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 អ្វីជាវបបធម?៌ អ្វីជាពុទធសារនា? 

 —រភាពរពវយ៉ាងខដលតាំងភមូរិបរទរ ជាអ្ាំរពើរផសងៗ មានការរ ះ

រានភជួររារ់សាបរររះបណត ុះោាំផសាំបាំរៅជារដើមឬកនុងកាយរបរទរ រោយ

ការរិកសអ្ប់រ ាំបណត ុះនិរស័យរនាត ន រនះជាវបបធម។៌ 

 —ធមវ៌ន័ិយខដលរពះពុទធរទងរ់ខមតង រទងប់ញ្ដត្តទកុររោររត្វរោក

រៅថា ពុទធសារនា។ ពុទធសារនាជាវបបធម៌រកើត្អ្ាំពីរពះពុទធ។ រពះពុទធ កាល

ខដលរទងោ់នរតរ់ដងឹរ ើងកនុងរោក រ ើយរទងរ់ទរនាររោររត្វទរួៅ 

រៅថា រទងោ់នសាបរររះបណត ះុោាំផសាំវបបធមរ៌ពះពុទធសារនាកនុងពិភព

រោក។ 

វបបធម៌ឥណ្ឌា សម័យបុរាណនិងសម័យពទុ្ធកាល 

 រពះពុទធជាមាច រ់រទងរ់ពះរមភពនិងរទងរ់តរ់ដឹងរៅរបរទរឥណ្ឌា ភាគ

០១ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



ខាងរជើង ខដលកនុងរមយ័រនាះរគទកុជាមជឈិមរបរទរ។ រមយ័រនាះឥណ្ឌា

ភាគខាងរជើងមានអារយធមខ៌ពរ់រថកើងជាងភាគខាងត្បូង រោយមានវបបធមខ៌ាង

បរចចករទរនិងខាងរដឋបបសាររនាោយ រពមទាំងខនតីនិងវរីយិៈរាំខាន់ជាង។ 

ឥណ្ឌា ភាគខាងរជើងមានឥទធិពលខាល ាំងកាល  អាចទមាល ក់ឋានៈឥណ្ឌា ភាគខាងត្បូង

ឲ្យរថាកទបដចូឋាននរក រូមបីខត្កនុងឥណ្ឌា ភាគខាងរជើងជាមយួ ន ក៏ខបង

ឋានៈរបជាជនជា៤រត្កលូ គរឺត្កលូកសរត្ រត្កលូររ មណ៍ រត្កលូវវរយៈ 

(ឈមួញ) រត្កលូរូរទៈ (អ្នកងារ)។ បណ្ឌត រត្កលូទាំង៤រនះ រត្កលូកសរត្និង

រត្កលូររ មណ៍ ជារត្កលូឧត្តមរោយមានវបបធមជ៌ាន់ខពរ់ រត្កលូវវរយៈ

ជារត្កលូបនាទ ប់បនសាំ រោយមានវបបធមថ៌ាន ក់កណ្ឌត ល រត្កលូរូរទៈ ជា

រត្កលូទបជាងរគបងអរ់រោយមានវបបធមរ៌ថាកទបបាំផតុ្ កាលរបើមានវបប

ធមរ៌ផសង ន តមឋានៈរត្កលូដរូចនះ អារយធមរ៌រចកតចីររមើនរងុររឿងរោយអា-

កបបករិយិាទាំងឡាយ មានររមលៀកបាំរក់និងរីលធម ៌ ចរយិាជារដើមក៏រផសង

 ន រៅតមរនាះ។ ដល់រពះពុទធជាមាច រ់ោនរតរ់មក រទងផ់សយអ្នតុ្តរធម ៌

រទងទ់មាល យឋានៈចាំររះជនខដលមកពីរត្កលូទាំង៤រនាះ រទះបីរត្កលូណ្ឌ

ក៏រោយឲ្យខត្ចលូបួរកនុងធមមវន័ិយរបរ់រពះអ្ងគ រទងទ់កុោក់ឋានៈជាររមើ 

 ន ទាំងអ្រ់ ឲ្យរ រព ន នឹង ន ខត្តមវរសចារ់ខចីនិងការរចះដងឹត្ចិររចើន

ប៉ុរណ្ឌណ ះ រ ើយនឹងរទងអ់្ប់រ ាំនិរស័យពុទធបររ័ិទ រោយនាយកធមន៌ានា មាន

ទន រីល ភាវនាឬរីល រមាធ ិបញ្ញដ ជារដើម រ ូត្ដល់មគគផលនិរវ នជាទី

បាំផតុ្។ ដរូចនះរ ម្ ះថា រពះពុទធជាមាច រ់រទងោ់នសាបរររះបណត ុះោាំផសាំពូជ

០២ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



វបបធមពុ៌ទធសារនា ទកុកនុងរបរទរឥណ្ឌា  ជាមជឈិមរបរទរ ខដលជាជាត្ភិមូិ

របរ់រពះអ្ងគកនុងរមយ័ពុទធកាល។ លុះរពះអ្ងគបរនិិរវ នរៅ រទើបវបបធមរ៌នាះ

សាយភាយរចញរៅកាន់របរទរនានាជាបចចនតរបរទរ ដរាបដល់ទរួៅទាំង

ពិភពរោកដចូរឃើញរោកដកនុងរមយ័បចចុបបននរនះ។ 

វបបធម៌ពទុ្ធសាសនាផាយមកកាន់សុវណណ ភូមិ 

 បចចនតរបរទរទាំងពួងកនុងឧបទវីបរុវណណ ភមូ ិោនទទលួយកវបបធមពុ៌ទធ

សារនាមកសាបរររះបណត ុះោាំរៅរមយ័ររកាយពុទធកាល គកឺនុងរត្វត្សរ ៍

ទី៣វនពុទធរករាជ នារជជកាលអ្រសាកមហារាជ រោយរពះរមាគគលលិបុត្ត-      

ត្រិសរត្ថរជារងឃរបមខុ ោនចាត់្រពះរថរៈ២របូ គរឺពះរសាណរត្ថរ១ រពះឧត្តរ-

