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រាវរាវដោយដោក  យី ធន់ 

ភនដំពញ, ថ្ថងទី២០ ខែសីហា គ.ស.១៩៩៤ 

ដករសងៀដេញពីទសសនាវដតកីមពជុសុរយិា ឆ្ន ទីំ៤៩ 

ព.ស.២៥៣៩  គ.ស.១៩៩៥ 

 

ពទុ្ធសាសនានៅកមពជុា 

 របារាស្តសតខែមរាង៩៩%ាអនកកាន់រពះពុទធាសនា។ ជវីតិរបស់ដគផារ 

ភ្ជជ ប់ដៅនឹងវតតអារាម តំងពីដកើតរហូតដល់ាល ប់។ ដោយាររបារាស្តសតខែមរ

ទំងអស់គ្នន ដតត តេតិតគនិំតនិងសកមមភ្ជពដៅដលើខតេណុំេរមួមួយ គវឺតតអារាម

ដដូេនះ ដទើបវតតបានកាល យដៅមជឈមណឌ វបបធម៌របស់ដគ។ 

 នត្ើពទុ្ ធសាសនាចលូមកដល់ប្បនទ្សកមពជុា តាំងពីនពលណាមក? 

 តមរយៈឯការរបស់របដទសឥណ្ឌឌ  េនិនិងការរាវរាវខាងបុរាណ

វទិាបញ្ជជ ក់ថា មនសុសខែមរបានរស់ដៅដលើទឹកដសុីវណណ ភមូិដនះ តំងខតពីរាប់

ពាន់ឆ្ន ំមកដហើយ។ គាឺរបាាតខិដលមានេណំ្ឌស់ាងដគមួយ កនុងេដំណ្ឌម

របាាតដិៅអាសីុភ្ជគអាដគនយ៍ដនះ។ របាាតខិែមរបានាថ បនារបព័នធរគប់

រគងរបដទសរបស់ែលួន   មានការរកីេដរមើនរគប់វស័ិយ តំងពីមុនដពលខដលពុទធ 

 (១)—អតថបទដនះ ែញុំបានសរដសរដដើមបីេលូរមួដៅកនុងវគគបំពាក់បំប៉ន់រពះដតជរពះគុណ 

ដមគណរគប់ដែតត-រកុង ខដលចាត់ខេងដោយពុទធិកសមាគមខែមរ ដៅវតតឧណ្ឌណ ដោម ដៅថ្ថងទី

២៣ ខែសីហា ឆ្ន ំ១៩៩៤។ ដោក អ៊ូ ប៊ុនឡុង របធានសមគមដនះ បានយកអតថបទដនះដៅដបាះ

ពុមពផាយមតងរេួដហើយ កាលពីឆ្ន ំ១៩៩៤ ដៅកនុងដសៀវដៅដ ម្ ះ “ធមមដទសនា”។ 

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

០១ 



ាសនានិងាសនារពាហមណ៍េលូមកដល់។ ខែមរមានភ្ជាដោយខឡករបស់

ែលួន មានជើដនឿសរមាប់ដគ្នរពបូារបស់ែលួន។ រឯីវបបធម៌ខដលេលូមកពីដរៅ 

មានវបបធម៌ឥណ្ឌឌ និងេិន គរឺគ្នន់ខតាការផតល់កមាល ំង, ឬាពនលឺជយួជរមុញវបប-

ធម៌ខែមរឱ្យរកីេដរមើននិងអភវិឌឍន៍ បានយ៉ាងឆ្ប់រហ័សខតប៉ុដណ្ឌណ ះ។ ដោយ

ដហតភុ្ជពរោយថ្នវបបធម៌បរដទសមកាវបបធម៌ដនះដហើយ ដទើបរបដទស

ខដលាមាច ស់ដដើមថ្នវបបធម៌ដនាះ ពំុអាេរកព័សតុតងថ្នវបបធម៌របស់ែលួនដ ើញ

ដៅរបដទសខែមរដយើងដទ។ ដនូតខែមរ ាអនកមានដទពដកាសលលខាងថ្េនរបឌិត 

មានកមាល ំងខាងបញ្ជដ ដអ៏ាច រយណ្ឌស់ខាងការបដងកើតថម។ី ការណ៍ខដលដោកមិន

ដេះេមលងតមគ្នន ដនះដហើយ បានាវស័ិយសិលបៈវបបធម៌ខែមរមានែលឹមារនិងរបូ

ភ្ជពយ៉ាងសមបូណ៌ខបប។ សិលបៈវបបធម៌ដ៏សមបូណ៌ដនាះ មានមជឈមណឌ ល

ដោយខឡកពីគ្នន  ប៉ុខនតទំងអស់គ្នន ដដើរតមកបួនខាន តាមូលោា នរមួមួយ ខដលា

អតតសញ្ជដ ណរបស់ាត។ិ 

 កនុងដពលខដលាសនារពាហមណ៍ ាាសនារបស់របដទសដនាះ រពះមហា

កសរតនិងរាជបណឌ ិ តបានកាងរបាាទាដរេើន (រាប់ពាន់របាាទ)។ របាាទ 

ទំងអស់ដនាះ ដទះបសីថិតកនុងរេនាបថាមយួគ្នន  ក៏លកខណៈពិដសសពំុដេូគ្នន ដទ 

ទំហំ កមពស់ ទីតំង តបុខតងលមឡ កបូរកាេ់ែុសគ្នន ។ ប៉ខុនតខដលដេូគ្នន ដនាះគ ឺ

របាាទទំងអស់ដនាះ ាទីដគ្នរពសកាក របូានិងាកខនលងរកាទកុឯការដេូគ្នន ។ 

 លុះដល់ដពលខដលពុទធាសនាមហាយាន មកជើនសួាសនារពាហមណ៍

វញិ របាាទទំងឡាយដនាះ មិនរគ្នន់ខតាទីសកាក របូា ាបណ្ឌណ ល័យប៉ុណណ ៉ ដទ 

ប៉ុខនតខថមទំងាាោដរៀន ាមហាវទិាល័យរបស់ាតដិទៀតផង។ 

 ឧទហរណ៍, របាាទរពះែ័ន របាាទតរពហមាដដើម។ សិោចារកឹ (ត

រពហម ដសៀមរាប អងគរ) ឬ “បុររីាជវហិារ” បញ្ជជ ក់ថា បុររីាជវហិារដនះ មានការ

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

០២ 



ជយួឧបតថមភដោយរសុកេនំនួ៣.១៤០ សរមាប់ឧបតថមភេដំពាះបុរស៤០០នាក់ 

មានអធកិារ (មហាដថរ) ១៨អងគ មានអធកិាររង (អនដុតថរ) ២.៧៤០អងគ អនកបដរមើ

២.២៣២នាក់ រមួទំងបរចិារកិា (រសីរបាំ) ៦១៥នាក់ រមួទំងអនកសមាន ក់ដៅកនុង

ដនាះផង មានេនំនួ១២.៦៤០នាក់។ រឯីអនកបដរមើមាន៦៦.៦២៥ សរបុទំងអស់

មាន៧៩.២៦៥នាក់ រមួទំងាតភិមូានិងចាមផង។ 

 ដៅទីដនាះមានៈ 

 —លំដៅថម៥៦៦កខនលង 

 —លំដៅឥដា២៨៨កខនលង 

 —រសះទទឹង៧៦ពាម x បដណ្ឌត យ១១៥០ពាម 

 —ភកិខុសងឃ៤៣៩អងគ ទទលួភតតរាល់ថ្ថងកនុងរពះរាជមនទីរ។ សិសសមាន

៩៧០នាក់។ សរបុទំងអស់មាន១.៤០៩នាក់។ 

 ដៅកនុងរាជរពះបាទជយវរ មន័ទី៧ ខដលារពះរាាដគ្នរពរពះពុទធាសនា 

រពះអងគបានកាងអដរាគយាោ (មនទីរដពទយ) េនំនួ១០២កខនលង មានដទវរបូ

៧៩៨អងគ តមកល់ដៅទទូំងរបដទស។ ដដើមបីពាបាលអនកជើងដឺៅរគប់មនទីរដពទយ

ទំងដនាះ ដគរតូវេំណ្ឌយអងករេនំនួ១១៧.២០០ខារកីា។ អងករដនាះបានមកពី

រសុកេនំនួ៨៣៨។ បុគគលិកអនកបដរមើដៅមនទីរដពទយមាន៨១.៦៤០នាក់។ 

 ដល់មកដរកាយសម័យអងគរ ពុទធាសនាហីនយានបានេលូមកជើនសួ

ពុទធាសនាមហាយាន ដពលដនាះវតតអារាម ក៏មានតនួាទីដេូរបាាទសិោពី

បុរាណដដូចាន ះខដរ។ 

 តមពិតដៅ ពុទធាសនានិងាសនារពាហមណ៍ មកដល់របដទសខែមរកនុង

ដពលរបហាក់របខហលគ្នន ។ គមពីរពុទធាសនា បានផតល់ព័តម៌ានថា ដរកាយ

ដពលដធវើតតយិសង្គគ យនារេួ កនុងរងវងៀពុទធសតវតសរទី៍៣ រពះមហាដថរមួយរពះ

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

០៣ 



អងគរពះនាម មហាដមាគគលលីបុតតតសិស បានចាត់ខេងបញ្ជូនរពះដថរ២អងគ គរឺពះ

ដាណដតថរនិងរពះឧតតរដតថរ ឱ្យដេញពីជមពូទវីប “ឥណ្ឌឌ ” មកផាយពុទធាសនា

ដៅសុវណណ ភមូិដយើងដនះ។ 

 តមរបភពឯការេនិថា របដទសខែមរនិងេនិ មានការទំនាក់ទំនងាមួយ

គ្នន តំងពីមុនរគសិតសករាជដរេើនរយឆ្ន ំ។ ប៉ុដនត ឯការខដលាព័សតុតង រាប់

ទកុាផលូវការដនាះគ ឺរាប់ពីរគសិតសតវតសរទី៍៣រហូតមក។ តមរយៈឯការរបស់

េនិដខដលដនាះ ដយើងអាេដងឹបានថាៈ េនិមកដល់របដទសខែមរដយើង ខដល

កាលដនាះមានដ ម្ ះថាហវ ូណន (Founan) តំងពីមុនឆ្ន ំ២៣១ថ្នរគសិតសករាជ

បនតិេនិងមានទំនាក់ទំនងាមួយគ្នន ពីឆ្ន ំ២៤៣គ.ស. ដល់៤៣៤គ.ស.។ ដៅកនុង

រជជកាលរពះដៅរកុងេនិ នាម វ ូ (២២០—២៨០គ.ស.) េនិបានបញ្ជូនទតូ២របូ

មកកមពុា គ ឺកាំង ថ្ថ និង ជ ូយឹង។ ទតូទំង២របូដនះ បានជបួទតូមកពីរបដទស

ឥណ្ឌឌ ដៅកនុងរសុកខែមរដយើង។ ទតូឥណ្ឌឌ ដ ម្ ះ េនិ សុ៊ន។ 

 តមឯការខដលទតូេនិដ ម្ ះ ជ ូយឹង សរដសរដគអាេដឹងថា រពះរាា

ដៅនគរភន ំ រពះនាម ហាវ ន់ម័ន ឬ ហាវ ន់ដេមុ័ន (រសីមារៈ?)។ រពះអងគារពះរាា

