
្របេយាជន៍ៃន្រពះពទុ្ធសាសនា 
្រពះមនីុេកាសល សូរ ហាយ េរៀបេរៀង 

 សាសនាទំាងអស់ក្នុងសកលេលាកសុទ្ធែតមានបញ្ញត្ត ិមាន្រទឹស្តី មានអត្ថបទ ស្រមាប់ 
ពន ល់ដកឹនាំ្របេ មនសុ  េដើម ី្របេយាជន៍ឱ ្រគាន់ែតមនសុ េជឿជាប់ចតិ្តបាក់ផ្នត់ េ ជា 
ទំេនៀមទមា្ល ប់េដាយឥតេហតផុលក៏មាន ្របេ មនសុ ឱ មានសីលធមក៏៌មាន ប៉ែុន្តក្នុងទីេនះ 
េយើងអ្នកនិពន្ធមនិមានបំណងអធបិ យអំពី្របេយាជន៍របស់សាសនាដៃទេទ សូមអធបិ យ 
ចេំពាះែត្របេយាជន៍ៃន្រពះពុទ្ធសាសនាក្នុង្របេទសកម្ពុជាេយើងប៉េុណា្ណ ះ ដចូេសចក្តតីេ  
េនះ ៖ 
 វិជា្ជ ៃនពទុ្ធសាសនា ជាវជិា្ជ ែដលមានគណុភាពមានតៃម្ល គរួអ្នកសិក ចណំាយ
េពលេវលា េដើម ីសិក គម្ពរី្រពះពុទ្ធសាសនាែដលជាសាសនារបស់រដ្ឋែខ្មរេយើងឱ យល់
េគាលបំណងរបស់្រពះពុទ្ធនិងេលាកអ្នក្របាជ្ញក្នុងសមយ័ជាន់មនុផង េដើម ីសា្គ ល់ច ស់នវូ
្របេយាជន៍របស់សាសនាក្នុងបច្ចុប ន្ននិងបរេលាកផង េ្រពាះថាសាសនាទាំងអស់ សុទ្ធែតមាន
្រទឹស្តីស្រមាប់េ្របៀន្របេ មនសុ  ឱ ចះុចលូេជឿតាមឱវាទរបស់្រគូអ្នកេ្របៀន្របេ ។ សាស-
នាខ្លះពំុសូវមាន្របេយាជន៍ ប៉ុែន្តទកុជាយ៉ាងណាក៏េដាយេយើងគរួែតសិក ឱ សា្គ ល់មលូ
េហតៃុនសាសនាេនាះៗ េដើម ីជាេ្រគឿងសា្ទ បស្ទងប្តូរេយាបល់អំពីសាសនា ស្រមាប់លាត
្រតដាង ទកុជាេមគនិំតក្នុងការពិចារណាេមើលឱ េកើតសតបិ ្ញ បរបិណ៌ូ ស្រមាប់ឋានៈៃនខ្លួន
េយើងជាបុរស-្រស្តីអ្នកសិក ។ េយើងអ្នកសិក  េដាយការេមើលសាសនាេ្រចើន េដាយការពិនិ
ត ពិចារណាេ្រចើន អាចេឃើញ្របេយាជន៍ៃន្រពះពុទ្ធសាសនាេ្រចើនយ៉ាង ប៉ុែន្តក្នុងទីេនះ សូម
អធបិ យេដាយសេង្ខបតាមេយាបល់ ដចូដេណើ រេសចក្តែីដល្រតូវែវកែញកតេ េនះ ៖ 
 ១—្រពះពទុ្ធសាសនាជាផ្លវូៃនសន្តិភាព ្រពះពុទ្ធសាសនាសម ូណ៌េ េដាយសីល
ធមនិ៌ង្របៃពណីដល្អ ែដលគរួ្របតបិត្តតិាម ជាផ្លូវេដើម ីឱ េកើត្របាជា្ញ ភ្លថឺា្ល េឃើញធមរ៌លំត់ទកុ្ខ 
នាំេសចក្តសុីខមកឱ ដល់មនសុ អ្នក្របតបិត្ត ិទកុដចូជាដងួ្របទីបមយួដធកំ្នុងេលាក ស្រមាប់
េ្រទាលបំភ្លមឺនសុ េលាកឱ េឃើញផ្លូវ្របតបិត្ត ិ េដើរកាត់ត្រមងេ រកសន្តិសុខទំាងក្នុងបច្ចុប ន្ន
និងបរេលាក ជាសាសនាលូករាវរកេឃើញឫសគល់កេិលសមានេលាភៈជាេដើម េឃើញមគ្គ
ផលនិពា្វ នបាន។ ្រពះពុទ្ធសាសនាមានគណុភាព្របកបេដាយ្របេយាជន៍ជាេ្រចើនយ៉ាង ដចូ
យ៉ាងការរកីចេ្រមើនឈានេលឿនេ មខុរបស់មនសុ េលាក ក៏េ្រចើនែតេកើតមកអំពី្រពះពុទ្ធ

