
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ឧបត្តិហេតុ្ 

នន 

ព្ពះនព្ត្បិដកប្ព្ប 

 

របមលូចងររងដោយ 

វជិ្ជា ឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ 

 

សដមតចរពះដោធវិង័ស េួត្ តាត្ 

 

អធបិត្រីរមុជើនុុំរពះត្រត្បដិរ  

 

សរលវទិ្ាធកិារពុទ្ធិរសរលវទិ្ាល័យរពះសីហនរុាជ  

 

និងអគ្គគ ធកិារពុទ្ធិរសិរា រមពជុរដឋ 

 

ពិនិត្យករសរមលួ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ឧបត្តិហេតុ្ 

នន 

ព្ពះនព្ត្បិដកនព្ប 

របមលូចងររង 

ដោយ 

វជិ្ជា ឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ 

 

សដមតចរពះដោធវិង័ស េួត្ តាត្ 

អធបិត្រីរមុជើនុុំរពះត្រត្បដិរ  

សរលវទិ្ាធកិារពុទ្ធិរសរលវទិ្ាល័យរពះសីហនរុាជ  

និងអគ្គគ ធកិារពុទ្ធិរសិរា រមពជុរដឋ 

 

ពិនិត្យករសរមលួ 

ផាយរនងុឱកាសពិធបីណុ្យសដពព ធឆលងរពះត្រត្បដិរ 

ត្ងងអងគរ ១៤ដរើត្ កចកចរត្ ឆ្ន ុំវរសុំឫទ្ធិស័រ ព.ស.២៥១២  

រត្ូវនឹងត្ងងទី្១  កែដមសា គ.ស.១៩៦៩ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

០១ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

០២ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

០៣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

០៤ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

០៥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

០៦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

០៧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

០៨ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

០៩ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

១០ 



កំហ ើត្ននព្កុមជំនុំព្ពះនព្ត្បិដក 

 រពះរាជរបកាសដលែ១០៦ ចះុត្ងង១៣ដរើត្ កែមិគសិរ ឆ្ន ុំមាញ ់ ឯរស័រ     

ពុទ្ធសររាជ២៤៧៣ រត្ូវនឹងត្ងងទី្១៤ កែធនូ រគសិតសររាជ១៩២៩ បានកត្ងបដងកើត្

ឲ្យពនររុមជើនុុំរពះត្រត្បិដរ ពនអធបិត្១ីរបូនិងអនរជើនុុំដរចើនរបូ។ ររុមជើនុុំដនះ   

បានជបួជុើជ្ជនិចចរនុងមនទីររពះរាជបណ្ណណ ល័យ ដហើ យបានករបរពះត្រត្បិដរជ្ជមុន ជនូ

បដណ្ត ើ រៗ ដៅដោររងុសីយ៍ដសនាបត្ ីសដរមចជ្ជមួយនឹងដោរ ឡឺដរសីុ៉ដងត់្ ៍សុ៊ដប៉រ ី

ដយើរ ជ្ជអធបិត្។ី 

 លុះដរើត្ពនររុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ ដោយរបកាសអាដរដ៉ត្ ដោរ គកូវរ

ដណ្ើ រដហស៊ដណ្រ៉ាល់ ដឡឺុំងដសីុូន ចះុត្ងងទី្២៥ កែមររា ឆ្ន ុំ១៩៣០ គតឺ្ងងដៅរ ៍ ១៣

ដរាច កែបុសស ឆ្ន ុំមាញ់ឯរស័រ ពុទ្ធសររាជ២៤៧៣ ររុមជើនុុំរពះត្រត្បិដរដនះរ៏

កាន់កត្ពនរពល ុំងនិងពនលឺរសមីបានដរចើនកងមដទ្ៀត្។ 

 ដោរអនរដផតើមគុំនិត្ ឲ្យករបរពះត្រត្បិដរនិងដបាះពុមព តាមរពះរាជរបកាស

ខាងដលើដនះ គពឺនៈ 

 —ដោរកហវរណ្ងត់្ ៍ ឡវតិ្ ដរសីុ៉ដងត់្៍ សុ៊ដប៉រដីយើរ ដឡឺដរពុ៉យពលិរ បារាុំង   

កសស រនុងររុងរមពុជ្ជធបិត្ី។ 

 —សដមតចដៅហ៊៊្វ វុំងវរៈដវៀងជយ័ អធបិត្ ី ជនួ ដសនាបត្ទីី្១ ដសនាបត្ី

ររសួងរពះបរមរាជវុំង រពះឃ្ល ុំងនិងរចនា ជ្ជអនរពនយល់ផ្ទទ ល់ ដហើ យរោងរពះរាជ

របកាសជនូពិនិត្យសដរមច។ 

 —សដមតចចររ ី រញុ្ារាធបិត្ ី បុ៉ន ដសនាបត្រីរសួងយុទ្ធនាធកិារដោធាធកិារ

និងសិរាធកិារ។ 

 —ររុមហល ួង សុ៊ីសុវត្ថិ  សុភានវុងស ទី្អគគមហ៊្ដសនា ដសនាបត្ ីររសួងមហ៊្

ត្ផទនិងធមមការ។ 

 —ឧរញ៉ដោមរាជ ជា ភសូដរមចរាជការររុមរពះនគរបាល ដសនាបត្ី

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

១១ 



ររសួងយុត្តធិម៌។ 

 —ររុមឃុន វសុិទ្ធិ ែត្តយិវងស នហោត្តម សុោព្មិត្ ទី្ររឡដហ៊្ម ដសនាបត្ី

ររសួងដជើងទឹ្រ ដរសរតាធកិារ សិបបិយការនិងោណិ្ជាការ។ 

 ត្មរខាងដរកាយ សដមតចចររ ីបុ៉ន មរណ្ភាពដៅៈ 

 —ររុមហល ួង សុ៊ីសុវត្ថិ  សុភានវុងស ដឡើងទី្ជ្ជ ចរររីញុ្ារាធបិត្ី។ 

 —ឧរញ៉មហ៊្ឥសសរាធបិត្ ីប្ប៉ន ដឡើងទី្ជ្ជ ដោមរាជ។ 

 ឯររុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ ររុងរមពុជ្ជធិបត្ ីរនុងសម័យដនាះ គពឺនៈ 

 —សដមតចររុមរពះ វរចរររណ្ឫទ្ធិ នហោត្តម សុធារស អធបិត្រីរុមជើនុុំ       

សងគហៈ រពះរាជវងានវុងស។ 

 —អនររសីររមុុំ សុ៊យសាន ការបុ៉ឺប្ែស ជ្ជអគគដលខាធកិារ ដហើ យជ្ជអនរ

ររារពះរាជបណ្ណណ ល័យរមពុជ្ជ។ 

 ដៅដពលកដលររុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ បានដផទរមររពះរាជរោឋ ភបិាលកាន់

កាប់ គតឺាុំងពីគ.ស.១៩៥០មរ ររសួងដនះរ៏ពននាមថា “វជិ្ជា ឋានពុទ្ធសាសន

បណ្ឌ ិ ត្យ” ឋិត្ដៅដរកាមឱវទ្ត្នររសួងធមមការ។ 

 អស់ដោរទ្ទ្លួែុសរត្ូវកាន់កាប់វជិ្ជា ឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ ជ្ជបនតបនាទ ប់

គ្គន មរដនាះ គពឺនៈ 

 —ដោរ ហយឿន ច៉ឺម ជ្ជអគគដលខាធកិារ ដធវើការមរទ្ល់ឆ្ន ុំ១៩៦៤ 

 —ដោរ ោ៉យ បុ៊ក ជ្ជអគគដលខាធកិារ ដធវើការពីឆ្ន ុំ១៩៦៤ដល់១៩៦៥ 

 —ដោរ លាង េ័បអាន គជឺ្ជនាយរវជិ្ជា ឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យកាន់ការពី

