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សុនទរកថ 
ឯកឧត្តម ថច់ េស ្ឋ  សមជិក្រពឹទធសភ 

និងជនយក្របតិបត្តិសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម កនុងទិ កន់ទុកខជតិែខមរ 

ខួបKRmb; ៦៣ឆន ំ ៃថង និគមប ងំកត់ទឹកដីែខមរឲយេវៀត ម 
និងពិធីបុណយ ប់ប្រត្រពះសងឃ ១៩៤៩អងគ េន ជធនីភនំេពញ 

០៤-៦-១៩៤៩ - ០៤-៦-២០១២ 

សូមnmsáarចំេពះ្របជំុបីៃន្រពះៃ្រតរតន៍! 
 សូមេគរពនិង្រកបថ្វ យបងគំ្រពះវញិញ ណកខនធ្រពះវរីសមណៈ ្រពះវរី្រពះម ក ្រត វញិញ កខនធវរីបុរស    
            វរីនរ ីវរីយុទធជន វរីយុទធនរែីខមរេសន ជតិទំងអស់ដ៏ខពង់ខពស់បំផុត! 
 សូម្រកបថ្វ យបងគំ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីេគរពសកក រៈ! 

សូមថ្វ យបងគំសេម្តច សីុសុវតថិ ពង នរ ី មុនីពង   ្រពះ ជតំ ងដ៏ខពង់ខពស់ ៃន្រពះករុ  
្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ្រពះ 
អធិបតីដ៏ខពង់ខពស់! 
សូមេគរព សេម្តច ្រទង់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី និងេភញ វកិត្តិយសជតិ អន្តរជតិ 
ជទីេគរពេសន ! 
 

ងនម្រពះសងឃ ្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកម និងកនុងនមទូល្រពះបងគំជខញុំ  សូម្រពះបរម ជនុ 
ញញ តែថ្លងនូវអំណរ្រពះម ទិគុណយ៉ង្រជលេ្រជជទីបំផុត ថ្វ យ្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរម 
នថ នេ ត្តម សីហមុនី  ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបនសព្វ្រពះទ័យេ្របស្រពះ ជ 
ទនសេម្តច សីុសុវតថិ ពង នរ ី មុនីពង  ្រពះ ជតំ ងដ៏ខពង់ខពស់ េធ្វើជ្រពះអធិបតីកនុងពិធីបុណយជ្របវត្តិ

្រស្តនេពលេនះ។ 
 ទូល្រពះបងគំជខញុំ សូម្រពះបរម ជនុញតែថ្លងនូវកតញញូ ធម៌និងែថ្លងនូវអំណរ្រពះម ករុ  

ទិគុណជភេយយភពថ្វ យ្រពះករុ ្រពម វរីក ្រត ្រពះបទសេម្តច្រពះ នេ ត្តម សីហនុ និងសេម្តច 
្រពះម ក ្រតីយ៍   ជទីសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់ ែដលែតងែតេលើកទឹកចិត្ត និងេ្របស្រពះ ជទននូវករឧបតថមភ 
គំ្រទដល់្រគប់សកមមភពតសូ៊្រសបចបប់របស់្រពះសងឃ និង្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកមជនិចច។ ជពិេសស 
បនេ្របស្រពះ ជទននូវ្រពះ ជ្រទពយផទ ល់ចំនួន ២០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ េដើមបីេរៀបចំពិធីបុណយ 
េនះជេរៀង ល់ឆន ំមិនែដលខកខនម្តង េឡើយ។  េនះជករបង្ហ ញឲយេឃើញយ៉ងចបស់អំពីទឹក្រពះ 
ទ័យ្របកបេ យ្រពហមវ ិ រធម៌ៃន្រពះម ក ្រតែខមរចំេពះ្រពះសងឃ និង្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកម 
យ៉ងពិត្របកដ។ 

កនុងឱកសដ៏ពិេសសេនះ កនុងនម ថ បនិកៃនទិ កន់ទុកខជតិែខមរជ្របវត្តិ ្រស្ត ខញុំ្រពះករុ ខញុំ  
មនេមទនភពនិង្របកបេ យេសចក្តីសងឃឹមយ៉ងៃ្រកែលងេនេពលែដលបនេឃើញ្រពះករុ ្រគប់ 
្រពះអងគ បងប្អូនរមួឈមែខមរទំងអស់  របួរមួ មគគីគន  េរៀបចំ្របរពធទិ កន់ទុកខជតិែខមរេន មវត្ត ម 



TMB½rTI2 

និងទីកែន្លងននទូទំងពិភពេ កជេរៀង ល់ឆន ំ។ សកមមភពេនះជករែស្តងេចញនូវឆនទៈដ៏muHមុត 
្របប់ដល់ពិភពេ កថ ្រពះសងឃ និង្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកមមនករឈឺចប់យ៉ងខ្ល ំង េហើយ្រប 
ថន ចង់រស់េនេ យឯក ជយ សន្តិភព េសរភីព និងសុភមងគល ដូច្របជជតិននេលើសកលេ កែដរ 
។    

េឆ្ល តឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូមែថ្លងនូវអំណរ្រពះគុណ និងអំណរគុណជអេនកបប-
ករចំេពះ្រពះករុ ្រគប់្រពះអងគ បងប្អូនរមួឈមែខមរទំងអស់ ែដលបនបំេពញតួនទីដ៏មន រៈសំ 
ខន់ និងទទួលខុស្រតូវខពស់ដល់ សនជតិរបស់េយើង។  សូមឲយករឈឺចប់ទំងអស់ែ្របក្ល យេទជ 
កម្ល ំងចលករដ៏មហិមមួយ ជំរញុចលនតសូ៊ៃនសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកមឲយដល់េគលេ ៃនករជួយ 
េ្រ ច្រសង់្របជជតិ និងមតុភូមិែខមរកមពុជេ្រកមឲយខងែតបន។ 

