
 

 

 

 

  



 

 

ម�ល�ន��្ប�  
 

ន�ងអដ�កថ ( ភមូ   
 

ភា ២ 
 

កណ� ទ� ៣ - លក�ណ�្ប� កណ�    ( ៦ ប��  ) 

កណ� ទ� ៤ - េមណ� ក�្ប� កណ�    ( ៥ វគ�=៥១ ប�� ) 

វគ�ទី ១  - ឥទ�ិពលវគ�    ( ១០ ប��  ) 

វគ�ទី ២  - អេភជ�វគ�    (   ៨ ប��  ) 

វគ�ទី ៣ - បណាិិវគ�   ( ១២ ប��  ) 

វគ�ទី ៤  - សព���ុិ�� ណវគ�  ( ១០ ប��  ) 

វគ�ទី ៥  - សន�វវគ�   ( ១១ ប��  )    

 

បកែ្���បល�ភមូ ៖ ឧបសស  ៃវវឌនឍ សបិលិ�កនឍ 

បកែ្��ភាែាសា ៖ ឧបសិិ វណវ ណ ីេទពេបណារ 
 
 
 
 

េបាពុាមេលលសទី ១ ចំនួន ៣.០០០ ស្ល 



 

 

្�ភ�កេ�តៃនម�ល�ន��្ប�  
 

េសច��្ រថថ ាបសប្ �្េពម�ល��ល� ធ�រា  

កលេេ�ាមេណា កថុងអ�តកល   
េលកទី ១ ៖ “ េដកកម�ែលលជាបុ គឺកេេលលសកេម អលបឹម

កលលេេ ( ក�ងផាលេេ ) ហូលែល់េងេ្កមន ពិ  ូកឱុេងល

កា្សកសន�ិង់�ិ់ សេលតមះ� លង ែូម្រមះទនលុេរលេពល្លង់ 

េន្គជ់ទីក��ង�ែលេងេកល ផងមាម ”  ។ 

េលកទី ២ ៖  “ ក�ាងវងេរលហូលលេេ ទ្សលេងេ្កម្រម

ន ពិ េម ូកឱុេងលកា្សជែននបេកលសន� ក សជែននប

កនេមមមជ់ែូមទឹកលក េន្គជ់ទីក��ង �ែលេងេកលផងមាម ” ។ 

េសច��្ រថថ ាបសប្ �្លាេសនេតសា កថុងអ�តកល   
“ ក�ាងវងេរលហូលែល់េងេ្កម្រមន ពិ េម ូកឱុេងល

កា្សជែននបកនេមមមជ់ ែូមទឹកលកក�ាងទេ�គង េមផងមាម ូក

ឱុេងលអ�ក �ែលះមេដមះជយ ជែននប �ែលះកេបេម 

េេទស្គជ់ប់ង ផងមាម ”  ។ 

េសច����កាណា៍បសប្ �្សមស សមសុទ ុ  
“ ជាគលទលង ២ េម ឹងឧជ្លសនេេងែូម្រមេសគល�ីជាលសេល� ឧជ្លសនេេង

ែូមេនម�ែ េនេរលក�ងេេអ់ ៥០០ ឆ� ល េជ់រីេរលជ នន ពិ ជ់

លថគល ជាគលទលង ២ េម ឹងឧជ្លសនេេង ។ 

ជាគលទលង ២ េម ឹង�ជង�មកធក៌នងវ ន័ �ែលលថគល�កសងទាក

ប់ងា�ាក ឱុអ់នរមាគះម ស ឱុអ់មលបា មកននល េដអលំមេ

លបស  ឧជស នង ាលសន ក�ាងជយ  “ ។ 

ធា�ទននឈាអសសននវទនទំទពួទ   សនាអនុេនទេ .... ... 
- ក - 
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អនេុមទលកថ 
 

 កនលននជ្យ  លជកបរ រនេកស ជ់្រមរាទពះន សន 

ល្រមលី ្ល វសជ់ជនរូ លេនក�ាង�ាទនកនក លជកបរ �ែលជក

ះូវជយ មកលល់ននេនក�ាង្រមរាទពះនទក ជាេ វ នតបនវង

្រមេេកនលនលនន ធនសត រ លេសម្កនកកសអង Menendro ) នង្រមនគេ

េល� រ  ល្រមអហស្ជកជេដជែនកដនទ ) �ែលននា�  កលរី

្ជសប រ   ៥០០ េ្កកជ នន ពិ  ជ់្រមសម កិាទពេេង ។ 

 ក�ងកក េែក្ីះវ្លវូវ��ឹកះធក៌េកនលននជ្យ   ��ាល្រមកាំ

ះទម នរ�លង�លះវ្លវទក េយវេសកនលននជ្យ លនះលី នង 

នះជេទ រ អង់េគ� ) េទជះមែឹងូវ��ឹកះមជ់មាងមជ់េែក 

េ្ិមសែល់េេ ៦ កប�  ។ ជ់ា�ស េដះលនះជេទ េទជសក

លលកក�ាងកវ ននម័��ឹកះេធក៌ ។  ីកនលននជ្យ  ទលង ២ នគ ជ់ 

សេម�ច្�្ះត�មមនុ� អ៊មុ - ស៊ាូ  កនជ នបមជ់េមកសី ទក្រមលី

េទ េ្ិមស្លឹក�ល ២ កប�  គឺជារពេបគកប�  នងកនលននជ្យ កប�   

រ ស ៧ វគ ) ។ កនលននជ្យ ជ់េព រាលសអែដកថេទ មល�បកកនលនន-

ជ្យ ជ់់ូស សែល់េេ ៦ កប�  ្រកទលងសអែដកថ េទយលផង ។  

ជនន ជ់រីះេយវេសកនលននជ្យ  រជ់់ូស) លនះ��ម �ែល

ឧនក វណា ារ - េទ�្�ណមម េទលរ័មលេបមែឹង្រមរាទពះន 

(Buddhism Knowledge)  មង្កងលេយវេសទលងអ់ស  ៣ នគ  គឺ 

ភា ១  ស��ឹកះសីរីនវ អ ន់ធកម រ កប�  ១ នងកប�  ២ )   

ភា ២  ស��ឹកះសីរី្រមូ្ល     រ កប�  ៣ នងកប�  ៤ ) នង   

ភា ៣     ស��ឹកះសីរីកជែនជលសនធក៌ រ កប�  ៥ នងកប�  ៦ ) 
 

- ខ -  
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េឃសថ សនរងល ក�ាងកេជ់កេមកសីលន នងល

្ជេបតរ្សជ់្រម ន់កកា   ះកេប   កាលជា្ល   កាលធីទ��ម   �ែលស 

ជលបងះវ្លវ អលរី្រមរាទពះន ែ៏ជវេេង ។ 

េលរីេមេេេទយល េយវេសកនលននជ្យ ជ់់ូសេម សអែដកថ

លេមកសីអធនជបរុល់ ្ល វ�សកេមសដម់េដ�េក រី��ឹកះេ

កនន ក�ាងជយ ីកស យ �ែលឹងេធពឲុ្ជនកនលសអ�កះ ក់�ល

ល់មប់�ពកេទយល េដកនេលម់េធពកវ ននម័េមកសី េដ��ស ង ។ 

��ាល្រមកាំ ះទម នរ មូលសកមល�បក ក�ាងកងធកមទេម 

ទក កតសះវ្លវ េែក្ីេផន្ង នី ល់��ឹកះ េនក�ាងជនែក��ម ថេល

្រមល្ស់ជ់្រមសម កិាទពម� េនម សេនក�ាងជនែក��មេល�ជ់ានម  

ទលរ័ទីជ់ានម  លេែក េែក្ីងលេផន្ង នី ល់េមកសី ។ េ្ិមក�ាងេរល

ក�ងកក ��ាល្រមកាំ  ះទម នរ ះ ម�ល�ន��្ប�  ភា ១ �ែល

េមរាកិេលកទី ១ ជ់ឧនក វណា ារ - េទ�្�ណមម េនសក�ពម

ះល��មយ ែូមល ៖ េល�េបង ្ជ់្លឹក�លេមម មនក កន្ជ់

េល�ទលរ័េជនែក��ម នងិកុេរមរកសមលស … �ែលេធពឱុ��ាល្រមកាំ  

ះទម នរ ទទសលកមនលសទាកដក់ក�ាងករននលុេផន្ង នី ល់ នគ ១ កសងេទយល 

នង នគ ២ េម េេងវ នសផង កាកេមរាកិ េែក្ីឱុលេយវេសែ៏

្ជេរកស ក�ាង្រមរាទពះន �ែលសលេក� កនះមគបន ។  

��ាល្រមកាំ  ះទម នរ សនាអាេសទនមលេិមះ� េែជក�្ជេម នង

ង្ឹកថ េយវេសេម ឹងផសល់ូវអល�្ជេបតរែ៏េ្ម ែល់រាទពះនក

ត េនក�ាងងក��ម នងលកល៌កែ៏សលេក� ្សជ់កះវ្លវអលរី្រម

រាទពះន េែក្ីជលល់មកលល់នន នងក់�លល់មប់�ពកេទយល 

ូវអពី�ែល្រមនគេេល� វ នតបនេនក�ាង��ឹកះ េេយវេសេម ។ 

ូកឲុ្រមទពកម មេ្កាងេរង ្គជ់ ៥ ០០០ ឆ� ល     ... 

           េពលរាធ ១ េកល ��ជា្ ឆ� លកំស់ ជនរ ័ក រ   ២៥៥៧ 

         ្ល វឹងេពលទី  ០១   ��កកស    ឆ� ល ២០១៤  

    កប� លវជ្ធក៌��មេនពី វលសង្សក 

         អាជប�ន ល ន់កកាធកមន ីែសម ចន�ធ�ា ៍
- គ - 



 

អនេុមទលកថ 
 

 េរងកនលននជ្យ េម ��ាល្រមកាំ  ះទម នរ នី ល់សេមកសីល់

េឃសថ លលេប �ែលសអល���ឹកះ អជ់ លជនាលមនលស ប់ងលននលា�ាក 

នងកគសែល់កនកំ ះោផ�ូវមនលស ចលសេលន្ ង ។ 

 លរនេ គឺរនលលកធាកថ ្ជកជេដានសានរ េ្ជ្ជជីែូមល 

្ជទីជមងនាលជងយ សទនេស ក�ាងក់េន្ជេលេពល ឲុសកស ារល ប់ង

ា្កឹល ចលវេងពងេេ �ែលគស្ទម់ម ្សជ់នកក កកទលង ។ 

  ជាគលំ នកំ េារ្ជលនជលសនទកសា៌េម ជាគលេនម ឹងេែ

េឆិមេេកវ នពី នជានប ័ ្ជកជេដតីវ នទានរែ៏េព�ថ�  េកលកាលផលកកម 

ឹង្ជូលអ ន់វាុ ឌកបរ េកលុ្ល�  ្សជ់កជ់ឆរ ឧជគ េតីវ នល 

ប់ងរនល្កែ ។ 

 ូកអាេសទន មលេិមេកឧនក វណា ារ - េទ�្�ណមម 

�ែលសវ ន ននរ ក�ាងកជក�្ជេរងកនលននជ្យ េម ហូលទទសល

េលគត័ គសលទីេសទនរេ្ក�លង ។ 

 លមាងជនរ ជ់េម ��ាល្រមកាំ  ះទម នរ ូកតូូវរាទពរ ៥ ្ជក គឺ 

ះា វបណ  ា�  រល  នងជែននប  េ្កមេលគត័ ូវសល់នកនមរ  

កាលជីេឃ�្ ងម� លេេ   
 

    េពលេស រ ១៥ េសលិ ��ផលា ឆ� លកំស់ ជនរ ័ក រ   ២៥៥៧ 

  េ តិវននទ ៃថទី ១៥ ែខាីេ ឆឈ ំ ២០១៤ 

 

 េជកកជប�ន ល ន់កកា អគធេស អុ�ម - ះត�ម  

             វលសជា វលី ឃាលផាង �កជេែដ េ�លសកលរង់ិឺ 

 

 

- ឃ - 

 



 

 

( ភ�ាសុសថ  ា ងម�ល�ន��្ប�  ែាសា-ៃថ-ភមូ   

អាមមបទ 
 េដយបានដឹ មិលិប�ប្ប� �បបស់ខខ� ្បេាដដងគ បនដមិលិប�ប្ប�

�បបសៃថ ់ាលកពុំដមបេេេពលេបេ េហ់ថមទដំមិបទបសនបសបពស្គបស

ផដេនេ េដមិលិប�ប្ប� �បបស់ខខ� ់ាលេយេពុមេុលកក ៤  កលពក គី  ំ

១៩៦៣  �បបស ្�្្ារគមល�្ប្ អ៊មុ - ស៊ាូ េ្កមកមបម�ឹ  

សេម�ច្�្ះត�មមនុ� អ៊មុ - ស៊ាូ  អ�េេ្ពេ្បណា លលកមុុុ 

មបខខនមម� ្រនម់រ ២ កណ�  គឺ កណ� ក ១ - បុពសេយគកណ�  ( ្បបរតិ

កបខដមក�បបស្ពេេេមិលិប�បិដ្ពេនគេបបេរស� ) បិដ  កណ� ក ២ - មិលិប� 

ប្ប� កណ�   ( ុកណ� ់ាល្ពេេេមិលិប�េលកុបប� នម�លសនន េឡដ

មកេដយដង�ដ  េដមិបយប្យ�ពបាកកគុដ្ពេមបន   បួ�េទ្ពេ

នគេបបេរស�  បន� បសពកយប្ួបងគ  បិដបសេផតមបប�ន េេៃថ�ាបំបដ  មប

ទដំយបស ៧ បគង ) ់ាលមបេបដបេភ្រនម់រ ២ ភគ ប៉ុេណា េ រម�លសុកេេ

ពុបមបបបណ�ិ រ គឺ ៖ 

- ់ខ្ក ១  ឬ  ភគក ១   ុេបដបេភ្កបេបតដពណង បុក្មុប  ក្មបស 

២៥៩ ពំល� មបខខនមម�ទដំយបស្រនមបុពសេយគកណ�  បិដ ៣បគងៃប

មិលិប�ប្ប� កណ�  គឺ បបមបគង ុរិបគង បិដ់ផគកខខេៃបររិបគង ។  

- ភគក ២  ុេបដបេភ្កបេបតដពណង មនស ក្មបស   ២១៦   ពំល�  

មបខខនមម� ៤ បគង ៃបមិលិប�ប្ប� កណ�    គឺ  ររិបគង   នរុរសបគង 

ប��មបគង ឆា�បគង បិដ បរតមបគង  ។ 

នំ់ ណក ៤ កណ�  េដរ គឺ  លក�ណប្ប� កណ�   េមណ� កប្ប� កណ�  

យបុមណប្ប� កណ�  បិដ  បមកឹកណ�  ្បិមិរតយគកអប់ខខ� មិបទបស

យបអបេេេឡ ។  
- ដ - 



 

េហរុេបេ   បន� បសពកយបអបមិលិប�ប្ប� �បបសរបម   តម�យមគ ៃា 

បក់្ប�បបសេេក្គ្ ៃឆបឌ្បន កបិលក��បន ុយគក្នំនបបប្ពេៃ្របិាក  

ុយគកមបក�លសានដេ្នប ទដំ់ផគកប�ិរតិបិដ្បរិបរតិ េបនដខខុកំគុដ

នមុកុលលកត់ខខ�មួ�បប ់ាល្្េ ខឹ េពននិរតបនដក�្មប្ុប្ពេលមង

�បបស្ពេបមខ បមុុប  េឃនភពយំនសកគុដក�បក់្បមលិិប�ប្ប� �បបស

របម តម�យមគ ៃា�បបសេេក្គ្ៃឆបឌ្បន េដេ�ដបេ�ដដុេខម�ភម 

េាម្ ក្ បិមិរតយគកអប់ខខ� យបួលយរស�ប បិដ យរសបលៃបមិលិប�ប្ប�

�បបសប�េបមតដ ( �បបសរបម គឺ ាបនងគ េទបនដ�បបស្បកលម� បិដ�បបសយឺ� ៉ុប ) 

េ្ាេមិលិប�ប្ប� �បបសរបម មបាលសេទ ៦ កណ�  បិដមប យា�ក  ឹុ េបនកតក

យលិប្ភយ បសេទបនដបប� បកមួ ៗ េាម្ កម្បួលកគុដក�លសខខនមម�

េបនកតក ឱយប្រនម្រ្ប ់ាលពំុមបកគុដមិលិប�ប្ប� �បបស់ខខ� បិដៃថ ។ 

 េដម�មបក្មបស្កបសេពក េបដបេភមិលិប�ប្ប� ្រ្បយប់បដ

� ំ់ លកុ ៣ ភគ ប្មបស ៦ កណ� េនេ េាម្ កម្បួលបសកបសអប គឺ 

មួភគមបខខនមម�នបួំប ២ កណ�  ៖ 

ភា ១     កណ� ក ១ - បុពសេយគកណ�    ( ្បបរតិយគកទដំ ២ ) 

  កណ� ក ២ - មិលិប�ប្ប� កណ�    ( ៧ បគង ) 

ភា ២    កណ� ក ៣ - លក�ណប្ប� កណ�   ( ៦ បប�  ) 

កណ� ក ៤ - េមណ� កប្ប� កណ�   ( ៥ បគង ) 

ភា ៣    កណ� ក ៥ - យបុមណប្ប� កណ�   ( ៤ បគង )  

កណ� ក ៦ -  បមកឹកណ�             ( ៧ បគង ) 

ាបេនគេ  បបមយគកបិក្លមង�ដសអំបុបបតេដរកុបំកំប  េាម្ កបណតុ េ  

បបបពបខឺៃបបប� �បបសខខួប  ទកសដបនដបប� នម�លសេផ្ដ ៗ កគុដ្ពេពុប -

មបន ់ាលកពំបលយគក្យ្ខទដំពក�យបបុច បបិ្យនបួ�េឆខងគ  េាម្ ក 

្មបរំខឺបបបនម�លសទដំេនេ ុកុមងង េដេ្មបប�  ប្មបសពុប - 
- ន - 



 

 

មបបិក្ប្នំបសេ្ក យប្្មេបបបមប�ិលទដំំ ាកសពលបបបនដ្ពេ

ពុបមបន មដបបបភពរខឺ ខឹ ៃប្ពេមបនាស រតម េាម្ កុ េហរុុបន�ល 

េលសកពនដប្មបសខខួប កគុដ្ពេមបនេបេ រេទៃថ�យនគរ កុបំកំប ។  

       ប�នមបនដេបេ នដខខុបំបមលឱំប់ថខដយណំ�គុណយ៉ដ្ុលេ្លនេំាេ 

្�្ះក�ុ ធមសស�ារ ែសម - ចន�ធ�ា ៍យបុបណ�ិ រប្បប ិុ យ ពុបមបនគដសេេ

បរតបដ្ម ្បេបបសកប  ់ាលយប្ួេផ��ដង� រសខខនមម� ុមួ្ពេ

ៃ្របិាក់ខខ� បិដ្ួ់កប្មរលាកេពនបនខខេៗ, ្�្ះក�ុ ស�វកេតសេរ 

ធន - ាិន�ល� គដសេេបរតេបឡុបនម រគេំពន, បិដ ះបសក  ដ - កយុ   

ុបម្ិកគណយកមខក�បមគមយរិ�ក្បិដយរិបឌ្បនយក្�មសបត់ ខខ� ់ាល

យប្ួ់កប្មរលយក�ប�ុិបេេកគុដេបដបេភេបេ ។  

េទេបកុយ៉ដណកតក េបដបេភេបេ ្យកាុេេមបនណុំនខសេំរ

ខខេ ៗ ុកសុមិបំប នដខខុបំបមលឱំបក បបមក�យលធ្បលពកនម�  

បិដ � កកួលកក��េិគបសេផ្ដ ៗ ពកបមគ កសមិរតយគកអបបេទ ្ពម

ទដំបដ្ នមយ៉ដមុរមំឹ  េបដបេភមិលិប�ប្ប� េបេ បនដនមំកបបប

្បេយ្បនុ មហិម នេំាេយគកបិក្លមង េាម្ កយប់បសដលសយពំក្ពេពុប

មបន ាយបេ្នប់ថមេដរ បិដុ ម�រក ប្មបសកបប់ខខ�្នំបសេ្ក 

ាម្បួលបិក្្មប្ុបផដ់ា� ។  

បបមអបិបដ្ៃបក�បក់្បេ�ដបេ�ដដេបដបេភេបេ ្ួឱ្បិ

មិរតយគកអប បិដ យគកបិក្លមង ្ួប្បេ់របនដេបនកតកបុខ េបនកតកនេ្មប

កគុដ្ពេពុបមបនរេ�ដដេទ �ហបរយបុកសន្បសបបប្ពេបិាស ប េដ

បប� �បបសខខួប ្គបស ៗ �បប កុបំកំប ៕ 

             ្ជបករគេំពនៃថ� ៨ េករ ់ខបុប្ គី េំឹេ ពះបះ ២៥៥៥  

    ្រ្បបនដៃថ�ក ១ ់ខ មក គី  ំ២០១២ 
- ឆ - 



 

 

ះបស�ក វណា ារ  េទ�្�ណមម 
vannary.t@gmail.com 

Fb Page : Buddhism Knowledge 

យរករាបប្កបិក្្ពេយរលិមខរសបដងហយ 

៩ ប�េិនច  ្ពេបប្រ   បបុិបិមគង  លមខ-

បដងណក   មហបដ� ប បិដមលិិប�ប្ប�      

េេ្ពេុណន្កៃថ   ៕ 

 

 

សមសភ�ចលូា លម   
េាៀបេាៀង�េាមាភា          ះបិះ បណា � ក េព្បណម  ( Amara Tevy ) 

 យអតសបទ ន�ងាចល្កប    ះបិះ បណា � ក េព្បណម ( យមេប ក ) 

ាចលទដ�ពា     - រិក�ុ  យគងលកេ គដស បុមិរត ( បរតបិេ្ងលប លប ) 

េផ��ងផ� តបប�ដកែាសា     - រិក�ុ  លមខបិ� ក ់បម នប�លក� ន ( បរតបដ្មះបសកប ) 

ែកអក�រគាទុ ុ     - រិក�ុ  លមខបិ� ក ់បម នប�លក� ន ( បរតបដ្មះបសកប ) 

    - រិក�ុ  បកបកេរសេ លប ្ិបុលក(បរតេបឡុបនម )  

  -  ះបះ ដ ំកុ ( បមគមយក្�មសបត់ ខខ� ) 

ទ�្��កក    - រិក�ុ  មហបុនិនត  លមខបេ, រិក�ុ  មហបុបិ� �រិប�េយ, 

- រិក�ុ  លមខបិ� ក ់បម នប�លក� ន,   - រិក�ុ  លមខប្េប�  បុនម បយំបប  ,  

-  រិក�ុ  ប្ិ�ុេត បប បុុរិ,   - រិក�ុ េុរិបប� 

-  រិក�ុ  យក��េកបិេកបលមុបក  ិប  �របបុជប ក,   

-  រិក�ុ  បប�ប� េណ �បិ បណំដ,  - បុមបមមេណ� បុខ ជប ក, ៕  

     
- ្ - 

mailto:vannary.t@gmail.com


 

 

អាមមកថ 
េបដបេភមិលិប�ប្ប�  យបេយេពុមមុក ប្បមិរតយគកមបនិរតបទប ្្េ-

ខឹ បនដលមង េាម្ កយបេលសក�បិក្កគុដេពលេបេេហ  ។ 

េ�ឿដមិលិប�ប្ប� េបេ េេក្គ្ៃឆបឌ្បន កបិលក��បន យបបេ្ដ�ប

យគកបិក្លមងុ្ប ំ េេបមគមម្មមណ� ល្មប្ុប្ពេពុបមបន

បរត្ បេេករ ។ េេក្គ្ៃឆបឌ្បន បិដយគកបិក្ទដំយបស លសេឃនឹ គួ�

់រេ�ដបនេំយេពុមុុ េបដបេភ េាម្ កុ ្បេយ្បនាលសយគកងខ បឱកបយប

េទបិក្េេបរត្ បេេករ ។ 

 ខខនមម�េេកគុដ្ពេគមុក�េបេ គួ�ឱនដសបិក្ុកបផុំរ  េេកយគក

្យ្ខទដំពក�បប�នេឆខឆខដងគ  បបបបប� បកមួ ៗ បុប់ រុេ�ឿដេលសឱាុេ

បប�  គួ�ឱបសអ�មខណន  គួ�ឱនដសានដ។ 

 េបដបេភេបេ បេ្មនយបេដម�េបនកតក្បនដ់្បដពធយម�បបស

េេក្គ្ ៃឆបឌ្បន បិដយគក្ួបុំកប្មបដុេ្នបនកស �ួមទដំយគកនបល�ួម

បភិគទបុថបកិយ៉ដេ្នប ់ាល្ួងគ លេបដស្ព េបេលសឱេបដបេភ

មិលិប�ប្ប� េបេ អនបេ្មនុ�បបដមកយប ។ 

 េដអបិបដ្ៃបកុបលេបេ បបមហុនផលាលសយគកបក់្ប យគក្ួ

បុំកប្មបដេ�ដបនេំយេពុម ុ យគកប�ិ� គលបជប ្ពមទដំ្បិមិរតយគកអប

្គបសងគ  យបបេ្មនបបបលមងផុរុក� កគុដេពលីបស ៗ េបេផដនុេ ។  

 

         យបិក ្បណក  បេំ� ដ្ 

                បណំកសបាិបរតិលមងបបិាតយ  
 

 
- ឈ - 



 

( ភ�ាសុសថ  ា ង ម�ល�ន��្ប� ៃថ ន�ងភមូ   
 

អតស ធ���យ 
 េេេពល្ពេេេអេឡនបដសេ្ាមហ្ យដេលកលពមកកឈគេ

បគ�បប� ប�បបសឥណ� �ួនមក កសមបេបតន្កិក្គបស្គដបគ�េបេ ុបបត

បន� បសុេ្នបយដង ។ �ហបរាលស្បមល�បបសេបតន្កិកមួយដង ្ដស្ពេ

នមុភមមគលយឹ “ ម�ល�ន� ” ។   ្ពេយដង្ ដសមប្ពេលេលសក�

េឈសដលសពកប ិុ យ ទដំំ ុពិេបបប្បប ិុ យ  កគុដលបិមបនេផ្ដៗ 

្ដស� កកបនដយដេទ្ួបបប�ន ុមួយគកមបនេំណេានដ កគុដលបិ

មបនទដំេនេ ។   េ្កមក  ្ដសយប្ួបបប�នេឆខឆខដងគ  ុមួ

្ពេេថ�យាសល្ កេ ខី េបផុំរកគុដពុបមបនមួយដងគឺ“្�្លាេសនេតសា” ។  

 កគុដបប� ាសបុក្េ្រ  ាកេពនបនបប�នេឆខឆខដងគ �កដេេកទដំ

ពក� យបកខ ុកបសអ�មខណន េពននិរតៃ្ក់លដ �បបសបណ�ិ រទដំំ

ុេ្នប ។ នេពលេ្កមក ្បមណុពុបបក្ ៥០០ ្�្ះប�ដក-

ចឡុភយេតសា ់ាល្នំនបបប្ពេៃ្របិាក យបាលសលមងៃបបាិេបល មប

បប� េមេមុរ្ុលេ្ល  មបបមតក់ាល្គ្យអ�ទដំំ្រ្ប�េិគិរ 

យបេឃនបបបគុណរៃមខ កគុដាកបប�នេឆខឆខដងគ �កដេេកទដំពក� ឹ

ុេហរុ្ួ្្ដស្ពេបបមខ �បបស្ពេបមខ បមុុបុ ម� បស ឱគដសបដ្យប 

េបពធយម្ប់ម្បមបលាកបមតកបប�នទដំយបស នដ្កដេ�ដបេ�ដដេឡដ 

ុគមុក�មួ�បបសមបន   ដកសេ ខី េឹ    “ ម�ល�ន��្ប�  ” ។    កុលបុ្រ 

់ាលនដសយបកពនដកគុដ្ពេមបនទដំំ កសយប្ួងគ ់ថ�ក្េដ 

ក�េ�ដប ក�េប�ន ំុ េាម ុបបតបន� បស �ហបរមកាលសបន�ុប្បគេបេ ។  
 

- ន - 



 

 

 មិលិប�ប្ប� ុគមុក�មួ ់ាល្គ្យអ�ទដំំ លសេឃនឹ

បំំ បសុ ខំ ដំ ។   ្ពេយា�កឹ�ទដំំ ់ាលេលសក�់រដគមុក�េផ្ដៗ 

�់មដ់រេលកបមតកកគុដគមុក�េបេ មកុបមម ដកគុដក�ម�បិពបប�បបសខខួបុបិន� 

កគុដេពលមបក�បភិគ្បជបបណ ់ាលមបភពបុក្េ្រេនេ ។  កគុដ

បមលបន�ុប្បគេបេ  យគកបិក្្មប្ុបពកប្បប ិុ យ បិដមបន  �បបស

្បេបេេកំដេករ េេបណត ្បេបេេកំដលិន លសេឃន្បប

ងគ ឹ មិលិប�ប្ប� ុគមុក�មួ ់ាល្ួាលសានដយពំកប្បប ិុ យ    កគុដ

ពុបមបនបិកេថ�ក  យបយ៉ដន្បស ។ 

កគុដបមលបន�ុប្បគ គមុក�មិលិប�ប្ប� េបេ នេំាេគមុក�ុភមមគលយ 

េទេុភម់រមួកតក  កសមប់បកេននុេ្នបន្បស គឺ �បបសៃថេ្បយក្�

ៃថករស្ត �បបសរបមេ្បយក្�របម �បបស្បកលម� េ្បយក្�្បកលម�  �បបស

យឺ� ៉ុបេ្បយក្�� ៉បមុដំ   ។ 

ប្មបសមិលិប�ប្ប� �បបសៃថ  ់ាលេ្បបិក្កគុដ្បេបៃថេនេ មប

យគកបក់្ប េលសក�បក់្បមកុភមៃថុេ្នបេលក ុេ្នបបបួំប មប

ទដំ្បេរបក់្បេពនេខ  បិដ្បេរាក្បដសក់រខខនមម� មក

េ�ដបេ�ដដកសមប ។  នំ់ ណកមលិិប�ប្ប� �បបសប�េប  ់ាលេគកពុំដេ្ប

េនេ  េេមបិទបសមបយគកណបក់្បមកុភមៃថេេេឡ ។   ខខុយំេេ

េពលយបអបទដំ�បបសៃថ  បិដ �បបសប�េប  ុពិេបប�បបសរបម ក

មកេ្ប�បេលដបងគ  �ួមទដំាកយលិប្់ាលេបឹ យា�កឹេនេ កគុដ 

ឋបយុយគកយតស លិប្គមុក�េបេ េេបមគមម្មមណ� ល្មប្ុប្ពេ

ពុបមបនបរត្ បេេករ េបខខុយំបេ្មននិរតមិបបក់្បមិលិប�ប្ប�

�បបសៃថ េហបក់្ប់រមិលិប�ប្ប� �បបសរបម ្បួំបបនិ ។  

 

- ា - 



 

កគុដក�េ�ដបនំុ េបដបេភេលកេបេ េដមបេហរុផល ៥ ្បក� 

ាបនរេទេបេ  ៖ 

១- មិលិប�ប្ប� ភមមគលយ�បបសៃថ    មបយគកបក់្បុភមៃថុ 

េ្នបេលក ុេ្នបបបួំប�ួនមកេហ េបខខុយំេេ់រេ្ប�បបសៃថុន្បស

េាម កគុដក�បក់្បេដរេនេ  េទេុបបួំបបក់្បមបក�ខុប់បខកងគ

ខខេ ៗ កតក  ្ប់ហលុមិបយប្ួឱយគកអបយបួលបបបយរស�ប  ឬ 

នេំណេានដយសកប់បសមេដរេឡ េហរុេបេ េបខខុយំមិបគិរបក់្បមិលិប�-

ប្ប� �បបសៃថ េដរេ ។ 

២- មលិិប�ប្ប� �បបសប�េប េេមបិទបសមបយគកណបក់្បេនន

មកេេេឡ គួ�់រ្កេឡកេមលេទ�បបសេគខខេ ។ េទេុយ៉ដណកសុ

គមុក�ំដមបន ់ាលេដទដំយបសងគ  មបក�េង�ពាបនងគ  ។ 

៣- េបេ្ប�បេលដបុមួ្ពេៃ្របាិក ្ពេៃ្របាិក�បបសៃថកតក �បបស

របមកតក មបក�ខុបងគ រនិរួនណបស បតកយពំក្បេយគខខេ ាកខខេ ឬកសក�

េ្ប្យបស រួយក្� កសយរសបលមិបខុប់បខកងគ ់ា� ។ ប៉ុ់បតនេំាេមិលិប�ប្ប�

បនិ មិប់មបាបនេបេេ គមឺបក�ខុប់បខកងគ ុេ្នបបគង គួ�ឱភខ កសេផមលឹ 

ម� ដ ៗ យបួលគមុក�េបេមកពកណ ? នងំគ ់ថ�ក្យ៉ដាបនេមតន ?  

ខខនមម�ខខេ េ្ប�បាបនុបិយេផ្ដងគ  ។   
 

ប�ុបភពខុបងគ  មបាបនរេទ  ៖ 

- ខខនមម�ខខេមបេេកគុដមិលិប�ប្ប� �បបសៃថ ់រ់ប�ុមិបមបេេ

កគុ ដមិលិប�ប្ប� �បបសរបម ាបនុ ខខនមម�ទកសដេទបនដពុបំន 

ាេំណ �កេករៃប្ពេេេមិលិប� បិដ ្ពេនគេបប ុេាម ។ 

 
 
 

- ប - 



 

 

- ទកសដបនដេ ខី េ�បបសបុគងល កសមបនំ់ ណកខុបងគ ់ា� ាបនុ

េ ខី េ�បបសអមរមគ កស មិលិប�ប្ប� �បបសៃថេ ខី េ យបតកអមរ  

នំ់ ណកមិលិប�ប្ប� �បបសរបមុ យបបតកអមរ ុេាម។ 

- ទកសដបនដេ ខី េនណំដេ្ដបប�  មបេ្នបបប� ណបស ់ាល

មបខខនមម� បបយ កសឱានដឹុបប� ់រមួ ទដំ�បបសៃថ ទដំ�បបសរបម 

ប៉ុ់បត់ ប�ុមបេ ខី េបប� មិបាបនងគ  ាបនុ �បបសៃថមបបប� មួ េ ខី េ

ឹ បកល្បរិម� បលក�ណប្ប�  ។ នំ់ ណក�បបសរបម ់ប�ុមបនណំដ

េ្ដបប� ឹ បកលលក�ណប្ប�  េទបនិ ុេាម ។ 

 - ទកសដបនដនបួំប បមកគុដបប� បកមួ ៗ បប� ខខេ មិលិប�ប្ប�

�បបសៃថ មបខខនមម�់ាលុក� បមេ្នបុដ មិលិប�ប្ប� �បបសរបម ។ 

 - បបម្ ក់ រទកសដបនដក�កណំរសខខនមម�កគុដបប� ខខេ កសមបក�ខុប

់បខកងគ ់ា� ាបនុ បប� មបក�បួ�យពំកលក�ណយ�បបសបទប  ់ាល្ពេនគ

េបបយបេឆខបបិ្យនឹ មបលក�ណយ ២ យ៉ដេនេ កគុដមិលិប�ប្ប�

�បបសរបម យប់នកលក�ណយម៉ធដ ៗ ុបប� េផ្ដងគ  ។ នំ់ ណកកគុដ       

មិលិប�ប្ប� �បបសៃថ យប្បមបលខខនមម� ់ាលទកសដបនដលក�ណយទដំ

ពក� ុបប� ់រមួ ុេហរុឱមបនបួំបបប�  មិបេបខងគ  ។ 

 - បប� ុេ្នប ់ាលមបាកកគុដបណួំ� ឬ នេមខ មបលក�ណយ

ខុបងគ  ាបនុ �បបសៃថ មបេខ បួ�ឹ   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប បុគងល

ណមបញណេករេឡដេហ បុគងលេនេេ ខី េឹ មបញណេករ

េឡដេហ់មបេ ? ” ។  នំ់ ណក�បបសរបម មបេខ ឹ “ ្ពេគុណម� បស

នគេបប  បុគងលណមបញណេករេឡដេហ  បុគងលេនេេ ខី េឹ 

មបបប� េករេឡដេហ ់មបេ ? ” �បបសរបមគួ�់រ្រនម្រ្បុដ េ្ាេឹ  
 

- ឌ - 



 

្ពេេេមិលិប�្ ដសមបបណំដនដស្ុបឹ ញណ បិដ បប�  ុលមខុ រិ់រ

មួ ឬ កសេផ្ដងគ  ។  

 - បប� ខខេ ាបនុ បប� មបក�បួ�យពំកក�បួប�បបស្ពេពុបយដង ។ 

�បបសរបម មប្រនម់រខខនមម�ខខកៗ ់ាលុក�បួ� បិដ េឆខងគ  ប៉ុេណា េ ។ 

នំ់ ណកំដៃថបនិ េេមបខខនមម�េផ្ដៗេដរ គឺេេេពល្ពេេថ�យេឆខ

បបិ្យនេហ ្ពេុ្ដសមិប្ពមួលកនេមខ ។   េ្រពក្ដសមិប

ួលកេហ ្ដសេេយប្តបសបិយនំយកឡកំ្ពេេថ�យ 

ុមួបនដពួកប្មក្ក� ់ាលេេ់ហហម្ុបំនិេនេេដរផដ យ៉ដេបេ 

ុេាម ។  

 - ទកសដបនដក�េលកកាក  កគុដ្ពេៃ្របិាក  មកយេអដកគុដ

បប� បកមួ ៗ មិលិប�ប្ប� �បបសរបម យបេលកកមក ្រ្បបនដក�មប

ពិរ កគុដ្ពេៃ្របិាកុបិន� ។  នំ់ ណកមិលិប�ប្ប� �បបសៃថ  �់មដ់រេលក

កមក មិប្រ្ប មិបន ំ។ ម៉ធដបនិេដរ ាក់ាលេលកមកេនេ កគុដមិលិ

ប�ប្ប� �បបសរបម មបករស្តុកេេនុដពំល�បកមួ ៗ េនេឹ  េលកក

មកពក្ពេៃ្របិាក  េបដបេភកប៉ុនខ ប  បិកយក  ពំល�កប៉ុនខ ប  ្ួឱ

្មប្ុបាលសេាមកយបេលឿប នំ់ ណក�បបសៃថ  ពំុមបបបយ កសេនេេ ។  

- ទកសដបនដបប� េផ្ដ ៗ ់ាលមបុបប� កណំរស្បេយគ ឬ 

កណំរស ខខនមម�គឺ បគងល ំបគងរបន បប� ាក បប� បណួំ� ុេាម ។ មិលិប�-

ប្ប� �បបសរបម មបដកសន្បសេបស ្ួឱយគកបក់្ប កណំរស្បេយគ

បកមួ ៗ យបេដម  បក់្បយប្បួល  ។   មិលិប�ប្ប� �បបសៃថ  

មិបយបកនិរតុកដកសកគុដេ�ឿដេបេ ុេហរុឱយគកបក់្ប េពលខខេមិប

ពិ�ណ  កសករស� ំ់ លក់នក្បេយគេដខខួប�ដ   ់ាលេពលខខេ  េលសឱ 

 

- ឍ - 



 

 

្នបបក្នបលស េលសឱមិប្យកាឹ្រនម្រ្ប  ។   

ុពិេបប ាកេពនបនកគុដ្ពេៃ្របិាក់ាលេលកកមកុបមម ដ 

កគុដបប� បកមួ ៗ េនេ ្រ្បមបក�្បលរគ្ ប់ដឱ់មប់បឹ ាក

េពនបនកគុដ្ពេៃ្របិាក ់ាលេលកកមកបមម ដេនេមប្រនមណ ? 

េហាកណ ់ាលមិប់មបេេកគុដ្ពេៃ្របិាក ? េដ្មប្ុបឱ

ាលសេាមក ឱន្បសេបសបិប  មុបបនដបេ្មននិរតបក់្ប េាម្ កក�ា� 

ខខនមម�នបលងគ  ់ាលអនេលសឱក�បក់្ប េទុខុបខខនមម�យប  ។ 

 - ក�រសបប� នបលកគុដបគងបកមួ ៗ មិប្រ្បងគ កសមប ាបនុ េងរតមិ-

បរសទបប្ប�  មិលិប�ប្ប� �បបសរបមរសនបលកគុដពុបបគង នំ់ ណកមិលិប�-

ប្ប� �បបសៃថ រសនបលកគុដ បេិបបប្ប�  ុេាម ។ ល។ 

 អ្បលេហរុេបេ ្បបិបេបយបបក់្បមិលិប�ប្ប� �បបសរបម កសុ

ក�េបកឱកប ឱ្បិមិរតយគកអបយបួលយរស�បេផ្ដ ៗ ់បខក ់ាលពំុ

មបេេកគុដមិលិប�ប្ប� �បបសៃថ ។ 

 ៤- មលិិប�ប្ប� �បបស្បកលម� កតក  �បបស្បេបំដយឺ� ៉ុបកតក  ាបនងគ បនដ 

មលិិប�ប្ប� �បបសរបម េ្នបុដមិលិប�ប្ប� �បបសៃថ េ្ប�បបកាបនុ គមុក�

់រមួ ុមួបនដ�បបសរបម េ្ាេេហរុេបេ ្បបិបុយបបក់្បមិលិប�-

ប្ប� �បបសរបមប៉ុ េណា េ េ្ប�បបកាបនុ យបបក់្បមិលិប�ប្ប� �បបស

្បកលម�  ុេាម ទដំយបសេនេផដ់ា� ។  

 ៥- ក�បក់្បគមុក�មិលិប�ប្ប�  ់ាលមបឋបយេបខបនដ គឹ កស្ពេយលក 

ាបន្ពេៃ្របិាកឱយប្រនម្រ្ប  មបខខនមម�េពនេលនលមេនេ  យំនស

្រ្បេមលាកយលបិ្ កគុដយា�កឹ ។  

 

 

- ណ - 



 

យា�កឹ់ាលយលិប្ាកេនេ មិលិប�ប្ប� �បបសៃថពំុមបេនេេ 

មប់រ�បបសរបមប៉ុេណា េ    អ្បលេហរុេបេ    យំនស្រ្ប់របក់្ប       

មិលិប�ប្ប� �បបសរបម ្បបិបេបនដសយបាកយតស លិប្េនេ ។ 

 េដេហរុឹ   មិលិប�ប្ប� ទដំពក�េបេ   មបលក�ណយខុប់បខកងគ

េ្នប្បក�   ាបនយបេ�ដបបសំដេលេនេ   ក�់ាល្រ្បេលសកណំរសេហរុ

េ្ប�បេលដបយពំក្បក�ខុប់បខកងគ  �កដមិលិប�ប្ប� ទដំពក�េបេ េេនុដពំល�

េបដបេភេាម្ កឱេឃនឹ  ំដរបមឹយ៉ដេម៉ន ?  ំដៃថឹយ៉ដេម៉ន ?  

េនេុេ�ឿដហួបបបិលបនដេលសយប េទេបកេ�ឿដេបេគួ�់រេលសកតក េ្ាេេពល

ខខេាកកគុដមិលិប�ប្ប� �បបសៃថ គួ�ុកបណត បសុដ យ៉ដណកតក ។  

មិលិប�ប្ប�     ់ាលខខុយំបក់្បពកន្បសេាម�បបសរបមេបេ    ខខុយំ 

យប ភយ បសាកយលបិ្េទកគុដបប� បកមួ ៗ ផដ់ា� ។   

នេំាេាកកគុដគមុក�  ខខុយំយបបក់្ប  េដ�ក្កកបព�ុក គ ឺ

ឹេទតមកកបព�់ាលមបប៉ុេណា េ  មិប់មប្ងបស់រាក្បដសក់រ

ខខនមម�េនេេ  ។  

ទដំេបេ  គឺ េាម្ កយបុេ្ងេាលសយគកបិក្ភមយលក  ់ាល្រ្ប

ក�នដស   នេំបដបេភបក់្បេបេ េទេ្ប�បេលដបបនដន្បសេាមភម

យលក  ( របម )   ឱអនេលសយបេដ្បួល   ។ 

នំ់ ណកាកយលិប្ទដំប៉ុនខ ប ខខុយំបក់្បេដ្ងបស់ រាក

្បដសកខខនមម� មកេ�ដបេ�ដដុាកេខ ្បេយគ�បបសខខួបុបំំ បស  

េដាក្បដស ពកយា�កឹគមុក�េបេខខេ ពកកេផ្ដខខេ ់ាលលសេឃនឹ 

អន្ួា្បិមិរតយគកអប យបលសខខនមម�ៃបបប� បកមួ ៗ  េនេយប

ន្បសុដមុបប៉ុេណា េ  មិបយបាក្បដសកមកទដំយបសេ ។ 

 

 

- រ  - 



 

 

េទេុយ៉ដេបេកតក េេេពលប��ប លាកយលិប្នបលុមួ   កគុដ

បប� បកមួ  ៗ  យ៉ដេបេ   េបនដសេយេពុមុុ េបដបេភមួក្លនបស  បនដ

េលសឱេបដបេភមបក្មបស្កបសេពក  ពិយកកគុ ដក�បសេបកអប ់ថម

ទដំ្រ្បបដសនំណេលក�េយេពុមុ់បបេបេខបុស េដរផដ  េហរុេបេ

យំនស្រ្ប់បដ� ំ់ លកុ  េបដបេភ ៣ ក្ល  ។  

ទកសដបនដាកកគុដគមុក�េផ្ដ  ៗ  មប្ពេៃ្របិាកុេាម   ់ាល

េលកមកបមម ដុយក្�េសខ កគុ ដំពល�េនេ  ខខុ ំយយបដកសេលខេយដ  

េហយបបបយ កសពក្បរព ់ាលយបាក្បដសកមកុក កគុដបន� រសនុដ

េ្ក ។  

េបុាកកគុដ្ពេៃ្របិាក កសុ្ពេៃ្របិាកន្បសភមយលក ់ាល

យបេលសក�បមង នេលកនុដេ្ក េេកគុដ្បេបៃថ កលពក គី  ំ

១៩៨៧ ។ ្បបិបុាកកគុដគមុក�េផ្ដ ភគេ្នបុគមុក�ភមយលក �បបស 

មហមកុា្បិធលល េ្រពកេនេគឺយបបបយ កសន្បស្មបសេហ ។  

្បិមិរតយគកអបទដំំុកេម្រក កហុំបខុបឆងដយពំកក�បក់្ប 

កតក ាកយលិប្កតក ប�យក នមយគកប�ិ� គថបកិកតក ឬកសេ�ឿដេផ្ដ ៗ េដរ

កតក ្យកាុេេមបុពំុំប ។  ខខុយំបិដំដមបលបិលិ  បបមយរលេទប

្បិមិរតយគកអបទដំំ កគុដឱកបេបេផដនុេ  បិដ � កកួលក

បបបក�រក៉េ្កប� ំំ ក�បបសេេកយគក  េាម្ កនំកេទ់កលមម  ឱ្រនម្រ្ប 

កគុ ដក�េយេពុមុេលកេ្កេដរ ។   

បដ្ នមឹ  េបដបេភេបេបនដមបនំ់ ណក្ួឱ្បិមិរតយគកអប 

មបេបនកតក� កកកគុដលមង �បបស្ពេបមខ បមុុបុ ម� បស លសាលសាក 

បនខ បកគុដ្ពេមបន យបមួផខបបេដរ េបមិបេ្នបកសរិន់ា� ។  

 

- ថ - 



 
 

ុកប��បសេបេ ខខុយំ បិដំដមបលបិលិ  បបមយបុេមនកគុដកុបល

និរត�បបសេេកយគក    ់ាលយបនបល�ួមនំ់ ណក្ួ    កគុដក�េយេពុមុុ

េបដបេភេលកេបេ ឱយបបេ្មន ។    

បបមឱបុណកុបលេលកេបេ មបអបុភពក�ា�េេកយគកទដំ

យបសងគ  �ួមទដំ្បិមិរតយគកអបផដ់ា� ឱ�ួនផុរពកេ្ងេរលេ្ងេនៃ្ដ

ទដំពួដ   ្ួប្បេ់របនដេបនកតកបុខ   បិ� កបួបតក ន្មបដន្មកប  េ្កមមខបសៃប

្ពេពុបមបន រេ�ដដេទ  យបសកលុយ់ដសដ េទេហដ ។  
 

 បណំដលម  េដនិរតេមខ េ  
 

         ៃឆវឌ្ន ៍កប�លកកាន ៍ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  - 



 

 

មលូន�ធ� ្�ណ� សដេារងរាម 
 

  េងលបណំដ�បបសមបលបិលិ ៖ 

១ - េាម្ ក្ ំ�ុនក�្បរិបរតិលមង កគុ ដ់ផគកបបិប្នលុ�យ បិដ្ួប្ុល 

បណំកស្បរិបរតិលមងបបិាតយ ។  

២ -   េាម្ ក្ ំ�ុនក�បិក្់ផគកប�ិរតិ ់ាលទកសដបនដក�្បរិបរតិ

បបិប្នលុ�យ ។  

៣ -   េាម្ កបហក�ុមួមបលបិលិ់បបមហបកបប� កគុដក�់ថ�ក្ បិដ 

ផ្ពសផ្ពុបមបន ។  

៤ -   មិបេលសយសកទកសដបនដបេយយុដនសំរ ។  

 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ល - 



 

មាតិ កេរ 
          ទដ�ពា 

កណ� ទ� ៣ - លក�ណ�្ប�           ១ 

កក់បខដគួ�េនដបកដពិេ្ងេងគ  ៨ ក់បខដ      ១ 

បុគងលេលសាេ�ឿដពិេ្ងេងគ ខបនបដស ៨ ពួក     ៧ 

  បុគងលេបកនហំេ�ឿដពិេ្ងេងគ ម� រស ៩ ពួក  ១០ 
  េហរុនាំួលយបនេំណេានដ ៨ ្បក�  ១៣ 

  គុណលមង�បបសបុគងលុ្គ្     ១៥ 

  គុណលមង�បបសបុគងលុ យបក    ២១ 

កណ� ទ� ៤ - េមណ� ក�្ប�        ២៤ 

វា�ទ� ១ - ឥទុ��លវា�       ២៤ 

 បប� ក ១ - កតលិក�ផលប្ប�     ២៤ 

 បប� ក ២ - បពស��ុ ភបប្ប�      ៤៣ 

 បប� ក ៣ -  េបរតបពស្យប្ប�     ៦១ 

 បប� ក ៤ -  បបបនិលបប្ប�     ៧៥ 

 បប� ក ៥ - បិបិ្នក�ុទបប្ប�     ៩២ 

 បប� ក ៦ - គា បក�បតិប្ប�      ១០២ 

 បប� ក ៧ -  បបមខបត�ជបប្ប�     ១២១ 

 បប� ក ៨ -  យកុបលេនចបប្ប�     ១៣៥ 

 បប� ក ៩ -  រត�កិ�ណក ប្ប�     ១៥០ 

 បប� ក ១០ - ឥបិពលប្បប្ប�     ១៥៦ 

វា�ទ� ២ - អេភា�វា�       ១៦២   

 បប� ក ១ - ខុទ� បុខុ�កប្ប�     ១៦២ 

 

 

- ប - 



 

 

 បប� ក ២ - យពធក�ណក ប្ប�     ១៦៩ 

 បប� ក ៣ - មន�ុភនភបប្ប�    ១៧៧ 

 បប� ក ៤ - មន�ុប្បមុរតិប្ប�     ១៨៩ 

 បប� ក ៥ -  ពុបេរបតប្ប�     ២០៣ 

 បប� ក ៦ - យបុ��ប្ប�      ២១៤ 

 បប� ក ៧ -  រិក�ុបដ្ប�ហិ�ណប្ប�    ២១៧ 

 បប� ក ៨ -   យេរ្យប�បិប្ប�     ២២១ 

 វា�ទ� ៣ - បណម�តវា�         ២២៦ 

    បប� ក ១ - េបា�លមខប្ប�        ២២៦ 

  បប� ក ២ - បពសបរតហិរផ�ណប្ប�    ២៣៦ 

  បប� ក ៣ -  បរសុ គុ�បិប្បប្ប�     ២៤៦ 

  បប� ក ៤ -  ផ�ុបកភបប្ប�     ២៥៦ 

  បប� ក ៥ - �ុក�យេនរនភបប្ប�     ២៦២ 

  បប� ក ៦ - បិណ� យរមហបបលប្ប�    ២៦៨ 

  បប� ក ៧ -  ពុបបប្បប្ប�      ២៧៧ 

  បប� ក ៨ - យបកលិកហរប្ប�    ២៨២ 

  បប� ក ៩ - យគងគងបមណប្ប�     ២៨៨ 

  បប� ក ១០ - បណារណបប្ប�     ២៩២ 

  បប� ក ១១ - យហិដ្បិគងហប្ប�     ២៩៦ 

  បប� ក ១២ - រិក�ុបណមិរប្ប�     ២៩៩  

 វា�ទ� ៤ - ស�សកុ្តប្ណវា�       ៣០៤ 

  បប� ក ១ - ឥបិកមខបយិកប្ប�       ៣០៤ 

  បប� ក ២ - លមខបបិបាិនចបគប្ប�      ៣០៩ 

 

- ប - 



 

  បប� ក ៣ -  មុមកគ�ុលហុភបប្ប�    ៣១៨ 

  បប� ក ៤ - េាលិបរតលមខតបប�     ៣២៣ 

  បប� ក ៥ - យរតបិយរបប្ប�     ៣២៨ 

  បប� ក ៦ - េមតត ភបនបិបដ្ប្ប�    ៣៣៦ 

  បប� ក ៧ - កុបេកុបលបមបបិមប្ប�   ៣៤៣ 

  បប� ក ៨ - យមេប កបប�      ៣៥២ 

  បប� ក ៩ - យ�ហបតយភបប្ប�     ៣៥៨ 

  បប� ក ១០ - ពុបបពស��ុ ភបប្ប�     ៣៦៤ 

 វា�ទ� ៥ - សនវុវា�         ៣៦៨ 

  បប� ក ១ - បបបបប្ប�        ៣៦៨ 

  បប� ក ២ -  �បំរប្ប�     ៣៧៤ 

  បប� ក ៣ -  ពុបយប្ាលប្ប�     ៣៨១ 

  បប� ក ៤ - មគងុប្បប្ប�      ៣៨៨ 

  បប� ក ៥ - ពុបយបេិហបកប្ប�     ៣៩៤ 

  បប� ក ៦ - ឆ�បតេុរិយេ�ពប្ប�    ៤០២ 

  បប� ក ៧ - ឃាិក�ប្ប�      ៤០៧ 

  បប� ក ៨ - ្ាហខណ្កប្ប�     ៤១៣ 

  បប� ក ៩ - ងឹរិគករេភ្បកឹបប�    ៤២១ 

  បប� ក ១០ - លមខេបន យេប្បបុក�ប្ប�  ៤៣៣ 

  បប� ក ១១ - អន�យិនន�ិប្ប�    ៤៤០ 
 

   

 

 

 

 

- ផ - 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

នកមាាតសាស ភកវាត កវាតម តសមា�សតសាទ  ( ៣ នបស ) 

� កក�ិយិបមប្ក� សឹ បដង ំ ៃបខខុ ំ្ ពេក�ុណ នប�មបាលស ្ពេាសមប

្ពេភគយដងេនេ ្ពេយដងុ ្ពេយ�ហបតាស្ បេប� ្ដស្ តបសានដ បបបេន- 

លមងទដំពួដ េដ្បៃព នេំាេ្ពេយដង ឥរមប្គ្អ�ណ ្បេេ 

្ពេយដងេឡ ។ 

- ព - 





๑ 
 

កណ� ទ� ៣  

លក�ណ�្ប� កណ�  
 

កថស��អដ��្�្ត្ម�្ដលបេមណ� ក�្ប� �មនុ 
 

�ីកែន�ន ួកចៀតវរិតកិេ្េគ ា 

៨ាកែន�រ 
 

្ពេេេមិលិប� ុយគកមប្ពេកយបដ�រសេលបមតក�បបសយគកាៃ 

មប្ពេកបណត លនិរតបណ�ិ រទដំំ ាញបសនល�មប

្ពេបប� ខបុស  មប្ពេបប� លសុកសយ៉ដន្បស   យបេបតន

យដនបលេទ�ក្ពេនគេបប   េដ្ដសមបបណំដនដសយប

ភពៃប ខី រៃបនេំណេានដ  េេេពល្បឹបសេេនេ្កមមខបសេឈ 

បួ�បប� នេំាេ្ពេេថ�យេនេុននកញបស ្ដសកសមប្ពេបប�

ៃប ខី រ ្ដស្ពេៃ្របិាក ។  េេេពលបស េពលេបតនយដេទ

កបសក់បខដម� រស ពិបិរេមលបបដងមបបន ( ាបំបនខ បមបយដង ៩ )     

្ដសកសយប្បេេឃនេមណ� កប្ប�  ុបប� ់ាលពិយកេដេ

្ម េ្ាេមបយរសបល ្រ្បបដ�រសេលមួយរសបលេដរ ។ 

្ពេុ្ដសរ្មិេឹ កគុដ្ពេមបន�បបស្ពេបមខ បមុុបុ

ម� បស ្ដសុ្ពេលមខុ  ្ពេរ្មបស់ាល្ដសយប្តបសុក 

េដប�យិកសមប ្ពេរ្មបស់ាល្ដសមបេនរន្តបស

ុកកសមប ្ពេរ្មបស់ាល្តបសុក េដបភបយកសមប ។  



๒                            កណ� ទ� ៣ - លក�ណ�្ប� កណ�  
 
 

េទយនគរកល យគកទដំំបនដមិបលសពកយរសបល កគុដ

ាករ្មបស�បបស្ពេ្ិប្បក  ់ាលយប្តបសុក បនដមបក�

បសកហុំបងគ   កគុដ្ពេរ្មបសទដំេនេមិបំប ។  េណ� នុេ 

្ពេេថ�យកសយបេលសាេដ្្េ ខឹ េហ េដបនដបបមា្ពេ

គុណម� បសនដមុលបម� នដនសណរស កគុដ្ពេរ្មបស  ់ាលុ

េមណ� កយទដំេបេ  េទយនគរបនដមបយគកប់មតដេទតមមងង     

់ាល្ពេេថ�យេនេ    យបប់មតដុក ។ 

ាបនេបេ ។ 

 ្ងេនេ ្ពេេេមិលិប� លុេ្រករខឺេហ យ�ុណ�េេឡដ កស្ដស្្មេ

្ពេបិ�ម ្ដសផងដយ�យលកេល្ពេបិ�ម � ំំ កាលស្ពេបមខ បមុុបុ ម� បស

ទដំំ ទដំកគុដយរករ យនគរ បិដបន�ុប្បគេហ ្ដសកសបមទបបរត

ប ៨ យ៉ដឹ   “ �យេពល ៧ ៃថ�  បសពកៃថ�េបេេទ    េដបនដបមទប

គុណ  ៨  ្បក� ្ប្ពនរតរបយ េដ់ាលុយគកកពុំដបេំពនរបយេនេ បនដ

អលន្ពេ្គ្បួ�យពំកេមណ� កប្ប� ទដំំ ” ាបនេបេ ។   

បន� បសពកេនេ ្ពេេេមិលិប�្ ដសេដេ្ពេរបមលមខតេនន   បិដ្ដស

េដេេ្គរដលមមទដំំេនន ្ដស្គដបពំរស្្លកសនកយម�រស ្ដស់រដ

្ពេបិ�មាបនមបុប្ក្ល្រេមល  ាលសភពុមុបក បមទបគុណ ៨ 

យ៉ដ ាបនរេទេបេឹ  “ �យេពល ៧ ៃថ� បសពកៃថ�េបេេទ េដបនដមិប

បបិិនចលបណំុំេ�ឿដកតក  េដបនដមិបេលសនិរត  ់ាលុកតដំៃបគយ ាេករ

េឡដ  េដបនដមិបេលសនិរត  ់ាលុកតដំៃបេទបយាេករេឡដ   េដបនដ

មិបេលសនិរត   ់ាលុកតដំៃបេមហយាេករេឡដ  េដបនដុយគក់ាល

មបក�្ប្ពនរតដកសខខួប េទេបកនេំាេយគក់ាលុទបកមខក� ឬយគកបេ្មកតក 

េដបនដ�ំក្ក�្ប្ពនរតផខប បក បិដក�្ប្ពនរតផខប បក េដបនដ�ំក្

អរបយទដំ៦ េដបពស្គបស េដបនដកនិរតដកសកគុដេមតត ភបន ” 

ាបនេបេ ។  



 កឹបតកយពំក្ពេរ្មិេាលសេមណ� កប្ប�                                 ๓ 

 

 

 លុេ្ដសបមទបគុណ ៨ យ៉ដ ទដំេបេេហ ្ដសកសតដំ្ពេល

មកំគុដគុណ ៨ យ៉ដទដំេនេ េនេ�ដ មិបេបតនយដេទំដេ្រ ។ 

 លុេ្ដសេលសេពលេបេាកបខដេទ ៧ ៃថ�េហ េេៃថ�ក ៨ េពល្រក
រខឺេហ ្ដសេម្ពេ្កយេម� េេេពល្ពនក�ួន ្ដសមប្ពេេប្រ

បមខនដនុេ ប្ដរម្ពេក មប្ពេឥ�យិបថតដំមលំម មប្ពេលមិប

បខុគមខ ន � កក បប្និរត ៃផ�មុខរខឺ ខឹ  េបតនយដនបលេទ�ក្ពេនគ-

េបប ្ដសឱប្ពេបិ�ម ្កបេទបនដ្ពេយទដំពក��បបស្ពេេថ�យ�ួន 

្បឹបសឈ�េេបនដក់បខដបម�មម� ដ យប្តបសេបនកតកេបេឹ ៖ 

 “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេក�ុណមបេ�ឿដខខេនដសពិេ្ងេ

ុមួ្ពេគុណម� បស កគុដកក់បខដ់ាលបនដពិេ្ងេងគ េនេ មិប្រ្បក�ា

មបយគកណ់ាលុបុគងលក ៣ េ គឺកគុដឱកប់ាលងខ បមបុប្ ាបនុ 

កគុដៃ្ពម� រស ់ាល្បកប្ពមេដយដង ៨ បម្បបនេំាេបមណយ បប�

់ាល្រ្បបួ�េនេ បនដមបេេកគុដៃ្ពេនេ ។  កកគុដៃ្ពេនេ ្ពេគុណម� បស

មិបគួ�េលសាេទុេ�ឿដេកសយដំ ឬអថងកយំដំប្មបសខខុ ំ្ ពេក�ុណេ ។ 

េពលាលស្ងមបេ�ឿដពិេ្ងេងគ េដលម   ខខុ ំ្ ពេក�ុណកសគួ�បនដយបមត បស

េ�ឿដអថងកយំដំ គួ�្រ្បពិបិរមនសេបនកតក េទេេដ បម េ្ប�បាបន

យ៉ដេម៉ន    ។  ្ពេគុណម� បសនគេបប េ្ប�បាបនុ េេេពលាលស្ង

់ាល្រ្បដកស�បបស�ប�នុេ ់ផបាកាសល ំកសគួ�នេំាេក�ដកស�បបស�ប�នុេ យ៉ដ

េនេ់ា� ។ ្ពេគុណម� បសនគេបប េពលាលស្ងមបេ�ឿដពិេ្ងេងគ

េដលម ខខុ ំ្ ពេក�ុណកសគួ�បនដយបមត បសេ�ឿដអថងកយំដំ យ៉ដេនេ់ា� ” 

 ្�្រ� លុេយបេបតនយដនបលៃ្ពម� រស្ពមុមួ្ពេគុណម� បស

ុ្គ្េហ កសយប្តបសេបនកតកេបេឹ ៖ “ ្ពេគុណម� បសនគេបប កគុដ

េេកេបេ មបកក់បខដ ៨ ក់បខដ ់ាលបុ�បយគក្រ្បក�ពិេ្ងេងគ គួ�េនដប

កដ បុ�បុប�ិ�ុ ្ប�់មដមិបពិេ្ងេេ�ឿដ៉បកគុដេេក េេកក់បខដទដំ

េនេេ េ�ឿដ៉បេទេបកុពិេ្ងេងគ េហ កស�់មដ់រយរសបដសេទ មិបេេ
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ាេឃន ។ កក់បខដទដំ ៨ េនេ គឺយកសខខេ   គឺ ១ះ កក់បខដ់ាល�ាិប�ាុប ុ

ក់ាល្រ្បេនដបកដ, ២ះ កក់បខដ់ាលមបេ្ងេ គឹ កស ុក់ាល្រ្បេនដប

កដ, ៣ះ កក់បខដ់ាលមបខលស ខំ ដំេពក ុក់ាល្រ្បេនដបកដ, ៤ះ ក
ក់បខដ់ាលបិយដំ ុក់ាល្រ្បេនដបកដ, ៥ះ េបមស ប ុក់ាល្រ្ប

េនដបកដ, ៦ះ កក់បខដ់ាលុផខបបេា� ុក់ាល្រ្បេនដបកដ, ៧ះ កក់បខដ

់ាលមបបសមង ម ុក់ាល្រ្បេនដបកដ, ៨ះ កក់បខដុបសបនដកពំដសនក ុ

ក់ាល្រ្បេនដបកដ, កក់បខដទដំ ៨ េបេ ុក់បខដ់ាល្រ្បេនដបកដ  ” 

 ្�្េថារ សឹ ្ពេព�បួ�ឹ “ េេកក់បខដ់ាល�ាិប�ាុប មបេទប

យ៉ដាបនេមតន   េេកក់បខដ់ាលមបេ្ងេ គឹ កស, េេកក់បខដ់ាលមប

ខលស ខំ ដំេពក, េេកក់បខដ់ាលបិយដំ, េេេបមស ប, េេកក់បខដ់ាល

ុផខបបេា�,េេកក់បខដ់ាលមបបសមង ម, េេកក់បខដ់ាលុបសបនដកពំដសនក         

មបេទបយ៉ដាបនេមតន   ” 

 ្�្េពម�ល�ន� “្ពេគុណម� បសនគេបប េេកក់បខដ់ាល�ាិប�ាុប 

េ�ឿដ់ាល្រ្បពិេ្ងេងគ បនដ �ំ រស �ំ  យ់ណត រេទ ហប�េទយបស មិបេេ, េេ

កក់បខដ់ាលមបេ្ងេ គឹ កស និរតកសគិរ់រពករល ខំ ន យគកមបនិរតរល ខំ ន 

កសបនដពិ�ណ មិបេឃនយរសបលេដ្រនម្រ្ប, េេកក់បខដ់ាលមប

ខលស ខំ ដំេពក កសបនដមិបឮបប�បេំឡដយបន្បស, េេកក់បខដ់ាលបិយដំ 

មបុប្បនដនបលេទឈ�មត បស, េ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ កគុដេបមស ប �់មដលឱំប

កខ ុេ�ឿដ់ាលគួ�េង�ព, េ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ កគុដកក់បខដ់ាលុផខបបេា� 

�់មដុេ�ឿដបបបបដស, េេកក់បខដ់ាលមបបសមង ម កសមប់រភព្នបបក

្នបលស, េេកពំដសនក េ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ �់មដេលនឮេទេ្រ ។ កគុដខខនម

ម�េបេ មបបមតក�បបសយគក្យ្ខឹ  ៖   

យគក់ាលពិេ្ងេងគ  គួ�េនដបកដកក់បខដ ៨ ក់បខដទដំេបេគ ឺកក់បខដ

់ាល�ាបិ�ាុប  កក់បខដ់ាលមបេ្ងេ គឹ កស កក់បខដ់ាលមបខលស ខំ ដំ



 កឹបតកយពំក្ពេរ្មិេាលសេមណ� កប្ប�                                 ๕ 

 

 

េពក កក់បខដ់ាលបិយដំ កក់បខដ់ាលេបតអ្បល កក់បខដ់ាលុផខបប

េា� កក់បខដ់ាលមបបសមង ម កក់បខដ់ាលេេុបសកពំដសនក  ”  ៕  
នបសកក់បខដគួ�េនដបកដក�ពិេ្ងេងគ  ៨ ក់បខដ 

 

ពកមអធ���យ  
 

ាកឹ េមណ� កប្ប�  គឺបប� ់ាលមបយរសបល ២ យ៉ដ ាលសបបប

េបនកតកេឡងំគ  បិដមិប្បបងគ  ។ 

ាកឹ   ុបប� ់ាលយគកណកសពិយកេដេ្ម    យបេបនកតកឹ    

ុបប� ់ាលយគកណកសេលសក�េដេ គឺ ្មយបេដពិយក ។   ុបមតក
់រមួ  ់្បយរសបលយប ២ យ៉ដ   េបកយរសបលមួេដបមតកេនេ  

យរសបលមួេដរបនដនបលមក្ទំបសកគុដបមតក់រមួេនេ េបុេហរុា

យគកណកសពិយកេដេេនន គឺ ពិយក្ម ពិយក្្មេ ។ 

 ាកឹ    មបយរសបល់ាល្រ្បបដ�រសេលមួយរសបលេដរ   យប

េបនកតកឹ េេេពលបមតក់រមួមប ២ ខខនមម� គឺមប ២ យរសបល េបួល

មង លសយរសបលមួឹ្រនម្រ្ប យរសបលមួេដរបនដ្រ្បបដ�រស គឺ្រ្បេលសា

ជខ កសេនន ។ 

 ាកឹ មបេនរន្តបស គឺ្ពេរ្មបស់ាល្ដសកយរសបល ្ដស

េលសក�កណំរសយរសបល �ួន្តបសុក េដុ្បក�កណំរសេនេ�ដ េដ

បេដ�ប េដុ េ�ប េដុមរិក កសមប ។ 

 ាកឹ េដបភបយ យបេបនកតកឹ ខខនមម�់ាលមបេេកគុដបិាក 

៣ គឺ ្ពេបបិល  ្ពេបប្រ បិដ្ពេយរិលមខ មប ២ យ៉ដ គឺ ខខនមម�់ាលុ

ប��រតិបិដខខនមម�់ាលុប�មរស ។ ខខនមម�់ាលុប�មរសប៉ុេណា េេ ខី េឹ 

បភបយ ្ពេរ្មបស់ាល្តបសុក េដមបខខនមម�ុបភបយ កសមប ។ 
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 ាកឹ ក�បសកហុំបងគ  យបេបនកតកឹ ក�បសនណុំនខសេំរងគ  ឬ

ក�េ ខី េងគ  ។   ក�់ាលេាលឹ  “ ាកយលិប្�បបសេេកបនដ្រនម្រ្ប

យ៉ដាបនេមតន    ាកយលិប្�បបសខខុបំ៉ុេណា េ េប្រនម្រ្ប ”  ឬឹ “េេក

្បកបសកមិប្រ្បេ ខខុ�ំេណេេ ្បកបសក្រនម្រ្ប ” ាបនេបេ   េ ខី េឹ 

ក�បសនណុំនខសេំរងគ     ក�់ាលកសងគ េដលំ់ ពដ  គឺ បមតក ឹ “ ់យ�ដ

ះះះ់យ�ដះះះ ”  ុេាម េ ខី េឹ ក�េ ខី េងគ  ។  

 ាកឹ  េដបនដបបមា្ពេគុណម� បស នដមុលបម� នដនសណរស   

យបេបនកតកឹ េដបនដបបមា្ពេេថ�យ   នដមុលបម� នដនសណរស   កគុដ្ពេ

រ្មបស   ់ាលុេមណ� កយេនេ ។ 

 ាកឹ  េទយនគរបនដមបយគកប់មតដ  យបេបនកតកឹ  េទយនគរ

បនដមបយគកនដាំកេដេ្ម  �ួនប់មតដេទតមមងង ់ាល្ពេេថ�យ

យបប់មតដុក ។ 

 ាកឹ ់ាលាលស្ពមេដយដង ៨  គឺ កគុដៃ្ព់ាលាលស្ពមេដ

យដង ៨ ទដំេបេ គឺ ពំុ់មបកក់បខដ់ាល�ាិប�ាុប ១, ពំុ់មបកក់បខដ់ាល

មបេ្ងេ គឹ កស  ១,   ពំុ់មបកក់បខដ់ាលមបខលស ខំ ដំេពក ១,  ពំុ់មបក
ក់បខដ់ាលបិយដំ ១, ពំុ់មបកក់បខដ់ាលុេបមស ប, ពំុ់មបផខប បេា� ១, ពំុ

់មបក់បខដបសមង ម ១, ពំុ់មបកពំដសនក ១ ាបនេបេ  ។ 

 ាកឹ  េបមស ប    គឺុកក់បខដ់ាលមបុប្ទដំំរសុកឹ  

មបេបតអ្បលេេ ។ មធដ៉បនិេដរ េទេបកុកក់បខដ់ាលមបបុគងល

គួ�េង�ព នបលេទអ្បលេេ កសេ ខី េឹ េបមស ប  ។   េ្ាេឹ កគុដផខប ប

េេក េទេបកុបុគងល់ាលគួ�ាេង�ព េគកសេ ខី េឹ “ េព ” ។ េ្ាេ

េហរុេនេ េប្ពេុ្តបសឹ “ េ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ កគុដេបមស ប  �់មដ

លំឱបកខ ុេ�ឿដ់ាលគួ�េង�ព ” យបេបនកតកឹ  ្រ្បប្ដរមក   

បិយ់រេ�ឿដ់ាលគួ�បិយ  កគុដកក់បខដ់ាលគួ�បិយ កគុដកក់បខដ



 កឹបតកយពំក្ពេរ្មិេាលសេមណ� កប្ប�                                 ๗ 

 

 

់ាលមបេបតអ្បល ឬមបបុគងល់ាលគួ�ាេង�ព នបលេទ

អ្បលេនេ ៕ 

នបសាកយលិប្បតកយពំកកក់បខដគួ�េនដបកដក�ពិេ្ងេងគ  ៨ ក់បខដ 

 

 

បា �លកធ�ីឲ្កេរតកិេ្េគ ះគចបរូា៨ាកួ 
 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប បុគងល ៨ ពួក េបេ េេ

េពលពិេ្ងេុមួ �់មដេលសាេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ  ាលសបបបក�ខបនបដស, 

បុគងល ៨ ពួកេនេ យ៉ដាបនេមតន   គឺ យគកគន�រិ ១, យគកេទបន�រិ ១, យគក

េមហន�រិ ១, យគកមបេន�រិ ១, យគក់ាលកពុំដនដសយប ១, យគកខយិល្នយបប 

១, យគកនបលនិរតគិរ់រមគ កស�ដ ១, ្បាល ១, បុគងលទដំ ៨ ពួកទដំេបេ 

�់មដេលសាេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ាលសក�ខបនបដស  ” 

្�្េថារ   សឹ ្ពេព�បួ�ឹ “ បុគងលទដំេនេមបយកសុ នណុំនមិប

លម   ” 

្�្រ�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប យគកគន�រិ�់មដេលសាេ�ឿដ

់ាលពិេ្ងេងគ ាលសក�ខបនបដស េ្ាេយណំនៃបគយ, យគកេទបន�រិ�់មដ

េលសាេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ាលសក�ខបនបដស េ្ាេយណំនៃបេទបយ, យគក

េមហន�រិ�់មដេលសាេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ាលសក�ខបនបដស េ្ាេយណំនៃប

េមហយ, យគកមបេន�រិ�់មដេលសាេ�ឿដ ់ាលពិេ្ងេងគ ាលសក�ខបនបដស 

េ្ាេយណំនៃបមបេ, យគក់ាលកពុំដនដសយប�់មដេលសាេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេ

ងគ ាលសក�ខបនបដស  េ្ាេយណំនៃបក�នដសយប,  យគកខយិល្នយបប�់មដេលស
ាេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ាលសក�ខបនបដស េ្ាេក�ខយិល្នយបប, យគកនបលនិរត

គិរមគ កស�ដ�់មដេលសាេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ាលសក�ខបនបដស េ្ាេគបិំរ់រ
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ម� ដ, ្បាល�់មដេលសាេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ាលសក�ខបនបដស េ្ាេភព

ុាល ។  

កគុដេ�ឿដេបេ េបមបក�កណំរសឹ ៖  

បុគងលេលសាេ�ឿដពិេ្ងេងគ ខបនបដស មប ៨ ពួក ទដំេបេគ ឺ យគក

់រដមបនណំដស ១, យគក់រដខនដ ១, យគក់រដបេដសដ ១, យគកមបមបេ ១, 

យគកេេរេ្នប ១, យគកខយិល្នយបប ១, យគកនបលនរិតគរិមគ កស�ដ ១, ្ប

ាល ១ 

ាបនេបេ  ”  ៕ 

នបសបុគងលេលសាេ�ឿដពិេ្ងេងគ ខបនបដស ៨ ពួក 
 

ពកមអធ���យ 

បាុ�លេធស�ឲមេារង��េ្ស្សថ ាចូបងប ៨ � លក   
 

 ាកឹ េលសាេ�ឿដពិេ្ងេងគ ាលសក�ខបនបដស យបេបនកតកឹ បុគងល ៨  

ពួក ទដំេបេ េពលយបពិេ្ងេុមួ គឺបប�នុមួយគកាៃេហ 

�់មដេលសាេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ  គឺេលសាខខនមម�់ាលពិេ្ងេងគ  ាលសក�ខបន

បដស គឺ្បកបសកខខនមម�ខុប ាេទុ្បក�ាៃ ពកបណំដ់ាលនដសយប 

ឬេលសាេករេទុេទប ។ េេេពលកេ�ឿដ ់ាលពិេ្ងេងគ  េទ្យបស

ាលសយគកាៃ ៗ េផ្ដេដរ េលសាយគកទដំេនេ េទុ្បកបសកគបិំរខុប

េនេតមខខួប ។ 

 ាកឹ យគកគន�រិ គឺបុគងល់ាលបម ប្�េទេដគយ ាលសបបបភព

� កកកគុដអ�មខណន ទដំំយបេដម បបម្ កយបួលអ�មខណន  

មប�បបុេាម ់ាលុក្យ គឹ ្រនម់របបតិនបបតួនប៉ុេណា េ កសេករបករិ
េមមបប្ុ ខំ ដំ ។ ុមបុប្នបលនិរតបប្ មបលមខតបប្និរតុ

បុខ មបគយេករេឡដុេ�ឿ ៗ ។ 



 កឹបតកយពំក្ពេរ្មិេាលសេមណ� កប្ប�                                 ๙ 

 

 

 ាកឹ    យគកេទបន�រិ    គឺបុគងល់ាលបម ប្�េទេដេទបយ   

ាលសបបបភពលមកសកក�និរតយបេដម  បបម្ កយបួលអ�មខណន  មប

�បប ុេាម ់ាលមិបុក្យ គឹ ្រនម់របបតិនបបតួនប៉ុេណា េ កសេករ

េទមបប្ុ ខំ ដំ ។ ុមបុប្មបុក� មបលមខតេករុក� េា�េពនេទ

េដភពលមកសកក�និរត មបេទបយេករេឡដុេ�ឿ ៗ ។ 

 ាកឹ   យគកេមហន�រិ   គឺបុគងល់ាលបម ប្�េទេដេមហយ  គឺ
ភពបេដសដ ភពមិបានដ ។ ុមបុប្់ាលេា�េពនេទេដភពម� កសេប��

កគុដនិរត ឬបម ប្ �េទេដភពមៃបនិរត, មបលមខតមិបលសយពំក
េហរុផលកគុដេ�ឿដេនេ មិបអនបេ្មននិរតកគុដអ�មខណន េនេ ឹុយ៉ដ

េបេ ឬុយ៉ដេនេយបដនសំរេនេេ, បនដេលសកិន�យសកមួ ភគេ្នបគឺ េលស
មិបយបលម េលសេទតមគបិំរ ់ាលមិប្បកបេដបប� , មបលមខតលខនដៗ 

បុនកៗ េា�េពនេដភពមិបានដ ។ 

 ាកឹ យគកមបេន�រិ តមពិរគឺ យគកគន�រិេនេ�ដ ្ងបស់រគយ

់ាលេករេឡដ ់រដ់រុគយ់ាលេករ�ួមុមួមបេគឺក�្បកបសខខួប ។ 

 ាកឹ យគក់ាលកពុំដនដសយប យបេបនកតកឹ េទេបកុមបុប្ន�រិ

េផ្ដាៃេដរ ់ាលមិប់មបុយគកគន�រិកតក េេេពលមបក�នដសយប

េករេឡដ កសេ ខី េឹ ុយគក់ាលកពុំដនដសយប ទដំយបស ។ 

 ាកឹ យគកខយិល្នយបប គឺយគក់ាល�ួនកគុដកិន�ក� កគុដក�ម�់ាល

គួ�េលសទដំំ ។ 

 ាកឹ យគកនបលនរិតគរិមគ កស�ដ គឺយគក់ាលមបលមខតគិរមគ កស�ដ 

មិប្រ្បក�មិរត ឬយគក�ួមងគ គិរ េប់រដ់រគិរយប់រមួ់ផគក ់ាលអន

មិប់មបុ់ផគក្រនម្រ្ប ។ 

 ាកឹ ្បាល គឺយគកល�ដសងខ បបប�  មិបេនេ់បដ់នកឹ េបេមប

ម�យគួ�្បកបសក េបេងខ បម�យមិបគួ�្បកបសក េបេគួ�់បសដ�ក េបេ
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មិបគួ�់បសដ�ក ។ មបលមខត េលសកតក បិយកតក គិរកតក ់រដ់រុេ�ឿដ់ាលបដ�

េបនកតកុក�េរត ្កហាលសខខួប ឬយគកាៃ ៕ 

នបសាកយលិប្បតកយពំកបុគងលេលសាេ�ឿដពិេ្ងេងគ ខបនបដស ៨ ពួក 

 

 

បា �លកបីកចំ កេរតកិេ្េគ គា ាូា�ា៩ាកួ 
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប បុគងល ៩ ពួក ទដំេបេ 

�់មដេបកនហំេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ម� រសៗ មិបអនេកសុកយប ។ បុគងល 

៩ ពួក យ៉ដាបនេមតន   គឺ យគកគន�រិ ១, យគកេទបន�រិ ១, យគកេមហន�រិ 

១, យគករល ខំ ន ១, យគក់ាលល�បសកគុដអមិប ១, សបតកេរ ១, យគកេលដបុ ១, 

មបុប្េខ� ១, ទ�ក ១ ”  ាបនេបេ  ” 

 ្�្េថារ សឹ ្ពេព�បួ�ឹ ៖ “ បបម សឹ ្ពេព� យគកទដំេនេមបយសក
ុនណុំនមិបលម   ” 

 ្�្រ�   “្ពេគុណម� បសនគេបប យគកគន�រិ �់មដេបកនហំេ�ឿដ

់ាលពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ �់មដ់រេកសមិប្ិរ េ្ាេយណំនៃបគយ , យគក

េទបន�រិ �់មដេបកនហំេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ �់មដ់រេកសមិប្ិរ 

េ្ាេយណំនៃបេទបយ , យគកេមហន�រិ �់មដេបកនហំេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេ

ងគ ម� រស ៗ �់មដ់រេកសមិប្ិរ េ្ាេយណំនៃបេមហយ , យគករល ខំ ន 

�់មដេបកនហំេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ �់មដ់រេកសមិប្ិរ េ្ាេ

យណំនៃបភពរល ខំ ន , យគក់ាលល�បសកគុដអមបិ �់មដេបកនហំេ�ឿដ់ាល

ពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ �់មដ់រេកសមិប្ិរ េ្ាេេហរុៃបអមិប , សបតកេរ 

�់មដេបកនហំេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ �់មដ់រេកសមិប្ិរ េ្ាេក�

មបបប� ់រមួ់រខរ , យគកេលដបុ �់មដេបកនហំេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ

ម� រស ៗ �់មដ់រេកសមិប្ិរ េ្ាេក�្បប នដបុ , មបុប្េខ� �់មដេបក
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នហំេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ �់មដ់រេកសមិប្ិរ េ្ាេក��កគបិំរ

់ាលន្បសេបសមិបយប, ទ�ក �់មដេបកនហំេ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ម� រសៗ 

�់មដ់រេកសមិប្ិរ េ្ាេក�ពប់កបិយ ។  

កគុដេ�ឿដេបេ េបមបាកបសេេកឹ ៖ 

បុគងល់ាលេឹកទប   ់ាលញបសនល�     កុក�មិបយប  

កគុដេេកមប ៩ ពួក ទដំេបេគ ឺយគក់រដនដសយប យគក់រដខនដ 

យគកបេដសដមខ �រក   យគករល ខំ ន   យគកល�បសកគុដអមបិ     សបតកេរ  

យគកេលដបុ មបុប្េខ� បិដក ៩ គ ឺទ�ក េ�ឿដ់ាលពិេ្ងេ 

ងគ ម� រស  ៗ  ុមួបុគងលទដំេបេ   បនដ្រ្បយបេបកនហំយប 

េដម  ។ 

ាបនេបេ  ”  ៕ 

នបសបុគងលេបកនហំេ�ឿដពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ ៩ ពួក 
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ពកមអធ���យ ស����បាុ�លេប�កចដហ 

េារង��េ្ស្សថ ាា តបៗ  ៩ �លក   
 

 ាកឹ េ្ាេយណំនៃបគយ គឺេ្ាេយណំនៃបក�នដសយប ។ 

 ាកឹ េ្ាេយណំនៃបេទបយ គឺេ្ាេយណំនៃបនិរត់ ាល្បបប

៉។ 

 ាកឹ េ្ាេយណំនៃបេមហយ គឺេ្ាេយណំនៃបក�បេដសដមខ �រក។ 

 ាកឹ េ្ាេយណំនៃបក�រល ខំ ន គឺេ្ាេយណំនៃបក�រល

ខំ នឹ“្បបិបេបេដមិប្យបស េគបនដបមខ បសេដ” ាបនេបេ ុេាម ។ 

 ាកឹ េ្ាេេហរុៃបអមបិ គឺេ្ាេេហរុៃបេបនកតកេេរ ់ាល

េ ខី េឹ អមិប េ្ាេេ្ប�បាបនុ នណំក ់ាលាបរសមកុបសបុ ។ 

 ាកឹ េ្ាេក�មបបប� ់រមួ់រខរ គឺេ្ាេក�់ាលមបបប�

េករេឡដ ្រនម់របបតិនបបតួនប៉ុេណា េ ។ 

 ាកឹ េ្ាេក�្បប នដបុ គឺេ្ាេ្នបបក្នបលសេដក�្បប នដ

បុ ។  

ាកឹ េ្ាេ�កគបិំរ់ាលន្បសេបសមបិយប យបេបនកតកឹ 

េ្ាេ�កគបិំរ់ាលន្បសេបសមិបយបយ៉ដេបេ   គឺ   ្ួបកលកសមប

គបិំរគិរេទំដគបិំរ�បបសសបតក ្ួបកលកសមបគបិំរគិរេទំដគបិំរ�បបស

បុ�ប ។ 

 ាកឹ   េ្ាេក�ពប់កបិយ   គឺេ្ាេក�់ាលបិយ់រពកប់រ 

ាប បិយេ្នប បិយតម់ាលខខួបនដសបិយ ៕ 

នបសាកយលិប្ 

បតកយពំកបុគងលេបកនហំេ�ឿដពិេ្ងេងគ ម� រសៗ ៩ ពួក 
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ក ាាកធ�ីឲ្យនចំកំ្ណះរឹចតូ �ិ ា 

៨ាិបិ 
 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប នេំណេានដ�់មដ់ណប

លម �់មដាលសបបបភពបសកខ  េ្ាេេហរុ ៨ យ៉ដ ។  េ្ាេេហរុ ៨ យ៉ដ 

យសកខខេ   នេំណេានដ�់មដ់ណបលម �់មដាលសបបបភពបសកខ  េ្ាេភព

់ណបលមៃបប ល ១, នេំណេានដ�់មដ់ណបលម �់មដាលសបបបភពបសកខ  

េ្ាេភព់ណបលមៃបប ១, នេំណេានដ�់មដ់ណបលម �់មដាលសបបប

ភពបសកខ  េ្ាេប�បុិច  ១, នេំណេានដ�់មដ់ណបលម �់មដាលសបបបភព

បសកខ    េ្ាេក�េេកគុដបមគ កស់ាលេ្ប�បាបនកពំដសនមខដ ១, នេំណេានដ

�់មដ់ណបលម �់មដាលសបបបភពបសកខ  េ្ាេេយបិេមមបបិក� ១,  

នេំណេានដ�់មដ់ណបលម �់មដាលសបបបភពបសកខ  េ្ាេក�បប�នងគ  ១,  

នេំណេានដ�់មដ់ណបលម   �់មដាលសបបបភពបសកខ    េ្ាេក�េបពគបស

បុគងល់ាលគួ�ា្បំនស ១,   នេំណេានដ�់មដ់ណបលម �់មដាលសបបប

ភពបសកខ  េ្ាេក�េេកគុដ្បេប់ាលបម្បប ១, កគុដខខនមម�េបេ 

េបមបាកបសេាលឹ ៖ 

ឋបយ   ៨   ទដំេបេ   ុេហរុៃបភពបសកខ �បបសនេំណេានដ គ ឺ៖ 

េ្ាេប ល  ១,   េ្ាេប  ១,   េ្ាេបុច   ១,  េ្ាេក�េេ

កគុដបមគ កស់ ាលេ្ប�បាបនកពំដសនមខដ  ១,   េ្ាេក�េបពគបស

បុគងល់ាលគួ�ា្បំនស ១, េ្ាេក�េេកគុដ្បេប់ាល

បម្បប ១ ។ បុគងលទដំំណមបឋបយ ៨ ទដំេបេ 

នេំណេានដ�បបសបុគងលទដំំេនេ  �់មដៃប ខី រលម  ។      

ាបនេបេ   ” 

នបសេហរុេលសាយបនេំណេានដ(យ៉ដបសកខ ) ៨ ្បក� 
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ពកមអធ���យស����េហត ុ

េធស�ឲមបនចដេណ្ដះង(ងសបកស   ៨ ្�កា   

 

ាកឹ េ្ាេភព់ណបលមៃបប ល គឺ េ្ាេភព់ណបលមៃបប ល គឺ

ភពេពនៃបប ល ់ាលេបឹ បប� បក ( កគុដយឡុំដេពល ១០ គី ំ់ ាល

មបបប� េករេឡដយបេដម គឺ អុនេនខ េពក ៤០ គី  ំាលស ៥០ គី  ំ

ប្មបសកគុដកប្់ាលមបុប្មបអុគិរុមលម ១០០ គី  ំ) ។ 

ាកឹ េ្ាេភព់ណបលមៃបប គឺ េ្ាេមបប គឺប�កិ�់ណប

លម េ្ាេេហរុយបមត បសពកយគកទដំេនេ ពកយគកេនេ ពកយគកេបេុននកញបស។ 

ាកឹ េ្ាេប�បុិច     គឺ  េ្ាេក�មកបួ�  ឬ    េ្ាេាកយតស -

លិប្េបនកតក  ។ 

ាកឹ េ្ាេក�េេកគុដបមគ កស់ ាលេ្ប�បាបនកពំដសនមខដ គឺ េ្ាេ

ក�មគ កសអ្បលកគុដបមគ កស�បបស្គ្យអ�់ាលេនេបលិកពបលស ់ាល

េ្ប�បាបនកពំដសនមខដ ។ 

ាកឹ េ្ាេេយបិេមមបបិក� គឺ េ្ាេក�េលសុកកគុដនិរត េដ 

្រ្ប យ េដ្រ្បផខប ប េដ្រនម្រ្បតមេហរុ ។ 

ាកឹ េ្ាេក�បប�នងគ  គឺ េ្ាេក�បួ�េឆខងគ  ាបនុបួ�ឹ 

“េេកម� បសាសនេ្មប េខ េបេយ៉ដាបនេមតន   េខ េបេមបបលឹយ៉ដាបន

េមតន  ” េឆខយ៉ដេបេឹ “ មគ ល ! េេកម� បសាសមបអុ េខ េបេុយ៉ដ 

េបេ, េខ េបេ មបបលឹ យ៉ដេបេ ” ាបនេបេ ុេាម ។ 



 កឹបតកយពំក្ពេរ្មិេាលសេមណ� កប្ប�                                 ๑๕ 

 

 

ាកឹ េ្ាេក�េបពគបសបុគងល់ាលគួ�ា្បំនស  គឺ េ្ាេក�

េបពគបសបុគងល ់ាលុកលធណមិរត ។ 

ាកឹ េ្ាេក�េេកគុដ្បេបាសបម្បប គឺ យបេបនកតកឹ 

នេំណេានដ�់មដ់ណបលម �់មដាលសបបបភពបសកខ  េ្ាេក�េេកគុដ

្បេប់ាលបម្បប គឺេេកក់បខដ់ាលុក ប្រិតេករេឡដៃប្ពេពុប

ុម� បស ឬ្ពេពុបមបន ៕   

   

នបសាកយលិប្ 

បតកយពំកេហរុ់ាលេលសាយបនេំណេានដ ( បសកខ  ) ៨ ្បក� 
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អច តិ  ាំ   

 ាំធស៌បតូបា �លជិ រយអច្ 
 

 ្�្េពម�ល�ន�     “   ្ពេគុណម� បសនគេបប   របមិភគេបេេខ រ

�ី ពកេទប (េហរុបដ�បបបក�ខបនបដស) ៃបក�ពិេ្ងេងគ ទដំ ៨ យ៉ដ ទដំ

ខខុ ំ្ ពេក�ុណកសុមិរត�ួមពិេ្ងេ ាសលមបផុំរកគុដេេក ។   មធដ៉បនិេដរ ខខុ ំ

្ពេក�ុណកសុយគក�ក្េ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ យប ។ ខខុ ំ្ ពេក�ុណ

បនដ�ក្េ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ �ហបរាបេបខបនដខខុ ំ្ ពេក�ុណមប

្កបរិ�បសេេ ទដំនេំណេានដ�បបសខខុ ំ្ ពេក�ុណកសាលសភព់ណបលម េ្ាេ

េហរុ ៨ ្បក�េហ  ។   កគុដបន�ុប្បគេបេ បិប្ាបនុខខុ ំ្ ពេក�ុណ កសុ

យគក់ាលពិយក�ក ។ អន�ិគុណ ២៥ យ៉ដ �បបសយគកុ្គ្យអ�

ទដំំណ យគកុ្គ្យអ�គួ�្ប្ពនរត្ រនម្រ្ប   នេំាេបិប្់ាល

្ប្ពនរត្ រនម្រ្ប េដគុណទដំេបេ ។   គុណ ២៥ យ៉ដ គឺយកសខខេ   

្ពេគុណម� បសនគេបប យគកុ្គ្យអ�គួ� បដ� ក�ក្បិប្ុ

្ប ំុ បសេបស ១,  គួ�ានដបបបេបេ់ាលគួ�េបព បិដេបេ់ាលមិបគួ�េបព 

១, គួ�ានដឹបិប្េរខនភខ ដំ ឬមិបេរខនភខ ដំ ១, គួ�មង លសបបបឱកប់ាលលម

្បេប�ុដ ១, គួ�ានដពកក�ឈឺឹ � រស ១, គួ�ានដឹបិប្យប�បបសហបប�បបស

េ្ប្យបសេហឬេេមិបទបសយប ១, គួ�ានដបបបភពខុប ៗ ងគ ៃបបិប្ ១,  

គួ�េនេ់បដ់នកអហ�បិដេភ្ប ១, គួ�លួដេេមបិប្យ៉ដេបេឹ  �ដ

កុំំ ខ នយក លបផល់ាលនដសយបបនដីបមក�ក�ដ យ៉ដេបេ ុេាម ១, គួ�

មង លសបបបបុគងល់ាលបិប្មបនំកសបំដុមួឹ   បិប្កពុំដនំកស

បំដុមួយគកេបេ   ាបនេបេ ១,  គួ�មង លសបបបបុគងល់ាលបិប្មបនំកស

បំដុមួេេផ�េ    គួ�មង លសបបបបុគងល់ាលបិប្មបនំកសបំដុមួ

េេបរត ១,   មិបគួ�េលដ្ប់ឡដេបខងគ បនដបិប្ ១, គួ�េលសក�្យ្បល
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កសទកសុមួបិប្ ១, េឃនកហុំប(�បបសបិប្)េហ កសគួ�យរសលខរស(មិប

លុេេទេដេទបយ) ១,  គួ�ុយគកមបលមខតេលសយ៉ដេង�ព ១, គួ�ុយគក

មបលមខតេលសេដមិបដនស�យ ១, គួ�ុយគកមបលមខតេលស េដមិបបិ

យដំ ១, គួ�ុយគកមបលមខតេលសេដពំុមបបលស ១, គួ�មបគបិំរ់ាលបនដ

ាបិប្ានដ  យ៉ដេបេឹ េដបនដាបិប្េបេយបានដបបបប ិុ យ បិល្យ

ទដំំ ាបនេបេ ១, គួ�មបគបិំរ់ាលបនដាបិប្នេ្មប យ៉ដេបេឹ 

បិប្េបេបនដមបិយបសថយបយ៉ដាបនេមតន     ាបនេបេ ១,  គួ�មបគបិំរគិរ

ុកយ៉ដេបេឹ   េដបនដេលសាបិប្េបេកខ ុមបុប្មបកមខ ដំ  េដ

កមខ ដំគ ឺ ក�បិក្ ាបនេបេ ១, គួ�មបេមតត និរត ១, មិបគួ�េយេបដសបិប្

េលកគុដេពលមបេ្ងេ គឹ កស ១, មិបគួ�េរខនភខ ដំកគុដកិន�់ ាលគួ�េលស ១, 

េពលបិប្េ ខឹ េេជខ  គួ�្្ដសេដលមង ១,  ាបនេបេ ។   

្ពេគុណម� បស អន�ិគុណ�បបសបុគងលុ្គ្យអ� មប ២៥ 

យ៉ដ ទដំេបេ ។ បបម្ពេគុណម� បស្ប្ពនរត្ រនម្រ្បនេំាេខខុ ំ្ ពេក�ុណ

េដគុណទដំេនេផដនុេ ។    

្ពេគុណម� បស     ខខុ ំ្ ពេក�ុណមបក�បដ្ លេករេឡដេហ     

េមណ� កប្ប� ់ាល្ពេ្ិបប�ពុបយដង្ ដសយបភបិរុក គឺមបេេេឡ 

កគុដយនគរកលបនដេករមបក�បសកហុំបងគ  កគុដេមណ� កប្ប� េនេ    

ទដំកគុដយនគរកល   រិក�ុ ់ាលមបនេំណេានដាបន្ពេគុណម� បស បនដុ

បុគងល់ាលពិយក�ក  ។    

បបម្ពេគុណម� បសេមតត ្បគលស់កប់រគកាលសខខុ ំ្ ពេក�ុណយបេមល

េឃនកគុដេមណ� កប្ប� ទដំេនេ េាម្ កបនដេ្បបដ�រសពួកប�កកទដំំ

ផដនុេ ” 

នបសគុណលមង�បបសបុគងលុ្គ្យអ� 
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ពកមអធ���យ 

ាណុធមមាបសបបាុ�ល�្ារបអងាម   
 

 ាកឹ របមភិគេបេ េខ រ �ី ពកេទបៃបក�ពិេ្ងេងគ ទដំ ៨ យ៉ដ 

យបេបនកតកឹ របមិភគេបេ េខ រ �ី ពកេទបៃបក�ពិេ្ងេងគ  ៨ យ៉ដ 

មបយ៉ដេបេឹ ុកក់បខដ់ាល�ាិប�ាុប ុកក់បខដ់ាលមបេ្ងេ គឹ កស 

ុេាម ាបនយបេាលមកេហ ។ 

 ាកឹ ខខុ ំ្ ពេក�ុណកសុ មរិត�ួមពិេ្ងេ ាសលមបផុំរកគុដេេក គឺ ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណកសុមិរត�ួមពិេ្ងេ ុមួ្ពេគុណម� បសនគេបប ាសលមបផុំរកគុដ

នេំណមមបុប្េេេលពិរពេេក ។ 

 ាកឹ ខខុ ំ្ ពេក�ុណកសុ យគក�ក្េ�ឿដ់ាលពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ យប គ ឺ

ខខុ ំ្ ពេក�ុណកសុយគក�ក្ាកបមតក ់ាលពិេ្ងេងគ ម� រស ៗ គួ�េកសយដំ

យប ាបេបខបនដខខុ ំ្ ពេក�ុណេេមប្កបរិ�បសេេ ។ 

 ាកឹ នេំណេានដ�បបសខខុ ំ្ ពេក�ុណកសាលសភព់ណបលម េ្ាេ

េហរុ ៨ ្បក� គឺ េ្ាេេហរុ ៨ ្បក� មបភព់ណបលមៃបប ល ុេាម 

ាបនយបេាលំដេលមកេហ ។ 

 ាកឹ គួ� បដ� ក�ក្ គឺគួ�និ��ន ម់ថទាំ្ប្ពនរតេទយប េដ

បន�ល៤ មបេ្គរដបេមខ�កបាំកស ុេាម ។  

 ាកឹ េបេ់ាលមបិគួ�េបព បិដេបេ់ាលគួ�េបព គឺ េបេ់ាល

បិប្មិបគួ�មក�កខខួប ឬ់ាលខខួបមិបគួ�េទ�កបិប្ បិដេបេ់ាលបិប្

គួ�មក�កខខួប ឬ់ាលខខួបគួ�េទ�កបិប្ ។ 

 ាកឹ គួ�ានដឹបិប្េរខនភខ ដំ ឬមបិេរខនភខ ដំ គឺគួ�ានដឹ បិប្

េរខនភខ ដំ ឬមិបេរខនភខ ដំេបេ ់ាលមិបគួ�េបបន បិដគួ�េបបន ។ 
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 ាកឹ គួ�មង លសឱកប់ាលលម្ បេប�ុដ គឺគួ�មង លសឱកប់ាល

លមុ ដប្មបសបិប្ េាលគឺ្បគលសឱកប់ាលលមុ ដ គឺម្បួលុដ

នេំាេបិប្ កគុដក�បិក្ប ិុ យ បិល្យាកបស់រខដុសខបុស់ថមេដរ ។ 

 ាកឹ គួ�ានដបបបក�ឈឺឹ � រស គឺគួ�ានដឹ េបេេបេបិប្ឈឺ �ឹ រស ។ 

 ាកឹ គួ�ានដឹបិប្យប�បបសហបប�បបសេ្ប្ យបសេហ ឬេេមបិ

ទបសយប គឺគួ�ានដឹ បិប្យប�បបសហបប �បបសេ្ប្យបស់ាលមប

្បមណបម�មេហ ឬេេមិបទបសយប ។ 

 ាកឹ គួ�ានដបបបភពខុបៗ ងគ ៃបបិប្ គឺគួ�ានដបបបលក�ណយយ៉ដ

េបេឹ “បិប្មគ កសេបេុយគកាលស្ពមបបបបរតបាិបរតិ, មគ កសេបេាលស្ពមបបប

�រិតបកល, មគ កសេបេាលស្ពមបបបក�រិតបកល, មគ កសេបេាលស្ពមបបបយលិបកល-

បិក� , បបបយលិនិរតបិក� , បបបយលិបប� បិក� , មគ កសេបេេ�ដប្ពេបប្រ, មគ កសេបេ

េ�ដប្ពេយរិលមខ, មគ កសេបេេ�ដប្ពេបបិល ” ុេាម ។ 

 ាកឹ គួ�់បដ់នកអហ�កគុដេភ្ប គឺ្គ្យអ�គួ�់បដ់នក

អហ�កគុដេភ្ប�បបសខខួបាលសបិប្ ។ 

 ាកឹ គួ�លួដេេមបិប្ គឺ្គ្យអ�គួ�លួដេេមបិប្កគុដ

្ង់ាលបិប្�ួនកគុដក�បិក្ ឬលុន្ទបសកគុដក�បេំពនយលិកុបល ។ 

 ាកឹ    គួ�មង លសបបបបុគងល់ាលបិប្មបនំកសបំដុមួកគុដផ�េ   

ុេាម គឺ ្គ្យអ�គួ�មង លសបុគងល់ាលបិប្មបនំកសបំដុមួ 

កគុដផ�េ កគុដបរត ឹ “យគក់ាលបិប្មបនំកសបំដុមួេបេ ុយគកមប

លបិេផ្ដ ់រដ់រេាលយ៉ដេបេឹ ប្បយ�បបសយគកមបិ្រនម្រ្បេ �បបស

េដេប្រនម្រ្ប ាបនេបេខខេ, ឹ ុយគក់ាលមិប្្មេអបរតិ មបអបរតិ
ុបសខខួប  េមលមិបេឃនឹុអបរតិ  ់រដ់រេាលយ៉ដេបេឹ នណុំន

េបេមបិ់មបុអបរិតេ េដ្រ្ប្្មេអបរតេិលសយកស     ាបនេបេខខេ,  ឹ ុ

យគកមបប្បយមបិ្រនម្រ្បកគុដ្ពេបប្រ កគុដ្ពេយរលិមខ កគុដ្ពេបបិល ” ខខេ 

ុេាម  ។  
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 ាកឹ គួ�ុយគកមបលមខតេលសយ៉ដេង�ព គឺ្គ្យអ�គួ�ុយគក

មបលមខត េលសយ៉ដេង�ព គឺេលសុបសេបសបបបបរតបាិបរតិ ់ាលគួ�េលស នេំាេ

បិប្ ។ 

បបម្ កាកឹ គួ�ុយគកមបលមខតេលសេដមបិដនស�យ កសយ៉ដេបេ

់ា� ។ 

ាកឹ  គួ�ុយគកមបលមខតេលសេដមបិបិយដំ   គយឺគកុ្គ្យអ-

� គួ�ុយគកមបលមខតេលស  គឺបេ្ដ�បេដមិបមបក�បិយដំ   កគុដប ិុ យ

បិល្យទដំំ  ។ 

ាកឹ គួ�ុយគកមបលមខតេលសេដពំុមបបលស គឺុ យគកមបលមខត

េលស គឺបេ្ដ�បពំុមបបលស កគុដប ិុ យ បិល្យេនេ ាលសបិប្់ាលមបបមរស-

ភពអនេ�ដបយបទដំយបស  យបេបនកតកឹ គួ�ុយគក់ាលមបកណត បស់ា

េ(មិបមបយសកេកសុក) កគុដប ិុ យ បិល្យ់ាលខខួបបេ្ដ�បេនេ  ។ 

ាកឹ បិប្េបេបនដមបិយបសថយបយ៉ដាបនេមតន   គឺបិប្េបេ

បនដាលសភពនេ្មប មិបនុេេខ្យប េដ យបលិកណ   

  ាកឹ គួ�្្ដសេដលមង យបេបនកតកឹ េពលបិប្េ ខឹ េេជខ  គឺ
េលសខុបកគុដបុ្កបលមងុេាម ្គ្យអ�មិបគួ�គិរ់រ�េិគបសបតកបេន� ប់រ

មួមុខេ ។ ប៉ុ់បតគឺ គួ�្្ដសេដលមង គឺេដក�ដបសេរឿបខខេ នដមុល

បម� នាេឃនគុណេឃនេទបខខេ ុេាម េដ្បក�់ាលបិប្បនដ

េករេបនកតកពធយម េាម្ កបនដបាិបរតិាយប្រនម្រ្ប ុបបតេដរ ។  

ាកឹ បបម្ពេគុណម� បសេមតត ្បគលស់កប់រគក ។ល។ េាម្ កបនដេ្ប
បដ�រសពួកប�កកទដំំផដនុេ ាបនេបេ េបេ បណ�ិ រទដំំ�់មដ

្ុបឹ េពលេបេ ្ពេេេមិលិប�្ ពេយដងេបេ ្ដសុយគក្្មេ្ពេប្បយ

�បបស្ពេយដងា្្េ្បឡេយបេហ ៕ 

នបសាកយលិប្បតកយពំកអន�ិគុណ ២៥ ្បក� 

 



 កឹបតកយពំក្ពេរ្មិេាលសេមណ� កប្ប�                                 ๒๑ 

 

 

ឧយតក ាំ 

 ាំធស៌បតូបា �លជឧយតក 
 ្�្េថារ សឹ ្ពេព� ួលមង លសឹ “ ្រនម្រ្បេហ បបម សឹ ្ពេ

ព� ” ាបនេបេេហ កសយបប់មតដ យបកគុណ�បបស យបក ១០ ្បក�

ឹ “បបម សឹ ្ពេព�  យបកគុណ�បបស យបក ១០ ្បក� ទដំេបេ  

១០ ្បក� មបយសកខខេ   បបម សឹ ្ពេព� បុគងលុ យបកកគុដ្ពេមបន 

�់មដុយគក�ួមបុខ�ួមុក�ុ មួ្ពេបដ្ ១, �់មដុយគកមបលមងុល ំ ១, 

�់មដុយគក់នក� ំ់ លក តមបមគួ� តមកមខ ដំ ១, េឃនក�នុេេខ្ៃប

្ពេមបន�បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដងេហ កសពធយមេាម្ កានេ្មបេឡដ 

១, �់មដុបុគងលមបបមខ ិា�ិ ្យបកក�្បកបសកមដងលភខ កសេផមល 

មិបអដេលយគកាៃឹុមមត  បបម្ កមបេហរុាលស្កបរិ ១, មបក��ក្

ក�្ប្ពនរតផខប បកបិដផខប បក ១, មបក�្ពមេ្ព�ដងគ ុក� កក 

� កកកគុដក�្ពមេ្ព�ដងគ  ១, ុយគកមិប់រដ់រ្ន់ណប ១, មិប្ប្ពនរត

កគុដ្ពេមបនេដយណំនៃបក�េយក្យបស ១, ុយគកាលសបបប្ពេពុប

ឹុប�ណយ ាលសបបប្ពេលមងឹុប�ណយ ាលសបបប្ពេបដ្ឹុប�ណយ 

១ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  យបកគុណ�បបសបុគងលុ យបកមប ១០ 

្បក� ទដំេបេ  គុណទដំយបសេនេ កសមបេេកគុដ្ពេយដង ។ ក�់ាល្ពេ

យដង្ ដស�កេឃនក�នុេេខ្ៃប្ពេមបន�បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដងេហ 

្ដស្យ គឹ ក�� កកនេ្មប រសុកុ្បក�់ាល្រនម្រ្ប   ុ្បក�់ាលគួ� 

ាលស ុ្បក�់ាលបម្បប ុ្បក�ាសគួ��បបស្ពេយដង ។    

អតខ ភពបបម សឹ ្ពេព� ផតលសឱកបនេំាេ្ពេយដង បបម្ពេយដង

្ដសមកបួ�អតខ ភព តមបប្្ពេលនុេ ”   ៕ 

នបស យបកគុណ ១០ ្បក� 



๒๒                            កណ� ទ� ៣ - លក�ណ�្ប� កណ�  
 
 

ពកមអធ���យស��អដ��ះបសកាណុ ១០ ្�កា   
 

 ាកឹ �់មដុយគកមបលមងុ ល ំគឺ មបភពល�បសនិរតកគុដលមង ្បកបស

កលមងុ្បមណ (លមខ លិបេរ)   មិប្បកបសកខខួប (យតត លិបេរ)  

ឬេេក(េេកលិបេរ) ុ្បមណ ។ 

 ាកឹ �់មដុយគក់នក� ំ់លក តមបមគួ� តមកមខ ដំ គឺ �់មដុ

យគក� កក កគុដក�់នក� ំ់ លកបន�ល ់ាលយបមកេដលមង នេំាេ្ពេ

រិក�ុបដ្ុមប លក�បបស្ពេពុបយដង តមបមគួ� តមកមខ ដំ�បបសខខួប គឺតម

់ាលខខួបអន់នក� ំ់ លកេទយប ។ 

 ាកឹ េឃនក�នុេេខ្ៃប្ពេមបន�បបស្ពេ្បិប�ពុបយដង

េហ កសពធយមេាម្ កានេ្មបេឡដ គឺេឃនរិក�ុទដំំ់ាលេយេបដស

លុ�យកគុដ្ពេមបន ្ប្ពនរតលប��លុដនេំាេបិក�  ៣ ុេាមេហ កស

ពធយមេាម្ កភពមិប់មបុយ៉ដេនេ េដ យបលិកទដំំ តម

បមគួ� តមបមរសភព បិដេរុ្គហបស�បបសខខួប ្ពមទដំបុំកប្មបដ

េលកនកនិរតរិក�ុ ់ាលខសលស សំ ខគេ់ខគដនេំាេលុ�យ បាិបរតិលម បាិបរតិ្រនម

្រ្បកគុដ្ពេមបន   នំ់ ណកខខួប�ដ    កសយបមត បសលមងខខេ    យបបាិបរតិ
កមខដ� បខខេ  តមបមគួ�  តមឱកប ។ 

 ាកឹ   �់មដុបុគងលមបបមខ ិា� ិ ។ល។  មបិអដេលយគកាៃឹ

ុមមត  បបម្ កមបេហរុាលស្កបរិ យបេបនកតកឹ �់មដុយគកមបប្បយ

(ក�លសេឃន)្រនម្រ្ប មបក�លសេឃនឹ បុគងលមបកមខុ �បបសខខួប 

ុេាម េដក�មត បសលមង�បបស្ពេរឹគរ មិប់មបុយគកភខ កសេផមលេ្ឿ

តមមដងល មបិា�មដងល (មដងលគឺក�េឃនយសក់ាលគួ�នេ្មប់រគក មប

ក�េឃន្ពេុុេាម ) ុេាម ។   ប៉ុ់បតេ្ឿេលកមខ េ្ឿបបបផលៃបកមខ

ប៉ុេណា េ ុ្បមណ ។ មិប្ពមងខ បសបតប �និរត្ រឡបស្រឡិប េដអដ



 កឹបតកយពំក្ពេរ្មិេាលសេមណ� កប្ប�                                 ๒๓ 

 

 

មមស ាៃ េផ្ដេ្រពក្ពេបមខ បមុុបុ ម� បសឹ ុមមត �បបសខខួប 

េទេបក្រ្បលេបដស្កបរិកសេដ ។ 

 ាកឹ មបក��ក្ក�្ប្ពនរតផខបបកបិដផខបបក គឺេដក�

បមទបបកលបិក� ប ៥ ខខេ បិក� ប ៨ ខខេ តមបមគួ� តមបមរសភព 

្ពមទដំមិប្បកបមិច អ្កបយ ។ 

 ាក់ាលេេបលសេផ្ដពកេបេ ្បួលលស្មបសេហ ៕ 

នបសាកយលិប្បតកយពំក យបកគុណ ១០ ្បក� 

 

ចបបកថស��អដ��្�្ត្ម�្ដលបេមណ� ក�្ប� �មនុ 
 

ចបបលក�ណ�្ប� កណ� ទ� ៣ 
 

     
 

 

 



๒๔ 
 

កណ� ទ� ៤  

េមណ� ក�្ប� កណ�  
 

វា�ទ� ១ - ឥទុ��លវា� 

ប�� �ីា១ - កវធតិតរលបល��  

ឹភ�្ភ�វ�ភបល��  
 ្ងេនេ ្�្េពម�ល�ន� លុេ្ពេនគេបបេរស� សឹ ្ពេព�េបក

ឱកប ( ា្ដសមកបួ�េហ ) ្ដសកសលឱំបយដងនុេេដប្ពេយទ្ពេ

នគេបបុ្គ្យអ� ្ដសផងដយ�យលិកមខេល្ពេបិ�ម ្តបសេបនកតក

េបេឹ “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ពួកយបរិ� សិេបេ នងំគ េាលយ៉ដេបេ

ឹ ្បបិបេប្ ពេពុបយដងេេមបិទបសយដ�លរសខបបប�បិិាស បេេនេ ្ដសេេ

្បកបេលេេក  ្ដសេេមបេលេេក   ្ដសេេុមជ�ណយុមួេល

េេក   ្ពេពុបយដង្ ដសកស� កកនេំាេក�បបុយប េ្ាេេហរុេនេ 

យលកិ� (ក�េលសាស្ បេប�  មបក�ា  មបក�បបុ ុេាម) ់ាលបុគងលេលស 

នេំាេ្ពេពុបយដងេនេ កសមបិឥរ្បេយ្បន ុ�បបសមបផលរបបគដ ប៉ុ់បត

្ពេយដងយដ�លរសខបបប�បិិាស បេទេហ ្ដសមបិ្បកបេលេេកេហ 

្ដស�េបសេននពករពទដំពួដេហ ាបេនគេក�បបុនេំាេ្ពេពុបយដងេនេ 

កសមបិេករុផលរបបគដ ្ពេពុបយដងយដ�លរសខបបប�បិិាស បេទេហ ្ដស

កស� កកបនដក�េលសយសក ៗ មបិយប  យលកិ�់ាលបុគងលេលស នេំាេ្ពេពុបយដង



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๒๕ 

 

 

់ាល្ដសមបិ� កក �់មដឥរ្បេយ្បន ពំុមបផលរបបគដ ាបនេបេ ។ 

បប� េបេមប ២ នណុំន បប� េបេ មិប់មបុបបិល�បបសបុគងល ់ាលមប

និរតមិបទបសបេ្មនលមងេនេេ បប� េបេុបបិល�បបសបុគងល ាសយម� � 

ទដំំ ប៉ុេណា េ ។  

បបម្ពេគុណម� បសេមតត បងំខ នបណំនស គឺិា�ិេបេ បបមេមតត រ្មដស

បប� ាេេ់រម� ដ ៗ នុេ  បប� េបេមប្យកានំេាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេមតត ផតលស ់កប់រគកាលសរិក�ុ    យនគរុឱ�ប  

�បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដងទដំំ េាម្ កេ្បបដ�រសប�ប្កយ ( កយរបរ

�បបសភគកេផ្ដ ) ផដនុេ ” 

 ្�្េថារ សឹ ្ពេព�បបិ្យនឹ “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេ

ពុបយដងយដ�លរសខបបប�បិិាស បេទេហ េហ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសកស

មិប� កកបនដក�បបុ ្ពេរឹគរ្ដសលេក�� កកយបេហេេគលស

មហេាលេនេ បនដ្រ្បមបាកយសកបិយ  ប្មបស្ពេរឹគរ់ាលយប

យដ�លរសខបបប�បិិាស ប េដយបុយិេបបបិាស បជរុេទេនេ ។  

បបម សឹ ្ពេព�   ្ពេម� កបុរតេរស�     កសយបភបិរេបនកតកេបេុក�ួន

េហឹ ៖ 

“ ្ពេពុបយដង្ ដសេ្ប�បេបខបនដបុគងល   ់ាល�កយគកាៃេ្ប�បមបិយប

ុយគក់ាលមបុប្ ្ពមទដំេបតទដំំបបុ ទដំេនេ  ្ដស

�់មដមបិ� កកបនដក�បក� �បបុ ្បក�េាលមកេបេ រសុកុ

្បក�លមខត ប្មបស្ ពេពុបយដងទដំំ  ”  

្�្រ� មបបប�បលឹ  “  ្ពេគុណម� បសនគេបប  លមខតឹ   បុ្រ

់រដេាលប�េប�បិត  ឬបិត់រដេាលប�េប�បុ្រ  ាក់ាល្ពេ-

គុណម� បសេាលមកេបេ   េ្បុេហរុេាម្ កបដ�រសកយ�បបសភគកេផ្ដមិប



๒๖                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ទបសយបេ  ។   ាក់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ ្ងបស់រុាក

េាល្បកប េដេបនកតក្្េ ខឹ  ប៉ុេណា េ ។  

ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមយដស� បបម្ពេគុណម� បសបបយ កសពកេហរុេេកគុដ

បប� េនេ ា្រនម្រ្ប ាលសខខុ ំ្ ពេក�ុណ េាម្ ករ្មដសបបបកយ�បបសភគកខខួប 

េាម្ កេដេបណំនស  គឺិា�ិ(�បបសភគកេផ្ដ) ផដនុេ ” 

្�្េថារ សឹ ្ពេព�បបិ្យនឹ “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេ

ភគ្ដសប�បិិាស បេហ  េហ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសកសមិប� កកបនដ

ក�បបុ  ពួកេបតបិដមបុប្ទដំំ េេេពលយបេលស្ពេជរុ�របយ

(់កបគឺ្ពេលមខេបន)�បបស្ពេរឹគរ ់ាល្ដសមិប� កកបនដក�បបុ 

ាុកតដំអ្បល  ្ប្ពនរតក�បាិបរតិ្រនម្រ្ប   េដមប្ពេញណ

�របយ ( ់កបគឺ្ពេញណ ់ាល្តបសានដបបបបន�លមងទដំំ ) �បបស្ពេ

រឹគរ ុអ�មខណន  កស�់មដយបួលបម្រតិ ៣ យ៉ដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ រគកសេរខដាសលេំឆេបេនប បេេប  �ួនកស

�លរសេទ បបម សឹ ្ពេព� រគកសេរខដាសលេំនេ� កកបនដនេំហេ គឺេះខ  ឬេឈ

ប�ួរ ឬយ៉ដណ    ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស រគកសេរខដាសលេំនេ េទេបកុេេ

កពុំដេឆេេេេឡ កសមិប� កកបនដនេំហេ គឺេះខ  ឬេឈប�ួរេ េទ

បិយយសក ាលសរគកសេរខដ់ាល�លរសេទេហ ប�បសេទេហ ពំុមបេនរន

េនេ ” 

្�្លាេសន   “បបម សឹ ្ពេព� េេេពលរគកសេរខដាសលេំនេ �លរស

េទេហ  �ម� បសេទេហ  ប�បសេទេហ  េរខដកស�លរសយរសបដសពកេលេេក

ឬ   ” 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๒๗ 

 

 

្�្េពម�ល�ន�   “ ពំុ់មបាបនេនេេ ្ពេគុណម� បស េឈប�ួរ់ាល

ុកតដំអ្បលៃបេរខដ ុនេំហេកសមប ពួកមបុប្ទដំំ យគក់ាល

្រ្បក�េរខដ �់មដេ្បកមខ ដំក បិដេបនកតកពធយម�បបសខខួប ្រាុបេឈ

ប�ួរ េដបលិកេដ់ឡកៗ�បបសខខួប េលសាេករុេរខដយប �ួនកសេ្បេរខដ 

េនេ េលសក�ម�ទដំំ ់ាល្រ្បេលសេដេរខដយប ” 

្�្លាេសន    “  បបម សឹ ្ពេព�   េបយ៉ដេនេ   ាក�បបសពួក

យបរិ� សិ់ាលឹ យលកិ�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេពុបយដង ់ាល្ដសមបិ

� កក �់មដឥរ្បេយ្បន ពំុមបផលរបបគដ ាបនេបេ កស�់មដុាក 

់ាលមិប្រនម្រ្ប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� រគកសេរខដាសល�ំ់មដេឆេបេនប បេេប  យ៉ដណ 

េទេុ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសកសបេនប បេេប  ( �ុដេ�ឿដ ) េដ្ពេពុប�បខក 

់ាលរខឺនិប� ននិ់��ដ យបាលសេទមួមុឺបេេកជរុ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� រគកសេរខដាសល�ំ់មដេឆេបេនប បេេប  �ួនកស�លរសេទ យ៉ដ

ណ  ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសកសបេនប បេេប  ( �ុដេ�ឿដ ) េដ្ពេពុប�បខក

់ាលរខឺនិប� ននិ់��ដ យបាលសេទមួមុឺបេេកជរុ  �ួនកសយដ�លរសខបប

ប�បិិាស ប េដយបុយិេបបបិាស បជរុ យ៉ដេនេ់ា� ។  

បបម សឹ ្ពេព� រគកសេរខដាសល ំ ់ាល�លរសេទេហ �់មដមិប� កក

បនដបរសុនេំហេ គឺេះខ បិដេឈប�ួរយ៉ដណ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមបនក

្ពេល្ួាលសមបុប្េេេលពិរពេេក ្ដសកសលេភព� កក ្ដស

�ម� បសភព� កកយបេហ យ៉ដេនេ់ា� ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េេេពលេរខដយបសនេំហេ បិដ�លរសេទ

េហ មបុប្ទដំំកសេ្បកមខ ដំក បិដេបនកតកពធយម�បបសខខួបកួរ 

េឈប�ួរ េដបលិកេដ់ឡក ៗ �បបសមបុប្មគ កស ៗ េលសាេរខដេករេឡដ



๒๘                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

យប �ួនកសេ្បេរខដេនេេលសក�ម�ទដំំ ់ាល្រ្បេ្បេដេរខដយប

យ៉ដណ បបម សឹ ្ពេព� ពួកេបតបិដមបុប្ទដំំ េពលយបេលស

្ពេជរុ�របយ�បបស្ពេរឹគរ ់ាលយបយដ�លរសខបបប�បិិាស បេទេហ 

មិប្ដស� កកេនេ ាុកតដំអ្បល ្ប្ពនរតក�បាិបរតិ្រនម្រ្ប កស

�់មដយបួលបម្រតិ ៣ ្បក� យ៉ដេនេ់ា� ។  

បបម សឹ ្ពេព� យលិក�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេាសមប្ពេភគ  

់ាលយដ�លរសខបបប�បិិាស បេទេហ �់មដមិបឥរ្បេយ្បន   �់មដុ

�បបសមបផលរបបគដ   បបម្ កេ្ាេេហរុគឺក�េលស្ពេជរុ�របយ បិដ្ពេ

ញណ�របយាុកតដំអ្បលៃបក�បាិបរតិ កសេដនុេ។  

បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសមត បសេហរុាៃបបតិនេដរផដនុេ 

ុេហរុេលសាយលិក� ់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ   ់ាលយដ�លរស

ខបបប�បិិាស បេទេហ មិប្ដស� កក មិបឥរ្បេយ្បន ុ�បបសមបផល

របបគដ ។   

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ខលសលយំបេយកបកសេហ កសយរសេទ 

បបម សឹ ្ពេព� ខលស់ាលយរសេទេហេនេ �់មដ� កកក�េលសាេករ

េឡដេដរឬ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស ខលស់ាលយរសេទ

េហេនេ ពំុមបក�គិរាលស ឬក�កនិរតុកដកស េាម្ កេលសាេករេឡដ

េដរេ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេេហរុឹ ជរុខលសេនេុ�បបស់ាលពំុមប

េនរន ( ក�គិរ ក�តដំនិរត ) ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� បមប�  ( េ ខី េ់ាលេគមង លស ) 

ឹ ខលស ៃបខលស់ាលយរសេទេហេនេ កសយរសេទ់ា�ឬយ៉ដណ   ” 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๒๙ 

 

 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស ផខិរបខនកេតគ រ បិដ

 បក�ណន ផខុ ខំលស ់ាលុបន�លៃបក�េករេឡដៃបខលស េេមប ។ ពួក

មបុប្ទដំំ េពល្រ្បភពេរត េលសុក�េទេមគន េ្ាេអកបជរុេរត  

�់មដេ្បផខិរបខនកេតគ រខខេ េ្ប បក�ណន ផខុ ខំលសខខេ េលសខលសេនេាេករ

េឡដ េដបលិកេដ់ឡក ៗ �បបសខខួបមគ កស ៗ េដេ្បកមខ ដំក បិដ

េបនកតកពធយម�បបសខខួបយបេហ កស�់មដ�លំរសអកបជរុេរត  �់មដ

�ម� បសភពេរត (ៃបក) េដខលសេនេយប ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព�  េបយ៉ដេនេ  ាក�បបសពួក

យបរិ� សិ់ាលឹ យលកិ�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេពុបយដង់ ាល្ដសមបិ

� កក �់មដឥរ្បេយ្បន ពំុមបផលរបបគដ  ាបនេបេ កស�់មដុាក 

់ាលមិប្រនម្រ្ប ” 

បបម សឹ ្ពេព�  ខលសលយំបេយកបកសេទេហ យ៉ដណ ្ពេាស

មប្ពេភគ្ដសមបខលសគឺ ្ពេេមតត ាស្រុកស្រ្ ំ បសរខបស ្មល លមិរ 

បកសេទ ទដំមួមឺុបេេកជរុ យ៉ដេនេ់ា� ។  

បបម សឹ ្ពេព�  ខលសលយំបេយកបកសេទេហកស�លរសយរស យ៉ដ

ណ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមបខលសគឺ ្ពេេមតត ាស្រុកស្រ្ ំ បសរខបស 

្មល លមិរ បកសេទេហ កសយដ�លរសខបបប�បិិាស ប េដយបុយិេបប- 

បិាស បជរុយ៉ដេនេ់ា� ។  

បបម សឹ ្ពេព�  ខលស់ាលយរសេទេហ �់មដមិប� កកបនដក�

េលសាេករេឡដយ៉ដណ ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសមបនក្ពេល្ួ

ាលសមបុប្េលេេក ្ដសកសលេ ្ដសកស�ម� បសភព� កកយបេហ យ៉ដ

េនេ់ា� ។  



๓๐                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បបម សឹ ្ពេព�   ពួកមបុប្ទដំំ   េពល្រ្បភពេរត េលសុក�

េទេមគន េ្ាេអកបជរុេរត  យ៉ដណ ពួកេបតបិដមបុប្ទដំំ  

កសុយគក្រ្បកេរត ពកក�ាុរេលៃបេរខដ ៣ រគកស េលសុក�េទេមគន យ៉ដេនេ

់ា� ។  ផខិរបខនកេតគ រ បិដ បក�ណន ផខុ ខំលស �់មដុបន�លាលសក�េករ

េឡដៃបខលស យ៉ដណ ្ពេជរុ�របយបិដ្ពេញណ�របយ កស�់មដុ

បន�ល ាលសក�យបមក ៃបបម្រិត ៣ យ៉ដ យ៉ដេនេ់ា� ។   

បបម សឹ ្ពេព� ពួកមបុប្ទដំំ េពល្រ្បភពេរត េលសុក�េទ-

េមគន េ្ាេអកបជរុេរត  �់មដេ្បផខិរបខនកេតគ រ បិដ បក�ណន ផខុ ខំលស 

េលសខលសាេករេឡដយបេហ  កស�់មដ�លំរសអកបជរុេរត    �់មដ�ម� បស

កេរត (ៃបក)យប យ៉ដេនេ់ា� ។ ពួកេបតបិដមបុប្ទដំំ បបុ

្ពេជរុ�របយបិដ្ពេញណ�របយ�បបស្ពេរឹគរ  ់ាលយដ�លរសខបប

ប�បិិាស បេហ មិប្ដស� កកេនេ េលសកុបលាេករេឡដ កស�់មដ�លរស 

�់មដ�ម� បសកេរត  ់ាលេននពកក�ាុរេលៃបេរខដ ៣ រគកស េដកុបល

េនេយប យ៉ដេនេ់ា� ។   

បបម សឹ ្ពេព� យលិក�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេាសមប្ពេភគ

យដ�លរសខបបប�បិិាស បេហ ្ដសមិប� កកេនេ កស�់មដមិបឥរ

្បេយ្បន ុ�បបសមបផលរបបគដ េទេុេ្ាេេហរុ គឺក�បបុ្ពេ

ជរុ�របយបិដ្ពេញណ�របយ េលសកុបលាេករេឡដេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសបណត បសេហរុាៃបបតិន់ថមេដរ 

េាម្ កបដ�រសបបបកយភគកាៃទដំំ ។    

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បមគ កសកបង�ាេករុបេំឡដ

េបសឮ បេំឡដបង�់ាលបុ�បេលសាេករេឡដេទេហេនេ បនដម� រសយរស

េទបនិ ។    



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๓๑ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព�   បេំឡដ់ាលម� រសយរសេទេហេនេ  �់មដ

� កកបនដក�េលសាេករេឡដេដរ ឬយ៉ដណ    

្�្េពម�ល�ន�   “  ពំុ់មបេ  ្ពេគុណម� បស  បេំឡដេនេម� រសយរស 

េទេហ បេំឡដ់ាលម� រសយរសេទេហេនេ �់មដពំុមបក�គិរាលស ឬ

ក�កនិរតុកដកស េាម្ កេលសាេករេឡដេដរេ  េពលបេំឡដបង�េបសឮ

មតដេហ កសម� រសយរសេទ ។    

្ពេគុណម� បស   ប៉ុ់បតបង�  ់ាលុបន�ល  ៃបក�េករេឡដៃបបេំឡដ

កសេេមប លដំបសេនេ េពលបន�លេេមប បុ�បកសេ្បេបនកតកពធយម

់ាលមបកគុដខខួប កបង�េនេាេករុបេំឡដយបេដរ  ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�   ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសតដំ្ពេជរុ�របយ គឺ្ពេលមង   ្ពេ-

បបិល ់ាល្ដសយបយបុមបបនុក ់ាល្ពេយដង្ ដសយបេ្បបកល បមលិ 

បប�  បមុិរតិ បិដបមុិរតិញណប្បយេលសាេករេឡដ ាុ្ពេមមត  ( ្បួំប

្ពេយដង ) េហ្ពេយដងង� លសកសយដ�លរសខបបប�បិិាស បេទ េដយបុយិ- 

េបបបិាស បជរុ ។  

ប៉ុ់បត េេេពល្ពេាសមប្ពេភគ  យដ�លរសខបបប�បិិាស បេទេហ 

េរ គឺបម្រតិទដំំ បនដយរសេទ់ា�េនេ គឺមិប់មបេ ។ បរសទដំ 

ំ  ់ាល្រ្បេបនកតកុក�កគុដរព  េលសុក�េទេមគន    លុេយបេលស្ពេជរុ

�របយ គឺ្ពេលមង បិដ្ពេបបិល់ាល្ដសយបយបុមបបនុក ុបន�លេហ 

ុយគក្រ្បក�បម្រតិ កស�់មដយបួលបម្រតិទដំំ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� យលិក�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ់ាលយដ 

ប�បិិាស បេហ ្ដសមិប� កកេនេ �់មដមិបឥរ្បេយ្បន ុ�បបសមប

ផលរបបគដ េទេុេ្ាេេហរុ គឺក�េលស្ពេជរុ�របយាុបន�លេបេ។ 



๓๒                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បបម សឹ ្ពេព� េហរុក�ណន កគុដយនគរ្បក�េបេ ្ពេាសមប្ពេ-

ភគ្ដសបមខនដេឃនេហ ្ពេាសមប្ពេភគយបមបបប�បល យប្តបស   

យបេាលុក យ៉ដេបេឹ ៖ 

   តតយ កខាបបនននាាាម� កំាកភសតសាទលទា 

កគ កវាសសចចកិនាតវត  (១) 

- មគ លអបប� ! ពួករកិ�ុអនមបគបិំរយ៉ដេបេឹ ាកេពនបន

ុ្បជប�បបស្ពេមមត  ់ាល�លរសខបបេទេហ េេមប (ប៉ុ់បត)

្ពេមមត �បបសពួកេដ ់លដេេមបេហ ាបនេបេ ។ មគ លអបប� ! 