ឆ្ន ុំ១៩៦៥មរ។ 

 ត្មរខាងដរកាយដទ្ៀត្ រ៏ពនរពះរាជរបកាសដផសងៗ កងមចុំននួអធបិត្រីង២

របូនិងររុមជើនុុំងមីជ្ជដរចើនរបូតាមរត្ូវការ។ 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

១២ 



ឋាននតរនិងនាម 

របស់ 

ររុមរពះសងគតី្កិាចារយ គឺររុមជើនុុំករបរពះត្រត្បិដរ 

 ក—ព្កុមជំនុំប្ដលមានព៊ីឆ្ន ១ំ៩២៩ មកទល់នឹងឆ្ន ១ំ៩៤០ 

 ររុមជើនុុំពនរពះសងឃជ្ជអធបិត្១ី, អធបិត្រីង២, ររុមជើនុុំជ្ជរពះសងឃ២៣, 

ជ្ជឧបាសរ១១, បូររមួទុំងអស់រត្ូវជ្ជ៣៧របូ គៈឺ 

 ១—រពះសិរសីមមត្វិងស ឯម វជរិបបដញដ  ចាងហ៊្វ ងសាោបាលីជ្ជន់ែពស់ 

អធបិត្ ី

 ២—រពះឧត្តមមុនី ៃុ៊ម ស៊៊ូ ធមមវនិយររខដិតា អធបិត្រីង 

 ៣—រពះមហ៊្រពហមមុនី ហទព ៃ៊៊ូ  ឋិត្វរីដិោ អធបិត្រីង 

ព្កុមជំនុំ 

 ៤—រពះសាសនដសាភណ័្ ជនួ ណាត្ ដជ្ជត្ញដ ដណ្ណ ចាងហ៊្វ ងរងសាោ

បាលីជ្ជន់ែពស់ 

 ៥—រពះវសុិទ្ធិវងស េួត្ តាត្ វជរិបបដញដ  អាចារយបដរងៀនសុំស្រសកឹត្ ដៅ

សាោបាលីជ្ជន់ែពស់ 

 ៦—រពះបាឡត់្សងឃវជិ្ជា  ហមឿង មុនិដត្ថដរា 

 ៧—រពះមហ៊្ ហសាម ឈុន វមិលបបដញដ  

 ៨—រពះមហ៊្ ហសាម ែចុ សុធមមលិែិដតា 

 ៩—រពះមហ៊្ ប្សស ចនទធដពម  

 ១០—រពះរគូញណ្សុំវរ ញា  ឈ៉ឺន ដជ្ជត្បបដញដ  

 ១១—រពះអាចារយ ចាប ពិន សុវណ្ណ ដជ្ជដតា 

 ១២—រពះមហ៊្ ទិន េួត្ នាគបណ្ឌ ិ ដតា 

 ១៣—រពះអាចារយ ប្ប៉ន សុខ ញណ្សាដរា អាចារយបដរងៀនដៅសាោបាលី

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

១៣ 



ជ្ជន់ែពស់ 

 ១៤—រពះអាចារយ ប្េម ហចៀវ ដជ្ជត្ញដ ដណ្ណ អាចារយបដរងៀនដៅសាោ

បាលីជ្ជន់ែពស់ 

 ១៥—រពះអាចារយ ឈឹម សុ៊ម សទ្ធមមបបដញដ  

 ១៦—រពះអាចារយ គំ ឌ ុ ំដសាភណ្បណ្ឌ ិ ដតា 

 ១៧—រពះអាចារយ ស៊ូរ ហាយ សុវឌឍញដ ដណ្ណ 

 ១៨—រពះអាចារយ យ៊ូ រ ៃុ៊ន ឧត្តរញដ ដណ្ណ 

 ១៩—រពះអាចារយ ៃុ៊ក ជា វជរិញដ ដណ្ណ 

 ២០—រពះបាឡត់្ ៃុ៊យ ប៉ង ដែមដកា 

 ២១—រពះរគូមុនីសុដមធា ែងុ ជា ដរវដកា 

 ២២—រពះបាឡត់្ ហកត្ ហតា ឋិត្សីដោ 

 ២៣—រពះអាចារយ ម៉ាង នាង ធមមដកាសដោ 

 ២៤—រពះអាចារយ ប្ម ប៉ន់ បណ្ឌ ិ ត្វដរា 

 ២៥—រពះអាចារយ ប្ៃន ប៉ង់ វនិយសតាថ  

 ២៦—រពះបាឡត់្ ប្េម ញុមឹ សុនទដរា 

 ២៧—អនរមហ៊្ ញ៉ុក ប្ែម ឧបាសរ 

 ២៨—អនរអាចារយ េុង ឈា ឧបាសរ 

 ២៩—អនរអាចារយ ប្ង៉ែត្ េឹុម ឧបាសរ 

 ៣០—អនរអាចារយ ប៊៊ូ ប៉៊ូ ឧបាសរ 

 ៣១—អនរមហ៊្ យ៊ូ រ ឧបាសរ 

 ៣២—អនរអាចារយ ៃុ៊ក ហសន ឧបាសរ 

 ៣៣—អនរអាចារយ េុ៉ឺ  ហេង ឧបាសរ 

 ៣៤—អនរអាចារយ គិម អាន ឧបាសរ 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

១៤ 



 ៣៥—អនរអាចារយ ននួ ឌងួ ឧបាសរ 

 ៣៦—អនរអាចារយ ហសក ឈុន ឧបាសរ 

 ៣៧—អនរអាចារយ ៃុ៊ច រស់ អាចារយបដរងៀនដៅសាោបាលីជ្ជន់ែពស់      

ឧបាសរ។ 

 ខ—ព្កុមជំនុំប្ដលមានចាប់ព៊ីឆ្ន ១ំ៩៤០ មកៈ 

 ររុមជើនុុំពនរពះសងឃជ្ជអធបិត្១ី, អធបិត្រីង២, ររុមជើនុុំជ្ជរពះសងឃ២៧, 

ជ្ជឧបាសរ១៣ បូររមួទុំងអស់រត្ូវជ្ជ៤៣របូ គៈឺ 

 ១—រពះសិរសីមមត្វិងស ឯម វជរិបបដញដ  ចាងហ៊្វ ងសាោបាលីជ្ជន់ែពស់ 

អធបិត្ ី

 ២—រពះមហ៊្រពហមមុនី ហទព ៃ៊៊ូ  ឋិត្វរីដិោ អធបិត្រីង 

 ៣—រពះសារយវងស េួត្ តាត្ វជរិបបដញដ  អាចារយបដរងៀនសុំស្រសកឹត្ ដៅ

សាោបាលីជ្ជន់ែពស់ អធបិត្រីង 

ព្កុមជំនុំ 

 ៤—រពះពុទ្ធដឃ្សាចារយ ជនួ ណាត្ ដជ្ជត្ញដ ដណ្ណ ចាងហ៊្វ ងរងសាោ

បាលីជ្ជន់ែពស់  

 ៥—រពះធមមដឃ្សាចារយ ហមឿង មុនិដត្ថដរា 

 ៦—រពះពុទ្ធវងស ហសាម ឈុន វមិលបបដញដ  

 ៧—រពះមហ៊្ ប្សស ចនទធដពម  

 ៨—រពះមហ៊្ ហសាម ែចុ សុធមមលិែិដតា 

 ៩—រពះរគូញណ្សុំវរ ញា  ឈ៉ឺន ដជ្ជត្បបដញដ  

 ១០—រពះអាចារយ ចាប ពិន សុវណ្ណ ដជ្ជដតា 

 ១១—រពះអាចារយ ឈឹម សុ៊ម សទ្ធមមបបដញដ  

 ១២—រពះអាចារយ គំ ឌ ុ ំដសាភណ្បណ្ឌ ិ ដតា 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

