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ចអនកេរៀបេរៀងេឡើងវញិ 
កន្លងមក ខ្ញុំ ្រសុកែ្រស ធាប់បានរកេមើលក្នុងេគហទំព័រនានា ជាេខមរភាសាញឹកញាប់

ណាស់ អំពី្រពះរាជ្របវត្តិសេម្តច្រពះសងឃរាជ ជួន ត ជាអមាស់។ សូម ីែតេនៅេគហទំព័រ
ក្នុងភូមិេវីតេ្របស(WordPress)េនះ ក៍មានញាតិមិត្តេយើងខ្លះ បានចុះផ យជាបន្តបនាប់អំពី
្រពះរាជ្របវត្តិរបស់្រពះអង្គ ហូរែហមកេហើយែដរ។ ែតខ្ញុំអានេមើលេទៅ គឺមិនសូវពិសារដូច
េសៀវេភៅមួយក ល ែដលបានេបាះពុម្ពក្នុង ព.ស ២៥១៣ ្រតូវនឹង គ.ស ១៩៧០ មានចំណង
េជើងថា៖ ្រពះរាជ្របវត្តពិិសារ និង កាព េលាកធម៌ របស់សេម្តច្រពះសងឃរាជ (ជ.ណ េជាត-

េណា) និពន្ធេដាយេលាកសា្រសាចារ  ឈមឹ ស៊មុ ែដល្រតូវជាកូន្របសារអ្នកឧកញា៉
េសាភ័ណម្រន្តី ជួន នុត (ជាប្អូន្របុសែតមួយគត់របស់សេម្តច្រពះសងឃរាជ ជួន ត)  ។  

េលាកសា្រសាចារ  ឈមឹ ស៊មុ ែដល្រតូវជាក្មួយ្របសាររបស់សេម្តច្រពះសងឃរាជ ជួន 
ត បាននិពន្ធ និងេបាះពុម្ពផ យេសៀវេភៅេនះេឡើង េដើម ីែចកជូនជាធម្មទាន ក្នុង្រពះរាជ

ពិធីថាយ្រពះេភ្លើង្រពះបរមសពៃនសេម្តច្រពះសងឃរាជ ជួន ត ជាអមាស់ ែដលេនៅក្នុង
អារម្ភកថា និងឧទ្ទិសកថា ដាក់កាលបរិេច្ឆទ ៃថ្ងទី ២០ ែខវិច្ឆិកា ឆំា១៩៦៩ េហើយេសៀវេភៅេនះ
បានសរេសរចប់េនៅៃថ្ងទី ១៨ ែខមករា ឆំា១៩៧០ គឺមុនពីរែខ ៃនការេធ្វើរដ្ឋ្របហារទំលាក់
សេម្តច្រពះនេ ត្តម សហីនុ េដាយ្រកុមេលាកេសនា្របមុខ លន់ នល…់។ 

េនៅខាងចុងេសៀវេភៅេនះ  មានកំណាព មួយេ្រកាមចំណងេជើងថា៖ កាព េលាកធម៌  
ជាសា្រពះហស្ថដំបូងបំផុតរបស់សេម្តច្រពះសងឃរាជជាអមាស់ ែដល្រទង់បាន្រពះរាជទាន
សិទ្ធិេអាយេលាក ឈមឹ ស៊មុ  កាន់កាប់ជា្រពះេករ ក្នុង្រគាែដល្រទង់មាន្រពះបន្ទូលែតពីរនាក់
គាត់ អំពីេរឿងផាល់ខ្លួន កាល្រទង់ស្ថិតក្នុងយុវភាពេនៅេឡើយ…។  កាលេណាះ គឺេនៅៃថ្ងទី ២២ 
ែខសីហា ឆំា១៩១២ សេម្តច្រពះមហាសងឃរាជ និល េទៀង បានែតងតំាងតំេឡើងឋានៈ
្រពះអង្គពី ្រពះបាឡាត់សាក បុត្តយ៍ី  េទៅជា ្រពះ្រគូសងឃសតា ជាេហតុេធ្វើេអាយ្រពះអង្គមាន
្រពះទ័យរេភើបពីខាងក្នុងខ្លះៗ បានជារា្រតីេនាះ ្រពះអង្គទាញគម្ពីរបាលីមកេបើកទត្រតង់េរឿង 
េ កធម៌ េហើយសរេសរែ្របមកជាស្រមាយ ចង្រកងជាពាក កាព េទៀត េដើម ីសង្កត់នូវ
េសចក្តីរេភើបខ្លះែដលមានក្នុង្រពះទ័យ។ ែត្រពះរាជសាៃដនិពន្ធដំបូងបង្អស់េនះ ្រតូវរង់ចំា
រហូតដល់ ៤៣ឆំាេ្រកាយមក គឺេនៅៃថ្ងទី ០៦ ែខតុលា ឆំា១៩៥៥  េទើបសេម្តច្រពះសងឃរាជ
ជាអមាស់ បានសំេរចអនុ ត្តិេអាយេលាក ឈមឹ ស៊មុ េបាះពុម្ពផ យជាផ្លូវការ។ 
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កាលពីេពលថ្មីៗេនះ ខ្ញុំបាន្របទះែភ្នកេឃើញេសៀវេភៅ ្រពះរាជ្របវត្តពិិសារ និង កាព
េលាកធម៌ របស់សេម្តច្រពះសងឃរាជ (ជ.ណ េជាត េណា) េនះជាថ្មីម្តងេទៀត ែដល្រតូវបាន
្រកុមេចៅទួត េចៅលួត េចៅលា របស់សេម្តច្រពះសងឃរាជ ជួន ត េធ្វើការេបាះពុម្ពផ យ និង
ែចកជាធម្មទានេឡើងវិញ…។ 

េដាយយល់េឃើញថា មាន្របេយាជន៍ដល់សាធារណជន េដើម ីែស្វងយល់បែន្ថមេទៀត
អំពី្រពះរាជសកម្មភាព និង្របវត្តិរបស់សេម្តច្រពះសងឃរាជ ជួន ត ជាអមាស់ ែដលជា
អតីតអ្នក្របាជ្ញខាង្រពះពុទ្ធសាសនា និងអក រសា្រស្តជាតិរបស់កម្ពុជាេយើង, ខ្ញុំបានេធ្វើការ
ចុះផ យទាំង្រសុងនូវេសៀវេភៅ ្រពះរាជ្របវត្តពិិសារ និង កាព េលាកធម៌ របស់សេម្តច្រពះ
សងឃរាជ (ជ.ណ េជាត េណា) តាមរយៈេគហទំព័រ ្រសុកែ្រស របស់ខ្ញុំ http://sroksrear.com 
្រពមទាំងេរៀបេរៀងេឡើងវិញជាេសៀវេភៅ េដាយមានបញ្ចូលរូបថតបច្ចុប ន្នភាពថ្មីៗ ែដលខ្ញុំ
បានេទៅថតេដាយផាល់ដល់ទីកែន្លងទាំងឡាយ ដូចមានេរៀបរាប់ក្នុងេសៀវេភៅេនះ។  

ចំេពាះរូបថតក្នុងេសៀវេភៅែដល្រសុកែ្រសខ្ញុំ បានេរៀបេរៀងជាថ្មីេឡើងវិញេនះ មានបី
្របេភទ៖ ទី១-្របេភទរូបថត និងរូបភាពេខៅ-ស គឺជារូបភាពក្នុងេសៀវេភៅច ប់េដើម, ទី២- 
្របេភទរូបថត្រពះឆាយាល័ក្ខណ៍ របស់អតីតសេម្តចសងឃ និងម្រន្តីសងឃជាន់ខ្ពស់ គឺជារូប
្រពះឆាយាល័ក្ខណ៍ ែដលដក្រសង់យកមកពីក្នុងេគហទំព័រ្រពះពុទ្ធសាសនាមួយ េឈាះថា៖ 
វត្តេខមររតន ម ែដលមានអាស័យដាន http://watkhemararatanaram.org/index.php , និង 
ទី៣-្របេភទរូបថតពណ៌ធម្មជាតិ គឺជារូបភាពែដលខ្ញុំបានថតេដាយផាល់ កាលពីចុងឆំា
២០១២ និងេដើមឆំា២០១៣ េនះ។ េនៅមានរូបថតពីរបីសន្លឹកែដរ ែដលខ្ញុំបានទាញយកមក
បញ្ចូលក្នុងេសៀវេភៅេនះ ពីេគហទំព័រនានា ជាភាសាបរេទស...។ 

សូមអេញ្ជើញអស់េលាកអ្នក រីករាយ និងេធ្វើការែស្វងយល់បែន្ថមេទៀត អំពី្រពះរាជ
្របវត្តិពិសាររបស់សេម្តច្រពះសងឃរាជ ជួន ត ជាអមាស់ និពន្ធេដាយេលាកសា្រសាចារ  
ឈមឹ ស៊មុ េដាយខ្ញុំសូមរក ទុកនូវរេបៀបសរេសរជាលក្ខណៈព ង្គតំរួត និងឃា្របេយាគ
េដើមទាំង្រសុង។ ជាមួយគាេនះែដរ ខ្ញុំក៏សូមេមតាភ័យេទាសនូវកំហុសឆ្គង្រគប់ពាក េពជន៍
ែបប «រាជស័ព្ទ» និងកំហុសេដាយអេចតនាេលើអក្ខរាវិរុទ្ធ េដាយសារែតការវាយអត្ថបទេឡើង
វិញេនះ... េហើយពាក  «ខ្ញុ»ំ េនៅក្នុងេសៀវេភៅេនះ សំេដៅេទៅេលើ េស្មរ គឺេលាកសា្រសាចារ  
ឈមឹ ស៊មុ មិនែមនខ្ញុំ ្រសុកែ្រស ែដលជាអ្នកេរៀបេរៀងេឡើងវិញេទ បាទ!… 

ែខផល្គុន ឆំាេរាង ព.ស ២៥៥៦ ្រតូវនឹងចុងែខមីនា គ.ស ២០១៣ 

្រសុកែ្រស 
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រមភកថ និង ឧទទិសកថ 
េ្រកយៃថងែដលសេម្តច្រពះសងឃ ជ ជនួ ត េជតញញ េ  

្រទង់េ យទីវងគតេទ មិនយូរបុ៉នម ន ខញុ(ំឈមឹ សុ៊ម) បនទទួល
ចុត ម យមួយចបប់េលខ ៨៣៤ព.ប របស់េ កអគគនយកៃនវជិជ ន
ពុទធ សនបណ្ឌិ តយ សំុេ យខញុ ំេធ្វី្រពះ ជ្របវត្តិពិ ្ត រ ៃនសេម្តច្រពះ
សងឃ ជជអមច ស់ េ យមន្របប់គេ្រមងករេ្រសចមកផង។ បុ៉ែន្ត កនុង
គេ្រមងករេនះ ខញុទំល់ខ្លះ គ្ឺរតង់្រពះគុណសមបត្តិៃនសេម្តច, ចរតិ
លកខណៈ, ចរយិ្របចៃំថង និង្របច្ំរពះអងគសេម្តច ែដលជលកខណៈ នងិ
ចរយិែប្លកពមីនុស ឯេទៀត។ ្រពះគុណសមបត្តិជេដីមេនះ ខញុក៏ំធ្ល ប់េឃញី 
ដឹងឮផទ ល់ដូចអស់េ កឯេទៀតែដរ។ បុ៉ែន្តេបីខញុ ំសរេសរ េទះបីឥត

បំេផ្លីសក៏េ យ ក៏ខញុនំឹកេឃញីមុនថ “គង់មនជនជបរបក  រះិគន់ខញុ ំពុំខន” េ្រពះខញុជំកមួយពីកំេណីត 
េហយីជកមួយ្រប របេងកីតផង។ េហតុដូេចនះ ខញុសំរេសរេ យពិ ្ត រែត្រតង់កែន្លងខ្លះែដលេគពុំសូវដឹង 
េហយីនឹងកែន្លងខ្លះ េទះបីេគដឹងេហយី បុ៉ែន្តេគពុំសរេសរ ឬខញុ ំខនសរេសរពុំេកីត។ ឯ្រតង់កែន្លងែដល
ខញុ ំថទល់េនះ ខញុ ំសូមេ យ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះមុនេីកសល សរូ យ សរេសរេ យខញុ ំ។ 

ឯបុព្វ្របវត្តិ និង្រពះ ជ្របវត្តិកនុងេសៀវេភេនះ ខញុបំនដឹងពីេ ក
ឧកញ៉េ ភ័ណម្រន្តី ជនួ នុត ជឪពុកេកមកខញុ ំផង និងអំពសីេម្តច្រពះ
សងឃ ជជអមច ស់ផង ែដលេ ក-្រពះអងគ្រជបអំពេី ក  ្រពហម 
ជួន ។ មនិែតបុ៉េ ្ណ ះ ខញុបំនេឃញីឯក រខ្លះែដលេគ្របប់ខញុ ំថ េ ក
ប ត់ មស មន្រសុកកំេណីតេនគងពិសី ជេចេ ក  ម៉ុក 

បនសរេសរទុកជង ៧០ឆន  ំ មកេហយីផង, ខញុដំងឹអំពសីេម្តច ល្វ ី ឯម 
និងសេម្តច្រពះសងឃនយក្រពះនម ហួត ត ខ្លះផង។ េ្រកពីេនះ ខញុ ំ
បនេមីល្រពះ ជជីវ្របវត្តិរបស់សេម្តចជអមច ស់ ែដល្រពះេតជ្រពះគុណ
េឃសទធមម ប៉ុណយ សមុភ ជ បនេរៀបេរៀង េហយីខញុ ំបនេបះពុមព ក់ទស នវដ្តីអក រ ្រស្តេលខ ១១ 
ឆន  ំ១៩៦៥ ផង។ ្រពះ ជ្របវត្តិែដលខញុ ំសរេសរេនះ ចបស់ ស់ជងេនះ េ្រពះកលេនះ សេម្តច្រពះ
សងឃ ជជអមច ស់ ្រទង់គង់្រពះជនមេនេឡយី ្រទង់ពុំ្រពមេ យផ យ្រពះ ជ្របវត្តិរបស់្រពះអងគេទ។ បុ៉ែន្ត 
ទល់នឹង ជករត្រមូវករ េទីប្រទង់អនុញញ តេ យ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះេឃសទធមម សរេសរសេងខបខ្លីៗ  
េដីមបជូីន ជករបុ៉េ ្ណ ះ។ ឯេសចក្តីពិ ្ត រ ម្តង្រទង់ដំ លពី្រតង់េនះ ម្តង្រទង់ដំ លពី្រតង់េនះ
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េ យខញុ ំ ្ត ប់។ ខញុកំត់្រ ទុកេ្រចីនដងេ្រចីន្រគ ផ គំន េកីតេចញជ្រពះ ជ្របវត្តិពិ ្ត រេនះេឡងី។ កល
បរេិចឆទកនុង្រពះ ជ្របវត្តិេនះ ខញុពំិនិតយកត់្រ េ យហមត់ចត់ ឥតេ យភ័ន្ត្រចឡេំទ។ 

េ្រកពីបុព្វ្របវត្តិ និង្រពះ ជ្របវត្តិ ខញុបំន ក់ កពយេ កធម៌ បន្តេនខងចុងេទៀត េ្រពះ
កពយេ កធម៌េនះ ជ្រពះ ជនិពនធដបូំងបំផុតៃនសេម្តច្រពះសងឃ ជជអមច ស់ ែដល្រទង់្រពះ ជទន
សិទធិេ យខញុ ំកន់កប់ជ្រពះេករ ្ត ិ៍ កនុង្រគែដល្រទង់មន្រពះបនទូលែតពីរនក់នឹងខញុ ំ អំពេីរឿងផទ ល់្រពះអងគ 
កល្រទង់គង់កនុងយុវភពេនេឡយី។ 

លុះខញុ ំេរៀបេរៀងេសៀវេភេនះចប់េហយី ខញុពុំំបនយកេទជូនេ កអគគនយកៃនវជិជ នពុទធ -
សនបណ្ឌិ តយេទ េ្រពះខញុ ំដងឹថ «អនកនិពនធេឆីតៗទងំ យ ែដលេ កអគគនយកសំុេ យេធ្វី្រពះ ជ
ជីវ្របវត្តិេនះមនេ្រចីនរូប េបីេធ្វីបនមួយចប់មន ក់ៗ យកេទ្របជុំគន  ្របកដជនឹងជ្រមុះេចលខ្លះ យកខ្លះ
េទេបះពុមព នេំ យអនកនិពនធខ្លះមនករ្រសេពន្រសពប់», េទបីខញុនំិយយថ សូមេ យ្រពះេតជ្រពះ
គុណ្រពះមុនីេកសល េធ្វីែតមួយ្រពះអងគឯងេទ, ឯរបស់ខញុ ំ ខញុនំឹងចំ យ្របក់ខ្លួនឯងេបះពុមពផ យ 
ជមួយ្រកុម្រគួ រខញុ ំបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ឥឡូវេសៀវេភរបស់ខញុ េំនះបនេបះពុមពេហយី ខញុ ំនងឹ្របេគនែចកជូនពុទធ សនិកជន ទងំបុព្វជិត 
ទងំ្រគហសថ ជមួយនងឹេសៀវេភ អរយិសចចកថសេងខប េដីមបថី្វ យជ្រពះ ជកុសលចំេពះ្រពះអងគ
សេម្តច្រពះសងឃ ជជអមច ស់ កនុង្រពះ ជពិធថី្វ យ្រពះេភ្លីង្រពះបរមសពរបស់្រពះអងគ។ 

បពិ្រតសេម្តច្រពះសងឃ ជជអមច ស់ ជឪពុកធំ ជជី ! ខញុ ំ្រពះអងគទងំ យជ្រពះភគិេនយយ
(កមួយ) ជ្រពះជន ្ត (េច) ្រគប់គន  កលឋតិេនកនុងតរុណភពជកុម -កុមរ ី មនម បិ ជអនក
ឃុ្ំរគង, កន្លងមក េបីមនករ្រក-ងយ បនសេម្តចជអមច ស់ ក់ដូចជបនទ យ េហយីជម្លប់ដ៏្រតជក់
ែសនម ្រតជក់! ឥឡូវេនះ្រទង់េ យទីវងគតបត់្រពះភ័្រក្ត ទូល្រពះបងគំ្រគប់គន  មនករ ្ត យៃ្រកែលង 
្ត យរកសំដីនិយយេ យេសមីនឹងចិត្តពុំបន េ្រពះខនបន ្ត ប់្រពះឳ ទផទ ល់េទៀតេហយី! 

បពិ្រតសេម្តចជអមច ស់! េបីសេម្តច្រទង់េស្តចយងេទកន់្របេទស  ែដលទូល្រពះបងគ្ំរគប់គន  
លមមេផញីភ័ស្តុភរបនេទ ៉  នឹងេផញីេទថ្វ យផទ ល់, ឥឡូវ្រពះ ជដំេណីររបស់្រពះអងគេនះ ទូល្រពះបងគដំឹងពុំ
ដល់ គ ល់ពុំបន គពុឺំដឹងជ្រពះវញិញ ណរបស់្រពះអងគេទគង់េនកនុងទី ន , េហតុដូេចនះបនជទូល
្រពះបងគ្ំរគប់គន  មនក្តីសងឃមឹ មជំេនឿថ «មនែតផលៃនធមមទន េទីប ចបញជូ នេ យេទរក្រពះ
វញិញ ណែដលជអរូបដូចគន បន» េហយីក៏នគំន បរចិច គធនធន េបះពុមពេសៀវេភពីរមុខគឺ៖ េសៀវេភ
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អរយិសចចកថសេងខប ១មុខ, េសៀវេភ្រពះជីវ្របវត្តិពិ ្ត រ និងកពយេ កធម ៌
របស់សេម្តចជអមច ស់ ១មុខ, ែចក្របេគន-ជូន ចំេពះបុព្វជិត និង្រគហសថ កនុង្រពះ ជពិធីថ្វ យ្រពះេភ្លីង
្រពះបរមសពៃនសេម្តចជអមច ស់។ 

សូមផលៃនធមមទនេនះ ជួយ្រទ្រទង់អងគសេម្តចែដល្រ ច់េទចប់្រពះជតិថមីកនុងសុគតិភព!... 
សូមសេម្តច្រទង់ទទួលេ យនូវទិព្វសមបត្តិកនុងពភិពតុសិត សមដូច្រពះ ជបំណងែដល្រទង់ប៉ង្របថន  
នូវ្រពះ្របជញ សព៌ជ ញណ កនុងកលជអនគតកំុខនេឡយីេ ង…។ 

ៃថងទី ២០-១១- ៦៩ 

្រកុម្រពះញតិវង  
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្រពះ ជ្របវត្តិពិ ្ត រ 

សេម្តច្រពះសងឃ ជ ជនួ ត េជតញញ េ  

(បណ្ឌិ តម  ឈមឹ សុ៊ម ែតង) 

***************** 

បុព្វ្របវត្តិ 
កនុងកលកន្លងេទេហយី ្របេទសកមពុជេយងីមន្រកុងឪដ្តុងគមនជ័យ ជ ជធនី។ កនុងរជជកល

ៃន្រពះម ក ្រតិយនីអងគ មុ ីមនអនកចមបំងបីនក់ េឈម ះ ម៉ ១ មស ១ ម៉ុក ១ បងប្អូននឹងគន  
(ពុំដឹងមនងរករដូចេម្តចេទ)។ ម្រន្តីធំៗឯេទៀត និងជនទងំបនីក់េនះ េក្ត ្រក យនឹង ជកររបស់
្រពះម ក ្រតិយនអីងគ មុី េទីបនគំន េទត ៉ សំុ្រពះអងគ ឌួង ពី្របេទសេសៀមមកេ យ ជយ។ 
េ្រកយមក ្រពះអងគ ឌួង ងំេ ក  ម៉ ជឧកញ៉ម េទព, ងំេ ក  មស ជឧកញ៉ច្រកី, 
ងំេ ក  ម៉ុក ជឧកញ៉េយម ជ។ ម្រន្តជីន់ខពស់ទងំេនះ ជមនុស ធ្ល ប់ចបំង េហយីេបីេទះជ

េ កម េទព មនមុខតំែណងខង ងំក្តី េ កេយម ជ មនមុខតំែណងខងតុ ករក្តី ក៏េនែតេធ្វី
កររមួនឹងេ កច្រកី ខងសឹកស្រងគ មែដរ ពុំ្រពមផ្អ កករចបំង ងំជល់េ ះ។ 

កលេដីមេឡយី ពុំ្របកដជកនុងឆន ំ  េ ក  ម៉ បនអេញជ ីញ្របក់្រពំទ័ពេនេខត្តបទី, 
ក ្ត លសទឹងនិងគងពិសី បនេឃញីដទីំេនរមួយកែន្លង្រតង់ភូមិកេ្រមៀង[1] េន្របបមត់សទឹងតូច្រពំ្របទល់
េខត្តក ្ត លសទឹង និងគងពិសី ជដីអែណ្ត ត េ្រពះែខវស មនទឹកព័ទធជុំវញិដូចជេកះ។ 

េ ក  ម៉ មនភរយិ ៣, ទី១ េឈម ះ ែអម  អនក ជធនីឪដុងគ បនកូន្រសីមន ក់េឈម ះ អិម, 
ទី២ េឈម ះ អ៊ុក អនកភូមែិ្រពក អុង ( ្វ ឯម) បនកូន្រសីពីរនក់ េឈម ះ អ៊ុម  និងេឈម ះ រ ី ែដល
បន នៈជអនកមន ង រ ី របស់្រពះបទសេម្តច្រពះនេ ត្តម, និងទី៣ េឈម ះ… (េភ្លច) អនកភូមអិ្រងកង
េសដ្ឋី (ខងលិចបនទ យលែង្វក) បនកូន្របុស្រសីេ្រចីន (ចពុំំអស់) កូន្របុសមន ក់េឈម ះ ឳម មន
្របពនធពីរ, ្របពនធទីមួយ បនកូន្របុសេឈម ះ ន កូន្រសីេឈម ះ កង េនភូមិអ្រងកងេសដ្ឋី។ 
                                                            
[1] កេ្រមៀង ជេឈម ះេដីម ្វ យមយួ្របេភទ្រសេដៀងនឹង ្វ យៃ្រព បុ៉ែន្តស្លឹកតូចៗ ែផ្លល្អិតៗ ធំុក្លិនដូច ្វ យ បរេិភគពំុេកីត 
េ្រពះ ច់ែផ្លតិច ស់។ 
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តេទេនះ នឹងែថ្លងពីភូមកិេ្រមៀង ្រតង់កែន្លងផទះេ ក ម េទព ម៉ ។ ភូមិេនះមនវឌ នភព
ស្តុកស្តមភេ យផលដំ  ំ េ្រពះភូមិេនះ ងំេន្របបមត់សទឹង ជដីមនជីរជតិល្អ េហយីជទីជយភូម ិ
ែដលស្រតូវពុំ នេមីលងយផង។ កនុងឆន ំ មួយពុំ្របកដ េ ក ម េទព ម៉ បនេ យកូន្រសី
េឈម ះ អិម ែដលបនប្តេីឈម ះ ្រពហម ជអនកភូមិពែពៃ្រជ ស់ េហយី្រតូវជកមួយេ ក្រ ប់ផងេនះ 
េទេនជមច ស់ភូមិកេ្រមៀង។ មនិែតបុ៉េ ្ណ ះ មនបងប្អូនេ ក  ្រពហម េហយីជកមួយៗ េ ក ម
េទព ម៉ េ្រចីនគន  បនេទេនភូមជិិតគន េនះែដរ ខ្លះេនភូមិរកេកះ ដូចេ ក  ម៉ ជេញមេ ក្រគូ
្រពះពុទធេឃសចរយ ម៉ េកត ជេដីម, ខ្លះេនភូមិ ្វ យ ដូចេ កឧកញ៉េន្រតឧទ័យ យស េ ក
យយ ែវ៉ន ែដលជបិ ម េ កយយ គំ នងិេ កអនកឧកញ៉ម្រន្តី ជឫទធិ យក ់ជេដីម។ 

ផទះេ ក  ្រពហម េនភូមិកេ្រមៀង មនដំបូកមួយធំ មនេដីម ន យ្រត យ្រតសំុដុះេលីដំបូក
េនះ។ គល់ ន យមនរូងធំចំេលីកំពូលដំបូក លមម ក់វតថុសំខន់ៗ បន។ េ ក ម េទព ម៉ កនុង
្រគជ  េ កបនយកកបួនខន ត មន្ត គម យន័្តគថ និង វេតជៈ េ្រគឿងវតថុសក្តិសិទធិ រេបៀបកបួនចមបំង
ែខមររបស់េ ក េទទុកកនុងរូង ន យេនះ។ េ កបនផ្ត េំ ក  ្រពហម និងេ កយយ អិម ថ 
កុំេ យរ ំ យដំបូកេនះ ្រតូវេគរពទីេនះ នឹងបនសុខចំេរនី។ ជមួយេនះ េ ក ម េទព ម៉ បន
្របគល់ វពិសិដ្ឋមួយ ែដលធ្ល ប់មនេជគជ័យ េ យដល់េ ក  ្រពហម េ យមនប ្ត ថំ រក
េ យគង់ ្រគន់រក ទឹកដី។ េន្រតង់គល់ វពិសិដ្ឋេនះ មនសរេសរអក រចិន ក់ថ៖ ្របក់សុទធ ២តម្លងឹ 
៣ហុ៊ន  ។ 