កាន់ពុទធាសនា មានកតិានភុ្ជពដល៏បីលាញ។ 

 ជ ូយឹង ដរៀបរាប់ថា របាជនដៅនគរភនំ មានសមបុរដមម  សក់រញួ ដៅកនុង

របជុើភមូិមយួមានអណត ូងមយួ ដគរកសីុដធវើខរសេមាក រ ដេះតាញរថ្វអដមាះ សូរត, 

ដេះសិលបៈឆ្ល ក់កាេ់រេនា-ដធវើេដិញ្ចៀន, កងថ្ដ, កងដជើង, កងក, ដរបើចានរបាក់ 

យកពនធោរាមាស របាក់ គជុនិងមានកបួនតរមា -មានមនទីរឯការ -អកសរសរ

ដសរតមអកសរឥណ្ឌឌ  -ទំដនៀមការកនូដៅ -បុណយដខាម េដេូដៅរបដទសចាមខដរ។ 

របាជនកាន់ាសនារពាហមណ៍និងកាន់ពុទធាសនា។ 

 ឯការេនិបានបញ្ជជ ក់ថាៈ កនុងព.ស.១០៤៦ (គ.ស.៥០៣) រពះបាទ   

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

០៤ 



ដៅណឌ ិ នយជយវរ មន័ បានបញ្ជូនរាជទតូមាន ក់ដៅរបដទសេនិ។ ដៅេងុរគសិតសត-

វតសរទី៍៥ ដដើមរគសិតសតវតសរទី៍៦ រពះបាទដៅណឌ ិ នយជយវរ មន័ បានបញ្ជូនរពះដថរ

មួយអងគ នាម ដសងគ្ន ប៉ូឡូ (សងឃបាដោ) ខដលដេះដរេើនភ្ជា ឱ្យដៅជយួបក

ខរបគមពីររពះថ្រតបិដកអស់១៦ឆ្ន ំ ដៅការយិាល័យនគរភន ំ ឯរបដទសេនិ។ រពះ

ដថរអងគដនះបានសុគតដៅទីដនាះ កនុងគ.ស.៥២៤។ 

 រពះដថរមួយអងគដទៀត នាម មុ័នតឡូ ូ (មស្តនទដសនៈ) និមនតដៅដល់របដទស

េនិ កនុងគ.ស.៥០៣ ក៏បានដៅជយួបកខរបគមពីររពះថ្រតបិដកខដរ។ រពះនាមថ្ន

រពះដថរទំង២រពះអងគ មានចារដៅកនុងឯការដនាះរហូតមកដល់សពវថ្ថង។ 

កាលពីគ.ស.១៩៥៦ ដពលរពះករណុ្ឌរពះបាទសដមតេរពះនដរាតតម សីហនវុរ មន័  

ដសតេយាងដៅរបដទសេនិ ដគបានថាវ យរពះអងគទតនវូាន ថ្ដដនាះ។ 

 េដំពាះព័សតុតងដៅកនុងរបដទសដយើងវញិ ដគបានរកដ ើញសិោចារកឹ

មួយតទ ំង ដៅវឿកូាញ់ ដៅតបំន់ញ៉រតង (សពវថ្ថងដៅកនុងរបដទសដវៀតណ្ឌ) ចារ

ាអកសរខែមរបុរាណដម៏ានេណំ្ឌស់បំផតុ សរដសរាភ្ជាសំស្តសកឹត ខដលកនុង

ដនាះមានពាកយ “គតគត”ិ និងពាកយ “របានំ ករណុ្ឌ” ខដលាពាកយឧទទិសរបស់

រពះបាទរសីមារៈ ខដលដាយរាជយដៅនគរភន ំ កនុងសតវតសរទី៍៣ថ្នមហាសករាជ 

(រគសិតសតវតសរទី៍២)។ 

 អតថបទសិោចារកឹបានឱ្យដងឹថា រពះរាជវងស រសីមារៈ បានរតស់បង្គគ ប់

ឱ្យចារកឹទកុដដើមបីាអនសុាវរយ៍ី េដំពាះរពះបាទ រសីមារៈ ថាៈ រាជកលុៈ គបឺឋម

វងស រជះថាល េដំពាះពុទធាសនា ដោយរតស់យល់េាស់នវូគតគតដិើដណើ រ

អដនាទ លាល ប់ដកើតថ្នសតវដោក កនុងវាលវដតសងារ រទងៀរបកបដោយដមតត  

ករណុ្ឌ ដល់សពវសតវ ដហើយរទងៀរតស់បង្គគ ប់ឱ្យបរចិាច គរពះរាជរទពយរពះអងគ

ដធវើាទន ទកុាាធារណរបដយាជន៍។ រទងៀតត ំឱ្យរពះរាាដាយរាជយាតណំ

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

០៥ 



ដៅអនាគត ឱ្យរបតបិតតតិមរពះរាជរបកាសដនះ ដដើមបីារបដយាជន៍ដល់សតវ

ដោក...។ 

 សិោចារកឹរបាាទតរពហម ទដនលបាទី (រគសិតសតវតសរទី៍៦) ថា រពះបាទ 

ររុទវរ មន័ ារពះរាជបុរតរបស់រពះបាទដៅណឌ ិ នយជយវរ មន័ រទងៀកាន់ពុទធាសនា 

ដហើយដគ្នរពរពះាររីកិធាតថុ្នអងគរពះសមាម សមពុទធ។ 

 កនុងរាជយរពះបាទជយវរ មន័ទី១ ព.ស.១២០០—១២២៤ (គ.ស.៦៥៧—៦៨១) 

មានសិោចារកឹមយួ ដៅវតតថ្រពដវៀរ ដរៀបរាប់ថា មានភកិខុពីរអងគាបងបឡូនបដងកើត 

ាតាិកសរត ដេញដៅបួស ដហើយគងៀដៅកនុងវតតថ្រពដវៀរ។ ទំងពីរអងគមានសីល

ាពហុសូរត សុភ្ជព ែនតី មានករណុ្ឌ មានសមាធាិអរយិរទពយ នាមខាងដដើម

ដេូគ្នន ថា “រតនៈ” គរឺតនភ្ជណុ និង រតនសិងហ។ រពះដថរៈទំងពីរអងគដនះ បានហាម

របាមមនិឱ្យដគកាប់ថ្រពកនុងវតត ដទើបមានដ ម្ ះថា វតតថ្រពដវៀររហូតមក។ 

 តមព័តម៌ានឥណ្ឌឌ  េនិនិងខែមរ ដយើងដ ើញមានេណុំេរតូវគ្នន ដរេើន លមម

សននិោា នបានថា រពះពុទធាសនា បានេលូមករបដទសកមពុាដយើង តំងពីមនុ

រគសិតសករាជ រពមទំងមានការរកីេដរមើនយ៉ាងខាល ំង តំងពីសមយ័នគរភនមំកដម៉លះ។ 

 ព័សតុតងខាងដលើដនះបញ្ជជ ក់ថា ពុទធាសនារតូវបានដគដគ្នរពដៅកមពុា 

តំងពីរាប់ឆ្ន ំមកដហើយ។ 

 ទនទឹមនឹងការដគ្នរពរពះពុទធាសនា ដគក៏ដគ្នរពាសនារពាហមណ៍ខដរ។ 

ការដគ្នរពាសនាធពីំរទនទឹមគ្នន យ៉ាងដនះ បដងកើតបានាេរនតធំៗ របស់វបបធម៌។ 

េរនតមួយដេញពីាសនារពាហមណ៍ ខដលាាសនារបស់រសទប់វណណ ៈែពស់ 

ដៅសម័យដនាះនិងេរនតមួយដទៀត ដេញពីវតតអារាមថ្នពុទធាសនា។ េរនតទំង

ពីរដនះ មិនខដលរបឆ្ំងគ្នន ដទ ផទុយដៅវញិ បានរស់ដៅាសហវជិជមានាមយួគ្នន

និងបដងកើតបានាធលុងពីរថ្នវបបធមរ៌បស់ាត។ិ ឯធលុងេរនតទីបដីនាះ គគឺតបិណឌ ិ ត

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

០៦ 



របារបិយនិងជើដនឿអនករសុកដដើម។ 

 កនុងរបវតតាិស្តសតរបស់ខែមរ ដគមនិខដលដ ើញមានសស្តង្គគ មាសនា រវាង 

ពុទធាសនានិងាសនារពាហមណ៍ដទ។ ផទុយដៅវញិ ដគដ ើញមានការរមួរស់

ាមួយគ្នន យ៉ាងសុែានត រវាងាសនាទំងឡាយដៅវញិ។ ពិតខមនដហើយ ដពល

ខដលតល ស់បតូរការដគ្នរពាសនាមតង ខតងខតមានការខកថ្េនែលះមិនខានដឡើយ។ 

ប៉ុខនតគរួឱ្យាត យ សស្តង្គគ មពីខាងដរៅនិងការខបកបាក់ាមគគថី្ផទកនុង បានដធវើឱ្យ

ែូេខាតដល់សមិទធិខាងវបបធម៌យ៉ាងសដមបើមឥតគណនា។ 

 ប៉ុខនត ដទះបីយ៉ាងណ្ឌ ក៏ដយើងដៅខតដ ើញមាននិរនតរភ្ជពរបស់េរនតវបប-

ធម៌ដនះបនតរហូត តំងពីបុរាណដល់សពវថ្ថង។ ដយើងបានសដងកតដ ើញថា វតត

អារាមនិងរបាាទបុរាណ ដៅខតមានការទំនាក់ទំនងគ្នន ានិេច។ វតតអារាមខដល

សងៀថម ី ដរេើនដៅខកបរបុរាណោា នចាស់ឬដៅេពីំដលើកខនលងខដលបាក់ខបកអស់

ដៅ។ ដេូាវតតដៅទដនលបាទី ាឧទហរណ៍រាប់។ 

 ការសងៀខបបដនះ គាឺសំណងៀរបស់របារាស្តសតខែមរ ខដលេងៀរកាដករ

ដើខណលបុរាណឱ្យគងៀវងស េងៀបនតការដគ្នរពបូាេដំពាះបុពវបរុសរបស់ែលួន ចាប់

ពីឪពុកមាត យដឡើងដៅ។ ដដូេនះដហើយ បានាដយើងដ ើញថា វតតអារាមដយើងសពវ

ថ្ថងមានដ ម្ ះតមរបាាទឬទីតំងបុរាណ ដេូា វតតអងគរ, វតតរពះធាត,ុ វតតអងគ

តសូ, វតតអងគសនួលាដដើម។ រឯីវតតាដរេើនដទៀត ពិតខមនខតោក់ដ ម្ ះថម ី ប៉ខុនត

សងៀខកបរបុរាណោា នដខដល ដេូា វតតបាទី, វតតភនជំសូីរ, វតតអាធាវ រ, វតតបាគង...។ 

 រតងៀដនះបញ្ជជ ក់ថា របាាទកត ី វតតកត ី សុទធខតមានតនួាទីាមជឈមណឌ ល

វបបធម៌ដេូគ្នន ។ ដដូេនះ វតតបានបនតតនួាទីវបបធម៌ តំងពីសម័យបុរាណ ពិដសស

ពីសម័យអងគរមក។ 

 

