


-ក- 
អនកមនឧបករៈកនុងករងរធមមទន 

3 
អនក្រតួតពិនិតយ 

- ្រពះ្រគូ ធមម ចរយ ធមម លងក េ  ចន់ សុជន 

- េ ក្រគូ េកសរធេមម  ជួន ចន់ ៉(អតតី្រគូ 

អក រ ្រស្តែខមរ) 
 

ករកីុំពយទូ័រ 

- មេណរ ហង ់ប៊ុន ឆយ 

- ឧបសក ចន់ សុជិន(ែកវ) 

- យុវជន ចន់ ករុ  
 

ជំនួយករេបះពុមព 

- ឧបសិក ជ ជវ (ខច ស់) 
- ឧបសិក ជម សី លួត (េ ្ត ) 
- េ កមច ស់្រគូ េជឿន សុជីម 

-ខ- 
- ឧបសក ខវ (គណៈកមមករវត្ត) 
- ឧបសក សិ ( ចរយភូមិែខញ) 
- ឧបសិក ភុ ំផន និង ផល េឈឿត 
- េ កមច ស់្រគូ េលៀម ចន ់ៃថ 
- េ កមច ស់្រគូ ឡយ េមឿន 
- កញញ  វរលកខណ៍, កញញ  ពីនជូ, កញញ  ចនរ់តិ 
- េ ក្រគូ ឧេទទ ចរយ តឹក វ ី ៉  
- េ កមច ស់ យ ៉  
- ឧបសក វន 
- េ ក មច ស់ សុេខង និង ឧបសិក វធិវ ី
- ឧបសិក េអៀង (ភូមិអូរដេងក ) 

ឯក រេយង 

- គមពរី្រពះពុទធ សន 
- វចននុ្រកមែខមរ សេម្តច ្រពះសងឃ ជ           

ជួន ត(េជតញញ េ ) 
- ពុទធ សន២៥០០ឆន  ំរបស់ពុទធ សនបណ្ឌិ តយ 

- រមួទងំទស នៈរបស់ខញុ ំ(លី ប៊ុនលីន)ភគខ្លះៗ 



-គ- 
 

បញច ក់ៈ េចៀស ងករខុសឆគងៃនអកខ វរិុទធ និងករ 
្រប្រពឹត្តបទេលមីសេលីកមមសិទធិបញញ  ្របសិនេ កអនក្រតូវករ 
េបះពុមពេសៀវេភេនះ សូមទក់ទងរចនករ  មទូរស័ពទេលខ 
០៩៧ ៦០ ៩២ ១៨៨ ។ 

 

-, 
 

-ឃ- 
រមភកថ 

3 
េសៀវេភចកខុវសិ័យពុទធ សន ែដលខញុ ំ(អគគសិរវីមិល-

ញញ ណ) ខិតខំពយយមេរៀបេរៀងអស់ៃ្រតមសកនុង វត្ត្រប ទ 

្រសះក ្ត ល(ខច ស់) េ យបន្របមូល មកពីគមពីរពុទធ សន 

និងេសៀវេភេផ ងៗេទៀត ែដលរមួជចំណុចសំខន់មន ២ 

្របករ គឺ ៖ 

- សនកលបបវត្តិ និយយពីចលនពុទធ សន និង 

ពហរិ សនេផ ងៗែដលមក្រជកេកន កនុងេខមររដ្ឋរហូត 

ក្ល យេទជវបបធមរ៌បស់្របេទសកនុងរជជកលនីមួយៗ... 

- វបបធម៌ពុទធ សន និយយពីកំែណទ្រមង់ករ ប- 

េ្រពះពុទធនិិងធមមវនិ័យៃន្រពះពុទធ សន ែដលបននឹងកំពុង 

ចក់ឫសគល់យ៉ងមមំនួកនុងៃផទសងគមែខមរ ក៏ដូចជពិភព 

េ ក…។ កនុងករេរៀបេរៀងេនះ ខញុ ំបន្រសង់យកេសចក្តីកនុងេសៀវ 

េភអនក្របជញជេ្រចីនមកសេងខបយកែតអតថន័យសំខន់ប៉ុេ ្ណ ះ



-ង- 
េហយីទងំបនយកអតថបទេនះេទបេ្រងៀនសមណសិស  កនុង 

ឲយយលេ់ទៀតផង ្របេយជន៍េដីមបឲីយ គ ល់បុព្វភគៃន 

ពុទធ សន៍។ េ្រពះេហតុដូេចនះ ខញុ ំសងឃមឹថ សំេ កនុងៃផទ 

េសៀវេភេនះ គង់នឹងជួយកុលបុ្រតជពុទធមមកជនឲយបន 

្រជបគុណតៃម្លរបស់ពុទធ សនជក់ជពុំខន…។ 

កនុងទីបញចប ់  ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ 

ចំេពះ្រពះ្រគូធមម ចរយ ចន់ សជុន (ធមម លងក េ ) ែដលបន 

បងគ បឲ់យេយបល់ចំេពះខញុ ំ និងពុទធបរសិទយអនករមួ សនជតិ 

ឆង យ ែដលចូលរមួឧបតថមភេបះពុមពទុកកនុង រមភកថេនះផងែដរ       

សូមពុទធ សនិកជនទងំេនះ ទទួលបននូវេសចក្តីសុខសព្វ 

ទិ ្រតី! 

 សូមអរគុណ ចំេពះឧបសក ចន់ សុជិន (ែកវ) ែដល 

ជវជិជុយន្តកខរករ ី (ករឯីកេទសែផនកកុំពយូទ័រ) ែតងជួយខ្របងឹ 

ែ្របងកនុងកិចចករធមមទនេនះ ដ បសេ្រមចជ ថ ពរ ។ 

សូមធមមទនេនះ ្រប្រពឹត្តេទជម កុសល ដល់្រគូ 

ឧបជឈយចរយ ម បិ  ពួកញតកទងំ យ រមួទងំ

-ច- 

ព.ស. ២៥៥៦ 
គ.ស.២០១៣ 

សព្វសត្វកនុងៃ្រតភពេនះ អស់កលជអែង្វងេទេ ង!  
 

 

 

     េធ្វេីនប.ជ. ៃថងទី២៧ ែខកញញ  ឆន  ំ

 

េវយយករណិកចរយ ល ីប៊ុន លនី អគគសិរវីមិលញញ ណ 



-ង- 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ចកខវុិសយ័ពុទធ សន 

3 
 សនគឺជ ថ បន័ ឬជអងគករមយួ ដម៏ន រៈសំខន ់

េធ្វីតនួទីនិងចលនដឹកនសំងគម ែស្វងរកេសចក្តីសុខ និងវឌ នភព។ 

ជកែ់ស្តង ្រពះពុទធ សនជលិទធិ សន៍មយួធំជងេគប ្ត ច ់

បរបិូណ៌ េ យពកយេពចន៍ទូនម នេ្របៀន្របេ ល្អល្អះ ្រសស់បស់ 

យ៉ងសមបូណ៌ែបប ទងំជយួដកឹមុខ សងគម្រគួ រ សងគម្របេទស 

នងិពិភពេ កទងំមូលនេំទរកធ្លុងៃនផ្លូវសុខមយួ កនុងអ្វែីដលេ  

ថ “ មគគភីព ” ។ ករណ៍េនះ ពុទធ សនបនេបីកសិទធយិ៉ង 

ទូ យឲយ្របជជតិទងំអស់ ទងំពលរដ្ឋកដ៏ូចជថន ក់ដឹកន្រគប់ 

ជនថ់ន កស់ិក ែស្វងយល់កនុងផ្លូវធមម ្រស្ត េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ  

វ ិ ទេផ ងៗ ។ 

 េតីអ្វជីចកខុវសិ័យពុទធ សន? េគលៃនពុទធ សនដូច 

េម្តច? 

 ចកខុវសិ័យពុទធ សន គឺជចំ ប់ រមមណ៍ េគលគំនិត 

ែដលជទិសេ ឬសកមមភពៃនធមមវនិយ័របស់្រពះពុទធ សន ។  
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

េគលៃនពុទធ សន គឺបវចនពុេទធ ទ ែដលជ សន ្រស្ត 

េ្របៀន្របេ ្អ តឥតេខច ះមន ៣ ធំៗ េ យសេងខប គឺ៖ 

 សព្វបបស  អករណំ       កុសលស ូបសមបទ 

 សចិត្តបរេិយទបនំ      ឯតំ ពុទធ ន សនំ ។ 

“កិរយិមិនេធ្វនីូវបបទងំពងួ កិរយិបំេពញនូវកុសល ករិយិសម្អ ត 

ចតិ្តរបស់ខ្លួនឲយ ្អ តផូរផង ់ េនះជពកយេ្របៀន្របេ ៃន្រពះពុទធទងំ 

យ” ។ 

 េនះគឺជពុេទធ ទដព៏ិសិដ្ឋ ពុំែមនជពកយឥត្របេយជន៍ ែតជ 

ពកយនមំកនូវ្របេយជនន៍ងិេសចក្តសីុខ ភពេ ះ យ រន្តិភព 

នងិភពគម នហងិ រ ងមនុស និងមនុស  សងគមនងិសងគម ថន កដ់ឹក- 

ននំិងថន កដ់កឹន ំ ្របសិន េបីបុគគល ល់របូេគរពនូវពុេទធ ទេនះ 

ជចបប់ ។ 

-, 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

១. ចលនពុទធ សន 

3 
 វឌ នភពៃនចលន្រពះពុទធ សន ចប់ ងំពី្រពះអងគ្រទង់- 

្រ ស់ដឹងនូវសចចធមម៌ក ដ បេទៀបនឹងបរនិិព្វ នកេ៏ចះែតចេ្រមីន 

េឡងីជភិេយយភពលូត ស់េលឿនេទមុខឥត ក់។ ពុទធេពចន៍េនះ 

្រតូវបនទទលួេជឿអំពីសមន ក្រពះ ជេសនបតី ម មតយ ្រពហមណ៍ 

គហបិតី នងិឧបសក-សិកនសមយ័េនះ មរយៈធមមេទសន 

របស់្រពះអងគែដលជពកយពិតឥត ្ល ប ់ (សចចំ េវ អម  ច) ជ 

ពកយេធ្វឲីយេកីតមគគផល និងផ្តល់នូវសមបត្តទិងំកនុងេ កេនះនិង 

េ កខងមុខ។ លុះតមក ្រទងយ់ងចូលកនអ់មតម នពិ្វ នក៏ពិត 

ែមន ែតថេនមនពួក វក័ជ្រពះម េថរេ្រចនីអងគ សុទធសឹងែត 

យល់ដឹងេចះចនំូវ្រពះពុទធវចនៈ បន្តេបសកកមមទទលួផ ព្វផ យ្រពះ-

ពុទធ សនជំនសួ្រពះអងគ េដីមប្របេយជនន៍ិងេសចក្តីសុខដល់សព្វ- 

សត្វទូេទ ។ 

 កនុងដំេណីរេនះ   ្របេទសែខមរបនទទួលអរយិធមឥ៌ ្ឌ ទុកជ 

មត៌ក ងំពីបុ ណកល សន្រពហមណ៍ក្ត ី ពុទធ សនក្ត ី ែដល 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

បនមក្របតិ ្ឋ នេនេលែីផនែដនដីែខមរេហយី កក៏្ល យេទជអរយិធម៌ 

ស្រមប្របេទស។ ្របជជនែខមរបនរក អរយិធមេ៌នះ ទុកជ្របៃព-

ណីេ យ្របៃពតពូជពង េរៀង បរហូតមកដល់បចចុបបននកល ។ េដីម 

េឡយី បុព្វជនែខមរកដ៏ូចជបុព្វជន ៃនមនុស ទងំ យេលីពិភព-

េ ក សមយ័មុន្របវត្តិ ្រស្ត (បុេរ្របវត្ត)ិ ែដរែតងែតេគរពេ ក-

ធតុ គឺទឹកដី េភ្លងី ខយល់ រក័  េទពរក័  ្រពះធរណី ្រពះពយ យក 

េឈៃី្រពភនំ្រកំថមជទីពឹងទរីឭក ស្រមប់ប្រងក បភយ័តកស់្លុត សមនឹង 

ពុទធភសតិថ ៖ 

ពហុ ំេវ សរណំ យន្ត ិ        បព្វ និ វននិ ច 

មរកុខេចតយនិ           មនុស  ភយតជជិ  

“មនុស ទងំ យេ្រចីន ែដល្រតូវភយ័គំ មេហយី ែតងយកភនំ 

ៃ្រព ម េឈ ី េចតយិជទីពឹងទីរឭក” ។ កល្របវត្តេិនះ េយងី 

្របទះេឃញីញឹកញបេ់នកនុងឯក រ្របវត្តិ ្រស្ត ស្តពីទីំេនៀមទម្ល ប់ 

បុព្វបុរសជំនន់េដីម ។ 

 សម័យតមក    ្របជជនែខមរ្រ វ្រជវេ្រជីសយក សនែត  
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មយួ ែដលខ្លួនយល់េឃញីថជសរណៈឧត្តម ចប្រងក បភ័យតក-់

ស្លុតបន ចសេ្រមចេសចក្តី្របថន  និងេសចក្តីសងឃមឹបន ្រពមទងំ 

ចបញជ កន់ូវេសចក្តីទុកចិត្តរបស់ខ្លួនេទអនគតបនផង សមដូច 

ពុទធភសតិថ ៖ 

 “ អនក បនដល់ នូវ្រពះពុទធ ្រពះធម៌ ្រពះសងឃ ជទីពឹង 

ទីរឭក បនេឃញីចបស់នូវអរយិសចចទងំ៤ េ យ្របជញ ្របៃព គឺទុកខ- 

សចច១ សមុទយសចច១ និេ ធសចច១ មគគសចចមនអងគ៨  ជដំេណីរ 

េទកន់ក្តីរងំប់ទុកខ១ ន៎uHឯងជសរណៈេក ម ន៎uHឯងជសរណៈឧត្តម 

អនកេនះេទីបរចួចកទុកខទងំពួងបន េ្រពះ ្រស័យនូវសរណៈឧត្តម 

េនះ“ ។ 

 ពុទធ សនបនទូនម នអបរ់្របជជនែខមរ េហយីបេ្រងៀនឲយ 

េចះេ្របជីីវតិតស៊ូ យកឈនះនូវជេំនឿភូតនិយមៃនបុព្វជន្រ ែតរស្រពះ-   

ធម៌្រជួត្រជបកនុង ចឈ់ម និងជីវតិចិត្តេថ្លីមេរៀង លៃ់ថង។ ងំពី 

បនចូលមក្របតិ ្ឋ នេនេលែីផនដីែខមរេហយី ្រពះពុទធ សនក៏បន 

ងំេនស៊បឥ់ត បសូនយកនុងេវ មួយេឡយី ្រគន់ែតមិនបន 

េចញេឈម ះជផ្លូវករ ឬ មិនបនទទលួក្តេី្របស្របណពី ជសំ ក ់
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កនុងកលខ្លះប៉ុេ ្ណ ះ េហយីផ យឥទធពិលេទេលីសិលបៈ និងអក រ-

្រស្តែខមរេទៀត។ កនុងសមយ័ ប់ឱន ្រពះពុទធ សន ច្រជក-

េ្រជៀតេនជមួយ សន្រពហមណ៍បន េហយីសថិតេសថរចីរកលេន 

រហូតមក ។ 

ក. ្របភពផ យពុទធ សនចលូមក្របេទសែខមរ 

 ្រពះពុទធ សន ជ សនមនបទនយកធម៌ ធំៗេ្រចីន 

អេនកមនអហងិ ជេដីម គឺជ សនខងបទមិនេបៀតេបៀន្រប-

កបេ យេម ្ត ករុ  េហយីជទស នវជិជ ស្រមបប់ណ្តុ ះចកខុវសិ័យ- 

មនុស ឲយកនន់ូវសុចរតិយុត្តធិម ៌ឲយខពងខ់ពស់ែដលអនក្រតូវករសន្តភិព 

គរួសិក  គរួ្របតិបត្តិ មេដីមបសីុខចេ្រមីនដល់ខ្លួន ដល់ជតិ នងិដល់ 

្របេទស ។ 

 ែមនពិត េ្រកយ្រពះពុទធបរនិិព្វ នេទ្របមណ ២១៨ឆន  ំមន 
្រពះ ជមួយអងគ្រពះ នម្រពះបទធមម េ កម ជ បនេឡងី 
េ យ ជយកនុង្រពះ ជធនីបតលិបុត្តៃនមគធរដ្ឋ។ ្រពះ ជអងគេនះ 
្របកបេ យ ឫទធ នុភពេ្រចីន ផ យេតជនុភពទូេទេពញ្របេទស- 
ឥ ្ឌ ។ ្រទងប់នចូលកនព់ុទធ សន េហយីបនជ្រពះ ជូបតថមភក ៍
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

កនុងករេធ្វីតតយិសងគ យន ព.ស.២៣៤ ទងំបនបញជូ នសមណទូត 
េទកនប់ចចន្តបបេទសននផុតពីែដនដីមធយម្របេទសមុនដំបូងបង្អស់ 
កនុង្របវត្តិពុទធ សន។ ករបញជូ នសមណទូតេទ្របកសពុទធ សន 
េន្របេទសនន្រគេនះ េឈម ះថ្រទងប់ន េបីករនងំសកលេ ក 
េហយីបំភ្លឺឲយ្របជនិករបន គ ល់ពុទធ សន ងំពកីលេនះមក ។ 

 ម្របភពេកះសិរលីងក ថ “េ្រកយកលេធ្វតីតយិសងគ យន 

រចួេហយី ្រពះេមគគលីបុត្តតិស េតថរ្រតះិរះិថ ្រពះពុទធ សននឹង ងំ 

េនេ យ្របៃពកនុងទី ន ហន៎? ្រពះម េថរ្រតិះរះិេហយីេឃញីថ 

្រពះពុទធ សន នងឹ ងំេនេ យ្របៃពកនុងបចចន្តបបេទសទងំ យ 

េ្រសចេហយី្រពះម េថរកប៏នបញជូ នភិកខុទងំ យេនះ ្រពះេ ណ- 

េតថរនិង្រពះឧត្តរេតថរ បននមិន្តមកកន់សុវណ្ណភូមេិយងីេនះ ។ 

 ករផ យពុទធ សន េទកន់បចចន្តបបេទស េនះមន ២ ផ្លូវ 

គ ឺ ផ្លូវេគក១ ផ្លូវទកឹ១ ។ ផ្លូវេគក ពុទធ សនផ យេទ មពកួ 

ពណិជកបួនរេទះ ែដលេដីរលកដ់ូរ ម្រសុកតូចធំនិគមជនបទ កនុង 

្របេទសឥ ្ឌ ក្តី េ្រក្របេទសឥ ្ឌ ក្ត ី ផ្លូវទឹក មពួកពណិជ េដីរ 

សំេពសមុ្រទែដលេធ្វដីំេណីរេទលកដ់ូរ មេកះ តូច ធំ េនកនុង 

សមុ្រទ គរ ឬ ែផនដី ែដលេទ មេជងីេគកមិនបន ។ 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ទំេនៀមពុទធ សនកិជន េទះជពណិជេជីងេគកក្ត ីេទះជពណិជ 

េជីងទឹកក្តី កនុងេពលេធ្វីដេំណីរម្តងៗ ែតងែតនិមន្តភិកខុសងឃឬក ង 

្រពះពុទធរូបយកេទជមួយ េដីមបកីរពរភយន្ត យ មផ្លូវកន្ត រផង 

េដមីបេីធ្វសីក្ត របូជយកចំែណកកុសល មផ្លូវផង។ សនដៃទៗ 

កម៏នទំេនៀមដូចគន ែដរ ។ 

 េយងីេជឿជកថ់ ្រពះេ ណេតថរនិងឧត្តរេតថរ ជសមណទូត 

នពំុទធ សនមកដល់សុវណ្ណភូមិ កលពីពុទធសតវត ទី៣ ពិតែមន 

េហយី ែតពិបកនឹងកំណតឲ់យេទៀងទត់ថ ែដនដីចេន្ល ះ្របេទស- 

ឥ ្ឌ  និង្របេទសចិនេនះទី ន្រតង់ ជសុវណ្ណភូមិេទ ែដល្រពះ- 

េថរៈ ទងំពីរអងគមក ងំមជឈមណ្ឌ លផ យពុទធ សនន៎uH? ពេី្រពះ 

ប ្ត ្របេទសទងំ យែដលកនព់ុទធ សនេថរ ទ េនកនុងភូមិ- 

ភគេនះទងំអស់ ្របេទសនីមយួៗក៏បនទុកេរឿង្រពះេថរៈទងំពីរអងគ 

កនុងសុវណ្ណភូមេិនះ ជ្របៃពណីបុ ណរបស់្របេទសែតេរៀងៗខ្លួន ។ 

 េហតុដូចបនេពលមកេនះ ពុំ ថក៌ំបងំេ ះ ពីេ្រពះអនក 

្របជញទងំ យយកកំពងព់ីអតីតកលេន មេកះតូចធំ មែផនដ ី

ែដលមនពណិជឥ ្ឌ បន ចូលមករកមសពីសមយ័េ្រពងនយ 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

