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I 

ព្ប្វត្តិសក្ងខប្ននព្រះរុទ្ធោសា 
 

១- ព្ប្ក្ទ្សឥណ្តា  

 ក្ពឹតតកិារណ៍ដ៏ធមួំ្យរនុងក្បវតតជិនំនឿសាស្នា ដដលគួររត់ស្មាគ ល់ បាន 
នរើតនឡើង នៅនពលដដល «ពនលឺអាសីុ្ទ្វីប»  ចប់មានរស្មីភ្លកឺ្តនចះក្តចង់ នៅ 
រនុងភូ្ម្ភិាគរណាត លននក្បនទ្ស្ឥណាឌ ។ នបើនិយាយម្ ោងនទ្ៀតគ ឺ នៅនពល 
ននាះម្ហាក្បាជាញ ញាណ និងម្ហាររុណាអាសូ្រននក្ពះពុទ្ធបានចប់នទតើម្ ទុស្
នចញនឡើង បណតុ ះបណាត ល ធរ់ធញចតិតម្នុស្សនលារជាបនតបនាទ ប់រាប់ 
ស្តវតសរហូតម្រទ្ល់ស្ពវនងៃននះ។ 
 ក្ពះពុទ្ធនគ្នតម្ ដដលពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយសាគ ល់ក្ពះអងគរនុងក្ពះនាម្ 
ថ្ន ក្ពះស្រយមុ្នី ក្ពះអងគជា «អនរក្បាជញបណឌិ តរនុងរុលស្ម្ព័នធស្រយ» ក្ពះ 
អងគក្ទ្ង់បានចរនចលក្ពះរាជដណំារ់ ដក្បនភ្ទ្ជាស្មូម្ នហើយនបាះជហំាន 
ោននឆ្ព ះនៅទិ្ស្ខាងតបូងននម្គធនគរ។ តាម្ការសាម នយល់ននជនធងំឡាយ 
គ ឺ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដងឹ នៅពារ់រណាត លស្តវតសទី្៦ មុ្ន 
ក្គសិ្តស្ររាជ នៅនក្កាម្នដើម្នពាធកិ្ពឹរស។ ចប់តាងំពីនពលននាះរហូតម្រទ្ល់
នពលក្ពះអងគចូលម្ហាបរនិិពាវ ន គរឺនុងអឡុំង៤៥ឆ្ន  ំ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានបនំពញ 
ពុទ្ធរចិា ទាយក្ពះសាស្នា នក្បាស្ស្តវនលារ នោយគ្នម នគតិដល់ការននឿយ 
ហត់របស់្ក្ពះអងគនឡើយ។ វតតអារាម្ននពុទ្ធសាស្នា រ៏នចះដតមានចនួំននរើត  
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នក្ចើននឡើងជាលោំប់ នៅរនុងរាជាណាចក្រធងំឡាយ រនុងរុលស្ម្ព័នធធងំឡាយ  
នាក្បនទ្ស្ឥណាឌ ភាគរណាត ល។ 
 រនុងរជាកាលនស្តច អនសារ រសក្តទី្៣រនុងស្នតតវិងសនមារយ នសាយរាជយពី 
ឆ្ន  ំ២៦៨ ដល់ឆ្ន  ំ២៣២ មុ្នក្គសិ្តស្ររាជ សាស្នាក្ពះពុទ្ធនគ្នតម្ ក្តូវបាន 
ទសពវទាយពាស្នពញក្បនទ្ស្ឥណាឌ ធងំមូ្ល រហូតដល់នៅក្បនទ្ស្នក្ៅ 
នទ្ៀតទង។ 
 នគរនមារយ ជារដឋទី្១ រនុងចនំណាម្នគរធំៗ  ននឥណាឌ ទ្វីប។ រនុងរាជយនស្តចទី្១ 
ក្ពះនាម្ ចស្តនទគុបត ក្បដហលឆ្ន  ំ៣១៧-២៩៣ មុ្នក្គសិ្តស្ររាជ នគរននះមាន 
ដដនដធីនំធងជានក្ស្ច នៅខាងនជើងលាតស្នធឹងដល់ជួរភ្ននំហម្ពានត នៅខាង 
នរើតលាតស្នធឹងដល់ ូងស្មុ្ក្ទ្បង់ហាគ ល នៅខាងលិចលាតស្នធឹងដល់ជួរ 
ភ្នហិំនទគុស្ា នៅខាងតបូងលាតស្នធឹងដល់ជួរភ្នវំនិធយ។ ក្ពះបាទ្អនសារក្ទ្ង់ 
បានពក្ងរីទឹ្រដជីាបនតនៅនទ្ៀត នៅតាម្ែពង់រាប ននតបំន់ នដរាង់ នោយក្ពះ 
អងគបានចាំងយរតបំន់ រលិងគ និងតបំន់ឯនទ្ៀតជានក្ចើន។ 
 មាននគនិយាយថ្ន នស្តចអងគននះមានចរតិនឆវឆ្វ ឆ្ប់ខាញ ល់ណាស់្ 
រហូតដល់មានក្ពះនាម្មួ្យនទ្ៀតថ្ន ឆនាទ នសារ ឬនស្តចរហឹំងអនសារ។ ប ុដនត 
នក្កាយម្រ នស្តចអងគននះបានដរដក្បចរតិែឹងនក្កាធនចលនចញអស់្ នៅនពល 
ដដលក្ពះអងគក្ទ្ង់បានយល់នូវលទ្ធទលែូចខាតធ ំ រនុងស្ក្ង្ហម្ជាមួ្យនគរ 
រលិងគ នហើយក្ពះអងគ រ៏បាននៅជាអនរនជឿតាម្សាស្នាក្ពះពុទ្ធយា ងនសាម ះ 
ស្ម័ក្គបទុំតមាន រ់។ ចប់តាងំពីនពលននាះម្រ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានរសាងរុស្ល 
ជានក្ចើន រនុងភារៈជាអនរកានក់្ពះពុទ្ធស្ស្នា។ រនុងចនំណាម្រុស្លធំៗ  ធងំ
ឡាយមានរុស្លពីរជាពិនស្ស្ ដដលគួររត់ស្មាគ ល់។ 
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 ស្ម្ទិ្ធិទី្១ គ ឺ«រាជបញ្ញតតកិ្ពះអនសារ» ដដលជានគ្នលចាប់ស្ក្មាប់រាជ 
រោឋ ភ្បិាល ដដលនយាលយរក្ពះពុទ្ធសាស្នាជាក្គះឹ។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បញ្ាឲ្យ 
នគចររិនគ្នលចាប់ធងំននាះ ទុ្រនៅនលើស្ស្រងម  និងជញ្ហា ងំងម ដដលជារចិា 
មួ្យបណាត លឲ្យ ក្ពះពុទ្ធសាស្នារតឹដតបានររីសុ្ស្សាយនឡើង។  
 ស្ម្ទិ្ធិទី្២ គ ឺក្ពះអងគក្ទ្ង់បានបញ្ាូ នគណៈនបស្ររម្ម នៅក្គប់ទិ្ស្តបំន់ 
នដើម្បទីាយក្ពះពុទ្ធសាស្នា។ ជាពិនស្ស្គួររត់ស្មាគ ល់គ ឺ គណៈនបស្ររម្ម 
ធងំឡាយដដលក្តូវបានបញ្ាូ ននៅភូ្ម្ភិាគដូចជា ក្បនទ្ស្សីុ្រ ីក្បនទ្ស្នអហសុបី 
ក្បនទ្ស្លីប  ីក្បនទ្ស្មា នស្ោវ ន និងក្បនទ្ស្នអនពៀរ ៍បានទាយក្ពះពុទ្ធសាស្នា 
ពាស្នពញបស្ាឹម្ទ្វីប។ នក្ៅពីននះ អវីដដលគួររត់ស្មាគ ល់ដដរគ ឺ សាស្នទូ្ត 
នោម ះ ម្នហនទ ដដលក្តូវបានបញ្ាូ ននៅក្បនទ្ស្សិ្រលីង្ហា  បានទ្ទួ្លម្ហានជាគ 
ជ័យរនុងការនរៀបចទំាយសាស្នាក្បនស្ើរបទុំតននះ នៅរនុងលង្ហា ទ្វីប នហើយ 
បានបនងាើតមូ្លោឋ ននដើម្បនីចញទាយក្ពះពុទ្ធសាស្នានលើនកាះធងំមូ្ល។ 
 

២- ក្ែីមកំក្ណីត្រុទ្ធោសាមហាយាន 

 «ចលនាពុទ្ធសាស្នានឆ្ព ះនៅទិ្ស្ខាងនរើត» នទ្ើបដតក្តូវបានពុទ្ធសាស្និរ 
ធងំឡាយនាគំ្នន និយាយជាញឹរញាប់ រនុងរយៈប ុនាម នស្តវតសចុងនក្កាយននះ 
នទ្។ ក្បវតតសិាស្តស្តបញ្ហា រ់ឲ្យន ើញថ្ន ពុទ្ធសាស្នាបានដបរមុ្ែនឆ្ព ះនៅទិ្ស្ 
ខាងលិច តាងំពីនក្ចើនស្តវតសមុ្នក្គសិ្តស្ររាជម្រនហើយ នទ្ើបដតនៅមុ្ន 
ក្គសិ្តស្ររាជបនតិច ឬនក្កាយននាះបនតិចននះនទ្ ដដលពុទ្ធសាស្នាចប់ដបរមុ្ែ 
នឆ្ព ះនៅទិ្ស្ខាងនរើត។ 



 

- 395 - 
 

 ប ុដនតមុ្ននឹងចូលដល់នរឿងននះ នយើងក្តូវនិយាយអពីំ ការដក្បក្បួលធ ំ
មួ្យនៅរនុងក្បវតតពុិទ្ធសាស្នា។ ការដក្បក្បួលននះ គ«ឺចលនាងម»ី ដដលមាន 
នោម ះថ្ន ពុទ្ធសាស្នាម្ហាយាន ឬពុទ្ធសាស្នាយានធ ំដដលចរ់ឫស្យា ង 
នក្ៅ នហើយដុះនចញនឡើងជាដម្រធាងយា ងធ ំ នៅរនុងពុទ្ធសាស្នា នានពល 
ននាះ។ 
 នតើ «ចលនាងម»ី ននះចប់រនំណើ តយា ងដូចនម្តច នៅទី្រដនលងណា? គ្នម ន 
នរណាមាន រ់អាចទតល់ចនម្លើយឲ្យបានចាស់្លាស់្ ពិតក្បារដ រនុងនរឿងននះ 
នទ្។ ចនំពាះនរឿងននះ នយើងអាចបញ្ហា រ់បានដតក្ពឹតតកិារណ៍ែលះ  ៗ ដូចតនៅននះ : 
ទី្១ គ ឺ និនាន ការដដលក្តូវដតនរើតនឡើងនៅរនុងគនិំតននម្ហាស្ងឃរិនិកាយ រនុង 
ចនំណាម្ពពួរស្ងឃនជឿននលឿនជាងនគរនុងនពលននាះ។ ក្ពឹតតកិារណ៍ទី្២ គ ឺ
នគ្នលស្ខំាន់ែលះននគម្ពរីម្ហាយាន មានតាងំពីរនុងស្តវតសទី្១ មុ្នក្គសិ្ត
ស្ររាជម្រនម្ល ះ។ នហើយនៅនពលដដលគតដ៏ិក្បនស្ើរដងលថ្នល  ននក្ពះនងរៈ នាគ្ន-
វជុនៈ ដដលមានគម្ពរីម្ហាយានជាក្គះឹ បានលូតលាស់្មានស្រម្មភាពនឡើង 
ពុទ្ធសាស្នាម្យាហាន រ៏មានពនលឺដចងចងំនឡើង ភ្លជឺាងនគនៅរនុងក្បវតត-ិ
សាស្តស្តនាស្ម័្យននាះ។  
 រនុងក្បវតតសិាស្តស្តដ៏ដវងននក្ពះពុទ្ធសាស្នា ពុទ្ធសាស្នាម្ហាយានមាន 
មុ្ែង្ហរស្ខំាន់ណាស់្។ នៅរនុងក្បនទ្ស្ ដូចជាក្បនទ្ស្ចនិ ក្បនទ្ស្ជប ុនជា 
នដើម្ សឹ្ងដតរនុងរយៈនពលមួ្យចប់ក្បវតតសិាស្តស្តរបស់្នគ ក្ពះពុទ្ធសាស្នា 
ក្តូវបានលូតលាស់្នឡើងនៅនក្កាម្អានុភាពម្ហាយាន។ រនុងនរឿងននះ គ្នម នអវ ី
គួរឆៃល់នទ្ នក្ពាះម្ហាយានបានបនងាើតឧតតម្គតងិមមួី្យរនុងនគ្នលបណំងនក្សាច
ក្ស្ង់ម្នុស្សជានក្ស្ចម្រនហើយ នោយគតិទុ្រស្នតបុគគលងមីៗ  ដដលមានជវីតិ 
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រស់្នៅៗនឡើយ ជានពាធសិ្តវ ដដលមានភារៈយរឧតតម្គតនិនះនៅអនុវតត 
នដើម្បនីក្សាចក្ស្ង់ស្តវនលារ។ ម្ោ ងនទ្ៀត នគ្នលគនិំតននពួរទ្ស្សនវទូិ្ខាង 
ម្ហាយានរនុងការគ្នកំ្ទ្ឧតតម្គតនិនះតាម្នោយបរម្តថវជិាា  ឬចតិតសាស្តស្ត ពិត 
ជាវនិស្ស្ពន់នពរណាស់្។ តាម្រនបៀបននះ គណៈម្ហាយានមានការធរ់ទ្ង 
នឹងនស្ចរតនីក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធនគ្នតម្ រ៏ពិតនហើយ ដតមានអភ្វិឌឍន៍ 
ងមីៗ ជានក្ចើន ដដលធរ់ទ្ងនឹងក្ពះក្បាជាញ ញាណ នហើយនឹងក្ពះម្ហាស្ននាត ស្ 
អាសូ្រក្តូវបានបដនថម្នៅនលើពុទ្ធឱវាទ្ននះ។ នោយសារអភ្វិឌឍន៍ងមីៗ ធងំននះ 
ក្ពះពុទ្ធសាស្នាមានស្រម្មភាពជាខាល ងំ នហើយបានររីចនក្ម្ើនជាពនលឹរនៅចុង 
បូព៌ាក្បនទ្ស្ ក្បដូចបាននៅនឹងចរនតទឹ្រហូរខាល ងំននទ្ននល។ 
 

