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ជាត តិិងស  េនកម�ជ  ប៉ះពរ�ក�ភ័ 

ូិេចជាតតិែ  ្ាត�តាតកត ចំាតរ�ក�ភ័ 

តក ភ័ិ ្្ះពកធ ។ 
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េបមិំំ �សសឆិ ក�ិង័ �្កមុ �េិះរសូកេសុកិេកតអ ន័តតកជឲ្យិ្ា្ក្ាត�េតិ� តផិ 

ុគ�ណរ!!! 

ម.ឧត�ម 
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ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๔ 

 

 
 

អារម�ក 

 

ខ� �សមានរសរ្ាសេរ រ្ េសរមា្ ធ្ ាើនងម និ �ងងជាតរ�រអនបជាពងេ�មាស ងា្

រ�ងេរឿងេឡមងវ�ញឬិ៏េទាេរៀវរ� ុតេ�េរៀតត្  បា ស្ តសាំណ្  បា រចព ាិ ិា� ំ

រ�រអនបាជេ�្ រ�ពអ នបជាពងរស េរមាេឡមងវ�ញ្ េតមាិេតំងកច េាកមព ាិ ិា� ំ្ ? េបម

ទបា រច ្រ.ប.២៥០០្្ិ្េឃម ញមារ�រអនបជាផារចិេ�នាា សបេរបេាងងសេសរមា្ើរ្

េបម េ ម្ ំនរបើ�បត�ធ របបា សរុបងស េឃម ញើូរមររ្រ�ុ្ បស � ្ា� េបម េ ម្ំនរាផា�ងប្

ថៈ្វ�បបងជ្ើូរមរចិេឡមងវ�ញ្ារ រគួសឱុណ្្ាព ងមាបងសព្ខ្ុ្ើរត 

ាស ងាិ៏េដាខ� �ស េឱឿណ្ រ�ពអ នបជរ�ងេរឿងឬេទាេរៀវ្ិរច្ា�បងេាកម ្ េបម េា

េាកមត្េេត� ្ើំជសគួរ�ងេរឿង្វរ�ងេរឿង្េបម េាេាកម េេត�ជសេទាេរៀវ្វេទាេរៀវត្ើូរ

េាុ្េាម ងសតតវេឱៀបវងេេត� េទាេរៀវ្េេម ាេើម រត្េេត� រ�ងេរឿង ្តបស�ណ� ព ងិ៏របា ធិ រ�

េេម ាត្ 
 

 

វត� េពាធ វងង, ៃថ�រច ្៨្ត�ល្រ.ប.២៥៤៦ 

   ភិក�� ងិន េភន ឥន�បេ��  
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๕ 

 

 

ពុទ�សា 

រុងេរឿង ឬ េរេររៀ 

--- 

 នេម តាត ភសៀេគ អរហេគ ាមស ាម�ទ�ាត   

ាភពមសគ 

ងកច ្ើំេ មិតមាេេម ា្ម្ា�បង �ិច ្មបតក �ិច ្ឬមងកច ិ៏េដា្េពុបចមាវ�ះប ណ

�ិច ្ ធ្ ាមាវ�ះប ណ �ិច ្បូ្មច ធ្ ាមារូបសាបា សតាា ្តមនន បែ ាឬមងង�នរងកច រ្ា �ិច ្េបម េ មិត្

េបមមាេេម ា្ ធ្ ាបនធ តេេើូរេើម្ើ្ើំេរ្្តង្ត្សបសប្ំមា ជ្តត 

�ងេើម្្ វ្សបសប្ំេឡមង្ (ងេិើឱទ) េរុ្តរស េរមាេឡមងស្ រេូតើ ាំ េរញ

ិម្សង្ សតងត ិា� ំ្ វបនធ តេេមបេរេរញិម្សងេជុ្ រ្ារាៈ�ង និ �ងវ បា ្សប

សប្ំរ�ុ(េិើឱទ)រ�ុេ�សរេូតើ ាំ រំតា (្រណៈ)ត្ ងកច ្ើំមាឱជ វ�ត ើូរ្ា�បងម

េើម្េបម ើ ាំ េរិ្សបសប្ំរ�ុេេម ា្ វេរុ្តរ�ុរេូតើ ាំ របា ្ បតមាសតឡបា េាេរ 

បស� ្ា�ងកច ្ើំមនន បែ ាឬមងង�នរ្វារ្សបេឡមង្្សបរ�ុេាេសរមានត្េេត�បរ�ែា្

្តិ៏សតតវរបា និ �ងរច បស ា�តើូរតន ្សតាា ្តាូរារមងតន ្តបស� េា� ុ្េាុមេរឿងា ជ្ត្ត 

 

សា ប�នពុទ�សា 

រ�រអនបជមនន បែ ា រ្ា្ េ មិតេឡមងេដា

ននរសតបា ើនង្ ាធ ងនរាងរកាផារបបា សរុរ�រអត្

រ�រអនបជេាុ្ មានររចិរស េរមារ�ងេរឿងខរបា បស ា�ត្

ពសង្ានិនរេរុើនង្ ាធ ង្ានិនរបា្�ុ្ា�ាំ្ ើ ាំ

េតំេេរបបានបជ្ និ �ងប ែ្ា្ើំសរុ

បមជ ប រ្ �រអ ្ាងត សរុឱាជ េេេឡមា្បស � ្ា� និ �ងេរំេជុ

ធ្ ាពាាមានរាងរកាផាសរុរ�រអនបជ្ េ�នាា

ជជសបេរបេេេឡមាេរត 
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๖ 

 

េរម ប្ត និ �ងប ែ្ាសរុេរងេនិ្កទឱ្ សរុងង�ម្កងា�នបាូបតន រ្ និ ្

សរងតេាើនិជសសបមទរប�បើ�បត�ធ ា ប្ វ�ាែាាស ងាសាពិាេសាង្ េេម ាសរុងង�រសាា្

សរុទឱសររួបាអព ិបជអ បាាបា រស ា� ិបស្�ងរ�រអនបជសរ្ពសងេាបទា តាប្ណរូត

េ�សបនបាងរកាផារ�រអនបជ្ េេជជសបេរបមេសរមាេរៀតាង្ រ�រអនបជេេ

េរំេជុមារា្ន របជច បេ្មម្ាបា ្ើរ្ បស � ្ា� េសនាប ែ្ាេជុ្ រ�រអនបជិ៏រ�ុងាា

េណាេ�វ�ញត 

រស ្ណិសរុរ�រអនបជ្ េេជជសបេរប្ ិ៏េារចិប� �ុន� ាារ រមរច សឱុណ្្ើរ្

្តប ែ្ា �ិ ជ្ �ាាធប� ្ សរុរ�រអនបជិ៏រងេសតុណន ាិបាអព ិបជអ បា ្ រ� ុាបា េាាថា

ាស ង�្សងត្បរក ៃថ��ងបរធមណ រ�រអនបជ្េារចិើ�ុដំាផាេ�នាា សបេរបេាង

ងសមេសរមា្ថ្េរៀត្ បស � ្ា��ងា�ណេរ(នរបើ�បត�ធ )មានរា្ ាិ រ� ុម សំដបា ្ ារ រ់ួ

សរ្ាេរ រ្ត េបម េាម ងេើិំ ាិ ្ឬរង សេសរងបសាង្ �្ខមងា�ទាមរ�ស�ាត្ើូរេាុ្

េាម ងងន ិនាា រ�រអនបជ្សតតវេ� ាិ រ ពំ ិ្បធ ិផ្រធ ាធ តួ្រធ រា ់ួ លំធ ត លំ ាា ស្ តរតា លំ ្េតម

មាេេត� ្មាបរ�ែាងកច ្ើំេាម ងសតតវេាកម ្ េើម្មចេបរ �ិចថក �ស េថកម ងរ�ងេរឿងៃាសរុរ�រអនបជ្

របបា េាម ងតង្ងកងេ�ត្ និ �ងេលិេាុតជ ានបជាមាបរ�ា ប្ ្ ា ប្ រធ ត្្ា្ ើូរ

រ�រអនបជេរ តជ ានបជាមាពិួេសបៀាសបេេមាេេត�មាាំសបេើៀងតន

វ�រ្នរប� ើូររ�រអនបជេរ្ តជ ានបជាមាពិួេសបៀាសបេេប្មតណប ្បប្

េើម្មចសបេាឱានពសង៣ាន សបេាឱាន និ �ងសប�ិ្ា�បង្ េរវត្ ាធ ងសរុាធពក ា្ ើូរសរុរ�រអ

នបជេរត 

 

ម៌េ�ើឲ្យពរាទ�មសាាិតេាារ 

និ �ងា រ្ច រ្ប�ត�ា�បធ ើិ្ងង� �ត� រាធនា្បទ� ិាធេត្សរុរ�រអេាប្ �្ងា ប្ ្ើំជស់ ួ

សរុបរអ ជ្បនធ តេបន រ្៥្ាស ង្រ� ិម្៣្្បប្ាន ៖ 

ា ប្ ្៥្ាស ង្្បបរច ្១្ាន ៖ 

១.ភិកȧ � សកȢច�ំ ធម�ំ សុណន�ិ  ភធ �ិ �ពសងងាន� បា ា ប្ េដាេតររត 

២.សកȢច�ំ ធម�ំ បរ ��បុណន�ិ  ភធ �ិ �ពសងងាេរៀាា ប្ េដាេតររត 

៣.សកȢច�ំ ធម�ំ �េរន�ិ ភធ �ិ � ពសងងាសរសរងត ( ស)ា ប្ េដាេតររត 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๗ 

 

៤.សកȢច�ំ ធ�នំ ធ�� �នំ អត�ំ ឧបបរ �កȧ ន�ិ  ភធ �ិពសងងារធ រាងតនៃាា ប្

្ើំខ្្ាសរសរងត េេម ាេដាេតររត 

៥.សកȢច�ំ អត�ម�� �យ ធម�ម�� �យ ធ�� �នធុម�ំ បដិបជ�ន� ិ ភធ �ិ �ពសងងា

ើនងងតនើនងា ប្ បើ�បត�ធត្ប្ារ រើ ាំ ា ប្ េដាេតររត 

ា ប្ ្៥្ាស ង្្បបរច ្២្ាន ៖ 

១.ភធ �ិ �ពសងងាេរៀាា ប្ ាន ្ សុត� េគយ� េវយ�ករណ ȴ� ឧ�ន 

ឥតិវ�ត�ក �តក អព� �តធម� េវទល� (េាេបរ �ិចណ្ េរៀាា ប្ ្ ានពិួេសបៀាសបេេ

របបា សរុរ�រអ សាបា �្ ខ) ត 

២.ភធ �ិ �ពសងងា្ ប្ �្ងា ប្ ្ ត្្ើំេាន� បា េាេរៀា្ិើ ាំ ប�ា�ំើៃរ្

េដារធន� រត 

៣.ភធ �ិ �ពសងងាបេសងៀាា ប្ ... េដារធន� រត 

៤.ភធ �ិ �ពសងងានក ា្ាា ប្ ... េដារធន� រត 

៥.ភធ �ិ �ពសងងាសតធ ុរធុា ប្ េរឿាស រធ រាេរឿាស្ ឱទាព ងេរឿាស្ និ �ងរធត� ាូវា ប្

្ើំេាន� បា ្ិេាេរៀា្ិត 

 

