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ព្រះរុទ្ធសាសនានិងបញ្ហា ព្បឈម 
កម្ពុជាជាប្រទេសម្យួដែលទោរពទ ឿទលើប្ពះពុេធសាសនា ដែលមានប្រជាពលរែឋប្រមាណជាជាង

៩០ភាគរយបានកាន់ប្ពះពុេធសាសនា ទ ើយប្ពះពុេធសាសនាប្រូវបានចារ់េុកជាសាសនាររស់រែឋ។ រ ុដនែ 
ទរើទយើងទ វ្ើការសទងេរជាេូទៅ ទយើងទ ើញថា េនទឹម្នឹងការមានសុខសនែិភាពទប្កាម្ការែឹកនាាំទោយយក
ចិរែេុកោក់ និងប្រករទៅទោយគរិរណឌិ រែ៏ឈ្លា សវវររស់សទម្ែចអគគម្ហាទសនាររើទរទជា   ុន ដសន 
ជានាយករែឋម្ន្រនែើ ក៏សងគម្ម្យួទនះទៅដរមានការទកើរទ ើងនូវរញ្ហា ចាក់ដប្សះខាះៗដែលរណ្តែ លម្កពើ
ការប្សុរចុះវនសើល្ម៌្សងគម្ផងដែរ។ ទ ះរើជាមានការយកចិរែេុកោក់កនុងការអរ់រ ាំតាម្ភូមិ្សិកា 
តាម្វរែអារាម្ តាម្មូ្លោឋ នយ ងណ្តក៏ទោយ ក៏អាំទពើ ងិា ការរាន់សមាា រ់ ការទកងប្រវញ័្ច  អាំទពើពុករលួយ 
ការមិ្នទោរពសិេធមិ្នុសស ការប្រមាថ ការទ រប្រទេច ការទសពទប្គឿងទញៀន ទប្គឿងប្សវងឹ និងអាំទពើអសើល
្ម៌្ទៅដរទកើរមានជាទរឿយៗ ដែលទនះរញ្ហា ក់ឱ្យទ ើញថា ការទោរពទ ឿទលើប្ពះពុេធសាសនាបាននឹង
កាំពុងដរ រួនឹងរញ្ហា ប្រឈម្ផងដែរ ទប្រះការអរ់រ ាំទៅកនុងប្ពះពុេធសាសនា ពុាំបានដណនាាំ អរ់រ ាំ េូនាា ន 
ទប្រៀនប្រទៅែល់ពុេធសាសនិកឱ្យប្រប្ពឹរែិអាំទពើ ាំងទនាះទ ើយ។  
  មានពិ ើ្រុណយដររប្ពះពុេធសាសនាជាទប្ចើនដែលដរងដរប្បារពធទ វ្ើជាទរៀងរាល់ឆ្ន ាំ មានែូចជា ពិ ើ្
រុណយមា រូជា ពិ ើ្រុណយវសិាខរូជា និងពិ ើ្ភាុ ាំរិណឌ  ជាទែើម្ ទ ើយទប្ៅពើពិ ើ្រុណយ ា្ំៗ ាំងទនះ ប្រជា
ពុេធររស័ិេដខារដរងដរប្បារពធពិ ើ្រុណយតាម្ដររប្ពះពុេធសាសនាជាទប្ចើនទេៀរទៅតាម្ផទះសដម្ែង និងេើ
វរែអារាម្នានា ែូចជាពិ ើ្ទ វ្ើរុណយោក់ ន ពិ ើ្សូប្រម្នែ សងឃ ន រចច័យរួន កឋនិ ន និងការកាន់
ឧទបាសថសើលជាទែើម្ ដរវាហាក់ែូចជាមិ្ន ន់ទ ា្ើយររទៅនឹងរវម្ាសនូលវនេសសនវជិាា ជាសាកលររស់
ប្ពះពុេធសាសនា ដែលសថិរទៅប្រង់េសសនវជិាា រងេរ់ទោយអរថន័យអរ់រ ាំ សនែិភាព អ ងិា ការអរ់ឱ្ន 
និងការមិ្នទរៀរទរៀនោន  ដែលជាទោលការណ៍ទោរពសិេធិម្នុសសដែលពិភពទោកប្បាថាន ចង់បានទៅទ ើ
យ។  រចចុរែនន រុគគលដែលជាពុេធសាសនិកម្យួចាំនួនហាក់ែូចជាមិ្នបានប្រកាន់ខ្ជា រ់នូវទោលការណ៍វន
ប្ពះពុេធសាសនាទេ ទរលគឺទគទោរពប្ពះពុេធសាសនាដរសម្ែកទប្ៅ ទោយរទណ្តែ យខាួនឱ្យ្ម៌្ប្រមាថ 