៣- អាសីុកណ្តត ល 

 គពីឺក្បនទ្ស្រនុងភូ្ម្ភិាគម្ជឈមិ្អាសីុ្ននះនហើយ ដដលក្បនទ្ស្ចនិបាន 
ទ្ទួ្លពុទ្ធសាស្នាជាដបូំង។ ដូនចនះ នដើម្បបីង្ហា ញឲ្យន ើញថ្ន នតើសាស្នា 
ននះនចញពីក្បនទ្ស្ឥណាឌ នៅក្បនទ្ស្ចនិរនបៀបណាននាះ ជាការចបំាច់ក្តូវ 
ដតនិយាយអពីំ «ទលូ វសូ្ក្ត»។ ទលូវននះ កាត់តាម្ភូ្ម្ភិាគធទូំ្លាយឥតក្ពំដដន 
ននអាសីុ្ភាគរណាត ល រនុងបណំងភាា ប់បូព៌ាទ្វីប នឹងបស្ាិម្ទ្វីប។ ទលូ វនស្ដឋរចិា 
ននះក្តូវបាននបើរនឡើង រនុងរាជយនស្តច វូ ១៤០-៨៧ មុ្នក្គសិ្ត រនុងស្នតតវិងស 
ហាន។ រនុងស្ម័្យននាះ អណំាចចក្រពក្តននវងសរសក្ត ហាន បានវាតស្នធឹង 
យា ងឆ្ៃ យនឆ្ព ះនៅបស្ាិម្ទិ្ស្ នោយបានភាា ប់ភូ្ម្ភិាគធងំឡាយ ដូចជា 
ក្បនទ្ស្ នតរហាគ ន សុ្ហគឌយីា ន តុខារា បារងយ៍ី ជា    នដើម្។ គនិំតពាណិជា-
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និយម្ដដលទុស្នឡើងជាដបូំង ពីអធរិាជ អាឡិចស្ង់ម្ហារាជ មានស្រម្ម-
ភាពខាល ងំកាល ជាទី្បទុំត។ នៅតាម្ដងទលូវដដលកាត់តាម្ភូ្ម្ភិាគធងំននះ សូ្ក្ត 
មានមុ្ែង្ហរស្ខំាន់ជាងនគបងអស់្ រនុងនទទពាណិជារម្ម។ នហតុដូនចនះនហើយបាន 
ជា ទលូវននះមាននោម ះថ្ន «ទលូ វសូ្ក្ត»។ នៅមុ្នក្គសិ្តស្ររាជបនតិច ឬនក្កាយ 
ក្គសិ្តស្ររាជបនតិច ក្បនទ្ស្ឥណាឌ  និងក្បនទ្ស្ចនិ ចប់មានការធរ់ទ្ងគ្នន  
ខាងដទនរវបបធម៌្ តាម្ទលូវននះឯង។ ដូនចនះ នគអាចនិយាយបានដដរថ្ន ទលូ វននះ 
ជា«ទលូវទាយក្ពះពុទ្ធសាស្នា»។ 
 

៤- ព្ប្ក្ទ្សចិន 

 ក្បវតតពុិទ្ធសាស្នាចនិ ចប់នទតើម្នឡើង នៅនពលបានទ្ទួ្លគម្ពរីពុទ្ធ-
សាស្នា នហើយចប់បរដក្បគម្ពរីធងំននាះ។ សាន ដដនិពនធដដលចស់្ជាងនគនា 
បូរាណកាលននាះ នបើតាម្នគនិយាយគមឺាន «ក្ពះសូ្ក្ត ៤២ មាក្តា» ឬជា 
ភាសាចនិថ្ន សឺុ្ស្ាុ ិញដអរច៍ងជងិ និពនធនោយក្ពះនងរៈ កាស្យបមាតងគ និង 
សាន នដឯនទ្ៀតៗ រនុងស្ម័្យ យីងបុងិ ៥៨-៧៦ ននក្គសិ្តស្ររាជ រនុងរាជយនស្តច 
ម្ញិ ននស្ម័្យខាងនក្កាយបនតិរបស់្ហានដទនរខាងនរើត។ ប ុដនតស្ពវនងៃននះ 
នគទុ្រនរឿងតណំាលននះ ជានរឿងនក្ពងនៅវញិ។ ស្ពវនងៃននះ តាម្ម្តដិដល 
នយាលនៅតាម្ភ្ស្តុតាងក្គប់ក្គ្នន់ គកឺ្ពះនងរៈ អានស្ាុ ិននៅ ដដលបានបរ 
ដក្បមុ្នដបូំង នៅ នលាយា ង ពីឆ្ន  ំ១៤៨ ដល់ ១៧១។ ចប់តាងំពីនពលននាះ 
រហូតម្រដល់ស្នតតវិងស សុ្ង ខាងនជើង ឆ្ន  ំ ៩៦០-១១២៩ ការដក្បភាសាក្តូវ 
បាននធវើជាបនតបនាទ ប់ រនុងរយៈនពលជតិមួ្យពាន់ឆ្ន ។ំ 
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 ជានក្ចើនឆ្ន មុំ្នដបូំង អនរនាចូំល និងបរដក្បគម្ពរីធងំឡាយ ដដលគួរ 
រត់ស្មាគ ល់ គកឺ្ពះស្ងឃភាគនក្ចើន ដដលម្រពីអាសីុ្ភាគរណាត ល។ ឧធហរណ៍ 
ដូចជា ក្ពះនងរៈ អានស្ាុ ិននៅ ម្រពីតបំន់ បរងយ៍ិ។ ក្ពះនងរៈ កាវ ងនស្ងនរវ  
ចូលម្រតបំន់ នលាយា ង នៅរនុងស្តវតសទី្៣ នហើយបានបរដក្បគម្ពរី សុ្ខាវ-
តពីយូហៈ ឬគម្ពរីក្ពះសូ្ក្តស្តីអពីំជវីតិគ្នម នទី្បទុំត ននាះជាជនម្រពីតបំន់ 
ស្ម្ររនទ។ នក្ៅពីននះ ក្ពះនងរៈ ឆូហាវ ហូ ឬនោម ះជាបាលីថ្ន ធម្មររសដដល 
លបលីាញរនុងការបរដក្បគម្ពរី   ស្នធម៌្បុណឌ ររី ម្រពីតបំន់ ទុ្ខារ នហើយ
ម្រតាងំទី្លនំៅៗ នលាយា ង ឬ ឆ្ងអាន ពីចុងស្តវតសទី្៣ ម្រដល់នដើម្ 
ស្តវតសទី្៤។ នៅនពលដដលរុមារជវីៈ ម្រពីតបំន់ រុឆ្ បានបនញ្ាញមុ្ែ 
នឡើង នៅនដើម្ស្តវតសទី្៥ ការបរដក្បគម្ពរីនៅក្បនទ្ស្ចនិបាននឡើងដល់
រពូំល។ 
 គចឺប់ពីស្ម័្យននាះនហើយ ដដលពួរក្ពះស្ងឃចប់នចញពី ក្បនទ្ស្ចនិ 
នៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  នដើម្បដីស្វងររនរៀនភាសាស្សំ្តស្ាឹត និងពុទ្ធវន័ិយ។ រនុង 
ចនំណាម្ក្ពះស្ងឃធងំននាះ មានក្ពះស្ងឃមួ្យអងគនោម ះ ហាវ សីុ្ នអន 
៣៣៩-៤២០?។ ក្ពះស្ងឃអងគននះ នចញពី នលាយា ង នៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  រនុង 
ឆ្ន  ំ ៣៩៩ នហើយក្តឡប់ម្រវញិ ដប់ក្បាឆំ្ន នំក្កាយននាះ។ រនុងចនំណាម្ក្ពះ 
ស្ងឃដដលនៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  ក្ពះនងរៈ ហសអឺានឆូវអាង ឆ្ន  ំ៦០២-៦៦៤ មាន 
នោម ះលបលីាញជាងនគបងអស់្។ ក្ពះស្ងឃអងគននះ និម្នតនៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  
រនុងឆ្ន  ំ៦២៧ នហើយក្តឡប់ម្រវញិរនុងឆ្ន  ំ៦៤៥ គ១ឺ៩ឆ្ន  ំ នក្កាយម្រ។ នក្ៅ 
ពីននាះ មានក្ពះនងរៈ អុីឆងិ ឆ្ន  ំ ៦៣៥-៧១៣ ក្ពះអងគនិម្នតនៅក្បនទ្ស្ 
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ឥណាឌ  តាម្ទលូវស្មុ្ក្ទ្ រនុងឆ្ន  ំ៦៧១ នហើយក្តឡប់ម្រក្សុ្ររនំណើ តវញិតាម្ 
ទលូវដដដល ២៥ឆ្ន  ំនក្កាយននាះ។ 
 ពួរក្ពះស្ងឃធងំននាះ ក្ទ្ង់និម្នតនៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  នោយចតិតឯង 
នដើម្បនីរៀនភាសាស្សំ្តស្ាឹត នាយំរម្រក្បនទ្ស្រនំណើ តវញិនូវគម្ពរី ដដលបាន  
នក្ជើស្នរ ើស្នោយទាតឹទាង់ នហើយចប់បរដក្បគម្ពរីធងំននាះ។ ជាពិនស្ស្ 
ចនំណះខាងភាសាវទិ្ោរបស់្ក្ពះនងរៈ ហសអឺានឆ្ង អសាា រយណាស់្។ នោយ
សារស្រម្មភាពដ៏ខាល ងំកាល ននក្ពះនងរៈអងគននះ ការបរដក្បគម្ពរីនៅក្បនទ្ស្ចនិ 
បាននឡើងដល់ចុងរពូំលមួ្យនទ្ៀត។ ពួរអនរក្បាជញបណឌិ តខាងពុទ្ធសាស្នា 
ជនំាន់នក្កាយម្រ បានោរ់នោម ះថ្ន «ភាសាបរវិតតន៍ចស់្» ចនំពាះការបរ 
ដក្បដដលនធវើនឡើងនៅស្ម័្យមុ្នដបូំង នោយពួរក្ពះស្ងឃ ដូចជា ក្ពះនងរៈ 
រុមារជវីៈ ជានដើម្ នហើយោរ់នោម ះថ្ន «ភាសាបរវិតតន៍ងម»ី ចនំពាះការបរដក្ប 
ដដលនធវើនឡើងនោយក្ពះនងរៈ ហសអឺានឆ្ង និងពួរអនរបរដក្បភាសាជនំាន់ 
នក្កាយៗ ម្រនទ្ៀត។ 
 នោយពឹងដទអរនៅនលើគម្ពរឺពុទ្ធសាស្នាជានក្ចើនម្ហិមា ដដលបានបរ 
ដក្បពីស្សំ្តស្ាឹតធងំននះ នគ្នលគនិំត និងស្រម្មភាពសាស្នាជានក្ចើនម្ហិមា 
ននអនរក្បាជាញ បណឌិ តធងំននាះ បានក្ជួតក្ជាបបនតិចម្តងៗ ដតក្បារដក្បជា នៅ 
រនុងចតិតគនិំតរបស់្នគ តាម្ស្ភាពជាចនិនិយម្។ ក្តង់ននះបង្ហា ញឲ្យន ើញ 
ធងំក្សុ្ងនូវស្ភាព ពូជសាស្ន៍ នស្ចរតកី្តូវការ និងជនំនឿទុ្រចតិតនៅនលើ 
និនាន ការននះ។ រនុងវស័ិ្យបរម្តថវជិាា ការដដលក្ពះស្ងឃធងំននាះ តាងំពីនដើម្ 
ដបូំងម្រ មាននគ្នលគនិំតនឆ្ព ះនៅររ «ភាពទ្នទ្» ដដលមាននិធននៅរនុង 



