
សម្មេច ជនួ ណាត 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

នរណាជា សម្មឋច ជនួ ណាត ?          
2009 | www.Thecambodia.blogspot.com 

 



សម្មេច ជនួ ណាត                                                                                  ២០០៩ 

www.thecambodia.blogspot.com 

Page | 2 

ជនួ ណាត 

 
សម្មឋចព្ពះមហាសុម្មធាធិបតី ជួន ណាត (ម្ជាតញ្ញដ ម្ណា) សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជថ្នប កទ់ី
១ ននគណៈមហានិកាយ (ព្រសតូ ១១ មនីា ព.ស.២៤២៧/គ.ស.១៨៨៣ សគុត ២៥ 
កញ្ញដ  ព.ស.២៥១៣/គ.ស.១៩៦៩) ជាសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជអង្គទ៤ី ននគណៈ
មហានិកាយ ននព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា។ ព្ទង្ក់ានត់ណំណង្ពីព.ស.២៤៩២ ដល ់
ព.ស.២៥១៣ កបុង្រជ ជសមយ័ព្ពះបាទសម្មឋចព្ពះនម្រាតឋម សីហន។ុ 
 
 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85_%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83_%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%98_%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%A0%E1%9E%93%E1%9E%BB
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ព័ត៌មានមយួចំននួ  
ព្ពះនាម ជនួ ណាត 
 ព្ពះនាមម្ពញ សម្មឋចព្ពះមហាសមុ្មធាធបិត ីជនួ ណាត (ម្ជាតញ្ញដ ម្ណា) សម្មឋច
ព្ពះសង្ឃរាជថ្នប កទ់១ី ននគណៈមហានិកាយ 
 ឋានៈ សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ  
ព្រសតូ ១១ មនីា ១៨៨៣  
សុគត ២៥ កញ្ញដ  ១៩៦៩ 

ព្ពះរាជជីវព្បវតេ ិ

ជាតិបរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពជីាតិ) 
សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ ព្ទង្ព់្រសតូម្ៅនថងអង្គគ រ ១១ម្រាច ខែផលគុន ឆ្នប វំក ឆសក័ ព.ស.
២៤២៧ គនឺថងទ១ី១ ខែ មនីា គ.ស.១៨៨៣ ម្ៅភមូកិមំ្រៀង្ សង្គា តរ់កាម្កាះ ស្សុកគង្
ពិសី ម្ែតថកពំង្ស់ពឺ។ សម្មឋចមានព្ពះជាតកិបុង្ព្តកលូកសិករ ព្ពះមាតាននសម្មឋចនាម 
យក ់ព្ពះបតិានាម ព្ពហម ជនួ។ ព្គួសារម្នះមានបពុ្តខតពីរនាកគ់ ឺអង្គសម្មឋច

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85_%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83_%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%84%E1%9F%8B_%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BA&action=edit&redlink=1
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ព្ពះសង្ឃរាជ និង្ម្ោកឧកញ៉៉ម្សាភណឍ មន្តនថ ីជនួ នតុ ជាព្ពះអនជុនន សម្មឋច
ព្ពះសង្ឃរាជ។ 

កុមារបរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពភីាពននកុមារ) 
សម្មឋចកាលឋតិម្ៅកបុង្កមុារភាព មានព្ពះជនាា យរុវាង្១២ឆ្នប  ំព្ពះមាតាបតិាបាននា ំ
យកម្ៅផធុកផ្ដឋ កឲ់្យម្រៀនសពូ្តអកសរសាស្តសថ របសជ់ាតកិបុង្សំណាកម់្ោកព្គូសពូ្តសាឋ ំ
នាម ខក មម៉ វតថម្ោធពិ្ពឹកស ម្ៅវតថម្ោលយ ំសង្គា តរ់ោងំ្ខកន ស្សុកកណាឋ លសធឹង្ 
ម្ែតថកណាឋ ល។ 

បពវជាជ បរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពបីពវជាជ ) 
លះុសម្មឋចមានព្ពះជនាា យ១ុ៤ឆ្នប  ំបានបសួជាសាមម្ណរ កបុង្នថង១៥ម្កើត ខែពិសាែ ឆ្នប ំ
ច សំរទឹ នសិក័ ព.ស.២៤៤១ គ.ស.១៨៩៧ ម្ៅបមំ្ពញកចិចសិកានាវតថម្ោធពិ្ពឹកស អស់
រយៈកាលពីរឆ្នប  ំម្ទើបម្ចញអំពីវតថម្ោធពិ្ពឹកសម្ៅម្រៀនសពូ្តព្ពះបរយិតថធិម ៌ឯវតថ
ឧណាត ម្ោម ព្កុង្ភបមំ្ពញ កបុង្សំណាកព់្ពះពទុ នព្គូ ម្ទព ម្សា នាកដុខិថវព្របកណំពង្ខាង្
ម្ជើង្កបុង្កាលព.ស.២៤៤៣ គ.ស.១៨៩៩។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%80_%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%9B_%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%9B
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%A7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%A7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89
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ឧបបសមបទាបរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពឧីបសមបទា) 
សម្មឋច លះុបានព្ពះជនាា យគុព្មប២់១ព្ពះវសាបានព្ទង្និ់មនថព្តឡបម់្ៅសមូ ឧបមផទា
ជាភកិខ ុកបុង្វតថម្ោធពិ្ពឹកសខដលជាវតថម្ដើមវញិ ម្ោយមានព្ពះម្តជព្ពះគណុ ព្ពះពទុ ន
ម្ោសាចារយ ម៉ា ម្កត សវុណតរផម្ញ្ញដ ជាព្ពះឧបជាយ ៍កាលម្ោកម្ៅជាម្ៅអធកិារ
វតថម្ោធពិ្ពឹកសមានព្ពះម្តជព្ពះគណុ ខក មម៉ មសិសនាម្ោ ជាព្គូសពូ្តសាឋ  ំនិង្ព្ពះម្តជ
ព្ពះគណុ អុឹម ែមឹ តកិខរផម្ញ្ញដ  ជាព្គូសពូ្តម្ឆេង្ សពូ្តបមំ្ពញកចិចឧបសមផទាម្ៅនថង១៤
ម្កើត ខែម្ជសឌ ឆ្នប មំ្រាង្ ឆសក័ ព.ស.២៤៤៨ គ.ស.១៩០៤។ សម្មឋចព្ទង្ទ់ទលួព្ពះនាម
រផញ្ដតថថិ្ន ម្ជាតញ្ញដ ម្ណា លះុព្ទង្ប់មំ្ពញឧបសមផទាជាភកិខុភាពរចួម្ហើយ ព្ទង្ក់ ៏
និមនថព្តឡបម់កគង្ម់្ៅវតថឧណាត ម្ោម ទទលួការសិកាគនទធុរៈវញិម្ទៀត។ 

បរយិតេបិរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពកីារសិកា) 
សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ មានម្សចកឋពីាយាមព្រកបម្ោយថ្នមពលដម៏្កលៀវកាល កបុង្ការ
សិកា ទាងំ្ខផែកភាសាបាលី ទាងំ្ខផែកភាសាឯម្ទៀតៗ មានភាសាបារាងំ្ ជាម្ដើម។ ការ
សិការបសស់ម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ មានម្ជាគជយ័ព្រម្សើរណាស ់ម្ ើញមានខតសម្មឋច
សង្ឃរាជខដលម្រៀនចម្ព្មីនលតូោស ់មានម្លផឿនឈែះម្ោកឯម្ទៀតៗ។ សម្មឋចចាប់
ម្រៀនដបំងូ្ម្មសពូ្ត ខព្រមលូកចាច យនៈ និង្គមពីរធមាបទអំពីព្ពះពទុ នម្ោសាចារយ
ព្ពះនាម ម៉ា ម្កត ខដលជាព្ពះឧបជាយ ៍ននសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%A7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
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សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ ខដលព្ទង្ច់ាបម់្រៀនវជិាជណាមយួ មានវជិាជ បាលីជាម្ដើម គមឺ្រៀន
ម្ោយយកព្ពះទយ័ទកុោក ់ែតិែពំ្រឹង្ខព្រង្ ឥតមានបននូរបនទយកបុង្ការសិកាម្នាះ
ម្ឡើយ។ 
សម្មឋចព្ទង្ទ់ទលួការសិកាម្នាះគ ឺសិកាម្ោយឆនធៈដម៏ានកមាល ងំ្ខមនខទន ពុំខមន
សិកាវជិាជណាមយួម្ោយម្លង្ៗ ម្ទ។ វជិាជ ខាង្ភាសាបាលី ភាសាសំស្តសាឹត និង្ភាសា
បារាងំ្ សទុ នខតវជិាជ ខដលព្រោបម់្ោយម្វយាករណ៍ហមតច់ត ់ព្ជាលម្ព្ៅលំបាកម្រៀន 
លំបាកយលជ់ាទបីផំតុ ប៉ខុនថសម្មឋចអាចម្រៀន អាចយលច់ាស់ោស ់ម្ោយឆ្នប់
រហ័សគរួឲ្យម្កាតសរម្សើរពនម់្ពកណាស។់ 
សម្មឋចព្ទង្ម់្ចះដងឹ្យលធ់លុះធាល យចមំ្ោះម្វយាករណ៍ព្គបភ់ាសា ខដលសម្មឋចបាន
ម្រៀន មានម្វយាករណ៍បាលីសំស្តសាឹតជាម្ដើម ទាងំ្អកសរសាស្តសថរបសជ់ាត ិនិង្ោកយ
ម្ពចនក៍បុង្ខផែកវរផធមប៌រុាណកស៏ម្មឋចម្ចះចាយំលម់្ហតផុល ជាម្ព្ចីនណាស។់ 
ភាសាម្សៀម ភាសាោវ និង្ភាសាបារាងំ្ ខដលសម្មឋចបានម្រៀន អាចនិយាយ
ព្ាស្សយ័ទាកទ់ង្នឹង្ជនជាតមិ្សៀម ជាតោិវ និង្ជាតបិារាងំ្បាន។ សម្មឋចឈ្លល សនវ
ព្រសពេយកតព្មាបត់ាមសំម្ឡង្ភាសាជាតដិនទៗឲ្យស្សម្ដៀង្ ឬដចូភាសាជាតដិនទ
បាន។ ភាសាអង្ម់្គលស និង្ភាសាម្វៀតណាម កស៏ម្មឋចបានម្រៀន អាចម្មើល សរម្សរ
និយាយ ព្ាស្សយ័បានម្ព្ចីនខដរ។ 
កបុង្សមយ័ខដលសម្មឋចកពំងុ្សិកាវជិាជ ខាង្បាលីកបុង្រវាង្គ.ស. ១៩១០ ម្ ើញថ្ន
សម្មឋចមានព្ពះកតិថសិព័ធលផថី្ន ជាព្ពះម្ថរៈ សាធ តជំ់នាញពខូកខាង្ភាសាបាលី អាច

