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អារមភរថា 

  េៅក្នុងក្ចិចឿរស្រាវស្រំវេនេះស្រក្ុម ខ្ុុំស្រពេះក្រុណាបានស្របែមស្របមលូឯក្ារ 
និងថតរូបពីេនេះផងពីេ េះផងមក្េរៀបចុំចងស្រក្ងេ ើង េដើមើបសីស្រមលួដលន់ិសើឝតិ
ជុំ ន់េស្រឿយែដលស្រតូវសកិ្ើាស្រាវស្រំវពី មខុវិជ្ជា “រពះពទុ្ធសាសនា សិលាបៈ 
នងិសសាភ័ណ” ម ួួយេនេះ ។ 

េសចក្ដីទុំងអមើាលមាន ែដលសរេសរេៅក្នងុក្ិចចឿរស្រាវស្រំវេនេះ ស្រេន់
ែតំឿរសេងេបេេលៗែតប ុេណ្ាើេះ េបើសិសើឝនិសើឝតិជុំ ន់េស្រឿយៗចង់េចេះចង់
ដឹងឲើយបានេស្រៅស្រជេះំងេនេះគ ឺេជៀសមនិផតុពីសវយ័សកិ្ើា   ស្រាវស្រំវេោយខលនួ
ឯងេ ើយ ។ 

អាស្រស័យដចូេនេះ ខ្ុុំស្រពេះក្រណុាំស្រក្ុមទ១ី រីក្រាយរងោ់ុំទទលួឿររ េះគន ់
និងែក្តស្រមូវ េដើមើបីាណើប  ពីសុំណាក្ម់ិតតអនក្អាន សមណនិសើឝតិ-និសើឝតិ សឿិខើ
ឿម ាស្រាឍើោរើយ េោក្ស្រគូ អនក្ស្រគ ូេោក្ េោក្ស្រសីទុំងអស់េោយេមស្រតី ។ 

ខ្ុុំស្រពេះក្រុណាំនសិើឝិត ៅទើុំទី២  ស្រក្ុមទ១ី សូមែថលងអុំណអរស្រពេះគុណចុំេ េះ    
ទោរព្រូសាស្រសាា ចារយ ទព្ពឿន  ទសឿន    ែដលទទលួបនទកុ្បៃហើតប់េស្រងៀននូវ មុខវិជ្ជា 
 រពះពុទ្ធសាសនា សិលាបៈ និងសសាភ័ណ   េោយយក្ចិតតទកុ្ោក្ក់្នងុឿរបេស្រងៀន
អសព់កី្មា្ើុំងឿយចតិត េេតដុចូេនេះេេើយស្រក្ ុុមខ្ុុំ ស្រពេះក្រុណាសូមស្របេគនពរ
េោក្ស្រគូេអាយមានស្រពេះសខុភាពលអ និងជបួនូវស្រពេះពុទធពរទុំងឡាយបួនស្របឿរ គ ឺ
អាយ ុវណ្ណៈ សុខ ពលៈ ក្ុុំបីេឃលៀងែ្ើតេ ើយ ។  

  ភនំសពញថ្ងៃ  ០២សោច ខខ មាឃ ពុទ្ធសកោជ  ២៥៦១ 
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I. ទសចរាីទផាើម 

    ក្ើយថា សិលាបៈ ំ ក្ើយែដលេយើងធ្្ើបន់ិយាយមក្េោយសប៊់ា ើុំែដរេេើយ 
ប ុែនតេវោ េនេះ ជេពលោុំបាចក់្នុងឿរសុំែដងអុំពសីិលើបៈែដលំប់ទក្ទ់ងក្នងុផលវូ
ពុទធាស  ដចូេសច ក្ដបីរ យាយតេៅេនេះ៖ 

  សិលាបៈ ំភាាសុំស្រសរឹត សិបើបៈ ំភាាបាលីែស្របំ ភាាែខែរថា “  ឿរ
ះ្ើសៃវ េោយៃដ ឿរបុនិស្របសប់ ជុំ ញដថ៏នកឹ្ េតថក្មែដា៏តើតជ់ុំ ញ”  ។ 