១៥ 



 ១៣—រពះអាចារយ ស៊ូរ ហាយ សុវឌឍញដ ដណ្ណ 

 ១៤—រពះអាចារយ ៃុ៊ក ជា វជរិញដ ដណ្ណ 

 ១៥—រពះអាចារយ យ៊ូ រ ៃុ៊ន ឧត្តរញដ ដណ្ណ 

 ១៦—រពះរគូមហ៊្ឧត្លុ ៃុ៊យ ប៉ង ដែមដកា 

 ១៧—រពះរគូមងគលមុនី ហកត្ ហតា ឋិត្សីដោ 

 ១៨—រពះបាឡត់្ញណ្វរីយិ វ៉ែ ន់ សាឌ ុ ំ

 ១៩—រពះបាឡត់្មហ៊្រាជធមម េុ៊ី  ជា 

 ២០—រពះអាចារយ ម៉ាង នាង  

 ២១—រពះបាឡត់្អរយិវមិល ហនព្ត្ 

 ២២—រពះអាចារយ ហមៀច 

 ២៣—រពះអាចារយ ឃួន 

 ២៤—រពះអាចារយ ែងុ 

 ២៥—រពះអាចារយ យ៊ូ រ បុ៉ន 

 ២៦—រពះអាចារយ ប្ៃន ប៉ង់ វនិយសតាថ  

 ២៧—រពះអាចារយ ញងូ ហសឿង 

 ២៨—រពះអាចារយ កឹម ត្៊ូរ 

 ២៩—រពះអាចារយ សិុន ហ៊ាន 

 ៣០—រពះអាចារយ ពាង សុខ 

 ៣១—រពះអាចារយ ហៃៀង ថ្លា ង 

 ៣២—រពះអាចារយ មិុញ ណាព្គ៊ី ឧបាសរ 

 ៣៣—រពះធមមបិដរវជិ្ជា  ប្ង៉ែត្ េឹុម ឧបាសរ 

 ៣៤—អនរអាចារយ ប៊៊ូ ប៉៊ូ ឧបាសរ 

 ៣៥—អនរអាចារយ េុង ឈា ឧបាសរ 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

១៦ 



 ៣៦—អនរអាចារយ េុ៉ឺ  ហេង ឧបាសរ 

 ៣៧—អនរអាចារយ ចាន់ ខាន់ ឧបាសរ 

 ៣៨—អនរអាចារយ ននួ ឌងួ ឧបាសរ  

 ៣៩—អនរមហ៊្ ជា យ៊ូ រ ឧបាសរ 

 ៤០—អនរអាចារយ ព្ស៊ី ៃ៊៊ូ  ឧបាសរ 

 ៤១—អនរអាចារយ ែងុ ជា ឧបាសរ 

 ៤២—អនរអាចារយ ៃុ៊ក ម៉៊ូត្ ឧបាសរ 

 ៤៣—អនរមហ៊្ ទិន េួត្ ឧបាសរ 

 គ—សមាជិកព្កុមជំនុំ ប្ដលបប្នថមជាជំនសួសមាជិកទទលួៃនិចច

ធមមហ ៈ 

 ១—រពះមហ៊្វរីយិបណ្ឌ ិ ដតា ប៉ង ខាត់្ 

 ២—រពះបទ្មុវងា ហភាគ ផន 

 ៣—រពះមហ៊្ ចាយ គិម សាន 

 ៤—រពះមហ៊្ ឈឹម នង 

 ៥—រពះមហ៊្ ៃុ៊ក ៃុ៊ីន 

 ៦—រពះមហ៊្ មាស សុវ ណ  

 ៧—រពះឥនទមុនី ហសក នាង 

 ៨—ដោរ ឈឹម ណាក 

 ៩—ដោរ មាឃ សុ៊ន  

 ១០—ដោរ ៃឹុម ភន 

 ១១—ដោរ គយុ ស៊ូព្ត្ 

 ១២—ដោរ មាស យុត្ត 

 ១៣—ដោរ គ៊ី គឹម សុ៊ីវ 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

១៧ 



 ១៤—ដោរ ៃុ៊ក សាន 

 ១៥—ដោរ ព្បក់ ឈ៊ូក 

 ១៦—ដោរ ហសៀង ឌនិ 

 ១៧—ដោរ ជិត្ បិ៊ន 

 ១៨—ដោរ យ៉ន់ ៃុ៊ន ដៅ  ៃន ៃុ៊យ 

 ១៩—ដោរ ៃំុ៊ គយ 

 ២០—ដោរ ព្ពចួ ភុម 

 ឃ—ព្កុមជំនុំប្ដលហៅហធវើការជាប់សពវនែងៈ 

 ររុមជើនុុំពនរពះសងឃជ្ជអធបិត្១ី, អធបិត្រីង១, ររុមជើនុុំជ្ជរពះសងឃ១១របូ, 

ជ្ជឧបាសរ១, បូររមួទុំងអស់រត្ូវជ្ជ១៣របូគៈឺ 

 ១—សដមតចរពះដោធវិង័ស េួត្ តាត្ វជរិបបដញដ  អគ្គគ ធកិារពុទ្ធិរសិរា

រមពុជរដឋនិងជ្ជសរលវទិ្ាធកិារត្នពុទ្ធិរសរលវទិ្ាល័យរពះសីហនរុាជ អធបិត្ ី

 ២—រពះមុនីដកាសល ស៊ូរ ហាយ សុវឌឍញដ ដណ្ណ អធបិត្រីង 

 ៣—រពះពុទធ ចារយ េុ៊ី  ជា 

 ៤—រពះសាសនមុនី កឹម ត្៊ូរ 

 ៥—រពះវសុិទ្ធិវងស ហ ៉ ខាន់ 

 ៦—រពះសិរសីមមត្វិងស ធន់ សុ៊ីន 

 ៧—រពះញណ្វងស ៃុ៊ម សុ៊ម 

 ៨—រពះធមមវដរាត្តម ជា សុខ 

 ៩—រពះញណ្សុំវរ ហេង លាង ហហា 

 ១០—រពះមហ៊្ ប្ប៉ន ហសងអាន 

 ១១—រពះមហ៊្ វ៉ែ ន់ ជីន 

 ១២—រពះមហ៊្ បុ៉ក សុន 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

១៨ 



 ១៣—ដោរ ផល ទិត្ 

 ដៅដពលកដលដបាះពុមពចប់ដសៀវដៅភាគទី្១ មួយភាគជ្ជដើបូង គរឺត្ូវនឹង

ដវោកដលដោរ ប៉៊ូល-ហរ ៊ូ ័ទ ជ្ជអធបិត្រីនុងរាជការធុំបារាុំងកសស ររសួង

របដទ្សរាជយ អដញ្ាើ ញមរទ្សសនាការរបដទ្សឥណ្ឌ ូចនិ។ ដោយបានរជ្ជបនវូរចិចការ

ផាយនវូរពះពុទ្ធសាសនាដនះ ដោរ ប៉៊ូល-ហរ ៉៊ូ ័ទ ដនះ រ៏បានសុុំឲ្យដរៀបដធវើពិធី

សដពព ធដសៀវដៅរពះវន័ិយបិដរជ្ជបឋម កដលដបាះពុមពបានមួយរាលដហើ យដនាះ 

ឆលងដៅត្ងងរពហសបត្ិ៍ ១១ដរើត្ កែអសសុជ ឆ្ន ុំមកមរត្ស័ីរ ពុទ្ធសររាជ២៤៧៤ រត្ូវ

នឹងត្ងងទី្២២ កែត្ោុ រគសិតសររាជ១៩៣១ ដវោដព៉ង៥រដសៀល ដរកាមរពះរាជ្ជ-