០១ 



សាសនាជាអ្នកចង្អុល្របាប់ជាដបូង សូម ីេវជ្ជសា្រស្តនិងវទិ សា្រស្ត ែដលរាប់ថាជាវជិា្ជ
សមយ័ថ្ម ី ក៏េ្រចើនែតេកើតមកអំពី្រទឹស្តី្រពះពុទ្ធសាសនា ែដលអ្នក្របាជ្ញចម្លងផ្តតិយករេបៀប
ទកុជាេមគនិំត។ 
 ស្រមាប់្របេទសទំាងអស់េ្រចើនែតទទលួដងឹថា េសចក្តចីេ្រមើនក្នុងសិល វទិ និងសន្តិ
ភាពៃនសង្គមមនសុ  បានទទលួកេំណើតអំពី្រពះពុទ្ធសាសនាេដាយពិត។ អ្នក្របាជ្ញ្របវត្ត ិ
សា្រស្ត្របេទសជបុ៉ន បានសរេសរចះុក្នុង្របវត្តសិា្រស្តថា “្រពះពុទ្ធសាសនា ជាសាសនានំា
េសចក្តចីេ្រមើនមក្របគល់ឱ ្របេទសជប៉នុ ្រពះពុទ្ធសាសនាបានេបើកទា្វ រ្របេទសជបុ៉នេដាយ
្រទឹស្តមីនុដបងូបង្អស់ ឱ ្របេទសជប៉នុទទលួសន្តិភាពឈមមខុេ រកេសចក្តចីេ្រមើន មានកតិ្តិ
ស័ព្ទមនុេគក្នងុចេំណាមជាតែិភ្នកេ ្ម  េ្រពាះេហតេុនាះ េយើងជាជាតជិប៉នុ េ ចងុប៉ចូបពូា៌
្របេទស គរួណាស់ែតេសើេរ ើសិក អនវុត្ត្រពះពុទ្ធសាសនាេដាយេគារពមនិសូវេធ្វស្របែហស”។ 
េបើជាមនសុ ក្នុងសកលេលាក្រពមេ្រពៀងគា្ន កាន់្រពះពុទ្ធសាសនាឱ ្រតមឹ្រតូវដតិដល់្រគប់គា្ន
ទំាងអស់ ្របាកដជាបានសន្តិភាពេដាយពិតពំុខាន។ 
 ២—្រពះពទុ្ធសាសនាជាឃា្ល ងំៃនការសិក  ការសិក  ្រពះពុទ្ធសាសនាគា្ម ន
បំណងខាងសមា្ភ រនិយម ដចូវជិា្ជ បេច្ចកេទសក្នុងផ្លូវេលាក ែដលទាក់ទងេដាយេ្រគឿងស្រសា្ត -
វធុេទ គមឺានេគាលេ ចេំពាះែតខាងចតិ្តនិយម។ ្របេទសកម្ពុជារបស់េយើង ែដលបានទទលួ
គម្ពរីច ប់្រពះពុទ្ធសាសនាមកសិក ឱ មានការេចះដងឹក្នុងផ្លូវលទ្ធិសាសនាក្ត ី ក្នុងផ្លូវអក រ
សា្រស្តក្ត ីេ្រចើនែតេកើតអំពីវត្តអារាមរបស់្រពះពុទ្ធសាសនាជាដបូង េឃើញថាការសិក របស់
ែខ្មរឋិតេ ក្នុងឃា្ល ំងគ្ឺរពះពុទ្ធសាសនាជាេ្រចើនណាស់ សូម ីវជិា្ជ េពទ ក៏េ្រចើនែតេកើតមកអំពី
បព្វជតិពុទ្ធសាសនាែដរ េទាះបីមានវន័ិយហាមមនិឱ បព្វជតិេធ្វើេពទ េមើលជង ឺ ក៏ហាមបាន
េដាយ្រកណាស់ េដាយេហតបុព្វជតិេមើលជងឱឺ ទេទៗមនិបាច់យកៃថ្ល។ 
 ៣—វត្តអារាមជាសភាៃនមហាជន ការ្របជគុា្ន េដើម ីសន្ទនាពីធមអ៌ាថឬពី្រពឹត្ត-ិ
ការណ៍ណាមយួ តាមេសចក្តេីចះដងឹក្នុងសមយ័និយមេនាះៗ  ក៏្រតូែតេធ្វើក្នុងវត្តអារាម។ មយួ 
េទៀត វត្តអារាមទកុជាេរាងហត្ថកម្មរបស់ការជាង មានការជាងេឈើ ការកសាងសាលា វហិារ
ជាេដើម។ ្របភពៃនេសចក្តចីេ្រមើនរបស់្របេទសេយើង ែដលមានេឈា្ម ះជាប់មកថា ជា
្របេទសមានអក រសា្រស្ត មានបុរាណវត្ថុជាេករដែណល មាន្របជាជាតជិាមា្ច ស់្របេទស 
មាន្រពះមហាក ្រតេសាយរាជ  ក៏េដាយអំណាចគណុៃន្រពះពុទ្ធសាសនា ឬថា្រពះពុទ្ធ
សាសនាទកុជាមន្ទីរស្រមាប់តាំងទកុឯកសារ្របជវុប ធម៌ខាងែផ្នកអក រសា្រស្ត ្របវត្តសិា្រស្ត

