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េលខ៖ ............... សពខកក/លអន.  

អងគករ សមគមែខមរកមពជុេរកម

ឯកឧតតម មិន ឃនិ រដឋមរនតីរកសងួធមមករ និងសសន 

      

កមមវតថ ុ៖ សូមអំពវនវផតល់នូវយុតតិធម៌ របេគនរពះអងគ 
បនេទគង់េនវតតរបស់រពះអងគជធមមតវញិ។

េយង ៖ -  សកខីប័ណណសំគស់ឋនៈេលខ 
សវុណណ ភមូ ិជរពះេចអធិករសតីទី េនវតតែកវមុនីវន័ ។

 - របកសនីយប័រតេលខ០៩៣
សវុណណ ភមូ ិគង់េនវតតែកវមុនីវន័ ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។

 - លិខិតរបគល់សិទធិកនុងករសងសងវតតែកវមុនីវន័ ចុះៃថងទី

 - របយករណ៍សេងខប ចុះៃថងទី

 - របយករណ៍របស់េលករសី 
េកតេហតុេនវតតែកវមុនីវន័។

 - លិខិតសំណូមពររបស់រពះសងឃចំនួន
៨៥៤នក់ ចុះៃថងទី០៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ

 - លិខិតរបស់រពះេចអធិករ
អងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមជួយេធវ

អងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកម
សមគមែខមរកមពុជេរកមេយងខញុំជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបីសរមួលដល់រពះអងគចំេពះបញហ ែដល
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លខិិតអំពវនវ 

អងគករ សមគមែខមរកមពជុេរកម េនរពះរជណចរកកមពជុ

សមូេគរពជូន 

ឯកឧតតម មិន ឃនិ រដឋមរនតីរកសងួធមមករ និងសសន  
ៃនរពះរជណចរកកមពជុ 

       

សូមអំពវនវផតល់នូវយុតតិធម៌ របេគនរពះអងគ ជ សវុណណ ភមូ ិ រពះេចអធិករសតីទី វតតែកវមុនីវន័
គង់េនវតតរបស់រពះអងគជធមមតវញិ។ 

សកខីប័ណណសំគស់ឋនៈេលខ ២៧/០៩ម.ព ចុះៃថងទី០៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩ សតីពីករែតងតំងភិកខុ
ជរពះេចអធិករសតីទី េនវតតែកវមុនីវន័ ។ 

០៩៣/០៨ម.ពចុះៃថងទី២២ ែខេមស ឆន ំ២០០៨ សតីពីករែតងតំងភិកខុ 
គង់េនវតតែកវមុនីវន័ ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។

លិខិតរបគល់សិទធិកនុងករសងសងវតតែកវមុនីវន័ ចុះៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០០៧

របយករណ៍សេងខប ចុះៃថងទី៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ សតីពីអធិករណ៍េកតមនេនវតតែកវមុនីវន័

របយករណ៍របស់េលករសី នួន សភុតុ េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៥ ែខតុល ឆន ំ
វតតែកវមុនីវន័។ 

ស់រពះសងឃចំនួន ២២អងគកនុងវតតនិងពុទធបរស័ិទចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័
ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១។ 

លិខិតរបស់រពះេចអធិករសតីទី ជ សវុណណ ភូម ិ ចុះៃថងទី២០ ែខវចិឆិក ឆន ំ
រ សមគមែខមរកមពុជេរកមជួយេធវអនតរគមន៍។ 

រ សមគមែខមរកមពុជេរកមបនទទួលសំេណ ពីរពះេតជរពះគុណជ សវុណណ ភូមិ 
សមគមែខមរកមពុជេរកមេយងខញុំជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបីសរមួលដល់រពះអងគចំេពះបញហ ែដល

ភូមិរទ សទឹងមនជ័យ ខណឌ មនជ័យ រជធនីភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ 
Meanjey, 

េនរពះរជណចរកកមពជុ 

             សូមរជបសូមរជបសូមរជបសូមរជប!!!!    

រពះេចអធិករសតីទី វតតែកវមុនីវន័ 

សតីពីករែតងតំងភិកខុ ជ 

សតីពីករែតងតំងភិកខុ ជ 
គង់េនវតតែកវមុនីវន័ ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។ 

២០០៧។ 

េកតមនេនវតតែកវមុនីវន័។ 

ែខតុល ឆន ំ២០១១ សតីពីករ

និងពុទធបរស័ិទចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័ ចំនួន

ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ សតីពីករសំុឲយ

ជ សវុណណ ភូមិ េសនសំុឲយអងគករ
សមគមែខមរកមពុជេរកមេយងខញុំជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបីសរមួលដល់រពះអងគចំេពះបញហ ែដលកងកមល ំង



េប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង ២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយរពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង មកចប់ខលួន
រពះអងគេហយបងខំឲយរពះអងគផតិតេមៃដចកេចញពីវតតអរម េដយគម នបងហ ញពីេទសកំហុសណមួយេឡយ។ 

កនុងលិខិតេសនសំុដែដលេនះបនសរេសរថ កលពីៃថងទី០២ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ េវលេម៉ង៣.៥៧នទី 
រេសៀល េលក តងំ េមង៉លន បនបញជ កងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយ
រពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង គង់េនវតតតែទនេទបេឡងកន់តំែណងរពះេមគណថមី មកេធវសកមមភពចប់
រពះអងគដូចឧរកិដឋជនេដយគម នបងហ ញសងឃរបកស ឬដីកចប់ខលួនេឡយ។ 

រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូមិ អយុ៣៧ឆន ំ មនរសុកកំេណ តេកតេនេខតតឃល ំង ទឹកដីកមពុជេរកម។ 
េរកយពីបននិមនតេឡងមករស់េនេលទឹកដីៃនរពះរជណចរកកមពុជ េហយទទួលបនករនិមនតពីអតីតគណៈ
កមមករវតតនម ចឹក េស និងមនករឯកភពពីរពះេចអធិករ ដុ ំសនុ ចុះៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០០៧ ឲយរពះអងគ
មកគង់េនវតតែកវមុនីវន័ េដមបីបនតករសងសង់សមិទធផលនន បនតពីរពះេចអធិករែដលមនវយ័ចំណស់ចស់
ជរ កលពីៃថងទី១ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៦។ ែផអកតមរបយករណ៍សេងខបរបស់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ
សដីពីករកសងសមិទធផលននេនកនុងវតតែកវមុនីវន័ ជូនឯកឧតតមរដឋមរនដីរកសួងធមមករ និងសសន ចុះៃថងទី០៥ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០០៩ េធវេឡងេដយអនករសី ននួ សភុតុ េមឃំុសំបួរមស។ កនុងលិខិតបនបងហ ញអំពីសមិទធផល
ននដូចជ ករសងសង់បេងហយរពះវហិរ ករកសងបនទប់ទឹកមួយខនងមន៨បនទប់ ករកសងេខល ងទវ រ ករ
កសងរបងពីរជួរ ករជួសជុលកុដិ ករេធវបុណយចេរមនរពះជនមរបេគនរពះេចអធិករ ដុ ំសនុ និងបចចុបបននកំពុងែត
កសងសលធមមសភ១ខនងែដលមនទទឹង១៩ែម៉រត និងបេណដ យ៥៤ែម៉រត និងមនកំពស់២ជន់ ែដលរតវូ
ចំណយថវកិចំនួន៥១មឺុនដុលល រ សហរដឋអេមរកិ។ 

េយងលិខិតបំភលឺអងគេហតុកនុងវតតែកវមុនីវន័កនលងមក េដយអនករសី ននួ សភុតុ េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៥ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ េឃញថ បនទ ប់ពីរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ បនមកគង់ និងកសងមនកររកី
ចេរមនជបនតបនទ ប់ េហយចប់ពីេពលេនះមក ក៏េកតមនអធិករណ៍េកតេឡងរវងអតីតគណៈកមមករវតតចស់
នម ចឹក េស ែដលកលេនះេលកេនជរបធនគណៈកមមករវតតេពញសិទធិេនេឡយ េហយរកមុគណៈកមមករវតត
មួយចំនួនតូចេនះ បនញុះញង់ឲយមនករែបកបក់សងឃកនុងវតត ដូចជករបំែបកឲយរពះសងឃរពះនម នួន កន 
ផត ច់ខលួនេចញពីសងគមសងឃ រហូតដល់មនករបងករភពអនធិបេតយយ រខំនដល់កររបតិបតតិធម៌អថ៌រពះពុទធ
សសនកនុងវតតអរម។ រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ បនេធវលិខិតមួយចបប់េសនេទេលកអភិបលរសុក
មុខកំពូល តមរយៈេលករបធនករយិល័យធមមករ និងសសនរសុក ឲយជួយទប់សក ត់ភពអនធិបេតយយេនះ
ផងែដរ។ ទំងរបធនករយិល័យធមមកររសុក ទំងរពះវន័ិយធររសុកបននិមនតរពះអងគ នួន កន មកសរមះុ
សរមួលជេរចនេលកេរចនសរ ែតរពះអងគមិនរពមចូលខលួនេសះ រហូតដល់មនករចុះបរងក បភពអនធិបេតយយ
េនះពីសមតថកិចចេទៀតផង ែតរពះអងគនិងរកមុអតីតគណៈកមមករវតតចស់េនះ មិនរពមសដ ប់បញជ រេសះ។ ទេងវេនះ
េចះែតេនអូសបនល យ រហូតដល់េមឃំុបញជ ឲយសមតថកិចចចុះបរងក ប ែតសមតថកិចចរងឹទទឹងមិនរពមចុះចត់វធិនករ
េទ។ 

