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បទអបរ់ំខ្លី 

ស្តីអំពី៖ ពាក្យថាររទទស្អច្ឆរិយ:វគ្គ១ 

 
 
 

 មុនឈានដល់ការររៀបរាប់ពីភាពអចឆរយិ:ក្នុង
របរទសរនេះ ខ្ុ ុំសូមពនយល់ពាក្យថា របរទស
អចឆរយិ:ជាមុនសិន ររទទស្អច្ឆរិយៈ មាន 
រសចក្តីថា របរទសណាដដលមានភាពគួរឲ្យរសងើច 
សររសើរ ភាពអស្ចច រយរផេងៗដដលរបរទស 
ដទទមិនមាន រួមមានភាពអស្ចច រយរបស់មនុសេ 
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សតវ ទឹក្ដី ទរពរពឹក្ា សុំណង់បុរាណសម័យ 
វបបធម៌ ទុំរនៀមទមាល ប់របទពណី អក្េរស្ចស្រសត 
និងធនធានធមមជាតិ រនេះជាអតថន័យរដើមរបស់
ពាក្យថារបរទសអចឆរយិៈ។ 
 ដតអវីដដលបាននឹងក្ុំពុងរក្ើតមានរៅក្នុងរបរទ
សដដលរតូវបានមនុសេជាររចើនរៅថា អចឆរយិៈ 
រ េះវាផទុយគ្នន ពីអតថន័យរដើមទ ុំងរសុង រដើមប ី
ចាស់លាស់ក្នុងររឿងរនេះ ខ្ុ ុំសូមរលើក្យក្នូវភាព 
អស្ចច រយជាររចើនមក្ជរមាបជូនដូចតរៅ៖ 
រៅរបរទសអចឆរយិៈរនេះមានររឿងឆងល់ ររឿង 
មហស្ចច រយ ឬអចឆរយិៈរាប់មិនអស់ គឺពលរដឋទន 
របរទសរនេះដដលរធវើររឿងឆងល់ៗ មិនឲ្យរគយល់ 
បាន។ ស្ចរព័ត៌មានថមីៗ សូមបង្ហា ញររឿង 
មហស្ចច រយមួយចុំនួនដដលពលរដឋទនរបរទសអចឆរ ិ
យ:រនេះដតងរធវើជារបច ុំទថង៖ 
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១/ ប៉ា ណូ ស្លល ក្ស្ញ្ញា រស្លទបៀ 

វាជាររឿងស្ចមញ្ញរៅរហើយសរមាប់របរទ
សអចឆរយិ:មួយរនេះ រសទើរដតរគប់ទីក្ដនលង 
ទីរបជុុំជន រពលដដលរក្រឡក្រមើល ខាងរឆវងខាង 
ស្ចត ុំទនដងវថីិ រយើងដតងរឃើញមានបា៉ា ណូទ ុំងតូច 
ទុំងធុំបនតគ្នន យ៉ា ងរសេក្សេេះ រហើយមានពាក្យថា 
រស្ចរបៀក្មពុជា រសរបៀអងគរ ឬរស្ចរបៀរផេងៗរទៀត 
រពមទ ុំងរ ុំរលចពាក្យគួរខាម សរអៀនបុំផុត 
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សរមាប់ដខមរ គឺរស្ចរបៀក្មពុជា របេះដូងដខមរ 
រមាទនភាពជាតិដខមរ ។ ដតផទុយរៅវញិ 
របជាជនដខមរបានស្ចល ប់ជារបច ុំសរមាប់ររគ្នេះថាន ក់្
ចរាចរណ៍ ដដលបណាត លមក្ពីការផឹក្នូវរស្ច 
ដូរចនេះការរពាលពាក្យថា រស្ចរបៀក្មពុជា 
របេះដូងដខមរ រមាទនភាពជាតិដខមរ  កាល យមក្ជា 
រស្ចរបៀក្មពុជា របេះដូងរខាម ច មរណភាពជាតិ
ដខមររៅវញិ។ 

