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វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

�ប���ៃ�តគណុ 

នមត�ុ  រតនត�យស្ 

បរ តយាេេដម 

ស្គំត៌ជ សទ័ស្ទ ក្ត្ំះទៃន្ៃូ រពយពរក ចុ  

វ ហស សិជ ័ន្គដ� កិ សុយះយវហៃក ំយិននន គហនទនង្ិះកទ ឲព្ិះកទ  

័រ្ស នះសបននរទគកខតគ័ទទយ ក្ត ្ំះទៃន្ៃូទុស័ជះ 

នះស័ន្គដ�ិ្គម វហៃកដ ំយិននន ទិ រង្ិះកទ កបរង័្ដ ឲពទ ះស 

ទ ហៃនៃ្ិះកទ ្យន ស័រ្ស័យៀៃដ ័រ័ៃកនន បន័គ្  

បនបក រងឬដបន ហ្ៃទ ុំ ះស ហំុទរ ៍គនុ័ត្ទ័សវយក�័នះ យ 

នយពយពដ“ ទៃន្ៃូដ” 

រក.ដ ពយពកដ “ ទៃន្ៃូ ” ចន័សវយក�បគហរត ្សរ ? 

 វ ហ.ដ ចន័សវយក�បគហរតកនដ វៃឧកដ ៣ដ ្រភទ្ឺដ ្ំ កំយទ១ 

្ំះគគ៌១ដ ្ំះសសង១ ័េន ះកនដ ទៃននដ ័្ពះរទរសង្រ័ស្ទ 

វ ហ័ សសរសវ ហមា តយទៃននដ នហសបវ ហមា តយទៃននដ នន ចន 
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វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

័េយសកស័ដយទុសរ�
(

0

1)ដ នះសរទរសងំវ័គស្័សវយក�័្ៃយបទ 

័បគនសមឲព័យ្ៃ័រ្សន ង ំយសៃកនហយទយសកស្ៃបំ
(២)យ 

ំត៌ជបុ �ំ កំយទទៃនន 

រក.ដ ្ំះ កំយទរចទ សងទរសង័្ស ្ំះបស�្យសង័យ្ៃយសកស 

ៃុរនងរាដ ររៃហបស�ាដ ័រ្ៃបស�ាដ ្យសង្ំះជគន្វ័គកវា 

ររក្ៃទរសង័ដយរដាដចនបទ ហ្ ននទឬ័យា 

វ ហ.ដ ្ំះបស�្យសង័យ្ៃយសកសគិងហគ្រ័យសគ នននសយតន ្យមស 

យរហ ំសកកយសកស សយព្ៃយ្  ឬ ំយបទ ហិនគ រខៃកហរៃហរ 

័រៃគ័រ្ៃគដ ្យសង្ំះជគក្ំះសហយទៃឧដ ររក្ៃទរសង្ំះ័�ដ

សហទ �សក័ទទ យននះស្ំះជសគទច្័យវ �ដ ្យសងបនយយ ់ិព 

នុតវសមបុ �ំ្ំះរហ៍ដ ចន្ំះជស ហំចម ័បគ់រឯយប �្ 

គ័ស�គដ់ក ់ិយកចទរ្ំះ់ិឱទសដយ 

រក.ដ ្ំះបស�្យសងបន័ប់ិសគដៃកហចនទុស្ំះប �្ដ

គ័ស�ដ នហស្ំះ់ិឱទសដ ្ទរសងនៃស សំ្ំះយូនះស័េសគ�ុដ 

័បសកខយសកសភគឲពសតរងសត ងទ ងនៃបសង្ំះិននដ វកះ័ៃក 

 

                                     
 ១- ភគ័ដយ១ដទរ្័ដយ១ដបទរ្័ដយ១ដយដ២- ភគបំ១ដទរ្បំ១ដបទរ្បំ១ដយដ 
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វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

បស�យន្ំះបស�័វប័ទ្យសង្ំះផសសាដ ្ំះបស�គហន្យសងំ័ ះ

ំ ូ័បះ័យឬដា 

វ ហ.ដ បនរ្ំះបស�័វប័ទ្យសង្ំះផសសដ ័្ពះ្ំះបស� 

ចន្ំះយូៃយងសទកៃនះសខនទទុសដ ៥ដ ័របនយៃ័ទ្ប័យវយ្ៃ 

ទុស៤្ឺគនកសមិ់ដ ំពគហដ គទតន នហស័បយរំស ហិៃដ ្យសង័តសស 

 ងកនដ ិ់ដ ំពគហដ នហសគទតនដ ័នះន្វរ័បទ្សននស័ជទ ទស័េទ  

ទជ�  ្ុ ័ល ដ ័ះ័់ ់ គយ័ ្ ំយសៃសនហសបៃកភំ 

ទរសង្ំះបស�ាដ នះស៍ុស្ំះយូដ ័៍ះ័ៃ្័ទគហន័យ្ៃដ ័្ពះ 

្យសង្ំះ័្រ ងកដ គគ៌ទុស័នះរបូដ គុំនទះយ ្ទឲព័ស�្រទ ុ័ ប្រ 

័ំយរសងដ ័រ្ំ ន៍ បបសគ�ុ័េយសកសយ�័នះដ ្វរ្យ្វរុ័រ 

រក្ៃបទ ហ្ ដគកខរនះស័្វ័វប �ំយរក រងនដិ់គដំពគហគដគទតនគ 

័នះគហនទវ័រ្ដ ័រ្ន្័វសះ ្ទំ ន៍ បប័បៀសខទន័វប័ទរសដ

សសះនសសសទយគគ៌រ័្្រសទ ុៃងយកយវកះដ ភ ័រ្័គស្ ្ ស័នះដ សគ 

ំ ន៍ បបនះសបន័ំ្រំះ្រយះនះស័សវយក�សកខគហនននដ ័្ពះ 

រំសរស ដ រ័បយឧៃកគងទកទ ដ ចៃចនិុពយងទយងទគ័រ 

្យំពសគដៃកហរក្ៃបទ ហ្ បស�័រ្ដ ័គ្ ័ទ័ទ្បនៃ័បយ័នះ 

័្័យ្របន័សវយក�សកខដ យដ  កះ្ំះបស�្យសង័តសស ង 
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វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

្ ស័នះ័្ដ ័យ្រ្យសង័វប័ទបស្ំះផសសដ យដ ្យសង 

ចន្ំះយូំ ូ់ិសគដៃកហនហសរក្ៃបទ ហ្ ននទដ នៃ្យសងខុ 

្រះសដយ ះ័រភៃង្ំះយូិុនះ័វប័ទគដ ័ំ ័យៀរ្យសង 

្ំះ់ិនុ័ត្ទ័ទ័ជះដ ្យសងចន្ំះយូររងិុពយងនះស់ក ដ

យកចទ ្សចុដ បៃង្ទុ កំុបន័យ្រដ ្យសង័សកវវ្ ័ទភនងរន�រង 

្ំះជស័យវ �ដ ្បកស នះសុរងរ�្ំះឱទសដ យយ ័ំ ័ជះដ ្ំះ 

ជស័យវ �យុ កំសផ�ុ យងរយង្ំះសឧ្ សង័ ្្ំះឱទសដ ្យសងយន័សកវ 

ង័វបគយវ ហបដ ន្យស្ំះជស័ៃ្ន័រ្សទនងដ ជុបកយរកយសតកន 

្ំះ់ិនុ័ត្ទដ ័ចទ ះ័្ស,្ភៃង្ំះយូកនដ ័តែ្ វកះ!ដ ុុ 

្រ័្ភសះគំ ន៍ បបគយ័ទ្បគកខយ្នវ ហប យ 

័េចននូគយននទស័យៀៃកនដ ភ នន ្ំះបស�្យសង 

បន្៍សងទវ័្ដ ្យសង្សង័េយសកសវៃក្ំះ័ិៃំនដ ្យសងបន 

នុរ ័ទេស័នះវុ័ពះ្ំះំនន�កនដ ំនន�័ប្គដ ភ  

ៃក្ៃយុ កំស័គស្យកយតទយហទ ហ្ ័េយសកស្ំរយ�ទ័ទបឧ នដ (ដ បឧ ន 

ប� ៃងដ )ដ នៃចស យងឯសដ ទនគសនះយគគន ងភគ ក្តទុសដ ៥ដ ្រភទ 

ន ង់ិសគដៃកហរក្ៃបទ ហ្ ដ យ�នយនសជដ ្យ ្ំះរន�ុ 

នន ៃក្ៃ ទិ រងបបហទគពំកសូ័េរ័ទេដ ាដ គយដ យដ 
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័ៃក័នះ័ទ្បកដ ្ំះបស�្សងចន្ំះយូំ ូននទដ នៃ 

័រ្យកយរន្័ សុ ះដ យន្យសង័វះនៃខុ ះភៃង្ំះយូ្រះសំព្គ 

រន�កុ ្ំះបទគ�ទ ងនៃបនស័្គវសចន ស័ចម គហិតដ រ្ំះ 

សំស�ា្ កំយទ័រ្សយសកស័ដយដយ 

រក.ដវកះ្ំះ កំយទ័ជះ័ៃ្ដ្យសងចន ក្តន្វ័គកវខទះដា 

វ ហ.ដ ្យសងចន ក្ត័្វ្ន័ ្ស រងនះស់រងគហនបនដ ស្គដ� 

ៃបស�្ំះ កំយទផសរស ដ ័រ្យកយរ៍ុស �ំបន្៍សង័រ្សភ រ 

គហនសនគកសគគ៌បស�័បះដ សនគកសនៃបុ �ំ ក្ត្ំះ កំយទផសរស ដ ន់រ 

បសងគយរដយនគហនបសង ក្ត័ជះននទដ យដ ឯ ក្តទុស័ជះ 

័រ្័ព ទរទគភៃងឲពខទ�វកះគយដ ័េ្ៃះគនៃដ ៣ដ ្ស្ឺដ រមា  

ក្ត១ដ វ ហសកយទហ ក្ត១ដ យទករ ក្ត១ដ ័្ពះ ក្តទុសដ ៣ដ 

័នះដ រ្រិន័ ្ ក្តទុស ំសាដ សកយទនៃ្រ កិុវកះយសកស ក្ត 

ទុសដ៣ដ័នះឬសកយទនៃផរ័វប័ទបុ �ំ ក្តទុស៣័នះឯសដយ 

រក.ដ ររក ក្តទុសដ ៣ដ ្រភទ័នះដ ន្វ់រងទវគយ័្ដ 

នន ័រក “រមា ក្ត” ័ជះ័ៃ្ន្វ័គកវា 

 វ ហ.ដ នន ័រកដ “ រមា ក្តដ ” ័ជះសុ័េយភទ្៍សង 

នះសន្វគ �្មា តដ នន រយ�៍ុសនស សំ�ាកៃមា តដ នហស 
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ិតននវ ហ័ សសដ ចនវៃក័វបទិសមា តដ យសំ មា តដ 

នហសបរវទតមា តរ័ន្គដ នន ័យ្ៃបុ �ំគ �្មា តន្វរស  

នន រ័ៃកឲពស័្គវ ក្តន ងស សំសៃសដ ័្ពះ្ររវតសង 

កនដ បុ័ំ្័នះរ្រ័្ិនសន ងសៃសដ ័នះគហននគនរ្រ័្ិនស 

ន ងសៃសដ បុ័ំ្រនន រ្រ័្ិនសដ ្ំះបស�ទយឧបឲព 

សៃសសនមុដ បុ័ំ្រគហនរ្រ័្ិនសដ ្ំះបស�ទយឧបឲព 

សៃស ះរសងដ ័របនកបសន�័យសជ ្ ស័នះឯស័រកដ 

“ រមា ក្តដ” យ 

រក.ដវកះវ ហសកយទហ ក្តន្វ័គកវា 

វ ហ.ដ វ ហសកយទហ ក្តសុ័េយ្ៃសង័សវយក�រទ ហសកយទហ ទរសង្ំះបស� 

បនន ងភទ ះរសងយហ័ ស្ំគទុសវសជរវងកសរះដ ័ទះ 

រ�័ដយគគ៌ទុសដ៨ដ ្រភទ័យ្ៃ័រ្សវុ័ពះ្ំះបរយកយនយះយ្ំះយូ 

ទរសង្ំះបស�គហនចនទ ុ័ ប្រដ ្ ស័នះ័រកដ“ វ ហសកយទហ ក្តដ” យ 

រក.ដវកះយទករ ក្តន្វ័គកវា 

វ ហ.ដ យទករ ក្តដ បនន ង័សវយក�្រត� ំតហ ៃន ង ំយ 

សៃសនន យុ កំស័កក ្យ ង្យទដ បន�ះបនន�ស័រ័បទ្សយកយង 

័បទ្សយហ័ សនះស្ិគកវតទយង័េយសកសសសរទសគក្យដ ទសយកយង័វយជ 
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ទយយ�រុផកៃគហនបនដ ្យសងយនចន្ំះយូ្បកស នះស័កបវកសសង 

័ ្យស� ំយសៃសទុ័ជះដ ឲពទវផកៃបុ �ំយកយង័វយជ័ជះ័រ្សដ

្ស័នះ័រកដ“ យទករ ក្តដ” យ 

ក្តទុសដ ៣ ័នះ័សទះយកយរក័ត�ះដ ៃបុ �ំ័នះនះសសនគកស 

បុ �ំ ក្តដ នន រយហៃកហស �ំ� ដ�សកះប័ទយសកស័ដយទុសដដ 

១០ដ ្រភទដ (ដ ឬដ ៩ដ ្រភទដ )ដ ចនដ “ បទុដ ” រ័ន្គដ ចន 

 “ ប្វដ ” ររទ ហ័្បនដ ័ន្គដ�រយ�ទជយនះសរយ�្ិះកទ ន ង 

បសយភនង្ំះ កំយទបសជទុស ំសៃ័ទដយ 

នយរយដ“ បទុដ” 

រក.ដ ័្ពះ័ៃកបស� បនរ្ំះ កំយទរចទ សង្យសង្ំះជគកដ 

“ បទុដ” ? 

វ ហ.ដ ័្ពះ្ំះបស�របសយឆ� គដ របសយរុបយងរសងដ របសយដដ 

្ទដរបសយគហនចនយ�យុបុសដយ 

យ)ដ រក.ដពយពកដ “ ្ំះបស�របសយឆ� ដ ” បគហរតន្វ័គកវា 

 វ ហ.ដ បគហរតកដ ្ំះបស�របសយឆ� កសរះបុ �ំយហ័ សដ 

(ដ ័្្រសគន�ហ ដ ) ៣ដ ្ឺដ ់្ន១ដ ័ទសន១ដ ័ចន១ដ គដំសវនដ ៣ 

្ឺដ ភចសវន១ដ យហរិសវន១ដ បវ ហរស សវន១គដ វ ហរដទ ស៣ 

Websites: WatKhemaraRatanaram.org  or  WatKhmers.org



                         ្របស ្ៃ្ុត                               - 8 - 
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្ឺដ សមា វ ហរដទ សដ ១ដ វហៃកវ ហរដទ សដ ១ដ យហនិហវ ហរដទ សដ ១គដ 

បនកសន ៣ដ ្ឺដ ភគ់រនកសន ១ដ យហរិនកសន ១ដ បវ ហរស ដ 

នកសន ១គដ ប្ៃហដ ៤្ឺដ ជ� ្ៃហដ ១ដ ័ទប្ៃហដ ១ដ ័ចទ្ៃហដ ១ដ

ប្្ៃហដ ១គដ ្នឧនដ ៤្ឺដ បបហិ្ភ្នឧនដ ១ដ ំពបយភ- 

្នឧនដ ១ដ ស� សំៃករ់ចសភ្នឧនដ ១ដ ចយុស ទុ បហនហ័វស- 

ភ្នឧនដ ១គដ ឱទដ ៤ដ ្ឺដភ័ចទនដ ១ដ ប័វទនដ ១ដ យហ័រិទនដ ១ដ 

បវ ហ័ រស ទនដ ១គដ ឧបទនដ ៤ដ ្ឺដ ភគកបទនដ ១ដ យហនិកបទនដ ១ដ 

ស� សំៃកកបទនដ ១គដ បៃកវយកបទនដ ១គដ គវចទ ហន៥្ឺដ ំសវ- 

គវចទ ហន១ដ យក គវចទ ហន១ដ វត�គវចទ ហន១ដ ដបគវចទ ហន១ដ គគន- 

គវចទ ហន១គដ បនកសនដ៧្ឺដភគ់រនកសន១ដបវ់រនកសន១ដ

រនហឱនកសន១ដ ចជនកសន១ដ យហរិនកសន១ដ វ ហវហយហ ចុ - 

នកសន១ដ បវ ហរស នកសន១គដ ័ដយគគ៌ ៨គដ គន�ហ ដ ៩គដ បយកស  

យគនរង១០គដ សុ័្ិន១០គដ យហ័ ស១០គដ គហវចៃកគគ៌១០គដ 

បយកស វហៃកករតយដ ១២គដ ៃរែ ១០៨គដ យហ័ សដ ១៥០០ដ យដ 

យហ័ សទុសបគត ័នះដ គហនបននហៃររងដ ឬនយង័េយសកសខនង 

សជក នទរសង្ំះបស�ៃហវៃវ័រ្ដ ្ំះបស�្យសង ះរសងបនរ 
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សគក័វចយរដទន ្ឺ្យសង ះរសង័របទ ហគ �្គដ ររនហរសមយទហ- 

រដទនដ ្ឺ្យសង ះរសង័របទ ហផ គដ រនហសមទតរដទនដ 

្ឺ្យសង ះរសង័រនហ័់គនហពស នដ យដ នន ្ំះបស�្យសងឆ� ុយ 

យហ័ សទុស័ជះដ នះសកយហ័ សទុស័ជះទៃង័្វ័វបបុ �ំ្ំះ 

បស�យនគហននគនដ ឬនះសក្ំះបស�ទៃង័្វ័វបបុ �ំយហ័ សទុស័ជះដ

យនគហននគនដ ័្ពះយហ័ សរបទរ្គគ៌ គហនចនទរ្សរិន 

្យសង្ទ័រ្ដ ្ឺ្ំះបស�្រនងនៃនកសនៃង្ំះយូឲពបល ៃ 

រក័រ� ះដ យហ័ សទុស័ជះយនស្នពបៃង័ទឯសាដ ន្វរយ�សសះៃ 

្ៃរវនះសំនទឺ្រយ�រដយ 

យហទ ហ្ នន ្ំះបស�្យសង ះយហ័ សដ រសះយស្ៃរវ័ជះចន 

នូដ ័ដយ័្រររកន្វំភទទរសងរស័គស្្ំសបគដ គគន៍រស 

័គស្្ សំបគកននុរ្ស័្ជុយ័ត្គយុរៃងបុ �ំ្ំដ គយ័្ 

សហយទសុរយ័វបដ ដរ័្រសដ ័់ យុ័េ័ ្បនគដសទ័ស្យ័បទ្ស 

ទវស,យ័ទយសកស័ត្ឱស រររឲព្ៃសងដ ឲព ្ទន ងភទបបងវកស័់គ 

្ទបនគដ  កះ័គស្ទវ័្ដ ័យ្រវ្ ័ទសនគកសសហ ដបិសក 

កស ័សកវនហស ំយ់ិំចៃពដ យនទនគសបនសភត ទននហសភទ 

នហគ់រងំនរ័្វ្នគដ ំភទ័នះ ្សរគហបគដ យហទ ហ្ នន  
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្ំះ កំយទរចទ សង្យសង ះយហ័ សយន ្ ស័ជះននទគដ ្ឺគកននុរ្ស 

្ំះបស�សយ្ំះយូដ នន ចនសភំិរងបូទរ័ន្គឲព 

បសងសគដយ័វបដ ្ឺឲពបសងយហ័ ស័្រៃ្រៃ័វបដ ័រ 

បុរវនភទទយរគកៃស�័េយសកស្ំដ ្យសងដរ័រិូទ្ឺសទទ ដ

្យសងនកៃ័់ ដ ័រំព្គផទ្វភនហសំព្គផទ្វវហៃកដ ្យសង 

ំៃង័រឱស រ្ឺដ សគងនហសវ ហរសមជដ ័្័គស្្ំះយូ័ជះឲព 

្ៃសងឲពបសង កំៃយុរវ័វបគដ  កះ័គស្បន ្ស័នះ័្ដ ្យសង 

យន ហំុទរឲពប�  ង �ំយុ័ត្ៃស ង ទដ យុដរសងន្វ្ុនទបវ ហរស  

្ សគុគដ ័គស្វ ហរស ដ ៣ដ បបហមា ដ ៦ដ នហស័ដយកៃកទគគ៌៩ដ ឲព៍ុស័េ 

យសកសយរក រង្ំះសកដ ្យសងបនរយយងហ័តពរក �្ ័រ្សយសកស 

័ដយដ ័្ពះ្យសង ះយហ័ សទុស័ជះបនគហនឲពចន័សស 

ស ងយសកសខនទសជក នដយ 

យនឯពយពកដ “ យហ័ សាដ ” ័ជះដ បនន ង័្្រស័គស្វហៃកឲព 

័សនសដ ័រ្័ព ័ររទ ហ្ ន្វបន័ទៀរ់រង �ំនស័ន្គ 

ទវគយ័្គដ នៃ័រ្័ព សុ័េយនៃយហ័ សនន រ្រិន 
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័គ័្ដ ចន្ៃះគនៃ៣្ឺដ ័ដ័ភ(
1

1) សភំ កិ ុសវហៃកឲពររងិុ 

ពយងយសកសំទគនតស ១គដ ័ទ័ប
(២) សភំ កិ ុសវហៃកឲព្រយ្សកបនង 

ំយងយសកសំទគនតស ១គដ ័ច័ទ
(៣)ដ សភំ កិ សុវហៃកឲពភនងយសកស 

ំទគនតស ដ១គដយហ័ សទុសដ៣ដ័នះរាស្ ងនយហ័ សទុសបសងដ

យហ័ ស័្ក �ំ័នះទុសរកជន នដ ័យ្ៃ័វប័ទនៃបុ �ំយហ័ សទុសដ 

៣ដ ័ជះឯសគដ ឧរចន្វរដ ័ន្គ័ត្គុដ៣ដ ័ន្គដរ្រិនននគយ 

ៃ្វនហសនគយគុទុស ំសដយ 

គពស័យៀៃដ ្ំះ កំយទរចទ សងដ ្ំះបស�គហន្រនងនៃឆ� ុយ 

យហ័ សទុស័ជះរក័រ� ះ័រ្ដ ្យសងឆ� ុយទុសវសជ 

្ឺបស គ្ុន្សដ នន ទិ រង្រ្ ះំៃក �ំរកំសរៃហគយទុសដ ២ដ ្រភទផស 

                                     
១-២-៣ដយហ័ សទុសដ៣ដ័នះដចន័ទសខកសរស ន្័វសះដ័ដបនដចន័ទសកប ដនៃយ្គ ះបនដ

(័នះវុ័ពះនៃ័ដបនដនន គហន្រយរ័រសសមៃយហនិហ)ដ័ទសនចន័ទសគ�នងដនៃ  ះបនគដ័ចនដ

ចន័ទសគ�នងផសដយ្គ ះបនផសដយដ័ដបនដ ះ័រសចគហយងនទដ័ទសនដ ះ័រស� យងនទដ័ចនដ

 ះ័ររមា ខនទដយដ័ដបនដ័្វ្នជុសៃស័ទភនង័រៃវ ហសូដ័ទសនដ័្វ្នជុ័ទនទយដ័ចនដ័្វ្នជុ

សៃស័ទភនងៃហទ ចុ នដយដ័ដបនដបុសបនហវទុដ ័ទសនដបុសយកយងុដ ័ចនដបុសបន ក៍ ដយដ័ដបនដ កិ ុសសៃសគហន

ឲពបន័ភ្នសគដៃកហដ ័ទសនដ កិ ុសសៃសគហនឲពបនគហៃកសគដៃកហដ ័ចនដ កិ ុសសៃសគហនឲពៃគត ងខទន្ៃរវដ យដ

័ដបនដ័គស្សៃសគហនឲពបនស្៌ដ័ទសនដ័គស្សៃសគហនឲពបន្ំនដ័ចនដ័គស្សៃសគហនបននហពស នដយ 
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វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

័យៀៃដ ្ឺដ ភរ័្្ដ យចទ រងភដ ឬដ ្យចវងភ១ដ វវ� 

រ័្្ដយចទ រងវុដឬដ្យចវងវុ១ដយ 

័្ពះ័ៃក័ជះបនរ្យសង្ំះជគកដ “ បទុដ ” ន្រកដ 

“ ្ំះបស�របសយឆ� ដ ” ្ឺឆ� ុយយហ័ សនហសវសជន្វបន

បគហរតគយ័្័នះឯសដយ 

ខ)រក.ដពយពកដ“្ំះបស�របសយរុបយងរសង” បគហរតន្វ័គកវ? 

វ ហ.ដ បគហរតកនដ ្ំះបស�របសយរុបយងរសងន្វសុបទវយត 

នន រ័្្រសជុសៃសឲពវ ហ ័ទយសកសវនដនដ យដ សុបទវយត័ជះ័ដយ

្រយរន្័វសះ្ឺដ ំសវន៤ដ យកយរ័ភទ គដ បវ ហរស ដ យកយរនកុគដ ស ង ទទុស 

៣ដ ចនរកមា បហស ង រ័ន្គយកយរភុគដ ិ់ដ នហសដ គទតនយកយរ 

ខសសយសងគដ ័វៃជដ ២៩ដ ្ឺដ បយកស ័វៃជដ ១២ដ គទយកស ៨គ 

 ទប្វវទយកស ដ ៥គដ បទប្វវទយកស ៤ដ យកយរិនទបភុនន  

រ�ទក ះ័ទយសកសនកុដ ទគបនរយសងដ យ័ទ្រយរនះសៃទង្ឺបំ 

ទុសដ៣ដស្ចរងផ�កយសៃសវ ហ វកះ័រ្ស័េនៃយសកសវនកសុបទគដបនរ

័រកដសុបទវយតដយ 

 បំដ ៣ដ ័ដយយកយរៃទងដ ័្ពះរយ�ស្ចរងសៃស័យ្ៃនហស 

សៃស័េដ ំសវដ ៤ដ យកយរ័ភទ ដ ័្ពះរ័គជុសៃសឲព័យ្ៃគដ បវ ហរស
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វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

យកយរនកុដ ័្ពះរគ្ ័ៃក័ន្គដ ិ់ដ គទតនដ យកយរខសសយសង 

័្ពះររទ ហ័្បនគដ ស ង ទុសដ ៣ យកយរភុដ ័្ពះចន 

បវ ហរស ដ នហសិ់ដ គទតន ័េំូយទ កិុវ ហបដ យដ ្ំះ កំយទរចទ សង 

្យសងសឧហៃ័ ្នផន្រះប �ំដ ្ឺស� ដ ័រ្ំះបយទុស្្ដ ្ឺវ �ទ ហនដ

យ្ំះសឧ្ ឺសទទទ ដ ុរង្ំះននងកទ ដ ្ឺរមា ដ ភរង្យនរ ដ 

ន្វសុបទវយតឲពនទ ៃងនទ ់ៃង់បសងទ �ស័ទគដ ័យ្របន 

្យសង្ំះជគកដ “ បទុដ ” ន្រកដ “ បសយរុបយងដ ” ្ឺរុបយងន្វ 

សុបទវយត័ជះឯសយ 

្)ដរក.ដពយពកដ“ ្ំះបស�បសយ ្ទដ” បគហរតន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ បគហរតកដ ្ំះបស�ចន ក្ត ្ទ័យវ៍នហសគនកសម

ទុស ដ រ្រដ ឬក្ំះបស� ្ទយយ ន្វ័្្រសរ្រទរសងគនកសម

នហស័យវ៍ទុស ដ ័្ពះភទរ្រនន សៃសឲព្រ្ ះំៃក័ទយសកស

្ំះបស�ដ ័ទះរ�រនកហវរនកវយន្សងចនផ វ ហ័ សសវ ហប គដ ន្វ 

ភ ជសកគនចដភទបនរ្រផត គទហះដ នហសវ្័រយបនយ 

្ពនតស បនរ្រសុំៃងបនយវុ័ពះ្ំះបស�រ័ន្គគដ ចន 

 

Websites: WatKhemaraRatanaram.org  or  WatKhmers.org



                         ្របស ្ៃ្ុត                               - 14 - 

វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

័សវយក�សទ័ស្ទកនដ ័្្រសសភត ទរ្រនន សៃសជុយ័ទរ្រ

្ំះបស�ដ ័្ចនផ ័្វ្ន័ជះដ គហនវុ័ពះនៃយសកសភ នន 

្ំះបស�្ សងគទចន័េ័រ្័ជះ័យគដ ័ទះរ�យសកសភ នន ្ំះ 

បស�វ្ ភនង្ំះរទគនហពស ន័ទ័្ដ ឲពនៃរក្� ចនវហៃក 

្ិះកទ ដ យន្សងចនផ ័្វ្នន្វរស គដ ន្វនូនន ចនគយយសកស

គស� ៃឧយ�រន�កដ “ៃហនិ័នកដ នហ សំក័ៃដ ុរហដ ស័គដ វហ័ៃក សគុដ ផ ុដ ”  

ភ នន ្ំះ កំយទរចទ សងដ ្យសងគទចន័េយក�ដ ភ នន ្ំះបស�

្យសងវ្ ្ំះរទគនហពស ន័ទ័្យក�ដ ័រ្វហៃកទរសងទយបសយ 

រ្រ្ិះកទ ័សន្រស ដយន្សងចនផ ័សន្រស ដយ 

គពស័យៀៃដ ្ំះ កំយទរចទ សងដ ្ំះបស�្ ទ័ន្គដ�សនគកសនះស

រ�ាៃកហគគ៌ វ ហនូន ង ំយរទ ហសូយដ ័្ពះ្ំះបស�របសយឆ� ុយ

យហ័ ស័្ដ គគ៌វ ហនូនន ្ំះបស�្យសងសនគកសនហសរ�ាៃកហ័ជះ

រភទ ហំៃចៃចន័ លរសដ ័្ពះ្ំះបស�្យសងសនគកសនហសរ�ាៃកហ 

គហនចន ុ័បៀស័រប្ៃហ(2

1) ទុសដ៤ដរគ័រ្ដយ 

  

                                     
 ១ដ្ឺគហននគនរ�ាៃក័រ ុ័បៀស័្ពះកសដបងគដ័្ពះសលរងគ ័្ពះ �សងគដ័្ពះនទ វ័រ្ដយ 
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វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

 

គពស័យៀៃដ រក �្ នន ្ទយយ ័្្រសសភត ទរ្រទរសង

គនកសមដ នហស័យវ៍័ជះដ គហនវុ័ពះនៃៃបស�្ំះ កំយទ័យគដ ័ទះរ� 

្ំះខ�រកសំឯ័យៀៃនន បសងយហ័ ស័្ដ យន ្ទទុសបសងដ

ទុស័ដយនន ័េរ័សយងរក្�  គហនទនងបសងយហ័ ស័េ 

័រ្ដ យន្សង ្ទននទគដ ័រ័ទវ័ទ ស្គដ�នៃរកងកិសនបសយចន

ស� ដ យន្សង់រងរ�ទ្  ក ្ទផសបនគដ នៃយកយររន្័ សុ ះដ យនគហន

នគន ្ទ ្ សវ ហ័ សសន្វរ្ំះ កំយទ័រ្ដ ័្ពះ័ៃក័ជះ័យ្រ

្យសង្ំះជគកដ “ បទុដ ” ន្រកដ “ ្ំះបស�របសយ ្ទដ ” ្ឺ ្ទយយ 

ន្វ័្្រសសភត ទរ្រទរសងគនកសមនហស័យវ៍រ័ន្គ វ ហ័ សសរស

រក្� ឯ័យៀៃទុសបសងដយ 

ទ)ដ រក.ដ ពយពកដ “ ្ំះបស�របសយគហនចនយ�យុបុសដ ”  

បគហរតន្វ័គកវា 

វ ហ.ដ បគហរតកនដ ្ំះបស�គហនចនឱភសប� ៃងយុបុសដ នះស 

័គស្បរដ្ឺក្ំះបស�គហន ំនសគ�ុ័គស្បរយសកសយ�យុបុសដយ 
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វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

រក.ដ ័រ្យសកសយ�យុបុស្ំះបស�គហន័គស្បរដ វកះន ងគយវុ័ពះ 

គកខ័្្ំះបស�្យសង័គស្បរឬបស�ដា 

 វ ហ.ដ យសកសយ�ប� ៃងយុបុស្ំះបស�គហន័គស្័ទ័្ដ ុុនហ្ 

ងស�ន ង័ទយសកសយ�វុ័ពះគកខ័្ដ យដ ្ំះបស�គហនន្វរគនកសម 

បគ�ា័យគដ គគន៍គនកសមសគ�ា ំយខទះដ យសកសយ�វុ័ពះគកខ័្ 

គហនទ, ន័គស្បរ នៃន ងយុបុស �ំគកខ័្ រសគ�ុ័គស្បរចៃចន

ប័ប្ៃដ យដ ័ៃក័ជះដ ្ំះបស�ដ ័យ្រ្យសង្ំះជគកដ “ បទុដ ”  

ន្រកដ “ ្ំះបស�គហនរបសយចនយ�ប� ៃងដ យុបុសដ ្ឺ្ំះបស�គហន 

នន  រ័គស្បរយសកសយ�យុបុស័រ្ដយ 

  

វរង្ំះជគដ“ បទុដ” ័រស័សងរ 
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នយរយដ“ សចន សគមក័ទទ ដ” 

 រក.ដ ស័គកវ្ំះសំ៌ិ�រចទ សងដ ដ ័ៃកបស�បនរ្យសង្ំះជគ

កដដដដ“ សចន សគមក័ទទ ដ” ? 

 វ ហ.ដ បនរ្យសង្ំះជគកដ “ សចន សគមក័ទទ ដ ” ័្ពះ្ំះបស�

្៍សងនះស័រ្រំវុ័ពះ្ំះបស�ដយ 

ស្គកសសងសុន�នន វ ហសិសជគយនកុះ ័គស្រពយពដ ៣ដ ចៃង 

្ឺ្៍សងនះស១ចៃងគដ ័រ្រំ១ចៃងគដ វុ័ពះ្ំះបស�ឯស 

១ចៃងគដ័ន្គដ�័គស្រ(ខ)រក ចុ ៃ័ទដយ 

យ)ដ រក.ដ ពយពកដ “ ្ំះបស�្៍សងនះសដ ” ័ជះ័ៃ្្៍សងនះស 

ន្វគគ៌បស�ខទះដា 

វ ហ.ដ “ វ ក៍ ទ ហដ ស ទុ នហ សចន សគមក័ទទ ដ ” ្ំះបស�្៍សង 

នះសន្វគគ៌ ហំៃដ៤ដ្រភទ្ឺនដយកយងន១គដសគកយន១គដនហ័់គន១គដគ �្ន១គដ

នន ័រកដ“ បទ ហសវទ” ន្រកដ“ គគ៌ ហំៃទរសង្ំះបទ ហគដគគ៌ ហំៃ

ជុឲពឆ� ុយសះយស្ៃរវគដ គគ៌ ហំៃ កិ ុសភំរ្ំះបទ ហន  

ឲពស័្គវគដគគ៌ ហំៃនន្រ័ស្ទដ”យ 

នន ន្រកដ “ គគ៌ ហំៃជុឲពឆ� ុយសះយស្ៃរវដ ”  

បគហរតកនដ យហ័ សគគ៌ននដគយទុស ំសដ ័េន ះកសះយ 

ស្ៃរវគដ ័ដយនន ្៍សងនះសន្វបទ ហសវទទុសដ ៤ដ ័នះ័្គដ
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សះយស្ៃរវទុស័ជះដ គហនចនយសកសសជក នទរសង័ដយ័រ្គដ

័ដយយនបនឱទ ៃឆ� ុយសះយស្ៃរវទុស័ជះដយ 

នន ន្រកដ “ គគ៌ ហំៃ កិ សុភំរ្ំះបទ ហន ឲពស័្គវដ ” 

បគហរតកនដ គគ៌ ហំៃទុស៤្រភទ័នះដ ័រ្័ដយរនះស 

វតសង័ររមា កដ “ ័នះយកយងគដ ័នះ័ៃកជុឲព័យ្ៃយកយងគ 

 ័នះ័សវយក�ទ ុៃងយកយងគដ ័នះផទ្វ្រៃហរៃកហ័ន្គដ�ទ ុៃងយកយងដ ” ន្័វសះដ 

្ំគ័ររទ ហវនដដ ៣គដ ំភទដ ១២ដ ័្ដ យនំវ័គស្័ដយ័ជះ 

ឲពស័្គវរ្ំះបទ ហនបនដយ 

 នន ន្រកដ “ គគ៌ ហំៃនន្រ័ស្ទដ ” បគហរតកនដ គគ៌ទុសដ 

៤ដ ័នះរគគ៌ ហំៃនគនដ ្ឺយកយងដ ហំៃរយកយងនគនដ សគកយនដ ័ៃក 

ជុឲព័យ្ៃយកយងដ ហំៃរ័ៃកជុឲព័យ្ៃយកយងនគនគដ នហ័់គនដ ័សវយក�

ទ ុៃងយកយងដ ហំៃរទ ុៃងយកយងនគនគដ គ្�នដ ័សវយក�្រៃហរៃកហ័ន្គដ�ទ ុៃង

យកយងដ ហំៃរទ ុៃងយកយងបននគនដ ន្័វសះបនរ័រកដ “ គគ៌ 

ហំៃនន្រ័ស្ទដ” យ 

 យនពយពកដ “ យកយងដ ” ័នះ័រ្័ព ទរទគគយដ ្រ កិុ័េនៃ្ៃះគ 

ខនទដ ៥ដ ៍គប �កនដ សសងហ័ៃនដ រ�ទក បទនយង័ជទ ដ យកភង ដ ខនទដ ៥ដ

នន រ្ុនវទរសងឧបទនដ័រកដ“ យកយងដ” ័ររុ្ សំបដយ 
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ពយពកដ “ សគកយនដ ” សុ័េយៃរែ ាដ នវយ័វបរដ 

៣ដ ្ស្ឺដ ភគៃរែ ១ដ បវៃរែ ១ដ វ ហបវៃរែ ១ដ យដ ៃរែ  

ទុសដ ៣ដ ្រភទ័នះដ រ័ៃកជុឲព័យ្ៃយកយងដ ភ ័រ្ៃរែ នន  

រ័គររក  ឲព័យ្ៃយកយងទ ៃង័្គដយកយងយនទ ៃងបៃង័ទផសដយ 

ពយពកដ “ នហ័់គន ” សុ័េយ្ំះនហពស នគដ ្ំះនហពស ន័នះដដ 

រយ�ទ ៃង័ទនយកយងទុសបសងគដ យកយងទុសរកជន ន័ទទ ៃងស្នពដ 

្ៃះគ្ំះនហពស ន័នះឯសដយ 

ពយពកដ “ គ្�ដ ” សុ័េយបនិស�ហយគ្�ដ ្ឺផទ្វ្រៃហរៃកហ 

នន ្រយរ័របស�ដ ៨ដ ្រភទដ ចនសចន យហនិហរ័ន្គដ នន រ 

ផទ្វស្ចរង័ន្ទ័ទភនង្ំះនហពស នដ រ័្្រសសចទ រងៃរែ បនដ យដ

គ្�័នះ័រ្័ព ដ ័រភទស័រ � ះដ ័េ្ៃះគនៃដ ៣ដ ្រភទ្ឺដ 

ស័រ � ះ័រស� (
3

1) ១ដសចគហ១ដរមា ១ដយ 

“ នហពស នុដ សចន សគមក័ទទ ដ ” ស័គកវ្ំះ័ដយជងរចទ សង 

្ំះបស�្ ៍សងនះសន្វ្ំះនហពស នដ ៣ដ ្រភទ្ឺដ យហ័ សនហពស ន១ដ 

ខនទនហពស ន១ដិៃកនហពស ន១ដយ 

                                     
 ១ដ សចន យហនិហដ សចន សសត័រតដ �ំទ័នះ័ដយស័រ � ះ័ររមា ដ យដ សចន វុដ សចន យគន័ជក ដ សចន វ្័ចដ រ�័នះ័ដយ 

ស័រ � ះ័រស� ដយដសចន វ្័ចដសចន សៃហដសចន សចគហដរ�័នះ័ដយស័រ � ះ័រសចគហដយ 
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 យហ័ សនហពស នដ បនន ងយហទ ហ្ ទ �សស�ៃយហ័ សដ ៃ ្ សន្វ

ភ ្ំះបស�្យសង្សង័ ្ទៃនរ ទូសតនយដទ័ពគហ្ ះំយមដ ្យសងផទ បង 

ច់គហ់ិ្ំគទុស ំយំ ឲពរ់ិូ បយងររខទរនទ វវកះុបង

្ំះបស�ដ ័្្យសងទ ុំ ះសន ង កំយទរដ័វត�  ័រេនសចរៃកហ

 ះរសងន្វដ ់្នដ ័ទសនដ ័ចនដ ចននដ យហនិហដ ្ំគទុស 

យហ័ សដ ១៥០០គដ ៃរែ ១០៨ដ ឲពឱទ ៃ �ំសជក ន្ំះបស� 

ន្វនុតយងយះយនន ្ិមះវកះុយសទះយត្យគដ ្ ស័នះ័រកដ 

“ យហ័ សនហពស នដ ” ័ំ នន ្ំះបស�្យសងបនយហ័ សនហពស ន 

័ជះដ្ំះបស�្យសងរនទឺន្វឧបទនវុកន 

 ប័នយរៃហដសុបទ ុ  សជទ វ ហសមុដបនហំសហសុ 

 ្ភទដុ្័វស័ជក ដ  យកភង ដរៃហដរកនរដកនុ 

 ្ភទយដយក័រិសហ  រកនដ័្ុដនដភសហ 

 សពស ដ័ៃដផសកភ  បរ� ដ្យ្នុដវ ហសុខៃុ 

 វ ហស ង ទ្ៃុ វហៃកុ   ៃរែ នុដខគិជរៃហ(4

1) 

                                     
 ១ដ្ំះ កំយទន�ភ័នះដ័រកដ“ របគ កំយទវវននដ” 
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បគហរត៍គ ុំនដ្ំះ កំយទន�ភ័នះកន 

ភ នន ៃក្ៃយុ កំសនសសសទយរស័ត្្ឺៃរែ ដ បសយ័គស្ 

ន្វផ�ះ្ឺបៃកភំទរសងៃក្ៃដ ភ នន គហនទនងបន ិរ 

្រយះ័េ័រ្ដ ៃក្ៃនៃសនៃប័ជ�  ័ទភនងសុបទវនដ 

់រងរៃហរប័នយ (ដ ័ចទ ះ័្ដ )ដ រៃហយននៃសជុ័សវយក�យកយងគយ 

ឲពៃក្ៃ័ទេាដ ចៃកបយកបនក័រ្គដ នន!ដ រសផ�ះដ ចរ្វ

ៃក្ៃទយបសយ័ទ្ប័្រុន �ំ័នះ័ទបសយឯសបសង័គស្ផ�ះ្ឺដ

បៃកភំឲពៃក្ៃបន័យៀៃ័្ដ រសតសង្ឺដ យហ័ សននវ ហ័ សស

ទុស ទរសងបសយឯសដ ៃក្ៃភវងរុបយងបសង័ទ័្ 

ទុសយុំ្ ផ�ះ្ឺបវ ហរស ដ នន បសយឯស័គស្ទវ័្ដ (័ជះ)ដ ៃក្ៃដ 

យនបនយុុៃងរសង័្ដ ចរ្វ័នះដ វហៃកទរសងៃក្ៃបនន ង 

្ំះនហពស នដ នន ្បសងុយស ង ទ័្ដ ៃក្ៃបន្៍សងនះស

ន្វ្ំះបទៃកនន រគគ៌យមូៃរែ ទុស ័្ដយ 

 ឯខនទនហពស ន័ជះដ ៃ ្ សន្វ័គកវ្ំះសំ៌ិ�ំ កយទបស�្យសង 

បនន ងន្វ្ំះសំស�ាកៃមា តដ ័្្យសង្សង័េ័្បសសៃស 
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បនវុននដ ៤៥ដ ្ំះវសរដ ័្័សកវ្ស័ទផ�ុ័ ្នយនសហដ 

សននដ ័្ភគ នសសយនគយ់សុទុស្្ទនយដទន្ទយកសហជ់ដ ័សកវវ្ 

ភនងេនសចរៃកហ័្ដ  ះរសង្ំះិជន កស ង ទដ ្យសង្ំះ

នុ័ត្ទវ្ ័ទភនង្ំះនហពស នទ ុៃងទរ្គដ ័វយជគដ សមា គដ ស ង ទគដ

វ ហមា តដ ចៃចនវ ហបយយងនទនហសយគនិ ទរ្ដ ័សសស ងៃហវៃវ័រ្គដ

្ ស័នះ័រកដខនទនហពស ន ្ឺទ ៃងស្នព័ទនរ�ទ យងនទដយ 

ឯិៃកនហពស ន័ជះដ យុតៃង្ៃះគ្ំះ កំយទបសជ្្រងដ ៥០០០ដ

្ំះវសរ័្ដ ្ំះរទគិៃកស័គកវ្ំះគកន�ជងរចទ សងទុស

រកជន ននន ដ ័ទ្រៃហបិន័េយសកសៃុរនង័ផមសាដយនបនតក ៃ្ៃនសៃ

គយ្រ កិុស័ចិនរបស�្ំះសចន សគមកយទ ន្វរចន្ំះិជន កដ

្យសង័េន្វ័ន្គដ ័្្យសង្សងផ�ៃង្ំះនបសន័ ្ទៃនរ ទូសត្ៃសង

យននទសគទ័ពគហ្ ះំយមដ ្យសង្ំះគទរកទ ហស យងតនដ ៣២គដ 

បនកំព�ស ននដ ៨០គដ ្ំះ សំត�ទសម�ដ ៦ដ ្រភទគដ ្យសងសនគកស្ំះប-  

នហទទពបសងដ ៧ដ យហវដ ំយ័យវ៍ដ ចរន�ដ ្ំនដ ទុស សះសចន 

នភនង័ទន្វបសរកបុដ យ្គសចដដ សភត ទ្្រង្រភទវកះុយ

័វប �ំបឧ នវ ហចនទរសងខទនដ ជុរស ះ្យយសគយដ កស រស�ុ្រតគព 
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នគសមភទរ្រដ បនស័្គវគគ៌វ ហ័ សសរនងខមសង៍ុស �ំ័ប៍

ទ្ៃន ង្ំះបទៃក់រងវុននបនដ ២៤ប័សងពដ ៦ដនដ 

៦នសនដ ៧ពនងដ ៨០័ភនហដ យដ ន ង្្រងយុតៃងដ ៧ង�័្

័ៃ័រិៃកដ យន៍ុស័រ្ស្រ ូបស�្ំះ កំយទទរ្្ំះរទគិៃកឲព 

សកះស្នពបសង័ទគដ ្ ស័នះដ ័រកដ ិៃកនហពស នដ ្ឺស្នព័ទ 

ន្ំះិៃកដយ 

“ បបហ័�ា័ពដ គ័គនដ សចន សគមក័ទទ ដ ” ្ំះ័ដយជង 

បបក ុទពដ ្យសង្ររន្វ័បពគគ៌្ឺដ យកយងសវទដ នន ចន 

 យងតនដ ១២ដ ្ឺរៃហយកយងដ ័សវយក�យកយងចនរៃហររវទូដ ់រងុរង

័ន្គ៍ុសនៃបុ �ំវ្ គយុរងរនហសនទហយសកសផ�ច៍ដ បន័សវយក� 

័កក ្យទរនហទនកទ សចៃកបយកបនក១គដ ិ់យកយងដ យកយងចន 

ភទុសង្រុ្រររវទូដ ់រង៍ុស �ំ្រស្្ៃ័វបដ ុយ្ប៌ច៍

័ទៀសគយដ ័របទទរ្់សភ័នះ័វះនៃ្យមត័្ទគ្រុ្រ 

័ទ១គដ ំពគហយកយងដ យកយងចន័់្នន ្�័រៀៃ័រៀនឲពតឺុរងដ

ររវទូ១គដ គទតយកយងដ យកយងចន័សវយក�បទ រងររវទូដ ័្ពះក

ភ ័រ្ំពគហវ្ គយ កយ កទរ្ភ័្ដ គទតនយនយរជ� ន  
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វ្ គយ ហិៃ ័ចទ ះ័្ដ សៃសយន័យ្ៃយកយង្ំសរំនទះយ័្ពះ 

័ទ្បគទតន័េប� យង់សុ �ំគកខ១គដ ័បយយកយងដ យកយងររក   

ឲពបក កស័រះវុ័ពះសៃស នហសដ ស ង ទរយ�កសដបងនន 

្ពៃង្បសង័ទ១គដ រទ ហ័ យវយកយងដ យកយងររក  ឲពៃុប្ប័ទៀរ់រង 

�ំភទយគមៃងយ្គ័ផមសាដ វុ័ពះសៃសនហសស ង ទនន ្ពៃង័ទ១គដ

យកយងយកយងដ យកយង ុបយនៃវុនតយផទ្វភ័រភទ័នេៃង 

័ផមសា១គដ ័ទគនសមយកយងដ យកយង័្ពះ័សវយក�ំយងបនងៃ្វវហៃក 

វុ័ពះំទគនតស នន ័ទស្សឱស សន ងវហៃក១គដ ឧប្សយកយងដ 

យកយងររក  ឲពប ំយងយសកសវហៃកដ ័្ពះនះយ័ទ្បន ងសៃស 

នហសស ង ទ រយ�កសដបងនន ្ពៃង្បស័ទ្ទ័្១គដ 

បរដហ័ហសគដ័្្យកយងដ យកយង័្ពះ ិរ្រសំសសៃសនហសស ង ទ 

នន គហន្ៃរវវហៃក១គដ រហ័ហវ ហរដ័្្យកយងដ យកយង័្ពះ្ពៃង 

្បសនហ់សុយសៃសនហសស ង ទនន ខទន័ំបវហៃក១គដ គដហវចុ  

នដ  បៃហដ ៃគដហ យកយងុដ យកយង័យ្ៃគយបុ �ំ្បកស គហនបនន្វរុតស 

វសងបនទរសងរដ គហនបនទរសង័ជះ១គដ សសងហ័ៃកនដ រ�ទក បទ 

នយងជទ ដ យកភង ដ យកយងទុសបសង្រគ្ គយចននៃឧបទនយងនទទុសដ ៥ដ

រ័គយកយងដ យដ យកយងទុសដ ១២ដ ្រភទ័នះ័េន ះកបបហ័�ាពគគ៌ដ យ 
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“ រទ ហ័ �ា័ព គ័គនដ សចន សគមក័ទទ ដ ” ស័គកវ្ំះិ័នរន� 

បបក ្យសង្៍សងនះសន្វគគ៌នន ្ទយុតៃងនះសដ ្ឺយកយងសវទដ ចន

បស�ដ១២ដន្វបនដបគហរតទវគយ័្ដយ 

“ រទៃ័ំសដ គ័គនដ សចន សគមក័ទទ ដ ” ស័គកវ្ំះសំ៌ �ិ្យសង

្៍សងនះសន្វគគ៌នន ្ទ ះរសងដ ្ឺសគកយសវទ បនន ង 

ៃរែ ទុសដ៣ដ័រស័សងរឬៃរែ ទុស១០៨័រ ហំបក ទដយ 

“ សវចហភៃ័ សំដ គ័គនដ សចន សគមក័ទទ ដ ” ស័គកវ្ំះសំ៌ �ិ្យសង

្៍សងដ នះសន្វគគ៌នន ្ទ័គស្ឲពរយងវតសងដ ្ឺនហ័់គសវទដ បន 

ន ង្ំះនហពស នដ នន បសយ្បិ�ទុស  ្ទ័គស្ឲពរយងវតសង

័រគ្�មា តទុស៤យ 

“ ភ័វៃ័ សំដ គ័គនដ សចន សគមក័ទទ ដ ” ស័គកវ្ំះសំ៌ �ិ្យសង

្៍សងនះសន្វគគ៌នន ្ទវ័្គ្ន ្ឺគ �្សវទ បនន ងបទ ហគ �្

នន ្រររង័របស�ដ៨ដ្រភទដចនសចន យហនិហរ័ន្គដយ 
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បគហរតនយ្របស កដ “ ្ំះបស�្៍សងនះសន្វគគ៌បស�ដ បសង 

័សវយក�័រស័សងរនៃរក័រ� ះដ យដ នៃស្គ្ររកនដ គគ៌នន  

្ំះបស�្យសង្៍សងនះស័ជះគហន្ៃះគនៃរក័ត�ះ័រ្គដ ័្វ្ន័ំយ

រសងគដ នៃ័រ្ដ នហ្ឲពឆរងវរងវ ហបកដ ្ំះបស�្៍សងនះស 

សំសរន នវ័ជទ ះដយ 

 ខ)រក.ដ ពយពកដ “ ្ំះបស�្៍សងនះសដ ” ័ជះ ្ទសនសហរិនបន

័្ដវកះពយពកដ“ ័រ្រំដ” ័ជះបគហរតន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ បគហរតកនដ ្ំះសចន សគមកយទរចទ សង្យសង្៍សងនះស 

ន្វគគ៌ឯរដ ឬគគ៌ឯរនន ្ំះបស�្៍សងនះស័្ដ គគ៌ 

័ជះាដ គហនវ ហរទ ហៃដ ន្រ្រស ដ ្ឺគហនចន័ លរសឱទ ៃុយភទនះស

ទរសង្ំះបស�ដ ័្ពះ្ំះបស�្ររ័រភទរយងដយងដ គហនបន 

បន នដឬគហនបន្ៃហះទ ហះ្រយរយ័រ្ដយ 

្)រក.ដ វកះពយពកដ “ វុ័ពះ្ំះបស�ដ ” ័ៃ្បន័សវយក� 

្ សរដា 
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 វ ហ.ដ បន័សវយក�កនដ ្ំះរទគបបក ្យសង្៍សងនះសគគ៌

ទុស ំសរន នវ័ជទ ះដ វុ័ពះ្ំះបស� ្ ស័នះដ គហននគន្៍សងនះស

័របទរក �្ រ័្ររន្រ័េ ឬនតជុំនព ងឲព្ំះបស�

្៍សងនះស័រ្ដ ្ឺ្យសង្៍សងនះសនៃ័រយចទ ុស្បរ�  

ិតទរសង្ំះបស�ឯសដ ័ៃក័ជះ័យ្រ្យសង្ំះជគកដ “ សចន - 

សគមក័ទទ ដ ” ន្រកដ “ ្ំះបស�្៍សងនះសដ ័រ្រំវុ័ពះ 

្ំះបស�ដ” យ 

 

 

វរងរយដ“ សចន សគមក័ទទ ដ” ័រស័សងរ 
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នយរយដ“ វ ហរស វទតសគដ័ជស ដ” 

រក.ដ វកះ័ៃកបស�បនរ្ំះសគមកយទរចទ សង្យសង្ំះជគកដ 

“ វ ហរស វទតសគដ័ជស ដ” ? 