 

- 400 - 
 

សាស្តសាត  «ក្បាជាញ » ជាពិនស្ស្ននាះ ជាការបញ្ហា រ់ឲ្យន ើញនូវនិនាន ការននះ។ 
នក្កាយម្រក្ពះស្ងឃធងំននាះបាននបាះបង់នចលនូវការនិយម្ ដដលនគនៅថ្ន  
«ហីនយាន» ឬយានតូច នហើយដបរគនិំតធងំក្សុ្ងនៅររ «ម្ហាយាន» ឬ យានធ ំ
វញិ។ ម្ោ ងនទ្ៀត និនាន ការននះកាន់ដតចាស់្នឡើង ជាលោំប់ នៅរនុងនិកាយ 
នតននដ នហើយនគអាចនិយាយបានថ្ននិនាន ការននះបាននឡើងដល់ចុងរពូំល 
នៅនពលដដលនិកាយ ហសនឹ នរើតនឡើង។ 
 នៅចុងស្តវតសទី្៦ និកាយ នតននដ បាននឡើងដល់ភាពនពញបរបូិរណ៍ 
នៅរនុងក្បនទ្ស្ចនិ នក្កាម្ឥទ្ធិពល នតននដនដសីុ្ ឬ ីអុី គ.ស្.៥៣៨-៥៩៧ 
រនុងស្នម្តចក្ពះស្ងឃរាជទី្៣ របស់្ែលួន។  ីអុ ីននះ ជាអនរតណំាងគនិំតពុទ្ធ-
សាស្នានិយម្ែពង់ែពស់្ជាងនគមួ្យរូប។ ក្ទឹ្ស្តីដបងដចរ ចត់ជាថ្នន រ់ នូវ 
ពុនធធ វាទ្ ជា៥កាល និង៨វាទ្ៈ ដដលនធវើនឡើងនោយស្នតបុគគលអងគននះ មាន 
ឥទ្ធិពលខាល ងំកាល ជាយូរអដងវង នៅនលើពុទ្ធសាស្នារនុងក្បនទ្ស្ចនិ រ៏ដូចជា 
រនុងក្បនទ្ស្ជប ុនដដរ។ 
 ការក្សាវក្ជាវយា ងលអឹតលអន់បានបង្ហា ញឲ្យន ើញថ្ន សាស្តសាត ធងំឡាយ 
ក្តូវបាននាចូំលម្ររនុងក្បនទ្ស្ចនិ នោយម្និបានគតិដល់ក្បវតតរិនំណើ តនន 
សាស្តសាត ធងំននាះនទ្ នហើយក្តូវបានបរដក្បជាបនតបនាទ ប់ នៅនពលដដលសាស្តសាត
ធងំននាះចូលម្រ។ ចនំពាះសាស្តសាត ជានក្ចើនអននរននះ ស្នួំរក្តូវបាននចទ្ 
នឡើង អពីំការររឲ្យយល់នូវនដើម្រនំណើ ត និងតនម្ល ននសាស្តសាត ធងំននាះ។ ជា 
ការចបំាច់ ក្តូវដតគតិងលងឹតនម្លក្ពះពុទ្ធសាស្នា រនុងស្ភាពជាទូ្នៅ នហើយ 
មាន រ់ៗជាចបំាច់  ក្តូវដតគតិនៅតាម្ចនំណះក្បាជាញ        យល់ន ើញរបស់្ែលួន 
ផ្កទ ល់។ រនុងការឲ្យតនម្លដល់សាស្តសាត ធងំឡាយ និនាន ការននជនំនឿ តាម្រនបៀប 
ចនិនិយម្ មានមុ្ែង្ហរស្ខំាន់ណាស់្។ ការឲ្យតនម្លតាម្ជនំនឿននក្ពះនងរៈ  ី 
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អុី មានរនបៀបរបបជាងនគបងអស់្ ដូនចនះក្តូវបាននគនជឿតាម្យា ងអសាា រយ។ 
ប ុដនត នោយការក្សាវក្ជាវពុទ្ធសាស្នាស្ម័្យងមបីាននរើតនឡើង ឥទ្ធិពលខាល ងំ 
កាល ននះ ក្តូវអស់្បនតិចម្តងៗ ជាលោំប់។ 
 នៅរនុងក្បវតតពុិទ្ធសាស្នាចនិ និកាយដដលនរើតនក្កាយនគបងអស់្គ ឺ
និកាយហសនឹ។ តាម្ពារយនគនិយាយ អនរបនងាើតនិកាយននះ ជាអនរបួស្មួ្យ 
អងគ ម្រពីបរនទ្ស្ មាននាម្ថ្ន នពាធធិម៌្ ឆ្ន  ំ?-៥២៨ នក្កាយក្គសិ្តស្ររាជ។ 
ប ុដនត ក្គ្នប់ពូជដដលក្ពះស្ងឃអងគននះបានបណតុ ះ បានក្បរបទលដទលផ្កា  យា ង 
រុងនរឿង នៅនក្កាយរជាកាល ហួយ នណង គ.ស្.៦៣៨-៧១៣ ឯនណាះ គនឺៅ 
រនុងជនំាន់ទី្៦ ននក្តរូលននះ។ នក្កាយស្តវតសទី្៨ និកាយននះបានបនញ្ាញ 
ក្ពះស្ងឃជនំាញៗ ជានក្ចើន ជាបនតបនាទ ប់ ដដលបណាត លឲ្យនិកាយ ហសនឹននះ 
បានចនក្ម្ើនរុងនរឿងរនុងរយៈជានក្ចើនស្តវតស។ 
 នគស្នងាតន ើញថ្ន ចនំពាះក្ពះពុទ្ធសាស្នា មានការគតិពិចរណា 
តាម្រនបៀបងមមួី្យ ដដលមានឫស្គល់យា ងនក្ៅនៅរនុងចរតិននក្បជាជនចនិ។ 
ការននះ គ្នម នអវីនក្ៅពីពុទ្ធសាស្នា ដដលនយាលនៅតាម្គតនិិយម្ចនិ ននាះ 
នទ្។ នោយសារមានចរនតគតនិិយម្ងមនីនះជាបដនថម្ សាស្នាក្ពះពុទ្ធនគ្នតម្ 
រតឹដតររីធនំឡើងនទ្ៀត នហើយបានលូតលាស់្ស្នម្ប ើម្នៅចុងបូព៌ាក្បនទ្ស្។ 
 