េហយីបននយំកវបបធមឥ៌ ្ឌ មក បេ្រពះនិងបុ ណវតថុ បុ ណ- 

្ឋ ន បុ ណេទវរូប បុ ណសិ ចរកឹ ែដលមនេដរ សពស-

េពញ ្រពមទងំ្របភពចិន ្របភពប្តូរេឡេម៉ ែដលមនដំេណីរមកកន ់

សុី េគនយ ៍ ពីអតតីកលមកជសកខភីព េហយីរមួេពលថ ែដនដ ី

សុីភគ េគនយទ៍ងំមូលេនះ ជ “សុវណ្ណភូមិ” ែលង្របែកកតេទ 

េទៀតបន ។ 

 េ យ រ្រពះបទអេ ក ជធិ ជ ្រទងប់នចត់ករបញជូ ន 

សមណទូតឲយនិមន្តមកផ យ្រពះពុទធ សន កនុងនន្របេទសេន 

សុីទ្វបី ដូចេរៀប បម់កខងេលីេនះជេដីម េហយីបនជ្រពះពុទធ-

សនមក្របតិ ្ឋ នេន្របេទសកមពុជេយងី ងំពីសមយ័េនះមក 

រហូតដល់សព្វៃថង ។ 

 ប ្ត ្របេទសកន្រពះពុទធ សន េន សុីទ្វបី ្របេទសែខមរ 

េយងីបនេឈម ះជ្របេទសកនព់ុទធ សន យ៉ងមុតមមំុឺងម៉ត ់

មយួ ។ 

-, 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

១. ចលនពុទធ សនសមយ័នគរភន ំ

3 
 ពុទធសតវត ទី៦ េទទ១ី១ (ព.ស.៥៤៣-១០៩៣) ្រគិស្ត 

សតវត ទី១ េទ៦ (គ.ស.ទី១-៥៥០) កលេនះ ្របេទសកមពុជ 

េយងីមននមភេិធយយថ “នគរភនំ” ចិនេ ថ ហ្វូណន ជធនី 

េ ថ ទូមូ ជទី្រកុង ងំេននឹងតំបន់បភនំ ។ 

 ្រពះ ជ ច្រកនគរភនំ ងំេននឹងេឆនរឈូង សមុ្រទមយួធំ 

ខងេកីតទល់នឹង្របេទសលិន យ ី (្របេទសចមប ៉ ចមង យពី្របេទស 

លនិ យ ី មក១០០០លី) ខងលិចេទទល់នឹង្របេទសឥ ្ឌ  និង 

ច្រក គនិ លនិ (្រពំែដនមស) ទំហ្របេទសចំនួន ៣០០០ 

ល។ី មន្រកុងេ្រចីនសុទធសឹងពទ័ធជុំវញិេ យកំែពង មន្រប ទ 

ជ ថ ន្របកបេ យជន ់ មនេគហ ្ឋ ន។ េលីដីមនៃ្រព្រពឹក  

េ្រគឿងេទស មនសត្វទឹក សត្វេគក បក  ី បក  កនុងដីមនមស 

ព ន់ សណំ ែដក និងមន សមបត្ត្របេទសែដលរកបនេ យ្រកៗ 

ដូចជ មស េព្រជ និលចិន្ត  គជជ់េដីម។ ្របជជនសមបុរេខម  

សក់រញួ រកសុីេធ្វែី្រសចមក រ េចះតបញរៃវអេមបះសូ្រត េចះសិលបៈ 

ឆ្ល កក់បច់រចន េធ្វចីិេញច ន កងកណ្ឋ៍  ែខ កណ្ឋ៍  មនចន្របក ់
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

េ្របី្របស់ យកមស ្របក ់ គជ ់ េ្រគឿង្រកអូបបងព់នធ រ ។ ពកួេគ 

កន់ សន្រពហមណ៍ និងពុទធ សន េចះេធ្វីេទវរូបពីសំរទឹធិពីថម។ 

ទំេនៀមកនទ់ុកខេខម ច ្រតូវេករសក ់ េករពុកមត់។ ទំេនៀមកប់េខម ច 

មន៤យ៉ងគឺ កបក់នុងដី េចលកនុងៃ្រពសម នឲយសត្វសុី ទម្ល ក ់

េចលកនុងទកឹ និងដុត។ មនពណិជពី្របេទសឆង យេទមកលក់ដូរ។ 

្របេទស មន្ត ជ មននមុឺនែខមរេទេន្រតួត្រ នមុនឺេឆ្វង ្ត ទំងំ- 

អស់ េឈម ះ គូអង ់ លូអង។់ ្របេទសនគរភនំទកទ់ងរហូតដល ់

្របេទសឥ ្ឌ  មនពណិជឥ ្ឌ មន កេ់ឈម ះ េកៀ ៊ ង ល ីបនមក 

លក់ដូរដល់្របេទសនគរភនំ ្របែហលជកនុងពក់ក ្ត ល ្រគិស្តសត-

វត ទ២ី េហយីសរេសីរថ ្របេទសនគរភនំេយងីេនះ ចេ្រមីនរុងេរឿង ។ 

 ្របភពចិន មនដំ លពី្រពះ ជេន្របេទសនគរភនំេ្រចីន 

្រពះអងគ។ ្រពះ ជមយួអងគ (្របែហលជ ខងចុង្រគិស្តសតវត ទី២) 

្រទង្រពះនម្រសមីរៈ ជ្រពះ ជកនព់ុទធ សន មនកិតយនុភព 

លបលីបញ។ ្រពះបទ្រសីមរៈ អងគេនះ្រទងជ់្រពះ ជក្ល ន េហយី 

ងៃវ ស់ ្រទងប់នេឡងីជម ជធិ ជ ៃន្របេទសនគរភនំ ។ 

្រទងេ់លីកែសនយនុភពេទ យយក្របេទស ជិតខងឲយចុះចូល្រពះ-
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

អងគទងំអស់។ ្រទងប់នក ង ជន ធំៗ េហយីេដីរឆ្លងម - 

សមុ្រទ គរេទចបំងយក ច្រក១០ មកចំណុះ្រពះអងគេទៀត។ 

្រពះ ជ ច្រក្រពះអងគរកីធំទូ យបនចំនួន៥ ឬ ៦ ពនល់ីេលីស 

េដមី។ ្រទង់មន្រពះ ជបំណងេលីក ពលេរហ៍េទចបំងយក ជ -

ច្រក គិន លិន “្រពំែដនមស” េទៀត ែតអនចិច ្រទង់្រពះ្របឈួនេហយី 

្រទងទ់ិវងគតកនុងឱកសេនះេទ ។ 

 មនសិ ចរកឹែខមរមយួ ចស់បរមបុ ណជងេគបង្អស់េន 

ែដនដី សុីភគ េគនយេ៍នះ េគេ ថសិ ចរកឹវ ៉ូកញ់ ែថ្លងពី្រពះ 

បទ្រសីមរៈថ ្រទង្រជះថ្ល ចំេពះ្រពះពុទធ សន ្របកដដូចសិ  

ចរកឹជ្រពះ ជ្របកស្រពះបទធមម េ ក ម ជៃន្របេទស-

ឥ ្ឌ ែដរ។ េសចក្តកីនុងសិ ចរកឹេនះថ ្រពះ ជវង  ្រសីមរៈបន 

្រ ស់បងគ បឲ់យចរកឹទុក េដីមបជីអនុស វរយីច៍ំេពះ្រពះបទ្រសីមរៈ 

ថ ជកុលៈ គឺបឋមវង ្រជះថ្ល ចំេពះពុទធ សន េ យ្រទងយ់ល់ 

ចបស់នូវគ គតិគឺដេំណីរអេនទ ល ្ល បេ់កីតៃនសត្វេ កកនុង លវដ្ត- 

សង រ ្រទង្របកបេ យេម ្ត ករុ ដល់សព្វសត្វ េហយី្រទង់្រ ស ់

បងគ ប់ឲយបរចិច គ្រពះ ជ្រទពយ ្រពះអងគេធ្វជីទនទុកជ ធរណ 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

្របេយជន៍ទីបំផុត ្រទងែ់ផ្តផ្ត ទំុកថ សូម្រពះ ជេ យ ជយជតំណ 

តេទអនគតឲយ្របតិបត្តិ ម្រពះ ជ្របកសេនះ េដីមបជី្របេយជន៍ 

ធំដល់សត្វេ ក ។ 

 សិ ចរកឹេនះទុកជសកខីភពគឺជឯក រេទៀងទត ់បញជ ក ់

ថ ្របេទសនគរភនំកនព់ុទធ សន។ កនុងរជជកល្រពះបទ្រសមីរៈ 

្រគសិ្តសតវត ទី២ ្រពះពុទធ សនលូត ស់ដុះ លកនុង្របេទស 

េយងី ែតកលតមកពុទធ សនបតដ់ំណឹងេ្រចីនឆន េំទៀត នឲំយេយងី 

េ ក ្ត យៃ្រកែលង ។ 

 កនុង្រគិស្តសតវត ទី៥ ( គ.ស.៤៧៩-៥០១ ) ពង វ រចិន 

ជវង ត ខីងតបូង មនដំ លថ ្រពះ ជេននគរភនំកន់ពុទធ-

សន។ ដណំឹងេនះ េធ្វីឲយេយងីរកី យពន់េពក។ ពង វ រចិន 

េនះែចងថ ្រពះ ជនគរភនំ គ្រពះបទេកណ្ឌិ នយជយវរ មន័ ្រទងេ់ឡងី-

េ យ ជយកនុងព.ស.១០២១ (គ.ស.៤៧៨) កលេដីម ្រទង់កន ់

សន្រពហមណ៍ េគរព្រពះមេហស្វរៈ(្រពះឥសូរ)ែតតមក្រទងក់ន់ 

ពុទធ សនវញិ។ កនុងរជជកល្រពះអងគ ្រទងប់នបញជូ នភកិខុែខមរពីរអងគ 

េទែ្រប្រពះៃ្រតបិដកេន្របេទសចិន។ ្រពះេថរៈទងំពីរអងគេនះគងេ់ន 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

្របេទសចិនកនុងរ ងខងចុង្រគិស្តសតវត ទី៥ និងេដីម្រគិស្តសតវត  

ទី៦ ។ ្រពះេថរៈមយួអងគនម សងឃបល េកីតពីគ.ស.៤៦០ េ ក 

េចះភ េ្រចីនភ  ។ 

 ្រពះេថរៈមួយអងគេទៀតនមថ ម្រនទេសនៈ។ េ កនិមន្តេទ 

ដល់ ជសំ ក្រពះេច្រកុងចិននម វូ ( ជវង ង) កនុងព.ស. 

១០៤៧ (គ.ស.៥០៣) េហយីបនទទលួ្រពះ ជនុញញ តឲយចូលេធ្វ ី

ករែ្រប្រពះៃ្រតបិដកជមួយ្រពះម សងឃបលេតថរ។ េសចក្តែី្របជ 

ន ្រពះហស្ត្រពះេថរៈទងំពរីអងគេនះ មនជប់្រពះនមេនកនុង្រពះ-

ៃ្រតបដិកចិនរហូតមកដល់បចចុបបននកល។ កលសេម្តច្រពះឧបយុវ-

ជសីហនុវរ ័មន េស្តចយងេទ្របេទសចនិកនុងគ.ស.១៩៥៦ កល 

េនះ អធិបតីសមគមពុទធ សនចិនបនយកេសចក្តីែ្របជ ន -

្រពះហស្តៃន្រពះេថរៈទងំពីរអងគេនះ មកថ្វ យសេម្តច ទុកជសកខភីព 

ៃនមិត្តភព ែខមរ-ចិន ែដលមន យុ ១៥០០ឆន មំកេហយី ។ 

 ដៃទពី្របភពចិន េយងីមនសិ ចរកឹពីរកែន្លងេទៀត ពី- 

សម័យនគរភនំ ខងចុង្រគសិ្តសតវត ទី៥ ែថ្លងពី្រពះបទេកណ្ឌិ នយ 

ជយវរ មន័។ សិ ចរកឹមួយេន្រប ទ ៥ ែល្វង ្រសុកទឹកេខម  (េខត្ត-
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ែ្រពកឫស )ី េរៀប បថ់ ្រពះ ជកុមរនមគុណវរ មន័ ជ ជបុ្រតៃន 

្រពះ ជ។ សិ ចរកឹមយួេទៀតេនអនក ដំបងែដក (េខត្ត ែកវ) 

ែថ្លងពី្រពះអគគមេហស ី ្រពះបទេកណ្ឌិ នយជយវរ មន័នម ្រពះនង 

កុល្របភវត ី ្រទងម់ន្របថន េចញចកេ ក េហយី្រទង់បនក ង 

េទ ល័យតមកល់បដមិ្រពះវសិ្ណុេធ្វពីមីសសុទធ ្រពមទងំលំេនស្រមប ់

្រពហមណ៍នងិ្រសះ។ ្រពះនងកុល្របភវតីអងគេនះ ជ្រពះ ជជនន ី

ជកុមរគុណវរ មន័ ។ ្រពះបទេកណ្ឌិ នយជយវរ មន័ ្រទងេ់ យទិវងគត 

កនុងព.ស.១០៥៧ (គ.ស.៥១៤)។  

 ្រពះបទរុ្រទវរ មន័ ្រទងេ់ឡងីេ យ ជយតសន្តតិវង  ្រពះវរបិ  

មក។ ្របភពចិនពង វ រ ជវង ត ខីងតបូង និយយតមកេទៀតថ 

្រពះបទរុ្រទវរ មន័ ជ្រពះ ជបុ្រត ្រពះសនំ មិនែមនជ្រពះអគគមេហសីេទ 

្រទងេ់ធ្វីគុតមកុដ ជកុមរ (្របែហលជ ជកុមរគុណវរ មន័ ជ្រពះ ជ- 

បុ្រត ្រពះអគគមេហសី្រពះនងកុល្របភវតី) េហយីេឡងីេ យ ជយ 

កនុងគ.ស.៥១៤ គឺឆន ែំដល្រពះបទេកណ្ឌិ នយ្រទង់ទវិងគត។ លុះបន 

េ យ ជយេហយី្រទងក់ប៏ញជូ ន ជទូតេទកនស់ំ ក្រពះេច្រកុង-

ចនិេ្រចីនដង។ ជទូតែដល្រទងប់ញជូ នកនុងព.ស. ១០៨២ (គ.ស. 
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៥៣៩) បននេំ្រគឿងប ្ណ ករ្រពះអងគ គឺសត្វរមស្រពមទងំ 

ផលិតផល្របេទសដៃទេទៀត។ ជទូតេនះ បន្រកបទូល្រពះេច 

្រកុងចិនថ េន្របេទសនគរភនំមន្រពះបរម ររីកិធតុ គឺ្រពះេកស 

មយួសរៃសែវងចំនួន ៣ ែម្រត ។ ្រទង្រជបដណំឹង្របេសីរេនះេហយី 

្រពះេច្រកុងចិនបញជូ នភកិខុ េច យុន ប៉វឲយ ម ជទូតែខមរមកដេណ្តី ម 

្រពះ ររីកិធតុេនះយកេទរហូតឥឡូវេនះេទ ។ 

 ្របភពចិនេនះ មនេសចក្តីេឆ្លើយ្រសបនឹងសិ ចរកឹែខមរ េន 

្រប ទ ្រពហមទេន្លបទីពីកនុងពុទធសតវត ទី១១ (្រគសិ្តសតវត ទី៦) 

ថ្រពះបទរុ្រទវរ មន័ ជ្រពះ ជបុ្រត្រពះបទេកណ្ឌិ នយេនះ ្រទងក់ន់ 

ពុទធ សនែដរ េហយីេគរព្រពះបរម ររីកិធតុៃនអងគ្រពះសមម -

សមពុទធដូចមនេសចក្តីកនុងសិ ចរកឹេនះថ ៖ 

 “្រពះជិន្រស្រទងឈ់នះសឹកស្រតូវ េពលគឺកិេលស្រពមទងំ 

សន ្រទង្របកបេ យសមបទ្រគប្របករ មនេពធិញញ ណឥត 

េទសីទលស់ល់ជំពកអ់្វេីឡយី មន្រពះទយ័្របកបេ យេសចក្ត ី

ករុ ចំេពះសព្វសត្វ មនយសធំទូ យឥតមនេមះមនទិលអ្វ ី

េឡយី េហយីផ យទូេទ្រគប់ទិ នុទិស។ ្រពះអងគេ្រ ច្រសង់សត្វ 
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ែដលលិចលងក់នុង លវដ្តសង រ គឺៃ្រតភព េហយីបនដល់េ្រតយី- 

្រ ណ ននិព្វ នដឧ៏ត្តមឥតអ្វីេ្របៀបបនេឡយី។ ្រពះ្រសីធតុ (គឺ 

្រពះបរម ររីកិធតុ) ្រពះអងគ ែដលែតងែតផ្តល់្របេយជនដ៍ល់សព្វ-

សត្វលុះរហូតមកដល់ឥឡូវេនះ…” ។  

 េសចក្តបី៉ុេណ្ណះនឲំយេយងីដឹងបនថ កនុងរជជកល្រពះបទ 

រុ្រទវរ មន័ េយងីមន្រពះបរម ររីកិធតុ គ្រពះេកសមយួសរៃស 

ស្រមបជ់ទសីកក របូជ ែតគួរអនិចច េយងី្រតូវខតបង់ែលងបនេគរព 

េទេ យ្រពះេច្រកុងចនិ ( ជវង ត ខីងតបូង) យកេទបត ់។ 

 សម័យនគរភនំ កនុងរជជកលៃន្រពះបទេកណ្ឌិ នយជយវរ មន័ និង 

្រពះបទរុ្រទវរ មន័ ្រពះពុទធ សនចេ្រមីនរុងេរឿង ស ់ េកីតមន 

ពុទធរូបេ្រចីនអងគេធ្វីពីថម ពីសំរទិធ ឬពេីឈ ីជកររចនែខមរែបបអម វតី 

គុប្ត គនធ រៈ មថុ  ឬអជន្ត ។ ភនំ  េនអងគរបុរជីមជឈមណ្ឌ លៃនករក-

ងបដមិមនេករ ្ត ិ៍េឈម ះលបលីបញ។ កររចនបដមិែបបភនំ ផ យ 

ទូេទេពញែផនដីនគរភនំទសិខងេកតី េទដល់ភគខងតបូងៃនេវៀត- 

មក ្ត ល ។ 

 ្រពះពុទធរូបកររចនែបបភនំ  ែចកេចញជ ២ មណ្ឌ ល គឺ ៖ 
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 ១- េនអងគរបុរ ី និងទីជិតខងមន្រពះពុទធរូបេធ្វពីីថមចស់ជង 

េគបំផុតេន សុីភគ េគនយ ៍។ 

 ២- េន្រតពងំែវង ខងតបូងេខត្ត្រពះ្រតពងំ(្រ វញិ) ។ 

 េសចក្តេីរៀប បម់កប៉ុេណ្ណះ សែម្តងឲយេឃញីថ ្រពះពុទធ-

សនេថរ ទចេ្រមីនរងុេរឿង ស់ កនុងសមយ័នគរភនំ េហយីមិន 

ែដល បសូនយេទកនុងសមយ័ មយួេទ…។ 

 

-, 

 

២. ចលនពុទធ សនសម័យេចន  

3 
 សម័យេចន ពុទធសតវត ទី១១ េទទី១៤ (ព.ស១០៩៣-

១៣៤៥)្រគិស្តសតវត ទី៦េទទី៩ (គ.ស.៥៥០-៨០២)ពង វ រ- 

ចនិ ( ជវង ងំ) ខងេដីមពុទធសតវត ទ១ី១ (្រគិស្តសតវត ទី៦) 
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នយិយថ េន្របេទសហ្វូណនមនករភ័ន្តែ្របេនកនុង្របេទស ។ 

ពង វ រចិន( ជវង ស៊ួយ)និយយថ មនក ្រត្របេទសេចន  

នមចិ្រតេសន គឺ្រពះបទភវវរ មន័ទី១ មកដេណ្តី មយក្រកុងភនំបន ។ 

សម័យេនះ អនក្របជញពង វ រសនមតេឈម ះថ “សម័យេចន ” ។ 

មន្រពះ ជេ យ ជយតសន្តតិវង មក គឺ្រពះបទភវវរ មន័ទី១ ច្រត- 

េសន(ពកក់ ្ត ល្រគិស្តសតវត រទ៍ី៦)មេហ្រនទវរ មន័ (ខងចុង្រគិស្ត- 

សតវត ទី៦) ឦ នវរ មន័ កនុងគ.ស.៦១៦-៦២៦ ភវវរ មន័ទី២ កនុង 

គ.ស.៦៣៦ ជយវរ មន័ទី១ កនុងគ.ស.៦៥៧-៦៨១ ។ ពុទធ សន- 

េថរ ទចេ្រមីនរុងេរឿងេនេឡយី ែតសមយ័េនះ មនករែ្រប្របួលគរួ 

ឲយកត់សមគ ល់ គឺមនពុទធ សនលទធមិ យនចូលមក្របេទស-

កមពុជេយងីមុនដំបូងេនខងេដីមពុទធសតវត រទ៍ី១២ ។ 

 កនុងរជជកល្រពះបទឦ នវរ មន័ទី១ ព.ស.១១៥៩-១១៦៩ 

(គ.ស.៦១៦-៦២៦) មនសិ ចរកឹមយួេន សមបូណ៌ៃ្រពគុហ៍ 

(ឦ នបុរៈ)េខត្តកំពងធ់ំកនុងព.ស.១១៦៩ (គ.ស.៦២៦) បញជ ក់ 

ថមន្រពះពុទធ សន។ មនករេគរពនគមុចលិនទែដល្របក្រពះ-

ពុទធរូប។ សិ ចរកឹេនះ និយយពី្រពហមណ៍េឈម ះបសុបតិងរជ 
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វទិយវេិសសៈ ជអនក្របជញមនករេចះដឹងខពង់ខពស់ គឺផ្លូវវទិយខង 

េវយយករណ៍និងពុទធ សន ។ 

 មពង វ រចិន ជវង ស៊ួយថ កនុង ជយអងគេនះ មនភិកខុ 

ភកិខុនីេ្រចីនអងគ ។ 

 កនុងរជជកល្រពះបទភវវរ មន័ទី២ព.ស.១១៨២ (គ.ស.៦៣៩) 

មនសិ ចរកឹមយួេនភូមិខវ ងំជតិ អរញញ្របេទស (េសៀម) ែថ្លង 

ពឧីបសកមន ក់ងរជ លីនហ្វ បន ង្រពះវ ិ រមួយឧទទសិថ្វ យ 

្រពះពុទធ សន ្រពមទងំថ្វ យ្រទពយស្រមប្រពះវ ិ រនិងទ  

ចស់េកមងចំនួន ៣២ នក់ បទ់ងំអនករក ចមក រ ដូង ្ល េ្រចីនរយេដីម 

ផង ។ 

 កនុងរជជកល្រពះបទជយវរ មន័ទី១ ព.ស.១២០០-១២២៤ 

(គ.ស.៦៥៧-៦៨១) កនុងែដនដីែដល្រទង់្រគប់្រគងេនះ មនភិកខុពរី 

អងគជបងប្អូនបេងកីត ទងំពីរអងគជអនកមនសីល ជពហូសូត សុភព 

មនខន្ត ី មនខ្លួនទូនម នេហយីមនករុ  មនសមធិចិត្តជអរយិ-

្រទពយ មន្រពះនមថភិកខុរតនភណុ១ ភកិខុរតនសងិ្ហៈ១។ ភកិខុជបង 

ប្អូនបេងកីតេនះ ជតិជក ្រតេចញបព្វជជ េហយី  គង់េនវត្តៃ្រពេវៀរ ។ 
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 េសចក្តេីនះ េឆ្លយី្រសបគន នឹងឯក រចិនែដរ ។ ពង វ រ 

្របេទសែខមរសម័យេចន  ពុទធសតវត ទី ១៣ (្រគិស្តសតវត ទី៧) 

