
ព្រះរុទ្ធសាសនានៅព្រនទ្សលាវ 
 

 ជនជាតិលាវមានលបវតថិមកតាងំពីដដើមទាក់ទងនឹងជាតិកណំ ើ ត ដ ើយការដភៀសខ្វួន
ពីទីលដំៅជាដដើម រ ូតបានតាងំទីកន្នវងដៅកបុងន្ដនដីបច្ចុបផនប ដូច្ជាជនជាតិថថមានដរឿង
រ៉៉វន្ដលគួរឲ្រសិកា គឺ លបមាណព.ស.១១៩៤ ជនជាតិមួយលកុមធបំានដៅខ្វួនឯងថាថថ ពួក
ភូមាដៅថាឆានពួកចិ្នដៅថា អាយលាវ ឬងាយលាវ បានដភៀសពីអាណាច្លកអាយលាវ
ចុ្ះមកភាគខាងតផូង តាងំអាណាច្លកថយីដៅថាណានដៅ តមកដសថច្ថថ ណានដៅដមយ ះ
ខុ្នបរម (ខុ្នលុងឬខុ្ន វួង) បានមកលគប់លគងន្ដនដីភាគខាងតផូងដទៀត ដ ើយ និងបាន
ពលងីកអាណាដខ្តថឲ្រទូលាយន្ថមដតៀតខុ្នបរមមានលពះឱរស៧អងគដ ើយបានឲ្រឱរសទាងំ 
៧ អងគដោះដៅសាងនគរដផេងៗមាននគរដោនកៈ នគរដលាឝ  នគរ ពួនជាដដើម ឱរសទីមួយ
ដមយ ះខុ្នល ច្ាំងបាននគរជាឝ  (បានដល់លកុងដៅ តមកដៅថាដជៀងថងឬលានឆាង) និង
ដៅទីបផុំតកាវ យដៅជា វួងលពះបាង រវាងលបមាណព.ស.១២៩០ លពះបាទនគរជាឝ បានបនថ
រ៉ជវងេមកតាមលដំាប់ ដពលអាណាច្លកន្ខ្យររុងដរឿងមានអណំាច្ដ ើង នគរជាឝ ក៏ធ្លវ ក់ដលកាម
អណំាច្ន្ខ្យរដូច្ជាជនជាតិថថពួកដថទដតៀតន្ដលដៅជិតគ្នប  លុះដល់ព.ស.១៧៩៦ អាណា
ច្លកណានដៅបានបាត់បង់ដឆាភ ះកុបថលខាន ជនជាតិថថក៏បានន្បកលកចាយមកតាមផវូវខាង
តផូងន្ថមច្នួំនដលច្ើនដទៀត។ 
 
ក.យគុកតាងំ និងរកីចំនរ ើន 
 លពះបាទនគរជាឝ អងគទី  ២២ (ខ្វះថាទី៣៥) លពះោមថា ពញ្ញដ សុវណតគ្នផំង ដ ើងលគង
រ៉ជរដៅ ព .ស.១៨៥៩ លទង់មានឱរសោមថាលពះបាទ ផីហ្វឝ  ដ ើយដសថច្អងគដនះមានឱរស
លពះអងគទី ១ ដមយ ះ អងគមាច ស់ងុ៉ម ដពលដោះមានដ តុដភទអឝីណាមួយដធឝើឲ្រអងគមាច ស់ងុ៉ម
លាត់ដច្ញពីលបដទសជាតិភូមិ  ដៅដលជាកអាលស័យជាមួយអាណាច្លកន្ខ្យរតាងំន្តដៅយុវ       
វយ័ ដពលដោះលពះពុទនសាសោន្បបដថរវាទបានរកីច្ដលមើនរុងដរឿងជាសាសោដគ្នលជដំហ្វ
រងឹបឹុងដៅលបដទសន្ខ្យរដ ើយ អងគមាច ស់ងុ៉ម ដៅអាលស័យជាមួយលពះភិកខុ មួយអងគលពះោមលពះ



មហ្វបាសមនថដថរៈ  លពះដៅអធិការវតថដៅមួយកន្នវង  ដពលច្ដំរ ើនវយ័ដ ើង  លពះដថរៈបានោ ំ
ដៅដផញើជាដកយងបដំរ ើកបុងរ៉ជសណំាក់របស់កេល័តន្ខ្យរ  (អកបលបាជញបានសនបិដានថាគឺលពះបាទជ័យ
វរ យន័បរដមសឝរៈ) អងគមាច ស់ងុ៉មទទួលរ៉ជការជាទីដលបាសលបាណរបស់លពះដៅន្ផនដី  រ ូតលទង់
ដលើកលពះរ៉ជធីតាោមថា ន្កវដកងោ ឬន្កវយតហ្វឝ  (ដៅថា រ៉ជបុលតីគ្ន ំាត ឬដៅដផេង
ដទៀតក៏មាន) ឲ្រជាលពះជាោ។ 

 
 សម័យដោះអាណាច្លកន្ខ្យរកពុំងន្តទាន់ដខ្ោយចុ្ះ  ដ ើយកបុង  ព.ស.១៨៩៣  លពះ 
បាទរ៉មាធិបតី ទីមួយ  ថនរ៉ជវងេ អូ៊ទង  បានតាងំអាណាច្លកថថដ ើងដៅលកុងលសី
អយុធា ដ ើយចាប់ដផថើមពលងីកអណំាច្ដច្ញដៅន្ថមដទៀត  កេល័តខាវ ច្ន្លកងការរុករ៉នរបស់
ថថអយុធា  ដទើបលទង់ឲ្រលពះបាទហ្វឝ ងុ៉មលគប់លគងនគរលានឆាង  ដដើមផជីាកលំាងំការារថថ
លសីអយុធាតដៅ  លពះបាទហ្វឝ ងុ៉មដ ើងលគងរ៉ជរកបុងព .ស.១៨៩៦ (ដលកាយពីអាណាច្លកថថ
លសីអយុធាតាងំដ ើងបាន ៣ ឆាប )ំ លទង់ជាវរីៈកេល័តអាច្រួបរួមដខ្តថដផេងៗ  កបុងទីទោំបទដនវដម
គងគភាគខាងដលើរួមចូ្លន្តមួយ  មានអាណាដខ្តថភាគខាងដជើងទល់នឹងរ ូត ១២អណាច្
លក។  ភាគខាងតផួងទល់និងអាណាច្លកន្ខ្យរ  ភាគខាងដលច្ទល់និងអាណាច្លកដ ៀង          
ម៉ាយ សុដខាទយ័និងលសីអយុធា  ភាគខាងដកើតទល់និងអាណាមនឹងច្មា៉  អាច្ដៅថាជា
កេលតដបូំងកបុងលបវតថិសាស្តសថថនអាណាច្លកលានឆាង  (មុនដនះមានន្តនិទាន ) និងតមកលកុង



លានឆាង ឬលកុងធរំបស់អាណាច្លកលានឆាង  ក៏មានដមយ ះជាផវូវរ៉ជការថា  “លកុងលសីសតាប
គុន ុតលានឆាងចូ្លគ្នប ”។ 
 កបុងន្ផបកសាសោ សូមផនី្តជាតិលានឆាងបានកាន់លពះពុទនសាសោន្បបមហ្វោន 
 វងតាមរយៈចិ្នមកតាងំន្តដពលដៅកបុងអាណាច្លកអាយលាវ  ដូច្ជនជាតិថថជពួំកដថទ  
ដទៀត។ កបុងសម័យ ខុ្ន វួងដ៉៉  (លីដ៉ឬលីវដ៉ ) រយៈដពលលបមាណ ព .ស.៦២០  ដ ើយ
ោ៉ងណាក៏ដដាយ ដពលដល់សម័យអាណាច្លកលានឆាងដនះ  ដសច្កថីជដំនឿដោះបានលិច្
ចុ្ះដល់សាបបាតដៅដ ើយ  ដទើបលបាកដថា  លបជារ៉ស្តសថទូដៅដគ្នរពដខាយ ច្ លាយ  បិសាច្
អារកេ អបកតា ន្ដលជាជដំនឿដដើមតាងំន្តសម័យបូរ៉ណ  ដធឝើឲ្រលពពុទនសាសោលតូវលបដិសាឌ ន
សាជាថយ ីដ ើយដៅកបុងលគ្នដនះពុទនសាសោន្បបដថរវាទន្ដលោចូំ្រមកពីអាណាច្លកន្ខ្យរ។ 
 ដរឿងោលំពះពុទនសាសោចូ្លមកកាន់អាណាច្លកលានឆាង  មានភសថុតាងដផេងគ្នប  ២
ោ៉ងគឺ  មួយន្ផបកថា  លពះោង ន្កវដកនោ  មដ សីថនលពះបាទ ហ្វឝ ងុ៉ម  លទង់ជាលពះពុទន
សាសនិកជនតឹងរងឹបផុំត  ដពលន្ដលលពះោងលទង់ដ ើញដៅហ្វឝ យោយ  ដ ើយនិងលបជា
រ៉ស្តសថអបកលសុកលានឆាងដគ្នរពដខាយ ច្លាយ  ោគំ្នប សមាវ ប់  ដរំ  ីដសះ  ដគ្នលកបី  ដដើមផដីធឝើពលី
កមយ លទង់តក់សវុតលពះទយ័  ដទើបទូលលពះសាឝ មីោលំពះពុទនសាសោពីកមភុជាមកលបដិសាឌ ន 
។ លពះបាទហ្វឝ ងុ៉មលទង់បានបញ្ជូ នទូតដៅលកាបទូលពីដគ្នលបណំងច្ដំាះកមភុជា , ដសថច្ន្ខ្យរ
លទង់បញ្ជូ នគណៈភិកខុសងឃ មានលពះមហ្វបាសមនថដថរ ន្ដលជាលគូរបស់លពះបាទហ្វឝ ងុ៉ម  និង
លពះមហ្វដទពលងាា  ជាលបធ្លន លពមទាងំអកបលបាជញខាងជាង  និងបរវិារជាដលច្ើន  ោលំពះពុទនរូប
ទលមង (style) ហ្វមញាតិ ដមយ ះ “លពះបាង ” និងលពះថលតបិដកលពមជាមួយនិងសាសនៈវតទុ
ដថទដទៀត លពះរ៉ជទានច្ដំាះលពះបាទហ្វឝ ងុ៉ម។ 
 ច្នំ្ណកភសថុតាងមួយដទៀតថា  ដពលលពះបាទហ្វឝ ងុ៉មលគងរ៉ជរមិនយូរបុ៉ោយ ន  លពះអងគ
ក៏លទង់មានលពះទយ័ដោរដៅ  លពឹតថិការណ៍ដោះបានលជាបដល់លពះមហ្វកេល័តកមភុជាលពះ   
សេុរៈ “ជីតា” ដទើបមានលពះរ៉ជបញ្ញជ ឲ្រលពះបាទហ្វឝ ងុ៉មដៅគល់និងលទង់រ៉ជទានឱវាទឲ្រ