ែផអកតមរបយករណ៍មួយេទៀតសដីពីកងកមល ំងបូ៉លីសរសុកមុខកំពូល េរបអវធុបញ់គំរមេធវបបរពះ
សងឃ និងរបជពលរដឋកនុងវតតែកវមុនីវន័ េធវេឡងេដយអនករសី នួន សភុុត េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៩ ែខវចិឆិក 
ឆន ំ២០១១ េផញជូនមរនដីរគប់សថ ប័នរដឋទំងអស់។ លិខិតបនសរេសរថ ជួនេពលែដលរពះសងឃ និងរបជពុទធ



បរស័ិទេរៀបចំពិធីបុណយកឋិនទនកនុងវតតែកវមុនីវន័ កលពីៃថងទី០២ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ េវលេម៉ង៣.៥៧នទី
រេសៀល េលក តងំ េមង៉លន បនបញជ កងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយ
រពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង គង់េនវតតតែទន េទបេឡងកន់តំែណងរពះេមគណេខតតថមី មកេធវសកមម
ភពចប់រពះេចអធិករវតតសដីទីរពះនម ជ សវុណណ ភមូ ិ េដយមិនដឹងពីេទសកំហុសអវីពិតរបកដេឡយ។ េន
កនុងេហតុករណ៍ដ៏េឃរេឃៃរពៃផសេនះ ក៏មនរពះសងឃ និងរបជពលរដឋរប់រយនក់េចមេរមករពរមិនឲយ
សមតថកិចចចប់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ។ិ េពលេនះ សមតថកិចច ក៏បនបញ់គំរមរបមណជង ១០រគប់
ខណៈែដលរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ កំពុងែតសំងំេនកនុងកុដិ េហយចក់េសរទវ រជប់េនះ។ ែផអកតម
លិខិតដែដលបនឲយដឹងថ មនករចប់ចងរបជពលរដឋមួយចំនួន អនកែដលបនរបតិកមមចំេពះទេងវ របស់សមតថ
កិចចទំងេនះ។ ទីបំផុតកមល ំងសមតថកិចចបនទមលុះទមល យ វយកេមទចទវ រក៏ចូលេទចប់អូសរពះេតជរពះគុណ ជ 
សវុណណ ភមូ ិ រគកេចញមកដូចជអនកេទសេឈលយសឹក។ េមលេឃញដូេចន ះ រពះសងឃនិងរបជពលរដឋែរសក
រទេហយំេពញវតត េហយពួកគត់ែរសកថ អយុតតិធម៌ណស់ ពួកេលកឯងេធវែបបេនះចំេពះរពះសងឃេឃរេឃ
េលសពីសម័យ បុ៉ល ពត េទេទៀត។ 

មួយវញិេទៀត េដយែផអកេទតមពកយបណដឹ ងរបស់រពះសងឃ និងរបជពលរដឋចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័ រប់
រយនក់ បនបដឹងនិងតវ៉ចំេពះសេមដច ននទ ែងត៉ រពះសងឃនយកៃនរពះរជណចរកកមពុជ េដមបជួីយែសវង
រកយុតតិធម៌របេគនរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម។ិ 

េយងតមលិខិតទំងឡយដូចបនេរៀបរប់ខងេលបនសបញជ ក់ឲយេឃញថ រពះេតជរពះគុណ ជ 
សវុណណ ភមូ ិ មិនបនរបរពឹតតខុសអវីេឡយ េហយរល់ទេងវរបស់រពះអងគ រតវូទទួលបនករគំរទពីរបជពុទធបរស័ិទ 
និងគណៈកមមករវតត ជពិេសសេមឃំុសំបួរមស ែដលជគណៈកមមករវតតែដរេនះ។  

េយងតមករចុះេសុបអេងកតផទ ល់ របស់មរនដីអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមេឃញថ សមិទធផលនន
កនុងវតតរតូវបនកសងជេរចនេដយរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ ពិតរបកដែមន េហយបចចុបបននរពះអងគ
កំពុងែតបនតសងសងសលធមមសភមិនទន់ចប់សពវរគប់េទ។ ពុទធបរស័ិទកំពុងែតខសឹកខសួលរសេណះរសេណក
េសកសដ យរពះអងគ និងអណិតអសូររពះអងគ ទនទឹងរង់ចំរពះអងគនិមនតរតឡប់មកគង់េនកនុងវតតែកវមុនីវន័ ជួបជំុ
រពះសងឃ និងពុទធបរស័ិទរពមទំងបនតករកសងវតតអរមេទៃថងមុខេទៀត។  

រឯីភគីរពះេមគណេខតត និងសមតថកិចច រហូតមកដល់េពលេនះ េនមិនទន់បងហ ញអំពីេទសកំហុសណ
មួយពិតរបកដរបស់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ េនេឡយេទ។ បុ៉ែនតែបរជចុះចប់ខលួនរពះអងគេដយមន
ករបញ់កំេភលងកនុងវតតអរម េហយយកេទឃំុេនវតតមួយកនុងរកងុតេខម  រចួបងខំឲយរពះអងគផតិតេមៃដចក់េចញ ពីវតត
ែកវមុនីវន័ េដយមិនរតឡប់េទវតតវញិជដច់ខត។  

បចចុបបននរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ រតវូបនេគជេមលៀសេចញពីវតតែកវមុនីវន័េហយ េហយរពះអងគ
ក៏មិនទន់មនវតតណមួយគង់េនជអចិៃរនដយ៍េនេឡយែដរ។ 

អរស័យេហតុេនះ កនុងនមអតម ភព េយងខញុំ សូមអំពវនវដល់ ឯកឧតតម រដឋមរនដីរកសួងធមមករ និង
សសន េមតត ពិនិតយ និងចត់វធិនករតមសំណូមពររបស់អតមភព េយងខញុំ ដូចខងេរកមេនះ ៖ 



- សូមបញឈប់រល់ទេងវពយបទមកេលរពះេតជរពះគុណ 
- ចត់វធិនករតមចបប់ចំេពះសមតថកិចច

ចបប់។ 
- សូមផតល់ឱកសដល់រពះេតជរពះគុណ 

េដមបីបនតករកសងវស័ិយ រពះពុទធសសនឲយកន់ែតមនភពរកីចេរមន
របេទសជតិ ឲយរសបេទនឹងរដឋធមមនុញញៃនរពះរជចរកកមពុជ
សនសនសនសនរបស់រដឋរបស់រដឋរបស់រដឋរបស់រដឋ។ 

សូមឯកឧតតម េមតត ទទួលនូវករេគរពដ៏េសម ះ

 

 

 

 

 

 

 

 

សូមបញឈប់រល់ទេងវពយបទមកេលរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ។ិ 
សមតថកិចចណែដលហ៊នេរបរបស់អវធុបញ់េបះកនុងវតតអរ

សូមផតល់ឱកសដល់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ បននិមនតរតឡប់េទកន់វតតែកវ
រពះពុទធសសនឲយកន់ែតមនភពរកីចេរមន កនុងករ

េទនឹងរដឋធមមនុញញៃនរពះរជចរកកមពុជែដលបនែចងថ រពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជស

សូមឯកឧតតម េមតត ទទួលនូវករេគរពដ៏េសម ះសមរគអំពីអតម ភព េយងខញុំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ណែដលហ៊នេរបរបស់អវធុបញ់េបះកនុងវតតអរម េដយខុស 

បននិមនតរតឡប់េទកន់វតតែកវមុនីវន័ជផលូវករ 
ងកររមួចំែណកអភិវឌឍន៍ 
រពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជស



សមគមរពះសងឃែខមរកមពជុេរកម
KHMER KAMPUCHEA KROM BUDDHIST MONK ASSOCIATION

វតតសមគគីរងសី រកមុទី៩ ភូមិរទ សទឹងមនជ័យ ខណឌ មនជ័យ រជធនីភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ
Watt Samakkireangsey, 9

Phnom Penh, Cambodia.

េលខ៖ ............... សពខកក/លអន.  