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%9F%E1%9F%80%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%80%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9F%81%E1%9E%9F
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9F%80%E1%9E%8F%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%98
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
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និយាយភាសាបាលីបានជាង្ភកិខ ុសាមម្ណរឯម្ទៀត ខដលម្រៀនជាមួយោប កបុង្សមយ័
ម្នាះ។ 
ម្ៅព.ស.២៤៥៧ គ.ស.១៩១៣ សម្មឋចព្ទង្ប់ានចលូព្រឡង្ម្ដញព្រម្យាគកបុង្ព្ពះ
ឧម្បាសថរតនារាម វហិារព្ពះខកវមរកត ចមំ្ោះព្ពះភន័្តកថព្ពះករណុាព្ពះបាទសម្មឋច
ព្ពះសុីសវុតទបិាន៤ព្រម្យាគ ខដលជាព្រម្យាគជានែ់ ពសប់ផំតុកបុង្សមយ័ម្នាះ។ 
ព.ស.២៤៥៩ គ.ស.១៩១៥ សម្មឋចព្ទង្ប់ានព្រឡង្ជាបម់្លែ២ បានទទលួការខតង្
តាងំ្ជាសាស្តសាថ ចារយម្ៅសាោបាលីជានែ់ ពស ់ខដលសពេនថងមានម្ឈ្លម ះជាពទុ នកិ
វទិាលយ័សរុាព្មឹត។ 
ម្ព្ៅពីភាសាខែ មរ ខដលសម្មឋចព្ទង្ប់ានស្សាវព្ជាវយលឫ់សគលពិ់តព្ាកដ សម្មឋច
បានសិកាភាសាបាលី អាចអាន ឬសនធនាតាមសំម្នៀង្ជាតបិរម្ទសបានទាងំ្អស ់គឺ
សំម្នៀង្លង្គា  ភមូា មន ម្សៀម និង្ោវ ឥតមានម្ទើសទាក់ភ់ាល ងំ្ភាល តម់្ឡើយ។ 
ព.ស.២៤៦៦ និង្២៤៦៧ គ.ស.១៩២២ និង្១៩២៣ សម្មឋចកាលម្ៅជាព្ពះព្គូ
សង្ឃសតាទ  (ជាមួយនឹង្សម្មឋចព្ពះម្ោធវិង័្ស ហួត តាត វជិររផម្ញ្ញដ  កាលម្ៅជាព្ពះព្គូ
សង្ឃវជិាជ ) បានម្ធេើជាសមណៈសិសស និមនថម្ៅបមំ្ពញវជិាជ ខាង្ភាសាសំស្តសាឹត និង្អកសរ
សិោចារកឹជាម្ដើម ម្ៅសាោបារាងំ្ខសសចងុ្បោ៌ូព្រម្ទស នាព្កុង្ហាណូយ 
(ម្វៀតណាមខាង្ម្ជើង្) កបុង្សំណាកម់្ោក លេី ហេឺណូត ៍(L. Finot) ជាតបិារាងំ្ម្សស ជា
ចាង្ហាេ ង្សាោម្នះ។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%80%E1%9F%82%E1%9E%9C_%E1%9E%98%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B7
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8_%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%9F%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%80_%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%90%E1%9E%99_%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%80_%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%90%E1%9E%99_%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%80%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A0%E1%9E%BD%E1%9E%8F_%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%8F
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84_%E1%9E%9F%E1%9F%82%E1%9E%9F_%E1%9E%85%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%94%E1%9E%BC%E1%9E%96%E1%9F%8C%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%BC%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9F%80%E1%9E%8F%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%98
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ម្បសកកមមបរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពកីារទទលួបម្ព្មី
កិចចការ) 
ព.ស.២៤៦៣ គ.ស.១៩១៩ សម្មឋចព្ទង្ប់ានម្ធេើជាសមាជិកននព្កុមជំនុខំតង្
វចនានពុ្កមខែ មរ ខដលព្ទង្ជ់ាម្លខាធិការ កានក់ចិចការផ្ដធ ល ់លះុព្តាបានចបច់ងុ្ចប់
ម្ដើម។ 
ព.ស.២៤៦៩ គ.ស.១៩២៥ សម្មឋចបានម្ធេើជាសមាជិក ននព្កុមជំនុពិំនិតយអកខរាវរិទុ ននន
ម្សៀវម្ៅនានា ខដលសាោបាលីជានែ់ ពស ់ម្បាះពមុពផាយ។ 
ព.ស.២៤៧០ គ.ស.១៩២៦ តមកជាម្ព្ចីនឆ្នប  ំសម្មឋចបានទទលួការខតង្តាងំ្ជាម្ម
ព្រម្យាគ កបុង្ការព្រឡង្យកវញិ្ញដ បនបព័្តបឋមសិកាខែ មរ និង្ការព្រឡង្យក
សញ្ញដ បព័្តបឋមសិកាជានែ់ ពស ់បារាងំ្-ខែ មរ ម្ៅព្កុង្ភបមំ្ពញ។ 
ព.ស.២៤៧១ គ.ស.១៩២៧ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួការខតង្តាងំ្ជាសមាជិក ននព្កុម
ជំនុមំ្ផធៀង្សម្ព្មចខាង្វចនានពុ្កមខែ មរ ម្ហើយសម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួភារៈម្ធេើ
វចនានពុ្កម ខតមយួព្ពះអង្គឯង្ ដរាបដលប់ានចបស់ពេព្គប ់បានម្បាះពមុពផាយទាងំ្
ភាគ១ភាគ២ បាន៥ព្ោម្ហើយ។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8_%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%9F%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
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កបុង្ឆ្នប ដំខដលម្នះ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួការខតង្តាងំ្ជា សមាជិកននព្កុមអភបិាលជំនុំ
ផ្ដឋ ចឆ់្នប  ំសព្មាបប់ណាត លយ័កមពុជា ខដលសពេនថងម្ៅថ្ន វទិាសាទ នពទុ នសាសន
បណឍិ តយ។ 
ព.ស.២៤៧៤ គ.ស.១៩៣០ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួការខតង្តាងំ្ កបុង្មែុង្គរជា
ចាង្ហាេ ង្រង្ ននសាោបាលីជានែ់ ពសព់្កុង្ភបមំ្ពញ។ 
កបុង្ឆ្នប ដំខដលម្នាះ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួការខតង្តាងំ្ជា សមាជិកជំនយួនន ព្កុមជំនុំ
ព្ពះនព្តបដិក ម្ៅពទុ នសាសនបណឍិ តយ ព្កុង្ភបមំ្ពញ។ 
ព.ស.២៤៧៦ គ.ស.១៩៣២ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួការខតង្តាងំ្ជាសមាជិកននព្កុម
ជំនុខំាង្ការ ស្សាវព្ជាវម្ព្ជីសម្រ ើសរកោកយម្ពចនក៍បុង្នផធ ននកវ ើនិពននខែ មរបរុាណ ម្ដើមផ ី
ព្រមូលបញ្ចូ លោកយទាងំ្ម្នះ ម្ៅកបុង្វចនានពុ្កមខែ មរ។ 
ព.ស.២៤៧៧ គ.ស.១៩៣៣ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួ ការខតង្តាងំ្ជាសមាជិក ននព្កុម
ជំនុពិំនិតយម្សៀវម្ៅខដលព្កសងួ្សិកាធកិារជាតមិ្បាះពមុពផាយ។ 
ព.ស.២៤៧៨ គ.ស.១៩៣៤ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួការខតង្តាងំ្ជាសមាជិកននព្កុម
ជំនុមំ្ព្ជីសម្រ ើសោកយខែ មរម្ព្រៀបម្ធៀបនឹង្ោកយបារាងំ្សព្មាបម់្ព្រកីបុង្កចិចការរាជការ។ 
ព.ស.២៤៧៩ គ.ស.១៩៣៥ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួការខតង្តាងំ្ជាសាស្តសាថ ចារយ
បម្ព្ង្ៀនភាសាបាលី សំស្តសាឹត ខែ មរ និង្ោវ ព្រចាថំ្នប កទ់បីផំតុននមធយមសិកា ម្ៅ
វទិាលយ័ព្ពះសុីសវុតទ ិព្កុង្ភបមំ្ពញ។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%90%E1%9E%99_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B6%E1%9E%93_%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93_%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B6%E1%9E%93_%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93_%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8_%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%9F%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93_%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%BD%E1%9E%84_%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A_%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%90%E1%9E%99_%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89
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ឋាននេរបរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពឋីាននេរ) 
 ព.ស.២៤៨៦ គ.ស.១៩៤២ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួឋាននថរ ជាចាង្ហាេ ង្នន 
សាោបាលីជានែ់ ពស ់ព្កុង្ភបមំ្ពញ ខដលសពេនថងខកខព្រម្ឈ្លម ះជាពទុ នកិវទិាលយ័
ព្ពះសរុាព្មឹត។ 

 ព.ស.២៤៨៨ គ.ស.១៩៤៤ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួតណំណង្ជាម្ៅអធកិារវតថ
ឧណាត ម្ោម។ 

 ព.ស.២៤៨៩ គ.ស.១៩៤៥ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួនាទជីាអធបិតនីនម្ថរសភា 
គពឺ្កុមជំនុជំានែ់ ពសរ់បសស់ង្ឃ។ 

 ព.ស.២៤៩១ គ.ស.១៩៤៧ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួនាទជីាអនពុ្រធាន
គណៈកមាការវរផធមខ៌ផែកអកសរ ក នន គណៈកមាការជាតខិាង្ការសិកា។ 

 ព.ស.២៤៩២ គ.ស.១៩៤៨ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួនាទជីាព្រធានគណៈកមាការ
ធមាវនិយ័ពិនិតយការ ផាយម្សៀវម្ៅសព្មាបស់ាោធមាវនិយ័កបុង្
ព្ពះរាជាណាចព្ក។ 

 គ.ស.១៩៦១ រហូតមក សម្មឋចព្ទង្ម់្ព្ាសម្មតាថ ទទលួនិមនថរបសស់មាគមអបក
និពននខែ មរម្ធេើ ជាព្ពះព្រធាននន ការសមាា សអកសរសាស្តសថ ផាយតាមវទិយុជាតិ
ម្រៀង្រាលន់ថងសពុ្ក។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8_%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%9F%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%80_%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%90%E1%9E%99_%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%80_%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%90%E1%9E%99_%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%A7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%A7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%BB_%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
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 គ.ស.១៩៦៨ ព្ទង្ទ់ទលួឋានៈជាព្រធានគណៈកមាការពិនិតយអតទបទផាយជា
ម្រឿង្ខាង្ព្រវតថសិាស្តសថខែ មរ។ 

 គ.ស.១៩៦៩ ព្ពះអង្គព្ទង្ទ់ទលួការខតង្តាងំ្ជាព្រធានគណៈកមាការពិនិតយ និង្
កណំតអំ់ពីនយ័របសទ់ង្ជ់ាតខិែ មរ។ 

ព្ពះកិចចការខដលសម្មឋចព្ទង្ប់ានបំម្ពញកបុង្ព្ពះពុទ នសាសនាម្ៅបរម្ទស 
 ម្ៅព.ស.២៤៧៥ គ.ស.១៩៣១ សម្មឋចព្ទង្ប់ានដកឹនាគំណៈព្រតភិនួនមន្តនថី
សង្ឃ ម្ៅកានព់្កុង្ម្វៀង្ចន័ធន ៍និង្ព្កុង្ហលួង្ព្ពះបាង្ ព្រម្ទសោវ ម្ដើមផរីបួរមួ
កបុង្ពិធសីម្មាព ធពទុ នសាសនបណឍិ តយព្រម្ទសោវផង្ ម្ដើមផជំីនុពិំភាកាអំពីការ
សិកាសព្មាបស់ាោបាលីរង្ម្ៅព្រម្ទសោវផង្។ 

 ព.ស.២៤៧៧ គ.ស.១៩៣៣ សម្មឋចព្ទង្ប់ានដកឹនា ំគណៈព្រតភិពូ្ពះសង្ឃខែ មរ
ម្ៅម្ធេើទសសនាចរណ៍ចមំ្ោះវតថខែ មរទាងំ្ឡាយកបុង្ខដនកសូាងំ្សុីន កមពុជា
ម្ព្កាម។ 

 ម្ៅព.ស.២៤៨៣ គ.ស.១៩៣៩ សម្មឋចព្ទង្ប់ានដកឹនាគំណៈព្រតភិមូយួម្ៅ
កានព់្រម្ទសោវមឋង្ម្ទៀត ម្ដើមផពី្រជុពំ្រកឹាកចិចការ ននពទុ នសាសនបណឍិ តយ
ព្រម្ទសោវ និង្ការសិកាសព្មាបស់ាោបាលីម្ៅព្រម្ទសោវផង្ ម្ដើមផជីយួ
រលឹំកោសម់្តឿនព្រជាជាតោិវឲ្យមានការសិកាព្ពះបរយិតថធម ៌និង្ការ
ព្រតបិតថពិ្ពះពទុ នសាសនា ឲ្យស្សបោប តាមរម្បៀបការសិកា និង្ការព្រតបិតថពិ្ពះ
ពទុ នសាសនាននព្រម្ទសកមពុជា ទាងំ្ព្រជាជាតមិ្ៅកបុង្ទពី្រជុំជន និង្កបុង្ម្ែតថ

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%84%E1%9F%8B_%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9F%80%E1%9E%84%E1%9E%85%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9F%8D&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BD%E1%9E%84_%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6_%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%98
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6_%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%98
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93_%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%99_%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93_%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%99_%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
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នានា ននព្ពះរាជាណាចព្កោវ ែពំ្រឹង្យកចតិថទកុោកក់បុង្ការសិកា និង្ការ
ព្រតបិតថឲិ្យបានព្តឹមព្តង្គ់នលង្ព្ពះពទុ នសាសនាផង្។ 

 ព.ស.២៤៨៧ គ.ស.១៩៤៣ សម្មឋចព្ទង្ប់ានទទលួនាទជីាសមាជិកម្ឆលើយឆលង្
ននសាោបារាងំ្ខសសម្ៅចងុ្បោ៌ូព្រម្ទស ម្ហើយម្ៅព.ស.២៤៩២ គ.ស.
១៩៤៨ សម្មឋចបានព្ទង្ទ់ទលួនាទជីាសមាជិកកតិថយិសននសាោម្នះដរាប
មក។ 

 ព.ស.២៤៩៤ គ.ស.១៩៥០ សម្មឋចបានព្ទង្ដ់កឹនាគំណៈព្រតភិខូែ មរម្ៅព្រជុំ
សនបិសីទម្ដើមផ ីបម្ង្ាើតពទុ នកិសមាគមពិភពម្ោកម្ៅព្កុង្ម្កាលមផូ ព្រម្ទសស្សី
លង្គា ទ េបី។ 

 ម្ៅព.ស.២៤៩៧ គ.ស.១៩៥៣ សម្មឋចបានព្ទង្ដ់កឹនាគំណៈព្រតភិខូែ មរម្ៅ
បមំ្ពញម្បសកកមាសឆុនធៈព្រកឹាសម្ព្មចម្រឿង្ឆដឌសង្គគ យនា ម្ៅព្កុង្រង្គូន 
សហភាពភមូា។ 

 កបុង្ឆ្នប ជំាបនាធ បម់្ៅព.ស.២៤៩៨ គ.ស.១៩៥៤ សម្មឋចបានព្ទង្ដ់កឹនាគំណៈ
ព្រតភិខូែ មរនិមនថម្ៅកានព់្កុង្រង្គូន ព្រម្ទសភមូាមឋង្ម្ទៀត ម្ដើមផរីបួរមួកបុង្ការ
ព្រជុមំ្ធេើឆដឌសង្គគ យនាសមយ័ព្រជុដំបំងូ្។ 

 កនលង្មយួឆ្នប មំ្ព្កាយមក ព.ស.២៤៩៩ គ.ស.១៩៥៥ សម្មឋចព្ទង្ប់ានដកឹនា ំ
គណៈព្រតភិខូែ មរម្ៅកានទ់ឆីដឌសង្គគ យ ម្ៅព្កុង្រង្គូន ព្រម្ទសភមូា ជាម្លើកទបីី
ម្ដើមផពី្រជុ ំម្ហើយបទិសមយ័ព្រជុំព្រចាឆំ្នប ។ំ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A_%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84_%E1%9E%9F%E1%9F%82%E1%9E%9F_%E1%9E%93%E1%9F%85_%E1%9E%85%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%94%E1%9E%BC%E1%9E%96%E1%9F%8C%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8_%E1%9E%9B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8_%E1%9E%9B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%BC%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96_%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%BC%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%BC%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B6
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 ម្ៅព.ស.២៥០៣ គ.ស.១៩៥៩ សម្មឋចព្ទង្ប់ានដកឹនាគំណៈព្រតភិខូែ មរម្ៅ
កានព់្កុង្ជកត៌ា និង្ព្កុង្សឹម៉ារុាងំ្ ម្កាះជាេ  ព្រម្ទសឥណឍូ ម្ណសុ ីម្ដើមផចីលូរមួ
កបុង្ពិធបីណុយវសិាែបជូា។ 