រត្ថរ១ ឲ្យជារមណទតូ្នាាំវបបធម៌ពុទធសារនាមកផសយដល់រុវណណ ភមូិ ខដល

តមរបភពខលះថាតាំងរៅកនុងអាណ្ឌចរកភូមា ខដលមានអ្រ នតរីមានិងរិោ

ចារកឹជាព័រតុតង រៅរ ូត្ដល់រមយ័បចចុបបននរនះ។ 

 ឯរបរទរកមពុជារយើង របើតមរិោចារកឹកនុងរចត្យិោឋ ននានារៅ

រត្វត្សរទី៍៨វនព.រ. រមយ័នគរភនាំ ( វ ូណន់) រោកដថាមានពុទធសារនា

មកចាក់ឫរលូត្ោរ់រររពញអាណ្ឌរខត្តរៅរ ើយ។ កាលរបើដូរចនះ អាច

រននិោឋ នថា របរទរកមពុជាោនទទលួវបបធមពុ៌ទធសារនាតាំងពីមនុរមយ័

រនាះរៅរទៀត្ គថឺារបខ លតាំងពីរត្វត្សរទី៍៣ឬទី៤វនព.រ. ដើណ្ឌលឬ

បនាទ ប់ ន នឹងរបរទរភមូារនាះខដរ រររះទាំរាាំនឹងរកើត្ោនជារិោចារកឹខបប

រនះ ក៏អាររ័យមានជនានជុនរជឿរ រពកាន់មកមុនយូរខរកលខដររ ើយ ទាំង

០៣ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



រមយ័រនាះរៅឧបទវីបរុវណណ ភមូរិយើង មានរបជាជាត្ខិត្៣ផង គភឺាគខាង

លិចរបជាជាត្មិន, ភាគខាងរកើត្របជាជាត្ិចាម, ភាគកណ្ឌត លរបជាជាត្ិខខមរ។ 

ដរូចនះរឃើញថារបជាជាត្ទិាំង៣អាចផសយឬអាចចមលងវបបធមរ៌ៅវញិរៅមក

ោនរោយងាយ, រ ើយរបើនឹកដល់ររឿងមួយរទៀត្ថាជាត្ិខខមរនិងជាត្មិនមាន

អ្មបូរភាសាជាមយួ ន  ខដលរៅថាភាសាមនខខមររោកដមកឥ ូវរនះ ក៏រតឹ្

ខត្រឃើញថារមណ្ឌរ់រៅរទៀត្។ រមួរ ត្កុារណ៍ទាំងអ្រ់រៅអាចរននិោឋ ន

ថា វបបធមពុ៌ទធសារនាខាងរថរវាទ ខដលជាគនឹូងអាចរយិវាទ ោនមកចាក់

ឫរដរុោលកនុងរបរទររយើង តាំងពីរមយ័នគរភនាំ។ ជាត្ខិខមរខដលធ្លល ប់ខត្

កាន់សារនាររ មណ៍មកពីមនុៗ ក៏ខបររត្ ប់មកកាន់ពុទធសារនាទាំងរពះ

មហាកសរត្ ទាំងអាណ្ឌរបជារាស្តរត កាន់ខត្ររចើនរ ើងៗ។ លុះចលូមកដល់

រមយ័រចនឡា គពីឺរត្វត្សរទី៍១១រៅទី១៤វនព.រ. កនុងរវាងរនះវបបធមពុ៌ទធ

សារនាខាងអាចរយិវាទ ក៏ោនផសយចលូមកដល់រទៀត្ ោនចាក់ឫរលូត្

ោរ់រ ើងជាគូនឹងសារនាររ មណ៍ រោយមានឥទធិពលផសយចូលកាន់រពះ

រាជរមាន ក់កនុងរជជកាលខលះៗផង ដរាបមកដល់រមយ័អ្ងគរ គពីឺរត្វត្សរទី៍១៤

រៅទី២០វនព.រ. កនុងរវាងរនះនារជជកាលខលះក៏រតឹ្ខត្មានឥទធិពលយ៉ាងអ្សាច រយ 

មានរពះមហាកសរត្រ រពរាប់អានថាវ យរពះអ្ងគជាពុទធសារនិក ដចូរពះោទ

ជយវរ មន័ទី៧ ខដលមានរពះកតិ្តនិាមលបីលាញ មានរពះរាជអាណ្ឌរខត្តដធ៏ាំ

ទោូយកនុងរត្វត្សរទី៍១៨វនព.រ.។ កនុងរជជកាលរពះអ្ងគ រទងោ់នសាង

រចត្យិោឋ នរាំខាន់ៗ មានរោសាទតរព ម រពះខ័ននិងោយ័នជារដើម ខដល

០៤ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



ទកុជាវបបធម៌ខាងការរចនាវនរពះពុទធសារនាលទធិអាចរយិវាទ ទាំងោនសាង

មនទីររពទយ សាព ន ថនល់ សាោរមាន ក់ោរររកនុងរពះរាជអាណ្ឌចរក។ តម

រិោចារកឹកនុងបុរាណសាថ នទាំងឡាយ បាំភលឲឺ្យរឃើញថា រពះអ្ងគជាបណា ិ ត្ឯក

មយួ ទាំងខាងសាររនាោយ ទាំងខាងនរយាោយ។ ទាំងរពះនាងជយារទវ ី

អ្គគមរ រីរពះអ្ងគក៏ជាសាស្តសាត ចារយខាងរពះពុទធសារនា។ 

មូលហេតុព្ពះត្ព្តបិដកសលឹករតឹ 

 វបបធមពុ៌ទធសារនាខផនកអ្កសរសាស្តរត តាំងពីរពះពុទធជាមាច រ់គងរ់ពះ

ធរមានរៅដរាបមក រោកអ្នកបររមើរពះពុទធសារនាទាំងឡាយរ ន់ខត្ររៀន

រូរត្ឲ្យរចះចាាំ រ ើយបងាា ត់្បររងៀននិងរបជុើរងាគ យនារោត្រកងធមមវន័ិយ

ជាបិដក៣ (រពះវរត្បិដក) និងរផទៀងផ្ទទ ត់្ឲ្យរត្មឹរត្ូវរចួចាាំទកុត្ៗ ន មករោយ

