


អារមភកថា 
 បុពវហេតុដែលបណ្តា លឲ្យហ ើតហ ៀវហៅ ដែល 
 ំពុងដត ថិតហៅ នុងេត្ថថ រប ់មិតាអ្ន អានហៅ នុងហពល
ហនេះ គឺហោយសារវរិយិភាពរប ់ខ្ុំដែលហឆលៀតហពលទំហនរ 
ពីការ ិ ាហរៀន ូរត មយ៉ាងហទៀតហោយយល់ហឃើញថា 
ែំហ ើ រជីវតិរបរពឹតាហៅមិនហទៀងទាត់។ ហេតុហនេះហេើយ 
ហៅហពលមានជីវតិរ ់ហៅគួរខិតខំសាងនូវហ ច ាីលអឲ្យ
បានហរចើនទុ ជារបហោជន៍ រមាប់ខលួនផងនិង រមាប់ 
អ្ន ែទទផង។ ហោយយល់ហឃើញ ពីែំហ ើ រជីវតិដបបហនេះ
ហេើយ ហទើបហ្វើឲ្យរបូខ្ុំខិតខំស្រសាវរជាវរាវរ  នូវប ាុំ ឯ 
សារហផេងៗរប ់ហោ អ្ន របាជ្ម ចងរ ងជាហ ៀវហៅ
ហនេះហ ើង។ហែើមបទុី ជាទុនមួយ រមាប់អ្ន ដែលចង់ែឹង
អំ្ពីគុ តទមលរពេះពុទធសា នា ហេតុហនេះហេើយបានជា     
ហ ៀវហៅហនេះមានហ ម្ េះថា តួនាទីព្រះរុទធសាសនា។ 
ពីហររេះខលឹមសារទំាងអ្ ់ ុទធដតហតា តជា ំខាន់ហៅហលើ
  មមភាពរពេះពុទធសា នា។រពេះពុទធសា នាបានហែើរតួ
ោ៉ាង ំខាន់ហៅ នុង ងគមដខមរ តំ្ថងដតពីអ្តីតរេូតម  
ទល់បចចុបបនន។ 
 ែូចហនេះហ ៀវហៅដែល ថិតហៅ នុងេត្ថថ រប ់របិយ
មិតាអ្ន អានហពលហនេះនឹងបានជារបទីបហែើមបីជួយបំភលឺនូវ 
ហ ច ាីខវេះខាតខលេះៗជា ់ជាមិនខាន។ ជាងហនេះហៅហទៀត 
 ៏ហែើមបជួីយឲ្យមិតាអ្ន អានរគប់ស្រ ទាប់វ ណៈបានយល់



ោ៉ាងចា ់អំ្ពីគុ តទមលរប ់រពេះពុទធសា នានិងមាន
ភាពងាយស្រ លួ  នុងការហោរពបូជាដ វងរ នូវហ ច ាី 
 ុខែ៏របហ ើរហរលគឺរពេះនិរវ ន។ 
 ជានិចចជាកាលខ្ុំរងចំនិងសាវ គមន៍រគប់វនិាទី រាល់ 
ការទិហតៀនពី ំណ្ត ់របិយមិតាអ្ន អាន  ហែើមបីជួយដ  
តរមូវរាល់ហ ច ាីខវេះខាត ហោយបីតិហសាមន េរ ីរាយ។ 
 
វតាហខមវនទងៃ៥ហ ើតដខពិសាខឆ្ន ំហរាងចត្ថវ  ័ ព. .២៥៥៦ 

 
ភិកខុ ធមមរតោ ជី ប ៊ុនតធឿន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឧទ្ទសិកថា 
 ហោយវរិយិភាពទនការស្រសាវរជាវចងរ ងជាហ ៀវហៅហនេះ ខ្ុំ
 ូមឧទទិ នូវមហាបុញ្ញ ុ លទំាងអ្ ់ហនេះែល់បុពវការជីន 
ទំាងឡាយមាន ហោមរប ុ ជា វទុធី ហោ ត្ថ ជី ហោ ត្ថ វងេ 
ហោ ត្ថ ដវន ហោ ោយ សាយ ហោ ត្ថ ហផង ហោ ត្ថ  
ច័នទជា ហោ ោយបាន ទូច ហោ ត្ថ ច័នទ ហ ឿន (ហៅហៅ)
ហោ ោយ លិន រពមទំាងរគូឧបជាោចរយមួយអ្ហនលើហោយ 
ពពួ ោតិហៅ នុង ងារវែាទំាងអ្ ់ បានទទួលនូវចំដ  
 ុ លហនេះរគប់ៗោន ហេើយ ូមឲ្យបាន ហរមចនូវហ ច ាី ុខ 
រគប់របការ ំុបីអា ់ខានហ ើយ។ 
  ូមហោរពដងលងអំ្ ររពេះគុ  និង អ្គុ ចំហរេះរពេះ- 
 រណុ្តមាច  ់រគប់រពេះអ្ងគ សា្ុ បបុរ រគប់មជឈោា នដែល 
បានបរចិច គនូវបចច័យ នុងការជួយហបាេះពុម ។ ជាពិហ   ូម 
អ្គុ ចំហរេះ ហោ ពូ ឯ ឧតាមឧ ោ៉ា  ជា សណំាង និង 
អ្ន មីងជំទាវឧ ោ៉ា  តសង គាង។ោ៉ាងរជាលហរៅបំផុតដែល 
បានជួយឧបតថមភហបាេះពុម ហ ៀវហៅ្មមបញ្ហា និងហ ៀវហៅតួនា-
ទីរពេះពុទធសា នា។ ព្រមទាំងជួយឧបត្ថមភ ែល់ការ ិ ាហរៀន
 ូរតរប ់ខ្ុំរពេះ រណុ្តអាត្ថម ភាព នលងម ។  ូមឲ្យសា្ុ-
 បបុរ ទំាងអ្ ់រពមទំាងឯ ឧតាមឧ ោ៉ាជា       សណំាង និង 

ហោ ជំទាវឧ ោ៉ា  តសង គាង  ជួបដតនឹងពុទធពរបវរមហា 
របហ ើរទំាង៤របការគឺៈ  អាយ៊ុ  វណ្ណ  ស៊ុខ  និង  ពល  ំុបី 
ហឃលៀងឃ្លល តហ ើយ។ 



នាមអ្នកមានឧបការៈកនុងការងារធមមទាន 

១.ព្រះឧត្តមព្បិយ៍ជា អ្ន ធាងអាន ព្រះនាគសត្ថា
បាឡាត់្គណខេត្តកំរង់ចាមនិងជាព្រះសកលវទិ្យាធិការ
រុទ្យធិកសកលវទិ្យាល័យសខមតចអគគមហាខសនាបតី្ ខត្ខជា 
ហ ុន សសន 

២.ព្រះព្គសូចចបបិខោ សា វីរៈ ព្រះសមុហ៍គណខេត្ត
កំរង់ចាម 

៣.ភិកខុ ជា យ ៉ាន សមណសិសសរុ.វ ិសខមតច ជួន ណាត្ 

៤.ភិកខុ ហកុ ឈាងឃីសមណសិសសរុ.វសិខមតច ជួន ណាត្ 

៥.ភិកខុ ណៃ សុវៃណនី សមណនិសសតិ្ស.វខិវខសទើន 

៦.ខោក ហាក់ ហុន អនុព្បធានមនទីរធមមការខេត្ត (ក.ច) 

៧.ខោក ខហាម ខម៉េង និសសិត្សកលវទិ្យាល័យ(CUS) 

 



មាតិកា 
 ឈ ្មោះអតថបទ     ទំពរ័  
១.វត្តអារាមនិងការអប់រ.ំ.................................................១  
២.តួ្នាទីវត្តអារាមក្នុងការជួយប្បជាជនខ្មែរ ....................៦  
៣.ឥទធិពលវត្តអារាមទៅទលើសងគមខ្មែរ..........................១០  
៤.ប្ពះពុទធសាសនានិងការផសះផាជាតិ្.........................១៥  
៥.ប្ពះពុទធសាសនាសិទធិមនុសស...................................២៣  
៦.ប្ពះពុទធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋខ្មែរ..................៣៤ 
៧.នាមអនក្ចូលទ ះពុមពទសៀវទៅ 
៨.អនក្មានឧបការៈក្នុងការងារធមែទាន 
៩.ឯក្សារទោង 
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វត្ដអារាម និង ការអប់រំ 
 ពាក្យថាវតឋអារាម រធវើឱយរេនឹក្រ ើញថា វតឋអារាម
ជាទីបណឋុ ះសតិបញ្ញដ សាា រតី និងសីលធម៌ព្េប់ផ្ផបក្ ជា
ក្ផ្នែងអប់រកំាយវាចានិងចិតឋ ជាក្ផ្នែងបណឋុ ះវជិាជ ព្េប់
ផ្ផបក្ដូចជា វបផធម៌ អរយិធម៌ព្បពពណីទំរនៀមទម្លែ ប់ជាតិ 
ជាក្ផ្នែងបណឋុ ះសាា រតីសនឋិភាព រសរភីាព សាមេគីភាព
របស់មនុសសសតវ ជាក្ផ្នែងរធវើឱយកូ្នផ្មារម្លនសមតទភាព 
និងលទនភាពរដើមផីបំររ ើជាតិ។ រេតុអវីក៏្រេនំាគ្នប យល់ផ្បប
រនះ?   ពីរព្ពាះរេជាកូ្នផ្មារទំងអស់ គ្នា នអបក្ណាម្លប ក់្
រេចឱយផុតពីការរៅសិក្ាររៀនសូព្តរៅវតឋអារាមបាន
រ ើយ។ របើពំុរនាះរទ រេកាែ យរៅជាមនុសសលងង់រលែ ។ 
កូ្នព្បុសរបស់ជនជាតិផ្មារទំងអស់ ផ្តដល់អាយុដឹងក្ឋី
៨-១០ឆ្ប ំ ម្លតាបិតាផ្តងនំាកូ្នមែួន ឱយរៅរៅវតឋអារាម 
រដើមផីអប់របំនធំកាយវាចាចិតឋ  ឱយបានលអផង និង រដើមផីឱយ
បានររៀនវជិាជ រផសងៗផង។ រពលរៅរៅវតឋដំបូងរោក្ព្េូ
បរព្ងៀនឱយរចះថាវ យបងគំព្ពះសងឃ ឱយរចះសំពះរោក្
យាយ រោក្តាព្តកូ្លររៀមចផងទំងអស់ ឱយរចះព្បរេន
រទយយវតទុរផសងៗចំរពាះព្ពះសងឃរចះជូនរទយយវតទុរផសងៗ 
ចំរពាះចាស់ព្ពឹទន ចារយ ម្លតាបិតា ឱយរចះនិយាយសឋីជា
មួយនិងព្ពះសងឃ ជាមួយព្ពះមហាក្សព្តជាមួយមដនឋី 
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ធំតូច ជាមួយចាស់ទំុ។ល។ ឱយរចះរដើរចូលរៅរក្ព្ពះ-
សងឃ ព្ពះមហាក្សព្ត និង ឱយរចះរដើរថយរព្កាយវញិ។  
កាលរបើកូ្នសិសសរចះយល់លាមសមរមយរេើយព្ពះសងឃ 
ចាប់បរព្ងៀនអក្សរ ឱយរចះនរម្ល...ក្ ម...បំផ្បក្សម្លែ ប់
ព្េវាត់ព្បក្បបរព្ងៀន  ឱយរចះអានចាប់រផសងៗដូចជា  
សាស្ដ្សាឋ ផ្លផង សាស្ដ្សាឋ រទសន៍។ កាលរបើរចះរទសន៍
បានលអរេើយ រោក្បរព្ងៀនធម៌វន័ិយឱយសំុសីល និង   
បំបួសជាសាមរណរ ជាភិក្ខុ រដើមីផអប់រឱំយម្លនសីលធម៌
រស់រៅរតឹផ្តលអព្បរសើរផ្ថមរទៀត។ កាលរបើបានបួសជា
ភិក្ខុជាសាមរណររេើយរោក្ព្េូតាមរមើលតាមព្េប់ព្េង
ជានិចចេឺៈរពលយប់រោក្ព្េូបរព្ងៀនធម៌វន័ិយ និងសីល
ធម៌ រពលពថងរោក្ព្េ ូ បរព្ងៀន ឱយរចះរធវើនងគ័លរនាស់
ររទះ តុ ទូ ផធះ ក្ាច់ចម្លែ ក់្រផសងៗ និង បរព្ងៀនខាង
ក្សិក្មា ពាណិជជក្មា។ ឧទេរណ៍ៈ រៅក្បុងររឿងទំុទវ 
រោក្ព្េូបរព្ងៀនរននទំុ និងរននរពព្ជ ឱយរចះរធវើរតាក្ 
រធវើដនាែ ប់ រេើយដឹក្តាមររទះរគ្នរៅលក់្រៅតផូង ាុំ។ 
រដើមីផទក់្ទញអតិថិជន ឱយមូលជួបជំុព្តង់ក្ផ្នែងផ្ដល
រោក្សាប ក់្រៅ រននទំុបានរព្បើវធីិមួយេឺរឆែៀតរព្បើសរមែង
ដ៏ពីររាះរបស់រោក្សាូព្តរធវើបទយ៉ាងពីររាះជារេតុរធវើឱយ 
ឧបាសក្ឧបាសិកាមូលមក្ជួបជំុ រេើយទិញរតាក្ដនាែ ប់ 
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របស់រននទំុការបរព្ងៀនផ្បបរនះ េឺចង់បំពាក់្វជិាជ ជីវៈឱយ 
ព្ពះសងឃម្លនចំរណះដឹងជាមូលោឌ នមួយចំនួនសព្ម្លប់
ជាទីពឹងនារពលព្ពះសងឃពំុបានសទិតរៅក្បុងផបួសតរៅ
រទៀត រេើយសំុោចាក្សិកាខ បទ មក្រស់រៅក្បុងសងគម
ព្េួសារ រនាះរោក្នឹងអាចយក្ចំរណះទំងរនាះ មក្រធវើ
ជាមរធោបាយចិញ្ច ឹមជីវតិ។   
 សូមបញ្ញជ ក់្ថា ការបរព្ងៀនវជិាជ ជីវៈក្បុងសម័យរនាះ 
ម្លនមែះរចះរេូតដល់ឆ្ែ ក់្រឈើ ឬ ថារធវើជាវតទុសិលផៈ 
រផសងៗបានផ្ថមរទៀតផង។ រោក្ព្េូមែះរទៀត បាន
បរព្ងៀន សិសសឱយរចះក្ាច់េុនពដ េុនដំបង េុនោវ េុន
លំផ្ពង រចះមនឋគ្នថាផឹក្ថាប ំេង់កាប់មិនមុត បាញ់មិនព្តូវ 
រចះរធវើព្េូរសាឋ ះព្ពួសរមើលជំងឺធមាតា និងជំងឺអំរពើអំពាន់ 
រោយព្ពាយបិសាច អារក្សអបក្តា និងរចះក្ផួនរហារា  
អាចទសសន៍ទយដឹងអំពីរជាេជតារាសី  ទយទឹក្រភែៀង 
ទយសូរយព្គ្នស ចនធព្គ្នស។ល។  ការបរព្ងៀនរៅតាម 
វតឋអារាមពីសម័យបូរាណបានបញ្ញជ ក់្ឱយរ ើញថាកូ្នផ្មារ
មួយចំនួនធំឱយរចះស្សឡាញ់ជាតិរចះការពារជាតិការពារ 
ព្ទពយសមផតឋិវបផធម៌ រចះរគ្នរពសិទនិមនុសស រចះការពារ 
សិទនិមនុសស រចះសព្មបរស់រៅក្បុងសងគមរៅតាមកាលៈ
រទសៈ រចះយល់អំពីតពមែពនជីវតិមែួន និងជីវតិមនុសសសតវ
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ទំងអស់ យល់អំពីតពមែសាមេគីភាព សនឋិភាព រសរភីាព
របស់មែួននិងអបក្ដពទ។ 
 ផ្តរព្កាយមក្រ ើញថា ការសិក្ាផ្បបរនះ រចះផ្ត
បាត់បង់បនឋិចមឋងៗជាដរាប ពីរព្ពាះសាោភាេរព្ចើន
បំផុតសទិតរៅរព្ៅវតឋ ផុតពីរងវង់អប់ររំបស់ព្ពះសងឃផង 
សងគមរព្ៅវតឋជះឥទនិពលខាែ ំងផង ផ្តរទះជាយ៉ាងរនះក្ឋី 
ក៏្ព្ពះសងឃព្េប់ព្ពះអងគរៅផ្តម្លនតួនាទីជួយៈ 
  -អប់រមំនុសសឱយយល់ពី អំរពើលអ និង អំរពើអាព្ក្ក់្ 
  -អប់រមំនុសសឱយយល់ពី តពមែពនសីលធម៌រផសងៗ 
  -ក្សាងវហិារ កុ្ដិ សាោ ជាទីជព្មក្ដល់ព្ពះ- 
សងឃកុ្ម្លរមែះៗ រោយការពរអង្គគ សបចច័យពីពុទនបរស័ិទ 
និងបចច័យផ្ទធ ល់ព្ពះអងគ និង ក្ម្លែ ំងពលក្មាផ្ទធ ល់ព្ពះអងគ 
ផង។  
  -ក្សាងសាោពុទនិក្បឋមសិក្ា សព្ម្លប់ព្ពះ-
សងឃសិក្ា សាងសង់សាោបឋមសិក្ា អនុវទិោល័យ 
វទិោល័យព្េប់ទិសទីសព្ម្លប់កូ្នផ្មារទូរៅ។ 
 ដូរចបះ សងគមផ្មារនារពលបចចុបផនបរនះ េួរផ្តជួយ
រលើក្សធួយតពមែេុណធម៌ សមតទភាពព្ពះសងឃ និង ព្ពះ-
ពុទនសាសនា ឱយម្លនឥទនិពលកាន់ផ្តខាែ ំងកាែ ផ្ថមរទៀត 
ដូចជាបងកលក្ខណៈឱយព្ពះសងឃបានររៀនធម៌វន័ិយ ពុទនិក្-
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បឋមសិក្ា បំពាក់្ព្ពះសងឃនូវធម៌អរោភ រេើយកំ្ចាត់
បង់នូវធម៌រោភ ឱយរលត់រោយពីមននសនាឋ ន។  
 ធម៌រោភៈនិងអរោភៈរនះ ព្ពះសងឃរសធើរផ្តព្េប់
ព្ពះអងគបានរចះ និងពនយល់រេបានយ៉ាងចាស់ោស់លអ
ណាស់ផ្ត។ 
 ១.ព្ពះសងឃមែះបានរចះផ្តព្តឹមព្ទឹសឋី ផ្តរៅផ្តចង់
បានរេើយចង់បានរទៀត រពាលេឺរៅម្លនរោភខាង
សម្លា រមិនរចះផ្ឆអតឆអន់។ របើព្ពះសងឃអងគណាព្តូវរោក្
ធម៌ព្េបសងគត់បានរេើយ ព្ពះសងឃអងគរនាះរធវើឱយពុទន-
បរស័ិទនិងព្ពះសងឃដពទរទៀត អស់ជំរនឿរលើសាសនា
និងការដឹក្នំា។ 
 ២.ព្ពះសងឃអងគមែះ បានរចះនិងអនុវតឋព្តឹមព្តូវតាម
ព្ទឹសឋីពនព្ពះពុទនសាសនាចាស់ោស់។ ព្ពះសងឃអងគ
រនាះបានរមួចំផ្ណក្ រធវើឱយព្ពះពុទនសាសនាវតឋអារាមរកី្
ចរព្មើនរងុររឿងរេើយ ការដឹក្នំាពុទនបរស័ិទបានរជាេជ័យ
រព្ពាះព្ពះអងគថាអវី រេរជឿរេសាឋ ប់រេតាមទំងអស់។ 
 ៣.អបក្ដឹក្នំារដឌក្ឋី មដនឋីសងឃក្ឋី ពុទនបរស័ិទទូរៅក្ឋី  
េួររមួពដគ្នប ជួយរលើក្សធួយព្ពះពុទនសាសនាសំរៅរធវើឱយ 
ព្ពះពុទនសាសនាម្លនតពមែមពស់រ ើងវញិ។ រព្ៅពីធម៌ 
វន័ិយ េួរផ្តជួយបណឋុ ះបណាឋ លព្ពះសងឃផ្ផបក្ ៖ 
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  ក្-អក្សរសិលផ៍ ទសសនៈវជិាជ  ព្បវតឋិវទិោ ភូមិវទិោ 
  ម-វបផធម៌ អរយិធម៌ សិលផៈព្បពពណី ទំរនៀម
ទម្លែ ប់ជាតិនិងសុភាវធម៌ សុជីវធម៌ សីលធម៌។ 
 រធវើបានយ៉ាងរនះ ព្ពះសងឃនឹងម្លនឥទនិពលខាែ ំង
រលើពុទនបរស័ិទរេរគ្នរពរជឿរេតាម រេើយព្ពះសងឃអាច 
យក្ទុនរនះ រដើមផីដឹក្នំាពុទនបរស័ិទ ជួយអភិវឌណន៍នូវ
សងគមផ្មារ ឱយបានរកី្ចរព្មើនសមផូរធូរធារតរៅ។ 

 
 