 ព.ស.២៥០៣ ចលូរមួពិធបីញ្ចុ ះែណឍ សីមា និង្ពិធសីនាតម្រាង្ឧម្បាសថ ព្ពម
ទាងំ្ជាព្ពះឧបជាយប៍បំសួកលុបពុ្ត អបកព្រម្ទសម្នាះចនំនួបរីបូផង្។ 

សមណសកេិបរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពសីមណស័កេិ) 
ម្ោយព្ពះមហាវរិយិភាពរបសស់ម្មឋច ខដលព្ទង្ប់ានបមំ្ពញទាងំ្ផលូវព្ពះពទុ នសាសនា 
ទាងំ្ផលូវម្ោកខដលម្យើង្បានម្ ើញជាភសថុតាង្ សម្មឋចកប៏ានម្ឡើង្សមណសក័ថជិា
លំោបលំ់ម្ោយ ដចូតម្ៅម្នះគ៖ឺ 

 ព.ស.២៤៥៤ គ.ស.១៩១០ សម្មឋចបានទទលួការខតង្តាងំ្កបុង្សមណសក័ថ ិជា
ព្ពះបាឡាតស់ាកយបុតថយិ ៍(បាឡាតរ់បសព់្ពះសកយវង្ស នតុ វតថឧណាត ម្ោម)។ 

 ព.ស.២៤៥៦ គ.ស.១៩១២ សម្មឋចបានទទលួសមណសក័ថជិាព្ពះព្គូសង្ឃសតាទ  
(ទឋីានានពុ្កម សព្មាបថ់្នប កឯ់ករបសស់ម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជព្ពះនាម ម្ទៀង្)។ 

 ព.ស.២៤៧៥ គ.ស.១៩៣១ សម្មឋចបានម្ឡើង្សមណសក័ថជិាព្ពះ
សាសនម្សាភណ័ (រាជាគណៈកតិថយិស)។ 

 ព.ស.២៤៨៤ គ.ស.១៩៤០ សម្មឋចបានម្ឡើង្សមណសក័ថជិាព្ពះពទុ ន
ម្ោសាចារយ (រាជាគណៈថ្នប កទ់២ី)។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%87%E1%9E%80%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%BC%E1%9E%8E%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%BB%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%99_%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%81_%E1%9E%94%E1%9E%BC%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%A7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85_%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83_%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87_%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%98_%E1%9E%91%E1%9F%80%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
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 ព.ស.២៤៨៨ គ.ស.១៩៤៤ សម្មឋចបានម្ឡើង្ជាសមណសក័ថជិាព្ពះម្ោធវិង័្ស 
(រាជាគណៈថ្នប កទ់១ី)។ 

 ព.ស.២៤៩២ គ.ស.១៩៤៨ សម្មឋចបានម្ឡើង្សមណសក័ថែិ ពសប់ផំតុជា
ព្ពះមហាសមុ្មធាធបិត ីសង្ឃនាយក គណៈមហានិកាយ។ 

 ព.ស.២៤៩៤ គ.ស.១៩៥០ ព្ពះករណុាជាអមាច សជី់វតិព្ទង្ប់ានម្ព្ាសព្រទាន
ព្រម្គនព្ពះឋានៈជា សម្មឋចព្ពះមហាសមុ្មធាធបិត ីសង្ឃនាយកគណៈ
មហានិកាយ។ 

 លះុដលម់កព.ស.២៤៩៨ គ.ស.១៩៥៤ រោឌ ភបិាលសហភាពភមូាបានព្រម្គន
ព្ពះឋានៈសម្មឋចជា ព្ពះអគគមហាបណឍិ តសហភាពភមូា។ 

 ស្សាបខ់តដលម់កព.ស.២៥០១ គ.ស.១៩៥៧ រោឌ ភបិាលសហភាពភមូា បាន
សមូតម្មលើង្ព្ពះឋានៈសម្មឋចជា ព្ពះអភធិជៈមហារដឌគរ ុននសហភាពភមូាម្ទៀត 
ខដលជាសមណសក័ថដិែ៏ ពសប់ផំតុមានខតមយួអង្គកបុង្សហភាពភមូា។ 

 ខែកមុាៈ គ.ស.១៩៦៤ អបកនិពននខែ មរទាងំ្អសប់ានថ្នេ យព្ពះឋានៈព្ពះអង្គជា 
ព្ពះអគគនិពននអកសរសាស្តសថខែ មរ និង្ជាសមាជិកកតិថយិសននសមាគមអបកនិពនន
ខែ មរផង្។ 

 ព.ស.២៥០៧ គ.ស.១៩៦៣ សម្មឋចព្ពះ នម្រាតឋម សីហន ុព្ពះព្រមុែរដឌនន
ព្រម្ទសកមពុជា ព្ទង្ប់ានម្ព្ាសព្រទានព្ពះឋានៈសម្មឋចជា សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ
ថ្នប កទ់១ី។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96_%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%A2%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82_%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B7%E1%9E%8F_%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96_%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96_%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%A2%E1%9E%97%E1%9E%B7%E1%9E%92%E1%9E%87%E1%9F%88_%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B_%E1%9E%82%E1%9E%9A%E1%9E%BB&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96_%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9E%98_%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80_%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9E%98_%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80_%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%98_%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%A0%E1%9E%93%E1%9E%BB
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%81_%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
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 នថងទ២ី៨ ឧសភា ១៩៦៧ ព្ទង្ប់ានទទលួសញ្ញដ បព័្តបណឍិ តអកសរសាស្តសថ ម្ពញ
លកខណៈអំពីសម្មឋចព្ពះព្រមុែរដឌកបុង្នាមមហាវទិាលយ័អកសរសាស្តសថ និង្
មនសុាស្តសថ ននភមូនិធសកលវទិាលយ័។ 

ឥសសរយិបរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពឥីសសរយិយស) 
ម្ព្គឿង្ឥសសរយិយសខដលសម្មឋចបានទទលួមានដចូតម្ៅម្នះ គ៖ឺ 

 ម្មោយអសសឫទ នមិនីុសារភរណ៍ ម្ៅព.ស.២៤៦១ គ.ស.១៩១៧។ 
 ម្មោយអសសឫទ នពិ្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា ម្ៅព.ស.២៤៦៧ គ.ស.១៩៣២។ 
 ម្មោយអសសឫទ នដិរំ ើមយួោន និង្ម្សេតចឆព្ត ព្រម្ទសោវ ម្ៅព.ស.២៤៧៦ 
គ.ស.១៩៣២។ 

 ម្មោយម្សនាននបណឍិ តសភា សាធារណរដឌបារាងំ្ ម្ៅព.ស.២៤៨១ គ.ស.
១៩៣៧។ 

 ម្មោយអសសឫទ នដិឡឹាម្ឡសយុង្ដមូ្ណតើ រ ននសាធារណរដឌបារាងំ្ ម្ៅព.ស.
២៤៨៦ គ.ស.១៩៤២។ 

 ម្មោយម្សនា ននព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា ម្ៅព.ស.២៤៨៨ គ.ស.១៩៤៤។ 
 ម្មោយម្សនាដឡឹាម្ឡសយុង្ដមូ្ណតើ រ ននសាធារណរដឌបារាងំ្ ម្ៅព.ស.២៤៩២ 
គ.ស.១៩៤៨។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%81_%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9C
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B_%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
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 ម្មោយមហាសិរ ើវឌណន ៍ព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា ម្ៅព.ស.២៥០៥ គ.ស.
១៩៦២។ 

 ម្មោយមហាសិរ ើវឌណសវុតាទ រា ម្ៅព.ស.២៥០៦ គ.ស.១៩៦៣។ 
 ម្មោយជាតូបការ ខដលជាម្ព្គឿង្ឥសសរយិយសធបំផំតុ កបុង្ព្ពះរាជាណាចព្ក
កមពុជា ម្ៅព.ស.២៥១៣ គ.ស.១៩៦៩។ 

ពុទធវុឌ្ឍបិរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពកីារម្ធវមី្សចកេីចម្ព្មីនកនុ ង
ផលូវម្ោក និងផលូវព្ពះពុទធសាសនា) 

 កចិចការឯម្ទៀតរបសស់ម្មឋច ម្ព្ៅពីមែុការខាង្សិកាខដលសទុ នខតជាការមាន
ព្រម្យាជនជ៍ាសាធារណៈកបុង្ព្ពះពទុ នសាសនា និង្ព្រម្ទសជាតមិ្នាះ ម្ៅមាន
ម្ព្ចីនម្ៅម្ទៀត និយាយម្ោយសម្ង្ខបគចឺាបត់ាងំ្ពីឆ្នប ឆំលូវសរថសក័ ព.ស.
២៤៧០ គ.ស.១៩២៤ ម្រៀង្មក សម្មឋចបានម្ធេើការឧបតទមាវតថម្ោធពិ្ពឹកស (ម្ៅ
វតថម្ោលយ)ំ កបុង្សង្គា តរ់ោងំ្ខកន ស្សុកកណាឋ លសធឹង្ ម្ែតថកណាឋ ល ខដលមាន
ព្ពំព្រទលជ់ាបោ់ប នឹង្សង្គា តរ់កាម្កាះ ស្សុកគង្ពិសី ម្ែតថកពំង្ស់ព ឺជាទជីាតភិមូិ
របសស់ម្មឋច ដចូមានម្សនាសនភណ័ឍតម្ៅម្នះ៖ 

 សម្មឋចបានជាវដជីុំវញិវតថចនំនួជាង្៣ហិកតា ពព្ង្ីកទវីតថឲ្យធទំោូយម្ព្ចីន
ជាង្ពីម្ដើម។ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%99_%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%80_%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%9B_%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%9B
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%80_%E1%9E%82%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%B8
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BA
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 បានជយួឧបតទមាម្លើកថបល ់ភាជ បពី់ថបលជ់ាតចិលូមកវតថសរុភ ីនិង្ម្ោធពិ្ពឹកស រមួ
ចមាង យ៣គឡូឺខមព៉្ត។ 

 បានសាទ បនាវហិារម្បតងុ្អារម្ម ៉សាោបាលីរង្ (ពទុ នកិបឋមសិកា) ម្រៀបចទំី
វតថម្ោធពិ្ពឹកសទាងំ្មលូ ឲ្យមានម្ទសភាពសមរមយតាមសមយ័និយម។ 

 បានសាទ បនាសាព នធមំយួ និង្សាព នតចូមយួសទុ នខតម្បតងុ្អារម្ម ៉ឆលង្សធឹង្តចូ
រាងំ្ព្ពំព្រទល ់សង្គា តរ់ោងំ្ខកន និង្សង្គា តរ់កាម្កាះ។ 

 បានឧបតទមាកបុង្ការសាទ បនាសាោបឋមសិកាបមំ្ពញវជិាជ  សរុភមី្ោធពិ្ពឹកស៣
ែ បង្ តាងំ្ពីគ.ស.១៩៤៨ ម្រៀង្រហូតដលស់ាោម្នះម្ឡើង្ដលថ់្នប កឧ់តឋមោឌ ន 
សព្មាបក់នូម្ៅអបកស្សុកម្ជើង្វតថសរុភ ីនិង្វតថម្ោធពិ្ពឹកស។ 

 បានឧបតទមាឲ្យម្គម្ធេើថបលលំ់មយួ ចាកព់្កួសបាយម្ព្កៀម ម្ព្រកីារបានម្ោយ
ស្សួល។ 

 បានជាវទដី៣ីហិកតាកនលះទកុោកជ់ាសាសនសមផតថមិ្រៀង្ម្ៅ។ 
 បានសាទ បនាម្ខាល ង្ទាេ ររបង្អារម្មម៉យួ។ 
 បានសាទ បនា អាវសថសាោ (សាោសំណាក)់ ១ែ បង្។ 
 បានចាតក់ារឲ្យជីកស្សះមយួទហំំ១០០ខមព៉្តបនួព្ជុង្ ម្ៅព្តង្ទ់ថីបលខ់បកម្ចញពី
ថបលជ់ាតកិបុង្សង្គា តរ់កាម្កាះ។ 

 បានជយួឧបតឋមាជីកអណឋូ ង្បកុម្ព្រសីែប៣់កខនលង្។ 
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 បានសាទ បនាគោិនោឌ នមយួែ បង្ ព្រសតូពិ្គឹះ (មនធីរសមាព) មយួែ បង្ ម្ោយ
ម្បតងុ្អារម្ម។៉ 

 បានម្ធេើកណំពង្ម្បតងុ្អារម្ម ៉បម្ណាឋ យ១០០ខមព៉្ត ទទងឹ្៥២ខមព៉្ត ពទ័ នជុំវញិ
មនធីរម្ពទយទាងំ្ពីរែ បង្ម្នះ។ 

 បានសាទ បនាអោរគពាិនីសំណាកក់បុង្កណំពង្ម្នាះខដរ។ 
 បានសាទ បនាអោរម្បតងុ្អារម្ម២៉ែ បង្ ម្ព្ៅកណំពង្ម្នាះសព្មាប់
គោិនសមណៈ។ 

 បានចាតក់ារឲ្យម្លើកទនំបទ់កឹ១កខនលង្បម្ណាឋ យ៩០០ខមព៉្ត ទទងឹ្៨០០ខមព៉្ត 
(ម្ោយសម្មឋចព្ពះនម្រាតឋម សីហន ុឧបយវុរាជព្ពះព្រមុែរដឌ ព្ទង្ស់ពេព្ពះទយ័
បានម្ព្ាសព្រទានព្ពះរាជានញុ្ញដ តឲ្យម្លើកទនំបទ់កឹម្នាះ)។ 