៥- ព្ប្ក្ទ្សជប្ ុន 
 

 ក្បវតតកិ្ពះពុទ្ធសាស្នានៅក្បនទ្ស្ជប ុន ចប់នទតើម្នឡើងរនុងស្តវតសទី្៦ 
ននក្គសិ្តស្ររាជ។ រនុងឆ្ន  ំ៥៣៨ ក្ពះម្ហារសក្តនននគរ នបាឆ ីជាភាសាជប ុន 
នៅថ្ន គោឹរា  គកឺ្បនទ្ស្ រូនរ   ស្ពវនងៃននះ បានបញ្ាូ នរាជទូ្តឲ្យនាកំ្ពះពុទ្ធរូប 
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មួ្យក្ពះអងគ និងសាស្តសាត មួ្យរាល ម្រថ្នវ យក្ពះនៅអធរិាជគមិ្មុ្។ី ននះជា 
ការនាចូំលនូវក្ពះពុទ្ធសាស្នា ជានលើរទី្មួ្យ នៅរនុងក្បនទ្ស្ជប ុន។ ដូនចនះ 
ក្បវតតកិ្ពះពុទ្ធសាស្នានៅក្បនទ្ស្ជប ុនម្រទ្ល់ស្ពវនងៃននះ បានជាង ១៤០០ 
ឆ្ន នំហើយ។ 
 រនុងក្បវតតដ៏ិដវងននះ នយើងអាចគតិពិចរណាចនំពាះពុទ្ធសាស្នាជប ុន 
បានតាម្ម្ជឈម្ណឌ លប។ី ម្ជឈម្ណឌ លទី្១ គកឺ្ពះពុទ្ធសាស្នា រនុងស្តវតសទី្ 
៧ និងទី្៨។ នដើម្បបីភំ្លកឺារននះឲ្យបានចាស់្លាស់្ នយើងអាចនរៀបរាប់អពីំ 
ក្ពះវហិារហូរយីឺហស ីគ.ស្. ៦០៧ និងក្ពះវហិារ តូនដហស ីគ.ស្. ៧៥២។ ក្ពះ 
វហិារធងំពីរននះ បានស្ង់នឡើងរនុងស័្យននាះ។ កាលណានគរលឹំរនឡើងវញិ 
អពីំស្ម័្យននាះ នគម្និក្តូវនភ្លចគតិដល់រពំស់្វបបធម៌្ដ៏ែពង់ែពស់្អសាា រយនៅ 
រនុងទ្វីបអាសីុ្ធងំមូ្ល នាស្ម័្យននាះនទ្។ រនុងស្ម័្យននាះ នៅនពលដដល 
អារយធម៌្នៅបស្ាិម្ក្បនទ្ស្មានភាពងងតឹក្ជប់ននាះ អារយធម៌្នៅបូព៌ាក្បនទ្ស្ 
មានដនំណើ រយា ងស្រម្ម ស្នម្ប ើម្អសាា រយ។ នៅរនុងក្បនទ្ស្ចនិ អាសីុ្រណាត ល 
ឥណាឌ  និងក្បនទ្ស្ឯនទ្ៀតៗ នៅតបំន់អានគនយ៍ ស្រម្មភាពរនុងវស័ិ្យបញ្ហញ វនត 
សាស្នា និងវចិកិ្តរម្ម មានដនំណើ រខាល ងំកាល ណាស់្។ ក្ស្បជាមួ្យនឹងចលនា 
ននះ ក្ពះពុទ្ធសាស្នា បាននក្សាចក្ស្ពពិភ្ពខាងនរើត នូវចរនតម្នុស្សធម៌្ដ៏ធ ំ
នធង។ ចលនាងមនីនវបបធម៌្ជប ុន ដដលមានស្ណំង់ក្ពះវហិារ ហូរយីឺហស ី និង 
តូនដហស ី ដ៏លអនឆើតឆ្យជាភ្ស្តុតាង នហើយនឹងស្រម្មភាពសាស្នា និងវចិកិ្ត 
សិ្លបៈ ក្បរបនោយពណ៌នឆើតឆ្យដដលធរ់ទ្ងនឹងក្ពះវហិារធងំននាះជា 
បនាទ ល់ បង្ហា ញឲ្យន ើញចាស់្ អពីំររំតិវបបធម៌្ ដដលក្គបដណត ប់នៅនលើនទទ 
ដ៏ធនំធងននអាសីុ្ទ្វីប រហូតដល់នៅចុងបូព៌ាក្បនទ្ស្។ 
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 ក្បនទ្ស្ជប ុន ដដលម្រទ្ល់នពលននាះ នៅមានអារយធម៌្ទ្ន់ធបនៅ 
នឡើយ រ៏ក្តូវបាននក្សាចក្ស្ពនោយចរនតវបបធម៌្ដ៏ធនំនះ នហើយដទលផ្កា ននអារយ-
ធម៌្ រ៏បានររីយា ងឆ្ប់រហ័ស្។ ននះជាភ័្ពវវាស្នាលអមួ្យ ដដលក្បជាជន
ជប ុនបានទ្ទួ្ល នៅស្តវតសននាះ។ នដើម្នហតុស្ខំាន់បទុំតដដលបណាត លឲ្យ  
មានការលូតលាស់្ននវបបធម៌្ននះ គ្នម នអវីនក្ៅពីក្ពះពុទ្ធសាស្នានទ្។ វហិារ 
ពុទ្ធសាស្នាធងំឡាយនាស្ម័្យននាះ ក្តូវបានជាម្ណឌ លោឋ នស្ខំាន់ននស្ងគម្ 
នហើយក្ពះស្ងឃធងំឡាយមានមុ្ែង្ហរជាអនរដរឹនា ំ រនុងដទនរសិ្រាអប់រងំម ី
ននះ។ ម្និក្តមឹ្ដតដទនរសាស្នា ដតមួ្យមុ្ែប ុនណាណ ះនទ្ ក្ពះស្ងឃធងំននាះ 
បានពក្ងរីនចញជាវបបធម៌្ដ៏ធទូំ្លាយមួ្យ។ ននះនហើយជាសាថ នភាពក្ពះពុទ្ធ 
សាស្នា នៅនពលដដលនាចូំលម្ររនុងក្បនទ្ស្ជប ុន មុ្នដបូំង។ 
 ម្ជឈម្ណឌ លទី្២ គ ឺក្ពះពុទ្ធសាស្នា នៅស្តវតសទី្១២ និង១៣។ រនុង 
ក្បនទ្ស្ជប ុននៅនពលននាះ បពវជតិលបលីាញធំៗ  ជានក្ចើន បាននលចនោម ះ 
នឡើង ដូចជា ក្ពះនងរៈ ហូននន គ.ស្. ១១៣៣-១២១២ ក្ពះនងរៈ សីុ្ងរា ន 
គ.ស្. ១១៧៣-១២៦២ ក្ពះនងរៈ ដូនហគន គ.ស្. ១២០០- ១២៥៣ ក្ពះនងរៈ 
នីជរុីងិ គ.ស្. ១២២២-១២៨២ ជានដើម្។ ស្ពវនងៃននះរ៏នោយ ដតកាលណានគ 
និយាយអពីំពុទ្ធសាស្នាជប ុន នគម្និអាចបរយិាយនោយម្និបញ្ហា រ់អពីំ 
បពវជតិធំៗ ធងំននាះបាននទ្។ នហតុដូចនម្តចបានជា បពវជតិលបលីាញអសាា រយ 
បាននរើតនឡើង នៅដតរនុងស្តវតសននាះ ដូនចនះ? គ្នម នអវីគួរឆៃល់នទ្ ពីនក្ពាះ 
បញ្ហា ជាទូ្នៅមួ្យ បាននរើតនឡើងចនំពាះម្ហាបុគគល ធងំឡាយរនុងស្ម័្យ 
ននាះ។ នតើបញ្ហា ជាទូ្នៅននាះជាបញ្ហា អវីនៅ? នម្ើលនៅក្បដហលជាម្រអពីំ 
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នហតុការណ៍ ដដលក្ពះពុទ្ធសាស្នាក្តូវបានក្បជាជនជប ុនទ្ទួ្លយរ រនុង 
ដបបដទនពិនស្ស្ជាជប ុននិយម្។ 
 នរឿងននះនាឲំ្យនយើងមានស្នួំរថ្នៈ ចុះនម្តច រ៏ដូនចនះ?  ក្ពះពុទ្ធសាស្នា 
ក្តូវបាននាចូំលម្ររនុងក្បនទ្ស្ជប ុនននះ តាងំពីយូរយារណាស់្ម្រនហើយនុ ះ  
ម្និពិតនទ្ ឬអី? នបើនយាលនៅតាម្ក្បវតតសិាស្តស្ត នរឿងននះពិតជាអញ្ាឹ ងដម្ន។  
ប ុដនតនរឿងមួ្យនទ្ៀត រ៏ជានរឿងពិតដដរ គថឺ្នក្បជាជនជប ុនក្តូវការនពលនក្ចើន 
ស្តវតសជាចបំាច់ នដើម្បអីាចនឹងទ្ទួ្លនជឿយា ងនពញនលញនូវសាស្នា ដដល 
នាចូំលម្រននាះ នហើយដរទ្ក្ម្ង់ឲ្យនៅជាសាស្នារបស់្ែលួនពិតក្បារដ។ រួម្ 
នស្ចរតនីៅ គរឺនុងរយៈស្តវតសទី្៧ និងទី្៨ ដដលក្បនទ្ស្ជប ុនចប់នទតើម្ែ ំ
ក្បងឹែនះដែនងទ្ទួ្លយរក្ពះពុទ្ធសាស្នា ប ុដនតការែកំ្បងឹែនះដែនងននះ ក្តូវបាន 
ទលដទលផ្កា  ដល់នៅរនុងស្តវតសទី្១២ ទី្១៣ នក្កាម្ស្រម្មភាពននក្ពះស្ងឃធំៗ  
ឯនណាះនៅវញិនទ្។ 
 ជាបនតម្រ ពុទ្ធសាស្នាជប ុន ដដលបពវជតិធំៗ  ធងំននាះបានរសាង 
ក្គះឹនហើយននាះ រ៏បនតស្រម្មភាពក្បរបនោយនជាគជ័យ រហូតម្រដល់ស្ពវ-
នងៃននះ។ នក្កាយពីជនំាន់ម្ហាបពវជតិអសាា រយធងំននាះម្រ ពនលឺភ្លឲឺ្យបានដូច 
ពនលឺនៅរនងស្តវតសននាះ រ៏ ប់មាននឡើងនទ្ៀត នៅរនុងក្បវតតពុិទ្ធសាស្នា
ជប ុន។ ប ុដនតតាម្លនំាអំនរនិពនធនស្ៀវនៅននះ ហារ់ដូចជាមាននរឿងមួ្យជា 
ពិនស្ស្នទសងនទ្ៀត ដដលធរ់ធញអារម្មណ៍នយើង គៈឺ លទ្ធទលននការ 
ក្សាវក្ជាវអពីំពុទ្ធសាស្នានដើម្ ដដលបាននធវើនឡើងរនុងស្ម័្យងមីៗ ននះ។ 
 តាងំពីនពលដដលក្បនទ្ស្ជប ុនបានទ្ទួ្លយរជាដបូំងម្រ ពុទ្ធសាស្នា 
ជប ុន នស្ទើរដតធងំមូ្ល ជាពុទ្ធសាស្នាម្ហាយាន នៅនក្កាម្ឥទ្ធិពលពុទ្ធ-
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សាស្នាចនិ។ ជាពិនស្ស្ នក្កាយនពលដដលក្ពះនងរៈធំៗ  នាស្តវតសទី្១២ 
និងទី្១៣ បាននរើតនឡើង ពុទ្ធសាស្នាម្ហាយានជាមូ្លោឋ នធបំងអស់្ រហូត 
ម្រដល់ស្ពវនងៃននះ នោយនយាលយរពួរអនរបនងាើតនិកាយននះ ជាម្ជឈ-
ម្ណឌ ល។ នៅរនុងក្បវតតពុិទ្ធសាស្នាជប ុន ការក្សាវក្ជាវអពីំពុទ្ធសាស្នានដើម្ 
បានចប់នទតើម្នឡើង ក្បមាណជានក្កាយពារ់រណាត លស្ររាជ មុ្ហីស។ី រូបភាពនន  
ក្ពះពុទ្ធនគ្នតម្ បាននចញឲ្យន ើញនឡើងជាងមយីា ងក្បតយរស នៅចនំពាះដភ្នរ 
អនរដដលមានការនភ្លចគតិថ្ន ពុំដម្នពួរអនរបនងាើតនិកាយននះនទ្ គកឺ្ពះពុទ្ធ-
នគ្នតម្ននាះឯង ជាអនរបនងាើតពុទ្ធសាស្នា។ នហើយពួរអនរដដលគ្នម នគតិអវ ី
នក្ៅពីសាស្នាម្ហាយានននាះ រ៏បានយល់ចាស់្ថ្ន នៅរនុងម្ហាយានននាះ 
មាននគ្នលជនំនឿជាក្គះឹមួ្យនទ្ៀត ននពុទ្ធសាស្នា។ ការវវិតតន៍ងមនីនះ ស្ថិតនៅ 
ធងំក្សុ្ងរនុងដទនរទ្ស្សនសិ្រានៅនឡើយ នហតុននះ ម្និធន់អាចបណាត ល 
ឲ្យមាន ស្រម្មភាពខាល ងំកាល ខាងជនំនឿសាស្នា នៅនឡើយនទ្។ ប ុដនត ចនំណះ 
វជិាា ននក្បជាជនជប ុនរនុងក្ពះពុទ្ធសាស្នា ហារ់ដូចជាបាននៅដល់ទលូវបត់ធ ំ
មួ្យនទ្ៀត។ អនរនិពនធនស្ៀវនៅននះ មានបណំងចង់បញ្ហា រ់អពីំរយៈ 
ដនំណើ រវវិតតន៍ងមនីនះ នហើយទុ្រជាម្ជឈម្ណឌ លក្បធានទី្៣ រនុងចនំណាម្ 
ម្ជឈម្ណឌ លក្បធានធងំ៣ ដដលបានដចងពីខាងនលើម្រនហើយ។ 

 
 
 

 



 