កនុងរជជកល្រពះឦ នវរ មន័ មនេនកនុងពង វ រចិន ជវង ស៊ួយ 

េ កម៉ ទនួលិន សរេសររបួរមួពីពុទធសតវត ទី១៩ (្រគិស្តសតវត  

ទ១ី៣) ថ ៖ 

 “្រពះ ជ្របថប់េនកនុង្រពះ ជធន្រកុង   ឦ-ចូ-  (ឦ-

នបុរៈ)។ ្រកុងេនះ មន្រគួ រជង២០ ្រគួ រ ។ េនក ្ត ល 

្រកុងមន្រប ទមួយែដល្រទងេ់្របស្របទនទទលួ ជបរពិរ។ កនុង 

ជ ច្រកទងំមូលមនទី្រកុង៣០ ។ ្រកុងនីមួយៗមនទីលំេន 

ៃន្រគួ រេ្រចីន ស់ េហយីមនេច ្វ យេខត្តមន ក់្រតួត្រ  ។ ្រពះ-

ជ្រទងយ់ងេចញកនទ់ី ល្របជុំជឱ រកិ៣ៃថងម្តងេរៀងេទ្រទង ់

្របថប់េលី្រពះែទនេធ្វីពីខ្លឹមចនទន្រកឹ ន ៥ ្របេភទ ែដល្រប បេ់ យ 

រតនវតថុ ៧ ្របករេលី្រពះែទនមនេស្វតចឆ្រត ដងេធ្វពីេីឈមីនផក  មុខ 

្រពះែទន្របកបភ្លុក យផក យមស ខងេ្រកយមន វងរ់សមមីស…។ 

េនជតិ្រកុងមនភនំមយួេឈម ះ លិងគបព៌ត។ េនេលីកំពូលភនំេនះ មន 

េទ ល័យមយួ ែដលជកែន្លងសម្ល ប់មនុស េធ្វីយញញពិធី មនទ ន 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

មយួពនន់កេ់នចរំក ។ េនេចន  មន្របជជន េ្រចីនកន់ពុទធ-

សន ។ អនក្រសុកេធ្វីែ្រសចមក រ។ល។ 

 កនុងសមយ័េចន  េយងីេឃញីថ ្រពះពុទធ សនលទធ-ិ

ម យនរងុេរឿងែតមនិសូវមនរូបេពធិសត្វេ េកស្វរៈេទ មនមយួ 

េនេខត្ត្រកមនួស មយួេទៀតេន្រប ទ េកៀម (េសៀម ប) ។ ឯ 

្រពះពុទធ សនេថរ ទកម៏ិនែមន បសូនយែដរ។ មពិត សន-

្រពហមណ៍ក្ត ីពុទធ សនក្ត ីេនជមយួគន ឋតិេឋរចរិកលរហូតតមក។ 

 

-, 

 

៣,ចលនពុទធ សនសមយ័ម នគរ 

3 
ពុទធសតវត ទី១៤េទទី២០ (ព.ស.១៣៤៥-១៩៧៥)្រគិស្ត- 

សតវត ទី៩ េទទី១៥ (គ.ស.៨០២-១៤៣២) ្រពះបទជយវរ មន័- 
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ទ២ី ្រទងេ់ឡងីេ យ ជយកនុងព.ស.១៣៤៥(គ.ស.៨០២)្រទងេ់រៀប 

ពិធី ងំ្រពះ ជធនីេលីមេហ្រនទបពត៌ គឺ ភនំគូែលន។ កលេនះ្រទង ់

បននិមន្ត្រពហមណ៍មន ក់េឈម ះហរិណយទមៈ ឲយមកជយួេរៀបេ ម-

ពធិី្របកសឯក ជយជច្រកព្រ ធិ ជ េហយីេលីកកិត្តិយស្រពះអងគ 

ជតអួងគ “េទវ ជគឺ្រពះហរហិរៈ” េឡងីមុនដំបូងកនុង្របវត្តិ ្រស្តែខមរ។ 

្រពះបទជយវរ មន័ទី២េនះ ជអងគ្រពះម ក ្រតមយួ្របេសីរៃ្រកែលង 

្រទងប់នរបួរមួ្របេទសែដលែបកបកគ់ន ជពីរែដលចិនេ ថ េចន  

េលេី្រកម ឲយេទជ្របេទសមនឯកភពែតមួយេឡងី កនុងពង វ រ 

ែខមរ។ ្រពះ ជអងគេនះ ្រទងក់ន់ សន្រពហមណ៍ េគរព្រពះ-

ហរហិរៈ ្រទងព់ុំបនកន់ពុទធ សនេទ ែតពុទធ សនទងំពរី 

នកិយកេ៏នជមយួគន ដូចេដីម ។  

ងំពីពុទធសតវត ទី១៥ (្រគិស្តសតវត ទី១០) េរៀងរហូតមក 

េយងីសេងកតេឃញីមនេភទែប្លកពីអតីតសមយ័ គឺ្រពះ ជ និងមុខ 

ម្រន្តកីន់ សនមនិសូវ្រសបគន េទ េបី្រពះ ជកន់ សន្រពហមណ៍ 

មុខម្រន្តកីនព់ុទធ សន េប្រពះ ជកន់ពុទធ សន មុខម្រន្តកីន់ 

សន្រពហមណ៍វញិ ។ 

ចកខុវសិ័យពុទធ សន  - 24 - 

េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

្រពះបទឥ្រនទវរ មន័ទី១ ្រទងេ់ឡងីេ យ ជយកនុង ព.ស.១៤២០ 

(គ.ស.៨៧៧)្រទង់ ងំ្រពះ ជធនីេនតំបនរ់លួស ្រសុកសូ្រតនិគម 

សព្វៃថងេនះ ្រប ទបគងជហរហិ ល័យគឺជ ន្រពះហរហិរៈ ។ 

្រពះ ជអងគេនះ ្រទងក់ន់ សន្រពហមណ៍ េគរព្រពះហរហិរៈ ែត 

្រទងេ់្របស្របណពុទធ សនែដរ។ កនុងរជជកល្រពះអងគមនម្រន្ត ី

មន កេ់ឈម ះេ មទិតយៈ បនក ង្រពះពុទធរូបមយួអងគជ ្ត ៃ្រក- 

ែលងជង ្ត ទងំ យ ្រសងម់នុស េ កឲយរចួផុតពីករេកីត 

នងិ ្ល ប់ ។ មយួេទៀតកនុងរជជកលេនះ េគសេងកតេឃញីពកយែប្លកថ 

“កមពុជៈ” ឬ “កមពុជ្របេទស” មុនដំបូងកនុង្របវត្តិ ្រស្តែខមរ េ្រពះ 

ពអីតីតកលមិនែដលេឃញីចរកឹ “កមពុជៈ” េនះេទ េហតុេនះេហយី 

បនជកនុងកលតមកេយងីេ ្របេទសេយងីថ “កមពុជ” ។ 

 ្រពះបទយេ វរ មន័ទី១ ជ្រពះ ជបុ្រត្រទងេ់ឡងីេ យ ជយព ី

ព.ស.១៤៣២(គ.ស.៨៨៩) េហយី្រទង់ េលីក្រពះ ជធនីេទេន 

ទ្រកុងេឈម ះ “យេ ធរបុរៈ” គឺអងគរធំសព្វៃថងេនះ។ ្រពះអងគ្រទងជ់ 

ពុទធ សនិកមួយអងគដ្របេសរី ្រទងប់នទទួល គ ល់ពុទធ សន 

ម យនជផ្លូវករមុនដំបូងបង្អស់កនុងពង វ រែខមរ ែត្រទងេ់្របស-

្របណ សន្រពហមណ៍មនិឲយមនករេបៀតេបៀនគន េទ។ សន 
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ទងំអស់មនសិទធនិិងបុព្វសិទធដិូចៗគន ។ រជជកលតមក ្រពះ ជេ្រចីន 

អងគកន់ សន្រពហមណ៍ ។ 

 ្រពះបទ េជ្រនទវរ មន័ (ឥ្រនទវរ មន័ទី២) ្រទងេ់ឡងីេ យ ជយកនុង 

ព.ស.១៤៨៧ (គ.ស.៩៤៤) ្រទងក់ន់ សន្រពហមណ៍ ែត្រទង ់

េ្របស្របណពុទធ សនែដរ េហយីករក ងវត្ត មខងពុទធ-

សនមនកនែ់តេ្រចនីេឡងីៗ េហយីកនែ់តសេសៀរចូលមកជិត 

្រពះ ជធនីែថមេទៀត។ ្រពះ ជអងគេនះ ្រទង់ពុំកនព់ុទធ សន 

កព៏ិតែមន ែត្រទងែ់តង ងំេ កកវ្រនទ រមិថនៈ(ជេទ ន្របិយៈ េចះ 

វជិជ ថ បតយកមមដូចអងគវសិ្វកមេ៌ទវបុ្រត) ជពុទធ សនកិជ្របធន 

រដ្ឋម្រន្តី េហយី្រទងស់រេសីរជពិេសស្រពមទងំេរៀប ប់ពបីដិម ែដល 

្រទងប់ន្របទនែថមេទៀត។ កនុង ជយេនះ េសរភីពកនុងករកន ់

សនទូ យ ស់ េហយីនឲំយ សន្រពហមណ៍លទធ្រពះ-

ឥសូរ និងពុទធ សន រ យចូលគន ជប់រហូតមកដល់ឥឡូវេនះ ។ 

 ្រពះបទជយវរ មន័ទី៥ ជបុ្រត្រពះបទ េជ្រនទវរ មន័ េឡងីេ យ-

ជយកនុងព.ស.១៥១១(គ.ស.៩៦៨)។ កនុង ជយ្រពះអងគ មន្រពឹតិ្ត-

ករណ៍ដូច ជយ្រពះវរបិ ែដរ គឺ្រទងក់ន់ សន្រពហមណ៍ដូច្រពះ-
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

វរបិ  ែត្រពះ ជ្រតកូលនិងម្រន្តីជនខ់ពស់កនព់ុទធ សន។ ្រទង ់

ងំកិរ ្តបិណ្ឌិ តជ្របធនរដ្ឋម្រន្តី ដូច្រពះវរបិ ែដលែតង ងំ កវ្រនទ -

រមិថនៈជ្របធនរដ្ឋម្រន្តីដូេចន ះែដរ។ សិ ចរកឹ េនវត្ត្រសសីនធរែចង 

ថ កិរ ិ្តបណ្ឌិ តជពុទធ សនិកដម៏ុះមុត។ កនុងសិ ចរកឹេនះ ពកួអនក 

្របជញយល់ថ “មនកររ យ សន្រពហមណ៍ និងពុទធ សន 

ចូលគន មុនដំបូងបង្អស់េនកនុងពង វ រ្របេទសែខមរ” ។ 

 ្រពះបទសូរយវរ មន័ទី១ ្រទងេ់ឡងីេ យ ជយកនុង ព.ស.១៥៤៥ 

(គ.ស.១០០២)។ ្រពះអងគជបឋមក ្រត ពុទធ សនិកែដលទទលួ 

គ ល់្រពះពុទធ សនជផ្លូវករកនុងសមយ័ម នគរ មនិែមន្រគន ់

ែតទទួល គ ល់ប៉ុេ ្ណ ះេទ ្រទងប់នជ្រពះ ជ សនូបតថមភកដ៍្រប-

េសីរេទៀតផង ។ ្រពះ ជអងគេនះ ទំនងជ្រពះ ជវង ខង្រពះវរបិ  

មនករទកទ់ងមកព្រពះ ជេន្រកងុ ្រពលិងគៈ ( មពលិងគៈ) េន 

េ្រជយម៉ យូ ែដលកលេនះេនកនុងអំ ច ច្រក្រសីវជិយ័ 

(េកះសុម្រ ) ខង្រពះវរម  ជបទ់កទ់ងមកពី្រពះ ជវង សប្ត-

េទវកុលពី្រពះនង្រប  ជអគគមេហសីៃន្រពះបទ េជ្រនទវរ មន័ទី២ 

នងិជ្រពះនយកិៃនករយិល័យរបស់្រពះបទជយ័វរ មន័ទី៥ផង។ ពុទធ- 

សនលទធិម យន បនផ យឥទធពិលចូលមក្របេទសែខមរខ្ល ងំ 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

កនុង ជយ្រពះអងគ។ កនុងរជជកល្រពះអងគ ជ ច្រកែខមរធំទូ យ 

ស់ េ្រពះបនរមួទងំលពបុរជី ច្រកមនសម័យទ្វ រវតី និង 

េបគ៉ូ ្រពមទងំមនេនទេន្លេម មនិងទេន្លឥ វឌី(ឥ វត)ីែដលបន 

ក ងជ មញញ្របេទសេនះេឡងី។ ្រពះបទសូរយវរ មន័ ជ្រពះ ជមន 

្រពះ្របជញ េឆ្ល វឈ្ល ស ស់ ្រទង្របកបេ យខន្តធីមយ៌៉ងខពងខ់ពស់ 

្រទងជ់ពុទធ សនកិលទធមិ យន ែតេចះរក េ្របស្របណពុទធ-

សនេថរ ទ ្រពមទងំ សន្រពហមណ៍េ យធមែ៌ថមេទៀត មិន

ឲយ សនទងំេនះមនេមះហមងនឹងគន បនេឡយី។ សិ ចរកឹ 

ែខមរេនលវបុរពីីគ.ស.១០២២-១០២៥ ែចងទុកថ ភិកខុម យនក្ត ី

ភកិខុេថរ ទក្តេីនជមយួគន សុខេក មក ន្ត ឯពួក បស្វីេយគីក៏្របតិ-

បត្តិ មលទធិ សន្រពហមណ៍បនេ យេសរ ី មិនមនករសងកត-់

សងកិនគន េទវញិេទមកេឡយី។ អនក្របជញខងសិលប ្រស្ត បន 

េឃញីថ មនករេកីត្រពះពុទធរូប្របក់នគដំបូងកនុង ជយ្រពះអងគ ែដល 

មនិធ្ល បម់នមកពីអតីតកល។ លុះ្រទងទ់ិវងគតេទេគថ្វ យ្រពះបចឆ -

មរណនម្រពះអងគថ “្រពះនិ ៌ នបទ” ។ 

 ្រពះបទសូរយវរ មន័ទី២ េឡងីេ យ ជយកនុងព.ស.១៦៥៦(គ.ស.- 

១១១៣)។ ្រទងក់ន់ សន្រពហមណ៍ េគរព្រពះវសិ្ណុ េហយី្រប-

ចកខុវសិ័យពុទធ សន  - 28 - 

េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ែហល្រទងទ់វិងគតកនុងព.ស.១៦៩៣(គ.ស.១១៥០)។ តមក្រពះបទ 

ធរណី្រនទវរ មន័ទី២ េឡងីេ យ ជយកនុងព.ស.១៦៥០ ្រពះនង្រសី-

ជយ ជចូ មណីជ្រពះអគគមេហសី មន្រពះ ជបុ្រតមយួ្រពះអងគ 

្របកបេ យគុណសមបត្ត្រគប្របករជមកុដ ជកុមរេទអនគត គ ឺ

្រពះបទជយវរ មន័ទី៧។ ្រពះបទធរណី្រនទវរ មន័ទី២ ្រទងក់នព់ុទធ-

សនមុតមំ ស់។ សិ ចរកឹ (គថទី១៧) េន្រប ទ 

្រពហមសរេសរី្រពះអងគថ ៖ 

 “្រទង ់ (្រពះបទធរណី្រនទវរ មន័ទី២) សព្វ្រពះទយ័ខ្ល ងំចំេពះ 

ទកឹអ្រមឹតៃន សន្រពះចនទ េពលគឺ្រពះ កយមុនី ្រទងប់ន្របគល់ 

សទិធិដល់ភិកខុ្រពហមណ៍ នងិ្របជជន្រពះអងគែដលចងប់ន ្រទងម់ន 

្រពះ ជបំណងចង់យក រធមព៌ីកយែដលមិនមន រៈ េពលគឺ 

យតនៈជអសុភេហយី្រទងប់េង្អ ន្រពះវរកយ្រកបថ្វ យបងគំេ យ 

េគរពចំេពះ្រពះបទជិន្រស្រគបក់លទងំពួង ។ 

 ្រពះបទជយវរ មន័ទី៧ េឡងីេ យ ជយកនុង ព.ស.១៧២៤ 

(គ.ស.១១៨១) ។ ្រពះអងគជ្រពះ ជមន្រពះកិត្តនិមលបលីបញ 

បំផុតកនុងពង វ រែខមរ ្រទងជ់ពុទធ សនិកេឆនើមេគរពេពធសិត្វ- 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

េ េកស្វរៈ និង្រពះ្របជញ បរមិ ម្រកែស្រពះវរបិ ។ ្របៃពណី 

េគរព “េទវ ជ” ពីបុ ណកលគឺ ងំពីព.ស.១៣៤៥(គ.ស.៨០២) 

មក្រពះអងគផ្ល ស់េគរព “ពុទធ ជ” វញិេ្រពះ្រទងស់ព្វ្រពះ ជហឫទយ័ 

ចំេពះទកឹអ្រមឹតៃន សន្រពះចនទគ្រពះ កយមុនី។ សម័យេនះ ពុទធ- 

ច្រកក្តី ច្រកក្ត ីចេ្រមីនរុងេរឿងអ ច រយ ។ 

 កនុងរជជកល្រពះអងគ ្របងគ្រប ទ ជ ្ឋ នមនកំពូល្រតដចួ- 

្រតដឹមសកមឹៃសកសុទធសឹងេ េកស្វរៈសមន្តមុខ ្រពះេន្រតបិទពក-់ 

ក ្ត លសម្លងឹចុះមកេ្រកម េហយី្រពះភ្រក្តញញឹម្រសស់្របិម្របិយ 

េ ថ “ញញឹមែបបសលិបៈអងគរ” គន់េមីលេទ ក់បីដូចតួអងគ្រពះ-

បទជយវរ មន័ទ៧ី ែដលជតួអងគ្រពះេពធសិត្វអវេ កិេតស្វរៈ េ ះ 

ធយនចុះពី នសុខវតីមកថន កថ់មមបីបមែថរក ្របជជនែខមរ្រពមទងំ 

សត្វេ ក ឲយបនេសចក្តសីុខេក មក ន្តនិរទុកខនរិភយ័។ ្រទង់បន 

ក ង្រប ទបនទ យក្ត ី ្រពហម ្រពះខន ់ បយន័ មនទរីេពទយ 

(អេ គយ ) មថនល់ធំែដល្រទងក់ ងពីម នគរេទពិមយ 

(េសៀម) េទ្របេទសចមប។៉ េ្រក្រពះ ជធនី េនម នគរ្រទង ់

ង្រប ទវត្តនគរ (កំពងច់ម) ្រពហមទេន្លបទី ( ែកវ) 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

្រប ទមយួេនបនទ យឆម រថ្វ យ្រពះ្រសី្រនទកុមរជ្រពះ ជបុ្រត និង 

ទី នដៃទេ្រចនីអេនកេដមីបឲីយសម្រពះ ជបំណងថ “ក ង្រប-

េទសកមពុជឲយក្ល យេទជ នសួគ ៌ (នឹងក ង្របជជនែខមរឲយេទ 

ជេទវ )” ។ 

 ដៃទពីេនះ ្រពះបទជយវរ មន័្រទងប់នក ងថនល់ធំ ពមី - 

នគរេទ្របេទសចមប ៉ (េវៀត ម) ដល់្រកុងផង (បណ្ឌុ រងគៈ) ឬ 

្រកុងវជិ័យេខត្តប៊ញិឌិញ េទ្រកុងពិមយ(េសៀម)។ មថនល់ធំេនះ 

្រទងប់ន ង “ សំ ក់មនេភ្លីង” ១២១  មួយៗ 

ចមង យពីគន ្របែហល១៥គីឡូែម៉្រត ពីម នគរេទដល់ចមប ៉ មន 

៥៧  ពីម នគរេទពិមយ ១៧  ទី នដៃទ ពីេនះ 

៤៦  េនភនំជសីូរ១ ្រពមទងំមនទរីេពទយ១០២ (អេ គយ ) 

ផង។ មនសិ  ចរកឹមួយៗេន្រគប់មនទីរេពទយ។ សិ ចរកឹេនះ 

េរៀប- បព់កីរឧបតថមភកនុងមនទរីេពទយ មន្រគូេពទយ មនគិ នុប ្ឋ ក 

គិ នុប ្ឋ យកិ-ល-។ ជនវណ្ណៈទងំ៤ េទពយបលេ គេនមនទរី- 

េពទយបនដូចគន ។ បុគគលិកេធ្វីករមន៖ (អនករក ឃ្ល ងំ) ២ នក,់ 

អេ គយ សំរក និ (គិ នុប ្ឋ ក) ១៤នក,់ ្រសី៨នក ់ពីរនក ់
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ស្រមបប់ុកអងករ។ េ្រកពីេនះ េរៀប បព់ី រេភជននងិេភសជជៈ 

ែកេ គ ។ 

 កិចចករទងំេនះ សែម្តងឲយេឃញីថ ្រពះបទជយវរ មន័ទ៧ី 

្រទង្របកបេ យម ករុ ទិគុណដ៏ធំៃ្រកែលង ដូចសិ ចរកឹ 

េនះ េពលបញជ កថ់ “្រទងេ់ខ្ល ចផ ៃ្រកែលងចំេពះេ គៃនអនកមន 

ងកយ (្របជជន្រពះអងគ) ជង្រពះ ពធផទ ល់្រពះអងគ េ្រពះថ 

ទុកខ ្រស្ត ជទុកខៃនអនក្រគប់្រគង (គឺ្រពះ ជ) ទងំ យពុំែមន 

ចំេពះទុកខផទ ល់វរកយ្រពះអងគេឡយី ។ 

 ែមនពិត ្រពះ ជឱងក រេនះ្រតឹម្រតូវថ្ល ៃថ្លល្អ ស់ េហយី 

បញជ ក់ពីេបះដូងអនកដឹកនេំទៀតផងេ្រពះថៈ 

-េបីមិនមន្រពះនរបតីជអនក្រគប្រគងេ យ្របៃពេទ ្របជជន 

ទុកដូចជន មិនមនអនកកចច់ងកូត នងឹវេង្វងលចិលងក់នុងជលធី ។ 

-្រពះនរបតី្រគប្រគងរក នូវ្របជជន ្របជជនេធ្វេីសចក្តីចេ្រមីន 

ឲយ្រពះនរបតីករ្រគប់្រគងរក ្របេសរីជងេសចក្តចីេ្រមនី េបីមិនមន 

ករ្រគប់្រគងរក េសចក្តចីេ្រមនីេនះេទ    េសចក្តចីេ្រមីននឹង្រតឡប់  
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វនិសអន្ត យបតប់ងេ់ទវញិ ។ 