ភូមកិេ្រមៀងជំនន់េនះ ជទីែដលេគែតងេគរព គជឺនែដលសញជ រេទមក មផ្លូវមុខភូមេិនះ ែតង
េបីកមួក េហយីដំបូកេនះ ជទេីធ្វីសកក រៈៃនអនកភូមិ[2] ។ 

េ ក ម េទព ម៉ ទទួលអនចិចកមមេទ កនុង្រកុងឪដុងគមនជ័យ កនុងឆន ំ មិន្របកដ។ 
អដ្ឋិធតុរបស់េ ក គភឺរយិ និងបុ្រ បុ្រតី្រពមេ្រពៀងគន  នយំកេទបញចុ ះកនុងេចតិយ ែដលរមួគន ក ង
េន វត្តេសដ្ឋី ។ េចតិយេនះ សេម្តច្រពះសងឃ ជ ជួន ត ្រទង់បនជួសជុលជថមី េហយីសេម្តច្រទង់
សព្វ្រពះ ជហ្ឫទ័យ ្រទង់េទបង ុកូលញឹកៗ… ។ 

 

                                                            
[2] កលឆន  ំ១៩០៨ ែដលេ ក ជនួ េទេនភនំេពញេហយី េឈម ះ ឳក បនជវភូមិេនះយក។ ឳក ក៍េ្រជះដំបូកេនះទល់ែត
រលំេដីម ន យ។ បនទ ប់គន នឹងេដីម ន យរលំ ្រពទយរបស់ ឳក ក៍រ យ, កូន ឳក េឈម ះ ម៉ន ឆកួត, កូន្រសីមន ក់ ខ្វ ក់ែភនកទងំ
ពីរ, ខ្លួន ឳក ក៏ ្ល ប់បត់េទ។ 
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ទិដ្ឋភពវត្តេសដ្ឋ ីនិងេចតយី ៍នេពលបចចុបបនន ែដលដំកលអិ់ដ្ឋធតុេ កម េទព ម៉ 
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ែថ្លងពីេ ក  ្រពហម េ កយយ អិម ជកូនេ កម េទព ម៉ េនភូមិកេ្រមៀងឯេ ះ 
ជមនុស ខ ត់កូន។ លុះកន្លងកលដ៏យូរឆន  ំមកដល់ឆន ជូំត ព.ស ២៣៩៤ ្រតូវនឹង គ.ស ១៨៥១ ្រតូវ
េលីែខបុស  ៃថង្រពហសបតិ៍ េទីបបនកូន្របុសមួយ េ យេឈម ះថ ជួន ។ 

េ ក  ជួន ជកូន្របុសេទលែតមួយ ឥតបងប្អូនជគ្រមប់ពីរេទ។ ្រគែដលេ កមនជនម យុ 
២៨ឆន  ំចកសិកខ បទពីភកិខុមក េទីបម បិ េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ជមួយញតធិី េឈម ះ យក់ េនភូមិ
បឹងន គេជ្រនទ ។ 

េ ក  ្រពហម ជួន គម នបុណយសក្តិជម្រន្តីេទ។ បុ៉ែន្តកលជ
បព្វជិត លបខីងេទសម ជតក សមូ្រត សរេសរអក រល្អ នពកយចបស់ 
និយយេកបះកបយ មិន្រចឡតំួអក រសិថិល ជធនិត ។ លុះផ្ល ស់េភទពី
បព្វជិតមកជ្រគហសថ លបខីងេចះចបប់ ចេធ្វពីកយក្តីបន។ 

ជពិេសស េ ក  ្រពហម ជួន ជមនុស ពូែកសម្តី ( គមនិ) 
្របជញ ៃវ ចសងពកយ ( ក់ែផ្លផក ) ចំេពះអនក ប់ នេ ម ះ ឬអនកេមីល
ងយ បនភ្ល មៗ ។ េ ក  ្រពហម ជួន គអឺនក្រសុកជិតខង ចូលចិត្ត
យកេធ្វីេមប ឬអនកម  កនុងពិធមីងគលករកូន្របុស្រសី ស់…។ 

េ កយយ យក់ េ្រកយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េហយី៥ឆន  ំ កនុងៃថង
េពញបូណ៌មី ៃនែខេជស្ឋ ឆន វំក ឆស័ក ព.ស ២៤២៦ គ.ស ១៨៨៣ កនុងេវ
បចឆិមយម ្រតី អរុណរង ្ីរកហមេ្រពឿងនទិសបូព៌ បនេឃញីសុបិននិមិត្តថ៖ 
ខ្លួនគត់កំពុងែបរមុខេទទសិខងេកីត សម្លឹងេមីលពន្លឺអរុណ ្រ ប់ែតេឃញី
មនុស េស្ល កពក់សមន ក់ ក់ដូចជេចញពី្រពះ ទិតយ មកសថិតេនចំេពះមុខ
គត់ យកចិេញច នមួយវង់ មកប្រញចក្រមមៃដគត់។ ឯចិេញច នេនះែប្លក
្រតកល ស់ មនតបូងមួយ្រគប់ធំភ្លឺជងេគេនចំក ្ត ល េហយីខពស់ជង
តបូងេ មព័ទធជុំវញិែដលមនពន្លែឺដរ សុទធែត ពណ៌េលឿង ទងំអស់[3] ។ 

្រពឹកេឡងីេ កយយ យក់ បនជំ បេ ក  ជួន មដំេណីរសុបិនែដលបនេឃញី។ 
េ ក  ជួន កត់សុបិនថ េយងី្របែហលជបនកូន្របុស មន យុែវង។ េពលេនះ េគសមគ ល់ថ
                                                            
[3] សុបិននិមិត្តេនះ ចស់ៗ ែដលដឹង ធ្ល ប់បននិយយពស្រសុក ពសែខ្រត រហូតមកដល់សព្វៃថង។ បុ៉ែន្តែប្លកគន ខ្លះ ្រតង់អនក
ខ្លះនិយយថ «បនចិេញច នដប់ ពក់្រគប់្រមមទងំដប់» េនះជពកយក្ល យេទ។ 
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មនទរកចប់ៃផទ េ្រពះេគចំ ំ មទំ ប់ចស់ៗ ែដលធ្ល ប់មនៃផទេពះ។ តមក េ កយយ យក់ 
ចង់ពិ រែតែផ្លមន ស់ទុំ ។ 

ចំេណរកលមកជង ៩ែខ ទរកកនុងៃផទេ កយយ យក ់បន្របសូ្រតមក កនុងៃថងអងគ រ ៍១១េ ច 
ែខផលគុន ឆន វំក ឆស័ក ព.ស ២៤២៦ ្រតូវនឹងែខមីន គ.ស ១៨៨៣ មនលកខណៈេពញេលញជមនុស
្របុស បិ បនេ យេឈម ះ ត ។ 

តមកដល់ឆន កុំរ នព្វស័ក ព.ស ២៤២៩ ្រតូវនឹង គ.ស ១៨៨៦ េ ក  ជួន េ កយយ 
យក់ ្របសូ្រតបនកូន្របុសមន ក់េទៀត េ យេឈម ះ នុត ។ 

កនុង្រគេនះ ្រសុកែខមរេកីតកលិយុក គឺចមបំងប ងំ-ែខមរ មិនទន់សងប់េនេឡយី។ េហតុដូេចនះ 
អនកគង្វ លេគែដលេ ក  ជួន បនជួលមកេ យឃ្វ លេគហ្វូង ខ្លះ្រតូវកងទ័ពេកណ្ឌ េទចបំង ខ្លះ
រផត់រទងំេទ មអំេពីចិត្ត ឥតនរ ឃ្វ លេគ ក៏កុមរទងំពីរនក់ មន ក់មន យុ ៨ឆន  ំមន ក់មន យុ 
៤ឆន  ំ នគំន េដញេគហ្វូងេទឃ្វ លេនែកបរវត្តសុរភី ។ េ ក្រគូេចអធិករវត្តេនះ ្រពះនម ្វ យ 
េចះកបួនខន តេ្រចីន មនចំេណះវជិជ េ្រចីន បនេឃញីកុមរទងំពីរនក់ ក៏ែតងគន់េមីល ល់ៗ ៃថង េ យក្តី
សង យ័ពុ្ំរបកដជកូននរ  ែដលមន កបបកិរយិែប្លកពីេកមងឯេទៀតគឺ េពលខ្លះេបចវល្លិេវញែខ , 
េពលខ្លះេបះស្លឹកសែងកេវចនឹង្រកម, េពលខ្លះេដីរដក្របស់ ្វ , េពលខ្លះេបះស្លឹកថនឹង, េ កចង់ដឹង ក៏េទ
ឈរសម្លឹងកុមរទងំពីរកពុំងងូតទឹក េទីបសួរអនកជតិខងថ េកមងពីរនក់េនះ កូនអនក ជនួ ឬ? េឈម ះ 
សម បនពតិទូលេ ក្រគូថ កូនេ កបង ជួន ។ មួយៃថងេ្រកយមក េ ក្រគូ ្វ យ និមន្តេទផទះ
េ ក  ជួន ឯភូមិកេ្រមៀង។ េ កសំេណះសំ លពីេនះពីេនះ េហយីថ កូនអនក ជួន បងេនះ 
ជមនុស ែប្លកពេីគ ស់ កូនេនះែ្របឈមមួយៃថង បីដង បុ ណេ ថ “ឈមេកង ក” ក្រមមន ស់
មនុស ដូេចនះ។ បុ៉ែន្តេយងីជតិជ ្រស្ត និយយ មកបួនេ យអស់េសចក្តីពុបំនេទ។ 

កន្លងមួយឆន  ំ ពីេនះមក េ ក  ជួន េ យេ កយយ យក់ 
េរៀបចង្ហ ន់ពីរែផនក ែរកេទវត្តេពលយ ំ ( នថៈ េព-ល-យ)ំ បចចុបបនន គវឺត្ត
េពធិ្រពឹក   េដីមបនីកូំនទងំពីរ េ យេនេរៀនឯវត្តេនះ កនុងសំ ក់េ ក្រគូ
ពីរ្រពះអងគ េ យពុំទន់កំណត់ថ កូន េ យេននឹងេ ក្រគូ េទ។ 
លុះែរកចង្ហ ន់នកូំនទងំពីរេទដល់វត្ត បនចូលេទកុដិេ ក្រគូសូ្រត ខឹម 
មុន េ្រពះេ ក្រគូជញតិ សូមេ យេ កេរសីយកកូនទងំពីរ មួយទុក
បេ្រងៀនចុះ។ 
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េ ក្រគូសូ្រត ខឹម ថ ល់ែត្រគែដលេគយកកូនមកេ យ ម បេ្រងៀន ម ែតងយល់សប្តិ
េឃញីមុន, បុ៉ែន្តេ្រចីនែតយល់សប្តិេឃញីបនចន បនចប បនពូេថ, ឯ ង ចមិញេនះ ម យល់សប្តិ
េឃញីថ បនែកវមួយដុំធំធងន់ភ្លឺចិញច ចល្អ ស់ មនផក ចមបម៉ួយេនកនុងេនះផង, េបី មសុបិនេនះ 

ម ទទួលយក  នុត ចុះ េ្រពះ មន ច់សល្អ ដូចែកវែដល ម យល់សប្តិេឃញីពី ង ច។ 

ឯ  ត បងឯងយកេទេផញីនងឹេ ក្រគូ ម៉ម ចុះេ្រពះជិតភ្លឺ
េនះ ម យល់សប្តិេឃញីមួយែផនកេទៀតថ៖ េ ក្រគូ មម៉ ដុតេភ្លីងជ
ភនក់ៗជុំវញិរបងវត្ត េឆះេឡងីភ្ល្ឺរទេ ម េហយីដុត ១ភនក់េទៀតេនចំក ្ត ល
វត្ត េឆះេឡងីភ្លទឺល់ កស ជះពន្លភឺ្លឺជងភនក់េភ្លីងជុំវញិរបងវត្ត ែដលេឆះ
្រ ប់[4] ។ 

េ ក  ជនួ បនផទុកផ្ត ក់កុមរ នុត េ យេននឹងេ ក្រគូសូ្រត 
ខឹម េហយីនកុំមរ ត េ យេទេនសិក កនុងសំ ក់េ ក្រគូសូ្រត 
ម៉ម កនុងវត្តជមួយគន  និងកនុងៃថងជមួយគន េទៀត។ 

កុមរទងំពីរខំ្របឹងេរៀន្រប ងំគន  អស់េវ  ៤ឆន  ំមនចំេណះេផ ងពីគន ខ្លះ គកុឺមរ ត 
េចះធម៌ ថ៌ េចះេទសម ជតក េ យ រេ ក្រគូសូ្រត មម៉ ជ្រគូេដីម ជអនកលបលីបញខងេទស
ម ជតក មនសិស ពីេខត្តេផ ងៗ កត់មក ត់េទសម ជតកជ្រប្រកតី េ្រពះេ ក្រគូសូ្រតេនះ 
ជសិស ចមបងរបស់េ កវេិសស ដួង ។ េពលេ ក្រគូសូ្រត ម៉ម និមន្តេទេទសកនុងទី ៗ ែតងយក
កុមរ ត ជប់េទជមួយផង។ ជួនកល េ កេទសដល់កណ្ឌ ចូឡពន ម ពន កុមរបព៌ ដល់
េពលេ ក្រគូឆន់, េ ក្រគូក៏េ យកុមរ ត េទសជួសេ កក៏មន។ 

ឯកុមរ នុត េចះសរេសរអក រល្អដូចគន  បុ៉ែន្តេផ ងគន ្រតង់មិនេចះេទស េចះែតេលខែខមរ េលខចិន 
ពូែកជង…។ 

 

 

                                                            
[4] សុបិន្តេនះ ចស់ៗ េ្រចីនគន បនដឹង េហយីនិយយតៗ គន មកដល់េពលេនះ។ អនកខ្លះមកនិយយ្របប់ខញុ ំេទៀត អនកខ្លះ
សរេសរមកេ យខញុ ំផង ដូចេ កមិុច បុ៊ន តំ ង ្រស្តកនុងរដ្ឋសភជេដីមថ ដឹងពី្រពះសព ខឹម ។ 
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 ផ្លូវេទកនវ់ត្តេពធិ្រពឹក  (អតីតវត្តេពលយ)ំ នេពលបចចុបបនន  
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កុមរ ត កលបន យុ ១៤ឆន  ំបនបួសជ មេណរកនុងៃថង 
១៥េកីត ែខពិ ខ ឆន ចំ ស្រមិទធិស័ក ព.ស ២៤៤០ ្រតូវនឹងែខឧសភ គ.ស 
១៨៩៧ េនវត្តេពលយ ំ សព្វៃថងេ វត្តេពធិ្រពឹក  សងក ត់រ ងំែកន ្រសុក
ក ្ត លសទឹង េខត្តក ្ត ល មនេ ក្រគូ ម៉ េកត េចអធិករវត្តេនះ ជ
្រពះឧបជឈយ ៍ េហយីសិក បលី្រពះៃ្រតបិដក កនុងសំ ក់េ ក្រគូ្រពះ
ឧបជឈយេ៍នះបនពីរឆន ។ំ 

លុះដល់ ព.ស ២៤៤២ គ.ស ១៨៩៩ មេណរ ត និង
កុមរ នុត បន ម បិ មកេនភនំេពញ ែតម បនឃត់។ េ កទងំពីរក៏ពណ៌នផលៃនចំេណះ
វជិជ ជូនម ្ត ប់។ ម ្របប់ថ៖ េបីកូនេទជួញែ្រប មួយែខចំេណញមួយពន់េរៀល ក៏ម្ត យមិនេ យ
េទែដរ, បុ៉ែន្តកូនេទេរៀន ម្ត យមិន ៊ នឃត់េ យ ច់អហងក រេទ។ 

មេណរ ត បនទទួលសម្តីបុ៉េ ្ណ ះ ក៏េ យេញម្របុសជូនមកភនំេពញ។ 

 េ ក  ជនួ ទមឹរេទះេគ ជូនកូនទងំពីរមកដល់ភនំេពញ ចូល
េទផទះេ ក្រគូ ចរយ  ភឹង ស ់(ែដលតមកបនជឧកញ៉សុធមម-
េមធ) ជញតទិក់ទងពីភូមភិនំបត-ពែពៃ្រជ ស់។ េ ក ចរយ 
ភឹង ស ់គិតរកកែន្លងេ យកមួយទងំពីរេរៀន។ េ ករកបនកែន្លង
េនកុដេិ ក្រគូ្រពះ្រគូ េ  ខងេជីង្រពះវ ិ រ ៃនវត្តឧ ្ណ េ ម។ 
េ ក្រគូ្រពះ្រគូ េ  បេ្រងៀនកុមរ នុត ខងវជិជ ផ្លូវេ ក េដីមបនីឹង
េ យេធ្វីម្រន្ត,ី បនេ យ មេណរ ត េរៀនែ្របគមពីរបលីកនុង
សំ ក់េ ក្រគូ ចរយ ភឹង ស ់។ តមក េ ក្រគូ្រពះ្រគូ េ  បននយំកកុមរ នុត េទថ្វ យ
្រពះអងគមច ស់ សុសីវុតថ ិ មុនីវង  េដីមប្ីរទង់េ្របី្របស់ផទ ល់្រពះអងគ កនុង្រពះ ជដំ ក់(ជិតវត្ត
លងក )។ កុមរ នុត ទទួលភរៈខងសរេសរថ្វ យ េហយីសូម្រពះ ជឳកសេរៀនអក រប ងំផង។ 
កនុងឆន …ំ(អត់ច)ំ ្រពះអងគមច ស់ មុនវីង  ្រទង់េស្តចេទ្រសុកប ងំ ទុកយុវជន ជួន នតុ េ យេនចំ
្រពះ ជដំ ក់ ្រទង់អនុញញ តេ យយក្រគូប ងំមកបេ្រងៀនផង។ 

ចំែណកខង មេណរ ជួន ត ខំសិក បលី្រពះៃ្រតបិដក កនុងសំ ក់េ ក ចរយ ភងឹ 
ស,់ េ កអនកឧកញ៉សុធមម្របីជ កង, េ ក្រគូ ចរយ រត៉ ។ ដល់បន្រពះជនម យុ ២១ឆន  ំេនៃថង 

១៤េកីត ែខេជស្ឋ ឆន េំ ង ឆស័ក ព.ស ២៤៤៧ ្រតូវនឹងែខមិថុន គ.ស ១៩០៤ េ កបនេទសូម
បំេពញឧបសមបទជភិកខុេនវត្តេពធិ្រពឹក  ជវត្តេដីម មន្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះពុទធេឃ ចរយ ម៉ 
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េកត[5] (សុវណ្ណបបេញញ ) ជ្រពះឧបជឃយ,៍ ្រពះេតជ្រពះគុណ ែក ម៉ម (មិស នគ) និង្រពះេតជ
្រពះគុណ អុនិ ខឹម (តភិខបបេញញ ) ជឧបសមបទចរយ។ ភិកខុ ជួន ត បនទទួលនមបញញត្តិថ 
េជតញញ េ  ។ បនបួសជភិកខុេហយី ្រតឡប់មកគង់េនវត្តឧ ្ណ េ មវញិ ខំបន្តករសិក គមពរី
បលីឥតមនករធុញ្រទន់ បនសិក មូល(េវយយករណ៍បលី) កនុងសំ ក់េ កអនកឧកញ៉សុធមម-
េមធ អ៊ុង េទៀត បនជអនកេចះដឹង្រគន់េបី ផ ទំងំេ រករនិយយស្តីជធមមជតិមនពីកំេណីត
្រ ប់ផង ក៏ភិកខុ ជួន ត បនជទី ប់ នៃនសហធមមិក (ភិកខុ មេណរែដល្រតូវករេ យធម៌ជ
មួយគន )។ ទងំឧបសក ឧបសិក ក៏ចូលចិត្ត ្ត ប់ធម៌ ថ៌ែដលភិកខុ ជនួ ត សែម្តង។ ឧបសក
ជញតិខ្លះ ដូចេ កអនកឧកញ៉ម្រន្តី ជឫទធ ិយក់ ជេដីម ក៏ទទួល គ ល់ថជអនកេចះ េហយីបនេរៀប
ចង្ហ ន់្របេគនឆន់ ល់ៃថងតេរៀងមក។ 

កនុងឆន  ំ១៩០៦ ភិកខុ ជួន ត មន ពធជទមងន់ គឺេ គពិសេក្ត  ជេហតុនេំ យអនក ប់
ន ភ័យ្រចួល្រចបល់។ កលេនះមនភិកខុមួយអងគ្រពះនម េខង ្រគន់ែត គ ល់គន  ឥតជប់ជ ច់

េ ហតិេទ ទទួលខ្លួនេទជំ បេ ក  ជួន ឯភូមកិេ្រមៀង េ យមនពុទធដីកថ៖ ផ្លូវេគេដីរមួយៃថង 
ខញុ ំនឹងេដរីែតមួយ ង ចេ យដល់ េបី ច់ខយល់ ្ល ប់ ក៏ ្ល ប់ខញុ ំចុះ កុំេ យ ្ល ប់េ ក ចរយ ត ។ 

េ ក  ជួន ទទួលដណឹំងេហយីថ កូនខញុមំិន ្ល ប់េទ។ ្រពឹកេឡងី េ កយយ យក់ េវច
បយកញច ប់្របេគនេ ក្រតឡប់មកភនំេពញវញិ។ េ ក្រគូ េខង ្រតឡប់មកេភ្លចឆន់បយកញច ប់ អត់
ចង្ហ ន់មួយ្រពឹក រហូតដល់ភនំេពញបននឹកេឃញី។ 

បុ៉នម នៃថងកន្លងមក ្រគែដលជចកេ គេហយី ភិកខុ ជួន ត េឆ្ល តេរៀនអក រភ េសៀម 
អំពេី ក  េរ ើក ដ បដល់េចះសរេសរ េចះនិយយដូចេសៀមសុទធ េហយី្រគេ្រកយមក េឆ្ល តេរៀនអក រ 
ភ ប ងំអំពេី ក ជួន នុត ជប្អូនបេងកីតផង[6] ។ 

តមក្រពះភិកខុ ជួន ត និង្រពះភិកខុ ហួត ត បនបន្តវជិជ ប ងំអំពេី ក្រគូ  ំអ៊ុម 
និងេ ក ប៉លូេិស ជប ងំែសស ជចង ្វ ង  ឌូ រដឺ េ្រគ េទៀត។ េឆ្ល តេរៀនសំ្រសកឹត
                                                            
[5] ្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះមុនីវង  ្រទង់និមន្ត្រពះេតជ្រពះគុណអងគេនះ េទេធ្វីេចអធិករវត្តវ ិ រសួគ៌។ ឯវត្តេពធិ្រពឹក  
បនេ ក្រគូសូ្រត ម៉ម ជេចអធិករតមក។ 
[6] សេម្តច្រពះសងឃនយក្រពះនម ហតួ ត បនែថ្លងបឋកថមយួ កនុង្រគបូជសពអនកឧកញ៉េ ភ័ណម្រន្តី ជនួ នុត ថ៖ 
េ កឧកញ៉ ជនួ នុត ជ្រគូផទ ល់របស់ ម កនុងករសិក អក រ ភ ប ងំ េ្រពះ្រគែដលេ កេធ្វេីលខធិករកនុង្រកសួង
ធរណករ ដល់េពលេចញពីករយិល័យ េ កែតងចូលមកបេ្រងៀនសេម្តចជបង និង ម េនះផង ែដលកនុងជំនន់េនះ 

មនេ កសងឃែតពីររូបបុ៉េ ្ណ ះ េរៀនប ងំមុនេគ (សងកថេនះ េ ក ចប បិន បន ក់កនុងទស នវដ្ត ីកមពុជសុរយិ)។ 
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អំពកី្លឹងគេឈម ះ ឧទៃមព ដ បដល់េចះសរេសរ នអក រេទវនគរ ី ជេហតុេ យផលដល់អនគត 
បនេទបន្តវជិជ េនះឯ្រកុង ណូយេទៀត។ 

ឆន ១ំ៩០៨ េ ក  ជួន េ កយយ យក់ មកូនទងំពីរមកេនភនំេពញ, េនជមួយេ ក 
ជួន នុត អនក្រសី ្រពហម ឳក ែដល ងំលំេន េនខងអេគនយវ៍ត្ត វន័ ្រតង់កច់្រជុងវថិី្រពះយុគនធរ 
និងមឃវន័ គឺ្រតង់េគហ ្ឋ នសេម្តចជ ្វ  ែប៉ន នុត សព្វៃថង។ តមក េ ក ជួន នុត អនក្រសី ្រពហម 
ឳក បនសង់ផទះថមីេនបងឹ ងំ្របបវត្តលងក រ ក៏នគំន ទងំអស់េទេនផទះថមីេនះជប់រហូត។ 

មកដល់ៃថង្រពហសបត៏ ១១េកីតែខ្រ ពណ៍ ឆន ខំលអដ្ឋស័ក 
ព.ស ២៤៦៩ ្រតូវនឹងៃថងទី ១៩ ែខសី  ឆន ១ំ៩២៦ េ កយយ 
យក់ ទទួលអនិចចកមមេទកនុងកំណត់ជនម យុ ៧៥ឆន ។ំ កន្លងមក ៤ឆន  ំ
គឺេនៃថងេ រ ៍១០េកីត ែខេជស្ឋ ឆន មំមេីទស័ក ព.ស ២៤៧៣ ្រតូវ
នឹងៃថងទី ២១ ែខមិថុន ឆន ១ំ៩៣០ េ ក  ្រពហម ជួន ទទួល
អនិចចកមមេទៀត កនុងកំណត់ជនម យុ ៧៩ឆន ។ំ តមក ៤ឆន បំនទ ប់េទៀត 
គឺកនុងឆន  ំ ១៩៣៤ េ កយយ គំ ម្ត យេកមកេ ក ជួន នុត 
ក៏ទទួលអនិចចកមមេទៀត  យុ ៧៨ឆន ។ំ អដ្ឋិធតុៃនជនទងំបីរូបេនះ 
្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន ត នងិេ ក ជួន 
នុត បន ងេចតិយមួយ មនកពូំល៤ ្របបមត់សទឹង កនុងវត្ត
េពធិ្រពឹក  បញចុ ះទុក, បនជវដី្របបមត់សទឹងេនះ ែផនកខង្រសុកគងពិសី បញចូ លមកជដីវត្តេពធិ្រពឹក
េទៀត។ ្របបេចតិយេនះ មខ ងជដី្រសុកក ្ត លសទឹង មខ ងេទៀតជដី្រសុកគងពិសី…។ 
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ឆន ១ំ៩១០ ភិកខុ ជួន ត កពុំងមនកិត្តិស័ពទ នងិេសចក្តី ប់ នពីសំ ក់ជនេ្រចីនគន  
ក៏េ ក្រគូ្រពះសកយវង  នុត ជគណៈ្រតី (ទ៣ី) សព្វ្រពះទ័យចង់តមកុ ំតេមកីងេ យសមនឹងកិត្តិស័ពទ 
ក៏្របប់ថ ខញុ ំករុ សំុេ កជួយេធ្វីករខញុ ំ, ខញុសូំម ងំេ កជប ត់ កយបុត្តីយ ៍។ 

