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លនំេំដម 

ក មងសិក កថែខមរេនះបដិសនធិេឡងេចញពីចិតសទធ ជះថ

ៃនសិស គណចស់ ពះធមម េមបុ៉ណសុមភ ជេនម វទិយល័យ

អក រ សនិងមនុស ស កងភនេំពញនិងអនកធប់ ប់ ន ពះ គ។

សមូហកមមេនះជវភិគទនរួមៃនសិក កថែខមរែដលអនក វ ជវជតិ

េយងមនេចតនចង់ឧទទិស បេគន ពះ គែដលជអនក បជញជតិបន

បូជ ពះជនមបេ ម ពះពុទធ សននិងវបបធម៌អរយិធម៌ែខមរេហយ

ពះអងគេទ តេ តបនេផទរចេំណះដឹងមកសិស គណនិងពុទធបរស័ិទ

ែខមរជទួេទេ យយក ពះទយ័ទុក ក់បផុំត។េស វេភ ន ៃដរួមេនះ

ជសកខីភពៃនកររឭំកឧបករគុណ ពះ គនិងជគរវភកីៃនេយងខញុ ំ

ទងំអស់គន ចេំពះ ពះ គ។ 

 ក មងសិក កថេនះមនទងំអស់ ១៦អតថបទសិក វ ជវ

ជភ ែខមរ,ភ ប ងំនិងភ អង់េគសេ យែចកេចញជ បំ

ចេងក មធំៗ ៖ 

១)ជីវ បវតិ ពះធមម េមបុ៉ណសុមភ ជនិងបរបិទជុវំញិ ពះអងគ 

២) ពះពុទធ សននិង ទឹសី 

៣) ពះពុទធ សននិងសងគម 
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៤) ពះពុទធ សននិងអក រសិលប ៍

៥) បវតិ ស។ 

កនុងចេងក មទី១សីពី ពះធមម េមប៉ុណសុមភ ជនិងបរបិទជុវំញិ

ពះអងគមនអតថបទបណិតឃីងហុកឌីបងញពីជីវ បវតិជ រុបេល

ពះធមម េម, បនទ ប់មកមនេសចកីសមភ សន៍របស់អនក សីអុ៊ង  

វចិិ ត-ចយជមួយអនក សី ក់ ពជបូន សីបេងកតរបស់ ពះអងគ

េហយបនេ យអតថបទជភ ប ងំនិពធនេឡងេ យេ កចន់

េលខបចចុបបនននយក«េគហ ថ នែខមរ»កនុងបុរ ី កលវទិយល័យ កង

ប៉រសីសីពី«ជីវតិេ ក គបុ៉ណសុមភ ជេន កងប៉រសី»េហយបញចប់

ចេងក មេនះេ យអតថបទេ កទចូគីមសគ៌ួជេសចកី«ឧទទិសកុសល

បេគន ពះវន័រត័ប៉ុណសភំជ»1។ 

ចេងក មអតថបទទី២គឺនិយយពីទនំក់ទនំង ទឹសីកនុង ពះពុទធ

សនមនអតថបទសិក បណិតេថងែធលសីពី«បដិសនធិ ឬ តណំ

ភពកេំណ ត ពះពុទធ សន»,បនទ ប់មកមនអតថបទេ កយីធន់សីពី

«កលយណធម៌»គឺជ ផូវនេំទរកេសចកីសុខសងប់េនកនុងជីវតិ បចៃំថង

របស់បុគគលមន ក់ៗ និងជធម៌ ទ ទង់េ កឲយគង់វង ឋិតេថរ។េសចកី
                                                            
1 អកខ វរុិទធ ពះនមេ កមនដូចតេទ៖ប៉ុណសភំជ,ប៉ុនសភំជ,

ប៉ុណសុមភ ជ,ប៉ុណយសុមភ ជ,ប៉ុណសមភ ជន៍។ែតអកខ វរុិទធ ពះនមេ កេ ចន

ជងគបុ៉ឺណសុមភ ជ។ 
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សុខ សុភមងគលកនុង គ រនឹងេកតេឡងបន ស័យមនេម ធម៌