ា ប្ ្៥្ាស ង្្បបរច ្៣្ាន ៖ 

១.ភធ �ិ �ពសងងាេរៀាសរុបូសតេដាបរាធ ងរួទា ាៈេាសតព្សតតវរ្្ងា ាំ េបរ

�ិចេានាត 

២.ភធ �ិ �ពសងងាមងនិសបេេនា្ ងតា ាាា ្ ាធ ងរររំពិួេសបៀាសបេេេដា

េតររត 

៣.ភធ �ិ �ពសងងាមងនិេរុើនងា ប្ វ�ាែាេសរមាេេម ាខសបេសងៀាើ ាំ ភធ �ិ �ើៃរ្ េើម្មច

�ិស ់ួេតា បងតត 

៤.ភធ �ិ �ពសងងាមេថរៈ្ ធ្ ាេលជ ភលភបនក រៈមងនិបើ�បត�ធ តព ងរពង្មងន ិជស �្ ខ

និ �ងវ�េវិ(ប្ថវ�បបងជ)េើម្មច់ួេាបេស្រា ប្នាា ្តខរបា េឡមងស្ មរធដដ ា� ាតធ ើ ាំ

បធបងឱជជាា េសនាត 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๘ 

 

៥.សរុបងសសរ្េសរៀងតន ្ រចិទារិតន ...សបមឱា្ើំ ធ្ ាពាា សឱុណ្្ រ្្ងសឱុ

ណ្េឡមង្្ើំសឱុណ្សនបា េេម ាិ៏រពត្តសឱុណ្េឡមងេរៀតត 

 

ា ប្ ្ ៥្ ាស ងពសង៣្បបេាុេបម េាម ងររ្បទ� តំតន ាព ងេាមេតំា ប្ េាកម់ួសរុ

បរអ ជ្បនធ តេបន រ ៧ សបនរាន ៖ 

១.សតតវេរៀាា ប្ វ�ាែា់ួបរក សាបា ្េេម ាសតព្សតតវ្ាធ ងរធន� រត 

២.សតតវបេសងៀា្ាធ ងប្ �្ងា ប្ វ�ាែា់ួសតព្សតតវ្ាធ ងរធន� រត 

៣.សតតវរធ រាងតនាែា្ៃាសរុា ប្ ្ើំេាេរៀា្ិ់ួសតព្សតតវត 

៤.សតតវបើ�បត�ធ ា ប្ ្់ួប្ារ រើ ាំ ា ប្ ាន ្ា ប្ េាុ្មាិស ធ្ តាស ងា្សតតវបើ�បត�ធ ់ួ

ើ ាំ ិស ធ្ តេជុឬប�ា�ំសបេភរេាុ្ មាា ប្ សតតវបើ�បត�ធាស ងា្ សតតវបើ�បត�ធ ់ួើ ាំ

ិស ធ្ តា ប្ របបា ប�ា�ំសបេភរេជុត 

៥.សតតវមងន ិសបេេនា្ងតា ាាា ្រររំពិួេសបៀាសបេេេដាេតររ្ ធ្ ាើេណ� ម

្ាស សាបា តន ត 

៦.សរុេថរៈ្ាបមចមងន ិ ធ្ ាេលជ ភលភបនក រៈ្មងន ិបើ�បត�ធ ធ្ ាបាន តរបានា្មងន ិ

ជស �្ ខ និ �ងវ�េវិ(ប្ថវ�បបងជ)ត 

៧.សរុបងសសតតវសរ្េសរៀ្តន ្ េបរ �ិច សរ្េសរៀ្ៃាបងស្ រ្្ងង� សងឱា ធ្ ាពាា

សឱុណ្់ួសឱុណ្េឡមង្ាធ ងង� សងឱា្ើំសឱុណ្េេម ា្់ួរពត្តសឱុណ្្ថ្េរៀតត 

 

េហតុបច��ឲ្រុងេរឿង 

និងរ�កចេរ�ន ៃន ពុទ�សា 
១.សរុរ�រអ ្ ងន ិបេងកម តរ�រអនបជ្ សរុងង�

មាប�ណួេរ ច្ េសរមា្ សបិបេដាសរុបះប ា�ណ្

សរុវ�ប�រអធ ា�ណ្ ាធ ងសរុ្កិរ�ារធា�ណើគ េ មំ ប

ំបា ្តជ ាប�ា�ំាេសបៀបាៀន ្េាត 

២.វ�ាចើជ េណម រនរើគប�ធ ាសបបបា របបា សរុងង�ាន ៖ 

 ិ.នរាងរកាផា 

 ខ.នរបធ ិផ 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๙ 

 

 ា.នរបើ�បត�ធ  

 ឃ.នរសាបា សាង 

 ង.នរនងបងត  

បជៀ បា រចេាសតបា ើន ង នរាងរក ាផានបជមរច ១្ាន ្សរុងង� េប� រេ�ាផា

នបជ្េរំេាឱរបាព ងបទ� វា�ចាន ្សរុងង�់ួបធ ិផមរច២្ាធ ង់ួបើ�បត�ធមរច៣្េរំ

្ើំបទ� វា�ចាន ភធ �ិ �្េាបេស្រ្ា�ាំេេម ា្សរុងង�បទា តា់ួេ�ឱរាាផានបជ

េ្្្េសពុនរាផាេាុមេរឿងបស�ាាាបា ត្េសនាេរំ្ើំសរុបងសេ មិ តេឡមង

េសរម ាេេម ាេរម បសរុងង� តា នរសាបា សាងេដាាិា ប្ វ�ាែាមាសត្រស ្ណិនរនង

បងតម ធិ រ� េសនាបស ា� ត្ាន សរុងង� តា ្រង់ួមាសរុបងសរូំររ្រស ្ណិ និ �ងវាិ ជ្ ្

ត្ប្ារ រត 

៣.ងន ិរូំ្ិបើ�បត�ធ ា ប្ម រ្ាាព ងសរុងង� ្ានមងន ិមាបពអ សឱុណ្្បើ�បត�ធ រធ ត

សេិើ ស្ តា រតា សតព ្សតតវ្េដា្ឡិាន ្សរុបងសនវិមេរៀ្រមង្េលិបើ� បត�ធ សបៃរ្

បើ�បត�ធ សតងត ្ម្សបប�ណួើគ សបេបម ររបបា បតក េលិត 

៤.ងន ិើន ិជសសបេរបមតធ ្សរុេររធ រ្ធនរ្បេបារធ េនបំួរេូតើ ាំ ្ងេនិ

្កទឱមេើម ្្េលិឱរាកបតន រ្ ាធ ងនរពរ និ �ងេរំ្ើំនបជែេរៀតេាេបៀត

េបៀាត 

នំេបម ា ប្ ្ឬេេត�បរ�ែា្ជស់ួរស េរមារ�ងេរឿងមាសរ្េបរ �ិចរស េរមារ�ងេរឿងិ៏មា

្ើរ្េបម េេត� ្សបសប្ំ្ាំិ៏សតតវ្ត្សបសប្ំេ�ត្េេត� េជុ្ើរ្េាុមររបា ា ជ្

តត្ ធ្ ា្្ាមា្តា ប្ ឬ្េេត�បរ�ែាជស់ួសរុបរអ ជ្ ឬនបជរស េរមារ�ងេរឿងបស� េា� ុ

េរ្ា ប្ ឬេេត� បរ�ែ ា្ើំជស់ួវ�ជបនបបូាួិ៏មា្ើរ្្ើំាព ងេ មំ ិាិ្ិ

ឱសមបើូរតេ�េាុ៖ 

 

ម៌ ៥ យ ង ឲ្យពរាទ�មសសបា�ន្ សស ៖ 

១.ភិកȧ � ន សកȢច�ំ ធម�ំ សុណន�ិ  ភធ �ិ �ពសងងា ធ្ ាន� បា ា ប្ ្េដាេតររត 

២.ន សកȢច�ំ ធម�ំ បរ ��បុណន�ិ  ភធ �ិ �ពសងងា ធ្ ាេរៀាា ប្ េដាេតររត 

៣.ន សកȢច�ំ ធម�ំ �េរន�ិ  ភធ �ិ �ពសងងា ធ្ ាសរសរងតា ប្ េដាេតររត 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๑๐ 

 

៤.ន សកȢច�ំ ធ�នំ ធ�� �នំ អត�ំ ឧបបរ �កȧ ន�ិ  ភធ �ិ �ពសងងា ធ្ ារធ រាងតន

ៃាសរុា ប្ ្ើំខ្្ាសរសរងត េេម ាេដាេតររត 

៥ .ន សកȢច�ំ  អត�ម�� �យ ធម�ម�� �យ ធ�� �នុធម�ំ  បដិបជ�ន�ិ  ភធ �ិ �

ពសងងាើនងងតនើនងា ប្ េេម ា្ ធ្ ាបើ�បត�ធត្ប្ារ រើ ាំ ា ប្ ្េដាេតររត 

 

ម៌ ៥ យ ងេទរត ឲ្យពរាទ�មសសបា�ន្ សស ៖ 

 

១.ភធ �ិ �ពសងងា ធ្ ាេរៀាា ប្ ្ាន ្សុត� េគយ� េវយ�ករណ ȴ� ឧ�ន 

ឥតិវ�ត�ក �តក អព� �តធម� េវទល� ត 

២.ភធ �ិ �ពសងងា្ ធ្ ាប្ �្ ងា ប្ ្ត្្ើំខ្្ាន� បា េាេរៀា្ិ្ើ ាំ ប� ា�ំើៃរ្

េដារធន� រត 

៣.ភធ �ិ �ពសងងា្ ធ្ ាបេសងៀាា ប្ ... េដារធន� រត 

៤.ភធ �ិ �ពសងងា្ ធ្ ានក ា្ាា ប្ ... េដារធន� រត 

៥.ភធ �ិ �ពសងងា្ ធ្ ាសតធ ុរធុេរឿាស្ ធ្ ារធ រាេរឿាស្ ធ្ ាឱទាព ងេរឿាស្ និ �ងរធត�

ាូវា ប្ ្ត្្ើំខ្្ាេាន� បា ្ិេាេរៀា្ិត 

 