  សិលាបៈ ំេះ្ើេះវ ំ ជើបេចចក្េទស ែដលស្របក្បេោយេតថក្មែោុំៃដ េឆលៀវៅ្ើស
េោយអុំណាចៃនឿរហាត់េរៀន ឿរអបរ់ំេរឿយៗ គថឺាវ ំជើក្មែណាែដលេគបាន
ពើាយាមសកិ្ើាេធវើេោយផ្តើល់ៃដ ដរាបដលថ់នកឹ្ោុំាតើត ់ស្របាក្ដហាក្ដ់ចូំចុំោក្់
ំប់េៅក្នងុចិតត ឥតភាន់ស្រច ុំ ឥត េភលច វ ំជើក្មែេ េះេះ្ើេះថា សិលើបៈទុំងអស។់ 

 ក្ើយថា សិលាបៈ េបើែស្របតាមធ្តថុា “ វ ំជើក្មែែដលគួរសិក្ើា ែដលគួរេសពគប ់
ែដលគួរ ចលូចិតត”  ដូចបាលីវ េស្រេេះថា “ អត្តសនា ហិត្មាសឹសសនតហិ សិវិយសត្ត្ ិ
សិបាបំ វ ំជើក្មែណា ែដល បគុគលអនក្ប ុនប ងនូវស្របេយាជន៏េដើមើបីខលនួគួរេសពគប់ វ ំ ជើ
ក្មែេ េះេៅថាសបិើបៈ(សិលើបៈ)”  មយួេទៀតថា សិកខតិ្ពវនត ិ សិបាប ំវ ំជើក្មែែដល
គបើបីេរៀន េៅថាសបិើបៈ(សលិើបៈ)។   

 សិលាបៈ េបើែចក្តាមលក្េណៈ (េស្រគឿងសុំេល់) មានបយីា ើង ដូចេសចក្ដីេរៀបរាប់
ស្រពម ទុំងអធបិើាយតេៅេនេះ៖ 

លក្េណៈៃនសលិើបៈ(េៅតាមបាលីថាសបិើបៈ) មាន៣យា ើងគ៖ឺ 
 
១.      អភសិធយាយសិបាបៈ    សិលើបេះេោយេះ្ើេះ 
២.      សហត្ុសបិាបៈ           សិលើបៈេក្ើតពីេេត ុ
៣.      ផលសិបាបៈ             សិលើបៈេក្ើតពផីល។ 

 ែតក្នងុេនេះផងែដលស្រក្ុមខ្ុុំស្រពេះក្រុណាេលើក្យក្  ផលសបិបៈ  មក្បក្ស្រាយ 
ក្នុងក្ចិចឿរស្រាវស្រំវេនេះេោយសេងេបែតប ុេណ្ាើេះ។ 
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១.ផលេិប្បៈ េិល្បៈសក្ើតអំពីផល 
សិលបៈ ែដលសេស្រៃគើេះថា េក្ើតអុំពផីលេ េះ គ ឺសុំេៅយក្របូវតថុេផើឝងៗមាន

េចតយិ   ឬស្រពេះពុទធរបូំេដើម    ែដលបុពវបុរសបានាងទកុ្មក្េេើយ  េោយេចុ 
េអាយេយើងបានេឃើញដុំណាងាទើៃដាតើត់ជុំ ញឬមនិាតើតជ់ុំ ញ ំរូបមាន
ែបបភាពស្រទង់ស្រទយ មានក្ើាច់រច តាមជុំ ន់ តាមសមយ័ជនូផលដល់េយើង 
េដើមើបីេអាយេយើងេឃើញែបបយា ើងរបស់វបើបធម ៌ ៃនបពុវបុរសតាមសមយ័េ េះៗ ។ 
 ក្ើយថា “ផល” ែស្របថា “ក្ុំៃរ ៃផលេឈើ េសចក្ដចីុំេរីន េសចក្ដីរុងេរឿង េសចក្ដីសុំេរចដចូ
បុំណង ោភយស រៃវើន”់ ។ 