-បុគគលគរួែតែស្វងរកទី ន មយួ េទះ ្អ ងៃ្រពភនំ្រកំថមក្តី 

េដមីបរីស់េន្របេសរីជង ែតកររស់េនកនុង្របេទសែដលមនអនកដឹក-

ន្រគប់្រគងអយុត្តិធម៌ ្រទនងយ់ងឃ់នងមិន្របេសីរេឡយី ។ 

-ករឲយភុជងគនគផឹកទឹកេ ះ បនែតនឲំយចេ្រមីនពិសកច 

បែនថមេទៀតែតប៉ុេ ្ណ ះ នទី្រគប់្រគង្របេទសែដលេគ្របគល់ឲយដល់ 

អនកដឹកនលំងងេ់ខ្ល អយុត្តិធម ៌ បនែតនឲំយចេ្រមនីេសចក្តីេ ម ភ និង 

វនិសកមម្របេទសែតប៉ុេ ្ណ ះ មនិបនវឌ នភពេទ ។ 

 ទីបំផុត្រទង់ ងំចិត្ត្របកបេ យេម ្ត ដ្រជលេ្រជ េហយី 

្រទង់ ងំ្របណិធិថ “សូមឲយខញុ ំបនចម្លង សព្វសត្វទងំអស់ែដលលិច 

លង់េនកនុង គរ លវដ្តសង រ គឺៃ្រតភពេនះ (េទ ក់ដល់េ្រតីយ 

្រ ណអមតម នពិ្វ ន) េ យេតជកុសលែដលខញុ ំបនក ងេនះ 

កុំបីខនេឡយី ។ 

 កនុងបចឆមិរជជកល ្រពះអងគ្រទង់ ង្រប ទបយន័ ឧទទសិ 

ថ្វ យ្រពះពុទធ សនេនចំមជឈមណ្ឌ ល ្រពះម នគរេលីកតេមកងី 
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្រពះកិត្តិយសេដីមបតីមកល់្រពះបដមិ្រពះអងគែដលទុកដូចជតអួងគ“ពុទធ-

ជ” ជំនសួអងគ “េទវ ជ”(លិងគមល) ពីបុ ណកល មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ 

េទ សូមបេីពធិសត្វេ េកស្វរៈសមន្តមុខ ែដលេន្រគបក់ំពូល្រចូង-

្រចង ែបរ្រពះភ្រក្តញញឹមេទ្រគបទ់ិសទងំ៤ កទ៏ុកដូចជតួអងគ្រទង ់

ែដរ។ សិ ចរកឹេន្រប ទបយន័ែថ្លងបញជ កថ់ ្រប ទេនះ 

ជមជឈមណ្ឌ ល ករេគរពសកលេទពបូជៃន្រពះ ជវង នុវង និង 

ននេខត្តខណ្ឌ  ែដនសីមៃន្របេទស គឺ្រពះម នគរែដលមន្រប-

ករ១២គ.ម. ជុវំញិមនភនំជមជឈមណ្ឌ លទុកជតសួកលេ កសនន-ិ

ស ឯ្រប ទបយន័ទុកជត្រពះ ជ ច្រក(្របងគក ្ត លខពង ់

ជ ជធនី្របងគេនជុំវញិជននេខត្ត)ជសញញ លកខណៈករទក់ទង  

មនុស េ ក និងេទវេ កេនន នេ្រកមេនះ ។ 

 កនុងរជជកល្រពះអងគ មន្រពឹត្តកិរណ៍មយួចែម្លកគរួកត់សមគ ល់ 

គ្រទង់បនបញជូ ន្រពះ ជបុ្រតេទសិក វជិជ ្រពះពុទធ សន េហយី 

បព្វជជ េនវត្តម វ ិ រនេកះសិរលីងក ។ មពង វ រភូមនិយយ 

ថ “មន មេណរមនមយួអងគេឈម ះ ឆតបៈ យុ២០ឆន  ំេចញេទ 

េរៀនេនេកះសិរលីងក  ១០ឆន  ំ េហយី្រតឡបម់កកន្របេទសភូមវញិ 
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ពពី.ស.១៧៣៣ ជមួយនឹងភិកខុឯេទៀត៤អងគ មួយអងគនម មលិនទៈ 

ជ្រពះ ជបុ្រតៃន្រពះម ក ្រត្របេទសកមពុជ ។ ភិកខុ មលិនទេនះ 

្របកដជ្រពះ ជបុ្រត្រពះបទជយវរ មន័ទី៧េហយី េសចក្តីមនប៉ុេណ្ណះ 

ជេដមី ែដលនឲំយអនក្របជញពង វ រចុះេសចក្តយីល់ថ “ភិកខុ ម- 

លនិទជ្រពះ ជបុ្រតៃន្រពះបទជយវរ មន័ទ៧ីេនះេហយី ែដលនពំុទធ-

សនេថរ ទលងក វង  ចូលមកផ យកនុង្របេទសកមពុជមុនដំបូង 

បង្អស់កនុងពង វ រែខមរ”។ ែតេសចក្តេីនះ ខញុ ំយល់ថពុទធ សន- 

េថរ ទក្ត ី សន្រពហមណ៍ក្ត ី ពុទធ សនលទធមិ យនែដលចូល 

មកជំនន់េ្រកយក្តី ងំែតពីបនមក្របតិ ្ឋ នេនេលីទកឹដីកមពុជ 

េហយី មិន បសូនយបត់បងេ់ទកនុងកល មយួេទ េនជមយួគន  

េរៀងរហូតមក ឯភិកខុ មលិនទែដលអនក្របជញទងំ យយល់ថ “េទីប 

នឹងនពំុទធ សនេថរ ទមកបណ្តុ ះប ្ត លេនះ” ្រគនែ់តជករ 

ទកទ់ងផ្ល ស់ប្តូរវបបធមម៌ួយចំែណក ម្របៃពណីពុទធ សនែត 

ប៉ុេ ្ណ ះេទ ដូច្រពឹត្តកិរណ៍ែដលមនកនុងបចចុបបននកលេនះែដរ ។ 

 េ្រកយរជជកល្រពះបទជយវរ មន័ទី៧េទ ្រពះ ជេ យ ជយ 

ជតំណ ្រពះវង ្រតឡបម់កកន់ សន្រពហមណ៍វញិ សន-

្រពហមណ៍រុងេរឿងចុងេ្រកយបំផុតម្តងេទៀត។ ឯពុទធ សនេថរ ទ 
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ែដលមិនសូវេលចឮេឈម ះេបះសំេឡងនឹងេគមកអស់កលយូរេហយី 

េនះកច៏េ្រមីនខ្ល ងំ ស់ែដរកនុងសមយ័េនះ។ េ កេចៀវ -កនួ ជ 

ជទូត្រពះេច្រកុងចិន ែដលបនមកកនម់ នគរៃន្របេទសែខមរកនុង 

ព.ស.១៨៣៩ (គ.ស.១២៩៦) បនេធ្វីេសចក្តី យករណ៍ទុកមក 

ដូេចនះថ “េឃញីមនភកិខុេករ្រពះេកស្រប ប់ៃ្រតចីវរពណ៌េលឿង្រគង 

ចវីរ េឆៀង ម េឆ្វង េន ម ្ត ទំំេនរេដីរេជីងទេទវ ិ រ្របកេ់កប ងកនុង 

វ ិ រមនេបៃឡ គឺ្រពះពុទធរូប កយមុនី ្រពះពុទធរូបេនកនុងវ ិ រេធ្វពីី 

សំរទឹធិ មិនមនជួងសគរេទ ឆន្រតី ច ់ មិនឆនស់ុ េទ ឆនម់ួយៃថង 

ែតម្តង កនុងវត្ត មមិនមនផទះបយេទ ភិកខុ មេណរនិមន្តបិណ្ឌ បត 

សូធយធម៌ គមពរីដីកចរ ក់ស្លកឹរតឹ ្រពះ ជ្រទងព់ិេ្រគះកិចចករធំៗ 

នងឹភិកខុសងឃមិនមនភិកខុនេីទ”។ េសចក្តី យករណ៍របស់េ ក េចៀវ 

កនួេនះ សែម្តងឲយេឃញីចបស់ថ ពុទធ សនេថរ ទលូត ស ់

ដុះ លចេ្រមនីបរបិូណ៌ៃ្រកែលង េហយីបនទទួល គ ល់ពី្រពះ ជ 

នងិមុខម្រន្តរីហូតដល់្របជជនទូេទ ។ 

 កនុងរជជកល្រពះបទជយវរ មន័ទី៧េនះ ្របេទសែខមរចេ្រមីនរុង-

េរឿងដល់ថន កខ់ពស់ផុត សមដូចេសចក្តី យករណ៍ េ ក េចៀវ កួន 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ថ “កងំ-ប៊ូ-េច គឺកមពុជចេ្រមីនរុងេរឿង ស់ ម នគរ(យេ -

ធរបុរៈ) កនុង ជយ្រពះបទជយវរ មន័ទី៧ គឺអងគរធំសព្វៃថងេនះ មនគូពទ័ធ 

ជុវំញិមន្របករមនេគបុរៈ៥ មន នបងក ន់នគ មន្រប ទ- 

មស(បយន័)ជមជឈមណ្ឌ លម នគរមន្រប ទ ព ន់(បពនួ)

មយួលីេទខងេជីងជ្រពះ ជ ងំ។ ខងេ្រក្របករេនខងតបូងមន 

្រប ទលូបន់(ភនំបែខង)េចតិយលូបន(់អងគរវត្ត)។ល។”  

 ្រពះបទ្រសី្រនទវរ មន័ េឡងីេ យ ជយេន្រកុងយេ ធរបុរៈកនុង 

ព.ស.១៨៣៩(គ.ស.១១៩៦)។ ្រពះអងគ្រទង្រជះថ្ល  កនុងបវរពុទធ-

សន្របេសីរមួយអងគែដរ បនថ្វ យ្រគមមយួស្រមប់ក ងវត្ត 

មឧទទិសថ្វ យ្រពះពុទធ សន េ្រកយមកទំនងជ្រទង់ ក់ ជយ 

ថ្វ យ្រពះ ជបុ្រតេហយីេចញ ងអភិនិ្រសកមណ៍។ កនុង ជយ ្រពះអងគ 

េកតីមនសិ ចរកឹបលីមុនដំបូងបង្អស់កនុង ្របវត្តពិុទធ សនេថរ-

ទេន្របេទសកមពុជ។ សិ ចរកឹេនះ ែថ្លងពី្រពះបទសិរសិិរនិទវមមៈ 

្រទង្របកបេ យគុណសមបត្ត្រគប់្របករ បនេឡងី្រគង ជយកនុង 

យេ ធរបុរៈ ្រទង្រជះថ្ល បនថ្វ យ្រសុកមយួេឈម ះសរិសិរិនិទរតន្រគម 

ចំេពះ្រពះម េថរជអនក្របជញ្រពះនមសិរសិរិនិទេមល ិ េហយី្រទង ់

្រ ស់បងគ បឲ់យនងឧបសិក េឈម ះសិរេិមលិនីលកខ ីមនគុណមន 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

សទធ ជេដីមចត់ែចងក ង្រពះវ ិ រេនសិរសិិរនិទរតន្រគមេនះ ្រពម 

ទងំឲយជីកគូនិង្រសះែថមេទៀត។ នងឧបសិកអងគេនះ បនតមកល់ 

្រពះពុទធរូបមយួអងគ ម្រពះ ជបញជ  ្រពមទងំថ្វ យវតថុទងំ យ 

មនទ ទសីជេដីម។ ្រពះភូបធិបតី្របកបេ យធម៌ ្រទង្រ ស់ 

ឲយចងេខត្តសីម (ឲយគូរែផនទី) ជុំវញិ្រគបទ់សិេហយីថ្វ យពុទធបូជ 

េហយីឲយែចកេខត្តទងំ យ៨េទៀត ដល់យជកៈ(ភិកខុអនកបូជ)ទងំ 

យ។  

 ចំេណរចិរកលតមក ពុទធ សនេថរ ទេឡងីកនក់្ដចីេ្រមីន 

រុងេរឿងេពញទីមិនែមនចេ្រមីនេនែតកនុង្របេទសែខមរេទ ពុទធ សន 

្របេទសែខមរបនផ យចូលេទកនុង្របេទស វេទៀត េហយីលូត ស ់

ដុះ លចេ្រមីនដូចេយងីបនេឃញីេន្របេទស វសព្វៃថងេនះ្រ ប់     

សុទធែតេកីតេចញមកពីពន្លរឺសមៃីនវបបធមែ៌ខមរពីបុ ណទងំអស់ ។ 

 េសចក្ត្រតងេ់នះ េ កសឺែដសសរេសរទុកថ ្រពះេច្រកុង-

វ្រពះនម ្រពះយ៉ ខផំុង ្រទងព់ិេ ធចំេពះ្រពះ ជបុ្រត្រពះនម 

ផ.ី ្វ  “េទវ នសួគ៌” េហយី្រទងប់ំបរបងេ់ចញពី្របេទស ។ 

កនុង្រគិស្តសក ជ១៣១៦ ្រពះ ជកុមរ ផី. ្វ  អងគេនះ ្រទងប់នន ំ
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

្រពះ ជឱរសមយួ្រពះអងគ្រពះនម ្វ .ងូម មកគង់េន ្របេទសកមពុជ 

េនកនុងរជជកល្រពះបទជយវម៌បរេមស្វរៈ ែដល្រទង់្របថប់េន ជ 

ធនីម នគរកនុង្រគិស្តសក ជ១៣២៧។ ក នុបបវត្តិ វនិយយ 

ថ ្រពះ ជកុមរ ្វ .ងូម (កល្រទងេ់នជ្រពះេយវន័េនេឡយី) 

្រទងប់នេទសកិ ចំេណះវជិជ  កនុងសំ ក់្រពះម េថរ ែខមរមយួអងគ 

មន នៈខពងខ់ពស់ជ្រពះម សមណៈ លុះ្រទងប់ន្រពះជនម១៦វស  

េហយី្រពះម ក ្រតិយែ៍ខមរ ្រទងស់ព្វ្រពះ ជហឫទយ័ ស់្រទង្រពះ  

េម ្ត េ្របសេលកី្រពះ ជធី ្រពះអងគ្រពះនម ែកវឬយត៉ែកវ “កំពូល 

ែកវ=េព្រជ” ឬ កែ៏កវ.ល៉ត. ្វ  “េព្រជ ថ នសួគ៌” អភិេសក្របទនជ 

្រពះអគគជយ ។ 

 កនុង្រគិស្តសក ជ១៣៤០-១៣៥០ ្រពះម ក ្រតិយែ៍ខមរ្រទង់ 

បនជួយឧបតថមភ្រពះ ជកុមរ ្វ .ងូម េ យេរហ៍ពលសកលេយធ 

េហយីឲយេលីកេទ យដេណ្តី មយក ជបល្ល័ងក ជ្របៃពណី្រពះវរបិ  

្រពះអងគមកវញិ។ ្រពឹត្តកិល្រពះយ៉ ្វ .ងូម អងគេនះ មនករសំខន ់

ស់ មិនែមនេ យ រែត្រទងប់នក ង្របជជតិមយួឲយចូល 

មកកនុងវងន់េយបយ រវន័្តដៃ៏្រកៃលង កនុង សុី េគនយែ៍តប៉ុណ្ណឹ ង 

េទ មនផល្របេសីរមយួេទៀតែដលបំេភ្លចេចលមិនបន េ យ្រទង ់
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

បននយំកវបបធម៌ែខមរ គឺពុទធ សនែខមរសិលបៈែខមរ ្របៃពណីែខមរ 

េទកន់ភគេលីៃនទេន្លេមគងគេទៀតផង។ កលេនះ្រពះយ៉ ្វ .ងូម 

បនសុំ្រពះ ជនុញញ ត្រពះម ក ្រតិយែ៍ខមរ និមន្ត្រពះម សមណៈ 

ជ្រគូ្រពះអងគគណៈសងឃែខមរ សិលបនិែខមរេ្រចីននក្រពមទងំគមពដីកី 

ពុទធ សនយកេទ្របតិ ្ឋ នទុកកនុង្របេទស វ។ េដីមបនីឹងឲយេកីត 

សរិសីួស្តជី័យមងគល្របេសរីេ្រចីនដល់្របេទសនិង្របជជន្រពះអងគ ្រទង ់

បនសុំ្រពះ ជនុញញ ត្រពះម ក ្រតិយែ៍ខមរ និមន្ត្រពះពុទធបដមិស័ក្ត-ិ 

សទិធិមយួអងគ ែដលមនកតិ្តនិមលបលីបញ យកេទ្របតិ ្ឋ នទុកជ 

មងគល ឬកិត្តយិស្រពះ ជធនី នឆងែថមេទៀត។ ្រពះពុទធរូបអងគ 

េនះ េគមិនបន គ ល្រពះនមពតិេទ ែត ម នេមីលេទ្របែហលជ 

្រពះពុទធរូបនម “ជយពុទធម នថ” ទងំអស់មនចំនួន២៥អងគ ។ 

េយងីបនដឹងថ កនុងរជជកល្រពះបទជយវរ មន័ទី៧ ្រទងប់នបេងកីត 

្របៃពណី្រសង្រពះ“ពិធី ន ន” កនុងែខផលគុន។ កនុងមួយឆន ំៗ  ្រទងន់ិមន្ត 

្រពះពុទធរូបទងំ២៥្រពះអងគេនះ ែដល្របតិ ្ឋ នទុកកនុងបុរធីំៗ កនុង្រពះ- 

ជ ច្រកទងំមូលមកកន់វត្តជយ័្រសី (្រពះខន់) េដីមបេីធ្វពីិធី-

ន នៈ។ ពិធី ន នៈេនះេហយីតមកេកីតជ្របៃពណី “្រសង់្រពះ” េពញ 

្របេទសែខមរ។ េនះជអរយិធម្របេទសែខមរ្របេសរីមយួ េហយីផ យ 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ឥទធពិលេទេលី្របេទសជិតខងផង។ ្របែហលជេ យអរយិធម៌្រប-

េសីរេនះេហយីបនជ្រពះ យ៉ ្វ .ងូម ្រទងន់ិមន្ត្រពះពុទធរបូជយពុទធ- 

ម នថមយួ្រពះអងគ េទ្របតិ ្ឋ នេន្រពះ ជធនីៃន្របេទស្រពះ-

អងគ លុះបនេទ្របតិ ្ឋ នេន្រពះ ជធនី ៉ នឆងេហយី ្រពះពុទធ-

បដិមអងគេនះក៏បនខន ន្រពះនមេទជ“្រពះបង”វញិ ្រស័យេ យ 

សទធ អនកនគរ គឺអនកេនះខ្លះ អនកេនះខ្លះ បនយកសន្លឹកមសេទបិទ 

អងគៃន្រពះពុទធរូបេនះ បិទទល់ែតអងគ្រពះពុទធរូបេពរេពញេទេ យ 

មស។ ឯ្រពះ ជធនី ៉ នឆង ងំែតពបីន“្រពះបង” ទុកជជយ័-

មងគលេហយីកប៏ននមភិេធយយថម ី “ ជធនីលួង្រពះបង” វញិ ងំ 

ពកីលេនះមករហូតដល់បចចុបបននកលេនះ ។ 

 ពង វ រែខមរ បនឆ្ល កន់ូវ្របវត្តិេនះទុកជកិត្តិយសដ៏ខពងខ់ពស់ 

ៃនម ក ្រតយិែ៍ខមរ គណៈសងឃែខមរ ្របជជនែខមរ ែដលបនទុកជ 

ន ៃដដ្របេសរីបំេភ្លចេចលពុំបន េ យបនផ យពុទធ សន ជ 

សនពន្ល្រពះចនទ ជ សនទឹកអ្រមតឹ ្រពមទងំវជិជ ករសិលបៈ 

្របៃពណីែខមរចូលេទកន្របេទស វឲយ្របេទស វ បនេកីតេទជ 

្របជជតិមយួ្របកបេ យអរយិធមន៌ងិវឌ នធមដ៌្របេសីរខពងខ់ពស។់ 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

សព្វៃថងេនះ ពុទធ សនជ សនរដ្ឋ វ ្របជជន វពុទធ ស-

និក្របេទស វមនវត្ត មេដរ សពសេពញ មនសេម្តច្រពះ-

សងឃនយក ជគណៈ ននុ្រកម ភិកខុ មេណរ ជែ្រសបុណយ 

្រគបទ់ីកែន្លង ដូេចនះ ្របៃពណី វ គឺ្របៃពណីពុទធ សនេន្របេទស 

ែខមរេយងី ។ 

 េនកនុងបចចុបបននកលេនះ ្រពះម ក ្រតិយែ៍ខមរ និង្រពះម -

ក ្រតយិ៍ វ មនសមពន័ធេម្រតីយ៉ងជតិសនិទធល្អ មិនែដលមនករេមះ-

ៃមអ្វកីនុងកល ម្តងេឡយី។ ្របេទសែខមរេយងី ែតងបនជួយទំនុក 

ប្រមុង្របេទស វេរៀងរហូតមក េ យបននិមន្ត្រពះសងឃែខមរឲយេទ 

ជយួកនុងករសកិ ពុទធ សនេន្របេទស វ ឯនិស តិ វជសម-

ណៈឬជ្រគហសថកប៏នមកេនសិក កនុង្របេទសែខមរ េ្រកមករឧបតថមភ 

្រពះម ក ្រតិយែ៍ខមរេយងី ែខមរេយងី ប់ នដូចជបងប្អូនបេងកីត ។ 

 តពីរជជកល្រពះបទ្រសី្រនទវរ មន័មក រ ងពក់ក ្ត លពុទធសត-

វត រទ៍១ី៩ (្រគិស្តសតវត ទី១៤) ្របេទសកមពុជមនេ្រគះថន កធ់ំ ចុះ 

េ យេរៀវបន្តចិម្តងៗេរៀងមក េ យ រចមបំង ងំជល់មិនមន ច់ 

សិ ចរកឹតំ លពី ជវង តៗមកមិនសូវមន ពង វ រពីបុ ណ 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ទងំប៉ុនម នែដលមនមកេហយីកអ៏ន្តរធនបតប់ងេ់ទវញិ មកល 

េវ រហូតមកដល់រជជកល្រពះបទពញយ៉ត ពកក់ ្ត លពុទធ-

សតវត ទី២០(រ ងព.ស.១៩៧៥-គ.ស.១៤៣១)។ ្រពះបទពញ- 

យ៉តអងគេនះលះបងម់ នគរមកគង់េនប ន(្រសីសនធរ) េហយី 

តមក ងំេន្រកុងចតុមុខ (្រកុងភនំេពញ) សព្វៃថង។  

-, 

 

៤, ចលនពុទធ សនសម័យបចចុបបនន 

3 
 ពុទធសតវត ទី២០េទទី២៥ (ព.ស.១៩៧៥-២៥០០) ្រគិស្ត- 

សតវត ទី១៥េទទី២០ (គ.ស.១៤៣១-១៩៥៧) េ្រកយសមយ័ 

ម នគរមក ្រពះពុទធ សនេថរ ទ្របតិ ្ឋ នេលីែដនដីែខមរជប ់

ស៊ប់ ឥតែ្រប្របួលចក់ឫសគល់មជំ ថ ពរេរៀងរហូតមកដល់បចចុបបនន 

កលេនះ ឯ សន្រពហមណ៍និងពុទធ សនម យនមិនសូវមន 

វក័ក៏ បសូនយបន្តិចម្តងៗ រហូតដល់អវ ន បតេ់ឈម ះេបះសំ-
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