ធបិត្ភីាពត្នរពះររណុ្ណជ្ជអពច ស់ជវីតិ្ រពះបាទ្សដមតចរពះ សុ៊ីសុវត្ថិ មុន៊ីវងស។ 

ដោរ ប៉៊ូល-ហរ ៉៊ូ ័ទ ពនដសចរតរីជះថាល  បានចលូបចចយ័១ោន់ដរៀល ចុំដោះរពះ

ររណុ្ណជ្ជអពច ស់ជវីតិ្ដលើត្បូង រនុងការដបាះពុមពរពះត្រត្បិដរដនះ។ រពះររណុ្ណជ្ជ

អពច ស់ជវីតិ្ ដរ៏ទ្ងន់វូរពះគណុ្ធម៌ មហ៊្របដសើរ រ៏រទ្ងប់ានចលូរបូិយវត្ថុ រពះរាជ

រទ្ពយជ្ជដរចើន រពមទុំងមហ៊្ជនទុំងឡយជ្ជអដនររនុងរពះនគរ រ៏បានចលូរបារ់

ោ៉ងដរចើន រនុងការដបាះពុមពរពះត្រត្បិដរដនះកដរ។ 

 រិចចចាត់្កចងដបាះពុមពផាយរពះត្រត្បិដរពីដដើមទី្មរ គឺឋិត្ដៅរនុងបនទុរ

បចចយ័របស់អស់ដោរ-អនរជ្ជពុទ្ធបរស័ិទ្មរចះុនាមជ្ជវ រមួជ្ជមួយងវកិារបស់រាជ

ការអាណ្ណពាបាល។ ចាប់តាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៥០ មរទ្ល់បចចុបបននដនះ ងវកិាជ្ជត្ទិ្ទ្លួ

បនទុរការដបាះពុមពផាយរហូត្ដល់ចប់ទុំង១១០ភាគត្នរពះត្រត្បិដរដនះ ដដើមបីជ្ជវ

ជនូត្ត្មលោ៉ងទបបុំផតុ្ចុំដោះពុទ្ធបរស័ិទ្ទ្ដួៅ។ ដបើគតិ្តាុំងពីដផតើមដផទៀងផ្ទទ ត់្ករបរពះ

ត្រត្បិដររនុងគ.ស.១៩២៩ មរដល់១៩៦៨ ដទ្ើបចប់ បានដបាះពុមពដហើ យដរសចទុំង

១១០ភាគ គអឺស់រយៈកាល៣៩ឆ្ន ុំគត់្។ 

ៃំព៊ីការប្ព្បនិងហរៀបហសចកត៊ីននព្ពះនព្ត្បិដក 

 ចាប់តាុំងពីដវោកដលដផតើមដធវើការករបរពះត្រត្បិដរ ដរាបមរដល់សពវត្ងងដនះ 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

១៩ 



ដយើងរាល់គ្គន  កត្ងពនដសចរតវីតិ្រកអុំពីការករបនិងដរៀបដសចរតដីនាះដរចើនរបការដពរ 

ឥត្ពនដភលចភាល ុំងដឡើយ ដចូអធបិាយនិងដរៀបរាប់ត្ដៅដនះ។ 

 រ៏ទ្ុំនងរបដោគនិងរដបៀបដសចរតរីនុងគមពីររពះត្រត្បិដរ កដលបានករបនិង

ដរៀបចុំដធវើដរសចមរដហើ យដនាះ ពនដសចរតសីាុំដកដលៗ ដរចើនរកនលងណ្ណស់ នាុំឲ្យ

អស់ដោរអនរដមើល អនរសាត ប់រគប់គ្គន ធុញរទន់ គរួឲ្យដរើត្ដសចរតសីងស័យថា “ដហត្ុ

ដចូដមតច” បានជ្ជអស់ដោរររុមជើនុុំរពះត្រត្បិដរ ករបនិងដរៀបដរៀងដសចរតឲី្យសាុំ  

ដកដលៗដដូចាន ះ? ចះុដសៀវដៅឯដទ្ៀត្ៗ កដលជ្ជដសៀវដៅរាយរងបនាទ ប់បនសុំពន

ដសៀវដៅគហិិបដបិត្ត ិ បាត្ដិពរខសដងខបនិងសិង្គគ ដោវទ្សូរត្ជ្ជដដើម រ៏សុទ្ធកត្ជ្ជ

ដសៀវដៅករបដចញចារភាសាបាលីដចូគ្គន កដរ ដមតចរ៏ដចះដធវើដសចរតឲី្យរសួលបួល 

ង្គយដមើល ង្គយសាត ប់បាន? ដសៀវដៅរពះត្រត្បិដរដនះ ជ្ជគមពីរដដើម ជ្ជឫសគល់ត្ន

ដសៀវដៅឯដទ្ៀត្ៗ គរួកត្ករបនិងដរៀបដរៀងដសចរតឲី្យង្គយដមើល ង្គយសាត ប់ជ្ជងដគ 

ដទ្ើបសម ចះុដហត្អុវីរ៏បានជ្ជករបនិងដរៀបដសចរតឲី្យរងឹរតឹ្កត្លុំបារដមើល លុំបារ

សាត ប់ជ្ជងដសៀវដៅឯដទ្ៀត្ៗដៅវញិ? 

 ដយើងសូមជូនដើណឹ្ងដល់អស់ដោរ អនរដមើលអនរសាត ប់រពះត្រត្បិដរ សរពយ

សូមរជ្ជប ត្បិត្ដយើងទុំងអស់គ្គន មិនកមនចលូចតិ្តចងក់របនិងដរៀបដរៀងដសចរតឲី្យសាុំ

ដដូចាន ះដទ្, របសិនដបើកាត់្បាលីែលះសរពយែលះ រត្ងរ់កនលងណ្ណកដលដចូៗគ្គន  ឲ្យ

រសួលដមើល រសួលសាត ប់ដៅរ៏បាន ប៉ុកនតមុនកដលនឹងករបដនាះ ដយើងបានពិនិត្យ

ដមើលរដបៀបនិងលុំនាុំការរបស់ដោរអនររបាជញធុៗំ  ជ្ជអនរកាន់រពះពុទ្ធសាសនាពុំមួន

អុំពីជ្ជន់មុនៗ កដលដោរបានរបជុើដធវើការសង្គគ យនាដរៀបដរៀងដផទៀងផ្ទទ ត់្រពះត្រត្

បិដរមរដឃើញថា កាលកដលរពះបរមរគូដទ្ើបនឹងបរនិិោវ នដៅងមីៗ  រពះអរហនតទុំង

៥០០អងគ ពនរពះមហ៊្រសសបដត្ថរជ្ជរបធាន បានរបជុើគ្គន  ដធវើបឋមសង្គគ យនារបួរមួ

ធម៌វន័ិយ កដលរពះបរមសាសាត រទ្ងស់កមតងទុំងប៉ុនាម ន ទ្រុជ្ជចាប់សរពប់ដរៀន

ទ្ដនទញឲ្យរត្ូវគ្គន ជ្ជកបបមួយ, ដល់មរសង្គគ យនារគ្គដរកាយៗ រ៏ត្រមូវតាមរដបៀប   

មុនៗដនាះកដរ ឥត្ពនករករបឲ្យដលើសែវះដឡើយ។ 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