និងអាំទពើអាប្កក់ជាអនកែឹកមុ្ខទៅវញិ។ ជាក់ដសែង អាំទពើ ងិា ការទសពទប្គឿងទញៀន ទប្គឿងប្សវងឹ ការ
ឈាក់វក់វ ើនឹងអាំណ្តច រុណយសកែិ េឹកប្បាក់ និងសមាា រៈនិយម្ជាទែើម្ កាំពុងដរវាយលុកយ ងទពញេាំ ងឹ
ទៅទលើរុគគលម្យួចាំននួទនាះ។ កនុងចាំទណ្តម្ប្រជា នសរុរប្រមាណជា១៥ោននាក់ មានអនកកាន់ប្ពះពុេធ
សាសនាែល់ទៅជាង៩០% ទ ើយទៅេូ ាំងប្រទេសមានវរែប្ពះពុេធសាសនាសររុចាំននួ ៤៨៧២(គណៈ
ម្ហានិកាយចាំននួ៤ ៦៥៦វរែ និងគណៈ្ម្ាយុរែិកនិកាយចាំនួន ២១៦វរែ) ដែលមានប្ពះសងឃសរុរ
ចាំននួ ៦៩ ១៩៩អងគ និងមានពើរនិកាយ ា្ំគឺ ម្ហានិកាយ មានប្ពះសងឃសរុរចាំននួ ៦៤ ៤០៧ អងគ និង
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្ម្ាយុរែិកនិកាយ មានប្ពះសងឃសរុរចាំននួ ៤ ៧២៤អងគ។
1 ចាំននួទនះអាចរង្ហា ញរញ្ហា ក់បានអាំពើ ាំទនឿែ៏

មុ្រមាាំររស់ពលរែឋដខារទៅទលើប្ពះពុេធសាសនា ទ ើយវាក៏ស័កែិសម្ណ្តស់ដែលប្រទេសទនះចារ់េុកប្ពះ
ពុេធសាសនាជាសាសនាររស់រែឋ។ រ ុដនែអវើដែលគរួឱ្យករ់សមាគ ល់ទនាះ គឺេសសនវជិាា ែ៏មានរវម្ាររស់ប្ពះ
ពុេធសាសនាដែលទប្រៀរបាននឹងឱ្សថេិពវ សប្មារព់ាបាល ាំងឺសងគម្ទនាះ មិ្ន ន់ប្រូវបានទប្រើប្បាស់ឱ្យ
បានប្រឹម្ប្រូវទែើម្ែើទលើកកម្ពស់សុខមាលភាពសងគម្ទៅទ ើយទេ។ មានម្នុសសវយ័ចាំណ្តស់ម្យួចាំននួដែល
តាាំងខាួនជាអនកទោរព និងជាអនកប្ររិររែិប្ពះពុេធសាសនា ដរដររជាប្រប្ពឹរែផទុយពើទោលការណ៍សាសនា  
ខណៈដែលយុវវយ័ ាំនាន់ទប្កាយម្យួចាំនួនបានចារ់េុកប្ពះពុេធសាសនាថា សួសម័្យ ឬក៏ជាកិចចការ
ររស់ម្នុសសចាស់ដររ ុទណ្តណ ះ។ 
  តាម្ពិរប្ពះពុេធសាសនាមានរវម្ាសប្មារម់្នុសសប្គរ់វយ័ និងប្គរ់ប្ស រ់សងគម្ រ ុដនែអវើដែលទៅ
ខវះចទនាា ះទនាះ គឺវ ិ្ ើសាន្រសែកនុងការអរ់រ ាំ ការ ក់ ញម្នុសសឱ្យចូលរមួ្ដររ ុទណ្តណ ះ។ ជាក់ដសែង សមាគម្
ប្ពះសងឃម្ួយចាំនួនដែលបានអនុវរែកម្ាវ ិ្ ើអរ់រ ាំតាម្ដររប្ពះពុេធសាសនាទៅតាម្សាោទរៀន និគម្ ន 
រេ ក៏បាន ក់ ញយុវវយ័ជាទប្ចើនឱ្យចូលរមួ្សាែ រ់ប្ពះ្ម៌្អរ់រ ាំចិរែផងដែរ។ ែូទចនះ េនទឹម្នឹងការទម្ើល
ទ ើញឬសែើរទនាទ សយុវវយ័ថា មិ្នចារ់អារម្ាណ៍និងឱ្យរវម្ាទៅទលើប្ពះពុេធសាសនាទនាះ ទយើងក៏គួរទចាេ
សួរដែរថា ទ រុអវើបានជាយុវ ន ាំងទនាះមិ្នចារ់អារម្ាណ៍ និងឱ្យរវម្ាចាំទរះប្ពះពុេធសាសនា? ទរើ    
សាថ រ័នដែលរក់ព័នធ? និងបានទ វ្ើអវើខាះកនុងន័យរន្រញ្ហា រការអរ់រ ាំេសសនវជិាា ប្ពះពុេធសាសនាទៅែល់យុវ
 នប្សករទប្កាយ?   