្រពះប ត់ កយបុត្តយី ៍ជួន ត បនេឡងីសមណសក្តិ ម ននុ្រកម ែដលជកំ
ជេណ្តី រទីមួយ ចេឡងីេទជ ជគណៈបន។ កនុងេពលភ្ល មៗេនះ ក៏លបទូីទ័រេឡងីដល់អនកធម៌អនក ថ៌
េ្រចីនគន  េគក៏ជួយអនុេមទន។ សូមប្ីរពះសងឃសមទនធុតងគេនកនុងៃ្រព ក៏សព្វ្រពះទ័យកត់មករកជបួ
ែដរ។ ្រពះប ត់ កយបុត្តីយ ៍ជនួ ត សនទនជមួយនឹងេ ក ធុតងគមួយ្រពះអងគ្រតង់ធម៌
សមធិកមម ្ឋ ន ក៏មន្រពះទ័យទន់េទរកករធុតងគ ្របុងេ្របៀប្រពះអងគជេ្រសចថ នឹងេទគង់េនកនុងៃ្រព
ភនំជមួយនឹងេ ក អងគេនះ។ 

្របែហលគំនិតេនះ ្របទងំគន នឹងឧបនិស យ័ែដលធ្ល ប់សន មំកេទដឹង បនជកនុងបចឆិមយម ្រតី
មួយ ្រពះប ត់ កយបុត្តីយ ៍បនេឃញីសុបិននិមតិ្តថ៖ េ កបនេឡងីេលីភនំមួយខពស់ េទដល់ជំនីរភនំ
ែដលមនេដីមេឈធីំៗ ស្លកឹ ស់្រត យ្រតសំុ ម្លប់្រតឈងឹ្រតៃឈដី្រតជក់ ក៏សម័្រគ្រពះទ័យចង់គង់េន
កនុងទីេនះ។ ្រ ប់ែតមនគំនិតមួយេទៀតថ ្រតូវេឡងីេ យផុតកំពូលភនំេនះ។ េ កក៏ខេំឡងីរហូតដល់
ផុតកំពូលភនំ ្រកេឡកេមីលេទទិសជុំវញិទងំអស់ េឃញីអ្វីៗ ឥតសល់ចេន្ល ះេទ[7] ។ 

្រពឹកេឡងី េ កេតីនពសឹីង គង់េលីសំណឹងរពំឹងសុបិនែដលបនេឃញីេនះ យល់េសចក្តីថ៖ 
«មនិគួរផ្អ កករសិក ្រពះៃ្រតបដិកេទ, ឯគំនតិែដលគតិេទេធ្វីធុតងគេនះ ជករ្របៃពេហយី, បុ៉ែន្តបន
្រតជក់្រសួលខ្លួនែតមន ក់ឯង»  ។ 

តមក ្រពះប ត់ កយបុត្តីយ ៍ជនួ ត សង្វ តសំភីកនុងករទតគមពីរ ្រ ្ត បលី យល់
េសចក្តីកន់ែតេ្រជេទជលំ ប់ ែដលសនមត់ថ ជអនក្របជញខងបលី និង្រពះពុទធ សនបនេពញ
លកខណៈ។ 

                                                            
[7] គមពីរ រតថសងគហបលីមនែចងេសចក្តថី ករយល់សប្តេិកីតេឡងីេ យេហតុបនួយ៉ងគឺ៖ ១- េ យករពុល រ
(មិនេទៀងេទ), ២- េ យករកេ្រមីកធតុ គឺពំុ្រសួលខ្លួន(មិនេទៀងេទ), ៣- េ យេទវ ពនយល់ ែចកេចញជពីរយ៉ង គឺេទៀង 
និងមិនេទៀង។ េបីេទវ ្រស ញ់ េហយីចង់េ យដឹងផលអនគត េទីបពនយល់េ យេឃញីករេទៀង, េបីេទវ ខឹង ស្អប់, 
េទវ ពនយល់បែង្វងគំនិតេ យេថ្ល ះករ, ៤- េ យបុព្វនិមិត្ត គឺផលបុណយែដល ងពីអតីតប្រមុងេ យផលេនះ ែតង
យលសប្តេិឃញីមុនជករពិត្របកដ ស់ ដូច្រពះសិទធតថជមច ស់ ែដលេឃញីបុព្វនិមិត្តមុនេពលបន្រ ស់ដូេចន ះ។ ឯសុបិន្ត
និមិត្តរបស់្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះប ត់ កយបុត្តីយ ៍ជនួ ត េនះ ខញុ ំយល់ថ ជបុព្វនិមិត្តពិត្របកដ… (ឈមឹ សុ៊ម) ។ 
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កនុងឆន ១ំ៩១២ ្រពះប ត់ កយបតុ្តីយ ៍ជួន ត បនេឃញីសុបិននិមិត្តចែម្លកម្តងេទៀត
ថ៖ េ កបនេឡងីគល់សេម្តច្រពះម សងឃ ជ ្រពះបរមនម េទៀង ។ សេម្តចមន្រពះ ជឳងក រថៈ 
េ កប ត់ ត េចះ នបលី្រតឹម្រតូវ ស់, ភ ែខមរក៏ ត េចះនិយយចបស់, េទសក៏
ពិេ ះ, េតីអ ្ត តេ កយ៉ង ? មត់េឡងី សំុេមីលអ ្ត តផង…។ េ កក៏ ្រពះឳស្ឋេឡងី។ 
សេម្តច្រពះម សងឃ ជ ្រទង់ខកេ ្ត ះ ក់្រពះឳស្ឋេ ក។ េ កខំេ ្ត ះេចញយ៉ង  ក៏កំ ក
េនះពំុ្រពមេចញេ ះ ទល់ែតេលបចូលេទកនុងេពះបត់វញិេទ េ យកិរយិេខពីមេឆ្អីមដ៏ៃ្រកែលង[8] ។ 

បនទ ប់ពេីនះមក ៃថងទ ី ២២ ែខសី  ឆន ១ំ៩១២ សេម្តច
្រពះម សងឃ ជ េទៀង មន្រពះ ជឳងក រេ យនិមិន្ត្រពះប ត់
កយបុត្តីយេ៍ឡងីគល់។ េ កក៏េឡងីេទ្រកបបងគគំល់សេម្តច កនុង

ចំេ ម្រពះ ជគណៈេ្រតៀប្រ ។ សេម្តចមន្រពះ ជឳងក រសរេសីរ
គុណសមបត្តិរបស់្រពះប ត់ កយបុត្តីយ ៍ជអេនក្របករ េហយី្រទង់
ក៏ ងំជ ្រពះ្រគសូងឃស ថ  ( ននុ្រកមថន ក់ទី១ ស្រមប់សេម្តច
្រពះម សងឃ ជ) ជគូគន នឹង្រពះ្រគូ ហួត ត ែដលកលពី 
១៥ៃថងមុន ្រតូវបនសេម្តច្រពះម សងឃ ជ េទៀង ងំជ ្រពះ្រគូ
សងឃវិជជ  រចួេហយី។ 

កិត្តិស័ពទេនះ លបខីចខច យ យភយេពញទងំវត្តឧ ្ណ េ ម ្រពមទងំេគហ ្ឋ នៃនឧបសក 
ឧបសិកេជីងវត្ត។ េហតុដូេចនះ បនជេវ ្រពឹកែស្អកេឡងីេនះ មនទយក ទយកិេ្រចីនគន  បនយក
ចង្ហ ន់េទថ្វ យសេម្តច្រពះម សងឃ ជផង ្របេគនេ ក្រគូ្រពះ្រគូសងឃស ថ ផង េ យមនអំណរ
ចំេពះករែតង ងំ នងិករទទួលតំែណងថមីេនះ។ ្រគេនះ ពកួចិនេនផ រមត់ទេន្លមកេ្រចីននក់ មន
ឧបសិកចិនមន ក់េឈម ះែច ណយ បន ៉ ប់រងប៉ក់ផ្លិតឌិនមួយ ស្រមប់ងរ្រពះ្រគូសងឃស ថ  េហយី
ប រ េធ្វីចង្ហ ន់្របេគន ល់្រពឹកតេទ។ េ កឧកញ៉ម្រន្តី ជឫទធិ យក ់ែដលកន្លងមកបនជ ឧកញ៉
ជំនះស្រងគ ម េច ្វ យ្រសុក េខត្ត្រកគរ ក៏អេញជ ីញមកថ៖ េ ក ឆន់ចង្ហ ន់ខញុ ំ េ កេនះបនជ
អនក្របជញ…។ល។ 

                                                            
[8] ្រពះេថរៈអងគខ្លះ ែដលេទីបបនឮសេម្តច្រពះសងឃ ជ ជនួ ត មន្រពះបនទូលពីសុបិនេនះ ក៏យល់ថ សេម្តចេទីបនឹក
េឃញី។ បុ៉ែន្ត្រគួ ររបស់ខញុ ំ មនម្ត យេកមកខញុ ំជេដីមថ សុបិនេនះសេម្តចបនេឃញីកនុង្រគេរៀបទទលួងរជ្រពះ្រគូសងឃស ថ  
េ្រពះកលេនះ សេម្តចបនជ្រមបេ ក  ជនួ មុនេគ េហយីេ ក  ជនួ បនពយករណ៍សុបិនេនះផង (ឈមឹ សុ៊ម)។ 
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ឆន ១ំ៩១២ ្រពះេតជ្រពះគុណ ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន ត បនងរថមី បនេសចក្តី ប់
នេ្រចីនអំពី្រកុមពុទធ សនិក េហយី្របែហលជមន្រពះទ័យរេំភីបេ យេ កធម៌ខ្លះែដរដឹង? បន

ជកនុង្រគេនះ េ កសរេសរអតថបទកំ ពយមួយ េ យេឈម ះថ កពយេ កធម៌ ែដលជនិពនធ
ដំបូងបំផុតរបស់េ ក (មនេនខងចុង)។ 

ខញុ ំយល់ មករសេងកតេឃញីផទ ល់៖ ្រពះេថរៈអងគេនះ មិនេចះអួតខ្លួន ្រពមទងំស្អប់មនុស អួត
ខ្លួនឯងផង, មិនេចះេឡងីេជរ ្រពមទងំស្អប់មនុស េជរផង, មនិេចះត្អូញែត្អរពីករខ្វះខត នងិេសចក្តី
ទុកខលំបក ្រពមទងំពុំសូវេពញ្រពះទ័យនឹងមនុស ត្អូញេ្រចីនផង…។ េទះបី្រពះេថរៈអងគេនះ មនចរយិ
ដូេចនះក៏ែមនពិត, បុ៉ែន្តកនុង្រគេនះ ្របែហលជមន្រពះទ័យរេំភីបខងកនុងខ្លះ បនជេ កទញគមពីរ
បលីមកេបីកទត្រតង់េរឿងេ កធម៌ េហយីសរេសរែ្របមកជស្រមយចង្រកងជពកយកពយេទៀត េដីមបី
សងកត់នូវេសចក្តរីេំភីបខ្លះែដលមនកនុង្រពះទ័យ។ 

ឆន ១ំ៩១៣ ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ ្រទង់្របរពធេ យចត់
ករ្របឡងអនកេចះបលី ែដលជំនន់េនះេ ថ «េដញ្របេយគ» ។ 
្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  បនចូលជេបកខជនេដញ្របេយគ
ែដរ េ យែ្របបលីគមពីរ ធមមបទ មរេបៀបេ ត្របេយគ ្រពមទងំ
សួរេវយយករណ៍ឥតទល់ បនជប់ជម  ៣្របេយគ េហយីែ្របគមពីរ 
មងគលតថទបីនី េទៀតឥតទល់ បនជប់ជម  ៤្របេយគ ផុត
ថន ក់្រតឹមបុ៉េណ្ណះកនុងជំនន់េនះ។ កនុងសម័យ្របឡងេនះ សេម្តច
្រពះសងឃនយក ហួត ត បនជប់ជម  ៤្របេយគែដរ។ 
សេម្តច្រពះសព ល្វ ីឯម ជេបកខជនមយួរូបែដរ ចូលេដញ្របេយគមុន

េគ េឈ្ល ះនងឹេម្របេយគពីេរឿងបលី «កេថសិ» មិន្រពមថ «កែថសិ», េគថ «េពលេហយី» េ កថ 
«សែម្តងេហយី» ជេដីម, មិន្រពមចុះស្រមុងគន  មិនបនបន្តករេដញ្របេយគតេទេទៀត េ្រពះេគចត់ជ
មនុស របឹង…។ 

ឆន ១ំ៩១៥ ជករ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ និង ជករ ពយបលប ងំ េ យេលីក
បលីពីអងគរវត្ត េខត្តេសៀម ប មក ងំេនភនំេពញវញិ ជ បលីជន់ខពស់ បេងកីនថន ក់ចត់

រេបៀបថមី ្រតវូេ្រជីសេរសីរក ្រ ្ត ចរយេ យករ្របឡង។ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  បនជ
េបកខជន ្រ ្ត ចរយមួយរូបែដរ, បន្របឡងជប់េលខ២ មនេសចក្តីសរេសីរខពស់បំផុត ខងមុខែ្របបលី
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ជែខមរ និងែ្របែខមរជបលី្រតង់េរឿងសុវណ្ណ មជតក ឥតមនតក់ឆគង េហយីឧកញ៉ភក្តី ជ យុងំ 
ប ត់េខត្តគងពិសី ជប់េលខ១, សេម្តច ល្វ ីឯម ជប់េលខ៣, ឧកញ៉សុធមម្របីជ កង ជបណ្ឌិ ត 
(្រគូសេម្តច) ជប់េលខ៤ ។ 

ឆន ១ំ៩១៥ ដែដល ជករ្រពះករុ  និង ជករ ពយបលប ងំ បនបេងកីតគណៈ
កមមករមួយេធ្វី វចនន្ុរកមែខមរ ែដលមនសេម្តចច្រកី េព្រជ ប៉ណុយ េសនបតី្រកសួងសិក ធិករ
ជ្របធន។ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ្រតូវបន ងំេ យ្រពះ ជ្របកស េ យេធ្វីជេសម ន 
(េលខធិករ) ស្រមប់កត់្រ  ្រពមទងំេរៀបចំពកយេពចន៍ែដល្រកុមជំនុំបនសេ្រមចេហយី។ 

ឆន ១ំ៩១៧ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះម វមិលធមម េថង បនចត់
មពកយសំុៃនេ កអនកឧកញ៉អធបិតេីសន េកត េ យ្រពះេតជ្រពះ

គុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន ត, ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃវជិជ  
ហួត ត, ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូវមិលបបញញ  អ៊ុម ស៊រូ េធ្វីេសៀរេភ 

មេណរវនិ័យ ។ ្រពះេថរៈទងំ ៣អងគបនេធ្វីេសៀវេភេនះជបលី 
និងស្រមយ និយយអំពីសិកខ បទ ១០, ទណ្ឌ កមម ១០, នសនងគៈ ១០ 
េសកខិយវត្ត ៧៥ និង បចចេវកខណវធិីទងំ ៤ សុទធែតមន ងគមពីរបលីេដីម
យ៉ងជក់ចបស់។ បុ៉ែន្តេសៀវេភេនះេកីតេឡងីជទំនស់នឹងទំេនៀមទម្ល ប់
បព្វជិតែខមរែដលកន់ពុទធ សនេរៀវេ យេ យ្រសុកេកីតកលយុគយូរឆន ំ
មកេហយី។ 

ខញុ ំ(ឈមឹ សុ៊ម) បនបួសទន់សម័យេនះ ខញុដំឹងថ បព្វជិតខងគណៈម នកិយ មនែតេ ក
ភិកខុេទ េទីបមនៃ្រតចីវរ្រគប់្រគន់ ្រពមទងំេចញេ្រកវត្ត ឃ្លុចំីពរជិត ម ទងំសងខង ជបរមិណ្ឌ លផង។ 
ែប្លកែត មេណរ ែដលេគេ ថ េននៗ េនះកមម្រកស់ ស់។ វត្តខ្លះេគេ យេ្របីែតសបង់ និងហង ៈ 
ពក់សំបត់ងូតេលី ម , វត្តខ្លះេគេ យមនចពីរែដរ បុ៉ែន្តេទកន់ទី ក៏េ យ េគេ យ្រគន់ែត្រគង
េឆៀង ម មខ ង េហយីឆន់ចង្ហ ន់សល់ពីេ កភិកខុ និងេ្រកយេ កភិកខុេទៀត។ សមេណរទងំេនះ 
កលបួស ក៏េ កអនកបំបសួេ យសមទន្រតឹមែតសរណគមន៍ ៣ នងិសីល ១០ បុ៉េ ្ណ ះ។ លុះបួស
េហយី េ ក្រគូខំបន្តឹងខងបចចេវកខណវធិីឯេ ះេទវញិ គឺតឹង្រតង់អតីតបចចេវកខណៈែដលជំនន់េនះ
េ ថ ចេ្រមីនអជជៈ ។ េ ក្រគូេ យសូ្រតបលីសុទធដល់េទ ១០៨ចប់ កនុងមួយៃថងៗ, បុ៉ែន្តឥតេ យ
ដឹងេសចក្តីដូចេម្តចេទ។ 
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េសៀវេភ មេណរវនិ័យ េកីតេឡងី ជទំនស់នឹងទំេនៀមេនះេ្រចីនអេន្លីគឺៈ េ យ ម
េណរបួសដូចខងេដីមេនះេហយី ្រតូវេ យសំុនិស យ័េទៀត, ្រតូវេ យរក សិកខ បទ ១០, ទណ្ឌ កមម 
១០, នសនងគៈ ១០ េសកខិយវត្ត ៧៥ េហយី្រតូវចូលវស  ្រតូវមនសិទធិទទលួសំពត់ចំ វំស  ដូច
េ កភិកខុែដរ ្រតូវឃ្លុចំីពរជបរមិណ្ឌ ល (ឃ្លុេំលី ម សងខង) កនុងេពលេចញេ្រកវត្ត ដូចេ កភិកខុែដរ។ 
ឯបចចេវកខណវធិី មិនមនកំរតិេ យសូ្រតដល់េទ ១០៨ ចប់េទ, បុ៉ែន្តមនក្រមិតថ លុះ ែតយល់
េសចក្តីៃនធម៌ែដលភវនេនះ េទីបេពញលកខណៈ្រតឹម្រតូវ។ 

សេម្តច្រពះសងឃនយក្រពះនម ហួត ត ែដលខញុ ំ្រកបបងគទូំលសួរ េ កមន្រពះពុទធ
ដិកថ៖ េសៀវេភ មេណរវន័ិយេកីតេឡងី េនជសរេសរអក រេ យៃដ ក៏េ កអនកឧកញ៉ម
ឥស  េកត សំុេ យ ម ចត់ករេបះពុមព។ ម ្របគល់ជូនេ ក េដីមបសំុីអនុញញ តអំពីសេម្តច
្រពះសងឃនយក។ កលសេម្តច្រពះសងឃនយកពំុ្រពមអនុញញ ត, េ កក៏កន់េសៀវេភេនះ េទជ្រមប
េ ក ឡេឺរស៉ុដីង់ត ៍ស៊េូប៉រេីយើរ (ប ងំែសស ជ្របមុខៃនរដ្ឋករប ងំេន្របេទសកមពុជ) េហយី
េ កយកមក្របគល់េ យ ម វញិថៈ សូមចត់ករេបះពុមពចុះ។ ម េ យេបះពុមព ៥០០០កបល 
េចញៃថ្លខ្លួនឯង ១០០០កបល, សេម្តច្រពះសងឃ ជ ជួន ត កលេនជ្រពះ្រគូសងឃស ថ  យក 
១០០០កបល, េ ក្រគូវមិលបបញញ  អ៊ុម ស៊រូ យក ១០០០កបល, េ កម ឥស  េកត ក៏យក 
១០០០កបល, សេម្តច ល្វ ីឯម កលេ កេនជ្រពះញណបវរវជិជ  យកបុ៉នម នរយកបល េដីមបែីចកកនុង
ពិធបុីណយខ្លះ ែចកមិត្តភក្តេិរៀនសូ្រតខ្លះ។ េ ក្រគូ្រពះញណបវរវជិជ  ល្វ ីឯម យកេទថ្វ យ្រពះអងគមច ស់ 
មុនីវង  ខ្លះ ្រពមទងំពនយល់េសចក្តីថ្វ យសព្វ្រគប់ផង។ 

េ ក្រគូ ចរយ បន េនវត្តេកះសុទិន នងិេ ក្រគូ ចរយ គល ់េន ្វ យេរៀង េ យេននឃ្លុ ំ
ផង ជអនកេទសនផង និយយផង មទំនងេសៀវេភេនះ នេំ យ្រសេកៀរ្រតេចៀកៃនអនកបួស ម
ទំេនៀមទម្ល ប់ ែថមទងំមនករេ យៃដ ពីភនំេពញេទខ្លះផង ក៏បុព្វជិតេខត្តេ្រកទងំអស់េសទីរ្រគប់វត្តេធ្វី
ពកយប្តឹងេចទ្របកន់ពីេ កទងំ ៣អងគ អនកេធ្វីេសៀវេភ មេណរវនិ័យ េនះថៈ 

 េ កទងំ ៣អងគេនះ បដិេសធគមពីរស្រមយែខមរបូ ណថ សុទធែតខុសេ្របីករពុបំន, 
អមបលគមពីរម ជតក ក៏េគបដិេសធថខុសែដរ។ 

 េ កទងំ ៣អងគេនះ េដៀលតមះអនកបសួមុនៗ ថពុំ្រតឹម្រតូវ េ្រពះបួសេនន ឥតសំុនិស យ័។ 
 េ កទងំ ៣អងគេនះ េធ្វេី យេ កេនន នងិេ កភិកខុ ្រចឡគំន អស់។ 
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កំហុសឆគងខងេលីេនះ សូមជំនុសំងឃជន់ខពស់ ្រតូវែត «ចប់ផ កឹ 
្រពះេថរៈទងំ ៣អងគេនះ េដមីបបីេណ្ត ញេចញពវីត្ត…» ។ 

សេម្តច្រពះសងឃនយក អ៊ុក[9] េ្រកយេពលែដលជំនុសំងឃ បន
្របជុំ្រពមេ្រពៀងថ ្រតូវេ យប ្ត ញេចញេហយី ក៏េធ្វីដីករអមថ្វ យេទ
្រពះករុណសជអមច ស់ជីវតិ្រពះបទសេម្តច្រពះ សុសីវុតថ។ិ ្រពះករុ
ជអមច ស់ជីវតិ្រទង់ឲយ្របជុំ្រពះសងឃេ្រចីនអងគកនុង្រពះទីនងំេទ វនិិចឆ័យ។  
េ ក្រគូ្រពះញណបវរវជិជ  ល្វ ី ឯម េ យេកមងយកគមពីរបលីេដីម 
បីបួនគមពីរេទទុកេនែថវ ងំខងេកីត ប្រមុងករទុកជសំ ង។ 

្រពះអងគមច ស់ មុនីវង  េ្រកយេពលែដល្រទង់ទតេសៀវេភ មេណរវន័ិយេនះសព្វ្រគប់ ្រទង់
្រជបចបស់េសចក្តី្រពះវន័ិយេនះ េ យ រេ ក្រគូ្រពះញណបវរវជិជ  ល្វ ីឯម បនយកេទថ្វ យ បន
ពនយល់េសចក្តីអធិបបយ ពី្រគមុនមកេ្រសចេហយីេនះ ្រទង់េឡងីេទ្រកបបងគំគល់្រពះករុ ជអមច ស់
ជីវតិ។ ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ ្រទង់្រ ស់្រពះ ជឳងក រថ៖ កូនេអយីកូន! ឥឡូវេគប្តងឹពគីន េហយី។ 
្រពះអងគមច ស់្រកបបងគំទូលសួរថៈ សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស! នរ ប្តងឹពនីរ ? េនះែន៎! អស់េ ក
េនះ កូន! ប្តងឹពេី កអនកេធ្វីេសៀវេភេនះ។ អស់េ កហនងឹដងឹអេី ក! េសៀវេភហនងឹ ទូល្រពះបងគន់ 
េមលីសព្វ្រគប់េហយី ្រតមឹ្រតូវរបស់េគ ស់..!!.. 

 

                                                            
[9] សេម្តច្រពះសងឃ ជ ជនួ ត ្រទង់មន្រពះបនទូល្របប់ខញុ ំថៈ សេម្តច្រពះសងឃនយក អុ៊ក មនេយបល់ល្អកនុងេរឿងេនះ 
បុ៉ែន្តជំនំុសងឃសេ្រមចដូេចន ះេ្រសចេទេហយី េ កក៏្រតូវែតេធ្វីដីកអមបញជូ ន។ 
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េ កអនកឧកញ៉េយធនរនិទ ភូឈួយ្រកសួងធមមករ ែដលេគ គ ល់ថ ជបរបក េ ះ ក៏ែបរជ
កន់េសៀវេភេនះែដរ េ យែ្របគំនិតសងឃមឹថ នឹងបនជគន កនុងអនគត។ 

្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ ្រទង់្រពះបុចឆ (សួរ) េ ក្រគូសងឃស ថ  ជួន ត េម្តចក៏េ ក
បដិេសធគមពីរ ្រ ្ត បូ ណ ថសុទធែតខុស?... អមបលគមពីរម ជតក ែដលេគចូលចិត្ត ្ត ប់ម្លឹងៗ 
ក៏េ ក ៊ នថខុសែដរ? 