២/ ររពន័ធផសពវផាយវិទយុ ទរូទស្សន ៍

    របើនិយយពីវទិយុ 
ទូរទសេន៍វញិរបរទសអចឆរយិៈមួយរនេះ 
បានផាយររឿងឥតរបរយជន៍ររចើនរលើសលប់ 
ដូចជារស្ច បារ ី និងអវីៗរផេងរទៀតជាររចើន 
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ដតរបើររឿងផាយពីការអប់រ ុំរដើមបផីតល់ចុំរណេះដឹង 
ដល់របជាជនហាក់្ដូចមានតិចតួចណាស់ 

 

 

 

 

 រហើយអវីដដលដតងដតលឺជារបច ុំរ េះគឺ 
របរទសក្មពុជាជារបរទសអចឆរយិ:។ 
 ៣/ វិស្យ័ស្ខុាភិបល 

និយយពីសុខភាពរបស់របជាជនក្នុងរបរទ
សអចឆរយិៈរនេះវញិ របើអនក្រក្រៅរពទយ រលាក្ 
រគូរពទយភាគររចើនមិនសូវយក្ចិតតទុក្ដាក់្រ េះរទ 
មានរពលខលេះរបជាជនរកី្រក្រៅរបរទសរនេះស្ចល ប់ 
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ររពាេះអត់លុយរៅរពទយក៏្មានដតរបើអនក្ មាន 
រទពយសតុក្សតុមខាល ុំងពួក្គ្នត់ មិនទុក្ ចិតតរពទយ 
រៅរបរទសអចឆរយិៈរនេះរទ រទើបពួក្គ្នត់រៅ 
ពាបាលរៅររៅរបរទស។ 

 

 

 
៤/ វិស្យ័អបរ់ ំ

ការសិក្ាសរមាប់របរទសអចឆរយិ:រនេះ 
រខាយរសទើររគប់យ៉ា ង តាមការសរងេតរបស់ខ្ុ ុំ 
អវីដដលជារដើមចមទនបញ្ហា គឺរបាក់្ដខរគូតិច ក្តាត  
ជីវភាពរបស់សិសានុសិសេដដលដតងដត បងខុំរគូ 
បដនថមរមា៉ា ងបង្ហា ត់ររៅ លក់្នុំក្នុងថាន ក់្ លក់្ 
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រក្ដាស  និងរធវើឲ្យសិសេឈប់ររៀនរហើយចុំណាក្ 
រសុក្រៅរធវើក្មមក្រ និងពលក្ររៅរបរទសររៅ។ 

 

 

 

 
៥/ វិស្យ័ក្ស្ិក្ម្ម 

 ររបៀបក្សិក្មមរៅរបរទសអចឆរយិៈរនេះបានរធវើ
ឲ្យក្សិក្រ មិនសូវមានក្តីសងឃមឹប៉ាុ ម នរ េះរទ 
ររពាេះការរធវើដរសរបស់ពួក្គ្នត់បង្ហវ សនឹងរមឃ 
គ្នម នរបឡាយទឹក្ រហើយរបើរទេះរពលខលេះរធវើដរស 
បានផលរហើយ ដតគ្នម នទីផាឲ្យបានសមរមយ 
ជូនពួក្គ្នត់រឡើយរហើយអវីដដលរខាល ចផាបុំផុត
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រ េះគឺរពលរា ុំងសងួតមតងៗរបជាក្សិក្ររសទើរស្ចល ប់
រសទើររស់ អស់សងឃមឹមិនដឹងមានអីជាទីពឹង។ 

 
៦/ វិស្យ័ស្ីលធម្ ៌

     ការនិយយសតី ការជួបជុុំមិតតភក្តិ ការរសលៀក្ 
ពាក់្ របស់របជាជនក្នុងរបរទសអចឆរយិ:រនេះ 
ហាក់្មានការដរបរបួល ខុសពីធមមតាគួរឲ្យបារមភ 
និយយរដាយខលីមនុសេមួយចុំនួនក្នុងរបរទសរនេះ 
មិនសូវឲ្យតទមលក្នុងររឿងគុណធម៌រឡើយ គឺរគឲ្យ 
តទមលក្នុងររឿងឋានៈ បុណយស័ក្តិ លុយកាក់្ 
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មាសរបាក់្រៅវញិ ដូចយ៉ា ងអនក្មានខលេះមានង្ហរ 
ជាឧក្ញារទៀត ដតមាយរយទរថាក្ បាញ់របាេះ 
រផអើលរពញទីរកុ្ង និងវាយដុំរសីតយ៉ា ងទរពទផេ 
បុំផុត។ 