ម៌ ៥ យ ងេទរត ឲ្យពរាទ�មសសបា�ន្ សស ៖ 

១.ភធ �ិ �ពសងងា្េរៀាសរុបូសតខ�ប្េដាបរាធ ងរួទា ាៈ្រ្្ងា ាំ េបរ �ិចេា

ិស្ត 

២.ភធ �ិ �ពសងងា្មងន ិសបេេសិ្ ធ្ ាងតា ាាា ្ាធ ង ធ្ ារររ ំពិួេសបៀាសបេេ

េដាេតររត 

៣.ភធ �ិ �ពសងងា្មងន ិេរុើនងា ប្ វ�ាែាេសរមា្្ត ធ្ ាខសបេសងៀាើ ាំ ភធ �ិ �ើៃរ្ា ប្ វ�

ាែាិ៏េតា បងតងបា ត 

៤.ភធ �ិ �ពសងងា្មេថរៈ្េលជ ភលភបនក រៈ្បើ�បត�ធ ាូរថា្ដ ាិ ា� រៈ និ �ងវ�េវិ្ ធ្ ា

មាងកច មាស្ត លំ ្ើ ាំ បធបងឱជជាា េសនាត 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๑๑ 

 

៥.សរុបងស្បិេ ាិតន ... េាកម ់ួឱា្ើំ ធ្ ាពាា សឱុណ្រិសឱុណ្ ធ្ ាេ មិ ត្ឱា

្ើំសឱុណ្្ិេេម ានិរធត� ្ំងសឱុណ្វ�ញត 

 

ភន�រៃនពុទ�សា 

ស្ ្ងេរៀត្េើម ្មច់ួប្សបបត្បេរនរណន បរ� �បមាន ភាា� ទាៃារ� រអ

នបជ្េ មិតេឡមងេដាេេត� ្២្ាន ៖ 

១.រ�រអ បរធបែ រ្៤្ាន  ភធ �ិ �្ភធ �ិ �ាច ្(ន្េណរ)កេបិ្កេបធន្បើ�បត�ធ ធ្ ា លំ ្េដា

ខ្្ាែងត 

២.នបជើៃរ្ឬំរអធ ើៃរ្េបៀតេបៀាត 

 

ពុទ�បរ�ា�ទ មនរកុារខងកឆរង�ចេនរសស ៖ 

១.រ� រអ បរធបែ រពសង្៤្ ធ្ ាេាបធ ិផាូវរ� រអ វរាៈ់ួមានរេរុើន ងសតព ្សតតវ្ ជំ ្

បើ�បត�ធ េ មិ តត 

២.រ� រអ បរធបែ រពសង្៤្បើ� បត�ធ ធ្ ា ស្ តា រតា ត្រ� រអ វរាៈពសងជសាិំរអធ ាៀ �ារច រ� រអ

នបជ្្ិបើ�បត�ធលាឡសខ្ុាងត 

៣.រ�រអ បរធបែ រពសង្៤្េសរមាេសបម ្តបពអ ្ ធ្ ាបូវេសបម បះប ាងត 

៤.ភធ �ិ �បងស្រងតេាលភបនក រៈ្េសរមាមងរងតេាា ប្ វ�ាែាត 

៥.ភធ �ិ �បងស្ាធតសបេាឱានជៀ ាំ ខ្្ាេសរមាមងសបេាឱាន ររ្(មតធ ្នបជ)ត 

៦.ភធ �ិ �ងង� ខ្ុ្ា រួខ្ុ្ជសាិំរអធ ាៀ �ារច រ� រអនបជ្ិាងរកាផាព ាិលភប

នក រៈត 

៧.រូំរធត� េាកម រធ ាចិ ជ្�ងនបជ្េសរមាមងបើ�បត�ធ ា ប្ ត 

៨. ធ្ ាេរុេតររតន ់ួេាប្រ្ួ្ាស ្តេរៀងសខ្្ាត 

៩.េ ាិ ្បិតន ្ ធ្ ាន្ា�ចតន ់ួេា លំត 

១០.ាណៈបងស្េរៀបរសាធ ង តា ្រងនរសាបា សាង្ ធ្ ាពាា េាសាបា សតាា ្ាធ ង ធ្ ា

ពាាមាសបបធ រអធេរត 

កពេរណន ្៖្បូ្រធាធ តួ្ាធ ង្រធ រាេ ម្ំ ធិរ�នរសាបា សាងេឡមងវ�ញត 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๑๒ 

 

ងន ិសបសរព ត� ខ�ប �ុ ងមា្្តាណៈបងស ធ្ ាើន ង្ឬើន ងេេម ា្ិ៏សរេងមាេ�ត្ងន ិ

សបសរព ត� សតព្សតតវមា្្តងន ិេាប�ណួប �ិធ េសរមា្តងន ិ... ប�ធ ា្ងបងបត 

នរបធ ិផងបា រសេា� ិេ មំ ងត� ាធនរ្ាធ ងជាិនល្រស េរមាិ៏េសបរ្តេលិ្ ធ្ ារស

េរមាិ៏េសបរ្តេលិ្រស ្ណិាណៈបងស ធ្ ារវ ាំ រងត ើន ង្ិ ជ្ វ�ាចបធ ិផាស ងេ ស្ រ? ំរអ

ាំប្ត្រធបេេរបបា ាណៈបងសេេម ាឬេេ? មាងកច េេម ាេេខក ុងកច េរៀត? ារ រ

ប្ាន ្្ឬបាន ាាស ងេ ស្ រ? ............. ើូរម ធ្ ា បា ារ ជ្ណន ត្សរុបងសងន ិ បា

ារ ជ្ណន ្ាធ ងឱរាេដុសនាមាខ្ុ្ើរ្្តេសរមា និ �ងជ្មប�ា�ំ្ ធ្ ា្្ាមាសាធ តាធ ង

នរេដុសនារបបា ាណៈបងសត្រស ្ណិាណៈបងស្ើំ ធ្ ាេារូំនលេរៀា្េតម

េ�ងាធនរ់ួនរបធ ិផាស ងេ ស្ រ? ងបា រសាស ងេ ស្ រ? ឮ្តសេបា ណ់ួរេាៀញា ប្ណក ាបង�ជ

សរុ្ាធ ងា ប្ បូសត្ា� ្ែសរពប�ច បស�ាា ស្របបា សរុរ�រអនបជ ធ្ ាឮសេបា ្ ធ្ ាឮរាួ ាំ ាង្

េមស្ ុេេម ាវសរឡសសរុ្សពេជណន ្សពា្លាម រ្ាតន ្ជស់ួេ មិតេ�មេសបតត 

នរាងរក ាផា្ាផាមពិួប �្ច ្(ើូរមេរបជមេើម ្) ាផាមេបៀវេេ្

ាផាេដាេ�តសងងង�េរ(បេងកម តវត�មេើម ្)ត្េរំឱរបតន ្េស្រចបរ រប� ខរ� �ិ បា�ធ រ

បា� ្រេេម ាមាាធ តេរឿងាផាា ប្ ឬេរ? េឃម ញេសរម ា្តជសេាាធាាេំងេរឿងខ្ុិ៏

េទាទាបតសបេាឱាន ្ារ រ្តេុ្តតាធាាា ប្ ាថធ ខ្ុត្េរបជ្េេត្វត� ្ម

សបៃរណច ើគ លំ ្សតតវរិផរ� ិ ្តេាម ងមាាធតឬេរ? ាធតេាកម េ ស្ រ់ួេារូំរធត�្ិន� បា ា ប្

់ួេាេសរមាតន ្ន� បា ពសង បា ្ន� បា ពសងេ ជិងាងត្េរបជេេវត� ្េារូំ្ិរិេាម ង្

េាម ងមាាធតេរ្ាធ តេរញេ�រិេាេ�ាផាើ ាំ ិ្ា្ងេាខ្ុ្េាអ ! មាេរញេ�្ើរ្

បស � ្ា� ្េាាធ ្ា� ្ �ិស ស្តេាាធ ្ា� ្សតតវមាេរញេ�្ត្ិ ជ្ វ�ាច ្ើំេាម ងេរៀបរស េរបជ្

ត្វ�រ �ួមតធ ្ និ �ង រ្ាមន ស្មាេរបាន ា ជ្ត្បស �ជជ ាើង្េរបាន រធ េបបបស�ជជ ាើង? ារ រ្ត

មាាេសមងនរររបាលបា ណ្មន សេាុសតតវបេទ� ញេតំា ប្ បស � េា� ុមតធន្់ួសបម

ឱាន� បា ្ ធ្ ាារ របេា� ាត្មាត្េាេរ្េរបជរធ េបប្ារ រ តា ងង�ាេ�្ងន ិ

សេឱ� សពវ្ �ិសាិេ�េសបមនរា្បា មា្ិេេម ា្ាិាសាធ តជៀ ាំ ខ្្ាេុ្មាដ ាិ ា រ្ច រ្េុ្មា

ដ ាិ សរុរ� រអ ្ាណៈបងសេាន� បា ឬេរ? ាធ តាស ងេ ស្ រ្ើរ? េរបាន ត្វ�រ �ួមតធ ្ �ិស

បេា� ាេរិត្ ស្ ្ងេរៀត្ែិឱា្ឬសិ�្ែិឱា្េាមា្េា្េា្ាផាា ប្ត្វ�រ �ួ

េា្ារ រ់ួងា� េមរជត្ាណៈបងសពសង្ូំារ ររិ្េា្េាាផាា ប្ ្ប្ាន ្រច វ�រ �ួ

មតធ ្េរៀតេាឬេរ? ឬិ៏េើិំ ាិ តេ�េរៀតត 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๑๓ 

 