  ទរើទយងទៅតាម្គម្ពើរប្ពះពុេធសាសនា ប្ពះពុេធររម្ប្គបូ្េង់បានទឈវងយល់រចួទប្សចទៅទ ើយថា 
សាសនាររស់ប្ពះអងគនឹងប្រូវផុររលរ់ប្រឹម្រយៈទពល ៥ ០០០ប្ពះវសា ទ ើយការផុររលរ់វនប្ពះពុេធ
សាសនាមិ្នដម្នរណ្តែ លម្កពើសាសនាែវេណ្តម្ករាំផ្លា ញទនាះទ ើយ គឺទោយសារដរអនកទោរពនិង
ប្ររិររែិប្ពះពុេធសាសនាខាួនឯងដរម្ែង។ ទរើសិនជាទយើងទ វ្ើការសទងេរទៅទលើរញ្ហា នានាដែលទកើរមាន
កនុងសងគម្នាទពលរចចុរែនន ក៏អាចេាំនងជាភសែុតាងដែលអាចរញ្ហា ក់ពើរញ្ហា ទនះបានខាះដែរ។ រ ុដនែ 
ទ ះជាយ ងណ្តក៏ទោយ ក៏ការពប្ងឹងវស័ិយប្ពះពុេធសាសនា គឺជាកិចចការដែលមិ្នអាចទម្ើលរ ាំលងបាន
ទនាះដែរ។  មានមានរុគគលម្យួចាំនួនបានទចាេជាសាំណួរថា ទរើទ រុអវើបានជាប្រទេសកាន់ប្ពះពុេធ
សាសនាដររជាមានអនកទប្រើអាំទពើ ិងា អាំទពើ្ក់រាន់ និងអាំទពើអបាយមុ្ខទផសងៗទៅវញិ? គឺប្រដ លជាម្ក
ពើអនកកាន់ប្ពះពុេធសាសនា និងសាថ រ័នរក់ព័នធមិ្ន ន់បានផែល់រវម្ាប្គរ់ប្ោនែ់ល់ប្ពះពុេធសាសនាដែល
ជាសាសនាររស់រែឋទៅទ ើយ។ ែូទចនះ ការរប្ម្ង់េិសសងគម្ ទយើងគរួ ញយកឱ្សថេិពវវនប្ពះពុេធ
                                                           
1
 ទយងតាម្នាយកោឋ នកិចចការប្ពះពុេធសាសនា វនប្កសួង្ម្ាការ នងិសាសនា ដែលបានផែល់សថិររិទួលខទនះ គឺ
គិរប្រឹម្វថៃេើ២២ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦។  
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សាសនាម្កទប្រើប្បាស់ ទែើម្ែើពាបាល ាំងឺសងគម្ ជាពិទសសទែើម្ែើរនារទម្ទរាគ ងិា ការទសពទប្គឿង
ទញៀន ទប្គឿងប្សវងឹ ការឈាក់វក់វ ើនឹងអាំណ្តច រុណយសកែិ េឹកប្បាក់ សមាា រៈនិយម្ និងការប្រមាថទចញពើ
ម្នុសសដខារម្យួចាំនួនទនាះ។ ប្រសិនទរើទម្ទរាគ ាំងទនាះ អាចពាបាលបានដម្ន សងគម្ដខារនឹងសាគ ល់រវម្ា
សើល្ម៌្ទ ើងវញិ ទ ើយប្រទេសជារិនឹងសាគ ល់សុខសនែិភាព និងការទោរពសិេធិម្នុសសយ ងទពញទលញ
ជាក់ជាមិ្នខ្ជន។ ឱ្សថេិពវទនាះអាចមានប្រសិេធភាពទៅបាន គឺ ល់ដរមានការចូលរមួ្ពើម្ន្រនែើសងឃជាន់
ខពស់ ម្ន្រនែើសងឃ ពុេធររស័ិេ សាថ រនរក់ព័នធ និងអនកប្សាវប្ជាវចូលរមួ្យ ងសប្សាក់ប្សាាំ និងប្រូវនាាំោន ទ វ្ើ