 

 

 

 

 
៧/ ហាម្ទោម្ 

 រៅរពលយប់ឬទថងឲ្យដតស្ចង ត់បនតិច បាញ់ 
រ មដាក់្របងផទេះរគ រទេះរៅក្ណាត លវាលក៏្ 
រដាយ ដូរចនេះមាច ស់ផទេះ ឬមាច ស់រតូវសររសរស្ចល ក្
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បិទតាមរបងផទេះឬវតតដាក់្ថា «ហាមរ ម» មាច ស់ 
ផទេះខលេះរទៀតសររសររហូតដល់ «ក្ដនលងដឆេរ ម» 
ក្នុងន័យរបាប់ថា របើអនក្ណារ ម គឺសតវដឆេ។ 
ដតរគរៅដតរឃើញមនុសេទនរបរទសអចឆរយិ:រនេះ
រៅរ មដដដល។ ររឿងរ មដដដល ពលរដឋ 
របរទសអចឆរយិ:រនេះខលេះឈប់ម៉ាូតូ ចតឡាន 
រៅចិរញ្ចើ មផលូ វ បាញ់ច ុំងដាក់្រដើមរឈើ ដដលដុេះ 
អមមហាវថីិក៏្មានដដរ។អនក្ខលេះរទៀតបាញ់ច ុំងដា
ក់្គុមពផ្កេ ក្នុងឧទានស្ចធារណៈ និយយជារួម 
ក្ដនលងណាក៏្រ មបាន បាញ់រ មគ្នម នរពុំដដន។ 
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៨/ ហាម្ច្ត 

  រៅក្ដនលងដដលមានស្ចល ក្សញ្ហញ ថា ហាមចត 
ហាមបត់ររកាយ ចុំណតរថយនតរកុ្ង ជារដើមរ េះ 
ពលរដឋដ៏មហាអស្ចច រយទនរបរទសអចឆរយិៈរតូវដតច
ត រតូវដតបត់ ររកាយ រតូវដតចតរលើចុំណត 
រថយនតរកុ្ង។ រភលើងចរាចរណ៍ពណ៌រក្ហមដដល 
មានន័យថាឈប់ ដតអនក្របើក្បរ ក្នុងរបរទស 
អចឆរយិៈរនេះ បក្រស្ចយថា «រៅ»។ រៅឲ្យរលឿន
រទៀតផង ររពាេះខាល ចរគបុក្។  
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៩/ ហាម្ទោលស្ំរាម្ 

 ររឿងសុំរាមវញិមតង។ រៅតាមអាហារដាឋ ន។ 
របើមានធុងសុំរាមរៅររកាមតុ ពលរដឋក្នុងរបរទស
អចឆរយិៈរនេះ ឲ្យនិយមន័យថា «រតូវរបាេះសុំរាម 
រចលដក្បរធុងសុំរាម»។ ពលរដឋក្នុងរបរទស 
អចឆរយិៈរនេះ របាេះរចលសុំរាម គ្នម នរពុំដដន៖ 
មុខផទេះអនក្ដទទ របាេះចូលលូ ដាក់្រៅមាត់លូ 
ដាក់្ក្ណាត លថនល់ រចលរគដវងពីផទេះជាន់រលើ 
។ល។ របើទីណាមានដាក់្ស្ចល ក្ «ហាមរចល 
សុំរាម» គឺរៅទីរ េះរហើយ ដដលមានសុំរាម
គរដូចកូ្នភនុំ។ 
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      ១០/  ការច្តឡានរបស្អ់នក្ធំ ឬឡានថ្ថល 

