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រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពជុា 
វិទ្យាស្ថា នវបបធម្៌ និងវិចិត្ត្សលិ្បៈ 

 
អត្ថបទស្រាវស្រាវ ស្ដីពី 

 

ជំននឿអ្នកតានៅកនងុសងគម្ខ្មែរ 
ករណី្សកិា ៖ ភូម្ិអ្ងគត្តាវ ឃុតំ្ត្ពងំធំខាងនជើង  

ត្សុកត្តាកំក ់នមត្តតាខ្កវ 
                                                                                        

 

 

ដោយ ម ៉ិល វាស្នា 

មន្ត្រីស្រាវស្រាវន្វ ៉ិទាាថ ្វបបធម៌ ៉្ិងវ ៉ិច៉ិស្រត្ស្៉ិលបៈន្រាជបណ្ឌ៉ិ ត្យស្ភាកមព ា 

ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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ជំននឿអ្នកតានៅកនងុសងគម្ខ្មែរ  
ករណី្សកិា ៖ ភូម្ិអ្ងគត្តាវឃុតំ្ត្ពងំធំខាងនជើង  

ត្សុកត្តាកំក ់នមត្តតាខ្កវ 

                                                                                         
នសចកតីន្តើម្ 

ខ្មែរមានជំននឿនលើព្រលងឹ វញិ្ញា ណ ខ្ែលនេនៅថា ជើវចលនិយម តងំរើបុរវសម័យមកនម្លេះ។ 
នេអាចសននិដ្ឋា នខ្បបននេះ នដ្ឋយសារខ្អែកនលើសមាា រៈសក្កា របូជានអេងៗ ខ្ែលនេរកន ើញនៅកនុងរនតៅ
សរមនុសេខ្មែរបុរាណ។ វាជាជំននឿខ្ែលខ្មែរនជឿថា ព្េប់អងគវត្ថុទងំអស់ ទងំមនុសេ សត្វ រុកខជាត្ ិនិង 
វត្ថុមានរូបនៅនលើខ្អនែើននេះេមឺានព្រលឹងមួយនៅជាប់ន េះ។ នេតុ្ននេះនេើយន ើបនយើងន ើញខ្មែរនយើង
មានដ្ឋក់នព្េឿងត្ង្វវ យនអេងៗែល់អនកសាល ប់ មានជំននឿនលើនមែ ច ព្រលឹងែូនត អារកេ អនកត សត្វ និង 
នលើធមែជាត្ ិជាអា ិ៍ ែុំថ្ែ ភ្នំ ែំបូកមពស់ៗនិងនែើមន ើធំៗ ។ 

បចចុបបនន ជំននឿខ្បបននេះនៅបនៅអត្ថិភារកនុងជើវតិ្និងជើវភាររស់នៅរបស់ព្បជាជនខ្មែរយ្ងមា ប់
មាួននៅន ើយ ជារិនសសនៅព្សុកខ្ព្សជនប ។ នេបានបនងាើត្នូវរូបត្ណំាងនិងសង់ជាមទមសព្មាប់ក្ករ
ខ្សននព្រននិងបន់ព្សន់នអេងៗ។ ជាក់ខ្សៅង នៅភូ្មិអងគព្តវ  ុពំ្ត្ពងំធំមងនជើង ព្សុកព្តកំក់ នមត្ៅ
តខ្កវ ព្បជាជននៅព្បត្ិបត្ៅជិំននឿនលើអនកតយ្ងមា ប់មាួននៅន ើយ ជារិនសសអនកភូ្មមិានវយ័ចណំា
ស់។ ក្ករព្បត្បិត្ៅិជំននឿនលើអនកតរបស់អនកភូ្មមិាននោលបណំងនអេងៗោន  ចំនពេះអនកតនដ្ឋយខ្ កៗ
ោន នៅតមមុមង្វរអនកតនើមួយៗ និងនៅតមត្ព្មូវក្ករជាក់ខ្សៅងនរៀងៗមលួន ខ្ែលអាចជាត្ព្មូវក្ករ
សមូេភារ ត្ព្មូវក្ករព្េួសារ ឬ ត្ព្មូវក្ករបុេគល។ ជាងននេះន ៀត្ អនកភូ្មិែទ ន ៀត្នព្ៅរើអនកភូ្មិអងគ
ព្តវក៏មានជំននឿនិងក្ករព្បត្ិបត្ៅិនលើអនកតកនុងភូ្មនិនេះខ្ែរ។ នៅភូ្មអិងគព្តវមានអនកតចំនួន៦ ខ្ែល
អនកភូ្មិនៅមានក្ករព្បត្ិបត្ៅិនៅន ើយ។  

អត្ថប ព្សាវព្ជាវននេះនឹងរាយមកំណត់្បង្វា ញអំរើត្ួ  ើរបស់អនកតនៅកនុងភូ្មិអងគព្តវ
តមរយៈក្ករព្បត្ិបត្ៅិជំននឿរបស់អនកភូ្មិចំនពេះអនកតនើមួយៗ នេើយក៏នឹងបង្វា ញអងខ្ែរអំរើសាថ នភារ
ជំននឿរបស់អនកភូ្មអិងគព្តវចំនពេះអនកតនើមួយៗ។ 

  

ទ្យិដ្ឋភាពទ្យូនៅននភូម្អិ្ងគត្តាវ 

ភូ្មិអងគព្តវមានសណាា នែើមពស់នៅ ិសមងលចិ នដ្ឋយជាប់នឹងភ្នែំំរ ើរនមៀល នេើយទបបនៅិច
មៅងៗនៅ ិសមងនកើត្រេូត្នសែើនឹងភូ្មិែទ ។ ភូ្មិអងគព្តវមានព្បជាជនចនំួន៣៤៨ព្េួសារនិងមាន
ព្បជាជនចនំួនសរុប ១៤២៤ ក់ នលើទអទែើ ៥០០េចិត។ ព្បជាជនកនុងភូ្មិននេះភាេនព្ចើនមានអាយុ
ចាប់រើ ១៨ឆ្ន នំ ើង នពលេឺ មានចំននួែល់នៅ ៩៨១ ក់។ 

តងំរើនែើមមក ព្បជាជននៅភូ្មិអងគព្តវមានមុមរបរចញិ្ច ឹមជើវតិ្រងឹខ្អែកជាចមបងនលើក្ករនធវើ
ខ្ព្ស និង នធវើចមាា រ នដ្ឋយខ្ព្សនធវើនៅរែូវវសានិងចមាា រនធវើនៅតមរែូវរិនសសនៅរែូវព្បាងំ។ រើមុន
រនបៀបនធវើខ្ព្សរបស់អនកភូ្មមិានលកខណៈជាព្បទរណើ  នដ្ឋយរឹងនលើកមាល ងំមនុសេនិងកមាល ងំសត្វទងំ
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ក្ករភ្ាួររាស់ ែកសទូង ព្ចូត្ក្កត់្ នបាកខ្បនជានែើម។ អំ ុងនរលជិត្មួយ សវត្េចុងនព្ក្កយននេះ រនបៀប
នធវើខ្ព្សចមាា រមានក្ករខ្ព្បព្បលួនព្ចើននដ្ឋយព្បជាជនរុំសូវរឹងខ្អែកនលើកមាល ងំមនុសេនងិសត្វជាធំន ៀត្ន 
ខ្ត្ េឺរឹងខ្អែកនលើនេឿងម្ាសុើនមានជាអា ិ៍ នោយនៅ ព្តក់ ័រ ម្ាសុើនព្ចតូ្ ម្ាសុើននបាកព្សូវជានែើម។ 
ចំនពេះែណំា ំ ព្បជាជនកនុងភូ្មិននេះចូលចតិ្ៅដ្ឋមំលូនព្ចើនជាងនេរេូត្ែល់មានែនខខ មលូ1 នៅកនុងភូ្មិននេះចាំ
ព្បមូល ញិមលូរើអនកភូ្មិន ៀត្អង។ នព្ៅរើននេះមានព្បជាជននៅនធវើក្ករង្វរតមនរាងចព្ក សំណង់ អងគ
ក្ករ ឬក្ករង្វររាជក្ករ នេើយក៏មានអនកនៅនធវើក្ករជាកមែករនៅព្បន សកូនរន្ិងព្បន សទថ្អងខ្ែរ។ 