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

០៧ 



ពទុ្ធសាសនានិងប្បជាជ្នខ្មែរ 

 ដេូបានបញ្ជជ ក់ពីខាងដដើមមកដហើយ របារាស្តសតខែមរ៩៩% ាអនកកាន់

ពុទធាសនា។ ការដគ្នរពពុទធាសនាដនះ មានតំងពីសម័យបុរាណ គតឺំងពី

មុនសម័យអងគរដៅដទៀត។ ការដគ្នរពពុទធាសនាតៗគ្នន រាប់សតវតសរខ៍បបដនះ 

បានដធវើឱ្យទសសនវាិជ ពុទធាសនា រជួតរាប ដតិាប់កនុងផនត់េតិតគនិំតរបស់

របាពលរដាខែមរទទូំងរបដទស។ ផនត់េតិតគនិំតដនះ បានកាល យដៅា “ទសសនៈរមួ

របស់ាត”ិ ខដលមនសុសខែមរសពវថ្ថងមានពីកដំណើ ត។ ដទះអនកដនាះ មនិបានដៅ

វតតដរៀនធម៌អាថេក៏ដោយ ក៏ទសសនៈរពះពុទធខដលបនតពីឪពុកមាត យ បានរាប

េលូដៅដល់បុរតធតីរេួដរសេដៅដហើយ ដហើយមិនអាេដធវើឱ្យបតូរតល ស់បាន

ដោយង្គយៗដឡើយ។ ាពិដសស របាពលរដាាកសិកររស់ដៅតមជនបទ 

រខមងផារភ្ជជ ប់ែលួនដគដៅនឹងវតតអារាមនិងជយួរទរទងៀវតតឱ្យមានជីវតិានិេចនិរនតរ ៍

រហូតមក។ ទីណ្ឌមានរបារាស្តសតខែមររស់ដៅ ទីដនាះមានវតត។ តមតដួលែកនុង  

គ.ស.១៩១៦ ដៅកនុងទទូំងរបដទសមានវតតអារាបេនំនួ២.៥០៥វតត ខដលកនុង

ដនាះមាន២១វតត ដៅកនុងរាជធានីភនដំពញ។ រពះសងឃមានេនំនួ៣០.០០០អងគ។ 

ដបើដរបៀបដៅនឹងរបាពលរដា របខហល២ោននាក់ គថឺា វតតមួយសរមាប់ 

របាជនខែមរេនំនួ៨០០នាក់និងកនុងេដំណ្ឌមមនសុស៦៦នាក់ មានរពះសងឃ១  

អងគ។ មកដល់គ.ស.១៩៦៩ វតតបានដកើនដល់៣.៣៦៩វតត កនុងដនាះ វតតធមម-

យុតតកិនិកាយមាន១៣៩វតត។ រពះសងឃមានេំននួ៦៥.០៦២អងគ កនុងដនាះ រពះ

សងឃធមមយុតតមាន២.៣៨៤អងគ។ ដបើដធៀបនឹងេនំនួរបាជនរបខហល៧ោន

នាក់ ដ ើញថា វតត១សរមាប់របាជន១.៧៨០នាក់និងរពះសងឃ១អងគសរមាប់

របាជន៩២នាក់។ បេចុបបននដនះ ដៅទទូំងរបដទសមានវតតេំននួ៣.០៨៧វតត 

រពះសងឃមាន២៧.៥៣៩អងគ (សថិតឆិ្ន ំ១៩៩៤) ដបើដធៀបនឹងរបាជន ដ ើញថា 

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

០៨ 



វតត១សរមាប់របាជន២.២៦៧នាក់, រពះសងឃ១អងគ សរមាប់របាជន២៥៤  

នាក់។ គតិតមេនំនួរបាជន៧.០០០.០០០នាក់។ ដដូេនះបានាដគនិយមដពាល

ថា វតតាជវីតិរបស់ខែមរនិងតណំ្ឌងថ្នអតថភិ្ជពរបស់ខែមរ។ 

 នត្ើនេនប្ចើនសង់វត្តអារាមនៅកខ្នែងណា? 

 វតតអារាម ដទះបាីកខនលងសងប់ សរមាប់អនកបសួសមងបំនទំេតិត ជរមះកដិលស

តណ្ឌហ  កាត់តត េ់ការាប់ជើពាក់នឹងជវីភ្ជពរស់ដៅាមញ្ដរបស់មនសុសក៏ដោយ ក៏

វតតដៅខតមានទំនាក់ទំនងារបចំាាមយួសងគម ផារភ្ជជ ប់នឹងសងគមានិេចកាល។ 

ដដូេនះបានាដគដ ើញវតតអារាម ដរេើនសថិតដៅកណ្ឌត លេដំណ្ឌមភមូិ។ 

 វតតទំងឡាយ ដរេើសងឃដលើទីទលួែពស់ មិនលិេទឹកដៅរដវូវសាឬដៅដលើ

កពូំលភន។ំ ដនះាលកខណៈមួយបង្គហ ញថា វតតាទីដគ្នរពសកាក រៈ រតូវសថិតដៅ

ែពស់ាងលំដៅរបស់របារាស្តសត របហាក់របខហលនឹងបុរាណរបាាទ ខដលដគ

ាងដៅដលើកពូំលភនដំូដេនះខដរ។ 

 —វតតសងៀដលើភនណំ្ឌ យកដ ម្ ះតមភនដំនាះ ដូេា ភនរំសងៀ, ភនសំនទុក, ភន ំ 

ដលិ, ភនបំាធាយ, ភនាំឡ ង, ភនធំនមនត, ភនសំំដៅ, ភនតំដ ៉។ល។ 

 —វតតសងៀដលើទលួណ្ឌ ដគោក់ដ ម្ ះតមទលួដនាះ ដេូា វតតទលួដរពេ, 

វតតទលួរកា, វតតទលួសតី។ល។ 

 —វតតមួយេនំនួសងៀដលើទីតំងរបស់អងគចាស់ៗពីបុរាណ ដេូបានដរៀបរាប់

ខាងដលើ ដហើយយកដ ម្ ះតមអងគដនាះឬរពះធាតដុនាះឬតំងដនាះ, ឧទហរណ៍ 

វតតអងគរបូេ, វតតអងគតសូរ, វតតរពះធាត,ុ វតតរតខឡងខកង, វតតទដនលបាទី។ល។ 

 វតតតំងរកាំង, វតតតំងដតល េ។ល។ 

 **តងំ គទឺលួកនុងដងថ្រព ខដលដគកាប់ឆ្ក រកាងាភមូិឬកាងាវតត។ 

ដរៅពីទលួ អងគ រពះធាត ុ តំង វតតអារាមរតូវបានដគកាងដៅកខនលងដផសងៗ

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

០៩ 



ដទៀតជតិៗភមូិ ដេូា កខនលងមានរលិំេ។  

 **រលិំេ ាអនលងៀទឹក មានសណ្ឌា នរទខវង ទល់េងុដដើម គ្នម នផលូវទឹកហូរ

ដេញេលូ ដរេើនដៅជតិសទឹង ជតិខរពក។ ដៅខាងែពស់ដគដៅ កាលរលិំេ ខាង

ទបដគដៅ េងុរលិំេ។ រលិំេារបភពទឹកមួយខដរ។ 

 —វតតសងៀដៅកខនលងមានរកាំង មានខាន រ មានដពនៀត មានរោំង...។ 

ឧទហរណ៍ វតតរកាំងយូ៉វ វតតខាន រ វតតរោំងខកនឬ ំុរោំងខកន។ 

 **រកាងំ គាឺទលួខដលមានទីវាល ដគោក់ដ ម្ ះរកាំដៅតមដដើមដឈើ 

ខដលដះុដៅដលើដរីកាំងដនាះ ដេូា រកាំងធនងៀ រកាំងដៅន  រកាំងដេក...។  

 **ខាន រ គដឺទីលួែពស់ព័ទធជុើវញិរតពាំងឬរសះ ខដលដកើតឯងដោយធមមាត ិ

ឥតមានអនកណ្ឌជកី។ ដបើដគកាងវតតដៅដលើទីទលួដនាះ ដគក៏យកដ ម្ ះតមទី

ដនាះ។ ឧទហរណ៍ វតតខាន រ ដៅ ំុរសឡប់ាដដើម។ រឯីរតពាំងខដលដៅជតិដនាះ 

ក៏ឱ្យដ ម្ ះដៅថា រតពាំងខាន រក៏មាន។ 

 **ដពនៀត គដឺទីលួទបៗ ដៅាប់មាត់បឹងប៉ាេហាេឬមាត់បឹងមានខរស 

មានថ្រពរដបាះ។ ជនួកាល ដគកាងភមូិ កាងវតត ដៅដលើទលួដនាះ ដហើយដគ

ដ ម្ ះថា វតតដពនៀតឬភូមិដពនៀត។ល។ 

 **រោំង គទឺលួខប៉កខាងែពស់ជតិរលិំេឬកាលរលិំេ ដពលដគកាងា

វតត ាភមូិដៅទីដនាះ ដគឱ្យដ ម្ ះភមូិវតតតមដ ម្ ះរោំងដនាះខដរ។ ឧទហរណ៍ 

រោំងដរគើល រោំងេក រោំងឈូកាដដើម។ 

 **ដគ្នក គទឺលួកណ្ឌត លវាលឬកណ្ឌត លវាលខរសឬក៏ដៅកណ្ឌត លទី

ខដលមានទឹកលិេ ដបើដគកាងភមូិឬវតតដៅទីដនាះ ដគក៏ោក់ដ ម្ ះតមដ ម្ ះ

ដគ្នកដនាះដៅ។ ឧទហរណ៍ វតតដគ្នករពីង ដគ្នកសខណត ក ដគ្នករតប់ ដគ្នក       

គងៀ។ល។ ដគកាងវតតដៅកខនលងដផសងដទៀត ខដលមានរបភពទឹក ដេូា

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

១០ 



លំហាេ, រហាល, បារាយណ៍, សតុកាដដើម។ 

 នេតុ្អ្វីបានជានេនិយមកសាងវត្តនៅទី្ទាំងឡាយននាោះ? 

