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សូមជរមបសួរ! េនះជករនិយយអំពីរដូវេនកនុងរបេទសកមពុជ។ េនកនុងរបេទសកមពុជគឺ 
ជរបេទសមួយែដលសថិតេនកនុងអសីុអេគនយ៍ 
របេទសអសីុអេគនយ៍េហយមនអកសធតុេកដ េហយេសម 
អញច ឹងគឺមនអកសធតុេកដ េហយេសម គឺមនសំេណ ម។ 
េហយរដូវេនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនែតពីរេនះេទ វខុសអំពីរបេទសេផសងេទៀត 
ដូចរបេទសេលកខងលិចគឺ រដូវមនដល់េទបួន ែតេនកនុងរបេទសកមពុជគឺ 
ករែបងែចករដូវគឺមនែតពីរេទ គឺ េគេហថរដូវរបងំ េហយនិងរដូវវសស។ ពកយថរដូវរបងំ 
គឺសំេដេទេលរដូវែដល រដូវេកដ  រដូវែដលអត់មនេភលៀងធល ក់ អញច ឹងគឺជរដូវមួយែដលេកដ  
អញច ឹងេយងេហថរដូវរបងំ។ េហយរដូវវសស គឺជរដូវមួយែដលមនេភលៀងធល ក់េរចន 
អញច ឹងេយងេហថរដូវវសស។ េហយជទូេទអកសធតុគឺខុសគន ែតបនតិចបនតួចេទ គឺ 
រដូវរបងំគឺេកដ  រដូវវសសក៏មិនជរតជក់ខល ងំណស់ណែដរ រគន់ែតវរតជក់ជងរដូវរបងំបនតិច 
អញច ឹងរតជក់េដយសរវមនេភលៀងេរចន អញច ឹងេធវអកសធតុ [...] រតជក់ [...] 
បុ៉ែនតមិនរតជក់ដូចជេនកនុងរបេទសេលកខងលិចេនះេទ 
ដូចជរដូវរងេនកនុងរបេទសេលកខងលិច គឺរតជក់ខល ងំ ែតេនកនុងរបេទសកមពុជវញិ គឺរដូវវសស 
គឺ[េផដ ត?]សំខន់េទេលមនេភលៀងធល ក់េរចន 
េហយអកសធតុគឺរតជក់ជងរដូវេកដ ែតបនតិចែតបុ៉េណណ ះ។ េហយេនកនុងរបេទសកមពុជ 
គឺអកសធតុ គឺេកដ េហយេសម មនន័យថមិនែមនេកដ េហយសងួតេនះេទ េកដ ែតមនសំេណ ម 
េហយដូចជេធវឲយេយងងយនឹងែបកេញស។ អញច ឹងគឺេពលែដលេកដ  គឺេយងែបកេញសេរចន។ 
អញច ឹងអកសធតុេកដ េហយេសម េហយរដូវសំខន់ក៏មនែតពីរែដរ គឺរដូវរបងំនិងរដូវវសស។ 
េហយរដូវទងំពីរេនះ គឺ សំខន់ដូចគន  គឺ មនន័យថ រដូវទងំពីរ 
សរមប់កសិករេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺរដូវវសស គឺសំខន់ណស់ ដូចជ [...] គឺករដ ំេធវចំករ 
ដរំសូវ ដូចជករដរំសូវអីហនឹងគឺពឹងែផអកេទេលទឹកេភលៀង។ អញច ឹង[…] េនកនុងរបេទសកមពុជ 
ករេធវកសិកមម ករេធវចំករ ដដំំណ ំអញច ឹងគឺកសិករ ពកយថកសិករ គឺអនកេធវចំករ 
អនកដដំំណេំផសងៗ […] របកបមុខរបរែដលេធវចំករគឺេយងេហថ កសិករ។ 
អញច ឹងកសិករេនកនុងរបេទសកមពុជគឺ ពឹងែផអក ពឹងែផអកេទេលទឹកេភលៀង េដយសរេយងអត់មនទឹក 
របព័នធធរសរសត រគប់រគន់េនះេទគឺកសិករពឹងែផអកសំខន់េទេលទឹកេភលៀង។ អញច ឹងគឺរដូវវសស 
គឺសំខន់សរមប់កសិករេនកនុងរបេទសកមពុជ។ អញច ឹងដូចជេនតមជនបទគឺ អនកែរសចំករ 
អនកដដំំណ ំកសិករហនឹង គឺគត់រពឹំងេទេលទឹកេភលៀង។ អញច ឹងរដូវវសស 
គឺជរដូវមួយែដលកសិករគត់ ចប់េផដមដដំំណ ំគឺគត់ចប់េរៀបចំដី េរៀបចំចំកររបស់គត់ 
េរតៀមចទឹំកេភលៀង។ អញច ឹងគឺកសិករេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺគត់ដឹងពីេពលេវល ថេតេនែខណ 
េនេពលណែដលនឹងមនេភលៀងធល ក់ េហយក៏ជេពលេវលមួយែដលគត់នឹងដដំំណែំដរ។ 
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អញច ឹងគឺរដូវវសស គឺជរដូវែដលសំខន់ណស់សរមប់កសិករេនកនុងរបេទសកមពុជ 
េហយក៏ជរដូវមួយែដលមនតួនទីសំខន់ែដរ គឺផដល់ទឹកេភលៀង ផដល់ទឹកសរមប់កសិករ 