 អធយ ស័យ អនុេ គះសេនស បណីគន  ជមូល ន។សមជិកមន ក់ៗ

កនុង គ រកី  កនុងសងគមកី គបប ី បកន់យកនូវេគលធម៌សនិភព ទុក

ជមគ៌កនុងទនំក់ទនំង រ ងគន នឹងគន  េ យេគរពគន េទវញិមក 

េ យែផកេលចបប់សីលធម៌ ឬចបប់សងគម េទប ចរួមរស់ េនជមួយ

គន បនេ យសុខដុមរមន។ករអប់រសំនិភព មែបប ពះពុទធ

សនបនបងញមគ៌មួយ មនេឈម ះថ«កលយណធម៌» ស មប់

អនក ស ញ់ជីវតិរបស់ខូននិងជីវតិមនុស សតដៃទ អនកចង់រស់េន

េ យេសចកីសុខសងប់កនុងសងគម និងសុភមងគលកនុង គ រ បដិបត

ម។ កលយណធម៌េនះ គឺជធម៌គូគន នឹងសីល បែំដលពុទធបរស័ិទ

ជ គហសថទងំ យ តវបតិបតជនិចចសីល បចៃំថង។ចេងក មទី២េនះ

បញចប់េ យអតថបទសិក បណិតេថងែធលជភ អង់េគសសីពី 

«ទនំស់ទនុំយ និងដេំ ះ យជេមះ មែបប កនុង ពះវនិ័យ

បិដក»គឺជករ កលបងអធិបបយអពីំដេំ ះ យជេមះ ម

ែបប ពះពុទធ សន េ យពឹងែផកេទេល ពះវនិ័យបិដក កនុងវស័ិយ

អធិករណ៍ែផនក ពះសិកខ បទ។ អនកនិពនធមនបណំងពីរគឺ ទី១េធឲយ

ងយ សល លមមដល់ករយល់បនដល់ពុទធបរស័ិទជទូេទ។ ទី២ េសន

េយបល់កនុងកិចចអនុវតន៍ េ ះ យវ ិ ទេផ ងៗ កនុងសងគមពុទធបរស័ិទ 

េ យពឹងែផកេទេលដេំ ះ យ ែដលមនែចង កនុងគមពីរ ពះ

វនិ័យបិដក។ កិចចករេនះ តវេធេទជសហ បតិបតិករ ឲយ សបគន នឹង

ចបប់រដ ែដលមនេនជធរមន។អតថបទជភ អង់េគសេនះ ែចក

េចញជ បពីំរចែំណក។ែផនកទី១ សីពី ទឺសីជមូល នរបស់

អធិករណ៍ ែផនកទី២ បេភទអធិករណ័ ែផនកទី៣ដេំ ះ យ 



 

10 

 

អធិករណ៍ ែផនកទី៤ដំ ក់ករេសេរ  ត េ៉លករសេ មចពីេពលមុន 

ែផនកទី៥អធិករណ៍េនេកសមពី ែផនកទី៦ដេំ ះ យអធិករណ៍េន 

េកសមពី  ែផនកទី៧សេំនែបបបទអនុវតិកនុងសងគម ពះពុទធ សន។  

ដេំ ះ យអធិករណ៍ មែបប ពះពុទធ សន គឺមិនមន 

ករចំ យ បក់កសពីគូវ ិ ទេទ មិនមនករផកពិន័យត មវឲយបង់

បក់កសេទ ពមទងំមិនមនករ ក់គុក ច ក់េទ។  

 ចេងក មអតថបទទី៣សីពី« ពះពុទធ សននិងសងគម»គឺមន

អតថបទេ កេ រុនពិពណ៌នពី«តួនទីវត មកនុងសងគមែខមរ»,

អតថបទ សចរយវង់សុធ ៉បងញពី«តួនទី ពះសងឃែខមរេន

សតវត ទី១៦-១៩»េ យែផកេលឯក រសិ ចរកឹជេគល។កនុង

ចេងក មេនះេ កឌីកេរតបនពិពណ៌នជភ ប ងំពី«តួនទី

សនកនុងនេយបយែខមរ»ជពិេសសគឺ ពហមញញ សន និង 

ពុទធ សន ងំែតពីបុ ណកលមក។េ កជុតៃខបនបងញ

ពី«មតុភូមិនិងវរិបុរសែខមរ»គឺមនករពក់ព័នធនិងពុទធ សនជចំ

បច់េហយបនឱយនិយមន័យពកយមតុភូមិេ យែផកេទេល ទឹសី 

ទស នវទូិធំៗ និងរលឹំកពីកិតិនមវរីជនែខមរេយងមួយចនួំន។ 

 ចេងក មទី៤គឺសីពីអក រសិលបទ៍េំន មែខមរពក់ព័នធនិង ពះពុទធ

សនយ៉ងសិតរមួតេ យបងញេ យបណិតឃីងហុកឌីេល

អតថបទសិក ពីរគឺ«កណំត់គតិេ ក ន ៃដសុតន បីជឥនទ»និង

«សិក កថម េវស នរជតក»។ 

 ចេងក មទី៥គឺក មងអតថបទសិក ែបប បវតិ សមន អតថបទ

ចរយបណិតម៉ក់ភឺនជភ ប ងំបងញពី« ង ពះម

ក តែខមរ មលំ ប់លេំ យ ងំែតេ កយសម័យអងគររហូតមកដល់
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បចចុបបននកល»េពលគឺចប់ ងំពីពក់ក លសតវត ទី១៤មករហូត

