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រោរ  លង-ហ័បអាន 

ចាត់្ចែងរ ះពុមពចែរជាធមមទាន រនងុឱកាសរពះរាជពិធបីណុ្យរពះ

បរមសព 

ននសរមតែរពះមហាសុរមធាធបិត្ ី  

រពះនាម  ជនួ-ណាៃ  រជាត្ញ្ញដ រណ្ណ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សម្តេចព្រះតហាសុម្តធាធិបៃីព្រះនាត ជនួ ណាៃ 

ព្រះសងឃរជ គណៈតហានិកាយ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លង ហ័ប អាន 

បចចបុបនននាយកវិជាា ឋានរទុ្ធសាសនបណឌ ិ ៃយ 

ព្កសួងធតែការ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្នកព្សី លង ហ័ប អាន 

នាតម្ដើត ព្ារវ នាង ម្សៀង 

(អ្គគម្លខាធិការត្នវិជាា ឋានរទុ្ធសាសនបណឌ ិ ៃយ) 



ម្សចកេីព្បររធរបស់អ្នកម្បះរតុពខ្ចកជាធតែទាន 

 សរមតែរពះសងឃរាជជាអម្ចច ស់ កាលររងគ់ងរ់ពះជនមរៅរឡើយ ររងស់ពវរពះ

រាជហឫរ័យនឹងអត្ថបររ ម្ ះ “រពះនរត្បិដរជាភាសាចមមរ” ជាសាន រពះហសតរបស់

រពះរត្ជរពះគណុ្ រពះមហាវរីយិបណ្ឌ ិ រោ  ប៉ង-ខាៃ់  ចដលជារគូរបស់មញុំ។ អត្ថបរ

រនះ ែុះផាយមតងរែួរហើយរនុងរសសនាវដតីរមមរយានរមម រលម៧ គ.ស.១៩៦៩ ចដល

ររងរ់ពះរាជែំណ្ណរនវូការរពញរពះរាជហឫរ័យ ែងឲ់្យឯរសារដ៏ម្ចនផលរបរយាជន៍

រនះ នរឡើងរៅជារសៀវរៅ សរម្ចប់ផាយែរំ ះសាធារណ្ជនជាពុរធបរស័ិរ។ មញុំ

 នររលួរពះរាជបញ្ញជ ោមរពះែំណ្ណររនះរហើយ រ៏របញាប់របញាល់រធវើលិមិត្ (រលម

៨២៨ ព.ប. ែះុនងង២ ត្ោុ ១៩៦៩) រដើមបីសំុសិរធិរ ះពុមពផាយជាបឋម ចែរជា

ធមមទាន រនុងឱកាសបុណ្យថ្វវ យរពះរភលើង រពះបរមសពននសរមតែរពះសងឃរាជជា

អម្ចច ស់ រហើយត្ៗរៅនឹងរ ះពុមពផាយជាវជនូពុរធបរស័ិរ រោយររុអត្ថបររនះជា

សមបត្តរិបស់រដឋ គរឺបស់វជិាជ ឋានពុរធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ។ 

 សហជវីនិ  ហងស ធនុហាក់  សរលវរិាធកិារសរលវរិាល័យភមូនិទវែិរិត្

សិលបៈនិងជារបធានគណ្ៈរម្ចម ធកិារជាត្និនរមមរយានរមមសិរា រ៏ម្ចនសបបុរស

ធម៌ រ្លើយត្ប យល់រពមោមការសំុរបស់វជិាជ ឋានភាល ម ោមលិមិត្របស់សហជវីនិ 

រលម៨៨២ អ.ម.ស. ែះុនងង៤ ត្ោុ ១៩៦៩។ 

 រោយ នសំុសររមែនវូការសំុសិរធិផាយរនះ មញុំរ៏ ននាំអត្ថបររនះ រៅសំុ

រពះរត្ជរពះគណុ្ រពះមហាវរីយិបណ្ឌ ិ រោ រពះអងគពិនិត្យរផទៀងផ្ទទ ត់្ចរសរមួលជាងមី

ឱយកាន់ចត្វរិសសរឡើង។ រនុងការផាយជាបឋមរនះ មញុំម្ចនសទាធ រ ះពុមពនវូសាន រពះ

ហសតរនះែនំនួ៥.០០០ែាប់ រដើមបីចែរជាធមមទានរនុងឱកាសថ្វវ យរពះរភលើង រពះបរម

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

០១ 



សពននសរមតែរពះសងឃរាជ ចដលរពះអងគម្ចនរពះមហាររណុ្ណរិគណុ្ដធ៏ ំ ែរំ ះ

វជិាជ ឋានពុរធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ រ៏ដែូជាែរំ ះរបូមញុំផ្ទទ ល់។ 

 មញុំសូមរលើរយររុសលចដលររើត្មរអំពីធមមទានរនះ ថ្វវ យែំរ ះរពះវិញ្ញដ ណ្-

រខនធននសរមតែរពះសងឃរាជជាអម្ចច ស់ សូមរពះអងគ នរសាយនវូសមបត្តរិពះនិ វ ន

ជាបររិយាសាន។ សូមឧរទិសរពះរាជរុសលផលបុណ្យរនះ របរគនែរំ ះសរមតែ

រពះមហាសុរមធាធបិត្ ីរពះសងឃនាយរ រពះនាម  ហួៃ តាៃ  ជាអម្ចច ស់ ចដល

រពះអងគម្ចនរពះគណុ្ធងន់ណ្ណស់ ែរំ ះមញុំចដល នមរបររមើរពះអងគគរមប់១៤ឆ្ន ំ

រហើយ សូមសរមតែររង ់នរបរបរោយបរមសុម រពះជនាម យុយឺនយូរ ជារីររ់រតត

ននវជិាជ ឋានពុរធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យនិងជនូពុរធបរស័ិររនុងរមពុជរដឋទាំងមូល។ 

 មួយែំចណ្រររៀត្ សូមឧរទិសផលបុណ្យចដលររើត្មរអំពីធមមទានរនះ ែំរ ះ

វញិ្ញដ ណ្រខនធននបុពវបុរសរបស់រយើងមញុំ ម្ចនរោរោ  តាាំង ហុ៊ន, រោរោ  យ៉  

កាប, រោរោ  លង, រោរយាយ  ម្ោង,  រោរយាយ  ចាយ  ហួយ,  រោរ  

យ៉  គិតហុង  ជារដើម សូមវញិ្ញដ ណ្រខនធអស់រោរោ រោរយាយ  នលុះសុគត្ិ

ភព សររមែនវូសមបត្តរិពះនិ វ នជារីបំផតុ្។ មញុំសូមរលើរយររសុលរាសីជាបញ្ចប់ 

ឧរទិសជនូរោរម្ចត យនិងឪពុរទាំងសងខាង ម្ចនរោរោ  លង  ប៉៉ូច  រោរោ  

ព្ាប  ដាង  និងរោរយាយ  យ៉  គិតលុន  សូមរោរអនរដម៏្ចនគណុ្  ន

សររមែនវូសមបត្តសួិគ ៌សមបត្តនិិ វ ន ោមរសែរតរី ថ្វន រុបំីរ ល្ៀងឃ្លល ត្។ 

ភនរំពញ, នងងរី១២ ធនូ គ.ស.១៩៦៩ 

 លង  ហ័បអាន 

នាយរវជិាជ ឋានពុរធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យនិងជានាយរការយិាល័យររសួងធមមការ 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