 វ ហ.ដ បនរ្យសង្ំះជគន្័វសះដ ័្ពះ្ំះបស�រទ ហរ្ត៌ 

័រដវ ហរស ដនហសដវទតនដយ 

 រក.ដបស�័រកដ“ វ ហរស ដ” វ ហរស ចនរកជន ន ្សដា 

 វ ហ.ដ វុ័តះដ ភទ័វះនះស័រកដ “ វ ហរស ដ ” ចនដ ៣យនចនគដ 

៨យនចនដយ 

 រក.ដវ ហរស ដ៣ដ័ៃ្បស�ខទះដាដបគហរតន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ រក័ំសនហវបនកសមៃហវ ហរស ១ដ វកៃ្របៃវ ហរស ១ដ ំសវយង 

វ ហរស ១ដយ 

រក័ំសនហវបនកសមៃហវ ហរស ដ បគហរតកនដ ្ំះបបក ្យសង 

ទជយខនទទរសង្ំះបស�នហសខនទទរសងបសយនយដ នន ទិ រងំកសូ 

័េ �ំយសកសភ គកនរប័នយរៃហដ ់រង៍ុស �ំដ ១រៃហដ ២រៃហ័រ្ស 

័ទទ្ៃន ងបសងដ ដ ដ ដសុវនដយរដដវ ហវនដយរដដសុវនដវ ហវនដយរដដរប័នយដ

្ឺ្យសងទជយ័ទ្បកនដ ភ �ំរៃហ័ជះ័យ្ៃយសកសបំឯ័រះ 

ចនជគ ្ស័នះដ ័រ្ៃ ្ស័នះដ ំត៌សគដកទ ្ ស័នះដ 

ំទទវហ�ទ ះគ �ិវ ហៃ ្ស័នះដ ំករក័ត�ះដ  កះវពកៃុយបៃកភំ 
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័ជះគយដ យនបន័ទ័យ្ៃយសកសបំឯ័រះាដ ័យៀៃដ រ ុររងដ យដ

្ ស័នះ័រកដ រក័ សំនហវបនកសមៃហវ ហរស ដ រវ ហរស យ�១ដ នន ្ំះ

ៃក្ៃបន្៍សងនះសយសកសរបគ្គន់្ៃ�ដយ 

វកៃ្របៃវ ហរស ដ បគហរតកនដ ្ំះប្វនកដ ភ ័រ្្ំះបស� 

្យសង ហំុទរ័គ្ ំយសៃសនន ័យៀៃវពកៃ នហស័យ្រុរងរនហ- 

សនទហ័រវយងកយហំសននរទ ហសកយទហ្យន សដ វយងកទរសងគនកសមរបគ�ា

យន្យសយៃ័ទ្បដ វតសងន្វ ំយសៃសនន ប័ជ�  ័ទ៍គយគនកនដ

័ប្សុ!ដ សៃស ំយរដ ្រ្ ះំៃកំ្យយង័រដ ភដ វុដ វហៃកដ 

រគហ ចុ យហនិហដ ្រភនងចុន្វបុ័ំ្រគហ ចុ យហនិហដ ័ព ៃហះ័នៀ ្ំះ 

បទ ហនដ សៃស ំយ័ជះដ  កះន ងទដុសខនទនសគកខបុ �ំគទតន័ទដ 

យនវ្ ័ទ័យ្ៃយសកសដ បប
(

5

1)គដ យក �្ៃហ(២)គដ វ ហនហបៃ(៣)
គ នទយ(៤)គដ 

័ប្ស!ដ សៃស ំយរ្រ្ ះំៃក ល័ រដភដ វុដ វហៃករសចន យហនិហដ

្រភនងចុន្វបុ័ំ្រសចន យហនិហដ គហនៃហះ័នៀ ្ំះបទ ហនដ សៃស ំយ

័ជះ  កះទដុសខនទនសគកខបុ �ំគទតន័ទយនវ្ ័ទភនងបឧ នដ

សក្ៃហ(៥) ស្៌(៦) យដ ្ស័នះ័រកដ វកៃ្របៃវ ហរស ដ រវ ហរស យ�២  

 

 

                                     
១ដយុ័ត្ៃសៃសៃហទ ចុ នដយដ២ដ័្រៃវ ហសូដយដ៣ដបសកទភដនន ចនគហយទហទ ហយទហន្វរ់កបសកទកន�រ័ន្គដយ 

៤ដ ័ដយនន រន ន័សវយក�វ័្គ្ន ចន្រភទ័្វ្នចនបវវ�នទយរ័ន្គដ យដ ៥ដ ស័រ � ះយ្ៃហទរសងគនកសមដ យដ 

៦ដវុ័ពះយ្ៃហទរសង័យវ៍ដយ 
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នន ្ំះៃក្ៃបន្៍សងនះសយសកសគិជហគ្គន់្ៃ�ដយ 

ំសវយងវ ហរស ដ បគហរតកនដ ្ំះ័ដយជង្យសង្៍សង 

នះស៍គ ហំៃកនដ ័នះយកយងគដ ័នះ័ៃកររក  ឲព័យ្ៃយកយងគដ ័នះ 

័សវយក�ទ ៃងយកយងគដ ័នះឧបជុឲពបនទ ៃងយកយងគដ គគ៌រក័ត�ះ 

័រកដ ំសវនដ គគ៌័នះរ័ៃកជុឲព័យ្ៃំសវនដ ័នះរ័សវយក�

ទ ុៃងនំសវនដ ័នះរឧបជុឲពទ ៃងំសវនដ យដ ្ស័នះ 

័រកដ ំសវយងវ ហរស ដ រវ ហរស យ�៣ដ នន ្ំះៃក្ៃ្យសង 

បន្៍សងនះសយសកសរវចហគ្គន់្ៃ�ដយ 

រក.ដវកះវ ហរស ដ៨ដបស�ខទះដា  

វ ហ.ដ វ ហរសមជវ ហរស ១ដ គ័ជគហវ ហរស ១ដ ចយទហវ ហគហវ ហរស ១ដ 

យហំស័បៃវ ហរស ១ដ ័វ័៍រទ ហវ ហរស ១ដ ទគនហសវ ហរស ដ ៣ដ នស័ន្គ 

្ៃរវរដ៨ដ្រភទដយ 

រក.ដន្វ័គកវ័រកដវ ហរសមជវ ហរស ដា 

វ ហ.ដ បនហ ទុ យ�វ័សនដ ជគទរុ្ដ វ ហរសមៃហដ ឧររទយងហៃ�ៃហដ 

វ ហរសមជដ រមា នន ហំុទរ័ទ្បរយងវតសងន្វជគ(
6

1) នហសដ 

ទរ្(២) នន  កះ័របុរវន្ំះ្ៃ យងតស ចនបនហវទ- 

 

                                     
១ដបនន ងបទរ្យងនទដ៤ដ្ឺដ័វយជគដសមា គដស ង ទគដវ ហមា តគដយដ២ដបនន ងទរ្ដ២៨ដយ 
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 យងតនរ័ន្គ័រកដ “ វ ហរសមជ(
7

1)  ” យដ វ ហរសមជ័នះឯសុៃង

រវ ហរស ១ដ នន ្ំះបបក ្យសងចនគកនវ ហរស ទុសដ ៧ដ ័្ពះវ ហរស  

័នះដ រ័្្រស័តសស ងន្វ្ំះ្ៃ យងតស កនដ ជគនហសទរ្គហន

័យៀសទៃងគហនបហៃ័បទវហទភ ្ទ សងដ នៃសនះយិ�ស្ នរសែ្ទគយដ 

 

 

 

                                     
១ដចនដ១០ដ ្ស្ឺន 

១- សគសន�ាតដរមា ហំុទរ័ទ្បស ង ទ័របនហ ទុ យហ យងតនដយ 

២- ឧយ សំ�ាតដរមា ហំុទរន្វសភំ័យ្ៃ័រ្សនហសទ ៃងស្នព័ទនស ង ទដយ 

៣- បស�មា តដ រមា ហំុទរន្វយហទ ហ្ នរយ ទិ នស ង ទ្ឺ័ទ្បករឧរតយគដ ័វៃហបស�គដ

ឧរតយគដររៃហយកយងគដបហៃហដរិ់យកយងគដបស�ដរគទតយកយងដយ 

៤- បមា តដ រមា ហំុទរ័ទ្បស ង ទករគគនរៃហ ្ទនទ វដ ន្វរនទ វសៃសបទវចន

់ិស�រ័ន្គដយ 

៥- ំយ�នវមា តដ រមា ហំុទរ័ទ្ប័ទសទរសងស ង ទគហន ្ទឲពសនូ្្វហៃកដ ន្វ័្័ទ្បផ�ះ

នន ័បទ្ស័ះ័្័បៀសដខទន័វប �ំផ�ះ័ជះដយ 

៦- នហ សំហទិតដរមា ហំុទរ័ទ្ប័ទសយសកសស ង ទ័្គកប្ទនង័នេរដយ 

៧- គក�ទ ហៃកភគដ៍ិតដរមា ហំុទរវសង័រះខទនឲពទវ �ំខនទដ៥ដ័្រររន្វរ្ៃ�វសងទវុយ �ំ

័៍យដឬន្វរគនកសមដ័ទសវសងទវ �ំ ក្យ្វវយង័នទ ះឱស សដយ 

៨- រនហស ង ទមា តដរមា ហំុទរទយឧបនន នះសឲព័រះខទនទវ �ំខនទដ៥ដយ 

៩- ស ង ទរ្ភង ិតដ រមា ៍ុសឧ័រភង ្ឺ័៍ះ័ៃ្គហន័បគនសមដ គហនទសងវហៃកន្វរកទសនន 

្ំ័ស្យ័នក្នះសដ្រំនទនន ន ស ះរស កសរះ័្ដយ 

១០- បនក័ដគមា តដរមា នន បនក័ដគ៍គ្ំះបទ ហគ �្ដទុសនសយសកសនស័្កដយ  
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ន្វយសយកយងដ នះសគហននគនរខទន្បតគហន កះ៍គរ � រងដ រគគន-

រៃហឱៃងគហនបនដ យដ  កះ័តសស ង ្ស័នះ័្ដ ័យ្រ 

័ទ្បបទ ហសវទទុសដ ៤ដ យដ ្ំះរ្្រ្យសងផទ បងច់គហ់ិ 

្ំគទុស័សជឲពរ់ិូ័របទគ�ទុសដ ១០ដ ័្័សកវ 

វ្ ភនងសចរៃកហគដ ន ង័វបុយសចរៃកហគយវ ហបដ ័យ្រ័សកវ 

ភនងយវ ហរសមជដ រមា ុយងគទកះ័គ្ ស ង ទ៍គ្រំត� ្ំះ 

កំយទបុ �ំរក់ត័ទ្បករដ បនហវទុដ យកយងុដ បន ក៍ ដ ័្័យ្រ 

ុយងគទកះបទ ហសវទទុស៤ដ ្រភទកនដ យកយងសវទចនខនទដ ៥រ័គយកយង

្ទឲពនទ វដ ័្រររន្វរ័គនន ុសដ ៥ដ ជយង៍គពិ្�រដ គគន- 

៍គដ សគកយសវទដ ៃរែ ទុស៣ដ ្រភទន្វរបសយរ ែ បផទ្វ 

នន ុសឲពវ្ គយដ នហ័់គសវទដ ្ំះនហពស នរ័្្រសរហយស�ះនុ័ត្ទ

នន ុសគដ គ �្សវទដ បនិស�ហយគ �្ទុសដ ៨ដ រឧបនះសសចទ រង ំយ 

នន ុសដយ 

 កះទយយុ័ត្ៃ័សវយក�យកយង័ទ្បដ ័រវ ហរសមជរមា  

្ ស័នះ័្ដ ័យ្រ្យសង ះសុ័្ិននដ ៣ដ ្ឺសភត យហនិហគដ វ ហវហ- 
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យហ ចុ គដ ស� ំសៃករ់ចសនគដ ័រយចទ ុស័ប៍រៃកហគ �្មា តគដ

 ះភគ់្គដ ំពបយដ ្ស័្រៃ្រៃ័រសយទរគហគ្�-

មា តគដ  ះភគ់្ដ ំពបយដ ្ស លហៃ័របជរគហគ្�-

មា តគដ  ះសុ័្ិនន៥ដ ្ឺទរ្់្នគដ បទរ្់្នគដ ចននគដ ឧយទវទនគដ

បវ ហរស  គដ័របទៃកគ្�មា តដយដ្រ័ជះដសជក នទរសង្ំះបស�

រទ ហសកយទហ្យន សគដ បទៃកផ យន័យ្ៃ័រ្សដ វ ហរស ទុសដ ៧ ័្ក 

�ំ័នះ័យ្រ័យ្ៃគយរនស័្ភដ យដ ័ៃក័ជះ័យ្រុៃងកដ 

វ ហរសមជវ ហរស ័យ្ៃគកនវ ហរស ទុស ំសដ ឬនះសរ្ំះបបក ្យសង 

បនវ ហរស ័នះដ ៍ុស �ំភ ័េ្្រង្្ស់ិសគដៃកហ័េ័រ្យន 

សះសបនដ យសកស្រនន ្យសងយៃ័ទ្ប័យវយ្ៃទុស ៣ដ នស 

័ន្គ្ឺគនកសមិ់ដ គនកសមតឺដ គនកសមបទ រងដ ័្ពះ័របទ 

នៃ័ទេស័នះ័្ដ ័យ្រ្យសង្ំះស័សស្ រនទ ុស្ទុ័េ កំុបន 

ន ងកស យង័វប័ុ ់ិសគដៃកហ័ទ្យសង្ំះផសសដយ 

គ័ជគហយទហវ ហរស ដ ្ឺវ ហរស នន ័វះនងទសទ ហយទហ័គស្វហៃកឲព័ទរ 

ទរ្បនដ បគហរតកនដ ្ំះសគមកយទរចទ សង្ំះបស�ចនវ ហរស ំវ 
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នះសនហគហៃកវហៃក នសយសកសឲព័ទរទរ្ភ័ផមស័វប �ំភ័នះ 

គយបន្បយនដ ន្វរទប្ៃរតក្  ័សន ្រទស័វប 

�ំ័ន្គដយ 

ចយទហវ ហគហវ ហរស ដ ្ឺវ ហរស នន ័វះសនគកសទ ហយទហបនដ ័រនរទសឬ

បគហរិនគដ បគហរតកនដ ្ំះសចន សគមកយទ្យសងចនំវនះស 

នរទសឬបគហរិនគនកសមដ ចស យងឲព័ទរ័្វ្នជយងបនគដ ័្វ្នជយង 

ឲពទគគយ័េនៃចស យងយនបនដ ឬនរទសទរសង័នះឲព័ទរទរសង 

័ជះាដឲពគយរទរសង័នះយនបនចៃ័យ្សទយងដយ 

យហំស័បៃវ ហរស  ្ឺវ ហរស នន ំវបក រងស្ទសំ�សុ័រស 

បនន្វរយហ សំ័បៃគដ បគហរតកនដ ្ំះសចន សគមកយទ្ យសងចន 

វ ហរស ំវបក រងស្ទសុ័ សគនកសម នហស ័យវ៍ដ នន សឧហៃ័េ 

យសកសយ� ហិៃឆ�  ្សរយនបនទុសបសងដយ 

័វ័៍រទ ហវ ហរស ដ ្ឺវ ហរស ំវយុតៃងនះសវហៃកបសយនយបនគដ

បគហរតកនដ ្ំះសចន សគមកយទ្យសង្ររយះយវហៃកសៃសនយបន

្បយនកនដ វហៃក័នះររកតពដ ័នះរបរដ ័នះបសង់្ន 
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័្ដ ័នះចន់្នដ ័េ័រ្រ័ន្គដ យដ ទរទគវ ហរស ទុសដ ៥ 

័នះផមុនហសវ ហរស ដ៣នស័ន្គ្ៃរវរវរស (8

1)៨ដយ 

រក.ដបស�័រកដ“ វទតនដ” ? ចនរកជន ន ្សដា 

វ ហ.ដ ្យហៃពនន រក្� ្រដ�្ រ្ ះំៃកដ ឬ័សវយក�្រ្ ះំៃកនន រ

នុ័ត្ទ័ទភនងបគៃគទនហពស ន័រកដ “ វទតនដ ” ចនដ 

១៥ដ ្ស្ឺដស� សុវទនដស្សសគទយរបៃហ័ចយងសុវទស� គៃងវៃង១គដ

ចរន�ហសុវទនដ ស្សសគចរន�ហទុស៦ដ ្ឺវយងករន��ស ័បៃហរន��ស  

ឱនហរន��ស ហិវ ែហរន��ស ភហរន��ស គនហរន��ស រហយផទ្វគហនឲពបរ 

គគ៌្ឺដ ់្នដ ័ទសនដ ័ចនដ ចននដ យហនិហដ វ្ គយយសកស 

សជក នបន១ដ ័ភិ័នគៃក�ាក៍គដ ភំរបសយនះស្រចតយសកស

័ភិន១ដរ្ទ ហ្ នក័្្នដ ្រយរយហទ ហ្ ភ� យងទជយរនហវទ្ឺ្បសង

ុយដ ង�នគហយទ១ដ សទទ ដ វហៃកកទ បល ៃរទ ហសកយទហ្បសុយបរគគ៌

ទុស ំស១ដ សៃហដ ័សវយក�ទជយនះសខទនរនហវទ១ដ ហទ ហដ ័សវយក� 

 

                                     
១- នូខទះ់រងយវ ហរសមជវ ហរស ដ១ដគ័ជគហយទហវ ហរស ១ដចយទហវ ហគ�វ ហរស ១ដរវ ហរស ដ៣ដយដ វ ហរស ដ៨ដ់រងយដ

បបហមា ដ៥ដ ្ឺដយហ សំវយងកវ ហរស ១ដយហ សំ័បៃវ ហរស ១ដរទវហៃកវ ហរស ១ដរក័ សំនហវសវ ហរស ១ដំសវយងវ ហរស ១ដរដ៥ដផមុនះសដ

វ ហរស ដ៣ដនស័ន្គរវ ហរស ដ៨ដយ 
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នន សងបរ១ដ ឱៃរដនដ ័សវយក�័កក ្យទឬ័ស�្រនះសបរ១ដ 

ពកសវទនដ ័សវយក�័វះុុ័្វ្ន១ដ ឧរយតគន ័សវយក�្រះសន្រស

្រយរ័រសគនរដិនវ �ទ ហ១ដ គៃហដ  ង្រយរ័រ 

រមា គហរតនន័្វ្ន១ដ បរទ ហ�នទប្វវទិ្នុដ ទប្វវទិ្ន៤ដ

នន គហនបនបរស្នព់រងរ៤ដផមុរស រវទតន១៥ដយ 

 ស័គកវ្ំះគទយទកររទ ហរ្ត៌័រវ ហរស ដ ៣ដ វ ហរស  ៨ដ 

វទតន ១៥ដ ន្វំត៌ជគយ័នះដ ័យ្រ្យសង្ំះជគកដ “ វ ហរស វទ- 

តសគដ័ជស ដ” យ 

   

វរងរយដ“ វ ហរស វទតសគដ័ជស ដ” ័រស័សងរ 

 

 

 

 

 

Websites: WatKhemaraRatanaram.org  or  WatKhmers.org



                         ្របស ្ៃ្ុត                               - 37 - 

វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

នយរយដ“ សក្័៍ដ” 

រក.ដ ្ំះរ្្រដ ័ៃកន្វ័គកវដ បនរ្យសង្ំះជគកដ 

“ សក្័៍ដ” ? 

វ ហ.ដ បនរ្យសង្ំះជគន្័វសះដ ័្ពះ្ំះបស�ចន្ំះ 

នុ័ត្ទ លផសដ័្ពះ្ំះបស�ចន្ំះរន�្ �ំ័់ះផសដយ 

រក.ដ នន កដ “ ្ំះបស�ចន្ំះនុ័ត្ទ លដ ” ័ជះ័ៃ្ ល្  ស

ន្វ័គកវា 

វ ហ.ដ ្ំះបស�ចន្ំះនុ័ត្ទ ល្ ទឲពសៃស័ដយបទ្យបទះយគដ ចន

្ំះនុ័ត្ទ ល័ ទភនងយ�បល ៃគដ ចន្ំះនុ័ត្ទ ល្ ទឲព័យ្ៃ 

័សវយក�្ិះកទ ន ងគទិនគដ ចន្ំះនុ័ត្ទ ល្ ស័ទភនង

បគៃគទនហពស នដយ 

យ)ដ នន កដ “ ចន្ំះនុ័ត្ទ ល្ ទឲពសៃស័ដយបទ្យបទះយដ ” 

បគហរតកនដ ្ំះបស�្យសងចន្ំះនុ័ត្ទ្ស្សសគ

័បភចៃ�សដ គកខ ្ទឲពសៃសផស ហំៃ ហំ ទគហ ័គ្ ដ ន្វ្រ 

នន ្យសង័យ្របន្៍សងរនុរ្ស ័សកវ័វបុយ័ពគហ 

គតខ  ដ ្ស៍គចរ៌័រ្ំះបទនន្រយរ័រដ 
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 យងតស យសងវ្យដ ចនំសត�ទសម�ទកះ័្ពស្ពដ ័ឆម ះ្ំះបរយក

័ទភនងចសហរៃនគហ្ទវនូដ យដ ្រ័ជះដ ័យ្ៃទ ុិ  ន ង 

ំយ័យំនហយទដ ជុរស ័ទះុយយ�បឧ នគយនទគបគនុ័ត្ទ្ំះ

បស�គដ គហន្ៃះគនៃ ំយ័យំនហភរក័រ� ះគដ ស្គដ� ំយ្គះ �្្គះរ 

យនជុរស គយតទទសងនយដទបស�្ំះ ហិនកស�ដ ទុស ំយរយររយម�យន 

ជុរស ័បះ ំ័សរ ឆស ៃងគយសុភុសបទ រ័េជយ�ដ នន ្ំះបស�

័សកវ្ស័ទគដ ទុស័នះយនគយនៃ �ំ្ំះបស�ចន្ំះខនទសជក ន

បល ៃរទ ហសកយទហ ័យ្រចន្ំះនុ័ត្ទចៃ�ស ្ទឲពសៃសផស ហំៃ 

ហំ ទគហ ័គ្ ដ យដ គហននៃ្រគ័នះ័យដ ៃគយ័វដនន  

្ំះបស�្យសង្សវ្ ័ទភនងយ�សច្គរាដ យននៃសចន ំយ

័យវនហយទ នហស គនកសមនហយទបទ្យបទះយ ះ្យយសគយ្្នង័គ្ ្ំះនុ- 

័ត្ទ្ស្សទរសង្ំះបស�ដ យដ ័ៃក័នះ័យ្របនវ ហស សិជ 

កនដ“ ្ំះបស�ចន្ំះនុ័ត្ទ ល្ ទឲពសៃស័ដយបទ្យបទះយ ” យ 

 ខ)ដ នន កដ “ ្ំះបស�ចន្ំះនុ័ត្ទ ល័ ទភនងយ�បល ៃដ ” 

បគហរតកនដ ្ំះ ហំ ហិៃចទភ ័រ្្យសង្ស័ទភនងយ�រ 

យ�័ជះ័ទះរយ�័បន ្័្រយ ្សរយក�ដ យន្សងនះសន្រនយសទ័ទ 
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រយ�បល ៃរទ ហសកយទហវ ហបដ ន្វ្រនន ្យមស័វប �័យ្ៃចន 

បូបុ �ំបហវៃ័់្ដ នះសចន ំយបគនកសម័រៀៃ័រៀនរ័្វ្នដ

នហសយកទ តហយមបុតៃងបៃងឱទ នដ បសយកសមយបទ រង័នទរសសំសប័នទ្ដ 

័ចទ ះ័្្ំះន្ទទុសគ្ ័ទរគហនបល ៃដ ពស័ំប័ទ 

័របយបសកបដ យដ ំយ័សកវ ហវចវ �រចទ សង្ំះន្ទដ គយ 

ំ់គជ្ំះសគមកយទឲព័សកវ្យសង្ស័ទគដ ្ំះបស�័សកវគហនទនង

្ស័ទន ងផសដ យន ំយ័យវ៍ររក  ័បទរស ្សគុ ទិ យងវកះគយ

រនរៃងបយបសកបទុស័ជះ៍គស�ះសដ ឲពវ្ ័ទភនងគទ 

សគក្យទុសបសងដ គហនឲពចន័សសស ងដ ន្ទ័ជះ័ទរបល ៃ

រទ ហសកយទហ ្ទន ង្ំះ កំយទនុ័ត្ទ័សកវ្សគយដ យដ ័ៃក័នះ 

បនរវ ហសិសជកដ ដ “ ្ំះបស�ចន្ំះនុ័ត្ទ ល្ ស័ទភនង 

យ�បល ៃដ” យ 

 ្)ដ នន កនដ “ ្ំះបស�ចន្ំះនុ័ត្ទ ល្ ទឲព័យ្ៃ 

័សវយក�្ិះកទ ន ងគទិនដ ” បគហរតកនដ ្ំះ័ដយជងរ

ចទ សងដ ្យសងចន្ំះ ក្ត ្ទឲពសៃស្ិះកទ ដ ៤ដ ្រភទនន ័រកដ 

“ រចតដ” ្ឺ៖ 
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១- ទរ្រដចតនដ ្យសងចន្ំះទរ្សយកហសគ ល្ រយរ័រដ

គទរកទ ហស យងតន៣២នហសបនកំព�ស ននដ ៨០ដ  លទយគនកសម័យពក

រផ�ះគរន នដយ 

២- ័ឱសរដចតនដ ្យសងចន្ំះស្ទ័សៀសនន �ំ័់ះ្យ

ន សដ័្រររន្វស័គទស្ំនដឬស័គទសសៃសយទវ ះយដយ 

៣- គគនរដចតនដ ្យសង្ររគគ៌័្ធ្ិះ័ ្ស រងបសយ 

្បិ�ទុស ំសដយ 

 ៤-  ្ខរដចតនដ ្យសងចនបគពកសូ លដ គហន័វះ័ទស្ 

កនដ ទរសង័នះ័សនសដ ័នះ័កយទរដ ័នះបនងរសងដ ន្័វសះ

័រ្ដ យដ ័រ្សៃស ំយរ្ៃរវភទនសទរ្គដ សៃស ំយ័ជះនះស 

្ិះកទ យសកស្ំះបស�័រទរ្ដ ័្ពះ្ំះបស�្ យសងចនទរ្ លគដ ័រ្សៃស

ំយរ្ៃរវភទនសស័គទសដ សៃស ំយ័ជះនះស្ិះកទ យសកស្ំះបស�

័រស័គទសដ ័្ពះ្ំះបស�ចន្ំះស្ទ័សៀស �ំ័់ះ ទយសុ័រស

ទរសងគនកសម ំយរគនះសយគយ័្រររផ�ះគ កំុបនគដ ័រ្សៃស 

ំយរ្ៃរវភទនៃនសគគ៌ដ សៃស ំយ័ជះនះស្ិះកទ យសកស្ំះបស�

័រគគ៌័្ពះ្ំះបស�េទ សវយសកសភទសនគកសគគ៌ដ ័ ្សន ស 
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បសយ្បិ�ទុស ំសយសកស្ៃ័ដយគដ ័រ្សៃស ំយររបសយយុសៃង 

យក្៌ៃ្បកស នះសកស រវទូរគន ង្ំះបស�ដ ័ទះទរសង 

័ជះ័កយទរ ្សរយក�ដ ្យសងយនំវយយ ័្រ្្បសងបន 

័រ ្សសសហយទចៃចនវដហវ័វដ្គដ យដ យុនស័នះ័្នន  

ជុឲព្ំះបស�បនរយ�្ិះកទ ន ងគទិនដ យដ ភ ័រ្ ្ស័នះ

័ទះរ�្ំះបស�្យសង កំយទនុ័ត្ទ័ទភនងយ�រយក�ដ យនចៃចនទ យ 

បស�ុគដ សៃស ំយរនន គហនទនង្ិះកទ ័េ័រ្ដ យន័យ្ៃ្ិះ 

កទ ័រ្សដ សៃស ំយរនន ្ិះកទ កបរងដ យនទ ះសទ ហៃនៃ្ិះកទ រ

បហ័ពភំ័រ្សដ យដ ័ៃក័នះបនរវ ហសិសជកដ “ ្ំះបស�្ យសង

ចន កំយទនុ័ត្ទ ល្ ទឲព័យ្ៃ័សវយក�្ិះកទ ន ងគទិនដ” យ 

ទ)ដ នន កដ “ ្ំះបស�ចននុ័ត្ទ ល្ ស័ទភនងបគៃ

គទនហពស នដ ” បគហរតកនដ ្ំះបស�័សកវ្យសងចន កំយទនុ័ត្ទ 

័ទភនងយ�នន គហន ទិ រង័ទ្ឺ្ំះនហពស នដ គហនចនប័ប្ៃទកប់

�ំ័្ពះ្យសងចនដ ខនទសជក នបល ៃរទ ហសកយទហ ចៃចននហៃរគ 

័រយហ័ សាដ រនន ្យសង ះបន័្ដ យហ័ ស័ជះ 

ន ស្ៃររងគយទយ្ំះបស�វ ហបគដ ្ំះបស�យនន ស្ៃររង័ទទយ

យហ័ សទុស័ជះវ ហបននទដយ 
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យុនសនន ្ំះបស� ះយហ័ ស័ជះន្័វសះ្ឺដ ដ ្យសង ះសភត - 

យហនិហគ វ ហវហយហ ចុ គដស� ំសៃករ់ចសគដយហរិនកសន នហសវ ហវហយហ ចុ នកស

័របុរវ័ប៍រៃកហគ្�គដ  ះភគ់្សុ័្ិននដ រនហឱ- 

នកសុ័្ិននគដ ភគ់រនកសន រនហឱនកសន ្ ស័្រៃ 

្រៃ័របុរវសយទរគហគ្�គដ  ះភគ់្សុ័្ិននគ 

រនហទសុ័្ិននដ ភគ់រនកសនគដ រនហឱនកសន ្ ស លហៃ

័របុរវបជរគហគ្�គដ  ះទរ្់្នគដ ចននគដ ឧយ�វទនគដ 

បវ ហរស គដ ចជនកសនគដ បវ់រនកសនគដ បវ ហរស នកសនគដ ័រ

បុរវបទៃកគ �្ដ យដ យហ័ សទុស នន ្ំះបស�្យសង 

 ះបន័របទ ហគ �្័ជះាដ ័្ដ គហននន ្ៃររងគយ 

័យ្ៃយសកសសជក ន្ំះបស�វ ហប័រ្ដ យដ ័ៃក័នះ័្ដ ័យ្រ 

វ ហសិសជកដ “ ្ំះបស�ចននុ័ត្ទ្ស័ទភនងបគៃគទ 

នហពស នដ” យ 

រក.ដ វកះ្ៃសងនន វ ហសិសជកដ “ ្ំះបស�ចនរន�្ �ំ័់ះ 

័ជះ័ៃ្បគហរតន្វ័គកវដ” ? 

 វ ហ.ដ បគហរត្កនដ ្ំះសចន សគមកយទរចទ សងដ ្ររវតសងន្វ

ពយព ហំៃនហសគហន ហំៃគដ ចន្រ័្ិនសនហសចៃ្រ័្ិនសដ ្ៃរវ 
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វហៃកសៃសនហសគហន្ៃរវវហៃកសៃសដ យដ ័រ្ពយពឯរគហន ហំៃគដ ចៃ 

្រ័្ិនសដ នហសគហន្ៃរវវហៃក័ជះដ ្ំះបស�គហនចន្ំះរន�្  

័រ្គដ ពយពឯរនន ហំៃដ ចន្រ័្ិនសដ ្ៃរវវហៃកសៃស 

័យ្រ្ំះបស�្យសងចន្ំះរន�្ ដ ័ន្គដ�នះស័គស្ពយព័ជះឲព 

ស័្គវ្រ័្ិនសន ងបសយបក រងគដ ័រ្ពយពឯរគហន ហំៃដ ចៃ

្រ័្ិនសដ យកយររ្ៃរវវហៃកសៃសដ យន្ំះបស�គហន្យសងចន្ំះ

រន�្ ននទគដ  កះនៃពយព ហំៃផសដ ចន្រ័្ិនសផសដ ្ៃរវវហៃក 

សៃសផសដ ័យ្រ្ំះបស�ចន្ំះរន�្ ដ យដ ន្វចនភ  

ង�គ ស័គកវ្ំះ ហិនកស�្យសងចន្ំះ កំយទនុ័ត្ទ័ទនយដទ័ន្គ

័ត្គដ យ្ំះសឧុ រងសទះយ័ត្គភក រង័្្៍សង 

សទ័ទំនន�កនដ ំនន�!ដ សទះយ័ត្នន ័េយសកសយរក រងនៃក- 

្ៃ ័នះ័្នះសសទះយ័ត្នន ័េស ង័ ្នផនន�រ័្វ្រស 

រដ ្ំះំនន�្ភរយ សសស្ំះ កំយទន�ភកនដ រ ហំ្ៃ្ំះបស� 

ននវ័្គ្នដ ស្គ្យសង្ំះ័គ ក៍ ័្បសដ សទះយ័ត្នន សឧហៃ័េយសកស

្ំះសឧ្ ំះបស�ៃហវរសងដសទះយ័ត្័្ក �ំ័ជះ័្វ្នំនង័ំយដយដ

្ំះបស�្ យសង្៍សងផ�ន័សវយក�័ជះឲព្បយន័រ្សកដ ័ប្ំនន�!ដ

គគ៌វ ហនូនន ៃក្ៃបន្៍សងនះស័្វ្ន័ំយរសងដ នៃគគ៌ 
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នន ៃក្ៃបនសនគកសយកយរឱវយដ ន ងបសយ់ ងរស ័ជះៃហវ 

ៃវ័យដ ន្វរសទះយ័ត្នន ័េយសកសយរក រងនៃក្ៃគដ គគ៌ 

នន ស ង័េៃក្ៃគហនបនសនគកសដ ័ជះ័្វ្ន័ំយរសង 

ន្វរសទះយ័ត្នន ័េ័ ្នផនន�ទុសរកជន នគដ ័្ពះ័ៃកបស�ដ ាដ

័្ពះៃក្ៃសនគកសនៃគគ៌រ ហំៃដ ័្ចន្រ័្ិនស  

័្វ្នន ងសៃសបសយ្រៃហរៃកហដយ 

ហំៃនគនវ ហនូទរសង្ំះ កំយទរចទ សងដ នន ្ំះបស�្យសង 

បន្៍សងសនគកសយកយដ ៍ុសបុ �ំ្យសងបន្៍សងនះស័រ្សដ ន់រ

ន ងវ្ ភនង្ំះរទគនហពស នដ យនសកយទនៃគគ៌ ហំៃវ ហនូ ហំៃដ ្រ្ ះំៃក

័ទគបនទឺ័រ្រ័្ិនសដ ំវឲពស័្គវ័សវយក�សកខ្្រង

្រភទន ងសៃសបសយ្រៃហរៃកហ៍គដ ័្ពះ័ៃក័ជះដ បនរ 

្ំះបស�្យសងចន្ំះជគកដដដដដដ“ សក្័៍ដ” ន្រកដ“ ្ំះបស�្យសង

ចន្ំះរន�្ នន �ំ័់ះ ” ន្័វសះដយ 

 

វរងរយដ“ សក្័៍ដ” ័រស័សងរ 
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នយរយដ“ ័ដយវ ហយ្ដ” 

រក.ដ ្ំះគកនហន�បបក ុទពរចទ សងដ ័ៃកបស�បនរ្យសង 

្ំះជគកដ“ ័ដយវ ហយ្ដ” ? 

 វ ហ.ដ បនរ្យសង្ំះជគន្័វសះដ ័្ពះ្ំះបស�្ ររវតសង 

ន្វ័ដយយ 

 រក.ដសភំន្វ័គកវនន ័រកដ“ ័ដយដ” ចនរកជន ន ្សដាដ

្ឺបស�ខទះដា 

 វ ហ.ដ សភំនន នៃសនៃវ ហជសបៃងរសងស្នព័ទ័រកដ 

“ ័ដយដ ” ័ដយ័នះចន៣ដ ្ស្ឺដ ស ង ទ័ដយ(
9

1)១ដ សៃក 

័ដយ១ដឱភស័ដយ១ដយ 

 រក.ដ ្ំះ កំយទរចទ សង្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ័ដយ 

ន្វ័គកវខទះដា 

 វ ហ.ដ “ ំទទស ង ទ័ដយុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ 

័ដយ១ដ ្ឺ  យវរហ ត ់ទទដ បនន ងំទទនន រ កំុន្ៃាដ

ស្ចរងវហ�ទ ះគ �ិវ ហៃសៃស យ  

                                     
 ១ដនូខទះកបនន ងខនទទុសដ៥ដំៃននដ១២ដិៃកដ១៨ដចរន�ហដ២២ដ 
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“ ជគទរ្ស ង ៃុ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ័ដយ២្ឺដ 

ជគ(
10

1)   ទរ្(២) យ 

“ ៃហវ ហគ័វយជស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ័ដយ៣ 

្ឺដ័វយជទុស៣ដសកខ័វយជ១ដយកយង័ វយជ១ដបយកយងគសកខ័វយជ១ដយ 

“ វៃក់ទទស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ័ដយ 

៤ដ ្ឺំទទ ៤ដ យវរហ ត ់ទទ ១ដ ផសរទទ ១ដ គ័ជ 

ស័�ទ ៃជទទ ១ដ វ ហមា រទទ ១ដ យដ យវរហ ត ទទ ជុ 

គយន្វទរ្ ៨ ្ឺនដ រងវ � ១ដ ំ័ប ១ដ ័ៃ័រ ១ដ វ័្ ១ដដដ 

វ័រ�  ១ដ ្័ជទ  ១ដ ទ័ប ១ដ ឱរ ១ដ យដ ផសរទទ ជុគយ 

ន្វ័វយជ ៣ ្ឺដសកខ័វយជ១ដយកយង័វយជ១ដបយកយងគសកខ័វយជ១ដយដ

គ័ជស័�ទ ៃជទទដ ជុគយន្វរនហសនទហយសកសបំទុស ៣ដ ្ឺដ 

ភគបំ១ដ ទរ្បំ១ដ បទរ្បំ១ដ យដ វ ហមា រទទដ ជុ 

គយន្វជគ នហស ទរ្យសកសរនហសនទហខតនដយដ 

                                     
១ដ វហៃកដ ៨១ដ នសនហស័វៃសហយដ ៥២ដ ដ ័រកដ “ ជគដ ” យដ ២ដ ទរ្ដ ២៨ដ ្ឺគទប្ៃទរ្ដ ៤ដ 

ឧបទទរ្ដ ២៤ដ ័រកដ “ ទរ្ដ ” យដ យនឯជគនហសទរ្័នះ កះនៃំកសូន្វរស នហសរស ័ទវ ហប័ទ 

គយ័យ្រ្រ្ ះំៃក័ទបនដ ឧរចន្វរជវនះសបសយភនងវសត្ៃគដ គ័យៀៃឧរចន្វរគនកសម 

២ដជយងដ១នស យងដ១ដខសហនដគនកសមនស យងបន័ិ្សដគនកសមខសហនបននបសយដំកសូរស នហសរស ័ទបនដយ 
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“ រ�ទក បទនយងនទស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ- 

័ដយ ៥ ្ឺដ ឧបទនយងនទ ៥ដ ទរ្្បទនយងនទ១ដ ័វយន្បទ- 

នយងនទ១ដ ស�ា្បទនយងនទ១ដ ស ង ទប្ទនយងនទ១ដ វ ហមា ត្ 

បទនយងនទ១ដយ 

“ បិជៃកហភនស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ 

័ដយ ៦ ្ឺដ ំៃនននសយសកស៦ដ វភងស ៃនន១ដ ័ប៍- 

ៃនន១ដ ឱជៃនន១ដ ហិវែៃនន១ដ ភ្ៃនន១ដ 

គជៃនន១ដយ 

 “ សៃកវ ហមា តនិហៃហស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ 

័ដយ ៧ ្ឺដ វ ហមា តនិហៃហ ៧ដ ជនៃកភ្ដ ជនៃកស�ា�ដ សៃស 

ចនភ័ផមសរស ចនសមា យន័ផមសរស ១ដ ជនៃកភ្ដ ឯយៃក 

ស�ា�ដ សៃសចនភ័ផមសរស ចនសមា ្ៃរវរស ១ដ ឯយៃកភ្ដ 

ជនៃកស�ា�ដ សៃសចនភ្ៃរវរស ចនសមា ័ផមសរស ១ដ ឯយៃក 

ភ្ដ ឯយៃកស�ា�ដ សៃសចនភ្ៃរវរស ចនសមា យន្ៃរវរស ១ដ 

ំភបនមទ ៃនន១ដ វ ហមា តមទ ៃនន១ដ បយ�ទមា  

ៃនន១ដ យដ ំយ័យវ៍នហសវ ហនហបៃហយ័្រៃដ ចនទរ្ភ័ផមសរស  

ចនរនហសនទហ័ផមសរស ដ ំយគនកសមចនទរ្ភ័ផមសរស ដ ចន
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រនហសនទហយន័ផមសរស ដ ខទះរប័ៃកយនដ ខទះរយក័ៃកយនដ ខទះរ្ៃ

័ៃកយនគដ សៃស ំយ័នះ័េន ះកចនភ័ផមសរស ដ ចនសមា  

យន័ផមសរស គដ បបហយសៃស្ឺដ សៃសនន ័យ្ៃយសកសបបប្គហចន 

ទរ្័ផមសារស ដ ខទះខមសងដ ខទះទរដ ខទះៃ្វដ ខទះគុរ័ន្គដ ន្វ ំយ 

ឱនរហនិ័្រៃដ ចនយុំសង៍ុស �ំដ ១័្ិនសទ្ៃន ងដ ១០ 

័្ិនសយនចនដ នៃរនហសនទហន្វរស ដ ្ឺឧ័រភង សនក�ទតននស

បយកស វ ហបយប័ៃកយនន្វរស ដ យដ ំយ្ំនយសកសរបគិ្ន- 

ប្គហដ ៣្ឺដ ្ំនបទ ហសរស ១ដ ្ំនរ័់ហ៍១ដ គទ្ំទន ១  

្ំនទុស៣ដ ំយ័នះចនទរ្័ផមសារស គដ គទ្ំនទរ្់ស 

គុនហសវ ហ័ សសរស្ំនរ័់ហ៍ាដ ចនទរ្់សគុនហសវ ហ័ សសរស

្ំនបទ ហសរស ដ នៃៃរនហសនទហដ រគរស ដ ្ឺរបគិ្នវ ហបយ 

ន្វរស ទុស៣បគហដ សៃស ំយ័ជះ័េន ះកដ ចនភ័ផមសរស ចន

សមា ន្វរស ដ យដ ំយ្ំនយសកសយកៃហិ្នប្គហ៣្ឺនដ រទ ហ៍ ក ភ១ដ 

បរដចរភ១ដ ំបសម់១ដ ចនទរ្់សគុ្រន រស ដ 

នៃៃរនហសនទហ័ផមសរស ដ ខទះៃរនហសនទហរយកៃហិ្នវ ហបយដ ខទះ 

រៃៃហិ្នវ ហបយគដ ន្័វសះ័េន ះកចនភន្វរស ចន  

សមា ័ផមសរស ១ដ ំយ្ំនយសកសៃៃហិ្នប្គហ៣ដ ្ឺនដ 
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រទ ហៃកសកភ១ដ បរដចតសកភ១ដ សកបយហរែ ១ ចនទរ្់ស 

្រន  ាដ រស ដ ៃរនហសនទហយន្រន រស នៃៃៃហិ្នវ ហបយ  

ន្វរស គដ សៃសំ យ័នះ័េន ះកចនភន្វរស ដ ចនសមា យន 

ន្វរស ដ យដ ំយ្ំនយសកសរនងសកទទ វសប្គហដ ៥ដ ្ឺដ បវ ហទ១ដ 

បៃរតដ ១ដ សកយសរដ ១ដ សកយសម�ដ ១ដ បយនហនិភដ ១(
11

1)
 ចន 

ទរ្ភដដដដដដដដ្រន ាដរស ដទុសៃរនហសនទហយនន្វរស គដសៃសំ យ័នះ

័េន ះកដ ចនភន្វរស ចនសមា យនន្វរស ដ យដ ឯស ង ទ 

គគ៌ទរសងបស�ា�សៃសដ គហនបន់រងរ�ទ្  យសកសវ ហមា តនិហៃហ រ 

គ័យដ �ំ័្ពះសៃសំ យ័នះរនហសនទហ័រទរ្ដ យដ ស ង ទគគ៌ 

ទរសងបទរ្្ំនយសកសរនងំភបនមទ ៃនន១ដ វ ហមា តមទ - 

ៃនន១ដ ំយហ�ទមា ៃនន១ដ ុៃងរវ ហមា តនិហៃហគាដ 

័េន ះកដ ឯយៃកស�ា�ដ ចនសមា ន្វរស ៍គរនងទរសងខទន 

័្ពះ ំយ្ំនយសកសរនងំភបនមទ ៃននដ រនហសនទហ័រ 

 

 

                                     
១ដ សកទទ វសប្គហដ ៥ដ រនង័នះដ រយ� ុ័េន្ំះបជរគហនហស្ំះបទនកដ យដ ំក្ំន 

យសកសសកទទ វសប្គហទុសដ ៥ដ រនងដ គគកឺន្បុគពនងគទយរដដ ័រ្ន ងយុតៃងគគកឺន្បុគ 

ពនងគទយរដ័ជះ័្ដ គហនចន្ំះ កំយទរចទ សងបន្៍សងងន�័យៀៃដ សកទទ វសប្គហ័ជះយន 

បរស្នពដគហនចនវ ហមា តនិហៃហដ័្ពះគហនចនសៃស័ទ័យ្ៃដយ 
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ំភបនមទ ៃនវ ហបយគដ រនងវ ហមា តមទ ៃននដ រនហសនទហ