អងគករ សមគមែខមរកមពជុេរកម

ឯកឧតតម ស េខង ឧបនយករដឋមរនដី

      

កមមវតថ ុ៖ សូមអំពវនវផតល់នូវយុតតិធម៌ របេគនរពះអងគ 
បនេទគង់េនវតតរបស់រពះអងគជធមមតវញិ។

េយង ៖ -  សកខីប័ណណសំគស់ឋនៈេលខ 
សវុណណ ភមូ ិជរពះេចអធិករសតីទី េនវតតែកវមុនីវន័ ។

 - របកសនីយប័រតេលខ០៩៣
សវុណណ ភមូ ិគង់េនវតតែកវមុនីវន័ 

 - លិខិតរបគល់សិទធិកនុងករសងសងវតតែកវមុនីវន័ ចុះៃថងទី

 - របយករណ៍សេងខប ចុះៃថងទី

 - របយករណ៍របស់េលករសី 
េកតេហតុេនវតតែកវមុនីវន័។

 - លិខិតសំណូមពររបស់រពះសងឃចំនួន
៨៥៤នក់ ចុះៃថងទី០៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ

 - លិខិតរបស់រពះេចអធិករ
អងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមជួយេធវ

អងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកម
សមគមែខមរកមពុជេរកមអតម ភព េយងខញុំជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបសីរមួលដល់រពះអងគចំេពះបញហ ែដល

សមគមរពះសងឃែខមរកមពជុេរកម 
KHMER KAMPUCHEA KROM BUDDHIST MONK ASSOCIATION 

ភូមិរទ សទឹងមនជ័យ ខណឌ មនជ័យ រជធនីភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ
Watt Samakkireangsey, 9th Group, Trea Village, Sangkat Steung Meanjey, Khan Meanjey,

Phnom Penh, Cambodia. Tel; (855) 012 481 647 
 

លខិិតអំពវនវ 

អងគករ សមគមែខមរកមពជុេរកម េនរពះរជណចរកកមពជុ

សមូេគរពជូន 

េខង ឧបនយករដឋមរនដ ីរដឋមរនតីរកសងួមហៃផទ
ៃនរពះរជណចរកកមពជុ 

       

សូមអំពវនវផតល់នូវយុតតិធម៌ របេគនរពះអងគ ជ សវុណណ ភមូ ិ រពះេចអធិករសតីទី វតតែកវមុនីវន័
គង់េនវតតរបស់រពះអងគជធមមតវញិ។ 

សកខីប័ណណសំគស់ឋនៈេលខ ២៧/០៩ម.ព ចុះៃថងទី០៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩ សតីពីករែតងតំងភិកខុ
ជរពះេចអធិករសតីទី េនវតតែកវមុនីវន័ ។ 

០៩៣/០៨ម.ពចុះៃថងទី២២ ែខេមស ឆន ំ២០០៨ សតីពីករែតងតំងភិកខុ 
គង់េនវតតែកវមុនីវន័ ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។

លិខិតរបគល់សិទធិកនុងករសងសងវតតែកវមុនីវន័ ចុះៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០០៧

របយករណ៍សេងខប ចុះៃថងទី៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ សតីពីអធិករណ៍េកតមនេនវតតែកវមុនីវន័

របយករណ៍របស់េលករសី នួន សភុតុ េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៥ ែខតុល ឆន ំ
វតតែកវមុនីវន័។ 

ស់រពះសងឃចំនួន ២២អងគកនុងវតតនិងពុទធបរស័ិទចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័
ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១។ 

លិខិតរបស់រពះេចអធិករសតីទី ជ សវុណណ ភូម ិ ចុះៃថងទី២០ ែខវចិឆិក ឆន ំ
រ សមគមែខមរកមពុជេរកមជួយេធវអនតរគមន៍។ 

រ សមគមែខមរកមពុជេរកមបនទទួលសំេណ ពីរពះេតជរពះគុណជ សវុណណ ភូមិ 
េយងខញុំជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបសីរមួលដល់រពះអងគចំេពះបញហ ែដល

ភូមិរទ សទឹងមនជ័យ ខណឌ មនជ័យ រជធនីភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ 
Meanjey, 

េនរពះរជណចរកកមពជុ 

មហៃផទ 

             សូមរជបសូមរជបសូមរជបសូមរជប!!!!    

រពះេចអធិករសតីទី វតតែកវមុនីវន័ 

សតីពីករែតងតំងភិកខុ ជ 

សតីពីករែតងតំងភិកខុ ជ 
ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។ 

២០០៧។ 

ពីអធិករណ៍េកតមនេនវតតែកវមុនីវន័។ 

ែខតុល ឆន ំ២០១១ សតីពីករ

និងពុទធបរស័ិទចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័ ចំនួន

ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ សតីពីករសំុឲយ

ជ សវុណណ ភូមិ េសនសំុឲយអងគករ
េយងខញុំជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបសីរមួលដល់រពះអងគចំេពះបញហ ែដល



កងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង ២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយរពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង 
មកចប់ខលួនរពះអងគេហយបងខំឲយរពះអងគផតិតេមៃដចកេចញពីវតតអរម េដយគម នបងហ ញពីេទសកំហុសណមួយ
េឡយ។ 

កនុងលិខិតេសនសំុដែដលេនះបនសរេសរថ កលពីៃថងទី០២ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ េវលេម៉ង៣.៥៧នទី 
រេសៀល េលក តងំ េមង៉លន បនបញជ កងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយ
រពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង គង់េនវតតតែទនេទបេឡងកន់តំែណងរពះេមគណថមី មកេធវសកមមភពចប់
រពះអងគដូចឧរកិដឋជនេដយគម នបងហ ញសងឃរបកស ឬដីកចប់ខលួនេឡយ។ 

រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូមិ អយុ៣៧ឆន ំ មនរសុកកំេណ តេកតេនេខតតឃល ំង ទឹកដីកមពុជេរកម។ 
េរកយពីបននិមនតេឡងមករស់េនេលទឹកដីៃនរពះរជណចរកកមពុជ េហយទទួលបនករនិមនតពីអតីតគណៈ
កមមករវតតនម ចឹក េស និងមនករឯកភពពីរពះេចអធិករ ដុ ំសនុ ចុះៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០០៧ ឲយរពះអងគ
មកគង់េនវតតែកវមុនីវន័ េដមបីបនតករសងសង់សមិទធផលនន បនតពីរពះេចអធិករែដលមនវយ័ចំណស់ចស់
ជរ កលពីៃថងទី១ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៦។ ែផអកតមរបយករណ៍សេងខបរបស់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ
សដីពីករកសងសមិទធផលននេនកនុងវតតែកវមុនីវន័ ជូនឯកឧតតមរដឋមរនដីរកសួងធមមករ និងសសន ចុះៃថងទី០៥ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០០៩ េធវេឡងេដយអនករសី ននួ សភុតុ េមឃំុសំបួរមស។ កនុងលិខិតបនបងហ ញអំពីសមិទធផល
ននដូចជ ករសងសង់បេងហយរពះវហិរ ករកសងបនទប់ទឹកមួយខនងមន៨បនទប់ ករកសងេខល ងទវ រ ករ
កសងរបងពីរជួរ ករជួសជុលកុដិ ករេធវបុណយចេរមនរពះជនមរបេគនរពះេចអធិករ ដុ ំសនុ និងបចចុបបននកំពុងែត
កសងសលធមមសភ១ខនងែដលមនទទឹង១៩ែម៉រត និងបេណដ យ៥៤ែម៉រត និងមនកំពស់២ជន់ ែដលរតវូ
ចំណយថវកិចំនួន៥១មឺុនដុលល រ សហរដឋអេមរកិ។ 

េយងលិខិតបំភលឺអងគេហតុកនុងវតតែកវមុនីវន័កនលងមក េដយអនករសី ននួ សភុតុ េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៥ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ េឃញថ បនទ ប់ពីរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ បនមកគង់ និងកសងមនកររកី
ចេរមនជបនតបនទ ប់ េហយចប់ពីេពលេនះមក ក៏េកតមនអធិករណ៍េកតេឡងរវងអតីតគណៈកមមករវតតចស់
នម ចឹក េស ែដលកលេនះេលកេនជរបធនគណៈកមមករវតតេពញសិទធិេនេឡយ េហយរកមុគណៈកមមករវតត
មួយចំនួនតូចេនះ បនញុះញង់ឲយមនករែបកបក់សងឃកនុងវតត ដូចជករបំែបកឲយរពះសងឃរពះនម នួន កន 
ផត ច់ខលួនេចញពីសងគមសងឃ រហូតដល់មនករបងករភពអនធិបេតយយ រខំនដល់កររបតិបតតិធម៌អថ៌រពះពុទធ
សសនកនុងវតតអរម។ រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ បនេធវលិខិតមួយចបប់េសនេទេលកអភិបលរសុក
មុខកំពូល តមរយៈេលករបធនករយិល័យធមមករ និងសសនរសុក ឲយជួយទប់សក ត់ភពអនធិបេតយយេនះ
ផងែដរ។ ទំងរបធនករយិល័យធមមកររសុក ទំងរពះវន័ិយធររសុកបននិមនតរពះអងគ នួន កន មកសរមះុ
សរមួលជេរចនេលកេរចនសរ ែតរពះអងគមិនរពមចូលខលួនេសះ រហូតដល់មនករចុះបរងក បភពអនធិបេតយយ
េនះពីសមតថកិចចេទៀតផង ែតរពះអងគនិងរកមុអតីតគណៈកមមករវតតចស់េនះ មិនរពមសដ ប់បញជ រេសះ។ ទេងវេនះ
េចះែតេនអូសបនល យ រហូតដល់េមឃំុបញជ ឲយសមតថកិចចចុះបរងក ប ែតសមតថកិចចរងឹទទឹងមិនរពមចុះចត់វធិនករ
េទ។ 

