
ព្រះរទុ្ធសាសនានៅព្រនទ្សកនូ៉ េ 

Buddhism in Korea 

 
 របមាណ ១៦០០ ឆ្នន កំនលងទៅទ ើយ ទៅទពលដដលរបទទសចិនដបកបាក់ជារកុមទផេង ៗ រួម
ដល់ទៅ ១៦ រដឋ ។ រាទោះ ឈូងសមុរទកូទរ ៉របកបទោយអាណាចរកធ ំៗ ៣ អាណាចរក គ ឺ
អាណាចរក ទោគុរអូិ (Goguryeo)បុកីៈទេ (Baekje) និង សិល្លល  (Silla)។ អាណាចរកទាងំ ៣ ទនះបាន
របកួតរបដេងដទណតើ មអណំាចនិងទធវើសង្រ្គា មោក់ាន ទដើមបដីទណតើ មភាពជាធ ំកនុងទទងវើទនះ អាណាច
រកទោគុរអូិ បានដទំណើ រសមព័នធទមរតីវទិទទោបាយជាមួយអាណាចរកទចៀនចីន ជាអាណាចរកមួយ 
កនុងចទំណាមអាណាចរកចិនទាងំ១៦រដឋនិងបានទទួលោរឧបតថមភកនុងោររបយុទធជាមួយរដឋទផេង ៗ ។  

 រាមួយអាណាចរកទោគុរអូិ  
(ទៅម៉ង៉ទទៀតថា  កូម៉ា) គង់មាន
សងឃមឹថាពរងឹង   សមព័នធទមរតីទោះឲ្យ
មានភាពរងឹមាទំ ើងដថមទទៀត  ទទើបបាន
បញ្ជូ នរាេទូតទៅោន់រាេសណំាក់ទចៀន
ចិន រោបទូលសូមអារាធោរពះភិកខុ
សងឃ ទៅទរបាសសតវទៅអាណាចរកទោ
គុរអូិ ។ រពះទតេគុណោសនទុនសុ៊ន
ទៅបាននិមនតមកផេពវផាយពុទធធម៌ទៅ

ដដនដីដដលកនុងបចចុបនននទៅថា កូទរ ៉រពមជាមួយរពះគមពីរនិងរពះពុទធរូបជាទដើម  ដដលជាសោា រៈវតថុដ៏
សខំាន់ននរពះពុទធោសោ  ។ ទ តុោរណ៍ទនះទកើតទ ើងទៅពុទធស័ករាេកនលងទៅបាន  ៩១៥ ឆ្នន  ំ
ចាត់បានថាជាចណុំចចាប់ទផតើមននរបវតតិោង្រ្សតរពះពុទធោសោកនុងរបទទសកូទរ ៉។  
 ពុទធធម៌ដដលរពះោសនទូតបានោចូំលមកផេពវផាយ  បានរកីោយភាយទៅកនុងចទំណាម
េនជាតិកូទរ ៉និងបានទទួលទសចកតីទារពយ៉៉ងទលឿនកនុងរយៈទវល្លរតឹមដត ២០ ឆ្នន  ំក៏បានទឃើញផល