«ថ្វ យ្រពះពរ… ម ភពបនថខុសែមន េ្រពះស្រមយេចះែតេលីសពីបលី េ្រចីនអេន្លី, ម
ភពយល់ថ អនកេធ្វីេសចក្តីស្រមយ ្រគន់ែតេ យអនក ្ត ប់សបបយចិត្តបុ៉េ ្ណ ះេទ ដូចពកយថ៖ “ជូជក 
មនរូបអនធករ សគមខពស់្រជេ ង ខនងេកង េ ង ព តដំបរ ្រតេចៀកយុរយរ្រកស់ដូចឃ្លង់េភ្លងី េជងី
េកងដូចេសក ែភនក្រសេលៀង្រសេឡ ី ច់ពកដូចេគេផញ ី រដបិរដុបយុរយរ” េនះក៏ឥតបលីែដរ… ឬដូច
ពកយថ “ជូជក ែបកេពះផូង ដរំេី ងេ ទ៍ខទ រ” ជេដីម ក៏សុទធែតជពកយេលីសពីបលីែដរ។ ម ភព
មនបដិេសធឯ  ្រគន់ែត្របប់គន ថ បលី និងស្រមយខុសគន បុ៉េ ្ណ ះេទេតី! សូមថ្វ យ្រពះពរ»…។ 

តមក ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ ្រទង់និមន្តេ ក្រគូសងឃស ថ  េ យេទសគថពន់(ម
ជតក), ្រទង់បូជបចច័យេ្រចីនេហយី្រទង់្រ ស់្រពះ ជឳងក រថ៖ េ ក ចង់កន់វន័ិយ្រតមឹ្រតូវ ក៏កន់
េទ, េ ក មនិចង់កន់ ក៏េ្រសចែតេ កចុះ កុំេឈ្ល ះគន …។ 

សេម្តច្រពះធមមលិខិត ល្វ ី ឯម ធ្ល ប់ដំ លេរឿយៗថ៖ កលេនះ េគយកេ ក្រគូ ចរយ 
គល ់និងេ ក្រគូ ចរយ បន មកឃុទុំកកនុងវត្តឧ ្ណ េ ម។ ឆន់[10] បនធនយកេ ក្រគូ ចរយ
ទងំពីរអងគេនះ េទេ យគង់េនឯវត្តលងក វញិ េ យទទួលខុស្រតូវេលីខ្លួន។ េ កអធិបតេីសន េកត 
អេញជ ីញេទវត្តលងក ្របប់ឆន់ថៈ ្រកសួងធមមករ េ យយកេខេខម  វេខម  មកទុកេ្រសចេហយី េដីមបី
ផ កឹេ ក្រគូ ចរយ គល ់និងេ ក្រគូ ចរយ បន េធ្វីេទស េ្រពះជអនកនបំេងកីតច ចល។ ឆន់
បនដឹងដំណឹងេនះ ក៏េទថ្វ យ្រពះពរ្រពះអងគមច ស់ មុនីវង  ។ ្រពះអងគមច ស់្រទង់េស្តចយងេទ្រពះ
បរម ជ ងំ ្រកបបងគំទូលសំុ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ ទរយកសំណំុេរឿងមកពិនិតយផទ ល់្រពះអងគ។ ្រពះ
ករុ ជអមច ស់ជីវតិ្រទង់យកសំណំុេរឿងព្ីរកសួងធមមករ ្រទង់ពិេ្រគះជមួយនឹង្រពះអងគមច ស់មុនីវង  
្រពះអងគ្រទង់សព្វ្រពះ ជហ្ឫទ័យ(ចង់) ្រទង់្រពះស ្ត ប់ម ជតក ក៏្រទង់និមន្តេ ក្រគូសងឃស ថ  

ត េ យសែម្តង។ ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ ្រទង់រកី យកនុង្រពះ ជហ្ឫទ័យ ស់ ្រទង់បូជេ យ

                                                            
[10] េសមីនឹងពកយ «ខញុ ំ» ជពកយស្រមប់្រពះេថរៈ និយយេចញេឈម ះខ្លួនថ ខញុ ំ េទរកភិកខុខចវីស  ឬ មេណរ ។ 
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បចច័យទងំ្រក ន ្រទង់បញច ប់េរឿងេនះ េ យ្រពះ ជឳងក រថ៖ េ ក ចង់បតបិត្ត្ិរពះវន័ិយក៏ជករ
ល្អ, េ ក ចង់បតបិត្តិ មទំេនៀមទម្ល ប់ ក៏េ្រសចែតនឹងេ កចុះ… ឈប់េឈ្ល ះគន េទ។ 

តពីេនះមក មនម្រន្តីមន ក់សែម្តងកិរយិសនិទធ ន ល សងឃមឹថនឹងយកជគន បនេហយី ក៏និយយ
ថ េច ្វ យធំរបស់ខញុ ំ ចង់សំុ្រពះេតជ្រពះគុណេធ្វីជកូន, េប្ីរពះេតជ្រពះគុណចកសិកខ បទ, នឹងែចក
មរត៌កេសមីនឹងកូនបេងកីត េហយីនឹងេ្រជងេ យដល់ នៈខពង់ខពស់, ឬេបីេនជបព្វជិត េ យេចញេទ
បួសេនវត្តឯេ ះវញិ, នឹងេ្រជងេ យដល់ នៈខពស់បំផុត។ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  
េឆ្លីយថ៖ ម បួស ងំពេីកមង មកដល់ យុបុ៉េណ្ណះ មនិែមនេដមីប្ីរទពយសមបត្ត ិ ឬ នៈខពង់ខពស់អ្វេីទ! 
មួយេទៀត ម េគរព្រតមឹែត្រពះករុ ជអមច ស់ជវីតិ នងិចបស់របស់រដ្ឋ ្រពមទងំវន័ិយ្រពះពុទធ
បុ៉េ ្ណ ះ! ឥឡូវ ម េចះេមលីវន័ិយ្រពះពុទធ យល់ចបស់ខ្លួនឯងេហយី មនិបច់រក្រគូ បំបួសេទៀត
េទ…។ 

តពីេនះមកេទៀត ករសែម្តងកិរយិខឹងស្អប់ េចញអំពី្របភពៃនជនជបរបក  កន់ែតមនែប្លក
េឡងីៗគឺៈ ជនខ្លះលបេចលេ យដំុឥដ្ឋ ធ្ល យដំបូលកុដិញឹកៗ, ជនខ្លះយកេសៀវេភ មេណរវន័ិយ 
មកេ្រចៀករែហករហុយ ចងពយួររេតងរេ ងែតពស មផ្លូវកនុងវត្ត, ជនខ្លះមិន្រពមេ េឈម ះ ឬងរេទ 
េគបេងកីតងរថមីេ យថៈ ពួកធម៌ថម,ី ពកួធមមកយ, ពួកចីពរេខម , ពួកេ កសងឃប ងំ, ពកួលិងគេថនកៈ[11] 
ពួកពុករលួយឫសគល់ (េ្រពះបួសមិន្រតឹម្រតូវ), ពកួបំបួសសត្វនគ (េ្រពះសូ្រតញត្តិថ នេគ)…។ 

កនុងសម័យែដលេគកំពុងែតស្អប់េ្រចីនគន  ្រ ប់ែតមន្រពះ ជ្របកស ១ចបប់ េលខ ៧១ េកីត
េឡងីេ យេសចក្តីពយយមរបស់អនកឈន នីស។ ្រពះ ជ្របកសេនះ មនចំណុចមួយថៈ គណៈម
និកយ ្រតូវ្របតិបត្តិ មទេំនៀមទម្ល ប់សេម្តច្រពះម សងឃ ជ េទៀង, គណៈធមមយុត្តកិនិកយ ្រតូវ
្របតិបត្តិ មទំេនៀមទម្ល ប់សេម្តច្រពះសុគនធ ធិបតី ប៉ន ។ 

ចំណុចេនះ ជេហតុេ យអនក្របតិបត្តិ មធម៌វន័ិយ្រពះពុទធពតិៗ ទល់្រចក េម្ល៉ ះេហយី ្រកសួង
្រពះសងឃនយក បនចំ ប់កន់ែតខ្ល ងំ េ យែតមនពកយប្តឹងថ េ កេនះេ យេ កេននឃ្លុ ំ
េ យេននសំុនិស យ័ ឬសូ្រតធម៌វន័ិយែប្លកពីទំេនៀមទម្ល ប់េដីម េនះគឺពឺតែតផ កឹ ពឺតែតនិរេទសេចញពី
្រសុក។ េគនគំន ចក់រុកគបសងកត់ េចទ ក់កំហុសែតមកេលី បលីជន់ខពស់។ ឮថ្រកុមខ្លះបន

                                                            

[11] ពកយថ លិងគេថនកៈ ជេឈម ះៃនអភព្វបុគគលជំពូកមយួ ែដលមនេទសធងន់ជងប ជិកេទេទៀត េ្រពះថ ភិកខុ្រតូវ បត្តិ
ប ជិកេហយីសឹក ចបសួជ មេណរវញិបន។ ឯបុគគលជលិងគេថនកៈ កំុថេឡយីដល់បសួជភិកខុ សូមបបីសួជ
មេណរក៍ពំុបនែដរ។ បុគកលលិងគេថនកៈេនះ សំេ េទេលីេចរែដលេគរកចប់ខ្លួន េវះពនួកនុងៃ្រព។ 
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ៃរ្របក់គន  សូកប ងំេ យលុប បលីជន់ខពស់ផង។ បុ៉ែន្តតមកេទៀត ចណុំចៃន្រពះ ជ្របកស
ខងេដីមេនះ េ យផលផទុយេទវញិគឺ នេំ យអនកមន្របជញ យល់ថ មនែតេ កសងឃ បលីេទ 
េទីបបួស ម្រពះពុទធ េ្រកពីេនះ សុទធែតបួស មទំេនៀមទម្ល ប់  ឥត ្ត ប់បងគ ប់្រពះពុទធេទ។ 

ចំែណកខង បលីជន់ខពស់ េ យេហតុែតមនជេំនឿ េជឿ នុភពៃន មគគ ីក៏មូល្រតកូល
គន ដូចខ្លួនមួយ េនេ្រកមឳ ទ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះម វមិលធមម េថង ជចង ្វ ង។ សព្វៃថងេនះ 
ទងំេគទងំខញុ ំ េ យែតនឹកដល់េរឿងកនុងសម័យេនះ ែតងែតេសញីបជនិចច េហយីយល់ថ «េធ្វសី្រងគ មធម៌ 
លំបកជងស្រងគ ម វុធ» ។ បុ៉ែន្តខង បលី មនេជគជ័យេ យ រ៖ 

 ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះម វមិលធមម េថង ទុកដូចជេសន្របមុខ 
 ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះញណបវរវជិជ  ល្វ ីឯម ទុកដូចជឧត្តមេសនីយ 
 ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន ត ទុកដូចជឧត្តមេសនីយ 
 ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃវជិជ  ហួត ត ទុកដូចជឧត្តមេសនីយ 
 ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូវមិលបបញញ  អ៊ុម ស៊រូ ទុកដូចជឧត្តមេសនីយ 

លុះអំេណីះឥតអំព្ីរពះេតជ្រពះគុណ្រពះម វមិលធមម េថង េទ ្រពះឧត្តមេសនីយ គង់េនែត 
៣្រពះអងគ មនកិត្តិស័ពទ នងិេសចក្តី ប់ ន ្រពមទងំមនេជគជ័យប ្ត ច់េ យធមម វុធ គឺេសៀវេភធម៌
វន័ិយែដលេ កបនេធ្វី េហយីនឹងធម៌េទសនែដលេ កបនសែម្តង។ 

ឆន ១ំ៩១៧ ដែដល ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  
ជួន ត ្រ ្ត ចរយ បលីជន់ខពស់ និងជេសម ន
្រកុមជំនុវំចននុ្រកមែខមរ មន្រពះនមលបថីពូែក េចះេធ្វីករ ម
មុខ្រកសួងឥតេ យេខច ះ េចះេទសពិេ ះ ក៏ជេហតុេ យ្រពះ
ករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះ សុសីវុតថិ សព្វ្រពះ ជហ្ឫទ័យ ្រទង់
្រពះ ជទនផទ ល់្រពះអងគនូវេម យ មុនី ភរណ៍ កនុង្រគ
ែដល «េគ» កំពុង្រពួតគន េធ្វីបប…។ 

 ឆន ១ំ៩១៩ ែផនកខងជំនុវំចននុ្រកមែខមរ ែដលមន្រពះ
េតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជេសម ន េចះែតមនករបត់បង់
សមជិក េម្ល៉ ះេហយីសេម្តច ប៉ុណយ ជ្របធន បនសំុ ងំ្រពះ
េតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន ត ជសមជិកេពញទី 
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េហយីជអនកជំនញករផង។ 

ឆន ១ំ៩២០ ែផនកខង បលី ែដលបេ្រងៀន មរេបៀបបូ ណចំេពះមុខេវយយករណ៍ ្រពះ
េតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ចបេ្រងៀនសិស េ យយល់ េ យេចះឆប់បន, បុ៉ែន្តេនមិនទន់ធនួ
លមម មកមមវធិីែដលត្រមូវថៈ េរៀនេវយយករណ៍មួយឆន េំ យេចះ ទ ត់ េនះេនេឡយី េ្រពះេវយយករណ៍
បលីេនះ ពីេដីមេរៀងមកេ កបេ្រងៀន មមូលកចច យនៈ ជបលីសុទធ, េម្ល៉ ះេហយី សិស ពុំ ចេរៀនជ
បលីេ យយល់្របកដ កនុងកំណត់េពល ១ឆន បំនេទ។ េហតុដូេចនះ េទីបេ កេផ្តីមេធ្វីេវយយករណ៍បលី
មួយ េ យេឈម ះថ កចច យនបូតថមភកៈ (មន ២ភគ)។ 

េសៀវេភ កចច យនបូតថមភកៈ េនះ េសចក្តី្រពងជមុនដំបូងពិ ្ត រជអេនក ែដលេ ក
សរេសរផ្តិតពុមពចហួយ ែចកសហកររីបស់េ ក, លុះមកដល់ឆន  ំ១៩២៤ េទីបេ កែកេ យខ្លីបន្តិច។ 
េសៀវេភេនះជេ្រគឿងគប់ចិត្ត ៃនអនកសិក បលីទួេទ មិនេរសីគណៈ េទះបីគូបដិបកខក៏ែតង ន់មត់
សរេសីរែដរ។ បលីជន់ខពស់ និងវត្តលងក  ជ្របភពេដីមៃនករផ យវជិជ បលី មគ្រមូេសៀវេភ
េនះ។ 

ជំនន់េនះ ខញុ ំបនសិក ផទ ល់នូវវជិជ េនះជថមី អំពី្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន 
ត េហយី្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះញណបវរវជិជ  ល្វ ីឯម ចត់ខញុ ំឲយបេ្រងៀន មគ្រមូេនះកនុងវត្តលងក  

អស់េវ ៥ឆន  ំខញុ ំបនបំ្របួញឲយខ្លីេដីមបឲីយសិស ងយទេនទញ។ េសចក្តីបំ្របួញរបស់ខញុ ំ ខញុ ំេ ថ «វធិមូីល» 
គឺេវយយករណ៍បលីែដលេ្របីសព្វៃថងេនះ។ កលេនះសិស វត្តលងក  បន្របឡងចូល បលីជន់ខពស់
កនុង ១ឆន ំៗ  ជប់េ្រចីនជងវត្តទងំអស់កនុង្រកុងភនំេពញ។ េហតុដូេចនះបនជេនឆន  ំ១៩៣២ ្រពះ ជប ្ណ
ល័យកមពុជ បនចត់ករេបះពុមពផ យេសៀវេភកចច យនូបតថមភកៈេនះ េហយី្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះសិរ ី
សមមតិវងស្ ល្វ ី ឯម បនេធ្វីេសចក្តីសរេសីរេសៀវេភកចច យនូបតថមភកៈេនះ េបះពុមពជប់រហូតមកដល់
សព្វៃថង។ 

កនុងសម័យជន់មុន េសចក្តីធម៌វន័ិយបនកប់េនកនុង បលី និងពុសូំវេចញរចួពីគមពីរបលី
ចបស់ ស់េទ បនជអនកនិយយធម៌វន័ិយ េ្រចីនែតនិយយតៗគន  យូរៗេទនឲំយ្របទងំ្របទស់គន  
សូមបែីតសូ្រតធម៌ ថ៌ េ កេនវត្តជិតគន  សូ្រតពុ្ំរតូវគន ផង។ លុះេសៀវេភកចច យនូបតថមភកៈេកីតេឡងី 
េទីប្របេទសកមពុជ ក់ដូចជបនកូនេ រស្រមប់េបីកទ្វ រ េធ្វីេ យេសចក្តីធម៌វន័ិយ ែដលពីេដីមជ
ភ បលី បនេចញមកបង្ហ ញរូប ងយ៉ងចបស់ ស់។ មិន្រតឹមែត្របេទសកមពុជបុ៉េ ្ណ ះ ទងំ
ែដនកូ ងំសីុន (េយៀក មខងតបូង) ទងំ្របេទស វ ក៏ពកួពុទធ សនិកមនករភ្លឺ ្វ ងកនុងផ្លូវធម៌
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វន័ិយ េ យ រេសៀវេភេនះជេដីមេហតុែដរ េ្រពះេសៀវេភេនះ និងេវយយករណ៍បលី មនេគេ្របីេ្រពង
្រពតកនុង្របេទសទងំេនះរហូតដល់សព្វៃថង។ 

ឆន ១ំ៩២១ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  កំពុងជប់្រពះទ័យកនុងករបង្ហ ត់បេ្រងៀនភ
បលី មមូលកចច យនៈ ្រពមទងំែកស្រមួលេសៀវេភកចច យនូបតថមភកៈេនះផង េ កមនេសចក្តខីនះ
ែខនងជទីបំផុតកនុងករបេ្រងៀនសិស ឲយឆប់េចះ េដមីបឲីយមនទំពងំសនងឫស េីឡងី េ្រពះេ កបន្រជប
ជមុនថ េ កនឹង្រតូវនិមន្តេទបន្តវជិជ សំ្រសកឹតកនុងេពលខងមុខឆប់ៗ ។ េ កែតងឲយម  អុឹង ម៉តូ 
វត្តបទុមវតី បេ្រងៀនពិេ ធន៍េមីល េដីមបជីំនួសេ ក កនុង្រគែដលេ កមិនេន។ 

ឆន ១ំ៩២២្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ ជួន ត 
និង ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃវជិជ  ហួត ត ែដលធ្ល ប់សិក
សំ្រសកឹតពីមុនខ្លះមកេហយីេនះ បននិមន្តេទបំេពញវជិជ សំ្រសកឹត
េទៀត និងអក រសិ ចរកឹែខមរបុ ណ ្រពមទងំភូមិ ្រស្ត្របេទស
ឥ ្ឌ សម័យពុទធកលេ្របៀបេធៀបនឹងសម័យបចចុបបនន(ជំនន់េនះ) 
កនុងសំ ក់េ ក ល្វ ីហ្វណូីត (Louis Finot អនក្របជញប ងំ
ែសស) ជចង ្វ ង ប ងំែសសេនចុងបូព៌្របេទស។ ្រពះ
េថរៈទងំពីរអងគេនះ គង់េន្រកុង ណូយអស់េវ ពីរឆន ។ំ េ ក
េឆ្ល តឳកសសនទនគន ល់ៗៃថង ជមួយនឹងយួនេឈម ះ ប ់

អនកសម្អ ត គរសមន ក់ ដ បដល់បនេចះភ យួនលមមេ ះទល់បនផង។ 

ឆន ១ំ៩២៥ កល្រពះ ជប ្ណ ល័យកមពុជ ែដលសព្វៃថង
ជវជិជ នពុទធ សនបណ្ឌិ តយ បនឧបបត្តិេឡងីថមីៗ េ យ រ
ន ៃដ ម៉ដឺម៉ូែហ ល ស៊យុ នករបុីែឡស (Suzanne 

KARPELÉS ជតិប ងំែសស) ែដលមនេលខធិករែតមន ក់គត់ 
គឺេ ក ជួន នុត ជៃដគូរផងេនះ, ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូ
សងឃស ថ  ជួន ត បនទទួលករែតង ងំជសមជិកៃន
្រកុមជំនុពំិនិតយេសចក្តីខុស្រតូវ ៃនេសៀវេភរបស់ បលីជន់
ខពស់ ែដលវជិជ នេនះចត់ករេបះពុមពផ យ។ េសៀវេភរបស់

បលីជន់ខពស់ទងំបុ៉នម ន សុទធែត្រតូវបន្រពះេថរៈអងគេនះ
ពិនិតយទងំអស់ ងំពចីបប់េដីមរហូតដល់វញិញ ែដលេ ងពុមព 
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េបះពុមពតៗ មក។ 

កនុងឆន ១ំ៩២៥ ដែដលេនះ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន ត បនជវដី
ព្រងីកវត្តេពធិ្រពឹក  ពីរកែន្លងគឺ ១កែន្លង ព្ីរតឹមជិតេខឿន្រពះវ ិ រ មកខងតបូងទល់នឹងមត់សទឹង, 
១កែន្លងេទៀត ខងឥ ន្រពះវ ិ រ ជដី ង ្ល បេក្ត ង។ បន្រតួស្រ យៃ្រពេធ្វីផ្លូវលំមួយែបកពីផ្លូវេខត្ត
កំពង់សពឺ មកទល់នឹងែ្រពទទឹង គែឺបក្រតង់ែ្រសបនទ យចូលេទវត្តេពធិ្រពឹក  ្របែវង ៣គ.ម គត់។ ករេធ្វី
ផ្លូវលំេនះ អនក្រសុកជិតខងពំុសូវចូលចិត្តជួយេធ្វីេទ េ្រពះ្រពះេថរៈអងគេនះអនក្រសុកេគេ ថ េ កធម៌
ថមី, េគពុំចង់ចូលៃដ េ្រពះខ្ល ចឆ្លងធម៌ថម។ី 

សម័យេនះ េ្រកពី្រពះ្រគូ ែក ម៉ម និង្រពះ្រគូ អុិន ខមឹ ជ្រគូ និងជញតផិទ ល់របស់េ ក 
មនែតេម្រសុក គ ំមន ក់ ជេចសងក ត់រកេកះេនះ ជួយខនះែខនងកនុងករេលីកថនល់េនះ េ្រពះេម្រសុកេនះ
េ្រកយពីេពលែដលជែជកគន ពីេរឿងធម៌ថម ី ធម៌ចស់ជមួយនឹងអនក្រសុកជិតខងកនុងយប់េនះ គត់យល់
សប្តិេឃញីថៈ គត់វេង្វងផ្លូវេនកនុងៃ្រពងងឹតឥតយល់អ្វី ្រ ប់ែតេឃញី្រពះសងឃមួយអងគ េ្របីសបង់ចីពរ
្រជលក់្រកក់ខនុរ កន់េភ្លីងបំភ្លឺផ្លូវេ យគត់េចញរចួពៃី្រពងងឹត េដីរ មផ្លូវថនល់្រតង់ ្អ តរហូតដល់
្រប ទអងគរវត្ត។ គត់ភញ ក់េឡងីនឹកេឃញីថ “មនែតេ កធម៌ថមហីនងឹេហយីែដល្រជលក់្រកក់ខនុរ” េទីប
គត់សេ ះអនទងផង េ្របីអំ ចខ្លះផង ឲយអនក្រសុកជិតខងខ្លះមនសទធ  ជួយេធ្វីថនល់េនះលមមេបីកបរ
រថយន្តបន។ អមសងខងផ្លូវលំេនះ េ កបន េំដីម្រ ច និងេដីមេ ន ត ប់រយេដីមស្រមប់ជ
្របេយជន៍ដល់បចឆ ជនកនុងអនគត ែដលកនុងជំនន់េនះឥតនរ នឹកេឃញីេ ះថ ្រសុកែខមរតេទនឹង
ខ្វះេដីមេឈ។ី បនទ ប់ពេីនះ េ កបន ង្រពះវ ិ រ បលីរង េកមងេរៀនតៗេរៀងមក
េទៀត។ 

ឆន ១ំ៩២៦ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន ត បនេផ្តីមែតងអតថបទេផ ងៗេ្រចីន 
េបះពុមពបញចូ លកនុងទស នរដ្តីកមពុជសុរយិ ល់ែខឆន តំៗ មក។ 

មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ កនុងឆន ១ំ៩២៦ ដែដលេនះ េ ក ប៊ុនចនទ មងគល េច ្វ យ្រសុកេកៀន ្វ យ 
បនពឹង ម៉ដឺម៉ូែហ ល ស៊យុ នករបុីែឡស អនក្រតួត្រ ្រពះ ជប ្ណ ល័យកមពុជ ឲយេបះពុមព
េសៀវេភ វនិ័យ្រគហសថ េដីមបេី កនឹងជវយកេទែចកជធមមទន តមសនងសងគុណម បិ
េ ក។ េ កអនក្រគប់្រគង្រពះ ជប ្ណ ល័យកមពុជ ក៏ ធន្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  
ជួន ត ឲយែ្របគមពីរបលីេរៀបេរៀងេសចក្តីជវន័ិយឧបសក ជមួយនឹង្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូ
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វមិលបបញញ  អ៊ុម ស៊រូ ។ ្រពះេថរៈទងំពីរ្រពះអងគ បនេធ្វីេសៀវេភេនះេហយី ឲយេឈម ះថ គិហិបដិបត្ត ិ
ជូនេ កអនក្រគប់្រគង្រពះ ជប ្ណ ល័យ ឲយសំុអនុញញ ត ជករ េហយីេបះពុមព មផ្លូវករ។ 

េសៀវេភេនះ េទះបី្រសប មចបប់ពុទធច្រក និង ច្រកក៏េ យ ក៏េនែតជេហតុច្រមូង
ជ្រមះ ដូចេសៀវេភ មេណរវន័ិយែដរ, បុ៉ែន្តពុទធ សនិកចូលចិត្តសិក  ក៏េសៀវេភេនះនឲំយចេ្រមីនកនុង
្រពះពុទធ សន និងបន្របក់ជថវកិជតិ ប់មុឺនេរៀល កនុង ១ឆន ំៗ  រហូតដល់សព្វៃថងេនះ។ 

ឆន ១ំ៩២៦ ដែដល និងឆន តំៗ មកដ៏េ្រចីន ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន ត បន
ទទលួករែតង ងំជេម្របេយគកនុងករ្របឡងយកវញិញ បនប័្រត បឋមសិក ែខមរ និងករ្របឡងយក
សញញ ប័្រតបឋមសិក ជន់ខពស់ប ងំ-ែខមរ េន្រកុងភនំេពញ…។ 

ឆន ១ំ៩២៧-២៨ េ ក្រសី ឡងុ ជភរយិេ កអនកឧកញ៉ម ម្រន្តី ប៉ុក ឌុច បននិមន្ត 
្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន ត និង្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះញណបវរវជិជ  ល្វ ីឯម ឲយ
ែ្របេរៀបេរៀង្រពះវន័ិយ បតិេមកខសំវរសីល និង ខន័ធកវនិ័យ (ស្រមប់ភិកខុ) េហយីពឹងេ ក
អនក្រគប់្រគង្រពះ ជប ្ណ ល័យកមពុជ ឲយចត់ករសំុអនុញញ ត្រពមទងំេបះពុមព េ ក្រសីនឹងជវយកេទ
ផ យជធមមទន េដីមបជូីនកុសលដល់សពេ កអនកឧកញ៉ម ម្រន្តី ប៉កុ ឌុច ជ ្វ មី។ េសៀវេភ
េនះេកីតេឡងី ក៏មនេសចក្តចីេ្រមីនដូចគិហបិដិបត្តែិដរ បុ៉ែន្តេនែតមនេគនេំ យេកីតករច្រមូងជ្រមះពំុ
អស់នឹងនិយយ។ 