ែផអកតមរបយករណ៍មួយេទៀតសដីពីកងកមល ំងបូ៉លីសរសុកមុខកំពូល េរបអវធុបញ់គំរមេធវបបរពះ
សងឃ និងរបជពលរដឋកនុងវតតែកវមុនីវន័ េធវេឡងេដយអនករសី នួន សភុុត េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៩ ែខវចិឆិក 



ឆន ំ២០១១ េផញជូនមរនដីរគប់សថ ប័នរដឋទំងអស់។ លិខិតបនសរេសរថ ជួនេពលែដលរពះសងឃ និងរបជពុទធ
បរស័ិទេរៀបចំពិធីបុណយកឋិនទនកនុងវតតែកវមុនីវន័ កលពីៃថងទី០២ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ េវលេម៉ង៣.៥៧នទី
រេសៀល េលក តងំ េមង៉លន បនបញជ កងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយ
រពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង គង់េនវតតតែទន េទបេឡងកន់តំែណងរពះេមគណេខតតថមី មកេធវសកមម
ភពចប់រពះេចអធិករវតតសដីទីរពះនម ជ សវុណណ ភមូ ិ េដយមិនដឹងពីេទសកំហុសអវីពិតរបកដេឡយ។ េន
កនុងេហតុករណ៍ដ៏េឃរេឃៃរពៃផសេនះ ក៏មនរពះសងឃ និងរបជពលរដឋរប់រយនក់េចមេរមករពរមិនឲយ
សមតថកិចចចប់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ។ិ េពលេនះ សមតថកិចច ក៏បនបញ់គំរមរបមណជង ១០រគប់
ខណៈែដលរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ កំពុងែតសំងំេនកនុងកុដិ េហយចក់េសរទវ រជប់េនះ។ ែផអកតម
លិខិតដែដលបនឲយដឹងថ មនករចប់ចងរបជពលរដឋមួយចំនួន អនកែដលបនរបតិកមមចំេពះទេងវ របស់សមតថ
កិចចទំងេនះ។ ទីបំផុតកមល ំងសមតថកិចចបនទមលុះទមល យ វយកេមទចទវ រក៏ចូលេទចប់អូសរពះេតជរពះគុណ ជ 
សវុណណ ភមូ ិ រគកេចញមកដូចជអនកេទសេឈលយសឹក។ េមលេឃញដូេចន ះ រពះសងឃនិងរបជពលរដឋែរសក
រទេហយំេពញវតត េហយពួកគត់ែរសកថ អយុតតិធម៌ណស់ ពួកេលកឯងេធវែបបេនះចំេពះរពះសងឃេឃរេឃ
េលសពីសម័យ បុ៉ល ពត េទេទៀត។ 

មួយវញិេទៀត េដយែផអកេទតមពកយបណដឹ ងរបស់រពះសងឃ និងរបជពលរដឋចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័ រប់
រយនក់ បនបដឹងនិងតវ៉ចំេពះសេមដច ននទ ែងត៉ រពះសងឃនយកៃនរពះរជណចរកកមពុជ េដមបជួីយែសវង
រកយុតតិធម៌របេគនរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម។ិ 

េយងតមលិខិតទំងឡយដូចបនេរៀបរប់ខងេលបនសបញជ ក់ឲយេឃញថ រពះេតជរពះគុណ ជ 
សវុណណ ភមូ ិ មិនបនរបរពឹតតខុសអវីេឡយ េហយរល់ទេងវរបស់រពះអងគ រតវូទទួលបនករគំរទពីរបជពុទធបរស័ិទ 
និងគណៈកមមករវតត ជពិេសសេមឃំុសំបួរមស ែដលជគណៈកមមករវតតែដរេនះ។  

េយងតមករចុះេសុបអេងកតផទ ល់ របស់មរនដីអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមេឃញថ សមិទធផលនន
កនុងវតតរតូវបនកសងជេរចនេដយរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ ពិតរបកដែមន េហយបចចុបបននរពះអងគ
កំពុងែតបនតសងសងសលធមមសភមិនទន់ចប់សពវរគប់េទ។ ពុទធបរស័ិទកំពុងែតខសឹកខសួលរសេណះរសេណក
េសកសដ យរពះអងគ និងអណិតអសូររពះអងគ ទនទឹងរង់ចំរពះអងគនិមនតរតឡប់មកគង់េនកនុងវតតែកវមុនីវន័ ជួបជំុ
រពះសងឃ និងពុទធបរស័ិទរពមទំងបនតករកសងវតតអរមេទៃថងមុខេទៀត។  

រឯីភគីរពះេមគណេខតត និងសមតថកិចច រហូតមកដល់េពលេនះ េនមិនទន់បងហ ញអំពីេទសកំហុសណ
មួយពិតរបកដរបស់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ េនេឡយេទ។ បុ៉ែនតែបរជចុះចប់ខលួនរពះអងគេដយមន
ករបញ់កំេភលងកនុងវតតអរម េហយយកេទឃំុេនវតតមួយកនុងរកងុតេខម  រចួបងខំឲយរពះអងគផតិតេមៃដចក់េចញ ពីវតត
ែកវមុនីវន័ េដយមិនរតឡប់េទវតតវញិជដច់ខត។  

បចចុបបននរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ រតវូបនេគជេមលៀសេចញពីវតតែកវមុនីវន័េហយ េហយរពះអងគ
ក៏មិនទន់មនវតតណមួយគង់េនជអចិៃរនដយ៍េនេឡយែដរ។ 



អរស័យេហតុេនះ កនុងនមអតម ភព 
អំពវនវដល់ឯកឧតតម ឧបនយករដឋមរនតី រដឋមរនតី
របស់េយងខញុំដូចខងេរកមេនះ ៖ 

- សូមបញឈប់រល់ទេងវពយបទមកេលរពះេតជរពះគុណ 
- ចត់វធិនករតមចបប់ចំេពះសមតថកិចច

ចបប់។ 
- សូមផតល់ឱកសដល់រពះេតជរពះគុណ 

េដមបីបនតករកសងវស័ិយ រពះពុទធសសនឲយកន់ែតមនភពរកីចេរមន
របេទសជតិ ឲយរសបេទនឹងរដឋធមមនុញញៃនរពះរជចរកកមពុជែដលបនែចងថ 
សនសនសនសនរបស់រដឋរបស់រដឋរបស់រដឋរបស់រដឋ។ 

សូមឯកឧតតម េមតត ទទួលនូវករេគរពដ៏េសម ះ

 

 

 

 

 

 

 

អតម ភព េយងខញុំ ជអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកម
ឯកឧតតម ឧបនយករដឋមរនតី រដឋមរនតីរកសួងមហៃផទ េមតត ពិនិតយ និងចត់វ ិ

សូមបញឈប់រល់ទេងវពយបទមកេលរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ។ិ 
សមតថកិចចណែដលហ៊នេរបរបស់អវធុបញ់េបះកនុងវតតអរម

សូមផតល់ឱកសដល់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ បននិមនតរតឡប់េទកន់វតតែកវ
រពះពុទធសសនឲយកន់ែតមនភពរកីចេរមន កនុងករ

របេទសជតិ ឲយរសបេទនឹងរដឋធមមនុញញៃនរពះរជចរកកមពុជែដលបនែចងថ រពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជស

ទួលនូវករេគរពដ៏េសម ះសមរគអំពីអតម ភព េយងខញុំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ជអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមទំងអស់េនកមពុជ សូម
វធិនករតមសំណូមពរ

ណែដលហ៊នេរបរបស់អវធុបញ់េបះកនុងវតតអរម េដយខុស 

បននិមនតរតឡប់េទកន់វតតែកវមុនីវន័ជផលូវករ 
ងកររមួចំែណកអភិវឌឍន៍ 
រពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជស



សមគមរពះសងឃែខមរកមពជុេរកម
KHMER KAMPUCHEA KROM BUDDHIST MONK ASSOCIATION

វតតសមគគីរងសី រកមុទី៩ ភូមិរទ សទឹងមនជ័យ ខណឌ មនជ័យ រជធនីភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ
Watt Samakkireangsey, 9

Phnom Penh, Cambodia.

េលខ៖ ............... សពខកក/លអន.  