២០ 



 ន័យមួយដទ្ៀត្ កាលកដលរពះសពម សមពុទ្ធបរមរគូជតិ្នឹងបរនិិោវ ន រទ្ងប់ាន

រតាស់ផ្ទត ុំនឹងរពះអាននទថា “ពន លអាននទ កាលដបើត្ថាគត្បរនិិោវ នដៅដហើ យ ដវោ

កដលសងឃនឹងរបជុើគ្គន ដធវើសង្គគ យនាធម៌វន័ិយដនាះ, ដបើសងឃរត្ូវការដរែុទទ នែុុទ្ទរ

សិកាខ បទ្ គសិឺកាខ បទ្ត្ចូៗ ជ្ជលុំោប់បនាទ ប់បនសុំ រ៏ចរូដរដចញែលះចះុ”។ លុះដល់ការ

រសងឃរបជុើគ្គន ដធវើ រ៏យល់រសបគ្គន ថា “ែុទទ នែុុទ្ទរសិកាខ បទ្ទុំងដនាះមិនគរួដរដចាល

ដទ្, ដទះបីរពះបរមរគូរទ្ងអ់នញុដ ត្ឲ្យដរដចញកមនរ៏ដោយ, កត្ការដនះដរសចនឹង

ររុមជើនុុំសងឃ រពះបរមសាសាត រទ្ងម់ិនកមនបងខើថា រត្ូវកត្ដរដចាល ខានមិនបានដទ្, 

ដហត្ដុនាះសងឃនឹងដររ៏បាន នឹងទ្រុរ៏បាន កត្កាលដបើដរដចញដៅមុែជ្ជនឹងពន

ោរយគរហ៊្និនាទ ថា ពួរសាវរ័របស់រពះសមណ្ដគ្គត្ម រគ្គន់កត្រគូចលូនិោវ នដៅ

មិនទន់បានយូរប៉ុនាម ន រ៏បបួលគ្គន ដររះុដរ ើចាប់ទ្ពល ប់របស់រគដូចាល ដហត្ដុដូចាន ះ 

សិកាខ បទ្បនាទ ប់បនសុំដនាះគរួកត្ទ្រុរុុំករករប រុុំឲ្យរពះពុទ្ធសាសនាដៅជ្ជធមូកាលិរ 

ដរោះថាសិកាខ បទ្កដលរពះសពម សមពុទ្ធរទ្ងអ់នញុដ ត្ឲ្យសងឃដរដចញដនាះ មិនកមន

ជ្ជការែុសដទ្ រគ្គន់កត្ជ្ជសិកាខ បទ្ពនចុំននួដរចើនប៉ុដណ្ណណ ះដទ្ដត្ើ”។ 

 ដោយដហត្ដុចូដោលមរដហើ យដនះ បានជ្ជដយើងយល់ដឃើញថា ទ្ុំនងរប-

ដោគនិងរដបៀបដសចរត ី រនុងរពះត្រត្បិដរទុំងបាលីនិងសរពយដនះ ពិត្ជ្ជពន  

ដសចរតសីាុំដកដលៗ ដរចើនដលើរដរចើនដងកមន ប៉ុកនតមិនកមនជ្ជការែុសដទ្, គរួកត្ទ្រុ

ឲ្យដៅតាមទ្ុំនងរបដោគនិងរដបៀបដសចរតដីដើម កដលអនររបាជញជ្ជន់មុនៗ ដោរ

សង្គគ យនាដនាះ, ដរោះរពះត្រត្បិដរដនះជ្ជដគ្គលដដើម ជ្ជគមពីរចាស់ជ្ជងគមពីរទុំង   

ពួងកដលដរើត្ដឡើងរនុងរពះពុទ្ធសាសនា។ 

 មា៉ងដទ្ៀត្ គមពីររពះត្រត្បិដរដនះ ជ្ជគមពីរពនអាយុរាសីកវងឆ្ង យចុំននួ

២៤៧០បាល យឆ្ន ុំមរដហើ យ, មិនកដលឮថាអនររបាជញជ្ជន់ណ្ណៗ ហ៊៊្នបុំរបួញដសចរតី

ឲ្យែលីចះុឬបុំដពញឲ្យកវងដឡើងែុសចារចាប់ដដើមដនាះដឡើយ។ កាលពុទ្ធសររាជរនលង

ដៅបាន៩៥៦ឆ្ន ុំ ពនដសចរតតី្ុំណ្ណលថា រពះពុទ្ធដឃ្សាចារយដៅមជឈិមរបដទ្ស 

ដោរដៅចមលងរពះត្រត្បិដរដៅឯលង្គក ទ្វីប យរមរផាយរនុងជមពូទ្វីប គរឺបដទ្ស

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

២១ 



ឥណ្ណឌ  ដនាះដោររ៏មិនហ៊៊្នបនថយឬបកនថមដសចរតរីនុងរពះត្រត្បិដរដនះដទ្ រគ្គន់កត្

ចមលងតាមចាប់ដដើមប៉ដុណ្ណណ ះ លុះចមលងបិដរទុំង៣បានចប់សពវរគប់ដហើ យ ដទ្ើប

ដោរែុំពាោមករបអដឋរថាអុំពីសីហឡភាសា (សមតីអនរលង្គក ទ្វីប) មរជ្ជមគធ

ភាសាដោយសពវរគប់ ដហើ យដោរបានដរជើសដរ ើសរសងយ់រធម៌វន័ិយរនុងរពះត្រត្

បិដរដនាះមរដរៀបដរៀងដសចរត ី ដធវើជ្ជបររណ្វដិសសមួយដោយកឡរឲ្យដ ម្ ះថា 

“វិសុទធិមគគ” សកមតងអុំពីសីល សពធ ិបញដ  ពនទ្ុំនងរបដោគនិងរដបៀបដសចរតែីលី

លមម រសួលដមើល រសួលសាត ប់ ដទះបីធម៌អាង៌រនុងគមពីរដនាះពនដសចរតីចដងអៀត្រជ្ជល

ដរៅដចូដមតចរត ី រ៏គងម់ិនផទួនដកដលៗដឡើយ, សូមបីគមពីរឯដទ្ៀត្កដលដោរបានកត្ង 

បានដរៀបដរៀងរនុងរគ្គដនាះទុំងប៉ុនាម ន ដចូអដឋរថាធមមបទ្ជ្ជដដើម រ៏ពនទ្ុំនងរប-

ដោគនិងរដបៀបដសចរតមីិនសាុំដកដលៗកដរ។ ឯដហត្កុដលជ្ជទ្ុំនងនាុំឲ្យដោរពន

ពាោមែុំរបឹងរទុំដរៀបចុំកត្ងដធវើជ្ជគមពីរឯដទ្ៀត្ ជ្ជដរគឿងបុំភលឺដសចរតីរនុងរពះត្រត្បិដរ

ដនាះ មិនកមនដរោះដហត្អុវដីទ្, ដរោះកត្ដោរមិនហ៊៊្នរះុដរ ើរដបៀបដសចរត ី កដល

ពនដៅរនុងរពះត្រត្បិដរជ្ជដគ្គលដដើមដនាះឯង ដទ្ើបដោរទ្រុជ្ជចាប់ចាស់តាម

កាលតាមសម័យត្នអនររបាជញជ្ជន់មុនៗ កដលដោរែុំដធវើជ្ជគមពីរដផសងៗ ពនវសុិទ្ធិ

មគគជ្ជដដើម សរពប់ដរៀន សរពប់ដមើលដនាះ រ៏ពនទ្ុំនងរបកហលគ្គន នឹងសម័យ

ឥឡូវដនះ កដលដយើងនាុំគ្គន ដរជើសដរ ើសយរធមវ៌ន័ិយរនុងបាលីរពះត្រត្បិដរែលះ មរ

ដរៀបដរៀងដធវើជ្ជដសៀវដៅត្ចូៗ សរពប់កចរគ្គន ដរៀនសូរត្សពវត្ងងដនះកដរ។ 

ៃំព៊ីរហបៀបប្ដលហរៀបជាហសៀវហៅព្ពះនព្ត្បិដក 

 រពះត្រត្បិដរមួយចប់ ដបើកចរជ្ជពួរពន៣ពួរគ ឺ វន័ិយបិដរ១ពួរ, សុត្តនត-

បិដរ១ពួរ, អភធិមមបិដរ១ពួរ, កចរដចញជ្ជគមពីរ ពនដ ម្ ះ១៧ កចរដចញជ្ជ

ដសៀវដៅកដលដយើងករប ដហើ យដបាះពុមពរនុងសម័យដនះ១១០ភាគគត់្ត្នដសៀវដៅ។ 

 វន័ិយបិដរពន៥ដ ម្ ះគ ឺ មហ៊្វភិងគឬភរិខុវភិងគ១ ភរិខុនីវភិងគ១ មហ៊្វគគ១ 

ចលុលវគគ១ បរវិរៈ១, ទុំង៥ដ ម្ ះដនះ កចរដៅជ្ជដសៀវដៅដបាះពុមពពន១៣ភាគ។ 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

