ។
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ពលរដឌទំងឡាយ ផ្តងបានទទួលការរចះដឹង និងទទួល
ផលិតផលឧសាេក្មា

យក្រៅរព្បើព្បាស់ផ្តអំពីវតឋ

អារាមដូចជាឆ្បំង ផឋិល កាំបិត ពូរៅ ឥដឌ រក្ផឿង ក្ំរបារ
ជារដើម។សូមផីផ្តរព្េឿងវាយនភណឍសព្ម្លប់តាញសំពត់
ម្លនក្ី រហាត់ជារដើម ក្៏រៅរក្ព្ពះសងឃ ឬឧបាសក្អបក្
ជំនាញការក្បុងការរធវើឱយផ្ដរ

រព្ពាះរៅក្បុងវតឋម្លនព្ពះ-

សងឃ ព្េេសទ អបក្បរចចក្រទសសាក្ល រចះរធវើពុមពវាយ
ឥដឌ សាគល់ដីរធវើឥដឌរក្ផឿង រចះរធវើ

ក្ំរបារ រចះរធវើ

រធវើ

បាវដុតរ ំោយផ្ដក្ សាពន់ លងាិន សំរ ឹទន សិតរធវើឆ្បំង ផឋិល
ព្បអប់ តុ ពាន រធវើរព្េឿងរភែងេងរឃ្ាះសិតព្ពះពុទនរប
ូ
។ល។

និងម្លនរព្េឿងសបប់សប់ដុតដំផ្ដក្រធវើព្បោប់រព្បើ

ព្បាស់ព្េប់ជំពូក្ ដូចជាកាំបិត ពូរៅពនាែក្ ផ្ដក្ឈូស
ជារដើម។
ជាពិរសសម្លនព្ពះសងឃមែះ រចះរធវើរព្េឿងចព្ក្ដូច
ជាព្បោប់បូមទឹក្ រហាត់ទឹក្ រព្េឿងថែឹងទឹក្ ម្ល៉ សុីនការ
ណូតរព្បើចំហាយទឹក្ ម្ល៉ សុីនរព្ចៀងនិងរចះយក្ផ្សបងមក្
រកាសសែផសំវតទុធាតុពិរសសរធវើថាសម្ល៉ សុីនរព្ចៀងផង។

ចំផ្ណក្ខាងរព្េឿងរ ំរសវរព្េឿងជាតិផុះវ
ធ ិញ ក្៏ម្លន

បរចចក្រទសជំនាញណាស់ផ្ដរ បានយក្វតទុធាតុផ្ដល

រក្ើតម្លនក្បុងទឹក្ដីផ្មារ ដូចជាអាចម៍ព្បរជៀវជារដើមមក្រធវើ
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ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ព្បោប់ព្តង់រព្ចាះឱយរក្ើតជាព្កាម

រេើយយក្រៅបុក្ផសំ

ជាមួយធយូងរដើមសផ្ងករដើមថកូវសាពន់ ធ័រោយនិងក្រមធច

ផ្ដក្ព្បាក្់សាពន់រធវើកាំព្ជួចរនាធភញីរទៀនជារដើម សព្ម្លប់ដុត
បរញ្ចញសូរស័ពធនិងពនែឺព្េប់ពណ៌ ក្បុងពិធីបុណយធំៗព្ពម
ទំងរចះរធវើរគ្នមរហាះ មនុសសរហាះ រៅក្បុងអាកាស
ផ្ថមរទៀត។

វតឋអារាមមិនព្គ្នន់ផ្តផឋល់ផលិតផល ឧសាេក្មា
ឱយពលរដឌរព្បើព្បាស់បុរណាតះរទ
ជាតិរទៀតផង

េឺជាសាក្លវ ិទោសាទន

រព្ពាះពលរដឌព្េប់ទិសទី ទំងអស់ក្ុបង

ព្បរទស បាននាំក្ូនរៅរៅឱយរៅឯវតឋ ឱយបួសររៀនធម៌
ររៀនរធវើការង្គរទំងអស់ ផ្ដលម្លនក្បុងវតឋដល់ព្ត

ប់មក្

ផធះស្សុក្ភូមិវ ិញ បានយក្វ ិជាជផ្ដលមែួនរចះដឹងក្បុងវតឋរនាះ
មក្ព្បក្បអាជីវក្មាររៀងៗមែួន ម្លនរធវើជាជាងរឈើ ជារដើម
លុះមក្ដល់សម័យ

ព្បរទសលូតោស់

ឧសាេក្មាបានរចញពីវតឋអារាម
រក្ើតជាព្ក្សួងឧសាេក្មារនះរ

អងគការ

រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ

ើង

រោយម្លនវ ិជាជ

ឧសាេក្មាអនឋរជាតិ តាមសម័យនិយមផសំជាមួយផង។
រទះបីអងគការរនះ រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ បានទទួល

វឌណនធម៌ផ្ទធល់ពីរដឌរេើយ ក្៏ព្ពះសងឃរៅផ្តជួយផឋល់

មរធោបាយជួយព្ទព្ទង់រពញសមតទភាព បានជួយដឹក្នាំ
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ព្បជាពលរដឌ ឱយរធវើ

ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន

ដុតឥដឌ រក្ផឿង និងទីដីវតឋអារាមមែះ

ផ្ដលទំរនរ រធវើររាងឧសាេក្មាជារដើម។
៧.វត្ដនិងអងគការពាណិជជក្មែ
ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាបក្់រមាយឥទនិពល

អងគការពាណិជជក្មារនះ

បានពឹងផ្ផអក្រលើវតឋអារាមផ្ដរ

រព្ពាះវតឋអារាមជាព្បភព ពនផលិតផលឧសាេក្មា ជា
រដើម។
ពួក្ឈាួញទំងឡាយ

រទះឈាួញរគ្នក្ក្ឋី

ទឹក្ក្ឋី

រព្ចើនផ្តលក្់ដូរផលិតផល ផ្ដលរធវើរក្ើតក្បុងទី វតឋ ឬផ្ដល
ព្េេសទបានរចះដឹងពីវតឋយក្រៅរធវើក្ុងស្សុ
ប
ក្ភូមិ ដូចជា
ឆ្បំងផឋិលថាបំផ្ក្ររាេ និងរព្េឿងរសែៀក្ពាក្់េូលសារុងស្សូវ

អងករជារដើម។ ឯពួក្ឈាួញសម័យរនាះ ផ្តងដឹ ក្នាំឥវា៉ ន់

ពីភូមិមួយរៅភូមិមួយ រដើរលក្់ដូររដក្ផែូវ ដល់រវោពថង
រៅឋ ឬ យប់ផ្តងចូលរៅសព្ម្លក្បាយទឹក្រដក្រៅក្បុងវតឋ

អារាម។ ព្ពះសងឃផ្តងជួយសរដង្គគះឱយបាយទឹក្ ទីរដក្
រៅ ជួយព្បាប់អបក្ស្សុក្ភូមិឱយជួយទិញ ជួយលក្់ដូរ រៅ

វ ិញរៅមក្តាមរសចក្ឋីព្តូវការររៀងមែួន។ របើអបក្ស្សុក្ភូមិ
ម្លនរបស់អីវផ្ដលព្តូវលក្់
ជួយទិញ

រោក្ព្បាប់អបក្ស្សុក្ភូមិឱយ

រដើមផីជួយយិតរយាង

តាមលទនភាពផ្ដលរោក្រធវើបាន។
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លុះដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការពាណិជជក្មា បានរចញពីវតឋអារាម រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិរក្ើតជា
ព្ក្សួងពាណិជជក្មារ

ើង រោយម្លនវ ិជាជពាណិជជក្មាអនឋរ-

ជាតិ តាមសម័យនិយមនិងផលិតផលបររទសផសំជាមួយ
ផង។
រទះបីអងគការរនះ រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិបានទទួល

វឌណនធម៌ផ្ទធល់ពីរដឌរេើយ ក្៏ព្ពះសងឃរៅផ្តព្ទព្ទង់ តាម
លទនភាពផ្ដលអាចជួយបាន

ដូចជាដឹក្នាំអបក្ស្សុក្ភូមិ

ឱយរួបរួមគ្នបរធវើសេក្រណ៍ជារដើម។
៨.វត្ដនិងអងគការវិចិប្ត្សិល្បឺៈត្ូរ្យត្ស្ដនដី
ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាបក្់ រមាយឥទនិពល