អងគករ សមគមែខមរកមពជុេរកម

ឯកឧតតម េទៀ បញ ់ឧបនយករដឋមរនដី

      

កមមវតថ ុ៖ សូមអំពវនវផតល់នូវយុតតិធម៌ របេគនរពះអងគ 
បនេទគង់េនវតតរបស់រពះអងគជធមមតវញិ។

េយង ៖ -  សកខីប័ណណសំគស់ឋនៈេលខ 
សវុណណ ភមូ ិជរពះេចអធិករសតីទី េនវតតែកវមុនីវន័ ។

 - របកសនីយប័រតេលខ០៩៣
សវុណណ ភមូ ិគង់េនវតតែកវមុនីវន័ ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។

 - លិខិតរបគល់សិទធិកនុងករសងសងវតតែកវមុនីវន័ ចុះៃថងទី

 - របយករណ៍សេងខប ចុះៃថងទី

 - របយករណ៍របស់េលករសី 
េកតេហតុេនវតតែកវមុនីវន័។

 - លិខិតសំណូមពររបស់រពះសងឃចំនួន
៨៥៤នក់ ចុះៃថងទី០៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ

 - លិខិតរបស់រពះេចអធិករ
អងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមជួយេធវ

អងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកម
សមគមែខមរកមពុជេរកមអតម ភព េយងខញុំជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបសីរមួលដល់រពះអងគចំេពះបញហ ែដល

សមគមរពះសងឃែខមរកមពជុេរកម 
KHMER KAMPUCHEA KROM BUDDHIST MONK ASSOCIATION 

ភូមិរទ សទឹងមនជ័យ ខណឌ មនជ័យ រជធនីភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ
Watt Samakkireangsey, 9th Group, Trea Village, Sangkat Steung Meanjey, Khan Meanjey,
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លខិិតអំពវនវ 

អងគករ សមគមែខមរកមពជុេរកម េនរពះរជណចរកកមពជុ

សមូេគរពជូន 

េទៀ បញ ់ឧបនយករដឋមរនដ ីរដឋមរនតីរកសងួករពរជតិ
ៃនរពះរជណចរកកមពជុ  

       

សូមអំពវនវផតល់នូវយុតតិធម៌ របេគនរពះអងគ ជ សវុណណ ភមូ ិ រពះេចអធិករសតីទី វតតែកវមុនីវន័
គង់េនវតតរបស់រពះអងគជធមមតវញិ។ 

សកខីប័ណណសំគស់ឋនៈេលខ ២៧/០៩ម.ព ចុះៃថងទី០៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩ សតីពីករែតងតំងភិកខុ
ជរពះេចអធិករសតីទី េនវតតែកវមុនីវន័ ។ 

០៩៣/០៨ម.ពចុះៃថងទី២២ ែខេមស ឆន ំ២០០៨ សតីពីករែតងតំងភិកខុ 
គង់េនវតតែកវមុនីវន័ ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។

លិខិតរបគល់សិទធិកនុងករសងសងវតតែកវមុនីវន័ ចុះៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០០៧

របយករណ៍សេងខប ចុះៃថងទី៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ សតីពីអធិករណ៍េកតមនេនវតតែកវមុនីវន័

របយករណ៍របស់េលករសី នួន សភុតុ េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៥ ែខតុល ឆន ំ
វតតែកវមុនីវន័។ 

ស់រពះសងឃចំនួន ២២អងគកនុងវតតនិងពុទធបរស័ិទចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័
ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១។ 

លិខិតរបស់រពះេចអធិករសតីទី ជ សវុណណ ភូម ិ ចុះៃថងទី២០ ែខវចិឆិក ឆន ំ
រ សមគមែខមរកមពុជេរកមជួយេធវអនតរគមន៍។ 

រ សមគមែខមរកមពុជេរកមបនទទួលសំេណ ពីរពះេតជរពះគុណជ សវុណណ ភូមិ 
េយងខញុំជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបសីរមួលដល់រពះអងគចំេពះបញហ ែដល

ភូមិរទ សទឹងមនជ័យ ខណឌ មនជ័យ រជធនីភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ 
Meanjey, 

េនរពះរជណចរកកមពជុ 

ករពរជត ិ

             សូមរជបសូមរជបសូមរជបសូមរជប!!!!    

រពះេចអធិករសតីទី វតតែកវមុនីវន័ 

សតីពីករែតងតំងភិកខុ ជ 

សតីពីករែតងតំងភិកខុ ជ 
គង់េនវតតែកវមុនីវន័ ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។ 

២០០៧។ 

ពីអធិករណ៍េកតមនេនវតតែកវមុនីវន័។ 

ែខតុល ឆន ំ២០១១ សតីពីករ

និងពុទធបរស័ិទចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័ ចំនួន

ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ សតីពីករសំុឲយ

ជ សវុណណ ភូមិ េសនសំុឲយអងគករ
េយងខញុំជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបសីរមួលដល់រពះអងគចំេពះបញហ ែដល



កងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង ២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយរពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង 
មកចប់ខលួនរពះអងគេហយបងខំឲយរពះអងគផតិតេមៃដចកេចញពីវតតអរម េដយគម នបងហ ញពីេទសកំហុសណមួយ
េឡយ។ 

កនុងលិខិតេសនសំុដែដលេនះបនសរេសរថ កលពីៃថងទី០២ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ េវលេម៉ង៣.៥៧នទី 
រេសៀល េលក តងំ េមង៉លន បនបញជ កងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយ
រពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង គង់េនវតតតែទនេទបេឡងកន់តំែណងរពះេមគណថមី មកេធវសកមមភពចប់
រពះអងគដូចឧរកិដឋជនេដយគម នបងហ ញសងឃរបកស ឬដីកចប់ខលួនេឡយ។ 

រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូមិ អយុ៣៧ឆន ំ មនរសុកកំេណ តេកតេនេខតតឃល ំង ទឹកដីកមពុជេរកម។ 
េរកយពីបននិមនតេឡងមករស់េនេលទឹកដីៃនរពះរជណចរកកមពុជ េហយទទួលបនករនិមនតពីអតីតគណៈ
កមមករវតតនម ចឹក េស និងមនករឯកភពពីរពះេចអធិករ ដុ ំសនុ ចុះៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០០៧ ឲយរពះអងគ
មកគង់េនវតតែកវមុនីវន័ េដមបីបនតករសងសង់សមិទធផលនន បនតពីរពះេចអធិករែដលមនវយ័ចំណស់ចស់
ជរ កលពីៃថងទី១ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៦។ ែផអកតមរបយករណ៍សេងខបរបស់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ
សដីពីករកសងសមិទធផលននេនកនុងវតតែកវមុនីវន័ ជូនឯកឧតតមរដឋមរនដីរកសួងធមមករ និងសសន ចុះៃថងទី០៥ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០០៩ េធវេឡងេដយអនករសី ននួ សភុតុ េមឃំុសំបួរមស។ កនុងលិខិតបនបងហ ញអំពីសមិទធផល
ននដូចជ ករសងសង់បេងហយរពះវហិរ ករកសងបនទប់ទឹកមួយខនងមន៨បនទប់ ករកសងេខល ងទវ រ ករ
កសងរបងពីរជួរ ករជួសជុលកុដិ ករេធវបុណយចេរមនរពះជនមរបេគនរពះេចអធិករ ដុ ំសនុ និងបចចុបបននកំពុងែត
កសងសលធមមសភ១ខនងែដលមនទទឹង១៩ែម៉រត និងបេណដ យ៥៤ែម៉រត និងមនកំពស់២ជន់ ែដលរតវូ
ចំណយថវកិចំនួន៥១មឺុនដុលល រ សហរដឋអេមរកិ។ 

េយងលិខិតបំភលឺអងគេហតុកនុងវតតែកវមុនីវន័កនលងមក េដយអនករសី ននួ សភុតុ េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៥ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ េឃញថ បនទ ប់ពីរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ បនមកគង់ និងកសងមនកររកី
ចេរមនជបនតបនទ ប់ េហយចប់ពីេពលេនះមក ក៏េកតមនអធិករណ៍េកតេឡងរវងអតីតគណៈកមមករវតតចស់
នម ចឹក េស ែដលកលេនះេលកេនជរបធនគណៈកមមករវតតេពញសិទធិេនេឡយ េហយរកមុគណៈកមមករវតត
មួយចំនួនតូចេនះ បនញុះញង់ឲយមនករែបកបក់សងឃកនុងវតត ដូចជករបំែបកឲយរពះសងឃរពះនម នួន កន 
ផត ច់ខលួនេចញពីសងគមសងឃ រហូតដល់មនករបងករភពអនធិបេតយយ រខំនដល់កររបតិបតតិធម៌អថ៌រពះពុទធ
សសនកនុងវតតអរម។ រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ បនេធវលិខិតមួយចបប់េសនេទេលកអភិបលរសុក
មុខកំពូល តមរយៈេលករបធនករយិល័យធមមករ និងសសនរសុក ឲយជួយទប់សក ត់ភពអនធិបេតយយេនះ
ផងែដរ។ ទំងរបធនករយិល័យធមមកររសុក ទំងរពះវន័ិយធររសុកបននិមនតរពះអងគ នួន កន មកសរមះុ
សរមួលជេរចនេលកេរចនសរ ែតរពះអងគមិនរពមចូលខលួនេសះ រហូតដល់មនករចុះបរងក បភពអនធិបេតយយ
េនះពីសមតថកិចចេទៀតផង ែតរពះអងគនិងរកមុអតីតគណៈកមមករវតតចស់េនះ មិនរពមសដ ប់បញជ រេសះ។ ទេងវេនះ
េចះែតេនអូសបនល យ រហូតដល់េមឃំុបញជ ឲយសមតថកិចចចុះបរងក ប ែតសមតថកិចចរងឹទទឹងមិនរពមចុះចត់វធិនករ
េទ។ 