០២ 



បុរវកោ 

 រហត្អុវី នជារសៀវរៅ “រពះនរត្បិដរជាភាសាចមមរ” រត្ូវរ ះពុមពរនុងឱកាស

ថ្វវ យរពះរភលើងរពះបរមសពសរមតែរពះសងឃរាជថ្វន រ់រី១។ 

 ពីនងងរី២៩ ឧសភា ១៩៦៩ សរមតែរពះសងឃរាជថ្វន រ់រី១ រពះនាម ជនួ ណាៃ 

ររង ់នរោស់ឲ្យមញុំែលូរៅគាល់។ រពះអងគ នឲ្យមញុំពិនិត្យអត្ថបររនះថ្វ រត្ើនរណ្ណ

ជាអនរសររសរអត្ថបររនះ? មញុំពិនិត្យសមតីនិយាយ មញុំអាែទាយ នភាល ម រពលរនាះមញុំ

រគាន់ចត្រកាបបងគើរលូថ្វ “ចាំរលូរពះបងគើរដើរសួរររអនរនិពនធរនះសិន”។ សរមតែរពះ

សងឃរាជ  នររងស់ររសើរសាន នដអនរនិពនធរនះជារអនរបបការ ដែូម្ចនងត្រពះរាជ

ែំណ្ណរជាព័សតុោងភាជ ប់រនុងរីរនះរសាប់។ រពះអងគម្ចនរពះបនទូលថ្វ “រោរ គាត  ឯង

រៅរររមើល រត្ើនរណ្ណ រគម្ចនសទាធ ឲ្យរគរ ះពុមពរសៀវរៅរនះរឡើង ររ ះម្ចនសារ

របរយាជន៍ណ្ណស់ រហើយអនរនិពនធរនះ មិនចារ់រោត្សាសនាដនរ រហើយនិយាយ

ងាយសាត ប់ផង”។ 

 រោយរគារពោមរពះរាជបណ្ណត ំរនះ រពឹររឡើងមញុំជរម្ចបសហជវីនិ លង    

ហ័បអាន  នាយរវជិាជ ឋានពុរធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ អំពីរពះរាជបំណ្ងរបស់សរមតែរពះ

សងឃរាជ។ សហជវីនិ លង ហ័បអាន រ៏ទារ់រងនឹងសហជវីនិរបធានននគណ្ៈ      

រម្ចម ធិការននរមមរយានរមម រពមទំាងអនរនិពនធ គឺរពះមហាវីរយិបណ្ឌ ិ រោ ប៉ង ខាៃ់  

រដើមបីសំុសិរធិរ ះពុមពសាន នដរនះោមរពះរាជបំណ្ង។ សហជីវនិរបធានននគណ្ៈរម្ចម - 

ធកិាររមមរយានរមមនិងអនរនិពនធ  នអនញុ្ញដ ត្ោមរសែរតរីសនើសំុរបស់សហជវីនិ

នាយរវជិាជ ឋានពុរធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យដែូបំណ្ង។ 

 រោយម្ចនបំណ្ងរសបគាន ដរូែនះ រនុងរពលរបជុើគណ្ៈរមមការរងខាងរឃ្លសនា

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

០៣ 



និងរ ះពុមពរសៀវរៅចែរជាធមមទាន រពលរនាះមញុំរ៏ នរលើរយរររឿងរនះមរជរម្ចប

អងគរបជុើ។ គណ្ៈរមមការរងខាងរឃ្លសនាននពិធបីុណ្យរពះបរមសពសរមតែរពះសងឃ

រាជ រ៏យល់រពមឲ្យផាយរសៀវរៅរនះចែរជាធមមទានោមសទាធ របស់ពុរធបរស័ិរ។ 

                                                                              ភនរំពញ, នងងរី១២ ធនូ ១៩៦៩ 

                                                                                                 ឌកិ -គាត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

០៤ 



 

 

 

 

 

 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

០៥ 



ព្រះរជជីវព្បវៃេិសម្ងេប 

 សរមតែ នររងរ់បសូត្រៅនងងអងគរ ១១ររាែ ចមផលគុន ឆ្ន ំវរ “១១-៣-

១៨៨៣” រៅភមូិររំរៀង សងាា ត់្រការកាះ រសុរគងពិសី រមត្តរពំងស់ពឺ, បិោនាម ជនួ 

ម្ចោនាម យរ់។ 

 រពះអងគររងរ់ពះផនួសពីចមឧសភា ១៨៩៧ រៅវត្តរ ធរិពឹរស រៅវត្តរ លយំ 

សងាា ត់្រោំងចរន រសុររណ្ណត លសទឹង រមត្តរណ្ណត ល។ សរមតែររងរ់ែះអរសរនិង

ភាសារសៀម ោវ  រំាង អងរ់គលែនិងរវៀត្ណ្ណម។  

 រពះអងគជាបណ្ឌ ិ ត្អរសរសាស្តសត ជារពះអគគនិពនធអរសរសាស្តសតចមមរ ជាអភិធជ

មហារដឋគរុនុនសហភាពភមូ្ច ជារពះអគគមហាបណ្ឌ ិ ត្ននសហភាពភមូ្ច។ រពះអងគររង់

រសាយរពះរិវងគត្រៅនងងរី២៥ ចមរញ្ញដ  គ.ស.១៩៦៩ រវោរម៉្ចង២០និង២០នារី 

រនុងរពះជនមវសា៨៦ឆ្ន ំ ចដលនាំពុរធសាសនិរជនររួៅរសយុត្រសយងែ់តិ្ត សថិត្រៅ

រនុងអនលងរ់កុាខ រមមណ៍្  ំនវូរសែរតវីរិយាគយ៉ាងធងន់នររចលងធងន់។ 

 

 

 

 

 

 

 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

០៦ 



ព្រះត្ព្ៃបិដកជាភាសាខ្មែរ 

ខ្មែរបនខ្ព្បព្រះត្ព្ៃបិដកចប់តុនម្គកនងុចាំម្ណាត 

ព្បម្ទ្សរទុ្ធសាសនាកនងុម្លក 

 សាសនាធំៗ សុរធចត្ម្ចនគមពីរ ចដលសតីពីវែនៈរបស់រមសាសនា។ គមពីររនះ រគ

របកាន់ររុជាគមពីរស័រតសិិរធិ រសមើនឹងរមសាសនាចដរ។ 

 គមពីររ ហមណ៍្រ ម្ ះ ម្វទ្ រគររុជា “ព្ឝុៃិ” (ការ នសាត ប់ឮមរ=Révélation) 

ពីរពះមរហឝវរ (អារិររព)។ គមពីររនះ ចាស់បរមបុរាណ្បំផតុ្រនុងរោរ ចដលមនសុស

រោរអាែរធវើឲ្យររើត្រឡើង ន ចត្មិនចដលម្ចនការររ ើររៀបែ ំ (រផទៀងផ្ទទ ត់្) ពីអត្តី្

កាលររ ររើបចត្ម្ចនការររ ើររៀបែរំនុងរពលចដលគមពីររនះ ម្ចនការចរបរបួល ររកាម

ជារលើ រលើជាររកាមរៅរហើយរបម្ចណ្ជា៧០០ឆ្ន ំរនលងរៅរនះ។ 

 គមពីររគសិតរ ម្ ះ បី៊ប (Bible)។ គមពីររនះ ររកាយមរណ្កាលរពះរយសូ៊ភាល ម 

រគមិនទាន់ នររៀបែែំងររងជាគមពីរមួយរៅរឡើយររ ត្មរយូរបនតិែ ររើបម្ចន    

សាវរ័ររ ើររៀបែែំងររងររុជាគមពីរ រហើយម្ចនការបចនថមបនថយររែើន មិនគងវ់ងសរៅ

រត្ងោ់មរដើមទាំងរសុងររ។ គមពីរ ប៊ីប រនះររៀត្រ៏ជា “Révélation” (ការ នឮមរ) ពី

រពះអារិររពចដរ។ 

 គមពីរឥសាល ម រ ម្ ះ ក៉ូរ-អាន (Qor An) ចរបថ្វ “ការអាន” (Lecture)។ គមពីរ  

រនះ ម្ចនលរខណ្ៈជាែាប់សរម្ចប់របររសជាត្ ិ ររែើនជាជាងលរធិសាសនា រោយ

ពិរសស ជាែាប់សងគមសតីពីរគួសារឬររពយមត្រ៌។ បរបញ្ដត្តចិដលរមសាសនារនះ

ចត្ងោំងរឡើង  នបងាគ ប់ឲ្យចាររឹររុរលើសលឹររតឹ្មលះ រលើចសបរសត្វមលះ រលើរ ើមលះ 

រលើងមមលះឬសារ់រលើររូងមនសុសមលះ រហើយម្ចនអត្ថបរមលះ ជាកាពយននរវនិីពនធដ៏ពីររាះ 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

