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                                                                           ដោយ បណ្ឌិត ណុន សខុា 
                    ប្បធានផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនិងអក្សរ្លិ្ប ៍
                                                               ននវិទ្្ាសាថន្ភាសាជាត ិននរាជបណ្ឌតិ្យ្ភាកម្ពុជា 
 
 

មូលន័យសនងេរ 
 តាំងពីបុរាណ្កាលដរៀងម្ក ដយើងដ ើញថា ប្ពះពុទ្ធសា្នាដៅប្បដទ្្កម្ពុជាបានរួម្ចាំផ្ណ្កយ ្ង
្ាំខាន់កែុងការដ្វើឱ្យប្បដទ្្មានភាពថ្ុាំដថ្ើងរុងដរឿងនិងកិត្ានុភាពដ៏បវរ។ ប្បជាជនផ្មែរផ្តងឱ្យតនម្ៃប្ពះពុទ្ធ
សា្នានិងបានផ្ថរក្ា ដលើកតដម្្ើងពុទ្ធសា្នាជាអតរ្ញ្ញ្ណ្ជាតិផ្មែរ ជាវប្ប្ម្៌ ្ីល្ម្៌ ប្បនពណ្ ី
ទ្ាំដនៀម្ទ្មាលប្់ដ៏លអរប្់ជាតិ ប្ពម្ទាំងបានចាត់ទ្ុកថា ពុទ្ធសា្នាបានបង្ហ្ញនៃូវរ្ដ់ៅដ៏្ុមសានរដល ់
ដមម្រជនប្រប់រូបឱ្យដដើរដ ្្ះដៅកាន់្ុម្នរិភាព វបិុលភាព និង្ុភម្ងគលផ្ថម្ដទ្ៀតនង។  
 ដប្កាយប្ពឹតរិការណ្៍រដឋប្បហារនថៃទ្១ី៨ ផ្មម្នីា  ្្ាំ១៩៧០ ប្បដទ្្កម្ពុជាបានធាល្ក់កែងុដភៃើង្ស្តង្គ្ម្ 
រវាងផ្មែរប្កហម្នងិរបបសាធារណ្រដឋផ្មែរ។ ដៅតម្តាំបន់ផ្ដលកានក់ាប់ដោយប្កុម្ផ្មែរប្កហម្ ដយើងដ ើញ
ថា វិ្័យពុទ្ធសា្នាប្តូវបានរឹងបនរឹងបនរិចម្ដងៗ។ រហូតដល់ចលនាត្ ូដនះបានទ្ទ្ួលជ័យជម្ែះដលើរបប
សាធារណ្រដឋផ្មែរនានថៃទ្១ី៧ ផ្មដម្សា  ្្ាំ១៩៧៥ វតរអារាម្ននពុទ្ធសា្នាប្តូវបានបិទ្ទាំងប្្ងុ ប្ពះ្ង្ឃ 
ប្តូវបានន្សឹកទាំងអ្់ដៅទ្ូទាំងប្បដទ្្។  

ដតើដៅដពលអងគការបាំបាត់ដចាលនូវជាំដនឿប្ពះពទុ្ធសា្នា វាមានដរឿងអវីដកើតដ ើងមៃះកែុង្ងគម្? 
ការបាំបាត់ពទុ្ធសា្នា មាននយ័ថា បាំបាត់្ម្៌អហិង្ា បាំបាត់ការ្ដនាត្្ ប្បណ្ី បាំបាតក់ារ 

អ្្ាប្្័យ បាំបាត់ម្នុ្្ស្ម្៌ ដ្វើឱ្យ្ងគម្គ្មន្រណុ្្ម្៌ គ្ម្នច្ាប់ទ្មាល្ប់ គ្មន្ការផ្ចករំផ្លក្មុទ្ុកខគ្្្
ដៅវិញដៅម្ក។ ជាក់ផ្្ដងដៅកែុង្ងគម្ននរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យ ប្បជាជនរ្់ដោយគ្ម្ន្ិទ្ធិដ្រី
ភាព រ្់ដៅដោយភ័យខាល្ច រ្់ដៅដប្កាម្អាំដពើនប្ពនន្សយ ្ងដវទ្នាជាទ្ីបាំនុត។ ការបាំបាតព់ុទ្ធសា្នា មាន
ន័យថា បាំបាត់វតរអារាម្ កាលណាគ្មន្វតរអារាម្រឺគ្ម្នដ្ចកដី្ ប្ាយរីករាយ។ ការបាំបាត់វតរអារាម្ មាន
ន័យថា បាំបាត់អតរ្ញ្ញ្ណ្ជាតិ បាំបាត់វបប្្ម៌្ អក្សរសាស្ត្រ សាលាដរៀន  ប្បវតរិសាស្ត រ្ ក្បួនរម្ពីរដនស្ងៗ  

ជាដដើម្។ ការរ្់ដៅកែុងរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយយ្ ប្បជាជនពុាំមាន្ិទ្ធិដ្វើបុណ្្យតម្ប្បនពណ្ីជាតិដទ្ 

បុណ្្យផ្ដល ា្ំខាន់ជាងដរននកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យរឺនថៃជយ័ជម្ែះ១៧ ដម្សា ១៩៧៥ ផ្ដលអងគការបាន
កាំណ្ត់យកជានថៃបុណ្្យចូល ្្ាំផ្ថម្ដទ្ៀតនង។ ការបាំបាត់វតរអារាម្ មានន័យថា បាំបាត់្ីល្ម្៌ចា្់ទ្ុាំ 
ទ្ាំដនៀម្ទ្មាល្ប់ប្បនពណ្ី ដប្រះប្ពះ្ង្ឃជាអែកដប្បៀនប្បដៅ្ីល្ម៌្និងជាអែកអប់រំ  បង្ហ្ញនៃូវននជីវិតរ្់
ដៅកែុង្ងគម្ដល់ពុទ្ធបរិ្័ទ្។  ការបាំបាត់វតរអារាម្ មាននយ័ថា បាំបាត់សាម្រគីភាពកែុង្ងគម្ បាំបាតទ់្ាំនាក់



2 

 

ទ្ាំនង្ងគម្។ ដយើងដ ើញថា កែុងរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យ ប្បជាជនរ្់ដៅដប្កាម្ដគ្លជាំហរផ្ដលកាំណ្ត់
ដោយអងគការថាឯករាជ្យ-មាច្្់ការ ក្ាលអែកណា ្កអ់ែកហែឹង មៃនួទ្ីពងឹមៃួន ជាដដើម្។ 
 ដូចដនះ អវតរមានននដនឿពុទ្ធសា្នាកែងុរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យពតិជាបានដ្វើឱ្យ្ងគម្នាដពល
ដនាះដកើតមានបញ្ហ្ដប្ចើន ពិដ្្ការដ្វើឱ្យប្បជាជនរ្់ដៅកែុង្ភាពភយ័ខាល្ចជាប់ជានិចច។ អងគការបាន
ប្បកាន់នូវម្ដនារម្វិជាជ្បដិវតរនដ៍វវងនិយម្ប្ជលុ បានដ្វើឱ្យកុមារ យុវជន ក៏ដូចជាជនបដិវតរន៍ម្ួយចាំនួនមាន
ចរិតោច់ខាត មិ្នអាច្ប្ម្ះុ្ប្មួ្លបាន រឺបាត់បង់្ីល្ម៌្ ្ុជីវ្ម្៌ រុណ្្ម្៌  ការ្ដនាដ្្  ការ
អ្្ាប្្យ័ កែុង្ងគម្ដយើងដ ើញមានផ្តការយកជាតសិា្ន៍ឯងដ្វើជា្ប្តូវ ដោយដចាទ្ប្បកានថ់ាជា
ខាម្ាំង ប្ប ាំងបដិវតរន ៍និងការកាប់្ មាលប្់ជាតសិា្នឯ៍ងដោយម្ិនញដញើត។ 
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នសចក្ដីន្ដើម 
 

 ប្បវតរិសាស្ត្រននប្បដទ្្កម្ពុជាបានបញ្ជ្ក់ថា កែុងអតីតកាលប្បដទ្្កម្ពុជាមានទ្ឹកដី្ ាំទ្ូលាយ។ 
ប្បជាជនផ្ដលរ្់ដៅដលើទឹ្កដីដនះមានប្បវតរិសាស្ត្រច្ា្ល់ា្ ់ មានអរយិ្ម្ម៌ពង់មព្ ់ ផ្ដលអរិយ្ម្៌
ដនាះបានជះឥទ្ធិពលដៅដលើប្បដទ្្ជិតខាងផ្ថម្ដទ្ៀតនង។ អរិយ្ម្៌រប្់ផ្មែរតាំងពីដដើម្រហូតម្កដល់
បចចុប្បនែមានទ្ាំនាកទ់្ាំនងយ ្ងដៅនឹងសា្នា្ាំពីរផ្ដលមានប្បភពពីប្បដទ្្ឥណាឌ។្ ដទះជាប្បជាជនផ្មែរ
បានទ្ទ្ួលយកជាំដនឿប្ពហែញ្ញសា្នានិងពទុ្ធសា្នាក៏ដោយ ក៏ផ្មែរម្ិនដបាះបង់ដចាលជាំដនឿដដើម្រប្់មៃួន
ទាំងប្្ុងដទ្។ ទាំងជាំដនឿថែី ទាំងជាំដនឿផ្មែរដដើម្ប្តូវប្បជាជន្ាំដយរចូលគ្្ប្ដង្ើតបានជាជាំដនឿផ្មែរប្ទ្ប្ទ្ង់
នូវប្ពលឹងជាតិម្ួយដ៏រឹងមាាំ។  
 ចាប់តាំងពីប្រិ្ដ្ តវត្សរ៍ទ្១ី៤ម្ក ប្បជាជនកម្ពុជាបានប្បកាន់យកជាំដនឿពទុ្ធសា្នាដថរវាទ្ជា
នៃូវការនិងកែុងសាម្រតីម្ួយជាទ្ពីឹងប្បចាាំជីវិតរប្់មៃួនផ្ថម្ដទ្ៀតនង។ ចាំផ្ណ្កឯសា្នាប្រហែណ្៍ផ្ដលធាលប្់
មានឥទ្ធិពលម្កដលើ្តិអារម្ែណ្៍ប្បជាជនផ្មែរផ្ដរដនាះ ម្ិនប្តូវបានប្បជាជនយកជាទ្ីពងឹដទ្ៀតដទ្។ ដហតុ
ដនះបានជាជាំដនឿសា្នាប្រហែណ្៍ប្តូវប្ជកតម្ទ្ាំដនៀម្ទ្មាល្ប់ផ្មែរមៃះ តម្្លិ្បៈមៃះ ជាដដើម្។ ចាបព់ីការ
ទ្ទ្ួលយកជាំដនឿពុទ្ធសា្នាដថរវាទ្ផ្តម្ួយម្ក ម្ូលោឋ្នននវប្ប្ម្៌ផ្មែរម្ួយផ្នែក្ាំរឺ ប្ពះពុទ្ធសា្នា ផ្ដល 
ប្តូវបានប្បជាជនចាត់ទ្ុកជាប្ពលឹង ជាអតរ្ញ្ញ្ណ្រប្់មៃួន និងបានដ្វើឱ្យប្បជាជនដចះពិចារណាកែងុ
ការដជឿដលើកម្ែនល ដជឿដលើបណុ្្យបាប ដឹងរណុ្ដឹងដទ្ មានដហតុនល ដូចដហតុនលននវិទ្្ាសាស្ត្រផ្ដរ។ 
   តាំងពីបុរាណ្កាលដរៀងម្ក ប្ពះពទុ្ធសា្នាបានដដើតួនាទ្យី ្ង្ាំខាន់កែងុការរមួ្ចាំផ្ណ្កដ្វើឱ្យមាន 
ភាពថ្ុាំដថ្ើងរុងដរឿងនិងកិត្ានុភាពននមាតុភូម្ិអងគរដ៏បវរននដយើង។ ប្បជាជនផ្មែរផ្តងឱ្យតនម្ៃប្ពះពទុ្ធ
សា្នា និងបានផ្ថរក្ា ដលើកតដម្្ើង ជាអតរ្ ញ្ញណ្្ជាតផិ្មែរ ជាវប្ប្ម្ ៌ ្ីល្ម្ ៌ ប្បនពណ្ ី ទ្ាំដនៀម្
ទ្មាល្ប់ផ្មែរដល៏អបវររប្់ជាត ិ ប្ពម្ទាំងបានចាតទ់្ុកទ្្្សនៈននពទុ្ធសា្នាបានបង្ហ្ញនៃវូរ្ដ់ៅដ៏្ុម
សានរដល់ដមម្រជនប្រប់រូបឱ្យដដើរដ ្្ះដៅកាន់្មុ្នរិភាព វិបុលភាព និង្ុភម្ងគល ដោយដចៀ្វាងអាំដពើ
ហិង្ា អកុ្លកម្ែ បាបកម្ែដន្សងៗដទ្ៀតនង។ 
 ការដលើកយកប្បធានបទ្អវតរមានជាំដនឿពទុ្ធសា្នាកែងុ្ងគម្ផ្មែរ ្កិា្ករណ្ ី្ម្យ័កម្ពជុាប្បជា 
្បិដតយយ្ ម្ក្ិក្ាកែុងដពលដនះ  ចង់បង្ហ្ញឱ្យដ ើញថា ដៅដពលអវតរមានជាំដនឿពុទ្ធសា្នាកែុង្ងគម្ 
ដតើ្ ងគម្ផ្មែរបានទ្ទ្ួលនូវនលប ះរល់អវមីៃះ? ការដលើកយកប្បធានបទ្ដនះម្ក្ិក្ារឺ ដយើង្ិក្ាផ្តកែុង
បរិបទ្ននកែុងដាំណាក់កាលននការត្ ូពី ្្ាំ១៩៧០ដល់ ្្ាំ១៩៧៥ និងដាំណាក់កាលដប្កាយនថៃជ័យជម្ែះ
១៧ ដម្សា ១៩៧៥ដល់នថៃ៧ ម្ករា ១៩៧៩ផ្តប ុដណា្ះ្។ 
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១- ទ្ដិ្ឋភាពទ្ូនៅននរររក្មពជុាប្រជាធិរនត្យយ 
 ដៅនថៃទ្១ី៨ ផ្មម្ីនា  ្្ាំ១៩៧០ ្ដម្ដចប្ពះនដរាតដម្ ្ីហន ុប្តូវដលាកដ្នាប្បម្ុម លន់ នល់ និង 
ម្ស្តនរីជាំនតិរប្់ដលាកបានដរៀបចាំឱ្យរដឋ្ភាជាតិដបាះដ ្្តទ្មាល្ក់ប្ពះអងគដចញពីតាំផ្ណ្ងជាប្បម្ុមរដឋ។ 
ប្ពឹតរិការណ្៍ដនះបានដ្វើឱ្យប្បដទ្្កម្ពុជាធាល្ក់កែុងដភៃើង្ស្តង្គ្ម្រវាងប្កុម្ចលនាត្ ូផ្មែរប្កហម្និងរបប
សាធារណ្រដឋផ្មែរអ្់រយៈដពល៥ ្្ាំ១ផ្ម។ ដៅនថៃទី្១៧ ផ្មដម្សា  ្្ាំ១៩៧៥ កងទ្័ពផ្មែរប្កហម្បាន
ទ្ទួ្លជ័យជម្ែះដលើរបបសាធារណ្រដឋផ្មែររប្ដ់លាកដ្នាប្បម្ុម លន ់នល់ ទាំងប្្ងុ។ 
 ដប្កាយពីទ្ទ្ួលបានជ័យជម្ែះ បក្សកុម្ែុយនី្រកម្ពុជាបានបដង្ើតរបបកម្ពុជាប្បជា្បិដតយ្យដៅ ្្ាំ
១៩៧៦។ ដទះជាយ ្ងណាក៏ដោយ វតដមានរប្់អែកដឹកនាាំបក្សប្តវូបានរក្ាជា្មាង្ត ់ ដោយពុាំមានអែក
ណាមា្្កប់ានសាគល្់ដ ើយ។ កែុងដាំណាក់កាលដនាះដរឮផ្តរក្យអងគការ ប ដុណា្្ះផ្ដលប្តូវបានដៅចាំដរះ 
ថា្្ក់ដឹកនាាំ។ រហូតដល ់្្ាំ១៩៧៧ ដទ្ើប ប លុ ពត បានប្បកា្ជាចាំហថា គ្ត់ជាម្រគុដទ្្ក៍ននបក្សកុម្ែុយ-
នី្ដកម្ពជុា។  