២២ 



 សុត្តនតបិដរពន៥ដ ម្ ះគ ឺ ទី្ឃនិកាយ១ មជឈិមនិកាយ១ សុំយុត្តនិកាយ១  

អងគុត្តរនិកាយ១ ែុទ្ទរនិកាយ១, ទុំង៥ដ ម្ ះដនះ កចរជ្ជដសៀវដៅដបាះពុមពពន៦៣

ភាគ។ 

 អភធិមមបិដរពន៧ដ ម្ ះគ ឺ ធមមសងគណី្១ វភិងគ១ ធាត្រុថា១ បុគគលបបញ្ដត្តិ

១ រថាវត្ថ១ុ យមរៈ១ មហ៊្បោឋ នឬបោឋ ន១, ទុំង៧ដ ម្ ះដនះ កចលដៅជ្ជ

ដសៀវដៅដបាះពុមពពន៣៤ភាគ រត្ូវជ្ជ១១០ភាគ។ 

 ការដបាះពុមពដនាះ បានចាត់្ការដបាះវន័ិយបិដរជ្ជមុនដើបូង, បានដបាះវន័ិយ

បិដរដនាះរចួដហើ យ រនុងរវងពុទ្ធសររាជ២៤៧៩ រគសិតសររាជ១៩៣៦។ 

ៃំព៊ីព្បហយជន៍ននការប្ព្បព្ពះនព្ត្បិដក 

 អនរកាន់រពះពុទ្ធសាសនា គរួកត្ដលើរចតិ្តឲ្យដឡើងមរកាន់ដសចរតរីជះថាល  រនុង

ការករបរពះត្រត្បិដរនិងដរៀបដរៀងដសចរតជី្ជសរពយដនាះឲ្យោ៉ងដរចើន ដរោះការ

ដផទៀងផ្ទទ ត់្បាលីឲ្យរត្មឹរត្ូវ ដហើ យករបដចញមរជ្ជសរពយដបាះពុមពដនះ ជ្ជរចិចពន

របដោជន៍ដរចើនរបការណ្ណស់ ពនរបដោជន៍ដដូចនះគៈឺ 

 ១—ដសចរតសីរពយង្គយដមើល ង្គយសាត ប់ជ្ជងបាលី ដរោះដោរអនរករប 

បានរះិគតិ្ររទ្ុំនងដសចរតឲី្យរសួលដមើល រសួលសាត ប់រចួជ្ជដរសច។ 

 ២—ដធវើដើណឹ្ងពុទ្ធសាសនា តាុំងអុំពីដដើមដរាបដល់ចងុ គតឺាុំងអុំពីរពះសពម -

សមពុទ្ធមិនទន់ចលូនិោវ ន រហូត្មរដល់ឥឡូវដនះ ឲ្យរារ់ ឲ្យង្គយដឡើង មិនរុំបាុំង

បាត់្ដរៅដពរ។ 

 ៣—ដបើពុទ្ធបរស័ិទ្ពនបុំណ្ងដរៀននិងរបត្បិត្តតិាម សីល សពធ ិ បញដ  រ៏

ពនបរបិូណ៌្រនុងរពះត្រត្បិដរដនាះសពវរគប់។ 

 ៤—រពះត្រត្បិដរដនះ បានអកណ្ត ត្រត្កសត្ឬរបសូត្ដចញចារត្ផទត្នពតា គឺ

រពះសពម សមពុទ្ធជ្ជបរមសាសាត ត្នពុទ្ធពមិរជនដនាះរជះរសឡះដហើ យ ឲ្យដឃើញ របារដ

ដល់កភនរដយើងរគប់គ្គន  ដោយមិនលុំបារង្គរររប៉ុនាម នដឡើយ។ 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

២៣ 



 ៥—ដយើងរាល់គ្គន កដលបានរពះត្រត្បិដរដបាះពុមព បាលីពខ ងសរពយពខ ង 

ដនះ ដរបៀបដចូជ្ជបានរបទី្បឬដគ្គមធុំពីរជរួតាុំងដៅអមផលូវទុំងពីរខាង កដលជ្ជផលូវ 

ដដើរដៅររទី្ដរសមរកានត ជ្ជផលូវកដលអនរឥត្សុំណ្ណងមិនរត្ូវការបានចលូដដើរដរជៀត្ 

ដបៀត្ដៅជ្ជមួយផងបានដឡើយ។ 

 ៦—របដទ្សដយើងជ្ជរបដទ្សពនសុំណ្ណងែពស់ ពនោភធុំណ្ណស់ កដលបាន

រពះត្រត្បិដរមួយចប់ ទ្រុដចូជ្ជពន២ចប់ ដរោះដបាះពុមពបាលីពខ ង សរពយពខ ង

ដនះ ហ៊្រ់ដចូជ្ជបានថាន ុំឱសង២បុំពងក់រវ ថាន ុំឱសងដនះនឹងអាចរពង ប់ដរាគដរចើន

ោ៉ង ពនដរាគរគុនដតត ររហ៊្យ គដឺសចរតវីវិទ្ទស់កទ្ងកែវងគុំនិត្គ្គន ជ្ជដដើមនិង

ដសចរតសីងស័យមិនោច់ដរសចជ្ជយូរមរដហើ យដនាះ ឲ្យបានសះដសបើយជ្ជរបារដ។ 

 រពះត្រត្បិដរដនះ មិនកមនពនកត្រនុងរបដទ្សដយើងដទ្ របដទ្សឯដទ្ៀត្ៗ ដចូ 

របដទ្សដសៀម ភពូ លង្គក និងអឺរ ៉បុជ្ជដដើមរ៏ពនកដរ, របដទ្សទុំងដនាះ ដគរ៏បាន 

ដផទៀងផ្ទទ ត់្ដបាះពុមពដហើ យ ប៉ុកនតដគដបាះពុមពកត្ភាសាបាលីសុទ្ធ មិនទន់បានករបជ្ជ

សរពយឲ្យចប់សពវរគប់ ដចូរបដទ្សដយើងកដលបានករបចប់ បានដបាះពុមពដរសច

ដហើ យដនះដទ្។  

 ឯការដបាះពុមពជ្ជបាលីសុទ្ធដនាះ ដឃើញដៅពនភាល ុំងភលត់្ែលះដោយអដនលើៗ ដរោះ

មិនទន់បានរះិររដសចរតឲី្យពុំមួនដៅដឡើយ រគ្គន់កត្ដឃើញថាត្បួាលីរត្មឹរត្ូវតាម

រដបៀបដវយាររណ៍្ឬគ្គថា ដហើ យរ៏ដបាះពុមពដៅ ដចូោ៉ងរពះត្រត្បិដរអរសរដសៀម, 

អរសរភពូនិងអរសរអឺរ ៉បុ រនុងវន័ិយបិដរបរវិរៈរត្ងគ់្គថាសងគណិ្រៈ
(១)