- 406 - 
 

II 
រក្ប្ៀប្ប្ចាូ នព្រះរុទ្ធោសាជាប្នតៗ  

មកជំាន់ក្ព្ោយៗ 
 ក្ពះពុទ្ធសាស្នា ជាសាស្នាមួ្យដដលមានសិ្កាខ បទ្របស់្ក្ពះស្រយ 
មុ្នីជាក្គះឹ។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានទាយសិ្កាខ បទ្ននះ រនុងរយៈ ៤៥ឆ្ន ចុំងនក្កាយ 
ននជវីតិរបស់្ក្ពះអងគ។ ដូនចនះ ពារយនពចន៍ធងំឡាយ ដដលក្ពះអងគនក្បើក្បាស់្ 
រនុងក្ពះធម្មនទ្ស្នា មានន័យក្បរបនោយអាជាញ ោច់ខាត រនុងសាស្នាននះ។ 
ក្ពះធម៌្ធងំ ៨៤០០០ ធម្មរខនធ និងគណៈនិកាយជានក្ចើន ដដលបាននរើតមាន 
នឡើង សុ្ទ្ធដតមានការធរ់ទ្ងនឹងសិ្កាខ បទ្ក្ពះស្រយមុ្នីននះ។ នស្ៀវនៅធងំ
ឡាយ ដដលស្តីអពីំសិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ ក្តូវបាននគោរ់នោម ះថ្ន អុីនស្សរយូ ឬ 
ពារយមួ្យនទ្ៀតថ្ន នដហុរយូ ដដលមានន័យថ្ន ក្បជុកំ្គប់ស្នតគម្ពរី។ 
 ក្ពះស្រយមុ្នី ក្ទ្ង់បាននពាលអះអាង យា ងមុ្ងឺមា ត់អពីំភាពនស្មើគ្នម នន 
ម្នុស្សជាត ិ នហើយក្ទ្ង់បានស្ដម្តងធម៌្ទូ្នាម ន ជាពារយសាម្ញ្ញ ចាស់្លាស់្ 
នដើម្បឲី្យស្តវនលារទូ្នៅ អាចបានយល់នពញនលញនូវពារយនក្បៀនក្បនៅ 
ធងំននះ។ រហូតដល់នងៃអវសានននជវីតិរបស់្ក្ពះអងគ រនុងក្ពះជនម ៨០ ក្ពះ 
វស្ា ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានបនតការស្ដម្តងក្ពះធម្មនទ្ស្នា នដើម្បជីាក្បនយាជន៍ 
ស្ក្មាប់ម្នុស្សនលារ ឥតដដលបាន ប់ស្ក្មារមួ្យនវលាណានឡើយ។ 
 នក្កាយពីក្ពះស្រយមុ្នី ក្ទ្ង់ចូលនិពាវ ននៅ ពួរសាវរ័ធងំឡាយរបស់្ 
ក្ពះអងគ បានស្ដម្តងក្ពះធម្មនទ្ស្នា នៅតាម្ដតនស្ចរតដីដលែលួនបានសាត ប់ឮ 
ម្រ។ នហតុននះ ចនំពាះការបញ្ាូ នសិ្កាខ បទ្ននះជាបនតៗ  ម្រនក្កាយៗនទ្ៀត 
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ការែុស្នលអៀងែលះៗ ជាការនចៀស្ពុទុំត។ ការភាន់ក្ចឡនំោយអនចតនាធងំ 
ននះ បាននរើតនឡើងនោយពុទ្ធសាវរ័ធងំឡាយ ដដលគិតដតពីពនយល់ទាយ 
ក្ពះសាស្នា នៅតាម្នស្ចរតដីដលែលួនបានសាត ប់ឮ និងយល់ន ើញ។  
 ប ុដនត ជាការចបំាច់ ពុទ្ធដកីាក្ពះស្រយមុ្នី ក្តូវដតបញ្ាូ នបនតម្រជនំាន់ 
នក្កាយៗ ឲ្យបានក្តមឹ្ក្តូវ និងពិតក្បារដ នហើយស្តវនលារក្គប់ជាន់ថ្នន រ់ធងំ 
អស់្ក្តូវដតអាចបានសាត ប់ឮនស្ចរតនីក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះអងគ។ ដូនចនះនហើយ 
ក្ពះស្ងឃធំៗ បានក្បជុគំ្នន  នដើម្បសី្ក្ម្បស្ក្មួ្លពារយ និងសិ្កាខ បទ្ នោយ 
សូ្ក្តក្បាប់គ្នន នៅវញិនៅម្រនូវនរឿងធងំឡាយ ដដលមាន រ់ៗបានសាត ប់ឮ នហើយ
យល់ន ើញ។ ការក្បជុនំនះ បានក្បក្ពឹតតនឡើងអស់្ជានក្ចើនដែ។ សាន នដដដលជា 
លទ្ធទលននម្ហាស្ននិបាតននះ មាននោម ះថ្ន «នរតសហឹយ»ឺ ឬ«ការនរៀបចឲំ្យ 
មានរនបៀបនរៀបរយ»។ ការននះបង្ហា ញឲ្យន ើញថ្ន នតើម្ហាស្ងឃធងំននាះ 
មាននស្ចរតរីរុណា និងការរួបរួម្គ្នន ជញ្ាឹ ងគតិប ុនណានដើម្បបីញ្ាូ នបនតនូវ 
ពារយពិត ដដលក្ពះបរម្ក្គូក្ទ្ង់បានដងលងទុ្រម្រ។ សិ្កាខ បទ្ដដលបានស្ក្ម្ប 
ស្ក្មួ្លនហើយននះ រ៏ក្តូវបានចរទុ្រ ជាលាយលរខណ៍អរសរ។ នៅរនុងសិ្កាខ -
បទ្ ដដលបញ្ាូ នបនតម្រនក្កាយៗ ជាលាយលរខណ៍អរសរននះ ក្ពះស្ងឃធំៗ  
រនុងស្ម័្យដបូំង បានបញ្ាូ លអតាថ ធបិាយ និងនស្ចរតបីរក្សាយរបស់្ែលួន 
ផ្កទ ល់ ដដលនគនៅថ្ន «រ  ុង» ឬ«នស្ចរតអីភ្កិ្បាយ»។ សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ នស្ចរត ី
អតាថ ធបិាយដដលបដនថម្ពីនលើ និងពុទ្ធវន័ិយ ធងំបពួីរននះ នៅរួម្ថ្ន «សាន 
ហសូរយូ» ឬជាភាសាស្សំ្តស្ាឹត «ក្ពះនក្តបដិរ» មានន័យថ្ន «ក្បជុគំម្ពរីធងំប ី
ដទនរ»។ 
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 «សានហសូរយូ» ឬ «ក្ពះនក្តបដិរ» ននះដចរនចញជា «រយូហសូ»«វតីសហឹសូ» 
និង «រ  ុងហសូ»។ ពារយ «ហសូ» បានន័យថ្ន ភាជន៍ ឬ ក្បជុំ។ ពារយ «រយូ» 
ជាស្ំស្តស្ាឹតថ្ន សូ្ក្ត ស្ំនៅនៅនលើ ពារយឱវាទ្របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ពារយ «រតីស»ឹ  
ជាស្ំស្តស្ាឹតថ្ន វន័ិយ ស្ំនៅនៅនលើចាប់ធងំឡាយដដលធរ់ទ្ងនឹងជីវតិ 
ននពុទ្ធស្ហគម្ន៍។ ពារយ «រ  ុង» ជាស្សំ្តស្ាឹតថ្ន សាស្តសាត  ឬ អភ្ធិម្ម ស្នំៅនៅនលើ 
នស្ចរតអីតាថ ធបិាយ ដដលក្ពះស្ងឃធំៗ  បានស្រនស្រទុ្រម្រ។  
 តាម្នរឿងតណំាល ក្ពះពុទ្ធសាស្នាបានចូលនៅរនុងក្បនទ្ស្ចនិ រនុង 
ឆ្ន ទីំ្១០ ននស្ម័្យ យុង-ពីង គ.ស្. ៦៧។ ប ុដនតនៅបចាុបបននននះ នគយល់ថ្ន 
ពុទ្ធគម្ពរីធងំឡាយ បានចប់នទតើម្ចូលម្ររនុងក្បនទ្ស្ចនិ នហើយក្តូវបានបរ 
ដក្បនៅរវាង ៨៤ឆ្ន  ំ នក្កាយម្រ គរឺនុងឆ្ន ទីំ្១ ននស្ម័្យយាន់-ោ ឆ្ន ១ំ៥១ 
នក្កាយក្គសិ្តស្ររាជ រនុងរាជយក្ពះនៅអធរិាជ ហាន រនុងស្នតតវិងសហាន ខាង 
នរើត ជនំាន់នក្កាយ។ ចប់ពីនពលននាះម្រ ការែកំ្បងឹដក្បងបរដក្បគម្ពរីនៅជា 
ភាសាចនិ បានក្បក្ពឹតតនឡើងជាបនតៗ  រនុងរយៈនពលជាង១៧០០ឆ្ន ។ំ អតថបទ្ 
ចនួំន ១៤៤០ នបាះនចញជាគម្ពរី ៥៥៨៦ រាល ក្តូវបានបរដក្បនៅស្ម័្យ 
ននាះ។ ការែិតែរំរវធិរីរាទុ្រគម្ពរី ដដលបានបរដក្បនហើយធងំននាះ បាន 
ចប់នទតើម្នធវើនឡើង តាងំពីរនុងស្ម័្យស្នតតវិងស វុយី ៣៨៦-៥៣៥ ប ុដនតការ 
នបាះពុម្ព ក្តូវបានចប់នទតើម្នធវើនឡើង នៅរនុងស្ម័្យស្នតតវិងសសុ្ងខាងនជើង 
ឆ្ន  ំ ១១២៧។ ចប់ពីនពលននាះម្រ សាន នដននក្ពះស្ងឃចនិធំៗ ធងំននាះ ក្តូវ 
បានបញ្ាូ លជាបដនថម្នៅរនុងពុទ្ធគម្ពីរ ជានហតុនាឲំ្យនគ ប់ទ្ទួ្លសាគ ល់ 
នស្ៀវនៅធងំននះទុ្រជា គម្ពរីក្ពះនក្តបដិរ។ គនឺៅរនុងស្ម័្យស្នតតវិងស សឺុ្អុ ី
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គ.ស្. ៥៨១-៦១៨ ដដលក្បជុនំស្ៀវនៅធងំននះ ក្តូវបាននោម ះថ្ន «អុីនស្ស 
រយូ»  ឬ ស្មូ្ហរម្មនពញនលញននស្នតគម្ពរី។ នៅរនុងស្ម័្យស្នតតវិងស តាង 
គ.ស្. ៦១៨-៩០៦ នគបានោរ់នោម ះងមថី្ន«នដហសូរយូ» ចនំពាះស្មូ្ហរម្មគម្ពរី 
របួនចាប់វន័ិយ ននក្ពះពុទ្ធសាស្នាននះ។ 
 ពុទ្ធសាស្នាបានចូលនៅរនុងក្បនទ្ស្ទី្នបត៍ នៅរវាងក្គសិ្តស្ររាជទី្ 
៨។ រនុងរយៈនវលា ១៥០ឆ្ន  ំចប់ពីស្តវតសទី្ ៩ ដល់ស្តវតសទី្១១ ការែបំរ 
ដក្បគម្ពរីនចះដតក្បក្ពឹតតនៅជាបនតបនាទ ប់ រហូតដល់នស្ទើរដតគម្ពរីធងំអស់្ ក្តូវ 
បានបរដក្បជាភាសាទី្នបត៍ នៅនពលននាះ។ 
 ស្រុបនៅ នោយន ើញថ្ន គម្ពរីធងំឡាយ ម្និក្តមឹ្ដតក្តូវបានបរដក្ប 
ជាភាសា រូនរ   ជប ុន សិ្ងហាគ នលស៍្ ដែមរ ទូ្រគី និងភាសាននបូព៌ាក្បនទ្ស្
ឯនទ្ៀតៗ ជានក្ចើន ដតប ុ នណាណ ះនទ្ គម្ពីរធងំននាះក្តូវបានបរដក្បជាភាសា 
ឡាតាងំ បារាងំ អង់នគលស្ អាលលឺម្ ង់ដ៍ អុីតាលី ជាបដនថម្នទ្ៀតទងននាះ នគអាច 
ស្ននិោឋ ននោយក្បារដក្បជាបានថ្ន ស្ពវនងៃននះ ការទ្ទួ្លក្បសិ្ទ្ធិពរក្ពះពុទ្ធ 
សាស្នា ក្តូវបានររីស្ពវសាយ ពាស្នពញស្រលនលារ។ 
 ប ុដនត នបើគតិពិចរណា នោយនយាលនៅតាម្លរខណៈដនំណើ រលូតលាស់្ 
និងដនំណើ រដក្បក្បួលននពុទ្ធសាស្នា រនុងរយៈនពលជាង ២០០០ឆ្ន  ំនិងនោយ 
នយាលនៅតាម្នស្ៀវនៅជាង ១០០០០រាល ដដលបានស្រនស្រទុ្រម្រននាះ 
រ៏ន ើញថ្នពិបារនឹងដរក្ស្ង់យរន័យពិត អពីំពារយស្ដំនីនក្ពះស្រយមុ្នី 
នធះបមីានគម្ពរី «នដហសូរយូ»ដដលក្បជុកំ្គប់គម្ពរី ក្គប់ចាប់វន័ិយននពុទ្ធសាស្នា 
ននះជាជនួំយទងរ៏នោយ។ នោយនហតុននះ ជាការចបំាច់ក្តូវដតដរក្ស្ង់ 
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យរចណុំចស្ខំាន់ៗពីគម្ពរី «នដហសូរយូ» នដើម្បនីធវើជាលរខណវនិិចឆយ័ និងជា 
មូ្លនហតុ ស្ក្មាប់ឲ្យបុគគលមាន រ់  ៗអាចសាថ បនាជនំនឿសាស្នារបស់្ែលួនផ្កទ ល់។ 
 នៅរនុងក្ពះពុទ្ធសាស្នា អាជាញ ែពស់្បទុំតស្ថិតនៅនលើពារយស្ដំធីងំឡាយ 
ដដលក្ពះស្រយមុ្នី ក្ទ្ង់បានដងលងម្រ។ ប ុដនត នស្ចរតទូី្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធក្តូវ  
ដតមានការធរ់ទ្ងយា ងជតិស្និទ្ធ ជាមួ្យនឹងការពិតននជវីតិរស់្នៅស្ពវនងៃ។ 
នបើម្ិនដូនចនះនទ្ សាស្នាននះម្ិនអាចនឹងបញ្ាូ លចិតតម្នុស្សនលារឲ្យនជឿ 
យា ងនសាម ះនៅនលើបាននទ្។ ដូនចនះ នដើម្បឲី្យសិ្កាខ បទ្ននះ អាចបាននៅជា 
សិ្កាខ បទ្របស់្បុគគលក្គប់គ្នន ធងំអស់្ ជាការចបំាច់ ក្តូវដតសិ្កាខ បទ្ននះមាន 
ភាពជាធម្មតា ជារ់លារ់ មានលរខណៈជាស្ម្ភាពចនំពាះម្នុស្សទូ្នៅ ក្គប់ 
ជាន់ថ្នន រ់ នហើយជាងននះនៅនទ្ៀត ពារយធងំឡាយក្តូវដតឲ្យបាន ជារ់លារ់ 
និងជាពារយដដលនគនក្បើក្បាស់្រនុងជវីតិជានរៀងរាល់នងៃ។ 
 នស្ៀវនៅននះបានចងក្រងនឡើង រ៏នោយសារមានការពិចរណាដូច 
បាននពាលម្រពីខាងនលើននះ នហើយជានររដដំណលននម្ហាគម្ពរី «នដហសូរយូ» 
ដដលមានក្បវតតជិាង ២៥០០ ឆ្ន  ំម្រនហើយ។ នោយពិត នស្ចរតអីធបិាយរនុង 
នស្ៀវនៅននះ ម្និអាចទុ្រជានលញនលញបាននទ្។ ពារយស្ដំរីបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
មានន័យនក្ៅ ឥតទី្បទុំត គុណធម៌្ននពារយធងំននាះទូ្លទូំ្លាយ ឥតក្ពំដដន
ម្និង្ហយនឹងោរ់តនម្លបាននទ្។ 
 ប ុដនត នយើងែញុសំ្ងឃមឹ្ថ្ន នស្ៀវនៅននះនឹងបានលអនឡើងៗ នហើយបានក្តមឹ្ 
ក្តូវតាម្នស្ចរតពិីត ជាលោំប់តនៅ នៅនពលពិនិតយដរតក្មូ្វ និងនបាះពុម្ពជា 
ងម ីជាបនតៗ  នៅអនាគត។ ននះនហើយ ជានស្ចរតកី្បាថ្នន របស់្នយើងែញុ។ំ 
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III 
ព្ប្វត្តិក្សៀវក្ៅ «សិោខ ប្ទ្ព្រះរុទ្ធ» 

