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ត្ន្ត្រីជ្ជាតិ្កូឡានៅរត្្មណ្ឌ ល នេត្របប៉ៃលិ្ 
 នេត្របប៉ៃលិ្ ជារត្្មណ្ឌ លដែលមា្ព្រំព្បទល់ជាប់្ឹងព្បនទសបៃឡង់ែ៍សមបូណ៌្
នៅនោយដរ ៉ៃត្បូងែ៏មា្ត្បមៃ។ ធ្ធា្ន្េះព្តូ្វបា្ជ្ជាតិ្ដេែរកូឡា ដែលមា្នែើមកនំណ្ើ ត្
ជាជ្ជាតិ្ភូមា ្ិងបា្មករស់នៅកនុងត្បំ្់ន្េះជានព្រើ្ជនំា្់មកន ើយ។ របររិញ្ចឹ ម
ជីវតិ្សខំា្់ជាងនេរបស់ជ្ជាតិ្ដេែរកូឡា េឺការជីកយកដរ ៉ៃត្បូងែ៏មា្ត្បមៃ។   

 េ្ុបំា្នរៀបរាប់នៅកនុងអត្ថបទរីមុ្ន ើយថា នេត្របប៉ៃលិ្ក៏មា្របានំកាោ កមួយ ដែល
នេនៅថា «របានំកាោ កបប៉ៃលិ្»។ របានំ្េះព្តូ្វបា្នេ្ិយាយថានាមំក្ូវភារសបាយ
រកីរាយ្ិងភាររព្មុងរនព្មើ្ែល់អនកព្សុកអនកភូមិ។ ន តុ្ែូនរនេះន ើយ បា្ជានយើង
ន ើញនៅកនុងភូមិព្សុកនានេត្របប៉ៃលិ្ នាសម័យមុ្សន្តរា ម្ិងរបបព្បល័យរូជសាស្៍
ដេែរព្ក ម របានំ្េះព្តូ្វបា្នេសដមរងកនុងរិធីបុណ្យរូលឆ្ន  ំ ្ិងឱកាសនសេងៗនៅតាម
ត្ព្មូវការ។ 

តាមនសរករឱីយការណ៍្របស់នោក  ង់ សនំ ឿ្ នធវើការនៅសាោនេត្របាត់្ែបំង 
ន ើយមា្នបសកកមែនៅនធវើការនៅសាោព្សុកបប៉ៃលិ្ (១៩៦០-១៩៦៣) នៅកនុងអឡុំង
ទសវត្េ១៩៦០ ជ្ជាតិ្កូឡានៅរត្្មណ្ឌ ល (បរចុបប្ន នេត្របប៉ៃលិ្, នរលននាេះ នេត្រ
បាត់្ែបំង) ្ ិយមនលងនភៃងរបស់ជាតិ្នេមយ៉ៃង នៅថា «នភៃងអូសីុ» ជាភាសាដេែរនយើងនៅ
ថា «នភៃងសារ»។ នភៃងសារន្េះមា្នព្េឿង ៤ យា៉ៃ ងេឺ៖ អូសីុ ឬ សារ ១, ដ្ ឬ ព្សបឡ ១, ដសង 
ឬ ឈឹង ឆ្ប ២ (ធ១ំ តូ្រ១), ម៉ៃង ឬ េង ១, ្ិង អនកនព្រៀងមាន ក់។ 

 អូសីុ ជាភាសាភូមា (ភាសាកូឡា, កងកូ្យា៉ៃ វ ្ិង ភាសាដេែរ, សារ)។១ អូសីុ ឬសារ 
មា្សណ្ឋា ្ព្ទង់ព្ាយែូរសារបៃយុាដំេែរនយើងនបេះបិទ តួ្សារន្េះនធវើនោយនឈើ ពាស
នោយដសបកនោ មា្បណ្ឋរ យព្បដវងព្បមាណ្ ១ ដម៉ៃព្ត្។ នៅនរលនលង នេយកដេេមក
ពាក់សាា យនៃៀង វាយ្ឹងបែែូរសារបៃយុាដំែរ។ ឧបករណ៍្សៃុ នំៅថា ដ្ (ភាសាដេែរនៅថា 