 —ទីមួយ របដទសកមពុាដយើង ារបដទសទំនាប ដភលៀងដរេើន មានទឹកលិេ

ដរេើនដៅរដូវវសា។ ភមូិាស្តសតខបបដនះ តរមូវឱ្យដគដរជើសដរ ើសរកកខនលងែពស់ 

មិនលិេទឹក កាងវតតអារាម ដដើមបីង្គយដល់ការដធវើបុណយសុនទរទ៍នផងទំង  

ឡាយ។ ដគអាេដធវើដើដណើ រដៅកាន់ទីដនាះបាន តមទកូដៅរដវូទឹកលិេ តមផលូវ

ដគ្នក ដៅរដវូរបាំង។ 

 —ទីពីរ ទីកខនលងដនាះ ដរេើនមានរបភពទឹកដៅខកបរ ាទីរបជុើថ្នមនសុសសតវ

ផងទំងឡាយដៅរដវូរាំងសងួត។ ដគនំាគ្នន ដៅទីដនាះបានផលរបដយាជន៍យ៉ាងដរេើន

គ ឺ ដៅវតតផង យកសតវដៅឱ្យផកឹទឹកផង ងតូែលួនឯងផង ដងទឹកយកដៅបរដិភ្ជគ

ផង ដបះបខនលវារាីត ិមានឈូក រពលិត លំេងៀ សបងកជ័ ដៅបរដិភ្ជគផង។ 

 —ទីបី គាឺកខនលងខដលដគធាល ប់ដគ្នរពបូា តំងពីបុរាណកាលតៗមក។ 

ដយើងសដងកតដ ើញថា មានវតតាដរេើនខដលកាងដឡើងដលើដើខណលចាស់ពី

បុរាណឬដៅដលើកពូំលភនតំេូៗ ខដលាកខនលងពិសិដាែពស់ាងលំដៅរបស់របា

រាស្តសត ខដលធមមត េលូេតិតរស់ដៅតមវាលទំនាប។ 

 ឧទហរណ៍ វតតដៅទដនលបាទី វតតដៅកនុងបរដិវណរបាាទអងគរវតត។ល។ 

វតតភនជំសូីរ, ភនរំសងៀ, ភនំបាសិត, ភនសំំដៅ, ភនអំដណត ើ ក។ល។ 

 —ទីបួន វតតាកខនលងសងប់ាង ត់ រតាក់រតជើ មានថ្រពដឈើ ខដលដគដៅ

ថាអារាម ដដូេនះ ទីទលួខដលមានថ្រពរាប់ ដនាះាកខនលងសមរសបមុនដគ។ 

 —ទីរបាំ វតតអារាមាកខនលងមានបារមីថ្នរពះពុទធាបរមរគូ ាឃ្ល ំងថ្នធមម

វន័ិយ ខដលរបាជនខែមរមានជើដនឿថា អាេកមាច ត់បិាេ ដខាម េ រពាយ អសុរ-

កាយបាន។ 

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

១១ 



 រឯីទីទលួថ្រពសមាន ដរេើនាកខនលងខដលរបាជនខាល េរខអង ដធវើឱ្យ

អារមមណ៍របស់របាជនមនិសងប់។ ដដូេនះ រពះសងឃខដលាតំណ្ឌងថ្នដសេកតលីះ

បងៀ តំណ្ឌងដសេកតពិីតសេចធម៌ ខដលមិនដេះខាល េដខាម េ រពាយ បិាេ ដោក

ខតងដៅតំងទីដធវើសមាន ក់កមមោា ន ធតុងគ រកុខមូល ដដើមបីកមាច ត់ពួករពាយ អសុរកាយ

ទំងដនាះ។ ដរកាយមក ដគក៏នំាគ្នន កាងវតតដៅទីដនាះដៅ។ វតតបានកាល យដៅា

ការធានារ៉ាប់រង ាទីពំនាក់ខាងសតិអារមមណ៍ ខាងផលូវេិតតរបស់របាជន។ 

 នត្ើអ្នកណាជាអ្នកកសាងវត្តអារាម? 

 ដេូបានបញ្ជជ ក់រាប់រេួមកដហើយ របាជនខែមរបានផារភ្ជជ ប់ែលួនដៅនឹង

វតតអារាមតំងពីកដំណើ ត។ ទំនាក់ទំនងរវាងវតតអារាមនឹងជវីភ្ជពរស់ដៅរបស់

របាជនខែមរ មានភ្ជពរងឹមាំណ្ឌស់ មិនអាេកាត់តត េ់បានដឡើយ។ 

 ដដូេនះ ដបើមានការតំងទីលំដៅថមដីៅកខនលងណ្ឌមួយដហើយ ដគខតងនិមនត

រពះសងឃ១អងគពីវតតណ្ឌមួយ ឱ្យដៅគងៀដៅកខនលងតំងលំដៅថមីដនាះ ដដើមបីបដងកើត

ាវតត។  

 វតតារបស់ឧបាសកពុទធបរស័ិទ ដពាលគ ឺរបាជនកនុងភមូិរសុកដៅជុើវញិ

វតតដនាះ។ របាជនាអនកកាងវតត ដគចាត់ទកុវតតាសមបតតរិបស់ដគ។ រពះ

សងឃាអនករទរទងៀខថរកាវតតអារាម។ 

 ដៅសម័យបុរាណ ដពលខដលដធីលដីៅទោូយ ដគនាំគ្នន ដរជើសដរ ើសរកដី

ទលួែពស់ មានថ្រពដឈើ មានទឹកដៅជតិ ដធវើាវតតឬក៏ដគតំងវតតដៅកខនលងខដល

របាជនដជឿថាមានដខាម េ រពាយ បិាេ ខដលខតងខតមកយាយីដល់ជវីភ្ជព

រស់ដៅរបស់របាជន។ 

 ប៉ុខនតដរកាយមក ដពលខដលដធីលកីាន់ខតេដងឡៀត របាជនកាន់ខតដរេើន 

វតតអារាមក៏បំខបកែលួនដៅតមកដំណើ នរបស់របាជនខដរ។ គរឺបាជនខដលេងៀ

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

១២ 



បានវតតសរមាប់ដគ្នរពរបតបិតតដិៅជតិផទះែលួន នាំគ្នន កាងវតតថមដីឡើង។ 

 ដគអាេកាងវតត ដោយារមានសបបុរសជនដធវើអំដណ្ឌយដធីលឬីរបាក់

កាសឬក៏រទពយសមបតត ិដដើមបីទិញដធីល ីទិញសមាភ រៈសំណងៀដផសងៗ។ 

 ជនួកាល អំដណ្ឌយរបស់សបបុរសជនមាន ក់ ក៏លមមអាេសងៀវតតមួយបាន 

ជនួកាលដគនាំគ្នន កាត់ដធីលខីដលដៅាប់គ្នន ឬតល ស់បតូរដគី្នន  រមួបញ្ចូលគ្នន ឱ្យបាន

ធលំមមនឹងកាងវតតបាន។ 

 េដំពាះការាងសងៀកដុិ វហិារ ាោបុណយ ាោបាលី... និយាយរមួ 

គសំឺណងៀាថ បតយកមមកនងុវតតទំងមូល គពុឺទធបរស័ិទេណុំះដជើងវតតាអនកជយួ

ឧបតថមភនិងរ៉ាប់រង។ 

 ដពលសងៀបានអគ្នរដហើយ គរឺបាជនាអនកសដរមេថា រតូវនិមនតរពះ

សងឃអងគណ្ឌមកដធវើាដៅអធកិារ។ គណៈកមមការ អាចារយវតត ក៏រតូវបដងកើតដឡើង

ខដរ ដដើមបីបនតរទរទងៀវតត ជយួដមើលដើដណើ រការរបស់វតតនិងការដកឹនាំវតតរបស់

ដៅអធកិារ។ ភ្ជរកេិចរបស់អាចារយនិងគណៈកមមការវតត គបឺនតជយួាងសងៀ

សំណងៀទំងឡាយរបស់វតត ខកលមឡ ជសួជលុសំណងៀចាស់ ាងសងៀសំណងៀថម។ី 

 ភ្ជរកេិចទីពីរ របស់ឧបាសកដជើងវតត គកឺារឃ្ល ំដមើលការដគ្នរពរបតបិតតិ

ធម៌វន័ិយរបស់រពះសងឃកនុងវតត របស់ដៅអធកិារៈ 

 —ដតើមានភ្ជពបរសុិទធលឡឬដទ? 

 —ដតើរតមឹរតូវតមធម៌វន័ិយនិងសិកាខ បទឬដទ? 

 —ដតើការដកឹនាំរបស់គណៈសងឃបានរតមឹរតូវលឡខដឬដទ? 

 —ដតើវតតបដរមើផលរបដយាជន៍រមួរបស់ពុទធបរស័ិទដជើងវតតបាន សមតម

ដសេកតរីបាថាន ខដរឬដទ? 

 របសិនដបើមានដរឿងអារសូវណ្ឌមួយដកើតដឡើងដនាះ មិនអាេកបំាំងនឹង

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

១៣ 



ខភនករបស់របាជនបានដទ។ ដរពាះវតតាវតតរបស់ដគ ដគមានសិទធិនិងភ្ជរកេិចនឹង

រកាភ្ជពថ្ថលថនូរនិងកតិានភុ្ជពរបស់វតតដគ។ 

 ដដើមបីឱ្យវតតដៅកនុងភមូិរបស់ដគរស់រាន រកីេដរមើន សថិតដសថរ របាជនខត

បរចិាច គកនូដៅរបស់ដគឲ្យបួសាសងឃ ដដើមបីបនតដកឹនាំវតតពីជើនាន់មួយដៅ

ជើនាន់មួយ។ 

 នត្ើវត្តអារាមផតល់អ្វីម ែោះឲ្យជាជ្នវញិ? 