នរេេុរ� រ្ េបៀវេេ្សិបរងា ជ្នរាធ ងរ�រអនបាបណា ធ តួេាឱរា រ្ារសារ ាាស ្

បស � ្ា� េេខក ុេរៀតេសរមាាបា ត្ា រ្ច រងើដិណ្ើជន �ិច ្េបៀវេេបសមបា បធ ិផ្បកងា ាំ

ា ប្ាថធ ្ និ �ងរ�រអនបជ �ិច ្សតតវ្តបេងកម ត់ួមាេសរមា្ថ្េរៀតត្រស ្ឡិនរបិ្សបម

េនបរេរប្្ិើ ាំ េរំេាុេេម ាេាម ងេបៀម រ្តតជ ាេនុត្េតម ាណៈបងសាធ តាូរ

ាស ងេ ស្ រ្ើរ្ងន ិារររំខ�បសតតវេរឿងរ�រអនបជេសរមាមងេា្ ធ្ ា្្ា្ងបា េលិ

មសាេបន េេសិបរ ងា ជ្នរ្ាធ ងរ� រអនបាបណា ធ តួេរ្េលិសតាា ្តឱរា្េាម ងងរ

ា�ណបាអព ិាបា េ�េេម ា្ងន ិរររំខ�បសតតវេសរមាមងេា្ាន ្ាណៈបងសត 

ាងរក ាផា្េដាេ�តសងមងង�េរ្ឬបេងកម តវត�ត្េេិ្ា្ងាស ចិ សិ្ិ្ា្ង

ម� ាដរា សបាំ្ិ្ា្ងសរស ្ើាសតតវ្តររបររ្ិម្សងតន េ�ឱរាិនង្េ�េេ សវត� ្

េើម ្មចេាមរច រព ងរសជ ាិ ៃាសបមឱា្ាស ងេករាបា ិ៏ដ ាិ េវាតន េ�េេ សវត� ្ើរ្

ធ្ ា្្ារតា ្ិ �ិស ្តរច សបឱ�ជ ឱាេរត្េេបរេរបិ៏សតតវ្តមាាេសមងនរាងរកាផារ�រអ

នបជេ�្ើរ្បស � ្ា� ្បរក ៃថ� សបេរបេាម ងស ចិ សិ្្តមភរក លំ ស្ ្ង្្ើំ្ខជ រេាម ងេភៀប

ខ្្ាេ�េាជសតន ិនងវត� ្ខជ រមេសរម ា្េតម េរឿងេាុ្ាណៈបងសាធ តាស ងេ ស្ រ្ើរ្មា

ាេសមងងកច ្េើម ្មចឱរាវត� ្ខជ រេជុ់ួេាមរច សឱុណ្របបា ្ខជ រាង្របបា ឱាបរេរបាង្

េេម ាិ៏ម ធិត�ធាបើ ាំ មតធ ្ខជ រេាម ងាូរង្ងកងេ�ាងត្ឬរ� ិសតាា ្តេ�................ 

េស្រច ធិ រ�នរ�ងេ មំ េាុ្បរក ៃថ� េេសបេរបេាម ងងេា �្ខ សិ រ� ង្តរស េរមារចិ

ទំដំ្េតម ាណៈបងសាធតាស ងេ ស្ រ? មាាេសមងឱរា សិ តា ឬ្បានា្ើរឬេរ? មា

ាេសមងឱរានរពរ្ឬ្រ្េំងបា រសងន ិរងេសតុេជុ្ើរឬេរ? សបេរបេាម ងម

សបេរបិបធ ិ ជ្ ្ររររច ្បស �ំ្រត្្ិមង្២០្មន សេេម ា្ប្ា្េេ្តរធញេាប�ច ្តំត្េតម ា

ណៈបងសាធតាស ងេ ស្ រ? សរុបងសនបជែេរៀត �ិច ្សរុបងសរ�រអនបជ្្កាា �ិច ្

សរុបងសរ� រអនបជេថរវរ �ិច ្េស្រច សរុបងស្ខជ រ្បរក ៃថ� េាេាកម ងកច ខ្ុ្េាបធ ិផត្

ដាខ្ុ្ើរេរ្មាងកច លំ ារ រេរៀាបូសតត្្ើរឬេរ? េបម មាារា្េាេពំបនក រា

សបមថេ ម្ំនាឬេបៀតេបៀារ�រអនបជ និ �ងសបេរប �ិច ្ និ �ងងា� រមតធ �ិច ្េតមមាងន ិត្

ើន ង្ើរឬេរ? ងន ិាមងន ិេុ្មា្បស ភ្ន ្នរពរឬ្េដុសនាេរឿងងបា េាុ្ឬេរុ្ត

េប� ត្េ�.... បូ្ាណៈបងស្រធ រាត្នរារ ររ� ុត 
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๑๔ 

 

ភន�រេកើតពពសាងៃទ 

ពួ�អន្យតាត�ិយ 
េាឿង នងងត �ិ �មាតវ 

និ �ងបឋ្េពាធនំ្លភបនក រៈើគ េសរម ា្េា

េ មិតេឡមងើ ាំ សរុបមជ ប រ្ �រអ ្ាធ ងសរុបងសនវ

ិត ែលភបនក រៈៃាររ ិងាួតធ រនធាន រ� ុងាថា

េ�្ើូរងស រធ ំងស ្រិសតតវៃថ� ត្ររ ិងាួតធ រធនាន ្

សបឱ�ជ ាធ តតន ណ្ររ ិេាម ងនបបូាួលភបនក រៈ

េដាន្តប្ណេតត្ ើូរេាុេាម ងសតតវរិ

កេាេ មំ ិេពបដ ាិប្ណេតត្ត្ងាួតធ រធនាន ្ម្តមន ាិ េពំេឡមងណ្បរធពក ឱ�ន

របបា េាម ងមន ាិ េេជ ុជងរធះ� មណវ�ន្រូប លំ េនេសបបា សបធ ្សបធ ាាបា ្េាម ង

សតតវរព ងជង់ួឱរាេដុសនាេរឿងេាុត្រច សបឱ�ជ ្េាា ាំ សបបមែិរ់ាៀត 

េរំជង្រធះ� ្រូំេ�នាា វត�ណក ាបង�ជ ររ ិងាួតធ រធនាន សេេេប� ត្្ងតា ាធាារិ្

ងបា វរៈរច របច ើងត្ជងរធះ� បរ រណេតមជងខ� �សមាខ�ប �ុងត េរឿងងកច ? េាមសរុិរ�ា្ ធ្ ា

ាធាារិត្ររិងាួតធ រធនាន ្ាធាាណ្ជង ធ្ ាើនងេរឬ? ររិេាម ង្បរក ៃថ� ្ សិ រ�ង្តវ�ជប

េធ ាេករ្េដាន្តប្ណេតត្្េរឿងេាុ្សតតវ្តជងឱរាេដុសនា្ាធ តេាកម

ាស ងេ ស្ រ្់ួប្ណេតត្្ខូរេិរ�កេេជ ុ....ត្េាអ ្ងច រព ងេរឬ្...? ធ្ ាងច េរេរឿងណព ង្

 សខ� �ស សរុិរ�ាាធតេដុសនា្ជងរធះ� ្េុ្មាត 

េរំល� រ្្កឱាេរញរចន� បា ា ប្ េេវត� េឱតរា្ជងរធះ� ្េប្តិព ាិនល ត្

នាាជក ភ�ច រេើម រេ�...្កឱា្បរ រណជងែងេ�ា្េរំេថជម រណព ងត្សបេាឱានងច របបា

ររិងន ិែងេដាេរឿងេ�ា្ិារបបា ខ� �ស ្ជងរធះ� ្េុ្មា្េេម ាិ៏េើម របងអ ្បេ�នន

ាិ េេវត�ងាួតធ រធនាន ត 

េរំសរព ិ្្កឱា្េើម រេ�នាា វត� ្េើម ្មចណក ាបង�ជត ាំ សរុរ�រអ ្ជងរធះ� ្ិ៏េើម រ

សតឡបា ្ិ្ើរ្្កឱា្បរ រណជងែង្េេែា? ្ិរចា? សបេាឱានងច របបា ររិងន ិ

ែងេដានរបរ ររិិ្ា្ងេេរបបា ខ� �ស ្ជងរធះ� ្េុ្ម ាេេម ាិ៏េើម រេរ បេ�នាា វត� ង

ាួតធ រធនាន ត 
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๑๕ 

 

រ្ា្ខរច រ្ខិា្ង្ិ្្កឱាបរ រណ្ជងែងេេែា? ជងរធះ� ្េុ្មាណ្ខ� �ស

េេវត� េឱតឱា្ម រ្ាប្ណេតត្ទ ាំ ្តាបា ...ត្សបមឱា្ បា មាេបរ �ិចបងងែ

ាត្បច បរ ា្ខិា្ង្ិ្ជងរធះ� ្ាិបស រតា រ�សរែ រអ េពុខ្្ាាស បា�ធ រត្សេសបរ ា្ខ្ិើ ាំ ្

ជងរធះ� ាិើ�ជ េឈម រ�សពាា រែ រអ េពុខ្្ាេេស ងាសបេ្មម្ េើម ររូំេ�នាា វត� ្េេម ាាធាា

េឡមង និ �ងេរំ្ើំសរុរ�រអ ងង� សិ រ� ង្តប្ �្ងា ប្ េរបជណ ប្ណេតត្្រូ្ិ្តប

្ �្ងា ប្ សេបា េា្សតងត ខ្្ាែងងតា រវ ាំ ្ខ� �ស សាបា ្ខេេម ា ធ្ ាេឃម ញមាេសតៀ្របបា ងច េនុ្

េបម ធ្ ាេាកម ខ្្ាែង្ិ៏ារ រ្តរព ងជងវ�ន�្ឬងជថបធណា ធ ិ់ួឱរាេដុសនា្ើរ... េរឿង

បបរាេរុ្្តេរឿង តា នរ ធ្ ាេរុត្សរុរ� រអ ្សតបា ណ្េរឿង្ើំជងាធាា្រធ តឬ

ធ្ ារធ ត្តជ ាារាើនងេរ្មា្តតណាត្ាធ ងជង្េរម បើនងេរឿងរធ តេាុត 

េរំេជុ្េ �្ សិកាើ ាំ ប កិ េរវទឱ្េលិរ� ុ្ិម រ្ាាព ងេរវប� ត� ្៤្ងង� ្

ាធ ធ្ ត�មិណ� �រនតា ្ខងរសណងេពុើ�ជ េឈម ា្ ាិ រ� ុ្សតតវេឱម ងជងរធះ� ្បិេរញេ្ត្

្កឱាើនងេបរ �ិច រធ តណ្ជងរធះ� ្ម្ា�បងនឡិណ� ច ្ិ៏វាតបា ងរបពញេរញរច វត� ្

េ� ធ្ ាម� ាបស�ជជ ា្សរុារណច ិ៏សបតបា្ ាិ រ� ុេ�ារិងវរចត្ររ ិងាួតធ រនធាន ្ិ៏រពត្តនប

បូាួ្លភបនក រៈ្ែររិប្ណេតត្្ិ៏រពងរពត្តរ�ងេរឿងេឡមងេ 

 

េាឿង នងសសននា រ 

ជងប�ាៀ រច្មបរធពក ឱ�ន្របបា ងាួតធ រនធាន ត្ជងសរ្រររំាិាន្ើូរជងរធះ� ្

េើម ្មចេាកម បង� តរ ធិ ត�ធ ាបសរុរ� រអនបជត្នរា េរឿងរបបា ជងប�ាៀ រច្�ងេើម ្ើូរតន ាព ង

េរឿងៃាជងរធះ� ពសងងបា ្ប្ិតន សតងត រសណ� រ�ងរ�ងបស� េា� ុត្រសណ� ររ�ងេសនា្េរំ

្ើំ្កឱា្ សិរ�ងេ មិតេបរ �ិចបងងែាេដាឮជងប�ាៀ រចាធាាណ្ខ្្ាេ�េើិម រ្ា

សរុរ�រអ ្ និ �ងវត� េឱតរា្ររិងាួតធ រនធាន ្ិ៏ឱរំររិងន ិេំង់ួបម្បា ជងប�ាៀ រចេ្្្េេម ា