 ររឿងចតឡានមតង។ ឡានធុំ ឡានទថល មាច ស់ 
ឡានដដលជាជនជាតិ របរទសអចឆរយិៈរនេះដូច 
មានបុពវសិទធិពីរពេះឥស្រនទអីុចឹង។ ពួក្រគចត 
រៅក្ណាត លផលូ វរដើមបចុីេះទិញរលៀសហាល ចត 
បស្រញ្ហច សទិសរដើមបឈីប់ទិញទឹក្អុំរៅ ចតមុខ 
រចក្រចញចូលផទេះអនក្ដទទ រដាយមិនខវល់បនតិច 
រស្ចេះរឡើយ។ 

១១/ ការបផំ្លល ញស្ម្បត្តតស្លធារណៈ 

 ពលរដឋជនជាតិ របរទសអចឆរយិៈរនេះ 
ឲ្យនិយមន័យទនពាក្យ «សមបតតសិ្ចធារណៈ» រតឹម
ដតថា មិនដមនជារបស់ខលួន ប៉ាុដនតពួក្រគមិនបាន 
យល់ថា សមបតតិស្ចធារណៈ គឺជាសមបតតរួិមរឡើយ 
។ ដូរចនេះ របើមិនដមនជារបស់ខលួន គឺខលួនមិនរក្ា 
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រហើយបុំផ្កល ញក៏្បាន ដូចអគគិសនីរបស់រដឋ 
មស្រនតីក្នុងរបរទស អចឆរយិ:រនេះ របើក្រភលើង 
មា៉ា សីុនរតជាក់្ ក្ង្ហា ររចល រហើយរបើនិយយ 
ពីស្ចល ក្សញ្ហញ ចរាចរណ៍ ធុងសុំរាម បងគន់ 
ស្ចធារណៈ រតូវដតបាត់ បាក់្ដបក្ ជាបនតប ទ ប់ 
កុ្ុំថារឡើយសមបតតិស្ចធារណៈក្នុងរូបភាពទូលាយ
អីុចឹង រទេះសមបតតិរួមរៅក្នុងរក្សួង ស្ចលាររៀន 
រកុ្មហ ុនឯក្ជន ក៏្ពលរដឋក្នុងរបរទសអចឆរយិៈ 
រនេះ មិនអាចចូលរួមដថរក្ារឡើយ។ 
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 សរុបមក្វញិ ររឿងមហស្ចច រយខាងរលើរនេះ 
មិនដមនមានន័យថា ពលរដឋរបរទសអចឆរយិៈ 
មិនដឹង មិនយល់រ េះរទ ពួក្រគដឹងថា 
រភលើងចរាចរណ៍ ពណ៌រក្ហម មានន័យថាឈប់ 
មិនរតូវរចលសុំរាមក្នុងលូ មិនឈប់រថយនត 
បស្រញ្ហច សទិស មិនរតូវបាញ់រ មដាក់្របង 
ផទេះអនក្ដទទ ។ល។ ប៉ាុដនតពលរដឋក្នុងរបរទស 
អចឆរយិៈរនេះរៅដតបុំពាន។ 

       វគគររកាយទនបទអប់រ ុំខលីដដលសតីអុំពីរបរទស
អចឆរយិៈ នឹងរតូវររៀបរាប់បនត រៅរពលររកាយ
រទៀត សូមអនក្អានរងច ុំវគគបនតរទៀត។ 
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ររៀបររៀងចងក្រងរោយ 
ក្ពះមហាធម្មា លង្កា រោ  

ោន ់ស្ជុន 
បានពិនិត្យនិងរផទៀងផ្ទទ ត់្                         

ករសក្មួលសំរៅរនះ 

រោរក្រូក្ពះមហាធម្មា លង្កា រោ  ោន ់ស្ជុន              
ក្បធានរមាវធិីនាទីសំរេងក្ពះធម៌ 

វត្តក្បាសាទក្សះរណ្ដា ល(ខ្ចា ស)់ 

បនពិនិតយ និងឯក្ភាព 

រធវើរៅ វតតរបាស្ចទរសេះក្ណាា ល(ខាច ស់) ទថង១៥ររាច ដខបឋមាស្ចឍ 
ព.ស២៥៥៩ 

រតូវនឹង ទថងពុធ ទី១៥ ដខក្ក្េដា ឆ្ន ុំ២០១៥ 

 