ចាស់របាកដននោររបតិោឋ នភាពសនតិសុខរបស់រពះពុទធោសោទោយ   សដមតងឲ្យទឃើញកនុងរូប
ភាពននវតថុ រតឹមដតកនុងរដឋធានីមួយកដនលងមានវតតពុទធោសោដល់ទៅ ៩ វតត ។ 
 ទៅទពលដដលរពះពុទធោសោផាយចូលមកោន់អាណាចរកទោគុរ ិ អូបានរបមាណ ១៣ 
ឆ្នន ទំ ើយ ដផនកខាងអាណាចរកបុីកៈទេ  (ទៅម៉ង៉ទទៀតថា  កុោរា) ក៏បានោវ គមន៍ទទួលរពះសង្ឃ
េនជាតិឥណាា ោមថា មរននទៈ ចូលទៅផេពវផាយពុទធធម៌កនុងដដនដីរបស់ខលួន ខលះ ។ រពះពុទធោសោ
កនុងអាណាចរកទនះ  បានចទំរ ើនរុងទរឿងទ ើងយ៉៉ងទរចើន  រ ូតដល់បានោល យជាោសោរបចាជំាតិ  
និងបានបញ្ជូ នោសនទូតទចញទៅផេពវផាយដល់របទទសេប៉ុន  ដតទវល្លបោទ ប់មក  ទាលធម៌
ទរបៀនរបទៅនិងោរបដិបតតិបានទវៀចទវោល យទៅជាលទធិដបបពិធីកមមទផេង  ៗ យកចិតតទុកោក់រតឹមដត
ោរកោងនិងោរផេពវផាយកនុងដដនដីដនទ  រ ូតដល់អាណាចរកអន់ថយោបសូនយ  ទៅទពល
បោទ ប់មកក៏គង់ទៅទសសសល់រតឹមដតសិលបៈវតថុ  ដូចជារពះពុទធរូប  ទចតិយនិងវតតវាអារាមជាសោា រៈ
ជាទដើម។ 
 ដផនកខាងអាណាចរកសិល្លល  (ទៅម៉ង៉ទទៀតថាេិរាគិ)ទមដឹកោរំពះពុទធោសោចូលទៅមិន
ដមនជាអនករគប់រគងរបទទសជាតិដូចជាអាណាចរកទាងំពីរខាងទដើមទោះទទ  រាន់ដតទកើតទចញពី

េទំនឿរបស់របជាេនដដលផាយទចញទៅជាទ តុេរមុ
ញ ។ តាមតរមាទពលថា  រពះសងឃចិនរពះ ោមថាអា
ទៅបាននិមនតមកោន់អាណាចរកទោគុរអូិ  ទ ើយ
ផេពវផាយរពះពុទធោសោដល់របជាេន។  ដបូំងអនក
មានសទាធ រតូវរារាងំនិងាបសងាត់យ៉៉ងខាល ងំដតទីបផុំត
ោរទរបើអណំាចក៏រតូវបានបរាេ័យចទំោះសទាធ ដ៏រងឹមា ំ
របស់របជាេន  រពះមហាកេរ័តបានសទរមចរពះទយ័
ដបរមកឧបតថមភារំទរពះពុទធោសោ រ ូតដល់ចាត់ជា
ោសោរបចាជំាតិ  ទោយសមលឹងទមើលទឃើញនូវ
របទយ៉េន៍ជានទយ៉បាយននោររគប់រគងរបទទសជាតិ  
ទដើមបោីងនូវភាពរួបរួមរងឹមា ំ  និងភាពចទំរ ើនរុងទរឿង
ដល់របជាជាតិ  ទរោះោកយទរបៀនរបទៅដផនកខាងរពះ