េផ្តើមេចញពីខ្លឹម រៃនចបប់ដ៏ទុយ៌ស ែដលរ ្ឋ ភិបល ធរណរដ្ឋប ងំបន្របកសឲយេ្របើកនុង 
ករកត់ទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកមឲយយួនេនៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៤៩ សហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម បនកំ
ណត់យកៃថងទី០៤ ែខមិថុន ជទិ កន់ទុកខរបស់ជតិែខមរ និងេធ្វើបុណយ ប់ប្រត្រពះសងឃ ១៩៤៩អងគជេរៀង 
ល់ឆន ំ។ ពិេ្រពះចបប់ដ៏ ្រកក់េនះ បនកត់ទឹកដីែខមរឲយយួនេ យគម នសួរមតិពី្របជ ្រស្តែខម ែដលជ 

មច ស់្របេទសេឡើយ េហើយបននំមកេនេសចក្តីទុកខេវទន ប់មិនអស់មកឲយ្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកម 
និងេធ្វើេ យ្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកមក្ល យជជនជតិភគតិចេនេលើទឹកដីកំេណើ តរបស់ខ្លួន។  

េគលបំណងៃនករកំណត់យកៃថងទី០៤ មិថុន ជទិ កន់ទុកខរបស់ជតិែខមរេនះគឺ ៖ 
ទី១-េដើមបីឲយកូនែខមរ្រគប់របូចងចំនូវ្រពឹត្តិករណ៍្របវត្តិ ្រស្តដ៏ែសនឈឺចប់និង្របុង្របយ័តនកំុឲយ  
      ន្របវត្តិ ្រស្តដ៏ ្រកក់េនះវលិមករកែខមរជថមីេទៀត។ 
ទី២-េដើមបីសំែដងនូវកតញញូ ធម៌ ចំេពះ្រពះវញិញ ណកខនធ និងវញិញ ណកខនធបុព្វបុរសែខមរេសន ជតិ   
      ែដលបនតសូ៊ពលីជីវតិគម ន ្ត យ្រសេ ះ កនុងបុព្វេហតុជតិ មតុភូមិ។ 
ខងេ្រកមេនះ  ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូមេលើកយកអតថបទចបប់ ែដល និគមប ងំបនេធ្វើេឡើង 

sRmab;កត់ទឹកដីែខមរ (កមពុជេ្រកម) ឲយ និគមេវៀត ម្រតួត្រ បន្តរហូតសព្វៃថងទំង្រសងុ មក 

្របេគន និង CRmabជូនដូចតេទេនះ ៖  
 

  Loi No 49-733 du 4 Juin 1949 modifieant le statut  de la Cochinchine dans l’Union française.  
Après avis de l’Assemblée nationale de l’Union française, L’Assemblée nationale et le Conseil de la 
République ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue le loi 
don’t la teneur suit: 
 

Art. 1er – Dans le cadre fixé à L’article 60 le la Constitution de la Républicque francaise et après 
l’avis émis, dans sa séance du 23 april 1949, par l’Assemblée territoriale de Cochinchine, le statut de la 
Cochinchine est modifié dans les conditions prévues á l’article ci-aprés.  

 
Atr. 2.- Le territoire de la Cochinchine est rattaché à l’Etat associé du Viet-Nam suivant les termes 

de la declaration commune du 5 juin 1948 et de la declaration du Gouvernement française du 19 aoút 1948. 
La Cochinchine cesse en conséquesnce d’avoir le statut de teritoire d’outre-mer. 

 
Art. 3- En cas de changement du statut du Viet-Nam, le statut de la Cochinchine fera l’objet d’une 

nouvelle deliberation des assemblées prévues à l’article 75 de la Constitution (Titre VIII: De l’Union 
française). 
 

La présente loi sera execute comme loi de l’Etat.                 
Fait à Toulon, le 4 Juin 1949 
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VINCENT AURIOL  
1er le Président de la République: 

HENRI QUEUILLE 
Le président du conseil des ministres, 

PAUL COSTE-FLORET 
Le Ministère de la France d’outre-mèr, 

 
Unofficial translation [Original text in French] 
French Act No. 49-733 the June 4, 1949 amendment of the status of Cochin China in the French Union. After 

the opinion of the National Assembly of the French Union expressed, the National Assembly and the Council of the 
Republic have deliberated, the National Assembly has adopted, the President of the Republic promulgates the law as 
follows: 

Article 1. In the framework established in Article 60 the Constitution of the French Republic and after the 
opinions expressed, in its meeting of April 23, 1949, by the territorial assembly of Cochin China, the statute of Cochin 
China is modified under the conditions laid down in article below. 

 
Article 2. The territory of Cochin China is attached to Vietnam according to the terms of the joint declaration 

on June 5, 1948 and of the French declaration of the Government of August 19, 1948. Cochin China ceased to be the 
overseas territory of France. 

 
Article 3. In the event of an amendment in the Constitution of Vietnam, the Constitution of Cochin China will 

be re-examined as stipulated in Article 75 of the Constitution (Title VIII of the French Union). 
 
This law will be implemented as law of the State. 

