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ដសចកដីដផដើម 

 ដចតិយ ជាសាសនវតថុបញ្ជជ ក់អំពីមរតកសាសនាខដលមានពាសដពញសរមាប 

របដទសកាន់រពះពុទធសាសនា កនុងដនាះមានរបដទសកមពុជាផងខដរ ដហើយដចតិយដនះមានសារ
សំខាន់សរមាប់របជាជនខែមរជាពិដសសអនកកាន់រពះពុទធសាសនា ដោយដេខតងដលើកកំពស់ថា
ជាវតថុសាថ ន ខដលរតវូដោរកនុងន័យបញ្ជជ ក់អំពីតំថ្លថ្នសីលធម៌និងេុណធម៌។ 

 ដូដចនះកនុងការសិកាដនះ រោន់ ខតជាខផនកមួយថ្នការចូលរមួសំខដងទសសនេតិ ដហើយក៏
ចូលរមួខផនកការអនុរកសសមបតិដវបបធម៌ខែមរ រពមទំាងមា នបំណងដដើមបផីសពវ ផាយ កនុង
ដេហទំព័រ«សាសនានិងអកសរសិលបខ៍ែមរ» ។ 

អតថន័យ 

ចេតិយ ( ន. )តាមវចនានុក្រមុសម្មេចជួនណាត ម្ោយោនថា [ចេដី ឬ ចេដី ]    ( បា., 
សំ. ) (ចេត្យ) ដែលមានន័យថា ទីចដលចេចោរពបូជា េឺទីណាមួយ ចោះមានចដើមច ើធំជា
របធានជាទីសមាា ល់ក្ដី , មានថ្មធំៗ ជាទីេំណំាក្ដី ។ល។ ចដលអ្នក្ផងចេសនមត្  ចេច ឿថាជាទី
ស័ក្ដិសិទធិ ចេចត្ងចធវើសក្កា របូជាចោរព ក៏្ចៅ ចេតិ្យ ោំងអ្ស់ ; ចត្ក្នុងរបចទសចយើងសពវចថ្ៃ
ចនះ េំចោះចត្ោរវវត្ថុ ចដលចេក្ចោយឥដឋជាចដើម  សរមាប់ត្មាល់សាររីកិ្ធាតុ្ចនរពះ
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សមាម សមពុទធជាចដើម ចោះចទើបចៅថា ចេតិ្យ  (ចមមរចៅ ចេដី ក៏្មាន , ចៅក្កល យជា ចាយដី ក៏្
មាន); េួរសរចសរ ចេតិ្យ ឬ ចេដី ។ 

របភភទភេតិយក្នុងរពះពុទធសាសនា 

 តាមគមពីររពះពុទធសាសនាភេតិយបបងជា ៤ របភភទគឺ៖ 

១.ធាតុភេតិយ  គឺវតថុសាថ នបដលភគសាងភដើមបីបញ្ចុ ះរពះបរមសររីកិ្ធាតុ របស់រពះពុទធជាម្ចច ស់  
ភរៅពីភនះ សរម្ចប់បញ្ចុ ះធាតុរពះមហាក្សរត។ ភេតិយធាតុភនះតាមភាសា ឥណ្ឌា ភៅថា 
សិរកី្សថបូ។ 

២.បរភិភាគភេតិយ គឺជាវតថុសាថ នបដលសាងភឡើងភដើមបតំីក្ល់វតថុភរបើរាស់របស់រពះពុទធជាម្ចច ស់
។រពះពុទធជា អងគ រទង់ានអនុញ្ញា តិ ភោយសាងភដើ មបជីាអនុសារណ ភៅភពលបដល រទង់
បរនិិព្វវ នភៅ ដូេជាសភងវជនីយសាថ ន ៤ ក្បនលងគឺ ឧទានលមភិនីភេតិយ  គីក្បនលងបដលរពះអងគ
របសូតិ។ ឧរភុវលាភសនានិគម (ពុទធគយា )គឺក្បនលងបដលរទង់រតាស់ដឹង។ ព្រពឥសិបតន
មិគទាយវនដ(សារនាថ)គឺជាក្បនលងបដលរទង់សបមដងបឋមភទសនា។ វភនាទាន រក្ុងកុ្សិនារាគឺ
ជាក្បនលងបដលរពះអងគរទង់បរនិិព្វវ ន។ 

៣. ធមមភេតិយ ានដល់ភេតិយ ឬទីតំក្ល់គមពីររពះពុទធសាសនា ។ 

៤.ឧភទសិក្ភេតិយ ានដល់វតថុសាថ នបដលសាងភដើមបឧីទទិសដល់រពះពុទធជាម្ចច ស់ ដូេជារពះពុទធ
របូ ធមមេរក្ជាភដើម។ 

ភេតិយតាមទសសនៈរបវតិដបុរាណវទិា 

របវតដរិពះបរមធាតុ 

 រពះបរមធាតុជាធាតុបដលពុទធបរស័ិទទូទំាងពិភពភលាក្ភធវើភសេក្ដីភោរព ជាវតថុស័ក្ដ
សិទធបំផុត ភរោយពីរពះបរមសាសាដ េូលបរនិិព្វវ នដ សាវក្ទំាងឡាយានភធវើឈាបនកិ្េចយ៉ាង 
ឱឡារតិ។ភរោយពីរលំាយរពះពុទធោយមក្ ពួក្មលលក្សរតានោរាធនាបរមធាតុដាក់្
ក្នុង«សុវណណភទាណ »ភដាយឧ ទ័យវតថុទំាងឡាយម្ចនផ្ដដ ភញីភរគឿងរក្អូបជាភដើម បនាទ ប់មក្ 
យក្តំក្ល់ទុក្ក្នុងសតដរតនមយបលលងគ។ រពះាទអជាសរតវូព្ននគរម្ចគនភផញើទូតមក្សូមរពះ
បរមសាររីកិ្ធាតុ បតរតវូមលលក្សរតបដិភសធ។ 
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 ោរបដិភសធរបស់ពួក្មលលក្សរតភនះ ានបងករនូវទំនាស់យ៉ាងព្រក្បលងរហូតភធវើភោយ 
ម្ចនសង្រ្គគ មបណ្ឌដ ល មក្ពីោរបេក្របំលងនូវរពះបរមសាររីកិ្ធាតុមិនយុតដិធម៌ ពីភរព្វះ
អនក្ោន់ពុទធសាសនាក្នុងសម័យភនាះភោរពបដិតតិមិនថាវតថុធាតុព្នរពះពុទធ ឬរពះធម៌ ដូភេនះ ជា
ធមមតាសរម្ចប់អនក្មិនានទទួលរពះបរមសាររីកិ្ធាតុរតវូរក្វធីិរគប់បបប យ៉ាង ភដើមបអីនដរាគម 
ភទាណរព្វហាម ណ៍បដលជារគនិូងជាបុគគលរតវូានភគភោរពបូជាម្ចន ក់្របស់ក្សរតទំាងភនាះ ាន
េូលខ្លួនមក្ភដាះស្រសាយបញ្ញា ភនះ ពីភរព្វះភទាណរព្វហមណ៍គិតថា រពះសាររីកិ្ធាតុ ជាសមបតិដ
ឧតតមមិនគួរភធវើោរវវិាទោន ភរព្វះ ភរឿងភនះ គួរបតស្រសុះស្រសលួោន  រពមភរពៀងោន  រកី្រាយេំភព្វះោន  
គួរបេក្របំលក្រពះបរមសាររីកិ្ធាតុភសមើោន ។  