ជំននឿនល្ើអ្នកតា 

អនកតជាពកយសព្មាប់នៅភូ្ត្បិសាចព្បុស ឬន ពរក័េព្បុស ខ្ែលមានមទម ឬនរាងអាព្សមជា
លំនៅ ឬឥត្លំនៅយ្ងន េះក៏មាន ៖ មទមអនកត, បន់អនកត2។ នៅកនុងភូ្មិអងគព្តវមាន ើតងំខ្ែល
អនកភូ្មិសមាគ ល់ថាជាកខ្នលងអនកត និង មាននរាងអនកតសមាគ ល់ជានព្ចើនរេូត្អនកតមលេះមានមុមង្វរ
សព្មាប់សុំ ឹកនភ្លៀងអងខ្ែរ។  

រើនែើមនៅកនុងភូ្មិអងគព្តវននេះមានព្បវត្ៅិនរឿងរ្ាវទក់ ងនឹងអនកតជានព្ចើននដ្ឋយអនកតមលេះមាន 
នៅរកាមទមនេើយអនកតមលេះន ៀត្បានបាត់្មទមមលេះរកដ្ឋនមិនន ើញក៏មាន។ 

បចចុបបននកនុងភូ្មិអងគព្តវមានអនកតចំននួព្បាមំួយ៖អនកតឆក់ អនកតែំបងខ្ែក អនកតសព្ោជ 
នោកយយសក់ស អនកតព្ត្ពងំព្ត្យងឹ អនកតព្ត្ពងំរង ឹកនិងអនកតេល់3។ កនុងចំនណាមអនកត
ទងំព្បាមំួយននេះ  មានខ្ត្អនកតព្ត្ពងំរង ឹកនិងអនកតព្ត្ពងំព្ត្យងឹបុ្នណាណ េះខ្ែលព្បជាជនមនិែឹង
ជា ូនៅ នព្ៅរើននេះព្បជាជនខ្ត្ងែឹងឮនិងនៅមានជំននឿព្បហាក់ព្បខ្េលោន 4។  

១-  អ្នកតាត្រពាំងពងទឹកនិងអ្នកតាត្រពាំងត្រយងឹ 
អនកតព្ត្ពងំរង ឹកនិងអនកតព្ត្ពងំព្ត្យងឹចាប់នកើត្មានន ើងព្បខ្េលនព្ក្កយឆ្ន ១ំ៩៧៩

។ អនកតទងំរើរននេះនកើត្ន ើងរើក្ករឧបបត្ៅិកនដ្ឋយសារនរលនកែងៗកនុងភូ្មិចងនោឱ្យសុើនមែ  នកើត្មាន
នេតុ្នភ្ ចខ្មលកចំនពេះសត្វនោន េះ ែូចជា នរលែឹកនោព្ត្ ប់មកអទេះវញិ នោន េះនៅជា ឺ ឬ
ព្បក្កច់ជានែើម។ នដ្ឋយន ើញសភារមិនព្សួលទនសត្វនោ ន េះអនកភូ្មិខ្ែលរស់នៅខ្កបរន េះង្វកមក
េិត្នរឿងអបិយជំននឿថា ព្បខ្េលជានៅបរនិវណព្ត្ង់មៅុ ំននេះមានអនកតបារមើអវើមួយក្កន់ជារុំមន ែូនចនេះ
ោត់្ក៏ចាប់នអៅើម ោំន ខ្បរបន់។ នព្ក្កយរើបន់ព្សន់រចួមក សត្វនោក៏ខ្ព្បនៅជាបានជាសេះនសបើយន ើង
វញិ នេតុ្ននេះអនករស់នៅមៅុ ំននេះក៏ឧបកិចចអនកតនៅកខ្នលងននេះន ើង។  

                                              
1 សក់ សំអុល អាយុ ៥៣ឆ្ន  ំរសន់ៅកនុងភូ្មិអងគព្តវ  ុពំ្ត្ពងំធំមងនជើង ព្សុកព្តកំក ់នមត្ៅតខ្កវ(សមាា សទថ្ៃ ើ៦ ខ្មសើហា 
ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 

2 វច នុព្កមខ្មែរ ភ្នំនរញ ឆ្ន ១ំ៩៦៧  ំររ័ ១៨៥៥ ។ 
3 សក់ នបឿន អាយុ ៥៧ឆ្ន  ំព្បធានភូ្មិអងគព្តវ  ុពំ្ត្ពងំធំមងនជើង ព្សុកព្តកំក ់នមត្ៅតខ្កវ  (សមាា សទថ្ៃ ើ៦ ខ្មសើហា  
ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 

4 នសៀក  ួន (នៅអាចារយណុប) អាយុ ៧៩ឆ្ន  ំនៅភូ្មិអងគព្តវ  ុពំ្ត្ពងំធំមងនជើង ព្សុកព្តកំក់ នមត្ៅតខ្កវ (សមាា ស 
ទថ្ៃ ើ៦ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
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បចចុបបនន មានខ្ត្អនកភូ្មខិ្ែលរស់នៅខ្កបរន េះបុ្នណាណ េះែឹងឮរើនរឿងអនកតននេះ។ រើនែើម អនកត
ទងំរើរននេះមានមទមសមាគ ល់ព្ត្ឹមព្ត្ូវ ខ្ត្បចចុបបននមទមអនកតទងំរើរននេះបានខ្បកបាក់អស់នៅនេើយ។ 
នដ្ឋយខ្ ក ចំនពេះជំននឿនលើអនកតទងំរើរននេះេថឺា ទល់ខ្ត្មាននេតុ្នភ្ អើនកើត្ន ើងខ្បលកៗ មាននរឿង
ទព្រទអេ(អនកតនធវើ) ន ើបអនកភូ្មខិ្ែលមានជំននឿរស់នៅខ្កបរន េះនៅខ្បរបន់នដ្ឋយមិនមានក្ករនៅបន់
ព្សន់ជាព្បចាញឹំកញាប់ន េះន 5។  

 

       
     អនកតព្ត្ពងំរង ឹកខ្ែលនរាងព្ត្ូវខ្បកមូចអស់      អនកតព្ត្ពងំព្ត្យងឹខ្ែលនរាងបាក់ខ្បកខ្ត្មាននជើងធូប 