ត្ួនាទីរបស់វត្ដអារាម 
ក្នុងការជយួប្បជាជនខ្មែរ 

 ព្ពះពុទនសាសនា ផ្តងម្លនឥទនិពលដ៏ទូលំទូោយ
រៅក្បុងសងគមផ្មារ អស់កាលដ៏យូរលង់ណាស់មក្រេើយ 
រេើយព្តូវបានព្បជាពលរដឌផ្មារម្លនជំរនឿនិងរគ្នរព។ រដឌ
ធមានុញ្ដពនព្ពះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ក៏្បានកំ្ណត់ផ្ដរថា 
“ព្ពះពុទនសាសនាជាសាសនារបស់រដឌ” ។ 
 វតឋអារាម េឺជាទីសាទ នសាធារណៈ ម្លនព្ពះសងឃ 
េង់រៅជាមែប់ និង ម្លនរបូចម្លែ ក់្ព្ពះបដិម្លសព្ម្លប់ពុទន-
សាសនិក្រគ្នរពសកាក រៈ។ សងគមផ្មារផ្តងផ្តទទួលឱវាទ 
ពីព្ពះសងឃតាមរយៈធម៌ព្ពះពុទនសព្ម្លប់ឆែុះបញ្ញច ំង និង 
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ពុះពារមិតមំក្សាងជីវភាពរស់រៅរោយសុមដុមរមនា។ 
ព្បជាពលរដឌផ្មារ ផ្តងចងចំាជាទូរៅថា រធវើបុណយបាន
បុណយ រធវើបាបបានបាប េឺម្លនន័យថារធវើលអទទួលផលលអ 
រធវើអាព្ក្ក់្ទទួលផលអាព្ក្ក់្។ ដូរចបះផែូវធម៌ បានអប់រ ំ
មនុសសឱយព្តាច់រឆ្ព ះរៅរក្ផែូវលអ រេើយផែូវធម៌រនះរសាត
ក៏្ម្លនទំនាក់្ទំនងយ៉ាងជិតសបិទនរៅនិងផែូវចាប់ េឺបាន
រសចក្ឋីថា រគ្នរពព្ពះពុទនសាសនា េឺរគ្នរពចាប់របស់រដឌ 
រតើវតឋអារាមម្លនតួនាទីជួយសងគមផ្មារដូចរមឋចមែះ ? 
       វតឋអារាមតំណាងឱយសភាវៈលអ      ព្បជាពលរដឌផ្មារផ្តង 
ព្បារឰរធវើបុណយរៅតាមព្បពពណី ជួបជំុពុទនបរស័ិទព្បក្ប 
រោយមិតឋភាព សាមេគីភាព រសាមនសសរកី្រាយ និង ម្លន
រសចក្ឋីសងឹឃមក្បុងជីវតិរស់រៅ។ ពុទនសាសនិក្ផ្តងរព្ក្ប 
ជពាជ ក់្យក្ធម៌ពីព្ពះសងឃ តាមេនែងព្កឹ្តយវន័ិយរបស់
ព្ពះពុទនជាម្លច ស់និងជាព្ពះបរមព្េូ។ វតឋអារាមម្លនទំនាក់្
ទំនងយ៉ាងជិតសបិទនជាមួយឧបាសក្ឧបាសិកា ផ្ដលម្លន
ចាស់ទំុជាអាចារយផារភាជ ប់រៅក្បុងសងគមព្េួសារ។ ចាស់
ព្ពឹទន ចារយបានបនឋព្បពពណីលអ ដ៏សក្មាក្បុងការអប់រផំឋល់
ដំបូនាា នព្បក្បរោយធម៌ដល់សម្លជិក្ព្េួសារផ្ទធ ល់ និង
អបក្រផសងៗរទៀត។តាមរយៈវតឋអារាមបានរធវើឱយសងគមផ្មារ 
ម្លនឧតឋមេតិរសបហាជាតិម្លតុភូមិស្សឡាញ់រមឿនវបផធម៌
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ជាតិនិងអរយិធម៌ជាតិ។ ការយល់ដឹងពីអំរពើលអបានរធវើឱយ
សម្លជិក្ព្េួសារក្បុងសងគមផ្មារ ព្បកាន់យក្ជានិចចនូវ
សីលធម៌លអ រធវើអវីៗរោយអំណត់ពោយាមសុចរតិរទៀង- 
ព្តង់សុភាពរាបសា ម្លនសាមេគីធម៌ និងដឹងសុមទុក្ខគ្នប
ព្ពមទំងរចះជួយឧបតទមាគ្នប រទៀតផង ទំងអស់រនះបាន
បញ្ញជ ក់្ផ្ដរថា តាមរយៈវតឋអារាម បានរធវើឱយពលរដឌក្បុង
សងគមផ្មារ រចះឱយតពមែជីវតិរស់រៅរបស់មនុសសនិងម្លន
កាតពវកិ្ចចរគ្នរពសិទនិគ្នប រៅវញិរៅមក្រោយខាជ ប់មជួន។ 
 វតឋអារាម បានបងកលក្ខណៈឱយសងគមព្េួសារផ្មារ  
រចះដឹងខាងវធីិសព្មបសព្មួល ព្េួសាររោះស្សាយរាល់
បញ្ញា លំបាក្រោយព្បកាន់នូវធម៌រមតាឋ  ក្រណុា សរនាឋ ស 
ព្បណី រចះអប់រគំ្នប តាមផែូវធម៌ និងចាប់រទៀតផង។ 
 ១.វតឋអារាមជាព្បភពផឋល់នូវចំរណះដឹងខាងផែូវធម៌ 
និងផែូវរសវាក្មាសងគម បានរសចក្ឋីថា រាល់បញ្ញា រៅក្បុង
សេេមន៍ េឺម្លនព្ពះសងឃតាអាចារយឧបាសក្ឧបាសិកា
ចូលរមួរោះស្សាយ។ 

 ២.ទសសនៈទូរៅមួយ ផ្ដលកំ្ពុងសក្មាយក្ចិតឋទុក្ 
ោក់្រនាះ េឺវតឋអារាមម្លនតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្បុងកិ្ចច
អភិវឌណន៍សងគមជាតិ ដូចជាការចលនាតាមព្េប់របូភាពក្
សាងវតឋអារាម សាងសង់សាោររៀនរធវើមនធីររពទយសាព ន
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ថបល់។ល។ ពីរព្ពាះរនះ េឺជាមរធោបាយដ៏សំខាន់
សព្ម្លប់រសចក្ឋីព្តូវការចំាបាច់របស់ព្បជាពលរដឌ។ មោ៉ង
រទៀតវតឋអារាម ក៏្រមួចំផ្ណក្រោះស្សាយការង្គរសងគម
ផ្ដរ ដូចជាការទទួលឧបតទមាក្ផ្នែងសាប ក់្អាស្ស័យររៀន
សូព្តដល់កុ្ម្លរកំ្ព្ពា កុ្ម្លរជាកូ្នព្េួសារជនព្កី្ព្ក្ ការ
ជួយឧបតទមាគំ្នព្ទដល់ជនចាស់វយ័ រព្ចើនររៀនធម៌អាថ៌
ផ្ដលអាចរធវើឱយជនទំងរនាះម្លនរសចក្ឋីសងឹឃមក្បុងជីវតិ
រស់រៅ។ 
 សរបុរមួមក្ វតឋអារាមម្លនតួនាទីដ៏សំខាន់ ចូលរមួ 
ក្បុងកិ្ចចការសាឋ រការពារ និងអភិវឌណន៍សងគមព្េួសារផ្មារ។  
 ព្ក្សួងសងគមកិ្ចចការង្គរ និងអតីតយុទនជន មិតមំ
ផ្ថមរទៀតតាមព្េប់លទនភាពក្បុងកិ្ចចសេការ និងសេ-
ព្បតិបតឋិការជាមួយវតឋអារាម រដើមផីសព្មបសព្មួលរសវា-
ក្មាជួយដល់ជនទុេ៌ត ជនពិការ ព្េួសារព្បជាជនព្កី្ព្ក្ 
ផ្ដលរពលបចចុបផនបកំ្ពុងម្លនបញ្ញា រចាទរ ើងេួរឱយក្ត់- 
សម្លគ ល់។ 
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ឥទធិពលវត្ដអារាមទៅទលើសងគមខ្មែរ 
 ព្ពះពុទនសាសនា បានមក្ព្បតិសាទ នរៅរលើទឹក្ដី 
ក្មពុជាជាង២០០០ឆ្ប ំមក្រេើយ បានព្ជួតព្ជាបដិតជាប់
ក្បុងចិតឋេំនិតរបស់ព្បជារាស្ដ្សឋផ្មារទូទំងព្បរទស។ ពុទន-
សាសនា បាននំារយើងឱយសាគ ល់ចាស់ពីបុពវរេតុពិតពន
ទុក្ខ។ ទុក្ខរនះរក្រ ើញក្បុងអកុ្សលក្មា េឺេំនិតអាព្ក្ក់្
អំរពើរថាក្ទប បានដល់រោភៈ រទសៈ រម្លេៈ ការចង់
បានេួសព្បម្លណនិងកំ្េឹងការវរងវងភ័នឋព្ច ំ ។ ក្បុង 
បចចុបផនបកាលរនះ ព្បជាជាតិរយើងរព្ជើសររ ើសព្ពះធម៌ ពន
ព្ពះបរមសពវញ្ដូពុទន រដើមផីសាទ បនាអនាេតរបស់រយើង 
ផ្ដលរយើងទំងអស់គ្នប ចង់ឱយព្បក្បរោយសនឋិភាពរមតាឋ
ធម៌ យុតឋិធម៌រៅក្បុងព្បរទសរយើង។ ព្ពះពុទនសាសនា 
ម្លនតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្បុងសងគមផ្មារ។ តួនាទីសំខាន់
របស់ពុទនសាសនាេឺៈ 
 ក្-តួនាទីរបស់វតឋអារាម 
 ម-តួនាទីរបស់ព្ពះសងឃ 
 េ-តួនាទីការអប់រសីំលធម៌ 
 ក.វត្ដអារាមៈ រោយម្លនជំរនឿមុតមំ្លរៅរលើពុទន- 
សាសនារោយសារព្ពះពុទនសាសនា បានពនយល់ផ្ណនំា
រេឱយរ ើញនូវមរធោបាយរោះស្សាយរាល់បញ្ញា  ផ្ដល
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រចាទរ ើងក្បុងជីវតិព្បក្បរោយរេតុផល រយើងអាច
រមើលរ ើញថា ក្ផ្នែងណាម្លនព្បជារាស្ដ្សឋរព្ចើនកុ្ះក្រ
ក្ផ្នែងរនាះផ្តងផ្តម្លនវតឋអារាម។ 
 ចំរពាះព្បជាជនផ្មារ វតឋអារាមជាទីពឹងពំនាក់្ ជា
បផ្ងអក្ខាងផែូវចិតឋ ជាក្ផ្នែងសព្ម្លប់ផឋល់នូវបុណយកុ្សល
ព្េប់ផ្បបយ៉ាង។ រេព្បារឰរធវើបុណយរផសងៗ ផ្ដលជា
ព្បពពណីព្ពះពុទនសាសនាក្ឋី ជាទំរនៀមទម្លែ ប់របស់ព្បជា-
ពលរដឌក្ឋីរៅក្បុងវតឋអារាម។ វតឋក៏្ជាទីពំនាក់្អាស្ស័យ
របស់អបក្ផ្ដលគ្នា នទីពឹង កុ្ម្លរកំ្ព្ពា ចាស់ជរាជាទីសាប ក់្
អាស្ស័យរបស់សិសានុសិសស ជាកូ្នរៅព្បជារាស្ដ្សឋព្កី្
ព្ក្។ អបក្ដឹក្នំារយើងមួយចំនួន សុទនផ្តបានសាប ក់្រៅបនឋ
ការសិក្ារៅទីវតឋ។ 
 ព្បជារាស្ដ្សឋរយើងមួយចំនួន ម្លនជំរនឿរលើវតឋអារាម
ថា ជាមនធីររពទយសព្ម្លប់ពោបាលជំងឺខាងផែូវចិតឋ និងជំងឺ
រផសងៗរទៀតផង។ ព្ពះសងឃរយើងពីមុនម្លនព្បពពណី ផសំ
ថាប ំបុរាណយ៉ាងស័ក្ឋិសិទនិ។ 
 វតឋជាឃ្ែ ំងចំរណះដឹង ជាបណាត ល័យ ជាសារមនធីរ 
ពនវបផធម៌អក្សរសាស្ដ្សឋជាតិ រៅព្េប់សម័យកាល ជា 
ក្ផ្នែងសិក្ាវជិាជ រផសងៗដូចជាអក្សរសាស្ដ្សឋរលមនពវនឋ 
និង ចំរណះដឹងរផសងៗចំាបាច់សព្ម្លប់រព្បើក្បុងជីវតិ។ អបក្ 
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និពននរយើងដ៏រឆបើមៗ និងសិលផក្រលផីៗពីបុរាណសុទនផ្ត
បានទទួលការបណឋុ ះបណាឋ លរៅក្បុងវតឋ។ វតឋក៏្ជា
តុោការរបស់ព្បជារាស្ដ្សឋក្បុងភូមិ ំុរពលណាព្បជារាស្ដ្សឋ
រជើងវតឋ ម្លនទំនាស់ទស់ផ្ទងផ្មវងេំនិតគ្នប ក្បុងព្េួសារក្ឋី
រវាងញាតិសនាឋ នក្ឋី ក៏្ព្ពះសងឃរមួចំផ្ណក្ជួយរោះ
ស្សាយរោយបិណឍ បាតរសចក្ឋីរោភរព្ក្វរព្កាធ កំ្េឹង
េិងារនាះរចញ។ តួនាទីរបស់វតឋផ្ដលរលើក្សរងខបខាង
រលើរនះ បង្គា ញឱយរ ើញថា ព្ពះពុទនសាសនាម្លនសារៈ
សំខាន់ណាស់ សព្ម្លប់ព្បជារាស្ដ្សឋផ្មាររយើង។ រោយ
រ ើញឥទនិពលវតឋរៅរលើសងគមផ្មារដូរចបះរេើយ រៅរពល
ផ្ដលព្បរទសជាតិជួបនឹងរកាោេលមឋងៗ ខាា ំងសព្តូវ
របស់រយើង ផ្តងមាីឃ្ា តរៅដុតបំផ្ទែ ញវតឋអារាម េឺដុត 
បំផ្ទែ ញរបះដូងផ្មារព្ពលឹងជាតិផ្មារឱយសាបសូនយ។                                                           
 ខ.ព្រះសង្ឃ រដើរតួសំខាន់រៅក្បុងសងគមតំាងពីបុរាណ
កាលមក្ ព្ពះអងគម្លនកិ្តោនុភាពមពស់ រេើយម្លនឥទនិ-
ពលធំរធងណាស់រៅរលើជីវភាពព្បជាជន។ 
 ព្ពះសងឃបានលះបង់អវីៗព្េប់ផ្បបយ៉ាង រការព្ពះ
រក្សលះបង់ព្ទពយសមផតឋិ ភូមិឋានរក្រមរតក្ព្េប់យ៉ាង។ 
ព្ពះសងឃរយើងម្លនរមតាឋ ធម៌ ចិតឋសរនាឋ សរព្បាសព្បណី
ដ៏ព្បរសើរ រោយមិនរលើក្ក្មពស់មែួន។ អាក្បផកិ្រយិាជា
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េំររូនះ ផឋល់ដល់ព្ពះអងគ នូវការរគ្នរពព្បតិបតឋិដ៏ព្ជាល-
រព្ៅនិងរសាា ះពីព្បជារាស្ដ្សឋផ្មារព្ពះអងគបានចូលរមួយ៉ាង
សក្មាក្បុងការក្សាងវតឋអារាម រធវើឱយទីវតឋបានកាែ យរៅជា
រមណីយោឌ នជាទីសកាក រៈបូជា។ ចូលរមួយ៉ាងសក្មា ក្បុង
កិ្ចចអភិវឌណន៍សងគមជាតិ ព្ពះអងគបានជួយឧបតទមារៅក្បុង  
វស័ិយសងគមកិ្ចចសិក្ាធិការសុខាភិបាលបរសិាទ ន។ល។  
 គ.ការអប់រសំលីធម ៌ តួនាទីទំង៣របស់ពុទន-
សាសនារនះ ព្តូវរដើរទនធឹមគ្នប  មិនអាចមវះមួយណាបាន                                                                                                                                        
រ ើយ។ ធម៌ព្ពះពុទន ជាេនែង ជាផែូវដ៏សំខាន់ សព្ម្លប់
អប់រកំាយ វាចា ចិតឋ និងសព្ម្លប់បណឋុ ះបណាឋ លឱយរក្ើត 
រមតាឋ  ក្រណុាព្បាសចាក្ រោភ រទសរម្លេ រដើមផីជួយ
មនុសសឱយរចួចាក្ផុតពីរសចក្ឋីទុក្ខ រៅរក្សុមសនឋិភាពដ៏
ពិតព្បាក្ដ។ ព្ពះអងគក៏្ព្ទង់បានសផ្មឋងអំពីសងគមធម៌ 
និងតួនាទីម្លតាបិតានិងបុព្តធីតា រវាងព្េូនិងសិសស រវាង
សាវ មីនិងភរយិា រវាងមិតឋនិងមិតឋ រវាងនិរយាជក្និង
និរយាជិតរវាងអបក្ព្េប់ព្េងនិងព្បជារាស្ដ្សឋរវាងភិក្ខុសងឃ 
និងឧបាសក្ឧបាសិកា។   
    រដើមផីឱយវតឋអារាមពិរសសព្ពះសងឃរយើងរដើរតួនាទី 
សក្មាក្បុងការរមួចំផ្ណក្អភិវឌណន៍ម្លតុភូមិ រលើក្សធួយ
ជីវភាពព្បជារាស្ដ្សឋ រក្ានូវកិ្តោនុភាពនិងឥទនិពលរបស់ 
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ព្ពះសងឃនិងវតឋអារាម ព្ពះសងឃព្តូវជួយជំរញុឱយម្លន
ការររៀនសូព្តធម៌វន័ិយ និង ចំរណះដឹងរផសងៗផ្ដលម្លន
ព្បរយាជន៍ដល់ផែូវរោក្ និង ផែូវធម៌រឆ្ព ះរៅបរងកើតឱយ 
ម្លនអបក្ព្បាជញបណឍិ តក្បុងជួរព្ពះសងឃរយើង  ជំរញុឱយម្លន
ការរគ្នរពព្បតិបតឋិធម៌វន័ិយម៉ត់ចត់ តាមពុទនបញ្ដតឋិនិង
ពុទន នុញ្ញដ ត រក្ាឱយបានតួនាទីនិងព្បពពណីជាេំររូបស់
ព្ពះសងឃរយើងក្បុងការររៀបចំវតឋអារាម ឱយផ្ព្បកាែ យរៅជា
ទីពំនាក់្អាស្ស័យ របស់អបក្ស្សុក្អបក្ភូមិ រធវើឱយរៅជា
ក្ផ្នែងផសពវផាយចំរណះដឹង ទំងផែូវរោក្ ទំងផែូវធម៌
និងជាទីរក្ាទុក្ ក្ផួនចាប់វបផធម៌ព្បពពណីជាតិ រេើយ
រចះអប់រពំ្បជារាស្ដ្សឋឱយរចះស្សឡាញ់គ្នប  ម្លនសាមេគី រជឿ
ទុក្ចិតឋរលើមែួនឯង រោយមិតមំបំរពញការង្គរ។ 
       តាមផ្ដលបានររៀបរាប់មក្រេើយវតឋអារាមព្តូវចាត់
ទុក្ជាមជឈមណឍ លឬជាសបូលពនភូមិ ំុរបស់ព្បជាជនផ្មារ 
រេើយម្លនចំផ្ណក្មួយដ៏សំខាន់ទក់្ទងដល់ការក្សាង 
រ ើងវញិឬដល់ការរក្ាបរសិាទ ន។ 
    ការក្សាងវតឋអារាម ពំុផ្មនព្គ្នន់ផ្តជាក្ផ្នែងរធវើ
បុណយទនរផសងៗ តាមព្បពពណីរបស់ព្ពះពុទនសាសនា
បុ៉រណាត ះរទ ផ្តព្តូវរធវើឱយវតឋអារាមកាែ យជាឧទោន ជាទី
រមណីយោឌ នព្បក្បរោយរកុ្ខជាតិតូចធំ ផឋល់អតទព្បរយា- 
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ជន៍សព្ម្លប់សំណង់ព្តូវោំរដើមរឈើ ឱយម្លនជួរបនាធ ត់
ររៀបរយ។ េួរជីក្ស្សះធំមួយឬពីរព្ពមទំងររំលចរោយ
ឈូក្ព្ពលឹតរចំង់ វតឋព្តូវរក្ាឱយម្លនឃ្ែ ំងទឹក្ក្បុងបររិវណ
វតឋមិនព្គ្នន់ផ្តរធវើឱយម្លនទឹក្រព្បើព្បាស់ សព្ម្លប់រសចក្ឋី
ព្តូវការរបស់វតឋអារាមផ្ទធ ល់រនាះរទ ផ្តសព្ម្លប់ជារសចក្ឋី
ព្តូវការរបស់ភូមិជិតខាងវតឋ។  វតឋមួយផ្ដលបានរធវើឱយ 
សរព្មចនូវបចច័យដ៏ព្បពពរនះ នឹងកាែ យរៅជាេំរសូព្ម្លប់ 
វតឋដពទរទៀត រេើយក៏្ជាជំហ៊ានមួយដ៏ព្បពព ក្បុងការរមួ
ចំផ្ណក្អភិវឌណន៍ជនបទពនរាជរោឌ ភិបាលផ្ដរ។ 

 
 