ភដាយសារទំនុបេិតតភលាក្ភទាណរព្វហមណ៍  ក្សរតទំាងភនាះានផដល់តួនាទីភោយ
ភទាណរព្វហមណ៍ចាត់បេងតាមគួរសម ដូភេនះភទាណរព្វហមណ៍បេក្ជា៨ េំបណក្ ក្នុងន័យផសពវ

ផាយរពះពុទធសាសនាភៅោន់ទិសទំាង ៨ ទទឹមនិងភនះ ភទាណរព្វហមណឯងលួេយក្រពះ
េមកូមបក្វដាក់្ក្នុងផនួងសក់្របស់ខ្លួ ន បតរតវូសក្កភទវរាជយក្ពីភទាណរព្វហមណ៍មក្តំក្ល់
ទុក្ក្នុងេុឡមនីភេតិយក្នុងសក្កភទវវមិ្ចន។េំបណក្ក្សរតភម្ចរយិៈរក្ងុបុបផលិវន័ មក្ដល់ភរោយ
ភគ ទទួលានបតអគគ រៈ(ធយូង)មក្តំក្លទុក្ក្នុងនគររបស់ខ្លួនភដាយភធវើសដូបយ៉ាងលអវេិិរត។  
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បញ្ញា បផនក្នភយាាយានភធវើភោយសងគមពុទធក្នុងសម័យភនាះរតវូបបក្ាក់្ោន  េំបណក្ 
សដបូតំក្ល់រពះបរមសាររីកិ្ធាតុទំាង ៨ ក្បនលងក្នុងរបភទសទំាង៨ បដលជាទីភោរពរបស់មនុសស 
និងភទវតាភនាះ រតវូរបឈមមុខ្នឹ ងសង្រ្គគ ម ដូភេនះភដើមបរីក្ារពះសាររីកិ្ធាតុគង់ភៅអស់ោល
ក្បប រពះមហាភថរ នាមរពះមហាក្សសបៈានបណនំារពះាទអជាតសរតូវសាងរពះសដូប
ភេតិយក្នុងដី។ ក្នុងសម័យរពះាទអភសាក្មហារាជ ពុទធសតដវតសទី៣ាននិមនដរពះសាររីកិ្ធាតុ
ភេតិយភនាះមក្តំលក់្ទុក្ក្នុងរពះសដបូភេតិយក្នុងជំពូក្ទវីបភដើមបជីាទីសោក របូជាដល់មនុសសនិង
ភទវតាទំាងឡាយ។ 

រពះមហិនទភថរៈរពះរាជឱរសរបស់
រពះាទអភសាក្មហារាជមក្ផសពវផាយ
រពះពុទធសាសនាក្នុងភោះលគក  បតងបតភធវើ
ដំភណើ រមក្ភធវើសោក របូជារពះបរមសាររីកិ្ធា
តុ។ សមនសាមភណរបដល ជាសិសសរបស់
រពះមហិនទភថរានបិណា ាតរពះបរមសារ ី
រកិ្ធាតុពីភទវានមបយិតុសសៈនិងរពះាទអ
ភសាក្មហារាជមក្តំក្ល់ទុក្ក្នុងភោះលគក  
ភដាយភពព ះរពះសាររីកិ្ធាតុ ានពីរពះាទ
អភសាក្មហារាជរតូវយក្មក្តំក្ល់ទុក្ក្នុង
សដបូអនុរាធបុរៈ េំបណក្ ឯរពះអក្ខក្ធាតុ(ឆ្អឹងោំបិតសាម ខាងសាដ ំ )ានពីសក្កភទវរាជមក្តំក្ល់
ទុក្ក្នុងថូារាម។ 

ឯក្សាររបវតតិវតតឧណ្ឌណ ភលាមរពះនិពនធភដាយសភមដេរពះសងឃរាជជួនណ្ឌត ថា 
ភេតិយវតដឧណ្ឌណ ភលាមតំក្ល់រពះភលាមធាតុ(ភរាមបភនក្រពះអរហនដ) សភមដេម្ចនរពះសំភណរថា 
ភេតិយភនះមិនជាដឹងសាងនូវសតដវតសទីបុ៉ នាម នភទ ភរព្វះសិលាចារកិ្ របស់ ភេតិយ ភនះម្ចន
េំណ្ឌស់ណ្ឌស់ ភហើយពិាក្នឹងោនយល់ដឹង។ភយើងោេសននិដាា នានថា ភេតិយភនះ មិន
រតឹមបតសរម្ចប់តំលក់្រពះភលាមធាតុភនាះភទ របបហលជាតំលក់្រពះធាតុភផសងៗភទៀត ពីភរព្វះ 
រពះពុទធសាសនាផាយេូលមក្ក្នុងទឹក្ ដីសុវណណភូមិក្នុងភនាះម្ចនរបភទសក្មពុជាភនះឯង។ 
ភលាក្ភអៀន ហារសិក្នុងភសៀវភៅ  Cambodian Buddhism , History and Practice ,និង
Buuddism under Pol Pot ានបញ្ញា ក់្ថាភរោយពីសង្រ្គគ មបខ្មររក្ហម របភទសក្មពុជាាន 
ដបងារ រពះសាររីកិ្ធាតុមក្តំក្ល់ក្នុងវតតភនំ ភរោយមក្តំលក់្ ក្នុងរក្ុ ងឧដុងគ ភដាយម្ចនសភមដេ
រពះាទនភរាតមសីហនុ រពះញាតិសានុវងស និងមង្រ្នដីរាជោរភដាយម្ចនភលាក្នាយក្មង្រ្នដីហុ៊ន 
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បសនានេូលរមួក្នុងពិធីភនះផងបដរ។ ក្នុងភពលថមី ៗ ភនះ ពុទធសាសនិជនក្មពុជាភរោយោរដឹក្ 
នំារបស់ភិក្ខុធម្ចម ននទ និងសហោរយ៍ិព្នសក្លវទិាល័យបញ្ញា សាស្ដសដានោរាធនារពះសាររីកិ្
ធាតុពីរបភទសស្រសីសគក មក្តំក្ល់ទុក្ក្នុងរបភទសក្មពុជាក្នុងព្ថង ១៤ ភក្ើត បខ្ផលគនុ ព .ស.
២៥៥៣ រតវូនិងព្ថងទី២៧ បខ្កុ្មភះ ២០១០។ 