 
១ ពេជ សល់ ១៩៧០: ១៣ 
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ព្សបឡ)។ ព្សបឡន្េះមា្ទ ំំតូ្រជាងព្សបឡដេែរនយើង មា្រ្ធេយល់ ៧ នៅខាងនលើ រ្ធ
មួយនទៀត្ នៅខាងនពាេះ ព្បដ លោន ្ឹងបីុបបុស (ព្បបុស) ដេែរដែរ ្ិងមា្សូរែូរព្សបឡ
ដេែរ។ តួ្ព្សបឡនធវើនោយនឈើ មា្វជិឈមាព្ត្ ០ម០៣ ្ ិង មា្ព្បដវង ០ម៣០។ នៅខាងរុង
មា្ប្រព្បោប់មយ៉ៃងនធវើនោយសាា ្់ រងឹ មា្រាងែូរមាត់្ដព្ត្ ព្បដវងព្បមាណ្ ០ម២០ ្ិង
ទទឹងមាត់្ព្បមាណ្ ០ម២០ នែើមបរីព្ងឹកសនមៃងឱយបា្ឮខាៃ ងំ។ ដត្ព្បោប់រព្ងីកសនំឡង
ន្េះ មិ្មួលភាា ប់នៅ្ឹងតួ្ព្សបឡនទ េឺនេទុកឱយរលុង ព្ោ្់ដត្មា្ដេេរងភាា ប់នៅ្ឹងតួ្
ព្សបឡ កុឱំយរបូត្ដត្ប៉ៃុនណ្ឋរ េះ។ អណ្ឋរ ត្ដ្ នធវើនោយសៃឹកនតាន ត្ឬសៃឹកចារ មា្ព្បដវង
ព្បមាណ្ ០ម០៥។ 

 ឧបករណ៍្ត្ន្ត្រី ដែលជ្ជាតិ្កូឡានៅថា «ដសង» ភូមានៅថា ឡា ាុ្ ភាសាដេែរ 
នៅថា «ឈឹង ឬ ឆ្ប»។ ដសង មា្រីរយា៉ៃ ង៖ មយ៉ៃងខាន ត្ធ ំមា្ទទឹងមាត់្ព្បមាណ្ ០
ម១៥ ្ិងមយ៉ៃងនទៀត្ខាន ត្តូ្រ មា្ទទឹងមាត់្ ០ម១០ នធវើរីសរំទឹធ រាងសដំប៉ៃត្ជាងឈឹង
របស់ដេែរនយើងប្រិរ។ នរលនលង ដសងខាន ត្ធំ្ ិងខាន ត្តូ្របនងកើត្ជាសនូរេុសោន  មួយមា្
សូរព្សួយ មួយមា្សូរព្េលរ។ រដំណ្កឯឧបករណ៍្ ម៉ៃង ភូមានៅថា «នមាោ ង»។ នបើនមើល
នៅ ម៉ៃង ឬ នមាោ ងន្េះ មិ្េុសអវីអរីំេងដេែរនយើងនទ ដត្ម៉ៃងនព្រើ្នធវើនោយសរំទឹធ ្ិងមា្
វជិឈមាព្ត្ព្បមាណ្ ០ម៤០។ 

 ជ្ជាតិ្កូឡា នព្រើ្្ិយមយកវង់នភៃងអូសីុនៅនលងនៅនរលរារំបានំកាោ ក នរលនធវើ
បុណ្យនរញវសា បុណ្យដេសលាុ្ ្ិងបុណ្យបបួំសនាេ។ កនុងវង់នភៃងន្េះ ព្តូ្វមា្អនក
នព្រៀងមាន ក់ នព្រៀងជាភាសាភូមា។ 

 ជ្ជាតិ្កូឡា មា្វង់នភៃងមួយវង់នទៀត្ន ែ្ េះថា នភៃងកងម៉ៃងសឹង ដែលនេ្ិយម
នលង កែំរឱយព្សីព្បុសនាោំន រានំលងកមា្រនៅនរលបុណ្យា្មរងៗ។ វង់នភៃងន្េះ មា្ដត្
សារធដំវង១ ្ិង េងរំ្ ួ្ ៦ ឬ ៧ ប៉ៃុនណ្ឋរ េះ។ កងម៉ៃងសឹង ជាសារមា្រាងនៅព្បដ លោន
្ឹងសនមាោ ររបស់ដេែរដែរ េុសោន ដត្មា្ដេេរយួរសយំ៉ៃុងពាក់នៅកអនកវាយ ្ិងដវងជាង
សនមាោ រប្រិរ។ សារន្េះ មា្ព្បដវងប ១ម២០ ្ិង វជិឈមាព្ត្ ០ម៣០។ នេអារោក់សារ
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ផ្ទា ល់នៅែី ន ើយវាយក៏បា្ ពាក់នៃៀងនលើសាែ វាយក៏បា្ នព្ពាេះសារន្េះរុំដម្ធណំ្ឋស់
ណ្ឋនទ ដៃមាងំព្សាលសង។ នេវាយសារន្េះនោយបែន ើយវាយដត្មុេមាា ងប៉ៃុនណ្ឋណ េះ។ 