្បក�េបេ  រកិ�ុមបិគួ�លសេឃន យ៉ដេបេ ។    មគ លអបប� !   លមង

បិដបបិល ់ាលរឹគរយបប់មតដុកេហ យបប��រតុកេហ 

លមងបិដបបិលេនេ �់មដុមមត �បបសពួករកិ�ុទដំំ េេេពល

រឹគរ�លរសខបបេហ  ។ 

ាបនេបេ ។ 

យលិក�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ ់ាលយដប�បិិាស បេទ

េហ ្ដសមិប� កកេនេ �់មដមិបឥរ្បេយ្បន ុ�បបសមបផលរប-

បគដ ។  ាកបមតក�បបសពួកយបរិ� សិទដំេនេ  មិប្រនម្រ្ប  មិបពិរ  ុ

ាកបមតកេផតបងត ប  ុាកបមតកខុបឆងដ ុាកបមតកបបិ�រិ ុាកបមតក

់ាលផតលសបបបុក�េទប មបបយិកុុក� ុេហរុាេទយយ យ៉ដេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសបណត បសេហរុាៃបបតិន់ថមេដរ 

ុេហរុាយលិក�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ    ់ាលយដ�លរសខបប

ប�បិិាស បេហ ្ដសមិប� កកេនេ  មិប់មបឥរ្បេយ្បន  ុ�បបសមប 

ផលរបបគដ ។    

 (១)  កឃបិកះ មហបគង  ១៦ / ១៣៩ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๓๓ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� ់ផបាកលេំលដេបេ �់មដ� កកយ៉ដេបេឹ �ុក�ុ រិ

ទដំំាុេេឡដេលេដ ាបនេបេឬយ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស ” 

្�្លាេសន    “  បបម សឹ ្ពេព� េេេពល់ផបាកលេំលដមិបយប

� កក េ្ាេេហរុយសក�ុក�ុ រិទដំេនេេបេេ់រាុេេឡដ មបេប� នដម ំ

មបេាម មបខខនម តដំេេមទំ ំមប់មក មបដ េទ្គបសិប េននង�  

េនន់ផខយប   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ់ផបាកលេំលដ េទេុមិប� កក 

ប៉ុ់បតកសុកតដំកអ្បលៃប�ុក�ុ រិទដំេនេ   �់មដផតលសបបបបន�លេាម្ កា

ាុេេឡដយប �ុក�ុ រិទដំេនេ អ្បល់ផបាកលេំលដេបេ ុកតដំអ្បល

េហកស�់មដាុេេឡដមក  មបេប� នដម ំ មបេាម មបខខនម តដំេេមទំ ំ  

មប់មក មបដ េទ្គបសិប េននង�  េនន់ផខយប េ្ាេបន�លេនេ ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព� េបយ៉ដេនេពួកយបរិ� សិ

�់មដុមបុប្ខបនបដស ុមបុប្បនិប ុមបុប្េ ខឹ េេជខ  េ្ាេកយ

�បបសខខួប ្បបិបេបេគេាលឹ យលកិ�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេពុបយដង 

្ដសមបិ� កកេនេ �់មដឥរ្បេយ្បន ុ�បបសមបិមបផលរបបគដ ាបន

េបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរយ�ហបតបមខ បមុុបុ ម� បស េ្ប�បយប

បនដ់ផបាកលេំលដ �់មដមិប� កកនេំាេ�ុក�ុ រិយសក ៗ យ៉ដេនេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� �ុក�ុ រិទដំេនេយបអ្បល់ផបាកេហ កស�់មដ

ាុេេឡដមកយប មបេប� នដម ំ មបេាមមបខខនមតដំេេមទំ ំ  មប់មក

មបដេទ្គបសិប េននង�  េនន់ផខយប យ៉ដណ ពួកេបតបិដមបុប្

ទដំំ យបអ្បល្ពេជរុ�របយ បិដ្ពេញណ�របយ�បបស្ពេ
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រឹគរ ់ាលយដ�លរសខបបប�បិិាស បេហ �់មដុយគកមបេបគឺកុបល

មបល� នដម ំមបេាមគឺបមលិ បិដខខនមគឺលមងតដំេេមទំ ំមប់មក មបដ

គឺបកលេទ្គបសិប េននង� គឺបមុិរតិ បិដផលគឺមម��ផល  យបយ៉ដេនេ

់ា�  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� យលិក�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ ់ាល

យដ�លរសខបបប�បិិាស បេទេហ ្ដសមិប� កកេនេ មិប់មបឥរ

្បេយ្បន ុ�បបសមបផលរបបគដ   េទេបកេ្ាេេហរុគឺក�អ្បល្ពេ

ជរុ�របយ   បិដ្ពេញណ�របយ ុក់បខដបណតុ េកុបលមបល ុេាមេបេ 

ាបនេបេ  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសបណត បសេហរុាៃបបតិន់ថមេដរ 

ុេហរុាយលិក�  ់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ  ់ាលយដ�លរសខបប

ប�បិិាស បេហ ្ដសមិប� កកេនេ មិប់មបឥរ្បេយ្បន ុ�បបសមប

ផលរបបគដ ។    

បបម សឹ ្ពេព� ពួកបរសទដំេបេ គឺ យបា� េង ព់ព េនដម បរសនិ��ន ម 

បិដមបុប្ទដំំ �់មដ� កកក�់ាលពពួកាដ�ប ប(ពពួក្ព្ប)េករេេ

កគុដេាេ ឬយ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស ” 

្�្លាេសន     “  េបបរសទដំេនេមិប� កក េ្ាេេហរុាបនេមតន

យបុពពួកាដ�ប បទដំេនេ េេ់រេករកគុដេាេ េហមបកបបមបេេុ

េ្នប ាលសបបបភពមភ(មពប្)េទយប   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “  ្ពេគុណម� បស  េ្ាេក�់ាលកមខអ្កកស ( ់ាល

បរសទដំេនេជខ បសយបេលស ) មបកមខ ដំ ពពួកាដ�ប បទដំំ េបេករកគុដ

េាេបរសទដំេនេ េហមបកបបមបេេុេ្នប ាលសបបបភពមភ
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េទយប ” 

្�្លាេសន     “  បមយ៉ដណ  បេមកសយ៉ដេនេ់ា� 

យលិក�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ ់ាលយដប�បិិាស បេទេហ 

្ដសមិប� កកេនេ �់មដមិបឥរ្បេយ្បន ុ�បបសមបផលរបបគដ 

េ្ាេ្ពេជរុ�របយ បិដ្ពេញណ�របយ ុលមខុ រិ ់ាលមបកមខ ដំ 

យ៉ដេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសបណត បសេហរុាៃបបតិន់ថមេដរ 

ុេហរុាយលិក�  ់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ   ់ាលយដ�លរសខបប

ប�បិិាស បេទេហ ្ដសមិប� កកេនេ មិប់មបឥរ្បេយ្បន ុ�បបស

មបផលរបបគដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ពួកមបុប្ទដំំ�់មដ� កកយ៉ដេបេឹ បបម

្ដំឺ ៩៨ យ៉ដទដំេបេ េករេឡដកគុដដកនុេ ាបនេបេឬយ៉ដណ  ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព� េេេពលមបុប្ទដំំមិប

� កក េ្ាេេហរុយសកេប្ដំឺទដំេនេ េេ់រជខ កសេទកគុដដកយប   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ្ដំឺទដំេនេេេ់រជខ កសេទកគុដដ

ក�បបសយគក់ាលមិប� កកទដំេនេយប កសេ្ាេុន��រិ់ាលេគយបេលស

កគុដរពមុប  ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព� ្បបិបេបយកុបលកមខ ់ាល

េគយបេលសកគុដរពមុប �់មដមបផល់ាល្រ្បួលកគុដរពេបេ បបម សឹ 

្ពេព� េបាបនេបេ កុបលកមខបិដយកុបលកមខ ទដំ់ាលយបេលសុកកគុដរព

មុប ទដំ់ាលយបេលសុកកគុដរពេបេ �់មដមិបឥរ្បេយ្បន �់មដុ�បបស 

មបផល ។ 
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បបម សឹ ្ពេព� យលិក�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ ់ាល

យដ�លរសខបបប�បិិាស បេទេហ ្ដសមិប� កកេនេ មិប់មបឥរ

្បេយ្បន ុ�បបសមបផលរបបគដ េទេបកេ្ាេេហរុគឺកុបលកមខ ់ាល

យបេលសុកុ�បបសមបផលេបេកតក ។ 

បបម សឹ ្ពេព�      ្ពេយដងជខ បស្ដស្ពេបណត បសេ�ឿដក្   េ ខី េ 

បប�កយ ់ាលយបេលសយប្ពេម� កបុរតេរស�   េហលិននបលេទកគុដ់ផបាកលំ

េលដេបេ  ( ្រ្ប់ផបាក្បបប ) ឬេ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ជខ បសមត បស ្ពេគុណម� បស េ�ឿដេបេមបេេេល

េេក ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេម� កបុរតេរស� � កកបនដក�

់ាលបប�កក្ ្រ្ប់ផបាកលេំលដ្បបប ឬយ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស េទេបកុេេកមបុប្ ្ពមទដំ

េបេេក�់ហក់បកជខ  េទេបកុ្ពេនប�បិដ្ពេអិរជខ កសយរសេទ 

េទេុរគបិំេប�ុ�ល�ំេេទ ្ពេម� កបុរតេរស�កសមិប� កកេបនកតកុក�

�បបសបរសាៃ ។  

្បក�េនេ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេេហរុឹ េហរុ់ាលេលសា្ពេ

ម� កបុរតេរស� េ្កល ឬ គិរអ្កកស ្ពេម� កបុរតេរស�យបាកេនន�ួន

េហ  ករសងត នស�ួនេហ ។  

្ពេគុណម� បស   !   ្ពេម� កបុរតេរស�   មិបបដ�បបបភពលមកសកក� នេំាេ

បុគងលណេ េទេុយគកេនេមកឆកស្កបរិកតក កសេ្ាេក�់ាលេេកយប

ាកេហរុ  �ួនយបសេហ  ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព� ្បបិបេប្ពេម� កបុរតេរស� មិប

� កកបនដក�់ាលបប�កក្ ្រ្ប់ផបាកលេំលដ្បបបេទេនេ េ្ាេេហរុយសក
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េបបប�កក្ េេ់រលិននបលេទកគុដ់ផបាកេដរ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស េ្ាេក�េលសយប្ពេម� កបុរតេរស�  

ុយកុបលាសមបកមខ ដំ េបបប�កក្េេ់រលិននបលេទកគុដ់ផបាកយប ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព�   ្បបិបេបបប�កក្លិន

នបលេទកគុ ដ់ផបាក េ្ាេកមខេនេុយកុបលកមខាសមបកមខ ដំយ៉ដេបេ 

គឺយបេបនកតកឹ កហុំប់ាលបប�កក្យបេលស នេំាេ្ពេម� កបុរតេរស� 

េទេបកុមិប� កកកតក  �់មដមិបឥរ្បេយ្បន  �់មដុ�បបសមបផលរប

បគដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េបយ៉ដេនេ យលិក�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេ

រឹគរ ់ាល្ដសមិប� កកេនេ �់មដមិបឥរ្បេយ្បន �់មដុ�បបស

មបផលរបបគដ េ្ាេក�់ាលេទេុកុបលកមខកសមបកមខ ដំ (១) ។ 

បបម សឹ ្ពេព� យលិក�់ាលបុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ ់ាល

យដប�បិិាស បេហ ្ដសមិប� កកេនេ �់មដមិបឥរ្បេយ្បន �់មដុ

�បបសមបផលរបបគដ េទេុេ្ាេេហរុ គឺក�់ាលកុបលកមខ ុ�បបស

មបកមខ ដំយ៉ដេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ពួកយគកទដំំ ់ាលលិននបលេទកគុដ់ផបាក   

កគុដបមលពុបកល មបប៉ុនខ បនកស ្ពេយដង្ ដសមបយបបណត បសកគុដេ�ឿដ

េបេខខេេ   ” 

្�្េពម�ល�ន�    “  ់មបេហ  ្ពេគុណម� បស   ខខុ ំ្ ពេក�ុណកសយប

មត បសេ�ឿដេបេមក់ា� ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដស្តបសាមត បស 

 

 
(១) យបយ ុ “ តកាតលតសបតាកសតសាលភវិ - េ្ាេក�់ាលេទេុយកុបលកមខមបកមខ ដំ ” 

លសឹមបិបបប្រ្ប គួ�់រុ “ កាតលតសបតាកសតសាលភវិ - េ្ាេក�់ាលេទេុកុបលកមខ 

កសមបកមខ ដំ ” យបបក់្បតម់ាលលសេឃនឹគួ� ។ 
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ផដនុេ ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណយបមត បសេ�ឿដេបេ

មកឹ មបមបុប្ ៥ នកស យបលិននបលេទកគុដ់ផបាកលេំលដេបេ គឺ នដ

និប� មណបកិ១,   បុប្ពុបបក ១,  ្ពេេបរតេរស� ១,   បប�កក្ ១, 

បប�មណព ១ ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព� យគកទដំេនេយបេលសកហុំប

នេំាេយគកណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�     “  យបេលសកហុំបនេំាេ្ពេាសមប្ពេភគ  បិដ

នេំាេបណត ្ពេមប លក ្ពេគុណម� បស ” 

្�្លាេសន   “  បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគកតក ្ពេមប លក

ទដំំកតក ្ដស� កកបនដក�់ាលយគកទដំេបេ លិននបលេទកគុដ់ផបាកលំ

េលដេបេឬយ៉ដណ    ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព� េបយ៉ដេនេ យលិក�់ាល

បុគងលេលសនេំាេ្ពេរឹគរ ់ាលយដប�បិិាស បេហ ្ដសមិប� កក

េនេ �់មដមិបឥរ្បេយ្បន �់មដុ�បបសមបផលរបបគដ ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប បប� ាស្ុលេ្ល ្ពេ

គុណម� បសកសយបេលសាខខុ ំ្ ពេក�ុណលសយបន្បសេហ េលសាកសយប

េហ ្ពេគុណម� បសយបេបកបម� នបបបយសក ់ាលុអថងកយំដំេហ ។  

្ពេគុណម� បសយបបងំខ ននណំដបប� េហ ្ពេគុណម� បសយបេលស

ាបប� បខុគមខ ន យបសភពបខុគមខ នេហ ។  

កយរបរ�បបសភគកេផ្ដ ្ពេគុណម� បសកសយបេលសាបនិបេហ ិា�ិ

ាសអ្កកស់ាលេករេឡដនំេាេពួកយបរិ� សិ ្ពេគុណម� បសកសយបកនស



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๓๙ 

 

 

បយំកសេហ េលសាយបស�បខកេហ ។  

្ពេគុណម� បសេ ខី េឹ ុយគកយដសអន កគុដនេំណមេមគណយាស

្បេប�ទដំំ ”  ៕ 

នបសកតលិក�បផលប្ប� ក ១ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១   
 

 កគុដេមណ� កប្ប� កណ� េបេ  មប ៧ បគង មបឥបិពលបគង  ុេាម ។ 

េទេុកគុដឥបិពលបគងេបេ កសមបបប�  ់ាល្ពេេេមិលិប� ្ដស្យ�ពប

េឡដ ុបណួំ� នបួំប ១០ បប�  មបកតលិក�បផលប្ប�  ុេាម ។  

 ាកឹ កតលកិ�បផលប្ប�  ់្បឹ បប� បតកយពំកយលិក�  ់ាល

បុគងលយបេលស ុ�បបសមបផល ( កគុដមិលិប�ប្ប� �បបសៃថ បិដកគុដយា�កឹ 

ុ ប��ប�មភបប្ប�     ់្បឹ   បប� បតកយពំកភបយយលិក�   ់ាលបុគងលេលស    

ុ�បបសឥរ្បេយ្បន ឬុ�បបសមិបឥរ្បេយ្បន ) ។ 

 ាកឹ យបរ�ិ ិ ស គឺ បុគងល់ាល្បកបសកលបិេផ្ដ ។ 

 ាកឹ  យលកិ�  យបេបនកតកឹ  យេំពាសខដុសខបុសគឺពិេបប  មបក�

្កបបពំេ ក�បសអប ក�េង�ព ក�បបុ េដបន�លេលមង ុេាម 

ាសពិេបបខដុសខបុស នេំាេបុគងលាសខដុសខបុស គឺពិេបបេដគុណលមងទដំ 

ំ មប្ពេបមខ បមុុបុ េាម េ ខី េឹ យលកិ� កគុដកេបេ ។ 

 ាកឹ  ភ�វ - អ�  (ឥរ្បេយ្បន)  ។    តភ�វ - មបិអ�   (មបិឥរ 

្បេយ្បន ) យបេបនកតកឹ សបតក់ាលមិបអនកបសកគរង ( មិបអនមប

គរង) េបមិបអនមបកបបយប េទេុអនកបសកគរងយបកតក ប៉ុ់បតគរង



๔๐                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េនេកសជខ កសេទបនិ កគុដេបេេេខ�ក់ខេេេឡ លសេលក េបមិបអនមប

កបបយប េបឹ “ភ�វ តាតី - សបតកអ� ” ។  

េ្ាេឹ  “ប-យក្�” កគុដាក “ភ�្” េបេ មបយរសបលឹ “កបប” ។ 

“ឈ-យក្�” មបបលឹ “ថមថ, បនិប” ។  

េ្ាេេហរុេនេ េបមបបនបរសយ ( យរសបល�បបសាក ) ឹ “សបតក 

េ ខី េឹ ុ្បក តអ� េ្ាេយរសបលឹ បនិបកបប ” ាបនេបេ ។  

សបតក់ាលេ ខី េឹ សបតកអ� េ្ាេេហរុ់ាលមិបអនមបកបបយប 

យ៉ដណ េេេពលយលិក�់ាលបុគងលេលស ពំុមបផល ពំុមបអបិបដ្ កស

�់មដេ្ប�បាបនសបតកអ� េបេ ខី េឹ ភ�វ - អ�, ឥរ្បេយ្បន ាបនេបេ, 

មបិ់មប ភ�វ កសេ ខី េឹ តភ�វ  ( មបិអ�, មបិឥរ្បេយ្បន ) ។ 

 ាកឹ បប� េបេមប ២ នណុំន គមឺប ២ នណុំន មិប្បបងគ យ៉ដ

េបេ គឺេេេពល្ដសមប្ពេ្បខ្ កព្ដសគដសុល�មបេេេឡ យលិក�

់ាលបុគងលេលស នេំាេ្ពេយដង កសមិបឥរ្បេយ្បន ុ�បបសមបផលរប

បគដ េ្ាេ្ដស� កកួល ប៉ុ់បតេេេពល្ដសយដប�បិិាស បេទេហ កស

ឥរ្បេយ្បន ពំុមបផលរបបគដ េ្ាេ្ដស់លដមបេបនកតក� កកេដរ

េហ ។ 

 ាកឹ បុគងល់ាលមបនរិតមបិទបសបេ្មនលមង គឺបុគងល់ាលមប

និរត មិបទបសបេ្មនយប បបបភពុ្ពេយ�ហបត ។ 

ាកឹ ុ�បបសេេកាសយម� � គឺ�បបសេេក់ាលមបបកតិល ំ គឺុ

្ពេយ�ហបត ។ 

 ាកឹ     យដ�លរសខបបប�បិិាស ប     េដយបុយិេបបបិាស បជរុ   

យបេបនកតកឹ េ ខី េឹបិាស ប មប ២ យ៉ដ េដប�យិ គឺប យិ-

េបបបិាស ប បិដយបុយិេបបបិាស ប ។  



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๔๑ 

 

 

ប យិេបបបិាស ប ់្បឹ “បិាស ប់ាលេេមប យិ(គឺខបប៥) េេ

បលសេេេឡ ” យបេបនកតកឹ ុក��លរសកិេលប់រមធដ៉ េេមិបទបស

�លរសខបប  យលិប្ឹ ុបិាស បជរុ�បបស្ពេយ�ហបត ់ាលេេមប្កបរិ

េេេឡ េបមធដ៉េដរឹ “កិេលបបិាស ប ” ។     

នំ់ ណក យបុយិេបបបិាស ប ់្បឹ “បិាស ប់ាលមិបមប យិ ( គឺ

ខបប៥ ) េេបលស ” យបេបនកតកឹ �លំរសយប បបម្ ក់ រខបប ៥ េដ្បក�

់ាលមិបមបខបបេករេឡដបបត កគុដរពថខកេដរ កគុដ្ងនុរិ(�កំិល,មខ បស) យលិ-

ប្ឹ ុក�មខ បស�បបស្ពេយ�ហបត ។   

បិាស បទដំពក�យ៉ដេនេេ ខី េឹ ជរុ េ្ាេយរសបលឹ ្្ដសបបប

បភបយ់ាលប�បស េ្ាេេហរុេនេ េបេ ខី េឹ បិាស បជរុ ។   

្ពេរឹគរយដ�លរសខបបប�បិិាស ប គឺ្ដសមបក��លរសបពស្គបសៃប

ខបបេហ េដយបុយិេបបបិាស បជរុេនេ ។ 

 ាកឹ ្ពេជរុ�របយ គយឺបេបនកតកឹ េទេុ្ពេលមងេបន កស

េ ខី េឹ “ជរុ” េដយរសបលឹ ្្ដសបបបាកបនខ ប�បបស្ពេមមត , 

់កបាស្បេប� គឺ្ពេលមងេបនេនេ េ ខី េឹ ្ពេជរុ�របយ ។ 

 ាកឹ េលសាុកតដំអ្បល គឺេលសាុបន�លេាម្ កក�េករេឡដ

ៃបបមខ ិា�ិ េដក�ុកតដំកគុដឋបយុ បកវកេតា ( ាកេាល

្យបសពកយគកាៃ ់ាលុកលធណមិរត ) ។ 

 ាកឹ  ក�បាបិរតិ្ រនម្រ្ប  គឺក�បាិបរតិ់ាលុមគងាបំបដ  េាលគឺ 

បបិប្ន ។ 

 ាកឹ េដមប្ពេញណ�របយ �បបស្ពេរឹគរុអ�មខណន  គ ឺ

េដមប់កបាស្បេប� គឺ្ពេញណ្តបសានដ �បបស្ពេរឹគរុ

 បបិប្ ល េាលគឺ លឱំបនិរតេ្ឿឹ ្ពេរឹគរ្ដសុយគក្តបសានដពិរ



๔๒                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្យកា ាបនេបេ ុននកញបស �ួនបមង លសក្ពេយដងុ កលធណមិរត គិរ

ឹ េដបនដ្ប្ពនរត្ ពហខន�ិលមង នេំាេ្ពេាសមប្ពេភគ ប៉ុេណា េ ។ 

 ាកឹ  បម្រិត ៣ យ៉ដ យបាលស បម្រតិគឺបមុិរតិ (លមងុេហរុៃបក�

�ួនផុរ) ៣ យ៉ដ គឺ មគងបមុិរតិ ផលបមុិរតិ បិដ បិាស បបមុិរតិ ។ 

 ាកឹ  េរខដ ៣ រគកស  យបាលស  េរខដគឺគយ ១,  េរខដគឺេទបយ ១,  

េរខដគឺេមហយ ១ ។ 

 ាកឹ  ្ដសេ្បបកល បមល ិ ។ល។ បិដបមុិរតបិ� ណប្បយេលសា

េករេឡដ េបេ មបបលឹ ប្បយគឺក�ានដឹ �ួនផុរេហ េ ខី េឹ 

បមុិរតិប� ណប្បយ គឺញណ់ាលពិ�ណមគង ផល បិាស ប កិេលប

់ាលលេេហ កិេលប់ាលេេបលស កគុដ្ង់ាលបេ្មនមគង ុេាម

េនេ ។ 

 ាកឹ  �់មដផតលសបន�ល គឺ �់មដផតលសបន�ល មបនកកគុដាក ឱ្យកគុដ

ាក ុេាម េាម្ កា�ុក�ុ រិទដំំ ាុេេឡដមកយប ។ 

 ាកឹ  មម��ផល ់្បឹ ផលៃបភពុបមណយ គឺ ផល ៤ យប

ាលស េមតបរតិផល (ផលគឺក�បេ្មនុ្ពេេមតបបគ) ១, បកទងមិ

ផល(ផលគឺក�បេ្មនុ្ពេបកទងមក) ១, យនងមិផល(ផលគឺក�

បេ្មនុ្ពេយនងមក) ១, យ�ហរតផល (ផលគឺក�បេ្មនុ្ពេយ�ហបត) 

១ ាបនេបេ ។ 

 កគុដនេំណមយគកទដំ  ៥  ់ាលលិននបលេទកគុដ់ផបាក  ( ្រ្ប់ផប

ាក្បបប ) េនេគឺ ៖ 

 នដនិប� មណបកិ យបលិននបលេទកគុដ់ផបាក េ្ាេ្ប្ពនរត

មកសម្ពេាសមប្ពេភគ េដប់មតដាយគកទដំំ លសខុបឹ  

ខខួបមបគរង េ្ាេក�យប�ួម�បស េេុមួ្ពេាសមប្ពេភគ ។ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๔๓ 

 

 

 បុប្ពុបមក       យបលិននបលេទកគុដ់ផបាក       េ្ាេមបនិរតនដ 

អេរ នេំាេ្ពេាសមប្ពេភគឹ យគកេបេយបេយេបដសេលរ�យិ ុ

កបប្បក�បបសេដេទ ាបនេបេេហ េបតំមដំក�យដបិណ� យរ 

េាម្ កេ្យបបរស�បបស្ពេាសមប្ពេភគ មំ� កសបតកបេន� ប�េិគបស េដ

ាកេ្ងរ្ងរេផ្ដ ៗ តមផខប ប  ។ 

 ្ពេេបរត យបលិននបលេទកគុដ់ផបាក េ្ាេកមខគឺក�្បេមដលាុថំខាស

លពំករគ ំ បណំដបដ�រស្ពេយដង ាក្ ល្ពេ្បខ មប្រនម់របំ់ ណកថខ ់ាល

់បកុាុរំបន  មួាុ ំ �ំ រមកដងិនបនដ្ពេយ េលសា �ំ ំ្ ពេេេហិរ ។ 

 បប�កក្ យបលិននបលេទកគុដ់ផបាក េ្ាេកមខគឺ ក�ក្ពេ-

ម�កបុរតេរស� កគុដ្ង់ាលេេកេបបនដេននពកបិេលបមបរតិថខក ៗ ។ 

 បប�មណព យបលិននបលេទកគុដ់ផបាក េ្ាេកមខគឺ ក�្បបប

�េំេរបាំប្ពេយ�ហបតក ប្លបណា េថ� ក ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១ 

 

ប�� �ីា២ា- ត���ា �ភបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេពុបយដង្ ដសុ្ពេ

បពស��ប  ( យគកានដបបបយសក ៗ ្គបសយ៉ដ ) ពិរ់មបឬ   ” 

 ្�្លាេសន    “ បបម សឹ ្ពេព�  មហបពិ្រ ្ពេពុបយដង្ ដសុ 

្ពេបពស��ប ពិរ្យកា ប៉ុ់បត្ ពេញណប្បយ (ក�ានដ, ក�េឃន ) �បបស

្ពេាសមប្ពេភគ បនដបម� នុ្ប ំុ បិន�កល គឺមិប់មបេ ។ 

្ពេញណប្បយ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ុ�បបសាកសពលបបបនដក�



๔๔                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បនក គឺ្ដសបនក(ាលសយសក់ាល្ដស្រ្បក�ានដ)ុមុប េហេបានដយបតម

រ្ម្បក� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េបយ៉ដេនេ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប 

្ពេភគ្ដសមិប់មបុ្ពេបពស��ប ពិរ្យកាេ ្បបិបេប្ពេយដង្ ដស

មប្ពេញណានដបបបយសក ៗ ្គបសយ៉ដយប ់រេពលណ់ាលមបក�

្មប្ុប ( យសក់ាល្ដសនដសានដេដក�បនកុមុប ) ប៉ុេណា េ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េេេពលបស្ងបស្បបបដកសុ

គបំ� ( មតដមួ្ងបស ) យបមួ់បបេកាិ្ងបស(១) េហកសាលសបបបក�

ប��បសេហ ឈបសេហ �់មដុនបួំប់ាលេលដបយបបនដនិរត់ ាល្ប្ពនរត

េទ្រនមមួខណយ ង� រសៃាមួាដប៉ុេណា េ ។ 

កគុដនេំណមនិរត់ ាល្ប្ពនរតេទេនេ និរតទដំេបេ�់មដ្ប្ពនរតេទ  

ុ ៧ ្បេរ ។   

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងល់ាលមបគយ  មបេទបយ  មប

េមហយ មបកិេលប េេមិបទបសយបស�កំ េេមិបទបសយបស�បំកល េេមិប

ទបសយបស�នំិរត(បមលិ) េេមិបទបសយបស�បំប� េនេ �់មដេករេឡដយប

េដឺរយ៉ប ្ប្ពនរតេទយ៉ដឺរ ។  

បួ�ឹ េ្ាេេហរុយសក   េឆខឹ េ្ាេេគេេមិបទបសយបយបស� ំ។   

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េពលបុគងលទនេាមេប្ ក ់ាល់បក

់មកមំេននេទយ៉ដល ំមបបណត នៃប់មកពលបបងគ  �់មដមបក�ទន 

េននមកយបយ៉ដឺរ ៗ ។  

េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេមប់មកទដំំ្បទកសពលបបងគ  យ៉ដណ ។  

 

 
 (១) យបបក់្បករសៗតម់ាលយា�កឹយលបិ្ េ្ាេយបយ់ាលឹ កហបរ ំ១០០ កហយ ុេាម ។ 

       ុក�ពិយកលសេ្ាេុម្ត�មស លស់ាល់លដមបេ្បេហ កគុដបមលបន�ុប្បគេបេ ។ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๔๕ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងល់ាលមបគយ  មបេទបយ  មប

េមហយ មបកិេលប េេមិបទបសយបស�កំ េេមិបទបសយបស�បំកល េេមិប

ទបសយបស�នំិរត ( បមលិ ) េេមិបទបសយបស�បំប� េនេ �់មដេករេឡដយប

េដឺរយ៉ប ្ប្ពនរតេទ យ៉ដឺរ ។  

េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេ្រ្បកិេលបទដំំ ្បទកសពលបបងគ ុក យ៉ដ

េនេ់ា� េបេគឺនិរត្ បេរក ១ ។ 

 

កគុដនេំណមនិរតទដំ ៧ យ៉ដេនេ ុបបតេដរគឺនិរត់ ាលាលសក�

់បដ់នកុ្បេរក ២ ៖  

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងលុ ្�្េាតបនថ យគក់ាលបិ

យយរបមិយបេហ ុយគកបេ្មនលមងេដិា�ិេហ ុយគកលសន្បស

ាកបនខ ប�បបស្ពេមមត េហេនេ �់មដេករេឡដយ៉ដីបស�ហលប 

្ប្ពនរតេទយ៉ដីបស�ហលប កគុដឋបយ ៣, �់មដេករេឡដយបឺរយ៉ប កគុដ

របមិទដំំ ់ាលេលេបេេឡដេទ ។  េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេនិរតុ លមខ-

ុរិប�បុិបកគុដឋបយ ៣,  (បិដ) េ្ាេេេលេកិេលប  ់ាលេលេបេមិប

ទបសយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េេេពលេគទនេាមេបក្ ់ាលលួប 

់ខគដ កគុដ ៣ គឹ ដំេននេហ ប៉ុ់បតេេមបបណត ន់មកំដេលេដរពលបប្ ុ ំ

្ិរេេេឡ ។ េាមេបក្ ៣ គឹ ដំ(់ាលយបលួប់ខគដេននេហ)

ប៉ុេណា េ ់ាល�កំិលេទយបេលឿប េលេនេេឡដេទ �កំិលយបេដ

ពិយក េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេយបលួប់ខគដំដេ្កមេននយបសេហ ំដ

េលេេមបបណត ន់មកពលបប្ ុ ំ្ ិរេេេឡ យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងលុ្ពេេមតបបគ ់ាលបិយយ-



๔๖                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

របមិយបេហ ុយគកបេ្មនលមងេដិា�ិេហ  ុយគកលសន្បសាក

បនខ ប�បបស្ពេមមត េហេនេ �់មដេករេឡដយ៉ដីបស�ហលប ្ប្ពនរត

េទយ៉ដីបស�ហលប កគុដឋបយ ៣, �់មដេករេឡដយបឺរយ៉ប កគុដរបមិ

ទដំំ ់ាលេលេបេេឡដេទ ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេនិរតុ លមខុ រិ

់ាលប�បុិបកគុដឋបយ ៣, (បិដ) េ្ាេេេលេកិេលប ់ាលេលេបេមិបទបស

យប យ៉ដេនេ់ា� ។ េបេគឺនិរត្ បេរក ២ ។ 

 

កគុដនេំណមនិរតទដំ ៧ យ៉ដេនេ ុបបតេដរគឺនិរត់ ាលាលសក�

់បដ់នកុ្បេរក ៣ ៖  

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងលុ ្�្សកកសម� យគក់ាលមប

គយ េទបយ បិដេមហយ ុលមខុ រិ់ាល្មលេហេនេ  �់មដេករ

េឡដយ៉ដីបស�ហលប ្ប្ពនរតេទយ៉ដីបស�ហលបកគុដឋបយ ៥  �់មដេករ

េឡដយបឺរយ៉ប   ្ប្ពនរតេទយបឺរយ៉ប  កគុដរបមិទដំំ  ់ាលេល

េបេ ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេនិរតុ លមខុ រិ ់ាលប�បុិបកគុដឋបយ ៥ (បិដ)

េ្ាេេេលេកិេលប ់ាលេលេបេេឡដេទ  មិបយប ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េពលេគទនេាមេប្ ក់ ាលយប

លួប់ខគដកគុដ ៥ គឹ ដំេននេហ េេមបបណត នៃប់មកំដេលពលបបងគ

េេេឡ េាមេប្ ក ៥ គឹ ដំ(់ាលលួប់ខគដេនន)ប៉ុេណា េ �កំិលមកយប

េលឿប ់ផគកេលេនេ�កំិលមកយបេដលយំក ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេ

យបលួប់ខគដំដេ្កមេននយបសេហ េលេនេេដរេេមបបណត ន

ៃប់មកពលបបងគ េេេឡ យ៉ដណ ។ បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងលុ

្ពេបកទងមក យគក់ាលមបគយ េទបយ បិដេមហយ ុលមខុ រិ់ាល

្មលេហេនេ  �់មដេករេឡដយ៉ដីបស�ហលប ្ប្ពនរតេទយ៉ដីបស



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๔๗ 

 

 

�ហលបកគុដឋបយ ៥  �់មដេករេឡដយបឺរយ៉ប ្ប្ពនរតេទយបឺរយ៉ប  

កគុដរបមិទដំំ ់ាលេលេបេ ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេនិរតុ លមខុ រិ

់ាលប�បុិបកគុដឋបយ ៥  (បិដ) េ្ាេេេលេកិេលប ់ាលេលេបេេឡដេទ

មិបយប យ៉ដេនេ់ា� ។ េបេគឺនិរត្ បេរក ៣ ។ 

 

កគុដនេំណមនិរតទដំ ៧ យ៉ដេនេ និរត់ ាល់បដ់នកបបតេទេដរគឺ

ុនិរត្ បេរក ៤ ៖  

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងលុ  ្�្អលសម�  ់ាលមបឱ�ម -

គិបេំយ្បយ (បេំយ្បយ់ាល្ប្ពនរតេទកគុដរបមិ គឹ កសទប) ៥ យ៉ដ 

់ាលយបលេ�ួនេហ  �់មដេករេឡដយ៉ដីបស�ហលប  ្ប្ពនរតេទយ៉ដ

ីបស�ហលបកគុដឋបយ ១០  �់មដេករេឡដយបឺរយ៉ប  ្ប្ពនរតេទយប

ឺរយ៉ប កគុដរបមិទដំំ់ាលេលេបេ  ។   េ្ាេេហរុយសក     េ្ាេនិរតុ

លមខុ រិ ់ាលប�បុិបកគុដឋបយ ១០ (បិដ) េ្ាេេេលេកិេលប ់ាលេល

េបេេឡដេទ  មិបយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េពលេគទនេាមេប្ ក ់ាលយប

លួប់ខគដកគុដ ១០ គឹ ដំេននេហ េេមបបណត នៃប់មកំដេលពលបបងគ

េេេឡ េាមេប្ ក ១០ គឹ ដំ(់ាលលួប់ខគដេនន)ប៉ុេណា េ �កំិលមកយប

េលឿប ់ផគកេលេនេ �កំិលមកយប េដលយំក ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេ

យបលួប់ខគដំដេ្កមេននយបសេហ េលេនេេដរ េេមបបណត ន

ៃប់មកពលបបងគ េេេឡ យ៉ដណ ។ បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងលុ

្ពេយនងមក ់ាលមបឱ�ម គិបេំយ្បន ៥ យ៉ដ   ់ាលយបលេ�ួន

េហ   �់មដេករេឡដយ៉ដីបស�ហលប   ្ប្ពនរតេទយ៉ដីបស�ហលប   កគុដ

ឋបយ ១០  �់មដេករេឡដយបឺរយ៉ប ្ប្ពនរតេទយបឺរយ៉ប កគុដរបមិ



๔๘                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ទដំំ ់ាលេលេបេ ។   េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេនិរតុ លមខុ រិ់ាល

ប�បុិបកគុដឋបយ ១០  (បិដ) េ្ាេេេលេកិេលប់ាលេលេបេេឡដេទ  

មិបយបយ៉ដេនេ់ា� ។ េបេគឺនិរត្ បេរក ៤ ។ 

 

កគុដនេំណមនិរតទដំ ៧ យ៉ដេនេ និរត់ ាល់បដ់នកបបតេទេដរគឺ

ុនិរត្ បេរក ៥ ៖  

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងលុ ្�្អាហន�ា�ណ្ស� ់ាល

េដ្្មេមប�ិលយបេហ   បេ��នយបសបបបកិេលបយបេហ   ្ប្ពនរត

នបស្ពហខន�ិលមងេហ យបេលសកិន�់ ាលគួ�េលសេហ មខ កសភ�យនុេយប

េហ បេ្មន្បេយ្បន�បបសខខួបយបតមលដំបសេហ មបបេំយ្បយ

កគុដរពយបសេហ បេ្មនបាិបមិទយបេហ ប�បុិបេេកគុដរបមិ�បបស

មប លកេនេ �់មដេករេឡដយ៉ដីបស�ហលប ្ប្ពនរតេទយ៉ដីបស�ហលប កគុដ

បបិល�បបសមប លក �់មដេករេឡដយបឺរយ៉ប ្ប្ពនរតេទយបឺរយ៉ប 

កគុដរបមិ�បបស្ពេបេន�កពុប ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេនិរតប�បុិបកគុដបបិល

�បបសមប លក (បិដ)េ្ាេនិរតមិបប�បុិប កគុដបបិល�បបស្ពេបេន�កពុប ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េពលេគទនេាមេប្ ក់ ាលេគលួប

់ខគដ យបស្គបស គឹ ដំេហ  កសបនដអនទនមកយបយ៉ដីបស�ហលប  មិប

ឺរយ៉ប  ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេយបលួប់ខគដ យបស្គបស គឹ ដំេហ 

េ្ាេេាមេប្ កមិបអនលបរ់ខគដយបេដរ យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងលុ្ពេយ�ហបតខកណ្បព ់ាល

េដ្្មេមប�ិលយបេហ យំ កសយបសបបបកិេលបយបេហ ្ប្ពនរតនបស

្ពហខន�ិលមងេហ   យបេលសកិន�់ ាលគួ�េលសេហ   ដកសភ�យនុេយប

េហ បេ្មន្បេយ្បន�បបសខខួបយបតមលដំបសេហ មបបេំយ្បយ



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๔๙ 

 

 

កគុដរពយបសេហ បេ្មនបាិបមិទយបេហ  ប�បុិបេេកគុដរបមិ�បបស

មប លកេនេ �់មដេករេឡដយ៉ដីបស�ហលប ្ប្ពនរតេទយ៉ដីបស�ហលប កគុដ

បបិល�បបសមប លក �់មដេករេឡដយបឺរយ៉ប ្ប្ពនរតេទយបឺរយ៉ប 

កគុដរបមិ�បបស្ពេបេន�កពុប ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេនិរតប�បុិប កគុដបបិល

�បបសមប លក (បិដ) េ្ាេនិរតមិបប�បុិប កគុដបបិល�បបស្ពេបេន�កពុប ាបន

េនេ់ា�  ។  េបេគឺនិរត្ បេរក ៥  ។ 

 

កគុដនេំណមនិរតទដំ ៧ យ៉ដេនេ និរត់ ាល់បដ់នកបបតេទេដរគឺ

ុនិរត្ បេរក ៦ ៖  

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបសបុគងលុ ្�្បេចាក�ទុ ុ ់ាល្តបសានដ

េដយដង�ដ ពំុមប្គ្យអ� �កិេទ់រយដង�ដាបនកុ�មប យគក

មបនិរតប�បុិប ្យបកមប�ិល កគុដបបិល�បបសខខួបេនេ �់មដេករេឡដ

យ៉ដីបស�ហលប ្ប្ពនរតេទយ៉ដីបស�ហលប កគុដបបិល�បបសខខួប �់មដេករ

េឡដយបឺរយ៉ប ្ប្ពនរតេទយបឺរយ៉ប កគុដរបមិ�បបស្ពេបពស��ុ ពុប

ទដំំ ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេនិរតប�បុិប កគុដបបិល�បបសខខួប (បិដ)

េ្ាេបបិល�បបស្ពេបពស��ុ ពុប មបភពលេំលដ ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បមិប ខំ នេបខរបន ់ាលុបបិល

�បបសខខួប អនីបនុេនកេបខេបេៃថ�កសយប េបេបសកសយប តមេបនកតក

្យ គឹ  ។ បុ៉់បតេ្កមក លុេេឃនមហបមុ្ាសលេំលដ មិបអនប�ដសយប 

បមខនដមិបេឃន្ដំ កសមបក�រល ខំ ន េបម� កសេប�� មិបហរ បនុេ ។ 

េ្ាេេហរុយសក       េ្ាេមុំ់ រេបខរបន ុបបិល�បបសខខួប   បិដេ្ាេមហ

បមុ្លេំលដ យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបស្ពេបេន�កពុប ់ាល្តបសានដេដយដង



๕๐                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

�ដ ពំុមប្គ្យអ� �កិេទ់រយដង�ដាបនកុ�មប យគកមបនិរត

ប�បុិប ្យបកមប�ិល កគុដបបិល�បបសខខួបេនេ �់មដេករេឡដយ៉ដីបស

�ហលប  ្ប្ពនរតេទយ៉ដីបស�ហលប  កគុដបបិល�បបសខខួប  �់មដេករេឡដ

យបឺរយ៉ប ្ប្ពនរតេទយបឺរយ៉ប កគុដរបមិ�បបស្ពេបពស��ុ ពុប

ទដំំ ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេនិរតប�បុិប កគុដបបិល�បបសខខួប (បិដ)

េ្ាេបបិល�បបស្ពេបពស��ុ ពុប មបភពលេំលដ យ៉ដេនេ់ា� ។  េបេគឺ

និរត្ បេរក ៦  ។  

 

កគុដនេំណមនិរតទដំ ៧ យ៉ដេនេ និរត់ ាល់បដ់នកបបតេទេដរគឺ

ុនិរត្ បេរក ៧ ៖  

បបម សឹ ្ពេព� និរត�បបស ្�្សមស សមសុទ�ុមា សប ្ដសុ្ពេ

បពស��ប ្ដ
សមប្ពេកមខ ដំ  ១០  ្បក� យដសអនេដ្ពេេបម�្យប� ណ  

៤  យ៉ដ ្បកបេដ្ពេពុបលមង ១៨ យ៉ដ ឈគេម��កកបផុំរងខ ប មប

្ពេញណពំុមបយសកដំ �់មដេករេឡដយ៉ដីបស�ហលប ្ប្ពនរតេទយ៉ដ

ីបស�ហលប  កគុដឋបយទដំពួដ ។ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេ្ដសមបនិរតប�បុិប

កគុដឋបយទដំពួដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ់ផខ្ ពរន់ាលេគេលសយបលមេហ ងខ ប់្នេ ងខ ប

កពំកកកពំក មុរ្បួនលម មិបេបដន មិប-ដ មិបេកដ ់ាលយគកយនស្ពរនេលក

េឡដមកកបសាដលគបាស� នដម ំ េហយនសេននេដកមខ ដំាស ខំ ដំ េទកបស

បពំរសបបំកេឈមនសម៉ា�  ឬបពំរសកប្បមនសម៉ា�  ឬបពំរសកមលុមនស

ម៉ា�  �់មដលខុេេទយបឺរ ឬកសមបយសកទកស ឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�    “  មិបេ   ្ពេគុណម� បស   េ្ាេេហរុយសក      េ្ាេ 

បពំរសុបពំរសមនសម៉ា� េ្ាេ់ផខ្ ពរនកសេគេលសយបលម បិដេ្ាេក�យនស



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๕๑ 

 

 

េននកសមបកមខ ដំ ខំ ដំ ” 

 ្�្លាេសន    “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�  ្ពេនិរត�បបស្ពេបមខ បមុុបុ ម� បស  ់ាល្ដសុ្ពេបពស-

��ប   ្ដ
សមប្ពេកមខ ដំ ១០ ្បក�  យដសអនេដេបម�្យប� ណ ៤ យ៉ដ 

្បកប្ពមេដ្ពេពុបលមង ១៨ យ៉ដ ឈគេម��កកបផុំរងខ ប មប្ពេ

ញណ�កយសកដំមិបយបេនេ �់មដេករេឡដីបស�ហលប ្ប្ពនរតេទីបស

�ហលប   កគុដឋបយទដំពួដេ្ាេេហរុយសក        េ្ាេ្ដសមបនិរតប�បុិប កគុដ

ឋបយទដំពួដ ។ េបេគឺនិរត្ បេរក ៧ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� កគុដនេំណមនិរតទដំេនេ និរត�បបស្ពេបពស��ុ ពុប

យដង ុលមខុ រិាសប�បុិប បិដីបស�ហលប ផុរនបួំបបសៃបនិរតទដំ ៦ ្បេរ  

េដ្ពេគុណ ់ាលមិបអនបសយប ។  បបម សឹ ្ពេព�  េ្ាេេហរុ

់ាល្ដសមប្ពេនិរតុ លមខុ រិាសប�បុិប បិដីបស�ហលប ផុរនបួំបបសៃប

និរតទដំ  ៦  ្បេរេនេ   េប្ពេាសមប្ពេភគ្ដសប់មតដ្ពេមក-

ប្ាិហ�ិនយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព�   យគកាៃអនានដយបឹ   និរត�បបស្ពេាសមប្ពេ

ភគទដំំ ាេំណ �េទយបេលឿបយ៉ដេបេ កសកគុដ្ង់ាល្ដសប់មតដ

្ពេមកប្ាិហ�ិន ។ កគុដក�់ាល្ដសប់មតដ្ពេមកប្ាិហ�ិន

យបេនេ ប�ណកសមិបអនេាលាលសេហរុាៃ  ់ាលេលបេបេ  (េហរុ

់ាល្ដសមប្ពេនិរតប�បុិប ្ប្ពនរតេទយបេលឿប ខំ ដំ យ៉ដេបេ ) យប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេបាិហ�ិនទដំយបសេនេ េលដបបនដនបួំបបស្ពេ

និរត�បបស្ពេបពស��ុ ពុបយដងបនិ  គឺមិបាលស  បបម្ ក្ រនមមួភគ  បបម្ ក្ រនម

មួនំ់ ណក ៃបមួភគេនេផដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេបពស��ុ រប� ណ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ាកស



๕๒                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ពលបបបនដក�បនក គឺ្ដសបនកុមុបបិប េប្ដស្ុបយប  តម់ាល្ដស្រ្ប

ក� ។ បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បមគ កសងខ បសក�បបសមធដ៉ ់ាល

ដកសេេេលយរៃាម� ដ ាមកេេេលយរៃាម� ដេដរ, េហបមរសបេ��ន

ក, េលបអហ�់ាលេេកគុដមរស, េបក់រគក�ួនបិ់រគក, បិ់រគក�ួនេបក

់រគក, េៃា់ាលបរស េនន, បរសៃា់ាលេ នបលមកបនិ ។  

 បបម សឹ ្ពេព� ក�េលសាណំល ៗ ងគ ាបនយបេាលមកេបេ េេបស 

ឹ ឺរុដ, ្ពេបពស��ុ រប� ណ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ េលឿបុដ, គឺ

្ដសបនកយបយ៉ដេលឿប  ្ដសបនកភខ ម  ្ដសកស្ុប  តម់ាល្ដស្រ្បក�

ភខ ម ។ ្ពេាសមប្ពេភគពុបយដងទដំំ បនដេ ខី េឹ មិប់មបុ្ពេ

បពស��ប  េ្ាេេហរុ្ងបស់រឹ េេមបក�់ាល្រ្បបនក ( ាលសអ�មខណន

់ាលនដសានដ )  ុនណុំនខសេំរ គឺ មិប់មបេឡ  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេពុបយដង្ ដសកសេេេលស

ក�់បសដ�ក ( អ�មខណន  ) េទេុេដក�បនកកតក  េណ� នុេ  ! កគុដ្បក�

់ាលឹេនេ បបម្ពេគុណម� បសេលសាខខុ ំ្ ពេក�ុណយបលស េដេហរុ

ផលផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បយគកមបបតុក-

បតម មប្ពេ្នប មបេ្គរដេ្ប្យបសេ្នប មប្យកសបិដមបេ្នប

លខម មប បក�ណន េលសាបប្និរតេ្នបលខម មប្ពលប� ហ�េ្នប

លខម មប្បបបមលក មប្បបបយដ�� មបយដ��ាេំណ ប មបយដ��ខ្ ល�  

ប់ណត ក ប់បខេឆ ប់បខឆមិប នកេដេ ខឹ  េ្បដ នកេដេ្បបស នកេដេ ប្� 

នកឃខុ  ំប�� នកយេំព េេកគុដ គី ដំ េេកគុដកសបតក េេកគុដ្្ដបក ឬភ្បយុ

េ្នប ។  

េហបុ�បេនេមបេរខ�បមក�ក ់ាលគួ�ួលមស គមបនេដអហ� 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๕๓ 

 

 

បិដុយគក់ាល្រ្បក�អហ� បុ៉់បតអហ�់ាលដបំខ�ួនេហ កគុដផ�េ�បបស

បុ�បេនេ យបសេទេហ   េបងរសកយដ�� ់ាលុកដកសេនេមកនមមិបុ

អហ� ( េហាេរខ�បួលទប  ) ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បុ�បយគកមប្ពេ្នបេនេ បនដកខ ុយគកមប

េ ខី េឹ មប្ពរិន ្កក្ក េ្ាេេហរុ្ងបស់រឹ �បបសួលទបយបស

េទប៉ុេណា េឬ    ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស េទបិយយសកាលសផ�េ

យគកុគហបរកេនេ   េទេុ្ពេ្កដំ�បបស្ពេេេន្កពរតិ   ្ួបកល  

េ្រេបេ(អហ�) កសេេមបេ�ឿដាយបសអហ� ខខេ់ា� ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� ្ពេបពស��ុ រប� ណមបក�បនកាលសុនណុំនខសេំរ(១) គឺ

្ដសបនកុមុបបិប េប្ដស្ុបយប តម់ាល្ដស្រ្បក� ។ បបម សឹ 

្ពេព� េ្ប�បាបនុេាមេឈេនន់ផខ�េយដ�យប ុនេម� ម  ៗ ល�បសេពន

ទដំេាម េ្កមេាមេឈេនេ បនដមប់ផខ្ ្បេខខេបបតិនបបតួន 
(២) ។  

បបម សឹ ្ពេព� េាមេឈេនេ គួ�េ ខី េឹុេាមេឈ ់ាលផតលស

ផលរិន េដេហរុ្ងបស់រឹ មបនណុំនខសេំរ្រដសមប់ផខ្ ្បេ (េដ

្រ្បមបុប្េលសា្្បេនុេមក)ខខេ ប៉ុេណា េឬ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�    “ មិបេ  ្ពេគុណម� បស  ់ផខេឈទដំេនេ ាកសពលបប 

បនដក�្្បេ េពល្្បេមកេហ មបុប្�់មដកយប តមរ្ម្បក� ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� ្ពេបពស��ុ រប� ណ�បបស្ពេរឹគរ ាកសពលបបបនដក�បនក 

គឺ្ដសបនកុមុបបិប េប្ដស្ុបយប តម់ាល្ដស្រ្បក� ” 

 (១) មលិិប�ប្ប� �បបសៃថុ អភវជនបណត�សំ - ាកសពលបបបនដក�បនក ។  
(២) យបយុ នាកត�ចត ាបាតាំ, មបិគួ�មប  ន  េ្ាេមបិបុកងគ បនដខខនមម� ់ាលមបុបបតេដរ  
      យបបក់្បេទតម់ាលលសេឃនឹគួ� ។ 

 



๕๔                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេពុបយដង្ ដសបនកុ

មុបបិប េប្ដស្ុបយប តម់ាល្ដស្រ្បក�ឬ   ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្រនម្រ្បេហ ្ពេាសមប្ពេ

ភគ្ដសបនកេទ បនកុមុបបិប េប្ដស្ុបយប តម់ាល្ដស្រ្បក� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ កគុដេបេ្ពេេេន្កពរតិ្ដសបនកាលស

ន្ក់កប, េពល្ដសបនកឹ “ បបមន្ក់កបនបលមក�កេដ ” ាបនេបេេហ 

ន្ក់កបកសនបលេទ�ក្ពេយដង យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសកសបនកេទ បនកុមុបបិប េប្ដស

្ុបយប តម់ាល្ដស្រ្បក� យ៉ដេនេ់ា� ”  

្�្េពម�ល�ន�   “ ុេហរុុផលមបម�បសលម ្ពេគុណម� បសនគ-

េបប, ្ពេពុបយដង្ ដសុ្ពេបពស��ប ពិរ់មប ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមួល

មង លសឹ ្ពេពុបយដង្ ដសុ្ពេបពស��ប ពិរ់មប  ”  ៕ 

នបសពុបបពស��ុ ភបប្ប� ក ២ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ២   
 

 ាកឹ ពុបបពស��ុ ភបប្ប�  ់្បឹ បប� បតកយពំក ភពុ្ពេបពស��ប
�បបស្ពេពុបយដង ។ 

ាកឹ េពលបសយបមួ់បបេកាិ្ ងបសេហ ។ល។ �់មដុនបួំប

េលដបយបបនដនរិត   ់ាល្ប្ពនរតេទ  ្រនមមួខណយង� រសៃាមួាដ  យប

េបនកតកឹ ្រនមមួខណយ ់ាលង� រសៃាមួាដេនេ មបនិរតេករេឡដ 

�លរសេទ បបតងគ �ហបរាលសមួ់បបេកាិខណយ ។ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๕๕ 

 

 

កគុដនិរត្ បេរក ១ ៖ ាកឹ េេមបិទបសយបយបស�កំ គឺមិបទបស

យបយបស�កំ  េដក�្បណិបលរបនដក  េដក�ួលទប

អហ�តមរ្ម្បក��ហបរាលសេពនេាេ  េដបុខកគុដក�េ្មរ េដ 

បុខកគុដក�េគដលកស ុេាម ។  

ាកឹ  េេមបិទបសយបយបស�បំកល  គឺេេមិបទបសយបយបស� ំ  េេមិប

ទបសយបនេ្មបបបបនរុប្�បុិបិបកល  មបយរិេមក�បបំ�បកល  ុេាម  ។ 

ាកឹ េេមបិទបសយបយបស�នំរិត គឺេេមិបទបសយបយបស�បំមលិ 

េ្ាេឹ បមលិកស្តបសេបឹ និរត េ្ាេុក�តដំមៃំបនិរត ។ 

ាកឹ េេមបិទបសយបយបស�បំប�  គឺេេមិបទបសយបយបស�បំបិប្ន

បប�  បិដមគងបប�  ។ 

ាកឹ េ្ាេេគេេមបិទបសយបយបស�នំរិត យបេបនកតកឹ េេេពល

មិបយបយបស�កំ មិបយបយបស�បំកល មិបយបយបស�នំិរត(បមលិ) មិបយប

យបស�បំប�    ់ាលេករុមួបនដនិរត  �់មដុនិរត់ ាលមបគយ  ុេាម 

្គបាណត បសុេ�ឿ ៗ ។ 

កគុដនិរត្ បេរក ២ ៖ ាកឹ យគក់ាលបិយយរបមយិបេហ គឺ

យគកបិទស �យយរបមិទដំំ មបប�ក ុេាម េដក�ករសងត នស

បងំខ នកិេលប ុេហរុេទកបសយយរបមិយប េដ្បក�ទដំពួដ ។ 

ាកឹ យគក់ាលបេ្មនលមងេដិា�េិហ គឺយគកបេ្មន្ពេ

បិាស បេដិា�ិ គឺប្បមគង (េមតបរតិមគង)េហ ។ 

ាកឹ យគកុកសន្បសបបបាបំបនខ ប�បបស្ពេមមត េហ គឺយគកុកស

ន្បសបបបាបំបនខ ប�បបស្ពេមមត  ់ាល្ពេមមត ្ដសយបុមបបនុក�ួន

េហ ។ 

ាកឹ កគុដឋបយ ៣ គឺកគុដឋបយ ៣ ទដំេបេ គឺកគុដលមង់ាលុកតដំ 
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ៃបមិច ិា�ិ ១, កគុដលមង់ាលុកតដំ ៃបបនិិកិច (ក�ម� កសេប��បដ្ ល) ១, 

កគុដលមង់ាលុកតដំ ៃបកិេលបទដំំ ់ាលុេហរុេទយយ ១ ។ 

េ្ាេកិេលប ៣ យ៉ដ មបមិច ិា�ិ ុេាម ់ាលុេហរុេលសាុបស្ាំកស 

កគុដឋបយទដំេបេ ្រ្បយបកម� រសយបសេហ ។ 

ាកឹ កគុដរបមទិដំំ់ាលេលេបេ គឺកគុដលមងទដំំ់ាលុ

កតដំ ៃបកិេលប ់ាលេល ់ាលលមិរុដកិេលប   ៣   យ៉ដ  មបមិច

ិា�ិ   ុេាម   ុកិេលប ់ាល្ពេេមតបបគេេមិបទបសអនលេយប ។ 

កគុដនិរត្ បេរក ៣ ៖ ាកឹ ុលមខុ រិ់ ាល្មល យបេបនកតកឹ 

េ ខី េឹ ុលមខុ រិ់ាល្មល កសេ្ាេមបភពេលលរិន មប

កមខ ដំរិន បិដប� ៗ េបេករេឡដមតដ មិបេករននកញបស ។ 

ាកឹ កគុដឋបយ ៥ គឺកគុដឋបយ ៥ ទដំេបេ គឺកគុដលមង់ាលុកតដំ

ៃបកិេលប ៣ យ៉ដ មបមិច ិា�ិ ុេាម តម់ាលយបេាលមកេហ 

កគុដនិរត្ បេរក ១, កគុដលមង់ាលុកតដំៃបកមគយយ៉ដ្កបស ១, កគុដ

លមង់ាលុកតដំៃបពធយ(េទបយ)យ៉ដ្កបស ១ ។  

កគុដនិរត្ បេរក ៤ ៖    ាកឹ ឱ�ម គិបេំយ្បយ    យបបលឹ

បេំយ្បយ ( កិេលប់ាលនដបរសុ បសុមួុក� ) ់ាល្ប្ពនរតេទ កគុដ

របមិ គឹ កសទប  គឺុេហរុេទកបសកមបន�របមិ  ់ាលុរបមិទបុដ�បយបន�-

របមិ បិដយ�បយបន�របមិ ។  

បលមធដ៉េដរ  េ ខី េឹ   ្ប្ពនរតេទ   កគុដរបមិ គឹ កសទប   េ្ាេុ

បេំយ្បយ  ់ាលមគងទបុដយ�ហរតមគង   អនលេាយបសយប  យបាលស

បេំយ្បយ  ៥  យ៉ដ   គឺ បក� ិា�ិ បនិិកិច  បកលពសរបមបយ កមគយ 

បិដបាិឃយ   ុបេំយ្បយ់ាល្ពេយនងមកលេយប ។ 

ាកឹ កគុដឋបយ ១០ គឺកគុដលមងទដំំ ់ាលុកតដំៃបកិេលប 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๕๗ 

 

 

៥ យ៉ដ តម់ាលយបេាលមកេហកគុដនិរត្ បេរក ៤ បិដកគុដលមង

ទដំំ ់ាលុកតដំៃបឱ�ម គិបេំយ្បយ ៥ យ៉ដ ។ 

កគុដនិរត្ បេរក ៥ ៖ ាកឹ យ�ហបត ់្បឹ យគក �ី ពកកិេលប ។ 

ាកឹ ខកណ្បព ់្បឹ យគកយបសអបបយ គឺកម� រសអបបយ ៤ មប

កមបបយ ុេាម យបយបសេហ ។ 

ាកឹ ់ាលេដមប�ិលយបេហ  គឺ្្មេេដមប�ិល  គឺ គយ 

េទបយ េមហយ យបេហេដ្ពេយ�ហរតមគងប� ណ ។ 

ាកឹ យំ កសយបសបបបកេិលបយបេហ គឺំ យ កសកិេលបេននយបសយប

េហ េដ្ពេយ�ហរតមគងប� ណេនេ ។ 

ាកឹ ្ប្ពនរតនបស្ ពហខន�ិលមងេហ គឺ ្ប្ពនរតមគង្ ពហខន�ិលមង

កគុដបមគ កស�បបស្គ្ ( ឬេទេុកគុដផខប ប�បបស្ពេយ�ិយ ) នបសប�បិប�េហ ។ 

ាកឹ យបេលសកនិ�់ ាលគួ�េលសេហ យបេបនកតកឹ កិន�់ ាលគួ�េលស

េាម្ កក�យបសេទៃបុក� ឬេាម្ កបេ្មនលមង ់ាលុកយបសេទៃបុក� យប

េលសកិន�េនេមក តដំពកេេុបុថុ្យប �ហបរនបសបពស្គបស កគុដ្ងបេ្មន

យ�ហរតមគង បិរេេកគុដភពុ្ពេយ�ហបត ឥឡបបេបេ ពំុមបកិន�ាៃ្រ្បេលស 

េាម្ កក�យបសេទៃបុក� េេបលសេដរេ ។ 

ាកឹ ដកសភ�យនុេយបេហ  យបេបនកតកឹ ដកសភ�យ (�បបសល�បស) 

៣ យ៉ដ ទដំេបេ គឺ  ះនស�ា - ភ�យគឺខបប ១,  កត កលត�ា - ភ�យគឺ

កិេលប ១,   តសតតង �ា -  ភ�យគឺយរិបម� � ( កមខលម, កមខអ្កកស ) ១  

េដយណំនៃបក�មិប្បកបសម ំេដយណំនៃបក�លេយប បិដេដ

យណំនៃបក�ករសងត នសបន�ល ។ 

ាកឹ បេ្មន្បេយ្បនខខួបយបតមលដំបសេហ យបេបនកតកឹ 

ភពុ្ពេយ�ហបត េ ខី េឹ ្បេយ្បនខខួបកគុដកេបេ ។ យបបេ្មន
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្បេយ្បនខខួប គឺ ភពុ្ពេយ�ហបត តមលដំបសៃបបាិបទ ់ាល្យ�ពបេលស

តដំពកាបំបដេមខ៉េ ។ 

ាកឹ   មបបេំយ្បយកគុដរព់ាលយបសេហ   យបេបនកតកឹ  

បេំយ្បយ ១០ យ៉ដ មបបក� ិា�ិ ( ក�លសេឃនខុបឹ ុយតត  

កគុដក់ាលកពុំដមប ) ុេាម េ ខី េឹ បេំយ្បយកគុដរព េ្ាេមប

យរស-បលឹ នដបរសទដំេបេាេេុបសកគុដរព, ឬនដរពាុបសបនដរព ។ 

្ពេយ�ហបតេ ខី េឹ     ុយគកមបបេំយ្បយកគុដរពយបសេហ      េ្ាេ

យបបងំខ នបេំយ្បយ ១០ យ៉ដេបេ យបយបសេហ ។  

ាកឹ បេ្មនបាបិមទិយបេហ គឺបេ្មនបាិបមិទ ៤ មប

យរសបាិបមិទ ុេាម យបេហ ។  

ាកឹ  កគុដរបម�ិបបសមប លក   គឺកគុដលមងទដំំ  ់ាល្ពេយ�ិ-

មប លកអនានដយប ុបបិល�បបស្ពេយ�ិមប លកអនានដយប ឬុមជ-

�ណយ នេំាេបប�  �បបស្ពេយ�ិមប លកទដំំ ។ 

ាកឹ កគុដរបម�ិបបស្ពេបេន�កពុប គឺកគុដលមងទដំំ ់ាលេេក

ុ្ពេបេន�កពុបយដងទដំេនេប៉ុេណា េ អនានដយប មិប់មបុបបិល�បបស

េេកុមប លក េទេបកុ្ពេយ�ហបតកតក ។ 

កគុដនិរត្ បេរក ៦ ៖ ាកឹ បេន�កពុប  ់្បឹ យគកានដនេំាេខខួប់រ 

មគ កស គឺ្តបសានដបបបបន�លមងនេំាេខខួប់រមគ កស មិបអនេ្យបយគកាៃា

្តបសានដតមយប ។ 

ាកឹ ់ាល្តបសានដេដយដង�ដ គឺបេ្មនលមងុ្ពេបេន�កពុប 

េដខខួប�ដ មិបមបយគកាៃុបន�ល ។ 

ាកឹ �កិេទ់រយដង�ដាបនកុ�មប េបេ បម� នាលសភពុ

យគកមប្ប្ករក� កកកគុដកម� រស មិបឡបកឡេំដ្កបមេដគណយ ៃប
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្ពេបេន�កពុបយដង ។ 

ាកឹ កគុដរបម�ិបបស្ពេបពស��ប ពុបយដង គឺកគុដលមងទដំំ់ាល

្ពេបពស��ប ពុបយដងប៉ុេណា េ្ដសានដយបមិបមជ�ណយនេំាេបុគងលាៃ។ 

កគុដនិរត្ បេរក ៧ ៖ ាកឹ ្ដស្ ពេកមខ ដំ ១០ ្បក� គឺ ្ដស្ពេ

ញណ់ាលុកមខ ដំ ១០ ្បក� មប្ពេញណ់ាលានដឋបយ ( េហរុ ) 

បិដយឋបយ ( មិប់មបេហរុ ) ុេាម ។ 

ាកឹ យដសអនេដ្ពេេបម�្យប� ណ ៤ គឺ យដសអនេដ្ពេ

ញណ ់ាលុេហរុៃបេបម�្យយ ( ភពយដសអន ) ៤, េាម្ កមិបាេបនកតក

់បដ �ី េេកេបេ បណ�ិ រគួ�្ុបាកយលិប្បតកយពំក ្ពេេបម�្យ-

ប� ណ ៤ បិដ្ពេពុបលមង ( លមង់ាលមដភពុ្ពេពុបយដង ) ១៨ ុេាម 

តម់ាលយបេាលុកកគុដបក�ណន យា�កឹទដំំផដនុេ ។ 

ាកឹ  ផុរនបួំបបសៃបនរិតទដំ  ៦  ្បេរ  គឺ ផុរនបួំបមួ់បប

េកាិខណយ ់ាលប�ុេេទ្រនមមួខណយង� រសៃាមតដ ់ាលេាលុក

ប្មបសនិរត ៦ ្បេរំដេាម, យបេបនកតកឹ ្ប្ពនរតេទីបស�ហលបុ

ខំ ដំ ្រនមមួខណយង� រសៃាមតដ  មប្ពេនិរត់ ាល្ប្ពនរតេទ  ផុរនបួំប  គឺ

េ្នបុដមួ់បបេកាិខណយេទេដរ ។  

ាកឹ ្ពេមកប្ាហិ�ិន គឺ ្ពេឥបិយាិហ�ិន់ាល្ដសេលស ២ 

យ៉ដាណំលងគ  ាបនុ ខណយ់ាល្ដសេលសាមបេរខដ យនសេននពក្ពេ-

កណង ំដមត  ំ ប�នមបនដេនេ ្ដសកសេលសាមបជ�នក យនសេននពក្ពេ-

កណង ំដេឆសដ់ា� យ៉ដេបេុេាម ់ាលយំនស្រ្បអ្បលនិរត ់ាល

្ប្ពនរតេទយ៉ដីបស�ហលបបផុំរ េបអនេលសយប ។  

គឺមប់រ្ពេបមខ បមុុបទដំំប៉ុេណា េ ្ដសេលសយប បុគងលេ្រ

ពកេបេ មិបអនេលសយប   បិដេ្ាេេហរុ់ាល្ពេយាិហ�ិនមធដ៉  ៗ  ្ម ំ
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់របេ្មនយប ្ពេនិរត�បបស្ពេយដងកស្ប្ពនរតេទ កគុដនបួំបាសេ្នបេលប

លុប ់ាលយបសបលិកបនដអនបសយប ។  

េ្ាេេហរុេនេ េបេេកេាលឹ “ ្ពេយាិហ�ិនទដំេនេ 

េលដបបនដនបួំបបស្ពេនិរត គឺមិបាលស បបម្ ក្ រនមមួភគ បបម្ ក្ រនមមួ

នំ់ ណកៃបមួភគេនេផដ ” ាបនេបេ ។ 

្ពេបពស��ុ រប� ណ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ្ប្ពនរតេទ្បបតម

្ពេអប្យបនិរត ( និរត់ ាលេលសរួនកបនកាលសអ�មខណន  ់ាល្រ្បក�ានដ )  

េាលគឺ ្ពេអប្យបនិរតេករេឡដបនកាលសអ�មខណន  ់ាល្ដស្រ្បក�នដស

ានដុមុប េពល្ពេអប្យបនិរត�លរសេទេហ ្ពេ្បបនិរតកសេករេឡដ �រស

េទកបសអ�មខណន េនេ ្ពេបពស��ុ រប� ណេករេឡដ ្បកប្ពមុមួ

្ពេ្បបនិរតេនេ េលសក�ានដបបបអ�មខណន េនេ ។ 

េ្ាេេហរុេនេ  េបេេកេាលឹ   “   បបម សឹ ្ពេព� ្ពេបពស-

��ុ រប� ណ�បបស្ពេាសមប្ពេភគាកសពលបបបនដក�បនក គឺ្ ដសបនកុមុប 

េហេប្ដសានដយប តម់ាល្ដស្ រ្បក� ” ាបនេបេ ។ 

 បមទដំំ ់ាលេេកេលកមកេ្បុេ្គរដេ្ប�បេលដបា

េឃនឹ ក�់ាល្ដស្រ្បបនកាលសអ�មខណន េនេុមុប �ួនេប្ដសានដ

យបេនេ មិប់មបុនណុំនខសេំរ ់ាលេ្បុេហរុបាិេបលឹ “ ្ពេពុប

យដងមិប់មបុ្ពេបពស��ប  ់ាល់្បឹ យគកានដបបបយសក ៗ ្គបសយ៉ដ ពិរ

្យកា ” យបេេនេ ្បួលលស្មបសេហ ។ 

បណ�ិ រគួ�្ុបឹ ក�់ាល្ពេុ្ដសកនណុំនេបេ មកុ

េហរុបាិេបលភពុ្ពេបពស��ប  �បបស្ពេពុបយដងេនេ េដ្ដសមប

្ពេរ្មិេលសេឃនឹ ្ពេពុបយដង្ ដសបនដយបួលក�ដកស្ពេនមឹ 

្ពេបពស��ប  យប លុេ្ត់រ្ដសមប្ពេញណាសមបឥប្�យ កគុដក�ានដ



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๖๑ 

 

 

បបបយសក់ាល្ដសមបបណំដនដសានដ មិបាកសពលបបបនដយសកេផ្ដ ប៉ុេណា េ គឺេេ

េពល្ដសមបបណំដនដសានដ ្ដសកសានដយប់រមតដ េដមិបយនសអ្បល

េលយសកេផ្ដ មបនិរត់ ាលបនកាលសអ�មខណន េនេ ុេាម ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ២ 

 

ប�� �ី ៣ - ក�ភ�ា�ប�វជបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ប�ណបបួំបា្ពេ

េបរត   ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ខរតិកុម� ៦ យដង

ទដំេបេ គឺ ្ពេយដងម� បសរ�ិយ ១, ្ពេយដងម� បសយបុ�ុប ១, ្ពេយដងម� បស

អបប� ១, ្ពេយដងម� បសរគុ ១, ្ពេយដងម� បសកិមុិលយ ១, ្ពេយដងម� បសេបរត 

១ បិដយគកក ៧ គឺន ខំ បស្ពេេកប េ ខី េ  យលិ េេ្ង់ាល្ពេមមត

េបយប្តបសានដថខក ៗ យបេននបួបតម្ពេាសមប្ពេភគ កគុដ្ង់ាល

្ពេយដងយដេទេ្យបពួកមក្រកបល   ា� កក   ្ពេាសមប្ពេភគ 

្ដសេ្យបា្ពេយដងម� បសទដំយបសេនេយបបួប ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ្ពេេបរតបួបេហ កសនុេនដស

បដ្ា់បកយកសងគ  មិប់មបេឬ   ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ពិរ់មប ្ពេេបរតបួបេហ 

កសនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ  ។ ពួក្គហបសនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ

មិបយប, ពួក្ពេរិក�ុបកកសនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ មិបយប, ពួកនដ

បិក�មនកសនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ មិបយប, ពួកមមេណ�កសនុេនដស
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បដ្ា់បកយកសងគ មិបយប, ពួកមមេណ� កកសនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ

មិបយប ។   រិក�ុយគកមបខខួប�បសេេតម្ប្ករក មបក��បសេេ�ួមេបខងគ  

េេកគុដបកមេបខងគ  �់មដនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ យប  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស បុគងល់ាលនុេនដសបដ្ា់បក

យកសងគ  �់មដ្រ្បួលកមខយសក   ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េគ�់មដ្រ្បួលកប្បា�ិរិកមខ   

( កមខ់ ាលុេហរុ ាតដំេេកគុដប�ក �ហបរយបសមួកប្ ) ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ្ពេពុបយដង្ ដសកសយប្ុបឹ 

“្ពេេបរតបួបេហ បនដនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ  បនដ្រ្បេរខដេឆេេេ

កគុដប�ក�ហបរយបសមួកប្ េ្ាេនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ ” ាបនេបេ មិប

់មបេឬ  ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេពុបយដង្ ដស្ុបឹ  “ ្ពេ

េបរតបួបេហ បនដនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ  បនដ្រ្បេរខដេឆេេេកគុដ

ប�ក�ហបរយបសមួកប្ េ្ាេនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ  ” ាបនេបេ ់មប

េនេ េបយ៉ដេនេ ្ពេគុណម� បសនគេបប ាក់ាលឹ ្ពេពុបយដង្ ដស

ុយគកមប្ពេក�ុណ យបុេ្ងេ ់បសដ�ក្បេយ្បនលម កម� រសបបបយសក់ាល

មិបមប្បេយ្បនលម ពុេា�បបបយសក់ាលមប្បេយ្បនលម ាលសបរសទដំ 

ំទដំពួដ ាបនេបេ កស�់មដុាក់ាលមិប្រនម្រ្ប ។ ្បបិបេបមិប

យប្ុបន្បសេ�ឿដេនេ េប្ដសាបួប េបយ៉ដេនេ ្ពេពុបយដង្ ដសកស

�កភពុ្ពេបពស��ប ងខ ប ។  

េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន មប្យកានេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ  បបម្ពេគុណម� បស្្មេបណត នបខុគមខ នាសលេំបេ, បបមបងំខ ន

កយរបរ�បបសភគកេផ្ដ ។ េេយនគរកល រិក�ុទដំំ ់ាលមប
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នេំណេានដាបនុ្ពេគុណម� បស បនដុបុគងល់ាលពិយក�ក បបម្ពេ

គុណម� បសប់មតដកមខ ដំ (បមរសភព)�បបស្ពេគុណម� បស កគុដបប� ្បក�

េបេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសុយគក

មបេបនកតកក�ុណបិដ្ដសុ្ពេបពស��ប  ។ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប

្ពេភគ្ដសមប្ពេក�ុណ   មប្ពេបពស��ុ រប� ណ    េេេពល្ដស

ពិបិរេមលគរិ�បបស្ពេេបរត ្ដសកសេមលេឃនេហឹ ្ពេេបរត

ខគេ់ខគដេលស់រកមខ ់ាលុេហរុាេទកបសយយ េហកសុយគក់ាលលេពក

ប�កេទកបសប�ក លេពកបបិិយរេទកបសបបិិយរ ុេ្នប់បបេកាិកប្ ។ 

្ពេាសមប្ពេភគ្ដស្ុបេ�ឿដេនេ េដ្ពេបពស��ុ រប� ណ

េហ ្ដសកសរ្មិេឹ “ កមខ់ ាលបុគងលេបេេលស �កកបផុំរងខ ប េពលយបបួប

កគុដមបន�បបសរឹគរេហ កសបនដេលសាមបកប��បសយប, េ្ាេយប

អ្បលក�បួប់ាលមបពកមុប េគកសបនដេលសបបបកបផុំរៃបុក�យប, េមឃ

បុ�បមគ កសេបេ េទេុមបិយបបួប កសខគេ់ខគដេលស់ រកមខ ់ាលមបបយិក តដំ

េេ�ហបរយបសកប្់រមួមុខ ” ាបនេបេេហ ្ដសកសេ្យបា្ពេេបរត

យបបួបេដ្ពេក�ុណ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េបយ៉ដេនេ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បក�

់ាល្ពេពុបយដង្ បទបុក�ាលសេគុមុប �ួនេប្ដសរស់នដបុខាុ

េ្ក រសុកឹ ្ពេយដង្ ដសកាេំគុមុបបិប �ួនេប្ដសេ្បេ្បដ

េបា,  ្ដស្បេគាជខ កសពកេលេ្ុេុមុបបិប   �ួនេប្ដសេ្ពេ-

ហបសាបស, ្ដសបមខ បសេគុមុបបិប �ួនេប្ដស្ប្កបរិា េហយុកននដ

េនេ ! ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ េទេបកុ្ដសក



๖๔                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ា ំ កសេ្ាេឹ បនដេករុ្បេយ្បនលមាលសបរសទដំំ, េទេុ្ដស

្បាជខ កសេទ កសេ្ាេឹ បនដេករុ្បេយ្បនលម ាលសបរសទដំំ, 

េទេុ្ដសបមខ បសកសេ្ាេឹបនដេករុ្បេយ្បនលមាលសបរសទដំំ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ េទេបកុ្ដសកា ំ កសេ ខី េឹ ្ដស

រស់នដ់រ្បេយ្បនលមាលសបរសទដំំ, េទេុ្ដស្បាជខ កសេទ 

កសេ ខី េឹ ្ដសរស់នដ់រ្បេយ្បនលម ាលសបរសទដំំប៉ុេណា េ, 

េទេុ្ដសបមខ បស កសេ ខី េឹ ្ដសរស់នដ់រ្បេយ្បនលម ាលសបរស

ទដំំប៉ុេណា េ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ លមខតមតបិដបិត េទេុកា ំ

េទេុ្ប កសេ ខី េឹ រស់នដ់រ្បេយ្បនលម ាលសកបបទដំំ

ប៉ុេណា េ យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ េទេបកុ្ដសកា ំ កសេ្ាេឹ បនដ

េករុ្បេយ្បនលម ាលសបរសទដំំ, េទេុ្ដស្បាជខ កសេទ កស

េ្ាេឹ បនដេករុ្បេយ្បនលម ាលសបរសទដំំ, េទេុ្ដសបមខ បស 

កសេ្ាេឹ បនដេករុ្បេយ្បនលម ាលសបរសទដំំ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  ្ពេរឹគរ  េទេបកុ្ដសកា ំ  កសេ ខី េឹ  

្ដសរស់នដ់រ្បេយ្បនលម ាលសបរសទដំំ, េទេុ្ដស្បា

ជខ កសេទ កសេ ខី េឹ ្ដសរស់នដ់រ្បេយ្បនលម ាលសបរសទដំំ

ប៉ុេណា េ, េទេុ្ដសបមខ បស   កសេ ខី េឹ   ្ដសរស់នដ់រ្បេយ្បនលម   

ាលសបរសទដំំប៉ុេណា េ យ៉ដេនេ់ា� ។  

េបនកតកនេ្មបៃបគុណលមង បនដមបនេំាេបរសទដំំយប   

េដមេលធយណ ្ពេយដងកសបនដ្ដសរស់នដ់រ្បេយ្បនលម ាលស

បរសទដំំទដំពួដ េដមេលធយេនេ់រមតដ ។ 
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បបម សឹ ្ពេព�  ្បបិបេប្ពេេបរតមិបយបបួប  េេុ្គហបស

បនិេនេ កសេលស់រកមខអ្កកស ់ាលាេទេករកគុដប�ក ុកុេ្នប  េហកស

បនដលេពកប�កេទកបសប�ក បនដលេពកបបិិយរេទកបសបបិិយរ បនដេមបបប

ុក�េបនុេ្នប �ហបរេ្នប់បបេកាិកប្ ។  

្ពេាសមប្ពេភគ េពល្ុបក�ពិរយ៉ដេនេ េប្ដសេ្យបា

្ពេេបរតបួបេដេបនកតកក�ុណ ្ដសយបេលសុក�ល�បសា្មលេដ

្ពេក�ុណឹ “ េពល្ពេេបរតយបបួបេហ កសបនដេលសុក�ាាលសកប��បស

េទយប ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ បុ�បយគកមបកមខ ដំ 

េដកមខ ដំគឺ្ព ប ភពបម�  បិដញរិ ានដឹញរិបិដមិរត�បបសេគ 

្រ្ប្ពេុេនន្ពេ្ឱម� �ាដកសេទបល�បស េហកសេ្បបមរសភព 

តម់ាលខខួបុយគក ់ាលមបុប្ទដំំេ្ឿុកស េលសេទបល�បសាេទុ

្មល  យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគកស្ដសេ្យប ា្ពេេបរត  

់ាល្រ្បេមុក�េបនុេ្នបេកាិកប្  ាយបបួប  ្ដសេ្ប្ពេ

បមរសភព គឺកមខ ដំបកល កមខ ដំបមលិ កមខ ដំបប�  កមខ ដំបមុិរតិ េលសុក�ល�បស

ា្មលេទ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ ្គ្េព�ក្មុខ�បួប

ាសមប្នំន �់មដេ្បកមខ ដំ គឺ គឹ ាំសមបកមខ ដំ ( គឹ ំំ ខ ដំ) េលស្ដំឺល�បសា

្មលេទ យ៉ដណ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមប្ពេកមខ ដំ គឺ្ពេ

ក�ុណ ្ដសកសេ្យបា្ពេេបរត ់ាល្រ្បេមុក�េបន �ហបរយបសុ

េ្នប់បបេកាិកប្ យបបួប េ្ាេក�់ាល្ដសមប្ពេបប�  មង លស្ដំឺ 
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្ដសេ្បកមខ ដំ គឹ  ំគឺ្ពេលមងាស� នដម ំេលសុក�ល�បសា្មលេទ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគេនេ េពល្ដសេលស្ពេេបរត

់ាល្រ្បេមុក�េបនុេ្នប ាេមុក�េបន់របបតិន ្ដសបនដ

ាលសបបបកហុំបយសក ៗ ឬយ៉ដណ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ដសបនដមិបាលសបបបកហុំបយសក ៗ េ ្ពេគុណម� បស 

េដេហនេទ បបម្ ក្ រនមេបខបនដរណំកសនកេដេេង ់ាលេគ�រឺពកេង ុ

រណំកសាបំបដកតក ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសបុខនិរតួល

កេហរុ ់ាលេលសា្ពេពុបយដង្ ដសេ្យបា្ពេេបរតយបបួប េទេ 

ុ្បក� ់ាលេាលមកេបេ ឹុេហរុបម�មផដនុេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសបណត បសេហរុ់ាលេលសា្ពេាស

មប្ពេភគ ្ដសេ្យបា្ពេេបរតយបបួប េទេុ្បក�េផ្ដ បបតិន

េដរផដនុេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បមគ កសបសេ�្ប្ពនរតអ្កកសយប

េហ កស្កបបល្ពេុា្ដស្ុបឹ “ បពិ្រ្ពេបមខរេិព មគ កសេបេ

ុេ�្ប្ពនរតអ្កកស ្កបបល, បបម្ដសមប្ពេ្ឱម� �ាដកសេទប

េ�មគ កសេបេ តម់ាល្ដស្ យ គឹ ផដនុេ ្កបបល ” ។ 

្ពេុេប្តបសេទកបសេបបកមរទដំំទដំេនេ យ៉ដ

េបេឹ “ េបយុកននដ ពួកន នប�នេំ�មគ កសេបេេននេទេ្រ្កបដ �ួនករស

ក្លកេេកេប្បហ�្កបរិ ” ាបនេបេ ។ ពួកេបបកមរទដំេនេ ្កប

បលួល្ពេ្បបយ  នេំ�មគ កសេនេេននេទេ្រ្កបដ នរំ្មដសេទ 

កបសកេប្បហ�្កបរិ ។ 

បុ�បមគ កស ់ាលុយគកយបួលព� យបួលប ្ព េ្គរដេ្ប
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្យបសពកបមគ កស�បបស្ពេុ ុយគក់ាល្ពេុ្ដសបុខនិរតួលាក

បល ុយគក់ាលបេ្មននិរតេលស េដកមខ ដំយប ។ បុ�បមគ កសេនេមបនិរត

ក�ុណនេំាេេ�េនេ េបេាលេទកបសពួក្បុ�បទដំេនេឹ “កុយំក 

េេកាសនេ្មបទដំំេយ ្បេយ្បនយសកនេំាេេេក េដក�ករស

ក្លេ�មគ កសេបេេទ   េណ� នុេ បបមេេក្ងបស់ រករសៃាឬេ្ដ �ក្

្កបរិ�បបសេ�មគ កសេបេុកផដនុេ  េដបនដផតលសនេមខ េ្ាេេហរុ់ាលា

េលស់ បបេបេ កគុដបមគ កស�បបស្ពេុេដខខួប�ដ ” ាបនេបេ ។    

ពួកនេព្មេរទដំេនេ  អ្បលាកបមតកយេអដាសមទំ ំ

�បបសបុ�បមគ កសេនេ ករសៃាឬេ្ដ�បបសេ�េនេ �ក្្កបរិេ�ុក ។  

បបម សឹ ្ពេព� បុ�បេនេេលសយ៉ដេបេេនេ េ ខី េឹុយគកេលសកិន�

់ាលគួ�េលស នេំាេេ�េនេ ឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប បុ�បេនេុយគកា្កបរិ

ាលសេ�មគ កសេនេ េពលយបា ក្បរិ បនដេ ខី េឹ ពំុយបេលសបបបយសក ់ាលគួ�

េលសនេំាេេ�េនេ េមតនយប   ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� កសប៉ុ់បតុក�េបន េដម�ក�

ករសៃាករសេ្ដណ បុ�បមគ កសេនេបនដាលសបបបកហុំបយសក ៗ េ្ាេុក�េបន

េនេខខេឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េ�េនេ្រ្បេមុក�េបន េ្ាេកមខ់ ាលខខួប

យបេលស  ប៉ុ់បតបុ�បមគ កសេនេុយគកផតលសាេគ  េបមិបាលសបបបេទបកហុំប

យសក ៗ េ ” 

 ្�្លាេសន   “  បមយ៉ដណ  បេមកសយ៉ដេនេ់ា� បបម

សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសេ្យបា្ពេេបរតយបបួបេដ

្ពេក�ុណឹ “ េពលេគយបបួបកគុដមបន�បបសរឹគរេហ កសបនដេលស
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ាាលសកបផុំរៃបុក�យប ”  ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេេបរតបនដមបលបភពេលសបបបកបផុំរៃបុក�

យប េ្ាេកគុដបមល្ិរមខ បស ្ពេេបរតយបេាលាលស្ពេាសមប្ពេ

ភគឹ ុប�ណយ�ហបរេទ ាលសយបសខលសាេដ�ម ឹ ៖  

“ ឥកស តាតណ� ីតាាស �បា �លំ 

ក�វ�តក�ភាំន�សគតាំទ 

តសន�ចកា ំ ាតាបា��លកំំ 

យកំ តាា�សាំតំំាឧកបសតាទ 

បលបដងបំបមាលស្ពេពុបយដង ្ដសុ កពំបលបុគងល ្ដសុ េព្បេប�

េលបយបសេព  ្ដសុ នម�ថក  បនខ បប�្ប់ាលគួ�បនខ ប   ្ដសមប

បមបតនក�ុ    មប្ពេបុ��លក�ណយាលសេទ ១០០ មុខ   ្ពេយដងេនេ   ឹ

ុប�ណយ េដឆមនដ  េដខលសាកាេដ�ម ទដំេបេ ”  

ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� កគុដកប្់ាលេេក់បដ់នកុ ៦ នំ់ ណក ់ាល

កពុំដ់រកបខដេទ ្ពេេបរតយបេលសបដ្ា់បកយកសងគ កគុដនំ់ ណកាបំបដ 

បនដ្រ្បេរខដេឆេេេកគុដប�កកគុដ ៥ នំ់ ណក ផុរពកប�កេហ កសបនដបេ្មន

លមងុ្ពេបេន�កពុប មប្ពេនមឹ តណ�តតសា ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសេលសយ៉ដេបេ េ ខី េឹ ្ដស

ុយគកេលសកិន�់ ាលគួ�េលស នេំាេ្ពេេបរតឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បក�់ាល្ពេរឹគរ 

្ដសេលសា្ពេេបរតយបបេ្មន្ពេបេន�កេាលិប� ណ រសុកឹ ្ពេ

រឹគរ្ដសុយគកាបបបយសក ៗ ្គបសយ៉ដ ាលស្ពេេបរត េ ខី េឹ កិន�់ ាល

គួ�េលសនេំាេ្ពេេបរត ់ាល្ពេរឹគរេេមិបទបសយបេលស គឺយសកេទ ់ាល
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េេមបេដរ   ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េ�ឿដ់ាល្ពេេបរតេលសបដ្ា

់បកយកសងគ  េហ្រ្បេរខដេឆេេេកគុដប�កណ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ាលសបបបកហុំបយសក ៗ េ្ាេេ�ឿដេនេខខេឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបាលសបបបកហុំបយសក ៗ េ ្ពេគុណម� បស ្ពេ

េបរត្ រ្បេរខដេឆេេេកគុដប�ក�ហបរយបសកប្ េ្ាេកមខ់ ាលខខួបយបេលស 

្ពេមមត មប់រ្ពេលក�ុណ េលសា្ពេេបរតាលសបបបកបផុំរៃបុក� 

្ដសមិបាលសបបបកហុំបយសកៗ េ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសបុខនិរតួល

កេហរុ ់ាលេលសា្ពេពុបយដង្ ដសេ្យប ា្ពេេបរតយបបួប 

េទេុ្បក� ់ាលេាលមកេបេ ឹុេហរុបម�មផដនុេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសបណត បសេហរុ ់ាលេលសា្ពេាស

មប្ពេភគ ្ដសេ្យបា្ពេេបរតយបបួប  េទេុ្បក�េផ្ដ បបតិន 

េដរផដនុេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ្គ្េព់ាលពធយល�បួបាស្នំន 

េពល្រ្បពធយល�បួប ់ាលីបាលសក�ឈឺបស េ្ាេខលសកគុដ្បមរស

បិដេបខបខេលសុក�  រុ(�ាបប )់ាល់្ប្បរល បិដក�្គបស្គដដកមិបយប

លមុ បសេបស មបនុដ្ពរនេដរុបសេេំដកគុដ លខុេុ្បេហដ កខ�ុេបិដ

ីម �់មដេ្ប គឹ ាំស ខំ ដំ េរត ផ្ េបមុខ�បួប េាម្ កាុរាេរត  ។ លុេ

�បួបេរត ាលសបបបភពបសមនសបបតិន កសេ្បកបំិរបេករស េ្បបប�េ់ាក(ាសេរត )

មកដកសពកេល េ្មននកេដ�បួបាសៃ្បឈឺផ្ េ្ប គឹ េំបេាម្ កផ្េ�បួប 

េលសយគក្ដំឺាាលសភពបួបតក តមលដំបស ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្គ្េពពធយល�បួបេនេ ុមបុប្ពំុមបនិរត
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្ួបេសមង េឬយ៉ដណ   េបយបេ្ប គឹ េំប  េ្បបប�េ់ាកាសេរត  មក

ដកសពកេល េ្មននកេដ�បួបាសៃ្បឈផឺ្   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស ្គ្េពពធយល�បួប

ុយគកមបនិរត្ ួបេសមង េ ្យ គឹ ភពបួបតក េបយបេលសកិន�់ ាលគួ�េលស

ទដំេនេ ” 

 ្�្លាេសន   “ប៉ុ់បត ុក�េបន់ាលេករេឡដ េ្ាេក�់ាល្គ្

េពេលសកិន�់ ាលគួ�េលសេដ គឹ ណំ ្គ្េពពធយល�បួបេនេ គួ�ាលសបបប

កហុំបយសក ៗ េ្ាេុក�េបនេនេខខេឬេ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ្គ្េពបេករសមបនិរត្ ួ

បេសមង េ ្យ គឹ ភពបួបតក េបយបេលសកិន�់ ាលគួ�េលសទដំេនេ ។ ្គ្េពបេ

ករសេនេ គួ�ាលសបបបកហុំបេ្ាេេហរុ ់ាលេលសាុក�េបនេករេឡដេនេ 

យ៉ដាបនេមតនយប   ្ពេគុណម� បស ្គ្េពបេករសេនេ មប់រេទឋប

បួគងេទបនិេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� ។ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមប្ពេមហក�ុណ េប្ដស

េ្យបា្ពេេបរតយបបួប េាម្ ក�ួនផុរកុក� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសបណត បសេហរុ ់ាលេលសា្ពេាស

មប្ពេភគ ្ដសេ្យបា្ពេេបរតយបបួប េទេុ្បក�េផ្ដ បបតិន

េដរផដនុេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បមគ កស់ាល្រ្បបនខ កសមុរ 

លដំបសេនេមបបុ�បមគ កសេដរ ុយគក្យ គឹ ្បេយ្បន ្យ គឹ ភពបួបតក 

េ្បមយុល្បួនមុរខខេ េ្បនុដកបំិរខខេ កស្ុបំនិ  េពលីមកពុំដហប� កស

ឆ�នេកបនខ េនេេននេទយប ។ 
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បបម សឹ ្ពេព� បុ�បេនេ្យ គឹ ភពបនិបឬយ៉ដណ េបយប

ឆ�នេកបនខ េនេេនន   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស បុ�បេនេ្យ គឹ

្បេយ្បន ្យ គឹ ភពបួបតក េបឆ�នេកបនខ េនេេនន ។ ្បបិបេបបុ�ប

េនេមិបឆ�នេកបនខ េនេេននេ បុ�ប់ាល្រ្បបនខ មុរេនេ កសអនាលស

បបបេបនកតកមខ បស ឬាលសបបបេបនកតកុក�េប��មខ បស េ្ាេេហរុេនេយប  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� ។ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមប្ពេមហក�ុណ េប្ដស

េ្យបា្ពេេបរតយបបួប េាម្ ក�ួនផុរកុក� ។  ្បបិបេប ្ពេាសមប

្ពេភគ្ដសមិបេ្យបា្ពេេបរតយបបួបេេនេ ្ពេេបរតកសបនដ្រ្ប

�ដេរខដេឆេ េេកគុដប�ក ុេ្នបរពុរិ ុបបតបន� បសងគ  េទេុយបសមួ

់បបកប្កតក ” 

្�្េពម�ល�ន�     “  ្ពេគុណម� បសនគេបប   ្ពេរឹគរ្ដសយប 

្ួ្ពេេបរត ់ាលហប�េទតមបេណត ់ខ្នក ាហប�បសប� ប់ខ្នក

េឡដមកបនិ, ្ដសយប្ួ្ពេេបរត ់ាលេា�ខុបផខប ប ាេា�្រ្បផខប បបនិ, 

្ដស្បគលសកបសេតដាលស្ពេេបរត ់ាលជខ កសេទកគុដេ្ុេ, ្ពេ

រឹគរ្ដសេលក្ពេេបរត ់ាលជខ កសេទកគុដក�ាិប�ាុប ាេឡដេទកបស

កបេបខ ។   

្ពេគុណម� បសនគេបប េហរុក�ណន ទដំេបេ េលក់លដបពស្ិរាស

មបនេំណេានដ ាបន្ពេគុណម� បសេនន បពស្ិរយដងាៃ មិបអនបរំខឺយប

េឡ  ”  ៕ 

នបសេបរតបពស្យប្ប� ក ៣ 
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ពកមអធ���យបប� ទ� ៣   
 

បប� បតកយពំកក�់ាល្ដសេ្យបា្ពេេបរតយបបួប េ ខី េឹ 

េបរតបពស្យប្ប�  ។ 

 ាកឹ នុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ  គឺរកិ�ុបដ្យគកនុេនដសបដ្    

េលសក�នុេនដសបដ្់ាលេេកគុដបកម់រមួ ា់បកយកសងគ ុពក�់ផគក 

េដខខួបនបលេទ�ួមកគុដ់ផគកណមួ់ា� �ួន់នកបដ្េលសបដ្កមខេដ

់ឡក ប់មតដបាិេមក�េដ់ឡក ពកបដ្ម� ដេដរ ។ 

 ្ពេេថ�យេាលឹ ពួក្គហបសកសនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ មបិយប 

ាបនេបេុេាម េដមបបណំដបនដយេអដបបយ កសបបបបប�បល�បបស្ពេ

ុ ់ាលឹ េប្ពេេបរតមិបយបបួបបនិេនេ កសមិបអនេលសកមខាសល�បស គឺ  

ក�នុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ  ្បក�េបេយប េដម�យបបួបេបេលស 

េ�ឿដេបេយប ។  

 េ្ាេមប្ពេរ្មបសបតកយពំកបុគងល់ាលេលសបដ្េរេបេ យ៉ដេបេ

ឹ “ នា កខា ឧយលតា សតកា នីា តរសាំ សតននាតា ទលទា សតកា  កខា ឧយលតា  

បកាកវ� ាតមនតំវតកិាតមនតីមិាំ តីកវាតរសាំសតននាត (១) 

- មគ ល យលិ រិក�ុបកកសេលសបដ្ា់បកយកសងគ មិបយប យប់រពធយមេាម្ ក

ា់បកយកសងគ  នដបិក�មន មមេណ� មមេណ� ក  យបក  យបិក កស

េលសបដ្ា់បកយកសងគ មិបយប យប់រពធយមេាម្ កា់បកយកសងគ  មគ ល

 យលិ រិក�ុ ់ាលមបបកំបេបខងគ  េេកគុដបកម់រមួ តមលមខតប៉ុេណា េ 

�់មដេលសបដ្ា់បកយកសងគ យប ” ាបនេបេ ។ 

 
(១) បបិលបាិក នុលខបគង ១១ / ៧៨ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๗๓ 

 

 

ាកឹ កប្ា�រិកិមខ ់្បឹ  កមខុ េហរុាតដំេេ(កគុដប�ក)�ហបរ

យបសកប្ គឺកមខុ េហរុាតដំេេកគុដប�ក �ហបរយបសអុកប្ ។  

យលិប្ឹ ្ពេេបរតយប្រ្បួល�ដកមខ ់ាលុេហរុាតដំ

េេកគុដប�ក�ហបរយបសយបត�កប្ េ្ាេឹអុកប្កសកណំរសេដយបត�កប្ ។  

យបត�កប្ (កប្កគុដ�កដយបេដ�កប្) េនេកណំរសយ៉ដេបេឹ គឺ

មបបរសទដំំ (មបុប្)ុេ្នប នបលាលសភពថមថៃបអុ េហរុ

េ្ាេមបយកុបលកមខាស្កបស �ហបរមបអុគិរុមលម្បមណ ១០ 

គី  ំកស្រឡបសមកមបអុនេ្មបេឡដេដរ បសតដំពកអុ ១០ គី  ំ�ហបរ

ាលសយបេដ� គី  ំ េ្ាេមបកុបលកមខាស្កបសេឡដមកបនិ  ។   េហកស

្រឡបសថមថនុេតមលដំបស  �ហបរាលសេករយបុយគកមបអុ្រនម  

១០ គី  ំ យ៉ដេនេេដរ  ។  

�ហបរយឡុំដ�យេពលបសតដំពកអុ្រនម ១០ គី  ំ េហេកបេឡដ

តមលដំបស    �ហបរាលសមបអុយបយបេដ� គី  ំ   បិដបន� បសពកេនេកស

្រឡបសមកមបអុថនុេេដរ គឺពកយបេដ� គី ថំនុេមកតមលដំបស

�ហបរេេបលសអុ្រនម ១០ គី  ំ េបេេបឹ យបត�កប្ ។ ាកឹ “េកប

េឡដ ”  ឬ  “ ថនុេ ”  គឺបនដេកបេឡដ ឬថនុេមតដមួ គី  ំុេ�ដដលស 

១០០ គី  ំ ។   ាកឹ “ យបេដ� ” ប�េប�យបយ៉ដេបេ គឺដកសេលខ

បបបេេេ្កេលខ ១ នបួំប ១៤០ បបប ។  

បដ្េរ គឺក�នុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ  ុកមខ់ ាលេលសាតដំ

េេកគុដប�ក ្រ្បេរខដេឆេេេកគុដប�កេនេ �ហបរយបសយបត�កប្ ។ កគុដ

យា�កឹាៃឹ បនដផុរពកប�កយប គឺេេេពលាលស្ងកប្បនិបេ្ាេេរខដ 

ុេាម ។ 

យរសបលេេកគុដបប�      មបេេ្រដសឹ      េប្ពេរឹគរ្ដស្ុប



๗๔                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្មបសេហឹ ្បបិបេប្ពេេបរតយបបួបេហ បនដុយគកបំ់ បក

បយំកសបដ្ា់បកយកសងគ  បនដ្រ្បេរខដេឆេេមុក�េបនាសល�បសល�� េេ

កគុដប�ក េ្ាេ់រនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ  ាបនេបេេហ ្ដសេេ់រ

េ្យបា្ពេេបរតយបបួបេដរ ុក�បម� នាេឃនឹ ្ដសមិបមប

្ពេក�ុណនេំាេបរសេេក ាបន់ាលនងំគ ប�េប�ុបេទេនេេ េ្ាេ

្ដសេេ� កក នេំាេក�់ាល្ពេេបរតយបេមុក�េបនាសលេំលដ

េនេ ។ ្បបិបេប្ដសមិបយបានដុមុបឹ ្ពេេបរតបនដេលសកមខយ៉ដេបេ 

េហបនដេទ�ដេរខដេឆេេេកគុដប�កយ៉ដេបេ  េហេ្យបា្ពេេបរត

យបបួប  ុក�បម� នាេឃនឹ ងខ បភពុ្ពេបពស��ប  ( យគកានដបបបយសក 

ៗ ្គបសយ៉ដ ) ពិរ្យកា ។ 

ាកឹ លេពកប�កេទកបសប�ក លេពកបបិិយរេទកបសបបិិយរ �ហបរ

យបសេ្នប់បបេកាកិប្ យបេបនកតកឹ េ្ាេយបេលសបដ្េរ ្ពេេបរត

េប្រ្ប�ដេរខដេឆេេេកគុដប�ក លេពកប�កេហកសេទកបសប�កេនេេដរ 

េនេ�ដ �ហបរាលសកប្បនិបេប�ួនផុរពកប�ក គឺប�កេនេេហ េ ខី េ

ឹ បបិិយរ កគុដកេបេ េ្ាេុក់ាលបរសជខ កសនុេេទ  ពកេបនកតកបុខ ។ 

ាកឹ កគុដកប្់ាលេេក់បដ់នកុ ៦ នំ់ ណក ់ាលកពុំដ់រ

កបខដេទ គឺ កគុដយបត�កប្់ាលេេក់បដ់នកុ ៦ នំ់ ណក យ៉ដេបេគឺ 

យបត�កប្ ាបំបដ់បដ់នកុ ២ នំ់ ណក យ៉ដេបេ គឺ អកេ នកបល ១ 

បិដ ឱកេ នកបល ១ ។ កប្់ាលកពុំដនេ្មបបបបអុកប្�បបសមបុប្

េកបេឡដតមលដំបស បសតដំពក ១០ គី េំឡដេទ  �ហបរាលស ១ យបេដ�

គី  ំ េ ខី េឹ អកេ នកបល ។ កប្់ាលកពុំដថនុេបបបអុកប្�បបស

មបុប្ថនុេេទតមលដំបស បសតដំពក ១ យបេដ� គី  ំ �ហបរាលសេេ

បលស្រនម ១០ គី  ំ េ ខី េឹ ឱកេ នកបលា។   គឺ់បដ់នកអេហបកប្



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๗๕ 

 

 

ុ ៣ នំ់ ណក, ់បដ់នកឱេហបកប្ុ ៣ នំ់ ណក់ា� ទដំយបស្រ្បុ 

៦ នំ់ ណក ។  

េបនកតកេេបលសេផ្ដពកេបេ គឺមលស្មបសេហ ។ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៣  

 

ប�� �ីា៤ - បីភ តចលនបល��  
 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេឹ “ តណ�តកសាសតក កភាក ាគាតណ�ាបចចយាស កវាសគសត-

ចលតសាយាា�វិ (១) - មគ លរកិ�ុទដំំ េហរុ ៨ យ៉ដ បន�ល ៨ 

យ៉ដទដំេបេ �់មដមប េាម្ កេលសា្យកាបបប់ផបាក��យួ ាសលេំលដ ” ាបន

េបេ, េបេុាក់ាល�កនំ់ ណកបលសមិបយប  េបេុាក់ាលមិបមប

នំ់ ណកបលស  េបេុាកេដបិប្�យិ  េហរុាៃ់ាលុេហរុក ៩  

េាម្ កេលសា្យកាបបប់ផបាក��យួ ាសលេំលដ ពំុមប ។  

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេបេហរុាៃ់ាលុេហរុក ៩ េាម្ ក

េលសា្យកាបបប់ផបាក��យួ ាសលេំលដ មបេនេ ្ពេាសមប្ពេភគកសបនដ

្តបសាលសបបបេហរុេទេុក ៩ េនេ ។ ្ពេគុណម� បសនគេបប កសេ្ាេ់រ

េហរុាៃ់ាលុេហរុក ៩ ។ល។ ពំុមប េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេាសមប

្ពេភគមិបយប្តបសុក ។  

 

 

 

(១) កឃបិក  មហបគង  ១៦ / ២២៦ ,    យដងុរត�បិក  យា�កបិយរ ៤៨ / ៣០១   

      េបនកតក់ ្បកគុដ្ពេៃ្របាិកុភម់ខខ� ឹះះះ មគ លអបប� �េហរុបន�ល់ាលនាំកេ្មក់ផបាកេបេ 

មប ៨ យ៉ដ (្ពេៃ្របាិកទដំរបមបិដ់ខខ�ឹ យា�េិម អបប�ះះះាបនងគ មបិេឃនមប រកិ�េប ាបនមលិិប�េ ) 



๗๖                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ប៉ុ់បត េហរុក ៩ េាម្ កេលសា្យកាបបប់ផបាក��យួ ាសលេំលដ មប

្យកា គឺ្បក�់ាល្ពេុេបប្បត�្ដសាទប ់ផបាកលេំលដកសេករភព

ញបសនល�េឡដាលសេទ ៧ េលក ។ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ក�

��យួ ់ផបាកាសលេំលដ មបក�្យកាេ្ាេេហរុ ៨ យ៉ដ ប៉ុេណា េេនេ េប

យ៉ដេនេាក់ាលឹ “ េពល្ពេុេបប្បត�្ដសាមហទប ់ផបាកលំ

េលដយបញបសនល�ាលសេទ ៧ េលក ” ាបនេបេ កសមិបពិរ ។  

្បបិបេប េពល្ពេុេបប្បត�្ដសាមហទប ់ផបាកលេំលដយប

ញបសនល�ាលសេទ ៧ េលក ពិរ់មបេនេ េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសុក

ឹ “េហរុ ៨ យ៉ដ បន�ល ៨ យ៉ដទដំេបេ ប៉ុេណា េ �់មដមបេាម្ កេលសា

្យកាបបប់ផបាក��យួ ាសលេំលដ ” ាបនេបេ កសមិបពិរ ។  

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន មបភពបុខុម លយំកេដេ្ម

់ថមទដំមប់រេលសាដដនរ បិដ្ុលេ្ល ។ បប� ់ាលេាលមកេបេ មប

្យកានេំាេ្ពេគុណម� បសេហ បប� េបេេលក់លដយគក់ាលមប

នេំណេានដាបនុ្ពេគុណម� បសេនន យគកាៃ់ាលមបបប� រិន មិបអន

េដេ្មយប ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  មហបពិ្រ  ្ពេាសមប្ពេភគ 

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ មគ លរិក�ុទដំំ េហរុ ៨ យ៉ដ បន�ល ៨ 

យ៉ដ ទដំេបេ �់មដមបេាម្ កេលសា្យកាបបប់ផបាក��យួ ាសលេំលដ ” ាបន

េបេ ពិរ់មប ។  

្បក�់ាល េេេពល្ពេុេបប្បត�្ដសាមហទប ់ផបាកលេំលដ

យបញបសនល�ាលសេទ ៧ េលក ាបនេបេេនេ កសេ្ាេ់រ្បក�េនេ មិបយប

មបុ្ប�ំហបរុបិន�ុ កលេ េករេឡដមតដម� ល េបផុរពកេហរុ ៨ 

យ៉ដ េ្ាេេហរុេនេ េប្ដសមិបបស�ួមនបល ុមួេហរុ ៨ យ៉ដ ។ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๗๗ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� ាបនុំដផខប បេេក យគកទដំំ�់មដបសេរខ�ដ

ុក ៣ ្បេរប៉ុេណា េ គឺ េរខ�ដ�ាបបេរខ�ដ េរខ�ដ�ាបប�ម េរខ�ដយបុបកយ ។ 

្បបិបេបមបេរខ�ដ្បេរាៃេ្រពកេរខ�ដ  ៣  ្បេរេនេ  ជខ កសនុេមក  

េគកសមិបបសេរខ�ដ្បេរេនេ �ួមនបលុមួេរខ�ដ ៣ ្បេរ ់ាលេគានដឮ

ងគ �ួនមកេហេនេេ �់មដាលសក�បសឹ ុេរខ�ដេ្រ�ាបបកលេនេ�ដ 

យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្បក�់ាល េេេពល្ពេុេបប្បត�្ដសាមហ

ទប ់ផបាកលេំលដយបញបសនល�ាលសេទ ៧ េលកេនេ ្បក�េបេមិបយប

មបុ្ប�ំហបរុបិន�ុ កលេនេេ េករេឡដមតដម� ល េបផុរពក

េហរុ ៨ យ៉ដ េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមិបបសេហរុ

្បក�េនេ�ួមនបលុមួេហរុ ៨ យ៉ដ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ េបខ ៥០០ ់ខ្ ហប�មក

ពករគហិំមាបត បបម សឹ ្ពេព� បណត េបខ ៥០០ ់ខ្ទដំេនេ េេេពល

មបក�បសនបួំបេបខ   មបុប្ទដំំ�់មដបសេបខុក្រនម  ១០  

ប៉ុេណា េ  គឺ   គមង  ១,  មុន ១,  យនិ�បរក ១,  ប�រប ១,  មហក ១,  បិបបុ  ១, 

ប�ប្រក ១, េប្របរក ១, ប ករដ្ ១ , នប�ភង ១ ។   កគុដក�បសនបួំបេបខ  េគ

មិបយបបសនបួំបេបខ់ ាលេេបលស �ួមុមួេ  េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេ

េហរុឹ េបខទដំេនេមិបយបមបនកុ្ប ំយ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្បក�់ាលេេេពល្ពេុេបប្បត�្ដសាមហ

ទប ់ផបាកាសលយំប��យួ ាលសេទ ៧ េលក េនេ ្បក�េបេ មិបយបមប

ុ្ប ំុ បិន�កលេនេេ េករេឡដយបមតដម� ល េបផុរពកេហរុ ៨ 

យ៉ដ ្ពេាសមប្ពេភគេប្ដសមិបបសេហរុ្បក�េនេ �ួមនបលុមួ

េហរុ ៨ យ៉ដ យ៉ដេនេ់ា� ។ 



๗๘                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ ្ពេុ្ដសមប

អមរ ១០០ នកសកតក, ២០០ នកសកតក, េេេពលមបក�បសនបួំបអមរទដំ

េនេ �់មដបសក្ប្រនម ៦ នកស ប៉ុេណា េគឺ េបនបរក ១, បុេហិរ ១, 

េេ្កម ១, មសបតកេខ ដំ ១, យគកកបសឆ្រ ១, យគកកបស្ពេខលប ១ ។ ្ប ៦ នកស

េបេប៉ុេណា េ ់ាលេគបសុកកគុដក�បសនបួំបអមរ េ្ាេេហរុយសក    

េ្ាេុ្ប្បកបេដ្ពេ្គុណ មិបបស្បាៃ�ួមុមួ ្ប់ាល

េេបលស្គបស�បប �់មដាលសក�បសឹ ុអមរបុ៉េណា េ យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ក�់ាលេេេពល្ពេុេបប្បត� ្ដសាមហ

ទប ់ផបាកលេំលដយប��យួ ាលសេទ ៧ េលក េនេ ្បក�េបេ មិបយប

មបុ្ប ំុ បិន�ុ កលេនេេ េករេឡដយបមតដម� ល េបផុរពកេហរុ 

៨ យ៉ដ េប្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមិបបសេហរុ្បក�េនេ �ួមនបល

ុមួេហរុ ៨ យ៉ដ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេយដងកសយប្ដសមត បសមកមិប់មបេឬ ឹ កគុដ

្ពេមបន�បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដងបន�ុប្បគេបេ  មបបុគងលយគកមដបុប� -

លិក�ុក េហយបេលសកមខ់ ាលអនេមផលុបុខកគុដយរតភពេបេុក

េហ   កសុយគកមបកិរតិបព�ខ�� �ំ    កគុដនេំណមេបត   បិដ   មបុប្ទដំ  

ំ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណកសយបមត បស

មកឹ កគុដ្ពេមបន�បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដងបន�ុប្បគេបេ មប្ប ៧ នកស 

ុយគកមដបុប� លិក�ុកេហ យបេលសកមខ់ ាលអនេមផលុបុខ

កគុដយរតភពេបេុកេហ កសុយគកមបកិរតិបព�ខ�� �ំ  កគុដនេំណមេបត 

បិដ មបុប្ទដំំ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្បទដំេនេមបេ ខី េយសកខខេ   ” 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๗๙ 

 

 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស កសមបនបុមបយ ុដេ�ដបនំ

លមមង�  ១, �កមាក្ាហខណន  ១, នបុណាយុកបបឈគួល ១, ្ពេនដ

មលខិកេប ក ១, ្ពេនដេងយលមតេប ក ១, នដបុប្យិ យបិក ១, 

នដបុណាទបក ១ ្បទដំ ៧ នកសំដេលមកេបេ ុបរស់ ាលយបេម

បុខកគុដយរតភពេបេ  េហ្បទដំេបេ   មបកិរតិបព�ខ�� �ំ កគុដនេំណម

េបតបិដមបុប្ទដំំ ” 

្�្លាេសន   “ ្ពេយដង្ ដសយបមត បស បបម្ កេ�ឿដ�បបស្ប់ាលេទ 

រពតបរតិដ្េដប� កដងក  ់ាលកពុំដេេុ�បបសមបុប្េនេ  កគុដ្ង

យរករកលឬេ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណកសយបមត បស

មក ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្បទដំេនេគឺប�ណខខេ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ខខុ ំ្ ពេក�ុណយបឮមកឹ ្ប ៤ នកសទដំេបេ គឺ 

្ពេេេគុរតិលគបបពសុ ១,  ្ពេេេមថកបុ ១,   ្ពេេេេបមិុ ១,   

្ពេេេមនប រុ ១ យបយដេទកបសរពតបរតិដ្េដ្ពេប� កដងក 

់ាលកពុំដេេុ�បបសមបុប្់រមតដ ។  ខខុ ំ្ ពេក�ុណយបឮមកឹ  ្បទដំ 

េនេេលស់រកមខលម មិបេលសកមខអ្កកស(ុបសៗងគ មក)ប�ណបសមកេហ ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព�    កសប៉ុ់បត្ ពេយដង្ ដសជខ បសយប

បណត បសមកេឹ កគុដកលយរករកតក កគុដកលបន�ុប្បគកតក េពលបុគងល់ាល

មបេ ខី េយ៉ដេបេកពុំដាទប ់ផបាកលេំលដកសញបសនល�យប ១ េលក ឬ 

២ េលក ឬ ៣ េលក   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ខខុ ំ្ ពេក�ុណមិបជខ បសយបឮមកេ ្ពេគុណម� បស ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� អតខ ភពមបអគមយ យលិគមយ 



๘๐                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ប�ិរតិ បបបយ(ក�មត បស) បិក�ពលយ(កមខ ដំៃបបិក�  ៣) បុប ប្ម(ក�មត បស

មកេហយ៉ដលម) ប�បុិច (ក�មកបួ�) ក�យដងុ្ិរ្គ្យអ� ។  

បបម្ កខខួបអតខ ភពខខួប�ដ កសមិបជខ បសយបឮយ៉ដេបេមកេឹ “េពល

បុគងល់ាលមបេ ខី េយ៉ដេបេកពុំដាទប ់ផបាកលេំលដកសញបសនល�យប 

១ េលក   ឬ ២ េលក   ឬ ៣ េលក ”  ាបនេបេេ  េលក់លដេេេពល់ាល

្ពេុេបប្បត�ាសយដសអន ្ដសាទបយ៉ដ្បេប� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� កលេបេកគុដនេនខ េ�កដ្ពេពុបយដង ២ ្ពេយដង គឺ 

្ពេាសមប្ពេភគ្ពេនមកប្បយ បិដ្ពេាសមប្ពេភគបកមុបក យប

កបខដេទេហុេ្នបេកាិ គី  ំ�ហបរយបសមេលធយបនដបសយប ។  

េទេុកគុដកលេបេនេនខ េ�កដេនេ អតខ ភពកសមិបជខ បសឮឹ 

“េពលបុគងល់ាលមបេ ខី េយ៉ដេបេ កពុំដាទប ់ផបាកលេំលដកសញបស

នល�យប ១ េលក ឬ ២ េលក ឬ ៣ េលក ” ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  ់ផបាកលេំលដេបេបនដយបញបសនល�េទ  េ្ាេេបន-

កតកពធយម្រនម់របុ៉េណា េ កសេ់ា� ។  បបម សឹ ្ពេព�   ់ផបាកលេំលដេបេ   

េពនេ្ប�បល�បសេដគុណលមង េពនេ្ប�បល�បសេដគុណ ់ាលគួ�េលស

េដនិរត់ ាលមម រេដ្បក�ទដំពួដេហ    កសមិបអនបនដ្្ដសខខួប 

េេយប  �់មដ��យួ  �់មដញបសនល� �់មដេឃខដេេខ ដេទ  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េេេពល�េេានក�បបសល�បសេពក ាុកំតក 

កកំតក �់មដ់បកហេនន េភខ កស�់មដយកសេទ យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ់ផបាកលេំលដ់ាលេពនេ្ប�បល�បសេដគុណលមង 

េពនេ្ប�បល�បសេដគុណ  ់ាលេលសេដនិរត  ់ាលមម រ  េដ្បក�

ទដំពួដេហ កសមិបអនបនដ្្ដសខខួបេេយប �់មដ��យួ  �់មដញបស-

នល� �់មដេឃខដេេខ ដេទ យ៉ដេនេ់ា� ។ 
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បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ ៃផ�េមឃ់ាល្រ្បន�បត

ខលស ខំ ដំបិយដំ េពនេ្ប�បល�បសេដន�បតខលសាស្កបស េ្ាេ្រ្បកមខ ដំ

ខលស ខំ ដំកេយកបកស  កស�់មដបបខឺបេំឡដ  �់មដបេ��នបេំឡដេបសឮ

្គនម ៗ  �ដេំទ យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ់ផបាកលេំលដេពនេ្ប�បេទេដគុណលមងាសលំ

េលដ់ណប្កបស គឺកមខ ដំទប�បបស្ពេុេបប្បត�េហ កស�់មដមិបអន

បនដ្្ដសខខួបេេយប �់មដ��យួ  �់មដញបសនល� �់មដេឃខដេេខ ដេទ 

យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេល�បបស្ពេុេបប្បត�មិបយបលុេេដ

យណំនៃបគយ, មិបយបលុេេដយណំនៃបេទបយ, មិបយបលុេេដ

យណំនៃបេមហយ, មិបយបលុេេដយណំនៃបិា�ិ, មិបយបលុេេដ

យណំនៃបកិេលប, មិបយបលុេេដយណំនៃបបរិក�យ ( មិច បរិក�យ គឺ

រ្មិេខុប ), មិបយបលុេេដយណំនៃបយ�រិ (ក�មិប� កកៃបយលិ

កុបល ) ។ បុ៉់បត �់មដ្ប្ពនរតេទេា�េពនេដយណំនៃបទប ្ដសតដំ

្ពេលនេំាេ់រក�ាទបុ្ប ំុ បិន�កលឹ “ យគកបនដមកបុ ំ ់ាល

េេមបិទបសយបមក េលសាបនេមតនាមក កគុដបមគ កស�បបសេដយបេទហគហ   , 

ទដំយគកមកបុ ំ ់ាលយបមកាលសេហ េលសាបនេមតនបនដយប តមរ្ម្បក� 

�ហបរទលស់រេពននរិតហគហ    ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេហេល�បបស្ពេុេបប្បត�ុលមខុ រិ់ាល

តដំេេុ្ប ំុ បសេបស កគុដឋបយ ១០ គឺកគុដក�ហសនក ១, កគុដភពុបស

េបស ១, កគុដភពយរសលខរស ១, កគុដក�ប្ដរម ១, កគុដក�បសនិរត ១, កគុដក�

កណំរសេដដទរស ១, កគុដក�មិបខនដ ១, កគុដក�មិបេបដរេបដប ១, កគុដបន�យ 
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១, កគុដភពុលមខុ រិមម រ ១ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេុេបប្បត�្ដសលេបដសក�់បសដ�កកម    

្ដស�ម� បសក�់បសដ�ករព ្ដសាលសបបបក�ខគេ់ខគដ កគុដក�់បសដ�ក្ពហខន�-ិ

លមង ប៉ុេណា េ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេុេបប្បត�្ដសលេបដសក��ក្ខខួប ្ដសាលស

បបបក�ខគេ់ខគដ  កគុដក��ក្បរសទដំពួដ  ។   ្ពេហេលល�បសេទ ខំ ដំ 

យ៉ដេបេឹ “ បរសទដំេបេគួ�ុយគកមបក�្ពមេ្ព�ដងគ  ុយគកមបិមប

្ដំ ឺុយគកមប្ព មបអុ់បដ យបយ៉ដាបនេមតនេទហគហ   ” ាបនេបេ ់រ

មួមុខ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេុេបប្បត� េពល្ដសាទប កសមិបយប្ដស

ាទបេនេ េ្ាេ្ដសេឃននេំាេរពបម្រតិ, មិបយប្ដសាេ្ាេ្ដស

េឃននេំាេ្ព, មិបយប្ដសាេ្ាេ្ដសេឃននេំាេក�របបគដ, មិប

យប្ដសាេ្ាេ្ដសេឃននេំាេក�បរ, មិបយប្ដសាេ្ាេ្ដស

េឃននេំាេអុ, មិបយប្ដសាេ្ាេ្ដសេឃននេំាេបណាយ, មិបយប

្ដសាេ្ាេ្ដសេឃននេំាេេបនកតកបុខ, មិបយប្ដសាេ្ាេ្ដសេឃន

នេំាេកមខ ដំ, មិបយប្ដសាេ្ាេ្ដសេឃននេំាេប, មិបយប្ដសា

េ្ាេ្ដសេឃននេំាេបុ្រ, មិបយប្ដសាេ្ាេ្ដសេឃននេំាេលកត ។ 

 ប៉ុ់បត ្ដសាទបាស្បេប� ាសលេំលដ ាសកពំបល ់បបេបេ េ្ាេ្ដស

េឃននេំាេ្ពេបពស��ុ រប� ណ េ្ាេេហរុៃប�របយ គឺ្ពេបពស��ុ រ-

ប� ណេបេ ។ លុេ្ពេយដង្ ដសយបបេ្មន្ពេបពស��ុ រប� ណេហ កស

យប្តបស្ពេងឹេបេឹ ៖ 

“ ជលតាំកក� វតនាំធីាតំាស�នតក�ភ ត ំាបាត�ា ំ
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ចវមកបានាចតកន�តតតំាក ធតយាកិភាិក (១) 

េពលេដាបុ្រគឺុ លក លកតគកឺណ� ្និ រ�យិគឺ្ ពេេប កេម្ក  

េ្ាេេហរុៃបេាលបិ� ណេនេ េដមបិយបគិរាលសយសកេនេេ ” 

ាបនេបេ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� ្ពេុេបប្បត�្ដសេ្បក�មិបខនដ កឈគេេល

ក�ខនដ ្ដសេ្បយេំពលម   កឈគេេលយេំពមិបលម,   ្ដសេ្បទប  កឈគេ

េលភពកណំនស, ្ដសេ្បបន�កកឈគេេលមបុប្បិយេឡេេំេ, 

្ដសេ្បកុបល កឈគេេលយកុបលទដំពួដ ។  

េេេពល្ពេុេបប្បត� ុយគក្ប្ពនរតបបបគបខដលមង ្ដសមបលមងុ

្ពេបិ�មេនេ ្ដសាទប់បបេបេ ពុេលេំ្កម់ផបាកកសមបនលន  

េ្ាេប ក�ិយាសមបកមខ ដំ  ់ាលុផលហប�េទៃបទប ផ្េទយ៉ដលេំលដ  

�់មដបលិខខួបុបប្ នម ៗ បលិ�កំិលេទបបតិនមតដ ៗ បកសនុេេទំដេ្កម បកស

េឡដេទេល, េាមេឈទដំំមបបខនក្្បេ�ពុេទ, ាុពំពកាស្កបស 

បកសករសលហំេមឃ, ខលសនលំបលកបកសេទយ៉ដ ខំ ដំ, ខលសេយកបកសកេម�នៃផ� 

េមឃ េករេទុ់ផ្ដ្បប្បលភខ ម បបខឺបេំឡដ ខំ ដំាសគួ�ា ខំ ន ។ 

េពលខលសទដំេនេ កេ្មកេឡដ នកកស�់មដ��យួ ុបប្ នម ៗ, 

េពលនក��យួ  ពួក្រកបិដយេណត កទដំំកសេផមល, េករុ�លកបបតងគ

ុ គឹ កស ៗ, ពួកបរសនកទដំំ នងំគ រល ខំ ន, ន�បត�លកេយកុបស ៗ ងគ

ុគប ៗ, បេំឡដ�លកគំមេទ, បេ��នបបបពពុេមបបេំឡដគួ�ា ខំ ន, 

េករុយពពពុេនកេឡដ, មហបមុ្មបក្មិរនកខបុស ខំ ដំ, នកហប�យកស

េទិបលិំបរបន, ់ខ្នកហប�់ប�មុខេទិបំដេល បិដបសប� បន�បត, 

 

 

(១) ខុ�កបិក ន�យិបាិក ៧៧ / ២៦១    

      ប�ដកែាសា    កលរឹគរ ប�ិ� គុលកកុម� កណ� ្និលកត បិដនដេម្កេប ក ់ាលមបបរត

នេំាេបតកឥរមបគរិេរត ្កហេមេេឡ កសេ្ាេេហរុៃបេាលបិ� ណ់រមធដ៉ ។ 



๘๔                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ពួកយបុ� ្គបឌ នគ ក្ទដំំ នងំគ រល ខំ ន េា�បួ�ងគ ឹ 

“មបយសកេករេឡដហគហ   បមុ្យបេទុបបិ�រិេឡដមកយ៉ដាបនេមតនយប   ” 

ាបនេបេ មបនិរតរល ខំ ន េា�់បសដ�កក់បខដ់ាលអនេគនខខួបេទយប ។  

េេេពល់ខ្នកេករក�កេ្មក�េំ្ប� ំ្ ួលេឡដេហ ់ផបាកលេំលដ 

្ពមទដំៃផ�េមឃ ្ពមទដំបមុ្កសញបសនល�, រគបិំេប�ុកសបដសិលខខួប ថខកពំបល

រគកំស�មួល-ដ នដមុលេទខុបិប ។  បរសទដំំ  គឺ ពបស ម� � ខី  ្្្ក 

កត បស បក្ ក   ទដំំ មបនិរតបបិ�រិ ។ ពួកក្់ាលមបបកតិរបន នងំគ

,ំ ពួកក្់ាលមបបកតិល ំ ់ប�ុនងំគ េបន េល់ផបាកលេំលដ ់ាល

កពុំដ់រញបសនល�េនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េេេពលេលកខ�េលំ់ ាលមបយដ��្ត ំ

នកេពន េឡដេលនសម� បេរខដ េរខដ់ាលេឆេបេនប បេេប េេំដេ្កម 

�់មដេលសខ�េាេរត េឡដ ុលដំបសាបំបដ, ខ�េ់ាលេរត �់មដេលសនកាេរត , នក

់ាលេរត �់មដេលសយដ��ាេរត  យដ��់ាលេរត �់មដេយ៉ដេឡដ �់មដផរនុេ 

េករុពពុេេឡដមក ុង� ដំពពុេ យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេុេបប្បត�្ដសប�ិ� គទប ់ាលេគប�ិ� គ

យបេដពិយកកគុដេេក, េេេពល្ពេុេបប្បត�េនេ ្ដសកពុំដ

ប�ិ� គទប់ាលេគប�ិ� គយបេដពិយកេនេ ពុេាសលេំ្កម់ផបាក មិប

អន្្ដសខខួបាតដំេេេប��មយប េបេលសនលន េ្ាេុផល់ាលហប�

េននពកបភបយៃបទប ។ េេេពលពុេលកំេ្មកេឡដ នកកសនល� េពលនក

នល� ់ផបាកកសនល � យ៉ដេនេ់ា� ។ កគុដេពលេនេ �បបស ៣ យ៉ដទដំេបេ គឺ 

ពុេល ំ១, នក ១, ់ផបាកលេំលដ ១ ហកសាបនុមបនិរត់ រមួ េដប ក�ិយាស

លេំលដ ាសមបកមខ ដំ ់ាលុផលហប�េននពកមហទប តម្បក�ាបនយប

េាលមកំដេលេបេ ។ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๘๕ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� អបុភពៃបទប�បបសបុគងលាៃ ាបនអបុភពៃប

មហទប�បបស្ពេុេបប្បត�ាបនេបេ គឺមិបមបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�   េ្ប�បាបនុ   ់ផបាកមប់កបមណក ុេ្នបយ៉ដ 

គឺ ់កបឥប�បិល  ់កបមហបិល  ់កបេុរិ�ប  ់កបេបឡុ�ិយ(់កបពិប�) ់កប

 មខ បុយប  ់កបបិ� កបបុយប   ់កបមេន  ់កបបុ�ិកបតយ  ់កបនប�កបតយ ់កបប្ិ�យ 

(េព្្)   ់កបខេ យុ បបកយ  ់កបបុប្  ់កប្កហម(នម)  ់កបមម�គលខយ ។ 

់កបមណក �បបស្ពេេេន្កពរតិ េាលយបឹ ្បេប�បផុំរ េលប់កបមណក

ទដំយបសេនេ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព�   ់កបមណក �បបស្ពេេេន្កពរតិ  រខឺនិប� ននិ់��ដ

�ហបរ�យនម�  ១ េយ្បន េដ្ុបំនិ យ៉ដណ ។ បបម សឹ ្ពេព� 

េល់ផបាកមបទបណមួ ់ាលេទេុយបិបទបាស្បេប� មហទប

�បបស្ពេុេបប្បត� �់មដេាលយបឹ ្បេប�េលបលុបុដទបទដំ

យបស យ៉ដេនេ់ា� ។   

បបម សឹ ្ពេព� េេេពល្ពេុេបប្បត�កពុំដាទប ់ផបាកលំ

េលដយប��យួ ាលសេទ ៧ េលក ាបនេបេ  ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បក�់ាល្ពេរឹគរ 

េេុ្ពេេាលិបរសេេេឡ �កយគកាៃេបខមិបយប ្ដសមប្ពេខបតក

យ៉ដេបេ ្ដសមប្ពេលគិរយ៉ដេបេ ្ដសមប្ពេលលឱំបេទយ៉ដ

េបេ ្ដសមប្ពេបណំដយ៉ដេបេ េនេរសុកឹ ុ្បក�ាសគួ�ាយម� � 

ប្មបសបុគងល ់ាលុ្ពេពុបយដងទដំំ ។ រសុកឹុ្បក�ាសគួ�

ាន់មខក ប្មបសបុគងលុ្ពេបមខ បមុុបុ ម� បសទដំំ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បសយបនដមុលបម� ន ាេឃន

ពកក�ពុេា� �បបស្ពេេាលិបរសទដំំ ់ថមទដំយបឆខុេាេឃន្ពេ



๘๖                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

យ�មក �បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដង កបស់រន្បសេបស់ថមេដរ ទដំ្ពេគុណ

ម� បសកសយបបម� ន បបបភពុបុគងលាស្បេប�បផុំរ កគុដេេក្ពមទដំេប-

ត ៃប្ពេរឹគរ ់ាល្ដស្ប្ពនរត់ រ្បក� ់ាលគួ�្ប្ពនរត ប៉ុេណា េ ។  

្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ក�់ាល្ពេគុណម� បសយប

េលករេម�ដ្ពេមបន�បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដង េដ្ពេគុណម� បសយប

ឆខុេាេឃន្ពេយ�មក �បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដង ។ 

នណំដបប� គឺកយ�បបសពួកយបរិ� សិ     ្រ្ប្ពេគុណម� បសបងំខ ន

យបេហ បណត នកសេ្បេគឺប�ប្កយ   ្រ្ប្ពេគុណម� បសបងំខ នយប

េហ, ្ពេគុណម� បសយបេលសបប� ាស្ុលេ្ល ាកសេឡដយបេហ, 

្ពេគុណម� បសយបេលស្បក�ាសកសេ្បេ ាយបសកសេ្បេ ។    

្ពេគុណម� បសុយគកកម� រសលបិ �បបស្ិបបុ្រទដំំ ាសលម, ្ពេ

គុណម� បសុេមគណយ្បេប�ាសកពំបល ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមួលកាក 

តម់ាល្ពេគុណម� បស េាលមកេបេេហ  ” ៕ 

នបសបបបនិលបប្ប� ក ៤ 

  

ពកមអធ���យបប� ទ� ៤   
បប� បតកយពំកេ�ឿដ��យួ ់ផបាក េ ខី េឹ បបបនិលបប្ប�  ។ 

្ពេពុបយដង្ តបសបបបេហរុប្ន�ល ់ាលេលសា្យកាបបប់ផបាក��យួ  

៨ យ៉ដ យ៉ដេបេឹ “ តណ�កខាឥកសាអនននាក ាគាតណ�ាបចចយាស កវា

សគសតចលតសាយាា�វិតា កាកស តណ�ា ?ា តិាំអនននា សមបីភាី

ឧ�កក បាតណ�តវាទលទ ” ់្បឹ “ មគ លអបប� េហរុ ៨ យ៉ដ បន�ល ៨ 

យ៉ដទដំេបេ �់មដមបេាម្ កេលសា្យកាបបប់ផបាក��យួ ាសលេំលដ។ េហរុ- 
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ប្ន�ល ៨ យ៉ដយសកខខេ   មគ លអបប� ់ផបាកលេំលដេបេតដំេេេលនកះះះ” ាបន

េបេ ុេាម ។ េហរុបន�ល ៨ យ៉ដ ់ាល្តបសុកេនេ មបយ៉ដេបេគឺ ៖ 

១ះ ់ផបាកលេំលដេបេតដំេេេលនក, នកតដំេេេលខលស, ខលសតដំ

េេេលអកប, បមលខខេខលសល�ំកំិលខខួបបកសេទ, លុេខលសល�ំកំិលខខួបបកស

េទ នកកសេករមបក���យួ ខខួប, នក់ាល��យួ ខខួប �់មដេលសា់ផបាក

��យួ េទតម េបេុេហរុប្ន�លយ៉ដក ១ ។ 

 ២ះ បមណ្ាហខណន ាសមបេបិ បេ្មនេនេតបបក ឬេបត់ាលមប

េបិ ខំ ដំ មបអបុភព ខំ ដំ កសអនេលស់ផបាកេបេា��យួ យប េបេុេហរុ

ប្ន�លយ៉ដក ២ ។ 

 ៣ះ កគុដ្ង់ាល្ពេេាលិបរសនុរិពករពរុបិរ   ្ដសមប្ពេបរិ-

បម្្��យ យដីបនុេមកកបសគរង្ពេ្បបក កគុដ្ងេនេ ់ផបាកេបេកស

េករមបក�ញបសនល�េឡដ េបេុេហរុប្ន�លយ៉ដក ៣ ។ 

 ៤ះ កគុដ្ង់ាល្ពេេាលិបរស្ បបបរ កគុដ្ងេនេ ់ផបាកកស�់មដេករ

មបក�ញបសនល�េឡដ េបេុេហរុប្ន�លយ៉ដក ៤ ។ 

 ៥ះ កគុដ្ង់ាល្ពេរឹគរ្តបសានដ បបប្ពេបមខ បេមុលិប� ណាស

្បេប�បផុំរ កគុដ្ងេនេ ់ផបាកកសេករក�ញបសនល�េឡដ េបេុេហរុ-

ប្ន�លយ៉ដក ៥ ។ 

 ៦ះ កគុដ្ង់ាល្ពេរឹគរ ្ដស្បកបបបប្ពេលមខន្កាស្បេប�

បផុំរ កគុដ្ងេនេ ់ផបាកកសេករក�ញបសនល�េឡដ េបេុេហរុប្ន�ល

យ៉ដក ៦ ។ 

 ៧ះ កគុដ្ង់ាល្ពេរឹគរ្ដសមប្ពេបរិបម្្��យ ដកស្ពេ

្នខ ុបម� � កគុដ្ងេនេ ់ផបាកកសេករក�ញបសនល�េឡដ េបេុេហរុ

ប្ន�លយ៉ដក ៧ ។ 



๘๘                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 ៨ះ កគុដ្ង់ាល្ពេរឹគរយដ�លរសខបបប�បិិាស ប េដយបុយិ- 

េបបបិាស បជរុ កគុដ្ងេនេ ់ផបាកកសេករក�ញបសនល�េឡដ េបេុេហរុ

ប្ន�លយ៉ដក ៨ ។ 

 េហរុប្ន�ល់ាលេលសា្យកាបបប់ផបាក��យួ លេំលដ ់ាលយប្តបស

ុកកគុដ្ពេបប្រ មប ៨ យ៉ដ ាបនយបេាលមកេបេ ។ 

 បប� �បបស្ពេុមបេេ្រដសឹ ្បបិបេបាក់ាល្តបសុកឹ  

េហរុ់ាលេលសា់ផបាក��យួ មប ៨ យ៉ដ ុក�ពិរេនេ ាក់ាលឹ 

“េពល្ពេុេបប្បត�្ដសាមហទប ់ផបាកយបញបសនល�ាលសេទ ៧ 

េលក ” ាបនេបេ កសមិប់មបុក�ពិរ េ្ាេមិបាកសពលបបបនដេហរុ ៨ យ៉ដ

ទដំេនេ, ឬឹ ្បបិបេបាក់ាលឹ “ េពល្ពេុេបប្បត� ះះះ ាលសេទ 

៧ េលក ” ាបនេបេុក�ពិរបនិ ាក់ាល្តបសុកឹ “ េហរុ់ាលេលសា

់ផបាក��យួ មប ៨ យ៉ដ ” ាបនេបេ កសមិប់មបុក�ពិរ េ្ាេក�ពិរមប

ាលសេទ ៩ យ៉ដ ។ 

 េ ខី េឹ េរខ�ដយបុបកយ គឺេរខ�ដ់ាល្តបសេបឹ ចាា�នីបតកា 

(េរខ�ដជខ កសាណំលងគ  ៤ សកប ) ។ 

ាកឹ បុគងល់ាលមដបុប� លកិ�ុកេហ យបេលសកមខ់ ាលអន

េមផលុបុខកគុដយរតភពេបេ គឺបុគងល់ាលយបបប្បុំប� លិក�ុកលម

េហកគុដរពមុប កគុដរពេបេយបេលសកុបលកមខណមួុក ុកមខ់ ាល

យគកាៃពិយកេលស  កមខេនេុកមខ់ ាលអនេមផល  គឺអនាផលុ

េបនកតកបុខកគុដយរតភពេបេ គឺកគុដបន�ុប្បគេបេ�ដ ។ បណត ្បទដំ ៧ នកស 

់ាលេលសកមខយ៉ដេបេ បនដបបមបិទបាលសេ�ឿដ�បបសនបុមបយ ុដេ�ដបនំ

លមមង�  ាមត បសេដបេដ�ប លខមុបិប្បន ។ 

មបេ�ឿដឹ បមលៃថ�មួ នេពល្ពនក្ពហម ុដេ�ដបនលំមមង�
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�បបស្ពេេេពិមុិម�មគ កស េ ខី េឹ នបុមបយ យបេឃន្ពេពុបយដង

់ាលកពុំដយដនបលេទកបស្កបដ្្គនេេេតមផខប ប មបនិរត្ ្េ ខឹ ុពបស

េពក គិរបនដេលសបក� �បបុ េេេពលមិបមបយសកេផ្ដ ់ាលបនដេ្បុេ្គរដ

បក� �បបុ េ្រយពំកយនសង� ុេ្នបយ៉ដ ់ាលេ្រ�មុកប្មបស សឹ ្ពេ

ុ គិរឹបនដេលសបក� �បបុនេំាេ្ពេរឹគរ េដយនសង� ទដំេបេ ។    

គិរមតដេដរឹ  “ េបេ  គងឺ� ប្មបស្ ពេុុ្ប ំ ្ពេុេេ

េពល្ដសមបិយបង� តម្ប្ករក  អនបនដ ខំ លស  អនមបបប�បលាដកសឃុ-ំ

េដំេដកសយប   ាបមខ បសេដកសយប   ឬឹាបិ�េបេដេននពកបគ�

កសយប, េណ� នុេ េដបនដួលក្ណ� ្គបសយ៉ដ េទេុយ៉ដណ 

ក�បេ្ម្ ពេុ ុេហរុ្រនម់រាេដយបួល្ពុេ្គរដន�ិ�ន ម

្កបរិ ាុបុខ កគុដយរតភពេបេប៉ុេណា េ,  ប៉ុ់បត ក�បបុ្ពេមមត   បនដ

ាេំណ �េទេាម្ កុ ្បេយ្បន   េាម្ កេបនកតកបុខាលសេដ ុេ្នបេកាិ

កប្,   េណ� នុេ  េដបបមលេបដស្ កបរិ�បបសេដ  កង� េបេ  បបុ្ពេ

មមត  ” ាបនេបេ គិរយ៉ដេបេេហ កសកង� ទដំេនេនបលេទងលស្ពេ-

មមត  េយនមនង� ទដំេនេ េេផខប ប ់ាល្ពេយដង្ ដសេបតនយដខខេ 

េយេេឡដេទេលអកប អ្បល្ពេពុទប បុភព ង� ទដំេនេ កស្បរិម� ប

ាបនុពិតប យដំពកេល្ពេយដង ុេាម ។ 

នបុមបយ េេេពលមិបមបង� ុកប្មបសេ�ដបនំុ ក្មដេ្គរដ

លមមប្មបស្ពេុេហ កគុដៃថ�េនេកសមិបមបកិន�់ ាល្រ្បេលសាកសពលបប

បនដង�  េបបលិ្រឡបសមកកបសេគហដ� ប�បបសខខួប ។  

រ�យិ�បបសនបុមបយានដេ�ឿដទដំយបសេហ កសរល ខំ ននំេាេ

្រល ្បញបសេទនបលងលសបល្ពេុា្ដស្ុបឹ ខខួបពំុមប

នំ់ ណកានដឮកគុដយេំព�បបសមស មកេ េាម្ កក�ួនខខួប ។ 
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 ្ពេេេពិមុិម�្ដសុ្ពេេមតបបគ លុេ្ដសយប្ុបេ�ឿដទដំ

យបសេហ ្ដសកសបនកេប�នប�េប�ាលសយេំព�បបសនបុមបយុ ខំ ដំ ្ដស

ប�េប�នបុមបយឹ ុមហបុ�ប េហ្ពេ្ទប្ព មប ្យកស 

ា�ំ ក េបេ ទបក ទម ុេាម ុេ្នប ។ 

ាកឹ    ្ប់ាលេទកបសរពតបរតដិ្ េដប� កដងក ់ាលុ

�បបសមបុប្ គឺ្បុមបុប្ េេមិបទបសលេយរតភពុមបុប្ នបលាលស

រពថខកេេេឡេ កសេទកបសរពតបរតិដ្ ទដំ់ាលកពុំដមបដកុ

មបុប្េនេ ។ បណត ្បទដំ ៤ នកសេនេ បនដបបមបិទបេ�ឿដ �បបស្ពេេេ

មនប រុាមត បស លខមុបិប្បន េដបេដ�ប ។ 

មបេ�ឿដរណំលឹ ្ពេេេមនប រុ្ដសុ្ពេេេន្កពរតិ ្ដសមប

្ពេ្នខ ុ់បដប�យ់ដសដ ខំ ដំាលសេទយបេដ� គី  ំ េេេពល្ដសលុន្ទបស

បនដ្បម្រិតបិដកមគុណទដំំ់ាលុ�បបសមបុប្ ្ដសកសបេ��ន

ន្ក់កប ន ំ្ ពេយដងេបតនយដេទកបសេបេេកុបសរុមខហ្ិក ។  

េបតនរុមខហ្ទដំំ ្ដសេ្យប្បណក  បល សឹ េប្

បម្រតិកគុដរពេនេ ា្ដស្គបស្គដ ។ ្ពេេេមនប រុេមបុខកគុដេប្

បម្រតិេនេប�េទ ្ដសកសេករេបនកតកលុន្ទបស េប្ដសបេ��នន្ក់កប

ន ំ្ ពេយដងេទកបសរពតបរិតដ្ េទេុរពតបរតិដ្េនេ េបតនបក�េប្

កពំបលៃបេព ្ដសកសេ្យប្បណក  ្ដស� ំ់ លកេប្បម្រតិាកសកណត ល

បល សឹ ា្ដស្គបស្គដ ។ ្ពេេេមនប រុ្ដសមប្ពេ្នខ ុ់បដប�

យ់ដសដណបស េបតនបក�េប្្ពេយដងេនេនុរិេហ មបេបតនបក�េប-

្្ពេយដងថខក្ដស ប្រតិុបស ៗ ងគ  ុេ្នប្ពេយដង ្ពេេេមនប រុ្ដសកសេេ

មប្ពេ្បខេេេឡ ។ េបតនបក�េប្្គបស្ពេយដង ់ាល្ដស ប្រតិ

េឡដ បុប់ រ្ដស� កក ា្ពេេេមនប រុ ្ដសយប្គបស្គដេប្បម្រតិ
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ាកសកណត ល ។ 

េ្កមក ្ពេេេមនប រុ្ដស្យ គឹ នដសយបបម្រតិទដំយបស េប

្ដសេលសក�ងត នស្ពេ្បខេបតនបក�េប្្ពេយដងេនេ    ប៉ុ់បតលមខតប�ណ

កសមិបអនបមខ បសយគកុេបតយប ។  

្ពេេេមនប រុេនេ�ដ     កគុដ្ងេនេ     េ្ាេ្ដស្រ្បេបនកតកេេរ

្គបបដ�រសហួប្បមណ ្ពេប�ក�បបស្ពេយដងកសាលសបបបភព្្បឌ

េ្ទមភខ ម បេិ់របនដេលសកលកិ�យិ ប៉ុ់បតលមខតយគកុមបុប្ មិបអនេល

ដក េេកគុដេបេេកេនេយបេ េប្ពេយដង្ ដសនុេកពករព

តបរតិដ្េនេ ្រឡបសមកកបសេេកមបុប្ ្បឹបសេេកគុដ្ពេ្បិេបបបន

េនេ ាបនេាម ។ 

 មុបបនដ្ដសេលសកលកិ�យិ ្ដសយបបនខ បពួកអមរទដំំឹ 

្បទដំំមិបអនេលសរណ� �បបសខខួបា់ឆមរ ាេពនយបេ េទេុ

�ហបរាលសៃថ�មខ បស  ។ ្ដសេលសកលកិ�យិេហ កសយដេទតមឹកមខ ។ 

ាកឹ មហទប ់្បឹ ទបាសលេំលដ ឬទបាសគួ�បបុ ។  

យា�កឹយដងុរត�បិកយបេាលុកឹ គឺ  ក�ប�ិ� គ ៥ យ៉ដ គឺ 

ប�ិ� គយបបយ ១, ប�ិ� គ្ព ១, ប�ិ� គបុ្រ ១, ប�ិ� គរ�យិ ១, 

ប�ិ� គ្កបរិ ១ ។  

នំ់ ណកាកកឹ គឺ ក�ប�ិ� គ ៥ យ៉ដ គឺ ប�ិ� គយបបយ(ាៃ់ាល

មិប់មបុ់កប់រគក) ១, ប�ិ� គ់កប់រគក ១, ប�ិ� គ្ព ១, ប�ិ� គ្-

បម្រតិ ១, ប�ិ� គបុ្របិដរ�យិ ១ ្ពេុេបប្បត�្ដសាមហទប ៥ 

យ៉ដ ទដំេបេ ្គបស្បក� ។ 

ាកឹ យបិបទប ់្បឹ ទប់ាល�កទប�បបសយគកាៃេ្ប�ប

េបខងខ ប គឺទប់ាល្ពេេេបេបបិេកបល ្ដសេលស សឹ ្ពេរឹគរ 



๙๒                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

់ាលមបេ្នបយ៉ដ បិដមបរៃមខៃថខេលបលបសុដទប ់ាលពួកយគកបគ�

មមគងកងគ លេបដស្ពេលស សឹ  តម់ាល្ពេនដមលខិកេប ក្ ដសបល

់ណន ំ េាម្ កកឈគេទប�បបសពួកយគកបគ� ។ ុទបាស្បេប�ខដុសខបុស 

់ាលមប់រ្ពេុបុ៉េណា េ េប្ដសរស់នដេលសយប េ្ាេមបក�តដំ

លមម េដេ្គរដ្ បេភគទដំំ ់ាលយគកបគ�មិបអនមបលប-

ភពកមកេ�ដបនយំប ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៤ 

 

ប�� �ីា៥ - តតភ តេវចកា ុនបល��  
 

្�្េពម�ល�ន�     “ ្ពេគុណម� បសនគេបប      ពួក្ពេគុណម� បស

នងំគ េាលយ៉ដេបេឹ    “្ពេេេបិបយិប្ពេ្ទប្ពេនក�ុ   ាលសយគក

មកបលបបម, េ្កមកិពសនក�ុយបេករេឡដ   នេំាេ្ពេយដង់ ាល្ដសុ

មបុប្ សំ កស់ រគក ” ាបនេបេ បបម្ កបមតកេបេ កសុបមតក់ាលមបនណុំនខសេំរ 

មប្បក�់ាលគួ�បដ�រសយប  មប្បក�់ាលុេទប  ។   មបាក

េាលេេកគុដ្ពេបប្រឹ  “ េេេពលាកេហរុយបសេហ េេេពលមបិមប 

េហរុ គេឺេេពលមិបមបបរសុ  ិពសនក�ុកសមបិអនេករេឡដយបេ ” ាបនេបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប   ្បបិបេប្ពេបិប ិ្ ពេ្ទប្ពេនក�ុាលស

យគក់ាលបលបបមពិរ្យកាេនេ,  េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ  “ េ្ក

មកិពសនក�ុយបេករេឡដ ”   ុាក់ាលខុប,   ្បបិបេបិពសនក�ុ េករ

េឡដយបពិរ្យកា, ាកឹ “្ពេបិប ិ្ ពេ្ទប្ពេនក�ុាលសយគក់ាល

បលបបម ” ាបនេបេ គឺុាក់ាលខុប ។  ្បក�េបេមប ២ នណុំន  ុ
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នណំដេលបពកនណំដ  ុកណតុ ំ េលបពកកណតុ ំ  ុ�បបសកសេ្បេេលបពក

កសេ្បេ  ។    

បប� េនេជខ កសាលស្ពេគុណម� បសេហ បបម្ពេគុណ-ម� បសេលសាខខុ ំ

្ពេក�ុណ េករក�េពននិរតកគុដបប� េនេ េាម្ កកម� រស េាម្ កបដ�រសប�ប្

កយទដំំផដនុេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ  ្ពេបិបយិប្ពេ

្ទប្ពេនក�ុ ាលសយគក់ាលបលបបមពិរ្យកា បបម្ពេយដង្ដសកុំ

បដ្ លកគុដ្បក�េនេ,   េហេ្កមក ្ដសកសេករិពសនក�ុ ពិរ្យកា,   

្ពេយដង្ ដសកុេំករក�បដ្ ល េទេុកគុដ្បក�េនេ ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប   ប៉ុ់បតេេេពលយបាក

េហរុយបសេហ េេេពលពំុមបេហរុ គឺេេេពលពំុមបបរសុ  ិពសនក�ុ េេអន

េករយបេដរឬ   ” 

្�្លាេសន   “េករមិបយបេ មហបពិ្រ ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ យសកុេហរុកគុដេ�ឿដេបេេទ ់ាលុេហរុេលសាិពស- 

នក�ុ េករេឡដយប   េទេុយបាកបបបេហរុេននេហ   ពំុមបេហរុ  គឺ 

ពំុមបបរសុ េហ, េណ� នុេ បបម្ពេគុណម� បសេលសាខខុ ំ្ ពេក�ុណ យប

លសេដេហរុផលផដនុេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ កគុដផខប បេេក្ប

់ាលុបន�កក (មបលមខតេាលាកបន�យ)  �់មដេលសបន�កិ�យិេដ

បន�យណ បន�យេនេមបឬេ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស េ ខី េឹបន�យមបេេ

កគុដផខប បេេក,  ្ប់ាលុបន�កក  េលសបន�កិ�យិេហ  កស�់មដេលសាេរខ�ដ

ជខ កស េលសាេរខដ�លរស កម� រសុរិពិបយប �់មដេលសកិន�់ ាលគួ�េលសមប
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្បក�េផ្ដៗេទេុ្បក�ាៃយបេដបន�យ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េបយ៉ដេនេ ្បក�់ាល្ពេ

េេបិប ិ្ ដសេករិពសនក�ុ  េដកមខ ដំៃបបន�យ កស�់មដ្រនម្រ្បបមគួ� ។ 

បបម សឹ ្ពេព�   េេេពលពំុមបបរសុ     ិពសនក�ុកសេេអនេករេឡដ

យប េ្ាេកមខ ដំៃបបន�យ   បន�យេនេ�ដុបរសុ    េាម្ កក�េករេឡដៃបិពស

នក�ុកគុដកេនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�   េ្ប�បាបនុ   បរសទដំំ(្បទដំំ) ពួក

ណមួ  េាលបន�យលិដ� បឹ  “ បបមេរខ�ដាសល ំនប�ជខ កសនុេមក ” ាបនេបេ   

េរខ�ដាសល ំ កស�់មដជខ កសនុេមក    ាណំលងគ បនដបេំឡដេាលប� លិដ� ប

�បបសបរសទដំេនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បរសទដំេនេមបក�បប្េំហរុ ់ាលេលសាេរខ�ដ

ជខ កសុកកគុដអកប េដគិរឹ “បនដុេហរុាេរខ�ដាសលជំខ កសនុេមក” ាបន

េបេឬយ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស បន�យេនេ�ដ ុេហរុ 

់ាលេលសាេរខ�ដាសលជំខ កសនុេមក ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស 

យ៉ដេនេ់ា� ្ពេេេបិបមិិបយប្ដសមបេហរុតមលមខតៃប(ក�យប)ិពស

នក�ុ េនេេ, កគុដកេបេ បន�យេនេ�ដុបរសុ  េាម្ កក�េករេឡដៃបិពសនក�ុ  ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  េ្ប�បាបនុបរស(្ប)ទដំំណេាលប� -

លិដ� បឹ  “ រគកសេរខដាសលំ់ ាលកពុំដេឆេបេនប បេេប  នប��លរសេទផដនុេ ” ាបន

េបេ,  រគកសេរខដាសលំ់ ាលកពុំដេឆេបេនប បេេប  កស�់មដ�លរសេទភខ ម ្ពម

ុមួបេំឡដេាលប� លិដ� ប�បបសបរសទដំេនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បរសទដំេនេ មបក�បប្េំហរុុកកគុដរគកសេរខដ
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់ាលកពុំដេឆេបេនប បេេប  េដគិរឹ “ បនដុេហរុារគកសេរខដាសលំ់ ាល

កពុំដេឆេបេនប បេេប �លរសេទភខ ម ” ាបនេបេ ឬយ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស, បន�យេនេ�ដ ុបរសុ
ៃបក��លរសេទភខ ម ៃបរគកសេរខដាសលំ់ ាលេឆេបេនប បេេប  កគុដកេនេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� ្ពេេេបិបមិិបយប្ដសមបេហរុតមលមខតៃប(ក�យប)ិពស

នក�ុ េនេេ, កគុដកេបេ បន�យេនេ�ដុបរសុ  េាម្ កក�េករេឡដៃបិពសនក�ុ  ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  េ្ប�បាបនុបរស(្ប)ទដំំណេាលប� -

លិដ� បឹ “ បបមពិបាសំ ខ ដំកខ  នប�កខ ុ គឹ បំប្បពិបេទនុេ ” ាបនេបេ។ 

ពិបាស ខំ ដំកខ  កសយបកខ ុ គឹ បំប្បពិបេទភខ ម ាណំលងគ បនដបេំឡដ

េាលប� លិដ� ប�បបសបរសទដំេនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បរសទដំេនេ មបយបបប្េំហរុុកកគុដពិបាស

ខំ ដំកខ  េដគិរឹ “ បនដុេហរុាកខ ុ គឹ បំប្បពិបេទភខ ម ” ាបន

េបេ ឬយ៉ដណ   

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស កគុដកេនេ បន�យេនេ

�ដ ុេហរុកម� រសពិបាស ខំ ដំកខ េនេ យបភខ ម ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ, េលក់លដេហរុតមលមខតេនន បន�យេនេ�ដ ុបរសុ េាម្ កក�

េករេឡដៃបិពសនក�ុ  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បរសុាៃេាម្ កក�កសលខុេបបបយ�ិបន�ទដំ ៤ ពំុមប

េ បុគងល�់មដេលសបន�យាុបរសុ (កតដំអ្បល) េហកសលខុេយ�ិបន� ៤ 

យប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� កគុដបគ�នកបយ មប្ពេុ្ដស្ពេនមឹ ្ពេេេ
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នកបយ  ្ពេេេនកបយេនេ  ្ដសនដស្កមលនកកគុដមហបមុ្   ្ដសេលសបន�-

កិ�យិេហ  េបតនយដនបលេទេ្កមមហបមុ្  ្េ្រមួេយ្បន

្ពមុមួ�ថ្ពេកនដំ ។  នកាសលំំ ដមុខក្ល្�ថ �់មដ់នកេនន 

េពលេបតនយដេឡដមកបនិេហ នកាសលេំបយប�ួមងគ មកបនិុថខក ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបមុ្េនេអនេលសា់នកេននយប េដ

កមខ ដំតម្ប្ករក�បបសមបុប្េេក់ាលមប ទដំេបតបិដមបុប្ទដំ 

ំ ឬយ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស នកកគុដ្បេេទេុរបន ៗ កសមិប

អនេលសា់នកេននយប េដកមខ ដំតម្ប្ករក�បបសមបុប្េេក់ាល

មប ទដំេបតបិដមបុប្យប, បនដេទបិយយសកាលសនកកគុដមហបមុ្

េទ   ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េទេុេ្ាេេហរុេបេ បបម្ពេ

យដង្ ដស្ុបផដនុេឹ ឋបយ់ាលបុគងលបនដេលសាបេ្មនេដបន�យមិប 

យប គឺពំុមបេឡ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេ្កបដយរលកបុរត ្ពេេេយេមកលមខុ ់ាល

្ដសមប្កបមអមរ យគកបេ្ម្ក� មហអមរ ្ពមទដំយគកបិគម 

យគក្បបទដំំ េបតនយដេទ្កមលកកំផខបបនកេេមហគមង  រ

្ពេេប្រេឃនេបខគមង  ់ាលេា�េពនេទេដនកថខក  ៗ  ហប�េពន

េ្ប�ប្ដំ   ់ាលមប្ប់បដ ៥០០ េយ្បន នដ ១ េយ្បន េបមប

បប�បលេទកបសពួកអមរទដំំឹ “ មគ លន មបយគក់ាលអនបនដ

េលសមហគមង េបេ ាហប�បសប� បយបេ   ”  ពួកអមរ្កបបលឹ “ ុ

េ�ឿដពិយកេលស ្កបបល ” ។ 

កគុដបមលេនេ មបសបតកគណិកមគ កស េ ខី េ ពបបុមរក ឈ�េេ្ដំ



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๙๗ 

 

 