ការសាវ ធាយន៍ រលើកពុទធវចនៈរ ើងកាន់ចតិ្តទាំងអ្រ់ ឥត្មានចារកឹោក់  

រលឹករតឹ្ឬោក់ផ្ទទ ាំងរិោ ដចូខដលរយើងធ្លល ប់ោនរឃើញរៅរបរទររយើងនិង

របរទរភមូាជារដើមរទ។ រូមបីវបបធមពុ៌ទធសារនា ូរចលូមកចាក់ឫរកនុង

របរទរខខមរ លូត្ោរ់ឋិត្រៅដរាបទល់រជជកាលរពះោទជយវរ មន័ទី៧ រ ើយ

អ្ត្ថបទរពះវរត្បិដករនះ ក៏មនិរោកដថាមានរៅរ ើយ។ រឃើញមានខត្អ្ត្ថ

បទបនតិចបនតួចខដលចារកឹរៅផ្ទទ ាំងថម ដចូកនុងរមយ័អ្រសាកមហារាជខដរ។ 

លុះមកដល់រជជកាលរពះោទជយវរ មន័ទី៧ រទើបមានររឿងត្ាំណ្ឌលថា រពះអ្ងគ

ោនបញ្ជូនរពះរាជបុរត្ឲ្យរៅបួរររៀនរៅរកាះរិរលីងាក  រៅរត្វត្សរទី៍១៨

វនព.រ. រ ើយវលិមករបរទរវញិកនុងរត្វត្សរដ៍ខដល។ កនុងរពះដើរណើ រ

០៥ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



បាំរពញរបរកកមមវនរពះរថរៈជារពះរាជបុរត្រនះ គងម់ានកលុបុរត្ខខមរររចើន

របូតមខ ជារ ការ ី រ ើយគងម់ាននាាំរពះវរត្បិដករលឹករតឹ្និងឧបករណ៍ឯ

រទៀត្ររចើនមកកាន់របរទរខលួនរៅរវោរត្ ប់វញិ។ 

វបបធម៌ពទុ្ធសាសនាផ្ផនកអកសរសាស្តសរ 

 វបបធមខ៌ាងអ្កសរសាស្តរតពុទធសារនា ទកុជាររគឿងរចនាពិរររមយួ 

តាំងរ ើងរោយសាររពះពុទធនិងរពះអ្នពុុទធ រោកអ្នកបររមើរពះពុទធសារនា។ 

រពះពុទធជាមាច រ់រយើង រោយរពះអ្ងគរទងោ់នររតចរចញរៅសាងអ្ភនិិស្តរកម

របរពឹត្តទកុករករិយិាអ្រ់៦រពះវរស រ ើយោនរតរ់ដងឹជារពះពុទធរៅខដន 

មគធៈផងនិងរោយរពះអ្ងគរត្ូវរខមតងធមរ៌រោររវរនយយរត្វ កនុងខដនរនះ

ជាមនុផង រទើបរទងយ់កភាសាអ្នកខដនរនះខដលរៅថា មគធភាសា មកររបើ

របការធមមវន័ិយខដលរទងោ់នរតរ់ដងឹ គរឺខមតងធម ៌ បញ្ដត្តវន័ិយ រោយ

ភាសារនះទាំងអ្រ់។ 

 ពីរដើមមក មគធភាសា ររមាប់ររបើការតមធមមតររុក មនិទន់រាប់

ថាជាត្នតិភាសា ដចូភាសារាំស្តរកឹត្រទ លុះរពះពុទធរទងយ់កមកររបើកនុងការផសយ

រពះពុទធសារនា ក៏ោនទទលួការរចនាកាល យរៅជាត្នតិភាសា (ភាសាមាន

ររបៀប) របកបរោយលិងគ វចនៈ វភិត្ត ិកាល បទ បចចយ័ជារដើមយ៉ាងបរបិូណ៌ 

រ ើយផទុករោយចាប់ធមមវន័ិយ មានអ្ត្ថររដរ៏ជាលររៅ។ មគធភាសា មាន

រកយរៅមា៉ងរទៀត្ថា ោលីភាសា ជាភាសាររមាប់របការធមមវន័ិយពុទធ

សារនារនះ ដល់មកកនុងបឋមរងគតី្កិាល រពះរងគតី្កិារកៈទាំងឡាយ ោន

០៦ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



ចាត់្ការរបួរមួរៅជារពះវរត្បិដក៣ រោយយកោលីដវទៗ មានោលីនិង

និទនជារដើមមកបញ្ចូលផសាំផង។ ោលីរដើមខដលោនរ ើងកាន់រងាគ យនាទាំង

រនាះ ចាត់្ជាបករណ៍មយួរ ម្ ះថា មលូបបករណ៍ (គមពរីរដើម) ឬរៅថា ោលី

ដខដលក៏ោន។ បករណ៍ជាអ្ត្ថវណណ នា (ររមាប់ពិពណ៌នាររចកត)ី វនោលី

រនះរៅថា អ្ដឋកថា។ បករណ៍ជាអ្ត្ថវណណ នាវនបករណ៍ទាំងពីរ គោឺលីនិង

អ្ដឋកថា រៅថា ដកីា។ បករណ៍ររៅពីរនះ មានវរុិទធិមគគនិងមងគលត្ថបទីបនី

ជារដើមរៅថា ត្ពវិនិមតុ្តឬបករណវរិររ។ 

 ឯរពះបករណ៍ទាំងឡាយមានអ្ដឋកថាជារដើម រកើត្រ ើងជាលាំោប់តាំង

ពីអ្រ នតរមយ័ រ ើយររចើនខត្ជាោលីភាសា។ រទះមានបករណ៍ខលះតាំង

រៅជាភាសាដវទ ក៏ពួកពុទធសាវកទាំងឡាយនាាំ ន ខរបមកជាោលីភាសាវញិ។ 

ដចូររឿងរពះពុទធរោសាចារយអ្នកររកុមគធៈ ោននិមនតរៅលងាក ទវីបខរបអ្ដឋ-

កថារចញពីរី  ភាសាមកជាោលីភាសារៅពុទធរត្វត្សទី១០ គរឺធវើភាសា

ខដលកត់្អ្ដឋកថារនាះឲ្យរៅជាោលីភាសា ររបរៅតមភាសាខដលកត់្