Toulon,  June 4, 1949 
 

Vincent Auriol 
The President of the French Republic 

Henri Queuille 
Chairman of the Council of Ministers

Paul Coste-Floret 
Minister of French Overseas

 

ែ្របជភ ែខមរេ្រកផ្លូវករថ ចបប់េលខ៤៩-៧៣៣ ចុះៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៤៩ 
េយងមតិរដ្ឋសភៃនសហភពប ងំ រដ្ឋសភនិង្រកុម្របឹក ៃន ធរណរដ្ឋប ងំបនseRmc។ 
រដ្ឋសភៃន ធរណរដ្ឋប ងំបនអនុម័ត 
្របធនធិបតីៃន ធរណរដ្ឋប ងំ ្របកសឲយេ្របើចបប់ដូចតេទ 
 

្របករ១-អនុេ ម មម្រ ៦០ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ៃន ធរណរដ្ឋប ងំនិង មមតិសភ កូ ំង 
សីុន នសម័យ្របជំុៃថងទី២៣ ែខេម  ឆន ំ១៩៤៩ លកខន្តិកៈៃនទឹកដីកូ ំងសីុន ្រតូវបនែកែ្រប មម្រ  
ដូចមនែចងខងេ្រកម។ 
 ម្រ ២-េយង មេសចក្តី្របកសរមួៃថងទី០៥ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៤៨ និងេសចក្តី្របកសរបស់រ ្ឋ  
ភិបល ធរណរដ្ឋប ងំ ៃថងទី១៩ ែខសី  ឆន ំ១៩៤៨ ទឹកដីកូ ំងសីុន ្រតូវបនភជ ប់េទជរដ្ឋចំណុះ 
េវៀត ម។ ទឹកដីកូ ងំសីុន ឈប់សថិតេនកនុងលកខន្តិកៈជទឹកដីរបស់ប ងំេនឯនយសមុ្រទេទៀតេហើយ។  
 ម្រត៣-កនុងករណីលកខន្តិកៈ្របេទសេវៀត ម្រតូវែកែ្រប  លកខន្តិកៈទឹកដី កូ ំងសីុន ្រតូវទុកជ 
កមមវតថុ ៃនករេសើេរ ើេឡើងវញិ ដូចមនែចងកនុងម្រ ៧៥ ជំពូក VIII ៃនរដ្ឋធមមនុញញសហភពប ងំ។ 
 ចបប់េនះ ្រតូវ្របកសឲយេ្របើដូចជចបប់រដ្ឋ។ 

                          

   េធ្វើេនទូឡុង, ៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៤៩ 
                                                                          ហតថេលខ 
 
                     ងំសង់ អូរយូ៉ីល                          ហង់រ ីេកើយ                         បូ៊ល កូស្ត ផ្លេរត 
                       ្របធនធិបតី                           នយករដ្ឋម្រន្តី          រដ្ឋម្រន្តីទឹកដីប ងំឯនយសមុ្រទ 
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បពិ្រត្រពះេថ នុត្តេថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីសកក រៈ ! 
 គណៈអធិបតីជទីេគរព ! 
 េភញ វកិត្តិយសទំងអស់ជទី ប់ ន ! 
 បងប្អូនរមួឈមជទីជទីេសន  ! 
  

 កមពុជេ្រកមមនៃផទដី ៦៨,៩៦៥គីឡូែម៉្រត្រក  បចចុបបននមន្របជ ្រស្តែខមររស់េនជង ១៣ 
ននក់។ មនវត្ត្រពះពុទធ សនចំនួន ៥៦៧វត្ត មន្រពះសងឃែខមរគង់េនជង ២០,០០០អងគ ជទឹកដី 

រមួរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ទឹកដីកមពុជេ្រកម កលពីសម័យេដើមមនេឈម ះថ ហ្វូណន ឬេចន  
េ្រកម។ សថិតេនខងេកើតេឆៀងខងតបូងៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 មឯក រ្របវត្តិ ្រស្តៃនពង វ ែខមរបនសរេសរថ ្រពះម ក ្រតែខមរ្រពះនម ្រពះនងលីវ 
យី  ឬ េ ម  ជបឋមក ្រតែខមរបនេឡើងេ យ ជយ្រគប់្រគងទឹកដីកមពុជេ្រកមដំបូងបង្អស់។ ទឹកដី 
កមពុជេ្រកមកលពីសម័យេនះមនេឈម ះថ នគរហ្វូណន ។ ករេ យ ជយសមបត្តិៃន ជវង ែខមរបនបន្ត 
េនេលើទឹកដីកមពុជេ្រកមរហូតដល់ឆន ំ៥៥០ៃន្រគិស្តសក ជ េទើបមនករប្រងបួប្រងួមដ៏ធំមួយៃន ជ  
ច្រកហ្វូណន និងេចន េលើ (េចន ដីេគគ) េទជ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ថ បនិកដ៏េឆនើមៃនករ 
ប្រងួបប្រងួមបេងកើតបនេទជ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  រហូតបចចុបបនន ែដលអនក្របវត្តិ ្រស្តកំពូលៗបន 
ទទួល គ ល់េនះគឺ ្រពះបទភវវរ មន័ ។  
 េ្រកយពីករប្រងួបប្រងួមេហើយបេងកើតបនជ្រពះ ជ ច្រកកមពុជេហើយេនះ បញ្ហ ទំនស់ៃផទ 
កនុងក៏បនបន្តេកើតមនជបន្តបនទ ប់ បុ៉ែន្តពំុបនជឧបស័គគ ងំដល់ដំេណើ រករក ង្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជថមីេនះេឡើយ។ េ្រកម្រពះ ជកិចចដឹកនំដ៏េឆ្ល សៃវៃន្រពះម ក ្រតែខមរ ជពិេសស េនកនុងរជជកល 
្រពះបទជ័យវ មរ័នទី៧ បនេធ្វើឲយ្រពះ ជ ច្រកកមពុជក្ល យេទជម ច្រកមួយដ៏ធំលបីរនទឺេន 
េលើសកលេ ក។ 
 េនឆន ំ១៦២៣ៃន្រគិស្តសក ជ  កនុងរជជកល្រពះបទជ័យេជ ្ឋ ទី២ េទើបេឃើញវត្តមនជនជតិយួន 
ដំបូងបង្អស់េនេលើទឹកដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គឺ មរយៈ ជភិេសក្រពះបទជ័យេជ ្ឋ ទី ២ជមួយ 
បុ្រតីៃន ជវង យួន។ ចប់ពីេពលេនះមក ពួកនិគមជនយួនបនចប់េផ្តើមចូលមក ំងទីលំេនេនេលើ 
ទឹកដីែខមរជបន្តបនទ ប់ េ យគម នេកតERkgពលរដ្ឋែខមរជមច ស់្រសុកេឡើយ។ េ្រកយពី្រពះបទជ័យេជ 