ិបាល ាិ រ� ិ និ �ងវត� េឱតរាេជុត្ររ ិងាួតធ រនធាន ្ជសតន ្សបិេមេងណ្េតា ជងប�ាៀ រច្

េេម ាជសតន េើម ររិ្សនបា ្តេាេឃម ញបរជងប�ាៀ រចិបា ល ាិ និ �ងវត�ត្េាជសតន ្សបិ្

ាេសនបេាបជណ្ប្ណេតត្្ ធ្ ា្្ាមប្ណៈេរេើិររ្ម រ្ាជងប�ាៀ រច្

េេម ា្បម្បា េាេ ំបសេតា ភែ ប�តងេរៀត....ត្ើជណព ងេាុឮខៀ រ�ៀ រេរញៃាៀ សបេរប

ពសង្ូំ្ភធ �ិ �បងសេរញេ�បធណា េតឮ្តពិួេឱរសបេររ្េដាសបនរេាងងស្នំ

សរងត សរុបា� បា ើូរេាុ្សរុទមារ រ្តបបរាសរុរែា្្ត្បរមេ �្ សិកា្រេូត



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๑๖ 

 

ើ ាំ ា្ ាិ សរុេលេធ តើរំសបល� បរស េពុ �្ ខិងរែ រ្េនារច វង� ត និ �ងរច េជុែងត្ និ �ងខ

ណៈម រ្ាតន េជុ្សរុេរប�ទណវរម្ាសតរែរ្ិើ ាំ ្ិងរែ រសរុេរនបនក ្ភធ ត

ភែាត ាិ ប្�ត្រតា ្បិ�� តា �� ាងបា ត 

 

្ពពះបាសស្រតយម 

សពេជណន មន ាិ េេជ ុ្ប�ង� ៈ្េាេាកមមាមតួរបបា សរុេរសរពេតបន ្មារធត� ិមតា

ំបេាកម ាតា សរុេរសរព េតបន ្េេម ាសេេ� ភធ េបិ្េ មំ ិខ្្ាែងេាកម មេប� រ្សរុជ្

ប�បួ ធ្ ត� ្តសងវងងសតិូំ្ប�ង� ៈ្េឡមងត 

ររិសពេជណន ្ ធ្ ាបបរារធត�ាព ងនរក្បម្បា បតក បូមាទប ្ ធ្ ាបបរារធត�

ាព ងសរុេរងេនិ្កទឱ្រស ា� ិបស្�ងសរុរ� រអនបជ់ួរស េរមារ�ងេរឿងេរ្ �ំ ុសរុ

ទឱវងងេសរួៈ្រំតា បូាួ្ើូរេាុ្សពេជ ណន ្េាគនបរសងជ ិបរអធ រំនបជ

សពេជណន ្ាស ងបេ្មម្ត្សរុេរ្ប�បួ ធ្ ត� ្តសងខ្្ាមបើ�ប �ិ ្រស េពុរ�រអនបជ្េា

រសលាវត�ាទ្្ាធ ង្នបា បម្បា ភធ �ិ �បងសងបាមេសរមា្សរ្ពសងេា់ួមរនក ាា ើ ាំ ងន ិ

្ើំេាបម្បា ភធ �ិ �បងសេរៀតាងត 

សរុបងសភធ តភែ ាិតា ប្�តរតា េរញរច ្ើា្ាាៈេ�នាា រធ បេាងងស្មេសរម ាត្

េរំេជុ្សរុរ�រអនបជ េទាេរៀវរ� ុ្ាស ង�្សងត្ែនបជសពេជណន ្រ�ងេរឿងេឡមង

វ�ញេ 

 

សង�រាា្ 

បងកទ រួ្ងន ិសេឱ� របបា ររិសពេជណន ្េាបធ ិផរ�រអនបជាស ងេសសសឱុ(ែិ

នរខ្ុណ្េារូំ្ិបរបាង) េារ្្ងរេបៀប 0

1 ាធ ងេតំា ប្ រ� រអនបជ រ្ារសារ ា្

ាិេ�េរៀបរស តា ្រង្ាធ ងបរេបរដ ាិ និ �ងា រ្ច ររបបា ខ្្ា្(េវពា� ៈ្ាធ ង្កបាធ បែ រ)ត្

ប្ាន ្រច េ មំ េាុេរៀតតតា ្តងេរឿងសបរធ តណ្សរុរ� រអ ប្ណេតត្្ ធ្ ាាន ងកច ើៃរេរ្

សតាា ្តមនរ្បងេារច ្៩្របបា សរុាទាណន ្េ ណ្រ�ពអ វតរ្្តបស� េា� ុត្ើូរេាុ

សរុរ� រអ តូរមងសពេជណន ្នរេតររសរុរ� រអ ិ៏ ធ្ ាសបេបម រេបជម េតររសពេជណន េរត្វ�ាច

                                                            
1
  ្ពំែណ� ្៍េដករកតិ មិ�ាអអកពដំ�េំររកតិ មិ្្ះាិ្ាភ័េរ។ 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๑๗ 

 

េាុេាកម ់ួររ ិសបមឱា្្ើំេមត �ំ ងត រ្ ារស ារ ា្រតា េរញរច សរុរ� រអនបជេ�រូំ

សពេជណន វ�ញត្ 

ត្ិេរៀត្ររ ិសពេជណន រូំ្ិបរបបា្ស និ �ងរ� រអនបជេាជសាិ្ំរអធ តរា� ៈ្

របបា សពេជណន ្្ើំសរបូិសរប ាំ េដាន្ា�ណ្ាធ ង្ា�ាា្តណ្្ិបើ� បត�ធ

លាឡសភធ �ិ �បងស្ើំល្ិ្េលជ ភលភបនក រៈ្ាធ ងេបរ �ិចបបរាិ៏រចិទាបើ� បត�ធ

លាឡសេ�ម រ្ាតន ្េាុមេេត�េាកម់ួរ�រអនបជ្រពត្តេទាេរៀវរ� ុ�្សងេរៀតេ 

 

សា យសិា� 
្ាេបសសតារី ល�  

ឱាមតធ ្រររ� ាេាអប្រូំេ�រិប�ច ំ ាិ ើូរ្េេសបេរបបធ រចំនក ្េុ្តតគនប

្ើំសបេរបបធ រចំនក ្ សិ រ� ងរ� ុរាា េខងខាិ៏ើេណ� ម ្ាិរព ិើជេាខ្ុ្េេម ាបន� បា

សបមឱា្សតងត ិ្ា្ង្ើំខ្្ាសាបា សាងត េជុ្់ួជ្បា ប� តរនបជ្ាន ់ួជ្បា រចនាា រ� រអ

នបជ្្ិនាា នបជសាធប� វ�ញ្ាធ នានតូ ធំ ិត្ងស េរម េាុ្េាកម ់ួសបមឱាេ �្

សិកាាស ង�្សង្េេម ារ�រអនបជ្ិ៏រ� ុងាា ថាាស ងេសរមា្ើរត 

ត្ិ្ឱាមតធ ្េ�ំឡងត ្រូំេ�រិប�ចំ ាិ ើូរេេសបេរបបធ រចំនក ្ើូរឱាមតធ ្ររ

រ�ាេាអប្្ើរត្ឱាមតធបធ រចំនក រររំឱាមតធេ� ំឡងត ្ និ �ងេតំាស ាធ តេើម ្មចររ្តន ្

េើញឱាមតធ ្រររ�ាេាអប្់ួេរញេ�វ�ញត្ររ្តន េើញ្រររ�ាេាអប្េរញេា្្ា្

បស � ្ា� ្ររិេ�ំឡងត ធ្ ាសរ្េរញ្ើេណ� ម ្ាិរព ិើជ ិ្ា្ងេជុ្ឱជ ារបរររ�ាេាអប្បន� បា

សបមឱា់ួនាានបជសាធប�  ាធនាសបតតធបប�ងត ្េេម ាក្ាតា ្ ធ្ ា់ួនាា រ�រអនប

ជត 

ត្ិេរៀត្ឱាមតធងងត េា្បរូំេ�វតរច សាបា សាងសបេរបបធ រចំនក ្តបបងកតា រ

ដដ ភធ េំ្ ធ្ ា់ួព ាិ រងាព ងរ� រអនបជ្េបម ិគនប់ួងន ិបរបសាធប�នបជ្វា

សបកររ�រអនបជ្ាស ងេរញ �្ខត្ងស េរម េបៀតេបៀាេាុ្ជស់ួរ� រអនបជាបា េាា

រ�ុងាា ថា្ងបា រាៈេរំ្៣០០្មន ស្េ 

 

 

 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๑๘ 

 