អងគការវ ិចិព្តសិលផៈ និងតូរយតដនឋីរនះ ក្៏បានពឹងពាក្់រលើ
វតឋអារាមផ្ដរ។

ផ្ផបក្វ ិចិព្តសិលផៈ ក្បុងវតឋអារាមមួយៗម្លនព្ពះសងឃ

រចះេូររូបភាពរលើព្ក្ោស សំពត់និងរលើជញ្ញ
ជ ំង ដូចជា
េូរពុទនព្បវតឋិ ភាជប់និងជញ្ញ
ជ ំងក្ុដិវ ិហារេូរភាជប់រលើផ្ទធំងធំៗ

រធវើព្ពះបត េូរររឿងព្ពះរវសសនឋររលើផ្ទធំងសំពត់តូចៗ និង
រចះេូរឆ្ែក្់ក្ាច់ភីព្ញ េប់ផ្បប រលើផ្ទធំងសិោផ្ទធំងរោេៈ
និងរលើពផធរឈើ រធវើររាងសផូវ ជហាវ ដងកាឋរ រមទវរ បងអួច
និងឆ្ែក្់រធវើរប
ូ នាេ ព្េុឌ ក្ិនបរ រាជសីេ៍ជារដើម ព្ពមទំង
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រចះកាត់ផាររោេៈធាតុ

រោយទឹក្បនាផង។

ខាង

សិលផៈសូនយរូបវ ិញ ក្៏ព្ពះសងឃរចះរធវើពុមពព្ពះពុទនរប
ូ និង
ពុមពរផសងៗរទៀតតាមព្តូវការ រេើយរបាះរោយមាុក្ក្៏ម្លន
រោយរោេៈធាតុក្៏ម្លនសំណសាពន់ លងាិន សំរ ឹទនក្៏ម្លន

សាិតជារូបភាពមនុសសសតវ និង រព្េឿងរព្បើព្បាស់យា៉ងលអ
ព្តកាល ព្ពមទំងរចះរព្បើវ ិធីោបព្ជលក្់ទឹក្ម្លសព្បាក្់

ផ្ដលរៅថាព្ក្ូរមរទៀត។ រៅសម័យរនាះម្លនផ្តក្បុងវតឋ
អារាមរទផ្ដលម្លនអបក្បរចចក្រទសខាងវ ិចិព្តសិលផៈនិង
ម្លនសម្លារព្េប់សពវខាងសិលផៈក្មារនះ។
ផ្ផបក្តូរយតដនឋីៈ ពិតផ្មនផ្តព្ពះសងឃមិនព្តូវការខាង
រភែងតូរយតដនឋី របាំរារំ ព្ចៀងក្៏រោក្រៅផ្តជួយឧបតទមាផ្ផបក្
រនះផ្ដររព្ពាះរៅក្បុងស្សុក្ភូមិសម័ យរនាះគ្នានមូលោឌន
ព្ទព្ទង់រ

ើយ។

អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបព្េប់វតឋអារាមទំងអស់សុទន
ផ្តម្លនវង់រភែងព្បចាំវតឋ

ដូចជារភែងពិណពាទយពឆយាុំជា

រដើម។ ព្ក្ុមពុទនបរ ិស័ទរជើងវតឋ ផ្ដលជំនាញខាងតូរយតដនឋី
រោក្ព្េូរៅអធិការ ផ្តងរៅយក្មក្ទំនុក្បំរង
ុ
ឱយរធវើ
ព្េូបង្គាត់េីបគ្នបក្បុងវតឋតៗមក្។

ឯរព្េឿងសម្លារតូរយតដនឋី

ទំងអស់ដូចជាសគរ សរម្លារ រនាត េង ស្សព
សុទនផ្តរោក្ព្េូផឋល់មរធោបាយឱយរធវើក្ុងវតឋ
ប
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រៅក្បុងវតឋ ព្គ្នន់ផ្តព្បេល់សិទិឱ
ន យព្េេសទជាព្េូរភែងរនាះ
កាន់កាប់ផ្ថរក្ា របើម្លនរេជួលរៅព្បេំរៅទីណា ពួក្

តដនឋីក្ររនាះអាចយក្ក្ពព្មផ្ទធល់មួនបានចំ
ែ
រពាះវតឋអារាម
មិនព្តូវការរ

ើយ។

វតឋអារាមសម័យរនាះ មិនព្គ្នន់ផ្តជួយឧបតទមាខាង
រភែងតូរយតដនឋីប៉ុរណាតះរទ ក្៏ជួយពួក្តូរយតដនឋីក្រ ឱយបរងកើត
ជារបាំព្បជាព្បិយរទៀតដូចជា រោខន យីរក្ អាយ៉ង ព្តុដិ
អាពយ៉ និងចំររៀងចាបុីជារដើម។ កាលរបើបានហាត់ររៀន
រចះដឹងរេើយ រេយក្នាមវតឋអារាមរបស់រេមក្ឱយរ្ាះ
វង់រភែង វង់របាំរេថា វង់រភែងវតឋរនះ វតឋរនាះ វង់រោខន
យីរក្វតឋរនះ វតឋរនាះ តាមទម្លែប់ក្ុបងសម័យរនាះ។

លុះដល់មក្សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការវ ិចិព្ត

សិលផៈនិងតូរយតដនឋីបានរចញពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្

ភូមិ រដឌបានទំនុក្បំរង
ុ រួមបញ្ូច លរៅក្បុងព្ក្សួងអប់រ ំជាតិ
រោយម្លនវ ិជាជវ ិចិព្តសិលផៈនិងតូរយតដនឋីអនឋរជាតិ

តាម

សម័យនិយមផសំជាមួយផង។

បាន

រទះបីអងគការរនះ

ទទួលវឌណនធម៌ពីរដឌរេើយ ក្៏ព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាម រៅ
ផ្តជួយឧបតទមាមិនលះបង់រ
ផ្ដលរៅររៀនវ ិជាជផ្ផបក្រនះ

ើយ ផ្ថមទំងជួយពួក្សិសស
ក្បុងសាោរដឌ

ឱយសំណាក្់

រដក្រៅបាយទឹក្ក្បុងវតឋ ជារព្ចើនរយនាក្់ក្ុងមួ
ប
យឆ្បំៗ។
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៩.វត្ដនិងអងគការការពារប្បទទស

ក្បុងសតវតសរ ៍មុនផ្ដលព្បរទសក្ំពុងវ ឹក្វររក្ើតសដង្គគម

ព្បជាពលរដឌនិងរយាធាជាតិផ្តងនាំគ្នបរៅហាត់ររៀនវ ិជាជ

យុទនសាស្ដ្សក្
ឋ ុងទី
ប
វតឋអារាម ផ្ដលម្លនព្ពះសងឃចាស់ ទុំ

ធាែប់រធវើរមទ័ព ឬ ធាែប់រចះយុទនវ ិធី និងមនឋអាេមរផសងៗ
ដូចជាវ ិជាជេុនដំបង េុនោវ លំផ្ពង របាក្ចំបាប់ េក្់

រោត និងររៀនមនឋអាេមការពារមែួន ររៀនវ ិធីព្បក្់ពលនាំ
ទ័ពក្លឧបាយសដង្គគមជារដើម។
មោ៉ ងរទៀត

រោយវតឋអារាមម្លនសម្លារខាងជាង

ផ្ដក្ស្សាប់ និងម្លនព្ពះសងឃរចះក្ផួនតព្ម្លរធវើោវលំផ្ពង
ផង រេផ្តងនាំគ្នបរៅរធវើរព្េឿងអាវុធក្បុងទី ជិតវតឋ និងសុំ

អាវយ័នឋ ផ្មសគ្នថាពីព្ពះសងឃ ផ្ដលធាែប់ម្លនបរចចក្រទស
ក្បុងររឿងរនះ។

លុះមក្ដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់

អងគការ

ការពារព្បរទស បានឃ្ែតពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ
រក្ើតជាព្ក្សួងការពារព្បរទសរ