្ឋ ទី២ បនេ យទីវងគត បញ្ហ និគមជនយួនេនកនុងទឹកដីែខមរបនក្ល យជ្របធនបទមួយដ៏sμ úRK ម ញ 
្រ យមិនរចួ រហូតឈនដល់ករបត់បង់ទឹកដីែខមរដ៏ធំេធង គឺទឹកដីកមពុជេ្រកមទំង្រសុង។  ជអកុ 
សល េនេពលែដល្របជ ្រស្តែខមរកំពុងជប់ៃដ្របយុទធត ំងបេណ្ត ញយួនេចញពី្រសុក ្រ ប់ែតេលច 
មុខ និគមប ងំបនចូលមក យយកទឹកដីកមពុជេ្រកមេធ្វើជទឹកដីរបស់ខ្លួនេនឯនយសមុ្រទេទ
វញិ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ េ យអំ ច និគមរបស់ខ្លួន ប ងំបនេធ្វើចបប់ដ៏ទុយ៌សមួយកត់ទឹកដីែខមរ 
ឲយយួនេនៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៤៩ រហូតសព្វៃថង េ យមិនបនសួរមតិពីថន ក់ដឹកនំ ឬ្របជ ្រស្ត 
ែខមរ ែដលជមច ស់្របេទសទល់ែតេ ះ។ 
 បនទ ប់ពីទទួលយកករ្រតួត្រ បន្តពី និគមបំងេនេលើទឹកដីកមពុជេ្រកមទំង្រសុងរចួមក 
យួនបនចប់េផ្តើមអនុវត្តន៍នេយបយរ ំ យពូជ សន៍ែខមរយ៉ងេឃរេឃៃ្រពៃផ ជទីបំផុត។ វត្ត ម 
មួយចំនួន្រតួវបំផ្ល ញេចលទំង្រសងុ ្រពះសងឃែខមរ្រតូវបងខំឲយេករសក់ទុកចិេញច ើម ពក់ វៃដធំព៌ណឈម 
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្រជូក សូ្រតធម៌េគះ្រតេ ក ដូច្រពះសងឃយួន។ មឃត់្របជ ្រស្តែខមរមិនឲយនិយយភ ែខមរ។ ចប់ 
្របជពលរដ្ឋែខមរកប់ទំងរស់េធ្វើជមុមច្រងន ំែតអុង( ំែតឲយេ កធំយួន)  ដុតែខមរទំងរស់ជេដើម។ 
 ពីសម័យមួយេទសម័យមួយ ពីរបបមួយេទរបបមួយ និគមយួនបនេ្របើ្របស់្រគប់របួភព 
កនុងកររ ំ យពូជ សន៍ែខមរកមពុជេ្រកមជនិចច េ្រពះយួនបនគិតថ ៃថង មួយែខមរេ្រកមនិងែខមរក ្ត ល 
របួរមួគន  និងទមទរទឹកដីកមពុជេ្រកមមកវញិជក់ជមិនខន។ ដូចេនះ យួន្រតូវែតអនុវត្តយុទធ ្រស្តបំ
ែបកបំបក់េដើមបី្រតួត្រ ។ 

ដូេចនះ សកមមភពៃន និគមេវៀត មបចចុបបននបនេធ្វើឲយេយើងមនករ្រពួយបរមមយ៉ងខ្ល ំង 
ជងេពល ៗទំងអស់ចំេពះករបត់បង់ពូជ សន៍ែខមរេនកមពុជេ្រកម។ េ យ រថ សកមមភព 
របស់ ជញ ធរយួនសព្វៃថងបនែស្តងេចញ ក់ដូចជបនេក្ត បក្ត ប់្រតួត្រ កមពុជទំង្រសុង េហើយបន 
និងកំពុងកត់ផ្ត ច់ករទក់ទងរ ងែខមរេ្រកមនិងែខមរក ្ត លយ៉ងពិត្របកដ។ 

ៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ំ១៩៧៥ និគមយួនបនផ្ល ស់ប្តូររបប្រតួត្រ ថមីេនេលើទឹកដីែខមរ 
កមពុជេ្រកមរហូតបចចុបបនន គឺរបប ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម។ របប និគមយួនថមីេនះមិន 
បនបនធូរបនថយកនុងករអនុវត្តន៍េយបយបំបត់ពូជ សន៍ែខមរកមពុជេ្រកមេនះេទ។ ជក់ែស្តងេនចុងឆន ំ១៩ 
៧៥ យួនបនចប់េមដឹកនំនិងរ ំ យេចលទំង្រសុងនូវពុទធិកសមគមសហព័នធសិស  ែដលដឹកនំ 