េបខគមង  យបឮាណំន ដឹ ្ពេុមបបប�បលបួ�យ៉ដេបេឹ “មបយគក

់ាលអនបនដេលសមហគមង េបេ ាហប�បសប� បយបេ   ” ាបនេបេេហ  

េបេាលេទកបសពួកអមរយ៉ដេបេឹ “ ខខុ ំុ សបតកគណិក�បសេេ្កបដ

យរលកបុរត ុយគកេ្ប�បបកន�ិ�ន ម្កបរិ មបអ្កពាសេឹកទប  ប៉ុ់បតឹ  

បបម្ពេុ្ដសរ្ពេេប្រេមលបន�ក�ិយិ(ក�េលសប� យលដិ� ប) �បបសខខុ ំ

នុេ ” ។  

លដំបសេនេ សបតកគណិកមគ កសេនេ យបេលសបន�កិ�យិ មហគមង េនេ

កសយបហប�បសប� ប្រឡបសភខ ម បេ��នបេំឡដ្គនកេ្គដ ្ពមទដំក�េលស

បន�កិ�យិ�បបសសបតកេនេ េេនេំាេមុខមហ្ប់ាលកពុំដ់របមខនដេមល។ 

លដំបសេនេ ្ពេុលុេ្ដសយបបណត បសបេំឡដេបសឮ េដ- 

ម�កមខ ដំៃបនក�លក កពុំដ�មប�ខខួបហប�បសប� ប េលសាេករេឡដ ្ដសកស

ញបសនល�្ពេល ្ដសេករភពយម� � ន់មខក្ពេល េបមបបប�បលបនដ

ពួកអមរឹ   “   មគ លន េ្ាេេហរុយសកមហគមង េបេ េបហប�បសប� ប 

េទបនិយកននដ   ”  

ពួកអមរ្កបបលឹ “ បពិ្រ្ពេយដងាសនេ្មប សបតកគណិកេ ខី េ

ឹ ពបបុមរក យបានដ្ពេបប�បល�បបស្ពេយដង េបយបេលសបន�ក�ិយិ, េ្ាេ

បន�ក�ិយិ�បបសនដ មហគមង េបេេប�មប�ខខួបហប�បសប� បេទបនិ ្កប

បល ” ។ 

លដំបសេនេ  ្ពេុ្ដសមប្ពេលញបសនល�   ្ដស�លេ�េដំ

េបតនយដេទ�កសបតកេនេេដ្ពេយដង�ដ មបបប�បលបួ�ឹ “ មគ លនដ 

យបឮឹ នដេលសមហគមង េបេ ាហប�បសប� បយប េដ(ក�េលស)បន�-

ក�ិយិពិរ់មបឬ   ”   

សបតកគណិក្កបបលឹ “ ពិរ់មប ្កបបល ” ។ 



๙๘                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្ពេុមបបប�បលបួ�ឹ “ កគុដក�េលសេបខគមង ាហប�បសប� បេនេ 

េរនដមបយសកុ កមខ ដំ       ឬកសប�ណុយគកបុខនរិត េលសតមាក�បបសនដ  

(ក្ ឬកសនគ ) នដេ្បកមខ ដំយសក េលសមហគមង េបេ ាហប�បសប� បយប   ”  

សបតកគណិកេនេ ្កបបលឹ  “  បពិ្រ្ពេយដងាសនេ្មប  ខខុមំ� បសេ្ប

កមខ ដំបន�យេលសមហគមង េបេ  ាហប�បសប� បយប  ្កបបល ”  

្ពេុ េប្តបសឹ “ កមខ ដំបន�យ�បបសនដ ់ាលុនដេ� ុ

សបតកយគកេលដ មបិមបបរ ិុមបុប្អ្កកស ខសេបកល ងខ បក�េយដប ខំ ប េា�

់រ្បេេមមបុប្ដដនរដដលស មប់ា�ឬ   ” 

សបតកគណិក “ បពិ្រ្ពេយដង ខខុមំ� បសុមបុប្យ៉ដេនេពិរ់មប, ខខុ ំ

ម� បស េទេបកុ មបុប្យ៉ដេនេ កសមបបន�ក�ិយិ ្កបបល, េេេពល្រ្ប

ក� ខខុមំ� បស�់មដេលសាមបក�់្ប្បរលមបុប្េេក ្ពមទដំេបតយប 

្កបបល ” 

្ពេុ “ បន�ក�ិយិ�បបសនដុយ៉ដាបនេមតន   បបមបិយា

េដមត បសបបតិន   ” 

សបតកគណិក “បពិ្រ្ពេយដងាសនេ្មប យគក់ាលុក្្រកសេដ 

្ាហខណន កសេដ េបប្យកសេដ បប្យកសេដ ុប�ណមគ កសកសេដ  ា

្ពាលសខខុមំ� បស ខខុមំ� បសកស�់មដបេ្មបុគងលទដំេនេេបខងគ ់រមតដ ពំុមប

បុគងលពិេបប ់ាលឹ “ុក្្រ”, ពំុមបបុគងលគួ�ាេមលម ់ាលឹ “ុ

បប្យ”   ខខុមំ� បសមបនរិត់ ាលមបិ្បកបេដេបនកតកេមមបប្េទមបប្ 

បេ្មបុគងលមប្ពេបខងគ , បពិ្រ្ពេយដង្ ដសុ បមខរេិព ្បក�់ាល

េាលមកេបេ ុបន�ក�ិយិ�បបសខខុមំ� បស   ់ាលខខុមំ� បសេ្ប   េាម្ កេលសមហ

គមង េបេ  ាហប�បសប� បេទបនិ  ្កបបល ” 

បបម សឹ ្ពេព� បុគងលទដំំតដំេេកគុដបន�យេហ បនដមិប



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๙๙ 

 

 

យបួល្បេយ្បនយសកេមេ គឺពំុមបេ បបម្ កាបន្បក� ់ាលេាលមក

េបេកតក ។  បបម សឹ ្ពេព� ្ពេេេបិប ិ្ ពេ្ទប្ពេនក�ុាលសយគកមកបល

បបមេហ, បុ៉់បតិពសនក�ុកសេេ់រេករេឡដយប ្បក�េនេ មបេទយប

េ្ាេបន�កិ�យិ ។ � ក�ាក់ាល្ពេយដង្ តបសុកេេកគុដ្ពេបប្រឹ “េេ

េពលមបំនក�ុបនិបេទ ពំុមបេហរុគបឺរសុ េហ ិពសនក�ុកសមបិអនេករេឡដ

យប ” ាបនេបេេនេ ាកេនេបេំេក(ិពស)នក�ុ ់ាលេករេឡដេ្ាេ

ភបន, បបម្ពេយដង្ ដស្ុប្បក�េបេ យ៉ដេបេផដនុេ ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ លម់ មប្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បស

យបេដេបប� យបលមេហ ្ពេគុណម� បសយប្ម្បក� ់ាលគួ�

បដ�រស យបលមេហ ្ពេគុណម� បសយបញនំកប�ប្កយយបលមេហ ខខុ ំ

្ពេក�ុណបបមួលកបប� េបេ តម្បក�់ាល្ពេគុណម� បសយប

េឆខេនេ ”  ៕ 

នបសបិបិ្នក�ុទបបប� ក ៥ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៥   
 

បប� បតកយពំកក�់ាល្ពេេេបិប ិ្ ពេ្ទប្ពេនក�ុ  េ ខី េឹ បិប-ិ

្នក�ុទបប្ប�  ។ 

េ�ឿដ៉បបេដ�បបតកយពំក្ពេេេបិប ិមបាបនរេទ ៖ 

កគុដបមល់ាល្ពេេាលិបរសេម្ពេុរិុ្ពេេេបិប ិេេ្កបដ 

យ�ាិ�បុ�យ  បគ�បិប ិ   ្ដស� កកមប្ពេលលឱំបេទកគុដក�ប�ិ� គទប

ុ ខំ ដំ ។ ្ដស្រិេ�េិកគុដ្ពេលឹ   កុំឹ េឡ់របរសុំដេ្រេនេ  បបម្ ក



๑๐๐                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បរសុំដកគុដ  គឺយបបយទដំំ   �ួមទដំ់កប់រគកទដំបដំដ   ្បបិបេប

មបយគកមកបបមពកេដ  េដកសបនដា  ។   េបតនបក�េប្្ដស្ុប្ពេ

រ្មិេ្បក�េបេ មបបណំដបនដមកល្ដ េប្ដស់្បកំុ្ាហខណន

បស សំ កស់រគក បលបបម� ំ់ លក្ពេនក�ុម� ដ�បបស្ពេេេបិប ិ ។  ្ពេេេបិប ិ

លុេ្រ្ប្ាហខណន បលបបម្ពេនក�ុាបនេនេ   ្ដសកសេករេបនកតក� កកកគុដ

្ពេលុ ខំ ដំ ្ដសេខសេ្ពេេប្រទដំបដំដ ្បគលសាេទ ។  

េបតនបក�េប្្ដសេលសាេរ្ាហខណន យរសេទ  ្ដសបម� នយដង

េេនេំាេ្ពេរសកត្ ពេេេបិប ិ ្តបសេប�នប�េប�្ពេេេបិប ិុ យេបក 

្ដស់ណនាំ្ពេេេបិបេិលសបន�កិ�យិ េាម្ ក្ ពេនក�ុបនដយបេករេឡដ

េដរ ។ 

េេេពល្ពេេេបិប ិ្ ដសេលសបន�កិ�យិុេលកាបំបដយ៉ដេបេឹ ៖  

បុគងល់ាល្កក្កេតកយ៉ក មប្រកបលេផ្ដ ៗ ងគ មកេាម្ កបបម

េដ េទេុេគបបម់កប់រគកទដំ ២ េគកស�់មដុមបុប្ាសគួ�ា្បំនស

ប្មបសេដ     េដបន�កិ�យិ្បក�េបេ      បបម់កប់រគកេករមបាលស 

េដផដនុេ ាបនេបេ ្ពេនក�ុម� ដកសេករេឡដ នេំាេ្ពេយដង ។  

េេេពលេលសបន�កិ�យិុេលកក ២ ឹ ៖   ្ាហខណន ណ្កក្ក

េតកយ៉ក មកេាម្ កបបមេដ េាលឹ បបម្ពេយដង្ ដស្ពេ្ទប្ពេ

នក�ុាលសបលបដងផំដ េដកសយបា់កប់រគកទដំពក� ាលស្ាហខណន េនេ

េហ បករិយប្្ររ្ុបកគុដនិរតេដុ ខំ ដំ  ទដំេមមបប្ាសមបកមខ ដំ

េ្នប�ក្បមណមិបយប  កសយបេករេឡដេហនេំាេេដ េដបន�-

កេបេ បបម់កប់រគកក ២ េករេឡដនេំាេេដផដនុេ ាបនេបេ ្ពេនក�ុក 

២ កសេករេឡដនេំាេ្ពេយដង ។ 

នក�ុទដំ ២ ំដេនេ មិប់មបនក�ុតមលមខត េ្ាេ្ដសមិបអនេលស



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๑๐๑ 

 

 

្ពេនក�ុ  ់ាល្ដស្បគលសា នេំាេ្ាហខណន េទេហេនេ ា់ប�ុមក

េករមបនេំាេ្ពេយដងយបេដរេ,  េហកសមិប់មបុិពសនក�ុ   េ្ាេុ

លមខតឹ  ិពសនក�ុ ់ាលុយរិប�   ុអបិបដ្ៃបក�នេ្មបបមលិ  បនដ

មិបេករេឡដនេំាេបុគងល ់ាលមបនក�ុ បរសុ  (្បម់រគក) ខបនបដស ពិក� 

េហ ិពសនក�ុ ់ាលេករពកបយិកៃបកមខ ាបនុ ិពសនក�ុ �បបសពួកេបត

ទដំំ កសមិបមបនេំាេយគកុមបុប្់ា� ។ 

 ប៉ុ់បតេាលយបឹ ុ តចចយសតវចកា  (នក�ុ ់ាលេករពកបន�យ�មក) 

មបអបុភព កគុដក�បមខនដេមលាបនិពសនក�ុ ្គបស្បក� ឬេ្ាេេហរុ់ាល

មបអបុភពយ៉ដេបេ បនដេបឹិពសនក�ុកសយប ប៉ុ់បតុ ិពសនក�ុ ពិេបប

មធដ៉ខុបពកិពសនក�ុ េផ្ដេដរ ុិពសនក�ុ េករពកបន�យ�មក ប៉ុេណា េ ។ 

 ាកឹ េេេពលមិបមបេហរុ គេឺេេពលមបិមបបរសុ ុេាម យប

េបនកតកឹ េេេពលមិបមប្បម់រគក ់ាលុបរសុ  គឺកតដំអ្បលៃប

នក�ុ បបិ� ណ េទេុិពសនក�ុកសមិបអនេករេឡដយប េ្ាេឹ បបម្ ក្ បម 

់រគកេនេ កសុេហរុាបំបដៃបិពសនក�ុ ់ា� ។ 

ាកឹ េលសបន�ក�ិយិ គឺក�តដំនិរត្ យ គឹ េុគ ល្បបបយសក់ាលនដស

យប េដក�េាលាកបន�យ បបយ កសបបបភពុយគកតដំនិរតុកុមុបឹ 

បនដេលសយ៉ដេបេ េហកគុដេពលេ្កកសអនេលសយ៉ដេនេ យបពិរ្យកា 

�បបសខខួប ។ 

ាកឹ មបិយប្ដសមបេហរុតមលមខតៃបិពសនក�ុ គឺមិបយប្ដស

មបីបបមលិ ់ាលុេហរុតមលមខត   គឺុប�កិមខ   បិដុយរៃបក�

េករេឡដៃបិពសនក�ុ េនេេ ។ 

ាកឹ   ាកេនេបេំេកនក�ុ់ាលេករេឡដេ្ាេភបន   យប
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េបនកតកឹ ាកេនេបេំេកិពសនក�ុ  ់ាលុយរិប�  ុអបិបដ្ៃប

បមលិ ់ាលេករេឡដ េ្ាេបមលិភបន ។ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៥ 

 

ប�� �ីា៦ា-    ភកកន�តបល��  
 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ  “ ាតំ �ំ   កខា បន  សតក កភ  តនគតយវា ត�-

ភកកន�តា កមាតា ទលទា កភាំ ាតំ �ំ  តនគតយវា  ត�ភកកន�តា កមាត(១) - 

មគ លរិក�ុទដំំ ក�ីបនុេមកកបសគរង�់មដមបេទយប េ្ាេក�

្ប្ុងំគ ៃបេហរុ ៣ យ៉ដ  គ ឺ មតបិដបតិកគុដេេកេបេ�ួមងគ  ១,  មតមប

�ាបប  ១,  មបបរស្ យកា  ១   មគ លរកិ�ុទដំំ  ក�ីបនុេមកកបសគរង

�់មដមបេទយប េ្ាេក�្ប្ុងំគ  ៃបេហរុ ៣ យ៉ដទដំេបេ ” ាបនេបេ ។  

ាក់ាល្តបសុកេបេ ុាក់ាល�កនំ់ ណកបលសមិបយប 

ាក់ាល្តបសុកេបេ ពំុមបនំ់ ណកបលស, ាក់ាល្តបសុកេបេ ុ

ាកេដបិប្�យិ, េបេុាក�បបសយគក់ាលុ្ពេយ�ហបត, ្ពេាស

មប្ពេភគ   ្បឹបសគដស្តបសាកេបេ   កគុដនេំណមមបុប្   ្ពមទដំ

េបតទដំំ ។ 

ប៉ុ់បតក�ីបនុេមកកបសគរង េ្ាេក�្ប្ុងំគ ៃបេហរុ ២ យ៉ដ (េលក  

 

 

 

(១)  ម្មមិបិក មបលបណា បក ២២ / ១៨០   

ប�ដកែាសា  ៖ មគ លរកិ�ុទដំំ ក�ិយិនុេបសបាបិបបិ �បបសបរស់ ាលេករកគុដៃផ� េ្ាេ្ប្ុេំហរុ ៣ 

្បក� ។ កគុដបរសេេកេបេ មតបតិមក្ប្ុងំគ ផដ មតុសបតកមប�ាបបផដ បរស់ ាលគួ�េករកសមប

្យកាកគុដ្ងេនេផដ លុេ្ប្ុងំគ េហរុទដំ ៣ ្បក�េបេ�ដ  េបបរសនុេបាបិបបិកគុដៃផ�មតយប ។ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๑๐๓ 

 

 

់លដក��ួមងគ ៃបមតបិដបិត )កសមប,  គឺ  ក�់ាលុកបលតបបេ្ប្មម

េមៃាំដមត  ំ យ់ដមលផ�ិរ�បបសនដយ�កិតបបិបក ់ាលកពុំដមប�ាបប ។  

គឺេ្ាេក�់ាលតបបេនេ  េ្ប្មមៃាយ់ដមលផ�ិរេនេ  េប

បុបណាមមកុម� េករេឡដ, បបម្ កមរដងឥបក កសេ្ប្មមេមៃាំដមត  ំ

យ់ដមលផ�ិរ�បបសនដកប� ្ាហខណក  កគុដ្ងមប�ាបប េ្ាេក�់ាលមរដង-

ឥបក យ់ដមលផ�ិរេនេ េបមណ� ពមណពេករេឡដ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ “ក�

ីបនុេមកកបសគរង�់មដមបេទយប េ្ាេក�្ប្ុងំគ ៃបេហរុ ៣ យ៉ដ ” 

ាបនេបេ ពិរ្យកា់មបេនេ ។   េបយ៉ដេនេ   ាក់ាលឹ   “ បុបណា-

មមកុម� មណ� ពមណព យគកទដំពក�ទដំេនេ េករេឡដយបេ្ាេក�

យ់ដមលផ�រិ ” ាបនេបេ គឺុាក់ាលខុប ។ 

្ពេគុណម� បស    ្បបិបេប្ពេរឹគរ្តបសឹ “  បុបណាមមកុម�   

មណ� ពមណព េករេឡដយប េ្ាេក�យ់ដមលផ�រិ ” ាបនេបេ ពិរ់មប

េនេ ។ េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ  “ ក�ីបនុេមកកបសគរង�់មដមបេទ

យប េ្ាេក�្ប្ុងំគ ៃបេហរុ ៣ យ៉ដ ” ាបនេបេ គឺុាក់ាលខុប ។  

បប� េបេមប  ២  នណុំន  ់បប្ុលេ្ល   ់បបលមិរ   បប� េនេ

ុបបិល�បបសេេកយគកមបនេំណេានដប៉ុេណា េ  ជខ កសាលសនេំាេ្ពេ

គុណម� បសតមលដំបសេហ, បបម្ពេគុណម� បសបងំខ នភព្បេពន- 

្បពិល ្្ដសបបបភពរខឺនិប� ន  ៃបញណាស្បេប�ផដនុេ  ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

យប្តបសាកេបេុកឹ  “ មគ លរកិ�ុទដំំ ក�ីបនុេមកកបសគរង

�់មដមបេទយប េ្ាេក�្ប្ុងំគ ៃបេហរុ ៣ យ៉ដ គ ឺ មតបិដបតិកគុដ
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េេកេបេ�ួមងគ  ១, មតមប�ាបប ១, មបបរស្ យកា ១ ក�ីបនុេមក

កបសគរង�់មដមបេទយប េ្ាេក�្ប្ុងំគ  ៃបេហរុ ៣ យ៉ដទដំេបេ ” ាបន

េបេ ពិរ់មប បិដ្តបសុកឹ “ បុបណាមមកុម� បិដមណ� ពមណពេករ

េឡដ េ្ាេក�យ់ដមលផ�រិ ” ាបនេបេ ពិរ់មប ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ េបាបនេនេ ្ពេគុណម� បស បបម្ពេគុណម� បសេលស

ាខខុ ំ្ ពេក�ុណយបលស េដេហរុផល ់ាលេ្បបបិិនចលបប�  យប

េដលមផដនុេ ” 

្�្លាេសន    “ បបម សឹ ្ពេព�   ្ពេយដង្ ដសជខ បសមត បសមកឬេ

ឹ បុគងលទដំេបេ គឺបដ�ិន�កុម� ឥបិបិដងតបប បិដ្ពេកុម�កប្បេរស� 

បុគងលទដំេនេ ុយគកេករេឡដ េ្ាេេហរុ(តម់ាលេាល)េបេ ” 

្�្េពម�ល�ន�      “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណយបមត បស

មក បុគងលទដំេនេ មបក�េករាសយម� �  គឺ  មបេមកត បស ២ កគុដ្ង់ាល

មប�ាបប យបេទកបសក់បខដបេន� បដសបប្បយ�បបសតបប ២ �បប យបផនក

នកេនមេនកបមបយ�បបសតបបេហ េបបដ�ិន�កុម�បិដឥបិបិដង-

តបបេករេឡដយប េ្ាេនកបមបយកគុដនកេនមេនេ ។  

េេេពល្ពេ ទិេរស�យបនបលេទកបសបមគ កស �បបសរិក�ុបកទដំ- 

ំ េករមបរេ្មក កពុំដបមខនដេទយដងុ រ �បបសនដរិក�ុបកមួយដង កស

បេ��ននកបមបយេននមក ្បំកសបពំរសកមបពសបត  ។   ្ងេនេ  ្ពេ

គុណម� បស្ពេ ទក េាលេទកបសរិក�ុបកយដងេនេឹ “ មគ ល បមបប្បក នប�

េទកនកមកបបតិន អតខ បនដ្្មេនកព� ” ាបនេបេ    បន� បសពកេនេ  រិក�ុបក

យដងេនេ់ាលកគុដបមលេនេ កពុំដមប�ាបប កសេ្បមរសួលកនកបមបយ

េនេ មួនំ់ ណក, ដកសនបលេទកគុដយដងុ រ មួនំ់ ណក ។   េ្ាេក�េលស

់បបេនេ   េប្ពេកុម�កប្បយបសកេំណ រយប េ�ឿដេបេ យគកទដំំ 
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កសេគនងំគ បិយាលស ” 

្�្លាេសន  “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេយដង្ ដសេ្ឿាកេនេឬេ  ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ េ្ឿ ្ពេគុណម� បស   កគុដេ�ឿដេនេ  ខខុ ំ្ ពេក�ុណ

យបេហរុផលាសុកសេកស   ់ាលេលសាខខុ ំ្ ពេក�ុណេ្ឿឹ  បុគងលទដំ

េនេយបេករេឡដ េ្ាេេហរុេបេ  ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� កគុដេ�ឿដេបេ ្ដសយបេហរុផល

ាសុកសេកសយសកឬ   ” 

្�្េពម�ល�ន�     “ ្ពេគុណម� បស ាណំ ំ់ ាលមបេ្ាេេទេលាក

់ាលមបក�េ្រ�មយបលម �់មដាុេលបរេបសយបេលឿប មិប់មបេឬ   ” 

្�្លាេសន   “ ពិរ់មប បបម សឹ ្ពេព� ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស  បមយ៉ដណ  បេមកសយ៉ដ

េនេ រិក�ុបកយដងេនេ  ុយគកមប�ាបប  េេេពលីមកគុដបម្ុកពដយបសេទ  

េេេពលជរុ(�ាបប)កពុំដតដំេេ  មបក�កនកបមបយដកសនបលេទកគុដ

បម្ុកពដេនេ  កសុេហរុារិក�ុបកយដងេនេមបគរងយប  ខខុ ំ្ ពេក�ុណេ្ឿបបប 

េហរុផល  ់ាលេលសាបុគងលទដំេនេេករេឡដយបកគុដេ�ឿដេនេយ៉ដេបេ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� អតខ ភពកសបបមយេអដេបនកតក

្បក�េបេ  តម់ាលយប្តបសមកេបេឹ   េ្ាេមបក�ដកសប��ប លនក

បមបយ នបលេទតមយដងុ រ េបេករមបគរងយប ។ មហបពិ្រ ្ពេយដង

្ដសួលមង លសឹ ្ពេកុម�កប្បេរស�មបក�ីបនុេមកកបសគរងតម

្បក�ាបនេាលមកេបេឬ    ” 

្�្េពម�ល�ន�  “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណួលមង លស” 

្�្លាេសន     “  លមេហ  មហបពិ្រ   េបយ៉ដេនេបបម្ដស
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្រឡបសមកកបសបបិល(មងង គបិំរ)�បបសអតខ ភព    ្ពេយដងេពល្តបស

ួលមង លសក�ីបនុេមកកបសគរង េដបលិកក�មួេនេ�ដ កសបនដុ

ក�ប្មបតមកមខ ដំ�បបសអតខ ភព,  េបាបនេនេ  ្បក�់ាលឹ េមកត បស

ទដំ  ២  េនេផនកនកបប្បយេហ យបមបគរង ្ពេយដងកស្ដសេ្ឿេហ

ឹ មបក�ីបនុេមកកបសគរងៃបេមកត បសទដំ ២ េនេ ពិរ់មប   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្រនម្រ្ប ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណេ្ឿ យសក់ាល

យបផនកេហ ហបបេហ ាំេហ រខកសេហ ណមួេនេ �បបសេនេ

ទដំយបស�់មដជខ កសេទកបសបម្ុកពដយប  ាលសកក់បខដេហ   កសាលសបបប

ក�នេ្មប ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប េ្ប�បាបនុ េបខបនដយបេ ខី េុេបខ

ទដំំណមួ េបខទដំយបសេនេ �់មដេីុេេទកបសមហបមុ្ ាលស

កក់បខដេហ កសាលសបបបក�នេ្មប យ៉ដណ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប យសកណមួ់ាលយបផនកេហ ហបបេហ 

ាំេហ រខកសេហ ណមួេនេ   �បបសេនេទដំយបស�់មដជខ កសេទកបស

បម្ុកពដយប ាលសកក់បខដេហ  កសាលសបបបក�នេ្មបយ៉ដេនេ់ា� ។   

េ្ាេេហរុផល្បក�េនេ េបខខុ ំ្ ពេក�ុណេ្ឿឹ ក�ីបនុេមកកបស

គរង�់មដមបេទយប េទេេដនកបប្បយេនកបមបយ់ាលនបលេទ

តមមរស  ” 

្�្លាេសន   “ លមេហ មហបពិ្រ ្ពេយដង្ ដសនបលាលសបបិល

�បបសអតខ , បបម សឹ ្ពេព� បបម្ដសួលមង លសផដនុេឹ េទេុមប

ក�្ប្ុងំគ ៃបេហរុ ២ យ៉ដ េដក�េ្បមរសផនក  បដ�ិន�កុម�  ឥបិបិដង-

តបប បិដ្ពេកុម�កប្បេរស� កសមបក�ីបនុេមកកបសគរងយប ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមួលមង លស
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េហឹ េហរុ ២ យ៉ដ ្ប្ុងំគ  កសមបក�ីបនុេមកកបសគរងយប ” 

្�្លាេសន     “ បបម សឹ ្ពេព�  េទេុបុបណាមមកុម�  

េទេុមណ� ពមណព កសាកសពលបបេេកគុដេហរុ ៣ យ៉ដ ្ប្ុងំគ  មប

អក�ាបនងគ បនដបុគងលមុប ៗ េនេ់ា�, អតខ ភពបនដេាលាលសេហរុ

ក�ណន កគុដក�េករ (ៃបយគកទដំេនេ) ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  មបេ�ឿដរណំលឹ បុគងល ២ នកសេនេគឺុកបល-

តបប បិដនដយ�កិតបបិបក អ្បលេេកគុដៃ្ព មបនិរតលឱំបេទកគុដ

បេិបក ់បសដ�ក្បេយ្បនខបុសបផុំរ មបេរ្េរបយេលសាពិរពេេកេរត េទ

ាលស្ពហខេេកយប ។  

កគុដបមលេនេ បក�េប្យបេបតនយដមកបេ្មបុគងលទដំពក�

េនេ កគុដេបេ្ពនក េបេេ� ន ។   េ្ាេមបេបនកតក្បំនសុ ខំ ដំ

នេំាេបុគងលទដំេនេ បក�េប្េប្ដស្រររពិបិរ(ាលសេ្ងេ គឹ កស) 

្ដសេឃនឹ  កគុដយនគរកល  នក�ុទដំ  ២  ំដ  �បបសយគកទដំេនេ  បនដ 

ដដនរ   ។  

លុេានដេហ កស្តបសេទកបសយគកទដំ ២ េនេឹ  “ ្ពេគុណម� បសាស

នេ្មបទដំ ២ បបម្ពេគុណម� បសេលសតមាក�បបសខខុ ំ្ ពេក�ុណមធដ៉ផដ

នុេ គឺឹ  ុក�លម ្បបិបេប ្ពេគុណម� បសទដំ ២ បនដេករយបបុ្រមគ កស 

េគបនដុយគកបុំកប្មបដ បិដេមល់ថទពួំក្ពេគុណម� បស ” ។  

យគកទដំេនេបលរបឹ “ កុយំក េេកេកបិ ្ពេយដងកុំ្ តបស់បប

េបេយក ” យគកទដំេនេ មិបួលកបណំប មព� �បបសបក�េប្េនេ ។ 

 បក�េប្កពំបលៃបេព ្ដសមប្ពេលយបុេ្ងេ ្យ គឹ

្បេយ្បន យប្តបសនេំាេបុគងលទដំេនេ យបសក�យ ២ ាដផដ យបសក�យ 
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៣ ាដផដ ឹ “ ្ពេគុណម� បសាសនេ្មបទដំ ២ បបម្ពេគុណម� បសេលសតម

ាក�បបសខខុ ំ្ ពេក�ុណមធដ៉ផដនុេ គឺឹ  ុក�លម ្បបិបេប្ ពេគុណម� បស

ទដំ ២ បនដេករយបបុ្រមគ កស េគបនដុយគកបុំកប្មបដ បិដេមល់ថទពួំក

្ពេគុណម� បស ” ។ 

 យគកទដំេនេកសបលរប យបសក�យ ៣ ាដ ឹ “ កុយំក េេកេកបិ ្ពេ

យដងកុំ្ តបសបបួលពួកអតខ ភពកគុដេ�ឿដ់ាលងខ ប្បេយ្បនយក កគុដ្ងណ  ៗ

កេបេេេមបិទបស់ បកជខ , បបមាក់ាលមបក�់បកជខ ុ 

លមខតេបេ នប�់បកជខ េទនុេ, េទេុល�ណក បនដ�ល�ំេ េទេុរគបិំេ

បនដ�លេំទកតក េទេុអកប្រឡបស់ ្បេទកតក េទេុ្ពេនប�បិដ្ពេអិរ

ជខ កសេទកតក ពួកអតខ ភពកសបនដមបិឡបកឡ ំេដេេកលមងទដំំ, (បន� បស

ពកេបេេទ)បបម្ពេយដងកុេំបតនយដនបល្រិ ាពួកអតខ ភពយបេឃន្ពេ

រសកតេដរ   ភពបគិបមគ លុមួ្ពេយដងាស្ រិារិេបេ េមលេទាបនុ មប

់របនដេលសាពួកអតខ ភពខបនបដស ” 

លដំបសេនេ បក�េប្កពំបលៃបេព េេេពល្ដសយបបទននិរត

�បបសយគកទដំេនេមិបយប ្ដសកសេលសក�េង�ព ផងដយ�យលក បណំប មព�េដរ

ឹ “ ្បបិបេប្ ពេគុណម� បសទដំ ២ មបិខគេ់ខគដេលសតមាក�បបសខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណ េពលណ់ាល្ពេេមម� បសតបបិបកេករមប�ាបប ្ពេគុណម� បសាស

នេ្មប កគុដេពលេនេ បបម្ពេគុណម� បសេ្ប្ មមេមៃាំដមត យំ់ដមលផ�រិ

េទនុេ ្ពេេមម� បសតបបិបកេនេបនដមបគរង ក�េលសេនេ ុក�្ប្ុងំគ េាម្ ក

ក�ីបនុេ មកកបសគរង់ រមតដ ”  

្ពេគុណម� បសតបប បលឹ “ េេកេកបិ អតខ ភពអនេលសតម

ាក�បបសេេកយប េដក�េលស្ រនម់រប៉ុេណាេ របយ�បបសពួកអតខ ភព

បនដមបិខបនបដស ” ាបនេបេ ។ 
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កគុដេបេេនេ េេរពេបត មបេបបុ្រមួយដង់ ាលមបកុបល

មបលាស្កបស យបសអុ ្គបសអុក�លេហ អនបនដយដនុេ(មកេករ) 

េទេុកគុដន្កពរតិ្រកបលយបតម្យ គឹ  ។ លដំបសេនេ បក�េប្

កពំបលៃបេព េបតនយដនបលេទ�កេបបុ្រយដងេនេ �ួនមបបប�បលយដស�

យ៉ដេបេឹ “ មកនុេ េេកបិ�ុក�   ៃថ�េបេុៃថ�ាសរខឺឹ ខ �បបសេេក   េេក

បនដាលសបបបក�បេ្មន្បេយ្បន េដយប្ួបកបមគ កស�បបសេេកេហ,   

េេកបនដមបក��បសេេកគុដកាសគួ�ាមេន�ម,   េេកបនដមបក�បាបិបបិ

កគុដ្រកបលាសបមគួ�,   េេកបនដគួ�នេ្មបលជំរស ុមួមតបិដបតិាសលម,    

មកនុេ    បបមេេកេលសតមាក�បបសេដ ” ាបនេបេ  ្ដសយបផងដយ�យលក

េល្ពេបិ�ម ្តបសយដស�យបសក�យ ២ ាដផដ យបសក�យ ៣ ាដផដ ។ 

លដំបសេនេ េបបុ្រយដងេនេ យប្កបបលយ៉ដេបេឹ “ បពិ្រ្ពេ

យដងបិ�ុក� ្ពេយដង្ ដសកពុំដប�េប�្រកបលណុននកញបស ្កបបល   ” 

បក�េប្្តបសរបឹ “ ុកបលតបប បិដនដយ�កិតបបិបក ” 

េបបុ្រយដងេនេ  លុេយបមត បសាក�បបសបក�េប្  កស� កក  

ួលក េាលឹ  “ បពិ្រ្ពេយដងេេកបិ�ុក�   ក�េពន្ពេល�បបស

្ពេយដងលម់ មប់ប   ្កបបល,    បលបដងកំសមបបណំដបនដេករ កគុដ្រកបល

ាសគួ�ា្យ គឹ , កពុំដគរិឹ  េដបនដេករកគុដ្រកបលណ   កគុដ្រកបល់ាល

ុយណ� ្យ   ឬកសុ ្េពុ្យ ឬកសុ បេំប្យ ឬកសុ ឱបយរកិយ ” ាបនេបេ។ 

បក�េប្្តបសឹ   “ េេកបិ�ុក�   បបមេេកេករកគុដ្េពុ្-

កេំណ រេទនុេ ” 

្ងេនេ បក�េប្កពំបលៃបេព ្ដសបសៃថ�់ ខ់ាលេបបុ្របនដ

េទេករ ្ដស្្មបាណំន ដាលសុកបលតបបឹ  “ ្ពេេមម� បសតបបិបកបនដ
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មប�ាបបេេៃថ�េនេ  ្ពេគុណម� បសាសនេ្មប   ាលសៃថ�េនេ    បបម្ពេគុណ-

ម� បសេ្ប្ មមេមៃាំដមត  ំយ់ដមលេេផ�រិនុេ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  េេៃថ�េនេមកាលស  តបបិបកកសមប�ាបប េបបុ្រកស

យបនបលេទបម� នខខួបកគុដកេនេ   េហ្ពេគុណម� បសតបបកសយបេ្ប

្មមៃាំដមត យំ់ដមលេេផ�ិរ �បបសតបបិបក េដ្បក�េបេ េបមប

េហរុ ៣ យ៉ដទដំេនេ ្ប្ុងំគ  តបបិបក�់មដេករគយ េ្ាេក�យ់ដមល

ផ�ិរ គយ�បបសតបបិបកេនេ �់មដេករេ្ាេអ្បលក�យ់ដមល   ។  

បបម្ពេយដង្ ដសកុគំិរក��ួមងគ េនេុ តវ្ច (ក�្ប្ពនរតេលខប) 

ាេមេ បបម្ កក�េបនកសរសុកឹុក��ួមងគ យប, បបម្ កក�បមខនដេមល

ងគ កសរសុកឹុក��ួមងគ យប, �់មដេករក��ួមងគ េដអ្បលគយ 

់ាលមបកគុដនំ់ ណកាបំបដ ់ាលយ់ដមលាលសមនស បិដេ្ាេមបក��ួមងគ

េនេ កស�់មដមបក�ីបនុេមកកបសគរងយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  ក�ីបនុេមកកបសគរង�់មដមបេទយប េ្ាេ

ក�យ់ដមល េទេបកមិបាលស គឹ កសុយ្��កតក ។   មហបពិ្រ េរខដ់ាលេឆេ

បេនប បេេប �់មដកម� រសភព្រុកស ៃបយសក់ាល្ងបស់រនបល្ិរ  មិបាលស

ាលសងគ យប យ៉ដណ ។  ក�ីបនុេមកកបសគរង�់មដមបេទយប   

េ្ាេក�យ់ដមល េទេុមិបាលស គឹ កសុយ្�� យ៉ដេនេ់ា� ។ 

 បបម សឹ ្ពេព�  ក�ីបនុេមកកបសគរងៃបបរសទដំំ �់មដ

មបេទយបេដយណំនៃបេហរុ  ៤  យ៉ដ គឺ   េដយណំនៃបកមខ ១,   

េដយណំនៃបេយបិ(កេំណ រ) ១,  េដយណំនៃប្រកបល ១,  េដ

យណំនៃបក�យដស� ១    េទេុបរសទដំំទដំពួដេបេ   ុយគកមប

កមខុ ់ាបេករ មបកមខុ េហរុេលសាតដំេឡដកសេដ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព�    ក�ីបនុេមកកបសគរង    �់មដមបេទយប
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េដយណំនៃបកមខ យ៉ដាបនេមតន   ។ 

មហបពិ្រ បរស់ ាលមបកុបលមបល្កបស់ណប   �់មដេករយប

តមេបនកតក្យ គឹ   គឺកគុដ្រកបលក្្រមហមលកសយប   កគុដ្រកបល

្ាហខណន មហមលកសយប    កគុដ្រកបលគហបរកមហមលកសយប    កគុដ

នេំណមេបតទដំំកសយប កគុដយណ� ្កេំណ រកសយប កគុដ្េពុ្

កេំណ រកសយប កគុដបេំប្កេំណ រកសយប កគុដឱបយរិកកេំណ រកសយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បយគកមបបតុកបតម មប្ពេ្នប 

មបេភគយេ្នប មបមបបិដ្យកសេ្នប មប បក�ណន េលសាបប្និរត

្គបស្ងបស  មប្យកស  មបយដ��្គបស្ងបស  មបបុគងល់ាលុមនសញរិ

្គបស្ងបស �់មដ្យកស េទេុៃថខុ  ២ ាដ ៣ ាដ ិនយសកមួ គឺទបក

កសយប ទមកសយប ាក់្បកសយប បរសុកសយប ផ�េកសយប បិគមកសយប ្បបកស 

យប តម់ាលនិរត្ យ គឹ  តម់ាលនិរត្ រ្បក� យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បរសទដំំ់ាលមបកុបលមបល្កបស់ណប 

�់មដេករយបតមេបនកតក្យ គឹ   គឺកគុដ្រកបលក្្រមហមលកសយប   កគុដ

្រកបល្ាហខណន មហមលកសយប កគុដ្រកបលគហបរកមហមលកសយប 

កគុដនេំណមេបតទដំំកសយប  កគុដយណ� ្កេំណ រកសយប   កគុដ្េ-

ពុ្កេំណ រកសយប កគុដបេំប្កេំណ រកសយប កគុដឱបយរិកកេំណ រកស

យប យ៉ដេនេ់ា� ។ ក�ីបនុេមកកបសគរងៃបបរសទដំំ �់មដមប

េទយប េដយណំនៃបកមខ តម្បក�់ាលេាលមកេបេ ។ 

ក�ីបនុេមកកបសគរងៃបបរសទដំំ �់មដមបេទយប េដ

យណំនៃបេយបិ(អក�់ាលេករ) យ៉ដាបនេមតន   ។ 

ពួកមបសៃ្ព លុេមបខលសបកសកសមបក�ីបនុេមកកបសគរង, ពួក
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េក� ក លុេមបបេំឡដផង�េបសកសមបក�ីបនុេមកកបសគរង, ពួកេបត

ទដំំេទេុ្គបសយដង    មិប់មបុបរស់ ាលេករកគុដគរងេ,   បរស

ទដំេនេ មបក�ីបនុេមកកបសគរង េដអក�េផ្ដ ៗ ងគ  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េ្ប�បាបនុ មបុប្មគ ទដំំ�់មដ

េា�េទេល់ផបាក េដអក�េផ្ដ ៗ ងគ  ។  យគកខខេបិយដំនេំាេ់រំដ

មុខ,  យគកខខេបិយដំនេំាេ់រំដេ្ក, យគកខខេកសអ្ករក, យគកខខេ

ក្ល្រេមល្គដបពំរសប, យគកខខេបួដបកស, យគកខខេក្ល្រេមល ្គដ

បពំរសកមយ, យគកខខេបួដបកស ្គដបពំរសកមយ, យគកខខេមប្ដ 

្គដនកព�បបំកេឈ, យគកខខេ្គដ់ប្កបរស, យគកខខេ្គដបេដ��� ( តតកយា

នតវកតន�ត មិលិប�ប្ប� �បបសៃថុ ឥតកយាបំ�ំ ា នតវកតន�ត - ុឥបក

េបខ�កបខនកេឈ ) ។   មបុប្មគ ទដំយបសេនេ �់មដេា�េទេល់ផបាក  េដ 

អក�េផ្ដ ៗ ងគ  យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ បរសទដំំទដំពួដេនេ កសយ៉ដ

េនេ់ា� បរសទដំេនេ �់មដមបក�ីបនុេមកកបសគរង េដអក�

េផ្ដ ៗ ងគ  ។   ក�ីបនុេមកកបសគរង ៃបបរសទដំំ   �់មដមបេទ

យប េដយណំនៃបេយបិ (អក�់ាលេករ) តម្បក�ាបនេាលមក

េបេ ។ 

ក�ីបនុេមកកបសគរង ៃបបរសទដំំ   �់មដមបេទយប

េដយណំនៃប្រកបល យ៉ដាបនេមតន    

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េ ខី េឹ្រកបល គឺ្រកបល ៤ គឺ យណ� -

្យ(្រកបលបរស់ ាលេករកគុដបរុរ) ១, ្េពុ្យ(្រកបលបរស់ ាលេករកគុដ

ប ប្ប) ១, បេំប្យ(្រកបលបរស់ ាលេករកគុដកេបម) ១, ឱបយរិកយ

(្រកបលបរស់ ាលេករភខ ម) ១ ។ 
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កគុដ្រកបលទដំ ៤ េនេ ្បបិបេបបរសលេពករពណមួ មកេករ

េេ្រកបល់ាលុយណ� ្យ,  កគុដរពេនេ បរសេនេកសយបេ ខី េឹ ុ

យណ� ្យ(បរស់ ាលេករកគុដបរុរ)  ។ល។   មកេករេេ្រកបល់ាលុ្េ-

ពុ្យ ។ល។ មកេករេេ្រកបល់ាលុបេំប្យ  ។ល។   មកេករេេ

្រកបល់ាលុឱបយរិកយ កគុដរពេនេ បរសេនេកសយបេ ខី េឹ ឱបយរិ-

កយ(បរស់ ាលផុបេករភខ ម) ។ បរសទដំំ �់មដមបលក�ណយុ់រ

មួ កគុដ្រកបលទដំំ (្រកបលបកមួ ៗ ) េនេ ់រមតដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ពពួកកត បស បិដបក្ កពួកណមួនបល

ាលសរគហិំមបរិេប�ុ ពពួកកត បសបិដបក្ កទដំេនេទដំពួដ �់មដុយគកលេ

បម្ុ�់ប្ក(តមលមខត)�បបសខខួប     �ួនកខ ុយគកមបបម្ុ�់ប្កបកាបន

មប យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បរសពួកណមួ លេពករពណមួមក នបលាលស

កេំណ រយណ� ្កេំណ រេហ បរសទដំេនេ �់មដុយគកលេ�បបដ់ាល

កពុំដមប�បបសខខួបេនន េហុយណ� ្បរសាបនងគ ទដំយបស ។ល។  នបល

ាលស្េពុ្កេំណ រ ។ល។    នបលាលសបេំប្កេំណ រ។ល។    នបលាលស

ឱបយរិកកេំណ រេហ បរសទដំេនេ�់មដុយគកលេ�បបដ់ាលកពុំដ

មប�បបសខខួបេនន េហុឱបយរិកបរសាបនងគ ទដំយបស យ៉ដេនេ់ា� ។ 

ក�ីបនុេមកកបសគរង ៃបបរសទដំំ �់មដមបេទយប េដ

យណំនៃប្រកបល តម្បក�ាបនយបេាលមកេបេ ។ 

ក�ីបនុេមកកបសគរង ៃបបរសទដំំ �់មដមបេទយប េដ

យណំនៃបក�យដស� យ៉ដាបនេមតន    

បបម សឹ ្ពេព� កគុដេេកេបេ  ្រកបល់ាលេេមិបទបសមបបុ្រ  
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ប៉ុ់បតមប្ពេ្នប  ាលស្ពមេដបទប   មបបកល  មបកលធណលមង   

អ្បលរបយ កសមប បិដេបបុ្រ់ាលមបកុបលមបល្កបស់ណប ់ាល

្រ្បនុរិ (ពកេបេេកេនេ) ុលមខត កសមប ។   ្ងេនេ   បក�េប្

កពំបលៃបេព្ដសមបបណំដយបុេ្ងេ្រកបលេនេ េប្ដសយដស�េបបុ្រ

េនេឹ “ មគ លេេកបិ�ុក� បបមេេកតដំ្បណិជបឹ េដបនដេទេករ

កគុដៃផ�េេហស ្បក ៃប្រកបលេនេ ផដនុេ ” ាបនេបេ  េ្ាេក�យដស�ុេហរុ 

េបបុ្រយដងេនេ េបតដំ្បណិជប ្យ គឹ ្រកបលេនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េ្ប�បាបនុ មបុប្ទដំំ់ាល

្រ្បក�បុណ បិមបតយដស�បមណយ ់ាលខខួបមបនិរតេលករេម�ដ ានបលេទ

កបសផ�េ   េដគិរឹ   បមណយយដងេបេនបលេទេហ  កសបនដុយគកន ំ់ រ

េបនកតកបុខាលស្រកបលទដំពួដ យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� បក�េប្កពំបលៃបេព ្ដសកសយដស�េបបុ្រយដង

េនេ ានបលេទកបស្រកបលេនេ យ៉ដេនេ់ា� ។ ក�ីបនុេមកកបសគរង

ៃបបរសទដំំ �់មដមបេដយណំនៃបក�យដស� តម្បក�ាបន

េាលមកេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ បុបណាមមកុម� ុយគក់ាលបក�េប-

្កពំបលៃបេព្ដសយដស�      កសយបីបនុេមកកបសគរង�បបសនដយ�កិ- 

តបបិបកេហ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ាេក�តដំនិរត្ បណិជបៃបបុគងល ៣ នកស គឺ

បុបណាមមកុម�ុយគក់ាលយបបប្បុំណុកេហ, មតបិត់ាលុ

យគកមបបកល មបកលធណលមង, បក�េប្ុយគកយដស� បុបណាមមកុម�

េបេករេឡដយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េ្ប�បាបនុ បុ�បយគកៃប ខី រកគុដ យ
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កគុដេេកេបេ បនដេ្ាេ្ងបសពប្ាណំកំគុដនម� � ់ាលេគេលសយបលមេហ 

េេេពលបុ�បេនេកម� រសបបបយសក ់ាលុេ្ងេ គឹ កសនេំាេាណំេំហ 

ាណំេំនេ បនដមបេ្ងេ គឹ កសដំក�នេ្មបលបរេបសយសក ៗ េដរឬេ  ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស ាណំ ំ្យបកេ្ងេ គឹ កស

នបលេទដំេហ កសបនដនេ្មបលបរេបសយបេលឿប  ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� បុបណាមមកុម��ួនផុរពកេ្ងេ គឹ កសទដំំ ់ាលេករ

េឡដ េបេករេឡដយប េ្ាេក�តដំនិរត្ បណិជប ៃបបុគងលទដំ ៣ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ដសជខ បសមត បសមកឬេឹ មប្បបាសលំ្ ពមទដំ 

បណត យគកមបបតុកបតម ាសលេំលដមួក់បខដ ្រ្បបនិបមបបបបេទ េ្ាេ

និរត្ បបប៉�បបសពួកឥបកទដំំ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណជខ បសមត បស

មកឹកក់បខដទដំយបសេនេុៃ្ព កខ ុៃ្ពទដំយបស គឺៃ្ពណ� កយ ៃ្ព

ម្មយ ៃ្ពកលិដងយ ៃ្ពមរដងយ ្បប(យគក្បុក)ទដំំទដំពួដទដំ

េបេ ាលស គឹ កសបនិបេទ េ្ាេនិរត្ បបប៉�បបសពួកឥបកទដំំ  ” 

្�្លាេសន    “   បបម សឹ ្ពេព�  ្បបិបេប  ្បបទដំំ 

�់មដមបបបបេទ េ្ាេនិរត្ បបប៉�បបសពួកឥបកទដំេនេយបេនេ 

េបយ៉ដេនេ  កសគួ�់រមបយកស ៗ េករេឡដ  េ្ាេនិរត� កក្្េ ខឹ �បបសពួក 

ឥបកទដំេនេយប មិប់មបេឬ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ់មប ! គួ�់រមប ្ពេគុណម� បស  ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េបយ៉ដេនេ បុបណាមមកុម�

កសេករេឡដ េ្ាេនិរត� កក្្េ ខឹ  �បបសបុគងលាសមបពេបុភព ៣ នកស 
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យបាបនងគ ់ា� រសុកឹ ុយគក់ាលឥបកបិមខិរ ់ាលបក�េប្បិមខិរ 

បិដ ់ាលបុណបិមខិរ ។  បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដសួល្បក�

់ាលេាលមកេបេ តម្បក�ាបនេាលមកេបេនុេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បក�េប្កពំបលៃបេព ្ដសយដស�េបបុ្រ ៣ យដង 

(ាេករកគុដ្រកបល ) ។  ៣ យដងយគកណខខេ   គឺ បុបណាមមកុម� ១, 

្ពេយកុបុ ១, ្ពេយមហបនថ ១ ( មិលិប�ប្ប� �បបសៃថឹ ៤ 

�ួមទដំ្ពេុេបប្បត�ផដ ) ” 

្�្េពម�ល�ន�     “  ្ពេគុណម� បសនគេបប   ្ពេគុណម� បសយប

េដេ្មបប�    េ�ឿដក�ីបនុេមកកបសគរងយបលមេហ   ្ពេគុណ- 

ម� បសយបេាលាលសេហរុផល យបលមេហ, ្ពេគុណម� បសយបេលសភព

ដដនរាុភពរខឺេហ,  យប្្មេបណត នកសេ្បេេហ,  ាកេល

បបបប�ប្កយទដំំយបេហ    ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមួលកាក    

តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ ”  ៕ 

នបសគពបក�បតិប្ប� ក ៦ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៦   
 

បប� បតកយពំកក�ីបនុេមកកបសគរង េ ខី េឹ គា បក�បតិប្ប�  ។ 

ាកឹ ក�ីបនុេមកកបសគរង  គឺ ក� ប្រតិ  ក�េករេឡដៃបបរស 

ទដំំ  ់ាលេករកគុដគរងមត ។ 

ាកឹ េ្ាេក�្ប្ុងំគ  គឺេ្ាេក�នុេាណំលងគ  េ្ាេមបលក�-

ណយ្បុេងគ  ។ 
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ាកឹ មតបិដបតិ�ួមងគ  គឺមតបិដបិតមបរេ្មក ាលសក

ងគ  េដក��ួម្បកបកគុដេមថុបលមង ុេាម ។ 

ាកឹ មតមប�ាបប គឺេ ខី េឹ �ាបប កគុដកេបេ គឺបមល់ាលបរស

អនេករេឡដកគុដគរងយប េ្ាេក��ួមងគ េនេ េនេ�ដ ។  យបេបនកតកឹ 

គឺបមលមុបពដុ ំ �ហបរាលស្ងេករេេហិរហប�េននមកតមទស �កេំណ រ 

ុបមល់ាល េេេពលមតបិដបិត�ួមងគ  េទេុមួាដកតក កសុ់ាប 

ុឱកប់ាលបរសបនដនុេបាិបបបិកគុដគរងេនេយប �ហបរាលស ៧ ៃថ� បស

បសពកៃថ�់ ាល�ួមងគ េនេ ។ 

ាកឹ មបបរស្ យកា គមឺបបរសមួ ់ាលយបេលសកមខ ុេហរុា 

េករុបរសកគុដគរង យបសអុេក�នុរិពករពេនេ េហមកនុេបាិបបបិ

កគុដេាេមតេនេ េដុយគកបម្បប នេំាេក�់ាលបរសេនេ បនដ

េ្បុកអ្បលេមផលៃបកមខ ហកសាបនុ ឈ�េេក្ិរ បមខនដេមល

ក��ួមងគ ៃបមតបិត �ដសឱំកប�បបសខខួប ាបនេនេ ។ 

ាកឹ េ្ាេក�្ប្ុងំគ ៃបេហរុ ២ យ៉ដ គឺមតមប�ាបប ១, មប

បរស្ យកា ១, េលក់លដេហរុគឺក��ួមងគ ៃបមតបិដបិត ។ 

េ�ឿដ�បបសុកបលតបប បិដនដយ�កិតបបិបក យគកុបិតបិដមត

�បបស្ពេេាលិបរស ្ងេម្ពេុរិុបុបណាមមកុម� បណ�ិ រគួ�

្មប្ុប�កេបនកតកពិមត �យប េេកគុដបុបណាមមុរកេនេ់រមតដ ។   

េទេុេ�ឿដបតកយពំកមណ� ពមណព កសាបនេបេ់ា� ។ 

ាកឹ េករមបរេ្មក កពុំដបមខនដេមលយដងុ រ �បបសនដរកិ�ុបក

មួយដង គឺ ្ពេ ទិមបរេ្មក បមខនដេមលយដងុ រ�បបសនដរិក�ុបកមួ

យដង ់ាលជខ បសុរ�យិ�បបសខខួប បមលមិបទបសនបលបួប ។ 



๑๑๘                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បតកយពំកក�េករេឡដ�បបស្ពេកុម�កប្បេរស�េនេ  កគុដយា�កឹលមខ-

បយបេាលុកខុបពកក�្យកាេេកគុដបប� េបេ យ៉ដេបេឹ ៖ 

 មបេ�ឿដរណំលឹ មបលកត�បបសេបា�កមគ កសេេេពលីបនបលប ល 

្កមុ ំកស�យុំកមតបិដបិតបបមបួបុរិក�ុបក មតបិតមិបយបុប� រ ់ថមទដំ

នដនដេទបនដក�្គដផ�េប់ម្ដ េដក�ាេ�ដបអាហនពិាហន 

ុមួបុ្រ�បបសេបា�កមគ កស ។ 

 សបតកេបេ បិរកគុដ្រកបលមស មកយបមិបប�ប៉ុនខ បកសមបគរង ប៉ុ់បតនដមិប

យបានដឹ េពលេបេខខួបមបគរងេ ។ តដំពកនបលមក�បសេេកគុដ្រកបលេបេ

ាបំបដ កស�យុំកមស មកបបមបួបុេ�ឿ ៗ ។ េេកបផុំរ មកាលសេពលេបេ មស មក

កសេករលស្ពមនេំទបួបេេបមគ កស�បបសរិក�ុបក ់ាលុពួក�បបស្ពេ

េបរត ។  កពុំដេេកគុដបមគ កសេបេមិបយបប�ប៉ុនខ ប លុេគរងបស់ខ េាេ

កសកបស់រលេំឡដ រិក�ុបកទដំំកគុដបមគ កសេនេកសយប្ុបេបនកតក     េប

នខំខួបេទ្្មបា្ពេេបរតយបានដ ្ពេេបរតំ ខ នខបនេក� តេ ខី េ េប

បេណត នាេននពកបមគ កស ។ 

 ្ពេរិក�ុបកយដងេនេ    េប់ប�មុខេីុេេទកបស្ពេេ្រប លបមហបហិ� 

នបលងលស្ពេពុបយដង   ្កបបលេ�ឿដ�បបសខខួប សឹ ្ពេពុបយដងា្ដស

្ុប ។ ្ពេពុបយដង្ ដសមប្ពេមហក�ុណ  េបមបបប�បលបណំប មព�

ា្ប់ាលមបបកតិលទំដំំ គឺ្ពេេេបេបបិេកបល យនថបិណ�ិ ក

គហបរក បិដនដបមិំ   យប្ួងគ ពិបិរគរង�បបសរិក�ុបកយដងេបេ   �ួនា

្្មបលបផលក�ពិបិរ ាលស្ពេ យលិេរស� ។ 

 ្បទដំេនេយបពិបិរេដបលិកមសបតទដំំ លុេ�កេឃនឹ 

មបគរងតដំពកមុបបួប េបយប្្មបេបនកតកាលស្ពេ យលិេរស�យប

្ុប  ្ពេេថ�យកស្បកបយេអដពកភពប�បុិប�បបសរិក�ុបកយដងេបេ កគុដ



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๑๑๙ 

 

 

នេំណមប�បិលទដំ ៤ ។ រិក�ុបកយដងេបេកសអន្គដេរបពស្ិរយបរេទ

េដរ េេកគុដបមគ កស្ពេរិក�ុបកយប មិបប�ប៉ុនខ ប  ាលសកណំរសកស្បបបរបុ្រ  

្ពេយបេបបិេកបល កសមបបប�បលាពួកេបបកមរ នំកេទ

និ��ន មកគុដ្ពេ្បិេបបបន ទ�ករបន្រ្បយបដកសេ ខី េឹ “កុម�កប្បយ” ។ 

 េ្កមកយបបួបកគុដ្ពេពុបមបន ុ្ពេេថ�យាសមបអបុភព

ុ ខំ ដំ   ្ពេពុបយដង្ ដសេលកប�េប�ឹ    ុ�កគងយំដប់មតដលមងយប

បនិិ្រ ។ េ�ឿដ�បបស្ពេកុម�កប្បេរស� ់ាល្យកាេេកគុដយា�កឹលមខប    

ុយ៉ដេបេ ។ 

ាកឹ បបម្ដសួលមង លសផដនុេឹ េទេមបក�្ប្ុងំគ ៃបេហរុ 

២ យ៉ដ ។ល។ កសមបក�ីបនុេមកកបសគរងយប យបេបនកតកឹ េទេុ

មបក�្ប្ុ ំ មបក�្ពមេ្ព�ដងគ ៃបេហរុ ២ យ៉ដ ប៉ុេណា េ កសមបក�

ីបនុេមកកបសគរងយប បនដេទបិយយសកាលសក�្ប្ុងំគ ៃបេហរុាលសេទ 

៣ យ៉ដេទ ។ យលិប្ឹ ក�ប់មតដេហរុ ៣ យ៉ដ ុក�ប់មតដ់បប

 ្កិា� ឬេដាកសពលបបឹ  េដេ្នប ឬ យ៉ដេ្នប ។ េទេុេហរុ ២ 

យ៉ដេនេ កសុេហរុ់ាលេេកគុដេហរុ ៣ យ៉ដេនេ�ដ មិប់មបេហរុ ២ 

យ៉ដេផ្ដាៃ ់ាលេ្រយពំកេហរុ ៣ យ៉ដទដំេនេេ ។ 

ាកឹ េទេុបុបណាមមកុម� េទេុមណ� ពមណព កសាកសពលបប

កគុដេហរុ   ៣  ្ប្ុងំគ      យបេបនកតកឹ   េទេុក�េករេឡដៃបបុបណា-

មមកុម� បិដមណ� ពមណព កសាកសពលបបេេកគុដេហរុ ៣ យ៉ដទដំេនេ 

្ប្ុងំគ េនេ់ា� គឺ មតបិដបិត�ួមងគ  េដក�យ់ដមលផ�ិរ េហេករ

រេ្មកេឡដ ១, េបេេនេមតមប�ាបប ១, មបបរសគឺេបបុ្រ ់ាលនុរិ

ពកេបេេកមកបាិបបបិ កគុដមបុប្េេកេបេ ១ ។ 

ាកឹ   បបម្ពេយដង្ ដសកុគំរិក��ួមងគ េនេឹុ យ្��  យប



๑๒๐                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េបនកតកឹ បបម្ពេយដង្ ដសកុគំិរ ្ដសកុំលសក��ួមងគ  គឺក�្ប្ុងំគ ៃបមត

បិដបិត េដបលិកយ់ដមលផ�ិរេនេឹ ុយ្�� គឺុក�្ប្ពនរតេលខប

្ពហខន�ិលមង េ្ាេមិប់មបុក�េបពេមថុបលមង ។ 

ាកឹ    កគុដយណ� ្កេំណ រកសយប    ុេាម      យបេបនកតកឹ    

េយបិ (កេំណ រ គឺអក�់ាលេករ) មប ៤ យ៉ដ គឺ ត �ំ វកយនត - 

កេំណ រៃបបរស  ់ាលេករកគុដបរុរ  ាបនុ  បក្ កទដំំ   ុេាម  ១,  

វលាវកយនត - កេំណ រៃបបរស ់ាលេករកគុដប ប្ប ាបនមបុប្ភគ

េ្នប ុេាម ១,  តំកត�វកយនតា- កេំណ រៃបបរស ់ាលេករកគុដកេបម 

ាបនុ ាដ�ប បឬបរសលមិរ្បេរខខេ ១, ឱបយាតកកយនត - កេំណ រៃបបរស 

់ាលផុបេករភខ ម គឺនុរិពករពមុបេហ កសេករេឡដយបេដខខួប�ដ

ភខ ម ៗ ាបនេបតទដំំ ុេាម ។ េយបិ គឺ កេំណ រ ៤ ទដំេបេ កគុដក

េបេ   ុបបតេដរ េេកបនដេបឹុ “្រកបល ”  ។ 

ាកឹ បរស់ ាលមបកុបលមបល្កបស់ណប គឺបរសេលសកមខ ់ាល

មបលមង ៣ យ៉ដ គឺ យេេរយ យេទបយ បិដ យេមហយ ុមបល គឺ ុេប

់កប ុកយ៉ដ្កបស់ណប ្កបស់្កល មបកមខ ដំ យបេបនកតកឹ េលស

កុបលកមខទដំំ មបទបុេាម យ៉ដ ្កិា� យ៉ដេ្នប បប្ុំក

យបលមេហ េនេ�ដ   ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៦ 

 

 

 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๑๒๑ 

 

 

ប�� �ីា៧ - ត�សសន�ធនបល��  

្�្េពម�ល�ន�     “ ្ពេគុណម� បសនគេបប    ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ បក�ច ភាុនតាអនននាភតសតវនត ត�សកម ា

ីតសាត (១) - មគ លអបប� េពលេបេ្ពេបបមខបនដតដំេេយប ៥០០ គី  ំ

ប៉ុេណា េ ាបនេបេ ” េហកគុដបមលប�បិិាស ប    ្ពេាសមប្ពេភគ់ាល

បុរ�ប�ាិស ្កបលបួ�បប�   កសយប្តបសុកេដរឹ   “ ឥកស  ចា តាស�នា 

សតកា ា តម   ភ ត កិ ា្តំាតតក�� ាកលកិាត កន� តាតតស 
(២) - មគ ល

បុរ� េបរកិ�ុទដំេបេបនដ�បសេេ្បកបេដលមង ពិរពេេកកសមបិមប-

បបបពក្ពេយ�ហបតទដំំ ” ាបនេបេ ។ ាករ្មបសេបេ ុាក់ាល

�កនំ់ ណកបលសពំុមប ាករ្មបសេបេពំុមបនំ់ ណកបលស ាករ្មបស

េបេ ុាកេដបិប្�យិ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេរឹគរ្តបសឹ  “ មគ ល

អបប� េពលេបេ ្ពេបបមខបនដតដំេេយប ៥០០ គី  ំ ប៉ុេណា េ ” ាបនេបេ  

ពិរ់មបេនេ េបយ៉ដេនេ ាកឹ “ ពិរពេេកកសបនដមបិមបបបបពក្ពេ

យ�ហបតទដំំ ” ាបនេបេ គឺុាក់ាលខុប ។ 

 ្បបិបេប្ពេរឹគរ្តបសឹ “ពិរពេេកកសបនដមបិមបបបបពក

្ពេយ�ហបតទដំំ ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ េបយ៉ដេនេ ាកឹ “ មគ ល

អបប� េពលេបេ ្ពេបបមខបនដតដំេេយប ៥០០ គី  ំ ប៉ុេណា េ ” ាបនេបេ

េនេ គឺុាក់ាលខុប ។ 

 

 

 

(១) បបិលបាិក នុលខបគង ១១  / ២៧១,  យដងុរត�បិក យា�កបិយរ ៤៨  / ២៣៨    

      ប�ដកែាសា   មគ លអបប� ឥឡបបេបេ ្ពេបបមខបនដបរិេេ យប្រនម់រ្យ�ំ គី បំនិ ។ 

(២) កះ មហះ ១៦ / ៣១៧      

      ប�ដកែាសា    មគ លបុរ� មួេដរ រកិ�ុទដំេនេ គប្ កេេេដ្បៃព េេកបនដមបិយបបបបក

ពួកយ�ហបតេឡ ។ 
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េទេុ្បក�េបេ  កសមប  ២  នណុំន  ុយសកបខុគមខ នេលបពកបខុគ-

មខ ន ពិយកេលបពកពិយក ុកណតុ ំ េលបពកកណតុ ំ  បប� េនេជខ កសាលស្ពេ 

គុណម� បសេហ បបម្ពេគុណម� បសប់មតដកមខ ដំផ្េទៃបញណ

�បបស្ពេគុណម� បសកគុដបប� េនេ ាបនបរសម��់ាល�បសេេកគុដមហបមុ្

ប់មតដកមខ ដំផ្េទៃបមហបមុ្េនេ ាបនេនេ ផដនុេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

យប្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ មគ លអបប� េពលេបេ ្ពេបបមខបនដតដំេេ

យប ៥០០ គី  ំប៉ុេណា េ ” ាបនេបេ ពិរ់មប េហេេកគុដបមល្ិរយដ

�លរសខបបប�បិិាស ប កសយប្តបសនេំាេបុរ�ប�ាិស ្កឹ “ មគ លបុរ� េប

រកិ�ុទដំេបេបនដ�បសេេ្បកបេដលមង ពិរពេេកកសមបិមបបបបពក្ពេ

យ�ហបតទដំំ ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� ប៉ុ់បតរ្មបស�បបស្ពេាសមប្ពេភគេនេ ុាក 

់ាលមបយរសបលេផ្ដងគ ផដ មបព�យបយេផ្ដងគ ផដ ។ ាកមួុ

ាកកណំរសអុ្ពេមបន ាកមួេដរុាកប់មតដ(េលក

ប�េប�)ពកក�្បរិបរតិ ។ ាកទដំ ២ េនេ ់នកេននពកងគ បនដងគ  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ាកទដំ ២ េនេ ់នកេននពកងគ បនដងគ ាបនេមឃ

់នកេននពកាក ាបនប�ក់នកេននពកឋបបួគង ាបនកុបល់នកេននពក

យកុបល ាបនបុខ់នកេននពកុក� ាបនេនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េទេុយ៉ដេនេ បប�បលបួ��បបស្ពេយដង កុាំ

បបបបដសយក អតខ ភពបនដ សឹ បបិ្យននេំាេ្ពេយដង េ្ប�បេលដបងគ េដ

�ប(កិន�) ាក់ាល្តបសុកឹ “ មគ លអបប� េពលេបេ ្ពេបបមខបនដតដំ

េេយប ៥០០ គី  ំ ប៉ុេណា េ ” ាបនេបេ ុាក់ាល្ពេាសមប្ពេភគ 

េពល្ដសប់មតដភពយបសេទ ( ៃបអុ្ពេមបន ) ្ដសកសកណំរសាលស
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នំ់ ណក់ាលេេបលសយ៉ដេបេឹ “ មគ លអបប� ្បបិបេបសបតកទដំំ 

មបិបួបុរកិ�ុបក ្ពេបបមខបនដតដំេេយបាលសេទ ១ះ០០០ គី  ំមគ លអបប� 

េពលេបេ ្ពេបបមខបនដតដំេេយប ៥០០ គី  ំ ( មលិិប�ប្ប� �បបសៃថ ៖ 

៥ះ០០០ គី  ំ) បុ៉េណា េ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគេេេពល្តបសយ៉ដេបេ េ ខី េ

ឹ ្តបសាលសក�យបត�ជបៃប្ពេបបមខ ឬ្តបសបាិេបលក�្តបសានដលមង 

ាបនេនេឬ    ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស  ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េបុាក់ាល្ពេាសមប្ពេ

ភគ េេេពល្ដស្បកបអុ្ពេមបន នំ់ ណក់ាលខបនបដសេទ

េហ ្ដសកសកណំរសប់មតដអុ្ពេមបន នំ់ ណក់ាលេេបលស ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�ប់ាលេលស�បបសយរសមគ កស កបសក

�បបស់ាលេេបលសទដំយបស េទបម� ននេំាេយគកាៃឹ “ �បបសខខុយំរសេទ 

ប៉ុបេបេ េបេគឺុ នំ់ ណក់ាលេេបលស  ” ាបនេបេ យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�     ្ពេាសមប្ពេភគ     េេេពល្ដសប់មតដអុ 

្ពេមបននំ់ ណក់ាលខបនបដសេទេហ ្ដសកស្តបសអុ្ពេមបន 

នំ់ ណក់ាលេេបលស នេំាេេបតបិដមបុប្ទដំំឹ “ មគ លអបប� 

េពលេបេ ្ពេបបមខបនដតដំេេយប ៥០០ គី  ំប៉ុេណា េ ” ាបនេបេ យ៉ដេនេ 

េបេេបុាក ់ាលកណំរស(អុ)្ពេមបន ។ 

នំ់ ណក ាក្តបសេលកប�េប�បមណយទដំំ  នេំាេបុរ�-

ប�ាិស ្ក កគុដបមល្ិរយដ�លរសខបបប�បិិាស ប ់ាលឹ “ មគ លបុរ� េប

រកិ�ុទដំេបេបនដ�បសេេ្បកបេដលមង ពិរពេេកកសមបិមបបបបពក្ពេ
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យ�ហបតទដំំ ” ាបនេបេ ុាកប់មតដ(េលកប�េប�)ក�្បរិបរតិ ។  

បបម្ពេយដង្ ដសេលសាកកណំរសអុ្ពេមបន បិដាកប់មតដ

(េលកប�េប�)ក�្បរិបរតិ ាមប�ប់រមួ ផដនុេ ។    ្បបិបេប្ពេយដង

េពន្ពេល អតខ ភពកសបនដបបម សឹ ្ពេព� េាលេលសាមប�ប់រមួ 

បបម្ពេយដង្ ដសកុមំប្ពេល្នបបក្នបលស        បបម្ដសតដំ្ពេល 

បណត បសេដលម  មបបិក�េដលម ផដនុេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ្បេមួក់បខដកគុដេេកេបេ ់ាល

េពនេ្ប�បេដនកថខក ៗ   កមបុសេបខបនដមរស្បេ   ុ្បេ់ាលេគ្កកុ

្បេមបល  េេេពល្បេេនេមិបទបស� កដប�ួរេមេ       កសមបេរខ�ដាសលជំខ កស

មកពកេល្បេុបស ៗ ងគ  ុបបតបន� បស ។ 

បបម សឹ ្ពេព� នកកគុដ្បេេនេាលសបបបភពបនិបេទ ាលសបបបភព 

� កដប�ួរ ឬយ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស  ” 

្�្លាេសន   “ េ្ាេេហរុយសកឬ   បបម សឹ ្ពេព� ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ េ្ាេមបេរខ�ដជខ កសុបស ៗ ងគ  ្ពេគុណម� បស  ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� ្បេលគំឺ្ពេបបមខ់ ាលុ្ពេមបនាស្បេប��បបស្ពេ

្ិបប�ពុបយដង េពនេ្ប�បេទេដនកថខក ់ាលមម រ្យបកមប�ិល គឺ 

អ�គុណ  បកលគុណ  កិន�បរតបាិបរតិទដំំ  េេយ៉ដខដុសខបុស  ្គប

ាណត បសរបគង្ ពហខ ។  

្បបិបេប រិក�ុយគក់ាលុពុបបុ្រទដំំ េលសេរខ�ដល ំ គឺអ�-

គុណ បកលគុណ កិន�បរតបាិបរតិទដំំ ាជខ កសនុេមកុបបតបន� បសងគ  

(យបេបនកតកឹ  ្បរិបរតិអ�គុណុេាមទដំេនេ  ុបស ៗ ងគ    មិបដនស
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�យ ) េល្បេល ំគឺ្ពេបបមខេនេ ។  ក�េលសយ៉ដេបេ បនដុេហរុា្បេ

ល ំ គឺ្ពេបបមខ ់ាលុ្ពេមបនាស្បេប��បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដង តដំ

េេយបយបសកលុយ់ដសដ េហពិរពេេកកសបនដមិបមបបបបពក្ពេ

យ�ហបតទដំំ ។ 

្ពេាសមប្ពេភគ្ដសបេំេកក�យតស លិប្ ាបនេាលំដេល

មកេបេ េប្តបសុកឹ“ មគ លបុរ� េបរកិ�ុទដំេបេបនដ�បសេេ្បកបេដ

លមង ពិរពេេកកសមបិមបបបបពក្ពេយ�ហបតទដំំ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេេពលរគកសេរខដាសលកំពុំដេឆេបេនប បេេប េេេល

់ផបាកេបេ បុគងលេេ់រកេះខ ប�ួរ េឈប�ួរ េមកេងប�ួរដកសនបលេទ 

ុបបតបន� បសងគ    បបម សឹ ្ពេព�  រគកសេរខដាសលេំនេបនដ�លរសេទយបស  ឬ

យ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស រគកសេរខដេនេមប់រ

េឆេបេនប បេេប កបស់រ ខំ ដំេឡដ ៗ េទេដរប៉ុេណា េ មប់របនដរខឺនិប� ន 

កបស់រ ខំ ដំេឡដ ៗ ប៉ុេណា េ  ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� េទេុ្ពេមបនាស្បេប��បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដង កសេឆេ

បេនប បេេប    (�ុដេ�ឿដ)    េដអ�គុណ    បកលគុណ    កិន�បរត្ បរិបរតិ 

ទដំំ រខឺនិប� នេទ កគុដមួមុឺបេេកជរុ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្បបិបេបរិក�ុទដំំ់ាលុពុបបុ្រ ុយគក

្បកប្ពមេដយដងៃបរិក�ុ  ់ាលមបេបនកតកពធយម ៥ ្បក� មិប្បម 

ពុេា�ុបិន�, េករមបឆប�យបិក្កគុដបិក�  ៣, េលស�រិតបកលាេពន

េលនប�បិប�ុបិន�េនេ ្បក�េបេកសុេហរុា្ពេមបនាស្បេប��បបស

្ពេ្ិបប�ពុបយដង អនតដំេេយប យបសកលុយ់ដសដប�់ថមេដរ េហ 
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ពិរពេេកកសបនដមិបមបបបបពក្ពេយ�ហបតទដំំ ។ 

្ពេាសមប្ពេភគ្ដសបេំេកក�យតស លិប្ ាបនេាលំដេល

មកេបេ េប្តបសុកឹ “ មគ លបុរ� េបរកិ�ុទដំេបេបនដ�បសេេ

្បកបេដលមង ពិរពេេកកសមបិមបបបបពក្ពេយ�ហបតទដំំ ” ាបន

េបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បុគងលកគុដេេកេបេ េ្បផដសេមេាសលមិរម៉ា� ំរស

បមម រក��កស់ាលយបំរស�លំកដយ៉ដ�េេដ ា ខឹ រខឺ់នដដំ ្យបក

មប�ិលុេ�ឿ ៗ ។ បបម សឹ ្ពេព� រកស លមដលបលក ក់មមល់ាលុមប�ិល 

េេអនេករេឡដ េេេលក��កសេនេយបឬយ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ េករមិបយបេ ្ពេគុណម� បស ក��កសេនេមប់រ 

្យបកមប�ិលកបស់រ ខំ ដំេឡដ់ថមេដរ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�   ្ពេមបនាស្បេប��បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដង   ុលមខុ រិ

់ាលងខ បមប�ិលតមលមខត ្យបកលមដលបលក ក់មមល់ាលុមប�ិល គឺ

កិេលប  ។ 

្បបិបេប រិក�ុទដំំ ់ាលុពុបបុរត េ្បគុណេ្គរដាុបំរស

កិេលប េ្គរដកម� រសកិេលប គឺអ�គុណ បកលគុណ កិន�បរត្ បរិបរតិ

ទដំំ ាុបំរស្ពេមបនាស្បេប� �បបស្ពេ្ិបប�ពុបយដងុ បស ៗ ងគ

េនេ ។ ្បក�េបេ បនដុេហរុា្ពេមបនាស្បេប� �បបស្ពេ្ិបប�ពុប

យដង តដំេេយបុយ់ដសដាសប�លដស េហពិរពេេកកសបនដមិបមបបបប

ពក្ពេយ�ហបតទដំំ ។ 

្ពេាសមប្ពេភគ្ដសបេំេកក�យតស លិប្ាបនេាលំដេល 

មកេបេ   េប្តបសុកឹ   “  មគ លបុរ�  េបរកិ�ុទដំេបេបនដ�បសេេ្បកប  
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េដលមង ពិរពេេកកសមបិមបបបបពក្ពេយ�ហបតទដំំ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេមបន�បបស្ពេមមត មបក�បាិបរតិុេប

់កប មបក�បាិបរតិុេហរុ េេេពលក�បាិបរតិេេមិបទបសយបត�ជប កស

�់មដតដំេេយប ាបនេបេ     ” 

្�្េពម�ល�ន�    “ ្ពេគុណម� បសនគេបប  ្ពេគុណម� បសេាល

ឹ “ យបត�ជប(ក�បនិបយរស)ៃប្ពេបបមខ  ” ាបនេបេ េនេ យបត�ជបៃប្ពេ

បបមខេនេ យ៉ដាបនេមតន   ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� យបត�ជបៃប្ពេបបមខមប ៣ 

យ៉ដទដំេបេ ។  ៣ យ៉ដគឺយសកខខេ   គឺ តធត សតន�ធន - ក�បនិបយរស

ៃបក�្តបសានដ, បណតបា�តតន�ធន - ក�បនិបយរសៃបក�បាិបរតិ, លតរ�-

តន�ធន - ក�បនិបយរសៃបបប� បម� នេរ(រិក�ុ ) ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេេពលយលិគមយបត�ជប រិក�ុ េទេបកុបាិបរតិលម កស

ពំុមបក�្តបសានដបបបលមង, េេេពលបាិបរតិយបត�ជប បិក� បប��រិតកស

�់មដយបត�ជប,  េេបលស់រលិដងយប៉ុេណា េ់ាលតដំេេ,  េេេពលលិដង

យបត�ជប ្បៃពណក (ក�បបតបបបេរបពស្ិរ)កសដនស�យ ។   បបម សឹ ្ពេព�  

មហបពិ្រ យបត�ជបៃប្ពេបបមខមប ៣ យ៉ដទដំេបេ ាបនេបេ ” 

្�្េពម�ល�ន�    “  ្ពេគុណម� បសនគេបប  ្ពេគុណម� បសេលសាខខុ ំ

្ពេក�ុណលសបប� យបលមេហ,  បប� ាស្ុលេ្ល  ្ពេគុណម� បស

យបេលសាកសយបេហ ្ពេគុណម� បសយបកនសប�ប្កយាបនិបយប

េហ េលសាយបស�បខកេហ   ្ពេគុណម� បសយបមកាលសបបបភពុយគក

យដសអន   កគុដ្កបមគណយាស្បេប�េហ  ”  ៕ 

នបសបបមខបត�ជបប្ប� ក ៧ 
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ពកមអធ���យបប� ទ� ៧   
 

បប� បតកយពំកក�បនិបៃប្ពេបបមខ េ ខី េឹ បបមខបត�ជបប្ប�  ។ 

ាកឹ ្ពេបបមខ ់្បឹ លមង�បបសបប្ុ�ប គឺ ្ពេមបនទដំមបល 

ុ�បបសបប្ុ�ប គឺ្ពេបមខ បមុុប ់ាលបប្ុ�បគឺ្ពេបមខ បមុុប ្ដស

្បកប ។ 

នេំាេាក់ាល្តបសុកកគុដ ២ ក់បខដេនេ ្បបិបេបាកមួ

្រ្ប ាកមួេដរុាកខុប េ្ាេេេេពល្ដសកណំរសអុ្ពេ

មបនុកេហឹ បនដតដំេេរេទេដរ្រនម ៥០០ គី  ំយ៉ដេបេ បុគងល

បនដបេ្មនុ្ពេយ�ហបតយប កស្រនម�យេពលេបខបនដ្ពេមបនេបេ

តដំេេយបគឺ ៥០០ គី េំបេប៉ុេណា េ បន� បសពកេនេកសមិបអនបេ្មនលមង

យប េ្ាេពំុមប្ពេមបនុកតដំអ្បល េដឹក�្តបសានដបបប

លមង បេ្មនុ្ពេយ�ិបុគងល េទេុ ទដំ ៤ ្ពំបក មប្ពេេមតបបគ 

ុេាម ពំុមបេេកគុដលមងបបិលេផ្ដេ មបនេំាេ់រលមងបបិលេបេ កគុដ្ពេ

មបនេបេ បុ៉េណា េ ។ 

្បក�េបេ បមពិរាបន់ាលយប្តបសុកឹ “ ឥកធភាតាស�នាតស-

កកា ឥធា �ាាតកយាតសកក(១) - មគ លបុរ� បមណយក ១ ( ្ពេ

េមតបបគ ) មបេេកគុដលមងបបិលេបេប៉ុេណា េ, បមណយក ២ ( ្ពេបកទ-  

ងមក ) កសមបេេកគុដលមងបបិលេបេប៉ុេណា េ ” ាបនេបេ ុេាម ។  

េ្ាេេហរុេនេ   ផុរ  ៥០០  គី េំនេេទេហ   េេេពលពំុមបលមង

បបិលេបេេហ េេេពលពំុមប្ពេមបនេបេេហ េ្ាេយបត�ជបយរស

េទយបសេហ កស�់មដពំុមបប�ណ ់ាលបាិបរតិបេ្មនលមង ុ្ពេ

(១) កឃបិក មហបគង ១៦  / ៣១៨ 
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យ�ហបត  កគុ ដេេកេបេ  ពិរពេេកកសបនដមបបបបពក ្ពេយ�ហបត

ទដំំ ។  

់បបេបេបនដមិប្បបងគ  ពក្ពេរ្មបសឹ “ មគ លបុរ� េបរកិ�ុទដំ

េបេបនដ�បសេេ្បកបេដលមង ពិរពេេកកសមបិមបបបបពក្ពេយ�ហបត

ទដំំ ” ាបនេបេ េ្ាេាកេបេបម� នាេឃនឹ ក�យបបេ្មន

លមងុ្ពេយ�ហបត មិបយបអ្បលបនដ�យេពលាបនាកមុបេ ។ 

ប៉ុ់បតាកសពលបបបនដក�បាិបរតិប៉ុេណា េ យ៉ដេបេឹ េបរិក�ុទដំំ

បនដ�បសេេ្បកបេដលមង គឺេេនងំគ ្ប្ពនរតបាិបរតិលម ពិរពេេកកសបនដ

មិបមបបបបពក្ពេយ�ហបតទដំំ ។ 

េ្ាេេហរុេនេ េេេពលផ�ុងគ យ៉ដេបេ កស�់មដេាលយបឹ 

្បបិប េបបុខនិរតួលកឹាកមួ្រនម្រ្ប កសមិបអនួលក

ាកមួេដរឹ្រនម្រ្ប់ា� េនេេ ។ 

ាកឹ ុាក់ាលមបយរសបលេផ្ដងគ ផដ មបព�យបយេផ្ដងគ

ផដ យបេបនកតកឹ ្ពេរ្មបស់ាលយប្តបសុកេេ ២ ក់បខដេនេ ុ

ាក់ាលមបយរសបលគឺមបខខនមម� មបយរសបល មបយតស លិប្េផ្ដ 

ងគ ផដ, មបព�យបយគឺមបបមតក មបេកហ� េផ្ដងគ ផដ ។ 

ាកឹ ាកមួុាកកណំរស(អុ)្ពេមបន គឺ ាកឹ 

“េពលេបេ ្ពេបបមខបនដតដំេេយប ៥០០ គី បំ៉ុេណា េ ” ាបនេបេ ុាក

កណំរសអុ្ពេមបន ។ 

ាកឹ ាកមួេដរុាកប់មតដក�បាិបរត ិ គឺាកឹ “ រិក�ុ
ទដំេបេបនដ�បសេេ្បកបេដលមង ពិរពេេកកសមិបមបបបបពក្ពេ

យ�ហបតទដំំ ” ាបនេបេ ុាក់ាលប់មតដគឺេលកប�េប�ក�បាិបរតិ
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ឹ មិប់មបេមឃយ មិបឥរ្បេយ្បន គឺ�់មដមបផលុកស្យកា ។ 

ាកឹ េ្ប�បេលដបងគ េដ�ប គឺេលដបងគ េដយរស�ប ។ 

ាកឹ មគ លអបប� ្បបិបេបសបតកទដំំ មបិបួបុរកិ�ុបក ។ល។ 

េពលេបេ ្ពេបបមខបនដតដំេេយប ៥០០ គី បំ៉ុេណា េ យបេបនកតកឹ េេ

េពល្ពេមមត ្ដសយបុប� រាសបតកេរបួបុរិក�ុបក េដមប្ពេនដ

មហបុបរិេងរមកុរិក�ុបកយដងាបំបដ តមក�បលបបម�បបស្ពេអបប� 

េហកសមបបប�បល បតកយពំកអុ្ពេមបន កបស្ពេអបប� កយ៉ដេបេ ។  

កគុដាកេបេ មបយតស លិប្យ៉ដេបេឹ ៖ 

កគុដេងរតមកបប្រ េេេពល្ដសបនដយបុប� រា  ្ពេនដមហបុបរក 

េងរតមកយបបួបេនេ យបមបបប�បលេទកបស្ពេអបប�យ៉ដេបេឹ ៖ 

“ មគ លអបប�  ្បបិបេប្ ពេនដមហបុបរេិងរមក  ្ដសួលគ�ុ-

លមង  (លមង់ ាលគួ�បាបិរតយ៉ិដេង�ពេដ យំ បសខយួប) ៨ ្បក�យបេហ

េនេ ្ពេនដ្ដសកសមបក� បបម្ទយប គនឺដុរកិ�ុបក េទេុបួបយប 

១០០ បប្េហ កស្ រ្បេលសក�្កប សឹ បដង ំមស គមបន េលសយ�យលិកមខ េលសកនិ�

់ាលគួ�េលសនេំាេរកិ�ុ     េទេុេបបួបេេកគុដៃថ�េនេ    លមង្ បក�េបេ

រកិ�ុបក្រ្ប់របក� �យ េង�ព េលករេម�ដ បបុ មបិ្ប្ពនរតេលខប យបសមួ្កបរិ”  

ាបនេបេ ុេាម ់ាលបណ�ិ រគួ�្មប្ុប�កេបនកតកទដំយបសេេកគុដ្ពេ

បប្រេបេ ។  

េេបគងនុដេ្កៃប្ពេបប្រយប្តបសុកយ៉ដេបេឹ “ មគ លអបប�  

បុ�បគួ�បសបំបសេដំ្បេលំុ មុប េាម្ កនកបនដមបិហប�េននេ្រយ៉ដណ, 

មគ លអបប� រឹគរកសប��រតគ�ុលមង ៨ ្បក� នេំាេរកិ�ុបកុកុមុប កសេាម្ ក

រកិ�ុបកបនដមបិ្ប្ពនរតេលខប យបសមួ្កបរិ យ៉ដេនេ់ា� ” ាបនេបេ ។  

កគុដាកេបេ មបក�យតស លិប្តមយា�កឹឹ ៖ 
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េ្ប�បាបនុ េេេពលពំុមបក�បសបំបសប្មបសេដំ្បេលុំក បនដ

េដំនកមួនំ់ ណកមិបយប (គឺនំ់ ណក់ាលេហដ�េននេទ) ។  ប៉ុ់បតេេ

េពលមបក�េលកបំបសុកុមុប នក់ាលមិបអនេដំយប េ្ាេងខ ប

ក�បសបំបសុបន�ល បនដ្រឡបសមកុនក់ាលេដំុកយប យ៉ដណ ។    

េទេុេេមិបទបសមបបរសុ    ( េហរុក�ណន ់ាលុេហរុប��រតបិក� -

ប ) េករេឡដ ្ពេមមត ្ដសកសប��រតគ�ុលមង េាម្ កាុ្បក� ់ាល

រិក�ុបកមិបអនេលខបយបុមុប េ្ាេឹ   េេេពល្ដសមិបប��រតុកុ

មុប   ្ពេបបមខកសបនដតដំេេយប្រនម ៥០០ គី  ំ  េ្ាេេហរុ់ាលមប

មរុ្ងម មកបួប  ។   ប៉ុ់បត េដេហរុឹ យបប��រតគ�ុលមងុកុមុប  

្ពេបបមខកសបនដតដំេេយបុបបតេដរ  ៥០០  គី  ំ ( �ួមងគ ុ ១ះ០០០ គី  ំ)  

យ៉ដេនេ់ា� ។ 

ាកឹ ្ពេបបមខបនដតដំេេយបាលស ១ះ០០០ គី  ំ េបេ ្តបសុក

ាកសពលបបបនដ្ពេខកណ្បព ់ាលបេ្មនបាិបមិទញណ ។  

គឺឹ ្ពេបបមខ ់ផគកបាិេបល បនដតដំេេយប ៥ះ០០០ គី  ំយ៉ដេបេគឺ 

បបតពក ១ះ០០០ គី  ំ ាបំបដ ់ាលមប្ពេខកណ្បព ( ្ពេយ�ហបត ) ់ាល

បេ្មនបាិបមិទញណេនេ   កសមបបាិេបលបបមខតដំេេយបុបបត

េដរ ១ះ០០០ គី  ំ េដមបបុគងលយគកបេ្មនលមងុ្ពេខកណ្បព

្បេរបុក�បបិប្ន ( យគក្តបសានដយ�ិបន� ៤ េដពំុមបីបនិរត ) ។ 

បន� បសពកេនេ បនដតដំេេយបុបបតេដរ ១ះ០០០ គី  ំ េដមប

បុគងលយគកបេ្មនលមងុ្ពេយនងមក ។ 

បន� បសពកេនេ បនដតដំេេយបុបបតេដរ ១ះ០០០ គី  ំ េដមប

បុគងលយគកបេ្មនលមងុ្ពេបកទងមក ។ 

បន� បសពកេនេ បនដតដំេេយបុបបតេដរ ១ះ០០០ គី  ំ(ុ ១ះ០០០ គី  ំ 
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ក៥) េដមបបុគងលយគកបេ្មនលមងុ្ពេេមតបបគ ាបនេបេ ។ 

 េទេុ្ពេបបមខ់ ផគកប�ិរតិ កសយ៉ដេនេ់ា� េ្ាេឹ បាិេបលបនដ

មបេទយប កសេដម�ប�ិរតិ ។  េេេពលពំុមបបាិេបល កសពំុមប

ប�ិរតិ់ា�  ។ នំ់ ណកលិដងយ (បប� បម� នេរបពស្ិរ មបបពំរសកមប- 

ពសបត ុេាម ) េទេុប�ិរតិយបត�ជបបនិបយរសេទេហកតក កសេេមបុ 

បបតេដរេទយប ាបនេបេ ។  

 េេេពលយា�កឹេាលុកយ៉ដេបេ ប�ុបេបនកតកយបឹ ់ាល្តបស

ុកឹ ្បបិបេបពំុមបសបតកនបលមកបួបុរិក�ុបក ្ពេបបមខបនដតដំេេយប

�ហបរាលស ១ះ០០០ គី  ំេនេ ុាក ្កិា� កណំរសុកខបុសបផុំរ គឺាកសពលបប

�យេពល ់ាលមប្ពេយ�ហបត ្បេរបេ្មនយប បបបបាិបមិទញណ 

៤ ប៉ុេណា េ ។ 

 តមពិរ ្ពេបបមខេបេបនដតដំេេយបាលសេទ ៥ះ០០០ គី  ំ េដ

ាកសពលបបបនដក�មប្ពេយ�ិបុគងល ់ាលមបគុណបេិបបនុេមកតម

លដំបស យ៉ដេបេ  គឺ ១ះ០០០ គី  ំាបំបដបសបសពក្ងពុបកល  េេមប្ពេ

យ�ហបត ់ាលយបបាិបមិទញណ, ១ះ០០០ គី  ំ ក ២ ពំុមប្ពេយ�ហបត

់ាលយបបាិបមិទញណ ( ឬបបម្ កគុណបេិបបាៃ គឺ យរិប�  ៦ ប ិុ យ  ៣ 

់ាលាកសពលបបបនដីបនិរត ) េ្ាេេាលឹ មប់រ្ពេយ�ហបត្ បេរបុក�

បបិប្កយ, ១ះ០០០ គី  ំ ក ៣ ពំុមប្ពេយ�ហបត្ គបស្បេរ យ៉ដខបុសបផុំរ

មប្រនម់រ្ពេយនងមក, ១ះ០០០ គី  ំ ក ៤ ពំុមបេទេុ្ពេយនងមក 

យ៉ដខបុសបផុំរមប្រនម់រ្ពេបកទងមក , ១ះ០០០ គី  ំក ៥ ពំុមបេទេុ

្ពេបកទងមក មប្រនម់រ្ពេេមតបបគ់ រមួ្បេរ ប៉ុេណា េ  ។  

នំ់ ណកលិដងយ េេមបហួប ៥ះ០០០ គី  ំ េនេុបបតេដរ េហកសបនដ

យបត�ជបយបសេទ   េេកបផុំរ   ។    េបេុក�េាលាលស្ពេបាិេបលបបមខ 
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យបត�ជប េដេលកបុគងល ។ 

 នំ់ ណកកគុដយា�កឹ �កបិយរ េាលបតកយពំកយលិគមយបត�ជបុក

យ៉ដេបេឹ ៖ 

 េ ខី េឹ យលិគម គឺ មគង ៤ ផល ៤ បាិបមិទ ៤ ប ិុ យ  ៣ យរិប�  ៦ ។  

យលិគមេនេ េេេពលបសេផតមបនិប �់មដបនិបបសតដំពកបាិបមិទេទ, 

គឺឹ �ហបរ�យេពល ១ះ០០០ គី  ំ ់រមតដ បសបសពកេពលយដ�លរសខបបប�-ិ

បិាស ប�បបស្ពេពុបយដង រិក�ុទដំំមិបអនេលសបាិបមិទាេករេឡដ

យប ។ បន� បសពក ១ះ០០០ គី េំនេេទ កសមិបអនេលសយរិប�  ៦ ាេករេឡដ

យប ។ េទេុមិបអនេលសយរិប�  ៦ ាេករេឡដយប កសេេេលសប ិុ យ  ៣ ា

េករេឡដយប ។ េេេពលកលេបេកបខដផុរេទ កសមិបអនេលសប ិុ យ  ៣ ា

េករេឡដយប គឺុ្ពេយ�ហបត្ បេរបុក�បបិប្កយ ។ 

 េទេុ្ពេយនងមក ្ពេបកទងមក ្ពេេមតបបគ កសមបលដំបស

ក�បនិបៃបយលិគម េដ យេបេ់ា� ។ 

 េេេពល្្ដសយលិគមទដំេនេេេយប កសេ ខី េឹ យលិគមេេមិប

ទបសយបត�ជប ។ លុេ្ពេេមតបបគយគកនុដេ្ក យបស្កបរិេទ យលិគម

េ ខី េឹ យបត�ជបេហ ។ េបេេ ខី េឹ យលិគមយបត�ជប ាបនេបេ ។ 

 េ្ាេេហរុេនេ ាក់ាលេេកេាលុកកគុដយា�កឹ�កបិយរ

េបេ េបុាក ់ាលបម� នបបបក�យបត�ជបបនិបៃបយលិគម គឺបាិេបល 

់ាលុមគង ៤ ុេាម េដង� លស ។  បណ�ិ រគួ�េ្ប�បេលដបុមួបនដ

ាក ់ាលេេកេាលុក េដក�េលកបុគងល កគុដយា�កឹយា�កបិយរ

េនេ �ួនបេំយគនបលងគ  តមបមគួ� ផដនុេ ។ 

ាកឹ េលសាមប�ប់រមួ គឺេាក់ាល្តបសុកកគុដ ២ 
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ក់បខដនបលងគ  ុ�ប់រមួ េដយរស�ប ។ 

ាកឹ យដងៃបរកិ�ុ ់ាលមបេបនកតកពធយម ៥ ្បក� គយឺដងគុណៃប

រិក�ុ  ់ាលេ ខី េឹ មបេបនកតកពធយម ឬ្យ�ពបេបនកតកពធយមយបលម ៥ 

្បក�  ់ាល្តបសុកកគុដបជណិដងបប្រ យ៉ដេបេគឺ ៖ 

១ះ ុយគកមបបទប  េ្ឿបបបក�្តបសានដ�បបស្ពេរឹគរ ។ 

២ះ ុយគកមបអាលរិន មបុក�រិន ាលស្ពមេដេរខដជរុកេរត

កយបលម មិប្រុកសេពក មិបេរត េពក ុមលមបមលខម

នេំាេ(ក�្យ�ពប)េបនកតកពធយម ។ 

៣ះ ុយគកមិបេយក្យបស ់កខដេលសពុរ េបកនហំខខួបតមក�ពិរ 

នេំាេ្ពេមបន បិដនេំាេប�ិ�ុ ្ប់ាលុមិរតរកតិ្ប្ពនរត

្ពហខន�ិលមង ។ 

៤ះ ុយគក្យ�ពបេបនកតកពធយម េាម្ កលេយកុបលលមងទដំំ 

េាម្ កេលសកុបលលមងាាលស្ពម   មបកមខ ដំ   មបក�ពុេា�មំ

ទ ំ  មិបេយេបដសលុ�យ  េេកគុដកុបលលមងទដំំ ។ 

៥ះ ុយគកមបបប�  េដបប� ់ាលអនានដបបបក�េករេឡដ បិដ

�លរសេទ (ៃបបម� �) េដបប� ាស្បេប� អនកសលខុេកិេលប 

េាម្ កក�យបសេទៃបុក�េដលម ាបនេបេ ។ 

ាកឹ យលគិមយបត�ជប គឺយបត�ជបៃបបាិេបលបបមខេនេ�ដ េ្ាេ

មគង ៤ ុេាម េបឹ យលិគម កសយប  េ្ាេុ្បក�  ់ាលគួ�បេ្មនយប  

បិដេបឹ បាិេបល កសយប េ្ាេុ្បក� ់ាលគួ�កសលខុេ ។ 

ាកឹ   េេេពល្បរបិរតយិបត�ជប  បិក� បប��រតកិស�់មដយបត�ជប 

យបេបនកតកឹ េេេពល្បរិបរតិយបត�ជប ប�ិរតិគឺ ្ពេពុបបនបយទដំយបស 
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�់មដយបត�ជបេទតមលដំបស �ហបរទលស់របិក� បទដំំ កស�កយគក

នដុំក េាម្ ក្ បេយ្បនៃបក�បមទប�ក្កសមិបយប េដយបស

បដ្ នមកគុដនិរតឹ  បមទប�ក្េទ កសមិបអនបេ្មនមគងផលយប ។ 

ាកឹ េេបលស់រលិដងយប៉ុេណា េ គឺេេបលស់របប� បម� នេរឹ  

ុរិក�ុ  មបបពំរសកមបពសបត ់ាលកពុំដ្គដ ុេាម ប៉ុេណា េ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៧ 

 

ប�� �ីា៨ - តកាតលកច��នបល��  
 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេរឹគរ្ពេយដង្ ដស 

បេ្មន្ពេបពស��ុ រប� ណ ាុរយកុបលទដំយបសឬ   ឬកស្ដសបេ្មន

្ពេបពស��ុ រប� ណ េហេេមបយកុបលេេបលសេដរ    ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសបេ្មន្ពេបពស��ុ រប� ណ ាុរយកុបលយបទដំយបសេហ ្ពេាស

មប្ពេភគ្ដសមិបមបយកុបល េេបលសេ ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ្ពេរឹគរ្ដសជខ បសេករមបុក�

េបនផខប បកឬេ    ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ពិរ់មប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ជខ បសេករមបុក�េបនផខប បក គឺ េេ្កបដ្្គនេ ្ពេយម� ដ�បបស្ពេ

រឹគរ្រ្បបំ់ ណកថខដងិន, ្ងមួ ្ដសេករ្ពេអាលកមួល, ្ង

មួ េព្កបកយបេលសក�បេក្ពេេេហិរេនន កគុដ្ពេប�ក់ាល

ប�ណកសមិបអនេលសាដនស�់ហកយប, ្ងមួ េពលេករ្ពេអាល 
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ខលស ្ពេេថ�យ ់ាលុ្ពេ បដ� ក កសយប់បសដ�កនកេរត  មក សឹ  ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេរឹគរ

្ពេយដង្ ដសបេ្មនបពស��ុ រប� ណ ាុរយកុបលយបទដំយបសេហ េប

បេ្មនបពស��ុ រប� ណ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ 

“្ពេយម� ដ�បបស្ពេរឹគរ្រ្បបំ់ ណកថខដងនិ ”   ឹ “ ្ងមួ ្ដសេករ

្ពេអាលកមួល” បិដឹ “្ងមួ ្ដសេករ្ពេអាលខលស ” គឺុាក

ខុប ។  

្បបិបេប ្ពេយ�បបស្ពេរឹគរ្រ្បបំ់ ណកថខដងិន ពិរ់មប, 

្ងមួ ្ដសេករ្ពេអាលកមួលពិរ់មប, បិដ្ងមួ្ដសេករ្ពេ

អាលខលស ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាកឹ “ ្ពេរឹគរ្ដសាុរ

យកុបលយបទដំយបសេហ េប្ដសបេ្មន្ពេបពស��ុ រប� ណ ” ាបនេបេ 

�់មដុាក់ាលខុប ។ 

្ពេគុណម� បស េលក់លដកមខេននប៉ុេណា េ េបនកសមិបអនមប

យបេឡ,   េបនទដំយបសេនេ  បុប់ រមបកមខុ មបល, េបនេនេ មប 

េទយប េ្ាេកមខប៉ុេណា េ ។  

េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បស្មបប� េនេផដនុេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េបនទដំពួដបុប់ រមបកមខុ

មបល គឺមិប់មបេ, បបម សឹ ្ពេព� េបនទដំំ �់មដេករេឡដ 

េ្ាេេហរុ ៨ យ៉ដ ់ាលុេហរុាបរសទដំំុេ្នប យបេម

េបន ។   េ្ាេេហរុ ៨ យ៉ដ យសកខខេ   បបម សឹ ្ពេព�ះះះ 

េបនខខេ  �់មដេករេឡដកគុដេេកេបេ   ុេបន់ាលមបខលស   
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ុបមុដ� ប ។ 

េបនខខេ   �់មដេករេឡដកគុដេេកេបេ   ុេបន់ាលមប្បមរស    

ុបមុដ� ប ។ 

េបនខខេ  �់មដេករេឡដកគុដេេកេបេ   ុេបន់ាលមបេបខបខ   

ុបមុដ� ប ។ 

េបនខខេ     �់មដេករេឡដកគុដេេកេបេ      ុេបន់ាលេករពក

បបគិយរ ។ 

េបនខខេ  �់មដេករេឡដកគុដេេកេបេ   ុេបន់ាលេករពកក�

់្ប្បរលៃប រុ ។ 

េបនខខេ  �់មដេករេឡដកគុដេេកេបេ   ុេបន់ាលេករពកក�

្គបស្គដដកមិបយបលម ។ 

េបនខខេ  �់មដេករេឡដកគុដេេកេបេ   ុេបន់ាលេករពកក�

ពធយម ។ 

េបនខខេ  �់មដេករេឡដកគុដេេកេបេ   ុេបន់ាលេករេឡដ 

េដម�ុបយិក�បបសកមខ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ បរសទដំំុេ្នប �់មដេម

េបនេ្ាេេហរុ ៨ យ៉ដទដំេបេ ។ 

កគុដេហរុ ៨ យ៉ដេនេ បុគងលណេាល់រឹ  “ កមខ�់មដេបដរេបដប

បរសទដំំ ” ាបនេបេ បុគងលទដំេនេេ ខី េឹ បាិេបលេហរុ ៧ យ៉ដ 

ាក�បបសយគកេនេ រសុកឹ ខុប  ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប េបន់ាលេករពកខលស

កតក, េបន់ាលេករពក្បមរសកតក, េបន់ាលេករពកេបខបខកតក, េបន់ាលេករ
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ពកបបគិយរកតក, េបន់ាលេករពកក�់្ប្បរលៃប រុកតក, េបន់ាលេករពក

ក�្គបស្គដដកមិបយបលមកតក, េបន់ាលេករពកក�ពធយមកតក, 

េបនទដំយបសេនេ គឺបុប់ រេករេឡដេ្ាេកមខទដំេនេ�ដ,   េបនទដំ 

យបសេនេ បុប់ រេករេឡដយប េ្ាេកមខ់ រមួមុខ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្បបិបេប្ដំឺរម� រស

(ុក�េបន)ទដំំទដំពួដ បុប់ រមបកមខុ បមុដ� ប់រមួមុខេនេ 

្ដំឺរម� រសទដំេនេ កសមិបគួ�មបលក�ណយមធដ៉ ៗ ( េផ្ដងគ  ) ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ខលសបនដកេ្មកេឡដ �់មដកេ្មកេឡដេ្ាេជរុ 

១០ យ៉ដ គឺ េ្ាេភព្រុកស�ម ១, េ្ាេភពេរត  ១, េ្ាេភពេខ ប ១, 

េ្ាេភពេ្បកនក ១, េ្ាេអហ�់ាលប�េិភគេ្នបេពក ១, េ្ាេក�

ឈ�(់ាលប�េពក) ១, េ្ាេេបនកតកពធយម(់ាលេ្នបេពក) ១, េ្ាេ

ក��រស់ាលេលឿបេពក ១, េ្ាេក�ពធយម(�បបសខខួបឬ�បបសយគកាៃ) ១, 

េ្ាេបយិក�បបសកមខ ១ កគុដេហរុ ១០ យ៉ដេនេ េហរុ ៩ យ៉ដមិប់មប

េហរុយរករ មិប់មបេហរុយនគរ, �់មដេករេឡដុបន�ុប្បគ ។ 

េ្ាេេហរុេនេ កសមិបគួ�េាលឹ “ េបនទដំំទដំពួដ មប

កមខុ ់ាបេករ ” េ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្បមរសេេេពលកេ្មក �់មដកេ្មកេ្ាេេហរុ ៣ 

យ៉ដ គឺ េ្ាេភព្រុកស�ម ១, េ្ាេភពេរត  ១ បិដេ្ាេប�េិភគនណំក

ទបស ១ ។  

េបខបខេេេពលកេ្មក �់មដកេ្មកេ្ាេេហរុ ៣ យ៉ដ គឺ េ្ាេ

ភព្រុកស�ម ១, េ្ាេភពេរត  ១ បិដេ្ាេ�បបសហបប�បបសផនក ១ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ខលសកតក ្បមរសកតក េបខបខកតក កេ្មកេឡដ  េ្ាេេហរុ
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កេ្មកទដំេនេេហ  កសុ�បបស់ាលេឡងំគ    ទនកេបន់ាល 

ុ�បបសខខួបមក ។ 

បបម សឹ ្ពេព�   េបន់ាលេករពកក�់្ប្បរលៃប រុ    �់មដេករ 

េឡដ េ្ាេក�់្ប្បរលៃប រុ ។ េបន់ាលេករពកក�្គបស្គដដក

មិបយបលម កស�់មដេករេឡដពកក�្គបស្គដដក់ាលមិបយបលម, 

េបន់ាលេករេឡដពកក�ពធយម �់មដេករេឡដេ្ាេក�េលស, បយិក

�បបសកមខគឺមប េបន់ាលេករេឡដ េដម�ុបយិក�បបសកមខ �់មដ

េករេឡដ េ្ាេុបយិក�បបសកមខ ់ាលយបេលស�ួនមកេហ កគុដកលមុប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េបន់ាលេករេឡដ េដម�ុបយិក�បបសកមខ 

រសុកឹមប្រនម់របបតិនបបតួន ាបនេាលមកំដេលេបេ ។ 

េេកគុដេបនកតក់ាលេាលមកេនេ ពួក្បាលទដំំ �់មដគិរ

ហួបេទឹ   “ េបន្គបសយ៉ដ  បុប់ រេករេឡដេដម�ុបយិក�បបស

កមខ ”   ាបនេបេ េលក់លដ្ពេពុបយដង់ ាល្ដសមប្ពេពុបប� ណេហ 

ប�ណកសមិបអនកណំរសកមខេនេយបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្បក�់ាល្ពេយម� ដ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ

្រ្បបំ់ ណកថខដងិនេនេ ្បក�េនេ ពំុ់មបុេបន់ាលមបខលសុ

បមុដ� ប, ពំុ់មបុេបន់ាលមប្បមរសុបមុដ� ប, ពំុ់មបុេបន

់ាលមបេបខបខុ បមុដ� ប, ពំុ់មបុេបន់ាលេករពកបបគិយរ, ពំុ់មប

ុេបន់ាលេករពកក�់្ប្បរលៃប រុ, ពំុ់មបុេបន់ាលេករពកក�

្គបស្គដដកមិបយបលម, ពំុ់មបុេបន់ាលេករេឡដ េដម�ុ

បយិក�បបសកមខេនេេ  គឺ  ុេបន់ាលេករពកក�ពធយមេនេ់រមតដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេេបរតនដអេរនេំាេ្ពេរឹគរ ុបសងគ



๑๔๐                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

មក�ហបរុេ្នប់បបុរិ យបងបសាុថំខល ំ េហល�បស េឡដមក េដប៉ដ

កគុដនិរតឹ  “េដបនដ្បេមដលាជខ កសេទ្រ្បក្ល ” ាបនេបេ �ួនបេណត ា

ាុថំខ�េមដលនុេមក ។  លដំបសេនេ កសមបាុថំខេផ្ដ ២ ាុ ំ(ផុបេឡដ)មកម� រស 

ាុថំខល ំ់ាលមក្ិរាលស្ពេរឹគរ ។ 

េ្ាេាុថំខទដំេនេ ដងិនងគ ខំ ដំ កសេករមបបំ់ ណកថខ់ បកេនន �ំ រ

េទដងិន្ពេយ �បបស្ពេាសមប្ពេភគ េលសា្ពេេេហិរ �ំ េំឡដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េបន�បបស្ពេាសមប្ពេភគេបេ 

បនដរសុកឹ ុេបន់ាលេករេឡដ េដម�ុបយិក�បបសកមខកសយប, 

ុេបន់ាលេករេឡដ េដម�ក�្ប្ពនរតកសយប, ពំុមបេបនេផ្ដ

េ្រពកេបនទដំ ២ យ៉ដ េនេេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េដម�កក់បខដមបេ្ាេមិបយប

លម ឬ េដម�្ងបសពប្មិបលម  េប្ងបសពប្ាុេេឡដ(េននពបខក)មិប

យប យ៉ដណ ។ េបន�បបស្ពេាសមប្ពេភគេបេ ុេបន់ាលេករ

េឡដ េដម�បយិក�បបសកមខកសយប ុេបន់ាលេករេឡដ េដម�

ក�្ប្ពនរតកសយប ពំុមបេបនេផ្ដេ្រយពំកេបនទដំ ២ យ៉ដេនេ ាបន

េនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ េដម�ក�ុកដកស

មិបលម ឬឹ េដម�ុអហ�មិបលម េបអហ�េនេ កខ ុអហ�

បដ�បបបុក�េទប ( មិបគួ�ហបប ) យ៉ដណ ។ បបម សឹ ្ពេព� េបន�បបស

្ពេាសមប្ពេភគេបេ ុេបន់ាលេករេឡដ េដម�ុបយិក�បបស

កមខកសយប ុេបន់ាលេករេឡដ េដម�ក�្ប្ពនរតកសយប ពំុមប

េបនេផ្ដេ្រយពំកេបនទដំ ២ យ៉ដេនេ ាបនេនេ់ា� ។ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๑๔๑ 

 

 

 បបម សឹ ្ពេព� បលមធដ៉េដរ ប្មបស្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសពំុ 

មបេបន់ាលេករេឡដ េដម�ុបយិក�បបសកមខ ្ដសពំុមបេបន

់ាលេករេឡដ េដម�ក�្គបស្គដដកមិបយបលមេនេេ ្ពេាស

មប្ពេភគ្ដសេករមបេបន ពកបមុដ� ប់ាលេេបលស ប៉ុ់បតេបនទដំ

េនេ មិបអនងត នស្ពេ្បខ្ កព �បបស្ពេាសមប្ពេភគ យបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េបនលមបិដមិបលម   គួ�ា្យ គឹ បិដ

មិបគួ�ា្យ គឹ  �់មដ្ប្ុងំគ  េេកគុដក ់ាល្បកបេដមហរបរ�បប ៤ 

េបេ ។ បបម សឹ ្ពេព� ាុាំក់ាលេគគបសេទកគុដអកប �់មដជខ កសមកេល

់ផបាកលេំលដេបេ បបម សឹ ្ពេព� ាុាំកេនេជខ កសមកេល់ផបាកលេំលដេបេ

យប េ្ាេកមខ់ ាល់ផបាកលេំលដេបេ យបេលសុក ឬយ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស, េហរុ់ាលេលសា់ផបាក

លេំលដ េមបយិក�បបសកុបលបិដយកុបល គឺពំុមបេ, ្ពេគុណម� បស ាុាំក 

េនេ ជខ កសនុេមកេល់ផបាកាសលេំបេ េ្ាេេហរុបន�ុប្បគ់ ាលមិប់មបុកមខ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� គួ�េឃន ្ពេរឹគរ្ដសេ្ប�ប

ាបន់ផបាកលេំលដេទនុេ ាុាំក់ាលជខ កសនុេមកេល់ផបាកលេំលដយប េ្ាេ

េហរុ(ាៃ) មិប់មបុកមខ ់ាល់ផបាកលេំលដយបេលសកល្ងមុប យ៉ដ

ណ ។ បំ់ ណកថខេនេ កសជខ កសនុេមកដងិន្ពេយ�បបស្ពេរឹគរយប 

េ្ាេេហរុ(ាៃ) មិប់មបុកមខ ់ាល្ពេរឹគរ្ដសេលសុក កគុដកលមុប 

យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  ពួកមបុប្ទដំំកគុដេេកេបេ  �់មដករសបិដ

្កក់ផបាកលេំលដ បបម សឹ ្ពេព� ់ផបាកលេំលដ្រ្បមបុប្ទដំេនេ ករស

បិដ្កក េ្ាេ់ផបាកលេំលដយបេលសកមខុក ឬយ៉ដណ   ” 



๑๔๒                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស  ” 

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព�   បមយ៉ដណ   បេមកស 

យ៉ដេនេ់ា� បំ់ ណកថខ់ ាលជខ កសេទ(ដងិន)្ពេយ�បបស្ពេាសមប្ពេ

ភគេនេ កសពំុយបជខ កសេទ(ដងិន)្ពេយ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ េ្ាេ

េហរុ់រ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសយបេលសកមខុក កគុដកលមុបេនេេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េទេុ្ពេអាលកមួល ់ាលេករេឡដ នេំាេ

្ពេាសមប្ពេភគ កសពំុយបេករេឡដ េ្ាេេហរុឹ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសេលសកមខុក កគុដកលមុបេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេអាលំដ្ពេប�កណមួ ់ាលេករ

េឡដ នេំាេ្ពេាសមប្ពេភគ ្ពេអាលទដំេនេ ពំុ់មបេករេឡដ

េ្ាេកមខេ, (គឺ) េករេឡដេ្ាេបមុដ� ប ៦ យ៉ដ ណមួ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសុេពេលប

ពួកេពទដំំ ្ដសយបភបិរេបនកតកេបេុក កគុដបុំរតបិក (១) 

កគុដេមឡិបកបកពធក�ណន  ឹ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១)បុំរតបិក បំរបបគង ៣៦ / ៦១     ប�ដកែាសា    

 មគ លបកបកយ ក�េមអ�មខណន ពួកខខេកគុដេេកេបេ មប្បមរសុបមុដ� បេករេឡដកសមប ។ 

ក�េមអ�មខណន ពួកខខេកគុដេេកេបេ មប្បមរសុបមុដ� បេករេឡដកសមបយ៉ដណ មគ លបកបកយ 

ាេំណ �េនេ បុគងលគប្ កានដន្បសេដខខួប�ដយ៉ដេនេនុេ ។ ក�េមអ�មខណន ពួកខខេកគុដេេកេបេ 

មប្បមរសុបមុដ� បេករេឡដកសមបយ៉ដណ មគ លបកបកយ ាេំណ �េនេ បុគងលបបខរឹ ុ�បបសពិរ

ៃបបរសេេក កសយ៉ដេនេ់ា� ។ 

 មគ លបកបកយ បណត បមណយ្ាហខណន �ណ ុយគកមបកយយ៉ដេបេ មបិា�យ៉ិដេបេឹ 

បុ�បបុគងលេបេ�់មដេមបបបអ�មខណន �ណបកមួុបុខកតក ុក�កតក មបិុក�មិបបុខកតក អ�មខណន ទដំយបស

េនេ បុប់ រមបកមខ់ ាលខខួបេលសេហ កគុដកលមុបុេហរុ ។ ពួកបមណយ្ាហខណន �់មដប�ុេេទ�ក

េហរុ់ាលខខួបយបានដន្បសេដខខួប�ដផដ �់មដប�ុេេទ�កេហរុ់ាលខខួបបបខរឹ ុ�បបសពិរកគុដ

េេកផដ ។ េ្ាេេហរុេនេ រឹគរេាលឹ ុេបនកតកបុខ�បបសពួកបមណយ្ាហខណន ទដំេនេ ។ 

 មគ លបកបកយ ក�េមអ�មខណន មបេបខបខនុបមុដ� បកសមប ។ េប ។ មគ លបកបកយ ក�េម

អ�មខណន មបខលសុបមុដ� បកសមប ។េប ។ មគ លបកបកយ ក�េមអ�មខណន មបក�្ប្ុនុំេៃបេគុ

បមុដ� បកសមប ។េប ។ មគ លបកបកយ ក�េមអ�មខណន េករយពំកេបនកតក់ ្ប្បរលៃប�ាបបកសមប  ះះះះះះះះះះះ 
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“ មគ ល បកបកយ េបនខខេ់ាលមប្បមរសុបមុដ� ប �់មដេករេឡដ 

កគុដេេកេបេ, ្បក�់ាលឹេបនខខេ មប្បមរសុបមុដ� ប�់មដេករ

េឡដកគុដេេកេបេ េបេ េទេុរឹគរកសួលមង លសឹ ពិរ តម់ាលក

មប ។ 

្បក�់ាលឹ េបនខខេ មប្បមរសុបមុដ� ប �់មដេករេឡដកគុដ

េេកេបេេនេ េទេុមបុប្េេកបេទ កសមបក�ួលមង លសឹ ពិរ 

តម់ាលកមប ។ មគ លបកបកយ កគុដេ�ឿដេនេ បមណយបិដ្ាហខណន   ពួក

់ាលមបកយយ៉ដេបេ មបិា�ិយ៉ដេបេឹ បុ�បបុគងលេមុក�េបន

យ៉ដណមួ ុបុខកតក ុុក�កតក មិបបុខមិបុក�កតក, េបនទដំយបសេនេ 

មបកមខ ់ាលេលសុកកគុដកលមុបុេហរុ ាបនេបេេនេ ។  

បមណយបិដ្ាហខណន ទដំេនេ េ ខី េឹ �់មដគិរេទហួបបបបយសក

់ាលរឹគរកសួលមង លស, េ ខី េឹ �់មដគិរេទហួបបបបយសក់ាលមបុប្

េេកបេទ  កសួលមង លសឹ ពិរ ។   េ្ាេេហរុេនេ រឹគរបបមេាល

ឹ ពួកបមណយបិដ្ាហខណន ទដំេនេ មបកយ បិដិា�ិខុបឆងដ ។ 

មគ ល បកបកយ េបនខខេេទេុមបេបខបខុ បមុដ� ប �់មដេករេឡដ

កគុដេេកេបេ េបនខខេេទេុមបខលសុបមុដ� ប ។ល។  េទេុមប

បបគិយរុបមុដ� ប ។ល។ េទេុបណត លមកពកក�់្ប្បរលៃប រុ ។ល។    

េទេុបណត លមកពកក�្គបស្គដដកមិបយបលម  ។ល។     េទេុ   

បណត លមកពកក�ពធយម ។ល។  េទេុេករេឡដេដុបយិក�បបស

កមខ  �់មដេករេឡដកគុដេេកេបេ េបេ េទេុរឹគរកសួលមង លសឹ

ពិរ តម់ាលកមប ។  ្បក�់ាលេបនខខេ េករេឡដេដុបយិក

�បបសកមខ  �់មដេករេឡដកគុដេេកេបេ េបេ  េទេុមបុប្េេកបេទ កស 
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ួលមង លសឹ ពិរ តម់ាលកមប ។  

មគ ល បកបកយ កគុដេ�ឿដេនេ បមណយបិដ្ាហខណន  ់ាលមបកយ

យ៉ដេបេ មបិា�ិយ៉ដេបេឹ បុ�បបុគងលេមុក�េបនយ៉ដណមួ 

ុបុខកតក ុុក�កតក មិបបុខមិបុក�កតក, េបនទដំយបសេនេ មបកមខ់ ាលេលស

ុកកគុដកលមុបុេហរុ ាបនេបេេនេ ។  

បមណយបិដ្ាហខណន ទដំេនេ េ ខី េឹ �់មដគិរេទហួបបបបយសក

់ាលរឹគរកសួលមង លស, េ ខី េឹ �់មដគិរេទហួបបបបយសក់ាលមបុប្

េេកបេទ  កសួលមង លសឹ ពិរ ។ េ្ាេេហរុេនេ រឹគរបបមេាល

ឹ ពួកបមណយបិដ្ាហខណន ទដំេនេ មបកយបិដិា�ិខុបឆងដ ាបនេបេ”។ 

បបម សឹ ្ពេព�  េ្ាេេហរុេបេ  េបន្គបសយ៉ដ ពំុ់មបបុប់ រ

េករេឡដ េដម�ុបយិក�បបសកមខ ់រមួមុខេ  ។     

បបម សឹ ្ពេព�   បបម្ពេយដង្ ដសួលមង លសេបនកតក្បក�េបេ 

យ៉ដេបេេទនុេឹ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសុយគកបេ្មន្ពេបពស��ុ រ-

ប� ណ ្ដសាុរយកុបលយបទដំយបស ”  

្�្េពម�ល�ន�     “ ្បេប�់មប  ្ពេគុណម� បសនគេបប  ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកេបនកតក្បក�េបេ  តម់ាល្ពេគុណម� បសយប

េាលមកេបេ  ” ៕ 
នបសយកុបលេនចបប្ប� ក ៨ 
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ពកមអធ���យបប� ទ� ៨   
បប� បតកយពំក ក�ករសយកុបលកមខៃប្ពេបមខ បមុុបុ ម� បស េ ខី េ

ឹ យកុបលេនចប្ប�  ។ 

ាកឹ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេរឹគរ្ដសបេ្មន្ពេបពស-

��ុ រប� ណ ្ដសាុរយកុបលយបទដំយបស  ុេាម  យបេបនកតកឹ  ្ពេ

គុណម� បសនគេបប ្ពេរឹគរ្ដសបេ្មន្ពេបពស��ុ រប� ណ 

បេ្មនុ្ពេបមខ បមុុបុ ម� បស ាុរយកុបលយបយបសឬ   ឬឹ្ដស 

បេ្មន្ពេបពស��ុ រប� ណ  កគុដេពលេេមបយកុបល េេេបបបលស  

់ាល្ដសេេមិបទបសាុរយបយបស   

កគុដាកទដំេនេ ាកឹ យកុបល ្ពេុ្តបសបេំេក

យកុបល ់ាលុេហរុៃបុក�េបន ។ 

ាកឹ  ្ងមួ  េព្កបកយបេលសក�បេក្ពេេេហិរេនន  កគុដ 

្ពេប�ក់ាលប�ណកសមបិអនេលសាដនស�់ហកយប យបេបនកតកឹ េព

្កបកយបេលសក�បេករសេេ្ពេយ បេក្ពេេេហិរេនន ់ាល �ំ េំឡដ 

េដម�្រ្បបំ់ ណកថខដងិន ។ កគុដ្ងេនេ ្ដសេមុក�េបនផខប បក  

គឺេេ្រដស្ពេយ េដម�ក�បេករសេនេ ។   

្ពេប�ក�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ប�ណកសមិបអនេលសាដនស

�់ហកយប េដមុខអបុល ុេាម ។ ្បក�េបេ ុបភបយលមខត ៃប្ពេ

បមខ បមុុបុ ម� បសទដំំ ។  នំ់ ណក ក�់ាលេព្កបកេលសក�បេករស 

េលស្ពេយ់ផគកេនេាដនស�់ហកេទយបេនេគឺេដម�្ដសយបុប� រ។ 

ខខនមម�់ាលមិប្បបងគ  គឺមប្រនមប៉ុបេបេប៉ុេណា េ គឺ្បបិបេប្ពេ 

រឹគរ្ដសាុរយកុបលយបទដំយបស ពំុមបយកុបលេេេបបបលស ្ពេ
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យដង្ ដសកសបនដមិបេមុក�េបនយសក ៗ េដរ  េ្ាេពំុមបេហរុគឺយកុបល

កមខ ។ េ្ាេេហរុេនេ ាក់ាលឹ ្ពេយម� ដ្រ្បថខដងិន ុេហរុា

្ដសេមុក�េបនាបនេបេ ុេាម កស�់មដុាកមិប្រនម្រ្ប ។   

្បបិបេបេ�ឿដាកសពលបបបនដ្ពេយម� ដ្រ្បបំ់ ណកថខដងិនុេាម ុ

ក�ពិរេនេ យបបលឹ ្ដសេេាុរយកុបលយបមិបយបស េេមប

នំ់ ណកេបបបលសេេេឡ ។ េ្ាេេហរុេនេ ាក់ាលឹ ្ពេ

រឹគរ្ដសាុរយកុបលកមខយបទដំយបសាបនេបេ កស�់មដុាក់ាលមិប

្រនម្រ្ប មិបពិរ ។ 

ាកឹ ្ពេគុណម� បស េលក់លដកមខេននប៉ុេណា េ េបនកសបនដមិប

មប េបនទដំយបសបុប់ រមបកមខុ មបល យបេបនកតកឹ េលក់លដកមខគឺ 

កុបលកមខ យកុបលកមខេនន់រមួមុខ េបនទដំំ េទេុបុខ

េបនកតក ុក�េបនកតក  េបក� េបនកតក គឺពំុមបេ ។   

េបនទដំយបសគឺ ្គបសយ៉ដ បុប់ រមបកមខុ មបល គឺុេបគលសេលស

ាផុបេឡដ គឺេករេឡដ ឬកសុមបលគឺុេហរុនម្ដ ។ ្ពេអាលគឺក�

ឈឺឹ � រសទដំំ�បបស្ពេរឹគរុុក�េបន �់មដមបេទយបេ្ាេ

យកុបលកមខ   េ្ាេេហរុេនេ ្ពេរឹគរ្ដសេេមបយកុបលកមខេេ

េឡ គឺ្ដសលេយបមិបយបសេេេឡ ។ 

ាកឹ   មបខលសុបមុដ� ប   គឺមបខលស  ់ាលកេ្មកេឡដកគុដ

ក  ុបមុដ� បគឺ ុេហរុេលសាតដំេឡដ ។ 

ាកឹ េករពកបបគិយរ គឺេករពកេហរុ ៣ យ៉ដំដេាម ្ប្ុងំគ  ។ 

ាកឹ េករពកក�់្ប្បរលៃប រុ គឺេករមកពកភព្រុកស�ម បិដ

ភពេរត ្ុបំនិខខួប ់ាល់្ប្បរលុបិន� ឬេករមកពកក�់្ប្បរលៃប�ាបប 
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កល ។ 

ាកឹ េករពកក�្គបស្ គដដកមបិយបលម គឺបណត លមកពកក�

្គបស្គដដកមិបយបលម ឬមិបបមគួ� គឺងខ បសបតប �ឥ�យិបថមិបយបលម 

គឺយដងុប�េពក េគដរិនេពក ុេាមខខេ, េ្បកមខ ដំេ្នបេពក មបលក

់បដ�បបសល�បសេពក ុេាមខខេ, េា�េលដកគុដេពល់ាលមិបបមគួ� ឬកគុដក

ក់បខដ់ាលមិបបមគួ� �ហបរទលស់រ្រ្ប �ដងបរស មបពបសុេាម ំឬំននក  

្រ្បកេរត ៃថ�ាុរកេមខ ន  ្រ្បខលស ខំ ដំបកសងរសេ្នបេពក  ុេាមខខេ ។ 

ាកឹ េករពកេបនកតកពធយម គឺេករពកេបនកតកពធយម គឺយេំព�បបស

យគកាៃ ាបនុ យគកាៃលសខុបឹុេ� េហបសខខួបេទេលស

ទ�ុណកមខុ េាម ឬេករពកក�ពធយម�បបសខខួប កគុដេបេ់ាលេ្បៃាាក

ប�ៃបបកស េាម្ កបួបុបពស្ិរ កគុដលបិយបរិ� សិ, កគុដេបេ់ាលអ្បល

ិា�ិឹ ក�េលសយ៉ដេបេ ុេហរុាកខ ុយគកប�បុិប  ាបនេបេ  េហេលស

យបដក  េដក�េាកេាបេលបនខ  ុេាម ឬកគុដេបេ ់ាលេ្ប

មសមត បុលបមខ បសខខួប ុេាម ។ 

ាកឹ េដម�ុបយិក�បបសកមខ គឺេដម�ុបយិក គឺផលៃប

យកុបលកមខ ។ េបន់ាលេករពកេហរុ ៨ យ៉ដទដំេបេ ្ពេេថ�យបេំេ

កុក�េបនផខប បកុបំំ បស ។ 

តមពិរ កគុដផខប បយរិលមង ុក�េបនផខប បក បុប់ រុបយិកៃបយកុបល

កមខ មបក�បមខ បសបរស ឬក�េបដរេបដបបរស ុេាម   ប៉ុ់បតក�់ាល្ពេ

េថ�យេាលឹ “ បុគងលណេាលឹ “កមខ�់មដេបដរេបដបបរសទដំំ” 

។ល។ ាក�បបសបុគងលទដំេនេ រសុកឹខុប ” ាបនេបេ េនេ ្ពេេថ�យ

េាលកភពុេហរុនម្ដ ។  
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ុក�ពិរឹ កគុដបណត េបន ៧ យ៉ដ់ាលេេបលស េបន់ាល

មបខលសុបមុដ� ប  �់មដុេបន់ាលេករេឡដ  េ្ាេខលសកគុដក

កេ្មក, បុគងលេទេុយបេលសយកុបលកមខុកេហកតក  ប៉ុ់បត្ បបិបេបខលស

កគុដកមិបកេ្មក េបន់ាលេ ខី េឹ មបខលសុបមុដ� បេបេកសមិប

អនេករេឡដយប, េ្ាេេហរុេនេ កមខេទេបកុមបនំ់ ណកុេហរុៃប

េបន ់ាលមបខលសុបមុដ� បេបេ  កសមិបរសុកឹ ុេហរុនម្ដ 

ខលសេនេ�ដុេហរុនម្ដ កមខរសុកឹេេុេហរុ �ី  នំ់ ណកខលស

រសុកឹុេហរុ្ិរ ។ េទេេបនេេបលសេផ្ដេដរ ់ាលេករពកេហរុ 

៦ យ៉ដេ្រពកេបេ កសគួ�្ុបេបនកតកតមលនំាំបនងគ  ។ េ្ាេេហរុេនេ 

បុគងលណ េាលាយគកាៃលសខុប កគុដបលឹ  យកុបលកមខប៉ុេណា េ 

�់មដេបដរេបដបបរសទដំំ េដក�មដុក�េបនាេករេឡដ ាបន

េបេ េដមិប្កេឡកេមល ាលសេហរុាៃេផ្ដផដ ក់រកមខមួ

ប៉ុេណា េ ុ្បមណ    ាក�បបសបុគងលេនេ �់មដុាក់ាលខុបឆងដ 

ុេហរុាកណំរសបាិបទ  ់ាលាេំណ �េទ  េាម្ កក��ួនផុរកុក�  មប

ក�ខុបឆងដ ។ 

ាកឹ េលក់លដ្ពេពុបយដង់ ាល្ដសមប្ពេពុបប� ណេហ 

ប�ណកសមបិអនកណំរសកមខេនេយបេ   យបេបនកតកឹ   ្ពេពុបយដង់ ាល

្ដសមប្ពេពុបប� ណ គឺ្ពេបពស��ប ប៉ុេណា េ ្ដស្ុបាលសកមខទដំ 

ំេផ្ដងគ  ់ាលបរសយបេលសុកកគុដកលពកមុប េដបលឹ អាល

ក�ឈឺឹ � រស ់ាលុុក�េបន�បបសបុគងលេបេ េករេឡដេ្ាេកមខយសក េលសុក

កលពកេពលណ ។ បុគងលេ្រពកេបេមិបអនកណំរសានដ   មិបអនកណំរស

់នកកមខមធដ៉ ៗ   បិដេបនមធដ៉ ៗ ់ាលេករេឡដេ្ាេកមខទដំេនេ
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យបេ េ្ាេេហរុេនេ េបមិបគួ�អដនេំាេ់រកមខមួមុខប៉ុេណា េេ ។ 

កគុដ បម់ាលឹ “បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េដម�កក់បខដ

ដាុំេមបិលម ” ុេាម មបយតស លិប្យ៉ដបេដ�ប្រនម់រប៉ុេណា េ គឺ 

េដម�កក់បខដដាុំេមិបលម េ្ាេមបឥា� មបថខេេេ្នប មបេះខ ាុេ

្បប្បល ុេាម  ឬេដម�្ងបសពប្ ់ាលបនដមបេ្ាេេនេ ុ្ងបស

ពប្មិបលមេដខខួប�ដ េ្ាេេហរុ់រេបមេពក ប�ួរេពក មបាដ�ប បេេ 

ុេាម ។  បុគងលេទេបកុមបេ្ាេ្ងបសពប្ទដំេនេុក ្ងបសពប្ទដំ

េនេ កសាុេពបខកេននមកមិបយបលម ្ងបសខខេប៉ុេណា េមបពបខក ្ងបសខខេ

មិបមបពបខក ពំុ់មបមបពបខក្គបស្ងបស យ៉ដណ ។ 

េទេុ្ពេប�ក�បបស្ពេាសមប្ពេភគ កសុកក់បខដ់ាលាុេ

េបនមិបយបលម គឺ្ដសករសបន�ល ់ាលេលសាេបនខខេេករេឡដយប

េហ ។ េបនខខេប៉ុេណា េេករេឡដ កគុដ្ពេប�ក�បបស្ពេយដងយប 

េបនខខេមិបអនេករេឡដយបេ ។ គឺេបន់ាលេករេឡដ េដម�ុ

បយិក�បបសកមខ បិដេបន់ាលេករេឡដពកក�្ប្ពនរត អនេករេឡដយប   

េបនេ្រពកេបេ េករេឡដមិបយបយ៉ដេនេ់ា� េទេុកគុដ បមេផ្ដ

េដរ កសគួ�្ុបកគុដបលេបេ  ។  

ាកឹ ់ាលេករេឡដពកក�្ប្ពនរត គឺ់ាលេករេឡដពកក�្ប្ពនរត

់ាលេបឹ ុក�ពធយមេនេ�ដ ។ 

្ពេាសមប្ពេភគ េទេុ្ដសលេយកុបលយបេហ កស្ដសេេ

េមុក�េបន ុផលៃបយកុបលកមខទដំំយប ាបណេេមិប

ទបសយដ�លរសខបបប�បិិាស ប, ុយកុបល ់ាល្ដសយបេលសុកកគុដយរកររព

ទដំំ ់ាលតំមហុនផលេេេពលមបឱកប នំ់ ណកយកុបលកមខ
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់ាល្ដសលេយប ុយកុបលកមខកគុដរពបន�ុប្បគេបេ ់ាលអនេលសុក�

េបនាេករេឡដ កគុដយនគរ ។  

េ្ាេេហរុេនេ ្ពេយដងេទេុ្ដសលេយកុបលកមខទដំំយប 

េហ គឺមិបេលសាេករេឡដ កស្ដសេេមប្ពេអាលឈឺឹ � រសេមុក�

េបន េទេុេដម�កមខេដង� លសកគុដ្ងេនេ ៗ យប ាបនុ កគុដ្ង

់ាលមបបំ់ ណកថខំ � រមកដងិន្ពេយ ុេាម ។  

មធដ៉បនិេដរ កគុដ្ង់ាលមបបំ់ ណកថខ �ំ រមកដងិន្ពេយេបេ 

បនដរសុកឹ ុុក�េបន់ាលេករពកក�ពធយមកសយប ់ាលេឃន

ន្បស គឺុក�ពធយម�បបស្ពេេបរត ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៨ 

 

 

ប�� �ីា៩ - ឧា� តកំីិបល��  
 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បស

ទដំំ នងំគ េាលឹ “ កនិ�់ ាល្រ្បេលសណមួៃប្ពេរឹគរ, ្ពេ

រឹគរ្ដសេលសកនិ�ទដំយបសេនេ នបសយបសេហ េេគលសេាមេាលិ្ពនក្, 

្ពេរឹគរ្ដសមបិមបកនិ� ់ាល្រ្បេលសុ បបតេដរ បិដ្ដសមបិមបក�

�ួប�ួមកនិ� ់ាល្ដសេលសេហេ ” ាបនេបេ ប៉ុ់បតេ�ឿដ់ាល្ពេរឹគរ្ដស

េេមបក�គដសេេបេិបក�ហបរ�យេពល ៣ ់ខ កសេេមប ។   

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេបកិន�់ ាល្រ្បេលសណមួៃប្ពេ

រឹគរ ្ពេរឹគរ្ដសេលសកិន�ទដំយបសេនេនបសយបសេហ េេគលសេាម
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េាលិ្ពនក្, ្ពេរឹគរ្ដសមិបមបកិន�យសក់ាល្រ្បេលសុបបតេដរ បិដ្ដស

មិបមបក��ួប�ួមកិន�់ ាល្ដសេលសេហេ ពិរ់មបេនេ ។ េបយ៉ដេនេ 

ាកឹ “្ដសេេមបក�គដសេេបេិបក�យេពល ៣ ់ខ ” ាបនេបេ  គឺុាក

់ាលខុបឆងដ ។ ្បបិបេប ្ពេរឹគរ្ដសមបក�គដសេេបេិបក�យេពល 

៣ ់ខ ុក�ពិរេនេ េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ ឹ “ កនិ�់ ាល្រ្បេលសណ

មួៃប្ពេរឹគរ, ្ពេរឹគរ្ដសេលសកនិ�ទដំយបសេនេ នបសយបសេហ 

េេគលសេាមេាលិ្ ពនក្ ” ាបនេបេ គឺុាក់ាលខុបឆងដ ។   

យគក់ាលយបេលសកិន�្ រ្បេលសនបសយបសេហ �់មដមិបមបក�េេបេិបក 

យគក់ាលេេមបកិន�្ រ្បេលសប៉ុេណា េ េបមបក�េេបេិបក, េ្ប�បាបនុយគក

់ាលឈឺ �ឹ រសប៉ុេណា េ េបមបកិន�្ រ្បេលសេដ គឹ ,ំ នេំាេយគក់ាលមិប

ទបសឈឺ �ឹ រស ្បេយ្បនយសកេដ គឹ  ំ។    យគកកពុំដេខ បប៉ុេណា េ   េបមប

កិន�្ រ្បេលសេដអហ� នេំាេយគក់ាលមិបទបសេខ ប ្បេយ្បនយសកេដ

អហ� យ៉ដណ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប  យគក់ាលយបេលសកិន�្ រ្បេលសនបសយបសេហ 

�់មដមិបមបក�េេបេិបក យគក់ាលេេមបកិន�្ រ្បេលសប៉ុេណា េ េបមបក� 

េេបេិបក យ៉ដេនេ់ា� ។ 

េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

តមលដំបសេហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេនុេ ” 

្�្លាេសន   “ កិន�់ ាល្រ្បេលសណមួៃប្ពេរឹគរ, ្ពេ

រឹគរ្ដសេលសកិន�ទដំយបសេនេ នបសយបសេហ េេគលសេាមេាលិ្ពនក្, 

្ពេរឹគរ្ដសមិបមបកិន� ់ាល្រ្បេលសុបបតេដរ បិដ្ដសមិបមបក�

�ួប�ួមកិន� ់ាល្ដសេលសេហេ ពិរ់មប, ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមបក�
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គដសេេបេិបក ៣ ់ខ  ពិរ់មប ។   

បបម សឹ ្ពេព� ក�េេបេិបកុ្បក�មបគុណេ្នប, ្ពេរឹគរ  

េទេុ្គបស្ពេយដង ្ដសគដសេេបេិបកេហ េប្ដសបេ្មនយប្ពេបពស-

��ុ រប� ណ,   ្ពេរឹគរទដំំេនេ  េេេពល្ដស�ំកាលសគុណៃប

ក�េេបេិបក ់ាល្ដសយបេលសុកលមេហ េប្ដសេេេបពក�េេបេិបក ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បមគ កសយបួលព� យបួល

េភគ្ពពកបមគ កស�បបស្ពេុេហ េេេពល�ំកាលសគុណៃប្ពេ

ុ   ់ាល្ដសយបេលសុកលមេហេនេ    កស�់មដ្រឡបសមកកបសកក់បខដ 

មគ កសអ្បល �បបស្ពេុុេ�ឿ ៗ យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ េទេុ្គបស្ពេយដង្ ដសគដសេេបេិបក

េហ េប្ដសបេ្មនយប្ពេបពស��ុ រប� ណ, ្ពេរឹគរទដំំ

េនេ េេេពល្ដស�ំកាលសគុណៃបក�គដសេេបេិបក ់ាល្ដសយបេលសុក

លមេហ េប្ដសេេេបពក�េេបេិបក យ៉ដេនេ់ា�  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ បុ�បមគ កសុមបុប្ឈឺ

េ្នប មបុក� ្គបបេរត ខំ ដំ លុេយបេទ�ក្គ្េពកសាលសបបបភពបួបតកយប,

េេេពល�ំកាលសគុណ�បបស្គ្េព ់ាលេលសយបលមេហេនេ កស�់មដ

េបពគបស្គ្េពុេ�ឿ ៗ យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ េទេុ្គបស្ពេយដង្ ដសគដសេេបេិបក

េហ េប្ដសបេ្មនយប្ពេបពស��ុ រប� ណ, ្ពេរឹគរទដំំ

េនេ េេេពល្ដស�ំកាលសគុណៃបក�េេបេិបក ់ាល្ដសយបេលសុកលម

េហ េប្ដសេេេបពក�េេបេិបក យ៉ដេនេ់ា�  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� គុណៃបក�េេបេិបកមប ២៨ យ៉ដ ទដំេបេ, ុ
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គុណ់ាល្ពេរឹគរ្ដស�ំកាលសេហ ្ដសកសេេេបពក�េេបេិបក ។  

២៨ យ៉ដ យសកខខេ   បបម សឹ ្ពេព� ៖ 

ក�េេបេិបក �់មដ�ក្ខខួបយគកេេបេិបក ១, 

ក�េេបេិបក �់មដេលសានេ្មបអុ ១, 

ក�េេបេិបក �់មដផតលសកមខ ដំា ១, 

ក�េេបេិបក �់មដក�ា�េទបយប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដកម� រសភពុយគកងខ បប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដនេំទកបសភពុយគកមបប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដប្មលភពុយគកមិប� កក ១, 

ក�េេបេិបក �់មដេលសភព� កកាេករេឡដ ១, 

ក�េេបេិបក �់មដកម� រសភពរល ខំ ន ១, 

ក�េេបេិបក �់មដមដភពកខ ហប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដកម� រសភពខយិល្នយបបយប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដេលសាេករេបនកតកពធយម ១, 

ក�េេបេិបក �់មដកម� រសគយយប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដកម� រសេទបយយប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដកម� រសេមហយយប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដាកមបេយប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដបងំខ នបរិក�យយប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដេលសនិរតាមបអ�មខណន ់រមួយប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដេលសានដនិរតុកយប ១, 

ក�េេបេិបក�់មដេលសាេករេបនកតកបប្� កក ១, 
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ក�េេបេិបក �់មដេលសាេទុមបុប្គួ�ាេង�ព ១, 

ក�េេបេិបក �់មដេលសាេករេរ ១, 

ក�េេបេិបក �់មដេលសាេទុគួ�ាឱបលេំទប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដេលសាយបួលបករិ ១, 

ក�េេបេិបក �់មដមដភព ខឹ ៃបនិរត ១, 

ក�េេបេិបក �់មដេលសាេឃនបភបយៃបបម� �ទដំំ ១, 

ក�េេបេិបក �់មដេលសាាកបបបបាិបបបិកគុដរពយប ១, 

ក�េេបេិបក �់មដផតលសបបបមម��ផលា ១  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� គុណៃបក�គដសេេបេិបកមប ២៨ យ៉ដទដំេបេ  ុ

គុណ់ាល្ពេរឹគរ្ដស�ំកាលសេហ ្ដសកសេេេបពក�េេបេិបក ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ ្ពេរឹគរទដំំ ្ដសមប

្ពេរ្មិេបេ្មនេហ ្ដសុយគកនដសេម�បាសគួ�ា� កក ៃបបម្រតិ

់ាលប�បសបិដុបុខ េប្ដសេបពក�គដសេេបេិបក ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរេបពក�គដសេេបេិបក េដេហរុ ៤ 

យ៉ដ  េដេហរុ ៤ យ៉ដ យសកខខេ    

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរុម� បសទដំំ ្ដសេបពក�

គដសេេបេិបក េាម្ កងបុកភព ១, 

្ពេរឹគរុម� បសទដំំ ្ដសេបពក�គដសេេបេិបក េ្ាេភព

ុយគក(់ាលលសេឃនឹ)ពំុមបេទបបិដមបគុណេ្នប ១, 

្ពេរឹគរុម� បសទដំំ ្ដសេបពក�គដសេេបេិបក េ្ាេុ

គបខដាេំណ �ៃប្ពេយ�ិយទដំំ្គបស�បប ពំុមបបលស ១, 

្ពេរឹគរុម� បសទដំំ ្ដសេបពក�គដសេេបេិបក េ្ាេុ
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�បបស្បេប� ់ាល្ពេពុបុ ម� បសទដំំ្តបសប�េប�េលករេម�ដ ១។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរុម� បសទដំំ ្ដសេបពក�

គដសេេបេិបក េដេហរុ ៤ យ៉ដទដំេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរុម� បសទដំំ ្ដសេបពក�

គដសេេបេិបក  េ្ាេេេមបកិន�់ ាល្រ្បេលស គឺពំុ់មបេ ។ ប៉ុ់បត្ ពេរឹគរ

ុម� បសទដំំ ្ដសេបពក�គដសេេបេិបក េ្ាេេមលេឃនគុណ

ទដំំេផ្ដ ៗ  តម្បក�ាបនេាលមកេបេ ” 

្�្េពម�ល�ន�   “្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេក�ុណ

បបមួលមង លស  តម្បក�់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ” ៕ 

នបស រត�កិ�ណក ប្ប� ក ៩ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៩   
 

បប� បតកយពំកកិន�់ ាល្រ្បេលស  ាកបស់រខដុសខបុស់ថមេដរ  ឬ់ាល្រ្ប

េលសុបបតេដរនេពលំដមុខ(ៃប្ពេរឹគរ) េ ខី េឹ  រត�កិ�ណក -

ប្ប�  ( មិលិប�ប្ប� �បបសៃថុ ឧា� តកំីយ�ភបល��  - បប� បតក

យពំកភពងខ បៃបកិន�់ ាល្រ្បេលស  ាកបស់រខដុសខបុស់ថមេដរ ) ។ 

ាកឹ ក�េេបេិបក គឺក�េននកពក្កបមពកគណយេទកបសកបេិបក់រ

មគ កស�ដ េហបេិបកនិរតេេកគុដកមខដ� ប នេ្មបបមថយ ឬ បបិប្ន ។ 

ាកេផ្ដេដរ គឺមលស្មបសេហ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៩ 
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ប�� �ី១០ - ឥ�សតល�តសនបល��  
 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ ៖ “ ាថ ាតសាកខាអនននាចវ� កេាឥ�សតយុា