 ក)—វតតអារាមាទីតំងថ្នរពះពុទធាសនា ខដលាទីពឹងពំនាក់របស់

របាជនរគប់ៗរបូ។ 

 —រពះសងឃជយួរបាជនឱ្យរដំោះផតុពីការភយ័ខាល េ តមរយៈការសូរត

មនតដផសងៗ។ 

 —រពះធមដ៌ធវើឱ្យបរស័ិទសងប់រមាង ប់ រដំោះែលួនពីដសេកតទីកុខដាកទំងឡាយ។ 

 —រពះធម៌នាំបរស័ិទឱ្យដដើរតមផលូវរតូវ មជឈិមបបដបិទ មានសីល (មាន

ទន) បញ្ជដ  សមាធ ិមានអដាងគកិមគគាអាទិ៍។ 

 —វតតអារាម ាកខនលងសងប់រមាង ប់េតិត ឱ្យផតុកងវល់កនុងជវីតិ ខដលដពារ

ដពញដៅដោយអវាិជ  តណ្ឌហ  ដសេកតដីោភ ហិងា ដសេកតរីេខណន ន្ នីស 

អំដពើពាល អំដពើដឃ្រដៅ ការជះិាន់ ដកងរបវញ័្ចន៍ កាប់សមាល ប់ ដពាលគ ឺ     

សស្តង្គគ មនិងអសនតិសុែ។ មនសុសដយើង ដដើមបរីស់ដៅរតូវខតតសូ៊កនុងជីវតិរបស់  

ែលួន។ ការតសូ៊ខតងប៉ះទងគេិ ការប៉ះទងគេិនាំឱ្យមានទំនាស់មិនដេះេប់។ ទំនាស់

ដនះនាំឱ្យមានវបិតតទិំងផលូវកាយទំងផលូវេតិត។ មា៉ងដទៀត មនសុសដកើតមកមាន 

“កមម” មកាមួយ កមមដនះអាេផតល់ដសេកតសុីែឬទកុខ។ ប៉ុខនតដសេកតទីកុខ ាមតក៌ 

ាសេចធម៌ ខដលមនសុសរគប់របូរតូវទទលួ ពិដសសគ ឺ ទកុខខដលដកើតមកពី      

ដសេកតដីកើតាល ប់។ មនសុសភយ័ខាល េដសេកតីាល ប់ណ្ឌស់ ខតមនសុសមិនខាល េ

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

១៤ 



របរពឹតតអំដពើខដលនាំឱ្យដៅរកដសេកតាីល ប់ដទ។ 

 អនកភយ័ខាល េនឹងដសេកតីាល ប់ អនកសឡប់ដែពើមអំដពើបាប អនកេងៀាងអំដពើ

លឡ ខតងខតដៅពឹងវតត។ 

 ែ)—វតតអារាមាមនទីរដពទយខាងផលូវេតិតរបស់ពុទធបរស័ិទដជើងវតត។ 

 —រពះសងឃនិងរពះធម៌អាេជយួពាបាល ជួយពនយល់ឱ្យពុទធបរស័ិទអនក

មានដសេកតទីកុខ មានកងវល់ រលំត់ទកុខរពួយបាន។ ដពលមានដកើតដហតមុិនលឡ 

ដៅតមរគួារកត ីដៅភមូិកត ីដគខតងនិមនតរពះសងឃដៅជយួដោះរាយ។ 

 —រគប់ពិធទីំងអស់ដៅកនុងរគួារ តំងពីដកើតរហូតដល់ាល ប់ ដគមិន

ខដលដចាលរពះសងឃដទ។ 

 —រពះសងឃជយួអប់រជំនពាល ជនរបមឹកឱ្យាគ ល់ផលូវរតូវវញិបាន។ 

 គ)—វតតាកខនលងរជកដកានរបស់អនកកមសត់ទគុត៌។ 

 រគប់វតតអារាម ខតងទទលួេញិ្ចឹ មកមុារករំពាឥតទីពឹង រពមទំងសិសាន-ុ

សិសស ាកនូដៅរស់របាជនខដលដៅទីឆ្ង យ ែវះជរមក ែវះទីសមាន ក់ ដដើមបីបនត

ការសិកា។ 

 ជនពដនេរ ចាស់ជរា ជនអភព័វឥតសំណ្ឌង គ្នម នកនូដៅជយួទំនកុបរមុង 

ខតងដៅរជកដៅកនុងវតត ដដើមបីដរៀនធម៌អាថេ ដៅកនុងដើណ្ឌក់េងុដរកាយថ្នជវីតិ

របស់ែលួន។ 

  )—វតតាជរមកនិរភ័យរបស់សតវរមឹគរីមឹគ្ន បកាបកសីនិងមេឆាតនិិង

ាកខនលងរកាការពារពូជដឈើថ្រពឱ្យគងៀវងស។ វតតាសួនេារ ាអារាម ា

រមណីយោា ន អាេលំខហអារមមណ៍បាន។ 

 ការបំតល ញថ្រពដឈើរបស់វតតអារាម ដធវើឱ្យបកាបកសីបាត់ជរមក ដហើយក៏

ដហើ រដៅកខនលងដផសងៗ។ ការបំតល ញវតត ដធវើឱ្យមេឆាត ិ ថ្រពដឈើនិងបកាបកស ី

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

១៥ 



ខដលាសមបតតធិមមាតមិានតថ្មលសរមាប់រទរទងៀជវីតិមនសុស វនិាសាបសូនយ

ឬក៏ផតុពូជខតមតង។ 

 ង)—វតតារដតត ខដលដគកប់ដចាលនវូទំនាស់ទស់ខទងគ្នន  ាកខនលងខដល

មនសុសទំងអស់មានភ្ជពដសមើគ្នន ។ 

 ដពលេលូដៅដល់កនុងវតត ទំងអស់គ្នន មានដ ម្ ះថា ឧបាសក ឧបាសិកា 

ដពលដនាះ ដទះបីាមស្តនតីរាជការមានឋានៈណ្ឌក៏ដោយ ក៏រតូវថាវ យបងគើរពះពុទធ

បដមិា ថាវ យបងគើរពះសងឃដេូគ្នន ។ ដហើយដបើេូលបពវាជ ាសងឃ ក៏រតឹខតមាន

សមភ្ជពនឹងគ្នន ដៅដទៀត។ វតតាកខនលងខដលឋានៈសងគមទំងឡាយ រតូវរោយ

េលូគ្នន ។ វតតាកខនលងខដលដធវើឱ្យមនសុសរគប់រសទប់ែិតេលូជតិគ្នន  យល់

អធារស័យគ្នន  អនដុរគ្នះឱ្យគ្នន  ដោយអំណ្ឌេថ្នរពះធម៌ ថ្នធម៌អហិងា វរីយិៈ  

ែនតីនិងភ្ជពទន់ភលន់...។ 

 ដហតដុនះ រពះសងឃរតូវរបកាន់ទសពិធរាជធម៌និងរពហមវហិារធម៌ឱ្យបាន 

ដដើមបីជយួពុទធបរស័ិទឱ្យបានដសមើៗគ្នន  ដោយឥតដរ ើសដអើង ឥតរបកាន់បកសពួក 

ឥតរបកាន់និនាន ការនដយាបាយ របកាន់ពណ៌សមបុរ របកាន់វណណ ភ្ជពដឡើយ។ 

 េ)—វតតាេណុំេកណ្ឌត លថ្នធលុងាមគគភី្ជពាតនិិងរបាធបិដតយយ។ 

 គ្នម នកខនលងខដលនាំរបាជនខែមរ ដៅរកាមគគភី្ជពនិងរបាធបិដតយយ

បានលឡដេូវតតអារាមដទ។ រពះសងឃ បានដធវើគំរមូុនដគកនុងការរកាាមគគភី្ជពនិង

របាធបិដតយយ។ រឯីរបាជន ក៏ដរៀនសូរតធម៌ទំងពីរដនះពីវតតអារាមខដរ។ 

 ឆ)—វតតក៏ាកខនលងការពារសិទធិរបស់របាជនខដរ។ 

 ដៅសម័យអាណ្ឌនិគមបារាំងខសស វតតបានជយួោក់បំពួនជនអនក

ដសនហាាត ិ ខដលបះដបាររបឆ្ំងនឹងបារាំងនិងមនសុសខដលរតូវរដាការបារាំង

ដចាទថា ាអនកមានដទស។ 

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

១៦ 



 ដរកាយមក ដៅអធកិារវតត អាេមានសិទធិបិណឌ បាតយកអនកមានដទស 

ដៅអប់រឱំ្យខកខរបអតតេរតិសីលធម៌អនកដទសទំងដនាះបាន។ ដដូេនះ វតតកាល យដៅ

ាមណឌ លខកខរបនិងអប់រដំឡើងវញិរបស់របាជន។ 

 ដគខតងយកជនែិលែូេ ជនរបមឹក ជនពាោអាវាឿ ខស ដៅរបដគនរពះ

សងឃឱ្យជយួអប់រ។ំ 

 ជ)—វតតាមជឈមណឌ លវបបធម៌របស់របាជន។ 

 ១—វតតាាោដរៀនខាងដលែនពវនតនិងអកសរាស្តសតរបស់របាជន។ រហូត 

មកដល់េងុសតវតសរទី៍១៩ឬដដើមសតវតសរទី៍២០ វតតាមជឈមណឌ លខតមួយគត់

ថ្នការអប់រនិំងការសិកាដៅជនបទ។ 

 បុរសដសទើរខត១០០% សុទធខតបានបួសដរៀនដៅកនុងវតត យ៉ាងដហាេណ្ឌស់

ក៏មួយវសាខដរ។ េណុំេដនះបញ្ជជ ក់ថា មនសុសរបុសទំងអស់ សុទធខតបានឆលង

ផតុដរគ្នះមិនដេះអកសរ។ រឯីខផនកនារវីញិ ដទះបីមិនបានដរៀនដៅកនុងវតត ប៉ុខនតក៏

មានស្តសតីដេះអកសរដោយារដរៀនពីឪពុកនិងបងៗ ខដលធាល ប់បានបួសដរៀន

អកសរដៅវតតខដរ យ៉ាងដហាេណ្ឌស់ក៏កនូរសីបានទទលួការអប់រខំាងេាប់សីល

ធម៌កនុងដពលេលូមលប់ខដរ។ 

 ២—វតតាកខនលងអប់រសីំលធម៌របស់ខែមរ។ 

 វតតាកខនលងរទរទងៀសីលធម៌សងគម ដធវើឱ្យសងគមខែមរមានរដបៀបរបបខាង

សីលធម៌មួយ ខដលមានេាប់ាមូលោា ន។ អនកខដលបានបួសដរៀនដៅវតត ដគ

ចាត់ទកុថាាអនកដេះដឹងខាងសីលធម៌ មានកិតតយិស មានឋានៈមុែមាត់ដសមើដគ

ឯងដៅកនុងភមូិ កនុងសងគម។ ពុទធាសនា ាលទធិ “សដស្តង្គគ ះែលួនឯង” ឱ្យមានតថ្មល

គរួដល់ការដគ្នរពនិងដេះដគ្នរពអនកដថ្ទ។ 

 កបួនខាន ត ទំដនៀមទមាល ប់ របថ្ពណី ពិធកីារដផសងៗ រតូវដគបដរងៀនដៅកនុង 

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

១៧ 



វតត។ ដេូាាស្តាត េាប់របុស េាប់រសី េាប់ដករកាល េាប់រតដីនតិ៍ េាប់

រកម េាប់ពាកយចាស់។ល។ ដនះាេាប់សរមាប់រគហសថ ដៅថា អគ្នរយិវន័ិយ។ 

ឯអនាគ្នរយិវន័ិយ ក៏វតតរតឹខតយកេតិតទកុោក់បង្គហ ត់បដរងៀន ខថបំប៉នណ្ឌស់ដៅ