បនាទ្ប់ពីទ្ទ្ួលជ័យជម្ែះភាល្ម្ អងគការបានបងខាំប្បជាជនឱ្យដចញពីទ្ីប្កុងដៅរ្់ដៅតម្តាំបន់
ជនបទ្ដដើម្្បីដ្វើផ្ប្្ចមាក្រ។ កែងុរបបដនះ អងគការបានលុបបាំបាត់ដចាលនូវរូបិយវតថុ ទ្ីន្ារ ការ្ិក្ាអប់រំ កម្ែ
្ិទ្ធិឯកជន ការដគ្រពជាំដនឿសា្នាដន្សងៗ និងប្បនពណ្ីវប្ប្ម្៌ផ្មែរតាំងពីបុរាណ្កាលម្ក។ ប្បជាជន
ប្រប់រូបប្តូវបានដកហូតអ្់នូវ្ិទ្ធិជាមូ្លោឋ្នរប្់មៃួន។ ប្បជាជនទាំងអ្់ម្ិនប្តូវបានអនុញ្ញត្ឱ្យដដើរ
ដចញដប្ៅ្ហករណ្៍រប្់មៃនួដទ្។ ដៅកែុងរដប្មាងផ្ននការបួន ្្ាំរប្់បក្សកមុ្ែុយនី្ រកម្ពុជា អងគការបាន
ោក់ទ្ិ្ឱ្យប្បជាជនកម្ពជុាទ្ូទាំងប្បដទ្្ចូលរួម្បង្បដង្ើននលឱ្យបានតម្ការកាំណ្ត់រប្់បក្ស។ ប្បជា
ជនប្តូវដ្វើការជាទ្ម្ៃន់ ដោយគ្ម្នអាហារបរិដភារប្រប់ប្គ្ន់ ជាដហតុបង្ឱ្យមានជាំងឺសាលប្ជ់ាបនរបនាទ្ប។់ ជាង
ដនះដៅដទ្ៀត ប្បជាជនក៏ប្តូវបាន្មាល្ប់ដោយការដចាទ្ប្បកាន់ថាជាខាម្ាំងរប្់អងគការយ ង្អយុតរិ្ ម្៌ ផ្ថម្
ដទ្ៀតនង។ រហូតម្កដល់ចុង ្្ាំ១៩៧៧ ការប ះទ្ងគិចជាម្ួយប្បដទ្្ដវៀតណាម្បានន្ះុដ ើង ប្បជាជន
រាប់ម្ុឺននាក់ប្តូវអងគការបញ្ជូនដៅ្ម្រភូមិ្ ដហើយប្តូវសាល្ប់រាប់រន់នាក។់  ដៅផ្ម្ែ ូ ្្ាំ១៩៧៨ កងកមាល្ាំង 
រណ្្ិរ្សសាម្រគី្ដស្តង្គះ្ជាតកិម្ពុជាបានបដង្ើតដ ើង នងិត្ ូដដើម្្បីរំដោះប្បជាជនឱ្យរួចនតុពីទ្ុកខដសាកនងិ
កដមី្រណ្ៈននរបបប្បលយ័ពជូសា្នដ៍នះ។ រហតូដលន់ថៃទ្៧ី ផ្មម្ករា  ្្ាំ១៩៧៩ រណ្្រិស្សាម្រគី្ ដស្តង្គះ្
ជាតិកម្ពុជាបានយកជ័យជម្ែះដលើរបបដោរដៅនប្ពនន្សដនះ រំដោះប្បជាជនពីការកាប់្មាលប្់និងដ្វើឱ្យអវីៗ
រ្់រានមានជីវតិដ ើងវិញ។  
 ក្ាលមា ្្ុីនដឹកនាាំផ្មែរននរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយយ្ផ្ដលដៅដ្្្ល ់ បានរតដ់ភៀ្មៃួនដៅ
កានជ់ាយផ្ដនផ្មែរ-នថ ដហើយបានដរៀបចាំបដង្ើតកងកមាល្ាំងត្ ូរប្់មៃនួទ្ប់ទ្ល់នឹងរបបសាធារណ្រដឋប្បជា
មានិតកម្ពុជា ដោយមានជាំនួយគ្ាំប្ទ្ពីប្បដទ្្ចិននិងនថ។ កែុងប្គ្ដនាះផ្ដរម្ហា្នែិបាតអងគការ្ហ
ប្បជាជាតិបានដបាះដ ្្តនដល់អា្នៈកម្ពុជាដៅអងគការ្ហប្បជាជាតិឱយ្ដៅប្កុម្អែកត្ ូ ផ្ដលដរយល់
ថាប្ប ាំងនងឹកុម្ែយុនី្ដ ផ្តកែងុដនាះមានប្កុម្ផ្មែរប្កហម្នងផ្ដរ។ ការចរចាផ្មែរចតុភារីផ្ដលច្ាាំងគ្្អ្្់រ
យៈដពលដប្ចើន ្្ាំបានអូ្បនាល្យតាំងពី ្្ាំ១៩៨៧ រហូតដល់នថៃទ្២ី៣ ផ្មតុលា  ្្ាំ១៩៩១ ដទ្ើបមានកិចចប្ពម្
ដប្ពៀង្នដិភាពដៅទ្ីប្កុងបា ្រី្រវាងផ្មែរទាំងបួនភារីផ្ដលមានជដមាលះ្នឹងគ្្ ្បានចុះហតថដលខាយល់ប្ពម្
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បដង្ើតរោឋ្ភិបាលបដណា្ះ្អា្នែម្ួយ្ប្មាបប់្បដទ្្កម្ពជុា នងិដៅ ្្ាំ១៩៩៣ដទ្ើបមានការដបាះដ ្្ត
ជា្កលម្យួ ដប្កាម្ការដរៀបចាំនិងប្តួតពនិិត្យដោយអងគការ្ហប្បជាជាត។ិ ដពលដនាះភារកីម្ពុជាប្បជា
្ិបដតយ្យបានដ្វើពហិការមិ្នប្ពម្ចូលរួម្ដបាះដ ្្តដនះដទ្។  ភារីកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយយ្បានដៅត្ ូដៅ
កែុងនប្ពនិងបនដដ្វើ្ ស្តង្គម្្ឈ្ៃបជាម្ួយរោឋ្ភិបាលបនរដទ្ៀត។  ដៅ ្្ាំ១៩៩៤រាជរោឋ្ភិបាលបានបញ្ចប់
កិចចចរចាជាម្ួយផ្មែរប្កហម្ នងិបានអនុម្័តច្ាប់ម្ួយោកព់កួដនះឱ្យដៅដប្ៅច្ាប់ជាពួកឧទទ្ម្ជានៃូវការ។  
 ដៅនថៃទ្១ី៨ ផ្មម្ិថនុា  ្្ាំ១៩៩៧ ប លុ ពត ប្តូវោតម់ៃួនដោយអតីត្ម្ម្ិតរជាអែកដៅបនាទ្ប់ព ី
គ្ត់។ ដៅនថៃទ្១ី៥ ផ្មដម្សា  ្្ាំ១៩៩៨ ប ុល ពត បានទ្ទ្លួម្រណ្ភាព ចលនាត្ ូផ្មែរប្កហម្ផ្ដលដឹកនាាំ
ដោយ ដមៀវ ្ាំនន បានដកាដប្កាដ្ប់អាំណាចដ ើងវិញ។ ដៅនថៃទ្ី២៥ ផ្មវចិឆិកា  ្្ាំ១៩៩៨ ដមៀវ ្ាំនន នងិ 
នួន ជា បាន្ុាំចុះចូលដ្វើ្មាហរណ្កម្ែរួម្រ្់កែងុ្ងគម្ជាតិវិញកែងុឋានៈជាប្បជាពលរដឋសាម្ញ្ញ។ ចលនា 
ត្ ូចុងដប្កាយរប្់ផ្មែរប្កហម្បានបនដនិរនដរភាពរប្់មៃួនរហូតដល់ ្្ាំ១៩៩៩ រឺដៅដពលដម្ដឹកនាាំផ្មែរ
ប្កហម្ទាំងអ្ច់ុះចលូជាម្យួរាជរោឋ្ភបិាលកម្ពុជា មៃះប្តវូចាប់មៃួន និងមៃះទ្ទ្ួលម្រណ្ភាព។ 
   