គួរេ យអស់សំេណីច វត្តខ្លះភិកខុ មេណរចូលចិត្តេរៀន េ ក្រគូេចអធិករពុំ្រពមឲយេរៀន។ 
េ ក្រគូទងំេនះអស់ផ្លូវនិយយពេីរឿងខុស្រតូវ េទជនិយយបភ័ំយសិស ថ៖ ចរយ ឯម និងសងឃ
ស ថ  ត េចះបលី ស់ ចសូ្រតបលីេធ្វីេ យមនុស ឆកួតបន (េមធមប់) េមីលចុះេសៀវេភែដល
ចរយ ឯម និងសងឃស ថ  ត េធ្វីសុទធែតមនបញចុ ះយន័្ត[12] គថេ្រសច។ វត្តខ្លះមិន្រតឹម មែត

ភិកខុ មេណរេទ េទះបសិីស ចស់ែដលសឹកេទ មនកូនមនេចេហយីក៏េ កេ មក្របប់មិនឲយកន់
េសៀវេភេនះែដរ ខ្ល ច្រតូវមន្តវជិជ នេំ យឆកួត តពូជ។ 

ឆន ១ំ៩៣០ កនុងរជជកល្រពះបទសេម្តច្រពះ មុនវីង  ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន 
ត បនទទួលករែតង ងំកនុងមុខងរជចង ្វ ងរងៃន បលី ជន់ខពស់ ្រកុងភនំេពញ ជមួយ

                                                            
[12] េ កអនក្រគប់្រគង្រពះ ជប ្ណ ល័យ ចូលចិត្តឲយជងសរេសរតអួក រផក ប់ផង ្របទក់គន េធ្វីជកបច់ េដីមបគី្លីេស េបះពុមព
ក់កនុងេសៀវេភទងំេនះជេ្រគឿងលម្អ, បុ៉ែន្តករេនះឲយផលេទជនមំតិម ជនឲយយតល់ថ ជយន័្តគថេទវញិ។ 
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នឹង្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះសិរសីមមតិវង  ល្វ ីឯម ែដលបនទទួលករែតង ងំជចង ្វ ងធំ ៃន
េនះ។ 

មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ទទួលបនករែតង ងំជសមជិកជំនួយ 
ៃន្រកុមជំនុំ្រពះៃ្រតបិដក េនពុទធ សនបណ្ឌិ តយ្រកុងភនំេពញេទៀត ជអងគកររដ្ឋមួយដ៏សំខន់ ែដលេ ក
បនេផ្តីមបេងកីតេឡងីជមួយសហករេីឆនីមៗ របស់េ ក។ 

ឆន ១ំ៩៣១ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ  ជួន ត និង ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃ
វជិជ  ហួត ត រ ្ឋ ភិបលបនចត់េ យឲយនិមន្តេទកន់្រកុងេវៀងចនទ នងិ្រកុងហ្លួង្រពះបងៃន
្របេទស វ ជតំ ង្រពះសងឃ្របេទសកមពុជ និង បលីជន់ខពស់ េដីមបរីបួរមួសេមព ធពុទធ សន
បណ្ឌិ តយ្របេទស វផង េដីមបជីំនុពំិភក អំពកីរសិក ស្រមប់ បលីរង េន្របេទស វផង។ 

កនុងឆន ១ំ៩៣១ ដែដលេនះ ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ្រពះបទសេម្តច្រពះ មនុីវង  ្រទង់េ្របស
្រពះ ជទននូវសមណស័ក្តិ ចំេពះ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃស ថ ជ ្រពះ សនេ ភ័ណ និង
ចំេពះ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ្រគូសងឃវជិជ ជ ្រពះវសិទុធិវង  (ទី ជគណៈកិត្តិយស)។ 

ឆន ១ំ៩៣២ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ សនេ ភ័ណ ជួន ត បនទទួលឥស រយិយស 
េម យអស រទឹធិ ៃន្របេទសកមពុជ និង េម យអស រទឹធិដំរ ី ១ ន ៃន្របេទស វ, បន
ទទួលករែតង ងំជសមជិកៃន្រកុមជំនុខំងករ្រ ល់េ្រជីសេរសី យកពកយេពចន៍កនុងៃផទកវនីិពនធែខមរ
បុ ណ មកពនយល់ន័យរបស់ពកយេនះៗ ។ 

ឆន ១ំ៩៣៣ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ សនេ ភ័ណ ជួន ត បនទទួលករែតង ងំជ
សមជិកៃន្រកុមជំនុំពិនិតយេសៀវេភ ែដល្រកសួងសិក ធិករជតិេបះពុមពផ យ។ 

កនុងឆន ដំែដលេនះ រ ្ឋ ភិបលចត់េ កឲយនិមន្តេទេធ្វីទស នចរណ៍ ចំេពះវត្តែខមរទងំ យកនុង
ែដនកូ ងំសីុន ្របេទសេយៀក មខងតបូង។ កនុងឆន េំនះែដរ េ កបននិពនធេសៀវេភមួយកបល 
ឲយេឈម ះថ នេគបមទិកថ [13] ។ 

                                                            
[13] េសៀវេភេនះតូចេស្តីងេទ បុ៉ែន្ត ចបំបត់ពកយចក់េ តែដលេចទថ “បំបសួនគជសត្វតិរចិឆ ន” េនះបន។ ផ គំន នឹង
េសៀវេភ បព្វជជ ខនធកសេងខប របស់សេម្តច ល្វី ឯម ផង ចបំបត់បនរហូតដល់ពកយចក់េ តថ “ពុករលួយឫសគល់” និង
ពកយថ “លិងគេថនកៈ” ផងេទៀត។ 
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ឆន ១ំ៩៣៤ េ កបនក ង បលីរងមួយខនង្របក់េកប ង េ្រគឿងេឈខីពស់ពីដ ី ែចកជ 
៣ថន ក់ កនុងវត្តេពធិ្រពឹក ។ េ កបនជវេសៀវេភកចច យនូបតថមភកៈ របស់េ កេ្រចីនកបល អំពី្រពះ ជ
ប ្ណ ល័យកមពុជ  យកេទែចកកនុងពិធីសេមព ធឆ្លងេបីក េរៀនេនះ កនុងចំេ មឥស រជនម្រន្តី
ប ងំ-ែខមរ ជេ្រចីនរូប។ 

ឆន ១ំ៩៣៤ ដែដលេនះ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ សនេ ភ័ណ ជួន ត បនទទួលករ
ែតង ងំជសមជិកៃន្រកុមជំនុំេ្រជីសេរសីពកយែខមរ េ្របៀបេធៀបនឹងពកយប ងំ ស្រមប់េ្របីកនុងកិចចករ
ជករ។ 

ឆន ១ំ៩៣៥ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ សនេ ភ័ណ ជួន ត បនជវ្រពះពុទធរូបថមែកវមួយ
្រពះអងគពី្របេទសភូម េដីមបតីមកល់ទុកកនុង្រពះវ ិ រេបតុង រេម៉សុទធ កនុងវត្តេពធិ្រពឹក  ែដលេ កបន
ក ងរចួេ្រសចកនុងឆន េំនះ។ ្រគេនះេ កបននិពនធេសៀវេភមួយ ឲយេឈម ះថ ម បុរសិ
លកខណៈ ជូន្រពះ ជប ្ណ ល័យកមពុជចត់ករេបះពុមព េហយីេ កជវេសៀវេភរបស់េ កេនះ 
េទែចកកនុងពិធីបុណយអភិេសក្រពះពុទធរូប ្រពមទងំសេមព ធឆ្លង្រពះវ ិ រេនះផង។ 

ងំពីេ កបនជវដីបញចូ លជដវីត្តេពធិ្រពឹក  ក៏បនចក់ដីលុបថ្លុកជង្ហុក បេសមីល្អេហយី 
េ កក៏បន ងេសនសនៈេផ ងៗ និងបនយកពូជរុកខជតិជេ្រចីនែដលមន្របេយជន៍ជេ្រគឿងទព្វ 
សមភ រៈក៏មន ជេ្រគឿងលម្អសួនចបរក៏មន ជម្លប់សំ ប់កំ ន្តក៏មន យកមក កំនុងទីវត្តដូចជៈ យក
ពូជឬស េីដីមធំៗ ពីេខត្ត្រកេចះ, យកឬស ែីកវពណ៌េលឿងៗ ពីេខត្តកំពង់ចម, យកឬស ពីីងពង់ពីេខត្ត
កំពង់ឆន ងំ មក ែំណន ន់ ន់ ប់ មមត់សទឹង។ យកេដីម្រសល់ពីភនំដងែរក, យកពូជដកខឹមេដីម
ធំៗ ផក ចេងក មពណ៌្រកហមព្ីរបេទស វ និងេដីមេឈេី្រចីនមុខស្រមប់សួនចបរ ព្ីរសុកេផ ងៗ មក ំ
ែតងជសួនចបរខងតបូង្រពះវ ិ រ, យកពូជចមរ ី ពូជៃ្រជ្រកឹមពីរែបបេផ ងពីគន  ែំកបរ បលីរង 
និង េកមងេរៀន េដីមបបីេងកីតជម្លប់, យកពូជម៉ក់្របងពីេខត្តកំពត ពូជម៉ក់េ្របងពីេខត្តបត់ដំបង-
េសៀម ប មក ឆំ្ល ស់គន នឹងេដីមខនុរអមសងខងផ្លូវខងេ្រកយ្រពះវ ិ រ កត់េទខងេជីង េហយីខង
មុខ្រពះវ ិ រែកបរមត់្រសះ មផ្លូវកត់េទខងេជីង េ ក េំដីមដូងជជួរៗ ។ 

កនុងវយ័ជបចឆិម ្រពះម េថរអងគេនះ រតឹែតជប់្រពះហ្ឫទ័យនឹងរុកខជតិកន់ែតខ្ល ងំេឡងីៗ ដូចជ
កលនិវត្តពី្របេទសភូម យកពូជេដីមចំបុីសមក, និវត្តពីឥ ្ឌ  យក្រពីង និង ល្រពឹក មក, និវត្តពី
្របេទសប ងំ យកពូជប័ុង (Pin) មក…។ េ ក កំនុងវត្តឧ ្ណ េ មផង កនុងវត្តេពធិ្រពឹក ផង េហយី
ែចកេ យ ពំសវត្ត មេសទីរ្រគប់្រសុក ្រគប់េខត្តៃន្របេទសែខមរផងេទៀត…។ 
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ទិដ្ឋភពទូេទេនវត្តេពធិ្រពឹក  បចចុបបនន... 

្រពះវិហារវត្តេពាធិ្រពឹក  នាេពលបច្ចុប ន្ន… ្រពះវិហារចាស់្រតូវបានកំេទចអស់ េនៅសល់ែតតួេខឿន្រពះវិហារែដលមានក ច់ដូច
េខឿន្របាសាទបុរាណែដរ។ ្រពះវិហារកសាងជាថ្មីេឡើងវិញេនះ េឃើញដាក់កាលបរិេច្ឆទ ព.ស ២៥៣៧ គ.ស ១៩៩៣ (សស) 
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អតីត្រពះកុដិរបស់សេម្តច្រពះសងឃរាជ ជួន ណាត េនៅវត្តេពាធិ្រពឹក  ែដលបានកសាង និងសេមាធេនៅឆាំ ១៩៣៥ ្រតូវទទួលរង
នូវ្រគាប់កាំេភ្លើងតាំងពីសម័យស្រងា្គមឆាំ ១៩៧០-៧៥ ទុកសាមរហូតមកដល់បច្ចុប ន្នេនះ េមើលេទៅ្រសេងះ្រសេងាចណាស។ 

្រពះកុដិេនះ មានរចនាបទ និងរាងេរៅ្រសេដៀងគានឹងសំណង់ទីអារាម្រពះពុទ្ធសាសនា េនៅ្របេទសភូមាែដរ។ េនៅជាន់ខាងេ្រកាម 
និងជាន់ទី១ សេម្តច្រពះសងឃរាជបានេរៀបចំជាបណាល័យ និងជាកែន្លងទទួលជួបេភ្ញៀវតូចធំ ជិតឆាយ... រីឯេនៅេលើដំបូលផុត 

មានដំកល់្រពះពុទ្ធបដិមាថ្មែកវមួយអង្គ ែដល្រពះអង្គជាវមកពី្របេទសភូមា។ អតីត្រពះកុដិេនះ គួរែត្រតូវបានជួសជុលេឡើងវិញ 
េដាយរក ទុកនូវទំរង់េដើមទាំង្រសុង សំរាប់េអាយេក្មងជំនាន់េ្រកាយបានេឃើញផង…។ (្រសុកែ្រស) 
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កនុងឆន ១ំ៩៣៥ ដែដល ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ សនេ ភ័ណ ជួន ត បនទទួលករ
ែតង ងំជ ្រ ្ត ចរយបេ្រងៀនភ បលី, សំ្រសកឹត, ែខមរ នងិ វ ្របចថំន ក់ទីបំផុតៃនមធយមសិក  េន
វទិយល័យ្រពះសីុសុវតថិ។ 

ឆន ១ំ៩៣៧ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ សនេ ភ័ណ បនទទួល េម យេសន ពីបណ្ឌិ ត
សភ ៃន ធរណរដ្ឋប ងំ។ 

ឆន ១ំ៩៣៩ រ ្ឋ ភិបលបនចត់ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ សនេ ភ័ណ ជនួ ត ឲយនិមន្ត
េទកន់្របេទស វម្តងេទៀត េដីមប្ីរបជុំ្របឹក កិចចករៃនពុទធ សនបណ្ឌិ តយ្របេទស វ និងករសិក
ស្រមប់ បលីេន្របេទស វផង េដីមបជីួយរលឹំក ស់េតឿន្របជជនជតិ វ េនកនុងទី្របជុជំន 
កនុងេខត្តនន ៃន្រពះ ជ ច្រក វ ឲយខ្ំរបឹងយកចិត្តទុក ក់កនុងករសិក  និងករ្របតិបត្តឲិយបន
្រតឹម្រតង់ មគន្លង្រពះពុទធ សនផង។ 

សេម្តចបន្របប់ខញុ ំញឹកៗថ៖ ្រគជំនុំអំពកីិចចករៃនពុទធ
សនបណ្ឌិ តយកនុង្របេទស វ ជតិ វភគេ្រចីន ្រពមទងំ
ពយបលប ងំែសស ចង់េ យេបះពុមព្រពះៃ្រតបីដក 

ទងំស្រមយដូច្របេទសែខមរែដរ, បុ៉ែន្តទល់្រចកេបះពុមពពុំេកីត 
េ្រពះរ ្ឋ ភិបល វ សេ្រមចេ យ «លុបអក របុ ណ» របស់
វអស់េ្រចីនតហួួសេទេហយី េ្រពះេផ្អីល ម ហ្លួងពិបលុ

ស្រងគ ម (េសៀម) ែដលេគថ ្របុង «លុបអក រេសៀម» េចល
ខ្លះេ យេគ្រគន់ែតថ បុ៉ែន្តឥតលុបអក រេសៀមខ្លះរបស់េគេចល
េ ះ, ឯ វខ្លួនឯង បនលុបតអួក រខ្លះអស់េទ នឲំយេបះពុមព
្រពះៃ្រតបីដកពុំេកីត។  

ខញុ ំ(ឈមឹ សុ៊ម)យល់ថ៖ ្របេទស វ ជ្របេទសអភ័ព្វកនុងចំេ ម្របេទសកន់្រពះពុទធ សន 
េ្រពះឆប់េផ្អីលឥតពិចរ ទងំផ្លូវេ ក ទងំផ្លូវធម៌។ សេម្តច្រទង់្រពួយ ខ្ល ចែ្រកង្របេទសែខមរ ដូច វ
ែដរ…។ 

ឆន ១ំ៩៤០ កល្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះពុទធេឃ ចរយ ម៉ េកត ជេចអធិករវត្តវ ិ រសួគ៌ 
ទទួលអនិចចធមមេទ, ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ ្រទង់សព្វ្រពះ ជហ្ឫទ័យ ែតង ងំ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះ
សនេ ភ័ណ ជួន ត កនុងតំែណងជ ្រពះពុទធេឃ ចរយ (ទី ជគណៈេទ, រលំងពីរ
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ថន ក់) េ្រពះ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ ្រទង់េឈ្វងយល់ថ ្រតូវែតេ យេឡងីសមណសក្តរិលំងថន ក់ ដបតិ
េ កេនះេចះដឹងេ្រចីន េហយីជសិស ចមបងរបស់េ ក្រគូ្រពះពុទធេឃ ចរយ ម៉ េកត ផង។ 

កនុងឆន ដំែដលេនះ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះពុទធេឃ ចរយ  ជួន ត បន ងេក្ល ងទ្វ រេបតុង
រេម៉មួយរចនេ យកបច់អងគរ េនែ្រសបនទ យ ្រតង់េដីមផ្លូវបំែបកចូលវត្តេពធិ្រពឹក , ក ង

សមន ក់មួយខនង្របក់េកប ង េ្រគឿងេឈខីពស់ពីដី, ជកី្រសះមួយខងេជីង េនះទំហ១ំ០០ម បួន្រជុង។ 

ឆន ១ំ៩៤២  ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះពុទធេឃ ចរយ  ជួន ត បន
ទទួលករែតង ងំជចង ្វ ងៃន បលីជន់ខពស់្រកុងភនំេពញ តអំព្ីរពះ
េតជ្រពះគុណ ល្វ ី ឯម ែដលប ងំេ យ ឈប់ពីតំែណង កនុង្រគែដល
េ កសងឃ្រកុម បលីេនះ បះេបរេទត ៉នឹង ជករប ងំែសស អំពី
ប ងំផ កឹេ ក ចរយ ែហម េជៀវ ខុសចបប់។ 

កនុងឆន ដំែដលេនះ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះពុទធេឃ ចរយ ជួន ត 
បនទទួល េម យអស រទឹធ ិ ដឺ េឡសយងុដូេណ្ណើ រ ៃន ធរណរដ្ឋ
ប ងំ។ 

ឆន ១ំ៩៤៣ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះពុទធេឃ ចរយ  ជួន ត បនទទួលនទីជសមជិក
េឆ្លីយឆ្លងៃន ប ងំែសស េនចុងបូព៌្របេទស, េហយីឆន  ំ ១៩៤៨ េ កបនទទួលនទីជ
សមជិកកិត្តយិសៃន េនះដ បមក។ 

ឆន ១ំ៩៤៤ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះពុទធេឃ ចរយ  ជួន ត បនទទួលតំែណងជ 
េចអធិករវត្តឧ ្ណ េ ម តអពំី្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះម វមិលធមម គង់ ែដលទទួលអនិចចធមម
េទ។ េនកនុងឆន ដំែដលេនះ ្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច ្រពះនេ ត្តម សហីនុវរ ័មន ្រទង់េ្របស្រពះ
ជ្របទនសមណសក្តជិ ្រពះេពធិវ័ង  ( ជគណៈឯក)។ បនទ ប់គន េនះ េ កទទួលបន 
េម យេសន ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

កនុងឆន ជំមួយគន េនះ េ កបនជវដីមួយកែន្លង មផ្លូវលំែដលេ កបនេលីកយូរេហយី ្រតង់
ផ្លូវបំែបកចូលេទវត្តសូរភី។ ជវដីេនះបនេហយី េ កបនសង់ បឋមសិក បំេពញវជិជ  មន
គរសិក េ្រគឿងេឈ ី ្របក់េ្រកឿងខ្លះស្លឹកខ្លះ ងំពីថន ក់កុមរ ្ឋ នដល់ឧត្តម ្ឋ ន។ េ កបនជីក្រសះ

តូចមួយ យក ចម៍ដចីក់បំេពញកី ្ឋ នកនុងបរេិវណ េនះ។ 
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ឆន ១ំ៩៤៥ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះេពធិវង័  ជួន ត បនទទួលនទីជអធិបតៃីនេថរសភ 
(្រកុមជំនុសំងឃជន់ខពស់ ស្រមប់វនិិចឆ័យអធិករណ៍ និងសងឃកិចចេផ ងៗ កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ)។ 

ឆន ១ំ៩៤៧ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះេពធិវង័  ជួន ត បនទទួលករ ងំជអនុ្របធនគណៈ
កមមករវបបធម៌ ែផនកអក រ “ក” ។ 

ឆន ១ំ៩៤៨ ្រពះម េថរអងគេនះ បនទទួលករែតង ងំជសមជិកកិតិ្តយស ៃន ប ងំ
ែសសេនចុងបូព៌្របេទស។ កនុងឆន ដំែដលេនះ េ កបនទទួលនទីជ្របធនៃនគណៈកមមករធមមវន័ិយ 
ពិនិតយករផ យេសៀវេភស្រមប់ ធមមវន័ិយ កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ ែដលេ កបន
ផ្តួចេផ្តីមបេងកីតេឡងី។ 

កនុងឆន ១ំ៩៤៨ ដែដលេនះ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះេពធិវង័ ជួន ត 
បនេឡងីសមណសក្តជិន់ខពស់បំផុតជ ្រពះម សេុមធធិបត ី សងឃ
នយកគណៈម និកយ តអំពសីេម្តច្រពះសងឃនយក ហុនិ មក។ 
កនុងឆន ដំែដលេនះែដរ ្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះម សុេមធធិបត ី សងឃនយក 
ជួន ត បនទទួល េម យេសន ដឺ េឡសយងុដូេណ្ណើ រ 
ៃន ធរណរដ្ឋប ងំ។ 

ឆន ១ំ៩៥០ ្រពះម េថរអងគេនះ បនទទួលសមណសក្តជិ សេម្តច្រពះម សេុមធ
ធិបត ី សងឃនយកគណៈម និកយ ។ កនុងឆន ដំែដលេនះ ្រពះ ជរ ្ឋ ភិបលបនែតង ងំ
សេម្តចជ្របធនគណៈ្របតិភូែខមរ និមន្តេទកន់សននិសីទជបឋម ជំនុ្ំរពមគន បេងកីតពុទធកិសមគមពិភព
េ កេន្រកុងេកលមបូ លងក ទ្វីប [្រកុងកូឡុបូំ ្របេទស្រសីលងក ] ជមួយនឹងគណៈ្របតិភូែដលមកពី ៣៨
្របេទស។ 

ឆន ១ំ៩៥១ សេម្តចបនឧបតថមភដល់ករក ង វត្តេជត ម (បឹងកុក) ្រកុងកំពង់ចម េ យ
បននិមន្តេទផទ ល់ដល់ទេីនះ, បនពិនិតយករ ស់ែវងដីែដលេគ្របេគនេ្រសច រចួបនគូរែផនទផី្តល់េទ
ជករ លុះ្រ ែតបនេសចក្តសីេ្រមចចបប់វត្តេពញទី ែដលមន្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ៦៧ន.ស ចុះៃថងទ ី
១៤ មីន ឆន ១ំ៩៥១ ជសម្អ ង។ 
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ឆន ១ំ៩៥២ សេម្តចបនបេងកីត ពុទធិកសមគមពិភពេ ក មជឈមណ្ឌ លកមពុជរដ្ឋ ។ 
េនកនុងឆន ដំែដលេនះ សេម្តចបនចត់ពិធែីហ ្រពះ ររីកិធតុ និង្រពះអរហន្តធតុ ជមេ
រកិ េ្រកម្រពះបរម ជូបតថមភដ៏ខពង់ខពស់ៃន្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច ្រពះនេ ត្តម សហីនុវរ មន័ ។ 

្រពះ ររីកិធតុៃន្រពះ សតយមុនីេគតម នងិ្រពះអរហន្តធតុៃន្រពះ របីុត្ត និង្រពះ 
េមគ ្ល ន ទងំ ៣្រពះអងគេនះ ពុទធិកសមគមេពធិគយ ៃន្របេទសឥ ្ឌ បនរក ទុក។ សេម្តច
្រពះម សុេមធធិបតី បនជប់្រពះទ័យនឹង្រពះបរម ររីកិធតុ និង្រពះអរហន្តធតុេនះ ងំពីកល
និមន្តេទេធ្វីសននិសីទេនលងក ទ្វីបេម្ល៉ះ។ កលែដលសេម្តច បនថ្វ យ្រពះពរេសនីនឹង្រពះករុ ្រពះបទ
សេម្តច ្រពះនេ ត្តម សហីនវុរ មន័ ជអមច ស់ជីវតិេហយី ្រពះ ជរ ្ឋ ភិបលបនចត់ករសំុឲយគណៈ
្របតិភូពុទធិកសមគមឥ ្ឌ  ដែង្ហ្រពះ ររីកិធតុេនះ មក ម្រចក កសយន ្ឋ នេពធិចិនតុង ្រកុង
ភនំេពញ។ ចែំណកខង្រពះ ជរ ្ឋ ភិបល្រកុងភនំេពញ បនចត់ករេរៀបចំពិធីទទួល្រពះបរម ររីកិធតុ
េនះ ជមេ រកិអធកិអ ច រយ ែដលខញុ ំពុំែដលេឃញីពិធីបុណយកនុង្រគ  សេមបមីអ ច រយដូចបុណយ
េនះេឡយី…។ 

៧យប់ ៧ៃថងៃនពិធបុីណយ្រពះបរម ររីកិធតុកន្លងេទ ចូលដល់ៃថងទី ៨ គេឺនៃថងទី ១១ ែខតុ  
ឆន ១ំ៩៥២ ្រតូវេរៀបចំជូនដំេណីរ្រពះ ររីកិធតុ េទកន់ កសយន ្ឋ នេពធិចិនតុងវញិ រេបៀបដូច
្រគទទួលមកែដរ។ េនេវ ្រពឹកៃថងេនះេពរេពញជម អ ច រយ េ យ រមនុស បនមកេពញ ល
កសយន ្ឋ នេពធិចិនតុង េហយីចល់មនុស មផ្លូវមកភនំេពញចមង យ ១០គ.ម នេំ យអនក

ភនំេពញេទេពធិចិនតុងពុរំចួ។ ជិតដល់េពល្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ ្រទង់េស្តចយងេចញេទេពធិ-
ចិនតុងេហយី ក៏នយសនងករ ្ឋ ន្រកុង េបីកផ្លូវស្រមប់្រពះ ជដំេណីរពុំរចួ។ លុះសេម្តច្រពះម សុេម-
ធធិបត ី និមន្តេទមុនពុរំចួែដរ េ ក្រគន់ែតមន្រពះពុទធដីកេ យ្រពះ ចដ៏ែផ្អម្រតជក់ ក៏រថយន្តបី 
បួនជួរេលីថនល់េនះ ្រ ប់ែតែបកគន ចុះេទខងថនល់អស់ េហយីមនុស សុខចិត្តេដីរេ យេជីងរហូតដល់
េពធិចិនតុងេ យក្តីរកី យ។ 