លគប់លគងលបជានិករតាមដគ្នលធម៌ថនលពះពុទនសាសោ  ឲ្រសមាទានសីល  ៥ ដ ើយលពះអងគ
លទង់លត ប់មកលានឆាង លពមជាមួយលពះភិកខុសងឃន្ដលបានចូ្លមកខាងដដើម ។ 
 សលមាប់លពះបាងដោះ  ជាលពះពុទនរូបន្ដលកេល័តលងាា បានបញ្ជូ នមកថាឝ យច្ដំាះ     
ដសថច្ន្ផនដីន្ខ្យរ  ដពលដសថច្ន្ផនដីន្ខ្យរលពះរ៉ជទានដៅឲ្រលពះបាទហ្វឝ ងុ៉មវញិ  ដ ើយបានោ ំ
ដៅរកោទុកដៅទីលកុងដវៀង ខា ំមុនដពលដល់  ព.ស.២០៤៥  ដទើបអារធោមកទុកដៅនគរ
ដ ៀងថង  គឺនគរជាឝ ឬលានឆាង  ដ ើយតមកនគរដ ៀងថង  ឬលានឆាងក៏ផ្លវ ស់ដៅតាម
ដមយ ះលពះបាងថា លកុង វួងលពះបាង ជួនកាលដៅអាណាច្លកទាងំអស់ថា អាណាច្លក វួង
លពះបាង។  តាមន័យដនះ  ន្សថងឲ្រដ ើញថា  ការសាទ បោអាណាច្លកលាវ  ដដំណើ រការលពម
ជាមួយការលបដិសាឌ នលពះពុទនសាសោន្បបដថរវាទ ដដាយមានលពះបាងជាមជឈមណឍ ល ន្ដល
រួបរួមចិ្តថគនិំតរបស់ជាតិ  និងជាសញ្ដលកខណ៍របស់លពះពុទនសាសោ  និងជាសមផតថិសកថិសិទន
របស់លបដទសជាតិ។ 

 
 

 រជជកាលលពះបាទហ្វឝ ងុ៉មដារដពញដដាយសឹកសស្តងាគ ម  ដធឝើឲ្រលបជារ៉ស្តសថលាវន្ដលជា
អបកមាននិសេយ័លសឡាញ់សនថិភាព  លត ប់ជាធុញលទាន់ចិ្តថ  ដៅទីបផុំត  ព.ស.១៩១៦    
អាមតរទាងំអស់ក៏លពមដលពៀងគ្នប បដណថ ញលពះអងគដច្ញពីរ៉ជបលវងា  ដ ើយក៏អភិដសកលពះ
រ៉ជឱរសលពះជោយ យុ  ១៧ វសោដ ើងលគងរ៉ជរសមផតថិ  លទង់លពះោមតាមច្នួំនលបុសជទំង់
ន្ដលបានលតួតកបុងព .ស.១៩១៩  ន្ដលមាន  ៣០០,០០០ ោក់ថា “ពញ្ញដ សាមន្សនថថ ” លទង់
ដរៀបអភិដសកជាមួយរ៉ជបុលតីថថថនលកុងលសីអយុធា និងលទង់ដរៀបច្លំបដទសជាតិតាមន្បប 



ន្ផន ន្ដលលទង់បានទទួលពីលបដទសថថជាដលច្ើន។ 
 ច្នំ្ណកលពះពុទនសាសោ  លទង់សាងវតថនិងសាលាដរៀន  លពះបរយិតថិធម៌ន្ផបកខាង
ជោំញ លានឆាងក៏បានកាវ យជាមជឈមណឍ លាណិជជកមយដ៏សខំាន់មួយកន្នវង  លទង់រកោ
ដមលតីជាមួយថថនិងដវៀតណាមោ៉ងជិតសបិទន  រជជកាលដនះមានដមយ ះថា  ជាសម័យថនការ
ដរៀបច្លំបដទសជាតិឲ្រមានរដបៀប  និងការសាងនូវន្បបន្ផនរងឹមាំ ដលកាយពីរជជកាលដនះ  និង
អាណាច្លកលានឆាងបានទទួលនូវភាពសងប់សុខ្  អស់រយៈដពលយូរអន្ងឝង  មានការដតថ
លកហ្វយពីការរុករ៉នពីដវៀតណាមលបដទសជិតខាងចូ្លមកដលជៀតន្លជកខ្វះ  បុ៉ន្នថបនថិច្បនថួច្
បុ៉ដណាត ះ និងកនវងផុតដៅកបុងរយៈដពលដ៏ខ្វី។ 
 កាលកនវងមកដល់រជជកាលដាធិសាលរ៉ជ  (ព.ស.២០៦៣-២០៩០) កេលតអងគដនះ
លទង់ជាពុទនសាសនិកជនដ៏តឹងរងឹ  បានពាោមទាក់ទាញលបជាជនឲ្រឈប់ដគ្នរពដខាយ ច្
លាយ អារកេអបកតា មនថអាគម ដដើមផសីាទ បោលពះពុទនសាសោឲ្របរសុិទន ដទើបលទង់ឲ្ររុះដរ ើខ្ធម
អបកតា ខ្ធមដខាយ ច្លាយ កបុងលកុងឲ្រអស់  បុ៉ន្នថលបថពណីយការដគ្នរពដខាយ ច្លាយបានផោផ្លជ ប់
កបុងចិ្តថគនិំតរបស់លបជាជនមកតាងំន្តពីបូរ៉ណដ ើយ  ពិបាកនឹងរសំាយបាន  ដសច្កថី
ពាោមរបស់លពះអងគដទើបមិនបានសដលមច្  ដលតពីដនះលពះអងគបានោងដៅលបថាប់ោរ៉ជ
សណំាក់ ន្ដលសាងថយីដៅលកុងដវៀងច័្នធ  ដធឝើឲ្រការជនួំញជាមួយថថនិងដវៀតណាមលសួយ
ដ ើយបានលទនផលរតិន្តលបដសើរ  ចាត់ទុកថាលទង់ជាកេល័តលាវអងគដបូំង  ន្ដលលពះអងគោង
ដៅលបថាប់ដៅលកុងដនះ។ 
 តមកដៅចុ្ងរជជកាល  កេល័តឡានណាដៅនគរដ ៀងម៉ាយលទង់ដសាយទិវងគត់  ខ្ឝះរ៉ជ
ទាោទដដើមផបីនថរ៉ជសមផតថិ  ដទើបមានអបកសអំាងសិទនិកបុងរ៉ជសមផតថិជាដលច្ើនពួក  លពះបាទ
ដាធិសាលរ៉ជ  លទង់អាងសិទនិកបុងរ៉ជបលវងាផងន្ដរ  កបុងឋានៈន្ដលលពះរ៉ជមាតារបស់លពះ
អងគជាកេលតីយ៍លកុងដ ៀងម៉ាយ  លទង់ដលើកកងទព័ដៅបស្តងាា បអបកសអំាងសិទនិទាងំដោះបាន
ទាងំអស់ ដលសច្ដ ើយអាណាច្លកឡានណាក៏បានបញ្ជូ នគណៈទូតដៅោងលពះអងគឲ្រដៅ
ដសាយរ៉ជដៅលកុងដ ៀងម៉ាយ  លពះបាទដាធិសាលរ៉ជដទើបលទង់ឲ្រលពះរ៉ជឱរសលពះោម



ដជដឌវដំសា ដៅលគងអាណាច្លកឡានណា  ន្តភសថុតាងកន្នវងខ្វះបានដាលថាលពះបាទដាធិ
សាលរ៉ជមានមដ សីជាកេលតីយ៍ន្ផបកខាងឡានណា ដទើបបញ្ជូ នទូតមកទូលសូមលពះរ៉ជ    
ឱរសរបស់លពះអងគគឺ  លពះបាទដជដឌវដំសា លពះជោយ យុ  ១២ វសោដៅលគងរ៉ជរដៅនគរដ ៀង  
ម៉ាយ។ 
 តមកដៅ ព.ស.២០៩០ លពះបាទដាធិសាលរ៉ជលទង់ជួបលបទះឧបទធវដ តុ កបុងការលប
ម៉ាញសតឝ  ដ ើយដសាយទិវងគត់ដៅ  ក៏ដកើតដ តុលជួលលច្បល់  ទាក់ទងនិងការសបងរ៉ជរ 
សមផតថិ  លពះបាទដជដឌវដំសា ដទើបលទង់ោងដៅដរៀបច្លំកុងលានឆាងឲ្រមានភាពសងប់សាង ត់  
និងលពះអងគលទង់ដ ើងលគងរ៉ជរដៅអាណាច្លកដោះកបុង  ព .ស .២០៩១  លទង់លពះោម
ថា លពះបាទជ័យដជដាឌ ធិរ៉ជ  លពះអងគមិនលពមោងលត ប់ដៅដ ៀងម៉ាយ  បដណាថ យឲ្រ
លពះបាទថថថយ៉ ដមយ ះដមកុដិ ដ ើងលគប់លគងឡានណារ ូតមក។ 
 លពះបាទជ័យដជដាឌ ធិរ៉ជ  លទង់ជាមហ្វរ៉ជអងគទី  ២ របស់លាវ (អងគដបូំងគឺលពះបាទ
ហ្វឝ ងុ៉ម ) លទង់ជាវរីៈកេល័តដ៏សាធ ត់ជោំញកបុងសឹកោសស្តងាគ ម  និងជាពុទនសាសនូបតទមម  ន្ដល
មានសទាន ោ៉ងខាវ ងំកាវ  លទង់បានសាងវតថសខំាន់ៗជាដលច្ើនវតថ  និងលពះពុទនរូបសខំាន់ជាដលច្ើន
លពះអងគ លទង់ដលើកសធួយការសិកោលពះបរយិតថិធម៌  ដធឝើឲ្រអកបលបាជញន្តងគមភីរដផេងៗ  និងមាន
វណតកមយលាវដកើតដ ើងជាដលច្ើនដរឿង។ 