 បានឧបតទមាឲ្យម្វយាវចចករោដំណំាមំ្លើទដីខីាង្ម្លើម្នះ ជាព្រម្យាជនដ៍ល ់
គោិនោឌ ន និង្ព្រសតូពិ្គឹះរបសស់ម្មឋចម្ៅកបុង្អនាគតកាល (សាទ បនកមាទាងំ្
ម្នះម្ៅកបុង្ភមូខិស្សបនាធ យ សង្គា តរ់កាម្កាះ)។ 

 បានលះបង្ទ់ដីមីយួកខនលង្ ខដលសម្មឋចបានជាវម្ហើយម្នាះជនូព្ពះ
រាជរោឌ ភបិាលឲ្យសាទ បនាអោរមណឍ ល នីតកិមា (ប៉សុថិប៉លីូស) និង្មនធីររាជ
សហករណ៍។ល។ 

 បានម្ផឋើមគនិំតម្ធេើសមាគមកសាង្មនធីរម្ពទយព្ពះសង្ឃ ព្កុង្ភបមំ្ពញ។ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%98_%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%A0%E1%9E%93%E1%9E%BB
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%81_%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%9A_%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99_%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89
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 បានកសាង្វហិារវតថឧណាត ម្ោម ខដលជាវហិារធបំផំតុជាង្វហិារទាងំ្អសក់បុង្
ព្រម្ទសកមពុជា ម្ហើយមានបជីាន ់កបុង្ព.ស.២៤៩៩ គ.ស.១៩៥៦។ 

 បានម្ផឋើមកសាង្ព្ពះសកយមុនីម្ចតយិម្ៅខាង្ម្កើតសាទ នីយរ៍ាជាយសមយ័យាន។ 
 បានទនំកុបព្មុង្ ព្ពមទាងំ្ចាតខ់ចង្សមណនិសសតិបញ្ជូ នឲ្យម្ៅម្រៀនឯបរម្ទស 
មានព្រម្ទសឥណាឍ  ភមូាជាម្ដើម។ 

 បានបម្ង្ាើតការសិកាធមាវនិយ័ ម្ដើមផសិីកាខ កាមកលុបពុ្តទមូ្ៅម្ពញព្រម្ទស
កមពុជា។ 

 បានបម្ង្ាើតការអបរ់យំវុជនម្ោយសីលធមខ៌ដលម្ៅកបុង្វតថឧណាត ម្ោម ឬវតថឯ
ម្ទៀតៗ ខដលមានយវុជនម្ៅវតថជាម្ព្ចីននាក។់ 

 បានម្ផឋើមកសាង្ឈ្លបនោឌ ន (ទបីជូាសព) កបុង្វតថឧណាត ម្ោម ខដលមាន
ម្ោកអបកឧកញ៉៉ម្តជះ តាន ់ម្៉៉ ជាអបកម្ចញព្ាកក់សាង្ឲ្យម្កើតមានកបុង្
ព្រម្ទសកមពុជាមនុដបំងូ្បង្អស ់គ.ស.១៩៥៣។ 

 បានម្ផឋើមសង្ឧ់បោឌ នសាោសព្មាបម់ន្តនថសីង្ឃ ខដលនិមនថមកកបុង្ឱកាស
អនសំុវចឆរមហាសនបិបាត ម្ដើមផពី្រជុទំទលួភតាថ ហារ និង្សព្មាបភ់ជុបំណិឍ ខដល
គហបត ីលី ស៊នុង្ន, ឧបាសិកា តាន ់សុីប៊ ីម្ចញព្ាកក់សាង្។ 

 បានបម្ង្ាើតឲ្យមានការហាតម់្រៀនព្រឡង្សពូ្តបាតមិ្មាកខបាលី។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%A7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87_%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%93%E1%9E%B8_%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%A7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F_%E1%9E%A7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F_%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%86%E1%9E%9A_%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6_%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C&action=edit&redlink=1
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 បានម្រៀបចតំាងំ្គណៈកមាការសង្ឃ និង្គណៈកមាការព្គហសទតាមផលូវការព្គប់
វតថទាងំ្អស ់ម្ដើមផមី្រៀបចទំវីតថឲ្យសាអ ត ទាងំ្មានរម្បៀបម្រៀបរយ តាងំ្ពីឆ្នប ំ
១៩៥៥ដរាបមក។ 

សាន ព្ពះហសេខាងអកសរសាស្តសេននសម្មេចព្ពះសងឃរាជ 
ព្ពះសង្ឃរាជ បានកសាង្គមពីរដកីាជាម្ព្ចីនណាស ់ទាងំ្គមពីរសលឹករតឹ ទាងំ្ម្សៀវម្ៅ ជា
ពិម្សស គមឺ្សៀវម្ៅខដលសម្មឋចព្រមូលម្រៀបម្រៀង្ និង្ម្សៀវម្ៅខដលព្ទង្ខ់ព្រពីបាលី
មកជាភាសាខែ មរ សព្មាបព់ទុ នបរសិទ័ម្រៀនសពូ្ត។ ម្សៀវម្ៅែ លះជាម្សៀវម្ៅខដលកព្ម
នឹង្ម្ធេើម្កើត ទាងំ្មានព្រម្យាជនជ៍ាម្ព្ចីនណាសគ់៖ឺ 
១. វចនានពុ្កមខែ មរ មាន២ភាគ កបុង្ព.ស.២៤៦១ គ.ស.១៩១៧ ម្សៀវម្ៅម្នះបាន
ម្បាះពមុពម្ព្ចីនព្ោមកម្ហើយ។ 
២. កចាច យនបូតទមាកៈ (ម្វយាករណ៍បាលី) មាន២ភាគ តាងំ្ពីព.ស.២៤៦២ គ.ស.
១៩១៨ បានម្បាះពមុពម្ព្ចីនព្ោម្ហើយ។ 
៣. គហិបដបិតថ ិកបុង្ព.ស.២៤៦៨ គ.ស.១៩២៦ ជាមួយនឹង្ព្ពះឧតឋមមនីុ អ៊មុ ស៊ ូនិង្
ព្ពះម្ោធវិង័្ស ហួត តាត តាមបញ្ញជ ននព្ពះម្តជព្ពះគណុព្ពះមហាវមិលធមា ម្ថ្នង្ 
(ពទុ នសាសនបណឍិ តយ)។ 
៤. សាមម្ណរវនិយ័ កបុង្ព.ស.២៤៦០ គ.ស.១៩១៧ ជាមួយនឹង្ព្ពះម្ថរៈទាងំ្ពីរព្ពះអង្គ
ខាង្ម្លើម្នះខដរ។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98_%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%97%E1%9E%80%E1%9F%88&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9E%A0%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%8A%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%8E%E1%9F%81%E1%9E%9A_%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
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៥. បាតមិ្មាកខសំវរសម្ង្ខប (សព្មាយ) ព.ស.២៤៧០ គ.ស.១៩២៨ បានម្បាះពមុពម្ព្ចីន
ព្ោម្ហើយ។ មានម្សៀវម្ៅឯម្ទៀតៗជាម្ព្ចីនខដលជាបនាធ បប់នស។ំ 
៦. កាពយម្ោកធម ៌ម្បាះពមុពដបំងូ្កបុង្ព.ស.២៥០០ គ.ស.១៩៥៧។ កាពយម្នះព្ទង្ខ់តង្
កាលម្ៅជាព្ពះព្គូសង្ឃសតាទ ។ 
៧. នាម្ោបមាទកិថ្ន ព.ស.២៤៧៥ គ.ស.១៩៣៣។ 
៨. ព.ស.២៤៨៤ គ.ស.១៩៤១ សម្មឋចបានខតង្សភុមង្គលោថ្នបាលីបឋាវតថ៧ោថ្ន 
ព្ពមទាងំ្ខព្រជាសព្មាយផង្ សព្មាបស់ពូ្តថ្នេ យសភុមង្គលសសួឋីចមំ្ោះព្ពះករណុាជា
អមាច សជី់វតិ ព្ពះបាទសម្មឋចព្ពះ នម្រាតឋម សីហនវុរ ាន័។ 
៩. បពេជាជ ែននកៈពិសាឋ រ។ 
១០. ចវីរកខននៈពិសាឋ រ។ 
១១. អតទបទ ម្ផសង្ៗជាម្ព្ចីនកបុង្ទសសនាវដឋកីមពុជសរុយិារបសព់ទុ នសាសន បណឍិ តយ 
តាងំ្ពីឆ្នប ១ំ៩២៦ និង្ឆ្នប តំៗមក ខដលពុអំាចស្សាវព្ជាវមកោកក់បុង្ទមី្នះបានម្ោយ
ម្ពលមមាញឹក ព្ពមទាងំ្អតទបទធមឯ៌ម្ទៀតៗជាម្ព្ចីន ខដលម្បាះពមុពចះុកបុង្ទសសនាវដឋី
ពនលពឺទុ នចព្ក។ 
១២. បាន ពិនិតយខកសព្មួលោកយម្ពចនរ៍បសគ់ណៈកមាការម្ែមរយានកមា ម្ោយព្ពះ
ម្មតាថ ជយួឲ្យ្គណៈកមាការម្នះជារបសព់្កសងួ្អបរ់ជំាត ិបានរបួរមួម្បាះពមុពជា
ម្សៀវម្ៅទសសនាវដឋសីព្មាបប់ម្ព្ង្ៀនសិសសខផែក មធយមសិកាម្ចញម្រៀង្រាលខ់ែ។ ព្ពះ
ម្ករ ថម៍យួសំខានណ់ាសខ់ដលរលឹកម្ ើញបានរាលន់ថង គពឺ្ពះរាជនិពននទនំកុម្ព្ចៀង្ បទ

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%98%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81_%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%9C%E1%9E%9A_%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%94&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%99_%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80_%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%90%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%81%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%80%E1%9F%88_%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%85%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9F%88_%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%91_%E1%9E%93%E1%9E%82%E1%9E%9A_%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87&action=edit&redlink=1
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នគររាជ សព្មាបម់្ភលង្ជាតខិែ មរ ព្ទង្ប់ាននិពននពីនថងទ២ី០ ខែកកាោ ឆ្នប ១ំ៩៤១ និង្ទនំកុ 
ព្ពមទាងំ្បទ សរភញ្ដ ខដលព្ទង្ប់ាននិពននកាលពីឱកាសបណុយពទុ នសករាជ២៥០០។ 