ើង រោយម្លនវ ិជាជយុទន

សាស្ដ្សអ
ឋ នឋរជាតិ តាមសម័យនិយមនិងរព្េឿងសាស្ដ្សាឋវុធ
ទំរនើបផសំជាមួយផង។
រទះបីអងគការរនះ បានទទួលវឌណនធម៌ផ្ទធល់ពីរដឌ
រេើយ ក្៏ព្ពះសងឃរៅផ្តជួយគ្នំព្ទព្េប់មរធោបាយ តាម
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លទនភាពផ្ដលអាចជួយបាន។
១០.វត្ដនង
ិ អងគការទោសនាការ
ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាបក្់រមាយឥទនិពល

អបក្ស្សុក្ភូមិទំងឡាយ កាលរបើចង់ដឹងដំណឹងអវីមួយឱយ
បានចាស់ោស់

រេផ្តងនាំគ្នបរៅវតឋអារាម សាក្សួរ

រោក្ព្េូរៅអធិការនិ ងព្ពះសងឃក្បុងវតឋ រព្ពាះវតឋអារាម
ជាសភាជាតិ ឬជាមនធីររឃ្សនាការរបស់អបក្ស្សុក្ភូមិ។
អបក្ណាម្លនររឿងរេតុអីវ

ម្លនដំណឹងអវីផ្បែក្ផ្តងរៅវតឋ

ពិរព្គ្នះជាមួយរោក្ព្េូរៅអធិការ រម្លែ៉ះរេើយរោក្ព្េូ
រៅអធិការក្បុងវតឋមួយៗ

ផ្តងផ្តដឹងដំណឹងសុមទុក្ខក្ុបង

ស្សុក្ភូមិព្េប់សពវមិនសូវចរនាែះ

ដូចជាដំណឹងខាង

ក្សិក្មា ពាណិជជក្មា ឧសាេក្មា ដំណឹងបុណយទន
និងដំណឹងរក្ើតសាែប់របស់អបក្ស្សុក្ភូមិជារដើម ឯដំណឹង
រនាះរព្ចើនផ្តពិតរទៀងផង រព្ពាះព្ពះសងឃតមមិននិយាយ
ក្ុេក្ មិនផាយដំណឹងអក្ុសល។ រនះជាការរឃ្សនា
មោ៉ ង។ មោ៉ ងរទៀត រដើមផីផាយដំណឹងឱយឮ សុះសាយ
រពញស្សុក្ភូមិព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាមបានសនាត់ រព្បើសរគ

ជួងេងជាសញ្ញដ។ ព្គ្នន់ផ្តរៅរពលរោក្ចូលព្ពះវ ិហារ
សូព្តធម៌ព្ពឹក្ោងច ក្៏វាយសគរ ជួង េង ផាយដំណឹង
រពលរវោរទៀងទត់ ឱយអបក្ស្សុក្ភូមិដឹង ឮផ្ដរ រដើមផីរព្កាក្
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រៅព្បក្បក្ិចចការឈប់សព្ម្លក្រធវើការង្គរជារដើម។
របើម្លនដំណឹងសំខាន់ ដូចជាដំណឹងមហាសនបិបាត
ព្បជុំគ្នបរធវើបុណយទនធំៗ រដើមផីសាទបនាសមិទិអ
ន ីម
វ ួយក្បុង

វតឋ ឬរព្ៅវតឋផ្តងផាយដំណឹងរនាះរោយសិលផនាដក្មា
និង តូរយតដនឋី ម្លនរបាំព្តុដិ ពឆយាុំ យីរក្ជារដើម ម្លនចាក្់
ក្ផួនឱយអាចារយ ឬព្ពឹទនចារយរដើរមុម នាំរបាំទំងរនាះរដើររាំ
រព្ចៀងព្បេំរភែង

រឃ្សនាេព្េឹក្េរព្េងរៅស្សុក្ភូមិ

ផឋល់ដំណឹងរលើក្ទឹក្ចិតឋបរងកើតសាមេគីធម៌ ឱយអបក្ភូមិរម
ួ
ព្បជុំគ្នបរៅទីវតឋអារាម ឬទីណាមួយ រដើមផីពួតក្ម្លែំងគ្នប
ជួយក្បុងក្ិចចសាទបនាសមិទិរន នាះៗ ឱយបានសរព្មចឆ្ប់។

ការរឃ្សនារោយសិលផនាដក្មានិងតូរយតដនឋីរនះ ម្លន
ភសឋុតាងរៅក្បុងវតឋចំររៀងរបាំព្តុដិ និង ចំររៀងពឆយាុំពី
បុរាណកាលស្សាប់។

ការផាយដំណឹងរោយសិលផៈផ្បបរនះឯង ផ្ដល
ជាប់ជាទំរនៀមទម្លែប់មក្ដល់សពវពថង

នាំគ្នបនិយាយថា

“ផ្េ” ដូចជាផ្េផ្ទកផ្េព្ពះផ្េក្ឋិននិងផ្េនាេជារដើម។
“ការផ្េ” រនះបានរសចក្ឋីថា ការរឃ្សនាផាយដំណឹង
េូរផ្េរៅតាមស្សុក្ភូមិ ឱយអបក្ស្សុក្ភូមិបានដឹងរេើយ
ជួយផ្េេម

េឺជួយរចាមររាមអបអររោយក្ម្លែំងកាយ

និងសម្លារ រដើមផីញា
ុ ំងក្ិចចការឱយបានសរព្មចឆ្ប់។
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លុះមក្ដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការ
រឃ្សនាបានរចញពី វតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ រក្ើត
ជាព្ក្សួងរឃ្សនាការជាតិរ

ើង រោយម្លនវ ិធីរឃ្ស-

នាអនឋរជាតិតាមសម័យនិយម និងសម្លាររឃ្សនាទំរនើប
ដូចវ ិទយុផាយសរមែងឧរេោសនស័ពធផាយជាមួយផង។
រទះបីអងគការរនះ

បានទទួលវឌណនធម៌ផ្ទធលពីរដឌ

រេើយ ក្៏ព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាមរៅផ្តជួយឧបតទមារពញ
ទំេឹងម្លនជួយរឃ្សនារោយរទសនា រោយសនបិសីទ
ទសសនាវដឋី និងរសៀវរៅក្ផួនចាប់ជារដើម ដឹក្នាំព្បជា
ពលរដឌឱយដឹ ងដំណឹងពិ តតាមទសសវ ិជាជ

រដើមផីបណុឋ ះចិតឋ

េំនិតអបក្ជាតិនិយម ឱយរចះស្សឡាញ់ជាតិសាសនាព្ពះរាជបលែ័ងក និងជួយបរងកើតឱយម្លនមនធីររឃ្សនាការជាតិ
រៅតាមស្សុក្ភូមិជារដើម។
១១.វត្ដនង
ិ អងគការយុត្ដិធម៌
អងគការរនះរទះបីក្ុងសម័
ប
យទន់រមាយក្ឋីសម័យ

ទំរនើបក្ឋីលូតោស់ក្ីឋ វតឋអារាមទំងអស់ក្ុងព្បរទសក្មព
ប
ុ-

ជា ម្លនការចាំបាច់ខាងការផាយ និងពព្ងីក្វឌណនភាព
ពនយុតិធ
ឋ ម៌រៅក្បុងសងគមផ្មារតាមព្ទឹសីព
ឋ ុទនសាសនារដើមផី
ដឹក្នាំពលរដឌ ឱយម្លនចិតឋេំនិតសែូតព្តង់ ព្បក្បរោយ

េតិបណិឍ តសាគល់េុណរទសមុសព្តូវបំបាត់ចិតឋសាហាវ
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រឃ្ររៅបំពារបំពានរលើសិទិអ
ន បក្ដពទ

បរងកើតចិតឋរមតាឋ

ក្រុណាអាណិតអាសូរមនុសសសតវ ផ្ដលជាចិតឋព្បក្បរៅ
រោយមនុសសធម៌សីលធម៌និងអារយធម៌ េឺបណុឋ ះបណា
ឋ ល
យុតិធ
ឋ ម៌សងគម ឱយរ ីក្ចរព្មើនដុះោលក្បុងសងគមជាតិផ្មារ។

អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបពលរដឌផ្មារសអប់រមពើមអយុតិឋ

ធម៌និងការរ្ែះទស់គ្នប។

កាលរបើម្លនររឿងរេតុ

រ្ែះទស់ផ្មវងេំនិតគ្នបរក្ើតរ
ដំណាលររឿងរា៉ វរបស់មួែន

ើងផ្តងនាំរៅវតឋអារាម

ព្បរេនរោក្ព្េូរៅអធិការ

សាឋប់រោយផ្ទធល់មួន
ែ ឬ អបក្ផធះជិតខាងជួយយក្អាសា
នាំរៅព្បរេនដំណឹងឱយរោក្ព្េូព្ជាបសុំឱយរៅេូវ ិវាទ

រៅវតឋ រដើមផីផសះផាសព្មុះសព្មួលក្ុំឱយរក្ើតក្ឋីកាឋំនិងគ្នប
ដល់តុោការ នាំឱយខាតរពលរវោរធវើការរក្សុី។
រោក្ព្េូរៅអធិការ

ផ្តងផ្តយក្ព្ពះទ័យទុក្ោក្់

ជួយសព្មួលររឿងទស់រនាះ

ឱយបានស្សុះស្សួលគ្នបវ ិញ

តាមលទនភាពផ្ដលរោក្អាចរធវើបានតាមវ ិន័យសិកាខ។
ចំផ្ណក្ខាងេូវ ិវាទកាលរបើរោក្ព្េូរបស់មួនបានរៅ
ែ
រៅវតឋអារាម

រដើមផីសុំបិណឍបាតររឿងទស់រនាះរចាល

រេើយ ក្៏ម្លនចិតឋរទទន់ទំងពីរខាងមុសព្តូវរលើសមវះ
បនឋិចបនឋួច សុមចិតឋជាគ្នបវ ិញរោយរ ីក្រាយ។
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ព្ពះពុទនសាសនា ម្លនសក្ខីភាពដូចបាននាំមក្រា៉ យ
រា៉ ប់យា៉ងសរងខបខាងរលើរនះ រ
យា៉ ងធំពព្ក្ផ្លង

ើញថាម្លនឧបការេុណ

ចំរពាះព្បរទសក្មពុជាចាប់ តាំងពីមុន

ព្េិសស
ឋ តវតសរ ៍៣០០ឆ្បំ ផ្ដលព្បជាជនផ្មារបានចាប់រផឋើម
សាងមែួនឱយរក្ើតជាព្បជាជាតិមួយរៅក្បុងរោក្ដរាបមក្
ដល់ព្បរទសក្មពុជា

បានរក្ើតជារកាះសនឋិភាពក្បុងពិ ភព

រោក្ នាសម័យរាស្ដ្សន
ឋ ិយមផ្ដលម្លនសរមឋចព្ពះបាទ
នររាតឋមសីេនុព្ពះព្បមុមរដឌជាអេគពុទនសាសនូបតទមា។

ដូចរនះ ជាតិផ្មារទំងអស់ ព្តូវផ្តដឹងេុណរគ្នរព
រលើក្តរមកើង ផ្ថរក្ាការពារ ព្ពះពុទនសាសនា ផ្ដលជា

សាសនារបស់មួនរសា
ែ
ើជីវ ិត មិនព្តូវវរងវងសាសនា ម្លន
េំនិតរាក្់ព្តរចៀក្ស្សាលឆ្ប់ចុះញ៉មចាញ់អារយធម៌
បររទស ថាវយមែួនបំររ ើមរនាេមវ ិជាជបររទសរ

ើយ។

រឈើ លស
អ ូមផីមួយរដើមរសាះ

បរញ្ចញសព្មស់រោយផ្ទកភញី

ព្ក្អូបផសពវផាយព្េប់ទិសទី

ក្បុងដងេិរ ីពព្ពជុំជិត។

ដូចជាព្តក្ូលម្លនក្ូនលអ
ក្បញាណបញ្ញដថាែេំនិត

រឆើតឆ្យបវរមួយនាក្់ពិត
បងបអូនញាតិមិតថពឹងអាស្ស័យ។

63

តួនាទីព្ពះពុទនសាសនា

ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី ប៊ុនរធឿន
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នាមសប្បុរសចូលប

ោះពុមពបសៀវបៅ

១.រពះមហា ជី បុនធ ឿន

១៥០ដុល្លលរ

វត្តឧទុមពរ

៣.រពះមហា លីម បូរ ិទធិ

៥០ ០០០៛

វត្តធរោយថ្ម

២.រពះមហា យយម គាំ
៤.ភិក្ុខ វ៉ា ច័នទបន

២០០០០៛

២០ ០០០៛

៥.ភិក្ុខ ណៃ សុវៃណ នី

២០ ០០០៛

៦.ភិក្ុខ សុខ ធសងហួរ

១០ ០០០៛

៧.ភិក្ុខ សួង វ៉ា ន់នី

២០ ០០០៛

៨.ភិក្ុខ ឌី ឌីន

២០ ០០០៛

៩.ភិក្ុខ ធដត្ សី

២០ ០០០៛

១០.ភិក្ុខ គង់ សាក្ុល

១០ ដុល្លលរ

១១.ភិក្ុខ សន់ សាត្

៥ ០០០៛

១២.ភិក្ុខ ឃិន ផាសុ

៥ ០០០៛

១៣.ភិក្ុខ ធរ ៉ាត្ សុធា

៥ ០០០៛

១៤.ភិក្ុខ ជុល សុោត្ិ

៥ ០០០៛

១៥.ឧ.សិ នួន សុផា

១៦.ឧ.សិ វងស សុខមាន បុរត្
១៧.យាយ វ៉ា ន

១៨.ក្ុមារ ី សាន មិនា

២០ ០០០៛
១០ ០០០៛
៣ ០០០៛
១ ០០០៛

១៩.ក្ញ្ញា សូ មា៉ា រ ីណា

១០ ០០០៛

២០.ក្ញ្ញា ស្សី មា៉ា ច

៥ ០០០៛

វត្តធរោយថ្ម
វត្តធរោយថ្ម
វត្តធរោយថ្ម

វត្តធរោយថ្ម
សទឹងរត្ង់

ធខត្តរពះវ ិហារ
វត្តធរោយថ្ម
វត្តធ

ះចិន

វត្តឧទុមពរ

វត្តឧទុមពរ
វត្តឧទុមពរ
វត្តឧទុមពរ

ធខត្តធសៀមរាប
ភូមិក្ាំពង់ឬសសី
ធខត្តរពះវ ិហារ
ធខត្តរពះវ ិហារ
ភនាំធពញ

ក្ាំពង់ចាម

២១.ធល្លក្ ធសៀក្ យូធហង អនក្ស្សីត្ុង ធប៉ាងធហង ២០០០០៛ ឈូក្រក្ូច ឆ្មមរ
២២.ឧ.សិ ធអឿន តាធ

៉ា

២៣.ឧ.សិ សុខ តាសាត្

៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

២៤.ធល្លក្ស្សី ធយឿន អនក្ស្សី យម៉ាន សារ ីន៥ ០០០៛
២៥.ឧ.ស ធអឿ វន ឧ.សិ មិត្ត ធថ្ត្

១០ ០០០៛

២៧.ឧ.សិ ស្សាន

៥ ០០០៛

២៦.ឧ.សិ ៃយ
២៨.ឧ.សិ ស័ង

១ ៥០០៛
៥ ០០០៛

ដាំរ ិល
ដាំរ ិល

ភូមិគូយលនត្បូង
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ

ភូមិល្លវ ាំ

២៩.ឧ.សិ ធហង

៥ ០០០៛

ភូមិល្លវត្ូច

៣១.ឧ.សិ ធញៀប

១ ០០០៛

ភូមិល្លវ ាំ

៣០.ឧ.សិ ធយន

១ ៥០០៛

៣២.ឧ.សិ ស្សុន

១ ០០០៛

៣៣.ឧ.សិ សន

១ ០០០៛

៣៤.ឧ.សិ ម៉ាុច

២ ០០០៛

៣៥.ឧ.សិ ហន

៥ ០០០៛

៣៦.ឧ.សិ ធមន

៥ ០០០៛

៣៧.ឧ.សិ ធយត្

២ ០០០៛

៣៨.យៃម ហន់

១ ០០០៛

៣៩.សីលវត្ី ឯក្មលិះ

៥ ០០០៛

៤០.ឧ.សិ ខាត្់ មា៉ា ន

៤១.ឧ.ស សឹង ឧ.សិ ឈាង
៤២.យាយ ធសឿង
៤៣.យាយ អុន
៤៤.សួ

៤៥.ទាយក្ ភាព ទាយិ
៤៦.ក្ញ្ញា គត្សុទី

៤៧.តាអុយ យាយ ឆ្មន

៤ ៥០០៛
៥ ០០០៛
១ ៥០០៛
៧០០៛

សាត្

៥០០៛

៥ ០០០៛

៣ ០០០៛
២ ០០០៛

៤៨.ធល្លក្ធហង បុនមី អនក្ស្សីធហង សុខុម ២០ ០០០៛
៤៩.ឧ.ស គឹម ធសៀង ឧ.សិ ជ័យ ធយឿន
៥០.ផលលី