័រវ ហ�ាតមទ ៃនវ ហបយគដ រនងំយហ�ទមា ៃននដ រនហសនទហ 

័រំយហ�ទមា ៃនវ ហបយគដ នៃគហនចននហ្បុ �ំភ័យដ

័្ពះសៃស ំយ័នះគហនចនទរ្ដ យដ យសកស័នវសមា ជសមា ៃនន 

គហនចនវ ហមា តនិហៃហ័យដ ័្ពះស ង ទគគ៌័ជះ លហៃសកខកគ័ំយ

រសងដ ចនយហវទទរសងវ ហមា តគហន្បយនដ យដ ទុស័នះ័េន ះ 

កដវ ហមា តនិហៃហដយ 

“ បនិ័ដយគគនស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ័ដយដ 

៨្ឺដ ័ដយគគ៌(
12

1) ៨ដ ្រភទដ ដ័ភដ ដប១ដ បដ័ភដ ចៃ 

ដប១ដ ័បដ ស១ដ ប័បដ ចៃស១ដ នហជ� ដ 

ៃុតហ ះៃុ័នៀ ១ដរសុបដសទ័ស្ទ១ដសកខុដសកខ១ដយកយងុដយកយង១ដយ 

 “ នវស ក៍ វសស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ 

័ដយដ ៩្ឺដ យ� ុ័េទរសងសៃស៩្ឺដ បនន ងវ ហមា តនិហៃហដ ៧ដ 

ន្វបន័ទៀរ់រងគយ័្ដ នហសបស�ា�សៃស១ដ ័នវសមា ជសមា

ៃនន១ដផមុផសរស ្ៃរវរដ៩ដ័រកដស ក៍ វសដយ 

                                     
 ១ដគគ៌ស្ចរង័ដយដ្ឺនៃស្្រសសតៃងសៃស័ ដយយ័ទដយ 
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“ យបៃនស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ័ដយដ 

១០្ឺដ ំៃននដ ១០ដ វភងស ៃននដ របយទរ្នន ្ររ័ស្គ 

យ័ទយសកសប្ៃទរ្ ចនសរិន្រចតរកនយត វ៍ុស័េ 

យរក  ្រកស�នបសយទុស្្១ដ ័ប៍ៃននដ របយទរ្នន  

្ររ័ស្គយ័ទយសកសប្ៃទរ្ចនសរិនន្វវសងវហ័�ស រន ៍ុស័េ

យសកស្រ័ទស្ៃ័វៀយទុស្្១ដ ឱជៃននដ របយទរ្នន  

្ររ័ស្គយ័ទយសកសប្ៃទរ្ ចនសរិនន្វ្យវយ័ិ្សំនំ 

៍ុស័េយសកស័ភក ស្វគកះ១ដ �ិវែៃននដ របយទរ្នន ្ររ័ស្គ

យ័ទយសកសប្ៃទរ្ចនសរិនន្វកសទរងផត ឧរដ ដ ៍ុស័េ 

ពយងយរក  បរក ៃ១ដ ភ្ៃនន របយទរ្នន ្ររ 

័ស្គយ័ទស សំស៌ពស�ភ័វៀទន សនៃដ សយងដ ័់គដ ្យវយដ នហស

័គនបនន នកះផកៃុយភ១ដ ទរ្បៃននដ ទប្ទគនតស នន  

ចនំត៌័ខៀវ័ េសរ័ន្គដ ឬកស�្រមសរ័ន្គ១ដ សទ� ៃននដ

ស្ទសំ�សុ័ ស �ំ័់ះដ ឬគហន �ំ័់ះនន ័យ្ៃ្រយនន ងវហៃក១ដ 

្ជទ ៃននដ ្ជទ ទគនតស ្ឺយទហនទុស ំស១ដ ទបៃននដ ទបទគនតស  
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្ឺទសទរសងំទទទុស ំស១ដ ័ផនិពស ៃននដ សគុសមទុស ំស

នន ស្ចរងរះព ង់សភ១ដទគ្ៃរវរំៃននដ១០ដយ 

“ ឯភយសវ ហិ ទគនតស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ

័ដយ ១១ដ បនន ងំទគនតស នន រៃវ ហបយវហៃក ១១ដ ្ឺ

័បគនសមិតសគដកៃក២ដ ័បគនសមិតវហរដកៃក ២ដ

ឧ័រភង ិតសគដកៃក២ដ ឧ័រភង ិតវហរដកៃក២ដ ឧ័រភង  

សគដនហវចនសន១ដ ឧ័រភង សនក�ទតន១ដ ័បគនសមសនក�ទតន១ដ 

ផមុរស រដ១១ដយ 

“ ទស យបៃនស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ 

័ដយ១២ដ បនន ងំៃននដ ១២ដ ្ឺដ ំៃនននសយសកសដ ៦ដ 

ចនវភងស ៃននដ ដ ដ  រ័ន្គដ ចនគចន ៃននដ រយ�រុផកៃដ នហស 

ំៃនននស័្ក ៦ដចនទប្ៃននរ័ន្គចន័ផនិពស ៃនន

រយ�រុផកៃដ្ៃរវរំៃននដ១២ដយ 

“ ័ៃទសសនវហៃកស ិៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ 

័ដយដ ១៣ដ បនន ងសនវហៃក(13

1)១៣ដ ្ឺ័ដប័ប- 

 

                                     
១ដវហៃកនន ររក  ឲព័ស្វបបះគ័ទបនដយ 
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គនសមដ ៤ដ គទយកស ័បគនសមដ ៤ដ គទយហទ ហ្ ័ប- 

គនសមដ៤ដសហៃករតយ១ដ្ៃរវរ១៣ដយ 

“ វកយ�សវហៃកករតយស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ 

័ដយដ ១៤ដ បនន ងវហៃកករតយនន ្រយរ័របយកស ដ ១៤ដ 

្ឺដ ័ច័ទដ សភំ កិ ុសវហៃកឲព សងយសកសំទគនតស ១ដ បហទ ហយុដ 

គគនរៃហគហននន សងបរ១ដ ប័ជៃករដុដ គគនរៃហគហន័កក នហសបរ១ដ

ឧយទវទុដ គគនរៃហ កិ ុសវហៃកឲពទ័វទ្វ១ដ ័ដ័ភដ សភំ័គស្វហៃក 

ឲពររងិុពយងយសកសំទគនតស ១ដ យហនិហដ ័សវយក� ងខកស១ដ ច័ជដ 

័សវយក�បន នខទន១ដ ័ទ័បដ សភំ្យរសកយសកសំទគនតស ១ដ 

ចសរដ ័សវយក�្វនតន១ដ គវចទ ហុដ ័សវយក�យុរបង១ដ យកយតកវទុដ 

គគនរៃហ ័គស្វហៃកឲពសទកស័ទទយភទនន ខទន្រ្ ះំៃកខកសយនទស 

័្១ដ ង�នុដ គគនរៃហ័គស្វហៃកឲពទប់គហនឲពខស ងនស ១ដ 

គហយទុដ គគនរៃហ័គស្វហៃកឲព័ យសកនហសឲព្រ្ ះំៃក យង១ដ វ ហវហយហ ចុ ដ 

គគនរៃហ័គស្វហៃកឲពសសមូ១ដទគរស ្ៃរវរដ១៤ដយ 

“ បរិទសិៃកស ង ៃុដ ” ្យសង្ររវតសងន្វស ង ទ 

័ដយ១៨ដ បនន ងិៃកដ ១៨ដ ្ឺដ វយងកិៃកដ វយងករបយ១ 
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 ទរ្ិៃកដ ទប្ទគនតស ១ដ វយងកវ ហមា តិៃកដ វ ហមា ត
(

14

1) នន ័យ្ៃ 

័រ្សំកសូវយងករបយនហសទប្ទគនតស ខ�រងរស  ១ដ ័បៃិៃកដ

័បៃរបយ១ដ សយ�ិៃកដ សទ� ទគនតស ១ដ ័បៃវ ហ�ាតិៃកដ

វ ហមា តដ នន ័យ្ៃ័រ្សំកសូ័បៃរបយដ នហសសទ� - 

ទគនតស ខ�រងរស ១ដ ឱនិៃកដ ឱនរបយ១ដ ្នទិ ៃកដ ្ជទ - 

ទគនតស ១ដ ឱនវ ហមា តិៃកដ វ ហមា តនន ័យ្ៃ័រ្សំ- 

កសូឱនរបយនហស្ជទ ទគនតស ខ�រងរស ១ដ �ិវែិៃកដ �ិវែ រ- 

បយ១ដ ទសិៃកដ ទបទគនតស ១ដ ហិវែ វ ហមា តិៃកដ វ ហមា ត 

នន ័យ្ៃ័រ្សំកសូ �ិវែ របយ នហសទបទគនតស ខ�រងរស ១ដ 

ភិៃកដ ភរបយ១ដ ័ផនិ សំិៃកដ ័ផនិពស ទគនតស ១ដ 

ភវហមា តិៃកដ វ ហមា តនន ័យ្ៃ័រ្សំកសូភ 

របយនហស័ផនិពស ទគនតស ខ�រងរស ១ដ គ័ជិៃកដ វហៃក(២)១ដ គគន- 

ិៃកដ គចន ទគនតស (៣) គ័ជវ ហមា តិៃកដ វ ហមា ត(៤) នន  

 

                                     
១- វ ហមា តទុស័នះនវយ័វបរដ ២ដ ្ឺរយកស វ ហបយដ ១ដ បយកស វ ហបយដ ១ដ យដ ២- បនន ង 

វហៃកដ៣ដ្ឺដរ�ទទស ់វ សិនវហៃកដ១ដសគដនហវចនសវហៃកដ២ដដយដ៣- គចន ទគនតស ដចនដ៦ដ្ឺដរបយទរ្ដ១ដសកខកគទរ្ដ១ដ

វហៃកដ១ដ័វៃសហយដ១ដនហពស នដ១ដរ�ាៃកហដ១ដយដ៤- បនន ងវហៃកដ៧២ដ្ឺដបយកស វហៃកដ១២ដសនក�ទតដ៣ដគ័ជទស

់វ សិនដ១ដសនវហៃកដ១ដទុសដ៥ដ័នះ់រងកដ១ដគដភចវវទ័បបតវហៃកដ២៤ដទប្វវទដ១៥ដ័ដយកៃកទដ៨ដ្ៃរវរ

វហៃកដ៧២ដយ 
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័យ្ៃ័រ្សំកសូវហៃកនហសគចន ទគនតស ខ�រងរស ១ដ “ ចៃហដ ស ង ទ- 

័ដយុដ រជៃ�ៃហដ ័ដយវ ហយ្ដ ” ស័គកវ្ំះស សំ�ា្្យសង្៍សង 

នះសន្វស ង ទ័ដយន្វំត៌ជគយ័នះ័យ្របន្យសង្ំះជគកដ 

“ ័ដយវ ហយ្ដ” យ 

រក.ដ ្ំះសចន សគមកយទរចទ សង្យសង្ររន្វសៃស័ដយន្វ 

័គកវខទះដា 

វ ហ.ដ “ សំសស ក៍ នុដ ំសុដ ” ្ំះបស�្ររវតសងន្វយះយ 

វហៃកទរសងសំសសៃស នន ចនគគ៌ំកសូ័េយសកសខនទសជក ន 

្ សរាដ ្ឺ្ររកគគ៌ដ ២ដ ្រភទ្ឺដ សសមៃយហនិហ១ដ ឧ័វចយ- 

យហនិហ១ដ នៃសំកសូន្វយសកសខនទសជក នទរសងរកងក សិនដ បនក័ដគ 

ខនក�ដ ្ឺវ ហរសមជិតទុសដ ១០ដ នហសកប្ៃិតដ នៃស

ំកសូ័េយសកសសជក នទរសង្ំះ កំយទ្្រង្ំះបស�ដយ 

 “ បនកសុដ ” ្ំះបស�្យសង្ររវតសងន្វបរគគ៌នន ័នយ

្៍ុ័េយសកសសជក នវហៃកទរសងសៃសដ ទសងុុឱភសនះស័យ្ៃភទ ័រ្ស

បនន ង ំយយហ័ សចន់្នហសំពបយរ័ន្គដយ 
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“ វទ ហៃុដ ” ្ំះបស�្យសង្ររវតសងន្វវទ ហៃ្ឺ ុជុ្រ្ ះំៃករ

្រ្យៃ�ដ ទរសងសៃសទុសដ ៦ដ ្រភទ្ឺដ ់្វទ ហៃដ  ុជុសៃសនន  

័្វ្ន័រៃ័្គយ១ដ ដ ័ទសវទ ហៃដ  ុជុសៃសនន ័្វ្ន័រ 

័សវយក�្រយ្សក១ដ ័ចវទ ហៃដ  ុជុសៃសនន ័្វ្ន័រ 

័សវយក�វ័សសស១ដ សទទ វទ ហៃដ  ុជុសៃសនន ័្វ្ន័រ័សវយក� 

័ិេ១ដ កំយទហវទ ហៃដ  ុជុសៃសនន ័្វ្ន័រភទ័វះនះស១ដ វ ហៃកយ 

វទ ហៃដ ុជុសៃសនន ័្វ្ន័រ័សវយក�្ៃហះទ ហះ១ដយ 

“ បគហគកៃកះដ ” ្ំះបស�្យសង្ររវតសងន្វបគពកសូ័សវយក�

វុត្ គគ៌ទរសងសៃសនន ័យទរវភទ នហសយនងទរដ ឬនន រ 

រកតពនហសបរយ 

“ បរដទិស័យងដ គទទិស័យងដ ស័ៃកដ ” ្ំះបស�្យសង្ររវតសង 

ន្វ ំយសៃសនន ចនគ្ �្ឺ ់រយហយហ័ សយសកសនបសយៃហវនហសចន

គ្ �្ឺ់រយហយហ័ សយសកសនបសយ័្វ្នដយ 

“ ៃហយងហរន�ហ័ដ ស័ៃកដ គកយហរន�ហ័ដ ស័ៃកដ ” ្ំះបស�្យសង្ររ

វតសងន្វ ំយសៃសនន ចនចរន��ស័យទរវភទ ដ នហស ំយសៃសនន  
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ចនចរន�ហយនងដ យដ ចរន�ហ័ជះចនដ ៥្ឺដ សយទហរន�ហដ ័សវយក� 

័ិេគុ១ដ វ ហទ ហហរន�ដ ័សវយក�ំព្គរគុ១ដ សៃហរន�ហដ 

័សវយក�ទជយវសុុគហន័បទវរគុ១ដ សចគហរន�ហដ ័សវយក�៍ុស 

វហៃកចុរគុ១ដរ�ាហរន�ហដរមា រគុ១ដយ 

“ បស ភ័ទដ ស័ៃកដ ទស ភ័ទដ ស័ៃកដ ” ្ំះបស�្ យសង្ររវតសង 

ន្វ ំយសៃសនន ចនំភទ ល័ វៀទុយបុ័ំ្យកវទទ ហៃដ នហស ំយសៃស

នន ចនំភទំ្យយង្រ្ ះំៃក័គស្នៃបុ័ំ្យកវទទ ហៃដយ 

“ សកវ ហមា រ័ដ ស័ៃកដ យកវ ហមា រ័ដ ស័ៃកដ ” ្ំះបស�្យសង 

្ររវតសងន្វ ំយសៃស នន ចន្បរ�  ំនព ងឲព័វះ 

នះសបនដ នហស ំយសៃសនន បរដចៃ្បរ� ្យនះសនះយជុឲព័វះ 

នះសបនដយ 

“ បពស ប័ំសដ ស័ៃកដ ” ្ំះបស�្យសង្ររវតសងន្វ ំយសៃស 

នន ចនបូ សំដ ្ឺសៃសនន ្្៍សងនះសគ �្ផ នហសសៃសនន  

ចៃបូ សំគហន ្ទ្៍សងនះសគ្�ផ ដ យដ សៃស ំយរ្រយរ័រ

ំវទតគគ៌ដ ្ឺគគ៌រ័្្រស់់សុដ ៣ដ ្រភទ្ឺដ ភចវទតនដ ១ដ 

យហ័ បវទតន១ដ វ ហបភវទតន១ដ យដ ភចវទតនដ បនន ង 
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ៃរែ ដ ៥ដ ្ស្ឺដ ទរ្ៃរែ ដ ្បកស ទរ្១ដ សយ�ៃរែ ដ ្បកស សុ- 

័រស១ដ ្នទៃរែ ដ ្បកស យទហន១ដ ទសៃរែ ដ ្បកស ទស១ដ ័ផ-  

និំសៃរែ ដ ្បកស សំស័្្រសយ្ច ័នយបស�ករ័ន្គ១ដ យដ 

យហ័ បវទតន បនន ងយហ័ សដ១០ដ ្រភទ្ឺដភគ់្ ័សវយក� 

័្ៃយបទយសកសភគ១ដ បវ់្ដ ័សវយក�័្ៃយបទយសកសបំ១ដ ទរ្់្ដ 

័សវយក�័្ៃយបទយសកសទរ្បំ១ដ បទរ្់្ដ ័សវយក�័្ៃយបទយសកស 

បទរ្បំ១ ័ដប   ័សវយក�ិុពយងវហៃក១ដ ័ទសនដ ័សវយក�្រយ្សក១ដ

័ចនដ ័សវយក�ភនង្វរុ១ដ ចននដ ័សវយក�បន នខទន១ដ យហនិហដ 

័សវយក� ងខកស១ដ វ ហវហយហ ចុ ដ ដ ដ ដ ័សវយក�សសមូ១ដយដ វ ហបភវទតនដ

បនន ងយហនិហដ ៣ដ ្ស្ឺដ ប័ៃកយយហនិហដ ័សវយក� ងកសៃស 

នន ័សនសឬរទ ហសកយទហចៃចន័ៃករវទូដ  លយន លឯសដ ំ្យយង 

យនំ្យយងឯសដ ចៃចនយកសដយកស គយឧរៃឧគត១ដ បយហទ ហយហនិហដ 

័សវយក� ងកដ ័គស្បរខទនឯសយក�ឬ កិ ុសបសយនយឲព័គស្យក�ចៃបន

បរ១ដ នៃឧហយយហនិហដ ័សវយក� ងកដ ឲពទនគហនចនផ ដ ័គស្ភទ 

រ្រយនគហនចនផ ដ ្រៃហរៃកហច៍រហ៍យនគហនចនផ ១ដ យដ 

សៃសនន ្រយរ័រគគ៌ទុសនកុះដ ័េន ះករសៃសបបូំសគហន 

្ទបន្៍សងនះសគ្�ផ ័រ្ដយ 
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គ័យៀៃដ សៃស ំយរ័គស្រមទ ននកទ ហយគនទុសដ ៥្ឺដ ចៃក- 

ឱៃដ ដ ហំឱៃច៍ឯស១ដ រហៃកឱៃដ ហំឱៃរហ៍ឯស១ដ បទនក

ឱៃដ ហំឱៃ្ំះបទនក១ដ កំយទ័ដហៃករតយដ កិ ុស្ំះ័ដហៃ

្ំះ កំយទឲព កំទំស័រ្ស១ដ សសង័បយដ រុនរយសសងនន យុ កំស

័បន ះសទទយរស ័េយសកសស�ចរគឲពនរយុយរស ១ដ នហស ំយសៃស

នន ័គស្បហយងកន�យ្សយយគន្រយ្សកជសបហយងកន�ដ រ្ំះខ�រកសំ

័របសយទគន១ដ យដ សៃស ំយ័នះយនយកយរសៃសបបូ សំគហន ្ទ 

្៍សងនះសគ �្ផ ននទដយ 

សៃស ំយរ្បសុយំវទតនដ ៣្រភទគហន្រភនងគហ ចុ -

យហនិហទុសដ ៣ដ គហន័គស្រមទ ននកទ ហយគននហសបហយងកន�យ្សយគនដ របសយ 

ឧសរសរុ័ំបទនទយរស� ដ វ័្គ្ន័គ ក៍ ភវជបក រង្ំះសយទ- 

គនវ ហ័ សស័យសជផ�ៃងផ�សងរ័្គ្ច៍រហ៍ដ សៃស ំយ័ជះ័េន ះក

សៃសចនបូ សំ ្ទ្៍សងនះសគ �្ផ បនដ ័រ្យកយរគហនបនគ �្ 

ផ យសកសរវទករដនសរៃហ័នះដ យន្សងបនររវទូនគនកសមសគដៃកហ 

នហសស �្សគដៃកហននទដ ន ង័វដចនបទគ�ុសងភទ ដ ្សងនះសបន

យយ ផ យសកសនស័្ភគហនននដយ 
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“ ចៃហដ សៃក័ដយុដ រជៃ�ៃហដ ័ដយវ ហយ្ដ ” ស័គកវ្ំះបជ- 

វទតមា តដ ្យសង្ររវតសងន្វសៃស័ដយន្វ័ទៀរ់រងគយ័នះ

័យ្រ្យសង្ំះជគកដ“ ័ដយវ ហយ្ដ” យ 

រក.ដ្ំះសគមកយទ្យសង្ររវតសងន្វឱភស័ដយន្វ័គកវខទះដា 

វ ហ.ដ ្យសង្ររវតសងន្វភិន័ដយទុសគ្ ចៃវ័ជទ ះ 

័យ្សទយងដ យដ ័ៃកនន ័រឱភស័ដយកដ “ ភិន័ដយដ ” 

�ំ័្ពះ ឱភស័ដយទុសគ្ ន្វរភិននស្ចរងទសស្ចរង

រយង្យសៃាដ ៃាដ រស ្ឺខព ងទសយះយាដ ទសនផនន�ាដ ទសបសុ្ៃ�យ្នាដ 

ទសបសុ្ំះសក័គទកាដ ទសភចវវទស្៌ន្័វសះ័យ្រ័រកដ ភិន

័ដយ្ឺសុ័េយផ�វ្យវរទុសគ្ ដ យដ ្ំះននចន្ំះភ្

្យសង្ររវតសងន្វ័ដយទុសដ ៣ដ ន្វំត៌ជគយ័នះដ បនរ 

្យសង្ំះជគកដ “ ័ដយវ ហយ្ដ ” ន្រកដ “ ្ំះបស�្ររវតសង 

ន្វ្ៃ័ដយដ” យ 

  វរងរយដ“ ័ដយវ ហយ្ដ” ័រស័សងរ 
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នយរយដ“ បនកៃក័់ដ” 

រក.ដ័ៃកបស�បនរ្ំះរ្ រ្្យសង្ំះជគកដ“ បនកៃក័់ដ” ? 

វ ហ.ដ បនរ្យសង្ំះជគកដ “ បនកៃក័់ដ ” ័្ពះ្ំះបស�្រ- 

័ស្ទវ ហ័ សសទយរក្� រ្រ័ស្ទរសរន នដយ 

រក.ដ ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រ ក្តបស�ដ នន ទយ័្័្រររផ�ះគ 

័សន្រន ន័ជះដា 

វ ហ.ដ ដ ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រ ក្តស សំ្្រងន្វសនគកសៃ័ទ័នះដ

“ ទរ្ភ័សកដ បនកៃក័់ដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័ ្ស័រទរ្ភ 

្ឺទរ្ភទរសង្ំះបស�គហន្រយរ័រ័ទសទុស ំស ចនគហន

វ ហយ វ ហភទនស យងកស័ ៀសរ័ន្គដ ្យសងចន្ំះចទ ហ្ រងកស្ៃង 

កស្ុសគ័បភដ ័ទះ្យសងផ�ុយក�ដ ្យសង្សយក�ដ ្យសងសឧហៃយក�ដ ្យសង 

្សងយក�ដ យនសគចៃ�សដ ័្ពះ្ំះបស�្រយរ័រគទរកទ ហស 

 យងតនដ ៣២ដ ្រភទនហសបនកំព�ស ននដ ៨០ដ ចនទសន�ផរ័វប 

�ំៃបស�ដទយគនកសមនហស័យវ៍រគគយផ�ះគ័សន្រន នដយ 
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“ ស�័ សកដ បនកៃក័់ដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រស� ដ២ ្ស្ឺដ

័ដយយហស� ១ដ ័ដយកៃកទស� ១ដ យដ ័ដយហស� បនន ង

ស� ដ ៥ដ ស� ដ ៨ដ ស� ដ ១០ដ នហសស� ដ ៤ដ នន ្ំះបស�ិ ទ រង 

ទយរយសកសភ នន យុ កំស័្ៃវទ � ៃងយសកសវនកសសរទ័េ័រ្ដ បសង

៤បស័សងព យ្គ១ដ នសនយរដដ រស� បទគ�ដ ស� ឧរបទគ�ដ

ស� រទគៃឧបទគ�ដ ន់រគយយ ងនហសភ នន បន្៍សងសំស- 

�ាកៃមា តដ ចៃចន័ចះនសដ រស� បល ៃរទ ហសកយទហ្រំ ហំៃ យ 

ឯ័ដយកៃកទស� ័ជះបនន ងវ ហទៃហដ ៣្ឺដ សចន វុ១ដ សចន - 

យគន័ជក ១ដ សចន ំ �ិ័វ១ដ នន ័យ្ៃគប័នទ្័របទ ហគ �្ 

 ះភៃងបរគគ៌បន័រសគក័វចយរដទនដយ 

“ សចគហគែហដបនកៃក័់ដ”  ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រសចគហដ២ដ្រភទ

្ឺដ ឧរុទសចគហដ ១ដ បរដជសចគហដ ១ដ យដ ឧរុទសចគហដ 

បនន ង     ឯយ �្៍វហៃកនន ចនយសកសគទយហទ ហ្ ិតសគដ- 

កៃកដ រឧរុទិ្នសចរៃកហ យដ ឯបរដជសចគហនវយរដ ២ដ

្រភទ័យៀៃ្ឺដ ័ដយហបរដជដ ១ដ ័ដយកៃកទបរដជដ ១ដ យដ 

័ដយហបរដជដ បនន ងសចគហនន ចនយសកសសចរៃកហដ ៨ដ ្ឺដ 
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ទប្វវទយហទ ហ្ សចរៃកហដ ៤ដ បទប្វវទយហទ ហ្ ដ សចរៃកហដ ៤ដ យដ

័ដយកៃកទបរដជដុៃងរទប្វវទដ ៤ដ បទប្វវទដ ៤ដ ័រដ បុរវ

េនដយ 

“ រមា សកដ បនកៃក័់ដ ”  ្ំះបស�្រ័ស្ទ័ ្ស័ររមា ដ ្ឺដ

គទរ័មា  ្យសងចន្ំះរមា ័្វ្នរស័យវ៍ នហស គនកសម

ទុស ដ រកងករដ័មា ដ ចនរមា ្ភសងន្វគទ្រះង �ំដ 

ទសរដ័មា ដ ចន្ំះរមា ំវ កិ ុសវហៃកសៃសឲពទ �យ់័រ

គគន័យសជដ ិវនរដ័មា ដ ចន្ំះរមា វសវ័តសស ងឆរងដ 

ៃហយងនរដ័មា ដ ចន្ំះរមា ័យទរវភទ គកះគកៃដ នហ័ំសគហយរដ័មា ដ 

ចន្ំះរមា គហនររងិុពយងគហន័យ្សទយងយសកសភទសនគកសគគ៌ដ យដ

គហននៃ័ំ នន បន្៍សង័្័ជះ័យដ ស្គដ�ភ នន ្យសង

បស្ំះសចត ទដ ្រ័ប្ំះរៃហរគ័ទសងយក�ដ រ្ំះ 

វ ហគ្ទយក�ដយនចន្បរ� ័្វ្នំវ្្រសស�ៃងន្វ្បរ� បសយនយបនដយ 

“ រកទ ហសស� រចុ័ទសកដ ” ្ំះបស�ចនស�ដុទររកទស

នគន ហំៃ័្ពះចទ ហ្ រងដ ៤ដ ន្ំះបស�យន័ំបររកទសចៃ 

័នទ ះ្ៃសងរ័រ្ដ ័្ទុស័វះសហ ដបិសកវ ហ័ សសរស

រកទសទុស ំសដ បសយផសនៃស័ភៃសហ ដបិសក្ ំះបស�្្រងាដ 
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រស ដ ន្វរ្រភ ំយសយពនដ រ្ំះិៃហវសរនកវសមទរសង្ំះ 

បស�រនកកះរ ល រងកដ ្ំះសហយទៃឧសយពរក្ៃ័នះ  លនៃទរ្័យដ 

សហ ដបិសកគហន័វះ័យដ ័រ្ ិនរចនំសនសបនង្យ័រ 

័សកវបទ ហន�់ ិនន រស្ៃរវនន ុស ័្័ ្យយូំគយវតុសន័តក្ គដ

យន្ទដ ឬយនចនសះយសរ � គ �ំរគយដ ័គស្័គកវនះសៃ៍ុស 

វតុសនហស័្បនដ ័រ្ន្័វសះ័្សគហន ្ទឲពគ�៍័យដ យដ ្រ័ជះ 

្ំះ័ពគហសៃស្យសងសនគកស័វបក ដ យរក  ិុនកុ ំយសយពនដ ័ ្យ

សសមកគគន�័រ្សដ ដនង�សំ�ស័គទសយ័្យ្យទ ុិ  យ 

័ទដ ំយសយពនដ �័្ភនងភុសខទរនទ វងស�្ំះសឧ្ ំះបស� 

័យ្រជុរស យគ�៍វុននដ៤គកឺនគយកស ដយ 

“ បវសមដ សចន ុ័ទសកដ ” ្ំះបស�ចន្ំះចទ្យ័ងត្សកត ន

រសបសងសៃសទុស្ៃបំដយ 

“ រទរក្� វ ហគកៃកហមា ័តដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័ ្ស័រ្បរ�

នន ្៍សងនះសឧបនន នះស័វបុយបរដ ររស 

រក �្ នយដយ 

“ រក័ំសនហវបនកសមៃហមា ័តដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រ្បរ�

រ័្្រសនះសន្វរក័ សំនហវសដយ 
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“ យហំសវយងកមា តដ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័ ្ស័រយហ សំវយងកដយ 

“ យគនវ ហបយមា ័តដ ”  ្ំះបស�្រ័ស្ទ័ ្ស័ររមា

ស្ចរង្៍សងនះសន្វយកស យគននហសបយកស យគនទរសងសៃសដយ 

“ គយរតនហទទ ហមា ័តដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័ ្ស 

័ររមា េទ សយសកសភទសនគកសគយរតនហទទពដយ 

“ ័ដយវ ហវទតរតនហទទ ហមា ័តដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ 

័រ្បរ� ័គស្បនហទទពដ ័រ្យ័ដយឲពសៃសនទយនហសគនកសម 

នហស័យវ៍័គ្ ័ទ្បរស ័ទវ ហប័ទគយដ ន្វភ នន ្ំះបស� 

សនគកសសៃករដយទរបហគគនវរង័្ ័សកវ្សវកះុយបឧ ន 

៍វៃកហសមគយ័ជះឯសដយ 

“ ំរៃកហយកស ៍ដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័ ្ស័រភំ 

របសយេទ សយសកសំរៃកហនហសបជរៃកហដយ 

“ ំរៃកហវករិនយកស ៍ដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រភំ 

របសយេទ សយសកស កំយទរដ�ាៃកហដ ភ ័រ្យក រក្ៃចន័សវយក�

្រនស័គសស័បទវភទ ុសបន ទៃ�្ៃរវំរៃកហដ ្យសង្ំះគទយទករ

បនកមា ៃឲព័គស្ន្វយហវទុយំរៃកហ័ជះបនដយ 
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“ ិៃកយកស ៍ដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រភំរ 

បសយេទ សយសកសឧបយហនសយិៃកទរសងសៃស នហសបនកបយហនសយិៃក 

ននផនន�បសុទកយងរៃហដ នះសិៃកនសៃសនន ័្ៃយបទ័ររងវ �ិ ៃកដ

ំ័បិៃកដ័ៃ័រិៃកដវ័្ិៃកដយ 

“ គនសហភទយកស ៍ដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រភទេទ ស

យសកសយហទ ហ្ ័គស្យកយយសកសវហៃកដ ្ឺក័រ្្ំះបស�យុតៃងទរសងបស�យកយយសកស 

្ំះយូ័្ទរសង័ជះ្ឺ្ំះបស�គហន័បទវ័រ្ដយ 

“ ឋជនយកស ៍ដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័ ្ស័រភំ 

របសយេទ សយសកស័ៃកនហសគហននគន័ៃកដ យដ ័ៃក័ជះសុ័េ 

យយកស ័ៃកដ ៣ដ ្ស្ឺដ ប័ដ័ភ១ដ ប័ទ័ប១ដ 

ប័ច័ទ១ដយ 

“ យស�សកដ ចយស�សកដ ” ្ំះបស�្ រ័ស្ទ័ ្ស័រាយទហដ ២ដ ្រភទ្ឺដ

វហៃកហយទហដ ្យសងនងទសាយទហ័រ្ំះយូ១ដ វ ហគុសហយទហដ ្យសងនងទសាយទហ 

័រ្ំះរមា ១យ 

“ យស�សកដ បនកៃកទ ហ័ សកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័របនកៃកទ ហដ ២ដ

្រភទ្ឺដស�ដនកៃកទ ហន១ដរមា នកៃកទ ហន១ដយ 
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“ ៃ�សកដ យកវៃឧ្សកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័ ្ស័រយកវៃឧកដ ៣ដ 

្ឺដដទន ១ដស�  ១ដភវជ ១ដយ 

“ ៃ�សកដ សចគ�សកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រសគគហដ ៣ដ ្ឺដ 

វ ហៃយតវ ហុ ទសចគហដ សចគហនន ្រយរ័រវ ហៃយតវ ហុ ទ១ដ បវ ហៃយត 

វ ហុ ទសចគហដ សចគហចនវ ហៃយត្រយរ័រវ ហុ ទ១ដ បវ ហៃយត- 

បវ ហុ ទសចគហដសចគហគហនចនវ ហៃយតគហនចនវ ហុ ទដ១ដយ 

“ ៃ�សកដ បនហទទ ហ័ សកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័របនហទទពដ 

៣ដ ្ស្ឺដ ភ ្យសង័រ្សគចន សនន១ដ ភ ្យសងយុ កំសសនគកស 

គគ៌័យសជ១ដភ ្យសងវកះុយគចន សនន១ដយ 

“ វៃ្សកដ សៃហររិ័នសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទយសកសសៃហររិន 

ទុសដ ៤ដ ្ឺដ ភ្នករសមជសៃហររិន១ដ ័វយជនករសមជ 

សៃហររិន១ដ វហ ក៍ នករសមជសៃហររិន១ដ គចន នករសមជ 

សៃហររិន១ដយ 

“ វៃ្សកដ សគដទសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទយសកសសគដទដ ៤ដ ្ឺដ

័វៃជដ ដ សគដទដ រទ ហរ្ត៌័រ័វៃជរ�(15

1) ១ រវទសគដទដ 

 

                                     
១-  រក សំ័វៃជដ១ដគក�ទ ន័វៃជដ១ដបរ់រទ័វៃជដ១ 
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រទ ហរ្ត៌័ររវទូដ ៤ដ ចនវ�វទរវទូរ័ន្គ១ដ វៃឧកសគដទ 

រទ ហរ្ត៌័រវៃឧក១ដ ក្រៃហ័ទយសគដទដ រទ ហរ្ត៌័រ ក្ត

នន ្ំះបទ ហរក្� ័យ្រ័វប �ំនហ័់គសចរៃកហ(16

1) ១ដយដ 
 “ វៃ្សកដ ចយទហប័យសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទយសកសចយទហបយទុសដ ៤ដ 

្ឺដន�ហយទហបយ១ដវ �ទ ហហយទហបយ១ដវហៃកហយទហបយ១ដវ ហគុសហយទហបយ១ដយដ 

“ វៃ្សកដគ័ �្សកដវៃ្សក ផ័ សកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទយសកសគ្� ៤

ផ ៤ដចន័ប៍រៃកហគ្� នហស័ប៍រៃកហផ រ័ន្គដយ 

“ វៃ្សកដ បទ ហវ ុ័ សសកដ ” ្ំះបស�្ រ័ស្ទ័របទ ហវសមដ ៤ 

្ឺដ បរដហ័ ចុ ដ ចន័សវយក�្បកស ៃហវ១ដ ស័ ទ័ នដ ចន័សវយក� 

ស័ជក ស១ដ សទទ ដ ចនយហទ ហ្ ័ិេបទគ�ទុសដ ១០ដ ចនទនបទគ� 

រ័ន្គ១ដស� ុដទយរស� ដ៥ដស� ដ៨ដនហសវៃកបទ ហសកយទហស� ១ដយ 

“ វៃ្សកដ វ ហគកៃកហមា ័តសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រវ ហគកៃកហ(២) ៤  

្ឺរមា វ ហគកៃកហដ ទវុយបរគគ៌ទុស ំស័រ័ដយកៃកទរដមា ដ យ 

សគក័វចយវ ហគកៃកហ ទវុយបរគគ៌ទុស ំស័រភទ ះភៃងរវង 

 

                                     
១- ្ំះបទ ហរក �្ ដ២ដ ំយ្ឺ្ំះបជរគហននហស្ំះបទនកដយដ២- វ ហគកៃកហដ៤ដ ្ ស័យៀៃ្ឺដៃយស�វ ហគកៃកហ 

បនន ងភចវវទយកស ១ដវ ហយងគតនវ ហគកៃកហដបនន ងទប្វវទយកស ដ១ដរសមយទហវ ហគកៃកហដបនន ង័ដយកៃកទយកស 

១ដនហសមតវ ហគកៃកហដបនន ង្ំះនហពស នដយ 
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កសរះ១ដ វ ហយងគតនវ ហគកៃកហដ ទវុយបរគគ៌ទុស ំស័រ 

សសតៃងសសតហន១ដ ៃយស�វ ហគកៃកហដ ទវុយបរគគ៌ទុស ំសបននៃគ 

ខតនាដ១ដយ 

“ រ�ទ ំ័ សកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រំ នដ ៥្ឺដ សទទ ១ដ

សៃហ១ដវ �ទ ហ១ដសចគហ១ដរមា ១ដយ 

“ រ�ាហរន�ហ័សកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រចរន�ហដ ៥ដ ្ឺដ សនទហ- 

រន��ស១ដ វ �ទ ហហរន��ស១ដ សៃហរន��ស១ដ សចគហរន��ស១ដ 

រ�ាហរន��ស១ដយ 

“ រមា បហមា សកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័របបហមា ដ ៥ ្ឺដ 

យហំសវយងក១ដ យហ សំ័បៃ១ដ ចយទហវ ហគន១ដ រទវហៃកវ ហរស ១ដ រកំសនហវ- 

បនកសមៃហ១ដរ៥(
17

1)
 នងគំសវយងន១័យៀៃរបបហមា ដ៦ដយ 

 “ គបបិទតមា ័តសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័របប- 

ិទតមា តដ ៦្ឺដ ំស្នកសមា តដ ្បរ� ័តសស ង 

ន្វំស្នកសគគ៌ទរសងសៃស១ដ ចរន�ហរ័់រទ ហៃកហមា ត 

 

                                     
១- ំយរកងក សិននៃបបហមា ដ ៥ដ នន រ័ដយហដ ឯ្ំះបទ ហរក �្ រចទ សងចន្ំះ កំយទរ័ន្គ 

័យ្របនំសវយងវ ហរស នន រ័ដយកៃកទដយ 
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្បរ� ័តសស ងន ងន្វចរន��សននយនងនហស័យទរវភទ ទរសងសៃសនយ១ដ

គយរតនហទទ ហមា តដ ្បរ� វសវយសកសភទសនគកសគ- 

យរតនហទទព១ដ គទយទករសចរៃកហមា តដ ្បរ� េទ សង 

យសកសភទ័រះយកយងសៃសយសកស័ំ ័វបុយសចរៃកហ១ដ សំស�ាកៃ

មា តដ ្បរ� នះសសំសរន នវ័ជទ ះ១ដ បជវទតមា ត្បរ� នះស

ចៃ័យ្សទយង១ដយ 

“ សៃកវ ហសកយទហ័យសជសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រវ ហគ�័យសជ 

ន្វវ ហសកយទហទុសដ ៧្ឺដ ស� វ ហសកយទហដ រទ ហសកយទហយសកសវៃកបទ ហសកយទហស� ១ដ 

វហៃកវ ហសកយទហ(18

1)
 រទ ហសកយទហវហៃក១ដ យហនិហវ ហសកយទហដ រទ ហសកយទហ្បរ� ហំុទរ 

្ៃរវ១ដ យ ង វ ហៃទតវសកយទហដ រទ ហសកយទហផកៃុយ័សវយក�សសមូ១ដ 

គរ� គ្�មា តយសមនវ ហសកយទហដ រទ ហសកយទហ្បរ� ហំុទរន្វខនទដ ៥ដ

ប�  ងករដ បៃ�ៃដ រវទករដនសដ បជ្ៃដ ័្វហៃក្សវកះភនង 

្ៃ យងតស នះសរយងវតសងករគ្�ឬគហននគនគ្�១ដ រនហរទ

ិតយសមនវ ហសកយទហដរទ ហសកយទហ្បរ� ហំុទរ័ទ្បគ �្៤ដផ ៤គ១ដ

ិតយសមនវ ហសកយទហដ រទ ហសកយទហ័រ័ដយកៃកទរដមា ទុសដ ៨ដ 

 

                                     
១- វហៃកវ ហសកយទហដបនន ងសចគហដ២ដ ្ ស្ឺដឧរុទសចគហដ១ដបរដជសចគហដ១ដយ 
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ចន័ប៍រៃកហគ �្មា តរ័ន្គដ ចនបទៃកផ មា ត 

រយ�រុផកៃ១ដយ 

“ សៃកខ�រសវំ័ សកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រយហទ ហ្  

្៍សងនះសន្វបទ ហរក្� ៧ដ ិុំ្យចន័ប៍រៃកហគ �្នដិ រ័ន្គដ

ចនបទៃកគ្�និដ រយ�រុផកៃដ ករក្� រនង័នះចនយចទ ុសំវ

 ះរសងំសវយហ័ សបនរក័ត�ះាដយ 

“ នវស ក៍ វស័យសជសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទយសកសភទសនគកស 

ន្វយ� ុ័េទរសងសៃសទុសដ ៩ដ នន ័រកដ “ ស ក៍ វសដ ” ន្វ 

សនគកសទវយសកសនស័ន្គ័្ដយ 

“ យសយសហរៃ័នសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទយសកសយសហតដ ១០ដ

្ឺដ ដ ដ ដ រងវ �យសហត១ដ ំ័បយសហត១ដ ័ៃ័រយសហត១ដ វ័្

យសហត១ដ ន� យសហត១ដ រ�ៃហយសហត១ដ ័ដហៃយសហត១ដ 

ឱទៃយសហត១ដំភសយសហត១ដំ័ដយយសហត១ដយ 

“ ឯភយស័គ ក៍ នហសសម័យសជសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រ

យហទ ហ្ ្៍សងនះសន្វំនហសសមបសយផរ័គ ក៍ វហៃកដ ១១ដ ្ឺដ សកខុដ 

សករៃហដ ័នយ យងកសស ១ដ សកខុដ រន កំិជៃហដ ភ� យង័រ្សកសស ១ដ 
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នដ បរយុដ សករហនុដ រសមៃហដ គហន ងសរកហំ្យយង១ដ គនក- 

សរនុដ រហ័្ដ ័ទៃហដ រយ�កសដបងនគនកសមទុស ១ដ 

័យវ៍ដ ទយងនកហដ ចន័យវ៍ទយរ១ដជសមប្�ហវដ វ ហសុវដសៃឧុដ វដ យគៃហដ 

័បទ្សគហន័ះដ បសហទ ហំសគហនទ, ន័រៀៃ័រៀនដ នហសគហនចនទរស

័រ័្្រសបិសកវកគ១ដ វហៃកុដ សចគហៃហដ វហៃក៍ុស័េនះស 

នន១ដ គកខវ័រ�  វ ហរដស�យៃហដ សគដកទគកខ្ិះកទ ១ដ បសគនក័ ែ ដដដដ 

ភ ុដ យ័់ៃហដ គហនវ័សសសយសកស័ំ ័គស្ភ យហទ ហ្ ១ដ ឧៃកទ ះដ បរដនហ 

វ ហិ ជ័ជក ដ ្ំន័ ដយ្រ័រដ ័ទៃហដ ័រ្គហនបនុយងគទកះន្វគគ៌ 

រនងខមសងដ បននៃ្ៃះគេនសចរៃកហដ ័ំ នន វពកៃបន័ទ

័យ្ៃយសកស្ំន័ ដយ១ដទគរដ១១ដយ 

“ ទស យបយកស ័យសជសកដ ”  ្ំះបស�្ រ័ស្ទ័រយហទ ហ្

្៍សងនះសន្វវទដ យះយវហៃកនរក �្ នន ចនបរ្រយរ័របយក- 

ស វហៃកដ១២ដ្ឺដ័ដបនដ៨ដ័ទសនដ២ដ័ចនដ២ដយ 

“ ័ៃទសដ គកៃស� ក្័តសកដ ”  ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រយហទ ហ្  

្៍សងនះសន្វគកៃស�្តដ ១៣ដ ្ឺដ ំទ�ាហយ១ដ រៃករហតខហ យដ ១ដ 

រហតខ បៃហយ១ដ ័ៃវ�វទ ហយ១ដ ័នស សិហយ១ដ ឯភសនហយ១ដ 
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សរទនុទ ហយ១ដ កសនឧៃហយ១ដ ខ ករ ចុ បៃកហយ១ដ 

ទកយងគ្ ហយ១ដ ប័ពត ភសហយ១ដ រុសកយ្ ហយ១ដ ័បបនហយ១ដ 

រដ១៣ដ្រភទដយ 

“ វកយ�ស កំយទមា ័តសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រ កំយទមា តដ

១៤ដ ្ឺដ យក័យងដ ិតុដ ្បរ� ហំុទរ័ទ្បយកយងសវទ១ដ យកយង 

សគកយ័ដ ិតុដ ្បរ� ហំុទរ័ទ្បសគកយសវទ១ដ 

យកយងនហ័់័គដ ិតុដ ្បរ� ហំុទរ័ទ្បនហ័់គសវទ១ដ យកយង 

នហ័់គរគហន�រនហរទដ ិតុដ ្បរ� ហំុទរ័ទ្បគ �្ 

សវទនហសបៃឧរនហសគតហទ១ដ គគនរនហសគតហទដ ១ដ នហទកៃកហរនហសគតហទ១ដ

រនហភតរនហសគតហទ១ដ ទគ្ៃរវរ កំយទមា តដ ៨ដ យបប- 

ិទមា តដ៦ដគយផមុផស័យៀៃ្ៃរវរ្ំះ កំយទមា តដ១៤ដយ 

“ ឯយវ �សៃហយកស ័យសជសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រយហទ ហ្

្៍សងនះសន្វ័យសជ្ំះសស�ហតហ រដយទតនដ នវយយកស ដ ២១ដ ្ឺដ

ភចវវទយកស ដ ៨ដ ទប្វវទយកស ដ ៥ដ បទប្វវទយកស ដ ៤ដ 

រដ២១ដយ 

Websites: WatKhemaraRatanaram.org  or  WatKhmers.org



                         ្របស ្ៃ្ុត                               - 74 - 

វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

“ វៃកវ �សៃហរវទ័យសជសកដ ” ្ំះបស�្រ័ស្ទ័រយហទ ហ្

្៍សងនះសន្វ័យសជ ្ំះគទររិននន ្រយរ័ររវទូ 

២៤ដ ចនដ ័ៃរដវទូរ័ន្គដ ចនបវ ហ្ ៃរដវទូរយ�រុផកៃយដ

័ភនហសៃសសមស�ទ ទ ហៃគគនវ �ិទមា ័តសកដ ្ំះបស�្រ័ស្ទ

័រវ �ិទមា ត នន ្៍សងនះសន្វ្ំះគគ៌្យន សនសន័ភនហ 

ទយយ�រុផកៃរន ន្ឺដ យកយររិនដ ៃហយររិនដ យកយៃហយររិនដ 

ៃហយយកយររិន័នះឯសដយ 

“ ចៃហដ ប្វដ បនកៃក័់ដ ” ស័គកវ្ំះននចន្ំះភ្្រ័ស្ទ 

យសកសគគ៌ទុស ន្វំត៌ជគយ័នះដ បនរ្យសង្ំះជគកដ 

“ បនកៃក័់ដ” ន្រកដ“ ្ំះបស�្រ័ស្ទទយរក្� រ័សន្រន នដ” យ 

 

វរងរយដ“ បនកៃក័់ដ” ័រស័សងរ 
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នយរយដ“ រកទ ហសយគនបទងហ(19

1) ” 

  រក.ដ ័្ពះ័ៃកបស�បនរ្ំះសគមកយទរចទ សង្យសង្ំះជគកដ 

“ រកទ ហសយគនបទងហដ” ? 

  វ ហ. បនរ្យសង្ំះជគកដ “ រកទ ហសយគនបទងហដ ” ័្ពះ្ំះបស�

របសយយ្ជន នន្វរកទសនន ចនឧរនហសមូ ្ទនះសយ្ជន នបនដយ 

រក.ដរកទសន្វ័គកវនន ័រកដ“ បសយចនឧរនហសមូដ” ? 

