
សងឃបេ  សងឃបណ្ឌ តិែខមរកនងុសមយ័ហ្វណូន 
Sanghapalo : Scholastic Khmer Monk in Funan   

  ហ្វូណន្រតូវបនេគេ ថ ច្រកភនំឬនគរភនំ មសំេនៀងជនជតិចិន េហើយ
្រតូវបនេគ គ ល់ផងែដរថជ ច្រកែដលឧត្ដមសមបូណ៌េ យធនធនធមមជតិ និង
វបបធម៌។មនទំនងទំនងជមួយនឹងបរេទស ដូចជ ឥ ្ឌ  ្រសីលងក  និងចិន យ៉ងជិតសនិទធ
ខងែផនកនេយបយ ជំេនឿនិង សន និងករវនិេយគទុន។ ឥទធិពលពីទំនក់ទំនងេនះ
ជេហតុេធ្វើឲយទទួលនូវវបបធម៌បរេទស ជពិេសសគឺជំេនឿ សន ដូច្រពហមណ៍ សន
និង ្រពះពុទធ សន ែត្រតូវបនេធ្វើជែខមរបូនីយកមមយ៉ងឈ្ល សៃវបំផុត។កំណត់េហតុចិន 
ជេ្រចើនបនេសងើចសរេសើរនូវឧត្ដមភពដ៏អ ច រយៃន្របេទសេនះែដលមន្រពះ ជ
្រគប្រគង្របកបេ យធម៌ ដូចជ ្រពះបទ ្វ ន់ េច ម័ុន ឬ្រសីមរៈ ជេដើម។ ្រពះអងគមន
្រពះែសនយនុភពផ យដល់្របេទសជិតខង។ជេហតុេធ្វើឲយ ច្រកេនះធំទូ យ
បនចំនួន ៥ េទ ៦ ដងលីេលើសេដើម។  
 

្រពះពុទធ សន 

 

ហ្វូណនជមជឈមណ្ឌ លៃន្រពះពុទធ សន។ ្រពះ ជ្រទង់្រពះនម្រពះបទ្រសីម
រៈ ្រទង់មនសទធ េជឿជក់ខ្ល ំង ស់ចំេពះ្រពះរតនៃ្រតយ៍ ។្រទង់បនចំ យេពលេដើមបី
សិក និងបដិបត្ដិ្រពះធម៌។្រទង់បនេឃើញនូវវដ្ដច្រកៃនជីវតិេ យបញញ ញណ។្រទង់
្របកបេ យម ករុ ចំេពះសព្វសត្វរក្របមណមិនបន។ ្រទង់បនបរចិគ្រពះ ជ
្រទពយផទ ល់របស់្រពះអងគេដើមបី ធរណៈ្របេយជន៍។្រទង់បន្រពះ ជបនទូលកនុងទី
ក ្ដ លជំនំុៃន្រពះញតិវង នុវង និងម្រន្ដី ជករថ អំេណះតេទ សូម្រពះ ជេ យ
ជយជតំណេទអនគត្របតិបត្ដិ ម្រពះ ជ្របកសេនះ េដើមបីជ្របេយជន៍ធំដល់សត្វ

េ ក។ ្រពះ ជ្របកសេនះ េ យខ្លីគឺ ចូរ្របជជនេ្រកបផឹកនូវទឹកអ្រមឹត គឺ្រពះធម៌ សូម
ឲយ្រពះ ជយក ជសមបត្ដិេនះេដើមបីជ្របេយជន៍ដល់ម ជន។ 

ពីេសចក្ដីខងេលើ េយើង ចសននិ ្ឋ នថបនថ្រពះពុទធ សន្រតូវបន្រជួត្រជប
កនុងហឫទ័យទំង្រពះម ក ្រតនិងម ្របជនុ ្រស្ដ។េ្រកពី្រពះអងគ េយើងបនសិក
េឃើញថមន្រពះ ជមួយអងគេទៀតែដលធ្ល ប់េគរព សទធ ចំេពះ្រពហមណ៍ សន 
េ្រកយមកបនប្ដូរជ្រពះពុទធ សន ្រពះអងគេនះគឺ្រពះបទេកណ្ឌិ នយជយវរ មន័ (ឆន ំគ.ស. 
៤៨៤)។ ្រទង់បនបញជូ ន្រពះភិកខុ  គ ៊ ង ជតិឥ ្ឌ ជទូតនំនូវេ្រគ ងប ្ណ ករេទ
ថ្វ យ្រពះេច្រកុងចិន ្រពះនម វ ៉ ូ ទី។ ្រពះភិកខុអងគេនះបនទូល្រពះេច្រកុងចិនថ 
ច្រកហ្វូណន ្រពះពុទធ សនរកីចំេរ ើន ស់ មនសមណៈេ្រចើនៃ្រកែលង ្របតិបត្ដិ្រពះ