 នស្ៀវនៅពុទ្ធសាស្នាននះ ជាលទ្ធទលននការនរ ើស្ក្បមូ្ល ពិនិតយនឡើង 
វញិនូវនស្ៀវនៅនដើម្ជប ុន «រក្ម្ងអតថបទ្ពុទ្ធសាស្នាបរដក្បជាងម»ី ដដល 
នបាះពុម្ពនៅ ដែររាោ  ឆ្ន  ំ ១៩២៥ នោយស្មាគម្ទាយ «នស្ៀវនៅពុទ្ធ-
សាស្នា បរដក្បជាងម»ី ដដលមានក្ពះម្ហានងរៈ ម្អឹាន-គហីសុ ឹ ជាអនរដរឹនា។ំ 
នស្ៀវនៅនបាះពុម្ពនលើរទី្១ ជាភាសាជប ុនននះ បានចងក្រងនឡើងនោយ 
បណឌិ ត សីុ្យហឺាគ គ ឹយា មា នប និងបណឌិ ត ជនីហសង-អាកានឹមា  ក្ពម្នោយរចិា 
ស្ហក្បតបិតតកិារននក្គូអាចរយពុទ្ធសាស្នាជប ុនជានក្ចើនទង រនុងរយៈជាង ៥ 
ឆ្ន ។ំ 
 នៅរនុងស្ម័្យ ស្យូវា  គ.ស្.១៩២៦ «អតថបទ្ស្តីអពីំពុទ្ធសាស្នា ដដល 
នគនិយម្នក្ចើន» ក្តូវបាននបាះពុម្ពជាភាសាជប ុន នោយស្មាគម្ខាងនលើននះ 
នហើយក្តូវបានទសពវទាយពាស្នពញក្បនទ្ស្ជប ុន។ 
 រនុងដែររាោ ឆ្ន  ំ ១៩៣៤ នៅនពលក្បជុសំ្មាជពុទ្ធិរយុវជនននភូ្ម្ ិ
ភាគ បា សីុ្ហវីរធងំមូ្ល នៅក្បនទ្ស្ជប ុន នស្ៀវនៅ  «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» 
ដដលបរដក្បជាភាសា អង់នគលស្ ពីអតថបទ្ស្តីអពីំពុទ្ធសាស្នា ដដលបានដចង 
ម្រនហើយពីខាងនលើននះ ក្តូវបាននបាះពុម្ពទាយនោយ ស្ហព័នធពុទ្ធិរយុវ-
ជន ក្បនទ្ស្ជប ុនធងំមូ្ល នោយមាននលារ ហគុោត រដ៏ (Goddard) ជួយ 
នក្ជាម្ដក្ជងទង នដើម្បទុី្រជាទី្រឭំរ។ រនុងឆ្ន  ំ១៩៦២ នដើម្បរីឭំរនងៃែួបឆ្ន ំ
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ទី្ ៧០ ននការនាចូំលននក្ពះពុទ្ធសាស្នានៅរនុងក្បនទ្ស្ អានម្ររិ នលារ 
នយ ហាន-នឹមា តា ដដលជាក្បធានក្រុម្ហ ុន ម្ីតសុតូឹយ ូ  បាននបាះពុម្ពទាយ 
នស្ៀវនៅ «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» ននះ ជាភាសាអង់នគលស្ ម្តងនទ្ៀត។ 
 រនុងឆ្ន  ំ ១៩៦៥ នៅនពលនលារ នឹមា តា បានបនងាើត «មូ្លនិធជិនំរឿន 
ពុទ្ធសាស្នា» នៅទី្ក្រុងតូរយូ ការទាយនស្ៀវនៅននះជាភាសាអង់នគលស្នៅ 
រនុងពិភ្ពនលារធងំមូ្ល ក្តូវបាននក្គ្នងទុ្រជាស្រម្មភាពមួ្យ របស់្មូ្លនិធ ិ
ននះ។ 
 នដើម្បសី្នក្ម្ចគនក្មាងការននះ គណៈរមាម ធកិារនស្ើនរ ើពិនិតយ និងក្បមូ្ល 
ទុ្រនូវឯរសារធរ់ទ្ងនឹង «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» ក្តូវបានបនងាើតនឡើងរនុងឆ្ន  ំ
១៩៦៦។ ស្មាជិរននគណៈរមាម ធិការននះមាន នលារសាស្តសាត ចរយ កាហសុ ឹ
យ ូសីុ្-គណូី នលារសាស្តសាត ចរយសឺុ្យ-ឺកាណាអូកា នលារសាស្តសាត ចរយ នហសន 
ណូ-អុសីុី្ហាគ ម្ ី នលារសាស្តសាត ចរយ សីុ្ងរូ-សានយ គ ី នលារសាស្តសាត ចរយ រូដូ-
មា តសុណឹាម្ ី នលារសាស្តសាត ចរយ សូ្ជុន-បាន់ដូ និងនលារសាស្តសាត ចរយ តានរ 
ម្-ីតាកានស្។ នលារសាស្តសាត ចរយ ហវឹម្អូី-មា សឹុ្តានី នលារសាស្តសាត ចរយ 
វា ដដល និងនលារសាស្តសាត ចរយ តូសិុ្សឹុ្នរ-សីុ្ម្ហីសុ ឹ រ៏បានជួយនធវើការពិនិតយ 
ដរតក្មូ្វននះដដរ។ ជាលទ្ធទលននការពិនិតយដរតក្មូ្វននះ «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» 
ក្តូវវបាននបាះពុម្ពទាយនចញរនុងទ្ក្ម្ង់ងមីមួ្យនទ្ៀតជាភាសាអង់នគលស្-
ជប ុន។  
 រនុងឆ្ន  ំ១៩៧២ នលារសាស្តសាត ចរយ សឺុ្យ-ឺណាកាអូកា នលារសាស្តសាត -
ចរយ នហសនណូ-អុសីុី្ហាគ ម្ ី នលារសាស្តសាត ចរយ ស្យ  ូយ-ឺហាណាយា មា  នលារ 
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សាស្តសាត ចរយ កាវ នសី្-តាមួ្រា  និងនលារសាស្តសាត ចរយ តានរម្-ិតាកានស្ បាន 
ពិនិតយនឡើងវញិ ដរនស្ចរតែុីស្ែលះៗ នហើយនបាះពុទ្ធសាជាងម។ី 
 បនាទ ប់ម្រ គណៈរមាម ធកិារមួ្យរួម្មាន នលារសាស្តសាត ចរយ  រនីយាតាត 
តសុ ឹសីុ្អូអុីរ,ិ តានរម្ ិតាកានស្, ហីុរ  ូសិុ្ តាសីុ្កាវា , កាវ ន់សី្ តាមួ្រា ,  សូ្ជុន បាន់ 
ដូ និងសូ្យូ ហាណាយា មា   (និពនធនាយរ)  ក្តូវបានបនងាើតនឡើង  នដើម្បបីនំពញ 
បដនថម្អតថបទ្ភាសាជប ុននន  «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ»  និងបាននបាះពុម្ពទាយនៅ 
ឆ្ន ១ំ៩៧៣។ 
 ជាងមមី្តងនទ្ៀត នៅរនុងឆ្ន  ំ១៩៧៤  គណៈរមាម ធកិារមួ្យរួម្មាន នលារ
សាស្តសាត ចរយ រូដូ មា តសុណឹាម្,ិ សូ្ជុន បាន់ដូ, សិុ្នរូ សានយគ,ិ ដូយូ តុគុណា
ហាគ , កាវ ន់សី្ តាមួ្រា  និង សូ្យូ ហាណាយា មា  (និពនធនាយរ) ក្តូវបានបនងាើត
នឡើង  នដើម្បបីនំពញបដនថម្អតថបទ្ភាសាអង់នគលស្ នន  «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ»
ដដលពួរនគបាននធវើនឡើងនោយមានរចិាស្ហក្បតបិតតកិារជាមួ្យ  នលារ រចិ-
ឆ្ទ្ដ៍ រ. នស្តនឺ។  ននាះជាការចងក្រងគួបទសគំ្នន   ជាមួ្យចាប់ជាភាសាជប ុន  
(នបាះពុម្ពទាយរនុងឆ្ន ១ំ៩៧៣)  ដដលជាលទ្ធទលនានំៅដល់ការនបាះពុម្ព 
ទាយ «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» ចាប់ភាសាអង់នគលស្-ជប ុន។ 
 នៅឆ្ន ១ំ៩៧៨ នលារសាស្តសាត ចរយ  សីុ្នហគអូ កាមា តា  និងនលារសាស្តសាត -
ចរយ  យា ស្ ុអាគ ិណារា   បានចូលរួម្រនុងគណៈរមាម ធកិារ។  នៅឆ្ន ២ំ០០១  នលារ
សាស្តសាត ចរយ នែនណត តាណាកា,  សូ្ហ គុ  វា តាណាប,ិ  នយាសីុ្យា សឹុ្ នយាណិ 
ហាវា  និងនលារសាស្តសាត ចរយ នស្នហាគ គ ឺមា នយោ (និពនធនាយរស្តីទី្)បាន
ចូលរួម្រនុងគណៈរមាម ធកិារនិពនធ។ 
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 នក្កាយម្រ នៅឆ្ន ២ំ០១៣  ស្មាគម្នដើម្បទីាយក្ពះពុទ្ធសាស្នាបាន
បតូរឋានៈរចនាស្ម្ពនធចត់តាងំរបស់្ែលួនពី   «មូ្លនិធសិ្ហសាជវីរម្ម»   ម្រ
ជា  «មូ្លនិធសិ្ហសាជវីរម្មនដើម្បកី្បនយាជន៍សាធារណៈ » វញិ។ 
 នៅរនុងនពលផ្កល ស់្បតូ រននាះ  ស្មាជរិននគណៈរមាម ធកិារនិពនធ រួម្មាន៖ 
នលារសាស្តសាត ចរយ នស្នហាគ គ ឺមា នយោ (និពនធនាយរ)  នលារសាស្តសាត ចរយ នហសន 
ណូ អុីសីុ្ហាគ ម្,ិ គយូីតាកា គមួី្រា , នែនណត តាណាកា, មា គអូី តានរមួ្រា , យា  
ស្ ុអាគ ិណារា , សីុ្ហស  ូ រុ យូសីុ្ម្ហីសុ,ឹ នយាសីុ្យា សឹុ្ នយាណិហាវា និង នលារ
សាស្តសាត ចរយ សូ្ហ គុ  វា តាណាប។ិ  គណៈរមាម ធកិារនិពនធ ក្បជុនំរៀងរាល់ឆ្ន រំនុង 
ការែិតែកំ្បងឹដក្បងនធវើយា ងណាឲ្យនស្ៀវនៅ «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» បាននឆលើយ
តបនៅនឹងនស្ចរតកី្តូវការននស្ងគម្បចាុបបនន ។ 
 
                          ររាោ ២០១៤ 
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អាត័្មន :  ភាពគ្នម នអាតាម  
 គជឺាចណុំចស្ខំាន់ជាងនគមួ្យរនុងក្ពះពុទ្ធសាស្នា។ នៅរនុងនលារននះ 
ក្គប់វតថុ ដដលមាននៅ ក្គប់បាតុភូ្តដដលនរើតនឡើង ទី្បទុំតនៅ សុ្ទ្ធដតគ្នម ន 
ែលឹម្សារពិតក្បារដ។ ដូចពុទ្ធសាស្នាបាននពាលអះអាង អពីំភាពម្និនទ្ៀង 
ឬអនិចាតា ននវតថុធងំអស់្ យា ងននះបញ្ហា រ់បានយា ងង្ហយថ្នភាពម្និនទ្ៀង 
ននះម្និអាចនឹងមានែលឹម្សារអវីមួ្យ ដដលឋតិនងរនទ្។ អនាត័មន អាចដក្បបាន 
ម្ោ ងនទ្ៀតថ្ន «គ្នម នអាត័មន» ។ 

អនិត្យ : ម្និនទ្ៀង 
 គជឺាចណុំចស្ខំាន់មួ្យនទ្ៀត រនុងក្ពះពុទ្ធសាស្នា។ ក្គប់វតថុ ដដលមាន 
នៅក្គប់បាតុភូ្តដដលនរើតនឡើង នៅរនុងនលារននះ ដក្បក្បួលជានិចា ម្និនៅ 
ដដដលរហូតនទ្។ វតថុធងំអស់្ ដតងដតវនិាស្នៅវញិ រនុងនងៃណាមួ្យ ជាម្និ 
ខាន។ ការក្បនម្ើលន ើញអនាគតននះ ជាក្បភ្ពពិតននទុ្រខ។ ប ុដនតម្និក្តូវកាត់ 
យល់នូវនស្ចរតីននះ តាម្នោយទ្ស្សនៈទុ្ទិ្ដឋិនិយម្ដតប ុ នណាណ ះនទ្ នក្ពាះ 
ការវវិតតន៍ ឬការនរើតនឡើងវញិ រ៏ជាការស្ដម្តងឲ្យន ើញនូវការដក្បក្បួលជានិចា
ននះដដរ។ 