មលូបបករណ៍ រដើមបីឲ្យផសយរៅកាន់របរទរនានាោនរោយររួល។ 

 មយួរទៀត្ ោលីភាសារនះនឹងរៅថា ពុទធភាសាក៏ោន រររះជាភាសា

បរចចករទរមយួកនុងចាំរណ្ឌមមគធភាសា រ ើយរកើត្រ ើងរោយការរចនា

របរ់រពះពុទធ។ កាលខញុាំ (អ្នករររររររឿងរនះ) រៅបាំរពញរបរកកមមកនុងឆដឋ

រងាគ យនារៅរបរទរភមូា ខញុាំោនឮរពះរថរវាចារពះរងគតី្កិារកៈខលះថា រយើង

ោនសាគ ល់ ន ដរាបដល់ទកុចតិ្តរនិទធសាន ល រោយសាររយើងរចះពុទធភាសាដចូ

០៧ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



អ្នកសាគ ល់ត្វមលរពទយរោយសាររចះភាសារពទយ។  

 រពវវថងអ្នកររុកភមូាកត ី ឥណ្ឌា កត ី កាលរោថាន ឲ្យយល់អ្ត្ថររដរ៏ជាល

ររៅវនោលីពុទធភាសា រគខត្ងរៅរៅអ្ប់រ ាំ រៅរបរទររិរលីងាក  ដចូរពះរាជ

បុរត្ររតចខខមរពីរមយ័បុរាណខដរ រគរជឿថា របរទររនះ ោនរិកសហាត់្

ររបៀនកនុងអ្ត្ថបទោលីពុទធភាសាត្មកអ្ាំពីអ្នករោជញទាំងឡាយ មានរពះម ិនទ-

រត្ថរអ្ងគអ្រ នតជារដើមខដលជាអ្នកររុកមគធៈ (ជមពូទវីប) រ ើយោនរងាគ យនា

ធមមវន័ិយរកសទកុដរាបមក។ រូមបីរបរទរភមូា ខដលោនចារកឹរពះវរត្បិដក

មយួចប់ ចះុកនុងរិោខកវចាំននួ៧២៩ផ្ទទ ាំង រៅរដើមពុទធរត្វត្សរ២៍៥រនះ ក៏

រោយសារោនចមលងគមពរីរលឹករតឹ្ពីរបរទររិរលីងាក ខដរ។  

ព្ពឹតរិការណ៍វបបធម៌ពទុ្ធសាសនាហៅកមពជុរដ ឋ 

 ខញុាំោនពណ៌នាមករ ើយថា វបបធមពុ៌ទធសារនាោនមកចាក់ឫរចាក់

គល់កនុងរបរទរតាំងពីរមយ័នគរភនាំ ( វ ូណន) ឬមនុរនះរៅរទៀត្ ខត្វបបធម៌

រនះខត្ងមានវបបធមស៌ារនាររ មណ៍ ខដលមានមកជាយូរខដររ ើយរនាះ 

ជាគរូបឆ្ាំងឬជាឧបរគគ រររះកនុងរជជកាលត្ៗមក មានរពះមហាកសរត្ររចើន

រពះអ្ងគឬមស្តនតីធាៗំ  ជាររ មណិក (កាន់សារនាររ មណ៍) រ ើយរពះអ្ងគខលះ

រទៀត្ ោនតាំងរពះអ្ងគជាគរូបឆ្ាំងឬជាររតូ្វនឹងវបបធម៌ខាងពុទធសារនាទល់ 

ខត្មានរបភពខលះថា កនុងកាលខលះរពះពុទធសារនាសាបរូនយពីរបរទរខខមររៅ

រ ើយក៏មាន ដចូកនុងរជជកាលត្មកពីរជជកាលរពះោទជយ័វរ មន័ទី៧ រម័យ

អ្ងគរ មានមហាកសរត្អ្ងគខលះជាររ មណិក រលើកត្រមកើងវបបធមរ៌រ មណ៍ 

០៨ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



បាំោត់្វបបធមពុ៌ទធសារនា ដចូមានវបបធមខ៌ាងការរចនារបរ់ររ មណ៍ រៅ

រោសាទោយ័នឋិត្រៅមកដល់រពវវថងជាឧទ រណ៍រសាប់។ 

 ដើរណើ រខាងរលើរនះ រធវើឲ្យរយើងរតឹ្ខត្រជះថាល ចាំររះគណុ្ឌនភុាពរពះ

ពុទធសារនាខថមរ ើងរទៀត្ រររះរពះពុទធសារនាជាសារនារលូត្រុភាព 

រទះកនុងរជជកាលណ្ឌក៏រោយ តាំងពីរមយ័នគរភនាំដល់ផតុ្រមយ័អ្ងគរ រពះ

មហាកសរត្ជាពុទធសារនិកទាំងឡាយ មនិខដលតាំងរពះអ្ងគជាគរូរត្ូវនឹង

សារនាដវទដល់មតងរទ របើខាល ាំងណ្ឌរ់រ ន់ខត្មនិរ រពរាប់អានថាវ យរពះ

អ្ងគជាសារនបូត្ថមភកបុ៉៍រណ្ឌណ ះ ឧទ រណ៍ដូចរោសាទនគរវត្ត ខដលធ្លល ប់ធ្លល ក់

រៅកនុងកណ្ឌត ប់រព រតរពះមហាកសរត្ជាពុទធសារនិក រឃើញគងរ់បូរៅតម

រដើមរគប់ររគឿងរចនាអ្វីៗទាំងអ្រ់។ រោយវបបធមពុ៌ទធសារនារលូត្រុភាព

ខបបរនះរ ើយ មានការផសពវផសយរៅកាន់រវរនយយរត្វ របើករិទធិឲ្យររបើ

វចិារណញ្ញដ ណរដញរោលនឹងឥត្មានការបងខតិ្បងខើ ក៏រៅជាមានអានភុាព

អាចចាក់ឫរដះុោលកនុងរនាត នរបជាជនោរ់រររពញទាំងខដន រទះបី

មានរពះមហាកសរត្ឬមស្តនតីធាំៗជាគូររត្ូវយ៉ាងណ្ឌក៏រោយ របើខាល ាំងណ្ឌរ់រ ន់