មកដល់សពៃថងេនះេ យែផកជពិេសសេលឯក រ ពះ ជពង វ រ

កងកមពុជ។កនុងចេងក មចុងេ កយេនះមនអតថបទសិក ជភ

ប ងំមួយធេំទ តេ យបណិតឃីផន់ ៉ សីពី«អងគរ. កលបង ន

អរយិធម៌និង បវតិ ស»េនះជករសិក ែបបសេំយគេ យលបង

េមលេឡងវញិនូវអរយិធម៌និង បវតិ សែខមរេនសម័យអងគរបនទ ប់ពី 

បនេឃញ“អតថបទចនួំនដ៏េ ចនហួសករគណ៌ន បននឱំយេយង គ ល់ 

ជត ជបពី អរយិធ៌ម និង បវតិ សអងគរ ។  ឥឡូវេនះ 

េតេយង ចេផតចកខុឱយបនឆង យ ផុតពីេហតុករណ៍នេយបយ 

ពី ពឹតិករណ៍ចមបំងព ងីកទឹកដី  ពីករ ថ បន បងគ ប ទ  

ពីសណំង់ បព័នធធ ស ។ល។ បនែដរឬេទ ? ។ បញញតិ 

(concept)ខះៃនវទិយ សសងគម បនផល់បទបងញកនុងករសិក  

វ ជវពីអរយិធ៌មនិង បវតិ ស និងកនុងករេលកជសនួំរនូវបញ 

មួយចនួំន ។ ទឹសី ទក់ទងពី « ជីវតិៃនអរយិធ៌ម cycle  de  vie  des 

civilisations » នឹងជួយបញជ ក់ លកខណវនិិចឆ័យស មប់វភិគ 

េលករកេកត កររកីចេ មន និងករឱនថយ ៃនអរយិធ៌មអងគរ ។ 

បញញតិសីពី « បវតិ សែបបមេនគមវជិជ  histoire  idéologique » 

នឹងជរុំញឱយេយងយកចិតទុក ក់េល « េរ ងេ ពង »  ែដលទក់ 

ទងនឹង បវតិ ស និងេល   « ចិតគនិំតៃន បជជតិ mentalité 

collective » ។ ករបក យពីសងគម និងពីេសដកិចច 

នឹងនេំយងេទសិក  « រដធ ស État  hydraulique » 

េ យែផកេលបញញតិ « ទី កងធ ស cité  hydraulique», េលបញញតិ 

« ករបេងកតផលែបបទ មង់ សីុ mode  production  asiatique  »  និង 
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េលបញញតិ  « អ វធិបេតយយែបបបូព្៌despotisme  oriental» ។“ 

បញេចទនិងេ ះ យ,បណិតឃីផន់ ៉បនវភិគកនុងសេំយគ 

កថ េ កដូចមនេសចកីសេងខបខងេលេនះ ប់។ 

អតថបទចុងេ កយកនុងចេងក មេនះគឺជរបយករណ៍របស់

សមគមពុទធ សនែខមរេន បេទសប ងំនេពលជនុំំេនវត ងំ 

ែសន កងប៉រសីនិពនធេឡងេ យបណិតចយមីែសលជភ  

ប ងំេហយេ កបនបងញផងែដរនូវ បវតិពុទធ សនែដល

បនហូរ ចូលមកកនុង បេទសប ងំ។េ កបនបញជ ក់េទ តថ ពះពុទធ 

សនេនកមពុជរកី ដុះ ល េ យបនទទួលករជួយគំ ទពី 

“សមជិកអងគករ ហង់ម៉សុង គងអូរយីង៉់ដឺ ហង់ “ (Franc-maçonnerie 

du Grand Orient de France)  ែដលបដិសនធិេឡង េនភនេំពញ ន 

ៃថង១០មិថុន១៩០៧។ 

 

   បណិត ឃីងហុកឌី 

 

 

 

  