ចាប់តំាងពីរពះពុទធសាសនាផាយេូលមក្រក្មុរបភទសសុវណណទវីប ភដាយរពះភិក្ខុ
ភសាណភថរ និងឧតដរភថរាននំាមក្នូវ ទំាងធាតុភេតិយ ធមមភេតិយនិងឧ ភទសភេតិយផងបដរ 
របភទសក្មពុជា។ 

២.បរភិភាគភេតិយ 

រពះពុទធអងគមុននិងបរនិិព្វវ នដ រទង់ពុទាធ នុញ្ញា តិភោយពុទធសាសនិក្ជនសាងវតថុទីរលឹក្ 
ក្នុងទីបួនសាថ ន ភហើយរទង់រតាស់ថាបុគគលណ្ឌានេូលមក្រោបសោក របូជាសាសនសាថ នទំាង  
៤ ភនះនឹងានកុ្សល ភពលអស់សគខ រនឹងានេូលភៅោន់សុគតិភព។   

ក្.ឧទានលុមពិនីភេតិយ គីជាទីក្បនលងបដលរពះអងគរបសូតិ។ ក្នុងសម័យពុទធោល លុមពិនី
(Lumbini)ដនះសថិតដៅរវាងនេរកបិលភ័សដនិងនេរ ដទវទហៈ។ដរកាយពីរពះពុទទបរនិិពាវ ន  
រពះបាទអដសាកមហារាជបានសាងសរសរខាន តធំ  តំកល់ទុកតំបន់របសូរត  ដៅថាសរសរ
អដសាកដោយមានចារជាសិោចារកិ។ 

ដរកាយពីរាជសម័យរបស់រពះបាទអដសាកមហារាជ  លុមពិនីវន័រតវូបានរលត់រោយពី
របវតតិសាស្ដសដជិត ៧០០ ឆ្នន ំ របខហលជាកនុងែទង់ឆ្នន ំ  ៩០០ថ្នព.ស.ដទើបមានភិកខុចិននាមហាវ
ដហៀនបានដធវើតំដណើ រមកកាន់តំបន់ដនះដហើយ បានបញ្ជច ក់ថាមានស្សះទឹក  លុមពិនី វនដដនះ
ដៅឆ្នង យពីរកុងកបិលភ័សដដៅកាន់ទិសខាងដកើតរបមាណ ១៤-១៦កីឡូខម៉រត។ដរកាយមកភិកខុ
ដហៀនចំាង ឬសាគ ល់កនុងនាម រពះសំចំាងបានដធវើដំដណើ រមកកាន់លុមពិនីវន័  បានកត់រាលកខណៈ
ស្សដដៀងោន និងភិកខុហាវ ដហៀន  ខតក៏បានបខនថមដទៀតថាដៅជិតដនាះមានដដើមសាលៈជាដដើម
ដឈើខដលរពះពុទធអងគរបសូរត។ 

កិចចស្សាវរជាវខផនកបុរាណវទិាដឹកនំាដោយដោក Sir Alexander Cunningham បានរក
ដ ើញកខនលងដនះដោយមានសិោចារកិជាអកសររពាហមណីកនុងរាជកាលរបស់រពះបាទអដសាក
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មហារាជ  ដហើយបានដ ើញបុរាណសាថ នជាដរចើនកខនលងខដលបានកំណត់កាលបរដិចឆទ  
ពីព.ស.៣០០-៩៥០ កនុងរាជវងសដមារយិៈ វងសសុងសេៈ វងសកុសសណៈ និងសម័យកុបតៈ។ 

បចចុបបននសថិតដៅកនុងរបដទសដនប៉ាល  រកងុដោរាឍបុរៈ  ជាប់ជាយខដន របដទស
ឥណ្ឌឌ ។រតវូបានជាសមបតដិវបបធម៌ពិភពដោកដោយអងគការយូនិសកចុូះបញ្ចុ ះបញ្ជ ីកនុង  ១៩៩៦។
ជាកខនលងខដលពុទធសាសនិកជនទូទំាង
ពិភពដោកចូលមកដធវើសកាក របូជា  រលឹំក
ដល់ថ្ថងខដលរពះពុទធរទង់របសូរត«អនុសារ
សាថ ន»ក៏ដូចជាកនុងន័យពុទាទ នុសសតិ។ 

ខ្.ឧរភុវលាភសនានិគម (ពុទធគយា - 
Bodh Gaya, Mahabodhi Temple)គឺជាក្បនលង
រតាស់ ដឹង។សថិតភៅក្នុងស្រសកុ្គុយា រដា
ពិហារ របភទសឥណ្ឌា  ម្ចនវតដមួយភឈាម ះថា
មហាភព្វធិសថិតភៅភរោមោររក្ារបស់គ
ណក្មមោរពុទធនិងឥណាូ ។ 

ពុទធគយា បេចុបបននសថិតភៅខាងភក្ើត
សទឹងភនរញ្ា រា ម្ចនេម្ចង យ របម្ចណ ៣៥០ 
បម៉រត។និមិតតព្នពុទធគយាគឺសដបូម្ចនរទង់រទា
យបួនរជងួស្រសតួខ្ពស់ភៅភលើ ម្ចនកំ្ពុល 
៥១ បម៉រតបដលជាពសដតុាងបញ្ញា ក់្ថាជា ក្បនលងរពះពុទធអងគរតាស់ដឹងភដាយ ភៅបរភិវណ វតត
ម្ចនភដើមភព្វធិធំបបក្បមក្សគខ រតសំុរតសាយ ។ភៅតំបន់ភនះ ភពញភៅភដាយ សាសនវតថុ និង
សាសនបុរាណព្វសភពញរគប់ទីក្បនលងបញ្ញា ក់្ ភោយ ភ ើញ ថាជាក្បនលងឧតតមមងគល 
រតជាក់្រតជំុ មនុសស ម្ចន ទូទំាងពិភពភលាក្មក្ោន់តំបន់ ភនះសុទធ បតាននូវ ទឹក្អំរតិ ព្នសទាធ  
ភសេក្ដីសុខ្ ម្ចនេិតតជាសម្ចធិ។ 
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ពុទាធ េយាដរកាយពីពុទធបរនិិពាវ ន 