ស្រតង ់ក្ើយថា សិលបៈ េក្ើតអុំពីផលេ េះសុំេៅយក្ឿរហាត់េរៀនក្នងុផលូវសលិើបៈ 
របសម់នសុើឝ  ែដលសុំលងឹេឃើញផលែដលស្រតូវបាន  ឿរហាត់េរៀនេ េះក្៏េចេះែតខុំ 
តស៊មូនិៀ្ើចឧបសគគណាមួយេោយមានបុំណងចុំេ េះផលំនទិសើឝន៍ មយួេទៀត
សិលើបៈេនេះរាប់ថាំផលូវអាជីព មយួដ៏ស្របេសើរែដល ុំេអាយមនុសើឝមានជីវភាព
ខពងខ់ពស់ ឧទាហរណ្ ៈ ដូចំសលិើបៈៀងឿរ រចនាព្ពះពុទធរូប, សដូប ,ចចតិយ ,ព្ាង្គ 
ព្ាសាទ, វហិារ ,សាលា, គំនូរ ,នងិឿររច េផើឝងៗ របស់បពុវបុរសែដលវ វតតមក្
ដល់េយើងសពវៃថៃ េអាយេយើងបានេឃើញំភសតតុាងយា ើងំក្់ែសដង ។ សលិើបៈ
របស់េយើងំន់េស្រឿយេះ្ើេះថា េក្ើតមក្អុំពផីលសលិើបៈៃនបពុវបុរសែដលបាន
ផដល ់ ទសើឝនៈេអាយេយើង ។  របូភាពទុំងអស់ែដលបពុវបុរសែខែរក្ាងេ ើង
េោយថែក្ត ី េោយឥដឋក្ដ ី េះ្ើេះថាំរបូសិលើបៈ ាណើពរ មានមក្យូរេេើយ េដើមើបីំ
និទសើឝន ៍បៃហើញេយើងំន់េស្រឿយ។ 

២. េិល្បៈខាងរចនាព្ពះពុទ្ធរូប  
ស្រពេះពទុធរបូ េបើតាមអនក្ស្របាជ្ស្របវតតិាស្រសតស្រតាច់រៃគើត់ស្រាវស្រំវរក្បុរាណវតថុ

ក្នុងស្របេទសេផើឝងៗ មានស្របេទសឥណាឌើំ េដើម េគេឃើញស្រពេះពទុធរូបេស្រចើនែបប ប ែុនដ
េបើទកុ្ំយា ើងណា ក្៏ស្រពេះពទុធរូបេ េះៗ ែបលក្ពីរបូមនសុើឝធមែតាែដលអាចេអាយ
អនក្ផងេឃើញេេើយ គួរេអាយាគើល ់ បានភា្ើមថា ំរូបស្រពេះពុទធ។ មួយេទៀត ស្រពេះ
ពុទធរបូែដលេគៅ្ើក្់ថែក្ដី ខលឹមេឈើក្ដី េគែតងតស្រមូវចិតត ៃនពទុធាសនកិ្ជនផង េអាយ
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មុខវិជ្ជា៖ពុទ្ធសាសនា សិល្បៈ និងសសាភ័ណ   សោកគ្គូឧសទ្េសាចារ្យ សគ្ពឿន  សសឿន  