 

២- អ្នកតាដាំបងដដក 
អនកតែបំងខ្ែកសថិត្នៅកនុងទព្រែំបូកមួយនងិមានមទមថ្ែមយួនៅកនុងែបូំកន េះ។ ើតងំកខ្នលង 

អនកតែំបងខ្ែកសថិត្កនុងែើកមែសិ ធិរបស់នោករូ ឡាយ នភ្ឿន ត្រើែូនតមកខ្ែលោត់្ជាកសកិររស់
នៅខ្កបរន េះខ្ែរ។ នេសមាគ ល់ន ើញថា អនកតែបំងខ្ែកខ្ត្ងនធវើ ុកខនទសែល់អនកខ្ែលមកនធវើខ្ព្សនៅ
ខ្កបរននេះណាខ្ែលេូបចំណើ មិនដ្ឋក់ថាវ យែូចជា កនលងនៅ អនកមកនធវើខ្ព្សនៅខ្កបរអនកតែំបងខ្ែក
បានេូបបាយនិងមិនបានដ្ឋក់ថាវ យ រនំរចន េះោត់្នៅជា ចុឺកនពេះភាល មៗទល់ខ្ត្ខ្បរបន់ន ើបបាន
ជាសេះនសបើយន ើងវញិ6។ 

  

       
 ើអនកតែំបងខ្ែកេ ុមរ័ ធនដ្ឋយវាលខ្ព្សនិងរបងជុំវញិ    មទមអនកតនព្ក្កយនរលឆ្ា រទព្រនែើមបើនធវើរិធើសំុ ឹកនភ្លៀង 

 

                                              
5 សក់ នបឿន អាយុ ៥៧ឆ្ន  ំព្បធានភូ្មិអងគព្តវ (សមាា សទថ្ៃ ើ៦ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
6 ឡាយ នភ្ឿន អាយុ ៧១ឆ្ន  ំរសន់ៅកនុងភូ្មិអងគ (សមាា សទថ្ៃ៦ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 



-5- 

 

អនកភូ្មខិ្ត្ងខ្ត្ព្បាររធរិធើសុំ កឹនភ្លៀងនៅកខ្នលងអនកតែំបងខ្ែកននេះជានរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ជារិនសស
នរលណាន ើញនែើមឆ្ន ឬំកណាៅ លឆ្ន រំាងំនភ្លៀងយូរនរក។ តម ំននៀមមក នទេះបើនេនធវើរិធើនៅកខ្នលង
អនកតែបំងខ្ែក បុ្ខ្នៅេឺនេខ្ត្ងខ្ត្ឧ ធសិែល់អនកតឆក់ខ្ែលនៅជិត្ន េះអងខ្ែរ នេើយសំខ្ណនេឺដ្ឋក់
ថាវ យទងំរើរែូចោន ។ នដ្ឋយខ្ ក នព្ក្កយសម័យបុ្ល រត្ នព្េឿងសក្កា រសព្មាប់នធវើកនុងកិចចរិធើសុំ ឹក
នភ្លៀងនៅកខ្នលងអនកតែំបងខ្ែកមានខ្ត្ន ៀន ធូប ផ្កា   ឹក ខ្អលន ើ អាហារនងិបខ្ងែមោយចព្មុេះោន ខ្ត្
បុ្នណាណ េះ។ ចំខ្ណកអនកចូលរមួមានអនកភូ្មចិំណុេះនជើងវត្ៅមងគលមានលកខណ៍ និងអនកភូ្មិមករើទព្រែក់
ររ ភូ្មិទព្រមវ វ ភូ្មអិងគព្តវ ភូ្មិទព្រព្ពលនិងភូ្មពិក់បនង្វែ ង។ នបើេិត្ចនំួនអនកចូលរមួសរុបកនុងក្ករ
ព្បាររធនធវើរិធើសុំ ឹកនភ្លៀងទថ្ៃ ើ១៣ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦ មានចំនួនព្បខ្េល៦០ ក់7។ 

ចំនពេះែំនណើ រកិចចរើធើនៅកខ្នលងអនកតែំបងខ្ែក ជា ូនៅនេនធវើនរលព្រឹកនិងមានរយៈនរលរើរ
នម្ាង។ នយើងន ើញថា នៅនម្ាង៧ឬនម្ាង៨ព្រឹក ព្បជាជនកនុងភូ្មិចាប់នអៅើមមកជួបជុំោន នដ្ឋយមានក្ករ
និមនៅព្រេះសងឃមកចូលរមួអងខ្ែរ។ ប ទ ប់រើព្បជាជននិងព្រេះសងឃបានជួបជុំោន នេើយចាស់ៗចាប់នអៅើម 
ចាត់្ខ្ចងចង្វា ន់ព្បនេនព្រេះសងឃសព្មាប់ឆ្ន់នរលព្រឹក។ ចំខ្ណកឯតៗចាប់នអៅើមចាប់មាូបអាហាររើថា
ស់សព្មាប់ដ្ឋក់ថាវ យនៅកខ្នលងអនកតឆក់មយួថាស់ និងដ្ឋក់នៅកខ្នលងអនកតែំបងខ្ែកននេះមួយថាស់។ 
នរលព្រេះសងឃកំរុងឆ្ន់ ឧបាសក ឧបាសិក្កសូព្ត្នមសាា រថាវ យបងគំព្រេះ(នមសាា រចំនពេះព្រេះរត្នព្ត័្យ)
។ ប ទ ប់មកនោកអាចារយចាប់នអៅើមឧ ទិសបួងសួងែល់អនកត បារមើទងំអស់ខ្ែលនៅខ្ថ្រកា ើននេះមក
ចូលោន ជួយែឹក  ំឹកនភ្លៀងនព្បាេះព្រនំែើមបើនព្សាចព្សរែណំាចំមាា រទងំឡាយរបស់កសិករ។ ចុងនព្ក្កយ
មានក្ករនវរចង្វា ន់ព្បនេនព្រេះសងឃ នេើយព្រេះសងឃចាប់នអៅើមសូព្ត្មនៅបងវិលអាក្កសឱ្យនភ្លៀង និង
បងេុកូល។ 
 នទេះជាយ្ងណា នរលនធវើរធិើមៅងៗ េឺនេក៏ខ្ត្ងខ្បរបន់ែល់អនកតឆក់ខ្ែលនៅខ្កបរននេះអង
ខ្ែរ បុ្ខ្នៅនេនព្ជើសនរ ើសយក ើតងំនៅកខ្នលងអនកតែំបងខ្ែកសព្មាប់ព្បាររធរធិើ នេើយសំខ្ណនេឺនេ
ដ្ឋក់ថាវ យទងំសងមង ទងំអនកតឆក់ ទងំអនកតែំបងខ្ែក។  

ចំខ្ណកនព្េឿងត្ង្វវ យរើរថាស់ខ្ែលតចាប់ដ្ឋក់ថាស់តងំរើែំបូងមុននោកឆ្ន់សព្មាប់ថាវ យ
ែល់អនកតន េះទល់ខ្ត្បួងសួងនេើយចប់កិចចរិធើន ើបនេយកនៅដ្ឋក់ថាវ យនៅកខ្នលងអនកត។ 