 កដលសកមតង

អុំពីចុំននួសិកាខ បទ្ថា សិកាខ បទ្របស់ភរិខុនិងភរិខុនី កដលរពះសពម សមពុទ្ធរទ្ងប់ញ្ដត្ត

រនុងររុងសាវត្ថ ី ពនចុំននួ២៩៤ កត្ដយើងបានរាប់ដមើលរត្ងគ់្គថាកដលជ្ជបញ្ាី រាយ

ដ ម្ ះរបាប់ចុំននួដឃើញកត្២៨៤, ដមើលរនុងបញ្ាី បូររមួ ដឃើញថា២៩៤មិនរត្ូវគ្គន , 

គរឺនុងបញ្ាី រាយដ ម្ ះថា  បារាជរិ៤  សងាទិ្ដសស១៦  អនិយត្ៈ២  និសសគគយិៈ២៤ 

 

១-វន័ិយបដិរ បរវិរៈ ទ្តុ្យិភាគ ទី្១៣ ទ្ុំព័រ១២២។ 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

២៤ 



ែុទ្ធរសិកាខ បទ្១៥៦ បាដដិទ្សនីយៈ១០ ដសរខយិៈ៧២ “ជ្ជ២៨៤” បាត់្១០សិកាខ បទ្, 

ប៉ុកនតចុំកណ្រខាងគមពីរសលឹររតឹ្កែមរដយើងចាប់ែលះថា និសសគគយិៈ២៤ ដចូគ្គន នឹងបិដរ

របដទ្សឯដទ្ៀត្កដរ, ចាប់ែលះថា និសសគគយិៈ៣៤។ កាលដបើដដូចនះ ដយើងរ៏ពនដសចរតី

រត្ះិរះិថា បញ្ាី រាយដ ម្ ះដហើ យនឹងបញ្ាី បូររមួ ដត្ើខាងណ្ណរត្ូវខាងណ្ណែុស? ដដើមបី

ឲ្យរបារដរនុងដសចរតដីនះ ដយើងបានសារត្ឡប់ដៅដរ ើដមើលរនុងវន័ិយបិដរមហ៊្វភិងគ

និងភរិខុនីវភិងគខាងដដើម តាុំងអុំពីបឋមបារាជរិដរៀងរហូត្ដល់ដសរខយិៈជ្ជទី្បុំផុត្ រ៏

ដឃើញថា សិកាខ បទ្កដលរទ្ងប់ញ្ដត្តរនុងររុងសាវត្ថដីនាះ ពនចុំននួដដូចនះ គ ឺបារាជរិ៤ 

សងាទិ្ដសស១៦ អនិយត្ៈ២ និសសគគយិៈ៣៤ ែុទ្ធរសិកាខ បទ្១៥៦ បាដដិទ្សនីយៈ

១០ ដសរខយិៈ៧២ “រមួជ្ជ២៩៤” រត្ូវតាមបញ្ាី កដលដោរបូររមួ។ ដយើងរ៏សដរមច

ដសចរតថីា រពះត្រត្បិដរអរសរដសៀម អរសរភពូ អរសរអឺរ ៉បុនិងចាប់សលឹររតឹ្អរសរកែមរ

ដយើងែលះ កដលរាយដ ម្ ះរបាប់ចុំននួរត្ងនិ់សសគគយិៈ ថា២៤ដនាះែុស លុះកត្ថា៣៤

ដដូចនះវញិដទ្ើបរត្ូវ តាមន័យរនុងមហ៊្វភិងគនិងភរិខុនីវភិងគដនាះដោយពិត្ៗ ដហើ យបាន

ោរ់រនុងបញ្ាី រាយដ ម្ ះដនាះថា “និសសគគយិៈ៣៤” ត្រមូវតាមមហ៊្វភិងគ ភរិខុនីវភិងគ

និងចាប់សលឹររតឹ្អរសរកែមរដនាះដោយរត្មឹរត្ូវដហើ យ។ 

 ការកដលរះិររដឃើញែុសរត្ូវោ៉ងដនះ រ៏មរអុំពីបានករបដហើ យដផទៀងផ្ទទ ត់្ 

ដនាះឯងជ្ជបចចយ័។ ដរោះដហត្ដុនាះបានជ្ជដយើងថា ការករបរពះត្រត្បិដរមរជ្ជ 

សរពយដនះ ជ្ជការពនរបដោជន៍ដែ៏ពស់បុំផតុ្ ឥត្ពនការភន័តរចឡុំដចូកដល រគ្គន់

កត្អានបាលីរត្ួសៗ ឥត្គតិ្ ឥត្រាប់ដនាះដឡើយ។ 

 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

២៥ 



ឧបបត្តិហេតុ្ 

ននការកសាងព្ពះនព្ត្បិដក 

 ដហត្កុដលជ្ជទ្ុំនងនាុំឲ្យដរើត្រពះត្រត្បិដរដបាះពុមពដឡើងបានដនាះ ដរោះអា-

រស័យនវូគណុ្សមបត្តដិរចើនោ៉ង គឺរពះររណុ្ណជ្ជអពច ស់ជវីតិ្ដលើត្បូង រទ្ងរ់បរប

ដោយរពះរាជសទធ រនុងរពះពុទ្ធសាសនា រទ្ងព់នរពះចិនាត របាថាន នឹងឲ្យអនរកាន់រពះពុទ្ធ

សាសនា ដរៀនសូរត្ឲ្យបានដចះដងឹដឡើង ដហើ យរបរពឹត្តតាមដសចរតដីចះដងឹដនាះផង, 

រពមទុំងរាជការរបូត្រិត្ូរ៉ាត្និ៍ងអស់ដោររងុសីយ៍ដសនាបត្ ី ដោររ៏ពនដសចរត ី

សដស្រង្គគ ះដល់ពួរមហ៊្ជនរនុងរបដទ្សរមពុជ្ជដនះ ឲ្យពនគមពីររបួន ចាប់ោ៉ងរត្មឹ

រត្ូវជ្ជដគ្គលចាររឹផង, អារស័យនឹងរបារ់ចុំណូ្លរបស់មហ៊្ជន កដលពនដសចរតី

រជះថាល  ចលូជ្ជវរពះត្រត្បិដរដនាះ ពនចុំននួដរចើនផង, មិនកត្ប៉ុដណ្ណណ ះ រនុងសម័យ

ដនះទ្ទ្លួពនមនទីរកដលជ្ជទី្សរពប់ជលួឧបត្ថមភការដបាះពុមព រពះត្រត្បិដរដនាះជ្ជ

ដរចើនរកនលង គសឺាោបាលីជ្ជន់ែពស់កដលជ្ជរកនលងសរពប់បដរងៀនករបភាសាបាលី, 

មនទីររពះរាជបណ្ណណ ល័យរមពុជ្ជ កដលជ្ជរកនលងសរពប់ត្មកល់គមពីររពះត្រត្បិដរ ជ្ជ

ភាសាបាលីដរចើនចប់និងរបួនចាប់ឯដទ្ៀត្ៗជ្ជដរចើន វជិ្ជា ឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ 