វ ហ.ដ រកទសនន បនយនបសបទគ�បុ �ំបៃ�ៃរៃហ ្ឺបនឲព  

ទនគដ ទយរស� គដ វ័្គ្នភវជគដ បក រងគគ៌័យសជរ័ន្គដ ័ទះ 

រ�ៃហវយក�ដ ័្វ្នយក�ដ  នគររវទូឲព្ំះបស�យ្ជន នបនដ ័្ 

សឧហៃ័េយសកស ក្តគគ៌រនងទរយក�ដ រនងខមសងយក�ដ ៍គសគ ្ទន ង 

ភទយបសទរសងខទន័ជះ័រកដដដដ“ រកទសចននហសមូដ” យ 

រក.ដ វកះរកទសនន ចននហសមូ័ជះាដ ្ទយ្ជន នបននៃ 

្ំះ កំយទ១ដ្ំះបស�័យឬាយន ំយបវយនយាដ ្ទយ្ជន នបនខទះននទដា 

                                     
១- ្ំះជគ័នះដ ័រ្ទគវ្ នះស្ំះជគកដ “ បនកៃក័់ដ ” នស័ន្គដ រ្ំះជគនៃគ 

យនបនដនវយ័វបរដ២ដន្វនូ័នះយនបនដយ 
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វ ហ.ដ ភទយ្ជន នន្វរកទសនន ចនឧរនហសមូ័ជះាដ គហន 

បនវុ័ពះនៃ្ំះ កំយទគ្ំះបស�រក័រ� ះ័យដ ័ទះរ�បវយនយាដ

យន្ៃរវយ្ជន នបនខទះ �ំ័្ពះរកទសនន ្ទយយ យនុរ្ជន ន 

បន័ជះនវយ័វបរដ ២្ឺដ កំយទ័វ័នព១ដ បវយ័វ័នព១ដ យដ 

កំយទ័វ័នពដ បសយនន ្ទ្ំះ កំយទ័្បសបនដ បវយ័វ័នពដ 

បសយនន បវយ័្បសបនដ ្ំះគកន�បបក ្យសង្ររវតសង 

កដ សៃសរនន ្ទ្ំះបស�័្បសបនដ ័យ្រ្យសង្ស័ទ

័្បស័រ្ំះបស�ឯសដ ័រ្សៃសរ ្ទន ងបវយដ ្ំះបស� 

យនុៃងបវយឲព័ទ័្បសដយ 

រក.ដ យសកសវ ហគ�នន នះស័្ររន្រ័េសៃស័ៃ្្ំះរទគ្ រ្្យសង 

័្រ្ឧបនរររដា 

វ ហ.ដ ្ំះបស�័្រ្វ ហនកបដ ្ឺឧបរ័្្រសនតជុំនព ង

បុ �ំ័ទសនហសំនហសសមដ ឲពសៃសវ្ វហៃកកសដបងដ ឲព័វៀទដ ្ឺ 

័រ្សៃសរររងវហៃកនះសពយព �ំ័់ះនផលគដ ្ំះបស�យន្យសងសនគកសបុ �ំ

សកវទ ហៃដ ៣ដ ្រភទដ ចនដ ភសកវទ ហៃរ័ន្គដ នហសំនហសសម 
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ទរសងសកវទ ហៃឲពសៃស័យ្ៃ័សវយក�ទ �យ់ដ ័រ្សៃសរវ្ វហៃក 

នហសពយព័្រយ្រយដ ្ំះបស�យនយ្ជន ន័រពយព័្រយ្រយដ ្ឺ

្យសង្រភសយកវទទ ហៃទុស ៣ដ ្រភទដ ចនភយកវទទ ហៃរ័ន្គដ នហស

ផ ទរសងយកវទទ ហៃដ ័ន្គដ�ឲពសៃសបហៃបូខុ្រះស័វៀទ័រ្ស័្ 

នះសបនៃគត ង័េយសកសយកស គគ៌ដ យដ ្រភទគ័បៃដ ្ំះ

សចន សគមកយទ្យសង័្ររន្រ័េសៃស័រំភទដ ៣ដ ្ស្ឺដ 

បបហមា ដ ្យសង្រ័េឲពសៃសនះសរយងនសកសន្វ ក្តនហស័ទសរ 

័ន្គ១ដ សនហទនដ ្យសង្រ័េ៍គនុ័ត្ទ័ៃកនុ័ត្ទ័ទេស១ដ 

សរតនហទទ ហដ ្យសង្រ័េ្រយរ័របនហទទ(20

1) ១ដ យដ 

្ំះបស�រ្្រ្យសងេទ សងវយសកសវ ហគ�័្ររន្រ័េសៃស ន្វ ឧ៍ - 

ុទពដ ឬដ បសរុទពនន រកហន្រសរងសះយសឺន្រ័េន្វ ក្ិប 

នហសបសមៃទដ ័្ពះ្ំះបស�្ររវតសងន្វសៃស័ដយសំសទុស 

បសងន្វបនបគហរតទវ័្យសកសរយ័ដយវ ហយ្ដ សៃសរចន

វទ ហៃ ្សរដ ាយមពទចទ្យ ្សរដ យន្យសង្ររបនដ 

ទុសបសងដ ័ចទ ះ័្បនរ្យសង្រ័េសៃស័វះនៃ កះយសកស 

 

                                     
១- បនកបសន�បនហទទដ ្យសង្រ័េយហទ ហ្ នះ័ៃេន័្យ្នទ ុះយដ ១ដ ចយទហរតនហទទដ ្យសង្រ័េ 

័រសនគកសាយទហដ១ដំរ័យសជបនហទទដ្យសង្រ័េ័រសនគកសបុរវដ១ដយ 
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ពយពនុរ្ជន ន្ំះបស�ទុសបសងដ ័ៃក័នះ័យ្រ្យសងចនបស ន 

ងស�្ំះឱស ិដ�កដ “ រកទ ហសយគនបទងហដ ” ្ំះបស�របសយយ្ជន នន្វ 

រកទសនន ចនឧរនហសមូ ្ទនះសយ្ជន នបនដយ 

រក.ដ គកខ ្ទឲព័សេស� ង្ៃសងពយពកដ “ រកទសាដ ” សុ័េ 

យនៃគនកសម្រមសដ ័រ្ន្័ សុ ះ្ំះ កំយទរចទ សង្រ័េនៃ្រមសាដ

គហន្រ័េកស�ាផស័យឬដា 

វ ហ.ដ គហននគនន្័ សុ ះ័យដ ្ំះ កំយទរចទ សង្រ័េបនទុសបសង

ទុសរកទសទុសិសក�ដ នៃយសកសយ�័នះបនរ័ដយ័វប័េន ះនៃ 

រកទសដ �ំ័្ពះរឧយតនិរៃហដ រៃហខមសងរសកស�ាដ យដ កស�រ�ន- 

រៃហដ រៃហទររស្រមសដ បនរ័ដយ៍ុសរកទស័នះឲពរយងរ

្រិនដនៃ្សងបិទតនដន ងិសក�ផសននទដយ 

រក.ដ វកះរកទស នន ្ំះបស�យ្ជន នបនវុ័ពះនៃរៃហ 

គនកសម័យឬដា 

វ ហ.ដ គហនវុ័ពះនៃរៃហគនកសម័យដ រកទសនន ្ំះបស� 

យ្ជន នបនដ ចន៣ដ ំយ្ឺដ ៃហទ ចុ នរកទស ំយ១ដ គនកសមរកទស 

ំយ១ដ បគនកសមរកទស ំយ១ដ យដ ៃហទ ចុ នរកទសនន ្ំះបស� 
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យ្ជន នបនដ ន្វ ្សបរដ័ដជ្់ិនន ័េំកសូ 

យសកស័គវនក្រ័យសដ វក័ដទ យទជ្់ិដ នហសដ គ័ទយទជ្់ិ 

នន ័េំកសូយសកសជ្យស�រដ ប្�ហសហខជ្់ិដ នហសដ គ្គសហខ

ជ្់ិនន ័េំកសូយសកសស� យស�រដ ័្នហសំរវរ 

ជ់ិរ័ន្គដ ្ំះបស�្យសង្ំះគទយទករ័សកវ្ស័ទ 

យ្ជន ន័របនហទទព័ផមសាដ កិ ុស័សកវជ្ទុស ័ជះ 

ឲព ះំពកះយុរវ័ុ ស្នពុយ ហំស្ឺ័ទ័បដ ័្ឲព 

៍ុស័េយសកស្ំះ្ៃសទត្គនសនហសស� ដ យដ នុទ �គនប សកហន�

័បៃ័យៀៃយន្ំះបស�យ្ជន នឲព៍ុស័េយសកស្ំះ្ៃសទត្គនសដ យដ

ៃហទ ចុ នរកទស នន ្ំះបស�យ្ជន នបនគហនចននៃ្ៃះគរក័ត�ះ័យដ

័េចន័្វ្នៃ័ទ័យៀៃដ យដ គនកសមរកទសនន ្រ្ ះំៃក័គស្បុ័ំ្

យកវទទ ហៃ្រភនងគគ៌ដគយដ ្រយរ័រយហនិហ ្ សសវទយនហ្្តិ-

រកៃកដ បគមនិចតំដ ដ ័បយងទបបៃហ្ពនតស ដ ័បតយតខ

្ពនតស ដ យ្នយនក្ពនតស រ័ន្គ្ំះសគមកយទរចទ សង្យសង្ំះ

គទយទករយ្ជន ន័រ្ំះសយទគន័យសជដ រប័នយរទ ហ្  

្៍នៃ័យ្ៃ័សវយក�្ិះកទ ័ិេ ក្ត្ំះទៃន្ៃូដ  ះរសងយហនិហ 
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័ុ ភនងយសចន យហនិហដ បនស័្គវគ �្នហសផ ដ យដ គនកសម 

រកទសនន  កះយសកសសុរបងិត្ំះបស� ័្្យសងយ្ជន ន 

បនដ គហននគនចន្រចតៃហវ័យដ ្ឺ័្វ្នំនង័ំយរសងយដ 

ឯគនកសមរកទស័ជះន្វ ្សំរវយយមដ សកវហ័ដគយមដ 

ខ័ដគយមដ ប្គហរជ� គហ់ិដ នហសំភ្ំនរ័ន្គ សកយទនៃ 

្រយរ័រយហនិហ ្ ស្យនសងដ ្ំះសចន សគមកយទរចទ សង្យសង 

យ្ជន ន័រឧបទុស ដ ននវ ហវហ្ៃ្ឺដ ្ំះសយទគន័យសជ្៍ 

នៃចន័សវយក�្ិះកទ យសកស្ំះទៃន្ៃូរបហ័ពភំដយ 

 រក.ដ ពយពសុន�នន ្ំះ កំយទរចទ សង្យសងយ្ជន នសៃស័ៃ្ 

្ សរខទះដ? 

វ ហ.ដ ពយពសុន�្ំះ កំយទរចទ សងដ នន ្យសងយ្ជន នសៃសចន 

វ ហវហ្ៃ័្វ្ន្រភទ ហំបក ទរសង័្ពះភ នន ្យសង័្ររន្រ័េដ

នៃស្រ័េបនក័ដគ៍គវទ ហៃនហសនហសមូដ វសជដ ៍គ 

សៃហរមា ទរសងដ ដ ដ ដ ដ វ័នពសៃសដនហសបនក័ដគ៍គឧរៃកហ័ៃកនះស

៍គភ ៍គសគូដ ៍គយុ័នៀគកសមយ្រ័យសខទះដ ័្ពះ 

័ៃក័ជះបនរចននូរប័នយរទ ហ្ ដ នៃ័រ្ទរទគឲពខទ� 
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វកះគយដ ័ទះរ�័្វ្ន័ចទ  ះ យន្សងវ្ គយ័េយសកសពយពដ ៣ដ ចៃង 

្ឺដ សំសបរសមបយទតុដ ្យសង្រ័េគហនឲព័គស្បរ្្រង ្ ស១ដ

យកស សម្រសគដទដ ្យសង្រ័េឲពសនមុយកយន្វយកស ១ដ 

សវហៃករទ ហ័ ្យរនុដ ្យសង្រ័េឲពនកសនៃងវហៃកទរសងខទនឲព 

ផ្ទផសង១ដយ 

័សវយក�បគហរតយ�១ដ ្ំះបស�្រ័េគហនឲព័គស្បុ័ំ្បយកស 

្្រងិុំ្យដ ្ឺឲព័វៀទុយយកវទទ ហៃយហទ ហ្ ្រ្ ះំៃកំ្យយង័រភដ

វុដ វហៃកដ ចនសចទ រងសៃសនហស វ្យំពរ័ន្គដ យ�២ដ ្ំះបស�

្រ័េឲពសនមុយកយន្វយកស គគ៌្ឺដ រក�ាយហទ ហ្ វៃឧកដ ១០ដ ចន 

ទនរ័ន្គដ យ�៣ដ ្ំះបស�្រ័េឲពនកសនៃងវហៃកទរសងខទន 

ឲពបល ៃុយបនកសយហ័ ស្ឺដ ័សវយក�័សនសទរសងវហៃក 

នន ័នយ្៍ុន្វយសកសសជក នវហៃកសៃសដ រយហ័ សយន័្រៃ្រៃ 

ខទះដ  លហៃខទះរនន ័្រៃ្រៃចនសចទ រងសៃសនហសសុរះស 

ទុំវសងបន្យំពបសយនយគយរទរសងខទនរ័ន្គដ ំវ ះរសង 

បន័របុរវស� ដ ឬសចគហដ រនន  លហៃរ័ន្គ 

័ៃករ័គឲព័យ្ៃយហ័ សនយដ ន្វាសនយវ័ជះដ ័៍ស 
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 ះ័ររមា ដ យដ យនឯពយព័្ររន្រ័េទរសង្ំះ កំយទរចទ សង 

័រ្ទគឲពវកះគយ័េ្ៃះគនៃពយព �ំទចៃង្ឺដ ១ ្រ័េឲព ះ 

័សវយក�្រចយដ២្រ័េឲពវ័្គ្នបរដចយដយដដដដដរចយ្ឺដ័សវយក�

័គសស្រនសចនយហទ ហ្ ភទ ុស័បទវបន ទៃ�ដ ឬរនតក ៃរ័រក 

បន ទៃ�រ យងតនដ រចយ័នះរ័គយុំ្ នបយកស ដ ទុស ំស

នៃស័យ្ៃ័រ្ស័របទរចយដ នន នហសទយឱភសវ្ គយ 

 កយ កយសកសខនទសជក នទរសងសៃសបនដ យនំកសូ័សវយក� 

្រចយ័នះននទដ ័្ពះ័ៃក័ជះបនរ្ំះរទគ្្រ្យសង្រ័េឲព

 ះរសង័សវយក�្រចយដ យដ ឯបរដចយ័ជះដ បនន ងភទគហន័គសស

្រនស្ឺ្រមស្រូៃសដ ចនគហនភទ ុស័បទវបន ទៃ�ឬគហនរនតក ៃ

រ័រក បន ទៃ�រ យងតនដ ភ ័រ្័សវយក�័គសស្រនស 

័នះចន័្ដ សៃសទនគស្រះសន្រស័គស្យកស ចនទនរ័ន្គ 

័ន្គដ�រហយផទ្វគហនឲពបយកស គគ៌ដ វ្ គយ កយ កយសកសខនទសជក ន

បនដ ័្ពះ័ៃក័ជះបនរចន្ំះ កំយទរទ ហទទកដ “ រតខហ ៃ 

័្នៃសរ័ជ� ទរសងន្វ័សវយក�្រចយដ ័រ័សវយក�គហន្រចយដ ”  

្ឺ័រ្័សវយក�គហន្រចយយុ កំសចន័េដ ័គស្័គកវ័រ្័សវយក�្រចយ 
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នះសទយឱភសវ្ គយបនដ យដ ័សវយក�គហន្រចយ័នះរ 

័ន្គដ នយកស គគ៌ទុស ំសដ រ្រ រសែ្ទយកស គយយសកសខនទ 

សជក នដ រ័គជុគកខយកស គគ៌ឲព័យ្ៃដ នរយនសយកស គគ៌ 

ទុសបសងគុវុរសរស័្័េ័ ្បរដចយដ ័្រររន្វររន័ិ្ស 

នុទ �គុ្យន សរន័ិ្សសៃស្ គះ្ផសទុស ំសដ រន័ិ្សសៃស

ទុស ំសនន័សស ទនគសរនងវកះយសកសរន័ិ្សនុទ �បនទុសបសង 

្ សរគហបដ យកស គគ៌ទុស ំសយនន្័ សុ ះននទដ ទនគស្រ កិុវកះ 

គយយសកសបុរវបរដចយ័នះទុសបសងដ �ំ័្ពះបរដចយគគ៌រ

វគដសដ ័ៃកសះស័្បនរ្ំះរទគ្្រដ ័វដ័យៀៃ័សកវ 

នះសវ្ ភនងនហពស នដ ្យសង័តសរស្ំះ័ន្៍័ទ័គ្ រទ ហសយូ 

ទុសដ ៤្ឺដ បហយងក១ដ បហយងកន�១ដ ឧបសយ១ដ ឧបសហភ១ដ បស�ក្រ កិុ 

រស ័្ៃររ្៍ខទះចនគកខ័្យរគ្យុស�ស រងស�ស ះសដ ខទះចនិ -

័ន្៍្ទសកបយង័រ័នទ វផរទវហៃកនះយបក កស័រះដ ្ំះ

រ្្រ្ យសងយៃ័ទ្បយនចន្ំះយូំតហ ៃំស្ទដ  យនរទ្ំះ
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បរយក័ទទយ ័្័សកវខុ្រះស្ៃនទចន្ំះ កំយទន�ភនផកផក ុទុស 

យុ កំស្រតននទ ុសកដ “ ស ង ទគគ៌ទុស ទនគសវ ហជសបរ

ស្នព័ទរគគន៍ដ បសយទុស វ្ទ កិ សុ្រ័្ិនសទរសងខទន

ឲពស័្គវ័រ័សវយក�គហន្រចយវកះរ!ដ ” ពយពរក័ត�ះ័នះ

័្នន រពយពនផកផក ុរ័សែ្័្ភរុផកៃ ទរសង្ំះ កំយទរ 

រទគ្ រ្័រកដ “ រវចហគ កំយទវវននដ ” ្ំះ កំយទររក ុវកស័្ភរុផកៃ 

 កះ្យសងចន្ំះរន�្ នផកផក ុ័កសវ័្ដ្ំះយូ្ំះបស�យន័រ្ស

កសឺៃ៍គកស យងេនទុសដ ៤ដ នហសបទរ្ិ្នន់រន ងផកៃ័វយជដ

នហសសមា ដ វ្ សមា ័វយហៃនហ័់គដ ័្្ៃររងង 

គយ៍គយននទស័ន្គដ ទវ័រ្សទ្ៃន ងវៃកៃឧិ្នវ ហបដ ័យ្រ 

័សកវ្យសងទ ុៃងខនទវ្ ភនង្ំះនហពស នយសកសទវស័ជះឯសដយ 

យនពយពកដ “ គហន្រចយដ ” គចៃង័នះដ រយុំ្ នគគ៌

ទុស ំសដ ័្ពះ័ៃក័ជះយសកស័ំ នន ្ំះរ្្រ្យសង្ំះ កំយទ

នុ័ត្ទវ្ ភនង្ំះនហពស ន័សកវ្រនងនៃនផកផក ុកដ “ យកុ្រចយដ ” 
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រក័ត�ះទយងន្វរ្យសង្៍សងសនគកសគគ៌ទុស ដ នន  

្យសងបនសនគកសទវ័្នងគគ្ៃរៃ័យៀៃដ �ំ័្ពះពយព 

ររក ុកដ “ យកុ្រចយដ ” ្ឺ្ៃរវឲពនងទុគៃយ៌្ឺ្ំះគគ៌វ ហនូនន 

្យសងបននវយទនុ យយកយឲព័្បសងដ៤៥ដវសរដ័ជះទុសបសងដយដ

្ំះសចន សគមកយទរចទ សង ្ំះបស�េទ សងវយសកសវ ហគ�បនក័្រះ័កបវ

កសសងសៃស័ររទ ហ្ ននវ ហវហ្ៃគកខ ្ទឲពសៃសកស័រះដ ឲព 

សៃសវសងបក រងវសង័គស្៍គដ ន្វ័សវយក�នន បនំត៌ជគយ័នះ

័យ្រ្យស្ំះជគកដ “ រកទ ហសយគនបទងហដ ” ្ំះបស�រកហន្រសរងយ្ជន ន

ន្វរកទសនន ចនឧរនហសមូ ្ទនះសយ្ជន នបនដយ 

 

វរងរយដ“ រកទ ហសយគនបទងហដ” ័រស័សងរ 
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នយរយដ“ ស ឧ៍ ័យវគនកសរនុដ” 

  រក.ដ ្ំះសចន សគមកយទននចន័រ្័ៃកន្វ័គកវបនរ្យសង 

្ំះជគកដ“ ស ឧ៍ ័យវគនកសរនុដ” ? 

វ ហ.ដ បនរ្យសង្ំះជគកដ “ ស ឧ៍ ័យវគនកសរនុដ ” ័្ពះ 

្ំះបស�រ្្រន័យវ៍ នហស គនកសមទុស ដយ 

រក.ដវកះ្ំះបស�្រ័េបស�ខទះន ង័យវ៍ នហសគនកសមទុស ដា 

វ ហ.ដ ្ំះបស�្យសង័្ររន្រ័េ្រ័្ិនសដ ៣ដ ្ស្ឺដ យហនិ- 

គគនហយៃឧដ ្រ័្ិនសយសកសរវទករដនស១ដ សគដ់ហយៃឧដ ្រ័្ិនស 

យសកសរទ័ដយ១ដរទគៃឧដ្រ័្ិនសយសកស្ំះនហពស ន១ដយ 

រក.ដ្រ័្ិនសយសកសរវទករដនសចនរកជន ន ្សដាដ្ឺបស�ខទះដា 

វ ហ.ដ ចនដ ៤ដ ្ស្ឺដ ឧរិនសគដទដ ន ង្ំគ័រភទខសះ 

នខសស្រះសន្រសុៃងនវសភទ ទនន ខទន្ៃរវ្រយរ័ជះាដ នន រ

ភទ្បសុយ័ទសដ ចនយសហយគនរ័ន្គ១ដ ំទយងសគដទដ 

ន ង្ំគ័រភទនងទទុ ទយរ្យំពនន ទយបនគយគហនឲពវ ហជស

័ទ័រ័ៃក័ផមសាដ ចន័បទ្ស័ះ័ុទ វនហស័ សន ដស

ភស  ងរ័ន្គ១ដ យ ពតគហៃកដ ៍គ័សំ្រងគហៃក លដ ្ឺគហៃក 
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នន ចនសទទ ដ ចនស� ដ ចនុ្នដ ចនរមា នន ល១ដ 

សគ �ិវ ហ៍ ដ វហ�ទ ះគ �ិវ ហៃនន័សន្ដ ្ឺទយ្យំពបនគយ័្ុវ

៍គយចទ ុសនន ខទនទយបន គហនឲពខសះនស ស្រចតដ 

 ឲព័សន្ន្វ័្ងទះសនះសិ�ស �ស១ដ ទុស៤័នះដ ័េន ះក្រ័្ិនស

យសកសរវទករដនសដយ 

 រក.ដវកះ្រ័្ិនសយសកសរទ័ដយចនរកជន ន ្សដាដ្ឺបស�ខទះដា 

វ ហ.ដ ចនដ ៤ ្ស្ឺដ ១ដ - សទទ សគដទដ ន ង្ំគ័រ 

័សវយក�័ិេដ ក្ត្ំះទៃន្ៃូដ័ិេយគនដ័ិេផ ដ២- ស� សគដទដ

ន ង្ំគ័រស� ដ ចនស� ដ ៥ដ រ័ន្គដ ៣- ុ្សគដទដ 

ន ង្ំគ័រភទ ះរសងរវទូដ ៤ដ ចនវ�វទរដវទូរ័ន្គន ង

សគតនដ នហស្ពនតស ដ ៤- រមា សគដទដ ន ង្ំគ័ររមា  

្ឺដ ភទ័វះនះសដ យដ ្រ័្ិនសទុសដ ៤ ្ស័នះ័រ្រក �្ រ 

បន័គស្័្ដ ័េន ះកបនិ្គះផទ្វ័ទភនង័ដយនសគកខរ 

នហវទដ  កះទដុសខនទ �ំ័នះ័ទនះសបន័ន្ទ័ទ័រកសស គហន

 ុបយដ ឧរចន្វគនកសមនន ័ន្ទ៍គងស ងននបល ៃទនគសគហន

 ុបយដយ 
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រក.ដ វកះ្ំះបស�្យសង័្ររន្រ័េរទគៃឧ្ រ័្ិនស័រ 

គគ៌រា 

វ ហ.ដ ្ំះបស�្យសង័្ររន្រ័េ័រសវទគគ៌ដ ៤្ឺដ ្រ័េ 

ឲព័ទ្បយសយកយងទុសដ ១២ដ ចនរៃហយកយងរ័ន្គដ ្រ័េឲព 

័ទ្ប័ៃកនន ជុឲព័យ្ៃយកយងដ ្ឺដ ៃរែ ទុសដ ៣ដ ឬដ ទុស១០៨ដ 

ឲព័ទ្បយ�ទ ៃងយកយងដ ្ឺ្ំះនហពស នដ ឲព័ទ្បផទ្វ័ទភនងយ�ទ ុៃង 

យកយងដ ្ឺបនិស�ហយគ្�ដ យដ ្ំះបស�្យសង័្ររន្រ័េ៍គឧរនហសមូ 

័រ្សៃសរចនឧរនហសមូៃហវដ ចនយហ័ ស្ភសង្ំះបស�្យសង

័្ររន្រ័េ័រ្រ័្ិនសររវទករដនសដ នហស្រ័្ិនសយសកស

រទ័ដយដ សៃសរចនឧរនហសមូុសងភទ ្ំះបស�ដ ្យសង័្ររន

្រ័េ័ររទគៃឧ្រ័្ិនសដ ័យ្រ្ំះបស�បន្យសង្ំះជគ 

កដ“ ស ឧ៍ ័យវគនកសរនុដ” យ 

នូគ័យៀៃកដ ្ំះវ ហិ ហៃចទបនរ្យសង្ំះជគកដ 

“ ស ឧ៍ ដ ” ័្ពះ្ំះបស�រ្្រ កិ សុសៃសឲពទសុយយជក ទដ ន្វរ

រកទសបសយជុផទ្វ ំយតនប ័សវយក�កដ រកទសបសយជុផទ្វ ំយតនប 

នៃស កិ សុ ំយតនបឲពទសុយផទ្វឆ� រវងកស្  រផទ្វ 
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្រយរ័រ័សវយក�បនក់ដនន ័រកដ“ យជក ទដ” ចន៥្ឺដ័ុទ

យជក ទដ ផទ្វឆ� នន ចន័ុទ១ដ ព យជក ទដ ផទ្វឆ� នន  

ចនសៃសបទវ១ដ នហទកយយយជក ទដ ផទ្វឆ� នន រវងយះយ១ដ 

បគនកសមយជក ទដ ផទ្វឆ� នន ចនបគនកសមុុ័រៀៃ័រៀន១ដ 

បរដបយងយជក ទដ ផទ្វឆ� នន រន ន័ភិជទទ១ដ ឲព័ទន ង 

័ខគនកប្គហ្ឺដ យ�នន័យមគយរនកបន ្សរដ ឯស័គកវ្ំះសគមកយទ 

រចទ សងយនន្័ សុ ះននទដ ្យសងនៃសវគទសសៃសឲពផកៃបុ �ំផទ្វយជក ទដ 

១៣ដ ្រភទដ នន ្រយរ័របនក់័ផមសដ ាដ ្ឺដ រៃហយជក ទ១ដ 

ិ់យជក ទ១ដ ំពគហយជក ទ១ដ គទតយជក ទ១ដ យកយងយកយង១ដ ័បយន១ដ 

រទ ហ័ យវន១ដ ័ទគនសមន១ដ ឧប្សន១ដ យហនិហ១ដ ឧយទវទន១ដ 

វ ហវហយហ ចុ ១ដ ស� សំៃករ់ចសន១ដ ផទ្វយជក ទទុស ១៣ដ ្រភទ័នះ 

្ំះបបក ័សកវ្យសងយបទគ�ទុសដ ៣០ដ គយ័គស្រសុ័េ 

័គស្រៃឧហ្ន ទង្នដ ហិះទសសគកយ�យជក ទដ ្ឺដ វនដសសរទ 

វុ័ពះ្ំះបស�ឯសទវ័្ដ ័យ្រ័សកវ្យសងវគទសសៃសទុស ំស 

ឲពទសុយរៃហយជក ទដ ិ់យជក ទដ ំពគហយជក ទដ គទតយជក ទដ រ័ន្គ

័ទ៍គ្ំះបស�ផសដយ 
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រក.ដ សៃសនរររនន ្ំះបស�វគទសឲពផកៃុយរៃហយជក ទ

ន សភនងយន្វរនហសនទហយសកសផ�ច៍ៃ័ទ័យៀៃដា 

 វ ហ.ដ ័ដ ័ៃដ យរដសៃសសរដ គគនុដ សក ស៍ ដ រមា ដ 

រសមនកហដ សៃសទុស ឯរបនរុ័ំបបទគ�បសងដ ១នសន 

យរដដ ័្បនបក រងគគ៌័យសជយសកសសុរយង្ំះបបក កិ សុ

រមា ឲព្សវកះ៍គនូនន ្ំះបស�្យសងសនគកស័ជះដ ័ទ្ប

វតសងន្វបទ ហសវទទុសដ ៤ដ ្រភទដ ភៃង ះយហ័ ស នហស ៃរែ  

បសង �ំខនទសជក ន័របទៃកគ្�មា ត រសគក័វចយរដទន

សៃសនររ័នះបនទសុយរៃហយជក ទដ គហនភនងយន្វរនហសនទហ 

យសកស្ប៌ច៍ៃ័ទ័យៀៃ័យដ ន្វរ�ទ វ �្ហបហយងកនហសសយក រក្ៃ

នហសសចទ បងសយក រក្ៃរ័ន្គដយ 

រក.ដ ័រ្សៃសទសទវុយរៃហយជក ទ័្ដ ័េន ះកទសទវ 

ុយិ់ដំពគហដគទតយជក ទផសបនននទឬដ? 

វ ហ.ដ ័េន ះកទសបនននទដ �ំ័្ពះ្ំះបទ ហរក �្ នន  

ទសុយរៃហយជក ទ័្ទនគសគហន័យ្ៃ័យៀៃ័យដ នះសគហនចនិ់ដ

ំពគហដ គទតយជក ទយសកសបជ្ៃដ នដហៃកគគ៌ដ ៣ដ ្រភទ្ឺិ់ដ 
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ំពគហដ គទតនដ ័នះនៃស័យ្ៃ័រ្សំកសូរៃហដ ភ ័រ្រៃហគហន

ចនយសកស័ំ រដ ិ់ដ ំពគហដ គទតនដ យនគហនចនយសកស័ំ ័ជះ

័្ពះ័ៃក័ជះដ រៃហ័យ្ៃ័រ្ស័្ររវទូន ងិ់ាដ រ

រវទូន ងំពគហាដ ររវទូន ងគទតនដ នហស័បយយកយង័ ទគ- 

នសមឧបសន័ជះផសដ ័រ្រៃហគហនចនគគ៌ទុស ចន 

ិ់រ័ន្គដ ចនឧប្សនរយ�រុផកៃដ នហសគគ៌ទុស នយ

័្ក �ំ័នះ្ឺវហៃកនហស័វៃសហយនហសទរ្យនគហនចនទុសបសងដ ័រ្គគ៌ 

ទុសបសងគហនចន ្ស័នះដ ័្្ំះបទ ហរក្� បស�័ជះ័េន ះ

កបនទសផកៃុយយជក ទទុសដ ១៣ដ យដ ្ំះបយពគកន�័សកវ 

វគទសសៃសទុស ឲពទសផកៃបុ �ំយជក ទដ ្ឺបំវនកសសរទជុ័ទ

រយងន ង័្ៃ្្ឺ្ំះនហពស នដ ្ ស័នះបនរ្យសង្ំះជគកដ 

“ ស ឧ៍ ដ” ន្រកដដដ“ រ្្រិ ក ុសសៃសឲពទសុយផទ្វឆ� ដ”  យ 

យនពយពកដ “ ័យវគនកសរនុដ ្ំះបស�រ្្រន័យវ៍នហស 

គនកសមទុស ដ ” ័ជះ័ដយ័ព ័រឧ្យហនិសុ័េនៃ 

បំសរក �្ ដ ្ឺរក �្ នន ្ទយយ គ្�ផ បនយសកសរវទករដនសរៃហដ 
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នៃនន ហំៃ័ជះដ ្ំះបស�គហន័្ររន្រ័េវុ័ពះនៃ័យវ៍នហស

គនកសមរក័រ� ះ័យដ ្ំះបស�័្ររន្រ័េទុសសៃសៃហទ ចុ ន័រ 

បនកបសន�័យសជផសននទដ យដ ដ ដ ដ ដ ៃហទ ចុ នទុស័ជះនន បន 

បក រងគគ៌្ំះបស�័្នះសបនរដ ឧរនហសមូសគដៃកហន ងរៃហ 

របជ្ៃយសកសបៃកភំយ�ដ ២ដ យ�ដ ៣ដ ័យ្របនស័្គវផ  

ៃ ្ សន្វគតខក យ័យវរក្ៃ
(

21

1) រ័ន្គដយ 

នុរ ័សវយក�កដ ភ ្ំះសគមកយទ័្បស្រទន្ំះគគ៌

័យសជន ងរទ ហសយូ័េ័យៀរ្យមសវគត នយដទចៃងកសះ័បយងទត�

័េន ះ្ �្់ដ យដ ្រ័ជះដ ចនសៃសយនសតរ១ដ សគ�ុបក រងសំ�គគ៌

័យសជទរសង្ំះបស�ដ ចន្ ស  ័រចស យង័ន្ទគយតទ្វៃ 

នុរសសសតៃង �ំ័ ្យត ដយនសតរាដ យន័គស្គទតភ ័ទ័យ្ៃយសកសបំ

៍វៃកហសម័េយសកសវ ហចនចសយុំសងដ ១២ដ ័្ិនសដ ទយងន្វ 

ភ� យង �ំ័នយកបរងនៃ័ទ្បកស�័យំបរមទដ ័ុគ័់គររទ ហវទ័េ

បឧ ន័ជះដ ័យវរក្ៃនះយ ហំផ យសកសវហៃក ហ្ៃកដ �័ប្សុដ ្ទឲព 

� ងំនង័ំយដ ័ៃកបស�័បះដ បប័បៃបនគយ័យ្ៃយសកសយ�័នះ 

 

                                     
១- ័យវរក្ៃ័នះភ រៃហគកនរសៃសយនសតរដយ 
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ទ ុំ ះស ហ្ៃសំសាដ ័ទដ គហន័ទ្បរក�ាយគនបស�នយ័្ក �ំយហទ ហ្ ភនង

យន្វនហគហៃកយសកសស័គទសគគ៌័យសជ្ំះសគមកយទ័បះដ ័យ្រ័ទះ

គយ៍គំភស័វទសសនភ ូ ្ំគទុសវ ហចនគយ្ភរកស  

រស�ុ្ំះសគមកយទដ ្រ័ជះដ ្ំះបស�្យសងចន្ំះ កំយទៃ្ចសង 

សទកន 

័ភដ័គដវន្ៃហដបទន  ចយទហ្ដសបដិ ុ 

 បបហយ័នកនដវ័ត�នដ  សពស ដឱភសុដយហបដយ 

 បសយរសុដ ចនាយទហដ ចនសទកស័ទេសដ ចនទសន�នវសុុស  

កិ ុសយហសទុស ំសឲពបទឺបស សដគយសុំះបទនៃក្ៃដយ 

័យវរក្ៃ្ភរយ្ សសស្ំះ កំយទន�ភកន 

គតខ្ ័ភុដរ្័ទដំសះដ ឧយ័យដវទ ហ័ រវ័់ 

ៃវដគគនុដសកតនកសមដ  បវគហដវវចប ័ភដយ 

ខ�កុ្ំះបស� ភ �ំ័ន្គ័រ្រសៃសយនសតរ័េំកសូយសកស

យះយដ ចនវទ �រយ�័រវទដ ភ យុ កំសបក រងគគ៌្ំះបស�ដ បសយ្ �  

័រ័្សចទ រងខ�កុ្ំះបស�យដ ្ំះសចន សគមកយទ្យសង្ំះសរក រង័្ 

យន្យសង័្បស្រទនដ ្ំះសយទគនវ ហ័ សស័យសជដ សៃសទុស ដ 
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៨ដ គកឺនដ ៤ពនងដ បន កះគចន បហសគូដ យដ ឯ័យវរក្ៃ័ជះ 

បន កះ័ប៍រៃកហផ ដ ចនវហៃកទ �យ់័្័ទះុយយ�័ជះ

័ទភនង័ដយជវ ហបដ យដ ្ំះសគមកយទនន ្យសង្ំះជគកដ 

“ ស ឧ៍ ័យវគនកសរនុដ ” ័្ពះ្ំះបស�រ្ រ្ន័យវ៍នហសគនកសម

ទុស ដ ័្នហសសៃសនយន្វ័សវយក�នន ំត៌ជ 

គយ័នះឯសដយដ 

 

វរងរយដ“ ស ឧ៍ ័យវគនកសរនុដ” ័រស័សងរ 
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នយរយដ“ កំ័ទទ ដ” 

 រក.ដ ័្ពះ័ៃកបស�បនរ្ំះននចន្ំះភ្ដ ្យសង្ំះជគ 

កដ“ កំ័ទទ ដ” ? 

 វ ហ.ដ បនរ្យសង្ំះជគកន “ កំ័ទទ ដ ” ័្ពះ្ំះបស�របសយ 

ភ� យងទជយគដ ររក �្ ទ �យដ របសយ្៍សងនះសន្វវៃក់ទ ហសវទ 

័្ កិ សុបសយននយឲព្៍សងនះសផសដយ 

 រក.ដ ពយពកដ “ ្ំះបស�របសយភ� យងទជយដ ” បគហរត 

ន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ បគហរតកន ្ំះរទគបបក ្យសងភ� យងបុ �ំយហទ ហ្  

័នយ យងយសកសបនកសូដ ៧ដ ្ឺដ ភគ់រនកសូដ ័នយ យងយសកស 

័សវយក�័្ៃយ្ៃំ ័ទទយរ�ទភគ ក្តដ ១ដ បវ់រនកសូ 

័នយ យងយសកស័សវយក�័្ៃយ្ៃំ យសកសបំដ ១ដ រនហឱនកសូដ 

័នយ យងយសកសរនហទនដ ្ឺ័សវយក�កស ុសកស យងដ ១ដ ចជនកសូដ ័នយ យង 

យសកសចននដ (ដ ័សវយក�្រភនងដ )ដ ១ដ យហរិនកសូដ ័នយ យងយសកសយហនិហ 

(ដ ្ុនហៃ ងខកសដ )ដ ចន្រ័បយដ ៦២ដ ្សដ ១ដ វ ហវហយហ ចុ នកសូ 

័នយ យងយសកសវ ហវហយហ ចុ ដ ្ឺ័សវយក�សសមូប� យង័ស�្ទគហន័វះបសងគហន 
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័វះ័្ដ ១ដ បវ ហរស នកសូដ ័នយ យងយសកសបវ ហរស ដ ្ឺ័សវយក� �សង 

ទុសដ ៨ដ ្រភទដ នន រហយបុសរមា គហនឲព័ទ្បបទ ហសវទដ ១ 

ទគផសរស ្ៃរវរបនកសូគគ៌ដ ៧ដ ្រភទដ យដ ្ំះបបក ័សកវ្យសង 

័ៃ្ន័រ្សុយគគ៌ដ ៧ដ ្រភទ័នះ នះសខទនវតសងដសង្យសង្ស 

រសងសៃកនហយទទុស នន យុ កំស័នយ្៍ុដ ឬយុ កំស័នយ យង 

ស,រងយសកសបនកសូឲពភ� យងដ ឲពនះសខទនន្វ្ំះបស�ផសដ យដ សៃសរ 

នន ័នយទ័វៀសទវចននហសមូ្ភសងយនភ� យង័រ្សនះសខទនដ សៃស 

រចននហសមូ័សក្សនះសគហនចននហសមូដ ្រនងនៃន្រ្រស ខទះ 

សគ�ុ័នយ័េខទះដ យដ ្ំះបស�បន្សរសងសៃស៍ុសនៃបុ �ំ័ំ  

បន្៍សងទ្ៃ័ទយ ងនះសវ្ ្ំះនហពស នបសងដ ៤៥ដ វសរដ ចៃ 

ចនយុ័នទ័ំ រ័រ្ដ ័្ពះ្យសង័ទ្ប័ទសយសកសយហទ ហ្  

័នយ យងដ ័ទ្ប័សវយក�សកខយសកស្ំះនហពស នដ បនរ្យសងខស ងនស  

រសងសៃស័្ពះ្យសងភ� យងគកន័្ដ យដ ហំៃនគនដ ្ំះបបក រ 

ចស សង ភ នន ្យសងភ� យង័រ្សចៃចននទរគរសង្ំះបស� 

័រ្ដ ្ឺដ បទគ�ទុសដ ៣០ដ នន ្ំះបស�យបសបសង៤បស័សងព 

យ្គដ ១នសនគទយរដដ ្្រងយុតៃង័្រសង្ំះបស�ឲពភ� យង 
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ទជយដ ័្រររន្វគនកសមនន ័នយ យងន ង័ំ ័ចស័្ 

ទនគសទ័វៀសទវ័្ភយ័រ្ស័គស្ភទ ទដ គហនុុបវងបសយរ័ៃេន 

័រ្ដ យដ ្ំះននចនរកតពរចទ សង្យសងភ� យង័រ្ស័្្ស 

រសងសៃសឯ័យៀៃន្វនងទសគយ័នះដ ័យ្រ្យសង្ំះជគកដ “ កំ័ទទ ដ ” 

ន្រកដ“ ្ំះបស�ររក �្ ភ� យងទជយដ” យ 

 រក.ដពយពកដ“ ្ំះបស�ររក �្ ទ �យដ” បគហរតន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ បគហរតកដ ្ំះសចន សគមកយទរចទ សង្ំះបស�ទ �យ 

័វបបុ �ំបវ ហរស ដ ្ឺ័សវយក� �សងដ យដ ភ សៃសទុស យុ កំស 

ប័ជ�  ័ទយសកសវនដសសរទដ គហនទនងបន្៍សងនះស័េ័រ្ 

បវ ហរទ ទនគសទ ះសទកុ,កអិ ហៃដ គហនឲពចនំនទឺដ ្ឺរមា ទ �យប័រ្សបន 

នះសគហនឲព័ទ្បន្វគគ៌ ហំៃ័រ្ដ ន្វរយ្នចនងគហនទនងិសង 

សុរយំស័េយុ កំសទក ុ័ កបរដ ទនគសគហន័ទ្បំនទឺ្ំះំយហៃព 

 កះនៃយ្នចនង័ជះដ ខុ្រះសយវុ កំះនហសវកស្យវយវះយយភ 

យគទកះសុរយំស័ជះដ ័វបទវ្គយ័យ្រ័ទ្បំនទឺ្ំះំយហៃពដ យដ ឯ 

្ំះសចន សគមកយទ័បៃដ យន្ំះបស�ចន្ំះរមា ិតទកះ័្ពស 

្ពដ ័្ពះ្យសងយចទ ន្វសុរយំស្ឺដ បវ ហរស បនដ ្យសងចន 
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្ំះយូបល ៃផ្ទផសងដ ចៃចន័្្រសទ ះៃទកុ,កអ័កបរដ ្ឺដ បវ ហរស ័រ្ 

័្្ំះបស�ខុរុ័ំប កំយទយហវទដ ទុសបសងន់រន ងវ្ ្ំះ 

នហពស នដ ័រ្រភទន្័វសះដ ័យ្រ្យសង្ំះជគកដ “ កំ័ទទ ដ ” 

ន្រកដ“ ្ំះបស�ររក �្ ទ �យដ” យ 

 រក.ដ ពយពក “ ្ំះបស�ររក �្ ្៍សងនះសន្វវៃក់ទ ហសវទ 

័ជះ័ៃ្បគហរតន្វ័គកវដ” ? 

វ ហ.ដ បគហរតកដ ្ំះសចន សគមកយទ្យសង្ររវតសងន្វបទ ហ- 

សវទទុសដ ៤ដ ្រភទ្ឺដ យកយងសវទដ យកយងទុសដ ១២ដ យសចនរៃហយកយង 

រ័ន្គដ ១ដ សគកយសវទដ ័ៃកនន ជុឲព័យ្ៃយកយងដ ្ឺៃរែ  

ទុសដ ៣ដ ្រភទដ ចនភគៃរែ រ័ន្គដ ១ដ នហ័់គសវទដ ័សវយក� 

ទ ៃងយសយកយងដ ១ដ គ �្សវទដ បទ ហគ �្ទុសដ ៨ដ រឧបសចទ រង 

ន្វ័សវយក�យកយងដ ១ដ យដ ររក សវទនដ ទុសដ ៤ដ ័ជះដ យសកសសវទនគដ ា 

ចនបៃឧដ ៤ដ ាដ ន្័វសះ្ឺដ យកយងសវទនចនបៃឧដ ៤ដ ្ឺដ រហរន័ ឧ៍ ដ ចន 

បៃឧក័រៀៃ័រៀនន្វសៃសដ ១ដ សសងៃ័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧករគគ៌ដ ្ឺ 

រវទូទុស ចនៃរែ រ័ន្គដ ្រ កិុរស ៍យងនៃសឲព័យ្ៃដ ១ 

សជក រ័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧក កិ សុសៃសឲព័កក ្យទបន�ះបនន�សដ ១ 
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វ ហរទ ហរគ័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧកដ ័វះនៃន្រ្រស គហនបហៃបហទដ ១ដ យ 

សគកយសវទចនបៃឧដ ៤ដ ្ឺដ ំកន័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧក្រគ្  

័្ៀទ្ទ័សវយក�យកយងឲព័យ្ៃដ ១ដ នហទន័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧកជុយ 

័សវយក�យកយង្រ្ ងឲពរផ ទរសងខទនដ ១ដ សុ័្្័ ឧ៍ ដ ចន 

បៃឧក្រយរទយងវសសៃស័រ័សវយក�យកយងដ ១ដ រ ហ័ពគ័ ឧ៍ ដ 

ចនបៃឧកដ ័គស្ឲពសៃសទវ ងទនុនវហៃកដ ប� យងនុ័ត្ទគហនឲពបនគ �្- 

ផ ដ ១ដ យដ នហ័់គសវទនដ ចនបៃឧដ ៤ដ ្ឺដ នហសមទត័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧក 

ទដសង័ុ ន្វឧរគហគគ៌ដ នន ស្ចរងឲព័សវយក�យកយងវ្ ័ទ 

នបរននរ័េ័្័រះខទន័វប �ំបំដ ១ដ វ ហ័ វយ័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧក 

ស�រងគហនចនស ង ទគគ៌ទុស ំសដ ១ដ បសសងៃ័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧកន ស 

ចនគគ៌ររវទូ្រ កិុ៍យងនៃសឲព័យ្ៃដ ១ដ បគៃ័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧក 

រគគនរៃហគហន័វះបទ រងដ ័្ពះរទរសង័យៀសដ ១ដ យដ គ �្សវទន 

ចនបៃឧដ ៤ដ ្ឺដ នហ្ន័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧកដ នះយិ�ស្ នសៃស័វប �ំវនដ- 

សសរទដ ១ដ ័ៃស័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧកដ រ័ៃក កិ សុសៃសឲពន ង្ំះ 

នហពស នដ ១ដ យសមន័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧកដ ័ទ្បន្វ្ំះនហពស ននន រ 
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គគ៌ លហៃសកខកគ្យន សដ ១ដ បគហរ័ៃព័ ឧ៍ ដ ចនបៃឧកដ រ 

បគហរៃ�នសគដកៃកគគ៌យសកសយហទ ហ្ ័ទ្បន្វ្ំះនហពស នដ១ដយ 

  

យសកសសវទនដ ទុសដ ៤ដ ័ជះដ ចន យងតនដ ២ដ ្ស្ឺដ សសងៃ- 

 យងតនដ ១ដ ខសសងៃ យងតនដ ១ដ យដ សសងៃ យងតននវយ័វប 

រដ ៣ដ ្ស្ឺដ ឧរត័ទដ យហទ ហ្ ័យ្ៃ័រ្សដ ១ដ វ័្ដ យហទ ហ្ ័បះ 

ស្នព័ទដ ១ដ បហៃហដ យហទ ហ្ ៍ុស័េដ ១ដ យដ បសសងៃ យងតនដ យននវយ 

័វបរដ ៣ដ ្សននទ្ឺដ បនករត័ទដ យហទ ហ្ គហន័យ្ៃ័រ្សដ ១ដ 

នវ័្ដ ័សវយក�គហនបរស្នព័ទដ ១ដ នបហៃហដ ភទគហន៍ុស័េដ ១ដ យ 

ររក សវទនដ ទុសដ ៤ដ ័ជះដ យកយងសវទនដ សគកយសវទនដ នហសគ �្សវទន 

ទុសដ ៣ដ ័នះ់រងវ្ យសកសសសងៃ យងតនគដ នហ័់គសវទន ់រងវ្ យសកស 

បសសងៃ យងតនដ យដ សវទនដ ទុសដ ៤ដ ័នះ័រ្នវយ័រយកស  

បយកស ដ នហសដ បំពយៃវ ហបដ សគកយសវទរបយកស សកយទដ គ �្- 

សវទនរយកស ដ នហ័់គសវទរបំពយៃដ យកយងសវទរយកស ខទះ 

របយកស ខទះដ របំពយៃខទះ យដ យកយងសវទនន រយកស រ 

្្រស នហសគ �្សវទរយកស គដ បគហរតកដ ភ រកទសរក �្ ខុ 

្រះសន្រស័ទៀនស្្ៃដ នះសវ័្គ្នសគងយគនរិនដ ឬ្រ្ ះំៃកគកៃស�ដ ១៣ 
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ឬយន័គស្យកស ័ផមសដ ាដ បន័សវយក� ុបយ័នេៃងដ ្ ស័នះ 

័េន ះកយកយងដ រកននកបុ័ំ្័ជះរយកស ដ ័យ្រ័េន ះកយកយងសវទរ 

យកស ដ យដ យកយងសវទរបយកស រ្្រស នហសសគកយសវទរ 

បយកស ដ បគហរតកដ ភ នន រកទសរក �្ ្រ្ ះំៃក័គស្ 

បរយគនចនដ បរៃហបៃរ័ន្គដ  ុបយ័រ័បទរស្ៃរវ 

័កក ដ នហសបូ័រ័្ុរង័្វស័្ពះ័គស្័ុទយគនរ័ន្គដ ្ ស 

័នះ័េន ះកយកយងដ នងគទុសបុ័ំ្័ជះរបយកស ដ ័យ្រ័េន ះ 

កយកយងសវទរបយកស ដ យដ យកយងសវទរបំពយៃរ្្រស នហស 

នហ័់គសវទរបំពយៃដ បគហរតកដ ័ដយនន បនស័្គវ 

្ំះបទៃកចន្ំះ កំយទរ័ន្គដ នៃសខុ្រះស្រៃហរៃកហវៃកហៃះសនៃសនះស 

សនគកសគគ៌័្បសសៃសដ  ុបយ័នេៃងនៃចៃបនផ ័រ្ 

្ ស័នះបនរ័េន ះកដ យកយងសវទរបំពយៃដ យដ យនសវទនទុសដ ៤ 

្រភទ័នះ័រ្ ហំុទរ័របុរវខនទដ ៥ដ ចនទរ្រ័ន្គដ ្ៃរវ 

ហំុទររុនរយគខនទគកសដ ាដ ឲពបនរសវទនដ ៤ដ ាដ ន្័វសះក 

័សវយក�សកខ័បគនសមឯរដ នន ័យ្ៃ័រ្ស័របទទរ្ 

័រកដ ័សវយក�័្ៃយបទ្ិះកទ ទរសងទរ្ដ ុៃងរសគកយសវទ 
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្៍សងនះសបន័រភទ ះរសងគដ ទរ្នន គហន័យៀសរយកយងនះស័វះ 