ចំនពេះក្ករសមាគ ល់ន ើញរបស់អនកភូ្មិនព្ក្កយនរលព្បាររធរើធើននេះចប់េឺខ្ត្ងខ្ត្មាននភ្លៀងធាល ក់។ 
នបើមិននភ្លៀងនរលទថ្ៃរនសៀលក៏នភ្លៀងនរលោៃ ចខ្ែរ។ ជាក់ខ្សៅងនៅទថ្ៃខ្ែលនយើងបានចុេះនៅនៅទថ្ៃនេ
ព្បាររធរិធើកខ្នលងអនកតែបំងខ្ែកន េះេឺរិត្ជាេួរឱ្យភាា ក់នអែើល នព្ពេះថាប ទ ប់រើនធវើកិចចរធិើនរលព្រកឹរចួ 
នរលរនសៀលក៏មាននភ្លៀងធាល ក់មកែូចក្ករបន់ព្សន់របស់អនកភូ្មិ។ នទបើននេះជានរឿងទចែនយឬជាបារមើកៅើ 
បុ្ខ្នៅព្បសនិនបើក្ករបន់ព្សន់នៅន ើញមានល ធអលវជិាមាន ន េះនធវើឱ្យអនកភូ្មិក្កន់ខ្ត្មានជំននឿងនិង
បនៅព្បត្បិត្ៅិនៅមុមន ៀត្។ 

នយើងន ើញថា មុនឆ្ន ២ំ០១៦ កខ្នលងព្បាររធរិធើសុំ ឹកនភ្លៀងនៅ ើតងំអនកតឆក់ននេះមិនទន់
មានសាងសង់ជានរាងព្ត្ឹមព្ត្ូវន េះន  នដ្ឋយព្រេះសងឃខ្ែលនិមនៅមកេង់ខ្ត្នលើកព្មាលផ្កទ ល់នឹងែើ
បុ្នណាណ េះ។ នដ្ឋយនមើលន ើញរើព្បសិ ធភារទនក្ករបួងសួងកនលងមក នេើយ ើតងំសព្មាប់ព្បាររធរិធើនៅ

                                              
7 នអាន នឆង អាយុ ៥១ឆ្ន  ំអាចារយនៅកនុងភូ្មិអងគព្តវ (សមាា សទថ្ៃ ើ១៣ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
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 ើននេះមនិទន់មាននធវើជាកខ្នលងព្ត្ឹមព្ត្ូវនៅន ើយ អនកភូ្មិខ្ែលមានជំននឿនិងបានចូលរមួកនុងរិធើសុំ ឹក
នភ្លៀងចាប់នអៅើមមូលមត្ិោន កសាងសាោធមែសភានៅកខ្នលងអនកតែំបងខ្ែកននេះន ើងនែើមបើង្វយព្សួល 
កនុងនរលព្រេះសងឃនិងរុ ធបរស័ិ មកចូលរមួនធវើរិធើមៅងៗមានកខ្នលងព្ត្ឹមព្ត្ូវ នេើយមាច ស់ែើក៏មានក្ករ
ឯកភារខ្ែរ។ កតៅ ននេះបានបង្វា ញឱ្យនយើងន ើញរើសាមេគើភាររបស់អនកភូ្មិនិងក្ករបនៅមរត្កជំននឿ
អនកតននេះនៅខ្ត្មានអត្ថិភារ។ 

៣- អ្នកតាឆក ់
អនកតឆក់មានចមាៃ យព្បមាណ១០០ខ្ម្ព្ត្រើ ើកខ្នលងអនកតែំបងខ្ែកនិងមានព្បវត្ៅិយូរយរ

ែូចោន ។ បចចុបបននកខ្នលងអនកតឆក់េឺសថិត្នៅកនុងទព្រែំបូកមួយមានមទមថ្ែខ្ត្បាក់ែំបូល។ ព្បជាជនមិន
ខ្ែលព្បាររធរិធើនអេងៗនៅកខ្នលងអនកតឆក់ននេះន  នដ្ឋយព្ោន់ខ្ត្មានក្ករខ្បរបន់មៅងមាា លខ្ែលចាបំាច់
ខ្ត្បុ្នណាណ េះ។ បចចុបបនន មិនថាខ្ត្អនកភូ្មិនៅ ើននេះឬអនកភូ្មិមករើនព្ៅន េះន  ឱ្យខ្ត្នេបានមកែល់
កខ្នលងអនកតឆក់ននេះេឺនៅខ្ត្មល ចមិនហាននៅប្េះពល់នធវើអវើនអៅសផ្កៅ ស់នៅែំបូកន េះន ើយ។ ចំនពេះ
នរឿងរ្ាវព្បវត្ៅិអនកតឆក់ ចាស់បុរាណនៅភូ្មិទព្រព្ពលខ្ត្ងែឹងឮនសទើរព្េប់ោន ។  

រើនែើមកនុងព្េួសារនើមួយៗភាេនព្ចើនសុ ធខ្ត្មាននោ នដ្ឋយព្បជាជនរឹងខ្អែកនលើសត្វនោជា     
ចមបងកនុងក្ករនធវើខ្ព្សចមាា រ។ ែំណាក់ក្កលនរលន េះ នោខ្ត្ងខ្ត្មានក្ករ ថឺាា ត់្ជាញឹកញាប់ឬក៏បាត់្
នដ្ឋយសារនរលន េះអនកភូ្មិេខឺ្ត្ងខ្ត្ខ្លងនោនចាល។ នេតុ្ននេះ នបើមានបាត់្នោ ន េះអនកភូ្មេិឺមាន
ខ្ត្រឹងនព្ចើននលើក្ករខ្បរបន់អនកតឆក់នដ្ឋយនេមានជំននឿថា អនកតឆក់ននេះជាអនកឆក់យកនោរបស់នេ។ 
មិនថាខ្ត្ចំនពេះសត្វនោន េះន  បុ្ខ្នៅនកែងខ្ែលមានបញ្ញា នអេងៗែូចជា ឬឺមានព្បត្ិកមែមុសខ្បលកធមែ
ត ន េះនេក៏មកបន់ព្សន់ែល់អនកតឆក់ននេះខ្ែរ8។ 

នៅជំ ន់បុ្ល រត្ មានអនកមកភ្ាួរនោ ឹមនោ នេើយខ្ព្សកនជរនោ រនំរចន េះនេក៏ន ើញនេតុ្
ក្ករណ៍នកើត្ន ើងភាល មៗែូចជានោនៅជាមនងក្កច់មិនព្រម មឹភ្ាួរ នដ្ឋយែឹងនេតុ្ក្ករណ៍អនកភ្ាួរនោនងិ
អនក ើន េះជួយខ្បរបន់និយយសុំមមាលនទសនៅកនុងចិត្ៅនដ្ឋយឧ ធសិែល់អនកតឆក់ននេះ។ នព្ក្កយរើ
ក្ករនិយយខ្បរបន់ នោន េះក៏នធវើក្ករធមែតន ើងវញិ។  