�ភ តវាទលទាកគាអករមកបាអនននាាថ កវាកបលាំវាាតកណ�ិ ្ 

កប្ភកតតំា វ (១) -មគ លអបប� ឥបិយ ៤ រឹគរយបនេ្មបេហ 

យបេលសាេ្នបេហ យបេលសាុយបេហ យបេលសាុកតដំអ្បល

េហ តដំមេំហ បប្េំហ ្យ�ពបយបលមេហ, មគ លអបប� រឹគរ

េនេ េប្ យ គឹ កសអនេេយប�ហបរយបសកប្ ឬ�ហបរយបសនំ់ ណកេេបលសៃប

កប្ ” ាបនេបេ បិដ្តបសុកាកមួេដរឹ “ ឥកវា  ាតំ �ំ ា  មគន ំ 

តចចកិនាា កវាប តនត � តិតសាត (២)  -  កបខដ ៣ ់ខ បសបសពកេពល

េបេេទ រឹគរបនដប�បិិាស ប ” ាបនេបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ្តបសុកឹ 

“មគ លអបប� ឥបិយ ៤ រឹគរយបនេ្មបេហ ។ល។ ឬ�ហបរយបស

នំ់ ណកេេបលសៃបកប្ ” ាបនេបេ ពិរេហេនេ,  េបយ៉ដេនេ ាក

់ាល្តបសកណំរសកលុក ៣ ់ខ គឺុាក់ាលខុប ។ 

្ពេគុណម� បស ្បបិបេប្ពេរឹគរ្តបសុកឹ “ កបខដ ៣ ់ខបស

បសពកេពលេបេេទ រឹគរបនដប�បិិាស ប ” ាបនេបេ ុក�ពិរេនេ, េបយ៉ដ 

 

 

 

 

(១)  កះ មហះ ១៦ / ២១៦  ប�ដកែាសា ៖  

      មគ លអបប� �ឥបិយទដំ ៤ ្ពេរឹគរយបនេ្មបេហ យបេលសេ�ឿ ៗ េហ យបេលសាាបន
ុយបេហ យបេលសាុកេេេហ យបតដំុកេ�ឿ ៗ េហ យបបប្ុំកេហ យប្យ�ពប
េដលមេហ មគ លអបប� ្ពេរឹគរេនេ េប្ យ គឹ បនដបរិេេ គប្ កបរិេេយបស ១ អុកប្ ឬេលប
ុដ ១ អុកប្កសយប ។ 
(២) កះ មហះ ១៦ / ២៤២  ប�ដកែាសា ៖ 

     ក�ប�បិិាស ប�បបសរឹគរ មបិប�បុ៉នខ បេ កបខដ ៣ ់ខ យពំកៃថ�េបេេទ រឹគរបនដប�បិិាស បេហ ។ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๑๕๗ 

 

 

េនេ ាក់ាល្តបសុកឹ “ មគ លអបប� ឥបិយ ៤ រឹគរយបនេ្មប

េហ ។ល។ ឬ�ហបរយបសនំ់ ណកេេបលសៃបកប្ ” ាបនេបេ គឺុាក់ាល

ខុប ។ 

្ពេរឹគរុម� បសទដំំ ្ដសមិបមប្តបសកគុដឋបយ់ាលមិប

់មបុក�ពិរេ ្ពេាសមប្ពេភគុម� បសទដំំ ្ដសមិបមប្ពេ

កេផតបងត បេ ្ដសមប្ពេកពិរ ្ដសមិបមប្ពេកុ ២ យ៉ដ

េ ។  េទេុបប� េបេ    កសមប  ២  នណុំន    ្ុលេ្លលមិរលមបសណបស   

ពិយកលសេឃន យបជខ កសាលស្ពេគុណម� បសេហ, បបម្ពេគុណម� បស 

បងំខ នបណំនសគឺិា�ិ, េលសាតដំេេុ់ផគក់រមួ, បបមបងំខ នប�ប្កយ

េលផដនុេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ 

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ មគ លអបប� ឥបិយ ៤ រឹគរយបនេ្មប

េហ ។ល។ ឬ�ហបរយបសនំ់ ណកេេបលសៃបកប្ ” ាបនេបេ ុក�ពិរ , បិដ

្តបសកណំរសកល ៣ ់ខ កសុក�ពិរ ។ កសប៉ុ់បត កប្់ាល្តបសាលសេនេ 

គឺុអុកប្ ។ មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសយ៉ដេបេ ពំុ់មប

េលកប�េប�្ពេពេបុភព (បមរសភព ) �បបស្ពេយដង េដយដង�ដេ, 

ប៉ុ់បត េេេពល្ដសេលកប�េប�ឥិបយពលយ(កមខ ដំៃបឥបិយ) េបយប

្តបសុកយ៉ដេនេឹ “ មគ លអបប� ឥបិយ ៤ រឹគរយបនេ្មបេហ 

។ល។ ឬ�ហបរយបសនំ់ ណកេេបលសៃបកប្ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ្ពេុ្ដសមបេបេអុេប

់ាល�រសេលឿប មបបប�ុេៃបេល្របេ្ដេលឿប, ្ពេុេេេពលនដស

ប�េប�កមខ ដំថសកេ ្ដ �បបសេបេអុេបេនេ េបមបបប�បលកគុដក្ប្ុ ំ

ៃបមសបតក្ក� ្ាហខណន  គហបរក អមរ ្ពមទដំយគកបិគម យគក្បប



๑๕๘                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ទដំំយ៉ដេបេឹ “ េេកាសនេ្មបទដំំេយ េបេាស្បេប�

�បបសេដមួេបេ ្បបិបេបក្រ្បក� កកស�់មដ�រសេទ េល់ផបាកាសលេំលដ

�ហបរេទលសបនដមរសបមុ្   េហ្រឡបសមកាលសកេបេបនិ   កគុដេពល

ភខ ម ៗ ”  ្ពេយដង្ ដសមិបយបេលសបបបបប�ុេៃបេល្របេ្ដា្យកា ( ា

េឃនុកស់បតដ ) េ នេំាេមុខប�បិលេនេ ។  េបេអុេបេនេមប

បប�ុេេ ្ដយ៉ដេលឿប ពិរ់មប, េហេបេេបេកសមបបមរសភព�រសេទ េល

់ផបាកាសលេំលដ �ហបរេទលសបនដមរសបមុ្ េហ្រឡបសមកបនិ កគុដេពល

ភខ ម ៗ ពិរ់មប ។  

 បមយ៉ដណ បបម សឹ ្ពេព�  បេមកសយ៉ដេនេ់ា� ្ពេាស

មប្ពេភគ េេេពល្ដសប�េប�កមខ ដំៃបឥបិយ�បបស្ពេយដង េបយប

្តបសយ៉ដេបេ, ្បឹបស្តបសាកេនេ កគុដនេំណម្ពេយ�ហបតខកណ- 

្បព ់ាល្យបកមប�ិល  យបប ិុ យ  ៣  យបយរិប�  ៦  ្ពមទដំេបត

បិដមបុប្ទដំំឹ “ មគ លអបប� ឥបិយ ៤ រឹគរយបនេ្មបេហ 

យបេលសាេ្នបេហ យបេលសាុយបេហ យបេលសាុកតដំអ្បល

េហ តដំមេំហ បប្េំហ ្យ�ពបយបលមេហ, មគ លអបប� រឹគរ

េនេ េប្ យ គឹ កសអនេេយប�ហបរយបសកប្ ឬ�ហបរយបសនំ់ ណកេេបលសៃប

កប្ ” ាបនេបេ ។  

បបម សឹ ្ពេព�  កមខ ដំៃបឥបិយេនេ  �បបស្ពេាសមប្ពេភគ  គឺ 

មប, េហ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសកសអនេេមប្ពេ្បខ �ហបរាលសយបស

កប្ ឬ�ហបរនំ់ ណក់ាលេេបលសៃបកប្ េដកមខ ដំៃបឥបិយយប, 

ប៉ុ់បត្ ពេាសមប្ពេភគ្ដសមិបយបេលសកមខ ដំៃបឥបិយេនេ ា្យកា

នេំាេមុខប�បិលេ ។ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមិប់មបុ

យគកមបេបនកតក្រ្បក�េដរពទដំពួដេ   រពទដំពួដ  កសុយសក់ាល្ពេ 



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๑๕๙ 

 

 

រឹគរ ្ដសរិេេាដល ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគយបភបិរេបនកតក

េបេុកឹ  “ កតិ្ថបតា សតក កភ  តបលសា�កិបត   គកថ  �ា �កបស ា កម

ាតាទលទាតន�សកគ   តច�េតរងាសា�សបត (១) - មគ លរកិ�ុទដំំ ាុំ

េមក េទេុាុរំបន កសុ �បបស់ាលមបកខបិបមុ យ៉ដណ, មគ លរកិ�ុ
ទដំំ រពេទេបកុ មប្ងបស់ របបតិនបបតួន េដេហនេទ បបម្ ក្ ងបស

់រមួ�យេពលង� រស្ មមៃាមួាដ រឹគរកសមបិប�េប� យ៉ដេនេ ” 

ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសេមលេឃនរព គរិ  េយបិ 

ទដំពួដ  េបខេដាុេំមក េរបនដអ្បលកមខ ដំៃបឥបិយ េលសឆប�គយ

ាេករកគុដរពទដំំឬ បបម សឹ ្ពេព�   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស  ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េបយ៉ដេនេ ្ពេាសមប្ពេភគ 

្ដសមបបណំដេលកប�េប�កមខ ដំៃបឥបិយ     េប្ដសបបខឺបបបពុបបកហ-

នុយ៉ដេបេ ” 

្�្េពម�ល�ន�    “ ្បេប�់មប  ្ពេគុណម� បសនគេបប  ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក  តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ”៕ 

នបសឥបិពលប្បប្ប� ក ១០ 

 

 

 
(១)  យដងុរ�បិក �កបិយរ ៤០ / ៧៩ 



๑๖๐                       កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១០   
 

បប� បតកយពំកក�បម� នកមខ ដំៃបឥបិយ េ ខី េឹ ឥបិពលប្ប

ប្ប�  ។ 

េ ខី េឹ “ឥបិ” េដយរសបលឹ ផលបេ្មន,  េ ខី េឹ “យ” 

េដយរសបលឹ ុេហរុាបំបដ ។  យៃបឥបិ  គឺេហរុាបំបដៃបផលបេ្មន 

េ ខី េឹ “ឥ�សតយ�” ។   មប ៤ យ៉ដ គឺ  ឆននត�សតយ�   (ឥបិយ គឺឆប�យ - 

េបនកតកេពននិរត), ភី តិ ត�សតយ� (ឥបិយ គឺប ក�ិយ - េបនកតកពធយម),   ចតា�ត-

�សតយ� (ឥបិយ គឺនិរត), ភ តសំតត�សតយ� (ឥបិយ គឺបមិមំ - បប� ្រិេ�េិ) ។  

បភបលមង ៤ យ៉ដ មបឆប�យុេាម េ ខី េឹ ឥបិយ  គឺកគុដ្ង

់ាលនេ្មបយលិកុបល  គឺបមថយ  ឬបបិប្ន េដ្ពេេយងបន�េលសលមង 

៤ យ៉ដ យ៉ដណមួ ាុលុ�យ គឺាេននមុខ ាុ្បជប ាុល ំយប

េបនកតកឹ បេំេនេ្មបកុបល េដមបេបនកតកេពននិរតនដសេលសកិន�េនេ

ុល ំ ឬមបេបនកតកពធយមកគុដកិន�េនេុល ំ ុេាម ។ 

ាកឹ យបនេ្មបេហ គឺេលសាេករេឡដយបេហ ។ 

ាកឹ យបេលសាេ្នបេហ គឺយបបេដ�បេ្នបេហ ។ 

ាកឹ យបេលសាុយបេហ គឺយបេលសា្បាបនុយប្បិំេ

េហ យបេបនកតកឹ ាលសបបបភព្នំន មបកមខ ដំ ាលសបបបភពយដសអន 

កគុដ្គបសយសក ៗ ់ាល្រ្បក� ។ 

ាកឹ  យបេលសាុកតដំអ្បលេហ  គឺយបេលសាុកតដំម ំ 

ៃបនិរត ។ 

ាកឹ �ហបរយបសកប្ េ ខី េឹ កប្  កគុដកេបេគឺកណំរសអុកល  



 បគងក ១  -  ឥបិពលបគង                                        ๑๖๑ 

 

 

គឺ្បមណអុ�បបសមបុប្កគុដ្ងេនេ ៗ គឺ្បមណអុ ( អុុ

មលម ) �បបសមបុប្ ខបុសបផុំរគឺយបេដ� គី  ំទបបផុំរគឺ ១០ គី  ំ។  កគុដ

កលៃប្ពេមមត ្ពេយដងេបេ ្បមណអុ�បបសមបុប្គឺ ១០០ គី  ំ យគក

ណអុេលប ១០០ គី េំទខខេ កសេលបរិនរួន មិបាលស ២០០ គី  ំ។  េហរុ

េនេ េ្ាេអបុភពៃប្ពេឥបិយ់ាល្ដសយបនេ្មបេហ ុេាម 

្បបិបេប្ពេយដង្ ដស្យ គឹ  ្ដសកសអនមប្ពេ្បខយប �ហបរយបសកប្គឺ 

១០០ ្ពេបប្ ។ 

ាកឹ   ឬ�ហបរយបសនំ់ ណកបលសៃបកប្   យបេបនកតកឹ  កគុដេបេ 

េនេ ្ពេយដង្ ដសមប្ពេ្បខ ៨០ ្ពេបប្ កប្មប ១០០ គី  ំ េ្ាេ

េហរុេនេ នំ់ ណកេេបលសៃបកប្គឺ ២០ គី  ំ។ ្បបិបេប្ដស្យ គឹ  ្ដសកស

បនដមប្ពេ្បខ់ បដុបបតេដរ ២០ ្ពេបប្ គ្មបសកប្ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១០ 

 

ចបបឥទុ��លវា�ទ� ១ 
កគុដបគងេបេ មប ១០ បប�  

 

                   
 

 

 

 

 



๑๖๒ 
 

វា�ទ� ២ - អេភា�វា� 
ប�� �ីា១ា- ះា នុ នាះា�នកបល��  

 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ  “ តសត�� យ ំាសតក កភាធសាំក�កតសត កបាតន-

សត�� ិ(១) - មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរានដេហ េបប់មតដលមង មបិ

់មបមបិានដ កសប់មតដលមងេ ” ាបនេបេ េហ្ដសយប្តបសុកកគុដ្ពេ

បបិប្��រតិយ៉ដេបេឹ “ អករមកបា អនននា តំកេា សសចចកិនា

ះា នុ នាះា�និ នតា តតិ  បុនតា តសគ នាា(២) - មគ លអបប� េេេពល

រឹគរ�លរសខបបេហ េបបដ្្រ្បក� នប�ាកេននបបបខុទ� បុខុ�កបិក� ប 

(បិក� បរបនតន ) ទដំំនុេ ” ាបនេបេ ។  

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បក�់ាលមបបប�បលាបដ្ាកេននបបប

ខុទ� បុខុ�កបិក� បទដំំយប កគុដ្ង់ាល្ពេយដង�លរសខបបេទេហ

េនេ េ្ាេខុទ� បុខុ�កបិក� បទដំំ  ុបិក� ប់ាល្ដសប��រតុក

មិបយបលម ឬយ៉ដណ    ឬេ្ាេេេមិបទបសមបេ�ឿដេករេឡដ  ្ពេយដង

្ដសប��រតុក េ្ាេ្ដសមិបយបានដ    

 

 

 

 

 

 

 

(១) យដងុរត�បិក រកិបិយរ ៤១ / ៤៣៤    

 ប�ដកែាសា   “ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរបំ់ ាដលមង េាម្ កាេនេានដ មបិ់មបេាម្ ក មបិាេនេានដេ ” ។  

     េឃនឹ មបិាបនខខនមម�់ាល្ពេេេមលិិប�នដសបប�េ នំ់ ណកក�់្បខខនមម�ំដេល�បបសមលិិប� -

ប្ប� របម ្រ្បតមយសក់ាល្ពេេេមលិិប�នដសបួ�ុដ ។ 
 

(២) បបិលបាិក នុឡបគង ១១ / ៣៦៥, កឃបិក មហបគង ១៦ / ៣២១ 

 ប�ដកែាសា     មគ លអបប� លុេយណំន េឥរបនដរឹគរេទ  េបបដ្មប្យ គឹ បនដាកបិក� ប នប�ាក 

បិក� ប់ាលរបន បិដរបន តមលដំបសនុេ  ។ 

 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๖๓ 

 

 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ្តបសុកឹ 

“មគ លរកិ�ុទដំំ  រឹគរានដេហ  េបប់មតដលមង   មបិ់មបមបិានដ កស

ប់មតដលមងេ ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសុកឹ 

“មគ លអបប� េេេពលរឹគរ�លរសខបបេហ េបបដ្្រ្បក� នប�ាកេនន

បបបខុទ� បុខុ�កបិក� បទដំំនុេ ” ាបនេបេ គឺុាក់ាលខុប ។ 

្បបិបេប្ពេរឹគរ្តបសុក កគុដ្ពេបបិប្��រតិ យ៉ដេបេឹ 

“មគ លអបប� េេេពលរឹគរ�លរសខបបេហ េបបដ្្រ្បក� នប�ាកេនន

បបបខុទ� បុខុ�កបិក� បទដំំនុេ ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ 

ាក់ាល្តបសុកឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរានដេហ េបប់មតដ

លមង មបិ់មបមបិានដ កសប់មតដលមងេ ” ាបនេបេ គឺុាក់ាលខុប ។ 

បប� េបេមប ២ នណុំន បុខុមលមិរលមបស ្ុលេ្ល ់បប្ុលេ្ល 

ពិយកេមលេឃន បប� េនេយបជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បសេហ 

បបម្ពេគុណម� បសប់មតដបបបកមខ ដំញណាសលេំលដ �បបស្ពេគុណម� បស

ផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរានដេហ េប

ប់មតដលមង មបិ់មបមបិានដ កសប់មតដលមងេ ”ាបនេបេ ពិរ់មប, េហយប

្តបសុក េទេុកគុដ្ពេបបិប្��រតិ យ៉ដេបេឹ “ មគ លអបប� េេេពល

រឹគរ�លរសខបបេហ េបបដ្្រ្បក� នប�ាកេននបបបខុទ� បុខុ�កបិក� ប

(បិក� បរបនតន)ទដំំនុេ ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរេេេពល្ដសមកល្ដរិក�ុទដំំ

ឹ “មប លក�បបសេដ េបេដយបុប� រ លុេេដ�លរសខបបេហ េរបនដន ំ

ងគ លុបេលខុទ� បុខុ�កបិក� បទដំំ ឬកសនងំគ េេេង�ព   ” ាបនេបេ 



๑๖๔                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េបយប្តបសាក កគុដ្ពេបបិប្��រតិ យ៉ដេនេុក ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ្ពេេេន្កពរតិ្ដសមបបណំដបនដ

មកល្ដ េបមបបប�បលេទកបស្ពេឱ�បទដំំឹ “ មគ លបុ្រ នកាក 

ាសលេំលដេបេ   មប្ពំ្បលសបនដមហបមុ្្គបសិបទដំពួដ   ក�់ាលពួក

បុ្របនដអ្បលកមខ ដំ្រនមប៉ុបេនេ �ក្នកាកាសលេំលដេបេុក ុ្បក�

់ាលេលសយបេដពិយក, េេេពលបតិ់នកឋបេទេហ ពួកបុ្រនប�

លេបដសបគ�ុ់ាបខខេ េទនុេ ” ាបនេបេ ។ មហបពិ្រ េេេពល្ពេ្

បិត េមកបដងរេហ ពួក្កុម�ទដំេនេ កសបុខនិរតលេបដសបគ�

ុ់ាបទដំពួដ ់ាលបិរកគុដកណត បសៃា�បបសខខួប តមាក�បបស្ពេ្

បិតឬ បបម សឹ ្ពេព�   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស ពួក្កុម�ទដំេនេ 

មប់រ់បសដ�កបគ�្បបាកបស់រេ្នបេលបេនេុេសាដ េ្ាេក�

េេរកគុដ្បម្រតិ េលសេមតនបនដបុខនិរតលេបដសបគ�កគុដកណត បសៃាេល ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ ្ពេរឹគរ្ដសមបបណំដបនដមកល្ដរិក�ុទដំំ េប

មបបប�បលយ៉ដេបេឹ “ មគ លអបប� េេេពលរឹគរ�លរសខបបេហ េប

បដ្្រ្បក� នប�ាកេននបបបខុទ� បុខុ�កបិក� បទដំំនុេ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេពុបបុ្រទដំំ មប់របនដយបស� ំ ( �ក្ ) 

បិក� បេផ្ដ ៗ េដរ  ាកបស់រេ្នបេឡដុេសាដ  េ្ាេមបេបនកតក

្រ្បក�បបបលមង េាម្ កក��ួនផុរកុក�,  បនដលេបដសេលបិក� ប  ់ាល

្ដសប��រតុកតមលមខត យ៉ដាបនេមតនយប    ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ាក់ាល្តបសុកឹ 

“ខុទ� បុខុ�កបិក� ប ”  ាបនេបេេនេ  កគុដាកេបេ  មបុប្មគ េេ្នបបក

្នបលស  េករមបក�មប�ិលកគុដនិរត នងំគ បដ្ លឹ េរខុ�កបិក� បយ៉ដ



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๖๕ 

 

 

ាបនេមតន   េរយបុខុ�កបិក� បយ៉ដាបនេមតន   ” 

 ្�្លាេសន     “ បបម សឹ ្ពេព�  មហបពិ្រ  បិក� ប់ាលុ 

ុក�ា េ ខី េឹុ ខុ�កបិក� ប, បិក� ប់ាលុុា បិរ  េ ខី េឹុ

យបុខុ�កបិក� ប ។ 

មហបពិ្រ ្ពេេថ�យេេបមលមុប កសយបេករមបមប�ិលកគុដនិរត

នេំាេខុទ� បុខុ�កបិក� ប ២ យ៉ដទដំេបេ់ា�, េបេុបប� ់ាល្ពេាស

មប្ពេភគ្ដសេមលេឃន ប៉ុ់បត្ ពេេថ�យទដំេនេ កសមិបយប�ួប�ួមុក 

(មិលិប�ប្ប� �បបសៃថ - យប�ួប�ួមុក) េេេពលេលសបមង ន ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បក�ាសអថងកយំដំ�បបស

្ពេ្ិប្បក់ាលយបេកសុក យប្រ្ប្ពេគុណម� បសេលសាេបកនហំេហ     

ាបម� នេហកគុដេេក េេៃថ�េបេ ”  ៕ 

នបសខុទ� បុខុ�កប្ប� ក ១ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១    
 

 បិក� បរបន េ ខី េឹ ះា�នកា, បិក� បរបនបន� បស គឺរបនុដេនេ

េទេដរ េ ខី េឹ តនាះា�នកា, បប� បតកយពំកខុ�កបិក� ប បិដយបុខុ�ក

បិក� បេនេ េ ខី េឹ ខុទ� បុខុ�កប្ប�  ។ 

 បប� កគុដ ២ ក់បខដមិប្បបងគ  យ៉ដេបេគឺ ្បបិបេប្តបសុកឹ 

“រឹគរានដេហ េបប់មតដលមង មបិ់មបមបិានដ កសប់មតដលមងេ ” ាបនេបេ  

ពិរ់មបេនេ  ាក់ាល្តបសុកឹ  “ េបបដ្្រ្បក�  នប�ាកេននបបប

ខុទ� បុខុ�កបិក� បទដំំនុេ  ” ាបនេបេ �់មដុាក់ាលខុប មិប

្រនម្រ្ប េ្ាេេហរុយសក   ។ 



๑๖๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េ្ាេឹ េប្ពេយដង្ ដសានដ គឺ្ដសុយគកមបនេំណេានដ ប់មតដលមង  

មិប់មប្ដសប់មតដេទ ទដំ់ាល្ដសមិបយបានដេនេេ គឺ្ដសានដយ៉ដ

ន្បសុមុបេហឹ ្ដសគួ�ប��រតបិក� បទដំំុក យ៉ដាបនេមតន   

ប៉ុនខ ប្បក�   ប៉ុនខ ប្បេរ   េហ្ដសមិបប��រតបិក� បប៉ុនខ ប្បក�

េដរ ់ាលុបិក� បរបនតន មិបមប្បេយ្បននេំាេបដ្យគក្ប្ពនរត

បាិបរតិតម �ហបរទលស់រេេេពលេ្ក ខខួប្ពេយដងង� លស ្រ្ប់ណនាំ

បដ្ាកេននយ៉ដេបេ ។ 

មធដ៉បនិេដរ ្បបិបេប្តបសុកឹ “េបបដ្្រ្បក� នប�ាកេននបបប

ខុទ� បុខុ�កបិក� បទដំំនុេ ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ ាក់ាល្តបស

ុកឹ “រឹគរានដេហ េបប់មតដលមង ះះះ ” ាបនេបេ  �់មដុាក់ាល

មិប្រនម្រ្ប េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេេហរុឹ េប្ដស់ណនាំាកេននយប

យ៉ដេនេ ុក�បបយ កសឹ ្ដសមិបានដពិរ្យកា េ្ាេ្ដសប��រតបិក� -

បុេ្នប្បក� ់ាលមិបមប្បេយ្បនកគុដក��ក្ុក ់ាលេទេុ

បដ្្រ្បក�ាកេននខខេ កស�់មដាកេននយប តមរ្ម្បក� ។ 

 កគុដាកទដំេនេ ាកឹ រឹគរានដេហ គឺរឹគរានដេហ 

េដ្ពេពុបប� ណទដំំ ុពិេបបេដ្ពេបពស��ុ រប� ណ ។ 

 ាកឹ ាកេនន គឺេប្រ្បក� កសាកេនននុេ  ។   បួ�ឹ   េ្ាេ

េហរុយសក   េបមិបយប្តបសបបយ កសាន្បសុកសេកសឹ “ បដ្ នប�ាក

េនន ”, ប៉ុ់បត ់ប�ុ្តបសុក េដាក់ាលុបកិប្ (មបលក�ណ� )ឹ 

“េបបដ្្រ្បក� នប�ាកេនននុេ ”  ាបនេបេេទបនិ      ។   េឆខឹ  េ្ាេ

្ដសមបបណំដា្ពេមហកប្បេរស� យបប់មតដពេបុភព�បបសេេក 

កគុដក�្្ដសលមងបបិល់ាល្ដសប់មតដុក ្ដសប��រតុក ាមបអុ

់បដុយ់ដសដេទាលស   ៥ះ០០០ គី  ំ  កគុដ្ង្ប្ុេំលសបមង ន្ពេលមខបបិល 

េ្កេពលក��លរសខបបប�បិិាស ប�បបស្ពេយដង ្ដសេមលេឃនឹ ្ពេ



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๖๗ 

 

 

មហកប្បេរស�ុ្បជបកគុដក�្ប្ុេំលសបមង ន ្យកាុមិប្ពមេលស

ក�ាកេននេ ។  

ុក�ពិរយ៉ដេនេ េេេពល្ពេអបប�េរស�េលកកបប�បល�បបស

្ពេាសមប្ពេភគ េឡដមកេាលេេកគុដក្ប្ុបំដ្ ្រ្ប្ពេមហកប្ប-

េរស�បួ�ឹ បិក� ប្បក�មួណ់ាល្តបសឹ ុបិក� បរបនតន   

្ពេអបប�កសេឆខឹ ខខួបមិបយបបលបួ�្បក�េបេ ។  

្ពេមហកប្បេរស�េបពិភក្េ�ឿដេបេ កគុដក្ប្ុបំដ្ ្ពេេថ�យ

ទដំំមបមរិខុប់បខកងគ  ាបនុ ៖ 

យដងខខេេាលឹ េលក់លដយ្ិកទដំ ៤ េនន បិក� បេ្រពកេបេ 

េ ខី េឹ ុបិក� បរបនតន ។  

យដងខខេេាលឹ េលក់លដយ្ិកទដំ ៤ បិដបដ្ិេបបទដំ 

១៣ េនន បិក� បេ្រពកេបេ េ ខី េឹ ុបិក� បរបនតន ាបនេបេ ុ

េាម ។  

េេេពលមបមរិមិប្បបងគ ់បបេបេ ្ពេមហកប្បេរស�េបេាល

េេកគុដក្ប្ុបំដ្ មបខខនមម�បេដ�បយ៉ដេបេឹ ៖ 

“ បបមរិក�ុបដ្មត បសខខុ ំ្ ពេក�ុណផដនុេ បិក� ប់ាលាកសពលបបបនដ

ពួក្គហបសកសមបេ្នប្បក� ពួក្គហបសទដំេនេ កសលខមបនដានដខខេេហ

ឹ េបេបមគួ�ប្មបសបមណមកបុរតិន េបេមិបបមគួ�យ៉ដេបេ ុ

េាម េហបនដេាលរិេេាដលយបឹ“ មប លក�បបស្ពេមហបមណេងរម 

នងំគ បិក្បាបិរតកិគុដបិក� បទដំំ ាបណ្ពេមមត ្ដសេេមប

្ពេ្បខប៉ុេណា េ េពលេបេ ពួកមប លកទដំេបេ ពំុមបក�្ប្ពនរតបាបិរតកិគុដ

បិក� បទដំំ េនេេ ” ។ ាបេនគេ ្បបិបេបបដ្បនដ� កកួលក 

ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមេបគនរតិមួេបេគឺ បដ្មិបគួ�ប��រតបិក� ប ់ាល្ដស



๑๖๘                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

មិបយបប��រត, មិបគួ�ាកេននបបបបិក� ប ់ាល្ដសយបប��រត�ួនេហ, 

្ពេគុណម� បសយដងណលស្បប បបមេេេប��ម, ្ពេគុណម� បសយដងណ

មិបលស្បប បបមេាល្ទំបស ” ាបនេបេ ។ 

េេេពល្ពេមហកប្បេរស�េាលយ៉ដេបេេហ រិក�ុបដ្ទដំ- 

ំ បុប់ រលស្បបតម នងំគ េេេប��ម្គបសយដង ។  

បមរសភពកគុដក�ញុដំ្ពេរិក�ុបដ្ទដំំ ាេងត រនិរត េង�ព 

ួលមង លសភពាស្បេប�ខដុសខបុស ៃបបិក� បទដំំ េដ្បក�់ាល

្ពមេ្ព�ដងគ ឹ បនដមិបាកេននបបបបិក� បទដំំ េទេបកមប

នំ់ ណក់ាល្តបសេបឹ   បិក� បរបនតន   �បបស្ពេមហកប្បេរស� 

យ៉ដេបេេនេ េ ខី េឹ ុពេបុភព�បបសេេក េដស�បបសេេកុ

េហរុមួ ់ាល្ួាអុ្ពេមបនគដសបដ្េេយប មប្បេយ្បន

យបុេ្ងេ នេំាេពិរពេេក យបប�យ់ដសដ�ហបរាលស ៥ះ០០០ គី  ំ។ 

ាកឹ បិក� ប់ាលុុក�ា េ ខី េឹុ ខុ�កបិក� ប យបបល

ឹ បិក� ប់ាល្ពេពុបយដង្ តបសឹ ុអបរតិុក�ា ( េលសមិបលម ) នេំាេ

យគក្ប្ពនរតេលខបេនេ េ ខី េឹុ ខុ�កបិក� ប  េ្ាេុបិក� បរបន

ុដបិក� បំដេល មបយ្ិក ុេាម កគុដបណត ្កបមអបរតិ ៧ ្កបម 

េដម�មបេទបរិនុដ   ្្មេអបរតិយបមុដ   េហមិប់មប

ុអបរតិ នេំាេយគក្ប្ពនរតេលខប កគុដក�ណក ខខេ ុេាម ។  

ាកឹ បិក� ប់ាលុុា បិរ េ ខី េឹុយបុខុ�កបិក� ប យប

េបនកតកឹ បិក� ប់ាល្ពេពុបយដង្ តបសឹ ុអបរតិុា បិរ ( េាល

យបឹ មិបលម ) ុយបុខុ�កបិក� ប េ្ាេុបិក� បរបនុដបិក� ប

់ាលេបឹ ខុ�កបិក� ប េនេេទេដរ កគុដបលាបនងគ េនេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១ 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๖๙ 

 

 

ប�� �ីា២ា- ត្កំីិបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ នវត នននាាថ ាតសាធកសតាាអច តិ សាណ�ត (១) 

- មគ លអបប� កណត បសៃា�បបស្គ្ (អន�ិមុា�)ិកគុដលមងទដំំ �់មដមបិ

មបនេំាេរឹគរ ”  ាបនេបេ, បិដមតដេដរ  ្ពេយដងលុេ្ពេមលុដ�ុ បុរត-

េរស�បលបួ�បប�  កសមិប្តបសពធក�ណន  ( មិប្តបសេឆខ ) ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប បប� េបេបនដ្រ្បុបប� ់ាលអ្បល

េហរុមធដ៉ កគុដេហរុ ២ យ៉ដ ( េបមិប្តបសពធក� ) គឺមិប្តបសពធក�

េ្ាេ្ដសមិបានដ ឬកសេ្ាេ្ដសេលសាុអថងកយំដំ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ្តបសុកឹ 

“កណត បសៃា�បបស្គ្ កគុដលមងទដំំ �់មដមបិមបនេំាេរឹគរ ” ាបន

េបេ ពិរ់មបេនេ េបយ៉ដេនេ មបបលឹ េ្ាេ្ដសមិបានដ េបមិប

្តបសពធក� នេំាេ្ពេមលុដ�ុ បុរតេរស� ។ ្បបិបេប្ដសានដ (២) េហេេ

់រមិប្តបសពធក�នេំាេ្ពេមលុដ�ុ បុរតេរស� ពិរ់មបបនិេនេ េបយ៉ដ

េនេ យបបលឹ ្ពេរឹគរ្ដសេេមប កណត បសៃា�បបស្គ្ កគុដលមង

ទដំំេេេឡ បប� េបេមប ២ នណុំន ។ល។ បបម្ពេគុណម� បស

បងំខ នបណំនស គឺិា�ិ ផដនុេ  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ មគ លអបប� កណត បសៃា�បបស្គ្ កគុដលមង

ទដំំ �់មដមបិមបនេំាេរឹគរ ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។    

 

ប៉ុ់បតក�់ាលមិប្តបសពធក�បប�    ់ាល្ពេមលុដ�ុ បុរតេរស�បល

(១) កឃបិក មហបគង  ១៦ / ២១៣ 
(២) យបយុ តជនកន�ន - ្ដសមបិានដ,  លសឹុក�ខុបឆងដ េ្ាេមបិបុកងគ បនដខខនមម� ់ាលមបតម

េ្ក យំនស្រ្បបក់្បតមមលិិប�ប្ប� �បបសៃថ ់ាលុ ជនកន�ន - ្ដសានដ, ់ាលគួ�់រ្រនម្រ្បុដ ។ 



๑๗๐                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បួ�េនេ មិប់មប្ដសមិបានដ មិប់មបេ្ាេ្ដសនដសេលសាកខ ុេ�ឿដអថង-

កយំដំេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បប� ពធក�ណន  ( ក�ពធក�បប�  ) មប ៤ យ៉ដ

ទដំេបេ បប� ពធក�ណន  ៤ យ៉ដ យសកខខេ   

- បប� ខខេុ �កបំពធក�ណក ប្ប�  (បប� គួ�ពធក�់រមធដ៉) ១ ។  

- បប� ខខេុ បរិ្យពធក�ណក ប្ប�  ( បប� គួ�់នកពធក�  ) ១ ។ 

- បប� ខខេុ បាិបុច ពធក�ណក ប្ប�  ( បប� គួ�បួ�្រឡបសេទ

បនិបិប េបពធក�ុេ្ក ) ។ 

- បប� ខខេុ បបបកប្ប�  ( បប� គួ�ងម កុក គឺគួ�េេេប��ម ) ១ 

ាបនេបេ។  

បបម សឹ ្ពេព� �កបំពធក�ណក ប្ប�  ុយ៉ដាបនេមតន   បប�

ឹ “�បបមបិេដដឬ  ”  ុបប� ់ាលគួ�ពធក�់រមធដ៉,  បប� ឹ “ េបនមបិ

េដដឬ   ” ។ល។ , បប� ឹ “បប� មបិេដដឬ  ” ។ល។ , បប� ឹ “បម� �

មបិេដដឬ  ” ។ល។, បប� ឹ “បបិ� ណមបិេដដឬ  ” ុេាម ុបប� ់ាល

គួ�ពធក�់រមធដ៉, េបេ េ ខី េឹ កកំត្កំីិបល��  ។  

បរិ្យពធក�ណក ប្ប�  ុយ៉ដាបនេមតន   បប� ឹ “យសក់ ាលមបិេដដ 

គ�ឺបបឬ   ”  ុបប� ់ាលគួ�់នកពធក� ។ល។, បប� ឹ “យសក់ ាលមបិេដដ គឺ

េបនឬ   ” ។ល។, បប� ឹ “យសក់ ាលមបិេដដ គបឺប� ឬ   ” ។ល។, បប� ឹ 

“្បក�់ាលមបិេដដ គបឺម� �ឬ   ” ។ល។,   បប� ឹ   “ យសក់ ាលមបិេដដ គឺ

បបិ� ណឬ   ” ុេាម ុបប� ់ាលគួ�់នកពធក�, េបេ េ ខី េឹ ភ តសវជ-

្កំីិបល��  ។ 

បាិបុច ពធក�ណក ប្ប�  ុយ៉ដាបនេមតន   បប� ឹ “ បុគងលានដ

្បក�ទដំពួដយបេដនក�ុឬ   ” ុេាម ុបប� ់ាលគួ�បួ�្រឡបសេទ

បនិបិប េបពធក�, េបេ េ ខី េឹ បណតបាច� ្កំីិបល��  ។ 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๗๑ 

 

 

បបបកប្ប�  ុយ៉ដាបនេមតន   បប� ឹ “ េេកេដដឬ   ” ុ

បប� ់ាលគួ�ងម កុក, បប� ឹ “ េេកមបិេដដឬ   ”, ឹ “ េេកមបក

បផុំរឬ   ”, ឹ “ េេកងខ បកបផុំរឬ   ”, ឹ “ េេកមបកបផុំរកសមប, ងខ ប

កបផុំរកសមបឬ   ”, ឹ “ េេកមបកបផុំរកសមបិ់មប, ងខ បកបផុំរកសមបិ់មប

ឬ   ”,  ឹ “ ្កបយមួណ ប� ក�យកសមួេនេឬ   ”   ឹ  “ ្កបយេផ្ដ ប� ក�យេផ្ដ

ឬ   ”, ឹ “ េ្កពកមខ បស បរសបនដមបេដរឬ   ”, ឹ “ េ្កពកមខ បស បរស

បនដមបិមបេដរឬ   ”, ឹ “េ្កពកមខ បស បរសបនដមបេដរកស្ រ្ប មបិមប

េដរកស្ រ្បឬ   ”, ឹ “េ្កពកមខ បស បរសបនដមបេដរកសមបិ្រ្ប មបិមប

េដរកសមបិ្រ្បឬ   ”, ាបនេបេ ុេាម ុបប� ់ាលគួ�ងម កុក, េបេ េ ខី េ

ឹ ីបនីិ បល��  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បប� �បបស្ពេគុណម� បសមលុដ�ុ បុរតេរស�បួ�េនេ

ុ បបបកប្ប�  ្ពេាសមប្ពេភគេបមិបពធក� ។ េ្ាេេហរុយសកេទ

េបបប� េនេ ុបប� ់ាលគួ�ងម កុក  , េឆខឹ េ្ាេេហរុ ឬ ក�ណន  

់ាលបនដ្តបសេឆខបប� េនេ ពំុមប,  េ្ាេេហរុេនេ  បប� េនេ េប

ុបប� គួ�ងម កុក, ្ពេាសមប្ពេភគពុបទដំំ្គបស្ពេយដង  ្ដស

មិបបេ��ន្ពេក េដ្យបកេហរុ ្យបកក�ណន េនេេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�    “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប  ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ ”៕ 

នបសយពធក�ណក ប្ប� ក ២ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ២    
 

 បប� បតកយពំកបប� មិបគួ�ពធក�   េ ខី េឹ    យពធក�ណក ប្ប�     



๑๗๒                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

(មិលិប�ប្ប� �បបសៃថុ ីបនីយ្កំបល��  - បប� បតកយពំកក� 

មិប្ដសពធក�បបបកប្ប�  ) ។ 

 ាកឹ កណត បសៃា�បបស្គ្ កគុដលមងទដំំ ុេាម យបេបនកតកឹ 

កគុដលមងទដំំ ់ាលគួ�ប់មតដនេំាេមប លក ្ពេរឹគរ្ដសុ្គ្់ាល

មបកណត បសៃា គឺេកសយដំបិយដំលមងទដំេនេ បបម្ ក់ រមួយ៉ដ ាបន

កត បសុកកគុដៃា េាម្ កមិបាបិប្ានដ គឺមិប់មបេ ។ 

 បប� ់ាលមិប្បបងគ ៃបបមតកទដំ ២ ក់បខដ មបេេ្រដសឹ 

្បបិបេប្តបសឹ រឹគរពំុមបកណត បសៃាៃប្គ្ កគុដលមងទដំំ ាបន

េបេ ុក�ពិរេនេ េបយ៉ដេនេ ក�់ាលមិប្តបសពធក�(្តបសេឆខ) 

បប� ់ាល្ពេមលុដ�ុ បុរតបលបួ�េនេ គឺមិប់មបេដម�្ពេយដង្ ដស

នដសបិយដំ េលសុអថងកយំដំ ប៉ុ់បតគឺ្ដសមិបពធក� េដម�្ដសមិបានដ។ 

្បបិបេប្ដសានដនេមខ បុ៉់បត្ ដសមិបពធក�េដរ យបបលឹ ្ដសមិប

ពធក� មិប់មបេ្ាេ្ដសមិបានដេនេេ ប៉ុ់បតគឺេ្ាេ្ដសមបបណំដបិ

យដំ េលសុអថងកយំដំ ។  

 េបាបនេបេ ាក់ាល្តបសឹ “ រឹគរមបិមបកណត បសៃា�បបស្គ្ ”  

ាបនេបេ �់មដុាក់ាលមិប្រនម្រ្ប មិប់មបុក�ពិរ ។ 

ាកឹ បប� ពធក�ណន  ់្បឹ ក�េលសបប� ាុកសន្បស គឺេឆខ

បប�  ។ 

ាកឹ �កបំពធក�ណក ប្ប�  ់្បឹ បប� ់ាលគួ�ពធក�់រមួ 

មុខ យបបលឹ ុបប� ់ាលគួ�េឆខយប់រមួមុខ ពំុមបបកិប្ េដ

ភខ ម ៗ ់ាលបណួំ�នបស ឹ ៖ 

“់មប” ឬ “មិប់មប”, ឹ “្រនម្រ្ប” ឬ “មិប្រនម្រ្ប”, ឹ “ពិរ” ឬ “មិប

ពិរ”, ឹ “មប ១ យ៉ដ គឺ ះះះ” ឬ “មប ២ យ៉ដ គឺ ះះះ” ុេាម តមេ�ឿដ់ាល

បួ� មិបយនសមបក�់នកេឆខ ុេាម ។ 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๗๓ 

 

 

េ្ាេេហរុេនេ បណួំ�់ាលឹ “ �បបមិបេដដឬ   ” េបេ ខី េឹុ 

កកំត្កំីិបល��  េ្ាេគួ�ពធក�យប់រមធដ៉ ឹ  “់មប” ។    

េ្ាេេ ខី េឹ �បប ់ាលមបនំ់ ណកុ�បបសេដដយបខខេ បបម្ ក់ របបតិន កស

ពំុមប �បបទដំយបសបុប់ រមិបេដដ, េទេបកបណួំ�បួ�ឹ “ េបនមិបេដដ

ឬ   ” ុេាម កសយ៉ដេបេ់ា� ។ 

ាកឹ បរិ្យពធក�ណក ប្ប�  ់្បឹ បប� ់ាលគួ�់នកពធក� 

យបេបនកតកឹ ុបប� ់ាលមិបអនេឆខយប់រមួមុខ ប៉ុ់បតគឺ ្រ្បក�

់នក្បេរុមុប េ្ាេមបេ្នបយ៉ដ កគុដបលឹ “ពំុ់មបនេំាេលមងេបេ

្រនម់រមួមុខប៉ុេណា េេនេេ ់ាលមបុយ៉ដេបេ េទេ បកុលមងាៃកស

យ៉ដេបេ់ា� ” ុេាម ។ េ្ាេេហរុេនេ បណួំ�ឹ “ យសក់ាលមិបេដដគឺ�បប

ឬ   ” េបុ ភ តសវជ្កំីិបល��  េ្ាេគួ�់នកេឆខយ៉ដេបេឹ 

“ យសក់ាលមិបេដដ មិប់មបមប់រ�បបប៉ុេណា េេ េ្ាេេទេុេបន 

េទេុបប�  េទេុបម� � េទេុបបិ� ណ កសុ្បក�មិបេដដ ” ាបន

េបេ ុេាម ។ េទេុបណួំ�ឹ “យសក់ាលមិបេដដ គឺេបនឬ   ” ុេាម កស

យ៉ដេបេ់ា� ។ 

ាកឹ បាបុិច ពធក�ណក ប្ប�   ់្បឹ  បប� ់ាលគួ�បួ�្រឡបស 

េទបនិបិប បនមពធក� យបបលឹ បណួំ�ខខេ យគកបួ�មិបយបបបយ កសាលស

យសក ់ាលខខួបមបបណំដនដសានដាន្បសេបសឹ ុយសក   ។ េ្ាេយសកេផ្ដ 

់ាលមបេ ខី េាបនងគ បនដ្បក�េនេ មបេ្នបយ៉ដ យគកេឆខ េបមិបបួ�

្រឡបសេទបនិ ាមបក�បបយ កសន្បសេបសុមុបេ េហេឆខេទភខ ម

បន� បសពកបណួំ�នបស ាបន កកំត្កំីិបល��    កសអនេឆខេទ   

មិប្រដសតមយសក ់ាលយគកបួ� មបបណំដនដសានដ   ឬអនេលសាេគលសខុប   

ាបេនគេ  យំនស្រ្បបួ�បបយ កសាន្បសេបសុមុបបិប ។ បណួំ�យ៉ដេបេ 



๑๗๔                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េ ខី េឹ បណតបាច� ្កំីិបល��  ។  

េ្ាេេហរុេនេ   បណួំ�់ាលបួ�ឹ  “ បុគងលានដយសក ៗ ទដំពួដេដ

នក�ុ (់រគក)ឬ   ” ាបនេបេ េបេ ខី េឹុ បាិបុច ពធក�ណក ប្ប�  េ្ាេ

យសក់ាលេ ខី េឹ នក�ុ មបេ្នប្បក� ៖ 

្បម់រគក េ ខី េឹនក�ុ  េដបលឹ ុ បក�ណន េមលេឃន�បប

ភព ។  

តសត��  - ់រគកិពស  េ ខី េឹនក�ុ    េ្ាេេមលេឃនន្បសាបន់រគក

េបត ។ 

បប�  កសេ ខី េឹនក�ុ  េដយរសបលឹ េមលេឃន គឺានដបភបលមង

តមក�ពិរ ។ 

ក�់ាលេឆខបប� ា្រ្បតមបណួំ� េបយំនស្រ្បបួ�្រឡបសេទ

បនិុមុបបិបឹ   “ យគកបិយាលសនក�ុយសក   ”  ្បបិបេបេគេឆខឹ  “នក�ុ
្បម - ្បម់រគក ” ាបនេបេេហ កសេឆខេទេគយបឹ “មិប់មបេ”, 

្បបិបេបេគេឆខឹ  “បប� នក�ុ” ាបនេបេេហ កសេឆខេទេគយបឹ “់មប 

្រនម្រ្បេហ” ាបនេបេ ុេាម ។ 

ាកឹ បបបកពធក�ណក ប្ប�  ់្បឹ បប� ់ាលគួ�ងម កុក គឺ

គួ�េេេប��ម មិបគួ�ពធក� យបបលឹ បណួំ�ខខេុបណួំ�់ាលយគកបួ� 

បួ�ាកសពលបបបនដយសក ់ាលមិបមបពិរេដប�មរស េដលសេឃនឹ ុយសក

់ាលមបពិរ េដយណំនៃបមិច ិា�ិ ាបនុបណួំ�ាកសពលបបបនដយតត  

បរស បុគងល យគកេមបុខ េមុក� ឬាកសពលបបបនដក�ាេំណ �េទ ៃប

យតត  ុេាម ។ បណួំ�់បបេបេ មិបគួ�ពធក� មិបគួ�េឆខ មិបគួ�បបិ្យន 

ប៉ុ់បតគួ�ងម កុក គួ�េេេប��ម េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេមិប្ប្ពនរតេទ េាម្ ក

្បេយ្បន ។ 

 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๗๕ 

 

 

 េ្ាេេហរុេនេកគុដ បសំតគិ ា (១) ្ពេមហកប្បេរស�េេ

េពល្រ្ប្ពេម� កបុរតបួ� េាម្ កបនដេ្ប�បេលដបនេំណេានដឹ “ កតនគា ា កខា

អភាកគាកតសបាកមាតាាថ កវាបសក - ្ពេគុណម� បស េ្ក

ពកមខ បស បរសបនដមប(បនដេករ)េដរ ឬយ៉ដណ   ”ាបនេបេ ុេាមេហ 

េេកកសេឆខឹ “្ពេគុណម� បស ! ្បក�់ាល្ពេគុណម� បសបួ�ឹ េ្ក

ពកមខ បស បរសបនដមបេដរឬយ៉ដណ   ាបនេបេ េបេ ្ពេាសមប្ពេភគមបិ

យប្តបសពធក�េ ” ាបនេបេ ុេាម ។  

េេេពល្ពេម� កបុរតេរស�បួ�ឹ “ មគ លអបុេម េ្ាេេហរុយសក យបុ

្ពេាសមប្ពេភគមបិ្តបសពធក�   ”   ្ពេមហកប្បេរស�កសេឆខឹ   

“មគ លអបុេម េ្ាេឹបណួំ�េបេ មបិ្បកបេដ្បេយ្បន មបិ់មបុ

ំដេាមៃប្ពហខន�ិយ មបិ្ប្ពនរតេទេាម្ កភពលុន្ទបសុក�        មបិយប

្ប្ពនរតេទេាម្ កភព្មេននៃបរណ�    មបិយប្ប្ពនរតេទេាម្ កក�

�លំរសរណ�   មបិយប្ប្ពនរតេទេាម្ កភពប�បសេទៃបរណ�   មបិយប្ប្ពនរត

េទេាម្ កក�្តបសានដបបបលមង់ ាលគួ�្តបសានដ មបិយប្ប្ពនរតេទេាម្ កក�

្តបសានដបបបយ�ិបន� ៤ មបិយប្ប្ពនរតេទេាម្ ក្ ពេបិាស ប, េ្ាេេហរុ

េនេ យបុ្ពេាសមប្ពេភគមបិ្តបសពធក� ” ាបនេបេ  ។  េ្រពកមិប

មប្បេយ្បនតម្បក�ំដេលេបេេហ     េេុេហរុាេកបេឡដៃប 

ិា�ិ ាមបកមខ ដំកបស់រ� នដម ំ់ថមេដរផដ ។ 

ាកឹ េេកេដដឬ   មបយតស លិប្យ៉ដេបេឹ បរសេនេ�ដ 

េ ខី េឹ   “េេក”  េ្ាេុយសក់ាលមបុប្ទដំំ   េមលេឃនផលៃប 

បុណៃបយប ុាកេាលាលសយតត យគកេមបុខេមុក� យគកេម  

 

 
(១)  បុំរតបិកះ បិទបបគងះ ៣២  / ១៧៤ 

  ប�ដកែាសា     មគ លអបុេម កប្បយ បរសមខ បសេហ េករបនិឬេ   មគ លអបុេម ាកឹ  
បរសមខ បសេហ េករបនិេបេ ្ពេាសមប្ពេភគមបិយបពធក�េ ។ 



๑๗๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ផលៃបបុណ ៃបយប ់ាលពំុមបពិរ េដប�មរស ។ េេកេនេេដដឬ   

គឺបន� បសពកមខ បស េេ់រេេមបេដយណំនៃបក� ប្រតិកគុដរពថខកឬ   ។ 

ាកឹ េេកមបិេដដឬ   យបបលឹ េ្កពកមខ បស េេកបនដមិប

េដដុយ់ដសដ គឺបនដដនស�យ មិប ប្រតិកគុដរពេផ្ដេដរឬ   ។ នំ់ ណក

ាកឹ  េេកមបកបផុំរ មបយរសបលាបនងគ បនដាកឹ “េេកមិប

េដដ” បិដាកឹ េេកងខ បកបផុំរ កសមបយរសបលាបនងគ បនដាកឹ 

“េេកមិបេដដ” ់ា� ។ េទេុាកឹ បនដមបេដរឬ   បនដងខ បេដរឬ  

កសយ៉ដេបេាបនងគ  ។ 

យតត េ ខី េឹ “្កបយ” េ្ាេមបយរសបលឹ ុេហរុា�បសេេយប ។ 

នំ់ ណកាកឹ “ប� ក�យ” ុេ ខី េ�បបសខបប ៥ ។ េ្ាេេហរុេនេ បណួំ�

បួ�ឹ   ្កបយមួណ  ប� ក�យកសមួេនេឬ     េបមបយរសបលឹ  យតត មួ 

ណ ខបប ៥ កសមួេនេឬ   យតត បិដខបប ៥ ុ់រមួឬ   ។ 

បណួំ�ឹ ្កបយេផ្ដ ប� ក�យេផ្ដ កសមបយរសបលឹ យតត មួណ ខបប 

៥ កសមួេនេ់ា� គឺមិប់មបេ,  យតត បិដខបប ៥ ុយសក់ាលេផ្ដពកងគ ឬ   

េទេុាក់ាលេេបលស កសគួ�្ុបកគុដបលេបេផដនុេ ។ 

ាកឹ េហរុ ឬក�ណន  ់ាល្ដសបនដ្តបសេឆខបប� េនេ  ពំុមប  

មបបលឹ េហរុេនេ�ដេ ខី េឹ ក�ណន  េ្ាេយរសបលឹ េលស គឺមដ

ផល, បបបកប្ប�  ុបប� ់ាល�កេហរុ �កក�ណន  េាម្ ក្ តបសពធក�

មិបយប ។ ្បក�េបេ មបយតស លិប្ឹ ្ពេាសមប្ពេភគ េបបនដពធក�

បប�  ្ដស�់មដបនកាលស្បេយ្បន ់ាលបុគងលយគកមត បសាក្តបសពធក�

េនេបនដយបួល េប្ដសពិ�ណេហ ្ដសលសេឃនឹ ុបប�

់ាលមប្បេយ្បន ្ដសកស្យ�ពប្បេយ្បនេនេ ុេហរុ ុក�ណន  

េាម្ កបនដ្តបសពធក� ។ 

 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๗๗ 

 

 

ប៉ុ់បតបប� ់ាលបតកយពំក េេកេដដឬមិបេដដ ុេាម ុបប� ់ាល

មិបមប្បេយ្បន ាបេនគេេប�កេហរុ �កក�ណន  េាម្ កបនដ្តបសពធក�មិប

យប េប្ពេយដងមិប្តបសពធក� ្ដសេលកុក ្ដសេេេប��ម ្ដសមិប

េឆខ េ្ាេេហរុេនេ េបេ ខី េឹ បបបកប្ប�  ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ២ 

 

 

ប�� �ីា៣ា- សចចា�ិប�ិនបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ ៖  

“ តក�ាាតន�តា� �ំ តស (១) - បរសទដំពួដ�់មដរកសបខុរ បនដអ ខុ   

តក�  សិន�តាាសចចា កបាា -   បរសទដំពួដ�់មដរល ខំ ន នេំាេេបនកតក 

មខ បស ” ាបនេបេ ។ 

េេយប្តបសុកេដរឹ “ តមា ត�សិសាតកកកប�  - ្ពេ

យ�ហបតុ យគកឆខដផុរក�រល ខំ ន នេំាេយសក ៗ ្គបសយ៉ដយប ” ាបនេបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប េរេេកុ្ពេយ�ហបតេេរល ខំ នបនដ

ណ� រលឬយ៉ដណ  , មធដ៉បនិេដរ  បរសប�កេេកគុដប�ក   ់ាល្រ្ប

េរខដប�កេឆេបេនប បេេប    កពុំដនុរិ (មិលិប�ប្ប� �បបសៃថ - កពុំដ�ួនផុរ) 

ពកមហប�ក ់ាលមបយណត រេរខដេឆេបេនប បេេប េនេ េរេេ ខំ ននេំាេ

េបនកតកមខ បសេដរ ឬយ៉ដណ   េប្តបសឹ “បរសទដំពួដះះះ” ។ 

 

 

(១) ខុ�កបិក លមខបះ ៥២ / ៤៩  

 ប�ដកែាសា    បរសទដំំ្គបស្យណ ់រដរកសបខុរបនដអ ខុ  បរសទដំំ ់រដ ខំ ននេំាេ

េបនកតកមខ បស ្គបស ៗ �បប ។ 
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្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ “បរស

ទដំពួដ�់មដរកសបខុរបនដអ ខុ   បរសទដំពួដ�់មដរល ខំ ន  នេំាេេបនកតក

មខ បស ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាកឹ “្ពេយ�ហបតុ យគកឆខដ

ផុរក�រល ខំ ន នេំាេយសក ៗ ្គបសយ៉ដយប ”  ាបនេបេ  គឺុាកខុប ។ 

្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ  “ ្ពេយ�ហបតុ យគកឆខដផុរក�

រល ខំ ន នេំាេយសក ៗ ្គបសយ៉ដយប ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ 

ាកឹ “ បរសទដំពួដ�់មដរកសបខុរបនដអ ខុ  បរសទដំពួដ�់មដរល ខំ ន 

នេំាេេបនកតកមខ បស ” ាបនេបេ គឺុាកខុប ។  

បប� មប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បសេហ, បបម្ពេ

គុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ាកឹ “បរស

ទដំពួដ�់មដរកសបខុរបនដអ ខុ    បរសទដំពួដ�់មដរល ខំ ននេំាេេបនកតក

មខ បស ” ាបនេបេ េបេ ្ពេាសមប្ពេភគមិបយប្តបសបេំេក្ពេ

យ�ហបត�ួមុមួេ កគុដេ�ឿដេនេ ្រ្បេលក់លដ្ពេយ�ហបត េ្ាេ្ពេ

យ�ហបតាកេហរុៃបក�រល ខំ នយបេហ ។  

បបម សឹ ្ពេព� កគុដបណត បរស់ ាលមបកិេលបទដំពួដ, បរស

ទដំំណ មបយតត បុិា�ិុ ខំ ដំ, បិដបរសទដំំណ ុយគក� ំ្ ួល

និរត នេំាេបុខបិដុក�, ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសបេំេកបរសទដំំ

េនេ ្តបសឹ “បរសទដំពួដ�់មដរកសបខុរបនដអ ខុ  បរសទដំពួដ�់មដរល

ខំ ន នេំាេេបនកតកមខ បស ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  ្ពេយ�ហបតករសគរិទដំពួដយបេហ,  កម� រស

េយបិ យបេហ, ាកបាិបបបិយបេហ, កនសេ្ងដផ�េយបេហ, ាក

អលលកគុដរពទដំពួដយបេហ, បងំខ នបម� �ទដំពួដយបេហ, លេ

កុបលបិដយកុបលយបេហ,  ងត នសយប ិុ យ យបេហ,  េលសបបិ� ណមិបា
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មបពប្យបេហ,     ាុរកិេលបទដំពួដយបេហ,     ីបផុរេេក

លមងទដំំយបេហ, េ្ាេេហរុេនេ  េប្ពេយ�ហបតមិបរកសបខុរ

នេំាេេ្ងេរលទដំពួដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�    េ្ប�បាបនុ   ្ពេុកគុដេេកេបេ   ្ដសមប

មហអមរ ៤ នកស ុយដង�ក្ ់ាលយបួល្ពេ្ទបប ុយគក

បគិបមគ លបនដ្ពេុ ្ពេុ្ដសតដំុកកគុដរំ់ ណដាសល ំ ។ េ្កមក 

េេេពលមបក�ណក កិន�មួនបួំបេករេឡដ ្ពេុ្ដសកសេនន្ពេ

្ឱម� � ្តបសបបយ នេំាេមបុប្្គបស�បប ់ាលមបេេកគុដបគ��បបស្ពេ

យដងឹ  “ មបុប្្គបស�បប នប�េលសពលិកមខនេំាេេដ, មគ លមហអមរទដំ 

៤ បបមេេករសក�ក�ណក កនិ�េនេ ាបេ្មនផដ ” ាបនេបេ បបម សឹ 

្ពេព� មហអមរទដំ ៤ េនេ បនដេករក�រល ខំ នេ្ងេរល គឺ

ពលិកមខ េនេឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស  ” 

 ្�្លាេសន   “ េ្ាេេហរុយសកឬ បបម សឹ ្ពេព�   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ពួកអមរទដំេនេ ្ពេុ

្ដស់រដតដំុកកគុដរំ់ ណដខបុសបផុំរ ពួកអមរទដំេនេពំុមបពលិកមខ 

ពួកេគ�ួនផុរពកក�េលសពលិកមខ ្ពេុមបបប�បលបេំេក្ប ់ាលេេ

បលសប៉ុេណា េ ឹ “ មបុប្្គបស�បប នប�េលសពលិកមខនេំាេេដ ”  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, ាកេបេ ្ពេាសមប្ពេភគមិបយប្តបសបេំេក្ពេ

យ�ហបត�ួមុមួេ, កគុដេ�ឿដេនេ ្រ្បេលក់លដ្ពេយ�ហបត េ្ាេ្ពេ

យ�ហបតាកេហរុៃបក�រល ខំ នយបេហ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� កគុដបណត បរសទដំពួដ, បរសទដំំណ មប
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យតត បុិា�ិុ ខំ ដំ, បិដបរសទដំំណ ុយគក� ំ្ ួលនិរត នេំាេបុខបិដ

ុក�, ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសបេំេកបរសទដំេនេ ្តបសឹ “បរស

ទដំពួដ�់មដរកសបខុរបនដអ ខុ   បរសទដំពួដ�់មដរល ខំ ន នេំាេេបនកតក

មខ បស ” ាបនេបេ េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេយ�ហបតមិបរកសបខុរ នេំាេេ្ងេ

រលទដំពួដ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ាករ្មបសេបេមិប

់មបុាក់ាលេេមបនំ់ ណកបលស ាកឹ “បរសទដំពួដ” េបេ ុ

ាក់ាល�កនំ់ ណកបលសមិបយប, បបម្ពេគុណម� បស្យបសេហរុកគុដ្ពេ 

រ្មបសេនេ នេំាេខខុ ំ្ ពេក�ុណបបតិនេដរផដនុេ បបមយលិប្្ពេ 

រ្មបសេនេ ាយបលមិរលមបសផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េមរបមិុយគកលកំគុដរបមិ បបយ យគក

បេ្ម់ាលុយគកេា�្បកបឹ “ មគ លន្បកបបបយ  ! នប�នេទ

្យបសយគករបមទិដំយបសងគ  ់ាលមបកគុដរបមេិបេ ា្បញបសេទ្ប្ុងំគ  េេ

បមគ កស�បបសខខុាំេលឿបផដនុេ ! ” យគកបេ្ម់ាល្បកបបបយ  ួលបបយ

េហ កសេទឈ�េេកណត លរបមិ បបខឺបេំឡដាយបឮ ាលសេទ ៣ ាដ ឹ  

“ យគករបមទិដំយបសងគ  ់ាលមបកគុដរបមេិបេ ា្បញបសេទ្ប្ុងំគ  េេបមគ កស

�បបសេេកម� បសេមរបមាិេលឿប ផដនុេ ” ។ 

បន� បសពកេនេ លុេពួកយគករបមិទដំេនេ ្បញបសេទ្ប្ុងំគ េេបមគ កស

�បបសេមរបមិ តមាក�បបសយគកបេ្ម្បកបបបយ េហ កសយប្្មប

នេំាេេមរបមិឹ “ េេកម� បស យគករបមទិដំយបសងគ  មក្ួប្ុងំគ យបសេហ 

បបមេេកម� បសេលសកនិ� ់ាលគួ�េលសនុេ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� គឺេមរបមិេនេយបបបយ យគករបមិ ់ាលុបុ�បកគុដផ�េ

( េម្គរម� ) ្គបសងគ ាមក្ប្ុ,ំ យគករបមិទដំំទដំេនេ លុេយបួល

បបយ េហ គឺមិប់មបមក្ប្ុំ្ គបសងគ េ, មប់រពួកបុ�បកគុដផ�េ ( េម្គរ- 
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ម� ) ប៉ុេណា េ ់ាលមក្ប្ុ,ំ េហេមរបមិកសួលមង លសតមេនេឹ “ យគក

របម ិ ( ់ាល្រ្បមក្ប្ុ ំ ) �បបសេដ កសមប្រនមប៉ុបេនេ ” ្បក ្បបប ទម 

ទបក កបបឈគួល កមខក� យគក្ដំឺ ់ាលុយគករបមិ់ា� �ហបរាលសេង ្កបក ព់ព 

បុបខ ់ាលមិបយបមក្ប្ុេំនេ មបនបួំបេ្នបុដ, េមរបមិមិបយបបស

កយគក់ាលមិបយបមកទដំេនេ�ួមុមួេ, េ្ាេ់ាលបបយ ឹ “ទដំ

យបសងគ  នប�មក្ប្ុ ំ ” េនេ បេំេកនេំាេ់រពួកបុ�បកគុដផ�េ(េម្គរម�)

ប៉ុេណា េ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកសយ៉ដេនេ់ា� , ាក

េបេ ្ពេាសមប្ពេភគមិបយប្តបសបេំេក្ពេយ�ហបត�ួមុមួេ, 

កគុដេ�ឿដេនេ ្រ្បេលក់លដ្ពេយ�ហបត េ្ាេ្ពេយ�ហបតាកេហរុៃបក�

រល ខំ នយបេហ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� កគុដបណត បរសទដំពួដ, បរសទដំំណ មប

យតត បុិា�ិុ ខំ ដំ, បិដបរសទដំំណ ុយគក� ំ្ ួលនិរត នេំាេបុខបិដ

ុក�, ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសបេំេកបរសទដំេនេ ្តបសឹ “បរស

ទដំពួដ�់មដរកសបខុរបនដអ ខុ   បរសទដំពួដ�់មដរល ខំ ន  នេំាេេបនកតក

មខ បស ” ាបនេបេ េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេយ�ហបតមិបរកសបខុរ នេំាេេ្ងេ

រលទដំពួដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ាកមបនំ់ ណកេេបលស យរសបលកសមបនំ់ ណក

េេបលសកសមប, ាកមបនំ់ ណកបលស យរសបលពំុមបនំ់ ណកេេបលសកស

មប, ាកពំុមបនំ់ ណកេេបលស ប៉ុ់បតយរសបលមបនំ់ ណកេេបលសកស

មប, ាកពំុមបនំ់ ណកេេបលស យរសបលកសពំុមបនំ់ ណកេេបលសកស

មប, បណ�ិ របនដបបយ កសយរសបលយប កគុដេហរុទដំេនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បណ�ិ របនដបបយ កសយរសបលយប េដេហរុ ៥ 
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យ៉ដ គឺេដអហន�ប ១, េដ�ប ១, េដអន�ិបដ្ ១, េដ

យលិប្ ១, េដក�ណុរត�ិត ១ ។   កគុដបណត េហរុ ៥ យ៉ដ ទដំ

េបេ ៖ 

្ពេបប្រេេករសុកឹុ អហន�ប ។  

ាកយបុេេមតម្ពេបប្រ េ ខី េឹ �ប ។  

កយ�បបស្គ្អ� េ ខី េឹ អន�ិបដ្ ។  

ាកឹ យលបិ្ គឺមរិ�បបសខខួប ។  

ាកឹ ក�ណុរត�ិត  គឺ ក�ណយ(េហរុ់ាលេ្បបមម ដ)់ាល

បេ្មនយបេដេហរុ ៤ យ៉ដទដំេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ បណ�ិ របនដបបយ កសយរសបលយប េដ

េហរុ ៥ យ៉ដ ទដំេបេ,  បប� េនេេ ខី េឹ  ុយសក់ាលអនបបិិនចលយបលម 

េហ េដ្បក�យ៉ដេបេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បក�់ាលបរស

ទដំំាៃរល ខំ ន កគុដេ�ឿដេនេ ្រ្បេលក់លដ្ពេយ�ហបតេនេ ខខុ ំ

្ពេក�ុណកសួលមង លស តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេនេ ។ ប៉ុ់បត 

ពួកបរសប�កទដំំ    ់ាលេមុក�េបន ខំ ដំកខ េេកគុដប�ក   មប

យបបយលរំបនទដំពួដ្រ្បេរខដេឆេបេនប បេេប  មបៃផ�មុខេា�េពនេដ

នក់រគក ់្បកថំ�ួនថ�ប � មបុក�ំ ខ ដំកខ ាសពិយក្ទ ំ្ គបបដ�រស ពំុមបយសក

បសលស ពំុមបកពនដ ុយគក់ាលយសកេផ្ដមិបអនុកពនដាយប មបភព

េមកេះេ ខំ នផ្មិបរិន មបគរិេឹកទបុកបផុំរ ់ប�មុខេទ�កភព

េមកេះ់រមួមុខ ្រ្បេរខដាុរេលល ខំ ដំហួប្បមណ បេ��ន

បេំឡដមត បសេទគួ�ារកសបខុរ គួ�ារល ខំ ន មបយណត រេរខដ ៦ យ៉ដ 

ភយ បសងគ ុនេម� មេឆេពលប្ ុបំនិ បេ��នយណត រេរខដាសេរត ខំ ដំកខ  ម

ភេទ �ហបរ្បមណ ១០០ េយ្បន្ុបំនិ េេេពលនុរេននពកមហ
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ប�កាសេរត ់បបទ�ុណ់បបេនេ កសេេ ខំ នេបនកតកមខ បសេដរឬ    ” 

 ្�្លាេសន   “ ពិរ់មប េេ ខំ ន បបម សឹ ្ពេព� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ប�កុគរិ់ាល្រ្ប

េមុក�់ រមធដ៉ប៉ុេណា េឬ   េ្ាេេហរុយសក ពួកបរសប�កទដំេនេ េេ

េពលនុរពកប�ក ់ាលុគរិ្រ្បេមុក�់ រមធដ៉ េបេេ ខំ នេបនកតក

មខ បសេទបនិ   ពួកេគេេ� កកកគុដប�កឬយ៉ដណ    ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ពួកបរសប�កទដំេនេ មិបយប

� កកេេកគុដប�កេ ពួកបរសទដំេនេ មប់រេបនកតក្រ្បក�នដស�ួនផុរពក

ប�ក  បបម សឹ ្ពេព� េបនកតកមខ បសេបេ មបអបុភព ់ាលុេហរុា

បរសទដំេនេ េករមបក�រកសបខុរ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បក�់ាលឹ បរសប�ក

យគក្រ្បក�នដស�ួនផុរពកប�ក េេមបក�រល ខំ ននេំាេក�នុរ ( េននពក

ប�ក ) េបេខខុ ំ្ ពេក�ុណមិបេ្ឿេ, ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បក�េនេគួ�

ាយបសបេំណ ន បបមេលសាខខុ ំ្ ពេក�ុណយបលសេដេហរុផលផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េ ខី េឹ េបនកតកមខ បសេបេ ុ

្បក�ាសគួ�ា ខំ ន នេំាេបរសទដំំ ់ាលមិបទបសេឃនបន�យ, មបុប្

េដេបេ �់មដរកសបខុររល ខំ ននេំាេេបនកតកមខ បសេបេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� យគកណ ខំ នពបស់បក្កបក, យគកេនេ ខំ នមខ បសេប

ខំ នពបស់បក្កបក ។ យគកណ ខំ នា�ំ កះះះ ខំ នបកហយះះះ ខំ ន ខំ លះំះះ ខំ ន ខំ ាបំដះះះ

ខំ ន ខំ ឃខុ ះំះះ ខំ ន ខំ �ខិបះះះ ខំ ន្កបកះះះ ខំ នេងះះះ ខំ នេរខដះះះ ខំ ននកះះះ ខំ ន

្ពំបសគលសេឈះះះ ខំ នបនខ ះះះបិដយគកណ ខំ នដបលំ់ ពដ, យគកេនេ ខំ នមខ បស 

េប ខំ នដបលំ់ ពដ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្បក�េនេុេរុបុភព់ាលុបភបយ ្ពមទដំ
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�ប(កិន�)�បបសេបនកតកមខ បស,  េ្ាេេរុបុភព់ាលុបភបយ   ្ពមទដំ

�ប�បបសេបនកតកមខ បសេនេ បរស់ ាលមបកិេលបទដំំ េបរល ខំ ន 

េបរកសបខុរ នេំាេេបនកតកមខ បស ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បខខេកគុដេេកេបេ មប្កេពន

ខំ នសកគុដដកេហម េឡដបបប, េគមបុក�េ្ាេ្ដំឺេនេ ្រ្បក�នដស�ួន

ផុរពកេ្ងេ គឹ កស េបេទយេ�យន្គ្េពបេករសមក, ្គ្េពបេករសយប

ួលក�យេ�យន�បបសេគេហ កសរសេ្រ�ម បក�ណន  ប្មបសក�

ពធយល្ដំឺេនេ, បេំលដដកបំិរាមុរ, ករេដ��បេលេរខដុក, កិប គឹ ំ

ុកេដ�បួប ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  យគក្ដំឺ់ាលកពុំដយ៉បសុឺបេនេ  បនដេករក�រល 

ខំ ន(នេំាេុក�េបន) េ្ាេក�បេករសេដកបំិរមុរ្បួន េ្ាេក�េលស

�បួបាេឆេេ្ក�មេដរេដ��ប េ្ាេក�ដកស គឹ េំដ�បួបឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ពិរ់មប  ្ពេគុណម� បស េគបនដេករក�រល ខំ ន” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� យបេបនកតកឹ យគក្ដំឺ់ាល

កពុំដយ៉បសឺុប េទេុ្រ្បក�នដស�ួនផុរពក្ដំឺេនេ កសេេេករភពរកសបខុរ 

ខំ នរល គឺុក�េបន ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្បក�េបេមប បមយ៉ដណ ពួកបរសប�ក

ទដំំ េទេុ្រ្បក�នដស�ួនផុរពកប�ក កសេេេករក�រល ខំ ន នេំាេ

រល គឺេបនកតកមខ បស ាបនេនេ់ា� ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ បុ�បខខេកគុដេេកេបេ 

ុយគកមបកហុំបនេំាេយគកល,ំ លុេ្រ្បដកស្នកកស ្រ្បឃុេំដំកគុដបប�បសឃុំ

េដំ កសមបេបនកតក្រ្បក�នដស�ួនផុរ, យគកលេំនេ ្រ្បក�នដសេដេ់លដ 

េបេបេគាមក ។ 
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បបម សឹ ្ពេព� បុ�ប់ាលមបកហុំបនេំាេយគកល ំ ានដឹ “េដ

យបេលសបបបកហុំប ” ាបនេបេេនេ បនដេករមបក�រល ខំ ន នេំាេក�់ាល

្រ្បេទ្ួបយគកលឬំេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស េគបនដេករមបក�រល

ខំ ន ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� យបបលឹ បុ�បយគកមប

កហុំប នេំាេយគកលេំនេ េទេុ្រ្បក�នដស�ួនផុរេទ កសេេេករមបក�

ញបសនល�រល ខំ ន នេំាេយគកល ំ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្បក�េបេមប បមយ៉ដណ ពួកបរសប�ក

ទដំំ    េទេុ្រ្បក�នដស�ួនផុរពកប�ក   កសេេរល ខំ ននេំាេម�ណ- 

រលាបនេនេ់ា� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស បបម្យបសេហរុផលាកបស់រខបុស 

េឡដាៃេដរផដនុេ, ុេហរុផល ់ាលេលសាខខុ ំ្ ពេក�ុណ ដកសនិរតេ្ឿ

យប ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� បុ�បខខេកគុដេេកេបេ ្រ្បពបស

មបពិបននក េ្ាេពិប់ាល្ុបនបលេទេនេ េបេគាួលបេបដលនុេ

បេបដលេឡដ ។ លដំបសេនេ មបបុ�បមគ កស េ្បមបតាសមបកមខ ដំ ំបេប

ពបសពិបេនេមក បដ�ាំបឺរពិបេេ្រដសមគ មននកេនេ ្រឡបសេទបនិ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បុ�ប់ាលមបពិបពបស្ុបកគុដខខួបេនេ េេេពល

ពបសមបពិប់ាលននកេនេ  លបបមក្ិរ   េ្ាេេហរុមកផតលសភពបួបតកា  

បនដេករមបក�រល ខំ នេឡដឬេ    ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស េគបនដរល ខំ ន ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� យបបលឹ េេេពលពបស់បប



๑๘๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េនេ លបបនបលមក្ិរ េ្ាេេហរុផតលសភពបួបតកា បុ�បេនេេេេករក�

រល ខំ នយប ។  

្បក�េបេ មប បមយ៉ដណ ពួកបរសប�កទដំំ េទេុ្រ្ប

ក�នដស�ួនផុរពកប�ក កសេេេករមបក�រល ខំ ន នេំាេម�ណរលយ៉ដ

េនេ់ា�  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េបនកតកមខ បសមិបុក្យ គឹ  ប្មបសបរសទដំពួដ, 

េ្ាេេហរុេនេ  ពួកបរសប�ក  េទេុ្រ្បក�នដស�ួនផុរពកប�ក   កសេេ ខំ ន 

មខ បស ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបម

ួលកាក�បបស្ពេគុណម� បស តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាល

មកេបេ ”  ៕ 

នបសមន�ុភនភបប្ប� ក ៣ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៣    
 

 បប� បតកយពំកក�រល ខំ ន បិដក�មិបរល ខំ ន នេំាេេបនកតកមខ បស   

េ ខី េឹ មន�ុភនភបប្ប�  ។ 

ាកឹ មបយតត បុិា�ិុ ខំ ដំ យបេបនកតកឹ ក�លសខុបកគុដខបប ៥ 

ឹមបយតត  ឹុយតត  េ ខី េឹ យតត បុិា�ិ, ុយគកមបយតត បុិា�ិុ ខំ ដំ គឺ

មបកមខ ដំ ខំ ដំ ។ 

ាកឹ មបក�� ំ្ ួលនរិត នេំាេបុខបិដុក� យបបលឹ េេេពល

យបេមបុខ េទេុបបតិនបបតួន កសេករមបក�� កកុ ខំ ដំ, េេេពល

យបេមុក�េទេុបបតិនបបតួនកសេករមបក�េមកេះហួប្បមណ ។ 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๘๗ 

 

 

ាកឹ ្ពេយ�ហបតករសគរទិដំពួដយបេហ ុេាម យបេបនកតក

ឹ ្ពេយ�ហបតុ យគកករសគរិ គឺរបមិ់ាល�បសេេ �បបសបរសទដំំយប

េហ ទដំបុគរិរបមិ ទដំុគងរិរបមិ, កម� រសេយបិ(កេំណ រ)គឺអក�េករ ៤ 

យ៉ដ មប្េពុ្េយបិ (កេំណ រ�បបសបរស់ ាលេករកគុដប ប្ប) ុេាម

យបេហ, ាកបាិបបបិ គឺាកក�បាិបបបិ កគុដរពលរំពរបនទដំំយប

េហ, កនសេ្ងដផ�េ គឺកនសបងំខ នរណ�  បិដកមខ ់ាលុេ្ងដៃបផ�េ គឺ 

 យទបក�បប ៥ យបេហ,    ាកអលល  គឺ  ាករណ� កគុដរពទដំពួដ

យបេហ,   បងំខ នបម� �ទដំពួដ គឺលេលមងទដំំ ់ាលុេហរុៃប

បម� �ទដំពួដយបេហ, លេកុបលបិដយកុបលយបេហ េដក�

ករសងត នសយបុបលទដំំយប,ងត នសយប ិុ យ  គឺកម� រសយប ិុ យ  េដក�េលសប ិុ យ  

គឺ្ពេយ�ហរតមគងប� ណ ាេករេឡដយបេហ, េលសបបិ� ណាងខ បពប្ គឺ

េលសបបិ� ណមិបាមបក�បបត េដយណំនបាិបបបិកគុដរពថខកយបេហ, 

ាុរកិេលបទដំពួដេដេរខដ គឺ្ពេយ�ហរតមគងប� ណយបេហ, ីប

ផុរពកេេកលមង យបេរ យរសេរ ុេាម េដ្បក�់ាលមិបអន

្គបាណត បស េលសាញបសនល� េដយណំនៃបក�� កក ឬេទមបប្យប

េហ ។ 

ាកឹ នប�េលសពលិកមខនេំាេេដ គឺនប�េលសក�លេបដស ់នក� ំ់ លក

្ព មប្យកស ាក់្បាកនម� � ទមទបក ុេាម េាម្ កុ ្បេយ្បន

នេំាេេដ ។ 

ាកឹ ាកមបនំ់ ណកេេបលស យរសបលកសមបនំ់ ណកេេបលសកស

មប ុេាមេបេ មបបណំដាយប្ុបឹ ាកឹ “បរសទដំពួដ�់មដ

រល ខំ ននេំាេេបនកតកមខ បស ” ាបនេបេ  ុាក់ាលពំុមបនំ់ ណកេេ

បលស េ្ាេេាលឹ “បរសទដំពួដ”, ប៉ុ់បតយរសបល គឺយសក់ាលបិយាលស 



๑๘๘                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

មបនំ់ ណកេេបលសេេេឡ េ្ាេមិបយប្គបាណត បសាលស្ពេយ�ហបត 

្ពេយ�ហបតុ នំ់ ណក់ាលេេបលស ។ 

ាកឹ ្ពេបប្រេេករសុកឹុ អហន�ប (ប់ាលទនមក

ុបមម ដ) េបេ គួ�្ុបឹ ្ពេពុបបនបយទដំយបស ទដំ ៣ បិាក េ ខី េឹ  

“បប្រ” កគុដកេបេ ។ 

ាកឹ ាកយបុេេមតម្ពេបប្រ េ ខី េឹ �ប យបេបនកតកឹ 

មហបេប (ាកយលិប្�បបសយគកុល ំ ឬាកយលិប្ាសលេំលដ ឬ

់ាលគួ�បបុ) ៤ យ៉ដ គឺ ា សុ បក�ត - ាក្តបសពបលស�បបស្ពេពុប

យដង ១, តរងបក�ត - ាកពបលស�បបស្ពេបដ្ ១,  ាកាតេបក�ត 

- ាកពបលស�បបស្ពេេថ�យេ្នបយដង ១, កកកាតេបក�ត - ាកពបលស

�បបស្ពេេថ�យ់រមួយដង េ ខី េឹ “ាកយបុេេមតម្ពេបប្រ ” ។  

 កគុដបណត មហបេប ៤ យ៉ដេនេ េលក់លដពុទប បេបេនន 

មហបេប ៣ េផ្ដេដរ បណ�ិ រគួ�េ្ឿុកសួលក លុេ្ត់រ្បប

ងគ បនដ្ពេបប្រយប,  ្បបិបេបមិប្បបងគ   កសមិបគួ�េ្ឿុកសួលក ។ 

ាកឹ “មហបេប” េដយរសបលគឺាកបបិិនចលេនេ�ដ, ាក

យបុេេមតម្ពេបប្រ គឺមហបេប ៤ េបេ េ ខី េឹ “�ប” េ្ាេមប

យរសបលឹ េលសា� កក ។ 

ាកឹ កយ�បបស្គ្អ� េ ខី េឹ អន�ិបដ្ យបេបនកតកឹ 

យា�កឹ ( ាកយលិប្្ពេយលក ) េ ខី េឹ កយ�បបស្គ្អ� េ្ាេ

កយ�បបស្គ្យអ� គឺយា�កឹេនេ   េបេ ខី េឹ អន�ិបដ្  ( បដ្ ,  

្បៃពណក  �បបស្គ្អ� ) ។ 

ាកឹ យលបិ្ គមឺរ�ិបបសខខួប យបេបនកតកឹ ាកក ( ាកបរំខឺ

យា�កឹាន្បស ) េ ខី េឹ យរតេនមរិ ( មរិ�បបសខខួប ) គឺមរិ�បបសខខួប

េនេ េេកេបឹ យលិប្ កសេ្ាេុាកយលិប្យា�កឹ ។ 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๘๙ 

 

 

ាកឹ ក�ណុរត�ិត គ ឺ ក�ណយ់ាលបេ្មនយបេដេហរុ ៤

យ៉ដទដំេបេ យបេបនកតកឹ បណ�ិ រអនបបយ កសយបឹ ុយរសបល់ាល

្ពេាសមប្ពេភគពុបយដង្ ដសមបបណំដ គឺលុេ្ត់រមបក�ណយ គឺ េេ

េពលេ្ប�បេលដបុមួបនដេហរុ ៤ យ៉ដទដំេបេ គឺ េ្ប�បេលដបបនដ្ពេ

បប្រ េ្ប�បេលដបបនដាកយបុេេមតម្ពេបប្រ  េ្ប�បេលដបបនដកយ

�បបស្គ្អ� េ្ប�បេលដបបនដមរិ�បបសខខួបេហគឺ្បបងគ យប ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៣ 

 

ប�� �ីា៤ា- សចចាយតសាា�តបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតក្បក�េបេ ុកឹ ៖ 

នាតន�លតកក ានាតសា�នសកវវត 

នាប�វនំាភ តភាំបភ តតសាទ 

នាភ តវជាត កគាវ ាតបលក�កគត 

ិាតណ�តកវាសាកចចិ្ាសចចាយគ (១)  ។ 

  បុគងល ( ់ាលេករេហ ) េគនេទកគុដកណត លេបហ កសមិប�ួន

ផុរពកយន� កសមន�ុ្, េគនេទកគុដកណត លមហបមុ្ កសមិប�ួនផុរពក

យន� កសមន�ុ្, េគនេទកគុដ្ក់ហដរគ ំកសមិប�ួនផុរពកយន� កសមន�ុ្, េគ

បិរកគុដរបមិមសបតណ េហ�ួនផុរពកយន� កសមន�ុ្ របមិមសបតេនេពំុ

មបេ ។ 

 

 
(១) ខុ�កបិក លមខប ៥២ / ៤៩    

ប�ដកែាសា    បុគងលេទពបាសអកប កគុដកណត លបមុ្ កបសនេនខ េៃបរគទំដំំ កសមបិ�ួនកយន� កស 

េបនកតកមខ បសយប េ្ាេ្បេបេល់ផបាក ់ាលបុគងលបរិេេេហ គប្ ក�បនកយន� កសៃបមន�ុ្យប ។ 
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ាបនេបេេហ ្ដសេេយបប់មតដ្ពេប�រិតទដំំុកេដរ យសកខខេ   គឺ

�របបប្រ េមតត បប្រ ខបបប�រិត  េម�ប�រិត  ល្គងប�រិត    អដនាិប�រិត   

យដងុលិមលប�រិត ។  

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេបបុគងល េទេុេទកគុដអកប

េហ េទេុេទកណត លមហបមុ្េហ េទេុេទកគុដ្យម កុាិ 

កកយំដំ កេម ដរគ ំ កនករគ ំ ក�បដ កកេបខ�ររគ ំ កនេនខ េរគេំហ កសេេមិប�ួន

ផុរពកយន� កសមន�ុ្យបេនេ, េបយ៉ដេនេ ក�នេ្មប្ពេប�រិត គឺុក�

មិប្រនម្រ្ប ។  

្បបិបេបបនដ�ួនផុរពកយន� កសមន�ុ្ េដក�នេ្មប្ពេប�រិតយប

ពិរ់មប, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ “បុគងលេគនេទកគុដកណត ល 

អកប កសមបិ�ួនផុរពកយន� កសមន�ុ្ ។ល។ េគបរិកគុដរបមមិសបតណ េហ 

�ួនផុរពកយន� កសមន�ុ្ របមមិសបតេនេ ពំុមបេ ” ាបនេបេ គឺុាក់ាល

មិប្រនម្រ្ប ។  

បប� េបេ មប ២ នណុំន ុកណត នសេលបពកកណត នស  ពិយកេដេ

្ម យបជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បសេហ បបម្ពេគុណម� បស្ួ

េដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសភបិរ

េបនកតកេបេឹ “ បុគងលេគនេទកគុដកណត លអកប  ។ល។  �ួនផុរពកយន� កស

មន�ុ្ របមមិសបតេនេពំុមបេ ” ាបនេបេ ពិរ់មប, េហ្ពេាសមប្ពេ

ភគកស្តបស្ពេប�រិតទដំំុក ពិរ់មប ។ បុ៉់បត ្បក�េនេ ្ពេយដង

យប្តបសុក ប្មបសបុគងលយគកមបអុេេបលសេេេឡ េេមបប ល 

ប�បិប�  ្យបកកមខ ប�ណយប៉ុេណា េ, នេំាេយគក់ាលយបសអុេហ កិន�

់ាល្រ្បេលស ឬេបនកតកពធយម េាម្ កក�្្ដស ( ៃប្កបរិ ) ពំុមបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េាមេឈ់ ាលមបសេហ ប�ួរ ពុក



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๙๑ 

 

 

ផុេហ ់លដមបុរិ្ល�េហ ្កបរិ�លរសេហ ្យបកអុបម� �

េហ េេេពលបុគងលាួបនកមកេ្មន ាលសេទមួាបសកមមេហកតក កស

មិប្រឡបសុពណង េខដបខ�ក ឬេបសបខនក េននពបខក់ខគដយបេដរេ យ៉ដ

ណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  នេំាេយគក់ាលយបសអុេហ  កិន�់ ាលគួ�េលស 

េបនកតកពធយមេាម្ ក្ ្ដស(្កបរិ)េដ គឹ  ំ ឬេដ្ពេប�រិត ពំុមបេ 

យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� គឹ បំដ�ប បទដំយបសេេេល់ផបាកាសលេំលដេបេ មិប់មប

កិន�់ ាលគួ�េលសប្មបសយគកយបសអុេហ េនេេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេប�រិតបនដ�ក្បនដឃុំ្ គដកសនេំាេយគក់ាលេេ

មបអុេេបលស េេមបប លប�បិប� ្យបកកមខ ប�ណយ, ្ពេាសមប្ពេ

ភគ្ដសប់មតដ្ពេប�រិត កសេាម្ ក្ បេយ្បននេំាេយគកទដំេនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េេេពល្បបបុេំហ េាម្បបបកសមបស

េទ យគក់្បគួ�ក�ា�នកមិបាហប�នបលេទ, នំ់ ណក្បបប់ាលមបេាមខ�ក

េេេឡ មបប លប�បិប� �់មដាុេលបរេបសេឡដ េដក�ប់បសមនកនបល

់្ប យ៉ដណ។  

នេំាេយគក់ាលយបសអុេហ  កស្រ្បេលក់លដ   ្រ្បបាិេបលក�

ផតលស គឹ  ំ ឬក�នេ្មប្ពេប�រិត, នំ់ ណកឹ យគកទដំំណ ់ាលមប

អុេេបលស េេមបប លប�បិប�, ្ពេាសមប្ពេភគ្តបស្ពេប�រិតបិដ គឹ ំ

ុក កសេាម្ ក្ បេយ្បននេំាេយគកទដំេនេ, យគកទដំេនេ�់មដនេ្មប(្កបរិ)

យបេដក�នេ្មប្ពេប�រិត បិដក�េ្ប គឹ  ំយ៉ដេនេ់ា�  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេបយគកយបសអុ

េហ បនដ្រ្បមខ បស, យគកមបអុេេបលស េបអនេេមប្កបរិយប េប
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យ៉ដេនេ ្ពេប�រិតបិដ គឹ  ំកសុ�បបសឥរ្បេយ្បន  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេយដង្ ដសជខ បសរ 

្ពេេប្រេឃនយគកមប្ដំឺ ់ាលេបេ្ប គឹ េំហ កសបនដុបេេប្ ពក្ដំឺ 

ខខេ់ា�ឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណេឃនមក

េហ ុេ្នប�នកស ” 

 ្�្លាេសន   “េបយ៉ដេនេ ់ាល្ពេយដង្ តបសឹ “ ្ពេប�រិតបិដ

គឹ  ំុ�បបសឥរ្បេយ្បន ” ាបនេបេ កស�់មដុាករ្មបស ់ាលមិប្រនម

្រ្ប ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ក�េប គឹ  ំ បម� នឹ 

ុក�ពធយម�បបស្គ្េព, េ្ាេក�ពធយមេនេ �បបស្គ្េពទដំ

េនេ េប្ដំឺុបេេប្ យប  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� បុគងលទដំំេេេពលបប្រ

្ពេប�រិតាឮបប� យណត រកសប�ួរ, េបេាបដកសយបសកមខ ដំ, ឈឺ-ក, ្ដំឺរម� រស

ទដំពួដ�បបសយគកទដំេនេ កសប�បសេទ េ្ាេក�បប្រ្ពេប�រិតេនេ, េ្ងេ

នៃ្ដទដំពួដ កសយបសេទ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេយដង្ ដសជខ បសរ្ពេេប្រេឃនមកខខេឬេឹ 

យគកខខេ់ាល្រ្បពបសននក  លុេេ្បបមបត  កសអនេលសាពិបជខ កសយប  េលសា

ពិប្ុបេននយប យំ កសពិបេននមកយប ទដំំដេល បិដំដេ្កម   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ខខុ ំ្ ពេក�ុណជខ បសេឃន ្ពេគុណម� បស, បពសៃថ�

េបេ កគុដេេកេបេកសេេមបបលិកពធយលាបនេនេ់ា�  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េបយ៉ដេនេ ់ាល្ពេយដង

្តបសឹ “ ្ពេប�រិតបិដ គឹ ំុ �បបសឥរ្បេយ្បន ” ាបនេបេ កស�់មដុាក

រ្មបស់ាលមិប្រនម្រ្ប ។ 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๙๓ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� ពបសបនដននក កសមិបអនននកបុ�បយគកនេ្មប្ពេប�រិត

យបេ, �់មដហមរសមិប�ួន, ពួកេ�កសមិបអនយ�ាបំដេឡដ(េលសយប)

យប, ពួកេ�ទដំេនេ បនដនងំគ េលាបំដ េហេលសេបនកតក្បំនសា

េករេឡដ្បួំបបនិ, េទេុា�ំ កាសកន លុេមកាលសខខួបប៉ុេណា េ កសមដំ

់លដកន, េទេុរគកសេរខដកពុំដេឆេបេនប បេេប  លដលមកាលសខខួប

ប៉ុេណា េ កស�លរសេទភខ ម, េទេុ គឹ ពុំល្បេរ ខំ ដំ ់ាលេលបនបលេទ

កគុដខខួប កសមបបបបេទ ាបន្ួប គឹ បំប្ប ឬ្រឡបសុអហ�្ុបនបលេទ

កគុដខខួបេទបនិ, យគកបមខ បសមបុប្់ាល្រ្បក�កម� រស លុេមកាលសខខួប

ប៉ុេណា េ កសបុខនិរតដកសខខួបុទម, េទេុេា�ុបសយន� កស កសមិបុបស់ា�។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេយដង្ ដសជខ បសមត បសមកខខេ់ា�ឬេឹ បរសេក� ក

នេ្មប្ពេប�រិតលសៃថ� ន្ាបមិបអនេ្បយន� កសបសយបេ �ហបរយបស

�យេពល ៧០០ គី  ំ   ( មិលិប�ប្ប� �បបសៃថុ តា�ភត�នត  -  �ហបរយបស

�យេពល ៧ គី  ំ ), កគុដៃថ�់ ាលមិបយបនេ្មប្ពេប�រិតមួៃថ�ប៉ុេណា េ 

េបន្ាបេ្បយន� កសបសេក� កេនេយប  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�    “  ខខុ ំ្ ពេក�ុណជខ បសយបមត បស  ្ពេគុណម� បស កិរតិ-

បព�េ�ឿដេនេ ល្ កខ�� �ំ េទបទដំបកលេេក ្ពមទដំេបេេក  ” 

 ្�្លាេសន   “ េបយ៉ដេនេ ់ាល្ពេយដង្ តបសឹ “ ្ពេប�រិតបិដ

គឹ ំុ �បបសឥរ្បេយ្បន ” ាបនេបេ កស�់មដុាករ្មបស ់ាលមិប្រនម

្រ្ប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេយដង្ ដសជខ បសមត បសមកខខេេឹមបទបព(យបុ�)

មគ កស េាម្ ក�ក្រ�យិ�បបសខខួបាយបលម កសដកសនបលេទកគុដហនប �ួនេលប

ហនបនបលេទកគុដេាេ េ្បេាេក�ា� ។ េ្កមកមបពិធល�មគ កស នបល

េទតមមរស�បបសទបពេនេ េហយប�ួមយរិ�ម ុមួរ�យិ �បបស
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ទបពេនេ ។  េេេពលទបពេនេានដេ�ឿដ កស យំ កសហនបេននមកេបកេមល, 

ភខ មៗ ់ាលហនបេបកេនន ពិធល�កសេគនខខួបេទយប តមរ្ម្បក�   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ពិរ់មប ខខុ ំ្ ពេក�ុណជខ បសមត បស ្ពេគុណម� បស, 

េ�ឿដេនេល្ ក�ប�ឺខ�� �ំ បទដំបកលេេក ្ពមទដំេបេេក  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ពិធល�េនេ េ្បកមខ ដំ�បបស

្ពេប�រិតមិប់មបេឬ េបអន�ួនផុរពកក�បសខខួបយប   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េបយ៉ដេនេ កមខ ដំៃប្ពេប�រិត

កសេេមប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេយដង្ ដសជខ បសមត បសមកេឹ មបពិធល�មគ កស

យបលួន�ួម្បេបណក ុមួ្ពេមេហបក �បបស្ពេុបគ�ាណបក េេ

កគុដបគ� លុេ្រ្បបសយប កសេ្បកមខ ដំមបតបយំដំកយរសេទភខ ម   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�    “ ពិរ់មប  ្ពេគុណម� បស  ខខុ ំ្ ពេក�ុណជខ បសយប

មត បស ” 

 ្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព� ពិធល�េនេ   េ្បកមខ ដំ�បបស

្ពេប�រិតមិប់មបេឬ េប�ួនផុរពកក�បសខខួបយប   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ពិរ់មប ្ពេគុណម� បស  ” 

 ្�្លាេសន   “ េបយ៉ដេនេ កមខ ដំ�បបស្ពេប�រិតកសេេមប ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេប�រិត�ក្យប្គបសងគ

ទដំយបសឬ    ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� �់មដ�ក្យប្រនមយគកខខេ យគក

ខខេេដរមិបអន�ក្យបេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប េបយ៉ដេនេ ្ពេប�រិតកស

មិបេ ខី េឹ ុ�បបសុក្យ គឹ ប្មបសមបុប្្គបស�បប   ” 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๙๕ 

 

 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� អហ��់មដ�ក្្កបរិ�បបស

មបុប្យប្គបសងគ  ឬយ៉ដណ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស �់មដ�ក្យបនេំាេយគកខខេ, យគក

ខខេកសមិបអន�ក្យប ” 

 ្�្លាេសន   “ េ្ាេេហរុយសកឬ   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស េ្ាេេហរុឹ យគកខខេលុេួល 

ទបអហ�េនេេ្នបេពកកសមខ បស េ្ាេេករ្ដំឺខលសនុកកគុដេាេ  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េបយ៉ដេនេ 

អហ�កសមិបមបេ ខី េឹ �ក្្កបរិ�បបសមបុប្្គបសងគ យប ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប អហ��់មដងត នស្កបរិ

យប េដេហរុ ២ យ៉ដគឺ េ្ាេប�េិភគេ្នបេពក ១, េ្ាេជរុេរខដ

�េំអហ�េខ្េពក ១,   ្ពេគុណម� បសនគេបប  អហ�េទេុ

លមខតផតលសបបបអុ បុ៉់បតេ្ាេមបបលិកក�េ្បមិបលម េបងត នសក្កបរិយប” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, ្ពេប�រិតឃុំ្ គដ�ក្យបនេំាេ់រមបុប្ខខេ ប៉ុ់បតមិបអន

�ក្មបុប្ខខេយបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេប�រិតមិបអនឃុំ្ គដ�ក្យប េ្ាេេហរុ ៣ 

្បក� គឺ េ្ាេកមខ ប�ណយ ( េ្គរដដំ គឺ កមខ ) ១, េ្ាេកិេលមប�ណយ 

( េ្គរដដំ គឺ កិេលប ) ១ បិដេ្ាេក�ងខ ប្េំបឿ ១ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេប�រិត់ ាលមបលមខត តម�ក្បរសទដំំ 

�់មដឈបស�ក្  កសេ្ាេេហរុ   (  ណមួកគុដបណត េហរុ ៣ យ៉ដេនេ  )  

់ាលខខួបយបបដ�េឡដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ មត�់មដនិ��ន មកបប តដំពកេេកគុដ
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េាេ, ាប្មលេននមក េដបលិកក�ប្មលាសលម, ប្មលេននមក

េហ កស្្មេភពកខសកសមិបមម រ េដនកមរសនកបេំយ�េនន េហ

េបថគម ៗ េដេ្គរដ្កយបប ាស្បេប�បផុំរា ។ េេបមលកលេ្ក

មក កបបមគ កសេនេ េេេពលេទេ្�បតក ឬេលសយប ឬ្បហ�កបប�បបសយគកាៃ 

មបុប្ទដំេនេកសខនដ ្ួងគ បសខខួបេគ េហយបបេទកគុដនេំណមប�បិល 

នំកេទាេេហស ន ។ ្បបិបេបកបប�បបសសបតកេនេ ុយគកមប

កហុំបពិរ់មប មបុប្មគ ទដំំ ់ាលយបបមកបម� ននេំាេមុខ

េេហស ន កស�់មដេ្បេឈ េ្បាបំដ ក្ល្ដងដស កណត បសៃា កាេំលស

យប ។  

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ មត�បបសេគបនដ្រ្បយបួលក�

បសយបប ក�បសខខួប ក�នខំខួប េទកបសយគកុេេហស ន់ា�ឬេ     ”  

្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស ” 

 ្�្លាេសន   “ េ្ាេេហរុយសកឬ បបម សឹ ្ពេព�   ” 

្�្េពម�ល�ន�   “េ្ាេុកហុំប�បបសខខួប ( មិប់មប�បបសមត )” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, ្ពេប�រិត់ ាលឃុំ្ គដ�ក្នេំាេបរសទដំំ  �់មដេលស

េបនកតកេលក់លដ ( មិបឃុំ្ គដ�ក្ ) កសេ្ាេុកហុំប�បបសខខួប�ដ (មិប

់មបុកហុំប�បបស្ពេប�រិត ) ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណ-

ម� បសបបិិនចលបប� យបលមេហ កណត នសកសេ្បេ្ពេគុណម� បសយបេលស

ា្មេននេហ, េលសកដដនរារខឺយបេហ, េដេបណំនសគឺិា�ិយប

េហ, ្ពេគុណម� បសាលសភពុកពំបល ៃបគណយាស្បេប�ទដំំ

េហ ”  ៕ 

នបសមន�ុយបមុរតិប្ប� ក ៤ 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๙๗ 

 

 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៤    
 

 បប� បតកយពំកក��ួនផុរពកយន� កសមន�ុ្ េ ខី េឹ មន�ុយបមុរតបិ្ប�  ។ 

ាកឹ យន� កសមន�ុ្ យបេបនកតកឹ មន�ុ្គឺេបនកតកមខ បស េ្ប�ប

ាបនយន� កសប្មបសដកសបរសាុបស    មិបា�ួនផុរ   បរសទដំំ ់ាល�ួន

ផុរពកេបនកតកមខ បស បបម្ ក់ រមគ កស កសងខ ប់ា� េ្ាេេហរុេនេ េបេ ខី េឹ 

“យន� កសមន�ុ្” ។ 

ាកឹ ្ពេប�រិត យបេបនកតកឹ េ ខី េឹ “្ពេប�រិត” េ្ាេមបយរស-

បលឹក�ា�   កគុដកេបេ   បេំេកបមបត់ ាលបប្រ   េាម្ កេ្បុ

េ្គរដក�ា�េ្ងេរល ។ 

កគុដ្ង់ាលបគ�េបមលក េករមបេ្ងេរលាណំលងគ ាលសេទ ៣ 

្បក� គឺ ុពិក�រល - រលគឺ ក�់ាលរិក្ហ�ពិយក�ក ១, យមបុប្រល - 

រលគឺ ក�់ាលយមបុប្េបដរេបដប ១, េគរល - រលគឺ ្ដំឺ ១ េនេ យគក

បគ� យបមខ បសយរសបដស្កបរិយបសុេ្នប ។  

េេេពល្ពេាសមប្ពេភគយដមកាលស កសមបបប�បល្តបសេប

្ពេអបប� ្ដសប់មតដ�របបប្រនេំាេ្ពេអបប� ា្ពេអបប�េ�ដបាយប

លម ។ ្ពេអបប�េ�ដបយបលមេហ កសកបសយ្រ�បបស្ពេមមត ់ាលេា�-

េពនេទេដនក បិមបតេា�បប្រ�របបប្រ ្ពមទដំេ្យេ្ពំនកកគុដយ្រ

ាបពសទដំបគ� ។ េដអបុភពៃប�របបប្រ ពួកយមបុប្កសនងំគ ក

េននេទយបស ្ដំឺរម� រសទដំំ កសបនិបយបស ពួកយគកបគ�កសយប�ួនផុរពក

េ្ងេរលមតដេដរ ។ 

េ្ាេេហរុេនេ �របបប្រេបេ េបរសុកុ្ពេប�រិតមធដ៉ ។  
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ខខនមម�េេកគុដ�របបប្រ មបយ៉ដេបេឹ ៖ 

“ យនធី សគវនតាតម វនតាសាម នត វាយនតភាតន�លតកក ាតក�ភា

សគវ តាសបាសភន�ា  
(១) - របរ្កបមណ់ាលុរុមខេបតកតក របរ្កបមណ់ាល

ុេបតបសិរកគុដអកបកតក ់ាលមក្ប្ុងំគ កគុដកេបេ បបមរបរទដំយបសេនេ 

នប�ុយគកមបនរិតេមមបប្� កក ”  

ាបនេបេ ុេាម ់ាលបណ�ិ រអន្ុបេបនកតកពិមត �ទដំយបសេនេនុេ ។ 

កគុដ េមតត បប្រ ់ាលមបខខនមម�យ៉ដេបេឹ ៖ 

“ កំីិសាតាកាតកលនាិន�ាំតន�ាំប�ាំតសតតកសចចាតក កិ ា

ឧវគាចាតា ាវគាចាតាភកចាចតសាសា�ាាតនាតមន ី(២) - កនិ�ណ់ាលរកិ�ុៃប-

ខី រកគុដ្បេយ្បន ុយគកនដសបេ្មន្ពេបិាស ប គួ�េលស រកិ�ុយគកមបបមរស-

ភព មបភពេមខ េ្រដស ុមបុប្េដដ្រដសលម ម្បួលយបស� ំុមបុប្

បសរខបស បិដពំុមបយរមិបេ បនដេលសកនិ�េនេយប ”  

ាបនេបេ ុេាម ់ាលបណ�ិ រគួ�់បសដ�កេបនកតកពិមត � ុ្ពេបប្រ់ាលរិក�ុ
យគកមបបកល ្ប្ពនរតលមងេេកគុដៃ្ព េ�ដបពក្ពេាសមប្ពេភគេហ ក

េទេ្បបប្រមស លធ េាម្ កបម� �ក�� ំំ បពកពួកេបតបសិរេេតមេាម

េឈ ់ាលបំបខឺបេំឡដាសគួ�ា ខំ នាឮបប�ខខេ  ប់មតដ�បបភពាសគួ�ា ខំ ន 

ខខេ ុេាម, កសរសុកុ្ពេប�រិត ។ 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ខុ�កបិក បុរតបិយរ  ៥៤ / ៧៣ ខុ�កបិក ខុ�កយបយ ៥២ / ៦ 

ប�ដកែាសា ៖ ពួករបរណ បរិេេេល់ផបាកកតក ពួករបរណ បរិេេាសអកបកតក ់ាលមក្ួប្ុងំគ កគុដក

េបេ ពួករបរទដំយបសេនេ នប�មបនរិតលម ះះះ។ 

(២) ខុ�កបិក ខុ�កយបយ  ៥២ / ១៨ ខុ�កបិក បុរតបិយរ ៥៤ / ៥០  

ប�ដកែាសា   កនិ�ណ (់ាល្ពេយ�ិយ) យប្តបសានដបបបបាសប�បស�ម� បស គឺ្ ពេបិាស ប (យបេលសេហ) កនិ�

េនេ កុលបុ្រយគក ខី បកគុដ្បេយ្បនគួ�េលស (កុលបុ្រេនេ) ុយគកអនហរ បផដ ្រដសេដកបិដ

កផដ ្រដសលម េដនរិតផដ េគ្បេេមផដ មបបុភពបសរខបសផដ មបិមបមបេាសៃ្ក់លដផដ ះះះ 
 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๑๙๙ 

 

 

នំ់ ណក ខបបប�រិត មបខខនមម�បម� នេេកគុដ ខបបុ រក (១) ឹ ៖ 

“ ភ ត គបកក តាកសាកសា�តំាកសា�ាំកេបក តាកសតា 

ឆ្បាកា� តាកសាកសា�តំាកសា�ាំកក� កេាសកក តាច  

- ខខុបំបមមបភពុមរិតនេំាេពួកនគ្រកបលប�ិបបក�ផដ, ខខុបំបមមប

ភពុមរិតនេំាេពួកនគ្រកបល�បថផដ, ខខុបំបមមបភពុមរិត

នេំាេពួកនគ្រកបលឆពធបុរតផដ, ខខុបំបមមបភពុមរិតនេំាេពួក

នគ្រកបលកណ� េងរមផដ ”  

ាបនេបេ ុេាម ់ាលបណ�ិ រគួ�េមលេបនកតកពិមត �កគុដុរកេ�ឿដេបេ ្ពម

ទដំយា�កឹផដនុេ ់ាលរិក�ុទដំំយគក្ប្ពនរតលមងេេកគុដកម� រសកគុដ

កលពកមុបនេ្មបេមតត និរត បប្រមស លធេហ កសេ្បុេ្គរដដំ

េ្ងេរលពកពបសមបពិបទដំំយប េបរសុកឹ ុ្ពេប�រិតេ្គរដ

បម� �េ្ងេរលពកពបសមបពិបទដំំយប ។ 

េម�ប�រិត ុខខនមម�កគុដ េម�ុរក (២) ់ាល្ពេេាលិបរស េេេពល

្ដសេម្ពេុរិុបរសេក� ក េ្បបប្រមស លធ េាម្ កបម� �េ្ងេរល

ពកយន� កស�បបសន្ាប មបខខនមម�បតកយពំកក�េង�ពលឱំបនេំាេ្ពេ

អិរ ្ពេពុបុ ម� បស ្ពេេាលិប� ណ ុេាម យ៉ដេបេឹ ៖ 

“ ឧក�ាិ�ចកា មាកកេជតា  តតសភកក� ាបីភ តបល�កគតា 

ាាំាាំនសត�សតា  តតសភំ�ំ ាបីភ តបល�តំាាិវជ ាវ� ាភ តកសាា�តភតំ 

 

 

 

 

 

 (១) ខុ�កបិក  ុរក  ៥៨ / ១០២, បបិបាិក នុលខបគង ១០ / ១៣៩, យដងុរត�ះនរុក�បិយរ ៤២ / ១៧៧ 

ប�ដកែាសា   ភបយុមិ្ រ�បបសអតខ យន (នប�មបុមួ)បនដ្រកបលេបតននគេ ខី េ ប�ិបបក�យទដំំផដ 
ភបយុមិ្ រ�បបសអតខ យន (នប�មបុមួ)បនដ្រកបលេបតននគេ ខី េ �បថយ ទដំំផដ  
ភបយុមិ្ រ�បបសអតខ យន (នប�មបុមួ)បនដ្រកបលេបតននគេ ខី េ ឆពធបុរតយ ទដំំផដ 
ភបយុមិ្ រ�បបសអតខ យន (នប�មបុមួ)បនដ្រកបលេបតននគេ ខី េ កណ� េងរមកយទដំំផដ។ 

(២)  ខុ�កបិក ុរក ៥៨ / ៧៣  

ប�ដកែាសា   ្ពេអិរេបេ ុាួដ់រគក (ៃបេេក) ុ�ក្ មបពណង ាបនុពណង ៃបមប ញុដំ្បនថពក
ារខនមស ដ េហ�េេឡដ ខខុបំបមបមប្ក�បបប្ពេអិរេនេ ់ាលមបពណង ាបនុពណង ៃបមប ញុដំ
្បនថពការខនមស ដ េដទដំំ ់ាលេេក្គបស្គដ�ក្េហកគុដៃថ�េបេ គប្ កេេុបុខយបស ១ ៃថ� ។ 
 



๒๐๐                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 - ្ពេអិរេបេុ់កប់រគកៃបេេក  ុុ់រមួ �េេឡដមកមប

ពបខឺ្បាបនមប រខនឺបិ� ននិ់ ��ដបពសៃផ�្ បនថពក, េ្ាេេហរុេនេ េដ

ខខុបំបមបមម� �នេំាេ្ពេអិរ់ាលមបពបខឺ្បាបនមប រខនឺបិ� ន

និ់ ��ដបពសៃផ�្ បនថពកេនេ បបមាពួកេដខខុទំដំំ យបួលក�

ឃុំ្ គដេហ �បសេេុបុខកគុដៃថ�េបេ �ហបរយបសមួៃថ�ផដនុេ ”  

ាបនេបេ ុេាម ់ាលបណ�ិ រគួ�េមលេបនកតកពិមត �ទដំំ កគុដុរក

េ�ឿដេបេ ្ពមទដំយា�កឹផដនុេ ។ 

 នំ់ ណក  ល្គងប�រិត  គឺខខនមម�កគុដ  ល្គងបប្រ 
(១)  ់ាលបិយយពំក

បសមង ម�កដពួកេបត បិដយបុ�យ ់ាលបក�េប្មបបប�បលេទកបសពួក

េបតទដំំឹ េេេពលពួកេបតេករមបក�រល ខំ នរកសបខុរ ឬ្ពឺ

េម បបមាបមខនដេមលនុដដស សុ េ�បបស្ពេយដង េេេពលបមខនដេមល

នុដដស សុ េ�បបស្ពេយដងេហ ក�រល ខំ នរកសបខុរបនដយរសេទ ។  

្ពេាសមប្ពេភគយប្តបសយ៉ដេបេឹ   “ សគាបា� ំ  សតក កភ  ក�វ

តាតង� កម   -   មគ លរកិ�ុទដំំ   េ�ឿដជខ បសមបមកេហ   េបតបិដ

យបុ�យេលសបសមង មបនដងគ  ” ាបនេបេ ុេាម ់ាលបណ�ិ រគួ�េមលខខនមម�ទដំ

យបសកគុដបប្រេបេ ។ 

� ក�  អដនាិប�រិត  ុខខនមម�មួ់ផគក កគុដអដនាិបប្រ(២) 

បតកយពំកាកេង�ពលឱំប នេំាេ្ពេពុបយដងទដំំ យ៉ដេបេឹ 

“ភ តបតសតតសា នសាតា ា ចកា សន�តសា តត តសកវ - ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបម្កប

សឹ បដង ំ នេំាេ្ពេបបិប្ កបមខ បមុុប ់ាលមប្ពេពុបនក�ុ  មប្ពេបិ� ក ” 

ុេាម     ុាក�បបសេបតនេបប្ប លណ្បមុខៃបពួកក្     ់ាលបលេបគ 

 

 

 

 (១) បុំរតបិក បងថបគង ៣០ / ២៤៣    ប�ដកែាសា   មគ លរកិ�ុទដំំ ជខ បសមបេ�ឿដពកេ្ពដ
នមកឹ បសមង មៃបយបុ�មួយេបខេដេបត ះះះ។ 
(២)  កឃបិក យាកិបគង ១៩ / ៩៤    ប�ដកែាសា   បបមបមម� �នេំាេ្ពេបមខ បមុុប្ ដស

្ពេនមបបិប្ ក ្ពេយដងមបនក�ុ  ្ពេយដងមបបិ� ក ។ 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๐๑ 

 

 

នេំាេ្ពេពុបយដង េាម្ ក្ ដសយបុប� រា្ពេរិក�ុ ់ាល្ប្ពនរតលមងេេកគុដ

ៃ្ព យបេ្បបប្រមស លធ េាម្ កក�ា�េ្ងេ គឹ កសពកពួកក្ ( េបត

អ្បលេេេលាកមួ្បេរ ) ្បបតបកល ់ាលអនបនដមកេបដរេបដប

គំមកំ់ ហដយប ។ 

 នំ់ ណក យដងុលិម�ប�រិត មបកគុដយដងុលិមលបប្រ (១) ុាក�បបស

្ពេយដងុលិមល េាលេទកបសសបតកមបៃផ�េាេពិយកប្មលមគ កសយ៉ដ

េបេឹ ៖  

“ ិកវ ំាស តនត ត តយិ ជាតយ ជកវាបសតជបសត ត�ចត ចច  

យំំ   វីភ តវ  កវកេកបវ  កាន  តកចចនា  កគាតតា  កាា  កមាាា 

កគាតតា តស -   មគ លបមបប្បក  តដំពកអតខ យបេករ េដុរិុ

យ�ិយេហ អតខ កសមបិេនេងត នស្ កបរិបរស េដាកបន�យេបេ  បបម

ានដមបបិ� កបួបតក  បបមាគរង�បបសនដមបបិ� កបួបតក ”  

ាបនេបេ េេេពល្ពេយដងុលិមលេាលាកេបេនបស សបតកេនេកសប្មល

បុ្រយបេដម យបេដភខ ម ៗ េបុាក់ាលសបតកមបគរង

ទដំំ បិមេ្បប�កិមខ េាម្ កផតលសបបបភពបួបតក កម� រសបបបភពមិបបួបតក

េផ្ដៗ កគុដបមលាលស្ងប្មលបុ្រ េបរសុកុ្ពេប�រិតមធដ៉ ។ 

ាកឹ នេំាេបុគងល់ាលេេមបអុេេបលស គឺ នេំាេ់ាលេេ

មបអុកប្េេបលស្គបស្ងបស ់ាលបនដអន្្ដស្កបរិ�បបសខខួបុបបត

េដរេទយប �ហបរាលស្ងមខ បសេទ តមបភព ។ 

ាកឹ េេមបប លប�បិប� គឺេេមបប លបិរកគុដភពុមបុប្េពន

កមខ ដំ មិបទបសាលសភពុមបុប្្ ។ 

 

 
 (២) ម្មមិបិក  ម្មមិបណា បក ២៤ / ៤៣២  

ប�ដកែាសារ ់បនដ តដំយពំកអតខ េករេហកគុដយ�ិុរ ិ(យបុយ�ិបុគងល) មបិ់ាល់កខដងត នសផតលិ
្កបរិបរស េឡ េដាកបន�យេបេ បបមបិ� កបួបតក េករមបាលសនដ បបមបិ� កបួបតក េករមបាលសគរង ។ 



๒๐๒                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ាកឹ ្យបកកមខ ប�ណយ យបេបនកតកឹ យបបត�ិកមខទដំំ 

មបក�បមខ បសមត ុេាម រសុកឹុ អប�ណយ(េ្គរដដំ) េ្ាេ

ដំ េេដំ ក�េទកបសឋបបួគងបិដបិាស ប េ្ាេេហរុេនេ េបេ ខី េ

ឹ “ កមខ ប�ណយ ”, គឺុយគក្យបក គឺពំុមបក�េលសកមខ ប�ណយទដំេបេ ។ 

យលិប្ឹ     ្ពេប�រិតុ ្បក�ាសមប្បេយ្បន     នេំាេយគក់ាលមប 

អុេេបលស មបប លប�បិប� បិដ្យបកកមខ ប�ណយ ។ 

ាកឹ នេំាេយគក់ាលយបសអុេហ គនឺេំាេយគក់ាល្ិរយបស

អុ់មប់បេហ ្្ដស្កបរិបបតេដរយប់របបតិន �យេពល្រនម់រ 

២-៣ ៃថ� ប៉ុេណា េ ។ យគកទដំេនេ ពំុមបកនិ�់ ាល្រ្បេលស ឬ ពំុមបក�

ពធយម យកស េាម្ កាខខួប្្ដស្កបរិេេយបេ ។  េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេុ

្បក�ឥរ្បេយ្បន មិបអនាបេ្មនផល ់ាលនដសយប ។ 

ាកឹ ទបព ុេ ខី េ�បបសក្ ឬ យបុ�ក មួ្បេរ ។ 

ាកឹ ពិធល�  ( យគកមបប ិុ យ គឺឥបិេបិ ) គឺយគកេនេបមបត់ ាល

បប្រមស លធេហ កសេលសាេករេបិយបតមបណំដ ។ 

ាកឹ  ្ពេប�រិតមបិអនឃុំ្ គដយប  េ្ាេេហរុ  ៣  ្បក�   យប

េបនកតកឹ េទេុយគក់ាលេេមបអុេេបលស េេមបប លប�បិប� ្ពេ

ប�រិតកសមិបអនឃុំ្ គដយប ្បបិបេបុយគក្បកបេដេហរុណមួៃប

េហរុ ៣ យ៉ដ ។ 

កគុដបណត េហរុ ៣ យ៉ដេនេ កមខ ប�ណយ យបយលិប្េហ, 

នំ់ ណក កេិលមប�ណយ កិេលបគឺ បិរមិច ិា�ិ (ក�លសេឃនខុប់រ

មធដ៉)ឹ បរសបនដដនសបបប់លដមបេករ, រពថខក ុរិថខកងខ ប ុេាម ៃប

ពួក េនចក ( កយឹដនសបបប ) ់រមធដ៉េបេប៉ុេណា េ, ពំុ់មបបេំេក

កិេលបាៃ �ួមុមួេ ់ាលេ ខី េឹុ អប�ណយ តមបល់ាលយប

េាលំដេល�ួនេហ ។  



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๐๓ 

 

 

នំ់ ណក ាកឹ ក�ងខ ប្េំបឿ គឺក�មិបដកសនិរតេ្ឿ ក�មិបលឱំប 

និរតេ្ឿ ក�មិបបេ្មននិរតេ្ឿ ភព្បេពន្បពិលកគុដនិរត ពំុមបបទប េ្ឿ

ុកស ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៤ 

 

 

ប�� �ីា៥ា- ា�សលសន�េិបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បសទដំ 

ំយបេាលឹ “ លសាី ាថ កវា ចីភបតំ � យាកតបតន

 តលនបលចចិ កសតវជប តិ  េន(ំ១) - ្ពេរឹគរ្ដសុ យគកមប្ប្ករក

យបនកប� បណិ� យរ េបនបបយ គេិបប្ន�េរប្យប�កិ� � (េ្គរដប�កិ� �គឺ

គឹ ំ់ ាលុបន�លប្មបសយគក្ដំ)ឺ” ាបនេបេ ។  

ប៉ុ់បត យបេាលេដរឹ  “ ប�ចគលំាិ  ំ េសាំបតក� ិា

បភ តតតវ� ាកត�ចត ក�ភា តលសតវ� ាិថកធកានា បកា�នា នតក កប� (២) - ្ពេ

រឹគរយដនបលេទកគុដរបមិ្ ាហខណន េ ខី េឹ ប��មល េាម្ កបណិ� យរ 

្ដសមបិយបយសក ៗ េមេ យដេននមកបនិ ្ពមុមួយ្រ ់ាលាបនយ្រ

េដបមម រ�ួន ” ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេរឹគរ្ដសុយគកមប

្ប្ករកយបនកប�  បិណ� យរ  េបនបបយ  គិេបប្ន�េរប្យប�កិ� �   ពិរ 

 

 

់មបេនេ ។ េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “្ពេរឹគរយដនបលេទកគុដរបមិ

(១) ខុ�កបិក   ទប ៥២ / ១៣៨, ២១៥, ៣០៥ 
(២) បុំរតបិក  បងថបគង ២៩ / ៣១១ 

ប�ដកែាសា   ្ងេនេ�ដ ្ពេមប្ពេភគ្ដសនបលេទបណិ� យរ កគុដ្ាហខណ្ងមេ ខី េប��មេ 
េដយ្រ ់ាលេដេហយ៉ដណ ្ដស្រឡបសមកបនិ េដយ្រ់ាលេដេហយ៉ដេនេ
ា់ាល ។ 



๒๐๔                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្ាហខណន េ ខី េឹ ប��មល េាម្ កបណិ� យរ ្ដសមបិយបយសក ៗ េមេ យដ

េននមកបនិ ្ពមុមួយ្រ ់ាលាបនយ្រេដបមម រ�ួន ” ាបនេបេ គឺុ

ាកខុប ។ 

្បបិបេប្ពេរឹគរ  យដនបលេទកគុដរបមិ្ាហខណន េ ខី េឹ  

ប��មល េាម្ កបិណ� យរ ្ដសមិបយបយសក ៗ េមេ យដេននមកបនិ ្ពម

ុមួយ្រ ់ាលាបនយ្រេដបមម រ�ួន ពិរ់មប ។   េបយ៉ដេនេ ាក 

់ាលឹ  “្ពេរឹគរ្ដសមប្ប្ករកយបនកប� បណិ� យរ េបនបបយ 

គេិបប្ន�េរប្យប�កិ� � ” ាបនេបេ គឺុាកខុប ។  េទេុបប� េបេ 

កសមប ២ នណុំន ុបប� ាសល ំ ពិយក្្មេ យបជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណ-

ម� បសេហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេរឹគរ្ដស

មប្ប្ករកយបនកប� បិណ� យរ េបនបបយ គិេបប្ន�េរប្យប�កិ� � 

ពិរ់មប, ្បក�់ាលយដេទកបសរបមិ្ាហខណន េ ខី េ ប��មល េាម្ ក

បិណ� យរ ្ដសមិបយបយសក ៗ េមេ យដេននមកបនិ ្ពមុមួយ្រ 

់ាលាបនយ្រេដបមម រ�ួនេនេ ពកេ្ាេុយេំព�បបសម�មបនិរតយប ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េបយ៉ដេនេ ្ពេគុណម� បសនគេបប កុបល

់ាល្ដសបប្មំក�ហបរុេ្នបកប្ ់ាលកបខដយបសបលិកបនដបសយប បនដ

េ ខី េឹ បេ្មនយបយ៉ដាបនេមតន    ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� កុបលេនេ ្រ្បម�មបនិរតយប 

់ាលេបបនដេករមិបប�ប៉ុនខ ប មកបិយដំ េដបប�ុេៃបកមខ ដំយកុបល

កមខ  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប េបយ៉ដេនេ កគុដេ�ឿដ



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๐๕ 

 

 

េនេ �់មដាលសក�ិេរដបយប ២ ្បក� គឺ យកុបលមបកមខ ដំុដ ខំ ដំ

ុដកុបល ១, ម�មបនិរតយបមបកមខ ដំ ខំ ដំុដ្ពេកមខ ដំ�បបស្ពេពុប 

១ (េហ)េបពិរុយ៉ដេនេ នុដេឈ�់មដល�បសុដគលសេឈ, មបុប្

អ្កកស�់មដមបកមខ ដំ ខំ ដំុដយគក់ាលេពនេ្ប�បេដគុណលមង ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ យកុបល បនដយប

េ ខី េឹ មបកមខ ដំ ខំ ដំុដកុបល េ្ាេេហរុ្រនមប៉ុបេបេ គឺមិប់មបេ, 

កមខ ដំម�េ ខី េឹ ុកមខ ដំ់ាល ខំ ដំុដ្ពេកមខ ដំ្ពេពុបយដង េ្ាេ

េហរុ្រនមប៉ុបេបេ កសេ់ា� ប៉ុ់បតកគុដេ�ឿដេបេ គួ�្រ្បក�េហរុផល ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បមគ កសនំកនកឃខុ ខំ ខេ ប��់ផបខខេ 

េ្គរដរមស េផ្ដ ៗ ខខេ សឹ នេំាេ្ពេេេន្កពរតិ ។ ខី ទំស �កដំ�បបស

្ពេុ េាលេទកបសបុ�បេនេ យ៉ដេបេឹ “ មគ លន េពលេបេមបិ

់មបុេពល ់ាល្រ្បនបលងលស្ពេុេ េ្ាេេហរុេនេ នប�នកបស

ករមស �បបសន ្រឡបសេទបនិាេលឿបេទ មុបបនដ្ពេុមប

បប�បលាដកសេទបន ”  ។  លដំបសេនេ បុ�បេនេញបសនល�រល ខំ នបនដ

ក�ដកសេទប កស្បកកេ្គរដរមស ទដំេនេ ្រឡបសេទបនិយ៉ដ

េលឿប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេេេន្កពរតិយដងេនេ េ ខី េឹ ្ដសុយគកមប

្ពេកមខ ដំយបសុដ ខី ទំស � េ្ាេេហរុ្រនម់រេគេលសា្ដសយរសបដសបបបរមស 

ប៉ុេណា េ ឬយ៉ដណ   ឬេ្ាេេហរុ់ាលេគេលសា្ដសមិបយបួល

រមស យសកមួបុ៉េណា េ ឬយ៉ដណ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស ខី ទំស �េនេ ុយគកមប

្ប្ករក្ន់ណបេបធ េបដំរមស , េបបុ�បេនេ នបលេទតមទស �
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េផ្ដ កសអន សឹ រមស  េទេុេលបេនេ មួ់បបាដ ាលស្ពេុ

យប  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�   ម�មបនិរតយប ុយគកមប្ប្ករក្ន់ណបេបធ    េប

បណត លនិរតពួក្ាហខណន គហបរកយគក្បុកប��មល ប៉ុ់បតេបតុេ្នប

់បបេផ្ដេដរ �់មដកបសកិពសឱុ�បាសយមរយនបលេទ េដគិរឹ 

“េដបនដេេទេល្ពេប�ក�បបស្ពេាសមប្ពេភគ” ាបនេបេ េប

ឈ�្បណមៃា បមប្ក�្ពេាសមប្ពេភគ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប បន�ល ៤ ុ�បបសម

្បួល�ក �បបស្ពេាសមប្ពេភគ េ្ាេ្ដសុបុ�បាស្បេប�បផុំរកគុដ

េេក ។ ្ពេាសមប្ពេភគ ់ាល្រ្បេបត បិដមបុប្ទដំំបលយដស�

េហ �់មដេមបន�ល ៤ ។ ប៉ុ់បត ម�មបបណំដយ៉ដណ បណំដេនេ

កសបេ្មនយប គឺម�េនេ េលសយបតាលសេភ្នហ� �បបស្ពេាសមប្ពេ

ភគ ្រនមប៉ុបេនេ បុ៉េណា េ ។ 

្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណេេករសក�បដ្ លកគុដេ�ឿដេនេមិប

ទបសយប ខខុ ំ្ ពេក�ុណេេេករភព្បេពន្បពិល េេ់របដ្ លកគុដេ�ឿដ

េនេេេេឡ និរត�បបសខខុ ំ្ ពេក�ុណមិប្ពមរ្មដសេទ្បក�់ាលឹ ្ពេ

រឹគរ្ដសុ្ពេយ�ហបតបមខ បមុុប ្ដសុកពំបលបុគងលាស្បេប� ្ដស

ុកពំបលកគុដេេក ្ពមទដំេបត ់ាលេករពកបុណកុបលាស្បេប� ពំុ

មបប�ណអនេ្ប�បេលដបយប ពំុមបប�ណអនេ្ប�បេបខយប េហ

់ប�ុ្រ្បម�េលសេ�ឿដាសគួ�ាបមបស  ាសេមក  ាសេឹកទប  ាសអ្កកស  ាសយន-

�ិយ ាសបបិរតិ គឺយបតៃបេរយប ” 
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 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ យបតមប ៤ 

យ៉ដ គឺ យិា�បត ១,  �ិប្ករបត ១,  បក�ា�បត ១, ប�េិភគ-

បត ១ ។ 

កគុដយបត ៤ យ៉ដេនេ យិា�បត ុយ៉ដាបនេមតន   

បុគងលខខេ�់មដេលសយបតេភ្ប ់ាលេគរស់នដុក េដមិប

នេំាេបុគងល េេមិបទបសេឃនយគកួល េដេាលឹ  “ ្បេយ្បនយសក

េដក�េា�ា�បបស នេំាេយគកាៃ ” ាបនេបេុេាម យបត្បក�េបេ

េ ខី េឹ យិា�បត ។ 

 �ិប្ករបត ុយ៉ដាបនេមតន   េភ្ប់ាលេគរស់នដ  �ិប

នេំាេបុគងល(យគកួល)ខខេ មបកគុដេេកេបេ, បុគងលខខេ�់មដេលសយបត

នេំាេេភ្បេនេ ( េដាកិេរដបមួនបួំប ), យបត្បក�េបេ 

េ ខី េឹ   �ិប្ករបត ។ 

 បក�ា�បត ុយ៉ដាបនេមតន   េភ្ប់ាលេគេ្រ�មុកណមួ 

់ាលយគកួលេេមិបទបសយបួល មបេេេលេេកេបេ, បុគងលខខេេលស

ាយបត (េលសាេករភពម� កសេប�� េដាកិេរដប )កគុដេភ្បេនេ 

េបេេ ខី េឹ  បក�ា�បត ។ 

ប�េិភគបត ុយ៉ដាបនេមតន   (កគុដ្ង់ាលមប)ក�ប�េិភគណ

មួេេេលេេក, យគកខខេេលសយបត ( េដក�េ្បាកិេរដប េលសា

េករក�រនដនិរតេឡដ ) កគុដក�ប�េិភគេនេ េបេេ ខី េឹ ប�េិភគបត ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ យបតមប ៤ យ៉ដទដំេបេ ។ 

្បក�់ាលម�មបនិរតយប បណត លនិរតពួក្ាហខណន គហបរកយគក

្បុកប��មល ់បបេនេ ុក�់ាលម�យបេលសយបតក�ប�េិភគ�បបស
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្ពេាសមប្ពេភគ គឺមិប់មបេ, ុក�េលសយបតេភ្ប់ាលេគេ្រ�ម

ុក (់ាលយគកួលេេមិបទបសយបួល)កសមិប់មប, ុក�េលសយបត

េភ្ប់ាលេគេលស �ិបនេំាេ(បុគងលយគកួល)កសមិប់មប េ្ាេេេមិប

ទបសេឃន្ពេាសមប្ពេភគ ់ាលេេមិបទបសយដមក ់ាលយដមក

មិបទបសាលស ។  

យេំព�បបសម�្បក�េនេ    ពំុ់មបមបនេំាេ្ពេាសមប្ពេភគមួ 

្ពេយដងប៉ុេណា េេ បុ៉់បតកគុដបមលេនេ ពួកបិ្គបសទដំំទដំពួដ 

់ាលមកាលសេហ កសមិបយបេភ្បកគុដៃថ�េនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� អតខ ភពេមលមិបេឃនយគកណកគុដេេក ទដំ

េបត ម� ្ពហខ ទដំ្បុសបត ្ពមទដំបមណយ បិដ្ាហខណន  ្ពម

ទដំេបតបិដមបុប្ទដំំ ់ាលអនេលសយបតេភ្ប ់ាលេគេលស

 �ិបនេំាេ្ពេាសមប្ពេភគ្ពេយដងេនេ េភ្ប់ាលេគេ្រ�មុក 

ប្មបស្ពេាសមប្ពេភគ្ពេយដងេនេ បិដក�ប�េិភគ�បបស្ពេាសមប

្ពេភគ្ពេយដងេនេយបេ ។ 

្បបិបេបមបយគកខខេ មកេលសយបតេភ្ប ់ាលេគេលស �ិបនេំាេ

្ពេយដង ់ាលេគេ្រ�មុកេាម្ ក្ ពេយដង ក�ប�េិភគ�បបស្ពេយដង, ក្ល

�បបសយគកេនេបនដ់បកុ ១០០ នំ់ ណក ឬ ១ះ០០០ នំ់ ណក  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� គុណ(ឋបយ)�បបស្ពេរឹគរ ់ាលពំុមបប�ណ 

អនដំេរសេដំយប មប ៤ យ៉ដ  គុណ ៤ យ៉ដ មបយសកខខេ    

បបម សឹ ្ពេព� េរ ( បន�ល ៤ ) ់ាលេគេ�ដបន ំ់ាលេគេ្រ�មុក 

សឹ នេំាេ្ពេាសមប្ពេភគ ប�ណកសមិបអនេលសក�ដំយប ១, ្ពេ

�បខក់ាលផ្េទ្បមណ ២ ពធម បពស្ពេប�ក�បបស្ពេាសមប្ពេ



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๐๙ 

 

 

ភគ  ប�ណកសមិបអនេលសក�ដំយប ១,   ្ពេញណ�របយ់ាលានដបបប

យសក ៗ ្គបសយ៉ដ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ    ប�ណកសមិបអនេលសក�ដំ

យប ១, ្ពេ្បខ្ កព�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ប�ណកសមិបអនេលសក�ដំ

យប ១ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� គុណ(ឋបយ)�បបស្ពេរឹគរ ់ាលពំុមបប�ណ

អនដំយប មប ៤ យ៉ដ ទដំេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� គុណ ៤ ទដំយបសេបេ មប�ប់រមួ ពំុមបេគ 

ពំុកេ្មក ់ាលយគកាៃមិបអនក្បហ�យប ុកិ�យិ់ាលយគកណកស

មិបអនប៉េាលសយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ម�មបនិរតយប លួនបយំដំខខួបមិបាេគេឃន 

េបនបលេទបណត លនិរត ពួក្ាហខណន គហបរករបមិប��មលយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េេរបំបសុ់ាប�បបស្ពេុ ពួក

េ�្រ្បលួនបដ�បសខខួបេេតមកទប កួល មិបាប�ណេឃនខខួប េប

អនបខបសយគកេលសាេំណ �យប, ្បបិបេប្ពេុ្ដស្ុបឹ មបេ�ពួក

េនេ�បសេេ ពួកេ�ទដំេនេ បនដយប�បសេេេដបុខបប្ឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស ្ពេយដងបនដមបបប�បលា

(បសខខួបមក) េ្បពបេូេ្ន�កុ ១០០ នំ់ ណក ១ះ០០០ នំ់ ណក ់រមតដ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�  ម�មបនិរតយប   ្រ្បេកសខខួបមិបាេគេឃន   េបនបល 

បណ�ិ រកគុដនិរត ពួក្ាហខណន គហបរករបមិប��មលយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ សបតកមបមស មក្រ្បេកសខខួប មិបាេគ

េឃន េបេបពគបសបុ�បេផ្ដយប យ៉ដណ ។ 
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បបម សឹ ្ពេព� ម�មបនិរតយបកស្រ្បេកសខខួបមិបាេគេឃន េប

នបលបណ�ិ រកគុដនិរត ពួក្ាហខណន គហបរករបមិប��មលយប យ៉ដេនេ

់ា� ។  

មហបពិ្រ ្បបិបេបសបតកេនេ េបពគបសបុ�បេផ្ដ េេនេំាេមុខ

បុ�បុមស មកបនិ េរសបតកេនេបនដយប�បសេេេដបុខបប្ឬ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�    “  មិបេ  ្ពេគុណម� បស   មប់រ្រ្បបុ�បុមស មក 

កករសសបតកេនេ ឬកសបមខ បសេល ឬកសមខ កសឋបយុនដទបក ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� ម�មបនិរតយប ្រ្បេកសខខួបមិបាេគេឃន េបនបល

បណ�ិ រកគុដនិរត ពួក្ាហខណន គហបរករបមិប��មលយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្បបិបេបម�មបនិរតយប េលសយបត�បបស ់ាល

េគេលស េាម្ ក្ ពេាសមប្ពេភគ �បបស់ាលេគេ្រ�មុក ប្មបស្ពេាសមប

្ពេភគ ក�ប�េិភគ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ក្ល�បបសម�េនេ បនដ់បក

េននុ ១០០ នំ់ ណក ១ះ០០០ នំ់ ណក មិបំប ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ម�មបនិរតយបយបេលស

េ�កមខ្ បក�េបេេហ យ៉ដេបេ គឺ ម�មបនិរតយប លួនេកសខខួបនបល

បណ�ិ រ កគុដនិរត្ ាហខណន គហបរករបមិប��មល ។ ្បបិបេប ម�មបនិរត

យបេនេ េលសយបតនេំាេ�បបស ់ាលេគេលស �ិបេាម្ ក្ ពេាសមប្ពេភគ 

់ាលេគេ្រ�មុកប្មបស្ពេាសមប្ពេភគ នេំាេក�ប�េិភគ�បបស្ពេ

ាសមប្ពេភគ បនិេនេ, ក្ល�បបសម� កសបនដ់បកុ ១០០ នំ់ ណក ឬ 

១ះ០០០ នំ់ ណក, ឬដក�បបសម�បនដម៉ា�េខ�នខ�ក ាបនក្លយម� ម ។  

 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๑๑ 

 

 

្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមួលក

នេមខ ់ាល្ពេគុណម� បសយបេឆខមកេបេ  ”  ៕ 

នបសពុបេរបតប្ប� ក ៥ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៥    
 

 បប� បតកយពំកយបតៃបេរ�បបស្ពេពុបយដង េ ខី េឹ ពុបេរបត-

ប្ប�  ។ 

ាកឹ ាបនយ្រ់ាលេដបមម រ�ួន គឺាបនយ្រ់ាលេគដកសអហ� 

ប�េិភគអហ�យបសេហ �ួនេដបមម រុក ។ យលិប្ឹ ុយ្រេ 

ពំុមបអហ�យសកបបតិន បបម្ ក្ រនម់រា្បំកសយ្រ កសេ់ា� ។ 

ាកឹ ម�មបនរិតយបមបកមខ ដំ ខំ ដំុដកមខ ដំ�បបស្ពេពុប យប

េបនកតកឹ កមខ ដំគឺអបុភព�បបសម� ុកមខ ដំ់ាល ខំ ដំុដកមខ ដំ គឺ

អបុភព�បបស្ពេពុបយដង ។ 

ាកឹ េដគរិឹ “េដបនដេេទេល្ពេប�ក�បបស្ពេាស

មប្ពេភគ ”  យបេបនកតកឹ េបតទដំំ េេេពលេឃនឹ ្ពេាស

មប្ពេភគ្ដសមិបយបួលរិក្ហ�កគុដៃថ�េនេ កសនិំពសឱុ�បនបល

េទ េដមបបណំដឹ បនដេេទេល្ពេប�ក�បបស្ពេាសមប្ពេ

ភគ េាម្ កា្ុបនបលេទកគុដ្ពេប�ក  បរសម្ ពេប�ក្បួំប

រិក្ហ� តមលមខត ។ 

ាកឹ យបត យបេបនកតកឹ េ ខី េឹ “យបត” េ្ាេយរសបល
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ឹ មកកគុដ�កដ យលិប្ឹ ដំ ុ បបគង ។ ្ពេេថ�យបេំេក

យបតៃបេភ្បប៉ុេណា េ េបេាលឹ “ យបតមប ៤ យ៉ដ គយឺិា�-

បត ” ាបនេបេ ុេាម ។ 

កគុដយបត ៤ យ៉ដេនេ ាកឹ យិា�បត គយឺបតៃបេភ្ប

់ាលេគេ្រ�មុក េេមិបទបសេឃនយគកួល េេមិបទបសានដឹ យគក

ួលុយគកណ  បមណយ្ាហខណន ណមកាលស   កសបនដ្បេគបនេំាេ

បមណយ្ាហខណន េនេ មិបនេំាេបុគងល ។  

បុគងលខខេេលសយបតនេំាេេភ្ប គឺេលសក�ដំមិបាេភ្បេនេ

ជខ កសាលសៃាយគកួល េដេាលេទកបសទកយគក្បេគបឹ ៖ 

  “្បេយ្បនយសក នេំាេក�េា�ាេទយគកាៃ ់ាលមបិេ្បកមខ ដំ មបិ

េ្បេបនកតកពធយម�បបសខខួប�ដ ខយិល្នយបបកគុដកនិ�ក�រយួ�បសាកប�បដះះះ 

បមគួ�ឬ់ាលយគកាៃ្រ្បនំ�ិ�ន ម   ” យ៉ដេបេ ុេាម ។ យបតេបេ 

េ ខី េឹ “ យិា�បត ” ។ 

ាកឹ  �ិប្ករបត ់្បឹ យបតៃបេភ្ប ់ាលេគេ្រ�ម

ុកនេំាេបុគងល យបេបនកតកឹ េភ្បេនេុេភ្ប ់ាលេគេ្រ�មុក 

េដនេំាេបុគងល គឺបបយ កសរួបុគងលយគកួលឹ បនដ សឹ  បនដ្បេគប 

នេំាេបុគងលេបេ បិដបុគងលេបេ ប៉ុេណា េ ។ 

បុគងលខខេ េលសក�ដំមិបាយគកួល យបេភ្បេនេ េដាក

ិេរដបយគកួល យ៉ដេបេឹ “ បុគងលេបេុយគក្បបតបកល ្ប្ពនរតមបិលម 

យគកបនដានេំាេមបុប្់បបេបេឬ   ” ាបនេបេ ុេាម ។   យបតេបេ 

េ ខី េឹ “  �ិប្ករបត ” ។ 

ាកឹ  បក�ា�បត គឺេភ្ប់ាលេគេ្រ�មុកប្មបសា ាលសយគក



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๑๓ 

 

 

ួល ់ាលមកាលសេហ ប៉ុ់បតមិបទបសយបួល ។ បុគងលខខេេលសក�ដំ

េភ្បេនេ េដាកិេរដបតមបល ់ាលយបេាលមកេហ 

យបតេបេ េ ខី េឹ “  បក�ា�បត ” ។ 

ាកឹ ប�េិភគបត ់្បឹ យបតៃបក�ប�េិភគ យបេបនកតកឹ 

យគកួលយបួលេភ្បេនេេហ កពុំដប�េិភគ ។ បុគងលខខេេលស

យបត គឺេលសក�ដំក�ប�េិភគ េដាកិេរដបយគកួលខខេ ិេរដប

េភ្បេនេខខេ ិេរដបយគកាខខេ ។ យគកួលយបឮបប�េហ កសមិប

បប្និរត េករក�របស្បមលសមួហខដកគុដនិរត មិបអនប�េិភគេភ្បេបេ

យប ។ យបតេបេ េ ខី េឹ “ប�េិភគបត ” ។ 

ាកឹ ្បក�់ាលម�មបនរិតយប បណត លនរិត ពួក្ាហខណន

គហបរក យគក្បុកប��មល ្បក�េនេ ុក�់ាលម�យបេលសយបតក�

ប�េិភគ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ គមឺបិ់មបេ ាបនេបេ ុេាម មបយតស លិ–

ប្ឹ កគុដបណត យបត ៤ យ៉ដ េទេុម�េលសយបតយប កសមិបអន

េលសយបត ៣ យ៉ដ គឺ ប�េិភគបត  បក�ា�បត  �ិប្ករបត 

នេំាេ្ពេាសមប្ពេភគយបេ  េលសយបនេំាេ់រ យិា�បត ប៉ុេណា េ 

េ្ាេកគុដបមលេនេ ពួក្ាហខណន គហបរកទដំេនេ យបេ្រ�មេភ្ប

ុក េដមិបនេំាេបុគងលយគកួល េេមិបទបសានដយបេេេឡេឹ 

្ពេាសមប្ពេភគបនដយដមក េហ្ពេយដងកសេេមិបទបសយដមក ឬ

យដមក មិបទបសាលស ។ 

ាកឹ   ្ពេញណ�របយ់ាលានដបបបយសក   ៗ   ្គបសយ៉ដ   គឺ្ពេបពស-

��ុ រប� ណ់ាលានដយសក ៗ ្គបសយ៉ដ ។ 

ាកឹ ្ពេ្បខ្ កព�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ប�ណកសមបិអនេលសក�
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ដំយប យបេបនកតកឹ ប�ណកសមិបអនេលសក�ដំ គឺេ្បេ្គរដបសមត -