ពុទធោសោជាទរគឿងផតល់ោរសិកាដល់របជាេននិងជាទរគឿងទលើកសទួយចិតតគនិំតរបជាេន  ោង
ភាពោមគាីរពមទរពៀងទ ើងននជាតិ ។ 
 ោលបោទ ប់មក ពុទធស័ករាេកនលងទៅ  ១២០០ ឆ្នន  ំអាណាចរកសិល្លល បានទទួលេ័យ  េនំះ 
បរងួបបរងួមអាណាចរកទាងំ  ៣ ចូលដតមួយ ។ ខទនះជាទ តុោឲំ្យទកើតោរចបំាច់ដដលនឹងរតូវ
ោងមូលោឋ នដដលនឹងរទរទង់នូវឯកភាពាន ទដើមបសីនតិសុខរបស់របទទសជាតិ  ទោយឲ្យមានភាោ
និយ៉យដតមួយនិងមានោសោសរំាប់ជាទាលសទាធ  និងទសេនគតិដតមួយ  ទទាះបីភារៈកិចចទាងំ
ទនះ ក៏រតូវអារស័យរពះភិកខុសងឃជាអនកដទំណើ រទៅទសេោសណំាក់  និងវតតសខំាន់  ៗ ទូទាងំ ៣ 
អាណាចរកខាងទដើម បានរួបរួមោយំកគមពីរ និងតរមាបតរមាទផេង ៗ មកចាត់ទរមង់រូបដបបោជាថមី
ឲ្យសមព័នធចូលជាដផនដីដតមួយ ។ 
 ទៅទពលដដលរបទទសជាតិរួមជាដបបដផនដតមួយរួចទ ើយ  រពះពុទធោសោ  និងសិលបៈវបប
ធម៌ ក៏រុងទរឿងោន់ដតខាល ងំទ ើង  ។ ោរសិកាទាលធម៌ក៏បានរកីោយភាយទចញទៅរគប់ទិស  ពុទធ
ោសនិកេនកនុងរកុម តបំន់នីមួយ ៗ ោាំន សិការពះធម៌ពីតាមអធ៉រស័យទផេងាន  ។ ោរសិកា ទតត
តសខំាន់កនុងដផនកណា  ក៏រតូវទតត តសខំាន់ោរយល់ដឹងកនុងដផនកទោះ  ជាទ តុោឲំ្យមានោរបដំបក
និោយទផេង ៗ  ជាទរចើនទោយសខំាន់មាន៥និោយដូចជា និោយដដលសិកាជាពិទសសកនុងទរឿងខលឹម
ោរនននិោវ នក៏បានដបកទចញជានិោយមួយដដរ  ។ អនកសិកាដដលទតត តសខំាន់ដផនកខាងរពះវនិ័យ
ក៏បដំបកជានិោយវនិ័យជាទដើម ។ 
 សិលបកមម និងោថ បតយកមមទផេង  ៗ ក៏ចទំរ ើនរុងទរឿងទកើនទ ើង  រពះភិកខុសងឃ  បានចូលរួម        
ចដំណកកនុងកិចចោររបទទសជាតិ ទោយេួយទនុំកបរុំង
ឲ្យមានភាពរួបរួមឲ្យរងឹបុឹង  ដផនកខាងរបទទស  ជាតិក៏
បានថាវ យោរឧបតថមភដល់ភិកខុសងឃ  ដូចជាោររចោ
គមពីរោសោជាចនួំនទរចើនជាង ៥  មឺនកាលជាទដើម  
។ ទទាះបីោរទបាះពុមពរពះនរតបិដក  ១៦០០០ ទព័ំរ 
ទោយោរចារកឹទៅទលើតទ ងំទឈើ  ជារបស់ថមីនន
របវតតិោង្រ្សត ក៏សទរមចបានទោយរពះរាេូបតថមភ  ។ 
ភាពចទំរ ើនរុងទរឿងរបស់រពះពុទធោសោបានរបរពឹតតិ



ទៅទោយលអ រាប់ចាប់តាងំពីដដនដីដដលបានដបងដចកជា  ៣ អាណាចរក រ ូតដល់រួមាន បានកនុង
អាណាចរកសិល្លល  ។ 
 តមកកនុង ព.ស. ១៤៧៨ អាណាចរកសិល្លល បរាេ័យចទំោះ  វាងំ កន អនកបទងាើតរាេវងេ  ទៅ 
សទគា  (បចចុបបនន ក៊ ីសង ) និងោថ បោដដនដីកូទរ  ៉ ងោមថមីថាអាណាចរកកូរអូិ (Koryo) ដដលជា
កទំណើ តដនោកយថា កូទរ  ៉(Korea)បចចុបបនន រ ូតដល់រាេវងេទនះ  ។ ដផនដីទនះ មិនសូវមានភាពសុខ
សងប់ និងភាពចទំរ ើនរុងទរឿងប៉ុោម នទទ  ទទាះជាយ៉៉ងទោះក៏ទោយ  រពះពុទធោសោក៏ឋិតទៅយ៉៉ងគង់
វង់អស់រយៈោល ៤៥៧ ឆ្នន  ំ។  
 ទៅពុទធសករាេកនលងទៅទ ើយបាន  ១៩៣៥ ឆ្នន  ំ ដផនដីកូទរប៉ានបតូ ររាេវងេថមីមួយវារៈទទៀត  