ប្ពះពុទធសាសនា និងការផ្សះផា្ជាត្ិ 
 ព្ពះពុទនសាសនា បានព្បតិសាទ នក្បុងសងគមផ្មារជាង
២០សតវតសររ៍េើយបានព្ជាបចូលរព្ៅក្បុងចិតឋេំនិតផ្មារ។ 
ព្បវតឋិសាស្ដ្សឋពនព្ពះពុទនសាសនា និង ព្បវតឋិសាស្ដ្សឋ ពន
ព្បរទសផ្មារជារបស់ផ្តមួយ។ គ្នា នអបក្ព្បាជញណាមួយ 
អាចផ្បងផ្ចក្ព្បវតឋិសាស្ដ្សឋផ្មារ ឱយោច់រចញឆ្ង យពីព្បវតឋិ 
សាស្ដ្សឋពនព្ពះពុទនសាសនាបានរទ   ឬ និយាយផ្តពីររឿង
ព្បវតឋិសាស្ដ្សឋផ្មារ រោយពំុនិយាយពីព្ពះពុទនសាសនាបាន
រ ើយ រព្ពាះទំងពីររនះបានផារភាជ ប់គ្នប អស់ជារព្ចើន
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សតវតសរម៍ក្រេើយ េឺតំាងពី៣០០ឆ្ប ំរព្កាយព្ពះពុទនបរ-ិ
និពាវ នរមែះ។ ពុទនសាសនាម្លនទំនាក់្ទំនង និងម្លនេុណ
បំណាច់រព្ចើនណាស់ មក្រលើសងគមផ្មារ រោយពំុអាច
ររៀបរាប់ឱយអស់បានរទ។  
 ១-ប្ពះពុទឋសាសនានិងការអភិវឌ្ឍន៍ ការព្បព្ពឹតឋ 
រដើមផីព្តាស់ដឹងនូវសម្លា សរម្លព ធិញ្ញដ ណ របស់ព្ពះពុទនអងគ
ម្លន៣ យ៉ាងផ្ដលរៅថាពព្តចរយិាេឺៈ  
 ក.អត្ដទត្ថចរយិា ព្បព្ពឹតឋរដើមផីជាព្បរយាជន៍ដល់
មែួនឯងចមែងមែួនឯងឱយរចួផុតពីទុក្ខ។ 
       ខ.ញាត្ត្ថចរយិាព្បព្ពឹតឋរដើមផីជាព្បរយាជន៍ដល់ព្ក្ុម
ញាតិចមែងញាតិវងសរបស់ព្ពះអងគឱយរចួផុតពីរសចក្ឋីទុក្ខ។ 
 គ.លោកត្ថចរយិា ព្បព្ពឹតឋរដើមផីជាព្បរយាជន៍ដល់
មនុសស សតវ រទវតា ទំងឡាយ។ 
 រពលព្តាស់ដឹងភាែ ម ព្ពះពុទនអងគហាក់្ដូចជាព្ទង់
រាផ្រក្ រៅក្បុងការសផ្មឋងធម៌រព្បាសសតវ បុ៉ផ្នឋភាែ មរនាះ
ព្ទង់ព្ពះតព្មិះថា របើតថាេតមិនសផ្មឋងធម៌រព្បាសសតវ
រទ ពិភពរោក្រនះ រៅផ្តងងឹតរេើយធម៌ផ្ដលព្ពះអងគ
បានព្តាស់ដឹងរនាះក៏្គ្នា នព្បរយាជន៍ដល់សតវរោក្ផ្ដរ
ព្ពះតព្មិះរនះ បានរធវើឱយព្ពះអងគវលិចូលរៅក្បុងសងគម
មនុសសវញិ សផ្មឋងធម៌រទសនារព្បាសសតវជាបនឋបនាធ ប់ 
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ដូចជារព្បាសបញ្ច វេគិយភិក្ខុ  ព្ពះបាទពិមពិសារ ព្ពះញាតិ
វងស...ឱយបានសរព្មចមេគផលឆែងផុតពីរសចក្ឋីទុក្ខ ដូរចបះ 
ព្ពះអងគ  ពំុផ្មនរត់រចាលសងគមមនុសសរទ ព្ពះសងឃរយើង
េួរផ្តរដើរតាមផែូវរបស់ព្ពះពុទនបរមព្េូ ក្បុងការជួយសងគម
ម្លនបាលីមួយឃ្ែ  ផ្ដលសផ្មឋងពីេុណ របស់ឧបាសក្
ថា (សង្ឃេន សទ្ធឹ សមានសុខទុ្ង្ខោ  ង្ោតិ ព្រះសឃេ និឃ
ឧបាសកព្តូវរួមសុខរួមទុ្កោជាមួយគ្នា )។ របើឧបាសក្ម្លន
ទុក្ខ ព្ពះសងឃក៏្ម្លនទុក្ខផ្ដរ ទឹក្ផ្ភបក្ព្ពះសងឃក៏្ដូចជា 
ទឹក្ផ្ភបក្ឧបាសក្ផ្ដរ។ 
 រៅតាមមូលោឌ នវតឋនីមួយៗ ឧបាសក្ម្លនសងឃឹម 
ក្ក់្រៅឋ រលើព្ពះសងឃណាស់ ជាពិរសសរលើរោក្ព្េូរៅ 
អធិការ។ របើរ ើញព្ពះសងឃម្លនទុក្ខ ឧបាសក្រជើងវតឋ
ម្លនទុក្ខស្សពាប់ស្សរពានផ្ដរ។ របើរ ើញព្ពះសងឃម្លន
កិ្តឋិយសរក្រ ឋិ៍រ ា្ ះ ម្លនោភសកាក រៈរព្ចើន  ឧបាសក្ក៏្
ញញឹមញផ្ញមសបាយរកី្រាយផ្ដរ ។ 
 ចំរពាះព្ពះសងឃវញិ របើចង់ដឹងសុមទុក្ខចាស់របស់
ឧបាសក្ ព្តូវផ្តរចញរៅរព្ៅវតឋ។ រពលព្ទង់បិណឍ បាព្ត
របើជួបនិងឧបាសក្ម្លនទុក្ខយំផ្យក្េួរផ្តបងអង់សិនសាក្ 
សួរអំពីមូលរេតុពនទុក្ខរនាះ។ រពលដឹងចាស់រេើយ េួរ 
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ផ្តម្លនមរធោបាយ ជួយរោះស្សាយឱយរេរចួផុតពីទុក្ខ 
រនាះ របើរយើងេិតផ្តពីក្សាងវតឋ រភែចេិតដល់ទុក្ខរបស់
ឧបាសក្ជំុវញិវតឋរនាះក៏្ពំុលអផ្ដរ។ 
 សម័យមុនអបក្ផ្ដលម្លនឥទនិពល ពំុផ្មនរដឌមដនឋី
រនាះរទតាមពិតទី១រោក្ព្េរូៅអធិការវតឋ ទី២រោក្អា-
ចារយវតឋទី៣រោក្រម ំុ របើរោក្ទំង៣រនាះខាែ ំងមូល-
ោឌ នរនាះក៏្ខាែ ំងផ្ដរ។ ផែូវថបល់ អណឋូ ង ស្សះ សំណង់សា-
ធារណៈខាវ ត់ផ្មវងរព្ពាងព្ពាតពំុផ្មនម្លនអងគការរព្ៅរោឌ - 
ភិបាលណាមក្រធវើឱយរទ េឺរក្ើតរ ើងរោយសារ រោក្ 
ទំងរនាះ ដឹក្នំាព្បជាពលរដឌរធវើរោយសា័ព្េចិតឋព្ជះថាែ ។  
ដូរចបះការអភិវឌណន៍ ពំុផ្មនជាររឿងថាីរទ តាមពិតវាជាររឿង
ចាស់ បុ៉ផ្នឋរយើងរភែចរោយសាររយើងធាែ ប់បានទទួលទុក្ខ
រសាក្រោយសារផ្តសដង្គគ មជារព្ចើនរលើក្រព្ចើនសារធវើឱយ 
រយើង រភែចអស់(ព្ពលឹងផ្មាររត់រចញអស់រេើយ ព្ពលឹង
រខាា ចចូលមក្សណឌិ តក្បុងមែួនរយើង)  ឆ្ប ំរនះរយើងព្តូវមវះ
អងកររេូតចំនួនជាងពីរផ្សនរតាន (តាមឯក្សារដក្
ស្សង់)។ រព្ៅពីបានទទួលជំនួយពីអនឋរជាតិរនាះរយើងក៏្
បានមចីព្បាក់្រេ រដើមផីយក្មក្សាងជាតិផ្ដរ បានរសចក្ឋី
ថារដឌរយើងជំពាក់្បំណុលរេ។ របើរដឌជំពាក់្បំណុលរេ 
ព្បជាពលរដឌក៏្ជំពាក់្បំណុលរេផ្ដរ  របើព្បជាពលរដឌ 
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ជំពាក់្បំណុលរេ ព្ពះសងឃក៏្រ ា្ ះថាជំពាក់្បំណុលរេ
ផ្ដរ។ ដូរចបះរដើមផីជួយរោះស្សាយបញ្ញា រនះ ព្ពះសងឃ
រយើងេួរផ្តចូលរមួចំផ្ណក្ តាមលទនភាពផ្ដលអាចរធវើ 
បាន។ មិនផ្មនជាការមុសទស់និងវន័ិយបញ្ដតឋិអវីរ ើយ 
រោយរយើងព្គ្នន់ផ្តជួយបំភែឺដឹក្នំារេផ្តបុ៉រណាត ះ រលើក្
ផ្លងផ្តក្រណីមែះ ដូចជាចិញ្ច ឹមសតវជារដើម។ (វនិរយា 
កិ្ចចេមពីររា វន័ិយរព្ៅរោយកិ្ចច)។ 
 ២-ប្ពះពុទឋសាសនានិងសនដិភាព 
 ព្ពះពុទនសាសនា អប់រមំនុសសតាមវធីិសនឋិភាព មិន 
ផ្មនរោយេិងាលទនិផ្ទឋ ច់ការរនាះរទ អប់រមំនុសសឱយ
ម្លនព្ពេាវហិារធម៌ រចះស្សឡាញ់រាប់អានរគ្នរពគ្នប រៅ
វញិរៅមក្។ ព្បរទសរយើង ពំុទន់ម្លននូវសនឋិភាពពិត
ព្បាក្ដរទ រោយរយើងពំុទន់ធានា បានសនឋិសុមសុវតទិ
ភាព។ ទល់ផ្តព្បជាពលរដឌរយើង ផ្លងភ័យខាែ ច រទើប
រ ា្ ះថា រយើងម្លនសនឋិភាព។ រចារបែន់កាប់សម្លែ ប់គ្នប  
ម្លនជាររៀងរាល់ពថង អបក្ព្ក្ភ័យព្ពួយ រោយគ្នា នេូប 
អបក្ម្លនភ័យខាែ ចរចារបែន់។ បញ្ញា សនឋិភាពផែូវចិតឋសំខាន់
ណាស់ កាលណាចិតឋសងប់ រធវើឱយបុេគលសងប់ កាលណា
បុេគលសងប់ រធវើឱយព្េួសារសងប់ កាលណាព្េួសារសងប់រធវើ
ឱយស្សុក្ភូមិសងប់ កាលណាស្សុក្ភូមិសងប់ធវីឱយរមតឋសងប់ 
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កាលណារមតឋសងប់រធវើឱយព្បរទសសងប់ កាលណាព្បរទស
សងប់រធវើឱយពិភពរោក្សងប់។ រពលណារៅផ្តម្លនការ
កាប់សម្លែ ប់គ្នប  មិនរ ា្ ះថាម្លនសនឋិភាពរ ើយ។ ក្បុង
វតថនីមួយៗរបើព្ពះសងឃម្លនចិតឋសងប់ ព្បជាជនជំុវញិវតឋក៏្
ម្លនចិតឋសងប់ផ្ដរ។ របើរោក្ព្េូរៅអធិការព្េូសូព្តសងប់
ព្ពះសងឃបរស័ិទក៏្ម្លនចិតឋសងប់ផ្ដរ។ 
 ៣-ប្ពះពុទធសាសនានិងការផ្សះផ្ាជាត្ិ  
 ការផសះផាជាតិពំុផ្មនជាររឿងនរយាបាយរទរេើយ
ក៏្ពំុផ្មនជាររឿងថាីផ្ដរ។ ព្ពះសមពុទនកាលេង់ព្ពះជនារៅ 
ធាែ ប់រោះស្សាយបញ្ញា រនះផ្ដរ ដូចជាព្ទង់ផសះផាររឿង
វវិាទរវាងពួក្សាក្យៈនិងពួក្រកាលិយៈអស់វារៈបីដង បុ៉ផ្នឋ
ពួក្ទំងរនះពំុព្ពមសាឋ ប់ឱវាទព្ពះអងគ ពួក្រេក៏្ធាែ ក់្រៅ
ក្បុងរព្គ្នះមេនឋរាយ រោយសាររ ែ្ ះគ្នប រនះ ររឿង
អងគុលីម្លលផ្ដលចាញ់របាក្ព្េូ រដើរកាត់ព្ម្លមពដរេមក្
បូជា រដើមផីព្បសិទនីមនឋអាេម ឱយកាែ យមែួនរៅជាមនុសស
ខាែ ំងពូផ្ក្ផុតរេក្បុងរោក្រនះ ព្ពះពុទនព្ទង់រព្បើវធីិរោះ
ស្សាយរោយព្ទង់ផ្ទច ញ់អងគុលីម្លលឱយចុះចាញ់រេើយឱយ 
ឈប់រធវើបាបមនុសសក្បុងសងគមឱយភិតភ័យខាែ ចរអា...ររឿង
រកាសមពីភិក្ខុផ្ដលរ ែ្ ះទស់ផ្ទងគ្នប  រោយសារផ្តទឹក្
ោងោមក្បនឋិចរនាះ ព្ពះអងគបានរព្បើវធីិរោះស្សាយ 
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រោយព្ទង់និមនឋរចញ ទុក្ឱយពួក្ភិក្ខុទំងរនាះយល់ពី
កំ្េុសរបស់មែួន រេើយទីបំផុតពួក្ភិក្ខុទំងរនាះ ក៏្បាន
សារភាពជានាគ្នប រាប់រក្គ្នប រៅវញិរៅមក្។  
 ការផសះផាឱយវវិាទជានាស្សុះស្សលួគ្នប  របួរមួគ្នប រនះ 
ជាររឿងចាស់រេើយ ផ្ដលព្ពះសងឃរយើងេួរផ្តចូលរមួរធវើ
ម្លនរោក្ព្េូរៅអធិការជារដើមេួរផ្តជួយអប់រពំ្បជាពល 
រដឌចំណុះរជើងវតឋឱយរចះស្សឡាញ់រាប់អានគ្នប  រជៀសវាង
ការរ ែ្ ះទស់ផ្ទងគ្នប   រោយសារផ្តររឿងបនឋិចបនឋួច
ម្លនភែឺផ្ស្សជារដើម។ 
 រដើមផីរោះស្សាយឱយម្លនសនឋិភាពរនាះ រយើងព្តូវ 
រដើរតាមផែូវផ្តមួយេត់េឺរដើរតាមផែូវក្ណាឋ ល(មជិឈមបដិ- 
បទ)រទើបនំាឱយសងគមជាតិរយើងឱយបានសុមចរព្មើនេឺៈ 
 ១.កាមសខុលលកិានុលយាគៈ ផែូវធូររពក្សាឋ ំរពក្ រសរ ី
និយមេួសរេតុរពក្ផ្ដល្នរៅបរងកើតរបបអនាធិប- 

រតយយ នំាមក្នូវរសចក្ឋីវនិាសរព្គ្នះថាប ក់្។ 
 ២.អត្ដកិលមថានុលយាគៈ ផែូវតឹងរពក្ រឆវងរពក្រព្បើ
អំណាចផ្ទឋ ច់ការរធវើការខាែ ំងរពក្ផ្តេូបបបរ។ផែូវទំងពីរ
រនះ ព្បរទសរយើង ធាែ ប់បានរដើរក្បុងអំ ុងឆ្ប ំ១៩៧០-
១៩៧៥ និងពីឆ្ប ំ១៩៧៥-១៩៧៩ សុទនផ្តជាផែូវនំាមក្នូវ
រព្គ្នះថាប ក់្។ របើព្ពះសងឃម្លនវហិារថាពីរបីជាន់កុ្ដិថាលអៗ .
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រេើយឧបាសក្ជំុវញិវតឋរៅផធះសែឹក្រយីក្រយាក្រនាះក៏្ជា
ររឿងមិនលអផ្ដរ។  
 ដូរចបះផែូវផ្ដលលអ ផ្ដលព្តូវេួររដើររនាះ េឺអដនងគិក្-
មេគម្លន៨ព្បការេឺៈសម្លា ទិដឌិ េំនិតព្តូវ សម្លា សងកបផ ការ
ព្តិះរះិព្តូវ សម្លា ក្មានឋ ការង្គរព្តូវ សម្លា អាជីវ អាជីវក្មា
ព្តឹមព្តូវ សម្លា វាចា និយាយព្តូវ សម្លា វាយាម ពោយាម
ព្តូវ សម្លា សតិការភាញ ក់្រលឹក្ព្តូវ និងសម្លា សម្លធិ ការ
តមកល់ចិតឋព្តូវ។ ទល់ផ្តរដើរតាមផែូវទំងរនះ រទើបអាច
ររំោះនូវរសចក្ថីទុក្ខបាន។ 
 មុននឹងផសះផាសងគមជាតិ ជាបឋមព្តូវផសះផា
បុេគលនិងបុេគលសិន របើបុេគលម្លប ក់្ៗរៅផ្តចងេំនំុគ្នប  
សងសឹក្គ្នប  រោយេិតថា អបក្រនាះរជរអញ អបក្រនាះវាយ
អញ អបក្រនាះឈបះអញ...បញ្ញា សនឋិភាពការផសះផាជាតិ 
ពំុអាចរក្ើតម្លនក្បុងសងគមផ្មាររទ។  ការរ ែ្ ះគ្នប  ចាំង
គ្នប  រៅផ្តបនឋរេូតរក្ទីបញ្ច ប់គ្នា នរ ើយ។ 
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ប្ពះពុទធសាសនាសិទធមិនុស្ស  
និងលទធិប្បជាធិបទត្យ្យ 

 ររឿងសិទនិមនុសស និង ព្បជាធិបរតយយ មិនផ្មនជា
ររឿងលំបាក្យល់ណាស់ណារទ ររឿងសំខាន់េឺររឿងយល់
ដឹងអំពីព្ពះពុទនសាសនាឯរនាះរៅវញិរទ។ របើរេយល់
ដឹងអំពីព្ពះពុទនសាសនាចាស់ោស់ព្តឹមព្តូវរេើយរេ
យល់សិទនិមនុសសនិងព្បជាធិបរតយយបានយ៉ាងង្គយ។ 
 ១.ព្រះរុទធសាសនៈ េឺពុទនដីកាទំងអស់ ផ្ដលព្ពះ-
ពុទនព្ទង់សផ្មឋងរេើយអស់រយៈរពល៤៥ព្ពះវសា ចាប់ពី
ពថងផ្ដលព្ពះអងគបានព្តាស់ដឹង រេូតដល់ពថងបរនិិពាវ ន។ 
ពុទនដីកាដ៏សំខាន់បំផុតរនាះេឺបឋមរទសនាផ្ដលព្ពះអងគ
ព្ទង់សផ្មឋង ជាដំបូងរព្បាសបញ្ច វេគិយភិក្ខុក្បុងឥសិបតន
មិេទយវន័ផ្ក្ផរព្កុ្ងពារាណសី។ បឋមរទសនារនាះ េឺ
ព្ពះធមាចក្កបផវតឋនសូព្ត ផ្ដលសផ្មឋងអំពីអរយិសចច៤
យ៉ាងេឺៈ 
  ក្.ទុក្ខអរយិសចចៈ រសចក្ឋីពិតដ៏ព្បរសើរអំពីទុក្ខ។  
  ម.ទុក្ខសមុទយអរយិសចចៈរសចក្ឋីពិតដ៏ព្បរសើរ 
អំពីរេតុផ្ដលនំាឱយរក្ើតទុក្ខេឺតណាា ។  
  េ.ទុក្ខនិររាធអរយិសចចៈ រសចក្ឋីពិតដ៏ព្បរសើរ អំពី
ការរលំត់ទុក្ខ។ 
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   .ទុក្ខនិររាធគ្នមិនីបដិបទអរយិសចចៈ រសចក្ឋី
ពិតដ៏ព្បរសើរ អំពីផែូវសព្ម្លប់ព្បតិបតថិរដើមផីរឆ្ព ះរៅកាន់
រសចក្ឋីរលំត់ទុក្ខ។ 
 ព្ពះពព្តបិដក្បាលីផ្មារ ផ្ដលផ្មាររយើងបានរធវើការ
របាះពុមពរចួរេើយទំង១១០ភាេក៏្ពំុម្លនធម៌ដពទអំពីេំ 
និតផ្ដលម្លនមក្រេើយក្បុងអរយិសចចទំង៤រនាះរ ើយ។ 
 អរយិសចចទំង៤រនះ ជាធម៌ព្បាប់នូវបញ្ញា ផង នូវ
រេតុផ្ដលនំាឱយម្លនបញ្ញា ផង នូវដំរណាះស្សាយផង នូវ
មរធោបាយរដើមផីអនុវតឋរលំត់បញ្ញា  រដើមផីសុមសនឋិភាព 
សព្ម្លប់មនុសសសតវទំងអស់គ្នប ។    
 ទុក្ខអរយិសចចៈ ព្ពះពុទនព្ទង់រ ើញចាស់ថារោក្ 
រនះ ឬសងាររនះរពាររពញរោយភាពមិនរទៀងទត់មិន
េបឹងេប៎មិនព្េប់ព្គ្នន់មិនម្លនមែឹមសារ ផ្ដលនិយាយឱយមែី
មក្ថារពាររពញរៅរោយទុក្ខេឺៈ 
 ជាតិទុ្កោ   ទុក្ខរព្ពាះការរក្ើត 
 ជរាទុ្កោ    ទុក្ខរព្ពាះការចាស់ព្គំ្នព្គ្ន ផ្ព្បព្បលួ  
 រាធិទុ្កោ  ទុក្ខរព្ពាះជំងឺដម្លក ត់ 
 មរណទុ្កោ ទុក្ខរព្ពាះការសាែ ប់។ល។ 
 អបបងិ្យហិសមបង្ោគទុ្កោ ទុក្ខរព្ពាះជួបព្បទះនូវ 



តួនាទីព្ពះពុទនសាសនា                                 ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី បុ៊នរធឿន 
 

25 
 

សង្គខ រផ្ដលមិនជាទីស្សឡាញ់រពញចិតឋ។ 
 បិង្យហិវបិបង្ោគទុ្កោ ទុក្ខរព្ពាះព្ពាត់ព្បាសសង្គខ រ   
ជាទីស្សឡាញ់រពញចិតឋ។ 
 យមិបច្ឆនំលភតិតមបទុិ្កោ ទុក្ខរព្ពាះព្បាថាប នូវវតទុណា
រេើយ មិនបានសរព្មចតាមរសចក្ឋីព្បាថាប ។ 
 សឃោិង្តេនបញ្ចុ បាទានកោន្ធធ ទុ្ខោ  និយាយសរងខប
មក្បញ្ច ក្ខននេឺសង្គខ រទំងអស់ជាតួពនរសចក្ឋីទុក្ខ។ សង្គខ រ
េឺអវីៗទំងអស់ផ្ដលរក្ើតមក្រេើយទំងមនុសស ទំងសតវ 
ទំងវតទុផ្តងសទិតរៅក្បុងភាព អនិចចំ ទុក្ខំ អនតាឋ ។ 
 ការដឹងចាស់អំពីទុក្ខម្លនជាតិទុក្ខ ជរាទុក្ខជារដើម
សំខាន់ណាស់ រព្ពាះថាលុះណាផ្តយល់ចាស់អំពីទុក្ខ 
រទើបរក្សុមបាន។ ទុក្ខរព្ពាះផ្តការផ្ព្បព្បួលមិនតំាងរៅ
ដផ្ដលពនសាទ នភាពអវីមួយផ្ដលជាទីរពញចិតឋសុមរេើយ
រៅជាទុក្ខ សបាយរេើយផ្ព្បជាផ្លងសបាយកាែ យជា
ទុក្ខ រព្ពាះអវីៗទំងអស់រក្ើតរលត់ៗ រក្អវីជាមែឹមសារគ្នា ន
រសាះ។ ការពិតរោក្ទំងមូលេឺយ៉ាងដូរចបះឯង ការពិត
រនះជាអរយិសចច ការពិតជាន់មពស់ ផ្ដលម្លនព្េប់សម័យ  
ព្េប់ទីក្ផ្នែងរៅរព្កាមចាប់ធមាជាតិផ្តមួយដូចគ្នប ។ 
 ទុក្ខសមុទយ រេតុនំាឱយម្លនទុក្ខេឺតណាា  េឺរសចក្ឋី 
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ព្បាថាប ។រសចក្ឋីព្បាថាប នឹងឯងនំាឱយម្លនទុក្ខរបើអស់ព្បាថាប  
ផ្លងម្លនទុក្ខ របើរៅផ្តជាមញុំក្ញ្ជ ះតណាា  រសចក្ឋីទុក្ខម្លន
រព្ចើន។ មនុសសផ្ដលរៅជារៅហាវ យនាយ ជាម្លច ស់មែួន
ឯង ជាម្លច ស់រលើអវីៗទំងអស់  រទើបផ្លងជាទសក្រពន 
តណាា ។ រពាលមោ៉ងរទៀត  េឺអកុ្សលមូលរោភៈរទសៈ
រម្លេៈរនាះឯងផ្ដលជាមូលរេតុនំាឱយម្លនទុក្ខ។ 
 រោភៈ ការព្បាថាប ចង់បានេួសព្បម្លណ 
 រទសៈ ព្បទូសរ៉ាយ របៀតរបៀន េំកួ្ន...                                                             
 រម្លេៈ វរងវងមិនសាគ ល់ការពិតរធវើអវីៗបំពានរលើធម៌ 
រលើចាប់រធវើអវីៗ ជាអកុ្សល នំាឱយបនឋសង្គខ រ រេើយជួប
ព្បសពវផ្តនឹងទុក្ខ(អនិចចំ ទុក្ខំ អនតាឋ ) ម្លនការព្បកាន់មុស
រជឿមុស (មិចាឆ ទិដឌិ  មិចាឆ សងកបផ) រេើយមំព្បព្ពឹតឋរធវើអំរពើ
មុសនំាឱយម្លនវបិតឋិ តំាងពីតូចតាចរេូតដល់សដង្គគ ម 
រេតុវាម្លនផ្តមួយេឺ រោភៈរទសៈរម្លេៈ។ 
 និយាយឱយមែីឱយចំផ្តមឋង មិនខាែ ចព្ច ំ វបិតឋិទំនាស់ 
សដង្គគ មក្បុងព្បរទសណាក៏្រោយសម័យណាក៏្រោយ េឺ
អកុ្សលមូលទំង៣រនះឯងជារេតុ។              
 ទុក្ខនិររាធៈរបើរក្រ ើញរេតុរេើយ ក៏្អាចរក្រ ើញ
ការរលំត់បញ្ច ប់ទុក្ខេឺ  និររាធវមុិតឋិការរចួរនាះរៅថារសរ ី
ភាពពិតព្បាក្ដ រចួផុតពីទុក្ខផ្លងរធវើអំរពើអាព្ក្ក់្ ផ្លង-
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លង់ក្បុងកិ្រលសរព្េឿងរៅេាង រោភៈរទសៈរម្លេៈ
រនះឯងរៅថាវមុិតឋិ ការរចួជាន់មពស់ការរោះមែួនថាប ក់្មពស់ 
ជាទីសងប់ជារព្តើយនាយ ជាក្ផ្នែងរលំត់ ជាក្ផ្នែងអស់
រៅពនតណាា  េឺព្ពះនិពាវ នរនាះឯង រនះជាសចចធម៌ទី៣។ 
 ទុក្ខនិររាធគ្នមិនីបដិបទៈ រដើមផីដល់នូវនិររាធរដើមផី 
អស់រៅពនតណាា  រោភៈ រទសៈ រម្លេៈព្ពះពុទនបរមព្េូ
ពនរយើង ព្ទង់ោក់្ចុះនូវវធីិព្បតិបតឋិ៨យ៉ាង ផ្ដលរៅថា
អរយិមេគ(ផែូវដ៏ព្បរសើរ ឬ អដនងគិក្មេគ) ផែូវព្បក្បរៅរោយ 
អងគ៨ផ្ដលរៅថា មជឈិមបដិបទ េឺផែូវព្បតិបតឋិជា
ក្ណាឋ ល បានដល់អដនងគិក្មេគទំង៨ព្បការេឺៈ 
១.សម្លា ទិដឌិ យល់ព្តូវ  ២.សម្លា សងកបផ ព្តិះរះិព្តូវ  
៣.សម្លា វាចានិយាយព្តូវ  ៤.សម្លា ក្មានឋ ការង្គរព្តូវ  
៥.សម្លា អាជីវចិញ្ច ឹមជីវតិព្តូវ ៦.សម្លា វាយាមពោយាមព្តូវ  
៧.សម្លា សតិ ការរលឹក្ព្តូវ ៨.សម្លា សម្លធិតមកល់ចិតឋព្តូវ  