០៧ 



ជាភាសាអារ៉ាប់ដ៏របរសើរ។ 

 គមពីរលរធិសាសនា ជា ហិរសាសនាទាងំ៣ខាងរលើរនះ ជាវែនៈននរពះអារិ

ររព (មរហឝវរ) មិនចមនជារបស់មនសុសរោរចត្ងររ រហើយមិនចមនជាគមពីរររែើន

រសៀវរៅររ ម្ចនែនំនួត្ែិណ្ណស់ របើររបៀបរធៀបនឹងគមពីររពះនរត្បិដរជារបស់ពុរធ

សាសនា។ 

ព្រះត្ព្ៃបិដក 

 រនុងរពះពុរធសាសនា គតពីរព្រះត្ព្ៃបិដក ជាឃ្លល ំងផទុររពះពុរធវែនៈ គវឺែនៈ

ននអងគរពះសមពុរធ (Pensée du Bouddha) ចដលររងរ់រសនារនូាម នរវាង៤៥រពះវសា 

ចាប់ោំងពីររង ់នរោស់ដងឹរពះសម្ចម សរម្ចព ធញិ្ញដ ណ្រហូត្មរដល់ររងប់រនិិ វ ន។ 

វែនៈចដលររងស់ចមតងរនះ រៅថ្វ ធតែវិន័យ ចដលរពះអងគសចមតងបញ្ដត្ត (ធម្មែ   

ច  វិនម្យ  ច  ម្ទ្សិម្តា  បញ្ញ ម្តាេ ) ធមមវន័ិយរនះម្ចន៣ែចំណ្រគ ឺសុៃេនេ         

វិន័យ  អ្ភិធតែ  ទាំង៣រនះ រពះរងរៈទាំងឡាយ នសងាគ យនា (រផទៀងផ្ទទ ត់្) ែង

ររងរហើយោរ់ររុមួយររុមៗ រៅថ្វ ៃិបិដក ឬ ព្រះត្ព្ៃបិដក “ររញ្ជើ ប”ី (Triple 

Corbeille)។  រយថ្វ “បិដរ” រនះ របើចរបថ្វ “រឬូបណ្ណា ល័យ” រ៏សឹងចត្ នចដរ។ របើ

ររបៀបរធៀបរមើលរ ើ្ញថ្វ គមពីររពះនរត្បិដររនះ ម្ចនែនំនួររែើនជាងគមពីររវរ

ររែើនណ្ណស់ ររែើនជាងគមពីរប៊ីប១១ដង ររែើនជាងគមពីរររូអានជាអរនរ។ 

 គមពីររពះនរត្បិដររនះ បរសុិរធគងវ់ងសរៅដែូរដើមរគប់របការ ម្ចនលរខណ្ៈជា

គមពីរសាសនារពញបរបូិណ៌្ ររ ះមិនចមនជាវែនៈអារិររព មិនចមនជាលរធិសាសនា

ឬ ហិរសាសនាររ។ ររកាយពុរធបរនិិ វ នភាល ម ម្ចនការរធវើសងាគ យនារផទៀងផ្ទទ ត់្

ភាល ម រធវើឲ្យ នគងវ់ងសបរសុិរធរៅដែូរដើម មិនម្ចនការបចនថមបនថយឬរធវើររកាមជា

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

០៨ 



រលើ រលើជាររកាមររ រហើយសមររបើរគប់កាលទាំងពួងររៀត្ផង។ 

 គមពីររពះនរត្បិដរម្ចន៣ែចំណ្រគ ឺ វន័ិយបិដរ (១៣ភាគ) សុត្តនតបិដរ (៦៤

ភាគ) និងអភធិមមបិដរ (៣៣ភាគ)។ គមពីរទាំង៣រនះ ម្ចនអដឋរថ្វ ដីកា រយាជនា 

របរបររៀត្ផង។ 

 ក—វិនយបិដក ជាគមពីរសតីពីែាប់ររតឹ្យររម (Discipline) ចដលអងគរពះ

សមពុរធររងប់ញ្ដត្ត ររងអ់នញុ្ញដ ត្ ររុសរម្ចប់ជាផលូវរបត្បិត្តរិបស់ភរិខុ ភរិខុនី ឧ សរ 

ឧ សិកា។ គមពីរវន័ិយរនះ ម្ចនរសែរតពិីសាត រណ្ណស់ ជារញ្ចរ់្លុះរមើលជវីរបវត្តអិងគ

រពះសមពុរធ រនុងកាលចដលររងគ់ងធ់រម្ចនរៅរឡើយ រពមទាំងរហត្កុារណ៍្រផសងៗ រៅ

របររសឥណ្ណឌ សម័យរពះអងគ ដែូរបវត្តសិាស្តសត រំរនៀមរម្ចល ប់ ការរែនានិងវរិា-    

សាស្តសតរផសងៗ។ល។ 

 វន័ិយបិដររនះ ម្ចន៥គមពីរគៈឺ 

  ១—អារិរមម (រទាសធងន់) 

  ២— ែតិ្តយិ (រទាសរសាល) 

  ៣—មហាវគគ (វគគធ)ំ 

  ៤—ែលុលវគគ (វគគត្ែូ) 

  ៥—បរវិារ (បររាយរង) 

 ម—សុៃេនេបិដក ជាគមពីរសតីពីសូរត្ (Aphorisme) ចដលអងគរពះសមពុរធររង់

រោស់ររសនារនុងសម័យរផសងៗ។ ម្ចនសូរត្មលះ រពះអរយិសាវរ័សចមតង ដែូរពះ

សារបីុត្តរត្ថរ រពះរម្ចគគោល នរត្ថរ រពះអាននទរត្ថរ។ គមពីរសុត្តនតឬគមពីររពះសូរត្ម្ចន៥

គមពីរគៈឺ 

វភិងគ 

មនធរ 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

០៩ 



  ១—រី្និកាយ សូរត្ម្ចនរសែរតពិីសាត រ 

  ២—មជឈមិនិកាយ សូរត្ម្ចនរសែរតមីធយម 

  ៣—សំយុត្តនិកាយ សូរត្ម្ចនរសែរតរីបចហលៗគាន  

  ៤—អងគតុ្តរនិកាយ សូរត្ម្ចនរសែរតជីាររុមជាពួរ 

  ៥—មុរទរនិកាយ សូរត្ម្ចនរសែរតមីលីៗ 

 ដនរពីរនះ ម្ចននិកាយត្ែូៗត្រៅររៀត្ ែនំនួ១៥និកាយគៈឺ 

  ១—មុរទរ ឋ អត្ថបរមលី 

  ២—ធមមបរ ផលូវននសែចធម ៌

  ៣—ឧទាន គាថ្វរធវើឲ្យររើត្រតរីរីរាយ 

  ៤—ឥត្វិតុ្តរ សូរត្ចដលសតីថ្វ “ម្ចនដរូែនះ” 