ខត្របជាជនពុាំអាចរចញមុខរបការខលួនថាជាពុទធសារនិកប៉ុរណ្ឌណ ះ ឧទ រណ៍

ដចូរដឋបុរររាំខាន់ៗទាំងឡាយរបរ់របរទរឥណ្ឌា  មានរោកគនថី រោក

រារជស្តនទរោសាទនិងរោករនរជុារដើម របើទកុជារោកទាំងរនះ ពុាំោនរបការ

ខលួនជាពុទធសារនិក ក៏អាចរឃើញថា វបបធមពុ៌ទធសារនាចាក់ឫររជួត្រជាប

យ៉ាងរជាលររៅកនុងរនាត នរបរ់រោកទាំងរនះរររចរៅរ ើយ រររះកនុង

០៩ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



រមយ័មនុរពះពុទធរតរ់  ម ននរណ្ឌអាចររលធមអ៌ាថរ៌បកបរោយរ ត្ុ

ផល រ ើយមានរនាត នររឡាញភ់ាត្រភាពនិងរមភាព តមរបបលទធិរបជា-

ធបិរត្យយដរូចនះរទ។ នឹងថា រពះពុទធជាមលូនិនាន ការរៅខាងលទធិរនះក៏រោយ 

រររះរពះអ្ងគរបកបរោយរពះមហាករណុ្ឌ មានរពះអ្ធាររ័យដធ៏ាំទោូយ

 ម នទីបាំផតុ្។ រពះពុទធសារនារកើត្ររកាយសារនាររ មណ៍ ខត្មានវបបធម៌

ខាងទរសនវជិាជ របកបរោយអ្ត្ថររដរ៏ជាលររៅវរកខលង ផតុ្វរ័ិយលទធិ-

ររ មណ៍។ សារនារគរិតនិងសារនារមា មត័្ រទះបីមានរដើមកាំរណើ ត្

រៅទវីបអារីុដចូរពះពុទធសារនាខដរ រ ើយរកើត្ររកាយរពះពុទធសារនាផង 

ក៏មិនរឃើញមានអ្ត្ថររណ្ឌពិរររជាងរពះពុទធសារនារ ើយ រឃើញរ ន់

របើខត្រត្ងប់បួលនិងបងខើរគឲ្យរជឿរពះអាទិរទព ដចូពួកររ មណ៍បបួលរគឲ្យ

រជឿរ រពរកាត្ខាល ចរពះរព ម រពះឥរូរនិងរពះនារាយណ៍។ រ ត្រុនះរឃើញ

ថា វបបធមពុ៌ទធសារនាជាកាំពូលខាងទរសនវជិាជ រៅទវីបអារីុ។ ចាំខណកទវីប

ដវទខដលរទើបខត្ចមលងយកវបបធមរ៌ៅពីទវីបអារីុររកាយពុទធកាល ដចូទវីប  

អារមរកិោនទទលួវបបធម៌ពីទវីបអឺ្រ ៉បុរនាះ មនិោនចាត់្ជាបញ្ញា រត្ូវរោះរសាយ

កនុងទីរនះរទ។ រមួររចកតរីៅអាចរឃើញថា រពះពុទធជាកាំពូលអ្នករោជញកនុងការ

រាវរករ ត្ផុលទាំងខាងរបូសាស្តរតទាំងចតិ្តសាស្តរត។  

វបបធម៌ពទុ្ធសាសនាសម័យហព្កាយអងគរ  

 រោយវបបធមពុ៌ទធសារនាោនចាក់ឫរកនុងរនាត នជនជាត្ខិខមរតាំងពី

បុរាណកាលមក លុះដល់រមយ័អ្ងគរ គរឺយៈរវោពីពុទធរត្វត្សទី២០ដល់ទី 

១០ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



២៥រនះ រទះមានរ ត្កុារណ៍ចោចលជាញឹកញយ រោយពួកជនបររទរ

ចលូលុកលុយររុក របឹជាន់បាំផលចិបាំផ្ទល ញជវីតិ្និងរភាគរមបត្តជិារដើមយ៉ាង

ណ្ឌ ក៏របជាជនខខមររៅខត្ពាយាមឱបពទាំងរត្ោប់រត្ដរួនវូរពះពុទធសារនា

មិនរោះបងរ់សាះរ ើយ គរឺៅខត្នាាំ ន ចូលបួរជាភិកខុសាមរណរ ថាវ យខលួនជា

ឧោរក ឧោរិកានិងសាងវត្តអាវារររមាប់រពះរងឃរគប់ឃុាំរខត្តវនរពះរា-

ជាណ្ឌចរក។ រូមបីកខនលងណ្ឌធ្លល ប់ជាវត្តអាវាររបរ់សារនាររ មណ៍ ក៏ខបរ

រៅជារបរ់រពះពុទធសារនាររទើរខត្ទាំងអ្រ់។ រមាល៉ ះរ ើយវបបធមរ៌រ មណ៍ 

រោយ ម នអ្នករ រពរាប់អានក៏សាបរូនយអ្រ់រៅ រៅរល់ខត្ររគឿងរចនា

និងការទាំរនៀមទមាល ប់បនតិចបនតួចកនុងពិធខីលះ មានរពះរាជពិធអី្ភរិរកជារដើម

ប៉ុរណ្ឌណ ះ។ អាររ័យជនជាត្ខិខមរភាគររចើនជាពុទធសារនិកនិងមានរពះមហា

កសរត្ជាអ្គគពុទធសារនបូត្ថមភក ៍ រទើបរបរទរខខមរក៏ជារបរទរពុទធសារនិក

រពញទី រ ើយទទលួសាគ ល់តមរដឋធមមនញុ្ដនវូរពះពុទធសារនាថាជាសារនា

របរ់រដឋខថមរទៀត្។  

 កនុងរមយ័បចចុបបនន នាពុទធរត្វត្សទី២៥រនះ របរទរខខមរមានភពវ

រាំណ្ឌងរលើរលប់ជាងរត្វត្សរម៍នុៗ ខដលមានមកបនាទ ប់ពីរមយ័អ្ងគរ 