ការពិភាកាទលើការង្ហរពប្ងឹងប្ពះពុេធសាសនា  ាំងវន័ិយសងឃ  និង ាំងការរែិររែិ ទែើម្ែើរកឱ្យទ ើញនូវ
រញ្ហា ប្រឈម្ និងែាំទណ្តះប្សាយនានា។ ប្រូវទរៀរចាំឱ្យបាននូវដផនការយុេធសាន្រសែសប្មារ់អភិវឌ្ឍន៍ ទែើម្ែើ
រមាៃ រ់អ្ិករ   ដែលជាបារុភូរអវ ិាមាននានា ដែលទកើរមានទៅកនុងវស័ិយប្ពះពុេធសាសនាវនសងគម្កម្ពុ
ជា និងទ វ្ើយ ងណ្តឱ្យកាា យទៅជាប្រទយ ន៍សប្មារពុ់េធររស័ិេ ទែើម្ែើប្េប្េង់ប្ពះពុេធសាសនា ដែលជា
ប្រេើររាំភាឺផាូវសងគម្កម្ពុជាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រករទោយវឌ្ឍន្ម៌្ សុភម្ងគល និងទសចកដើរុងទរឿង។ 

រចចុរែននមានប្ពះសងឃ និងរុគគលម្យួចាំននួ បានទ វ្ើឱ្យរ ះរល់ែល់ភាពសាា រសាាំររស់ប្ពះពុេធ
សាសនាដែលជាសាសនាររស់រែឋ ែូទចនះទែើម្ែើដថរកាប្ពះពុេធសាសនាឱ្យបានគង់វងស ម្ន្រនែើសងឃ និងរាល់
សាថ រ័នរក់ព័នធ ក៏ែូចជាពុេធររស័ិេ ាំងអស់ប្រូវស ការោន  ទ វ្ើយ ងណ្តឱ្យប្ពះសងឃគរួេេលួបាននូវការ
អរ់រ ាំដែលមានគុណភាព  និងមានការទោរពវន័ិយយ ងរឹងរុងឹ ទេើរអាចសាងភាពលាសាា រររស់ប្ពះពុេធ
សាសនាបាន ទ ើយមានដរការអរ់រ ាំដែលមានគុណភាព ប្រករទោយវន័ិយរឹងរុងឹ និងមានការោក់
េណឌ កម្ាចាំទរះការប្រប្ពឹរែិខុស គ្ងររស់ប្ពះសងឃ ក៏ែូចជាអនកប្ររិររែិសាសនាទៅតាម្វរែអារាម្ដរ
រ ុទណ្តណ ះ ដែលអាចទ វ្ើឱ្យវស័ិយប្ពះពុេធសាសនាថេុ ាំទថេើងទ ើង ទរលគឺទយើងប្រូវអនុវរែជាការចាាំបាច់ ទែើម្ែើ
ធានាថា ប្ពះសងឃបានប្រណិរ័រន៍ប្រឹម្ប្រូវតាម្ប្កឹរយប្កម្វនប្ពះពុេធសាសនា។  នាទពលកនាងម្ក ប្ពះ
សងឃនិងរុគគលម្យួចាំននួរូចដែលទសាៀកសែង់ចើពរបានប្រប្ពឹរែអាំទពើទលាើសចារ់ និងអសើល្ម៌្ ដែលមាន
ជាអាេិ៍ែូចជា ការទលងដលែងសុើសង ការប្រប្ពឹរែអាំទពើអនាចារ ការទប្រើប្បាស់ទប្គឿងទញៀន ការទប្រើប្បាស់
ទប្គឿងប្សវងឹ និងការទប្រើប្បាស់អាវុ្ខុសចារ់ជាទែើម្ ដែលសកម្ាភាព ាំងទនះបានទ វ្ើឱ្យរ ះរល់យ ង
ៃ្ន់ ៃ្រែល់ភាពសាា រសាាំររស់ប្ពះពុេធសាសនាទៅកម្ពុជា។ ឧ  រណ៍ែូចជា ករណើ ម្យួដែលបានទ វ្ើឱ្យ
មានការភាា ក់ទផាើលទពញវផទប្រទេសកាលពើឆ្ន ាំ២០១០ គឺមានអរើរសងឃ ទនរ វខ កនុងវរែប្សះចក សង្ហេ រ់