  ៥—សុត្តនិ ត្ សមុែចយ័ននសូរត្ 

  ៦—វមិ្ចនវត្ថ ុនិទានសតីពីវមិ្ចនរៅររវបុរ ី

  ៧—របត្វត្ថ ុនិទានសតីពីររបត្ 

  ៨—រងរគាថ្វ គាថ្វរពះរងរររសនា 

  ៩—រងរគីាថ្វ គាថ្វរពះនាងរងររីរសនា 

  ១០—ជាត្រ និទានជាត្រ 

  ១១—និររទស ការសចមតងពនយល់ 

  ១២—បដសិមភទិា វជិាជ វភិាគ 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

១០ 



  ១៣—អបទាន ជវីភាពរពះអរហនត 

  ១៤—ពុរធវងស របវត្តអិងគរពះសមពុរធ 

  ១៥—ែរយិាបដិរ វធិរីបត្បិត្តោិមពុរធែរយិា 

 គ—អ្ភិធតែបិដក ជាគមពីរ សតីពីធម៌ម្ចនអាងរ៌ជាលររៅលអិត្សុមុមបំផតុ្ 

(Métaphysique)  នដល់រសសនវជិាជ រពះសមពុរធ ចដលម្ចនអាងគ៌មពីរភាព ជាអត្ថបរ

ផទុយពីសុត្តនតបិដរ ចដលម្ចនចត្អត្ថបរម្ចនអាងរ៌ារ់ៗ គសុឺត្តនតបិដរ ជារវាហារ-

ររសនា (Parole Conventionnelle), ឯអភធិមមបិដរ ជាបរមត្ថររសនា (Parole Defini-

tive) សតីពីែតិ្ត (Conscience) រែត្សិរ (Mental Concomitant) របូ (Matière) និ វ ន។ 

អភិធមមបិដររនះ រពះសមពុរធររសនាររុថ្វ សត្វទាំងអស់ជា “បុគគលឬបុគគលបបញ្ដត្ត”ិ

(Concept) រោយការចវរចញរយ៉ាងលអិត្សុមុម ទាល់ចត្ចែរចលងររើត្ រហើយចែរ

រចំលរធម៌រោយបរយិាយហមត់្ែត់្បំផតុ្។ គមពីររនះម្ចនទាំងអស់៧គមពីរគៈឺ 

  ១—ធមមសងគណី្ ការចាត់្ររបៀបធម ៌

  ២—វភិងគ ការចែររចំលរធម ៌

  ៣—រថ្វវត្ថ ុែណុំ្ែធម៌ចដលម្ចនរសែរតផីទុយគាន  

  ៤—បគុគលបបញ្ដត្ត ិបញ្ដត្តថិ្វ “បុគគល” 

  ៥—ធាត្រុថ្វ ការចវរចញរធាត្ ុ

  ៦—យមរៈ ធម៌ជាគូៗ គាន  

  ៧—បោឋ ន ធម៌ជាបែចយ័ទារ់រងគាន  

 បិដរទាំង៣ រមួរ ម្ ះថ្វ ត្បិិដរឬនរត្បិដរ។ របររសរមពុជារយើងរ ះពុមព

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

១១ 



ជារសៀវរៅខាន ត្ធមំ្ចនែនំនួ១១០រសៀវរៅ ជាែនំនួចដលរលើសផតុ្គណ្នា របើ

ររបៀបរធៀបរៅនឹង ហិរសាសនាទាំងអស់រនុងរោរ។ 

អ្ាំ រីសង្គគ យនា 

សងាគ យនារី១ 

 រដើមបីឲ្យបរសុិរធគងរ់ៅដែូរដើម ររកាពុរធបរនិិ វ នភាល ម រពះមហារងរទាំង

ឡាយចាត់្ការរធវើសងាគ យនារពះពុរធវែនៈភាល ម រោយរហត្ថុ្វ សុភរទភរិខុ រធវើឲ្យមូែ

ការររៀបរយរនុងរពះពុរធសាសនា។ រពះអរហនតជាសងគតី្កិាចារយ៥០០អងគ ម្ចនរពះ

មហា កសសបម្ៃេរ ជារបធាន រហើយជាអនរសួរ។ រដើមរឡើយសួរវន័ិយ រពះ       

ឧបលិម្ៃេរ ជាអនររ្លើយ ត្មរសួរធម៌ រពះ អាននទម្ៃេរ រ្លើយសុត្តនតនិងអភធិមម។ 

កាលរនាះ មិនទាន់ម្ចនចាររឹជាោយលរខណ៍្អរសរររ សួររ្លើយយល់រ ើ្ញថ្វរត្មឹ

រត្ូវរហើយ ររើបរពះអរហនតទាំង៥០០អងគសាវ ធាយ គសូឺរត្រពមគាន រគប់ទាំង៥០០អងគ 

ែងចាំរត់្ម្ចត់្សាទ ត់្។ ការែងចាំរត់្ម្ចត់្រររចបបរនះ រោររៅថ្វ តុមបឋ។ រធវើ

ដរូែនះ រៅថ្វ សង្គគ យនា។ សងាគ យនារនះ រធវើអស់ងរិរវោ៧ចមររើបែប់ររសែ។  

 សងាគ យនារនះ រ ម្ ះបឋមសងាគ យនា រធវើររកាយពុរធបរនិិ វ នរបម្ចណ្៣ចម 

គឺពុរធសររាជរនលងរៅ នរបម្ចណ្៣ចម មុនរគិសតសររាជ៤៧៦
(១)
ឆ្ន ំ រធវើរៅរនុងររុង

រាជរគះឹ រលើភនរំវភារៈ រត្ងរ់ចនលងមួយសាង ត់្ រ ម្ ះសត្តបណ្ា គហុា ររកាមការឧបត្ថមភ

របស់រពះ រ អ្ជាៃសព្ៃ៉ូវ ចដនមគធៈ សពវនងងរៅថ្វ រដឋពិហារ របររសឥណ្ណឌ ។ 

១-រនងុពុរធសាសនា រគរាប់យរនងងរ១ី ររកាយពុរធបរនិិ វ នជានងងរផតើមពុរធសររាជ។ រនងុលរធសិាសនា

រគសិត រគរាប់យរនងងររំណ្ើត្រពះរយស៊ ូជានងងរផតើមរគសិតសររាជ។ លរធសិាសនាឥសាល ម រគរាប់យរនងង

រពះរម្ចហមត័្ ែលូរៅកាន់ររងុយ៉ារត្បិគ ីរមឌីន (Medina=ររងុមនុី) ជាសររាជ។    

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

១២ 



សងាគ យនារី២ 

 កាលរវោរនលងរៅ ន១០០ឆ្ន ំ ម្ចនររើត្ការរបរពឹត្តរនលងពុរធបបញ្ដត្ត ិ ជា

រហត្នុាំឲ្យរៅហមងមណ្ឌ លសងឃរនុងរពះពុរធសាសនា។ ពួរវជជបីុត្ត គភឺរិខុជាបពវជតិ្

រនូរៅអនរចដនវជជ ី របរពឹត្តរនលងសិកាខ បរ១០របការ រោររៅថ្វវត្ថ១ុ០របការ។ 

រនះជារដើមរហត្ ុ នាំឲ្យររើត្ម្ចនការសងាគ យនារលើររី២រឡើង។ រពះ យសម្ៃេរ     

(ការណ្ឌ បុត្ត) របកាសការរបរពឹត្តរនលងវិន័យរនះឲ្យរពះសងឃរជាបររូៅ។  

 សងាគ យនារនះ រធវើរឡើងរៅររកាមអធបិត្ភីាពរពះ សរវកាតិម្ៃេរ។ រពះ     

ម្រវៃម្ៃេរ (សហជាត្)ិ ជាអនរសួរ រពះ សរវកាតិម្ៃេរ ជាអនររ្លើយ រពះសងគតី្កិា-

ចារយជារពះអរហនត សុរធសឹងជាត្បិិដរធរែនំនួ៧០០អងគ រធវើរៅវត្តវាលុការាម ររុង

រវសាលី ចដនវជជ ី ររកាមរពះរាជបូត្ថមភ រពះ រ កាលម្សាក ជារពះរាជារៅររុង

 ដលិបុត្ត
(១)
 (បត្ន) របររសឥណ្ណឌ  ពុរធសររាជរនលងរៅ នែនំនួ១០០ឆ្ន ំ មុនរគសិត-

សររាជ៣៧៧ឆ្ន ំ។ រពះសងឃរៅែងចាំរពះពុរធវែនៈរោយមុម ឋដចដល។ ោម

របនពណី្ត្មរនិយាយថ្វ សងាគ យនារនះរ ម្ ះរតុ្យិសងាគ យនា រធវើអស់ងរិរវោ៨

ចមររើបែប់សពវរគប់។ 

សងាគ យនារី៣ 

 កាលរវោរនលងរៅ នរបម្ចណ្២១៨ឆ្ន ំររកាយពុរធបរនិិ វ ន ម្ចនរពះមហា

រសរត្មួយរពះអងគរពះនាម ធមែ ម្សាករជ។ កាលរនាះ ម្ចនការរែបូររែបល់រឡើង

រនុងធមមវន័ិយរពះពុរធសាសនា។ ម្ចនអត្ថបរមលះនិយាយថ្វ ពួរអនរកាន់លរធិរ ហមណ៍្ 

 