្ាេបសេាវយតរ 

រច េើម ្្ិ សបមឱាេវៀតា្្នាានបជខ�ងឱន ្ាធ ងរ�រអនបជត្េសនា្ិ្

ររ ិាាាធ ា្ាធា្មេសរម ារររ�ាេាអប្េ� ំឡងត ្េងបរស ញ្ាងត េា្ប្េទសង្េា

រូំេ�នាា សបេរបេវៀតា្្េូរ្េបា� បជៀ បា តន ្េដាេាជសាិនបជសាធប�

េ�ម រ្ាាងត្សបមឱាេវៀតា្្ ធ្ ារូំរធ ត�នបជសាធប� េរ្េារ្ា្តបលូ

សិ តានបជេាុ្សាបា រូប្បបពសងងបា ្បូ្មច្តរដដ ភធេំិ៏ ធ្ ារូំរធត�នបជសាធប�

្ើរ្េាេេុសតេ មំ ណរ ាំ �ងេ កុ ងបសត ាំ រច ិ្ា្ង្ើំររិងបា េជុនន ិេេត្េរំ

ខ្ុ្មានរេបៀតេបៀានបា បម្បា តន ្ន្បា ទបា �្ន ា្បាាងត 

េរំ្ើំេទសង្រូំសត្តសតសបេរបេវៀតា្្េាបេស្រេេម ា្េាេសបម វ�ាចងរ

បពញ្ាធ ងតបបងកតា េាងងស្្រិងស េាា្បងតនលេរៀា្បាៀច រេររួ្តំត្ងន ិា

រងតេាប�ណួបែ �ិធ ាស ្សតតវរូំមតធេទសង្េើម្មចរូំមតធេទសងេា្សតតវនាានបជសាធប� ្

តំត្បូ្មចេាេាកម ើូរេាុិ៏េដា្នបជសាធប� ិ៏ ធ្ ាពាា រចិរស េរមាេឡមងខរបាាបា ្ើ

រត្បស � ្ា� ្ើ ាំ ប ែ្ា្េនា -រធ ាេាៀ្្េឡមងេាកម សបាជាធបតច រច ្១្របបា សបេរបេវៀតា្្

សតិូំេនា ្្ើំប�រអ ្តនាានបជនតូ ធំ ិេឡមងសត្តសត្សបេរបេវៀតា្្ាន ៖ 

 េនា -រធាេាៀ្ សបាជាធបតច  

 េនា -រធាាពិ  បេ �្របងសនតូ ធំ ិ 

 េនា -រធាញសតវ  នាា ិងរែ ររធ េបប្ តានរឱជ ារបសបាជាធបតច  

 មស ដ្្ញសតវ  មរប�ច េំខ្១្របបា េវៀតា្ 

 េនា ្រធ ា�ា  េ�កក ាស �ិងេវ 

 េនា ្រធ ាេំឿង រូតសប សសបេរបងងត េា្ប 

េរំេជុេេម ា្្ើំេា បា បេជន ិរ� រអនបជត្សបមឱាេវៀតា្�ង

េឱម ង្៤្្បាជ ាិ ្េភៀបខ្្ា្ិេា�ងតមតង្ឱាមតធ េវៀតា្ា្នាានបជនតូ

ធំ ិ្េាាិរធ ត� រ� ិដ ាិ ឱរាេសរម ា្ឱាមតធ េវៀតា្ា្នាា រ� រអនបជ្េា ធ្ ាបូវ

ាិរធ ត� រ� ិដ ាិ េរត្មស ដ្ញសតវ្ាធាាណ្សរុរ� រអនបជ្ងាាាបា ារា ជ្បា ្ិ

នាានបជនតូ ធំ ិិ៏ លំមងត 

ៃថ� ្៥្កបេ្១៩៦៣្មានរ តា េាកម ប�ណួុ្ង្២៥្មន ស្ៃាបេ �្របងស្េនា -រធ ាាព

ិ្េេសិ�ងដងតា ្មាេ មំ ិរងត ្នតូ ធំ ិ្សិ�ងវា រធ ិងត  េដាងតា េ មំ ិរងតមតធ េវៀតា



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๑๙ 

 

្ាងេរត្ើ ាំ ៃថ� ្៨្កបេ្១៩៦៣្មៃថ� វ�ន�បូម្រ�រអ បរធបែ រ្េ មំ ិរងត រ� រអនបជ្

ុរកណ� រងងច្បស ូ ធំ បពញដ ាិ រ� ុ្េេម ា្េិេ ំត្េរឿងេាុ្េាកម រ� រអ បរធបែ រ្េ �្

សិកាាស ង�្សងត 

សរុបងសេវៀតា្្១្ងង� ្់ួបមរ បាននររតបមាៃឡេកន ្ណេបម ារារងតេា

រងតមា្ឬរងតេាប�ណួប �ិធ ាស ្សតតវរូំនាានបជនតូ ធំ ិត្ឱាេវៀតា្្១្ជ ាិ

េរៀតាធាាណ្េរំ្ើំេទសងសាបា សាង្វ ធ្ ាារាិ្រសិរត�ធនតូ ធំ ិ្្ិាងត េ មំ ប

ំ្ង� េវៀតា្េាេរ្បស � ្ា� ្បឡតវ្ាេ្រធិេាាិ្រសិរត�ធនតូ ធំ ិ្្ិ់ួររ ិេាម ង

េា្១្ងង� េេម ាត្េបម សតិូំេនា ្េនាទឱួេាាូរ្សប្េំម្រ�រអនបជនបា ង

បាេ 

 

សា ឥសឆ ម 

មេសរមាបតវតងរន្ិេេម ា្ិងរែ របន្្េារូំេ�រ�ិទាេបៀតេបៀា្ សិ េររ សិ

រច ្រ� រអនបជ្េេសបេរបបាា ្ �ំ ុើ ាំ ្រ.ប.១៧០០្ិងរែ របន្្្េានបា បម្បា

ភធ �ិ �បងសើ�ត សិ េររ្ា រ្ច រ្ើជន្េបជបាៈ្ាធ ង្្កវ�រ្ ែំ ា្ើគ ាស បស ា� ត្េេជ ុជំជៀ ្

េុុងបា តជ ាប ាំ ត្រ� រអនបជិ៏នបបូាួ្រច សបេរបបាា ងបា រាៈេរំសប្េំ្

៨០០មន ស្តជ ាារាើនងឮេរ្េរម បាព ង បា មាេឡមងវ�ញរច ្រ.ប.២៤៣៦្េដាងជតរធិៈ្

ា ជ្េំៈ្មតធបធ រចំនក ត 

េេសបេរបបណណ តេាប�ច ្រច េើម្្ិ្សបមឱានាា រ�រអ

នបជ្ើរ្្តេសនា្ិ្នបជបន្្រូំេ�្ិ៏

វា សិ េរររ� រអនបជងបា តជ ាប ាំ ត្បរក ៃថ� ្េេប ាំ

សេនរថជមរ�រអនន ា្េ ណ្បស� រសូរ� តេ៉្ឬបរ្រ� េពអ ្ម

ភែប�តងសនបា ត 

េេសបេរប្ារក� ាធនន ា្រច េើម ្្ិ្សបមឱានាា រ� រអ

នបជ្ើរ្្តេសនា្ិ្នបជបន្្រូំេ�្ិ៏វា

សិ េរររ� រអនបជងបា ្េេប ាំ ្តសរុរ� រអ រូបថជ ្១្ងង� ាស ្

្ើំររិវេរម បាព ងេញា សិ េររថជជ ស្ និ �ងា.ប.២០០១្េាុែ

ងេ 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๒๐ 

 

 

លទ�ិកុមស�និា� 

ំរអធ �ិ ជ្ �ាាធប� ្ម�ជ សងបសតតវាសបស ា� តៃាសាបានបជពសងងបា ្ ធ្ ា្្ារស េពុរ�រអ

នបជ រ្ាេរត ំរអធ េាុមាេេរចា្រច េជុ ធ្ ាមានបជេរ្ឬេារ� ិបា�ធ រ្

សតាា ្តេើម ្មចេេិបេះ់ត្តបស� េា� ុត្េរឿង �ិេិេេិបេះ់តេាុ្រូ្ិេំខ្១្

បស � ្ា� ្េរឿងរធ តេាម ងេឃម ញជៀ ាំ ខ្្ាេាម ង្េេសប�ិ្ខជ រ្តជ ាារាើន ងណ្ារងតា

នបជេ�េ មិតេរ្បស � ្ា� ្ររិ �ិ ជ្ �ាាធប� ្េាារេាកម ្ត រ្ាេភ្ត់ួងតបានបជេាេ�

េ្្ត្ើូរេាុ្ �ិស ញាេេិ �ិ ជ្ �ាាធប� េរៀតេ 

 

របេបេ រេភឆើងាងសខ ម 

នរាធាារចភាា�ទា្េ មិ តរចនបជើៃរ្ឬំរអធ ើៃរាស ងេាុ្ �្ ខមមាេា

េ រេឡមងណ៖្េា សិរ�ង្តមា ធ្ ត�េរ្ សិរ�ង្តររ្របា និ �ងបា�ធេរ... ែងតសង បា បេទ់ុ

េភ្ម ងបរន� ្េរៀតេេម ាត្នរេ រាស ងេាុ្ ធ្ ា្្ាមេរឿងថជជ េរ្មេ្េរៀា បា ើ

្ើំស្េាណ្ររ ិេាម ងា ាំ សរឡសេេម ា្េា ធ្ ាើូរេជុេរ្បស � ្ា� ្េាុិ៏សតាា ្តេើម ្មច

ញ�ុញងត់ួេាម ងេ ាិ ្បិតន ្ាធ ងេើម្មច់ួេាម ងេភ្រខ្្ាតេ�េរៀត្តបស� េា� ុត 

េាម ងរ� រអនបជ្ ធ្ ា្ើំេាកម បរន� ្ាព ងារាេរ្េេម ាិ៏ ធ្ ាសេណន េាកម ប

រន� ្េ�ងជាត្ើរត្េាម ងរ�រអនបជ្មារធត� លំ ្្តង្តេបម ិ់ួមាេបរចេរ្បស � ្ា� ្

េរំខ្ុ្េភ្រខ្្ារេូតើ ាំ មាេសតុណន ាិ ិ៏មា្ើរត្នរេ មំ ិេរឿងេាុ្ិាធាា្

ធ្ ា្្ាេើម ្មចបេទ់ុបរន� ្េរ្េើម ្មច្រិនរេរុើន ងតន ្ើមធតប� ា� ំ ធ្ ាេរុើន ង

សបវត�ធនរប�រ� រអនបជេសរមាាបា ្ាធ ងេើម ្មចរស ពំ ិតន �ិស ់ួសបមរ្េសពុសបមរមា្តវ

ៃាេបរ �ិចន្បា េ 
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๒๑ 

 

សាសកលកងរ 

ប� ា�ំខ្ុេារូំរធ ត� ាធាាណ្នបជាិ៏ លំ ្ើរត្េតម េាមាបសណងាស ង

ា? េារងត ់ួេាម ងនាានបជេាជ រ្ភន ិ្ឬរងត ់ួសេបា ណនបជ លំ ើូរសតន េបជម តន

េរ? េាម ងេឱឿណ្នបជាិ៏ លំ ្ើរ្េាមមា្ា�បងេាេឱឿេានាា ្បស � ្ា� ្ លំ ធ្ ាើូរ

តន េរ្ ធ្ ាេបជម តន េរត្នបជខ្ុ លំ តធ រ្នបជខ្ុ លំ េសរម ា្ខ្ុ លំ សតព ្ិស ធ្ ត្ា�បង្ឬ

េរវត្ខ្ុ លំ រេូតើ ាំ ាធពក ាត្ែវ�ាច ្ើំេា លំ េជុ្ិ្ិ៏ ធ្ ាើូរតន ្ខ្ុេា្ិេដា

បាា សបាា ្ឬប�ស េា្ខ្ុេា្ិេដាេាកម ខ្្ាែងត្ែវ�ាច ្ើំេាកម ខ្្ាែងេជុ្ិ៏ ធ្ ាើូរតន

េរៀត្ខ្ុរងត សឱុេប្សតតវរ� ុងូតរព ិរេា្្ខ្ុរងត សឱុេប្សតតវឈបា េាកមាសិ ាិ ្សតតវឱស្ុ

ធិ េំបត្េាម ងារ រាធ តរធ រាេ ម្ ំ្ើរ្េបម លំ ើូរតន ្េ ស្ រិ៏ សបន� បា ់ួេាេេុបងត

នបជេាេ ំ្េេម ាងរបពញេា់ួរូំ្ិនាានបជខ្្ាត្ លំ ើូរតន ្ �ំ ុា្ត

មាពិួេសបៀាសបេេ(រូប្ា� )ើូរតន ្រ� ុេបមពិួេសបៀាសបេេវាៀ �ាតន េ�េេម ា្េតម ់ួ

ាំើូរតន ាស ងេ ស្ រត្ើូរេាុពិួណ្នបជាិ៏ លំ ្ើរ្ ធ្ ា្្ាមពិួរបបា ងន ិ

សេឱ� េរ្ ធ្ ា្្ាមពិួរបបា ងន ិមាាសាធ តេសសេរ្សប្េំមពិួរបបា ្ា�បង... ឬ

្ា�បងេេិ់ួរូំនបជេា្តបស� េា� ុេ 

 