អរិយមគ្គទាំង៨ទនះខ្ចក្ទចញជា៣គ្ ឺៈ 
 ក្-សម្លា ទិដឌិ និងសម្លា សងកបផ ចាត់ជាបញ្ញដ សិកាខ  
ការអប់រខំាងបញ្ញដ  (អភិវឌណន៍បញ្ញដ )។  
 ម-សម្លា វាចា សម្លា ក្មានឋ និងសម្លា អាជីវ ចាត់ជា
សីលសិកាខ  អប់រកំាយវាចា  ឱយម្លនសណាឋ ប់ធាប ប់ កំុ្ឱយព្ច
រលើសរបើសព្ចរឡាងខាម ឱយម្លនសីលធម៌រស់រៅក្បុង  
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សងគមបានសុមចរព្មើន (អភិវឌណន៍កាយវាចា)។ 
 ៣-សម្លា វាយាម សម្លា សតិ និងសម្លា សម្លធិ ចាត់
ជាសម្លធិសិកាខ អប់រផំែូវចិតឋ (អភិវឌណន៍ចិតឋ) ឱយរចួចាក្
ឧបកិ្រលស េឺតណាា រោភៈរទសៈរម្លេៈ ផ្ដលជា
រព្េឿងរៅេាងនំាឱយបងកនូវសង្គខ រ ផ្ដលជារេតុឱយជួប
ព្បទះ រេចមិនផុតពីទុក្ខរសាក្ព្េប់ផ្បបយ៉ាង។ 
 ការព្បតិបតឋិតាមម្លគ៌្នទំង៨ “អដនងគិក្មេគ” ជារេតុ
រធវើឱយដល់ឆ្ប់នូវការអស់រៅពនតណាា  រោភៈរទសៈ
រម្លេៈ រេើយទទួលបានសុមសនឋិភាពសព្ម្លប់មែួនផង
សព្ម្លប់មនុសសសតវទំងអស់ផង។ 
សីលសិខោ ង្ ើមបមីានសីលព្តូវមានព្រហមវោិរធម៌ ៤ ោ៉ឃៈ 

  ១.រមតាឋ  ស្សឡាញ់រាប់អានគ្នប មិនររ ើសរអើង។ 
  ២.ក្រណុា អាណិតអាសូរគ្នប  ជួយសរដង្គគ ះគ្នប ជួយ
រោះទុក្ខធុរៈគ្នប ។ 
  ៣.មុទិតា ជួយរព្តក្អរអនុរម្លទនា ចំរពាះរសចក្ឋី
សុមចរព្មើនរបស់អបក្ដពទ។ 
  ៤.ឧរបកាខ  ររៀនោក់្ចិតឋរៅក្ណាឋ ល មិនររំភើប
ញាប់ញ័រចំរពាះរោក្ធម៌ទំងពួង មិនលំរអៀងរោយ
អេតិទំង៤េឺឆនាធ េតិលំរអៀងរព្ពាះស្សឡាញ់ រទសា- 



តួនាទីព្ពះពុទនសាសនា                                 ររៀបររៀងរោយ ព្ពះមហា ជី បុ៊នរធឿន 
 

29 
 

េតិ លំរអៀងរព្ពាះសអប់រព្ពាះមឹង រម្លហាេតិ លំរអៀងរព្ពាះ
វរងវងរព្ពាះលងង់និង ភយាេតិ លំរអៀងរព្ពាះខាែ ច។ 
 ព្ពេាវហិារធម៌ទំង៤យ៉ាងរនះឯង នំាឱយម្លនសម្លា
វាចា(វាចាព្តូវ) សម្លា ក្មានឋ (ការង្គរព្តូវ) សម្លា អាជីវ (ការ
ចិញ្ច ឹមជីវតិព្តូវ) និងម្លនព្ពេាវហិារធម៌រៅបានរយើងព្តូវ 
រធវើការរព្បៀបរធៀបមែួនរយើងរៅនិងអបក្ដពទ“អតាឋ នំ ឧបមំ 
ក្តាវ ”  រយើងចង់បានសុម   ចង់បានរសចក្ឋីស្សឡាញ់រាប់ 
អានអាណិតអាសូរ   ចង់ឱយម្លនរសរភីាពសិទនិព្បរយាជន៍ 
យ៉ាងណា អបក្ដពទក៏្ចង់បានដូរចាប ះផ្ដរ។ 
 សម្លធិសិកាខ  ររៀនបណឋុ ះចិតឋឱយនឹងធឹង អប់រចិំតឋឱយ
សទិតរៅក្បុងអារមាណ៍ផ្តមួយរោយវធីិចរព្មើនភាវនា។ 
មនុសសផ្ដលម្លនចិតឋអប់រពំ្តឹមព្តូវរេើយ រ ើញអវីផ្តង-
រ ើញពិត “យថាភូតំ បជានាតិ”។ 
 បញ្ញដ សិកាខ ការដឹងនូវសភាវៈ ពិតតាមពិតរនះឯង
រេើយរៅថាបញ្ញដ ។ បុ៉ផ្នឋព្តូវដឹងថា បញ្ញដ ជារោកិ្យ 
េឺចំរណះដឹងទូរៅរបស់បុថុជជន របើមវះសីលធម៌មវះព្ពេា-
វហិារធម៌ នឹងរៅជាការរចះដឹងរងឹម្លនៈ របើម្លនផ្តសីល
ធម៌  ព្ពេាវហិារធម៌ ព្បាចាក្បញ្ញដ  នឹងរៅជាមនុសសចិតឋ
លអផ្តមិនដឹងអវី។ ដូរចបះមនុសសព្តូវបណឋុ ះឱយរក្ើតម្លនក្បុង
សនាឋ ននូវសីលធម៌ផង ព្ពេាវហិារធម៌ផងនូវបញ្ញដ ផងមុន
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ជាងអវីៗទំងអស់ រព្ពាះអវីៗទំងអស់ព្តូវបានមនុសសជា
អបក្បរងកើតរ ើង។ េឺថា របើរេបានអភិវឌណន៍មនុសស(កាយ
វាចា ចិតឋ) ឱយបានលអរេើយ ការអភិវឌណន៍ក្បុងព្េប់វស័ិយ
ដពទរទៀត នឹងបានសរព្មចផលលអយ៉ាងពិតព្បាក្ដ។  
 បញ្ញដ ផ្ដលរក្ើតម្លនពីការអប់របំនធំចិតឋតាមរយៈការ 
ចរព្មើនសម្លធិវបិសសនា ចាត់ជាបញ្ញដ ដ៏មពង់មពស់បំផុត។ 
របើមនុសសម្លនសីលធម៌ ព្ពេាវហិារធម៌ ព្បក្បរោយ
បញ្ញដ ព្បចំាជាប់រៅក្បុងសនាឋ នរេើយរនាះ រេនឹងរធវើអវី
ផ្លងមុសបានសុម រេើយមនុសសរស់រៅក្បុងសងគមក៏្បាន
សុមសនឋិភាពផ្ដរ។ បុ៉ផ្នឋធម៌ទំងអស់របស់ព្ពះពុទនរបើរេ
ព្គ្នន់ផ្តរចះចំា រេើយមិនបានយក្មក្អនុវតឋ រទះបីក្បុង
ជីវភាពផ្ទធ ល់មែួនក្បុងសងគមកិ្ចច រសដឌកិ្ចច ឬក៏្នរយាបាយ
រនាះរទ ជីវតិមនុសសម្លប ក់្ៗជីវតិព្េួសារ និងសងគមមនុសស
នឹងមិនបានសុមសនឋិភាពពិតព្បាក្ដរ ើយ។ 
 ព្ពះពុទនបរព្ងៀនមនុសស ឱយរធវើលអ ឱយសាគ ល់សិទនិ និង
ក្រណីយកិ្ចចរបស់មែួនម្លប ក់្ៗ ពីរព្ពាះមនុសសជាអបក្ធានា
រជាេវាសនាមែួនរោយមែួនឯង តាមចាប់ក្មាផល រធវើ
យ៉ាងណាបានផលយ៉ាងរនាះ។ 
 ២.អំរីសទិធ ិ ព្ពះពុទនបានទទួលសាគ ល់សិទនិ និង
ក្រណីយកិ្ចចរបស់មនុសសរោក្តំាងពីជាង២៥០០ឆ្ប ំមក្ 
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រេើយ។ ព្ពះអងគក៏្បានព្បាប់ឱយរោះស្សាយបញ្ញា  ព្េប់ 
ផ្បបយ៉ាង រោយរព្បើធម៌អេិងា រមតាឋ  ក្រណុា និងបញ្ញដ
មិនបានឱយរព្បើេិងារ ើយ។ 
 សីល៥ ផ្ដលរយើងរចះចំារសធើរផ្តទំងអស់គ្នប  េឺការ 
ធានានូវសិទនិនិងក្រណីយកិ្ចចរបស់មនុសសសតវព្េប់ៗគ្នប  
(បុ៉ផ្នឋរតើបានព្បតិបតឋិតាមរេើយឬរៅ?) 
 ១.សីលបាណា ទក់្ទងនិងសិទនិរស់រានម្លនជីវតិ
និងក្រណីយកិ្ចច ព្តូវរគ្នរពជីវតិទំងអស់ រព្ពាះម្លប ក់្ៗ
គ្នា នស្សឡាញ់អវី រសាើនិងជីវតិរបស់មែួនរទ (នតទិ អតឋ សមំ 
របមំ)។ ដូរចបះសីលទី១ មិនឱយសម្លែ ប់របៀតរបៀនជីវតិ 
រដើមផីឱយបានរស់បានយូរម្លនអាយុផ្វង។ 
 ២.សីលអទិនាប ទន ទក់្ទងនិងក្មាសិទនិកំុ្លួច កំុ្
បែន់ កំុ្របាក្ព្បាស់ កំុ្សីុសំណូក្សូក្ប៉ាន់ កំុ្ពុក្រលួយ។ 
ម្លប ក់្ៗម្លនក្មាសិទនិឯក្ជន របើជាតិម្លនក្មាសិទនិរបស់ជាតិ
របស់រដឌេឺរបស់រយើងទំអស់គ្នប  រយើងចង់ឱយរេរគ្នរពក្មា-
សិទនិរយើង រយើងរតាងផ្តរគ្នរពក្មាសិទនិរេវញិផ្ដរ។     
 ៣.សីលការម ព្តូវរគ្នរពសិទនិទក់្ទងបុរសស្ដ្សឋី កំុ្
ររំោភ កំុ្របៀតរបៀនកូ្នព្បពននបឋីអបក្ដពទទុក្ឱយរេរស់រៅ
បានសុមសានឋព្តជាក់្ព្តជំុផ្វងឆ្ង យរៅ។ រេើយរេក៏្នឹង
រគ្នរពមិនរបៀតរបៀនរយើង ទុក្ឱយរយើងរស់រៅរោយសុម 
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សានឋផ្ដរ។ 
 ៤.សីលមុសា ម្លនសិទនិបរញ្ចញមតិរយាបល់បុ៉ផ្នឋ
ម្លនក្រណីយកិ្ចច កំុ្ភូត កំុ្របាក្ព្បាស់ កំុ្បរហិារក្រ ិ៍ ឋ កំុ្-
ញុះញង់ជារដើម។ រយើងម្លនសិទនិចង់បានផ្តព័ត៌ម្លនពិត 
ដូរចបះរយើងក៏្ព្តូវផ្តនិយាយពិត។  
 ៥.សីលសុរា មិនឱយរសពរព្េឿងស្សវងឹរព្េឿងរញៀន
ផ្ដលរធវើឱយមូចសាា រតី នំាឱយព្បព្ពឹតឋអំរពើមិនលអម្លនការ
យល់មុសនិយាយមុសជារដើម េឺថានំាឱយរក្ាសីលទំង
៤ខាងរដើមមិនរក្ើត។ 
 ក្បុងសីល៥បាននិយាយពីសិទនិផង ក្រណីយកិ្ចចផង
រេមិនអាចនិយាយពីសិទនិ រេើយមិននិយាយពីក្រណីយ- 
កិ្ចចបានរទ។ 
 ក្បុងរសចក្ឋីផ្ថែងការណ៍ជាសក្ល អំពីសិទនិមនុសស
គ្នា ននិយាយអវីរផសង រព្ៅពីនិយាយឱយស្សឡាញ់រាប់រក្
គ្នប ជាបងបអូនឱយររៀនរស់រៅ ររៀនរធវើការ ររៀនរោះស្សាយ
បញ្ញា រោយសនឋិវធីិ (អេិងា) េឺថាព្បក្បរោយ រមតាឋ  
ក្រណុា និងបញ្ញដ ។ ដូរចបះរ ើញថា គ្នា នទស់មុសអវីនិង
សីលធម៌ពុទនសាសនារ ើយ។ 
 មជឈិមបដិបទក្ឋី សីល៥ក្ឋី ផ្ដលព្ពះសមពុទនព្ទង់
សផ្មឋងមក្ជារសចក្ឋីផ្ថែងការណ៍ ជាសក្ល អំពីសិទនិនិង
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ក្រណីយកិ្ចចដ៏ពថែថាែ បំផុត។ របើរេព្បតិបតឋិតាមមជឈិមបដិ-
បទនិងសីល៥ រេមិនអាចររំោភសិទនិមនុសសបានរទ 
ដូរចបះអបក្ផ្ដលមិនររំោភរលើសិទនិមនុសស រទះបីជាជាតិ
អវីក៏្រោយ រស់រៅក្ផ្នែងណាក៏្រោយ រ ា្ ះថាជាអបក្
កាន់ពុទនសាសនាទំងអស់គ្នប ។ 
 ៣.អំរីព្បជាធិបលត្យ្យ អបក្ព្បជាធិបរតយយ េឺអបក្
កាន់តាមពុទនសាសនាេបឹងឯង ពីរព្ពាះព្ពះពុទនសាសនា
បានយក្ចាប់ជាធំ យក្ធម៌ជាធំ (ធម្លា ធិបរតយយ) យក្
ព្បរយាជន៍រមួជាធំយក្សងឃជាធំ។ ខាងព្េេសទអំណាច
ព្េប់ព្េងរចញពីរាស្ដ្សឋ ខាងព្ពះពុទនសាសនាអវីៗសរព្មច
រចញពីសងឃយក្សងឃជាធំ។ ខាងផែូវរោក្យក្រដឌធមា-
នុញ្ដរបស់ជាតិជារគ្នល ក្បុងសងគមសងឃព្តូវយក្ធម៌ 
វន័ិយជារគ្នល ជាមេគុរទសក៍្ ជាធមានុញ្ដរបស់សងឃ។ 
ទព្មង់ព្េប់ព្េងផ្បបរនះឯង ជាទព្មង់ព្េប់ព្េងផ្បបព្បជា
ធិបរតយយ។ 
 ដូរចបះលទនិព្បជាធិបរតយយ មិនម្លនអវីទស់ និង
រគ្នលការណ៍សីលធម៌ពុទនសាសនារទ ព្ពះពុទនសាសនា
រនះឯង ផ្ដលរព្បើលទនិព្បជាធិបរតយយមុនរេបងអស់។ 
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ប្ពះពុទធសាសនា ជាសាសនារបស់រដ្ឋខ្មែរ 
 ក្បុងជំពូក្២ព្តង់ម្លព្តា៨ ពនរដឌធមានុញ្ដពនព្បរទស 
ក្មពុជាបានផ្ចងថាព្រះរុទ្ធសាសន្ធជាសាសន្ធរបស់រ ឋ  
 រេតុអវីបានជាក្បុងរដឌធមានុញ្ដរយើងរលើក្តរមកើងពុទន-
សាសនាទុក្ក្បុងចាប់រដឌ ជាទីរគ្នរពសកាក រៈដូរចបះ? រតើ
ព្ពះពុទនសាសនា ម្លនេុណូបការៈយ៉ាងណាមែះ ចំរពាះ
ព្បរទសក្មពុជា? 
 បញ្ញា រនះ រយើងអាចរឆែើយបានព្េប់គ្នប  តាមការេិត
រ ើញររៀងៗមែួនឥតរទើសទល់រ ើយ។ បុ៉ផ្នឋព្តង់ចំណុច
េុណូបការៈ យ៉ាងសំខាន់របស់ព្ពះពុទនសាសនា ផ្ដល
ម្លនពិតព្បាក្ដចំរពាះព្បរទសក្មពុជារនាះ ព្បផ្េលជា
រឆែើយមិនព្តូវឱយសពវព្េប់រទ រព្ពាះព្តង់ចំណុចមែះ របើមិន
បានេិតឱយដិតដល់ ហាក់្ដូចជាគ្នា នវស័ិយពុទនសាសនា 
ជួយព្ទព្ទង់រ ើយ។ 
 ឯចំណុចសំខាន់ ពនេុណូបការៈព្ពះពុទនសាសនា 
ចំរពាះព្បរទសក្មពុជារនាះ របើបំព្ពួញឱយមែីម្លន៣េឺៈ 
  ១.ព្ពះពុទនសាសនា ជាមូលោឌ នពនការសាទ បនា
ជាតិផ្មារ តំាងពីមុនព្េិសឋសតវតស ៣០០ឆ្ប ំដរាបដល់បាន
រក្ើតជាអារយជាតិវរិសសមួយក្បុងរោក្។   
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  ២.ព្ពះពុទនសាសនា ជាព្បភពពនរចនាភាសាផ្មារ  
ឱយរកី្ដុះោល រក្ើតជាភាសាមួយក្បុងរោក្ព្បក្បរោយ
អងគ៣។ 
 ៣.ព្ពះពុទនសាសនា ជាធានី ជាទីជព្មក្ធំពនអក្សរ
សាស្ដ្សឋផ្មារ។ រោយេុណបំណាច់រនះ រទើបអក្សរសាស្ដ្សឋ- 
ផ្មារ បានព្បកាសរលឹំក្េុណពុទនសាសនា រៅខាងរដើម 
ក្ផួនរបស់មែួនថា “នរម្ល ពុទន យ សិទនំ”  វរិសសផ្បែក្ជាង
អក្សរសាស្ដ្សឋនានាក្បុងរោក្។ 