១-កាលរនាះ ចដនវជជធីាល រ់រៅររកាមអណំ្ណែចដនមគធៈ។ 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

១៣ 



ែលូមរបួសបនលំជាភរិខុ រនុងមណ្ឌ លពុរធសាសនា រោយអារស័យការបរបិូណ៌្ោភ-

សកាា រៈ ចដលររើត្ម្ចនរឡើងរនុងរជជកាលរពះ រធម្ចម រសារមហារាជ រហើយរ ល

 រយអធមមវារីែរមូងែរម្ចស់ រធវើរតបីរសុិរធិធមមវន័ិយ ឲ្យររើត្រៅជាសរធមមបបដរិបូ 

(Mélanges)។ រសែរតខីាងរលើរនះ ម្ចនរសែរតពិីត្ររែើនណ្ណស់ ររ ះថ្វរហត្កុារណ៍្

រនះ ជាបុពវរហត្នុាំឲ្យលរធិសាសនារ ហមណ៍្កាល យរៅជាលរធិសាសនាហិណ្ឌ ូមួយ 

រត្ឡប់ររៀត្ រពមទាំងជាបុពវរហត្ឲុ្យពុរធសាសនាចបររៅជានិកាយ រហើយសាប

សូនយរែញពីចដនដឥីណ្ណឌ ។ រនុងកាលរនាះឯង ពុរធសាសនាចបររែញរៅជានិកាយ

រងរវារឬវភិជជវារនិងអាែរយិវារឬមហាសងឃិរ ត្រៅររើត្រ រដជាពុរធសាសនា

លរធិមហាយាន ម្ចននិកាយររែើនរាប់មនិអស់។   

 សងាគ យនារគារនះរៅត្ត្យិសងាគ យនា ររុជាមហាសងាគ យនាដល៏អណ្ណស់ 

ររ ះជាសងាគ យនារដើមបីររារសែរតីបរសុិរធិធមមវិន័យឲ្យគងរ់ៅោមរដើម។ រពះមហា

ម្មគគលិបុៃេៃិសស ចដលររ សរពះ រអរសារមហារាជឲ្យែូលកាន់សាសន៍ពុរធ- 

រត្ន៍ ជាអធបិត្រីនុងការសងាគ យនា ម្ចនរពះអរហនតជាសងគតី្កិាចារយែំននួ១.០០០អងគ 

ែលូរបជុើរៅអរសាការាម ររុង ដលិបុរត្ ចដនមគធៈ រធវើអស់ងរិរវោ៩ចមររើបែប់

ររសែ ររកាមរពះរាជបូត្ថមភរពះ រធម្ចម រសារមហារាជ។ សងាគ យនារនះ រនុងកាល

របវត្តមិលះមិនរ ើ្ញរ ប់កាលបររិែឆរររ
(១)
 រ ប់ចត្កាលបររិែឆររពះ រធម្ចម រសារ

រឡើងរសាយរាជយ រពះសងឃរៅែងចាំរពះពុរធវែនៈរោយមុម ឋដចដលររៀត្។ រនុង

សងាគ យនារី៣រនះ ររើបម្ចនការបញ្ជូនសមណ្រតូ្រៅរបកាសពុរធសាសនាឲ្យផតុ្

រែញពីរពំរបរល់របររសឥណ្ណឌ ។ 

១-កាលរបវត្តមិលះថ្វ រនងុពុរធសររាជ២៣៦។ 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

១៤ 



 រៅជមពូរវីប របររសឥណ្ណឌ  ម្ចនសងាគ យនារី៤មយួររៀត្
(១)
 រធវើរៅចដនរសមីរ 

ររកាមរពះរាជបូត្ថមភននរពះ រ កនិសកៈ។ 

សងាគ យនារី៤ 

 សងាគ យនារី៣រធវើររសែរហើយ រពះសងឃសំុនិមនតរពះ តហិនទម្ៃេរ ជារពះ

រាជបុរត្រពះ រធម្ចម រសារមហារាជ ជាសមណ្រតូ្រៅរបកាសពុរធសាសនារៅលងាា    

រវីប។ និមនតរៅដល់ រពះមហិនទរត្ថរ នររ សរពះ រ ម្ទ្វនតបយិៃិសស ជារពះ

មហារសរត្រកាះលងាា ។ មុនរធវើសងាគ យនា រពះ រររវានមបិយត្សិស បញ្ជូនរតូ្ឲ្យ

ែលូរៅរកាបបងគើគាល់រពះ រធម្ចម រសារមហារាជរៅជមពូរវីប (របររសឥណ្ណឌ ) សូម

និមនតរពះនាង សងឃតិតាេ ម្េរ ី ជារពះរាជបុរត្រីពះអងគ រពមទាំងសាខាមហារ ធ ិ

រពឹរសរៅកាន់រកាះលងាា ផង ត្បិត្រពះនាង អ្នឡុាម្ទ្វី ជារពះអនជុនងលសពវរពះរ័យ

ឧបសមបទាជាភរិខុនី។   កាលរបើរពះនាងសងឃមិោត រងរនិីមនតដល់រកាះលងាា រពមទាំង

រពះមហារ ធរិពឹរសរហើយ សងាគ យនារ៏ចាប់រផតើមរធវើរឡើង។ 

 កាលរនាះ រពះសងឃលងាា  នសិរារពះពុរធវែនៈរែះចាំសាទ ត់្ររែើនអងគ  ន

ែលូរមួរធវើសងគតី្កិាចារយ រៅវត្តង ូរាម រនុងររុងអនរុាធបុរៈ រធវើអស់ងរិរវោែនំនួ

១០ចមររើបែប់ររសែ រនុងពុរធសររាជ២៣៦ (មុនរគសិតសររាជ២៤១ឆ្ន ំ) សងាគ យនា

រនះ ររុជាែត្តុ្ថសងាគ យនា។ សងាគ យនារាប់ពីរី៤រនះត្រៅ រៅរបររសឥណ្ណឌ មិន

ម្ចនកាលរបវត្តរិោររុមរររ ម្ចនចត្រៅរនុងកាលរបវត្តរិកាះលងាា  គឺគមពីរមហាវងស

និងរីបវងស។ 

 

១-ពុរធសាសនារបររសដនរររៀត្ ពំុរាប់សងាគ យនារនះថ្វ ជាសងាគ យនារី៤ររ។ 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