រាេវងេទោសនរបាថ្នា នឹងោត រលទធិ ខុងហ្សឲឺ្យទៅជាោសោ
របចាជំាតិ ទទើបាបសងាត់រពះពុទធោសោយ៉៉ងខាល ងំ  រ ូត
ដល់ទធវើឲ្យរពះសងឃ  ចាបំាច់រតូវទគចខលួនទៅសងប់ទសងៀមតាម
េនបទនិងនរពភនំ កនុងរយៈទវល្លយ៉៉ងយូររ ូតដល់ទៅ  ៥១៨ 
ឆ្នន  ំ ននរាេវងេទនះ  មានោរឈ្លល នោនពីបរទទសគឺ  េនជាតិ
ចិននិងេប៉ុន  ទបើទទាះបីរពះសងឃមានតួោទីកនុងោរោរ
របទទសជាតិដល់ថាន ក់ទចញេួយរបយុទធ  និងឋិតទៅកនុងយ៉ម
សងប់ នឹងបានេួយសទង្រ្គា ះសងាមទផេង  ៗ ជាោរេួយរបទទស
ជាតិយ៉៉ងទរចើន  ប៉ុដនតក៏មិនបានទធវើឲ្យរពះរាេវងេដបរមករទង
រទង់រពះពុទធោសោយ៉៉ងពិតរបាកដទោះទ ើយ  រ ូតដល់
រាេវងេទនះមានរពះមហាកេរតរតឹមដតពីររពះអងា  គឺរពះបាទ 
ទសសង  ព្រះអងាបទងាើត អកេរកូទរ ៉  និងរពះបាទ ទសចូ  
មិនព្រឹមតរ ប៉ុទណាោ ះ ព្រះអង្គបាន ឧបតថមភរពះពុទធោសោ

ទោយោរចាត់ឲ្យមានោរដរបគមពីររពះពុទធោសោពីភាោចិនមកជាភាោកូទរ ៉  ។ រពះមហាកេរត
ដនទទរៅពីទនះ ទាងំមុននិងទរោយ រទង់សុទធសឹងដតាបសងាត់រពះពុទធោសោទាងំអស់  ។ រពះភិកខុ
សងឃ ទទើបរាន់ដតបទំពញតួោទីរកា ពុទធវចនៈ និងសិលលបៈវបបធម៌ទុកឲ្យបានជាទករ តម៍ត៌កបនេល់
ទុកដល់េនេោំន់ទរោយដតប៉ុទណាោ ះ ។ 



 កនុង ព.ស. ២៤៥៣ ដដនដីកូទរប៉ានធាល ក់ទៅជាចដំណកមួយននរបទទសេប៉ុន  រាេវងេកូទរក៉៏
បាត់បង់អស់អណំាចទាងំរសុង  ។ េប៉ុនក៏បានទចញចាប់បគា ប់បញ្ជជ រគប់រគងវតតអារាម  និងបាន 
ព៉យ៉ោងភាពរទុឌទរទាមឲ្យទកើតទ ើងដល់គណៈសងឃ  ដូចជាទនុំកបរុំងរពះសងឃឲ្យមានរគួោរ  
និងរទរទងេ់ីវតិតាមដបបរគ សថ ទាងំទនះទដើមបនឹីងទលំ្លយោម រតីជាតិនិយមដដលវតតេួយរកាទោះ
ឲ្យរល្លយទៅ ននះជានទយ៉បាយទលបរតបាក់ម៉ង៉ ។  

ទីអាវោនននសង្រ្គា មទល្លកទលើកទី ២ កងទព័សហ្ភារសូទវៀត និងកងទព័ស រដឋអាទមរកិ  
បានន្វើចលោរុករានចូលមកកនុងដដនដីកូទរ ៉កនុង ព.ស.២៤៨៨ ។ សហ្ភារសូទវៀតបានចូលមកភាគ
ខាងទេើង ស រដឋចូលភាគតបូង ោររគប់រគងរបស់របទទសេប៉ុនបានបញ្ចប់  ទ ើយដដនដីកូទរ  ៉ក៏រតូវ
បានដបងដចកទចញជា ២ ចដំណកគឺ កូទរខ៉ាងទេើងនិងកូទរខ៉ាងតបូងតាងំពីទពលទោះមក ។ 