នពុទ�សា មិនេ ើិននាុក 

ងនិខ្ុ្ាធាាណ្នាា រ�រអនបជ្្ិាូរេេម ា ធ្ ាេឃម ញេាប�ខេនុ្េា្ត

រ� �ិ  េដា្ឡិ និ �ងរបប្បស �ំ្រតត្បូ្ឱសមបណ្ និ �ងរបប្បស �ំ្រត្ ធ្ ារស េពុ្តនាា

រ� រអនបជេរ្នាានបជងច ិ៏រ� �ិពសងងបា ្េសពុរបប្បស �ំ្រត្( �ិ ជ្ �ាាធប� ) សបមសង

សាបា នបជពសងងបា ត្បូ្់ួេាម ងាធ តរធ រាេ ម្ ំ្េរឿងប�ខរ� �ិ ្េតម ារានង

់ួារា? សបមឱាមងនិនងេបរ �ិចប�ខជៀ ាំ ខ្្ា្ងន ិើន ិជសរើដ ្មងន ិេរៀបរសររបា ្េាកម

ាេសមងនរ្េេម ាើន ិជស្ឱរាបស្្ំ់ួសបមឱានងេបរ �ិច ប� ខេដាខ្្ាែងត្

រស ្ណិ្នបជ្ ធ្ ា្្ាមាតរជរច ើន ិជសជៀ ាំ េរ្ររជរច របបានបជាន ្ឱរាសេបា ម

ា្តវាសាធ ត់ួេាឈបា េាកម េបរ �ិចាសិ ាិ ្់ួេាខស េាកម លំ ្ាធ ង់ួេាឱស្ុរធត� របបា ខ្្ា់ួនល តត្

េបម េា ធ្ ាសរ្េាកមត្្េតម ់ួនបជេាកមាស ងេ ស្ រ? េស្រច េបរ �ិចប�ខេ មិតរច សររួប្មត�ធ

េេម ា្រ�រអនបជ្មាបេសងៀា់ួេារសំតា រ� �ិ  នងេបរ �ិចប�ខេដាវ�ាច េាងងេរៀតាងស



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๒๒ 

 

ាង្ើរ្(ប្ថៈ្វ�បបងជ) ្តេា ធ្ ាបូវេរញរធ ត� េាកមត្ត្ាស ងេាុ្ារ របេជៀ ប្រ� រអ

នបជ្ើរឬ្? 

ងន ិខ្ុ្ាធាាណ្្ិរច នាា រ� រអនបជ្េាមរ� �ិ សំ េិ្េបម នាា នបជ

ែេរៀត្ ធ្ ា សំ េិងច រព ងេរត្ពិួេាុ្ ធ្ ារធ តេនុ្បូ្បេងក តេ ម្ ំ្បាា នាា

នបជេធ ណា ត្បណណ តេាប�ច នាានបជបន្្្េកច ចំ រកច ា្នាានបជសាធប� ្េ ស្ រិ៏រ� �ិ

សំ េិ្ើរត្ៃថនាា រ�រអនបជ្ើូរ្ខជ រេាម ង្ើរ្េ ស្ រិ៏េាប�ខបបរាត្ងន ិខ្ុេរៀត្

ាធាាណ្េបម រូំនាានបជើៃរ្េាឱរាេសរមាាបា ្ារ រ្តជ្បានបជ �្ងេ 

 

ផឆ ាសា សយ ងេមច ? 

្ា�បងមាេបរចេរសាបា សតាា និ �ងនរជ្បា ប� តរនបជត បស� ្ា� ្នរនាានបជ្

ធ្ ា្្ាេើម្មចប�ណួប �ិធ ្សេ ាិ ្ខ្ឬ្ងស េាាេាងងស្េជុេរត្នបជខរបាាបា ្ៃថ្

ាបា ្ៃថ្មងឱជ វ�តេ�េរៀតត្ �្ ាាព ងនាានបជា រ្ា្េាាធ តរធ រា ស្ តា រតា

ាបា ... នបជេជុ់ួតៃ្្្ា�បងាស ងេ ស្ រ? មាកត�្ាតធាស ងេ ស្ រ? ើន ិជសឱជ វ�ត

ាស ងេ ស្ រ្េើម ្មច់ួេាឱរបាូវបា�ធេរាស ងខរបា បស ា� តាន ្ាធពក ាត្េាាធត ស្ តា រតា បរក សាបា

ងបា េេម ា្េរម បេាបេស្ររធត� ្ាិេតំនបជេជុេាកមមមតប្មនន� ្មរា្ន ៃា

ឱជ វ�តរបបា េា ធ្ ា្្ារូំនាានបជ្េសពុ្តងស េាាេជុេរត្េបម នាានបជ

េសពុ្តេាងស េាា... តៃ្្ៃា្ា�បង្វេតា ងបា េ�េេម ាត 

ស្ ្ងេរៀត្នរជ្បានបជ្ាននរជ្បា ប� តរវបមា ប្ ្សបៃរណច ្ាង្ើរ្នំងន ិ

នាានបជថជជ េេមាតន តធ រ្េាេេប្តតសតាា េបម េេេឡមាេរ្េរំា្ើំេាមា

ិម្សងសបេើៀងតន ្េរំេជុេេម ា្ររ ិេាបេទ� ញរងក ត្ត្សបេរបមតធ ្ិ៏េ មិ តងា� រា

ាត្បរេរបងន ិជសនបជថជជ រូំ្ិេជុ្ិ៏ឱរាិូាេ�េាររសងេរញ �្ ខម រ្ាាព ង

េាម ង្ត �្ ងត្សបេរបមតធ ្ើំតូរ្េេម ាសតសសតសនបា េ�េេម ា្ិ៏វ�ជបនបបូាួ

សតព្ណព ងែងេកងេ 

 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๒๓ 

 

វ�ាចាផា ពហិរសា រេបៀបថជជ  

វ�ាច ាផារេបៀបថជជ ្ ធ្ ា្្ាបើ� េបារេបៀប បា េ ំពសងសប�ងេរ្រសណ� រ្ើំ

េេេសបម នរេា្េារ� ិេសបម នរតេ�េរៀត្សតាា ្តមានរ្ិ្សបខ្ុ្កពេរណន ៖្រច

េើម ្េានរ(សបមសង) បឡតវេាប្តត(វាសបប) េ �្ ប�ច ទ ាិ ្សតម ាិប�ច េសស្េារូំឱរាសាបា

វ�បែា្្ើំេាារឱរាេាត្រច េើម ្េាេបុាិ �្ង រ្ាស្បឡតវេាសបតបពញាិពសង

ងបា ្េា ធ្ ាឱរា្តសាេបនេរ្េាឱរារេូតើ ាំ សរុបងស្េរំខ្ុេាជសតន េា្ិរូំររ្

េាកមប�ណួត្សបៃរណច េាម ងាង្េរំខ្ុេាាធ ្ា� សរុបងសេាម ងរូំររ្សបឱ�ជ ... ម រ្ាេា្

និ �ងេតំបសណង...ត្រច េើម ្េាេសបម ្តពិួេសបៀាសបេេ និ �ងនបជេា្បឡតវេាាិ

ពិួេសបៀាសបេេាធ ងរធ ាច និ �ងនបជេាម ងខ្ុេ�លាឡសតន ្េើម ្មច �ិស ់ួ្ប្ងរធ ត� េរិ

ើ ាំ ងន ិ្ើំេរម បរូំថជជ ាង្េើម ្មចេ មំ ិ សិ របានបជេាាង្េេរច ិ្ា្ងខ្ុ្េា្ិសរុ

េាមាបេ្្តិបសព ាិ សបេើៀងាព ងឃ្�ស រច ររមារបជច សបេើៀងាព ងុរកណ� រងងច្របបា សរុរ�រអ

េាម ង្ើរ្(្បបរងតវាេបជម )ត្នបជខ្ុេរៀត្ារមាាេសមង្រិរព ិ្រិើជ ាង្េបម

នំេរបៈ្ឱរាបស្្ំ់ួេាកម ើូរេជុេាតំត្េា តា នរមាប្រភូ ធ្ �្ ខ្ប្រ

ភូ ធ្ េសនា្េាេាកម រេានរណន មរាៈស្បទ� តាេ�ណន ាិ េ មំ ្េើម ្មចើន ងរចបេរនរៃា

តសបាា ាច រ្ាស្េេម ារធ រារិើជ េាុសនា្់ួប្សបបាធ ងពាា េរំេវលត្សរុ

បងសេាមាេបរ �ិច ងតា ាាា ្ាធ ងនរតបលូ ិស ធ្ តខរបាាបា ្បូ្មចឱជ វ�តិ៏េាកល ាំុបងត

េើម្មចសរុរបបា េាត្េាុសតាា ្តមេបរ �ិចបេង�ប្បស � េា� ុត 

េាម ងមរ�រអ បរធបែ រ្ាបមចម្ា�បង លំ ្េេម ាម្ត្េបម េាេាកម លំ រស េពុេាម ង្េាម ង

សតតវ្តេាកម លំ រស េពុេាវ�ញ្េបម េាមា ធ្ ត�េរ លំម រ្ាេាម ង្េាម ងសតតវ្តមា ធ្ ត�េរ លំ

ម រ្ាេាវ�ញ្េបម េាមាា�ណេ មំ េាម ង្េាម ងសតតវ្តតបបនងបងា�ណេាវ�ញ្បស � ្ា� ្េាម ង

សតតវមាបតធ ្ប្មឱទប ៈ្ �ិស ់ួា្ ាិ ខ្្ាពបើ ាំ ណន ាិ ាិនបជេ�ើូរាិរបបា បា�ធ រ

បា� តរ្ើូរមាិមបេ�ើូរាិនរ ាា ើូរេជុេឡមាត្រស ្ណិ្សរុបងសេាម ងសតតវេ� ាិ

រ ពំ ិេឡមង្េសនិេឡមង្បស េរញតរជរចជៀ ាំ ខ្្ា់ួេាសតព ្សតតវាង្ើន ិជសរ� រអ បរធបែ រ់ួ

បើ�បត�ធត្តរជរច របបា ខ្្ាេាសតព្សតតវ លំ ្ាធ ងពាា េរំេវលាងេ 

 