ក្ពាធិសត្វ : អនរដដលរពុំងែកំ្បងឹបនំពញបារម្ ីក្បុងនឹងបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ 
 នដើម្នឡើយ ពារយននះក្តូវបាននក្បើចនំពាះក្ពះនគ្នតម្សិ្ទ្ធតថ មុ្នក្ពះអងគ 
បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដងឹ។ នក្កាយនពលដដលពុទ្ធសាស្នាម្ហាយានបាន 
នរើតនឡើង ក្គប់បុគគលដដលែកំ្បងឹបនំពញបារម្ ីក្បុងនឹងបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ  
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ក្តូវបានទ្ទួ្លនោម ះននះ។ នក្កាយម្រនទ្ៀត អនរដដលយរនស្ចរតនីម្តាត អាសូ្រ
ជាយាន នដើម្ប ី ជួយដរឹនានំគឯនទ្ៀតនៅកាន់ភាពក្ពះពុទ្ធ រនុងនពលដដលែលួន 
ឯងផ្កទ ល់រ៏រពុំងែសំ្ង្ហវ តដដរននាះ រ៏ក្តូវបាននោម ះថ្ន ក្ពះនពាធសិ្តវដដរ។ 
តួយា ង អវនលារនិតស្វរៈ ឬ កាវ នណុង រសតិគិ្នរភ្ៈ ឬ ហយហីសូ ម្ញ្ាុ ក្សី្ ឬ ម្ ុន 
ហយ ឺជានដើម្។ 

រុទ្ធ : អនរភាញ រ់រលឹរ អនរមានពនលឺក្តាស់្ដងឹ 
 នដើម្នឡើយ ក្ពះនគ្នតម្សិ្ទ្ធតថ ឬស្រយមុ្នី ក្ទ្ង់បានទ្ទួ្លក្ពះនាម្ននះ 
នក្កាយនពលដដលក្ពះអងគក្ទ្ង់បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដងឹ រនុងក្ពះជនម ៣៥ 
ក្ពះវស្ា គកឺ្បមាណជា ២៥០០ ឆ្ន មុំ្ន។ នធះបនីៅរនុងគណៈនិកាយណារ៏ 
នោយ ឬមានជនំនឿនទអៀងនៅខាងណារ៏នោយ អនរកាន់ពុទ្ធសាស្នាធងំឡាយ
មាននគ្នលបណំងដតមួ្យគត់គ ឺ ក្បាថ្នន ឲ្យបានជាក្ពះពុទ្ធ។ពុទ្ធសាស្នាក្តូវ 
បានដបងដចរជានិកាយជានក្ចើន នៅតាម្រនបៀប ក្បតបិតតនិទសង  ៗ គ្នន នដើម្បបីាន 
ស្នក្ម្ចភាពក្ពះពុទ្ធននះ។ តាម្ជនំនឿពុទ្ធសាស្នាម្ហាយាន នក្ៅពីក្ពះស្រយ-
មុ្នី ដដលជាក្ពះពុទ្ធរនុងក្បវតតសិាស្តស្តននាះ មានក្ពះពុទ្ធជានិម្តិតរូបជានក្ចើន 
ដូចជា ក្ពះអិម្តិាភ្ៈ ឬអម្ោិ ក្ពះម្ហានវនរាចនៈ ឬ នដនីជ ី ក្ពះនវស្ជយក្គូ ឬ 
យា គសីុឹ្ ។ល។ ដដលក្តូវបាននគទុ្រជា និម្តិតរូបននពុទ្ធសាស្នា។ នៅក្បនទ្ស្ 
ជប ុន នោយនយាលនៅតាម្ជនំនឿខាងពុទ្ធសាស្និយម្ «ឋានបរសុិ្ទ្ធ» គថឺ្ន 
អនរដដលបាននៅនរើត រនុងដដនដបីរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធអម្ោិ នឹងបានជាក្ពះ 
ពុទ្ធ នគនជឿថ្ន ម្នុស្សធងំអស់្ ដល់សាល ប់នៅ នឹងបាននោម ះថ្ន ក្ពះពុទ្ធ 
ជាភាសាជប ុននៅថ្ន «ហុតុនរ»។ ក្ពះពុទ្ធជារតនៈមួ្យ រនុងរតនៈធងំបនីន 
ពុទ្ធសាស្នា។ 
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ធម៌ : លទ្ធិពុទ្ធសាស្នា 
 គសិឺ្កាខ បទ្ ដដលក្ពះពុទ្ធជាទី្នគ្នរពបូជានននលារ ក្ទ្ង់បានទូ្នាម ននក្បៀន
ក្បនៅ។ សិ្កាខ បទ្ននាះ មានចងជាគម្ពីរ ៣ក្បនភ្ទ្ គៈឺ ក្ពះសូ្ក្ត ដដលជា
នស្ចរតទូី្នាម នដដលក្ពះពុទ្ធបាននក្បៀនក្បនៅ ផ្កទ ល់ក្ពះអងគ ក្ពះវន័ិយ ដដល 
ជាចាប់ដដលក្ពះពុទ្ធបានបនងាើតទុ្រម្រ និងក្ពះអភ្ិធម្ម ដដលជានស្ចរតី
អតាថ ធបិាយដវរដញរនូវក្ពះសូ្ក្តនិងក្ពះវន័ិយ ដដលក្គូអាចរយធំៗ  ជនំាន់ 
នក្កាយៗម្របាននធវើ។ ក្បជុគំម្ពរីធងំបកី្បនភ្ទ្ននះ នៅថ្ន ក្ពះនក្តបដិរ។ 
ក្ពះធម៌្ ជារតនៈមួ្យរនុងចនំណាម្រតនៈធងំបនីនពុទ្ធសាស្នា។ 

កមម :  អនំពើ 
 ន័យនដើម្ននពារយននះ គ ឺ «អនំពើ»។ ប ុដនតនយាលនៅតាម្ ក្ទឹ្ស្តីអពីំការ 
ធរ់ទ្ងនហតុនិងទល ពារយននះស្នំៅនៅនលើរមាល ងំស្កាត នុភូ្ត មួ្យដប 
បដដលជាលទ្ធទលននអនំពើពីអតតីរបស់្នយើង។ អនំពើនីមួ្យៗ របស់្នយើង ទតល់ 
នូវទលអាក្ររ់ឬលអ ជាទី្ស្បាយររីរាយ ឬជាទុ្រខ នៅតាម្អនំពើននាះ។ អនំពើ 
ធងំឡាយ មានឥទ្ធិពលជាខាល ងំនៅនលើអនាគតរបស់្ែលួននយើង ដដលចត់ទុ្រ 
ថ្នជារម្មរបស់្ម្នុស្ស។ នគនជឿថ្ន នបើអនំពើលអក្តូវបានក្បក្ពឹតតនឡើងជាបនត 
បនាទ ប់ រុស្លលអនឹងក្តូវបានក្បមូ្លទតុ នំក្ចើននឡើងៗ នហើយរមាល ងំទលបុណយ 
ននាះនឹងមានឥទ្ធិពលជាក្បនយាជន៍ស្ក្មាប់អនាគតរបស់្នយើង។ តាម្សិ្កាខ  
បទ្ននះ មានអនំពើបកី្បនភ្ទ្ គៈឺ អនំពើននកាយ អនំពើននវាច និងអនំពើននចតិត។ 
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មហាយាន : យានធ ំ
 នៅរនុងដនំណើ រក្បវតតសិាស្តស្តពុទ្ធសាស្នា មានចរនតស្ខំាន់បទុំតពីរ គៈឺ 
ម្ហាយាន និងនងរវាទ្។ ម្ហាយាន ក្តូវបានររីសាយ នៅរនុង ក្បនទ្ស្ 
ទី្នបត៍ ចនិ រូនរ   ជប ុន ។ល។ នងរវាទ្ ក្តូវបានររីសាយ នៅរនុង ក្បនទ្ស្ ភូ្មា 
ក្សី្លង្ហា  រម្ពុជា នង ។ល។ យានធ ំ ទ្ទួ្លដរឹនាមំ្នុស្សធងំ 
អស់្ដដលរងទុ្រខនៅរនុងនលារវលិនរើតវលិសាល ប់ននះ នៅកាន់ភាពក្តាស់្ដឹង 
នោយម្និក្បកាន់ការដវរដញរ។ 

និពាវ ន :  នស្ចរតសី្ៃប់បទុំត 
 ពារយននះបានន័យថ្ន «រលត់»។ គជឺាស្ភាព ដដលក្គប់នរឿងពុររលួយ 
និងក្គប់តណាា ននម្នុស្សនលារក្តូវបានរលត់សូ្នយ នោយសារការហាត់ហវឹរ
ហវឺននិងការក្តះិរះិជញ្ាឹ ងគតិតាម្នោយស្តកិ្បាជាញ ក្តមឹ្ក្តូវ។ អនរដដលបាន 
ស្នក្ម្ចស្ភាពននះ នៅថ្ន ក្ពះពុទ្ធ។ ក្ពះនគ្នតតម្សិ្ទ្ធតថ ក្ទ្ង់បានស្នក្ម្ច 
ស្ភាពននះ នហើយបានជាក្ពះពុទ្ធ រនុងក្ពះជនម ៣៥ ក្ពះវស្ា។ ប ុដនត ក្ពះអងគ 
ក្ទ្ង់បានស្នក្ម្ចនស្ចរតសី្ៃប់បទុំត ដល់នៅនពលក្ពះអងគក្ទ្ង់រលត់ែនធឯនណាះ
នទ្ ពីនក្ពាះគុណវបិតតែិ លះ ដតងដតមាននៅជាប់នឹងម្នុស្សនលារ ដរាបណារូប 
កាយនៅមាននៅនឡើយ។ 

ាលី : 
 គជឺាភាសា ដដលនគនក្ចើននក្បើនៅរនុងពុទ្ធសាស្នានងរវាទ្។ គម្ពរីពុទ្ធ-
សាស្នាចស់្ជាងនគ ដដលមានបនតម្រដល់នយើស្ពវនងៃននះ ក្តូវបានស្រនស្រ 
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ទុ្រម្រ ជាភាសាននះឯង។ បាលី ជាក្គ្នម្ភាសាមួ្យ ននភាសាស្សំ្តស្តឹត នហតុ 
ននះ បាលីនិងស្សំ្តស្ាឹត ម្និសូ្វែុស្គ្នន ប ុនាម ននទ្។ ឧធហរណ៍ដូចជាស្សំ្តស្ាឹត 
ថ្ន ធម៌្ បាលីថ្ន ធម្ម ស្សំ្តស្ាឹតថ្ន និវ៌ាន បាលីថ្ន និពាវ ន។ 

ារមតិ្ត :  ឆលងនៅនក្តើយនាយ 
 គបឺាននៅដល់ឋានក្ពះពុទ្ធ នោយសារវធិនីគ្នរពក្បតបិតតនិទសងៗ តាម្ 
ពុទ្ធសាស្នា។ រនុងចនំណាម្វធិនីគ្នរពក្បតបិតតធិងំននាះមានវធិកី្បតបិតតកិ្បាមួំ្យ 
ដដលនគដតងដតយរម្រនក្បើក្បាស់្ នដើម្បឆីលងពីពិភ្ពវលិនរើតវលិសាល ប់ននះ 
នៅកាន់ឋានននពនលឺក្តាស់្ដងឹ គមឺាន ធន១ ធម្មចរយិា១ នស្ចរតអីត់ធមត់១ 
នស្ចរតមុី្ងឺមា ត់១ ការស្ក្ងួម្ចតិត១ ការយល់ក្តូវ ឬស្តកិ្បាជាញ ១។ ពិធបុីណយ 
«ហីុហាគ ងំ» បានន័យថ្ន នក្តើយនាយ នៅនិធ រដូវ និងវស្ានរដូវ ដដលជា 
ទ្នំនៀម្ទ្មាល ប់ជាតជិប ុន នចញម្រពីជនំនឿននះឯង។ 

ព្ាជាា   :   ការនចះដងឹ 
 គជឺាបារម្តិាមួ្យ រនុងចនំណាម្បារម្តិាធងំក្បាមួំ្យ។ គជឺាមុ្ែង្ហរនន 
គតដិដលអាចឲ្យបានយល់ន ើញនោយឥតក្ចឡអំពីំជវីតិ នហើយបានដងឹជារ់ 
អំពីការពិតនិងការម្ិនពិត។ អនរដដលបានស្នក្ម្ចការននះនពញបរបូិណ៌ 
នៅថ្ន ក្ពះពុទ្ធ។ គជឺាការនចះដងឹែពស់្បទុំត ភ្លបឺទុំត ដដលែុស្គ្នន ពីក្បាជាញ នន 
ម្នុស្សនលារធម្មតា។ 
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សងឃ  :   ពុទ្ធស្ហគម្ន៍ 
 នៅរនុងពុទ្ធស្ហគម្ន៍ មានបពវជតិ និងក្គហស្ថ ធងំពីរនភ្ទ្។ រនុង 
ស្ម័្យជាដបូំង ស្ហគម្ន៍ននះរនរើតនឡើងនោយអនរបួស្ក្បុស្ក្សី្ ដដល 
គ្នម នទី្លនំៅខាា ប់ែាួន។ រនុងនិកាយម្ហាយាន អនរធងំអស់្ដដលដស្វងររ 
ស្ភាពជានពាធសិ្តវ ធងំបពវជតិធងំក្គហស្ថ រួម្ទតុគំ្នន ជាស្ហគម្ន៍ននះ។ គ ឺ
ជារតនៈមួ្យ រនុងរតនៈធងំបនីនពុទ្ធសាស្នា។ 