ពុទធេយាជាពុទធសាថ នខដលជាអនុសារណសាថ
ន រលឹកដល់ការរាស់ដឹងរបស់រពះពុទធជាមាច ស់ សាង
ដោយ រពះ បាទ អដសាកមហារាជ ដហើយ រតូ វបាន
បូរណៈរេប់យុេសម័យ រហូតមកដល់ទ័ពមុសលិម(ចាម)
ចូលមកវាយយក តំបន់ដនះរេប់ រេងដហើយ បំផ្លល ញ់
រេប់ខបបយ៉ាងខដលទាក់ ទងនិង រពះពុទធ សាសនា 
សូមបខីតរពះភិកខុសាមដណរកនុងសម័យដនាះ
ក៏រតូវ ដធវើឃាតកមមអស់មួយចំនួនធំ ភិកខុសាមដណរ 
ខដលដៅមានជីវតិដរពាះដេចពីកានដធវើឃាតកមមមកកាន់
របដទសជិតខាងដូចជាស្សីលង្កក រនិងរបដទសចិនជាដដើម។ 

ដនះជារបូភាពមហាដពាធិដចតិយ  ខដលថតដោយដោក
ឆ្នរលល៍ ដយល៍កនុងឆ្នន ំ  ១៩២៦ បញ្ជជ ក់ដោយដ ើញថា  
ជាសាសនសាថ នខដលរតវូដេដបាះបង់ដចាល  មិនមាន  
ការអនុរកសខថរកា។ចំខណកឯដដើមដពាធិជាសហជាតិ  
ថ្នរពះសមាម សមពុទធ  កនុងរវាងព .ស.៣៥២ រតវូបានដបៀត  
ដបៀនដោយរពះអេគមដហសីរបស់រពះបាទអដសាកមហា
រាជ ដោយសាររពះនាងរចខណន  របច័ណឌ និងរពះបាទ  
អដសាកមហារាជខដលរទង់យកចិតតទុកោក់ ខថរកាខត
ដដើមដពាធិរហូតដភលចដសចកដីសុែជាមួយរពះនាង  

ខតយ៉ាងណ្ឌក៏ដោយដដើមដពាធិដនះរតវូបានោំជាថមីដោយរពះបាទអដសាក មហារាជរទង់យក
ពនលូកដចញពីដដើមដពាធិដដើមមកោំ  រហូតមានោយុរបមាណ ៨៧១-៩៨១ឆ្នន ំ រតវូបំផ្លល ញ់ដោយ
រពះរាជាកាន់សាសនាឥណឌូ  រពះនាមរពះបាទសសាង្កក កសរតថ្នដបកល រទង់រចខណន
និងការរកីចំដរ ើនរពះពុទធសាសនា  បានបញ្ជជ ដោយទាហារបំផ្លល ញ់  ខតរតវូបានយកកូននិងពនលូក
មកោំសារជាថមីដោយរពះបាទបូរណវរមាជាកសរតចុងដរកាយបងអស់ថ្នរតកូលដមារយៈ ។ ដដើម
ដពាធិទីបីដនះមានោយុរបមាណ  ១២៥៨-១២៧៨ ឆ្នន ំ រតវូដបាះបង់ដចាលោម នការខថរកាកនុង
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សម័យខដលរបដទសឥណ្ឌឌ សថិតដៅដរកាមការរតតួរារបស់អណ្ឌនិេមអង់ដេលស  ខតរតវូបាន
ោំសារជាថមីដោយដោក  Sir Alexander Cunningham ជាអនកបុរាណវទិា។ដោក (Sir Edwin 
Arnold) ជាកវកីាពយដ៏លបីមាន ក់ ដលើ ពិភព ដោកបានដធវើចំណ្ឌប់ ោរមមណ៍កនុងបទ កវ ី
«ពនលឺោសីុ »(The Light of Asia)ខដលជាដសៀវ ដៅពុទធបបវតដ មានដករដមម ះលបី បំផុត  
កនុងដពលខដលដោកដធវើដំដណើ រដៅកាន់ពុទធេយា ដោកមានភាពសលតុចិតតដោយដ ើញសាសន
សាថ នកំពុងរតវូដបៀតដបៀនដោយកំោងំរបស់ មនុសស និងធមមជាតិ។ដោកបានដរៀប រាប់
សំដវជនីយសាថ នទំាងបួនកខនលងយ៉ាងពិសាដ បំផុត  ទនទឹមនិងដនាះដោកបានអធិបាយផលប៉ះ
ទងគិចខដលដកើតដឡើងដោយសារសង្រ្ង្កគ មនិងការរេប់រេង់របស់សាសនារពាហមណ៍និកាយសិវៈ
។ដទាះបី រោឋ ភិបាលដបកលបានពាយាមបូរណៈ  កនុងឆ្នន ំ  ១៨៨០ក៏ដោយខតសាសនិក
ជនរពាហមណ៍ជាពិដសសពួកមហ័នដដរ ើសយកវតថុខដលបូរណៈដៅដរបើរបាស់ ដធវើដោយកិចចបូរណៈ
របស់ដោក Sir Ashley Eden រតូវអសកម្ម។ដោកបានពណ៌នាទាក់ទងនិងសលឹកដពាធិ
េួរដោយចាប់ោរមមណ៍បំផុត េឺដោកថារោន់ខតដ ើញសលឹកដពាធិដោកមានចិតដដពញដៅដោយ
សទាធ  ខតសលតុចិតដដពលដ ើញពួកមហ័ នដនំាោន កាច់ខមកដពាធិ ដធវើជារបស់ដលង ដសើច។
ដោកបានសូមសំុសលឹកដពាធិ«ដតើែញុំសូមសលឹករពះមហាដពាធិដ៏ស័កដិសិទធដនះបានដទ»ពួកដេដសើចចំ
អកលកដលើយោក់ ដហើយដពាលថា«ដបើដោករបាថាន ចង់បាន សូមដោកកាច់យកាមចំណង់ចុះ 
ដរពាះសលឹកដនះោម នរបដយាជន៍អវីដទ »។ដោកបាននិយាយ តដទៀតថា « ដោកបាន
ចាប់យកសលឹករពះមហាដពាធិយ៉ាងថនមៗ ស្សាលៗ ខតពួកមហ័នដដេដមើលមិនដ ើញដទ»។ដោកថា 
« ដរកាយពីបានសលឹករពះមហាដពាធិ ៣ -៤សលឹក ដោកបានចារ ិ កជា ភាសាសំស្ដសកិត
យកដៅរបដទសស្សីលង្កក ។ដោកេិតថា សលឹករពះមហាដពាធិ ដនះមានតំថ្ល បំផុតសរមាប់
ស្សីលង្កក ។ ពុទធសាសនិកជនស្សីលង្កក រោន់ខតដ ើញដកើតសទាធ  រត់មកដធវើដសចកដីដោរព 
បូជាជាវតថុមានតំថ្លែពស់បំផុត ពួកដេដខងែរសលឹករពះមហាដពាធិពីរកងុមួយដៅរកុងមួយ 
របជាជនដធវើដសចកដីដោរពរាល់ៗថ្ថង។ 
 ភិកខុធមមបាលៈជាបណឌិ តមួយអងគ  ដរកាយពីបានោនអតថបទរបស់ដោក  Sir Edwin 
Arnold ដកើតសទាធ យ៉ាងថ្រកខលង  រពះអងគបានដធវើដំដណើ រចូលមកពិនិតយាមការដរៀបរាប់
របស់ដោកSir Edwin Arnold កនុងទី២២ ខែមករា ឆ្នន ំ១៨៩០។ ដពលដ ើញពុទធោយាភាល ម 
ដោកដកើតបីតិដសាមនសឥតឧបមា រហូតមិនោននឹងពណ៌នាដោយពាកយសំដីបាន  ដោកបាន
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កត់រាទាក់ទងនិងទិដឋភាពយ៉ាងលំអិត ដហើយក៏បានកត់សំោល់វតដរបស់ ពួកមហ័នដ(ពួកកាន់
សាសនារពាហមណ៍និកាយសិវៈ)។ 