នៃន្រ្រស ័ទដ ័រកដ ័ទសទរសងទរ្័យ្ៃ័រ្ស័របទ 

ទរ្ដ ុៃងរយកយងសវទដ ្៍សងនះសបន័រភទយុតៃងគដ ភទ ះ 

រសងបនន្វ័សវយក�្បកស យសកសទរ្ដ ័រកទដសង័ុ ន្វទរ្ដ ុៃង 

រនហ័់គសវទដ ្៍សងនះសបន័រយហទ ហ្ ័គស្ឲពរយងវតសង 

បនិស�ហយគ �្ទុស៨ដ ចនដ សចន យហនិហដ ័សវយក� ង្ៃរវយសកស័ៃកទុសដ ៣ 

្ ស័នះរ័ន្គ័រកដ គ �្សវទដ ្៍សងនះសបន័រយហទ ហ្  

វ័្គ្ន យដ ឯ័វយជសមា ស ង ទដ នហសវ ហមា តដ ចននូនន  

្ៃរវនវយន្វរស ដ នហសទរ្នស័ន្គ័នះននទដ យដ យសកសយសបទ ហសវទ័រ្ 

័ព ័រគគ៌នន ័យ្ៃំកសូៃដ ារស ដ ន្័វសះដ ្ឺដ ិ់គទតន 

ចនរៃហរ័ៃករននន័យ្ៃគដ ឧបនទនចនៃរែ រ័ៃករ 

ននន័យ្ៃគដ ៃរែ ចន័វយជរ័ៃករននន័យ្ៃគដ ័វយជចន 

ផសមនរ័ៃករននន័យ្ៃគដ ផសមនចនស ៃននរ័ៃករ 

ននន័យ្ៃគដ ស ៃននចនជគទរ្រ័ៃករននន័យ្ៃគដ ជគទរ្ 

ចនវ ហមា តរ័ៃករននន័យ្ៃគដ វ ហមា តចនស ង ទរ័ៃក 

រននន័យ្ៃគដ ស ង ទចនបវ ហរស រ័ៃករននន័យ្ៃគដ យដ ិ់ុៃង 
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រយកយងសវទគដ រៃហុៃងរសគកយសវទគដ យហទ ហ្ ទដសងផកៃុយ 

ិ់គទតនដ ្ំគទុសរៃហុៃងរនហ័់គសវទគដ ័សវយក�នះសវតសង 

ន្វនហ័់គុៃងរគ �្សវទគដ រៃហុៃងរយកយងសវទគដ បំុៃងរ 

សគកយសវទគដ យហទ ហ្ ទដសងផកៃុយរៃហដ នហសបំុៃងរនហ័់គ- 

សវទគដ ័សវយក�នះសវតសងុៃងរគ �្សវទគដ ឧបទននហសៃរែ  

ុៃងរនហ័់គសវទគដ ័សវយក�នះសវតសងន្វនហ័់គសវទុៃងរគ �្សវទ 

ៃរែ ុៃងរយកយងសវទគដ ័វយជុៃងរសគកយសវទគដ យហទ ហ្  

ទដសងផកៃុយៃរែ នហស័វយជុៃងរនហ័់គសវទដ ័សវយក�នះស 

វតសងន្វនហ័់គុៃងរគ �្សវទគដ ័វយជុៃងរយកយងសវទដ ផសមន 

ុៃងរសគកយសវទគដ យហទ ហ្ ទដសងផកៃុយ័វយជនហសផសមន 

ុៃងរនហ័់គសវទគដ ័សវយក�នះសវតសងន្វនហ័់គុៃងរគ �្សវទ 

ផសមនុៃងរយកយងសវទគដ ស ៃននុៃងរសគកយសវទគដ យហទ ហ្ ដ 

ទដសងផកៃុយផសមនដ នហសស ៃននដ ុៃងរនហ័់គសវទដ ័សវ- 

យក�នះសវតសងន្វនហ័់គរគ �្សវទគដ ស ៃននុៃងរយកយង 

សវទគដ ជគទរ្ុៃងរសគកយសវទគដ យហទ ហ្ ទដសងផកៃុយ 

ស ៃននដ នហសជគទរ្ុៃងរនហ័់គសវទគដ ័សវយក�នះសវតសងន្វ 
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នហ័់គុៃងរគ �្សវទគដ ជគទរ្ុៃងរយកយងសវទគដ វ ហមា តុៃងរ 

សគកយសវទគដ យហទ ហ្ ទដសងផកៃុយជគទរ្នហសវ ហមា តុៃង 

រនហ័់គសវទគដ ័សវយក�នះសវតសងន្វនហ័់គុៃងរគ �្សវទគ 

វ ហមា តុៃងរយកយងសវទគដ ស ង ទុៃងរសគកយសវទគដ យហទ ហ្  

ទដសងផកៃុយវ ហមា តនហសស ង ទុៃងរនហ័់គសវទដ ័សវយក�នះស 

វតសងន្វនហ័់គុៃងរគ �្សវទដ ស ង ទុៃងរយកយងសវទដ បវ ហរស  

ុៃងរសគកយសវទដ យហទ ហ្ ទដសងផកៃុយស ង ទនហសបវ ហរស  

ុៃងរនហ័់គសវទដ ័សវយក�នះសវតសងន្វនហ័់គុៃងរគ �្សវទដ យ 

យនគគ៌ទុស ចនបវ ហរស រ័ន្គ័នះរសភវនគដ គហននគនសៃសគហន 

នគនរក �្ ដ គហននគនខទន្បតដ គហននគន័្គហននគន័្សរសភវន 

គាដ ំកសូរស នហសរស ័្័យ្ៃ័រ្សនះសទ ៃងស្នព័ទ 

រគគន៍ដ ភ នន ័យ្ៃ័រ្សនុរ្ស្ឺបវ ហរស ដ ាដ ចន័្រ 

រវទូឲព័យ្ៃស ង ទដ ាដ ចន័្ររវទូជុឲព័យ្ៃវ ហមា តដ ា 

ចន័្ររវទូឲព័យ្ៃជគទរ្ដ ាដ ចន័្ររវទូឲព 

័យ្ៃំៃននដ ាដ ចន័្ររវទូឲព័យ្ៃផសមនដ ាដ ចន័្ 

ររវទូឲព័យ្ៃ័វយជដ ាដ ចន័្ររវទូឲព័យ្ៃៃរែ ដ ា 
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ចន័្ររវទូឲព័យ្ៃឧបទនដ ាដ ចន័្ររវទូឲព 

័យ្ៃបំដ ាដ ចន័្ររវទូឲព័យ្ៃរៃហដ ាដ ចន័្រ 

រវទូឲព័យ្ៃដិ់ដំពគហដគទតនដ័បយនដរទ ហ័ យវនដយកយងន ័ទគនសមកប- 

្សនដ ័រ្សន្វរ័បទ្សនកៃឲព័កក ័់ ់ ចៃំយងដ ្ ស័នះ 

ឯសរគគ៌ំកសូរស នះសរស ័្័យ្ៃ័រ្សដ កិ សុសៃសឲពវ ហ  

វ ងយសកសវនដសសរទដ ្រ្ ះំៃក័ទយសកសបជយហភ ទយ័ន្គវកសរន នដ យ 

័សវយក�យកយង ុបយ័្ពះនៃរៃហដ ិ់រ័ន្គដ ័នះ័េន ះកយកយងសវទ 

្ំះរ្ រ្្យសងយុតៃងនះស័ររទ ហមា បហសគូគដ បវ ហរស នហសៃរែ  

នន រាស្ ងនសសរទវនដដ ឬរយត នសសរទវនដរ័ៃក 

ឲព័យ្ៃយសយកយងដ ័េន ះកសគកយសវទដ ្ំះបស� ះរសង័រ 

រទជបហសគូដ ័រ្បវ ហរស នហសៃរែ ដ ទ ៃងបសង័្ដ គគ៌នយដ ា 

ចនស ង ទវ ហមា តដ ជគទរ្រ័ន្គដ នន រយកយងដ យនទ ៃង័ទផស 

ននទដ ័សវយក�ទ ៃងយកយង័នះឯសដ ័រកនហ័់គសវទដ ្ំះបស�័គស្ឲព 

វតសង័រសវចហយហទ ហ្ បហសគូគដ នុ័ត្ទនន ័គស្ឲពទ ៃងយកយង 

័េន ះកគ �្សវទដ ្ំះបស�័គស្ឲពចន័រ្ស័រភវជបហសគូដ យ 
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្ំះសចន សគមកយទដ ្យសង្ររវតសងយសកសវៃក់ទ ហសវទ្ ស័នះ 

័្ កិ សុសៃសនយឲពនះសផសដ ័យ្រ្យសង្ំះជគកដ “ កំ័ទទ ដ ” 

ន្រកដ  “ ្ំះបស�្៍សងនះសន្វវៃក់ទ ហសវទ័្ កិ សុបសយនយ 

ឲព្៍សងនះសផសដ” យ 

 ស សំយសរវ ហ៍ ដ កំ័ទទ ដ គពសវ ហប័យៀៃដ ្ំះគទយទករ 

្យសង្ំះជគកដ “ កំ័ទទ ដ ”  ័្ពះ្ំះបស�្យសង័ទ្បបូទុស ំស 

យសកសបៃ�ៃនដបជ្ៃដរវទករដនសដយ 

ខ�រសវស ង ័ៃនដ កំ័ទទ ដ ្យសង្ំះជគកដ “ កំ័ទទ ដ ” ័្ពះ 

្ំះបស�បសងំសវនទុសដ៣ដ្ឺដភចសវនដបវសវនដបវ ហរស សវនដយ 

 នហទករយហ័ សស ង ័ៃនដ កំ័ទទ ដ ្យសង្ំះជគកដ “ កំ័ទទ ដ ” ័្ពះ 

្ំះបស�្បសងុយយហ័ សដ ១០ដ ្ស្ឺដ ័ដបនដ ័ទសនដ ័ចន 

ចននដយហនិហដវ ហវហយហ ចុ ដឧយទវនដង�នគហយទនដបហទ ហយនដប័ជៃរដនដយ 

 ឯភដ គ �្ុដ ្័៍ៃហដ ្យសង្ំះជគកដ “ កំ័ទទ ដ ” ័្ពះ្ំះបស� 

្យសង្ំះ កំយទនុ័ត្ទ៍គផទ្វនន គ្ នៃដ ១ដ ្ៃសងសទកស័ទភនង 

បគៃនហពស នដ្ឺដគិជហចរនហរទដយ 
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 ឯ័ភដ បនកៃកទសចន ស័ចម គះដ បបហសគមក័ទទ ដ ្យសង្ំះជគក 

“ កំ័ទទ ដ ” ័្ពះ្ំះបស�ររក �្ ឯយ្៍សងនះសន្វយសំ មា ត 

នហសស សំ�ាកៃមា តដ គហនចន័យវ៍ដ ចន�្ំនរ្រ័ស្ទ័សន្ដ យ 

្ំះននចន័រ្ដ ្រយរ័រ ក្តទុស ន្វនងទសគយ័នះឯស 

បនរ្យសង្ំះជគកដ“ កំ័ទទ ដ” យ 

 

វរងរយដ“ កំ័ទទ ដ” ័រស័សងរ 
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នយរយដ“ ប្វដ” 

 រក.ដ ្ំះសគមកយទរទគ្ រ្ដ ័ៃកបស�បនរ្យសង្ំះជគក 

“ ប្វដ” យ 

 វ ហ.ដ បនរ្យសង្ំះជគកដ “ ប្វដ ” ័្ពះ្ំះបស�ចន 

្ំះភ្គដ ្ំះបស�របសយនវយគដ ្ំះបស�ចន័រ្គដ ្ំះបស�រ 

បសយរុបយងរសងគដ ្ំះបស�ចន្ំះនុ័ត្ទ័ទភនង្ៃបំនស យង 

័ុ ័្ដយ 

 រក.ដ នន កដ “ ្ំះបស�ចន្ំះភ្ដ ” បគហរតន្វ័គកវដ ា 

 វ ហ.ដ បគហរតកនដ ្ំះសចន សគមកយទ្យសងចនដ “ ភ្ដ ” ្ឺវុ- 

នតយយកស ននឧៃកគងទកទ ដ ចនទនស� រ័ន្គដ ំវ កិ ុស 

័ដយហសកខដ នហស័ដយកៃកទសកខឲព័យ្ៃ័រ្ស័រ្រភទទុស 

ំសដ ័្ពះ័ៃក័ជះដ បនរ្យសង្ំះជគកដ “ ប្វដ ” ន្រកដ 

“ ្ំះបស�ចន្ំះភ្ដ” យ 

 រក.ដ នន កដ “ ្ំះបស�របសយនវយដ ” បគហរតន្វ័គកវដ ា 

 វ ហ.ដ បគហរតកនដ ្ំះសចន សគមកយទ្យសងនវយទនុ យន្វគគ៌ 

ទុស រនផសយដ ាដ ្ឺដ គគ៌ លុ ៃងរយកស ដ គគ៌ំ្យយងុៃង 

របយកស ដ គគ៌គហន លគហនំ្យយងុៃងរបំពយៃនដ រ័ន្គ 
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័្នរសរវហៃក- ័វៃសហយដ រុនរយរប្គហដ ៤ដ រ័ន្គដ ័្នបយ 

គគ៌ទុស័ជះរខនទដ ិៃកដ ំៃននដ ចរន��សដ បទ ហសវទនដ រនហវទ- 

សគករតយរ័ន្គដ ន្័វសះដ ័យ្រ្យសង្ំះជគកដ “ ប្វដ ” ន្រក 

“ បសយនវយដ” យ 

 រក.ដ នន កដ “ ្ំះបស�ចន័រ្ដ ” បគហរតន្វ័គកវដ ា 

 

 វ ហ.ដ បគហរតកដ ្ំះ កំយទរចទ សង្យសងចន័រ្ដ ចន 

័្រះ លដ ្រភ នន ្យសង័យ្របន្៍សងវតសងរ្ំះបទុ 

សចន សគមកយទរនុរ្សដ ្យសង្រភសបសជដ កិ ុសិននយឲព 

 កះគគ៌វ ហ័ សស័យ្ៃបនរ្ំះសសងយកះយទ័្ដ នះសំវ កិ សុ 

័វ័នពសៃស័្ក �ំ័ជះដ ឲពចនសទទ ្ិះកទ ៍ុស័េយសកស្ំះ កំយទ- 

បសជបនដ យដ ្រភទគ័យៀៃដ ភ ្ំះបស�យុ កំស្រភស 

បសជ័ជះដ ំយិនទុស នន រស្ៃរវចនៃហទ ឧហរ 

័ន្គដ នៃសរស្បកស  ដសងស�ននះស្ំះបស�វសងរុបយង្ំះបស�ដ នៃ 

្ំះបស�គហននន ័កទ ះ័ ទិ ដ គហននន ចនបូបនក់បុ �ំសុ- 

រយងិនរស្ៃរវទុស ចនៃហទ ឧហរ័ន្គ័ជះ័រ្ដ ចន 

នៃ្ំះបស�ឯសំវ័គស្ឲពិនទុស័ជះបយងររខទរនទ វវ ហបដ ័្ពះ 
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័ៃក័ជះបនរ្យសង្ំះជគកដ “ ប្វដ ” ន្រកដ “ ្ំះ 

បស�ចន័រ្ដ” យ 

រក.ដនន កដ“ ្ំះបស�បសយរុបយងរសងដ” បគហរតន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ បគហរតកដ ្ំះសចន សគមកយទ្យសងភវងយហនិបុ�យស 

យហ័ សទុស ចនដ ័ដបនដ ័ទសនដ ័ចនដ រ័ន្គដ ឬក 

ភវងយហនិបុ�ន្វចទទុសដ ៥ដ បនរ្យសង្ំះជគកដ “ ប្វដ ” 

ន្រកដ“ របសយភវងរុបយងដ” យ 

ឯចទទុសដ ៥ដ ័ជះ្ឺដ យហ័ សចទដ យហ័ សទុស ំសនន  

័រៀៃ័រៀនសៃសដ១ ខនទចទដចទ្ឺខនទទុសដ៥ដដបបហស ង ទចទដយកស នហស

បយកស នន ័រៀៃ័រៀនសៃសដ១ដគវទកចទដ័សវយក�បទ រងនន ័រៀៃ័រៀន 

សៃសដ ១ដ ័យវរកៃកចទដ ័យវរកៃកបសយ័រៀៃ័រៀនដ ១ដ យដ យហ័ សចទ 

បនន ងយហ័ សដ ១៥០០ដ ់រងយ័ដយហវហៃកដ ៨១ដ ករ 

គដ យ័វៃសហយដ ៥២ដ គយផមុរដ ៥៣ដ យនហរុនសទរ្ដ ១៨ដ គយ 

ផមុរដ ៧១ដ យំភសដ ១ដ រៃហដ ១ដ ិ់ដ ១ដ បវស�ដ ១ដ គយផមុរដ ៧៥ដ 

ុៃងរយហ័ សនសយសកសដ ៧៥ដ នស័្កដ ៧៥ដ ផមុរគរស រ 

យហ័ សដ ១៥០ដ ័្យហ័ សដ ១០ដ ្ឺដ ័ដបនដ ័ទសនដ ័ចន 

ចននដយហនិហដ វ ហវហយហ ចុ ដង�នគហយទនដបហទ ហយនដប័ជៃរដនដនហសឧយទវទនដគយ ក្ត 
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នហសយហ័ សដ ១៥០ដ ្ៃរវរយហ័ សដ ១៥០០ដ យដ យហ័ សទុសដ ១០ 

្ ស័នះ័្នន នៃស កិ សុសៃសឲពបន័សវយក�យកយងដ ័កក ្យ- 

ទយសកសចគ័ដយដ នហសរទ័ដយទយន ែរន នដ បនរ័េន ះក 

យហ័ សចទដ យដ ខនទចទ័ជះដ បនន ងឧបទនយងនទទុសដ ៥ដ ្ឺ 

ទរ្្បទនយងនទដ ១ដ ័វយន្បទនយងនទដ ១ដ ស�ា្បទនយងនទដ ១ដ 

ស ង ទប្ទនយងនទដ ១ដ នហសដ វ ហមា ត្បទនយងនទដ ១ដ យដ ឧបទ- 

នយងនទទុសដ ៥ដ ័នះន្វរ័ុទដ ៥ដ ជយងររង៍គុុ័រៀៃ័រៀន ំយ 

សៃស ័យ្រ័េន ះកខនទចទដ យដ បបហស ង ទចទ័ជះបនន ង 

រកមា បហស ង ទដ បរកមា បហស ង ទដ ្ឺយកសដយកស នន ៍យង 

នៃសសៃសឲព លឲពំ្យយងដ យកស នហសបយកស ដ ទុស័នះបន 

រ័េន ះកចទដ �ំ័្ពះបយកស ដ ១២ដ ្ឺដ ័ដបគ្ ដ ៨ 

័ទសគ្ ដ ២ដ ័ចគ្ ដ ២ដ ទនគសជុសៃសឲព័គស្យគន័ផមសដ ាដ 

ឲពបន័សវយក� ុបយយសកសចគ័ដយដ នហសរទ័ដយដ ឯ័ដយហ- 

យកស ទុសដ ១៧ដ ្ឺភចវវទយកស ដ ៨ដ ទប្វវទយកស ដ ៥ 

បទប្វវទយកស ដ ៤ដ ទនគស ដស ស័ដគសៃសឲព័េវ ហ វ ង័យ្ៃ 

បទ រងរនហវទនៃយសកសប្គហទុសដ ៣ដ ័នះបនរ័េន ះកដ បបហស ង ទ 
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ចទដ យដ គវទកចទ័ជះដ បនន ងគវទក់ិដ ្ឺ័សវយក�បទ រងដ ័ៃកនៃ 

័សវយក�បទ រង័ជះនៃសនៃផក វងផកហ �ិវ ហៃសៃសដ ទុស ំសគហនឲព័ េន 

័ទគកខបនដ យដ បនរ័រកដ គវទកចទដ យដ ័យវរកៃកចទ័ជះ 

បនន ង័សកវច់គហ់ិដ នន របសយវសសៃសយកយង័រនខមទុស 

៣ដ ្ឺដ ់្នដ ័ទសនដ នហសៃរែ ដ ឲពបន័សវយក�វ ហជស័របូដ ៥ 

្រភទ្ឺដ ់ិបូដ ័ុទបូដ ឧយយបូដ បរដហបូដ ុវយបូ 

បូទុស័នះដ នៃស័យ្ៃ័រ្ស័្ពះ័យវរកៃកចទដ យដ ្ំះគទយទករ 

រចទ សង្ំះបស�ិបុ�ន្វចទទុសដ ៥ដ ័នះបនដ ័យ្របនរ្យសង្ំះ 

្ំះជគកដ“ ប្វដ” យ 

រក.ដ នន កដ “ ្ំះបស�ចន្ំះនុ័ត្ទ័ទភនង្ៃបំនស យង 

័ុ ័្ដ” បគហរតន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ បគហរតកដ ្ំះរទគបបក ្ំះបស�័គស្ន្វបំទុសដ ៣ 

ឲពផកៃ័្ដ ្ឺ្ំះបស�បន័្ៃវទស�ៃងទ ងនៃវរងផកៃបសងបំ 

ទុសដ ៣ដ ័្្យសងន សវ ហ ្ៃររង័ទទយបំទុស័ជះវ ហប័យៀៃ 

័្ដ ្យសងនស យង័ុ ន្វនុ័ត្ទនន ្ៃរវ័ន្ទ័ទយសកស្ៃបំ 

្ឺន ស័យ្ៃ័យៀៃ័្ដ បនរ្យសង្ំះជគកដ “ ប្វដ ” ន្រក 

“ ្ំះបស�ចន្ំះនុ័ត្ទ័ទភនង្ៃបំនស យង័ុ ័្ដ” យ 
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្ំះសចន សគមកយទដ ្រយរ័រ ក្តទុស ន្វសនគកស 

គយ័នះ័យ្រ្យសង្ំះជគកដ“ ប្វដ” យ 

 

វរងរយដ“ ប្វដ” ័រស័សងរ 

្ំះជគទុសដ១០ដវរង័រស័សងរ 

បវបនយក 

រក.ដ ្ំះជគទរសង្ំះ កំយទរចទ សងទុសដ ១០ដ ់រង៍ុសបុ �ំ 

បទុន ងប្វរយ�រុផកៃនទរកស ន ង្ំះបស�ដ ាដ ្ំះ័� 

សហទ �សក័ទទ យនដនហស្ំះជសគទច្័យវ �កស ឬដា 

វ ហ.ដ គហនចនរក �្ រគកស ន ង្ំះបស�័យដ គហននគន 

្ំះ័�សហទ �សក័ទទ យនដ នហស្ំះជសគទច្័យវ �ដ ឬយម្ៃ�សរ 

្ំះិៃហវសមទុសនរៃសហរពនងដ ឬយន័យវ៍ននវ ហ័ សសរដ ចន 

សយតសនកកសហៃរ័ន្គកស ័យដ ្ំះជគទុសដ ១០ដ ័នះដ រ័នគហៃកហយ- 

ជគដ ទនគស័យ្ៃ្បយន័រ្សន ង្ំះ កំយទទុស រគនះស 

យហទ ហ្ បន្ំះស សំ�ាកៃមា ត័យៀរ្ ង័ពគហ្ ះំយមដយ 
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រក.ដ វកះ ក្តដ ្ឺ្ំះជគទុសបគត ័នះ័រ្់រងរ�ទ្  យសកស 

ក្តននស័សងរដ ៣ដ នស័ន្គ្ឺរមា ក្តដ ១ដ វ ហសកយទហ ក្តដ ១ 

យទករ ក្តដ១ដ័ៃ្្ំះជគរ់រងវ្ យសកស្ំះ ក្តរដា 

វ ហ.ដ សចន សគមកយទគដ វ ហរស វទតសគដ័ជស គដ ័ដយវ ហយ្គដ ទុសដ ៣ 

័នះ់រងវ្ យសកសរមា ក្តគដ បទុគដ សក្័៍គដ បនកៃក័់ដ ទុសដ ៣ 

្ំះជគ័នះ់រងវ្ យសកសវ ហសកយទហ ក្តគដ រកទ ហសយគនបទង�គដ ស ឧ៍ ័យវ- 

គនកសរនុគដ កំ័ទទ គដ ប្វគដ ទុសដ ៤ដ ្ំះជគ័នះ់រងវ្ យសកស 

យទករ ក្តដ យដ គពស័យៀៃ ក្ត្ឺដ ្ំះជគដ ១០ដ នវយ័រ 

ស័សងរ័ទ័យៀៃចនដ ២ដ ្ស្ឺដ បៃកហៃ ក្តដ ក្តនន រ 

្រ័្ិនសវុ័ពះ្ំះបស�ដ ១ដ រទហៃ ក្តដ ក្តរ្រ័្ិនស 

វុ័ពះសៃសនយដ ១គដ បទុគដ សចន សគមក័ទទ គដ វ ហរស វទតសគដ័ជស គ 

សក្័៍គដ ័ដយវ ហយ្គដ ទុសដ ៥ដ ័នះរបៃកហៃ ក្តគដ បនកៃក័់ 

រកទ ហសយគនបទងហគដ ស ឧ៍ ័យវគនកសរនុដ ទុសដ ៣ដ ័នះររទហៃ- 

ក្តដ យដ ឯ្ំះជគដ ២ដ ្ឺដ កំ័ទទ នហសប្វ័នះរបៃកហៃ ក្ត 

ផសដររទហៃ ក្តផសដយ 

 

ំត៌ជបុ �ំ កំយទទៃននវរង័រស័សងរ 
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ំត៌ជបុ �ំគគនទៃនន 

រជ� រងបុ �ំ កំយទទៃននដគយនះសំត៌ជយសកសគគនទៃននៃ័ទ័យៀៃ 

រក.ដសភវនដន្វ័គកវដ័រកដ“ គគ៌ដ” ? ចន ក្តន្វ័គកវា 

វ ហ.ដ សភវននន ហំៃដ នគនដ ឬសភវនដ នន ្ៃះគ្ៃរវ ល 

័រកដ “ គគ៌ដ ” យសកសយ�័នះដ យដ គគ៌័ជះចន ក្ត្ៃសងទយរសៃស 

បសយ្រៃហរៃកហ៍គដ  លដ គហនឲព ទិ យង័ទយសកសយ�ទរដ ឲពផកៃុយ 

័សវយក�យកយងដ រសភវនដ ស្ចរងរុបទឺសៃសនន ចន័សវយក� �សង័ខទ  

យុ កំសសសះៃ័រ័ចនដ ឲពបទឺបស ស័រ្សបនដ ឲពប�  ង ក្ត 

័ទសដ ខកស្ៃរវនះសផទ្វ្រៃហរៃកហរនុ័ត្ទ័ទភនងបឧ នស្៌ដ បឧ ន 

្ំះនហពស នបនដ រ័្្រសរុបទឺសៃសឲពនសសសទយ័សវយក�សកខ័ទ្ប 

័ៃក័ជះបនរ័ដយ័្រររក្ំះគគ៌ន្វរ្រយ�រដ ស្ចរង 

រុបទឺសៃសយសកស័ដយ ឬន្វរ្ំះំយហៃពដ ស្ចរងរ័ជ� ទរសងន្វ 

សសះៃដ ភ ័រ្សសះៃនទ ៃង័វប័្ដ សៃស័ដយទនគស ង 

ផទ្វ លដ នន ស្ចរងស�ទ ទ័ទភនងបឧ ននន័យមគដ ្ំះគគ៌ចន 

ក្តំវហៃ័្សដ ឬ័កបវកសសងសៃសឲពបន័សវយក�សកខ 

្ ស័នះដយ 
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នយរយដ“ បស ភង ័៍ដប្វ៍ គ័ចន ដ” 

រក.ដ្ំះគគ៌ចន ក្តនៃរក័ត�ះ័យដឬ័េចន័យៀៃននទដា 

វ ហ.ដ័េចន័្វ្នៃ័ទ័យៀៃន្វំត៌ជៃ័ទ័នះដយ 

រយ័នះន្រកដ “ ្ំះរទ ហៃកហគគ៌ដ នហស្ំះនំ័ដយកៃកទគគ៌ដ ្ឺ 

្ំះននចន្ំះភ្្យសងសនគកសយកយនន �ំ័់ះ ឬ័រ្រំដ” យ 

រក.ដ គគ៌ន្វ័គកវដ ័រកដ “ រទ ហៃកហគគ៌ ” ាដ គគ៌័ជះ �ំ័់ះ 

ន្វ័គកវ័ទដា 

វ ហ.ដ គគ៌ស្ចរងយ័ន�បបស គពដ ័រកដ “ រទ ហៃកហគគ៌ដ ” 

បនន ង្ំះ កំយទវវននដ ្ឺ្ំះ្ៃរហនយដ រគគ៌្ឺ្ំះបស�សនគកស 

នន �ំ័់ះ័ររយ័ន្គដ រយយរក  ដ នហសរយវកសដ យដ បគហរតកដ 

្ំះប្វរចទ សងដ ស្គដ�្យសងសនគកសនៃរកគ្ដ យន្សងចន 

�ំ័់ះ្្រងទុសដ ៣ដ រយដ ្ឺរយ័ន្គ �ំ័់ះ័ររបគបយដ រយ 

យរក  �ំ័់ះ័រយកៃហបយនហសៃៃហបយដ រយវកស �ំ័់ះ 

័ររវចហគបយដ យដ ័រ្្យសងសនគកសស្្ៃនន ចនបនកសនទហ 

នៃគដ ចន �ំ័់ះរយ័ន្គ័រនហទន័ទេស ់ វដ �ំ័់ះរយវកស 
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័រនហ្គវវននដ ្ឺ្ំះ កំយទន�ភន ង្៍សងសនគកសផ�នគកស័យៀៃ 

�ំ័់ះរយយរក  ដ ័រពយពរទ ហ្ ័សសស ង �ំ័ជះទុស 

រកជន នដ យដ ័រ្សនគកសស្្ៃនន ចនបនកសនទហ័ផមសរស ដ រយ័ន្គ 

�ំ័់ះ័រនហទន័ទេស ់ វនហសឧរដៃកហ័ៃកដ រយយរក  �ំ័់ះ 

័រសគ ្ទន ង័វ័នពសៃសដ នហសបៃឧនន័យតះយតដ គហន័ទទរស 

ឱទ ៃ័្នះសចន័ៃកចនឧទទតស ដ រយវកស �ំ័់ះ័រ 

ពយពរននឧគរ័ៃកិ្គម សៃសបសយបក រងឲពចនសទទ ដ យដ ្រភទ 

គ័បៃបសនគគ៌ទុសបសងដ ចន �ំ័់ះរយ័ន្គ័រស�  

�ំ័់ះរយយរក  ័រសគងវ ហរសមជនហសគ �្ផ ដ �ំ័់ះរយ 

វកស័រ្ំះនហពស នដ យដ គពស័យៀៃដ បសនគគ៌ �ំ័់ះរយ័ន្គ 

័រសចគហដ �ំ័់ះរយយរក  ័រវ ហរសមជដ នហសគ �្ទុស 

 ដ �ំ័់ះរយវកស័រផ នហស្ំះនហពស នដ យដ គពស 

័យៀៃដ បសជគគ៌័ជះជុគយន្វ ក្តនន លន ងបសយបក រងដ ័្ពះ 

សសតៃងសសតហនន្វន�វទតគគ៌បនដ ័យ្រ័េន ះក �ំ័់ះរយ័ន្គ 

ជុគយន្វ ក្តនន លន ងបសយ្រៃហរៃកហដ ័្ពះបន័សវយក�សកខ 

នន ័យ្ៃ័រ្សបុ �ំសគងវ ហរសមជដ ័យ្រ័េន ះក �ំ័់ះរយ 

យរក  ជុគយន្វ ក្តនន លដ ន ងបសយ្រៃហរៃកហនន បនស័្គវ 
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ផ ័្ដ ័្ពះជុគយន្វ៍យហភំដ ័យ្រ័េន ះក �ំ័់ះរយ 

វកសដ យដ ្ំះរទ ហៃកហគគ៌នន ្ំះននចន្ំះភ្្យសងសនគកស័្ 

នន �ំ័់ះ័ររយ័ន្គដ រយយរក  ដ នហសរយវកសន្វ័សវយក�នន  

ំត៌ជគយ័នះដយ 

នូគ័យៀៃដ ្ំះរទ ហៃកហគគ៌័េន ះកដ ្ឺ្ំះននចន្ំះ 

ភ្្យសងសនគកស័រ្រំដ �ំ័្ពះរគគ៌្រភសន្វបសន- 

្ំនវទ ហនដ នហសគ �្្ំនវទ ហនដ ននរទ ហរ្ត៌័របៃឧដ នហស 

ំព�ស ននដ យដ បគហរតកដ បស័ជវយដ ពយពយ្ជន ន័្ររន្រ័េ 

ទរសង្ំះបបក ័េន ះកដ បសន្ំនវទ ហនដ ាដ បស�នគ �្ទុស 

៨ដ ័េន ះកដ គ �្្ំនវទ ហនដ យដ ្ំនវទ ហនទុស �ំទ័នះដ រទ ហ- 

រ្ត៌័របៃឧដ នហសំព�ស នន រទ ហសកយទហទយវ័ជទ ះឱភសនះសរុ័ំប 

នងគ័យៀៃគហនបនដ ន្វ ្សសៃហររិនដ ៤ដ រ័ន្គដ ដ ្សង័េ 

រដ ៤ដ ននន គហនចនបសយ្ប �ិរ័ព កខសះដ ័្រ�ទ្   

នងគឲព័ទរដ ៥ដ បនដ នហសរគគ៌រទ ហសកយទហទយ័ទសរន នដ ន្វរ 

បស�គ �្ទុសដ ៨ដ នន ្ំះបស�សនគកសទវ័្ដ ័េរដ ៨ដ ន្វ 

នន ចៃចនបសយ្ប �ិរដ ំវ័ព ័ទសៃហះ័នៀ កខកស 
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គហនសគ្ៃរវនយខទះ័វបដ ឬ្ៃរវរ�ទ្  នងគ័យៀៃបន័រ្ដ យ 

្ ស័នះបនរកដ ្ំះរទ ហៃកហគគ៌ដ ្ឺ្ំះននចន្ំះភ្សនគកស 

័រ្រំដ យដ យន្ំះ កំយទវវននដ នន ្ំះននចន្ំះភ្្យសង 

សនគកសយកយ័រ្រំដ ទុសបសង័នះ័រ្័ព ័រយហវទចននៃ 

គពសគដ ័រគគ៌វ ហនូចនដ ២ដ ្សគដ ័រវវននដ នហសរហនយ 

ចនដ ៣ដ ្សគដ ័រនហភចនដ ៥ដ ្សគដ ័របស�ចនដ ៩ 

្ សគដ័រគគនយងនទចន្បុរ�គកឺនរនពនងដយ 

 រក.ដ កំយទវវននដ នន ័ព ័រយហវទចននៃគពស័ជះ័ៃ្ 

ន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ នន ័ព ័រយហវទចននៃគពស័ជះន្័វសះកដ ្ំះ 

កំយទរចទ សង៍ុស �ំ័ំ នន ្ំះបស�បន្៍សងនះសន្វដ បនកៃកទ- 

សចន ស័ចម គហមា តគយយ ងនះសដ វ្ ភនងបនកបយហ័សសនហពស ន 

យសកសទវសដ ៤៥ដ ្ំះវសរដ ្ំះបស�នៃសសនគកសគគ៌័្បស័យវ៍នហស 

គនកសមដ នហសជ្យមរ័ន្គចៃចនន ែដ ទវ្ កំយទវវននទុសបសង 

័ជះទគគយចនយហវទដ ឬទសនៃគពស្ឺវ ហគកៃកហទសដ ័្ពះ័ៃក័ជះ 

បនរកដ្ំះ កំយទវវននទុសបសងចន្ៃះគនៃគពសដយ 
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 រក.ដវកះ កំយទវវនននន ចនដ២ដ្ឺគគ៌នហសវ ហនូ័ជះ័ៃ្ន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ នន ចនដ ២ដ ័ជះន្័វសះកដ ្ំះ កំយទន�ភទរសង្ំះរ្ រ្ 

ទុសបសង់រងវ្ គយយសកសពយព �ំទចៃង្ឺដគគ៌ដ១ដវ ហនូដ១ដយ 

 ្ំះវ ហនូរហនយទុសគ្ ័រកវហនូដ ័្ក �ំ័ជះទុស 

រកជន ន័រកដ គគ៌ដ ័្ពះ័ៃក័ជះបនរ្ំះគទយសពរ័ៃឧទ 

័ំ នន ័គស្របគស � ជដ ័ដយចន័ងទវុកដ “ នស្ន 

គុដ ំវក័ បដ គគន�ទ ដ វ ហន�ទ ដ ស � ័ពគដ ចស  ំវក- 

័បទុស ដ ័រ្ន្័ សុ ះចននៃ័្សជុរស ផ� ៃង័ផ�រស័ទៀរ័ទៀស 

គគ៌ដ នហសដ វ ហនូ័រ្សដ ” ភ នន ្ំះរទគ្ រ្ចន្ំះ កំយទន�ភផក ុ 

នហសំនន�យនសុ័េនៃពយពដ ២ដ ចៃង័ជះននទកដ “ ័្ដ ័វដ ំនន� 

គ្ដ គ័ចន ដ វដ វ ហន័្ដ វដ ័យសហ័៍ដ រ�ា័ ក៍ ដ ័បដ ័វដ គគវទ័ន 

ស ឧ៍ ដ ចស  ំនន�ដ គគ៌ឯរនន ៃក្ៃដ បនសនគកស័្ 

វ ហនូឯរនន ៃក្ៃបនរ�ាៃកហ័្ដ ន ងបសយទុស  

គគ៌នហសដ វ ហនូ័ជះន ងបុ័ត្ះចៃបុ �ំៃក្ៃ័ទដ នះសរ្ រ្បសយ 

់ ងរស ័្ដ” ្ំះ កំយទវវននចនរភទន �ំទន្័វសះឯសដយ 
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រក.ដ កំយទវវននដនន ័ព ័រវវននចនដ៣ដ័ជះ័ៃ្បស�ខទះដា 

 វ ហ.ដ នន ័ព ័រវវននចនដ ៣ដ ័ជះ្ឺដ របគ កំយទវវនន 

្ំះ កំយទន�ភនន ្យសងចន្ំះរន�្ រនុរ្សដ ១ដ គិជហគ កំយទវវនន 

្ំះ កំយទន�ភនន ្យសងចន្ំះរន�្ ្ៃសងយរក  ដ ១ដ រវចហគ កំយទ- 

វវននដ ្ំះ កំយទន�ភនន ្យសងចន្ំះរន�្ រ័សែ្វកស័្ភ 

រុផកៃដ ១ដ យដ របគ កំយទវវនន័ជះន្វរ្ំះ កំយទន�ភនន ្ំះបស� 

បន្៍សងរនុរ្សដ ្យសងចន្ំះយូ័បគនសមរនទឺន្វឧទនវ- 

ុ័រ្សវុ័ពះៃរែ កដ ប័នយរៃហសសរទដុ យដ ័រដ យដ ៃរែ នុ 

ខគិជរដ យដ ប �្្រង្រនង្ំគទុស័សវយក�ន្រន្វចន 

យសកស កំយទ្ កតកបរង
(

22

1) យដ រវចហគ កំយទវវននដ បនន ង្ំះ កំយទន�ភ 

នផកផក ុយសកស័ំ ័យៀរ័សកវនះសវ្ ភនង្ំះនហពស នកដ ន�ទនហ- 

បហយង័វដ ំគនក្គហដ ័វដ បហយង័វដ ខវគចន ដ ស ង ់ដ បរដច័យន 

សគត័យងដ “ ននបហយងកទុស ័ប្ដ គកស័តះៃក្ៃផក ុបសយ 

់ ងរស ដ ស ង ទទុស ចនយហទ ហ្ បរស្នព័ទរគគន៍ 

បសយទុស ់ ងរស វ្ទយកុ្រចយដ” យ 

                                     
១- ័គ្ ្ៃសងយុំូទ័ ខដ២០-២១ដយ 
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ឯគិជហគ កំយទវវននដ បនន ងពយពនន ្ំះបស�្យសង័ព  

យសកសវ័ជទ ះយរក  របគ កំយទវវននដ នហសរវចហគ កំយទវវននដ ទុស �ំទ័នះ 

ទុសបសងដយ 

រក.ដ ្ំះ កំយទវវននដ នន ចនរភទន ៣ដ ័របុរវរហនយ 

័ជះន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ ្ំះ កំយទវវននដ ទុសបសងចន្រ័បយនៃដ ៣ដ ្ឺដ វ ហនរហនយដ ១ 

សកៃកនករហនយដ ១ដ បបហគគនរហនយដ ១ដ យដ បៃហ័ចយងទុសទុសដ ២ដ ្ឺបហយងក- 

បៃហ័ចយងដ នហសដ បហយងកន�បៃហ័ចយងគដ វ ហបស�ទុសដ ២ដ ្ឺ បហយងកវ ហបស�ដ នហសដ បហយងក- 

ន�វ ហបស�គដ ខនទយនដ ទុសដ ២២ដ ចនគទខនទយនរ័ន្គគដ រទ ហវទនដ ១៦ 

ចនយៃឧរ�ាៃកនកហវទនរ័ន្គដ នន ្ំះ័ងទនទុស ស័ចិន 

ទរទគយសកសរបគសស��ៃហដ័រកដវ ហនរហនយដយ 

្ំះ កំយទវវននដ នន ចន័េយសកសនហភទុសដ ៥ដ ្ឺយ�ទនហ- 

ភដ ស័រ � ះ័រស្្ៃដ ៣៤ដ ចន្ំនរ ស្្ៃរ័ន្គដ ១គ 

គិជហគនហភស័រ � ះ័រស្្ៃដ ២៥២ដ ចនគ្ រទ ហ្ - 

ស្្ៃរ័ន្គដ ១គដ សុកៃកនហភដ ស័រ � ះ័រស្្ៃដ ៧៧៦២ 

ចនឱទៃទតស្្ៃរ័ន្គដ ១គដ បស�កៃកទនហភដ ស័រ � ះ័រ 

ស្្ៃដ ៩៥៥៧ដ ចនវហៃករទ ហ្ ទនស្្ៃរ័ន្គដ ១គដ ខកយ�យនហ- 
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ភដ ចន្រ័បយដ ១៥ដ ចនខកយ�យបងរ័ន្គដ ១គដ ័រក 

សកៃកនករហនយដយ 

្ំះ កំយទវវននដ នន ចន័េយសកស្គម�ទទុសដ ៧ដ ្ឺគគនសស�តហ គ 

វ ហបស�គដ ិៃកយកគដ រក �្ រដ�ាៃកហគដ យកវៃឧកគដ គយនដ នហសគទររិន 

័រកដបបហគគនរហនយដយ 

យនពយពកដ “ វ ហនូដ ” ន្រកដ “ ចននូ័ផមសដ ាដ ” ចន 

នូវ ហ័ សសដ ឬកដ “ វតរងស្ចរងយ្ជន នដ ” យដ បគហរតក 

វតរងទរសង្ំះសគមកយទនៃគនគន ហំៃដ រកននកចន្រភទ័ផមសដ ា 

ន្វរបៃហ័ចយងក័យ�សដ ៥ដ ្រភទដ ័ផមស �ំរស ដ ំរៃកហទុសដ ៧ដ យសយន 

័ផមស័រនរយ �ំ័ជះ័ទ័យៀៃ្ឺដ ប់ ហិយចនដ ៤ដ ្រភទដ ័ផមស 

័រនរយ័ទគដ សសសយហ័សសចនដ ១៣ដ ្រភទដ ័ផមស័រ 

នរយ័ទគដ ័ផមសដ ាដ �ំរស ័រភទន្័វសះរ័ន្គ័យ្រ័េន ះ 

កចននូ័ផមសដ ាដ យដ គពស័យៀៃវ ហនូ័នះចននូវ ហ័ សស 

័រ្សន្វ ្សបនករដ�ាៃកហចនយសកសសហភង រយន�គដ ាដ ចន 

្រ័្ិនស័គស្ឲពៃះស័រ្សខទះដ ឲពគ្ទវកះគយខទះ ្ស័នះ័យ្រ័រក 

ចននូវ ហ័ សសគដ ន្រកដ “ វតរងស្ចរងយ្ជន នភវុដ ” ័្ពះ 
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វ ហនូរ័្្រសយ្ជន នភវុឲពចនទ័រៀរនររនផនដ ឲពចន 

សរក រង សិ រងគហនឲព្វ័ ះ័បះ្រ្ ះំៃកបជុទ័ផមសដាដយ 

ឯពយពកដ “ សកៃកដ ” ន្រកដ “ សនគកស័វបដ ” កដ “ ្ឺ 

្ំះននចន្ំះភ្័ព ័រ្រំដ ” កដ “ កិ សុ្រ័្ិនស 

ឲព័យ្ៃដ” កដ“ នខមរជ� ៃងដ” កដ“ ័រៃ្យសដ” យ 

បគហរតកដ ្ំះស្្ៃ័នះឯសសនគកស័វបន្វ្រ័្ិនស 

័្វ្ន្រភទដ ចន្រ័្ិនសវុ័ពះខទនដ នហស្រ័្ិនសទរសង 

បសយនយរ័ន្គដ យដ ្រ័្ិនសទុសបសង័ជះដ ្ំះននចន្ំះភ្ 

័ព ័រ្រំដ ្ឺ្ំះបស�្យសងសនគកសបនក័ដគ៍គ 

បគពកសូន័វ័នពសៃសដ យដ ំវ កិ សុ្រ័្ិនស្្រងិុំ្យ 

ឲព័យ្ៃ័រ្សបនដ បនរ កំយទវវនន្ៃសងន្វរនខមរជ� ៃងនរស 

័ត្ដ ្ទឲពវ ហ�ា្ិនទុស ភនងយរនរររ្រចតដ យ 

គហនរពយព់ៃង់័យដ រពយពចនវ័ ត គដ ចនយ្គសន្វរ 

ផត នន ជចដភទបសយរកហន្រសរង័រៃ្យសរទ័រៀរ ល ា 

័រភទ័នះឯស័យ្រ័េន ះកដ“ សកៃកដ” យ 

ឯពយពកដ “ បបហគគនដ ” ន្រកដ “ គគ៌ចន័សវយក�វ័្គ្ន 
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គគ៌្រយរ័រ័សវយក�យុតៃងគដ គគ៌ ្ទរ្រគដ គគ៌គហន្វរុរស គ 

គគ៌នន្យន សដ” យ 

នន កដ “ គគ៌ចន័សវយក�វ័្គ្ន ” បគហរតកដ ្ំះ័្ �្ 

រនន បនវ័្គ្នគគ៌័ជះដ ចនវហៃក្រយរ័រ័គ ក៍ ផរ 

័ទភនងយហសទុស ំស កិ សុេនឲព័យ្ៃ័រ្ស័្ទនគសបន 

័ទ័យ្ៃយសកសេនប្គហ័យ្រ័េន ះកដ“ ចន័សវយក�វ័្គ្ន ” យ 

នន កដ “ គគ៌្រយរ័រ័សវយក�យុតៃងដ ” បគហរតក 

គគ៌័ជះគដ ទនគសចន យងតន័្្រសយុតៃងសុរ ង័រសភវន 

ទុស ចនំទគនតស ទុសដ៥ដរ័ន្គដយ 

នន កដ “ គគ៌ ្ទរ្រដ ” បគហរតកដ គគ៌ទុស ័ជះ 

្ទន ងយហទ ហ្ រ្រ័រ ហំៃដ ័្ពះរ័សយងគគ៌គដ ប័សយងគគ៌នហស 

័ដយកៃកទគគ៌រ័ន្គដយ 

នន កដ “ គគ៌គហន្វរុរស ដ ” បគហរតកដ គគ៌ទុស  

័ជះដ គហន្វរុរស ័រសភវនចនផសមនដ នហស័វយជរ័ន្គដ យ 

នន កដ “ គគ៌នន្យន សដ ” បគហរតកដ គគ៌ទុស  

័ជះដ ្ំះននចន្ំះភ្្យសង្៍សងសនគកសនន្យន សដ ចន 
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គ �្ៃគគ៌ដ នហសដ បរដចតគគ៌នហសបនកៃកទគគ៌រ័ន្គដ យដ ័រ 

ភទនន ័ទៀរ់រងគយ័នះ័រកដ“ បបហគគនដ” យ 

ទគ្រ័បយទុសដ ៣ដ ្ឺវ ហនូគដ ្ំះស្្ៃគដ ្ំះបបហគគនគ 

័រកដ រទ ហៃកហដ ឬ្ំះ្ៃរហនយដ យដ ស �ំកដ “ រហនយដ ” ន្រក 

“ វុនតយដ ” ឬកដ “ ភិននដ ” ័្ពះ្ំះរទ ហៃកហគគ៌ចនយហទ ហ្  

នវយន្វបៃឧ័្វ្ននផសយ័ផមស័រនរយ �ំរស គដ ឬកដ ភិនន 

ស្ចរង្យន្វ កំយទវវននទុស ំសដ យដ ្ំះ្ៃរហនយ័ជះដ ័រ្នវយរ 

័យសជចនដ ៣ដ ្ឺំរ័យសជដ ១ដ ័វទ័យសជដ ១ដ រទគៃឧ 

័យសជដ ១ដ យដ វ ហនូរហនយនន ុៃងរំរ័យសជដ ័្ពះ្ំះ 

សគមកយទសនគកស័រំរ� ដ ្ឺ្យហៃពរ�ាៃកហបុ �ំភទខកស្ៃរវគដ សកៃកនក- 

រហនយុៃងរ័វទ័យសជដ ័្ពះ្ំះបស�សនគកស័រ័វទទ 

័ៃក្ំះបស�រកហន្រសរងយសកសវ ហគ�រ�ទក ះរ�ទ្  សៃសគដ បបហគគនរហនយ 

ុៃងររទគៃឧ័យសជ ័្ពះ្ំះបស�សនគកស័ររទគៃឧបវង 

គគ៌នន្រ ័្ធដ ័ៃក្ំះបស�េទ សវយសកស្រ័្ិនសឧៃកគដ យ 

្ំះ្ៃរហនយ័រ្នវយ័របសជចនដ ៣ដ ្ឺដ ករ់គ- 

បសជដ ពយព័្ររន្រ័េ៍គសគ ្ទន ងយុកសទរសងសៃស 
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បនន ងវ ហនូរហនយដ ១ដ កនក័ដគបសជដ ពយព័្ររន 