១៥ 



សងាគ យនារី៥ 

 រនុងកាលរបវត្តរិៅរកាះលងាា  ម្ចនរសែរតថី្វ រពះ រ វដ េគាតិនីអ្ភ័យ 

រពះមហារសរត្រកាះលងាា  ររងរ់សាងវត្តមួយរៅរនុងររុងអនរុាធបុរៈ រហើយឲ្យរ ម្ ះ

ថ្វ “អភយគរិវីហិារ” របរគនមហារងររពះនាម ៃិសស
(១)
។ រពះមហារងរអងគរនះ កាន់

ោមលរធិវជជបីុត្តភរិខុផទុយពីធមមវន័ិយ ជារហត្នុាំឲ្យការរំនាស់ដល់រពះសងឃរៅវត្ត

មហាវហិារ។ ការមិនែះុសរមុងគាន រនះរហើយ ចដលជារហត្នុាំឲ្យររើយសងាគ យនារី

៥រឡើង ជាការសងាគ យនាសំខាន់ នាំឲ្យចាររឹរពះពុរធវែនៈរឡើងកាន់សលឹររតឹ្ ជាោយ

លរខណ៍្អរសរមុនដើបូងបងអស់រនុងរបវត្តពុិរធសាសនា។ 

 សងាគ យនារនះ ររុជាបញ្ចមសងាគ យនា សងាគ យនាចាររឹពុរធវែនៈជាោយ

លរខណ៍្អរសររៅរនុងវត្តមហាវហិារ រពះ រទុ្ធម្ៃេរ ជារបធាន ជាអនរសួរ រពះ ៃិសស-

ម្ៃេរ ជាអនររ្លើយ ររកាមរពះរាជបូត្ថមភរពះ រវដតគាមិនីអភយ័ រពះមហារសរត្រកាះ

លងាា  រធវើអស់ងរិរវោមួយឆ្ន ំែប់ររសែ រនុងពុរធសររាជ៥២០ (មុនរគសិតសររាជ

២៤ឆ្ន ំ)។ 

 ែរំណ្រកាលត្មរ ម្ចនការសងាគ យនារាយរងបនតមរររៀត្រៅរកាះលងាា  រៅ

របររសភូម្ច រៅរបររសរសៀម។ រៅរបររសភូម្ច ម្ចនការសងាគ យនា រហើយចាររឹរពះ 

 

 

១-រពះមហារងរត្សិសអងគរនះ ម្ចននាមបញ្ដត្តមិយួររៀត្ថ្វ ធមមរែុយិៈ ជាអនរចត្ងគមពរីមយួរ ម្ ះថ្វ      

វមិត្តមិគគ ជាគមពរីរបណ្ណងំនឹងគមពរីវសិរុធិមគគ ជាសាន នដរពះពុរធរឃ្លសាចារយ រពឹត្តកិារណ៍្ចបបរនះ ររើត្

ម្ចនរៅឧបរវីបអាសុភីាគអារគនយ៍រនះចដរ គគឺមពរីសារត្ថសងគហៈ ជាសាន នដរពះននាទ ចារយ របណ្ណងំនឹងគមពីរ

រីបនីអដឋរថ្វមងគលសរូត្ ជាសាន នដរពះសមុងគោចារយ។ 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

១៦ 



ពុរធវែនៈជាោយលរខណ៍្អរសរោរ់រលើចផនងមចរវររែើនរយផ្ទទ ំង រៅររុងមណ្ឌ រល 

ររុងរប៉គ ូ(ហងាវត្)ី រៅថ្វរង “រសុរម្ចស”
(១)
។ 

សង្គគ យនាខ្មែរ 

 រៅរបររសរមពុជារយើង ោំងពីររពងនាយចដលម្ចនពុរធសាសនាមររបត្ិសាឋ ន

រៅរលើរឹរដរីយើង មិនម្ចនរបវត្តសិតីររុថ្វ  នរធវើសងាគ យនារពះនរត្បិដរររ។ រនុង

រាជយរពះ រសរមតែរពះសីុសុវត្ថិមុនីវងសរពះបរមមត្តិយរកាដឋ ររើបម្ចនការសងាគ យនា

រពះនរត្បិដរជាពុរធវែនៈរនះរឡើងដើបូង។ ការសងាគ យនារគារនះ សីុរវោ៣រាជយ គឺ

រាជយរពះ រសរមតែរពះ សីុសុវៃេិតុនីវងស រាជយរពះ រសរមតែរពះ នម្រៃេត

សីហនវុរែន័ និងរាជយរពះ រសរមតែរពះ នម្រៃេតសុរព្តឹៃ គោឺំងពីពុរធសររាជ

២៤៧៣ (គ.ស.១៩២៩) ដល់ពុរធសររាជ២៥១៣ (គ.ស.១៩៦៩) សីុរវោអស់៤០

ឆ្ន ំគត់្។ សងាគ យនារៅរបររសរមពុជារនះ រោរររុជា្ដឋសងាគ យនាឬជាឧត្តម

សងាគ យនា “សងាគ យនាដឧ៏ត្តម” ររ ះម្ចនរតពិីរសសមយួ ចដលមិនចដលររើត្ម្ចន

រៅរនុងរបវត្តពុិរធសាសនា គកឺារចរបរពះពុរធវែនៈជាភាសា លី ចដលម្ចនរាប់ ន់

ឆ្ន ំមររហើយរៅជាភាសាជាត្ចិមមរ គរំឺព័រម្ចខ ងជា លី ម្ចខ ងររៀត្ជាចមមរ។ រនះជាការ

ពិរសសរលើសសងាគ យនាទាំងពួងចដលម្ចនមររហើយ។ របររសកាន់ពុរធសាសនារត ី

មិនកាន់ពុរធសាសនារត ី កាលរបើ នដងឹរែិចការដពិ៏រសសរនះរហើយ ចត្ងចត្រកាត្

រសងើែនររចលង។ 

 

 

១-របនពណី្ជនជាត្មិនថ្វ រីរនះរហើយជា សវុណ្ា ភមូិ។ 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

១៧ 



មលឹតព្រះធត៌ 

 ការសងាគ យនាជាភាសា លីរោយមុម ឋរត ី ចាររឹជាោយលរខណ៍្អរសររតី 

ចរបជាភាសាជាត្រិត ី សុរធចត្ជាការរបរសើរបំផតុ្ រ ម្ ះថ្វ ការររារពះពុរធវែនៈររុ

រដើមបីឲ្យគងរ់ៅបរសុិរធដចដល រ ម្ ះថ្វ ញុាំងពុរធសាសនាឲ្យឋិត្រងរែិរកាលអចងវង

ត្រៅ    រ ម្ ះថ្វ   សាងរពះសមពរុធរគប់កាលទាងំពួង   បបើរពះពទុ្ធវចនៈបនះ គងវ់ងឝ្បៅ

ដរាបណា ប ្ះ្ថារពះសមពទុ្ធគង់ធរមានបៅដរាបប ះ សមដែូពុរធភាសិត្ថ្វៈ 

 វកកលិ! អ្នកណាប ើញធមត៌ថាគត អ្នកប ះប ្ះ្ថា ប ើញរបូតថាគត អ្នកណា

ប ើញរបូតថាគត អ្នកប ះប ្ះ្ថា ប ើញធមត៌ថាគតដដរ។ 

 ការ នរធវើសងាគ យនារពះពុរធវែនៈោំងពីរដើមរី ជាការរបរសើរបំផតុ្។ ការ

ងាររបរសើរចបបរនះ មិនម្ចនរនុង ហិរសាសនាររ។ ពុរធសាសនិរជនសបាយែតិ្ត

ណ្ណស់ កាលរបើ នរ ើ្ញសាសនារបស់មលួនម្ចនការងាររបរសើរសបាយែិត្តណ្ណស់ 

កាលរបើ នរ ើ្ញថ្វ រពះសមពុរធជាបរមរគូរបស់មលួនរៅជាមួយមលួនរគប់កាលរវោ

និង នដរឹនដនំាមលួនចដលខាវ រ់ឲ្យរដើររត្ងោ់មម្ចគា៌របរសើររៅររសុមពិត្ រោះរសាយ

របសាន ជវីតិ្របស់មលួនឲ្យដល់អវសាន មិនម្ចនភពងមតី្រៅររៀត្ សមដែូពុរធភាសិត្ថ្វៈ 

 អាននទ អ្នកណាមយួ ភកិខុកត ីភកិខុនកីត ីឧបាសកកត ីឧបាសកិាកត ី របតិបតតិធមរ៌តឹមរតវូ

តាមធម៌ របតិបតតបិោយភកតភីាព របតិបតតតិាមគនលងធម ៌ អ្នកប ះប ្ះ្ថា បជូាតថាគត 

បធវើសកាករ្ៈ បោរពរាបអ់ានបោយការបជូាដរ៏បបសើរបផំុត។ 
 រសែរតរីនុងបែឆមិពុរធវែនៈរនះ ចរបថ្វ “របើអនរណ្ណមួយរបត្បិត្តោិមពុរធវែនៈ