២- ទ្ដិ្ឋភាពជំននឿពទុ្ធសាសនាក្នងុសម័យក្មពជុាប្រជាធិរនត្យយ 
     ២.១- ទ្ិដ្ឋភាពទ្ូនៅននជំននឿពុទ្ធសាសនាក្នងុសងគមខ្មែរ 
 ជាំដនឿសា្នា្ាំពីរផ្ដលមានប្បភពពីប្បដទ្្ឥណាឌ្រសឺា្នាប្រហែណ្ ៍សា្នាប្ពះពុទ្ធ ប្តូវបាន 
ប្បជាជនផ្មែរផ្ថរក្ា ដគ្រពលាយ ាំដៅនងឹជាំដនឿដដើម្រប្់មៃួនតាំងពី្ ម្័យបុរាណ្ម្កដម្ៃ ះ។ ប្បជាជនផ្មែរ
បានរក្ាអរិយ្ម្៌ដនះ នងិចាត់ទ្ុកជាប្បនពណ្ីដ៏ប្បនពរប្ម់ៃួនរហូតម្កដល់បចចបុ្បនែ។ 
 ប ុផ្នរដៅ្ម្័យបនរបនាទប្់ ប្បជាជនផ្មែរបានប្បកាន់យកផ្តជាំដនឿសា្នាប្ពះពុទ្ធម្ួយដោយប្បតិបតរ ិ
ខាជ្ប់មជួន ផ្ដលសា្នាដនះបានចូលម្កប្បដទ្្កម្ពុជាតាំងពុទ្ធ្តវត្សរ៍ទ្៣ីម្នុប្រិ្ដរាជម្កដម្ៃ ះ1។ ចាប់
តាំងពី្តវត្សរ៍ទ្១ី៤រហូតម្កដល់បចចុប្បនែ ពុទ្ធសា្នាដថរវាទ្បានប្បតិសាឋ្ន ចាក់ឫ្ជាប់្  ប់ឥតផ្ប្ប
ប្បួលដៅដលើទ្ឹកដីននប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា2។ ប្បជាជនកម្ពុជាបានដគ្រពប្បតិបតរិសា្នាដនះដោយ
ឥតរវាត។ ទាំងកែុង្ម្័យបរុាណ្ក៏ដចូជា្ម្័យដប្កាយៗម្កដទ្ៀត ពុទ្ធសា្នាបានពប្ងឹងមៃនួនិងរីក
ចដប្ម្ើនយ ្ងរងឹមាាំកែងុ្ងគម្កម្ពុជា។ តម្ការ្ ិក្ាប្សាវប្ជាវ ដយើងដ ើញថា ចាប់តាំងពី្ម្័យនររភែាំ ្ម្័យ
ដចនឡា ្ម្័យអងគរ ពុទ្ធសា្នាបានដដើរតួយ ្ង្ាំខានក់ែុងវិ្័យវប្ប្ម្៌ អក្សរសាស្ត្រ ការអប់រំ្ីល្ម្ ៌
ក៏ដូចជាវិ្ ័យដន្សងៗដទ្ៀតមានការប្រប់ប្រង្ងគម្ជាដដើម្។ រហូតម្កដល់្ ម្័យផ្ដលប្បដទ្្កម្ពជុាបាន
ចុះអាបឱ់នននដាំណាក់កាលរបបអាណាព្ាបាលបារាាំង បារាាំងបានប ុនប ងនិងលុបបាំបាត់អកស្រសាស្ត រ្
ផ្មែរ ដពលដនាះវតរអារាម្ននពទុ្ធសា្នា ផ្ដលមានប្ពះ្ង្ឃជាតួអងគដ៏្ាំខាន់បានដដើរតយួ ្ង្កម្ែកែុងការ
អភិរក្សវប្ប្ម្៌ អក្សរសាស្ត្រ ប្បនពណ្ ីទ្ាំដនៀម្ ទ្មាល្ប់ជាតិឱយ្រង់វង្សរហូតម្កដល់្ពវនថៃ។  

                                                           
1 ្ូម្ដម្ើល :ពុទ្ធសា្នា ២៥០០  ភែាំដពញ, ការន្ាយដ ើងវិញរប្់វិទ្្ាសាថ្នពុទ្ធសា្នបណ្ឌិត្យ ដបាះពុម្ពដលើកទី្៣  ្្ាំ២០០១  
   ទ្ាំព័រ៣៦-៣៩។ 
2 -ដ- ទ្ាំព័រ១០៨។ 
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តម្រយៈដាំដណាះប្សាយបញ្ហដ្ូចបានដលើកដ ើងដៅតម្្ម្័យកាលនីម្យួ  ៗដ្វើឱ្យដយើងដឹងច្ា្ ់
ថា វតរអារាម្ជាជប្ងុកវប្ប្ម្ ៌ ជាម្ជ្ឈម្ណ្ឌលន្សពវន្ាយពទុ្ធ ិ និងផ្ថរក្ា្ម្្បតរិវប្ប្ម្ជ៌ាត ិ តាំងពអីតីត
កាលដ៏យូរលង់ម្កដហើយ។  
 ដប្កាយពីទ្ទួ្លបានឯករាជ្យពីបារាាំងដៅ ្្ាំ១៩៥៣ រោឋភ្បិាលននរបប្ងគម្រាស្ត្រនិយម្បានយក
ចិតរទ្ុកោក់ខាងវិ្័យពុទ្ធសា្នាដនះ ដោយដ្វើឱ្យមានភាពជិត្ែិទ្រវាងរោឋ្ភិបាលនិងវតរអារាម្។ កែងុ
សាម្រតីដនះ ដយើងអាចនិយយបានថា ជាការដិតោម្ជាប់ឥទ្ធិពលពីប្ពះម្ហាក្សប្តម្ុនៗ ពិដ្្ប្ពះបាទ្
ជ័យវរម័នទ្ី៧ ផ្ដលប្ពះអងគបានដរៀបចាំពិ្ីពុទ្ធរាជដ ើងដដើម្្បីការដឹកនាាំ្ងគម្រប្់ប្ពះអងគ។ កែងុ្ម្យ័
្ងគម្រាស្ត្រនិយម្ ដយើង្ដងត្ដ ើញថា ដ្្ើរផ្តប្រប់វតរអារាម្ សាលាដរៀនប្តូវបានសាង្ង់ដ ើង្ប្មាប់
កុមារបាន្ិក្ាដរៀន្ូប្តទាំងអក្សរសាស្ត្រ ទាំង្ីល្ម្ ៌ ផ្ដលមានប្ពះ្ង្ឃជាប្រូនងផ្ដរ។ កែងុ្ម្័យ
្ងគម្រាស្ត្រនិយម្វតរអាម្មានចាំនួន ៣ ៣៦៩វតរ នងិប្ពះ្ង្ឃមានចាំននួ ៦៥ ០៦២អងគ3។ 
 ប្ពះពុទ្ធសា្នាដៅប្បដទ្្កម្ពុជាចាប់តាំងពីដពលបដិ្ នធមិ្កម្ិនផ្ដលសាប្នូ្យដទ្ ប្គ្ន់ផ្ត 
មានការផ្ល្្់ចះុដ ើងដៅតម្តប្ម្ូវការ្ងគម្ផ្តប ុដណា្ះ្។ ប ុផ្នរជាអកុ្ល កែុងកាំលុងដពលប្បដទ្្
ជួបវិបតរិ្ ស្តង្គ្ម្្ុីវិលនា ្្ាំ១៩៧០ដល់ ្្ាំ១៩៧៥ ប្ពឹតរិការណ៍្ដនះបានដ្វើឱយ្មានការរាាំង្ះ្ដល់ការ
ដគ្រពប្បតិបតរិជាំដនឿពុទ្ធសា្នា។ ្ៃន់្ៃរជាងដនះដៅដទ្ៀត ដប្កាយពីប្កុម្ចលនាត្ ូផ្មែរប្កហម្បានទ្ទ្ួល 
ជ័យជម្ែះដលើរបបសាធារណ្រដឋផ្មែរនានថៃទ្ី១៧ ផ្មដម្សា  ្្ាំ១៩៧៥ ពទុ្ធសា្នាម្ិនប្តូវបានដ ើញប្បជា
ជនដគ្រពប្បតិបតរិដទ្ៀតដ ើយកែុងរយៈដពល៣ ្្ាំ ៨ផ្ម នងិ២០នថៃ។ ដប្កាយពីរបបដនះប្តូវបាននដួលរលំាំដៅ
នថៃទ្៧ី ផ្មម្ករា  ្្ាំ១៩៧៩  ពុទ្ធសា្នាក៏ប្តូវបានរ្់រានមានជីវិតរហូតម្កដល់បចចបុ្បនែដនះ និងបនររីក
ចដប្ម្ើនដៅអនារត។ ម្កដល់បចចុប្បនែ វតរអាម្ដៅកែុងប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជាមានចាំននួ ៤ ៥១៤វតរ និង 
ប្ពះ្ង្ឃមានចាំនួន ៥៦ ៨២០អងគ រិតកែុង ្្ាំ២០១៧។ 
 តម្ការ្ិក្ាដោយ្ដងខប ដយើងដ ើញថា ប្ពះពុទ្ធសា្នាបានដដើរតួយ ង្្ាំខាន់កែុង្ងគម្ផ្មែរ
ដោយបានរួម្ចាំផ្ណ្កដ្វើឱយ្្ងគម្ជាតិមានភាពថ្ុាំដថ្ើងរុងដរឿងនងិមានកិត្ានុភាព ពិដ្្ការការបង្ហ្ញ
នៃូវឱ្យប្បជាជនរ្ដ់ៅដ៏្ ុមសានរនិងដដើរដ ្្ះដៅកាន់្មុ្នរិភាពជានិចច។ 
 

     ២.២- ជំននឿពុទ្ធសាសនាក្នងុដ្ណំាក្ក់ាលរណសរិសត្ស ពូីឆ្ន ១ំ៩៧០-១៩៧៥ 
      ដប្កាយប្ពឹតរិការណ្៍រដឋប្បហារនានថៃទ្ី១៨ ផ្មម្នីា  ្្ាំ១៩៧០ ប្បដទ្្កម្ពជុាធាល្ក់ចលូកែុងដភៃើង
្ស្តង្គ្ម្អ្់រយៈដពល៥ ្្ាំ ១ផ្ម។ ចលនាត្ ូផ្មែរប្កហម្កាលពីម្ុនប្គ្ន់ផ្តជាចលនាត្ ូដ៏តូចម្ួយ ក៏
ចាប់ដនដើម្មានកមាល្ាំងដ ើង។ កែុងដពលដនាះ្ដម្ដចប្ពះនដរាតរម្ ្ហីនុ បានបដង្ើតរណ្្ិរ្សម្ួយដ មះ្ថា  
រណ្្រិស្របួរមួ្ជាតកិម្ពជុា ដដើម្្បីប្បយុទ្ធតតាំងជាម្ួយនងឹរបបសាធារណ្រដឋផ្មែរ។ តម្រយៈរណ្្ិរ្សដនះ 
ប្ពះ អងគបានអាំរវនាវឱ្យអែកផ្ដលគ្ាំប្ទ្ប្ពះអងគដៅកែុងប្បដទ្្ដងើបដ ើងបះដបារដទ្ៀតនង4។ 
 កែុងដាំណាកក់ាលននការត្ ូរប្់ផ្មែរប្កហម្ជាម្ួយរបបសាធារណ្រដឋផ្មែររប្់ ដលាក លន់ នល ់
                                                           