 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๒๔ 

 

តួទពរបាពុទ�បរ�ា�ទ 

រ� រអ បរធបែ រ្៤្ាន ្៖្ភធ �ិ �្ភធ �ិ �ាច ្(ន្េណរ) កេបិ្កេបធន សតតវបស េរញតរជរច

របបា ខ្្ាើូរតេ�េាុ៖ 

១.សតតវបធ ិផរ�រអនបជ្់ួើន ងសបវត�ធ ្ាធ ងេតំសរពប�ច ាស ស្ ជំ ្ាិមមតបបើ�បត�ធ

េា្ប្ត្ាាៈរបបា ខ្្ាត 

២.សតតវបើ� បត�ធ ត្រ� រអ វរាៈ់ួេាសតព ្សតតវ្ �ិស ាិងកច ្ើំរសជបា ាព ងរ� រអនន

ជ្ិបើ�បត�ធលាឡសតន ត 

៣.សតតវឱរាសេបា រាួ ាំ រ� រអ វរាៈើ ាំ ប� ា�ំើៃរខ្ុាង្ �ិស ាធ តាិរររខ្្ា្តមន ាិ ែ

ងត 

៤.សតតវឱរារស ា� ិបស្�ងរ�រអនបជ្េដាិម្សងនា្ិម្សងសររួ្ាធ ងិម្សងបតធ

បះប ្ត្្ើំារេាកមេាត 

៥.សតតវររ្តន ្ថរិផ្នរពរ្ាធ ងាងរក ាផារ� រអនបជ់ួងបា រចប្តនេរ្ និ �ង

ិរណច  សេរា ្បូ្មចឱជ វ�តិ៏កល ាំុបងតត 

៦.សតតវេរុេតររតន ្េរុន� បា តន ្េេម ាន្ា�ចតន ់ួេាឱ� តបនធ រអ ្ឱ�ជ វ�ញមតធ ្ាធ ង

នបជត 

៧.សតតវេ ម្ំ្ប�ខរ� �ិតន ្សតតវឱរារ� �ិ ា� រៈតន ្ាធ ងសតតវរូំររ្ងភធ វរអានបង�្ប្ត្

ាាៈខ្្ា់ួេាសបេបម រេឡមងត 

៨.សតតវសបឱ�ជតន េរឿាស្េើម ្មចរិើជ េាុសនាបះអ ្េាងងស្ាធ ងរធុរិ្េា្េា

េាកម់ួេាប�ខ-រស េរមាេឡមង្ថ្េរៀតត 

សរុបងសមាតរជរចនងខ្្ា្់ួេាមាស្ត លំ ្ើ ាំ េាាង្មាតរជរច ើន ិជសេា់ួ

បស េរញតរជរច របបា រ�រអ បរធបែ រេាុ្់ួេាសតព្សតតវាងេ 
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๒๕ 

 

យសបសាយតនៀកតសមសខព 

នងេបរ �ិចប�ខ់ួ្ា�បងេលិ 

្ា�បងេលិសតតវនររសំតា រ� �ិ ្ឬ្ាធាា រ្ា

្បបេរៀតណ្សតតវនរេបរ �ិច ប� ខត្្ា� បង

េលិ្សតតវនរនបជ្ិ៏េសពុ្តេើម ្មចរសំតា

រ� �ិ ្ឬេើម ្មចេបរ �ិចប� ខ្តបស� េា� ុ្សបបធ ាេបម

នបជ ធ្ ាារឱរាេរឿងេាុេាេរ្្ា�បង

េលិ ិ៏ ធ្ ា សេរា សតតវនរនបជ្ើរ្េេត�

េាុនបជ្សតតវ្តាធ តាូ់ួ ស្ តា រតា សាបា នបជសតតវ្តន្ា�ច ្នងេបរ �ិច ប� ខ់ួ

្ា�បងេលិត 

េបម េាម ងន្ា�ច ្នងេបរ �ិចប� ខ់ួ្ា�បងេលិ្រធ ត្្ា្េាម ងសតតវ �ិស រងតាិ

នបជរបបា ខ្្ា្ិសាបា សាងរធ ភរេលិ្សតតវ �ិស េ មំ ិនបជរបបា ខ្្ា្េេម ាបា� �ុ

បនល បានបជើៃរ្សតតវ �ិស ្បស ងេឱម ង្ �ិសនរា ខន ង្ �ិស េបៀតេបៀា្ �ិស េេិសេបា តន ត្េាម ងសតតវ

្តមាមាេបរ �ិច េនជ ុសតងត រធ តសេិើ្មាេបរ �ិចទបា ាាតន ្េេម ាជសតន ាិេបរ �ិច

លំ ្្ើំមា និ �ងនបជេជុស្ិឱរា្ា�បងេលិត្េាម ងសតតវ្ឈបា េលភំាា ្

ឈបា រងតេា �្ ខមតា ្ឈបា រងតេាបរធបែ រ្ឈបា សបនាា ររ ិ្បិង្ាណៈ្ាធនា្ាផា

នបជ្េើម្មចរសំតា រ� �ិ ្ឬ្េើម ្មចេបរ �ិចប�ខរបបា ្ា�បងេលិ្តបស� េា� ុត្េស្រច េាុ្

ធ្ ាមាងកច ្ើំេាម ងារ រនាា ាិេរេ 
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๒๖ 

 

កុេភឆចកឆ�ន 

្ា�បង ធ្ ាពាាឈបា េលភំាា   រងតេាសររួាាាធ ង �្ខមតា  

េបម េាម ងសប្េប �្ខមេ្តា   សតតវសប�ងសបាែ តន �ិស េភ្រខ្្ាត 

រធ េបបេរឿងមតធ ្ាធ ងនបជ  សតតវ្ថរិផាស ង�ា បា ខា ្ា 

នរពរ ស្ តា រតា ្ាធ ងមស រ្ ា   េរម បេារររខ្្ារច រ� �ិភែាេ 

 

មសិកា�យត 

្សបម សិារួ 

នំាេក តងេត   ្េំុ្ងនតា រព ិ 

េបម េ្េក តងើន ិ   ជស្េំខ�បា្តវ 

ិូាេក តង្ើំជស   តន ្េំត្េ� 

្តង្េំខ�បា្តវ   េ�ត្ស្តន ត 

ើូរម្ា�បង    េេ និ �ងបង�្ 

េបម េលិងនិាស    ើនិជសសបម 

ធ្ ាេតររររបា    ាធ ង្សរុាមជ  

រំរើដ សាបា តន    ្តងាិតសមបា ត 

សបេរបមតធ ្ាធ ង   ររិសបមឱា 

រ� �ិ េនិា� រា�ាា    ប ាំ ្បាគាាបា  

វ�ជបនបបូាួ   ាស ងរេែ បមបា  

េសពុេើម រខ�បររបា    សាបា ស្តន េ�ត 

នំាេក តងេត   ្េំុ្ងនតា រព ិ 

េបម េ្េក តងើន ិ   ជស្េំសតតវា្តវ 

ិូាេក តង្ើំជស   តន ្េំត្េ� 

្តង្េំសតតវា្តវ   េ�ត្ស្តន ត 

ើូរម្ា�បង    េេ និ �ងបង�្ 

េបម េលិងនិាស    ើនិជសសបម 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๒๗ 

 

េតររត្ររបា    ាធ ង្សរុាមជ  

រំរើដ សាបា តន    ្តងាិតសមបា ត 

សបេរបមតធ ្ាធ ង   ររិសបមឱា 

រស េរមាសររួាា   ាធ ង្ ធិត�ធបែ រៀ  

ថក �ស េថកម ងរ�ងេរឿង   ាស ងរេែ បមបា  

េសពុេើម រសតតវររបា    សាបា ស្តន េងម ាេ 

 

មឆនសរគមានឆង 

្្តវរត្ឱា្ងត    េវៀរឬសតងត េ�ាស ងា 

ត្្តឱា្ងតវ   ្ើំរ� ិមរសាព ងេជុេ 

 

លពុម លយពរ 

លំ រ� រ្ លំ សរុ   តូរាស េប�ម ងសនបា   ប្ឬ ធ្ ាប្ 

េសបរេេេ មំ រ� រ្   ្ើំមងខធតខស   ាធតាូម្ ាិ ាងស 

   មរ� រ្ េជុែងត 

េាកម រ� រ្េា លំ    សរុនល តបវរ   លំ លំ ុរធ ្ទ� ង 

ម្ ាិ រ� រ្ាស ងា  សរុាស ងេជុែង  ើូររ� រ្ម ាិ ្ប�ង 

   តជ ាខ�បសតងតាត 

្ ស្ ឪមរ� រ្    រចងន ិើន ិជស   មរ� រ្ ើូរតន  

ិូាេ�សប�បសបច   ាធ ងររិសបម   ឱាពសងងបាតន  

   េាកម សតបា ត្រ� រ្ត 

េេត� េាុងន ិជស  សតតវ្តខធតខស    េាកម់ួប្រ្ួ 

ត្ាា្ងា ប្    ាធ ងររបា មាស    េរម បេាាធា្ 

េតររបូមេ 

 

 



ពទុ�សាសនរុុនេរឿងឿុ េុនយេឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿឿុនយបុនយរុដេ ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េ��  

๒๘ 

 

ាទ�  និង ប��  
 មា្តបពអ ងតា បះប    ើូរេាជរេាសតេើម រេរំាបា  

េារ ធ្ ាា�តេរ្តងឱជ របា    េឱឿេសរមាសឱ�ំសឱបា  ញាេេិេាត 

មា្តបះប ងតាបពអ    ើូរងតា ានចតន ឱរានន ញាេាន រ 

បះប មន ាិ ែង្តងេសឱៀងេសឱ  េររេ�ម ធ្  ់រធ ើដ� ្េ 

 

 

 

 

 

 

ឧទ�ិាកថ 

 េាម ងខ� �ស ្ បូ្ករៀធបរស ្ណិប�ណួ �ិបំេាុ្ រស េពុេលិងនិើគមាា�ណ

ពសងងា្មាសាតកបឱ�ា រួ្ាធ ងមតបធតមេើម្ាង្សរ្ពសងងតធ ធ្ សតពសងងា

ាងត្ បូ្េលិងនិើគមាា�ណមាមតបធតមេើម្េជុ្ ងា� េមរជរររំាិ្ ាូវ

បើដ្ា�ទប ាំមរចតបា រធត� ្ត្េបរ �ិច សឱុណ្េរៀងសខ្្ា្ �ិសបច�ាេ 

 

 

 

 

ចប 
 

 