 កនុងកំណត់ដហតុរបស់ដោក
បានបានបញ្ជជ ក់ពីដសចកដីបីតិដសាមនស
ចិតតរបស់ដោកថា «កនុងែណៈដពលខដ
លែញុំរពះករណុ្ឌបានដធវើមនសសការរពះពុ
ទធរបូ ស្សាប់ខត ចិតតដពញ ដៅដោយ
កំោងំសទាធ  ដសចកដីសងប់ ភាព រតជាក់
រតជំុ  បីតិដសាមនស រកីរាយ ហួសនឹង
ពណ៌នា ដោយភាសារបស់មនុសស  
លកខណចិតដខបបដនះពំុ ខដលមានធាល ប់
ទាល់ខតដសាះ កាលពីមុន មក ដពល
ខដលែញុំរពះករណុ្ឌសមលឹងដមើលរពះភ័រត
ពីវរជ សាសន៍ កំោងំ ចិតដ ផុស ដចញ

ពីថ្ផទខាងកនុង ដធវើដោយចិតតរបស់ែញុំស្សោងំកំាង សញ្ជ ឹងេិត ដរពាះមិនខដលធាល ប់កាលពី មុនមក 
ជាដហតុជំុរញុចិតតរបស់ែញុំរពះករណុ្ឌ ាំងចិតដអធិោឋ នថាសាន ក់ដៅកខនលងដនះ ដដើមបី ដធវើបូរណៈ
វតដមហាដពាធិជាសាសនសាថ នដ៏ស័កដសិទធិដនះ ដោយដដើមមហាដពាធិ  ជាកខនលងខដល 
អនកអងគមាច ស់សុទធតថជាអេគមហាបុរសដោកបានេង់ដលើរតនបងល័ងគរាស់ដឹងនូវរពះសទធមមដ៏បរសុិ
ទធ ជាកខនលងស័កដិសិទធបំផុតខដលោម នកខនលងណ្ឌដលើដោកដនះដរបៀបបាន ែញុំបាន សួរភិកខុ
ដកាដហសន េុររុតនៈថា «ដោកមាច ស់នឹងសហការណ៍ជាមួយែញុំរពះករណុ្ឌកនុង ការបូរណៈ
វតដរពះមហាដពាធិ ដនះដទ ដោកដឆលើយតបយល់រពមដោយសំដី ទន់ភល ន់ ស្សេត់ស្សេំុ  
យ៉ាងខផអមខលអមបំផុត ខដលដធវើដោយខបលកចិតដថា «ដហតុអវីបានជាចិតដរបស់ដយើងដូចោន ដមលះ»។    
 ធមមបាលភិកខុសាន ក់ដៅកនុងសាោបដណ្ឌដ ះោសននរបស់រាជទូតភូមាសាង ទុកកនុងរយៈ
ដពលមកបូរណៈមហាដពាធិដចតិយ។ដោកបានដធវើកំណត់ដហតុយ៉ាងលអិតលអន់ និងដកោះកោយ
ជាទីបំផុត ដហើយបានដបាះពុមពផាយដល់សាធារណជនបណ្ឌដ របដទសកាន់រពះពុទធសាសនា 
ដូចជាភូមា ឥណ្ឌឌ  និងស្សីលង្កក  រោឋ ភិបាលនិងពុទធសាសនិជន ថ្នរបដទសទំាងដនះបានផដល់
ការរោំ រទយ៉ាងសកមមកនុងការ បូរណៈរពះមហាដពាធិដចតិ យ ខតខបលករតង់ មហាដចតិយដនះ
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រេប់រេង ដោយពួកមហនដ ដហើយពុទធសាសនិជនទូទំាង ពិភពដោកមក សូមខបងជាចំខណក 
ដហើយទិញដីកខនលងដនះ ការពិតេួរជារបស់ពុទធសាសនិជនរបស់ដយើង។   

  
កនុងឆ្នន ំ១៨៧៤ រពះបាទមិនដុងកសរតថ្នរបដទស
ភូមាបានបញ្ជួ នរាជទូតមកកាន់របដទសឥណ្ឌឌ
ដដើមបដីធវើបូរ ណរពះមហាដពាធិដចតិយដនះ  
ក៏ដូចជាការខថរកាពសដាុថ្នរពះពុទធសាសនា
ដោយដៅេង់វងស។ រោឋ ភិបាលរបដទសឥណ្ឌឌ មាន
ដសចកដីដពញចិតតឥតឧបមានូវអំដពើជាកុសលដនះ  ។
រោឋ ភិបាលរបស់ឥណ្ឌឌ បានអដញ្ច ើញដោក  
Alexander Cunningham និងបណឌិ ត រាដជង្រ្នទោល
មិរតៈចូលរមួកនុងកិចចបូរណៈដនះកនុ ងឆ្នន ំ  អំឡុង  
១៨៨៣ រោឋ ភិបាលឥណ្ឌឌ ទទួលភារកិចច ជាមាច ស់
បូរណៈរពះមហាដពាធិដចតិយ រហូត ដល់ ចប់