ព្ពះគុណសមបតេនិនសម្មេចព្ពះសងឃរាជ 
ព្ពះគណុសមផតថនិនសម្មឋចជាអមាច សម់ានម្ព្ចីនយ៉ាង្ណាស ់ប៉ខុនថម្យើង្ែ ញុបំាន
ពិចារណាម្ោយហមតច់ត ់ម្ហើយសរម្សររបួរមួព្រមូលយកចមំ្ោះខតម្ោលធំៗ  ម្ោយ
សម្ង្ខបមានព្ាយ៉ំាង្ ដចូម្សចកឋមី្រៀបម្រៀង្ខវកខញកតម្ៅម្នះ៖ 
១. វ ើរយិភាពកបុង្ការសិកា 
២. បដភិាណរផញ្ញដ  “ព្ាជាញ វាង្នវ” 
៣. ម្វសារជជរផញ្ញដ  “បញ្ញដ ម្កលៀវកាល អង្អ់ាច” 
៤. ធមាម្ទសនាម្កាសលយ “ភាពឈ្លល សនវកបុង្ធមាម្ទសនា” 
៥. បណីតសកមាភាព “សកមាភាពដព៏្រម្សើរ” 
អធរិាយពព្ង្ីកម្សចកឋចីមំ្ោះគណុសមផតថនីិមយួៗ 
១. វ ើរយិភាព ននសម្មឋចជាអមាច ស ់ខដលមនសុសចាសទ់ុធំាល បប់ានសម្ង្ាតតាងំ្ពីសម្មឋច
មានព្ពះជនាម្ៅ ម្កមង្ គតឺាងំ្ពីម្ៅជាសាមម្ណរដរាបមករហូតដលស់ម្មឋចមាន
ព្ពះជនាព្ជុលចលូ មកបចឆមិវយ័ម្ហើយ កម៏្ៅខតពាយាមឥតមានបននូរបនទយបញ្ឈប់
ម្សចកឋពីាយាមម្នាះម្ឡើយ សមូផពី្ពះអង្គមានសមណៈសក័ថដិែ៏ ពសប់ផំតុទជីាសម្មឋច
ព្ពះសង្ឃរាជ ម្ហើយកម៏្ោយ។ វ ើរយិភាព ម្នះខព្រថ្ន ម្សចកឋពីាយាម ឬថ្នព្រឹង្ខព្រង្ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96&action=edit&redlink=1
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រាបថ់្នជាបារមមីយួរបសព់្ពះម្ោធសិតេខដលម្យើង្ធាល បម់្ចះដងឹ្មកម្ហើយ ម្ៅថ្ន 
វ ើរយៈបារមី។ 
បណាឋ កចិចការព្គបយ៉់ាង្ រខមង្ព្រកបម្ោយឧបសគគ គធឺមជ៌ាគម្រឿង្រារាងំ្ម្បើមនិម្ព្ចីន
កត៏ចិ ខតថ្នម្បើម្សចកឋពីាយាម មានកមាល ងំ្ម្កលៀវកាល  កអ៏ាចពះុោរចមំ្ោះឧបសគគម្នាះ
បានម្ោយពិតសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជព្ទង្ម់ាន វ ើរយៈធមដ៌រ៏ងឹ្បុងឹ្ជាទបីផំតុ បានជា
ព្ពះអង្គ្ម្ចះខតមានជយ័ជមបះសង្ាតម់្ៅម្លើឧបសគគព្គបយ៉់ាង្បាន ជាដរាប ម្ទាះបពី្ពះ
អង្គហតម់្នឿយណាស ់ប៉ខុនថព្ពះអង្គមនិសវូម្ចះតអូញខតអរម្ឡើយ។ ករណីកចិចណា
មយួខដលម្គព្តូវម្ធេើម្ោយកាយកឋ ីម្ោយវាចាកឋ ីម្ោយចតិថកឋ ីអាចសម្ព្មចម្ៅបាន
ម្ោយកមាល ងំ្ ននម្សចកឋពីាយាមទាងំ្អស។់ ឥរយិាបទទាងំ្៤ គកឺារម្ដើរ ឈរ អង្គុយ 
ម្ដក ខដលនាឲំ្យសម្ព្មចព្រម្យាជនម៍្ៅបាន ដម៏្ោយគណុានុភាពននម្សចកឋពីាយាម
ខដរ។ 
សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ ព្ពះអង្គមានវ ើរយិបារមដីប៏របិណ៌ូណាស ់សមូផសីម្មឋចខដលមាន
ព្ពះជនា៨៦ឆ្នប មំ្ហើយ កម៏្ៅបមំ្ពញកចិចការរបសព់្ពះអង្គឥតមានបននូរបនទយ
ព្ពះកាយពលម្ឡើយ។ ដចូយ៉ាង្ព្ពះអង្គចាបម់្ធេើវចនានពុ្កមខែ មរ ព្ទង្ឥ់តមានសំនច
កមាល ងំ្ និង្ម្ពលម្វោម្ទ។ សម្មឋចយកម្ពលយបម់្ធេើជានថង យកម្ពលនថងម្ធេើជាយប ់ែំ
ព្រឹង្សរម្សរម្រៀបម្រៀង្ តាងំ្ពីព្ពលបរ់ហូតដលភ់លកឺម៏ាន លះុព្ទង្ម់្សាយយាគរូចួ ចាប់
សរម្សរតម្ៅម្ទៀត ទាលខ់តដលម់្ពលម្ម៉ាង្១១កម៏ាន។ កបុង្រយៈម្វោយបម់យួ 
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សម្មឋចព្ទង្ប់ានផធុ ំក បុង្រវាង្៤ ឬ៥ម្ម៉ាង្ប៉មុ្ណាត ះ។ ការព្រព្ពឹតថម្ោយម្សចកឋពីាយាម 
ននសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជម្នះជាការកព្មមនសុសម្ធេើបានណាស។់ 
២. បដភិាណរផញ្ញដ  “បញ្ញដ វាង្នវ” ព្ាជាញ សំម្ៅយកការម្ចះដងឹ្យលទ់មូ្ៅ ឬការយល់
ចាស់ោសច់មំ្ោះម្ហតកុារណ៍ម្ផសង្ៗតាមធមាតា។ ខដលម្ោកម្ៅថ្ន 
“បដភិាណរផញ្ញដ ” ម្នាះ សំម្ៅយកព្ាជាញ ខដលម្កើតម្ឡើង្ភាល មៗ ម្ហើយអាចម្ឆលើយតប
វញិបានភាល ម មនិបាចគ់តិគរូអសម់្វោយរូម្ទ។ ព្ាជាញ របសស់ម្មឋចម្កើតម្ឡើង្រហ័ស
កបុង្ម្ពលខដលម្គម្ចាទសរួ ឬនិយាយឲ្យឮភាល មកអ៏ាចដងឹ្ទានច់ាបភ់លកឹនឹកម្ ើញ ម្ឆលើយ
វញិបានភាល ម ហាកដ់ចូជាបានគសូម្ៅទកុយរូម្ហើយ។ ព្ាជាញសាម រតរីហ័សវាង្នវ 
ព្រកបម្ោយសមតទភាព ឆ្នបយ់លម់្ហតកុារណ៍ព្គបយ៉់ាង្ ខដលអាចដងឹ្ទានភ់ាល មៗ 
ដចូអធរិាយម្ោយសម្ង្ខបមកម្នះ ម្ៅថ្ន “បដភិាណរផញ្ញដ ”។ 
សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ មានបដភិាណរផញ្ញដ ម្នះបរបិណ៌ូណាស ់ដចូយ៉ាង្ សម្មឋចខដល
បានព្ទង្យ់ាង្ម្ៅកានទ់ពី្រជុណំាមយួ ខដលមានសមាជិកជានែ់ ពស ់ម្ហើយម្គព្តូវ
សាកសរួនិយាយពិភាកាការណ៍ជាចាបំាច ់ខដលទាកទ់ង្មកម្លើសម្មឋចភាល ម ព្ទង្ក់ ៏
អាចម្ឆលើយម្ោះស្សាយទានប់ានភាល មវញិខដរ។ 
៣. ម្វសារជជរផញ្ញដ  “បញ្ញដ អង្អ់ាច ម្កលៀវកាល ” ភាពននព្ាជាញ អង្អ់ាចម្កលៀវកាល ម្នះ ជា
គណុសមផតថមិយួដព៏្រម្សើររបសម់នសុស។ ព្ាជាញ របសស់ម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជជាអមាច ស់
របសម់្យើង្ រាបថ់្នជាព្ាជាញ មយួដែ៏ ពង្ែ់ ពស ់អាចម្ោលបានថ្ន សម្មឋចមាន
ម្វសារជជរផញ្ញដ ព្គបព់្ោន ់ម្ព្ោះព្ពះអង្គបានទទលួព្ពះកតិថនិាមដែ៏ ចរខាច យម្ៅកបុង្

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%8A%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
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ព្រម្ទស និង្ម្ព្ៅព្រម្ទស។ ដចូយ៉ាង្សម្មឋចព្ទង្យ៉់ាង្ម្ៅកានទ់ពី្រជុធំំៗ កបុង្ព្រម្ទស
ដនទ ព្ពះអង្គខតង្បនលឺសីហនាទ ព្រកបម្ោយព្ាជាញ ដម៏្កលៀវកាល  អង្អ់ាចឥតញ៉បញ័់រ
តកស់លុតចមំ្ោះទពី្រជុំម្នាះម្ឡើយ។ 
ព្ាជាញ ខដលម្កលៀវកាល អង្អ់ាច ដចូអធរិាយម្ោយសម្ង្ខបមកម្នះម្ៅថ្ន 
“ម្វសារជជរផញ្ញដ ”។ 
៤. ធមាម្ទសនាម្កាសលយ “កាល រឈ្លល សនវកបុង្ធមាម្ទសនា” 
ភាពននការឈ្លល សនវមានម្ព្ចីនយ៉ាង្ គឈឺ្លល សនវកបុង្អំម្ពើបាបកម៏ាន កបុង្អំម្ពើបណុយក ៏
មានឈ្លល សនវកបុង្អំម្ពើឥតព្រម្យាជនក៍ម៏ាន កបុង្អំម្ពើមានព្រម្យាជនក៍ម៏ាន។ ការ
ឈ្លល សនវកបុង្ទមី្នះសំម្ៅយកម្ហតកុារណ៍ខដលមានព្រម្យាជនច៍មំ្ោះមនសុស កបុង្
បចចុរផនប និង្កបុង្អនាគត។ ខដលម្ៅថ្ន “ធមាម្ទសនាម្កាសលយ” សំម្ៅយកការ
ឈ្លល សនវកបុង្ធមាម្ទសនា។ សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជព្ទង្ម់ានភាពឈ្លល សនវកបុង្ធមាម្ទសនា
ម្ោយ ព្គបព់្ោន។់ 
ធមាម្ទសនាននសម្មឋចព្រកបម្ោយព្រម្យាជនទ៍ាងំ្ផលូវម្ោក ទាងំ្ផលូវធម ៌អាចបភំលឺ
ពទុ នបរសិទ័ព្រជាពលរដឌឲ្យយលផ់លូវែសុ ផលូវព្តូវ ឲ្យម្ជឿជាកច់មំ្ោះជាត ិសាសនា និង្ព្ពះ
រាជបលលង័្ ា។ ព្ពះធមាម្ទសនា ននសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជចាតទ់កុថ្នជាមលូោឌ នមយួដ ៏
សឋុកសឋមាអាច បភំលពឺ្រជាពលរដឌឲ្យមានការពាយាម មានជំហររងឹ្បុងឹ្ ឲ្យព្រងឹ្ខព្រង្
ព្រកបការង្គរកុឲំ្យែ ជលិព្ចអសូ ឲ្យមានធមស៌ាមគគ ីមលូមតិថជាឯកភាពកបុង្រវាង្ជាត ិ
សាសនា និង្ព្ពះរាជបលលង័្ ារបសម់្យើង្ ម្ដើមផឲី្យែ ពង្ែ់ ពសម់្ថាើង្រងុ្ម្រឿង្តម្ៅអនាគត។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%84%E1%9E%9F%E1%9E%9B%E1%9F%92%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
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ធមាម្ទសនាននសម្មឋច ម្ឈ្លម ះថ្នជាធមាម្ទសនាម្ព្ទាលបភំលពឺទុ នបរសិទ័ព្រជាពលរដឌឲ្យ
យល ់ព្រម្យាជនព៍្គបយ៉់ាង្ បភំលទឺាងំ្ខាង្គណុសមផតថ ិទាងំ្គណុវបិតថ ិជាធមាម្ទសនា
ព្រកបម្ោយមម្ធាបាយដព៏្រម្សើរវមិ្សស អាចដកឹនាចំង្អុលបង្គា ញព្រម្យាជន៍
បចចុរផនប និង្ព្រម្យាជនអ៍នាគត ម្ៅថ្នជាព្ពះធមាួម្ទសនាោសព់ទុ នបរសិទ័ឲ្យ្ភាញ ក់
ែ លនួម្ព្កាកម្ឡើង្ ព្រកបការង្គរម្ដើមផឲី្យមានជីវភាពែ ពង្ែ់ ពសឲ់្យសមគរួដលក់តិថយិស 
របសម់្យើង្រាលោ់ប  ជាព្រជាពលរដឌរបសព់្រម្ទសឯករាជយ ឲ្យម្ចះឈឺឆ្នអ លស្សឡាញ់ជាត ិ
សាសនា និង្ព្ពះរាជបលលង័្ ារបសម់្យើង្។ 
សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ មានធមាម្ទសនាម្កាសលយដប៏របិណ៌ូ។ ធមាម្ទសនារបសស់ម្មឋច
គរួរាបថ់្នជាធមាម្ទសនាយឺតម្យាង្ ម្ស្សាចស្សង្ព់្រជាពលរដឌឲ្យមានសតសិមផជញ្ដ ៈ
រងឹ្បុងឹ្ បរបិណ៌ូម្ឡើង្ទាងំ្ផលូវពទុ នចព្ក និង្ផលូវអាណាចព្ក ម្ដើមផឲី្យចព្កទាងំ្ពីរវលិម្លឿន
ម្ៅម្សមើោប ។ ធមាម្ទសនារបសស់ម្មឋចគរួម្លើកថ្ន ជាធមាម្ទសនាម្បើកម្ោក គពឺ្រម្ទស
កមពុជាទាងំ្មលូឲ្យមានព្ាជាញសាម រតភីលសឺាេ ង្ រងុ្ម្រឿង្ម្ឡើង្ម្ោយពិត ខដលអាចផឋល ់
មម្ធាបាយដព៏្រម្សើរ ឲ្យព្រជាពលរដឌភាញ កែ់ លនួព្ាណម្ចះជយួែ លនួម្ោយែ លនួឯង្។ 
សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ ជាព្ពះធមាកថិកមយួព្ពះអង្គយ៉ាង្ឯក ពុមំានព្ពះធមាកថិកណា
មយួម្ព្រៀបម្សមើបាយម្ឡើយ។ ធមាម្ទសនាខដលពីម្រាះម្កាះកាយព្រកបម្ោយោកយ
ម្ពចន ៍ព្រម្យាគមានព្រធានមានរម្បៀបម្រៀបរយ មានកព្មង្ននោកយសមឋដីព៏្តឹមព្តូវ
ឥតម្ លៀង្ោល ត ភាល ងំ្ភាល តទ់ាងំ្ព្រកបម្ោយឧតឋមគត ិម្ៅចមំ្ោះព្រម្យាជនក៍បុង្
បចចុរផនប និង្អនាគតដចូម្សចកឋអីធរិាយមកម្នះម្ៅថ្ន “ធមាម្ទសនាម្កាសលយ”។ 
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៥. បណីតសកមាភាព “សកមាភាពដព៏្រម្សើរ” 
ការង្គររបសស់ម្មឋចព្ពអសង្ឃរាជ សទុ នខតជាការង្គរមានព្រម្យាជនដ៍ឧ៏តឋុង្ឧតឋម 
ចមំ្ោះពទុ នបរសិទ័ ពុំមានការង្គរណាមយួ ខដលឥតព្រម្យាជនម៍្នាះម្ទ។ 
សម្មឋចបានម្ធេើបណុយម្ផសង្ៗជាម្ព្ចីនដង្ណាស ់មានកឋនិទានជាម្ដើម កបុង្ឆ្នប នីំមយួៗ
បានម្ធេើកឋនិ២ ឬ៣វតថ ម្រៀង្រាលឆ់្នប  ំឥតខដលខានម្ឡើយ។ 
កចិចការរបសស់ម្មឋចសទុ នខតមានម្ោលម្ៅម្ឆ្នព ះម្ៅរកម្សចកឋសីែុ ម្សចកឋចីម្ព្មីន ទាងំ្
ម្ោកម្នះ ទាងំ្ម្ោកខាង្មែុម្ោយពិតព្ាកដ សឹង្មានភស័ថុតាង្យ៉ាង្ជាកោ់កក់បុង្
ព្ពះរាជជីវព្រវតថមិ្នះ។ ចរូម្មើលបរមិ្ចឆទននព្ពះរាជជីវព្រវតថពិ្តង្ប់រមិ្ចឆទទ៥ី ទ៦ី និង្ទី
១០។ 
សម្មឋចមានព្ពហមវហិារដទ៏ោូយ សម្ន្តង្គគ ះដលស់ាធារណជនមនិតផតិម្តផៀតម្ពក
ម្ឡើយ កចិចការខដលម្ចះខតមាន ម្ចះខតម្ដើរម្ៅស្សួល មនិម្ចះឈប ់មនិម្ចះោងំ្ ម្ៅ
ខថមទាងំ្មានព្រម្យាជនដ៍ែ៏ ពង្ែ់ ពស ់ម្ៅថ្ន “បណីតសកមាភាព”។ 
សកមាភាពរបសស់ម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ ព្រកបម្ោយម្ហតផុលលអណាស ់អាចបង្គា ញជា
ឧទាហរណ៍មយួ ម្ដើមផបីញ្ញជ កវ់រជន បញ្ដវនថទាងំ្សមយ័ចាស ់សមយ័ថាីខដលគរួជា
ទោិឌ នុគត ិ(ការយកតព្មាបត់ាម) បានម្ោយពិត ម្ោយម្ហតខុដលម្ ើញរបូរាង្ 
កចិចការជាភស័ថុតាង្ផង្ ព្ទឹសឋកីារង្គរដព៏្រម្សើរយ៉ាង្ម្នះផង្ម្ទើបម្ៅថ្ន “បណីត
សកមាភាព”។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9E%B8%E1%9E%8F_%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96&action=edit&redlink=1
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ចរតិព្បព្កតនីនសម្មេចព្ពះសងឃរាជ 
ការព្រព្ពឹតថជាបម់្ោយកាយ វាចា ចតិថព្គបម់្ពលម្វោយរូៗម្ៅ អាចជាបម់្ៅជាទមាល ប ់
ម្ៅថ្ន “ចរតិព្រព្កត”ី។ ដចូយ៉ាង្សមឋមី្ព្ោតព្ោត ខដលធាល បនិ់យាយជាបជ់ាទមំ្នៀម 
ម្ៅថ្ន ចរតិម្ព្ោតព្ោត។ ការនិយាយកហុកម្លង្ចមំ្ោះមតិថសំឡាញ់ យរូៗម្ៅក៏
អាចធាល បម់ាតជ់ាទមំ្នៀម ម្នះម្ៅថ្ន ចរតិកហុក។ 
ការជកប់ារ ើ ម្ដើមដបំងូ្ម្ ើញម្គជក ់កជ៏កម់្លង្តាមម្គ យរូៗម្ៅកអ៏ាចជាបជ់ាទមំ្នៀម
ជកប់ារ ើ។ 
ការម្ដកនថង ម្ដើមដបំងូ្ម្ ើញម្គម្ដកនថង កម៏្ដកតាមម្គ លះុម្ដកនថងយរូៗម្ៅកអ៏ាច
កាល យជាទមំ្នៀម ម្នះម្ៅថ្ន ចរតិម្ដកនថង។ 
ការព្រព្ពឹតថទិាលខ់តជាបព់្រម្យាគ ខដលអាចលះម្ចញបានម្ោយកព្ម ដមូ្ចែះម្ៅថ្ន 
“ចរតិព្រព្កត”ី សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ ព្ពះអង្គកម៏ានចរតិព្រព្កតខីដរ ប៉ខុនថចរតិរបស់
សម្មឋចជាចរតិធរូស្សាល ពុំខមននាឲំ្យែចូខាតម្ពលម្វោ ែចូខាតព្រម្យាជនម៍្នាះ
ម្ឡើយ។ 
មនសុសែ លះមានចរតិព្រព្កតជីាបម់្ជាកធងនណ់ាស ់ដចូយ៉ាង្ចរតិព្រព្កតផឹីកស្សាទាលខ់ត
កកឹជាប ់ខដលអាចលះបង្ម់្ចញមនិបាន។ ចរតិព្រព្កតខីបបម្នះ ម្ឈ្លម ះថ្នជាចរតិនា ំ
ឲ្យែចូខាតទាងំ្ជីវតិែ លនួឯង្ ទាងំ្ព្ទពយសមផតថរិបសែ់ លនួ។ 
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ការជកអ់ាម្ភៀន កអ៏ាចនាឲំ្យជាបម់្ញៀន លះម្ចញបានម្ោយកព្មណាស។់ ការម្ញៀន
អាម្ភៀនម្នះ ម្ៅថ្ន ចរតិព្រព្កតជីកអ់ាម្ភៀន។ មនសុសអបកមានចរតិខបបម្នះ នាឲំ្យ
ែចូខាតទាងំ្ជីវតិ ទាងំ្ព្ទពយសមផតថ ិជាង្ចរតិអបកផឹកសរុាម្ព្ចីនណាសម់្ៅម្ទៀត។ 
ចរតិព្រព្កតនីនសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ 
១. ព្ពះអង្គម្សាយសាល មលូ ជាញឹកញយណាសក់បុង្នថងនីមយួៗ មនិម្សាយបារ ើ។ ប៉ខុនថ
ម្ោកអបកធាល បដ់ងឹ្ម្ ើញនិយាយថ្ន សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ កាលពីព្ពះជនារវាង្២០ឆ្នប  ំ
រហូតដលព់្ពះជនាជាង្៣០ឆ្នប  ំម្ ើញសម្មឋចម្សាយបារ ើខដរ ប៉ខុនថម្សាយរម្ង្េើលៗមនិ
ញឹកញ៉បម់្ទ លះុដលម់កព្ពះជនារវាង្៤០ឆ្នប  ំម្ទើបសម្មឋចម្សាយសាល មលូកានខ់ត
ញឹកញ៉យម្ឡើង្ដរាបមក។ 
២. សម្មឋច កាលម្បើមានម្រាគផ្ដឋ សាយ ខដលនាឲំ្យតងឹ្ព្ចមុះ និង្កអកម្ោយម្រាគ
ផ្ដឋ សាយម្នាះ ម្ព្ចីនខតម្ ើញសម្មឋចម្សាយថ្នប ចំនិញ៉តម់្ែសៀ ម្ហើយសម្មឋចមាន
បនធូលថ្ន ម្រាគផ្ដឋ សាយម្នះបានខតជកថ់្នប ចំនិ ម្ទើបឆ្នបជ់ាសះម្សផ ើយ ថ្នប ចំនិម្នះនាឲំ្យ
ជាឫសដងូ្ព្ចមុះខថមម្ទៀត។ 
៣. សម្មឋចមានចរតិព្រព្កត ីកបុង្ការម្សាយព្កយាហារ ម្ព្ចីនខតសពេព្ពះទយ័នឹង្សមល
ស្សឡក ់ព្រម្ហើ រ និង្កករូ ពុំសវូម្សាយសាចឈ់្លមម្ទ។ មាូប៣មែុខាង្ម្លើម្នះ ម្ព្ចីន
ខតឲ្យម្គសលនឹង្ព្តីម្ឆអើរ ម្បើពុំមានមាូបម្នះម្ទ ម្ព្ចីនសពេព្ពះទយ័មាូបម្ព្កៀមម្ព្កាះ មានបកុ
ព្តីម្ឆអើរ មជូរព្កសាងំ្ ឬខផលមាា កជ់ាម្ដើម។ សម្មឋច ពុសំវូម្សាយបខង្អមម្ព្ចីនម្ទ ម្សាយខត
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បនឋិចបនថួច មនិសវូម្សាយកាម្ហេ ទកឹព្កូច ទកឹម៉ាណាតញឹ់កញ៉យម្ទ ម្សាយខតទកឹ
ខត និង្សារស។ 
៤. សម្មឋចសពេព្ពះរាជហឬទយ័នឹង្កនូម្ឈើម្ផសង្ៗ ខដលមានខមកម្ព្ចីន ដចូយ៉ាង្ម្ដើម
ព្ចខកង្ ទយួ រទាងំ្ជាម្ដើម យកមកោោំកក់បុង្ម្ផើង្ជាម្ព្ចីន ចនំនួជាង្១០០ម្ផើង្។ 
៥. ម្ដើមម្ឈើឯម្ទៀតៗ ជាម្ឈើដណំាសំ្សុកកឋ ីម្ឈើកបុង្នព្ពកឋ ីសម្មឋចសពេព្ពះរាជហឬទយ័
ោមំ្ព្ចីនណាស ់ដចូម្ឈើកបុង្របង្ឈ្លបនោឌ នវតថឧណាត ម្ោម និង្ម្ឈើវតថម្ោធពិ្ពឹកស។ 