កបុងរជជកាលដនះ លពះបាទ ងោវតីបុដរងណង កេល័តភូមាកពុំងពលងីកអណំាច្មកភាគ
ខាងដកើត  លពះបាទជ័យដជដាឌ ធិរ៉ជ  ដទើបលទង់ច្ងសមភននដមលតីនិងលកុងលសីអយុធាោ៉ងជិត
សបិទ រ ូតមានលពះរ៉ជសារដៅសូមលពះដទពកេលតីយ៍ រ៉ជធីតារបស់ដសថច្មហ្វច្លកពតថិន្ដល
ដទើបលបសូតិពីលពះដទពកេលតីយ៍  លតូវកងទព័ភូមាដដណថើ មលពះោងដៅកណាថ លផវូវ  និងោដំៅ
ថាឝ យច្ដំាះលពះបាទ ងោវតី  ដលកាយពីដោះកេលតថនអាណាច្លកទាងំពីរលទង់បានសាង
ដច្តិយរួមគ្នប  ដៅថា (លពះធ្លតុលសីសងរក័ ) ដៅកបុងលសុកដានសាយ ដខ្តថដលើយ មានពិធីដធឝើ
បុណររួមគ្នប រ៉ល់ឆាប កំបុងថថងដពញបូណ៌ន្ខ្ វសិាខ្។ ាករថា “លសី” កបុងដមយ ះដច្តិយដោះមាន
ន័យថា “លសីអយុធា” ជាមួយនិងលសីសតាប គុន ុត។ 



មាង៉ដទៀត កបុងដពលន្ដលលពះបាទជ័យដជដាឌ ធិរ៉ជ ដសថច្លទង់ោងចាកដច្ញពីដ ៀង
ម៉ាយមកលគងរ៉ជរដៅលកុងដ ៀងថងលានឆាងដោះ  លទង់បានអារធោលពះន្កវមក៌តន្ដល
លបដិសាឌ នដៅវតថបុផ្លព រ៉មលកុងដ ៀងម៉ាយ  លពមទាងំលពះពុទនរូបសខំាន់ៗ  និងវតទុមាន តំថល
ដផេងៗមកទុកកបុងលកុង វួងលពះបាងផងន្ដរ  តមកលពះអងគបានផ្លវ ស់រ៉ជធ្លនីមកលកុងដវៀង
ច្នធន៍ ដដើមផរួីមជាមួយលកុងលសីអយុធា  តសូ៊សឹកសស្តងាគ មជាមួយភូមា  ដទើបលទង់ោលំពះន្កវ    
មក៌តមកជាមួយ លទង់បានសាងវតថដ ើយលបដិសាឌ នទុកកបុងលកុងដវៀងច្នធន៍ផង  និងលទង់បាន
សាងលពះធ្លតុ វួង ន្ដលជាសាទ បតរកមយដ៏អសាច រររបស់លាវទុកជាលបវតថិតមក។ 

លពះបាទជ័យដជដាឌ ធិរ៉ជលទង់បានលគប់លគងអាណាច្លករបស់លពះអងគឲ្ររួច្ផុតពីភ័យ
វបិតថិរ ូតដល់អស់រជជកាល  ថឝីដបើឡានណាថថចាញ់ភូមាកបុង  ព.ស.២១០១ និងលសីអយុធា
បានបាត់បង់លកុងដៅកបុង  ព.ស.២១០៧ ន្តអាណាច្លកលាវដៅជាឥសេរៈដន្ដល  ោ៉ងណា
ក៏ដដាយ ដលកាយពីលពះអងគដសាយទិវងគតកបុង  ព.ស. ២១១៤ និងលុះដល់  ព.ស. ២១១៧-
២១១៨ លពះបាទ ងោវតីក៏ដលើកទព័មកវាយយកលាវជាលបដទសឯករ៉ជរបាន  និងលទងោ ំ
លពះឱរសន្តមួយគត់លពះអងគរបស់លពះបាទជ័យដជដាឌ ធិរ៉ជ  ដទើបន្តលបសូតិកបុងឆាប លំពះអងគ
ដសាយទិវងគត់ដៅ  ទុកជាច្ណំាប់ខាយ ងំដៅឯ ងោវតីផង។  លុះតមកន្ផនដីលាវមានដ តុ
លជួលលច្បល់និងដរឿងរ៉ជសមផតថិជាដលច្ើនឆាប ដំទៀតរ ូតដល់  ព.ស.២១៣៤  លពះដថរៈជា
ដៅអធិការវតថដផេងៗ  បានលបជុគំ្នប យល់លពមឲ្របញ្ជូ នទូតដៅោងកេលតា ណន្កវដកា           
ដម៉ន  ន្ដលជាដឈវើយកបុងរ៉ជសណំាក់ភូមាលត ប់មកលគងរ៉ជរ  ដលាះដពលដោះលពះបាទ      
បូដរងណង  ដសាយទិវងគត់ដ ើយ  និងភូមាក៏កពុំងន្តទន់ដខ្ោយដៅៗ  ដទើបបានយល់លពម
ដដាយលសួល លពះបាទណន្កវដកាដម៉នដ ើងលគងរ៉ជរកបុង ព.ស.១២៣៥ និងលបកាសឯករ៉ជរ
មិនច្ណុំះភូមាតដៅ។ 

តមកមិនយូរបុ៉ោយ ន  ន្ដនដីលាវក៏មានដ តុដតថ លកហ្វយលជួលលច្បល់ថផធកបុងទាក់ទង
ដរឿងរ៉ជសមផតថិដទើបលពះសុរយិវងោដ ើងលគងរ៉ជរកបុងព .ស ២១៨០  ដទើបបានសងប់សាង ត់
វញិ លពះបាទសុរយិវងោជាកេលតដ៏អង់អាច្ដ ើយរងឹបឹុង។  អបកលបវតិថសាស្តសថសម័យថយីដលើក



សធួយថា ជាកេលតដ៏អង់អាច្បផុំតរបស់លាវកបុងរ៉ជរកាលដ៏យូរអន្ងឝងដល់ ៥៥  ឆាប  ំលបដទស
ជាតិមានសនថិភាពនិងរដបៀបដរៀបរយទាងំថផធកបុងនិងដលត  វបផធម៌រុងដរឿងមានតស្តនថី  សាទ ប
តរកមយ និងបដិមាកមយ វចិិ្លតកមយនិងមុខ្វជិាជ ជាងដផេងៗ  ដលច្ើនផោយសាយភាយដៅ  និងមាន
សម្ព័នធ ដមលតីជាមួយអាណាច្លកជិតខាងោ៉ងលអ  ដលើកន្លងន្តសស្តងាគ មដដណថើ មយក
ឈបះ ដ ៀងខាឝ ង កបុងព.ស ២១៩៤ ថឝីតផតិដ ៀងខាឝ ងបានចុ្ះចាញ់  ក៏កាវ យជាសលតូវនិងគ្នប តម
កជាខាងដលកាយដ៏យូរ រ ូតដល់ធ្លវ ក់ដៅជាលបដទសអាណានិគមរបស់បារ៉ងំដសសទាងំអស់
គ្នប ។ 

 
ខ. យគុឱនភាព បរកបាក់និងស្ថា បនាថ្មី 

ដលកាយពីរជជកាលលពះបាទសុរយិវងោសាបសូនរដៅ ព.ស.២២៣៥ អាណាច្លកលាវ 
ក៏លជួលលច្បល់ដៅដដាយបញ្ញា ការដដណថើ មរ៉ជសមផតថិ  រ ូតដល់ន្បកបាក់ដៅជាពីរអាណា
ច្លកគឺ រ៉ជធ្លនីលពះបាងនិងរ៉ជធ្លនីដវៀងច្នធន៍  ដលតពីដនះន្ដនដីច្មា៉ស័កថិន្ដលដៅមិនទាន់
បានជាន្ដនដីកបុងអាណាច្លកលាវដដាយលតង់  លគ្នន់ន្តធ្លវ ក់ដៅកបុងអណំាច្លគប់លគងជា        
បដណាថ ះអាសនប ក៏បានតាងំខ្វួនជាឥសេរៈផងន្ដរ។ 