េ យេ ក ចនទ័ ជភិរមយ។ ៃថងទី១៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៧៦ យួនបនប្រងក បនិងសម្ល ប់យ៉ងេឃរេឃeTA 
េលើ្របជ ្រស្តែខមរស្លូត្រតង់ ែដលទមទរសិទធិេសរភីពរបស់ខ្លួន ្រពមទំងចប់ ក់ពនធនគរ និងេធ្វើទ 
រណុកមមគម ន្រ ្របណី។  កនុងេនះ ្ល ប់ ៦៥នក់ រងរបួសធងន់្រ លជង ៥០០នក់ ចប់ ក់ពនធនគរនិង 
េធ្វើទរណុកមមជង ៨០០០នក់។ កត់េទស្រប រជីវតិ ៣នក់ គឺេ ក ថច់ គឹន េ ក គឹម រ ី និងេ ក 
ថច់ េដៀក។ ជប់គុកមួយជីវតិឆន ំ ៦នក់ ២០ឆន ំ ៤នក់ ១៥ឆន ំ ៤នក់ ១៣ឆន ំ ៥នក់ និង ៣ឆន ំមន ក់។ 
 ទំនក់ទំនងរ ងែខមរេ្រកមនិងែខមរក ្ត លជជនរមួឈមែតមួយ ែដលធ្ល ប់មនជ្របៃពណី ំង 
ពីករកេកើតទឹកដីែខមររហូតមក្រតូវបនកត់ផ្ត ច់ទំង្រសុង។ ដូចជ ថ ប័ន្រពះសងឃ្រពះពុទធ សនពំុ 
បនសថិតេនេ្រកមករដឹកនំរបស់ ថ ប័នសងឃ្រពះពុទធ សនេនកមពុជដូចពីមុនេឡើយ គឺ្រតូវសថិតេន 

េ្រកមករ្រតួត្រ របស់បក kuមមុយនិស្តេវៀត ម។ ពុទធ សនបណ្ឌិ តយរងេនកមពុជេ្រកម (ទី ន ក់ករ 
េនេខត្តឃ្ល ំង) ្រតូវបិទេចល។ល។ និង ។ល។ 
 ឆន ំ១៩៨៤ ដល់ ឆន ំ១៩៨៧ យួនបនចប់េមដឹកនំសំខន់ៗៃនចលន្រពះសងឃ មគគីេសន ជតិ 

្រ ្ត ចរយ ្រពះធមម ចរយ ្រពះឧេទទ ចរយ ្រពះឧបជឈយ៍ ្រគូបេ្រង ននិងអនក្របជញបញញវន័្តែខមរចំនួ៤២៤៨ 
របូ ក់ពនធនគរ និង េធ្វើទរណុកមមយ៉ងអមនុស ធម៌ជទីបំផុត។ កនុងេនះមន្រពះេតជគុណ គឹម ង 
្រពះសងឃនយកេនកមពុជេ្រកម  ្រពះេតជគុណគឹម តុក េចើង ្រពះេមគណេខត្ត្រពះ្រតពំង និងជ្រប 
ធនសមគម្រពះសងឃ មគគីេសន ជតិ ្រតូវបនយួនេធ្វើទរណុកមម និង ចក់ថន ំេធ្វើគតេនកនុងពនធនគរ 
។ បណ្ឌិ ចរយ ញ់ សុវណ្ណ ្របធន ថ បនិកៃនពុទធិកសិក ធមមវន័ិយ ្រតូវេធ្វើទរណុកមមបង្អត់បយ 
រហូតដល់ ្ល ប់េនពនធនគរ។ល។ និង ។ល។ 

 ចប់ពីឆន ំ១៩៨៤រហូតមកបចចុបបនន េរៀនភ ែខមរ្រគប់kRmitសិក  ែដលបនេរៀបចំេ យ 
គណៈចលន្រពះសងឃ មគគីេសន ជតិបន្ត ំងពីបូ ណេរៀងមកេនះ ្រតូវបន ជញ ធរ និគម 
េវៀត មបិទេចលទំង្រសុង  េហើយបនបងខំឲយ្រពះសងឃែខមរទទួលយកករសិក េរៀនសូ្រត មែបបថមី 
ែដលេរៀបចំនិង្រតួតពិនិតយយ៉ងម៉ត់ចត់េ យ ជញ ធរ និគមេរៀត មវញិ។ កមមវធីិសិក  ែដល 
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បនេរៀចំេ យ ជញ ធរ និគមេវៀត មេនះ្រគន់ែតសំ ប់ នបនសរេសរបន គឺពំុមនគុណ 

ភពអ្វីេឡើយ ជពិេសស សំ ប់បំពក់េគលជំហរបក kuមមុយនិស្តេវៀត ម និងេធ្វើឲយែខមរនិងែខមរស្អប់គន  
ែបកបក់គន ែតបុ៉េ ្ណ ះ។  

 រឯី ្រពះសងឃពុទធ សនែខមរវញិ ្រតូវបន ជញ ធរ និគមេវៀត ម បងខំឲយេធ្វើែ្រសcmáarនិង 
ចិញច ឹមសត្វពហនៈដូច្រកហសថ ែដលជនេយបយដ៏ទុចចរតិមួយ េដើមបីេធ្វើឲយ្របជ ្រស្តែខមរបត់បង់ជំេនឿ 
មកេលើ្រពះពុទធ សន ែដលជ្រគឹះនិងជ្រពលឹងៃន្របជជតិែខមរេនកមពុជេ្រកម។ មឃត់ ច់ខតមិន 
ឲយមនករបេងកើតអងគករសមគមេ្រករ ្ឋ ភិបលេឡើយ។ ករេដើរ្របមូលយកវតថុបូ ណែខមរ មវត្តនន 

កនុងelsេដើមបីយកមករក ទុកកែន្លងសុវតថិភព។ ទំេនៀមទម្ល ប់ែខមរមួយចំនួន្រតូវ មឃត់ ដូចជ 
ទំេនៀមទម្ល ប់បេង្ហ ះេគមកនុងពិធីបុណយអំុទូក អកអំបុក និងសំពះ្រពះែខ។  ម ច់ខតមិនឲយ ្ត ប់វទិយុ 
និងេមើលទូរទស ន៍ែខមរ ែដលផ យេចញពី្របេទសកមពុជ មិនឲយ ្ត ប់វទិយុ សីុេសរ ី  វទិយុសេម្លងសហរដ្ឋ 