រេូត្ែល់បចចុបបននននេះ នកែងៗខ្ែលយកនោនៅឱ្យសុើនមែ នៅមៅុ ំន េះនេើយបាននជរឬរត់្រនញ្រ
ទញ្ ូឡាកខ្នលងអនកតឆក់ននេះឬអនកនៅនធវើខ្ព្សេូបបាយនៅខ្កបរន េះមនិមានដ្ឋក់ថាវ យចំណើ ចំណុក 
ន េះ នេនឹងន ើញនេតុ្នកើត្ន ើងភាល មៗ ែូចជា ចុឺកនពេះជានែើម។ នដ្ឋយសារខ្ត្អនកតទងំរើរននេះ
នៅខ្កបរោន  ន េះនបើមានក្ករដ្ឋក់ថាវ យត្ង្វវ យខ្ត្មាខ ងក៏ឱ្យ ុកខនទសែល់នេខ្ែរ។ ែូចជាករណើ  បងព្សើ
មាន ក់មានចមាា រនៅខ្កបរអនកតែំបងខ្ែកនរលេូបបាយ ោត់្នភ្លចដ្ឋក់ឬនៅអនកតឆក់។ ប ទ ប់មក
ោត់្ ពឺ្បខ្េលមួយអា ិត្យរកមូលនេតុ្មិនន ើញ ក៏នៅរកព្េូនមើលន ើបែងឹថាទក់ ងនឹងអនកត
នដ្ឋយោត់្ដ្ឋក់ថាវ យត្ង្វវ យខ្ត្នៅកខ្នលងអនកតែំបងខ្ែក នភ្លចដ្ឋក់ថាវ យត្ង្វវ យនៅកខ្នលងអនកតឆក់។ 
នព្ក្កយមកោត់្ក៏មករកចាស់ ុំខ្ែលរស់នៅខ្កបរននេះជួយអុជធូបនិយយខ្បរបន់ន ើបរូបោត់្បានជាសេះ
នសបើយន ើងវញិ។  

                                              
8 ឡាយ នភ្ឿន អាយុ ៧១ឆ្ន  ំរសន់ៅកនុងភូ្មិអងគព្តវ (សមាា សទថ្ៃ៦ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
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ចំនពេះវត្ថុខ្ែលនេធាល ប់យកមកខ្បរបន់កនលងមកមានែូចជា ធូប នចកមួយសនិត្ សាល ធម៌ែូងមួយ
េូ ព្បេុកបាយកក ខ្រព្ចមុេះព្ជូក ខ្ររាប ខ្របើរតួ្ បាយសបាយព្កេម សារព្ោប់9។ កនុងចំនណាមនព្េឿង
ត្ង្វវ យទងំអស់ននេះ នយើងថាវ យជានព្េឿងត្ង្វវ យមួយណាក៏បាន នដ្ឋយអនកតឆក់ននេះមិនព្បក្កន់ន េះ
ន ។ នទេះយ្ងណា នេមិនខ្ែលន ើញអនកមកខ្បរបន់ថាវ យសំខ្ណនធែុំំជាអា ិ៍ មាន់ឬកាលព្ជូកន េះ
ន  នេើយក៏មានអនកមលេះថា សំខ្ណនធំែុេំឺមិនព្ត្ូវនឹងអនកតឆក់ននេះអងខ្ែរ។ 

  

       
    អនកតឆក់េ ុមរ័ ធនដ្ឋយវាលខ្ព្ស                           មទមអនកតឆក់ខ្ែលបាក់ែំបូល 
 
នដ្ឋយសារតងំរើនែើមរេូត្ែល់បចចុបបននននេះ នរលមានបញ្ញា ែូចមងនលើនេើយក្ករខ្កខ្បរបន់

នៅន ើញថាសមព្បកប ន េះអនកភូ្មិនៅខ្ត្មានជំននឿនលើអនកតឆក់ននេះែខ្ែល។ បចចុបបនន អនកភូ្មិនៅ
ខ្កបរអនកតននេះក៏កំរុងទរអង្វគ សោន នែើមបើនធវើែំបូលនរាងអនកតឆក់ខ្ែលបាក់ខ្បកននេះន ើងវញិអងខ្ែរ។ 

៤- អ្នកតាសត្ាជលោកយាយសក់ស  អ្នកតាដាំបងយកស  អ្នកតាត្កហម 

អនកតទងំបើននេះសថិត្នៅកនុងវត្ៅសិរ ើែណំាក់ែូចោន ។ កនុងចំនណាមអនកតទងំបើននេះ េឺមានខ្ត្
អនកតសព្ោជ នោកយយសក់សន ខ្ែលមានមទម។ ចខំ្ណកឯអនកតព្កេមនិងអនកតែំបងយកេ
មិនមានមទមឬនរាងសមាគ ល់ន ើយ នដ្ឋយនេព្ោន់ខ្ត្ែឹងថា អនកតទងំរើរននេះសថិត្នៅជតិ្ព្សេះកនុង
បរនិវណវត្ៅននេះបុ្នណាណ េះ។ អនកតទងំបើននេះមានព្បភ្រមករើវាលែណំាក់ព្តចខ្ែលជា ើកខ្នលងវត្ៅសិរ ើ
ែំណាក់ននេះអងខ្ែរ។ អនកតទងំននេះនកើត្មានតងំរើមុនមានអនកវបិសេ នៅ ើននេះមកនមល្េះ នេើយ
ព្បជាជនមានជំននឿនលើអនកតននេះណាស់។ 

  

                                              
9 នសៀក  ួន (នៅអាចារយ ណុប) អាយុ៧៩ឆ្ន  ំរសន់ៅភូ្មិអងគព្តវ (សមាា សទថ្ៃ ើ៦ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
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មទមអនកតសព្ោជនោកយយសក់ស 

 
ចំនពេះអនកតសព្ោជ នោកយយសក់សននេះក៏មានព្បវត្ៅិធាល ប់ចូលឱ្យនេសនងរូបអងខ្ែរ 

នេើយ អនកខ្ែលសនងរូបអនកតសព្ោជ នោកយយសក់សែំបូងេឺនោកត  កឹ ប ទ ប់មកេឺនោកត
ជឹម។ រើនែើមមុននឹងចូលរូប នេមាននរៀបថាវ យនព្េឿងរណាៅ ប់នអេងៗែូចជាបាយសមលនិងមានថាវ យនភ្លង
ជាអា ិ៍ នភ្លងបួងសួង កខ្នេងព្កេម មនងភ្នំ សំនៅថ្យ។ល។ បុ្ខ្នៅបចចុបបនន មិនមានអនកសនងរូបបនៅ
ន ៀត្ន េះន ។ 

បចចុបបនន នេមានក្ករព្បាររធនធវើរិធើបន់ព្សន់សុំ កឹនភ្លៀងនៅកខ្នលងមទមអនកតសព្ោជ នោក
យយសក់សននេះអងខ្ែរ នដ្ឋយមាននរៀបជានព្េឿងរណាៅ ប់សព្មាប់នធវើរិធើមួយចំននួែូចជា សាល ធម៌ែូង 
ជមទព្រ ខ្រខ្ចង ខ្ររាប ខ្រព្ចមុេះព្ជូក ខ្រនយង ព្ចមដ្ឋក់ កឹ បាយសបាយព្កេម មលូនបៀកជានែើម។ 

 
 

                                            
                           ខ្រនយង                                                                   ព្ចមដ្ឋក់ ឹក 
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                        សាល ធម៌ែូង                                                                       ជមទព្រ 
 