េឡងសូនយឈងឹ េនសល់ែតបុ ណ ្ឋ នជដំែណលេដរ សពស-

េពញ្របេទស ។ 

 ពុទធ សនេថរ ទ េឡងីកន់េសចក្តីចេ្រមីន យកវត្ត សន 

្រពហមណ៍មកេធ្វីជវត្តពុទធ សនវញិ បតស់ិវលិងគេនេលី ន ន- 

េ្រទណិេទ េលចេឃញី្រពះពុទធរូបតមកល់េនេលី ន នេ្រទណិជំនសួ 

វញិ។ មនវត្តេ្រចីន ស់ែដល ងំេនេលកីែន្លងវត្ត សន្រពហមណ៍ 

េឈម ះេនជេឈម ះវត្ត សន្រពហមណ៍ថ អងគ, ងំ, ្រកងំ, រ ងំ, 

ប ដូចជអងគ្រពះលងិគ, ងំេគក, ្រកងំ ្វ យ, រ ងំែកន, បធយ 

ដែដលែតតវួត្តសព្វៃថងជពុទធ សន។ វត្ត មួយែដល ងំេនេល ី

វត្ត សន្រពហមណ៍ វត្តេនះមិនែមនេនសល់ែតេឈម ះេទ េនមន 

សល់ទងំ ន មដែំណល សន្រពហមណ៍ គឺ នៃក សជទីលេំន 

្រពះឥសូរេទៀតផង។ ឯទំេនៀម្របៃពណីឬពិធេីផ ងៗ ែដល យឡ ំ

េ យលទធិ សន្រពហមណ៍ និងពុទធ សនម យនកេ៏កីតេទ 

ជទំេនៀម្របៃពណី្រសុកេទសជបរ់ហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ។ កនុង្រពះ- 

បរម ជ ងំ ្រពះ ជពិធីេផ ងៗ ែដលមនមកពីបុ ណកលចំនួន 

២.០០០ឆន មំកេហយីកេ៏នមន ម្របៃពណីេដីមដែដល។ សព្វៃថង 

េមលីេទេឃញីែតវត្ត ម កុដិ វ ិ រ ដេ៏ហយីេ យគងឃ្វ យ្រចូង 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

្រចងភិកខុ មេណរ្រគងចីពរពណ៌េលឿងសព្វទីកែន្លងពសេពញ្រពះ-

ជ ច្រក បនជេកីតមនពកយអនកបរេទសខ្លះ េគេ ្របេទស 

េយងីថ “្របេទសភិកខុសងឃ” ។ 

-, 

 

៥, ចលនពុទធ សននិង្របជជនែខមរ 

3 
 កនុងសមយ័ បឱ់ន ្របជជនែខមរទងំ្របេទសបន ជបួ្របទះ 

េសចក្តទីុកខេវទនខ្ល ងំបំផុត ថមថយកម្ល ងំនឹង ងេសចក្តចីេ្រមីន 

ដូចសមយ័េ្រពងនយពុំបន ែតេទះបធី្ល ក់ចុះដុន បប៉ុណ្ណឹ ងក៏េ យ 

្របជជនែខមរ ែដលបន គ ល់រសជតិ្រពះធមៃ៌ថ្លវេិសសេហយី ឱប 

សនេនះជប់នឹងខ្លួនទុកតមកស៊ូ ្ល បព់ុំ្រពមលះបងេ់ចល។ ពុទធ-

សនេថរ ទ ែដលធ្ល បម់នមកពីសមយ័េ្រពងនយ្រ ប់ក្រជួត-

្រជបរហ័សចូលេទដលច់ិត្តេថ្លីម្របជជន្រគបជ់នថ់ន ក ់ េហយីឆ្ល ក ់

ជបម់ិនមនឥទធិពលអ្វីមយួមកគស់រេំលីងបនេឡយី។ អស់េ ក 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

អនកដឹកន្របេទសែខមរ ្រពះម ក ្រត ម្រន្តីតូចធំែដល បនយល់តៃម្ល 

ពុទធ សនថ មនផល្របេយជន៍ មនេហតុផល ្រគប្រគនន់ខំ្លួន 

េទកន់េសចក្តីសុខេក មក ន្តបនក្រពមលះបង់ សនដៃទេចល  

អស់េទេ្រជីសស្រមងំយកែតពុទធ សនេថរ ទមួយប៉ុេ ្ណ ះ ទុកជ 

សមបត្តវិបបធម្របច្របេទសែខមររហូតដល់មកបចចុបបននកលេនះ។ កនុង 

សម័យ បឱ់ន្របជជនែខមរបនពុទធ សនេនះេហយី ជសរណៈ 

ដឧ៏ត្តមខពងខ់ពស់ជយួស្រមលលែម្ហេសចក្តទីុកខេ យេជឿកមមផលចបស់ 

ស់ថ “េធ្វលី្អបនល្អេធ្វី ្រកកប់ន ្រកក”់ េហយីទូនម នេ្របៀន 

្របេ កូនេចេនឯេ្រកយ ឲយខិតខំក ងេសចក្តីល្អ េដមីបកី ង 

អនគតឲយបនរុងេរឿងដូចសមយ័េ្រពងនយវញិ េទះជលំបកយ៉ង- 

ក៏េពញចិត្តរមួសុខទុកខជមយួពុទធ សន ទល់ែតេកីតេទជ 

សុភសិត្របចជំតិថ “ស៊ូ ្ល បេ់ទគប់ រសធម៌ កុំបីបង”់ ។ 

 

-, 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

៦, ចលនពុទធ សននិងរដ្ឋ 

3 
 េ យចិត្តែខមរជចិត្តធមែ៌បបេនះេហយី បនជ្របជជនែខមរ 

មនិចូលចិត្តេ្របីកម្ល ងំ វុធ េពញចិត្តន្របេទសខ្លួនេទេ យសន្តវិធិ ី

េហយី ងំេនកនុងអពយ្រកឹតភព ្រស ញ់មនុស ជតិ្រគប់ សន ៍

្រគបភ់ កនុងសកលេ កមិនេរសីមុខទុកមនុស េ កជកលយណ-

មតិ្តស្រមបេ់ដីរេទកនផ់្លូវឆង យកន្ត រ រមួសុខរមួទុកខជមួយគន ដបតិ 

បនជេកីតមកេហយី ចង់រមួរស់េនជមួយគន េ យេក មក ន្តរហូត 

េទ េដីមបី ងសុខចេ្រមីនដល់មនុស េ ក។ ្របជជនែខមរទងំ 

្របេទស្របកសខ្លួនជអពយ្រកឹតយ៉ងឱ រកិ ចេំពះសកលេ ក 

មនិថេ កខងេនះ ឬេ កខងេនះេទ េនះឯងេហយីជសកខភីព 

ឲយសកលេ ក គ ល់ចតិ្តែខមរថែខមរ “ចិត្តធម”៌ ។ ែត្របវត្តិ ្រស្តែខមរ 

បន្របប់ថ ែខមរមិនែមនចិត្តធម៌ ្ល ប់ស្តូកេនះេទ ែខមរមនសតិ-

សមបជញញៈ មនគំនិតរស់រេវកី េចះតស៊ូ្រពមយកជីវតិខ្លួនជពល ី

េដមីបបីូជមតុ្របេទស បូជជតិ សន ម ក ្រតខ្លួនរហូតមក ។ 

មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ ពុទធ សនបនបង្ហូរេចញនូវធមមនីតិ្រទឹស្តីបទ និង 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

អភិសមចរបថយ៉ង្រតមឹ្រតូវ ស្រមបរ់ដ្ឋទងំមូលេធ្វកីំែណទ្រមង ់

ែថមេទៀត ។ 

-, 

 

៧, ចលនពុទធ សនកនងុយវុជនែខមរ 

3 
 ្របជជនែខមរអបរ់កំូនេច ម្របៃពណីបុ ណ គឺឲយកូនេចេទ 

េរៀនេនវត្ត។ កូនែខមរេទះជ្រពះ ជបុ្រតក្ត ី បុ្រតម្រន្តកី្ត ី កូនេច្របជ- 

្រស្តក្ត ី ទងំអស់េទេរៀនេនវត្ត យកវត្តជ េរៀន វត្តមួយៗ 

្រតូវបេ្រងៀនមុខវជិជ បន្រគបយ់៉ង បេ្រងៀនអក រ នព្វន្ត កររចន 

ករ ថ បន ចបបស់ីលធម ៌ នងិធម៌ ថព៌ុទធ សន។ កូនែខមរែដល 

បនេរៀនសូធយេចះដឹងគរួសមេហយី ្រតូវបសួជ មេណរ ជភិកខុ 

េកតីេទជទំេនៀមថ កូន្របុស យុ១២ឆន  ំ ្រតូវបួសជ មេណរ 

សងគុណម  យុ២១ឆន  ំ ្រតូវបសួជភិកខុ សងគុណបិ  បសួ 

េហយី្រតូវេរៀនសូធយវជិជ ខពង់ខពស់តេទេទៀត េរៀនបលី េរៀនធម៌ ថ ៌

ចកខុវសិ័យពុទធ សន  - 48 - 

េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ពុទធវចនៈ-ល-។ កូនេចែខមរ េបបីនបួសជ មេណរ ជភិកខុេហយី 

សិកខមកវញិេទីបេគ បថ់ ជមនុស េពញអងគ សិកខមកវញិភ្ល ម េគឲយ 

នមថ បណ្ឌិ ត ែ្របថ អនក្របជញ េគែលងេ   មឹង ដូចពីេដីម 

េហយី។ េបីបនបសួេហយីែតខជលិេរៀនសូធយេទៀត ចបប្រកមែខមរ 

បេនទ សថ“កមជលិេអៀនេ្របៀនបួសេហយីមិនេរៀនបេនទ សថេខ្ល ”។ េបី 

មនិបនបួសេទ េគេ   មឹង មយួជតិ េហយីេគមិន ប់ជ្រតី- 

មុខេទ។ ្រស័យេ យករអបរ់្របេសីរេនះេហយី េទបីបនជ្របជ-

ជនែខមរមនចរយិសុភព ប ស្លូតបូត្រតងច់ិត្តេថ្លមីល្អ មិនសូវេចះ 

េបៀតេបៀនគនគីន េទ។ សព្វៃថង កូន្របសុពុំសូវបនបសួជភកិខុ ជ ម-

េណរដូចជំនន់មុនេទ េ្រពះមន េកីតេឡងីេនេ្រកវត្តេ្រចីន 

ែតេទះេម្តចម្ត  ្រពះ ជរ ្ឋ ភិបលក៏ពយយមបេងកីត មវត្ត 

ដូចបុ ណកលវញិជបំផុត។ សូមបមីន េរៀនេនេ្រកវត្ត ែតមន 

សសិ េ្រចីនគន ស ់ ែដលពឹងពក់ ្រស័យេន មវត្ត ម ជឱ-

កសល្អបនេសពគប់្រពះសងឃ។ ឯយុវជនែដល ្រស័យេនផទះ ក ៏

ែតងមនឱកសចូលេទវត្ត ម បនេធ្វបីុណយ ម្របៃពណីពុទធ-

សន បនភជ បន់ិស យ័ខ្លួននឹងពុទធ សន េចះខ្ល ចបប េចះចង ់

បនបុណយេចះយល់្រពះពុទធ សន េហយី្របកសខ្លួនជពុទធ ស- 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

នកិ េ្រពះេហតុែតបនទទលួពន្ល្រពះពុទធ សន ងំពីកុមរមក ។ 

-, 

 

៨, ចលនពុទធ សនកនងុសងគមែខមរ 

3 
 ្របជជនែខមរមនភ័ព្វសំ ង្របេសីរ ស់ េ យបនទទួល 

ពន្លពឺុទធ សន ងំពីបុព្វកលេរៀងមក េហយីខំែថរក ទុកមិនឲយ 

បតប់ងេ់ទវញិ ពន្លេឺនះរុងេរឿងចិញច ចចិែញចងកនុងបចចុបបននកលេនះ 

ជគំរូមួយឲយសកលេ កេមីល ទុកដូចជ្រពះពុទធ សនមនជវីតិ 

រស់េនរេវកីកនុងែដនដីែខមរ កដ់ូចសមយ័ពុទធកល។ ែបក៉ខងពិធី គឺ 

បុណយទនពុទធ សនក្ត ីបុណយ្របៃពណី្របេទសក្ត ី្របជជនែខមរែតង 

្របមូលគន េទេធ្វេីន មវត្ត ម។ ករ្របមូលគន េទវត្តេនះ មន 

្របេយជន៍ ស ់ េ្រពះជឱកសល្អនឲំយបន គ ល់គន  ឲយ ប់រកគន  

ឲយបន្រប្រស័យនូវគន នឹងគន  ឲយេយគយល់គន  ឲយេចះរបួរមួគន  េដីមប ី

បំេពញកុសលឬសេ្រមចកិចចករសងគមអ្វីនីមយួ។ ករសមទនសីល 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ជកិចចករសងគមមយួដ្របេសីរ េ្រពះបនដុសខត់សងគមឲយ ្អ ត 

បរសិុទធ ឲយមនចរយិ្របេសីរ មនសីលធមខ៌ពស់។ ឯករបំេពញទន 

ថ្វ យសងឃ កជ៏កិចចករសងគមមយួ្របេសីរេទៀត េ្រពះជករជ្រមះ 

េសចក្តកីំ ញ់គិតែត្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លួននិងជករបង្ហ តខ់្លួនឲយេចះ 

េធ្វចីិត្តធូរទូ យ េចះគិតផ្តល់្របេយជនន៍ិងេសចក្តសីុខៃនគនគីន េទ-

វញិេទមកមិនែតប៉ុេ ្ណ ះេទ ករ្របមូលគន េទវត្តជឱកសមយួ្រប-

េសរី េ យែឡកេទៀត េ្រពះ ចយកេពលជួបគន េនះ ស្រមបជ់ែជក 

គន  ពិេ្រគះគន  ពភិក គន  អំពកីិចចករសងគមជ្រប្រកតីែថមេទៀតផង។ 

េហតុដូេចនះ ្រប ន អ្វីមយួជកិចចករសងគម ែដលបន្របឹក គន េនវត្ត- 

មែតងែតជប់ យេ យគំនិតពុទធ សន ជសន្តធិម ៌ នឲំយ 

េកតីេសចក្តសីុខេក មក ន្តជដ ប ។ 

 ចស់ទុំបរមបុ ណែខមរ បនបេងកតីបុណយទំេនៀមេ្រចីន េដីមប ី

អប់រនំិស យ័សងគមឲយជប់នឹងពុទធ សន ដូចបុណយកន់បិណ្ឌ  

បុណយ្រសង់្រពះ បុណយេ្រ ច្រសពម បិ ចស់ទុំ បុណយបំបសួ-

នគ បុណយកឋនិទនជេដីម។ ឯបុណយេខម ច ពិធីេរៀបមងគលករ 

កូន្របុស្រសីជ ្វ មីភរយិ បុណយចូលឆន -ំល- កច៏ស់ទុំបញចូ លលទធ-ិ
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ពុទធ សនជមងគលទងំអស់។ េ យជតិេយងីចូលចិត្តេធ្វបីុណយ 

ដូេចនះេហយី បនជមនពកយអនកបរេទស េថក លេទសេយងីថ “ែខមរ 

បនជ្រកមកពីេធ្វីបុណយេ្រចីនេពក”។ ជនជតិែខមរេពញចិត្តេធ្វីបុណយ 

យ៉ងេនះ មកពីយល់ថ “្រកក្រកចុះ  ឲយែតមនល្អ  គឺមនអរយិ- 

្រទពយ” ។ 

 បុណយសំខនម់យួេទៀត ស្រមប់អបរ់ចំរយិសងគមឲយវេិសស-

វ ិ ល គឺបុណយេទសនទសជត។ិ ករេទសនទសជត ិ (ឬេវស ន្តរ 

ជតក) គឺករសែម្តងពីចរយិ ្រពះបរមេពធិសត្វែដល្រពះអងគខំ្របឹង 

្របតិបត្តកិនុងអតីតជតិឲយបន្រ ស់ដឹងធម៌ឲយ្របជជន ្ត ប ់ េហយី 

យកគតិទុកជពន្លកឺនុងជីវតិខ្លួន្រគប់ៗ គន  ស្រមប្របតិបត្តយិកេសចក្តី 

សុខេននេ កេនះនិងបរេ ក។ ្រស័យេ យករអបរ់ដំ្របេសីរ 

េនះ ្របជជនែខមរបនេចះដឹងពុទធចរយិ ែដល្រពះបរមេពធិសត្វ 

ល់្រពះអងគបនបំេពញទសបរមី េហយី្រប្រពឹត្ត មពុទធចរយិ យក 

ពុទធចរយិេនះជគតិ្របចជំវីតិេដីមបទីូនម នខ្លួនឲយ្រប្រពតឹ្ត ឲយមនសីល-

ធម៌ខពងខ់ពស់ ឲយមនចិត្ត ងំេនកនុងធម៕៌ 
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ខ. វបបធម៌ពុទធ សន 

 អ្វីជវបបធម?៌ អ្វីជពុទធ សន? 

 -សភពសព្វយ៉ង ែដល ងំេឡងីកនុងភូមិ្របេទស េ យអំេពី 

េផ ងៗ មនករគស់ នភជួរ ស់ បេ្រពះ បណ្តុ ះ ផំ បំំេបជ- 

េដមី ឬកនុងកយ្របេទសេ យករសិក អប់របំណ្តុ ះនិស យ័សន្ត ន 

េនះជវបបធម ៌។ 

 -ធម៌វនិ័យែដល្រពះពុទធ្រទងស់ែម្តង ្រទងប់ញញត្តទុកេ្របសសត្វ 

េ កេ ថ ពុទធ សន។ ពុទធ សន ជវបបធមេ៌កីតអំពី្រពះ- 

ពុទធ។  

-, 

 

១.វបបធម៌ឥ ្ឌ សមយ័បុ ណនងិសម័យពុទធកល 

 ្រពះពុទធជមច ស់្រទង្រពះសមភព និង្រទង្រ ស់ដឹងេន្របេទស- 
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ឥ ្ឌ ភគខងេជីង ែដលកនុងសមយ័េនះ េគទុកជមជឈមិ្របេទស។ 

សម័យេនះឥ ្ឌ ភគខងេជីង មន រយធមខ៌ពស់េថកីងជងភគខង 

តបូងេ យមនវបបធម៌ខងបេចចកេទស និងខងរដ្ឋបប សេនបយ 

្រពមទងំខន្តនីិងវរីយិៈសំខន់។ ឥ ្ឌ ភគខងេជងី មនឥទធិពល 

ខ្ល ងំក្ល ចទម្ល ក់ នៈឥ ្ឌ ភគខងតបូង ឲយេថកទបដូច ន- 

នរក សូមបែីតកនុងឥ ្ឌ ភគខងេជីងជមយួគន ក៏ែបង នៈ្របជជន 

ជ៤្រតកូល គឺ្រតកូលក ្រត ្រតកូល្រពហមណ៍ ្រតកូលៃវសយៈ(ឈមួញ) 

្រតកូលសូ្រទៈ(អនកងរ)។ ប ្ត ្រតកូលទងំ៤េនះ ្រតកូលក ្រតនិង 

្រតកូល្រពហមណ៍ជ្រតកូលឧត្តម េ យមនវបបធមជ៌ន់ខពស់ ្រតកូល 

ៃវសយៈជ្រតកូលបនទ បប់ន  ំ េ យមនវបបធម៌ថន កក់ ្ត ល្រតកូល-

សូ្រទៈ ជ្រតកូលទបជងេគបង្អស់ េ យមនវបបធម៌េថកទប 

បំផុត កលេបីមនវបបធម៌េផ ងគន ម នៈ្រតកូល ដូេចនះ រយធម ៌

េសចក្តចីេ្រមនីរុងេរឿងេ យ កបបកិរយិទងំ យ មនសេម្ល កបំ-

ពកន់ិងសលីធម ៌ចរយិជេដីមកេ៏ផ ងគន េទ មេនះ។ ដល់្រពះពុទធ 

ជមច ស់បន្រ ស់មក ្រទងផ់ យអនុត្តរធម ៌្រទងទ់ម្ល យ នៈចំេពះ 

ជនែដលមកពី្រតកូលទងំ៤េនះ េទះបី្រតកូល កេ៏ យឲយែត 

ចូលបសួកនុងធមមវនិ័យរបស់្រពះអងគ ្រទងទ់ុក ក់ នៈេសមគីន ទងំអស ់
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ឲយេគរពដល់គន ែត មវស  ចស់ខចនីិងករេចះដឹងតចិេ្រចីនប៉ុេ ្ណ ះ 

េហយីនិង្រទងអ់ប់រនំិស យ័ពុទធបរសិ័ទ េ យនយកធម៌ននមន 

ទន សីល ភវន ឬ សីល សមធិ បញញ  ជេដីមរហូតដល់ 

មគគផលនិព្វ នជទបីំផុត។ ដូេចនះេឈម ះថ ្រពះពុទធជមច ស្រទង់បន 

េ្រពះបណ្តុ ះ ផំ ពំូជវបបធម៌ពុទធ សន ទុកកនុង្របេទសឥ ្ឌ  ជ 

មជឈមិ្របេទស ែដលជជតិភូមិរបស់្រពះអងគកនុងសមយ័ពុទធកល ។ 

លុះ្រពះអងគបរនិិព្វ នេទ េទីបវបបធមេ៌នះ យភយេចញេទកន ់

្របេទសននជបចចន្ត្របេទស ដ បដល់ទូេទទងំពភិពេ ក ដូច 

េឃញី្របកដកនុងសមយ័បចចុបបននេនះ ។ 

 

២.វបបធម៌ពុទធ សនផ យមកកន់សវុណ្ណភូមិ 

 បចចន្ត្របេទសទងំពងួកនុងឧបទ្វីបសុវណ្ណភូមិ បនទទួលយក 

វបបធម៌ពុទធ សនមក បេ្រពះបណ្តុ ះ  ំ េនសម័យេ្រកយពុទធ-

កល គឺកនុងសតវត ទី៣ ៃនពុទធសក ជ នរជជកលអេ កម ជ 

េ យ្រពះេមគគល្លបីុត្តតិស េតថរជសងឃ្របមុខ បនចត់្រពះេថរៈ២រូប 
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គ្រពះេ ណេតថរ១ ឧត្តរេតថរ១ ឲយជសមណទូតនវំបបធម៌ពុទធ សន 