ឆន ១ំ៩៥៣ ្រពះ ជរ ្ឋ ភិបល បនែតង ងំសេម្តចជ្របធនគណៈ្របតិភូែខមរ ( មេសចក្តី
និមន្តរបស់រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសភូម) និមន្តេទបំេពញេបសកកមមសុឆនទៈ ្របឹក សេ្រមចេរឿងេធ្វីឆដ្ឋ-
សងគ យន េន្រកុងរង័គូន សហភពភូម។ 

្រគែដល្រទង់និវត្តពី្របេទសភូមវញិ ្រទង់េឆៀងចូល្រកុងបងកក ្របេទសៃថ, ្រទង់បនទស ន
ឈបន ្ឋ នរបស់េសៀម ្រទង់សព្វ្រពះហ្ឫទ័យក៏និមន្ត្រពះសងឃេសៀមមួយអងគ ែដលជអនក ថ បនឈបន
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្ឋ នេនះ ឲយមកេធ្វីជអនកបងគ ប់ករ ថ បនឈបន ្ឋ នកនុងវត្តឧ ្ណ េ ម ្រកុងភនំេពញ ជដំបូងបំផុត។ 
ឥឡូវេនះ ឈបន ្ឋ នែដលវត្តឯេទៀតៗ បន ថ បនេឡងី មគ្រមូេនះ មនកន់ែតេ្រចីនេឡងីេហយី។ 

ឆន ១ំ៩៥៤ ្រពះ ជរ ្ឋ ភិបលបនែតង ងំសេម្តច ជ្របធនគណៈ្របតិភូែខមរ និមន្តេទកន់្រកុង
រង័គូន សហភពភូមម្តងេទៀត េដីមបចូីលរមួកនុងករ្របជំុេធ្វីឆដ្ឋសងគ យន សម័យ្របជំុដំបូង។ កនុង្រគេនះ 
រ ្ឋ ភិបលៃនសហភពភូម បនថ្វ យ្របេគន្រពះ នៈសេម្តចជ ្រពះអគគម បណ្ឌិ ត ៃនសហភព
ភូម ។ 

 កនុងឆន ដំែដលេនះ សេម្តចបននិពនធេសៀវេភមួយឲយេឈម ះថ អកខ រវធិីសេងខប ។ 

ឆន ១ំ៩៥៥ សេម្តចបនក ង សតយមុនីេចតយី ៍ េនចំខងមុខ ថ នីយ៍ ជយសម័យយន 
្រកុងភនំេពញ េ្រកម្រពះ ជូបតថមភ ៃន្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ (េ យមន្របក់សល់េ្រចីនមុឺន ពី្រគែហ
្រពះ ររីកិធតុជេដីមទុន)។ ្រពះសតយមុនីេចតីយេ៍នះ ក ងេឡងីសំ ប់តមកល់្រពះបរម ររីកិធតុ 
ែដលនឹង្រតូវ្របរពធពិធីបុណយ ពុទធសតវត រ ៍២៥០០ ឬបុណយពកក់ ្ត ល សន (២៥០០
្រពះវស ) នឆន ១ំ៩៥៧ (ពីរឆន េំ្រកយ)។ 

កនុងឆន ដំែដលេនះ សេម្តចបនទទួលនទីជ្របធនគណៈ្របតិភូែខមរ និមន្តេទកន់ទីឆដ្ឋសងគ -
យន ្រកុងរង័គូន ្របេទសភូមជេលីកទីបី េដីមប្ីរបជុំ េហយីបិទសម័យ្របជំុ្របចឆំន ។ំ 

ឆន ១ំ៩៥៦ សេម្តចបនក ងវ ិ រថមីកនុងវត្តឧ ្ណ េ ម ែដលជវ ិ រធំបំផុតជងវ ិ រទងំអស់ 
កនុង្របេទសកមពុជ។ វ ិ រេនះមន ៣ជន់, មនមុខ ៤ និងមនកំពូលជ្របងគកបច់អងគរ។ កនុងជន់
នីមួយៗ មនសមភ រៈ្រគប់្រគន់គឺៈ ជន់េ្រកមមនតុ េកអី ស្រមប់្របជុំ និងសិក , ជន់ក ្ត លស្រមប់
េធ្វីសងឃកមម ្រពមទងំ្របជំុេធ្វីបុណយ ្ត ប់ធម៌េទសន, ជន់េលីបំផុតស្រមប់តមកល់បូជនីយវតថុ មន្រពះ
ពុទធរូបបុ ណជេដីម។ 

ឆន ១ំ៩៥៦ ដែដល សេម្តចបននិពនធេសៀវេភវន័ិយមួយឲយេឈម ះថ បព្វជជូបសមបទ េដីមបី
េបះពុមពែចកកនុងពិធីបុណយ ពុទធសតវត រ ៍២៥០០ ឬ បុណយពក់ក ្ត ល សន ។ 

ឆន ១ំ៩៥៧ សេម្តចបនចត់ករអស់ពី្រពះទ័យ កនុងករេរៀបចំពិធបុីណយពុទធសតវត រ ៍ ២៥០០ 
ឬបុណយពក់ក ្ត ល សន ្រពមទងំបញចុ ះ្រពះ ររីកិធតុ ឆ្លង្រពះសតយមុនីេចតីយ ៍ កនុងេពលេនះែត
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ម្តង។ េនះគជឺពិធីបុណយែប្លក គិត ងំព្ីរពះពុទធបរម្រគូ្រទង់ចូលបរនិិព្វ នកន្លងេទ ២៥០០ឆន េំហយី 
ពុំែដលមន្របេទស េធ្វីបុណយេនះម្តងេ ះ។ បុណយេនះ ក៏អ ច រយ ស់ែដរ។ 

 

 
្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច ្រពះនេ ត្តម សីហនុវរ ័មន ជ្រពះអគគពុទធ សនូបតថមភ ្រទង់ទទលួ្រពះបរម ររីកិធតុពីេ ក្របធន
ពុទធិកសមគមេពធិគយ ្របេទសឥ ្ឌ  ែដលដែង្ហចុះពីយន្តេ ះ ជមយួនឹងសេម្តច្រពះម សុេមធធិបតី ជនួ ត 

េន កសយន ្ឋ នេពធិចិនតុង នៃថងទី ០៤ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៥២… 
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 សេម្តច្រពះម សុេមធធិបតី ជនួ ត សងឃនយកគណៈម និកយ មន្រពះ ជឳងក រកនុង្រពះ ជពិធីទទលួ
្រពះបរម ររីកិធតុ េន កសយន ្ឋ នេពធិចិនតុង ជធនីភនំេពញ។ (រូបថតៃថងទី ០៤ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៥២) 
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ចរយ ៤នក់គឺ មីុ នង, ទិន ហតួ, ខញុ ំ (ឈមឹ សុ៊ម), និង ញូង េសឿន ចេំគរព្រពះបរម ររីកិធតុ ែកបររថយន្តបុសបុក 
ែដលស្អិត ្អ ងស្រមប់តមកល់្រពះបរម ររីកិធតុ េដីមបដីែង្ហេចញពី កសយន ្ឋ នេពធិចិនតុង មក្រកុងភនំេពញ 

កនុង្រគចប់េសចក្តី ្វ គមន៍ៃនសេម្តច្រពះម សុេមធធិបតី ជនួ ត សងឃនយកគណៈម និកយ។ (រូបថតៃថងទី ០៤ 
ែខតុ  ឆន ១ំ៩៥២) 
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េ្រកយេពល្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិេលីតបូង ្រពមទងំ្រពះ ជវង នុវង  និងនហមនឺសព្វមុខម្រន្តី ដែង្ហ្រពះបរម ររីកិធតុ
េទតមកល់េលីរថយន្តបុសបុក ែដលមន ចរយ ៤នក់អម្រពះេកដ្ឋ មនេ ករវេសនីយ ៍បុ៉ក សំ ន ជនយបញជ ករ 
េហយី្រពះករុ ្រទង់េរៀបេឡងីគង់្រពះទីនងំរថយន្តដែង្ហមក្រកុងភនំេពញ។ (រូបថតៃថងទី ០៤ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៥២) 
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 សេម្តច្រពះម សុេមធធិបតី ជនួ ត សងឃនយកគណៈម និកយ កំពុងសនទនេ យក្តីរកី យជមយួនឹង
្រពះសងឃបរេទស រមួមន ល្លឺម៉ង់, ឥ ្ឌ  និងលងក  េនកនុងបរេិវណវ ិ រ្រពះែកវមរកត កនុង្រគែដលតមកល់

្រពះបរម ររីកិធតុ កនុង្រពះវ ិ រេនះេហយី។ (រូបថតៃថងទី ០៤ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៥២) 
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រថយន្តបុសបុកតមកល់្រពះបរម ររីកិធតុ ដែង្ហេចញពី្រកុងភនំេពញ ជូន្រពះដំេណីរេទកន់ កសយន ្ឋ នេពធិចិនតុងវញិ 
មនរេបៀបដូច្រគទទលួ្រពះដំេណីរចូលមកដូេចន ះែដរ, ែប្លកែតមនុស េ្រចីនជងមុន េ្រតៀមចេំគរពេពញ លេពធិចិនតុង 
េហយីចល់កកកុញទញ់ មផ្លូវចមង យ ១០គ.ម ជេហតុញុងំកបួនែហពីភនំេពញ េចញេទកន់ កសយន ្ឋ នេពធិចិនតុង 

បនេ យលំបក។ (រូបថតៃថងទី ១១ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៥២) 
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 ្រពះបរម ររីកិធតុៃន្រពះសតយមុនីេគតម កនុងកញច នុេកដ្ឋេនះ ជ្រពះ ជ្រទពយសេម្តច្រពះឧបយុវ ជ នេ ត្តម សីហនុ ែដល
ជតង្វ យៃនពុទធ សនិកអនកលងក ទ្វីប។ ្រគេនះ្រទង់្របេគនផទ ល់្រពះហសថសេម្តច្រពះម សុេមធធិបតី ជនួ ត 
សងឃនយកគណៈម និកយ េលី្រពះទីន័ងេទ វនិិចឆ័យ េដីមបតីមកល់េលីយនបុសបុក ដែង្ហេទកន់សតយមុនីេចតីយ។៍ 

(រូបថតៃថងទី ១២ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៥៧) 
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សេម្តច្រពះម សុេមធធិបតី ជនួ ត សងឃនយកគណៈម និកយ បនតមកល់្រពះបរម ររីកិធតុេលី្រពះ ជរថ
បុសបុក េហយីកបួនែហជមេ រកិ ក៏េចញពីមុខ្រពះបរម ជ ងំ កត់ មវថីិននកនុង ជធនី រហូតដល់្រពះសតយ
មុនីេចតីយ ៍ែដលមនេ ងពិធីសុទធែតជ គរេឆីតៗ ស ្ឋ នដូច្រពះវ ិ រល្ៗអ  គរួេ យេកីតសទធ  និងេសចក្តី្រជះថ្ល  

រេំភីបកនុងហឫទ័យៃនទស និកជន។ (រូបថតៃថងទី ១២ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៥៧) 
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េនៃថងបេង្ហីយៃន្រពះ ជពិធីបុណយ, ឯកឧត្តមម ម្រន្តី ញឹុក នូ បនរកិំលេលីក្រពះកញច នុេកដ្ឋ្រពះបរម ររីកិធតុពីបុសបុក

វចិិ្រត ្របេគនមកសេម្តច្រពះម សុេមធធិបតី ជនួ ត ។ សេម្តចទទលួ្រទចុះបន ១កជំេណ្តី រ បនថ្វ យ្រពះ
កញច នុេកដ្ឋេនះមក ្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច ្រពះនេ ត្តម សុ ្រមឹត ។ ្រពះភូមិនទ្រទង់្រទសទួយចុះមក យងដល់្រពះ

សតយមុនីេចតីយ ៍េទីប្រពះនរបតី្របគល់េទសេម្តច្រពះឧបយុវ ជ ្រពះនេ ត្តម សីហនុ ។ សេម្តច្រពះឧបយុវ ជ ្រទង់្រទេឡងី
ម្រពះអឌ ច័ណ្ឌ (ជេណ្តី រ) ដ៏ខពស់ េទតមកល់ជ ថ ពរពធដ៏្រពះែថនកនុងកំពូលៃន្រពះសតយមុនីេចតីយ។៍ (រូបថតៃថងទី ១៨ 

ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៥៧) 
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ឆន ១ំ៩៥៧ ដែដល រ ្ឋ ភិបលៃនសហភពភូម បនតេម្លីង្រពះ នៈសេម្តចជ ្រពះអភិ
ធជម រដ្ឋគរ ុៃនសហភពភូម ែដលជសមណសក្តិដ៏ខពង់ខពស់បំផុតកនុងសហភពភូម។ 

ឆន ១ំ៩៥៩ ្រពះ ជរ ្ឋ ភិបលបនែតង ងំសេម្តច ជ្របធនគណៈ្របតិភូែខមរ និមន្តេទកន់
ទី្រកុងជៈក ៌  (ហ ករ ) និង្រកុងសីុម៉ ងំ (េកះជ្វ ) ្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ េដីមបរីបួរមួកនុងពិធីបុណយ
ពិ ខបូជ ព.ស ២៥០២ ពិធបីញចុ ះខណ្ឌ សីម និងពិធសីនមត់េ ងឧេបសថ ្រពមទងំជ្រពះឧបជឈយ៍
បំបួសកុលបុ្រតអនក្របេទសេនះ ចំនួនបីរូបផង…។ 

ឆន ១ំ៩៦១-៦២ សេម្តចបន ថ បន ព នេបតុង រេម៉ពីរអេន្លីរ ្រតង់្រពំវត្តេពធិ្រពឹក  េហយីបន
ថ បនមនទីរេពទយមួយខនង េ យេបតុង រេម៉្របក់េកប ង ឲយេឈម ះថ គិ ន ្ឋ ន ចេ្រមើនសខុភព 

្រតង់ភូមែិ្រសបនទ យ សងក ត់រកេកះ ្រសុកគងពិសី េខត្តកំពង់សពឺ េ យមនេឈម ះ យ៉ ្របពនធេឈម ះ ប៊ូ 
បនថ្វ យដី។ គរេនះស្តុកស្តមភ ្របកបេ យសមភ រៈ្រគប់យ៉ងឥតខ្វះ និងមនកំែពងឥដ្ឋព័ទធជុំវញិ 
ទទឹង ៥២ម បេ ្ត យ ១០០ម ។ កំែពងឥដ្ឋេនះ មនសួនចបរជេ្រគឿងលម្អេនខងមុខ, មនដំ ំ
េ្រគឿងេ្រគ ងំពសី្លឹកៃ្រគ ជី េមទសជេដីម ែដល ជំសងក ត់ដូចសួនចបរែដរ េនខងេ្រកយ, មនេ ង
ក់ជីស្រមប់ដំ េំផ ងៗ, មនអណ្តូ ងទឹក ្រពមទងំសនប់បូម្រគប់្រគន់។ កនុង គរធំខ័ណ្ឌ ជកែន្លង

ស្រមប់្រគូេពទយ ្រពមទងំ្រគួ រ ន ក់េន មនែ្រគ មនពូក មនតុេកអី និងទូ ក់ឥ ៉ ន់ស្រមប់្រកូេពទយ
េ្របី្របស់។ ខណ្ឌ មួយសងក ត់េទៀត ស្រមប់្រគូេពទយពយបលជមងឺ និងមួយសងក ត់េទៀត ស្រមប់្រគូេពទយ
ពិនិតយេ គ។ បនទប់ទងំពីរេនះ មនសមភ រៈស្រមប់េពទយ ស្រមប់អនកជមងឺ្រគប់្រគន់។ ផទះបយ មន
បស ំងតមកល់ទឹកេភ្ល ងេពលេលីដំបូល។ កនុងបនទប់ច្រងក ន មនច្រងក នចនឆន ងំ រហូតដល់ក្រន្តង
្របហុក។ 

កលគិ ន ្ឋ នចេ្រមីនសុខភព េនះេហយីេ្រសច សេម្តចបន្រគួសកិនផ្លូវលំចមង យ ៣គ.ម 
ទល់នឹង ព នេបតុង រេម៉្រពំវត្តេពធិ្រពឹក  ្រទង់បនេ យជីកអណ្តូ ងមន្រប ប់េយងទកឹ ១៦កែន្លង 
និងអណ្តូ ងេ្របីសនប់បូមទឹក ៣កែន្លង ប់ ងំពកីនុងមនទីរេពទយ មផ្លូវ្រគួស្រកហម រហូតដល់វត្តេពធិ្រពឹក  
េហយី្រទង់េធ្វីបុណយសេមព ធឆ្លង ១យប់ ១ៃថង គចូឺលបុណយេនៃថង ១០េកីត ែខេមឃ ឆន ឆំ្លូវ្រតីស័ក ព.ស 
២៥០៤ គ.ស ១៩៦៣ ។ 

តមកសេម្តចបន ថ បនមនទីរេពទយឆមបមួយខនងេទៀត ទនទឹមគន នឹង គរមុន េហយីបន ថ បន
គរមួយខនងេទៀតេ យេបតុង េម៉ែដរ ស្រមប់្រស្តីមនគក៌សមន ក់។ បន ថ បន គរមួយខនងេទៀត 

ខងេជីង្រសះទល់មុខនឹងមនទីរេពទយេនះ ឲយេឈម ះថ ្រសមមេនរមយ ស្រមប់បព្វជិតសមន ក់, បន
ផំល្រពឹក  ែដលបនពូជពី្រសុកេផ ងៗចំនួនេ្រចីនមុខ ជ្របេយជន៍ដល់មនទីរេពទយេនះ។ 
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កនុង្រគជមួយគន េនះ សេម្តចបនឧបតថមភេលីកផ្លូវលំមួយេទៀត តអំពផី្លូវមុន ែបកគន ព្ីរតឹម្រពំខងតបូងៃន
វត្តេពធិ្រពឹក  បត់កត់មុខវត្តេទេជីង ចមង យ ៣គ.ម េទៀតដល់សទឹងធំ។ ផ្លូវេនះក៏បនចក់្រគួស្រកម
េ យអេន្លីែដរ។ 

ឆន ១ំ៩៦២ ដែដល សេម្តចបនទទួលេម យម សរិវីឌ ន៍ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ឆន ១ំ៩៦៣ សេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហនុ ្រពះ្របមុខរដ្ឋៃន្របេទសកមពុជ ្រទង់បនេ្របស្របេគន
្រពះ នៈសេម្តចជ សេម្តច្រពះសងឃ ជថន ក់ទី១ ។ េនកនុងឆន េំនះ សេម្តច្រទង់និពនធ «្របវត្តិៃន
វត្តឧ ្ណ េ ម» ។ 

ឆន ១ំ៩៦៣ ដែដល សមគមអនកនពិនធែខមរមនេ ក ែហល៊ ស៊ុំផ ជ្របធន និង្រកសួង
េឃសនករជត ិ បននមិន្តសេម្តច្រពះសងឃ ជជអមច ស់ េទេធ្វីករសមភ សន៍អក រ ្រស្ត ល់ៃថងពុធ 
េនបនទប់វទិយុជតិ ្រកុងភនំេពញ ចប់ ងំពៃីថងទី ១៨ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៦៣ ជប់រហូតមកដល់ឆន ១ំ៩៦៩ ជទី
បំផុត ែដលមនអនកេសន អក រ ្រស្តជតិចូល ្ត ប់ ចូល្រកបបងគទូំលសួរកកកុញជនចិច។ ជពិេសស 
មនសហជីវនិ គុយ ឡតូ ជអនកបំេរខីជ ប់កនុងមុខករេនះ រហូតដល់អវ នកល។ 

ឆន ១ំ៩៦៤ សមគមអនកនិពនធែខមរបនថ្វ យ្រពះ នៈ ចំេពះសេម្តច្រពះសងឃ ជជ ្រពះអគគ
និពនធអក រ ្រស្តែខមរ ។ កនុងឆន ដំែដលេនះ សេម្តចបនែ្របេរៀបេរៀងេសៀវេភ ្របជុំធម៌កិចចវត្ត
្រពឹក ង ច េហយី្រទង់ែតងេសៀវេភ វរបបសទិធិគថ មយួេទៀត ជគថ្របសិទធិពរស្រមប់សូ្រត
កនុងវត្តេជតញញ ណ ្រកុង្រពះសីហនុ មនេសចក្តីែ្របជស្រមយផង។ 

ឆន ១ំ៩៦៥ សេម្តចបននិពនធេសៀវេភ មនកថ េសៀវេភ អនុស រណធម៌ និងេសៀវេភ 
ឧបសយនិសង , បនឧបតថមភ សមន ក់មួយ េ យេបតុង រេម៉សុទធ េន្រតង់ជិតសទឹងធំ ចុង
ផ្លូវលំែដលែបកចូលេទវត្តេពធិ្រពឹក ។ េនះ ឯកឧត្តម ស៊មុ េហៀង ចំ យ្របក់ក ង ្រពម
ទងំបនជវេសៀវេភ ឧបស យនិសង  េដីមបែីចកជធមមទនកនុងពិធីបុណយឆ្លង េនះ។ 

ឆន ១ំ៩៦៦ សេម្តចបននិពនធេសៀវេភ កមមជរបសខ់្លួន ល់្របណ និងេសៀវេភ 

ពិធី្រចូចទកឹ ។ 
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ឆន ១ំ៩៦៧ សេម្តចបននិពនធេសៀវេភ បឋមកឋិនសិកខ បទ ជវន័ិយបបញញតិ្តខងករេ្របី
្របស់សបង់ចីពរស្រមប់ពួកភិកខុ។ 

េន្រពឹកៃថងទី ២៨ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៦៧ ដែដល ្រទង់បនទទួលសញញ ប័្រត បណ្ឌិ តអក
្រស្ត េពញលកខណៈអំពីសេម្តច្រពះ្របមុខរដ្ឋ កនុងនមម វទិយល័យអក រ ្រស្ត និងមនុស ្រស្ត 

ៃនសកលវទិយល័យភូមិនទ ្រកុងភនំេពញ។ 

កនុងឆន ដំែដលេនះ សេម្តចបនេផ្តីមក ងឧប ្ឋ ន កនុងវត្តឧ ្ណ េ ម សំ ប់េ្របីកនុងេពល
្របជុំ, ្របេគនភ ្ត រនឳកសបុណយទនធំៗ និងភជុ ំបិណ្ឌ ។ ឧប ្ឋ ន េនះ គហបតី ល ីស៊នុងន, 
ម ឧបសិក ន់ សុបី៊,ី ្របធនគណៈកមមករវត្តេនះេចញ្របក់ ្រពមទងំចត់ករ ងេ យខ្លួន
ឯង។ 

ឆន ១ំ៩៦៨ សេម្តចបននិពន្វេសៀវេភវន័ិយមួយេឈម ះថ ចីវកខនធកៈពិ ្ត រ ជវន័ិយែចង
យ៉ងចបស់អំពីករកត់េដរសបង់ចីពរ ។ 

ឆន ១ំ៩៦៩ សេម្តចបននិពនធេសៀវេភ វឌ កីសកូរជតក ជជតកមួយ ទក់ទងនឹង្រពះ

ជបបេវណី  ពិធីេធ្វី ជភិេសក កនុង្រពះបរម ជ ងំ។ េសៀវេភេនះ ជ ន ្រពះហសថយ៉ងឯក ែដល
្រទង់ែ្របពបីលី ្រពងេសចក្តពីីែខមរ េ យ្រពះ យលកខណ៍អក រផទ ល់្រពះហសថជតអួក រេ្រចៀង េពញតួ
ទងំអស់ ល្អគួរេ យសរេសីរ ឥតមនជួសចម្លងជពីរចបប់េទ។ 

កនុងឆន េំនះ ្រទង់ចត់េ យរុះកំែពងចស់ៃនវត្តឧ ្ណ េ ម េដីមបេីធ្វីជថមីេឡងីវញិ រចនេ យកង់
ធមមច្រក នងិេក្ល ងទ្វ រ្រគប់្រចកទងំអស់ រចនេ យកបច់អងគរ…។ 

ងំពី្រពះអងគបនទទួល្រពះ នៈជសេម្តច្រពះសងឃ ជមក ្រទង់មន្រពះ ជករណីកិចចកន់ែត
មមញឹកេឡងី គ្ឺរពះអងគ្រទង់្របឹងខងករ ថ បនសមិទធិផលេផ ងៗ ជពិេសសគឺ ម ្រសះ ជតិមនទីរ
េពទយ កនុងសងក ត់រកេកះ ្រសុកគងពិសី េខត្តកំពង់សពឺ។ 

សេម្តច្រពះសងឃ ជជអមច ស់ ្រទង់បនជវដីមួយមួយកែន្លង េដីមបី ថ បនម ្រសះមួយដ៏ធ ំ
មនបេ ្ត យ្របែវង ៨០០ម ទទឹង ៥០០ម ។ ្រទង់បនេផ្តីមជីកម ្រសះេនះ ងំពីឆន ១ំ៩៦៧ េ យ
ពឹងែផ្អកេលី េខត្តកំពង់សពឺ រហូតមកដល់ឆន ១ំ៩៦៩ េនះ េទីបសេម្តច្រពះ្របមុខរដ្ឋ ្រពះបទ
នេ ត្តម សហីនុ ្រទង់្រ ស់្រពះ ជបញជ េទេ កអនុរដ្ឋេលខធិករ ប៉វ អុិត េ យរកេ្រគឿងច្រក 



្រពះ ជ្របវត្តពិិ ្ត រ នងិ កពយេ កធម៌ របស់សេម្តច្រពះសងឃ ជ (ជ.ណ េជតញញ េ )                                                            P a g e  | 69 
 

និពនធេ យេ ក ្រ ្ត ចរយ ឈមឹ សុ៊ម និងេរៀបេរៀងេឡងីវញិ មរយៈេគហទព័ំរ ្រសុកែ្រស (http://sroksrear.com) 

មន្រ ក់ទ័រជេដីម បនចំនួនេ្រចីនេ្រគឿង េទជីកបេង្ហីយម ្រសះេនះ។ មនិែតបុ៉េ ្ណ ះ ឯកឧត្តម 
េរឿម សផុនុ ក៏បនចត់េ ក និន េនរ ៉មុ ឲយេទជួយែដរ េទីបម ្រសះេនះ បនករលមមតមកល់ទឹក
ទុកបនខួប្របងំខួបវស ។ កនុងវស នរដូវឆន ១ំ៩៦៩ កែន្លងែដលេ្រជជងេគ មនទឹកជេ្រម ៤ម, 
ឯកែន្លងែដល ក់ជងេគ មនទឹកជេ្រមពី ២ម-៣ម ។ េ ក ប៉វ អុតិ បនចត់េ យចក់្រគួស
្រកហមេលីខនងផ្លូវព័ទធជុំវញិម ្រសះេនះ ្រពមទងំនពូំជឫស េីដីមធំៗ ពេីខត្តកំពង់ចម មក ជុំំវញិ
ម ្រសះផង, បុ៉ែន្តឫស េីនះ្របែហលមិនរស់េទ េ្រពះដី្រតង់កែន្លងេនះ សេម្តចធ្ល ប់យកពូជឫស ី
ពីេខត្ត្រកេចះ មក ពុំំរស់េទេហយី។ 