បុល ុេាម មកករសបដស ករសងត នស្ពេ្បខ្ កព�បបស្ពេាសមប្ពេភគយប។  

ាកឹ មប�ប់រមួ គមឺបបម្រតិបតកយពំកភពុ�បបស ់ាលប�- 

ណកសមិបអនដំយប ាបនងគ  ។ 

ាកឹ ុក�ិយិ់ាលប�ណកសមបិអនបេ៉ាលសយប គឺុកិ�យិ

់ាលយគកមិប់មបុ្ពេបមខ បមុុប មិបអនប៉េ មិបអនាលស េដ

យណំនក�េឃន្បរក្យប េ្ាេុពុបបបិល ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៥ 

 

 

ប�� �ីា៦ - តបា��បល��  
 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បស

ទដំំេាលឹ “ យគក់ាលមបិានដ េលសយណរយិរ, យគកេនេ�់មដយប

ួលយប ់ាលមបកមខ ដំ ខំ ដំុដ(យប�បបសយគកានដ)(១) ” ាបនេបេ ។ 

នំ់ ណក្ពេាសមប្ពេភគ ់ប�ុ្តបសេេកគុដ្ពេបបិប្��រតិ ុមធដ៉

េដរឹ “ តបបា�តាតជនន�តស (២) - រកិ�ុមបិានដ មបិ្រ្បអបរត ិ”ាបនេបេ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេបាកឹ “  បុគងលមបិានដ   េហ 

េលសយណរយិរ  �់មដយបួលយប ់ាលមបកមខ ដំ ខំ ដំុដ ”  ាបនេបេ  

្រនម្រ្បពិរ់មបេហេនេ ។  េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ  “ រកិ�ុមបិ 

 

 

 

(១) បបមេមល ុបនត ុបបតយបក�ណប្ប�  កគុដ ភគក ១ ពំល� ២៩៦ 
(២) បបិលបាិក  មហបគង   ១ / ២៦២  



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๑๕ 

 

 

ានដ មបិ្រ្បអបរត ិ”  ាបនេបេ  ុាក់ាលខុប  ។   ្បបិបេបាក់ាល 

្តបសឹ “ រកិ�ុមបិានដ មបិ្រ្បអបរត ិ ” ាបនេបេ ្រនម្រ្បពិរ់មបេហេនេ 

េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ   “  បុគងលមបិានដ   េហេលសយណរយិរ 

�់មដយបួលយប ់ាលមបកមខ ដំ ខំ ដំុដ ” ាបនេបេ គឺុាកខុប ។ 

បប� េបេ មប ២ នណុំន ពិយក្្មេ ពិយកីប�លំដ ជខ កសាលស

នេំាេ្ពេគុណម� បសេហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដ

នុេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្តបសឹ “ យគក់ាលមបិានដ េលសយណរយិរ, យគកេនេ�់មដយបួលយប

់ាលមបកមខ ដំ ខំ ដំុដ ” ាបនេបេ ពិរ់មប, េហ្ពេាសមប្ពេភគកស

្តបសេេកគុដ្ពេបបិប្��រតិេដរឹ “ រកិ�ុមបិានដ មបិ្រ្បអបរត ិ” ាបនេបេ 

ពិរ់មប ។ 

កគុដ្ពេរ្មបសេនេ េេមបយរសបលេផ្ដេដរ យរសបលេផ្ដេដរ

គឺយសក   បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ អបរតិ្បេរបប� បេិមក�កសមប, 

អបរតិ្បេរេនបប� បេិមក�កសមប ។  

្ពេាសមប្ពេភគ ្ដស្យ�ពបាលសអបរតិ្បេរបប� បេិមក� េប

្តបសឹ  “ រកិ�ុមបិានដ មបិ្រ្បអបរត ិ” ាបនេបេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ ”៕ 

នបសយបុ��ប្ប� ក ៦ 

 



๒๑๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៦    
 

 បប� បតកយពំកក�េលសយេំពយប េ ខី េឹ យបុ��ប្ប�  ។ 

 ាកកគុដ ២ ក់បខដ ់ាលមបភពមិប្បបងគ  យ៉ដេបេឹ ៖ 

 ្បបិបេបាកឹ យគក់ាលមិបានដ គឺមិបានដឹ ុយេំពយប �ួនេលស

យេំពយប គឺយណរិយរ យប�បបសយគកេនេ �់មដមបកមខ ដំ ខំ ដំុដយប

�បបសយគក់ាលានដឹ ុយេំពយបេហេេ់រេលស ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ  

ាកឹ រិក�ុមិបានដ គឺមិបមបនិរតេលខប េទេុយប្ប្ពនរតយ៉ដេនេ កស

មិប្រ្បអបរតិ ាបនេបេ កស�់មដុាក់ាលខុប មិបពិរ េ្ាេមិបេបខងគ

បនដាកមុប ។ 

 េ្ាេមិបានដ េហ្ប្ពនរតយ៉ដេនេ កសគួ�ុយប គឺមបេទបេ្នប 

ុដ មបកហុំបេ្នបុដ េបយ៉ដេបេ គួ�រសុកឹ ុអបរតិ ខំ ដំ បនដ

មិប្រ្បអបរតិយ៉ដាបនេមតន   ឬ្បបិបេបួលមង លសឹ មិប្រ្បអបរតិ 

បម� នាេឃនឹ មិប់មបុកហុំប ។ េបាបនេបេ កសមិបគួ�េាលឹ យប

�បបសយគក់ាលមិបានដ មបកមខ ដំ ខំ ដំុដយប�បបសយគកានដេហ ប៉ុ់បតេេ

់រេលសេនេេ ។ 

ាកឹ  អបរតិ្ បេរបប� បេិមក�កសមប  ុេាម   យបេបនកតកឹ ៖ 

តចតា�ិបា�ត - អបរតិ់ាលមបនិរតគិរេលខប គឺុអបរតិ េ្ាេ

េទេុានដឹ ុអបរតិ កសេេ់រមបនិរតគិរេលខប ។ ្បបិបេបមិបានដ ពំុ

មបនិរតគិរេលខប កសមិប្រ្បអបរតិ េ ខី េឹ បប� បេិមក� េ្ាេមបក��ួន

ផុរយបេដបប�  គឺក�គិរឹុអបរតិ   ឬមិប់មបុអបរតិេនេ�ដ ។ 

    



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๑๗ 

 

 

តចតា�ិបា�ត - អបរតិ់ាលពំុមបនិរតគិរេលខបកសុអបរតិ េ ខី េឹ 

េនបប� បេិមក� ( មិប់មបបប� បេិមក� ) ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៦ 

 

 

ប�� �ីា៧ - សតកា តរសប ត ំបល��  
 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ ាថ ាតស កខ  អនននា នា កភាំ កមាត  ត ំ  

កខ  សតកា តរសាំប ត  តត�សាីតាវាសសាក�នតតកិាសតកា តករងាតាវ (១) - 

មគ លអបប� រឹគរពំុមបគបិំរយ៉ដេបេឹ េដបនដ្គបស្ គដ ( រស់ នដ, 

់ថទ ំ) រកិ�ុបដ្,   ឬយ៉ដេបេឹ   រកិ�ុបដ្បនដុយគក់ាលមបេដ់ណន ំ

នដមុលបម� ន ” ាបនេបេ  ។  

ប៉ុ់បត េេេពលប់មតដ្ពេគុណ់ាលមប �បបស្ពេាសមប្ពេភគ 

្ពេនមេម្រក ់ប�ុ្តបសមធដ៉េដរឹ  “  កគ  តកនក ត តសាំ សតកា  

តរសាំ  ប ត  តតសាតតាកតិ្ថបតាត ំាកិា តាតកនកតាាំសតកា តរសាំ

ប ត  តតសាត (២) -  ្ពេេមេរតយមប្ពេភគយដងេនេ   បនដ្គបស្ គដបបបរកិ�ុ 

 

 

 

 

(១) កឃបិក  មហបគង  ១៦ / ២១៣ 

ប�ដកែាសា   មគ លអបប� រឹគរមបិមបគបិំរយ៉ដេបេឹ អតខ បនដ្គបស្គដរិក�ុបដ្ាបេនគេ ឬឹរកិ�ុ

បដ្ ុយគកអដបបបអតខ យន ាបេនគេេមេេឡ ។ 

 
(២) កឃបិក យាកិបគង  ១៨ / ១៥៥  



๒๑๘                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បដ្េ្នបាបស ាបន់ាលរឹគរ្គបស្ គដរកិ�ុបដ្េ្នប� កគុដកលឥឡបប

េបេ់ា� ” ាបនេបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប  ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ  ្តបសុកឹ 

“ មគ លអបប� រឹគរពំុមបគបិំរយ៉ដេបេឹ េដបនដ្គបស្ គដរកិ�ុបដ្, 

ឬយ៉ដេបេឹ រកិ�ុបដ្បនដុយគក់ាលមបេដ ់ណននំដមុលបម� ន ” ាបន

េបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសុកឹ “េដ្គបស្ គដរកិ�ុ

បដ្េ្នប� ” ាបនេបេ គឺខុប ។ 

្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ  ្តបសុកឹ  “ ្ពេេមេរតយមប្ពេ 

ភគយដងេនេ បនដ្គបស្ គដ្ពេរកិ�ុបដ្េ្នបាបស ាបន់ាលរឹគរ្គបស្ គដ 

រកិ�ុបដ្េ្នប� កគុដកលឥឡបបេបេ ”  ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ,    េបយ៉ដ

េនេ    ាក់ាល្តបសុកឹ “ មគ លអបប� រឹគរពំុមបគបិំរយ៉ដេបេ

ឹ េដបនដ្គបស្ គដរកិ�ុបដ្, ឬយ៉ដេបេឹ រកិ�ុបដ្បនដុយគក់ាលមប

េដ ់ណននំដមុលបម� ន ” ាបនេបេ គឺុាកខុប ។ 

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ, បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ មគ លអបប� រឹគរពំុមបគបិំរយ៉ដេបេឹ 

េដបនដ្គបស្ គដរកិ�ុបដ្,    ឬយ៉ដេបេឹ    រកិ�ុបដ្បនដុយគក់ាលមប 

េដ ់ណននំដមុលបម� ន ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។  

េហេេេពលប់មតដ្ពេគុណ់ាលមប �បបស្ពេាសមប្ពេភគ

្ពេនមេមេរតយ កស្តបសុកេដរឹ “ ្ពេេមេរតយមប្ពេភគយដង

េនេ បនដ្គបស្ គដរកិ�ុបដ្េ្នបាបស ាបន់ាលរឹគរ្គបស្ គដរកិ�ុបដ្ុ



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๑๙ 

 

 

េ្នប� កគុដេពលបន�ុប្បគេបេ ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ បបម សឹ ្ពេព� មហ

បពិ្រ កគុដបប� ្បក�េបេ យរសបលមួ ុយរសបល់ាលមបនំ់ ណកបលស 

មួយរសបលេដរ ពំុមបនំ់ ណកបលស(យបស) ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសមិបយប ំ់ រតមប�បិល, ប៉ុ់បត

ប�បិលេ ុយគក ំ់ រតម្ពេាសមប្ពេភគ ។ មហបពិ្រ ់ាលេាល

ឹ “េដ” ឹ “�បបសេដ” េបេ ្ងបស់រុក�បបខរ ពំុ់មបុប�មរសេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ ្ដស្យបកេបនកតក្បំនស ្យបក

េបនកតកេបគហ,  ្ពេរឹគរ្ដសមិបមបក�្បកបសកឹ  “ �បបសេដ ”  

ប៉ុ់បត្ ដសុយគក់ាលបរសទដំំ យបអ្បលកពនដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ  ់ផបាកុកតដំ  ុកមគ កសអ្បល

ៃបបរសទដំំ ់ាល�បសេេេល់ផបាក, បរសទដំំបុប់ រេេេល

់ផបាក ប៉ុ់បត់ ផបាកពំុយបគិរឹ “បរសទដំេបេ ុ�បបសេដ ” ាបនេបេេ 

យ៉ដណ ។ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសុកពនដកអ្បល ៃបបរស

ទដំំ, េហបរសទដំំ កសពនដ្ពេរឹគរ, ប៉ុ់បត្ ពេរឹគរមិប

យបគិរឹ “ បរសទដំេបេ ុ�បបសេដ ” ាបនេបេេ យ៉ដេនេ់ា� ។   

មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ េមឃេរខ�ដាសល ំ េពលជខ កសនុេមកផតលសបបប

ភពនេ្មបលបរេបសាលសេាមេឈ េះខ  បិដមបុប្ទដំំ តំម�ក្

ាមប្កបរិបបតេដរ ។ បរសទដំេនេ បុប់ រ�បសេេយប េដអ្បល

នកេរខ�ដ, បុ៉់បត េមឃេរខ�ដាសលេំនេ កសមិបយបគិរឹ “ បរសទដំេបេ ុ�បបស

េដ ” ាបនេបេេ យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសេលសកុបលលមងាេករេឡដ នេំាេ

បរសទដំំ ្ដសតំម�ក្ ។ បរសទដំំបុប់ រ�បសេេយបេដ



๒๒๐                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

អ្បល្ពេមមត , ប៉ុ់បត្ ពេរឹគរ្ដសមិបយបគិរឹ “បរសទដំេបេ ុ

�បបសេដ ” ាបនេបេេ យ៉ដេនេ់ា�, ្បក�េនេ េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេ

្ដសលេយតត បុិា�ិយបេហ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណ-

ម� បស្្មេបប� យបលម េដេហរុផលេ្នបយ៉ដ, ្ពេគុណម� បសយបេលស

ាបប� ់ាល្ុលេ្ល ាកសមកយប, បងំខ នកណត នសកសេ្បេយប, 

េលស្បក�បខុគមខ នាយបសបខុគមខ នយប, េលសដដនរាេទុរខឺយប, 

បងំខ នប�ប្កយយប,  ្ពេគុណម� បសយបេលស់កប់រគកាេករេឡដ  នេំាេ 

្ពេរិក�ុ ់ាលុបុ្រ�បបស្ពេឈគេម�ទដំំេហ ” ៕ 

នបសរិក�ុបដ្ប�ហិ�ណប្ប� ក ៧ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ�  ៧   
 

 បប� បតកយពំកក�្គបស្គដរិក�ុបដ្  ៃប្ពេាសមប្ពេភគ   េ ខី េឹ 

រកិ�ុបដ្ប�ហិ�ណប្ប�  ។ 

 កគុដាកទដំេនេ ាកឹ យរសបលមួុយរសបល់ាលមបនំ់ ណក  

បលស គឺខខនមម�ក ២ ់ាលឹ  “ ្ពេេមេរតយមប្ពេភគយដងេនេ   បនដ

្គបស្ គដរកិ�ុបដ្េ្នបាបស ាបន់ាលរឹគរ្គបស្ គដរកិ�ុបដ្េ្នប� 

កគុដកលឥឡបបេបេ ” ាបនេបេ េ ខី េឹ ុយរសបល់ាលមបនំ់ ណកបលស គឺ

មបនំ់ ណក់ាលេលប ់ាលផុរពកបភបលមង ុនំ់ ណកេបបបលស ។  

គឺឹ េទេុ្ដសលេយតត បុិា�ិ ់ាលបេដ�រាមបក�លសេឃនឹ 

ុេដ យបេហ កស្ដសេេេលសាបន្ដសេេមប េដក�្តបស ្ងបស់រ



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๒๑ 

 

 

ុេកហ�ឹ “េដ្គបស្គដ ” ាបនេបេ ខខនមម�េបេ ុនំ់ ណកេេបលស 

េ្រយពំកបភបលមង ។ 

ាកឹ យរសបលមួពំុមបនំ់ ណកបលស គឺខខនមម�ាបំបដ់ាលឹ 

“មគ លអបប� រឹគរពំុមបគបិំរយ៉ដេបេឹ េដបនដ្គបស្ គដរកិ�ុបដ្ ” 

ាបនេបេ ុេាមេបេ េ ខី េឹ ុយរសបល់ាលពំុមបនំ់ ណកបលស ។ 

េ្ាេ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមិបមបយតត បុិា�ិ ់ាលបេដ�រាមបក�

លសេឃនឹ ុេដ េប្តបសឹ “ រឹគរពំុមបគបិំរយ៉ដេបេឹ 

េដបនដ្គបស្ គដ ” ។  

េ្ាេក�ពិរតមប�មរស មប្ងបស់របភបលមង ់ាល្ប្ពនរតេទតម

បន�លប៉ុេណា េ ាបនេបេេហ យគកលេយតត បុិា�ិយបេហ �់មដមិបេករ

គបិំរ មិបេករក�្បកបសម ំឹ  “េដបនដ្គបស្ គដ”, េ្ាេពំុមបេដ 

់ាលុយគក្គបស្គដ ។  

េ្ាេេហរុេនេ េបុខខនមម�់ាល�កនំ់ ណកបលសមិបយប, យប

េបនកតកឹ មបេនរនបម� នា្ុបឹ មប់របភបលមង ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៧ 

 

ប�� �ីា៨ - តកសវជប តតបល��  
 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បស

ទដំំ េាលឹ “ ាថ កវាតកសវជប តកគ(១) - ្ពេរឹគរ្ដសមប

ប�បិលមបិ់បកយកសងគ  ” ។    ប៉ុ់បតេេយប្តបសេដរឹ  “  ក�ភ�កា�នាក

(១) កឃបិក យាកិបគង  ១៩  / ៥៤  ( េដខខនមម� ) 

 



๒๒๒                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

កបលមាំប�ច ាសតកា តវនតាសតបគ នត 
(២) - ្ពេេបរតនុេនដសបដ្ា់បក

យកសងគ  ់រមួេលក ៥០០ យដង ” ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេរឹគរ្ដសមបប�បិលមិប

់បកយកសងគ  ពិរ់មបេនេ  េបយ៉ដេនេ  ាក់ាលឹ  “ ្ពេេបរតនុេ-

នដសបដ្ា់បកយកសងគ  ់រមួេលក ៥០០ យដង ” ាបនេបេ ុាកខុប ។ 

្បបិបេប្ពេេបរតនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ  ់រមួេលក ៥០០ យដង 

ពិរ់មបេនេ  េបយ៉ដេនេ ាកឹ “ ្ពេរឹគរ្ដសមបប�បិលមបិ់បក

យកសងគ  ” ាបនេបេ គឺុាកខុប ។  

បប� េបេ មប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បសេហ ុ

បប� ាស្ុលេ្ល ពិយក្្មេ ុកណត នសេលបពកកណត នស  មបុប្មគ េេ

បខុគមខ ននិរត ្នបបក្នបលសកគុដបប� េបេ បបមប់មតដកមខ ដំ�បបស្ពេគុណ

ម� បស កគុដកយ�បបសភគកាៃទដំំផដនុេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេរឹគរ្ដសុ

បុគងលមបប�បិលមិប់បកយកសងគ ពិរ់មប េហ្ពេេបរត កសនុេនដសរិក�ុ

បដ្ា់បកយកសងគ  ់រមួេលក ៥០០ យដង ពិរ់មប ។ ប៉ុ់បតក�់បកយកសងគ  

េនេ �់មដមបយប េដកមខ ដំបមរសភព�បបសយគកនុេនដស ា់បកយកស

ងគ  ។   

បបម សឹ ្ពេព� គឺឹ េេេពលមបយគកមកនុេនដសា់បកយកសងគ  

កសអនពំុមបភព្បុេ្បួលងគ កសយប, េេេពលមបយគកមកនុេនដសា

់បកយកសងគ  េទេុមតកស់បកយកសពកបុ្រយប, េទេុបុ្រកស់បកយកសពក

មតយប,    េទេុបិតកស់បកយកសពកបុ្រយប,    េទេុបុ្រកស់បកយកសពក 

 (២) បបិលបាិក  នុឡបគង  ១១  /  ៦២  



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๒๓ 

 

 

បិតយប, េទេុបដបមបប្បបបកស់បកយកសពកបដបមបប្បកយប, េទេុបដបមបប

្បកកស់បកយកសពកបដបមបប្បបបយប,េទេុមិរតកស់បកយកសពកមិរតយប, េទេុ 

បេំព់ាល្បកបុបសងគ េដបំ់ ណកេឈេផ្ដ ៗ កសេេ់បកយកសលខុេជខ 

យប េ្ាេ្រ្ប�លកេយក, េទេុេាមេឈ់ ាលមប់ផខេ្នប មប�ប់ផមម 

លុេ្រ្បកមខ ដំ�ប�េយនស កសយកសដនសពកងគ , េទេុមប េទេុ្យកស មប

ដស់ាដនបលេឡ ំកស់នកេននពកងគ  ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្បក�់ាលឹ “ ្ពេរឹគរ្ដសមបប�បិល់បក

យកសងគ  ” េបេ ប�ិ�ុ ្បទដំំ មិបលស្បបុមួេ ្ពេពុបយដង

ទដំំ កស្ដសមិបួលមង លស់ា�, បណ�ិ រទដំំ កសមិបេពននិរត ។ 

កគុដខខនមម�្បក�េបេ េហរុ់ាលេលសាបណ�ិ រទដំំ េាលាលស្ពេ

រឹគរឹ “ ្ពេរឹគរ្ដសមបប�បិលមបិ់បកយកសងគ  ” ាបនេបេ គឺមប,  

េហរុកគុដខខនមម�្បក�់ាលឹមកេបេ គឺុយសក   ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ាក់ាលឹ ប�បិល�បបស្ពេរឹគរ់បកយកសងគ  

េ្ាេ្ពេរឹគរ្ដសេលសបបបភពលេមម�ដកតក េ្ាេ្ដសមប្ពេកគួ�ា

បមបសកតក េ្ាេ្ដសមបក�្ប្ពនរតមិបលមកតក េ្ាេ្ដស្ប្ពនរតខខួបមិបេបខនុដ

េបខេាម   កគុដក�់ាល្ដស្ប្ពនរតយសកមួកតក   ាបនេបេ,   យគកណកសមិបជខ បសឮ  

េ្ាេេហរុំដេលេនេ េបបណ�ិ រេាលាលស្ពេរឹគរឹ  “ ្ដសមប

ប�បិលមបិ់បកយកសងគ  ”  ាបនេបេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� បបម្ពេយដង្ ដស្ុបខខនមម�េបេ គឺឹ េ�ឿដយសក ៗ 

់ាលមបកបខដមក កគុដ្ពេបប្រ កគុដ្ពេពុបបនបយមបយដង ៩ ់ាលបតកយពំក

ប�បិល�បបស្ពេរឹគរ េទេុេេុ្ពេេាលិបរសកតក �់មដ់បកយកសងគ  

េ្ាេក�់ាល្ដសបដ�បបបេហរុក�ណន ាបនេបេុក ាបនេបេ មបឬេ   ” 



๒๒๔                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ពំុមបេ ្ពេគុណម� បស េ�ឿដ់ាលឹេបេ ពំុមប

្យកាកគុដេេក បបម្ កខខុ ំ្ ពេក�ុណខខួប�ដ កសមិបជខ បសឮ់ា� ្បេប�់មប 

្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេ

គុណម� បសយបេាលមកេបេ ” ៕ 

នបសយេរ្យប�បិប្ប� ក ៨ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៨   
 

 បប� បតកយពំកក�់ាល្ពេពុបយដង ្ដសមបប�បិលមិប់បកយកសងគ  

េ ខី េឹ យេរ្យប�បិប្ប�  ។ 

ាកឹ  ្ពេេបរតនុេនដសរកិ�ុបដ្ា់បកយកសងគ    ់រមួេលក   

៥០០ យដង គឺ ្ពេេបរតនុេនដសរិក�ុបដ្មួ្កបមល ំ មបរិក�ុ ្បមណ 

៥០០ យដង េ្ឿតមាកបមតក�បបស្ពេេបរត ់បកេននពករិក�ុបដ្ភគ

េ្នប តមេទុបក�ពួក�បបស្ពេេបរត ។ 

ាកឹ េហរុកគុដខខនមម�្បក�់ាលឹមកេបេ គឺុ យសក   គឺេហរុកគុដ

ឋបយ  ់ាលបនដេាលយបឹ   ្ពេរឹគរ្ដសមបប�បិលមិប់បកយកសងគ  

េបេ យ៉ដាបនេមតន   យបេបនកតកឹ ្ពេរឹគរ្ដសមបប�បិលមិប់បក

យកសងគ  េ្ាេ្ដសមបេហរុទដំេបេ គឺ ក�មិបលេមម�ដ ក�់ាល្ដសមិប

មប្ពេកាសគួ�ាបមបស ( កនុេនដស, ក់ាលេលសា់បកយកសមមគងក ) 

ក�់ាល្ដសមិបមបក�្ប្ពនរតមិបលម ក�់ាល្ដសមិប់មបុយគក្ប្ពនរត

មិបេបខនុដេបខេាម ក�់ាល្ដសមិបមបក�្ប្ពនរត គួ�ា�េិគបសេផ្ដេដរ 

ណមួ ។ 



 បគងក ២  - យេរ្យបគង                                           ๒๒๕ 

 

 

ាកឹ  កគុដ្ពេពុបបនបយមបយដង ៩  គឺកគុដាកបនខ ប  �បបស្ពេ

មមត មបយដង ៩ មប បុរតយ េគយ ុេាម យបេបនកតកឹ កគុដនេំណម

ាកបនខ បទដំេនេ មបខខនមម�បតកយពំកក�់ាល្ពេរឹគរ្ដសបដ�បបប

េហរុក�ណន  ់ាលេលសាប�បិល់បកយកសងគ  េទេុ្ងេេុ្ពេេាលិបរស 

កគុដុរិេនេ មប្យកាខខេឬ   ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៨ 
 

ចបបអេភា�វា�ទ� ២ 
កគុដបគងេបេ មប ៨ បប�  

 

    



๒๒๖ 
 

វា�ទ� ៣ - បណម�តវា� 

ប�� �ីា១ា- កតណ�ធសបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេ ុកឹ  “ ធកម    តាាវកតណ�ាាកតកេ� ាាវកនាតះាា�តកណ�ាា

កចភា ធកសា តសតតសលេកិាច (១) - មគ លកេបា�យ ្ពេលមងុ គុណាស្ បេប�

បផុំរ កគុដបណត ្បនន ទដំកគុដយរតភពេបេ ទដំកគុដប�េេក ” ាបនេបេ 

បិដ្តបសេដរឹ “ ឧយតកិា ត ីាកគវបកបគ ាបត តវយកយា�តណ�ត

បលកវ� ាាភ ត�� ាគតកបាាសតកា ំ ាាវាាគសកំាំាវាាបាាវជនាំាតសតវក�ាតាា

បចចាបកណ�ាត 
(២) -  យបកុ្គហបស េទេុ្ពេេមតបបគ ់ាលបិយយ

េហ ាលសបបបិា�េិហ ានដន្បសបបប្ពេមបនេហ  កសេេ់រ្រ្ប្កប

បពំេ េ្កកួលរកិ�ុឬមមេណ� ់ាលុបុថុ្យប ” ាបនេបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ ្តបសឹ  

មគ លកេបា�យ ្ពេលមងុ គុណាស្ បេប�បផុំរ កគុដបណត ្បនន  ទដំកគុដ

យរតភពេបេ ទដំកគុដប�េេក” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក

ឹ “ យបកុ្គហបស េទេុ្ពេេមតបបគ ់ាលបិយយេហ ាលស

បបបិា�េិហ ានដន្បសបបប្ពេមបនេហកសេេ់រ្រ្ប្កបបពំេ េ្កក

ួលរកិ�ុឬមមេណ� ់ាលុបុថុ្យប ” ាបនេបេ គឺុាកខុប ។  

្បបិបេប្តបសឹ “ យបកុ្គហបស េទេុ្ពេេមតបបគ ់ាល

បិយយេហ ាលសបបបិា�េិហ ានដន្បសបបប្ពេមបនេហ កសេេ់រ

្រ្ប្កបបពំេ េ្កកួលរកិ�ុឬមមេណ� ់ាលុបុថុ្យប ” ាបនេបេ ពិរ
(១) កឃបិក  យាកិបគង  ១៨ / ១៦៨     ប�ដកែាសា   មគ លកេបា�យ បិដភ�ទស ្យ េ្ាេឹ លមងុ គុណាស

្បេប�បផុំរ កគុដ្ប្ុំ្ ប ទដំបន�ុប្បគ បិដប�េេក ។ 
(២) មបិេឃន្បរព 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๒๗ 

 

 

់មប  េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ មគ លកេបា�យ ្ពេលមងុ គុណាស្ បេប�

បផុំរ កគុដបណត ្បនន ទដំកគុដយរតភពេបេ ទដំកគុដប�េេក” ាបនេបេ គឺ

ុាកខុប ។  

បប� េបេមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បសេហ បបម

្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេ ុកឹ  “ មគ លកេបា�យ ្ពេលមងុ គុណាស្ បេប�

បផុំរ កគុដបណត ្បនន ទដំកគុដយរតភពេបេ ទដំកគុដប�េេក” ាបនេបេ 

ពិរ់មប បិដ្តបសេដរឹ “  យបកុ្គហបស េទេុ្ពេេមតបបគ 

់ាលបិយយេហ ាលសបបបិា�េិហ ានដន្បសបបប្ពេមបនេហ កស

េេ់រ្រ្ប្កបបពំេ េ្កកួលរកិ�ុឬមមេណ� ់ាលុបុថុ្យប ” ាបនេបេ 

ពិរ់មប, កសប៉ុ់បត េេកគុដេ�ឿដេនេ មបេហរុផល, េហរុផលេនេគឺុយសក     

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ លមងេ្គរដមដភពុបមណយៃបយគក

់ាលុបមណយ  ២០  យ៉ដ   បិដ   េរ   ២   យ៉ដ    �់មដុេហរុា

ពួកបមណយទដំំ ុយគក់ាលគួ�ាលសក�្កបបពំេ ក�េ្កកឈ�

ួល ក�េង�ពបបុ ។   លមងេ្គរដមដភពុបមណយ   ៃបយគក់ាល

ុបមណយ ២០ យ៉ដ បិដ េរ ២ យ៉ដ មបយសកខខេ   គឺ ៖ 

ធម េកម   - មបក�� កកកគុដលមង  ( មិលិប�ប្ប� �បបសៃថ  ៖  

កតណ�សគសតតកយ - េេកគុដរបមិាស្បេប� ) ១ 

តកេ� ានតិកម  - មបក�បិមាស្បេប� ១ 

ចកេ   - មបក�្ប្ពនរតលម ១ 

ភ តមកេ   - មបបហិ�លមង ១ 



๒๒๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

តំិកម   - មបក�ប្ដរម ១ 

តំភកេ   - មបលមងេ្គរដក�ា� ១ 

ះន�ត    - មបភពយរសលខរស ១ 

កគចច   - មបភព្បគរស្បគ ំ១ 

កកា�ច តយ  - ្ប្ពនរតកគុដអ�មខណន  ់ាលមបភព់រមួ ១ 

កកវ� សតាត  - � កកកគុដអ�មខណន  ់ាលមបភព់រមួ ១ 

បណតតល� នំ  - មបក�្ប្ពនរតបេិបក ១ 

 ត តឱា�បល ំ  - មបក� ខំ បេយដប បិដ ខំ ន់្កដយប ១ 

ភី តិ  ំ   - មបក�ពធយម ១ 

តបលមកុ  - មបភពមិប្បម ១ 

តត ិ តមុន ំ- មបបិក� បមទប ១ 

ឧក�នកគ   - មបក�េ�ដប្ពេយលក ( ្ពេៃ្របិាក ) ១ 

ប តបាច�    - មបក�មកបួ�  ( ឬេ�ដបយា�កឹ ) ១ 

តីល�តតសតាត  - មបក�� កកកគុដគុណ មបបកល ុេាម ១ 

នតេលិវ  - មិបមបអលល ១ 

តត ិ ប�យ តបគ តវ - ុយគកេលសបិក� បាប�បិប� ១ 

ិគភធំំ - ្ដសបពំរសកមបពសបត ១ 

ស �ំា �កវ  - មបបិ�ម្រេមល ១  

បបម សឹ ្ពេព�   មហបពិ្រ   លមងេ្គរដមដភពុបមណយ  ៃប

យគក់ាលុបមណយ មប ២០ យ៉ដេបេ, បិដេរមប ២ យ៉ដេបេ�ដ ។ 

រិក�ុ �់មដបមទប្ប្ពនរតគុណលមងទដំេបេ, រិក�ុ េនេ េ្ាេក�់ាលមប

លមងទដំេនេ   មិបេ ខឹ េេជខ    ប៉ុ់បតេពនេលនប�បិប�   េពនលក�ណយ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๒๙ 

 

 

េពនេ្ប�ប កស�់មដីបេទកបសយេបក�របមិ យ�ហរតរបមិ, �់មដីបេទ

កបសតមលដំបសរបមិាស្បេប� េ ខី េឹ ុយគក់ាលីបេទ្ិរភពុ

្ពេយ�ហបត ។ េ្ាេេហរុេនេ  យបក់ាលុ្ពេេមតបបគ េបបមគួ�

បនដ្កបបពំេ េ្កកួលរិក�ុ  ់ាលុបុថុ្យប ។ 

 យបក់ាលុ្ពេេមតបបគ គួ�្កបបពំេ េ្កកួលរិក�ុ ់ាល

ុបុថុ្យប េដគិរឹ “ ្ពេគុណម� បសយដងេនេ នបលាលសភពុយគកេបខ

ាបនបនដ្ពេខកណ្បពទដំំ, េដមបិមបបមល (ឱកប )េនេ ” ាបន

េបេ ។ 

 យបក់ាលុ្ពេេមតបបគ គួ�្កបបពំេ េ្កកួលរិក�ុ ់ាល

ុបុថុ្យប េដគិរឹ “ ្ពេគុណម� បសយដងេនេ នបលាលសភពុកពំបល

ប�បិល, េដមបិ់មបុយគកនបលាលសឋបយេនេ ” ាបនេបេ ។ 

 យបក់ាលុ្ពេេមតបបគ គួ�្កបបពំេ េ្កកួលរិក�ុ ់ាល

ុបុថុ្យប េដគិរឹ “ ្ពេគុណម� បសយដងេនេ យបមត បស្ ពេយរេិមក�-

 េ�ប, េដមបិយបមត បស្ ពេយរេិមក� េ�បេនេ ”  ាបនេបេ ។ 

 យបក់ាលុ្ពេេមតបបគ គួ�្កបបពំេ េ្កកួលរិក�ុ ់ាល

ុបុថុ្យប េដគិរឹ “ ្ពេគុណម� បសយដងេនេ ាបុគងលាៃបពសុ

 បបម្ទកសយប   េលស្ ពេមបន�បបស្ពេ្បិប�ពុបយដង  ានេ្មបកសយប,  

កនិ�់ ាលឹេបេ េដមបិអនេលសយប ” ាបនេបេ ។ 

 យបក់ាលុ្ពេេមតបបគ គួ�្កបបពំេ េ្កកួលរិក�ុ ់ាល

ុបុថុ្យប េដគិរឹ “ ្ពេគុណម� បសយដងេនេ ុយគកមបលមខតេលសា

េពនេលនបបបបិក� បទដំំ ់ាល�ក្បមណមបិយប, េដមបិយប

្ប្ពនរត កគុដបិក� បទដំំេនេ ” ាបនេបេ ។ 



๒๓๐                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 យបក់ាលុ្ពេេមតបបគ គួ�្កបបពំេ េ្កកួលរិក�ុ ់ាល

ុបុថុ្យប េដគិរឹ “ ្ពេគុណម� បសយដងេនេ នបលាលសេរុបមណយ 

េេកគុដឋបយ់ាល្ពេពុបយដង្ ដស្ យ គឹ   េដេេ �ី ពកេរេនេ ” ាបន

េបេ ។ 

 យបក់ាលុ្ពេេមតបបគ គួ�្កបបពំេ េ្កកួលរិក�ុ ់ាល

ុបុថុ្យប េដគិរឹ  “  ្ពេគុណម� បសយដងេនេ    មបិបេណត ាេម

េកខ�ក់បដ�ៃន៉ មបិបបតកស់ រគក មបិ់រដលមមដក (បុ៉់បត ) េបេដកខបិ

បកល នំ់ ណកេដេេ� កក កគុដក�់រដលមម កគុដក�់រដខខួប ”ាបនេបេ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេមបមធដ៉េដរ  យបក់ាលុ្ពេេមតបបគ 

គួ�្កបបពំេ េ្កកួលរិក�ុ ់ាលុបុថុ្យប េដគិរឹ “ លមងេ្គរដ

មដភពុបមណយៃបយគក់ាលុបមណយ មប ២០ យ៉ដ បិដេរមប 

២ យ៉ដេបេណមួ លមងទដំយបសេបេ �់មដមបនេំាេរកិ�ុ , គឺ្ ពេរកិ�ុ េនេ

�ដ ុយគក្្ដសលមងទដំេនេយប, ់ថមទដំាយគកាៃយបបិក្កគុដលមង

ទដំេនេ, ប៉ុ់បត េដពំុមបនេំណេានដ បិដក�បិក្េនេ ” ាបនេបេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ្ពេ្កុម�្ដសេ�ដបប ិុ យ   ្ដសបិក្ 

ខរតិលមង កគុដបមគ កសបុេហិរ, កគុដបមលេ្កមក ្ពេ្កុម� 

េទេុ្ដសយបួលក�យរិេបកេហ   ្ដសកសេេ្កបបពំេ  េ្កក

ួល្គ្យអ� េដគិរឹ “ េេកមគ កសេបេ ុយគកបេ្ដ�បេដា

យបបិក្” ាបនេបេ យ៉ដណ ។  យបក់ាលុ្ពេេមតបបគ គួ�្កប

បពំេ េ្កកួលរិក�ុ ់ាលុបុថុ្យប េដគិរឹ “ ្ពេរកិ�ុុយគកបេ្ដ�ប

ាមបុប្ទដំំយបបិក្ ្្ដសុកបបបបដ្្ពេមបន ” ាបនេបេ 

យ៉ដេនេ់ា� ។ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๓๑ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� េេមបមធដ៉េដរ បបម្ពេយដង្ ដស្ុបផដនុេឹ 

របមិរិក�ុមបភពយម� � មបភពលេំលដ ់ាល�ករបមិឃកប េ្ប�បេបខ

ងខ ប េដប�យិេបេ ។ បបម សឹ ្ពេព� គឺ្បក�់ាលឹ ្បបិបេប

 យបកុ្ពេេមតបបគ  េលស្ពេយ�ហរតផលាុកសយប   យបកុ្ពេ

េមតបបគេនេ បនដមបគរិ ២ យ៉ដ បនដ្រ្បប�បិិាស បកគុដៃថ�េនេ ុ

្យកា មធដ៉ ឬ្រ្បនបលាលសភពុរិក�ុ  មធដ៉ ។   មហបពិ្រ ក�បួបុ

ឋបយ់ាលមិប�េំ ្ប� ំ្ ួល របមិរិក�ុ េបេ េបុរបមិាសយម� � ខដុសខបុសណបស ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប បប� ់ាល្រ្បេ្បកមខ ដំ

ញណ ខខួប្ពេគុណម� បសុយគកមបកមខ ដំ មបនេំណេានដខបុស កសយប

េដេ្មេហ, េលក់លដយគកមបនេំណេានដ ាបនុ្ពេគុណម� បស

េនន យគកាៃមិបអនេដេ្មបប� េបេ យបយ៉ដេបេេ ”  ៕ 

នបសេបា�លមខប្ប� ក ១ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១    
 

 បប� បតកយពំក្ពេលមងុគុណាស្បេប�បផុំរេ ខី េឹ េបា�លមខប្ប� ។ 

ខខនមម�កគុដក ២ ក់បខដ  មិប្បបងគ យ៉ដេបេឹ   ្បបិបេប្តបសឹ  

្ពេលមងុគុណាស្បេប�បផុំរ ាបនេបេ ពិរ់មប យគក់ាលបេ្មន្ពេលមង 

្ដស្ពេលមងទដំេនេ គឺ្ពេយ�ិបុគងលទដំំ មប្ពេេមតបបគ ុ

េាម បបម្ កឃកប្គបស្គដផ�េ កស�់មដុយគកបមគួ�ាលស ក�់ាលយគកុ

បុថុ្យប ់ាលមិបយបបេ្មន្ពេលមងទដំេនេ  បនដ្កបបពំេ  េទេខខួបុ 



๒๓๒                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

រិក�ុបដ្កតក ។  

េ្ាេេហរុេនេ ាក់ាល្តបសុកឹ   យបក្គហបស   េទេុ

្ពេេមតបបគ  កស្រ្ប្កបបពំេរិក�ុមមេណ� ់ាលុបុថុ្យប  ាបនេបេ

េនេ មិបគួ�្រនម្រ្បេ ។ េ្ាេបនដកខ ុឹ យគកបេ្មនលមងាស្បេប� ្រ្ប

្កបបពំេយគក ់ាលមិបយបបេ្មនលមងាស្បេប�េទបនិ ។ េទេុ្រឡបស

មកបនិ កសយ៉ដេនេ់ា� បនដកខ ុឹ ្បបិបេប្តបសេបនកតកមួុក�

ពិរ ខខនមម�មួេដរ់ាលមិប្បបងគ  កស�់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

បណ�ិ រគួ�្ុបឹ ាកឹ ្ពេលមងុ គុណាស្ បេប�បផុំរ កគុដកេបេ 

្តបសបេំេក្ពេេេកុរត�លមងទដំំ គឺ មគង ៤ ផល ៤ បិាស ប ១ 

់ាល្ពេយ�ិបុគងលយបបេ្មន ។ ្ពេលមង េ ខី េឹ ុគុណាស្បេប�

បផុំរ េ្ាេុគុណ់ាលគួ�ាប�េប�ុ ខំ ដំ  េដម�ក�នេំននពក

េបនកតកុក�កគុដយយ បិដេបនកតកុក�កគុដបដ្�បាតយប ។ 

ាកឹ លមងេ្គរដមដភពុបមណយ ២០ យ៉ដ គឺលមង់ាលុ

េហរុាបេ្មនភពុបមណយ ៤ ្បេរកគុដ្ពេមបនេបេ មប្ពេ

េមតបបគ ុេាម ទដំនំ់ ណកគួ�្ប្ពនរតនេពលាបំបដ ទដំនំ់ ណកគួ�

្ប្ពនរតនេពលេ្ក, មប ២០ យ៉ដ មបលមខ េម - ក�� កកកគុដលមង  

ុេាម ។ 

ាកឹ េរ ២ យ៉ដ គបឺប� េរបម� នភពុបមណយ ់ាល

ខុបយពំកេរឃកប ២ យ៉ដ មប ិគភធំំ - ក�្ដសបពំរស

កមបពសបត ុេាម ។ 

កគុដបណត លមង ២០ យ៉ដ បិដេរ ២ យ៉ដេនេ ាកឹ ធម េកម - 

មបក�� កកកគុដលមង គឺមបក�� កកកគុដកុបលលមង ់ាលងខ បេទប ។ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๓๓ 

 

 

ាកឹ តកេ� ា នតិ កម - មបក�បិមាស្បេប� គឺមបលមង់ាល

មដភពុបមណយ ុគុណ់ាលខខួបបិមឹ ុក�្បេប� េដយរស–

បលឹ ាយបបេ្មនភពុកពំបលប�បិល (គឺរិក�ុប�បិល ) ។ 

ាកឹ ចកេ - មបក�្ប្ពនរតលម គឺមបក�្ប្ពនរតកគុដបរតបាិបរតិ

ទដំំ ់ាលមបេេកគុដខបបកបរត ់ាលុយរិបម�កិបកល (បកល

់ាលុយរិបម� គឺុបុ្កបលមងាសខដុសខបុស ) ឬឹ ុក�្ប្ពនរត ់ាល

្ប្ពនរតេទ េាម្ កលេគយ េាម្ កលេេទបយ េាម្ កលេេមហយ ុេាម ។ 

ាកឹ ភ តមកេ - មបបហិ�លមង គឺមបក�េេេដបហិ� (លមង់ាល

ុកេេ ) ទដំ ៤ គឺ េដឥ�យិបថបហិ� េដក�្ដសកេេកគុដ

ឥ�យិបថណមួកសេដ កសមបក�មបបិក�កមខដ� ប ងខ បសបតប �ឥ�យិបថ

េដនិរត់ ាល្បកបកគុដកមខដ� ប ១, ិពសបហិ� (ីបបមបរតិ ) ១, ្ពហខ-

បហិ� ១, យ�ិបហិ� (ផលបមបរតិ ) ១ ។ 

ាកឹ តំិកម - មបក�ប្ដរម គឺមបក�ប្ដរមក ប្ដរម

ក បិដប្ដរមនិរត ។ 

ាកឹ តំភកេ - មបលមងេ្គរដក�ា� គឺមបលមងេ្គរដក�ា� 

េ្គរដកម� រស េ្គរដលេ ៥ យ៉ដ គឺ បកល បរិ ញណ ខបតក បិដប ក�ិយ ់ាល

េបឹ “បបំ�ណយ ៥ ” ។ 

ាកឹ ះន�ត - មបក�យរសលខរស គឺមបក�យរសលខរសនេំាេភព្រុកស 

ភពេរត  ក�េខ បអហ� ក�េ្បកនក ុេាម ។ 

ាកឹ កគចច -   មបភព្បគរស្ បគ ំគឺមបក�ដកសខខួបឱបល-ំ

េទប ។ 

ាកឹ កកា�ច តយ  -  ្ប្ពនរតកគុដអ�មខណន   ់ាលមបភព់រមួ  



๒๓๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

យបេបនកតកឹ អ�មខណន កមខដ� ប ់ាល្ពេេយងបន�នបលេទតដំមខ �រក 

នេ្មបបបិប្ន េ ខី េឹ មបភព់រមួ េ្ាេ្ងបស់រុបភបលមងណ

មួ ់ាល្យបកភពេផ្ដ ៗ ងគ  េដយណំនៃបក�បបខរ បិដ

ប��រតិឹ បរស បុគងល ្បក ្បបប ុេាម ។ ក�នេ្មបបបិប្ន េបេ ខី េ

ឹ ុក�្ប្ពនរតកគុដអ�មខណន  ់ាលមបភព់រមួ ។  

េ្ាេេហរុេនេ ក�� កកកគុដអ�មខណន កមខដ� ប�បបស្ពេេយងបន�

់ាលនេ្មបបបិប្ន េបេ ខី េឹ កកា�តសតាតា - ក�� កកកគុដ

អ�មខណន  ់ាលមបភព់រមួ ។ 

ាកឹ មបក�្ប្ពនរតបេិបក គឺមបនិរតេគនេននពកអ�មខណន េផ្ដ ៗ 

ុេ្នបេេំដេ្រ េហបេិបកនិរតេេកគុដអ�មខណន កមខដ� ប េាម្ កបេ្មន

ីប ់ាលេេមិបទបសយបបេ្មន, េាម្ កនបលីប់ាលយបបេ្មន

េហ, េាម្ កបេ្មនមគង ឬេាម្ កក�នបលផលបមបរតិ ។  

ាកឹ  ត តឱា�បល ំ - មបភព ខំ បេយដប បិដ ខំ ន់្កដយប គឺមប

ភព ខំ បេយដប បិដ ខំ ន់្កដយបុន��រិតមទស �ទដំ ៣ មបកុន��រិ 

ុេាម ។ 

ាកឹ ប ក�ិ ំ - មបក�ពធយម គមឺបក�ពធយម ់ាលផងដេឡដ

េទកគុដកិន� ៤ យ៉ដ គឺ ពធយមក�ា�យកុបលលមង ់ាលេេមិបទបសេករ 

មិបាមបឱកបេករេឡដ ១, ពធយមលេយកុបលលមង ់ាលេករេឡដ

េហ ១, ពធយមេលសកុបលលមង ់ាលេេមិបទបសេករ ាេករេឡដ ១, 

ពធយមនេ្មប បេដ�បកុបលលមង ់ាលេករេឡដេហ មិបាបេដសដ ា

តដំេេយប  បិដាកបស់រនេ្មបេឡដ់ថមេដរ ១ ។    

ាកឹ   “ យកុបលលមង ”   កគុដកេបេគឺ បកប�ណលមងទដំំ ។  



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๓๕ 

 

 

ាកឹ “ កុបលលមង ” គឺ បមលិ បបិប្ន បិដមគង ។ 

ាកឹ តបលមកុ - មបភពមបិ្បម គឺមបភពមិប្បម មិប

្ពេដកេបត កគុដក�នេ្មបកុបលលមងងខ បេទបទដំំ មិប

បេណត និរតាយ់ណត រ្រ់បរ េទតមអ�មខណន ទដំំ តមយណំន

ៃបកិេលប ។ 

ាកឹ តតិ  តមុន ំ - មបបិក� បបមទប គមឺបក�តដំ

និរតខគេ់ខគដខសលស សំ ់រកគុដបិក�  ៣ មបយលិបកលបិក�  ុេាម ប៉ុេណា េ ។ 

ាកឹ ឧក�នកគ គឺមបក�េ�ដប្ពេយលក ់ាលុ្ពេពុបបនបយ ។ 

ាកឹ   ប តបាច�    គឺមបក�េ�ដបយា�កឹ យលិប្្ពេពុបបនបយ ។ 

ាកឹ តលី�តតសតាត - មបក�� កកុ ខំ ដំកគុដគុណ មបបកល 

ុេាម គឺមបក�� កកនេំាេមិរតបហលមខិកទដំំ េ្ាេភពុយគក

្្ដសបបបគុណ មបបកល ុេាម ្បកបសកុគ�ំប ់ាលខខួប�ដកសបនដាបន

េេកទដំេនេ់ា� ។ 

ាកឹ នតេលិវ - មបិមបអលល គឺមិបមបេគហបិររណ�  

(រណ� អ្បលផ�េ ) គឺរណ� ់ាលុបសនិរតកគុដកមគុណ ៥ េដយណំន

ៃបក�លេុរដងប្ហបេដបបិប្ន     េដយណំនៃបក�លេុ

បកិ�មបប្ហបេដបមលិ      បិដេដយណំនៃបក�លេុបមុេនច-

ប្ហបេដមគង ។ 

ាកឹ តតិ  ប�ប តបគ តវ -  ុយគកេលសបិក� បាប�បិប�  គឺេលសបិក� - 

បលរំបនទដំំ  ់ាល្ដសយបប��រតុកេហ  ាេពន  ាប�បិប�ុ

បិន�  េេេពល្រ្បអបរតិ កសមបក�្្មេអបរតិ មិបាមបអបរតិុបសខខួប 

្បបិបេបមបក�បដ្ លកគុដអបរតិ កសមបក�ពិេ្ងេបួ�នេំេកម� បស 



๒๓๖                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ណ ់ាល្ដសបបិល ។ 

ាកឹ ិគភធំំា - ្ដសបពំរសកមបពសបត គឺ្គដៃ្រនកព� 

់ាលេលសេដបពំរស្្លកសនកយម�រស ។ 

 ាកឹ ស �ំា �កវ - មបបិ�ម្រេមល គឺមបបិ�ម្រេមល

េ្ាេក�េក�បកស, មិប់មបមបបិ�ម្រេមល េ្ាេ់រុមបុប្ងខ ប

បកសេនេេ េហកសមិប់មបមបបិ�ម្រេមល េ្ាេក�ាកបកសេនន 

ាបន់ាលពួកយបរិ� សិ កគុដលបិាៃ់ា�  ។ 

 កគុដ ២២ ្បក� ់ាលេាលមកេបេ, ២០ ្បក�ំដេាម ុាក

េាលាលសលមងបេដ�រភពុបមណយ, ២ ្បក�ំដនុដ ុាកេាល

ាលសេរ ាបនេបេ ។   � ក�ខខនមម�េផ្ដេដរ ្បួលលស្មបសេហ  ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១ 

 

ប�� �ីា២ា- ត�តា� តារំបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បស

ទដំំនងំគ េាលឹ “ ្ពេរឹគរ្ដសកម� រសហបភព ្ដស

រស់ នដ់រ្បេយ្បន នេំាេបរសទដំំទដំពួដ ”  បិដ (្ពេអបប�) 

េេេាលេដរឹ “ េេេពល្ពេាសមប្ពេភគ្តបសលមខប�យិ ់ាល

មប បមេដគបំ�េរខដ ( ត �តក កបស បសតគិ ា ) (១)  េេហិរេរត  ៗ កស

្លេននពកមរស �បបសរកិ�ុ ្បមណ ៦០ យដង ” ាបនេបេ ។ 

 
(១) យដងុរត�បិក បរតកបិយរ ៤៧ / ២៤៥ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๓๗ 

 

 

្ពេគុណម� បស  ្ពេរឹគរេេេពល្ដសប់មតដលមខប�យិ  ់ាល 

មប បមេដគបំ�េរខដ យបេបនកតកឹ ្ពេរឹគរ្ដសកម� រស្ប- 

េយ្បន ្ដសរស់នដហបភពាលសរិក�ុទដំំ្បមណ ៦០ យដង។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប   ្បបិបេប្ពេរឹគរ   ្ដសកម� រស

ហបភព ្ដសរស់នដ់រ្បេយ្បននេំាេបរសទដំំ ពិរ់មប

េនេ ។ េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ េេេពល្ពេាសមប្ពេភគ្តបសលមខ-

ប�យិ ់ាលមប បមេដគបំ�េរខដ េេហិរេរត  ៗ កស្ លេននពក

មរស �បបសរកិ�ុ ្បមណ ៦០ យដង ” ាបនេបេ ្រ្បុាកខុប ។ 

្បបិបេប   ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសលមខប�យិ    ់ាលមប បម 

េដគបំ�េរខដ េេហិរេរត  ៗ កស្លេននពកមរស �បបសរិក�ុ ្បមណ ៦០ 

យដង ពិរ់មបេនេ ។  េបយ៉ដេនេ ាកឹ “ ្ពេរឹគរ្ដសកម� រស

ហបភព ្ដសរស់ នដ់រ្បេយ្បន នេំាេបរសទដំំ ” ាបនេបេ 

្រ្បុាកខុប ។ បប� េបេមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេរឹគរ្ដស

កម� រសហបភព ្ដសរស់នដ់រ្បេយ្បន នេំាេបរសទដំំ ុ

ក�ពិរ ។ េេេពល្តបសលមខប�យិ ់ាលមប បមេដគបំ�េរខដ 

េេហិរេរត  ៗ កស្លេននពកមរស �បបសរិក�ុ ្បមណ ៦០ យដង ពិរ់មប ។    

ប៉ុ់បត ក�់ាលេេហិរេរត  ៗ ្លេននពកមរស �បបសរិក�ុ ្បមណ ៦០ 

យដងេនេ ពំុ់មបេករមកពកេដស�បបស្ពេរឹគរេ គឺេករមកពកេដស�បបស

រិក�ុទដំេនេ់រមតដ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេរឹគរ 



๒๓๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្ដសមិបប់មតដលមខប�យិ ់ាលមប បមេដគបំ�េរខដេេនេ, រិក�ុ

ទដំេនេ បនដមបេេហិរេរត  ៗ ្លេននពកមរសឬេ   ” 

 ្�្លាេសន   “ មិបេ មហបពិ្រ ប៉ុ់បតរិក�ុទដំេនេ ុយគក

្ប្ពនរតមិប្រនម្រប្ លុេមត បសលមខប�យិ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ េប

េករមបភពេរត េលលេឡដ កគុដក, េ្ាេភពេរត េលលេនេ 

រិក�ុទដំេនេ េបេករមបេេហិរេរត  ៗ ្លេននពកមរស ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េបយ៉ដេនេ ្ពេគុណម� បសនគេបប រិក�ុទដំ

េនេេករមបេេហិរេរត  ៗ ្លេននពកមរស េ្ាេេដស�បបស្ពេ

រឹគរ, េ�ឿដេនេ គឺ្ពេរឹគរ់រមតដ ់ាល្ដសុយគករស់នដ ារិក�ុ

ទដំេនេ បនិប ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប េ្ប�បាបនុ ពបសមួក�នបលេទកគុដាបំបក,

េ្កមកមបបុ�បមគ កស្រ្បក�ផដសលបលកាក េបាាំកាបំបកេនេ េកបកផដស

លបលកេទ, េ្ាេក�់ាលបុ�បេនេ េកបកផដសលបលកាកេទ កសលុប�បបពបស 

ពបសេនេ េេេពលាកាេដ�មមិបយប កគុដកេនេ កសមខ បសេទ ។  

្ពេគុណម� បស ពបសេនេាលសបបបេបនកតកមខ បស េ្ាេេដស�បបសបុ�ប

េនេ មិប់មបេឬ    ” 

 ្�្លាេសន   “ ពិរ់មប មហបពិ្រ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប  បមយ៉ដណ 

 បេមកសយ៉ដេនេ់ា�, កគុដេ�ឿដេនេ គឺ្ពេរឹគរេនេ�ដ ្ដសុយគក 

រស់នដារិក�ុទដំេនេ បនិប  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេរឹគរ េេ

េពល្ដសប់មតដលមង ្ដស�់មដមិបេលស េដភព� កក មិប� កកេ, 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๓๙ 

 

 

្ដសផុរពកភព� កក  មិប� កកប់មតដលមង,   េេេពល្ដសកពុំដប់មតដ

លមង េដអក�យ៉ដេបេ កគុដបណត រិក�ុទដំេនេ រិក�ុ ្កបមណ ុយគក

្ប្ពនរតលម, រិក�ុ ្កបមេនេ �់មដ្តបសានដ, នំ់ ណករិក�ុ ្កបមណ ុយគក

្ប្ពនរតមិបលម រិក�ុ ្កបមេនេ �់មដជខ កសេនន ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេេពលបុ�បមគ កស យ្ដរបេាមមស កតក េាម្ពកដកតក,  

កគុដបណត ់ផខេឈទដំេនេ ់ផខណ� នដម ំ មបបណត ដស� នដម,ំ ់ផខទដំេនេ

បនដេេុបសេាម មិបជខ កស្្បេេនន, កគុដបណត ់ផខេឈទដំេនេ ់ផខណមប

នុដដ�លួ មបបណត ដសមិបម ំ ់ផខេឈទដំេនេ �់មដ្្បេេននយ៉ដ

ណ  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរេេេពល្ដសប់មតដលមង ្ដស�់មដមិប

េលស េដភព� កកមិប� កក ្ដសផុរពកភព� កកមិប� កក កគុដ

េពលប់មតដលមង, េេេពល្ដសកពុំដប់មតដលមង េដអក�យ៉ដេបេ កគុដ

នេំណមរិក�ុទដំេនេ រិក�ុ ្កបមណ ុយគក្ប្ពនរតលម, រិក�ុ ្កបមេនេ �់មដ

្តបសានដ, នំ់ ណករិក�ុ ្កបមណ ុយគក្ប្ពនរតមិបលម រិក�ុ ្កបមេនេ �់មដ

ជខ កសេនន យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ យគក់្ប្រ្បក�េ្ាេ

មប្បបប, េេេពលយគក់្បេនេកពុំដរយួ �េនេ េាមេះខ ុេ្នប់បបេាម 

កស្រ្បមបសេទ យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរេេេពលេ្យបបរសទដំំ ់ាល

មបនិរតុេំុ�(មបឥសប�ិុេំុ�) ាយប្តបសានដ ្ដសកសុយគកផុរពកភព

� កក មិប� កកប់មតដលមង, េេេពល្ដសប់មតដលមង េដអក�យ៉ដ

េបេ កគុដបណត រិក�ុទដំេនេ រិក�ុ ្កបមណ ុយគក្ប្ពនរតលម, រិក�ុ ្កបមេនេ 
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�់មដ្តបសានដ, នំ់ ណករិក�ុ ្កបមណ ុយគក្ប្ពនរតខុប រិក�ុ ្កបមេនេ 

�់មដមខ បសេទ ាបនេះខ  យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ យគកទដំំ�់មដ

េ្បេគ បបតប្មបសងបយេំព េ្ាេេហរុៃប�ប, េេេពលយគកទដំេនេ 

កពុំដងបយេំព កសងបក្កបមាដ�ប ប ់ាលក�េេំដមុខគនំបបតេនេ 

យ៉ដណ ។ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរេេេពលេ្យបបរសទដំំ 

់ាលមបនិរតុេំុ�(មបឥសប�ិុេំុ�) ាយប្តបសានដ ្ដសកសេ្បេគ ប

បត គឺលមខេបន ងបកយ៉ដេនេ ។ កគុដបណត រិក�ុទដំេនេ រិក�ុ ្កបម

ណុយគក្ប្ពនរតខុប រិក�ុ ្កបមេនេ�់មដមខ បសេទ ាបន្កបមាដ�ប ប យ៉ដេនេ

់ា� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប រិក�ុទដំេនេ ជខ កសេនន 

េ្ាេលមងេបនេនេ មិប់មបេឬ    ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ុដឈបប េេ

េពល្រ្បឈបបេឈ �់មដេលសេឈា្រដស ា�លកដយប(ទដំយបស)ឬ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស, ុដឈបបបនដក

់ផគក់ាលមបេទប(មិបលម)េនន េបេលសេឈា្រដស ា�លកដយប  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, ្ពេរឹគរ េេេពល្ដស�ក្ប�បិល ្ដសមិបញុដំ 

ប�បិល់ាលមិបអន្តបសានដ ា្តបសានដយប ប៉ុ់បត្ ដសបនដន្មនសក

បរស ់ាល្ប្ពនរតមិបលមទដំយបសេនន, ្ដសេ្យប់របរស ់ាលអន្តបស

ានដយបប៉ុេណា េ ាយប្តបសានដ, បបម សឹ ្ពេព� រិក�ុ ់ាល្ប្ពនរតមិប

លមទដំេនេ �់មដជខ កសេនន េ្ាេេដស�បបសខខួប ។    



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๔๑ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� េាមេនក េាមេប្ ក េមេបេយប្រ� �់មដមខ បស 

េ្ាេកបប់ាលេករកគុដខខួប យ៉ដណ, រិក�ុ ់ាល្ប្ពនរតមិបលមទដំេនេ កស

�់មដមខ បស គឺជខ កសេននេទ េ្ាេេដស�បបសខខួប យ៉ដេនេ់ា� ។   

បបម សឹ ្ពេព�       ពួកេ�្រ្បេខសេ្ងបស់រគក       ្រ្បេដរេដ

យេណត រ្រ្បករសក្ល េ្ាេេដស�បបសខខួបយ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� 

រិក�ុ ់ាល្ប្ពនរតមិបលមទដំេនេ កស្រ្បបមខ បសគឺជខ កសេនន េ្ាេេដស�បបស

ខខួប យ៉ដេនេ់ា� ។  

បបម សឹ ្ពេព�  រិក�ុ ្បមណ  ៦០ យដង ទដំេនេ េករមបេេហិរ 

េរត  ៗ ្លេននពកមរស, ក�់ាលរិក�ុទដំេនេ មបេេហិរេរត  ៗ ្ល

េននពកមរសេនេ ពំុ់មបុេដស�បបស្ពេាសមប្ពេភគេ ពំុ់មបេដ-

ម�េដស�បបសយគកាៃេ គឺេដម�េដស�បបសខខួបេនេ�ដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�បមគ កសផតលស គឹ យំមរយាលសមបុប្

្គបសងគ   យគកទដំេនេ ហបប គឹ យំមរយេហ កសកខ ុយគកងខ ប្ដំឺ មបអុ

់បដ ផុរពកភពនៃ្ដទដំពួដ ។   េ្កមក  មបបុ�បមគ កសេដរ ហបប គឹ ំ

យមរយេនេ េដខុបបលិក េហកសាលសបបបេបនកតកមខ បស ។  

បបម សឹ ្ពេព� បុ�ប់ាលផតលស គឹ យំមរយេនេ គួ�យបួលយបយសកៗ 

េ្ាេេហរុយបផតលស គឹ យំមរយាលសមបុប្ទដំំេនេខខេឬយ៉ដណ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, ្ពេរឹគរ្ដសកស្បគលសលមខទប ុ គឹ យំមរយាលសពួកេប-

ត បិដមបុប្ទដំំ កគុដមួមុឺបេេកជរុ,   បរសទដំំណ ុ

រពសបរស(បរស់ ាលបមគួ�), បរសទដំេនេកស�់មដ្តបសានដយប ។ នំ់ ណក
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បរសទដំំណ ុបរសយរពស បរសទដំេនេកស�់មដ្រ្ប្ពេលមងេបន

បមខ បស គឺជខ កសេននពក្ពេលមងេបនេនេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� លមខតអហ� �់មដ�ក្្កបរិ�បបសបរសទដំំ

ទដំពួដ, ប៉ុ់បតបរសមួនបួំបប�េិភគអហ�េនេេហ កសមខ បសេដម�

្ដំឺនុកេាេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  បុ�បយគកាអហ�ាលសេគេនេ  គួ�យបួលយប

យសក ៗ េ្ាេេហរុ់រយបាអហ�េនេខខេ់ា�ឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, ្ពេរឹគរ្ដសផតលសអហ�យមរយាលសពួកេបត បិដ

មបុប្ទដំំ កគុដមួមុឺបេេកជរុ, បរសទដំំណ ុរពសបរស, 

បរសទដំំេនេ �់មដ្តបសានដ េ្ាេអហ�យមរយ គឺ្ពេលមខេបន, 

នំ់ ណកបរសទដំំណ ុបរសយរពស បរសទដំេនេកស្រ្បអហ�យមរយ 

គឺ្ពេលមខេបនេនេ េលសាមខ បស គឺជខ កសេននពកអហ�យមរយ គឺ្ពេលមខ-

េបនេនេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មលុ ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបម

ួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសបពសបរតហិរផ�ណប្ប� ក ២ 

 

 

 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๔๓ 

 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ២    
 

 បប� បតកយពំក ក�់ាល្ពេរឹគរ្ដសផតលស្បេយ្បននេំាេបរសទដំ 

ំទដំពួដ េ ខី េឹ បពសបរតហិរផ�ណប្ប�  ។ 

ាកឹ  លមខប�យិ់ាលមប បមេដគបំ�េរខដ   គឺ  យគងិក�េនប - 

បមបប្រ ់ាលមបខខនមម�បតកយពំក ក�់ាល្ពេរឹគរ ្ដសប់មតដលមង

នេំាេរិក�ុទដំំ េដ្ដសេលកកគបំ�េរខដាសល ំ ់ាល្ពេយដង្ ដស

រ្ពេេប្រេឃន កគុដេបេេនេ មកេលសុ បម ាបនុ ប្មបសរិក�ុ ់ាល

្បបតបកល មប់រយបុលមខត ក�់ាលនបលេទយដងុឱប េគដឱបគបំ�

េរខដល ំ ាសេរត  ់ាលកពុំដេឆេបេនប បេេប  ្បេប�ុដក�់ាលនបលេទ

យដងុឱបសបតកក្្រិន  សបតក្ាហខណន    សបតកគហបរក   េ្ាេេទេុាលសបបប

េបនកតកមខ បស ឬេបនកតកុក�េប��មខ បស េដម�ក�ឱបគបំ�េរខដេនេ ុ

េហរុ កសពិរ់មប ។ បុ៉់បតេ្កពកេបនកតកមខ បសេនេ  បនដមិបនបលាលសយយ   

ុគងរិ បបិិយរ ប�ក េ្ាេក�ឱបគបំ�េរខដេនេេ ។  

នំ់ ណក ក�់ាលរិក�ុ ្បបតបកល  នបលេទយដងុឱប េគដឱប សបតក

ក្្រិន  ុេាមេនេ   ្បក�េនេ�់មដមប   េាម្ កហបភព    េាម្ ក

េបនកតកុក�ាលសខខួប យបសកលុយ់ដសដ េ្កពកមខ បស បនដនបលាលសយយ 

ុគងរិ បបិិយរ ប�ក ាបនេបេ ុេាម ។  

កគុដបណត រិក�ុទដំំ ់ាលយបកពុំដមត បសេនេ រិក�ុ ្បបតបកល

យបសភពុបមណយ ្បមណ ៦០ យដង េករមបបបិ្ាិម�យ ភពេរត

្កហនិរត �ហបរទលស់រេេហិរេរត  ៗ ្លេននពកមរស ។ រិក�ុ



๒๔๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្បមណ ៦០ យដងេផ្ដេដរ គិរឹ ក�បួបកគុដ្ពេមបនមប់រកិន�

់ាលពិយកេលស ាបនេបេេហ កសេកបិក� ប មកុ្គហបស ។ នំ់ ណក

រិក�ុ ់ាលមបបកលលម ្បមណ ៦០ យដង យបបេ្មនុ្ពេយ�ហបត ។ 

កគុដបណត រិក�ុ ់ាល្បបតបកល យបមត បសលមងេហ េទេុយបួល

េបនកតកុក�កគុដនិរត     ាលស គឹ កសេេហិរេរត    ៗ    ្លេននពកមរស

េដម�លមខេបនេនេ កសមិបរសុកឹ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសផតលស

ហបភព ្ដសកម� រស្បេយ្បន�បបសរិក�ុទដំេនេេ,  េ្ាេុផលៃប

េដស្បបតបកល�បបសរិក�ុទដំេនេ េដខខួប�ដ ។  

ប៉ុ់បត េ ខី េឹ្ដសកម� រសហបភព ្ដសរស់នដ្បេយ្បន

នេំាេរិក�ុទដំេនេ់រមតដ េ្ាេ្បបិបេប្ដសមិបយបប់មតដ្ពេបប្រ

េបេេ  រិក�ុទដំេនេ   កសេេ់រតដំខខួបេេកគុដភពុបមណយ េទេុក�

ពិរ ខខួបយបយបសភពុបមណយេទេហកតក ់ាល្បក�េបេ មប់របនដ

េលសារិក�ុទដំេនេ ់ប�មុខេីុេេទ�កយយរបមិ់រមួមុខ េមុក�កគុដ

បដ្�បាត យបសកលុយ់ដសដប�លដស ។ 

ាកសពលបបបនដយកុបលកមខ គឺក�់ាលខខួបមិប្ពមេកបិក� ប េេ 

់រ្បកបភពុេរបមណយ ុេហរុាមបុប្ទដំំ ់ាល្្េ ខឹ

នេំាេបុគងល្គដេរេបេ លឱំបខខួបនំកបន�លទដំំ នបលេទ

្បេគបេដបទប  េដ្យ�ពបាលសភពុបមណយ ់ាលមបបកល�បបស

ខខួប េ្ាេេគទដំេនេេេគិរឹ ុបមណយេេេឡ ទដំខខួប�ដកស

� កកួលក ់ាលរសុកយបឹ មបក��បសេេ េដេយក្យបស

យគកាៃ ។ យកុបលកមខាកសពលបបបនដក�េយក្យបសយគកាៃ េាម្ ក�បសេេ 

្បក�េបេ�ដ បនដនេំីុេេទកបសយយរបមិ បសុរិមិបយបស ។  



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๔๕ 

 

 

េហកគុដេពលេេ្គដេរុបមណយេនេ   កសមិបអនបនដនេ្មប

យលិកុបលយសក គឺ បមលិ បបិប្ន េាម្ កបេ្មនីប េាម្ កបេ្មនមគងបិដ

ផល    េាម្ កេលសាុកសបបប្ពេបិាស បយប់ា�      េ្ាេគុណលមង់ាលេលប 

ពកបកល បនដមិបេករនេំាេបុគងល ់ាលមបបកលបបិរតិេ ។ 

ប៉ុ់បត ្បបិបេបយបភខ កស�ំក េហេកបិក� បបលិ្រឡបសេរ

ុ្គហបសបនិ គឺុក�្្មេអបរតិ បនដុក�ប�មបសេដស ់ាលុ

យកុបលកមខេនេ ាដនសនុេ្រនមេនេ ប៉ុបេនេ ។ 

េេេពល្គដេរ្គហបសេហ កសអនេលសបុណទដំំ មបទប  

បកល ុេាម តមបមគួ�នេំាេេរ្គហបស េាម្ ក្ បេយ្បននេំាេរព

ំដមុខ មបក�នបលាលសបុគរិឋបបួគង ុេាម យប, ឬកសអននេ្មប

បមលិ បបិប្ន �ហបរបេ្មនីប មគងផល ុេាម កសយប ។ 

រិក�ុ ់ាលមត បសលមខេបនេបេេហ មបេេហិរេរត  ៗ ្លេនន

ពកមរស ឈឺបសេហ កសនងំគ េកបិក� ប យបេលសបុណទដំំ 

មបទបុេាម េេកគុដេរេបេ យគកខខេយបបេ្មនមគងផល បេ្មនុ

្ពេេមតបបគ ុេាម ។  

េ្ាេេហរុេនេ ក�់ាល្ពេពុបយដង្ ដសប់មតដលមងេបន្បក�

េបេ �់មដរសុកឹ ុក�កម� រសភពហបយ រស់នដ្បេយ្បនាលស

រិក�ុទដំេនេ ់រមតដ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ២ 

 

 



๒๔๖                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ប�� �ីា៣ា- ភាត ាិ�នត�តសនបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�     “  ្ពេគុណម� បសនគេបប  ្ពេរឹគរ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ ៖ 

“ ិកិនាតំភកេាគធាតា គធាាវចិាតំភកេ 

សនគាតំភកេាគធាតា  គធាាត�ាតាតំភកេ (១) 

ក�ប្ដរមផខបបក ុេហរុេលសាបេ្មន្បេយ្បន 

ក�ប្ដរមផខបបក ុេហរុេលសាបេ្មន្បេយ្បន 

ក�ប្ដរមផខបបនរិត ុេហរុេលសាបេ្មន្បេយ្បន 

ក�ប្ដរមផខបបទស �ទដំពួដ ុេហរុេលសាបេ្មន្បេយ្បន ”  

ាបនេបេ ។ 

 បិដេេមបាកេាលេដរឹ “ ្ពេរឹគរ្បឹបសកគុដនេំណម

ប�បិល ៤ ្ដសបម� ន្ពេបរសគុ�យ(បរសុកយំដំ)់ាលេកសយដំកគុដេ្មម ាលស

េបល្ាហខណន  េេនេំាេមុខេបត បិដមបុប្ទដំំ  (២) ” ាបនេបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ “ ក�

ប្ដរមផខបបក ុេហរុេលសាបេ្មន្បេយ្បន ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ ។ 

េបាបនេនេ ាក់ាលឹ “ ្ដសបម� ន្ពេបរសគុ�យ ់ាលេកសយដំកគុដ

េ្មម ាលសេបល្ាហខណន  ” ាបនេបេ កស�់មដុាកមិប្រនម្រ្ប ។  

្បបិបេប្ដសប់មតដ្ពេបរសគុ�យ   ់ាលេកសយដំកគុដេ្មម  ាលសេបល- 

 

 

(១) ខុ�កបិក លមខប ៥២ / ៩៨   បុំរតបិក បងថបគង ២៩ / ២០០  

     ប�ដកែាសា   េបនកតកប្ដរមកុក�្បៃព េបនកតកប្ដរមកុក�្បៃព េបនកតកប្ដរមនរិតុ ក�
្បៃព េបនកតកប្ដរមទដំយបសុក�្បៃព ( រកិ�ុប្ដរមេហកគុដទស �ទដំយបស ់រដ�ួន្បឡេកុក�
ទដំពួដយប ) ។ 
(២) ម្មមិបិក ម្មមិបណា បក ២៥ / ៤៥ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๔๗ 

 

 

្ាហខណន  ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ក�ប្ដរមផខបបក 

ុេហរុេលសាបេ្មន្បេយ្បន ”  ាបនេបេ កស�់មដុាក ់ាលមិប្រនម-

្រ្ប ។ េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេឹ “ ក�ប្ដរមផខបបក ុេហរុេលសាបេ្មន

្បេយ្បន ” ាបនេបេ ពិរ់មប,   េហ្ដសបម� ន្ពេបរសគុ�យ  ់ាលេកស 

យដំកគុដេ្មម ាលសេបល្ាហខណន  ពិរ់មប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បុគងលណេករមបក�បដ្ លកគុដយដង្ ពេរឹគរ, 

្ពេាសមប្ពេភគកស្ដសេ្ប្ពេេបិបម� ន្ពេក (េផ្ដ) ់ាលមប

នំ់ ណកេបខបនដ្ពេក(ពិរ)េនេ ាលសយគកេនេ េាម្ កាេគយបានដ (យប 

យរសបដ្ ល), េគមគ កសេនេប៉ុេណា េ �់មដេឃនយាិហ�ិនេនេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ក�់ាល្ពេគុណម� បស

េាលឹ “ េគេេកគុដនេំណមប�បិល ់រមគ កស�ដប៉ុេណា េ យបេឃន្ពេ

គុ�យេនេ, យគកាៃ់ាលេេកេនេ់ា� ់ប�ុមបិេឃន ” ាបនេបេ េបេ េរ

យគកណបនដេ្ឿយប    កគុដេ�ឿដេនេ បបម្ពេគុណម� បសនដមុលបម� ន

េហរុផលាលសខខុ ំ្ ពេក�ុណផដនុេ បបមេលសាខខុ ំ្ ពេក�ុណលសេដេហរុ

ផលផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេយដង្ ដសជខ បសរ្ពេេប្រ

េឃនយគក្ដំឺខខេ េា�ដបេទេដញរិមិរត ឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ខខុ ំ្ ពេក�ុណជខ បសេឃន ្ពេគុណម� បស  ” 



๒๔๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� បុ�បេនេយបេមុក�េបន

ណ ពួកប�បិលទដំេនេយបេឃនុក�េបនេនេឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�    “  មិបេឃនេ  ្ពេគុណម� បស     បុ�បេនេ�់មដ 

េមុក�េបននេំាេខខួប់រមគ កស�ដ ប៉ុេណា េ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, បុគងលណេករមបក�បដ្ លកគុដយដង្ ពេរឹគរ, ្ពេាស

មប្ពេភគកស្ដសេ្ប្ពេេបិបម� ន្ពេក(េផ្ដ) ់ាលមបនំ់ ណក

េបខបនដ្ពេ ក(ពិរ)េនេ ាលសយគកេនេ េាម្ កាេគយបានដ(យបយរស

បដ្ ល), េគមគ កសេនេប៉ុេណា េ �់មដេឃនយាិហ�ិនេនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ របរនបលបណ�ិ របុ�ប

មគ កសប៉ុេណា េ, បបម សឹ ្ពេព� ពួកប�បិលទដំំេនេ យបេឃនរបរ

េនេមក់ា�ឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស, បុ�ប់ាលលយំកេនេ់រ

មគ កស�ដប៉ុេណា េ �់មដេឃនរបរេនេមក  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, បុគងលណេករមបក�បដ្ លកគុដយដង្ ពេរឹគរ, ្ពេាស

មប្ពេភគកស្ដសេ្ប្ពេេបិបម� ន្ពេក(េផ្ដ) ់ាលមបនំ់ ណក

េបខបនដ្ពេក(ពិរ)េនេ ាលសយគកេនេ េាម្ កាេគយបានដ(យបយរស

បដ្ ល), េគមគ កសេនេប៉ុេណា េ �់មដេឃនយាិហ�ិនេនេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ក�់ាល្ដសបម� នបបប

យសក ់ាលយគកណបបម្ ក់ រមគ កស មិបអនបម� នយប រសុកឹ ្ពេាសមប

្ពេភគ្ដសយបេលសបបបយសក ់ាលេលសយបេដពិយក ” 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๔๙ 

 

 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមិបយប

បម� ន្ពេគុ�យ(ពិរ)េ,     ប៉ុ់បត្ ដសេ្ប្ពេេបិបម� ន     ្រនម្ពេីយ 

(្បេមល) ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស េេេពលេគយបេឃន្ពេីយ

េហ កសរសុកឹ យបេឃន្ពេគុ�យពិរ់ា� េ្ាេលុេេឃនេហ កស

ដកសនិរតយប (យបសបដ្ ល)  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសេលសបបបយសក ់ាលេលស

យបេដពិយកមធដ៉ គឺក�់ាល្ដសេ្យបបរស ់ាលអនេ្យបាានដ

យប ាយបានដ, បបម សឹ ្ពេព� ្បបិបេប្ពេរឹគរ្ដសមិបេលស (ក�

េ្យបបរសាានដ) បរសទដំំកសមិបអនានដយប ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ាេេហរុ់ាល្ពេរឹគរ្ដសុយគកេនេបលិក

េ្យបបរស ់ាលអនេ្យបាានដយប ាយបានដ, បរសទដំំ់ាល

អនេ្យបាានដយប �់មដានដយបេដបលិកណ ្ដសកសេ្បបលិកេនេ 

េ្យបបរស ់ាលអនេ្យបាានដយប ាយបានដ ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ យគក្ដំឺបនដុបេេប្ ពក្ដំឺយប

េដម� គឹ ណំ ្គ្េពកសេ្ប គឹ េំនេ ពធយលយគក្ដំឺ េលសាកមួរេនន

មក េលសាបេន� បដសេននមក េ្បេបក់បខដ់ាល្រ្បេប េ្បយបសក់បខដ

់ាល្រ្បយបស យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� បរសទដំំ់ាលអនេ្យប

ាានដយប �់មដានដយបេដបលិកណ ្ពេរឹគរ្ដសេ្បបលិកេនេេ្យប

ាានដ យ៉ដេនេ់ា� ។  

បបម សឹ ្ពេព�  មធដ៉បនិេដរ  េ្ប�បាបនុ សបតកមបគរងខុប

្ប្ករក យំនស្រ្បា្គ្េពយបេឃនកកយំដំ ់ាលុ�បបសមិបគួ�េឃន 



๒๕๐                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

យ៉ដណ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសកសេ្ប្ពេេបិាេគេឃន្ពេ

គុ�យ  ់ាលុ�បបសមិបគួ�េឃន   ្រនម់រុ្ពេីយ    េាម្ កេ្យបបរស 

់ាលាានដយប  ាយបានដ  យ៉ដេនេ់ា�  ។   បបម សឹ ្ពេព� េបបេំេ 

ាលសបុគងល ឱកប់ាលេ ខី េឹ មិបគួ�បម� ន ពំុមបេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្បបិបេបយគកខខេ្រ្បេឃន្ពេហេល(េបេាបដ)

�បបស្ពេរឹគរុមុប េបអន្តបសានដយប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសកស

បម� ន្ពេហេល េទេុនេំាេបុគងលេនេ ។ មហបពិ្រ ្ពេរឹគរ

្ដសុយគក់ាលេនេបលិក ្ដសៃប ខី រកគុដ្ពេេបន ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស្ុបាលសក�់ាល្ពេបប�-

េរស�េេមិបទបស�ួនផុរ(ពកុក�) េប្ដសន ំ្ ពេេថ�យេនេេទកបសេបរបមិ (១)  

ាេឃនពួកនដេពកប� ទដំំ េដ្ដស្ពេរ្មិេឹ “ េដបលិក

េបេ កុលបុ្រេបេបនដ្តបសានដយប ” ាបនេបេ មិប់មបេឬ   ់ាលកុលបុ្រ

េនេ កសយប្តបសានដ េដបលិកេនេ ពិរ់មប ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសរិេេាដល�បបសមម រ េដ

ប�យិុេ្នប ្ដសមិបនបលនិរតយ៉ដេបេ កសេេេ្យបាយបេឃននដ

េពយប្� ់ាលមបេ្ដពណង ្កហមេ្ពរដៗ ាបនេ្ដ្ាប េ្ាេេហរុ

់ាលនដសេ្យបា្ពេេថ�យេនេយប្តបសានដ  ្ពេរឹគរ្ដសុយគកេនេ

បលិក  ្ដសៃប ខី រកគុដក�េបន បបម្ កេដ្បក�យ៉ដេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេមបេ�ឿដមួេដរ  េេេពល្ពេនុលខបបសកេរស�  

្រ្ប្ពេគុណម� បសុបដ្បបប បេណត នេនន កសេករុក� េមកេះ ្ពេ

យដងកសយដនបលេទ�ក េហ្បគលសបពំរសមនសម៉ា�មួង� ដំេទា េដ 

 (១) ខុ�កបិក  ទប ៥២ / ១៦០ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๕๑ 

 

 

្ដស្ពេរ្មិេឹ “ កុលបុ្រេបេ បនដ្តបសានដយបេដបលិកេបេ ” ាបនេបេ ។ 

េហកុលបុ្រេនេកសយបបេ្មនបបកភបយកគុដមបន�បបស្ពេ្ិបប�ពុប-

យដង  េដបលិកេនេពិរ់មប, បបម សឹ ្ពេព�  មហបពិ្រ  ្ពេរឹគរ 

្ដសុយគកេនេបលិក ្ដសៃប ខី រកគុដក�េបន បបម្ កេដ្បក�យ៉ដេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេមបេ�ឿដមួេដរ ្ពេរឹគរេេេពល្ដស

្រ្បេមឃ្្ាហខណន េបួ�បប� ក ៣ ្ដសកសមិបេឆខ េដ្ដស្ពេ

រ្មិេឹ “ មបេ�បបសកុលបុ្រេបេ បនដប�បសយប េដបលិកយ៉ដេបេ ” ាបន-

េបេ ់ាលមបេ�បបសកុលបុ្រេបេ កសយបប�បស េដបលិកយ៉ដេបេ ពិរ់មប, 

្ាហខណន  ់ាលយបប�បសមបេេហេនេ កសយបបេ្មនបបកភបយកគុដ

យរិប�  ៦ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសុយគកេនេបលិក ្ដសៃប ខី រកគុដ

ក�េបន បបម្ ក់ រយ៉ដេបេ  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប, ្ពេគុណ-

ម� បសយបេដេ្មបប�  េដេហរុផលេ្នបយ៉ដ យបលមេហ ,     

្្មេបណត នបខុគមខ នយបេហ,   េលសកដដនរាេទុករខឺយបេហ,   

បងំខ នកណត នសយបេហ, កនសបយំកសប�ប្កយយបេហ យប្បគលស

់កប់រគកាលស្ពេ្ិបបុ្រទដំំេហ, េលសាពួកយបរិ� សិទដំំ 

យបសបាិភណេហ,    ្ពេគុណម� បសុយគកយដសអនុ ខំ ដំ    កគុដបណត

គណយាស្បេប�  ”  ៕ 

នបសបរសគុ�បិប្បប្ប� ក ៣ 
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ពកមអធ���យបប� ទ� ៣    
 

 បប� បតកយពំក ក�បម� ន្ពេបរសគុ�យ ( បរសុកយំដំ, យដងុ រ ) េ ខី េឹ 

បរសគុ�បិប្បប្ប�  ។ 

ាកេេ ២ ក់បខដ មបភពមិប្បបងគ យ៉ដេបេ គឺ ្បបិបេប្ពេាស 

មប្ពេភគ្តបសប�េប�ក�ប្ដរមផខប បកឹ ុេហរុេលសាបេ្មន

្បេយ្បន ពិរ់មបេនេ, ាកឹ “ ្ដសប់មតដ្ពេគុ�យ ាលសេបល-

្ាហខណន  ” កស�់មដុាក ់ាលមិបពិរ េ្ាេុេដស ់ាលរសុកឹ ុ

ក�មិបប្ដរមផខប បក េដពិរ ។ េទេុបសប� បមកបនិ កសយ៉ដេបេ

់ា� ប�ុបេបនកតកឹ េបួលមង លសាកមួឹ ្រនម្រ្ប ាកមួេដរ

់ាលមបខខនមម�មិប្បបងគ  កស�់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

ាកឹ ្ដសបម� ន្ពេបរសគុ�យ ់ាលេកសយដំកគុដេ្មមនេំាេ

េបល្ាហខណន  េបេ មប្បរពេេកគុដេបលបប្រ េដបេដ�បយ៉ដេបេ

ឹ ៖ 

េេេពលេបល្ាហខណន  ់ាលមបក�េនេានដ កគុដលក�ណយ�បបស

មហបុ�ប យបេឃន្ពេមហបុ�បិលក�ណយទដំំ �បបស្ពេាសមប

្ពេភគេហ េេ្បេពន្បពិល បដ្ លនេំាេមហបុ�បិលក�ណយ ២ 

្បក� ់ាលខខួបមិបទបសយបេឃន គឺ្ពេបរសគុ�យ់ាលេកសយដំកគុដ

េ្មម បិដនេំាេ្ពេ្ិក� ាសលបិំដ់បដ េបមិបទបសលឱំបនិរត្ ្េ ខឹ  ឹ្ដស

ុ្ពេបមខ បមុុប ពិរ្យកា ។  

្ពេយដង្ ដសេមលេឃន្បេយ្បន�បបសេបល្ាហខណន      ្ដសមប 
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បណំដករសភព្បេពន្បពិល ម� កសេប�� បដ្ ល�បបស្ាហខណន  េាម្ ក

្ាហខណន បនដអលេករបទប  បបមបួប្ប្ពនរតលមង កគុដបមគ កស�បបស្ពេយដង 

េហបនដយបបេ្មនលមងុ្ពេយ�ហបត កគុដយរតភពេបេុបបតេដរ កគុដ

កលមិបប�ប៉ុនខ បេនេ េប្ដសេ្ប្ពេេបិ បម� ន្ពេបរសគុ�យ ់ាល

េកសយដំកគុដេ្មម    ា្ាហខណន យបេឃន្បរក្   េហ្ដសេលដប

យណត រ េទលសាលស្ពេកណង ទដំ ២ ។  

លុេ្ាហខណន យបេឃនេហ មបបទប បលបបមបួប បួបេហកស

េគនេននពក្កបមពកគណយ កេននេទ់រមួយដង�ដ មបេបនកតក

ពធយម មបក�មិប្បម េេកបផុំរកសយបបេ្មនលមងុ្ពេយ�ហបត ។ 

ាកឹ ្ដសេ្ប្ ពេេបិបម� ន្ពេក(េផ្ដ) ់ាលមបនំ់ ណក

េបខបនដ្ពេក(ពិរ) គឺ្ដសេ្ប្ពេយលិដ� បឥបិ បេដ�រ្ពេកេផ្ដ រស

ុកុ្ពេកបិមខិរ ់ាលមបលក�ណយាបន្ពេកពិរ្គបសយ៉ដ ប៉ុ់បត

កគុដ្ពេកបិមខិរេនេ បម� ន្ពេបរសគុ�យ់ាលេកសយដំកគុដេ្មម 

ា្យកា នេំាេ់ខ្់រគក្ាហខណន ប៉ុេណា េ េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេេថ�យ

េាលឹ “ ្ដសេ្ប្ ពេេបិបម� ន្រនម្ពេីយ ” ាបនេបេ  ។ ាកឹ 

“ីយ” កគុដកេបេ ្ពេេថ�យេាលបេំេក�បបបិមខិរេនេ�ដ ។ 

េ�ឿដ �បបស្ពេបប�េរស�យ ្យកាេេកគុដបប�បប្រ បបមនមំកបម� ន

្រនមបេដ�បយ៉ដេបេឹ េេេពល្ពេបប�េរស�យ់ាលកពុំដេេកគុដពិលកេ�ដប

អាហនពិាហនុមួបនដនដ្បបកលធណក  ្រ្ប្ពេរឹគរ្ដសបួ�

ាលសក�បួប កសយបតម្ពេរឹគរេទបួប   េដក�់្កដ្ពេល មិប

អនបលបាិេបលយប ។  



๒๕๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េេេពលយបបួបេហ កសមិបអន្ប្ពនរតលមង េ្ាេមបនិរតបលិបលស 

េមកមត    បនក�ំក់រនេំាេនដ្បបកលធណក េនេ ប៉ុេណា េ  និរត

កេសបយ លនដស់រេកបិក� ប លស់រៃថ� ។  

្ពេមមត ្ដស្ុបេហ ្ដសកសន ំ្ ពេបប�េរស�យដេទកបសេប-

របមិុបសៃ្រ្រិដ្     េាម្ កាយបេឃន     ពួកនដេពយប្�ាស្បបសមម រ 

េលបប្មបស �បបសសបតកុមបុប្ ។  

្ពេបប�េឃនពួកនដេពយប្� ាស្បបសមម រ  េលបលបស ទដំេនេ 

េហ កស�មំក�បនក�ំក ាលសសបតកមម រ្ប ំ្ បប�បបេនេយប មប

បណំដនដសយបនដេពយប្� ។  

េេេពល្ពេាសមប្ពេភគ្ដសយេអដជនឹ ្បបិបេប្ពេបប�

េេបួប្ប្ពនរតលមង កសបនដយបនដេពយប្�ទដំេនេ ុប�កិ�ពិរ្យកា 

្ពេបប�កសេករេបនកតក� កកបនដេេ្ប្ពនរតលមង ុបបតេដរ ។ ្ពេរិក�ុ

ទដំំ្ុបេ�ឿដេនេ កសេាលនយំបសឹ ្ពេបប�្ ប្ពនរត្ ពហខន�ិលមង 

េ្ាេនដសយបនដេពយប្�      េដមប្ពេាសមប្ពេភគ្ដសុយគក

ជន ។ ្ពេេថ�យលុេឮបប�េហ កសេករមបក� ខំ បេយដប េបេគនពក្កបម

ពកគណយ កេននេទ់រមួយដង�ដ មបេបនកតកពធយម មបេបនកតកមិប

្បម ្ប្ពនរត្ ពហខន�ិលមង មិបប�ប៉ុនខ ប កសយបបេ្មនុ្ពេយ�ហបត ។ 

នំ់ ណកេ�ឿដ�បបស ្ពេនុលខបបសក បបមេលកមក តម់ាលេេកយប

េាលុកកគុដយា�កឹលមខប មកបម� នុេបនកតកបេដ�បមួបគង ។ 

មបេ�ឿដឹ េេកយបលេភពុ្គហបស តម្ពេមហបបសកុបដ

្បបប ់ាលកគុដេបេេនេយបបេ្មនុ្ពេយ�ហបតេហ បដ្បបបា

េេកេ�ដបប�ិរតិ យបស�យេពល ៤ ់ខ កសេេកមិបអននដយំប បបម្ ក
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់រមួ្ពេងឹ ្ពេមហបបសកគិរឹ េេកបមបបុមបុប្យរពស មិបអន

េលសកពនដកគុដ្ពេមបនេបេយប េបបេណត នាេននពកអម ។ ្ពេ

នុលខបបសកេេអលលេរុបពស្ិរ មិប្រ្បក�្រឡបសេទុ្គហបស ប៉ុ់បត

យំនស្រ្ប្រឡបសេទបនិ  េេកយបកេននពកអម តដំពក្ពលនមៃប

ៃថ�បន� បស ។  

ៃថ�េនេ ្ពេមមត ្ដសពិបិរបរសេេក ្ដស្ុបាេំណ �េ�ឿដេបេ

េហ កសយដមក�ដស ំុ មុប េេេ ខំ ដទស �ផខប បេទកបសផ�េ ្ដសលួដេេម

្ពេនុលខបបសក េលសាេេក� កកេេកគុដេរបពស្ិរេបេរេទេដរ ។ ្ដស

េ្ប្ពេេបិបិមខិរបពំរសពណង បមម រមួង� ដំ �ួន្បគលសា្ពេនុលខបបសក

េ្បប្មបសយ់ដមល ្ពមទដំេប�នឹ “ កជ ំំតា កជ ំំ 

(បពំរស្ បរលបលក, បពំរស្ បរលបលក )” ាបនេបេេ�ឿ ៗ �ួនយដេននេទ ។  

្ពេនុលខបបសក លុេេលសតម្ដស់ណន ំបពំរសបមម រេនេ កសកខ ុ

បពំរស្បអបស េដម�េនបពកៃា�បបសេេក ។ ្ពេនុលខបបសកេឃន

េហ កសេករេបនកតកបខុរនិរតឹ  បពំរសបមម រេេលមមួង� ដំេបេ កខ ុ

បពំរសកខសកស េ្ាេអ្បលយរតភពេបេ់រមតដ យរតភពេបេពំុមបម�-

្បេយ្បន បម� �ទដំំមិបេដដ ។ េេកកសបសេផតមនេ្មបបបិប្ន

ពិ�ណយរតភព ្ពេមមត ្ដសបេ��ន្ពេឱភប(ពបខឺ) េលស្ពេ�បបក

ា្យកាេេនេំាេមុខេេក �ួន្តបស្ពេងឹឹ “ េកេា កជតា នា ចា

បនា ក ាំ ា ភាចចាត ” ុេាម  េេេពលនបស្ពេងឹ ្ពេនុលខបបសកកសយប

បេ្មនុ្ពេយ�ហបត ្ពមទដំយបបាិបមិទ ៤ បិដយរិប� ទដំំ ។  

េ�ឿដ�បបស េមឃ្មណព ្យកាេេកគុដ បុរតបិយរ បិដ 

នុលខបិេ�ប មបខខនមម�បេដ�បឹ ៖ 



๒๕๖                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េេេពលា�ប ក្ាហខណន ្ុបាណំន ដឹ ្ពេបមខ បមុុប្ ដស ប្រតិ

កគុដេេកេហ មបបណំដបនដមកល្ដ េបប�យប ប្ាហខណន មណព 

១៦ នកស ់ាលុបិប្�បបសខខួប េទនបលងលស េាម្ កមកល្ដ េដក�

េលកបប�  េបួ�ផខប បនិរត ។ ្ាហខណន មណពទដំ ១៦ នកសេនេ លុេ

យបនបលងលស្ពេាសមប្ពេភគេហ កសេលកបប� មកបលបួ� ។  

េមឃ្មណព  េទេុបលបួ�បប� ាលសេទ  ២  ាដេហ  ្ពេ 

យដងកសមិប្តបសេឆខ េ្ាេ្ដសមបបណំដ�ដសភំពបសកខ  ៃបឥសប�ិ 

កគុដ�កដ់ាល្ដសេឆខបប�  �បបស្ាហខណន មណពាៃ បិដេាម្ កបបស

មបេក�យួរខខួបឹ ខខួបមបនេំណេានដ មបបប� េ្នប �បបសេមឃ្-

មណពផដ ។ េេេពល្ដសេឆខបប�  �បបស្ាហខណន មណពទដំំ  

បសតដំពកបប� �បបសមណពយ្ិរយេទ េមឃ្មណពយបមត បសេហ 

កសេករបករិេមមបប្ េករមបភព� កកកគុដលមង េករនេំណេានដ េករ

បប�  យបភពបសកខ ៃបឥសប�ិ មបេកសថនុេុលដំបស ។ េេេពល

បលបួ�បប�  �បបសខខួបមតដេដរ បន� បសពក្ដសេឆខបប� �បបសេយមល

មណព ់ាលុមណពក ១៤ នបសេហ េលកេបេ ្ពេយដងកស្ដសេឆខ 

នេំាេេមឃ្មណពេនេ ។   

្ពេាសមប្ពេភគ្ដសេឆខបប�  ់ាល្ាហខណន មណព�បបេបេ 

បលបួ�ឹ “ មន�ុ្(េបនកតកមខ បស)បនដេមលមិបេឃនខខួបបុគងល ់ាលបមខនដ

េេក យ៉ដាបនេមតន   ” ាបនេបេ យ៉ដេបេឹ ៖ 

“ តា��កវាកលកំាតកភកតសាាកម េវាតុ តកវ 

តវ� នា�តណ�តាំឩ ចចាកភាំសចចាា�កេាតតយ 

កភាំកលកំាតកភកន�ាំសចចាេជានាបតសាត 
(១) 

(១) ខុ�កបិក បុរតបិយរ ៥៤ / ៣៦២ , ខុ�កបិក នុលខបិេ�ប ៦៨ / ៦៤ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๕๗ 

 

 

មគ លេមឃ្ យគកនប�ុយគកមបបរបិពសកល នប�ពិ�ណេេក 

េដបភពុ�បបសបបប បុគងលាកយតត បុិា� ិ គេឺបនកតកេឃនឹខខួប

្យណេនន េបឆខដមន�ុ្េននយប យ៉ដេបេ បុគងល់ាលពិ�ណ

េេកយ៉ដេបេ មន�ុ្េបេមលមបិេឃន  ”  ាបនេបេ ៕         

នបសាកយលិប្បប� ក ៣ 

 

ប�� �ីា៤ា- រាតវច�ភបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេលមខេបនបរក

ម� កបុរតេរស�យបភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ ប តតា�សភចតីមកេាអភាកគាា

ថ កវតានាតតាាថ ាតសាភចី�ាចច តាតំាិាំាថ កវ  កកិ្ា ម  កសា 

ឥ�ាំ បកេាត�� តត (១) េេកាសមបអុទដំំ ្ពេរឹគរ្ដសុ យគក

មប្ពេបនកបម�ប�បុិប បនកុន��រិ់ាល្ពេរឹគរ្រ្ប�ក្ុក (បិយដំ

ុក)ឹ បបមយគកាៃកុបំកានដ ាលសុន��រិ្បក�េបេ �បបសេដ ាបនេបេ �់មដ

មបិមប នេំាេ្ពេរឹគរ ” ។  ប៉ុ់បតេេេាលេដរឹ ្ពេរឹគរុយគក

ប��រតបិក� បយ្ិក នេំាេក�េ ខឹ េេជខ  �បបស្ពេបុិបគកលប�បុរត

េរស� ្ដសមបផ�ុបក បេ��នាកឹ េមឃបុ�ប, េដាកឹ េមឃ

បុ�ប េនេ ុេហរុា្ពេេថ�យ�បបេនេ េំមក មិបបប្និរត េដ

យណំនៃបភព ខំ បេយដប មិបអនលសុកស្ពេយ�ិមគងយប ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប     ្បបិបេប្ពេរឹគរុយគកមប្ពេបនក- 

(១) កឃះ យះ  ១៩  / ១៣៩    

ប�ដកែាសា   មគ លអបុេមទដំំ ្ពេរឹគរមបបនកបម�ប�បុិប ្ពេរឹគរគប្ ក�ក្បបបបនក

ុន��រិណឹ យគកាៃកុបំកានដបបបបនកុន��រិ�បបសយនេបេ បនកុន��រិេនេ មបិមបាលស្ពេរឹគរេឡ ។ 



๒๕๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បម�ប�បុិប បនកុន��រិមិបមប នេំាេ្ពេរឹគរ ពិរ់មបេនេ, េប

យ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ ្ដសបេ��ន្ពេកឹ េមឃបុ�ប នេំាេក�

េ ខឹ េេជខ  �បបស្ពេបុិបគកលប�បុរតេរស� ” ាបនេបេ គឺុាកខុប ។ 

 ្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសបេ��ន្ពេកឹ េមឃបុ�ប 

នេំាេក�េ ខឹ េេជខ  �បបស្ពេបុិបគកលប�បុរតេរស� ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដ

េនេ ាកឹ  “ ្ពេរឹគរុយគកមប្ពេបនកបម�ប�បុិប  បនកុន��រិ

មបិមប នេំាេ្ពេរឹគរ ” ាបនេបេ កស�់មដុាកខុប ។ 

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេលមខេបនបរក

ម� កបុរតេរស�យបភបិរេបនកតកេបេុកឹ  “  យគកាសមបអុទដំំ  ្ពេ

រឹគរ្ដសុ យគកមប្ពេបនកបម�ប�បុិប  បនកុន��រិ់ាល្ពេរឹគរ

្រ្ប�ក្ុក (បិយដំុក)ឹ បបមយគកាៃកុបំកានដ ាលសុន��រិ្បក�េបេ �បបស

េដ ាបនេបេ �់មដមបិមប នេំាេ្ពេរឹគរ ” ាបនេបេ ពិរ់មប បិដមប

ាកេាលឹ “្ពេរឹគរុយគកប��រតបិក� បយ្កិ នេំាេភព

េ ខឹ េេជខ �បបស្ពេបុិបគកលប�បុ្រ ្ដសមបផ�ុបក បេ��នាកឹ 

េមឃបុ�ប ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ ប៉ុ់បត្ បក�េនេ ្ដសបេ��ន្ពេក 

េដ្ពេហេល ់ាលមិប្បបប៉ ពំុមបក�្ប់្ដកឈគេ ប៉ុ់បត

េដលក�ណយតមយសក ់ាលុក�ពិរ លក�ណយតមក�ពិរ កគុដេ�ឿដេនេ 

គឺយសកខខេ    

បបម សឹ ្ពេព� បុគងលណ�កក�្តបសានដបន�យ ៤ កគុដយរតភពេបេ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๕๙ 

 

 

មិបយបភពុបុ�ប�បបសបុគងលេនេ កសុេមឃយ គឺ េករុមធដ៉េផ្ដ 

េ្រពកមធដ៉េដរ, េ្ាេេហរុេនេ េបេបេគឹ “ េមឃបុ�ប ”  ។  

បបម សឹ ្ពេព� គឺ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសបេ��ន្ពេក ់ាលុ

ក�ពិរ នេំាេ្ពេបុិបគកលប�បុ្រ មិប់មបក ខុបពកក�ពិរ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប យគកណេាលាកបតក

ាេគ េទេុេ�ឿដពិរកតក, ខខុ ំ្ ពេក�ុណបនដបបយ ាេគងកពិបល ាេគដកស

េទបនេំាេយគកេនេ  ក�់ាលយគកេនេអ្បលេ�ឿដពិរ   បេ��នេកហ� 

បតកាមួម៉រស ៗ កសរសុកឹ ុយគកខុប់ា�  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មបខខេ់ា�េ េ�ឿដ់ាល្ពេយដង

្ដសជខ បសបណត បសមកឹ យគកមបកហុំប កសគួ�យបួលក�្កបបពំេ ឬ

ក�េ្កកួល ឬក�បក� �បបុ ឬក�្បគលស�មស បស   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបមបេ ្ពេគុណម� បស, យគក់ាលេលសខុប កគុដ

េ�ឿដយសកមួ    េ្ាេេហរុណមួ   �់មដុយគកគួ�្រ្បេគបតកា    គួ�្រ្បេគ

បសម� ប អន្រ្បករសក្ល បមខ បស ដកសឃុេំដំ ឬាុរាមខ បស  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េបយ៉ដេនេ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសយបេលសកិន�់ ាលគួ�េលសេហ មិប់មប្ដសេលសកិន� ់ាលមិបគួ�េលសេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេរឹគរ្ដសេលស 

េទេុ្បក�់ាលគួ�េលសកតក កសគួ�់រ្ដសេលសេដបម្បប េដគួ�, ្ពេ

គុណម� បសនគេបប មបុប្្ពមទដំេបត �់មដ ខំ ន់្កដ �់មដ ខំ ប

េយដបនេំាេ្ពេរឹគរ បបម្ ក់ រ្ងបស់រឮបប�(្ពេនម)ប៉ុេណា េ យប

េឃនកស� នរ់រ ខំ ន យបនបលងលស យបយដងុ្ិរ កសកបស់រ ខំ ន េលបេនេ

េទេដរ  ” 



๒๖๐                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មបុប្េដេេេពលកគុដដ

កេករមបេទប(្ដំឺ)កេ្មកេឡដ ្គ្េពបនដា បុប់ របណត គឹ  ំ

់ាលគួ�ាួលទបទដំយបសឬ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស ្គ្េពបនដា គឹ  ំ ់ាល

បុប់ រពិយកេលប ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� ្ពេរឹគរ្ដសកសផតលសបបបយបុមបបន េាម្ កាប�បសក�ឈឺ-

�ឹ រស គឺកិេលបទដំពួដ ។ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេក�បបស្ពេរឹគរ 

េទេបកុេ្ងរ្ងរ កសេលសាបរសទដំំ ្បំនសយប េលសាុមបុប្

បសរខបសយប ។ បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ នកេរត  �់មដេលសយសកមួនបួំប

់ាលអន�េយប ា�េយប យ៉ដណ ។ ្ពេក�បបស្ពេ

រឹគរ េទេបកុេ្ងរ្ងរ កស�់មដុ្ពេកមប្បេយ្បន េាល

្ពមុមួបនដមហក�ុណ យ៉ដេនេ់ា� ។  បបម សឹ ្ពេព� ាក

េពនបន�បបសបិត �់មដុាកេពនបន ់ាលមប្បេយ្បន ប្មបសបុ្រ

ទដំំ �់មដេាល្ពមុមួបនដមហក�ុណ យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេក�បបស្ពេរឹគរ េទេបកុេ្ងរ្ងរ កស

�់មដុ្ពេកមប្បេយ្បន េាល្ពមុមួបនដមហក�ុណ យ៉ដ

េនេ់ា� ។  បបម សឹ ្ពេព� ្ពេក�បបស្ពេរឹគរ េទេបកុេ្ងរ-

្ងរ កសុ្ពេក ុេហរុលេកិេលប �បបសបរសទដំំ ។ បបម សឹ 

្ពេព� េ្ប�បាបនុ នកមប្រេង េទេុមបកខិបបមុ ់ាលបរសយប

ួលទបេហ, គឹ  ំ េទេបកុពំុមប�បុរិ បរសយបួលទបេហ 

�់មដកម� រសក�ឈឺ �ឹ រស �បបសបរសទដំំយប យ៉ដណ ។  បបម សឹ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๖๑ 

 

 

្ពេព� ្ពេក�បបស្ពេរឹគរ េទេបកុេ្ងរ្ងរ កស�់មដុ្ពេក

មប្បេយ្បន  េាល្ពមុមួបនដមហក�ុណ   យ៉ដេនេ់ា�។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បឡំកគ េទេបកុគបំ�ល ំជខ កស្រ្បដ-

កយគកណ កសមិបបដ�ាមបក�ឈឺបស យ៉ដណ ។ បបម សឹ ្ពេព� 

្ពេក�បបស្ពេរឹគរ េទេបកុេ្ងរ្ងរ កសមិបបដ�េបនកតកុក�ា

េករេឡដ នេំាេយគកណ យ៉ដេនេ់ា� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�    “ ្ពេគុណម� បសនគេបប  ្ពេគុណម� បសយប

បបិិនចលបប� យបលមេហ ្បកបេដេហរុផលុេ្នប, ្បេប�់មប 

្ពេគុណម� បសនគេបប,  ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេ

គុណម� បសយបេាលមកេបេ ”  ៕ 

នបសផ�ុបកភបប្ប� ក ៤ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៤    
 

 បប� បតកយពំកភពុយគកមបផ�ុបក (កេ្ងរ្ងរ) ផ�ុបក-

ភបប្ប�  ។ 

ាកឹ    ្ដសុ យគកមប្ពេបនកបម�ប�បុិប    យបេបនកតកឹ    

ក�្ប្ពនរតលមផខប បក េ ខី េឹ “បនកបម� ” គឺក�បេ��នក្រនម្រ្ប ។ 

្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសុយគកមប្ពេបនកបម�េនេ ប�បុិប គឺ្ដស

បេ��ន្ពេក េដមិបអ្បលក�� កក ឬមិប� កក ុ្ពេក

់ាល�កយសក �េិគបសងខ ប ។ 



๒๖๒                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ាកឹ នេំាេក�េ ខឹ េេជខ �បបស្ពេបុិបគកលប�បុ្រ គឺនេំាេក�

្ប្ពនរតេ ខឹ េេជខ   គួ�ា�េិគបស   គឺក�េបពេមថុបលមង   �បបស្ពេបុិបគ-

កលប�បុ្រ ុេហរុា្ដស្យ�ពបេ�ឿដេបេ ប��រតបិក� បយ្ិក ុេលក

ាបំបដ បតកយពំកក�ហម្ពេរិក�ុ េបពេមថុបលមង ។ 

ាកឹ េមឃបុ�ប ់្បឹ បុ�បមិបយបក� យបេបនកតកឹ បុ�ប

់ាលមិបអនេលស្បេយ្បនយសក   ៗ   ាបេ្មនយប   ុពិេបប្បេយ្បនាស 

ខដុសខបុស គឺ្ពេបិាស ប ។ 

នណុំនបប� ់ាលមិប្បបងគ  មបយ៉ដេបេគឺ ្បបិបេប ្ពេាសមប

្ពេភគ ្ដសុយគកមប្ពេបនកបម�ប�បុិបពិរ់មប ្ពេយដងកសមិបគួ�

្ដសបេ��នាកឹ េមឃបុ�ប េ្ាេុបនកុន��រិផ�ុបក ុាក

េ្ងរ្ងរ ់ាលបុគងលយបមត បសេហ �់មដេករេបនកតកុក�េទមបប្ ។ 

្បបិបេប្ដសបេ��នាកឹ េមឃបុ�ប ពិរ់មប កសមិបគួ�បនដរសុក

ឹ ្ដសុយគកមប្ពេបនកបម�ប�បុិបេ ។ េ្ាេយគក់ាលមប្ពេបនក

បម�ប�បុិបពិរ្យកា �់មដមិបបេ��នាក ់ាលុបនកុន��រិ

ទដំំ ់ាល�ួមទដំផ�ុបក ាលស គឹ កសេនេេ ។ 

ាកឹ េករុមធដ៉េផ្ដ េ្រពកមធដ៉េដរ គឺេករុបុ�បមធដ៉

េផ្ដ ពួកេផ្ដេដ់ឡក ខុបពកបុ�ប់ាលអនេលស្បេយ្បនាបេ្មន។ 

 យបេបនកតកឹ ក�់ាល្ដសបេ��ន្ពេកឹ េមឃបុ�ប េបេ 

េទេបកុាកេ្ងរ្ងរ កស្ងបស់រុេកហ�មិបគួ�ាមត បសប៉ុេណា េ មិប

់មបុាកេ្ងរ្ងរ េ្ាេមប្ពេលេ្ងរ្ងរ េដ្ដសមប

បណំដអ្កកស នេំាេ្ពេបុិបគកលប�បុ្រ ុមុប េនេេ ។  

តមពិរ   ្ដសបេ��ន្ពេកេននមក    េដនក្ពេល្បកប  



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๖๓ 

 

 

េដ្ពេមហក�ុណ មបបណំដលម ុ្បេយ្បនាលស្ពេបុិបគកលប�-

បុ្រេនេ់រមតដ េ្ាេេហរុេនេ   េបមិបអនរសុកឹ   ុបនកុន��រិ

យបេឡ   េដ្បក�ទដំពួដ  ៕     

នបសាកយលិប្បប� ក ៤ 

 

ប�� �ីា៥ា- ាកតកចាប�ភបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�     “  ្ពេគុណម� បសនគេបប   ្ពេរឹគរ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ ៖  

  “ តកចានាំ  ិ  ំ ា តតសាំន�តំ 

ជកប  តជនន�សតសាំ បលតំាទ 

អ�សភី តកយ ធាភាំ   តបលសកវ� ត 

តាះកតិ្ ំ បាច�តត កតតសាក ាាា(១) 

- មគ ល្ាហខណន   េ្ាេេហរុយសក េបយគក្យ�ពបេបនកតកពធយម មបិ 

្បមុបិន� ានដេហ េេបួ�ាលសក��បសេេុបុខ ុមួបនដេាម

េឈ ់ាលឥរេនរន ឥរេនេមត បស ឥរានដយសកេមេេនេ េទបនិ   ”   

ាបនេបេ បិដេេយប្តបសេដរឹ ៖ 

 “ ឥាតារនននាក ិ បតតា វភក�ាតវវ�តត 

សិ�សល តាភចនាំតាតតតា � �ុ វាតាកក តាកស (២) 

 

 

 

(១) ខុ�កបិក ុរក ៥៨ / ១៩២     ប�ដកែាសា    មគ ល្ាហខណន  យគកានដឹ េាម�េបេ ុេឈឥរ

េនរន ឥរេនេមត បស ឥរានដយសកេ ុយគក្យ�ពបពធយម មបិ្ប់ហបេលសបុបិន� េហរុយសក កសបួ�ក�េាក 

ុបុខ ( �បបសេាមេឈ )   ។ 
(២) ខុ�កបិក ុរក ៥៩ / ២៧០    ប�ដកែាសា   េ្ាេេហរុេនេ េបតអ្បលេេេលេាមព្ដ យប

បិយឹ  ាក�បបសខខុកំសមប់ា� មគ លភ�ទស ្្ាហខណន  យគក�ដនប�មត បសាកខខុបិំប  ។ 



๒๖๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

មគ លភ�ទស ្យ   េទេបកុ េដមបនេមខេហ   ប៉ុ់បតបបមយគកបួ�

េាមព្ដយ៉ដេបេ ុមុបបិបនុេ បនមមកមត បសេដ ” ាបនេបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប េាមេឈុ បរសុមិបមបេនរន

់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាកឹ “ េាមព្ដយបបិយបតកុមួ

្ាហខណន ភ�ទស ្យ ” ាបនេបេ កស�់មដុាក មិប្រនម្រ្ប ។ ្បបិបេប េាម

ព្ដយបបិយបតក ុមួ្ាហខណន ភ�ទស ្យ ពិរ់មបេនេ េបយ៉ដេនេ 

ាក់ាលឹ “ េាមេឈុ បរសុ  ់ាលមបិមបេនរន ” ាបនេបេ �់មដុាក

មិប្រនម្រ្ប ។ បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណ

ម� បសេហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្តបសឹ “ េាមេឈុ បរសុ  ់ាលមបិមបេនរន ” ាបនេបេ ពិរ់មប,  ប៉ុ់បត

់ាល្តបសឹ េាមេឈយបបិយបតក ុមួ្ាហខណន ភ�ទស ្យេនេ ុ

ក�្តបស េទតមេកហ�ផខប បេេក ។  

បបម សឹ ្ពេព� មបេ ខី េឹ េាមេឈ់ ាលមិបមបេនរន �់មដ

មិបមបក�បិយបតក, ាកឹ េាមេឈ េបេ ុេ ខី េេបេបត ់ាល

បណ�ិ រេេបនដេាមេឈេនេ  ាកឹ “េាមេឈបិយបតក ” េបេ ុប��រតិ

កគុដផខប បេេក ។ បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ្បទដំំ�់មដេប

�េេ េា�េពនេទេដ្បបបឹ “�េេ្បបប ” តមពិរ �េេ  ់ាលេលសយពំក

្បបបេនេ ពំុមបេ មប់រ�េេ់ាលេលសយពំកេឈ, ប៉ុ់បតេ្ាេកគុដ�េេេនេ 

មប្បបបេា�េពន េប្បទដំំេបឹ “�េេ្បបប ” យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� េាមេឈមិបអនបិយបតកយបេ េាមេឈមិប

មបេនរន ប៉ុ់បតេេបនដេាមេឈេនេ មបេបតណបណ�ិ រ កស�់មដេប 
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េ ខី េេបតេនេឹ េាមេឈ យ៉ដេនេ់ា�, ាកឹ “េាមេឈ ” បិយ 

បតកេបេ ុប��រតិ�បបសមបុប្មគ  កគុដេេក ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ មបុប្មគ ់ាលកពុំដកប�នកេដេេង ប្�  

�់មដេាលឹ “េដកពុំដកប�េ្បដ ” ប៉ុ់បតយសក់ាលេគកពុំដកប�េនេ មិប់មប

ុេ្បដេ គឺុនកេដេេង ប្� េគកពុំដកប�េេេឡ កសេាលឹ “េដ

កពុំដកប�េ្បដ ” យ៉ដណ ។  បបម សឹ ្ពេព� េាមេឈមិបអនបិយបតក

យបេ េាមេឈមិបមបេនរន ប៉ុ់បតេេបនដេាមេឈេនេ មបេបតណ

បណ�ិ រ កស�់មដេបេ ខី េេបតេនេឹ េាមេឈ យ៉ដេនេ់ា�, ាកឹ 

េាមេឈបិយបតក េបេ ុប��រតិ�បបសមបុប្មគ កគុដេេក ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ េេេពលមបុប្្រ្ប

ក�េលសយសក ់ាលមិបទបសមប ាបេ្មន �់មដេាលឹ “ េដកពុំដេលសយសក

់ាលកពុំដមប ាបេ្មន ” �់មដេាលាលសយសក ់ាលមិបទបសយបបេ្មន

ឹ បេ្មន រសុកឹ ុេកហ��បបសមបុប្មគ កគុដេេក យ៉ដណ, បបម

សឹ ្ពេព� េាមេឈមិបអនបិយបតកយបេ េាមេឈមិបមបេនរន 

ប៉ុ់បតេេបនដេាមេឈេនេ មបេបតណបណ�ិ រ កស�់មដេបេ ខី េេបត

េនេឹ េាមេឈ យ៉ដេនេ់ា�, ាកឹ “េាមេឈ ” បិយបតកេបេ ុ

ប��រតិ�បបសមបុប្មគ  កគុដេេក ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� ្បទដំំនងំគ េប េដេកហ��បបសមបុប្

មគ  កគុដេេក់បបណ ្ពេរឹគរ្ដសកសប់មតដលមង នេំាេបរសទដំំ 

េដេកហ��បបសមបុប្មគ  កគុដេេក ់បបេនេ់ា�  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ” ៕ 
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នបស�ុក�យេនរនភបប្ប� ក ៥ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៥    
 

 បប� បតកយពំក ភពមិបមបេនរនៃបេាមេឈឹ  �ុក�យេនរនភប-

ប្ប�  ។ 

ាកឹ េាមេឈមបិមបេនរន គឺេាមេឈមិបមបក�តដំនិរត មបិ

មបក�គិរ មិបមបនិរត ។ 

បបមេលកកខខនមម�កគុដយា�កឹ  បេបុរក ់ាលុ្បរព

េ�ឿដ៉បៃបងឹាបំបដ មកបម� នេដបេដ�ប ៖ 

្ពេពុបយដង្ ដសប់មតដុរកេបេ នេំាេ្ពេអបប�់ ាលកពុំដេមក

បេ្ដដ េ្ាេេហរុ្ពេរឹគរ្ិរ�លរសខបបប�បិិាស បឹ កគុដយរករកល 

្ង្ពេេេ្ពហខរត្ គដ្បម្រតិ េេបគ�ាណបក ្ពេេាលិបរសេករ

ុេបតបេប�ុក�េបត ( េបតបណ�ិ រេេបនដេាម� ) ។ ្ងេនេ 

មប្ាហខណន ាស្កក្កមគ កស េឃនមបុប្ទដំំ ់ាលេគនងំគ េង�ព

មដងលេបត  នងំគ េលសពលកកមខបបុេបត  កសមបនិរតនដស្បណិបលរបនបបុ

េបតមួយដង់ ា� េបេទកបសេាម�ាសលមួំេាម ប្មរលាកេេប�េិបណ

គលសាបេបខ ្្មេេះខ  ពលប�បដ េកដ�ខ្នសដកសាេបខ បបុេដង�

្កយបបទដំំ ាុរ្បកបុកបរំខឺ �ួនេាលឹ “បបមេេកម� បសេេាយប

បុខនុេ ” ាបនេបេ េហកសកេននេទ ។  េេៃថ�ក ២ កសមកបួ�បុខុក�

េាម�េនេេដរ េបតយប់្បកំ ុ្ាហខណន បសមគ កស នបលេទបួ�
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ឹ “ មគ ល្ាហខណន   េ្ាេេហរុយសក េបយគក្យ�ពបេបនកតកពធយម មបិ 

្បមុបិន� ានដេហ េេបួ�ាលសក��បសេេុបុខ ុមួបនដេាមេឈ 

់ាលឥរេនរន ឥរេនេមត បស ឥរានដយសកេមេេនេ េទបនិ    ”  េេេពល

្ាហខណន ាស្កក្ក យបេឆខឹ មកេលសក�េង�ព នេំាេេាមេឈយ៉ដេបេ 

េ្ាេ្យ គឹ ្ព ាបនេបេេហ កស់្បកំុេបតបនិ �ួន្យបសកកណំបស

្ព ាលស្ាហខណន  ។ 

នំ់ ណកងឹក ២ ្យកាេេកគុដ ផប�បុរក  ុេ�ឿដ៉ប់ាល្ពេ

មមត ្តបស្យ�ពបក�េ ខី េងគ ៃប្កបម្ពេញរិបដ្ េេមរសប�នដេហិណក

មបខខនមម�បេដ�បឹ ៖  កគុដយរករកល ្ង្ពេេេ្ពហខរតេម្-

បម្រតិេេបគ�ាណបក មបុដេឈមគ កស លកពបេូនបលកគុដៃ្ពេទ�ក

កបសេឈ មកេលសុ�េេ លកសនិ��ន ម្កបរិ ។  កគុដៃ្ពេនេ មបេាមព្ដាសលំ

មួេាម    េ្កមេាមេនេ   ុកអ្បលេាកប្មក    �បបស ខំ ឃខុ មួំ

ក្ល ។ ៃថ�មួ មប់មកេឈយកសជខ កសនុេមក េ្ាេខលសេយកបកស ់មក

េឈជខ កសមកបដ�រស-ក ខំ ឃខុ បំបតិន ់ាលអ្បលេេេ្កមមខបសេាមេនេ ខំ -

ឃខុភំខ កសេឡដប�ុេម� េ្កកេននេទ ខនដេ្កលនដអេរបនដេាមព្ដឹ 

មិបនបលនិរតខខួប ់ាលមកអ្បលេាកប្មកេេកេនេ េហមបេនរន

េលសយបខខួប េបមបបណំដបនដ�លំេំាមេឈេនេ ។ លុេេឃន្ាហខណន

ុដេឈ េា�់បសដ�កេឈ មកេលសកដស�េេេេកគុដៃ្ព កសនបលេទេាលុ

ភមមបុប្ឹ ខខួបយបេឃនេាមេឈ ់ាលបមបំដ នេំាេក�េលសកដស

�េេយបលម មួេាម ។ លុេ្ាហខណន បម� នពកក�នដសយប កសន ំុ ដេឈ

េនេ េទនដមុលាេឃនេាមព្ដេនេ �ួនកេននេទ ។ េបត់ាល

បណ�ិ រេេបនដេាមព្ដេនេ លុេ្ុបេបនកតកេបេេហ កសខនដ នដសេលសរប
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េទ ខំ ឃខុ េំនេបនិ េប់្បកំុមបុប្ ាបនយគកេលសក�កគុដៃ្ពមគ កស នបល

េទ�កុដេឈ េលសុបួ�ពកេងលបណំដ�បបសុដេឈ �ួន់ណន ំុ ដេឈ

េនេឹ េបនដសេលសាកដស�េេ ់ាលេលសពកេាមព្ដេនេ� នដម ំលកសយបៃថខ គួ�

់រយប់ប្ក ខំ ឃខុ មំកេលសុ់ខ្� នរ្ុបំនិ ។ េេេពលុដេឈលស្បប

តម បិដបួ�ឹ ខខួបបនដអនយប់ប្ក ខំ ឃខុ ពំកណ េបតកសេឆខឹ យគក

់ាល្យបសឹ េាមព្ដេេកណ ខំ ឃខុ កំសអ្បលេាកប្មក េេេ្កម

មខបសេាមព្ដ ់ាលយគកេនេ្យបសេនេ�ដ ុដេឈានដាបនេនេេហ កស�ដស

ឱំកប ។ េ្កមក េេេពល ខំ ឃខុ េំនេនបលេទេាកប្មក េ្កមមខបស

េាមព្ដេនេេដរ កសនបលេទបមខ បស ខំ ឃខុ េំនេាមខ បស តមបលិក់ាលេបត

កំខខួប្យបស    បកក់ប្ក     �ួនេ្បពបេូ�លំេំាមព្ដេនេ ។  

នំ់ ណក្ពេងឹ ឹ  “ ឥរ ិផប�ប�ុេក� ប ិ”  ុេាមេនេ ុាក់ាល

េបត េាលនេំាេ្ាហខណន ុដេឈ េប្ាហខណន េដេ ខី េ្រកបល

ឹ “ ភ�ទស ្យ ”  ៕    

នបសាកយលិប្បប� ក ៥ 

 

ប�� �ីា៦ - បត �ំ យាស បបលបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេលមខបដងករិក� 

ទដំំ(្ពេេថ�យ់ាលេលសបមង ន្ពេលមង )យបេាលយ៉ដេបេឹ ៖ 

 “ ចាននតសាសា�ាំសា�ជត វ� តា កម ត�ាតាកសាតាា ំ

 អ ធាំតសបាតាីធកីេត  ប �ំាសំន�តកំ (១) 

(១) កឃបិក មហបគង  ១៦ / ២៧១ 
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 ខខុ ំ្ ពេក�ុណយបមត បសមកឹ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសុ យគក្យ្ខ 

េម្ពេ្កយេម� �បបសននុប�កមខ �បុ្រេហ មប្ពេអាលល�បស 

្រិបនដម�ណយ ” ាបនេបេ ។ 

 ប៉ុ់បត    ្ពេាសមប្ពេភគ     ្តបសមធដ៉េដរឹ    “  ក��កស   អនននា 

បតំ � យវាតសរលាតសភ តយិា  ទលទា  តក�� ត  បតំ � យកា តា

ស បបលាកេាចាសមនតតំតាកេ ” (១) - មគ លអបប� បណិ� យរ ២ យ៉ដ

ទដំេបេ មបផលេបខ ៗ ងគ  មបបយិកប៉ុបងគ  មបផលេ្នបុដ បិដមប

អបិបដ្េ្នបុដបណិ� យរាៃ, បណិ� យរ ២ យ៉ដេនេ យសកខខេ   គ ឺ

បណិ� យរ់ាលរឹគរប�េិភគេហ យប្តបសានដបបបយបុរត�បមខ បេមុល-ិ

ប�ណមធដ៉, បណិ� យរ់ាលរឹគរប�េិភគេហ យបប�បិិាស ប េដ

យបុយិេបបបិាស បជរុមធដ៉ ។ បណិ� យរ ២ យ៉ដេបេ មបផលេបខ ៗ ងគ  

មបបយិកប៉ុបងគ , មបផលេ្នបុដ បិដមបអបិបដ្េ្នបុដបណិ� យរ

ាៃ ” ាបនេបេ ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគយបេម

្ពេ្កយេម�  �បបសននុប�េហ ្ពេអាលាស ខំ ដំកសេករេឡដ 

េហ្ពេេបនាស ខំ ដំកខ  ្ិរបនដម�ណយ កសេករេឡដ ពិរ់មបេនេ, េប

យ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ “ មគ លអបប� បណិ� យរ ២ យ៉ដេបេ មប

ផលេបខ ៗ ងគ  មបបយិកប៉ុបងគ  មបផលេ្នបុដ បិដមបអបិបដ្េ្នប

ុដបណិ� យរាៃ ” ាបនេបេ �់មដុាកមិប្រនម្រ្ប ។  

្បបិបេបបិណ� យរទដំ ២ យ៉ដេបេ មបផលេបខ ៗ ងគ  មបបយិក

ប៉ុបងគ  មបផលេ្នបុដ បិដមបអបិបដ្េ្នបុដបិណ� យរាៃ ពិរ

 (១) កឃបិក  មហបគង ១៦ / ២៨៧ 
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់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាកឹ “ េេេពល្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសយប

េម្ពេ្កយេម�  �បបសននុប�កមខ �បុ្រេហ ្ពេអាលាសំ ខ ដំកស

េករេឡដ េហ្ពេេបនាសំ ខ ដំកខ  ្រិបនដម�ណយ កសេករេឡដ ” ាបនេបេ 

�់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប បិណ� យរេនេ េេេពលាលសភពុ គឹ ពុំល  

បនដមបផលេ្នបយបឬ   េេេពលេលសាេករេគ បនដមបផលេ្នបយប

ឬ   េេេពលេលសអុាបនិប បនដមបផលេ្នបយបឬ  , េេេពលងត នស

្ពេ្បខ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ បនដមបផលេ្នបយបឬ   ។  

េាម្ កុ ក�បដ�រសប�ប្កយ បបម្ពេគុណម� បសេាលាលសេហរុផល

កគុដខខនមម�េនេ នេំាេខខុ ំ្ ពេក�ុណផដនុេ ។ កគុដេ�ឿដេបេ េេមបយគក

លសខុបឹ ្ដំឺនុេ្ពេេេហិរ េករេឡដ េ្ាេ្ពេ្កយេម�  ់ាល

េមេ្នបេពក េដយណំនៃបនណំដស ។  

បបម្ កបប� េបេកសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ។  

្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព�  មហបពិ្រ  ្ពេលមខបដងករិ–

ក�ទដំំ យបេាលេបនកតកេបេឹ ៖ 

 “ ខខុ ំ្ ពេក�ុណយបមត បសមកឹ ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសុ យគក្យ្ខ     

េម្ពេ្កយេម� �បបសននុប�កមខ �បុ្រេហ ្ដសេករ្ពេអាល

ល�បស ្រិបនដម�ណយ ”  ាបនេបេ ពិរ់មប ។  

 េហ្ពេាសមប្ពេាសមប្ពេភគ          កសយប្តបសេបនកតកេបេឹ   

“មគ លអបប� បណិ� យរ ២ យ៉ដទដំេបេ មបផលេបខ ៗ ងគ  មបបយិកប៉ុបងគ  

មបផលេ្នបុដ បិដមបអបិបដ្េ្នបុដបណិ� យរាៃ, បណិ� យរ ២ 
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យ៉ដេនេ យសកខខេ   គ ឺ បណិ� យរ់ាលរឹគរប�េិភគេហ យប្តបសានដ

បបបយបុរត�បមខ បេមុលបិ� ណ មធដ៉, បណិ� យរ់ាលរឹគរប�េិភគេហ 

យបប�បិិាស ប េដយបុយិេបបបិាស បជរុ មធដ៉ ។ បណិ� យរ ២ យ៉ដ

ទដំេបេ មបផលេបខ ៗ ងគ  មបបយិកប៉ុបងគ , មបផលេ្នបុដ បិដមប

អបិបដ្េ្នបុដបណិ� យរាៃ ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។  

បិណ� យរេនេមបគុណេ្នប មបអបិបដ្េ្នប េបតទដំំ

់ាល� កក មបនិរត្ ្េ ខឹ  គិរឹ “ បណិ� យរេលកេបេ ុេលកនុដ

េ្ក ៃប្ពេាសមប្ពេភគ  ”  ាបនេបេ    េបេឱុ�បិពសេលបបក�-

ម�បយ ុេហរុាបបក�ម�បយឆមិបេបខងគ  ម្បួល�េំ មប�បេ្នបគួ�

ា្រុកសនិរត យេំណផលាលសេរខដជរុ�េំអហ� ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ាេេហរុេនេ�ដ េគយសក ៗ ់ាលេេមិបទបសេករ 

គឺមិបអនេករេឡដ នេំាេ្ពេាសមប្ពេភគយបេ ។ បបម សឹ ្ពេព� 

េេេពល្ពេប� ក�យតមលមខត �បបស្ពេាសមប្ពេភគ ្បឌេ្ទមកមខ ដំ 

យបសអុបម� � ្ដំឺ់ាលេករេឡដេហ កសកបស់រកេ្មកេឡដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េរខដកពុំដេឆេបេនប បេេប តមលមខត 

េេេពលដកស្បេឆេេរខដនបលេទ កសកបស់រេឆេបេនប បេេប េឡដយ៉ដណ, 

បបម សឹ ្ពេព� េេេពល្ពេប� ក�យតមលមខត �បបស្ពេាសមប្ពេភគ

្បឌេ្ទមកមខ ដំ យបសអុបម� � ្ដំឺ់ាលេករេឡដេហ កសកបស់រ

កេ្មកេឡដ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  មធដ៉បនិេដរ  េ្ប�បាបនុ   ់ខ្នកហប�េទតម

លមខត េេេពលមបេរខ�ដជខ កស ខំ ដំនុេមក កសកខ ុ់ខ្នកល ំ ហប� ខំ ដំ 

យ៉ដណ, េេេពល្ពេប� ក�យតមលមខត �បបស្ពេាសមប្ពេភគ ្បឌ–
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េ្ទមកមខ ដំ យបសអុបម� � ្ដំឺ់ាលេករេឡដេហ កសកបស់រកេ្មក

េឡដ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ពំុមបកហុំបយសក េេកគុដបិណ� យរេនេេ េហយគក

ណកសមិបអនេលកក ុកហុំប�បបសបិណ� យរ េនេយប់ា� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប េ្ាេេហរុយសក បិណ� យរ

ទដំ ២ យ៉ដេនេ េបមបផលេបខ ៗ ងគ  មបបយិកប៉ុបងគ  មបផលេ្នប

ុដ បិដមបអបិបដ្េ្នបុដបិណ� យរាៃ េទបនិ    ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ បិណ� យរ ២ យ៉ដ

េនេ មបផលេបខ ៗ ងគ  មបបយិកប៉ុបងគ  មបផលេ្នបុដ មបអបិបដ្

េ្នបុដបិណ� យរាៃ គឺេដយណំនៃបក�នបលបមបរតិ ់ាលមប

ក�តមពិ�ណលមង  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប បិណ� យរ ២ យ៉ដេនេ 

មបផលេបខ ៗ ងគ  មបបយិកប៉ុបងគ  មបផលេ្នបុដ មបអបិបដ្េ្នប

ុដបិណ� យរាៃ គឺេដយណំនៃបក�នបលបមបរតិ ់ាលមបក�តម

ពិ�ណលមង ់បបណខខេ   ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ បិណ� យរ ២ យ៉ដ

េនេ មបផលេបខ ៗ ងគ  មបបយិកប៉ុបងគ  មបផលេ្នបុដ មបអបិបដ្

េ្នបុដបិណ� យរាៃ គឺ េដយណំន ៃបក�នបលយបុបុពសបហិ�-

បមបរតិ ( បមបរតិុបហិ�លមង ់ាល្រ្បនបលេទតមលដំបស ) ៩ យ៉ដ 

ទដំេដយបុេេម ទដំេដបាិេេម ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប  ្ពេរឹគរ្ដសនបល

យបុបុពសបហិ�បមបរតិ ៩ យ៉ដ ុយបុេេម បិដបាិេេម កគុដេបេ្រនម ២  



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๗๓ 

 

 

ៃថ�េពន ប៉ុេណា េឬ    ” 

 ្�្លាេសន   “ ពិរ់មប បបម សឹ ្ពេព� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប គួ�ាយម� �់មប គួ�ា

ន់មខកនិរត់ មប ់ាលយបិបទប ( ទប់ាលពំុមបទបាៃ េ្ប�បេបខ

យប ) ាសកពំបលកគុដពុបេខរតេបេ កសេេមិបអនេលដបយបបនដបិណ� យរ ២ 

យ៉ដេបេ ។ គួ�ាយម� �់មប គួ�ាន់មខកនិរត់ មប ្ពេគុណម� បសនគ-

េបប, ាបណ់ាលយបុបុពសបហិ�បមបរតិ ៩ យ៉ដ ុ�បបសាសយម� � 

ទប�់មដុ�បបសមបផលេ្នបុដ មបអបិបដ្េ្នបុដ កសេដ

យណំន ៃបយបុបុពសបហិ�បមបរតិ ៩ យ៉ដេនេ ។ 

្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមួលក

ាកតម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ ”  ៕ 

នបសបិណ� យរមហបបលប្ប� ក ៦ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៦    
 

 បប� បតកយពំក  ភពមបផលេ្នប  ៃបបិណ� យរ  េ ខី េឹ  បណិ� យរ

មហបបលបប�  ។  កគុដយា�កឹុ សិប ំបណិ� យតប ំមហបបលភបប្ប�  ់្ប

ឹ បប� បតកយពំក ភពមបផលេ្នប ៃបបិណ� យរ ២ យ៉ដ ។ 

កគុដ មហប�បិិាស បបប្រ (១) េាលាលសេហរុក�ណន  នេពល្ិរយដ

�លរសខបបប�បិិាស ប �បបស្ពេាសមប្ពេភគ យ៉ដេបេឹ ៖  

(១) កឃបិក  មហបគង ១៦ / ២៦៧ 



๒๗๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្ង់ាល្ពេាសមប្ពេភគយដផខបប �ី  ពកបគ�េបមលក េទកបស

បគ�កុបិន េាម្ ក�លំរសខបបប�បិិាស បេនេ, កគុដ�កដាេំណ �ផខប ប េេេពល

យដាលសបគ�យក   កសយប្បឹបសេេកគុដបួបយមបុ លប   �បបសននុប�កមខ �-

បុ្រ ។ ននុប�កមខ �បុ្រ្ុបាណំន ដេបេ កសនបលមកងលស យបមត បសលមង

េហ  កសេករមបភពយដសអន  � កកកគុដលមង   យប្កបបលអលន

្ពេមមត  ្ពមទដំរិក�ុបដ្ទដំំ េាម្ កេម្ពេ្កយហ� កគុដៃថ�

់បមក ។   កគុដកលេនេ ននុប�កមខ �បុ្រ  យបេ្រ�ម្កយេម�  

េ ខី េឹ   បបក�ម�បយ ុកប្មបស្ពេាសមប្ពេភគ េដ់ឡក ។  

ាកឹ “ បបក�ម�បយ ” េបេ យា�កឹ�បបស្ពេបប្រ (១) េបេ យប

យលិប្យ៉ដេបេឹ ៖ 

“ ាកឹ  បបក�ម�បយ  គឺមនសកបប្្្កាបំបដេទល់រមួ  ់ាលមប

ប លមិបខ�កេពក មិបបសេពក េគានដ្គបសងគ ឹ មនស្្្ក់ាលឹេបេ ុ

មនសាសបស បិដលមិរ ។ យលិប្ឹ ននុប�កមខ �បុ្រយបេ្រ�ម គឺាេគ

នមមិបបបក�ម�បយេនេយ៉ដលម ។ នំ់ ណកអ�ពួកខខេ េាលឹ “ ាកឹ 

បបក�ម�បយេបេ ុេ ខី េបលិកផ្េំ្គរដនកដ ំ (នកបរុប ) ់ាល្បកបេដ

េង�ប ៥ យ៉ដ (មបនកេដេ្បបស ុេាម ) ប្មបសយឆមបិាសបសេលខ ”  

ខខេេដរ  េាលឹ  “ ររត់ ាលមបបលិកផ្េំ្គរដ   មបេេកគុដគមុក�ម-

បេប  េ ខី េឹ    បបក�ម�បយ ”  ាបនេបេ  ។  

ននុប�កមខ �បុ្រ យបេ្រ�មបបក�ម�បយេនេុក េ្ាេគិរឹ ្ពេាស

មប្ពេភគ អនមិបមបក�ប�បិិាស ប េហេបតទដំំ កគុដសកបលំ

ទដំ ៤  ្ពមទដំសកបប�កិ�  ២ះ០០០  យបេឱុ�បិពស  េលបបក�ម�បយ 

 (១) បុមដងលបេិបិបក មហបគងបណាន  
 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๗๕ 

 

 

េនេ ” ាបនេបេ ។  

បបក�ម�បយេនេ ននុប�កមខ �បុ្រយបេ្រ�ម ប្មបស្ពេាសមប្ពេ

ភគ ់ាល្ដសមបអាលល�បសេដ់ឡក េបុររតមិបបម្បបនេំាេ

រិក�ុាៃីបស ។ េ្ាេេហរុេនេ េប្តបសឹ “ ិកន�ា ចាននា តគកស�នភាំ

ទលទាកានាសតកា តរសាំប តភ តត (១) - មគ លនុប� នប�យគកយមង បរឹគរ េដ

បបក�ម�បយ  ់ាលយគកយបេ្រ�មនុេ  នប�យមង បរិក�ុបដ្  េដអហ�ាំ  

អហ�ីបសាៃ ់ាលយបេ្រ�មនុេ ” ាបនេបេ ។  

ាកឹ បណិ� យរ់ាលរឹគរយបប�េិភគេហ កសយប្តបសានដ

យបុរត�បមខ បេមុលបិ� ណ គឺយមលុយយប ់ាលនដបុុតកេទ

សឹ ្ពេេាលិបរស េពលឈបសបេំពនុក��កិ�យិថខក ៗ ្ពេយដងយបេម

េហ ុេហរុា្ពេប�ក�បបស្ពេយដងយប្បបស្ម ្ួា្ដស

្យ�ពបេបនកតកពធយមយបេដលម �ហបរយប្តបសានដ្ពេយបុរត�បមខ -

បេមុលិប� ណ បេ្មនលមងុ្ពេបមខ បមុុប ។ 

ាកឹ បណិ� យរ់ាលរឹគរយបប�េិភគេហ កសយបប�បិិាស ប

េដយបុយិេបបបិាស បជរុ  គឺបិណ� យរ   គឺបបក�ម�បយ�បបសននុប�-

កមខ �បុ្រេនេ�ដ ់ាល្ពេាសមប្ពេភគយបេមេហ ុេហរុា

េករ្ពេកមខ ដំ ្ពេអាលយបលប�េប្ ខខេ ្ពេេបនាស ខំ ដំកខ យបថ

នុេេទខខេ �ហបរាលស្ពេយដង្ ដសអនបបត្ ពេពុបាេំណ � ាលសបគ�កុបិន

យប េហយដ�លរសខបបប�បិិាស ប េេបគ�េនេ េដយបុយិេបប-

បិាស បជរុ ុ្ពេបិាស បជរុ ់ាលពំុមបខបបេេបលស គឺប�បស�ម� បសខបប 

់ាលបនដេករកគុដរពថខក ។ 

 (១)  កឃបិក  មហបគង ១៦ / ២៦៩ 



๒๗๖                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េទេបកុ្ពេអបប�េរស� េាលយ៉ដេបេឹ   “  ត  កខ  ស ភកវា 

ចាននតសា ទលទា សំន�តិ ា (១) - លុេ្ពេមប្ពេភគ្ដសី បសររត�បបស

ននុប�កមខ �បុរត�ួនេហ ្ពេអាលាសំ ខ ដំ េបនាសេកខ�បកខ   េករយពំក

េេហិរប្ក�បតិកាល ( អាលនុេ្ពេេេហិរ )  ្រិបនដាលសម�ណយ កស

្ប្ពនរតេទ ” ាបនេបេកតក ្ពេអបប�កសមិប់មបបេំេឹ បបក�ម�បយ ់ាលន

នុប�បល សឹ េនេ ុេហរុា្ដសេករ្ពេអាលល�បស េករ្ដំឺនុេ្ពេ

េេហិរ េលសា្ពេយដង ្រ្បយដ�លរសខបបប�បិិាស ប េេកបផុំរេនេេ ។  

្ពេអបប�្ ងបស់របេំេឹ   េេេពលយបេមអហ��បបសន

នុប�េហ ្ពេអាល់ាល្ដសមបពកមុបមក កសកេ្មកេឡដបនិ េប��់រ

្ដស�លរសខបបប�បិិាស ប េ្ាេេហរុ់ាលេមនបលេទភខ ម ៗ ប៉ុេណា េ ។  

េទេុយ៉ដេនេកតក អហ�េបេកសយប្ួា្ពេយដង ្ដសមប 

កមខ ដំ្ពេប�ក យដបបត្ ពេពុបាេំណ � �ហបរាលសបគ�កុបិនយប ។ 

ាកឹ យបុបុពសបហិ�បមបរត ិ ៩ យ៉ដ គបឺមបរតិ់ាលុបហិ�លមង 

(លមងក់បខដេេ ) ់ាលគួ�នបលេទតមលដំបស ៩ យ៉ដ គឺ �បប្�បបមបរតិ 

៤ មបបបម្�ប ុេាម យ�បប្�បបមបរតិ ៤ មបអកមបប� របយ 

ុេាម បិដបប� េបិរបិេលបមបរតិ ១ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៦ 

 

 

 

 
(១) កឃបិក  មហបគង ១៦ / ២៧០ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๗๗ 

 

 

ប�� �ីា៧ - ា�សបគវនបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�     “  ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេរឹគរ្ដស្តបស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ  ៖ 

“ ត្ភវ ាាកស� អនននាកមាាថ ាតសាតីបគជិ (១)   

- មគ លអបប� យគកទដំំ នប�កុំំ ស ខសលស េាម្ កបបុប� ក�យរឹគរ

េឡ ” ាបនេបេ ។   បុ៉់បតយប្តបសុកមួក់បខដេដរឹ ៖ 

 “ បគកវកានាំបគវនតិ តសាធាា ំ កភាំកត ាត �សតកវា សតតស (២) 

- យគកទដំំ នប�បបុ្ពេជរុ�បបស្ពេមមត  ុបរសុគួ�ាលសក�បបុ

នុេ េ្ាេឹពួកយគកេលសយ៉ដេបេ បនដលេពកេេកេបេេទេហ បនដេទកបស

ឋបបួគង ”  ាបនេបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ 

“មគ លអបប� យគកទដំំ នប�កុំំ ស ខសលស េាម្ កបបុប� ក�យរឹគរ ” ាបនេបេ 

ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ យគកទដំំ នប�បបុ្ពេជរុ

�បបស្ពេមមត  ុបរសុគួ�ាលសក�បបុនុេ េ្ាេឹពួកយគកេលសយ៉ដេបេ បនដ

លេពកេេកេបេេទេហ បនដេទកបសឋបបួគង ” ាបនេបេ គឺមិប្រនម្រ្ប ។ 

្បបិបេប ្ពេរឹគរ្តបសឹ “ យគកទដំំ នប�បបុ្ពេជរុ�បបស

្ពេមមត  ុបរសុគួ�ាលសក�បបុនុេ េ្ាេឹពួកយគកេលសយ៉ដេបេ បនដលេពក

េេកេបេេទេហ បនដេទកបសឋបបួគង ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដ 

 