មកផ យដល់សុវណ្ណភូមិែដល ម្របភពខ្លះថ ងំេនកនុង -

ច្រកភូម ែដលមនអរហន្តសីម និងសិ ចរកឹជពស្តុ ងេនរហូត 

ដល់សមយ័បចចុបបននេនះ ។ 

 ឯ្របេទសកមពុជេយងី េបី មសិ ចរកឹកនុងេចតិយ ្ឋ ន 

ននេនសតវត ទី៨ៃនព.ស សមយ័នគរភនំ(ហ្វូណន)្របកដថមន 

ពុទធ សនមកចកឫ់ស លូត ស់ពសេពញ េខ្រតេទេហយី។ 

កលេបីដូេចនះ ចសននិ ្ឋ នថ ្របេទសកមពុជបនទទលួវបបធមព៌ុទធ-

សន ងំពីមុនសមយ័េនះេទេទៀត គឺថ្របែហល ងំពីសតវត  

ទ៣ីឬ៤ៃនព.ស ដំ លឬបនទ ប់គន នឹង្របេទសភូមេនះែដរ េ្រពះ 

ទ្រមនំឹងេកីតបនជសិ ចរកឹែបបេនះក៏ ្រស័យមនជននុជន េជឿ 

េគរពកន់មកមុនយូរែ្រកលែដរេហយី ទងំសមយ័េនះ េនឧបទ្វបី 

សុវណ្ណភូមិេយងីមន្របជជតែិត៣ផង គឺភគខងលិច្របជជតិមន 

ភគខងេកីត្របជជតិចមភគក ្ត ល្របជជតិែខមរ។ ដូេចនះេឃញី 

ថ្របជជតិទងំ៣ ចផ យឬ ចចម្លងវបបធម៌េទវញិេទមកបន 

េ យងយេហយីេបីនកឹដល់េរឿងមយួេទៀតថ ជតិែខមរនិងជតិមន 

មនអមបូរភ ជមួយគន  ែដលេ ថភ មនែខមរ ្របកដមក 
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ដល់ឥឡូវេនះ ករ៏តឹែតេឃញីថសម ស់េទេទៀត។ រមួេហតុករណ៍ 

ទងំអស់េទ ចសននិ ្ឋ នថ វបបធម៌ពុទធ សនខងេថរ ទ ែដល 

ជគូនឹង ចរយិ ទ បនមកចកឫ់សដុះ លកនុង្របេទសេយងី ងំ 

ពមីុនសមយ័នគរភនំ។ ជតិែខមរែដលធ្ល ប់ែតកន់ សន្រពហមណ៍ មក 

ពមីុនៗកែ៏បរ្រតឡប់មកេគរពកន់ពុទធ សន ទងំ្រពះម ក ្រត 

ទងំ ្របជ ្រស្តកនែ់តេ្រចនីេឡងីៗ។ លុះចូលមកដល់សម័យ 

េចន  គឺពីសតវត ទី១១ េទទី១៤ ៃនព.ស កនុងរ ងេនះវបបធម ៌

ពុទធ សនខង ចរយិ ទ កប៏នផ យចូលមកដល់េទៀត បន 

ចកឫ់សលូត ស់េឡងីជគូនឹង សន្រពហមណ៍ េ យមនឥទធិ-

ពលផ យចូលកន់្រពះ ជសំ កក់នុងរជជកលខ្លះៗផង ដ បមក 

ដល់សមយ័អងគរ គឺពីសតវត ទី១៤ េទទី២០ៃនព.ស កនុងរ ងេនះ 

រជជកលខ្លះករ៏តឹែតមនឥទធិពលយ៉ងអ ច រយ មន្រពះម ក ្រតេគ-

រព ប់ នថ្វ យ្រពះអងគជពុទធ សនិក ដូច្រពះបទជយវរ មន័ទ៧ី 

ែដលមន្រពះកិត្តិនមលបលីបញ មន្រពះ ជ េខ្រតដ៏ធំទូ យ 

កនុងសតវត ទី១៨ៃនព.ស។ កនុងរជជកល្រពះអងគ ្រទងប់ន ង 

េចតិយ ្ឋ នសំខន់ៗ មន ្រប ទ ្រពហម ្រពះខន័ និងបយន័ជ- 

េដមី ែដលទុកជវបបធម ៌ ខងកររចនៃន្រពះពុទធ សនលទធ-ិ
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ចរយិ ទ ទងំបន ងមនទីរេពទយ ព ន ថនល់ សំ ក ់

សពសកនុង្រពះ ជ ច្រក។ មសិ ចរកឹកនុងបុ ណ ថ ន 

ទងំ យបំភ្លឺឲយេឃញីថ ្រពះអងគជបណ្ឌិ តឯកមយួ ទងំខង ស- 

េនបយទងំខងនេយបយ។ ទងំ្រពះនងជយេទវ ី អគគមេហស ី

្រពះអងគកជ៏ ្រ ្ត ចរយខង្រពះពុទធ សន ។ 

៣.មូលេហតុ្រពះៃ្រតបិដកស្លឹករតឹ 

 វបបធម៌ពុទធ សនែផនកអក រ ្រស្ត ងំពី្រពះពុទធជមច ស់ 

គង់្រពះធរមនេនដ បមក េ កអនកបេ្រមី្រពះពុទធ សនទងំ យ 

្រគនែ់តេរៀនសូធយឲយេចះច ំ េហយីបង្ហ តប់េ្រងៀន និង្របជុសំងគ យន 

េ ត្រកងធមមវនិយ័ជបិដក៣ (្រពះៃ្រតបិដក) និងេផទ ងផទ តឲ់យ្រតឹម- 

្រតូវរចួចទំុកតៗគន មក េ យករ ្វ ធយយេលីកពុទធវចនៈេឡងីកន ់

ចិត្តទងំអស់ឥតមនចរកឹ កស់្លឹករតឹ ឬ កផ់ទ ងំសិ ដូចេយងី 

ធ្ល បប់នេឃញីេន្របេទសេយងីនិង្របេទសភូមជេដីមេទ។ សូមប ី

វបបធម៌ពុទធ សនហូរចូលមកចក់ឫសកនុង្របេទសែខមរ លូត ស់ 

ឋតិេនដ បទល់រជជកល្រពះបទជយវរ មន័ទី៧ េហយីអតថបទ្រពះៃ្រត-

បដិកស្លកឹរតឹេនះកម៏និ្របកដថមនេនេឡយី។ េឃញីមនែតអតថ-
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

បទបន្តចិបន្តួចែដលចរកឹេន ផទ ងំថមដូចកនុងសមយ័អេ កម ជ 

ែដរ។ លុះមកដល់រជជកល្រពះបទជយវរ មន័ទី៧េទីបមនេរឿងដំ ល 

ថ ្រពះអងគបនបញជូ ន្រពះ ជបុ្រតឲយេទបសួេរៀនេនេកះសិរលីងក  

េនសតវត ទ ី ១៨ ៃនព.ស េហយីវលិមក្របេទសវញិកនុងសតវត  

ដែដល។ កនុង្រពះដំេណីរបំេពញេបសកកមមៃន្រពះេថរៈជ្រពះ ជបុ្រត 

េនះ គងម់នកុលបុ្រតែខមរេ្រចីនរូប មែហជសហករ ី េហយីគងន់ ំ

្រពះៃ្រតបិដកស្លកឹរតឹ និងបករណ៍ឯេទៀតេ្រចីនមកកន្របេទសខ្លួនេន 

េពល្រតឡបវ់ញិ ។ 

 

៤.វបបធម៌ពុទធ សនែផនកអក រ ្រស្ត 

 វបបធម៌ខងអក រ ្រស្តពុទធ សន ទុកជេ្រគឿងរចនពិ-

េសសមួយ ងំេឡងីេ យ រ្រពះពុទធនិង្រពះអនុពុទធេ កអនកបេ្រម ី

្រពះពុទធ សន។ ្រពះពុទធជអមច ស់េយងី េ យ្រពះអងគ្រទងេ់ស្តច 

េចញេទ ងអភិនិ្រសកមណ៍្រប្រពឹត្តទុកករកិរយិអស់ ៦វស  េហយី 

បន្រ ស់ដងឹជ្រពះពុទធេនែដនមគធៈផង និងេ យ្រពះអងគ្រតូវ 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

សែម្តងធមេ៌្របសេវេនយយសត្វកនុងែដនេនះជមុនផង េទបី្រទងយ់ក 

ភ អនកែដនេនះ ែដលេ ថមគធភ មកេ្របី្របកសធមមវនិ័យ 

ែដល្រទងប់ន្រ ស់ដឹង គឺសែម្តងធម៌បញញត្តវនិយ័េ យភ េនះ 

ទងំអស់។  

 ពីេដីមមកមគធភ  ស្រមបេ់្របីករ មធមម ្រសុក មិន 

ទនថ់ជតន្តភិ ដូចភ សំ្រសកតឹេទ លុះ្រពះពុទធ្រទងយ់កមកេ្របី 

កនុងករផ យ្រពះពុទធ សន កប៏នទទលួកររចនក្ល យជតន្តិ-

ភ  (ភ មនរេបៀប) ្របកបេ យ លិងគ វចនៈ វភិត្ត ិកល បទ 

បចចយ័ជេដីម យ៉ងបរបិូណ៌េហយីផទុកេ យចបបធ់មមវនិយ័មនអតថ-

រសដ៏្រជលេ្រជ។ មគធភ  មនពកយេ មយង៉េទៀតថបលី-

ភ  ជភ ស្រមប្របកសធមមវនិ័យ កនុងពុទធ សនេនះដល់ 

កនុងបឋមសងគីតកិល ្រពះសងគតីកិរកៈទងំ យ បនចត់ករ

របួរមួេទជ្រពះៃ្រតបដិក េ យយកបលីដៃទៗ មនបលនីិទន 

ជេដមីមកបញចូ លផ ផំង។ បលីេដីមែដលបនេឡងីកន់សងគ យន 

ទងំេនះ ចតជ់បករណ៍មយួេឈម ះថ មូលបបករណ៍ (គមពរីេដីម) ឬ 

េ ថបលីដែដលកប៏ន។ បករណ៍ជអតថវណ្ណន(ស្រមបព់ណ៌ន 

េសចក្ត)ី ៃនបលីេនះេ ថ អដ្ឋកថ។ បករណ៍ជអតថវណ្ណនៃន 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

បករណ៍ទងំពីរ គឺបលីនិងអដ្ឋកថេ ថដីក។ បករណ៍េ្រកពីេនះ 

មនវសិុទធិមគគ និងមងគលតថទីបនីជេដីមេ ថ តព្វិនិមុត្តឬបករណ- 

វេិសស ។  

 ឯ្រពះបករណ៍ទងំ យ មនអដ្ឋកថជេដីមេកតី េឡងីជ 

លំ ប់ ងំពីអរហន្តសមយ័ េហយីេ្រចនីែតជភ បលី។ េទះមន 

បករណ៍ខ្លះ ងំេនជភ ដៃទ កព៏ួក វក័ទងំ យនគំន ែ្របមក 

ជបលីភ វញិ ដូចេរឿង្រពះពុទធេឃ ចរយអនក្រសុកមគធៈ បន 

នមិន្តេទលងក ទ្វីប ែ្របអដ្ឋកថេចញពីសីហឡភ មកជបលី-

ភ េនពុទធសតវត ទី១០ គឺេធ្វភី ែដលកតអ់ដ្ឋកថេនះឲយេទ 

ជបលីភ ្រសបេទ មភ ែដលកតម់ូលបបករណ៍ េដីមបឲីយ 

ផ យេទកន់្របេទសននបនេ យ្រសួល ។ 

 មយួេទៀត បលីភ នឹងេ ថ ពុទធភ កប៏នេ្រពះជ 

ភ បេចចកេទសមួយកនុងចំេ មមគធភ  េហយីេកីតេឡងីេ យ 

កររចនរបស់្រពះពុទធ។ កលខញុ  ំ (អនកសរេសរេរឿងេនះ) េទបំេពញ 

េបសកកមមកនុងឆដ្ឋសងគ យនេន្របេទសភូម ខញុ ំបនឮេថរ ច្រពះ-

សងគីតិករកៈខ្លះថ េយងីបន គ ល់គន ដ បដល់ទុកចិត្តសនទិធ ន ល 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

េ យ រេយងីបនេចះពុទធភ  ដូចអនក គ ល់តៃម្លេពទយ េ យ- 

រេចះភ េពទយ ។ 

 សព្វៃថងអនក្រសុកភូមក្តី ឥ ្ឌ ក្តី កល្របថន ឲយយល់អតថរសដ ៏

្រជលេ្រជៃនបលពីុទធភ  េគែតងេទេនសិក អប់រេំន្របេទស 

្រសលីងក ដូច្រពះ ជបុ្រត េស្តចែខមរពីសម័យបុ ណែដរេគេជឿថ្រប-

េទសេនះបនសិក តេ់្របៀនកនុងអតថបទបលពីុទធភ  តមកអំព ី

អនក្របជញទងំ យ មន្រពះម មហនិទេតថរអងគអរហន្តជេដមីែដល 

ជអនក្រសុកមគធៈ(ជមពូទ្វីប)េហយីបន សងគ យនធមមវនិ័យរក ទុក 

ដ បមក។ សូមប្របេទសភូម ែដលបនចរកឹ្រពះៃ្រតបិដកមួយចប់ 

ចុះកនុងសិ ែកវចំននួ៧២៩ផទ ងំ  េនេដីមពុទធសតវត ទី២៥េនះ  ក ៏

េ យ រចម្លងគមពីរស្លឹករតឹពី្របេទស្រសីលងក ែដរ ។ 

 

៥.្រពឹត្តិករណ៍វបបធម៌ពុទធ សនេនកមពុជរដ្ឋ 

 ខញុ ំបនពណ៌នមកេហយីថ វបបធមព៌ុទធ សនបនមកចក ់

ឫសចក់គល់កនុង្របេទសែខមរ ងំពីសមយ័នគរភនំ (ហ្វូណន) ឬមុន 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

េនះេទេទៀត ែតវបបធម៌េនះ ែតងមនវបបធម៌ សន្រពហមណ៍ែដល 

មនមកជយូរែដរ េហយីេនះជគូ្របឆងំឬជឧបសគគ េ្រពះកនុងរជជ-

កលតៗមក មន្រពះម ក ្រតេ្រចីន្រពះអងគឬម្រន្តធីំៗជ្រពហមណិក 

(កន់ សន្រពហមណ៍)េហយី្រពះអងគខ្លះេទៀត បន ងំ្រពះអងគជ 

គូ្របឆងំឬជស្រតូវនឹងវបបធម ៌ ខងពុទធ សនទល់ែតមន្របភព 

ខ្លះថ កនុងកលខ្លះ្រពះពុទធ សន បសូនយពី្របេទសែខមរេទេហយី 

កម៏នដូចកនុងរជជកលតមកពីរជជកល្រពះបទជយវរ មន័ទី៧ សម័យ-

អងគរ មនម ក ្រតអងគខ្លះជ្រពហមណិកេលីកតេមកីងវបបធម៌្រពហមណ៍ 

បំបត់វបបធមព៌ុទធ សន ដូចមនវបបធមខ៌ងកររចនរបស់្រពហមណ៍ 

េន្រប ទបយន័ឋតិេនមកដល់សព្វៃថងជឧទហរណ៍្រ ប ់។ 

 ដំេណីរខងេលីេនះ េធ្វឲីយេយងីរតឹែត្រជះថ្ល ចំេពះគុ នុភព 

្រពះពុទធ សនែថមេឡងីេទៀត េ្រពះ្រពះពុទធ សនជ សន 

ស្លូតសុភព េទះកនុងរជជកល កេ៏ យ ងំពីសម័យនគរភនំ ដល ់

ផុតសមយ័អងគរ ្រពះម ក ្រតជពុទធ សនិកទងំ យមិនែដល 

ងំ្រពះអងគជគូស្រតូវនងឹ សនដៃទដល់ម្តងេទ េបីខ្ល ងំ ស់ 

្រគនែ់តមិនេគរព ប់ នថ្វ យ្រពះអងគ ជ សនូបតថមភកប៍៉ុេ ្ណ ះ 
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ឧទហរណ៍ ដូច្រប ទនគរវត្តែដលធ្ល ប់ធ្ល កេ់នកនុងក ្ត ប់្រពះ- 

ហស្ត្រពះម ក ្រតជពុទធ សនកិ េឃញីគងរ់ូបេន មេដីម្រគប ់

េ្រគឿងរចនអ្វីៗទងំអស់។ េ យវបបធម៌ពុទធ សនស្លូតសុភព 

ែបបេនះ េហយីមនករផ ព្វផ យេទកន់េវេនយយសត្វេបីកសិទធឲិយ 

េ្របីវចិរណញញ ណេដញេ លនិងឥតមនករបងខិតបងខំ កេ៏ទជមន 

នុភព ចចក់ឫសដុះ ល កនុងសន្ត ន្របជជន សពសេពញ 

ទងំែដន េទះបីមន្រពះម ក ្រត ឬ ម្រន្តធីំៗជគូស្រតូវយ៉ង  

កេ៏ យ េបីខ្ល ងំ ស់្រគនែ់ត្របជជនពុំ ចេចញមុខ្របកស ខ្លួន 

ថជពុទធ សនិកប៉ុេ ្ណ ះ ឧទហរណ៍ដូចរដ្ឋបុរសសំខន់ៗ ទងំ 

យរបស់ឥ ្ឌ  មនេ កគនធេី ក េជ្រនទ្រប ទ និងេ ក 

េនរុជេដីម េបីទុកជេ កទងំេនះ ពុំបន្របកសខ្លួនថជពុទធ-

សនិកក៏ ចេឃញីថ វបបធម៌ខងពុទធ សនចកឫ់ស្រជួត្រជប 

យ៉ង្រជលេ្រជកនុងសន្ត នរបស់េ កេនះេ្រសចេទេហយី េ្រពះកនុង 

សម័យមុន្រពះពុទធ្រ ស់គម ននរ  ចេពលធម៌ ថ្របកបេ យ 

េហតុផល េហយីមនសន្ត ន្រស ញ់ភតរភពនិងសមភព ម 

របបលទធ្របជធិបេតយយដូេចនះេទ។ នងឹថ្រពះពុទធជមូលននិន ករ េទ 

ខងលទធេិនះ កប៏នេ្រពះ្រពះអងគ្របកបេ យ្រពះម ករុ មន 
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្រពះអធយ្រស័យដធ៏ំទូ យគម នទីបំផុត។ ្រពះពុទធ សនេកីត 

េ្រកយ សន្រពហមណ៍ ែតមនវបបធម៌ខងទស នវជិជ ្របកបេ យ 

អតថរសដ្រជលេ្រជៃ្រកែលងផុតវសិយ័លទធិ្រពហមណ៍។ សន្រគសិ្ត 

នងិ សនម ម៉ត ់េទះបីមនេដីមកំេណីត េនទ្វបី សុីដូច្រពះ-

ពុទធ សនែដរ េហយីេកីតេ្រកយ្រពះពុទធ សនផង កម៏ិនេឃញី 

មនអតថរសពិេសសជងពុទធ សនេឡយី េឃញី្រគនេ់បីែត្រតង ់

បបួលេគឲយេជឿេគរពេកតខ្ល ច្រពះ ទិេទព ដូចពកួ្រពហមណ៍បបលួ 

េគឲយេជឿេគរពេកតខ្ល ច្រពះ្រពហម ្រពះឥសូរ និង្រពះន យន។៍ េហតុ 

េនះេឃញីថ វបបធមព៌ុទធ សន ជកំពូលខងទស នវជិជ េនទ្វបី- 

សុី។ ចំែណកទ្វបីដៃទ ែដលេទីបែតចម្លងយកវបបធមេ៌ទពីទ្វបី- 

សុីេ្រកយពុទធកល ដូចទ្វបី េមរ៉កិបនទទលួវបបធមព៌ីទ្វបីអឺរ ៉ុប 

េនះ មិនបនចតជ់បញ្ហ ្រតូវេ ះ្រ យកនុងទីេនះេទ។ រមួេសច- 

ក្តេីទ ចេឃញីថ ្រពះពុទធជកំពូលអនក្របជញកនុងករ វរកេហតុផល 

ទងំខងរូប ្រស្តទងំខងចិត្ត ្រស្ត។ 
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៦.វបបធម៌ពុទធ សនសម័យេ្រកយអងគរ 

 េ យវបបធមព៌ុទធ សន បនចកឫ់សកនុងសន្ត នជនជតិ 

ែខមរ ងំពីបុ ណកលមកលុះដល់សម័យអងគរ គឺរយៈេវ ពីពុទធ-

សតវត ទី២០ដល់២៥េនះ េទះមនេហតុករណ៍ច ចលជញឹក-

ញយ េ យពកួជនបរេទសចូលលុកលុយ្រសុករបឹជនប់ំផ្លិចបំផ្ល ញ 

ជវីតិ និងេភគសមបត្តជិេដីមយ៉ង ក៏្របជជនែខមរេនែតពយយម 

ឱបពទងំ្រត ប្រតដួសនូវ្រពះពុទធ សនមិន េបះបង់េ ះេឡយី 

គេឺនែតនគំន ចូលបួសជភិកខុ មេណរ ថ្វ យខ្លួនជឧបសក ឧប-

សកិ និង ងវត្ត សស្រមប្រពះសងឃ្រគប់ឃុេំខ្រត ៃន្រពះ ជ-

ច្រក។ សូមបកីែន្លង ធ្ល ប់ជវត្ត សរបស់ សន្រពហមណ៍ 

កែ៏បរេទជរបស្រពះពុទធ សនេសទរីែតទងំអស់។  

េម្ល៉ ះេហយីវបបធម្រពហមណ៍ េ យគម នអនកេគរព ប់ នក៏ ប-

សូនយអស់េទ េនសល់ែតេ្រគឿងរចននិងករទំេនៀមទម្ល បប់ន្តិចបន្តួច 

កនុងពិធីខ្លះៗមន្រពះ ជពិធីអភិេសកជេដីមប៉ុេ ្ណ ះ។ ្រស័យជន- 

ជតិែខមរ ភគេ្រចីនជពុទធ សនកិនិងមន្រពះម ក ្រតជអគគពុទធ- 

សនូបតថមភក ៍ េទីប្របេទសែខមរកជ៏្របេទស ពុទធ សនិកេពញទី 
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ទទួល គ ល់ មរដ្ឋធមមនុញញនូវ្រពះពុទធ សនថ ជ សនរបស ់