បរបូិរណ៍។ ពាក់កណ្ឌដ លសាសនា ព.ស.២៥០០ នាយករដឋមង្រ្នដីដោក  យុវហរោល ដនរហ៍ូ 
បានរបារឰវសិាែបូជា បាននិមនដ និងអដញ្ច ើញរាជទូត សាសនទូតទូទំាងពិភពដោកចូលរមួកនុង
កមមវធីិដ៏ឱឡារតឹដនះ  កនុងបណ្ឌដ របដទសទំាងដនះ  មានរបដទសកមពុជាផងខដរបានចូលរមួ  
ជាពិដសសេឺរកុមមង្រ្នដីសងឃដឹកនំាដោយសដមដចរពះសុដមធាធិបតី  សដមដចរពះសងឃរាជជួន  
ណ្ឌត។ចាប់ាំងពីដនាះមក  របដទសដផសងៗខដលកាន់រពះពុទធសាសនាបានមកសាងវតដរបស់
ែលួនកនុងបរដិវណរពះមហាដពាធិដចតិយដនះ ដូចខដលដយើងបានដ ើញស្សាប់កនុងបចចុបបនន។ 
 បចចុបបនន ពុទធសាសនិជនទូទំាងពិភពដោកបានដសនើរសូមដោយអងគការមករតក ដោក
ចុះបញ្ជ ីជាសមបតដិវបបធម៌ដោកកនុងឆ្នន ំ  ២០០២។េណកមមការមរតកដោកបានសដរមចចិតដ  
ចុះបញ្ជ ីដោយរពះមហាដពាធិដចតិយជាមរតកដោកដោយសមាអ ងដលើកាដ សំខាន់ដូចជា៖ 

១.ជាតំខណងខផនកថវីថ្ដសាងរបកបដោយវចិិរតភាពបំផុត 
២. ជាឥទធិពលដ៏មានអំណ្ឌចបំផុត ដធវើដោយមានការសាថ បនាបូរណៈជាបនដ បនាទ ប់

រដំលច ដោយសាថ បតយ កមម អនុសសរសាថ ន បដិមាកមម ទំាងឧទាន និងភូមិរបដទស រពមទំាង
សាថ បនាខផនកសិលបកមម ខដលដធវើដោយដកើតជាមូលោឋ នវបបធម៌របស់មនុសសរាល់សម័យកាល។ 

រពះមហាដពាធិដចតិយមុនដពលបូរណៈ ថតកនុងឆ្នន ំ 
១៨៧៤ កនុងរោខដលរពះបានមិនដុង 
កសរតថ្នរបដទសភូមា 
រពះរាជទានរាជរទពយដដើមបីបូរណរពះមហាដចតិយ 
 



๑๑ 
 

៣.ជាភសដាុងបញ្ជជ ក់ដោយដ ើញនូវខផនកវបបធម៌ អរយិធម៌េង់វង់ដៅបចចុបបនន។ 
៤.បង្កែ ញ់ដោយដ ើញនូវអចឆរយិភាពថ្នសាថ បតយកមមខដលជាតំណ្ឌងដោយខផនកវបបធម៌ 

សងគម សិលបកមម វទិាសាស្ដសដ បដចចកវទិា ឧសាហកមម និងរបវតដិសាស្ដសដរបស់មនុសស។ 
៥.បញ្ជជ ក់អំពីេំនិត ជំដនឿខដល ទាក់ទង អំពី ដហតុការណ៍ និងអចឆរយិ ភាពថ្នរបវតដិ

សាស្ដសដ។ 

គ.ព្រពឥសិបតនរមិគទាយវនដ(សារនាថ- Sarnath)ក្បនលងសបមដងបឋមភទសនា 

សារនាថ សថិ តភាេខាងដជើង
រកងុពារាណសី  ចមាង យ
របមាណ៩ កីឡូខម៉រត ជាមជឃម
ណឌ លថ្នសាសនាឥណឌូ  កនុងរដឋ
ឧតដរ របដទស (របដទសឥណ្ឌឌ
កនុងបចចុបបនន)ជមពូទវីបកនុងសម័យ
ពុទធកាល។ 
សារនាថជាកខនលងឧតដមសមបូ
ណ៌ដោយធុញ្ញជាតិធមមជាតិ  ជា
ទីោស្ស័យ របស់ សតវទំាង
ឡាយ ដូចជាសតវ ដរបើសជា
ដដើម។ សារនាថរតូវ បានដេ
សាគ ល់កនុងនាមឥសីបតនមរេេ
ទាយវន័ ឬ ឫសីបតនមរេទាយ

វន័ មានន័យថា  ថ្រពជាទីោស្ស័យថ្នសតវដរបើស  និងជាទីកខនលងសាន ត់ដៅ  ថ្នាបសឫសី
ទំាងឡាយ។ 
 កនុងបរដិវទសារនាថមានធដមមកខសដូប  ខាន តធំខដលរតវូបានដេសំោល់ថាជាកខនលង ខដល
រពះសមាម សមពុទធ រទង់រាស់សំខដងរពះធមមដទ សនាដំបូងបំផុតដល់បចចវេគីភិកខុ។រពះសទធមម  
ខដលរទង់សំខដងេឺ «ធមមចរកកបបវតដនសូរត » ខដលដោយដសចកដីសំខាន់ដូចជា  ផលូវពីរយ៉ាង  
មិនេួរបដិបតដិេឺតឹងដពក  និងធូរដពក រទង់អនុញ្ជញ តិដោយដដើរផលូវកណ្ឌដ ល។  អរយិសចចបួន ដូច



๑๒ 
 

ជាទុកខសចច សមុទសចច និដរាធសចច និងមេគមានអងគរបំាបី។ មេគមានអងគរបំាបីដូចជា  ដសចកដី
យល់រតូវ១ ដសចកដីរតិះរតូវ ១ វាចារតូវ១ ការង្កររតូវ ១ ការចិញ្ច ឹមជីវតិរតូវ ១ ដសចកដីពាយាម
រតូវ១ សតិរតូវ១ និងការាំងចិតតរតូវ ១។ ដរៅពីដនះរទង់បានចំខណកឋាន ឬភូមិជាបួន ដូចជា
ឋាននរក ឋានមនុសស ឋានដទវា និងឋានរពហមណ៍ (មានដសចកដីពិសាដ រកនុង ធមម ចរកកបប
វតដសូរត)។កនុងការសំខដងរពះសទធមមដនះ រតូវបាន កំណត់ថាជាថ្ថងខដលរពះរតនថ្រត ដកើតដំបូង
កនុងដោក។ 
 រពះបាទអដសាមហារាជបានសាងដចតិយដនះដឡើងដដើមបរីលឹំកដល់រពះសទធមមរបស់រពះ
សមាម សមពុទធ ខដលរទង់បានរាស់សំខដងដំបូងដល់បចចវេគីភិកខុក៏ដូចជាដល់ដោកមនុសសដោក 