៥ ០០០៛

៥២.ធល្លក្ តាឆន

៥ ០០០៛

៥១.រពាំ សាត្

៥៣.ធពរជ រ ិន
៥៤.តា យសត្

៥៥.ធសន ធហឿន

៥៦.ឧ.សិ ហុីង រទី
៥៧.ឧ.សិ ធចង

១០ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ

ធខត្តរពះវ ិហារ

ធខត្តធសៀមរាប
ផារគូយលន
ដាំរ ិល

ភូមិគូយលន
ភូមិគូយលន
ភូមិគូយលន
ដាំរ ិល
ដាំរ ិល

ភូមិគូយលន

ភូមិគូយលន
២០ ០០០៛

ក្ាំពង់ចាម

ភូមិគូយលន

១០ ០០០៛

ដូងរពះ

៣ ០០០៛

ធ

១០ ០០០៛

ស្សយ៉ាង់
ះថ្មី

៥៨.ឧ.សិ ស្សរី

២ ០០០៛

៦០.ឧ.សិ ឆយ

២ ០០០៛

ភូមិល្លវ ាំ

២ ០០០៛

ភូមិល្លវ ាំ

៥៩.ឧ.សិ ខន

២ ០០០៛

៦១.ឧ.សិ សាប

២ ០០០៛

៦២.ឧ.សិ ហន

៦៣.ឧ.សិ សួន

១ ០០០៛

ភូមិល្លវ ាំ

៦៤.ធល្លក្ អាចារយសាាំង ម៉ាុង .ឧ.សិ ស្សុន ៥ ០០០៛

ភូមិល្លវ ាំ

៦៦.ធល្លក្តា អាចារយ ឈាង .ឧ.សិ យា៉ា ន៥ ០០០៛

ភូមិល្លវ ាំ

៦៥.ឧ.សិ សាន

៥ ០០០៛

៦៧.ឧ.ស អាម .ឧ.សិ សយ

៤ ០០០៛

៦៩.ឧ.ស យយ៉ាន.ឧ.សិ អុីម

៥ ០០០៛

៦៨.ទាយក្ រត្ឹក្ យាយិ

សាង ធហង៥ ០០០៛

៧០.ឧ.សិ សុន

៥ ០០០៛

៧១.ឧ.សិ ឃួន

៥ ០០០៛

៧២.ឧ.ស ខាន់+សាប

១ ០០០៛

៧៣.ក្ុមារា ហុង

១ ០០០៛

៧៤.ឧ.សិ យអម

១០ ០០០៛

៧៥.ក្ុមារា ទុយ គនាថ
៧៦.ឧ.សិ ភី

៧៧.បចច័យពុទធបរ ិស័ទចូលក្នុងឪ

៧៨.ធល្លក្គង់ វ ិសា ភរ ិយា

៧៩.ធល្លក្ ឆ្មយ ចាន់ធយឿន
៨០.ធល្លក្ ធោង សាយអម

២ ០០០៛
សបុ ៃយ

២ ០០០៛

ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ
ភូមិល្លវ ាំ

ន់ អងគវត្តក្ាំពង់ ឫសសី ១៦០ ០០០៛

២៥ ០០០៛

ភូមិរក្ញូង

២៥ ០០០៛

ភូមិរក្ញូង

២៥ ០០០៛

ភូមិយ នង

៨១.ធល្លក្ វរធសនី ោវៃណ អនក្ស្សី ចាំធរ ើន ស្សី ី ១០០០០០៛ ភូមិរក្ញូង
៨២.ធល្លក្ លី ធវង អនក្ស្សី ញឹស ោនិត្៥០ ០០០៛