សំគស កឹត្ : 
 គជឺាភាសានដើម្ ននក្បនទ្ស្ឥណាឌ ស្ម័្យបូរាណ។ ភាសាននះ នៅរនុង 
ក្រុម្ភាសា ឥណឌូ -អឺរ  ុប។ ភាសាននះដចរនចញជា នវទ្ស្ំស្តស្ាឹត និងស្ំស្តស្ាឹត
បុរាណ។ គម្ពរីពុទ្ធសាស្នាម្ហាយានធងំឡាយ ក្តូវបានស្រនស្រជាភាសា 
ននះឯង នហើយដបបនិពនធននះនៅថ្ន «ពុទ្ធស្សំ្តស្ាឹតលាយ»។ 

សងារ :  ដនំណើ រអននាទ លនៅម្រននការវលិនរើតវលិសាល ប់ 
 ដនំណើ រអននាទ លនៅម្រម្និ ប់ រ ននការវលិនរើតវលិសាល ប់ ននអតតី 
កាល ននបចាុបបននកាល ននអនាគតកាល នៅរនុងពិភ្ពងពនឹដភ្នរ ធងំក្បាមួំ្យ 
នពាលគ ឺ នររ បសិាចអត់ឃ្លល ន ស្តវធាតុ អសុ្រា ម្នុស្សនលារ នទ្វនលារ 
ធងំននះ នៅថ្ន ស្ងារ។ ដរាបណានយើងម្និបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដងឹនទ្ 
នយើងម្និអាចនគចរួចពីរង់វដតស្ងារននះនទ្។ អនរដដលរនំោះែលួនរួចពីវដដ-
ស្ងារននះ នៅថ្ន ក្ពះពុទ្ធ។ 
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សនូយត្ត  :  ភាពទ្នទ្ ឥតែលឹម្សារ 
 គកឺារយល់ន ើញថ្ន វតថុធងំអស់្សុ្ទ្ធដតអត់ែលឹម្សារ ម្និឋតិនងរ។ គជឺា 
ចណុំចស្ខំាន់មួ្យ រនុងពុទ្ធសាស្នា។ នោយនហតុដតអវីៗ ធងំអស់្ នយាល 
នៅតាម្ការធរ់ទ្ងនហតុនិងទល វតថុអស់្ធងំននាះម្និអាចមានអវីជាែលឹម្សារ 
ឋតិនងរ ស្ក្មាប់ែលួនផ្កទ ល់នទ្។ ដតរ៏ម្និក្តូវគតិថ្ន វតថុធងំអស់្សុ្ទ្ធដតអត់ែលឹម្ 
សារ ឬមានែលឹម្សារ ននាះដដរ។ ម្នុស្សនលាររត ី វតថុធាតុឯនទ្ៀតរត ី សុ្ទ្ធដតក្តូវ 
បានស្ថិតនៅរនុងភាពម្និនទ្ៀងននះឯង។ ដូនចនះ ការយល់ថ្ន នយាបល់ណា 
មួ្យ ឬសិ្កាខ បទ្ណាមួ្យ ឬម្ននាគម្វជិាា ណាមួ្យ ទុ្រជាក្តមឹ្ក្តូវឥតនលអៀង 
នុ ះ ជាការម្និទ្នំងនសាះ។ ននះជានគ្នលការណ៍ស្ខំាន់មួ្យ រនុងគម្ពរីពុទ្ធ-
សាស្នាម្ហាយានស្តីអពីំ ក្បាជាញ ។ 

សពូ្ត្ : គម្ពរី 
 គកឺាររត់ក្តាទុ្រនូវធម្មនទ្ស្នារបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ន័យនដើម្ននពារយននះគ ឺ
«ដែស»។ គជឺាស្ក្មាងំអតថបទ្ ដដលនក្ជើស្នរ ើស្តាម្រយៈការក្សាវក្ជាវដ៏ធនំធង 
រនុងសាស្នវទិ្ោ។ គម្ពរីក្ពះសូ្ក្ត ជាគម្ពរីមួ្យដទនររនុងក្បជុគំម្ពរី៣ចដំណរ ឬ 
ក្ពះនក្តបដិរ។ 

ក្លរវាទ្ :  
 ជាទ្នំនៀម្ទ្មាល ប់ជនំនឿពុទ្ធសាស្នា នៅភូ្ម្ភិាគខាងតបូង។ នងរៈបាន 
ន័យថ្ន ចស់្បូរាណ។ ននះជាក្រុម្និកាយស្ងឃចស់្ៗ ដដលកាន់ធម៌្ វន័ិយ 
យា ងតងឹរងឹ ែុស្ពីក្រុម្ស្ងឃខាងម្ហាយាននៅភូ្ម្ភិាគខាងនជើង ដដលមាន  



 

- 432 - 
 

នស្រភីាព និងវឌឍននិយម្ជាង។ ការដែវងនយាបល់គ្នន  រនុងពុទ្ធស្ហគម្ន៍ននះ 
បាននរើតមាននឡើងយា ងឆ្ប់រហ័ស្ រនុងប ុនាម នស្តវតសនក្កាយពីក្ពះពុទ្ធ ក្ទ្ង់ 
សុ្គតនៅ នៅនពលដដលក្ពះម្ហានទ្វៈ ដដលជាក្ពះស្ងឃនជឿននលឿនបានអននាទ រ
អននាទ លបរក្សាយនោយនស្រជីាងនូវចាប់វន័ិយពុទ្ធសាស្នា ធងំក្បាចំពូំរ។ 
នរឿងននះបណាត លឲ្យមានការដបរបារ់គ្នន រវាង នងរវាទ្ នឹងម្ហាស្ងឃរិ។ 
ម្ហាស្ងឃរិននះ នក្កាយម្រ បាននៅជាក្បភ្ពនននិកាយម្ហាយាន។ 

នព្ត្ប្ិែក   :    លអីប ីឬក្បជុនំនលអីប ី
 គឺក្បជុគំម្ពីរក្ពះធម៌្ ៣ចដំណរ គឺៈ ក្ពះសូ្ក្ត ដដលជាពារយទូ្នាម ន 
ដដលក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់ស្ដម្តងពនយល់ ក្ពះវន័ិយ ដដលជាចាប់ដដលក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់ 
បញ្ញតត ិ និងក្ពះអភ្ធិម្ម ដដលជាបទ្អតាថ ធបិាយពនយល់នូវចាប់វន័ិយពុទ្ធ-
សាស្នា។ នក្កាយម្រនទ្ៀត នស្ៀវនៅពុទ្ធសាស្នា ដដលនិពនធនោយ ពុទ្ធ-
សាស្នបណឌិ តធំៗ  ននក្បនទ្ស្ចនិនិងជប ុន រ៏ក្តូវបានបញ្ាូ លនៅរនុង ក្បជុ ំ
គម្ពរីននះដដរ។ -សូ្ម្នម្ើលពារយ ធម៌្- 
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មលូនិធិជំក្រឿនព្រះរុទ្ធោសា 

 កាលណានគនិយាយអពីំ មូ្លនិធជិនំរឿនក្ពះពុទ្ធសាស្នា ឬស្មាគម្ 
ទាយក្ពះពុទ្ធសាស្នា ជាចបំាច់ នគក្តូវដតរលឹំរអពីំ អនរជនួំញមាន រ់នោម ះ 
នយ ហាន-នឹមា តា ដដលជាអនរបានបនងាើតក្រុម្ហ ុននធវើនក្គឿងក្បោប់វាស់្ដវង 
នោយនទ្ៀតធត់ មួ្យនោម ះ ក្រុម្ហ ុនម្តីសុតូឹយ ូ  ជាង៣០ឆ្ន  ំម្រនហើយ។ 
 នលារ នឹមា តា បាននជឿជារ់ថ្ន នជាគជ័យននស្ហក្គ្នស្ នីមួ្យៗ 
ស្នក្ម្ចនៅនលើការក្សុ្ះក្សួ្លសុ្ែដុម្គ្នន រវាងឋានសួ្គ៌ ឋានរណាត ល និង 
ម្នុស្សនលារ នហើយភាពលអឥតនខាា ះននចិតតម្នុស្សនលារនឹងបានស្នក្ម្ច 
លុះណាដតមានរចិាស្ហការនស្មើគ្នន ជាស្ម្តាននស្តកិ្បាជាញ  នស្ចរតរីរុណា 
អាសូ្រ និងនស្ចរតកីាល ហាន។ នោយមានជនំនឿមុ្តមានំនះ នលារ នឹមា តា បាន 
ែិតែតំាម្រមាល ងំដដលអាចនធវើបាន នដើម្បនីធវើឲ្យបានរតឹដតក្បនស្ើរនូវបនចារនទ្ស្
ទលិតរម្ម នក្គឿងក្បោប់វាស់្ដវង នហើយនិងនដើម្បកីារចនក្ម្ើនលូតលាស់្នន 
ម្ននាគតមិ្នុស្សនលារ។  
 នលារ នឹមា តា នជឿជារ់ថ្ន ស្នតិភាពស្រលនលារអាចនរើតនឡើងបាន 
លុះណាដតម្ននាគតិម្នុស្សនលារបានក្បនស្ើរឥតនខាា ះ នហើយក្ពះពុទ្ធសាស្នា
ជាយានស្ក្មាប់ដរឹនានំៅកាន់ទី្នៅននះ។ អាក្ស័្យនហតុននះ ជាង៤០ឆ្ន មំ្រ 
នហើយ ដដលនលារដរឹនាកំ្រុម្ហ ុនទលិតរម្មរបស់្នលារ នលារ នឹមា តា បាន 
ែិតែយំា ងអស់្ពីស្ម្តថភាព នដើម្បពីក្ងរី និងទាយក្ពះពុទ្ធសាស្នា។  
 នៅដែ ធនូ  ឆ្ន  ំ១៩៦៦ នលារនឹមា តា បានបនងាើតស្មាគម្ទាយ ក្ពះពុទ្ធ 
សាស្នាមួ្យ នោយងវកិាផ្កទ ល់របស់្នលារ រនុងគនិំតជាជនួំយដល់ការែំ 
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ក្បងឹដក្បងនដើម្បសី្នតិភាពស្រលនលារ។ យា ងននះនហើយដដលមូ្លនិធជិនំរឿន 
ក្ពះពុទ្ធសាស្នា បានចប់នរើតនឡើងជាអងគការសាធារណៈមួ្យ។ 
 នតើក្តូវនធវើដូចនម្តចនៅ នដើម្បទីាយពុទ្ធសាស្នា ឲ្យបានដល់ក្គប់ទិ្ស្ទី្ 
នដើម្បឲី្យស្តវនលារធងំអស់្អាចធញយរក្បនយាជន៍ នហើយបានស្បាយ 
ររីរាយនឹងពនលឺក្ពះម្ហាក្បាជាញ  និងក្ពះម្ហាររុណាអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ ននះ 
បាន? ននះជាររណីយរចិារបស់្មូ្លនិធជិនក្ម្ឿនក្ពះពុទ្ធសាស្នា រនុងការ 
នោះក្សាយបញ្ហា ននះនោយរត ីអណំត់ ដដលជានគ្នលបណំងរបស់្អនរបនងាើត 
មូ្លនិធ។ិ 
 ជាស្រុប ការែែំនះដែនងយា ងអស់្ស្ម្តថភាពនដើម្បទីាយពុទ្ធសាស្នាននះ 
គជឺាស្រម្មភាពនោយសុ្ទ្ធចតិត ដដលមូ្លនិធជិនំរឿនក្ពះពុទ្ធសាស្នា បាននធវើ។ 
 នស្ៀវនៅ  «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» ននះ ជាលទ្ធទលននការក្តះិរះិជញ្ាឹ ងគតិ 
របស់្នយើងែញុ  ំ នៅនលើក្បវតតសិាស្តស្តសាស្នានៅក្បនទ្ស្ជប ុន នហើយនយើងែញុ  ំ
នជឿថ្ន នស្ៀវនៅននះជានស្ៀវនៅដតមួ្យ ដដលបញ្ហា រ់បង្ហា ញអពីំសាស្នា 
ក្ពះពុទ្ធ រនុងន័យពិតក្បារដតាម្ជប ុននិយម្។ 
 នស្ៀវនៅននះ ចងក្រងនឡើងជារូននស្ៀវនៅ អាចោរ់នលើតុស្រនស្រ ឬ 
ោរ់រនុងនហានៅ បាន ជាការង្ហយក្សួ្លដរយរម្រអាននដើម្បជីាជនួំយចតិត-
សាស្តស្ត។ 
 មូ្លនិធជិនំរឿននក្ពះពុទ្ធសាស្នា សូ្ម្ក្បសិ្ទ្ធិពរ សូ្ម្ឲ្យនស្ៀវនៅននះ 
បាននៅដល់ក្រុម្ក្គួសារដ៏នក្ចើនអននរ និងសូ្ម្ឲ្យអស់្នលារអនរ បានទ្ទួ្ល 
ការនក្បាះក្ពំនូវពនលឺននក្ពះបរម្ក្គូ។  