រោយរត្មឹរត្ូវ អនររនាះនឹង នរ ើ្ញធម៌ (លុះនិ វ ន) ឥត្សងស័យរឡើយ” ររ ះថ្វ 

អោត ធនីភាព (Emancipation) មនសុសរោរឋិត្រៅរនុងអភសិម័យ (Réalisation)។ 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

១៨ 



ែណុំ្ែរនះសំខាន់បំផតុ្  ហិរសាសនារធវើឲ្យសររមែដែូពំុ នរឡើយ។ 

 រពះនរត្បិដរជាពុរធវែនៈរនះ អនររ ជញរនុងបែចុបបននកាល រកាត្រសងើែនររចលង 

រកាត្រសងើែថ្វ ពុរធវែនៈរនះរបរសើរបផំតុ្  បបើជាសលីធម ៌ ជាសលីធមដ៌ប៏លើស, បបើជា

វទិ្ា្សាស្តសត ជាវទិ្ា្សាស្តសតដប៏លើស, បបើជាទ្សឝ្នវជិាជ ្ ជាទ្សឝ្នវជិាជ្ដប៏លើស, បបើជា

សាស  ជាសាស ដប៏លើស។ រសសនវរិ ូអនរវរិាសាស្តសត អនរសីលធម ៌ចដល ន

សិរារពះពុរធវែនៈរនះរហើយ រ លថ្វ “ការរររ ើ្ញរបស់រយើងសពវនងងរនះ រពះ

សមពុរធរររ ើ្ញរែួរហើយ របម្ចណ្ជា២៥១៣ឆ្ន ំ មុនរយើងរៅររៀត្”។ 

 អនររ ជញរសាវរជាវបុរាណ្វត្ថុរៅរបររសឥណ្ណឌ  ចដល នរធវើការគាស់រកាយ

ពុរធសាថ ន ម្ចនសំរវជនីយោឋ នជារដើម រ លថ្វ “រីឋានទាំងរនះ របើជារីឋានមនសុស

សាមញ្ដដែូរយើងរគប់គាន នុ៎ះ មិនម្ចនរបរយាជន៍អវីនឹងមររធវើការគាស់រកាយររ អស់

រ រ់កាស អស់រម្ចល ំងររ ររ ះរីឋានទំាងរនះសពវនងង រៅជារីឋានគួរឲ្យររើត្សរងវគ

បំផតុ្ កាលរដើមធាល ប់រងុររឿង  ឥឡូវរៅជាររហាឋាន រគរ ះបងរ់ចាល ចត្ការរនះ 

មិនចមនដរូចាន ះរឡើយ” រពះសមពុរធរនះ ជាមនសុសចបលរណ្ណស់ ជាអែឆរយិបុគគល មិន

ម្ចនពីររនុងរោររនះររ រមើលពុរធវែនៈរោយហមត់្ែត់្ រ ើ្ញថ្វ មិនម្ចនរោរណ្ណ 

ចដលរែះនិយាយពិត្រ រដដែូរពះអងគ (Objectivisme)។ ពុរធវែនៈ  ជាបមសលីធម ៌

ជាបមវទិ្ា្សាស្តសត ជាបមទ្សឝ្នវជិាជ ្ ជាបមបសដឋកចិច។ល។ សរមាបម់នសុឝ្បោក។ ការររបើ

រម្ចល ំងររពយ រម្ចល ំងកាយ រនុងការរាវររពុរធសាថ នរនះ ជាការែរំណ្ញ ម្ចនរបរយាជន៍

ឥត្គណ្នា រ ម្ ះថ្វ បធវើអ្ងគរពះសមពុទ្ធឲយ្គងធ់រមានប ើងវញិ។ 

 រនុងពិធបីុណ្យសរម្ចព ធ្លងរពះពុរធសាសនា២៥០០ រៅរបររសឥណ្ណឌ  រោរ

បណ្ឌ ិ ត្ ម្នរ ុ នែណំ្ណយងវកិាជាត្ ិររៀបែពុំរធសាថ នទាំងឡាយឲ្យ នជារីរមណី្យ-

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

១៩ 



ោឋ នរឡើងវញិ។ របជាជនហិណ្ឌ ូ  នសតីបរនាទ សរោរយ៉ាងសនធឹរ បរនាទ សថ្វ “រមតែ

រឡើយ រ៏ែណំ្ណយងវកិាជាត្ជិារបស់ហិណ្ឌ ូ រៅត្បុចត្ងពុរធសាថ នចដលមិនចមនជា

ហិណ្ឌ ូរៅវញិ”។ 

 រោរបណ្ឌ ិ ត្ ម្នរ ុកាលរនាះ រោររ្លើយត្បមលីថ្វ “ែះុរពះពុរធ ជារនូរៅអនរ

ណ្ណ? ជាជនជាត្អិវី? សពវនងងរនុងពិភពរោរទាំងមូលរនះ លរធិហិណ្ឌ ូ (Hindouisme) 

របស់អនរ ររតពីរបជាជនហិណ្ឌ ូ រត្ើម្ចននរណ្ណររលួសាគ ល់ចដរឬររ? ឯរពះពុរធ ម្ចន

រគររលួសាគ ល់រពញសរលរោរ”។ ការែណំ្ណយងវកិា រដើមបីរពះពុរធ 

 ជាការចំណាយដរ៏បបសើរ ជាការបជូាដរ៏បបសើរបផំុត 

 គរួអសាច រយចបលរណ្ណស់! អងគរពះសមពុរធជាមនសុសដែូរយើងរគប់គាន  ចត្ររងជ់ា

សរព៌ជញ រោស់ររសនារត្មឹរត្ូវ ពុរធវែនៈទាំងអស់ជាសែចធម៌។ 

 រឹរដរីោររយើងរនះ ររើត្ម្ចនរឡើងរាប់មុឺនឆ្ន ំរនលងរៅរហើយ រត្ើម្ចនមនសុស

រោរប៉ុនាម ននារ់ ចដលរែះនិយាយរត្ូវរ រដដែូអងគរពះសមពុរធ រនុងរបវត្តិសាស្តសត

រោររយើងរនះ? សំណួ្ររនះ មិន នររលួែរមលើយលអររ។ ែណុំ្ែរនះ មុមគរួឲ្យ

រកាត្រសងើែនររចលងែរំ ះរពះពុរធវែនៈ ចដលជនជាត្ចិមមររយើងរគប់គាន សាគ ល់ថ្វ 

“រពះនរត្បិដរ” រនះ។ អនររ ជញររែើននារ់ នសិរាពុរធវែនៈ សិរារោយហមត់្ែត់្ 

អនររ ជញមលះ រ លថ្វ ោមពុរធវែនៈ (Pensée Bouddhique) រនះ រពះពុរធមិនចមនជា 

អ្នករបាជ្ញកណាត្លហ្វងូមនុសឝ្លងងប់ទ្ រទ្ងជ់ាអ្នករបាជ្ញកណាត្លហ្វងូអ្នករបាជ្ញខ្ពស់ទងំ