្រ័េបនក័ដគ៍គសគ ្ទន ងបគពកសូដ នហសបនក័ដគដ នហស 

វទ ហៃសៃសបនន ងសកៃកនករហនយដ ១ដ កគគនបសជដ ពយព 

័្ររន្រ័េននសគ ្ទន ងគគ៌រនងខមសងដ វុ័ពះសៃសនន ចន 

ចននដ នទ ុសបនន ងបបហគគនរហនយដ ១ដ យដ ័រ្នវយ័រយក 

ចនដ ៣ដ ្ឺដ សុវ់សុវទយកដ ្ំះ កំយទន�ភសនគកសបុ �ំភទស្សសគ 

នហសគហនស្សសគនន ររនហរយងន ងបិ្ុទដ ្ឺភទ្រ្ ះំៃក័ ន្ស 

ុៃងរវ ហនូរហនយដ ១ដ យហនិហនហ័វបនយកដ ្ំះ កំយទន�ភសនគកសបុ �ំ 

ភទ ះរសងន្វយហនិហនន ររនហរយងន ងយហនិហដ ៦២ដ ុៃងរសកៃកនក- 

រហនយដ ១ដ ជគទរ្រទ ហ័ វចយយកដ ្ំះ កំយទន�ភសនគកសបុ �ំភទយុតៃង 

ន្វជគដ នហសដ ទរ្នន ររនហរយងន ងយហ័ សចន់្នដ រ័ន្គុៃង 

របបហគគនរហនយដ ១ដ យដ ័រ្នវយ័រសហភង ចនដ ៣ដ ្ឺដ បគហស� - 

សហភង ដ បនន ងវ ហនូរហនយដ ១ដ បគហវហៃកសហភង ដ បនន ងសកៃកនក- 

រហនយដ ១ដ បគហរមា សហភង ដ បនន ងបបហគគនរហនយដ ១ដ យដ ័រ្នវយ 

័ររទនដ ចនដ ៣ដ ្ឺដ វ ហៃហយតគរដទនដ យហទ ហ្  ះរសងន្វ 

វ ហៃហយតគយហ័ សដ នន រស្ៃរវន ងស� ដ ុៃងរវ ហនូរហនយដ ១ 
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រទ ហករិនរដទនដ យហទ ហ្  ះរសងន្វរទ ហករិនយហ័ សនន រ 

ស្ៃរវន ងសចគហដ ុៃងរសកៃកនករហនយដ ១ដ បនកសរដទន 

យហទ ហ្  ះរសងន្វបនកសយហ័ សដ នន រស្ៃរវន ងរមា  

ុៃងរបបហគគនរហនយដ ១ដ យដ គពស័យៀៃដ ៃយស�រដទនដ យហទ ហ្  

 ះរសងន្វយហ័ សដ បន័រ័ំ ័រកសរយងដ ុៃងរវ ហន- 

រហនយគដ វ ហយងគតនរដទនដ យហទ ហ្  ះរសងន្វយហ័ ស័រភទ 

សសតៃងសសតហនិុប�ដ ុៃងរសកៃកនករហនយគដ សគក័វចយរដទន 

យហទ ហ្  ះរសងន្វយហ័ ស័រផក វងផកហ រវងកសរះដ ុៃងរ 

បបហគគនរហនយដ យ ររក រហនយទុសដ ៣ដ រហនយគដ ាដ ចនិ័្្ 

្គត�ទភំដ ៤ដ ្ឺដ គគន្គម�ទនដ ចនិ័្្័រប �ដ ១ដ បៃឧ្គម�ទន 

ចនិ័្្័រ័សវយក�នប �័ជះដ ១ដ ័យសជ្គម�ទនដ ចន 

ិ័្្័រយហទ ហ្ សនគកសន្វប �័ជះដ ១ដ រនហ័វគ្គម�ទនដ ចន 

ិ័្្័រភទុយងគទកះវុ័ពះប �ដ នហសបៃឧទរសងប �ដ យ 

នូគ័យៀៃកដ គគ៌បនន ង័ៃកគដ បៃឧដ បនន ងផ ន 

័ៃកគដ ័យសជបនន ងរ�ាៃកហដ ្ឺដ ្ំះ កំយទន�ភនន ័ព គហន 

ភទ ៃង៍គសគ ្ទន ងគគ៌ ហំៃដ រនហ័វគដ បនន ងបបហសគូ 
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្ឺភទ្៍សងនះសរ័ដយហដ នហស័ដយកៃកទដ យ យសកសរហនយទុសដ ៣ 

ចនភសហៃដ ៤ដ ្ឺ កំយទភសហៃដ គគ៌នន ្ំះ កំយទ្យសងសនគកសផ�  ង 

្ំះបស�ដ ១ដ បវយភសហៃដ គគ៌នន បវយសនគកស បនន ង 

បនស�តស្្ៃដ នហសសចន យហនិហស្្ៃរ័ន្គដ ១ដ ចស�ភសហៃដ គគ៌ 

នន ចស�ដ ឬរទ ហពស ិយសនគកស បនន ងរទ ហពស ិយវ �្រ័ន្គដ ១ 

័យវ៍ភសហៃដ គគ៌នន ័យវ៍ចទ្ំនសនគកសបនន ងទ័រៀរ 

ពយពយសកស័យវ៍សុកៃករ័ន្គដ ១ដ យដ រទ ហៃកហរដ័បយយសកសរហនយ 

ចនដ ៣ដ ្ស្ឺដ ប �្យ�្រចរទ ហៃកហដ ១ដ នហសមទតៃឧរទ ហៃកហដ ១ 

បរខ រទ ហរទ ហៃកហដ ១ដ យដ រទ ហៃកហចនឧរចន្វំសងចន 

ហំស ្សភទ ដ ្ឺរទ ហៃកហនន រក �្ ័ទៀនគហន ល្ រយរ័រ 

័ៃកំ្យយងចនរស្បកស នៃរវទូដ ៤ដ ចនវ�វរដវទូរ័ន្គ 

នះស័ទៀន្រនងនៃ្ររុស្រនិសដ ន័តក្ គយគកខ្រនងនៃ័រះ 

ពយពនុ័តះនុ័នៀ រ័ន្គរក័រ� ះដ ័ទៀនន្វគគ៌័្គហន ហំុទ- 

រ័សវយក�នគគ៌័ជះ័ររមា ដ គហន ហំនហៃពឲពរយងវតសង 

ឲពបន ក្តវ ហ័ សសនន ្ៃរវបនដ ្ៃររងរបននៃ័សវយក� 

យកយងបសងភ របនសសសដ ័្ពះនៃ័ទៀនគហន លឧរចន្វរកទសវសង 

 

 

Websites: WatKhemaraRatanaram.org  or  WatKhmers.org



                         ្របស ្ៃ្ុត                               - 130 - 

វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

បនំសងដ ្យ័រយ័ទ្បំសងគុដ  ្យន័ទុរង្ៃសងយន�ក 

ំសងវ យនរទគយវះយដ ិន្ៃរវយនដ ិន្ៃរវ័ន្គនរ័ន្គដ រកទស 

័ជះទនគសន ងន្វគទតនដ ័រ្ កំុ័ជះ័យយន្សងន ងន្វ័សវយក�យកយង័ស�្ទ 

នៃនះសបទ រង័្ពះ័ៃកបស�ដ ាដ ័្ពះនៃខទនុរងគហន លដ ំសងវវះយ 

្ សរគហបដ ័ចទរកទសយសកសបសជ័នះនន ័ទៀនគគ៌គហន 

 លយនន្័ សុ ះននទដ រទ ហៃកហនររ័នះ័រកដ ប �្យ�្រចរទ ហៃកហ យ 

រទ ហៃកហនន រក �្ ័ទៀន លដ ្ឺ័ទៀន្បកស នះសរុ័ំបន្វស� យងនទ 

រ័ន្គដ ័ន្គដ�ទដសងខទនឲពផកៃ �ំវនដយកយងដ រទ ហៃកហនររ័នះ 

័េន ះដ នហសមទតៃឧរទ ហៃកហដ យដ រទ ហៃកហនន ្ំះខ�រកសំ 

័ដយបសយ ះយហ័ សបនបសង័្ដ ័ដយ័ទៀន្រនងនៃទយរ 

រ័វត� ដ ទយរវសមរក័រ� ះដ រទ ហៃកហនររ័នះ័េន ះដ បរខ រទ ហ 

រទ ហៃកហដយ 

័សវយក�្រៃហរៃកហយសកសរហនយទុសដ ៣ដ កវ្រ័្ិនសឲព័ផមស 

រស ន្័វសះដ បហយងក្រៃហរៃកហ លយសកសវ ហនូទនគសបន្ៃវ ហរស ដ ័្ពះ 

ំកសូស� សគដៃកហដ យដ ្រៃហរៃកហ លយសកស្រស្្ៃទនគសបន 

បបហមា ដ ៦ដ ័្ពះំកសូសចគហសគដៃកហដ ្រៃហរៃកហ លយសកសបបហគគន 
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ទនគសបនរនហសគតហទដ ៤ ័្ពះំកសូរមា សគដៃកហដ យដ ័រ្ 

្រៃហរៃកហខកសយសកស្ំះវ ហនូន ងន្វភំ្យរសកស� គដ ្រៃហរៃកហខកស 

យសកស្ំះស្្ៃន ងន្វភំរគហ ចុ យហនិហដ ្រៃហរៃកហខកសយសកស្ំះបបហ- 

គគនន ងន្វវហៃក័យងរដ (ដ ្យរយវហៃកដ ឬតៃវហៃកដ )ដ យដ ្ំះ កំយទ 

វវននដចនរភទន ៣ដន្វំត៌ជគយ័នះដយ 

 រក.ដ ្ំះ កំយទវវននដ ចនរភទន ៥ដ នវយ័រនហភ័ជះ 

័ៃ្ន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ នវយ័រនហភដ ៥ដ ័ជះន្័វសះដ ្ឺដ យ�ទនហភដ ១ 

គិជហគនហភដ ១ដ សុកៃកនហភដ ១ដ បស�កៃកទនហភដ ១ដ ខកយ�យ- 

នហភដ១ដយ 

 រក.ដ កំយទវវននដនវយ័របស�ដ៩ដ័ជះ្ឺបស�ខទះដា 

 វ ហ.ដ សកៃកនដ ១ដ ដ ័្ពនដ ១ដ ័វពយតនដ ១ដ រកដ ១ដ ឧទនដ ១ 

ចៃហវកៃកយនដ ១ដ រៃយនដ ១ដ ប តំ្ៃគគននដ ១ដ នហស័វយ នដ ១ដ យដ សកៃកន 

័ជះបនន ងដ ឧប័៍វ ហបស�ដ នហ័យ�សដ ខនទយនដ នហសដ រទ ហវទនដ រ័ន្គ 

ផសដ បនន ង ំយស្្ៃយសកសសកៃកនហបៃចនគស� ស្្ៃដ ទៃន- 

ស្្ៃដ ជ យស្្ៃដ ៃកវនដយស្្ៃរ័ន្គផសដ នះសបនន ង កំយទ- 
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វវននដ នយនន ចន័េន ះកដ សកៃកនកនផសដ យដ ័្ពនដ បន 

ន ងស្្ៃ្រយរ័ររកទុសបសងដ ័្នះសសរងយវ �្ 

ទុសបសងយសកសសុកៃកនហភដ យដ ័វពយទតនដ បនន ង 

បបហគគនរហនយទុសបសងដ នហសស្្ៃនន គហនដ័ររក 

័្នះស កំយទវវននដ នយនន គហនបនស័្ ះវ្ យសកសបស�ដ ៨ 

័នះផសដ យដ រកដ បនន ងគគនរយដ ័ងទរក័ងទ �រកនន  

ររកសកយទដ ័្គហនចន័េន ះកស្្ៃដ យដ ឧទននដ បនន ង 

ស្្ៃទុសដ ៨២ដ នន ្រយរ័ររកំកសូ័បគនសម- 

ិតដ យដ ចៃហវកៃកយនដ ័ដយស័រ � ះយស្្ៃដ ១១០ដ នន  

ំយបវយសនគកសំសន ង្ំះ កំយទន�ភកដ “ វកៃកុដ ័ៃុដ ប្វ៍ 

ំសន ង្ំះ កំយទន�ភ័នះដ នន ្ំះចន័រ្្យសង្៍សងសនគកស 

័្ដ ” ន្័វសះរ័ន្គដ យដ រៃយនដ ្ឺ័ទេស ់ វនន ្ំះបស�សនគកស 

កបវ្រវបុ �ំបៃ�ៃសុ័េយរៃយដ ៥៥០ដ ចនបរត�យ- 

រៃយរ័ន្គដ យដ ប តំ្ៃគគនន បនន ង្ំះស្្ៃទុសបសង 

នន ្រយរ័របវចទ ហ តំ្ៃគគ៌ដ ្ឺគគ៌នន ្ំះបស�សនគកស 

ចនពយពកដ គហននន ័យ្ៃដ ចរ្វ័យ្ៃ័រ្ស័្ដ ក ្ទបបទ ទព 
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្ទ័ស�្វដ ន្វស្្ៃចនប �កដ វ ក៍ ័់ដ ័គដ បហយង័វដ បវចទ ហ្  

ប តំ្ៃគចន ដ ំន័ន�ដ “ ចស  បហយងកទុស ដ គគ៌គហននន ័យ្ៃ 

័្័យ្ៃ័រ្សបន ្ទបបទ ទពដ ៤ដ ្រភទ័នះទនគសចនយសកស 

ំនន�ដ ” ន្័វសះរ័ន្គដ យដ ័វយ ទនដ ្ឺ ំយស្្ៃនន ័្សទ័្ 

បន័វះនះសបន័សវយក�ទ �យ់ដ ័រកដ ័វយ ទនដ យដ កំយទវវនន 

ចនបស�ដ៩ដន្វំត៌ជគយ័នះដយ 

 រក.ដ ន្វ័គកវដ កំយទវវនននន នវយ័រគគនយងនទរដ ៨៤០០០ 

្ំះគគនយងនទដា 

វ ហ.ដ ្ំះ កំយទវវននទុសបសងដ ចន្រ័បយដ ៨៤០០០ុៃង 

័រគគនយងនទ៍គ័ងទវុនន ្ំះំនន�បន្រភសក៖ 

ទស ស�ៃហដ កំយទ័៍ដ្តែះ ដ  ័យសសសរនហដបហយងក័៍ 

វៃក់ស�ៃហដសសរនុដ ័ដ័គដគចន ដរវៃកហ័ជដយ 

ន្រកដ “ គគ៌ទុស នន ចន័េយសកសងយូទរសង 

ខ�កុដ ៨៤០០០ដ ្ំះគគនយងនទ័ជះគដ ខ�កុបន័ទៀនផ�  ងបុ �ំសុរយង 

្ំះ កំយទបស�ដ ៨២០០០ដ គគនយងនទដ ័ទៀនបុ �ំសុរយងបហយងកដ ២០០០ 

គគនយងនទដ ” យដ ឯគគនយងនទគដ ាដ ័រ្យសកស្ំះស្្ៃគដ ស្្ៃនន  
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ចនបនកសនទហគដ ័រកដ គគនយងនទដ ១គដ ស្្ៃនន ចនបនកសនទហ 

័្វ្ន្ៃរវ់រងបនកសនទហគដ ាដ យសកសស្្ៃ័ជះករគគនយងនទគដ ាគ 

យសកសរកំនទដ ពយពនន សទរមែ ុៃងរគគនយងនទគគដ ពយព 

នន ័ទ្យនុៃងរគគនយងនទគននទដ យដ ័រ្យសកសបបហគគនដ នផសយ 

ៃហយនដ យកយនដ គដ ាដ ឬនផសយវហៃកវទនដ គដ ាដ ុៃងរគគនយងនទគដ ាដ យ 

វុនតយនសវ ហនូចន័ទេសចនចៃហភដ ចនរយភិន�នដ ចន 

បនក់រៃកហដ ចនំរៃកហដ ចនបជរៃកហដ ចនយុតៃងៃហយនដ ័្យសកស 

័ទេសគដ ាដ ្ៃរវុៃងរគគនយងនទគដ ាដ ចៃហភគដ ាដ ុៃងរ 

គគនយងនទគដ ាដ ន្វរស ៃ័ទដ យដ កំយទវវននដ នវយ័រគគនយងនទ 

្ ស័នះឯសដយ 

 

ឯវ ុ៍ វរទ ហៃកហគ័ចន ដបស ភង ័៍ 

្ំះរទ ហៃកហគគ៌ដ នន ្ំះននចន្ំះភ្សនគកស័្័រ 

្រំន្វ័សវយក�នន សនគកសគយយសកសនស័ ្ទុសរក័ត�ះ័នះដយ 

រក.ដ វកះវុនតយនស័ដយកៃកទគគ៌ដ នន ្ំះបស�សនគកស 

័រ្រំ័ជះដ័ៃ្ន្វ័គកវដ? 
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វ ហ.ដ ័ដយកៃកទគគ៌ដ នន ្ំះបស�សនគកស័រ្រំ័ជះដ ្ឺ 

្ំះបស�សនគកសបុ �ំរនហរទដ ័សវយក�រនហរៃកហចនសភំសគ ្ទ 

ន ង្ំះនហពស នដ យដ យនចនសភំសគ ្ទន ង័សវយក�រនហរៃកហដ ័្ពះ 

្ំះនហពស ននន រក �្ ្រដ�ន ងដ ័រ័សវយក�្រៃហរៃកហរបឧ ន 

រទ ហសកយទហគហនចនយហ័ ស្ឺដ ់្នដ ័ទសនដ ័ចនដ ទវវុនតយ 

នសរនហរទដ នន រនុ័ត្ទ័ទភនង្ំះនហពស នដ ្ឺ្ៃសហភង  

័បៃយនរគគនរៃហស្ចរងឱៃងយហ័ សននទដ ្ឺដ ស� ដ ឱៃង់្ន 

័ទសនដ ័ចនដ នន័្រយ្រយនន រវ ហៃយតគនដ ្ឺ័សវយក�្រ្ ះំៃក 

យនទសសហភង រយ័រភវុដ វុនតយសចគហឱៃងយហ័ ស 

្ឺដ ់្នដ ័ទសនដ ័ចនដ ្សយរក  ដ ឯរមា ឱៃងយហ័ ស 

្ឺដ ់្នដ ័ទសនដ ័ចនដ ្ស លហៃនន ័េន ះកដ បនកសូ 

(ដ យហ័ សនន ្៍ុ័េយសកសសជក នដ )ដ យដ ័នះឯសរផទ្វ្រៃហរៃកហ័ន្គដ� 

ន ងន្វ្ំះនហពស នគហនទសងយុនសរស ដ នះស្ំះនហពស នរផទ្វសគ ្ទ 

គហៃគ្ ្ទវ្ គយយសកសយ�រគរស ដ ័្រររន្វយះយយសកសស�ះស្ �  

្ទវកះ័ទយសកសយ�រគរស ដ គបនទឺ័រយះយយសកសស�ះសគកជ 

័សន្រស ័រំត៌ជដ នះសទសងគហនខកស �ំរស ័រ្ដ យដ ័្ពះ័ៃក 

 

  

 

Websites: WatKhemaraRatanaram.org  or  WatKhmers.org



                         ្របស ្ៃ្ុត                               - 136 - 

វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

័ជះ័្បនរ័ដយកៃកទគគ៌័េន ះកដ ្ឺ្ំះននចន្ំះភ្ 

សនគកស័្័រ្រំដយ 

 រក.ដវកះន្វ័គកវ័រកដ“ ័ដយកៃកទគគ៌ដ” ? 

 វ ហ.ដ ័ដយុដ ឧៃកទនក�ៃហដ ័ដយកៃក់ដ គគ៌កសសង័រ្សន្វសៃស 

័ដយ័រកដ ័ដយកៃកទនដ យដ ័ដភដ ឧៃកទនក�ៃហដ ័ដយកៃក់ 

គគ៌ស�័រ្សន្វសៃសឲពទសុយ័ដយដ ័រកដ ័ដយកៃកទនដ យ 

័ដ័យដ បៃហ័ទភៃហដ ័ដយកៃក់ដ គគ៌្រ័ស្ទឯយយសកស័ដយ័រក 

័ដយកៃកទនដយ 

 រក.ដ័ដយកៃកទគគ៌័ជះដបនន ងគគ៌រខទះដា 

 វ ហ.ដ បនន ងសៃហរដរិនដ ៤ សគនរដិនដ ៤ដ ចយទហបយដ ៤ 

ចរន��ស ៥ដ ំ ដ ៥ដ ័ពិជស�ដ ៧ដ បនិស�ហយគ �្ដ ៨ដ បទ ហគ �្ដ ៤ 

បគ�ាផ ដ៤ដនហស្ំះនហពស នដ១ដយ 

 រក.ដសៃហរដរិនដ៤ដ័ជះ្ឺបស�ខទះដា 

 វ ហ.ដ ភ្នករសមជ សៃហរដរិនដ ៃគត ងបន ទៃ�ដ ហំុទរ 

់សភដ ១ដ ័វយជនករសមជដ សៃហរដរិនដ ៃគត ងបន ទៃ� 

ហំុទរ័វយជដ ១ដ វហ ក៍ នករសមជដ សៃហរដរិនដ ៃគត ងបន ទៃ� 
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ហំុទរវហៃកដ ១ដ គចន នករសមជដ សៃហរដរិនដ ៃគត ងបន ទៃ� 

ហំុទរគគ៌ដ១ដយ 

 រក.ដ្ៃរវ ហំុទរ់សភន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ ្ៃរវ ហំុទរន្័វសះកដ ឱសុ!ដ របវ �(23

1) ភរ័ន្គ 

័នះគហន័យៀស័បះ័យដ នៃសនៃចនយកយងគហននគនខទនដ ័្យន័នេ 

រ្បសុយន័្គយស�រងទច� រងគហនររងវហៃកដ យដ ភ ហំ- 

ុទរកគហន័យៀសទនគស ះរសងនហវទសមា ដ ភ ហំុទរក 

យកយងទនគស ះរសងសកខសមា ដ ភ ហំុទរកគហននគនខទន 

ទនគស ះរសងបៃកសមា ដ ភ ័នេរទនគស ះរសង័សវយក� 

ទ �យ់ដ ភ ្បសុយន័្គយទនគស ះរសង់្នដ ភ នន  

ស�រងទច� រងទនគស ះរសងន្វសគកយនដ ភ គហនររងវហៃកទនគស 

 ះរសង័សវយក�្រភនងដ យដ ្ៃរវ ហំុទរន្វភ ្ស័នះ 

័រកដភ្នករសមជ សៃហរដរិនដយ 

                                     
១- ់រង័រ ហំបក ទដ របវ �ភ ំយិៃកន�គដ ំ័បភ ំយិៃកយះយគដ ័ៃ័រភ ំយិៃក័បទ្សគ 

វ័្ភ ំយិៃកខព ងគដ ័យសភ ំយសយងគដ ័ដគភ ំយ័់គគដ វ �ភ ំយសគដកទង�គដ 

វគនភ ំយនសដយគដ គុសភ ំយបវងគដ នទទកភ ំយសទសគដ បនិហភ ំយលះសគ 

បនិហគហ�ទភ ំយខទយសកសលះសដយ 

 

 

 

Websites: WatKhemaraRatanaram.org  or  WatKhmers.org



                         ្របស ្ៃ្ុត                               - 138 - 

វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

រក.ដ បហយងកយសកសបសជ័នះ ហំុទរ័ទេដ ាដ ន្វ័វយជ 

ន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ ហំុទរន្័វសះកដ ឱសុ!ដ សកខ(
24

1) ័វយជរ័ន្គ័នះ 

គហន័យៀស័បះ័យដ នៃសនៃចនយកយងគហននគនខទន័្យន័នេ 

រ្បសុយន័្គយស�រងទច� រងដ គហនររងវហៃកគដ ភ ហំ- 

ុទរន្័វសះ័្យន ះរសងន្វគគ៌បនដ រ ុររងដ ាដ ន្វនូ 

គកនគដ បហយងក ហំុទរន្វ័វយជ ្ស័នះ័រកដ ័វយជនករសមជ 

សៃហរដរិន យ 

រក.ដបហយងកយសកសបសជ័នះ ហំុទរ័ទេាដ័េវហៃកន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ ហំុទរន្័វសះកដ ឱសុ!ដ វហៃក(២) នន ្រយរ័រ 

់្នដ រ័ន្គ័នះគហន័យៀស័បះ័យដ នៃសនៃជុគយន្វ័សវយក�យកយង 

  

                                     
១- ់រង័រ ហំបក ទដ សកខ័វយជដ គគនរៃហ័បំទគនតស រសកខគដ យកយង័វយជដ គគនរៃហ័ប

ំទគនតស រយកយងគដ បយកយងគសកខ័វយជដ គគនរៃហ័បំទគនតស គហន័បទ ះរយកយងរសកខគដ វយងកសគុសម័វយជ 

នន ័យ្ៃបុ �ំវយងកព ង្ៃរវំទគនតស គដ័បៃសគុសម័វយជដនន ័យ្ៃបុ �ំ្ៃ័វៀយព ង្ៃរវំទគនតស គដឱន

សគុសម័វយជដ នន ័យ្ៃបុ �ំ្វគកះព ង្ៃរវំទគនតស គដ ដ យដ ២- ់រង័រ ហំបក ទដ ស់្ុដ វហៃកុដ វហៃក័េ 

ចន់្នគដ វ ហៃ់្ុដ វហៃកុដ វហៃក្បសុយ់្ន័្គដស័ទសុដ វហៃកុដ វហៃក័េចន័ទសនគដ វ ហៃ័ទសុដ វហៃកុដ វហៃក 

្បស័ទស័្គដស័ចុដវហៃកដវហៃក័េចន័ចនគដវ ហៃ័ចុដវហៃកុដវហៃក្បសុយ័ចន័្គដសសងហៃកុដ

វហៃកុដវហៃកទប់គដវ ហយងហៃកុដវហៃកុដវហៃកទ័វទ្វគ....ដយ 
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គហននគនខទនគដ ័្យន័នេរគដ ្បសុយន័្គយដ ស�រង 

ទច� រងគដ គហនររងវហៃកគដ ភ ហំុទរន្័វសះយន ះរសងន្វគគ៌បន 

រ ុររងដ ាដ ន្វរស ដ យដ បហយងក ហំុទរន្វវហៃក ្ ស័នះដ ័រកដ 

វហ ក៍ នករសមជដសៃហរដរិនដយ 

 រក.ដ បហយងកយសកសបសជ័នះដ ហំុទរន្វ(25

1) គគ៌័ទេដ ា 

ន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ ហំុទរន្័វសះកដ ឱសុ!ដ គគ៌័នះគហន័យៀស័បះ័យ 

ជុគយន្វ័សវយក�យកយងដ គហននគនខទនដ ័្យន័នេរ្បស 

ុយន័្គយ ស�រងទច� រងដ គហនររងវហៃកគដ ភ ហំុទរកគហន 

័យៀសទនគស ះរសងនហវទសមា ដ ភ ហំុទរករយកយងដ ទនគស 

 ះរសងន្វសកខសមា ដ ភ ហំុទរកគហននគនខទនដ ទនគស 

 ះរសងន្វបៃកសមា ដ ភ ័នេរដ ទនគស ះរសងន្វ 

័សវយក�ទ �យ់ដ ភ ្បសុយន័្គយដ ទនគស ះរសងន្វ់្ន 

ភ ស�រងទច� រងដ ទនគស ះរសងន្វសគកយនដ ភ គហនររងវហៃក 

ទនគស ះរសងន្វ័សវយក�្រភនងដ បហយងក ហំុទរន្វគគ៌ដ ្ស័នះ 

័រកដគចន នករសមជដសៃហរដរិនដយ 

                                     
១- គគ៌យសកសយ�័នះសុ័េយន�វទតនដ៥ដឧបទនយងនទដ៥ដំៃននដ១២ដរ័ន្គដយ 
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 រក.ដ សគនរដិនដ ្ឺ័សវយក�ំព្គរ័្្រស៍ុសយកយយ 

័ទ្ំគចនដ៤ដ្ឺបស�ខទះដា 

 វ ហ.ដ ័សវយក�ំព្គ័ន្គដ�នះស ះបរគគ៌ដ នន ័យ្ៃ័រ្ស 

័្ដ ១ដ ័សវយក�ំព្គ័ន្គដ� កិ សុបរគគ៌នន គហនទនង 

័យ្ៃ័រ្សគហនឲព័យ្ៃ័រ្សបនដ ១ដ ័សវយក�ំព្គ័ន្គដ� កិ ុស 

យកស គគ៌នន គហនទនង័យ្ៃ័រ្សឲព័យ្ៃ័រ្សដ ១ដ ័សវយក�ំព្គ 

កិ សុយកស គគ៌នន ័យ្ៃ័រ្ស័្ដ ឲពវ័្គ្ន័រ្ស័រ 

បហ័ពភំ្យន ស័រ្សដ១ដ្ៃរវរដ៤ដយ 

 រក.ដចយទហបយដ៤ដ្រភទ័ជះ្ឺបស�ខទះដា 

 វ ហ.ដ ន�ហយទហបយដ ័សវយក�រុតសរយ�៍ុសនាយទហដ ១ដ វ ហទ ហហយទហ- 

បយដ ័សវយក�្រះសន្រសរយ�៍ុសនាយទហដ ១ដ វហៃកហយទហបយដ ័សវយក� 

សនមុ្ៃហះទ ហះរយ�៍ុសនាយទហដ ១ដ វ ហគុសហយទហបយដ ្បរ� នន នះស 

្្រង ្ សរយ�៍ុសនាយទហដ១ដ្ៃរវរដ៤ដយ 

 រក.ដចរន�ហដ៥ដ្រភទ័ជះ័ៃ្ន្វ័គកវខទះដា 

 វ ហ.ដ ចរន�ហទុសដ ៥ដ ័ជះន្័វសះ្ឺដ សយទហរន�ហុដ ័សវយក�័ិេ 

ុៃងរទរសងគុដ ១ដ វ ហទ ហហរន�ហុដ ័សវយក�ំព្គុៃងរទរសងគុដ ១ 
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សៃហរន�ហុដ សៃហុៃងរទរសងគុដ ១ដ សចគហរន�ហុដ សចគហុៃង 

រទរសងគុដ១ដរ�ាហរន�ហុដរមា ុៃងរទរសងគុដ១ដយ 

 រក.ដដវកះចរន�ហទុសដ៥ដ័ជះរទ ហសកយទហ័រំភទនរកជន ន ្សដា 

 វ ហ.ដ ដ ចរន��សទុសដ ៥ដ ័ជះរទ ហសកយទហ័រំភទនដ ១៥ដ យសកសចរន��ស 

គដ ាដ រទ ហសកយទហ័រំភទដ ៣ដ ាដ ន្័វសះដ សយទហរន��សរទ ហសកយទហ័រ 

ំភទនដ ៣ដ ្ឺដ បសម័យទដ រក �្័ ដ រទ ហវ សិ័៍ដ ័រ័វៀទរក �្ នន  

រន នសទទ ដ ១ដ ស័យទរក �្័ ដ ័សវ ហ័ ៍ដ ័រ្រងទយរក �្ នន  

ចនសទទ ដ ១ដ របយន�័ សកៃក័នកដ រវទ័វយងហ័៍ដ ័រ ហំុទរ 

្ំះស្្ៃនន រយ� កិ សុវហៃកឲព្ិះកទ ដ ១ដ យដ វ �ទ ហហរន�ហស រទ ហសកយទហ 

័រំភទដ ៣ដ ្ឺដ យកស�័ៃដ រក �្័ ដ រទ ហវ សិ័៍ដ ័រ 

័វៀសវសរក �្ ខសហ ្វប្សដ ១ដ ំទយទវ �ទ ហ័ ដ រក �្័ ដ រនហ័សវ័៍ 

័រ្រងទយរក �្ នន ចនំព្គ្រះសន្រសដ ១ដ សគរដិ័ន 

រវទ័វយងហ័៍ដ ័រ ហំុទរសគរដិនទុសរនដ ១ដ យ 

សៃហរន��ស រទ ហសកយទហ័រំភទដ ៣ដ ្ឺដ គកនិសមៃហដ រក �្័ ដ រទ ហវ សិ- 

័៍ដ ័រ័វៀទរក �្ នន ចនសៃហគហននស រងខសនដ ១ដ ឧរនិហៃសមៃហ 

រក �្័ ដ រនហ័សវ័៍ដ ័រ្រងទយរក �្ នន ចនសៃហៃគត ង 
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ចុដ ១ដ សៃហរដរិ័នដ រវទ័វយងហ័៍ដ ័រ ហំុទរសៃហរដរិន 

ទុសរនដ ១ដ យដ សចគហរន��ស រទ ហសកយទហ័រំភទដ ៣ដ ្ឺដ បស- 

ចហ័ៃដ រក �្័ ដ រទ ហវ សិ័៍ដ ័រ័វៀទរក �្ នន ចនវហៃក 

ទបៃងបនតក ៃគហនបនៃគត ងចុដ ១ដ សចហ័ៃដ រក �្័ ដ ័សវ ហ័ ៍ 

័រ័សំ្រងរក �្ នន ចនវហៃកៃគត ងចុដ ១ដ េនវ ហ័ ច័យង 

រវទ័វយងហ័៍ដ ័រ ហំុទរន្វេនដ នហស វ ហ័ ចយងដ ១ដ យដ រ�ាហរន��ស 

រទ ហសកយទហ័រំភទដ ៣ដ ្ឺដ យករដ័�ាដ រក �្័ ដ រទ ហវ សិ័៍ដ ័រ 

័វៀទរក �្ នន បរដ្បរ� ដ ១ដ រ�ាវ័នកដ រក �្័ ដ រនហវ ហ័ ៍ 

័រ័សំ្រងរក �្ នន ចន្បរ� ដ ១ដ ្គតហទមា តវទ ហុ 

រវទ័វយងហ័៍ដ ័រ ហំុទរន្វិតវទ ហនដ នន្រ ័្ធដ ១ដ យ 

ចរន��សទុសដ ៥ដ ័នះដ រទ ហសកយទហ័រ័វៀទរក �្ ដ ៥ដ ំយដ ័រ័សំ 

្រងរក �្ ដ ៥ដ ំយដ ័រ ហំុទរន្វ្ំះស្្ៃដ ៥ដ ទគទុសបសង 

្ៃរវរំភទដ១៥ដយ 

 រក.ដ វកះចរន��សទុសដ ៥ដ ័ជះដ ័ៃ្នះសវ័្គ្ន័រំភទន 

រកជន ន ្សដា 

 វ ហ.ដ ័រំភទដ ១០ដ ្ស្ឺដ យសកសចរន�ហគដ ាដ វ័្គ្ន 

័រ្ស័រំភទ �ំទដ ាដ ន្័វសះដ បសមយទហរន�ុដ រិ័ជក ដ សយទហរន�ហុ 
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ភវៃហដ  ះរសងន្វបសមយទហរន��ស វ័្គ្នសយទហរន��ស ១ដ សយទហរន�ហុដ ភ- 

័វ័ជក ដ បសមយទហរន�ហុដ រិៃហដ  ះរសងបសមយទហរន��ស១ 

័ភស សិុដ រិ័ជក ដ វ �ទ ហហរន�ហុដ ភ័វៃហដ  ះរសង័ភស សិនដ វ័្គ្ន 

វ �ទ ហហរន�ហស ១ដ វ �ទ ហហរន�ហុដ ភ័វ័ជក ដ ័ភស សិុដ រិៃហដ វ័្គ្នវ �ទ ហហ- 

រន��ស  ះរសង័ភស សិនដ ១ដ រចយុដ រិ័ជក ដ សៃហរន�ហុដ ភ័វៃហ 

 ះរសង័សវយក�្រចយដ ដ វ័្គ្នសៃហរន��ស ១ដ សៃហរន�ហុដ ភ័វ័ជក  

រចយុដ រិៃហដ វ័្គ្នសៃហរន��ស  ះរសង័សវយក�្រចយដ ១ 

ឧយទវទុដ រិ័ជក ដ សចគហរន�ហុដ ភ័វៃហដ  ះរសងឧយទវទនដ វ័្គ្ន 

ន្វសចគហរន��ស ១ដ សចគហរន�ហុដ ភ័វ័ជក ដ ឧយទវទុដ រិៃហដ វ័្គ្ន 

ន្វសចគហរន��ស  ះរសងន្វឧយទវទនដ ១ដ បវ ហិ សុដ រិ័ជក ដ រ�ាហរន�ហុដ 

ភ័វៃហដ  ះរសងន្វបវ ហរស ដ វ័្គ្នរ�ាហរន��សឲព័យ្ៃ័រ្សដ ១ 

រ�ាហរន�ហុដ ភ័វ័ជក ដ បវ ហិ សុដ រិៃហដ វ័្គ្នរ�ាហរន��ស  ះរសង 

បវ ហរស ដ ១ដ ចរន��ស ទុសដ ៥ដ ័ជះ័រ្រក �្ បនវ័្គ្ន ល័ ្ 

័េន ះក័គស្ឲពរទ ហសកយទហន្វគ �្ដនហសដផ ដយ 

រក.ដរក �្ គហន ្ទវ័្គ្នន្វចរន��សទុស័ជះដចនរកជន ន ំយដា 
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វ ហ.ដ ចនដ ៨ដ ំយ្ឺដ ័សយងរក �្ ដ ៧ដ ចន័ប៍រៃកហគ �្និ 

រ័ន្គដ ចនបទៃកគ �្រយ�រុផកៃដ នះស់រងយ ពតរកងក សិន 

គរ�ទ្  ផសរដ៨ដយ 

រក.ដំ ដ(ដយចទ ុស )ដ៥ដ័ជះ្ឺបស�គដា 

វ ហ.ដ សទទ ដ ១ដ វ �ទ ហ្ ដ ១ដ សៃហដ ១ដ សចគហដ ១ដ រមា ដ ១ដ ្ៃរវ 

រដ៥ដយ 

រក.ដន្វ័គកវ័រកដសទទ ំ ដា 

វ ហ.ដ គគនរៃហគហនទ ុ័ ប្រយសកសសភំដ នន គហន ្ទ័ិេ័រក 

សទទ ំ ដ ាដ ័នះចនបៃឧកដ “ ិឧរៃឧគតសរៃគគ៌ទុស 

  ” កដ “ សុំៃន្វយហវទទុស ចនយហទ ហ្ ្៍សងនះសរ 

័ន្គដ ” កដ “ រ័្្រសៃគត ង ឬ៍ុសវហៃកដ ” កដ “ រ័្្រសផ្ទផសងវហៃកដ ” 

កដ “ រ័្្រស្៍សងនះសន្វ ក្តវ ហ័ សសដ ” កដ “ រ័្្រស 

្៍សងនះស្យន សដ ” កដ “ រ័្្រស្៍សងនះសន្វសវទនដ ” ក 

“ រគគនរៃហ កិ សុរក �្ ឲព្រៃហបិន័េយសកសនហ័់គដ” យ 

រក.ដន្វ័គកវ័រកដវ �ទ ហំ ដា 

វ ហ.ដ គគនរៃហគហនិរងបូទយសកស័ភស សិនដ ័រកដ វ �ទ ហំ  

នន ័រកដ វ �ទ ហ័្ពះចនបៃឧកដ “ ិឧរៃឧគតសរៃគគ៌ 
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ទុស ដ ” កដ “ ្្រសសតៃងន្វយហ័ សទុស ដ ” កដ “ សុំៃ 

ន្វយហវទចនរនហ័វគនដរ័ន្គដ ” កដ “ រយ�៍ុសនវហៃកដ ” កដ “ រ័្្រស 

្៍សងនះសន្វសវទនដ ” កដ “ រគគនរៃហ កិ សុរក �្ ឲព៍ុសន្វយសកស 

្ំះនហពស នដ” យ 

 រក.ដន្វ័គកវ័រកដសៃហំ ដា 

 វ ហ.ដ គគនរៃហគហនិរងបូទយសកស័សវយក�្រចយដ ័រក 

សៃហំ ដ ាដ ័នះចនបៃឧកដ “ ិឧរៃឧគតន្វសរៃគគ៌ទុស 

 ដ ” យដ   យដ កដ “ រគគនរៃហ កិ សុរក �្ ឲព្រៃហបិន័េ 

យសកស្ំះនហពស នដ” យ 

 រក.ដន្វ័គកវ័រកដសចគហំ ដា 

 វ ហ.ដ គគនរៃហគហនិរងបូទយសកសឧយទវទនដ ័រកដ សចគហ 

ំ ដ ាដ ័នះចនបៃឧកដ “ ិឧរៃឧគតន្វសរៃគគ៌ទុស ដ ” 

យដ  ដ យដ កដ “ រគគនរៃហ កិ សុរក �្ ឲព្រៃហបិន័េយសកស 

្ំះនហពស នដ” យ 

 រក.ដន្វ័គកវ័រកដរមា ំ ដា 

 វ ហ.ដគគនរៃហគហនិរងបូទយសកសបវ ហរស ដ័រកដរមា ំ ដយ 
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័នះគនបៃឧកដ “ ិឧរៃឧគតន្វសរៃគគ៌ទុស ដ ” យ យ 

កដ“ រគគនរៃហ កិ សុរក �្ ឲព្រៃហបិន័េយសកស្ំះនហពស នដ” យ 

 រក.ដ័ពិជស�ដ(ដបស�នគគ៌រ័្្រស្៍សងនះសដ)ដ៧ដ្ឺបស�ខទះដា 

 វ ហ.ដ ១- សៃហស័ចម ិជស�ដ បស�នគគ៌រ័្្រស្៍សងនះស 

្ឺសៃហដ យដ សៃហដ ន្រកដ “ ័សវយក�ទជយ ” ឬកដ “ ័សវយក� 

យុតៃងបនដ ” រគគ៌សុននងរុផកៃយសកសភទ កិ សុ្រ័្ិនសឲព 

ស័្គវដ ័្ពះកដ រក �្ នះស័គស្ភទ ទឯរដ ័រភឬ 

័រវុដ  កះនៃំកសូសៃហ័នះរយ�៍ុស័យ្រភទ ទ័ជះ 

ស័្គវបន៍គ័សវយក�្បកស ដ យដ គពស័យៀៃដ សៃហរ័្្រស 

្្នងដ ឬដ ទវសុទយរន្វទស ទទុស ំសដ ចនវយងកទស ទរ័ន្គដ គហន 

ឲពបបហិ្ដ នហស័ទគនសមរ័ន្គវ្ គយបនយសកស័ំ នន ំ- 

ទគនតស ទុស ចនទរ្រ័ន្គគយន� ុសខ�រងដ ័្រររន្វរបសយ 

ទយរទស ទ្ំះ់ិនហ័វសនសទនគសទវសុ័គ្ គនកសមដ នន ្ទឲពវ្  

បនដ ័រ្គនកសមរ ្ទឲពវ្ យន័រ្យឲពវ្ ័ទដ គនកសមរ 

គហន ្ទឲពវ្ យនឱៃងគហនឲពវ្ ដ ័្ពះ័ៃក័ជះដ បនរក 

សៃហ័នះរគគ៌សុននងរុផកៃដ នៃកសៃហយសកសយ�័នះសុ័េ្ៃសង 

ទជយ្ៃរវដចនទជយយសកសសៃហររិនដ៤ដរ័ន្គដយ 
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 ២- គគនវ ហវស័ចម ិជស�ដ បស�នគគ៌រ័្្រស្៍សងនះស្ឺ 

គគនវ ហវនដ យដ គគនវ ហវនដ ន្រកដ ្បរ� ហំុទរន្វគគ៌ដ ័្ 

្រៃហរៃកហសគ ្ទ៍គគគ៌័រ័សវយក� ង្ៃរវដ ័រភទ ហំនហៃព 

នន  នគរឧប ះយហ័ សបនដយ 

 ៣- វ �ទ ហស័ចម ិជស�ដ បស�នគគ៌រ័្្រស្៍សងនះសដ ្ឺវ ហទ ហន 

័សវយក�ំព្គ្រះសន្រស្ៃរវ៍គសគនរដិនទុសដ៤ដ្រភទដយ 

 ៤- រ�ៃហស័ចម ិជស�ដ បស�នគគ៌រ័្្រស្៍សងនះសដ ្ឺរ�ៃហ 

័សវយក�័ំបវហៃកដ យដ រ�ៃហ័នះរ័ៃកជុឲពរក �្ ័គស្យហវទទុស 

ំសស័្គវដ �ំ័្ពះភទបស�ដ ាដ ័៍សំកសូ័សវយក�័្ៃយបទ 

័សវយក�័ំបវហៃកដ ័យ្ររក �្ ្រះស័គស្័យ្ៃដ ័្ពះ័ៃក័ជះដ ភ  

័រ្រ�ៃហចន័្រ ក្ត កិ សុយហវទទុស ំសឲពស័្គវបនដយ 

 ៥- រសមយទហស័ចម ិជស�ដ បស�នគគ៌រ័្្រស្៍សងនះសដ ្ឺ 

រសមយទហបនន ងភំនភនហសវហៃកស�រងទច� រងដ ័ទៀរទដ រ ក្ត 

ជុឲពស័្គវយហវទទុស ំសដ �ំ័្ពះរក �្ នះស័គស្យហវទបស�ដ ាដ ័រ 

ភយក�័រវហៃកយក�ដ  កះនៃភនះសវហៃកស�រងរន ន្យវ ង្យវ 

័យ្រ័គស្បនដយ 

Websites: WatKhemaraRatanaram.org  or  WatKhmers.org



                         ្របស ្ៃ្ុត                               - 148 - 

វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

 ៦- សចគហស័ចម ិជស�ដ បស�នគគ៌រ័្្រស្៍សងនះសដ ្ឺ 

សចគហបនន ងភទ៍ុសវហៃកឲពសឧហៃ័េនះសយសកសំទគនតស ដ រ ក្ត 

ជុឲព័ទ្ប្ៃ យងូតស រ័ន្គដយ 

 ៧- ឧ័រភង ស័ចម ិជស�ដ បស�នគគ៌រ័្្រស្៍សងនះសដ ្ឺ 

ឧ័រភង ័សវយក�្ំ័ស្យ័នក្ដ គហន័បគនសមដ គហន័ទគនសម 

រ ក្តឲពស័្គវ្រ័្ិនសទុស ំសបនដយ 

 រក.ដបនិស�ហយគ �្ទុសដ៨ដ្ឺបស�គដា 

 វ ហ.ដ សចន យហនិហដ រមា  ង្ៃរវដ ១ដ សចន សសត័រតដ ្ុនហៃ 

្ៃហះទ ហះ្ៃរវដ ១ដ សចន វុដ សុន�នហ្្ៃរវដ ១ដ សចន យគន័ជក ដ ភទ 

 ទ្ៃរវដ ១ដ សចន ំ �ិ័វដ វហ�ទ ះគ �ិវ ហៃ្ៃរវដ ១ដ សចន វ្័ច 

ំព្គ្ៃរវដ ១ដ សចន សៃហដ ទជយ្ៃរវដ ១ដ សចន សចគហដ ៃគត ង 

វហៃក្ៃរវដ១ដយ 

 រក.ដសចន យហនិហដរមា  ង្ៃរវន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ  ង្ៃរវន្័វសះ្ឺដ យក័យងដ ិតុដ  ងយសកសយសយកយងទុសដ ១២ 

យកយងសគកយ័ដ ិតុដ  ងយសកស័ៃកនន ្រ កិុឲព័យ្ៃយកយងគដ យកយង- 

នហ័់័គដ ិតុដ  ងយសកសយននទសនន ទ ៃងយកយងគដ យកយងនហ័់គរ- 
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គហនហ្ដ រនហរទដ ិតុដ  ងយសកស័សវយក�្រៃហរៃកហនន រ 

នុ័ត្ទ័ទភនងយននទសទ ៃងយកយងគដ ្ ស័នះ័រកដសចន យហនិហដយ 

 រក.ដវកះសចន យហនិហនកុះ័ៃ្ចនរកជន ន ្សដា 

 វ ហ.ដ ចនដ ២ដ ្ស្ឺដ ័ដយហសចន យហនិហដ រមា  ង្ៃរវ 

រ័ដយហនដ ្ឺ ងកដ ័គស្ លបន លដ ័គស្ំ្យយងបនំ្យយងរ 

័ន្គដ ១ដ ័ដយកៃកទសចន យហនិហដ រមា  ង្ៃរវរ័ដយកៃកទនដ ្ឺ ង 

យសកសសវទគគ៌ទុសដ ៤ដ ចនយកយងសវទរ័ន្គដ ១គដ ័រ្នវយ៍គ័េន ះ 

រក �្ វ ហបសចន យហនិហចនដ ៣ដ ្ឺរកងក សិនសចន យហនិហដ រមា  ង្ៃរវ 

ទរសងរកងក សិនដ ១ដ ័សយងសចន យហនិហដ រមា  ង្ៃរវទរសង័សយង- 

រក �្ ដ ៧ដ ិុំ្យចន័ប៍រៃកហគ �្និនដ រ័ន្គបទៃកគ �្និនដ ររទ ហ- 

័្បនដ ១ដ ប័សយងសចន យហនិហដ រមា  ង្ៃរវនប័សយងរក �្  

្ឺ្ំះបទៃកផ និនដ១ដយ 

 រក.ដសចន សសត័រតដ្ុនហៃ្ៃហះទ ហះ្ៃរវន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ ្ុនហៃ្ៃហះទ ហះ្ៃរវន្័វសះ្ឺដ ័នយងគនសសត័រតដ ្ៃហះទ ហះ័ន្គដ� 

័វបុយភគ ក្តគដ បំពបយសសត័រតដ ្ៃហះទ ហះ័ន្គដ�គហនំពបយ 

បវ ហះសរសសត័រតដ ្ៃហះទ ហះ័ន្គដ�គហន័រៀៃ័រៀនដ ្ស័នះ 
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័រកដ សចន សសត័រតដ យដ ្រភទគ័បៃដ សចន យហនិហដ រមា  

 ង្ៃរវ ្ សរ្ៃហះទ ហះ៍គ ្ស័ជះដ ៍គនុ័ត្ទនន  ង 

័ជះដន្័វសះយន័រកដសចន សសត័រតដយ 

 រក.ដសចន វុដសុន�នហ្្ៃរវន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ សុន�នហ្្ៃរវ៍គនុ័ត្ទសចន យហនិហ្ឺដ គកបវទ- 

័វទគត� ដ ័វៀទពយពយកយគដ រហសករដ វុដ ័វទគត� ដ ័វៀទពយព 

បកះបសងដ ឬបកវំ គដ ផទកបដ វុដ ័វទគត� ដ ័វៀទពយព្យ- 

័រះ័ទស្សទសសគដ សគុរដដបដ ័វទគត� ដ ័វៀទពយពចៃ្រ័្ិនសគ 

្ ស័នះ័រកដសចន វុដយ 

 រក.ដសចន យគន័ជក ដភទ ទ្ៃរវន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ ភទ ទ្ៃរវ្ឺដ បរៃហប៍ដ ័វទគត� ដ ័វៀទបរៃហ- 

បៃគដ បយហជស ទជដ ័វទគត� ដ ័វៀទបយហជស ទនគដ ភ័គសកគហ ចុ ុ់ 

័វទគត� ដ ័វៀទភទ្រ្ ះំៃកខកសយសកសភគគដ ័្្រ្ ះំៃក័គស្ភទ 

យកស នន ស្គវ័រផទ្វភដ ចន័បស្ុសងយ�ដន្ំះ 

័វៃ�សរ័ន្គដ ្ស័នះ័រកដសចន យគន័ជក ដយ 

 រក.ដសចន ំ �ិ័វដវហ�ទ ះគ �ិវ ហៃ្ៃរវន្វ័គកវដា 

Websites: WatKhemaraRatanaram.org  or  WatKhmers.org



                         ្របស ្ៃ្ុត                               - 151 - 

វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

 វ ហ.ដ វហ�ទ ះគ �ិវ ហៃ្ៃរវដ ្ឺ ះគហ ចុ �ិវនដ ភទវហ�ទ ះគ �ិវ ហៃខក ដ (ដ ័រ្ 

្្សឧ ះិុនបដ ៥ដ ្រភទរ័ន្គដ ័រ្បសយរស ះប័នសនន ២១ 

នះសបរគគ៌ដ ៥ដ )ដ ័្វហ�ទ ះគ �ិវ ហៃ័រសចន ំ �ិវនដ ភទវហ�ទ ះគ 

�ិវ ហៃ្ៃរវដ ្ ស័នះ័រកដសចន ំ �ិ័វដយ 

រក.ដសចន វ្័ចដំព្គ្ៃរវន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ ំព្គ្ៃរវដ ្ឺដ កិ សុន�នដ ឲព័យ្ៃ្បទ ទំំ ព្គផ�ស 

វហៃក័រ្ស័ន្គដ�គហនឲព័យ្ៃបយកស គគ៌ដ ននដគយនន គហនទនង 

័យ្ៃ័រ្សដ ័ន្គដ� ះរសងន្វបយកស គគ៌ននដគយនន ័យ្ៃ 

័រ្ស័្គដ ័ន្គដ� កិ សុយកស គគ៌នន គហនទនង័យ្ៃឲព័យ្ៃ 

័រ្សដ នះស័ន្គដ� កិ សុយកស គគ៌នន ័យ្ៃ័រ្ស័្ដ ឲពសឧហៃ័សឧទ 

័េគដ ឲពវ័្គ្ន័ំប័ បរបហ័ពភំ័រ្សគដ ្ ស័នះ 

័រកដសចន វ្័ចដយ 

រក.ដសចន សៃហដទជយ្ៃរវន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ ទជយយសកសសៃហររិនទុសដ ៤ដ យុុៃងរសងបបហិ្ន័ទគនសម 

យសកស័ដយនះសទជយន ងបនកសមៃហទុសដ ១០ដ ្ស័នះដ ័រក 

សចន សៃហដយ 
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រក.ដសចន សចគហដៃគត ងវហៃក្ៃរវន្វ័គកវដ? 