 

កមមវធិពី្បចានំថងរបសស់ម្មេច 
កមាវធិរីបសស់ម្មឋចម្ទៀង្ទាតច់មំ្ោះព្តង្ខ់តម្សាយព្កយាហារម្ពលនថង ព្តង្ ់ម្ហើយ
នឹង្ម្ពលខដលម្ធេើការ ដចូយ៉ាង្សម្មឋចសរម្សរដកស្សង្ធ់មអ៌ាថម៌្រៀបចមំ្ធេើម្សៀវម្ៅ
ម្ផសង្ៗ មានវចនានពុ្កមខែ មរជាម្ដើមម្នះ ម្ទៀង្ទាតម់្រៀង្រាលយ់បទ់ាល់ៗ ភល ឺរវាង្ម្ម៉ាង្៦
កនលះ ឬម្ម៉ាង្៧ ម្ទើបម្សាយយាគ ូជនួកាលម្ពលព្ពឹក មនិទាងំ្ម្សាយយាគខូថមម្ទៀត 
ម្ ើញថ្នម្ពលយាគពូុសំវូម្ទៀង្ទាតម់្ទ។ 
 
ម្ពលខដលសម្មឋចកពំងុ្ជាបព់្ពះហសទសរម្សរ ម្ហើយមានម្ភញៀវចលូមកថ្នេ យបង្គោំល ់
សម្មឋចកច៏លូមកោលម់្ធេើបដសិណាឌ រៈភាល មៗ ម្ហើយមនិឲ្យម្ៅយរូម្ទ ម្ព្ោះមាន
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កចិចការម្ព្ចីនណាស ់ម្បើនថងណាមយួខដលសម្មឋចទមំ្នរមនិមានកចិចការ ម្ហើយមាន
ម្ភញៀវ បពេជិត ឬព្គហសទចលូមកថ្នេ យបង្គោំលម់្នាះ សម្មឋចសពេព្ពះរាជហឬទយ័
ព្ាស្សយ័ទាកទ់ង្ ម្ោយព្ពះរាជឱង្គា រសាកសរួពីម្នះ ពីម្នាះ ម្ហើយព្ទង្ដ់កឹនាបំភំលអំឺពី
ផលូវម្ោក ផលូវសាសនាយ៉ាង្ពិសាឋ រ ខវង្ឆ្នង យណាសអ់ស៤់-៥ម្ម៉ាង្កម៏ាន ទាលខ់តភលកឺ ៏
មាន មនិម្ចះតអូញថ្នង្ង្យុសឹង្ ថ្នចកុរយួស្សពនម់្ទ ឲ្យខតម្ភញៀវម្នាះព្ទាអំង្គុយចលូចតិថ
សាឋ បច់ះុ។ ការណ៍ម្នះ ចមំ្ោះខតម្ពលណាមយួខដលសម្មឋចមានព្ពះសែុភាពរាង្
កាយស្សួលលអ។ 
 
កបុង្នថងយបនី់មយួៗ សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ ម្ចះខតមានកមាវធិជីានិចចកាល ដចូយ៉ាង្កាល
សម្មឋចម្ៅកបុង្រវាង្ព្ពះជនា៣០ឆ្នប  ំរហូតដលម់កព្ពះជនាជាង្៦០ឆ្នប  ំកម៏្ៅខតែពំ្រឹង្
បម្ព្ង្ៀនភកិខ ុសាមម្ណរចនំនួ២០ ឬ៣០អង្គកបុង្ម្ពលយប់ៗ  ចមំ្ោះភកិខ ុសាមម្ណរ 
ម្ៅកបុង្កដុរិបសព់្ពះអង្គែ លះ មកពីកដុដិនទែ លះ។ សម្មឋចមានកមាវធិចីមំ្ោះម្ពលបម្ព្ង្ៀន
ម្នាះម្ទៀង្ទាតណ់ាស ់កមាវធិខីដលព្តូវបម្ព្ង្ៀនកបុង្សាោបាលីជានែ់ ពស ់ខដលឥឡូវ
ម្នះម្ៅថ្នពទុ នកិវទិាលយ័សរុាព្មឹតផង្ កមាវធិបីម្ព្ង្ៀនកបុង្ម្ពលយបឯ់កដុមិ្នាះផង្។ 

អពភូតម្ហតុមុនម្ពលដែលព្ពះសងឃរាជព្ពះអាពាធ 
ម្ៅនថងពធុ ១៣ម្រាច ខែស្សាពណ៍ ព្តូវនឹង្នថងទ១ី០ ខែកញ្ញដ  ឆ្នប ១ំ៩៦៩ សម្មឋច
ព្ពះសង្ឃរាជមានព្ពះឱង្គា រថ្ន “ែ ញុពីំយបម់ញិសបុនិនិមតិថមយួចណំឡកណាស ់គមឺ្ ើញ
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ម្ចតយិពីរម្លើអាកាស មកអំពីទសិឦសានតព្មង្ម់ករកែ ញុខំដលកពំងុ្អង្គុយម្ៅយក៉ដុិ
ខាង្មនុ ម្ចតយិម្នាះ មានពណ៌ដចូមាស លះុអខណឋ តចលូមកជិត ម្ ើញម្ចតយិម្នាះ
កានខ់តតចូ ម្ហើយបាតម់យួ ម្ៅខតមយួអខណឋ តមកជិតអាតាា  អាតាា កល៏កូនដម្ៅព្ទ
ម្ចតយិម្នាះ រចួកភ៏ាញ កែ់ លនួព្ពឺតម្ឡើង្ កបុង្ម្ពលជិតភលរឺវាង្ម្ម៉ាង្៤។ ព្ពះឱង្គា រ សម្មឋច
ព្ពះសង្ឃរាជម្នះ កបុង្ម្ពលព្រជុសំង្ឃ ម្ដើមផតីាងំ្គណៈកមាការធមាវនិយ័ កបុង្នថង២ម្កើត 
ខែភព្ទបទ ព្តូវនឹង្នថងទ១ី៣ ខែកញ្ញដ ឆ្នប ១ំ៩៦៩។ បនាធ បម់កម្ទៀតសម្មឋចមានព្ពះឱង្គា រ
ថ្ន អង្គការធមាវនិយ័របសម់្យើង្ម្ៅែ េះម្សៀវម្ៅធមជ៌ាម្ព្ចីនមែុ ម្ព្ោះម្ហតមុ្នាះម្យើង្
ព្តូវតាងំ្គណៈកមាការជាថាីម្ទៀត ម្ដើមផពី្រជុោំប ម្រៀបចមំ្ធេើម្សៀវម្ៅធម ៌ព្តូវដកស្សង្់
ធមវ៌និយ័ អំពីបាលី និង្អដឌកថ្ន មកម្រៀបម្រៀង្អតាទ ធរិាយ តព្មូវតាមថ្នប កព់្តី ម្ទា 
ឯក។ 
 