ប្សះចក មានទរឿងអាប្សូវែ៏ទលចទធាា ម្យួកនុងេើប្កុងភនាំទពញ បានទកើរទ ើងទោយសារដរអរើរសងឃអងគទនះ
បានទ វ្ើការថររូរវ ើទែអូវនន្រសែើជាទប្ចើននាក់ ខណៈទពលដែលន្រសែើ ាំងទនាះកាំពុងងូរេឹកម្នែទោយអាប្ការ
កាយ។ អរើរសងឃ ទនរ វខ ប្រូវបានអាជាា ្រចារ់ខាួន និងប្រូវបានរុោការសទប្ម្ចការ់ទ សឱ្យជារ់
ពនធនាោររយៈទពល២០ឆ្ន ាំ ចាំទរះរេទចាេ ផលិរ និងដចកចាយរូរភាពអាសអាភាស។ ករណើ ម្យួទេៀរ
ដែលប្ពះទៅអ្ិការវរែ និងប្ពះសងឃរនួអងគទៅកនុងវរែម្យួកនុងទខរែកាំពង់សពឺ ប្រូវចារ់ខាួននិងរញ្ាូ នទៅ
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រុោការ ទប្កាយពើពកួទគទប្រើប្បាស់ថាន ាំទញៀន។ ករណើ ម្យួទផសងទេៀរ ប្ពះទៅអ្ិការវរែកាំពង់កដុល ទ វ្ើឱ្យ
ខូចែល់រវម្ាររស់ប្ពះសងឃ ទៅកនុងប្ពះពុេធសាសនា ដែលលរលួច ក់េងជាម្ួយន្រសដើមាន ក់រ ូរដកាងខាួន
ជាប្គ សថ និម្នែទចញពើកុែិទៅសឹងទៅកនុងផទះប្សើទសន ៍ ក៏ប្រូវប្រជាពលរែឋឃារ់ខាួនឱ្យនគរបាលខណឌ
ែទង្ហេ  កាលពើទវោទមា ង២ និង៣០នាេើរ ាំលងអប្ធាប្រ ឈ្លនចូលវថៃេើ១៨ ដខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៨ ទៅកនុង
ភូមិ្ខវិរ សង្ហេ រ់សាក់សាំទៅ ខណឌ ែទង្ហេ ។ ករណើ ដែលភិកខុ១អងគបានកាា យជា នទលាើសយ ងសាហាវ ទោយ
បានយកដែកឆ្រចាក់នារ ើមាន ក់ រណ្តែ លឱ្យរងររសួ ៃ្ន់ ទប្កាយទពលណ្តរ់ ួរោន  ទៅេាំនរ់អូរវខែន 
សថិរកនុងភូមិ្អណែូ ងថាមាស សង្ហេ រ់និមិ្រែ ប្កុងទបា យដរ រ ដែលទ រុការណ៍ទសទើរដរមិ្នអាចទ ឿទនះ បាន
រងេការភាា ក់ទផាើលកាលពើទវោទមា ង៨ និង៣០នាេើប្ពឹក វថៃេើ២៤ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨កនាងទៅ។ យ ង
ណ្តក៏ទោយ ភិកខុអងគទនះប្រូវបានប្ពះអនុគណប្កុង និងប្រធានការយិល័យ្ម្ាការ និងសាសនាប្កុង
ទបា យដរ រ ផសកឹទៅប្ពឹកវថៃែដែលទនាះ ទៅវរែនិមិ្រែសុ ធ រាម្ កនុងសង្ហេ រ់និមិ្រែ រចួប្រគល់ឱ្យសម្រថកិចច

ចារ់ការរនែតាម្ផាូវចារ់
2 និងមានករណើ ទផសងៗជាទប្ចើនទេៀរ។ 

ការទលើកឧ  រណ៍ខ្ជងទលើ គឺបានរង្ហា ញពើការចារ់វធិានការចាំទរះអរើរសងឃម្យួចាំននួដែល