ស្រតូវតាមមហាបុរ សលក្េណៈៃនស្រពេះសមា្ើសមពុទធផង ។ ប ែនតពួក្ អនក្សបិើបវ័នត ែដលក្
ាងស្រពេះពុទធរបូេ េះេទេះបអីុំពីថែក្ដី ខលឹមេឈើក្ដ ី ឬគុំនូរក្ដ ី េស្រចើនែតេធវើេៅ តាមែបប
ភាពស្រទង់ស្រទយមខុមាត់របស់ំ តិខលនួឯងំដរាប មិនសវូខុសអុំពមីខុមាត់របស់
ំត ិ ខលនួបានេ ើយ ែដល ុំេអាយេយើងាគើល់បានថា ំឿររច របស់ំតិេនេះ 
ំតិេ េះំ ស្របាក្ដ។ 

េបើតាមេសចក្ដីរាយឿររបសអ់នក្ស្របាជ្ ែដលែសវងរក្បុរាណវតថុេឃើញថា ស្រពេះ
ពុទធេទើបែត នងឹេក្ើតមានេ ើង ក្នុងឿលៀងេស្រឿយែដលពុទធសក្រាជក្នលងេៅបាន
ំង៤០០ៅទើុំ េេើយពុុំែមនេក្ើតេ ើងក្នងុឿលស្រពេះអងគគង់ស្រពេះជនែេៅេ ើយេ េះេទ 
។ ស្រពេះពទុធរូបែដលេក្ើតមនុដុំបងូ បងអស ់ េៅក្នងុស្របេទសគ ថើរៈ េោយស្រពេះបាទក្
និសរៈ ំក្ើឝស្រតមយួអងគ ំំតិស្រក្កិ្ំប់រាជវងើឝតមក្អុំពីស្រពេះបាទអាេ ក្សង់ស្រដ៍ 
ែដលមានឥទធិពលពស្រងីក្អាណាចស្រក្ចលូមក្ក្នងុស្របេទ សឥណាឌើក្នងុឿលពទុធសត
វតើឝរ៏ទ៤ី។ ប តើបម់ក្ពកួ្សិបើបវ័នតំតិស្រក្កិ្ខលេះ ំតិឥណាឌើខលេះេចេះែត ក្ាងស្រពេះពទុធ
រូប េោយឿរៅ្ើក្់ថែក្៏មាន ខលមឹេឈើក្៏មានតៗេទើតាុំងពីេពលេ េះមក្ ។ 

២.១ ព្បសទ្េក្មពុជាមានព្ពះពុទ្ធរូប៨បបប 

១. រពះពទុ្ធរបូសមាធ ិគងព់ត់ស្រពេះែភននមានស្រពេះេសថា្ើុំផ្ឃើរេលើស្រពេះេសថ
េឆវង តស្រមតួ េលើស្រពេះែភនន េៅថា វតិក៌មុព្ទា ។ 
២. រពះពុទ្ធរូបមារវជិ័យ (ឿលផ្ងើញមារ) គងព់ត់ស្រពេះែភននដចូស្រពេះពុទធរបូ

សមាធិែដរ ប ុែនដស្រពេះ េសតា្ើុំផ្គើប់េលើស្រពេះឧរុ (េ្្ើ) ចងអុលចេុះេៅែផនដី ស្រពេះេសត
េឆវងផ្ឃើរោក្់េលើស្រពេះឧរុ េៅថា ភមូិសបស៌មុព្ទា ។ ស្រពេះពុទធែបបេនេះ ឿលេបើេគគួរ
េៅជញជើុំងវ ហារ ឬេលើផ្តើុំងសុំពត ់ េឃើញ សទុធែតមានរូបពកួ្ពលមារាធរិាជ ឿន់
អាវុធរាល់ៃដ ។ 
៣.រពះពទុ្ធសំខដងធមមចរក គងព់ត់ស្រពេះែភននមានស្រពេះេសតា្ើុំេឿ្ើបស្រមាមេធវើ

ំវងម់ូល ដូចំក្ងរ់េទេះ ស្រពេះេសតេឆវងេធវើអាឿរៈដចូស្រពេះេសតា្ើុំក្៏មាន ោក្់េលើ
ស្រពេះឧរកុ្ម៏ានេៅថា ធមមចព្ក មុព្ទា។ 
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មុខវិជ្ជា៖ពុទ្ធសាសនា សិល្បៈ និងសសាភ័ណ   សោកគ្គូឧសទ្េសាចារ្យ សគ្ពឿន  សសឿន  

