
ព្រះរាជសាសនកចិ្ច និង ព្រះរាជសមណសក័ត ិ
 

សម្តេចព្រះអភសិិរសុីគន្ធា តហាសង្ឃរាជាធបិតីកតិេិឧម្្ទសបណ្ឌិ ត បួរ ព្រ ី សម្តេចព្រះតហាសង្ឃរាជ នៃ 
គណ្ៈធតមយុតេិកៃិកាយ នៃព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា មាៃព្រះរាជបដិភាណ្យ៉ា ង្តុះតតុខ្ល ាំង្កាល កនុង្ការម្ ើកសទួយ
ព្្ព្្ង្ព់្រះរុ្ាសាសន្ធ ៃិង្កិចចការសង្គត ព្រតទាំង្បាៃ្្ួ ការតតង្តាំង្ ៃងិ្ថ្វា យព្រះបរតងារ ជាបៃេបន្ធទ ប ់
ចាបរ់ី្សវតសរ ៍៧០-៨០ រហូតតកដ ់សតយ័បចចុបបៃនម្ៃះ ៖ 
- ២៧/០៦/១៩៧៧ “រុ្ាកិសមាគតតមមរ”  បាៃចាបក់ាំម្ណ្ើ តម្ ើង្ជាដាំបូង្ម្ៅម្ ើ្ឹកដីនៃព្បម្្សបារាាំង្ 
- ១៦/០២/១៩៨០ “វតេម្មតរារាត” ជាវតេព្រះរុ្ាសាសន្ធម្ ើកដាំបូង្បង្អស់ តដ បាៃកសាង្ម្ ើង្ម្ៅម្ ើ 

្ឹកដីនៃព្បម្្សបារាាំង្ ។ បន្ធទ បត់ក ទ្រងប់ានបងងកើតសាខាកនុង្ងេតតលីល-រងូប រូល- 
ណងស់ ី (ទ្បងរសបារាំង) ៃិង្កនុង្្ាីបអឺរ ៉ាបុ ៖ (ឆ្ន ាំ១៩៨១) ងៅទ្បងរសអាលលឺមង៉ ់-  
(ឆ្ន ាំ១៩៨៦) ងៅទ្បងរសបប៊ែលហ  ្កី - (ឆ្ន ាំ២០០៣) ងៅសហរដ្ឋអាងមរកិ (រដ្ឋអូហាយូ- 
វ៉ស ីនងោន) ង ម្ ោះ “វតតងេមររម សនូហូមសី្” ៃិង្ “ វតេគរិនីាគា” ងៅរីទ្កុងម៉កាសារ 
ទ្បងរសឥណឌូ ងនស ី (២៣/០៥/២០០៧) 

- ០២/០៧/១៩៨១  ទ្រោះករ ណាទ្រោះបារសងមតច ទ្រោះបរមនាថ នងរតតម សីហម ន ីទ្រោះមហាក្ទ្ត ននទ្រោះ 
   រជាណាចទ្កកមព ជា កា មាៃព្រះឋាៃៈជា “ទ្រោះអងគមា ស់” បានយាងចូលសាងទ្រោះផ្នួស 
   ឧបសមបទាជាភកិខ ភាវៈ មននាមបញ្ញតតថិា “រ រធរកខងិោ” កនុង្រ័្ ាសីមាវតតងេមររម 
   ម្ោយមន សងមតចទ្រោះអភសិិរសី គនាធ មហាសងឃរជាធិបតកីិតេិឧម្្ទសបណ្ឌិ ត បរួ ទ្គ ី
   សងមតចទ្រោះមហាសងឃរនននគណៈធមមយ តតិកនិកាយ ននទ្រោះរជាណាចទ្កកមព ជា  
   ងរលងនាោះជា “ព្រះអង្គទ្គូ” ជាទ្រោះរនឧបនាយប៍ាំបសួផ្ទា ល់ ។  
- ២៥/០៥/១៩៨៣ ព្្ង្ប់ាៃបម្ង្កើត “រុ្ាកិសម្គងាគ ះអៃេរជាត”ិ តដ មាៃម្ោ ម្ៅកនុង្ការផ្តល់នាំនួយ 