អងគទាំង៣របស់ភាសាខ្មែរទនាះគ្ ឺៈ 
  ក្.សូរសាស្ដសដ ក្ផួនរព្បើមយល់សរមែងឱយោន់រ ើង
ម្លនន័យចាស់ោស់ធំទូោយឥតរទើសទល់។ សូរ 
សាស្ដ្សឋភាសាផ្មារ ម្លនឥទនិពលជាងរេក្បុងរោក្ អាចថា
ព្តាប់តាមភាសានានាក្បុងរោក្បានដូចសុទនៗ។ចំផ្ណក្ 
ខាងអក្សរសាស្ដ្សឋផ្មារវញិ ក៏្អាចសររសរតាមសូរស័ពធ
ភាសានានាក្បុងរោក្បានដូចពិតៗ ឥតរទើសផ្ដរ ដូចជា
ដេវងក ដីរហាគ ល អុក្សីផ្េសន ជារដើម។ 
 ម.រូបសាស្ដសដ ក្ផួនផ្ចងពីទំរង់ពាក្យនិងការបរញ្ចញ
ពាក្យឱយម្លនរបូតៗគ្នប រទៀតបាន។ ភាសាផ្មារជាភាសា
ម្លនរបូរស់ររវ ើក្ មិនសាែ ប់គំ្នងរៅមួយក្ផ្នែងរ ើយ ដូច
ជាពាក្យក្ល់ រចញរៅជា កំ្ណល់ ជាថបល់ កាន់ កំ្ណាន់  
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ខាា ន់ រក្ើត កំ្រណើ ត រមបើត។ល។ 
 គ្.និឃនដសាស្ដសដ ក្ផួនវាក្យស័ពធ និយាយពីន័យ
របស់ពាក្យនិងការផ្ព្បព្បួលន័យ។ និ នឋសាស្ដ្សឋផ្មារម្លន
រព្ចើនផ្បបេឺៈ 
 ១.ពាក្យដូចគ្នប  ម្លនន័យរផសងគ្នប  ដូចជាសាប “ន”
រព្េឿងរនសាទុបក្រណ៍មោ៉ង ពួក្ ព្ទូ លប ោយ.សាប
“េុ” ផ្ដលផធុយពីពព្ប សាប“កិ្”សាបរព្ពាះបណឋុ ះោំ។ល។ 
មោ៉ងរទៀតពាក្យនិយាយឮដូចគ្នប  ផ្តម្លនន័យរផសងគ្នប  
តាមអក្សរ តាមដំរណើ ររសចក្ឋី ដូចជា ផារ ផា ចិត ចិតឋ 
រេ រេេ៍ ក្ល ក្ល់ ជប ជប់ ដុះ ដុស។ល។ 
 ២.ពាក្យនិយាយឮរផសងគ្នា  ផ្តម្លនន័យដូចគ្នប  
សព្ម្លប់រព្បើតាមដំរណើ ររសចក្ឋីដូចជាវនិាស-អនឋរាយ-
ក្ស័យ-អនឋរធាន-រម្ល ៈ-រសាះសូនយ-បាត់បង់-ទរទ-ផ្ ត  
ពាក្យទំងអស់រនះ ម្លនន័យផ្តមួយេឺមិនម្លន ឬគ្នា ន។ 
 ៣.ការផ្ព្បព្បួលន័យ រោយភាជ ប់ពាក្យដូចជាបង់ “កិ្” 
ោក់្ ទម្លែ ក់្ចុះ បត់“កិ្” ព្ត ប់តាមទំនង ព្ត ប់ជាផបត់។ 
យក្ពាក្យពីររនះមក្ភាជ ប់រៅជាបង់បត់រក្ើតជា“ន”ផ្ព្បថា 
រទព្ព័ក្ស អារក្ស អបក្តារៅវញិ។ 
 ៤.ការផ្ព្បន័យតាមសម័យ ដូចជារគ្នព្ត ន័យរដើម
ថា រព្កាលរគ្ន ផ្ព្បជា ផ្មសស្សឡាយ។ល។ 
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 ភាសាណាផ្ដលព្បក្បរោយអងគទំង៣រនះេឺជា 
ភាសាព្តឹមព្តូវម្លនរវយោក្រណ៍ រេើយផ្ដលថាភាសា
អក្សរផ្មារ មិនទន់ម្លនរវយោក្រណ៍រនាះ េឺមនុសសផ្មាររទ 
ផ្ដលមិនទន់ព្បមូលរវយោក្រណ៍មក្សររសរ ឯភាសា
និងអក្សរសាស្ដ្សឋផ្មាររនាះ ម្លនរវយោក្រណ៍ព្េប់សពវ
រស្សច តំាងពីសម័យមហានេរមក្រមែ៉ះ បុ៉ផ្នឋរចារបររទស 
វាលួចក្ផួនរវយោក្រណ៍រនាះបាត់រៅ      ក្បុងសម័យរក្ើត 
សដង្គគ ម។ 
 រោយរេតុព្ពះពុទនសាសនា ម្លនេុណូបការៈ
សំខាន់យ៉ាងរនះ ចំរពាះព្បរទសក្មពុជារេើយ រទើបរៅ
ក្បុងរដឌធមានុញ្ដផ្មារ បានចារកឹ្ទុក្ព្ពះពុទនសាសនាថាជា
សាសនារបស់រដឌ។ ឯន័យរបស់េុណូបការៈរនាះ ដូចនំា
មក្ពណ៌នាមែីៗដូចតរៅរនះ 
 ក្បុងសម័យផ្ដលព្បរទសផ្មារម្លនរព្គ្នះថាប ក់្ ចុះដុន
ោបរមាយឥទនិពល រោយរេតុព្បរទសជិតខាង បរងកើត
សដង្គគ មដរណឋើ មទឹក្ដីព្ទពយសមផតឋិ េមពីរក្ផួនចាប់ផ្មារ 
រនាះ ព្ពះសងឃក្បុងវតឋអារាមពុទនសាសនាទំងអស់ក្បុង
ព្បរទស បានផ្ថរក្ាអងគការរដឌទុក្មិនឱយបាត់បង់រ ើយ 
ដូចជាអងគការអក្សរសាស្ដ្សឋ អងគការអប់រជំាតិអងគការសុខា
ភិបាលអងគការសងគមកិ្ចច      និង   ការង្គរអងគកាក្សិក្មា  
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ឧសាេក្មាពាណិជជក្មាអងគការវចិិព្តសិលផៈនិងតូរយតដនឋី  
អងគការការពារព្បរទស អងគការរឃ្សនាការ និងអងគការ 
យុតឋិធម៌ជារដើម។ 
 ១.វត្ដអារាមនិងអងគការអក្្សរសាស្ដសដ 
 ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាប ក់្រមាយឥទនិពល 
រៅតាមរមតឋ ភូមិ ស្សុក្គ្នា ន សាោររៀនរ ើយ។ ម្លនផ្ត
វតឋអារាមព្ពះសងឃរនះឯង ផ្ដលជាសាោររៀននូវវជិាជ
ព្េប់ជំពូក្ ជាវទិោសាទ នរបស់ជាតិ។ 
 ព្បជាពលរដឌផ្មារទំងអស់ បាននំាកូ្នរៅរៅរផញើនិង
ព្ពះសងឃ រៅអធិការតាមមណឍ ល សង្គក ត់ភូមិស្សុក្ររៀង
មែួន មិនព្គ្នន់ផ្តរផញើឱយររៀនដល់រម៉្លងរេើយរចញមក្ផធះ
រទ េឺឱយរដក្រៅក្បុងវតឋផ្តមឋង រម្លែ ៉ ះរេើយវតឋអារាមព្ពះ-
ពុទនសាសនា     ព្តូវបានទទួលភារៈរបស់ជាតិមួយភាេធំ  
ព្ពះសងឃជារៅអធិការ ព្តូវររៀបចំឱយសិសសទំងអស់ម្លន
ក្ផ្នែងរដក្រៅ ចំណីអាហារបររិភាេ ក្ផ្នែងររៀនរព្េឿង
សិក្ខូបក្រណ៍សព្ម្លប់ររៀន និងរព្េឿងរព្បើព្បាស់ព្េប់ជំពូក្ 
រោយចិតឋសបផុរសពិតៗ ឥតយក្ព្បាក់្ផ្ម ឬ ក៏្ពថែឈបួល
អវីរ ើយោភផ្ដលរក្ើតរ ើងក្បុងពុទនសាសនារោក្ផ្ចក្
រផំ្លក្ក្សាងវតឋអារាមផង និង ចិញ្ច ឹមភិក្ខុសាមរណរផង 
ចិញ្ច ឹមរក្ាងជាសិសសផ្ដលរៅសិក្ារនាះផង។ 
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 ក្បុងសម័យរនាះរៅវតឋព្ពះសងឃគ្នា នសាោររៀន តុ  
រៅអី សព្ម្លប់ររៀនដូចសពវពថងរ ើយ ម្លនផ្តកុ្ដិ
រៅអធិការ សាោឆ្ន់ជាក្ផ្នែងររៀន ព្េូនិងសិសស
អងគុយេង់ផ្ទធ ល់រលើក្រនធល សិសសម្លប ក់្ៗម្លនកាឋ រឈបួល
មួយរធវើពីរដើមេ ឬ រដើមរកាោបព្ម័ក្សណ៍ឬមាុក្ពណ៌រលា  
ឯដីស រោក្ព្េូឱយយក្ដីពិរសសមក្រធវើតាមបរចចក្រទស
ក្បុងសម័យរនាះ។ 
 មុនដំបូងសររសរអក្សររធវើរលមរលើកាឋ រ  បនាធ ប់មក្
ររៀនរមើលសាស្ដ្សាឋ សែឹក្រតឹដូចជា សាស្ដ្សាឋ ចាប់ព្ក្មជា
រដើមនិងររៀនេិតរលមចំរណាទនិងព្គ្នប់ក្ាច់។ ការររៀន
រមើលសាស្ដ្សាឋ សែឹក្រតឹ រដើមផីឱយម្លនបដិភាណក្បុងការថា
ផង ឱយរចះដឹងចាប់ទម្លែ ប់ពងាវតាមនុសសធម៌ សីលធម៌ 
និងអារយធម៌របស់ជាតិផង។ 
 កាលរបើររៀនបានរចះអក្សររេើយ ឱយររៀនធម៌បួស
ជាសាមរណរភិក្ខុរទៀត រដើមផីសិក្ាភាសាបាលី សំស្ដ្សកឹត 
ឱយបានរចះដឹងរព្ៅព្ជះនូវព្ទឹសឋីពុទនសាសនា និងឱយររៀន 
ភាសាបររទសមែះរទៀតផង។ របើមិនបានសិក្ាផ្បបរនះ
រទ បព្មុងនឹងោចាក្សិកាខ បទព្ត ប់រៅបំររ ើព្េួសារវញិ 
ឆ្ប់ៗ រោក្បរព្ងៀនអំពីវជិាជ ជីវៈរផសងៗពលតាមនិសស័យ 
របស់មែួន េឺនរណាបិុនព្បសប់ខាងការង្គរជាងផ្ដក្ ជាង 
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រឈើ ជាងេំនូរ ជាងចម្លែ ក់្ ឬ  តូរយតដនឋីជារដើមក៏្ឱយសិក្ា 
ខាងរនាះលាមរព្បើការបានរទើបឱយសឹក្មក្ផធះវញិ។ 
 ក្បុងរពលចូលរៅសិក្ារៅវតឋរនាះ រោក្ព្េូមិន
ផ្មនបរព្ងៀនផ្តអក្សរសាស្ដ្សឋ និង វជិាជ ជីវៈរនាះរទ រោក្
បានបរព្ងៀនអំពីសុជីវធម៌ ឱយរចះរព្បើឥរយិាបថ រដើរ ឈរ 
អងគុយរដក្និយាយសឋីឱយម្លនផ្បបបទ រចះេួរសម សាគ ល់
មុសព្តូវតាមព្បពពណីអារយធម៌ជាតិរទៀត។ 
 ចំរពាះសិសសណាផ្ដលម្លននិសស័យ ែ្ សពវ ខាង
អក្សរសាស្ដ្សឋ រោក្ព្េូឱយររៀនរធវើអបក្និពនន ក្វនិីពននផ្តង
រសចក្ឋី ផ្តងកាពយ រេើយចាររលើសែឹក្រតឹ ឬសររសរក្បុង
ព្កំាងទុក្ជាក្ផួនចាប់សព្ម្លប់ររៀនតៗមក្រទៀត រដើមផី
រក្ាអក្សរសាស្ដ្សឋជាតិ ភាសាជាតិ ផ្ដលម្លនលក្ខណៈ
សំខាន់បំផុតរបស់ជាតិទុក្កំុ្ឱយបាត់បង់ រព្ពាះថារបើអក្សរ
សាស្ដ្សឋរលត់ ភាសាព្តូវរលំ ជាតិព្តូវរោយបាត់បង់ចាក្
ពិភពរោក្មិនខាន។ 
 អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាមក្បុង
រពលរនាះ មំរក្ាអក្សរសាស្ដ្សឋជាតិទុក្ និងរលើក្តរមកើងកំុ្
ឱយចាញ់រព្បៀបព្បជាជាតិទំងឡាយក្បុងពិភពរោក្ផ្ដល 
រេមំផ្ថរក្ារលើក្តរមកើងអក្សរសាស្ដ្សឋ និង ភាសារេរសាើ
ជីវតិ រទះបីរេទ័លព្ក្លំបាក្រតាក្យ៉ាក្យ៉ាងណា ឬ 
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អក្សររបស់រេរនាះពិបាក្សររសរពិបាក្ររៀនយ៉ាងណា ក៏្
រេម្លនសមផជញ្ដៈោស់រតឿនទញញាក់្សរពសវញិ្ញដ ណ
រេឱយម្លនសាវ មីភក្ឋិ ចំរពាះអក្សរសាស្ដ្សឋភាសាជាតិជានិចច 
ដូចពួក្ចិនរអតចាយ ផ្រក្ក្រញ្ឆ ទិញសំបក្ដបជារដើម 
ផ្ដលព្ក្ម្លនផ្តរខារលើជងគង់ រសាត់អផ្ណឋ តមក្ព្ជក្រស់
រៅក្បុងស្សុក្រយើងរនាះ រេក៏្ម្លនសមផជញ្ដៈចំរពាះអក្សរ-  
សាស្ដ្សឋរេរសាើជីវតិ ដូចជារៅតាមសសរផធះ ម្លត់ទវ របងអួច
និងចដង្គក នបាយ ក៏្ម្លនបិទផ្ទធ ំងអក្សរចិន ផ្ដលសររសរ
រោយផចិតផចង់ រលើក្តរមកើងឱយអក្សរសាស្ដ្សឋជាតិរេម្លន
តពមែផ្ដរ។ 
 រោយព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាម ម្លនសមផជញ្ដៈផ្បប
រនះ រទើបមំបីបាច់រក្ារលើក្តរមកើង អងគការអក្សរសាស្ដ្សឋ 
រនះ ឱយម្លនវឌណនភាពជានិចច រទះបីសទិតក្បុងព្គ្នព្បរទស
ព្ក្មសត់រមាយ ក៏្ដូចរៅក្បុងព្គ្នចរព្មើនរងុររឿងផ្ដរ។ 
 លុះដល់មក្សម័យចរព្មើនរងុររឿង  អងគការអក្សរ 
សាស្ដ្សឋជាតិ ក៏្បានរចញពីវតឋអារាម រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ 
រក្ើតជាព្ក្សួងសិក្ាធិការជាតិរ ើង រោយម្លនវជិាជ អក្សរ
សាស្ដ្សឋអនឋរជាតិ តាមសម័យនិយមផសំជាមួយផង។ 
 ឯក្ផួនចាប់អក្សរសាស្ដ្សឋផ្មារមែះ ដូចជាចាប់ព្ក្ម 
ចាប់ពេមហាជន ចាប់ស្សី ចាប់ព្បុស ររឿងកាកី្ ទំុទវ
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និងេងសយនឋជារដើម ផ្ដលក្បុងសម័យមុនព្ជក្រៅក្បុងវតឋ
អារាមផ្តកូ្នសិសសរោក្ររៀនរនះ ឥ ូវបានរៅរៅក្បុង
សាោររៀនជាតិឯស្សុក្ភូមិអស់រេើយ។ 
 ផ្ផបក្អងគការអក្សរសាស្ដ្សឋរនះ រទះបីបានរចញ
ដំរណើ រពីវតឋអារាម រៅទទួលវឌណនធម៌ពីរដឌផ្ទធ ល់រេើយ ក៏្
ព្ពះសងឃព្េប់វតឋទំងអស់ រៅផ្តតាមជួយព្ទព្ទង់បរងកើត
វឌណនធម៌ខាងអក្សរសាស្ដ្សឋរពញទំេឹង ដូចជាជួយបរងកើត
ពាក្យវបផធម៌អក្ខរាវរិទុន និង ជួយសាងសាោបឋមសិក្ា 
អនុវទិោល័យ វទិោល័យ មហាវទិោល័យ និង ជួយទំនុក្ 
បំរងុពួក្សិសសឱយសំណាក់្រដក្រៅបាយទឹក្ក្បុងវតឋអារាម 
ជារព្ចើនមឺុននាក់្ក្បុងមួយឆ្ប ំៗ ព្េប់វតឋអារាមផ្ដលរៅជិត
សាោររៀន ក្បុងព្ពះរាជាណាចព្ក្ទំងមូលរទៀត។ 
 ២.វត្ដនិងអងគការអប់រំជាត្ិ 
 ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាប ក់្រមាយឥទនិពល 
រៅក្បុងភូមិស្សុក្គ្នា នមូលោឌ នអប់រពិំតព្បាក្ដរ ើយភារៈ
អប់រពំ្បជាពលរដឌ ឱយរចះស្សឡាញ់ជាតិសាសនាព្ពះ-
មហាក្សព្តរបស់មែួន ឱយរចះរក្ាព្បពពណីទំរនៀមទម្លែ ប់
សិលផៈពិធីការជាតិ ឱយសាគ ល់មុសព្តូវលះបង់អំរពើអាព្ក្ក់្ 
រធវើផ្តអំរពើលអ នឹងជួយឱយម្លនសាមេគីធម៌ជួយសរដង្គគ ះគ្នប
រៅវញិរៅមក្ ក្បុងសងគមជាតិជារដើមរនាះ ជាភារៈពុទន-
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សាសនាទំងស្សុង ម្លនផ្តពុទនសាសនារទ ផ្ដលម្លន
ព្បសិទនភាពក្បុងការអប់ររំនះ រព្ពាះព្បជាពលរដឌភាេរព្ចើន
រជឿទុក្ចិតឋពុទនសាសនារចួមក្រេើយ។ 
 អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាមទំង
អស់ក្បុងព្បរទស ផ្តងផ្តអប់រពំ្បជាពលរដឌក្បុងស្សុក្ភូមិ
រោយព្ទឹសឋីផង រោយការពិរសាធន៍ផង។ 
 ផ្ផបក្ព្ទឹសឋីៈ ព្េប់ផ្តវធីិបុណយទំងអស់ ដូចជាបុណយ
សពជារដើម ព្ពះសងឃផ្តងពនយល់អំពីព្ទឹសឋី ពនការរក្ើត
ចាស់ឈឺសាែ ប់ តាមចាប់ទសសនវជិាជ  ផ្ដលធាែ ប់នំាគ្នប
និយមរៅថារោក្សូព្តធម៌ ឬរទសនា រដើមផីឱយពលរដឌ
សាគ ល់ចាស់នូវបញ្ញា ជីវតិនិងបននូបនទយនូវមរណទុក្ខ អំពី
ចិតឋេំនិតព្េួសារសពផង ឱយយល់រេតុផលអានិសងស 
ពនការជួយសរដង្គគ ះ រោយសម្លា រចំរពាះអបក្កំ្ពុងទទួល
មរណទុក្ខផង រដើមផីឱយម្លនសាមេគីធម៌ រចះជួយទុក្ខធុរៈ
គ្នប ក្បុងស្សុក្ភូមិផង។ 
 ផ្ផបក្ការពិរសាធន៍ៈ ព្ពះសងឃមិនព្គ្នន់ផ្តសូព្តធម៌
រទសនា ពនយល់ព្តឹមព្ទឹសឋីបុ៉រណាត ះរទ របើម្លនបុេគលណា
មួយក្បុងស្សុក្ភូមិសាែ ប់ រោក្ផ្តងនិមនឋរៅជួយឧបតទមា  
ខាងផែូវចិតឋ និងព្បកាសព្បាប់ដំណឹងមរណៈរនាះរៅដល់
អបក្ស្សុក្ភូមិទំងអស់រោយលិមិត ឬ រោយវាចា និង
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រោយសូរស័ពធេង  រដើមផីឱយអបក្ស្សុក្ភូមិទំងអស់រៅ
ជួយគ្នប  រោយក្ម្លែ ំងកាយនិងសម្លា រដូចជា លុយកាក់្ 
អងគរ រទៀន ធូប ជារដើម។ 
 ការអប់ររំនះបានផលលអបំផុត រក្ើតជាព្បពពណីចំា 
បាច់មួយក្បុងស្សុក្ភូមិនាសម័យរនាះ។ កាលណារបើម្លន
បុេគលណាមួយសាែ ប់រេើយ រេវាយេងភាែ មមិនររ ើសឋានៈ
បុេគលរ ើយ រដើមផីផឋល់ដំណឹងដល់អបក្ស្សុក្ភូមិ។ ឯអបក្
ស្សុក្ភូមិកាលរបើបានឮសូរេងរៅទិសណារេើយ ផ្តង
លះបង់ការង្គរយក្សម្លា រ ម្លនអងករលុយកាក់្រទៀនធូប
ជារដើម នំាគ្នប រៅចូលភាែ ម មិនបាច់ព្េួសារសពអរញ្ជ ើញ
រ ើយ ម្លនលក្ខណៈលអសមជាមនុសសពិតផ្មន។ ព្េប់
កិ្ចចការទំងអស់ក្បុងស្សុក្ភូមិ រទះក្បុងវតឋក្ឋី រព្ៅវតឋក្ឋី 
ដូចជា ការសាងសងវហិារកុ្ដិ សាោ ផែូវ សាព ន ជីក្ស្សះ
អណឋូ ង ការរធវើពិធីបុណយក្បុងរដូវបុណយភជុំបិណឍ  ក្ឋិន 
ចូលឆ្ប ំជារដើម សុទនផ្តជាសម័យអប់រពំ្បជាពលរដឌ ឱយ
យល់រចះដឹងនូវមនុសសធម៌ សីលធម៌ និងអារយធម៌ទំង-
អស់ បុ៉ផ្នឋរោយការអប់ររំនាះ ព្បក្បរោយេតិបណឍិ ត
ទំងព្ទឹសឋីទំងការពិរសាធន៍ ជាទីរពញចិតឋពនព្បជារាស្ដ្សថ 
រេមិននំាគ្នប និយាយថារៅអប់ររំទ រេផ្បជានំាគ្នប និយាយ 
ថារៅរធវើបុណយរៅវញិ។ 
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 ក្បុងសម័យអប់រ ំេឺក្បុងពិធីបុណយរនាះៗ ព្ពះសងឃ 
ផ្តងព្បកាសផាយនូវព្ទឹសឋី េឺសូព្តធម៌រទសនា ពនយល់
រេតុផលតាមលក្ខណៈកិ្ចចការ នឹងជួយដឹក្នំារធវើរទៀត
រដើមផីឱយពលរដឌរចះស្សឡាញ់ការង្គរ រចះស្សឡាញ់នូវ
ព្បរយាជន៍រមួនឹងម្លនសាមេគីធម៌ ជួយផឋល់ព្បរយាជន៍
ដល់គ្នប និងគ្នប ក្បុងស្សុក្ភូមិ។ 
 លុះមក្ដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការអប់រ ំ
ជាតិ បានរចញពីវតឋអារាម រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ រក្ើតជា
ព្ក្សួងអប់រជំាតិរ ើង រោយម្លនពិធីអប់រជំាតិតាមរៅ
សម័យនិយមផសំជាមួយផង។ ផ្ផបក្អងគការអប់រជំាតិរនះ  
រទះបីបានរធវើដំរណើ រ រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិបានទទួល
វឌណនធម៌ផ្ទធ ល់ពីរដឌរេើយ ក៏្ព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាមទំង-
អស់ រៅផ្តម្លនការជួយអប់រពំលរដឌព្េប់មរធោបាយ 
តាមលទនភាព ផ្ដលព្ពះសងឃអាចរធវើបាន តាមធម៌វន័ិយ
ពុទនសាសនា។ 
  ៣.វត្ដនិងអងគការសខុាភិបាល 
 ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាប ក់្រមាយឥទនិពល 
រៅតាមស្សុក្ភូមិគ្នា នមនធីររពទយរ ើយ។ ព្បជាពលរដឌ
ផ្ដលម្លនជំងឺររាគ្នទំងឡាយ  ម្លនព្េុនរៅឋ  របួសថែស់ 
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រព្េចបាក់្ឆអឹងពស់ចឹក្ និងជំងឺអាសនបររាេជារដើមផ្តងរត់
រៅរក្ថាប ំឯវតឋ  រក្រោក្ព្េូរៅអធិការឱយជួយរមើលជំងឺ 
រនាះ ឬរៅរក្ឧបាសក្ផ្ដលបានរចះវជិាជ រពទយពីវតឋមក្។ 
 អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបក្បុងវតឋអារាមនាសម័យរនាះ
រព្ចើនផ្តម្លនព្ពះសងឃរចះវជិាជ រពទយម្លនក្ផួនផសំថាប ំ ម្លន
វតទុធាតុថាប ំព្េប់មុមក្បុងវតឋ រោយរោក្ព្េូបាននិមនឋរៅ
រក្រដើមរឈើ  និង វតទុធាតុថាប ំពីទីរផសងៗ ម្លនពព្ពភបំជារដើម 
យក្មក្ោំក្បុងវតឋទុក្ក្បុងកុ្ដិ សព្ម្លប់រសចក្ឋីព្តូវការរបស់
ព្បជាពលរដឌ និង រចះពោបាលររាេ រោយវធីិរព្បើក្ម្លែ ំង
ដួងចិតឋផែុំ រសាឋ ះ រៅ សាធ ប រស្សាចទឹក្ ចងផ្មសគ្នថា ចង
អំរបាះ ផ្ដលជាសាខារបស់មរនាមយិទនិវជិាជ រនាះផ្ថមរទៀត។ 
រោក្ពោបាលអបក្ជំងឺរោយចិតឋរមតាឋ  ក្រណុា 
ពិតៗ ឥតយក្ព្បាក់្ផ្មពីរដឌ ឬរង្គវ ន់ពីអបក្ជំងឺរ ើយ។ 
 វតឋអារាមក្បុងសម័យរនាះ មិនផ្មនព្គ្នន់ផ្តជាក្ផ្នែង
អប់ររំធវើបុណយទនចរព្មើនរមតាឋ ភាវនារទ េឺជាមនធីររពទយ
និងសាោររៀនវជិាជ រពទយរទៀតផង រោយភិក្ខុសាមរណរ 
ឧបាសក្ផ្ដលម្លននិសស័យខាងវជិាជ រពទយរនះ រៅសំុររៀន
តាមក្ផួនតព្ម្លផ្ដលម្លនរៅក្បុងវតឋរេើយពិរសាធន៍រមើល
អបក្ជំងឺដរាបបានរចះដឹងជាព្េូរពទយតៗគ្នប មក្រព្ពាះសុម
ភាពព្បជាពលរដឌបានពឹងពាក់្រលើវតឋអារាមទំងស្សុង។ 
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 លុះដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការសុខាភិ-
បាល ក៏្បានរចញពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ រក្ើត
ជាព្ក្សួងសាធារណសុខាភិបាលរ ើង រោយម្លនក្ផួន
សុខាភិបាលអនឋរជាតិ តាមសម័យនិយម និងឱសថ
បររទសផសំជាមួយផង។ 
 ផ្ផបក្អងគការសុខាភិបាលរនះ រទះបីបានរធវើដំរណើ រ
រចញពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិបានទទួលវឌណនធម៌
ផ្ទធ ល់ពីរដឌរេើយ ក៏្ព្ពះសងឃព្េប់វតឋទំងអស់ រៅផ្តជួយ
ទំនុក្បំរងុម្លនជួយសង់មនធីររពទយជួយផឋល់ឱសថឱយមនធីរ
រពទយរនាះៗផ្ថមរទៀត ដូចជាេិោនោឌ ននិងព្បសូតិ
របស់សរមឋចព្ពះមហាសុរមធាធិបតី ជួន ណាត    ព្ពះសងឃ 
រាជរៅសង្គក ត់រការរកាះ ស្សុក្េងពិសីនិងមណឍ លសុម-
ភាពសរមឋចព្ពះរពាធិវង័ស េួត តាត រៅសង្គក ត់វាងំចាស់ 
ស្សុក្ ឧដុងគរមតឋកំ្ពង់សពឺជារដើម។ 
 ៤.វត្ដនិងអងគការសងគមក្ិចចការងារ 
 ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាប ក់្រមាយឥទនិពល 
វតឋអារាមទំងអស់នាសម័យរនាះ ជាទីចាត់ការពនសងគម
កិ្ចចនិងការង្គររបស់ពលរដឌ។ 
 វតឋនីមួយៗ បានផឋល់កិ្ចចការ ផ្ដលសងគមជាតិព្តូវ
ការព្េប់យ៉ាងខាងផែូវចិតឋបានផឋល់នូវមនុសសធម៌សីលធម៌ 
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និង អារយធម៌ ខាងសម្លា រ បានផឋល់ការង្គរវជិាជ ជីវៈ ឱយ
ពលរដឌរដើមផីព្បក្បអាជីវក្មាតាមសមតទភាពររៀងៗមែួន។ 
 ពួក្កុ្ម្លរនិងយុវជន ផ្ដលម្លតាបិតានំារៅឱយរៅ
ក្បុងវតឋនាសម័យរនាះ មិនផ្មនឱយសិក្ាផ្តអក្សរសាស្ដ្សឋ 
និងបួសររៀនធម៌រចះដឹងតាមព្ទឹសឋី រេើយវលិព្ត ប់មក្
ផធះស្សុក្ភូមិវញិរដើររក្ការង្គររេរធវើរទ។ ព្ពះសងឃជាព្េូ
អាចារយបានដឹក្នំាកុ្ម្លរ និង យុវជនឱយររៀនពិរសាធន៍រធវើ
មុមរបរវជិាជ ជីវៈព្េប់យ៉ាង ដូចជាររៀនរធវើការង្គរខាងជាង
រឈើ ជាងផ្ដក្ ជាងចម្លែ ក់្ ជាងេំនូរ ជាងសាិត ឱយររៀនរធវើ
ដុតឥដឌរក្ផឿង ដុតកំ្របារ ររៀបឥដឌបូក្ោបបាយអ ឱយ
ររៀនរធវើជាលលអី សាុេ ក្រញ្ជ ើ ឱយររៀនព្ក្ ឹងរធវើថាស ក្ាច់ 
។ល។ ជួយទំនុក្បំរងុឱយររៀនរភែងតូរយតដនឋី របំារព្ចៀងរា ំ
និងឱយររៀនរធវើក្សិក្មា ផ្ស្សចំការដំណំាជារដើមរទៀត។ 
 ផ្ផបក្ក្សិក្មាៈវតឋមួយៗក្បុងជំនាន់រនាះម្លនរគ្នររទះ 
ម្លនផ្ស្សចំការចារដំណំានងគ័លរនាស់ សព្ម្លប់ពួក្កុ្ម្លរ 
និងយុវជនផ្ដលរៅររៀនអក្សរ ឬររៀនធម៌ ភជួររាស់ ោំដុះ 
សាបសធូង ដក្ ព្ចូតកាត់ បញ្ញជ ន់របាក្ផ្បន យក្ផលរព្បើ
ក្បុងវតឋ រោយម្លនព្េេសទរជើងវតឋរឆែៀតរពលជួយរធវើផង 
ជួនកាលរពលយប់ម្លនភិក្ខុសាមរណរជួយរធវើផងផ្ដរ។   
  អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបយុវជនសម័យរនាះ ម្លន 
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បរចចក្រទសខាងក្សិក្មា ដល់ព្ត ប់មក្ផធះវញិ រចះរធវើ 
ក្សិក្មាមែួនឯងផ្តមឋង មិនបាច់រដើររក្សំុការង្គររេររៀន 
រធវើរទៀតរ ើយ។ 
 ផ្ផបក្ការជាងៈ វតឋនីមួយៗក្បុងសម័យរនាះ រោក្
ព្េូរៅអធិការ  ផ្តងនំាសិសសេណរធវើកុ្ដិ វហិារ សាោ 
និងព្បោប់រព្បើព្បាស់ដូចជា តុ ទូ តំាង ទូក្ ររទះជារដើម 
រោយមែួនឯងឥតទិញដូរឬជួលរេមក្រធវើរ ើយ។ឯរព្េឿង
សម្លា រសព្ម្លប់សាទ បនារនាះ សុទនផ្តនំាសិសសេណរធវើ
ផ្ទធ ល់មែួន ចាប់តំាងពីរៅកាប់រឈើយក្មក្អាររព្ចៀក្ 
ឈូស ោប់ វាស់ កាត់ វាយឥដឌរធវើ  ដុតឥដឌ ដុតរក្ផឿង 
រៅរក្ថា ឬ សមផក្រលៀស មក្ដុតរធវើកំ្របារោយព្េួស 
មាច់រធវើបាយអររៀបបូក្រធវើព្េឹះជញ្ញជ ំងេូរវាសក្ាច់ រចនា 
ឆ្ែ ក់្ោប់ រធវើព្បោប់ព្ក្ ឹងចំរងឹទវ របងអួច។ល។ ទំរាផំ្ត
រធវើកុ្ដិសាោវហិារមួយៗរចួ ពួក្សិសសេណទំងព្េេសទ
បពវជិតរចះរធវើការង្គរសាធ ត់ជំនាញរសធើរព្េប់មុម។ 
 រេតុផ្ដលវតឋអារាមនាសម័យរនាះ  បរងកើតឱយម្លន
ការង្គររធវើព្េប់សពវផ្បបយ៉ាងរនះ រដើមផីដឹក្នំាសងគមជាតិ 
ឱយម្លនការរចះដឹងខាងមុមរបរវជិាជ ជីវៈផង ឱយបានរក្ើត 
ម្លន ជាកុ្ដិ វហិារ តុ ទូ តំាង។ល។ តមកល់ទុក្ជាសមផតឋិ
ក្បុងសាសនាផង។ ដល់ពួក្សិសសេណទំងរនាះរៅផធះ
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ស្សុក្ភូមិវញិ មែះក៏្ព្បក្បមុមរបរជា ជាងរឈើ ជាងេំនូរ។
តាមសមតទភាពររៀងៗមែួន ឥតផ្តរតាលរដើររក្ការង្គររធវើ 
រ ើយ។ 
 ចំផ្ណក្ខាងចរយិាធម៌សងគមវញិ ក៏្ម្លនផ្បបបទលអ
ណាស់ផ្ដរ ពួក្អបក្រលងកាប់ចាក់្លួចឆក់្ម្លនចំនួនតិច
រសធើរផ្តគ្នា នរសាះ រព្ពាះបានេវឹក្ហាត់ខាងមនុសសធម៌ 
សីលធម៌ និង អារយធម៌តាមព្ទឹសឋីពុទនសាសនា ព្ពមជាមួយ
ការររៀនពិរសាធន៍រធវើមុមវជិាជ ជីវៈរនាះផ្ដរ។ 
  លុះមក្ដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការ
សងគមកិ្ចចនិងការង្គរបានរធវើដំរណើ រ រចញពីវតឋអារាមរៅ
រៅក្បុងស្សុក្ភូមិ រក្ើតជាព្ក្សួងសងគមកិ្ចចនិងការង្គរ
រ ើង រោយម្លនក្ផួនសងគមកិ្ចចនិងការង្គរអនឋរជាតិតាម  
សម័យនិយមផសំជាមួយផង រទះបីអងគការរនះបានរចញ 
ពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ បានទទួលនូវវឌណនធម៌
ផ្ទធ ល់ពីរដឌរេើយ ក៏្ព្េប់វតឋរៅផ្តជួយទំនុក្បំរងុជានិចច 
ម្លនឱយទីរដក្បាយទឹក្ ចំរពាះយុវជនផ្ដលរក្ការង្គររធវើ
មិនទន់បានឬបានការង្គររធវើរេើយ ផ្តមិនម្លនផធះរៅ 
មិនទន់ម្លនព្េួសាររនាះជារព្ចើនឆ្ប ំក្បុងម្លប ក់្ៗរទៀត ម្លន
ព្ពះសងឃមែះផ្ដលម្លនសមតទភាព បានជួយរក្ការង្គរឱយ
យុវជនរធវើផងផ្ដរ។ 
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 ៥.វត្ដនិងអងគការក្សិក្មែ 
 ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាប ក់្រមាយឥទនិពល  
រៅក្បុងស្សុក្ភូមិ គ្នា នមូលោឌ នព្ទព្ទង់អងគការក្សិក្មា
រនះរ ើយ ម្លនផ្តរៅក្បុងវតឋអារាមព្ពះពុទនសាសនា។
ព្ពះសងឃនិងឧបាសក្អបក្ជំនាញការក្បុងវតឋបានបរព្ងៀន
ពលរដឌតាមព្ទឹសឋីផង ដឹក្នំាពិរសាធន៍រធវើផង រោយម្លន
រព្េឿងឧបក្រណ៍សពវព្េប់រៅក្បុងវតឋ ដូចបាននិយាយ
រេើយក្បុងអងគការសងគមកិ្ចច និងការង្គរព្តង់ជំពូក្៤។ 
 លុះដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការក្សិក្មា
បានរចញពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ រក្ើតជាព្ក្សួង
ក្សិក្មារ ើង រោយម្លនវជិាជ ក្សិក្មាអនឋរជាតិ តាម
សម័យនិយមផសំជាមួយផង។ រទះបីអងគការរនះរៅរៅ
ក្បុងស្សុក្ភូមិ  បានទទួលវឌណនធម៌ផ្ទធ ល់ពីរដឌរេើយ  ក៏្ 
ព្ពះសងឃនិងពុទនបរស័ិទព្េប់វតឋអារាមទំងអស់ រៅផ្ត
ជួយព្ទព្ទង់រពញទំេឹង ម្លនជួយរធវើមរធោបាយជីក្ផ្ព្ពក្ 
ជីក្ស្សះ រលើក្ទំនប់ជារដើម។ 
  ៦.វត្ដនិងអងគការឧស្ាហក្មែ 
 ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាប ក់្រមាយឥទនិពល 
អងគការឧសាេក្មារនះ ជាអងគការកំ្សត់ក្ព្មជាងរេ 
រព្ពាះរៅក្បុងស្សុក្ភូមិគ្នា នមូលោឌ នព្ទព្ទង់រសាះ។ 
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ពលរដឌទំងឡាយ ផ្តងបានទទួលការរចះដឹង និងទទួល
ផលិតផលឧសាេក្មា យក្រៅរព្បើព្បាស់ផ្តអំពីវតឋ
អារាមដូចជាឆ្ប ំង ផឋិល កំាបិត ពូរៅ ឥដឌ រក្ផឿង កំ្របារ
ជារដើម។សូមផីផ្តរព្េឿងវាយនភណឍ សព្ម្លប់តាញសំពត់ 
ម្លនកី្ រហាត់ជារដើម ក៏្រៅរក្ព្ពះសងឃ ឬឧបាសក្អបក្
ជំនាញការក្បុងការរធវើឱយផ្ដរ រព្ពាះរៅក្បុងវតឋម្លនព្ពះ-
សងឃ ព្េេសទ អបក្បរចចក្រទសសាក្ល រចះរធវើពុមពវាយ
ឥដឌ សាគ ល់ដីរធវើឥដឌរក្ផឿង រចះរធវើ កំ្របារ រចះរធវើ  រធវើ
បាវដុតរោំយផ្ដក្ សាព ន់ លងាិន សំរទឹន សិតរធវើឆ្ប ំង ផឋិល 