ស្រពេះពទុធរបូែបបេនេះ ឿលេបើេគគូរ ែតងែតមានបញ្ចវគគយិភកិ្េុ ក្ុំពងុអងគយុ
េេរព ា្ើប់ធមែចក្រ បើបវតតនសូស្រត ែដលំបឋមេទស  ។ 
៤.រពះពទុ្ធរូបរបទានអភ័យ  ំតុំណាងឿលែដលស្រពេះអងគសុំែដងធម៌

េស្របាសសតវក្នុងទណីា មួយ មានស្រពេះឿយឈរក្ម៏ាន គង់ពត់ស្រពេះែភននក្៏មាន ស្រពេះ
េសតា្ើុំរាេចញេៅមុខ ស្រពេះេសត េឆវងសុំយងុចេុះ េៅថា អភយមុព្ទា ។ 
៥.រពះពទុ្ធរូបរបទានពរ មានស្រពេះេសតទុំងពីរសុំយងុចុេះែបរបាតស្រពេះេសត

េៅៀងមខុ ស្រទងគ់ង់ពត់ស្រពេះែភននក្៏មាន ស្រទងឈ់រក្ម៏ានំតុំណាងឿលបរ ស័ទ
ណាមួយចលូមក្ថាវើយបងគុំ េោយស្រតូវឿរចងជ់បួចង់េឃើញក្ដី ស្រឿបទូលសួរធមអ៌ាថ៌
ចុំេ េះស្រពេះអងគក្ដ ីេៅថា វរមុព្ទា ។ 
៦. រពះពទុ្ធរបូរទ្ងឈ់រឳបបារត្ ំតុំណាងឿលែដលស្រពេះអងគស្រទង់នមិនត

បិណឌបាស្រត េៅ ថា ាព្ាទានមុព្ទា ។ 
៧.រពះពុទ្ធរបូរទ្ងផ់ទ ំ ំតុំណាងឿលែដលស្រពេះអងគផទុំេផអៀងស្រពេះឿយេៅ

ៀងា្ើុំស្រពេះបាទ េឆវងតស្រមតួេលើស្រពេះបាទា្ើុំ េោយស្រទង់ផទុំធមែតាក្ដ ី ផទុំេលើមញងើស
នៈំអនោុឋើនសញញើ ស្រទង ់បរ ន ិវើនក្ដ ីេៅថា សយនមុព្ទា ។ 
៨.រពះពទុ្ធរបូនាគរបក់ៈ ំតុំណាងឿលស្រពេះអងគគង់េៅភលឺស្រសេះមចុលិនទ ែដ

េោក្នងុេពល េ េះមានេភលៀងបងអុរៀ្ើុំង មាន ក្រាជមក្េពនព័ទធស្រពេះអងគេបើក្ព រ
ស្រគបបាុំងេលើស្រពេះអងគ េដើមើប ីឿរ រេភលៀង ។ 

 ក្ើយថា “មុព្ទា” េនេះំ ក្ើយសុំស្រសរឹត បាលីថា “មុទាា ”  ែស្របំែខែរថា “ េស្រគឿង
សុំេល,់ ែបបយា ើង, ែបបយា ើង, អាឿរ, ឿយវ ឿរ, ស្រតា, សញញើ”  ។ 