រររះោនឯករាជយមានអ្ធបិរត្យយបរបិូណ៌ទាំងខាងកនុងទាំងខាងររៅ រ ើយ

មានទីបណត ុះវបបធម៌ខាងពុទធសារនា គឺរកើត្មានសាោររៀនធមមវន័ិយ សាោ

ពុទធិកបឋមរិកស សាោពុទធិកវទិាល័យ សាោពុទធិកមហាវទិាល័យ ពុទធ

សារនបណា ិ ត្យ រកមុជើនុាំរពះវរត្បិដក រមាគមមតិ្តពុទធិកវទិាល័យនិងពុទធិក

១១ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



រមាគមពិភពរោកមជឈមណា លភមូិភាគកមពុជរដឋ រពមទាំងមានរពះរងឃ

ោនបាំរពញគនថធរុៈ ររៀនរប ងជាប់ថាន ក់ជាអ្នកធមមវទិ ូ ជាមហាបធ្លនវជិាជ និង

ជាមហាឧត្តមវជិាជ ររចើនរន់របូ រ ើយបញ្ជូនរពះមហាឧត្តមវជិាជ ររចើនរបូឲ្យ

រៅរិកសអ្ប់រ ាំបាំរពញវជិាជ កនុងរបរទររផសងៗ មានរបរទរឥណ្ឌា និងភមូាជា

រដើម។  

 ដើរណើ រការខាងរលើរនះ នាាំឲ្យរបរទរខខមរមានកមាល ាំងលមមរពញចតិ្តរធវើ

បុណយររមាព ធរលើករទួយរពះពុទធសារនា ខដលមានអាយុគរមប់រោាំរន់

វរសរនះផងនិងនាាំឲ្យមានការរងឃឹមថា វបបធមពុ៌ទធសារនាទាំងខាងរទឹរតី

ទាំងខាងរបត្បិត្ត ិ រងឹរតឹ្ខត្ចាក់ឫរដះុលូត្ោរ់ចររមើនធាំទោូយទទួាំងកនុង

ពិភពរោកផង។ 

វបបធម៌ពទុ្ធសាសនាខាងព្ទឹ្សរី 

 ជនជាត្ខិខមរ ធ្លល ប់យល់រឃើញតមរពះពុទធសារនាថា ការវថលថនូររថាក

ទបបររុិទធិនិងមនិបររុិទធិ រកើត្មកអ្ាំពីខលួន មានខលួនជាទីរមភព មនិខមនរកើត្

រោយសាន វដរទវតណ្ឌមយួ។ រូមបីរពះពុទធជារគូរដើម ក៏ោនទទលួការវថលថនូរ 

បររុិទធិ រររះអ្ាំរពើខដលជារាំណ្ឌងរបរ់រពះអ្ងគខដរ។ កាលរទងប់ាំរពញពុទធ

កចិច រទងរ់ ន់ខត្រោប់ផលូវវនររចកតវីថលថនូរបររុិទធិ រទងម់ិនអាចរបទនររចកតី

វថលថនូរបររុិទធិដល់រគខដលមនិរធវើដើរណើ រតមផលូវរនាះផងោនរទ។ កាលមាន

វបបធមខ៌ាងរទឹរតីដរូចនះ រទះជនជាត្ខិខមររធវើការអ្វីខដលទក់ទិនរោយពិធបីន់

ររន់ ក៏រធវើរ ន់ខត្ជាទាំរនៀមទមាល ប់ជាប់ត្មកពីររ មណរម័យបុ៉រណ្ឌណ ះ មិន

១២ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



ខមនរជឿថា រទះបី ម នអ្ាំរពើរមរ ត្ុផល ក៏អាចវថលថនូរបររុិទធិោនខដរ។ ទន 

រីលនិងភាវនា ចាត់្ជាអ្ាំរពើខដលរមរ ត្ផុលវនររចកតវីថលថនូរបររុិទធិ។ 

អ្នករោជញទាំងឡាយមានរពះពុទធជារដើម ខដលោនទទលួររចកតវីថលថនូរបររុិទធិ 

ក៏រពះខត្អ្ាំរពើរនះទាំងអ្រ់។ ពុទធការកធម៌១០របការមានទនជារដើម មាន

ឧរបកាខ ជាអ្វសាន ខដលរៅថា ទរោរម ីក៏ររស្តងាគ ះចលូកនុងអ្ាំរពើរនះខដរ។ 

វបបធម៌ពទុ្ធសាសនាខាងការព្បតិបតរិ  

 រោយសាររទឹរតីមានរដើមដចូោនររលមករ ើយរនះ ជនជាត្ខិខមរក៏

មានរទធ រជះថាល កនុងទន រីលនិងភាវនាផង។ រោយសាររទធ រជះថាល រនះ 

រទើបខាំបាំរពញទន រីលនិងភាវនា រធវើខលួនឲ្យរៅជាអ្នករីលនិងអ្នកភាវនា។ 

ករណីយកចិចកនុងជវីតិ្របរ់ជនជាត្ខិខមរ ខត្ងមានអ្ាំរពើ គទឺន រីលនិងភាវនា

រនះជាទីរជះថាល និងជាទីកក់រៅត ដរាបដល់អ្រ់អាយុរងាខ រ រររះរឃើញថាមាន

ខត្អ្ាំរពើរនះរទខដលអាចសាងខលួនឲ្យរៅជាមនរុសលអ រតូ្វតមរពះពុទធសារនា 

រ ើយរមគរួដល់ខលួនខដលរកើត្រ ើយរតូ្វចារ់សាល ប់។ 

អនកទាន 

 អ្នកទនជាត្ខិខមរ ខត្ងរធវើទនរោយអ្នរុរ ះផង រោយបូជាផង ជន

ខវះខាត្គរួរធវើទនរោយអ្នរុរ ះ, ជនមនិខវះខាត្រទខត្មានគណុធមល៌អ គរួរគ

រធវើទនរោយបូជា របើខវះខាត្ផង មានគណុធមល៌អផង គរួរគរធវើទនរោយ