។ដរចើនសតវតសដរកាយមកសាស
នសាថ នដនះរតវូបានរពះ មហា
កសរត កនុង យុេសម័យ នីមួយៗ
បូរណៈ ដូចជាកនុងសម័យេុបតជា
ដដើម ខតដៅដពលខដល ទ័ពមុសលិម
(ចាម)រេប់រេងឥណ្ឌឌ កនុងសម័យ
ដនាះ បាន ដុត បំផ្លល ញ់ សាសន
សាថ ន េមភីរដីកា និ ងសំោប់រពះ
សងឃដសទើរោម នសល់ ខត ពសដុាង
ជារេិះខដល ដៅ សល់ មាន
លកខណៈជាបួនរជងុ ដោយ សារ
អកោរក៍សរតមុសលិមមួយអងគបានរ ំ

លឹកដល់ដចតិយខដលរពះបិារបស់រទង់បានលូចោក់ មិន ដោយទ័ពមុសលិមជាសរតូវ ចូល
មកដុះបំផ្លល ញ់ ដរកាយពីខដលទ័ពកបត់មុសលឹមដកទ័ពដៅ សាសន សាថ នដនះរតវូបានសាថ បនា
បូរណៈជាថមីមានលកខណៈបួនរជងុ ដដើមដឡើយ (សម័យអដសាក ) មានលកខណៈរទង់ រទាយជា
បាតផ្លក ប់។ 

កំណត់ដហតុរបស់រពះភិកខុចិននាមថំាងសាចំំាងរបខហលជាកនុងឆ្នន ំ ៧៥៦ (Chinese 

traveler Hiuen-Tsang) ថា«មានរពះសងឃជាធមមាចំនួន ១៥០០ អងគ សដបូមានកំពស់ 
១០០ ខម៉រត មានសរដសរសិោចារកិរបូកោលសីងែ និងអចឆរយិភាពថ្នសាសនសាថ នជាដរចើន 



๑๓ 
 

កខនលងកនុងបរដិវទនារថដចតិយ សម័យទ័ពមុ៉ងដោលរេប់រេងឥណ្ឌឌ  សាសនសាថ នទំាងដនះ 
រតវូដេដបាះបង់ដចាល ោម នដោយតំថ្លនិងខថរកា » ដទើបមកដល់កនុងសម័យអនាោរកិ 
ធមមបាលៈ និងពុទធសាសនិកជនស្សីលង្កក បាននំាោន ជួយសាថ បនាបូរណៈជាថមីមួយអដនលើដោយ
ការជួយោំរទ ពីរោឋ ភិបាលឥណ្ឌឌ  សហការជាមួយអនកបុរាណេតិដទើបដធវើដោយកិចច បូរណៈរតូវ
បានសដរមចដល់ដោលបំណងយ៉ាងរតចាស់ រតចង់ លអវចិិរត ដូចខដលបានដ ើញសពវថ្ថងដនះ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

គនធកុ្ដារិបស់រពះសម្ចម សមពុទធ 
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សិលាចារកិ្ជាអក្សររពហមណី 
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យសសដូប 

 

ដចតិយាមទសសនន័យរពះពុទធសាសនា 

ភបើនិយាយអំពីភេតិយ ភៅក្មពុជាភយើងម្ចនភរេើនរបភភទ ភហើយរបភភទ នីមួយៗម្ចន
លក្ខណៈខុ្សៗោន ភៅតាមភូមិនិគម ស្រសកុ្ ទសសនគតិ រពមទំាងរេនាបទ។ ដូេបដលភយើងាន
ដឹងស្រសាប់ខ្លះៗភហើយទាក់្ទងនឹងរាសាទនានាទូទំាងរបភទសក្មពុជាភយើង  ភដាយរាសាទ
ទំាងភនាះសុទធបតសាងភដើមបឧីទទិសដល់បុពវោរបីខ្មរបដលានពលីក្មមភដើមបភីយើងរាល់ោន នាភពល 
បេចុបបនន ដូភេនះ រាសាទទំាងភនាះភយើងោេភៅ ថាភេតិយានបដរ ភដាយភេតិយ ទំាង
ភនាះម្ចនរេនាបទ និងអតថន័យអបភដាយរាជាញ ទសសនគតិភផសងៗពីោន ។ បេចុបបននភនះ 
ភយើងពំុសូវានសិក្ា យល់ដឹង រជាលភរៅទាក់្ទងនឹងបញ្ញា ភនះភទ។ ដូភេនះក្នុងអតថបទភនះ 
រោន់បតជាោរភផដើមបភញ្ចញទសសនគតិខ្លះៗបតបុ៉ភណ្ឌណ ះ  ជាពិភសសគឺ ផដល់អតថន័យ បីយ៉ាង 
ភបើសិនជាភយើង េង់េំបណក្ភរេើនជាងភនះក៏្ានបដរ  រោន់បតទាញយក្អតថន័យក្នុងរពះពុទធ
សាសនាភោយសមភហតុសមផលតាមេិតដភាពព្នភេតិយ ឬរេនាបទព្នភេតិយភនាះៗ។ 

 



๑๖ 
 

  

 
  
 
 
ន័យទី១ រេិះសាថ នដចតិយតំណ្ឌងដោយសីល ចដងកះមានលកខណៈដូចជាជួងតំណ្ឌងដោយ
សមាធិ និងកំពុលស្សួចតំណ្ឌងដោយបញ្ជញ របកបដោយមេគមានអងគ៨និងរពះនិពាវ ន។ 
ន័យទីពីរ តំណ្ឌងដោយភពភូមិដផសងៗកនុងរពះពុទធសាសនា ដូចជានរកភូមិ មនុសស ដទវភូមិ។ 
រេិះសាថ នបានដល់ធាតុទំាងបួននិងទវីបទំាងបួន(ឧតតរកុរទុវីប,បុពវវដិទហទវីប,អបរដោយានទវីបនិង
ជមពូទវីប។)ចំខណករេិះខដលោក់ចុះចូលកនុងដីបានដល់ថានទុេតិ  ដូចជា ដតរចាឆ ន អសុរកាយ 
ដរបត នរក។របូរាងដូចជាជួងដនាះបាន ដល់ដោកមនុសស។ចំខណកកំពុលស្សចួបានដល់ដទវ
សាថ នេឺចាតុមហារាជិកា ាវតឹងស យាមា តុសិត និមាម នរតី បរនិមិាវសសវតី។កំពុលស្សួចបាន