ស្រពេះពទុធរបូទុំង៨ែបបេនេះ ំរូបែដលេគយក្ថែមក្ៅ្ើក្់ក្ម៏ានយក្ ចមា្ើក្់ពមុព
ោយសុ ី ម ងតន៍ងឹខើាច់េបាេះពមុពក្៏មាន ឥ ូវេនេះេគេស្រចើនែតេបាេះពមុព ។ ស្រពេះពទុធ
ែដលមានេស្រគឿងសុំេល់េផើឝងៗេទើេនេះំែបបសលិើបៈៃនបុពវបុរសំតិែខែរ ំពុទធ
ាសនិក្ៀងនឿិយេថរវាទ ែដលគួរេេរពគួរេជឿបានេោយពតិ េស្រ េះំរបូែដល
ក្ាងស្រតូវតាមេេលេរឿងពទុធបើបវតត ិ ។ ស្រពេះពទុធ របូទុំង៨ ែបបេនេះេៅស្របេទសែខែរ
េយើង េគមនិស្រេន់ែតរច េោយៅ្ើក្់េឈើឬេបាេះពមុពេោយ សុមី ងត៍េទ េឃើញេគគួរ
េៅជញជើុំងវ ហារក្៏មាន គួរេលើផ្តើុំងសុំពតក់្៏មាន េលើៃផទក្ញ្ចក្ក់្៏មាន គឺ គួរតាមេរឿង
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ពុទធស្របវតតឬិទសំតក្៏ មានរបូមយួែបបេទៀតែដលអនក្ស្រសកុ្េៅថា របូេសដចចស្រក្ ឬ 
ំរូបស្រពេះេមេតតយើយេ ធសិតវ មានស្រទងម់ក្ដុ សៃវើរ ែខើឝសុរងនឹងចិេញ្ចៀនដូចរូប
េសដចស្រទង ់មក្ដុ ឬរបូស្រសីេោខើន ។ 

ស្រពេះពទុធរបូ គស្របក្ ់ េៅស្របេទសឥណាឌើ មនិែដលេឃើញមានេទមានែតក្នងុ
ស្របេទសែខែរ ែដលេក្ើតេ ើងេោយសិលើបៈែខែរក្នុងសមយ័ៀងេស្រឿយែដលេគក្
ាងតាមេរឿងពទុធបើបវតតិ ។ 

២.២ េិល្បៈខាងរចនាេដូបសចតយិ 

 សាបូ ំេរវតថុ ំទបីញ្ចុេះសព ឬអដឋធិ្តុរបស់បគុគល មានមាតាបិតាំេដើម 
ែដលេគគួរ េេរព។ រូបភាពសដបូមានរាងមលូៀងេស្រឿមរកី្ធុំ ស្រតអាក្ ៀងេលើេវៀវ
ស្រសួចដូចអក្ក្ុំេបារក្ម៏ានរាងទលដចូផតលិផ្កើប់ក្ម៏ាន ែដលេគក្ាង េោយពូនដី
ំពុំនកូ្ក្ម៏ានក្ាងេោយឥដឋេោយថែក្៏មាន សដបូស្រគប់ែបប េស្រចើនែតមនិសូវមាន
ក្ើាច់រច េទ េស្រចើនេតោងរលីងជុុំវ ញ ។  ក្ើយថា “ សដូប”  ំភាាសុំស្រសរតឹ 
បាលថីា “ ថូប”  គឺេេលំេស្រគឿងចុំណាុំទីក្ែនលងអដឋិ ធ្តុសស្រមាប់េេរពបូំ ។ 

ទចតយិ ំេះ្ើេះេរវវតថុដចូសដូបែដរ។ ក្ើយថា “ េចតិយ”  ែស្របថា ទីែដល
គួរេេរព គួរបូំ។ េចតយិមានទុំេុំក្ុំពសធ់ុំខពស់ំ ងសដបូ ទុំងតរួាងេៅេស្រចើនែត
ស្របក្បក្ើាច់រច េផើឝងៗេទើេគក្ាងេោយឥដឋ ថែក្៏មានេោយសុមី ងតក៍្៏មាន ។ 
េចតយិស្របោប់េោយក្ុំពលូេរៀវស្រសួចក្ម៏ានោក្ឆ់ស្រតរតួេធវើេោយាពើន់ស្រតងក់្ុំពលូក្៏
មាន ក្ុំពូលមានមខុ៤ដចូំមនសុើឝែដលេគេស្រចើន េៅថា “ មុខស្រពេែ”  ក្៏មាន ។ 
េចតយិែដលេធវើំ ក្ុំពូលមខុស្រពេែេនេះ េោយធ្្ើប់ំបទ់ក្ទ់ង នងឹាស 
ស្រ េែណ ៍ េោយេេតាុស ស្រ េែណ៍ ែតងេេរពនមាកើរចុំេ េះស្រពេះស្រពេែែដ 