ពុទធវចនៈយ៉ងតឹងរងឹ មពុទធ្របេពណី។ បនទ ប់មក ្រទង់បនបញជូ ន្រពះពុទធរបូេធ្វើពីផក ថមស
មុ្រទនិងវតថុដៃទេទៀតេ្រចើនដល់្រពះេច្រកុងចិន។ 

 
  
   
្រពះសងឃបណ្ឌិ តកនុងសម័យហ្វណូន  
 កនុងសម័យហ្វូណន មន្រពះសងឃបណ្ឌិ តជេ្រចើនអងគ្រពមទំងមនបត្ដិបទគួរឲយ
្រជះថ្ល ៃ្រកេពក។កនុងចំេ មសងឃបណ្ឌិ តទំងេនះ គឺ្រពះសងឃបេ  ឬេសង គ បូ៉ឡូ។ 
្រពះអងគ្របសូ្រតេនឆន ំ គ.ស. ៤៦០ កនុង ច្រកហ្វូណន ឬ ច្រកភនំ។សុគតេនឆន ំ 
គ.ស.៥២៥ កនុង្រពះជនម យុ ៦៥ វស  េនធមមនិេវសន៍ហ ូក្វ នជិ  ្របេទសចិន។កលេកមង  
វយ័ កុមរេសងមសតិបញញ ឈ្ល សៃវ ស់ មនចិត្ដ្រគង់និងអប់រេំ យ្រពះសទធមមយ៉ង
ល្អ បរសុិទធ ពំុែដលបនបងកេសចក្ដីទុកខលំបកដល់ម បិ េ យ្របករ មួយ។ 

 ្រពះភិកខុរបូេនះ មនរបូនិងគុណសមបត្ដិដ៏អ ច រយ ខពស់សង្ហ រ ញញឹម្រសស់ ្រពះទ័យ
េពញេ យម ករុ ។ មនសី ចរកិ្របកបេ យសតិនិងនំមកនូវសទធ ្រជះថ្ល ។ 
សតិបញញ េពញេទេ យបញញ ណ។ ្រពះអងគេ្រប បដូចជ្រពះេពធិសត្វមកសេ្រងគ ះ



សត្វេ កឲយផុតពីអន្លង់ៃនេសចក្ដីទុកខ។ ្រពះអងគបនេទសន៍សែម្ដងេ្របសពុទធបរស័ិទឲយ
បនេឃើញនូវពន្លឺៃនឥស រភពផ្លូវចិត្ដ។ ្រគប់ពកយសម្ដីេចញពី្រពះឱស្ឋធងន់េទេ យអតថ
ន័យ េ្រជេទេ យម បញញ ។ ជភិកខុែដលេពញេទេ យម កតញញូកត្ដេវទីចំេពះ្រពះ
ឧបជឈយ៍ និង្រគូប ចរយែដលបន្របទននូវចំេណះេចះដឹងនិងដឹកនំបដិបត្ដិនូវ្រពះ
សទធមម។ ជភិកខុែខមរមួយអងគកនុងសម័យេនះ ែដលេចះចំនូវ្រពះៃ្រតបិដកយ៉ង ទ ត់ជំនញ
មិនមិន្រតឹមែត្រពះអភិធម៌បុ៉េ ្ណ ះេទ េ្រពះេហតុេនះេទើប្រតូវបនចរកិកនុង្របត្ដិ ្រស្ដ
េ កនូវកិត្ដិនមថ តិបិតកៈ សងឃបលេថរៈៃនហ្វណូន (Tipitaka  Sanghapala  Thera  of 
Funa)។ េ្រកពីេនះ គឺមនសមតថភពខពស់ ចនិយយបនេ្រចើនភ យ៉ងជំនញ េ្រកពី
ភ កំេណើ ត មនដូចជ ភ បលី សំ្រសកឹត ភ សិង្ហលៈ(្រសីលងក ) និងភ ចិន 
ជេដើម។ េ្រពះេហតុេនះ ្រតូវបនេគ្របទនងរថបនសេ្រមចនូវវជិជ ជន់ខពស់កនុង្រពះ
ពុទធ សន កនុងវជិជ មួយៃនវជិជ  ៣ និងវជិជ  ៨ ជពិេសសគឺនិរតុ្ដិសមបត្ដិ។ 