ដផនកខាងកូទរភ៉ាគខាង
តបូង ភាល ម ៗ ទោះក៏បានទទួល
ឯករាេយ  ពុទធោសនិកជា
ពិទសសរពះភិកខុសងឃក៏បានចាប់
ទផតើមចលោកនុងោរេួយេរំះកិចច
ោរគណៈសងឃឲ្យបានបរសុិទធ  ។ 
ភិកខុ និងភិកខុ នី (ទៅតាមរបជាេន
កូទរទ៉ៅឯង ) រាប់ោន់អងាបាន
ណាត់របេុធំនិំងបានសទរមចជា
ឯកាចឆនទនូវចនុំចសខំាន់ ៗ គឺឲ្យ
បញ្ឈប់ខបគា ប់បញ្ជជ ទផេង  ៗ 

ដដលទោំស់ដល់រពះពុទធោសោ  ពរគងទ ើងកនុងសម័យេប៉ុនរគប់រគងទាងំរសុងឲ្យទលើកដលង
តដំណងរគប់រគងគណៈសងឃ  រួមទាងំតដំណង ខពស់ បផុំតដដលជាប់តមកតាងំដតសម័យេប៉ុន
រគប់រគងឲ្យអនកោន់តដំណងទាងំទោះល្លដលងទាងំអស់  ឲ្យគណៈសងឃមានោររគប់រគងទោយខលួន
ឯងនិងមានោរយិ៉ល័យឋិតទៅរដឋធានី  កនុងទខតតទផេង  ៗ បទងាើតទអាយសភារគប់រគងទោយខលួនឯង
ទោយឋិតទៅទរោមោររតួតរតាបគា ប់បញ្ជជ របស់ោរយិ៉ល័យម េឈមឹកនុងរដឋធានីមួយដណំរទទៀត  ។ 
ោរយិ៉ល័យមេឈមិទនះ បានចាត់មហាសននិបាតមតងទទៀតទៅ ព.ស.២៤៨៩ និងបានពរគងរដឋធមមនុ



ញ្ដរគប់រគងគណៈសងឃចាប់ថមី  សរំាប់ជាទាលោរណ៍រគប់រគងគណៈសងឃ។  ោរេរំះគណៈសងឃ
ឲ្យបរសុិទធិទោះ បានរបរពឹតតិយ៉៉ងសកមម ទរមាទំធវើឲ្យគណៈសងឃកូទរជ៉ាគណៈសងឃដដលបរសុិទធិ  រពះ
សងឃរបរពឹតតិរព មចារ ីមិននោយមានរគួោរ ជានហ្រុនានំោយមានភារនព្េះព្ារំវាង្គណៈសង្ឃ ។ 
ោរេរំះគណៈសងឃឲ្យបរសុិទធិទនះបានចណំាយទពលយូរ  និងសទរមចជាោថ ពរទៅដខទមោ  ព.ស. 
២៥០៥ ។   

បចចុបបនន គណៈសងឃកូទរជ៉ាគណៈសងឃដដលឈ្លនមុខទាន់ទ តុោរណ៍  តញ ក់រលឹករគប់  
ទ តុោរណ៍ រពមនឹងដកទរមង់ខលួនទដើមបទីសច
កតីចទំរ ើនគង់វង់ននោសោ។  កិចចោរដដលរពះ
សងឃកូទរច៉ាប់អារមមណ៍និងបទំពញយ៉៉ងសកមម
បផុំតទោះមិនមានដផនកណា សខំាន់ជាងោរ
សិកា ននាះនទ។ ោរសិកាតាមកមម វ ិ្ ីរេស់
ព្កសួង្កនុងរបទទសកូទរទ៉ទើបមានកនុង  ព.ស. 
១៤៩២ ដតកនុង ព.ស. ២៥១១ មានសថិតិអនក
អាននិងសរទសរទសៀវទៅបានដល់ទៅ  ៩៥% 
មានោកលវទិ៉ល័យដដលរបកបទោយមហាវទិ៉ល័យ  ៦ ាខា នហ្ើយមានចនួំននកើង្ ទ ើង
កាុង្មួយឆ្នា រំហូ្រដល់ទៅ ២០ ោកលវទិ៉ល័យ  ។ មានវទិ៉ល័យឯកេនទផេង  ៗ ៤៨ កដនលង 