រដ្ឋែថមេទៀត។ 

 កនុងសមយ័បចចុបបនន នពុទធសតវត ទី២៥េនះ ្របេទសែខមរមន 

ភព័្វសំ ងេលីសលបជ់ងសតវត មុនៗ ែដលមនបនទ ប់ពសីម័យ 

អងគរ េ្រពះបនឯក ជយមន ធបិេតយយបរបិូណ៌ ទងំខងកនុងទងំ 

ខងេ្រក េហយីមនទីបណ្តុ ះវបបធមខ៌ងពុទធ សន គឺេកីតមន 

េរៀនធមមវនិយ័ ពុទធកិបឋមសិក  ពុទធកិវទិយល័យ 

ពុទធកិម វទិយលយ័ ពុទធ សនបណ្ឌិ តយ ្រកុមជំនុំ្រពះៃ្រត-

បដិក សមគមមិត្តពុទធកិវទិយលយ័ និងពុទធកិសមគមពភិពេ ក 

មជឈមណ្ឌ លភូមិភគកមពុជរដ្ឋ ្រពមទងំមន្រពះសងឃបនបំេពញគនថ-

ធុរៈេរៀន្របឡងជបថ់ន ក់ជអនកធមមវទិូជម បធនវជិជ  និងជម - 

ឧត្តមវជិជ េ្រចីនពន់របូ េហយីបញជូ ន្រពះម ឧត្តមវជិជ េ្រចីនរបូឲយេទ 

សកិ អបរ់បំេំពញវជិជ  កនុង្របេទសេផ ងៗមន្របេទសឥ ្ឌ  និងភូម 

ជេដមី។ 

 ដំេណីរករខងេលីេនះ នឲំយ្របេទសែខមរមនកម្ល ងំលមមេពញ 

ចតិ្ត េធ្វបីុណយសេមភ ធេលីកសទួយ្រពះពុទធ សន ែដលជពិធីវបបធម ៌
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ល្អទងំខង្រទឹស្តីទងំខង្របតបិត្តិ រងឹរតឹែតចក់ឫសដុះលូត ស ់

ចេ្រមីនធំទូេទកនុងពិភពេ កផង ។ 

៧.វបបធម៌ពុទធ សនខង្រទឹស្ត ី

 ជនជតិែខមរ ធ្ល បយ់ល់េឃញី ម្រពះពុទធ សនថ ករៃថ្ល-

ថនូរេថកទបបរសិុទធនិិងមិនបរសិុទធេិកីតមកអំពីខ្លួន មនខ្លួនជទសីមភព 

មនិែមនេកតីេ យ ន ៃដេទវ េឡយី។ សូមប្រពះពុទធជ្រគូេដីម 

កប៏នទទួលករៃថ្លថនូរបរសិុទធ ិ េ្រពះអំេពីែដលជសំ ងរបស់្រពះ-

អងគែដរ។ កល្រទងប់ំេពញពុទធកិចច ្រទង្រគនែ់ត្របបផ់្លូវៃនេសចក្តីៃថ្ល- 

ថនូរបរសិុទធ្រទងម់ិន ច្របទនេសចក្តីៃថ្លថនូរបរសិុទធ ិដល់េគែដលមិនេធ្វ ី

ដេំណីរ មផ្លូវេនះផងបនេទ។ កលមនវបបធមខ៌ង្រទឹស្តយី៉ង 

ដូេចនះ េទះជនជតិែខមរេធ្វីករអ្វីែដលទក់ទិនេ យពិធីបន់្រសនក់េ៏ធ្វ ី

្រគនែ់តជទំេនៀមទម្ល បជ់បត់មកពី្រពហមណសមយ័ប៉ុេ ្ណ ះ មិន 

ែមនេជឿថ េទះបីគម នអំេពីសមេហតុផលក៏ ចៃថ្លថនូរបរសិុទធបិនេទ។ 

ទនសីលនិងភវនចតជ់អំេពីែដលសមេហតុផល ៃនេសចក្តៃីថ្លថនូរ 

បរសិុទធ។ិ អនក្របជញទងំ យមន្រពះពុទធជេដីម ែដលបនទទួល 

េសចក្តបីរសិុទធិកេ៏្រពះែតអំេពីេនះទងំអស់។ ពុទធករកធម ៌១០្របករ 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

មនទនជេដីមមនឧេបកខ ជអវ ន ែដលេ ថ ទសបរមីក ៏

សេ្រងគ ះចូលកនុងអំេពីេនះែដរ។ 
 

៨.វបបធម៌ពុទធ សនខងករ្របតបិត្តិ 

េ យ រ្រទឹស្តមីនេដីមដូចបនេពលមកេហយីេនះ ជនជតិ 

ែខមរកម៏នសទធ ្រជះថ្ល កនុងទនសលី និងភវនផង កនុងបុគគលែដលជ 

អនកទនសលីភវនផង។ េ យ រសទធ ្រជះថ្ល េនះ េទបីខំបំេពញ 

ទនសីល និងភវនេធ្វខី្លួនឲយេទជអនកទនអនកសលី នងិជអនក 

ភវន។ ករណីយកិចចកនុងជីវតិជនជតិែខមរ ែតងមនអំេពី គឺទនសីល 

នងិភវនេនះជទ្រជះថ្ល  និងជទីកកេ់ក្ត ដ បអស់ យុសងខ រ េ្រពះ 

េឃញីថមនែតអំេពីេនះេទ ែដល ច ងខ្លួនឲយេទជមនុស ល្អ 

្រតូវ ម្រពះពុទធ សន េហយីសមគរួដល់ខ្លួនែដលេកីតេហយី្រតូវ 

ចស់ ្ល ប ់។  

ក. អនកទន 

 អនកទនជតិែខមរ  ែតងេធ្វទីនេ យអនុេ្រគះផង  េ យបូជ  
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ផង ជនខ្វះខតគរួេគេធ្វទីនេ យអនុេ្រគះ ជនមិនខ្វះខតេទ ែត 

មនគុណធមល៌្អ គរួេគេធ្វីទន េ យទនបូជេបីខ្វះខតផង មន 

គុណធម៌ល្អផង គួរេគេធ្វីទនេ យអនុេ្រគះផង េ យបូជផង។ 

ដូេចនះ េដីមបឲីយបនផ និសង េ្រចីនសមគួរដល់ទនែដលមនគុណ 

ចកមច តម់ចឆរយិៈ ចតិ្តចេង្អ តេហយីេធ្វចីិត្តឲយទូ យ ជនជតិែខមរ 

េទបីនិយមេធ្វទីនដល់ពួកបព្វជិតកនុងពុទធ សន ជងពួកជនឯេទៀត 

មកពីេឃញីថពកួេនះ ែតងមនករខ្វះខតគរួអនុេ្រគះផង មនគុណ 

គរួបូជផងករេធ្វទីនដល់ពួកេនះ ជមេធយបយព្រងីកេសចក្តីសុខ 

ចេ្រមីនឲយរកីធំទូេទដល់សព្វសត្វឥតេរសីមុខ េ្រពះពកួេនះជអនក 

បេ្រមពីុទធ សន េ យធ្ល ប់មន្របៃពណីេធ្វទីន ងំពីបុ ណកល 

េទះបី្រសុកេទសធ្ល កក់នុងវបិត្តធិំៗ ខ ត់អនក្របជញខ តគ់មពរីកបនួខន ត 

ដូចកនុងសម័យខ្លះ មនសម័យ្រកុងលែង្វកជេដីមជនជតិែខមរកេ៏នែត 

រក ្របៃពណីេធ្វទីនដ ប។ បុណយឆ្លង លុកេចតិយនិមន្ត្រពះសងឃ 

្រសង់ទឹកចូលឆន  ំ បុណយចូលវស  បុណយភជុបំិណ្ឌ  បុណយេចញវស   

បុណយមឃបូជ នងិបុណយពិ ខបូជជេដីម សុទធែតមនករេធ្វ ី

សកក រៈេគរព ប់ នបូជ្រពះរតន្រតយ័ េ យ មិសបូជ និងបដិ-

បត្តបិូជជ្របៃពណីទងំអស់។ េហតុេនះបនជវបបធម៌្រពះពុទធ សន 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

មនិរេលីងឫស បសូនយេទពី្របេទសែខមរេឡយី េទះ្របេទសេនះ 

មនករភ័ន្តែ្របច ចល ឬមនជតិ សន៍ដៃទ នំ សនជគូ 

្របឆងំមកផ យយ៉ង កេ៏ យ ។ 

ខ. អនកសីល 

 អនកសីលជតិែខមរ ែដលមន្របជញ ែតងរក សីល មននចិចសលី 

ជេដីម េដីមបេីវៀរចកករេបៀតេបៀនជនដៃទផង េដីមបផី្ត ចក់ង្វល់ 

្រកក់េ យកយ ចែដល ជេហតុេក្ត ្រក យចិត្តផង េដីមបរីងំប ់

េពៀរេវ  និង ងេសចក្តីកក់េក្ត ទុកចិត្តគន កនុងេ កផង េ្រពះជន 

្រទុស្តសីលគម នអភយ័ទនេទ ែ្របេសចក្តីថ ជអនកឲយេសចក្តីបរមភ 

ឲយេសចក្តមីនិទុកចិត្តដល់គន នឹងគន ។ អនកសីល មិន ចេដីរឧបយ 

បំបត់្រទពយសងឃ ្រទពយ ជករ ្រទពយឯកជន ឬទទួលសំណូកយកេទ 

ចញិច ឹមខ្លួនចិញច ឹម្រគួ រ ឬេធ្វបីុណយទនអ្វេីឡយី។ េហតុេនះអនកសីល 

ចជទីទុកចិត្ត និងជទីពងឹរបស់រដ្ឋេទៀតផង។ រដ្ឋេបីមនអនកសីល 

ជពលរដ្ឋេ្រចីន នឹងពុំ ចធ្ល កខ់្លួនេទ ជបវ្រពវរបស់រដ្ឋ េ យ 

ងយេឡយី។ ដូេចនះ េទីបរដ្ឋខ្លះខំអបរ់ពំលរដ្ឋឲយមនសីលធម៌ ងំព ី

េកមងៗរហូតេទបំបតម់ិនឲយបតិ្រ កនុង្រសុក និងមិនឲយ្រ េភៀន 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

ចូល្រសុកេទៀតផង ដូច្រគួ រែដលមនសីលធម៌ល្អ មិនចងឲ់យមន 

ែលបងសុីសងេឡងីផទះ េ្រពះខ្ល ចមនករខូច ្រកកដ់ល់កូនេច ។ 

អនក្របជញទងំ យែតងេឃញីអំេពី្រទុស្តសីល ឬែលបងសុីសងថជ 

ភយ័របស់េ កសននិ ស េទីបមនហរិឱិត្តបបៈេខពីមខ្ល ចអំេពីទងំេនះ 

ដូចេគេខពមីខ្ល ចពស់អសិរពិស ែដលេពន្រ កំនុង មក។ កលេប ី

េ កសននិ សមនសលីធមល៌្អ េ កសននិ សនឹងមិនមនករេបៀត-

េបៀនគន ។ ្រស័យករេបៀតេបៀន េសចក្តសីុខក៏េកីតមនេឡងីសម 

នងឹពុទធឧទនថ “អពយបជឈ ំ សុខ ំ េ េក ករមនិេបៀតេបៀន 

គន ជសុខកនុងេ ក”។ ជតែិខមរធ្ល ប់ជអនកមនសលីធម៌ែបបេនះ មក 

ងំពីបុ ណកល ែតមិនមនេ្រចីនជងមនុស ្រទុស្តសលីេទ។ តេទ 

គរួ ស់ែតរដ្ឋខិតខំអបរ់ពំលរដ្ឋ ឲយេទជអនកសីលមនភគេ្រចីន 

េឡងីេដីមបជីទី(បែង្អករបស់ជតិ) ។  

គ. អនកភវន 

 អនកភវនជតិែខមរ ែតងមនករចេ្រមីនភវន និងករនម ក រ 

(ថ្វ យបងគ្រពះ)ជ្របៃពណី ងំពីបុ ណកល។ េ្រកពីចេ្រមីនភវន 

កនុងបូជនយី ្ឋ នមន្រពះបដិមឃរៈ (្រពះវ ិ រ) ជេដមី ែតងភវន 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ េវយយករណិកចរយ លី ប៊នុ លីន 

េនទកីុដិ និងេនេគហ ថ នែដលេ ថ េធ្វីវត្ត្រពឹកនងិវត្ត ង ច។ េន 

កុដិ្រពះសងឃ និងេនផទះឧបសកែតងមនតុ ងំតមកល់្រពះពុទធរបូ 

្រពមទងំេ្រគឿងសកក របូជែដលេ ថ ែ្រគ្រពះធម៌ជទីេគរពនម ក រ 

នងិជទីចេ្រមនីភវន។ ឯករចេ្រមីនភវនេនះ េគែតងមនករ 

ចេ្រមនីចតុ រកខកមម ្ឋ នជេគល គឺ ៖ 

 ១) ចេ្រមីនភវនរឭំកពុទធគុណ ធមមគុណ នងិសងឃគុណ 

េដមីបបីណ្តុ ះចិត្តសទធ ្រជះថ្ល កនុង្រពះគុណទងំេនះ មិនឲយចិត្តរញួ  

ថយ ឬ រ យេចញពកីុសលធម៌ ។  

 ២) ចេ្រមីន្រពហមវ ិ រ គឺភវនផ យេម ្ត ដល់សត្វទូេទ 

េ យ ងំចិត្តឲយបនភប្របទះែតេសចក្តីសុខចេ្រមីន្រគប់គន  ផ យ 

ករុ េ យ្របថន ឲយបនរចួរេំ ះចកទុកខ្រគប្របណ ផ យមុទិ  

េ យ្របថន  មិនឲយ្របស្រពត់ចកេសចក្តសីុខែដលបនេហយីទងំ- 

អស់គន  ផ យឧេបកខ េ យគតិថសត្វទងំអស់គន ែតងមនកមមជ 

របស់ខ្លួនគឺថេបីេធ្វីល្អនឹងទទលួផលល្អ េធ្វី ្រកក់នឹងទទួលផល -

្រកក ់េដីមបកីមច ត់បងច់ិត្តពយបទ ចិត្តវបិបដិ រនីិងចិត្តឫស ឈន នីស 

គន ជេដីម ។ 
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 ៣) ចេ្រមីនអសុភ ភវនពិចរ ងកយ ែដលជទី្របជុំ 

ធតុ៤ ឲយេឃញីថេពរេពញេ យ ករៈេ ម កេ្រគកមិន ្អ ត មន 

សក់ េ ម ្រកចក េធមញ ែសបក ជេដីម ។ 

 ៤) ចេ្រមីនមរណស តិ ភវននឹកពិចរ េសចក្តី ្ល ប់ែដល 

្រតូវមនដលខ់្លួនេ យេទៀងទត់ ែតមិន្របកដថមនមកដល់ៃថង  

េ្រពះជវីតិមិនេទៀងេដីមបបីណ្តុ ះចិត្តសេង្វគ េហយី្របញបច់បេ់ធ្វកីរ 

ែដលមនខ្លមឹ រឲយសមគរួដល់ខ្លួន ែដលមនេសចក្តី ្ល ប់ចំ ក តព់ ី

ខងមុខ។  

 ករចេ្រមីនភវនែដលេរៀប ប់មកេនះ ជពិធី ងេសចក្តី 

សងប់េក មកនុងចិត្ត េហយី ចញុងំចិត្តជទន ជសីលឲយរងឹរតឹែតមន 

ជហំររងឹបុឹង និងឲយមនផ និសង េ្រចីនេទៀត។ េហតុេនះ េទីប 

េ កអនកខ្លះ ចលះកង្វល់េផ ងៗ េទសំងំចេ្រមនីសមថកមម ្ឋ ន 

កនុងទី ង តេ់ដីមបឲីយបនផ នសិង េនះផង េដីមបឲីយបនសេ្រមច 

ឈនចិត្តែដលជទី ងំៃនវបិស នកមម ្ឋ នផង។ ឯវបិស នភវន 

ក៏ជករណីយកចិច្រតូវេធ្វបីនទ បព់ីករចេ្រមីនចតុ រកខកមម ្ឋ ន ែដលេ  

ថសមថភវនេនះែដរ។ េហតុេនះ កលបនភវនចេ្រមីនរឭំក 
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គុណ្រពះរតន្រតយ័ផ យេម ្ត  ចេ្រមីនអសុភនិងរឭំកេសចក្តី ្ល ប់រចួ 

េហយី ែតងភវនវបិស នកមម ្ឋ នពិចរ  អត្តភពទងំមូលឲយ 

េឃញីថ្រគន់ែតជនមរបូ ឬ ្រគនែ់តជខនធ៥ជេដីមប៉ុេ ្ណ ះ មិន 

ែមនជសត្វជបុគគលេគេយងីេទ េហយីេលីកសភវធមទ៌ងំេនះេឡងី 

កនៃ់្រតលកខណ៍ ភវនបញជ កឲ់យេឃញីថមិនេទៀង េ្រពះេកីតេហយី 

រលត់េទនិងែ្របក្ល យជសភពេផ ងៗជទុកខ េ្រពះេក្ត េ យេភ្លងី 

កេិលសនងិេភ្លីងទុកខ ្រគបរ់យៈេកីតរលត់និងែ្របក្ល យជអន ្ត មិន 

ែមនខ្លួន េ្រពះមិនេនកនុងអំ ចេដីមបរី ំ យនូវឧបទនមនេសច- 

ក្ត្របកន់ មេ កសនមតិថជរបស់េយងី ថជេយងី នងិថជខ្លួន 

្របណរបស់េយងី ែដលជេហតុេឆះេក្ត  ឲយអស់សូនយេទពីខនធសន្ត ន 

េហយីបននូវ្រពះនពិ្វ ន គម នេឆះេ យេភ្លងីទុកខ និងេភ្លងីកិេលស 

េឡយី ។ សមនងឹពុទធភសិតថ ៖ 

សីេលន វតីិកកមន្ត ំ       បរយិុដ្ឋ ំសមធិន      

បញញ យ អនុសយំ ឆិនទ ំ បេ ្ត  និព្វ នមតុ្តម ំ។ 

 (អនក្របជញ)  ែតងលះបងក់ិេលស  ( គៈ េទសៈ េមហៈ )  
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ថន កវ់តីិកកមៈេ យសីល ថន កប់រយិុ ្ឋ នេ យសមធិថន ក ់ អនុស័យ 

េ យបញញ  បនសេ្រមច្រពះនិព្វ នដខ៏ពង់ខពស់ ។  

 គុណសមបត្តទិងំអមបលម៉នមនទនជេដីម ែដលបនេពល 

មកេហយីេនះ គឺជបដិបទជទ្វ រ ជមគ៌ចមបងៃនេ កិយសុខ 

នងិេ កុត្តរសុខ ស្រមបច់ម្លងអត្តភពេចញចកៃ្រតភព។ ែមនពិត 

បុគគលកល្របថន រ ស់ខ្លួនចកៃ្រតេ កសននិ សេនះ ពុំ ចេទ 

ផុតបនេ យយនជំនិះ ឬ គុណធមជ៌េ កិយៈ ឬក៏សមភ រៈទំេនីប 

កមមឯ នមីួយបនេឡយី ែតងអេនទ លេទមកកនុងៃ្រតភពេនះជដ- 

ប។ េបីទុកជលំបកកនុងកិរយិេចញចកៃ្រតភពដូេចនះ កម៏នអរយិ- 

បុគគលេឆនើមជអនក្របជញខងបរមតថ ្រស្ត គឺ្រពះសមម សមពុទធ្រទងប់ន 

េបកីបង្ហ ញនូវផ្លូវដ៏្របេសរី(អដ្ឋងគិកមគគ) ស្រមប់នសំត្វេ កេចញ 

េទបន។ អដ្ឋងគិកមគគេនះ ឯងេហយីជយនយ៉ង្របេសីរ សត្តនិករ 

េបពីុំមនយនេនះេទ ្របថន េចញចកទុកខកឥ៏តអងគឺមនេឡយី ។ 

ពកយេនះសមនឹងពុទធភសិតថ ៖ 

 គមេនន ន បត្តេព្វ   េ កស េន្ត  កុទចនំ    

 ន ច អបប ្វ  េ កន្ត ំ    ទុកខ  អតថ ិបេមចន ំ
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(សំេ អតថរសថ)កនុងកល ក៏េ យ បុគគលគបបដីល់នូវ 

ទីបំផុតៃនេ កេ យដេំណីរឥតអងគឺមន ប៉ុែន្តកិរយិមិនដល់នូវទីបំ-

ផុតៃនេ ក(កេលវរេ កមន្របមណ១ពយម) េហយីបនរចួចក 

ទុកខក៏ឥតអងគឺមនេឡយី។ េ្រពះេហតុេនះឯង ្រពះពុទធ្រទងម់ន្រពះ-

បញញ ល្អ ជេ កវទិូ្រទងប់នអបរ់្រពហមចរយិៈ ែតងដល់នូវទីបំផុតៃន 

េ កបន ។  

 បណ្ឌិ តអនក្របជញ ទងំបព្វជិតទងំ្រគហសថ ែតងចេ្រមីនភវន 

ចតិ្តេ យសមថៈ និងវបិស ន ងំពីបុ ណកលដូចពណ៌នមក 

េនះឯង ។  

 ដូេចនះ េ ថវបបធមព៌ុទធ សនខង្របតិបត្តិ ។ 
 

 

 

-, 
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នមពុទធបរសិទ័មនសទធ ចូលរមួេបះពុមភ 