មន ស្ធមដ៌្ល់ននរងងទ្គាោះនងិរីរល័ទ្ក ម្ោយតៃិម្រ ើសម្អើង្វណ្ណ ៈ ជៃជាតិ រូជសាសៃ ៍ 
- ២៦/០៧/១៩៨៥ ម្ៅកនុង្រិធីសម្មាព ធឆ្លង្ វតេម្មតរារាត សម្តេចព្រះ ៃម្រាតេត សីហៃុ ព្្ង្ប់ាៃបតងោាំង 
   ព្រះអង្គព្គ ូបរួ ព្គ ីជា “ទ្រោះស វរធមមងេមរសាសនវងាចារយ” ព្រះម្ៅអធិការវតេម្មតរារាត 
- ៣១/១០/១៩៨៧ សម្តេចព្រះ ៃម្រាតេត សីហៃុ ព្រះព្បតុមរដឋកតពុជា “ បញ្ញតេម្ោយព្កិតយម្ៃះ កនុង្ព្រះរាជ 

ន្ធតនៃព្រះរាជប ័ង្កកតពុជា តាំង្ព្បម្គៃចាំម្ ះ ព្រះអង្គ បរួ ព្គ ីចៃទគរិមិ្កា តដ មាៃ 
គុណ្ឧបការៈម្ព្ចើៃចាំម្ ះព្រះរុ្ាសាសន្ធៃិង្ព្រះរាជប ល័ង្កកតពុជា ៃូវឋាៃៃេរស័កេិជា 
សម្តេច “ ។ 



បន្ធទ បរ់ីកចិចព្រតម្ព្រៀង្សៃេភិារព្កុង្បា៉ា រសី ន្ធនងៃ្២ី៣ តមតុលា ឆ្ន ាំ១៩៩១ រវាង្ព្គបភ់ាគីទាំង្អស់ សម្តេច
ព្រះអង្គព្គូ បរួ ព្គ ី ព្តូវបាៃសម្តេចព្រះ ៃម្រាតេត សីហៃុ ៃិង្សម្តេចព្រះរាជអគគតម្ហសី សុាំយង្ៃិតៃេៃិវតេតក
មាតុភូតកិតពុជាវញិ ។ 
- ០៧/១២/១៩៩១ ព្រះរាជព្កិតយសម្តេចព្រះ ៃម្រាតេត សីហៃុ ទ្រោះព្បតុមរដឋ - ទ្បធានទ្កុមទ្បឹកាជាត ិ
   ជានេ់ពស់កតពុជា ៖ “ ម្យង្តតម្សចកេីម្សនើរបស់ ឯកឧតតមព្បធាៃ ជា ស ីម ម្ុ ាំទ្រោះករ ណា 

មាៃតហាកិតេិយស តម្តលើង្ទ្រោះឋានៈនៃ សម្តេចព្រះព្គូ បរួ ព្គ ីចៃទគរិមិ្កា ជា 
“ សម្តេចព្រះសុគន្ធា ធបិត ីសងមតចទ្រោះសងឃរន គណៈធមមយ តតកិនកិាយ ននកមព ជា ” ។ 

ព្្ង្ប់ាៃបាំបសួកុ បុព្តចាំៃៃួជាង្រយរបូ ជាព្រះភកិខុសង្ឃ-សាតម្ណ្រ កនុង្ជួរគណ្ៈធតមយុតេិកៃិកាយ ចាបត់ាំង្រី
ម្រ ម្ន្ធះតកគណ្ៈធតមយុតេកិៃកិាយ បាៃចាបក់ាំម្ណ្ើ តម្ ើង្វញិម្ៅម្ ើ្កឹដនីៃព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា្២ី 
 

- ១៥/០២/១៩៩២  សម្តេចព្រះសង្ឃរាជព្្ងយ់ង្តកគង្ម់្ៅ វតេប្ុមវតីរាជវរារាត 
- ២៨/០៨/២០០៧ រាជរោឋ ភបិា កតពុជា បាៃថ្វា យម្តោយជាៃម់ពស់ ថ្វន ក ់“ជាតូបការ”   

នៃព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា  
- ២៣/០៩/២០០៧ ព្្ង្ប់ាៃ្្ួ ព្រះតាំតណ្ង្ជា “ព្រះសាក វ ិ្ ាធកិារ”  នៃរុ្ាិកសាក វ ិ្ ា ័យ 

ព្រះសីហតុៃីរាជា តតព្រះរាជព្កិតយម្ ម ៃស/រកត/០៩០៧/៤៥០  
ចុះនងៃ្២ី៣ តមកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០០៧  

- ២៦/១០/២០០៧ ព្រះករណុាព្រះបា្សម្តេច ព្រះបរតន្ធង ៃម្រាតេត សីហតៃុ ីព្រះតហាកសព្តនៃព្រះ 
   រាជាណាចព្កកតពុជា បាៃថ្វា យព្រះម្ោរតងារជា ៖ “ សម្តេចព្រះអភសិិរសុីគន្ធា  