អបកលបវតថិសាស្តសថមួយច្នួំនបានចាត់ទុកន្ដនដីច្មា៉ ស័កថិឥសេរៈភាពដនះចូ្ល
ដទៀត ដាលគឺលាវន្បកបាក់ដៅជា  ៣ អាណាច្លក ជាងដោះដៅដទៀតដបើលបកាន់យកន្ដនដី
លាវបច្ចុបផនបជាដគ្នលដៅមានរ៉ជអាណាច្លកតូច្ៗមួយកន្នវងដទៀតន្ដលដៅកបុងដវលា
ដោះ ដៅមិនទាន់បានជាន្ដនដីរបស់លាវគឺ ន្ដនដីលតនិន ៍របស់ពួកពួន មានលកុងដ ៀងខាឝ ង
ជារ៉ជធ្លនី  ដពលខ្វះដៅថាន្ដន ដ ៀងខាឝ ង  ខ្វះដៅលកុង ពួន  លកុង ពួនដនះជួនកាលក៏ដៅ
ដលកាមអណំាច្របស់ដវៀនច្នធន៍  ដពលខ្វះដៅដលកាមអណំាច្ វួងលពះបាង  ដពលខ្វះដៅដលកាម
អណំាច្របស់យួន  ដពលខ្វះដៅដលកាមអណំាច្របស់ថថ  យួន និង វួនលពះបាងលពមជាមួយ
គ្នប  រ ូតដៅទីបផុំងក៏ធ្លវ ក់ខ្វួនដៅជាអាណានិគមរបស់បារ៉ងំដសស  ដពលលបដទសលាវបាន
ឯករ៉ជរដ ើយដទើបរួបរួមចូ្លកបុងអាណាច្លកកលាវតតមួ្យ។ 



អាណាច្លកទាងំពីរគឺ   វួងលពះបាង និង ដវៀ៉ងច្នធន៍ សុទនន្តោវ ចំាដំមើលឱកាសរវាងគ្នប
និងគ្នប ដដើមផដីដណឋើ មអណំាច្គ្នប  ជាដ តុោឲំ្រមានការខ្ចីថដពីជនបរដទសឲ្រចូ្លមកកចំាត់
គ្នប ឯង ជាការោសំលតូវចូ្លផធះ  ដូច្មួយលកុមចូ្លជាថដជាមួយភូមា  មួយលកុមដទៀតចូ្លថដជា
មួយថថ មួយពួកដទៀតក៏ចូ្លជាមួយយួន  ជាអាទ៍ លុះដល់ទីបផុំត លបដទសថថោសម័យលពះ
បាទតាកសិណ សឹងជាសមភននមិតថជាមួយ វួងលពះបាង  រដំដាះឯករ៉ជរពីលបដទសភូមបានរួច្
ដ ើយ ក៏បានដលើកទព័មកវាយដវៀ៉ងច្នធន៍ន្ដលជាសមភននមិតថរបស់ភូមា ចូ្លដៅលគប់លគងបាន
កបុង ព.ស.២៣២១ និងបានោយំកនូវលពះន្កវមក៌តមកកាន់លបដទសថថដទៀតផង។  អាណា
ច្លកដវៀ៉ងច្នធន៍បាន ដូលរលនិំងកាវ យជាអាណានិគមរបស់ថថកបុង  ព.ស.២៣៧១ ច្នំ្ណក
ខាង វួងលពះបាង តដលជាលបដទសដលកាមអាណានិគមរបស់ថថបានបញ្ជូ នទូតដៅអងឝរកនិង
ជូនបណាឋ ការឲ្រដវៀតណាមដៅកបុង  ព.ស.២៣៧៤ កាវ យជាដគ្នលអាងរបស់បារ៉ងំន្ដល
ចូ្លដៅលគប់លគងលបដទសដវៀតណាមកបុងលគ្នដលកាយមក ដ ើយចូ្លមកលគប់លគងលបដទសលាវ  
ដដាយលដំាប់ ចាប់ដផឋើមតាងំន្តពី  ព.ស.២៤៣៦ រ ូតទីបផុំតកបុងព .ស.២៤៤៧ លបដទស
លាវលតូវលបដទសបារ៉ងំលគប់លគងអស់  ៤៥ ឆាប  ំដទើបបានទទួលឯករ៉ជរដដាយបរបូិណ៌កាលពី
ថថងទី ១៩ កកាដា ២៤៩២ បានដមយ ះជាផវូវការថា “លពះរ៉ជាណាច្លកលាវ”។ 

 



ោ៉ងណាក៏ដដាយ  មុនដពលបានទទួលឯករ៉ជរដដាយបរបូិណ៌ដនះ  បានមានដ តុ
ដផេង ៗ តដលដធឝើឲ្រលបជាជនលាវន្បកបាក់គ្នប ដទៀត  ចាប់ដផថើមតាងំពីដពលជបុ៉នមវ នាន
ចូ្លមកលគប់លគងដ បរសមុលទឥណឍូ ចិ្ន  ដ ើយដកខ្វួនដច្ញដៅដៅកបុង  ព.ស.២៤៨៨ លបជា
ជនលាវបានន្បកបាក់គ្នប កបុងដគ្នលការណ៍ថាដតើនឹងលពមដៅដលកាមការលតួតលតារបស់បារ៉ងំ  
ឬទាមដទៀរឯករ៉ជរដដាយបរបូិណ៌  ជាដ តុោឲំ្រដកើតមានលាវឥសេរះដ ើងកបុងព .ស.
២៤៩២ បារ៉ងំបានផឋល់ឯករ៉ជរជូនលាវមួយច្នួំនភូមិភាគដធឝើឲ្រពួកលាវឥសេរះន្បកបាក់
គ្នប ដៅដទៀត មួយពួកយល់លពមដៅតាមដោះ  ន្តមួយលកុមដទៀតដៅមិនទាន់លពម  ពួកន្ដល
មិនលពមក៏បានបដងាើតបកេលបដទសលាវដ ើង  ដ ើយដលកាយម្កកាវ យជាចលនាលបដទសលាវ 
និងបានទទួលការឧបតទមមពីដវៀតមិញ  សស្តងាគ មដចារឈយួយលបឆាងំនឹងបារ៉ងំបានលបលពឹតថដៅ
ដលកាយពីបារ៉ងំបានដកកមាវ ងំដច្ញដៅដ ើយ  ភាពលជួលលច្បល់កបុងលបដទសជាដ តុោឲំ្រ
លបដទសមហ្វអណំាច្ដូច្ជាស រដឌអាដមរកិជាមួយសូដវៀតរុសេចូី្លមកាក់ាន់កបុង  ព.ស.
២៥០៣ លបជាជនលាវបានន្បកបាក់គ្នប ជា  ៣ លកុមគឺ លកុមភាគខាងសាឋ  ំ លកុមភាគខាងដ ឝង
និងលកុមភាគកណាឋ ល  បានកាប់សមាវ ប់គ្នប ឯងោ៉ងខាវ ងំកាវ  ដទាះបីជាមានការពាោមជួយ
ដលជាមន្លជងឲ្រមានការសយ័លគសាមគគីគ្នប  ដដាយមានការចាត់តាងំរដាឌ ភិបាលច្រុំះជាដដើម  ន្តក៏
លបលពឹតថដៅបានលតឹមន្តបដណាឋ ះអាសនប  ដ ើយសស្តងាគ មក៏បានលបលពឹតថដៅដទៀតរ ូតដល់ទី
បផុំតលបដទសលាវកាវ យជាលានសមរភូមិទាងំជាតិឯងនិងជាតិឯងនិងបរដទស ន្ដលចូ្លមក
ជួយឧបតទមម ភាគីនីមួយ ៗ ជាពិដសសគឺតាងំពី ព.ស.២៥០៨ ជាដដើមមក សភាពន្បបដនះគង់
មិនមានអឝីន្បវកជាងដ តុកាណ៍កាលពីមុន  អាណាច្លកលាវដទាះបីជាដពលដលកាយបាន
ទទួលឯករ៉ជរដ ើយន្តក៏ដៅមានភាពច្លាច្លគ្នយ នដសទរភាពខាងនដោបាយ  គ្នយ នសនថិ
ភាពដពញដលញ ន្ដលនឹងជាលគឹះសាទ នសលមាប់កសាងនូវវឌណនភាព កបុងវស័ិយដផេង  ៗ បាន
ោ៉ងពិតលបាកដ។ 

លពះពុទនសាសោដៅលបដទសលាវមានលកខណះលសដដៀងគ្នប ជាមួយលពះពុទនសាសោ
ដៅលបដទសថថណាស់  ដលាះលបដទសទាងំពីរមានសមភននភាពជិតដិតគ្នប ជាប់មករ ូតលបវតថិ



សាស្តសថ ដទាះជាសម័យដបូំងលាវបានទទួលលពះពុទនសាសោដថរវាទអពីំកមភុជាន្តក៏មានការ
រួមច្នំ្ណកអពីំលបដទសថថន្ដរ ដលាះលពះពុទនសាសោដថរវាទបានផេពឝផោយចូ្លដៅលបដទស
កមភុជាបាន វងកាត់ប្រណទសថថ ន្បបច្មវងដៅឯងដដាយពុំន្មនជាផវូវការ  និងដលកាយពីដោះ
មិនយូរ ដពលន្ដលន្ខ្យរចុ្ះដខ្ោយអណំាច្ដៅតាមលដំាប់  ទាងំន្ខ្យរនិងលាវក៏បានទទួលលពះ
ពុទនសាសោពីលបដទសថថដដាយលតង់  ពិដសសដោះគឺ លាវជាជនជាតិជាមួយគ្នប និងថថ  មាន
ន្ខ្េដលា ិតមកពីបុពឝបុរសជាមួយគ្នប  មានភាសានិោយលសដដៀងគ្នប  ទាក់ទងគ្នប ងាយ
លសួល យល់បានោ៉ងទាន់ ន់  ន្ថមទាងំមានលពំន្ដនជាប់គ្នប ដទៀតផង  និងដ តុការណ៍
លបដទសជាតិបងខឲំ្រមានការទោំក់ទនំងដៅមករកជាដរឿយ  ៗ លពមទាងំមានអារមយណ៍ថា  ថថ
ជាលបដទសធជំាង  បានទទួលភាពរកីច្ដលមើនខាងវស័ិយដផេង  ៗ មកយូរោជាង មានឯក
រ៉ជរ សនថិភាពនិងដសទរភាពដរៀបរយដលច្ើនជាង  ក៏រងឹរតឹន្តដធឝើឲ្រលាវលពមទទួលឥទនិពលពីថថ  
និងដធឝើការទទួលយកដោះដសធើរន្តជាការច្មវងន្បបោ៉ងទាងំលសុងន្តមឋង។ 