3 ផ្ហម្ ឡាច : លទ្ធពិុទ្ធនយិម្កែងុនែតរ់ាំនិតផ្មែរបចចុបប្នែ សារណាថា្្ក់បរិញ្ញ្បប្តជាន់មព្់ ផ្នែកទ្្្សនវិជាជ្  ្្ាំ២០០៤ ទ្ាំព័រ១៣០។ 
4 វា ្ន់ឌី កាអុន : ប្បវតរសិាស្ត្រននប្បដទ្្កម្ពជុា ភារ២, បា ្រី្, ដរាងពុម្ព [?]  ដបាះពុម្ពដលើកទី្២,  ្្ាំ២០០៨ ទ្ាំព័រ២៨។ 
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អងគការបានអប់រំយុវជនឱ្យកាល្យជាជនបដិវតរន ៍ និងដៅជាជនកុម្ែយុនី្ដតម្កប្ម្ិតតងឹរឹងខាល្ាំងដ ើងៗជា
លាំោប់។ អងគការបានយកដគ្លការណ្៍ននការត្ ូកែុងប្កបមណ្ឌរណ្្ិរ្សម្កបង្ហ្ត់បដប្ងៀន អប់រ ំកែុងបរិបទ្ 
បដិវតរន៍ប្បជាជាត ិ ដោយអងគការពន្យល់ប្បជាជនថា ដយើងដ្វើបដិវតរន៍ដនះរឺដដើម្្បីរំដោះប្បជាជាតិពីនមឹ្ចប្ក 
ពតរិអាដម្ រិកាាំង5។  ការអប់រំនដយបាយ  អងគការបានដលើកយកប្ទ្ឹ្ដីបដិវតរន៍ប្បជាជាត-ិប្បជា្ិបដតយ្យ ម្ក
បង្ហ្ញតម្រយៈការបាំនុ្ននការត្ ូវណ្ណៈ កាំហឹងវណ្ណៈ ដោយដរបានវាយប្បហារដលព់ួក្កដិភមូ្ិ ពួកនាយ 
ទ្ុនកុាំប្បាឌរ័។  
 ដដើម្្បីឈ្ែះ្ស្តង្គ្ម្ ពកួផ្មែរប្កហម្បានដប្បើប្បា្់ប្រប់យុទ្ធវិ្ ីកែុងការទក់ទញ ប្បម្ូលកមាល្ាំងប្បជា
ជនប្រប់ប្្ទប់ជាន់ថា្្ក ់ទាំងប្ពះ្ង្ឃ បញ្ញវនរ ប្បជាជន យុវជន យុវនារី ឱ្យគ្ាំប្ទ្ចលនាត្ ូរប្់មៃួន។ 
ខាងវិ្័យសា្នា ដទះបអីងគការម្ិនដពញចិតរ ផ្តដរម្ិនទន់ហា ្នប ះរល់ខាល្ាំងកាល្ដទ្។ កែុងដាំណាកក់ាល 
ត្ ូពី ្្ាំ១៩៧០ដល់ ្្ាំ១៩៧៥ ដៅតាំបន់រំដោះមួ្យចាំនួនអងគការដៅអនុញ្ញ្តឱ្យយុវជនចូលបួ្កែុង
្ាំណាក់ពុទ្ធសា្នាបាន ផ្តប្តូវមាន្ុាំច្ាប់ពីប្បធានរណ្្ិរ្ស ុាំ6។ ប ុផ្នរដទះជាយ ្ងណាក៏ដោយកែុង
ភាពជា្ង្ឃកែុងដាំណាក់កាលដនាះ ហាក់ដូចជាម្ិនមានលកខណ្ៈណាម្ួយប្្លួខាងនៃូវចិតរ ដដើម្្បីដរៀន្ម្៌
ដនាះដទ្។ ប្បធានរណ្្ិរ្ស ុាំផ្តងផ្តចុះម្កបញ្ចុះបញ្ចូលនូវដគ្លនដយបាយបដិវតរន៍ដល់ប្ពះ្ង្ឃជា
ប្បចាាំកែុងរងវង់ពីម្ួយដៅពីរ្បាដ្ហ៍ម្ដង ដដើម្្បឱី្យប្ពះ្ង្ឃទាំងដនាះ្ឹកនឹងបានចលូរួម្ជាយុទ្ធជនត្ ូជា 
ម្ួយបដិវតរន៍7។ កែុងដាំណាក់កាលដនាះប្ពះ្ង្ឃប្តូវបានអងគការបងខាំឱ្យដ្វើការដូចប្រហ្ថផ្ដរ។ ដៅប្្ុកប្តាំ 
កក់ ដមតរតផ្កវ កែុងដាំណាក់កាលរណ្្ិរ្សត្ ូដនះ ប្ពះ្ង្ឃប្តូវបានអងគការដកណ្ឌយកម្កឱ្យដ្វើពលកម្ែ
ដលើកទ្ាំនប់ដូចប្បជាជនផ្ដរ។ ទ្ាំនបផ់្ដលប្ពះ្ង្ឃបានចលូរួម្ដលើកដនាះមានដ ម្ះថា ទ្ាំនបដ់លាក រហតូ
ម្កដល់្ ពវនថៃ។ ការដ្វើផ្បបដនះ កែុងន័យដ្វើឱ្យប្ពះ្ង្ឃណាម្ិនអាចប្ទាំប្ទ្បាន ប្តូវផ្តលាចាក្ិកាខ្បទ្ 
ដដើម្្បចីូលបដប្ម្ើអងគការផ្ដរ។ 
 តម្ដលាក ្ុម ដម្ឿន ដៅដមតរនប្ពផ្វង ជាអែករួចជីវិតពីសាលប្់ននរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយយ្មា្្ក់ មាន 
ប្បសា្ន៍ថា ដៅតាំបន់ផ្ដលដលាករ្់ដៅ  ប្ពះ្ង្ឃចាប់ដនដើម្អវតរមានតាំងពី ្្ាំ១៩៧៣រហូតដល់ដពញ
ម្ួយរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយយ្ផ្តម្ដង8។  
 កែុង្ម្យ័កម្ពជុាប្បជា្បិដតយ្យ កែងុដពលផ្ដលពុទ្ធសា្នានិងសា្នាដនទ្ដទ្ៀតប្តូវបានលុប
បាំបាត់ដចាលទ្ូទាំងប្បដទ្្ដនាះ មានប្ពះ្ង្ឃម្ួយអងគប្ពះនាម្ ផ្ប ន ដ្ន បាន្ថិតដៅជា្ង្ឃរហតូដល់
ចប់ននរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យ។ ដរឿងរា ្វរប្់ប្ពះអងគ ជាដរឿរា ្វផ្ដលអែកភមូ្ិដជើងវែកុ  ុាំតាំងប្កាាំង 
ប្្ុកបាធាយ ដមតរកាំពង់ចាម្ បានដឹងឮប្រប់ៗគ្្។្ តម្ដលាកត ដៅ ្ិន ជាអាចារ្យវតរ្ុវណ្ណរីរី នងិប្តូវ
                                                           
5 អ ៊ិត សារិន : ប្្ដណាះប្ពលងឹផ្មែរ!  ភែាំដពញ, ដរាងពុម្ពពនៃឺឯករាជ្យ ដបាះពុម្ពដលើកទី្១  ្្ាំ១៩៧៣ ទ្ាំព័រ៤៦-៤៧។  
6
 ្មាភ្្ន៍ ដលាក អ ូច ដហឿន អតីតអែកបួ្កែុង ្្ាំ១៩៧២ ដៅភូមិ្ប្តរាំងដឈ្ើទល  ុាំរុ្ ប្្ុកប្តាំកក់ ដមតរតផ្កវ, នថៃទី្១៥  
   ផ្មដម្សា  ្្ាំ២០១៧។ 
7
 ្មាភ្្ន៍ ដលាក ជាល ហុន អតីតអែកបួ្កែុង ្្ាំ១៩៧២ ដៅភូមិ្ប្តរាំងឫ្្សី  ុាំប្តាំកក់ ប្្ុកប្តាំកក់ ដមតរតផ្កវ, នថៃទី្១៥  
   ផ្មដម្សា  ្្ាំ២០១៧។ 
8
 ដ ង មា ្លី : សា្នាដៅកែុងរបបកម្ពជុាប្បជា្ិបដតយយ្ (ភារ៧៤)  វទ្ិ្យុអា្ុីដ្រី (RF A) នថៃទី្៧ ផ្មឧ្ភា  ្្ាំ២០០៨។ 
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ជាបអូនជដីូនម្ួយរប្់ប្ពះដតជរណុ្ ផ្ប ន ដ្ន បានដរៀបរាប់ថា ផ្មែរប្កហម្បានប្រប់ប្រងតាំបនខ់ាងដលើដនះ
តាំងពីម្នុ ្្ាំ១៩៧៥ ដហើយបានបងខាំប្ពះ្ង្ឃឱ្យដ្វើសា្ន្ ដ្វើផ្ប្្បងប្ដង្ើននលជាម្ួយប្បជាជន។ ប្ពះ្ង្ឃ
អងគមៃះជិះកង់យកនាំកាតាំនិងមាន់ដៅឱ្យកងទ្័ពដៅ្ម្រភមូ្ិម្ុមដទ្ៀតនង9។ 
 ជារួម្ដយើងដ ើញថា កែុងដាំណាក់កាល្ស្តង្គ្ម្រវាងចលនារណ្្ិរ្សត្ ូប្ប ាំងនឹងរបបសាធារណ្
រដឋផ្មែរ អងគការផ្មែរប្កហម្បានចាម្ដនដើម្ដ្វើទ្កុបកុដម្ែញម្កដលើពុទ្ធសា្នាក៏ដចូសា្នាដនទ្ដទ្ៀតផ្ដរ។ ប ុផ្នរ 
ដទះជាយ ង្ណាក៏ដោយ កែងុដាំណាក់កាលដនះផ្នែកម្ដនារម្វិជាជ្បដិវតរន៍រប្់បក្សកុម្ែយុនី្ដកម្ពុជាហាក ់
ដូចជាម្ិនទន់បដិដ្្ដៅដលើជាំដនឿពុទ្ធសា្នាទាំងប្្ុងដៅដ ើយដទ្  ដប្រះដពលដនាះជាដាំណាក់ 
កាលប្បម្លូកមាល្ាំងចូលរមួ្កែុងចលនាត្ ូ។ ពកួដរប្តូវការកមាល្ាំងពីប្បជាជនប្រប់ប្្ទបជ់ាន់ថា្្ក់ទាំងប្ពះ
្ង្ឃ បញ្ញវនរ កម្ែករ ក្ិករ យុវជន យុវនារឱី្យចូលរមួ្កែុងចលនាត្ ូបដិវតរន។៍ កែងុសាមរ្តដីនះ មៃឹម្សារនន
ចដប្ម្ៀងបដិវតរន៍ក៏ដៅរក្ាជាំហរចូលរួម្ចាំផ្ណ្ករប្់ប្ពះ្ង្ឃកែុងការត្ បូដិវតរន៍នងផ្ដរ។ ជាក់ផ្្ដងតម្ 
រយៈបទ្ចដប្ម្ៀងទ្ងប់្កហម្បដវិតរន ៍ មៃមឹ្សារននបទ្ចដប្ម្ៀងដៅបានដលើកដ ើងពីប្ពះ្ង្ឃកែងុកចិចការត្ ូ
ដូចប្បជាជននិងបញ្ញវនរនងផ្ដរ ៖  
‹ ម្ប្កហម្ដ្អ ្ ប្កាលដៅដលើប្បថព ី ម្ផ្ដលពល ី រដំោះប្បជាជន  ម្កម្ែករ ក្ិករ បញ្ញជ្ន 
 ម្យុវជន ប្ពះ្ង្ឃ ដហើយនិងនារ ី ម្រួចអផ្ណ្ែត ប្តផ្្តដលើដម្ោ ផ្ប្បកាល្យជាទ្ងប់្កហម្បដិវតដន។៍ 
ទ្ងប់្កហម្ អផ្ណ្ែតដហើយ ម្តិដដយើងដអើយ ពុះររ្ប្ម្ុកវាយខាម្ាំង ទ្ង ់ប្កហម្ អផ្ណ្ែតដហើយ កាំហឹងគ្មន្
ដ្្បើយ បក់ដបាកដូចព្យះុ្ង្ឃរា ទ្ង់ប្កហម្ អផ្ណ្ែតដហើយ កុាំទ្ុកដ ើយ ចប្កពតដបិ្បតិកិរយិ កដម្ច្ឱ្យអ្ ់
ពីកម្ពុជា ពះុររ្ប្ម្កុ ្ប្ម្កុជ័យជម្ែះ ជ័យជម្ែះ ជ័យជម្ែះ។› 

 

     ២.៣- ជំននឿពុទ្ធសាសនានប្កាយនជាគជ័យ១៧ នមសា ១៩៧៥ 
     ចលនាត្ ូរប្់រណ្្ិរ្សននផ្មែរប្កហម្បានទ្ទ្លួជ័យជម្ែះដលើរបបសាធារណ្រដឋនានថៃទ្ី១៧ 
ផ្មដម្សា  ្្ាំ១៩៧៥។ អងគការបក្សកុម្ែុយនី្ដបានចាតទ់្ុកថា ជ័យជម្ែះដនះជាដជារជ័យដ៏ម្ហា្ាំដ្ងកែុង 
ប្បវតរនិនការត្ ូរប្ម់ៃួន។ អងគការបានអះអាងថា បដិវតរនប៍្បជាជាត-ិប្បជា្បិដតយ្យប្តូវបានចប់្ ពវប្រប ់
ដហើយប្តូវបនរដ្វើបដិវតរន៍្ងគម្និយម្។  
 ដប្កាម្ការប្រប់ប្រងននបក្សកុម្ែយុនី្ដកម្ពុជាដឹកនាាំដោយ ប លុ ពត ច្ាប់រដឋ្ ម្ែនញុ្ញថែីម្យួប្តូវបាន 
បដង្ើតដ ើងនិងប្បកា្ឱ្យដប្បើនានថៃទ្៥ី ផ្មម្ករា  ្្ាំ១៩៧៦ ដោយកាំណ្ត់ដ ម្ះប្បដទ្្ជានៃូវការថាកម្ពជុា
ប្បជា្បិដតយយ្។ ម្កដល់ដាំណាក់កាលដនះ អងគការបកស្កមុ្ែុយនី្ ដកម្ពជុាផ្ដលមាន ប លុ ពត ជាម្រគដទ្្ក ៍
ដនាះបានប្បកា្កែងុដគ្លនដយបាយកសាងប្បដទ្្ថា ប្តូវដ្វើបដិវតរន៍្ងគម្និយម្។ អវីៗមានការផ្ប្បប្បួល 
ទាំងប្្ុង បនាទ្បព់ីការប្បកា្ឱ្យដប្បើនូវរដឋ្ម្ែនុញ្ញថែីននកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យប្តង់ជាំពកូ៥ មាប្ត៥ ផ្ចងថា
្ភាតាំណាងប្បជាជនកម្ពុជាមាន្មាជិកទាំងអ្់២៥០នាក់ តាំណាងក្ិករ១៥០នាក់ តាំណាងកម្ែករនិង 

                                                           
9
 ្ូម្ដម្ើល ប្ពាំ នលាល ្: ‹ប្ពះដតជរុណ្ ផ្ប ន ដ្ន ប្ពះ្ង្ឃកែុងរបបផ្មែរប្កហម្› ដៅកែុង : ទ្្្សនាវដដផី្្វងរកការពិត  ម្ជ្ឈម្ណ្ឌល  
  ឯកសារកម្ពុជា ដលម៥៤ ផ្មមិ្ថុនា  ្្ាំ២០០៤ ទ្ាំព័រ១៨-១៩។ 



9 

 

ពលករដន្សងដទ្ៀត៥០នាក់ តាំណាងកងទ្័ពបដិវតរន៍៥០នាក់ 10។ តម្រដឋ្ម្ែនុញ្ញដនះ វណ្ណៈ្ងគម្ផ្ដល
្ាំខាន ់មានផ្តបរីឺ ក្ិករ កម្ែករ នងិកងទ្័ព ផ្ដលកែុងដនាះក្កិរជាកមាល្ាំង្ែលូ។  