េមរកិ និងេ្របើ្របស់្របព័នធ Internet ជេដើម។ សំឡុតគំ មមិនឲយ្រពះសងឃនិង្របជ ្រស្តែខមរទក់ទង 
ជមួយសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកមេនខងេ្រកជ ច់ខត។ ករណីេនះ បននិងកំពុងចប់ផ ឹក្រពះសងឃ 
និងចប់្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកម ក់គុកជបន្តបនទ ប់ េ យបនេចទ្របកន់ថ បនទក់ទងជមួយ 
សហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកមេនបរេទស។ ្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកម ែដលេចញមុខត ៉េរឿងដីធ្លី្រតូវចប់ 
ខ្លួន ក់ពនធនករ ដូចករណីេ ក េច េហន េនេខត្តមត់្រជូក សូមបីែតធ្ល ក់ខ្លួនឈឺធងន់េដើរែលងរចួក៏ 

ជញ ធរ និគមេវៀត ម មិនអនុញញ តឲយនំេចញពីពនធនគរេទពយបលែដរ។ េនះជអំេពើអ 
មនុស ធម៌ និងរេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងធងន់ មិន ចទទួលយកបនេឡើយ។ 

ភព្រកី្រកបនបងខំចិត្តឲយ្របជពលរដ្ឋែខមរ ចកេចលភូមិ នេទេធ្វើកមមករសីុឈនូលយួនេសទើរ ង ត់ 
្រសុក ែដលជយុទធ ្រស្តរ ំ យពូជ សន៍ែខមរយ៉ង្រតជក់ និងងយ្រសួលជទីបំផុត។  មយ៉ងេទៀ្រពះ 
សងឃនិង្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលបននិមន្តនិងេធ្វើដំេណើ រេទេលង្រសុកកំេណើ ត ឬេទសួរសុខទុក ច់ 
ញតិេនេលើទឹកដីកមពុជេ្រកមែតងែតជួបករគំ មកំែហង ម្រគប់របូភព ដូចជករេកះេ ឲយបង្ហ ញ 
ខ្លួនេន ឃំុ ្រសុក េខត្ត េដើមបីសួរចេម្លើយអំពីសកមមភពេផ ងៗ និងដកហូតលិខិតឆ្លង 
ែដនបងខ ំងទុក េទះបីជមិនមនកំហុសអ្វីក៏េ យ។ 

សកមមភពរបស់ និគមេវៀត មបចចុបបនន បនបង្ហ ញឲយេឃើញយ៉ងចបស់អំពីនេយបយ 
ទុចចរតិកនុងកររ ំ យពូជ សន៍ែខមរេនកមពុជេ្រកមដ៏ពិត្របកដ មិន ច្របែកកបន។ ពីេ្រពះ  
និគមេវៀត មបននិងកំពុង ៖  

១-េធ្វើឲយ្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកមេបះបង់េចលករបួសេរៀនរហូតដល់បត់បង់ករសិក េរៀន  
    សូ្រតភ ែខមរ និងេធ្វើឲយ្របជ ្រស្តែខមរបត់បង់ជំេនឿេទេលើ្រពះពុទធ សន ែដលជមូល  
    ្ឋ ន្រគឺះៃន្រពលឹងពូជ សន៍ែខមរេនកមពុជេ្រកម។ 
២-ប្តូរសញជ តិែខមរឲយេទជយួន េ យមិនបនសួរ មីខ្លួន (ប្តូរពីសញជ តិែខមរេទជសញជ តិ   
    គិញ)។ 
៣-មិនបេងកើតេ ងច្រក ឬ សិបបកមម (បេងកើតករងរ) េនតំបន់្របជពលរដ្ឋែខមររស់េន។ 
៤-ភព្រកី្រកបងខំចិត្តេទសីុឈនួលយួនេន្រគប់ទីកែន្លង ែដលជករងយរ ំ យពូជ សន៍ែខមរ  
    ជទីបំផុត។ េ្រពះ ទី១-មិន ចនិយយភ ែខមរបន។ ទី២-ងយកនុងករទទួលឥទធិពល  
     វបបធម៌យួនជ  ទី៣- ចសមពនធភពប្តីឬ្របពនធជមួយជនជតិយួន។ ចំណុចេនះគឺជករ  
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     រ ំ យពូជ សន៍ែខមរឲយេទជយួនយ៉ង្រសបចបប់បំុផុត។ 
៥-សម្លុតគំ មកំែហងបំបក់ ម រតី កំុឲយ ៊ នេងើបេឡើងតសូ៊។ 
 