ជាងដោះដៅដទៀត  ពិតជាការដរៀនច្មវងន្បបជានិច្ចដទៀតផង  ដលាះកនវងមកជនជាតិ
ដៅកបុងអាណាច្លកលាវនិយមចូ្លចិ្តថអានដសៀវដៅថថ សាឋ ប់វទិរុថថ ចូ្លចិ្តថច្ដលមៀងថថ  ដៅ
ដលងលបដទសថថ  និងដៅដរៀនបនថដៅលបដទសថថ  ដដាយន្ កការទោំក់ទនំងន្ផបកខាងលពះ
សងឃដោះ លបលពឹតថដៅោ៉ងទូលទូំលាយ  លជួតលជាបសបិទនសាប លជិតដិតគ្នប ដសធើរន្តមិនមានការ
សាយ នថាជាជនជាតិដផេងគ្នប ដ ើយ  ដដាយអាលស័យដ តុដនះ  កិច្ចការខាងលពះសាសោន្ផបក
ដផេង ៗ មិនថារូបន្បបការលគប់លគងគណមស្តនថីសងឃ  ការសិកោន្ផបកសាសោរដបៀបន្បបន្ផន
ដផេង ៗ រ ូតដល់ទសេនគតិ និងសីលចរតិោោកបុងលពះរ៉ជអាណាច្លកលាវ  ដទើបដូច្ឬលស
ដដៀងគ្នប ជាមួយលបដទសថថ។  

កបុងសម័យន្ដលដៅដលកាមអាណានិគមរបស់បារ៉ងំ  លពះពុទនសាសោដៅលបដទសលាវ
បានមានការលទុឌដលទាមដៅខ្វះ  ដលាះមិនមានការយកចិ្តថទុកដាក់ទនុំកបលមុងតាមការគួរ  
បុ៉ន្នថ លបជាជនន្ដលមានសទាន លជះថាវ ដមាះមុតកបុងលពះពុទនសាសោដោះ  បានជួយគ្នប ផគត់ផគង
លពះពុទនសាសោឲ្រគង់វង់រ ូតមក។  ដៅដពលលាវបានទទួលឯករ៉ជររួច្ដ ើយ  ដទាះជា



លបដទសជាតិពំុទាន់បានសងប់ដរៀបរយក៏ដដាយ  ន្តខាងរ៉ជរដាឌ ភិបាលរួមជាមួយលបជាជនបាន
ដដំណើ រការសាទ បោទនុំកបលមុងលពះពុទនសាសោោ៉ងអស់ពីសមតទភាព។ 

រដឌធមយនុញ្ដថនលពះរ៉ជាណាច្លកលាវ  មាលតាទី ៧ បញ្ដតថិថា “លពះពុទនសាសោជា
សាសោលបចាជំាតិ និង លពះមហ្វកេលតលទងជ់ាឯកអគគសាសនូបតទមមក”៍  

   មួយកន្នវងដទៀតបញ្ដតថិថា  “គណសងឃលាវ មាននិកាយដដើមន្តនិកាយមួយគឺ   ិន
ោនន្បបលងាា វងេ” 

ន្ផបកការលគប់លគងគណះសងឃ មានសដមឋច្លពះសងឃរ៉ជជាលបមុខ្ កបុងរវាង ព.ស. 
២៤៨៩ ជាដដើម ណប្ោម្មកមានអបកលគប់លគង  លបកបដដាយលពះសងឃោយក  មានសងាភិ   
បាលលគប់លគងអងគការសិកោ  អងគការផេពឝផោយនិងអងគការជួសជុលសាទ បោ  បុ៉ន្នថខាង
ដលកាយមកបានរសំាយអងគការគណៈសងឃទាងំដោះ  ដ ើយបានបដងាើតទីលបឹកោគណៈសងឃ  
៤ អងគ សលមាប់លពះសងឃរ៉ជ  ដធឝើឲ្រមានលកខណះលបហ្វក់លបន្ លគ្នប ជាមួយមហ្វដថរ
សមាគមដៅលបដទសថថ។ 

ច្ាប់វន័ិយគណះសងឃ  ដៅថា “លពះរ៉ជឱងាា រន្តងតាងំរដបៀបលពះសងឃថនលពះរ៉ជា
ណាច្លកលាវ អនុប្កុតដលខ្ទី ១៦០ ចុ្ះថថងទី ២៥ ឧសភា ព.ស.២៥០២ (គ.ស.១៩៥៩)” បាន
កណំត់កបុងមាលតាទី  ៣ ថា “បពឝជិតកនុងលពះពុទនសាសោ គឺ លពះភិកខុ និងសាមដណរ  ទាងំអស់ 
កបុងលពះរ៉ជាណាច្លកលាវ លតូវដៅដលកាមការបងាគ ប់បញ្ញជ  (មដោធមយលបមុខ្) របស់សដមឋច្លពះ
សងឃរ៉ជតដលគង់ដៅកបុងរ៉ជធ្លនីថនលបដទស”។  

មាលតាទី ១៩ បានកណំត់ថា “សដមឋច្លពះសងឃរ៉ជជាោទីរបស់ដមគណសងាា ត់ទាងំ
ឡាយកបុងលពះរ៉ជាណាច្លក  ជាអបកដលជើសដរ ើសអពីំច្នួំនលពះសងឃ  ន្ដលរដឌមស្តនថីអភិបាល        
លកសួងជាអបកដសបើរ  ការដបាះដឆាប តនឹងដធឝើជាសបុំលតបិទដលសាម  និងសងាត់លតា ដដាយឲ្រដម ុ ំ
ដៅសងាា ត់ទាងំឡាយជាអបកោដំៅសុដំសបើរអពីំរដឌមស្តនថីលកសួងធមយការ ន្ដលជាអបកចាត់តាងំការ
ដបាះដឆាប តដោះក៏បាន”។ 



និងមាលតាទី ២០ ន្ច្ងថា “ការន្តងតាងំសដមឋច្លពះសងឃរ៉ជនឹងន្បងជាលពះរ៉ជឱងាា រ
តាមាករសដំណើ ររបស់គណៈរដាឌ ភិបាល ការដផធរដនំ្ណងនិងការទូលថាឝ យសដមឋច្លពះសងឃ
រ៉ជ ជាលពះរ៉ជករណីយកិច្ចរបស់លពះរ៉ជា  ដដាយឲ្ររដឌមស្តនថីលកសួងធមយការជាអបកចាត់ការ  
ទូត”។ 
 លពះរ៉ជឱងាា រច្ាច់្ដន្ដលដនះ បានកណំត់សមណស័កថិរបស់លពះសងឃច្នួំន ៦  
បណាឋ ស័កថ ិ គឺ ១. លពះកពូំលន្កវ (ដលបៀបដសយើនឹងលពះសងឃរ៉ជ ) ២.លពះកូនន្កវ(សដមឋច្លពះ
រ៉ជាគណៈ) ៣.លពះល័កខា (ំលពះរ៉ជាគណះ) ៤.លពះលគូ ៥.លពះសា ៦.សដមឋច្ និងកណំត់
ឋាននថរស័កថិលពះសងឃជាថាប ក់  ៗ ដូច្ជា ១.សដមឋច្លពះសងឃរ៉ជ  ២.លពះដមគណន្ខ្លត  ៣.
លបធ្លននិគម ៤.លបធ្លន ុ ំ៥.លពះដៅអធិការវតថ1។ 

ន្ផបកការសិកោខាងពុទនសាសោ  ភាគដលច្ើនលពះសងឃដថរៈរបស់លាវដលច្ើនន្តសិកោពី
លបដទសថថ ការសិកោគណៈសងឃលាវ  ដទើបមានការចាត់រដបៀបតាមន្បបថថ  គឺមានការដរៀន
ភាសាបាលី ន្បងឲ្រមានការសិកោតាងំពីលបដោគ ៣ ដល់លបដោគ ៩ ដូច្គ្នប នឹងលបដទសថថ  
ដលកាយមក ព.ស.២៥០០ បានមានការចាត់រដបៀបការសិកោតាមនដោបាយរដឌមស្តនថីលកសួង
ធមយការ (គឺច្ាប់លកសួងធមយការ) ច្ណំាត់ជាថាប ក់ ៗ ដូច្ជា៖  

១.  ថាប ក់មធរមបាលី (ន្បងជាណប្តៀម្បឋម បឋមលតី បឋមដទា បឋមឯក ច្ប់ថាប ក់បឋម
ឯកដសយើនឹងលបដោគ ៣)  

២.  ថាប ក់មធរមបាលី (ន្បងជាមធរមលតី ដទា ឯក ដសយើនឹងលបដោគ ៤-៥-៦ តាមលដំាប់) 
៣.  ថាប ក់ឧតថមបាលីបរបូិណ៌  (មានថាប ក់ដលតៀមមហ្វវទិាល័យ  រួច្ដ ើយចូ្លដរៀនថាប ក់

បាលីជាន់ខ្ភស់ ន្បងជាឧតថមសិកោ លតី-ដទា-ឯក ដសយើនឹងលបដោគ ៧-៨-៩ តាមលដំាប់)។ 
លុះដល់ ព.ស.២៥០៨ បានមានការន្កន្លប ប្រ័ពនធការសិកោថយីដទៀត  តាមនដោបាយ

របស់រដឌមស្តនថីលកសួងសិកោធិការ  ន្ដលបានចាត់ការសិកោជា  ៣ ថាប ក់ ឲ្រលសបជាមួយការ
សិកោរបស់លគ សទ គឺ  