កាុង្នរល ដដលរបទទសកូទរ ៉
មានរតឹមដត  ១៤ ទខតត មាន
របជាពលរដឋដដលេទំរឿនទៅ  
ព.ស. ២៥០០ មានរបដ ល 
២២,៥០០,០០០ អនក។   

មានតារាងសថិតិទាក់
ទងនឹងចនួំនវតត រពះសងឃ និង 
ពុទធោនិកេនកនុងរបទទសកូទរ ៉
ដដលគួរឲ្យករ់សគំាល់ ដូចត

ទៅទនះ ៖  



វតតភិកខុសងឃមានរបមាណ   ១៤០០ វតត 
វតតភិកខុ នីមានរបមាណ   ៣០០ វតត 
រួមរបមាណ     ១៧០០ វតត 
ភិកខុ និងោមទណរ    ៨៩២៥ អងា 
ភិកខុ នីនិងោមទណរ ី   ៣៣២៦ អងា 
រួមទាងំអស់     ១២២៥១ អងា 
ឧបាសក    ២,៦៥៨,៥៨២ ោក ់
ឧបាសិោ    ១,២២៧,៩១០ ោក់ 
រួមទាងំអស់    ៣,៨៨៦,៤៩២ ោក ់   
កនុងចនួំនរបជាពលរដឋកូទរ  ៉២២ ល្លន ៥ ដសនោក់ទោះ  ភាគទរចើនទារពរពះពុទធោសោ  

ទ ើយបណាត ពុទធោសនិកេនទាងំទនះ  បុគាលជាឧបាសក  ឧបាសិោបានដល់ពុទធោសនិកដដល
មានសទាធ មុះមុត ជាសមាេិកននអងាោររពះពុទធោោនទទៀតផង ។ 

ោររគប់រគងគណៈសងឃននរបទទសកូទរ ៉  មានរពះសងឃរាេជារបមុខ  និងមានរបព័នធោរគរ
របកបទោយសមាគមសងឃដដលមានសមាេិកជាតណំាងរពះសងឃ  ៥០ អងា ម៉ង៉ទទៀត  គណៈ      
កមាម ធិោរទសើបអទងាតរការទបៀបវនិ័យនិងភាពសងប់ទរៀបរយមួយរកុម  និងរពះភិកខុសងឃ មួយអង្គជា

អនករគប់រគងកិចចោរទូទៅ  ទរបៀប
បានជាមួយនឹងសងឃោយក។  

កនុងោររគប់រគងរពះពុទធ
ោសោ គណៈសងឃមានវតតជាោរ ិ
យ៉ល័យមេឈមិរួមដតមួយកដនលង  គឺ
វតតទជាទគោ ។ រពះសង្ឃអាកនមើល
ការខុសព្រូវកាុង្ការ រគប់រគងទដើម
ទ ើយគង់ទៅវតតណាក៏ទោយ  ដត
ទៅទពលដដលបានជារពះសងឃ

ោយក និងសងឃមង្រ្នតីទ ើយ  នឹងរតូវតល ស់បតូ រមកគង់ទៅរបចា ំ     ោរយិ៉ល័យោវតតទជាទគោទនះ
ទាងំអស់ ។ 



តដំណងសទមតចរពះសងឃរាេ  ចាត់ជាដដំណងពិទសស  ជារបមុខដដលទារពបូជារបស់ពុទធ  
ោសនិក មិនមានោទីរគប់រគងោរគរទោយរតង់ មានសិទធិពិទសសគឺនឹងគង់ទៅោវតតណាក៏ទោយ 
និងរតូវបតូ រទៅគង់ទៅវតតណាមួយបានតាមនសចកដីរបាថាន ។ ទៅ ព.ស. ២៥១១ សទមតចរពះសងឃរាេ   
លីេុងដ័ម គង់ទៅវតតទទាទសុើន ទលើភនកំនុងរកុងសីុអូល មានផលូ វពីទេើងភនទំ ើងទៅដល់វតតរបដវងរបមាណ 
២ គី ូដម៉រត ។  