ភូមិរក្ញូង

៨៤.យាយ ស្សីន

ភូមិរក្ញូង

៨៣.ធល្លក្ ធសង ងនៃុប

៥ ០០០៛

៨៥.ធល្លក្ ហុី ឡងោ

២៥ ០០០៛

៨៦.រក្រមធវនបិៃឌទី ៧

៥ ០០០៛

២៥ ០០០៛

ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង

៨៧.យាយ មី និងក្ូន

៥ ០០០៛

ភូមិរក្ញូង

៨៩.យុវជន មា៉ា រា៉ា

៥ ០០០៛

ភូមិរក្ញូង

៨៨.ធល្លក្ ឃលូត្ បូនិង ភរ ិយា
៩០.អនក្ស្សី លី គឹមយឡន សាវមី

៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

៩១.ធល្លក្ យាវ ផាត្់ អនក្ស្សី ឡុង ន១០ ០០០៛
៩២.អនក្ស្សី ធអឿន ចាន់ ី

៥ ០០០៛

៩៤.ធល្លក្ ៃូ ហម

២៥ ០០០៛

៩៣.ធល្លក្ យញម ធភាក្ ភរ ិយា
៩៥.ឧ.ស.ធ ឿន,ឧ.សិ.ទុាំ

៩៦.ធល្លក្ ម៉ាក្ ចនាថ,អនក្ស្សី ខន
៩៧.តា ជឹម និង ភរ ិយា

៩៨.ធល្លក្ ធក្ើត្ ញាញ់ និង ភរ ិយា

២៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

៩៩.ធល្លក្ ឌុក្ សាធរឿន និង ភរ ិយា ៥ ០០០៛
១០០.ធល្លក្ សុខ និង ភរ ិយា

២៥ ០០០៛

១០២.យាយ ទាង

២ ០០០៛

១០១.អនក្ស្សី អុក្ ផលលី

១០៣.ធល្លក្ មា៉ា ច និង ភរ ិយា
១០៤.ធល្លក្ វ៉ា ន និង ភរ ិយា

១០៥.ធល្លក្ សឹម និង ភរ ិយា
១០៦.អនក្ស្សី សាធរឿន

១០៧.តា ធអឿន និង ភរ ិយា

២៥ ០០០៛
២ ០០០៛

៣ ៥០០៛
២ ០០០៛
២ ០០០៛
១ ៥០០៛

១០៨.ធល្លក្ ធម៉ាង ហាង និង ភរ ិយា ២ ០០០៛
១០៩.ធល្លក្ យម៉ាន ភាជ និង ភរ ិយា

២ ០០០៛

១១១.ធល្លក្ នួន រាឡឹ

៣ ០០០៛

១១០.ធល្លក្ ឃន និង ភរ ិយា
១១២.មក្រា

១១៣.ធល្លក្ អិន សូ និង ភរ ិយា
១១៤.ធល្លក្ រទី និង ភរ ិយា
១១៥.ចិនាត

១ ៥០០៛
១ ០០០៛
១ ៥០០៛
១ ០០០៛
១ ០០០៛

ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង

ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង

១១៦.វ ី ធភឿន

១ ៥០០៛

ភូមិរក្ញូង

១១៨.សិដឋ ស្សស់

៥ ០០០៛

ភូមិរក្ញូង

១១៧.ធល្លក្ គង់ផល្លល និង ភរ ិយា
១១៩.ធល្លក្ ធមតាត និង ភរ ិយា

៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

១២០.ធល្លក្ វ ិត្ និង អនក្ស្សី គឹម សូ ៥ ០០០៛
១២១.ធខង ភក្តី

៥ ០០០៛

១២៣.ធល្លក្ ក្ុយ និង ភរ ិយា

៥ ០០០៛

១២២.សាំ ចាន់

១២៤.ឈួន សាធរឿន

១២៥.ធល្លក្ បញ្ញា និង ភរ ិយា
១២៦.ធល្លក្ ធយត្ និង ភរ ិយា
១២៧.វុន

១២៨.អាំ ទូច

១២៩.ប៉ាុន វាំង និង ភរ ិយា
១៣០.ធារា៉ា

១៣១.ធភាក្ ស្សីម
១៣២.ធល្លក្

ី

៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

១០ ០០០៛
៥ ០០០៛

១៣៣.ធល្លក្ ធចក្ សារ ៉ាន និង ភរ ិយា ២៥ ០០០៛
១៣៤.ធរ ៉ាត្ សុីម

៥ ០០០៛

១៣៦.ោ វ ី

២៥ ០០០៛

១៣៥.ស្សុន សាម
១៣៧.អុី ឆន
១៣៨.តា សាំ

១៣៩.គង ធភឿន
១៤០. ធរឿង ធរ ៉ាន

១៤១.ធជឿន សុខនី

១៤២.ទូច សុខធៅ

១៤៣.តា យយ៉ាម យាយ អាង
១៤៤.ផល លីណា

៥ ០០០៛

២ ៥០០៛
២ ៥០០៛
២ ៥០០៛
២ ៥០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

២ ៥០០៛
២ ៥០០៛

ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
គីឡូ ៣៥

ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង

ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង

១៤៥.យយ៉ាម ភា

៥ ៥០០៛

ភូមិរក្ញូង

១៤៧.ភី មា៉ា ក្់

២ ៥០០៛

ភូមិរក្ញូង

១៤៦.ឧ.សិ.អុង
១៤៨.ធម៉ាង ស្សង

១៤៩.ោង ធហឿន

១៥០. ចាន ធហឿន
១៥១.ធរគឿន អាន

៥ ០០០៛

២ ៥០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

៣ ០០០៛

១៥២.ឧ.ស.សាយ យីម,ឧ.សិ ម៉ាក្់ ណឆ ធឡង ២០ ដុល្លល
១៥៣.រ ី រា៉ា ន់

២ ៥០០៛

១៥៥.ធល្លក្ ណាក្់,អនក្ស្សី ធា រ ី

៥ ០០០៛

១៥៤.យាយ ធយ៉ាន
១៥៦.យិន ផន

១៥៧.ធស្សង ដានី
១៥៨.អាន វន

១៥៩.ទូច ទាង

១៦០.ធោង ផល
១៦១.ង៉ាូវ នាង

១៦២.ធល្លក្នាង ឡូ និង ភរ ិយា
១៦៣.ស្សន ជូត្

១០ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

២ ៥០០៛
២ ០០០៛
១ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

១៦៤.ធល្លក្ វ ិបុល,អនក្ស្សី ធសន សាំអាត្ ៣ ០០០៛
១៦៥.ធល្លក្ សុង និង ភរ ិយា

៥ ០០០៛

១៦៧.នាង មុាំ

៥ ០០០៛

១៦៦.និត្ ស្សាង និង ភរ ិយា
១៦៨.ក្ល ហន

១៦៩.ធជៀប គឹមល្លង

១៧០.ធល្លក្ មុត្ រុ ាំ និង ភរ ិយា

៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛
៥ ០០០៛

១៧១.ធល្លក្ សារ ី សីមា៉ា និង ភរ ិយា ៥ ០០០៛
១៧២.ជត្់ គូ

១៧៣.អនក្រគូ ធា និង សាវមី

១ ០០០៛

៣០ ០០០៛

ភូមិល្លវ ាំ

ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ធទពនិមិត្
ម

ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ភូមិរក្ញូង
ធ

ះសូទិន

១៧៤.ធល្លក្សក្លវ ិទា ិ

រ(cus) ឯក្ ច័នូធ ,អនក្ស្សី ឡុង សុមា៉ាលី,បុរត្
១៥ ដុល្លលរ
ក្ាំពង់ចាម

១៧៥.ឧ.សិ ភិន ផាន់ និង បុរត្

១០ ០០០៛

ក្ាំពង់ចាម

១៧៧.ឧ.សិ សុន ឈាធរឿន និង បុរត្ ១០០០០៛

ក្ាំពង់ចាម

១៧៦.ឧ.សិ ទី មុយ និង បុរត្

១០០០០៛

១៧៨.ឧ.ស ឈុន,ឧ.សិ ធឆង លី,បុរត្ ១០០០០៛

១៧៩.ឧ.ស ឡុង ផូ,ឧ.សិ ហង់ បុនផល,បុរត្ ១០០០០៛

ក្ាំពង់ចាម
ក្ាំពង់ចាម

ក្ាំពង់ចាម

១៨០.ឧ.ស ធហង ឈាង,ឧ.សិ ធៅ ណឡធអង,បុរត្ ១០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម
១៨១.ធល្លក្ ធម៉ាង រទី ឧ.សិ ល្លស់ ណាឌី,បុរត្ ២០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម
១៨២.ឧ.សិ រគរយ ល្លង ជុន
១៨៣.ឧ.សិ ធ

៉ា ធឆង ហួយ

២០០០០៛
២០០០០៛

១៨៤.ឧ.សិ សាំណាង ស្សីធៅ,សាវមី,បុរត្២០០០០៛
១៨៥.ឧ.សិ ល្លង គឹម ស្សាង

១០០០០៛

ក្ាំពង់ចាម
ក្ាំពង់ចាម
ក្ាំពង់ចាម
ក្ាំពង់ចាម

១៨៦.ឧ.ស វ៉ា លឹមធហង,ឧ.សិ ហាក្់ ហុងលន់ ១០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម
១៨៧.ធល្លក្ ហុយគី,អនក្ស្សី
១៨៨.អនក្ស្សី សុខធឆង

១៨៩.អនក្ស្សី សុខ ធអង

ឹង ល្លង ធសង ២០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម
១០០០០៛
១០០០០៛

ក្ាំពង់ចាម
ក្ាំពង់ចាម

ពុ ទ្ប
ធ រស័
ិ ឧ.ស លី ឆូ យនិង ឧ.សិ ថុ ង លាងសុ ីម
ិ ទ្ផារសទឹងក្នុងឪកាសបុ ណ្យក្ឋន

១៩០.ឧ.ស លី ឆូយ,ឧ.សិ ថ្ុង ល្លងសុីម
១៩១.ឧ.ស ល្លន,ឧ.សិ យ៉ាយ

១០០០០៛

១៩៣.ឧ.ស រទី,ឧ.សិ ធឆង គីម

៥០០០៛

១៩២.ឧ.ស ធៅ,ឧ.សិ ធយឿន
១៩៤.ឧ.សិ ល្លង ហួ
១៩៥.យន់ ហន

១៩៦.ឧ.សិ គីម ហួយ

១៩៧.ឧ.សិ ល្លង ធហង
១៩៨.ឧ.សិ សុខ ធអន

១៩៩.ឧ.សិ តាន់ ល្លងធហង
២០០.ឧ.សិ ហុយ ហាន

៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛

១០០០០៛

២០១.ឧ.សិ ធអង

២០២.ឧ.សិ ហាក្់ គីមឡាង

៥០០០៛

៥០០០៛

២០៣.ឧ.សិ គីម លី

៥០០០៛

២០៥.ធល្លក្តា អាចារយ យ៉ាន

៥០០០៛

ក្ាំពង់បញសសី

១០៣០០០៛

ស្សរក្ត្បូវឃមាំុ

២០៤.ឧ.សិ ឈាន

២០៦.ពុទធបរ ិស័ទភូមិល្លវត្ូច

២០៧.ពុទធបរ ិស័ទវត្តបុសលហុង

៥០០០៛
៦៥០០០៛

២០៨.ពុទធបរ ិស័ទភូមិជីធរាទ៍និង ជួរក្ណា
ត ល ៦១១០០៛
២០៩.ឧ.ស ខន,ឧ.សិ សន,បុរត្

១០០០០៛

ភូមិល្លវត្ូច

ស្សរក្ត្បូងឃមាំុ
ធ

ះសាំធរាង

២១០.ឧ.ស អាន ចាន់ថ្ននិង ភរ ិយា,បុរត្ ៥០០០០៛

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

២១២.ឧ.សិ គូ ណឆគវ និង បុរត្

១០០០០៛

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

២១៤.ឧ.សិ គី,បុរត្

៥០០០៛

២១១.ឧ.សិ ឡាច សុខធហង និង សាវមី,បុរត្ ១០០០០៛ ភូមិរត្ពាំងធសានរ
២១៣.ឧ.សិ មួយ និង បុរត្
២១៥.ឧ.សិ គូ ណឆគីម,បុរត្