ព្បអប់ តុ ពាន រធវើរព្េឿងរភែងេងរឃ្ា ះសិតព្ពះពុទនរបូ 
។ល។ និងម្លនរព្េឿងសបប់សប់ដុតដំផ្ដក្រធវើព្បោប់រព្បើ
ព្បាស់ព្េប់ជំពូក្ ដូចជាកំាបិត ពូរៅពនាែ ក្ ផ្ដក្ឈូស
ជារដើម។  
 ជាពិរសសម្លនព្ពះសងឃមែះ រចះរធវើរព្េឿងចព្ក្ដូច
ជាព្បោប់បូមទឹក្ រហាត់ទឹក្ រព្េឿងថែឹងទឹក្ ម៉្លសីុនការ
ណូតរព្បើចំហាយទឹក្ ម៉្លសីុនរព្ចៀងនិងរចះយក្ផ្សបងមក្ 
រកាសសែផសំវតទុធាតុពិរសសរធវើថាសម៉្លសីុនរព្ចៀងផង។ 
 ចំផ្ណក្ខាងរព្េឿងររំសវរព្េឿងជាតិផធុះវញិ ក៏្ម្លន
បរចចក្រទសជំនាញណាស់ផ្ដរ  បានយក្វតទុធាតុផ្ដល 
រក្ើតម្លនក្បុងទឹក្ដីផ្មារ ដូចជាអាចម៍ព្បរជៀវជារដើមមក្រធវើ 
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ព្បោប់ព្តង់រព្ចាះឱយរក្ើតជាព្កាម រេើយយក្រៅបុក្ផសំ
ជាមួយធយូងរដើមសផ្ងករដើមថកូវសាព ន់ធ័រោយនិងក្រមធច
ផ្ដក្ព្បាក់្សាព ន់រធវើកំាព្ជួចរនាធ ភញីរទៀនជារដើម សព្ម្លប់ដុត 
បរញ្ចញសូរស័ពធនិងពនែឺព្េប់ពណ៌ ក្បុងពិធីបុណយធំៗព្ពម
ទំងរចះរធវើរគ្នមរហាះ មនុសសរហាះ រៅក្បុងអាកាស 
ផ្ថមរទៀត។ 
 វតឋអារាមមិនព្គ្នន់ផ្តផឋល់ផលិតផល ឧសាេក្មា
ឱយពលរដឌរព្បើព្បាស់បុរណាត ះរទ េឺជាសាក្លវទិោសាទ ន
ជាតិរទៀតផង រព្ពាះពលរដឌព្េប់ទិសទីទំងអស់ក្បុង
ព្បរទស បាននំាកូ្នរៅរៅឱយរៅឯវតឋ ឱយបួសររៀនធម៌ 
ររៀនរធវើការង្គរទំងអស់ ផ្ដលម្លនក្បុងវតឋដល់ព្ត ប់មក្
ផធះស្សុក្ភូមិវញិ បានយក្វជិាជ ផ្ដលមែួនរចះដឹងក្បុងវតឋរនាះ 
មក្ព្បក្បអាជីវក្មាររៀងៗមែួន ម្លនរធវើជាជាងរឈើជារដើម 
 លុះមក្ដល់សម័យ ព្បរទសលូតោស់ អងគការ
ឧសាេក្មាបានរចញពីវតឋអារាម រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ 
រក្ើតជាព្ក្សួងឧសាេក្មារនះរ ើង រោយម្លនវជិាជ
ឧសាេក្មាអនឋរជាតិ តាមសម័យនិយមផសំជាមួយផង។ 
 រទះបីអងគការរនះ រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ បានទទួល
វឌណនធម៌ផ្ទធ ល់ពីរដឌរេើយ  ក៏្ព្ពះសងឃរៅផ្តជួយផឋល់ 
មរធោបាយជួយព្ទព្ទង់រពញសមតទភាព បានជួយដឹក្នំា 
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ព្បជាពលរដឌ ឱយរធវើ ដុតឥដឌ រក្ផឿង និងទីដីវតឋអារាមមែះ
ផ្ដលទំរនរ រធវើររាងឧសាេក្មាជារដើម។ 
 ៧.វត្ដនិងអងគការពាណិជជក្មែ 
 ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាប ក់្រមាយឥទនិពល 
អងគការពាណិជជក្មារនះ បានពឹងផ្ផអក្រលើវតឋអារាមផ្ដរ 
រព្ពាះវតឋអារាមជាព្បភព ពនផលិតផលឧសាេក្មា ជា
រដើម។ 
 ពួក្ឈាួញទំងឡាយ រទះឈាួញរគ្នក្ក្ឋី ទឹក្ក្ឋី 
រព្ចើនផ្តលក់្ដូរផលិតផល ផ្ដលរធវើរក្ើតក្បុងទីវតឋ ឬផ្ដល
ព្េេសទបានរចះដឹងពីវតឋយក្រៅរធវើក្បុងស្សុក្ភូមិ ដូចជា
ឆ្ប ំងផឋិលថាប ំផ្ក្ររាេ និងរព្េឿងរសែៀក្ពាក់្េូលសារងុស្សូវ
អងករជារដើម។ ឯពួក្ឈាួញសម័យរនាះ ផ្តងដឹក្នំាឥវ៉ាន់
ពីភូមិមួយរៅភូមិមួយ រដើរលក់្ដូររដក្ផែូវ ដល់រវោពថង
រៅឋ  ឬ យប់ផ្តងចូលរៅសព្ម្លក្បាយទឹក្រដក្រៅក្បុងវតឋ
អារាម។ ព្ពះសងឃផ្តងជួយសរដង្គគ ះឱយបាយទឹក្ ទីរដក្
រៅ ជួយព្បាប់អបក្ស្សុក្ភូមិឱយជួយទិញ ជួយលក់្ដូរ រៅ
វញិរៅមក្តាមរសចក្ឋីព្តូវការររៀងមែួន។ របើអបក្ស្សុក្ភូមិ 
ម្លនរបស់អវីផ្ដលព្តូវលក់្ រោក្ព្បាប់អបក្ស្សុក្ភូមិឱយ
ជួយទិញ រដើមផីជួយយិតរយាង ជីវភាពគ្នប សងគមជាតិ
តាមលទនភាពផ្ដលរោក្រធវើបាន។ 
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 លុះដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការពាណិជជ-
ក្មា បានរចញពីវតឋអារាម រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិរក្ើតជា
ព្ក្សួងពាណិជជក្មារ ើង រោយម្លនវជិាជ ពាណិជជក្មាអនឋរ-
ជាតិ តាមសម័យនិយមនិងផលិតផលបររទសផសំជាមួយ
ផង។ 
 រទះបីអងគការរនះ រៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិបានទទួល
វឌណនធម៌ផ្ទធ ល់ពីរដឌរេើយ ក៏្ព្ពះសងឃរៅផ្តព្ទព្ទង់ តាម
លទនភាពផ្ដលអាចជួយបាន ដូចជាដឹក្នំាអបក្ស្សុក្ភូមិ 
ឱយរបួរមួគ្នប រធវើសេក្រណ៍ជារដើម។ 
 ៨.វត្ដនិងអងគការវចិិប្ត្សិល្បឺៈត្ូរ្យត្ស្ដនដី 
 ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាប ក់្ រមាយឥទនិពល 
អងគការវចិិព្តសិលផៈ និងតូរយតដនឋីរនះ ក៏្បានពឹងពាក់្រលើ 
វតឋអារាមផ្ដរ។ 
 ផ្ផបក្វចិិព្តសិលផៈ ក្បុងវតឋអារាមមួយៗម្លនព្ពះសងឃ
រចះេូររបូភាពរលើព្ក្ោស សំពត់និងរលើជញ្ញជ ំង ដូចជា
េូរពុទនព្បវតឋិ ភាជ ប់និងជញ្ញជ ំងកុ្ដិវហិារេូរភាជ ប់រលើផ្ទធ ំងធំៗ
រធវើព្ពះបត េូរររឿងព្ពះរវសសនឋររលើផ្ទធ ំងសំពត់តូចៗ និង
រចះេូរឆ្ែ ក់្ក្ាច់ភញីព្េប់ផ្បប រលើផ្ទធ ំងសិោផ្ទធ ំងរោេៈ
និងរលើពផធរឈើ រធវើររាងសផូវ ជហាវ  ដងកាឋ រ រមទវ រ បងអួច 
និងឆ្ែ ក់្រធវើរបូនាេ ព្េុឌ កិ្នបរ រាជសីេ៍ជារដើម ព្ពមទំង
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រចះកាត់ផាររោេៈធាតុ រោយទឹក្បនាផង។ ខាង
សិលផៈសូនយរបូវញិ ក៏្ព្ពះសងឃរចះរធវើពុមពព្ពះពុទនរបូ និង
ពុមពរផសងៗរទៀតតាមព្តូវការ រេើយរបាះរោយមាុក្ក៏្ម្លន 
រោយរោេៈធាតុក៏្ម្លនសំណសាព ន់លងាិន សំរទឹនក៏្ម្លន 
សាិតជារបូភាពមនុសសសតវ និង រព្េឿងរព្បើព្បាស់យ៉ាងលអ
ព្តកាល ព្ពមទំងរចះរព្បើវធីិោបព្ជលក់្ទឹក្ម្លសព្បាក់្ 
ផ្ដលរៅថាព្ក្ូរមរទៀត។ រៅសម័យរនាះម្លនផ្តក្បុងវតឋ
អារាមរទផ្ដលម្លនអបក្បរចចក្រទសខាងវចិិព្តសិលផៈនិង
ម្លនសម្លា រព្េប់សពវខាងសិលផៈក្មារនះ។ 
 ផ្ផបក្តូរយតដនឋីៈ ពិតផ្មនផ្តព្ពះសងឃមិនព្តូវការខាង
រភែងតូរយតដនឋី របំារារំព្ចៀងក៏្រោក្រៅផ្តជួយឧបតទមាផ្ផបក្
រនះផ្ដររព្ពាះរៅក្បុងស្សុក្ភូមិសម័យរនាះគ្នា នមូលោឌ ន
ព្ទព្ទង់រ ើយ។ 
 អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបព្េប់វតឋអារាមទំងអស់សុទន 
ផ្តម្លនវង់រភែងព្បចំាវតឋ ដូចជារភែងពិណពាទយពឆយំុាជា
រដើម។ ព្ក្ុមពុទនបរស័ិទរជើងវតឋ ផ្ដលជំនាញខាងតូរយតដនឋី 
រោក្ព្េូរៅអធិការ ផ្តងរៅយក្មក្ទំនុក្បំរងុ ឱយរធវើ
ព្េូបង្គា ត់េបីគ្នប ក្បុងវតឋតៗមក្។ ឯរព្េឿងសម្លា រតូរយតដនឋី
ទំងអស់ដូចជាសគរ សរម្លា រ រនាត េង ស្សព ជារដើម
សុទនផ្តរោក្ព្េូផឋល់មរធោបាយឱយរធវើក្បុងវតឋ ទុក្ោក់្
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រៅក្បុងវតឋ ព្គ្នន់ផ្តព្បេល់សិទនិឱយព្េេសទជាព្េូរភែងរនាះ
កាន់កាប់ផ្ថរក្ា របើម្លនរេជួលរៅព្បេំរៅទីណា ពួក្ 
តដនឋីក្ររនាះអាចយក្ក្ពព្មផ្ទធ ល់មែួនបានចំរពាះវតឋអារាម
មិនព្តូវការរ ើយ។ 
 វតឋអារាមសម័យរនាះ មិនព្គ្នន់ផ្តជួយឧបតទមាខាង
រភែងតូរយតដនឋីបុ៉រណាត ះរទ ក៏្ជួយពួក្តូរយតដនឋីក្រ ឱយបរងកើត 
ជារបំាព្បជាព្បិយរទៀតដូចជា រោខ ន យីរក្ អាយ៉ង ព្តុដិ  
អាពយ៉ និងចំររៀងចាបីុជារដើម។ កាលរបើបានហាត់ររៀន
រចះដឹងរេើយ រេយក្នាមវតឋអារាមរបស់រេមក្ឱយរ ា្ ះ
វង់រភែង វង់របំារេថា វង់រភែងវតឋរនះ វតឋរនាះ វង់រោខ ន 
យីរក្វតឋរនះ វតឋរនាះ តាមទម្លែ ប់ក្បុងសម័យរនាះ។ 
 លុះដល់មក្សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការវចិិព្ត 
សិលផៈនិងតូរយតដនឋីបានរចញពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្
ភូមិ រដឌបានទំនុក្បំរងុរមួបញ្ចូ លរៅក្បុងព្ក្សួងអប់រជំាតិ
រោយម្លនវជិាជ វចិិព្តសិលផៈនិងតូរយតដនឋីអនឋរជាតិ តាម
សម័យនិយមផសំជាមួយផង។ រទះបីអងគការរនះ បាន
ទទួលវឌណនធម៌ពីរដឌរេើយ ក៏្ព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាម រៅ
ផ្តជួយឧបតទមាមិនលះបង់រ ើយ ផ្ថមទំងជួយពួក្សិសស
ផ្ដលរៅររៀនវជិាជ ផ្ផបក្រនះ ក្បុងសាោរដឌ ឱយសំណាក់្
រដក្រៅបាយទឹក្ក្បុងវតឋ ជារព្ចើនរយនាក់្ក្បុងមួយឆ្ប ំៗ។ 
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 ៩.វត្ដនិងអងគការការពារប្បទទស 
     ក្បុងសតវតសរមុ៍នផ្ដលព្បរទសកំ្ពុងវកឹ្វររក្ើតសដង្គគ ម 
ព្បជាពលរដឌនិងរយាធាជាតិផ្តងនំាគ្នប រៅហាត់ររៀនវជិាជ
យុទនសាស្ដ្សឋក្បុងទីវតឋអារាម ផ្ដលម្លនព្ពះសងឃចាស់ ទំុ
ធាែ ប់រធវើរមទ័ព ឬ ធាែ ប់រចះយុទនវធីិ និងមនឋអាេមរផសងៗ 
ដូចជាវជិាជ េុនដំបង េុនោវ លំផ្ពង របាក្ចំបាប់ េក់្
រោត និងររៀនមនឋអាេមការពារមែួន ររៀនវធីិព្បក់្ពលនំា
ទ័ពក្លឧបាយសដង្គគ មជារដើម។ 
 មោ៉ងរទៀត រោយវតឋអារាមម្លនសម្លា រខាងជាង
ផ្ដក្ស្សាប់ និងម្លនព្ពះសងឃរចះក្ផួនតព្ម្លរធវើោវលំផ្ពង
ផង រេផ្តងនំាគ្នប រៅរធវើរព្េឿងអាវធុក្បុងទីជិតវតឋ និងសំុ
អាវយ័នឋ ផ្មសគ្នថាពីព្ពះសងឃ ផ្ដលធាែ ប់ម្លនបរចចក្រទស
ក្បុងររឿងរនះ។ 
 លុះមក្ដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការ
ការពារព្បរទស បានឃ្ែ តពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ 
រក្ើតជាព្ក្សួងការពារព្បរទសរ ើង រោយម្លនវជិាជ យុទន
សាស្ដ្សឋអនឋរជាតិ តាមសម័យនិយមនិងរព្េឿងសាស្ដ្សាឋ វធុ
ទំរនើបផសំជាមួយផង។ 
 រទះបីអងគការរនះ បានទទួលវឌណនធម៌ផ្ទធ ល់ពីរដឌ 
រេើយ ក៏្ព្ពះសងឃរៅផ្តជួយគំ្នព្ទព្េប់មរធោបាយ តាម 
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លទនភាពផ្ដលអាចជួយបាន។ 
 ១០.វត្ដនងិអងគការទោសនាការ 
 ក្បុងសម័យព្បរទសម្លនរព្គ្នះថាប ក់្រមាយឥទនិពល 
អបក្ស្សុក្ភូមិទំងឡាយ កាលរបើចង់ដឹងដំណឹងអវីមួយឱយ
បានចាស់ោស់ រេផ្តងនំាគ្នប រៅវតឋអារាម សាក្សួរ
រោក្ព្េូរៅអធិការនិងព្ពះសងឃក្បុងវតឋ រព្ពាះវតឋអារាម
ជាសភាជាតិ ឬជាមនធីររឃ្សនាការរបស់អបក្ស្សុក្ភូមិ។ 
អបក្ណាម្លនររឿងរេតុអវី ម្លនដំណឹងអវីផ្បែក្ផ្តងរៅវតឋ
ពិរព្គ្នះជាមួយរោក្ព្េូរៅអធិការ រម្លែ ៉ ះរេើយរោក្ព្េូ
រៅអធិការក្បុងវតឋមួយៗ ផ្តងផ្តដឹងដំណឹងសុមទុក្ខក្បុង
ស្សុក្ភូមិព្េប់សពវមិនសូវចរនាែ ះ ដូចជាដំណឹងខាង 
ក្សិក្មា ពាណិជជក្មា ឧសាេក្មា ដំណឹងបុណយទន 
និងដំណឹងរក្ើតសាែ ប់របស់អបក្ស្សុក្ភូមិជារដើម ឯដំណឹង
រនាះរព្ចើនផ្តពិតរទៀងផង រព្ពាះព្ពះសងឃតមមិននិយាយ
កុ្េក្ មិនផាយដំណឹងអកុ្សល។ រនះជាការរឃ្សនា
មោ៉ង។ មោ៉ងរទៀត រដើមផីផាយដំណឹងឱយឮ សុះសាយ
រពញស្សុក្ភូមិព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាមបានសនាត់ រព្បើសគរ 
ជួងេងជាសញ្ញដ ។ ព្គ្នន់ផ្តរៅរពលរោក្ចូលព្ពះវហិារ
សូព្តធម៌ព្ពឹក្ោង ច ក៏្វាយសគរ ជួង េង ផាយដំណឹង
រពលរវោរទៀងទត់  ឱយអបក្ស្សុក្ភូមិដឹង ឮផ្ដរ រដើមផីរព្កាក្ 
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រៅព្បក្បកិ្ចចការឈប់សព្ម្លក្រធវើការង្គរជារដើម។ 
 របើម្លនដំណឹងសំខាន់ ដូចជាដំណឹងមហាសនបិបាត
ព្បជំុគ្នប រធវើបុណយទនធំៗ  រដើមផីសាទ បនាសមិទនិអវីមួយក្បុង 
វតឋ ឬរព្ៅវតឋផ្តងផាយដំណឹងរនាះរោយសិលផនាដក្មា
និង តូរយតដនឋី ម្លនរបំាព្តុដិ ពឆយំុា យីរក្ជារដើម ម្លនចាក់្
ក្ផួនឱយអាចារយ ឬព្ពឹទន ចារយរដើរមុម នំារបំាទំងរនាះរដើររាំ
រព្ចៀងព្បេំរភែង រឃ្សនាេព្េឹក្េរព្េងរៅស្សុក្ភូមិ 
ផឋល់ដំណឹងរលើក្ទឹក្ចិតឋបរងកើតសាមេគីធម៌ ឱយអបក្ភូមិរមួ
ព្បជំុគ្នប រៅទីវតឋអារាម ឬទីណាមួយ រដើមផីពួតក្ម្លែ ំងគ្នប
ជួយក្បុងកិ្ចចសាទ បនាសមិទនិរនាះៗ ឱយបានសរព្មចឆ្ប់។ 
ការរឃ្សនារោយសិលផនាដក្មានិងតូរយតដនឋីរនះ ម្លន
ភសឋុតាងរៅក្បុងវតឋចំររៀងរបំាព្តុដិ និង ចំររៀងពឆយំុាពី
បុរាណកាលស្សាប់។ 
 ការផាយដំណឹងរោយសិលផៈផ្បបរនះឯង ផ្ដល
ជាប់ជាទំរនៀមទម្លែ ប់មក្ដល់សពវពថង នំាគ្នប និយាយថា
“ផ្េ” ដូចជាផ្េផ្ទក ផ្េព្ពះផ្េក្ឋិននិងផ្េនាេជារដើម។ 
“ការផ្េ” រនះបានរសចក្ឋីថា ការរឃ្សនាផាយដំណឹង
េូរផ្េរៅតាមស្សុក្ភូមិ ឱយអបក្ស្សុក្ភូមិបានដឹងរេើយ
ជួយផ្េេម េឺជួយរចាមររាមអបអររោយក្ម្លែ ំងកាយ
និងសម្លា រ រដើមផីញំុាងកិ្ចចការឱយបានសរព្មចឆ្ប់។ 
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 លុះមក្ដល់សម័យចរព្មើនលូតោស់ អងគការ 
រឃ្សនាបានរចញពីវតឋអារាមរៅរៅក្បុងស្សុក្ភូមិ រក្ើត
ជាព្ក្សួងរឃ្សនាការជាតិរ ើង រោយម្លនវធីិរឃ្ស- 
នាអនឋរជាតិតាមសម័យនិយម និងសម្លា ររឃ្សនាទំរនើប 
ដូចវទិយុផាយសរមែងឧរេោសនស័ពធផាយជាមួយផង។ 
 រទះបីអងគការរនះ បានទទួលវឌណនធម៌ផ្ទធ លពីរដឌ
រេើយ ក៏្ព្ពះសងឃព្េប់វតឋអារាមរៅផ្តជួយឧបតទមារពញ
ទំេឹងម្លនជួយរឃ្សនារោយរទសនា រោយសនបិសីទ 
ទសសនាវដឋី និងរសៀវរៅក្ផួនចាប់ជារដើម ដឹក្នំាព្បជា
ពលរដឌឱយដឹងដំណឹងពិតតាមទសសវជិាជ  រដើមផីបណឋុ ះចិតឋ
េំនិតអបក្ជាតិនិយម ឱយរចះស្សឡាញ់ជាតិសាសនាព្ពះ-
រាជបលែ័ងក និងជួយបរងកើតឱយម្លនមនធីររឃ្សនាការជាតិ
រៅតាមស្សុក្ភូមិជារដើម។ 
 ១១.វត្ដនងិអងគការយុត្ដិធម ៌
  អងគការរនះរទះបីក្បុងសម័យទន់រមាយក្ឋីសម័យ 
ទំរនើបក្ឋីលូតោស់ក្ឋី វតឋអារាមទំងអស់ក្បុងព្បរទសក្មពុ-
ជា ម្លនការចំាបាច់ខាងការផាយ និងពព្ងីក្វឌណនភាព 
ពនយុតឋិធម៌រៅក្បុងសងគមផ្មារតាមព្ទឹសឋីពុទនសាសនារដើមផី 
ដឹក្នំាពលរដឌ   ឱយម្លនចិតឋេំនិតសែូតព្តង់  ព្បក្បរោយ 
េតិបណឍិ តសាគ ល់េុណរទសមុសព្តូវបំបាត់ចិតឋសាហាវ 
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រឃ្ររៅបំពារបំពានរលើសិទនិអបក្ដពទ    បរងកើតចិតឋរមតាឋ  
ក្រណុាអាណិតអាសូរមនុសសសតវ ផ្ដលជាចិតឋព្បក្បរៅ 
រោយមនុសសធម៌សីលធម៌និងអារយធម៌ េឺបណឋុ ះបណាឋ ល
យុតឋិធម៌សងគម ឱយរកី្ចរព្មើនដុះោលក្បុងសងគមជាតិផ្មារ។ 
 អាស្ស័យរេតុរនះ រទើបពលរដឌផ្មារសអប់រមពើមអយុតឋិ
ធម៌និងការរ ែ្ ះទស់គ្នប ។ កាលរបើម្លនររឿងរេតុ
រ ែ្ ះទស់ផ្មវងេំនិតគ្នប រក្ើតរ ើងផ្តងនំារៅវតឋអារាម
ដំណាលររឿងរ៉ាវរបស់មែួន ព្បរេនរោក្ព្េូរៅអធិការ
សាឋ ប់រោយផ្ទធ ល់មែួន ឬ អបក្ផធះជិតខាងជួយយក្អាសា 
នំារៅព្បរេនដំណឹងឱយរោក្ព្េូព្ជាបសំុឱយរៅេូវវិាទ 
រៅវតឋ រដើមផីផសះផាសព្មុះសព្មួលកំុ្ឱយរក្ើតក្ឋីកាឋ ំនិងគ្នប
ដល់តុោការ នំាឱយខាតរពលរវោរធវើការរក្សីុ។ 
 រោក្ព្េូរៅអធិការ ផ្តងផ្តយក្ព្ពះទ័យទុក្ោក់្ 
ជួយសព្មួលររឿងទស់រនាះ ឱយបានស្សុះស្សួលគ្នប វញិ
តាមលទនភាពផ្ដលរោក្អាចរធវើបានតាមវន័ិយសិកាខ ។ 
ចំផ្ណក្ខាងេូវវិាទកាលរបើរោក្ព្េូរបស់មែួនបានរៅ
រៅវតឋអារាម រដើមផីសំុបិណឍ បាតររឿងទស់រនាះរចាល
រេើយ ក៏្ម្លនចិតឋរទទន់ទំងពីរខាងមុសព្តូវរលើសមវះ 
បនឋិចបនឋួច សុមចិតឋជាគ្នប វញិរោយរកី្រាយ។ 
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 ព្ពះពុទនសាសនា ម្លនសក្ខីភាពដូចបាននំាមក្រ៉ាយ
រ៉ាប់យ៉ាងសរងខបខាងរលើរនះ រ ើញថាម្លនឧបការេុណ
យ៉ាងធំពព្ក្ផ្លង ចំរពាះព្បរទសក្មពុជាចាប់តំាងពីមុន
ព្េិសឋសតវតសរ៣៍០០ឆ្ប ំ ផ្ដលព្បជាជនផ្មារបានចាប់រផឋើម
សាងមែួនឱយរក្ើតជាព្បជាជាតិមួយរៅក្បុងរោក្ដរាបមក្
ដល់ព្បរទសក្មពុជា បានរក្ើតជារកាះសនឋិភាពក្បុងពិភព
រោក្ នាសម័យរាស្ដ្សឋនិយមផ្ដលម្លនសរមឋចព្ពះបាទ 
នររាតឋមសីេនុព្ពះព្បមុមរដឌជាអេគពុទនសាសនូបតទមា។ 
 ដូចរនះ ជាតិផ្មារទំងអស់ ព្តូវផ្តដឹងេុណរគ្នរព
រលើក្តរមកើង ផ្ថរក្ាការពារ ព្ពះពុទនសាសនា ផ្ដលជា
សាសនារបស់មែួនរសាើជីវតិ មិនព្តូវវរងវងសាសនា ម្លន
េំនិតរាក់្ព្តរចៀក្ស្សាលឆ្ប់ចុះញ៉មចាញ់អារយធម៌
បររទស ថាវ យមែួនបំររ ើមរនាេមវជិាជ បររទសរ ើយ។ 
 