ដទៀត។ គដឺោកដមវតត ាអនកបងខើឱ្យរពះសងឃដរៀនេាប់ទំងដនះ។ េាប់ សីល

ធម ៌វន័ិយរបស់ពុទធាសនាដនះដហើយ ខដលារគះឹមូលោា នថ្នសីលធមខ៌ែមរ។ 

 ៣—វតតាកខនលងអប់រវំាិជ ជវីៈ។ 

 មុែវាិជ ាដរេើន រតូវបានដគបដរងៀននវូកនុងវតត គកឺារបដរងៀនដោយ    

អនវុតតតទ ល់ ដេូាមុែរបរជើនាងេមាល ក់ សិលបៈ សិបបកមមសរមាប់បដរមើជវីភ្ជព

រស់ដៅរបស់របាជន។  

 ការដៅវតតបួសដរៀនសរមាប់កនូដៅរបាជនខែមរ មិនខមនដដើមបីខសវងរក

សួគនិ៌ពាវ នដទ គរឺគ្នន់ខតបដំពញលកខណសមបតតាិមនសុសរបុស ខដលសមលមម

ខដលអាេរបកបរបរេញិ្ចឹ មជវីតិនិងរស់ដៅកនុងសងគមដោយដសេកតថី្ថលថនូរ ដសមើមុែ 

ដសមើមាត់នឹងដគ ដពលខដលែលួនោចាកសិកាខ បទមការគហសថវិញខតប៉ុដណ្ឌណ ះ។ 

ដៅវតតដគមិនរគ្នន់ខតដរៀនវាិជ ខាងជើនាង ដេូាាងទង ាងដឈើ ាងសំណងៀ

ដធវើផទះសខមបងប៉ុដណ្ឌណ ះដទ។ ប៉ខុនត ដគអាេដរៀនខាងមុែវាិជ ផសំថាន ំបុរាណ វាិជ ខាង  

តស្តនតីបុរាណដេូដភលងពិណពាទយនិងខលបងរបារបយិដផសងៗដទៀត ដេូា ដធវើខែលង 

ដធវើកាំរជួេ ដធវើទកូ-ង ដធវើដគ្នមបដង្គហ ះ រពមទំងដរៀនដកឹនាំពិធកីារដផសងៗ កនុងដពល

បុណយទនដផសងៗ ដពលដរៀបពិធាីមងគលធំៗ  ដេូាពិធដីរៀបការ ពិធបីូាសព 

ការដធវើដមរ ុការដធវើមឈូស ការរកាសពទកុឱ្យបានយូរ។ល។  

 ៤—វតតាបណ្ឌណ ល័យរបស់របាជន។  

 រគប់វតតពីបុរាណ សុទធខតមានបណ្ឌណ ល័យ មានរកាទកុគមពីរកបួនខាន តនិង

គមពីរដកីា ាស្តាត សលឹករតឹ។ ដពលរតូវការដផទៀងតទ ត់អំពីរពឹតតកិារណ៍ឬកបួនខាន ត

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

១៨ 



អវីមួយ ដគខតងខតដៅដបើកដមើលកបួនដៅតមវតត ដេូាកបួនដហារា កបួនទំនាយ

ដផសងៗ មានទំនាយរពហមាតសិរមាប់ដរជើសដរ ើសគរូសករ ឫកសលឡសរមាប់

របារពធពិធដីផសងៗ។ល។ 

 រពះសងឃាអនកចារេមលងាស្តាត  គមពីរនានា ទំងខាងធម៌អាថេ ទំងខាង

អកសរាស្តសត របវតតាិស្តសតនិងាអនកខថរកាសមបតតវិបបធម៌ អកសរាស្តសតនិង

សិលបៈរបស់ាត។ិ  

 ៥—វតតាកខនលងបដងកើតាន ថ្ដនិពនធ។ 

 រពះសងឃ មិនរគ្នន់ខតាអនកខថរកាកបួនខាន ត ខាងអកសរាស្តសតសីលធម៌

ធម៌អាថេ របស់រពះពុទធប៉ុដណ្ឌណ ះដទ។ ប៉ុខនត ដោកាអនកបដងកើតាន ថ្ដដោយតទ ល់

ផង ាអនកបណត ុះបណ្ឌត លកវនិីពនធខែមរផង។ រពះសងឃខដលបានដរៀនសូរត

ភ្ជាបាលីដរៅរជះ បានបកខរបគមពីរពីភ្ជាបាលីមកាភ្ជាខែមរនិងបាន    

និពនធដសៀវដៅធម៌អាថេ ាដរេើនសរមាប់រពះសងឃដកមងៗនិងពុទធបរសិទ័ដរៀន   

សូរត។ រពះសងឃអងគែលះដទៀត មានថវមីាត់អាេនិយាយាកាពយ សរដសរាកាពយ 

អាេនិពនធទំងដរឿងខបបអកសរសិលប៍ដទៀតផង។ ដបើដៅដពលគងៀកនុងផនួស ដោក

មិនបានខតងនិពនធ ក៏ដល់ដពលដោកចាកសិកាខ បទមកវញិ ក៏ដោកកាល យដៅា

អនកនិពនធខដរ។  

 អនកនិពនធនិងអនកកវខីែមរ សុទធខតដេញមកពីវតតអារាមទំងអស់, ដេូារពះ

នាងឥស្តនទដទវ ីដៅសម័យអងគ (សតវតសរទី៍១២) 

 ១—បណឌ ិ ត ជយ័ននទ  —សិោចារកឹនគរវតត 

 ២—អនកប៉ាង   —ដលបើកអងគរវតត 

 ៣—រពះឃ្ល ំងនង  —ដោកដនយយាតក 

 ៤—មុឺនភកតអីកសរតន់  —ដរឿងសពវសិទធ 

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

១៩ 



 ៥—រពះអរយិគ្នមនី ហីុង —ដរឿងរពះជិនវងស 

 ៦—សនធរម៉ុក   —ដរឿងដទវនទ  

 ៧—រពះបទមុដថរ ដាម —ដរឿងទុំទវ 

 ៨—សុតតនតរបីា ឥនទ   —គតដិោក, និរាសនគរវតត 

 ៩—អនករពះភរិមយភ្ជាអ៊ូ  —េាប់ដលបើកថម ី  

 ១០—សដមតេរពះសងឃរាជជនួណ្ឌត      —វេនានរុកមខែមរ។ល។ 

 ដដូេនះ ដយើងដ ើញថា វតតអារាមដនះដហើយាកខនលងខថរកា រទរទងៀវបប-

ធម៌ខែមរឱ្យគងៀវងសនិងរកីេដរមើនដរៀងរហូតមកដល់សតវតសរទី៍២០ដនះ។  

 ៦—វតតអារាមាមណឌ លផសពវផាយវបបធម៌ខែមរ និងផតល់ព័ត៌មានដល់

របារាស្តសត។  

 ពុទធាសនាដៅកមពុា មានរបព័នធរគប់រគងដកឹនាំាឋានានរុកម ពីថាន ក់

កពូំល រហូតដល់ជនបទគ ឺ វតតអារាមដនះឯង។ ដៅថាន ក់កពូំល មានសដមតេរពះ

សងឃរាជនិងមស្តនតីសងឃថាន ក់រាាគណៈនិងឋានានរុកម។ ដៅថាន ក់ខែរតមាន ដម-

គណដែតត, ដៅថាន ក់រសុក មានអនគុណរសុក, ដៅវតតមានដៅអធកិារនិងដោក

រគូសូរតដឆវង-ាត ំាជើនយួ។ ដៅមុនគ.ស.១៨៦៤ ពុទធាសនាដៅកមពុា មាន

ខត១គណៈដទ គគឺណៈមហានិកាយ។ គណៈធមមយុតតកិនិកាយ មានកដំណើតដៅ

របដទសថ្ថដៅកនុងឆ្ន ំឆលូវ ឯកសក ័ េ.ស.១១៩១ រតូវនឹងគ.ស.១៨២៩។ ដៅ

សម័យឧតតុងគ (សដមតេរពះសុគនាធ ធបិតី) មហា ប៉ាន បាននិមនតដៅដរៀនដៅ

របដទសថ្ថ ដហើយបាននិមនតដៅគងៀដៅវតតបវឿននិវាឿ ត ខដលាវតតធមមយុតតដើបូង

បំផតុ កាងដឡើងដោយរពះដចាមកាល វ។ ដល់ដពលរតឡ់មករបដទសវញិ ដោក

បានសំុរពះរាានញុ្ជដ តបដងកើតគណៈធមមយុតតកិនិកាយដៅកមពុា ដទើបានាមាន

គណៈធមមយុតតតំងពីដពលដនាះមក។ 

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

២០ 



 េដំពាះសមណស័កតតិមបដវណីកនុងរដាកមពុាពីបុរាណមកមាន ៖ 

 — ទីសដមតេសងឃ 

 — ទីសងឃនាយក 

 — ទីរាាគណៈ 

 — ទីឋានានរុកម 

 — ទីមហា  

 ដហើយខេកាបួនថាន ក់គឺ ឯក - ដទ - រត ី- េតវ ។ សមណស័កតទីិរាាគណៈ 

មាន៣២គៈឺ 

 —ថាន ក់ឯកមាន១១ (ផលតិពណ៌រកហម)  

 —ថាន ក់ដទមាន៧ (ផលតិពណ៌ថ្បតង)   

 —ថាន ក់រតមីាន៧ (ផលតិពណ៌ាវ យ)  

 —ថាន ក់េតវ មាន៧ (ផលតិពណ៌ដែៀវ ) 

 ដល់មកគ.ស.១៩៤៣ មានការខកខរបបខនថមបនថយែលះ ដហើយដល់មក  

គ.ស.១៩៤៨ បានខកខរបមតងដទៀត ដោយខេកាពីរគៈឺ 

  មហានិកាយ  ធមែយុត្តិកនិកាយ 

*រពះសងឃនាយកគណៈមហានិកាយ           *រពះសងឃនាយកគណៈធមមយុតតកិនិកាយ 

 រពះមហាសុដមធាធបិត ី  រពះសុគនាធ ធបិតី  

 (សដមតេរពះសងឃរាជ)  (សដមតេរពះសងឃរាជ) 

 ទីរាាគណៈមាន៣៥គ ឺ  ទីរាាគណៈមាន២១គ ឺ

 ថាន ក់ឯកមាន៣   ថាន ក់ឯកមាន២ 

 ថាន ក់ដទមាន៦   ថាន ក់ដទមាន៣ 

 ថាន ក់រតមីាន៦    ថាន ក់រតមីាន៤ 

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

២១ 



 ថាន ក់េតវ មាន២០   ថាន ក់េតវ មាន១២ 

រាាគណៈទងំអស់មាន៥៦អងគ 

 រពះសងឃនាយក (សដមតេ) ទំងពីររពះអងគនិងរាាគណៈទំង៥៦អងគដនះ 

សុទធខតរពះមហាកសរតរទងៀដរបាសរពះរាជទនខតងតំងដោយរពះរាជរកតឹយ។  

 រពះសងឃទំង៥៦អងគ រពមទំងរពះឋានានរុកម រហូតដល់រពះដៅអធ-ិ

ការមានឥទធិពលខាល ំងណ្ឌស់កនុងការដឃ្សនា ផសពវផាយ អប់រ ំ ខាងរទឹសតីពុទធ

ាសនា ខាងធម៌អាថេ ក៏ដេូាព័តម៌ានដផសងៗ។ ដដូេនះដហើយ បានាដរឿងរ៉ាវ 

េាប់ ទមាល ប់ កបួនខាន តនិងព័តម៌ានដផសងៗ បានរកីាយយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស េលូ