 ្រពះភិកខុរបូេនះ ជទីសទធ ្រជះថ្ល ចំេពះ្រពះបទេកណ្ឌិ នយជយវរ មន័ ស់។បន   
សេ្រងគ ះ ជញតិវង នុវង  និងម ្របជនុ ្រស្ដឲយភ្លឺេ យបញញ  េឃើញនូវវដ្ដច្រក
សង រែដលអេនទ លគម នទីបញជ ប់។បនដឹកនំឲយម ជនបដិបត្ដិនូវសីល សមធិនិងប
ញញ ។ េ្រពះេហតុេនះ េទើប្រពះបទេកណ្ឌិ នយជយវរ មន័ប្ដូរ សនពី្រពហមណ៍មក្រពះពុទធ

សនេ យគម នបនទិលសង ័យ ទ ក់េសទើរសូមបីតិចតូច។ ្រពះអងគបនចង្រកង ែ្រប 
េរៀបេរៀង និពនធនូវពុទធវចនៈ ជេ្រចើន ទុកជរតនសមបត្ដិកនុង្រពះពុទធ សននិង     
ច្រក។ 

 េ្រពះបញញ ដ៏អចឆរយិៈ គម នគូេ្រប ប េទើប្រពះបទេកណ្ឌិ នយជ័យវរ មន័និង្រពះឧបជឈ
យ៍បនបញជូ ន្រពះអងគនិងសហធមមិកមួយចំនួនេទផ ព្វផ យ្រពះពុទធ សនេន្របេទស
ចិន កនុង ជសម័យៃនច្រកពត្ដិវ ៉ ូតី។ 

 កនុងរយៈេវ  ១៧ ឆន ំ េន្របេទសចិន សងឃបេ ភិកខុ បនញំុងសទធ និងសតិ
បញញ ឲយេកើតេឡើងចំេពះច្រកពត្ដិនិងញតិវង នុវង  ្រពមទំង្របជនុ ្រស្ដ្រគប់្រសទប់ 
ថន ក់។ េដើមបីជទីសិក និងបដិបត្ដិនូវ្រពះសទធមមដ៏បរសុិទធ ដល់នូវបញញ ញណៃនពុទធៈ ្រពះ
អងគនិងសហធមមិកបនេធ្វើករែ្របគមពីរ្រពះៃ្រតបិដកពីភ សំ្រសកឹតមកជភ ចិន ្រពម
ទំងគមពីរេផ ង ៗ េទៀតជេ្រចើន ប់មិនអស់។ គមពីរទំងេនះ ្រតូវបនរក ទុករហូតមក
ដល់សព្វៃថងេនះ។ េ្រកពី្រពះៃ្រតបិដក េយើងបនេឃើញមនគមពីរវមុិត្ដិមគគ ែដលនិពនធេ យ
្រពះអរហត្ដឧបបតិស ៈ។ ជគមពីរនំមកនូវ្របទីប បំភ្លឺនូវសតិបញញ ដល់ទ្វីបេ កចប់ពី
សម័យេនះរហូតមកដល់េពលបចចុបបននេនះ។  
 េ យម ករុ ទិគុណចំេពះ្របជជនចិន ច្រកពត្ដិវ ៉ ូ ទីបនក ងនូវ ជធមម
និេវសន៍ ស្រមប់ជទីគង់នូវចេ្រមើនធម៌ និងករយិល័យែ្របគមពីរចំនួន ៥ កែន្លង។កែន្លង
ទំងេនះ ដូចជ ជូគូឌិន  ករនិឌិន ហ ូក្វ នជិ  េសននក្វ ន់និងហ្វូណនក្វ ង។  



 គមពីរវមុិត្ដិមគគេនះ បចចុបបនន្រតូវបនែ្របពីភ ចិន មកជភ អង់េគ្លសេ យ 

Rev.N.R.M.Ehara,  Soma  Thera,និង  Kheminda  Thera និង្រតូវបនែ្របពី
ភ មួយេទភ មួយេទៀតគម នទីបញច ប់។ ជភព្វសំ ងៃន្របេទសកមពុជ គមពីរេនះ 
្រតូវបនែ្របជភ ែខមរេ យធមមបណ្ឌិ ត េហង មណីចិន្ដ ។ ពន្លឺៃនសន្ដិភព បញញ  និង
ម ករុ ចំេពះសត្វេ កបនេកើតេឡើងេហើយ មរយៈគមពីរេនះ។  
 គមពីរេនះ ្រតូវបនេផ្ដើមេ យគថថ 

 សីលំ  សមធិ បញញ  ច មុ ្ដ ច អនុ ្ដ   
 អនពុទុធ   ឥេម ធមម  េគ េមន  យ ស ិន។ 
ែ្របថ  
 

   សីល សមធិ បញញ  និងវមុិត្ដិ 
គុណធម៌ទំងេនះ បនេកើតេឡើងេហើយ ពី្រពះពុទធដ៏ឧត្ដម។ 

    Virtue, concentration, wisdom and the peerless freedom,  
    To these verities awoke, Illustrious Gotama.  
 