 
(១) កឃបិក មហបគង ១៦ / ២៩៦ 

(២) ខុ�កបិក បមិបបរសុ  ៥៥ / ២៧១      ប�ដកែាសា     យគកទដំំនប�បបុ្ពេជរុ �បបស្ពេមមត  

ុបរសុ គួ�ាលសក�បបុនុេ ខខុឮំឹ យគកទដំំ ( នុរ ) យពំកមបុប្េបេ បនដេទកបសឋបបួគង ។ 



๒๗๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េនេ ាក់ាលឹ “ មគ លអបប�  យគកទដំំ  នប�កុំំ ស ខសលស  េាម្ កបបុ

ប� ក�យរឹគរ ” ាបនេបេ គឺមិប្រនម្រ្ប ។  

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដស្តបសភបិរេបនកតកេបេឹ “ មគ លអបប� យគកទដំំ នប�កុំំ ស ខសលស 

េាម្ កបបុប� ក�យរឹគរ ” ាបនេបេ ពិរ់មប, បិដ្តបសេេមួក់បខដេដរ

ឹ “ យគកទដំំ នប�បបុ្ពេជរុ�បបស្ពេមមត  ុបរសុគួ�ាលសក�បបុ

នុេ េ្ាេឹពួកយគកេលសយ៉ដេបេ បនដលេពកេេកេបេេទេហ បនដេទកបស

ឋបបួគង ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ 

ប៉ុ់បត  ាកឹ  “  មគ លអបប� យគកទដំំ នប�កុំំ ស ខសលស េាម្ កបបុ

ប� ក�យរឹគរ ” ាបនេបេ េនេ ្តបស្យ�ពប្ពេរិក�ុ  ់ាលុ្ិបបុ្រប៉ុេណា េ 

មិប់មបមបុប្្គបស្ពំបក ។ បបម សឹ ្ពេព� ក�បបុយ៉ដេបេេនេ មិប

់មបុក�ម��បបស្ពេរិក�ុ  ់ាលុ្ិបបុ្រ ក�ពិ�ណបម� �, 

េយបិេមមបបិក�, ក�តមពិ�ណកគុដបរិប្ដ� ប, ក�បសក់រ

ខខនមៃបអ�មខណន , ក�បសម� បកិេលប, ក�បេំពន្បេយ្បនខខួប, ្បក�េបេ

�េណេេ ុកិន�់ ាលរិក�ុុ្ិបបុ្រទដំំ គួ�េលស, ក�បបុុកិន�

់ាលពួកមបុប្ បិដេបតទដំំាៃ គួ�េលស ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ក�បិក្េ�ឿដា�ំ ក េបេ �ថ លគប  ដប 

េលខ ក�គិរគណន បិដ្ពេខលប េបមបត ន្បស បសមង ម ក�រស់នដលព 

ុកិន�់ ាលពួកឱ�ប�បបស្ពេុគួ�េលស, ក�រយួ �់្ប ក�្ួនាប� ក�និ��ន ម
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េង   ុកិន�់ ាលពួកេបប្យ  បិដបប្យ ុេ្នបេផ្ដេដរទដំំគួ�េលស 

យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ក�បបុេបេ មិប់មបុក�ម��បបស្ពេរិក�ុ ់ាល

ុ្ិបបុ្រទដំំេ, ក�ពិ�ណបម� �, េយបិេមមបបិក�, ក�

តមពិ�ណកគុដបរិប្ដ� ប, ក�បសក់រខខនមៃបអ�មខណន , ក�បសម� ប

កិេលប, ក�បេំពន្បេយ្បនខខួប, ្បក�េបេ�េណេេ ុកិន�់ ាលរិក�ុ

ុ្ិបបុ្រទដំំគួ�េលស,  នំ់ ណកក�បបុុកិន�់ ាលពួកមបុប្  បិដ

េបតទដំំាៃគួ�េលស យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ ពួក្ពេគមុក�េប

ទដំំ គឺឥ�ុេប ្ុេប មមេប យលពសណេប គមុក�លក�ណយ គមុក�

ឥរិហបយ គមុក�បុណយ គមុក�បិគណ�ុ  គមុក�េកា�ុពយ គមុក�យក��ប្េរយ  គមុក�

បយ គមុក�ពធក�ណន  គមុក�ភបមគងយ គមុក� យ� គមុក�បុបិបយ គមុក�បិមខិរ គមុក�

ឆឡដងយ គមុក�នប�ងហយ គមុក�បុ�ិងហយ គមុក�បុក�ហុន�រិយ គមុក� ឡុគងហ-

ុបយ គមុក�េបុប�ុរិប្�យ គមុក�ឱក�បតិ គមុក� ក� យរ គមុក�របមិកមខយ គមុក�ិម-

ទហយ គមុក�រុមបតលិក�យ គមុក�េុរិបយ គមុក�េេករិកយ គមុក�មនក�យ គមុក�

មិគនក�យ គមុក�យបត�នក�យ គមុក�មិប្កុប្យ គមុក�បកុណ�ុ្របរិយ ុ�បបស

ពួក្ាហខណន មណពទដំំ គួ�េលសក�បិក្, ក�រយួ �់្ប ក�្ួនាប� 

ក�និ��ន មេង ុកិន� ់ាលពួកេបប្យ បិដបប្យ ុេ្នបេផ្ដេដរទដំ– 

ំ គួ�េលស យ៉ដណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ក�បបុេបេ មិប់មបុក�ម��បបស្ពេរិក�ុ  ់ាល

ុ្ិបបុ្រទដំំេ, ក�ពិ�ណបម� �, េយបិេមមបបិក�, ក�

តមពិ�ណកគុដបរិប្ដ� ប, ក�បសក់រខខនមៃបអ�មខណន , ក�បសម� ប
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កិេលប, ក�បេំពន្បេយ្បនខខួប, ្បក�េបេ�េណេេ ុកិន�់ ាលរិក�ុ

ុ្ិបបុ្រទដំំ គួ�េលស,  នំ់ ណកក�បបុុកិន�់ ាលពួកមបុប្  បិដ

េបតទដំំាៃ គួ�េលស យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ាេេហរុេនេ េប្តបសឹ “ ពួកយគកនប�កុំ្ បកប

កគុដក�ម� ់ាលមិបបមគួ�ទដំេបេ នប�្បកប់រកគុដក�ម� ់ាលបមគួ�

ទដំេបេ ប៉ុេណា េនុេ ” បិដឹ “ មគ លអបប� យគកទដំំនប�កុខំសលស សំ  

េាម្ កបបុប� ក�យរឹគរេឡ ” ាបនេបេ  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរបនដមិប្តបសឹ “ រកិ�ុទដំំ 

េទេុយ្របិដនកព��បបសយគក កសគួ�លេ េលសក�បបុ្ពេពុបយដងនុេ ” ាបនេបេ 

េនេេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសពុបបប្បប្ប� ក ៧ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៧    
 

 បប� បតកយពំកក�បបុ្ពេពុបយដង េ ខី េឹ ពុបបប្បប្ប�  ។ 

ាកឹ ្ពេជរុ គឺ្ ពេយា�ិជរុ ។ 

ាកឹ ក�បបុុកនិ�់ ាលមបុប្ បិដេបតទដំំ គួ�េលស យប

េបនកតកឹ ក�បបុ មបក�្កបបពំេ មបក�ដកសង�  េ្គរដ្កយបប ្បកប 

ុេាម ុកិន�់ ាលបុគងលាៃ េាលគឺមបុប្ បិដេបត  ់ាលមិប់មបុ 
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បមណមកបុ្រ គួ�េលស គឺគួ�ខគេ់ខគដេលស ។  

េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេបុគងលទដំេបេ ភគេ្នប្យ គឹ េបនកតកបុខកគុដ

មបុប្បម្រតិខខេ កគុដេបបម្រតិខខេ មិបយប្យ គឹ ្ពេបិាស ប ាបនយ៉ដរិក�ុ

េឃនេ្ងេរលកគុដបដ្�បាត ់ាលបួបេដបទប ទដំំេ ។ 

ាកឹ ក�បសក់រខខនមៃបអ�មខណន  គឺអ�មខណន ់ាលមបពិរ ុ

ក�ពិរេដបភបយ ផុរពកក�បបខរឹ បរស បុគងល ្បក ្បបប យតត  យសក់ាល

ាកសពលបបបនដយតត  ាបនុ ខបប ជរុ បិដអរបយទដំំ េ ខី េឹ ខខនមៃប

អ�មខណន  ។ ្ពេរិក�ុ ់ាលុ្ិបបុ្រ �់មដខសលស សំ ខគេ់ខគដ កគុដក�បស

កខខនម ៃបអ�មខណន េនេ េដញណ មបយតស លិប្ឹ �់មដ

ខសលស សំ ខគេ់ខគដ កគុដក�េលសញណ លសពកខបប ុេាមេនេ ាេករេឡដ ។ 

ាកឹ នប�កុំ្ បកបកគុដក�ម� ់ាលមបិបមគួ� គឺនប�កុំ្ បកបកគុដកិន�

ទដំំ ់ាលមិបបដ�លក�ណយម្បួលាលសក�លេកិេលប បិដកគុដ

កិន�ទដំំ ់ាលបដ�លក�ណយម្បួលាលសកិេលប ។ 

ាកឹ នប�្បកប់រក�ម� ់ាលបមគួ�ទដំេបេប៉ុេណា េ គឺនប�្បកប 

់រកគុដកិន� ់ាលបដ�លក�ណយម្បួលាលសក�លេកិេលប បិដកគុដកិន�

ទដំំ ់ាលមិបបដ�លក�ណយម្បួលាលសកិេលបទដំេបេគឺ ក�

ពិ�ណបម� � ុេាម េបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៧ 
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ប�� �ីា៨ - យ�តកលតិ ាបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “  ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បសទដំ– 

ំនងំគ េាលឹ “ េេេពល្ពេាសមប្ពេភគ្ដសពុបាេំណ �េទ ់ផប

ាកលេំលដឥរេនរនេបេ កសប្មរលក្កហបដទបាខបុសេឡដ ប្មរលកួល

ខបុសាទបនុេ ”  ាបនេបេ,    បិដេេេាលេដរឹ   “  ស ភកវ  យកុា

តកលតិ ិះកវ (១) - បំ់ ណកថខំ � រមកដងនិ្រ្ប ្ពេយ�បបស្ពេាស

មប្ពេភគ ” ាបនេបេ ។ បំ់ ណកថខ់ ាល �ំ រមកដងិនបបប្ពេយ�បបស្ពេ

ាសមប្ពេភគ េ្ាេេហរុយសក េបបំ់ ណកថខេនេមិប្រឡបសេ្ក   ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប េេេពល្ពេមប្ពេភគ្ដស

ពុបាេំណ �េទ ់ផបាកលេំលដឥរេនរនេបេ កសប្មរលក្កហបដទបាខបុស

េឡដ ប្មរលកួលខបុសាទបនុេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល

ឹ “ បំ់ ណកថខំ � រមកដងនិ្រ្ប្ពេយ �បបស្ពេាសមប្ពេភគ” ាបនេបេ 

គឺុាកមិប្រនម្រ្ប ។ ្បបិបេប បំ់ ណកថខំ � រមកដងិន្រ្ប្ពេយ

�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ពិរ់មប, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ េេេពល

្ពេាសមប្ពេភគ្ដសពុបាេំណ �េទ ់ផបាកលេំលដឥរេនរនេបេ កស

ប្មរលក្កហបដទបាខបុសេឡដ   ប្មរលកួលខបុសាទបនុេ ”  ាបនេបេ 

គឺុាកមិប្រនម្រ្ប ។ បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលស្ពេ

គុណម� បសេហ    បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េបេផដនុេ ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្បក�់ាលឹ េេ

េពល្ពេាសមប្ពេភគ្ដសពុបាេំណ �េទ ់ផបាកលេំលដឥរេនរនេបេ កស

ប្មរលក្កហបដទបាខបុសេឡដ ប្មរលកួលខបុសាទបនុេ,  បិដ្បក� 

 (១) បបិបាិក នុលខបគង ១១ / ៤២  ( េដយរសបល  ) 

   ប�ដកែាសា   បំ់ ណកថខកស �ំ រេឡដដងនិ េលស្ ពេេេហិរកគុដ្ពេយ្ពេមប្ពេភគ ាពុ�ពដេឡដ។ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๘๓ 

 

 

់ាលឹ បំ់ ណកថខំ � រមកដងិន្រ្ប្ពេយ�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ុ

ក�ពិរ់មប គឺមបពិរ ។  

ប៉ុ់បត បំ់ ណកថខមិបយប �ំ រេទដងិនតមលមខត�បបសខខួបេ គឺ �ំ រ

េទ េ្ាេក�ពធយម�បបស្ពេេបរត�េណេេ ។ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេ

េបរតយបនដអេរកគុដ្ពេាសមប្ពេភគុេ្នប់បបុរិ េដក�

នដអេរេនេ ្ពេេបរតគិរឹ “ េដបនដងបសាុថំខាសលបំ៉ុបផ�េ ា

្បេមដលេទកិប្ពេាសមប្ពេភគ ” ាបនេបេ េហកស្បេមដលាុថំខាសលេំនេ

េទ ។ លដំបសេនេ កសមបថខ ២ ាុ ំផុបេឡដមកពកាក មកបសាុថំខាសលេំនេ េេ

េពលេនេ េ្ាេក�ដងិនងគ ៃបាុថំខទដំេនេ កសេករមបបំ់ ណកថខ់ បក �ំ រ

េននពកាុថំខ �ំ រេទំដេណេ �ំ រេទំដេណេ ដងិនបនដ្ពេយ�បបស

្ពេាសមប្ពេភគ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ថខរបន ២ ាុ ំ គួ�់របស

ម� រសបំ់ ណកថខេនេយប ាបន់ាលបសម� រសាុថំខាសលេំនេយប  ” 

 ្�្លាេសន    “  បបម សឹ ្ពេព�  បសម� រសេហ់ា�  (ប៉ុ់បត) កគុដ 

បណត បំ់ ណកថខទដំេបេ មបបំ់ ណកថខខខេ �ំ រេននេទយប មិបឈបស

េប��មេេមួក់បខដ ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ នក់ាលេគេ្បយរៃាក្ដសេឡដមក 

�់មដេលនជខ កសេននតមន់ដសក្មមៃា មិបេេបនដមួក់បខដ, នកេដេ

្បបស នកេដេប ប្� នកឃខុ  ំ នកេដេ ខឹ  េ្បដ បរុប្រក បរុបមនស ់ាលេគ

េ្បយរៃាក្ដសេឡដមក �់មដេលនជខ កសេននតមន់ដសក្មមៃាយប មិប

េេបនដមួក់បខដ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� េេេពលថខ ២ ាុ ំផុបេឡដ

មក េាម្ កបសម� រសេនេ កសេេមបបំ់ ណកថខ់ បកេននពកាុថំខ េដម�ក�

ដងិនងគ  �ំ រេទំដេណេ ំដេណេ �ំ រមកដងិន្ពេយ�បបស្ពេាស

មប្ពេភគ យ៉ដេនេ់ា� ។ 



๒๘๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ ្ងបសខ្នស់ាលម៉ា�

លមិរាបនផដសលបលក ់ាលេគកត បសេដៃា �់មដេលន្ុបេននតមន់ដសក 

្មមៃា មិបេេបនដក់បខដ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� េេេពលថខ ២ ាុ ំ

ផុបេឡដមកេាម្ កបសម� រស កសេេមបបំ់ ណកថខ់ បកេននពកាុថំខ េដ- 

ម�ក�ដងិនងគ  �ំ រេទំដេណេ ំដេណេ �ំ រមកដងិន្ពេយ�បបស

្ពេាសមប្ពេភគ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ អហ�់ាលេេកគុដ

មរស �់មដមប់ផគកខខេ្្បេេននពកមរស មិបេេបនដក់បខដ យ៉ដណ, បបម

សឹ ្ពេព� េេេពលថខ ២ ាុ ំ ផុបេឡដមក េាម្ កបសម� រសេនេ កសេេមប

បំ់ ណកថខ ់បកេននពកាុថំខ េដម�ក�ដងិនងគ  �ំ រេទំដេណេ ំដ

េណេ �ំ រមកដងិន្ពេយ �បបស្ពេាសមប្ពេភគ យ៉ដេនេ់ា� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េណ� នុេ ្ពេគុណម� បសនគេបប បេ្មនឹ ថខ 

របន ២ ាុ ំ បសម� រសថខលយំប, េបយ៉ដេនេ េទេុបំ់ ណកថខកសគួ�់រេលសក�

េករ់្កដនេំាេ្ពេាសមប្ពេភគ ាបន់ផបាកលេំលដខខេផដ  ” 

 ្�្លាេសន     “  បបម សឹ ្ពេព� មបុប្   ១២  ្ពំបកេបេ �់មដ

មិបេនេេលសក�េករ់្កដ, ១២ ្ពំបក យសកខខេ   គឺ ៖ 

- កវ�   - មបុប្នដសយប �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដ  េដ

យណំនៃបគយ ១, 

- �ាកេ�  - មបុប្ខនដេ្កល �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដ េដ

យណំនៃបេទបយ ១, 

- សគកឡ�  - មបុប្បេដសដ �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដ េដយណំន

ៃបេមហយ ១, 

- ឧនគកវ - មបុប្្ពេហប �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដ េដ

យណំនៃបមបេ ១,  



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๘๕ 

 

 

- នត �ា កក - មបុប្បិ�គុណ �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដ េ្ាេ�ក

ភពខុប់បខកងគ មិបេឃន ១, 

- តាតក សុ  - មបុប្េកដកន �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដ េ្ាេ

ក�មិបេនេហមេរសនិរត ១, 

-  ីកប - មបុប្អ្កកស �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដេ្ាេមប

បភបយៃបមបុប្អ្កកស ១, 

- ភចនកកេ - មបុប្េំលសតមបបយ  �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដ 

េ្ាេមិបមប�ក្ម� បសក� ១, 

- យកយ - មបុប្្ួុរិ (មិលិប�ប្ប� �បបសៃថុ យេង -      

   មិបេនេលេបដស ) �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដ េ្ាេក� 

   កណំនស ១, 

- �ា ិ បតកវ - មបុប្េា�េពនេដុក� �់មដមិបេនេេលសក�េករ

់្កដ េ្ាេ�បលស់រគិរបយំរសុក�េេនេំាេមុខ ១, 

- លាក សុ  - មបុប្េេរ �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដ េ្ាេក�់ាល 

េបនកតកេេរ្គបបដ�រស ១, 

- អិគ តកវ - មបុប្�បលសបនដក�ម� �់មដមិបេនេេលសក�េករ់្កដ 

េ្ាេនិរតេីុេ់រេលសាយបបេ្មនបបបយសក់ាលខខួប្រ្បក� ១ ។ 

 

បបម សឹ ្ពេព� បុគងល ១២ ្ពំបកេបេ �់មដមិបេនេេលសក�េករ

់្កដេ ។ ប៉ុ់បត បំ់ ណកថខេនេ លុេ់បកេនន េ្ាេក�ដងិនងគ ៃបាុថំខ

េហ កសមិបយបេលសក�កណំរសិបុកេ េប �ំ រេទិបេនេ ិបេបេ 

មកដងិនបនដ្ពេយ �បបស្ពេាសមប្ពេភគ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ ផដសលបលក់ាលុលមមដ

ម៉ា�លមិរ លុេ្រ្បកមខ ដំខលសាេដ�មមកដងិន កសមិបយបេលសក�កណំរសិបេ 



๒๘๖                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

�់មដេបុដេទិបេនេ ិបេបេ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� បំ់ ណកថខ

លុេ់បកេនន េដម�ក�ដងិនងគ ៃបាុថំខេហ កសមិបយបេលសក�កណំរស

ិបុកេ �់មដ �ំ រជខ កសេទិបេនេ ិបេបេ មកដងិនេេ្ពេយ�បបស

្ពេាសមប្ពេភគ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្បបិបេបបំ់ ណកថខេនេ មិប់បកេននពកាុថំខាសលេំ 

ថខ ២ ាុេំនេ កសផុបេឡដមកួលកាុថំខាសលេំនេយប ។ បបម សឹ ្ពេព� 

ប៉ុ់បតបំ់ ណកថខេនេ មិបយបេេ្មបសេលៃផ�ាក មិបយបេេ្មបសកគុដ

អកប បុ៉់បតក់បកេនន េដម�កមខ ដំដងិនងគ ៃបាុថំខ  េបមិបយបក-ំ

ណរសិបុកេ �់មដ �ំ រមកដងិនបនដ្ពេយ �បបស្ពេាសមប្ពេភគ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ បខនកេឈប�ួរ លុេ្រ្ប 

ខលសកបុំររ ប្ដ បកសងរសេឡដេទេលេហ កសមិបយបេលសក�កណំរសិបុក

េ �់មដជខ កសេទិបេនេ ិបេបេ យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� បំ់ ណកថខេនេ លុេ់បកេនន េដម�ក�ដងិន

ងគ ៃបាុថំខេហ  កសមិបយបេលសក�កណំរសិបុកេ  �់មដ �ំ រជខ កសេទិប 

េនេិបេបេ មកដងិនបបប្ពេយ�បបស្ពេាសមប្ពេភគយ៉ដេនេ់ា�។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ បំ់ ណកថខំ � រេទដងិន្ពេយ

�បបស្ពេាសមប្ពេភគ កសេាម្ កា្ពេេបរតាសអ្កកសយករ��ប  េមុក�

េបន់ា�  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ”៕ 

នបសយបកលិកហរប្ប� ក ៨ 

 

 

 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๘๗ 

 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៨    
 បប� បតកយពំក បំ់ ណកថខ ់ាល �ំ រជខ កសេទដងិន្ពេយ េ ខី េឹ 

យបកលិកហរប្ប�  ។ កគុដយា�កឹុ រគបេត យេ បបាកិបរប

ប្ប�  - បប� បតកយពំក ក�់ាលបំ់ ណកថខ ជខ កសេទដងិន្រ្ប្ពេយ �បបស

្ពេាសមប្ពេភគ ។ 

 នណុំន�បបសបប� េេ្រដសឹ បំ់ ណកថខគួ�់រមបក�េករ់្កដ្ពេ

ាសមប្ពេភគ េដក�់ាល �ំ រមកេហ កស់ប�្រឡបសេទបនិ មិបជខ កស

េទ្រ្ប្ពេយ ាបន់ាល់ផបាកលេំលដេលសក�េករ់្កដ េដក� ំ

ប្មរលក្កហបដទបាខបុសេឡដ បំ្មរលកួលខបុសាទបនុេមក យ៉ដ

េនេ ។   េ្ាេេហរុេនេ  ្បបិបេប  ួលមង លសាកមួ្រនម្រ្ប  ាក 

មួេដរ ្យកាុមិប្រនម្រ្ប ។ 

ាកឹ   �កភពខុប់បខកងគ មបិេឃន    គឺ�កក�ពិ�ណាលសភព 

ខុប់បខកងគ  បតកយពំកបប� ឹ យគកេបេមបគុណនេំាេេដ នំ់ ណកេដុ

យគកគួ�់ររបបគដបដគុណនេំាេយគកេបេ �់មដាលសភពេបខងគ , យបេបន-

កតកឹ េ្ាេ�កក�នណំកំគុដគុណ ់ាលយគកាៃេលស មិបេឃន ។ 

ាកឹ េ្ាេក�មបិេនេហមេរសនរិត គមឺិបេនេបដ�រសនិរត កគុដក�

ឱបលេំទប នេំាេយគកាៃ ។ 

ាកឹ េ្ាេមបបភបយៃបមបុប្អ្កកស គឺលមងេឹកទប ់ាល

មដភពុមបុប្អ្កកស   ាបនុ   បកិេលបទដំំមប  មយ  

មេថយ ក�្យ គឹ មិបលម ុេាម េ ខី េឹ បភបយៃបមបុប្អ្កកស គឺ 

េ្ាេមបបភបយៃបមបុប្អ្កកស ាបនំដេល ។ 

ាកឹ មបិយបេលសក�កណំរសិបុក េ្ាេភពុលមខុ រិ់ាលមិប

មបេនរន ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៨ 



๒๘๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 

ប�� �ីា៩ - ត � �តសំបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�      “   ្ពេគុណម� បសនគេបប    ្ពេាសមប្ពេភគ 

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ អតវនាំះយាតសកកា កមាត (១) - 

េ ខី េឹុបមណយ េ្ាេយបសេទៃបអបបយទដំំ ” ាបនេបេ បិដ្តបស

ុកេដរឹ  “  ចាាតា  ធកស តា  តសរ�ត សគាតំាាាំកភានាំតសំំាអ ាា

កលកក  (២)  -   បណ�ិ រទដំំ  េបបុគងល់ាល្បកប្ពមេដលមង  ៤  

យ៉ដេនេ�ដឹុបមណយកគុដេេក ” ាបនេបេ ។ 

 កគុដាករ្មបសេនេ លមង ៤ យ៉ដេបេ  គឺ ះន�ត - េបនកតកយរសលខរស ១,  

តប្មវ -  ភពុយគកមបអហ�រិន ១,    ាតភ តបលមន - ក�លេ

េបនកតក� កក ១, អកត�ច��ា - ភពពំុមបយសកាកសពលបប ១, ្បក�ទដំយបស

េបេ �់មដមបនេំាេយគក់ាលមិបទបសយបសអបបយ េេមបកិេលបេេ

េឡ ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេបបុគងលុបមណយ េ្ាេយបសេទ

ៃបអបបយទដំំ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ 

“បណ�ិ រទដំំ   េបបុគងល់ាល្បកប្ពមេដលមង   ៤  យ៉ដេនេ

�ដឹុបមណយកគុដេេក ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។  ្បបិបេបបុគងល

់ាល្បកប្ពមេដលមង  ៤   យ៉ដេនេ�ដ   េ ខី េឹុបមណយ  ពិរ

់មបេនេ  េបយ៉ដេនេ   ាក់ាល្តបសឹ    “  េ ខី េឹុបមណយ 

េ្ាេយបសេទៃបអបបយទដំំ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។  

េទេុបប� េបេ  កសមប  ២  នណុំន  ជខ កសាលស្ពេគុណម� បសេហ  

បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ។ 

 
(១) ម្មមិបិក មបលបណា បក ២៣ / ២៣៦ 
(២) ខុ�កបិក ុរក ៥៩ / ១៦៩ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๘๙ 

 

 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ  “  េ ខី េឹុបមណយ  េ្ាេយបសេទៃប

អបបយទដំំ ” ាបនេបេ ពិរ់មប បិដ្តបសុកឹ “ បណ�ិ រទដំំ   

េបបុគងល់ាល្បកប្ពមេដលមង   ៤  យ៉ដេនេ�ដឹុបមណយកគុដ

េេក ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ាកេបេ់ាលឹ “ បណ�ិ រទដំំ   េបបុគងល

់ាល្បកប្ពមេដលមង   ៤  យ៉ដេនេ�ដឹុបមណយកគុដេេក ” ាបន

េបេ េនេ គឺ្តបសុកេដាកសពលបបបនដគុណលមង �បបសបុគងលទដំេនេ, 

នំ់ ណកាកឹ “ េ ខី េឹុបមណយ េ្ាេយបសេទៃបអបបយទដំំ ” 

ាបនេបេ េបេ ុាក់ាលពំុមបនំ់ ណកបលស ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ បណត បុគងលទដំំពួកេបេ 

បុគងលពួកណមួ ុយគកបាិបរតិ េាម្ ក�ម� បសកិេលប (គឺុបមណយ) ្ពេ

ខកណ្បព់ាល�ម� បសកិេលបយបេហេនេ េបេលដបបនដបុគងលទដំយបស

េនេេហ កសរសុកឹ ុកពំបលៃបបមណយ ។ បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�ប

ាបនុ មខិេ គឺុង� ់ាល្បេប�ុដេគទដំយបស កគុដបណត ង� ទដំំ 

េទេុាុេេេកគុដនក ឬេលេងកកសេដនុេ ។ កគុដនេំណមបុបបុ រិទដំ

យបសេនេ គឺ្យកាុង� មខិេេបេ�ដេហ ុង� ់ាលពួកមបុប្់រដ្យ គឹ  

់រដ� កកេពននិរតុ ដេគ េបេ្ប�បេទបនដង� ាៃេដរ យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេខកណ្បព ់ាល�ម� បសកិេលបយបេហេនេ

�ដ េ ខី េឹុកពំបលៃបបមណយ េបេលដបបនដបុគងលយគកបាិបរតិ េាម្ ក
�ម� បសបបបកិេលបទដំំ កសយ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ ្បបបមលក គឺុ្បបប់ាល្បេប�

ុដេគទដំយបស កគុដបណត ្បបបទដំំ ។ កគុដបណត ្បបប្បេរេផ្ដ ៗ 

្បបបមលកេនេ់រមតដ ្បបបមលកេនេ�ដ ុកពំបលៃប្បបប់ផគកភពុ



๒๙๐                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េភ្ប្បួំប� ក�យ េាលយបឹ ុកពំបលេភ្បកគុដបណត ្បបបទដំេនេ 

យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� ្ពេខកណ្បព ់ាល�ម� បសកិេលបយបេហ

េនេ�ដ េ ខី េឹុកពំបលៃបបមណយ េបេលដបបនដបុគងលយគកបាិបរតិ េាម្ ក
�ម� បសបបបកិេលបទដំំ កសយ៉ដេនេ់ា� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលយបមកេបេ” ៕ 

នបសយគងគងបមណប្ប� ក ៩ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៩    
 

 បប� បតកយពំក បុគងលុបមណយ គឹ កសកពំបល ៗ េ ខី េឹ យគងគងបមណ

ប្ប�   ( មិលិប�ប្ប� �បបសៃថុ យងង បគងបមណប្ប�  - បប� បតកយពំក
បុគងលុកពំបលបមណយ បិដមិប់មបកពំបលបមណយ ) ។ 

ាកឹ ្បក�ទដំយបសេបេ �់មដមបនេំាេយគក់ាលមបិទបសយបស

អបបយ េេមបកេិលបេេេឡ យបេបនកតកឹ ្បក�ទដំយបស គឺលមង ៤ 

យ៉ដ មបខបតិ  ុេាមេបេ  �់មដមបនេំាេយគក  ់ាលេេមិបទបសយបស

អបបយ គឺេេុបុថុ្យបេេេឡ ។  

្ពេេេមិលិប�្ ដសបេំេកេ�ឿដ់ាលមបកគុដ នរុេយបថុរក (១)   

េប្តបសាកេបេ ។ ពិរុយ៉ដេនេ កគុដ្ពេុរកេនេ ្ពេេាលិបរស

េម្ពេុរិុបលុិ�បណ�ិ រ  យប្តបសយបស�បុំគងល ៤ �បប  ់ាលបុប់ រុ 

បុថុ្យប គឺ េបតននគ ១, េបតន្គបឌ ១, បក�េប្ ១ បិដ្ពេេេេក�ពយ ១ 

មបខខនមម�ឹ  បុគងលយបេ ខី េឹ បមណយ  ( ់ាល់្បឹ យគកប�បស )   កស 

េ្ាេមបលមងុេ្គរដេលសាប�បស ាបនុ ៖ 

(១) ខុ�កបិកះ ុរកះ ៥៩ / ១៦៧ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๙๑ 

 

 

 េបតននគ បនដយបេ ខី េឹបមណយ កសេ្ាេមប ះន�ត - ភពយរសលខរស

ុេ្គរដប�បស�ម� បសក�រល ខំ នេបតន្គបឌ បិដក�រល ខំ នេបនកតកមខ បស ។  

េបតន្គបឌ  បនដយបេ ខី េឹបមណយ កសេ្ាេមប តប្មវ - 

ភពុយគកមបអហ�រិន គឺ ក�គិរេបដ�កក�បសកពួកនគុ

អហ� ុេ្គរដ�ម� បសកមខេប ។  

បក�េប្ បនដយបេ ខី េឹបមណយ កសេ្ាេមប ាតភ តបលមនា -  

ក�លេេបនកតក� កក គឺលេេខ រ �ី ពកពួកនដេពយប្� ុេ្គរដ�ម� បស

ភពេលល គឺគយ ។  

្ពេេេេក�ពយបនដយបេ ខី េឹបមណយកសេ្ាេមប អកត�ច��ា 

- ភពមិបមបយសកាកសពលបប ុេ ខី េ�បបសភព្យ គឹ រិន បិដភពបេនត ប ុ

េ្គរដ�ម� បសភពខសលស សំ មិបេនេនបស កគុដក�ផ្្ពេ្អ ខុ ្គបស- 

្គដ់ាបាក្បប ។  

(េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេេេមិលិប�្ ដស្ពេរ្មិេឹ ) េបយ៉ដេនេ 

ាកឹ “ បមណយ ” េេ ២ ក់បខដេនេ មបយរសបលមិប្បបងគ  ។ 

ាកឹ ្តបសុកេដាកសពលបបបនដគុណលមង�បបសបុគងលទដំេនេ គឺ
លមង ៤ យ៉ដ   មបខបតក   ុេាម    ្តបសុកេដាកសពលបបបនដគុណលមង   

់ាលគួ�បមទប ប្មបសបុគងលទដំេនេ មប េបតននគ ុេាម ។ 

ាកឹ    ុាក់ាលពំុមបនំ់ ណកបលស     គឺុាកេដបិប្-

�យិ មិប់្ប្បរលងខ បសបតប �េទតមភពបម្បប នេំាេ្បេរបុគងល ។ 

េ្ាេាកឹ “បមណយ” ឹេដបិប្�យិ គឺុបុគងល់ាល�ម� បស

កិេលបទដំំយប គឺ្ពេយ�ហបត ។ 

ាកឹ មធដ៉បនិេដរ បណត បុគងលទដំំពួកេនេ បុគងលពួក

ណមួ ុេាម យបេបនកតកឹ មធដ៉បនិេដរ គឺមបយតស លិប្មធដ៉

បនិេដរ យ៉ដេបេឹ េទេុេេកេផ្ដ បនដ្តបសាលសបុគងល ់ាលមប



๒๙๒                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

លមង ៤ យ៉ដឹ ុបមណយកតក កសមិបយប្តបសុក េដ្ដសបេំេឹ ុ

កពំបលៃបបមណយេនេេ ។   នំ់ ណក ាក់ាល្តបសឹ  “ េ ខី េឹ

ុបមណយ េ្ាេយបសេទៃបអបបយទដំំ ” ាបនេបេ ្តបសុកេដ

្ដសបេំេឹ ុកពំបលៃបបមណយ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៩ 

 

ប�� �ីា១០ - ភំ�សំនបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�     “  ្ពេគុណម� បសនគេបប  ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ   “    សសាំវាសតក កភាបកា ភំ�ំ ា�កតិ ា្តំា

ធសតសាវតាតំ តសាវាភំ�ំ ា�កតិ ា្តំាាិាាាាកស� តានាអនកបន តានា

កគសនតសតំា នា កចាកគា ឧបលភ តា�ាាំ កំីិន�ត (១) - មគ លរកិ�ុ
ទដំំ េទេបកពួកយគកាៃេាលប�េប�គុណរឹគរកតក េាលប�េប�

គុណ្ពេលមងកតក   េាលប�េប�គុណ្ពេបដ្កតក    យគកទដំំមបិគួ�េលស
េបនកតក� កក មបិគួ�េលសេបនកតកេមមបប្ មបិគួ�េលសេបនកតក�េំរបនរិត នេំាេ

ាក់ាលេគេាលប�េប�េនេ ”  ាបនេបេ េហេេេពលេបល្ាហខណន

េាលប�េប�តមក�ពិរ   ្ពេរឹគរកស្ដសុយគក� កក   បប្

្ពេល  �េំរប្ពេល្បកបគុណ�បបស្ពេយដង�ដ ាកបស់រខដុសខបុស 

េលបេនេេទេដរ ឹ ៖ 

 

 

 

 

 

(១) កឃបិក  បកលក�បបបគង  ១៤ / ៦ 

     ប�ដកែាសា   មគ លរកិ�ុទដំំ េទេបកពួកបរសាៃ េាលប�េប�គុណរឹគរកតក េាលប�េប�

គុណ្ពេលមងកតក េាលប�េប�គុណ្ពេបដ្កតក យគកទដំំមបិគួ�េលសេបនកតក� កក មបិគួ�េលស

េមមបប្ មបិគួ�េលសេបនកតកេ្ពលនរិត នេំាេពួកបរសទដំេនេេឡ ។ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๙๓ 

 

 

“ េជ សតតាកតលាតតា ធសេជាតនាា�កេ 

ធកសនាចកកំ ាភកា�ាតតា  ចកកំ ាតបលណតភា�តិ  ំ(១) 

មគ លេបល្ាហខណន  រឹគរុ្ពេុ,  

គឺុ ្ពេលមខុាសកពំបល េលសលមខន្កា្ប្ពនរតេទ ុលមខន្ក 

់ាលពំុមបយគកណអនបដសលិបសប� ប (់្ប្បរល)បនិយប ”  

ាបនេបេ ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ្តបសុកឹ 

“មគ លរិក�ុទដំំ េទេបកពួកយគកាៃេាលប�េប�គុណរឹគរកតក េាល

ប�េប�គុណ្ពេលមងកតក េាលប�េប�គុណ្ពេបដ្កតក យគកទដំំមបិគួ�

េលសេបនកតក� កក មបិគួ�េលសេបនកតកេមមបប្ មបិគួ�េលសេបនកតក�េំរបនរិត 

នេំាេាក់ាលេគេាលប�េប�េនេ ”  ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដ

េនេ ាក់ាលឹ  “ េេេពលេបល្ាហខណន េាលប�េប�តមក�ពិរ 

្ពេរឹគរកស្ ដសុ យគក� កក បប្្ពេល �េំរប្ពេល្បកប

គុណ�បបស្ពេយដង�ដ ាកបស់ រខដុសខបុស េលបេនេេទេដរ ”  ាបនេបេ គឺ
មិប្រនម្រ្ប,  ្បបិបេប េេេពលេបល្ាហខណន េាលប�េប�តមក�

ពិរ ្ពេរឹគរកស្ដសុយគក� កក បប្្ពេល �េំរប្ពេល

្បកបគុណ�បបស្ពេយដង�ដ ាកបស់រខដុសខបុសេលបេនេេទេដរ ពិរ

់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ េទេបកពួកយគក

ាៃេាលប�េប�គុណរឹគរកតក    េាលប�េប�គុណ្ពេលមងកតក     េាល 

ប�េប�គុណ្ពេបដ្កតក    យគកទដំំមបិគួ�េលសេបនកតក� កក មបិគួ�េលស
េបនកតកេមមបប្ មបិគួ�េលសេបនកតក�េំរបនរិត នេំាេាក់ាលេគេាល

ប�េប�េនេ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

 

 
 (១) ម្មមិបិក ម្មមិបណា បក ២៥ / ៤៧ 

    ប�ដកែាសា   ( ្ពេមប្ពេភគ ) ្តបសឹ មគ លេបល្ាហខណន  រឹគរុេបតនេ្ាេលមង ្បេប�
េដគុណ ឥរបុគងលណេបខ ញុដំន្កុន្ក់ាលបុគងលាៃ្ប្ពនរតមបិេករ ា្ប្ពនរតេទតមលមង

យប ។ 



๒๙๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ”  

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

យប្តបសឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ េទេបកពួកយគកាៃេាលប�េប�គុណ

រឹគរកតក េាលប�េប�គុណ្ពេលមងកតក ។ល។  មបិគួ�េលសេបនកតក� កក មបិ

គួ�េលសេបនកតកេមមបប្ មបិគួ�េលសេបនកតក�េំរបនរិត នេំាេាក់ាលេគ

េាលប�េប�េនេ ” ាបនេបេ ពិរ់មប,  េេេពលេបល្ាហខណន េាល

ប�េប�តមក�ពិរ ្ពេរឹគរកស្ដសុយគក� កក ។ល។ ្បកបគុណ

�បបស្ពេយដង�ដ ាកបស់រខដុសខបុសេលបេនេេទេដរ ឹ “ មគ លេបល

្ាហខណន  រឹគរុ្ពេុ ។ល។ ុលមខន្ក ់ាលពំុមបយគកណអន

បដសលិបសប� បបនិយប ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ េេេពល្ដសប់មតដបភបយ 

់ាលមបលក�ណយ ្ពមទដំ�ប តមក�ពិរ មិបខុបពកយសកមបពិរ ់ាលុ

ក�ពិរ មបភពុ�បបសពិរៃប្ពេលមង េប្តបសុមុបឹ “ មគ លរកិ�ុ
ទដំំ យគកាៃអនេាលប�េប�រឹគរខខេ អនេាលប�េប�្ពេ

លមងខខេ ។ល។ មបិគួ�េលសភពបប្នរិត មបិគួ�េលសេបនកតក�េំរបនរិត នេំាេ

ាក់ាលេគេាលប�េប�េនេ ” ាបនេបេ ។ 

នំ់ ណកក�់ាលេបល្ាហខណន  េាលប�េប�តមក�ពិរ ្ពេាស

មប្ពេភគ ្ដសកស្បកបគុណ�បបស្ពេយដង�ដ ាកបស់រខដុសខបុស 

េលបេនេេទេដរ ឹ “ មគ លេបល្ាហខណន  រឹគរុ្ពេុ ។ល។ 

ុលមខន្ក ់ាលពំុមបយគកណអនបដសលិបសប� បបនិយប ” ាបនេបេ ុ

េាមេនេ ្បក�េនេ គឺ្ដស្បកបុក ពំុ់មបេ្ាេេហរុៃបេរ,  ពំុ់មប

េ្ាេេហរុៃបប, ពំុ់មបេ្ាេេហរុៃបខខួប, ពំុ់មបេ្ាេេហរុៃបបក�ពួក, 

ពំុ់មបេ្ាេេហរុៃបក�នដសយបបិប្ គឺ្ដសយប្បកប េាម្ កបនដ



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๙๕ 

 

 

យបុេ្ងេ្បេយ្បន េដ្ពេមហក�ុណ ្ដស្ពេរ្មិេឹ “ ្ាហខណន

មគ កសេបេ បិដមណព ៣០០ នកសេដរ បនដមបក�្តបសានដបបបលមងយប 

េដ្បក�យ៉ដេបេ ” ាបនេបេេហ េប្តបសាលសគុណ�បបស្ពេយដង

�ដយ៉ដេបេឹ “ មគ លេបល្ាហខណន  រឹគរុ្ពេុ ុលមខុាស

កពំបល ” ាបនេបេ ុេាម ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលក តមាក់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ ”៕ 

នបសបណារណបប្ប� ក ១០ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១០    
 

 បប� បតកយពំកាកេាលប�េប� េ ខី េឹ បណារណបប្ប�  ។  

ាកឹ ់ាលមបលក�ណយ ្ពមទដំ�ប តមក�ពិរ គឺ់ាលមប

បភបយលក�ណយ ្ពមទដំ�បគឺយរស ( យរសបល )តមក�ពិរ។ 

ាកឹ ្បក�េនេ ្ដស្ បកបុក ពំុ់មបេហរុៃបេរ ុេាម គឺ 

្បក�់ាល្ដស្បកប្ពេគុណតមក�ពិរឹ   “   មគ លេបល្ាហខណន   

រឹគរុ្ពេុ គឺុ្ពេលមខុ ” ុេាមេបេ  ពំុ់មប្ដស្បកបុក  

េ្ាេ្ដស្យ គឹ នដសយបេរ ុេាម េនេេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១០ 

 

 

 

 



๒๙๖                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ប�� �ីា១១ - ត តរ�នត � បល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�     “  ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេឹ “ ត តគំិាច ំ កលកកតាបតកយា កម តតតា

សសតភ (១)- នប�្ប្ពនរត់ រក�មបិេបដរេបដបកគុដេេក យគកបនដកខ ុមបុប្ាស

ុក្បំនសាបនខខុ ំ់ ា� ”  បិដេេយប្តបសេដរឹ “ នត �ក �ំ  នត �ម

 ំាប �ក �ំ  ប �ម ំ (២) - គួ�បដ�រសយគក់ាលគួ�បដ�រស គួ�េលកយគក់ាល

គួ�េលក ” ាបនេបេ ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ់ាលយបេ ខី េឹ ក�បដ�រស គឺក�ករសៃា 

ក�ករសេ្ដ ក�បមខ បស ក�ឃុេំដំ ក�ាេលសក�ល�បស ក�េលសទ�ុណកមខ

�ហបរាលសមខ បស ក�បងំខ នេ្គរដបបត្ កបរិ ។ ាកឹបដ�រសេបេ មិបបមគួ�

នេំាេ្ពេាសមប្ពេភគ ្ពេាសមប្ពេភគមិបគួ�បនដ្តបសាកេបេ ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប  ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ្តបសុកឹ 

“នប�្ប្ពនរត់ រក�មបិេបដរេបដបកគុដេេក យគកបនដកខ ុមបុប្ាសុ ក
្បំនស  ាបនេដមបិំប ”  ាបនេបេ  ពិរ់មបេនេ,  េបយ៉ដេនេ  ាក 

់ាលឹ “ គួ�បដ�រសយគក់ាលគួ�បដ�រស គួ�េលកយគក់ាលគួ�េលក ” ាបនេបេ 

�់មដមិប្រនម្រ្ប ។ ្បបិបេប ្ពេរឹគរ្តបសុកឹ “ គួ�បដ�រសយគក់ាល

គួ�បដ�រស គួ�េលកយគក់ាលគួ�េលក ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ 

ាក់ាលឹ “ នប�្ប្ពនរត់ រក�មិបេបដរេបដបកគុដេេក យគកបនដកខ ុ

មបុប្ាសុ ក្បំនស ាបនខខុ ំ់ ា� ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

េទេុបប� េបេ  កសមប  ២  នណុំន  ជខ កសាលស្ពេគុណម� បសេហ  

 

 

 

(១) ខុ�កបិក ុរក ៥៩ / ១៩៨ ប�ដកែាសា      កលេបយគក្ប្ពនរត បបបក�មបិេបដរេបដប េគបនដ

យបុក្បំនស(�បបសបរសេេក) ាបនុខខុ ំ់ ា� ។ 
(២) ខុ�កបិក ុរក ៦០ / ២២៦ ប�ដកែាសា     គប្ កបដ�រសបដ�បិបបបបុគងល ់ាលគួ�បដ�រសបដ�បិ 

គប្ កេលករេម�ដបបបបុគងល ់ាលគួ�េលករេម�ដ ។ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๙๗ 

 

 

បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ  ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដស្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ នប�្ប្ពនរត់ រក�មិបេបដរេបដបកគុដេេក យគក

បនដកខ ុមបុប្ាសុ ក្បំនស ាបនេដមបិំប ” ាបនេបេ ពិរ់មប បិដ

្តបសុកឹ ឹ “ គួ�បដ�រសយគក់ាលគួ�បដ�រស គួ�េលកយគក់ាលគួ�េលក ” 

ាបនេបេ ពិរ់មប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ាកឹ “ នប�្ប្ពនរត់ រក�មិបេបដរេបដបកគុដេេក 

យគកបនដកខ ុមបុប្ាសុ ក្បំនស ាបនេដមបិំប ” ាបនេបេ េបេ ុ

ាក់ាល្ពេរឹគរ្គបស្ពេយដង ្ដសលស្បប, េបេុាក់ាល្ដស

យបុមបបន េបេុលមងេបន�បបស្ពេរឹគរ ្គបស្ពេយដង ។ បបម សឹ 

្ពេព� ុក�ពិរឹ ្ពេលមងមបក�មិបេបដរេបដប ុលក�ណយ, ាកេបេ

ុាក់ាល្តបស េទតមបភបយ ។  

នំ់ ណកាក់ាល្ពេរឹគរ្តបសុកឹ “ គួ�បដ�រសយគក់ាលគួ�

បដ�រស គួ�េលកយគក់ាលគួ�េលក ” ាបនេបេ េបេ ្ងបស់រុភម ។ បបម

សឹ ្ពេព� និរត់ ាលម គួ�បដ�រស និរត់ ាល្បាបស្បេាប គួ�

េលកេឡដ, យកុបលនិរតគួ�បដ�រស កុបលនិរតគួ�េលកេឡដ, យេយបិេម- 

មបបិក�គួ�បដ�រស េយបិេមមបបិក�គួ�េលកេឡដ, យគកបាិបរតិខុបគួ�

បដ�រស យគកបាិបរតិ្រនម្រ្បគួ�េលកេឡដ, យគកមិប់មបុ្ពេយ�ិយគួ�បដ�រស 

យគកុ្ពេយ�ិយគួ�េលកេឡដ, យគកុេ�គួ�បដ�រស យគកមិប់មបុេ�គួ�

េលកេឡដ ាបនេបេ  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េណ� នុេ ្ពេគុណម� បសនគេបប ឥឡបបេបេ 

្ពេគុណម� បសយប្រឡបសមកកបសបបិល�បបសខខុ ំ្ ពេក�ុណេហ ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបួ�េាម្ ក្ បេយ្បនណ ខខុ ំ្ ពេក�ុណាសយបបេ្មនាលស្បេយ្បន

េនេេហ,  ្ពេគុណម� បសនគេបប យគក់ាលបដ�រសេ�   គួ�បដ�រសយ៉ដ 



๒๙๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ាបនេមតន    ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ យគក់ាលបដ�រសេ� 

គួ�បដ�រសយ៉ដេបេ គឺឹ េបគួ�េ្�កស្រ្បេ្�, េបគួ�ដកសណ� កមខកស្រ្បដកស

ណ� កមខ, េបគួ�បិ�េបកស្រ្បបិ�េប, េបគួ�ឃុេំដំកស្រ្បឃុេំដំ, េបគួ�

បមខ បសកស្រ្បបមខ បស ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេរឹគរទដំំ 

្ដសលស្បបក�បមខ បសពួកេ�ឬ    ” 

 ្�្លាេសន   “ មិបេ មហបពិ្រ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េ�កសុយគក់ាល្ពេរឹគរ្ដសលស្បបឹ 

ុយគក់ាលគួ�យបុមបបន(បម� រសបេ្ដ�ប)ឬេ    ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េ�់ាល្រ្បបមខ បស ពំុ់មប្រ្ប

បមខ បស េ្ាេ្ពេរឹគរ្ដសលស្បបេ េ�េនេ្រ្បបមខ បស េ្ាេកមខ

់ាលខខួប�ដយបេលស ។ ប៉ុ់បត ្ពេរឹគរ្ដសយបុមបបន(ពួកេ�) េដ

ាកយបុមបបន គឺលមខេបន ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេយដង្ ដសអនបសកបុ�ប ់ាលមិបយបេលស
ខុប ់ាលងខ បេទប ់ាលកពុំដេា�េេបនដផខប ប េទបមខ បស យបឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបអនេលសយបេ ្ពេគុណម� បស  ” 

 ្�្លាេសន   “ េ្ាេេហរុយសកឬ មហបពិ្រ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “  េ្ាេេគមិប់មបុយគកេលសខុប ្ពេគុណម� បស  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, េ�ពំុ់មប្រ្បបមខ បស េ្ាេ្ពេរឹគរ្ដសលស្បបេ, 

េគ្រ្បបមខ បស េ្ាេកហុំប់ាលខខួប�ដយបេលស ប៉ុ់បតកគុដេ�ឿដេនេ យគក់ាល

យបុមបបនេ� បនដយបួលេទបយសក ឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិប្រ្បយបួលេ ្ពេគុណម� បស  ” 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๒๙๙ 

 

 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្ពេ

រឹគរ្ដសយបុមបបន(ពួកេ�) �់មដរសុកឹ ុាកយបុមបបន

េដ្រនម្រ្ប ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក  តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ”៕ 

នបសយហិដ្បិគងហប្ប� ក ១១ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១១   
 

 បប� បតកយពំកក�មិបេបដរេបដប បិដក�បដ�រសយគក់ាលគួ�បដ�រស េ ខី េ 

ឹ យហិដ្បិគងហប្ប�  ។ 

ាកឹ   ្រឡបសមកកបសបបិល�បបសខខុ ំ្ ពេក�ុណ   គឺមិបអនបិរកគុដ

បបិល គឺមរិ់ាលុ្ពំ់ាប�បបស្ពេគុណម� បសយប ប៉ុ់បត ្រឡបសមកបិរ

កគុដបបិល�បបសខខុ ំ្ ពេក�ុណ ុឱកប់ាលខខុ ំ្ ពេក�ុណអនបដ�រសបដ�ិប

កយ�បបស្ពេគុណម� បស ា្ពេគុណម� បស្រ្បួលកាក�បបសខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណ មិបអនបាិេបលយប ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១១ 

 

ប�� �ីា១២ - សតកា បកសតាបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�     “  ្ពេគុណម� បសនគេបប  ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេឹ  “ តក កិ ធកបាភ ត ាះតកល សតត (១) - រឹគរ 

(១) ខុ�កបិក បុរតបិយរ ៥៤ / ៧ 

     ប�ដកែាសា    រឹគរមបិមបេបនកតកេ្កល ្យបកេបនកតក� នដរមនដេហ ។ 
 



๓๐๐                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ុយគកមបិេ្កលុលមខត ្យបកលមង់ ាលុេ្គរដេ្ងរ្ងរ ( ឬ្យប

កភពេ្កល ាបន់ាកេងល ) ” ាបនេបេ ។ បុ៉់បត មប្ងមួេដរ ្ពេ

រឹគរ្ដសបេណត ន្ពេម� កបុ្រ បិដ្ពេេមគងេបេរស� ្ពមទដំប�បិល 

ាេនន ( េដាកឹ “  ច�ាសតក កភាបកកសសតាកវតានាកវាសសា តន�ត

កក  ភា�� ំ (១)  -    មគ លរកិ�ុទដំំ    នប�េទនុេ     រឹគរ្រ្បបេណត ន

ពួកយគក,  ពួកយគកមបិគួ�េេកគុដបមគ កស�បបសរឹគរេ ” ាបនេបេ ) ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេរឹគរ្ដសេ្កលឬ េប្ដសបេណត ន 

ប�បិល    ឬ្ដសមប្ពេលលមុ  កសបេណត ន់ា�    ្បក�េបេ្ពេគុណ- 

ម� បស្រ្បានដុមុប ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេរឹគរ្ដសេ្កល េប្ដស

បេណត នប�បិលេនេ, េបយ៉ដេនេ ្ពេរឹគរ្ដសេេលេភពេ្កលមិប

យប ។ ្បបិបេប ្ដសមប្ពេលលមុ  ្ដសកសបេណត ន់ា�េនេ, េបយ៉ដ

េនេ យបេបនកតកឹ េ្ាេ្ដសមិបានដ េប្ដសបេណត នបបបេ�ឿដ់ាលមិប

បមគួ� ។ 

 េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

្�្លាេសន    “  បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ដសភបិរេបនកតក 

េបេុកឹ “ រឹគរុយគកមបិេ្កលុលមខត ្យបកលមង់ ាលុេ្គរដ

េ្ងរ្ងរ ( ឬ្យបកភពេ្កល ាបន់ាកេងល ) ” ាបនេបេ ពិរ់មប 

បិដ្ដសបេណត ន្ពេម� កបុ្រ បិដ្ពេេមគងេបេរស� ្ពមទដំប�បិល ពិរ

់មប ប៉ុ់បត ក�់ាល្ដសបេណត នប�បិលេនេ ពំុ់មប្ដសេលស េ្ាេភពលមកស

កក�េ ។   

 

 

 (១) ម្មមិបិក ម្មមិបណា បក ២៣ / ៣៣២ 

      ប�ដកែាសា    មគ លរកិ�ុទដំំ យគកទដំំ នប�េទេទ រឹគរបេណត នយគកទដំំ  

យគកទដំំមបិគួ�េេកគុដបណំកសរឹគរេ ។ 



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๓๐๑ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� បុ�បខខេកគុដេេកេបេ យបភខ រសាួលេទេល់ផបាក 

្រដសក់បខដ ់ាលមប់រេបេឈកតក ្រដសក់បខដ់ាលមប់រគលសេឈកតក ្រដស

ក់បខដ់ាលមប់រាុថំខកតក ្រដសក់បខដ់ាលមប់ររកសកតក ្រដសៃផ�ាក់ាល�ាិប-

�ាុបកតក ។ បបម សឹ ្ពេព� ់ផបាកលេំលដេបេ មបភពលមកសកក� េលសាបុ�ប

េនេាួល ឬយ៉ដណ    ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស ់ផបាកលេំលដេបេ ពំុមប

ភពលមកសកក� ឬ ភពេប�នប�េប�េ, ់ផបាកលេំលដេបេ �ួនផុរេហ ពកក�

បប្និរត ឬ ខបននិរត, បុ�បេនេ កមទមេដខខួប�ដ េបាួល  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� ្ពេរឹគរុម� បសទដំំ កសមិប្ដសមបភពលមកសកក� 

ឬភពេប�នប�េប�េ ។ ្ពេរឹគរយ�ហបតបមខ បមុុបុ ម� បសទដំំ

្ដសុយគក�ួនផុរេហ ពកក�បប្និរត ខបននិរត ។ េបាបនេនេ រិក�ុទដំ

េនេ យបបលឹ ្រ្បបេណត នេនន េ្ាេកហុំប់ាលខខួប�ដយបេលស ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបមុ្កគុដេេកេបេ �់មដមិបេេ�ួមុមួ

មកបពបរស មហបមុ្បនដេយកបកសមកបពបរស ់ាលមបកគុដមហ

បមុ្ ាយ់ណត រេឡដ្ដំ, បបម សឹ ្ពេព� មហបមុ្លមកសកក�បនដ

មកបពបរសេនេឬ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិប់មបេ ្ពេគុណម� បស មហបមុ្ពំុមប

ភពលមកសកក� ឬភពេប�នប�េប�េ មហបមុ្�ួនផុរេហ ពកក�

បប្និរត ក�ខបននិរត  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា� ្ពេរឹគរុម� បសទដំំ ្ដសកសមិបមបភពលមកសកក� 

ឬភពេបខនប�េប�់ា�, ្ពេរឹគរយ�ហបតបមខ បមុុបុ ម� បសទដំំ

្ដសុយគក�ួនផុរេហ ពកក�បប្និរត ខបននិរត ។   េបាបនេនេ  រិក�ុទដំ 



๓๐๒                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េនេ យបបលឹ ្រ្បបេណត នេនន េ្ាេកហុំប់ាលខខួប�ដយបេលស ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បុ�ប់ាលភខ រសាួលេទេល់ផបាក �់មដាួលនុេេទ 

យ៉ដណ,    រិក�ុ ់ាលខុបឆងដកគុដ្ពេមបនាស្បេប�    �បបស្ពេ្ិប្បក  

�់មដ្រ្បបេណត នេនន យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ បណត រិក�ុទដំេនេ   ្ពេរឹគរ្ដស

បេណត នរិក�ុ  ់ាល្បំនសខខួប ្រ្បក�្បេយ្បន ្យ គឹ េបនកតកបុខ នដស

យបភពប�បុិប ្ដស្ពេរ្មិេយ៉ដេបេឹ “ រកិ�ុទដំេបេ បនដប�បុិបពកុរិ 

្ ពធល ិ    បិដម�ណយយប    កសេដ្បក�យ៉ដេបេ  ”   ាបនេបេ     េប

្ដសបេណត នេនន ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ” ៕ 

នបសរិក�ុបណមិរប្ប� ក ១២ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១២    
 

 បប� បតកយពំក្ពេពុបយដង្ ដសបេណត ន្ពេរិក�ុ    េ ខី េឹ  រកិ�ុបណ-

មរិប្ប�  ។ 

 មបេ�ឿដឹ ្ពេម� កបុ្រ បិដ្ពេមហេមគងេខ បេរស� ុ្បជបរិក�ុ
្បមណ ៥០០ �បប ់ាលុ្ពេអគបតុកយ េេេពលរិក�ុទដំេនេ េទ�ដស ំ

នបលងលស្ពេពុបយដង ។  រិក�ុទដំេនេ កសទកសងគ ុមួបនដរិក�ុទដំំ 

់ាលេេកេនេ រស់នដេបនបបយ េ្រ�មយ្របិដនកព� េដបេំឡដ

េបសឮ្ហនដយឺដកដ ។  

្ពេពុបយដង្ ដស្ុបតម�យ្ពេអបប�េហ កសមបបប�បលារិក�ុ
ទដំេនេនបលមកងលស ្ដសបេន� បឹ េលសបេំឡដ្ហនដយឺដកដ ហកសាបន



 បគងក ៣  - បណមិរបគង                               ๓๐๓ 

 

 

ុពួកយគកេបមាេណត ម្រកងគ  េហ្ដសបេណត នរិក�ុទដំេនេាេនន

េទ  ឹ   “  មគ លរកិ�ុទដំំ   នប�េទនុេ   រឹគរ្រ្បបេណត នពួកយគក ” 

ាបនេបេ ុេាម ់ាលបណ�ិ រគួ�្ុបេបនកតកពិមត � កគុដរុមបប្រ ៕   

នបសរិក�ុបណមិរប្ប� ក ១២ 

 

ចបបបណម�តវា�ទ� ៣ 
កគុដបគងេបេ មប ១២ បប�  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๔ 
 

វា�ទ� ៤ - ស�សកុ្តប្ណវា� 
 

ប�� �ីា១ា- ឥ�សតកសភ តយកបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកៃប្បក�េបេុកឹ “ កា� �ាំសតក កភាសសាគភិនាំសតកគ នាំ

ឥ�តសសប� នាំិ�ត�ាំសមកម �ល� កប (១) - មគ លរកិ�ុទដំំ ្ពេមហ

េមគងេខ ប រសុកុកពំបល ៃបបណត រកិ�ុាសមបេបិ ់ាលុមប លក�បបស

រឹគរ ” ាបនេបេ, បិដយបឮេ�ឿដមួេដរឹ  ្ពេមហេមគងេខ បេនេ 

្រ្បពួកេ�ក្ពបដសមកកា ំ �ហបរាលស់បកបកបយ ឆមនដ មនស ប�ៃប 

ម៉ា�េខ�នខ�ក ដក់បកម៉ា� �ហបរាលសប�បិិាស ប ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេមហេមគងេបាលសភពុ

កពំបលៃបេបិ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ េេកុកពំបលៃប

េបិ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប, េេកមិបអនេ្បេបិ កម� រសក�េលសយប

ខខួបេេកយប ឬយ៉ដណ    េេកគួ�់រុកពនដ�បបសមបុប្េេក ្ពម

ទដំេបេេកយប មិប់មបេឬ    

េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ ្ពេមហេមគងេខ ប 

រសុកុកពំបល ៃបបណត រកិ�ុាសមបេបិ ់ាលុមប លក�បបសរឹគរ ” ាបន

(១) យដងុរត�បិក �កបិយរ ៤០ / ៥៣ 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๐๕ 

 

 

េបេ ពិរ់មប, េហ្ពេមហេមគងេខ បកស្រ្បពួកេ�ក្ពបដសមកក

ា ំ �ហបរាលសប�បិិាស ប ពិរ់មប, ប៉ុ់បត ្បក�េនេ �់មដ្ប្ពនរតេទ េ្ាេ

កមខឆកសឱកប ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប លមងមប ២ យ៉ដ គឺ ឥបិ-

បបិល�បបសយគកមបេបិ ១, ក�ហុនផលៃបកមខ ១ ុេ�ឿដយនិៃសបតន មិបគួ�

គិរ មិប់មបេឬ   យសក់ាលុយនិៃសបតន កស្រ្បេ្បយសក ់ាលុយនិៃសបតនមក

កម� រស់ា� ។  

្ពេគុណម� បស េ្ប�បាបនុ បុគងលខខេ់ាល្រ្បក�់ផខេឈ  �់មដេ្ប

់មកខសិរ ក់ផខខសិរ, �់មដេ្ប់មកមស  ក់ផខមស  យ៉ដណ, ្ពេ

គុណម� បសនគេបប ្ពេេថ�យកសគួ�េ្បយសក ់ាលុយនិៃសបតនកា ំកម� រសបបប

យសក់ាលុយនិៃសបតនេនេ់ា�  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្បក�ទដំ ២ យ៉ដ

េនេ េទេុយនិៃសបតន មិបគួ�គិរាបនងគ  ប៉ុ់បតមធដ៉ មប្បមណេ្នបុដ 

មបកមខ ដំេ្នបុដ ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ កគុដបណត ្ពេុ េទេុមបុរិ

េបខងគ ទដំេនេ ្ពេុមួយដង ្ដសេ្ប្ពេ្យណំន ្គបាណត បស្ពេ

ុេផ្ដេដរយប យ៉ដណ,  បបម សឹ ្ពេព� កគុដនេំណមយសក  ់ាលុ

យនិៃសបតនទដំេនេ ក�ហុនផលៃបកមខេនេ់រមតដ គឺមប្បមណ ខំ ដំុដ 

មបកមខ ដំ ខំ ដំុដ, ក�ហុនផលៃបកមខេនេ់រមតដ �់មដេលសយណំនា

្ប្ពនរតេទ ្គបាណត បសេលយសក ់ាលុយនិៃសបតនេផ្ដេដរ យប្គបសយ៉ដ  

េេេពលបុគងល្រ្បកមខ្ គបាណត បសេហ  កិន�់ ាលគួ�េលសេផ្ដេដរ   �់មដ 

មិបយបឱកប យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  េ្ប�បាបនុ   បុ�បខខេកគុដេេកេបេ   យបេលសខុប 



๓๐๖                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ន្បសមួនបួំបេហ មត�បបសេគកតក បិត�បបសេគកតក បដបមបប្បកកតក បដបមបប

្បបបកតក មិរតកតក បមខ នសកតក កសមិបអន្ួក�ា�យប ។ ប៉ុ់បត កគុដបណត  

បុគងលទដំេនេ   គឺមប់រ្ពេុេ   ់ាល្ដសេ្ប្ពេ្យណំន្គប

ាណត បសេលេគយប ។ បួ�ឹ យសកុេហរុកគុដេ�ឿដេនេ   េឆខឹ គឺភពុយគក

េលសខុប�បបសេគ  យ៉ដណ  ។    បបម សឹ ្ពេព�   កគុដបណត យសក    ់ាលុ

យនិៃសបតនទដំេនេ ក�ហុនផលៃបកមខេនេ់រមតដ មប្បមណ ខំ ដំុដ 

មបកមខ ដំ ខំ ដំុដ, ក�ហុនផលៃបកមខេនេ់រមតដ �់មដេលសយណំនា

្ប្ពនរតេទ ្គបាណត បសេលយសក ់ាលុយនិៃសបតនេផ្ដេដរ យប្គបសយ៉ដ 

េេេពលបុគងល្រ្បកមខ្ គបាណត បសេហ កិន�់ ាលគួ�េលសេផ្ដេដរ �់មដ

មិបយបឱកប យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េេេពលេរខដេឆេៃ្ព េឆេេឡដមក 

េល់ផបាក នកមួាបស គី ដំ កសមិបអន�លំរសេរខដយប, េបាបនេនេ គឺេរខដ 

េនេ �់មដេលសយណំន ា្ប្ពនរតេទ ្គបាណត បសេលកក់បខដេនេ, យសកុ

េហរុកគុដ្បក�េនេ   េឆខឹ គឺក�់ាលេរខដមបកមខ ដំ( ខំ ដំុដ)េនេ

�ដ យ៉ដណ,  បបម សឹ ្ពេព�  មហបពិ្រ  កគុដបណត យសក  ់ាលុយនិ-

ៃសបតនទដំេនេ ក�ហុនផលៃបកមខេនេ់រមតដ មប្បមណ ខំ ដំុដ មប

កមខ ដំ ខំ ដំុដ, ក�ហុនផលៃបកមខេនេ់រមតដ   �់មដេលសយណំនា្ប្ពនរត

េទ   ្គបាណត បសេលយសក ់ាលុយនិៃសបតនេផ្ដេដរ យប្គបសយ៉ដ េេ

េពលបុគងល្រ្បកមខ្ គបាណត បសេហ កិន�់ ាលគួ�េលសេផ្ដេដរ �់មដមិប

យបឱកប យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ាេេហរុេនេ េេេពល្ពេេមគងេខ បេរស� ់ាល

្រ្បកមខ្ គបាណត បស លុេពួកេ�ក្ពបដសកា ំ េបមិបអនប់មតដេបិ

យប  ” 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๐๗ 

 

 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសឥបិកមខបយិកប្ប� ក ១ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១    
 

 បប� បតកយពំកេបិបិដក�ហុនផលៃបកមខ េ ខី េឹ ឥបិកមខបយិកប្ប� ។ 

 នណុំនបប�  ់ាលមិប្បបងគ ៃបាកទដំ ២ ក់បខដ មបយ៉ដេបេ 

គឺ ្បបិបេប្ពេមហេមគងេខ បុកពំបល កគុដបណត រិក�ុ  ់ាលមបេបិ ពិរ

់មបេនេ េេកកសមិបគួ�្រ្បពួកេ�កា ំ �ហបរាលសយបស្កបរិ់ា� េ្ាេ

អនេ្បេបិក�ា�យប ។ 

ាកឹ េ្ាេកមខឆកសឱកប គឺេ្ាេយបប�េបបកកមខ (កមខ់ ាល

មបបយិកគួ�េមយប កគុដុរិុបបតបន� បសេដរ ) ់ាលេេកយបេលស

កលពកយរករុរិ ាសប�លដសណបសមកេហ តំមហុនផលេេេឡ 

េេេពលមបឱកប េេេពលឱកបមកាលសេហ កសឆកសកឱកបេនេ 

ហុនផល េដេលសា្ពេេថ�យ្រ្បេ�កា ំ�ហបរាលសប�បិិាស ប ។  

មបេ�ឿដឹ កគុដយរករុរិមុបេបេ ុប�លដសណបសមកេហ ្ពេ

េថ�យយបេករុមណព មបរ�យិ ់រដ់រេខុម�េយម បិដបមបសមតបិត

សំ កស់រគក�បបសខខួប ។ េេក្រ្បរ�យិនុេនដស ាកម� រសមតបិត�បបសខខួប 

េហកសលស្បបតម េបនបលេទេបពគបស ុមួពួកេ�  ណរសា

េលកងគ មកបខបស   កគុដ្ង់ាលេលសាេំណ �េទ  ុមួមតបិត   េេកេ្ប

ឱកបេបេ កម� រសមតបិត�បបសខខួប ។ កមខ្ បក�េបេ ុេហរុាេេក្រ្ប



๓๐๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េមុក�េបនកគុដប�ក ផុរពកប�កេហ បណំលសកមខ្ បក�េបេ កសេេ

តមហុនផលេេេឡ, មកាលសកគុដុរិបន�ុប្បគ យបឱកប កសឆកសឱកប

េនេ ហុនផលុ បេនចកកមខ(កមខករសងត នស) េទេបកុេេកមបេបិ បិដ

មបបណំដេ្បេបិក�ា�ខខួប កសមិបអនេលសេបិ ាេករេឡដយប់ា� ។  

ាកឹ យសក់ ាលុយនៃិសបតន គឺយសក់ាលមិបគួ�គិរ ៤ យ៉ដ គឺពុបបបិល 

(បបិល គឺ ្ពេបមរសភពបប�  កគុដក�លសានដបបបលមងទដំំ �បបស្ពេ

ពុបយដង ) ១, ីបបបិល(បបិលៃបីប) ១, កមខបយិក(ក�ហុនផលៃបកមខ) 

១, េេកនិនត  (ក�គិរបតកយពំកេ�ឿដកគុដេេក) ១, ាបនេបេ េបយគកណេទ

ប�យន ដគិរ យគកេនេបនដមបនំ់ ណកៃបក�ឆ�ួរ ក�របស្បមលសកគុដនិរត  ពិរ

ាបន្ពេយដងយប្តបសុកឹ ៖ 

“ ចវ�  តមនតាសតក កភាតចតកន�ិ ្នតានាចតកន�ា � នតតា 

យនតាចតកន�នកវាឧម �តសាភ តេាតសា� ាីតតសាគា 

កាមនតាចវ�  តា?ា 

ា សុ នាំសតក កភាា�សភ តតកយាតចតកន�កិ្ានាចតកន�ាក �  (១) 

- មគ លរកិ�ុទដំំ យនៃិសបត ( េហរុ់ាលមបិគួ�គរិ ) េបេមប ៤ 

្បក� ់ាលបុគងលមបិគួ�គរិ ់រយគកណគរិ យគកេនេគប្ កយបបបបនំ់ ណកៃប

េបនកតកឆ�ួរ បិដេបនកតកលយំក,  យនៃិសបត  ៤  ្បក�ាបនេមតនខខេ       មគ ល

រកិ�ុទដំំ  ពុបបបិល�បបស្ពេពុបទដំំ ុយនៃិសបតន ់ាលបុគងល

មបិគួ�គរិ ”  

ាបនេបេ ុេាម ។ 

ាកឹ ក�ហុនផលៃបកមខ ្គបាណត បសយសក់ ាលុយនៃិសបតន្គបសយ៉ដ  

យបេបនកតកឹ េេេពលឱកប ់ាលកមខហុនផល មកាលសេហ យសកេផ្ដ  

(១) យដងុរត�បិក នរុកបិយរ ៤២ / ១៩៧ 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๐๙ 

 

 

េទេុយនិៃសបតនាបនងគ បនដកមខ មបក�ប់មតដេបិ ់ាលរសនបលកគុដ

ីបបបិល ុេាម មិបអនដំយប, កមខេនេ់រមតដ បនដ្គបាណត បស

អបុភព ៃបយនិៃសបតនទដំេនេ េហហុនផលុបយិក�បបសខខួប ាបនេបេ

់ា� ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១ 

 

 

ប�� �ីា២ា- ធសភ តនិបណតច�នគបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ ាថ ាបលកភ�តកវាសតក កភា ធសភ តនកយា ភ តភកេ� ា

ភ តកេចាតាកបាបណតច�កបគ  (១) - មគ លរកិ�ុទដំំ លមងបិដបបិល ់ាលរឹគរ

្បកបេហ រកិ�ុ េបកនហំេប�ុដេ�ឿដ បិយដំុកមបិ�ុដេ�ឿដ ” ាបនេបេ 

បិដេេមបាកេាលមួក់បខដេដរឹ “ យណតកមកា ក�នកគា កកភ-

ល�ច ាភ តនិបតណកំាបត តាាំបណតកច��ន ំ- យាេិមក�ុេ�ប បិដ្ពេបបិបាិក

ទដំយបស ុ�បបស់ាល្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសបិេហ យដំេហ ” ាបន

េបេ ុេាម ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេបរិក�ុទដំំ គួ�យបួល

នេំណេានដាស្រនម្រ្ប ឬនេំណេានដ់ាលខខួបគួ�បេ្មន កគុដ្ពេមបន

�បបស្ពេ្ិបប� េនេ, ្ពេបបិប្��រតិ ់ាលរិក�ុទដំេនេេបកនហំ េប

្បបសមម រ, េ្ាេេហរុយសក   េ្ាេេហរុឹ បិក�  ក�ប្ដរម ក�្គបស្គដ

(១) បបិល ប�កិ�យ  ១៣ / ២៩ 



๓๑๐                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ខខួប�ដ បកលគុណ អ�ប្��រតិ យរស�ប លមខ�ប បមុិរតិ�ប �់មដមបេេ

កគុដ្ពេបបិប្��រតិេនេ ទដំយបស ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប   ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ  ្តបសុកឹ  

“ មគ លរិក�ុទដំំ លមងបិដបបិល ់ាលរឹគរ្បកបេហ រកិ�ុ េបកនហំ 

េប�ុដេ�ឿដ បិយដំុកមបិ�ុដេ�ឿដ ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ 

ាក់ាលឹ “ យាេិមក�ុេ�ប បិដ្ពេបបិបាិកទដំយបស ុ�បបស់ាល

្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសបិេហ យដំេហ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

េបយ៉ដេនេ េទេុាក់ាលឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ លមងបិដបបិល 

់ាលរឹគរ្បកបេហ   រកិ�ុ េបកនហំេប�ុដេ�ឿដ   បិយដំុកមបិ

�ុដេ�ឿដ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។  

េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ លមងបិដបបិល ់ាលរឹគរ

្បកបេហ រកិ�ុ េបកនហំេប�ុដេ�ឿដ បិយដំុកមបិ�ុដេ�ឿដ ” ាបនេបេ 

ពិរ់មប, បិដេេមបាកេាលុកេដរឹ “ យាេិមក�ុេ�ប បិដ្ពេ

បបិបាិកទដំយបស ុ�បបស់ាល្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសបិេហ យដំ

េហ ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។  

ប៉ុ់បត យាិេមក�ុ េ�ប បិដ្ពេបបិបិាកទដំយបស ្ពេាសមប្ពេភគ

មិបយប្ដសបិុក  ្គបសកក់បខដេនេេ  ប៉ុ់បតបិុក េដ្ដសេលស ាុ 

បកម(្ពំ់ាប) ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ េ�ប 

េដ្ដសេលស ាុបកម េ្ាេេហរុ ៣ ្បក� គឺ ្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ-



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๑๑ 

 

 

េ�ប េដ្ដសេលស ាុបកម េ្ាេាកសពលបបបនដ(ក��ក្)បដ្(្បៃពណក )

�បបស្ពេរឹគរទដំំ តដំពកបុណកល ១, ្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ
េ�ប េដ្ដសេលស ាុបកម េ្ាេក�់ាល្ពេលមង ុ�បបសាសគួ�េង�ព 

១, ្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ េ�ប េដ្ដសេលស ាុបកម េ្ាេរបមិ�បបសរិក�ុ  

ុរបមិាសគួ�េង�ព ១ ។ 

្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ េ�ប េដ្ដសេលស ាុបកម េ្ាេាកសពលបប

បនដ(ក��ក្)បដ្�បបស្ពេរឹគរទដំំ យ៉ដាបនេមតន    

បបម សឹ ្ពេព� ក�់ាល្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសប់មតដ្ពេយាិ-

េមក�ុ េ�ប    កណត លនេំណមរិក�ុទដំំ    បិុកនេំាេបុគងលេផ្ដ 

រសុកឹ ុបដ្(្បៃពណក )�បបស្ពេរឹគរទដំំ តដំពកបុណ

កល ្គបស្ពេយដង ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ខរតិមយ (េ�ឿដ់ាលេគានដ នេំាេ

់រពួកក្្រ) ៃបពួកក្្រទដំំ �់មដ្ប្ពនរតេទ(�់មដនងំគ េ្ប) ់រ

នេំាេកគុដខរតិ្រកបលទដំំ ប៉ុេណា េ,  េ�ឿដេបេ ុ្បៃពណក �បបស

ពួកក្្រ ់ាលបិុកនេំាេយគកេផ្ដ យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ក�់ាល្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសប់មតដយាិេមក�ុ-

េ�ប កណត លនេំណមរិក�ុទដំំ បិុកនេំាេបុគងលេផ្ដ កសុបដ្

(្បៃពណក )�បបស្ពេរឹគរទដំំ តដំពកបុណកល ្គបស្ពេយដង 

យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ េល់ផបាកមបមបុប្

�បសេេេ្នបពួក គឺ ពួកមលខយ ពួកយេតណយ ពួកបពសរយ ពួកលមខកិ�ិយ ពួក

្ពហខកិ�ិយ ពួកបា�កយ ពួកបន�កយ ពួកលដ្កិយ ពួកបិមនយ ពួកមណិព�យ 

ពួកបុណាពបយ ពួកនប�ិមបុ�ិយ ពួកបិ�េិបត ពួកកលិេបត ពួកបិបយ ពួក



๓๑๒                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បបុេបយ ពួកឃបិកយ ពួកយបិយបយ ពួករ�ិបុរត, ាកបម� រស្បពួំកេនេ 

កស�់មដ្រ្បេគេ្បកគុដបណត ពួកេនេ ប៉ុេណា េ បិុកនេំាេពួកេផ្ដ យ៉ដ

ណ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ក�់ាល្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសប់មតដយាិេមក�ុ
េ�ប កណត លនេំណមរិក�ុទដំំ បិុកនេំាេបុគងលេផ្ដ កសុបដ្

(្បៃពណក )�បបស្ពេរឹគរទដំំ តដំពកបុណកល ្គបស្ពេយដង 

យ៉ដេនេ់ា�, ្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ េ�ប េដ្ដសេលស ាុបកម េ្ាេ

ាកសពលបបបនដ(ក��ក្)បដ្�បបស្ពេរឹគរទដំំ     តម្បក�ាបន

េាលមកេបេ ។ 

្ពេាសមប្ពេភគ្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ េ�ប េដ្ដសេលស ាុ

បកម េ្ាេក�់ាល្ពេលមង ុ�បបសាសគួ�េង�ព យ៉ដាបនេមតន    

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសមប្ពេរ្មិេឹ ៖ 

“ ្ពេលមងុ �បបសគួ�េង�ព ុ�បបសគួ�ផតលសភពបំំ បស យគកេលសតម

េដ្រនម្រ្បកគុដ្ពេលមងេនេ �់មដេលសាយគកាៃ េ្យប្បណក យប ។ 

បុគងល�់មដបេ្មន្ពេលមងេនេ េ្ាេក�់ាលេលសតម េដ្រនម្រ្ប ុបស

េបស កគុដ្ពេលមងេនេ, ពំុ់មបបេ្មនលមង េ្ាេក�់ាលមបិេលសតម េដ

្រនម្រ្ប ុបសេបស កគុដ្ពេលមងេនេេ ។ ្ពេលមងាសមបម�្បេយ្បន ្ពេ

លមងាស្ បេប�េបេ នប�កុបំរិកគុដៃាយគក់ាលមបិេលសតមេដ្រនម្រ្ប ាមបុប្

ទដំំេមលម េមលេឹក រេិេាដល ុបសឈខក �េិគបសយបាេមេ ។  

្ពេលមងាសមបម�្បេយ្បន ្ពេលមងាស្ បេប�េបេ នប�កុជំខ កសកគុដៃាមបុប្

អ្កកស ាមបុប្ទដំំេមលម េមលេឹក រេិេាដល ុបសឈខក �េិគបស

យបាេមេ ”    ាបនេបេ  ។ 
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េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ េ�ប 

េដ្ដសេលស ាុបកម េ្ាេក�់ាល្ពេលមង ុ�បបសាសគួ�េង�ព តម

្បក�ាបនេាល មកេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ លមខត នប�បន្កហម ់ាលមបខខនមលម 

ាសកពំបល គួ�នេំាេយគកមបុរិកេំណ រុយរិុរិ លុេមភេទាលស

បគ�មបុប្ៃ្ពៃផ្េហ កស�់មដុ�បបស ់ាលមបុប្ទដំំ េមល 

ម េមលេឹក រិេេាដល ុបសឈខក �េិគបស យ៉ដណ ។  បបម សឹ ្ពេព� 

្ពេាសមប្ពេភគ កស្ដសមប្ពេរ្មិេឹ “ ្ពេលមងាសមបម�្បេយ្បន 

្ពេលមងាស្ បេប�េបេ  នប�កុបំរិកគុដៃាយគក ់ាលមបិេលសតម េដ្រនម្រ្ប ា

មបុប្ទដំំ េមលម េមលេឹក រេិេាដល ុបសឈខក  �េិគបសយបា 

េមេ ។  ្ពេលមងាសមបម�្បេយ្បន ្ពេលមងាស្ បេប�េបេ នប�កុជំខ កសកគុដៃា

មបុប្អ្កកស  ាមបុប្ទដំំ  េមលម  េមលេឹក  រេិេាដល  

ុបសឈខក �េិគបសយបាេមេ ” ាបនេបេ យ៉ដេនេ់ា� ។  េ្ាេេហរុេនេ 

្ពេាសមប្ពេភគេប្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ េ�ប េដ្ដសេលស ាុ

បកម េ្ាេក�់ាល្ពេលមង  ុ�បបសាសគួ�េង�ព  តម្បក�ាបនេាលមក

េបេ ។ 

្ពេាសមប្ពេភគ េប្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ េ�ប េដ្ដសេលស ា

ុបកម េ្ាេរបមិ�បបសរិក�ុ  ុរបមិាសគួ�េង�ព យ៉ដាបនេមតន   ។  

បបម សឹ ្ពេព�   រិក�ុភបយ   ុភបយ់ាលមិបអនថខនដយប    មិបអន 

្បមណយប មិបអនបសរៃមខយប កគុដេេក ។  ប�ណកសមិបអនបសរៃមខ

យប មិបអនថខនដយប មិបអន្បមណយប បុគងល់ាល្្ដសេេកគុដរិក�ុ
ភបយ់បបេបេ �់មដុយគក ់ាល�កមបុប្េេក េ្ប�បេបខងខ ប ។ េ្ាេ
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េហរុេនេ ្ពេយាិេមក�ុ េ�ប �់មដ្ប្ពនរតេទ កគុដ�កដរិក�ុទដំំ 

ប៉ុេណា េ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េ្ប�បាបនុ ្ពបម្រតិាស្បេប�

បផុំរកគុដេេក គឺបពំរសកតក ក្មលកតក េបេកតក ា�ំ កកតក �ថ មប្យកស ់កបមណក  

់កបមុកត   សបតក់កប  ុេាមកតក  ់ាបាកាសលម  ់ាល្ដសាេណត មយបកតក  ្ព-

បម្រតិទដំយបសេនេ �់មដុ្ពាសគួ� នេំាេ្ពេុ យ៉ដណ ។  

បបម សឹ ្ពេព� គុណទដំំ គឺ អគម ប�ិរតិ អ�យ ក�

ប្ដរម បកលបបំ�យ �បបស្ពេបុគរុម� បស គុណទដំយបសេនេ �់មដុ

�បបសាសគួ� នេំាេរិក�ុបដ្ យ៉ដេនេ់ា� ។  

្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសបិ្ពេយាិេមក�ុ េ�ប េដ្ដសេលស ាុ

បកម  េ្ាេរបមិ�បបសរិក�ុ   ុរបមិាសគួ�េង�ព  តម្បក�ាបនេាលមកេបេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលក តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ  ” ៕ 

នបសលមខបបិបាិនចបគប្ប� ក ២ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ២    
 បប� បតកយពំកលមខបបិល ់ាល្ដសបិយដំ េ ខី េឹ លមខបបិបានិចបគ- 

ប្ប�  ។ 

ាកឹ េបកនហំេប�ុដេ�ឿដ គឺេបកនហំ គឺ្បកបប់មតដ េប

�ុដេ�ឿដ គឺ ផ្េទយ៉ដបេ, តដំេេយប ។ លមខបបិល់ាលេបកនហំ

យប មប ៤ យ៉ដ គឺ កកកវភ តភណ�ា - េបកនហំយបនេំាេ់រមួ់ផគក ១, 

ឧសកវភ តភណ�ា -  េបកនហំយបទដំពក�់ផគក ១,  តាតកវភ តភណ�ា - េបកនហំយប 
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េដក�យតស លិប្ ១, ត�ាតកភ តភណ�ា - េបកនហំយបកគុដកទដំពួដ ១។  

កគុដ ៤ យ៉ដេនេ បិក� ប់ាលមិប់មបុមជ�ណយ េាលគឺ ្ដស

ប��រតុក ប្មបសរិក�ុឬរិក�ុបក់រមួ់ផគកប៉ុេណា េ ់ាល្រ្ប្ប្ពនរតបាិបរតិ

តម មបអបរតិ្រ្បប់មតដ េ ខី េឹ �កេតបបិាតយ ។ នំ់ ណកបិក� ប់ាល

ុមជ�ណយ ់ាល្ដសប��រតុកប្មបសរិក�ុ បិដរិក�ុបកទដំពក�់ផគក េ ខី េ

ឹ  រេតបបិាតយ ។ គុណលមង់ាលយបេ ខី េឹ យរសេតបបិាតយ េ្ាេេបកនហំ

យប  េដាកយតស លិប្ប៉ុេណា េ   ។    ្ពេៃ្របិាក់ាលុ្ពេពុប- 

បនបយ េ ខី េឹ បពសរសកបបិាតយ េ្ាេេបកនហំយប កគុដកទដំពួដ មិប់មប

នេំាេ់ររបំបសខខេេនេេ បិដេបកនហំយបកគុដប�បិលទដំពួដ ។ ាកឹ 

“េបកនហំេប�ុដេ�ឿដ ” េបេ ្តបសបេំេកលមខបបិល ់ាលុបពសរសក-

បបិាតយុបំំ បស ។ 

ាកឹ   យាេិមក�ុេ�ប   គឺ  េ�ប    គឺាក់ាល្ដសេលកប់មតដ

ុកុយាិេមក� គឺុ្បមុខ ឬុ្បជប ឬុ់ផគកេាមៃបកុបលលមង

ទដំំ, មប ២ យ៉ដ គឺ ឱកប្ាិេមក�ុ េ�ប បិដអណយាិេមក�ុ-

េ�ប ។  

កគុដ ២ យ៉ដេនេ ្ពេងឹ់ាលឹ ះន�ត បសំាាកយាាតាត ិ ាទលទា 

ត�យបតសាតកំំ - ខបតកគឺភពយរសលខរស ុរបយាស ខំ ដំ ។ល។ ក�មិប

េលសយេំពយបទដំពួដ ុេាម េ ខី េឹ ឱកប្ាេិមក�ុេ�ប ។  

នំ់ ណកបិក� បប្��រតិ ់ាលមបកគុដឋបយយ៉ដេបេឹ “ រិក�ុមប

អបរតិ មិប្រ្បមត បស្ពេយាិេមក�, រិក�ុ �បបណមត បស រិក�ុ �បបេនេ្រ្បអបរតិ

ុក�ា ” ាបនេបេ ុេាម េ ខី េឹ អណយាេិមក�ុេ�ប ។ 

ាកឹ បិដ្ពេបបិលបាិកទដំយបស ុ�បបស់ាល្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសបិេហ យដំេហ បួ�ឹ ្ដសបិេហ យដំេហ នេំាេបុគងល
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្កបមណខខេ   គឺ ្ដសបិេហ យដំេហ នេំាេបុគងល ២១ ្ពំបក មប

ពួក្គហបសុ េាម ្ពមទដំរិក�ុ ្រ្បអបរតិ, តម្ពេរ្មបសឹ រិក�ុមិបគួ�

ប់មតដយាិេមក� នេំាេប�បិល ់ាលមបពួក្គហបស, រិក�ុ �បបណប់មតដ 

រិក�ុ �បបេនេ្រ្បអបរតិុក�ា ាបនេបេ ុេាម ់ាលបណ�ិ រគួ�្ុបេបនកតក

ទដំយបសយប កគុដ្ពេបបិល មហបគង ។ 

ាកឹ ប៉ុ់បតបិ េដ្ដសេលស ាុបកម យបេបនកតកឹ យាិេមក�ុ-

េ�ប បិដ្ពេបបិលបិាកទដំយបស ្ដសបិេហ យដំេហ េដ្ដសេលស 

ាុបកម គឺេដ្ដសយបុប� រាេបកនហំ គឺប់មតដេាលេទមក 

នេំាេ់រកគុដ�កដរិក�ុបដ្ ់ាលេេកគុដបកម ់ាលយបកណំរសុកុកស

េកសុមុប បុ៉េណា េ បិេហ យដំេហ នេំាេបុគងល ២១ ្ពំបក ំដ

េល ្ពមទដំរិក�ុ ្រ្បអបរតិ ់ាលេេេ្របកម ។ 

ាកឹ េ្ាេាកសពលបបបនដបដ្�បបស្ពេរឹគរទដំំ តដំពក

បុណកល េបេ ្ពេេថ�យេាលបេំេក ឱកប្ាិេមក�ុ េ�ប ់ាល្ពេ

រឹគរទដំំ តដំពកបុណកល ្គបស្ពេយដង បនដ្រ្ប្ដសេលកក

មកប់មតដ កគុដនេំណមរិក�ុប�បិល មិបឡបកឡេំដប�បិលាៃ េទេុ

្ពេរឹគរ្ពេយដងេបេ ្ដសកស្បរិបរតិយ៉ដេបេ េ្ាេាកសពលបបបនដក�

់ាល្ដសមបបណំដ�ក្បដ្    គឺ     ្បៃពណក �បបស្ពេរឹគរ     តដំពក 

បុណកល ទដំេនេ ។ 

ាកឹ េ្ាេក�់ាល្ពេលមង ុ�បបសាសគួ�េង�ព គឺេ្ាេក�់ាល

្ពេេេកុរត�លមងទដំំ ុ�បបស់ាលរិក�ុ គួ�េង�ព គឺគួ�ផតលសម�-

បំំ បសឹ ុ�បបស្បេប�បផុំរ ់ាលរិក�ុបនដយបបេ្មនលមងេនេយប កស

េ្ាេមបក�េង�ព យំ បសខយួប កគុដ្ពេយាិេមក� ្ប្ុងំគ មត បស្ពេយាិេមក�

កគុដបកមុ្ប ំុេ�ដដលសៃថ� ១៤ េករ ឬៃថ� ១៥ េករ ់រមតដ ។ 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๑๗ 

 

 

ាកឹ េ្ាេរបម�ិបបសរកិ�ុ  ុរបមាិសគួ�េង�ព យបេបនកតកឹ េ្ាេ

របមិ គឺឋបយ�បបស្ពេរិក�ុ  ុឋបយាសគួ�េង�ព េលបឋបយ�បបសប�បិលាៃ 

មបឋបយ�បបសរិក�ុបក ុេាម ។ 

ាកឹ ាកបម� រស្ បពួំកេនេ ។ល។ បិុក នេំាេពួកេផ្ដ

េដរ គឺុាកបម� រស់ាលេគេ្ប ឬលសងគ  នេំាេ់រកគុដពួកេនេ 

ប៉ុេណា េ បិុក មិបេបកនហំ នេំាេពួកេផ្ដ េាម្ ក្ បេយ្បន នេំាេក�

ពិបិរពួកប្រ្ប ់ាលអនបបខំខខួប នបលមកកគុដពួក�បបសខខួប ុេាម ។ 

ាកឹ យគកេលសតម េដ្រនម្រ្ប កគុដ្ពេលមងេនេ គឺយគកេលសតម 

យ៉ដ្រនម្រ្ប តមយសក់ាលមបពិរ កគុដ្ពេយាិេមក� ់ាលុ់ផគកាបំបដ ៃប

្ពេលមង គឺ្ពេេេកុរត�លមងេនេ ។ 

ាកឹ េ្ាេេហរុេនេ ្ពេយាេិមក�ុេ�ប �់មដ្ប្ពនរតេទ កគុដ

�កដរកិ�ុទដំំ ប៉ុេណា េ យបេបនកតកឹ េ្ាេេហរុ់ាលបុគងល្ដសេេ

កគុដរិក�ុភបយ គឺុរិក�ុ  �់មដុយគក ់ាល�កមបុប្េេកាៃ េ្ប�បេបខងខ ប 

េដគុណទដំំ ់ាលមដភពុបមណយ កគុដ្ពេមបន ុ

េាម េនេ�ដ ។ ្ពេយាិេមក�់ ាល្បេប�បផុំរ េប្ប្ពនរតេទ គឺេប

្ដស្បកបកគុដ�កដ គឺកគុដនេំណមរិក�ុទដំំ ប៉ុេណា េ បិុក នេំាេ 

បុគងលាៃេផ្ដេដរ េដ្ដសេលស ាុបកម ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ២ 

 

 

 

 



๓๑๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ប�� �ីា៣ា- សាគវ� ាល ា�ភបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

ភបិរេបនកតកេបេ ុកឹ “ តសលជនសាគវក�ាយេវតកិាកមាត (១) - 

�់មដុយ្កិ េ្ាេក�េាលាកកុហក ទដំ់ាលានដ ” ាបនេបេ, ប៉ុ់បត

េេ្តបសុកេដរឹ “តសលជនសាគវក� ល ាកំា អបា�តាំ អបវជាតា

កកតសា តន�តកកា ក�តបភាតាកំា - េេេពលមបក�េាលាកកុហក 

ទដំ់ាលានដ �់មដ្រ្បអបរតិ្ មល ុអបរតិ់ ាល្រ្បប់មតដ កគុដបមគ កស

�បបសរកិ�ុ �បបណមួ កសយប ” ាបនេបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប កគុដាកទដំ ២ េបេ មបយសកុនណុំនខុប

់បខកងគ    មបយសកុេហរុ   ភពុរិក�ុ �់មដដនស េ្ាេក�េាលាក

កុហកយសក   េ្ាេេហរុយសក   េេមបក�អនប្មរលយប េ្ាេក�េាល

ាកកុហកយសក   េ្ាេេហរុយសក   ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ 

“�់មដុយ្កិ េ្ាេក�េាលាកកុហក ទដំ់ាលានដ ” ាបនេបេ ពិរ

់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ “េេេពលមបក�េាលាក

កុហក ទដំ់ាលានដ �់មដ្រ្បអបរតិ្ មល ុអបរតិ់ ាល្រ្បប់មតដ កគុដ

បមគ កស�បបសរកិ�ុ �បបណមួ កសយប ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។  

្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ “េេេពលមបក�េាលាក

កុហក ទដំ់ាលានដ �់មដ្រ្បអបរតិ្ មល ុអបរតិ់ ាល្រ្បប់មតដ កគុដ

បមគ កស�បបសរកិ�ុ �បបណមួ កសយប ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ 

(១) បបិលះ មហបរិដង  ១ / ៣០៤   (  េដយរសបល  ) 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๑๙ 

 

 

ាក់ាល្តបសឹ “ �់មដុយ្កិ េ្ាេក�េាលាកកុហក ទដំ

់ាលានដ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។  

េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគយបភបិរ

េបនកតកេបេ ុកឹ “ �់មដុយ្កិ េ្ាេក�េាលាកកុហក ទដំ់ាល

ានដ ” ាបនេបេ ពិរ់មប, បិដ្តបសុកឹ “ េេេពលមបក�េាលាក

កុហក ទដំ់ាលានដ �់មដ្រ្បអបរតិ្ មល ុអបរតិ់ ាល្រ្បប់មតដ កគុដ

បមគ កស�បបសរកិ�ុ �បបណមួ កសយប ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។  

កសប៉ុ់បត ក�េាលាកមិបពិរ ទដំ់ាលានដេនេ ុអបរតិល�បស

ឬ្មល គឺាកសពលបបបនដបរសុ (េ�ឿដ់ាលបនដេាលាលស) ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេយដង្ ដសបនដរ្មិេេបនកតកេនេយ៉ដាបនេមតន ឹ 

បុ�បខខេកគុដេេកេបេ េ្បៃាកាបុំ�បមគ កសេដរ ្ពេយដងបនដមបបប�បល

ាដកសេទបបុ�ប ់ាលកាេំគេនេ យ៉ដាបនេមតន   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ្បបិបេបបុ�បេនេ មិបេាល

បបមេទប ខខុ ំ្ ពេក�ុណបនដមបបបយ ាភគ កសម�ពិបលេគ ១ កហបណយ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្បបិបេបបុ�បមគ កស

ា់ាលេនេ េ្បៃាកាំ្ ពេយដង េគបនដយបួលក�ដកសេទប យ៉ដាបន

េមតន   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណបនដបបយ ាករសៃា

�បបសេគខខេ បនដបបយ ាករសេ្ដ�បបសេគខខេ បនដបបយ ាករសុកណំរស ៗ 

�ហបរាលសក្ល បនដបបយ ា� នបយបបផ�េប់ម្ដ េទេុ្គបសផ�េ, បនដបបយ

ាបមខ បសញរិទដំ ២ ំដ �ហបរាលស ៧ បនត ប  ” 



๓๒๐                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� កគុដក�េលសទដំ ២ េលកេបេ មប

យសកុនណុំនខុប់បខកងគ    មបយសកុេហរុ   េ្ាេេហរុយសក េ្បៃាកាំ

មបុប្មគ កស មបេទប្មល ្រនម់រ(្រ្បពិបល)មួកហបណយ េ្ាេ

េហរុយសក េេេពលេ្បៃាកាំ្ ពេយដង េប្រ្បករសៃា ្រ្បករសេ្ដ ្រ្ប

ករសុកណំរស ៗ �ហបរាលសក្ល ្រ្ប� នបយបបផ�េប់ម្ដ េទេុ្គបសផ�េ, 

ញរិទដំ ២ ំដ កស្រ្បបមខ បស �ហបរាលស ៧ បនត ប   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េ្ាេយគក់ាល្រ្បកា ំខុបងគ  ្ពេគុណម� បស ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, ក�េាលាកកុហក ទដំ់ាលានដ បនដុអបរតិល�បស ឬ

អបរតិ្មល គឺាកសពលបបបនដបរសុ (េ�ឿដ់ាលបនដេាលាលស) ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បស ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបម

ួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសយបេាលមកេបេ ”  ៕ 

នបសមុមកគ�ុលហុភបប្ប� ក ៣ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៣    
 

 បប� បតកយពំកក�េាលាកកុហក ុអបរតិល�បស ឬុអបរតិ្មល 

េ ខី េឹ មុមកគ�ុលហុភបប្ប�  ។ 

ាកឹ �់មដុយ្កិ េ្ាេក�េាលាកកុហក ទដំ់ាលានដ 

េបេគឺ ុរិក�ុ ្រ្បអបរតិយ្ិក្បក�ក ៤ េាលគឺ ក�េាលយួរ រត�មិបុ-

ប្លមង ់ាលមិបពិរ មិបមបពិរកគុដខខួប ទដំ់ាលានដឹ មិបពិរ មិបមប

ពិរកគុដខខួប ។  



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๒๑ 

 

 

មបុប្លមង ( លមង់ាលុ�បបសមបុប្បេទ ) គឺ កុបលកមខបថ ១០ 

មបក�េបដ�កពកក�បមខ បសបរស ុេាម, នំ់ ណកលមងទដំេបេ មបីប 

ុេាម ុលមង់ាលេលបពកមបុប្លមងទដំេនេ េ្ាេេហរុេនេ េប

េ ខី េឹ  រត�មិបុប្លមង មប លមង ១០ យ៉ដ គឺ ីប មបបបម្�ប ុ

េាម ១, បេិមក� មបបុ��របេិមក� ុេាម ១, បមលិ មបបុ��របមលិ 

ុេាម ១, បមបរតិ មបបុ��របមបរតិ ុេាម ១, ញណប្បយ គឺប ិុ យ

បក ១, មគងភបន (ក�នេ្មបមគង ) គឺបរិប្ដ� ប ៤ ុេាម ១, ផល

បនចិកិ�យិ ( ក�េលសផលាុកស ) មបេមតបរតិផលបនចិកិ�យិ ១, ក�លេ

កិេលបយប មបក�លេគយយប ុេាម ១, ភបយនិរត្ យបកបកប�ណយ 

១, ក�� កកុ ខំ ដំ កគុដបុប� ង� គឺមបក�� កកុ ខំ ដំ កគុដក់បខដ

់ាលងខ បផ�េ េដយណំនៃបបបម្�ប ុេាម ១ ។  

ុក�ពិរ រិក�ុ �បបណ ពំុមប រត�មិបុប្លមងទដំេបេ េេកគុដខខួប ទដំ

់ាលានដឹ ងខ ប កសេាលាកកុហកយួរអដឹ មប េដបលឹ “ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណនបលបបម្�ប េដអក� ៣ ” ាបនេបេ ុេាម រិក�ុ �បបេនេ ្រ្ប

អបរតិយ្ិក ។ ាកឹ “ យ្កិ ” ់្បឹ “ យគកនស ” យលិប្ឹ ុ

យគកយរលពស នេំាេក�� កកនេ្មប កគុដលមងបបិលេបេ េ្ប�បាបនេាមេតគ រ ់ាល

កបុំរនុដ យ៉ដាបនេនេ ។ 

ាកឹ “ មុមក ” យបេបនកតកឹ ក�បបខឺបេំឡដេយក្យបស 

េ ខី េឹ មុមក - ក�េាលាកកុហក ។  

កគុដ្ពេបបិបិាក គមុក�ប�កិ� មបខខនមម�បតកយពំកមុមក្យកា 

យ៉ដេបេឹ “ ប�ចត កសា ឧយលតា សាគវុតា កាកសា ប�ច ា ទលទា តាតតា

សាគវកុា�ាកកណ�េសតីាឥកសាកខាឧយលតាប�ច ាសាគវុ  



๓๒๒                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

- មគ ល យលក មុមក មប ៥ យ៉ដទដំេបេ, ៥ យ៉ដយសកខខេ   

មុមក់ាលាលសអបរតយិ្កិ កសមប, មុមក់ាលាលសអបរតបិដ្ិ-

េបប កសមប, មុមក់ាលាលសអបរត ិថុលខន�ល កសមប, មុមក់ាលាលស

អបរតយិនរិតិយ កសមប, មុមក់ាលាលសអបរតុិក�ា កសមប, មគ ល យលក 

មុមកមប ៥ យ៉ដ េបេ�ដ ” (១)    ាបនេបេ ។ 

កគុដនេំណមមុមក ៥ យ៉ដេនេ េលក់លដមុមក ់ាលាលស

ភពុអបរតិល�បស គឺមុមក់ាលាលសអបរតិយ្ិក បិដ់ាលាលសអបរតិ

បដ្ិេបបេនន មុមកេផ្ដេដរ េ ខី េឹ មុមក់ាលុអបរតិ

្មល ាបន់ាលយប្តបសុកឹ “ តសលជនសាគវក�ាយចតា�តិ  ំ (២) - 

្រ្បអបរតយិនរិតិយ  េ្ាេក�េាលាកកុហក ទដំ់ាលានដ ”   ាបនេបេ 

ុេាម ។ 

មុមកេនេ បនដាលសភពុអបរតិល�បស ឬាលសភពុអបរតិ្មល 

្បក�ណមួេនេ ាកសពលបបបនដបរសុ  គឺេ�ឿដ់ាលបិយាលស ឬយសក់ាល

បិយាលស ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៣ 

 

 

 

 

 

 

 

(១) បបិល ប�កិ�យ ១៣ / ៣០៧ 

(២) បបិល  មហបរិដង  ៣ / ២២៣ 

    ប�ដកែាសា     រកិ�ុ េាលាកកុហកេដានដខខួប ្រ្បអបរតយិនរិតិយ ។ 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๒๓ 

 

 

ប�� �ីា៤ា- ក ធតតា�ធសវប��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេ ុកកគុដ លមខតលមខប�យិ (១) ឹ “ ្ពេេាលបិរស

ទដំំ កគុដកលមុប យបកណំរសយគក់ាលុមតបិដបតិ ុកុកសេកស

េហ, យបកណំរសក�្តបសានដ ុកុកសេកសេហ, យបកណំរសយគក់ាល

ុយគងមប លក យបុកសេកសេហ, យបកណំរសយគក់ាលុបុ្រ យបុកស

េកសេហ, យបកណំរសយគក់ាលុ្ពេ បដ� ក ុកុកសេកសេហ ” ាបន

េបេ េហ្ពេគុណម� បសទដំំ កសយបនងំគ េាលេដរឹ “ ្ពេ

េាលបិរស់ ាល្ដសេេកគុដុបសរុបិរ �់មដពិបិរេមលមហបេិេកបយ ៨ 

យ៉ដ គ ឺ ពិបិរេមលកល ១, ពិបិរេមលសកប ១, ពិបិរេមល្បេប ១,     

ពិបិរេមល្រកបល ១, ពិបិរេមលយគកផតលសកេំណ រ ១, ពិបិរេមលអុ ១, 

ពិបិរេមល់ខ ១, ពិបិរេមលក�យដេននបពស យុ  ១ ” ាបនេបេ ។  

្ពេគុណម� បសនគេបប េេេពលញណមិបទបសបសកខ  កសមិបអន

ានដយប, េេេពលញណបសកខ េហ កសមិបអនាយសក ៗ ទដំេបេ ់ាល

មធដ៉ ៗ មិប់មបុឋបយ យបបលិ្រឡបសេទបនិ, និរត់ ាលបសកខ េហ 

យគកណកសមិបអន�លំដយប ។ េ្ាេេហរុយសក   េប្ពេេាលិបរសពិបិរ

េមលកលឹ “ េដបនដ ប្រតកិគុដកលណ   ” ាបនេបេ េដរ   េេេពល

ញណមិបទបសបសកខ  កសមិបអនានដយប, េេេពលញណបសកខ េហ 

កសមិបអនា្បក�ទដំេបេ ់ាលមធដ៉ ៗ មិប់មបុឋបយ យបបលិ្រឡបស

េទបនិ,  េ្ាេេហរុយសក េប្ពេេាលិបរសពិបិរេមល្រកបលឹ  “ េដបនដ 

 ប្រតកិគុដ្រកបលណ   ” ាបនេបេ េដរ    

(១) កឃបិក  មហបគង  ១៦ / ២៣ 



๓๒๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេេាលិបរសទដំំ កគុដ

កលពកមុប យបកណំរសយគក់ាលុមតបិដបិតុកុកសេកសេហ ពិរ

់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ ្ពេេាលបិរសពិបិរេមល្រកបល ” 

ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ ្បបិបេប ្ពេេាលិបរសពិបិរេមល្រកបល 

ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ “ ្ពេេាលបិរសយបកណំរស

យគក់ាលុមតបិដបតិ ុកុកសេកសេហ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេេាលិបរស

ទដំំ កគុដកលមុប យបកណំរសយគក់ាលុមតបិដបិត ុកុកស

េកសេហ ពិរ់មប បិដពិបិរេមល្រកបល ពិរ់មប ។ ប៉ុ់បតពិបិរេមល

្រកបល យ៉ដាបនេមតន   ពិបិរេមល្រកបល យ៉ដេបេឹ “ យគក់ាលុមត

បតិ�បបសេដុក្្រ ឬុ្ាហខណន ហគហ   ” ាបនេបេ  ។  

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ បុគងល ៨ ្ពំបក ្រ្បពិបិរេមលយនគរ

ុមុបបិប, ៨ ្ពំបកេនេ គឺយសកខខេ   បបម សឹ ្ពេព� ៖ 

- យគក្បួំន ្រ្បពិបិរបិំន់ាលប្មបដលកសុមុប ១, 

- ា�ំ ក ្រ្បេ្ប្បេមពិបិរេមលផខប ប ់ាលេេមិបទបសាលស (េេមិប

ជខ បសេទ ) ុមុប ១, 

- យគកប��េេ ្រ្បពិបិរេមលកពំដសនមខដ ់ាលេេមិបទបសាលស ១, 

- យគកនផំខប បបេំព ្រ្បពិបិរេមល្ដំ ់ាលេេមិបទបសាលសុមុប 

េបប�យប បបេំពេទ ១,  

- ្គ្េព ្រ្បពិបិរេមលអុ(យគក្ដំឺ)ុមុប េបនបលេទ�ក (បស

េផតមពធយល )យគក្ដំឺ ១, 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๒๕ 

 

 

- យគកប្មបដឆខដមុប ្រ្បានដុមុបបិបឹ � នដមឬំមិប� នដម ំេបេយេ

្ហំបេឡដ ១, 

- រិក�ុ  ្រ្បពិ�ណេពលេបេ ់ាលេេមិបទបសាលសុមុប េបីបស

អហ� ១, 

- ្ពេេាលិបរសទដំំ កស្រ្បពិ�ណ្រកបលុមុបឹ ុ្រកបល

ក្្រ ឬ្រកបល្ាហខណន  ១, ាបនេបេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� បុគងល ៨ ្ពំបកទដំេបេ ្រ្បពិបិរេមលយនគរុ

មុប ” 

្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ ”  ៕ 

នបសេាលិបរតលមខតបប� ក ៤ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៤    
 

 បប� បតកយពំកភពុលមខត�បបស្ពេេាលិបរស េ ខី េឹ េាលបិរត-

លមខតបប�  ។ 

ាកឹ ្ពេេាលបិរសទដំំ កគុដកលមុប យបកណំរសយគក់ាល

ុមតបិដបតិ ុកុកសេកសេហ ុេាម យបេបនកតកឹ បណ�ិ រគួ�្ុប

េបនកតក់ាល្ពេពុបយដងទដំំ កគុដកលមុប មប្ពេបបិប្ កពុបយដង ុ

េាម   កគុដកលេេុ្ពេេាលិបរស   យបកណំរសយគកុមតបិតុក  

ុកសេកសេហ ុេាម េដអ្បល មហបទបបប្រ (១) ់ាល្ពេាស

មប្ពេភគ�បបសពួកេដទដំំ យប្តបសុកឹ ៖ 



๓๒๖                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

“ មគ លរកិ�ុទដំំ ្ពេាសមប្ពេភគបបិប្ ក យ�ហបតបមខ បមុុប 

្ដសមប្ពេុ្ពេនមឹ ្ពេេេពបបុម ុ្ពេ្បក, ្ដសមប្ពេេប ក

្ពេនមឹ ពបបុមរក ុ្ពេ្បបក, មគ លរកិ�ុទដំំ កគុដកលយរករ បស

បសពកេបេេទ ៩១ កប្ ្ពេាសមប្ពេភគបបិប្ ក យ�ហបតបមខ បមុុប ្ដស

 ប្រតេិករេឡដេហកគុដេេក, មគ លរកិ�ុទដំំ ្ពេាសមប្ពេភគ

បបិប្ ក យ�ហបតបមខ បមុុប ្ដសមបយគងមប លកមត េំឆសដ េ ខី េឹ ្ពេខណ� យ 

បិដ្ពេរបិ្យ, មគ លរកិ�ុទដំំ ្ពេាសមប្ពេភគបបិប្ ក យ�ហបត

បមខ បមុុប ្ដសមប្ពេ បដ� កាស្ បេប� េ ខី េឹ ្ពេយេមកយ ”  

ាបនេបេ ។   

ាកឹ មហបេិេកបយ គឺ្បក�គួ�ពិបិរេមលាសបំំ បស ឬក�ពិបិរ

េមល្ងបំំ បស ។ 

ាកឹ ពិបិរេមលកល គឺពិបិរេមលកល់ាលមបុប្មបអុ

កប្បម្បប នេំាេក�់ាលបនដ្ដស្បកប្ពេលមខន្ក គឺ កល់ាល

មបុប្មបអុយ៉ដេ្នប្បមណ ១០០ះ០០០ (់បប) គី ,ំ យ៉ដរិន 

្បមណ ១០០ គី  ំ។ 

ាកឹ ពិបិរេមលសកប គឺពិបិរេមលសកប ់ាលបនដយដពកុបស

រុបិរនុេមក ប្រតិ ្ដសេឃនឹ ុ្មុបសកប ។ 

ាកឹ ពិបិរេមល្បេប គពិឺបិរេមលកក់បខដ់ាលបនដ្ដស

 ប្រតិកគុដ្មុបសកបេនេ ្ដសេឃនឹ គឺ ម្មមិ្បេប កគុដ្មុបសកបេនេ�ដ។ 

ាកឹ ពិបិរេមល្រកបល គឺពិបិរេមល្រកបលឹ លមខត្ពេេាលិ- 

បរសទដំំ �់មដេករេឡដកគុដ្រកបលក្្រ ឬកគុដ្រកបល្ាហខណន  

េដបនដេករកគុដ្រកបលណ ់ាលឥឡបបេបេ មបុប្ទដំំនងំគ  

 (១) កះ មហះ ១៦ / ១ 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๒๗ 

 

 

ប�េប�ឹ ុ្រកបលខដុសខបុស ។ 

ាកឹ ពិបិរេមលយគកផតលសកេំណ រ គឺពិបិរេមលឹ យគកណបនដុ

យគកមបគុណបម្រតិ បមគួ�ុ្ពេ្បក្បបក �បបស្ពេេាលិបរស ។ 

ាកឹ ពិបិរេមលអុ គឺពិបិរេមល្ពេ្នខ ុ�បបស្ពេ្បបក ។ 

ាកឹ ពិបិរេមល់ខ គឺពិបិរេមល់ខ ់ាលបម្បបបនដយដនុេ

មក ប្រតិកគុដេេកមបុប្ ្ដសេឃនឹ ុៃថ�េពនបប�មក ់ខបមិខ ។ 

ាកឹ ពិបិរេមលក�យដេននបពស យុ  គឺពិបិរេមលេបេ ់ាល

បនដ្ដសលេពកេរ្គហបស យដេននមដ្ពេផគួប កបសេរបពស្ិរ ។ 

ាកឹ េេេពលញណេេមិបទបសបសកខ  កសមបិអនានដយប យប

េបនកតកឹ េេេពលញណ គឺ្ពេបប� េេមិបទបសបសកខ  េេមិបទបសុំ

លម   េដយណំនៃបក�បេំពនយ�មក   កសមិបអនមបនេំណេានដ    េាម្ ក

ពិបិរេមលមហបេិេកបយ ៨ យ៉ដេបេ យបេ ។ យលិប្ឹ មិបអនេលស

ក�ានដ ាេករេឡដយប ។ 

ាកឹ េេេពលញណបសកខ េហ កសមបិអនាយសក ៗ ទដំេបេ 

់ាលមធដ៉ ៗ មបិ់មបុឋបយ យបបលិ្រឡបសេទបនិ យបេបនកតកឹ េេ

េពលញណបសកខ េហ កសយបបេ្មនុ្ពេពុបយដងេដយដង�ដ េប

ាបនេនេ កសមិបអនាយសក ៗ ទដំេបេ គឺ មហបេិេកបយ ៨ យ៉ដ ទដំេបេ 

យបបលិ្រឡបសេទបនិ   េាម្ កបនដពិបិរេមល   គឺមិបអនបលិ្រឡបសេទ

ពិបិរេមល េ្ាេេេេពលយបបេ្មនុ្ពេពុបយដងេហ ្ពេពុបយដង

្ដស ប្រតិេហកគុដេេក  ្បក�ទដំ ៨ យ៉ដេបេ   កសមិប់មបឋបយ់ាល 

បនដ្រ្បពិបិរេមលេដរ ្បេយ្បនយសកេដក�ពិបិរេមលេនេ   ។ 



๓๒๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ាកឹ នរិត់ ាលបសកខ េហ យគកណកសមបិអន�លំដយប គនឺិរត

់ាលបសកខ េហ េដញណ់ាលបសកខ  យគកណកសមិបអន�លំដ គឺ 

មិបអនយបបទនេដមហបេិេកបយ៨ យ៉ដេនេយបេ ។ 

នណុំន់ាលមិប្បបងគ  េេកគុដបប�  េេ្រដសឹ ្បបិបេប្ពេ

េាលិបរស កគុដកលមុប យបពិបិរេមលយគក់ាលុមតបិត ពិរ់មប

េនេ កសមិបគួ�្រ្បមបក�ពិបិរេមល្រកបលេដរ េ្ាេេេេពលកណំរស

យគកុមតបិតុកុកសេកសេហ កស្រ្បួលមង លស្រកបល�បបសមត

បិតេនេផដ ។ 

ាកឹ ពិបិរេមល្រកបល យ៉ដេបេឹ “ យគក់ាលុមតបតិ�បបស

េដុក្្រ ឬុ្ាហខណន  គឺកណំរសយគកុមតបិតុកពិរ់មប ប៉ុ់បត្ រ្ប

ុយគក់ាលបិរកគុដ្រកបល ២ យ៉ដ គឺក្្រ ឬ ្ាហខណន េបេ ប៉ុេណា េ ។ 

េ្ាេេហរុេនេ េបមបក�ពិបិរេមលេដរឹ មតបិត�បបសេដុ

ក្្រ ឬុ្ាហខណន   ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៤ 

 

ប�� �ីា៥ា- តា�នតយានបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ នាសតក កភា តវ� នាំយកាា�តំា កយាយកាិ្តា

ិថធកម ាិកាក �  (១)  -    មគ លរកិ�ុទដំំ    យគកទដំំមបិគួ� 

 (១) បបិល មហបរិដង ១ / ២៦៨    បុ៉់បតកគុដកេនេ   ្តបសយ៉ដេបេឹ      ន   ច   សតក កភ   តវ� ន ំ  យកា- 

ា�ំតាកយា យកាិ្តា អបា�ត   �ាកកណតស      -      មគ លរកិ�ុទដំំ  រកិ�ុមបិ្រ្បមខ កសបមខ បសខខួប�ដ

េ  រកិ�ុណមខ កសបមខ បសខខួប�ដ,  ( រកិ�ុ េនេ ) ្រ្បអបរតុិក�ា  ។ 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๒๙ 

 

 

េលស(្កបរិ)ខខួបាជខ កសនុេ រិក�ុ�បបណេលសាជខ កសនុេ ្រ្បដកសអបរតរិកិ�ុ �បបេនេ 

តមបមគួ�នេំាេេហរុ ” ាបនេបេ ។ 

ប៉ុ់បត ្ពេគុណម� បសទដំំ េាលុកេដរឹ “ ្ពេាសមប្ពេ

ភគ េេេពល្ដសប់មតដលមង នេំាេមប លកទដំំ េេកណមួកតក ្ដស

�់មដប់មតដលមង េាម្ កក�ករសងត នសៃបុរ ិ ្ ពធល ិ ម�ណយ េដ

ប�យិុេ្នប, មប លកណ ឆខដផុរុរ ិ្ ម�ណយយប, ្ពេាសមប្ពេ

ភគបនដ្តបសប�េប�មប លក�បបេនេ េដ្ពេក្តបសប�េប�ាសលម ” ាបន

េបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប   ្បបិបេប   ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ    

“ មគ លរិក�ុទដំំ  យគកទដំំមបិគួ�េលសខខួបាជខ កសនុេ រកិ�ុ �បបណេលស

ាជខ កសនុេ ្រ្បដកសអបរតរិកិ�ុ �បបេនេ តមបមគួ�នេំាេេហរុ ” ាបនេបេ ពិរ

់មបេនេ,េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “្ពេាសមប្ពេភគ្ដសប់មតដលមង 

េាម្ កក�ករសងត នសបបបុរ ិ្ ពធល ិម�ណយ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសប់មតដលមង េាម្ កក�ករសងត នសៃប

ុរិ ្ ពធលិ ម�ណយ ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល

្តបសឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ  យគកទដំំមបិគួ�េលសខខួបាជខ កសនុេ រកិ�ុ �បប

ណេលសាជខ កសនុេ ្រ្បដកសអបរតរិកិ�ុ �បបេនេ តមបមគួ�នេំាេេហរុ ” ាបន

េបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

បប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បសេហ 

បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្តបសឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ  យគកទដំំមបិគួ�េលសខខួបាជខ កសនុេ រកិ�ុ �បប

ណេលសាជខ កសនុេ ្រ្បដកសអបរតរិកិ�ុ �បបេនេ តមបមគួ�នេំាេេហរុ ” ាបន



๓๓๐                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េបេ ពិរ់មប, េហ្ពេាសមប្ពេភគ េេេពល្ដសប់មតដលមង នេំាេ

មប លក ទដំំ េេកណមួកតក ្ដស�់មដប់មតដលមង េាម្ កក�ករសងត នស

បបបុរិ ្ ពធលិ ម�ណយ ពិរ់មប, ប៉ុ់បត កគុដាកេនេ មបេហរុផល 

់ាលេលសា្ពេាសមប្ពេភគ ្តបសហម បិដ្តបស់ណន ំ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េហរុផល ់ាលេលសា្ពេាសមប្ពេភគ ្តបស

ហម បិដ្តបស់ណន ំគឺយសកេទ   ្ពេគុណម� បសនគេបប   ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ រិក�ុ ់ាលមបបកល 

ាលស្ពមេដបកល �់មដេ្ប�បាបនុ គឹ បំប្បពិប កគុដក�េ្ប�េំ

ពិប គឺកិេលប�បបសបរសទដំំ, �់មដេ្ប�បាបនុ គឹ  ំកគុដក�េ្ប�ម� បស

ក�ឈឺឹ � រស គឺកិេលប�បបសបរសទដំំ, �់មដេ្ប�បាបនុនក កគុដក�

េ្បេដ្្មេេនប់កមល គឺកិេលប�បបសបរសទដំំ, �់មដេ្ប�បាបន

ុ់កបមណក  កគុដក�្បគលសបម្រតិទដំពួដ ាលសបរសទដំំ, �់មដ

េ្ប�បាបនុបក កគុដក�េលសាបរសេទាលស្ដំបមុ្ទដំ ៤, �់មដេ្ប�ប

ាបនុនកដ�េេ កគុដក�នបំរសទដំំ ាឆខដផុរកលយំក គឺុរិ, 

�់មដេ្ប�បាបនុខលស កគុដក�េ្ប�លំរសភពេរត េលលៃបរគកសេរខដទដំ 

៣ �បបសបរសទដំំ, �់មដេ្ប�បាបនុពពកាសល ំ កគុដក�េលសេបនកតក

បដ្ នម�បបសបរស ាេពនប�បិប�, �់មដេ្ប�បាបនុ្គ្ កគុដក�ញុដំបរស

ទដំំ ាបិក្កគុដកុបល, �់មដេ្ប�បាបនុយគកនដមុលផខប បយប្រនម

្រ្ប កគុដក�្យបសផខប ប នេំាេបរសទដំំ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសរ្មិេឹ យគកមបបកល មប

គុណេ្នប មបគុណុយេបក មបគុណ�ក្បមណមិបយប ុក្បមបល

ផតុ ៃំបគុណ ុគបំ�ៃបគុណ ុយគកផតលសបបបក�នេ្មប ាលសបរសទដំំ 

ាលស គឹ កសេនេ បបមកុាំបនិបយក ាបនេបេេហ េប្ដសមប្ពេក�ុណ



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๓๑ 

 

 

ប��រតបិក� បឹ  “ មគ លរកិ�ុទដំំ  យគកទដំំមបិគួ�េលសខខួបាជខ កស

នុេ រកិ�ុ �បបណេលសាជខ កសនុេ ្រ្បដកសអបរតរិកិ�ុ �បបេនេ តមបមគួ�នេំាេ

េហរុ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្បក�់ាលឹមកេបេ ុេហរុផល កគុដាក់ាល

្តបសុកេបេ ុេហរុផល់ាលេលសា្ពេាសមប្ពេភគ ្តបសហម ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេកុម�កប្បេរស� ់ាលប់មតដលមង

យបបនិិ្រ េេេពលប់មតដេេកំដមុខ នេំាេ្ពេយយយបិ កសយប

េាលេហឹ “ ិថាិថាេវ��ាតសំិ  កាតលីភកប� ា

កល្ំធម ាចតាំ� ីស សុ នាំាតណ�ាតា ទលទ  តវត ិា តវិាតាខ-

ិា ក�ភសនាត�ន ំ (១) - បពិ្រមហ្ បមណយបិដ្ាហខណន ទដំំ 

មបបកល មបកលធណលមង �់មដបនដេេយបប�យ់ដសដ េដ្បក�់ាល

បនដ្ួប់រយសក ុបុណាសេ្នប, បិដេដ្បក� ់ាលបនដ្បរបិរិតេាម្ ក

្បេយ្បន នេំាេ្បុេ្នប, េាម្ កេបនកតកបុខ នេំាេ្បុេ្នប  េាម្ ក

យបុេ្ងេបរសេេក   េាម្ ក្ បេយ្បន   េាម្ កបេសមង េ   េាម្ កេបនកតកបុខ 

ាលសេបត បិដមបុប្ទដំំ ” ាបនេបេ ។ 

នំ់ ណកឹ េហរុផលយសកេទ់ាលេលសា្ពេាសមប្ពេភគ ្ដស់ណន ំ

េនេ, បបម សឹ ្ពេព� េទេុក�េករ កសុុក� េទេុក�បស កសុុក�,  

េទេុក�ឈឺឹ � រស កសុុក�, េទេុក�មខ បស កសុុក�, េទេុភពេមក-

េះ កសុុក�, េទេុក�ខ្ នកខ្ួល កសុុក�, េទេុេបនកតកុក�ៃបក កស 

 

 

 

(១) កឃបិក  មហបគង  ១៧ / ៣៣៤ 

    ប�ដកែាសា   បពិ្រ្��យ ពួកបមណ្ាហខណន មបបកល មបលមងលម បរិេេយបសកលប�យ់ដសដ 

េដ្បក�ណ ពួកបមណយ្ាហខណន ទដំេនេ �់មដយបបបបបុណេ្នប បិដ្បរបិរត ិេាម្ ក្ បេយ្បន

ាលស្បេ្នប េាម្ កេបនកតកបុខាលស្បេ្នប េាម្ កយបុេ្ងេាលសបរសេេក េាម្ កេបនកតកនេ្មប េាម្ ក

្បេយ្បន េាម្ កេបនកតកបុខ ាលសេបតបិដមបុប្ទដំំ ។ 
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ុុក�, េទេុេបនកតកុក�ៃបនិរត កសុុក�, េទេុភពរនដ់ណបកគុដ្្ដ កស

ុុក�, េទេុក�្បបពសបនដយសកុកបមមបស កសុុក�, េទេុ្ារស្យបពកយសក

ុក្បំនស កសុុក�, េទេុមតមខ បស កសុុក�, េទេុបិតមខ បស កសុ

ុក�, េទេុបដបមបប្បបបមខ បស កសុុក�, េទេុបដបមបប្បកមខ បស កសុុក�, 

េទេុបុ្រមខ បស កសុុក�, េទេុរ�យិមខ បស កសុុក�, េទេុទម

ទបកមខ បស កសុុក�, េទេុញរិមខ បស កសុុក�, េទេុញរិបនិប កសុ

ុក�, េទេុេគបនិប កសុុក�, េទេុេភគយបនិប កសុុក�, េទេុ

បកលបនិប កសុុក�, េទេុិា�ិបនិប កសុុក�, េទេុ្រល កសុុក�, 

េទេុេ�រល កសុុក�, េទេុេប�រិល កសុុក�, េទេុុពិក�រល កសុ

ុក�, េទេុយគងិរល កសុុក�, េទេុ ករល ( េ្ងេនក្បំបស ) កសុ

ុក�, េទេុជមិរល ( េ្ងេ�លក ) កសុុក�, េទេុអបាតរល ( េ្ងេនក

កួន ) កសុុក�, េទេុកុមិលរល ( េ្ងេ្កេព ) កសុុក�, េទេុបុបុក

រល ( េ្ងេ្រកមហប ) កសុុក�, េទេុយតត បុករល ( រលគឺក�

រិេេាដលខខួប�ដ ) កសុុក�,  េទេុបបុករល ( រលគឺក�្រ្បយគកាៃ

រិេេាដល ) កសុុក�, េទេុណ� រល កសុុក�, េទេុុគងរិរលកសុុក�, 

េទេុប�មិម�្យរល ( រលគឺភពញបសនល�កគុដនេំណមប�បិល ) កសុ

ុក�, េទេុអ ក្បករល ( រលកគុដក��កបុកនិ��ន ម្កបរិ ) កសុុក�, េទេុ

ម�ណរល កសុុក�, េទេុក�្រ្បកេដេត  កសុុក�, េទេុក�

្រ្បកេដ្នកកស កសុុក�, េទេុក�កេដ្ពបដស កសុុក�, 

េទេុក�្រ្បករសៃា កសុុក�, េទេុក�្រ្បករសេ្ដ កសុុក�, េទេុ

ក�្រ្បករសទដំៃាទដំេ ្ដ កសុុក�, េទេុក�្រ្បករស្រេនដក កសុុក�, 

េទេុក�្រ្បករស្នមុេ កសុុក�, េទេុក�្រ្បករស ទដំ្រេនដក ទដំ

្នមុេ កសុុក�, េទេុក�្រ្បបក់ប្កក្ល កសុុក�, េទេុក�្រ្ប



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๓๓ 

 

 

បក់ប្កទដំខខួប កសុុក�, េទេុក�្រ្បេលសមរសហប ( ងបសមរសាហ 

កបពំរស្្លកសេ្បដញរសមរស �ួនាុរេរខដ ) កសុុក�, េទេុក�្រ្បេលស

េុរិមលិកយ ( រួដេរខដពបខឺ គឺក�កបពំរស្្លកសេ្បដ�ុ ំ្ ុបំនិខខួប �ហបរ

េពនទដំខខួប �ួនាុរេរខដ ) កសុុក�, េទេុក�្រ្បេលសហរសបេ យុ រិកយ ( ៃា

ពបខឺ គឺកបពំរស្្លកសេ្បដ�ុ ំ្ ុបំនិ្មមៃា �ួនាុរេរខដ ) កសុុក�, េទេុ

ក�្រ្បេលស��កបរសិកយ ( េបខ�កបពំរសេនដម គឺបក់ប្កតដំពក-កនុេមក�ហបរ

ាលស-កេ្ដ �ួនកា�រសុបសេល់ប្កខខួប�ដ ) កសុុក�, េទេុក�្រ្ប

េលសនក�កកបិកយ ( េបខ�កបពំរស្កេេ គឺ បក់ប្កុប�ៃប់បដ ៗ តដំពក-ក

នុេមកាលសនេដ�េ, តដំពកនេដ�េនុេមកាលស-កេ្ដ ) កសុុក�, េទេុក�

្រ្បេលស�េបកយ ( េលសុកត បស គឺាលុរ្ដងដស លុរ់កដៃា េលន្ម្ដ់ាក ) 

កសុុក�, េទេុក�្រ្បេលសពឡិមបិំកយ (ប�បន្រក គឺកបប�បនមកថកុសតម

មនសខខួប �ួនទនា់ប្ក មនស ប�ៃប ដនសុាុ ំៗ ) កសុុក�, េទេុក�

្រ្បេលសកហបណយ ( េលសកកស្យកស គឺកកបំិរេនដ�មនសេនន មតដមួាុ ំៗ 

ុាុមំបល ៗ បុ៉បកកស្យកស ) កសុុក�, េទេុក�្រ្បេលសំ�បរនចិកយ (េ្មន

នកយបំិល គឺកបសនិសប� មំនសេពនទដំខខួប �ួនេ្បនកយបំិល េ្មនពកេល ) 

កសុុក�, េទេុក�្រ្បេលសបលិឃប�បិរតិកយ (េដរ្បខួន គឺ ាេាកេផម�ដ �ួន

េ្ប្បខួន់ាក  ាបំ��ប ល តម�បប្ រេនដក ាលខុេេដរុបសេទបនដៃផ�ាកំដ

េ្កម ) កសុុក�, េទេុក�្រ្បេលសបេលបិា�កយ (េលសគបំ�នេំបដ គឺ េ្ប

ាបំដកា ំ �ហបរាលសឆមនដម៉ា�េខ�នខ�ក េលគបំ�ដក ាបនគបំ�នេំបដ ) 

កសុុក�, េទេុក�្រ្បេ្មនេលខខួប េដេ្បដកពុំដពុេ កសុុក�, 

េទេុក�្រ្បាបុបខំ ំ កសុុក�, េទេុក�្រ្បេដរដកបនដ 

្បខួន កសុុក�, េទេុក�្រ្បករសក្លបនដដប កសុុក� ។  
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បបម សឹ ្ពេព� បរស់ ាល្រ្បេករមខ បស ៗ េេកគុដបដ្�បាត �់មដ

េមុក� ុេ្នប្បក� ាបនយ៉ដេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ នកេរខ�ដ ់ាលជខ កសេលរគហិំមាបត 

�់មដហប�ពបខិន នំកេទទដំាុថំខ ាុំ្ ករប េឈប�ួរ ាក� នដ  យណតប ដនកកួន  

បណតុ ំ �លក បំបសាក េបេឈ បិដ់មកេឈ់ ាលដំផខប ប េទកបសេបខគមង  

យ៉ដណ ។ បបម សឹ ្ពេព� បរស់ ាលេករមខ បស ៗ េេកគុដបដ្�បាត 

�់មដេមុក�ុ េ្នប្បក� ាបនយ៉ដេបេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ក�្ប្ពនរតេទុេបនកតកុក� ក�ឈបស្ប្ពនរតេទុ

េបនកតកបុខ, បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ េេេពល្ដសប់មតដ

គុណៃបក�ឈបស្ប្ពនរតេទ បិដេ្ងេរលកគុដក�្ប្ពនរតេទ េប្តបស

់ណន ំ េាម្ កេលសក�ឈបស្ប្ពនរតេទ ាយបុកស េាម្ កឆខដផុរពកុរិ ្ 

ពធលិ ម�ណយ  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណ-

ម� បសេដេ្មបប� យបលមេហ  ្ពេគុណម� បសេាលាលសេហរុផល

យបលមេហ ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បស

យបេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសយរតបិយរបប្ប� ក ៥ 

 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៥    
 

 បប� បតកយពំកក�េលសខខួបាជខ កសនុេ េ ខី េឹ យរតបិយរបប្ប�  ។ 
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ាកឹ មបិគួ�េលសខខួបាជខ កសនុេ គឺ មិបគួ�េលស្កបរិ�បបសខខួបាជខ កសនុេ 

យបេបនកតកឹ មិបគួ�បមខ បសខខួប�ដ ។ 

ាកឹ តមបមគួ�នេំាេេហរុ គឺតមបមគួ�នេំាេក�េលស ់ាលុ

េហរុៃបអបរតិ ។ 

ាកឹ ្ដសប់មតដលមង េាម្ កក�ករសងត នសបបបុរ ិុេាម យបេបន-

កតកឹ ្ដសប់មតដលមង េាម្ កក�ករសងត នសបបបុរិ ្ ពធលិ ម�ណយ ុផល

់ាលគួ�េករេឡដកគុដយនគរ ពកេហរុកគុដបន�ុប្បគ តមភពបបតងគ  ៃបេហរុ

បិដផល េដ្ពេយ�ហរតមគង ។ 

នណុំន់ាលមិប្បបងគ  កគុដបប�  េេ្រដសឹ ្បបិបេប្តបសឹ 

“មិបគួ�េលសខខួបាជខ កសនុេ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, កសមិបគួ�បនដប់មតដលមង 

េាម្ កក�ករសងត នសបបបុរិ គឺក�េករ ុេាម េ្ាេក�បាិបរតិ េាម្ កក�មិប

េករ កសរសុកឹ ុបណំដមិបាមបយរតភព ាបនងគ បនដក�េលសខខួបា

ជខ កសនុេ េនេ�ដ ។ 

យបេបនកតកឹ ្ដសប��រតបិក� ប ហមក�េលសខខួបាជខ កសនុេ េាម្ ក

ក�ា� េាម្ ក�ក្ុកបបបរិក�ុ  ់ាលមបបកល ់ាលមិបអលលកគុដ្កបរិ 

េាម្ ករិក�ុទដំេបេ បនដេេមបេលេេក ផតលសបបបយសក់ាលុ្បេយ្បន ្ួ

បេសមង េ នេំាេបរសទដំំ យបប� ។ 

ាកឹ ក�្ប្ពនរតេទ ុេបនកតកុក� គឺ ុរិ ្ ពធលិ ម�ណយ 

់ាលបបតងគ  េដយណំនៃបនំកសបំដ�បបសេហរុបិដផល គឺុផលកគុដ

បន�ុប្បគ ់ាលមបេហរុពកយរករ, បិដ ុផលកគុដយនគរ ់ាលមបេហរុពក

បន�ុប្បគ េ ខី េឹ បភា�ា - ក�្ប្ពនរតេទ, បបរតយេនេ ុេបនកតកុក� ។ 

ាកឹ ក�ឈបស្ ប្ពនរតេទ ុេបនកតកបុខ េបនកតកឹ ្ពេបិាស ប ុ

លមងប�មបសុរិ ុេាម ់ាលយបេ ខី េឹ បបរតយេនេ េ ខី េឹ តបភា�ា - 
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ក�ឈបស្ប្ពនរតេទ ។  យបបរតយេនេ  ុេបនកតកបុខ   េ្ាេ�ម� បសបបរតយ 

់ាលុុក� ពិរាបន់ាល្ពេពុបយដងយប្តបសុកឹ “ នត � នាំបសាំតាះ ំ

- ្ពេបិាស បុប�មបុខ ” ាបនេបេ  ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៥ 

 

 

ប�� �ីា៦ - កសវ� �ភបនតតរសបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេុកឹ ៖ 

“ កសវ� ិ  សតក កភា កចកវភ តសាា�តយា អកតភ តវិា ទលទា 

ិ កលកគបកេាកមាត (១)  

- មគ លរកិ�ុទដំំ េេេពលេមតត េនេតបមុិរត ិ រកិ�ុ េបពេដ

លមេហ យបស�េំហ េលសាេ្នបេហ េលសាាបនុយបេហ េលសា

ាបនបរសុេហ តដំមេំហ ាកំលសបរបសេហ ្ប្ពនរតេ�ឿ ៗ បប្ុំក

េហ ្យ�ពបយបលមេហ កសបនដយបអបិបដ្ ១១ ្បក�   អបិបដ្ 

១១ ្បក�  យ៉ដាបនេមតន    គ ឺ៖ 

- េគដលកសុ បុខ ១, 

- ភខ កសុ បុខ ១, 

- មបិបុបបិអ្កកស ១, 

- ុក្បំនស�បបសមបុប្ទដំំ ១, 

 
(១) យដងុរ�បិក  �កបកបិយរ  ៥១ / ២៩៧ 
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- ុក្បំនស�បបសយមបុប្ទដំំ ១, 

- េបត�់មដ�ក្ ១, 

- េរខដកតក ពិបកតក បសមត កតក �់មដមបិញនំក  ១, 

- នរិតតដំមយំបេលឿប ១, 

- នកមុខ្បបស ខឹ  ១, 

- ុយគកមបិបេដសដេលសកលក�ិយិ ១, 

- េបមបិទបសយបុកសន្បសបបបគុណបេិបប ់ាល្បេប�ុដ

េនេ បនដុយគកនបលាលស្ពហខេេក ១  ”   ាបនេបេ ។ 

ប៉ុ់បត ្ពេគុណម� បសទដំំ កសេេេាលេ�ឿដមួេដរឹ “ មម- 

កុម� ( បុបណាមមកុម� ) ់ាល�បសេេេដេមតត លមង មបពពួក្មនគ

់ហហមេទមកកគុដៃ្ព ្រ្ប្ពេយបកឡិក្ េ្ប្ ពរន្្លកសពិប យនស កស

ាួលបបខបស េេកគុដកេនេ ់រមតដ ” ាបនេបេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ “េេ

េពលេមតត េនេតបមុិរត ិ រកិ�ុ េបពេដលមេហ ។ល។ បនដុយគកនបលាលស

្ពហខេេក ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាកឹ “ មមកុម� 

(បុបណាមមកុម� ) ់ាល�បសេេេដេមតត លមង មបពពួក្មនគ់ហហមេទ

មកកគុដៃ្ព ្រ្ប្ពេយបកឡិក្ េ្ប្ ពរន្្លកសពិប យនស កសាួលបបខបស 

េេកគុដកេនេ ់រមតដ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។  

្បបិបេប មមកុម�់ាល�បសេេេដេមតត លមង មបពពួក្មនគ

់ហហមេទមកកគុដៃ្ព ្រ្ប្ពេយបកឡិក្េ្ប្ពរន្្លកសពិប យនស  កស

ាួលបបខបស េេកគុដកេនេ ់រមតដ េនេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក

់ាល្តបសឹ  “  េេេពលេមតត េនេតបមុិរត ិ  រកិ�ុ េបពេដលមេហ ។ល។  

បនដុយគកនបលាលស្ពហខេេក ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 
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េទេុបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ុបប� ាសលមិរលមបស បុខុម ្ុល

េ្ល, ទដំ់ាលអនេលសាេនប កគុដក�បបសយគកេកខដខ�ក ាហប�េននយប, 

បប� េនេ ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បសេហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ

្មបប� ាសបខុគមខ ន េ្ប�បាបនបណត នកសេ្បេ ាសលេំនេ ផដនុេ, 

បបម្បគលស់កប់រគក េាម្ កេ្បកម� រសបប�  ់ាលេ្ប�បាបនបណត នកស- 

េ្បេ ាលសរិក�ុុ្ិបបុ្រ កគុដយនគរផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

យប្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ េេេពលេមតត េនេតបមុិរត ិ

រកិ�ុ េបពេដលមេហ ។ល។ បនដុយគកនបលាលស្ពហខេេក ” ាបនេបេ ពិរ

់មប, េហេ�ឿដ់ាលឹ មមកុម� ់ាល�បសេេេដេមតត លមង មប

ពពួក្មនគ់ហហមេទមកកគុដៃ្ព ្រ្ប្ពេយបកឡិក្េ្ប្ពរន្្លកស

ពិប យនស កសាួលបបខបសេេកគុដកេនេ ់រមតដេនេ កសុក�ពិរ ។  

 បបម សឹ ្ពេព� កសប៉ុ់បត កគុដាក់ាលឹេនេ មបេហរុផល, េហរុ

ផលយសក   កគុដាក់ាលឹេនេ បបម សឹ ្ពេព� គុណ (១១ ្បក� ) ទដំ

េបេ  មិប់មបុគុណ�បបសបុគងលេ  គុណទដំេបេ  ុគុណ�បបសេមតត

ភបន ។  បបម សឹ ្ពេព�  មមកុម�   លុេេលកកមមនកដកសេលមខ    កគុដ

ខណយេនេ ុយគកេរខនភខ ដំ កគុដក�នេ្មបេមតត  ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� កគុដខណយណ ់ាលបុគងលមបនិរត្ នរសាលសេមតត , 

កគុដខណយេនេ េរខដកតក ពិបកតក បសមត កតក �់មដមិបអនញនំក េគយប ។ យគក

ណមគ កសនដសនកំតកបនិបាេគ លុេនបលមក្ិរេហ កសេមលមិបេឃនេគ 

េបមិបយបឱកប កគុដខខួបេគេនេ ។ បបម សឹ ្ពេព� គុណំដេលេបេ 

មិប់មបុគុណ�បបសបុគងល     គុណទដំេបេ     ុគុណ�បបសេមតត ភបន

�េណេេ ។  



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๓๙ 

 

 

 បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បុ�ប់ាលកខ ហបកគុដក�្បុប កគុដ

េេកេបេ ាកសអបេ្កេាសបសិរេហ កសនបលេទកគុដក�្បុបងគ , ់ផខ្ ពរន

់ាលភគកប្រ្បយនសមក ាលសខខួបេគេហ �់មដជខ កសនុេបនិ �ំ រស �ំ , 

�់មដមិបយបឱកបកគុដខខួប�បបសេគេនេ ។ បបម សឹ ្ពេព� ្បក�់ាល

់ផខ្ ពរនប្រ្បយនសមក ាលសខខួបេគេហ កសជខ កស �ំ រស �ំ េទេបេ ពំុ់មប

ុគុណ �បបសបុ�បាសកខ ហប កគុដក�្បុបងគ េ, ្បក�េបេ ុគុណ

�បបសអបេ្កេបសិរ �េណេេ យ៉ដណ ។ បបម សឹ ្ពេព� គុណំដ

េលេបេ ពំុ់មបុគុណ�បបសបុគងល គុណទដំេបេ ុគុណ�បបសេមតត

ភបន�េណេេ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� កគុដខណយណ បុគងលុយគកមបនិរត្ នរសាលសេមតត , 

ខណយេនេ េរខដកតក ពិបកតក បសមត កតក �់មដមិបអនញនំក េគយប ។ យគកណ

មគ កសនដសនកំតកបនិបាេគ លុេនបលមក្ិរេហ កសេមលមិបេឃនេគ េប

មិបយបឱកប កគុដខខួបេគេនេ ។ បបម សឹ ្ពេព� គុណំដេលេបេ ពំុ

់មបុគុណ�បបសបុគងល គុណទដំេបេ ុគុណ�បបសេមតត ភបន �េណេ

េ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព�  េ្ប�បាបនុ  បុ�បខខេកគុដេេកេបេ  កត បសេបេឈ 

ិពស ់ាលេ្បបយំដំខខួបយប ុកកគុដៃា, ាបណ់ាលេបេឈិពសេនេ 

េេកគុដៃា�បបសេគ យគកេផ្ដុមបុប្លមខត �់មដេមលមិបេឃនបុ�ប

េនេ ។ បបម សឹ ្ពេព� ក�់ាលបុ�បេនេ មិបបម� នកគុដ់ខ្់រគក�បបស

មបុប្លមខតទដំំកតក ពំុ់មបុគុណ�បបសបុ�បេ ្បក�េនេុគុណ

�បបសេបេឈិពស ់ាលេ្បបយំដំខខួបយប យ៉ដណ ។ បបម សឹ ្ពេព� 

មហបពិ្រ គុណំដេលទដំេបេ ពំុ់មបុគុណ�បបសបុគងល គុណទដំ

េបេ ុគុណ�បបសេមតត ភបន�េណេេ យ៉ដេនេ់ា� ។ 



๓๔๐                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 បបម សឹ ្ពេព� កគុដខណយណ បុគងលុយគកមបនិរត្ នរសាលសេមតត , 