ែផអកតមរបយករណ៍មួយេទៀតសដីពីកងកមល ំងបូ៉លីសរសុកមុខកំពូល េរបអវធុបញ់គំរមេធវបបរពះ
សងឃ និងរបជពលរដឋកនុងវតតែកវមុនីវន័ េធវេឡងេដយអនករសី នួន សភុុត េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៩ ែខវចិឆិក 



ឆន ំ២០១១ េផញជូនមរនដីរគប់សថ ប័នរដឋទំងអស់។ លិខិតបនសរេសរថ ជួនេពលែដលរពះសងឃ និងរបជពុទធ
បរស័ិទេរៀបចំពិធីបុណយកឋិនទនកនុងវតតែកវមុនីវន័ កលពីៃថងទី០២ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ េវលេម៉ង៣.៥៧នទី
រេសៀល េលក តងំ េមង៉លន បនបញជ កងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយ
រពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង គង់េនវតតតែទន េទបេឡងកន់តំែណងរពះេមគណេខតតថមី មកេធវសកមម
ភពចប់រពះេចអធិករវតតសដីទីរពះនម ជ សវុណណ ភមូ ិ េដយមិនដឹងពីេទសកំហុសអវីពិតរបកដេឡយ។ េន
កនុងេហតុករណ៍ដ៏េឃរេឃៃរពៃផសេនះ ក៏មនរពះសងឃ និងរបជពលរដឋរប់រយនក់េចមេរមករពរមិនឲយ
សមតថកិចចចប់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ។ិ េពលេនះ សមតថកិចច ក៏បនបញ់គំរមរបមណជង ១០រគប់
ខណៈែដលរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ កំពុងែតសំងំេនកនុងកុដិ េហយចក់េសរទវ រជប់េនះ។ ែផអកតម
លិខិតដែដលបនឲយដឹងថ មនករចប់ចងរបជពលរដឋមួយចំនួន អនកែដលបនរបតិកមមចំេពះទេងវ របស់សមតថ
កិចចទំងេនះ។ ទីបំផុតកមល ំងសមតថកិចចបនទមលុះទមល យ វយកេមទចទវ រក៏ចូលេទចប់អូសរពះេតជរពះគុណ ជ 
សវុណណ ភមូ ិ រគកេចញមកដូចជអនកេទសេឈលយសឹក។ េមលេឃញដូេចន ះ រពះសងឃនិងរបជពលរដឋែរសក
រទេហយំេពញវតត េហយពួកគត់ែរសកថ អយុតតិធម៌ណស់ ពួកេលកឯងេធវែបបេនះចំេពះរពះសងឃេឃរេឃ
េលសពីសម័យ បុ៉ល ពត េទេទៀត។ 

មួយវញិេទៀត េដយែផអកេទតមពកយបណដឹ ងរបស់រពះសងឃ និងរបជពលរដឋចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័ រប់
រយនក់ បនបដឹងនិងតវ៉ចំេពះសេមដច ននទ ែងត៉ រពះសងឃនយកៃនរពះរជណចរកកមពុជ េដមបជួីយែសវង
រកយុតតិធម៌របេគនរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម។ិ 

េយងតមលិខិតទំងឡយដូចបនេរៀបរប់ខងេលបនសបញជ ក់ឲយេឃញថ រពះេតជរពះគុណ ជ 
សវុណណ ភមូ ិ មិនបនរបរពឹតតខុសអវីេឡយ េហយរល់ទេងវរបស់រពះអងគ រតវូទទួលបនករគំរទពីរបជពុទធបរស័ិទ 
និងគណៈកមមករវតត ជពិេសសេមឃំុសំបួរមស ែដលជគណៈកមមករវតតែដរេនះ។  

េយងតមករចុះេសុបអេងកតផទ ល់ របស់មរនដីអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមេឃញថ សមិទធផលនន
កនុងវតតរតូវបនកសងជេរចនេដយរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ ពិតរបកដែមន េហយបចចុបបននរពះអងគ
កំពុងែតបនតសងសងសលធមមសភមិនទន់ចប់សពវរគប់េទ។ ពុទធបរស័ិទកំពុងែតខសឹកខសួលរសេណះរសេណក
េសកសដ យរពះអងគ និងអណិតអសូររពះអងគ ទនទឹងរង់ចំរពះអងគនិមនតរតឡប់មកគង់េនកនុងវតតែកវមុនីវន័ ជួបជំុ
រពះសងឃ និងពុទធបរស័ិទរពមទំងបនតករកសងវតតអរមេទៃថងមុខេទៀត។  

រឯីភគីរពះេមគណេខតត និងសមតថកិចច រហូតមកដល់េពលេនះ េនមិនទន់បងហ ញអំពីេទសកំហុសណ
មួយពិតរបកដរបស់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ េនេឡយេទ។ បុ៉ែនតែបរជចុះចប់ខលួនរពះអងគេដយមន
ករបញ់កំេភលងកនុងវតតអរម េហយយកេទឃំុេនវតតមួយកនុងរកងុតេខម  រចួបងខំឲយរពះអងគផតិតេមៃដចក់េចញ ពីវតត
ែកវមុនីវន័ េដយមិនរតឡប់េទវតតវញិជដច់ខត។  

បចចុបបននរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ រតវូបនេគជេមលៀសេចញពីវតតែកវមុនីវន័េហយ េហយរពះអងគ
ក៏មិនទន់មនវតតណមួយគង់េនជអចិៃរនដយ៍េនេឡយែដរ។ 



អរស័យេហតុេនះ កនុងនមអតម ភព 
អំពវនវដល់ឯកឧតតម ឧបនយករដឋមរនដី រដឋមរនដី
របស់េយងខញុំរពះករណុ េយងខញុំដូចខងេរកមេនះ ៖

- សូមបញឈប់រល់ទេងវពយបទមកេលរពះេតជរពះគុណ 
- ចត់វធិនករតមចបប់ចំេពះសមតថកិចច

ចបប់។ 
- សូមផតល់ឱកសដល់រពះេតជរពះគុណ 

េដមបីបនតករកសងវស័ិយ រពះពុទធសសនឲយកន់ែតមនភពរកីចេរមន
របេទសជតិ ឲយរសបេទនឹងរដឋធមមនុញញៃនរពះរជចរកកមពុជែដលបនែចងថ 
សនសនសនសនរបស់រដឋរបស់រដឋរបស់រដឋរបស់រដឋ។ 

សូមឯកឧតតម េមតត ទទួលនូវករេគរពដ៏េសម ះ

 

 

 

 

 

 

 

អតម ភព េយងខញុំ ជអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកម
រដឋមរនដី រដឋមរនដីរកសួងករពរជតិ េមតត ពិនិតយ និងចត់វធិន

ដូចខងេរកមេនះ ៖ 

សូមបញឈប់រល់ទេងវពយបទមកេលរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ។ិ 
សមតថកិចចណែដលហ៊នេរបរបស់អវធុបញ់េបះកនុងវតតអរម

សូមផតល់ឱកសដល់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ បននិមនតរតឡប់េទកន់វតតែកវ
រពះពុទធសសនឲយកន់ែតមនភពរកីចេរមន កនុងករ

របេទសជតិ ឲយរសបេទនឹងរដឋធមមនុញញៃនរពះរជចរកកមពុជែដលបនែចងថ រពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជស

ទួលនូវករេគរពដ៏េសម ះសមរគអំពីអតម ភព េយងខញុំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ជអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមទំងអស់េនកមពុជ សូម
វធិនករតមសំណូមពរ

ណែដលហ៊នេរបរបស់អវធុបញ់េបះកនុងវតតអរម េដយខុស 

បននិមនតរតឡប់េទកន់វតតែកវមុនីវន័ជផលូវករ 
ងកររមួចំែណកអភិវឌឍន៍ 
រពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជស



សមគមរពះសងឃែខមរកមពជុេរកម
KHMER KAMPUCHEA KROM BUDDHIST MONK ASSOCIATION

វតតសមគគីរងសី រកមុទី៩ ភូមិរទ សទឹងមនជ័យ ខណឌ មនជ័យ រជធនីភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ
Watt Samakkireangsey, 9

Phnom Penh, Cambodia.

េលខ៖ ............... សពខកក/លអន.  