តដំណងរគប់រគងភិកខុ នី វតតនិមួយៗមានភិកខុ នីទៅអាវាសនិងទៅអាវាសរគប់វតតចណុំះ កាុង្អងា
ោររគប់រគងរបស់គណៈសងឃទាងំអស់ មានន័យថ្នអង្គការននះព្គេ់ព្គង្ទាងំភិកខុ និងភិកខុ នី។ 

កនុងតនាកខាងោរសិកា  ទរៅពីមានោល្លទរៀនបរយិតតិធម៌សរំាប់បទរងៀនភិកខុ  ភិកខុ នី            
ោមទណរ និងោមទណរទី ើយគណៈសងឃកូទរ ៉ ទៅមានាា េ័នសិកាដផនកោម័ញ្ដករំតិទផេង  ៗ 
ដដលទបើកទទួលសិកានុសិសសទាងំ្របុសទាងំ្រសីនិង្ព្េជាជនទូទៅ។ ោថ នប័នទាងំទនះ មានរគ សថ
ជាអនករគប់រគង ដតសាិរទៅនព្កាមោររគប់រគងដថរការបស់គណៈកមាម ធិោរដផនកខាងោរសិការបស់
គណៈសងឃ កនុងព.ស. ២៥១១ ។ ោថ ប័នសិកាទាងំទនះដចកទចញជារបទភទបានដូចតទៅទនះ ៖  

សកលវទិ៉ល័យ និងវទិ៉ល័យ  ៣ កដនលង 
ោល្លទរៀនមធយមសិកា  ១១ កដនលង 
ោល្លទរៀនអនុវទិ៉ល័យ  ១៦ កដនលង 
ោល្លទរៀនបឋមសិកា  ៣ កដនលង 
ោល្លទរៀនមទតតយយ   ៧ កដនលង 
សកលវទិ៉ល័យពុទធោសោ ដ៏ចាស់

បផុំតរបស់របទទសកូទរ ៉មានោមថា “ដុងកុក” 
បទងាើតទ ើង ទៅ ព.ស. ២៤៤៩ ។ បចចុបបនន
មានអនកសិការបុសរសីរបមាណ  ៦០០០  
ោក់ មានភិកខុោមទណរ  សិកា (ទោយទឆ្នព ះ
កនុងសកលវទិ៉ល័យរពះពុទធោសោ ) 
របមាណ ៦០អងា ភិកខុ នី ៧អងា។មហាវទិ៉ល័
យដុងកុករបកបទោយវទិ៉ល័យទផេង  ៗ ៦ 
វទិ៉ល័យ និងមានោខាវជិាជ  ២៧ ោខា ។ 



ទៅ ព.ស. ២៥០៧ គណៈសងឃកូទរប៉ានចាប់ទផតើមបទងាើតទរាងោរដរបនិងចាត់ទបាះពុមពរពះ
នរតបិដកចាប់ភាោកូទរ ៉ទៅថា “មេឈមណា លដរបរពះនរតបិដកកូទរ”៉ ឋិតកនុងបរទិវណមហាវទិ៉ល័យ
ដុងកុក មានគណៈកមមោរដរប ៦៥ ោក ់។ តាមទរាងោរទនះ នឹងចាត់ទបាះពុមពរពះនរតបិដកដរបជា
ទសៀវទៅ ទចញកនុងមួយដខមួយកាល រួមទាងំ ២៤០ កាល កនុងទពលទាងំអស់របមាណ ៤៥ ឆ្នន  ំ។ 

បចចុបបនន របពុទធោសោកនុងរបទទសកូទរ ៉ ជានិោយនហ្សសននហ្ើយមានសទាធ កនុងរពះអមិតាភៈ
ពុទធផង រពះទមទតតយយទោធិសតវផង។   
 
 
 
 
 
 

 
 

 