ប្្បតម្មៃឹម្សារននរដឋ្ម្ែនញុ្ញថែីដនះ ចដប្ម្ៀងជាតិថែនីនកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យកម៏ានការផ្ប្បប្បលួ
ផ្នែកអតថន័យផ្ដរ។ កែុងដាំណាក់កាលរណ្្ិរស្ត្ ូជាម្ួយរបបសាធារណ្រដឋផ្មែរដឹកនាាំដោយ លន ់ នល ់
ដនាះ បទ្ចដប្ម្ៀងទ្ង់ប្កហម្បដិវតរន៍មានអតថន័យបានដរៀបរាប់ពី ម្អែកត្ ូ ដូចជា ... ម្កម្ែករ 
ក្ិករ បញ្ញ្ជន  ម្យុវជន ប្ពះ្ង្ឃដហើយនិងនារី ...។  ឯអតថន័យននចដប្ម្ៀងជាតថិែដីយើងដ ើញមាន
ផ្ត ... ម្កម្ែករ ក្ិករដ៏ឧតដម្  ម្យទុ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវតដន៍... មាននយ័ថា ប្ពះ្ង្ឃននពទុ្ធសា្នា
ម្ិនប្តូវបានអងគការនឹកដ ើញនិងដលើកដ ើងឬ្ផ្ម្ដងការដងឹរណុ្ដទ្ៀតដទ្។  

ប្ពះពុទ្ធសា្នាកដ៏ូចជាសា្នាដនទ្ដទ្ៀតផ្ដរប្តូវបានអងគការចាត់ទ្ុកថា ជាកផ្ម្អល្ងគម្ចា្ ់
ដហើយប្តូវផ្តកដម្ច្ដចាលឱ្យអ្់។ ដប្កាយជ័យជម្ែះដៅនថៃ១៧ ដម្សា ១៩៧៥ អងគការបានន្សឹកប្ពះ្ង្ឃ
ដោយបងខាំ ដបើប្ពះ្ង្ឃអងគណាផ្ដលដៅផ្តរឹងរូ្ម្ិនប្ពម្្ឹក ប្តូវបានអងគការចាបោ់ក់រុកដហើយដ្វើរត។ 
បនាទ្ប់ពីន្សឹករចួ អងគការតប្ម្ូវឱ្យអតីត្ង្ឃទាំងដនាះដៅដ្វើការង្រក្ិកម្ែដូចប្បជាជនដនទ្ដទ្ៀតដៅកែុង
ប្បដទ្្កម្ពុជាផ្ដរ។ រដឋ្ម្ែនញុ្ញកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យប្តងជ់ាំពូកទ្១ី៥ មាប្តទ្២ី០ បានផ្ចងថាប្បជាជន
កម្ពុជាប្រប់រូបមាន្ិទ្ធិដជឿជាំដនឿឬសា្នាណាក៏បាន ដហើយក៏មាន្ិទ្ធិម្ិនមានជាំដនឿដលើអវីឬក៏ម្ិនដជឿ
សា្នាណាក៏បាន។ ម្និអនុញ្ញ្តឱ្យមានសា្នាប្បតិកិរិយ ផ្ដលបាំនៃិចបាំផ្ល្ញកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យនិង
ប្បជាជនកម្ពុជាោច់ខាត 

11។ ប្រប់ជាំដនឿនិងសា្នាទាំងអ្់ ដទះប្ពះពុទ្ធសា្នាកដ ី អ ៊ិសាលម្្សា្នាកដ ី    
ប្រិ្ដសា្នាកដី ឬជាំដនឿដៅដលើអារក្សអែកតតាំងពីបរម្បុរាណ្ម្កកដី ក៏ប្តូវបានអងគការចាត់ទ្ុកថា  ជា
សា្នាប្បតិកិរិយ ដហើយប្តវូផ្តកដម្្ចដចាល។ ជាំដនឿប្ពះពទុ្ធសា្នាផ្ដលប្បជាជនកម្ពជុាភារដប្ចើនបាំនុត
ដគ្រពបូជា និងចាតជ់ាប្រះិននវប្ប្ម្៌ផ្មែររាបរ់ន់ ្្ាំម្កដហើយដនាះ បានកាល្យជាឧប្រគដ៏្ាំដៅកែុងការ     
កសាងបដិវតដន៍ និងជាឧបករណ្៍រាាំង្្ះដល់ដាំដណ្ើរដ ្្ះដៅរកបដិវតដន៍្ងគម្និយម្ពិតប្បាកដរប្់បក្ស
កុម្ែុយនី្ ដកម្ពុជា។ អងគការបានបង្ហ្តប់ដប្ងៀនកងទ្័ព កមាមភ្ិបាល ប្បជាជនឱ្យកសាងមៃនួដោយដ្វើការង្រ
និងដគ្រពវិនយ័អងគការ ម្និផ្ម្នកសាងមៃួនតម្ផ្បប្មា្ិកែុងបន្ប់ដទ្។ អងគការបានវាយប្បហារយ ្ង
្ៃន់្ៃរដៅដលើលទ្ធិសា្នា ម្និផ្តប ុដណា្្ះអងគការផ្ថម្ទាំងបញ្ជ្ឱ្យវាយកដម្្ចពុទ្ធបដិមាតម្វតដអារាម្នានា 

ដុតរម្ពីរ្ម្៌  បងខាំប្ពះ្ង្ឃឱ្យលាចាក្ិកាខ្បទ្ ដហើយផ្ប្បកាល្យវតដអារាម្ឱ្យដៅជាោល្ាំងោក់្មាភ្រៈ ជា      
ជប្ងុកប្្ូវ ជាកផ្នៃងចញិ្ចឹម្្តវ ជាម្ន្ីរ ុាំោាំងម្នុ្្ស ឬប្តូវកដម្្ចដចាលទាំងប្្ុង។ អងគការហាម្ម្ិន
ឱ្យប្បជាជនបួង្ួង ប្បារឰពិ្ីផ្្នដប្ពន ផ្ដលបង្ហ្ញពីម្ដនា្ដញ្ចតនាកែុងការដគ្រពបូជាសា្នា
ដនាះដទ្។ អងគការចាតទ់្ុកសា្នាជាអាដភៀន ដហើយប្ពះ្ង្ឃរឺជាជនបដញ្ញើផ្កអក ជាប្ពនូ្ងគម្ ទ្ុកកម៏្ិន
ចាំដណ្ញដកដចញក៏ម្ិនខាត។ អងគការបានពន្យល់ប្បាប់ប្បជាជនថា គ្ម្នប្ពះ គ្មន្ដខាមច្លង គ្ម្នអបិយ
ជាំដនឿដទ្។ សា្នាដនទ្ដទ្ៀតក៏មានវា្នាម្ិនមុ្ពីប្ពះពទុ្ធសា្នាផ្ដរ វិហារសា្នាប្រិ្ដម្ួយចាំនួន
                                                           
10 ្ូម្ដម្ើល : រដឋ្ ម្ែនញុ្ញកម្ពជុាប្បជា្ិបដតយយ្ ភែាំដពញ,  ្្ាំ១៩៧៦ ទ្ាំព័រ៦-៧។  
11 ្ូម្ដម្ើល : រដឋ្ ម្ែនញុ្ញកម្ពជុាប្បជា្ិបដតយយ្ ដ.ឯ.ម្. ទ្ាំព័រ១៥-១៦។  
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ប្តូវបានវាយកដម្្ចដចាល និងប្តូវបានអងគកាចាត់ទ្ុកប្រិ្រសា្នា ជាសា្នារប្ច់ប្កពតរិ ផ្ដលជា្ប្តូវ
្ាំបាំនុតរប្់បដិវតរន។៍ ដម្ដកឹនាាំសា្នាអ ៊ិសាលម្្ជាដប្ចើនប្តូវបាន្មាល្ប ់ ដហើយបរិ្ ័ទ្អ ៊ិសាល្ម្ប្តូវបានបងខាំ
ឱ្យរ្់ដៅលាយ ាំជាម្ួយប្បជាជនផ្មែរ បងខាំឱ្យហូបសាច់ប្ជូក នងិប្តូវបដូរដ ម្ះឱ្យមានលកខណ្ៈជាផ្មែរវិញ
ផ្ថម្ដទ្ៀតនង។ តម្ប្ពះដតជប្ពះរុណ្ មឹម្ ដ្ឿង បានមាន្ង្ឃដីកាថា‹ដរបានចាតទ់្ុកប្ពះ្ង្ឃជាវណ្ណៈ
អនុ្ន ជិះជាន់ដរ ្ម្ៃាំ្ុម នងិចាត់ទ្ុកពុទ្ធសា្នាជាសា្នាជិះជាន់ បានជាប្តូវដរបាំបិទ្ដចាល និយយ 
រួម្ប្ពះពុទ្ធសា្នាហែឹងផ្តម្រងប្តូវផ្តកដម្ច្ដចាល ពកួដនះបានដៅប្ពះ្ង្ឃថា ជាដឈ្ៃើងជញ្ជក់ ម្ដរ› 12។ 

សាក្សផី្ដលបានរួចជីវតិពសីាល្បក់ែុងរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យបានឱ្យដឹងថាដៅកែុងរបបកម្ពជុាប្បជា្ិបដតយ្យ 
ពួកផ្មែរប្កហម្បានចាតទ់្ុកប្ពះពុទ្ធបដមិាថាប្គ្ន់ផ្តជា្ុីម្ ង់ត៍ប ុដណា្្ះ ផ្ថម្ទាំងបានដលើករក្យដសាល្កថា 

កដម្្ចប្ពះម្ួយអងគចាំដណ្ញ្ុមី្ ង់ត៍ម្ួយបាវ។ អងគការបានពន្យល់ថា ប្ពះ្ង្ឃជាពកួវណ្ណៈជិះជាន ់ម្ិនរួរឱ្យ
ដគ្រពដទ្ មានតនម្ៃម្និដ្ែើនងឹកូនដកែងនង បផ្នថម្ដលើការកាំណ្ត់រប្់អងគការដនះ មានរក្យម្ួយោលដ្ទ្ៀត
ផ្ដលមានន័យបង្អ្ប់ប្ពះពុទ្ធសា្នាដោយបានដលើកដ ើងថា ថាវយ្បងគាំប្ពះដូចថាវយ្បងគា្ំ ុីម្ ង់ត ៍ថាវ្យបងគាំ
ដលាក្ង្ឃដូចថាវ្យបងគាំកនូអែកប្្ុក13។ 

ដទះជាយ ្ងដនះក៏ដោយដលាក ននួ ជា ជាអតតីដម្ដកឹនាាំកាំពូលននរបបកម្ពជុាប្បជា្បិដតយ្យធាល្ប ់
មានឋានៈជាប្បធានរដឋ្ភាននរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យនិងជាដម្ម្ដនារម្វិជាជ្ននបក្សកុម្ែុយនី្ដកម្ពុជា បាន 
ដវៃើយការររមៃួនកែុងដពលផ្ដល្ហប្ពះរាជអាជាញ្អនររជាតនិនអងគជាំនុាំជប្ម្ះវិសាម្ញ្ញកែុងតុលាការកម្ពុជា្ួរ
កាលពីនថៃទ្១ី៥ ផ្ម្ែ ូ ្្ាំ២០១១ថា កម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យម្ិនបានបាំផ្ល្ញប្ពះពទុ្ធសា្នាដទ្ អវីផ្ដលកម្ពុជា
ប្បជា្ិបដតយ្យបានដ្វើដនាះជាការដោះប្សាយនូវអវផី្ដលចា្់ឱនថយ ដដើម្្បកីសាងថែីប ុដណា្្ះ។ ដលាក នួន 
ជា បានដៅ្ាំណួ្ររប្់ដលាក្ហប្ពះរាជអាជាញ្អនររជាតិផ្ដល្ួរពីភ្ដុតងននការបាំផ្ល្ញពុទ្ធសា្នា
កែុង្ម្័យកម្ពុជាប្បជា្បិដតយ្យថា ជាការម្ិនយល់ដលល់ទ្ធិប្ពះពទុ្ធសា្នា ដហើយកុាំម្កដ្វើការវាយប្បហារ
ម្កដលើកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យ ដលាកថាគ្ម្នវិធានការណាដៅបិទ្សា្នាដទ្។ ដលាក នួន ជា បាននិយយ
ការររដល់ការវាយកដម្្ចវតរអារាម្កែុង្ម្័យកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យថាការដគ្រពពុទ្ធសា្នាម្ិនចាាំបាច់
ដៅវតរអារាម្ដទ្ រឺការប្បតិបតរិកែុងចិតរបានដហើយ។ កាលពី្ម្័យប្ពះពុទ្ធអងគមានកដុឯិណា  ប្ពះដលាក
ប្ប្ូប្តកែុងនប្ព ដហើយបានប្ត្់ដឹងកែុងនប្ព។ តម្ទ្្្សនៈរប្់ដលាក នួន ជា ការមានវតរអារាម្ម្ិនផ្ម្នជា
មៃឹម្សារដបះដូងននប្ពះពទុ្ធសា្នាពិតប្បាកដដទ្។ ដលាក នួន ជា បានយល់ថា ដបះដងូននពុទ្ធសា្នារឺ
្ីល ្មា្ ិបញ្ញ្ ទាំងដនះអែកប្បតបិតរិប្តូវអនុវតរកែងុជីវភាពប្បចាាំនថៃ ម្ិនផ្ម្នវតរអារាម្្ាំខាន់ដទ្14។  
 ទក់ទ្ងនឹងការន្សកឹប្ពះ្ង្ឃដៅកែុងរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យ ដលាក នួន ជា បានដលើកដ ើងថា  
‹្ងគម្ដពលដនាះវាផ្ប្បប្បួលជា្ងគម្្ហករណ្៍ ប្ពះ្ងឃ្ដលាកក៏ប្តូវផ្កផ្ប្បរាំនិត ដលាកក៏ប្តូវ្ប្ម្ួលជីវតិ  