អងគករ សមគមែខមរកមពជុេរកម

សេមដចរពះសេុមធធិបតី រពះសងឃនយក ៃនរពះរជណចរកកមពជុ

   

កមមវតថ ុ៖ សូមអំពវនវផតល់នូវយុតតិធម៌ របេគនរពះអងគ 
បនេទគង់េនវតតរបស់រពះអងគជធមមតវញិ។

េយង ៖ -  សកខីប័ណណសំគស់ឋនៈេលខ 
សវុណណ ភមូ ិជរពះេចអធិករសតីទី េនវតតែកវមុនីវន័ ។

 - របកសនីយប័រតេលខ០៩៣
សវុណណ ភមូ ិគង់េនវតតែកវមុនីវន័ ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។

 - លិខិតរបគល់សិទធិកនុងករសងសងវតតែកវមុនីវន័ 

 - របយករណ៍សេងខប ចុះៃថងទី

 - របយករណ៍របស់េលករសី 
េកតេហតុេនវតតែកវមុនីវន័។

 - លិខិតសំណូមពររបស់រពះស
៨៥៤នក់ ចុះៃថងទី០៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ

 - លិខិតរបស់រពះេចអធិករ
អងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមជួយេធវ

អងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកម
សមគមែខមរកមពុជេរកមេយងខញុំរពះករណុ 

សមគមរពះសងឃែខមរកមពជុេរកម 
KHMER KAMPUCHEA KROM BUDDHIST MONK ASSOCIATION 

ភូមិរទ សទឹងមនជ័យ ខណឌ មនជ័យ រជធនីភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ
Watt Samakkireangsey, 9th Group, Trea Village, Sangkat Steung Meanjey, Khan Meanjey,

Phnom Penh, Cambodia. Tel; (855) 012 481 647 
 

លខិិតអំពវនវ 

អងគករ សមគមែខមរកមពជុេរកម េនរពះរជណចរកកមពជុ

សមូរកបថវ យបងគំរបេគន 

សេមដចរពះសេុមធធិបតី រពះសងឃនយក ៃនរពះរជណចរកកមពជុ

       

សូមអំពវនវផតល់នូវយុតតិធម៌ របេគនរពះអងគ ជ សវុណណ ភមូ ិ រពះេចអធិករសតីទី វតតែកវមុនីវន័
គង់េនវតតរបស់រពះអងគជធមមតវញិ។ 

សកខីប័ណណសំគស់ឋនៈេលខ ២៧/០៩ម.ព ចុះៃថងទី០៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩ សតីពីករែតងតំងភិកខុ
ជរពះេចអធិករសតីទី េនវតតែកវមុនីវន័ ។ 

០៩៣/០៨ម.ពចុះៃថងទី២២ ែខេមស ឆន ំ២០០៨ សតីពីករែតងតំងភិកខុ 
គង់េនវតតែកវមុនីវន័ ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។

លិខិតរបគល់សិទធិកនុងករសងសងវតតែកវមុនីវន័ ចុះៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០០៧

របយករណ៍សេងខប ចុះៃថងទី៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ សតីពីអធិករណ៍េកតមនេនវតតែកវមុនីវន័

របយករណ៍របស់េលករសី នួន សភុតុ េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៥ ែខតុល ឆន ំ
វតតែកវមុនីវន័។ 

ស់រពះសងឃចំនួន ២២អងគកនុងវតតនិងពុទធបរស័ិទចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័
ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១។ 

លិខិតរបស់រពះេចអធិករសតីទី ជ សវុណណ ភូម ិ ចុះៃថងទី២០ ែខវចិឆិក ឆន ំ
រ សមគមែខមរកមពុជេរកមជួយេធវអនតរគមន៍។ 

រ សមគមែខមរកមពុជេរកមបនទទួលសំេណ ពីរពះេតជរពះគុណជ សវុណណ ភូមិ 
រពះករណុ ជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបីសរមួលដល់រពះអងគចំេពះ

ភូមិរទ សទឹងមនជ័យ ខណឌ មនជ័យ រជធនីភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ 
Meanjey, 

េនរពះរជណចរកកមពជុ 

សេមដចរពះសេុមធធិបតី រពះសងឃនយក ៃនរពះរជណចរកកមពជុ  

               
សូមសូមសូមសូមរពះេមតតរពះេមតតរពះេមតតរពះេមតត រជបរជបរជបរជប!!!!    

រពះេចអធិករសតីទី វតតែកវមុនីវន័ 

សតីពីករែតងតំងភិកខុ ជ 

សតីពីករែតងតំងភិកខុ ជ 
គង់េនវតតែកវមុនីវន័ ជេលខធិករអនុគណរសុកមុខកំពូល ។ 

២០០៧។ 

ពីអធិករណ៍េកតមនេនវតតែកវមុនីវន័។ 

ែខតុល ឆន ំ២០១១ សតីពីករ

និងពុទធបរស័ិទចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័ ចំនួន

ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ សតីពីករសំុឲយ

ជ សវុណណ ភូមិ េសនសំុឲយអងគករ
ជួយេធវអនតរគមន៍ជបនទ ន់ េដមបីសរមួលដល់រពះអងគចំេពះបញហ



ែដលកងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង ២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយរពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង 
មកចប់ខលួនរពះអងគេហយបងខំឲយរពះអងគផតិតេមៃដចកេចញពីវតតអរម េដយគម នបងហ ញពីេទសកំហុសណមួយ
េឡយ។ 

កនុងលិខិតេសនសំុដែដលេនះបនសរេសរថ កលពីៃថងទី០២ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ េវលេម៉ង៣.៥៧នទី 
រេសៀល េលក តងំ េមង៉លន បនបញជ កងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយ
រពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង គង់េនវតតតែទនេទបេឡងកន់តំែណងរពះេមគណថមី មកេធវសកមមភពចប់
រពះអងគដូចឧរកិដឋជនេដយគម នបងហ ញសងឃរបកស ឬដីកចប់ខលួនេឡយ។ 

រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូមិ អយុ៣៧ឆន ំ មនរសុកកំេណ តេកតេនេខតតឃល ំង ទឹកដីកមពុជេរកម។ 
េរកយពីបននិមនតេឡងមករស់េនេលទឹកដីៃនរពះរជណចរកកមពុជ េហយទទួលបនករនិមនតពីអតីតគណៈ
កមមករវតតនម ចឹក េស និងមនករឯកភពពីរពះេចអធិករ ដុ ំសនុ ចុះៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០០៧ ឲយរពះអងគ
មកគង់េនវតតែកវមុនីវន័ េដមបីបនតករសងសង់សមិទធផលនន បនតពីរពះេចអធិករែដលមនវយ័ចំណស់ចស់
ជរ កលពីៃថងទី១ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៦។ ែផអកតមរបយករណ៍សេងខបរបស់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ
សដីពីករកសងសមិទធផលននេនកនុងវតតែកវមុនីវន័ ជូនឯកឧតតមរដឋមរនដីរកសួងធមមករ និងសសន ចុះៃថងទី០៥ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០០៩ េធវេឡងេដយអនករសី ននួ សភុតុ េមឃំុសំបួរមស។ កនុងលិខិតបនបងហ ញអំពីសមិទធផល
ននដូចជ ករសងសង់បេងហយរពះវហិរ ករកសងបនទប់ទឹកមួយខនងមន៨បនទប់ ករកសងេខល ងទវ រ ករ
កសងរបងពីរជួរ ករជួសជុលកុដិ ករេធវបុណយចេរមនរពះជនមរបេគនរពះេចអធិករ ដុ ំសនុ និងបចចុបបននកំពុងែត
កសងសលធមមសភ១ខនងែដលមនទទឹង១៩ែម៉រត និងបេណដ យ៥៤ែម៉រត និងមនកំពស់២ជន់ ែដលរតវូ
ចំណយថវកិចំនួន៥១មឺុនដុលល រ សហរដឋអេមរកិ។ 

េយងលិខិតបំភលឺអងគេហតុកនុងវតតែកវមុនីវន័កនលងមក េដយអនករសី ននួ សភុតុ េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៥ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ េឃញថ បនទ ប់ពីរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ បនមកគង់ និងកសងមនកររកី
ចេរមនជបនតបនទ ប់ េហយចប់ពីេពលេនះមក ក៏េកតមនអធិករណ៍េកតេឡងរវងអតីតគណៈកមមករវតតចស់
នម ចឹក េស ែដលកលេនះេលកេនជរបធនគណៈកមមករវតតេពញសិទធិេនេឡយ េហយរកមុគណៈកមមករវតត
មួយចំនួនតូចេនះ បនញុះញង់ឲយមនករែបកបក់សងឃកនុងវតត ដូចជករបំែបកឲយរពះសងឃរពះនម នួន កន 
ផត ច់ខលួនេចញពីសងគមសងឃ រហូតដល់មនករបងករភពអនធិបេតយយ រខំនដល់កររបតិបតតិធម៌អថ៌រពះពុទធ
សសនកនុងវតតអរម។ រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ បនេធវលិខិតមួយចបប់េសនេទេលកអភិបលរសុក
មុខកំពូល តមរយៈេលករបធនករយិល័យធមមករ និងសសនរសុក ឲយជួយទប់សក ត់ភពអនធិបេតយយេនះ
ផងែដរ។ ទំងរបធនករយិល័យធមមកររសុក ទំងរពះវន័ិយធររសុកបននិមនតរពះអងគ នួន កន មកសរមះុ
សរមួលជេរចនេលកេរចនសរ ែតរពះអងគមិនរពមចូលខលួនេសះ រហូតដល់មនករចុះបរងក បភពអនធិបេតយយ
េនះពីសមតថកិចចេទៀតផង ែតរពះអងគនិងរកមុអតីតគណៈកមមករវតតចស់េនះ មិនរពមសដ ប់បញជ រេសះ។ ទេងវេនះ
េចះែតេនអូសបនល យ រហូតដល់េមឃំុបញជ ឲយសមតថកិចចចុះបរងក ប ែតសមតថកិចចរងឹទទឹងមិនរពមចុះចត់វធិនករ
េទ។ 