                                                           
1 (កបុងតនំ្ណងនីមួយ ៗ លតឹមន្តជាការដលបៀបដធៀបប៉ុដណាត ះ) 



១.  បឋមសិកោ ៦ ឆាប  ំ(បឋមដបូំង ៣ ឆាប  ំ=ការសិកោភាគវជិាជ ចាបំាច់្  និងបឋមចុ្ងវគគ 
៣ ឆាប )ំ 

២.  មធរមសិកោ ៤ ឆាប  ំ
៣.  សាទ ប័នការសិកោពុទនសាសោ  ៣ ឆាប  ំការសិកោថាប ក់បឋមនិងមធរមរបស់លពះ

សងឃ ដៅដលកាមការទទួលខុ្សលតូវរបស់លកសួងធមយការ ច្នំ្ណកជាន់ខ្ភស់គឺ  សាទ ប័នការសិកោ
ពុទនសាសោ ដៅដលកាមការទទួលខុ្សលតូវរបស់លកសួងសិកោធិការ។  តាមរបបការសិកោដនះ  
ការសិកោរបស់លពះសងឃ  ដទើបកាវ យជាការសិកោមួយភាគរបស់ជាតិ  ដៅដលកាមការទទួល
ខុ្សលតូវនិងឧបតទមមរបស់រដឌមស្តនថីដដាយបរបូិណ៌។ 

សលមាប់សាទ ប័នការសិកោពុទនសាសោដោះ  តាងំដៅកបុងវតថអងគតឺមហ្វវហិ្វរ អបកន្ដល
ដរៀនច្ប់សាទ ប័ននឹងបានទទួលសញ្ញដ ប័លតអពីំលកសួងសិកោធិការ និងមានសិទនិបានទទួលកិតថិ
ោមថា “មហ្វ” មុខ្វជិាជ ន្ដលដរៀនមានទាងំលពះបរយិតថិធម៌និងមុខ្វជិាជ សាកល  ដូច្ជា បាលី 
សសំ្តសាឹត លាវ បារ៉ងំ អង់ដគវស សាសោ ទសេនវជិាជ  ចិ្តថវទិា ភូមិសាស្តសថ លបវតថិសាស្តសថ វទិា
សាស្តសថ គណិតសាស្តសថ សងគមសាស្តសថ ការសិកោសុខាភិបាល  រ ូតដៅដល់ដហ្វរ៉សាស្តសថ អបក
ន្ដលដរៀនបញ្ច ប់សាទ ប័នរួច្ដ ើយ  លតូវដៅបដិបតថិសាសនកិច្ចកបុងភិកខុភាវៈោ៉ងតិច្បផុំត  ២ 
ឆាប  ំ ដទើបមានសិទនិលាសិកាខ បទ។  កបុងរវាងការផ្លវ ស់បថូ ររបបការសិកោ  មានការបន្នទមថាប ក់       
ណប្តៀម្ចូ្លសាទ ប័នមកកបុងច្ដោវ ះរដវៀងថាប ក់មធរមទី  ៤ ជាមួយសាទ ប័នសិកោថាប ក់  ទី ១ ដដើមផ ី
ន្កន្លបបញ្ញា ច្ដំាះមុខ្ដៅនឹងដសច្កថីលពមរបស់អបកដរៀន  កបុង ព.ស.២៥១០ មានសទិតិអបក
សិកោ ន្ដលច្ណំាប់អារមយណ៍ គឺ ថាប ក់ ឧតថមសិកោឯក (លបដោគ ៩) ៣៩ អងគ វទិាសាទ ន ឆាប ំ
ទី ១ មាន ១០ អងគ ឆាប ទីំ ២ មាន ៤ អងគ ឆាប ទីំ ៣ ដៅមិនទាន់មានអបកដរៀនដល់។  

កបុងរយៈកាលន្ដលកនវងមក  លពះសងឃលាវបាននិមនថដៅសិកោដៅលបដទសោោជា
ដលច្ើន ពិដសសគឺលបដទសថថ  រដាឌ ភិបាលថថបានឧបតទមមអាហ្វរូបករណ៍ដល់លពះសងឃលាវ
ដដើមផចូី្លសិកោបនថោសាលាមហ្វវទិាល័យលពះសងឃដរៀងរ៉ល់ឆាប ំ  មួយឆាប  ំ ៗ ជាដលច្ើនអងគ 
ដ ើយមានលពះសងឃមួយច្នួំនបានសិកោច្ប់រួច្ដ ើយ  ក៏វលិលត ប់ដៅជួយជាកមាវ ងំ



សខំាន់ខាងន្ផបកការសិកោនិងដធឝើការបដលមើកិច្ចការងារដផេង  ៗ ដល់លពះរ៉ជាណាច្លកលាវ  
ទាងំខាងពុទនច្លកនិងអាណាច្លក។  

ការសិកោកបុងលបដទសន្បបថយីរបស់លាវ គង់ដៅកបុ ងរយៈកាលចាប់ដផឋើម ការសិកោភាគវជិាជ
ចាប់បងខមំានច្នួំនលតឹមន្ត  ៣ ឆាប  ំគឺថាប ក់បឋមឆាប ទីំ ៣ និងសាលាដរៀនកបុងភាគបងខដំនះ  ដទាះ
បីជាដៅមានោ៉ងទូលទូំលាយ  ន្តក៏ដៅមិនទាន់លគប់លគ្នន់ដៅដ ើយ  ដៅតាមដបំន់ជនបទ
ឆាង យ ៗ ក៏ដៅមានការពឹងដៅដលើលពះសងឃជួយបងាា ត់បដលងៀនដល់កុលបុតថ  ឲ្រលយមន្តអាន
បានសរដសរបាន។  ខាងរដាឌ ភិបាលក៏បានខ្ពំាោមជនួំយ  ដូច្ជា ការជួយដដំណើ រការការ
បដលងៀនឲ្រជាដដើម  ច្នំ្ណកខាងការសិកោថាប ក់ឧតថមសិកោ  ឬមហ្វវទិាល័យ រតឹន្តចាត់ថា
ដរឿងោ៉ងដនះដៅថយីដៅដ ើយ  ដ ើយមានលតឹមន្តមួយកន្នវង  គឺមហ្វវទិាល័យសីុសាឝ ងវងេ 
ន្ដលលផរឺនធឺ  ន្ដលដទើបន្តកសាងដ ើងកាលពីមុន  ព.ស.២៥១០ មិនបុ៉ោយ នឆាប ដំនះឯង  មាន 
៣ មហ្វវទិាល័យគឺ មហ្វវទិាល័យវជិាច និតិសាស្តសថ ការលគប់លគង ដសដឌកិច្ច  ិរញ្ដិ កនិងវជិាជ
ការទូត ១ មហ្វវទិាល័យវជិាជ ការសិកោ  ១ និងមហ្វវទិាល័យដវជជសាស្តសថ  ១ មាននិសេតិ
ទាងំអស់លបមាណ ២០០ ោក់ ការបដលងៀនវជិាជ ដផេង  ៗ កបុងថាប ក់បឋមទុតិយភូមិដ ើងដៅដលបើ
ភាសាបារ៉ងំដលច្ើនជាងភាសាលាវ ដលាះលតូវដលបើលគូអាចាររនិងកផួនតលមាជាភាសាបរដទសជា
ដលច្ើន សូមផនី្តលបជាជនលាវន្ដលមានការសិកោដៅជាន់ខ្ភស់  ក៏មិនសូវសាធ ត់ជោំញន្ផបក
ភាសាលាវដ ើយ ដលាះដរៀនន្តភាសាបារ៉ងំ តាងំពីមុនមក ដបើមិនដូដចាប ះដទក៏ជាអបកសដលមច្
ការសិកោមកពីលបដទសបារ៉ងំន្តមឋង  កាលដបើដលបៀបដធៀបការសិកោថនជាតិដដាយសភាព
ការណ៍ដូដច្បះដ ើយ ក៏ចាត់ថាការសិកោន្ផបកលពះសងឃជាការរកីច្ដលមើនបងគួ រន្ដរ   មាង៉ដទៀត 
កបុងការសិកោរបស់លពះសងឃ  មានច្ណុំច្ន្ដលគួរឲ្រកត់សគំ្នល់ដទៀតដោះគឺ  ន្ផបកខាង
នដោបាយរដាឌ ភិបាលដៅលគប់សងាា ត់ន្ខ្លតលកុងបានមានការសិកោដល់ថាប ក់មធរមសិកោ
បឋមភូមិដ ើយ ភិកខុសាមដណរន្ដលចូ្លដៅសិកោបនថកបុងទីលកុងដវៀ៉ងច្នធន៍  ចាបំាច្លតូវដរៀន
ឲ្រច្ប់ថាប ក់មធរមសិកោបឋមភូមិជាមុនសិន  លពះដមគណលសុកសងាា ត់និងលបធ្លនសិកោធិ
ការលបចាលំសុក ុដំទើបដច្ញលិខិ្តអនុញ្ញដ តឲ្រចូ្លដរៀនបនថដៅទីលកុងដវៀ៉ងច្នធន៍បាន  ចាត់ថា



ជាការន្កបញ្ញា ទីសាប ក់អាលស័យនិងភាពកកកុញដៅរ៉ជធ្លនីន្ដលលពះសងឃរកកន្នវងគង់ដៅ
សិកោបានមាង៉ន្ដរ។  