 រឈើលអសូមផីមួយរដើមរសាះ បរញ្ចញសព្មស់រោយផ្ទក ភញី 
 ព្ក្អូបផសពវផាយព្េប់ទិសទី ក្បុងដងេិរពីព្ពជំុជិត។ 
 ដូចជាព្តកូ្លម្លនកូ្នលអ រឆើតឆ្យបវរមួយនាក់្ពិត 
 ក្បញាណបញ្ញដ ថាែ េំនិត បងបអូនញាតិមិតថពឹងអាស្ស័យ។ 
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នាមសប្បុរសចូលប ោះពុមពបសៀវបៅ 
១.រពះមហា ជី ប ុនធ ឿន  ១៥០ដុល្លល រ វត្តឧទុមពរ 
២.រពះមហា យយម គាំ ២០០០០៛ វត្តធរោយថ្ម 
៣.រពះមហា លីម បូរទិធិ ៥០ ០០០៛ វត្តធរោយថ្ម 
៤.ភិក្ខុ វ៉ា ច័នទប ន ២០ ០០០៛ វត្តធរោយថ្ម 
៥.ភិក្ខុ ណៃ សុវៃណនី ២០ ០០០៛ វត្តធរោយថ្ម 
៦.ភិក្ខុ សុខ ធសងហួរ ១០ ០០០៛ វត្តធរោយថ្ម 
៧.ភិក្ខុ សួង វ៉ាន់នី ២០ ០០០៛ សទឹងរត្ង់ 
៨.ភិក្ខុ ឌី ឌីន ២០ ០០០៛ ធខត្តរពះវហិារ 
៩.ភិក្ខុ ធដត្ សី ២០ ០០០៛ វត្តធរោយថ្ម 
១០.ភិក្ខុ គង់ សាកុ្ល ១០ ដុល្លល រ វត្តធ ះចិន 
១១.ភិក្ខុ ស ន់ សា ត្ ៥ ០០០៛ វត្តឧទុមពរ 
១២.ភិក្ខុ ឃិន ផាសុ ៥ ០០០៛ វត្តឧទុមពរ 
១៣.ភិក្ខុ ធរ ៉ាត្ សុធា ៥ ០០០៛ វត្តឧទុមពរ 
១៤.ភិក្ខុ ជុល សុោតិ្ ៥ ០០០៛ វត្តឧទុមពរ 
១៥.ឧ.សិ នួន សុផា ២០ ០០០៛ ធខត្តធសៀមរាប 
១៦.ឧ.សិ វងស សុខមាន បុរត្ ១០ ០០០៛ ភូមិក្ាំពង់ឬសសី 
១៧.យាយ វ៉ាន ៣ ០០០៛ ធខត្តរពះវហិារ 
១៨.កុ្មារ ីសា ន មិនា ១ ០០០៛ ធខត្តរពះវហិារ 
១៩.ក្ញ្ញា  សូ មា៉ា រណីា ១០ ០០០៛ ភនាំធពញ 
២០.ក្ញ្ញា  ស្សី មា៉ាច ៥ ០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
២១.ធល្លក្ ធសៀក្ យូធហង អនក្ស្សីតុ្ង ធប៉ាងធហង  ២០០០០៛ ឈូក្រក្ូច ឆ្មម រ 
២២.ឧ.សិ ធអឿន តាធ ៉ា ៥ ០០០៛ ដាំរលិ 
២៣.ឧ.សិ សុខ តាសាត្ ៥ ០០០៛ ដាំរលិ 
២៤.ធល្លក្ស្សី ធយឿន អនក្ស្សី យម៉ាន សារនី៥ ០០០៛ ភូមិគូយលនត្បូង 
២៥.ឧ.ស ធអឿ វន ឧ.សិ មិត្ត ធថ្ត្  ១០ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
២៦.ឧ.សិ ៃយ ១ ៥០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
២៧.ឧ.សិ ស្សា ន ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
២៨.ឧ.សិ ស័ង ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 



២៩.ឧ.សិ ធហង ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ តូ្ច 
៣០.ឧ.សិ ធយន ១ ៥០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៣១.ឧ.សិ ធញៀប ១ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៣២.ឧ.សិ ស្ស ុន ១ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៣៣.ឧ.សិ សន ១ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៣៤.ឧ.សិ ម៉ាុច ២ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៣៥.ឧ.សិ ហ ន ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៣៦.ឧ.សិ ធមន ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៣៧.ឧ.សិ ធយត្ ២ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៣៨.យៃម ហ ន់ ១ ០០០៛ ធខត្តរពះវហិារ 
៣៩.សីលវតី្ ឯក្មលិះ ៥ ០០០៛ ធខត្តធសៀមរាប 
៤០.ឧ.សិ ខាត់្ មា៉ាន ៤ ៥០០៛ ផារគូយលន 
៤១.ឧ.ស សឹង ឧ.សិ ឈាង  ៥ ០០០៛ ដាំរលិ 
៤២.យាយ ធសឿង ១ ៥០០៛ ភូមិគូយលន 
៤៣.យាយ អ ុន ៧០០៛ ភូមិគូយលន 
៤៤.សួ ៥០០៛ ភូមិគូយលន 
៤៥.ទាយក្ ភាព ទាយិ  សាត្ ៥ ០០០៛ ដាំរលិ 
៤៦.ក្ញ្ញា  គត្សុទី ៣ ០០០៛ ដាំរលិ 
៤៧.តាអ ុយ យាយ ឆ្មន ២ ០០០៛ ភូមិគូយលន  
៤៨.ធល្លក្ធហង ប ុនមី អនក្ស្សីធហង សុខុម ២០ ០០០៛ ភូមិគូយលន 
៤៩.ឧ.ស គឹម ធសៀង ឧ.សិ ជ័យ ធយឿន ២០ ០០០៛  
៥០.ផលលី ៥ ០០០៛  
៥១.រពាំ សាត្ ១០ ០០០៛ 
៥២.ធល្លក្ តាឆន ៥ ០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
៥៣.ធពរជ រនិ ៥ ០០០៛ ភូមិគូយលន 
៥៤.តា យសត្  ៥ ០០០៛ 
៥៥.ធសន ធហឿន ១០ ០០០៛ ដូងរពះ 
៥៦.ឧ.សិ ហីុង រទី ១០ ០០០៛ ស្សយ៉ាង់ 
៥៧.ឧ.សិ ធចង ៣ ០០០៛ ធ ះថ្មី 



៥៨.ឧ.សិ ស្សរី ២ ០០០៛ 
៥៩.ឧ.សិ ខន ២ ០០០៛ 
៦០.ឧ.សិ ឆយ ២ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ  
៦១.ឧ.សិ សា ប ២ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៦២.ឧ.សិ ហន ២ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៦៣.ឧ.សិ សួន ១ ០០០៛ 
៦៤.ធល្លក្  អាចារយសាាំង ម៉ាុង .ឧ.សិ ស្ស ុន ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៦៥.ឧ.សិ សាន ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៦៦.ធល្លក្តា អាចារយ ឈាង .ឧ.សិ យា៉ាន៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៦៧.ឧ.ស អា ម .ឧ.សិ សយ  ៤ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៦៨.ទាយក្ រតឹ្ក្ យាយិ  សា ង ធហង៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៦៩.ឧ.ស យយ៉ាន.ឧ.សិ អីុម ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៧០.ឧ.សិ ស ុន ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៧១.ឧ.សិ ឃួន ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៧២.ឧ.ស ខាន់+សា ប ១ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៧៣.កុ្មារា ហុង ១ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៧៤.ឧ.សិ យអម ១០ ០០០៛ ភូមល្លវ  ាំ 
៧៥.កុ្មារា ទុយ គនាថ  ២ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៧៦.ឧ.សិ ភី ២ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
៧៧.បចច័យពុទធបរស័ិទចូលក្នុងឪ សបុៃយ ន់អងគវត្តក្ាំពង់ឫសសី ១៦០ ០០០៛ 
៧៨.ធល្លក្គង់ វសិា ភរយិា  ២៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៧៩.ធល្លក្ ឆ្មយ ចាន់ធយឿន ២៥ ០០០៛ ភូមិយ នង 
៨០.ធល្លក្ ធោង សាយអម ២៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៨១.ធល្លក្ វរធសនី ោវៃណ អនក្ស្សី ចាំធរ ើន ស្សី ី ១០០០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៨២.ធល្លក្ លី ធវង អនក្ស្សី ញឹស ោនិត្៥០ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៨៣.ធល្លក្ ធសង ងនៃុប ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៨៤.យាយ ស្សីន ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៨៥.ធល្លក្ ហីុ ឡងោ ២៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៨៦.រក្រមធវនបិៃឌ ទី ៧ ២៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 