វ ហ.ដ បហយងកយសកសបសជ័នះដ ប� ៃងុយភគដ ុយបយកស គគ៌ 

វ្ ភនងរបគិ្ន្រយរ័រវ ហៃយតវុទនដ ចនរ�ៃហដ នហសដ សកខន 

នន ័យ្ៃបុ �ំវ ហ័ វយដ យដ ន ងទច� រងន្វវ ហៃយតន នហសដ វ ហុ ទនវ្ ភនង 

យកៃហិ្នដ នន ចនសទទ ននទសកទ ផ្ទផសង៍ុស័េនសយសកសរ 

័្្រស កិ សុសចគហវហៃក ្ សឯយឲព័យ្ៃ័រ្សដ គហនចនវ ហៃយតន វ ហុ ទន 

ចននៃរ�ៃហដ នហសដ សកខននន ័យ្ៃបុ �ំសចគហដ យដ របសយ្ំ័ស្ 

យ័នក្័្ពះ័ខម្គរ�ៃហដ ចនបន ទៃ�ដ ចន្បរ� នះសស សំដ នះស័ប 

សកខ័រភផសដ ទវវ្ ភនងៃៃហិ្នដ យដ វ្ ភនង 

វៃកៃិ្នចនបន ទៃ�ននបល ៃនន ័យ្ៃបុ �ំឧ័រភង ដ ចៃដ យកយងដ ចៃ 

បូ័្ពះ ះរសងន្វសកខដ នហសដ យកយងផសដ ័្ពះបសកស�ៃទ ៃង័ទ 

ន័បគនសមដ នហសដ ័ទគនសមបុ �ំគកនផសដ ្ស័នះដ ័រក 

សចន សចគហដយ 

រក.ដ បនិស�ហយគ �្ទុសដ ៨ដ ័នះដ ័រ្ស័រ � ះវ្ យសកសយគនទុសដ ៣ 

្ឺដ ភយគនដ វវ�យគនដ នហសដ គ័ជយគនដ ័ៃ្បស�រស័រ � ះវ្ យសកស 

យគនរដា 
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វ ហ.ដ សចន វុដ ស័រ � ះវ្ យសកសវវ�យគនគដ សចន យគន័ជក  

វ្ យសកសភយគនគដ សចន ំ �ិ័វដ វ្ យសកសភយគនផសវវ�យគន 

ផសគដ សចន យហនិហគដ សចន សសត័រតគដ សចន វ្័ចគដ សចន សៃហ 

នហសសចន សចគហគដស័រ � ះវ្ យសកសគ័ជយគនដយ 

រក.ដ វកះ័រ្ុៃងវ្ យសកសខនទទុសដ ៣ដ ្ឺដ ស� យងនទដ សចគហយងនទ 

នហសដរមា យងនទវ ហបដបស�រស័រ � ះវ្ យសកសខនទរដា 

វ ហ.ដ សចន យហនិហដ នហសដ សចន សសត័រតដ ស័រ � ះវ្ យសកសរមា - 

យងនទគដ សចន វុដ សចន យគន័ជក ដ នហសសចន ំ �ិ័វដ ស័រ � ះវ្  

យសកសស� យងនទគដ សចន វ្័ចដ សចន សៃហដ នហសដ សចន សចគហ 

ស័រ � ះវ្ យសកសសចគហយងនទដយ 

រក.ដ យសកសបនិស�ហយគ �្័នះដ ័ៃកបស�បនរុៃងរមា យកយនស 

័ន្គដ ស� ័េយរក  គដ សចគហ័េនសវកសគដ ទវយសកស្ៃ- 

សហភង នរទរុៃងស� ដ យកយនស័ន្គគដ សចគហ័េយរក  គរមា  

័េនសវកសវ ហបដា 

វ ហ.ដ យសកសបនិស�ហយគ �្័នះដ បនរុៃងរមា យកយរនស័ន្គ 

័្ពះរមា យសកសបនិស�ហយគ �្័នះដ ្រនងនៃររមា បគផសដ រ័ៃក 
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ផសដ ័្ពះយសកសបនិស�ហយគ �្័ ្យសចគហរគុដ គគ៌ដ ៧ដ នស័ន្គ 

ររទ ហភង ទរសងសចគហគដ ឯយសកស្ៃសហភង ័ដយុៃងសចគហរ 

័ៃកដ រមា រផ ដ យដ ័ៃកនហសផ ដ ទនគសផទ សងរក្ទរស បន 

ភ ័រ្រមា ័េខទ�ដ រមា រ័ៃកសចគហរផ ដ ន ងរមា  

ុសងភទ ដ រមា រផ ដ សចគហរ័ៃកវ ហបដ ន្វយសកសបនិស�ហយ- 

គ �្យកយសចគហរនស័ន្គដ ័្ពះ័ទ្ប្ៃរវ័្ដ ័យ្រទយរ 

ស� ដ ័យ្រ័គស្សចគហរនស័្ភដ បនរកសចគហរ័ៃកគ 

 កះន ងវ័្គ្នសចគហវហៃកុសងភទ ដ ័យ្រវ័្គ្នវ ហរសមជរនសដ 

័្ភដ វ ហរសមជរមា ័យ្ៃគយ �ំសចគហដ សចគហ័យ្ៃគយ �ំ 

ស� ដ ស� ័យ្ៃគយ �ំរមា នន ័ទ្ប្ៃរវ �ំនស័ន្គដ ឧរច 

ន្វបសយរុ័ន្គ័ត្ដ គកននុរ្សយនផទ័ទរុដ រុនកះគយបន 

រ័ន្គ្ៃរវ័គស្ទរសំូយទ កិុវ ហបដ ័្័កបវយះយដ ័ត្យន ្ៃ 

ដសងគុ័រ្សចននផទដ បន័េន ះកនផទ័យ្ៃគយ �ំ័ន្គដ ាដ ័យ្ៃ 

គយ �ំំ្ិដ យដ យសកសបនិស�ហយគ �្ទុសដ ៨ដ ័ជះដ សចន យហនិហដ សចន - 

សសត័រត រ ំិគដ សចន វុដ សចន យគន័ជក ដ សចន ំ �ិ័វដ រ 

ទរសគដ សចន វ្័ចដ សចន សៃហដ ទុស �ំទរយះយស្ចរង័កបវ 
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សចន សចគហរៃ័ន្គគដ នផទ្ឺវ ហរសមជរមា ដ យដ ័្ពះ័ៃក 

័ជះបនរកដ័ៃកនហសផ ផទ សងរក្ទរស ័ទវ ហប័ទគយបនដយ 

 រក.ដគ �្័ជះន្រន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ ន្រកដ ផទ្វរយ�័ទភនង្ំះនហពស នដ ឬកដ សភវន 

សចទ រងយហ័ សរ័តក្ ទ័ទរ័តក្ ទដ ន្វវ ហ្ �នកដ យហ័ ័ស 

ច័ទ័ជក ដ ្វចៃ�ៃហដ គ័រ� ដ យដ សភវនដ ឯរសចទ រងយហ័ សរ័តក្ ទ 

័ទរ័តក្ ទដសភវន័ជះដ័រកដគ �្ដយ 

រក.ដ គ �្នន  ះយហ័ ស័ជះ័ៃ្ ះយហ័ សរបៃ�ៃដ ឬ 

បជ្ៃដឬរវទករដនសដា 

វ ហ.ដ យហ័ សរបៃ�ៃយនគហន ះដ បជ្ៃយនគហន ះដ រ 

រវទករដនសយនគហន ះដយ 

រក.ដ ័រ្យហ័ សរបៃ�ៃដ បជ្ៃដ រវទករដនសគហន ះ័យដ ័រ្ 

ន្័វសះដ គ �្ភវជដ (ដ ភទវ័្គ្នន្វគ �្ដ )ដ គហនចៃ្រ័្ិនស័ទ 

័្ឬដា 

វ ហ.ដ គហននគនចៃ្រ័្ិនស័យដ ័្ពះយហ័ សនន យនទស 

័ទ័្យក�នន គហនទនងចនយក�ដ នន ររវទករដនសយក�ដ គហន្ៃរវ 
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គ �្ ះ័យដ នន គ �្្ៃរវ ះ័ជះ្ឺដ  ះនៃ័ៃកនហសរវទូទរសង 

យហ័ សទុស ័ជះ័យ័ៃ្ដ ឧរចន្វ័ន្គ័ត្នន ័យ្រនកះ 

័េគហនទនងចននផទ័េ័រ្ដ ័រ្័្្បកស នះសភរងដ គហនឲពនកះ 

 ្ៃដសងៃ័ទ័យៀៃដ ័្គហនភរងំ្ិនផទ �ំ័ន្គដ ឬនផទនន គហន 

ទនងចនដ ឬ័ន្គនន ័យ្រនះសនកះងន�័ជះ័យដ ័្នៃស �ិយទ ុ័  ្ស 

ាស័ុ ដ ័យ្របនវគហននកះ័រ្ស័យៀៃដ យដ គ �្័វយជដ យកយន្វ 

របសយភរង័ត្ដ នផទនន រំ្ិយកយន្វរយហ័ សបៃ�ៃដ នផទ 

នន គហនទនងចនគយដ យកយន្វរយហ័ សរបជ្ៃដ ័ន្គ 

័ត្នន ័យ្រនះសនកះ័រ្សងន�័ជះយកយន្វរខនទដ ៥ដ ាសយកយន្វ 

រ័ៃកនយហ័ សដ ័រ្ ះយហ័ សនន រ័ៃកបន័្ 

យហ័ សទុសបសង័ជះដ យនបរស្នព័ទផសដ ន្វ័ន្គ័ត្នន  

័្រសងទ ុ�សាស័ជះននទដយ 

រក.ដគ �្័ជះ័ៃ្ចនរកជន ន ្សដា 

វ ហ.ដ ចនដ ៤ដ ្ស្ឺដ ័ប៍រៃកហគ �្ដ ១ដ សយទរគហគ �្ដ ១ 

ំជរគហគ �្ដ១ដបទៃកគ �្ដ១ដយ 

រក.ដវកះផ ចនរកជន ន ្សដា 
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វ ហ.ដ ចនដ ៤ដ ្សននទ្ឺដ ័បៃរៃកហផ ដ ១ដ សយទរ- 

គហផ ដ១ដបជរគហផ ដ១ដបទៃកផ ដ១ដយ 

រក.ដគ �្ដស្ចរង ះយហ័ សគដវកះផ ស្ចរង ះបស�ននទដ? 

វ ហ.ដ ផ គហន្ៃរវគកខភទ ះបស�័យដ ្រនងនៃស្ចរង័ប 

័សវយក�សកខរក័រ� ះ័្រររន្វគនកសមចន័់្ដ ន ង័ំ នន  

រ័់្បន័សវយក�សកខ័្គហន្ៃរវរយងកស ុ័យៀៃ័យដ យហ័ ស 

យកយន្វ័់្ដ គ �្យកយន្វកស ុដ ភទនន រ័់្បន័សវយក�សកខ 

យកយន្វផ ដ ័្ពះ័ៃក័ជះបនរផ គហន្ៃរវ ះយហ័ ស 

័យៀៃដស្ចរងនៃ័ប័សវយក�សកខរក័រ� ះដយ 

រក.ដ ័ដយកៃកទគគ៌ន្រកដ គគ៌រ័្្រសទសុយ័ដយទុសដ ៣ 

្ឺដ ភគ័ដយដ ទរ្័ដយដ នហសដ បទរ្័ដយដ គដ វកះ័ៃកបស�ន្វរ័ដយ 

នន បនយកៃកទគគ៌ដ ្ឺដ ័ប៍គដ សយទរគដ បជរគដ ័្ 

យន័េ័យ្ៃយសកស័ដយ័យៀៃដ ាដ ័រ្ន្័ សុ ះពយពនន កទសុយ 

័ដយគហនខកស័ទ័្ឬដា 

វ ហ.ដ គហនខកស័យដ ័្ពះ័ដយកៃកទគគ៌័ជះរ័្្រសទស 

ុយ័ដយ ហំៃនគនដ ន្វរគ �្នន  ះយហ័ សឯរបន 

័្ដ យហ័ ស័ជះគហននន ្ៃររងគយជុសៃសឲព័យ្ៃ័យៀៃ័យ 
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ឯ័ដយនន ័េ័យ្ៃ័យៀៃ័ជះដ ័យ្ៃ័របុរវគគ៌រ 

័ដយហ័យ័ៃ្ដ ័ដយបន័ដយកៃកទគគ៌នគនដ រកននក័ដយកៃកទគគ៌ 

័ជះដ  ះយហ័ សគហនទនងបសងដ យហ័ សនន ័សសស ងទុស 

បគត ចន័ជះឯសនន ជុ័ដយឲព័យ្ៃ័យៀៃ យដ យកសដ- 

យកស គគ៌នន នៃសជុសៃសឲព័យ្ៃន្វបយកស វហៃកដ ១២ដ ជុ 

សៃសឲព័យ្ៃយសកសបបប្គហដ ៤ដ គដ គទយកស ដ ៨ដ ជុសៃសឲព័យ្ៃ 

យសកសបឧ នស្៌ដ ៦ដ រនងដ នហសគនកសម័ដយគដ ទប្វវទយកស ដ ៥ដ ជុ 

សៃសឲព័យ្ៃយសកសទរ្្ំនគដ បទប្វវទយកស ដ ៤ដ ជុសៃសឲព័យ្ៃ 

យសកសបទរ្្ំនដ ឯ័ដយកៃកទគគ៌ដ ៨ដ គហនចនជុសៃសឲពរនហសនទហ 

យសកសបឧ នរន�គ័រ្ដ ័្ពះ័ៃក័ជះបនរកដ ទសុយ 

័ដយគហន័យ្ៃ័យៀៃដ ងស�័រ្្ំះ័ប៍រនសដ សយទរគហដ បជ- 

រគហដ នន ័ដយ័េ័យ្ៃ័យៀៃ័ជះដ ្ឺ័ដយ័យ្ៃ័រ 

័ដយហគគ៌័យ័ៃ្ដ ឯ័ដយកៃកទគគ៌្រនងនៃរយុទ ិ់សុគហន 

ឲព័ទភនងយ�ទររក័រ� ះ័យដយ 

រក.ដនហពស នន្រន្វ័គកវដ? 

វ ហ.ដ ន្រកដ គគនរៃហ័វបផកៃបុ �ំយហ័ សរ័្្រសទ ហៃទក ុ

សៃសដឬកគគនរៃហរយ�ទ ុៃង័បទ្សយហ័ សដនហសដ័បទ្សយកយងដយ 
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័បទ្សយហ័ ស័ជះបនន ងដ ់្នដ ័ទសនដ ័ចនដ ័្ពះ 

័យ្ៃ័រ្សគប័នទ្័រវហៃកដ ័គស្វហៃកឲព លយងយយទឲព័កក ្យ- 

ទបន�ះបនន�សដ យដ ័បទ្សយកយងបនន ងរៃហដ ិ់ដ ំពគហ 

គទតនដ ័បយនដ រទ ហ័ យវនដ យកយងនដ ័ទគនសមនដ ឧប្សនដ ័្ពះ 

រ័ៃកន័សវយក�យកយងដ នហសដ ៃយកយងនៃសរុំយងសៃសឲព័កក ្យទ 

ន្វរ្ុនទ័បទ្សដយ 

ចននៃ្ំះនហពស នគពសដ នន រ័្្រសទ ុៃង័បទ្សទុស័នះ 

បនដ ័្ពះ័បទ្សទុស័នះគហនចន័េយសកស្ំះនហពស នដ ាដ រ័្្រស 

ទច� រងន្វស ង ទទុស ំសដ គហនចនឧរគហយតហ័ សដ រយ�យមូ 

ៃរែ ដ យដ ្ំះនហពស នគហននគនរន�ដ គហននគនរ័បទ្សដ គហននគនរ 

ខព ងដ គហននគនរំភសនមទ ៃននដ គហននគនរវ ហមា ត- 

មទ ៃននដ គហននគនបយហ�ទមា ៃននដ គហននគន័នវសមា ជ 

សមា ៃននដ គហននគនរ័ដយ័នះដ គហននគន័ដយនសគកខ 

គហននគន្ំះំយហៃព្ំះវន�ដ យដ ្ំះនហពស នគហនចននុ័ត្ទគយ 

បុ �ំប្គហ័ជះន ងប្គហ័នះដ គហនចននុ័ត្ទ័ទបុ �ំប្គហ័នះន ង 

ប្គហនយដ គហនចនយហទ ហ្ តរង័េដ គហនចនវកៃហដ គហនចន 

រនហសនទហដ គហនចនយ�្រៃហបិន៍ុស័េយសកសៃុរនងរ័រ្ដ យ 
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 រក.ដ សភវនដ ទុស ំសនន បន័ព គយ័្ទុសរកជន ន 

កសកយទនៃគហននគន្ំះនហពស នទុសបសងដ ័រ្ន្័វសះចននៃ្ំះ 

នហពស នស្នព័យនះសដា 

វ ហ.ដ គហននគនន្័ សុ ះ័យដ ្ំះនហពស នចន ហំៃដ នៃរគគនរៃហ 

 លហៃសកខកគរសងដ ្ំះបទ ហនទុស នៃស័ទ្បទរសង័រ 

រមា វយងកដ ្ឺដ បទ ហគ �្មា តដ ័្ពះ័ៃក័ជះបនរ្ំះនហពស ន 

របបិទតនដគហនយ័ទ្ឺដគហន្បយនន ងរកងក សិនផសដយ 

រក.ដ ័រ្្ំះនហពស នចននគនដ ័ៃ្សឧហៃ័េយសកសយ�រដ ាដ ហិៃ 

ឬឆ� ដា 

វ ហ.ដ ្ំះនហពស នរបទរ្គគ៌ដ គហននគនចនយ�យននទសស្ចរង 

សឧហៃ័េន្វរទរសងទុស ំសនន ចនទរ្័យដ ្ំះនហពស នកសឧហៃ 

័េ ហិៃយនកបនដ កឆ� យនកបនដ នន ក ហិៃ្ឺដ សុ័េ្ៃសង 

បសងដ ់្នដ ័ទសនដ ័ចនដ ្ៃសងរដ ្ំះនហពស ន័េ្ៃសង័ជះ 

នន កឆ� ្ឺដ ្ំះនហពស ន្រៃហបិន័េ្ៃសងយ�រុផកៃ័ដយ 

ទុសដ៣ដ្ឺដភគ័ដយដទរ្័ដយដបទរ្័ដយដយ 

រក.ដ ្ំះនហពស នរគគនរៃហដ ចៃទរ្័យដ វកះនន សឧហៃ័េ 

័ជះដ័ៃ្ចនបស�្យ្យសងដា 
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វ ហ.ដ ចនគចន ៃននដ រ័្្រស្យ្យសងដ ័្ពះ្ំះនហពស ននហស 

គចន ៃននដ របទរ្គគ៌ន្វរស ដ បនរំវ្យ្យសងបនដ ័្រររ 

ឧរចន្វរនផមសនន រទរសងចនទរ្ លហៃុរងផ�កុគហនបនដ នៃ 

្សងំវសឧហៃ័េ ទំននំភសដ នន រទរសងចនទរ្ លហៃុរងផ�កុគហន 

បនន្វរស បន ្សរដ្ំះនហពស នយនសឧហៃ័េ ្ស័ជះននទដយ 

្ំះនហពស ន័នះ្បយនរចននគនដ ន្វរ្រ័យសនន ចន 

ផទ្វ័ន្ទដ ័េយ�រុផកៃទរសងផទ្វ័ជះដ នៃសចនកសមយប្គហ ្ សរ 

្ំះនហពស នយនចនបនិស�ហយគ �្រផទ្វដ ឯយ�រុផកៃផទ្វ្ឺ្ំះនហពស ន 

្ ស័ជះននទដយ 

រក.ដវកះ្ំះនហពស ន័េចនស ងគគនរៃហបស�ននទឬដា 

វ ហ.ដចន័េស ងផ មា តនៃគពសដយ 

រក.ដផ មា ត័ជះ័ៃ្បនគយ �ំរដា 

វ ហ.ដ បនគយ �ំភទ ហំុទរន្វខនទ ៥ដ ័រវ ហរសមជ- 

ិតទុសដ ១០ដ ឧរចន្វរៃហន្សយកុដ ័រ្យកយ្ទ័ទវសលក 

័រ្យ័ទរុវនកះ័យៀៃ ័រ្័្គហនវសងឲពសលកដ គហនវសងឲពនកះ 

័រ្ស័យៀៃដ ័្យ័ទវ្ចបង័គស្រ័្រសដ រុយនគហននកះដ យកយ 

យនគហនសលកដ ្សរដ ្ំះនហពស ននន វ្ចបងគយ �ំវ ហរសមជ- 
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ិតដ យនគហននគនស្នពយ័យ័្គហនចនំ្ិៃ័ទ័យៀៃ 

្ ស័ជះននទដយ 

រក.ដ ំយរកងក សិន័ៃកបស�បនរ័គ្ ្ំះនហពស នគហន័ទ្បដា 

វ ហ.ដ បនរ័គ្ គហន័ទ្ប ័្ពះ់្នដ ័ទសនដ ័ចន 

រហយបុសន្វររក �្ ចនគ្ �័េយសកសនបសយដ ទនគស័គ្ វៃឧកដ ស 

័ខន រ័ន្គគហន័ទ្បដយ 

រក.ដ្ំះនហពស នសកខនៃគពសដឬយន្វរុ័រយកយងននទដ? 

វ ហ.ដ រសកខនៃគពសដ ័រកដ ឯយនករទគសកខដ គហននគន 

ដរុ័រយកយងផស័រ្ដយ 

រក.ដ ័រ្្ំះនហពស នចន ហំៃ័្រដ ឯយនករទគសកខនគន 

ទរ្សរិនឬ្រចតន្ំះនហពស ន័ជះដ ័្ំវសនគកសឧរច 

័រ័ៃកដ័ររវទូដឬយន័រនូឯរគបនននទឬដា 

វ ហ.ដ គហនំវឧរច័រ័ៃករវទូដ ឬយន័រនូ 

ឯរគបន័យដ ហំៃរចននគនដ រកននក លហៃសកខកគសវ ហសូ 

នះសឧរច័យ្ៃដ ន្វរគទសគក្យយសកស័ដយ័នះចននគន 

រកននក័្គហនំវ់រងយះយដ នហសដ សៃសយសកសគទសគក្យ័ជះបនដ ័្ពះ 

សវ ហសូនះស់រងដ ័រ្ កំុ័ជះ័យដ ន្វបទរ្ភហយ័យវ៍ដ ហំៃ 
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រចននគនដ រកននក័្គហនំវនះសសនគកស័្រររ័គៀរកដ ចនទរ្ 

ភំ ្ស័នះ ្ស័ជះបនដយ 

រក.ដ ្ំះនហពស នរន នបសយរំវសនគកសទរ្រ័ន្គដ ័រ 

័សវយក�ឧរចបន ហំៃនគន័្ដ វកះ ក្តន្ំះនហពស នដ ័រ្ 

សនគកស័គៀរ័រសភវននយបនននទឬដា 

វ ហ.ដ ័រ្្រនងនៃសនគកស័គៀរបនដ នៃឲព័ុះវុ័ពះវុដ ា 

៍គគគន៍ទរសងខទនគហនបន័យដ ចន័សវយក�័្រររ័្វ្នបុ �ំ្ំះ 

នហពស នចន័ន្គកដ នុតយងយះយនយង័េ័ ្សទះយត្យគហនបន 

្ សរដ យហ័ សទុស យន៍ុស័េយសកស្ំះនហពស នគហនបន 

្ ស័ជះននទដ យះយរទរសង្ៃរយងស្ចរងទច� រងរសងន្វ័សវយក�្យ- 

វ ង្យវ ្សរដ ្ំះនហពស នយនរគគនរៃហទច� រងរសងន្វ័សវយក� 

្យវ ង្យវ្ឺយហ័ ស ្ស័ជះននទដ យះយរទរសងរុបៃងរសងន្វ 

័សវយក� ុបយ័្ពះ័កសយយះយ នគនកសមដ នហសដ សៃសទុស  

នន ័ន្ទ័ទយសកសយ�ចនយុ័េ ្សរដ ្ំះនហពស នយនរុបៃងរសង 

ន្វ័សវយក� ុបយ័ព ្ឺភគៃរែ ដ បវៃរែ ដ នហសដ វ ហបវៃរែ  

្ ស័ជះននទដយ 

រក.ដវកះ្ំះនហពស នចន យងតនដន្វ័គកវដ? 
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វ ហ.ដ ៃហយុដ សនកហ យងតុដ ្ំះនហពស នចន យងតនទច� រង 

រសងន្វដ ័ដបនដ ័ទសនដ ័ចនដ ទច� រងរសងន្វបវ ហរស ដ នហសដ ៃរែ  

ទច� រងរសងន្វសសតហ័ សគគ៌ទុស ំសដ នន ័គស្ឲព័សនសវ ហ បទ រង 

វ ហ ័យ្ៃយសកសវនដសសរទដយ 

រក.ដ្ំះនហពស នចនយហវទន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ បវកៃហទសុដ ចនយហវទគហនវកៃហដ គហន កះយសកសបុរវន 

សសងៃគគ៌ទុស ្ឺដ ជគដ នហសដ ទរ្ដ នន រយកស ដ នហសដ បយកស  

នន ្រ កិុ៍យងនៃសឲព័យ្ៃឲពនរយ ទិ ដ ្ំះនហពស ន័នះរគគ៌ 

័យៀសដ គហន័វះ័យ្ៃគហន័វះនរយ ទិ ័្ពះផកៃ �ំយរក រងនន 

សសងៃគគ៌ដ ័ៃក័នះយហទ ហ្ នន គហន័វះវកៃហ័នះរយហវទទរសង 

្ំះនហពស នដ យដ បសរសយទសុវដ គពស័យៀៃកដ ្ំះនហពស នចនយហវទ 

័គស្ឲពសជក នន្ំះបទ ហរក �្ ទ �យ់័បគនសមដ បគហរត 

៍គពយព្ំះន�ភុទពកដ ្ំះនហពស ន័នះចនំភទទយងន្វរ 

នះស្រ័ដគយវហៃកទរសង្ំះបទ ហនដ នន ចនសជក ន័នេ 

រុយសសរទយកយងដ ឲព្រយរ័រ័សវយក�័យមគយរនកដ ឲព 

្បសុយយកយងដ ុយ័កក ្យទដ ឲពចន័សវយក�្ៃរយង័េ 

យសកសសជក នវហៃកដយ 
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រក.ដ្ំះនហពស នចនបស�រផ ដា 

វ ហ.ដ បនហគហៃករដវទករដរិនុដ ្ំះនហពស នចនសភវនដ ្បសុយ 

សសងៃនហគហៃករផ ដ យដ គពស័យៀៃកដ នហរដរ�ទ រដវទករដរិនុ ្ំះ 

នហពស នចនសភវនដ រ័ៃកឲពទច� រងន្វររ�ទ គគ៌ដ ចនភគ់្ន 

រ័ន្គរផ គដ បគហរតកដ សសងៃនហគហៃកដ ្ឺយកស ដ នហសដ បយកស  

នន រ័ៃកររវទូដ ្រ កិុ៍យងនៃសជគដ នហសដ ទរ្ឲពវ ហ ឧរៃកហ័យ្ៃ 

យសកសបំទុសដ ៣ដ ្ឺដ ភគបំដ ទរ្បំដ បទរ្បំដ ័ជះគហនចនយសកស 

្ំះនហពស នគដ ររ�ទ គគ៌ទុស ំសចនដ ់្ររ�ទ គគ៌រ័ន្គដ នន  

័គស្ឲពសៃសទុស ដ ឺៃ្ទ់ទសង័េយសកសវនកសសរទដ យនគហនចន 

យសកស្ំះនហពស នដ ាដ ័នះររវទូឲពទ ៃងបនន្វ់រយហររ�ទ គគ៌ 

័ៃកន្័ សុ ះ័យ្រក្ំះនហពស នគគ៌័ជះដ ចនសភវន្បសុយ 

សសងៃនហគហៃករផ ដ ឬចនសភវនដ រ័ៃកឲពស�រងទច� រងន្វ 

ររ�ទ គគ៌ដចន់្នដរ័ន្គរផ ដយ 

រក.ដ ក្តទរសង្ំះនហពស នចនរកជន ន ្សដបស�ខទះដា 

វ ហ.ដ ចនដ ៣២ដ ្ឺដ បរៃហដ ្ំះនហពស នគហនចនយុ័ត្ៃគដ បិទដុ ្ំះ 

នហពស នគហនចន័សវយក�្រុ្រដ បំពគះដ ្ំះនហពស នគហនចនដ ំពគហ 

(ដ ិគ�ឺនុភៃងដ )ដ នហ តំុដ ្ំះនហពស នគហនចនបូដ បសសងៃុដ ្ំះនហពស ន 
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្ឺរវទូ៍យងនៃសគហនបនដ បវបហន�ុដ ្ំះនហពស នយុដន្វបំដ ៣ដ 

សកខុដ ស�ៃុដ ្ំះនហពស នរសកខនន្ៃរយងដ ័ខគុដ ្ំះនហពស ន 

នន័យមគដ ៍តុដ ្ំះនហពស នរយ� ះំសន ង្ំះបទ ហនដ ័ នុដ ្ំះ 

នហពស នរយ� ំនបុ �ំគវទក់ិដ នហវទុដ ្ំះនហពស ន័យៀសដ ្ឺគហនបន 

ន្រ្រស ដ បវ ុដ ្ំះនហពស នគហនបនយ័្គ្យដ គកវសសមៃុ 

្ំះនហពស ន័យៀស្បយនដ បវនដបទដុ ្ំះនហពស នខទះគបទដ គហន 

ចនវ ហ វ ង្ៃររងដ សកខគយ�នុដ ្ំះនហពស និបុ�ន្វសកខយសកសគនកសម 

នហសសកខយសកសបឧ នស្៌ដ ខកយ�គយ�នុដ ្ំះនហពស និបុ�ន្វ័សវយក� 

ឱទ នបដ រហបស�ទ វ ហនុដ ្ំះនហពស នរ័ជ� ទរសងន្វ័សវយក�័កសយ 

យះយដ បជ ុដ ្ំះនហពស នគហនចនំ ូដ សគក្សនវ សិុ- 

យ័និសុដ ្ំះនហពស ននយន្វ័ទសនន ័រយ័េយសកសវហៃកន្វរ ហំស 

ំសងដ វ ហស ង ទដុ ្ំះនហពស ន្បសុយស ង ទដ ្ឺជគដ នហសដ ទរ្ 

វ ហវ សិុដ ្ំះនហពស ន្បសុយ័ទសទុស ដ ៃតែ យងុដ ្ំះ 

នហពស នរយ�យមូនៃរែ ដ វ ហបវដុ ្ំះនហពស ន្បសុយបំទុស 

៣ដ វ ហ់ ្ុដ ្ំះនហពស ន្បសុយ់្នដ វ �ៃ័ចុដ ្ំះនហពស ន 

្បសុយ័ចនដ នហ័់គុដ ្ំះនហពស នទ ុៃងយកយងទុស ំសដ បនហគហៃកុ 

្ំះនហពស នគហនចននហគហៃកដ សនកភវដុ ្ំះនហពស នចនសភំទច� រង 
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យហ័ សដ បទបយទដុ ដ ្ំះនហពស នគហនចនទសដ ្ឺៃរែ ដ បរដប �ទ  

្ំះនហពស ន ះ័វបន្វ័សវយក�ទ �យ់នវហៃកដ បគៃុដ ្ំះនហពស នគហន 

័វះបទ រងដទគទុសបសង្ៃរវរ ក្តន្ំះនហពស ន ៣២ដ្រភទដយ 

ឯវដុ ័ដយកៃកទគ័ចន រហដ បស ភង ័៍ដ ័ដយកៃកទគគ៌នន ្ំះ 

ននចន្ំះភ្ដ សនគកស័្័រ្រំដ ន្វ័សវយក�នន  

សនគកសគយ័នះដយ 

 

នយរយដ“ សន�ហនិហ័ភដ” 

រក.ដ“ សន�ហនងហ័ភដ” ន្រន្វ័គកវដាដបគហរត ្សរ ? 

វ ហ.ដ ន្រកដ គគ៌នន ្ំះបទ ហរក �្ ័ទ្បវតសង័រខទន 

ឯសដ(ដបនន ងបទ ហគ �្ដនហសដ័ដយយកៃកទគគ៌ដ)ដយ 

បគហរតកដ ្ំះបទ ហរក �្ រចទ សង័ដយ័គស្យហ័ ស 

ទុស ចន់្នរ័ន្គដ ឲពបសង �ំសជក ន័ដយ័្ដ យន 

័ទ្បន្វបទ ហគ �្រយងវតសងដ ័រ្ំះបស�័ដយដ ្ឺ័ទ្ប 

កដ “ រក �្ ចនវហៃកយយះយ័រ់្នដ ចនវហៃក្ៃរវ់្នដ ្្រ 

សសតៃងដ ចនវហៃករយុរនងទរសង់្នដ ិនរ ហ្ៃ័ន្គដ�័រៀៃ 

័រៀនខទនឯសដ ិនរ ហ្ៃ័ន្គដ�័រៀៃ័រៀនន្វបសយនយដ ិន 

រ ហ្ៃ័ន្គដ�័រៀៃ័រៀនខទនឯសផសដ ័ន្គដ�័រៀៃ័រៀនបសយនយផស 
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ទនគស័បយកយង័ទគនសមនន ្រ្ ះំៃក័ទយសកសវហៃកដ ” ័រ្ ះ 

រសង់្នបន័្ដ ទនគសគហន ហ្ៃ័ន្គដ�័រៀៃ័រៀនខទនឯសដ គហន 

ហ្ៃ័ន្គដ�័រៀៃ័រៀនបសយនយដ នះសគហន ហ្ៃ័ន្គដ�័រៀៃ័រៀនខទនឯសដ 

ផសបសយនយផសដ ទនគសគហន័បយកយង័ទគនសមដ នន ្រ្ ះំៃក 

័ទយសកសវហៃកដ ្ ស័នះឯសនន ័េន ះកដ គគ៌្ឺដ ្ំះបទ ហរក �្  

័ទ្បវតសង័រ្ំះបស�័ដយដយ 

ឯ័ដយកៃកទគគ៌ទុសដ ៩ដ ្រភទ្ឺដ គ �្ដ ៤ដ ផ ដ ៤ដ នហពស នដ ១ 

័រ្រក �្ របន្៍សងនះស័្ដ រក �្ ័ជះទនគស ះរសងន្វ 

យហទ ហ្ ័ិេបសយនយដ ័្ពះ័ដយ័ទ្បវតសង័រខទនឯស 

័ររវទ័វយងតមា តដយ 

នូគ័យៀៃដ បទ ហគ �្នន តសះន្វយហ័ សទុស  

បន័រ័សវយក� ង្ៃរវនន ្ំះរ្ រ្្យសងសទ័ស្ទដ ័រក 

សន�ហនិហ័ភដ យដ ហំៃន្័ សុ ះនគនដ ្ំះបទ ហគ �្ទនគសតសះន្វយហ័ ស 

ទុស ដ ័រ័សវយក� ង្ៃរវនន សគដកៃក័របទ ហ- 

គ �្នន ័យ្ៃរ័ៃកនបទ ហផ ដ នន ័យ្ៃរំទគនតស ន 

្ំះនហពស នដយ 
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នូគ័យៀៃដ ័ដយកៃកទគគ៌ ្ទន ងយហទ ហ្ ័ទ្បដ ័រក 

សន�ហនិហ័ភដ ័្ពះ័ដយកៃកទគគ៌ រក �្ នៃស័ទ្បបន័រ 

ភវជបហសគូដ នហសដ សវចហយហទ ហ្ បហសគូដ ័យ្របន័េន ះក 

សន�ហនិហ័ភដយ 

 

នយរយដ“ បភ ហ័ភដ” 

រក.ដរយកដ“ បភ ហ័ភដ” ន្រន្វ័គកវដបគហរតន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ ន្រកដ “ គគ៌គហនចនភ ័វដដ ” បគហរតកដ ្ំះគគ៌ 

្ឺដ បទ ហគ �្ដ នៃ័យ្ៃ័រ្ស័្យសកសសជក ននរក �្ រដ ទនគស 

ឲពផ យសកស ុររងរជ� រងបុ �ំខទន្រ្ ះំៃក័ជះឯសដ គហនចនភ  

័វដដ ្ឺកគហនតរងរសលសង់ទសង័េបសងដ ៥ដ ង�ដ ៧ដ ង�ដ ឬយន្ៃះគនៃ 

គង�ដ យនទះង�័យ្រឲពផ ័រ្ដ ័្ពះិវនវទនទរសងវហៃក 

នន សគដកៃក័រគ �្ទ ៃង័្ ិវនននវហៃកនន  

សគដកៃក័រផ យន័យ្ៃ័រ្ស យសកស ុររង័ជះដ ចៃចន 

ិវនវទនដ នវហៃកនយ័យ្ៃបត ៃងយសកសវ័ជទ ះបន័រ្ដ ័្ពះ័ៃក 

័ជះបនរបទ ហគ �្ដ ័េន ះកដ “ បភ ហ័ភ ” រគគ៌គហនចន 

ភ ័វដដឬករគគ៌ឲពន្វផ គហនទសុុភ ័វដដយ 
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នយរយដ“ ឯហរសមហ័ភដ” 

រក.ដរយកដ“ ឯហរសមហ័ភដ” ន្រន្វ័គកវដាដបគហរតន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ ន្រកដ “ គគ៌ ្ទន ងឯហរសមវ ហគ�ដ ” បគហរតកដ ្ំះ 

បទ ហរក �្ នន បនស័្គវគ �្ផ ័្ដ ្ទនះស័របសយ 

នយគយវសលក ្បរងបនកដ បសយវ្ គយ័គ្ គគ៌័នះន្័វសះ 

័្ពះ័ដយកៃកទគគ៌រសភវនចន ហំៃផសដ រគគនរៃហរទ ហសកយទហ 

ផសដ បនរ ្ទនះស័របសយនយឲពវ្ គយ័គ្ ដ យដ រក �្  

ភក រងនយ័យដ គហនំវនះស័របសយនយគយ្បរងកដ ្បរង 

ចសទរសង័្សចនដ វ្ទបសយ័គ្ វកះន្័វសះ័រ្ដ ័្ពះយសកស 

ន័ជះគហនចនទរសងបស�ដ ឬ័រ្យសកសន័ជះ ចនទរសងននទដ នៃរ 

គ្្ៃឬដគយដ យនគហនំវនះស័របសយនយគយ្បរងកដ បសយ 

វ្ទ័គ្ ន្័វសះដ ័ន្គដ� កិ សុវហៃក័្ឲព្ិះកទ ័រយហទ ហ្ ្រភស 

ន្វគនក�ាភំ័រ្ដ ័្ពះគ្្ៃដគយ័ជះរទរសងគហនបល ៃ 

្ៃរវនៃរហយបុស័រ័សន ដ នហសដ សទះយ័ត្រ័ន្គដ យដ ឯ័ដយកៃកទ- 

គគ៌័នះដ រគគនរៃហចន ហំៃដ ័រសភវនដ នះសរគគនរៃហ 

បល ៃរទ ហសកយទហន្វគតខ  ន្ំះវរន�ដ នន័ំបវសងយសកសំភស 

នន ្បសុយ័គទវដយនដ ្រភទគ័បៃបល ៃរទ ហសកយទហ 
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ន្វររៃហននយវគត� ដ នន ័្ៃគត ងយកយយសកសសុំៃងយគម  

័្ពះ័ៃក័ជះបនរ័ដយកៃកទគគ៌័េន ះកដ “ ឯហរសមហ័ភដ ” 

្ទនះស័របសយនយឲពវ្ គយ័គ្ ផសបនដយ 

 

នយរយដ“ ឱរនហ័ភដ” 

 រក.ដ រយកដ “ ឱរនហ័ភដ ” ន្រន្វ័គកវដ ាដ បគហរត 

ន្វ័គកវដា 

 វ ហ.ដ ន្រកដ គគ៌្ឺ្ំះបទ ហរក �្ ្រដ�រ័ ល នវ្ គយយកយ 

យសកសខទន័របុរវនភវជដ យដ បគហរតកដ ័ដយកៃកទគគ៌ 

័ជះដ ្ំះបទ ហរក �្ នៃសរ័ ល នគយយកយយសកសខទនដ ័រ 

បុរវភវជដ ័រ្យកយរ័បទ្ស័ះផ� ុសសុំៃងយក�ដ ័ះយត យក� 

យនគហន័ប្័ំ្ដ យដ ពយព័នះសុ័េយ័ដយកៃកទគគ៌នន រសសងៃន 

័េ័រ្ដ ឯ័ដយកៃកទគគ៌របសសងៃនដ ្ំះបទ ហរក �្ រ័ ល ន 

គយយកយយសកសខទន័រវហៃកដ ្ឺព ង្ៃរវ័របុរវយហទ ហ្ ័គស្ឲព 

រយងវតសងដ យដ គពស័យៀៃដ ្ំះបទ ហគ �្នន រ័ ល ន័ទទយ្ំះ 

នហពស នដ យន័េន ះកដ “ ឱរនហ័ភដ ” ផ នហស្ំះនហពស នយន័េន ះក 

“ ឱរនហ័ភដ”  យ 
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នយរយដ“ រវទៃកុដ័វយហៃ័ពស ដវ ហ�ា្ហដ” 

រក.ដ រយកដ “ រវទៃកុដ ័វយហៃ័ពស ដ វ ហ�ា្ហដ ” ន្រន្វ័គកវដ ា 

បគហរតន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ ន្រកដ គគ៌្ឺវ ហ�ា្ិនទុស ដ ចនឧ្ងនហៃ�ា្រ 

័ន្គដ ្រដ�នះស្រដ�័ទ្បវតសងយសកសវហៃកនខទនដ យ បគហរតក 

័ដយកៃកទគគ៌្ឺដ ្ំះបទ ហរក �្ រឧ្ងនហៃ�ា្ដ នហសដ វ ហរវទហៃ�ា្ដ នហស 

័នពដ ទុសដ ៣ដ ិុំ្យ័នះ្រដ�័ទ្បវតសងយសកសខទនកដ ( គ �្ ) បប 

បនវ័្គ្ន័្ដ ( ផ ដ )ដ បបបន្៍សងនះស័្ដ ្ំះនហពស នដ 

រយ�ទ ុៃងយកយងដ បបបន័គស្ឲពរយងវតសង័្ដ ាដ គ �្នន  

ឧរិ្សវ័្គ្នបន័្ដ នះស ះរសងន្វយហ័ សនសយទហវ ហទ- 

ទ ហយដ នន រយ្នសហសមទរសងខទនផសយនគហនបនដ សយទហវ ហទទ ហយ 

័បៃដ យនគហនបនន្វសកខស្ចន័របទផ ដ សចរៃកហទរសង 

ឧរិ្ស័ជះដ នះស័គស្ឲពរយងវតសងន្វ្ំះនហពស ននន ឧរិ្ស 

័ជះ័គស្ឲពរយងវតសង័្យនគហនបនដ ័្ពះ័ៃក័ជះដ ័ដយក- 

ៃកទគគ៌គហន្ឺដ បសយនយ័ទ្បបនផស័រ្ដ ន្វ័្្រស្រររង 
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សហទបទរសងបសយនយដ រគគ៌្ឺដ វ ហ�ា្ិននន បន្រដ�័ទ្ប 

្រដ�័បយសកសវហៃកទរសងខទននៃគពសដ គហននគនរវ ហសូនព  

រកងក សិនដ ័្ពះ័ៃក័ជះបនរកដ “ រវទៃកុដ ័វយហៃ័ពស ដ វ ហ�ា្ហដ ” 

រគគ៌្ឺដបសយ្ប �ិវ ហ័ សសទុស ្រដ�នះសវុ័ពះខទនដយ 

ឯ ក្តន្ំះគគ៌ចនដ “ សន�ហនិហ័ភដ ” រ័ន្គដ ន្វបន 

ំត៌ជគយ័នះសកយទនៃរ ក្តន័ដយកៃកទគគ៌រទរសងខមសងដ រ 

វ ហសូន្ំះបទ ហនៃគពសដគហននគនរវ ហសូនរកងក សិន័រ្ដយ 

 

ំត៌ជគយបុ �ំគគនទៃននដវរង័រស័សងរដយ 
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ំត៌ជបុ �ំសសងទៃនន 

រជ� រងបុ �ំគគនទៃននគយ នះសំត៌ជន្វសសងទៃននៃ័ទ័យៀៃ 

រក.ដ ពយពកដ “ សសងដ ” ន្រន្វ័គកវដ ាដ ចនរកជន នដ ាដ ចន 

ក្តន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដន្រកដ“ ំយដ” នវយ័វប័ទដចនដ២ដ្ឺ 

១- សគនៃហសសង(26

1) ំយបហយងកនន សននៃហ �ំដ ៤ដ ទរ្័រ្ស 

័ទ័ន្គដ�័ គស្ន្វយគនរគដយ 

២- បទ ហសសងដ ំយ័ដយនន រ្ំះបទ ហនបន៍ុស 

័េយសកសគ �្ដនហសដផ ដយ 

សសងដ ័រ្ន្រកដ “ ហិៃរស ដ ” យនបនដ ័្ពះក្ំះបទ ហសសង 

ទុសបគត ័ជះដ ័ទះរ�័ទឆ�  �ំរស ដ គបស�្រ័យសដ ១ 

គបស�្រ័យសដ ១ដ ័ផមសដ ាដ �ំរស ដ ឬខកសរស ័ររៃហដ យន 

័េន ះកដ “ ហិៃរស ដ ” ្ឺ ហិៃ័រ័ៃកវកះទ័រៀរនររនផនន្វរស  

្ៃរវរស ័រ ក្ត្ឺដស� ដនហសដយហនិហដ័សវយក� ង័ទ្បនររដាដរស ដយ 

                                     
១- ក្ត្ំះសសង័នះចន ហំបក ទយសកសវ ហនរហនយដយ 
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នូគ័យៀៃដ សសងដ ន្រកដ “ បសយ �ិយយហ័ សដ ” ័្ពះ 

័ដយទុស័ជះរបសយំព្គដ �ិយទ ុ័  ្សរសងយភយហ័ ស 

ទុស ចន់្រ័ន្គឲពផកៃ័វប �ំខនទសជក នដយ 

គពស័យៀៃដ ្ំះសសងរបវយនវយ័វបរដ ២ដ ្ឺដ រកងក សិន 

បវយដ ១ដ បទ ហបវយដ ១ដ យដ ំយ័ដយនន បនបក រងឱវយ 

ផ�  ងបុ �ំ្ំះឱសវុិ័ពះ្ំះបរយក្ំះរ្ រ្ដ ឬយនបក រងបុ �ំសុ- 

រយងបវយនយន្ំះបស�យក�ដ គហនបន្៍សងនះសគ �្ផ ័យបន 

្ៃះគនៃដ សទទ ័ិេ ក្ត្ំះទៃន្ៃូសឧហៃ័េយសកសសទត្គនស 

រក័រ� ះដ រក �្ ំយ័នះ័េន ះកដ “ រកងក សិនបវយដ ” យដ ំយ 

័ដយនន បក រងគចន នកបសននដ នន ្ំះរ្ រ្្យសង័្បស 

្រទនសនគកស ័រ្ំះបស�ឯសយក�ដ ឬបវយ្ំះបស�សនគកសយក� 

័្បន កះ័ដយកៃក់បហសគូដ (ដ គ �្ផ ដ )ដ យសកសខតន 

យុ កំសនៃបក រង័ជះយក�ដ ឬ្រៃហរៃកហ៍គពយព្រ័េ័ជះ័្ 

បន កះគ �្ផ យសកស័ំ គយនស័្ភយក�ដ រក �្ ំយ័នះ 

័េន ះកដ“ បទ ហបវយដ” យ 

យន្ំះសសងរបវយទុស័ជះដ ័ដយចន ក្ត័្វ្ន 

ចនសករនហរ័ជស រ័ន្គដ ន្វ័សវយក�នន ចនសនគកសយសកស 

នសគកខ័នះដយ 
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រយ័នះន្រកដ ំយបវយន្ំះននចន្ំះភ្ដ ័ដយ 

្រៃហរៃកហ័រ្រំដយ 

រក.ដ ័ដយ្រៃហរៃកហន្វ័គកវ័យ្រ័េន ះកដ “ ្រៃហរៃកហ 

័រ្រំដ” យ 

វ ហ.ដ ័ដយ្រៃហរៃកហ៍គសចន រនហរទដ បនហវៃកហរដនហរទ 

បនក័ដគរដនហរទដបរវទន�យរដនហរទដនហសគចន នកគគនរដនហរទដយ 

រក.ដ័សវយក�្រៃហរៃកហន្វ័គកវនន ័រកដ“ សចន រនហរទដ” ? 