ែផអកតមរបយករណ៍មួយេទៀតសដីពីកងកមល ំងបូ៉លីសរសុកមុខកំពូល េរបអវធុបញ់គំរមេធវបបរពះ
សងឃ និងរបជពលរដឋកនុងវតតែកវមុនីវន័ េធវេឡងេដយអនករសី នួន សភុុត េមឃំុសំបួរមស ចុះៃថងទី០៩ ែខវចិឆិក 



ឆន ំ២០១១ េផញជូនមរនដីរគប់សថ ប័នរដឋទំងអស់។ លិខិតបនសរេសរថ ជួនេពលែដលរពះសងឃ និងរបជពុទធ
បរស័ិទេរៀបចំពិធីបុណយកឋិនទនកនុងវតតែកវមុនីវន័ កលពីៃថងទី០២ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ េវលេម៉ង៣.៥៧នទី
រេសៀល េលក តងំ េមង៉លន បនបញជ កងកមល ំងេប៉អឹម និងបូ៉លីសរសុក-ឃំុជង២០(ៃមភ)នក់ សហករជមួយ
រពះេមគណេខតតរពះនម ជ សអំង គង់េនវតតតែទន េទបេឡងកន់តំែណងរពះេមគណេខតតថមី មកេធវសកមម
ភពចប់រពះេចអធិករវតតសដីទីរពះនម ជ សវុណណ ភមូ ិ េដយមិនដឹងពីេទសកំហុសអវីពិតរបកដេឡយ។ េន
កនុងេហតុករណ៍ដ៏េឃរេឃៃរពៃផសេនះ ក៏មនរពះសងឃ និងរបជពលរដឋរប់រយនក់េចមេរមករពរមិនឲយ
សមតថកិចចចប់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ។ិ េពលេនះ សមតថកិចច ក៏បនបញ់គំរមរបមណជង ១០រគប់
ខណៈែដលរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ កំពុងែតសំងំេនកនុងកុដិ េហយចក់េសរទវ រជប់េនះ។ ែផអកតម
លិខិតដែដលបនឲយដឹងថ មនករចប់ចងរបជពលរដឋមួយចំនួន អនកែដលបនរបតិកមមចំេពះទេងវ របស់សមតថ
កិចចទំងេនះ។ ទីបំផុតកមល ំងសមតថកិចចបនទមលុះទមល យ វយកេមទចទវ រក៏ចូលេទចប់អូសរពះេតជរពះគុណ ជ 
សវុណណ ភមូ ិ រគកេចញមកដូចជអនកេទសេឈលយសឹក។ េមលេឃញដូេចន ះ រពះសងឃនិងរបជពលរដឋែរសក
រទេហយំេពញវតត េហយពួកគត់ែរសកថ អយុតតិធម៌ណស់ ពួកេលកឯងេធវែបបេនះចំេពះរពះសងឃេឃរេឃ
េលសពីសម័យ បុ៉ល ពត េទេទៀត។ 

មួយវញិេទៀត េដយែផអកេទតមពកយបណដឹ ងរបស់រពះសងឃ និងរបជពលរដឋចំណុះេជងវតតែកវមុនីវន័ រប់
រយនក់ បនបដឹងនិងតវ៉ចំេពះសេមដច ននទ ែងត៉ រពះសងឃនយកៃនរពះរជណចរកកមពុជ េដមបជួីយែសវង
រកយុតតិធម៌របេគនរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម។ិ 

េយងតមលិខិតទំងឡយដូចបនេរៀបរប់ខងេលបនសបញជ ក់ឲយេឃញថ រពះេតជរពះគុណ ជ 
សវុណណ ភមូ ិ មិនបនរបរពឹតតខុសអវីេឡយ េហយរល់ទេងវរបស់រពះអងគ រតវូទទួលបនករគំរទពីរបជពុទធបរស័ិទ 
និងគណៈកមមករវតត ជពិេសសេមឃំុសំបួរមស ែដលជគណៈកមមករវតតែដរេនះ។  

េយងតមករចុះេសុបអេងកតផទ ល់ របស់មរនដីអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមេឃញថ សមិទធផលនន
កនុងវតតរតូវបនកសងជេរចនេដយរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភូម ិ ពិតរបកដែមន េហយបចចុបបននរពះអងគ
កំពុងែតបនតសងសងសលធមមសភមិនទន់ចប់សពវរគប់េទ។ ពុទធបរស័ិទកំពុងែតខសឹកខសួលរសេណះរសេណក
េសកសដ យរពះអងគ និងអណិតអសូររពះអងគ ទនទឹងរង់ចំរពះអងគនិមនតរតឡប់មកគង់េនកនុងវតតែកវមុនីវន័ ជួបជំុ
រពះសងឃ និងពុទធបរស័ិទរពមទំងបនតករកសងវតតអរមេទៃថងមុខេទៀត។  

រឯីភគីរពះេមគណេខតត និងសមតថកិចច រហូតមកដល់េពលេនះ េនមិនទន់បងហ ញអំពីេទសកំហុសណ
មួយពិតរបកដរបស់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ េនេឡយេទ។ បុ៉ែនតែបរជចុះចប់ខលួនរពះអងគេដយមន
ករបញ់កំេភលងកនុងវតតអរម េហយយកេទឃំុេនវតតមួយកនុងរកងុតេខម  រចួបងខំឲយរពះអងគផតិតេមៃដចក់េចញ ពីវតត
ែកវមុនីវន័ េដយមិនរតឡប់េទវតតវញិជដច់ខត។  

បចចុបបននរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ រតវូបនេគជេមលៀសេចញពីវតតែកវមុនីវន័េហយ េហយរពះអងគ
ក៏មិនទន់មនវតតណមួយគង់េនជអចិៃរនដយ៍េនេឡយែដរ។ 



អរស័យេហតុេនះ កនុងនមេយងខញុំរពះករណុ ជអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកម
អំពវនវដល់សេមដចរពះសងឃនយក ៃនរពះរជណ
របស់េយងខញុំរពះករណុដូចខងេរកមេនះ ៖

- សូមបញឈប់រល់ទេងវពយបទមកេលរពះេតជរពះគុណ 
- ចត់វធិនករតមចបប់ចំេពះសមតថកិចច

ចបប់។ 
- សូមផតល់ឱកសដល់រពះេតជរពះគុណ 

េដមបីបនតករកសងវស័ិយ រពះពុទធសសនឲយកន់ែតមនភពរកីចេរមន
របេទសជតិ ឲយរសបេទនឹងរដឋធមមនុញញៃនរពះរជចរកកមពុជែដលបនែចងថ 
សនសនសនសនរបស់រដឋរបស់រដឋរបស់រដឋរបស់រដឋ។ 

សូមសេមដច រពះេមតត ទទួលនូវគរវភពដ៏ខពង់ខពស់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងនមេយងខញុំរពះករណុ ជអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកម
ដល់សេមដចរពះសងឃនយក ៃនរពះរជណចរកកមពុជ រពះេមតត ពិនិតយ និងចត់វធិន

ដូចខងេរកមេនះ ៖ 

េលរពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ។ិ 
សមតថកិចចណែដលហ៊នេរបរបស់អវធុបញ់េបះកនុងវតតអរម

សូមផតល់ឱកសដល់រពះេតជរពះគុណ ជ សវុណណ ភមូ ិ បននិមនតរតឡប់េទកន់វតតែកវ
រពះពុទធសសនឲយកន់ែតមនភពរកីចេរមន កនុងករ

របេទសជតិ ឲយរសបេទនឹងរដឋធមមនុញញៃនរពះរជចរកកមពុជែដលបនែចងថ រពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជស

គរវភពដ៏ខពង់ខពស់អំពីេយងខញុំរពះករណុ។ 

 

 

កនុងនមេយងខញុំរពះករណុ ជអងគករ សមគមែខមរកមពុជេរកមទំងអស់េនកមពុជ សូម
វធិនករតមសំណូមពរ

ណែដលហ៊នេរបរបស់អវធុបញ់េបះកនុងវតតអរម េដយខុស 

បននិមនតរតឡប់េទកន់វតតែកវមុនីវន័ជផលូវករ 
ងកររមួចំែណកអភិវឌឍន៍ 
រពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជសរពះពុទធសសន ជស

 