៨៧.យាយ មី និងកូ្ន ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៨៨.ធល្លក្ ឃលូត្ បូនិង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៨៩.យុវជន មា៉ារា៉ា  ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៩០.អនក្ស្សី លី គឹមយឡន សាវ មី ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៩១.ធល្លក្ យាវ ផាត់្ អនក្ស្សី ឡុង ន១០ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៩២.អនក្ស្សី ធអឿន ចាន់ ី ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៩៣.ធល្លក្ យញម ធភាក្ ភរយិា ២៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៩៤.ធល្លក្ ៃូ ហម ២៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៩៥.ឧ.ស.ធ ឿន,ឧ.សិ.ទុាំ ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៩៦.ធល្លក្ ម៉ាក្ ចនាថ ,អនក្ស្សី ខន ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៩៧.តា ជឹម និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៩៨.ធល្លក្ ធក្ើត្ ញាញ់ និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
៩៩.ធល្លក្ ឌុក្ សាធរឿន និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១០០.ធល្លក្ សុខ និង ភរយិា ២៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១០១.អនក្ស្សី អ ុក្ ផលលី ២៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១០២.យាយ ទាង ២ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១០៣.ធល្លក្ មា៉ាច និង ភរយិា ២ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១០៤.ធល្លក្ វ៉ាន និង ភរយិា ៣ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១០៥.ធល្លក្ សឹម និង ភរយិា ២ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១០៦.អនក្ស្សី សាធរឿន ២ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១០៧.តា ធអឿន និង ភរយិា ១ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១០៨.ធល្លក្ ធម៉ាង ហា ង និង ភរយិា ២ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១០៩.ធល្លក្ យម៉ាន ភាជ និង ភរយិា ២ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១១០.ធល្លក្ ឃន និង ភរយិា ១ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១១១.ធល្លក្ នួន រាឡឹ ៣ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១១២.មក្រា ១ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១១៣.ធល្លក្ អិន សូ និង ភរយិា ១ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១១៤.ធល្លក្ រទី និង ភរយិា ១ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១១៥.ចិនាត  ១ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 



១១៦.វ ីធភឿន ១ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១១៧.ធល្លក្ គង់ផល្លល  និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១១៨.សិដឋ ស្សស់ ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១១៩.ធល្លក្ ធមតាត  និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១២០.ធល្លក្ វតិ្ និង អនក្ស្សី គឹម សូ ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១២១.ធខង ភក្តី ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១២២.សាំ ចាន់  ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១២៣.ធល្លក្ កុ្យ និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១២៤.ឈួន សាធរឿន ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១២៥.ធល្លក្ បញ្ញា  និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១២៦.ធល្លក្ ធយត្ និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១២៧.វនុ ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១២៨.អាំ ទូច ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១២៩.ប៉ាុន វាំង និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៣០.ធារា៉ា  ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៣១.ធភាក្ ស្សីម ១០ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៣២.ធល្លក្  ី ៥ ០០០៛ គីឡូ ៣៥ 
១៣៣.ធល្លក្ ធចក្ សារ ៉ាន និង ភរយិា ២៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៣៤.ធរ ៉ាត្ សីុម ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៣៥.ស្ស ុន សាម ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៣៦.ោ វ ី ២៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៣៧.អីុ ឆន ២ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៣៨.តា សាំ ២ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៣៩.គង ធភឿន ២ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៤០. ធរឿង ធរ ៉ាន ២ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៤១.ធជឿន សុខនី ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៤២.ទូច សុខធៅ ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៤៣.តា យយ៉ាម យាយ អា ង ២ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៤៤.ផល លីណា ២ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 



១៤៥.យយ៉ាម ភា ៥ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៤៦.ឧ.សិ.អុង ៥ ០០០៛ ភូមិល្លវ  ាំ 
១៤៧.ភី មា៉ា ក់្  ២ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៤៨.ធម៉ាង ស្សង  ២ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៤៩.ោង ធហឿន ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៥០. ចាន ធហឿន ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៥១.ធរគឿន អាន ៣ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៥២.ឧ.ស.សាយ យីម,ឧ.សិ ម៉ាក់្ ណឆ ធឡង ២០ ដុល្លល  ធទពនិមមិត្ 
១៥៣.រ ីរា៉ា ន់ ២ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៥៤.យាយ ធយ៉ាន ១០ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៥៥.ធល្លក្ ណាក់្,អនក្ស្សី ធា រ ី ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៥៦.យិន ផន ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៥៧.ធស្សង ដានី ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៥៨.អាន វន  ២ ៥០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៥៩.ទូច ទាង ២ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៦០.ធោង ផល ១ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៦១.ង៉ាូវ នាង ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៦២.ធល្លក្នាង ឡូ និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៦៣.ស្ស ន ជូត្ ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៦៤.ធល្លក្ វបុិល,អនក្ស្សី ធសន សាំអាត្ ៣ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៦៥.ធល្លក្ សុង និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៦៦.និត្ ស្សា ង និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៦៧.នាង មុាំ ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៦៨.ក្ល ហន ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៦៩.ធជៀប គឹមល្លង ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៧០.ធល្លក្ មុត្ រុ ាំ និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៧១.ធល្លក្ សារ ីសីមា៉ា  និង ភរយិា ៥ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៧២.ជត់្ គូ  ១ ០០០៛ ភូមិរក្ញូង 
១៧៣.អនក្រគូ ធា និង សាវ មី ៣០ ០០០៛ ធ ះសូទិន 



១៧៤.ធល្លក្សក្លវទិា ិ រ(cus) ឯក្ ច័នធូ ,អនក្ស្សី ឡុង សុមា៉ា លី,បុរត្  
                                                   ១៥ ដុល្លល រ ក្ាំពង់ចាម 
១៧៥.ឧ.សិ ភិន ផាន់ និង បុរត្ ១០ ០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៧៦.ឧ.សិ ទី មុយ និង បុរត្ ១០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៧៧.ឧ.សិ ស ុន ឈាធរឿន និង បុរត្ ១០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៧៨.ឧ.ស ឈុន,ឧ.សិ ធឆង លី,បុរត្ ១០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៧៩.ឧ.ស ឡុង ផូ,ឧ.សិ ហង់ ប ុនផល,បុរត្ ១០០០០៛ 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 ២០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៨៣.ឧ.សិ ធ ៉ា ធឆង ហួយ ២០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៨៤.ឧ.សិ សាំណាង ស្សីធៅ,សាវ មី,បុរត្២០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៨៥.ឧ.សិ ល្លង គឹម ស្សាង ១០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៨៦.ឧ.ស វ៉ា លឹមធហង,ឧ.សិ ហាក់្ ហុងលន់ ១០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៨៧.ធល្លក្ ហុយគី,អនក្ស្សី  ឹង ល្លង ធសង ២០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៨៨.អនក្ស្សី សុខធឆង ១០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
១៨៩.អនក្ស្សី សុខ ធអង ១០០០០៛ ក្ាំពង់ចាម 
ពុទ្ធបរស័ិទ្ផារសទឹងក្នុងឪកាសបុណ្យក្ឋនិឧ.ស លី ឆូយនិង ឧ.សិ ថុង លាងសីុម 
១៩០.ឧ.ស លី ឆូយ,ឧ.សិ ថុ្ង ល្លងសីុម ១០០០០៛  
១៩១.ឧ.ស ល្លន,ឧ.សិ យ៉ាយ ១០០០០៛ 
១៩២.ឧ.ស ធៅ,ឧ.សិ ធយឿន   ៥០០០៛ 
១៩៣.ឧ.ស រទី,ឧ.សិ ធឆង គីម   ៥០០០៛ 
១៩៤.ឧ.សិ ល្លង ហួ   ៥០០០៛ 
១៩៥.យន់ ហន   ៥០០០៛ 
១៩៦.ឧ.សិ គីម ហួយ   ៥០០០៛ 
១៩៧.ឧ.សិ ល្លង ធហង   ៥០០០៛ 
១៩៨.ឧ.សិ សុខ ធអន   ៥០០០៛ 
១៩៩.ឧ.សិ តាន់ ល្លងធហង   ៥០០០៛ 
២០០.ឧ.សិ ហ ុយ ហា ន   ៥០០០៛ 



២០១.ឧ.សិ ធអង    ៥០០០៛ 
២០២.ឧ.សិ ហាក់្ គីមឡាង   ៥០០០៛ 
២០៣.ឧ.សិ គីម លី ៥០០០៛  
២០៤.ឧ.សិ ឈាន ៥០០០៛ 
២០៥.ធល្លក្តា អាចារយ យ៉ាន ៥០០០៛ ក្ាំពង់បញសសី 
២០៦.ពុទធបរស័ិទភូមិល្លវ តូ្ច ៦៥០០០៛ ភូមិល្លវ តូ្ច 
២០៧.ពុទធបរស័ិទវត្តបុសលហុង ១០៣០០០៛ ស្សរក្ត្បូវឃមុាំ 
២០៨.ពុទធបរស័ិទភូមិជីធរាទ៍និង ជួរក្ណាត ល ៦១១០០៛ ស្សរក្ត្បូងឃមុាំ 
២០៩.ឧ.ស ខន,ឧ.សិ សន,បុរត្ ១០០០០៛  ធ ះសាំធរាង 
២១០.ឧ.ស អា ន ចាន់ថ្ននិង ភរយិា,បុរត្ ៥០០០០៛     ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២១១.ឧ.សិ ឡាច សុខធហង និង សាវ មី,បុរត្ ១០០០០៛  ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២១២.ឧ.សិ គូ ណឆគវ និង បុរត្ ១០០០០៛            ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២១៣.ឧ.សិ មួយ និង បុរត្ ៥០០០៛              ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២១៤.ឧ.សិ គី,បុរត្ ៥០០០៛               ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២១៥.ឧ.សិ គូ ណឆគីម,បុរត្ ១០០០០៛            ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២១៦.ឧ.សិ លី ហា ង,បុរត្ ៥០០០៛               ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២១៧.ឧ.ស រគរយ,បុរត្ ៣០០០៛               ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២១៨.ឧ.សិ តាាំង គីមស្ស ុន និង បុរត្ ៥០០០៛               ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២១៩.ឧ.សិ លី អា ន់,បុរត្ ៥០០០៛               ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២២០.ឧ.សិ ធ ់ ធហឿន,បុរត្ ៥០០០៛               ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២២១.ធល្លក្ ឡាច នាង,អនក្ស្សី គីម យីន ១០០០០៛       ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២២២.ឧ.សិ ធចង ,បុរត្  ៥០០០៛               ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២២៣.ធល្លក្ សាន,អនក្ស្សី ស្សា ង,បុរត្៥០០០៛          ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២២៤.ធល្លក្ លីន ោងថ្ត្របូ ៥០០០៛ ផារសួង 
២២៥.ធល្លក្ ទូ ោងថ្ត្របូ ៥០០០៛ ផារសួង 
២២៦.ធល្លក្ ធសង សុខហា ន,អនក្ស្សីលីម មា៉ា លីន ១០ ដុល្លល រ ផារសួង 
២២៧.ឧ.ស ធស្សង,ឧ.សិ រនិ,បុរត្ ៥០០០៛            ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២២៨.ឧ.ស ធក្ត្,ឧ.សិ លីម,បុរត្ ៥០០០៛                ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២២៩.ឧ.សិ ធមៀន ស ុនធអង និង បុរត្ ៣០០០៛               ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 



២៣០.ធល្លក្ ពឹងភួន,ភរយិា,បុរត្ ១០០០០៛              ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២៣១.យុវជន លី វណាណ  ៥០០០៛                ភូមិរត្ពាំងធសាន រ 
២៣២.ពុទធបរស័ិទរមួភូមិរត្ពាំងធសាន រ ១៩០០០៛ រក្រងសួង 
២៣៣.ពុទធបរស័ិទភូមិធ ះចិន ១១១២០០៛          ស្សរក្ធ ះសូទិន 
២៣៤.ឧ.សិ តាង,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៣៥.ឧ.សិ គន,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៣៦.ឧ.សិ សយ,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៣៧.ឧ.សិ ធអាម នាង,បុរត្ ៨០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៣៨.ឧ.សិ ចាន់,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៣៩.ឧ.សិ  ន,បុរត្ ១០០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៤០.ធល្លក្ ធអាម ោ,ឧ.សិ ធខៀវ សា រា៉ា ន់,បុរត្ ២០០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៤១.ឧ.សិ គីម មួយ,បុរត្ ២០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៤២.ឧ.សិ យាង,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៤៣.ឧ.ស សយ សាំណាង,បុរត្ ៥០០០៛ បឹងរពួល 
២៤៤.ឧ.សិ រ ៉ានុ,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៤៥.ឧ.សិ ញ៉ា ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៤៦.ឧ.សិ វទុធ,សាវ មី,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៤៧.ឧ.សិ ធអឿន ២០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៤៨.ឧ.សិ មួយ,បុរត្ ២០០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៤៩.ឧ.សិ ណាង,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៥០.ឧ.ស សា ,ឧ.សិ ធៅ,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៥១.ឧ.សិ ធរឿន,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៥២.ឧ.សិ ស ុន លី,បុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៥៣.ឧ.សិ ធសង រ,ីបុរត្ ៥០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៥៤.ធល្លក្ថុ្ល អូន,ភរយិា,បុរត្ ១០០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
២៥៥.ឧ.ស ខន,ឧ.សិ សន,បុរត្ ១០០០០៛ 
២៥៦.ឧ.ស ធចង,បុរត្ ៥០០០៛ 
២៥៧.ឧ.ស នង ណា,បុរត្ ១០០០០៛ 
២៥៨.ឧ.ស គង់,ឧ.សិ ៃូ,បុរត្ ១៥០០០៛  



២៥៩.ឧ.ស ណខ ទាង,ឧ.សិ មួយគ,បុរត្៥០០០៛ 
២៦០.ឧ.ស ធម៉ាន,ឧ.សិ ឡង់ ២០០០៛ 
២៦១.ឧ.សិ ដិប,បុរត្ ៥០០០៛ 
២៦២.ឧ.សិ ណឡ,បុរត្ ១០០០០៛  
២៦៣.ឧ.ស ធអង,ឧ.សិ អូន,បុរត្ ២០០០៛ 
២៦៤.ឧ.ស ប៉ាន,ឧ.សិ សាត្,បុរត្ ៥០០០៛ 
២៦៥.ឧ.ស ធសន,ឧ.សិរ,ីបុរត្ ១០០០០៛ 
២៦៦.ឧ.សិ គីម សីធមៀន,បុរត្ ១០០០០៛ ឧដុងគ 
២៦៧.សីលវតី្ ធមៀច មី ១០០០០៛ ឧដុងគ 
២៦៨.សីលវតី្ ឡូញ រនី,បុរត្ ១០០០០៛ ឧដុងគ 
២៦៩.សីលវតី្ ឈា ចាំណាន ២០០០០៛ ឧដុងគ 
២៧០.ឧ.សិ ទូច វ៉ាន់នី,បុរត្ ៥ ដុល្លល រ ឧដុងគ 
២៧១.ឧ.ស ភួង,បុរត្ ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៧២.ឧ.សិ យលក្,បុរត្ ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៧៣.ឧ.សិ យ៉ាន,បុរត្ ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៧៤.ឧ.សិ ពីង,បុរត្ ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៧៥.យា៉ាន ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៧៦.ជីម ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៧៧.ងីម ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៧៨.ណាន  ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៧៩.ហាច ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៨០.ឡាាំង ៥០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៨១.ហា ត្ ២៥០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៨២.តួ្ន ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៨៣.តា ធអង ៣០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៨៤.អ ុន ៤០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៨៥.តាអាចារយ ហ ត្ ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៨៦.អនក្រគូ ស្សីង ៥០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៨៧.យាយ ម៉ាក់្ ១៥០០៛ ភូមិក្ណាត ល 



២៨៨.តា ធនត្ ១០០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៨៩.យាយ បួន ៣៥០០៛ ភូមិក្ណាត ល 
២៩០.ឧ.សិ បុត្ ធហន.ឧ.ស យម៉ាន ,បុត្ ៥០០០៛         ភូមិក្ាលបឹងធសះ 
២៩១.ឧ.សិ សាត្ ហុន,បុរត្ ៥០០០៛           ភូមិក្ាលបឹងធសះ 
២៩២.តា ចន,យាយ ធអង,បុរត្ ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
២៩៣.យាយ នូ,បុរត្ ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
២៩៤.យាយ ហាន ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
២៩៥.យាយ យុាំ,យាយ យ៉ាុន ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
២៩៦.យាយ យាង,យាយ ដា ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
២៩៧.យាយ យាន,បុរត្ ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
២៩៨.ធៅ ធយ៉ាត្  ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
២៩៩.យាយ សារ៉ាន,បុរត្ ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
៣០០.យក្វ នាង ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
៣០១.យាយ សយ  ៥0០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
៣០២.យាយ ស្សា ង ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
៣០៣.យាយ ថុ្ល ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
៣០៤.ធសត្ នារ,ីបុរត្ ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
៣០៥.យាយ សុត្,យាយ ោ ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
៣០៦.តាអាចារយ ធៅ ឌិន ៥០០០៛ រចក្ចាំបក់្ 
៣០៧.វង់ សាបិត្ ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣០៨.រ ីសឋម ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣០៩.រពាំ ធយឿន ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១០.ធសាម ធអាត្  ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១១.ឃឹម ភឹម ១៥០០៛ យស្សតានង 
៣១២.ឡុង អុង ១៥០០៛ យស្សតានង 
៣១៣.យម៉ាន ធសន ៤០០០៛ យស្សតានង 
៣១៤.យម៉ាន ធៅ  ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១៥.ធពរជ ធយ៉ាន ១០០០៛ យស្សតានង 
៣១៦.ពូត្ ណហ ១០០០៛ យស្សតានង 



៣១៧.ោ ធគន ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១៨.ធពរជ ធយ៉ាត្  ១០០០៛ យស្សតានង 
៣១៩.មាស ោ ១០០០៛ យស្សតានង 
៣២០.ចិន ហ ុន ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១២.ចិន ណផ ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១៤.ធសៀវ យសម ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១៥.មី សារុ ាំ ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១៦.ទូច សរ ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១៧.ពូ ណហ ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១៨.ចាប សឹម ៥០០០៛ យស្សតានង 
៣១៩.ឧ.សិ ជុក្ យន ២០០០០៛ ធមមត់្ 
៣២០.ឧ.ស ធសៀង ៣០០០៛ ធមមត់្ 
៣២១.ឧ.ស រាក់្ ណល ២០០០៛ ធមមត់្ 
៣២២.ទាយិ  ទូច ោ ២០០០៛ ធមមត់្ 
៣២៣.ខាត់្ អុល ២០០០៛ ធមមត់្ 
៣២៤.ឯម សីុណាត្ ១៥០០៛ ធមមត់្ 
៣២៥. ន់ ឡាច ២០០០៛ ធមមត់្ 
៣២៦.យវ ៉ាន ធ ៉ា  ២០០០៛ ធមមត់្ 
៣២៧.យញ៉ា សារា៉ាន ២០០០៛  ធមមត់្ 
៣២៨.ទា ធឆងរ ៉ាងុ ៥០០០៛ ធមមត់្ 
៣២៩.ទាយិ  យវង ណៃ ២០០០៛ ធមមត់្ 
៣៣០.តាកុ្ល យាយហាក់្ ១០០០០៛  ដាំរលិ 
៣៣១.តាហឺុន យាយ ស ុន ៥០០០៛ ដាំរលិ 
៣៣២.តាផល យាយ អាន ៥០០០៛ ដាំរលិ 
៣៣៣.យាយ ឃួ ៥០០០៛ ដាំរលិ 
៣៣៤.ឧ.សិ វចិ ធមឿន ៦៥០០០៛ ភូមិធសាម ញ  
៣៣៥.ឧ.សិ សុខ រស់,បុរត្ ៥០០០៛ ល្លវ តូ្ច 
៣៣៦.ឧ.សិ សុន,បុរត្ ៥០០០៛  ល្លវ តូ្ច 
៣៣៧.ក្ញ្ញា ស្សី មា៉ា ប់ ៥០០០៛ ល្លវ តូ្ច 



៣៣៨.យុវសិសស ភារមយ ១០០០៛ ធ ះសាំធរាង 
៣៣៩.ឧ.ស ហួត្ យួង,ឧ.សិ ស ុ៊ុំ ធរឿន,បុរត្១០០០០៛ ចុងរចនាប់ 
៣៤០.ទាយិ  ឌន ភាព,បុរត្ ៥០០០៛ ភូមិអៃតូ ងពក្ 
៣៤១.ធអឿន,អ ុ ៊ុំ យ៉ាន ៥០០០៛ ភូមិអៃតូ ងពក្ 
៣៤២.បង អិន ៥០០០៛ ភូមិអៃតូ ងពក្ 
៣៤៣.ឧ.សិ ណហ,កូ្នធៅ ៥០០០៛ ល្លវ តូ្ច 
៣៤៤.ឧ.សិ ជុន គង់ ៥០០០៛ វហិារទនទឹម 
៣៤៥.វ៉ា សុន ៣០០០៛              គូយលនរពះវហិារ 
៣៤៦.វ៉ា ហុន ៣០០០៛ 
៣៤៧.តាអាចារយ ស ន ៥០០០៛  
៣៤៨.ពិ ីបុៃយ៧ណថ្ៃសងគមមានជ័យ ៧០០០៛ 
៣៤៩.ធល្លក្នាង សា ង,អនក្ស្សី សុ ធខន,បុរត្៣០០០០៛របធទស ន់ណាដា 
៣៥០.ឧ.ស ប ុន ធបត្,ឧ.សិ យស ម៉ាុន ២០០០៛ 
៣៥១.ឧ.ស ធសាម ធ ឿង,យាយ ហ ង  ៥០០០៛ 
៣៥២.ទាយិ  នាង អាង ១០០០៛  
៣៥៣.ទាយិ  យវង ធសតើង ១០០០៛ ចារអាំធៅ 
៣៥៤.ថ្ន គ ៣០០០៛ 
៣៥៥.ឧ.សិ នាង ហូន ៣០០០៛ 
៣៥៦.ឧ.ស សា ង ឌាង,ទាយិ  គង់ សុខ ១០០០០៛ ទួលរ រ 
៣៥៧.រ ីតុ្ាំ ១០០០៛ ទួលរ រ 
៣៥៨.ទាយិ  នាង អុន ១០០០៛  
៣៥៩.នាង ភីរចិប ១០០០៛ 
៣៦០.ទាយិ  ប៉ាុល ហា ង ១០០០៛  
៣៦១.ខុក្ ណារ ី ១០០០៛ 
៣៦២.ទាយក្ ដន អាក្,ទាយិ  ធបង ឈុន ធអង ២០០០៛ 
៣៦៣.ទាយិ  យវង ភាច ២០០០៛ ភនាំធពញ 
៣៦៤.ញ៉ា ចនាថ  ៥០០០៛ 
៣៦៥.រាក់្ ចាំធរ ើន ១០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៦៦.ខាន កួ្ន ២០០០៛ សងគមមានជ័យ 



៣៦៧.យវន រនិ ២០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៦៨.បន សុខា ២០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៦៩.យញ សារនិ ២០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៧០.សា ឯមសីុណាត្ ២០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៧១.យញ៉ា ធចវ ២០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៧២.តា សឹង,យាយ ឌីន ៥០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៧៣.ឧ.ស ភន,ឧ.សិ ណល ៥០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៧៤.ឧ.ស យា៉ាន,ឧ.សិ សីុម ៥០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៧៥.ឧ.ស ទិត្យ,ឧ.សិ តុ្ប ៥០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៧៦.ឧ.ស យាន,ឧ.សិ តុ្ង ៥០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៧៧.ឧ.ស ឈុន ធឡង,ឧ.សិ ណវ ៥០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៧៨.ឧ.ស ធអឿ,ឧ.សិ ធរឿន ៥០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៧៩.ឧ.ស ស្សា ង លីមហា ង ៥០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៨០.ឧ.សិ ធហង ណឆល្លង ៥០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៨១.ឧ.សិ យត្ម ២០០០៛ សងគមមានជ័យ 
៣៨២.ធឆន ស្ស ន ៣០០០៛               សងគមមានជ័យ 