       
                ខ្រខ្ចង                       ខ្ររាប                                     ខ្រព្ចមុេះព្ជូក 
 

       
                       បាយស បាយព្កេម                                          មលូនបៀក(មវេះបារ ើ) 
 

នទេះយ្ងណារើមុន នេព្បាររធនធវើរិធើសុំ ឹកនភ្លៀងននេះនៅនលើភ្នំែំរ ើរនមៀលខ្ែលមាន ើតងំជិត្
វត្ៅននេះ។ នព្ក្កយមកព្រេះនៅអធិក្ករវត្ៅសិរ ើែំណាក់ក៏បានអនញ្ា ើញបារមើអនកតចុេះមក នដ្ឋយយកកខ្នលង
អនកតសព្ោជ នោកយយសក់សននេះនធវើជា ើតងំកនុងក្ករព្បាររធរិធើសុំ ឹកនភ្លៀង។ នេមានជំននឿថា នបើ
មិនព្បាររធរិធើសុំ ឹកនភ្លៀង ន េះនឹងមានក្កររាងំនភ្លៀង នេើយនបើមាននភ្លៀងធាល ក់មកកៅើេឺកខ្នលងននេះខ្ត្ងខ្ត្
វាងនភ្លៀងជានចិច10។  

កនុងកិចចរើធើននេះ នយើងន ើញមានក្ករនលងនភ្លងនដ្ឋយមានអនកចូលរូបអងខ្ែរ ខ្ត្នភ្លងខ្ែលនេ
នលងននេះជាព្បនភ្ នភ្លងរណិព យមិនខ្មនព្បនភ្ នភ្លងអារកេែូច ំននៀមរើនែើមន េះន ។ កនុងន េះខ្ែរ 
នោកតអាចារយនិយយបងួសួងតមកិចចរធិើជាបនៅប ទ ប់។  

                                              
10 សំ ននព្ត្(នៅនោកត ប្ាក) ព្រេះជនែ ៦៧ឆ្ន  ំ ព្រេះនៅអធិក្ករវត្ៅសិរ ើែំណាកន់ៅភូ្មិអងគព្តវ (សមាា សទថ្ៃ ើ៤ ខ្មសើហា 
ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
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    នោកតអាចារយកំរុងនរៀបរាប់កនុងរិធើសំុ ឹកនភ្លៀង             សកមែភារអនកតចូលរូបនរលព្បេុំនភ្លង 

                                  
នទេះយ្ងណា នរលនេនធវើរធិើសុំ ឹកនភ្លៀងនៅកខ្នលងអនកតសព្ោជ នោកយយសក់សខ្ែល

នយើងបាននៅន ើញែល់កខ្នលងន េះមនិសូវមានព្បជាជនចូលរមួនព្ចើនន េះន ។ នបើេិត្ចនំួនអនកចូលរមួ
សរុបទងំអស់េឺមានព្បមាណ៣០ ក់បុ្នណាណ េះកនុងន េះមានេណៈកមែក្ករអាចារយវត្ៅ ឧបាសក ឧបាសិ
ក្កនជើងវត្ៅ ព្រេះសងឃនិងព្បជាជននៅកនុងភូ្មិននេះមួយចំននួ។ មូលនេតុ្េឺនដ្ឋយសារ ភាេនព្ចើននៅ
នរលអៅួចនអៅើមនធវើរិធើននេះន ើងេឺមានក្ករជុំនុំោន ខ្ត្ជាមួយព្រេះសងឃ អាចារយ យយជើ តជើខ្ែលនៅព្បចាំ
ក្ករកនុងវត្ៅបុ្នណាណ េះ នដ្ឋយមិនមានក្ករព្បក្កសព្បាប់ព្បជាជនឱ្យបានែឹងជា ូនៅ ឬព្បាប់រើទថ្ៃកណំត់្
ព្ត្ឹមព្ត្ូវន ើយ។  

ជារមួ កិចចរធិើសុំ កឹនភ្លៀងនៅកខ្នលងអនកតសព្ោជ នោកយយសក់សននេះ នៅមានរកាព្បទរ
ណើ បាននព្ចើនទងំនព្េឿងរណាៅ ប់នអេងៗនងិែំនណើ រទនកចិចរិធើ។ 

៥-  អ្នកតាគល ់

អនកតេល់ធាល ប់មានព្បវត្ៅចូិលរូបនោកត ជឹម និងនោកយយ ភ្ន ខ្ែលជាព្បជារលរែា
របស់នៅកនុងភូ្មិ  ុនំនេះអងខ្ែរ។ នោកត ជឹម េឺជួរនមមត់្នចេះនសនេ៍អនកតនដ្ឋយអនកតណាក៏អាច
ចូលរូបបានខ្ែរ។ ប ទ ប់រើត ជឹម សាល ប់នៅ អនកតេល់ក៏មកចូលរូបនឹងនោកយយ ភ្ន បុ្ខ្នៅចូលមៅង
មាា លបុ្នណាណ េះមនិនៅជាប់ែូចជំ ន់នោកត ជឹម ន ើយ។ បចចុបបនន នោកយយ ភ្ន មានអាយុ
ព្បខ្េល៧៨ឆ្ន នំិងរស់នៅកនុងភូ្មអិងគព្តវននេះ។ 

ចំនពេះព្បវត្ៅអិនកតេល់ននេះមាននរឿងែំណាលថា មានអនលង់បុរាណមួយរកែូចជាកខ្នលងសៅុក
 ឹកឬនៅថាថ្លុក កឹនៅនលើភ្នំបរអិង់កនុង ឹកែើនមត្ៅកំរត្នេើយនេ ោំន នៅថា អនលង់េល់ នព្ក្កយមក
នៅថា តេល់។ អនកខ្ែលធាល ប់នៅរកសុើក្កប់ន ើនៅនលើភ្នំន េះខ្ត្ងខ្ត្សព្មាកេូបបាយ ឹកនៅខ្កបរ
អនលង់ន េះ។ ជាមួយោន ន េះខ្ែរ នោកត ជមឹ ខ្ែលរស់នៅកនុងភូ្មិននេះនចេះនែើរនមើលជងំឺអនកព្សកុភូ្ម ិ
ជារិនសស េឺអនកខ្ែល មឺករើក្កប់ន ើនៅភ្ននំដ្ឋយសារក្ករចាញ់ ឹក ចាញ់ែើ ចាញ់អនកតភ្នំ។ នរល
ន េះអនកតេល់ក៏ចូលមកនៅនឹងនោកត ជឹម ននេះ។ ប ទ ប់រើចូលនោកត ជឹម នេើយ ោត់្ក៏ខ្ថ្រកា
អនកតេល់ននេះនដ្ឋយមានសង់នរាងអនកតនៅរេូត្ែល់សរវទថ្ៃ។ អនកតេល់មកចូលរូបជាមួយនោក
ត ជឹម ននេះេឺនព្ក្កយឆ្ន ១ំ៩៧៩។ ចំនពេះអនកខ្ែលចង់ែងឹរើព្បវត្ៅអិនកចូលរូបោត់្ នោកត ជឹម ខ្ត្ង
និយយព្បាប់នេែូចជាព្បវត្ៅិអនកតេល់ននេះជានែើម។ 
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តជឹមនចេះនមើលជំងឺអនកភូ្មិរនបៀបព្េូខ្មែរនងិព្េូបន់ព្សន់លបើលាញមួយរូបរិនសសទក់ ងនឹង
មុសអនកត ជំងឺរសិនអេងៗ នេើយោត់្នចេះវជិាា ននេះតងំរើមុនមានអនកតេល់ចូលមកឱ្យនោកសនងរបូ
នមល្េះ។  