លបជាជនលាវភាគដលច្ើន ជាពុទនសាសនិកជនមានចិ្តថសទាន លជះថាវ ោ៉ងដមាះមុតកបុង 
ទដំនៀមទមាវ ប់លបថពណី  មានការដគ្នរពលពះសងឃោ៉ងថលកន្លង  បុ៉ន្នថ ការបូជាភូត ដទវតា 
អារកេ អបកតាដៅមានជាច្នួំនដលច្ើនដៅដ ើយ  អាច្ដាលថា ការដគ្នរពលពះពុទនសាសោនិង
ភូតដខាយ ច្បានច្លមុះសលមុងគ្នប ោ៉ងសអិតរមួត  លបថពណីការបួសដរៀន  បួសដ ើយសឹកដៅតាម
ចិ្តថសយ័លគដៅមានជា ូរន្ រទូដៅ គឺ ដពលន្ដលដកយងលបុសអាយុដពញ ១០ ឆាប បំរបូិណ៌ដ ើយ
និងបួសជាសាមដណរ ដពលន្ដលអាយុលគប់ ២០ ឆាប បំរបូិណ៌ក៏ឧបសមផទាជាភិកខុ   

លពះរ៉ជាណាច្លកលាវមានថផធដីលបមាណ  ២៣៦,៨០០ គីឡូតម៉្ប្តោណរ(km2) ោ ព.ស.
២៥២០ មានលបជាជនច្នួំន ៣.៤៥០.០០០ ោក់កបុង ព.ស.២៥១៥ មានវតថច្នួំន ២១០៨ វតថ 
មានភិកខុសាមដណរច្នួំន ១៨.២២៤ អងគ កបុងច្នួំនដនះមានលបមាណ  ៨១.៥%អាយុរវាង ១០
ដល់ ២៥ ឆាប  ំច្ដំាះឆាប  ំព.ស.២៥១៥ ដោះ មានឧបសមផទាដបកខច្នួំន  ៨២២ អងគ មានភិកខុ
លាសិកាខ បទច្នួំន  ៤៧៥ោក់  មានអបកចូ្លមកបពឝជាជ ជាសាមដណរច្នួំន  ១៣៣៤ោក់  
សាមដណរន្ដលលាសិកាខ បទច្នួំន ៧៧១ អងគ។  

ោ៉ងណាក៏ដដាយ  បញ្ញា ន្ផបកខាងលពះពុទនសាសោដៅកបុងលពះរ៉ជាណាច្លកលាវ  ក៏
ដៅមានសភាពការណ៍ដ៏គួរលពួយបារមមជាដលច្ើនលបការ  ន្ដលដកើតដ ើងអាលស័យបញ្ញា ខាង
ការផ្លវ ស់បថូ ររបបលគប់លគងកបុងសងគម  ក៏ដូច្ជាលបដទសជិតខាងន្ដរ  ដាលគឺ ដទាះបីជាលបជា
ជនដៅមានសទាន លជះថាវ ច្ដំាះលពះពុទនសាសោនិងលពះសងឃោ៉ងសអិតរមួតក៏ដដាយ  ការដធឝើ
បុណរឲ្រទានរកោសីល  សាថ ប់ធម៌និងចូ្លវតថបដិបតថិធម៌  គង់ដៅមានោ៉ងទូដៅ  វតថនិងលពះ
សងឃដៅទទួលបានការឧបតទមមគ្នលំទោ៉ងលអលបដសើរ  លបជាជនដៅតាមជនបទសាថ ប់បងាគ ប់
លពះសងឃដលច្ើនជាអបកដឹកោលំបដទសដៅដទៀត  បុ៉ន្នថការបដញ្ចញសទាន លជះថាវ ទាងំអស់ដោះ  
ភាគដលច្ើនបានលបលពឹតថិដៅតាមគនវងលបថពណី  និងដដាយដលច្ើនជាអបកចាស់ទុំ  ន្តដដាយភាវះ
ថនវតថន្ដលជាមជឈមណឍ លថនជនំុំជនកពុំងអន់ថយដៅ  លពះសងឃភាគដលច្ើនជាអបកបួសមកពី



ជនបទ ខ្ឝះការសិកោដរៀនសូធរ តួោទីរបស់លពះសងឃន្ដលមានភាពជិតដិតជាមួយលបជាជន
ក៏បានអន់ថយដៅផងន្ដរ  ដដាយមានលគូ លគូដពទរ អបកពាបាល មស្តនថីរ៉ជការ រ ូតដល់អបក
នដោបាយ ចូ្លមកដឹកោជំនួំស។ ការជដំនឿនិងភាពដកាតន្លកងដៅដលើអណំាច្ថនភាពសកថិ
សិទន ៍ក៏បានសនេមឹចុ្ះដខ្ោយ ដៅកបុងទីលកុងការឧបតទមមទនុំកបលមុងលពះសងឃក៏បានសថួច្ដសថើង
ដៅ។ 

ដ តុការណ៍ដនះ  បានមានលពះសងឃដមដឹកោមួំយច្នួំនអងគក៏បានភាញ ក់រលឹក  គិតរក   
មដធាបាយន្កន្លបជលមុញកិច្ចការដផេង ៗ ដដើមផជួីយដលសាច្លសង់លពះពុទនសាសោឲ្រមាន 
ឋានៈោទីមានលបដោជន៍ដល់សងគមជាដលច្ើនដ ើង  ដូច្ជា ចូ្លរួមកបុងវធិ្លនការណ៍អភិវឌណន៍
ដសដឌកិច្ចនិងសងគមជាដដើម  ជាពិដសសគឺ  ដលាកន្ដលមានគនិំតនិងដដំណើ រការន្ដលមាន
លបសិទនិភាព មានអបកចាប់អារមយណ៍ជាខាវ ងំមួយអងគគឺ  លពះដតជគុណ លពះមហ្វបាលអានដោធ  
ថនវតថ ពុទនវងោប៉ា វួង ទីលកុងដវៀ៉ងច្នធន៍  លពះដតជគុណអងគដនះ  មានគនិំតលបកាន់ខាជ ប់ន្ផបក
ខាងការលបតិបតថិធម៌ រកោនូវខ្វឹមថនលពះពុទនសាសោបានោ៉ងរងឹបឹុង លពមលបលពឹតថិដៅជាមួយ
កិច្ចការដដើមផផីលលបដោជន៍ដល់សងគមបច្ចុបផនបដទៀតផង។  លពះអងគជាអបកផេពឝផោយលពម
ទាងំជាអបកកមយដាឌ នផង។  លពះអងគមានកិតថិោមលផលីាញ់កបុងរងឝង់អបកផេពឝផោយសាសោ  
ខាងរ៉ជការក៏បានលបដគនការយល់លពមកបុងឱកាសជាមួយគ្នប  លពះអងគបានដបើកសណំាក់
បដិបតថិកមយដាឌ នជាដលច្ើនកន្នវងកបុងលបដទសលាវ  ន្ថមទាងំភាគឦសានថនលបដទសថថ  ដបើក
សាលាដរៀនលពះអភិធមយ  បដងាើតសាលាដរៀនសដស្តងាគ ះដកយងកលំាអោថា  ដបើកសាលាដរៀនអប់រ ំ
សីលធម៌ពុទនយុវជនលាវ (អ.ស.ព.) (លសដដៀងគ្នប នឹងសាលាដរៀនពុទនសាសោថថងអាទិតររបស់
ថថ) កបុង ព.ស.២៥១០ មានដៅកបុងទីដផេង  ៗ លបមាណ ១៣ កន្នវង និងមានវតថពុទនវងោប៉ា
 វួងជាមជឈដាឌ ន  បដងាើតពុទនសមាគមមួយឲ្រដមយ ះថា  “មហ្វពុទនវងោ ”(ព.ស.២៥០៤ )         
យុវពុទនិកសមាគម  មួយដមយ ះ “ពុទនយុវជនវងោលាវ ” (ព.ស.២៥០៦) ដ ើយកបុង ព.ស.
២៥១៥ មានសាខាច្នួំន ១៨ កន្នវង និងបានដច្ញទសេោវដថី  ដបាះពុមភដសៀវដៅផេពឝផោយ
ធម៌អាថ៌ដផេង ៗ ដទៀតផង។ 



ច្នំ្ណកលពះសងឃទូដៅកប៏ានយកចិ្តថទុកដាកក់បុ ងការងារជួយផេពឝផោយសាសោនិង
សដស្តងាគ ះសងគមជាដលច្ើនដ ើង  អងគខ្វះដធឝើដដំណើ រដៅកានជ់នបទដាច្ល់សោល  សាប កដ់ៅ
បដលងៀនជាដលច្ើនថថង  ដពលវលិលត បម់កកប៏ានោកុំលបុលតកូនដៅអបកលសុកមកបងាា ត់
បដលងៀនអកេរសាស្តសថផង  អងគខ្វះកជួ៏យសដស្តងាគ ះជនភាសខ្វូ ន។  វតថដៅកបុ ងទីលកុងកប៏ានចាប់
អារមយណ៍ដកយង ៗ កបុ ងលកុងកានន់្តជាដលច្ើនដ ើង  កបុ ងការផេពឝផោយសាសោកប៏ានសងាតធ់ងន់
ដៅដលើដគ្នលធមទ៌ាកទ់ងដល់ការបដំពញលបដោជនជ៍ាដលច្ើនដ ើងផងន្ដរ  មានការរួមថដគ្នប
ជាមួយលកុមសាសោដផេង  ៗ បដងាើនដ ើងន្ថមដទៀត  ពិដសសជាមួយពួកកាតូលិក  រ ូតដល់
មានលកុមន្ដលសិកោធមនិ៌ងសនធោធមរួ៌មគ្នប  លពមទាងំដធឝើសមាធិភាវោជាដដើម  ច្នំ្ណកខាង
រដាឌ ភិបាលកក៏ណំតឲ់្រដរៀនវជិាជ សីលធមជ៌ាន្ផបកវជិាជ ចាបប់ងខកំបុ ងសាលាដរៀន  បដងាើតសាទ នីយ
វទិរុទាកទ់ងដល់លពះពុទនសាសោ  ជលមុញការសិកោខាងលបវតថិសាស្តសថ  វណតកមយលាវ និងកបុ ង
លគ្នដធឝើបុណរសដមាភ ធល៍ពះពុទនសាសោ  ២៥ សតវតេ  បានបដងាើតដលគ្នងការណ៍ដបាះពុមភ
ដសៀវដៅលពះថលតបិដក  ៨០ កាល បន៉្នថន្បដៅជាដបាះពុមភបានលតឹម  ៣ កាលកឈ៏បប់ាត់
សាង តដ់ៅ ។ 