០២ 



និងសិល ហត្ថកម្មជាេដើមរបស់ជាត ិឱ ជាតមិានជវីតិរស់េ រហូតមក រមួេសចក្តថីា “្រពះពុទ្ធ
សាសនាមានវត្តេនះេហើយ ជាទីមហាសន្និបាតរបស់អ្នក្រសុក”។ 
 ៤—វត្តអារាមជាសាលាេរៀន េយើងបានេឃើញជាក់ច ស់េហើយថា វត្តអារាមកាល
ែដល្របេទសេយើង មនិទាន់មានសាលាេរៀនអក រសា្រស្តខាងេ្រ វត្តតាមផ្លូវការេ េឡើយ 
មានែតវត្តអារាមហ្នឹ ងឯងជាសាលាេរៀន កាលែដលមនិទាន់មានមន្ទីរេពទ ព បាលេរាគ 
មានែតវត្តអារាមជាមន្ទីរេពទ ស្រមាប់េមើលជងៃឺនមហាជន មនិ្រតមឹែតេមើលជងកឺ្នុងកាយ
ប៉ុេណា្ណ ះេទ គេឺមើលជងកឺ្នុងផ្លូវចតិ្តែថមេទៀត េ្រពាះថា ការេកើតទកុ្ខ្រពួយបារម្ភក្នុងផ្លូវចតិ្តេនះ 
ចាត់ជាេរាគមយួយ៉ាងចណំាស់ វត្តអារាមៃនពុទ្ធសាសនាេឈា្ម ះថាជាកែន្លងស្រមាប់រមា្ង ប់
េរាគកាយ-ចតិ្តរបស់ពុទ្ធបរស័ិទេជើងវត្តែដលមានទកុ្ខឱ ធរូ្រសាល ឱ ជាសះេស ើយេ ។ 
 ៥—វត្តអារាមជាកែន្លងអាហារបូករណ៍ រាជធានីភ្នេំពញមានវត្តឧណា្ណ េលាម 
វត្តលងា្ក  វត្តបទមុវតជីាេដើម ជាវត្តទទលួបន្ទុកៃនពួកភកិ្ខុ-សាមេណរនិងេក្មងតចូធបំានេ្រចើន
ណាស់។ វត្តនីមួយៗមានភកិ្ខុ-សាមេណរនិងេក្មងែដលេចញស្វះពន្លះអំពី្រសុក-េខត្តេផ ងៗ 
មកសមា្ន ក់អា្រស័យេ េដើម ីសិក េរៀនសូ្រតយកចេំណះវជិា្ជ  េ្រពាះថា ្រកុងភ្នេំពញជាទី
្របជធុៃំនវជិា្ជ  សម ូណ៌េដាយការសិក ជាងទីឯេទៀត។ ពួកភកិ្ខុែដលមកេ ក្នុងវត្តទំាងេនាះ