ដៅដល់ភមូិ ដល់ផទះរបាជន។ 

 ការចារេមលងគមពីរពីវតតមួយដៅវតតមួយ ពីភូមិមួយដៅភមូិមួយ ការដទសនា 

ពីផទះមួយដៅផទះមួយ គាឺការដផទរមតក៌វបបធម៌របស់ាត ិ ពីជើនាន់មួយដៅ

ជើនាន់មួយដទៀត។ 

 ឧទហរណ៍ ដេូាដៅសម័យបុរាណ ដយើងមានសិោចារកឹជតិ២.០០០

តទ ំង (ទំងភ្ជាខែមរ ទំងភ្ជាសំស្តសកឹត)។ 

 —ដៅសម័យកណ្ឌត ល មានាស្តាត សលឹករតឹរាប់ពាន់េាប់ មានរកាំង មាន

គមពីររាប់ពាន់េាប់។ 

 —ដៅសម័យទំដនើប មានដសៀវដៅរាប់មុឺនកាល ខដលរតូវចារេមលងផាយ។ 

 រពះសងឃាអនកអាន អនកដទសនានិងអនកសមូតកំណ្ឌពយ យ៉ាងពីដរាះដទៀតផង។ 

 ខែមរមានកបួនខតងកាពយាង៤០ និងមានរដបៀបសូរតកាពយាង៦០ខបប 

ដហើយមានខតរពះសងឃដទ ខដលមានដទពដកាសលលកនុងការខតងនិពនធនិងសូរត

កាពយ។ 

 ដៅសម័យបុរាណ រគប់វតតសុទធខតមានសគរធសំរមាប់ផតល់សញ្ជដ លឡឬ

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

២២ 



សញ្ជដ អាសននដល់របាជន។ ដេូា ដពលមានដចារកមម ដពលមានដភលើងដឆះផទះ 

ដពលមានបុណយទន រតូវរបមូលផតុមំនសុសាដរេើន។ 

 ៧—វតតាកខនលងផតល់នវូបុណយកសុលរគប់យ៉ាង ដល់របាពលរដា ដដើមបី

ឱ្យពុទធបរស័ិទដកើតសទធ រជះថាល  កាងបុណយ រកាសីល ដធវើទន ដដើមបីដសេកតី

សុែ-េដរមើន។ វតតជយួកាងកេិចការសងគមាកសុលដរេើនដទៀត ដេូា អណត ូង

ទឹក ថនល់ ាព ន ាោដរៀន មនទីរដពទយ។ល។ 

 ៨—វតតអារាមាទី្បនោា ន (ទីប៉ាឆ្) សរមាប់បូាសពថ្នរបាពលរដា។ 

 តមទមាល ប់ខែមរ ដពលាល ប់ដគខតងខតេងៀដៅជបួរពះពុទធ រពះធម៌ រពះ    

សងឃ។ ដហតដុនះបានាដគខតងយកសពដៅបូាដៅវតត រេួដគបញ្ចុះធាតឬុ

តមកល់ធាតដុៅកនុងវតតដនាះខតមតង។ 

 ដោយារធាតរុបស់មាតបិត ញតសិនាត នរបស់ដគដៅឯវតតាមួយគ្នន  

ដដូេនះដហើយបានា វតតកាល យដៅាទីជបួជុើគ្នន រវាងរបាជនដៅកនុងភមូិទំងអស់ 

ាពិដសស ដពលបុណយេលូឆ្ន ំ បុណយភជុបំិណឌ ាដដើម។ 

 តមរបថ្ពណីរបស់ខែមរ ការដគ្នរពដងឹគុណេដំពាះមាតបិតនិងរគូឧបជា-

យាចារយឬរគូបាធាយ ាអដំពើរបកបដោយកតញ្ដូកតដវទី ខដលកលុបុរត កលុ-

ធតីរតូវដធវើវតតរបតបិតតិាចាំបាេ់ ដោយខានពំុបានដឡើយ។ ឱ្យខតដល់រដវូទំងពីរ

ដនះ ដទះបដីគដៅរស់ដៅទីឆ្ង យដល់ណ្ឌក៏ដោយ ក៏ដគខតងខតដឆលៀតដពល       

រតឡប់ដៅកាន់ភមូិកដំណើ ត វតតកដំណើ តរបស់ដគ ដដើមបីដធវើកេិចតបសនងសងគណុ 

រឭំកគណុដល់បុពវការជីនរបស់ដគ មានការជនូជើននូាសំពត់ អាវ សដមលៀក      

បំពាក់ នំេណីំ របាក់កាស ការដបាសសមាឡ តធាតដុេតយិ ខដលាកខនលងបញ្ចុះ

ធាត ុការបងសុកលូជនូអនកខដលោចាកដោកដនះដៅដហើយាដដើម។ 

 េដំពាះអនកខដលបានបួសារពះសងឃវញិ ការដគ្នរពរគូឧបជាយ៍និង

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

២៣ 



ដៅអធកិារ មានជដរ ធដំធងាងការដគ្នរពឪពុកមាត យបដងកើតដៅដទៀត។ ដទះបី

សឹកមការគហសថវញិដហើយក៏ដោយ ក៏ដោករគូដៅអធកិារនិងរគូឧបជាយ៍ 

ដៅខតមានឥទធិពលដខដល។ រឯីសិសានសិុសសវញិ ក៏ែិតែំខថរកាដលើកតដមកើង

ដករ តិ៍ដ ម្ ះរបស់ដោករគូរបស់ែលួនដគខដរ។ 

 ទមាល ប់លឡដនះ បានាបរោបបនតិេមតងៗ ដៅដពលខដលាោដរៀន

ដរៀបរយាធារណៈដកើតដឡើង គកឺនុងរវាងគ.ស.១៩១០។ ដពលខដលសិសសមួយ

ភ្ជគបានឃ្ល តដេញពីវតត មកដរៀនដៅាោបារាំង ដោយឆលងកាត់ថាន ក់កាន់ខត

ដរេើន េដំណះដងឹខាងវទិាាស្តសតសងគមកាន់ខតែពស់ អរយិធម៌និងសីុវល័ិយ 

សកល ក៏េលូមកោយឡំកនុងការអប់រ ំ ដោករគូ ាស្តាត ចារយកាន់ខតដរេើន 

ដដូេនះសិសសមាន ក់ដគ្នរពដកាតខាល េរគូខតដពលដរៀនកនុងថាន ក់ទប ឬកនុងឆ្ន ំខដល

ែលួនដរៀនខតប៉ុដណ្ឌណ ះ នឹងដគ្នរពដកាតខាល េដេូសិសសខដលដរៀនកនុងសមាន ក់ខតរគូ

មួយអងគពំុបាន។ មា៉ងដទៀត ដោករគូ ាស្តាត ចារយ ដៅាោាធារណៈ 

ដោកមានរបាក់ដបៀវតសរខ៍ដលរដាផគត់ផគង មានរគួារ បុរត ភរយិា ាអនកជយួ

ទំនកុបរមុងរេួដហើយ ដដូេនះបានាករមមានសិសសដៅរកាដសេកតដីឹងគណុដេូ

រពះសងឃណ្ឌស់។ 

 ៩—វតតអារាមាកខនលងរបមូលផតុថំ្នជើដនឿរបស់របាជន។ 

 ដោយារវតតាទីរបជុើថ្នឧបាសកបរស័ិទដជើងវតត ខដលមានជើដនឿ ទមាល ប់

ដេូគ្នន ែលះ ដដូេនះ ដដើមបីឱ្យសមរសបដៅនឹងេណំងៀេណូំលេតិតរបស់ពុទធបរស័ិទ

ខដលាមាច ស់របស់វតត ដគដ ើញមានលទធិាសនានិងជើដនឿាដរេើន រោយ

េលូគ្នន ដៅកនុងវតតអារាម។ ដេូាមានអនកត មានយាយដទព តដមាក មានការ

ដគ្នរពលិងគ រពះសិវៈ។ល។ 

 ការរោយខាងជើដនឿខបបដនះ គាឺលកខណៈថ្នវបបធម៌ខែមរ ខដលាវបប-

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

២៤ 



ធម៌កដកើតនិងធំធាត់ រកីេដរមើន ដោយារការរោយេូលគ្នន ថ្នវបបធម៌ពីដរៅ

និងវបបធម៌របស់ខែមរ។ ប៉ុខនត េណុំេសំខាន់ខដលរតូវកត់សមាគ ល់ គធឺាតុពីដរៅ

រតូវខតេណុំះកនុងកបួនខាន តរបស់វបបធម៌ខែមរ ដហើយរោយបាត់របូដៅកនុងវបបធម៌

ខែមរ។ ការរោយដៅតមកបួនខាន តខែមរដនះ មនិខមនមានខតកនុងជើដនឿាសនាដទ 

ដៅកនុងភ្ជា អកសរាស្តសត សិលបៈតេូធ ំមានដភលង របំា ាថ បតយកមម ក៏ដេូគ្នន ខដរ។ 

 ១០—វតតអារាមាារមនទីរថ្នាថ បតយកមមខែមរ។ 

 សំណងៀកនុងវតត ដទះបសីងៀកនុងសមយ័ទំដនើបដហើយកត ី ក៏ដៅខតរកាលកខណៈ 

ាតខិដរ។ ដគរគ្នន់ខតរកដឡកដមើលពីេមាង យ ក៏អាេាគ ល់បានភ្ជល មថា ដនាះា

វតតអារាម ដោយកពូំលដើបូលវហិាររបកបដោយកបូរកាេ់រេនា មានជហាវ  ដង

កាត រ ថ្បរកា ដហាាង។ល។ ដោយារាថ បតយកមមដនាះារបស់ខែមរ បានាខែមរ

មានពាកយសរមាប់សមាគ ល់េខំណកដផសងៗទំងអស់ថ្នាថ បតយកមមដនាះ។ ពាកយ

ទំងអស់ដនាះ ក៏រលុបបាត់ដៅខដរ ដៅដពលខដលដយើងខលងសងៀសំណងៀខបប

បុរាណដនាះ។ មកដល់ដពលដនះ មានខតចាស់ៗខដលធាល ប់បួសដរៀនដៅវតតដទ 

ខដលអាេាគ ល់ពាកយសមាគ ល់េខំណកដផសងៗថ្នសំណងៀទំងដនាះ។ 

 ដរៅពីរពះវហិារ ដៅមានសំណងៀសំខាន់ៗដថ្ទដទៀត ខដលរបកបដោយ