២១៦.ឧ.សិ លី ហាង,បុរត្
២១៧.ឧ.ស រគរយ,បុរត្

៥០០០៛

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

១០០០០៛

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

៥០០០៛

៣០០០៛

ភូមិរត្ពាំងធសានរ
ភូមិរត្ពាំងធសានរ

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

២១៨.ឧ.សិ តាាំង គីមស្សុន និង បុរត្ ៥០០០៛

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

២២០.ឧ.សិ ធ

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

២១៩.ឧ.សិ លី អាន់,បុរត្

់ ធហឿន,បុរត្

៥០០០៛
៥០០០៛

២២១.ធល្លក្ ឡាច នាង,អនក្ស្សី គីម យីន ១០០០០៛
២២២.ឧ.សិ ធចង ,បុរត្

៥០០០៛

២២៤.ធល្លក្ លីន ោងថ្ត្រូប

៥០០០៛

២២៣.ធល្លក្ សាន,អនក្ស្សី ស្សាង,បុរត្៥០០០៛
២២៥.ធល្លក្ ទូ ោងថ្ត្រូប

៥០០០៛

ភូមិរត្ពាំងធសានរ
ភូមិរត្ពាំងធសានរ

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

ភូមិរត្ពាំងធសានរ
ផារសួង
ផារសួង

២២៦.ធល្លក្ ធសង សុខហាន,អនក្ស្សីលីម មា៉ា លីន ១០ ដុល្លលរ ផារសួង
២២៧.ឧ.ស ធស្សង,ឧ.សិ រ ិន,បុរត្
២២៨.ឧ.ស ធក្ត្,ឧ.សិ លីម,បុរត្

៥០០០៛
៥០០០៛

២២៩.ឧ.សិ ធមៀន សុនធអង និង បុរត្ ៣០០០៛

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

២៣០.ធល្លក្ ពឹងភួន,ភរ ិយា,បុរត្
២៣១.យុវជន លី វណាណ

១០០០០៛
៥០០០៛

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

១១១២០០៛

ស្សរក្ធ

២៣២.ពុទធបរ ិស័ទរួមភូមិរត្ពាំងធសានរ ១៩០០០៛
២៣៣.ពុទធបរ ិស័ទភូមិធ
២៣៤.ឧ.សិ តាង,បុរត្

ះចិន

២៣៥.ឧ.សិ គន,បុរត្

២៣៦.ឧ.សិ សយ,បុរត្

២៣៧.ឧ.សិ ធអាម នាង,បុរត្
២៣៨.ឧ.សិ ចាន់,បុរត្
២៣៩.ឧ.សិ

ន,បុរត្

ភូមិរត្ពាំងធសានរ

៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៨០០០៛
៥០០០៛

១០០០០៛

រក្រងសួង

ះសូទិន

ធ

ះសាំធរាង

ធ

ះសាំធរាង

ធ

ះសាំធរាង

ធ

ះសាំធរាង

ធ
ធ

២៤០.ធល្លក្ ធអាម ោ,ឧ.សិ ធខៀវ សា រា៉ា ន់,បុរត្ ២០០០០៛

ះសាំធរាង
ធ

ះសាំធរាង

ះសាំធរាង

២៤១.ឧ.សិ គីម មួយ,បុរត្

២០០០៛

ធ

២៤៣.ឧ.ស សយ សាំណាង,បុរត្

៥០០០៛

បឹងរពួល

២៤២.ឧ.សិ យាង,បុរត្
២៤៤.ឧ.សិ រន
៉ាុ ,បុរត្
២៤៥.ឧ.សិ ញ៉ា

២៤៦.ឧ.សិ វុទធ,សាវមី,បុរត្
២៤៧.ឧ.សិ ធអឿន

២៤៨.ឧ.សិ មួយ,បុរត្

២៤៩.ឧ.សិ ណាង,បុរត្

២៥០.ឧ.ស សា,ឧ.សិ ធៅ,បុរត្
២៥១.ឧ.សិ ធរឿន,បុរត្

២៥២.ឧ.សិ សុន លី,បុរត្
២៥៣.ឧ.សិ ធសង រ ី,បុរត្

២៥៤.ធល្លក្ថ្ុល អូន,ភរ ិយា,បុរត្
២៥៥.ឧ.ស ខន,ឧ.សិ សន,បុរត្
២៥៦.ឧ.ស ធចង,បុរត្

២៥៧.ឧ.ស នង ណា,បុរត្

២៥៨.ឧ.ស គង់,ឧ.សិ ៃូ,បុរត្

៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛

២០០០៛

២០០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛

១០០០០៛
១០០០០៛
៥០០០៛

១០០០០៛
១៥០០០៛

ធ

ះសាំធរាង
ះសាំធរាង

ធ

ះសាំធរាង

ធ

ះសាំធរាង

ធ
ធ
ធ
ធ
ធ
ធ
ធ
ធ
ធ

ះសាំធរាង
ះសាំធរាង
ះសាំធរាង
ះសាំធរាង
ះសាំធរាង
ះសាំធរាង
ះសាំធរាង
ះសាំធរាង
ះសាំធរាង

២៥៩.ឧ.ស ណខ ទាង,ឧ.សិ មួយគ,បុរត្៥០០០៛
២៦០.ឧ.ស ធម៉ាន,ឧ.សិ ឡង់

២០០០៛

២៦២.ឧ.សិ ណឡ,បុរត្

១០០០០៛

២៦១.ឧ.សិ ដិប,បុរត្

២៦៣.ឧ.ស ធអង,ឧ.សិ អូន,បុរត្

២៦៤.ឧ.ស ប៉ាន,ឧ.សិ សាត្,បុរត្
២៦៥.ឧ.ស ធសន,ឧ.សិរ ី,បុរត្

២៦៦.ឧ.សិ គីម សីធមៀន,បុរត្
២៦៧.សីលវត្ី ធមៀច មី

២៦៨.សីលវត្ី ឡូញ រ ីន,បុរត្
២៦៩.សីលវត្ី ឈា ចាំណាន
២៧០.ឧ.សិ ទូច វ៉ា ន់នី,បុរត្
២៧១.ឧ.ស ភួង,បុរត្

២៧២.ឧ.សិ យលក្,បុរត្
២៧៣.ឧ.សិ យ៉ាន,បុរត្
២៧៤.ឧ.សិ ពីង,បុរត្
២៧៥.យា៉ា ន
២៧៦.ជីម

២៧៧.ងីម

២៧៨.ណាន
២៧៩.ហាច
២៨០.ឡាាំង
២៨១.ហាត្
២៨២.ត្ួន

២៨៣.តា ធអង
២៨៤.អុន

២៨៥.តាអាចារយ ហត្
២៨៦.អនក្រគូ ស្សីង
២៨៧.យាយ ម៉ាក្់

៥០០០៛

២០០០៛
៥០០០៛

១០០០០៛
១០០០០៛

ឧដុងគ

១០០០០៛

ឧដុងគ

១០០០០៛
២០០០០៛
៥ ដុល្លលរ
១០០០៛
១០០០៛
១០០០៛
១០០០៛
១០០០៛
១០០០៛
១០០០៛
១០០០៛
១០០០៛
៥០០៛