បានយូរឆា្ន ំ ទំាងមានសមត្ថភាព្រគាន់េបើ េហើយបានេធ្វើជាេមកដុ ិ េម្រកុមៃនវត្តនីមយួៗ អាច
ទទលួចញិ្ចឹ មភកិ្ខុ-សាមេណរនិងេក្មងឱ េ េរៀនសូ្រត ទាល់ែតសេ្រមចអាចទទលួលទ្ធផលៃន
ការសិក បាន។ ពួកេក្មងែដលមកេ អា្រស័យ្រជកេកានក្នុងវត្តជាមយួនឹង្រពះសង េនាះ 
សុទ្ធែតជាកនូអ្នកែ្រសចមា្ក រ្រកទ័ល្រទព សម ត្ត។ិ គរួឱ អាេណាចអាធម័ អាណិតអាសូរពួក
េក្មងកម ត់ទំាងេនះពន់េពក  េបើកុែំតមានវត្ត្រពះពុទ្ធសាសនាជាកែន្លងអាហារបូករណ៍ ្រប-
ែហលជាេក្មងកម ត់ទំាងេនាះមនិបានទទលួរស្មីៃនការសិក ដចូកនូអ្នកមាន្រទព េទ ែ្រប   
េសចក្តឱី ច ស់ថា “កនូអ្នក្រក្ីរករស់េ េដាយសារបាយវត្ត” ខំ្រទំា្រទេ បំេពញការសិក
ទំាងរេហមរហាមទាល់ែតសេ្រមចផលៃនការសិក  អាចេឡើងឋានៈេ ជាអ្នកមានជវីភាព
ខ្ពងខ្ពស់ តាមសមគរួដល់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបាន។ ចែំណកខាងកនូរបស់អស់េលាកឥស រ-
ជនឬគហបត ីេគមនិបាច់្រតូវការឱ មក្រជកេកានេ អា្រស័យក្នុងវត្តេឡើយ។ 
 កនូេ របស់អ្នក្រក្ីរក បានទទលួេសចក្តសីេ្រងា្គ ះអំពីបព្វជតិពុទ្ធសាសនិកក្នុងឆា្ន ំ
នីមយួៗបានេ្រចើនអ្នកណាស់ ដចូយ៉ាងវត្តធំៗ  មានេក្មងពីចនំនួ៣០០ដល់៤០០នាក់។ ចនំនួ
ពួកេក្មងទំាងប៉ុេណ្ណ ះ េបើជារដា្ឋ ភបិាលទទលួយកេ ចញិ្ចឹ មេនាះ ខាតបងថវកិាជាតមិនិែមន