េដយសរេបសិនជគម នេភលៀងេទ គឺកសិករមិនអចដដំំណបំនេនះេទ។ 
េហយកសិករគឺពឹងែផអកេទេលទឹកេភលៀងទងំរសុងែតមដងកនុងករែដលេធវចំករ 
កនុងករែដលដដំំណ។ំ េហយេនកនុងរដូវវសស េបេយងរកេឡកេមលេទ គឺេយងេឃញថគឺមនរដូវ 
គឺជរដូវមួយែដលេគមនរបរពធពិធីបុណយែដរ 
េដយសរេនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនរបរពធពិធីបុណយជេរចន េហយេនកនុងរដូវវសស 
ពិធីបុណយែដលសំខន់េនះគឺ េយងេហថ ពិធីបុណយអំុទូក។ អញច ឹងេយងេហថពិធីបុណយអំុទូក 
ែដលពិធីបុណយអំុទូកគឺេធវេនកនុងរដូវវសស គឺកនុងរដូវេពលទឹកេឡង ដូចជទឹកទេនល 
ទឹកទេនលេមគងគេឡងខល ងំ េហយេយងេហថពិធីបុណយអំុទូក។ 
ពិធីបុណយអំុទូកគឺជពិធីបុណយមួយែដលរបរពធេធវេពលែដលមនកររបកួតរបណងំអំុទូក 
ដូចជេយងមនទូកែចវ ឬក៏ទូកអំុហនឹង គឺេយងរបណងំគន  គឺអនកែដលមកពីេខតតេផសងៗហនឹង 
គឺេទរបកួតរបណងំេនទីរកុង េនកនុងទីរកុងភនំេពញ។ អញច ឹងេយងេហថពិធីបុណយអំុទូក។ 
េហយជ[…] េពលេវលមួយែដលមនផដល់ឱកសដល់អនកេផសងៗ 
អនករស់េនកនុងរបេទសកមពុជ[...]ករសរមកេហយលំែហ េហយចូល[...]ពិធីបុណយេនះផងែដរ 
ដូចជអនកេនតមទីជនបទ តមេខតតគឺគត់េឡងមកទីរកុងេដមបីេមលពិធីបុណយអំុទូកេនះ 
អញច ឹងគឺមនភពកុះករខល ងំណស់ េនកនុងទីរកុង 
ពីេរពះមនមនុសសមន ជេរចនមកេមលពិធីបុណយអំុទូក។ 
េហយបនទ ប់មកេទៀតគឺេយងអចនិយយអំពីរដូវរបងំ។ 
ចំែណករដូវរបងំវញិគឺជរដូវមួយែដលមិនមនេភលៀងធល ក់េរចនេទគឺ ចប់ពីែខ ដូចជែខដប់ពីរ […] 
ែខធនូ រហូតេទដល់ែខបួនេយងេហថែខេមស អញច ឹងចប់ពីែខធនូរហូតដល់ែខេមស គឺរដូវរបងំ 
េហយរដូវវសសគឺចប់ពីែខ របរំហូតេទដល់ែខដប់មួយ។ អញច ឹងែខរប ំគឺែខ ឧសភ 
រហូតេទដល់ែខ ែខដប់មួយអញច ឹងគឺ ែខវចិឆិក អញច ឹងគឺរដូវវសស គឺចប់ពីែខ េមស 
រហូតដល់ែខវចិឆិក ចំែណករដូវរបងំវញិគឺចប់ពីែខ ធនូ រហូតេទដល់ែខេមស អញច ឹងែខដប់ពីរ 
រហូតដល់ែខបួន។ េហយេនកនុងរដូវរបងំ គឺេបសិនជអកសធតុវញិ[?]គឺេកដ  
េហយេបសិនជអនកែដលេនតមជនបទវញិគឺ ដីហុយខល ងំែមនែទន េដយសរផលូវអត់លអ។ 
អញច ឹងគឺអនកែដលរស់េនតមជនបទគឺ ែតងែតប៉ះពល់រហូតេដយសរផលូវ និងរបព័នធគមនគមន៍ 
របព័នធេធវដំេណ រផលូវថនល់ហនឹង គឺអត់លអេនតមជនបទ រដូវរបងំគឺែតងែតដីហុយេរចន 
េហយចំែណករដូវវសសវញិ គឺភក់ ពីបងក រេធវដំេណ រ ភក់ េហយរដូវរបងំគឺដីហុយ 
ក៏មិនងយរសួលបុ៉នម នែដរ រគន់ែតថេយងអចេធវដំេណ រេទបន ែតគឺមនដី ដីហុយយ៉ងេរចន។ 
េហយរដូវរបងំគឺជរដូវមួយែដលមនករសរមក ដូចជក៏មិនមន[ញឹក?]អំពីកររបមូលផល 
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បនទ ប់ពីកររបមូលផលគឺកសិករអចមនករសរមកបន េហយ ជទូេទគឺ 
េយងមនតមទំេនៀមទមល ប់ េយងេហថពិធីបុណយចូលឆន ែំខមរ គឺេធវេនែខេមស 
អញច ឹងគឺជែខេនកនុងរដូវរបងំេនះែដរ 
េហយមូលេហតុែដលេយងេធវពិធីបុណយចូលឆន ែំខមរេនកនុងែខេមស េដយសរជែខមួយែដល 
កសិករបញច ប់កររបមូលផល អញច ឹងគឺរបមូលផលពីដំណ ំចំកររចួ គឺ គឺគត់មនកររបរពធពិធី 
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