ខណយេនេ េរខដកតក ពិបកតក បសមត កតក �់មដមិបអនញនំក េគយប ។ យគកណ

មគ កសនដសនកំតកបនិបាេគ លុេនបលមក្ិរេហ កសេមលមិបេឃនេគ េប

មិបយបឱកប កគុដខខួបេគេនេ។ បបម សឹ ្ពេព� គុណំដេលេបេ ពំុ់មប

ុគុណ�បបសបុគងល គុណទដំេបេ ុគុណ�បបសេមតត ភបន �េណេេ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េរខ�ដជខ កសាស ខំ ដំ កសមិបអនេលសាបុ�ប 

់ាលេេកគុដេម ដ ានកយប ។ បបម សឹ ្ពេព� ក�់ាលេរខ�ដជខ កសាស

ខំ ដំ កសមិបអនេលសាបុ�ប ់ាលេេកគុដេម ដល ំ ានកយប េបេ មិប់មប

ុគុណ�បបសបុ�ប ្បក�េនេុគុណ�បបសេម ដល�ំេណេេ យ៉ដណ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ គុណំដេលទដំេបេ ពំុ់មបុគុណ�បបស

បុគងល គុណទដំេបេ ុគុណ�បបសេមតត ភបន យ៉ដេនេ់ា� ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� កគុដខណយណ បុគងលុយគកមបនិរត្ នរសាលសេមតត , 

ខណយេនេ េរខដកតក ពិបកតក បសមត កតក �់មដមិបអនញនំក េគយប ។ យគកណ

មគ កសនដសនកំតកបនិបាេគ លុេនបលមក្ិរេហ កសេមលមិបេឃនេគ េប

មិបយបឱកបកគុដខខួបេគេនេ ។ បបម សឹ ្ពេព� គុណំដេលេបេ ពំុ់មប

ុគុណ�បបសបុគងល គុណទដំេបេ ុគុណ�បបសេមតត ភបន �េណេេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�    “ គួ�ាយម� �់មប  ្ពេគុណម� បសនគេបប គួ�ា 

ន់មខកនិរត់ មប់ប ្ពេគុណម� បសនគេបប ក�់ាលេមតត ភបន ុ

េ្គរដក�ា� បបបយសកាសអ្កកស យប្គបសយ៉ដ ”  

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� េមតត ភបនុេហរុនមំកបបប

កុបលគុណ្គបសយ៉ដ ្ពេយដងគួ�េបពេមតត ភបន ់ាលមបអបិបដ្

េ្នប នេំាេបរស់ ាលេេាកសពលបបបនដបបិ� ណ(េេមប្កបរិ) ទដំយគក់ាល



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๔๑ 

 

 

មប្បេយ្បនយបុេ្ងេ បិដយគក់ាលមិបមប្បេយ្បនយបុេ្ងេ ទដំ 

ំទដំពួដផដនុេ ”  ៕ 

នបសេមតត ភបនបិបដ្ប្ប� ក ៦ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៦    
 

 បប� បតកយពំកអបិបដ្ក�នេ្មបេមតត   េ ខី េឹ េមតត ភបនបិបដ្- 

ប្ប�  ។ 

 ាកឹ េមតត េនេតបមុិរត ិ់្បឹ ក�េលសនិរតាលឱំបេទ ( នេំាេបរស

ទដំំ ) េដេមតត  ឬក�េលសនិរត់ ាល្បកបេដេមតត  ាលឱំបេទ

�កបរសទដំំ ។ 

លមខុ រិ េ ខី េឹ េមតត  េ្ាេយរសបលឹ ្បំនស យបេបនកតកឹ 

មបបមបនិរត ឬេ្ាេយរសបលឹ មបកគុដមិរត, គឺុបភពនិរត់ ាលមិរត

មបនេំាេមិរត ។ 

ាកឹ យបស�េំហ គឺ នេ្មបេហ ។ 

ាកឹ េលសាេ្នបេហ គឺនេ្មបុននកញបស ។ 

ាកឹ េលសាាបនុយប គឺេលសាាបនុយប់ាលនមេងេហ 

េដយណំន ៃបក�លឱំបនំក្បេយ្បនបុខ នបលេទ នេំាេបរសទដំ 

ំ ។ 

ាកឹ េលសាាបនបរសុេហ គឺេលសាាបនុបរសុ  ់ាលតដំមេំហ 

េ្ាេេហរុេនេ េប្តបសឹ តដំមេំហ ាកំលសបរបសេហ ។ 

ាកឹ    បប្ុំកេហ   គឺេលសាមុយំបេហ   ឬបប្ភំពម� រស 



๓๔๒                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្នំនុកេហ ។ 

ាកឹ ្យ�ពបយបលមេហ គឺេលសាាលស្ពម េដលមេហ ។ 

កគុដអបិបដ្ទដំ ១១ យ៉ដេនេ ាកឹ េគដលកសុ បុខ គឺេេ

េពលដកសខខួបេគដេហ ្យ គឹ េគដលកសកសលដសលកសយបេដម មិប

លយំក, ាកឹ ភខ កសុ បុខ គឺភខ កសេឡដ េដអក�� កក មិបល�ិរៃល� 

ឬភខ កសេឡដ ទដំមិប� កកេ ។ ាកឹ ុយគកមបិបេដសដេលសកលកិ�យិ គឺ

ុយគកមិបេរខនភខ ដំមខ �រក េលសកលកិ�យិ, ាកឹ េបមបិទបសយបុកស

ន្បសបបបគុណបេិបប ់ាល្បេប�ុដេនេ បនដុយគកនបលាលស្ពហខេេក 

គឺេេេពលមិបអនេលសាុកសបបបគុណបេិបប ់ាល្បេប�ុដេមតត  គឺ្ពេ

យ�ិមគង បន� បសពកេបនកតកមខ បស បនដុយគកនបលាលស្ពហខេេក េដ

យណំនៃបេមតត ីប ។ 

េ�ឿដ្ពេេាលិបរស ់ាលេម្ពេុរិុ មមកុម� ់ាលេេ 

្បណិបលរបនតបប តបបិបក សំ កស់រគក ុមតបិត�បបសខខួប នេ្មបេមតត

ុបិន� �ហបរបរសៃ្ពទដំំ ្បំនសនបលនិរត តំម់ហហមេទមក 

្រ្ប្ពេយបកឡិក្   េ្ប្ពរនយនសេនេ   បណ�ិ រគួ�្ុបេបនកតកពិមត � 

យបកគុដ យា�កឹបុបណាមមុរក ។ 

នណុំនបប� មិប្បបងគ  េេ្រដសឹ េេេពលមមកុម�នេ្មបេមតត

ុ្ប ំ �ហបរាលសបរសៃ្ព្បំនសនបលនិរត តំម់ហហមយ៉ដេនេ កស

គួ�់រយបួលអបិបដ្�បបសេមតត  ុពិេបប្រដសនណុំន់ាលឹ “ េរខដ

កតក ពិបកតក បសមត កតក �់មដមបិញនំក  ” េបេ, េបាបនេបេ េ្ាេេហរុយសក េបេេ

្រ្ប្ពេេេបកឡិក្ យនសយបេដរេទ េមតត មិបអនមបអបុភព

ក�ា�យបពិរ់មប ឬយ៉ដណ   ។ 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๔๓ 

 

 

ាកឹ គុណំដេលទដំេបេ ពំុ់មបុគុណ�បបសបុគងល  ុេាម 

យបេបនកតកឹ គុណគឺអបុភព ១១ ្បក�ទដំេបេ ពំុ់មបុគុណ�បបស

បុគងល បុ៉់បតុ គុណ ុអបុភព �បបសេមតត ភបន �េណេេ ាបនេបេ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៦ 

 

 

ប�� �ីា៧ - កាតលកាតលតសភ តតសបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប បយិក�បបសយគកមបលមខ-

តេលសកុបលកតក �បបសយគកមបលមខតេលសយកុបលកតក �់មដេបខាបនងគ  ឬកសមប

ភពខុបងគ ខខេ   ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ កុបលបិដយកុបល

មបភពខុប់បខកងគ , បបម សឹ ្ពេព� កុបលមបបយិកុបុខ ្ប្ពនរតេទ

េាម្ កឋបបួគង, យកុបលមបបយិកុុក� ្ប្ពនរតេទេាម្ កឋបប�ក ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បស

ទដំំ នងំគ េាលឹ “ ្ពេេបរត ុយគក់ាលេលស់ រ់ផគកេសខ  ្បកប

្ពម់រលមង់ ផគកេសខ  នំ់ ណក្ពេេាលបិរស ុយគក់ាលេលស់ រ់ផគកប ្បកប

្ពម់រលមង់ ផគកប ” ប៉ុ់បត កសេេេាលេដរឹ ្គបស ៗ រពុរិ ្ពេេបរត

ុយគក់ាលមបប បិដប�កិ� ាបនងគ បនដ្ពេេាលិបរស, ឬកគុដរពុរិខខេ 

កស់ប�ុខបុសុដ ាបនុ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុបុ្រ�បបស

បុេហិរ �បបស្ពេេេ្ពហខរត ន្កបដាណបក, នំ់ ណក្ពេេាលិបរស

យបេករុមបុប្នណ� លុបសទប ់ាលមបមបតប ិុ យ  អនមបតប ិុ យ  



๓๔๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េលស់ផខមស ាេករេឡដ េ្រ�ាបបកល យប, កគុដុរិេបេ់រមតដ ្ពេ

េាលិបរស ុយគកមបុរិ ្រកបល បិដប យបសុដ្ពេេបរត ។ 

 េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ្ពេ

េេមហមហិបរក ់ាលប�បិប�េដយសក ៗ ាសគួ�ា្យ គឹ ្គបសយ៉ដ, ្ពេ

េាលិបរសយបេករុា�ំ ក ់ាល្ពេេបរតេនេ ្ដសមបប្មបសេ្ប្យបស 

ុា�ំ កាលស្ពម បបបលក�ណយ្គបសយ៉ដ, ្ពេុ េេេពល្ដស្ទបំនដរ

្ពេេប្រ េឃនក�េយេ្ហំបេា� ាសលមមម រ�បបសា�ំ កេនេ មិបយប កស្ដស

្យ�ពបបនដបមខ បស េបមបបប�បលេទកបសហខា�ំ កឹ  “ មគ លហខ យគកហសនកហរស

ា�ំ ក បបម្យបសេដយពំកេហរុ ់ាលេលសាា�ំ កេនេ េហេេទកគុដអកបយប

ផដ ” ាបនេបេ  បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេេាលិបរស ុយគកមបុរិ ្រកបល 

បិដប យបសុដ្ពេេបរត ។ 

 េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ

មបុប្់ាលេលស់រភពបនិប េេកគុដៃ្ព,  ្ពេេាលិបរសយបេករុាប� 

េ ខី េឹ មហបបប ក, បបម្ កកគុដុរិេបេ កស្យកាបបបភពខុប់បខកងគ ៃបយគក

ុមបុប្ បិដយគកុបរសរិ�ច ប  បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេេាលិបរស ុយគក

មបុរិ យបសុដ្ពេេបរត ។ 

 េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ

មបុប្ េ ខី េឹ េមណុរត� ុន្ាបាសមបកមខ ដំ មបកមខ ដំាបនា�ំ ក,  

្ពេេាលិបរសយបេករុេបតនា�ំ ក េ ខី េឹ ឆ�បត, កគុដកលេនេ ន

្ាបយបបមខ បសេបតនា�ំ កេនេ, បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេេបរតេនេ�ដ រស

ុកុយគក ់ាលខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ

មបុប្ ់ាលេា�កគុដៃ្ព ពំុមបផ�េមគ កសអ្បល,   ្ពេេាលិបរសយបេករ
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ុបរស្ ករន ់ាលេនេមបត, បបម្ កកគុដ្ងេនេ យគកេា�ៃ្ពេនេ កសយបបមខ បស

បរសេនេ, បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេេបរតេនេ�ដ រសុកុយគក ់ាលមប

ុរិ ខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ្ពេ

េេកបក ្ពេនមឹ កេពុ,    ្ពេេាលិបរសយបេករុខបតិកកតបប, 

កគុដកលេនេ ្ពេុ្ពេយដងេនេ ្ដសេ្កលតបបេនេ មបបប�បលា

្បុ�បករសៃាករសេ ្ដ ាបនុករស គឹ ដំេប្ ក, បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេ

េបរតេនេ�ដ រសុកុយគក ់ាលមបុរិ បិដប ខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ

មបុប្ ុន្ាបៃ្ព,   ្ពេេាលិបរសយបេករុេបតនាប� េ ខី េឹ 

បប�ិយ, បបម្ កកគុដ្ងេនេ ្ាបៃ្ពេនេ កសយបបមខ បសេបតនាប� ្ពមទដំ

មត បមបប្បបប បិដបដ្បបប, បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេេបរតេនេ�ដ រស

ុកុយគក ់ាលមបុរិ ខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ

មបុប្យគកបួបអ្ករ េ ខី េឹ ក�មិយ, ្ពេេាលិបរសយបេករុេបតន 

នគ េ ខី េឹ បណ� �កយ, បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេេបរតេនេ�ដ រស

ុកុយគក ់ាលមបុរិ ខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ

មបុប្ ុ្ាិលេេកគុដៃ្ព,   ្ពេេាលិបរសយបេករុបុក�ល ំ េ ខី េឹ 

រនចកយ, បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេេបរតេនេ�ដ រសុកុយគក ់ាលមប

ុរិ ខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ្ពេ

ុ្ពេនមឹ បប�ប�និ�យ ់ាលេហេេទកគុដអកបយបខបុស ១ កមបុស
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មបុប្,   ្ពេេាលិបរសយបេករុ្ាហខណន  េ ខី េឹ  កបិលយ, បបម្ កកគុដ

ុរិេនេ ្ពេេបរតេនេ�ដ រសុកុយគក ់ាលមបុរិខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ

មបុប្ េ ខី េឹ មមយ,    ្ពេេាលិបរសយបេករុេបតន្មនគ   េ ខី េឹ 

�ុ�ុ, បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេេបរតេនេ�ដ រសុកុយគក ់ាលមបុរិ 

ខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ

មបុប្ ុ្ាបៃ្ព,    ្ពេេាលិបរសយបេករុា�ំ ក, ន្ាបេនេយប

ករសករខុក�បបសា�ំ កេនេ ាលសេទ ៧ ាដ, បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេេបរត

េនេ�ដ រសុកុយគក ់ាលមបុរិ ខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺកគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ់ឆ� 

ននកមបខរតិលមង, ្ពេយដង្ ដសេលសា្ពេុ្ប ំ្ បេបទដំំ 

់ាលមបេេកគុដ្មុបសកប្គបស្ពេយដង ាជខ កសេេេ្កម្ពេ្យណំនយប

, ្ពេេាលិបរសយបេករុបណ�ិ រ េ ខី េឹ បលុិ�យ, បបម្ កកគុដុរិេនេ ្ពេ

េបរតេនេ�ដ រសុកុយគក់ាលមបបខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុា�ំ ក 

យបបមខ បសកបបបក្ កមខ បស, បបម្ ក្ ពេេាលិបរស កសយបេករុា�ំ កេមហសបដ, កគុដ

ុរិេនេ បុគងលទដំពក�េនេ កសយបុយគក់ាលេបខាបនងគ  ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុក្ 

េ ខី េឹ យលមខយ,   បបម្ ក្ ពេេាលិបរស   កសយបេករុក្    េ ខី េឹ   

បុលមខយ, បបម្ កកគុដុរិេនេ បុគងលទដំពក� កសយបុយគក់ាលេបខាបនងគ  ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុន

បេំព ុលៃំប្រកបល ៥០០,  េទេុ្ពេេាលិបរស កសយបេករុន
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បេំព ុលៃំប្រកបល ៥០០, បបម្ កកគុដុរិេនេ បុគងលទដំពក� កសយបុយគក

់ាលេបខាបនងគ  ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ

នកដ�េេ ុលៃំប�េេ ៥០០, បបម្ ក្ ពេេាលិបរស យបេករុនកដ 

�េេ ុលៃំប�េេ ៥០០, បបម្ កកគុដុរិេនេ បុគងលទដំពក� កសយបុយគក

់ាលេបខាបនងគ  ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុេបតន 

្មនគ េ ខី េឹ មខយ,   បបម្ ក្ ពេេាលិបរស យបេករុេបតន្មនគ េ ខី េ

ឹ  បិេ្ងល,  បបម្ កកគុដុរិេនេ  បុគងលទដំពក�  កសយបុយគក់ាលេបខាបន

ងគ  ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ   គឺ    កគុដកល់ាល្ពេេបរត    យបេករុ 

្ាហខណន  េ ខី េឹ  ខណ� ហលយ, បបម្ ក្ ពេេាលិបរស យបេករុ្ពេ្

កុម� ្ពេនមឹ នប�យ, កគុដកលេនេ ខណ� ហល្ាហខណន េនេ�ដ រស

ុកុយគក ់ាលខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ្ពេ

ុ ្ពេនមឹ ្ពហខរត,   ្ពេេាលិបរស យបេករុ្ពេឱ�ប �បបស្ពេ

ុ្ពេយដងេនេ ្ដស្ពេនមឹ មហបុមកុម�, កគុដកលេនេ ្ពេុ

្ពេយដងេនេ យបេយេមខ កស្ពេឱ�ប �បបស្ពេយដង�ដ ាជខ កសេទកគុដ

េ្ុេមខ កសេ� យគកុបិតេនេ�ដ រសុកឹ ុយគក់ាលខបុសុដ 

បេិបបុដបុ្រ េដឋបយណមួ, បបម្ កកគុដកលេនេ ្ពេេបរតេនេ

�ដ រសុកុយគក ់ាលខបុសុដ ។ 

េេមបេ�ឿដមួេដរ គឺ កគុដកល់ាល្ពេេបរត យបេករុ្ពេ

ុ្ពេនមឹ មហបតបយ,  ្ពេេាលិបរស យបេករុ្ពេឱ�ប �បបស
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្ពេុ្ពេយដងេនេ ្ដស្ពេនមឹ លមខយលកុម�, កគុដកលេនេ ្ពេ

ុមបបប�បល ានេព្មេរ ករស្ពេហបស ្ពេយ បិដ្ពេបិ�ម 

�បបស្ពេឱ�ប �បបស្ពេយដង�ដ, បបម្ កកគុដកលេនេ ្ពេេបរតេនេ�ដ 

រសុកុយគក ់ាលខដុសខបុសុដ ្បេប�ុដ ។ 

មកកគុដុរិបន�ុប្បគេបេ បុគងលទដំ ២ បុប់ រយបេករកគុដមក-

្រកបល, ្ពេេាលិបរសយបបេ្មនលមង ុ្ពេបពស��ុ ពុបយដង ុយគកានកន ំ

បរសេេក, ្ពេេបរតយបបួប កគុដ្ពេមបន �បបស្ពេពុបយដង ់ាល

្បេប�េលបយបសៃបេព កសេលសេបិាេករេឡដយប យបេលសខខួបាាបន្ពេ

ពុបយដង, ្ពេគុណម� បសនគេបប ាក់ាលខខុ ំ្ ពេក�ុណ យបេាលមក

ទដំយបសេនេ ុក�ពិរ់មប ឬមិបពិរ   ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េហរុក�ណន ់ាល

្ពេយដងយប្តបសេ្នបេ�ឿដមកេបេ បុប់ រុក�ពិរ្គបសេ�ឿដ មិប់មបមិប

ពិរេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប  ទដំយគក់ាល

េលស់រ់ផគកេសខ  ទដំយគក់ាលេលស់រ់ផគកប បុប់ រុយគកមបគរិេបខាបនងគ

េនេ, េបយ៉ដេនេ ទដំកុបល យកុបល កស�់មដបុប់ រុលមខុ រិ ់ាល

មបបយិកេបខាបនងគ  ” 

្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេេបរតមិប់មបុយគក ់ាល 

្ប្ពនរតខុប នេំាេ្បទដំំ្គបសងគ , ្ពេេាលិបរសកសុយគក្ប្ពនរត

ខុបយប់ា� បុគងលណ្ប្ពនរតខុប នេំាេ្ពេេាលិបរស, យគកេនេ បនដ្រ្ប

េរខដេឆេ កគុដរពេនេ់រមតដ យបបនដហុនផល ។ 

 បបម សឹ ្ពេព�  េទេបកុ្ពេេបរត   លុេយបបិរេេកគុដឥប្�-

ឋបយេហ កសផតលសក�ឃុំ្ គដ�ក្មបុប្កគុដរបំបស, ាមដមុប មេ
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បុណ, ាទបតម់ាលេគ្រ្បក� ាលសបមណយបិដ្ាហខណន ទដំំ 

ាលសកុម�កំ្ ា បបិពសក(បខបមយនក)ទដំំ ាលសយគក់ាលមបកពនដ បិដ

ងខ បកពនដទដំំ, ្ពេេបរតេនេ េបយបួលបម្រតិទដំំ 

កគុដមួរព ៗ េ្ាេបយិក�បបសកុបលេនេ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� យគកណអនបនដេាលយបឬឹ បុគងលេទេុេបដ�

កពកទប ពកបកលេ្គរដហសនកហរសខខួប ពកលមងេ្គរដប្ដរម ពក េយបថកមខ 

កសបនដេមបម្រតិេបេយប   

  បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ក�់ាល្ពេយដង្ តបសយ៉ដេបេឹ 

្ពេេបរត បិដ្ពេេាលិបរស  ំ់ របលិមក្ួបងគ ុ្ប ំ ាបនេបេ ្ពេ

េបរត បិដ្ពេេាលិបរសេនេ េបេកបខដេទ ១០០ ុរិ កសេេ់រមិបយប

្ួបាកសពលបបងគ , កបខដេទ ១,០០០ ុរិ កសេេ់រមិបយប្ួបាកសពលបបងគ , 

កបខដេទមួ់បបុរិ កសេេ់រមិបយប្ួបាកសពលបបងគ , េបេកបខដេទ ុ

េ្នបៃថ� ុេ្នបបស ប�លដសណបស េបយប្ួបាកសពលបបងគ មួេលក 

មួុរិ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព�  បមេ�ឿដយេណត ក សំ កស់រគក (*) ់ាលេ្ប�បាបនក�

យបភពុមបុប្ ់ាល្ពេាសមប្ពេភគយប្តបសុកេបេ បបម្ដសេ្ប

ុ បម េ្ប�បេលដបក�យប្ួបាកសពលបបងគ  ៃបបុគងលទដំ ២ េបេនុេ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេេាលិបរសកសមិប់មបមបក�្ួប

ាកសពលបប់ របនដ្ពេេបរតមគ កស ប៉ុេណា េេ, បបម្ ក្ ពេម� កបុរតេរស� េបេ

កបខដេទុេ្នប់បបុរិ យបេករុបិត, យបេករុ្កត, យបេករុ 

 

 
(*) បះំមហបគង / ខុ�កបិក េថ� កងឹ ៥៧ / ២៣៤ 

 បបម្ដសបនកេមលបបបយេណត ក សំ កស បិដ្បេហដបនម (់ាលខលសបកសបដសលិ) េទកគុដបមុ្ យពំក

េ្រំដេករេទេ្រាៃេដរ បិដក្លយេណត កេនេ ់ាលនបលេទ(្បេហដបនម)េបេ ុេបនកតក

 បមកគុដក�យបយរតភពុមបុប្ ។ 
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ឪពុកម, យបេករុបដបមបប្បបប, យបេករុបដបមបប្បក,យបេករុបុ្រ, 

យបេករុមិរត �បបស្ពេេាលិបរស មកេហ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ បបម្ ក្ ពេេាលិបរស កគុដេបេកបខដេទ

ុេ្នបុរិ យបេករុបិត, យបេករុ្កត, យបេករុឪពុកម, យប

េករុបុ្រ, យបេករុបដបមបប្បបប, យបេករុបដបមបប្បក, យបេករុ

មិរត �បបស្ពេម� កបុរតេរស� មកេហ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ យគក់ាលបសេេកគុដបរតបិកេទេុ

្គបសងគ  ហប�េទតម្ក់បបដ្�បាត ្រ្ប្ក់បបដ្�បាតងរសនេំទ កស�់មដ

្ួបបនដយសក ់ាលុកបមមបសខខេ ុក្បំនសខខេ ។ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ នក់ាលមប្ក់បហប� ខំ ដំ �់មដហប�

េទ្ួបុមួ�បបសមម រខខេ កខសកសខខេ លមខខេ អ្កកសខខេ យ៉ដណ, បបម

សឹ ្ពេព� យគក់ាលបសេេកគុដបរតបិកេទេុ្គបសងគ  ហប�េទតម

្ក់បបដ្�បាត ្រ្ប្ក់បបដ្�បាតងរសនេំទ កស�់មដ្ួបបនដយសក ់ាលុក

បមមបសខខេ ុក្បំនសខខេ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេេបរត កគុដ្ងុក្ ខខួប�ដមិបតដំេេកគុដ

លមង យបបទនយគកាៃ មិបាតដំេេកគុដលមង េប្រ្បេរខដេឆេ េេកគុដមហ

ប�ក �ហបរាលស ៥៧ េកាិ ៦ េប គី ,ំ បបម សឹ ្ពេព� េទេុ្ពេ

េាលិបរស ្ងេករុក្ ខខួប�ដតដំេេកគុដលមង េហកសេេយបបទន

យគកាៃ ាតដំេេកគុដលមង់ា� េប� កក េេកគុដឋបបួគង ប�បិប�េដ

�បបសាសគួ�ុក្យ គឹ ្គបសយ៉ដ �ហបរាលស ៥៧ េកាិ ៦ េប គី  ំ។  



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๕๑ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ កគុដរពេបេ ្ពេេបរតមិបយប្្េ-

ខឹ ្ពេពុបយដងាសុក្្េ ខឹ  ់ថមទដំនុេនដសបដ្ា់បកយកសមមគងក េប

ជខ កសនុេេទកគុដ់ផបាក ។ នំ់ ណក ្ពេរឹគរ ្តបសានដលមងទដំពួដេហ 

កសុយគក�លំរសកិេលបទដំំយប េលស បលិាយបសយប ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលក តម់ាល្ពេគុណម� បស យបេាលមកេបេ ” ៕ 

នបសកុបេកុបលបមបបិមប្ប� ក ៧ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៧   
 បប� មបក�បួ�ាលស ក�់ាលកុបល បិដយកុបល មបបយិកេបខ

ាបនងគ   េ ខី េឹ កុបេកុបលបមបបិមប្ប�  ។ 

 ាកឹ បយិក�បបសយគកមបលមខតេលសកុបល ុេាម មបយតស លិប្ 

ឹ ប្មបសយគកមបលមខតេលស់រកុបល មបទប ុេាម បិដយគកមបលមខត

េលស់រយកុបល មបក�បមខ បសបរស ុេាម បនដយបួលបយិក គឺផលៃប

យេំព េបខាបនងគ  គឺេបខងគ  ឬកសខុប់បខកងគ ខខេ   ។ 

ាកឹ េលស់ រ់ផគកេសខ  ្បកប្ពមេដលមង់ ផគកេសខ  គឺេលស់រយកុបល 

់ាលេ្ប�បាបនេសខ  េ្ាេបេដ�រ់រភពមិបបួបតក មប្បក�េផ្ដ ៗ ់រមួ

មុខ មិបបមខនដកុបល, ្បកប្ពមេដលមងេសខ  គឺយកុបលេនេ ់រមួមុខ 

មិបខគេ់ខគដ កគុដកុបល ។  

េទេុកគុដាកឹ  េលស់ រ់ផគកប ុេាម កសគួ�្ុបេបនកតកយតស លិ-

ប្ េដ្បក�ផ�ុងគ  ។ 



๓๕๒                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ាកឹ  បមេ�ឿដយេណត ក សំ កស់ រគក យបេបនកតកឹ ប្មបសយគក់ាល

បលិបលសកគុដបដ្�បាត ក�់ាលមបឱកប យបួលភពុមបុប្មួ

ុរិេនេ ុក�្ក េដពិយក់បបមហពិយក េ្ប�បាបនយេណត ក សំ កស

់រគក ់ាល់ហលេទកគុដមហមគ�ាសលេំលដ ់ាលយេណត កេបេ បនដផុប

េឡដមកកបសៃផ�នក់រមួាដ ុេ�ដដលស ១០០ គី ,ំ ក�់ាលមបឱកប 

ាក្លផុបេឡដមក នបលកគុដ�ដសដសមបល់រមួ ់ាលយ់ណត រេេកគុដមហ

បមុ្េនេ មួាដ ុក�្ក េដពិយក់បបមហពិយក យ៉ដាបន

េនេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៧ 

 

 
 

ប�� �ីា៨ - តសេក�ភបី��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេុកឹ ៖ 

“ តកចា លកស  ះំំា វ  កមា វ នតសន�កំ  វបតា លកសា វ�តតំ 

តក�ភ  ឥាត ី ក តិាាំ នាា យប ំ ត��ំ   តល សុ   បតណ�តបល តប  ត�សត ំ (១)  

- សបតក្គបសងគ   ្បបិបេបយបខណយកតក កកយំដំកតក បបម្ កយបបុ�ប់ាល

មក្បរពិលបុ យគក់ាលាបនមស មកេនេកតក កសបនដេលសអ្កកស មបិយបយគក

ណេផ្ដ កសបនដេលសអ្កកស បបម្ កុ មួបុ�បខសិប ”  ាបនេបេ  ។ 

 

 
(១) ខុះ ុរកះ ៦១ / ១៧២     ប�ដកែាសា     ពួក្បកយបបបបឱកប ឬកកយំដំ ឬកសយបបបបបុគងលខ្ នបេខ្�ប 

្យកាាបេគ េ ពួក្បកទដំយបស មបិយបបបបបុ�បាៃ កសគប្ កេលសបបបយេំពេមក ុមួបុ�បខសិបយប ។ 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๕๓ 

 

 

 ប៉ុ់បត ្ពេគុណម� បសទដំំ េេេាលុកមួក់បខដេដរឹ “ សបតក

ុរ�យិ្ពេមេហបថបណ�ិ រ េ ខី េឹ យម ្រ្ប្ពេមេហបថបណ�ិ រ

ុកេលេេបនដខ�ម េេេពលនដេេ �ី ពកមស មក យដងុេេកកយំដំ់រមគ កស

�ដ ្រ្បបុ�បេផ្ដ េ្ប្ ពាលសេទមួាបស មកលួដេេម កសមបិេលសអ្កកស 

ួលបុ�ប់ាលេ្ប�បេបខ្ពេុ ុមស មក ” ាបនេបេ ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគយប្តបសុក

ឹ “ សបតក្គបសងគ  ្បបិបេបយបខណយកតក ។ល។ េទេបកុ មួបុ�បខសិប ” ាបន

េបេ  ពិរ់មបេនេ,  េបយ៉ដេនេ  ាក់ាលេាលឹ  “ សបតកុរ�យិ្ពេ 

មេហបថបណ�ិ រ ។ល។ កសមបិេលសអ្កកស ួលបុ�ប់ាលេ្ប�បេបខ្ពេុ 

ុមស មក ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

 ្បបិបេប សបតកុរ�យិ្ពេមេហបថបណ�ិ រ ។ល។ កសមិបេលសអ្កកស 

ួលបុ�ប់ាលេ្ប�បេបខ្ពេុ ុមស មក ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ 

ាក់ាលឹ “ សបតក្គបសងគ  ្បបិបេបយបខណយកតក ។ល។ បបម្ កុ មួបុ�ប

ខសិប ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

េទេុ  បប� េបេ  កសមប ២ នណុំន  ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស 

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

យប្តបសឹ “ សបតក្គបសងគ  ្បបិបេបយបខណយកតក ។ល។ បបម្ កុ មួបុ�ប

ខសិប ” ាបនេបេ ពិរ់មប, បិដមបាកេាលឹ “ សបតកុរ�យិ្ពេមេហបថ

បណ�ិ រ ។ល។ កសមបិេលសអ្កកស ួលបុ�ប់ាលេ្ប�បេបខ្ពេុ ុមស មក ” 

ាបនេបេ ពិរ់មប ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� សបតកេនេ លុេ្រ្បបុ�បេផ្ដ េ្ប្ពាលសេទមួ 

ាបស មកលួដេេម កសគួ�់រេលសកមខអ្កកស ុមួបុ�ប់បបេនេ ្បបិបេប



๓๕๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

យបខណយកតក កកយំដំកតក េទេបកុបុ�ប ់ាលមក្បរិពលបេនេ ុយគក់ាល

យបាបនមស មកេនេកតក  (ប៉ុ់បត ) សបតកេនេ មិប្ពមេលស ។ 

បបម សឹ ្ពេព� សបតកេ ខី េយមេនេ េេេពលពិ�ណេហ កស

េមលមិបេឃន ខណយកតក កកយំដំកតក បបម្ កបុ�ប់ាលមក្បរិពលបេនេ ុយគក

់ាលាបនមស មកកតក ។ 

នដយមេនេ េ្ាេ ខំ នក�រិេេាដលកគុដេេក  េបេមលមិប

េឃនខណយ, េ្ាេ ខំ នប�កកគុដេេកំដមុខ េបេមលមិបេឃនខណយ, 

េ្ាេគិរឹកមខអ្កកស មបផលេរត ផ្ េបេមលមិបេឃនខណយ, េ្ាេ

មិប្រ្បក�លេបដសមេហបថបណ�ិ រ ់ាលុក្បំនស  េបេមលមិប

េឃនខណយ, េ្ាេមបក�េង�ពនេំាេមេហបថបណ�ិ រ ់ាលុមស មក 

េបេមលមិបេឃនខណយ, នដុយគក់ាលមបក�្ប្ពនរតេង�ព នេំាេ

្ពេលមង េបេមលមិបេឃនខណយ, នដុយគករិេេាដលក�្ប្ពនរតអ្កកស 

េបេមលមិបេឃនខណយ, នដុយគកមិប្រ្បក�បងំខ នកមខ់ ាលគួ�េលស (គឺ

កុបលកមខ )  េបេមលមិបេឃនខណយ,    នដយម�់មដេមលមិបេឃន

ខណយ េ្ាេេហរុេ្នបយ៉ដ យ៉ដេបេ ។ 

នដយមេនេ េេេពលពិ�ណេហ កសេមលមិបេឃនកកយំដំ

កគុដេេក េបមិប្ពមេលសអ្កកស ។ ្បបិបេបយបកកយំដំពកពួកមបុប្ 

េទេយ៉ដណកសមិបយបកកយំដំពកពួកយមបុប្, ្បបិបេបយបកកយំដំពក

ពួកយមបុប្ េទេយ៉ដណកសមិបយបកកយំដំពកពួកយគកបួប ់ាលានដនិរត

�បបសយគកាៃ, ្បបិបេបយបកកយំដំពកពួកយគកបួប ់ាលានដនិរត�បបសយគក

ាៃ េទេយ៉ដណកសមិបយបកកយំដំពកពួកេបតទដំំ ់ាលានដនិរត

�បបសយគកាៃ, ្បបិបេបយបកកយំដំពកពួកេបតទដំំ ់ាលានដនិរត

�បបសយគកាៃ េទេយ៉ដណកសមិបយបកកយំដំ លខមបនដាខខួបេលសយេំពយប



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๕๕ 

 

 

យប េទេយ៉ដណកសមិបយបកកយំដំលខមបនដេបពយបបមខយប, នដយម

មិបយបកកយំដំ េ្ាេេហរុេ្នបយ៉ដ យ៉ដេបេ េបមិប្ពមេលសអ្កកស ។ 

នដយមេនេ េេេពលពិ�ណាលសបុ�ប ់ាលមក្បរិពលបេហ 

មិបយបុយគក់ាលាបនមស មកេនេ េបមិប្ពមេលសអ្កកស ។  បបម សឹ ្ពេ

ព� មហបពិ្រ មេហបថបណ�ិ រ ុយគក្បកប្ពមេដយដង ២៨, ុយគក

្បកប្ពមេដយដង ២៨ យសកខខេ   បបម សឹ ្ពេព� មេហបថបណ�ិ រ ុ

យគកកខ ហប ១, មបហិ� ិភព ខំ បេយដបយប ១, មបឱរតប្យ ភព ខំ ន់្កដ

យប ១, មបបក�ពួក ១, ាលស្ពមេដមិរត ១, យរសលខរស ១, មបបកល ១, 

មបលមខតបិយ់រាកពិរ ១,  ាលស្ពមេដភពមបយនមល ១, 

មិបីបសខនដ ១, មិបេឆខដៃឆខ ១, មិបេបធ ១, មបេបនកតកពធយម ១, េនេ�ក

(្ព)មកយប ១, េនេ្ួ(យគកាៃ) ១, េនេ់នក� ំ់ លក ១, មបាក

េពនបនពកេេបសរខបស ១, ្ប្ពនរតឱបលេំទប ១, ុមបុប្បសរខបស ១, មិបមប

យបួំរ ១, មិបមបមយ ១, ាលស្ពមេដគបិំរលម្ បៃព ១, មបកិរតិប 

១,  ាលស្ពមេដប ិុ យ   ១, ់បសដ�ក់រ្បេយ្បន នេំាេយគក់ាលនបលេទ

អ្បលពនដាកស ១, ុក្យ គឹ ៃប្បទដំពួដ  ១, មប្ព ១, មបប 

១ ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មេហបថបណ�ិ រ ុយគក្បកប្ពមេដយដង ២៨ 

ទដំេបេ, នដយមេនេ មិបយបបុ�បាៃ់ាលមក្បរិពលប ុយគក់ាល

ាបនបនដ្ពេមេហបថបណ�ិ រេនេ េបមិប្ពមេលសអ្កកស ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកនេមខ តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសយមេប កបប� ក ៨ 

 



๓๕๖                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៨   
 

 បប� បតកយពំកនដយមេប ក  េ ខី េឹ យមេប កបប�  ។ 

 ាកឹ   សបតក្គបសងគ   ។ល។   បបម្ កុ មួបុ�បខសិប    ្យកាេេកគុដ  

កុណលុរក  បណ�ិ រគួ��កេបនកតកពិមត � កគុដយា�កឹុរកេ�ឿដេបេ ។ 

ាកឹ យបខណយ គឺយបឱកប កគុដក�េបពយបបមខ(េមថុបលមខ)។ 

ាកឹ កកយំដំ គឺកកយំដំពក់រគក បិដកកយំដំពក្រេនដក ។ 

ាកឹ បុ�ប់ាលមក្បរពិលប ់ាលាបនបនដមស មកេនេ គឺបុ�ប់ាល

មក្បរិពលប  គឺមកលួដេេម,   ់ាលយបាបនបនដមស មក   គឺយគក់ាលេបខាបន  

េ្ប�បេបខបនដមស មក ុក្បំនស ឬេទេុខដុសខបុសុដមស មកេនេ ។ 

ាកឹ បនដេលសអ្កកស គឺបនដ្ប្ពនរតមិច �  យបេបនកតកឹ បនដេបព 

យបបមខ ។ 

ាកឹ សបតកុរ�យិ�បបសមេហបថបណ�ិ រ េ ខី េឹ យម ុេាម 

្ពេុ ្តបសបេំេកេ�ឿដ ់ាលមបកគុដ មហបថុរក ់ាលបតកយពំក

្ង្ពេេាលិបរសេម្ពេុរិ ុមេហបថបណ�ិ រ មបេ�ឿដាកសពលបប

បនដេបនកតកបគងេបេ យ៉ដេបេឹ ៖ 

 មេហបថបណ�ិ រេនេ លុេយបនដយមុរ�យិេហ កសន ំ

េទកបសបគ� េាម្ កេទកបសផ�េ�បបសខខួប ។ លុេាលសបគ�េហ កស់ប�ុន ំ

នដេទបមគ កសអ្បលេេបនដផ�េ�បបសយគកយមទស �បិប នំ់ ណកខខួប

េេក កស្រឡបសេទេេផ�េ�បបសខខួប, មបបណំដនដសមកល្ដភពេមខ េ

្រដសរកតកភព�បបសនដយម េប្ួលបុ�បាៃ ារុប់រដលមមខខួបយ៉ដលម 

ាបន្ពេុ កបស្យកស ១ះ០០០ កហបណយ េទលួដេេមនដយម ។ យគក



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๕๗ 

 

 

ទដំេនេពធយមាលសេទ ៣ ាដ កសមិបយបបេ្មន យបឮ់រាកឹ 

្ព់ាលេបគាេនេ េលដបងគ េទ គឺងខ បរៃមខបនដេ្ប�បេលដបយប បបម្ ក

លបលក ់ាលេេុបសបនដេ ្ដ�បបសមស មក ។ េេេលកក ៤ ្ពេេាលិបរសាន ំ

ខខួបនដមកផ�េ នដយមមកាលសេហ េឃន្ពេេាលិបរស ់ាល់កខដ

់រដក ុបុ�បាៃ ់រដខខួបេដបេមខ�កបាំកស្បណក រ លមមេដ

េ្គរដលមម ាសមបរៃមខ ឈ�េេេលគបំ�បម្រតិ នដមិបអននណំយំប ។ 

នដពំុមបនិរត�េំ្ប� ំ្ ួលកគុដភពហឺុហ ្បបសបម�  �បបស្ពេេាលិបរស 

បិដកគុដ្ពបម្រតិទដំេនេ ប៉ុ់បត់ ប�ុេាល�េិគបស្ពេេាលិបរស ក�

់ាលកគុដរពមុបកសេនេេលស់រកុបល កគុដរពេបេ េបាលសបបបភពបតុកបតម 

មប្ពេ្នប ាលស គឹ កសេបេ ប៉ុ់បតកគុដរពេបេ ់ប�ុគិរ់រេលសយកុបល 

្ប្ពនរតខុបកគុដរ�យិ�បបសយគកាៃ ់ាលុេហរុាេទប�ក, ្ពេ

េាលិបរសេឃន្បរក្ បបបភពុសបតកបនដប មិបេឡេេំេ�បបសនដយម

េហ កសឈបសមកល្ដេដរ បុខនិរតួលនដយម េដ្បួល ។ 

ាកឹ េទេុយ៉ដណ កសមបិយបកកយំដំលខម បនដាខខួបេលសយេំព

យបយប គឺេទេុយ៉ដណ កសមិបមបកកយំដំ ់ាលខខួបលខមបនដេលសយេំព

យបយប េ្ាេេទេុមិបមបយគកាៃានដ ឬ េឃន ប៉ុ់បតខខួប�ដ់រមតដ ុ

យគក់ាលេឃនក�្ប្ពនរត�បបសខខួប ។ 

ាកឹ េទេុយ៉ដណ កសមបិយបកកយំដំលខម បនដេបពយបបមខ

យប យបេបនកតកឹ កគុដេេកេបេ កកយំដំណ ់ាលបមគួ�េ្បុកក់បខដ

េបពយបបមខេហ �ួនផុរពកយណំនៃបយបកមខយប, កកយំដំេនេ ពំុមប

េ ។ យលិប្ឹ នដយម មិបយបខណយ មិបយបកកយំដំ បិដមិបយប

បុ�ប់ាលមក្បរិពលប ាបនបនដមស មក ឬ្បេប�ុដមស មក គឺមេហបថ



๓๕๘                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បណ�ិ រ ់ាល្បកប្ពមេដយដងគុណ ២៨ ្បក� មបភពុយគក

កខ ហប ុេាម េបមិប្ពមេលសអ្កកស ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៨ 

 
 

ប�� �ីា៩ - ត ន�ត�ិនបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

ភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ ភ ត ាសិតប� គ ត កប�  - ្ពេយ�ហបត

ទដំំ ុយគក្យបកក�រល ខំ ន ក�រកសបខុរ ” ាបនេបេ ប៉ុ់បតមួ

ក់បខដេដរ េាលឹ “ េេ្កបដ្្គនេ ្ពេយ�ហបតនបួំប ៥០០ យដង លុេ

េឃនា�ំ កលបយល េយលបេំេ្ពេាសមប្ពេភគេហ កសនងំគ កេល

យដង្ ពេ្បិប� េគនេទិបរបន ិបល ំទដំំ េេបលស្ពេអបប� ់រមួ

យដង បុ៉េណា េ (១) ” ាបនេបេ ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេយ�ហបតទដំេនេ េគនេននេទេ្ាេ

រល ខំ ន ឬយ៉ដណ  , ្រ្បក�ា្ពេបពល្រ្បា�ំ កេ្ពន េដគិរឹ 

្ពេយដង្ ដសបនដ្យកា េដកមខ�បបស្ពេយដង�ដ ាបនេបេ េបេគនេនន

េទ ឬយ៉ដណ   ឬកស្រ្បក�េឃនយាិហ�ិន ់ាលមិបអនកបសយប ាស

ៃ្ក់លដ �កយាិហ�ិន�បបសយគកាៃេបខងខ ប �បបស្ពេរឹគរ េបនងំគ

េគនេននេទ   ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ “្ពេ

យ�ហបតទដំំ ុយគក្យបកក�រល ខំ ន ក�រកសបខុរ ” ាបនេបេ ពិរ 

(១) បបិលបាិកះ នុឡបគងះ ១១  ( េដយរសបល ) 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๕๙ 

 

 

់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាកឹ “ េេ្កបដ្្គនេ ។ល។ េេបលស្ពេ

អបប�់ រមួយដង ” ាបនេបេ កស�់មដមិប្រនម្រ្ប ។ ្បបិបេប េេ្កបដ្-

្គនេ ្ពេយ�ហបតនបួំប ៥០០ យដង លុេេឃនា�ំ កលបយល េយលបេំេ្ពេាស

មប្ពេភគេហ កសនងំគ កេលយដង្ ពេ្ិបប� េគនេទិបរបន ិបល ំ

ទដំំ េេបលស្ពេអបប� ់រមួយដង ប៉ុេណា េ ពិរ់មបេនេ េបយ៉ដ

េនេ ាក់ាលឹ “ ្ពេយ�ហបតទដំំ ុយគក្យបកក�រល ខំ ន 

ក�រកសបខុរ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

បប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បសេហ 

បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ ្ពេយ�ហបតទដំំ ុយគក្យបកក�

រល ខំ ន ក�រកសបខុរ ” ាបនេបេ ពិរ់មប, េ�ឿដ់ាលឹ េេ្កបដ្្គនេ ្ពេ

យ�ហបតនបួំប ៥០០ យដង លុេេឃនា�ំ កលបយល េយលបេំេ្ពេាសមប្ពេ

ភគេហ កសនងំគ កេលយដង្ ពេ្ិបប� េគនេទិបរបន ិបល ំ

ទដំំ េេបលស្ពេអបប� ់រមួយដងាបនេបេ កសុេ�ឿដពិរ, ប៉ុ់បត ក�

់ាល្ពេយ�ហបតទដំេនេ កេល្ពេាសមប្ពេភគ េគនេននេទ

េនេ មិប់មបេ្ាេក�រល ខំ ន, មិប់មបេ្ាេ្រ្បក�ា្ពេយដង្ ដស្រ្ប

ា�ំ កេ្ពនេ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� េហរុណ ់ាលេលសា្ពេយ�ហបតទដំំ រល

ខំ នកតក ញបសនល�កតក, ្ពេយ�ហបតទដំំ យបករសងត នសេហរុេនេ េដ

លមេហ, េ្ាេេហរុេនេ ្ពេយ�ហបតទដំំ េបុយគក្យបកក�

រល ខំ ន ក�រកសបខុរ, បបម សឹ ្ពេព� េេេពលេគ្កកបមុ្កតក បងំខ នរគំ

កតក កកពំបលរគេំននកតក ់ផបាកលេំលដ �់មដរល ខំ នឬ   



๓๖๐                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស ” 

 ្�្លាេសន   “ េ្ាេេហរុយសកឬ   បបម សឹ ្ពេព� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស េហរុណ ់ាលេលសា់ផបាកលេំលដ 

រល ខំ នកតក ញបសនល�កតក, េហរុេនេ ពំុមបនេំាេ់ផបាកលេំលដេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, េហរុណ ់ាលេលសា្ពេយ�ហបតទដំំ រល ខំ នកតក 

ញបសនល�កតក, េហរុេនេ ពំុមប នេំាេ្ពេយ�ហបតទដំំេ ។ បបម សឹ 

្ពេព� កពំបលរគបំនដ ខំ នឬេ េេេពលេគបនដករសកតក បនដកេលកតក បនដេលស 

ាាួលកតក   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិប ខំ នេ ្ពេគុណម� បស ” 

 ្�្លាេសន   “ េ្ាេេហរុយសកឬ   បបម សឹ ្ពេព� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស េហរុណ ់ាលេលសាកពំបលរគរំល

ខំ នកតក រិររលកតក, េហរុេនេ ពំុមប នេំាេកពំបលរគេំ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, េហរុណ ់ាលេលសា្ពេយ�ហបតទដំំ រល ខំ នកតក 

ញបសនល�កតក, េហរុេនេ ពំុមបនេំាេ្ពេយ�ហបតទដំំេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� េទេបកុ យគក់ាលរសនបល េេកគុដបរតបិក

្កបមណមួ កគុដមួ់បបេេកជរុ, យគក់ាលរសនបល េេកគុដបរត-

បិក្កបមេនេទដំយបស មបៃាកបសលំ់ ពដ ្បខួន នបលេទពលប្ ពេ

យ�ហបតយដងណមួ បមខុរាេេករកសបខុរេនេ, និរត�បបស្ពេយ�ហបតបនដ

មិបមបភពុាៃេនេេ, បួ�ឹ េ្ាេេហរុយសក  , េឆខឹ េ្ាេក�

់ាលនិរត�បបសេេក មិប់មបឋបយ មិប់មបឱកប (់ាលបនដេលសារកសបខុរ

យប ) ។ 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๖๑ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� ប៉ុ់បត ្ពេខកណ្បពទដំេនេ េករមបគបិំរកគុដ

និរតយ៉ដេបេឹ “ ៃថ�េបេ េេេពល្ពេ្បិប�ាសយដសអន ាស្ បេប�េលបយបស

្បាស្ បេប� យដនបលេទកគុដ្ពេបគ� ា�ំ កលបយល បនដ�រសមក្បឈមមុខ

េេបនដផខបប, ្ពេអបប� ពុប បដ� ក បនដមបិកេល្ពេយដង ់ាល្ដសុ

េព្បេប�េលបេព មប្ពេមរិ់ ាល�ក្បក�បដ្ លមិបយប, ្បបិប 

េបពួកេដ េទេុ្គបសងគ  មបិកេល្ពេាសមប្ពេភគេេនេ គុណ

�បបស្ពេអបប� បនដមបិ្យកា, េហមធដ៉បនិេដរ ា�ំ កបនដនបលេទ មបិ

ាលស្ពេរឹគរេ, េណ� នុេ ពួកេដនប�កេននេទ ្បក�េបេុេហរុ

ាមហ្បាសេ្នប មបក��ួនផុរពកកេិលប េ្គរដពបបនក�យប់រមតដ 

ទដំគុណ�បបស្ពេអបប� កសបនដ្យកា ” ាបនេបេ ។ ្ពេយ�ហបតទដំេនេ 

លុេេឃនអបិបដ្ ាបនយបេាលមកេបេេហ កសនងំគ េគនេនន េទ

កបសិបរបន ិបល ំទដំំ  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បសយប់បក

់នកបប� យបលមេហ ក�់ាល្ពេយ�ហបតទដំំ ពំុមបក�រល

ខំ នឬរិររលេបេ ុយ៉ដេបេ�ដ, ្ពេយ�ហបតទដំំ េគនេននេទ

កបសិបរបនិបលទំដំំ  េ្ាេេមលេឃនអបិបដ្�េណេេ ” ៕ 

នបសយ�ហបតយភបប្ប� ក ៩ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៩   
 

 បប� បតកយពំកក�មិបរល ខំ នៃប្ពេយ�ហបត  េ ខី េឹ យ�ហបតយភ-

បប្ប�  ។ 



๓๖๒                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 ាកឹ ា�ំ កលបយល ្ពេុ្តបសបេំេកា�ំ កហខួដ ់ាលេ ខី េឹ 

នំគក� ក �បបស្ពេេេយុរបរតុ  ។  

មបេ�ឿដឹ  ្ពេេបរត  េេេពលមិបអន្បបប៉   បណំដងត នស 

្ពេ្បខ្ ពេរឹគរ េដក�ងបសាុថំខាសល ំ ា្បេមដលនុេមកបដ�រស្ពេ

យដង យបបេ្មនេនេ កសេេ់រនដនិរតពធយ �ំកឱកបេេេឡ យប

េទនុេនដសហខា�ំ ក ា្ព់លដា�ំ កនំគក� ក ់ាលេបេេនេ កពុំដនុេេ្បដាស

មហប ប៉ដ់របមខ បសមបុប្ េាម្ កនបលេទេលសយប្ពេរឹគរ ្ងកពុំដ

យដបិណ� យរេេតមផខប ប ន្កបដ្្គនេ ្ពមុមួរិក�ុបដ្ាសេ្នប ។ 

ា�ំ ក្ រ្បយប្ព់លដេទ េឃន្ពេរឹគរយដមក យពំកនម�  កសមប�

្បេមនបលមរស េលស្រេនដកខខប �រស្រដសរ្មដសេទ�ក្ពេាសមប្ពេភគ ។ 

្ពេអបប�ំ ខ ន្ពេរឹគរ ួលេ្ងេ គឹ កស កសប�ុេេទាដំពកមុខា�ំ ក បុខ

និរតលេបដស្កបរិ�បបសខខួប េាម្ កក�ា�្ពេរឹគរ ។ េេេពលា�ំ ក�រសរ្មដស

នបលមក្ិរ េកដកបនដាលស ្ពេរឹគរ្ដសកសផ្្ពេេមតត  េទកបសា�ំ ក

េនេ េដអបុភពៃប្ពេេមតត  ់ាល្ដសផ្េទេនេ ា�ំ កាសកនេនេ 

កសកខ ុា�ំ កាសបខបរ ្កបនុេ េេនេំាេមុខ ្ពេរឹគរ ។ 

ាកឹ េដគរិឹ ្ពេយដង្ ដសបនដ្យកា េដកមខ�បបស្ពេយដង

�ដ  គឺេដគិរឹ ្បបិបេបា�ំ កអនេលសយបត នេំាេ្ពេរឹគរយប គឺ

ុក�បម� នាេឃនឹ ាលសេពល់ាល្ពេយដង្ រ្បួលផលៃបកមខ  

់ាល្ដសយបេលសកគុដយរករ, ្បបិបេបា�ំ កមិបអនេលសយបតយប ុក�

បម� នាេឃនឹ ្ពេយដងមិបយបេលសកមខ់ បបេនេុកេ កគុដយរករកល ។ 

យបេបនកតកឹ ្ពេយ�ហបតទដំេនេ េគនេននេទ េដមបបណំដ 

៣ ្បក� គឺ េាម្ កា្ពេពុទប បុភព បតកយពំកក�បសម� បា�ំ កាសកនមហប 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๖๓ 

 

 

េដ្ពេេមតត  ្យកានេំាេ់ខ្់រគកមហ្ប ១, េាម្ កាគុណ�បបស្ពេ

អបប� បតកយពំករកតកភព នេំាេ្ពេាសមប្ពេភគ មិបកេលេទេបកុ

កគុដ្ងមបេ្ងេ គឹ កស � កកលេបដស្កបរិ�បបសខខួប ក�ា�្ពេ្បខ្ កព

�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ្យកានេំាេ្បទដំំ ១, េាម្ កាមហ្ប 

់ាលយបេឃនយរិបិហ� េករមបេបនកតក្្េ ខឹ ុ ខំ ដំ យបមត បសលមង

េហ កសបនដ�ួនផុរពកកិេលប េ្គរដពបបនក� ១ ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៩ 
 
 

ប�� �ីា១០ - ា�សត���ា �ភបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណម� បស

ទដំំ ់រដេាលឹ “ ្ពេរឹគរ្ដសុ ្ពេបពស��ប  ( យគកានដបបបយសក ៗ 

្គបសយ៉ដ ) (១) ”, បិដេេេាលេដរឹ  “ េេេពលរកិ�ុបដ្់ាលមប្ពេ

ម� កបុ្រ បិដ្ពេមហេមគងេខ បុ្បមុខ ្រ្ប្ពេរឹគរ្ដសបេណត ន

េននេហ ពួកក្្រមក បគ�រុម បិដបហម្រក្ ពហខ កសយបេលសា្ពេ

ាសមប្ពេភគ្ដស្ ្េ ខឹ   ា្ដសយរសេទប  ា្ដសេពន្ពេល  េដ

ប់មតដ បម េ�ឿដកបប�ុក�ុ រ ិបិដ បមេ�ឿដកបបេង (២) ” ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេរឹគរ្ដសមិប្ុប បម ់ាលុ

េហរុា្ពេយដង្ ដស� កក ្ដសយរសេទប ្ដសប�បស ្ដសាលសបបបភពេពន 

 
(១)  មបខខនមម�បតកយពំកក�់ាល្ដសុ្ពេបពស��ប  ្យកាេេកគុដ  ខុ�កបិក មហបិេ�ប ៦៦ /    

       ២៣៦,  ខុ�កបិក នុលខបិេ�ប  ៦៧ / ១៦,២៣០,   ខុ�កបិក បាបិមទិមគង  ៦៩    ។ 
(២)  ុខខនមម�្យកាេេកគុដ រុមបប្រ   ម្មមិបិក  ម្មមិបណា បក  ២៣ / ៣៣៣ ។ 



๓๖๔                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

្ពេល ឬយ៉ដណ   ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេរឹគរ

្ដសមិប្ុប បមទដំេនេ េបយ៉ដេនេ ្ពេពុបយដង កសមិប់មបុ្ពេ

បពស��ប េ,   ្បបិបេប្ដ
សានដ   េបយ៉ដេនេ    ្ដសកសបេំេមកល្ដនិរត  

តមក�េពន្ពេល េប្ដសបេណត នេនន, េបុយ៉ដេនេ ្ពេ

រឹគរេនេ ្ដសកសមិបមប្ពេក�ុណ ។ 

បប� ្បក�េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេរឹគរ្ដសុ 

្ពេបពស��ប  ពិរ់មប, េហ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស្្េ ខឹ  ្ដស� កក 

្ដសយរសេទបា ្ដសប�បស ្ដសាលសបបបភពេពន្ពេល េ្ាេ បមទដំ 

េនេ ពិរ់មប ។  

បបម សឹ ្ពេព�   ្ពេរឹគរ្ដសុ្ពេលមខមមក ( ម� បសៃបលមង ), 

េបត បិដយគកទដំេនេ យបេ្ប បម ់ាល្ពេរឹគរ្ដសយប្បកប

ុកេនេ  េលសា្ពេរឹគរ្ដស� កក  ា្ដសេពន្ពេល  ា្ដស្្េ-

ខឹ , ់ាល្ពេរឹគរ ្ដសកស្្េ ខឹ យបុេមនបុគងលទដំេនេឹ “មលុ” ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ សបតកេ្ប្ព ់ាលុ�បបសមស មកេនេ 

េលសាមស មក� កក ាេពននិរត ា្្េ ខឹ , ់ាលយគកុមស មក កស្្េ ខឹ សបតក

េនេ  េាលប�េប�ឹ “លម់ មប” យ៉ដណ,   បបម សឹ ្ពេព�  ពួកក្្រ

មកបគ�រុម បិដបហម្រក្ពហខ កសយបេ្ប បម ់ាល្ពេរឹគរ

្ដសយប្បកបុកេហេនេ�ដ េលសា្ពេាសមប្ពេភគ្ដស� កក 

ា្ដសេពន្ពេល ា្ដស្្េ ខឹ , េហ្ពេរឹគរ កសយប្្េ ខឹ

បុគងលទដំេនេ ្តបសយបុេមនឹ “មលុ” យ៉ដេនេ់ា� ។ 



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๖๕ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ ុដ់រដបកស �់មដេ្ប

បបខនកមប់រដម៉បា្ពេេកម �បបស្ពេុេនេ�ដ មក់រដ្ពេេកម

�បបស្ពេុ េលសា្ពេយដង្ ដស� កក ា្ដសេពន្ពេល ា្ដស្្េ

ខឹ , ់ាល្ពេុកស្ដស្្េ ខឹ  ្តបសប�េប�ឹ “លម់ មប” យ៉ដណ, បបម

សឹ ្ពេព� ពួកក្្រមក បគ�រុម បិដបហម្រក្ពហខ កសយបេ្ប

 បម ់ាល្ពេរឹគរ យប្ដស្បកបុកេនេ េលសា្ពេរឹគរ

� កក ា្ដសេពន្ពេល ា្ដស្្េ ខឹ , ់ាល្ពេរឹគរ្ដសកសយប

្្េ ខឹ បុគងលទដំេនេ ្តបសយបុេមនឹ “មលុ” យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ បិប្កបសកបិណ� - 

យរ    ់ាល្ពេ ប្�ន�កមកយបេនេ    លឱំបនបលេទ្បេគប្ពេ ប- 

្�ន េលសា្ពេ ប្�ន� កក ាេពននិរត ា្្េ ខឹ ,   ់ាល្ពេ ប-

្�ន កស្្េ ខឹ បិប្េនេ េាលប�េប�ឹ “លម់ មប” យ៉ដណ, បបម សឹ 

្ពេព� ពួកក្្រមក បគ�រុម បិដបហម្រក្ពហខ កសយបេ្ប បម 

់ាល្ពេរឹគរ យប្ដស្បកបុកេនេ េលសា្ពេរឹគរ� កក ា

្ដសេពន្ពេល ា្ដស្្េ ខឹ , ់ាល្ពេរឹគរ្ដសកសយប្្េ ខឹ

បុគងលទដំេនេ ្តបសយបុេមនឹ “មលុ” យ៉ដេនេ េហ្ដសប់មតដ

លមង េាម្ កក��ួនផុរកុក�ទដំពួដ យ៉ដេនេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសពុបបពស��ុ ភបប្ប� ក ១០ 

 



๓๖๖                            កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១០   
 

 បប� បតកយពំកភពុ្ពេបពស��ប  ៃប្ពេពុបយដង  េ ខី េឹ ពុបបពស��ុ -

ភបប្ប�  ។ 

 កគុដ រុមបប្រ មបខខនមម�មួបគង្ យកាយ៉ដេបេឹ េេេពល

្ពេាសមប្ពេភគ ្តបសបេណត នរិក�ុនបួំប្បមណ ៥០០ យដង ់ាលមប

្ពេម� កបុរតេរស� បិដ្ពេមហេមគងេខ បេរស� ននំបលងលស េ្ាេេហរុរិក�ុ

ទដំេនេ មិបប្ដរម បេ��នបេំឡដេបស្ហនដយឺដកដ  រិក�ុទដំេនេកស

យំនស្រ្ប្កបបលេ្រឡបសេទបនិ ។ ពួកក្្រមក បគ�រុម បិដ

បហម្រក្ពហខ ្ដស្កបបលេបនកតកេបេេហ ្ដសមប្ពេក�ុណ

នេំាេរិក�ុទដំេនេ េបយដនបលបលយដស�្ពេាសមប្ពេភគ ា្ដស

� កក ា្ដសយរសេទបរិក�ុទដំេនេ បិដេ្យបារិក�ុទដំេនេ យបនបល

ងលស េដ្ដសប់មតដ បមេ�ឿដកបប�ុក�ុ រិ បិដ បមេ�ឿដកបបេង យ៉ដ

េបេឹ “ បពិ្រ្ពេយដងាសនេ្មប េ្ប�បាបនុ កបប�ុក�ុ រិ់ ាលេេខ�កេេ

េឡ េេេពលមបិយបួលនក កសបនដមបក�ងខ បសបតប� ់្ប្បរលេទ យ៉ដ

ណ,  កគុដបណត រកិ�ុទដំេនេ   រកិ�ុថខក   ់ាលបួបមបិប�ប៉ុនខ ប  មកកបសលមខ-

បបិលេបេ មបិប�ប៉ុនខ ប កសមប ្កបបល, រិក�ុទដំេនេ េេេពលមបិយប

នបលងលស្ពេាសមប្ពេភគ កសបនដមបនរិតងខ បសបតប� ់្ប្បរលេទ យ៉ដេនេ

់ា� ្កបបល ។ បពិ្រ្ពេយដងាសនេ្មប េ្ប�បាបនុ កបបេង់ាលេេេកខដខ�ក

េេេឡ េេេពលេមលមបិេឃនេម កសបនដមបនរិតងខ បសបតប� ់្ប្បរលេទ 

យ៉ដណ, កគុដបណត រកិ�ុទដំេនេ រកិ�ុថខក ់ាលបួបមបិប�ប៉ុនខ ប មកកបស



 បគងក ៤  - បពស��ុ រប� ណបគង                               ๓๖๗ 

 

 

លមខបបិលេបេ មិបប�ប៉ុនខ ប កសមប ្កបបល, រកិ�ុទដំេនេ េេេពលមបិ

យបនបលងលស្ពេាសមប្ពេភគ កសបនដមបនរិតងខ បសបតប� ់្ប្បរលេទ យ៉ដ

េនេ់ា� ្កបបល ។ បពិ្រ្ពេយដងាសនេ្មប បបម្ដស� កក ្ដសប�េប�

រកិ�ុបដ្នុេ ្កបបល, បបម្ដសយបុេ្ងេរកិ�ុបដ្ កគុដេបេេបេ ាបន់ាល

្ដសយបុេ្ងេរកិ�ុបដ្ មុបេបេ ផដនុេ ្កបបល ”   ាបនេបេ    បមទដំ ២  

េបេ បុគងលទដំេនេយបមត បស ពក្ពេាសមប្ពេភគពកមុបមក ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១០ 

 

ចបបស�សកុ្តប្ណវា�ទ� ៤ 
កគុដបគងេបេមប ១០ បប�  

 

     
 

 

 

 

 

 

 



๓๖๘ 
 

វា�ទ� ៥ - សនសវវា� 
 

ប�� �ីា១ា- តនតភបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេុកឹ ៖  

“ តនតភកវាសិាំជាតំា នតកកវាជិកាាកជត 

តនតកកាសតនតភតំា  កាាំកភាសានត�តសន ំ(១) 

រលេករពកបបសបយ (ក�បគិបមគ លងគ ),  លបលកេករពកលេំេ, 

លមង់ ាលមបិមបលេំេ មបិមបបបសបយេបេ , 

យគកុមុបក យបេឃនេហ ។ ”   

ាបនេបេ ។ េហ្ពេាសមប្ពេភគ េេ្តបសេដរឹ “  ភ តមក  ិកិា

កសតាវតកិាតា ាតសាកា (២) - គួ�មដបហិ� ( ់្បឹ “ក់បខដេេ” )ាសគួ�

ុកមេន�ម,  ាុក់បខដ ់ាលរកិ�ុុពហបបបរទដំំ យបអ្បល ” 

ាបនេបេ ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេរឹគរ្តបសឹ “ រល

េករពកបបសបយ, លបលកេករពកផ�េ, លមង់ ាលមបិមបផ�េ មបិមបបបសបយេបេ, យគក

ុមុបក យបេឃនេហ ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល 

  (១) ខុ�កបិក បុរតបិយរ ៥៤ / ៦៨ 

      ប�ដកែាសា    រលេករយពំកេបនកតកបគិបមគ ល លបលកគឺគយ ុេាម េករយពំកលេំេ គ�ឺបបបិមរិត ុេាម  
      ក�មបិមបលេំេ បិដក�មបិមបេបនកតកបគិបមគ លបុហេ�ដ ុក�េឃន�បបសមុបក ( យគក្យ្ខ ) ។ 
(២) បបិលបាិក នុលខបគង ១០ / ២៦៤ 

      ប�ដកែាសា   គួ�កមដ្ពេបហិ� គអឺកប ឬេបនបបយទដំំ ាសុក� កក េហគួ�បិមបត 
      េេក ់ាលុពហុប ប្រ គេឺេកយគកេនេានដេ្នបទដំំ ាេេកគុដកេនេ ។  ាកឹ ពហបប ប្រ 
     បេំេកពហុប ប្រពក�យ៉ដ គ ឺប�ិរតពិហុប ប្រ បិដបាេិបលពហុប ប្រ ( យា�កឹ ) ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๖๙ 

 

 

ឹ  “ គួ�មដបហិ�ាសគួ�ុកមេន�ម,   ាុក់បខដ    ់ាលរកិ�ុុពហបបបរ 

ទដំំ យបអ្បល ” ាបនេបេ កស�់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

្បបិបេប្ពេរឹគរ្តបសឹ  “ គួ�មដបហិ�ាសគួ�ុកមេន�ម, ា 

ុក់បខដ ់ាលរកិ�ុុពហបបបរទដំំ យបអ្បល ” ាបនេបេ ពិរ់មប

េនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ “ រលេករពកបបសបយ, លបលកេករពក

លេំេ, លមង់ ាលមបិមបលេំេ មបិមបបបសបយេបេ, យគកុមុបក យបេឃន

េហ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

យប្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ រលេករពកបបសបយ, លបលកេករពកលេំេ, លមង

់ាលមបិមបលេំេ មបិមបបបសបយេបេ, យគកុមុបក យបេឃនេហ ” ាបន

េបេ ពិរ់មប, បិដ្តបសេដរឹ “ គួ�មដបហិ�ាសគួ�ុកមេន�ម, ាុ

ក់បខដ ់ាលរកិ�ុុពហបបបរទដំំ យបអ្បល ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ាក់ាល្តបសឹ “ រលេករពកបបសបយ, លបលកេករពក

លេំេ, លមង់ ាលមបិមបលេំេ មបិមបបបសបយេបេ, យគកុមុបក យបេឃន

េហ ” ាបនេបេ េនេ, ាកេនេ ុាកបិយេទតមបភបយ ុាក

់ាល�កនំ់ ណកបលសងខ ប ុាក់ាលពំុមបនំ់ ណកបលស ុាក

េដបិប្�យិ ុាក់ាលបម្បបនេំាេបមណយ ុាក់ាលគួ�

នេំាេបមណយ    ុាក់ាលេ្បនេំាេបមណយ    ុអ�មខណន �បបស

បមណយ ុបាិបទប្មបសបមណយ ុ្បក�បាិបរតិប្មបសបមណយ ។ 
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បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ បរសៃ្ព់ាល្តនសន�េទកគុដៃ្ពេ្ល 

�់មដុយគក់ាល្យបកក�បសេេ ពំុមបលេំេ អ្បលេេតមក់បខដ 

តម់ាល្រ្បក� យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� យគកុរិក�ុ  កសគួ�គិរឹ រល

េករពកបបសបយ,លបលកេករពកលេំេ, លមង់ាលមិបមបលេំេ មិបមបបបសបយេបេ, 

្ពេយដងុ កពំបលមុបក ្ដសយបេឃនេហ ាបនេបេ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� នំ់ណកាក់ាល្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ   

“គួ�មដបហិ�ាសគួ�ុកមេន�ម, ាុក់បខដ ់ាលរកិ�ុុពហបបបរទដំ 

ំ យបអ្បល ” ាបនេបេ េនេ, ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសាកេនេ 

េ្ាេ្ដសេមលេឃនយណំន្បេយ្បន ២ យ៉ដ ។ យណំន្បេយ្បន ២ 

យ៉ដ យសកខខេ   ់ាលយបេ ខី េឹ ក�ាបហិ� ្ពេពុបយដង្ គបស្ពេយដង្ ដស

េលករេម�ដ ្ដសលស្បប ្ដសេាលប�េប� ្ដសេប�នប�េប� ។  បុគងល

ទដំេនេ  ាបហិ�ុទបេហ  បនដ�ួនផុរពកុរិ  ្ ម�ណយយប េបេ

ុអបិបដ្្បក�ក ១ កគុដក�ាបហិ�មុប ។ 

េេមប្បក�មួេដរ េេេពលមបបហិ� រិក�ុ បិដរិក�ុបកទដំំ 

កសបនដុយគក់ាលយគកណកសអនបេដ�រេឃនយប្បួល យគក់ាល្រ្បក�

្ួប កសអន្ួបយបម, េេេពលពំុមបក់បខដ�បសេេ កសបនដុយគក់ាលេគ

ពិយក្ួប, េបេុអបិបដ្្បក�ក ២ កគុដក�មដបហិ� ។ 

្ពេាសមប្ពេភគ េេេពល្ដសេមលេឃនយណំន្បេយ្បន ២ 

យ៉ដេបេ េប្តបសឹ គួ�មដបហិ�ាសុកមេន�ម ាុក់បខដ ់ាលរិក�ុ

ុពហបបបរទដំំ យបអ្បល ាបនេបេ, រិក�ុ ់ាលុពុបបុ្រ មិបគួ�

អលល នេំាេកក់បខដ�បសេេ ” 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๗๑ 

 

 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសបបសបប្ប� ក ១ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១    
 

 បប� បតកយពំកបបសបយ  ( ភពបគិបមគ ល, ភព្ិរាិរ )  េ ខី េឹ  បបសប- 

ប្ប�  ។ 

 េាម្ កាលសេបនកតកយបន្បស កគុដ្ពេងឹ់ាលឹ តនតភកវា

សិាំជា ំុេាមេបេ គួ�្ុប្បរពៃប្ពេងឹ តម់ាល្ពេយា�កឹ-

� យបយលិប្ុក កគុដយា�កឹ មុបិបប្រ ុ្ពេបប្រ ់ាល្ពេពុប

្ដស្តបស្ពេងឹេបេ ។  

 មបសបតកេមម៉្កក្កមគ កស យបាបុ្របួបុរិក�ុ  បបម្ កខខួប�ដ កសេទ

បួបុរិក�ុបក ។ យគកទដំពក� េេបំប្េេបគ�មបរសក នដស់រយបេឃនមុខ

ងគ  ុននកញបស យគកុមតយបយសកមក កសនំកេទាបុ្រ, យគកុបុ្រ

យបយសកមក កសនំកេទាមត ។ យគកទដំពក�យប្ួបងគ  ទដំេពល្ពនក 

ទដំេពលេ� ន ់នក� ំ់ លក�បបស់ាលយបមក � កកបនដងគ  បួ�បុខុក�ងគ  

ពំុមបភពលមកសកក�កគុដនិរត, េេេពលមបក�ឡបកឡ ំ េដក�្ួបេឃន

មុខងគ ុននកញបស យ៉ដេបេ កសេករមបភពបគិបមគ លងគ  កបស់រ ខំ ដំ

េឡដ េ្ាេមបភពបគិបមគ លងគ ់បបេបេ គយកសយបឱកប ។ េេេពល

យគកទដំ ២ មបនិរតេុកុេំដគយេហ ក�បមង លសឹ ខខួបុយគកបួប 
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ទដំក�បមង លសឹ េដមត េគបុ្រ, េដបុ្រ េគមត កស�លុបយរស ។ 

បន� បសពកេនេ កសហរ ប្ប្ពនរតហួប្ពំ់ាប េបពយបបមខ, េលស់បបេនេ កស្ួប

បបបកតកអម៉បស មិបអនបិរេេកគុដេរ ុយគកបួបបបតេដរយប េបបលិ្រ-

ឡបសេទ�កភពុ្គហបសបនិ ាបនេាម ។  

រិក�ុទដំំ ់ាលានដេ�ឿដេបេ យប្កបបលា្ពេយដងយប្ុប, 

្ពេាសមប្ពេភគ្ដសរិេេាដល យ៉ដេបេឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ ពួក

េមឃបុ�បបនដានដយបឬ ឹមតមបរេ្មក នេំាេបុ្រមបិយប, ឬឹបុ្រ

កសមបរេ្មក នេំាេមតមបិយប   ” ាបនេបេេហ ្ដសកសេលសារិក�ុទដំ

េនេ េករមបភពរកសបខុរនិរត េដ្ពេបប្រេផ្ដ ៗ  �ួនេហកស្តបស

្ពេបប្រ់ាលមប្ពេងឹេបេ េាម្ ការិក�ុទដំេនេ �ពំនដគិរាលសេ្ងេ

គឹ កស ់ាលេករពកភពបគិបមគ លងគ េនេ ុេាម ។ 

កគុដាកទដំេនេ ាកឹ រល គឺ រលុកិេលប់ាលមបកមខ ដំ 

ុេហរុា បបម្ កយគកុមត ុបុ្របនដងគ  កសេេ្ប្ពនរតនេំាេងគ  ហួប្ពំ-

់ាបយប, ឬឹ រលលេំលដ គឺក�់ាល្រ្បយគកាៃ�េិគបស បិដក�់ាលបបម្ ក

់រខខួប�ដ កស�េិគបសខខួប�ដយប ។ 

ាកឹ ពកបបសបយ គឺពកភពបគិបមគ លងគ  ។ លមង់ាលបណត លាមប

ភពបគិបមគ លងគ េនេ មប ៣ យ៉ដ គឺ រណ�  ក�្យ គឹ នដស្ួបេឃនមុខ

ងគ ុននកញបស ុេាម ១, ិា� ិក�លសេឃនាបនងគ  បុកបមស កសងគ  ១, ភព

ុមិរត ១ ។ កគុដកេបេ ក ២ យ៉ដគឺ រណ� បិដិា�ិ គឺភពបគិបមគ លេដ

យណំនៃបលមង ២ យ៉ដ េបេ ។ 

ាកឹ លបលក គឺ លបលកគឺគយ, លបលកគឺេទបយ, លបលកគឺេមហយ ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๗๓ 

 

 

ាកឹ េករពកលេំេ យបេបនកតកឹ ្បេរៃបអ�មខណន ទដំំ 

់ាលុបិមិរត គឺ ុេហរុេករេឡដៃបកិេលប មប�បបបិមិរត ( បិមិរត គឺ�បប

់ាលេឃនផខប ប់រគក ) ុេាម េបឹ នតកកាា ់ាល់្បឹ “លេំេ” េ្ាេ

មបយរសបលឹ ុកក់បខដអ្បល គឺុកក់បខដេករេឡដ ៃបកិេលប គឺ

េករពក្បេរៃបអ�មខណន ទដំេនេ ។ មធដ៉បនិេដរ គឺ េករពកលេំេ គឺក

ក់បខដអ្បល េ្ាេុកក់បខដ ់ាលមបអ�មខណន បម ប្ �់បប ់ាល

បុប់ រុ់ាបេករៃបលបលក មបគយ ុេាមេនេ ។ 

ាកឹ លមង់ ាលមបិមបលេំេ មបិមបបបសបយ គឺ្ពេបិាស ប ់ាល

េ ខី េឹ តនតកកាា - មិបមបលេំេ កសេ្ាេមិបមបភពុកអ្បលៃប

កិេលប, បិដយបេ ខី េឹ តតនតភា - មិបមបបបសបយ កសេ្ាេមិបមប

រណ�  ុេាម ់ាលេលសាមបភពបគិបមគ ល មិបយប ។ 

ាកឹ យគកុមុបកយបេឃនេហ េបនកតកឹ ្ពេបិាស ប់ាលេ ខី េ

ឹ មិបមបលេំេ មិបមបបបសបយេបេ យគកុមុបក គឺ្ពេពុបយដង ្ដសយប

េឃនេហ ។ 

ាកឹ គួ�មដបហិ�ាសុ កមេន�ម ុេាម ុាក់ាល្ពេាស

មប្ពេភគ្តបសយបុេមន នេំាេ្គហេបា�ក ់ាលបលបបមបប�បល

់ណន ំនេំាេ្ពេរឹគរ កមដបហិ� សឹ ្ពេរិក�ុបដ្ ។ 

ាកឹ ុាកបិយេទតមបភបយ  គឺុាកបិយ តម

បភបយពិរ ់ាល្ប្ពនរតេទ យបេបនកតកឹ “ រលេករពកបបសបយ ” ុេាម ុ

ាក់ាលបម្បបនេំាេបមណយ ់ាល្រ្បក�េននពករល គឺកិេលបាស

មបកមខ ដំ ុេាម, ់ាល្រ្បក�មបនិរតមិបមួហខដ េ្ាេលបលក មបគយុ



๓๗๔                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េាម ។ នំ់ ណក ាកឹ “ គួ�មដបហិ� ” ុាក់ាលបម្បប នេំាេ

្គហបស ់ាលមបលមខត្រ្បក�បុណ ្រ្បក�អបិបដ្ ៃបក�េលសបុណ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១ 

 

 

ប�� �ីា២ា- ឧ�តំិាបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ ឧា�តកណ�ានបលសកវជិ ្ (១) ឧ�កាតំិកវាតតយ 

- មបិគួ�្បមកគុដបណិ� យរ ់ាល ប្ហន�កមកយប, គួ�ុយគកប្ដរម

េាេ  ” ាបនេបេ, េហ្ពេាសមប្ពេភគ កសេេយប្តបសេដរឹ “ ត ំា

កខា បនាុ តិា តកបលកុ ឥសតបា បកា�នា តសាតា�តកសល តា សា�ជ សតតា

សតកិ្បតាសា�ជ សត (២) - មគ ល ទិ ្ួបកលរឹគរីបសបណិ� យរ េពន

េបខមរសយ្រេបេ, ្ួបកលកសី បសេលបេបេ ” ាបនេបេ ។  

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ “ មបិ

គួ�្បមនេំាេបណិ� យរ   ់ាល ប្ហន�កមកយប,  គួ�ុយគកប្ដរម

េាេ ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ,   េបយ៉ដេនេ   ាក់ាល្តបសឹ  “  មគ ល 

  
 
១) ខុ�កបិក លមខប  ៥២  / ៥៧ 

     ប�ដកែាសា   បុគងលមបិគួ�្បម កគុដាុយំ ់ាលខខួបគប្ កេ្កកេឡដួល ( ់រាកំដនុដេបេ  
     ្គបសបាិកទដំយបសឹ លមខ ំបុន�រិ ំនេ� ) គួ�្ប្ពនរតលមងាបុ�រិ ាបេនគេបនិ ។ 
(២) ម្មមិបិក ម្មមិបណា បក ២៤  / ១៤៧ 

    ប�ដកែាសា   មគ ល ទ ិនំ់ ណករឹគរបនិ នួបណប�េិភគអហ�េពនេបខេដយ្រេបេកសមប  
    ប�េិភគអហ�េ្នបុដេនេេទកសមប ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๗๕ 

 

 

 ទិ ្ួបកលរឹគរីបសបណិ� យរ េពនេបខមរសយ្រេបេ, ្ួបកលកស

ីបសេលបេបេ ”  ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ ្បបិបេប ្ពេរឹគរ្តបស

ឹ  “ មគ ល ទិ ្ួបកលរឹគរីបសបណិ� យរ េពនេបខមរសយ្រេបេ, 

្ួបកលកសី បសេលបេបេ ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ,   េបយ៉ដេនេ  ាក

់ាល្តបសឹ ឹ “ មបិគួ�្បមនេំាេបណិ� យរ   ់ាល ប្ហន�កមក

យប,  គួ�ុយគកប្ដរមេាេ ” ាបនេបេ កស�់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្តបសុកឹ “ មបិគួ�្បមនេំាេបណិ� យរ   ់ាល ប្ហន�កមកយប,  

គួ�ុយគកប្ដរមេាេ ” ាបនេបេ ពិរ់មប, បិដេេ្តបសុកេដរឹ  “ មគ ល

 ទិ ្ួបកលរឹគរីបសបណិ� យរ េពនេបខមរសយ្រេបេ, ្ួបកលកស

ីបសេលបេបេ ” ាបនេបេ ុក�ពិរ ។ បបម សឹ ្ពេព� ាក់ាល្តបស

ុកឹ “ មបិគួ�្បមនេំាេបណិ� យរ   ់ាល ប្ហន�កមកយប,  គួ�ុ

យគកប្ដរមេាេ ” ាបនេបេ េនេ,  ាកេនេ ុាក ់ាល្តបសេទតម

បភបយ ុាក់ាល�កនំ់ ណកបលសងខ ប ុាក់ាលពំុមបនំ់ ណក

បលស ុាកេដបិប្�យិ ុាកពិរ ុាក្យកា ុាក

េាលេទតមបភពពិរ ុាក់ាលមិបបបិ�រិ ុាក�បបសេេកុ

ឥបក ុាក�បបសេេកុមុបក ុ្ពេរ្មបស�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ុ

ាក�បបស្ពេយ�ហបត ុាក�បបស្ពេបេន�កពុប ុាករ្មបស�បបស

្ពេ្ិប្បក ុាក�បបស្ពេបពស��ប  ុ្ពេរ្មបស�បបស្ពេរឹគរ 

យ�ហបតបមខ បមុុបុ ម� បស ។ 



๓๗๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បបម សឹ ្ពេព� បុគងលមិបប្ដរមេាេ �់មដបមខ បសបរសខខេ, �់មដ

កបសក�បបស ់ាលេគមិបាខខេ, �់មដេបពគបសរ�យិ�បបសយគកាៃខខេ, 

�់មដេាលាកមិបពិរខខេ, �់មដផនកនក្បប នដខខេ, �់មដងត នស្កបរិមត

ខខេ, �់មដងត នស្កបរិបិតខខេ, �់មដងត នស្កបរិ្ពេយ�ហបតខខេ, �់មដនុេនដស

បដ្ា់បកយកសងគ ខខេ, �់មដុយគកមបនិរត្ បបប៉ េលស្ពេេេហិរ

្ពេរឹគរ ាពុេពុ�េឡដខខេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេេបរតុ យគកមិបប្ដរមេាេ មិប់មបេឬ    

េបនុេនដសបដ្ា់បកយកសងគ  ពធយមេលសកមខ់ ាលមបផល តដំេេ

�ហបរយបសកប្ ។ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

េមលេឃនេហរុក�ណន ុេ្នបយ៉ដ ាលស គឹ កសេបេ ទដំេហរុក�ណន េផ្ដ

េដរផដ េប្តបសុកឹ មិបគួ�្បម នេំាេបិណ� យរ ់ាល ប្ហន

�កមកយប, គួ�ុយគកប្ដរមេាេ ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បុគងលប្ដរមេាេ �់មដ្តបសានដបបបលមង ់ាលគួ�

្តបសានដ គឺបន�យ ៤ យប, �់មដេលសមម��ផល ៤ ាុកសន្បសយប, 

�់មដបេ្មនបបកភបយ កគុដបាិបមិទ ៤ កគុដបមបរិត ៨ កគុដយរិប�  ៦ យប, 

់ថមទដំេលសបមណលមងទដំយបស ាេពនេ្ប�បយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� បរសេបក ុយគកប្ដរមេាេ មិប់មបេឬ   េប

អនេលសេេកជរុាញបសនល� �ហបរាលសរពតបរិតដ្យប េលសាបក�េប្

កពំបលៃបេព ្រ្បយដនុេមកបុំកប្មបដ ។ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប

្ពេភគ ្ដសេមលេឃនេហរុក�ណន ុេ្នបយ៉ដ ាលស គឹ កសេបេ ទដំ

េហរុក�ណន េផ្ដេដរផដ េប្តបសុកឹ មិបគួ�្បម នេំាេ

បិណ� យរ ់ាល ប្ហន�កមកយប, គួ�ុយគកប្ដរមេាេ ាបនេបេ ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๗๗ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� នំ់ ណកាក ់ាល្ពេាសមប្ពេភគ ្តបសុក

ឹ  “ មគ ល ទិ ្ួបកលរឹគរីបសបណិ� យរ េពនេបខមរសយ្រេបេ, 

្ួបកលកសី បសេលបេបេ ” ាបនេបេ េនេ, ាកេនេ ្ពេរឹគរ ់ាល

្ដសេលសកិន��ួនលសេហ យបសបបបកិន�់ ាលគួ�េលសេហ បេ្មន្បេយ្បន

េហ េេនបស្ពហខន�ិលមងេហ មិបមបលមងេ្គរដដំ ុ្ពេបពស��ប  

ុ្ពេបមប  គឺ្តបសបេំេក្ពេយដង�ដ ប៉ុេណា េ ។  

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ នេំាេយគក់ាលេករ្ដំឺ គិរ់រពកកមួរ 

គិរ់រពកបេន� បដស កពុំដ្គបបេរត  ្រ្បក�យំនសបបប គឹ មំកេលសាបេេប្ ពក

្ដំឺ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� នេំាេយគក់ាលមបកិេលប េេមិបទបស

េឃនបន�លមង កស�់មដមបកិន�្ រ្បេលសបបបក�ប្ដរមេាេ ( េាម្ កេលសាបេ

េប្ ពក្ដំឺ គឺកិេលប ) យ៉ដេនេ់ា� ។   

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ នេំាេ់កបមណក ាសមបពបខឺ�ុដេ�ឿដ ាស

ប�បុិប ុយរិុរិ្មបសេហ កសពំុមបកិន�្ រ្បេលស េដក�ាុបំរស ៃនគ

ាប�បុិបេនេេ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� នេំាេ្ពេរឹគរ ់ាល

បេ្មន្ពេយ�មក កគុដ្ពេពុបបបិលេហ ្ដសពំុមបកិន�្ រ្បបំ្ដរម 

្បលរគ្ ប់ដ កគុដក�េលសកិន� ់ាលគួ�េលសទដំំ  យ៉ដេនេ់ា� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបស �បំរប្ប� ក ២ 

 

  



๓๗๘                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ពកមអធ���យបប� ទ� ២    
 

 បប� បតកយពំកភពុយគកប្ដរមេាេ េ ខី េឹ  �បំរប្ប�  ។ 

ាកឹ មបិគួ�្បម នេំាេបណិ� យរ ់ាល ប្ហន�កមកយប 

យបេបនកតកឹ រិក�ុ េេេពល្ពេដកេបត បរត្ បរិបរតិ់ាលគួ�េលស ទកសដ

បនដក�េា�បិណ� យរ, បេំេ់រ ់បសដ�កអហ�្បណក រ ់ាលខខួបនបលេទ

ឈ�េេមរសទស �ផ�េ�បបសយគកាៃ េហួលកមក េ ខី េ  ឹ មបេបនកតក

្បម នេំាេបិណ� យរ ់ាល ប្ហន�កមកយប, មិបគួ�មបក�្បម 

់បបេបេ ។  

ាកឹ គួ�ុយគកប្ដរមេាេ យបេបនកតកឹ េេេពល់បសដ�ក

អហ� កសមិបបេំេ ់បសដ�ក់រ�បបស្បណក រ � កកនេំាេអហ�់ាល

មប តម់ាលយបមក យបមកេហកសប�េិភគ្រនម់រ េាម្ កាកេបេ 

តដំេេយប បុ៉េណា េ ុេាម កសេ ខី េឹ ុយគកប្ដរមេាេ ។ 

ាកឹ មគ ល ទិ ្ួបកលរឹគរីបសបណិ� យរ េពនេបខមរស

យ្រេបេ, ្ួបកលកសី បសេលបេបេ ាបនេបេ ុេាម ុាក់ាល្តបស

នេំាេប�ាិស ្កមគ កស ់ាលមបេ ខី េឹ បកុលុទិ ។ 

នណុំន់ាលមិប្បបងគ  កគុដបប� េបេ មប្រនម់រប៉ុបេបេគឺ េេ

េពល្តបស់ណន ំឹ  គួ�ុយគកប្ដរមេាេយ៉ដេបេេហ ្ពេយដងង� លសកស

មិបគួ�បនដេម្ពេ្កយេម�  តមក�េពន្ពេល គឺេពលខខេកសេបខ

មរសយ្រ គឺេពនមួយរលខម ្ួបកលកសេលបពកេនេ គឺេលបពកមួ

យ្រ ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๗๙ 

 

 

ាកឹ បុគងលមបិប្ដរមេាេ �់មដបមខ បសបរសខខេ ុេាម ុាក

េាលាលសភពុបន�លបនដងគ  េទតមលដំបស បសតដំពកមបក�មិប

ប្ដរមេាេ យ៉ដេបេ គឺ េ្ាេពំុមបក�ប្ដរមេាេ កស�់មដប�េិភគ

អហ� តមរ្ម្បក��ហបរាលសេពនេាេ, េ្ាេក�ប�េិភគអហ� តម

រ្ម្បក��ហបរាលសេពនេាេ កស�់មដេករមបអក�មិប្បឡេខខួប េមក-

ដុ ពិយកកគុដខខួប, េ្ាេេករមបក�មិប្បឡេខខួប េមកដុ ពិយកកគុដ

ខខួប កស�់មដ្យ គឹ បុខ កគុដក�េ្មរ កគុដក�លដសលកស, េ្ាេ្យ គឹ បុខ 

កគុដក�េ្មរ កគុដក�លដសលកស �់មដ្រ្បភពខយិល្នយបប្គបាណត បស មិប

្យ�ពបេបនកតកពធយម កគុដយលិកុបល, េ្ាេមិប្យ�ពបេបនកតកពធយម 

កគុដយលិកុបល និរតមិបយបួលក�យបស� ំ កស�់មដម េដគបិំរ

អ្កកសទដំំ មបកមបរិក� ុេាម, និរត់ ាលមប់រគបិំរអ្កកស្គប

ាណត បស �់មដលឱំបេទ េាម្ កក�េលសកមខអ្កកសទដំំ មបក�បមខ បស

បរស ុេាម យបេដម ។ យបេបនកតកឹ ភពុយគកមបលមខត

្ប្ពនរត្ បបតបកលទដំំ បុប់ រុយគកមិបប្ដរមេាេ, នំ់ ណកក�

្ប្ពនរត ់ាល្ប្ពនរតេទ ទកសដបនដក�ប្ដរមេាេ ុេហរុា្តបសានដ

បបបលមងយប ។ បណ�ិ រគួ�្ុប េដ្បក�ផ�ុេទបនិ, យបេបនកតកឹ 

េទេុ ក្បរិ កសមបភពអលលរិន មិបេឃនមបម�យ ់ាលគួ�ា្យ គឹ  

�ហបរាលស្រ្ប ំ្ បណិបលរបន ប�េិភគអហ�តម្យ គឹ េនេេ ប៉ុ់បត 

ប�េិភគ្រនម់រាកេបេ លខមអនតដំេេយប ុបបតេដរ ប៉ុេណា េ , 

េបាបនេនេ េមតនបនដេករមបភពអលល កគុដបរសុំដេ្រេ្នប �ហបរាលស

បុខនិរត្ ប្ពនរត្ បបតបកលទដំំេនេ   មប់របនដតដំខខួបេេកគុដភព

ុយគកមបបកលលម បុ៉េណា េ ។ ្បក�េនេ �់មដុេហរុានេ្មបកុបល



๓๘๐                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

យបកបស់រេ្នបេឡដ ៗ �ហបរាលស្តបសានដបបបលមង ុេាមយប េ្ាេឹ 

កុបលទដំំ មបបកលុកតដំអ្បល ាបនេបេ ។ 

េ�ឿដ បរសេបក ុយគកប្ដរមេាេ ្យកាេេកគុដយា�កឹុរក មប

េ�ឿដឹ កគុដ្ង់ាល្ពេេាលិបរសេម្ពេុរិ ុបរសេបក យប

បេំពនរបយ េដក�យលិដ� បុ្ប ំ េេកក់បខដ់រមួ មិបេគនេទក

េផ្ដ យបសកល ់ាលយបកណំរសុក ។ បរសេបកេនេ យបអ្បល

អហ� តម់ាលអន�កមកយប ់ាលមបេេ្ុបំនិខខួបប៉ុេណា េ មិប្ពម

េទ់បសដ�កេេកាៃ, េទេុអហ�េេកេនេយបសេទ កសបុខនិរតយរសេខ ប

េេកេនេ មិប្ពមបងំខ នយលិដ� បរបយ្បក�េបេ ុេហរុេលសា្ពេល

�បបសបក�េប្ ញបសនល� �ហបរាលសយដនុេមកបុំកប្មបដ ។ 

យបេបនកតកឹ ាកឹ “ គួ�ុយគកប្ដរមេាេ ” េបេ ុាក់ាល

្តបសេទតមបភបយពិរ ់ាលុមជ�ណយ នេំាេយគក់ាលមិបទបស

្តបសានដបបបលមង េាម្ កុ ្បេយ្បននេំាេភពុបន�ល ៃបក�្តបសានដ

បបបលមង ។ នំ់ ណកាកឹ “ ្ួបកលរឹគរ ីបសបណិ� យរេបខមរសយ្រ ” 

ុេាម មិប់មបុាក្តបស េាម្ កុ ្បេយ្បន នេំាេភពុបន�ល ៃប

ក�្តបសានដបបបលមង ៃបបុគងល់ាលេេមិបទបស្តបសានដេ គឺុាក

្តបសប់មតដបាិបទ �បបស្ពេាសមប្ពេភគ ់ាលុ្ពេយ�ហបត  ់ាល

មិបមបកិន�្ រ្បេលសយសក េាម្ កក�្តបសានដបបបលមង ។ េទេបក្ដសមិបមបរណ�  

ឬនណំដស កគុដ្ពេ្កយេម� េមេ េដ្បក�ទដំពួដ កសេមេពន

មរសយ្រខខេ េលបមួយ្រខខេ ហកសបកាបនុ េមតមក�េពន្ពេ 

ល តម់ាល្ដស្រ្បក�យ៉ដេនេ ។ ទដំេបេ េាម្ ក្ បេយ្បននេំាេ

ក�យបុេ្ងេេបេបបរស េាម្ ក្ បេយ្បន នេំាេក�់ាល្ដសេលសា្ប 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๘๑ 

 

 

់ាលមិបទបសេករមបបទប  ាេករបទប , េលស្ប់ាលេករបទប េហ ា

មបបទប តដំមយំប ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ២ 

 

ប�� �ីា៣ា- ា�សតប្ ធបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�    “ ្ពេគុណម� បសនគេបប  ្ពេាសមប្ពេភគយប 

្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ ត តតា សតក កភា ិ  កកាយចកយកេា

ទលទា សតតកិា តល�កកវ�  (១) - មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុ

្ាហខណន  ុយគកគួ�នេំាេក�បបម មបយរៃាមម រ្គបសេពលេបេ ុយគក

មបយរតភពនុដេ្ក ុមបុប្ាសកពំបល ុ្គ្េព គឹ  ំុ្គ្េពបេករស ” 

ាបនេបេ ុេាម េហ្ពេាសមប្ពេភគកសយប្តបសេដរឹ  “  កា� �ាំ

សតក កភា សសាគភិនាំ សតកគ នាំ តប្ ធនាំ ិ�ត�ាំ  កាកល (២) - 

មគ លរិក�ុទដំំ ្ពេាកុលយេបេ រសុកុកពំបល ៃបបណត រកិ�ុ
ទដំំ ់ាលមបអាលរនិ កគុដបណត មប លក�បបសរឹគរ ” ាបនេបេ ។  

ប៉ុ់បត ់ប�ុ្យកាឹ ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសេករមប្ពេអាល 

កគុ ដ្ពេប� ក�យុេ្នបេលក,  ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេ

រឹគរ ្ដសុមបុប្ាសកពំបល ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ  

  (១) ខុ�កបិក ឥរបុិរតក ៥៣ / ១៣៣ 

    ប�ដកែាសា     មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុ្ាហខណន   គួ�េគបបមយប   មបៃាេដមម រ្គបសកល  

     ្្ដសបបបយរតភព ុកបផុំរ ុេពបេករសយ៉ដ្បេប� ។ 
(២) យដងុរត� �កបិក  ៤០ / ៥៥ 

    ប�ដកែាសា   មគ លរកិ�ុទដំំ បណត ពួករកិ�ុយគកងខ បអាល ់ាលុមប លក�បបសរឹគរ េ្បនបនដ 

     ពក�ុលយ ។ 



๓๘๒                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

“មគ លរកិ�ុទដំំ ្ពេាកុលយេបេ រសុកុកពំបល ៃបបណត រកិ�ុ
ទដំំ ់ាលមបអាលរនិ កគុដបណត មប លក�បបសរឹគរ ” ាបនេបេ 

�់មដមិប្រនម្រ្ប ។ ្បបិបេប ្ពេាកុលយុកពំបល ៃបបណត រិក�ុទដំ- 

ំ ់ាលមបអាលរិន ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ 

“មគ លរិក�ុទដំំ រឹគរុ្ាហខណន  ។ល។ ុមបុប្ាសកពំបល ុ្គ្

េព គឹ  ំុ្គ្េពបេករស ” កស�់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

បបម្ កបប� ្បក�េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណ-

ម� បសេហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

យប្តបសេបនកតកេបេឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុ្ាហខណន  ។ល។

ុ្គ្េពបេករស ” ាបនេបេ ពិរ់មប, បិដ្តបសុកឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ 

្ពេាកុលយេបេ ។ល។ កគុដបណត មប លក�បបសរឹគរ ” ាបនេបេ ពិរ់មប, 

ប៉ុ់បត ្បក�់ាលឹ ្ពេាកុលយុកពំបល ៃបបណត រិក�ុទដំំ ់ាល

មបអាលរិនេនេ ្តបសបេំេកភបយ ់ាលមបុប្ំដេ្រ ( េ្រពក

្ពេយដង ) កសមបយដងគុណបកមួ ៗ គឺ អគម យលិគម ប�ិរតិ ុេាម េេកគុដ

ខខួបយប ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មប លក�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ់ាលយលិដ� បក�

ឈ� បិដក�នសដ�ម កសមប, មប លកទដំេនេ �់មដេលសាៃថ�បិដបសកបខដេទ 

េដក�ឈ� េដក�នសដ�ម, នំ់ ណក្ពេាសមប្ពេភគ្ដសេលសាៃថ�

បិដបសកបខដេទ េដក�ឈ� េដក�នសដ�ម េដក�យដងុ េដ

ក�ផ� ំ ។ បបម សឹ ្ពេព� រិក�ុ ់ាលយលិដ� បក�ឈ� បិដក�នសដ�មេនេ កស



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๘๓ 

 

 

រសុកុយគក់ាល្បេប�ុដ េដយដងគុណ ( គឺនេំាេក�យលិដ� បក

ក�ឈ� បិដក�នសដ�ម ) េនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មប លក�បបស្ពេាសមប្ពេភគ ់ាលយលិដ� បក�

ីបសេេអបបយ់រមួ ( ីបស់រមួាដ ) កសមប, មប លកទដំេនេ បនដមិប

្ពមីបសេភ្បុេលកកពក�េ េទេបកេ្ាេេហរុៃប្កបរិ, នំ់ ណក្ពេាស-

មប្ពេភគ េម្ពេ្កយេម�  េទេុពក�ាដ ឬ�ហបរាលសេទបកាដ 

កសបនដមប ។ បបម សឹ ្ពេព� រិក�ុ ់ាលយលិដ� បក�ីបសេេអបបយ់រ

មួេនេ រសុកុយគក់ាល្បេប�ុដ េដយដងគុណ ( គឺនេំាេ់រក�

យលិដ� បក�ីបសេេអបបយ់រមួ ) េនេ ។ បបម សឹ ្ពេព� េ្ាេ្ពេាស

មប្ពេភគ ្ដសបមខនដេមលយដងគុណេនេ ៃបរិក�ុទដំេនេ េប្តបស

េហរុក�ណន ុេ្នបយ៉ដេផ្ដ ៗ ងគ  ទដំេនេុក ។ 

បបម សឹ ្ពេព� កសប៉ុ់បត ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសុមបុប្ាសកពំបល 

េដបកល,  េដបមលិ,  េដបប� ,  េដបមុិរតិ,  េដបមុិរតិប� ណ-

ប្បយ, េដពលយ ១០, េដេបម�្យប� ណ ៤, េដពុបលមង ១៨ 

្បក�, េដញណ់ាលមិបមជ�ណយ ៦, ់ាល្ពេយដង្ តបសឹ “មគ ល

រកិ�ុទដំំ រឹគរុ្ាហខណន  ។ល។ ុ្គ្េពបេករស ” ាបនេបេ ្ដស

បេំេកយដងគុណ កគុដ្ពេពុបបបិលេនេ ់រមួមុខ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េ្ប�បាបនុ កគុដបណត មបុប្

ទដំំកគុដេេកេបេ មបុប្មួពួក ុយគកមបុរិ្រកបលខដុសខបុស, 

មួពួកេដរ ុយគកមប្ពេ្នប, មួពួកេដរ ុយគកមបប ិុ យ េ្នប, 

មួពួកេដរ ុយគកមបបិល្យេ្នប, មួពួកេដរ ុយគកកខ ហប, មួ

ពួកេដរ មបបប� មុរ្បួន, យគក់ាលុ្ពេុេនេ�ដ រសុកឹ ុ



๓๘๔                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

យគកខដុសខបុសបផុំរ េលបុគងលទដំេនេ ្គបាណត បសេលបុគងលទដំេនេ្គបស

ងគ  យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ កសរសុកឹ ្ដសុ

កពំបល ុល ំ ្បេប�បផុំរ កគុដបណត បរសទដំំទដំពួដ យ៉ដេនេ់ា� 

ាបនេបេ ។ 

ក�់ាល្ពេាកុលយ ុយគកមបអាលរិនេនេ កសេ្ាេយរិបិហ� 

់ាលេេកយបេលសុក, គឺឹ កគុដុរិ់ាលខខួបេេកេករុតបប េេ

េពល្ពេាសមប្ពេភគយេនមប្ ក ្ដសេករ្ពេេគខលសកគុដ្ពេ �, 

បិដកគុដុរិ់ាលេករុតបបមួុរិេដរ េេេពល្ពេាសមប្ពេភគ

បបិប្ ក បិដរិក�ុនបួំប ៦ េប ៨ ់បបយដង េករមបអាល េ្ាេង� េះខ

មធដ៉ កសយបេ្ប គឹ ំុ េ្នបយ៉ដេផ្ដ ៗ ងគ  សឹ ក�ពធយល្ដំឺរម� រស

េនេ េបយបបេ្មនុយគកមបអាលរិន, ្ពេាសមប្ពេភគេប្តបស

ប�េប�េេកឹ “ មគ លរិក�ុទដំំ ្ពេាកុលយេបេ រសុកុកពំបល 

ៃបបណត រកិ�ុទដំំ ់ាលមបអាលរនិ កគុដបណត មប លក�បបសរឹគរ” 

ាបនេបេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� េទេុេេេពលមប្ដំឺរម� រសេករេឡដ នេំាេ

្ពេាសមប្ពេភគេហកតក េេមិបេករេឡដកតក េទេុេេេពល្ពេយដង

្ដសកបសកលុរដង្ បក�ណមួកតក ្ដសមិបកបសកតក, េទេុយ៉ដេនេកតក 

បរស់ ាលេ្ប�បេបខបនដ្ពេាសមប្ពេភគ បបម្ ក់ រមគ កស កសងខ ប់ា� ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសុេព្បេប�េលបយបសៃប

េព ្ដសភបិរេបនកតកេបេ ុកកគុដ បុំរតបិក ឹ ៖ 

 

 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๘๕ 

 

 

 “ យភវាសតក កភាតវ� ាតបុាវាទលទាត ំាតម តសមា ក សុ  
(១)  

- មគ លរកិ�ុទដំំ បរសទដំំ ់ាលឥរេ្ដកតក, មបេ្ដ ២ កតក, 

មបេ្ដ ៤ កតក, មបេ្ដេ្នបកតក, មប�បបកតក, ឥរ�បបកតក, មបបប� កតក, 

ឥរបប� កតក, មបបប� កសមបិ់មប មបិមបបប� កសមបិ់មបកតក, មប

ប៉ុបណ ្ពេរឹគរយ�ហបតបមខ បមុុប គឺុ កពំបលៃបបណត បរស

ទដំេនេ ”  

ាបនេបេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាលេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសពុបយប្ាលប្ប� ក ៣ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៣    
 

 បប� បតកយពំកភពុយគកមបអាលរិនៃប្ពេពុបយដង  េ ខី េឹ ពុប-

យប្ាលប្ប�  ។ 

ាកឹ រឹគរុ្ាហខណន  គឺរឹគរុ្ពេយ�ហបត ់ាល្្មេ

យបយបដនសំរេហ ។ 

ាកឹ ុយគកគួ�នេំាេក�បបម យបេបនកតកឹ េ ខី េឹ ុយគកគួ�

នេំាេក�បបម កសេ្ាេេគបបម�បបសយសក កសា�បបសេនេ េហរុេ្ាេ្យប- 

  (១) បុំរតបិក មហក�បគង  ៣៧ / ១១១ 

     ប�ដកែាសា    មគ លរកិ�ុទដំំ បរសទដំំ ់ាលឥរេ្ដកតក, មបេ្ដ ២ កតក, មបេ្ដ ៤ កតក, 

មបេ្ដេ្នបកតក, មប�បបកតក, ឥរ�បបកតក, មបបប� កតក, ឥរបប� កតក, មបបប� កសមបិ់មប មបិមបបប� កស

មបិ់មបកតក, ្ពេរឹគរុយ�ហបត បមខ បមុុប ្យកាុ្បេប�ុដពួកបរសទដំេនេ ។ 



๓๘๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

កក�ហួដ់ហដ នេំាេបរសុ �បបសខខួប ។ 

ាកឹ មបយរៃាមម រ្គបសេពលេបេ គឺមបៃា់ាលំ្ បរេដ

ុកាមម រ េាម្ កេ្រ�មលក�ណយបនដាទបយ៉ដេង�ព ្គបសេពលេបេ ។ 

ាកឹ ុយគកមបយរតភពនុដេ្ក គឺមបរពេបេ ុរពនុដ

េ្ក រពំដមុខ មិបមបេដរ ។ 

ាកឹ ្ពេាកុលយេបេ រសុកុកពំបលៃបបណត រកិ�ុទដំំ 

់ាលមបអាលរនិ គឺ បណត រិក�ុ ់ាលមបអាលរិន មបក�ឈឺឹ � រសរិន

ទដំំ ្ពេាកុលេរស�េបេ រសុកុកពំបល េ្ាេមិប្យកាេមេឹ  

េេកមប្ដំឺឈឺ �ឹ រសយសកេ ។ 

នណុំន់ាលមិប្បបងគ  កគុដបប� េបេ មប្រនម់រប៉ុបេបេ គឺ ក�

់ាល្តបសុកឹ “រឹគរុមបុប្ាសកពំបល ” ាបនេបេ កសគួ�់រាកសពលបបឹ  

្ដស្បេប�បផុំរ េលបយបសបុគងលាៃកគុដ្គបស់ផគក �ួមទដំភពុយគកមប

អាលរិនេបេផដ ។ បុ៉់បត់ ប�ុ ្ពេាកុលេរស�្រឡបសុមបុប្ាសកពំបល 

្បេប�ុដ្ពេយដង ់ផគកភពុយគកមបអាលរិន េ្ាេ្ពេយដង្ ដសេករ

្ពេអាល្បឈួបុេ្នបេលកេ្នប្ង នំ់ ណក្ពេាកុលេរស� មិបមប

ក�ឈឺឹ � រសយសកេមេ ។ 

្ពេលមខេបន េ ខី េឹ អគម, មគងបិដផល េ ខី េឹ យលគិម, ្ពេ

ៃ្របិាក ់ាលុ្ពេពុបបនបយ េ ខី េឹ ប�ិរត ិ។ 

ាកឹ ុយគកយលដិ� បក�ឈ� បិដក�នសដ�ម គឺុយគកមបក�តដំ

និរតយ៉ដម ំ កគុដក�ាេពលេបេកបខដផុរេទ ភគេ្នប េដក�ឈ� 

បិដក�នសដ�ម ( េា� ) កគុដបណត ឥ�យិបថ ៤ ។ 

ាកឹ  ុយគក្បេប�ុដេដយដងគុណេនេ   គឺុយគក្បេប�ុដ  



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๘๗ 

 

 

កពំបលុដ ខដុសខបុសុដយគកាៃ េដយដងគុណ គឺក�់ាលយលិដ� បក�-

ឈ� បិដក�នសដ�មេនេ ។ 

ាកឹ នំ់ ណក្ពេាសមប្ពេភគ េម្ពេ្កយេម�  េទេុ

ពក�ាដ �ហបរាលសបកាដ កសបនដមប គឺេម្ពេ្កយេម�  េទេុពក�ាដ 

�ហបរាលសបកាដ កគុដេបេ់ាលរសុកុ កល េនេ�ដ មិប់មបកគុដេបេ 

ុបកិលេ ។ 

ាកឹ ្ដសបេំេកយដងគុណ កគុដ្ពេពុបបបិលេនេ ់រមួមុខ គឺ 

្ដសបេំេកយដងគុណ់ាលរសុកកគុដ្ពេពុបបបិល, គឺ់ាល្ពេបមខ -

បមុុបប៉ុេណា េ អនមបេទយប ។ 

កគុដ បម យគកុ្ពេុ េទេបកុ្ដស ុយគកមបប ិុ យ  ុេាម រិន

ុដយគកាៃ, េទេុយ៉ដេនេ កសរសុកឹ ្ដសុកពំបល ្បេប�ុដ

យគកទដំពួដ េដយដងគុណ ់ាលុបបិល�បបស្ពេុប៉ុេណា េ យ៉ដ

ណ, កគុដរពុមួងគ េបេ, ្ពេាសមប្ពេភគ េទេបកុ្ដសមបយដង

គុណខខេ មបលុរដង ុេាម រិនុដ ្ពេយ�ហបតយដងាៃខខេ, េទេុយ៉ដ

េនេ កសរសុកឹ ្ដសុមបុប្ាសកពំបល ្បេប�ុដ្ពេមប លក ទដំពួដ 

េដយដងគុណ ់ាលុបបិល �បបស្ពេបមខ បមុុបប៉ុេណា េ យ៉ដេនេ

់ា�  ។ បណ�ិ រគួ�លសេឃនឹ ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសបបបប �្ពេបាិបទ

កគុដេ�ឿដេនេ នុេខខេ  ្ដសមិប្បរិបរតិរនដ់រដេពក កសេដម�្ដសមប

បណំដបនដបដ�លក�ណយម្បួល នេំាេបរសេេក ់ាល់ប�មុខមក�ក

្ពេយដង នដសយបក�យបុេ្ងេបុ៉េណា េ មិប់មបេ្ាេ្ដស មិបមប្ពេ

បមរសភពេនេេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៣ 



๓๘๘                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ប�� �ីា៤ា- ស �ាបល�នបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ ាថ កវ  សតក កភា ត ំាតម តសមា ក សុ   តនា-

បលនគតសា ស �តសា ឧប្ក�វ (១) - មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុ្ពេ

យ�ហបតបមខ បមុុប ុយគកេលសបបបមគង ់ាលមបិទបសេករេឡដ ាេករេឡដ” 

ាបនេបេ បិដេេ្តបសុកេដរឹ “ ត�នតំា ខ�  ំ  សតក កភា បាេំំ  ស �ំា

បាេំំាត�ជតំាបា�កក តាតម តសមា ក�ស តា តនាយាំ 
(២) - មគ លរកិ�ុ

ទដំំ រឹគរយបេឃនេហ បបបមគងបស បបបផខបបបស ់ាល្ពេ

បមខ បមុុបទដំំពកមុប ្ដសពុបាេំណ �តមងគ េទ ” ាបនេបេ ។   

 ្ពេគុណម� បសនគេបប  ្បបិបេប ្ពេរឹគរ្ដសុយគកេលសបបបមគង  

់ាលមិបទបសេករេឡដ ាេករេឡដ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក

់ាលឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ េដយបេឃនេហ បបបមគងបស បបបផខបប

បស ់ាល្ពេបមខ បមុុបទដំំពកមុប ្ដសពុបាេំណ �តមងគ េទ ” ាបន

េបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប, ្បបិបេប ្ពេរឹគរ្តបសឹ “ មគ លរកិ�ុ
ទដំំ  រឹគរយបេឃនេហ បបបមគងបស បបបផខបបបស ់ាល្ពេ

បមខ បមុុបទដំំពកមុប ្ដសពុបាេំណ �តមងគ េទ ”  ាបនេបេ ពិរ់មប

េនេ,   េបយ៉ដេនេ  ាក់ាលឹ  “ មគ លរកិ�ុទដំំ   រឹគរុ្ពេ 

  
(១) បុំរតបិក ខបបក�បគង  ៣៣ / ១៥៤ 

     ប�ដកែាសា   មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុយ�ហបតបមខ បមុុប ុយគកញុដំមគង ់ាលមបិទបស 
      េករេឡដ ាេករេឡដ ។ 
(២) បុំរតបិក បិទបបគង  ៣១ / ២៣៣ 

     ប�ដកែាសា   មគ លរកិ�ុទដំំ ាេំណ �េបេកសាបេនគេ់ា� រឹគរយប�កេឃនផខបបបស ជខ បស  
     ់ាល្ពេបមខ បមុុបទដំំ ុបសេាម ់រដ្តនសេទ ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๘๙ 

 

 

យ�ហបតបមខ បមុុប ុយគកេលសបបបមគង ់ាលមបិទបសេករេឡដ ាេករេឡដ ” 

ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

បប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បសេហ 

បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្តបសេបនកតកេបេុក  ឹ“ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុយ�ហបតបមខ បមុុប ុ

យគកេលសបបបមគង ់ាលមិបទបសេករេឡដ ាេករេឡដ ” ាបនេបេ ពិរ់មប, បិដ

្តបសុក  ឹ“ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរយបេឃនេហ បបបមគងបស បបបផខបប

បស ់ាល្ពេបមខ បមុុបទដំំពកមុប  ្ដសពុបាេំណ �តមងគ េទ ” ាបន

េបេ ពិរ់មប, ាក្តបសទដំ ២ ាកេនេ  ុ ាក្តបសេទតមបភបយ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ាេក�់ាល្ពេរឹគរទដំំពកមុប ្ដស�លរស

ខបបេទ ពំុមបយគកយបុមបបន មគងកស�់មដយបត�ជបយរសបដសេទ ្ពេរឹគរ  

( ្ពេយដងេបេ ) ្ដសេ្ប្ពេបប� នក�ុប�ក កសយបេឃនេហ បបបមគង ់ាល

ដនសេទេហ ់ាលេខ�នខ�កេទេហ ់ាលអថងកយំដំ ់ាល្រ្បបិុក ់ាល

្រ្បយដំុក ់ាលេ្បេលសាេំណ �់លដយបេហ ់ាល្ពេបមខ បមុុប

ទដំំ ជខ បសយដតមងគ េទេនេ, េ្ាេេហរុេនេ េប្តបសឹ “ មគ ល

រកិ�ុទដំំ រឹគរយបេឃនេហ បបបមគងបស បបបផខបបបស ់ាល្ពេ

បមខ បមុុបទដំំពកមុប  ្ ដសពុបាេំណ �តមងគ េទ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ឥឡបបេបេ មគង់ ាលដនសេទេហ ផខប ប់ាលេខ�នខ�ក

េទេហ ់ាលអថងកយំដំ ់ាល្រ្បបិុក ់ាល្រ្បយដំុក ់ាលេ្បេលស

ាេំណ �់លដយបេហ េ្ាេេហរុ់ាល េេេពល្ពេបមខ បមុុបទដំ 

ំពកមុប ្ដស�លរសខបបេទ ពំុមបយគកយបុមបបនេនេ, ្ពេរឹគរ្ពេ-
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យដងេបេ ្ដសេលសាុមគង(ផខប ប)់ាលេ្បេលសាេំណ �យប, េ្ាេេហរុេនេ េប

្តបសឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុយ�ហបតបមខ បមុុប ុយគកេលសបបប

មគង ់ាលមបិទបសេករេឡដ ាេករេឡដ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ លុេ្ពេេេន្កពរតិកគុដេេកេបេ 

្ដសេមិបដងរេហ ់កបមណក កសេទេកសខខួបេេកគុដកពំបលរគ ំ។ ្ពេេេ-

ន្កពរតិយដងបន� បស ្ដសបនដយបួល េដក�្បរិបរតិ្រនម្រ្ប, បបម

សឹ ្ពេព� ់កបមណក េនេ េ ខី េឹ មប្ប្ករកេហ នេំាេ្ពេេេ-

ន្កពរតិ្ពេយដងេនេឬេ   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ មិបេ ្ពេគុណម� បស ់កបមណក េនេ េ ខី េឹ 

្ពេេេន្កពរតិ្ពេយដងេនេ់រមតដ ្ដសេលសា្យកា, ្ពេេេន្កពរតិ្ពេ-

យដងេនេ ្ដសេលសាេករេឡដ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព�  បមយ៉ដណ  បេមកស

យ៉ដេនេ់ា�, មគងាសប�បស្រុកស ្បកបេដយដង ៨ ្ពេរឹគរ

ទដំំពកមុប ្ដសេលសា្យកាេហ ្ដសបប្ុំកេហ េេេពលពំុ

មបយគកយបុមបបន កសដនសេទ េខ�នខ�កេទ ុ�បបសអថងកយំដំ ្រ្បបិុក 

្រ្បយដំុក េ្បេលសាេំណ �់លដយប, ្ពេាសមប្ពេភគ(្ពេយដងេបេ) ្ដស

េ្ប្ពេបប� នក�ុ �កេឃន េលសាេករេឡដ, េលសាុផខប ប់ាលេ្បេលសាេំណ �

យប, េ្ាេេហរុេនេ េប្តបសឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុ

យ�ហបតបមខ បមុុប ុយគកេលសបបបមគង ់ាលមបិទបសេករេឡដ ាេករេឡដ ” 

ាបនេបេ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  មធដ៉បនិេដរ  េ្ប�បាបនុ  យគកុមតអ្បល 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๙๑ 

 

 

ផខប បកេំណ រ េលសាបុ្រ់ាលមប(កគុដេាេ)េនេ ាេករ េបយគកទដំំ 

េបឹ “ ្បិក យគកេលសាេករ ” យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� មគង់ ាលមប

េនេ ់ាលដនសេហ េខ�នខ�កេហ អថងកយំដំ បិយដំ េ្បេលសាេំណ �់លដ

យប, ្ពេរឹគរ្ដសេ្ប្ពេបប� នក�ុ �កេឃន េលសាេករេឡដ េលសាេ្ប

េលសាេំណ �យប យ៉ដេនេ់ា�, េ្ាេេហរុេនេ េប្តបសឹ “ មគ លរកិ�ុ

ទដំំ រឹគរុយ�ហបតបមខ បមុុប ុយគកេលសបបបមគង ់ាលមបិទបសេករ

េឡដ ាេករេឡដ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ បុ�បខខេ�កេឃន�បបស

យសកណមួ ់ាលយបយរសេទេហ, យគកាៃេបេាលឹ “ បុ�បេនេ េលស

�បបសេនេាេករេឡដ ” ាបនេបេ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� មគង់ ាលមប

េនេ ់ាលដនសេហ េខ�នខ�កេហ អថងកយំដំ បិយដំ េ្បេលសាេំណ �់លដ

យប, ្ពេរឹគរ្ដសេ្ប្ពេបប� នក�ុ �កេឃន េលសាេករេឡដ េលសាេ្ប

េលសាេំណ �យប យ៉ដេនេ់ា�, េ្ាេេហរុេនេ េប្តបសឹ “ មគ លរកិ�ុ

ទដំំ រឹគរុយ�ហបតបមខ បមុុប ុយគកេលសបបបមគង ់ាលមបិទបសេករ

េឡដ ាេករេឡដ ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ បុ�បខខេកបស �ី �ៃ្ព 

្្មេាកាមម រ, យគកាៃេបេាលឹ “ េនេុាក �បបសបុ�បេនេ ” ាបន

េបេ ាកេនេ មិប់មបុាក ់ាលបុ�បេនេ េលសាេករេឡដេ េគមបេ ខី េ

ឹ ុម� បសាក េ្ាេយបេលសាកេនេ ាុេហរុ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� 

មគង់ ាលមបេនេ ់ាលដនសេហ េខ�នខ�កេហ អថងកយំដំ បិយដំ េ្ប

េលសាេំណ �់លដយប, ្ពេរឹគរ្ដសេ្ប្ពេបប� នក�ុ �កេឃន េលសាេករ

េឡដ េលសាេ្បេលសាេំណ �យប យ៉ដេនេ់ា�, េ្ាេេហរុេនេ េប្តបស
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ឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុយ�ហបតបមខ បមុុប ុយគកេលសបបបមគង 

់ាលមិបទបសេករេឡដ ាេករេឡដ ” ាបនេបេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសមគងុប្បប្ប� ក ៤ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៤    
 

 បប� បតកយពំក ក�េលសមគងាេករេឡដ េ ខី េឹ មគងុប្បប្ប�  ។ 

្ពេយ�ិមគង់ ាល្បកបេដយដង ៨ មបបមខ ិា�ិ ុេាម េ ខី េ

ឹ មគង (ផខប ប)  េ្ាេមបយរសបលឹ ុផខប ប គឺុ យបេ្មន្ពេបិាស ប ។ 

េដាករ្មបស់ាលឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរយបេឃន

េហ បបបមគងបស ” ុេាមេបេ ្ដសប់មតដឹ មគងបស គឺមគង់ ាលផុរេទ

េហ យបសេទេហ ដនសេទេហ ។ នំ់ ណក េដាករ្មបស់ាល

ឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុយ�ហបតបមខ បមុុប ុយគកេលសបបបមគង 

់ាលមិបទបសេករេឡដ ាេករេឡដ ”  ាបនេបេ េបេ ្ដសប់មតដឹ មគង

់ាលកពុំដ្ប្ពនរតេទ ់ាល្ពេយដង្ ដស្បកបេបេ ុមគងថខក ់ាល្ពេយដង

្ដសេលសាេករេឡដ គឺ្ដស�កេឃនេដយណំន ក�េលសាេករេឡដ ាបន

មគងយរករ ់ាល្ពេពុបយដងទដំំ តដំពកយរករកល ្ដសេលសាេករ

េឡដ ។ 

ាកឹ ្ដស�លរសខបបេទ ពំុមបយគកយបុមបបន  គឺយដ�លរសខបបប�-ិ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๙๓ 

 

 

បិាស បេទប �េហ បិដេ្កមក ពំុមបយគកយបុមបបន គឺយគកបម� រស

បេ្ដ�បបបតពក្ពេយដង, ុាក់ាលបម� នបបបភពយបត�ជបយរសេទ តម

លដំបស ៃប្ពេមបន ។ 

េ ខី េឹ ដនសេទេហ គឺពំុមបក�បបត ។  

េ ខី េឹ េខ�នខ�កេទេហ គឺថមថេទេហ ។  

េ ខី េឹ អថងកយំដំ គឺពំុមបយគកនបលាលសយប ។  

េ ខី េឹ ្រ្បបិុក ្រ្បយដំុក គឺពំុមបយគកមបបប� នក�ុ េមល

េឃនយប ។ 

េ ខី េឹ េ្បេលសាេំណ �់លដយបេហ គឺពំុមបយគកណអនេលស

ាេំណ �យប គឺ់លដអនបាិបរតិយបេហ ។ 

ាកឹ ជខ បសយដតមងគ េទ គឺមួ្ពេយដង ៗ ់ាល្ដស ប្រតិេឡដ

កគុដេេកេបេ ្ដសបាិបរតិ េលសាេករេឡដ េហ្ដស្បកប បបតបន� បសងគ

េ�ដដមក ។ 

កគុដ បមាបំបដ ាកឹ ់កបមណក េនេ េ ខី េឹ មប្ប្ករកេហ 

នេំាេ្ពេេេន្កពរត ិឬយ៉ដណ   គឺ់កបមណក េនេ េ ខី េឹ មបពកមុប

មកេហ តម្ប្ករក នេំាេ្ពេេេន្កពរតិ្ពេយដងេនេ ឬយ៉ដណ   

េបនកតកកគុដ បមេ្ក ៗ មលស្មបសេហ ។ 

នំ់ ណកកគុដ បមនុដេ្ក ាកឹ េគេ ខី េឹ ុម� បសាក េ្ាេ

េលសាកេនេ ាុេហរុ ុេាម យបេបនកតកឹ េេេពលមិបទបសកបស �ី �ៃ្ព 

េេមិបទបស្្មេាកាមម រ កសមិបអននបលេទកបសកបស េាម្ ក្ បេយ្បន

នេំាេក�ដាុំេាណំ ំ ឬ ក�មដកមគ កសអ្បល ុេាម យបកាកេនេ

េហ កសេេ់រ្យបកម� បស បុ�បេនេកសេេមិបទបសមបេ ខី េឹ ុ
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ម� បស េេេឡេ, េេេពលយបកបស �ី �ៃ្ពេហ ្្មេាកាមម រយប

េហ កសអននបលេទកបសកបស េាម្ ក្ បេយ្បនំដេលយប ។  

កាកេនេ�ដ េបេ ខី េឹ ុាកមបម� បស េហបុ�បេនេ កស

េ ខី េឹ ុម� បស េ្ាេមបកាក់ាលខខួបកបស �ី � ់ាលខខួប្្មេេនេ 

ុេហរុ េបរសុកុម� បស យ៉ដណ, មគង់ាល្ពេពុបយដង

ទដំំពកមុប ្ដស�កេឃន េហ្ដស្បកប ់ាលេ្កមកកស

ខបនបដស កខ ុផខប បអថង-កំយដំ បិយដំ ាេលសាំេណ �់លដយប េនេ

�ដ េ ខី េឹ ុផខប ប់ាលងខ បម� បស ។  

កគុ ដេពលេបេ េេេពល្ពេបមខ បមុុ ប្ពេយដងេបេ ្ដសនបលេទ

្្មេបណត នកសេ្បេ គឺកិេលប ់ាលបិយដំផខប បេនេ យប្ដស�ក

េឃន េដក�់ាល្ដសេលសាេករេឡដយបេដរ េលសាេទុផខប ប

់ាលេ្បេលសាំេណ �គឺេ្ប បាិបរតិយបេដរ ្ពេយដងកសយបេ ខី េឹ 

្ដសុម� បសៃបមគងេនេ េ្ាេ្ដសមបមគង ់ាល្ដស�កេឃន គឺ្ដស

េលសាេករេឡដយបេដរេនេ�ដុេហរុារសុកឹ ្ដសុម� បស

ៃបមគងេនេ  យ៉ដេនេ់ា�  ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៤ 

 

ប�� �ីា៥ - ា�សតភ តក ីកបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេុកឹ   “  បាក�វ ំា  សនាតសសគកវ  តមកប  តវ� នាំ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๙๕ 

 

 

តភ តក ីកជាតកិាតកមតត (១) - កលពកមុប េដេករុមបុប្ ុយគក

មបិេបដរេបដបបរសទដំំ ” ាបនេបេ, បិដេេ្តបសេដរឹ “ កលស

តកតសកយា បស  ឥតត  តមកប  តកនកតកាា យកំាេា តិវ� ា 

វវកបិ្ ំ សមិ��ំ   ិវត (២) - េដុឥបក េ ខី េឹ េេមបកប្បយ 

យបបមខ បសបរសុ េ្នប� បបុក្េបមហ�� (*) ” ាបនេបេ ។   

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប្ពេាសមប្ពេភគ្តបសុកឹ 

“កលពកមុប េដេករមកុមបុប្ ុយគកមបិេបដរេបដបបរសទដំំ ” 

ាបនេបេ ុក�ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “េដុឥបក 

េ ខី េឹ េេមបកប្បយ យបបមខ បសបរសុ េ្នប�  បបុក្េបមហ

�� ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

្បបិបេប ្ពេយដង់ ាលុេេមបកប្បឥបក យបបមខ បសបរសុ

េ្នប� បបុក្េបមហ��ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល

ឹ “កលពកមុប េដេករមកុមបុប្ ុយគកមបិេបដរេបដបបរសទដំំ” 

ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។  

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

យប្តបសេបនកតកេបេុកឹ “កលពកមុប េដេករមកុមបុប្ ុយគកមបិ

េបដរេបដបបរសទដំំ ”  ាបនេបេ  ពិរ់មប,   េហ្ដសុ  

 

  
(១) កឃបិក យាកិបគង  ១៩  /  ៤២ 

ប�ដកែាសា   “កល្ពេរឹគរ េករុមបុប្ កគុដកលពកមុប ុយគកមបិេបដរេបដបបរសទដំំ ” 
(២) ខុ�កបិក ុរក  ៥៩ / ១៤៩ 

(*) �� គ ឺេរប្យយ ្បកបេដ នកេដេ ខឹ  បិដនកឃខុ  ំ់ាលេគផខុ បំ��ប ល េដមបត ។ 



๓๙๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េេមបកប្បយឥបក យបបមខ បសបរសុ េ្នប� បបុក្េបមហ

�� ពិរ់មប, បុ៉់បត ក�់ាលបមខ បសបរសុ េ្នប�េនេ (េ្ាេ)្ដសុ

បបិ��ក  ( មបុប្បេដសដមខ �រក, មបុប្្នបបក្នបលសមខ �រក ) េលសេទ េដ

យណំនៃបគយ ពំុមបេនរនេលសេនេេ  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប បុគងល ៨ ្ពំបកទដំេបេ 

�់មដបមខ បសបរស បុគងល ៨ ពួកយសកខខេ   គឺ ៖ 

- មបុប្មបរេ្មក �់មដបមខ បសបរស េដយណំនៃបគយ ១, 

- មបុប្ខនដបម្� �់មដបមខ បសបរស េដយណំនៃបេទបយ ១, 

- មបុប្បេដសដ �់មដបមខ បសបរស េដយណំនៃបេមហយ ១, 

- មបុប្្បកបសខខួប �់មដបមខ បសបរស េដយណំនៃបមបេ ១, 

- មបុប្េេរ �់មដបមខ បសបរស េដយណំនៃបេេរយ ១, 

- មបុប្ខសេំរ �់មដបមខ បសបរស េាម្ កនិ��ន ម្កបរិ ១, 

- មបុប្ាល �់មដបមខ បសបរស េដយណំនៃបក�បប្        

   (មិលិប�ប្ប� �បបសៃថ - េដយណំនៃបក�មិបានដ )១, 

- ្ពេុ �់មដបមខ បសបរស េដាកសពលបបុ ន្បសបបិល ១, 

  ្ពេគុណម� បសនគេបប បុគងល ៨ ្ពំបកេបេ �់មដបមខ បសបរស,  

្ពេគុណម� បសនគេបប យបបលឹ ្ពេេាលិបរសេលសក�បមខ បសបរស ុ

លមខត ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេេាលិបរសពំុយប

េលសក�បមខ បសបរស ុលមខតេ, បបម សឹ ្ពេព� ្បបិបេប ្ពេេាលិបរស

បនដលឱំបនិរតេលសក�បបុ��ល ំ េដុ្ប្ករកេនេ កសបនដមិប្តបស 

ងឹេបេេឹ  “ តតសា�នប តយិាំ ស តាំ គ កា �ំ លំ  ន  ឥកច� 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๙๗ 

 

 

ត ានតបន ិា ាកភ ំ  កតិ�ា ភ តជន�តឹ ន�ត (១) - មគ លេប�យ នប�យគកានដយ៉ដ

េបេផដឹ បុគងលមបិ្យ គឹ ់ផបាក ់ាលមបមហបមុ្ពលប្ ុបំនិ មប

មគ�េ្ប�បាបន្កបលិ ្ពមុមួបនដក�បិន� េ ”  ាបនេបេ ។  

បបម សឹ ្ពេព�  ្ពេេាលិបរស  ់ាលមបលមខត  េាលយ៉ដេបេ 

ប៉ុ់បត ភខ ម ៗ ់ាលយបេឃន្ពេនដនប�បរក្កប�  កសមបនិរតម 

មបរេ្មក ្រ្បភពបេដសដមខ �រក្គបាណត បស បខុគមខ ន ្នបបក្នបលស យប

បបុក្េបមហ�� ់ាលុគបំ�េេហិរពក-ក�បបសបរសទដំំ

ុេ្នប  ់ាល្រ្បបមខ បស  េដនិរត�េប �ក  ពុេកេសបយ ល  ្នបបក្នបលស

េនេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ មបុប្ឆ�ួរ មបនិរត�េប �ក �់មដេា�

ុបសគំប�េរខដ ់ាលេឆេបេនប បេេប ខំ ដំខខេ, �់មដបសយបិ�ពិប់ាល

កំពុដខនដខខេ, �់មដនបលេទ�កាំ� កនុេេ្បដខខេ, �់មដរ្មដសនុេេទមហ 

បមុ្ាសលេំលដ �កេកេេ្រមិបេឃនខខេ, េា�លុកគុដនករកសខខេ, ុបស

េលបប�េបនខ ខខេ, ជខ កសនុេេទកគុដេ្ុេខខេ, ហបប�បបសកខសកសខខេ, អ្ករ

កេា�េទតមថគលសខខេ, �់មដេលសកិ�យិ ់ាលមិបបមគួ� ាៃេ្នបេដរ

ខខេ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� ្ពេេាលិបរស ភខ ម ៗ  ់ាលយបេឃន

្ពេនដនប�បរក្កប�   កសមបនិរត�េប �ក  មបរេ្មក   ្រ្បភពបេដសដ

មខ �រក្គបាណត បស បខុគមខ ន ្នបបក្នបលស  យបបបុក្េបមហ��   

់ាលុគបំ�េេហិរពក-ក�បបសបរសុ េ្នប ់ាល្រ្បបមខ បស េដនិរត

�េប �ក ពុេកេសបយ ល ្នបបក្នបលសេនេ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

  (១) ខុ�កបិកះ  ុរកះ ៥៩ / ១៤៨ 

    ប�ដកែាសា   បុគងលមបិគួ�្យ គឹ បបប់ផបាក ់ាលមបបមុ្ពលប្ ុបំនិ ាបនុកុណ� លកគុដមគ� ្ពម

ទដំាករេិេាដលេ មគ លេបយ� មរ យគកនប�ានដយ៉ដេបេនុេ ។ 



๓๙๘                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បបម សឹ ្ពេព� យប់ាលយគកមបនិរត�េប �កេលស មិប់មបុយប 

់ាលមបេទបេ្នប េទេុកគុដយរតភពេបេ, កសាបនងគ  មិប់មបុយប

់ាលមបេទបេ្នប េទេុេដក�ផតលសបយិក េេេពលំដមុខ ។ បបម

សឹ ្ពេព� បបមបួ�ឹ យគកឆ�ួរខខេកគុដ្ពេបគ�េបេ េលសខុប, ្ពេយដងបនដ

មបបប�បលាដកសេទបេគ យ៉ដាបនេមតន   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បស បនដមបក�ដកសេទបមបុប្ឆ�ួរ

យ៉ដាបនេមតនេទ   ខខុ ំ្ ពេក�ុណបនដបបយ ាក េហបេណត នេគេនន

េទ េបេុក�ដកសេទបេគេហ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� ប្មបសមបុប្ឆ�ួរ �់មដមិប

មបក�ដកសេទប កគុដកហុំប់ាលេគេលស យ៉ដេបេ, េ្ាេេហរុេនេ 

េទប េទេបកកគុដកមខ់ ាលមបុប្ឆ�ួរេលស �់មដមិបមប (ឬ) �់មដុេទប

់ាលបយំរសយប យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� េេមបកប្បឥបក ភខ ម ៗ  

់ាលយបេឃន្ពេនដនប�បរក្កប�   កសមបនិរត�េប �ក  មបរេ្មក   

្រ្បភពបេដសដមខ �រក្គបាណត បស បខុគមខ ន ្នបបក្នបលស  យបបបុក្-

េបមហ��   ់ាលុគបំ�េេហិរពក-ក�បបសបរសុ េ្នប ់ាល្រ្ប

បមខ បស េដនិរត�េប �ក ពុេកេសបយ ល ្នបបក្នបលសេនេ, បុ៉់បត កគុដ្ង

់ាលេេកមបបភពនិរតលមខតមកបនិ េេកកសយបបួបុថខក េលសយរិប�  

៥ ាេករេឡដយបមតដេដរ េហកសយបុយគក់ាលាលសបបប្ពហខេេក 

យ៉ដេនេ់ា� ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសពុបយបេិហា�កប្ប� ក ៥ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๓๙๙ 

 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៥    
 

 បប� បតកយពំកក�់ាល្ពេពុបយដង ្ដសមិប់មបុយគកេបដរេបដបបរស 

េ ខី េឹ ពុបយបេិហា�កប្ប�  ។ 

ាកឹ កលពកមុប េដេករមកុមបុប្ ុយគកមបិេបដរេបដបបរស

ទដំំ គឺកគុដកលពកមុប បមល់ាលេដុ្ពេេាលិបរសបប្យំ�មក 

េេេពលេករុមបុប្ ុយគកមប្ប្ករក មិបេបដរេបដបបរសទដំំ ។ 

ាកឹ េដុឥបក េ ខី េឹ េេមបកប្បយ ុេាម ្ពេេថ�យ

េាលបេំេកាករ្មបស ់ាល្យកាេេកគុដ េេមបកប្បុរក 

់ាល្ពេេាលិបរសេករុមបុប្  កបសកេរុតបប  េ ខី េឹ 

“េេមបកប្បយ” េលសពិលកបបុក្េប�� ់ាល្បកបេដេរប្យយ

មបនកេដេ ខឹ  បិដនកឃខុ  ំ ់ាលផខុ បំ��ប លេដមបត, កគុដពិលកេនេ មបក�

បមខ បសបរសុ េ្នប� េ្បភ្បយ្រដកីម់ាលហប�េននពក-ក�បបស

បរសទដំេនេ កេទ្បកប ុេ្គរដបបុ��ផដ ។ ប៉ុ់បតខខនមម�កគុដ

យា�កឹុរកេបេ យបេាលខុបពកេេកគុដបប� េបេខខេៗ បបមេលកក

មកប់មតដ េដបេដ�ប ាបនរេទ ៖ 

កគុដបមល់ាល្ពេេាលិបរស េម្ពេុរិុេេមបកប្ប-

ឥបកេបេ ុឥបក់ាលមបរបយ ខំ ដំកខ ណបស អនេលសាកមស ប�បបសបក�-

េប្ញបសនល�យប  បក�េប្កពំបលៃបេព ្ដសមបក�ញបសនល�្ពេ

ល ខំ ន់្កដេ្ងេរលេករេននពករបយ�បបសឥបកុ ខំ ដំ ្ដសគិរបនដ

កម� រសរបយ�បបសឥបកេនេ េបយដនុេមកេេេពលបស នបលេទកគុដ



๔๐๐                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ាណំកស្កំបប�ំ �បបស្ពេុបគ�ាណបក ្ដសដបស្ពេុាេរប

ពក្កំបប�ំ បល់ណនំឹ  ្បបិបេប្ពេុ្ដស្រ្បក�្គដ្បម្រតិ 

់រមួយដង�ដ កគុដ្មុបសកបេនេ បបមប�យប បអមរ�បបស្ពេយដង េទបិមបត

្ពេឥបកមកេលសពិលកបមខ បសបរសបបុ��នុេ ្ពេយដង្ដសបនដយបបបបយសក ៗ 

្គបសយ៉ដ តមបណំដ្ដស្យ គឹ  ។  

លុេ្ពេុ ្ដសយបួលក�់ណនយ៉ំដេបេេហ កសមបបប�បល

ាេប�អមរេទបិមបត្ ពេឥបកមក ាបល្្មបាលស្ពេឥបកយ៉ដ

េបេឹ ្បបិបេប្ពេឥបក� កកេលសពិលកា ្ពេុ្ដសបនដ់នក់ាបាក

ា្គបស្គដ តមរ្ម្បក��បបស្ពេឥបក ។ ្ពេឥបកយបមត បសេហ កស

បាិេបល េាលនេំាេេប�អមរឹ “ មគ លេប�យ នប�យគកានដយ៉ដេបេ

ផដឹ បុគងលមបិ្យ គឹ ់ផបាក ់ាលមបមហបមុ្ពលប្ ុបំនិ មបមគ�

េ្ប�បាបន្កបលិ  ្ពមុមួបនដក�បិន� េ   (គយឺបួលាកបិន�    គឺ

ាកេាល�េិគបសរេិេាដល មក្ពមុមួបនដ់ាបាកេនេ ឹ “ យគកេបេ យប

់ាបាកមក េដម�ក�បមខ បសបរស ” ) ” ាបនេបេ ុេាម ។ ្ពេុ េេ

េពល្ដសមិបយបួលេុគ្ល ្ដសកសពិភក្ុមួបក�េប្ ់ាល

យដនុេមកមតដេដរ ្ដសេលសតមក�បល់ណន�ំបបសបក�េប្ មប

បប�បលាេប�អមរន ំ្ ពេ្លកត ្ពេនម នប�បរក ់ាល់រដយដង លមម

េដេ្គរដលមម្ គបសយ៉ដ មម រាបននដេពកប�  នេំទកបសបមគ កស�បបស

តបប េាលេទកបសតបបឹ ្បបិបេបតបប្ពមួលេលសពិលកបបុ

��េនេ ្ពេុបនដ្ពេ្ទប្ពេលកតយដងេបេា ។ តបបេេមប-

កប្បយ្កេឡកេមលេទ្ពេលកត ់រមួាដប៉ុេណា េ កសេករនិរត�េប �ក 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๐๑ 

 

 

្នបបក្នបលស េរខនភខ ដំមខ �រក េដយណំនៃបគយេបគហ បនិបពកីប

ភខ ម � កកួលាក �បបសេប�អមរ ។  

កគុដៃថ�បន� បស កសយបនបលេទកគុដកេប្យ�ពបពិលក ់ាលេគេ�ដបនំ

េ្រ�មុក លុេ្យ�ពបបនដបមខ បសបរសុ េ្នប  ់ាលេ្រ�មុកេនេ   កសយប

ឮបប�បេំឡដមហ្ប េាល�េិគបសបិន� ឹ តបប្ពមេលសយេំពយបាលស

គឹ កសេបេយប កសេ្ាេកមខ ដំយណំន�បបសសបតក, េករមបភព ខំ បសេយដបកគុដ

និរត  េេេពលយ�បសមត េឡដ េាម្ កបនដងត នស-កា�ំ កមដងល ា�ំ កមដងលេឃន

េហ េករមបក�រល ខំ នេបនកតកមខ បស កសបេ��នបេំឡដ់្បកេននមក

, បរសទដំំ មបា�ំ ក េបេ េង ុេាម េផ្ដេដរ លុេយបឮបប�ា�ំ ក

មដងល់្បកេឡដមកាបនេនេ កសរល ខំ ននេំាេេបនកតកមខ បសតម ៗ ងគ  

បេ��នបេំឡដ់្បកេននមក បបម្ កមបុប្ទដំំ កសបេ��នបេំឡដ

់្បក្ហនដយឺដកដ ។ តបបេេមបកប្បយយបឮបេំឡដ់្បក�បបស

បរស �បបសមបុប្ទដំំេហ កសាលសបបបភពរកសបខុរនិរត មខ កសេល

បសមត  េាលឹ “ កមខអ្កកសយ៉ដេបេ មបុប្ាបនេដ មបិគួ�េលស ”, សឹ 

្ពេព�្ពេុឹ “ មហបពិ្រ េ្ាេនដសយប្ពេលកតនប�បរក អតខ ភព្រ្ប

រណ� ្គបាណត បស េប្ពមបមខ បសបរស, េណ�  ្រនមប៉ុេណាេនុេ េដ

បសមត ប្មបសអតខ , អតខ បបមេ្បបសមត  គបឺប�  ករសគយ ្ពមទដំនណំដ 

គបុឺរបិមរិត (អ�មខណន ់ាលុេហរុ ាេឃនឹ មម រ ) ” ។ េេេពល្ពេ

ុកពុំដ្តបសយដស�ក� ្ពេតបបកសមិបយប�េំ្ប� ំ្ ួល ្ប់ម្បមបល

កបិណ ់ាលបនិបេទេហេនេ ុថខក េលសាេករេឡដមកបនិយបេដរ 

េហេេឡដេទេលអកប ប់មតដលមងនេំាេ្ពេុ បងំខ នេ្គរដបបុ

��ទដំយបស ។ ខណយ់ាល្ពេុ្តបសយដស�េនេ�ដ ្ពេតបបកស



๔๐๒                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េហេេទកបសកមស ប�បបសខខួប នេ្មប្ពហខបហិ�លមងយបសមួ្កបរិ លុេយបស

អុេហ ុយគកមប្ពហខេេក ុកេងន� េទេេកំដមុខ ាបនេបេ

់ា� ។ យសក់ាលេាលមកំដេលេបេ ុខខនមម�េេកគុដយា�កឹុរក  យប

បលឹ  កគុដយា�កឹុរកេ�ឿដេបេ មិបយបេាលឹ  េេមបកប្បឥបក

យបបមខ បសបរស បបុ��េ  ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៥ 

 

ប�� �ីា៦ - ឆ�នន�កជាតយលបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេ ្ងុេបតនា�ំ កឆ�បតឹ  ៖  

“ ភធតតសកសាន�ត បេសតកប�  

ិគភស�នកត  ធវាំ   ឥតនីាំ 

�ាកកន    រាណ�តសា�យ�ត     តា��  

ត �សកជ      តត តភវជ គកយ  (១)  