០៣ 



តចិេទក្នុងមយួឆា្ន ំៗ។ េក្មងទំាងេនះេឈា្ម ះថារស់េ េដាយអា្រស័យនឹងម្លប់្រពះពុទ្ធសាសនា 
េ ្រជកេកានេ្រកាមទងជយៃន្រពះពុទ្ធសាសនាេហើយតសូ៊ខំ្របឹងសិក  ទាល់ែតបានលទ្ធ
ផលៃនការសិក របស់ខ្លួន។ ក្នុងករណីេនះេឃើញថា ្រពះពុទ្ធសាសនាេ ្របេទសកម្ពុជាេយើង 
មាន្របេយាជន៍ធទំលូាយអាចជយួសេ្រងា្គ ះទំនកុប្រមុងដល់្របេទសជាតបិាន គថឺា្រពះពុទ្ធ
សាសនាទកុដចូជាកែន្លងអាហារបូករណ៍មយួដ្របេសើរ របស់ពួកេក្មងអ្នក្រក្ីរក អាចចញិ្ចឹ ម
ជវីតិមនសុ ្រកទ័ល ែដលមនិមានលំេ ស្រមាប់្រជកេកាននិងអាហារបរេិភាគ។ វត្ត្រពះពុទ្ធ
សាសនាេឈា្ម ះថាបានជយួស្រមាលភារៈៃនរដា្ឋ ភបិាលឱ ធរូ្រសាលបានេ្រចើនណាស់។ 
 ៦—វត្តអារាមគំា្រទទំាងផ្លវូធម៌ទំាងផ្លវូេលាក េលាក្រគូេ អធកិារឬ្រគូសូ្រតជា
េដើមក្នុងវត្តនីមយួៗ ែដលភា្ញ ក់ខ្លួនេដាយការសិក ធម្មវន័ិយ បានយល់ផ្លូវសិក តាមសមយ័
និយមេទៀត។ ការសិក ច ប់្រពះពុទ្ធសាសនារបស់បព្វជតិពុទ្ធសាសនិកេនាះ ជាកមា្ល ំងមួយ
ែដលនាំឱ មាន្របាជា្ញ សា្ម រតបីរបិូណ៌ ក្នុងផ្លូវធមផ៌ង ផ្លូវេលាកផង គថឺាការសិក េនាះអាច
ជយួឱ មានមេធ បាយ ជយួឱ មានេយាបល់ល្អ ជយួឱ មានឧត្តមគត ិ មានសមត្ថភាពដល់
ខ្លួន ដល់ពួកឧបាសកេជើងវត្តែដលជាអ្នកសិក  អាចដកឹនាំចតិ្តឱ មានសទា្ធ ្រជះថា្ល ក្នុងការ    
កសាងេសនាសនៈ ស្រមាប់បេ្រមើ្រពះពុទ្ធសាសនាផង ចេ្រមើនដល់្របេទសជាតផិង។ ដចូ
យ៉ាងសាលាសិក អក រសា្រស្តមានសាលាបឋមសិក ជាេដើម ែដលេកើតមានេ្រពាង្រពាត
ក្នុង្រសុក-េខត្តេផ ងៗ មានេខត្តកណា្ត ល តាែកវ សា្វ យេរៀងជាេដើម េ្រចើនែតេកើតអំពីចហំាយ
ៃនការសិក ្រពះពុទ្ធសាសនាជាេដើម ជាអាទិ៍ គថឺាសាលាសិក ទំាងេនាះេកើតេឡើងបាន
េដាយសារសា្ន ៃដ្រពះសង  មានេលាក្រគូេ អធកិារឬ្រគូសូ្រតជាេដើម ែណនំាពួក្រគហស្ថ
េជើងវត្តឱ កសាងេដាយឥតេមើលបំណាំរដា្ឋ ភបិាលេឡើយ លុះកសាងេហើយ ជនូ្របគល់
សាលាសិក េនាះដល់រដា្ឋ ភបិាល េដើម ីឱ រាជការចាត់ែចងរក្រគូបេ្រងៀនតាមផ្លូវការតេ
ែដលអាចគាំពាររដា្ឋ ភបិាល ជយួកមា្ល ំងឱ រដា្ឋ ភបិាលចេំណញថវកិាជាតបិានេ្រចើនណាស់។ 
 ដេណើ រេនះសឱ េឃើញថា “សាសនាកាលបុគ្គលណាមយួ បានទទលួការអប់រសិំក
ល្អេហើយ អាចនាំឱ ឆ្លះុេឃើញសារ្របេយាជន៍ក្នុងផ្លូវធមផ៌ង ផ្លូវេលាកផង”។ ្រពះពុទ្ធសាសនា
េឈា្ម ះថាជាសាសនាមយួជយួមហាជន្របេទសកម្ពុជាឱ េចះ្រសឡាញ់្របេទសជាតរិបស់ខ្លួន
បានេដាយបរបិូណ៌ ជាសាសនាមាន្រទឹស្តីល្អ អាចជយួសាងសាមគ្ីគរបស់ជាតឱិ មានវឌ ន-
ធម ៌ឱ មានការេគារពជាត ិេលើកតេម្កើងជាត។ិ 
 ៧—វត្តអារាមជាកែន្លងវប ធម៌ជាតិ អក រសា្រស្តរបស់ជាត ិ េបើកុែំតបានវត្ត