ក្ករនមើលជំងទឺព្រទអេឬអនកតនធវើេឺនោកត ជឹម នៅនិយយនរៀបរាប់និងព្កវាសអងារែូចជានេ
នព្បើពកយ បើព្រេះច័នទ (បើទថ្ៃ)។ នបើបើព្រេះច័នទអនកជំងនឺ េះជា ន េះនេនឹងខ្សនថាវ យនៅតមក្ករខ្បបន់
របស់នេ។  

នៅជំ ន់នោកត ជឹម ភាេនព្ចើនេឺព្បសុៗនិងសថិត្កនុងមនុសេវយ័កណាៅ លជាអនកមកខ្បរបន់ 
នព្ពេះព្បុសៗជាអនកនៅរកសុើក្កប់ន ើនៅកនុងទព្រនលើភ្នំខ្ែលព្ប មមុមនងឹក្ករចាញ់អនកត ចាញ់ ឹកែើ 
ជានែើម នេើយនៅត្ំបន់ននេះមានអនកព្បកបមុមរបររកសុើក្កប់ទព្រន ើនៅភ្ននំ េះនព្ចើន ក់។ ចំនពេះអនក
ជំងនឺដ្ឋយសារនព្ោេះថាន ក់នអេងៗខ្ែលបងាឱ្យមានសាន មរបសួឬជំងពឺ្េុនធំៗ នោកត ជឹម មិននមើលន េះ
ន  នេើយអនកជំងនឺ េះជា ូនៅេឺព្ត្ូវនៅរកនរ យនែើមបើរាបាល។ 

បចចុបបននភាេនព្ចើនអនកខ្ែលចូលចិត្ៅមកបន់អនកតេល់ននេះ េឺជាមនុសេព្សើ នេើយមិនចំនពេះ
ខ្ត្អនកកនុងភូ្មអិងគព្តវននេះន  បុ្ខ្នៅអនកមករើភូ្មិនអេងឬមករើនមត្ៅ/ព្កុងមលេះខ្ែលបានែងឹឮរើអនកតននេះ
ក៏មានជំននឿនិងមកខ្បរបន់អងខ្ែរ។ ចំខ្ណកក្ករខ្បរបន់ េឺទក់ ងនឹងជើវភាររស់នៅ ក្កររកសុើ សុំ
ោភ្សក្កា រនិងជងំឺនអេងៗ។ ចំនពេះអនកនធវើអាជើវកមែនអេងៗ នេបន់ឱ្យមានអត្ិថ្ជន ិញរបស់របរនេ
នព្ចើន អនកមលេះក៏មកបន់សុំនសចកៅើសុមសបាយឬនរលកូននៅសាច់ញាត្ិនេមានជំងបឺន់ឱ្យអនកតជួយឱ្យ
ជាក៏មាន។ កនលងមកអនកមកបន់ព្សន់ជួនក៏សនព្មចែូចបណំង នេើយជួនមលេះន ៀត្ក៏មនិែូចអវើខ្ែលនេ
ព្បាថាន ខ្ែរ។ នដ្ឋយសារខ្ត្ក្ករខ្បរបន់ន ើញនៅមានព្បសិ ធភារមលេះននេះនេើយ ន ើបអនកព្សុកភូ្មិនចេះ
ខ្ត្មករកខ្បរបន់រេូត្ខ្បបននេះ។ 

ចំនពេះសំខ្ណនខ្ែលនេថាវ យ មិនថាជាសខំ្ណនតូ្ចឬសំខ្ណនន េះធបុ្ំណាណ ក៏នដ្ឋយ ក៏អនក
ខ្ែលមកខ្សនថាវ យន េះមិនខ្ែលយកព្ត្ ប់នៅវញិខ្ែរ នដ្ឋយនេរកា ុកនៅកខ្នលងអនកតេល់ននេះខ្ត្
មៅង។ នដ្ឋយខ្ ក អនកនអេងខ្ែលមកចង់សុំយកសំខ្ណនន េះេឺព្ត្ូវរងចាែំល់អស់កណំត់្ធូបខ្ែលនេ
ែុត្ន េះអងខ្ែរ។ កនលងមកអនកខ្ែលធាល ប់នៅសុំយកសំខ្ណនន េះ េឺភាេនព្ចើនមានខ្ត្នកែងៗនៅកនុង
ភូ្មិអងគព្តវននេះ រិនសសនកែងៗនៅខ្កបរនរាងអនកតេល់ នដ្ឋយនេមិនខ្ែលន ើញមានមនុសេចាស់នៅ
យកន េះន ។ 

 

                  
                  អនកមកខ្បរបន់អនកតេល់                                    ត្ង្វវ យខ្ែលនេថាវ យអនកតេល់ 
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ទក់ ងនឹងក្ករសុំសំខ្ណនននេះខ្ែរ មានកូនអនកភូ្មមិាន ក់បានព្បព្រឹត្ៅមិនសមរមយតម នំនៀម
ែូចជាមកយកបខ្ងែម ខ្អលន ើ ខ្ែលមិនទន់ែល់នរលកំណត់្ព្ត្ឹមព្ត្ូវ នេើយព្ត្ូវអនកតេល់ចូលរូប
នោកយយ ភ្ន ននេះសៅើឱ្យនកែងន េះចំៗខ្ត្មៅង11។  

សរុបមកចាប់រើនោកត ជឹម បានសាល ប់នៅ មនិមានអនកនែើរនមើលជំងមឺងទព្រទអេែូចជា ចាញ់
អនកត ចាញ់ ឹកចាញ់ែើន េះន ៀត្ន  នេើយក្ករខ្បរបន់ក៏មានក្ករខ្ព្បព្បួលមលេះខ្ែរ នដ្ឋយបចចុបបននេឺមាន
ក្ករខ្បរបន់នព្ចើនទក់ ងនឹងោភ្សក្កា រនេើយក្ករខ្បរបន់អនកជំងេឺឺប ទ ប់បនេ។ំ កតៅ ននេះអាចមករើ
នរលបចចុបបននមិនមានអនកនៅរកសុើក្កប់ន ើនលើភ្នឬំនៅត្បំន់ឆ្ៃ យនេើយវជិាា នរ យក៏មានក្កររ ើកចនព្មើន។   

 