ោ៉ងណាកដ៏ដាយដ តុការ ៍លបដទសជាតិរបស់លាវកប៏ាន តប្រលបួលដៅដទៀត  ដ ើយ
បានបះ៉ទងគិច្ដល់លពះពុទនសាសោោ៉ងថលកន្លងោថថង  ទី ២១ កុមមះ ព.ស.២៥១៦ សស្តងាគ ម
បានបញ្ចបជ់ាផវូ វការ ដលាះរដាឌ ភិបាលថនលពះបាទមហ្វជីវតិជាមួយច្លោលបដទសលាវបាន
ចុះសននិសញ្ញដ ឈបប់ាញ់គ្នប  ដលកាយពីដោះកប៏ានបដងាើតរដាឌ ភិបាលច្រុំះ  ន្បងលកសួងគ្នប
លគបល់គង  និងគូសន្ខ្េបោធ តន់្បងថផធដីថនលបដទសជាពីរន្ខ្លត  ន្ច្កគ្នប លគបល់គងមាប កមួ់យន្ខ្
លត។ 

បោធ ប់ពីដោះ អណំាច្ថនការច្លោលបជាជនលាវក៏បានបដងាើនដ ើងជាដរឿយ  ៗ រ ូត
បកេខាងសាឋ លំតូវបាត់បង់ដតអីកបុងរដាឌ ភិបាលផេអំស់ដៅ។  ោន្ខ្ ឧសភា ព.ស.២៥១៧ ដ តុ
ការណ៍តានតឹងដកើនជាលដំាប់ រ ូតដល់ថាប ក់វបិតថិកបុងបណំាច់្ន្ខ្វចិ្ឆិកា  ឆាប ពំ.ស. ២៥១៨ 
លកុមច្លោលបដទសលាវបានដបាសសអំាតអណំាច្របស់លកុមដផេងកបុងរដាឌ ភិបាលដល់អស់



រលីង លពះបាទលសីសាឝ ងវងេ កេលតអងគចុ្ងដលកាយបងអស់របស់លបដទសលាវលទង់បានដាក់រ៉ជ
សមផតថិកបុងថថងទី  ២៩ វចិ្ឆិការ ព.ស.២៥១៨ និងោយករដឌមស្តនថីលាវដៅសុវណតភូមាក៏បានលា
ចាកពីដនំ្ណងផងន្ដរ  ច្លោលបដទសលាវដទើបចូ្លមកលតួតលតាការលគប់លគងលបដទស
ទាងំលសុង លុះដល់ថថងទី ២ ធបូ  ២៥១៨ ក៏លបកាសផ្លវ ស់ពីសភាពលពះរ៉ជាណាច្លកលាវ  មក
ជាសាធ្លរណរដឌលបជាធិបដតយរលបជាជនលាវ  លគប់លគងលបដទសដដាយរបបសងគមនិយម
កុមយុយនិសថបនថដៅ។  

កបុងរវាងវបិតថិដនះ និងកបុងដពលដលកាយ ៗ មក អបកនដោបាយខាងបកេលបឆាងំ និង 
លបជាជនជាដលច្ើន  បានភាសខ្វួនដៅរស់ដៅឯបរដទស  មានលបដទសថថជាដដើម  លសុកដទស
លបកបដៅដដាយភាពច្លាច្លលជួលលច្បល់  កិច្ចការខាងលពះពុទនសាសោហ្វក់ដូច្ជាលតូវ
បញ្ឈប់នឹងថាល់  ដ ើយសភាពការណ៍របស់ពុទនសាសោដៅលបដទសលាវបោធ ប់ពីដនះដៅ  
តាមន្ដលមានដលច្ឮជាពត៌មានដៅដល់ពុទនសាសនិកដៅលបដទសោោ  លបាកដដូច្ជាដដើម
ដឈើធមំានផ្លា សវឹកលសស់លអសដំាងាសដពញ  ន្ដលលតូវបដណាឋ យឲ្រឈរលទឹងដៅោ៉ងលអ  
លតឹមន្តចាដំមើលរកោន្ថទុកមិនឲ្រមានទឹកធ្លវ ក់មកដល់ន្តបុ៉ដណាត ះ ដទាះជាទឹកធ្លវ ក់ពីដម ឬដី
ក៏ដដាយ ។ 
 
 



 
ោ៉ងណាក៏ដដាយ ដពលដវលាកនវងដៅ  និងដ តុការណ៍លសុកដទសសនេមឹសងប់សាង ត់

ដ ើយក៏បានមានជនជាតិថថទាងំបពឝជិតទាងំលគ សទបានដធឝើដដំណើ រដៅកាន់លបដទសលាវ
ដដើមផសីដងាតដមើលដ តុការណ៍កបុងលបដទសលាវមឋងមាា ល  ច្នំ្ណកលបដទសលាវន្ដលបាន
ដាច់្ន្ខ្េរយៈទោំក់ទនំងជាមួយលបដទសថថន្ផបកខាងលពះសាសោអស់ជាយូរអន្ងឝង  ក៏បាន
មានលពះសងឃលាវច្នួំន  ៧ អងគ មានអនុលបធ្លនពុទនសាសោសមភ័ននថនលបដទសលាវជាអបក
ដឹកោ ំលពមដដាយលគ សទ ៣ ោក់ បានដធឝើដដំណើ រមកកាន់លបដទសថថជាផវូវការជាលគ្នដបូំង  
កបុងរវាងថថងទី ២៥ វចិ្ឆិកា ដល់ថថងទី ៣ ធបូ  ព.ស.២៥៣០ ដដាយការអារ៉ធោអពីំមហ្វចុ្ឡា
លងកនរ៉ជវទិាល័យ  រួមជាមួយដលគ្នងការសនថិភាពដដើមផអីភិវឌណន៍និងគណៈកមយការ
សាសោដដើមផកីារអភិវឌណន៍  គណៈលពះសងឃលាវបាននិមនថចូ្លដៅលកាបថាឝ យបងគសំដមឋច្
លពះសងឃរ៉ជ បាននិមនថដៅដពើបពះសួរសុខ្ទុកខលពះដថរ៉នុដថរះថថ  កបុងវតថនិងសាទ ប័នសិកោ
របស់លពះសងឃទាងំកបុងរ៉ជធ្លនីនិងដៅតាមបណាឋ សន្ខ្លត ដទើបជាមានដសច្កថីសងឃមឹបានថា 
លពះពុទនសាសោដៅកបុងសាធ្លរណរដឌលបជាធិដបតយរលបជាជនលាវ  គង់នឹងបងាា ញ់ខ្វួនឲ្រ
លបាកដដល់ពុទនសាសនិកជនជិតខាងកបុងលបដទសថថជាដលច្ើនដ ើងតាមលដំាបលដំដាយ។  



 
ដដាយការជួយអដំណាយផលរបស់ភាប ក់ងារសាទ នទូតលាវ  បានលជាបដណឹំងទាក់ទង

ដៅនឹងលពះបុទនសាសោដៅលបដទសលាវកាលពីចុ្ងឆាប ំ  ព.ស.២៥៣០ ដូណចនះ សាធ្លរណរដឌ
លបជាធិបដតយរលបជាជនលាវបច្ចុបផនប មានលបជាជន ៣.៨០០.០០០ ោក់ មានលពះសងឃទាងំ 
ភិកខុសាមដណរ ១៥.៦៣៤ អងគ (មានភិកខុ  ៦០០០ អងគ សាមដណរ ៩៦២៦ អងគ) មានវតថ 
២៨២៧ វតថ (ច្ដំាះទីលកុងដវៀ៉ងច្នធន៍មាន  ១.២១២ វតថ) លបមុខ្សងឃដៅថា  លបធ្លនអងគការ
ពុទនសាសោសមភ័ននថនលបដទសលាវ មហ្វវទិាល័យដងដដាក បច្ចុបផនបបានផ្លវ ស់ដមយ ះដៅជា  
មហ្វវទិាល័យសាងលគូ៕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ឯកសារអានរតនែម្ 
ច ំង់ថង់ប្រសឺដ. ប្រវតតិប្ពះពុទធសាសនាណៅអាសីុអាណគនយ៍.ណោះពុម្ពអកសរសម្ពនទ 

ព.ស.២១១៤.(ភាសាណសៀម្) 
ប្ពះម្ហាប្រយុទធ រយុណតត .កប្ម្ងឯកសារ សណងេតោរ ៍ ទសសនគតិពីទសសនកិចច

ប្រណទសលាវ.២៥១៤.(ភាសាណសៀម្) 
វចនានុប្កម្ថថចារ់រាជរ ឌិ តសាែ ន(ព.ស.២៤៩៨-២៥២១)«ណឆៀងខាា ង»«ណសៅ»

និង«ថថ»។(ភាសាណសៀម្) 
ណសែៀន ណោណសស.ណរឿងររស់ជាតិ.ប្កុងណទពម្ហានគរ.ណោះពុម្ពរណ្ណា គារ.២៥១៥.

(ភាសាណសៀម្) 
Hall, D.G.E. A History of Southeast Asia. New York: St. Martin’s Press, 1970 
Zago, Marcello. “Buddhism in Contemporary Laos”.In Buddhism in The modern 

World. Edited by Heinrich Dumoulin and John C. Maraldo. New York: Macmillan 
Publishing Co., Inc.,1976  

 
 

 
 
 
 



 
ដកស្រង់ចេញពីៈព្ពះពុទ្ធសារនាចៅព្បចទ្រអារីុ ចរៀបចរៀងចោយព្ពះធមមបិដក(ព្បយុទ្ធ បយុចតោ ) 
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