 េ្រកពីសងឃបេ ភិកខុ េនមនភិកខុម្រន្ដេសនៈ និងភិកខុជេ្រចើនអងគេទៀត ជបន្ដ
បនទ ប់ចូលេទផ ព្វផ យ្រពះពុទធ សនកនុង្របេទសចិន។ ភិកខុទំងេនះ ក្ល យជធមមទូត
នំនូវសន្ដិភពរ ងពី្របេទសគឺហ្វូណន និងច្រកពត្ដិវ ៉ ូទី។ 

 េនហ្វូណន ឬ ច្រកភនំ ្រពះបទរ្ុរទវរ មន័ ្រពះ ជបុ្រតៃន្រពះបទេកណ្ឌិ នយវរ មន័ 
្រទង់មន្រពះទ័យេ្របស្របណីចំេពះ ្របជនុ ្រស្ដេ យម ករុ ដ៏បរសុិទធ។
្រទង់បននំមកនូវទឹកអ្រមិតចំេពះម ជន មរយៈ្រពះសទធមមៃនសងឃបណ្ឌិ ត។្រទង់បន
បូជកយ ថ្វ យជីវតិចំេពះ្រពះរតនៃ្រតយ៍ ។ចិត្ដសថិតេនកនុងសីល សមធិនិងបញញ  ។្រទង់
សទធ ្រជះថ្ល េពកៃ្រកនូវ្រពះបរម ររីកិធតុ(្រពះេក  ្របែវង ៣ ែម៉្រត)ៃនអងគ្រពះសមម  
សមពុទធ។ ែតអកុសល ្រពះបរម ររីកិធតុេនះ ្រតូវបនច្រកពត្ដិចិនសំុេទ្របដិ ថ នេនឯ
្របេទសចិន។ 



 
 

្រពះពុទធរបូសម័យហ្វូណន រចនបទអងគរបុរ ី
 

 េទះជយ៉ង ក៏េ យ ្រពះពុទធ សនកនុងហ្វូណន ឬ ច្រកភនំេនះ ចេ្រមើន
រងុេរឿង ស់ មន្រពះពុទធរបូេ្រចើនអងគ េធ្វើអំពីថម សំរទិធ េឈើ ជេដើម មរចនបទនិង
មុ្រទ នីមួយ ៗ ។ េ កអិុត សុធ បនដក្រសង់ពកយរបស់េ កេអៀន ែហ៊រសី ថ ្រពះ
ពុទធរបូ ៤០ អងគ ្រតូវបនេគរកេឃើញនូវភគខងេ្រកមៃនទេន្លេមគងគ និងតំបន់ជេ្រចើន
េទៀតេន្របេទសេសៀម។ មភស្ដុ ងមួយចំនួនេនែកបរអងគរបុរវីញិ េយើង ចដឹងថ ទី
េនះ ជទីកែន្លងែដលេគបន្របរឰពិធីេផ ង ៗ ែដលទក់ទងនឹង្រពះពុទធ សន។  
 ពីករសិក ខងេលើ េយើង ចសរបុបនថ ហ្វូណនឬ ច្រកភនំ ជ
មជឈមណ្ឌ លៃន្រពះពុទធ សន ផ យភយនូវសន្ដិភពនិងចំណងមិត្ដភពរ ង្របេទស។
្រពះភិកខុ មេណរ និងពុទធបរស័ិទសថិតកនុងៃ្រតសិកខ យ៉ងខជ ប់ខជួន។  
  
ឯក រេយង 
 ្រពះពុទធ សន ២៥០០ ,វទិយ ថ នពុទធ សនបណ្ឌិ តយ,២៥៤៥ 

 អិុត សុធ, វបបធម៌និងសងគមែខមរ, កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ,២០១៤ 

 Arahant Upatissa, The Path of Freedom (Vimuttimagga),tran. By Rev.N.R.M. Ehara, 
Soma Thera, Khmeminda Thera, Buddhist Publication Society, Sri Lanka,1995.  
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