០៤ 



អារាម ្របែហលជាសាបសូន អស់េ េហើយ។ 
 េហតអុ្វីក៏េពាលដេូច្នះ កាល្របេទសេយើងស្ថិតេ េ្រកាមអំណាចព បាលបរេទស 
េគេ្របើភាសាែខ្មរ្រគាន់ែតប្រង្គប់ការប៉ុេណា្ណ ះ ក្នុងសាលាេរៀនមានបេ្រងៀនែដរ ែតមានសភាព
ស្តួចេស្តើងណាស់ េ តាម្រកសួងរាជការនានាេ្របើសុទ្ធែតភាសាបរេទស េលើកែលងែត
្រកសួងយុត្តធិមេ៌ចញ ជា្រកសួងែដលមានេ្របើភាសាែខ្មរេដាយភាគេ្រចើនបន្តិច។ ចះុេហតអុ្វីក៏
ភាសាែខ្មរ អក រសា្រស្តែខ្មរ វប ធមែ៌ខ្មរមានអាយុរហូតមកដល់សព្វៃថ្ងេនះ? េ្រពាះមានវត្ត
អារាមជាកែន្លងចញិ្ចឹ មទកុឱ មានជវីតិរស់េ ។ កមុារកនូអ្នក្រសុក ែតងមកេ េរៀនអក រែខ្មរ
ឯវត្តអារាម ឧបាសក ឧបាសិកា ក៏េរៀនធម្៌រពះពុទ្ធសាសនាែដលចារកឹជាអក រែខ្មរ េ វត្ត
អារាម ភកិ្ខុ-សាមេណរសិក ធមវ៌ន័ិយ្រពះសម្ពុទ្ធ្រពមទំាងគម្ពរីត្រមា ក ួនច ប់េផ ងៗ ចារកឹ
ជាអក រែខ្មរេ ែតក្នុងវត្តអារាម។ ដេូច្នះ វត្តអារាមជាឃា្ល ំងអក រសា្រស្តែខ្មរ ែដលទកុជាពន្លឺ
រស្មីរបស់ជាត ិ កាលេបើបាត់អក រសា្រស្ត ជាតក៏ិអាប់ឱនសាបសូន េ ជាលំដាប់។ េដាយ
េហតេុនះ ពុទ្ធសាសនាេ ្របេទសេយើង េឈា្ម ះថាជាសាសនាជយួេ្រជាមែ្រជងរក ទកុនវូ
វប ធម ៌អក រសា្រស្តជាតេិដាយពិត។ 
 បព្វជតិពុទ្ធសាសនិក ែដលបានេរៀនក្នុងផ្លូវគន្ធធរុៈ គេឺរៀនគម្ពរី្រពះៃ្រតបិដក េចះចាំ
យល់ស័ព្ទភាសាបាលី អាចែ្របពីបាលីមកជាភាសាែខ្មរយកេសចក្តបីានេដាយងាយនិង       
និពន្ធជាេសៀវេ សិក ជាដបូនា្ម នអប់រ ំជាកវនិីពន្ធន៍ ជាេរឿងេល ើក្របកបេដាយគតែិវងខ្លះ 
ខ្លីខ្លះ បានេបាះពុម្ពផ យជាេសៀវេ ធមអ៌ាថធតំចូគរេគាក សូមអេញ្ជើញេមើលក្នុងមន្ទីរពុទ្ធ
សាសនបណ្ឌ ិ ត  នឹងេឃើញេសៀវេ ែខ្មរេដរដាសមាន្រពះៃ្រតបិដកជាេដើម ្រពមទំាងបណា្ណ -
គារេផ ងៗ នឹងេឃើញេសៀវេ ែខ្មរផ យែផ្នក្រពះពុទ្ធសាសនាេចញេ្រពាង្រពាត េ្រចើនែត
េកើតអំពីសា្ន ៃដ្រពះសង ែដលបានេរៀនក្នុងផ្លូវ្រពះពុទ្ធសាសនា។ ្របេទសកម្ពុជា ែដលមាន
វឌ នធមច៌េ្រមើនរងុេរឿងលឹមៗមកេនះ េដាយកមា្ល ំងរស្មីវប ធម្៌រពះពុទ្ធសាសនាជា្របាកដ។ 
 

្រសាវ្រជាវេដាយៈ ថាច់ សុតឹម 

០៥ 