វ ហ.ដ ័សវយក�្រៃហរៃកហ្ៃរវដ  ល៍ គ្នទសនុ័ត្ទ្ំះនំ័ដយក- 

ៃកទគគ៌ដ នហសបនិស�ហយគ �្នន ស័រ � ះ័រខនទដ ៣ដ ្ឺដ ស� យងនទ 

សចគហយងនទដរមា ខនទដ័រកដ“ សចន រនហរទដ” យ 

រក.ដ័សវយក�្រៃហរៃកហន្វ័គកវដ័រកដ“ បនហវៃករដនហរទដ” ? 

វ ហ.ដ ័សវយក�្រៃហរៃកហគហនវ ហ ្ៃររងដ ្ឺរក �្ បសយ្រៃហរៃកហ 

ន ងរយ�បទ ហន័្ដ គហនវ ហ ្ៃររងគយររកងក សិនវ ហបដ ័រក 

“ បនហវៃកហរដនហរទដ” យ 

រក.ដ័សវយក�្រៃហរៃកហន្វ័គកវដ័រកដ“ បនក័ដគរដនហរទដ” ? 

វ ហ.ដ ័សវយក�្រៃហរៃកហរបនក័ដគន ង្ំះនហពស នដ ័រក 

“ បនក័ដគរដនហរទដ” យ 
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រក.ដ័សវយក�្រៃហរៃកហន្វ័គកវដ័រកដ“ បរវទន�យរដនហរទដ” ? 

វ ហ.ដ ័សវយក�្រៃហរៃកហគហនរស្ៃរវដ ្ឺដ គហនយុជសងន ង្ំះ 

នហពស នដ័រកដ“ បរវទន�យរដនហរទដ” យ 

រក.ដ័សវយក�ន្វ័គកវដ័រកដ“ គចន នកគគនរដនហរទដ” ? 

័សវយក�្រៃហរៃកហ៍គគគ៌ននសគ ្ទន ងគគ៌ដ ្ឺ្រៃហរៃកហ 

សគ ្ទន ង្ំះនហពស នដ ័រកដ “ គចន នកគគនរដនហរទដ ” យដ ្ំះ 

សសងរបវយ័ដយ័គស្នុ័ត្ទ៍គសចន រនហរទដ ន្វសនគកស 

គយ័នះដ ័យ្រ័េន ះកដ “ សករនហរ័ជស ដ ” ្រៃហរៃកហ័រ្រំដ យ 

រតខហ ៃ្រដ�្ររកដ ័ដយនន ៍ុស័េយសកសគ �្ដ ័េន ះក 

“ សករនហរ័ជស  ” ្រៃហរៃកហ័រ្រំដ ័្ពះ័ដយន ង្ំគ័រ 

សចន រនហរទដ ្ឺដ គ �្ដ ័ដយនន ៍ុស័េយសកសផ យន័េន ះក 

“ សករនហរ័ជស ដ ” ្រៃហរៃកហ័រ្រំននទដ ័រំកសូផទ្វ 

្រៃហរៃកហរបៃ�ៃដ ័្ពះគគ៌នន ័ដយ្រដ�ន ង័រសចន - 

រនហរទ័ជះ័ដយបនន ង័្ដ យដ គពស័យៀៃដ ្ំះសសងរ 

បវយបសយ្រៃហរៃកហ៍គឱវយនន ្ំះ កំយទរចទ សងដ ័្ររន្រ័េ 

្ឺគគ៌វ ហនូ័្នហស្រៃហរៃកហ៍គបរត�យរដនហរទដ ្ឺនុ័ត្ទ 

័សវយក�្រៃហរៃកហគហនខកសដ ័េន ះកដ “ សករនហរ័ជស ដ ” យដ គពស 
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័យៀៃដ នន ័េន ះកដ “ សករនហរ័ជស ដ ” ្រៃហរៃកហ ល័ ជះដ ្ឺ័ដយ 

៍ុសយកយន្វស� ដ ន្វរទរសដ ឬយុនផសស្ចរងភទពទសះយស្ៃរវ 

្ឺយកវទទ ហៃសុយហ័ សដ នន របយកស ននំ្យយងនៃស័យ្ៃយសកសភ 

ទស ទវវ�ទស ទដ ័ដយ័គស្សចគហរ�ន្វរនផនស�ដននគុរហយបុសន្វ 

ស្ៃរវនសយសកសដ ្ឺរទ ហករិនសុយហ័ សដ នន របយកស ័យ្ៃ 

័រ្ស្្រសសតៃងវហៃកដ ័ដយ័គស្រមា ន្វរ្រយ�ររុបទឺយសកសយស 

ស ង ទទុស ំស័រវុនតយដ ាដ ចនខនទរ័ន្គដ ័ទ្បវតសងក 

រយកយងគហននគនខទនដ ័្័ដយ័គស្រមា ន្វរសិបក វកគចន 

គកខននគកៃកទ ដ ហំឱៃសចទ រងបនកសយហ័ សនន រវុនតយនន 

 លហៃដ ្ សទររុផកៃបន្ៃះគ័ប៍រនសរក �្ ដ បសងវ ហវហយហ ចុ  

័រ័ទ្ប ក្ត្ំះ កំយទរយងវតសងដ ័្័ដយកៃកទគគ៌យន 

័យ្ៃ័រ្ស្បយនយសកសសជក នដ  កះ័ដយបនស័្គវរ្ំះ 

បទ ហនដ ័្ដ ័យ្របសងស� ំៃករ់ចសនដ ័្ពះ័ទ្បវតសង 

កខទនរទ ហសកយទហ័រ្ៃសហភង ដ នន រសចន រនហរទដ ផទ្វ្រៃហរៃកហ 

្រំដ ្ស័នះ័យ្រ័េន ះកដ“ សករនហរ័ជស ដ” យ 
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នយរយដ“ ឧ កិរនហរ័ជស ដប្វ័៍ដបវយស័សសដ” 

រយ័នះន្រកដ ំ្យបវយន្ំះននចន្ំះភ្័ដយ្រៃហ- 

រៃកហ័រ្ៃសងដយ 

រក.ដ័ដយ្រៃហរៃកហន្វ័គកវដ័យ្រ័េន ះក្រៃហរៃកហ្ៃសងដា 

វ ហ.ដ ័ដយ្រៃហរៃកហ្ៃសងដ គហន័វៀវ គហន័ភសដ គហន័ លរសដ គហន 

ឱស សដ ្ឺរនុ័ត្ទ័ឆម ះ្ៃសង័ទទយ្ំះនហពស នដ គហនពនពទ័ទ័ ្ 

ផទ្វដគយដ ២ដ ្រភទ្ឺដ ភគសកខ ទហភនក័្្ដ នហសបៃកយហ គ- 

កនក័្្ដ នន រផទ្វ្រៃហរៃកហខកសដ រនុ័ត្ទឱស សគហនវុ្ំះ 

នហពស នដ ័ដយនៃស័គស្នុ័ត្ទ៍គគិជហគរដនហរទដ នន រផទ្វ 

្រៃហរៃកហ ្ សយរក  ដ យដ គពស័យៀៃដ ័ដយ្រៃហរៃកហ្ៃសង 

័ន្គដ� ះរសងន្វ័ទសដ ្ឺ័សវយក�័ភស័ទស្សឱស ស�សភវុ 

វហៃកដន្័វសះដ័យ្រ័េន ះកដ“ ឧ កិរនហរ័ជស ដ” យ 

នយរយដ“ ិរនហរ័ជស ដប្វ័៍ដបវយស័សសដ” 

រយ័នះន្រកដ ំ្យបវយន្ំះននចន្ំះភ្័ដយ្រៃហ- 

រៃកហ័ន្គដ�្៍សងនះសន្វ្ំះនហពស នដយ 

រក.ដ ័ដយ្រៃហរៃកហន្វ័គកវ័េន ះកដ ្រៃហរៃកហ័ន្គដ�្៍សង 

នះសន្វ្ំះនហពស នដយ 
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វ ហ.ដ ័ដយ្រៃហរៃកហ័ន្គដ�្៍សងនះសន្វសចន រនហរទដ នន រ 

ផទ្វ្រៃហរៃកហស្ចរងនះសវតសងុយងគទកះន្វ្ំះនហពស នដ នន រ្នទស 

ៃ្ចទរសង្ំះបទ ហនរចទ សងទុស ដ ័ដយនៃស្្៍ 

័ទភនង្ំះនហពស ន ្ស័នះ័យ្រ័េន ះកដ “ ិរនហរ័ជស ដ ” យ 

គពស័យៀៃដ ័ដយ្រៃហរៃកហ័ន្គដ�័វបុយសសរទវនដដ គហន 

្រៃហរៃកហ័ន្គដ�ដ ដបដ នហសដ សដ នហស័សវយក�សទ័ស្ទយសកសរវទករដនស 

ឬ័ន្គដ�បឧ នស្៌័រ្ដ ័ដយ្រៃហរៃកហ័ន្គដ�័វបុយសសរទ 

នៃគពសដ ្ស័នះ័យ្រ័េន ះកដ“ ិវនដសករនហរ័ជស  ” យ 

នយរយដ“ បគ�វហរនហរ័ជស ដប្វ័៍ដបវយស័សសដ” 

រយ័នះន្រកដ ំយបវយន្ំះននចន្ំះភ្័ដយ្រៃហ- 

រៃកហននសគ ្ទន ងបគ�វហយគនដយ 

រក.ដ ័ដយ្រៃហរៃកហន្វ័គកវ័យ្រ័េន ះកដ “ សគ ្ទន ង 

បគ�វហយគនដ” ? 

វ ហ.ដ ័ដយ្រៃហរៃកហ៍គសចន រនហរទដ នន រផទ្វ ្ទន ង 

្ំះនហពស នបនំៃងភវុវហៃកដ ័រ្ៃសហភង ដ ្ឺដ ស�  

សចគហដ រមា ដ សគទគព្្ទ័្កស រស�ុនគសមភទ ្ស័នះ័យ្រ 

័េន ះកដ“ បគ�វហរនហរ័ជស ដ” យ 
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នយរយដ“ យហយុដវ ក៍ ទ ហរកទ ហសករ� នហដបនិរកទ ហសរក �្ដនហដ” 

រយ័នះន្រកដ ្ំះសសងនន ់រងរ្្នរកទសរក �្  

ចនដ៤ដ្្ដ័រ្់រង់័ទៀសររកទសរក �្ ចនដ៨ដយ 

រក.ដ នន ់រងរ្្ដ ាដ ័ជះ័ៃ្់រងន្វ័គកវដ ាដ នន ់រ 

់័ទៀសៃ័ជះន្វ័គកវដា 

វ ហ.ដ ់រងរ្្័ជះន្័វសះដ ្ឺដ ័ដយនន បនស័្គវន្វ 

័ប៍រៃកហគ �្ដ នហសដ ័ប៍រៃកហផ រ្្ដ សយទរគហគ �្ដ នហសដ 

សយទរគហផ រ្្ដ ១ដ បជរគហគ �្ដ នហសដ បជរគហផ រ្្ដ ១ 

បទៃកគ �្ដ នហសដ បទៃកផ ដ រ្្ដ ១ដ ្ៃរវរដ ៤ដ ្្ដ យដ ់រង់ 

ន្័វសះ្ឺដ ័ដយនន បនស័្គវន្វ័ប៍រៃកហគ �្ដ ១ដ ័ប៍- 

រៃកហផ ដ ១ដ សយទរគហគ �្ដ ១ដ សយទរគហផ ដ ១ដ បជរគហគ �្ដ ១ 

បជរគហផ ដ ១ដ បទៃកគ �្ដ ១ដ បទៃកផ ដ ១ដ 

្ៃរវរដ៨ដយ 

រក.ដ ័ប៍រនសរក �្ នន បនស័្គវ័ប៍័្ដ ័ៃ្ 

 ះបនបយកស វហៃករខទះដា 

វ ហ.ដ  ះបនបយកស វហៃករយហនិហវ ហរដកៃកដ ៤ដ វ ហវហយហ ចុ សគដ- 

កៃកដ១ដរដ៥ដ គដ ះបនសុ័្ិននដ៣ដ ្ឺសភត យហនិហសុ័្ិននដ១ 
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វ ហវហយហ ចុ សុ័្ិននដ ១ដ ស� ំៃករ់ចបសុ័្ិននដ ១ដ រដ ៣ 

 ះបនបនកសមូដ ២ដ ្ឺដ យហរិនកសមូដ ១ដ វ ហវហយហ ចុ នកសមូដ ១ដ 

រដ ២គដ  ះបនភគន�នដ នហសំពបយរវុនតយ័្រៃ្រៃ 

នន ឲព័យ្ៃយកវទទ ហៃដ៣ដនន របបរគហដយ 

រក.ដ រវទ័វយងតនដ ( ភទ ហំុទរ )ដ ទរសង័ប៍រនស- 

រក �្ ចនរកជន ន ្សដា 

វ ហ.ដ ចនដ ៥ដ ្ស្ឺដ គ �្ុដ រវទ័វយងៃហដ ្ំះ័បៃរនស- 

រក �្ ទនគស ហំុទរន្វគ �្ដ ១ដ ផ ុដ រវទ័វយងៃហដ ហំុទរន្វ 

ផ ដ ១ដ រ�នយតហ័ សដ រវទ័វយងៃហដ ហំុទរន្វយហ័ សនន  

័ដយ ះបន័្ដ ១ដ បវសហនិយតហ័ ័ស រវទ័វយងៃហដ ហំុទរ 

ន្វយហ័ សនន ័េ័សសស ងដ ១ដ នហពស នុដ រវទ័វយងៃហដ ហំុទ- 

រន្វបគៃគទនហពស នដ ១ដ ទគ្ៃរវររវទ័វយងតនទរសង័ប៍- 

រនសរក �្ ចនដ៥ដយ 

រក.ដ័ប៍រនសរក �្ ័ជះដនវយ័វបររកជន ន ្សដា 

វ ហ.ដ នវយ័វបរដ ៣ដ ំយ(
27

1) ្ឺឯយ �ំ �ិដ ១ដ ័ភ ុ័ភ នដ ១  

 

                                     
 ១- នន សនគកសកដ ចនដ ៣ដ ំយ័នះដ សុ័េយនៃ្ំះ័ប៍រនសរក្� នន គហសមយភំ 

្ឺភំ្វរ្យ្វរុប័ជ�  ័ទគយយសកសគនកសមដ នហសដ បឧ ន័យពក រក័រ� ះ័យដ ឯ័ប៍រនសរក �្  

័្ក �ំ័នះដ័្វ្ន័ំយរសង់រងគហនបសង័រ្ដ(ដប �បនិយកបបហគគនដ)ដយ 

 

Websites: WatKhemaraRatanaram.org  or  WatKhmers.org



                         ្របស ្ៃ្ុត                               - 183 - 

វយកុំព្យូទ័រដភកិ�ុ  សីលសំវេរ ថុក ភ 

សៃកយងៃកកុរទគនដ ១ដ យដ ឯយ �ំ �ិដ ័ដយនន ចនំ្ិ្ឺដ បំនៃដ ១ 

្ឺ័េ័យ្ៃយសកសគនកសម័ដយនៃដ ១ដ រៃហ័យៀៃដ ័្័គស្ឲពរយង 

វតសងន្វបទៃកផ ដ ន សចនយុ័ត្ៃ័ទនសគកខ័យៀៃដ យ 

័ភ ុ័ភ នដ ័ដយនន ័ទ �ំ្ៃយ្ ដ ១ដ ័ទភនង្ៃយ្ ដ ១ 

័យៀៃដ ្ឺ័ដយនន ័េ័យ្ៃដ ២ដ រៃហដ ឬ៣ដ រៃហ័យៀៃ័យ្របន 

័គស្ឲពរយងវតសងន្វបទៃកផ ដ យដ សៃកយងៃកកុរទគនដ ័ដយនន  

័្ៃវទ � ៃង័ទ័យ្ៃយសកសគនកសម័ដយដ នហសដ ័យវ៍័ដយ ្ស័្វ្នរុ- 

ផកៃ្ៃះគដ ៧ដ រៃហ័យៀៃដ ័យ្របន័គស្ឲពរយងវតសងន្វបទៃកផ  

័រខនទរទ ហនហពស នយសកសរៃហរ្ុទរងដ៧ដ ហំៃ្បយនដយ 

រក.ដ ័ៃកបស�បនរ័ប៍រនសរក �្ ដ ចន្រ័បយ័ផមសរស  

បស�ខទះរដ ឯយ ហំ �ិដ បស�ខទះរដ ័ភ ុ័ភ នដ បស�ខទះរដ សៃកយង- 

ៃកកុរទគនដា 

វ ហ.ដ បនរចន្រ័បយ័ផមសរស ដ �ំ័្ពះចនវ ហរសមជ 

័ផមសរស ដ ្ឺដ ឯយ �ំ �ិដ ចនវ ហរសមជ័យទរវភទ រុផកៃដ ័ភ ុ័ភ ន 

ចនវ ហរសមជ័យទរវភទ ្សយរក  ដ សៃកយងៃកកុរទគនដ ចនវ ហរសមជ 

យនងរុផកៃដយ 

រក.ដ័ប៍រនសរក �្ ដ័ដយរទ ហរ្ត៌័រគគ៌បស�ដា 
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វ ហ.ដរទ ហរ្ត៌័រស� ដយ 

រក.ដ័ប៍រនសរក �្ ័ជះ័េចននវយ័វប័ទ័យៀៃឬដា 

វ ហ.ដ ចននវយ័វប័យៀៃដ ័រ្នវយ៍គ័េន ះ័ន្គចន 

នៃដ ៣ដ ន្វ័ព គយ័្ដ នៃ័រ្នវយ៍គខតនវហៃកនន  ះ 

យហ័ សបន័ផមសរស ចនដ ២៤ដ ន្័វសះ្ឺយរនហរទដ ៤ដ នហសដ គកទនដ ២ 

គយ ក្តដ ឯយ �ំ �ិចនរនហរទដ ៤ដ ័ភ ុ័ភ នដ ចនរនហរទ 

៤ដ សៃកយងៃកកុរទគនដ ចនរនហរទដ ៤ដ ទគ្្ៃរវរដ ១២ដ នវយរសទទ - 

គកទនដ១២ដរមា គកទនដ១២ដបនរដ២៤ដយ 

រក.ដសយទរគហរក �្ ដ ះបនបយកស វហៃករខទះដា 

វ ហ.ដ  ះបនបយកស វហៃករយហនិហវ ហរដកៃកដ ៤ដ ័ទគនសម 

ស្ៃវហៃកដ ២ដ រដ ៦ដ  ះបនសុ័ិិននដ ២ដ ្ឺដ ភគ់្សុ- 

័ិិននដ ១ដ ំពបយសុ័ិិននដ ១ដ រដ ២ដ  ះបនបនកសូដ ២ 

្ឺដ ភគ់រនកសូដ ១ដ រនហឱនកសូដ ១ដ រដ ២ដ  ះ់្ន 

័ទសនដ ័ចនដ បន័រកប ័សក្សដ យដ សយទរគហ 

រក �្ ័នះទនគសគយ័យ្ៃយសកសភគបំ័នះគកស័យៀៃដ ័យ្រ័គស្ឲព 

រយងវតសងន្វបៃកផ រយ�រុផកៃដ នយកយង័្័យ្របនទ ុៃង 

ខនទវ្ ភនងនហពស នដយ 
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ឯរវទ័វយងតនដ ទរសងសយទរគហរក �្ យនចនដ ៥ដ ន្វ័ប៍- 

រនសរក �្ ននទដ័្រទ ហរ្ត៌័រស� ន្វរស ដយ 

រក.ដ សយទរគហរក �្ ័រ្នវយ៍គខតនវហៃកនន  ះ 

យហ័ សបនចនរកជន នដា 

វ ហ.ដ ចនដ ១២ដ ្ឺយសកសសយទរគហរក �្ គដ ា ចន 

វ ហ័ ចយងដ៣ដយសកសវ ហចយងគដាដចនរនហរទដ៤ដទគ្្ៃរវរដ១២ដយ 

រក.ដបជរគហរក �្  ះបនបយកស រខទះដា 

វ ហ.ដ  ះបនបយកស វហៃកដ រយហនិហ្ៃវ ហរដកៃកដ ៤ដ ័ទគន- 

សមស្ៃវហៃកដ ២ដ  ះបនស័មា ិននដ ២ដ ្ឺដ ភគ់្នដ ១ដ 

ំពបយន ១ដ នហសបនកសូដ ២ដ ្ឺភគ់រនកសូដ ១ដ រនហឱ- 

នកសូដ ១ដ ័ររវងកសរះដ យដ ឯរវទ័វយងតនទរសងបជរ- 

គហរក �្ ័នះយនចនដ៥ដន្វ័ប៍រនសរក �្ ននទដយ 

រក.ដបជរគហរក �្ នវយររកជន ន ំយដា 

វ ហ.ដ នវយ័វបរដ ៥ដ ំយ្ឺបនកទរទ ហនហពស ន�ដ ១ដ ឧរវទ- 

រទ ហនហពស �ដ ១ដ បស ង ទរទ ហពស �ដ ១ដ សស ង ទរទ ហនហពស ន�ដ ១ 

ឧយទុ័ប័៍បយនហនិរគ�ដ១ដយ 

បនកទរទ ហនហពស ន�ដ ័ដយទ ុៃងយសកសវ័ជទ ះដ ្ឺ័ដយនន  
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័យ្ៃយសកសសកទទ វស្ំន័ ដយដ ័្័េគហនទនងន ងពយង 

យរក  ំកដ យន កិ សុបទៃកគ �្ឲព័យ្ៃ័រ្ស ះសុ័្ិនន 

នស័ ្បនដ យដ ឧរវទរទ ហនហពស �ដ ័ដយយនទស �ំកស យង័ជះ 

រនកហវ័ទ័យៀៃដ ្ឺ័ដយនន ចនំករសពយងយរក  ័រ្ស 

័ទដ ន ងភ ័យៀរនះសបសងំកដ ័យ្រ កិ សុបទៃកគ �្ឲព 

័យ្ៃ័រ្សដ ័ន្គដ� ះសុ័្ិននដ នស័ ្ទុសដ ៥ដ យ បស ង ទ- 

រទ ហនហពស �ដ ទ ុៃង័រស ង ទដ ្ឺ័ដយនន កិ សុបទៃកគ �្ 

ឲព័យ្ៃ័រ្ស ះសុ័្ិននទុសដ ៥ដ នស័ ្បន ដ គហនបវង 

្រយរំព្គៃះសនៃស័ំយដ យដ សស ង ទរទ ហនហពស � ័ដយ 

របសយទ ុៃង័រសស ង ទដ ្ឺ័ដយនន កិ សុបទៃកគ �្ឲព 

័យ្ៃ័រ្សបន័រយ្គដ ទ ងនៃ្រយរ័សវយក�ំព្គ ្ស 

គុដ យដ ឧយទុ័ប័៍បយនហនិរគ�ដ ័ដយរបសយចននខម ទំនន 

នស័ ្័ទភនងបំបយនហនិដ ្ឺវកៃហុយ្ំន័ ដយ័េន ះបវ ហ- 

ទ័្ដ ័ទភនងបៃរត្ំន័ ដយ័យៀៃដ  កះវកៃហុយបៃរត- 

្ំន័ ដយ័្័ទភនងសកយសរ្ំន័ ដយ័យៀៃដ  កះវកៃហ 

ុយសកយសរ្ំន័ ដយ័្ដ ័ទភនងសកយសម�្ំន័ ដយ 

័យៀៃដ  កះវកៃហុយសកយសម�្ំន័ ដយ័្័ទភនងបយនហនិ- 
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្ំន័ ដយ័យៀៃដ ័យ្រ កិ សុបទៃកគ �្ឲព័យ្ៃ័រ្សដ  ះសុ- 

័្ិននដ នស័ ្យសកស្ំន័ ដយ័ជះដ ទគ្ផសរស ្ៃរវរបជរគហ- 

រក �្ ដ ៥ដ ំយដ យដ យសកសបឧ នបវ ហទដ ៥ដ បៃរតដ ៥ដ សកយសរដ ៥ 

សកយសម�ដ ៥ដ បយនហនិដ ៤ដ ័ ្យឧយទុ័បៃនដ គ័វបទគរបជរគហ 

រក �្ ចនដ ២៤ដ ក្ត័ទ័យៀៃរសទទ គកទនដ ២៤ដ រមា គកទនដ ២៤ 

័យ្របនរបជរគហរក �្ ដ៤៨ដយ 

រក.ដ្ំះបជរគហរក �្ ័ដយរទ ហរ្ត៌័រគគ៌បស�ដា 

វ ហ.ដ័ដយរទ ហរ្ត៌័រសចគហដយ 

រក.ដ្ំះបទៃក ះបនបយកស វហៃករខទះដា 

វ ហ.ដ  ះបនបយកស វហៃករយហនិហ្ៃវ ហរដកៃកដ ៤ដ ឧយទវទ- 

ស្ៃវហៃកដ ១ដ រដ ៥ដ  ះបនសុ័្ិននដ ្ឺទរ្់្នដ បទរ្់្ន 

ចននដ ឧយទវទនដ បវ ហរស ដ នហសចជនកសូដ ់រនកសូដ បវ ហរស នកសូ 

រវងកសរះ �ំខនទសជក នដយ 

រក.ដ រវទ័វយងតនដ ភទ ហំុទរទរសង្ំះបទនកចន 

រកជន ន ្សដា 

វ ហ.ដ ចនដ ៤ដ ្ស្ឺដ គ �្ុដ រវទ័វយងៃហដ ័ដយ ហំុទរ 

គ �្ដ ១ដ ផ ុដ រវទ័វយងៃហដ ហំុទរន្វផ ដ ១ដ រ�នយតហ័ សុ 
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រវទ័វយងៃហដ ហំុទរន្វយហ័ សនន ័ដយ ះបន័្ដ ១ 

នហពស នុដរវទ័វយងៃហដ ហំុទរន្វ្ំះនហពស នដ១ដទគ្ផសរស ្ៃរវរដ៤ដយ 

រក.ដបទនក័ជះនវយររកជន ន ំយដា 

វ ហ.ដ នវយរដ ៤ដ ំយ្ឺដ សកយងវ ហរសម័ភដ ័ដយបសយចន 

វ ហរសមជននទ �សស�ៃ័្ពះគហនចនិូទ្ឺសគងភវជដ បនវ័្គ្ន 

វ ហរសមជ កះន ង្ំះបទៃកគហន្រយរ័រាយទហវ ហ័ សសដ ឯរ 

័រ្ដ គ ំយគដ ័ៃវ ហ័ រស ដ ័ដយនន បនវ ហរស ដ ៣ដ គ ំយគដ 

របហ័មា ដ ័ដយនន បនបបហមា ដ ៦ដ គ ំយគដ រនហសគតហយ- 

រដ័ ក៍ ដ ័ដយនន ន ងរនហសគតហទដ ៤ដ គ ំយគដ ្ៃរវរ្ំះ 

បទនកចនដ ៤ដ ំយដ យដ ្ំះបទនកទុសដ ៤ដ ំយ័នះដ ទគ្គយរដ ២ 

្ឺសកយងវ ហរសមយនដ ១គដ ័្នហសនសវកសដ ៣ដ ទគគយដ ័រក 

សគង្នយននៃគពសដ ១ដ ដ យដ ុៃង័ទ៍គវ ហ័ ចយងដ ៣ដ ្ឺយសកស 

វ ហ័ ចយងគដ ាដ ចនរនហរទរនដ ាដ ទគ្ៃរវរដ ១២គដ រសកយងវ ហរ- 

សមយនដ១២ដសគ្នយនដ១២ដរ្ំះបទនកដ២៤ដយ 

រក.ដ្ំះបទនក័ដយរទ ហរ្ត៌័រគគ៌បស�ដា 

វ ហ.ដ័ដយរទ ហរ្ត៌័ររមា ដយ 
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ទគ្្ំះបទ ហរក �្ ទុសបសង្ៃរវរដ ១០៨ដ ្ឺ័ប៍រនស- 

រក �្ ដ ២៤ដ គដ សយទរគហដ ១២ដ គដ បជរគ�ដ ៤៨ដ គដ បទនកដ ២៤ដ គ 

សគនះស កំយទន�ភ្ំគទុសបនិយកដ កដ ័ដ រក �្ដដ បនិសៃុ 

រសរិៃ�ដ ចគហសរដ រកដ វត�ជុដ បនិកៃកទសៃុដ បទ ហ្  

វក៍ ក ដ យដ យន្ំះបទ ហរក �្ ទុសដ ១០៨ដ ័នះដ នវយរគ �្ដ ៥៤ដ 

ផ ដ៥៤ដ្ៃរវរ្ំះបទ ហរក �្ ទុសដ១០៨ដននន ដយ 

រក.ដរនហរទទុសដ៤ដ ្ស័ជះ្ឺបស�ខទះដា 

វ ហ.ដ ្ឺដ យកភង រនហរទយជទ បហមា ដ ភ ្រៃហរៃកហ ុបយ 

ន ងបន្៍សងនះសយន ុបយដ ១ដ សកនរនហរទយជទ បហមា ដ ភ  

្រៃហរៃកហ ដ ្៍សងនះសឺៃ្ទវ ហបដ ១ដ យកភង រនហរទខហរត- 

បហមា ដ ភ ្រៃហរៃកហ ុបយដ ្៍សងនះសឆរងដ ១ដ សកនរនហរទ- 

ខហរតបហមា ដភ ្រៃហរៃកហ ដ្៍សងនះសឆរងវ ហបដដ១ដយ 

រក.ដ រនហរទដ ័ផមសរស ័រឺៃ្ទដ នហសដ ឆរងទូស ្ស 

័នះ័្ពះ័ៃកបស�ដា 

វ ហ. ័្ពះរក �្ នន ្រៃហរៃកហ័ជះដ ចនចរន��សដ នហសដ 

យហ័ ស័ផមសរស ដ្ឺ៖ 

១- រក �្ នន ្រៃហរៃកហឺៃ្ទដ ័្ពះយហ័ ស័យទរវភទ  
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បន្៍សងនះសឺៃ្ទ័្ពះចរន��សយនងដ ័្រររឧរចន្វរ 

បសយចនិគ�ឺរយគ�នង័ន្ទ័ទផ�ះ្ រ្័ំយពដ នុ័ត្ទនន ័ទ័ជះ 

ទនគសឺៃ្ទ័្ពះខទនតឺគ�នងដ បនន ងផ�ះ័ំយព័្័ទទយ 

កស ុដ ាដ ័ជះយនបនៃហវដ ័ចទ ះ័្ិគ�ឺ័ជះយន័ទរដ រសះ 

័សដ្បន័រឺៃ្ទដ ្សរគហបដ យកភង រនហរទ- 

យជទ បហមា រក �្ ដយន ្ ស័ជះននទដយ 

២- ្រៃហរៃកហ ដ ្៍សងនះសឺៃ្ទដ ័្ពះយហ័ ស 

ៃហវចរន��សយនងដ ឧរចន្វរបសយចនិគ�ឺកប ដ ័ន្ទ័ទ 

ទយផ�ះ័ំយពឆរងន ងដ នៃំពប ័់្្ទដ ័្ពះចនកស ុៃហវ 

្ សរគហបដយកភង រនហរទយជទ បហមា រក �្ ដយន ្ ស័ជះននទដយ 

៣- ្រៃហរៃកហ ុបយដ ្៍សងនះសឆរងដ ័្ពះយហ័ ស 

័យទរវភទ ចរន��សយន័យទរវភទ ននទដ ឧរចន្វរបសយចនិគ�ឺគ�នងដ ័ន្ទ 

័ទទយផ�ះ័ំយពឺៃ្ទដ នៃបនសះរ័់្ឆរងទូសដ ័្ពះ 

ចនកស ុ័្វ្នដ ្សរគហបដ យកភង រនហរទខហរតបហមា រក �្  

យន ្ ស័ជះននទដយ 

៤- ្រៃហរៃកហ ដ ្៍សងនះសឆរងដ ័្ពះយហ័ សយនង 

ចរន��ស័យទរវភទ ដ ឧរចន្វរបសយចនិគ�ឺកប ដ ័ន្ទ័ទទយផ�ះ 
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័ំយពឆរងន ងដ ទយរ័់្យនឆរងសះរដ ័្ពះចនកស ុ័្វ្នដ ្ស 

រគហបដសកនរនហរទខហរតបហមា រក �្ ដយន ្ ស័ជះននទដយ 

ៃយហ័ សយកយន្វរ័់្ដ ចរន��សទុសដ ៥ដ យកយន្វរកស ុ 

ស្ចរងនយ័់្ដ យដ គពស័យៀៃដ ឧរចន្វរកទសដ ៤ដ ជយងដ នសសសទយ 

័រគដ រកទសយ�១ដ ័ន្ទ័ទយសកស្ំន ង័វដ័ទ្ប័រដ យន័ទ្បយសកស 

្ំដ ្សរគហបដ យកភង រនហរទយជទ បហមា រក �្ ដ យន ្ ស័ជះ 

ននទដ យដ រកទសយ�២ដ ័ន្ទ័ទទយ័រ៍គផទ្វ ទិ កសស ដ ន ង័ទ្ប័រ 

នរទរ័ទ្បយសកស្ំវ ហបដ ្សរគហបដ សកនរនហរទយជទ - 

បហមា រក �្ ដ យន ្ ស័ជះននទដ យដ រកទសយ�៣ដ នសសសទយ័រ័ន្ទ 

ភៃង្ំដ ន ង័ទ្ប័រដ នរទ័ទរ័ទ្បយសកសយ�វ វ ហបដ ្ស 

រគហបដ យកភង រនហរទខហរតបហមា រក �្ ដ យន ្ ស័ជះននទដ យ 

រកទសយ�៤ដ ័ន្ទ័ទទយ័រ៍គផទ្ស ទិ ដ ន ង័ទ្ប័រយន័ទ្ប 

យសកសយ�វ ដ ្សរគហបដ សកនរនហរទខហរតបហមា រក �្  

យន ្ ស័ជះននទដយ 

រកទសដ ្ឺដ ័្រវវទយក រក្ៃដ នន នសសសទយបទ ហគ �្គដ ័រ្ឺ 

បទ ហគ �្គដ ្ំ្ឺយហ័ សដ ផទ្វ ទិ ្ឺដ យហ័ សនន័សក្សដ យដ រក �្ នន ដ 

បនគ �្ផ ័ផមសរស ័្ពះ្រៃហរៃកហខកសរស ដ ន្វសនគកសគយ័នះដ យ 
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នយរយដ“ ឯសដប្វ័៍ដបវយស័សសដ” 

រយ័នះន្រកដ ្ំះសសងនន បនំត៌ជគយទុសបគត  

័នះនកុះរសសងបវយន្ំះននចន្ំះភ្ដយ 

នយរយដ“ ំក័ត័ពដ” 

រយកដ “ ំក័ត័ពដ ” ន្រកដ ័ដយ្្ទយយ  

ន្វវៃករដវទូនន រក �្ ជុគយរ្រដយ 

បគហរតករវទូទុសដ ៤ដ ្រភទដ ចនវ�វទរដវទូរ 

័ន្គដ នន រក �្ ជុគយបុ �ំយ� ហិៃយក�ដ ឆ� យក�័ន្គដ�រ្រន ងរក �្  

ចនស� ទុស ដ យដ រវទូទុស័ជះ្ំះសសងរបវយ 

័ដយ ្ទយយ បនដ ័្ពះ័ដយំវ័គស្ន្វរវទូទុស័ជះ 

ឲពចនផ ័្វ្ន័រ ក្តទរសង័ដយដ បនរ័េន ះក 

“ ំក័ត័ពដ” យ 

នយរយដ“ បក័ត័ពដ” 

រយកដ “ បក័ត័ពដ ” ន្រកដ ័ដយ្្ទយយ្  

ន្វំ្នកកយទនដយ 

បគហរតកដ ទននន រក �្ ុៃងនវស័រ័្្រស 

សភត ទនដ ័ន្គដ�នះសយយ ិៃហគហៃករយ�កសដបង័ំបវហៃកនន  
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គយបុ �ំយហបនកយហស័រកដ “ ំ្នកកយទនដ ” ំ្នកកយទន 

័ជះឯសដ ្ទនះស័វៀទន្វិៃហនហសគហៃកដ នហសដ គនកសមនន គយរ័ប�រវ 

័ជះ័្កស ន ងសសងនៃគពសដ យដ ្ំះសសង ្ទនះសយយ  

ន្វំ្នកកយទន័ជះនគន ហំៃដ គនកសមនន គយរ័ប�រវ័ជះគហន 

្បយនន្វ្ំះសសង័យដ ័្ពះ្ំះសសងនន គយរ័ប�រវ័ជះ 

ទនគសចននៃយសកសភ នន ចន្ំះ កំយទ្៍សងនះសរក័រ� ះដ គហន 

នន ចនយសកសភ នយ័រ្ដ ័្័ដយទនគស្រយរ័រ 

គគ៌រ័្្រស័គស្ន្វភវននគកខ ្ទឲពបសយផសកសដបង ្ទឲព័្ 

ុរងវហៃកដ ចនស� ក្តរ័ន្គដ ័្ពះ័ៃក័ជះ ទរសងនន  

ស្ចរងយយ ័បទរវ័ជះដ ្្ទនៃ័ ្យគយកស ន ង្ំះសសងនកុះ 

នគន ហំៃដន្័វសះ័យ្រ័េន ះកដ“ បក័ត័ពដ” យ 

នយរយដ“ យយងហ័ត័ពដ” 

រយកដ “ យយងហ័ត័ពដ ” ន្រកដ “ ័ដយ ្ទយយ ន្វ 

យយងហរទនដ” យ 

បគហរតកដ ទននន រក �្ ័ិេន្វយគនដ នហសដ ផ នយគន 

័្័គស្ដ ័រកដ “ យយងហរទនដ ” ្ំះសសងរបវយ័ដយ ្ទ 
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យយ ន្វយយងហរទន័ជះដ ័្ពះ័ដយទនគសិ្គះទនទរសង 

ទយឲពរទ ហសកយទហបន ឲពចនផ ័្វ្នដ ័យ្របន័េន ះកដ 

“ យយងហ័ត័ពដ” យ 

នយរយដ“ ប�ស ហយទត� ័្ដ” 

រយ័នះន្រកដ ័ដយ ្ទន ងប�ស ហយគននន សៃស័ដយ 

្រដ�័គស្ដយ 

បគហរតកដ ្ំះសសងរបវយ័ដយ ្ទន ងប�ស ហយគន 

្ឺ ្ទសៃសកស រស�ុដ ័រ្នហ្័រ័ទវ័ទស្គដ�សៃស័ដយ 

្រនងនៃទគហ ័គ្ ្ំះសសង័រវយងកដ ្រយរ័រ័គ ក៍  

រក័រ� ះដ វយងក័ជះយនទនគស្បសុយ័ទសចន័រ្សបនរ 

័ន្គដយសកសប័នយរៃហបន យ 

នយរយដ“ បនកៃកទដុរក�ា័យងៃកុដ័ដយសមដ” 

រយ័នះដ ន្រកដ ័ដយររក�ា័យងៃកនសៃស័ដយដ ទយ 

័ខៃកនយ្យន សរសរន នដយ 

បគហរតកដ ្ំះសសងរបវយរនកស័យ្ៃរកតពន 

សៃស័ដយគហនចននកសនយដ ្រ័ស្ទ័សន្ឬរស័រ្ដ យ�បរ 

័្ពះរតកក ះំ្ិកសរវប �កសរវនុ័ត្រដ ន័សកវឬំចៃព 
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័េន ះកដ នកសកសរវប �កសរវនុ័ត្រន័សកវឬំចៃព 

្ សរគដ ្ំះសសងនន រយ�នកះវ័្គ្នរកតពនស សំសៃស 

យនន្័ សុ ះននទគដ បនរក្ំះសសងរយ�័យ្ៃរកតពនសៃស័ដយ 

័្ពះរកតពយកស នន ្រ្ ះំៃក័ទដ ័ន្គដ�្រ័្ិនសនហស័សវយក� 

សកខចន្រភទ័ផមសដ ាដ ទរសងសៃស័ដយទនគសចនំនទយ ល 

 ្ៃដសងវ័្គ្ន័រ្សបនដ ័្ពះនៃំកសូនហស្ំះសសង 

នដហៃ្ំះសសងរនកសរទ ហសកយទហ្បសុយ័ទសដ ្ឺដ យហ័ សនន  

រ័្្រស្រយ្សកយសកសសជក ននខទនដ នះស្រយ្សកវុ័ពះទននហស 

ភទរ្រនសៃស័ដយដ រនកសននរទ ហសកយទហ្បសុយ័ទស្ឺដ ័សន នហស 

្យសសខរវងរ័ន្គដ នន រទរសង្រយ្សកន ងសន�្សដ ័យ្រ 

បន័េន ះកដនកសរកតពននឧៃកគនសៃស័ដយដយ 

នូគ័យៀៃកដ ំ្ិនន រក �្ ័្ពះបរដ ឬរុរតកក ះ 

យសកសនកស្រយរ័របស�ដ ៨ដ ្រភទ័យ្រចនផ ័្វ្នគដ បស�ដ ៨ 

្រភទ័ជះន្័វសះ្ឺ៖ 

១- បនកនសគហនហជស គហដវដ័ទៃហដ  គហនយ ័ំយដគហនទរ័ំយគ 

២- បបបតសយងទ ហ�ទ ដ័ទៃហដ គហនចនងននហស្យសសគ 

៣- បន្សទ�ទ ដ័ទៃហដ   គហន្រយរ័រន�្រគ 
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៤- ្គត�ទសហៃុដ័ទៃហដ  ចនិ័្្នហស្ៃរយងគ 

៥- ំសគដនសុដ័ទៃហដ រទ ហរ្ត៌័រ័សវយក�វ័្គ្ន 

     ្ឺចន �ិវរៃហ័្វ្នគ 

៦- បបសគដនសុដ័ទៃហដ គហនចន័សវយក�វ ហជសគ 

៧- ចៃហភសគដនសុដ័ទៃហដ ចន្រ គ 

៨- គទ ហ្ យសគដនសុដ័ទៃហដ ចនបទឺគ 

ំ្ិនន រក �្ បរ័្ពះយសកសនកស្រយរ័របស�ដ ៨័នះ 

ទនគសចនផ ្ស័្វ្ន ្សរដ ទននន រក �្ ឲពន ង្ំះ 

សសងនន ររក�ា័យងៃ្រយរ័របស�ដ ៨ដ ័នះដ យនចនផ ័្វ្ន 

ន្័ សុ ះននទដយ 

បស�ដ៨ដ្រភទ័ជះន្័វសះ្ឺ៖ 

១- សចន យហនិហភដ  របសយ ង្ៃរវគ 

២- សចន សសតរតដ ចនន្គហះ្ៃរវគ 

៣- សចន វុដ  ចនវុ្ៃរវគ 

៤- សចន យគនជក ដ  ចនភទ ទ្ៃរវគ 

៥- សចន ំ �ិវដ  ចនភទវហ�ទ ះគ �ិវ ហៃ្ៃរវគ 
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៦- សចន វ្ចដ ំព្គ្ៃរវគ 

៧- សចន សៃហ័ជដ ចន័សវយក�ទជយ្ៃរវគ 

៨- សចន សចគហដ  ចនវហៃកនគត ង្ៃរវគ 

ទននន រក �្ ឲពន ង្ំះសសងនន ររក�ា័យងៃកដ ្រយរ 

័របស�ដ ៨ដ ន្វ់រងគយ័នះដ ទនគសចនផដនហសសម័្វ្នគ 

សគន្វ្ំះ កំយទភសហៃក៖ 

ៃហត័ទបនហដ័ខ ក៍ នហដ ់្័ទបដបុដររ 

ៃបន ដហដវ �ៃ់័្សកដ  យហនសុដ័ទៃហដគរុ ុដយ 

ៃហត័ទបនហដ័ខ ក៍ នហដ ័ទស័ទបដបុដររ 

ៃបន ដហដវ �ៃ័ទ័សសកដ  យហនសុដ័ទៃហដគរុ ុដយ 

ៃហត័ទបនហដ័ខ ក៍ នហដ ័ច័ទបដបុដររ 

ៃបន ដហដវ �ៃ័ច័សកដ  យហនសុដ័ទៃហដគរុ ុដយ 

ៃហត័ទបនហដ័ខ ក៍ នហដ ច ចុ ័ទ័បដបុដររ 

ៃបន ដហដវ �ៃ្ៃហ័វចសកដ  យហនសុដ័ទៃហដគរុ ុដយ 

នកសទុស ចន័សន រ័ទសដ ំយសៃស័នះ 

ចន់្នរ័ទសដ ័ៃក័នះដ ទននន រក �្ ឲពន ង 
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័ដយនន គហនចន់្នដ ទនគសចនផ ័្វ្នដ យដ នកស 

ទុស ចន័សន រ័ទសដ ំយសៃស័នះចន័ទសនដ រ័ទស 

័្ពះ័ៃក័ជះដ ទននន រក �្ ឲពន ង័ដយនន បសង 

័ទសនដ ទនគសចនផ ័្វ្នដ យដ នកសទុស ចន័សន  

រ័ទស ំ្យសៃស័នះចន័ចនរ័ទសដ ័្ពះ័ៃក័ជះ 

ទននន រក �្ ឲពន ង័ដយនន បសង័ចនដ ទនគសចនផ  

័្វ្នដ យដ នកសទុស ចន័សន រ័ទសដ ំ្យសៃស័នះចន 

ច ចុ ្ឺដ ័សវយកហ្វនតនរ័ទសដ ័្ពះ័ៃក័ជះទននន  

រក �្ ឲពន ង័ដយបសងច ចុ ័្ទនគសចនផ ័្វ្នដយដ 

 យន្ំះសសងបវយនន ចនជគ៍ុស �ំដ ំក័ត័ពដ 

ទ្ៃន ងរក�ា័យងៃកុ័ដយសម័នះដ ័ដយទនគស្រយរ័របស�ដ ៥ 

្ សនយ័យៀៃដ័្រររ័របស�ននុទ �រ្ំះ់ិយ�ជុសដយ 

នុទ �្ រយរ័របស�ដ៥ដ័នះ្ឺ៖ 

១- ័ប៍ដរសៃសបក រងរ � រងន 

២- ជក ដ រសៃសនៃសសចទ រងន្វនន ុសស្ៃរវនន គយ 

  ៃយ ងរស ័ំ វ្ ភនងសរ � គ 
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៣- ទយងហ៍ដ រសៃស័វះទយរបវនវនៃ្វគុទរសងខទនយសកស 

   ័ំ វ្ ភនងសរ � គ 

៤- ខជក ដ រសៃសបៃង្ទុនះស ុនំសរ័ន្គបន 

   យសកស័ំ វ្ ភនងសរ � គ 

៥- ្ជក ដ រសៃស័វះនៃ័ទ៍គរុតសន 

នុទ �នន ្ទន ងគទយម្ៃ�សដ ័សកវ័្រ្្បសទនគស្រយរ 

័របស�៥ដ ្រភទ័នះដ ្សរគហបដ ្ំះសសងបវយនន  

ចនជគកដ ំក័ត័ពរ័ន្គដ យន្រយរ័របស�ដ ៥ 

ន្័ សុ ះននទ្ឺ៖ 

១- ័ប៍ដ របសយបក រងន្វគគ៌នន ្ំះៃក្ៃសនគកស 

២- ជក ដ របសយសចទ រងន្វបយកស វ ហៃកយដទុស៣ 

៣- ទយងហ៍ដ របសយទយរន្វចរន��សទុសដ៦ 

៤- ខជក ដ របសយបៃងគនៃងនះស័កក ្ៃរយងរ័ន្គបន 

៥- ្ជក ដ របសយ័ទភនងយហសនន ័្គហននន ័ទ 

  ្ឺ្ំះនហពស ន 

្ំះសសងរបវយ្រយរ័របស�ដ ៥ដ ្ស័នះឯសដ ័យ្រ 

័េន ះកដ ំក័ត័ពដ យ យដ រក�ា័យងៃកុដ ័ដយសមដ យ 
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គពស័យៀៃដ ក្ត្ំះសសងទុសបគត ័នះដ ័រ្រុ្ សំប 

វកះគយ័េ្ៃះគដ២ដ ្ស្ឺដបៃកហៃ ក្តដ១ដរទហៃ ក្តដ១ យ 

្ៃសងរយកដ សករនហរ័ជស ដ ឧ កិរនហរ័ជស ដ ិរនហរ័ជស  

បគ�វហរនហរ័ជស ដ ទុសបសង័នះ័េន ះកដ “ បៃកហៃ ក្តដ ” ័្ពះ 

រ ក្តយុនកយរ្គមសន ងខទនដ យដ ំក័ត័ពដ បក័ត័ព 

យយងហ័ត័ពដ ប�ស ហយទត� ័្ដ បនកៃកទដុ រក�ា័យងៃកុដ ័ដយសម 

ទុសបគត ័នះដ ័េន ះកដ “ រទហៃ ក្តដ ” ័្ពះ ក្ត 

យុនកយរ្គមសន ងបសយនយដយ  

 

ំត៌ជបុ �ំសសងទៃននវរង័រស័សងររក័ត�ះ 

 

្ៃ ក្តយកដនហនិហ៍  
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