អ្នរុរ ះផង រោយបូជាផង។ ដរូចនះរដើមបីឲ្យោនផោនិរងសររចើនរមគរួ

ដល់ទនខដលមានគុណអាចកមាច ត់្មចឆរយិៈ ចតិ្តចរងអៀត្រ ើយរធវើចតិ្តឲ្យទោូយ 

១៣ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



ជនជាត្ខិខមររទើបនិយមរធវើទនដល់ពួកបពវជតិ្កនុងពុទធសារនា ជាងពួកជន

ឯរទៀត្ ដរាបដល់រភលចគតិ្មាតបិតក៏មាន មកពីរឃើញថាពួករនះខត្ងមាន

ការខវះខាត្គរួអ្នរុរ ះផង មានគណុគរួបូជាផង ការរធវើទនដល់ពួករនះ ជា

មរធាោយពរងកីររចកតរុីខចររមើន ឲ្យរកីធាំទរួៅដល់រពវរត្វឥត្ររ ើរមខុ 

រររះពួករនះជាអ្នកបររមើពុទធសារនា។ រោយធ្លល ប់មានរបវពណីរធវើទនតាំង

ពីបុរាណកាល រទះបីររុករទរធ្លល ក់កនុងវបិត្តធិាៗំ  ខសត់្អ្នករោជញគមពរីកបួនខាន ត្ 

ដចូកនុងរមយ័ខលះមានរមយ័រកុងលខងវកជារដើម ជនជាត្ខិខមរក៏រៅខត្រកស

របវពណីរធវើទនដរាប។ បុណយឆលងវាលុករចត្យិ និមនតរពះរងឃររងទឹ់កចលូ

ឆ្ន ាំ បុណយចលូវរស បុណយភជុាំបិណា  បុណយរចញវរស បុណយមាឃបូជានិង

បុណយវសិាខបូជាជារដើម រុទធខត្មានការរធវើរកាក រៈរ រពរាប់អានបូជារពះ

រត្នរត្យ័ រោយអាមរិបូជានិងបដបិត្តបិូជាជារបវពណីទាំងអ្រ់។ រ ត្ុ

រនះោនជាវបបធមរ៌ពះពុទធសារនា មនិររលើងឫរសាបរូនយរៅពីរបរទរ

ខខមររ ើយ រទះរបរទររនះមានការភន័តខរបចោចលឬមានជាត្សិារន៍ដវទ

នាាំសារនាជាគរូបឆ្ាំងមកផសយយ៉ាងណ្ឌក៏រោយ។ 

អនកសីល 

 អ្នករីលជាត្ិខខមរ ខដលមានរោជាញ ខត្ងរកសរីលមាននិចចរីលជារដើម 

រដើមបីរវៀរចាកការរបៀត្របៀនជនដវទផង រដើមបីផ្ទត ច់កងវល់អារកក់រោយកាយ

វាចាជារ ត្រុៅត រកហាយចតិ្តផង រដើមបីរមាង ប់រពៀររវរានិងសាងររចកតកីក់

រៅត ទកុចតិ្ត ន កនុងរោកផង រររះជនរទុរតរីល ម នអ្ភយទនរទ ខរបររចកតី

១៤ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



ថាជាអ្នកឲ្យខត្ររចកតភីយ័ោរមភ ឲ្យខត្ររចកតមីនិទកុចតិ្តដល់ ន នឹង ន ។ អ្នក

រីលមនិអាចរដើរឧោយបាំោត់្រទពយរងឃ រទពយរាជការ រទពយឯកជនឬទទលួ

រាំណូកយករៅចញិ្ចឹ មខលួន ចញិ្ចឹ មរគួសារឬរធវើបុណយទនអ្វីៗរ ើយ។ រ ត្ ុ

រនះរីលអាចជាទីកក់រៅត ទកុចតិ្តនិងជាទីពឹងរបរ់រដឋរទៀត្ផង។ រដឋរបើមាន

អ្នករីលជាពលរដឋររចើននឹងពុាំអាចធ្លល ក់ខលួនរៅជាោវររវរដឋណ្ឌរោយងាយៗ

រទ។ ដូរចនះរទើបរដឋខលះខាំអ្ប់រ ាំពលរដឋឲ្យមានរីលធម៌តាំងពីរកមងៗរ ូត្ដល់រៅ

បាំោត់្មនិឲ្យបិទរសាកនុងររុកនិងមនិឲ្យរសាអារភៀនចលូររុករទៀត្ផង ដចូ

រគួសារខដលមានរីលធមល៌អមនិចងឲ់្យមានខលបងរីុរងរ ើងផទះ រររះខាល ច

មានការខូចអារកក់ដល់កនូរៅ។ អ្នករោជញទាំងឡាយខត្ងរឃើញអ្ាំរពើរទុរត

រីលឬខលបងរីុរងថាជាភ័យរបរ់រោករននិវារ រទើបមាន ិរឱិត្តបបៈរខពើម

ខាល ចអ្ាំរពើទាំងរនះ ដចូរគរខពើមខាល ចពរ់អារិរ ពរិខដលរពនរតាំកនុងោមក។ 

កាលរបើរោករននិវារមានរីលធម៌លអ រោករននិវារនឹងមនិមានការរបៀត្ 

របៀន ន ។ អាររ័យការមនិរបៀត្របៀន ន  ររចកតរុីខក៏មានរ ើង រមនឹង

ពុទធនិទនថាៈ អពាបជឈុំ សុខុំ ហោហក ការមនិរបៀត្របៀន ន ជារុខកនុង

រោក។ ជនជាត្ខិខមរធ្លល ប់ជាអ្នកមានរីលធមខ៌បបរនះមកតាំងពីបុរាណកាល 

ខត្មនិមានចាំននួររចើនជាងមនរុសរទុរតរីលរទ។ ត្រៅគរួណ្ឌរ់ខត្រដឋរក

មរធាោយអ្ប់រ ាំពលរដឋ ឲ្យរៅជាអ្នករីលមានភាគររចើនរ ើង រដើមបីជាទីពឹង

វនរដឋ។ 

 