នសចកតសីននដិ្ឋឋ ន 

ក្ករនោររព្បត្ិបត្ៅិរបស់អនកភូ្មិអងគព្តវនលើអនកតេឺមាននោលបណំងនអេងៗោន  នៅតមត្ួ
  ើរបស់អនកតនដ្ឋយខ្ កៗរើោន ។ អនកភូ្មិនោររព្បត្បិត្ៅិអនកតព្ត្ពងំរង ឹកនិងអនកតព្ត្ពងំព្ត្
យងឹកនុងត្ួ  ើជាអនកជយួឱ្យសាថ នភារជំងឺបាននសបើយ, អនកតែបំងខ្ែកសព្មាប់រាបាលជំងឺ នេតុ្
មិនព្បព្កត្ើនអេងៗ និង ក្ករសុំ ឹកនភ្លៀង, អនកតឆក់ សព្មាប់ ុពំ្េងរកានិងរាបាលជំងឺចតុ្បាត្ទងំ 
ឡាយ, អនកតសព្ោជ នោកយយសក់ស  អនកតែំបងយកេ  អនកតព្កេម សព្មាប់ក្ករសុំ ឹកនភ្លៀង 
និង អនកតេល់ សព្មាប់សុោំភ្សក្កា រនិងរាបាលជងំឺនអេងៗ។ 

បចចុបបនន អនកភូ្មិខ្ែលនៅបនៅជំននឿនិងព្បត្ិបត្ៅិនលើអនកត ភាេនព្ចើនជាមនុសេមានវយ័ចណំា
ស់។ ក្ករព្បត្ិបត្ៅបិន់ព្សន់សុំរាបាលជំងឺមានក្ករព្សុត្ចុេះ ខ្ត្បាននលចន ើងមងក្ករសុំោភ្សក្កា រ
នអេងៗ។ ក្ករបន់ព្សន់អនកតសុំឱ្យបាននសបើយជំងមឺានក្ករព្សុត្ចុេះ នដ្ឋយសារអនកភូ្មែិងឹថានរ យអាច
រាបាលជាសេះនសបើយ នេើយក្ករនៅរកនរ យន ៀត្នសាត្េឺង្វយព្សលួ មណឌ លសុមភារនៅជិត្។ 
នេតុ្ននេះក្ករបន់ព្សន់នកើត្មានខ្ត្នៅនរលសភារជំងឺរបិាកព្េប់ព្េងបុ្នណាណ េះ ខ្ត្ក៏នៅខ្ត្រាបាលនៅ
មនទើរនរ យជាចមបងែខ្ែល។ នដ្ឋយខ្ កកិចចរិធើសុំ កឹនភ្លៀងនៅអនកតែបំងខ្ែកនងិអនកតសព្ោជ 
នោកយយសក់ស នៅបនៅព្បត្ិបត្ៅជិានរៀងរាល់ឆ្ន នំៅន ើយ នដ្ឋយមានក្ករចូលរមួរើអនកភូ្មិខ្កបរភូ្មិ
អងគព្តវអងខ្ែរ។ 

វាជាត្កាភារ នៅនរលព្បជាជន ជារិនសសយុវជននកែងៗ មានសាថ នភារចំនណេះែឹងនិង      
បនចចកវ ិា ូល ូំោយ អាចព្េប់ព្េងសាថ នភារជុំវញិមលួននងិមលួនឯងផ្កទ ល់បាននព្ចើន ន េះជំននឿអរូបិយ
នអេងៗ ជាអា ិ៍ ជំននឿនលើព្រលឹងអនកត ជានែើម នឹងព្ត្ូវធាល ក់ចុេះ។  

 
 
 
 
  

                                              
11 ព្េុត្ ហាក ់អាយុ ៤២ឆ្ន  ំរសន់ៅភូ្មិអងគព្តវ (សមាា សទថ្ៃ ើ៤ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
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ឯកស្ថរនោង 

កិច្ចសម្ភា សន ៍
១- ព្េុត្ ហាក់ អាយុ ៤២ឆ្ន  ំជាកសិកររស់នៅកនុងភូ្មិអងគព្តវ  ុពំ្ត្ពងំធមំងនជើង ព្សកុព្តកំក់

នមត្ៅតខ្កវ(សមាា សទថ្ៃ ើ៤ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
២- វង់ សុធារ្ា ព្រឹ ធបុរសនែប្ាត្ឺម្ង់ព្បវត្ៅិវ ិាទនសាកលវ ិាល័យភូ្មិនទភ្នំនរញ (សមាា សទថ្ៃ០៨

តុ្ោ ២០១១)។ 
៣- សក់ សំអុល ជាព្បជារលរែារស់នៅកនុងភូ្មិអងគព្តវ  ុពំ្ត្ពងំធមំងនជើង ព្សុកព្តកំក់ នមត្ៅ

តខ្កវ (សមាា សទថ្ៃ ើ៦ ខ្មសើហា ២០១៦)។ 
៤- សក់ នបឿន ជាព្បធានភូ្មអិងគព្តវ  ុពំ្ត្ពងំធំមងនជើង ព្សុកព្តកំក់ នមត្ៅតខ្កវ  (សមាា សទថ្ៃ

 ើ៦ខ្ម សើហាឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
៥- នសៀក  ួន(នៅអាចារយណុប)  ុពំ្ត្ពងំធមំងនជើង ព្សុកព្តកំក់ នមត្ៅតខ្កវ(សមាា សទថ្ៃ ើ

៦ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
៦- ស ំ ននព្ត្ (នៅនោកតប្ាក) ជានៅអធកិ្ករវត្ៅសិរ ើែណំាក់នៅភូ្មិអងគព្តវ  ុពំ្ត្ពងំធមំង

នជើង ព្សុកព្តកំក់ នមត្ៅតខ្កវ(សមាា សទថ្ៃ ើ៤ខ្មសើហា ២០១៦)។ 
៧- ឡាយ នភ្ឿន ជាកសិកររស់នៅកនុងភូ្មិអងគព្តវ  ុពំ្ត្ពងំធំមងនជើង ព្សុកព្តកំក់ នមត្ៅតខ្កវ

(សមាា សទថ្ៃ៦ ខ្មសើហា ឆ្ន ២ំ០១៦)។ 
៨- នអាន នឆង ជាអាចារយចណុំេះនវនភូ្មិទព្រព្ពលវត្ៅមងគលមានលកខណ៍បចចុបបននរស់នៅកនុងភូ្មអិងគ

ព្តវ  ុពំ្ត្ពងំធំមងនជើង ព្សុកព្តកំក់ នមត្ៅតខ្កវ  (សមាា សទថ្ៃ ើ១៣ ខ្មសើហា ឆ្ន ំ
២០១៦)។ 

៩- វច នុព្កមខ្មែរ ភ្នំនរញ ១៩៦៧។ 

ស្នន ដដនពិនធ 
១- មលូត្ ធើត  សេនវជិាា ព្បវត្ៅិសាស្រសៅខ្មែរសម័យបុនរព្បវត្ៅិ នេរភ្នំ និង នចនឡា ឆ្ន ២ំ០១៣  

២- ព្ត្ឹង ង្វ ព្បវត្ៅិសាស្រសៅខ្មែរ ភ្នំនរញ ១៩៧៣។ 
៣- យនិ េឹមវាណ ព្រលឹងវបបធម៌ធមែជាតិ្ ២០០៣។ 
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កិចចសមាា េ៍ជាមួយនោក ឡាយ នភ្ឿន និងភ្រយិ 
 

 
 

កិចចសមាា េ៍ជាមួយនោក ខ្ង្ត្ ងឹម និងភ្រយិ 

 
កិចចសមាា េ៍ជាមួយនោក សក់ សំអុល 