៦៣ឆន ំបនកន្លងផុតេ្រកមនឹម្រតួត្រ របស់ និគមយួន ្រពះសងឃនិង្របជ ្រស្តែខមរកមពុជ 
េ្រកមបនរស់េនឆ្លងកត់ម សមុ្រទទុកខយ៉ងែសនេវទនជទីបំផុត។ បុ៉ែន្តទេង្វើដ៏េឃរេឃៃ្រពៃផ ទំង 
េនះពំុបនេធ្វើឲយ្រពះសងឃនិង្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកមបញឈប់ករតសូ៊ េដើមបីករពរពូជ សន៍របស់ 
ខ្លួនេឡើយ។ ផទុយមកវញិ រតិែតបេងកើនកម្ល ំងតសូ៊េទ្វដង មិនលុតជងគង់ចំេពះមុខស្រតូវជ ច់ខត់ េហើយ 
េនែតចត់ទុកថ ទឹកដីកមពុជេ្រកម ជទឹកដីរបស់ែខមរ និគមប ងំកត់ទឹកដីែខមរឲយយួន គឺជទេង្វើ 
ខុសចបប់ជេរៀងដ ប។ 
 កល និយយពីករតសូ៊ េយើងមិន្រតូវបំេភ្លចម វរីបុសែខមរែដនដីសណ្ត ទេន្លេមគងគ (កមពុជ 
េ្រកម) េនសតវត រទី៍១៩បនេទ គឺឧកញសឺន គុយ ែដល ៊ នលះបង់ជីវតិឲយយួនកត់កទំងរស់ជ 
ថនូរnwgកររក ទុកពូជ សន៍ សន ទំេនៀមទម្ល ប់ែខមរេនកមពុជេ្រកម។ ្រពះម វរីក ្រត្រពះបទ 
អងគឌួង បនដឹកនំទ័ពេ យផទ ល់្រពះអងគេទ យដេណ្តើ មយកកមពុជេ្រកមមកវញិ។ល។  
 េនសតវត រទី៍២០ មនវរីបុរស ថច់ គឹន គឹម រ ីនិងថច់ េដៀក ្រតូវបន ជញ ធរ និគមយួន 
កត់េទស្រប រជីវតិ េ យ រែតបនដឹកនំ្របជ ្រស្តែខមរតសូ៊ទមទរសិទធិេសរភីពេនឆន ំ១៩៧៦ 
។ ្រពះម វរីសមណៈ គឹម តុកេចើង ្រតូវបន ជញ ធរ យួនចក់ថន ំេធ្វើគតេនកនុងពនធនគរឆន ំ១៩ 
៨៧ េ យ រែត្រពះអងគដឹកនំចលន្រពះសងឃ និង្របជ ្រស្តែខមរឲយសិក េរៀនសូ្រតអក រ ្រស្តែខមរ 
និងករពរនូវទំេនៀមទម្ល ប់វបបធម៌ែខមរ។ល។ េនះ្រគន់ែតជករេលើកយកមកឧទហរណ៍ែតបុ៉េ ្ណ ះេន 
មន្រពះវរីសមណៈ ្រពះវរី្រពះ ក ្រត វរីបុរស វរីនរ ីវរីយុទធជន វរីយុទធនរជីេ្រចើនរបូេផ ងេទៀត។ 
 េនកនុងរជជកល្រពះករុ ្រពះម វរីក ្រត្រពះបទសេម្តច្រពះ នេ ត្តម សីហនុ ្រពះអងគបនតសូ៊ 
យ៉ងស្វិត ្វ ញ េដើមបីបញជ ក់ឲយសហគមន៍អន្តរជតិបនដឹងអំពីសិទធិ្រសបចបប់របស់កមពុជេនេលើទឹកដី
កមពុជេ្រកម។ េនកនុង្រពះ ជ រ ចុះៃថងទី២៥ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៤៥ ្រពះអងគបនបញជ ក់្របប់អធិ ជ 
ជបុ៉នយ៉ងចបស់អំពីសិទធិរបស់កមពុជេនេលើែដនដីកមពុជេ្រកម។ ្រពះ ជ រ ចុះៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ំ 
១៩៤៨ បន្របឆំងយ៉ង ច់ខតចំេពះសំេណើ របស់អធិ ជបវ យ ែដលបនេសនើសំុប ងំប្រងួប 
ប្រងួមទឹកដីែតមួយែដលភ យួនេ ថ Ky ទំង ៣ គឺ Trung Ky Nam Ky Bắc Ky ។ មនន័យថ 
យួនចង់យកទឹកដីចម (Trung Ky) ទឹកដីកមពុជេ្រកម (Nam Ky) មករមួជមួយទឹកដីេវៀត មែតមួយ។ 
 ្រពះ ជ រចុះៃថងទី១៧ ែខមីន ឆន ំ២០០៥ ្រពះម វរីក ្រត្រពះបទសេម្តច្រពះ នេ ត្តម សីហនុ 
បន យជ ទិ៍ថ ករកត់ទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកមឲយេវៀត ម េនឆន ំ១៩៤៩េនះ ជករខុសចបប់ 
និងអយុត្តិធម៌បំផុត។ យ៉ងេ ច ស់ក៏ និគមប ងំ្រតូវ្របគល់ទឹកដីកមពុជេ្រកម ៥០ភគរយ 
មកឲយ្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដរ។ 
 ករ្រសង់េ យសេងខបយកមកជឧទហរណ៍េនះ គឺជសកខិយកមមបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ ទំង្រពះ 
ម ក ្រតែខមរ្រគប់ជំនន់ ទំង្របជ ្រស្តែខមរមច ស់ទឹកដី េទះសថិតេនកនុងកលៈេទសៈ ក៏េ យក៏ពំុ 
ែដលបនេបះបង់ទឹកដីកមពុជេ្រកមេចលម្តង េឡើយ។ 
 

បពិ្រត្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីេគរពសកក រៈ ! 
គណៈអធិបតីជទីេគរព ! 
បងប្អូនរមួឈមជទីេសន  ! 