 នាសម័យបុរាណ្ វង់នភៃងន្េះ ព្តូ្វមា្ម៉ៃងឬេងរំ្ ួ្២០ រីធមំកតូ្រ។ ដត្នព្កាយ
មក នេមា្នព្បើដត្េង ៦ ឬ ៧ ប៉ៃុនណ្ឋរ េះ។ រដំណ្កឯអនកនៅនលងបុណ្យដែលរូលរាាំងំ
ព្សីាងំព្បុស េឺនេរាជំាេូៗ ព្បុសមួយព្សីមួយក៏បា្ រាដំត្ព្សីៗក៏បា្ ដត្នេរុំរាវំលិវង់ែូរ
ដេែរនយើងរាវំង់នទ។ ឯររវ ក់សារននាេះក៏មិ្ញាប់សងដែរ។ អនកដែលមិ្រូលរា ំនេមិ្ព្ោ្់
ដត្ឈរនមើលទនទៗនទ ដត្នេដត្ងដត្ជួយទេះបែជាររវ ក់ប្ារដៃមសង នែើមបនីលើកទឹករិត្រ
អនករាឱំយរតឹ្ដត្សបាយរកីរាយនឡើង។ 

 នព្ៅរីនភៃងាងំរីរដបប ដែលបា្អធិបាយខាងនលើន្េះ ជ្ជាតិ្កូឡា្ិយមនលង
នភៃងដេេដែរ ដត្បណ្ឋរ សមាោ រៈនភៃងាងំននាេះ រុំមា្ព្ទនសា ឬ ព្ទនៃនទ។ នព្េឿងដេេឯនទៀត្ៗ
ជានព្េឿងរបស់ដេែរាងំអស់។ មយ៉ៃងនទៀត្ដែលេួរឱយកត់្សមាា ល់ដែរេឺ ព្កុមនភៃងដេេរបស់
ជ្ជាតិ្កូឡា មិ្នលងបទដេែរសម័យនទ នេ្ិយមនលងដត្បទដេែរបុរាណ្ មា្បទអ
នណ្រើ កសីុព្ត្កួ្ ជានែើម។ ជ្ជាតិ្កូឡា យកលនំានំភៃងតាមភូមាាងំអស់ សូមបដីត្នព្េឿង
នភៃង ក៏ជ្ជាតិ្ន្េះនៅទិញរីព្បនទសភូមាមកដែរ។  

នែើមបជីាការេិត្រិចារណ្ឋ នយើងន ើញថាវង់ត្ន្ត្រីកែំររបានំកាោ កបប៉ៃលិ្ ដែលនៅស
ដមរងរ ូត្ែល់សរវបៃោនៅកមាុជា េឺមា្៖ សារបៃយុា១ំ សារនភាៃ េះ១េូ ព្សបឡបប៉ៃលិ្១ ឆ្ប
២េូ េងម៉ៃង់១ ្ិងអនកនព្រៀងមាន ក់។ ឯវង់ត្ន្ត្រី អូសីុ មា្ឧបករណ៍្ អូសីុ (ែូរសារបៃយុា)ំ ប្ 
(ែូរព្សបឡបប៉ៃលិ្) ដសង (ែូរឆ្ប ឈឹង) ម៉ៃង (ែូរេងម៉ៃង់) ្ ិងអនកនព្រៀងមាន ក់ែូរោន ។ ជា
ការនសាកសារ យណ្ឋស់ ដែលវង់ត្ន្ត្រី្ិងឧបករណ៍្ត្ន្ត្រីខាងនលើមិ្មា្វាសនាប្រជីវតិ្ 
រូបភារ ្ិងសកមែភាររបស់េៃួ្នៅកមាុជានយើងជាប្រ នោយសារកតារ អវជិាមា្នសេងៗ៕ 

 



អត្ថបទ៖ ត្ន្ត្រីជ្ជាតិ្កូឡានៅរត្្មណ្ឌ ល នេត្របប៉ៃលិ្                                

អត្ថបទនោយ៖ បណ្ឌិ ត្ ស ំអាង 

 
ឧបករណ៍្ «ដសង» ភូមានៅថា ឡា ាុ្ ភាសាដេែរ នៅថា «ឈឹង ឬ ឆ្ប» (ព្បភរ៖Delcampe) 
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ឧបករណ៍្ «អូសីុ» ជាភាសាភូមា 
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ឧបករណ៍្សៃុ នំៅថា ដ្ 
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