លកខណៈាតខិដរ ដេូា ដេតយិ របាងគ ពុទធបដិមា ដមរបុូាសពាដដើម។ 

 េណុំេទំងអស់ខាងដលើដនះ គាឺធាតថុ្នវបបធម៌ខែមរ។ ដោយារវតត

មានលកខណៈាដរេើនទក់ទងដល់វបបធម៌ាតិ ដល់េរតិលកខណៈរបស់ាត ិ

ដទើបវតតមានតនួាទីមួយដទៀតគ ឺ ាតណំ្ឌងអតតសញ្ជដ ណរបស់ាតនិិងារពលឹង

ថ្នវបបធម៌ាត។ិ មានវតតអារាមដៅកខនលងណ្ឌ បញ្ជជ ក់ថា ដៅកខនលងដនាះមាន

មនសុសខែមរធាល ប់រស់ដៅ។ ដរពាះវតតអារាម ារបស់របាជនខែមរ មានលកខណៈ

ពិដសសរបស់ែលួន ែុសខបលកពីវតតអារាមរបស់ជនាតដិថ្ទ។ វតតាព័សតុតង

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

២៥ 



បញ្ជជ ក់អំពីវតតមានថ្នរបាជនខែមរដៅកខនលងជតិៗដនាះ។ 

 ដៅសម័យមហានគរ ដយើងមានរបាាទបុរាណ មានអងគ មានរពះធាត ុ

មានសិោចារកឹ ខដលាព័សតុតងបញ្ជជ ក់ថា របាជនខែមរធាល ប់បានរស់ដៅដលើ

ទីណ្ឌែលះ កនុងទវីបអាសីុអាដគនយ៍ដនះ។ ចាប់ពីសម័យកណ្ឌត ល គវឺតតអារាមខដល

អាេបញ្ជជ ក់បខនថមដទៀតដៅដលើរបាាទបុរាណទំងដនាះ។ 

 ដៅរយៈដពលពីរទសវតសរក៍នលងដៅដនះ បុរាណាថ ន របាាទបុរាណនិង

វតតអារាមដសទើរខតទំងអស់ រតូវទទលួរងដរគ្នះមហនតរាយដោយារសស្តង្គគ មនិង

របបរបល័យពូជាសន៍ ដធវើឱ្យបាត់អស់ដៅព័សតុតង ាដករដើខណលដនូត

របស់ដយើង។ ការបំផលេិបំតល ញ គ្នស់កកាយ ជកីរដំលើងបុរាណាថ ន ក៏បានន័យ

ថា ាការសមាល ប់រពលឹងាត។ិ ការបំតល ញវតតអារាម ការដតុកដមទេគមពីរ កបួន

ខាន ត ការដរបើរបាស់ពាកយដពេន៍ែុសកបួនេាប់ ក៏ចាត់ថាាការសមាល ប់រពលឹង

ាតខិដរ។ 

 ឥឡូវដនះ ដទះបីសស្តង្គគ មនិងរបបរបល័យពូជាសន៍ បានកនលងផតុដៅ

ដហើយក៏ដោយ ខតផលវបិាករបស់វា ដៅខតមានយ៉ាងធងន់ធងរមកដលើវបបធម៌ មក

ដលើសតបិញ្ជដ ាម រត ី ដធវើឲ្យជនាតខិែមររគប់របូ មានរបួសខាងផលូវេតិតមិនអាេ

ពាបាលឲ្យាសះដសបើយវញិកនុងរយៈដពលដែ៏លីបានដឡើយ ខដលាដហតដុធវើឲ្យ

ខែមរមានវបិោល សខាងសតបិញ្ជដ  វដងវងដៅកនុងភ្ជពសលុកាម ញ ទន់ដែសោយ, បាត់

ជើដនឿដលើែលួនឯង។ របាជនខែមរឥឡូវ មិនទន់ចាប់យករពលឹងរបស់ែលួនខដល

លស់ដៅដនាះបានមកវញិដៅដឡើយ ដពាលគ ឺកពុំងសថិតកនុងភ្ជព “លស់រពលឹង

ដៅដឡើយ”។ 

 គរួឲ្យខាម សែលួនឯងណ្ឌស់ ខដលខែមរដយើងពីបុរាណ ដនូតដយើងធាល ប់ខតា

រគូ ធាល ប់ខតោក់ទនឲ្យដគ ឥឡូវខែមររទុឌដរទមកាល យាអនកសំុទនដគ រតូវទទលួឱ្

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

២៦ 



វាទពីដគ រតូវដគដមើលង្គយ ដរពាះខែមរដែសោយ ខែមរមិនខាល ំងដេូពីបុរាណ។ 

នយើងនធវើឲ្យវត្តអារាមកាែ យជាមជ្ឈមណ្ឌ លវបបធម៌ន ើងវញិ 

 ដហតដុនះ ដដើមបីឱ្យរពលឹងខែមរ (រស់មកវញិ) េលូមកសណា ិ តកនុងរបូរាង

កាយរបស់ខែមរវញិ រតូវរមួេខំណកខសវងរករពលឹងដនាះរគប់ៗគ្នន ។ ាមួយនឹង

ការកាងវតតអារាមខាងសមាភ រៈរបស់ពុទធបរស័ិទ រពះសងឃក៏មានភ្ជរកេិចយ៉ាង

សំខាន់ខដរ ដនាះគកឺារខថរកាវបបធម៌ខែមរ ការបំប៉នពូនរជើឱ្យវបបធម៌រកីេដរមើន

លូតោស់ដឡើងវញិ ឱ្យាម រតាីត ិ ាម រតថី្េនរបឌិតរបស់ខែមររស់ដឡើងវញិ ទប់

ទល់នឹងអបបិយជើដនឿ ទប់ទល់នឹងការ ល្ នពាននិងឥទធិពលថ្នវបបធម៌បរដទស

ឱ្យបាន។ រតូវែិតែំដលើកតដមកើងនិងឱ្យតថ្មល ឱ្យារសំខាន់ដល់វបបធម៌ខែមរ។ េំ

ដពាះមុែ វតតអារាមណ្ឌខដលបានាត រដឡើងវញិរេួ គបបីខរបកាល យឱ្យដៅមជឈ-

មណឌ លវបបធម៌ាតឱិ្យបានដេូពីបុរាណកាល។ 

 កនុងការអនវុតតន៍ាក់ខសតង ការាត រតនួាទីរបស់វតតឱ្យដេូពីបុរាណ រតូវដធវើ

ដៅតមលទធភ្ជពនិងាថ នភ្ជពាក់ខសតងរបស់មូលោា ននីមួយផង រពមទំង

សមរសបដៅនឹងការរកីេដរមើនរបស់សងគមផង។ 

 ប៉ុខនត វតតគបបីចាប់អារមមណ៍ដល់ការង្គរសំខាន់ ដេូខាងដរកាម ៖ 

 ១—ការាងសងៀសំណងៀថម ី រតូវខតរកាឱ្យបាននវូលកខណៈេរតិវបបធម៌ខែមរ

ខាងាថ បតយកមម។ ការតុបខតងលមឡ ក៏រតូវខតដគ្នរពតមកបួនខាន តថ្នសិលបៈខែមរ។ 

 ២—ាថ បតយកមមសំណងៀចាស់កនុងវតតអារាម រតូវខតែំរកាទកុឱ្យបានលឡ។ 

ការជសួជលុរតូវដធវើដោយរបយ័តនរបខយង កុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដាភណ័សិលបៈ

ាថ បតយកមមបុរាណ។ ដបើចាំបាេ់រតូវរះុដរ ើដនាះ គបបីរកាបំខណកសិលបៈទំង

ឡាយទកុដធវើាគរំ។ូ 

 ៣—រតូវែិតែំោំដដើមដឈើលឡៗ ដឈើករមៗ ដឈើដរបើាថាន ំសងកូវ ដឈើហូប

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

២៧ 



ខផល ដឈើលមឡសួន ដឈើយកសលឹក (មលប់)។ 

 ៤—រតូវជីករសះធំៗយកទឹកដរបើរបាស់ ដរាេរសពដើណំ្ឌ យកទឹកាជរមក

មេឆាតិ។ បកាបកសីែលះ រស់ដោយារមេឆាត ិក៏អាេវលិមកដៅកនុងវតតវញិ។ 

 ៥—ែិតែំបដងកើតាោដរៀនឬែិតែំបដរងៀនសងឃែចីវសា ឱ្យដេះធម៌អាថេ 

ដេះភ្ជាខែមរ ភ្ជាបាលី ដេះសរដសរ ដេះដលែនពវនត។ 

 ៦—បដងកើតឱ្យមានទដូសៀវដៅ បណ្ឌណ ល័យ សរមាប់រពះសងឃផងនិងសរមាប់

របាជនដរៀនសូរតផង។ 

 ៧—វតតនីមួយៗ គបបីបដរងៀនមុែវាិជ ជើនាញ រតូវមានដរាងាងរបស់វតត 

ដេូា ាងដឈើ ត ុដៅអី ខរគឬសិបបកមមលឡី កដញ្ជើ ... ខែស វលលិឬសិបបកមមសូនរបូ 

មានេមាល ក់ គនំរូបុរាណាដដើម។ វតតរមួេខំណកអប់រកំនូដៅខែមរឱ្យមានលកខណៈ

ដពញដលញាពលរដាដល៏ឡ ខដលអាេរបកបមុែរបបេញិ្ចឹ មជវីតិដោយែលួនឯង

បាន។ វតតក៏អាេមានលទធភ្ជពដធវើឱ្យអនកខដលដរៀនដៅាោវតត មានសមតថភ្ជព 

ដេូាាោដរៀបរយាធារណៈខដរ។ ដលើសពីដនះដទៀត អនកដរៀនាោវតត 

អាេមានសមតថភ្ជពែពស់ាងការអប់រសីំលធម៌និងអកសរាស្តសត។ ដដូេនះ សិសស

ាោវតត ាមនសុសខដលមានគណុភ្ជពខាងសីលធម៌ផង មានសមតថភ្ជពខាង

វាិជ ជវីៈផងនិងខាងវបបធម៌ អកសរាស្តសតផង។ 

 ដបើដធវើបានយ៉ាងដនះ ដនាះវតតអារាមរបស់ដយើង របាកដាបំដពញបាននវូ

ភ្ជរកេិចខដលវតតធាល ប់មានពីបុរាណមកាមិនខានដឡើយ។ 

 

រាវរាវដោយៈ ថាច់ សុតឹ្ម 

 

 

វតតអារាម  ាមជឈមណឌ លវបបធមរ៌បស់របារាស្តសតខែមរ 

២៨ 