១៥ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



អនកភាវនា 

 អ្នកភាវនាជាត្ខិខមរ ខត្ងមានការចររមើនភាវនានិងការនមសាក រ (ថាវ យបងគើ

រពះ) ជារបវពណីតាំងពីបុរាណកាល។ ររៅពីចររមើនភាវនាកនុងបូជនីយោឋ ន

មានរពះបដិមាឃរៈ (រពះវហិារ) ជារដើម ខត្ងភាវនារៅទីកុដិនិងរៅរគ សាថ ន

ខដលរៅថា រធវើវត្តរពឹកនិងវត្តោង ច។ រៅកដុរិពះរងឃនិងផទះឧោរក ខត្ង

មានត្តុាំងត្មកល់រពះពុទធរបូរពមទាំងររគឿងរកាក របូជាខដលរៅថា ខរគរពះ

ធម ៌ ជាទីរ រពនមសាក រនិងជាទីចររមើនភាវនា។ ឯការចររមើនភាវនារនាះ រគ

ខត្ងមានការចររមើនចត្រុារកខកមមោឋ នជារ លគៈឺ 

 ក) ចររមើនភាវនារឭកពុទធគណុ ធមមគណុនិងរងឃគណុ រដើមបីបណត ុះ

ចតិ្តរទធ រជះថាល កនុងរពះគុណទាំងរនាះ មិនឲ្យចិត្តរញួរាឬរសាយរចញពីកុរល

ធម។៌ 

 ខ) ចររមើនរព មវហិារ គភឺាវនាផសយរមតត ដល់រត្វទរួៅ រោយតាំង

ចតិ្តឲ្យោនភប់របទះខត្នវូររចកតរុីខចររមើនរគប់ ន , ផសយករណុ្ឌរោយ

រោថាន ឲ្យោនរចួររោះចាកទកុរគប់រោណ ផសយមទិុតរោយរោថាន មនិឲ្យ

រោរររត់្ចាកររចកតីរុខខដលោនរ ើយទាំងអ្រ់ ន , ផសយឧរបកាខ រោយ

គតិ្ថា រត្វទាំងអ្រ់ ន ខត្ងមានកមមជារបរ់ខលួន គថឺារបើខលួនរធវើលអនឹងទទលួ

ផលលអ រធវើអារកក់នឹងទទលួផលអារកក់ រដើមបីកមាច ត់្បងច់តិ្តពាោទ ចតិ្ត

វបិបដសិារនិីងចតិ្តឫរា ន្ នីរ ន ជារដើម។ 

 គ) ចររមើនអ្រុភភាវនា ពិចារណ្ឌរាងកាយ ខដលជាទីរបជុើធ្លត្ុ៤ឲ្យ

១៦ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



រឃើញថាររររពញរោយអាការៈរសាម កររ កមិនសាអ ត្ មានរក់ ររាម រកចក 

រធមញ ខរបកជារដើម។ 

 ឃ) ចររមើនមរណរត្ភិាវនា នឹកពិចារណ្ឌររចកតសីាល ប់ខដលរត្ូវមាន

ដល់ខលួនរោយរទៀងទត់្ ខត្មនិរោកដថាមានមកដល់វថងណ្ឌ រររះជវីតិ្មនិ

រទៀង រដើមបីបណត ុះចតិ្តររងវគរ ើយរបញាប់ចាប់រធវើការខដលមានខលឹមសារ ឲ្យ 

រមគរួដល់ខលួនខដលមានររចកតសីាល ប់ចាាំសាក ត់្ពីខាងមខុ។ 

 ការចររមើនភាវនាខដលររៀបរាប់មករនះ ជាពិធសីាងររចកតរីងប់រុខ

រកសមកសនតកនុងចតិ្ត រ ើយអាចញុាាំងចតិ្តជាទនជារីល ឲ្យរតឹ្ខត្មានជើ ររងឹ 

បុឹងនិងឲ្យមានផោនិរងសររចើរទៀត្ផង។ រ ត្រុនះរទើបរោកអ្នកខលះ អាចលះ 

បងក់ងវល់រផសងៗ រៅរមងាំចររមើនរមថកមមោឋ នកនុងទីសាង ត់្ រដើមបីឲ្យោនផោ-

និរងសរនះផង រដើមបីឲ្យោនរររមច្នចតិ្តខដលជាទីតាំងវនវបិរសនាកមម-

ោឋ នផង។ ឯវបិរសនាភាវនាក៏ជាករណីយកចិចរត្ូវរធវើបនាទ ប់មកពីការចររមើន

ចត្រុារកខកមមោឋ ន ខដលរៅថារមថភាវនារនាះខដរ។ រ ត្រុនាះ កាលោន

ភាវនារាំឭកគណុរពះរត្នរត្យ័ ផសយរមតត  ចររមើនអ្រុភៈនិងរ ាំឭកររចកតី

សាល ប់រចួរ ើយ ខត្ងភាវនាវបិរសនាកមមោឋ ន ពិចារណ្ឌអ្ត្តភាពទាំងមលូឲ្យ

រឃើញថារ ន់ខត្ជានាមរបូឬរ ន់ខត្ជាខនធ៥ជារដើមប៉ុរណ្ឌណ ះ មនិខមនជា

រត្វបុគគលរគរយើងរទ រ ើយរលើករភាវធមទ៌ាំងរនះរ ើងកាន់វរត្លកខណ៍ 

ភាវនាបញ្ញជ ក់ឲ្យរឃើញថាមនិរទៀង រររះរកើត្រ ើយរលត់្រៅនិងខរបកាល យ

រៅជារភាពរផសងៗ, ជាទកុខរររះរៅត រោយរភលើងករិលរនិងរភលើងទកុខរគប់រយៈ

១៧ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 



រកើត្រលត់្និងខរបកាល យ, ជាអ្នតត មនិខមនខលួន រររះមនិរៅកនុងអ្ាំណ្ឌច រដើមបី

រ ាំោយនវូឧោទនររចកតរីបកាន់តមរោករមមត្ថិា ជារបរ់រយើង ថាជា

រយើង នឹងថាជាខលួនរោណរបរ់រយើង ខដលជារ ត្រុឆះរៅត  ឲ្យអ្រ់រូនយរៅ

ពីខនធរនាត នរ ើយ ោននវូរពះនិរវ ន ម នរឆះរោយរភលើងទកុខនិងរភលើងករិលរ 

រ ើយ។ រមនឹងពុទធភារិត្ថាៈ 

  សីហលន វិតិកកមនរុំ  បរយុិដឋ ំសមាធិនា 

  បញ្ញា យ អនសុយុំ  ឆិនទុំ បហតរ  និព្វា នមុតរមុំ។ 

 (អ្នករោជញ) ខត្ងលះករិលរ (រាគៈ រទរៈ រមា ៈ) ថាន ក់វតិ្កិកមៈ រោយ

រីល, ថាន ក់បរយុិោឋ ន រោយរមាធ,ិ ថាន ក់អ្នរ័ុយ រោយបញ្ញដ  រទើបោន

រររមចរពះនិរវ នដខ៏ពងខ់ពរ់។ 

 ជនជាត្ខិខមរ ទាំងបពវជតិ្ទាំងរគ រថ ររចើនខត្ោនភាវនាអ្ប់រ ាំចតិ្ត 

រោយរមថៈនិងវបិរសនា តាំងពីបុរាណកាល ដចូពណ៌នាមករនះ។ 

 ដរូចនះរៅថា វបបធមពុ៌ទធសារនាខាងការរបត្បិត្ត។ិ  

រសាវរជាវរោយៈ ថាច់ សុតឹម 

១៨ 

វបបធមពុ៌ទធសារនា 