តហាសង្ឃរាជាធបិត ីសម្តេចព្រះតហាសង្ឃរាជ នៃគណ្ៈធតមយុតេកិៃកិាយ នៃព្រះ 
រាជាណាចព្កកតពុជា ”   
ព្តូវម្ព្បើព្រះរាជស័រទ ្ូ ថ្វា យតប ៃិង្ព្្ង្ម់ាៃសិ្ាិម្ព្បើ ផ្លតិយសរមិ្សស  
តតព្រះរាជព្កតិយម្ ម ៃស/រកត/១០០៧/៥៣៨ ចុះនងៃ្២ី៦ តមតុលា ឆ្ន ាំ២០០៧ 

- ០៤/០៩/២០១០  ព្្ង្ប់ាៃ្្ួ ព្រះឋាៃៈបតៃែតម្្ៀតជា “ព្រះព្បធាៃគណ្ៈសង្ឃន្ធយក”  
នៃគណ្ៈធតមយុតេិកៃិកាយ នៃព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា 



- ២៣/០១/២០១១ ម្ៅកនុង្ព្រះរាជរិធីថ្វា យព្រះសុគៃាវារពី្សង្ម់្ព្សាចព្សរជព្តះអង្គ ចម្ព្តើៃព្រះជៃមវសា 
គព្តប៦់៦ យង្ចូ វសា៦៧ សម្តេចអគគតហាម្សន្ធបតីម្តម្ជា ហ ុៃ តសៃ ន្ធយករដឋតគៃេីនៃព្រះរាជាណាចព្ក
កតពុជា បាៃសម្មាព ធសតិ្ ាផ្  ៃិង្ព្បកាស្្ួ សាគ  ់ជាផ្លូវការ ព្គបវ់តេាររាតនៃគណ្ៈធតមយុតេិកៃិកាយ រតួ
ទាំង្ វតេម្មតរារាត-បារាាំង្ ផ្ង្តដរ ។ 
 

- ១៧/០៩/២០១២ ព្្ង្ប់ាៃ្្ួ ការព្តស់បងាគ បត់តង្តាំង្ជា “កតិេឧិម្្ទសបណ្ឌិ ត”  នៃរាជបណ្ឌិ តយសភា 
កតពុជា  តតព្រះរាជព្កតិយម្ ម ៃស/រកត/០៩១២/៨៣៦ ចុះនងៃ្១ី៧ តមកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ 
២០១២ ។ 

 

ម្ ើឆ្កអៃេរជាត ិ៖ 
- ០៥/០៧/១៩៨៨  បាៃ្្ួ ព្រះម្ោរតងារជា “ ព្រះនព្តបដិកម្វ្សិាសន្ធម្សាភណ័្” (Honoris Causa) 

រីគណ្ៈតហាសង្ឃសភា ព្សីម្រាហន្ធ នៃសាតៃិកាយ នៃព្បម្្សព្សី ងាក  
- ២៥/១០/២០០៣  បាៃ្្ួ សញ្ញញ បព័្តថ្វន ក ់“បណ្ឌិ ត (Honoris Causa) តផ្នកព្រះរុ្ាសាសន្ធ”   

រីសាក វ ិ្ ា ័យតហាតកុដរាជវ ិ្ ា ័យ នៃព្រះរាជាណាចព្កនង  
- ០៤/០១/២០០៥ បាៃ្្ួ ព្រះម្ោរតងារជា “ ព្រះតហាស្ាតមម្ជាតមិធជជៈ ”  ៃិង្ព្រះរាជ ញ្ឆករ 

អាំរីគណ្ៈសង្ឃនៃព្បម្្សភមូា  
- តមធនូ ឆ្ន ាំ២០១១  ព្្ង្ប់ាៃ្្ួ តាំតណ្ង្ជា « ព្រះព្បធាៃសតពៃ័ាភាររភិរម្លាកនៃការផ្លល ស់បេូរវបបធត ៌

រុ្ាសាសន្ធ (World Alliance of the Buddhist Culture Exchange)  
គណ្ៈសង្ឃចៃិ  

- ០៥/០៩/២០១៣  បាៃ្្ួ សញ្ញញ បព័្តថ្វន ក ់“បណ្ឌិ ត (Ph.D. Honoris Causa) តផ្នកអកសរតៃុសសសាគសេ”   
រីសាក វ ិ្ ា ័យរុ្ាសាសន្ធ នៃព្បម្្សម្វៀតណាត ។  
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