កនុង្រគសេម្តចេទគង់ទំនុកបំរុងបយទឹក ដល់ពួកអនកជីកម ្រសះេនះអស់រយៈេពល ៧ែខ 
្រទង់ចត់ឲយេធ្វី គរមួយខនងជូន ជករ ជ សងក ត់រកេកះ េហយីមួយខនងេទៀតជ សមន ក់ 
ជិតៗគន នឹង សមន ក់មុនៗ…។ 
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ឯសមិទធែិផនកខងពុទធ សន មិន្រតឹងែតវត្តឧ ្ណ េ មេទ វត្តឯេទៀតៗ ក៏សេម្តចខំ្របឹងក ង
ែដរដូចជ៖ 

 វ ិ រេបតុង រេម៉មួយ កនុងវត្តកែន ងសម ្រសុកថពង េខត្តកំពង់សពឺ។ 
 ក ងបែនថមនូវទីេសនសនៈ ្រពមទងំតុបែតងលម្អវត្តេជតញញ ណ ្រកុង្រពះសីហនុ។ 
 បនឧបតថមភកនុងករក ងវត្តន យណ៍មួយទងំមូល េនជិតភនំន យណ៍ ្រពំ្របទល់េខត្ត ែកវ 
និងេខត្តកំពត។ 

 ក ងវត្តមុនរីង  ី(េ វត្តឃ្ល ងំ) កនុង្រសុកេ ទ ង េខត្តកំពង់ធំ។ 
 ក ងវត្តេជតញញ ណ កនុងេខត្តេកះកុង។ 
 វ ិ រមួយខនង េនកនុងបរេិវណមនទីរេពទយ្រពះសងឃ ែដលមនគហបតី ន់ ហុង ន ជអនក
បរចិច គ្របក់ក ង។ 

ែផនកខងធមមវន័ិយ ក៏សេម្តចខ្ំរបឹងែ្របង ស់គឺ៖ 

 ្រទង់បនដឹកនេំ យ ងំ ធមមវន័ិយ មនថន ក់្រតី េទ ឯក េសទីរ្រគប់វត្ត កនុង្របេទសកមពុជ។ 
 សេម្តចបនបេងកីតករអប់រកុំមរ សិស វត្តឧ ្ណ េ ម េ យករឲយ្របជុំ ល់សប្ត ហ៍ កនុង
្រពះវ ិ រថន ក់េ្រកមបំផុត។ 

 អនុសំវចឆរម សននិបត (ករ្របជុំម្រន្តីសងឃេន ជធនី និងេខត្តេ្រកមួយឆន មំ្តង) កនុងវត្ត
ឧ ្ណ េ ម ែដលពីេដីមធ្ល ប់្របជុំ ៣ៃថង េឡងីមក ៥ៃថង រចួេឡងីរហូតដល់ ៧យប់ ៧ៃថង េដីមបី
្រទង់បនឳកសពនយល់ធម៌វន័ិយ ្រពះ ជដំបូនម ន ្រពមទងំពនយល់រេបៀបេធ្វីករមនរេបៀបដូចៗ
គន ។ ទងំៃថងទងំយប់ៃនអនុសំវចឆរម សននិបតម្តងៗ ឮែត្រពះសូរេសៀងកេកក មឧេឃ
សនស័ពទ ែដលមន្រពះសងឃទងំពន់ៗ ចំ ្ត ប់មិនេចះែឆ្អតឆ្អន់។ ្រពះអងគឥតធុញ្រទន់កនុងករ
េនះេ ះ ្រពមទងំឥតត្អូញថ អស់្រពះកយពលេឡយី។ ្រពះជនម ៨៦ឆន េំហយី បុ៉ែន្ត្រពះសូរ
េសៀងេនេក្អង ចបស់ែទងដូចជសថិតកនុងមជឈមិវយ័។ 

 ករនិពនធេសៀវេភធម៌វន័ិយ សុទធែត្រទង់សរេសរផទ ល់្រពះហសថរបស់្រពះអងគ បនេសៀវេភេ្រចីន
កបលជងកល្រទង់ឋតិេនកនុងមជឈមិវយ័េទេទៀត។ 

 ករពនយល់អក រ ្រស្ត ក៏្រទង់ខំ្របឹង ស់ េស្តច្រទង់និមន្តេទកន់វទិយុជតិ ល់ៃថងពុធ េដីមបី
េ ះ្រ យអក រ ្រស្ត មសំណួរែដលេគសួរេ យផទ ល់ក៏មន េគេផញីសំណួរមកសមគម
អនកនិពនធែខមរក៏មន ្រទង់ ចេ ះ្រ យផ យ មវទិយុជតិ បំភ្លឺ ធរណជនទួេទបនភ្ល មៗ 
។ 
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 ជពិេសស សេម្តច្រពះសងឃ ជជអមច ស់ ្រទង់យក្រពះ ជហ្ឫទ័យទុក ក់ ស់ចំេពះ 
វចននុ្រកមែខមរ ែដលជ ន ្រពះហសថពីេដីមរបស់្រពះអងគ  គឺ្រទង់ខរំកពកយបំេពញបែនថម
េទៀត ្រទង់េឆ្ល តខំេធ្វីករេនះទងំយប់ទងំៃថង ពុសូំវមនេពលផទំេ ះ ្រពះហសថមនដងប៉កជប់
ជនិចចេលីកែលងែតេពលផទំសកល់ និងេពលេ យ្រពះេ ង យេចញ, េ្រកពីេនះ ្រទង់គង់សរេសរ
េលី្រក ្រពះបនទេំទីសៗភ្លឺ េទះបីមន្រពះ ជដំេណីរេទ មរថយន្តក្តី េលី កសយនក្តី ក៏្រទង់
សរេសរែដរ គឺថ នឹកេឃញី្រតង់  សរេសរ្រតង់េនះ មិនបច់មនតុេកអីេទ ទល់គន នឹងៃថងចប់
ពធកនុងទបីំផុត ក៏្រទង់ ពធេ យមនដងប៉កកជប់នឹង្រពះហសថែដរ។ 

សេម្តច្រពះសងឃ ជ ជនួ ត ្រទង់គង់សរេសរែបបេនះ… 

សេម្តច្រពះសងឃ ជជអមច ស់ ជអចឆរយិបុរសមួយអងគក្រមរកបន, ្រពះអងគមនករពយយម
ហួស្របមណ ក់ដូចជឥតបនគិតថ ្រពះអងគមន្រពះជនម ៨៦ឆន  ំ េហយីេ ះ, ្រទង់េធ្វីករទងំអស់
ក់ដូចជ្រទង់ ម នថ ្រពះអងគនឹងមន្រពះជនមពីរបីរយឆន េំទមុខេទៀត។ លុះមកដល់ៃថងអងគ រ ៍១២េកីត 

ែខភ្រទបទ ឆន រំកឯកស័ក ព.ស ២៥១៣ ្រតូវនឹងៃថងទី ២៣ ែខកញញ  គ.ស ១៩៦៩ េវ េម៉ង ១៥ និង 
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៤៥នទី ្រ ប់ែតមនេ គចែម្លក គឺចុក្រពះឳ  កនុង្រគែដល្រពះអងគមនដងប៉កកជប់កនុង្រពះហសថ 
កំពុង្រទង់សរេសរពកយបែនថមវចននុ្រកមែខមរេលី្រពះ្រក បនទំ។ េ គចែម្លកេនះ ជធមមជតបិនប ្ត ល
ឲយេផ្អីលទងំបព្វជិត ទងំ្រគហសថ រហូតដល់សេម្តច្រពះ្របមុខរដ្ឋ និងសេម្តច្រពះម ក ្រតីយនីជ
អមច ស់ជីវតិ ្រទង់្រជបភ្ល ម ្រទង់បញជ េវជជបណ្ឌិ តធំៗ  ទងំែខមរទងំប ងំ ឲយមក្របជំុគន ពយបល បន
្រ ក្រ ន្តកនុងេវ យប់េនះ។ 

្រពឹកេឡងីៃថងពុធ ខញុ(ំឈមឹ សុ៊ម) បនយកយគូេទថ្វ យ ្រទង់េ យេ យ្រពះ ជហ្ឫទ័យ
រកី យ ្រទង់មន្រពះបនទូលអំពកីរ ថ បនម ្រសះ និងករជួសជុលក្រមលេបតុងេខឿន្រពះវ ិ រវត្ត
េពធិ្រពឹក  េហយី្រទង់សួរពីេចៗ កូនរបស់ខញុ ំ។ ខញុក៏ំ្រកបបងគំ ្រតឡប់េទវញិ។ 

្រពឹកែស្អកេឡងីេទៀត ៃថង្រពហសបតិ ភរយិខញុ ំយកយគូេទថ្វ យេទៀត។ 
្រទង់មន្រពះបនទូលថ៖ អញឆន់បនែតបបររបស់នង េសៀក ឯង ងំពមី លិ
មកេម្ល៉ះ, ម្ហូបេគេពរពសអញមនិ ៊ នឆន់ េ្រពះ្រគូេពទយថឆន់បបរេទីប
្រសួល, ៃថងរេសៀលេនះ ឬែស្អក ចង់េទែ្រស, េទេមលីម ្រសះ, េបឯីងេទែដរ 
រកដឡូំង្រជូក េ ង រេ យអញឆន់ កុំ ក់អ្វឲីយេ ះ ទុកឲយេនរសជតកិំេណីត
របស់ … ។ 

្រទង់ផទំមន្រពះបនទូលេ កូនតូចរបស់ខញុ ំ ឲយចូលេទជិត ្រទង់អែង្អលកបលេច្របប់ថ៖ ្រសស់ 
ឯងខំេរៀន ។ ភរយិខញុ ំ្រតឡប់មកផទះ ្របុងេ្របៀបខ្លួននឹង មែហ្រពះអងគេទែ្រស ជជតិភូមិ ្រ ប់ែតេពល
្រពលប់ឮថ ្រពះអងគេ យទិវងគត េហយី…។ 

ៃថងេនះទី ១៨ ែខមក  ឆន ១ំ៩៧០… បីែខ ៃមភ្របៃំថងកន្លងេទេហយី ខញុ ំេលីកៃដសរេសរេរឿងេនះ
តេទេទៀតពំុរចួ, ខញុសូំមបញច ប់េសចក្តីេនះ្រតឹមបុ៉េណ្ណះ… ៕ 
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្រពះគុណសមបត្តិៃនសេម្តច្រពះសងឃ ជ 
ជួន ត 

េ យ្រពះមុនីេកសល សរូ យ 

្រពះគុណសមបត្តិៃនសេម្តចជអមច ស់ មនេ្រចើនយ៉ង
ស់ បុ៉ែន្តខញុបំនពិចរ េ យហមត់ចត់ េហើយសរេសររួប

រួម្របមូលយកចេំពះែតេគលធំៗ  េ យសេងខបមន ៥យ៉ង
ដូចេសចក្តីេរៀបេរៀងតេទេនះ៖ 

 វរីយិភពកនុងករសិក  
 បដិភណបបញញ  (្របជញ ងៃវ) 
 េវ រជជបបញញ  (្របជញ េក្ល វក្ល អង់ ច) 
 ធមមេទសនេកសលយ (ភពឈ្ល សៃវកនុងធមមេទសន) 
 បណីតសកមមភព (សកមមភពដ៏្របេសើរ) 

អធបិបយព្រងីកេសចក្តី  ចេំពះគុណសមបត្តនិមីយួៗ 

១. វរីយិភព  

វរីយិភព ៃនសេម្ដចជអមច ស់ ែដលមនុស ចស់ទុធំ្ល ប់បនសេងកត ងំពីសេម្ដច
មន្រពះជនមេន េកមង គឺ ងំពីេនជ មេណរដ បមករហូតដល់សេម្ដចមន្រពះជនម
្រជុលចូល មកបចឆិមវយ័េហើយ ក៏េនែតពយយមឥតមនបនធូ របនថយបញឈប់េសចក្ដីពយយម
េនះេឡើយ សូមប្ីរពះអងគមនសមណៈស័ក្តិដ៏ខពស់បផុំតទីជសេម្ដច្រពះសងឃ ជ េហើយក៏
េ យ។ 
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វរីយិភព េនះែ្របថ េសចក្ដីពយយម ឬថ្របឹងែ្របង ប់ថជបរមីមួយរបស់្រពះ
េពធិសត្វែដលេយើងធ្ល ប់េចះដឹងមកេហើយ េ ថ វរីយៈបរមី។ កិចចករទងំ យ្រគប់
យ៉ង រែមង្របកបេ យឧបសគគ គឺធម៌ជេ្រគ ង ងំេបើមិនេ្រចើនក៏តិច ែតថ េបើេសចក្ដី
ពយយម មនកម្ល ងំេក្ល វក្ល  ក៏ ចពុះពរចេំពះឧបសគគេនះបនេ យពិត។ សេម្ដច
្រពះសងឃ ជ្រទង់មន វរីយៈធម៌ដ៏រងឹបឹុងជទីបផុំត បនជ្រពះអងគេចះែតមនជ័យជមនះ
សងកត់េទេលើឧបសគគ្រគប់យ៉ងបន ជដ ប េទះបី្រពះអងគហត់េនឿយ ស់ ក៏្រពះអងគ
េនែត្របឹង ្រពះអងគមិនេចះត្អូញែត្អរេឡើយ។ 

ករណីកិចច មួយែដលេគ្រតូវេធ្វើេ យកយក្ដី េ យ ចក្ដី េ យចិត្តក្ដី ច
សេ្រមចេទបនេ យកម្ល ងំៃនេសចក្ដីពយយមទងំ អស់។ ឥរយិបទទងំ៤ គឺករេដើរ ឈរ 
អងគុយ េដក ែដលនឲំយសេ្រមច្របេយជន៍េទបន ដ៏េ យគុ នុភពៃនេសចក្ដីពយយម
ែដរ។ 

សេម្ដច្រពះសងឃ ជ ្រពះអងគមនវរីយិបរមីដ៏បរបូិណ៌ ស់ សូមបសីេម្ដចែដល
មន្រពះជនម៨៦ឆន េំហើយ ក៏េនបេំពញកិចចកររបស់្រពះអងគឥតមនបនធូ របនថយ្រពះកយ
ពលេឡើយ។ ដូចយ៉ង្រពះអងគចប់េធ្វើវចននុ្រកមែខមរ ្រទង់ឥតមនសៃំចកម្ល ងំ និងេពល
េវ េទ។ សេម្ដចយកេពលយប់េធ្វើជៃថង យកេពលៃថងេធ្វើជយប់ ខ្ំរបឹងសរេសរេរៀបេរៀង 

ងំពី្រពលប់រហូតដល់ភ្លឺក៏មន លុះ្រទង់េ យយគូរួច ចប់សរេសរតេទេទៀត ទល់ែត
ដល់េពលេម៉ង១១ក៏មន។ កនុងរយៈេវ យប់មួយ ៃថងមួយ សេម្ដច្រទង់ផទុបំនកនុងរ ង៤ ឬ
៥េម៉ងបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ករ្រប្រពឹត្តេ យេសចក្ដីពយយម ៃនសេម្ដច្រពះសងឃ ជេនះ ជករក្រមមនុស េធ្វើ
បន ស់។ 

២. បដភិណបបញញ  (បញញ ងៃវ)  
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្របជញ សេំ យកករេចះដឹងយល់ទូេទ ឬករយល់ចបស់ ស់ចេំពះេហតុករណ៍
េផ ងៗ មធមម ។ ែដលេ កេ ថ បដិភណ-បបញញ  េនះ សេំ យក្របជញ ែដលេកើត
េឡើងភ្ល មៗ េហើយ ចេឆ្លើយតបវញិបនភ្ល ម មិនបច់គិតគូរអស់េវ យូរេទ។ ្របជញ របស់
សេម្ដចេកើតេឡើងរហ័សកនុងេពលែដលេគេចទសួរ ឬនិយយឲយឮភ្ល មក៏ ចដឹងទន់ចប់
ភ្លឹកនឹកេឃើញ េឆ្លើយវញិបនភ្ល ម ក់ដូចជបនគូសេ ទុកយូរេហើយ។ ្របជញ ម រតី
រហ័ស ងៃវ ្របកបេ យសមតថភព ឆប់យល់េហតុករណ៍្រគប់យ៉ង ែដល ចដឹងទន់
ភ្ល មៗ ដូចអធិបបយេ យសេងខបមកេនះ េ ថ បដភិណបបញញ  ។ 

សេម្ដច្រពះសងឃ ជ មនបដិភណបបញញ េនះបរបូិណ៌ ស់ ដូចយ៉ងសេម្ដច
ែដលបន្រទង់យងេទកន់ទី្របជុំ មួយ ែដលមនសមជិកជន់ខពស់ េហើយេគ្រតូវ
និយយពិភក ករណ៍ជចបំច់ ែដលទក់ទងមកេលើសេម្ដចភ្ល ម ្រទង់ក៏ ចេឆ្លើយ
េ ះ្រ យទន់បនភ្ល មវញិែដរ។ 

មួយេទៀត ដូចកលេដើម ជយៃន ្រពះបទសេម្តច្រពះនេ ត្តម សហីនុ ្របេទសែខមរ
្រតូវករ បទអងគរ ជ ។ ប ងំ្រគូេភ្លង បនែតងបទេនះជភ ប ងំ។ ្រពះបរម ជ ងំ 
ឲយពួកកវែីខមរែ្របេ យេនេសចក្តីដូចេដើម េហើយឲយ្រតូវបទេភ្លងប ងំេទៀត។ េគេធ្វើពុំេកើត។ 
សេម្តច្រពះសងឃ ជ ចេធ្វើេកើតកនុងរ ង ១យប់េនះ។ 

៣. េវ រជជបបញញ  (បញញ អង់ ចេក្ល វក្ល ) 

ភពៃន្របជញ អង់ ចេក្ល វក្ល េនះ ជគុណសមបត្តិមួយដ៏្របេសើររបស់មនុស ។ ្របជញ
របស់សេម្ដច្រពះសងឃ ជជអមច ស់របស់េយើង ប់ថជ្របជញ មួយដ៏ខពង់ខពស់ ចេពល
បនថ សេម្ដចមនេវ រជជបបញញ ្រគប់្រគន់ េ្រពះ្រពះអងគ បនទទួល្រពះកិត្តិនមដ៏
ខចរខច យេទកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស។ ដូចយ៉ងសេម្ដច្រទង់យ៉ងេទកន់ទី្របជុធំំៗ កនុង
្របេទសដៃទ ្រពះអងគែតងបន្លឺសីហនទ ្របកបេ យ្របជញ ដ៏េក្ល វក្ល  អង់ ចឥតញប់ញ័រ
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តក់ស្លុតចេំពះទី្របជុេំនះេឡើយ។ សេម្តចជបុរស ជេនយយ រកបនេ យ្រក ស់។ 
្របជញ ែដលេក្ល វក្ល អង់ ច ដូចអធិបបយេ យសេងខបមកេនះេ ថ េវ រជជបបញញ  ។ 

៤. ធមមេទសនេកសលយ (ករឈ្ល សៃវកនុងធមមេទសន) 

សេម្តច្រពះសងឃ ជ ្រទង់មនភពឈ្ល សៃវកនុងធមមេទសន េ យ្រគប់្រគន់។ 
ធមមេទសនៃនសេម្តច ្របកបេ យ្របេយជន៍ទងំផ្លូ វេ ក ទងំផ្លូ វធម៌ ចបភំ្លឺពុទធបរស័ិទ 
្របជពលរដ្ឋឲយយល់ផ្លូ វខុស ផ្លូ វ្រតូវ ឲយេជឿជក់ចេំពះជតិ សន និង្រពះ ជបល្ល័ងគ។ 
្រពះធមមេទសន ៃនសេម្តច្រពះសងឃ ជ ទុកថជមូល ្ឋ នមួយដ៏ស្តុកស្តមភ ចបភំ្លឺ្របជ
ពលរដ្ឋឲយមនករពយយមសិក  ្របតិបត្តិធម៌វន័ិយឲយមមួំន ឲយមនជហំររងឹបឹុង ឲយ្របឹង
ែ្របង្របកបករងរ កុឲំយខជិល្រចអូស ឲយមនធម៌ មគគី មូលមិ្រតជឯកភពកនុងរ ងជតិ 

សន និង្រពះ ជបល្ល័ងគរបស់េយើង េដើមបឲីយខពង់ខពស់េថកើងរុងេរឿងតេទអនគត។ 
ធមមេទសនៃនសេម្តច េឈម ះថជធមមេទសនេ្រទលបភំ្លឺពុទធបរស័ិទ ្របជពលរដ្ឋឲយយល់
្របេយជន៍្រគប់យ៉ង គឺទងំខងគុណសមបត្តិ ទងំខងគុណវតិ្តិ, ជធមមេទសន ្របកប
េ យមេធយបយដ៏្របេសើរវេិសស ចដឹកនបំង្អុលបង្ហ ញ្របេយជន៍បចចុបបនន និង
្របេយជន៍អនគត េ ថ ជ្រពះធមមេទសន ស់ពុទធបរស័ិទ ឲយភញ ក់ខ្លួនេ្រកកេឡើង 
្របកបករងរ េដើមបឲីយមនជីវភពខពង់ខពស់ ឲយសមគួរដល់កិត្តិយសរបស់េយើង ល់គន  ជ
្របជពលរដ្ឋៃន្របេទសឯក ជយ ឲយេចះឈឆឺ្អ ល្រស ញ់ជតិ សន និង្រពះ ជបល្ល័ងគ
របស់េយើង។ 

សេម្ដច្រពះសងឃ ជ មនធមមេទសនេកសលយដ៏បរបូិណ៌។ ធមមេទសនរបស់
សេម្ដច គួរ ប់ថជធមមេទសនយឺតេយង េ្រ ច្រសង់្របជពលរដ្ឋ ឲយមនសតិសមប-
ជញញៈរងឹបឹុងបរបូិណ៌េឡើង ទងំផ្លូ វពុទធច្រក និងផ្លូ វ ច្រក េដើមបឲីយច្រកទងំពីរវលិ
េលឿនេទេសមើៗ គន ។ ធមមេទសនរបស់សេម្ដច គួរេលើកថ ជធមមេទសនេបើកេ ក គឺេបើក
ែភនកអនក្របេទសកមពុជទងំមូល ឲយមន្របជញ ម រតីភ្លឺ ្វ ង រុងេរឿងេឡើងេ យពិត, ជ
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ធមមេទសនែដល ចផ្ដល់មេធយបយដ៏្របេសើរ ឲយ្របជពលរដ្ឋភញ ក់ខ្លួន្របណ េចះជួយ
ខ្លួនេ យខ្លួនឯង។ 

សេម្ដច្រពះសងឃ ជ ជ្រពះធមមកថិកមួយ្រពះអងគយ៉ងឯក ពុំមន្រពះធមមកថិក
មួយេ្រប បេសមើបនេឡើយ។ ធមមេទសនៃនសេម្តច ្របកបេ យឧត្តមគតិទងំពិេ ះ

េកបះកបយ ្របកបេ យពកយេពចន៍ ្របេយគ ្របធន មនរេបៀបេរៀបរយ មនក្រមងៃន
ពកយសម្ដីដ៏្រតឹម្រតូវឥតេឃ្ល ងឃ្ល ត ភ្ល ងំភ្ល ត់ ដូចេសចក្ដីអធិបបយេនះេ ថ 
ធមមេទសនេកសលយ ។ 

៥. បណីតសកមមភព (សកមមភពដ៏្របេសើរ) 

ករងររបស់សេម្ដច្រពអសងឃ ជ សុទធែតជករងរមន្របេយជន៍ដ៏ឧត្ដុងឧត្ដម 
ចេំពះពុទធបរស័ិទ ពំុមនករងរ មួយ ែដលឥត្របេយជន៍េនះេទ។ 

្រទង់បនេធ្វើបុណយេផ ងៗ ជេ្រចើនដង ស់ មនកឋិនទនជេដើម កនុងឆន នីំមួយៗ 
បនេធ្វើកឋិន២ ឬ៣វត្ត េរៀង ល់ឆន  ំឥតែដលខនេឡើយ។ កិចចកររបស់សេម្ដច សុទធែតមន
េគលេ េឆព ះេទរកេសចក្ដីសុខ េសចក្ដីចេ្រមើន ទងំេ កេនះ ទងំេ កខងមុខ េ យ
ពិត្របកដ សឹងមនភ័ស្តុ ងយ៉ងជក់ ក់កនុង្រពះ ជជីវ្របវត្តិេនះ។ 

សេម្ដចមន្រពហមវ ិ រដ៏ទូ យ សេ្រងគ ះដល់ ធរណជនមិនតបតិេតប តេពក
េឡើយ។ កិចចករែដលេចះែតមន េចះែតេដើរេទមុខ មិនេចះឈប់ មិនេចះគងំេន ែថមទងំ
មន្របេយជន៍ដ៏ខពង់ខពស់ េ ថ បណីតសកមមភព ។ 

្រពះមុនីេកសល សរូ យ 
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ចរតិលកខណៈ នងិកមមវធិ្ីរបចៃំថងរបសស់េម្តច្រពះសងឃ ជ 
ជួន ត 

ករ្រប្រពឹត្តជប់េ យកយ ចចិត្ត ្រគប់េពលេវ យូរៗេទ ចជប់េទជទម្ល ប់ េ ថ ចរតិ
្រប្រកត ីដូចយ៉ង៖ 

 សម្ដីេ្រគត្រគត ែដលធ្ល ប់និយយជប់ជទំេនៀម េ ថ ចរតិេ្រគត្រគត ។ 
 ករនិយយកុហកេលងចំេពះមិត្តសំ ញ់ យូរៗេទក៏ ចធ្ល ប់មត់ជទំេនៀម េនះេ ថ ចរតិ
កុហក ។ 

 ករជក់បរ ីេដីមដំបូងេឃញីេគជក់ ក៏ជក់េលង មេគ យូរៗេទក៏ ចជប់ជទំេនៀមជក់បរ ី។ 
 ករេដកៃថង េដីមដំបូងេឃញីេគេដកៃថង ក៏េដក មេគ លុះេដកៃថងយូរៗេទក៏ ចក្ល យជទំេនៀម 
េនះេ ថ ចរតិេដកៃថង ។ករ្រប្រពឹត្តិទល់ែតជប់្របេយគ ែដល ចលះេចញបនេ យក្រម 
ដូេចនះេ ថ ចរតិ្រប្រកតី ។ 