ឡាយ សមយ័ឧបនិស័រ    ខាងរដើមសមយ័ពុរធកាល   ម្ចនអនររ ជញររែើននារ់ណ្ណស់ 

(សុរធសឹងជាអនរគតិ្របរសើរ =Grands Penseurs)។ 

 រនុងរបវត្តសិាស្តសតរោររនះ លរធិសាសនាទាំងអស់ សុរធចត្ជា ហិរសាសនា 

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

២០ 



(Religions)។ វែនៈ គឺ រយរពែន៍របស់រមសាសនាទំាងរនាះគឺ រមគណ្ណចារយរ ហមណ៍្ 

រគសិត រម្ចហម័ត្ រៅត្សឺ មុងត្សឺ រសាររាអាស្តសត ទាំងអស់រនះ សុរធចត្ជាវារៈ (Doctrine), 

ជារិដឋ ិ (Dogme), ជាអនតរវារ (Doctrine Ésotérique), ជា ហិរវារ (Doctrine Exoté-

rique), រីបំផតុ្ជាអាែរយិមុដឋ ិ “រណ្ណត ប់នដអាចារយ=អារិររព (Dieu) រ លគ ឺ ររសែ

រហើយចត្រមសាសនាថ្វ”។ 

 ធមមវន័ិយរពះសមពរុធរបរបរោយរហត្ផុល     មនិមានកនងុ មនិមានបរៅបទ្ រនងុ

មហាបរនិិ វ នសូរត្ រពះអងគរោស់ររុថ្វៈ “អាននទ! ធមមវន័ិយត្ថ្វគត្សចមតងរហើយ 

មិនមានកនងុ មិនមានបរៅបទ្=ម្ទ្សិម្តា  អាននទ  តយ  ធម្មែ   អ្ននេរាំ  អ្ា-     

ហិរាំ”។ ពុរធវែនៈបញ្ញជ រ់ែាស់ថ្វ “ធម៌រពះអងគ មិនចមនជាអនតរវារ (Doctrine Ésoté-

rique)ររ, មិនចមនជា ហិរវារ (Doctrine Exotérique)ររ។ រីបំផតុ្ ធម៌អងគរពះសមពុរធ

មិនចមនជាអាែរយិមុដឋិ=កណាតប្ដ់ដបមសាស  (Dieu) ររ”។ រនុងរបវត្តិសាសនាសរល

រោរមិនចដលម្ចនរមសាសនាណ្ណ អាែរ លដែូអងគរពះសមពុរធដរូែនះ នរឡើយ។ 

 រដើមបីបញ្ចប់ សូមរលើរយរសមតរីោរ រសិ ម្ដវិៃ (Rhys Dawids) មររ ល 

រោររនះ នសិរាពុរធវែនៈរបរសើរបំផតុ្ រពញែតិ្តែរំ ះពុរធវែនៈបំផតុ្ រោរ

 នសិរារហើយ នបរងាើត្សម្ចគមមយួរ ម្ ះ “ លីត្រិសសូនសរយរី (Pali Text 

Society)” រៅររុងឡុង  នរ ះពុមពរពះនរត្បិដរជាពុរធវែនៈ ផាយររួៅរនុងសរល

រោរ។ អនររ ជញររួៅសាគ ល់សម្ចគមរនះ។ រោរបរញ្ចញរយាបល់របស់រោរ

ែរំ ះពុរធវែនៈរនះថ្វៈ 

 “ រយសមតីរមសាសនាទាំងអស់ ទាំងត្ែូ ទាំងធ ំមិនម្ចនរមសាសនាណ្ណម្ចន រ់

អាែរបមូលរគាលធមមបបដបិត្ត ិ រដើមបីរសាងមនសុសរោរ ឲ្យរបរសើររសមើរោយ    

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

២១ 



អដឋងគរិមគគរបស់រពះសមពុរធ នរឡើយ”។ រពះសមពុរធរែះរបមូលរគាលរបត្ិបត្តិសរម្ចប់

រនូាម នមនសុសយ៉ាងមលីរត្មឹចត្៨ម៉្ចត់្។ ធម៌រនះ របើមនសុស នយរមររបត្បិត្តហិម ត់្

ែត់្ (ធមែ នធុតែបបដបិៃេិ , អ្នធុតែចារ) មនសុសនឹង នសររមែផលសមោម

រ ថ្វន  ឥត្សងស័យរឡើយ។ មលួនមញុំចដល នរ ើ្ញធមមវន័ិយរបរសើររបស់រពះអងគ

យ៉ាងរនះរហើយ មញុំហ៊ានរបកាសមលួនមញុំរៅរណ្ណត លរបជាជនអងរ់គលសថ្វៈ ខ្ញុជំាពុទ្ធ

សាសនិក  រពញររពងម្ចត់្ឥត្រកាត្ញរញើត្រឡើយ។ 

 ដរូែនះ រពះនរត្បិដរជាពុរធវែនៈ ម្ចនត្នមលនងលផតុ្គណ្នានឹងរោរាប់ ន 

សរម្ចប់រសាងមនសុសរោរ ឲ្យម្ចនគុណ្សមបត្តមិពងម់ពស់ ម្ចនអរយិធម៌មពងម់ពស់។ 

របសាន ររុខ ចដលមនសុសរោរមំរោះរសាយយូរអចងវងរហើយ មិនទាន់ នសររមែ

ផលរនាះ  នសររមែរោយពុរធែនៈរនះឯង។ ពុរធវែនៈ ជាមរធា យរបរសើរ

វរិសសឬជារែររែញឲ្យផតុ្ពីររុខមិនម្ចនរសសសល់រឡើយ។ 

 វរិាសាស្តសតរបរសើរណ្ណស់ចដរ រដើរផលូវរសបោមពុរធសាសនា ចត្ជាផលូវចវង   

(បបញ្ចធម)៌ មិនម្ចនរីបំផតុ្ ជាដើរណ្ើ ររោរយិវស័ិយ។ សពវនងងមនសុសរោររពញ

ែតិ្តែរំ ះវរិាសាស្តសត ចត្វជិាជ រនះ រោះរសាយររុខមិនអស់រជើងររ។ របសាន សុម២

របការគ ឺ អាមិសសុមនិងនិរាមិសសុម វិរាសាស្តសតរោះរសាយររុខ នមលះ ែរំ ះចត្

អាមិសសុម ឯពុរធសាសនា រោះរសាយររុខ នអស់រជើង គ ឺនសុមទាំង២របការ

ខាងរលើរនះឯង។ 

 ផលូវរោរ ផលូវធម៌ មនសុសរោរ នរោយផលូវររុមរររសែរហើយ ចត្ការរោះ

រសាយនវូរបសាន ររុខររសែរហើយចត្មនសុសម្ចន រ់ៗរដើរររ។ ម្ចគា៌រត្ងរ់ៅដល់រគាល

បំណ្ងម្ចនរគប់ ចត្របើមនសុសមិនរដើរោមផលូវរ៏ររុជាឥត្របរយាជន៍ រឹរសរម្ចប់

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

២២ 



ោងររគឿងរបឡារ់ ( ប) ឲ្យសាអ ត្ម្ចន ចត្របើរគមិនរត្ូវការរឹរោង នឹងថ្វរទាស

រឹររ៏ឥត្អងគមឺ្ចនចដរ។ ោវមុត្ ចត្របើមុត្រៅចត្រនុងររសាម រ៏មិនម្ចនរបរយាជន៍អវី 

ចដរ។ រពះនរត្បិដរជាពុរធវែនៈ ជារពះពុរធមួយរពះអងគចដលគងធ់រម្ចនរៅ ចត្របើ

មិនម្ចនអនររដើរោម រពះពុរធគងរ់ៅរោយចឡរ មនសុស សត្វ ររពោ ម្ចរ រពហម 

អងគុយរៅរោយចឡរ។ 

របមលូចងរកងបោយគណៈកមា្្ធកិារជាតដិនបខ្មរយានកមម 

 
រសាវរជាវរោយៈ ោច់ សុៃឹត 

  

រពះនរត្បដិរជាភាសាចមមរ 

២៣ 