                                                           
12 ដ ង មា ្លី : សា្នាដៅកែងុរបបកម្ពជុាប្បជា្ិបដតយយ្ (ភារ៧៤)  វទ្ិ្យុអា្ុីដ្រី (RF A) នថៃទី្៧ ផ្មឧ្ភា  ្្ាំ២០០៨។ 
13 ដ ង មា ្លី : សា្នាដៅកែងុរបបកម្ពជុាប្បជា្ិបដតយយ្ (ភារ៧៤)  វទ្ិ្យុអា្ុីដ្រី (RF A) នថៃទី្៧ ផ្មឧ្ភា  ្្ាំ២០០៨។ 
14 រង់ ្ុឋានរិទ្ធ : ផ្មែរប្កហម្ម្និបាំផ្លញ្ប្ពះពុទ្ធសា្នាដទ្  វអូីដអផ្មែរ នថៃទី្១៥ ផ្ម ែ្ូ  ្្ាំ២០១១។ 
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រប្់ប្ពះអងគដៅតម្ដនាះផ្ដរ។  ដនះម្និផ្ម្នដយើងមានដចញច្ាប់ម្ិនឱ្យបួ្ ដទ្ ដយើងរិតពីដរឿងផ្ប្្្និ›15។ 
 ដម្ដឹកនាាំននរបបកម្ពជុាប្បជា្បិដតយ្យដជឿជាក់ថា សា្នារឺជាឧប្រគចម្្បងចាំដរះដគ្លបាំណ្ង 
ផ្ដលពួកដរចង់ឱ្យ្ដប្ម្ចបានកែុងការកសាងបដិវតរន៍ម្ួយម្ហាដលាតដផ្ល្ះ ម្ហាអសាច្រ្យ។ ដោយសារផ្តដហត ុ
នលដនះដហើយដទ្ើបពួកដររិះរកម្ដ្្ាបាយ ដដើម្្បបីាំបាត់ដចាលនូវការប្បតិបតរិសា្នានានា ដៅទ្ូទាំងប្បដទ្្ 
កម្ពុជា ដហើយោកក់ារដគ្រពបជូាចាំដរះអងគការបដិវតរនជ៍ាំនួ្ ឱ្យការដគ្រពបូជាចាំដរះសា្នាដៅវិញ។ 
 អងគការបានបាំផ្បរប្បដទ្្កម្ពុជាឱ្យម្នុ្្សប្រប់ៗគ្្្ប្តវូ្ថិតដៅដប្កាម្វិន័យអងគការ និងប្តូវមានសាវ្ម្ ី
ភករិចាំដរះអងគការ ដូចផ្ដលប្ពះ្ងឃ្ធាល្ប់មានចាំដរះប្ពះដៅអ្ិការឬដម្វតរដូដចា្្ះផ្ដរ។ តម្ការកាំណ្ត់
អងគការបានទម្ទរឱ្យប្បជាជនប្រប់រូបមានសាវ្ម្ីភករិចាំដរះបដិវតរន៍ដោយឥតង្កដរ ដូចផ្ដលប្បជាជន 
ធាល្បដ់គ្រពនងិមានជាំដនឿចាំដរះប្ពះ្ង្ឃផ្ដរ។ 
 ដូចដនះ ដយើងដ ើញច្ា្់ថា អងគការបានបាំបិទ្ជាំដនឿពទុ្ធសា្នា ប្បនពណ្ ីទ្ាំដនៀម្ទ្មាលប្ដ់ន្សងៗ
រប្់ប្បជាជនផ្ដលដគ្រពប្បតិបតរិតាំងពីបុរាណ្កាលម្ក រឺកែុងបាំណ្ងម្ួយការបផ្ងវរ្តិអារម្ែណ្៍ប្បជាជន 
ឱ្យម្កដគ្រពវនិ័យអងគការបដិវតរន៍ផ្តម្ួយរត់ប ុដណា្្ះ។ 
  

៣- ្លរ ៉ះពាលន់នការអវត្តមានជំននឿពុទ្ធសាសនាក្នងុសមយ័ក្មពុជាប្រជាធរិនត្យយ 
ប្បជាជនកម្ពុជាបានទ្ទ្ួលយកនិងប្បតិបតរជិាំដនឿពុទ្ធសា្នាដថរវាទ្ដៅតម្មាគ្ ្ប្បតបិតរិននម្រគ

ប្បកបអងគ៨កែុងដាំដណ្ើរដ ្ះ្ដៅរកការរំដោះទ្កុខមានជាតិទ្កុខជាដដើម្។  
រហូតម្កដល់្ពវនថៃ ពុទ្ធសា្នាបានរីករាលោលកាន់ផ្តខាល្ាំងដ ើងជាងម្ុន រមឺានអែកកាន់ពុទ្ធ

សា្នាដៅទ្វីបអឺរ ុបក៏ដូចជាដៅអាដម្ រិកនងផ្ដរ។ បុរគលផ្ដលចូលម្កកានន់ិងប្បតិបតរពិុទ្ធសា្នាភារ
ដប្ចើនជាបញ្ញវនរផ្ថម្ដទ្ៀតនង16។ កាលណាវទិ្្ាសាស្ត្រកាន់ផ្តលូតលា្ ់ពុទ្ធសា្នាកក៏ាន់ផ្តលតូលា្់
ផ្ដរ ដប្រះពុទ្ធសា្នាក៏អប់រមំ្នុ្្សឱ្យយល់នូវការពិតទាំងឡាយផ្ដលជា្ចច្កលផ្ដរ រកឺារពិតទ្ូដៅ
បានដលអ់រិយ្ចច៤ មានទ្កុខ្ចចជាដដើម្ ជាមាគ្ ្ផ្ណ្នាាំអែកប្បតបិតរិឱ្យយល់នងិដ ្្ះដៅរកការរំដោះទ្កុខ
ននម្នុ្្សទាំងពងួ។ ពទុ្ធសា្នាក៏ដចូវិទ្្ាសាស្ត្រផ្ដរ រនឺិយយពីទ្ាំនាក់ទ្ាំនងដហតនុងិនល ផ្ដលដរអាច
ដ្វើពិដសា្បាន ដបើដហតុដកើតដ ើងយ ្ងណា នលក៏ដកើតដ ើងតម្ដហតុរប្់វាផ្ដរ។  

ដយើងជាអែកប្បកាន់យកជាំដនឿពុទ្ធសា្នាបានដឹងច្ា្់ថា មៃឹម្សារននទ្្្សនវិជាជ្ពទុ្ធសា្នាមាន 
រក្យដប្បៀនប្បដៅដ៏្ាំខាន់រឺ្ ម្៌អហងិ្ា ការម្និដបៀតដបៀនគ្្្ ផ្ដលជាម្លូោឋ្នកែុងការបដង្ើតឱ្យមាន្មុ 
្នរិភាពននពិភពដលាក។ កែងុប្បវតរិសាស្ត្រពភិពដលាក ដយើងម្ិនធាល្ប់ដ ើញបរុគលកាន់ជាំដនឿពុទ្ធសា្នាបងហូរ 
 ម្គ្្្ដោយម្ូលដហតុសា្នាដនះដកើតមានដ ើងដៅទ្កីផ្នៃងណាម្ួយដ ើយ។ ពទុ្ធសា្នាជាសា្នា 
្នរិភាព ដយើងអាចយករក្យដប្បៀនប្បដៅរប្់ប្ពះពុទ្ធអងគ ដូចជា ្ម្៌អហងិ្ា ្ម្៌ប្ពហែវហិារមានដម្តត ្ 
ករុណា ម្ុទ្តិ នងិឧដបកាខ្ ដ្វើជារូបម្នរ្ ប្មាប់បាំបាត់កាំហឹង បាំបាតក់ារបងហរូ ម្គ្្ ្និងការកសាង្ុម 

                                                           
15 ដ ង មា ្លី : សា្នាដៅកែងុរបបកម្ពជុាប្បជា្ិបដតយយ្ (ភារ៧៤)  វទ្ិ្យុអា្ុីដ្រី (RF A) នថៃទី្៧ ផ្មឧ្ភា  ្្ាំ២០០៨។ 
16 ហុក សាវណ្ណ : តនួាទ្រីប្ប់្ពះ្ងឃ្កែងុ្ងគម្ផ្មែរ ភែាំដពញ,  ្្ាំ២០០៨ ទ្ាំព័រទ្១ី-២។ 
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្នរិភាពជូនម្នុ្្សកែងុពិភពដលាក។ 
ដៅប្បដទ្្កម្ពុជា ដបើមានភមូ្បិ្បជាជនដៅទ្ីកផ្នៃងណា ផ្តងផ្តមានវតរពុទ្ធសា្នាដៅទ្ដីនាះនង

ផ្ដរ។ មានន័យថា វតរពុទ្ធសា្នាផ្តងមានដៅតម្ភមូ្ិ  ុាំ ប្្ុក មណ្ឌ ដមតរ ប្កុង ននប្ពះរាជាណាកម្ពុជា។ 
កែុងការប្បតបិតរិពទុ្ធសា្នា ប្បជាជនកម្ពុជាផ្តចាត់ទ្កុវតរអារាម្ជាម្ជ្ឈម្ណ្ឌលរប្់ប្បជាជាតិផ្មែរ្ប្មាប់
្ិក្ានិងប្បតិបតរពិិ្ីពទុ្ធសា្នា។ តម្ទ្ាំដនៀម្ទ្មាល្ប់តាំងពីបុរាណ្ម្ក ប្បជាជនផ្មែរផ្តងឱ្យកូនប្បុ្ចូល 
បួ្ដរៀនកែងុវតរអារាម្ ដដើម្្បីដរៀន្ម្៌ ដរៀនអក្សរសាស្ត្រ និងវជិាជ្ជីវៈដន្សងៗដទ្ៀត។ លុះដពលលាចាក្ិកាខ្បទ្ 
បុរគលទាំងដនាះប្តូវបានដរដៅ អន្តិ រក្យដនះមាននយ័ថាបណ្ឌិត រឺអែកមានចាំដណ្ះដឹង មានចរិយលអ 
មានចិតរបរិ្ ុទ្ធ។ ទាំងដនះបញ្ជ្ក់ថា ប្ពះ្ង្ឃផ្ដលមានចាំដណ្ះដឹងខាងពុទ្ធសា្នា រឺមានចាំដណ្ះដឹង
ទាំងផ្នែកវប្ប្ម្៌ ទាំងផ្នែកវិជាជជ្ីវៈ និងផ្នែកកចិចការ្ងគម្នង។ ប្ពះ្ង្ឃននពុទ្ធសា្នាជាម្ៃប់ននពទុ្ធបរិ្ទ័្ 
ដៅដពលមានវបិតរនិៃវូចតិរ ប្បជាជនពទុ្ធបរិ្ ទ័្ផ្តងផ្តថាវយ្បងគាំប្ពះ្ងឃ្ឱយ្ជយួដោះប្សាយ។ ដៅតម្វតរ
អារាម្ប្្ុកផ្ប្្ចមាក្រ ប្ពះ្ង្ឃចិញ្ចមឹ្កនូប្បជាជនប្កីប្ក កុមារកាំប្រឱ្យបាន្កិ្ាដរៀន្ូប្ត។ វតរអារាម្
ដៅទ្ីប្កុងកម៏្ិនមុ្ ពីវតរអារាម្ដៅជនបទ្ផ្ដរ ប្ពះ្ង្ឃបាននដល់កផ្នៃងឱ្យ្ិ្ ្ស និ្្សតិបានសា្ក្់ដៅដដើម្្បី
ដរៀន្ូប្ត រឺបានជួយ្ប្ម្ួលផ្នែកជីវភាព ្ប្មាលការលាំបាកដន្សងៗបានម្ួយផ្នែកនងផ្ដរ។  

ទាំងដនះបញ្ជ្កថ់ា វតរអារាម្ននពុទ្ធសា្នាមានតនួាទ្ី្ ាំខានណ់ា្ក់ែុងការជួយ្ប្ម្លួដល់ជីវភាព 
រ្់ដៅកែុង្ងគម្ម្ួយផ្នែករប្់ប្បជាពលរដឋផ្មែរ។ 

ជាងដនះដៅដទ្ៀត ដយើងដ ើញថា ពុទ្ធសា្នាកែងុ្ងគម្ផ្មែរមានវតរអារាម្ មានប្ពះ្ង្ឃ មានរម្ពីរ 
ដន្សងៗក៏ជាអតរ្ញ្ញ្ណ្ជាតនិិងជាប្បភពដ៏្ាំខានក់ែុងនដលច់ាំដណ្ះដឹង បាំណ្ិនជីវតិ ្ប្មាប់ប្បជាជនកម្ពុជា
អាចរ្់ដៅនិងកសាង្ងគម្ជាតិរប្់មៃួនឱ្យមានភាព្ុមដុម្រម្នាទាំងនៃូវកាយ ទាំងនៃូវចិតរអ្់រយៈកាល 
ដ៏យូរម្កដហើយផ្ដរ។  

ដតើដពលអវតរមានជាំដនឿពុទ្ធសា្នានារបបកម្ពុជាប្បជា្បិដតយ្យ ប្បដទ្្កម្ពុជាដពលដនាះមានអវី
ដកើតដ ើងមៃះ?  