បានប្រប្ពឹរែិខុស គ្ងនឹងវន័ិយសងឃវនគនាងប្ពះពុេធសាសនា ដែលទនះរង្ហា ញអាំពើការចារ់វធិានការតាម្      
រយៈម្ហាសននិបារម្ន្រនែើសងឃេូ ាំងប្រទេស ទលើកេើ២៥ កនុងរា ធានើភនាំទពញ កាលពើវថៃេើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ
២០១៧ ដែលម្ន្រនែើសងឃទរែជាា នឹងចារ់វធិានការរឹងរងឹចាំទរះប្ពះសងឃណ្តដែលប្រប្ពឹរែខុស ទ ើយវធិាន
ការ ាំងទនាះមានែូចជា ការពិន័យេូនាា នចាំទរះការប្រប្ពឹរែខុស គ្ងកប្មិ្រប្សាល ការចារ់ផសកឹ និងរញ្ចូ ន
ឱ្យអាជាា ្រទោះប្សាយតាម្ផាូវចារ់ចាំទរះការប្រប្ពឹរែខុស ៃ្ន់ ៃ្រជាទែើម្។  

ម្ា ងវញិទេៀរទៅកនុងឱ្កាសម្ហាសននិបារម្ន្រនែើសងឃេូ ាំងប្រទេស ទលើកេើ២៥ទនាះដែរ ក៏បាន     
ផែល់ទវេិកាែល់ប្ពះសងឃចូលរមួ្បានរទញ្ចញម្រិទយរល់ផងដែរ ទ ើយនាទពលទនាះ ប្ពះសងឃម្យួអងគ
បានមានសងឃែើកាថា កនុងរយៈទពល១០ឆ្ន ាំដែលប្ពះអងគគង់ទៅកនុងវរែអារាម្ ប្ពះអងគពុាំទ ើញមានប្ពះ
សងឃប្រប្ពឹរែអវើខុស ៃ្ន់ ៃ្រទៅទ ើយទេ។ ក៏រ ុដនែ ប្ពះអងគបានមានសងឃែើកាទោយសុាំមិ្នរទញ្ចញទឈ្លា ះថា 
ទរើប្ពះសងឃអងគណ្តទ វ្ើខុស ៃ្ន់ ៃ្រ ប្ពះសងឃទនាះ នឹងប្រូវចារ់ផសឹក និងរញ្ចូ នទៅអជាា ្រមានសម្រថកិចច។   
រ ើឯប្ពះទរ គុណ វន វងស ជាទៅអ្ិការវរែម្យួរូរម្កពើប្សុកសូប្េនិគម្ ទខរែទសៀម្រារ បានដថាងថា កងវះ
ការអរ់រ ាំ គឺជាមូ្លទ រុដែលទ វ្ើឱ្យប្ពះសងឃម្យួចាំននួប្ ុលខាួ នប្រប្ពឹរែខុស។ ប្ពះទរ គុណមានសងឃែើកា
រនែទេៀរថា សាថ រ័នអរ់រ ាំខ្ជងពុេធសាសនាទៅកម្ពុជាមិ្ន ន់មានចាំននួសាថ រ័នសិកាប្គរ់ប្ោន់នឹងចាំននួ
ប្ពះសងឃដែលរនែទកើនទ ើងទៅទ ើយទេ។ ទែើម្ែើឱ្យប្គរ់ប្ោន់ លុះប្តាដរ សាថ រ័នពុេធសាសនាឯករា យ 
                                                           

2
  ទកាះសនែិភាព ទចញផាយវថៃេើ ២៦ ដខ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៨។ 
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ទ ើយមានវសិាលភាពផសពវផាយ្ម៌្វន័ិយឱ្យសុើ ទប្ៅទៅកនុ ងខរួកាល ឬេសសនៈររស់ដខារ ទ ើយរទងេើរ
សាោបាលើ ដែលសងឃចូលម្កទរៀនឱ្យទចះែឹង។ ប្ពះអងគមានសងឃែើការដនថម្ថា រុគគលដែលចងរ់សួជា