“ព្តង្ខ់ដលអាតាា យលស់រឋមិ្ ើញម្ចតយិម្នាះ ព្រខហលជានិមាតិ ថមយួព្រផបូលឲ្យម្យើង្
ដងឹ្ថ្នគណៈកមាការធមាវនិយ័ របសម់្យើង្ នឹង្បានសម្ព្មចម្ោយលអ”។ ព្ពះសបុនិ
និមតិថ ននសម្មឋចខដលម្ ើញម្ចតយិមយួគមូ្នះ ទកុជាអពាូតម្ហតមុយួដអ៏សាច រយចខមលក
ណាស។់ 
 
អពាូតម្ហតមុយួម្ទៀត ម្ៅនថង១៣ម្កើត និង្១៤ម្កើត ខែភព្ទបទ ព្តូវនឹង្នថងទ២ី៤ និង្
២៥ ខែកញ្ញដ  ឆ្នប ១ំ៩៦៩ ម្ៅម្វោយបពី់ម្ម៉ាង្២០ម្ៅម្ម៉ាង្២២ ម្ ើញព្ពះចន័ធមាន
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រសមីម្លឿង្ ម្ែៀវ ព្កហម មានរង្េង្ម់លូពទ័ នជុំវញិព្ពះចន័ធ ខដលម្យើង្ធាល បម់្ៅថ្នព្ពះចន័ធ
បាងំ្ឆព័្ត។ 

 

ជីវតិាវសានបរមិ្ចឆទ (កំណតអ់ំពទីីបំផុតននព្ពះជីវតិ) 
រាបត់ាងំ្ពីនថង១៣ម្រាច ខែស្សាពណ៍ ជានថងខដលព្ទង្ម់្ ើញសបុនិនិមាតិ ថ រហូតមកដល់
នថង១២ម្កើត ខែភព្ទបទ គពឺ្តូវនឹង្នថងទ១ី០ ខែកញ្ញដ  មកដលន់ថងទ២ី៣ កញ្ញដ  ព្តូវជា១៤
នថង គសឺម្មឋចចាបម់ានអាោធ កបុង្នថង១២ម្កើត ខែភព្ទបទ ឆ្នប រំកា ឯកសក័ ព.ស.
២៥១៣ ព្តូវនឹង្នថងទ២ី៣ កញ្ញដ  ឆ្នប ១ំ៩៦៩ ម្វោម្ម៉ាង្១៥ និង្៤៥នាទ។ី 
 
ព្ពះសង្ឃខដលធាល បច់លូោលប់ម្ព្មពី្ពះអង្គ នាោំប អង្គុយម្ៅម្ព្ៅបនធបព់្កឡាព្ពះបនធំ 
ស្សាបខ់តឮសរូកណឋឹ ង្ម្រាទខ៍រលកពីធមាតា កន៏ាោំប សធុះចលូម្ៅកបុង្ព្កឡាព្ពះបនធភំាល ម។ 
ព្ោម្នាះសម្មឋចមានព្ពះឱង្គា រថ្ន “អាតាា ចកុព្ទូង្ណាស!់”។ កបុង្ម្ពលម្នាះ ព្ពះសង្ឃ
ខដលម្ៅកដំរម្នាះ កជំ៏នុពិំម្ព្ោះោប ឲ្យព្ពះសិរវិសិទុ ន មុ ីយុា ំនិយាយទរូសព័ធម្ៅម្ោក
ម្វជជបណឍិ ត ម្ថ្ន ម្បង៉្ថងុ្ ម្ៅព្កសងួ្ធមាការ។ ព្គូម្ពទយជាម្ព្ចីននាក ់គមឺ្ោក 
ម្វជ ជបណឍិ ត ម្ថ្ន ម្បង៉្ថងុ្, ម ីសាមុឌីឺ, យ ូគមឹយាន, ព្ពំ ភនួ, រស សារ ើ, និង្ម្ោក
ម្វជជបណឍិ ត ម៉ា ហសូ ជាតបិារាងំ្ កប៏ានមកជាបនាធ បោ់ប  ពិនិតយម្ ើញថ្នអាការម្រាគនន
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សម្មឋចមនិទានធ់ងនធ់ងរប៉នុាា នម្ទ ប៉ខុនថម្ទាះបជីាយ៉ាង្ណា ព្កសងួ្សខុាភិបាលកប៏ាន
ចាតម់្ោកព្គូម្ពទយ យ ូគមឹយាន និង្លី គមឹសាន ឲ្យមកម្ៅរកាព្ពះម្រាគព្រចាកំារ 
ព្រកបឱសថថ្នេ យជាដរាបរហូតដលន់ថងព្ពហសផត ៍១៤ម្កើត ខែភព្ទបទ ព្តូវនឹង្នថង២៥ 
កញ្ញដ  ១៩៦៩ ម្វោម្ម៉ាង្២០និង្២០នាទ ីស្សាបខ់តព្ពះអសាសៈ បសាសៈ ននព្ពះ
អង្គរលតស់ងបឈឹ់ង្ អំពីព្ពះកាយព្ទង្ម់្សាយទវិង្គត កបុង្គព្មបព់្ពះជនា៨៦ព្ពះវសា ម្ៅ
ម្លើព្ពះខទនសយនា ម្ោយសងបម់្សងៀមនាខលេង្ធ ំម្ៅកបុង្ព្ពះរាជដណំាកព់្ពះអង្គ 
កណាឋ លពកួម្ថរានមុ្តទរៈ មានព្ពះសិរវិសិទុ ន មុយុីា ំនិង្ព្ពះឥនធមុនី ឆ្នយ ថន ជាម្ដើម នា
វតថឧណាត ម្ោម។ កបុង្ម្ពលខដលសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជម្សាយទវិង្គតភាល មម្នាះ ព្ពះសង្ឃ
ម្ព្ចីនអង្គ មានព្ពះសិរវិសិទុ ន មុយុីា ំនិង្ព្ពះឥនធមុនី ឆ្នយ ថន ជាម្ដើម ព្ពមទាងំ្ម្ោក 
ម៉ា អកុ គោិនបុោឌ ក កម៏្ៅកដំរជាមួយខដរ មានចតិថរជំលួ ញ៉បញ័់រ ស្សឡាងំ្កាងំ្ 
ម្សធើរភានភ់ាងំ្សាម រត ីបានចាតក់ារផាយដណឹំង្ទវិង្គត ដលព់្ពះសង្ឃកបុង្វតថភាល ម អង្គ
ែ លះករ៏តម់្ៅព្រម្គនដណឹំង្ម្នះដល ់សម្មឋចព្ពះម្ោធវិង័្ស។ ព្ពះសិរវិសិទុ ន មុយុីា ំកទ៏រូសព័ធ
ម្ៅម្ោកម្វជជបណឍិ ត ម្ថ្ន ម្បង៉្ថងុ្ ម្ៅព្ពះរាជដណំាកច់មាា រមន ម្ៅព្កសងួ្ធមាការ 
ម្ៅសាោព្កុង្ ម្ៅសែង្ការោឌ នប៉លីូសភាល ម ម្ោកអង្គែ លះកយ៏កដណឹំង្ម្ៅវតថឯម្ទៀត
ៗកបុង្ព្កុង្ភបមំ្ពញ។ 
 
បនាធ បពី់បានដណឹំង្ននការម្សាយព្ពះទវិង្គតននសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជជា អមាច សភ់ាល ម 
កបុង្រាព្តីម្នាះ សម្មឋចព្ពះព្រមុែរដឌព្ទង្ប់ានម្សឋចយាង្រលះរោងំ្មកកានម់ហាកដុ ិវតថ
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ឧណាត ម្ោមភាល ម ម្ដើមផពី្កាបថ្នេ យបង្គពំ្ពះបរមសព។ សម្មឋចព្ពះម្ោធវិង័្ស កនិ៏មនថមក
គង្ម់្ៅជិតព្ពះបរមសព តាងំ្ពីម្ពលមនុសខមឋង្ព្ពះសមានទកុខម្សាកសាឋ យយ៉ាង្ខាល ងំ្
ចមំ្ោះបរម សព។ 
 
ដណំាលោប ម្នះ សម្មឋចព្ពះមហាកសព្តីយានី ជាអមាច សជី់វតិ កព៏្ទង្ច់ាតអ់បកអង្គមាច ស់
នាយកព្កសងួ្នានា កបុង្ព្ពះបរមរាជវាងំ្ ជាព្ពះរាជតណំាង្មកថ្នេ យបង្គពំ្ពះបរមសព
ខដរ ម្ហើយម្ពលជាមួយោប ម្នាះ ឯកឧតឋម ឧតឋមម្សនីយឯ៍ក លន ់នល ់នាយករដឌមន្តនថ,ី 
អង្គមាច ស ់សុីសវុតទ ិសិរមិតៈ ឧបនាយករដឌមន្តនថទី១ី ព្ពមទាងំ្សមាជិករដឌមន្តនថ ីឧកញ៉៉
មហាមន្តនថ ីខក មាស ចាង្ហាេ ង្ពិធកីារព្ពះបរមរាជវាងំ្ និង្មន្តនថនីានាកបុង្ព្ពះបរមរាជ
វាងំ្ ឧតឋមម្សនីយឯ៍ក ម្ង៉្គ ហូ៊ ទពី្រកឹាសម្មឋចព្ពះព្រមុែរដឌ ម្ោក ឌី ទចូ 
រដឌម្លខាធកិារព្កសងួ្ធមាការ ម្ោកអុី ទយុ អភបិាល ព្កុង្ភបមំ្ពញ ឯកឧតឋម ទមិ ដងុ្ 
ព្រតភិរូាជរោឌ ភបិាលព្រចាមំ្ែតថកណាឋ ល ព្ពមទាងំ្នាយទាហានជានែ់ ពសទ់ាងំ្ឡាយ 
សហជីវនិ ោង្ ហ័បអាន នាយកវជិាជ ឋានពទុ នសាសនបណឍិ តយ ព្កុមអភបិាលពទុ នកិ
សមាគមទាងំ្ប ីមានម្ោក ទា ប៊នុឡុង្ ជាម្ដើម។ 
អសម់្ោកអបកឥសសរជនធតំចូ ខដលអម្ញ្ជ ើញមកកានវ់តថឧណាត ម្ោម កបុង្ម្វោរាព្តី
១៤ម្កើត ខែភព្ទបទ ព្តូវនឹង្នថងទ១ី៥ ខែកញ្ញដ ម្នាះ សទុ នខតមានមែុស្សម្ោន ម្ព្កៀមព្កំ
ព្គប់ៗ ោប  ម្ោយម្សចកឋមី្សាកសាឋ យចមំ្ោះសម្មឋចដន៏ព្កខលង្ បានចលូមកសខមឋង្
មរណទកុខ ម្សាកសាឋ យ ម្ព្កៀមព្កំ រជំលួចមំ្ោះព្ពះបរមសព ម្ោយព្គបោ់ប ទាងំ្អស។់ 
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បនាធ បពី់ម្ពលម្នាះមក ព្ពះសង្ឃជាម្ព្ចីនអង្គមានព្ពះពទុ នម្ោសាចារយ រាជ កងឹ្ ម្ម
គណព្កុង្ភបមំ្ពញ និង្ព្ពះមនីុម្កាសលយ សរូ ហាយ ម្ៅអធកិារវតថនិម្រាធរង្ស ីជាម្ដើម 
ព្ពមទាងំ្ព្ពះរាជាគណៈ និង្ឋានានពុ្កម ជាម្ព្ចីនរយអង្គនិមនថមកម្ព្ោង្ព្ោត សទុ នខត
មានមែុម្ព្កៀមព្កំ ស្សង្តូស្សង្គតព់្គប់ៗ អង្គ ម្ោយម្សចកឋសីាឋ យស្សម្ណាះអាម្ឡាះ
អាលយ័ ចមំ្ោះសម្មឋចជាអង្គមាច ស។់ 
 