ដៅកែុងរដឋ្ម្ែនុញ្ញកម្ពជុាប្បជា្ិបដតយ្យបានផ្ចងអាំពីជាំដនឿពទុ្ធសា្នាដនះថាវប្ប្ម្៌រប្ក់ម្ពុជា
ប្បជា្ិបដតយ្យ មានលកខណ្ៈជាតិ ប្បជាជន និងចដប្ម្ើនសាអត្្អាំ ដដើម្្បីបដប្ម្ើភារកិចចការររប្បដទ្្ និង
កសាងប្បដទ្្កម្ពុជាឱ្យបានរងុដរឿង្ម្្បូរ្ប្ាយ។ វប្ប្ម្៌ថែដីនះប្ប ាំងោច់ខាតនឹងវប្ប្ម្ព៌ុករលួយ 

ប្បតិកិរិយរប្់វណ្ណៈជិះជានដ់ន្សងៗ នងិរប្អ់ាណានិរម្និយម្ ចប្កពតរិនិយម្ដៅកម្ពជុា17។  
្ម្័យកម្ពុជាប្បជា្ិដតយ្យ រាល់្កម្ែភាពទាំងឡាយផ្ដលទក់ទ្ងនឹងវិ្័យវប្ប្ម្៌ប្តូវបាន  

អងគការបផ្ងវរទ្ិ្ដៅដៅបដប្ម្ើបដិវតរន៍បក្សកុម្ែុយនី្ រកម្ពុជាទាំងអ្់។  
ពី ្្ាំ១៩៧០ដល់ ្្ាំ១៩៧៥ មានប្ពះ្ង្ឃននពុទ្ធសា្នាកដ៏ូចអ ៊ិសាល្ម្សា្និកម្ួយចាំននួប្តូវបាន  

អងគការបងខាំឱ្យចូលរួម្ចាំផ្ណ្កដ្វើបដិវតរន៍ផ្ដរ។ កតត្ដនះបានដ្វើឱ្យអែកទាំងដនាះប្តូវផ្តដបាះបង់ដចាល 
ជាំដនឿសា្នារប្់ពួដរ ដដើម្្បីចូលរួម្កែុងត្ ូផ្មែរប្កហម្។ ដប្កាយនថៃដជារជយ័ននចលនាត្ ូរប្់ផ្មែរ 
                                                           
17 ្ូម្ដម្ើល : រដឋ្ ម្ែនញុ្ញកម្ពជុាប្បជា្ិបដតយយ្ ដ.ឯ.ម្. ទ្ាំព័រ៥។  
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ប្កហម្ អងគការបានន្សឹកប្ពះ្ង្ឃទាំងអ្់ វតរអារាម្ប្តូវបានបិទ្ដចាលទាំងប្្ុង រម្ពីរដន្សងៗប្តូវបាំផ្ល្ញ។ 
តម្បរសា្ន៍រប្់ដលាក ប្ពាំ ហា ្ង ជាប្បជាជនដៅដមតរកណា្្ល ផ្ដលជាអែករួចជីវិតពីរបបកម្ពុជាប្បជា្ិប 
ដតយ្យដនះ បានឱ្យដឹងថា‹ដរម្ិនឱ្យមានជាំដនឿអីដទ្ ដរថាដបើទ្ុកដលាក្ង្ឃ ប្តូវទ្ុកវតរ ដហើយដបើទ្ុកវាាំង ប្តូវ
ទ្ុកដ្រច។ ្ូម្្បីផ្តផ្ម្ ឪក៏ដរម្ិនឱ្យដគ្រពនងដពលដនាះ។ ដរឱ្យ្រដ្ើរផ្តអងគការរប្់ដរ ដរថាមានផ្តអងគ
ការរប្់ដរបានមានរណុ្។ ដគ្រពអងគការរប្់ដរ ដជឿតម្អងគការរប្់ដរ កុាំឱ្យដជឿអែកណាដប្ៅពីអងគការឱ្យ
ដសាះ។ អងគការរប្់ដរហែងឹដហើយ្ាំជាងអវីៗទាំងអ្›់18។ 

ការវាយប្បហារដៅដលើសា្នារប្់អងគការបដិវតរន៍ននបក្សកុម្ែុយនី្ ដកម្ពុជា មានន័យថាជាការ
វាយប្បហារដៅដលើប្រសួារនិងតនម្ៃប្រួសារនន្ងគម្ផ្មែរផ្ដរ។ អងគការចង់កដម្្ចដចាលទាំងប្្ុងនូវតនម្ៃ
ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងនិងឥរិយបថនានាផ្ដលមានម្ុន្ម្័យបដិវតរន៍ ដដើម្្បបីដង្ើតដ ើងនូវតនម្ៃថែី ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងថែ ី
ម្នុ្្សថែី និង្ងគម្ថែីម្ួយដៅតម្មាគ្ ប្ក្សកមុ្ែុយនី្ ដកម្ពុជា។ ពកួដរកម៏្ិនអត់ឱនឱ្យផ្ដរចាំដរះអាំណាច
្ីល្ម្៌ផ្ដលប្ពះ្ង្ឃបានប្បតិបតរិដៅតម្ជនបទ្ផ្ប្្ចមាក្រ ដោយដរចាត់ទ្ុកថា អវីផ្ដលជាជាំដនឿរប្់
ប្បជាជនដនាះ ជាការប្បផ្ជងនងឹអងគការបដិវតរន៍ដោយប្បដយល។ 

ពុទ្ធិកែងុប្ពះពុទ្ធសា្នា រក្យដប្បៀនប្បដៅ្ាំខានរ់ប្់ប្ពះពទុ្ធរឺ ្ម្អ៌ហិង្ា ការម្និដបៀតដបៀនគ្្ ្
ជាម្ូលោឋ្នផ្ដលដ្វើឱ្យដកើតមាន្នរភិាព។ ្ងគម្កម្ពុជាធាលប្ប់ានវៃងកាត់វបិតរនិដយបាយជាដប្ចើន្ម្័យកាល 
ម្កដហើយ រហូតម្កដល់ដាំណាក់កាលម្ួយផ្មែរ្មាល្ប់ផ្មែរគ្្្ឯងយ ្ងដោរដៅបាំនុត។ អាំដពើអម្នុ្្ស្ម្៌
ទាំងដនាះបានដដើរន្យុប្្ ះដៅរកយ្ដប្បៀនប្បដៅរប្់ប្ពះពុទ្ធ។ ការបាំផ្ល្ញពុទ្ធសា្នាននរបបកម្ពជុាប្បជា
្ិបដតយ្យ រឺជាការបាំផ្ល្ញមៃនួឯង បាំផ្ល្ញ្ងគម្ជាតិ បាំផ្លញ្អវីៗទាំងអ្។់  

រក្យថាវតរ ជាភាសាផ្មែរប្តូវនឹងភាសាបាលីថាវតរាំ ផ្ប្បថាទ្ីកផ្នៃង្ប្មាប់ដគ្រពបូជា ទ្ីកផ្នៃង្ប្មាប ់
ប្ពះ្ង្ឃរង់ដៅ 19។  

រក្យអារាម្ មានន័យថាប្បដទ្្ឬទ្ីផ្ដលនាាំទ្កឹចិតរឱ្យ្បា្យរីករាយ 20។  
រក្យទាំពីរដនះប្បជាជនផ្មែរផ្តងផ្តនិយយរួម្បញ្ចូលគ្្្ដៅជាវតរអារាម្។ មានន័យថា ជាទ្ី្ប្មាប ់

ដគ្រពបូជានងនិងនដល់នូវចិតរ្ ប្ាយរីករាយនង។ កាលណាអែកណាមា្្កម់ានកងវល់នៃវូចិតរ ដបើដរបាន
ចូលវតរ ដរនឹងបានទញអារម្ែណ្៍ដររីករាយនៃូវចិតរកែុងភាព្ៃប់។ 
 រក្យថាប្ពះ្ងឃ្ មានន័យថាប្កុម្ឬពកួរប្់បុពវជិតឬអែកបួ្ រភឺិកខុនងិសាម្ដណ្រ ផ្ដលលះ 
បង់ពីដភទ្ជាប្រហ្ថម្កបួ្ជាឧតរម្ដភទ្កែុងពុទ្ធសា្នា។ 
 កែុងរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យ ដពលអងគការដកឹនាាំបានបាំបាត់ប្ពះពទុ្ធសា្នាទាំងប្្ុង ដតើដពល 
ដនាះ ្ងគម្ដយើងបានបាត់បងអ់វីមៃះ? ដហើយមានអវីដកើតដ ើងមៃះ? 
 ជាការពិត ដពល្ងគម្ពុាំមានជាំដនឿសា្នា វាបង្ឱ្យមាននលប ះរល់ដចូតដៅ៖ 

                                                           
18 ដ ង មា ្លី : សា្នាដៅកែងុរបបកម្ពជុាប្បជា្ិបដតយយ្ (ភារ៧៤)  វទ្ិ្យុអា្ុីដ្រី (RF A) នថៃទី្៧ ផ្មឧ្ភា  ្្ាំ២០០៨។ 
19 ហុក សាវណ្ណ : តនួាទ្រីប្ប់្ពះ្ងឃ្កែងុ្ងគម្ផ្មែរ ដ.ឯ.ម្. ទ្ាំព័រទ្ី១៣។ 
20 -ដ- ទ្ាំព័រទ្១ី៣។ 
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- អងគការបាំបាត់ពុទ្ធសា្នា មានន័យថា បាំបាត់្ម្៌អហងិ្ា បាំបាត់ការ្ដនាត្្ប្បណ្ី បាំបាតក់ារ
អ្្ាប្្័យ បាំបាត់ម្នុ្ ្ស្ម្៌ ដ្វើឱ្យ្ងគម្គ្ម្នរណុ្្ម្៌ គ្ម្នច្ាប់ទ្មាល្ប់ គ្មន្ការផ្ចករំផ្លក
្ុមទ្ុកខគ្្្ដៅវិញដៅម្ក។ ជាក់ផ្្ដងដៅកែុង្ងគម្ននរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យ ប្បជាជនរ្់ 
ដោយគ្ម្ន្ិទ្ធិដ្រីភាព រ្់ដៅដោយភ័យខាល្ច រ្់ដៅដប្កាម្អាំដពើនប្ពនន្សយ ្ងដវទ្នាជាទ្ីបាំនុត។  

- អងគការបាំបាត់ពុទ្ធសា្នា មានន័យថា អងគការបាំបាត់វតរអារាម្ កាលណាគ្ម្នវតរអារាម្រឺគ្ម្ន
ដ្ចកដី្ប្ាយរីករាយ ដប្រះវតរអារាម្ដនះជាទ្ីនដល់នូវចិតរ្ ប្ាយរីករាយ។ កែងុ្ម្័យកម្ពុជា 
ប្បជា្ិបដតយ្យ ប្បជាជនរ្់ដៅកែុងភាពព័យខាលច្ រងច់ាាំផ្តដពលសាលប្់ប ុដណា្ះ្។ 

- អងគការបាំបាត់វតរអារាម្ មានន័យថា បាំបាត់អតរ្ញ្ញណ្្ជាតិ ដូចជា វប្ប្ម្៌ អក្សរសាស្ត្រ សាលា  
ដរៀន ប្បវតរិសាស្ត្រ ក្បួនរម្ពីរដន្សងៗ ជាដដើម្។ កែងុរបបកម្ពជុាប្បជា្បិដតយ្យ ដយើងពុាំមានដ ើញ
ប្បជាជនដ្វើបុណ្្យតម្ប្បនពណ្ីអវីដទ្ បណុ្្យផ្ដល្ាំខាន់ជាងដរននកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យរឺនថៃជយ័ 
ជម្ែះ១៧ ដម្សា ១៩៧៥ ផ្ដលអងគការបានកាំណ្តយ់កជានថៃបណុ្្យចូល ្្ាំដទ្ៀតនង។ 

- អងគការបាំបាត់វតរអារាម្ មានន័យថា បាំបាត់្ីល្ម្៌ចា្់ទ្ុាំ ទ្ាំដនៀម្ទ្មាល្ប់ប្បនពណ្ ីដប្រះប្ពះ្ង្ឃ 
ជាអែកដប្បៀនប្បដៅ្ីល្ម្៌និងជាអែកអប់រំ បង្ហ្ញនៃូវននជីវិតរ្់ដៅកែុង្ងគម្ដល់ពុទ្ធបរិ្័ទ្។ 