 មនុស ខ្លះមនចរតិ្រប្រកតីជប់េជកធងន់ ស់ ដូចយ៉ងចរតិ្រប្រកតីផឹក្រ  ទល់ែតកឹកជប់ 
ែដល ចលះបង់េចញបន។ ចរតិ្រប្រកតីែបបេនះ េឈម ះថ ជចរតិនឲំយខូចខតទងំជីវតិខ្លួន
ផង ទងំ្រទពយសមបត្តិរបស់ខ្លួនផង។ 

 ករជក់ េភៀន ក៏ ចនឲំយជប់េញ ន លះេចញបនេ យក្រម ស់។ ករេញ ន េភៀនេនះ 
េ ថ ចរតិ្រប្រកតីជក់ េភៀន។ មនុស អនកមនចរតិែបបេនះ េឈម ះថជចរតិតឹង ចរតិធងន់ 
េ្រពះនឲំយខូចខតទងំជីវតិ ទងំ្រទពយសមបត្តិ ជងចរតិអនកផឹកសុ  ែដលជចរតិតឹងធងន់ែដរេនះ 
េ្រចីន ស់េទេទៀត។ 

ចរតិ្រប្រកតីៃនសេម្ដច្រពះសងឃ ជ 
សេម្ដច្រពះសងឃ ជ ្រពះអងគក៏មនចរតិ្រប្រកតីែដរ បុ៉ែន្តចរតិរបស់សេម្ដច ជចរតិធូរ្រ ល ពុំែមន

នឲំយខូចខតេពលេវ  ខូចខត្របេយជន៍េនះេឡយី។ 

 សេម្តច្រទង់េ យ ្ល ម្លូ ជញឹកញយកនុងៃថងនីមួយៗ ្រទង់មិនេ យបរេីទ។ បុ៉ែន្តេ កអនកធ្ល ប់
ដឹង-េឃញី នយិយថ សេម្ដច្រពះសងឃ ជ កលពីរ ង្រពះជនម ២០ឆន  ំរហូតដល់្រពះជនមជង
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៣០ឆន  ំ្រទង់េ យបរែីដរ បុ៉ែន្តេ យរេង្វីលៗ មិនញឹកញប់េទ, លុះដល់មក្រពះជនមរ ង៤០ឆន  ំ
េទីបសេម្ដចេ យ ្ល ម្លូ កន់ែតញឹកញយេឡងីដ បមក។ 

 សេម្ដច កលេបីមនេ គផ្ដ យ ែដលនឲំយតឹង្រចមុះ នងិក្អកេ យេ គផ្ដ យេនះ អនកផង
េ្រចីនែតេឃញី្រទង់េ យថន ចំិនញត់េខ  េហយីសេម្ដចមនបនទូលថ េ គផ្ដ យបនែតជក់
ថន ចំិនេទីបឆប់ជសះេសបយី, ថន ចំិនេនះនឲំយជឫសដូង្រចមុះេទៀតផង។ 

 សេម្ដចមនចរតិ្រប្រកតី កនុងករេ យភ ្ត រ េ្រចីនែតសព្វ្រពះទ័យនឹងសម្ល្រសឡក់ស្លឹកេ្រចស, 
្របេហរីក្តិប្រត ច-រេព, កកូរបែន្លេ ន ត និងសម្លស្លឹកេលង ង, ពុំសូវេ យ ច់ឈមេទ។ ម្ហូប
បុ៉នម នមុខខងេលីេនះ េ្រចីនែតឲយេគស្លនឹង្រតីេឆ្អីរ, េបីពុមំនម្ហូបេនះេទ េ្រចីនសព្វ្រពះទ័យម្ហូប
េ្រកៀមេ្រកះ មនបុក្រតីេឆ្អីរមជូរ្រក ងំ ឬែផ្លមក ក់ជេដីម។ សេម្ដចពុំសូវេ យបែង្អមេ្រចីនេទ 
េ យែតបន្ដចិបន្តួច,  មិនសូវេ យកេហ្វ ទឹក្រកូច(លីមូ៉ ត់) ញឹកញយេទ េ យែតទឹក
ែត និងសករស។ 

 សេម្ដចសព្វ្រពះ ជហ្ឬទ័យនឹងកូនេឈេីផ ងៗ ែដលមនែមកេ្រចីន ដូចយ៉ងេដីម្រចែកងទួយ 
រទងំជេដីម យកមក ំ ក់កនុងេផីងជេ្រចីន ចំនួនជង ១០០េផីង ទុកេនវត្តឧ ្ណ េ ម។ 

 េដីមេឈឯីេទៀតៗ ជេឈដីំ ្ំរសុកក្ដី េឈកីនុងៃ្រពក្ដី ក៏សេម្ដចរតឹែតសព្វ្រពះ ជហ្ឬទ័យ េំ្រចីន
ស់េទេទៀត ដូចេឈកីនុងរបងឈបន ្ឋ នវត្តឧ ្ណ េ ម នងិេឈឯីវត្តេពធិ្រពឹក  និងកនុង

មនទីរេពទយជេដីម។ 
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កមមវធិ្ីរបចៃំថងរបសស់េម្ដច 
កមមវធិីរបស់សេម្ដចេទៀងទត់ចំេពះ្រតង់ែតេ យ្រពះេ ង យេពលៃថង្រតង់ េហយីនឹងេពលែដល

េធ្វីករបុ៉េ ្ណ ះ ដូចយ៉ងសរេសរដក្រសង់ធម៌ ថ៌េរៀបចំេធ្វីេសៀវេភេផ ងៗ មនវចននុ្រកមែខមរជេដីម
េនះ េទៀងទត់េរៀង ល់ៃថង ល់យប់ទល់ៗែតភ្លឺរ ងេម៉ង៦កន្លះ េទីបេ យយគូ ៃថងខ្លះពុំបនទងំ
េ យយគូែថមេទៀត, េឃញីថេពលយគូពុំសូវេទៀងទត់េទ។ លុះេ យ្រពះេ ង យៃថង្រតង់េហយី េទីប
ផទំ…។ 

េពលែដលសេម្ដចកំពុងជប់្រពះហសថសរេសរ េហយីមនេភញ វចូលមកថ្វ យបងគគំល់ សេម្ដចក៏ែបរ
មកេធ្វីបដិស ្ឋ រៈភ្ល មៗ េហយីមិនឲយេនយូរេទ េ្រពះមនកិចចករេ្រចីន ស់។ េបីៃថង មួយែដល
សេម្ដចទំេនរមិនមនកិចចករ េហយីមនេភញ វ បព្វជិត ឬ្រគហសថចូលមកថ្វ យបងគំគល់ េនះសេម្ដចសព្វ
្រពះ ជហ្ឬទ័យ្រប្រស័យទក់ទង េ យ្រពះ ជឱងក រ កសួរពីេនះពីេនះ េហយី្រទង់ដឹកនបំំភ្លអឺំពផី្លូវ
សនយ៉ងពិ ្ដ រែវងឆង យ ស់ អស់៤-៥េម៉ងក៏មន ទល់ែតភ្លក៏ឺមន មនិេចះត្អូញថងងុយសឹង 

ថចុករយួ្រសពន់េទ ឲយែតេភញ វេនះ្រទអំងគុយចូលចិត្ត ្ដ ប់ចុះ (ករណ៍េនះ ចំេពះែតេពល មួយែដល
សេម្ដចមន្រពះសុខភព ងកយ្រសួលល្អ)។ 

សេម្តច ទ ត់បំផុតខងករផទំ ពុមំននរ មួយយកត្រមប់ មបនេឡយី។ េវ ផទំមិនមន
កំណត់េពល មួយេ យ្របកដ្របជេទ គឺេ្រសចែតមនឳកស, េបី្រពះអងគមនឳកសេពល  ក៏ផទំ
េពលេនះភ្ល ម លក់ភ្ល ម រ ង ១េម៉ង ឬកន្លះេម៉ង្រទង់េតីនេឡងីភ្ល ម។ ទកីែន្លងែដលសេម្តច្រតូវផទំេនះ 
មិនេរសីេទ េទះបីទី មួយមនសំេឡងអូ៊អរ ឬសំេឡងេគេធ្វីករ យដំឮក្តុងក្ឌ ងំក៏េ យ សេម្តចផទំេចះ
ែតលក់្រសួលទងំអស់ គថឺងយកនុងករផទំ កនុងករលក់ កនុងករេតីនេឡងីវញិេពក ស់ គឺថ្រតង់ ក៏
ផទំបន ្រតង់ ក៏លក់បន កំណត់បុ៉នម នេម៉ងក៏ ចេតីនេឡងីបន មកំណត់មិនបច់ ស់។ 

ករផទំលង់លក់របស់សេម្តចមិនយូរេទ ដូចយ៉ងេលីរថយន្ត េលីកប៉ល់ទឹក ឬេលីយន្តេ ះក៏ ច
ផទំលក់បនភ្ល មៗ ។ សេម្តចមនមេនមយទិធិមួយ្រតង់ផទំេនះ្របសប់បំផុត គម នអនក មួយេរៀនយក
ត្រមប់ មបនេឡយី។ 

ឈមឹ ស៊មុ 

************************* 
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មកដល់ចុងបញ្ចប់េនះ ខ្ញុំ្រសុកែ្រស បាននឹកេឃើញដល់្របសាសន៍របស់្រពឹទាចារ
មួយរូប ែដលជាអតីតសិស សាលាបាលី និងជាអ្នកេនៅបំេរីទឹកេកៅ ទឹក្រតជាក់ជូនសេម្តច្រពះ
សងឃរាជ េនៅវត្តឧណាេលាម បានរលឹក្របាប់ខ្ញុំពីអនុស វីយ៍មួយ រវាងគាត់ និងសេម្តច្រពះ
សងឃរាជជាអមាស់ កាលក្នុងអំឡុងេពលទ័ពជប៉ុនចូល្រសុក…។  

មានៃថ្ងមួយ កងទ័ពជប៉ុនមួយ្រកុមបានចូលមកក្នុងទីអារាមវត្តឧណាេលាម េហើយ
ទាំងេលាកេននតូចៗ ទាំងភិក្ខុសងឃមិនដឹងថា កងទ័ពទាំងេនាះមកក្នុងវត្តមានការស្អីេទ ក៏នាំ
ពួកេគ េអាយមកជួប្រពះេតជ្រពះគុណ ជួន ត ។ េពលេនាះ្រពះអង្គបានមានសងឃដីកាជា
ភាសាជបុ៉ន ែបបធម្មតាជាមួយកងទ័ពជប៉ុនទាំងេនាះ េធ្វើេអាយអ្នកេនៅជុំវិញ្រពះអង្គ មាន
ការភាក់េផ្អើលយា៉ងខាំង។ កងទ័ពជប៉ុនទាំងេនាះឆ្ងល់ ្រពមទាំងសួរេទៅ្រពះអង្គថា៖ េតើ្រពះអង្គ
េចះភាសាជបុ៉នតំាងពីអងា្កល? េហើយ្រគូណាបេ្រងៀន្រពះអង្គ?…  

សេម្តច្រពះសងឃរាជ បានមានពុទ្ធដីកា្របាប់េទៅកងទ័ពជប៉ុនវិញ ្រពមទាំងចង្អុលេទៅ
វទិ  ុេនៅែក រ្រពះកាយ្រពះអង្គ៖ េនះ ្រគូអាតា!… 

មានេរឿងេដាយែឡកមួយេទៀត ទាក់ទងនឹងកាយសម ទាពីកំេណើតរបស់សេម្តច្រពះ
សងឃរាជជាអមាស់ ែដលខ្ញុំឆ្ងល់ថាៈ េហតុអីបានជា្រពះអង្គ ពូែកខាងសំនួនេវាហារខាំង
េម្ល៉ះ?… េលាក្រពឹទាចារ ខាងេលើបាន្របាប់ខ្ញុំថា៖ នរណាែដលមានរង្វះមាត់ធំ អ្នកេនាះនឹង
ពូែកខាងេវាហារ..!!.. ្រពះឳស្ឋ(មាត់) របស់សេម្តច្រពះសងឃរាជ េមើលេទៅេឃើញធម្មតា, ែតេបើ
្រពះអង្គហា្រពះឳស្ឋេឡើងគឺ អាចកាប់ៃដលូកចូលក្នងុមាត់ចុះ… េហើយបុគ្គលែដលមាន
កាយសម ទាពូែកខាងេវាហារដូចសេម្តច្រពះសងឃរាជែបបេនះ នាេពលបច្ចុប ន្ន គឺមានែត
មាក់គត់… េនាះគឺ ៖ សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន..!!..  

្រសុកែ្រស 
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កពយេ កធម៌ 
(្រពះ ជនិពនធដបូំងបផុំតរបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជ ជួន ត) 

ខញុ ំេឈម ះអក រ ណ ផ ្ំរសះ    ក ់ត មុខជតួបេង្ហីយ          
ជត្ួរបកបពំុ នេឡយី            ឲយដល់្រសះចុងដូចបលី ។ 

មនកលយប់មយួឥតកង្វល់           ខ្វល់ខ្វ យអំពីេរឿងេហតុអ្វី          
មនកិចចែតខងេមីលបលី            ែដល្រពះជិន្រសី្រទង់េទសន ។ 

ខញុ ំេមីល្រតង់េ កធមមសូ្រត            រហូតដល់ចប្់រពះគថ         
េមីលបេណ្តី រគិតបេណ្តី រេ យចិន្ត      គិតថនឹងែ្របជស្រមយ ។ 

ជ្របេយជនៃ៍នជនអនក្រតូវករ          ចងេ់ចះធម៌ ថ៌ មអភិ្របយ         
អនកែដលមិនេចះខងែ្រប្រ យ          េបីពកយស្រមយេ្រចីនចូលចិត្ត ។ 

ខញុ ំបនេផ្តីមែតងជពកយកពយ          មសភព្របជញ ខញុ ំរះិគិត         
ត្រមូវជធម៌ែដលមនពិត           ្របឌិដ្ឋ្របដូចឲយងយយល់ ។ 

ខញុ ំែតងជកពយច្រមុះពកយ           ្របពីំរ្របបីំ មេយយល់         
ឃ្ល ខ្លះមនេកីនរហូតដល់           ្របបំួនពកយផ្តល់ មេសចក្តី ។ 

ខញុ ំសូមសែម្តងែចងពីធម ៌          ដប៏វរស្រមបជ់ន្របុស្រសី         
េឈម ះេ េ កធម៌មន្របបីំ          ជសេងខបខ្លី មគថ ។ 

ធម៌ទងំ្របបីំ្របករេនះ           មនេឈម ះ មបលីភ           
 េភ មន ភផងនន          េទះែ្រសចមក រេទះមស្របក់ ។ 
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អ េភ ឥត ភឬខតបង់          ខុសចំណង់ឃ្វ ងចំណុចទស់េទីសទក់  
        មុខ្រសេពនខ្លួន្រសពនចិ់ត្តអន់ ក់     គំនិត ក្់របជញ វល់ពំុយល់ឆង យ ។ 

យេ  មនយសស័ក្តិេថកីងថក ន          បនអ្វីក៏បនមកេ យងយ         
េតជះតបះកផ៏ ព្វផ យ           ជនទងំ យធំតូចសឹង ប់ ន ។ 

អយេ  ឥតយសឬថ្លស់យស          ខពស់ចុះជទបមិនសម្របណ         
ថយអំ ចេតជះមិនក្ល ន          បនអ្វីក៏បនេ យលំបក ។ 

និនទ  អនកផងេគតិះេដៀល           ចកេ់ឆក លេ យលំែពងគឺមត់ពកយ      
្រទេគះេបះេបកេបកេខជ កខជ ក        េ្រជក្រជករះិគនេ់ពលបងក ច់ ។ 

បសំ  ចេគសរេសីរ           បេង្ហីរសម្តីេ យបូរបច ់         
េឆព ះមុខឬកំបងំេគថេ្រសច          នឹងខ្លួនេហយី ចេ់គទងំអស់ ។ 

សខុំ សុខកយសុខទងំចិត្ត          ឥតមនក្តីទុកមកេទីសទល់         
េនះេនះទងំ្រគប្់រសួលទងំអស់          ខពងខ់ពស់ៃថ្លថ្ល េពញបំណង ។ 

ទុកខំ គឺក្តីទុកខេក្ត ក្តួល           រជំលួ្រជួល្រចល់មិនសមបង៉         
នកំយនិងចិត្តឲយេ ហមង           ឲយអនកផងេគ្រពួយែត ល់្របណ ។ 

ធមេ៌នះ ប់ យមន្របបីំ           េបីផគូឲយខ្លីជគូបន                     
្រតឹមែតបួនគូគត់ ម ន           េកីតបនែតមយួមយួឈបេ់កីត ។ 

ផ្ល ស់ប្តូរជេវនេវន មគូ           វញិញូអនក្របជញែដលេចះេឆីត         
កំណតស់មគ ល់ គ ល់កំេណីត          េទះធម៌ េកីតក៏ ចដឹង ។ 

្រពះពុទធ្រទង្់រ ស់សែម្តងថ          េ យអស់ប ្ត ជនផង្របឹង         
យកចិត្តទុក កគិ់តជញជ ឹង           រពឹំកនឹកដល់ករែ្រប្របួល ។ 
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្របយត័នគំនិត្របុង ម រតី           េទះបីសុខទុកខ្រសួលពំុ្រសួល         
េកីតេហយីបតេ់ទ មដំណួល          ្រតូវគិតស្រមួល មករណ៍ពិត ។ 

សត្វេ កែតងេ ទ កេ្រពះេ កធម៌     បនអរបង់អន្់រសពន់ចិត្ត         
មនយសខពងខ់ពស់រកី យឥត          មនគំនិតគិតដល់ថ្លស់យសេឡយី ។ 

កលេបីបនឮពកយេគនិនទ            េឆព ះ ម ឳ េក្ត មិនេសបយី         
េបីបនឮេគសរេសីរេហយី           ចិត្តពំុកេន្តីយអរេផីតៗ ។ 

បនសុខេភ្លចនឹកដល់ទុកខំ           េកីតកម្ល ងំក្ល ខ្ល ងំឥតញេញីត         
ញញឹមញយៗអរពេ្រពីត           រកកល់េគេទីតទស់ពំុបន ។ 

លុះដល់អស់េវនេសចក្តីសុខ          ធ្ល កេ់វនក្តីទុកខមកដល់្របណ         
្រ ប់ែត្រពួយរកេគឲយជយួ្រចន          ទុកខេនះឲយក ន្តពីអត្តភព ។ 

សុខក្តីទុកខក្តីរបស់សត្វ           ខច តេ់ទមកវញិ មសភព         
បុណយបបែដលេធ្វីមកេរៀង ប          ទ បៗេ យផលដល់ ម  ។ 

្រពះសមពុទធជមកុដៃនៃ្រតភព          ្រទង្់របរពធធមេ៌នះេហយី្រ ស់ថ         
ឲយសត្វរះិគិតេ យ្របជញ            កំុ ៉ មចិត្តែដល្របទះ ។ 

បន ភ្រតូវនឹកដល់ករបង់          បនយសស័ក្តិរុងេរឿងេតជះ         
កំុកក្អិលេក្អងក្អ យេ យមនះ         ្រតូវនឹកខ្លះកំុេភ្លចករែ្រប្របួល ។ 

េបីឮអនកផងេគនិនទ             ដល់ ម ្រតូវ ងំចិត្តស្រមួល               
ស្រមកក្តីេ្រកធកំុរជំលួ           េបីទុកជេក្ត ក្តួល្រតូវខំអត់ ។ 

គបបគិីតភ្ល មថនិនទ             េនះជគន នឹងសរេសីរជ្របកដ         
េបីអញ ងំចិត្តជអំណត់           ល់មតេ់គនឹងសរេសីរអញ ។ 
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ថេនះេ េពញជេចះអត់           េចះសងកត់កំហងឹែដលេចះខន ញ់         
េធ្វីអនកស្អប់ឲយ្រតឡប់ជ្រស ញ់        បនសុខេ្រពះផច ញ់េសចក្តីេ្រកធ ។ 

មយួេទៀតមនពកយសុភសិត          អនក្របជញ្របឌិដ្ឋជចំេ ទ         
ថកលេបីមនេសចក្តីេ្រកធ          កំុ្រចេ ត្រតូវ ប់អក រសិន ។ 

បអ់ក រ ងំពី ក ដល់ ឡ អ័ង          រចួសំកងំគំនិតគិតដង្វិន         
េគនរគន នរ់កេហតុរកផលសិន          េបី្របសិនេ្រកធលមមនឹងបន្រ ក ។ 

ពំុេនះេ កថេ យ បេ់លខ          ពី ឯក ដល់ ទស ឈបស់្រមក         
្រទឹងមយួ្រសបកនឹ់ងបន្រ ក          ឃ្ល តចកកំហងឹដេ៏ឃរេឃ ។ 

េបីបន្របកបេ យក្តីសុខ           ឃ្ល តេចញពីទុកខេ កហមងេ          
កំុ លអរេអកេ្រតកសំេ            ដូចកែងកបែខេក្ត ្រតូវេភ្ល ងធំ ។ 

គបបី ងំចិត្តគិតេទមុខ           ថឥឡូវមនសុខមកអបរ់ ំ          
មុខជៃថង មយួនឹងរលំ           ទុកខតូចឬធំមកពំុខន ។ 

អនក បនសុខធំទូ យ           ដល់េវនទុកខផ យមកដល់្របណ         
នឹងមនទុកខធំពន្់របមណ           មលំ ន ន មសុខែដលេកីតមុន ។ 

េហតុេនះគួរអស់ ធុជន           កំុទ្រមន់គំនិតឲយលង់ស៊ុន         
កនុងេ កធម៌ ែដលេកីតមុន         េទះ្រ លេទះធងនក់្តីសុខទុកខ ។ 

េទះ ភេទះយសេទះខតបង ់         េទះលិចលងថ់្លស់យសមិនេពញមុខ  
េទះសរេសីរេទះនិនទ ថកំ្រពុក          ្រតូវែត ងំចិត្តជមធយម ។ 

លុះបន ងំចិត្តទុកដូេចនះ           េទីបរេបះឃ្ល តខ្លះពីទុកខធំ         
េ យេហតុមិនផងំចិត្តឲយងំ           ឲយរងគំេនកនុងកែន្លងមួយ ។ 
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េបីមន្របជញ ្របេយគដល់           េហតុនិងផលែដលមនជត្រមួយ         
េទីបចិត្តនឹង ចឃ្ល តចក្រពួយ          េបីទុកជ្រពួយក្៏រគន្់រទ ំ។ 

ពីេ្រពះបនដឹងចបស់ករណ៍ពិត        េ យគំនិត្រតិះរះិដម៏ួនម ំ        
ដឹងថេ កធម៌េកីតេជគជ ំ         ុ ទំេំនកនុងសន្ត នសត្វ ។ 

េកីតមនមិននឹងែតមួយៗ           ជនួ្រពួយជួនអរមនបត់ៗ          
េហយីមនេឡងីវញិមិនេទៀងទត់        មយួេកីតមួយបតផ់្ល ស់ប្តូរគន  ។ 

េបីដឹងដូេចនះេហយីគរួខំ           អបរ់្ំរបជញ ឲយេក្ល វក្ល                           
គរួគិតគរួេគនរពិចរ            សិក េរៀនសូ្រតកំុធុញ្រទន់ ។ 

គរួ្របឹងសេងកតធមប៌រមតថ           មនអតថ្រជលេ្រជជអនន្ត         
្របប់ផ្លូវមគគផលមិនមនភន័្ត          មនថន ក់មនជន់ មលំ ប់ ។ 

សត្វែដលនឹងបនរចួចកទុកខ          េ្រពះធុញជូរមុខនឹងេកីត ្ល ប់         
មនគំនិតដូចសត្វទទជប់           កនុង្រទុងមិនគបក់្តី្របថន  ។ 

េចះែតសទុះ្រចស់្រចល លចឹក្រទុង   ចងេ់ យរលុងនឹងមនីមន          
សទុះេចញឲយរចួេហយីនឹង           ្រត ង ្ល ប េហយីេហរីេទ ។ 

អនកែដលធុញ្រទននឹ់ងេកីត ្ល ប់        ចង្់របញប់ចកេចញេចលលំេន         
គឺវដ្តសង រេនះេហយីេទ           កនល់ំេនែដលទុកខរលតប់ង់ ។ 

មគគផលនឹងមនេ្រពះ ្រស័យ          ចិត្ត ច់ ល័យពីចំណង់         
េហយីសម័្រគនឹងេដីរ មផ្លូវ្រតង់          ្របកបេ យអងគ្របបីំយ៉ង ។ 

េ ថ អដ្ឋងគិកមគគ           ឥតអ្វីេទីសទក់ឥតេវៀច ង           
្រសួលេដីរបំផុតដល់អនក ង          មនសំ ងដូចយ៉ង្រពះសុគត ។ 
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ផ្លូវេនះជេហតុជឧបយ           ឲយសត្វទងំ យបនរលត ់        
េភ្លីងទុកខេហយីែលងមនរនធត់          េ្រពះេ កធម៌ទងំ្របបីំ ។ 

េឈម ះេ ថបន្រពះនិព្វ ន          ជនិេ ធ ្ឋ នគម នទុកខភយ័         
សុខៃ្រកែលងសុខឥតទុកខអ្វី           មកប៉ះមកពល់ដល់តិចេឡយី ។ 

ជ នគម នចស់គម នឈចឺប់          គម នេកីតគម ន ្ល បសុ់ខកេន្តីយ         
្រពះពុទធ្រទង្់រ ស់េ ថេ្រតីយ          អនកេទដល់េហយីែលងមកវញិ ។ 

ជទីឥតកិចចករ្រគប់យ៉ង           ឥតសង់ឥត ងឥតលកទិ់ញ         
មនែតសុខមយួយ៉ងជចំេណញ       េឈម ះថេចញចកទុកខ្រសឡះេ ង ។ 

េសចក្តីេនះពិតជពកយកពយ          ែតមិនែមនកំ ពយពកយឆគ ឆំគង         
ជ ចធ់ម៌ែមនឥតេមះហមង          ្រគនែ់ត្រកងជពកយមនេឃ្ល ងឃ្ល  ។ 

សូមអស់អនក្របជញ ជកវ ី          កំុបីបេនទ សេដៀលនិនទ              
ពកយេនះខញុ ំែតង មម្រ            សមផស ចមិនមនេល្អ ង ។ 

មចបបេ់មកពយវ ិ សិនី           វធីិអនក្របជញេ កេរៀបេរៀង         
ជចបបស់្រមប្់រគន់ផទឹមេផទ ង          ឲយេទៀង មែបបខយល់អក រ ។ 

ឥតិ ឯវំ េម កេពយ    បរបិុេ ្ណ  ម ច់ធម៌        
សខុិ េ ន្តុ សត្តនិករ           ចូរបនអំណរសុខ្រគបគ់ន …៕ 

 ៃថងទី ០៦ តុ  ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥ 
បនអនុញញ តឲយអនកម  ឈមឹ សុ៊ម េបះពុមពផ យចុះ 

សេម្តច្រពះម សេុមធធិបតី 
(ជ.ណ េជតញញ េ ) សងឃនយក 