លុេបសខខួបន្ាបយប បណំដបនដបមខ បសេល យបេឃនបពំរស

កមបយ ុដស្ ល�បបសឥបកទដំំ  េទេុ្រ្បុក�េបនបេ៉ាលស

េហ កសេករមបគបិំរគរិឹ យគក់ាលមបដស្ ល�បបស្ពេយ�ហបត    ុ

យគក់ាលមិបគួ�្រ្បបមខ បស ”  ាបនេបេ, បិដ្តបសុកេដរឹ  “ កជាតយល- 

  (១) ខុ�កបិក ុរក ៦០ / ១៧៦ 

     ប�ដកែាសា   ា�ំ កាស្បេប�កសបស្ាបេនេ េដបណំដឹ យនបនដបមខ បស្ាបៃ្ពបុហេ កសេឃនបបបបពំរស

កមបយ ់ាលុដស ល្�បបសពួកឥបក ា�ំ កាស្បេប� ្រ្បេបនកតកុក�ប៉េាលសេហ កសមបបប� េករេឡដឹ 

លមខតបុគងលេ្ប្ យបសដស ល្្ពេយ�ហបត មបបភព់ាលបប្ុ�ប មបិគួ�បមខ បស ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๐๓ 

 

 

មំកវា តសកកា កតសបាំ ស ភន�ាំ ត ន�ាំ តម តសមា�សាំ ទលទា 

រាគ តា វច តា តក កិ តតា ប ត�តតា (១) - េដុេុរយិលមណព 

យបបតកេ្�្ពេាសមប្ពេភគកប្បយ�ហបតបមខ បមុុប េដាកឹ  

បមណយ្រេមល េដកេ្ងរ្ងរ ទដំំ ” ាបនេបេ ។ 

  ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេេាលិបរស ់ាលុបរស

រិ�ច ប យបបបុុ ខំ ដំបបបបពំរសកមបយ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ 

ាកឹ “ េដុេុរយិលមណព យបេ្�បតក្ពេាសមប្ពេភគកប្ប-

យ�ហបតបមខ បមុុប   េដាកឹ   បមណយ្រេមល   េដកេ្ងរ-

្ងរទដំំ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ ្បបិបេប េុរិយល-

មណពេ្�បតក្ពេាសមប្ពេភគកប្បយ�ហបតបមខ បមុុប េដាកឹ 

បមណយ្រេមល េដកេ្ងរ្ងរទដំំ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដ

េនេ ាកឹ “ េបតនា�ំ កឆ�បតបបុបពំរសកមបយ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

 ្បបិបេប ្ពេេាលិបរស ់ាលុបរសរិ�ច ប កពុំដេមុក�េបន

ខំ ដំកខ  ាសទ�ុណ កសេេបបុបពំរសកមបយ ់ាលន្ាបេបខ�កាកសយប

េនេ, េ្ាេេហរុយសក ្ពេេាលិបរស ់ាលុមបុប្ មបញណបសកខ  

េាម្ កក�្តបសានដាសបសកខ  េឃន្ពេាសមប្ពេភគកប្បយ�ហបតបមខ -

បមុុប ់ាល្ដសមប្ពេបពលប� ណ ្ដសុយគកានកនបំរសេេក  ុ

យគកាសខដុសខបុស មប្ពេ�បខក�ុដេ�ឿដផ្េនន្បមណ ១ ពធម ុយគក

្បេប�បផុំរ ្គដបពំរសកមបយ ់ាលរ្នពកបគ�កបក ្បបសមម របផុំរ

េហ កសេេ់រមិបបបុេទបនិ   ។ 

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

(១) ម្មមិបិក  ម្មមិបណា បក  ២៤ / ២៤៥ 



๔๐๔                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប

្ពេភគយប្តបសេបនកតកេបេ ្ងុេបតនា�ំ កឆ�បតឹ  “ លុេបសខខួបន

្ាបយប បណំដឹបនដបមខ បសេល ។ល។ ុយគក់ាលមិបគួ�បមខ បស ” ាបន

េបេ ពិរ់មប េហេុរិយលមណពកសយបេ្�បតក្ពេាសមប្ពេភគ 

កប្បយ�ហបតបមខ បមុុប េដាកឹ បមណយ្រេមល េដក

េ្ងរ្ងរទដំំ ពិរ់មប ។ 

ប៉ុ់បត ក�់ាលេុរិយលមណព េ្�បតក្ពេាសមប្ពេភគកប្បយ

េនេ េដម�យណំនៃបុរិ្រកបល ។  

បបម សឹ ្ពេព� េុរិយលមណព ុយគក្រឡបសមកេករកគុ ដ

្រកបល ់ាលមិបមបបទប  មិប្្េ ខឹ  មតបិត បដបមបប្បក បដបមបប្បបប 

ពួកទមទបក យគកបេ្ម ់ាលុប�កិ� �បបសេុរិយលមណពេនេ 

បុប់ រុយគកេលករេម�ដ្ពហខ បុប់ រេង�ព្ពហខ យគកទដំេនេបុប់ រគិរ

ឹ “ ្ាហខណន ប៉ុេណា េ ុយគកខដុសខបុស ុយគក្បេប�បផុំរ ” ាបនេបេ, េហ

នងំគ �េិគបស បមបស ពួកយគកបួបេផ្ដេដរ ។ 

េុរិយលមណព មត បស់រាក �បបសមបុប្ពួកេនេ លុេបខបប គី ដំ

េ ខី េ ឃាិក� បណំប មព�ាេទនបលងលស្ពេមមត  េបេាលយ៉ដេបេ

ឹ “ ្បេយ្បនយសក េដក�្ួបបមណយ្រេមលេនេេទ   ” ាបនេបេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ គឹ យំមរយេទប៉េបនដ គឹ ពុំល កសកខ ុ

គឹ លំសកដ យ៉ដណ, មធដ៉បនិេដរ នក្រុកស្រ្បេរខដ កសកខ ុនកេរត  

យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� េុរិយលមណពុយគក់ាល្រឡបសមកេករ

កគុដ្រកបល ់ាលមិបមបបទប  មិប្្េ ខឹ , េគុមបុប្់ាលដដនរដដលស

េដយណំនៃប្រកបល េបយបេ្�បតក្ពេរឹគរ យ៉ដេនេ់ា� ។  



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๐๕ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ គបំ�េរខដាសលេំឆេបេនប បេេប  កសមប

ពបខឺលម ប៉ុ់បតលុេ្រ្បនក ពបខឺ�ុដេ�ឿដកស្រ្បកម� រសេទ កខ ុេឈ្រុកស

ពណង េសខ  ាបន់ផខេឈុេំុ� ្្បេេននពកបណត ដស ាបនេនេ យ៉ដណ, បបម

សឹ ្ពេព� េុរិយលមណពុយគកមបបុណ មបបទប  មបពបខឺាសថ�ុ -ំ

េថ�ដ គឺញណ ប៉ុ់បតលុេមកេករកគុដ្រកបល ់ាលមិបមបបទប  មិប្្េ ខឹ  

េបុមបុប្ដដនរដដលស េដយណំនៃប្រកបល យបេ្�បតក្ពេរឹគរ 

យ៉ដេនេ់ា�, ប៉ុ់បតលុេយបនបលងលស ានដបបប្ពេគុណេហ កសាបនកខ 

ុយគកបេ្ម, យបបួបកគុដ្ពេមបន�បបស្ពេ្ិប្បក េលសយរិប�  បិដ

បមបរតិទដំំ ាេករេឡដេហ កសយបុយគកនបលាលស្ពហខេេក ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសឆ�បតេុរិយេ�ពប្ប� ក ៦ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៦    
 

 បប� ្យ�ពបេបតនា�ំ កឆ�បត បិដេុរិយលមណព េ ខី េឹ ឆ�បត-

េុរយិេ�ពប្ប�  ។ 

ាកឹ ្ងេករុេបតនា�ំ កឆ�បត ុេាម ្ពេេថ�យេាលបេំេក

េ�ឿដកគុដ ឆ�បតុ រក ្ង់ាល្ពេេាលិបរសេម្ពេុរិុេបតនា�ំ ក

ឆ�បត ់ាល្រ្បន្ាបេ ខី េឹ េមណុរត�យ ់ាលេលសតមបប�បល�បបស

្ពេនដបុរទ� េប ក មេហបក�បបស្ពេុបគ�ាណបក បមខ បសកបសក

រខុក់ាលមប�បខកបេ��នុ ៦ ពណង េទ ។  



๔๐๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េបតនា�ំ ក េទេបកអនេលសយបន្ាបយប  កសមិបេលស  េ្ាេេឃន

បពំរសកមបយ  ់ាលន្ាបេ្បាណត បសខខួប ់កខដេរុបពស្ិរ ាបន្ពេ

បេន�កពុបមួយដង    កគុដបណត ្ពេបេន�កពុបទដំំ   ់ាលមបកគុដ 

ខណយេនេ កសេករមបនិរតបសរខបស �ម� បសគបិំរ់ាលគិរនដសបមខ បសេនេយប, 

លុេយបានដឹ យេំព�បបសន្ាបេលកេបេ ្ងបស់រុេបនកតកពធយម

�បបស្ពេនដបុរទ� េប ក ់ាលនដអេរនេំាេខខួប តដំពកុរិមុប�បបស

្ពេនដេហ កស្ួន្ាប េ្ប្បេមបស�ណ អ�រខុកទដំគប

្បគលសាន្ាបេទ ។  

េបេុេ�ឿដបេដ�ប បណ�ិ រគួ�្មប្ុបេបនកតកពិមត �យប កគុ ដ

យា�កឹុរកេ�ឿដេបេ។ 

ាកឹ េដុេុរយិលមណព ុេាម ្ពេេថ�យេាលបេំេ

កេ�ឿដកគុដ ឃាកិ�បប្រ (១) ់ាល្ពេមមត មបបប�បលនេំាេ្ពេអបប� 

ទកសដបនដ្ង់ាល្ពេយដង្ដស ប្រតិុេុរិយលមណព កគុ ដកល

បមល�បបស្ពេកប្បបមខ បមុុ ប ្ដស ប្រតិកគុ ដេេក ្បកប្ពេ

មបន�បបស្ពេយដង, េុរិយលមណពេនេ ុេ្នបេលកេ្នប្ង

់ាលនបខបប គី ដំ េ ខី េ ឃាិក� ុមិរត បបួលេទនបលងលស្ពេពុបយដង 

កសេ្�បតក្ពេយដងលសេលកឹ   “ កុយំក,   ឃាកិ�មរិតេយ,  ្បេយ្បនយសក  

េដក�្ួបបមណយ្រេមលេនេេទ    ” េេេពល្រ្បបបួលេ្នបាដ កស

មិបអនបាិេបលយប កសេទុមួនបខបប គី ដំ យបនបលងលស មត បសលមង

�បបស្ពេបមខ បមុុបេហ េករមបេបនកតក្្េ ខឹ ុ ខំ ដំ យបបបមបួប

កគុដ្ពេពុបមបន, យបបួបេហ កស្បនដ់្បដ់រលុ�យ កគុដ្ពេពុប

(១) ម្មមិបិក  ម្មមិបណា បក  ២៤ / ២៤៤ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๐๗ 

 

 

មបន អនេលសបមបរតិយរិប�  ុេេកកនទដំំ ាេករេឡដយប  

មខ បសេទ កសយបនបលេទកបស្ពហខេេក ។ 

បណ�ិ រគួ�្មប្ុបេបនកតកពិមត � កគុដបប្រេបេនុេ ។  

នណុំន់ាលមិប្បបងគ កគុ ដបប�  មបេេ្រដសឹ ្បបិបេប្ពេ

េាលិបរស បបម្ កុ បរសរិ�ច ប កសេេេនេេង�ពបបុបំពរសកមបយយប 

េទេុកមបយេនេ ាណត បសេលខខួបមបុប្អ្កកសកសេដ ពិរ់មបេនេ, 

េបយ៉ដេនេ បមល់ាលេករុេុរិយលមណព ុមបុប្ពិរ្យកា 

ខុដសខុបសុដបរសរិ�ច ប �ី ណបស កសមិបគួ�បនដ្រលបសុេមលម

បំពរសកមបយបម� នបបបេរ ់ាល្ពេកប្បបមខបមុុ ប្ដសកំពុដ្គដ 

េដក�េ្�បតក្ពេយដងយប េនេេ ។ 

ាកឹ យគកទដំេបេ បុប់ រគរិឹ ្ាហខណន ប៉ុេណា េ ុយគកខដុសខបុស 

ុយគក្បេប�បផុំរ យបេបនកតកឹ េ្ាេេហរុ់ាលេលករេម�ដ្ពហខេនេ

�ដ េប្្េ ខឹ នេំាេយគកបួប គឺពួក្ាហខណន  ់ាល្ប្ពនរតបបុ្ពហខ គិរ

ឹ ពួក្ាហខណន ប៉ុេណា េ ុយគកខដុសខបុស ុយគក្បេប�ុដ កគុដបណត យគក

បួបលបិាៃ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៦ 
 
 
 

ប�� �ីា៧ -  ណតិបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេុកឹ “  ណតិ តតសាកាសិ តសាអកភតនាំត�ាំ



๔๐๘                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

កាមតំា អិតច�នគ ំ តេ� តតតា នា ក�កវាតភតស ត (១) - ផ�េ�បបសន

បខបប គី ដំ េ ខី េឹ ឃាកិ� មបអកបុាបំបល �យេពល ៣ ់ខ េរខ�ដ

មបិេលននបល ” ាបនេបេ, បិដេេយប្តបសេដរឹ “ កតសបតស  

ាថ ាតសា កាណតាឱភតស ត (២) - ្ពេគបបកុា�ិបបស្ពេរឹគរកប្បពុបយដង 

េរខ�ដេលននបល ” ាបនេបេ ។ ្ពេគុណម� បសនគេបប េ្ាេេហរុយសក ្ពេគបប

កុាិ�បបស្ពេរឹគរ ់ាល្ដសមបកុបលមបលយ៉ដ្កបស េរខ�ដេេេលន

នបលយប   េ ខី េឹ អបុភព�បបស្ពេរឹគរេនេ លេំលដ ុក្យ គឹ  ។  

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេបផ�េ�បបសនបខបប គី ដំ េ ខី េ  

ឃាិក� មបអកបុាបំបល ពំុមបេរខ�ដេលននបល ពិរ់មបេនេ, េប

យ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ ្ពេគបបកុា�ិបបស្ពេរឹគរ េរខ�ដេលននបល ” 

ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ ្បបិបេប្ពេគបបកុាិ�បបស្ពេរឹគរ េរខ�ដ

េលននបល ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ  ាក់ាលឹ  “ ផ�េ�បបសន

បខបប គី ដំ េ ខី េឹ ឃាកិ� មបអកបុាបំបល ពំុមបេរខ�ដេលននបល ”

ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប  ។ 

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

យប្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ផ�េ�បបសនបខបប គី ដំ េ ខី េឹ ឃាកិ� មប

អកបុាបំបល �យេពល ៣ ់ខ េរខ�ដមបិេលននបល ” ាបនេបេ ពិរ់មប, 

បិដ្តបសុកឹ “ ្ពេគបបកុា�ិបបស្ពេរឹគរកប្បពុបយដង េរខ�ដេលន

នបល ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ 

 បបម សឹ ្ពេព�   នបខបប គី ដំេ ខី េ   ឃាិក�    ុយគកមបបកល 
(១) ម្មមិបិក  ម្មមិបណា បក ២៤ / ២៦៦ 
(២) ម្មមិបិក  ម្មមិបណា បក ២៤ / ២៦៦ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๐๙ 

 

 

មបកលធណលមង មបកុបលមបល្កបស់ណប និ��ន មមតបិត ់ាល

បស្ សំ កស់រគក, រិក�ុទដំំ មិបយបបបមងរសេេនេំាេមុខេមេ កស

េ� កប ប្ប្បកសផ�េ�បបសងរស េទ្បកស្ពេគបបកុាិ �បបស្ពេាសមប្ពេភគ, 

េ្ាេក�េ� កប ប្បេទេនេ នបខបប គី ដំកសយបួល បបបេបនកតក�េំរប

បប្និរតុ េ្នប �កយសកេ្ប�បេបខងខ ប ុេបនកតក�េំរបបប្និរត ់ាល

តដំមលំម មិប� ំ្ ួល មិបញបសនល�, ់ថមទដំយបេលសេមមបប្ ់ាលមិប

អនបនដកបសយប ាេករេឡដកបស់រេ្នបេឡដ ៗ ឹ “ ឱ ! ហគហះះះ ្ពេាសមប

្ពេភគាសខដុសខបុសបផុំរកគុដេេក ្ដសុ យគកាស់ បបបគិបមគ លបនដេដ ” 

ាបនេបេ, បយិកមបកគុដយរតភពេបេ យបេករេឡដនេំាេងរសេហ េ្ាេ

េហរុេនេ បបម សឹ ្ពេព� ុក�ពិរ់ាលឹ ្ពេរឹគរ្ដសមិបយប

ញបសនល� េដម�់រអក�់ាលខុប់បខកេទ ្រនម់រប៉ុេណាេេ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ េមរគបិំេប�ុ�់មដមិប� ំ្ ួល មិបញបស-

នល� េទេុ្រ្បខលសក ុេ្នប់បបាដកតក យ៉ដណ មហបមុ្ ់ាល

ុបមុ្ាស្បេប�បផុំរ កស�់មដមិបេពនេ្ប�ប មិបាលសបបបក�់្ប្បរល

េទ េទេុេដម�នកុេ្នបមុឺប េ្នប់បប់ខ្ ពកមហគមង  យ៉ដ

ណ, បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសកសមិបញបសនល� េ្ាេអក�់ាល

ខុប់បខកេទ ្រនម់របុ៉េណាេ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ក�់ាល្ពេគបបកុាិ�បបស្ពេរឹគរ េរខ�ដេលន

នបលយបេនេ, ្បក�េនេ ្ដសលស្ពមាុ់បបេបេ េាម្ កបនដយបុេ្ងេ

្បទដំំាសេ្នប ។ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរទដំំ េេេពល

្ដសេមលេឃនយណំនៃប្បេយ្បន ២ យ៉ដទដំេបេ ្ដសកសមិបេបព

បន�ល ់ាល្ដសបិមខិរេឡដ េដយដង�ដ, គឺ្ដសេមលេឃនឹ ពួកេបត 



๔๑๐                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បិដមបុប្ទដំំ គិរឹ “ បុគងលេបេ ុយគងក�េិណបុគងល ” ាបនេបេ 

េប សឹ បន�លាលស្ពេាសមប្ពេភគ េហកសបនដ�ួនផុរពកុគងរិទដំពួដ

យប ១, យគកាៃ មិបរិេេាដលយបឹ “ បុគងលេបេ គរិ់រពកប់មតដ

យាហិ�ិន ់បសដ�កេ្គរដន�ិ�ន ម្កបរិ ” ១, ្ពេរឹគរទដំំ េេេពល

្ដសេមលេឃនយណំនៃប្បេយ្បន ២ យ៉ដទដំេបេ ្ដសកសមិបេបព

បន�ល ់ាល្ដសបិមិខរេឡដ េដយដង�ដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មធដ៉បនិេដរ ្បបិបេបបក�េប្ ឬមហ្ពហខ 

ឬ្ពេយដង�ដេលស(បិមខិរ) ្ពេគបបកុាិេនេ មិបាេរខ�ដេលននបលេនេ, ក�េលស

់បបេនេ បនដគួ�ា�េិគបស មបេទប មបនណុំន ់ាលយគក្យ្ខាៃអន

បដ�រសយបឹ យបសេេកទដំេបេ េលស់រ�បបស់បខក ៗ េលស់រ�បបសគួ�ា 

បដ្ ល ាមបុប្េគលដសេ្ឿ ាបនេបេ, េ្ាេេហរុេនេ យេំពេនេេបរស

ុកឹ គួ�ា�េិគបស ។ បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរទដំំ បនដមិប

្តបសបបម�បបស េ្ាេក�់ាលមិប្តបសបបម�បបសេនេ េបុយគក់ាលេគ

មិបអនេាល�េិគបសយប  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសឃាិក�ប្ប� ក ៧ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៧    
  

បប� បតកយំពក  នបខប ប គី ដំ  េ ខី េ  ឃាិក�  េ ខី េឹ   

ឃាិក�ប្ប�  ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๑๑ 

 

 

 េាម្ កភពន្បសេបស កគុដខខនមម�បប�  គួ�្ុបយពំក្បរពៃបេ�ឿដ ៖ 

 មបេ�ឿដកគុដ ឃាកិ�បប្រ បតកយពំកបគងេបេ យ៉ដេបេឹ កគុដកល់ាល

្ពេកប្បពុបយដង ្ដស ប្រតិកគុដេេក ្បកប្ពេមបនេនេ ្ងមួ 

្ពេគបបកុាិ�បបស្ពេយដង មបេរខ�ដ្ុបនបលេទំដកគុដយប េបមប

បប�បលារិក�ុទដំំ េទកបសផ�េ�បបសនឃាិក� ់ាលុ យបក

 បដ� កាស្បេប� នំកប ប្ប មក្ួប្ុលាបំបល្ពេគបបកុាិ រិក�ុទដំេនេ 

េទេហ្រឡបសមក្កបបលឹ ពំុមបប ប្បេេផ�េ�បបសនឃាិក�េ 

េបមបបប�បលាេទេ� ាបំបលផ�េ�បបសនឃាិក� នំកប ប្ប់ាលេ្ប

្បកសាបំបលេនេមក, េេេពលរិក�ុទដំេនេ េទកបសផ�េ�បបសនបខបប គី ដំ

មតដេដរ េាម្ កេលសយ៉ដេនេ យប្្មបាមតបិត �បបសនបខបប គី ដំ

យប្ុប យគកទដំពក�េនេ កសបប្និរតណបស ្យបសាេទេលស េដក�

េពននិរត ។ េេេពលនឃាិក�្រឡបសមកបនិ យបានដេ�ឿដតម�យ

មតបិត�បបសខខួបេហ កសេករមបបករិេមមបប្ុ ខំ ដំពបស្បមណ 

េាលឹ   “  ុេរ�បបសេដហគហ !  េដយបលមេហហគហ !  ក�់ាល្ពេ

កប្បយ�ហបតបមខ បមុុប ្ដសបគិបមគ លបនដេដុ ខំ ដំ យ៉ដេបេ ” ាបន

េបេ, កុបលនិរត�បបសនឃាិក� ុេហរុាលេំេអ្បល�បបសខខួប ទដំ

់ាលមបាបំបល្បឡេ ្យបកាបំបល េរខ�ដ់ាលជខ កសនុេមក កសមិបនបល

េទកគុដផ�េ �យេពល ៣ ់ខ កគុដ�ាបបេរខ�ដ, េហ្ពេុបគ�កបក្ដស

យបបណត បសេហ ្ដសកសយបុេមនុ ខំ ដំ ្ពេ្ទបបរសុ េ្ប្យបស 

ាលសនឃាិក� ុេ្នប ។ 

 នណុំន់ាលមិប្បបងគ ៃបបប�  មបេេ្រដសឹ ់ាលយបេ ខី េឹ 

អបុភព�បបស្ពេរឹគរេនេ លេំលដ �កអបុភព�បបសយគកាៃ េ្ប�បេបខ
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មិបយប ។ េបាបនេបេ ្បបិបេប្ពេយដង្ ដសេ្ប្ពេអបុភព ់ាល្រនម់រ

បបតិនបបតួនប៉ុេណា េ កស�់មដក�ា�េរខ�ដមិបានបល្ពេគបបកុាិយបេហ 

េ្ាេេហរុយសក េប្ដសមិបេលសយ៉ដេនេ   ។ នំ់ ណកនឃាិក� ់ាលុ

យគកពំុមបេបិ ពំុមបអបុភពយ៉ដេនេ េរខ�ដកសេេ់រមិបអននបលេទំដ

កគុដផ�េយប េបាកមួ្រនម្រ្ប គួ�ាេ្ឿុកសយប ាកមួេដរ �់មដ

មិប្រនម្រ្ប មិបគួ�ាេ្ឿុកស ។ 

ាកឹ ្ពេរឹគរ្ដសកសមបិញបសនល� េ្ាេអក�់ាលខុប់បខក

េទ ្រនម់រប៉ុេណាេេ គឺេេេពលមបអក�់ាលខុប់បខកេទ គឺមបេ�ឿដ

េលសាេករបបបភពមិប្បួល េលសាក��បសេេមិបងបុកភព គឺក�់ាលមប

េរខ�ដនបល្ពេគបបកុាិេករេឡដ ្ពេរឹគរ្ដសមិបមប្ពេលញបសនល� 

មិបបុខមិបមបស េា�់បសដ�កេ្គរដ្បកសាបំបល េដកបផុំរ េទេុ្រ្បេ� 

ាបំបលផ�េយគកាៃ េាម្ ក្ បេយ្បននេំាេ្ពេយដង�ដ េនេេ ។ 

ាកឹ ្ដសលស្ពមាុ់បបេបេ េាម្ កបនដយបុេ្ងេ្ប

ទដំំាសេ្នប គឺ្បបិបេប ្ដសេ្ប្ពេអបុភព ក�ា�េរខ�ដ ្ដស

�់មដអនេលសយប យ៉ដពិរ្យកា ប៉ុ់បត្ ដសមិបេលសយ៉ដេនេ េ្ាេ្ដស

មបបណំដយបុេ្ងេ្បទដំំុេ្នប គឺនឃាិក� មតបិត

�បបសនឃាិក� េដក�់ាលយគកទដំេនេ បនដយបួល�បបស្ពេ

្ទបពក្ពេុ បិដមបផ�េ់ាលេរខ�ដមិបនបល, េហយដង្ ពេុ ្ពម

ទដំពួក្ប�ាិ� េដក�់ាលយបេឃនបយិក ាសគួ�ាយម� �េបេ

េហ កសបនដ្បនដ់្បដបេំពន់រកុបល ់ាលុេហរុាាលសបបបបុគរិឋប

បួគង យបសកលុប�យ់ដសដ ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๑๓ 

 

 

ាកឹ ្ដសមបិេបពបន�ល ់ាល្ដសបិមខរិេឡដេដយដង�ដ គឺ

្ដសមិបេ្ប្យបសបន�ល គឺ្ពេគបបកុាិ ់ាល្ដសបិមខិរេឡដមក េដ្ពេ

យដង�ដ េដ្បក�់ាលេរខ�ដមិបអននបលយប, ឬ្ដសមិបបិមិខរបន�ល 

េទេុ្គបសយ៉ដ េដ្ពេយដង�ដ េាម្ ក្ ដសបនដេ្ប្យបសយដង�ដ ។ 

ាកឹ េលស់ រ�បបស់បខក ៗ េលស់ រ�បបសគួ�ាបដ្ ល ាមបុប្េគលដស

េ្ឿ គឺេលស់រ�បបស់បខក ៗ គឺាសគួ�ាយម� �, េលស់រ�បបស់ាលគួ�ាបដ្ ល គឺ

គួ�ាមប�ិលបដ្ ល បេបច រាមបុប្េេកលដសេ្ឿ េាម្ កយបយគកទដំ

េនេ េង�ពបបុ, មិបបេំេេីុេេទ�ក ក�ផតលសយបុមបបនបនខ ប េាម្ ក

លេយកុបល នេ្មបកុបល បិដេាម្ កបេដ�បបប�  ុបំំ បស ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៧ 

 

ប�� �ីា៨ - ិ  ំ េវវ�បល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ ត សតតា សតក កភា ិ  កកាយចកយកេ 
(១) - មគ លរកិ�ុទដំំ េដុ្ាហខណន  ់ាលគួ�ាលសក�បបម ” ាបនេបេ 

បិដេេយប្តបសុកេដរឹ “ េវ សតតា កតល (២) -  មគ លេបលយ 

រឹគរុ្ពេុ ” ាបនេបេ ។  

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ 

“មគ លរិក�ុទដំំ រឹគរុ្ាហខណន  ់ាលគួ�ាលសក�បបម ” ាបនេបេ  

  (១) ខុ�កបិក ឥរបុិរតក  ៥៣ / ១៣៣ 
      មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុ្ាហខណន  គួ�េគបបមយប ។ 
(២)ម្មមិបិក  ម្មមិបណា បក ២៥ / ៤៧ 
    មគ លេបល្ាហខណន  រឹគរុេបតន្ពេលមង ។ 
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ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ “ មគ លេបលយ រឹគរុ

្ពេុ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។  

្បបិបេប  ្ពេរឹគរ្តបសឹ  “ មគ លេបលយ  រឹគរុ្ពេុ ” 

ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ “ មគ លរកិ�ុ
ទដំំ រឹគរុ្ាហខណន  ់ាលគួ�ាលសក�បបម ” ាបនេបេ �់មដមិប

្រនម្រ្ប ។ ្ដសុក្្រផដ ុ្ាហខណន ផដ កគុដុរិ់រមួ េ ខី េឹ បនដ

មប ២ បណាយ គឺមិបមបេ ។ 

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

យប្តបសេបនកតកេបេុកឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ រឹគរុ្ាហខណន  

់ាលគួ�ាលសក�បបម ” ាបនេបេ  ពិរ់មប,    បិដ្តបសុកេដរឹ  “ មគ ល

េបលយ រឹគរុ្ពេុ ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ េហរុ់ាលេលសា្ពេ

រឹគរ្ដសយបេ ខី េឹុ្ាហខណន ផដ ទដំុ្ពេុផដ គឺមប  ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ េហរុ់ាលេលសា្ពេរឹគរ្ដសយបេ ខី េឹុ 

្ាហខណន ផដ ទដំុ្ពេុផដេនេគឺយសកេទ ្ពេគុណម� បសនគេបប   ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� យកុបលលមងាសអ្កកសទដំំ

ទដំពួដ ្ពេរឹគរប់ណត រេននយបេហ គឺ្ដសលេយបេហ ្យប-

កេហ ាលសភពបនិបេហ  ករសងត នសេហ  យបសេហ  ាលសបបបភព 

យបសេទេហ �លរសេហ �ម� បសេហ,  េ្ាេេហរុេនេ  េបបណ�ិ រេប 

្ពេរឹគរឹ “ ្ាហខណន  ”  ។ 
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លមខត ្ាហខណន �់មដុយគកឆខដផុរក�បដ្ ល ្បេពន្បពិល 

ម� កសេប��, បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសកសុយគកឆខដផុរក�

បដ្ ល ្បេពន្បពិល ម� កសេប�� , េ្ាេេហរុេនេ េបបណ�ិ រ េប្ពេ

រឹគរឹ “្ាហខណន  ”  ។ 

លមខត ្ាហខណន �់មដុយគក�េបសេននពករព គរិ េយបិ ទដំពួដ 

�ួនផុរពកមប�ិល លមដ �កមបុប្េ្ប�បេបខងខ ប , បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប

្ពេភគ ្ដសកសុយគក�េបសេននពករព គរិ េយបិ ទដំពួដ �ួនផុរពក

មប�ិល លមដ �កមបុប្េ្ប�បេបខងខ ប , េ្ាេេហរុេនេ េបបណ�ិ រេប

្ពេរឹគរឹ “្ាហខណន  ”  ។ 

លមខត ្ាហខណន �់មដុយគកបម ប្ � េដិពសបហិ�ាសកពំបល ្បេប�

បផុំរ , បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសកសុយគកបម ប្ � េដិពស

បហិ�ាសកពំបល ្បេប�បផុំរ , េ្ាេេហរុេនេ េបបណ�ិ រេប្ពេរឹគរ

ឹ “្ាហខណន  ”  ។ 

លមខត ្ាហខណន �់មដុយគក្្ដសបបបក�បិក្(បបល្ពេេប) ក�

បេ្ដ�ប(្ពេេប) បលិកួលកទប ក�លរសាខំខួប ក�ប្ដរមខខួប េំបដម

មខ បស ាកយបុមបបនតដំពកបុណ បិដបដ្្បៃពណក , បបម សឹ ្ពេព� 

្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសកសុយគក្្ដសបបបក�បិក្ ក�បម� រសបេ្ដ�ប បលិក

ួលកទប ក�លរសាខំខួប ក�ប្ដរមខខួប េំបដមមខ បស ាកយបុ-

មបបនតដំពកបុណ បិដបដ្្បៃពណក  , េ្ាេេហរុេនេ េបបណ�ិ រេប

្ពេរឹគរឹ “្ាហខណន  ”  ។ 

លមខត ្ាហខណន �់មដុយគកមបលមខតនបលីប េដបុខបហិ�

ីបាសលេំលដ , បបម សឹ ្ពេព�  ្ពេាសមប្ពេភគ  ្ដសកសុយគកមប



๔๑๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

លមខតនបលីប េដបុខបហិ�ីបាសលេំលដ , េ្ាេេហរុេនេ េប

បណ�ិ រេប្ពេរឹគរឹ “្ាហខណន  ”  ។ 

លមខត ្ាហខណន �់មដុយគក�់មដមង លសយរិុរិ ( ្បេរឬពប្�បបស

បរស ) ្ប្ពនរតេទ បិដក�្តនសន�េទ កគុដរពរបនរពល ំ បិដគរិទដំពួដ , 

បបម សឹ ្ពេព� េទេុ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសកសុយគក�់មដមង លសយរិ-

ុរិ ្ប្ពនរតេទ បិដក�្តនសន�េទ កគុដរពរបនរពល ំ បិដគរិទដំពួដ , 

េ្ាេេហរុេនេ េបបណ�ិ រេប្ពេរឹគរឹ “្ាហខណន  ”  ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេនមឹ ្ាហខណន  ្ពេាសមប្ពេភគេបេ មិប

់មបនម់ាលមតដកសា, មិប់មបនម់ាលបិតដកសា, មិប់មបនម

់ាលបដបមបប្បបបដកសា, មិប់មបនម់ាលបដបមបប្បកដកសា, មិប់មប

នម់ាលមិរត្ ិរបគិបដកសា, មិប់មបនម់ាលពួកមនសមេេហិរដកស

ា, មិប់មបនម់ាលពួកបមណយបិដ្ាហខណន ដកសា, មិប់មបនម់ាល

ពួកេបតដកសា ។ ្ពេនមឹ ្ាហខណន  �បបស្ពេាសមប្ពេភគេបេ គឺ 

មប្រដសកបផុំរៃបបេិមក� ( កបផុំរៃបបេិមក� គឺ្ពេយ�ហរតផល ) ។  

ាកឹ ្ាហខណន េបេ ុបនចិកប��រតិ េ្ាេេហរុឹ ុប��រិតេករ

េឡដ េដុ្ពេនម់ាល្ដសយបមក ្ពមុមួបនដក�់ាល្ដសញំ

នកកដលពម� កម� រសយកុបលលមងទដំំ ាសអ្កកស ់ាលុយរករ 

យនគរ បិដបន�ុប្បគ យបមកបបប្ពេបពស��ុ រប� ណេេគលសេាលិ្ពនក្, 

េ្ាេេហរុេនេ េបបណ�ិ រេប្ពេរឹគរឹ “្ាហខណន  ”   ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប  េ្ាេេហរុយសក   េបេប 

្ពេរឹគរឹ “្ពេុ”     ” 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๑๗ 

 

 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ លមខតឹ ្ពេុ

្ពេយដងមួណកតក �់មដ្គដ្ ្គបស្គដមបុប្េេក, បបម សឹ ្ពេព� 

្ពេាសមប្ពេភគ្ដស្គដ្េដលមង, ្ដស្គបស្គដមបុប្េេក 

្ពមទដំេបត ្ពមទដំម� ្ពមទដំ្ពហខ ពពួកមបុប្្ពមទដំ 

បមណយ បិដ្ាហខណន  ្ពមទដំេបត បិដមបុប្ កគុដមួមុឺបេេកជរុ, 

េ្ាេេហរុេនេ េបបណ�ិ រេប្ពេរឹគរឹ “្ពេុ” ។ 

បបម សឹ ្ពេព� លមខត ្ពេុ ្ដស្គបាណត បសមបុប្្គបសងគ  

្ដសេលសា្កបម្ពេញរិ� កក, េលសា្កបមប្រ្បេមកេះ, ្ដសេលក

េបសរនច្ រាសបមម រ ្យបកមប�ិល មបាដកបសុេឈខខនមាស� នដម ំ លមម

េដកមំិបរិនុដមួ�, នមំកបបប្ពេប បិដ្ពេបិ� ក ាសលេំលដ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសកសេលសាកដលពម� ់ាល្បរិបរតិ

ខុបាេមកេះ, ្ដសេលសេបត បិដមបុប្ទដំំ ់ាល្បរិបរតិ្រនម

្រ្ប ា� កក ្ដសេលកេបសរនច្ រាសបមម រ ្យបកមប�ិល គឺ្ពេបមុិរតិាស

្បេប� ាសកពំបល មបាដកបសុេឈខខនមាស� នដម ំគឺខបតក លមមេដកំបស� 

គឺ្ពេញណាស្បេប�, នមំកបបប្ពេប បិដ្ពេបិ� ក ាសលេំលដ កគុដមួ

មុឺបេេកជរុ,  េ្ាេេហរុេនេ  េបបណ�ិ រេប្ពេរឹគរឹ “្ពេ

ុ” ។ 

លមខត ្ពេុ ្ដស�់មដុយគក់ាល្បទដំំុេ្នប ់ាល 

នបលេទងលស ឬនបលេទ្ួប  គួ� សឹ បដង ំ , បបម សឹ ្ពេព�  ្ពេាសមប

្ពេភគ ្ដសកសុយគក់ាលមបុប្ បិដេបតទដំំុេ្នប ់ាលនបល

េទងលស   ឬនបលេទ្ួប  គួ� សឹ បដង,ំ   េ្ាេេហរុេនេ   េបបណ�ិ រេប 

្ពេរឹគរឹ “្ពេុ” ។ 



๔๑๘                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

លមខត ្ពេុ ្ដសេ្យបបុគងលណមួ ់ាលេលស្រនម្រ្បេហ 

្ដសកសាព�ាស្បេប� េលសាេគេពននិរត េដ�បបស់ាលុរ្ម្បក�, បបម

សឹ ្ពេព� េទេុ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសេ្យបបុគងលណមួ ់ាល

េលស្រនម្រ្បេហ តមផខប បក ផខប បក បិដផខប បនិរត ្ដសកសាព�ាស្បេប� គឺ

ក��ួនផុរពកេបនកតកុក�ទដំពួដ បិដ្ដសេលសាេគេពននិរត េដព�់ាលុ

រ្ម្បក�យប េដពំុមបបលស, េ្ាេេហរុេនេ េបបណ�ិ រេប្ពេ

រឹគរឹ “្ពេុ” ។ 

លមខត ្ពេុ ្ដស�់មដិេរដប មបបប�បលាបមខ បស ាកម� រស

បុគងលយគកេលខបបនដក�ប��រត, បបម សឹ ្ពេព� រិក�ុយល្យក េេេពលេលខប

បនដក�ប��រត កគុដ្ពេមបន�បបស្ពេាសមប្ពេភគ កស�់មដុយគក្រ្ប

�ដក�េមលមា ខំ បេយដប ្រ្ប�ដក��េិគបស ្រ្ប�ដក�រិេេាដល �កំិល

េននពក្ពេមបន�បបស្ពេ្ិប្បក, េ្ាេេហរុេនេ េបបណ�ិ រេប្ពេ

រឹគរឹ “្ពេុ” ។ 

លមខត ្ពេុ េេេពល្ដស្គដ្េដលមង ប់មតដបបបយសក់ាល

ុលមង បិដមិប់មបលមង េដាកយបុមបបន តម្បៃពណក ៃប្ពេុ

មបគុណលមងយដងមុប ៗ កស�់មដុកេពននិរត ុក្បំនស ុក្យ គឹ

�បបសមបុប្ទដំំ ្្ដសបបប្បដ្្រកបលយបប�យ់ដសដ, បបម សឹ 

្ពេព�   ្ពេាសមប្ពេភគ   េេេពល្ដសប់មតដបបបយសក់ាលុលមង បិដមិប

់មបលមង     េ្ប�ប្បេេមបុប្េេកេដលមង      េដាកយបុមបបន 

តម្បៃពណក ៃប្ពេបមបពុបយដង យដងមុប ៗ កស�់មដុកេពននិរត ុក

្បំនស ុក្យ គឹ �បបសេបត បិដមបុប្ទដំំ េលសា្ពេមបន



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๑๙ 

 

 

្ប្ពនរតេទយបសកលុប�យ់ដសដ េដកមខ ដំៃប្ពេគុណលមង, េ្ាេេហរុ

េនេ េបបណ�ិ រេប្ពេរឹគរឹ “្ពេុ” ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េហរុ់ាលេលសា្ពេរឹគរ ្ដសយប

្ពេនមឹ ុ្ាហខណន ផដ ទដំុ្ពេុផដ មបេ្នបយ៉ដ តម

្បក�ំដេលមកេបេ, រិក�ុ ់ាលមបបហិ�ាស់បបលមិរលមបស ពណង នេហរុ

េនេេទ េទេុ�ហបរយបសមួកប្ កសមិបអនេលសានបសយប, (េ្ាេេហរុ

េនេ ) ្បេយ្បនយសក េដក�ពណង នាលសេហរុ ាេ្នបេពកេទ   គួ�

ួលកេហរុ ់ាលពណង នយ៉ដបេដ�ប ប៉ុេណាេ នុេ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបស្ាហខណ្កប្ប� ក ៨ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៨    
 

 បប� បតកយពំកក�េាលាលស្ពេពុបយដង េដ្ពេនមឹ ្ាហខណន  

បិដឹ ្ពេុ េ ខី េឹ ្ាហខណ្កប្ប�  ។ 

 បណត ្ាហខណន ់ាលគិរឹ ខខួបុពប្ពដ្ៃប្ពហខ �់មដមបគុណ-

បម្រតិ មបក�្ប្ពនរតេទ មបកិន�់ ាលគួ�េលសុ្ប ំុេាម ់ាលមប

កណំរសងគ ុកឹ ុ�បបសពួក្ាហខណន  គឺភពុយគកប់ណត រយប េដ

ក�ដបរនក ្្មេេដដក កគុដេបខ ុេាម, ុយគកឆខដផុរក�បដ្ ល 

កគុដ្ពេ្ពហខ      ់ាលុយគកបេដ�របបបយសកទដំយបស,    ុយគក្ប្ពនរតបរត្ ពហខ- 



๔๒๐                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ន�ិលមង េាម្ កក�េននពករពទដំំ េដដ់រេទេករន្ពហខេេក, 

ុយគកបម ប្ �េដិពសបហិ� គឺីបបមបរតិ, ុយគក្្ដសបបបក�បិក្ 

ក�បេ្ដ�ប្ពេេបទដំ ៣ បលិកួលកទប េដាកសពលបបបនដក�េ្បុ

េ្គរដបបុ�� ុេាម, ុយគកមបលមខតនបលីប េដបុខបហិ�-

ីប គឺីបេ្គរដអ្បលុបុខ, ុយគកមង លសយរិុរិ គឺក�់បដ់នក

ពប្ពដ្បណាយ�បបសបរសទដំំ យ៉ដណ, ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសកសុ

យគកមប្ពេគុណបម្រតិ គឺភពុយគកប់ណត រយប គឺលេយកុបល

ទដំំទដំពួដយប េដ្ពេយ�ហរតមគងប� ណ ុេាម យ៉ដេនេ

់ា�, េ្ាេេហរុេនេ េប្ដសយប្ពេនមឹ “ ្ាហខណន  ” ។ 

ាកឹ មប្រដសកបផុំរៃបបេិមក� យបេបនកតកឹ ្ពេយ�ហរតមគង

េ ខី េឹ បេិមក� េ្ាេយរសឹ  ុេហរុា�ួនផុរ, ្ពេយ�ហរតផល់ាលមប

កគុដលដំបសៃប្ពេយ�ហរតមគងេនេ េ ខី េឹ “កបផុំរៃបបេិមក� ” ។ ្ពេនម

ឹ “្ាហខណន  ” �បបស្ពេាសមប្ពេភគេបេ មប្រដសកបផុំរៃបបេិមក� គឺ

មបេឡដ ្យកាេឡដ េេេពល្ពេយ�ហរតផលេករេឡដ ។ 

ាកឹ ុបនចកិប��រត ិគឺុ ប��រតិ់ាលមប េ្ាេក�េលស្ពេបន�-

លមងាុកសន្បស ។ េទេុ កគុដក�់ាល្ដសយប្ពេនមឹ “្ពេុ” 

បណ�ិ រកសគួ�្ុបាកយលិប្ តមលក�ណយំដេលមកេបេ, យលិប្

ឹ ្ដសយប្ពេនមឹ “្ាហខណន ”  បិដ្ពេនមឹ “្ពេុ”  េដ្ពេ

គុណបម្រតិ ់ាលមបពិរ ុក�ពិរ មិប់មប្ដសយបមកេដ្ងបស់រ

ុេ ខី េ, ្ងបស់រុបណាយ, ្ងបស់រមបុប្ទដំំ ្ពមេ្ព�ដងគ  េលក

េឡដាគដសកគុដឋបយាសខដុសខបុស ប៉ុេណា េេ ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៨ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๒๑ 

 

 

 

ប�� �ីា៩ - េថសត ីាក�វនកថប��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគ្ដស

យបភបិរេបនកតកេបេុកឹ ៖ 

“េថសត ាីាំកសាតក�វកនិ្ ំ

តសលតសាាំិ  ំ ាកនតាធកម  

េថសត ាីាំបនា�ន�តាា សុ  

ធកសាតាាីិ  ំ ាភាា�តកគ (១) – 

េភ្ប់ាលរឹគរេ្បាកេពនបន (ាបនុនេ្ម�ដ) យបមក 

ុ�បបសមបិគួ�ប�េិភគ មគ ល្ាហខណន  ្បក�ឹ េភ្ប់ាលេ្ប

ាកេពនបនយបមកេហ េេ់ររសុកឹ ុ�បបសគួ�ប�េិភគេបេ 

មបិ់មបុមខ បស�បបស្ពេពុបយដងទដំំ ់ាល្ដសេមលេឃន

េដ្រនម្រ្បេ ្ពេពុបយដងទដំំ ្ដសេនដបកដេភ្ប ់ាល

េ្បាកេពនបនយបមក មគ ល្ាហខណន  ក�និ��នម្កបរិេបេ គួ�មប 

េេេពលមបលមង ” ាបនេបេ  ។ 

ប៉ុ់បត ្ងមួេដរ ្ពេាសមប្ពេភគ េេេពល្ដសប់មតដលមង

នេំាេប�បិល កស្តបសយបុបុពសកកឹ គឺទបកឹមុប ្តបសបកលកឹតម

េ្ក, ពួកមបុប្បិដេបតទដំំ យបមត បស្ពេរ្មបស�បបស្ពេាស 

 (១) បុំរតបិក បងថបគង  ៣០ / ១១៧ 

ប�ដកែាសា   រឹគរមបិគួ�ប�េិភគេភ្ប ់ាលយបយពំកក�េាលងឹ ាបនុនេ្ម�ដេ 

 មគ ល្ាហខណន  េបេុលមខត�បបសពួកបុគងល  យគកេឃនលមងអថង ្ពេពុបទដំំ់រដបេន� បដសបបបក�

េាលងឹ ាបនុនេ្ម�ដ មគ ល្ាហខ កលេបលមងមបេហ េបេ�ដ ក�ន�ិ�ន ម្កបរិ ។ 



๔๒๒                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

មប្ពេភគ ្ដសុឥប្�យកគុដេេកទដំពួដ ្ពេយដងេនេេហ កស

រស់នដ សឹ ទប, ្ពេាសមប្ពេភគ្ដសកសប�េិភគ េ្ប្យបសទប ់ាល

េគេ�ដបនំឹ ស េនេ ។ 

្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសឹ 

“េភ្ប់ាលរឹគរ េ្បាកេពនបនយបមក   ុ�បបសមបិគួ�ប�េិភគ ” ាបន

េបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសុកឹ “្ពេាសមប្ពេ

ភគ្តបសទបកឹមុប ” ាបនេបេ ុេាម �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

្បបិបេប ្ពេាសមប្ពេភគ្តបសទបកឹមុប ពិរ់មបេនេ, េប

យ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “េភ្ប់ាលរឹគរេ្បាកេពនបនយបមក   ុ

�បបសមបិគួ�ប�េិភគ ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

េ្ាេេហរុយសក ្ពេគុណម� បស   េេកម� បស់ាលុក�ិេណបុគងល

ណមគ កស េាលាលសផលៃបក�្បេគបបិណ� យរ នេំាេពួក្គហបស, ពួក

្គហបសទដំេនេ មត បសលមខកឹ�បបសេេកម� បសេនេេហ ុយគកមបនិរត

្្េ ខឹ  ្បេគបទបុេ�ឿ ៗ ។ េេកម� បសណ ប�េិភគេ្ប្យបសទប 

់ាលេគ្បេគបេនេ, េេកម� បសទដំេនេ្គបសងគ  បុប់រេ ខី េឹ 

ប�េិភគេ្ប្យបសេភ្ប ់ាលេ្បាកេពនបនយបមក ។ 

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេាសមប្ពេភគ

្ដសយបភបិរេបនកតកេបេុកឹ “ េភ្ប់ាលរឹគរេ្បាកេពនបន

យបមក   ុ�បបសមបិគួ�ប�េិភគ ។ល។ មគ ល្ាហខណន  ក�និ��នម្កបរិេបេ 

គួ�មប េេេពលមបលមង ” ាបនេបេ ពិរ់មប, េហ្ពេាសមប្ពេភគ



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๒๓ 

 

 

�់មដ្តបសទបកឹមុប ពិរ់មប, ក�្តបសទបកឹេនេ ុកិន�់ ាល្ពេ

រឹគរទដំំ ្គបស្ពេយដង ្ដសេលស, ្ដសេលសានិរត�បបសបរសទដំំ 

ា� កកកគុដទបកឹេហ េ្កមក្ដសកសយបបទនា្បកបកគុដបកល ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ពួកមបុប្ទដំំ �់មដា�បបស

េលដ ាបនុ បដងលលរបន ៗ   េឈេដរកម� �របន ៗ     បក�ណន �មស បស�មស លស

របន ៗ �ថរបន ៗ លគបរបន ៗ នេំាេពួកេកខដរបន ៗ ទដំំ ុមុបបិប, 

េ្កមក េបយបបទនាេកខដរបន ៗ ទដំេនេ ្បកបកគុដក�ម�ាសបម-

គួ��បបសខខួប យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសេលសានិរត�បបស

បរសទដំំ � កកកគុដទបកឹេនេេហ េ្កមក្ដសយបបទនា

្បកបកគុដបកល យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  មធដ៉បនិេដរ  េ្ប�បាបនុ  ្គ្េព  �យេពល 

៤-៥ ៃថ�ាបំបដ ាយគក្ដំឺួលទបុរិេ្បដុមុប េាម្ កបេដ�បកមខ ដំ 

េាម្ កា� កក, េ្កមកេបាបេន� បដស យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� 

្ពេរឹគរ្ដសកសេលសានិរត�បបសបរសទដំំ ា� កកកគុដទបកឹុ

មុប េ្កមកេប្ដសយបបទនា� កកកគុដបកល យ៉ដេនេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  និរត�បបសទក់ាលុទបបរក �់មដុលមខុ រិ 

់ាលបសរខបស មបភព្បបសរខឺ ខឹ , ពួកទកទដំេនេ �់មដេទាលស្ដំ

បមុ្ គឺបដ្�បាត យបេដមុប គឺទប េដនក គឺទបេនេ, េ្ាេ

េហរុេនេ េប្ពេាសមប្ពេភគ្ដសយបុមបបនទបកឹ ់ាលុមបល-

ដ� បាបំបដៃបក�ម��បបសយគកទដំេនេុមុប, ប៉ុ់បត្ ដសមិបយប្ពមារិក�ុ

យដងណ េ្បប�ិ�រតិេ ” 



๔๒๔                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប េេកម� បសេាលាលស

ាកឹ ប�ិ�រតិ, ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមបួ�ឹ េ ខី េឹ ប�ិ�រតិេនេ មបប៉ុនខ ប  ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ប�ិ�រតិមប ២ យ៉ដ 

គឺ កប�ិ�រតិ បិដ បនកប�ិ�រតិ, កគុដប�ិ�រតិទដំ ២ េបេ កប�ិ�រតិ់ាលមប

េទបកសមប ់ាលងខ បេទបកសមប, បនកប�ិ�រតិ់ាលមបេទបកសមប ់ាល

ងខ បេទបកសមប ។ 

កប�ិ�រតិ់ាលមបេទប យ៉ដាបនេមតន   រិក�ុខខេ កគុដ្ពេមបន

េបេ នបលេទកបស្រកបលេហ កសឈ�េេឱកប់ាលមិបបម�ម  េលសក�

ឈ�ាខបនបដសេទ េបេេ ខី េឹ កប�ិ�រតិ់ាលមបេទប ។  ្ពេយ�ិ-

បុគងលទដំំ �់មដមិបប�េិភគបន�ល ់ាលេ្បកប�ិ�រតិមបេទប

េនេ ្យបសាទកានដេ, េហបុគងលេនេ កស�់មដុយគក់ាលគួ�

ាេមលម គួ�ា�េិគបស គួ�ាុបសឈខក មិបគួ�ាេង�ព កគុដក�លស

េឃន�បបស្ពេយ�ិយទដំំ, �់មដាលសបបបក�រសុកឹ ុយគកមប

អ្កបយ ្រ្បបងំខ ន ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេមប្បក�មួេដរ រិក�ុខខេ កគុដ្ពេមបន

េបេ នបលេទកបស្រកបលេហ កសឈ�េេឱកប់ាលមិបបម�ម ាក-ក

បមខនដេមល ាបនបរសេក� កបមខនដេមល េដគិរកគុដនិរតឹ  “ទកទដំេបេ

បនដេមលេឃនេដយប េដបលិកយ៉ដេបេ ” េ្ាេេហរុេនេ ទកទដំ

េនេ េបេមលេឃន ។ បបម្ ក្ បក�េបេ កសេ ខី េឹ ុកប�ិ�រតិមប

េទប, ្ពេយ�ិបុគងលទដំំ �់មដមិបប�េិភគបន�ល ់ាលេ្បក

ប�ិ�រតិមបេទបេនេ ្យបសាទកានដេ, េហបុគងលេនេ កស�់មដុ

យគក់ាលគួ�ាេមលម គួ�ា�េិគបស គួ�ាុបសឈខក មិបគួ�ាេង�ព កគុដ



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๒๕ 

 

 

ក�លសេឃន �បបស្ពេយ�ិយទដំំ, �់មដាលសបបបក�រសុកឹ ុ

យគកមបអ ក្បយ ្រ្បបងំខ ន ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេមប្បក�មួេដរ រិក�ុខខេ កគុដ្ពេមបន

េបេ នបលេទកបស្រកបលេហ ខខេេ្បឹុលស ខខេេ្បនិេ�� ម ខខេេ្បេមៃា 

្យបសាទកានដ ។ បបម្ ក្ បក�េបេ កសរសុកឹ ុកប�ិ�រតិមប

េទប, ្ពេយ�ិបុគងលទដំំ �់មដមិបប�េិភគបន�ល ់ាលេ្បក-

ប�ិ�រតិមបេទបេនេ ្យបសាទកានដេ, េហបុគងលេនេ កស�់មដុ

យគក់ាលគួ�ាេមលម គួ�ា�េិគបស គួ�ាុបសឈខក មិបគួ�ាេង�ព កគុដ

ក�លសេឃន �បបស្ពេយ�ិយទដំំ, �់មដាលសបបបក�រសុកឹ ុ

យគកមបអ ក្បយ ្រ្បបងំខ ន ។ 

កប�ិ�រតិ់ាលងខ បេទប យ៉ដាបនេមតន   រិក�ុកគុដ្ពេមបនេបេ 

នបលេទកបស្រកបលទដំំេហ ុយគកមបបរិ មបនិរតតដំម ំមប

បម្្��យេទកគុដកាសបមគួ�ខខេ ក់ាលមិបបមគួ�ខខេ តម់ាល្ដសយប

យបុមបបនុក ឈបសឈ�េេក់ាលបមគួ�, េេេពលមបយគក់ាល្រ្បក�

្បេគប កសឈបសឈ�, េេេពលពំុមបយគក់ាល្រ្បក�្បេគប កសេនដបេនន

េទ, េបេេ ខី េឹ ុកប�ិ�រតិ់ាលងខ បេទប ។ ្ពេយ�ិបុគងល

ទដំំ �់មដប�េិភគបន�ល ់ាលេ្បកប�ិ�រតិងខ បេទបេនេ ្យបស

ាទកានដ, េហបុគងលេនេ កសុយគក់ាលគួ�ាេលករេម�ដ គួ�ា 

េប�ន គួ�ាប�េប� មបក�្ប្ពនរតាុបំរសកិេលប, ាលសបបបក�រសុកឹ 

ុយគកមបអ្កបយប�បុិប់ រមតដ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសុេព្បេប�េលបយបស

េព យប ភបិរេបនកតកេបេឹ ៖ 



๔๒๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

“ នាកភាយចន�តាតបល�� ត  ធកីេាចាកភ�តាាស ាត 

ឧ�នតតសាត តយាាតណ�ន�តត   កគាត តយនាយចប (១) – 

បុគងលមបបប� ទដំំ�់មដមបិបបមេគេ  ទកុយគក្យ្ខ

�់មដានដយបេដខខួប�ដ    េ្ាេេគមបបណំដនេំាេេីុេមក   េប្ពេ

យ�ិយទដំំ   ឈបសឈ�, េបេគកឺ�បបម �បបស្ពេយ�ិយទដំំ ” 

ាបនេបេ ។ បនកប�ិ�រតិ់ាលមបេទប យ៉ដាបនេមតន   បបម សឹ ្ពេព� រិក�ុ

ខខេ កគុដ្ពេមបនេបេ េាលបបម�បបសេ្នបយ៉ដ គឺ នកព� បិណ� យរ 

េបនបបយ បិដេ្គរដប�កិ� � គឺ គឹ ំ់ ាលុបន�ល ប្មបសយគក្ដំឺ េដ

ក, េបេេ ខី េឹ បនក-ប�ិ�រតិ ់ាលមបេទប ។ ្ពេយ�ិបុគងល �់មដមិប

ប�េិភគបន�ល ់ាលេ្បបនកប�ិ�រតិមបេទបេនេ ្យបសាទកានដេ, 

េហបុគងលេនេ កស�់មដុយគកាសគួ�ាេមលម គួ�ារិេេាដល គួ�ា�េិ

គបស គួ�ាបមបសេខុម គួ�ាុបសឈខក មិបគួ�ាេង�ព កគុដក�លសេឃន�បបស

្ពេយ�ិយទដំំ, �់មដាលសបបបក�រសុកឹ ុយគកមបអ្កបយ ្រ្ប

បងំខ ន ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេមប្បក�មួេដរ រិក�ុខខេ កគុដ្ពេមបន

េបេ េេេពលេាលាយគកាៃ យបឮ េបេាលយ៉ដេបេឹ “ អតខ ភព

មបេបនកតក្ រ្បក� េដ�បបសេបេ ” ាបនេបេ, េហរិក�ុ េនេ កសមបក�នដស

យបេករេឡដ ្ពមុមួកេនេ  ់ាលេាលាយគកាៃ យបឮេនេ,  

បបម្ ក្ បក�េបេ កសរសុកឹ ុបនកប�ិ�រតិ់ាលមបេទប, ្ពេយ�ិបុគងល

ទដំំ �់មដមិបប�េិភគបន�ល ់ាលេ្បបនកប�ិ�រតិមបេទបេនេ ្យបស 

 

 

(១) ខុ�កបិក ុរក  ២៧ / ២១៩ 

      ប�ដកែាសា   បុគងលមប្យ ខុ ទដំំ មបិ់ាលបបមេ េ្បន់របនដ (  បដ� ក ) យគកមប្យ ខុ គួ�

ានដ ( ខខួប�ដនុេ ) ពួកយ�ិយ ្ងបស់រឈ� �ិបេប��ម ៗ បុ៉េណា េ េបេុក�បបម�បបសពួកយ�ិយ ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๒๗ 

 

 

ាទកានដេ, េហបុគងលេនេ កស�់មដុយគកាសគួ�ាេមលម គួ�

ារិេេាដល គួ�ា�េិគបស គួ�ាបមបសេខុម គួ�ាុបសឈខក មិបគួ�ាេង�ព កគុដ

ក�លសេឃន �បបស្ពេយ�ិយទដំំ, �់មដាលសបបបក�រសុកឹ ុ

យគកមបអ ក្បយ ្រ្បបងំខ ន ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេមប្បក�មួេដរ រិក�ុខខេ កគុដ្ពេមបន

េបេ បេ��នកាប�បិលយបឮឹ “ គួ�្បេគប�បបស នេំាេរកិ�ុទដំំ 

យ៉ដេបេ បិដយ៉ដេបេនុេ ” ាបនេបេ, យគកទដំេនេ លុេយបមត បសាក�បបស

រិក�ុយដងេនេេហ កសលឱំប្បេគបបន�ល ់ាលរិក�ុយដងេនេ ់ណន ំ។ បបម្ ក

្បក�េបេ កសរសុកឹ ុបនកប�ិ�រតិមបេទប, ្ពេយ�ិបុគងលទដំំ 

�់មដមិបប�េិភគបន�ល ់ាលេ្បបនកប�ិ�រតិមបេទបេនេ ្យបសាទក

ានដេ, េហបុគងលេនេ កស�់មដុយគកាសគួ�ាេមលម គួ�ារិេេាដល 

គួ�ា�េិគបស គួ�ាបមបសេខុម គួ�ាុបសឈខក មិបគួ�ាេង�ព កគុដក�លស

េឃន �បបស្ពេយ�ិយទដំំ, �់មដាលសបបបក�រសុកឹ ុយគកមប

អ្កបយ ្រ្បបងំខ ន ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េទេុ្ពេម� កបុរតេរស� េេេពល្ពេអិរ

យបតដងរនបសមួ េករមប្ដំឺរម� រសេឡដ  លុេ្ពេមហេមគងេខ បេរស�

បួ�យពំក គឹ  ំ កសបេ��នកេននេទ, គឹ េំករេឡដ(់បសដ�កមកយប) េ្ាេ

ក�់ាលេេកយបបេ��នកេទេនេ, ្ងេនេ ្ពេម� កបុរតេរស�គិរឹ 

គឹ េំបេេករេឡដ េដម�ក�បេ��នក�បបសេដ, អ្កបយ�បបសេដ 

បបមកុំ្ រ្បបងំខ នយក ាបនេបេ ។ េដម� ខំ នអ្កបយ ្រ្បបងំខ ន េបេេក

លេបដស គឹ េំនេេនន មិបេ្ប្យបស�ក្្កបរិ មិប់មបេឬ   អ្កបយេទេុ

យ៉ដេបេ កសរសុកឹ មបេទប ។ ្ពេយ�ិបុគងលទដំំ �់មដមិប



๔๒๘                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ប�េិភគបន�ល ់ាលេ្បបនកប�ិ�រតិមបេទបេនេ ្យបសាទកានដេ, 

េហបុគងលេនេ កស�់មដុយគកាសគួ�ាេមលម គួ�ារិេេាដល គួ�ា�េិ-

គបស គួ�ាបមបសេខុម គួ�ាុបសឈខក មិបគួ�ាេង�ព កគុដក�លសេឃន �បបស

្ពេយ�ិយទដំំ, �់មដាលសបបបក�រសុកឹ ុយគកមបអ្កបយ ្រ្ប

បងំខ ន ។ 

បនកប�ិ�រតិ់ាលងខ បេទប យ៉ដាបនេមតន   បបម សឹ ្ពេព� រិក�ុខខេ 

កគុដ្ពេមបនេបេ េេេពលបន�លមប កសេាលបបម គឹ  ំ កគុដ្រកបល

ទដំំ ់ាលពួកញរិយបបក�ណុក, េបេេ ខី េឹ បនកប�ិ�រតិ់ាល

ងខ បេទប ។ ្ពេយ�ិបុគងលទដំំ �់មដប�េិភគបន�ល ់ាលេ្បបនក- 

ប�ិ�រតិងខ បេទបេនេ ្យបសាទកានដ, េហបុគងលេនេ កសុយគក់ាល

គួ�ាេលករេម�ដ គួ�ាេប�ន គួ�ាប�េប� មបក�្ប្ពនរតាុបំរស

កិេលប, ាលសបបបក�រសុកឹ ុយគកមបអ្កបយប�បុិប់ រមតដ, រិក�ុ េនេ 

ុយគក ់ាល្ពេរឹគរ យ�ហបតបមខ បមុុបុ ម� បសទដំំ ្ដស

យបុេមន ។  

 បបម សឹ ្ពេព� នំ់ ណក្បក�់ាល្ពេរឹគរ ្ដសេបដ�ក

េភ្ប�បបសកបិភ�ទស ្្ាហខណន េនេ, េភ្បេនេ េករេឡដេ្ាេក�

នដបប�  ក�់កបប�  ក�្បទន ក�បដ�រសបដ�ិប បិដក�េលសបដបនិ, 

េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេរឹគរ ្ដសបាិេបលបិណ� យរេនេ ្ដសមិបេ្ប

មកនិ��ន ម្កបរិ ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប េេេពល្ពេរឹគរ 

េម្ពេ្កយេម�  េបតេឱុិពស នបលេទកគុដយ្រលស



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๒๙ 

 

 

េលកឬ   ឬកសេកគុដបិណ� យរ ២ េលក គឺ កគុដបបក�ម�បយ បិដកគុដ

យមលុយយប ប៉ុេណា េឬ    ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ េេេពល្ពេ

រឹគរេម្ពេ្កយេម�  េបត�់មដកបសកឱុិពសឈ�េេ់ក្�  

េហេកដ�នបលេទកគុដអហ�មួពំបបរ ៗ ់ាល្ដសាួបេឡដ លសេលក ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ នបេិបប ( នុដេភ ) �បបស្ពេុ 

េេេពល្ពេុេម្ពេ្កយេម�  �់មដកបសកបមខ មកឈ�េេ

្ិរ េហេំកដ�ម�បប នបលេទកគុដយ្គបសពំបបរ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេ

ព�   េេេពល្ពេរឹគរេម្ពេ្កយេម�     េបត�់មដកបសក

ឱុិពសមកឈ�េេ់ក្� េំកដ�ឱុិពសនបលកគុដយមួពំបបរ ៗ ់ាល

្ដសាួបេឡដមក លសេលក យ៉ដេនេ់ា� ។  បបម សឹ ្ពេព� េទេុេេ

បគ�េប�បយ   េេេពល្ពេរឹគរបនដេម្ពេ្កយេម�   េេបុក�-

បបុលកបហិ� េបតកសកឱុិពស លំឱំបនបលេទ េលសាអហ�មួពំបបរ  ៗ

េនេមបបេំណ ម, េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេប�ក�បបស្ពេរឹគរ យប

្បបស្ម ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ក�់ាលពួកេបត ុ

យគកាលសបបបភពខគេ់ខគដុ្ប ំុ បិន� កគុដក�្បណិបលរបន្ពេប� ក�យ រស

ុកឹ ុេរ�បបសពួកេបតទដំេនេ, ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគ-

េបប ខខុ ំ្ ពេក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមក

េបេ  ”  ៕ 

នបសងឹរិគករេភ្បកឹបប� ក ៩ 

 



๔๓๐                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ពកមអធ���យបប� ទ� ៩   
 

 បប� បតកយពំកេភ្ប់ាលេ្បាកេពនបនយបមក េ ខី េឹ ងឹរគិក-

រេភ្បកឹបប�  ។ 

ាកឹ េភ្ប់ាលេ្បាកេពនបនយបមក ុេាម ្ពេុ្ដស

េលកកមកបមម ដកគុដកេបេ េដ្ដសមប្ពេបណំដបនដនដមុលបម� ន

ាេឃនឹ ្ពេពុបយដង្ ដស�េិគបសេភ្ប គឺបន�ល េទេុទដំ ៤ េនេ 

់ាលយបមក  េដក�េ្បាកេពនបនបប�បសនិរត  យបបទនាយគកមត បស

េករមបនិរតបទប  ្្េ ខឹ  េហលឱំបនបលេទ្បេគប េដនិរត់ ាល្្េ-

ខឹ េនេ ឹុេភ្បមិបគួ�ប�េិភគ, េ្ាេេហរុេនេ េបុក�បេំយគ

ាក េទេមិប់មបុងឹកតក ។ 

ាកឹ “ េភ្ប់ាលេ្បាកេពនបនយបមក ” ាបនេបេ ុេាម ្ពេ

ាសមប្ពេភគ្តបស នេំាេកបិភ�ទស ្្ាហខណន  កគុដកបិភ�ទស ្បប្រ 

បន� បសពក្ាហខណន  យបមត បសលមងេបន�បបស្ពេយដង េហេករមប 

េបនកតក្្េ ខឹ  លឱំបកេភ្ប នបលេទ សឹ នេំាេ្ពេយដង ។ 

ាកឹ យបុបុពសកកឹ ់្បឹ កឹ (ាកេពនបន)់ាលមបតមលដំបស, 

មបយ៉ដេបេគឺ ុនកថ - កឹបតកយពំកទប, តីលកថ- កឹបតកយពំក

បកល, ត �កថ - កឹបតកយពំកឋបបួគង,   ិម�នីភកថ - កឹបតកយពំក

េទបៃបកម, ឱិកថ - កឹបតកយពំកភពេឹកទបៃបកម, តំកត -

កលតកថ - កឹបតកយពំកភពេះហខដៃបកម, កនកម នតតរសកថ - 

កឹបតកយពំកអបិបដ្ៃបេបក�មខយ(ក�េននបួប) ាបនេបេ ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๓๑ 

 

 

នណុំន់ាលមិប្បបងគ  កគុដបប�  មបយ៉ដេបេគឺ េេេពល្ដស

រិេេាដលេភ្ប ់ាលេ្បាកេពនបនបប�បសនិរត យបបទន ាេករមប 

េបនកតក្្េ ខឹ  �ួនេគកសលឱំបកមក សឹ ្បេគប, េហរុយសកេប្តបស 

យបុបុពសកកឹ ់ាលមបក�េាលាលសទប មបអបិបដ្ាសេ្នប ់ាលបនដ

យបួល េដម�ក�ាទប ុាបំបដេនេមុប េទបនិ   េ្ាេេេ

េពល្តបសយ៉ដេបេ យគកមត បស�់មដេករមបេបនកតក្្េ ខឹ កគុដទប ានដឹ

ទបមបអបិបដ្េ្នបយ៉ដេបេេហ ្រ្បក�អបិបដ្់ាលគួ�យប

ួលេនេ កស�់មដលឱំបកបន�លទដំំ នបលេទ សឹ ្បេគបុ

េ�ឿ ៗ មិប់មបេឬ   ។ 

ាកឹ ប�ិ�រត ិ គអឺក�់ាលកេ្មកនលន ៃបឥ�យិបថលបិំដរបន

ទដំំ េលសេឡដ កគុដបណំដាយគកាៃយបានដ ( ឬខខួប�ដានដយ៉ដេនេ

េហ កសេលសេឡដ ) មប ២ យ៉ដ គឺ កប�ិ�រតិ ់ាលុអក�កេ្មក

នលនៃបក មបឈ� េា� េាក បកសៃា ដកសក្ល ្គប កក្ល ុេាម, 

បិដបនកប�ិ�រតិ ់ាលុអក�កេ្មកនលនក េាលគឺ កេករេឡដៃប

បេំឡដ គឺមប-ក ក្ល ្កយបមមរស ុេាម បិដយបបយ់ាលេ្បុេ្គរដ

់រដបេំឡដ មបយណត រ ុេាម កគុដេពលបេ��នបេំឡដ ។  

កប�ិ�រតិ បិដបនកប�ិ�រតិេនេ េ ខី េឹ មបេទប េ្ាេុេហរុា

្រ្បអបរតិ ុេហរុដំក�បេ្មនគុណលមង ់ាលខដុសខបុសុដេនេ ុ

េហរុាយគក់ាលមិបទបសមបបទប  មិបេករបទប  យគក់ាលមបបទប ្មបស

េហ កសថមថបទប  ុេហរុាទកយគក្បេគបបន�ល យបួលអបិ-

បដ្រិន ។ េ្ាេេហរុេនេ រិក�ុយដងណ និ��ន ម្កបរិេដេ្បប�ិ�រតិមប



๔๓๒                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េទបទដំ ២ យ៉ដេបេ, អ្កបយគឺក�និ��ន ម្កបរិ�បបសរិក�ុទដំេនេ កស�់មដ

ាលសបបបក�រសុកឹ ្រ្បបងំខ ន, យលិប្ឹ ុមិច អ្កបយ ។  

គួ�្ុបយពំកកប�ិ�រតិ បិដបនិកប�ិ�រតិ់ាល ងខ បេទប េដ្បក�

ផ�ុបនដក�់ាលេាលំដេល ។ 

េ�ឿដ�បបស្ពេម� កបុ្រ ទកសដបនដ្ង់ាលេេកេករ្ំដឺខលស

កគុ ដេាេ េហ្ពេមហេមគងេខ បេរស� េា��កបិណ� យរ ់ាលបម្បប

នំេាេេគ តមាក្យបស�បបសេេក មក្បេគបនំេាេេេកេនេ 

េេកមិបយប្យបស្ពេមហេមគងេខ ប េដគិរឹបនដយបេនេេ ្រ្ប

្ពេេថ�យបួ� កសេាល្យបសេទតមយសក ់ាលេេកជខ បសេ្បបយំរស កគុដបមល

េេុ្គហបស ប៉ុេណា េ, េហខខួបេេកង� លស កសុ្ពេយ�ហបត េ្ាេេហរុ

េនេ កសមិប្រ្បអបរតិ់ា� មិប់មបុេហរុាខបនបដសៃបអ្កបយ ប៉ុ់បតេេក

ខំ នឹ រិក�ុាៃ់ាលមិបានដយលធ្បល្បក�េបេ បនដកុគ�ំប កេទ

្ប្ពនរត្ បរិបរតិុបេទ ់ាលបនដេលសាេករមប ុេទបេឡដ ។  

េ្ាេេហរុេនេ េទេបកុបិណ� យរ់ាលយបមក េដភពប�បុិប 

កតក កសេេកបាិេបល មិបួលបិណ� យរ ់ាល្ពេមហេមគងេខ បេរស� ន ំ

នបលេទ្បេគបនេំាេេេក េដេាលឹ “ នប�កេទកសេលនុេ ក

ុបិណ� យរ ់ាលមិបគួ�ីបស ” ាបនេបេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ៩ 

 
 

  



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๓๓ 

 

 

ប�� �ីា១០- ធសក�តបិាតកប្តសាកកបល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ពួក្ពេគុណម� បសនងំគ

េាលឹ “្ពេរឹគរ្ដសេ្បេបេ កគុដ�កដ ៤ យបេដ� បិដ ១ ់បបកប្

េបេ បប�ុ ំ្ ពេបពស��ុ រប� ណ េាម្ កេ្យបមហ្ប ” ាបនេបេ, បិដយប

េាលេដរឹ  “ េេេពល្ដសបេ្មនយប្ពេបពស��ុ រប� ណេហ   

្ដសកសបេមម ប្ពេល េាម្ កក�្បនដ់្បដរនិ មបិេាម្ កប់មតដលមង ” ាបន

េបេ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប េ្ប�បាបនុ ន ខំ បសលគប  ឬបិប្�បបស

ន ខំ បសលគប  យបហសនកបមបលិកយនសលគប េហ េាម្ ក្ បេយ្បននេំាេក�េលស

បសមង ម យបសុេ្នបៃថ�េហ ប៉ុ់បតេេេពលបសមង មលមំកាលស កស់ប�ុ

�ួននិរតេទបនិ យ៉ដណ, ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេរឹគរ្ដសេ្ប

េពល កគុដ�កដ ៤ យបេដ� បិដ ១ ់បបកប្េបេ បប�ុ ំ្ពេបពស��ុ រប� ណ 

េាម្ កេ្យបមហ្ប ប៉ុ់បត លុេ្ពេយដង្ ដសបេ្មនយប្ពេបពស��ុ រ-

ប� ណេហ ្ដស់ប�ុ�ួន្ពេល កគុដក�ប់មតដលមងេទបនិ យ៉ដ

េនេ់ា� ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប មធដ៉បនិេដរ េ្ប�បាបនុ ពួកយគក

្បដលស ឬពួកបិប្�បបសយគក្បដលស ហសនកបមក�្បដលស្គបសេពល យបស

េបេុេ្នបៃថ�េហ ប៉ុ់បតេេេពលក�្បដលសមកាលស កស់ប�ុ�ួននរិត

េទបនិ យ៉ដណ, ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេរឹគរ្ដសេ្បេបេ កគុដ

�កដ ៤ យបេដ� បិដ ១ ់បបកប្េបេ បប�ុ ំ្ពេបពស��ុ រប� ណ េាម្ ក



๔๓๔                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េ្យបមហ្ប ប៉ុ់បត លុេ្ពេយដង្ ដសបេ្មនយប្ពេបពស��ុ រប� ណ

េហ ្ដស់ប�ុ�ួន្ពេល កគុដក�ប់មតដលមងេទបនិ យ៉ដេនេ់ា� ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ដស�ួន្ពេល េ្ាេ្ដស ខំ នឬយ៉ដ

ណ   ឬកស្ដស�ួន្ពេល េ្ាេ្ដសមិបមបបណំដបម� នយដង   ឬកស

្ដស�ួន្ពេល េ្ាេ្ដសបសេខ្   ឬកស្ដស�ួន្ពេល េ្ាេ

្ដសមិបមបភពុបពស��ប    ។ 

េហរុផលកគុដេ�ឿដេនេ គឺយសក   បបម្ពេគុណម� បស ្យបសយពំកេហរុផល 

េាម្ កាឆខដផុរក�បដ្ លផដនុេ ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេរឹគរ្ដសេ្បេបេ កគុដ

�កដ ៤ យបេដ� បិដ ១ ់បបកប្េបេ បប�ុ ំ្ពេបពស��ុ រប� ណ េាម្ ក

េ្យបមហ្ប ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “េេេពល្ដស

បេ្មនយប្ពេបពស��ុ រប� ណេហ   ្ដសកសបេមម ប្ពេល េាម្ កក�

្បនដ់្បដរនិ មបិេាម្ កប់មតដលមង ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។  

 ្បបិបេប េេេពល្ដសបេ្មនយប្ពេបពស��ុ រប� ណេហ   

្ដសកសបេមម ប្ពេល េាម្ កក�្បនដ់្បដរិន មិបេាម្ កប់មតដលមង ពិរ់មប

េនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាលឹ “ ្ពេរឹគរ្ដសេ្បេបេ កគុដ�កដ ៤ 

យបេដ� បិដ ១ ់បបកប្េបេ បប�ុ ំ្ ពេបពស��ុ រប� ណ េាម្ កេ្យបមហ

្ប ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

បប� ាស្ុលេ្ល ពិយកេដេ្ម បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ 

នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បសេហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ-

្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេរឹគរ្ដសេ្ប

េបេ កគុដ�កដ ៤ យបេដ� បិដ ១ ់បបកប្េបេ បប�ុ ំ្ពេបពស��ុ រប� ណ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๓๕ 

 

 

េាម្ កេ្យបមហ្ប ពិរ់មប, េហេេេពល្ដសបេ្មនយប្ពេបពស-

��ុ រប� ណេហ ្ដសកសបេមម ប្ពេល េាម្ កក�្បនដ់្បដរិន មិបេាម្ ក

ប់មតដលមង ពិរ់មប ។  

ប៉ុ់បត ក�់ាល្ដសបេមម ប្ពេល េាម្ កក�្បនដ់្បដរិន មិប់មប

េាម្ កប់មតដលមងេនេ េ្ាេ្ដសេមលេឃនបបបភព្ុលេ្ល លមិរលមបស 

ពិយកេឃន ពិយកានដ បុខុម ពិយកកសលខុេ ៃប្ពេលមង េមលេឃនក�

់ាលបរសទដំំ  ុយគក� កកកគុដអលល បិដ្បកបស យំ បសបបបបក� - 

ិា�ិ� នដម ំំ ខ ដំ េហ្ដសកសេករ្ពេប�បិរិក�ឹ  “ េដបនដេលសយសកហគហ  , េដ

បនដេលសយ៉ដេមន៉ហគហ   ”  ាបនេបេ  េហ្ដសកសបេមម ប្ពេល  េាម្ កក�

្បនដ់្បដរិន  មិបេាម្ កប់មតដលមង,  ្បក�េបេរសុកឹ  ុ្ពេល 

់ាល�ពំនដគិរាលសក�ុកសន្បសបបបលមង �បបសបរសទដំំ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�  េ្ប�បាបនុ  ្គ្េពបេករសនបលេទ�ក   យគក់ាល 

្រ្ប្ដំឺបដ�បបបុក�េហ កសគិរយ៉ដេបេឹ “ បនដេ្បបលិកពធយលយ៉ដាបន

េមតនយបហគហ   ឬកសបនដេ្បឹ គ យំសកហគហ េបមគ កសេបេ យបុបេេប្ ពក្ដំឈឺ-ឺ

�ឹ រសយប   ” ាបនេបេ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសេមល

េឃន្ប ់ាល្រ្ប្ដំឺ គឺកិេលបទដំពួដបដ�បបបុក� េហ្ដសេមលេឃន

បបបភព្ុលេ្ល លមិរលមបស ពិយកេឃន ពិយកានដតម បុខុម ពិយកុកស

ន្បស  ៃប្ពេលមងេហ  ្ដសកសមប្ពេរ្មិេយ៉ដេបេឹ  “ េដបនដេលសយសក

ហគហ  , េដបនដេលសយ៉ដេមន៉ហគហ   ” ាបនេបេ េហ្ដសកសបេមម ប្ពេល  

េាម្ កក�្បនដ់្បដរិន មិប់មបេាម្ កប់មតដលមង, ្បក�េបេរសុកឹ ុ

្ពេល ់ាល�ពំនដគិរាលសក�ុកសន្បសបបបលមង �បបសបរសទដំំ ។ 



๔๓๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ខរតិុ ់ាល្ដសយបមុទប រិេបក

េហ ្ដសេឃន្បទដំំ គឺយគកយមទស � េបនយម យគកប�បិល យគក

បិគម យគកបុកឈគួល ពលេបន អមរ មសបតក  យគកបេ្ម្ក� េហ្ដសកស

េករ្ពេលគិរយ៉ដេបេឹ  “ េដបនដេលសយសកហគហ   ,    េដបនដេលសយ៉ដេមន៉

ហគហ   ” ាបនេបេ យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ្ដសេមលេឃនបបប

ភព្ុលេ្ល លមិរលមបស ពិយកេឃន ពិយកានដតម បុខុម ពិយកុកស

ន្បស ៃប្ពេលមង, េមលេឃនក�់ាលបរសទដំំ ុយគក� កកកគុដ

អលល បិដ្បកបស យំ បសបបបបក� ិា�ិ� នដម ំំ ខ ដំេហ ្ដសកសេករ្ពេ

ប�បិរិក�ឹ  “ េដបនដេលសយសកហគហ  , េដបនដេលសយ៉ដេមន៉ហគហ   ” ាបនេបេ   

េហ្ដសកសបេមម ប្ពេល   េាម្ កក�្បនដ់្បដរិន  មិបេាម្ កប់មតដលមង, 

្បក�េបេរសុកឹ ុ្ពេល ់ាល�ពំនដគិរាលសក�ុកសន្បសបបបលមង 

�បបសបរសទដំំ ។ 

បបម សឹ ្ពេព�    មហបពិ្រ    បលមធដ៉េដរ    ុលមខតៃប្ពេ- 

រឹគរទដំំ្គបស្ពេយដង ់ាល្ពេ្ពហខ្រ្បបលយដស�អលន ា

្ដសប់មតដលមង ។ កគុដ្បក�េនេ មបេហរុផលយសកេទ   កគុដបមលេនេ 

ពួកមបុប្បេទទដំំ ពួកបមណយបិដ្ាហខណន ទដំំ បុប់ រុ

យគកេលករេម�ដ្ពេ្ពហខ េង�ព្ពេ្ពហខ បបុ្ពេ្ពហខ ុកេេំដមុខ ។  

េ្ាេេហរុ់ាល្ពេ្ពហខ បលយដស�អលន ា្ដសប់មតដលមងេនេ 

មបុប្េេក ្ពមទដំេបត កសបនដេង�ព ដកសនិរតេ្ឿ លឱំបនិរតេ្ឿ 

េដក�េង�ពនេំាេ្ពេរឹគរ ាសមបពេបុភព មប្ពេឥប្�ិ-

ប មបញណ មបបប�  ាសខដុសខបុស្ពេយដងេនេ ។  



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๓๗ 

 

 

បបម សឹ ្ពេព�  ្ពេ្ពហខបលយដស�អលន   ា្ពេរឹគរ្ដស

ប់មតដលមង កសេដម�េហរុផលំដេល មកេបេ់ា� ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េ្ប�បាបនុ ្ពេុ ឬ្មហអមរខខេ �់មដ

លឱំប េលសក�េករ់្កដនេំាេបុគងលណ ្បាៃកស�់មដលឱំប េលសក�

េករ់្កដេដក�េង�ព នេំាេបុគងលាសមបពេបុភព ខំ ដំុដេនេ 

យ៉ដណ, បបម សឹ ្ពេព� េេេពល្ពេ្ពហខេង�ព មបុប្េេក ្ពម

ទដំេបត កស�់មដេង�ព នេំាេ្ពេរឹគរ យ៉ដេនេ់ា� ។  

បបម សឹ ្ពេព� មបុប្េេក�់មដុយគកបបុបុគងល ់ាល្ពេ្ពហខ

បបុ, េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេ្ពហខបលយដស�អលន្ពេរឹគរ

ទដំំ្គបស្ពេយដង    េាម្ កា្ដសប់មតដលមង ” 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេគុណ-

ម� បសេដេ្មបប� យបលមេហ, ុនេមខាសលមំ ខ ដំណបស, ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសលមខេបន យេប្ប្ុក�ប្ប� ក ១០ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១០    
 

 បប� បតកយពំកក�់ាល្ពេពុបយដង   ្ដសុយគក្បនដ់្បដរិន   កគុដក�

ប់មតដលមង េ ខី េឹ លមខេបន យេប្ប្ុក�ប្ប�  ។ 

ាកឹ បប�ុ ំ្ ពេបពស��ុ រប� ណ គឺបប�ុ ំលមងមដភពុ្ពេពុបយដង

ទដំំ េាម្ ក្ បេយ្បននេំាេក�បេ្មន្ពេបពស��ុ រប� ណ ។ 

ាកឹ    ្ដសបេមម ប្ពេល    េាម្ កក�្បនដ់្បដរនិ    មបិេាម្ ក 



๔๓๘                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

ប់មតដលមង េបេ បួ�ឹ ្ដសបេមម ប្ពេល េាម្ កក�្បនដ់្បដរិន យ៉ដ

ាបនេមតន   មិបេាម្ កប់មតដលមង យ៉ដាបនេមតន   ។ 

េឆខយ៉ដេបេ គឺ េេេពល្ពេាសមប្ពេភគ្ដសពិ�ណយ៉ដ

េបេឹ ៖  

“ តធតកេ�  កខាសយិាំ សកីេាទលទាាកមក កនសនាអភាេ�  (១)  

- លមង់ ាលេដបេ្មនយបេហេបេ ្ុលេ្ល ពិយកេឃន ពិយក

ានដតម មបភពប�បស ្បណក រ មបិ់មបុក្តនសន�ៃបគបិំរ (មបិអនគរិ

យប ) លមិរលមបស យគកុបណ�ិ រប៉ុេណា េ េបអនានដយប, បរសទដំំ

េបេ ុយគកមបអលល (កមគុណ ៥ ) ុក� កក � កកកគុដអលល 

បប្នរិតកគុដអលល ។ល។ េហ្បបិបេបេដបនដប់មតដលមង, េដកស

មបិអនបនដេលសាយគកាៃ ានដបពស្គបសយប, ្បក�េនេ ុក�លយំក�បបស

េដ, ្បក�េនេ ុក�េបដរេបដបខខួបេដ ។ 

េពលេបេ    រឹគរមបិគួ�្បកបលមង   ់ាលបេ្មនយប   

យ៉ដពិយក េ្ាេលមងេបេ មបិ់មបុយសក ់ាលបរសទដំំ ់ាល្រ្ប

ភព� កក បិដេទមបប្្គបបដ�រស បនដានដយបេដមេនេេ 

បរសទដំំុយគក្រ្បគយេ្មន្បពនរិតេហ ្រ្បបណត នៃប

ភពដដនរ�ុពំលប �់មដេមលមបិេឃនលមង ់ាល្ប្ពនរតេទ បសប� ប

ន�បត ( កេិលប ) ុលមងាស្ បណក រ ្ុលេ្ល ពិយកេឃន ាសលមិរលមបស

យបេ ”  

ាបនេបេ, េហ្ដសកសបេមម ប្ពេល េាម្ កភពុយគក្បនដ់្បដរិន, មិប 

េាម្ កប់មតដលមង ។ 

  (១) បបិលបាិក មហបគង  ៦ / ១៣ - ១៤ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๓๙ 

 

 

កគុដាកទដំេនេ ាកឹ ្ដសបេមម ប្ពេល េាម្ កភពុយគក្បនដ់្បដ

រិន គឺ្ដសមប្ពេលបេមម បេទ កគុ ដក� ប្ហនរិន មិបបំេេេលស

្បេយ្បនាបរសាៃ ។ 

ាកឹ មបិេាម្ កប់មតដលមង គឺ្ដសមប្ពេលលឱំបេទ កគុដក�េលស

េពលេបេាកបខដផុរេទ េដក�េមបុខ កគុដបមបរតិទដំំ 

�ហបរទលស់រក�យ�លរសខបបប�បិិាស បមកាលស ្ដសមិបយបមប្ពេលេីុេ

េទ�កក�ប់មតដលមងេ ។ 

ាកឹ េ្ាេ្ដសមបិមបបណំដបម� នយដង គឺេ្ាេ្ដសមិបមប

បណំដាយគកាៃ យបមង លស្ពេយដង ។ 

ាកឹ ុលមខតៃប្ពេរឹគរទដំំ្គបស្ ពេយដង ់ាល្ពេ

្ពហខ្ រ្បបលយដស�អលន  ា្ដសប់មតដលមង  ុេាម   គឺ  ុលមខត   

េបតនមហ្ពហខ លុេ្ដស្ុប្ពេប�បិរិក�្ បក�េបេ �បបស្ពេាសមប្ពេ

ភគេហ ្ដសកសគិរឹ ៖ 

“ពិរពេេកបនដបនិបេហហគហ េេកាសនេ្មបទដំំេយ ពិរព-

េេកបនដបនិបេហហគហ េេកាសនេ្មបទដំំេយ, ក�់ាល្ពេ

រឹគរយ�ហបតបមខ បមុុប ្ដសមប្ពេលបេមម បេទ េាម្ កក�្បនដ់្បដ

រនិ មបិេាម្ កប់មតដលមង, ុរួនក�បបសេដ ់ាល្រ្បនុេពក្ពហខេេក 

នបលេទបលយដស�្ពេាសមប្ពេភគ ា្ដសប់មតដលមង ”  

ាបនេបេ, េេេពល្ដសរ្មិេយ៉ដេបេេហ កសយដនុេពក្ពហខេេក 

េទបលយដស�អលន្ពេាសមប្ពេភគ ា្ដសប់មតដលមង ។ ្ពេាសមប

្ពេភគ ្ដសកស្ពមួលាកបលយដស� �បបសេបតនមហ្ពហខ បន� បសពក

េនេ កសយដ�កិេទកេផ្ដ ៗ េាម្ កប់មតដលមង ។ មបុប្េេក ់ាលភគ



๔๔๐                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េ្នប ុយគកេលករេម�ដ្ពេ្ពហខ លុេេឃនឹ បបម្ ក់ រ្ពេ្ពហខ ់ាលុ

យគក្បេប�បផុំរ កសេេមបក�េង�ពនេំាេ្ពេលមង េេមបក�េង�ព

នេំាេ្ពេរឹគរ ាបនេបេេហ �់មដុយគកតដំនិរតមត បសលមងយ៉ដេង�ព ។ 

្បក�េនេ �់មដ្ប្ពនរតេទ េាម្ ក្ បេយ្បននេំាេយគកទដំេនេ េនេ�ដ 

េហ្ពេមបនកសបនដតដំមលំម ផ្េទយ៉ដបលំបេយប ។  

េទេុ្ពេាសមប្ពេភគ ្ដសនដសាមប្បេយ្បននេំាេបរសេេក 

្ដសកសមបបំណដា្ប្ពនរតេទ ( ់ាលុ្បក�លមខត�បបស្ពេបមខ -

បមុុបទដំំពកមុបមក ្គបស្ពេយដង ) ាបនំដេលេបេ ុ្បក�មួផដ

់ា� េប្ដសមប្ពេលបេមម បេទ  េាម្ កក�្បនដ់្បដរិន មិបេាម្ ក 

ប់មតដលមង ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១០ 

 

 

ប�� �ីា១១ - អច តយបច តិ បល��  
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្ពេគុណម� បសនគេបប ្ពេាសមប្ពេភគយប

្តបសេបនកតកេបេុកឹ ៖ 

 “ នាកសាអច តកយានាតតត  ត�តកគាកសានាភ តវជាត 

តក�ភកតតាំកលកតតតំា  នាតតាកស បណតបា �កល (១) 

្គ្អ��បបសេដ មបិមបេ បុគងលេបខបនដេដកសងខ ប់ា� បុគងល

់ាលេ្ប�បយបបនដេដ ពំុមបេ កគុដេេក ្ពមទដំេបេេក”   

១) បបិល មហបរិដង ៦ / ២២  ប�ដកែាសា ៖ រឹគរមបិមបអ�េ មបិមបបុគងលាៃ េបខបនដ

រឹគរេឡ កគុដេេកេបេ ្ពមទដំេបេេក មបិមបេ្ប�បផ�នមបនដរឹគរយបេឡ ។ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๔๑ 

 

 

ាបនេបេ, េហេេ្តបសុកេដរឹ “ ឥាតាកខាសតក កភាអឡកេាិល-

កមាអច តកយា កស តមកបាទលទាសាំបគជិាបគកវតត (២) - មគ លរកិ�ុ
ទដំំ អំ�កេមយ ុ្គ្អ��បបសេដ យប់រដតដំេដុ

បិប្ ាេបខបនដខខួប ទដំយបបបុេដ េដក�បបុាសេលបលបស យ៉ដ

េបេ ” ាបនេបេ ។ 

 ្ពេគុណម� បសនគេបប ្បបិបេប ្ពេរឹគរ្តបសុកឹ “្គ្ 

អ��បបសេដ មបិមបេ បុគងលេបខបនដេដកសងខ ប់ា� បុគងល់ាល

េ្ប�បយបបនដេដ ពំុមបេ កគុដេេក ្ពមទដំេបេេក” ាបនេបេ ពិរ

់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសុកឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ  

អំ�កេមយ ុ្គ្អ��បបសេដ យប់រដតដំេដុបិប្ ាេបខ

បនដខខួប ” ាបនេបេ �់មដមិប្រនម្រ្ប ។ 

 ្បបិបេប ្ពេរឹគរ្តបសុកឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ អំ�- 

កេមយ ុ្គ្អ��បបសេដ  យប់រដតដំេដុបិប្  ាេបខបនដ

ខខួប ” ាបនេបេ ពិរ់មបេនេ, េបយ៉ដេនេ ាក់ាល្តបសឹ “្គ្- 

អ��បបសេដ មបិមបេ បុគងលេបខបនដេដកសងខ ប់ា� បុគងល់ាល

េ្ប�បយបបនដេដ ពំុមបេ កគុដេេក ្ពមទដំេបេេក ” ាបនេបេ �់មដ

មិប្រនម្រ្ប ។ 

បបម្ កបប� េបេ កសមប ២ នណុំន ជខ កសាលសនេំាេ្ពេគុណម� បស

េហ បបម្ពេគុណម� បសេដេ្មបប� េនេផដនុេ ” 

 ្�្លាេសន   “ បបម សឹ ្ពេព� មហបពិ្រ ្ពេរឹគរ្តបស 

 

 
 (២) ម្មមិបិក មបលបណា បក ២៤ / ៣៦៣ 

       ប�ដកែាសា    មគ ល្កុម� េ្ាេេហរុេនេ អំ�តបប កេមេង្រ កលុអ��បបស 

រឹគរ កសយបតដំរឹគរ កលេេុយេបតកបិកាេបខបនដខខួប េហបបុរឹគរ េដក�បបុាស 

េលបលបស ។ 



๔๔๒                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េបនកតក្បក�េបេ ុកឹ “្គ្អ��បបសេដ មបិមបេ បុគងលេបខបនដ

េដកសងខ ប់ា� បុគងល់ាលេ្ប�បយបបនដេដ ពំុមបេ កគុដេេក ្ពម

ទដំេបេេក ” ាបនេបេ ពិរ់មប, បិដ្តបសុកឹ “ មគ លរកិ�ុទដំំ  

អំ�កេមយ ុ្គ្អ��បបសេដ យប់រដតដំេដុបិប្ ាុ

យគក់ាលេបខបនដខខួប ” ាបនេបេ ពិរ់មប ។ 

ប៉ុ់បត ាកេនេ្តបសបេំេកក�់ាល្ពេយដង ្ដសុយគកមប្គ្-

អ� មុបក�្តបសានដ េេមិបទបសយប្តបសានដ េេុ្ពេេាលិបរស

េេេឡ ប៉ុេណា េ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� មុបក�្តបសានដ ្ពេយដងមិបទបស្តបសានដ ្ដសេេ

ុ្ពេេាលិបរសេេេឡ ្ដសមប្គ្អ�ាលសេទ ៥ ពួក, ុ្គ្- 

អ�់ាលយបុមបបន្ពេេាលិបរស ា្ពេយដង្ ដសេ្បេពលកគុដមួៃថ�ៗ  

ាកបខដផុរេទ កគុដប ិុ យ បកមួ ៗ េនេ ។ ្គ្អ�ទដំ ៥ ពួក មបយគកណ

ខខេ    

បបម សឹ ្ពេព� ពួកាបំបដគឺ្ាហខណន  ៨ នកស ់ាលប្បនទ្ពេ

លក�ណយ េេេពល្ពេេាលិបរស្ បបបរថខក ៗ គឺ �មយ ល្យ លក�ណយ មបតក  

��យ (េកណ� ��យ) បុយមយ បុេភ្យ បុរតយ ។ ពួក្ាហខណន ទដំ ៨ 

េនេ យបបបល សឹ បិ� កមដងល េលសក��ក្្ពេេាលិបរសេនេ, ្ាហខណន

ពួកេនេ រសុកឹ ុ្គ្អ� ្កបមាបំបដ ។ 

 បបម សឹ ្ពេព� េេមបមគ កសេដរ, ្ពេេេបុេទប បយ ្ពេ្-

្បក�បបស្ពេេាលិបរស ្ដសន ំ្ ពេេាលិបរសនបលេទ�ក្ាហខណន  េ ខី េ

ឹ បពសមិរត ុយគកេនេបមបតឹ គ កសខបុស ុយរិុរ េនេគមុក�ពធក�ណន ់ាល

មបយដង ៦, ្ដសេ្បេេខ កមប្ន្ននក ( េលៃា្ាហខណន េនេ ) ្បគលស



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๔๓ 

 

 

្ពេកុម� មបបប�បលឹ “ បបមេេកបម� រសបេ្ដ�បកុម�េបេនុេ ” ាបនេបេ, 

បពសមិរត្ ាហខណន េបេ រសុកឹ ុ្គ្អ�ក ២ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េបត់ាលេលសា្ពេេាលិបរសបខុរ្ពេល, ុយគក

់ាល្ពេេាលិបរស្ ដសបណត បសាកេហ ្ដសកសរកសបខុរ ញបសនល�្ពេ

ល យដេននមដផគួប កគុដខណយេនេ�ដ, េបតេបេ រសុកឹ ុ្គ្

អ�ក ៣ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេមបមគ កសេដរ អំ�កេមយ ់ាលបម� រស

បេ្ដ�បក�ប�កិមខ អកិ��ប� រប្�ប, េេកមគ កសេបេ រសុកឹ ុ

្គ្អ�ក ៤ ។ 

បបម សឹ ្ពេព� េេមបមគ កសេដរ  កមបុ្រ ់ាលបម� រស

បេ្ដ�បក�ប�កិមខ េបបបប� នបប� រប្�ប, េេកមគ កសេបេ រសុក

ឹ ុ្គ្អ�ក ៥ ។ បបម សឹ ្ពេព� មុបក�្តបសានដ ្ពេយដងមិបទបស

យប្តបសានដ េេុ្ពេេាលិបរសេេេឡ ្ដសមប្គ្អ� ៥ ពួក 

ទដំេបេ, ប៉ុ់បត េេកទដំេនេ បុប់ រុ្គ្អ� ់ាលយបុមបបន កគុដ

េេកិលមង ។ បបម សឹ ្ពេព� ប៉ុ់បត ្គ្អ�ាសកពំបល ់ាលយបុមបបន

្ពេរឹគរ េាម្ កក�ុកសន្បសបបប្ពេបពស��ុ រប� ណ កគុដេេកុរត�លមង

េបេ មិបមបេ ។  

បបម សឹ ្ពេព� ្ពេរឹគរ ្ដសុ្ពេបមប  (យគកេករ�ដ) មិប

មប្គ្អ�, េ្ាេេហរុេនេ េប្ពេរឹគរ្តបសឹ “្គ្អ��បបស

េដ មបិមបេ បុគងលេបខបនដេដកសងខ ប់ា� បុគងល់ាលេ្ប�បយបបនដ

េដ ពំុមបេ កគុដេេក ្ពមទដំេបេេក ” ាបនេបេ ” ។ 



๔๔๔                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

 ្�្េពម�ល�ន�   “ ្បេប�់មប ្ពេគុណម� បសនគេបប ខខុ ំ្ ពេ

ក�ុណបបមួលកាក តម់ាល្ពេគុណម� បសេាលមកេបេ  ”  ៕ 

នបសអន�យិបន�ិប្ប� ក ១១ 

 

ពកមអធ���យបប� ទ� ១១    
 

 បប� បតកយពំកភពុយគកមប្គ្អ� ឬងខ ប្គ្អ� ( ៃប្ពេពុប

យដង ) េ ខី េឹ អន�យិបន�ិប្ប�  ។ 

 កគុដ យា�កឹុរក េាលឹ េពលេបេកបខដេទ បសបសពកៃថ�់ ាល

្ពេេាលិបរស្ បបបរយប ៥ ៃថ�, កគុដៃថ�ក ៥ េនេ�ដ ្ពេេេបុេទប បយ ុ

្ពេ្្បក មបបប�បលាយេ�យន្ាហខណន  ១០៨ នកស មក្បកបមដងល

ពិលក សឹ ្ពេនម ្ពេ្ឱ�ប ។ កគុដបណត ្ាហខណន ទដំេនេ ្ាហខណន  

៨ នកស  មបមយ(�មយ)  ុេាម   យបួលក�់រដតដំាុយគកពិបិរ

្ពេលក�ណយ ពធក�ណន ្ពេកុម� ។  ្ាហខណន  ៧ នកស មប មយ ុេាម 

លុេយបពិបិរ្ពេយបបយរបនល�ំបបស្ពេកុម�េហ កសេលក្មមៃា ២ 

េឡដ ពធក�ណន គរិុ ២ ឹ ្បបិបេប្ដស្គដេរុ្គហបស ្ដសកសបនដ

យបកខ ុ្ពេេេន្កពរតិ ផ្្ពេ្យណំនេទ �ហបរសកបទដំ ៤, 

្បបិបេប យដេននបពស យុ  កសបនដបេ្មនយបុ្ពេបមខ បមុុប ាស្បេប�

បផុំរកគុដេេក ។ េកណ� ��្ាហខណន   ( េ ខី េកគុដបប� េបេគឺ ��យ ) 

់ាលុ្ាហខណន កេំំេ អុរិន ់រមគ កសប៉ុេណា េ េលក្មមៃា់រមួ 

ពធក�ណន ុគរិ់រមួឹ ្ដសបនដមិបេេ្គបស្គដផ�េយ៉ដ្យកា បនដ



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๔๕ 

 

 

យដេននបពស យុ  េហបនដបេ្មនយប ុ្ពេបមខ បមុុប ់រមួ្បក� 

ប៉ុេណា េ ។ ្ាហខណន េកណ� ��យេ្ឿុកសបបបាកពធក�ណន �បបសខខួ ប 

េពលេបេកបខដផុរេទ ាលស ្ង់ាល្ពេេាលិបរសយដេននបពស យុ  

្ាហខណន េកណ� ��យ្ុបាណំន ដេហ កសេទបបួល្ាហខណន ទដំ ៧ នកស

ទដំេនេ ាេននបួបតម ។ បុគងលទដំេនេ មិបយបមបឆប�យ់រមួាបន

ងគ  គឺ ៣ នកស មិប� កក, ៤ នកស ប៉ុេណា េ ់ាល� កក, េលក្ាហខណន

េកណ� ��យុ្បជប េននបួបតម្ពេេាលិបរសេទ, បុគងលទដំ  ៥  នកស 

េនេ     េ្កមកកសេករុេ ខី េឹ   “ប��បគងិ ”  ( មបពួក ៥ ) ។ 

 នំ់ ណកកគុដ យា�កឹ្ពេបប្រយដងុរត�បិក �កបិយរ យបេាល 

េផ្ដឹ េេេពល្ាហខណន ទដំ ៨ នកស យបបលពធក�ណន គរិ �បបស្ពេ

េាលិបរសយ៉ដេនេេហ ្ាហខណន  ៧ នកស មប ម្ាហខណន  ុេាម 

យបេទ់ណនបុំ្រ�បបសខខួប ាេននបួបតម្ពេយដងម� បសបិបរសយ 

្បបិបេប្ពេយដងយដេននបួប េ្ាេ្ពេយដងអនបេ្មនុ្ពេបមខ - 

បមុុបយប, ់ណនយ៉ំដេនេេហ កសយប�ដសេំពលេបេ ។ លុេបមល

េ្កមក េេ្ង់ាល្ពេេាលិបរសយដេននបពស យុ  កគុ ដបណត

្ាហខណន  ៨ នកស ់ាលពធក�្ពេេាលិបរសេនេ ្ាហខណន  ៧ នកសទដំ

េនេ យបេលសកលកិ�យិេទមុបេហ េេបលស់រ្ាហខណន េកណ� ��យ

មគ កសប៉ុេណា េ  ្ាហខណន េកណ� ��យ លុេ្ុបាណំន ដក�យដេននបពស យុ  

�បបស្ពេេាលិបរសេហ កសេទបបួលបុ្រ�បបស្ាហខណន ទដំ ៧ ាេនន

បួបតម ។ បុគងលទដំេនេ មិបមបឆប�យាបនងគ េ, ៣ នកសមិប� កក, ៤ 

នកស ប៉ុេណា េ ់ាល� កក, េលក្ាហខណន េកណ� ��យុ្បជប នងំគ



๔๔๖                      កណ� ទ� ៤  -  េមណ� ក�្ប� កណ�  
 
 

េននបួបតម្ពេេាលិបរសេទ, បុគងលទដំ  ៥  នកស ់ាល�ួមទដំ 

េកណ� ��យផដេនេ  េ្កមកកសយបេ ខី េឹ   “ ប��បគងិ ” (១)  ។ 

ាកឹ បុប់ រុ្គ្អ� ់ាលយបុមបបនេេកិលមង គឺបុប់ រ

្គ្អ� ់ាលេាលបម� រសបេ្ដ�ប កគុដប ិុ យ បិល្យទដំំ កគុដ្ពេេប 

ុេាម �ហបរាលសក�បេំពនីបបមលិ កគុដបមថកមខដ� ប ទដំ់ផគក�បប

កមខដ� ប ទដំ់ផគកយ�បបកមខដ� ប ុេាម បុប់ រុេេកិលមង គឺុលមង

្បកបកគុដេេក ាកសពលបបកគុដេេក, ទដំុេេកិលមង ់ាលមិបមប

នំ់ ណកុបន�ល គឺមិបយបុយ ុ្គនេ ៃបក�បេ្មនេេកុរត�លមង គឺ

្ពេបិាស ប េ, ់ាលយបេ ខី េឹ េេកុរត�លមង េ្ាេុលមង ់ាលឆខដផុរ

យពំកេេកេនេ ៕ 

នបសាកយលិប្បប� ក ១១ 

 

 

 

 
 
 

ចបបសនសវវា�ទ� ៥ 
កគុដបគងេបេ មប ១១ បប�  

ចបបេមណ� ក�្ប� កណ� ទ� ៤ 

ចបបភា ២ 

(១) ខខនមម�កគុដយា�កឹយដងុរ�បិក គួ�់រ្រនម្រ្បុដ េ្ាេ្ម ំ្ ពេេាលបិរសយដមដផគួប េពល

្ដសមប្ពេ្បខ ២៩ បប្ ្ាហខណន ្ទដំ ៧ េនេ គួ�់រេលសកលក�ិយិេទមុបេហ ។ មធដ៉េដរ 

កគុដបណត  ៥ �បប  ់ាលេននបួបតម  េលក់លដ្ាហខណន េកណ� ��យេនន,  ៤ �បបេដរ   ពុំមបេ ខី េ

ឹ មយ ុេាម ាបនមបេ ខី េកគុដនេំណម ៧ នកស កលេលសពិលកពធក�ណន េនេេ បបម្ ក់ រមគ កស  ។  

បុ៉់បត មបេ ខី េឹ បប្យ មហនម រ�ិយ យប្្ ិតម់ាលយបានដុបេទេនេ េហេ ខី េ

ឹ បប្យ ុេាម គួ�់រុបុ្រ�បបសេេកទដំេនេ ៕ 



 បគងក ៥  - បបសបបគង                                            ๔๔๗ 

 

 

កគុដភគ ២ េបេ មប ២ កណ�  គឺ ៖ 

លក�ណ�្ប� កណ�  បិដ េមណ� ក�្ប� កណ�  

្បកបេដ ៥ បគង, ប�ុប ៥១ បប�   

 

បបម�ដសអំបភគ ៣ ( ភគប��បស ) ុបបតេដរ ះះះះ!!! 

 

ភា ៣ 
  

កណ� ទ� ៥ - អនមុណ�្ប� កណ�   ( ៤ វា�   

កណ� ទ� ៦ - ះបមកថបប� កណ�   ( ៧ វា�   
   

 

ុបណួំ�នេមខ បតកយពំកក�បាិបរតិលមង ់ាល្ពេនគេបបេរស�

បិដ ្ពេេេមិលិសន� លិ្ យបបុច បបិ្យនងគ  ុបបតេដរ �ហបរាលស

នបសខខនមម� ៃបគមុក�មិលិប�ប្ប�  ( របម ) ។ 
 

បន� បសពកយបសនម�លស យបសក�បដ្ លកគុដ្ពេពុបមបនេហ  

េរ្ពេេេមិលិសន� លិ្បនដេលសាបនេមតន   
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ម�ល�ន��្ប�   ភា ២ 

 

ស�្ុាសានបន�បបសន�ល្�្ធមមតមអុ�នធ�េណត 
Paltalk Messenger 

  

  េពាវនិន័ចណ ិិ  ហលា - ាារទុ�  វ �ិលង    ៥០ ដុល ណ 

      ភិស�ុ វជិណជេេ ន ូ- ស�ុះ    ( េន ៃ )          ២.០០០    បិ 

  ភិស�ុ វណី ិ័ ធេរ ាុដ - សធុ�ា  ( េន ៃ )       ៤០ ដុល ណ 

     ភិស�ុ េិសលាុនី េបៀវ - ថន     វ �ិបទុាវិី          ៣០    ដុល ណ 

  ភិស�ុ ណស�ិិធេន�  យពញ - ឡ វ �ិេសពំុននជន័េិាធំ (សាមុជេេិា) ៣០ ដុល ណ 

  ភិស�ុ េពព�េជេេ ាងប - ែផង វ �ិសំេពនស  ៣០ ដុល ណ 

  ភិស�ុ ចន�ធេន�  ាងប - មស  វ �ិសំេពនស  ២០  ដុល ណ 

 ភិស�ុ ធា�បល សាុ - ាុ�ប   វ �ិឧណវ េលា   ២០  ដុល ណ 

  ភិស�ុ ធា�ណស�ិេេ ភុដ - មនុ�ា ពតថ  វ �ិសំែផទ ( ប សិដំបទ ) ២០ ដុល ណ 

 ភិស�ុ ជ័េរ អលង - សាុេអង វ �ិាហាមន�ី   ២០ ដុល ណ 

  ភិស�ុ អស�ណេិវទិេិសលាុនី យ�ន - ាតនសធុា  វ �ិេគវ នន ២០  ដុល ណ 

 ភិស�ុ េពព�េេសេិ ផន - ភង    វ �ិអទ�ណបជន័សឈុទ ( សំពទសចា )  ២០     ដុល ណ  

 ភិស�ុ អគ�ធេរ អុ�ម - ះត�ម   វ �ិបុបា វិី ( សំពទសសម� )  ២០ ដុល ណ 

    ភិស�ុ សុវណវាុនី ែកវ - ចដេារន និទេញាឧបបដ ស ( ប សិដំបទ  ) ១៥០.០០០ ៛ 

       ភិស�ុ ធា�បណ�ិ ិ េ�៉ - �មេមង៉   វ �ិេេជ័ៃ� ( សំពទសចា )    ១០០.០០០ ៛ 

    ភិស�ុ សីលធេន�  ្ទ� - ងនបេអង      វ �ិសំសាីុ  (  េពែវទ )   ១០០.០០០ ៛ 

          ភិស�ុ សល្ណធេន�  ងប - វណា � វ �ិបទុាវិី   ៨០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ ាុនីេជិិេ តិេរ ានុ - សវុណា  វ �ិនួនាុនីរា ( វ �ិថនស ) ៨០.០០០ ៛ 

ភិស�ុ សុខិិេ តិេរ េហង - សាុមុ ( េន ៃ )   ៧០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ សាៃាុនី េារន - �មេ្សង វ �ិឧ �ិរវលី ( គីេសេល� ៦ ) ៦០.០០០ ៛ 

ភិស�ុ េិបិដិនន� ឈន - ដងូ វ �ិេវឡុវេរា (  េពពសសី ) ៥០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ ាុនិលស�ិេណ មដ - គបលុ វ �ិបទុាវិី   ៥០.០០០ ៛ 

ភិស�ុ ចន�ាទ�េល ឈន - េសៀងេហ  វ �ិលង    ៥០.០០០ ៛ 
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ភិស�ុ អគ�វណីេិិ គុត -  សល វ �ិលង    ៤០.០០០ ៛ 

ភិស�ុ សីលសំវេរ ឆន - សវុណា េដត  វ �ិេពធិិល(ប សិដំបទ) ៤០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ អធិប្េ��  យ�ម - ាន�រន វ �ិាទ�លវ នន   ៤០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ សិណវីវឌេេ ម៉នុ - ាមន វ �ិាទ�លវ នន   ៤០.០០០ ៛ 

    ភិស�ុ សចកសីេល េានុ - �មេស� វ �ិអទ�ណបជន័សឈុទ ( សំពទសចា ) ១២ ដុល ណ 

 ភិស�ុ វណី ិ័ បេ��  េអន - សាុេហង  វលសឧ ណំ េេក    ១០ ែាេ�  

 ភិស�ុ សុសេល េសង - រ៉ហ៊លុ  វ �ិទួលទំពនទ     ១០ ដុល ណ 

      ភិស�ុ ធា�បេល បុ�ច - វណា        វ �ិែខ�ណវលីីទិុន ( ញន វពស�ែឡន )     ១០   ដុល ណ 

 ភិស�ុ ៃន�បេល ទចូ - សាុេណ   វ �ិអទ�ណបជន័សឈុទ (សំពទសចា)៣០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ ចណេុសភេេ សាូ - វណា រ វ �ិេពាពុទ�ននបុណរ  ៣០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ សិ �ិ លង េរ ឃង - ល�ងនបេថង វ �ិេពាពុទ�ននបុណរ ២០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ ាុនីសីេល េ�៉ - ន�មល  វ �ិេពាពុទ�ននបុណរ  ២០.០០០ ៛ 

ភិស�ុ សន�ិចិេេ�  ានុ - ប៊នុញង វ �ិាទ�លវ នន   ២០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ េខាេសភេណ ែងត៉ - សភុរ៉   វ �ិេវឡុវេរា ( េពពសសី) ២០.០០០ ៛ 

 ន់កកា អន�លសវ ននេប កង - កសុល វលសឧលសសវលី (គីេសេល� ៦) ២០ ០០០ ៛ 

 ភិស�ុ ធា�ប្ទីេប ណ�ត - ចដណបប វ �ិបទុាវិី   ១៥.០០០ ៛ 

 ន់កកា សចកសីេល សាលន - ចដេារន វលសះន�នកសក (កលរង់ឆ� លង) ១៥ ០០០ ៛ 

 ភិស�ុ ណិនភនសិេេ ឆយ - ាានុ វ �ិអទ�ណបជន័សឈុទ(សំពទសចា) ១៥.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ េិសលប្��  ផន - សឡុ វ �ិេពាចន�ណទសី (សំពទសឆឈ ំទ) ១២.០០០ ៛ 

 ន់កកា កនលសនេក េសង - ហ៊ក  វលសកងលវ័   ១០ ០០០ ៛ 

           សាេណណ សល្ណ ទនប - សភុព�ក�   វ �ិបុទុាវិី   ៦០.០០០ ៛ 

   សាេណណ សុាន សាុ - ធា    វ �ិាហាមន�ី      ៥០.០០០ ៛ 

   សាេណណ ទនប - សមុល     វ �ិសំេពនស      ៥០.០០០ ៛ 

 សាេណណ កល�ណធេមស   វ �ិសំែផទ (ប សិដំបទ)  ១០ ដុល ណ 

 សាេណណ េសង - បរុ�   វ �ិទួលទំពនទ   ១០  ដុល ណ 

 ឧ.ស. យង៉ប - អត និទ ឧ.សិ. ងនប - បាូរន េពាទំទបុេិ      ២០០ ដុល ណ 

ឧ.សិ. អនូ្ស� ឆស ត   ( USA )          ១៥០ ដុល ណ 

ឧ.សិ. ាងប-ាា ពតថ េពាទំទបុេិ ឧទ�ិសចំេពា ឧ.ស.ែាម-ាន ១០០ ដុល ណ 
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ឧ.សិ. វណា ារ - េទ�្�ណមម ( AMARA TEVY )        ១០០ ដុល ណ 

ឧ.សិ. ែវន៉ - សភុវ�  ( Socheata_5 )   ៥០  ដុល ណ 

ឧ.សិ. េ�្ា - សភុ� ( Neesai ) ( USA )    ២០ ដុល ណ 

    ឧ.ស. ាុដ - ចពន�ាសស� និទ ឧ.សិ. មុ�ញ - ធន� ( Mohacholasa        ២០     ដុល ណ 

        ឧ.សិ. េសៀក - សង  ( mey mey_1 )                ១៥     ដុល ណ 

 

ស�្ុាសាន ះក�ុ ាមេណា េេភថដេ�ញ  

   េពាេគតវនិន័ធណ សធុន - សាុរយបូេម ( េន ៃ )  ២០០  បិ 

   ភិស�ុ ធា�បេល េ្�ម - ល�ម    វ �ិសំេពនស    ២៥ ដុល ណ 

   ភិស�ុ វវឌេេ វង្ - វឌុ �្      វ �ិសំេពនស     ២០  ដុល ណ 

   ភិស�ុ សណេេថ ណង - ឌ�ណ     វ �ិដំបនសខមសស     ២០  ដុល ណ 

   ភិស�ុ ិិស��� េណ  ឆយ - វនកសុល      វ �ិឧណវ េលា     ៤០.០០០ ៛ 

    ភិស�ុ សីលប្េ��  ាណុ - សេុារន   វ �ិបទុាវិី (សុដិ៣)    ៥០.០០០ ៛ 

   ភិស�ុ សីលសំវេរ សយូ - ងនបារទុ�    វ �ិបទុាវិី (សុដិ៣)    ៤០.០០០ ៛ 

    ភិស�ុ ប�� ធេជ កយុ - សាុល�    វ �ិបទុាវិី (សុដិ៣)     ៤០.០០០ ៛ 

    ភិស�ុ ធា�ធេរ ហ៊ន - ារ         វ �ិបទុាវិី (សុដិ២៥)  ៤០.០០០ ៛ 

   ភិស�ុ គាមីណប្េ��  ឡដ - សាុឃ�  វលសទលងកះង រ ះងល្ូង )     ៤០ ០០០ ៛ 

   ភិស�ុ សទ�ា�សិណ ីអ៊នុ - សដអត     វ �ិសំេពនស    ១០    ដុល ណ 

 ន់កកា ជាន�ជារពទេកេេ េហង - េមង៉ល� វលសឧ ណំ េេក ១០ ែាេ�  

 ភិស�ុ វនិ័ធេរ អុ�ត - ាបន  វ �ិនួនាុនីរា(វ �ិថនស) ១០ ដុល ណ 

 ន់កកា ាកកនេទ ល�ម - សនុ�ត   វលសឧលសសវលី  ១០ ែាេ�  

ភិស�ុ នវេរ វង - ាា ៉នុ   វ �ិឧ �ិរវលី    ៩ ដុល ណ 

ភិស�ុ    វនុ - ភានុ    វលសឧលសសវលី    ៦ ែាេ�  

 ន់កកា មនសធេសម  ទយុ - វឌុ �្   វលសឧ ណំ េេក   ៥ ែាេ�  

 ន់កកា ីលវ នាទពន ផតប - ាេមរន  វលសឧ ណំ េេក   ៥ ែាេ�  

     ន់កកា កាីជេ�   ឌលុ - េ�     វលសឧ ណំ េេក       ៥    ែាេ�  

  ន់កកា ីលលវេស ាិន - ាតនរ  វលសឧ ណំ េេក   ៥ ែាេ�  

  ភិស�ុ េសភេណ េាភពណ    ( េន ៃ )  ២០០ បិ  
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     ភិស�ុ បិ័បុេេ�  ប៊តុ - យរ៉ូ   ( េន ៃ )  ៣០.០០០ ៛ 

ភិស�ុ សាៃបទីេប េទស - សផុ  វ �ិបទុាវិី  ៣០.០០០ ៛ 

ភិស�ុ សុសលប្េ��  ល�ម - សុ�ណន  វ �ិឧណវ េលា   ២៥.០០០ ៛ 

ភិស�ុ ឥន�ប្េ��  ាងប - សាុហន  វ �ិបទុាវិី  ២០.០០០ ៛ 

ភិស�ុ គន�សីេល យ៉នប - ណដស  វ �ិបទុាវិី  ២០.០០០ ៛ 

    ភិស�ុ វបុិលប្េ��  ហ៊ន - សដអត       វ �ិបទុាវិី       ២០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ គន�សីេល ែកវ - ាតល  វ �ិឧណវ េលា ២០.០០០ ៛ 

ន់កកា មកកាលវេស ណុដ - ាា ៍្រកទលងលន វលសឧ ណំ េេក ២០ ០០០ ៛ 

ន់កកា ឧលសកតីវ នេទ សន - ប៊នុណ   វលសកោកលសី  ២០ ០០០ ៛ 

ន់កកា អលសនីក្េន�  ៃណ - ស�ុ   វលសឧលសសវលី  ២០ ០០០ ៛ 

ន់កកា េះលលវេស តនប - ាល�  វលសឧលសសវលី  ២០ ០០០ ៛ 

ន់កកា មនកាីេល�េស សុ�ម - ាតនរ   វលសឧលសសវលី  ១២ ០០០ ៛ 

ន់កកា ង្កកនេទ ហកប - សាុេឡង   វលសឧលសសវលី  ១២ ០០០ ៛ 

ន់កកា តរេេ សន៊ - េ�៉    វលសឧលសសវលី  ១២ ០០០ ៛ 

ន់កកា មរធេស ានុ - ចដេារន    វលសឧលសសវលី  ១២ ០០០ ៛ 

  ះកេប ីលធេស បុ�ច - វណា នចុ  វលសលេពស  ១០ ែាេ�  

      ះកេប ា�េល�េស ហម - សាុាន�   វលសឧលសសវលី          ២០ ០០០ ៛ 

 ះកេប    េមន៉ - ចន   វលសលេពស  ១៥ ០០០ ៛ 

     ះកេប ែស - សភុ�  វលសទលងកះងះងល្ូង     ១០ ០០០ ៛ 

     ះកេប សលស - សឡុយ  វលសទលងកះងះងល្ូង     ១០ ០០០ ៛ 

 

 

ស�្ុាសានមណ� លវ�្ធមមែាសា ្�េទសសស�ស វត�សង�រម  

ភិស�ុ េជិ�� េណ ថដង - គស�ទ ុេចអធិិណវ �ិសទសរា       ១២០  មព�ទស 

    ភិស�ុ ធា�សិណ ី ែសម - ចន�ធ�ា ៍ វ �ិសទសរា     ១៣០    ដុល ណ 

    ភិស�ុ  អគ�វេទ្ ឃ�ម - ាីម�  វ �ិេខាររា       ៥០      អ�ណ ៉ន 

    �ទុុ�កសមាមែាសាអលកស� េបេទសបរទំ ( A B K A )   ៣០០     អ�ណ ៉ន 

   ឧ.ស. ថតូ - ាវង្ និទឧ.សិ. ា�ម - ាេលៀន ( បរទំ )      ១០០     អ�ណ ៉ន  
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   េគគសណ អមរ៉ -  ល�ន  ( អល�ា៉ទស )    ១០០      អ�ណ ៉ន 

   ឧ.សិ. មម៉ - នាម (chouk krohom)  ( អល�ា៉ទស )        ៥០     អ�ណ ៉ន 

   េគគសណ ស ុល�ែណត - ម�លេល�ា       ៥០      អ�ណ ៉ន 

   ឧ.ស. មុដ - ��ន    ( អីុេលី )      ២០      អ�ណ ៉ន 

េគគសណ កង - េសល  និទ កង - អុ�នេធរន           ១០០  មព�ទស 

អឈស�សី អ៊កុ - វណា �  &  ប៊នុ - ងយ           ១០០  មព�ទស 

ឧ.ស. ាា  - ប៊នុថដ  និទ ឧ.សិ. ាលនប            ១០០  មព�ទស 

េគគសណ ប៊ លា - ធ�ត               ១០០  មព�ទស 

េគគសណ ឆសង - ស�ុ �មេសង             ១០០  មព�ទស 

ឧ.សិ. ឡដ - តដង េឆង និទស� ាី េពាទំទបុេិី    ៦០ មព�ទស 

េគគសណ ន� - ផលស   ( Ny Phally )      ៥០ មព�ទស 

េគគសណ � - ហលា        ៥០  មព�ទស 

េវជ�បណ�ិ ិ ចពន� - េថង ស�ារម     ( អល�ា៉ទស )    ៥០ មព�ទស 

ឧ.សិ. ង�ម - ខ        ៥០ មព�ទស 

េគគសណ សុ�សវុះស - ដលងែកវមនុ� និទ ែកវ - សដេាច   ៤០  មព�ទស 

េគគសណ េស��ង - ាិនតរ       ៤០  មព�ទស 

ឧ.ស. មស - សាុ ឧ.សិ. មស - ផនុ     ៣០  មព�ទស  

ឧ.សិ. ែច - សកប និទបុេិ       ៣០  មព�ទស  

េគគសណ មស�្ - ចដប៉ + មុដ      ៣០  មព�ទស 

េគគសណ ល�ម - េាៀងេសង       ៣០  មព�ទស 

ឧ.សិ. ្ត - ធចុាេារន       ៣០  មព�ទស 

េគគសណ កដង - ប៊នុេឡង + វណា �      ៣០  មព�ទស  

េគគសណ � - ាមុ        ៣០ មព�ទស 

េគគសណ កលុែមន៉ - សុ�ឌ�ន       ៣០ មព�ទស 

េគគសណ េស��ង - ាា និទ �ទុុ�   េពាទំទបុេិ   ៣០  មព�ទស  

េគគសណ ា�ម - បាូរ + ប៉នប - ម៉ន�   េពាទំទបុេិ   ៣០  មព�ទស 

េគគសណ ឧបសស មុ�ន - ឈលន      ៣០  មព�ទស  

ឧ.សិ. ាិន - លារ        ៣០ មព�ទស  
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អឈស�សី សាុ - េាង       ២០ មព�ទស 

អឈស�សី ងនប - សុ�យ៉នប       ២០ មព�ទស 

េគគសណ ឆយ - គ�� ធន និទ បុ�ក - េ�     ២០ មព�ទស 

ឧ.សិ. ប៉នប - សដសលង       ២០ មព�ទស 

េគគសណ ងនប - សដអត       ២០  មព�ទស  

ឧ.ស. េឆង - �មៃថ និទ ឧ.សិ. ប៉ - វណ� � េពាទំទបុេិ  ២០ មព�ទស  

េគគសណ Max ច�ល�         ២០  មព�ទស   

ឧ.សិ. ល� - ល�  ( អីុេលី )     ២០  មព�ទស 

ស�ង - �         ១០ មព�ទស 

េគគសណ យេូសហស - ៃ្�េថនា� ញ ( Fam. Joset Breitenstein ) ១០០  ដុល ណ 

ឧ.សិ. ឆសង - េសារ ែសម       ៥០  ដុល ណ  

ឧ.ស. �ម - ហលុ        ៣០  ដុល ណ 

ឧ.ស. ាងុ េហ េសង  ឧ.សិ. េសៀង - ឡប    េពាទំទបុេិ ២០  ដុល ណ 

ឧ.សិ. សផុល - ាស តហ �្នបក  ឱ  េពាទំទេគគសណ  ២០     ដុល ណ 

 

ស�្ុាសានេេទ�្កកងកលបហ� ារ ្�េទសកណ   

ភិស�ុ ចន�ធេន�  ស�ន - ងនប  វ �ិសន�ិណរា        ៣៥០  ដុល ណ 

ភិស�ុ េជិ�� េណ ែកវ - ហងុ  វ �ិសន�ិណរា  ៨០  ដុល ណ 

ឧ.សិ. ឡដ - េហង       ៥០ ដុល ណ 

ឧ.ស. �ប - លង       ៥០ ដុល ណ 

ឧ.សិ. មុ�        ២០ ដុល ណ 

ឧ.សិ. ថនប        ២០ ដុល ណ 

ឧ.សិ. េ�្ា - ាលុ       ១០  ដុល ណ 

ឧ.សិ. មយុ        ១០ ដុល ណ 

ឧ.សិ. ស          ៥ ដុល ណ 
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           ស�្ុាសានទ�្កកងេមលបន៊ អ�ូា� ល� ( ែាេ�  អូូះស លី   

 ភិស�ុ ប�� វាិេល េ� - វណា ឌ�           ៣០០  ដុល ណ 

   ភិស�ុ សទ្បណ�ិ េេ េយ៉ក - សឡុ        ២០    ដុល ណ 

ឧបសិិ ធចុ - ចពន�ល��ណ            ១០០ ដុល ណ  

ឧបសិិ ាី - អនូ              ១០០ ដុល ណ  

ឧបសស ត ូ- ាេាន និទ ភណ ិិ      ៤០ ដុល ណ  

ឧបសិិ យ៉ - ណូេាត៉, យ៉ - ណូារ, យ៉ - ណូែាន៉  ៣០ ដុល ណ 

េលស េអៀង- ញ៉ា និទ ភណ ិិ      ២៥ ដុល ណ 

ឧបសស យ៉ងុ - �ម ាន និទ ភណ ិិ     ២៥ ដុល ណ 

ឧបសិិ អដង - េហ�ច និទ បុេិ     ២៥ ដុល ណ 

ឧបសិិ សន - ាាមម និទ បុេិ     ២៥ ដុល ណ 

ឧបសិិ ាន - ចលស       ២៥ ដុល ណ  

ឧបសិិ សយូ - សខុ      ២០ ដុល ណ 

េលស េ� - ប៉ណុា រ៉កប និទ ភណ ិិ     ២០ ដុល ណ  

ឧបសិិ សាុ - ណារ ននទ បុេិ     ២០ ដុល ណ  

ឧបសិិ េផស ក - វណា       ២០ ដុល ណ 

ឧបសស ាលន - សាុ       ១០ ដុល ណ  

េលស េមៀង - េមៀន      ១០ ដុល ណ  

េលស ម ូ- សាុ វទុុ�       ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ សាុ - យ ូនិទ បុេិ     ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ ឌចុ - ផលស� និទ បុេិ     ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ សាុ - សងា  និទ បុេិ     ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ ចដេារន - រ៉កបាិត      ១០ ដុល ណ   

ឧបសិិ ែត - យកបហ៊នុ      ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ ាារ - កវូ      ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ នលន - ាងប       ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ ស�ម - �មេហង      ១០ ដុល ណ  
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ឧបសិិ ថស ង - ញ�ម      ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ �ម - េាង      ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ ដងុ - ្ស�ម លយ និទ បុេិ    ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ សាុ - េហងល�ម     ១០ ដុល ណ  

 ឧបសិិ េផង - េទៀង                        ១០    ដុល ណ  

ឧបសិិ េ� - េឆងសុ�ម      ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ ទចូ - សុ�ណ និទ ស� ាី     ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ យន៉ - មុដ       ១០ ដុល ណ  

ឧបសស េហៀក - េមង៉ហ៊ ល និទភណ ិិ     ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ សលន - សុ�       ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ យ៉ - យ៉មុ      ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ អនុ - ណង      ១០ ដុល ណ  

ឧបសិិ េ� - ល�ន      ១០ ដុល ណ  

ឧនក េហង - ងលនអ�ម        ៥ ដុល ណ  

ឧនក អុ�ង -  ល�         ៥ ដុល ណ  

 

ស�្ុាសានេេភថដេ�ញ 

ឧ.សិ. ាយុ - កសុម និទ ឧ.សិ. ាយុ - គច��ក ស� ាីនិទបុេិ  ៥០ ដុល ណ 

ឧ.សិ. េសៀម - ាងុ េពាទំទបុេិ     ៣០ ដុល ណ 

     ឧ.ស. ្សកង -  ងនបណ   ( ៥,០០០ ឆឈ ំ )      ៣០    ដុល ណ 

    ឧ.ស. េឃស ក គធាូ   និទភណ ិិ          ២១    ដុល ណ 

ឧ.សិ. ភលង - ភ�� េហ�សីេទ     ២០ ដុល ណ 

ឧ.ស. ឡយ - ាីវពន និទ ឧ.សិ. យ៉ -  ារ   េពាទំទបុេិ ២០ ដុល ណ 

ឧ.ស. េ�៉ - សលន    និទ ឧ.សិ. ន ូ- ាម៉នុ   ១០ ដុល ណ  

ឧ.សិ. េឃស ក - សុ�ថ នងឧ.សិ. េឃស ក - វលស     ១០ ដុល ណ 

ឧ.ស. អុ� - េហង និទ ឧ.សិ. សដ - យយ៉   ១០ ដុល ណ 

ឧ.ស. េឃស ក - ារ៉ និទ ឧ.សិ. អុ� - សផុលស  េពាទំទបុេិ ១០ ដុល ណ 

ស��  េឃស ក - ចនថ�       ១០ ដុល ណ 
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ឧ.សិ. ែកវ - ស�ុ  េពាទំទបុេិ    ១០ ដុល ណ 

ឧ.សិ. ឌ�ន - �   េពាទំទសននេច   ១០ ដុល ណ 

 ឧ.ស. គន - ាវន  និទភណ ិិ     ១០ ដុល ណ 

ស��  ប៊ ូ- សភុនុ         ៩ ដុល ណ 

ស��  េហង - ្ស�តនូ        ៩ ដុល ណ 

   ឧ.សិ. �ធុ - េាភ   េពាទំទេគគសណ   ២០០    បិ 

ឧ.ស. េអន - ញ�ម         ៦ ដុល ណ 

ឧ.សិ. ហ៊ លយ          ៦  ដុល ណ 

ឧ.សិ. ះច - ប៊ លយ         ៦ ដុល ណ 

ឧ.សិ. ែកវ - ស�ូ   និទេសកាេគគសណ     ៥  ដុល ណ 

ឧ.សិ. សដ - �ណ  េពាទំទបុេិ      ៥ ដុល ណ 

ឧ.សិ. សាុ - �          ៥ ដុល ណ 

ឧ.សិ. ា៊ង - ហងុ  និទស� ាី េពាទំទបុេិ     ៥  ដុល ណ 

 ឧ.សិ. ឈង - ល��ណ        ៥ ដុល ណ 

ឧ.សិ. ឈង - ឆាវ��         ៥ ដុល ណ 

ស�� . ប៉លុ - ម៉ែណត        ៥  ដុល ណ 

ឧ.ស. អុ�ន - សាុស�ង និទ ឧ.សិ.ែតម - សផុរ៉  េពាទំទបុេិ   ៥ ដុល ណ 

ឧ.សិ. សាុថស           ៥ ដុល ណ 

   ឧ.សិ. បុ�ង - នលន  េពាទំទបុេិ ឧទ�ិសចំេពា ឧ.ស. វង - េ្សង  ៤០.០០០ ៛ 

ស��  មលយ - េហៀង       ៤០.០០០ ៛  

ឧ.ស. េ្សង - េមង៉លង ( និសសិិ )    ៣០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. ធ�ន - វឌ្ល  េពាទំទញិិ   ២៤.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. ប៉ង - េហង  េពាទំទបុេិ    ២០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. ស៊ ូ- ស�ុះ       ២០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. ហងុ - ឃង និទ ឧ.សិ. ក - មយុឡ   េពាទំទបុេិ ២០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. េ� - សាុន ុ      ២០.០០០ ៛ 

ឧ.ស. ាិន - េមរន និទ ឧ.សិ. េាង - េយៀង   ១២.០០០ ៛ 

ឧ.ស. ផល - សផុណ និទភណ ិិ  េពាទំទបុេិ   ១២.០០០ ៛ 
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ស��  បុ�ច - ចលស        ១២.០០០ ៛ 

ស��  ា៊ង - ឡមុ       ១២.០០០ ៛ 

ស��  ផនប - ងនបធ� និទស��  នលន - ប៊នុណារន   ១២.០០០ ៛ 

ស��  ធ�ត        ១០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. យ�ន - ្ស�       ១០.០០០ ៛ 

 ឧ.ស. យង៉ប   និទ ឧ.សិ. សាុ - ស    ១០.០០០ ៛ 

 ឧ.ស. ឃ�ន - ហលត  និទ ឧ.សិ. អុ�ន - វលចឡដង   ១០.០០០ ៛  

 ឧ.សិ. ឌ�ន - សវុណា ា ពតថ   និទេសកាេគគសណ    ១០.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. អុ� - សផុលស� េពាទំទបុេិ     ១០.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ឆយ - �ម្ស៊កន      ១០.០០០ ៛ 

      សុនណ ីេទ�្�ណមម - ាតនរវណា          ១០.០០០ ៛ 

 សុនណ ីារ៉-ឱមារ៉វ��, ារ៉-េហងាចល, ារ៉- េហងារា ១០.០០០ ៛ 

 ឧ.ស. � - ាែាម៉ និទ ឧ.សិ. ខនប - ាសស�     ៥.០០០ ៛ 

 ឧ.ស. ខនប - មនុថ� និទ ឧ.សិ. អុ� - សាុេអង   េពាទំទបុេិ   ៥.០០០ ៛ 

 ឧ.ស. េហង  និទ ឧ.សិ. �ម េពាទំទបុេិ    ៥.០០០ ៛ 

 ឧ.ស. វុដ - ាវធុ និទ ឧ.សិ. ខតប - សាុន ុ   េពាទំទបុេិ    ៥.០០០ ៛ 

 

ស�្ុាសាន�ទុបុារសពទវត�ាស យមស ភថដេ�ញ 

 ភិស�ុ សាៃធេរ  អុ�ត - ស�ុះ វលសះព ស  ២០.០០០ ៛ 

 ភិស�ុ  ងនប - ថន  វលសះព ស    ៥.០០០ ៛ 

 សាេណណ េសន - ាែាន៉ វលសះព ស  ៤០.០០០ ៛ 

 សាេណណ កសរ៉   វលសះព ស  ១២.០០០ ៛ 

 សាេណណ  គាពយ  វលសះព ស  ១០.០០០ ៛ 

 សាេណណ ាារ   វលសះព ស  ១០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. ស - ឡតុ       ២៤.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ាា ពតថ - ាវារ      ២៤.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. ាដង - យ៉មុ       ២៤.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. សតុ - យ៉នុ       ១២.០០០ ៛ 
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ឧ.សិ. វន - ផលស        ១២.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. នតុ - ាវារ       ១២.០០០ ៛ 

សប្ុណសជន សនាាិនបេ�ក ញេេ� ា    ១២.០០០ ៛ 

 

ស�្ុាសានផកាេដដមថថូវ ភថដេ�ញ 

 ឧ.សិ. ា�ម - ា៊ងៃហ      ២០ ដុល ណ 

ឧ.សិ. ៃផ - ថ េពាទំទសននេច    ១០  ដុល ណ 

 ឧ.សិ. ធ� - �ងអង េពាទំទសននេច      ៥ ដុល ណ 

 ឧ.សិ. េមង៉ - យន េពាទំទសននេច      ៥  ដុល ណ 

 ឧ.សិ. ែងត៉ - ផន េពាទំទសននេច      ៥ ដុល ណ 

 ឧ.ស. ្�ដ - ប៊នុណត និទ ឧ.សិ. មតុ - ាលន េពាទំទសននេច២០.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ឃ�ន - ្ស�  និទស� ាី  េពាទំទសននេច   ២០.០០០ ៛ 

ឧ.ស. ម៉នប - ាា និទ ឧ.សិ. េអង - សុ�ម  េពាទំទសននេច ២០.០០០ ៛ 

ឧ.ស. ឈន - វណា  និទ ឧ.សិ. សាុ - េហង េពាទំទបុេិ ២០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. ម៉នប - ារន េពាទំទសននេច    ២០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. អតុ        ២០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. អ៊ចូ - េហង េពាទំទសននេច    ២០.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ងនប - យន៉         ២០.០០០ ៛  

ឧ.សិ. ាុដ - ងនបធ�       ២០.០០០ ៛ 

សប្ុណសជន សនាាិនបេ�ក ញេេ� ាេេចលនចឈ    ៥០.០០០ ៛ 

 

ស�្ុាសាន្កកមាកង� ធមមផកាេដប៉ ូភថដេ�ញ 

ឧ.សិ. � - �មហ៊ប េពាទំទេចេ       ៩០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. សលស - ាមុ�  េពាទំទេគគសណ   ២០ ដុល ណ 

ឧ.ស. ្រកប - សដអលុ និទភណ ិិ      ១០  ដុល ណ 

ឧ.ស.  ដ - កយុ និទ ឧ.សិ. សាុ - េ� េពាទំទសននេច      ១០ ដុល ណ 

ឧ.ស. យស - ហលន  និទ ភណ ិិ      ១០ ដុល ណ 
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ឧ.សិ. �ម - សផុន    េពាទំទបុេិ        ៥ ដុល ណ 

ឧ.ស. � -  ា និទឧ.សិ. ឈ�ន - សផុល េពាទំទបុេិ ៤០.០០០ ៛  

ឧ.សិ. អ៊កុ - សន��ភ�  េពាទំទបុេិ    ៤០.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. េេ - ្ស�ធដ       ២២.០០០ ៛ 

ឧ.ស. ចន� - ៃឆហ លត និទ ឧ.សិ. មុ� - ស�ទុ�    ២២ ០០០ ៛ 

ឧ.ស. � - ហលន  េពាទំទសននេច   ២០.០០០ ៛ 

          ឧ.សិ. េអរន - ាន      េពាទំទសននេច   ២០.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. អុ�ម - ហងប  េពាទំទសននេច   ២០.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ឈា - សុ�េនរន ស� ាី និទបុេិ    ២០.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ឌ�ន - សធុ  េពាទំទបុេិ    ២០.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. េភរន        េពាទំទសននេច   ២០.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ស ូ- េយរន  េពាទំទសននេច   ១៥.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. សាុ - សុ�ផនុ  េពាទំទសននេច   ១៥.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. េហង - លភ  េពាទំទបុេិ    ១២.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ប៊នុ - ថ   េពាទំទសននេច   ១២.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. រា - សដអន  េពាទំទបុេិ    ១២.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ស៊ ូ- យ៉ត   េពាទំទបុេិ    ១២.០០០ ៛  

 ឧ.សិ. ហ�ម - សុ�ម   េពាទំទបុេិ    ១២.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. េឡ - �មវលយ េពាទំទបុេិ    ១២.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. នលន - ាអុ�ម  េពាទំទបុេិ    ១២.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ស-ូ េយត៉  េពាទំទបុេិ    ១២.០០០ ៛ 

 ឧ.សិ. ងនប - មនុ�  េពាទំទបុេិ    ១២.០០០ ៛ 

 ឧ.ស. អ៊ចុ - េអង និទ ឧ.សិ. ប៉លប - ឆ�ម េពាទំទបុេិ  ១០ ០០០ ៛  

 ឧ ន  ប៊នុ - សាុ   េពាទំទបុេិ      ៥ ០០០ ៛ 

ឧ.សិ. សម្ះ�   េពាទំទបុេិ      ៥.០០០ ៛ 

ឧ.សិ. ណុត - ថត         ១.០០០ ៛   
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ស�្ុាសានេេតមបណ� េាត� 

  សមណស�ស្ េសកាទី ១ & ២ វ �ិឥមន��� ណ ( េខ �ិេពាសីពនុ )     ៦០    ដុល ណ 

  ភិស�ុ ប�� វេុធ ស៊នុ�ា ៍- ឡ និទពុទ�បណសិនទ ( វ �ិសុវណវា ន័រ៉ ) សំពទសឆឈ ំទ   ១០០.០០០ ៛ 

  ភិស�ុ សិណភិេេ ន ូ- វណា  េចអធិិណវ �ិែេពសអំពិល ( េខ �ិសណ� ល ) ១០  ដុល ណ 

  ភិស�ុ ពិណេិសភេេ ឃ�ម - សាុហ៊នប វ �ិែេពសអំពិល( េខ �ិសណ� ល ) ១០  ដុល ណ 

  សប្ុណសជន គទមុកល�ណម�ត�    ( េខ �ិប សិដំបទ )        ២៦០.០០០ ៛ 

  ឧ.សិ. ហុ� - សមុល េពាទំទបុេិ  ( េខ �ិេសៀារប )  ៣០   ដុល ណ 

   សុនណ ី ្ស� - ងនបារត ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )  ២០ ដុល ណ 

   ឧ.ស. ាុដ - ពនប និទ ឧ.សិ. ងលន ( េខ �ិេសៀារប )  ១៥  ដុល ណ 

   ឧ.ស. កងុ - ប៊ ូ េពាទំទសននេច ( េខ �ិសណ� ល )  ១០  ដុល ណ 

   ឧ.សិ. កលច -  ៉ានុ  ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )  ១០ ដុល ណ 

   ឧ.សិ. ភលង - �មេហង  ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )  ១០ ដុល ណ 

   ឧ.សិ. ឈ� - �មេហៀង   ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )     ៥ ដុល ណ 

   ឧ.សិ. ឃ�ម និទ ឧ.សិ. ផន  ( េខ �ិសណ� ល )   ២០.០០០ ៛ 

   ឧ.ស. អន, ឧ.សិ. ភលង និទ ឧ.សិ. ផ ូ( េខ �ិសណ� ល )  ១៥.០០០ ៛ 

   ឧ.ស. ឈុដ និទ ឧ.សិ. ល�    ( េខ �ិសណ� ល )   ១០.០០០ ៛ 

   ឧ.សិ. � - ងនបារ  ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )  ១០.០០០ ៛ 

   ឧ.សិ. េត - ាេមរន ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )  ១០.០០០ ៛ 

  ឧ.សិ. េមត៉ - សុ�ន លន ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )  ១០.០០០ ៛ 

  ស��  សុ�ម - ងនបថ ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )  ១០.០០០ ៛ 

  សុនណ ី្ស� - ាតនរ  ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )  ១០.០០០ ៛ 

  ឧ.សិ. ប៊នុ - េធរន  ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )    ៥.០០០ ៛ 

  ឧ.សិ. ងនប - ាាម៉ ( េខ �ិបេ� ័ននជន័ )     ៥.០០០ ៛ 

 

 ាធ ុ     សមូអនេុមទលបណុម      ... 
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