២៥០០៛
១០០០៛
៣០០៛
៤០០៛

១០០០៛
៥០០០៛
១៥០០៛

ឧដុងគ
ឧដុងគ
ឧដុងគ

ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល

ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល

២៨៨.តា ធនត្

២៨៩.យាយ បួន

១០០០៛

៣៥០០៛

២៩០.ឧ.សិ បុត្ ធហន.ឧ.ស យម៉ាន ,បុត្ ៥០០០៛
២៩១.ឧ.សិ សាត្ ហុន,បុរត្

៥០០០៛

២៩៣.យាយ នូ,បុរត្

៥០០០៛

២៩២.តា ចន,យាយ ធអង,បុរត្
២៩៤.យាយ ហាន

២៩៥.យាយ យុាំ,យាយ យ៉ាុន

២៩៦.យាយ យាង,យាយ ដា
២៩៧.យាយ យាន,បុរត្
២៩៨.ធៅ ធយ៉ាត្

២៩៩.យាយ សារ ៉ាន,បុរត្
៣០០.យក្វ នាង

៣០១.យាយ សយ

៣០២.យាយ ស្សាង
៣០៣.យាយ ថ្ុល

៣០៤.ធសត្ នារ ី,បុរត្

៣០៥.យាយ សុត្,យាយ ោ
៣០៦.តាអាចារយ ធៅ ឌិន
៣០៧.វង់ សាបិត្
៣០៨.រ ី សឋម

៣០៩.រពាំ ធយឿន

៣១០.ធសាម ធអាត្
៣១១.ឃឹម ភឹម

៣១២.ឡុង អុង
៣១៣.យម៉ាន ធសន
៣១៤.យម៉ាន ធៅ

៣១៥.ធពរជ ធយ៉ាន
៣១៦.ពូត្ ណហ

៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥0០០៛

៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
១៥០០៛
១៥០០៛
៤០០០៛
៥០០០៛
១០០០៛
១០០០៛

ភូមិក្ណា
ត ល
ភូមិក្ណា
ត ល

ភូមិក្ាលបឹងធសះ

ភូមិក្ាលបឹងធសះ
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់
រចក្ចាំបក្់

យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង

៣១៧.ោ ធគន

៥០០០៛

យស្សតានង

៣១៩.មាស ោ

១០០០៛

យស្សតានង

៣១៨.ធពរជ ធយ៉ាត្
៣២០.ចិន ហុន

៥០០០៛

៣១២.ចិន ណផ

៣១៤.ធសៀវ យសម
៣១៥.មី សារុ ាំ

៣១៦.ទូច សរ
៣១៨.ចាប សឹម

៣១៩.ឧ.សិ ជុក្ យន
៣២០.ឧ.ស ធសៀង

៣២១.ឧ.ស រាក្់ ណល

ទូច ោ

៣២៣.ខាត្់ អុល

៣២៤.ឯម សុីណាត្
៣២៥.

ន់ ឡាច

៣២៦.យវ ៉ាន ធ ៉ា

៣២៧.យញ៉ា សារា៉ា ន
៣២៨.ទា ធឆងរង
៉ាុ
៣២៩.ទាយិ

៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛

៣១៧.ពូ ណហ

៣២២.ទាយិ

១០០០៛

យវង ណៃ

៣៣០.តាក្ុល យាយហាក្់
៣៣១.តាហុឺន យាយ សុន

៣៣២.តាផល យាយ អាន
៣៣៣.យាយ ឃួ

៣៣៤.ឧ.សិ វ ិច ធមឿន

៣៣៥.ឧ.សិ សុខ រស់,បុរត្
៣៣៦.ឧ.សិ សុន,បុរត្
៣៣៧.ក្ញ្ញាស្សី មា៉ា ប់

៥០០០៛
៥០០០៛

២០០០០៛
៣០០០៛
២០០០៛
២០០០៛
២០០០៛
១៥០០៛

២០០០៛
២០០០៛
២០០០៛
៥០០០៛

២០០០៛

១០០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛

៦៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛

យស្សតានង

យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
យស្សតានង
ធមមត្់
ធមមត្់
ធមមត្់
ធមមត្់
ធមមត្់
ធមមត្់
ធមមត្់
ធមមត្់
ធមមត្់
ធមមត្់
ធមមត្់
ដាំរ ិល
ដាំរ ិល
ដាំរ ិល
ដាំរ ិល

ភូមិធសាមញ
ល្លវត្ូច
ល្លវត្ូច
ល្លវត្ូច

៣៣៨.យុវសិសស ភារមយ

១០០០៛

ធ

៣៤០.ទាយិ

៥០០០៛

ភូមិអៃូត ងពក្

៣៣៩.ឧ.ស ហួត្ យួង,ឧ.សិ សុ៊ុំ ធរឿន,បុរត្១០០០០៛
ឌន ភាព,បុរត្

៣៤១.ធអឿន,អុ៊ុំ យ៉ាន
៣៤២.បង អិន

៣៤៣.ឧ.សិ ណហ,ក្ូនធៅ
៣៤៤.ឧ.សិ ជុន គង់
៣៤៥.វ៉ា សុន
៣៤៦.វ៉ា ហុន

៣៤៧.តាអាចារយ សន

៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛

៣០០០៛
៣០០០៛

ះសាំធរាង

ចុងរចនាប់

ភូមិអៃូត ងពក្
ភូមិអៃូត ងពក្
ល្លវត្ូច

វ ិហារទនទឹម

គូយលនរពះវ ិហារ

៥០០០៛

៣៤៨.ពិ ីបុៃយ៧ណថ្ៃសងគមមានជ័យ ៧០០០៛

៣៤៩.ធល្លក្នាង សាង,អនក្ស្សី សុ ធខន,បុរត្៣០០០០៛របធទស
៣៥០.ឧ.ស បុន ធបត្,ឧ.សិ យស ម៉ាុន ២០០០៛

ន់ ណាដា

៣៥១.ឧ.ស ធសាម ធ ឿង,យាយ ហង ៥០០០៛
៣៥២.ទាយិ

៣៥៣.ទាយិ

៣៥៤.ថ្ន គ

នាង អាង

យវង ធសតើង

៣៥៥.ឧ.សិ នាង ហូន

៣៥៦.ឧ.ស សាង ឌាង,ទាយិ
៣៥៧.រ ី ត្ុាំ

៣៥៨.ទាយិ

នាង អុន

៣៦០.ទាយិ

ប៉ាុល ហាង

៣៥៩.នាង ភីរចិប
៣៦១.ខុក្ ណារ ី

៣៦២.ទាយក្ ដន អាក្,ទាយិ
៣៦៣.ទាយិ

៣៦៤.ញ៉ា ចនាថ

យវង ភាច

៣៦៥.រាក្់ ចាំធរ ើន
៣៦៦.ខាន ក្ួន

១០០០៛
១០០០៛

៣០០០៛
៣០០០៛

គង់ សុខ ១០០០០៛
១០០០៛
១០០០៛

ចារអាំធៅ

ទួលរ
ទួលរ

រ
រ

១០០០៛
១០០០៛
១០០០៛

ធបង ឈុន ធអង ២០០០៛
២០០០៛

ភនាំធពញ

១០០០៛

សងគមមានជ័យ

៥០០០៛

២០០០៛

សងគមមានជ័យ

៣៦៧.យវន រ ិន

២០០០៛

សងគមមានជ័យ

៣៦៩.យញ សារ ិន

២០០០៛

សងគមមានជ័យ

៣៦៨.បន សុខា

៣៧០.សា ឯមសុីណាត្
៣៧១.យញ៉ា ធចវ

៣៧២.តា សឹង,យាយ ឌីន

៣៧៣.ឧ.ស ភន,ឧ.សិ ណល

៣៧៤.ឧ.ស យា៉ា ន,ឧ.សិ សុីម
៣៧៥.ឧ.ស ទិត្យ,ឧ.សិ ត្ុប

៣៧៦.ឧ.ស យាន,ឧ.សិ ត្ុង

៣៧៧.ឧ.ស ឈុន ធឡង,ឧ.សិ ណវ
៣៧៨.ឧ.ស ធអឿ,ឧ.សិ ធរឿន

៣៧៩.ឧ.ស ស្សាង លីមហាង
៣៨០.ឧ.សិ ធហង ណឆល្លង
៣៨១.ឧ.សិ យត្ម

៣៨២.ធឆន ស្សន

២០០០៛
២០០០៛
២០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛
៥០០០៛

២០០០៛

៣០០០៛

សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ

សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ
សងគមមានជ័យ

សងគមមានជ័យ