3 
01- ភកិខុ សចចធេ  ែស្វង អន …………………… $១០ 
02- េ កមច ស់ យ ៉  ………………………… ៥០០០០៛ 
03- មេណរ ធង សុធី ………………………… ៤០០០០៛ 
04- កញញ  វណ្ណ  ធី  ………………………………… ៤០០០០៛ 
05- ភកិខុ រតនេតថេ  េលៀមចន ់ៃថ ………………… ៣០០០០៛ 
06- ឧ.សិ.  ំអុិតន ………………………………… ៣០០០០៛ 
07- ភកិខុ ឧេទទ ចរយ តឹក វ ី ៉  ………………………… ២៥០០០៛ 
08- េ កមច ស់ សចច ទីធមម លងក េ  ឡយ េមឿន ២០០០០៛ 
09- មេណរ ង ត ់សុេឆើត ………………………… ២០០០០៛ 
10- មេណរ ្របុស ផ ្ល  …………………………… ២០០០០៛ 
11- ភកិខុ អគគវនិេយ ស៊ុន សំេអឿន …………………… ២០០០០៛ 
12- ឧ.សិ. ជ ជវ ………………………………………… ២០០០០៛ 
13- កញញ  គមីជូ …………………………………………… ២០០០០៛ 
14- េ ក េវជជ ្រសីចនន់ ី……………………………… ២០០០០៛ 
15- ឧ.ស. អុឹង ប៊ុនហួរ, ឧ.សិ. ប ួម៉   ២០០០០៛ 
16- េ ក ថង ន ់…………………………………… ២០០០០៛ 
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331- កញញ  េបឿន រនីនួ ……………………………… ៥០០០៛ 
332- បង ឈ ីនិង ែចជយ ………………………… ៥០០០៛ 
333- រូន ………………………………………………… ៥០០០៛ 
334- កញញ  ចរំតិ ……………………………………… ៥០០០៛ 
335- កញញ  ៉  …………………………………… ៥០០០៛ 
336- ហុិន ឆវ ី………………………………………… ៥០០០៛ 
337- េយន៉ វ ិ…………………………………… ៥០០០៛ 
338- គឹម ហូវ និង ្វ ម ី…………………………… ៥០០០៛ 
339- កញញ  សុទធ …………………………………… ៥០០០៛ 
340- កញញ  ្រសីណុច …………………………… ៥០០០៛ 
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341- បូ ៉ ន ់នងិ សុពុ ំ…………………………… ៥០០០៛ 
342- បង ថននី …………………………………… ៥០០០៛ 
343- កញញ  បូេរត៉ ……………………………… ៥០០០៛ 
344- មេថង មងី សុខ ………………………… ៥០០០៛ 
345- េរៀន និង ទវ ………………………… ៥០០០៛ 
346- មតួ នង ្រសីកនួ ………………………… ៥០០០៛ 
347- បូ បុី ………………………………………… ៥០០០៛ 
348- កញញ  ច្រនទ  ………………………………… ៥០០០៛ 
349- ឧ.សិ. ម្រត …………………………………… ៥០០០៛ 
350- អ៊ុំ ប៉ុន ………………………………………… ៥០០០៛ 
351- បង ចន់  ………………………………… ៥០០០៛ 
352- អនក ន ់្រ ន ចន ់……………………… ៥០០០៛ 
353- សមន ់រតន …………………………………… ៥០០០៛ 
354- ឧ.សិ. បិន ប …………………………… ៥០០០៛ 
355- ឧ.សិ. លុង ចំេរ ើន និង ឧ.សិ. យូ ត … ៥០០០៛ 
356-  ន និង ន ………………………… ៥០០០៛ 
357- ឃន ក ់…………………………………… ៥០០០៛ 
358-  ណំ និងយយ ប៉ុក …………………… ៥០០០៛ 
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359- ផល និង នង ធន ………………………… ៥០០០៛ 
360- លួន នងរមួ ………………………………… ៥០០០៛ 
361- ឈួត នង េរឿត …………………………… ៥០០០៛ 
362- ភច នង វនួ ………………………………… ៥០០០៛ 
363- ខត នង ងំ ……………………………… ៥០០០៛ 
364- េស្វន នង សួន …………………………… ៥០០០៛ 
365- នម នង គវ ……………………………… ៥០០០៛ 
366- េសត នង រត៉ ……………………………… ៥០០០៛ 
367- ជួង នង ្រទុង ……………………………… ៥០០០៛ 
368- ម៉ ឡឺក ……………………………………… ៥០០០៛ 
369-  រុតឹ នងិ យយ េយឿង ………………… ៥០០០៛ 
370- េឃឿន នង ែកវ …………………………… ៥០០០៛ 
371- យុវជន េហង ហរទយ័ …………………… ៥០០០៛ 
372- ង នង េម៉ …………………………… ៥០០០៛ 
373- េអង នង េធឿត …………………………… ៥០០០៛ 
374- េ ក្រគូ សូ្រត ្ត ំ េមឿង េវឿង ……… ៥០០០៛ 
375- េសឿប វ ៉ូក …………………………………… ៥០០០៛ 
376- សំ េអឿន និង យយ ឈួន ……………… ៥០០០៛ 
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377- េឆឿត នង មចិ …………………………… ៥០០០៛ 
378- ចន ់នង ជវ ……………………………… ៥០០០៛ 
379-  រូង នងិ យយ វុនឺ  ……………………… ៥០០០៛ 
380- ញូង នង េម៉ ……………………………… ៥០០០៛ 
381- កូន ប៉ុន នង សុទធ ………………………… ៥០០០៛ 
382- េលឿង នងហ៊ួរ …………………………… ៥០០០៛ 
383- ម៉ ចន ់េឡង …………………………… ៥០០០៛ 
384- ម៉ ឡុង …………………………………… ៥០០០៛ 
385- ជឹង នង ៃឡ ……………………………… ៥០០០៛ 
386- ខ្លី នង េសុើ ………………………………… ៥០០០៛ 
387- ខ្វិន នង លួត …………………………… ៥០០០៛ 
388- មយ៉ នង េនឿម ………………………… ៥០០០៛ 
389-  សឺម យយ រ ំ………………………… ៥០០០៛ 
390- ឆប នង ុ  ំ………………………………… ៥០០០៛ 
391- េមឿយ នង ហម ………………………… ៥០០០៛ 
392- កញញ  ្រសី តូច ……………………………… ៥០០០៛ 
393- កញញ  ្រសី ៃឡ ……………………………… ៥០០០៛ 
394- កញញ  ផ លឹត …………………………… ៥០០០៛ 
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395- បង ស និងគឹម ន …………………… ៥០០០៛ 
396- មរ ៉ូ មងីេឡង ……………………………… ៥០០០៛ 
397- កញញ  ភី ង ……………………………… ៥០០០៛ 
398- កញញ  ្រសីមុចិ ……………………………… ៥០០០៛ 
399- ឧ.សិ. េម៉ល ……………………………… ៥០០០៛ 
400- យុន និងយយេហឿត ………………… ៥០០០៛ 
401- ម ហួន និងមងី ទិព ……………………… ៥០០០៛ 
402- កញញ  ្រសី េ្រច ប …………………………… ៥០០០៛ 
403- បង ង, បង មុនឺ ……………………… ៥០០០៛ 
404- ឧ.សិ. នម (បុ្រត) …………………………… ៥០០០៛ 
405- នង សុ េលឿស …………………………… ៥០០០៛ 
406- េចក នង ងួន(បុ្រត) …………………… ៥០០០៛ 
407- ខទីយ នង របឹ …………………………… ៥០០០៛ 
408- ឧ.ស. េ្រព ង, យយេលឿម ……………… ៥០០០៛ 
409- កញញ  សុ ឃន ់……………………………… ៥០០០៛ 
410- ហ៊ុក េជឿន និងភរយិ ……………………… ៥០០០៛ 
411- យុវជន ឈន ់ប៊ុន េហឿត ………………… ៥០០០៛ 
412- យយ ទូច (បុ្រត) ………………………… ៥០០០៛ 
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413- មេណរ េ  ៉ ន ់េ ………… ៥០០០៛ 
414- កញញ  ម៉  ……………………………… ៥០០០៛ 
415- កញញ  សុ តី …………………………… ៥០០០៛ 
416- េ ក ស ណង េ កយយ េវនហិប … ៥០០០៛ 
417- ែដន នង េស  ………………………… ៥០០០៛ 
418- យុវជន ឧត្តម ……………………………… ៥០០០៛ 
419-  េពក និង យយ េយ៉ន ……………… ៥០០០៛ 
420- មតូ  មងី េហើវ (បុ្រត) ………………… ៥០០០៛ 
421- ែកវ ឡិម និង ភរយិ ………………………… ៥០០០៛ 
422-  េ  និង ្រសី ង …………………… ៥០០០៛ 
423- េអឿយ នង បុត្តី ……………………………… ៥០០០៛ 
424- ក េរៀប ……………………………………… ៥០០០៛ 
425- កញញ  សុផល ………………………………… ៥០០០៛ 
426- មគ មងីឃួត (បុ្រត) ………………………… ៥០០០៛ 
427- អ៊ុំ េឈៀវ និងបុ្រត …………………………… ៥០០០៛ 
428- អ៊ុំ ត និងអ៊ុំវងឹ(បុ្រត) ……………………… ៥០០០៛ 
429- ម េព្រជ និងមងីយិន (បុ្រត) ……………… ៥០០០៛ 
430- យយ ផង ់្រពមទងំបុ្រត ………………… ៥០០០៛ 
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431- ្រសួច នងពន្លឺ (បុ្រត) ……………………… ៥០០០៛ 
432- ឧ.សិ. ឈមឹ ………………………………… ៥០០០៛ 
433- ម េឆម មងី សួង ………………………… ៥០០០៛ 
434- ឧ.ស. មុយ ប៊និ ឧ.សិ. សួន ន ……… ៥០០០៛ 
435- នង សុខុម ………………………………… ៥០០០៛ 
436- ឧ.សិ. ចន ់ហម …………………………… ៥០០០៛ 
437- កញញ  ្រសីយ៉ ……………………………… ៥០០០៛ 
438- កញញ  ្រសីទូច ……………………………… ៥០០០៛ 
439- កញញ  េសៀវ អុិញ, កញញ  ឡុង ……… ៥០០០៛ 
440- កញញ  រដំូល ……………………………… ៥០០០៛ 
441- ្របក ់វនួ …………………………………… ៥០០០៛ 
442- ឧ.ស. នី និង ឧ.សិ. ផិត ………………… ៥០០០៛ 
443- កញញ  សុៃផ ……………………………… ៥០០០៛ 
444- ឧ.ស. ធី ចនថ  …………………………… ៥០០០៛ 
445- បង េរ ើច និងបង បរ ី……………… ៥០០០៛ 
446- យយ ហុក រន៉ ……………………… ៤០០០៛ 
447- ហីង យយ វុន …………………………… ៤០០០៛ 
448- បង េសឿន ………………………………… ៤០០០៛ 
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449- យយ រលិ ………………………………… ៤០០០៛ 
450- ម េឃឿន ………………………………………… ៤០០០៛ 
451- ឧ.ស. ែក មស និង ឧ.សិ. េខង វង៉ ……… ៤០០០៛ 
452- អ៊ុក េវឿង ……………………………………… ៣៥០០៛ 
453- ពូ េអៀប ………………………………………… ៣៥០០៛ 
454- េតើន នងេសៀង ………………………… ៣៥០០៛ 
455- េឈឿ នង េសើយ …………………………… ៣៥០០៛ 
456- ែកវ និងយយ ឆនួ ……………………… ៣៤០០៛ 
457- ម៉ ស ……………………………………… ៣០០០៛ 
458- ឧ.សិ. ៃឡ េលើប ………………………… ៣០០០៛ 
459- ឧ.សិ. ច ……………………………… ៣០០០៛ 
460- កញញ  ប៊ុន  និង កញញ  នុត ………… ៣០០០៛ 
461- កញញ  រនិ …………………………………… ៣០០០៛ 
462- ខូក នង  ំ……………………………… ៣០០០៛ 
463- ឧ.សិ. េឆម បុ្រត ………………………… ៣០០០៛ 
464- សផនន់ី …………………………………… ៣០០០៛ 
465- ្រចឹក និងយយ េបឿយ ……………… ៣០០០៛ 
466- នង ជី ្រពមទងំបុ្រត …………………… ៣០០០៛ 
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467- ឃុន ឃិន …………………………………… ៣០០០៛ 
468- រ ី្រពមទងំបុ្រត ……………………… ៣០០០៛ 
469- ភូ េហឿង …………………………………… ៣០០០៛ 
470- អនក េបឿន និងនង ឆនួ ………………… ៣០០០៛ 
471- បន នងសួត ……………………………… ៣០០០៛ 
472- េ ក  ត ់និងយយ ផុន …………… ៣០០០៛ 
473- យយ ឃីម ………………………………… ៣០០០៛ 
474- យយ ន ………………………………… ៣០០០៛ 
475- កញញ  តមិេសៀន …………………………… ៣០០០៛ 
476- េវឿន ………………………………………… ៣០០០៛ 
477-  េហង និងយយ លឹវ …………………… ៣០០០៛ 
478- ញម េលឿម, វន័ ……………………………… ៣០០០៛ 
479- ឧ.ស. សួន ៊  និង បុ្រត …………………… ៣០០០៛ 
480- កញញ  េ លិត ………………………………… ៣០០០៛ 
481- ប៊ុនេធឿន នងិនងឡួត ……………………… ៣០០០៛ 
482- ឧ.សិ. េបើយ ……………………………………… ៣០០០៛ 
483- ឧ.សិ. ៃផ េ ង ………………………………… ៣០០០៛ 
484-  សួប និង យយ ហី ……………………… ៣០០០៛ 
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485- េសៀង …………………………………………… ៣០០០៛ 
486- សួន សួន ់………………………………………… ៣០០០៛ 
487- បង សិម ………………………………………… ៣០០០៛ 
488- លិ អ៊ុំ េអឿន ……………………………………… ៣០០០៛ 
489- ចិត ជួន ………………………………………… ៣០០០៛ 
490-  ប៊ុន និង ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត ………… ៣០០០៛ 
491- យយ លួម …………………………………… ៣០០០៛ 
492- សន នងែងត៉ ………………………………… ៣០០០៛ 
493- េព និងនងឃុន …………………………… ៣០០០៛ 
494- ៉ ត នងែដត ………………………………… ៣០០០៛ 
495- ម៉ េនឿយ ……………………………………… ៣០០០៛ 
496-  ឆន និងយយ ថូយ …………………… ៣០០០៛ 
497- ឧ.សិ. ផូវប ់និង រនី ………………………… ៣០០០៛ 
498- ឧ.សិ. សិក …………………………………… ៣០០០៛ 
499- យយ សុីន …………………………………… ៣០០០៛ 
500- ធន កឈំនី និងនុយ ……………………… ៣០០០៛ 
501- គសុ គ ំ………………………………………… ៣០០០៛ 
502- សិ នងិយយេឡ ………………………… ៣០០០៛ 
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503- ផន់  និងនងធនួ ……………………… ៣០០០៛ 
504- េវឿ នង ក ់………………………………… ៣០០០៛ 
505- ពូហ៊ួត ែចៃឆ, តីកូន ្រពមទងំបុ្រត ……… ៣០០០៛ 
506- ឆុន នងង៉ …………………………………… ៣០០០៛ 
507- ជុំ ចន់  …………………………………… ៣០០០៛ 
508- នង ហ៊ុច …………………………………… ៣០០០៛ 
509- េអៀក នង េហើត …………………………… ៣០០០៛ 
510- ឧ.សិ. វ ី………………………………………… ៣០០០៛ 
511- ធី  …………………………………………… ៣០០០៛ 
512- ឧ.ស. ភូច ឃក ់………………………… ២៨០០៛ 
513- េធឿយ នងអុឹង ………………………… ២៥០០៛ 
514- ជី នង អូ …………………………………… ២៥០០៛ 
515- ចិន នង ភច ……………………………… ២៥០០៛ 
516- យយ ឃួន ………………………………… ២៥០០៛ 
517- យយ េលឿ ………………………………… ២៥០០៛ 
518- ឧ.សិ. រមឹ និង ឧ.សិ. សិ ………………… ២៥០០៛ 
519- នង មចិ …………………………………… ២៥០០៛ 
520- បង ត ់និង ែចេសឿត ………………… ២៥០០៛ 
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521- តិន និង នងលី …………………………… ២៥០០៛ 
522- បង កន ………………………………… ២៥០០៛ 
523-  សឺត និងយយ  ំ…………………… ២៥០០៛ 
524- ែសម នងិភរយិ …………………………… ២៥០០៛ 
525-  ំនង ម …………………………… ២៣០០៛ 
526- អ៊ុំ េហឿន ……………………………………… ២០០០៛ 
527- ធវ នង រ ី……………………………… ២០០០៛ 
528- ឧ.សិ. យ៉ុង …………………………………… ២០០០៛ 
529- ឧ.សិ. នង អង ……………………………… ២០០០៛ 
530- យយ ្រពី …………………………………… ២០០០៛ 
531- ឧ.សិ. េអឿម ………………………………… ២០០០៛ 
532- កញញ  តមិ ន ……………………………… ២០០០៛ 
533- កំេ ះ សុីន ……………………………… ២០០០៛ 
534- យយ ងឹម ………………………………… ២០០០៛ 
535- ឧ.សិ. េយញ ……………………………… ២០០០៛ 
536- ម៉ វញិ ……………………………………… ២០០០៛ 
537- ហម ់នងទូច ……………………………… ២០០០៛ 
538- បណ្ឌិ ត ថន ់នងយួប ………………… ២០០០៛ 
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539- េសត នងលួន …………………………… ២០០០៛ 
540- េរឿត នង  ……………………………… ២០០០៛ 
541- ឧ.សិ. លីន …………………………………… ២០០០៛ 
542- យយ ផុះ …………………………………… ២០០០៛ 
543- ឧ.សិ. ភណ័ …………………………………… ២០០០៛ 
544- ឧ.សិ. យ៉ន ………………………………… ២០០០៛ 
545- ឧ.សិ. សូ ត ់……………………………… ២០០០៛ 
546- ឧ.សិ. ធូ ……………………………………… ២០០០៛ 
547- ឧ.សិ. េលឿង ………………………………… ២០០០៛ 
548- ឧ.សិ. អង …………………………………… ២០០០៛ 
549- ឧ.សិ. េវ ើន …………………………………… ២០០០៛ 
550- ឧ.សិ. ស ្វន ……………………………… ២០០០៛ 
551- ្រគូ ថ នងិភរយិ ………………………… ២០០០៛ 
552- ៃឡ េទៀង និង្រសី ៉ ន …………………… ២០០០៛ 
553- មបុ្រត និងមងីអុន ……………………… ២០០០៛ 
554- កញញ  ្រសី វ …………………………… ២០០០៛ 
555- កញញ  សុៃផ ………………………………… ២០០០៛ 
556- េឈើយ េនត …………………………… ២០០០៛ 
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557- យយ ន ………………………………… ២០០០៛ 
558- ៊ ន េវត៉ និងវង្រសីវន័ ……………… ២០០០៛ 
559- ផល្លលី ……………………………………… ២០០០៛ 
560- សុលុីន ……………………………………… ២០០០៛ 
561- យី ……………………………………………… ២០០០៛ 
562- មុត េមន …………………………… ២០០០៛ 
563- ឧ.ស. ជ វង នងិភរយិ ………………… ២០០០៛ 
564- មងី ជតិ …………………………………… ២០០០៛ 
565- មងី េវឿង …………………………………… ២០០០៛ 
566- ចង ម ………………………………… ២០០០៛ 
567- េ  ៃសហូន …………………………… ២០០០៛ 
568- ថូវ នងិ គឹម យ ……………………… ២០០០៛ 
569- ឧ.ស. ជ ជី ……………………………… ២០០០៛ 
570- ខ្លឹម េលឿម ……………………………… ២០០០៛ 
571- េ ក សុទធ និងអនក្រសី ម៉ូន ………… ២០០០៛ 
572- ឧ.សិ. ៉  …………………………………… ២០០០៛ 
573- យយ រនិ ………………………………… ២០០០៛ 
574- ឧ.ស. នួន ជិន និង ឧ.សិ. មក៉ ់សុេខន  ២០០០៛ 
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575- េ ក ឆ ំលីហឺ អនកេចេឈៀ ………… ២០០០៛ 
576- យយ ហួង និងបុ្រត ……………………… ២០០០៛ 
577- ឧ.សិ. គឹម ន ………………………… ២០០០៛ 
578- េយឿម តួ …………………………………… ២០០០៛ 
579- មុលី  ………………………………… ២០០០៛ 
580- ឧ.សិ. ទូច យីវ និងបុ្រត ………………… ២០០០៛ 
581- ឧ.សិ. អុិន វនិ ………………………… ២០០០៛ 
582- យយ អុីម ………………………………… ២០០០៛ 
583- បងនី ………………………………………… ២០០០៛ 
584- ឧេទទ ចរយ តឹក វ ី ៉  …………………… ២៥០០៛ 
585- យង៉ កឹង …………………………………… ២០០០៛ 
586- អុីម និង ថ ………………………………… ២០០០៛ 
587- ង៉ូវ េឈៀន ង ………………………… ២០០០៛ 
588- គ នងិ សរ ……………………………… ២០០០៛ 
589- យយ វ ៉  ……………………………… ២០០០៛ 
590- យក ់និងេកឿន …………………………… ២០០០៛ 
591- នង ង៉ …………………………………… ២០០០៛ 
592- េសៀន ញឹង ……………………………… ២០០០៛ 
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593-  យ៉ង និងយយេនឿន ……………… ២០០០៛ 
594- លី វចិ នងិ អ្រសីេម៉ …………………… ២០០០៛ 
595- យយ េរត ………………………………… ២០០០៛ 
596- ឧ.សិ. ជុំសុខ និងបុ្រត …………………… ២០០០៛ 
597- សូ្រត ថចិ ………………………………… ២០០០៛ 
598- ឧ.សិ. មុយ ………………………………… ២០០០៛ 
599- េលន ចន្រសស់ ………………………… ២០០០៛ 
600- សុេខឿន នងិសំ ង …………………… ២០០០៛ 
601- យយ េវឿង ………………………………… ២០០០៛ 
602-  ន ់និងយយ ុ  ំ្រពមទងំកូនេច … ២០០០៛ 
603- េយះ៉ ………………………………………… ២០០០៛ 
604- យយ យ៉ …………………………………… ២០០០៛ 
605- យយ រ ី……………………………………… ២០០០៛ 
606- អនក ៊ ច នងអូន ………………………… ២០០០៛ 
607- យយ េ យ ……………………………… ២០០០៛ 
608- យយ ពួន …………………………………… ២០០០៛ 
609- អនក ចន ់និងនងេអៀប …………………… ២០០០៛ 
610- េភឿន នប ់…………………………………… ២០០០៛ 
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611- េម៉ អនួ ………………………………………… ២០០០៛ 
612- េរឿម េធឿង …………………………………… ២០០០៛ 
613- ឈួក េឌឿម ………………………………… ២០០០៛ 
614- ឈួត សី  ………………………………… ២០០០៛ 
615- អនក េអឿម និងនង សុី  ……………… ២០០០៛ 
616- សឹង និងនង ភព ………………………… ២០០០៛ 
617- េសៀប ្រជូក …………………………………… ២០០០៛ 
618- បង ធុង និងភរយិ ………………………… ២០០០៛ 
619- ជស នងិនង ដិម ………………………… ២០០០៛ 
620-  ផន ់និង យយ ក ំ…………………… ២០០០៛ 
621- យយ នឹង …………………………………… ២០០០៛ 
622- យយ មុយ ………………………………… ២០០០៛ 
623- កញញ  កមិឆន ……………………………… ២០០០៛ 
624- ែកប និង សីវន …………………………… ២០០០៛ 
625- ៃហ និងនង អន …………………………… ២០០០៛ 
626- ៉ ន ់និងយយ ភព …………………… ២០០០៛ 
627- យយ ខន …………………………………… ២០០០៛ 
628- ស េលៀង េ្រសង …………………………… ២០០០៛ 
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629- យុវជន កកក  ……………………………… ២០០០៛ 
630- ភណ័្ឌ  នងិ ណូ ……………………………… ២០០០៛ 
631- ពុទធបរសិ័ទអនកែដលចូល ១០០០៛ មនចំនួន ៦៨នក ់
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