សីល 

បញ្ញា  

សមាធិ 

ន័យទី១ ន័យទី២ 

ម្ទវភូមិ 

មនុសសភូមិ 
 

ធាតុទំាង៤ និងទវីបទំាង៤ 

ទុគតិភូមិ 

ម្ចតិយវតតភន ំ



๑๗ 
 

ដល់ដទវសាថ នទំាង១៦ជាន់េឺ បារសិជាជ  បុដរាហិា  មហារពហាម  បរាិដ ភា អបបមាណ្ឌភា  
ោភសសរា បរាិដ សុភា អបបមាណ្ឌ សុភាកិណ្ឌែ  ដវហាបផោ អសញ្ញីសាដ  អវហិា អតបោ 
សុទសា សុទសសី អកនិោឋ  និងែពស់ជាងដនាះដទៀត  បានដល់ អរបូរពហមទំាងបួន  ដូចជា 
ោកាសានញ្ជច យតនៈ  វញិ្ជញ ណញ្ជច យតនៈ  ោកិញ្ចញ្ជញ យតនៈ  ដនវសញ្ជញ នាសញ្ជញ យតនៈ។
ែពស់បំផុតេឺដោកុតតរភូមិ។ 
ន័យទីបី  េឺរាប់ចាប់ពីរេិះដឡើងដលើ  ន័យទីមួយបានដល់រពះរតនរត័យ  ន័យទីពីរបានដល់
អរយិសចចបួន ន័យទីបីបានដល់មេគមានអងគរបំាបី និងែពស់បំផុតបានដល់រពះនិពាវ ន។ 
ដចតិយនិងសីលធម៌សងគម 
 ដចតិយតំណ្ឌងដោយសីលធម៌កនុងសងគមខែមរដយើង  របជាជនខែមររោន់ខតបានដ ើញ  
ដចតិយភាល ម ពួកដេដធវើនូវដសចកដីដោរពដោយកាយ វាចានិងចិតត។ ពួកដេោចនឹងរលឹកដល់រពះ
បរមធាតុថ្នអងគរពះសមាម សមពុទធ  ជាបរមរេថូ្នដយើង  ឬរលឹកដល់នូវេុណរពះរតនរត័យ  បនាទ ប់
មក ដេោចនឹងដល់បុពវការជីនរបស់ដេ ខដលបាត់បង់ជនជីពដៅដហើយដនាះ  ដហើយដេយកអដឋិ
ធាតុរបស់ញាតិទំាងដនាះមកដំកល់ទុក កនុងដចតិយ។  ពួកដេោចនឹងមានជំដនឿថាមាាបិាឬ
ញាតិធាល ប់មានេុណូបបការេុណដល់ពួកដេ ដូដចនះ ដដើមបតីបសនងនូវេុណរបស់បុេគលទំាងដនាះ 
ដទើបពួកដេសាងដចតិយដដើមបឧីទទិសកុសលចិតត។ 
 ដូដចនះ ដចតិយមិនរតឹមខតសំដៅដៅដលើការតបសនងេុណបុពវការជីនខតបុ៉ដណ្ឌោ ះដទ ខតអវី 
ខដលមានន័យអមសរមាប់អប់រេឺំ  បងបអូនញាតិមិតតខតងខតខណនំាដោយកូនៗ  ឬដៅឬកមួយ 
ដធវើដសចកដីដោរពរាប់ោនដោយកិរយិាបនទន់នូវចិតត ដធវើចិតតសុភាពរាបសារដរបៀបដូចដធវើចិតតដោរព
ដល់ញាតិរបស់ដេកាលខដលដៅមានជីវតិ។  ទំាងដនះោចបញ្ជជ ក់ថាសីលធម៌ដផដើមមានដពល  
ខដលបានដ ើញនូវដចតិយ ដហើយបញ្ជជ ក់អំពីចិតតនិសសយ័របស់ខែមរខតងខតមាននូវសីលធម៌របចំា
ចិតត កតញ្ញូាធម៌ខដលជាេុណធម៌មានកនុងសនាដ នចិតតរបស់ខែមររាប់ពាន់ឆ្នន ំ។ 

 
 

 

 



๑๘ 
 

ឯក្សារពិភរោះ 

សភមដេរពះមហាសុភមធាធិបតី ជួន ណ្ឌត,របវតិដព្នវតតឧណ្ឌណ ភលាម,ភនំភពញ:បណ្ឌណ ោរ
ព្រតរតន៍,១៩៦៣. 

រពះភព្វធិវងស យ.តាត,ធមមសងគហៈ,ភនំភពញ : សមនសវគគ,១៩៥០. 

របវតតិរពះបរមសាររីកិ្ធាតុ ភដាយធមមននទ 

Ian Harris, Cambodian Buddhism, History and Practice , Chiang Mai: 
Silkworm Books,2006.  

_________ Buddism under Pol Pot,Phnom Peh: DC-Cam,2007 

 http://www.mattaiya.org/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html 

http://www.tamroiphrabuddhabat.com/xmb/viewthread.php?tid=133 

 

បថលងអំណគុណ 

សូមដថែងអំណគុណែល់ម្ោរយីម្ឆង អូ៊(ម្ប៉ង)បណាា ររសដមែរ និងម្ោរចនទឌី ដែលបាន
សនទនាជាមួយមញុំម្ោយម្លើរយរក្បធានបទ«ម្ចតិយ»រនុងទសសនៈក្ពះពុទធសាសនា ជាម្េតុ
ម្ធវើម្ោយមញុំមានគំនិតមរសិរាស្រសាវក្ជាវផេួមម្ផេើមសរម្សរជាអតថបទម្នះម្ ើង ម្ទាះបីមិនបាន
ក្គប់ក្ជងុម្ក្ជាង រ៏ជាដផនរមួយននការចូលរមួម្លើររំពស់និងអនុររសសមបតតិវបបធម៌ដផនរ
សាសនា។សូមម្ោរទំាងពីរទទួលនូវម្សចរេីរាប់ោនពីមញុំ។ 
 

http://www.mattaiya.org/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html
http://www.mattaiya.org/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html
http://www.mattaiya.org/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html
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