ន្ុយដៅវិញ អងគការបានបងខាំឱ្យប្បជាជនដបដជាញ ្ ដគ្រពដដើរតម្ផ្តមាគ្ ប្ដិវតរន៍ និងវិនយ័អងគការ
ដោយឥតង្កដរ។ 

- អងគការបាំបាត់វតរអារាម្ មាននយ័ថា បាំបាតន់ូវសាម្រគីភាពកែងុ្ងគម្ បាំបាតន់ូវទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្ងគម្ 
កែុងរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យប្បជាជនរ្់ដៅដប្កាម្ដគ្លជាំហរផ្ដលកាំណ្ត់ដោយអងគការថា 
ឯករាជ្យ-មាច្្ ់ការ ក្ាលអាណា ្ក់អាហែងឹ មៃួនទ្ពីឹងមៃនួ ជាដដើម្។ 

ដូចដនះ ដយើងអាចនិយយបានថា តាំងពី្ម័្យអតីតកាលរហូតម្កដល់បចចុបប្នែដនះ ប្ពះពុទ្ធ
សា្នាបានរួម្ចាំផ្ណ្កយ ្ង ា្ំខាន់កែុងការអភិវឌ្ឍ្ងគម្ជាតិននកម្ពុជាប្រប់វិ្័យ។ ដទះបី្ងគម្
ម្នុ្្សបចចុប្បនែ ជា្ម្យ័កាលននអែកវិទ្្ាសាស្ត រ្ក៏ដោយក៏ដយើងមិ្នអាចអភិវឌ្ឍ្ងគម្ដោយគ្មន្ជាំដនឿ
សា្នាបានផ្ដរ។ ការបាតប់ង់ជាំដនឿពទុ្ធសា្នាម្ួយរយៈនន្ម្័យកម្ពុជាប្បជា្បិដតយ្យបាននាាំម្កនូវ
វិបតរិ្ៃន់្ ៃរដល់ប្បដទ្្កម្ពុជា។ កែងុបរិបទ្ននម្ដនារម្វិជាជប្ដិវតរន៍ផ្បបដវវងនិយម្ប្ជុលននបក្សកមុ្ែុយនី្ ដ
កម្ពុជា បានដ្វើឱ្យកុមារ យុវជន ក៏ដូចជាជនបដិវតរន៍មួ្យចាំនួនមានចរិតោច់ខាត ម្ិនអាច្ប្ម្ះុ្ប្ម្លួ
បានបាត់បង្លី្ម្ ៌ ្ុជីវ្ម្៌ រណុ្្ម្ ៌ ការ្ដនាដ្្ ការអ្ា្ប្្័យកែុង្ងគម្ ជាពិដ្្ការដ្វើឱ្យ
ប្បដទ្្ធាល្ក់កែងុភែក់ដភៃើង្ស្តង្គ្ម្កាប់្ មាល្ប់ជាតិសា្នឯ៍ងដោយម្និញដញើតនដ។  

ប្ពះ្ង្ឃ វតរអារាម្ បានដដើរតួយ ្ង្ាំខាន់កែងុរួម្ចាំផ្ណ្កសាដ្រដ ើងវិញនូវអវីផ្ដលបាត់បង់កែុងរបប
កម្ពជុាប្បជា្បិដតយ្យក៏ដចូជាកែុងអាំ ុងដពលផ្ដលប្បដទ្្ជបួវិបតរិ្ស្តង្គ្ម្្ុីវិល រួម្ចាំផ្ណ្កបណ្ែដះបណា្ល្ 
នូវម្ូលោឋ្នប្រះឹនន្ីល្ម្៌ ្ុជីវ្ម្ ៌រណុ្្ម្ ៌ម្នុ្ ្ស្ម្៌ដល់ដមម្រជនទាំងឡាយ ពិដ្្យុវជនផ្ដល
ជាទ្ាំរាំង្ែងឫ្្សីជាតិដៅអនារត។ 
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សននដិ្ឋឋ ន 
្រុបម្ក ដយើងដ ើញថា វតរមានននពុទ្ធសា្នាដៅកែុងប្បដទ្្កម្ពជុាដយើងមានពីយូរយរណា្ ់ 

ម្កដហើយ រហូតរោឋ្ភិបាលបានចាត់ទ្ុកពុទ្ធសា្នាជាសា្នារប្់រដឋផ្ថម្ដទ្ៀតនង។ តម្ការប្បតបិតរិ
ជាំដនឿពុទ្ធសា្នាដនះ ប្បជាជនផ្មែរផ្តងផ្តបានទ្ទ្ួលការអប់រំបន្ុាំចិតរតម្ការទ្ូនាមន្ដប្បៀនប្បដៅននពុដទធវ្ាទ្ 
ដដើម្្បីទ្ទ្លួបាននូវដ្ចកដី្ មុផ្ទ្ល់មៃនួក៏ដចូកែុង្ងគម្ជាតិទាំងម្លូ។ 
 ការអវតរមានននជាំដនឿពុទ្ធសា្នា ដោយសារការហាម្ោត់ពី្ាំណាក់អងគការដឹកនាាំននរបបកម្ពុជា 
ប្បជា្ិបដតយ្យ បានជះឥទ្ធពិលម្ិនលអយ ្ងខាល្ាំងដល់្តអិារម្ែណ្ ៍ នងិការរ្់ដៅរប្់ប្បជាជនកម្ពជុា
ទាំងដៅកែុងរបបកម្ពុជាប្បជា្បិដតយ្យក៏ដចូជា្ម្័យបនរបនាទ្ប់។ ភាពអវិជជមានផ្ដលដកើតដចញពកីារអ
វតរមានននជាំដនឿពុទ្ធសា្នាកែងុរបបកម្ពុជាប្បជា្ិបដតយ្យផ្ដលដៅដ្្្ល ់ជាបញ្ហម្្ួយដ៏្ាំខាន់ផ្ដល
្ងគម្ទាំងម្ូលប្តូវផ្តរួម្គ្្្យកចិតរទ្ុកោក់និងដោះប្សាយឱ្យបាន។  អវី ផ្ដលបានដកើតដ ើងកែុង
ប្បវតរិសាស្ត្រនន្ងគម្ដយើងដូចបានដលើកដ ើងខាងដលើដនះជាបទ្ពិដសា្ន៍អាប្កក់ម្ួយ ផ្ដលដយើងប្តូវផ្ត
ទ្ប់សាក្តក់ុាំឱ្យដកើតមានជាថែីម្ដងដទ្ៀត។ 
 រហូតម្កបចចុប្បនែដនះ ការអប់រំ្ីល្ម្៌បានវិលប្ត ប់ម្ករក្ម្័យដដើម្វិញដហើយ ដោយដយើង
ដ ើញថា វតរអារាម្រីកដុះោលយ ្ង ប់រហ័្ យុវជនប្រប់រូបអាចចូលបួ្ដរៀនកែងុ្ាំណាកព់ុទ្ធសា្នា 
បានតម្ចតិរ។ ពដិ្ ្ជាងដនះដៅដទ្ៀត ដយើងដ ើញថារោឋភ្បិាលបាលយកចតិរទ្កុោក ់ អនញុ្ញត្ឱយ្ប្ពះ
្ង្ឃដៅអប់រំ្ីល្ម្៌ដល់កមុារ យុវជន ជា្ិ្្ានុ្ ិ្ស្ដល់ថា្្ក់ដរៀនផ្តម្ដង។ ប ផុ្នរការអបរ់ំតម្ថា្្ក់កដី
ឬអប់រំតម្ប្កុម្កដ ី ប្ពះ្ង្ឃពុាំមានលទ្ធភាពដ្វើបានទ្ូទាំងប្បដទ្្ដៅដ ើយដទ្។ ដោយដហតុថា ដយើងមាន
ម្ូលោឋ្នកែុងការប្បតិបតរ ិ ការអប់រំកែុងវិ្ ័យពទុ្ធសា្នានង ដយើងដជឿជាក់យុវជនជាំនាន់ដប្កាយក៏នងឹ
ទ្ទ្ួលបានពុទ្ធពិីការអប់រំពុទ្ធសា្នាដចូ្ម្័យម្ុនៗផ្ដរតម្រយៈពទុ្ធិក្កិ្ាផ្ដលមានតាំងពីថា្ក្់បឋម្ 
រហូតដលស់ាកលវទិ្្ាល័យ។ ប្ក្ួងប្តូវផ្តពប្ងីកការអប់រំដៅពុទ្ធិក្ិកា្ឱ្យបានកាន់ផ្តទ្លូាំទ្ូលាយដូច
សាលាសាធារណ្ផ្ដរ។ ទ្ន្ឹម្នឹងការពប្ងីកដនះ តាំងពុទ្ធកិបឋម្្កិ្ារហតូដល់ថា្ក្ស់ាកលវទិ្្ាលយ័ពទុ្ធិក 
ដប្ៅពីម្ុមវិជាជ្្ែូល អែកជាំនាញប្តូវបញ្ចូលមុ្មវិជាជ្វិទ្្ាសាស្ត រ្ឱ្យបានដប្ចើន និងជាំរុញឱ្យសាម្ណ្្ិ្ ្ស 
សាម្ណ្និ្ ្សតិឱ្យដចះប្សាវប្ជាវនិងមានបដង្ើតជាប្ពតឹរិការណ្៍រនរង្វ្ន់ដន្សងៗតម្ផ្ដលអាចដ្វើដៅបាន។ 
 ជាម្ួយនឹងដាំដណ្ើរការពប្ងកីនងិពប្ងឹងវិ្ ័យអប់រំពុទ្ធសា្នាដនះ កែុងនាម្ជាពទុ្ធសា្និកមា្ក្ ់
្ូម្អាំរវនាវដល់្ ប្បុរ្ជនជាតនិិងអនររជាតចិូលរួម្ឱ្យបានកាន់ផ្តដប្ចើននងិខាល្ាំងកាលប្នរដទ្ៀត។  
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ឯក្សារពិនប្រ៉ះ 
 

- រង់ ្ុឋានរិទ្ធ : ផ្មែរប្កហម្ម្និបាំផ្លញ្ប្ពះពទុ្ធសា្នាដទ្  វីអូដអផ្មែរ នថៃទ្ី១៥ ផ្ម្ែ ូ ្្ាំ២០១១។ 
-   ប្ពាំ នលាល ្: ‹ប្ពះដតជរណុ្ ផ្ប ន ដ្ន ប្ពះ្ង្ឃកែុងរបបផ្មែរប្កហម្› ដៅកែងុ :ទ្្ស្នាវដដផី្្វងរកការពតិ   
                ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ដលម៥៤ ផ្មម្ិថនុា  ្្ាំ២០០៤ ទ្ាំព័រ១៨-១៩។ 

- វា ្ន់ឌី កាអុន : ប្បវតរសិាស្ត្រននប្បដទ្្កម្ពជុាភារ២, បា ្រី្, ដរាងពុម្ព [?]  ដបាះពមុ្ពដលើកទ្ី២,  
                 ្្ាំ២០០៨។ 

- ហុក សាវណ្ណ : តនួាទ្រីប្ប់្ពះ្ងឃ្កែងុ្ងគម្ផ្មែរ ភែាំដពញ,  ្្ាំ២០០៨។ 
- ដ ង មា ល្ី : សា្នាដៅកែងុរបបកម្ពជុាប្បជា្បិដតយយ្(ភារ៧៤) វិទ្្យុអា្ុីដ្រ ី(RF A)  
                 នថៃទ្ី៧ ផ្មឧ្ភា  ្្ាំ២០០៨។ 

- អ ៊ិត សារិន : ប្្ដណាះប្ពលងឹផ្មែរ!  ភែាំដពញ, ដរាងពុម្ពពនៃឺឯករាជ្យ ដបាះពុម្ពដលើកទ្១ី  ្្ាំ១៩៧៣។ 

- ្មាភ្្ន៍ ដលាក អ ចូ ដហឿន អតតីអែកបួ្ កែងុ ្្ាំ១៩៧០  ដៅភូម្ិប្តរាំងដឈ្ើទល  ុាំរុ្  ប្្កុ 
          ប្តាំកក ់ដមតរតផ្កវ, នថៃទ្ី១៥ ផ្មដម្សា  ្្ាំ២០១៧។ 

- ្មាភ្្ន៍ ដលាក ជាល ហនុ អតតីអែកបួ្ កែងុ ្្ាំ១៩៧០  ដៅភូម្ិប្តរាំងឫ្្ស ី ុាំប្តាំកក់ ប្្កុ 
          ប្តាំកក ់ដមតរតផ្កវ, នថៃទ្ី១៥ ផ្មដម្សា  ្្ាំ២០១៧។ 

- រដឋ្ ម្ែនញុ្ញកម្ពជុាប្បជា្បិដតយយ្ ភែាំដពញ,  ្្ាំ១៩៧៦។ 

- www.d.dccam.org  

- www.rfa.org/khmer  

- www.rfi.org 

- www.khmer.voanews.com 

- https://www.eccc.gov.kh 

http://www.d.dccam.org/
http://www.rfa.org/khmer
http://www.rfi.org/
http://www.khmer.voanews.com/