លំោបត់មកម្ទៀត កបុង្ម្ពលរាព្តីម្នាះរវាង្ម្ម៉ាង្២២-២៣ ម្ចះខតមានពទុ នបរសិទ័ 
ទាងំ្បពេជិត ទាងំ្ព្គហសទ និមនថអម្ញ្ជ ើញមកកានវ់តថឧណាត ម្ោមរជយៗ នាោំប ឈរ
ម្ព្តៀបព្តា ោសម្ពញដបីរមិ្វណព្ពះរាជដណំាក ់ទាងំ្អសម់្ោកអបករាជការកបុង្ព្កុង្
ភបមំ្ពញ មានម្ោកអបកព្កសងួ្ធមាការជាម្ដើម បាននាោំប មកជាលំោបលំ់ម្ោយ ចលូ
ព្កាបថ្នេ យបង្គោំលព់្ពះបរមសពសទុ នខតមានទកឹមែុព្ជបស់្សម្ោន ម្សធើរខតព្គប់ៗ ោប  
ែ លះមានជលម្នព្តស្សកស់ស្សាករ់កហានិយាយសឋីពុមំ្កើត ម្ពលជាលំោបម់កម្ទៀត ម្ចះ
ខតមានពទុ នបរសិទ័ ទាងំ្ព្គហសទ បពេជិត ម្ធេើដមំ្ណើ រមកកានវ់តថឧណាត ម្ោម យ៉ាង្
ខណនណានត់ានត់ាបរ់ហូតទាលខ់តភល។ឺ ម្ោកអបកែ លះមានទកឹខភែកហូររហាម ម្ហើយ
បនលវឺាចារថងូរថ្ន ឱ! សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ ចលូទវិង្គតម្ហើយម្តើ! សមូផពី្ពះអង្គ មានព្ពះ
ជនា៨៦ពិតខមន ប៉ខុនថម្យើង្ែ ញុពំ្ពះអង្គម្ៅខតសាឋ យស្សម្ណាះ ចង្ឲ់្យសម្មឋចគង្ម់្ៅជាង្
រយព្ពះវសាម្ោយម្យើង្ែ ញុពំ្ពះអង្គធាល ប ់សាឋ បព់្ពះរាជឱវាទ ធាល បម់្ ើញធាល បម់្ោរព
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សម្មឋចជាអង្គមាច ស ់ឥឡូវម្នះស្សាបខ់តសម្មឋចជាអង្គមាច សច់លូទវិង្គត ម្ៅកាន់
បរម្ោកនាយម្ចាលម្យើង្ែ ញុមំ្ៅម្ហើយ។ ការចលូទវិង្គតននសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជម្នះ នាំ
ឲ្យទលូព្ពះបង្គពំ្គបរ់បូរម្ហង្រហាង្ ព្តមង្ព់្តម្មាចកបុង្ចតិថអសម់្សចកឋសីង្ឃមឹកកម់្ៅឋ
ចមំ្ោះសម្មឋចម្ៅ ម្ហើយ។ 
 
សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ ខដលព្ពះអង្គបានយាង្មកម្សាយ ព្ពះជាតកិបុង្ព្រម្ទសកមពុជា
ម្យើង្ម្នះ ព្ពះអង្គបានម្ធេើព្រម្យាជន ៍ទាងំ្ផលូវព្ពះពទុ នសាសនា ទាងំ្ផលូវម្ោក ទកុឲ្យពទុ ន
បរសិទ័ជាម្ព្ចីនណាស ់ម្ឈ្លម ះថ្នព្ពះអង្គបានម្លើកព្ពះពទុ នសាសនា ម្លើកព្រម្ទសជាតិ
ឲ្យបានថាុ ំម្ថាើនរងុ្ម្រឿង្ រមួជាមួយនឹង្សម្មឋចព្ពះឧបយវុរាជព្ពះព្រមុែរដឌខដល
យឹតម្យាង្ព្រជា ពលរដឌ ម្ោយព្ពះមម្ធាបាយដែ៏ ពង្ែ់ ពសប់ផំតុ ឲ្យព្រម្ទសជាតមិាន
ឯកភាព សាមគគភីាព សនថិភាព បានឯករាជយដប៏របិរូណ៍ ដចូម្សចកឋពី្ាថ្នប  ម្ហើយ
យ៉ាង្ណាសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ មានព្ពះរាជជីវព្រវតថលិអណាស ់មានព្ពះបណំង្សម្ព្មច
កយ៉៏ាង្ម្នាះខដរ។ 
ព្ពឹកម្ឡើង្ នថង១៥ម្កើត ខែភព្ទបទ (២៦ កញ្ញដ ) អសម់្ោកឥសសរជន បានព្រជុតំាងំ្
គណៈកមាការមយួបម្ណាឋ ះអាសនបសព្មាបច់ាតក់ារបណុយ ព្ពះបរមសពតម្ៅ។ 
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រយៈកាលមុនអំពកីាលដែលសម្មេចព្ទងម់្សាយព្ពះ
ទិវងគត 
សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ មានព្ពះអាោធជាដបំងូ្កបុង្នថងអង្គគ រ ១២ម្កើត ខែភព្ទបទ ឆ្នប រំកា 
ឯកសក័ ព្តូវនឹង្នថង២៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្នប ១ំ៩៦៩។ ដណឹំង្ព្ពះអាោធននសម្មឋច
ព្ពះសង្ឃរាជម្នះ បានថ្នេ យចមំ្ោះសម្មឋចព្ពះព្រមុែរដឌរចួម្ហើយ។ ឯកឧតឋម អុឹង្ 
ហុង្សាធ តាមព្ពះរាជបញ្ញជ ននសម្មឋចព្ពះព្រមុែរដឌ បានចាតឲ់្យអសម់្ោក
ម្វជជបណឍិ តខែ មរ បារាងំ្ដជំ៏នាញៗទាងំ្ឡាយ មកជយួែ េលខ់ាេ យពាបាលម្រាគព្ពះអង្គ
យ៉ាង្ម្ពញសមតទភាព ប៉ខុនថម្ធេើម្មឋចម្ឡើយនឹង្អាចយកជយ័ជមបះម្លើមចចុសន្តង្គគ មបាន។ 
 
សម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជជាអមាច សព់្ទង្ប់ានព្ជាបព្ពះអង្គជាមនុ ចាបត់ាងំ្ពីនថងព្រឈនួ ព្ទង្ ់
មានព្ពះឱង្គា រព្ាបព់្ពះសង្ឃ និង្អសម់្ោកខដលមកថ្នេ យបង្គសំាកសរួព្ពះសែុភាព
ថ្ន “អាតាា មានជំង្មឺឋង្ម្នះ ដចូជាោា នសង្ឃមឹម្ទ” ព្ពះរាជឱង្គា រម្នះ ម្ធេើឲ្យម្យើង្រាលោ់ប
មានការព្ពួយបារមាណាស ់ប៉ខុនថម្យើង្រាលោ់ប ម្ជឿទកុថ្ន ព្ពះអង្គមែុជានឹង្គង្ ់
ព្ពះជនាា យតុម្ៅម្ទៀតបាន ពីម្ព្ោះសម្ង្ាតម្ៅព្ពះសរ ើរាង្គកាយព្ពះអង្គ ពុំម្ ើញមាន
ខព្រព្រួលខរលកប៉នុាា នម្ទ មា៉ង្ម្ទៀត ព្ទង្ម់្ៅចាពំ្ពះសាម រតលីអណាស ់អាចមានព្ពះឱង្គា រ
មាមំួន សំម្ណះសំណាលនឹង្អសម់្ោក ទាងំ្ព្ពះសង្ឃ ព្គហសទ ខដលមកព្កាបបង្គំ
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ោលម់្នាះ បានស្សួលម្ៅម្ឡើយ ជាពិម្សសកាលពីព្ពឹកនននថងម្សាយព្ពះទវិង្គតម្នះ
ឯកឧតឋមនាយក រដឌមន្តនថ ីនឹង្អបកអង្គមាច សឧ់បនាយករដឌមន្តនថទី១ី បានចលូបង្គោំល ់
ព្ពះអង្គម្ដើមផសីាកសរួព្ពះម្រាគព្ពះអង្គផង្ ម្ដើមផពី្កាបបង្គោំព្ពះអង្គម្ៅកានប់រម្ទស
តាមការអម្ញ្ជ ើញនន សាធារណរដឌចនិព្រជាមានិត និង្សាធារណរដឌព្រជាធិបម្តយយ
អាលលឺមង៉្ផ់ង្។ 
 
ព្ោម្នាះព្ពះអង្គបានទទលួរាកទ់ាក ់ម្ហើយបានព្រសិទ នពរជនូចមំ្ោះ ឯកឧតឋម
នាយករដឌមន្តនថ ីនិង្ថ្នេ យចមំ្ោះអបកអង្គមាច ស ់ឧបនាយករដឌមន្តនថទី១ី សមូម្ៅបមំ្ពញ
ម្បសកកមាម្ៅព្រម្ទសម្ព្ៅបានម្ជាគជយ័។ ម្ព្កាយមកម្ទៀតសម្មឋចកព៏្ពះរាជទាន
សនធនាជាមួយម្ោក ឌី ទចូ រដឌម្លខាធកិារព្កសងួ្ធមាការ និង្ម្ោក ព្ទិញ វ៉ាញ 
ព្រធានសមាគមអបកនិពននខែ មរអំពីការម្ធេើម្ចតយិ។ ព្ពះអង្គព្ទង្ម់ានព្ពះរាជបនធូល
ហូរខហ ម្ហើយព្ទង្និ់ទានអំពីម្ចតយិម្ឈ្លម ះ សិង្គុតថរៈ ម្ៅសហភាពភមូាខថមម្ទៀត
ផង្។ រចួព្ពះអង្គព្តាសរ់លឹំកអំពីការម្បាះពមុពវចនានពុ្កមខែ មរខដលព្ទង្ ់បានែតិែខំក
សព្មួលបខនទមោកយ្ជាម្ព្ចីនម្ទៀត ម្ទាះបជីរានិង្ពាធមិ្ចះខតម្បៀតម្បៀនព្ពះអង្គក ៏
ម្ោយ។ សភាពទាងំ្ម្នះសឲ្យម្ ើញថ្ន ព្ពះអង្គម្ៅរងឹ្បុងឹ្ណាស ់មនិគរួម្ឡើយនឹង្
ខព្រព្រួលម្ោយឆ្នបរ់ហ័សដមូ្ចែះម្សាះ នាឲំ្យម្យើង្ម្ព្កៀមព្កំស្សង្គកចតិថដចូជាម្យើង្
ធាល កម់្បះដងូ្។ ម្នះម្ហើយសមដចូព្ពះម្ថរដកីារបសព់្ពះអង្គ ខដលព្ទង្ព់្តាសជ់ាម្រឿយៗ
ថ្ន៖ ជនួកាលម្ពលព្ពឹកមនសុសសតេជបួោប រញង្ ់លះុម្ពលោង ចកស៏្សាបខ់តខបកោប
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ភាល មៗ។ សភាពម្នះព្តូវដចូព្ពះតព្មាសម់្នាះណាស ់ព្ពះអង្គយាង្ម្ៅម្ចាលពទុ នបរសិទ័
រាលោ់ប  ឥតមានព្រទានដណឹំង្ជាមនុឲ្យចាសដ់លម់្យើង្ ម្ដើមផនឹីង្ពាបាលព្ពះអាការ
ម្រាគឲ្យបានយរូនថងម្សាះ គរួឲ្យម្យើង្ែ ញុសំាឋ យនព្កម្ពកណាសនឹ់ង្រកោកយណាមយួខថលង្
ម្រៀបរាប ់ពុំបានម្ឡើយ។ ព្ពះអង្គម្សាយទវិង្គតម្នះ ម្ធេើឲ្យរញ្ជួ យសកលកមពុជា ម្ព្ោះ
ព្ពះអង្គមានព្ពះគណុធមម៌្ព្ចីនណាសម់្លើពទុ នបរសិទ័ ទាងំ្បពេជិត ទាងំ្ព្គហសទ។ 
សម្មឋចព្ទង្ម់្សាយព្ពះទវិង្គត បាតព់្ពះរបូពិតខមន ប៉ខុនថព្ពះកតិថនិាមឋតិម្ៅដខដល។ 
 
អសម់្ោកអបកពទុ នបរសិទ័ទាងំ្ឡាយ! ព្ពះបរមសពននសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជម្នះ ជាព្ពះ
សពព្តូវតមាលទ់កុតាមផលូវការរបសរ់ាជរោឌ ភបិាល ម្ដើមផមី្ធេើទកខណិានរុផទានម្រៀង្រាល់
នថងតម្ៅ ទព្មាគំណៈកមាការបណុយជំនុោំប ម្ោះស្សាយ ម្រៀបចពំ្ពះរាជពិធបីណុយព្ពះ
បរមសពកណំតយ់កនថងណា ខែណា តម្ៅជាម្ព្កាយ។ ឥឡូវម្នះ គណៈកមាការបណុយ
បម្ណាឋ ះអសនប បានព្ពមម្ព្ពៀង្យកនថង១ម្រាច ខែភព្ទបទ ព្តូវនឹង្នថងទ២ី៧ ខែកញ្ញដ  ឆ្នប ំ
១៩៦៩ ជាកចិចម្ធេើទកខណិានុរផទាន មានម្ទសនា និង្ម្វរភតថ ម្រៀង្រាលយ់បន់ថងតម្រៀង្ម្ៅ 
ចនំនួ៦ខែ គតិពីខែម្នះម្ៅ ម្ព្កាមព្ពះរាជធបិតភីាពននសម្មឋចព្ពះមហាកសព្តីយានី 
និង្សម្មឋចព្ពះព្រមុែរដឌ៕ 
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របូម្ផសងៗ 

 

របូសំណាកសម្មឋចព្ពះសង្ឃរាជ ជនួ ណាត សាង្សង្ម់្ោយសាោព្កុង្ភបមំ្ពញ 
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របូភាពសំណាកសម្មថចសង្ឃរាជ ជនួ ណាត តកំលម់្ៅភមូវិរផធម៌ ម្ែតថម្សៀមរាប 

ព្បភពម្ែីមននឯកសារ 
http://km.wikipedia.org 

http://chuonnat.wordpress.com 

 
 
 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9F%E1%9F%80%E1%9E%98%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94
http://chuonnat.wordpress.com/
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ហាមលក ់យ ើងខ្ញុ ំ
យលើកទឹកចិត្តឪ្យយោកអ្នកយធវើការចចកចា និង 
ថត្ចមលងឯកសារយនះបានយោ យេរ ី។ 

េមូយមត្តត យធវើការចេវងរកឯកសារនានាបចនែមយៅឯ 
www.TheCambodia.blogspot.com 

 

េមួអ្រគណុ! 

http://www.thecambodia.blogspot.com/