TMB½rTI8 

េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏វេិសសៃថ្លថ្ល េនះ ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូមេគរពអំពវនវ្រពះករុ ្រគប់្រពះអងគ 
និងបងប្អូនរមួឈមទំងអស់ ្រពះេម ្ត និងេម ្ត របួរមួ មគគីគន ជធ្លុងមួយ កនុងនមជបងប្អូនរមួឈម 
ែខមរ កនុងម ្រគួ រែខមរែតមួយ េដើមបីបន្តេវនៃនករតសូ៊ពីបុព្វបុរសរបស់េយើង កនុងករករពរពូជ សន៍ 

សន ទំេនៀមទម្ល ប់ វបបធម៌ អក រ ្រស្ត និង្របៃពណីជតិែខមរ េនកមពុជេ្រកមឲយខងែតបន។ 
ែបក មគគីគឺ ្ល ប់ រមួ មគគីគឺរស់។ េបើេយើងមិន ចទមទរនូវអ្វីែដលបនបត់បង់មកវញិេទ េយើង្រតូវ 
រក េ យបននូវអ្វី ែដលបុព្វបុរសរបស់េយើងបនបន ល់ទុកឲយេយើង។ េបើមិនដូេចន ះេទ មនន័យថ 
េយើងជែខមរជំនន់េ្រកយពិតជអកតញញូចំេពះបុព្វបុរសរបស់ខ្លួន មិនសមនិងរស់េលើែផនដីេនះេទ។ 
 េដើមបីឲយកូនែខមរ្រគប់របូចងចំ និងេជៀស ងកំុឲយ ន្របវត្តិ ្រស្តនូវដ៏ែសនឈចឺប់ៃនករបត់បង់ទឹក 
ដីវលិមក រជថមី និងសំែដងនូវកតញញូ ធម៌ ចំេពះវញិញ ណកខនធនិង្រពះវញិញ ណកខនធ្រពះវរីសមណៈ  ្រពះ 
វញិញ ណកខនធ្រពះវរីៈ្រពះម ក ្រត  វញិញ ណកខនធវរីបុរស វរីនរ ី  ែខមរេសន ជតិ អងគករ-សមគមែខមរ 
កមពុជេ្រកម សូមេសនើ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល ្រពឹទធសភ រដ្ឋសភ ជថមីម្តងេទៀត សូមេម ្ត បញចូ លៃថងទី០៤ ែខ 
មិថុន ជទិ កន់ទុកខជតិែខមរជេរៀង ល់ឆន ំ។  

ងនមអងគករ-សមគមែខមរកមពុជេ្រកម និងកនុងនមទូល្រពះបងគំជខញុំ ខញុំ្រពះករុ  ខញុំផទ ល់  
សូមែថ្លងអំណរ្រពះគុណ និងអរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ្របេគននិងជូន្រពះករុ ្រគប់្រពះអងគ បងប្អូនរមួ 
ឈមទំងអស់ទំងេនឯនយសមុ្រទ ទំងេនទីេនះក្តី ែដលបនជួយឧបតថមភជសមភ រៈ និងថវកិដល់ករ 
េរៀបចំពិធីបុណយជ្របវត្តិ ្រស្តេនះ  និងបននិមន្តនិងអេញជ ើញមកចូលរមួយ៉ងេ្រចើនកុះកជួយញំុងកមម 
វធីិបុណយរបស់េយើងទំងអស់គន មនសភពឱ រកឹអធឹកអធ័មនិង្របកបេ យអតថន័យដ៏្រជលេ្រជ។ 

េ យឥដ្ឋមនុញញផលែដលេកើតមនអំពីបុណយកតញញូកតេវទិ ធម៌នេពលេនះ ទូ្រពះបងគំេយើងខញុំ 
សូមឧទទិសកុសលទំងេនះ្របេគន្រពះវញិញ ណកខនធ្រពះវរីសមណៈ ថ្វ យ្រពះវញិញ ណកខនធអតីត្រពះម វរី 
ក ្រត និងជូនវញិញ ណកខនធវរីបុរស វរីនរ ីវរីយុទធជន វរីយុទធនរ ីែខមរេសន ជតិទំងអស់ បនេ យសុខ 
កនុងសុគតិភព និងសូមឧត្តមគតិជតិេសន ដ៏ពិត្របកដរបស់្រពះវរីសមណៈ ្រពះវរី្រពះម ក ្រត និងវរី 
បុរស វរីនរ ីវរីយុទធជន វរីយុទធនរ ីសថិតកនុង ម រតី្របជ ្រស្តែខមរ្រគប់របូ កំុបីខន។ 
 សូម្រពះបរម ជនុញញ ត េលើក្រពះ ជកុសលដ៏ៃថ្លថ្ល េនះែដរ ថ្វ យ្រពះករុ ្រពះម វរីក ្រត 
្រពះបទសេម្តច្រពះ នេ ត្តម សីហនុ និងសេម្តច្រពះម ក ្រតីយ៍ នេ ត្តម មុននថ សីហនុ និង្រពះករ ុ

្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជទីសកក  
រៈដ៏ខពង់ខពស់បំផុត មន្រពះ ជសុខភពល្អបរបូិណ៌ ្រពះកយពលមំមួន ្រពះបញញ ញណ ងៃវ ្រពះជនម 
យឺនយូរជងរយ្រពះវស  ឆង យចកេ គ មរស្រតូវទំងពួង េដើមបី្របថប់ជម្លប់ដ៏្រតជក់ដល់្របជនុ 
្រស្តែខមរេន្រគប់ទិទីតេរៀងេទ។ 

 សូម្របេគន្រពះពរ្រពះករុ ្រគប់្រពះអងគជទីសកក រៈ ថ្វ យ្រពះពរសេម្តច សីុសុវតថិ ពង នរ ី មុនី 
ពង  ្រពះ ជតំ ងដ៏ខពង់ខពស់ៃន្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី ្រពះម  
ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសូមេគរពជូនពរ      េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី បងប្អូនរមួឈម 
ទំងអស់ បន្របកបេទេ យពុទធពរទំង ៤្របករ គឺ យុ វណ្ណ³ សុខ³ ពល³ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ៕ 
                                                                                      សូមអរ្រពះគុណ និងអរគុណ !  
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