កដលសរពប់ចាត់្កចងរិចចការ ខាងរពះពុទ្ធសាសនានិងសរពប់ផាយរពះពុទ្ធសាសនា 

រនុងរមពុជរដឋដយើងដនះនិងដៅរបដទ្សឯដទ្ៀត្ កដលដៅរនុងរបដទ្សឥណ្ឌ ូចនិបារាុំង

កសស។ 

 រពះត្រត្បិដរដនះ ចាប់ដផតើមដធវើតាុំងពីឆ្ន ុំមកមរត្ស័ីរ ពុទ្ធសររាជ២៤៧២ រត្ូវ

នឹងរគសិតសររាជ១៩៣០។ 

 ឯរពះត្រត្បិដរកដលដបាះពុមពរនុងសម័យដនះ ពនចុំននួ១១០ភាគ ជ្ជដសៀវដៅ 

រនុងដសៀវដៅនីមួយៗ ពនទុំងបាលីទុំងសរពយ, បាលីដៅទ្ុំព័រខាងដឆវង សរពយ

ដៅទ្ុំព័រខាងសាត ុំ រគប់ដសៀវដៅទុំងអស់, ដសៀវដៅទុំងដនាះ ដបាះពុមពដរចើនោន់ចប់ 

តាមចុំននួអនរកដលទ្ទ្លួជ្ជវយរ រពមទុំងទ្រុបរមុងឲ្យអនររត្ូវការជ្ជវត្ៗដៅដទ្ៀត្ 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

២៦ 



រតាកត្ពនរពះត្រត្បិដរមួយចប់ៗ រាល់វត្តរនុងរពះរាជ្ជណ្ណចរររមពុជ្ជទុំងមូលផង។ 

 បណ្ណត ដសៀវដៅរពះត្រត្បិដរចុំននួ១១០ភាគដនាះ កចរជ្ជរពះវន័ិយ១៣ភាគ 

ជ្ជរពះសូរត្៦៣ភាគ ជ្ជរពះអភធិមម៣៤ភាគ។ 

 តាុំងអុំពីរពះបរមរគូរទ្ងោ់ងចលូរពះនិោវ នដៅ រហូត្ដល់សពវត្ងងដនះ រនុង

គមពីរដកីាឬរបួនចាប់ ពងាវតារណ្ណៗ រ៏មិនកដលឮថា ពនដគករបរពះត្រត្បិដរចប់

សពវរគប់ោ៉ងដនះដឡើយ។ 

 កដលពនត្ុំណ្ណលមររនុងគមពីរបាលី ពនគមពីរមហ៊្វងសជ្ជដដើមដនាះថា តាុំង

អុំពីពុទ្ធសររាជទី្១ គឆឺ្ន ុំកដលរពះបរមសាសាត ោងចលូបរនិិោវ នដៅងមីៗ ដនាះ រពះ

អរហនតចុំននួ៥០០អងគ ពនរពះមហ៊្រសសបៈជ្ជដដើម ដោររបជុើគ្គន ដធវើសង្គគ យនាជ្ជ

ដើបូង ដផទៀងផ្ទទ ត់្រពះពុទ្ធវចនៈឲ្យតាុំងដៅដចូដដើម ពនរពះបាទ្អជ្ជត្សរត្ូវជ្ជពុទ្ធ

សាសនបូត្ថមភរ ៍ ដធវើចុំននួ៧កែដទ្ើបបានដហើ យដរសច រពះពុទ្ធសាសនារ៏តាុំងដៅពុំ

មួនបានជ្ជយូរអកងវង, ត្ពីដនាះមរបានសង្គគ យនា៤ដងដទ្ៀត្ គសឺង្គគ យនាទី្២ ទី្៣ 

ទី្៤ ទី្៥
(១)

។ 

 ឯសង្គគ យនាទី្២ ទី្៣ ទី្៤ដនាះ មិនពនកបលរគ្គន អុំពីសង្គគ យនាទី្១ដនាះប៉ុនាម ន

ដទ្ គរឺគ្គន់កត្ដផទៀងផ្ទទ ត់្ពុទ្ធវចនៈឲ្យរត្ឹមរត្ូវដចូបឋមសង្គគ យនាប៉ុដណ្ណណ ះ, ដល់មរ

សង្គគ យនាទី្៥ ដទ្ើបពនការកបលរគ្គន បនតិច ដរោះបានដលើររពះពុទ្ធវចនៈចាររឹោរ់ដលើ

សលឹររតឹ្ ប៉ុកនតនឹងពនត្ុំណ្ណលថា បានករបពុទ្ធភាសិត្ចារបាលីមរជ្ជសរពយ សូមបី

កត្មតងរ៏ដទ្ដសាះ រគ្គន់កត្បានដផទៀងផ្ទទ ត់្ពុទ្ធវចនៈ គរឺពះត្រត្បិដរដនះឲ្យរត្មឹរត្ូវដៅ

ដចូដដើមនិងករបចារសីហឡភាសាមរជ្ជមគធភាសា គភឺាសាបាលីប៉ុដណ្ណណ ះ
(២)

។ 

 

 

១-ដរឿងសង្គគ យនាដនាះ ពនដសចរតពិីសាត រ ដៅរនងុគមពីរមហ៊្វងស។ 

២-រពះពុទ្ធដឃ្សាចារយ ដោរដៅចមលងរពះត្រត្បដិរនិងអដឋរថាពីដកាះលង្គក  ករបចារសហីឡភាសា

មរជ្ជមគធភាសា គភឺាសាបាល ីរនងុរវងពុទ្ធសររាជ៩៥៦។ 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

២៧ 



 អស់ដោរអនរកដលបានចាប់ដមើលដសៀវដៅរពះត្រត្បិដរ គួររជ្ជបដហត្ុ

កដលជ្ជការររលុំបារោ៉ងអសាច រយ ដូចបានដរៀបរាប់មរដហើ យខាងដដើមដនាះ ឲ្យ

សពវរគប់ដៅផង ដទ្ើបនឹងពនដសចរតីររីរាយរនុងចិត្តរងឹរតឹ្កត្ដរើត្រជះថាល ដឡើងជ្ជឧឡរ

ភាពកងមដទ្ៀត្។ 

 ដោយអុំណ្ណចត្នការសង្គគ យនាដផទៀងផ្ទទ ត់្រពះត្រត្បិដរដឧ៏ត្តមដនះ ដយើង

សូមសុំបូងសរងូងឲ្យពុទ្ធិរសិរារនុងរមពុជរដឋទុំងមូលនិងពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ ពន

អាយុយឺនយូរនិងពនដត្ជ្ជនភុាពដរចើនរងុដរឿងជ្ជអកងវងត្ដៅ! 

 ទី្បុំផតុ្ដនះ សូមថាវ យរពះរាជរសុលមយួចុំកណ្រចុំដោះសដមតច ព្ពះមហា

កសព្តិ្យន៊ី ជ្ជអពច ស់ជវីតិ្និងសដមតចរពះ នហោត្តម ស៊ីេន ុ ឧបយុវរាជ រពះ

របមុែរដឋត្នរបដទ្សរមពុជ្ជនិងមួយចុំកណ្រដទ្ៀត្ ចុំដោះសដមតចរពះសងឃរាជគណ្ៈ

មហ៊្និកាយ សដមតចរពះសងឃនាយរគណ្ៈធមមយុត្តរិនិកាយ, សដមតចរពះដោធវិង័ស, 

សដមតចរពះធមមវងាធបិត្ ី ដមគណ្ដែត្តរុំពងឆ់្ន ុំង, រពះភរិខុសងឃរពមទុំងអស់ដោរ

គណ្ៈរដឋមស្រនតីនិងពុទ្ធបរស័ិទ្រនុងរមពុជរដឋទុំងមូល សូមឲ្យបានឋិត្ដៅរនុងដសចរតសុីែ

ចដរមើនជ្ជនិចចនិរនតរត៍្ដរៀងដៅ! 

                                                                                             ព្កុមជំនុំព្ពះនព្ត្បិដក 

                                                                                                               ត្ន 

                                                                                           វជិ្ជា ឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ 

                                                                                                       (ររសួងធមមការ) 

 

រសាវរជ្ជវដោយៈ ថ្លច់ សុតឹ្ម 

 

 

 

ឧបបត្តិដហត្តុ្នរពះត្រត្បដិរករប 

២៨ 