ប្ពះសងឃ គរួដររប្ម្ូវឱ្យសាន ក់ទៅ និងទរៀនសូប្រទៅវរែរយៈទពលយ ងទហាចណ្តស់ម្យួឆ្ន ាំ ទែើម្ែើរញ្ហច ក់ថា 
រុគគលទនាះអាចទោរពតាម្វន័ិយប្ពះសងឃបានប្រឹម្ប្រូវមុ្នទពលរុគគលទនាះរសួជាប្ពះសងឃ។ 

ែូទចនះវរែអារាម្នើម្យួៗ គួរដរមានចាំណ្តរ់ការរឹងរុងឹ និងមានវន័ិយចាស់ោស់ទែើម្ែើកុាំឱ្យរុគគល
ទ្ាៀរឱ្កាសម្យួចាំននួទប្រើប្បាស់អរែសញ្ហា ណជាប្ពះសងឃរាំផ្លា ញភាពសាា រសាាំររស់ពុេធសាសនា ទ ើយ
កម្ពុជាប្រូវរទងេើន ាំងររមិាណ និងពប្ងឹងគុណភាពររស់ប្ពះសងឃ ជាពិទសសគឺរទងេើនសាថ រ័នអរ់រ ាំ និង
ពប្ងឹងគុណភាពអរ់រ ាំអាំពើប្ពះពុេធសាសនា ទ ើយរកយដែលថា ប្រើម្យួកន្រនែក សាុយម្យួ គឺសាុយ ាំងអស់ 
ក៏គរួដរឈរ់ទប្រើផងដែរ ទប្រះប្ពះសងឃភាគទប្ចើនបានអនុវរែប្រឹម្ប្រូវតាម្កែួនវន័ិយររស់ប្ពះសងឃទ ើយ 
ទ ើយរោឋ ភិបាលក៏កាំពុងដរររឹរណែឹ ង និងឃាា ាំទម្ើលឱ្យកាន់ដរែិរែល់ចាំទរះប្ពះសងឃរដនថម្ទេៀរ ទែើម្ែើ
កសាងេាំនុកចិរែររស់ពុេធររស័ិេដខារចាំទរះប្ពះពុេធសាសនា ដែលជាសាសនាររស់រែឋ។ 
 សរុរទសចកែើម្ក រញ្ហា ប្រឈម្ដែលទកើរមានទៅកនុងវស័ិយប្ពះពុេធសាសនាទនាះ គឺទយើង ាំងអស់
ោន  ប្រូវរមួ្ោន ទោះប្សាយ ាំងម្ន្រនែើសងឃ  ាំងសាថ រ័នរក់ព័នធ  ាំងពុេធររស័ិេ ទែើម្ែើទលើកកម្ពស់វស័ិយប្ពះ
ពុេធសាសនាឱ្យថេុ ាំទថេើងរុងទរឿង សកែិសម្នឹងសាសនាម្យួដែលមានប្រជា នកម្ពុជាភាគទប្ចើនកាន់និង
ទោរពទ ឿ ក៏ែូចជាការរការវម្ាប្ពះពុេធសាសនាដែលជាសាសនាែ៏ឧរែុងឧរែម្ និងជាែងួប្ពលឹងររស់
ពលរែឋដខារដែលរងេរ់នូវការអរ់រ ាំទប្រៀនប្រទៅ និងប្េឹសែើប្ពះពុេធសាសនាតាម្លកខណៈវេិាសាន្រសែដែល
ម្នុសសអាចេេលួយកបាន ទ ើយជាពិទសសគឺឱ្យសកែិសម្នឹងរែឋ្ម្ានុញ្ាដែបានបានដចងយ ងចាស់ថា 
ប្ពះពុេធសាសនាជាសាសនាររស់រែឋ ប្ពះសងឃជាសាវៈររស់ប្ពះពុេធ ដែលមានប្ពះវប្ររិែកជាកែួនខ្ជន រ 
ដែលអាចជាប្រទយ ន៍ចាំទរះសងគម្កម្ពុជា ដែលជាការនាាំម្កនូវសនដិភាព ការអភិវឌ្ឍ្នធានម្នុសស ការ
ចូលរមួ្ប្រករទោយនិរនែរភាព ជាប្រទយ ន៍និងជារូរភាពកនុងការ ក់ ញអារម្ាណ៍អនកែឹកនាាំ ទោយការ
យកប្ពះពុេធសាសនា ម្ករមួ្ជាវភិាគ នកនុងការប្គរ់ប្គងប្រទេសទប្កាម្បាវចនាគឺ ជារិ សាសនា ប្ពះ
ម្ហាកសប្រ៕ 
 
 
 