លឋនិេៅឯឋានស្រពេែ េោយេេតថុា ស្រពេះស្រពេែមានធម ៌៤ ស្របឿរគឺ ចមាា  ករណុា 
មុទិា ឧចបក្ខា  ។ មួយេទៀតៀងអនក្ឿន់ពទុធាស មហាយានថារូបែដលមាន

មុខ៤េនេះំរបូស្រពេះេ ធសិតវអវេោក្ិេតសវរេះែដលេគក្ាងទុក្េេរពនមាកើរ
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េ េះសទុធែតមានមខុ៤សមលងឹចេុះ េស្រឿមេដើមើបសីុំេល់ថា េោក្ែតងស្របេមើលសខុ
ទុក្េមនុសើឝេោក្ទុំង មរបស ់ អវចលាកិចតសវរៈ េគែតងេៅថា សាមនាមុខ ែស្របថា 
“ មានមខុជុុំវ ញ”  ។ 

េៅស្របេទសក្មពុំ េយើង របូភាពេចតយិមានេស្រចើនែបបណាស់ ឥតដចូេទើេទ 
ែបលក្េៅតាម ាទើៃដរបសព់ួក្សលិើបក្រែដលអាចេធវើបាន េដើមើបីបញ្ចុេះអដឋិធ្តុរបស់
អនក្មានគណុ េអាយសមគួរដលក់្ិតតយិសរបស់េគអនក្មានេភាគសមើបតតិ ឬេអាយស
មរមើយដលត់ៃមលគណុៃនេោក្អនក្មានគណុមានមាតាបតិាំេដើម ។ រូបរាង
ស្រទង់ស្រទយទុំេុំក្ុំពស់េចតិយទុំងអស់ េបើទកុ្ំេស្រចើនែបប េោយជុំ ញសលិើបក្រ
យា ើងណាក្៏េោយ គង់រូមចូលក្នងុស្របេទសេចតយិ៤យា ើងប ុេណ្ាើេះ។ 

២.២.១ សចតិយ៤ព្បសភទ្ 

១.ធាត្សុចត្ិយៈ េចតយិសស្រមាប់បញ្ចុេះស្រពេះបរមារីរ ក្ធ្តៃុនស្រពេះពទុធ ឬ
ារីរ ក្ធ្ តុៃនស្រពេះបេចចក្ពុទធ ស្រពេះអរេនតនងឹេសដចចស្រក្ពស្រត ប ុែនតេបើេ លតាម
សមយ័នយិម សមូើបីេចត ិ យែដលបញ្ចេុះអដឋិធ្តុាមញ្ញជន ក្៏េគេៅថា ធ្តុ
េចតយិបានែដរ ។ 
២.ធមមសចត្ិយសចត្យិៈ សស្រមាបត់ុំក្ល់ស្រពេះធមែក្េនធ(ស្រពេះៃស្រតបិដក្)ឬេៅធមែ

មនទីរសស្រមាបទ់ុក្គមពីរដីឿក្៏បាន ។ 
៣.បរសិោគសចត្ិយៈេចតយិសស្រមាបប់ញ្ចេុះេស្រគឿងបរ ឿខើរបស់ស្រពេះសមា្ើសមពទុធ 

មានវតថ ពនធចេងរេះនងឹធមែស្រក្ក្ំេដើម ។ 
៤.ឧសទ្ទសិកសចត្យិៈ េចតយិែដលាងចុំេ េះស្រពេះសមា្ើសមពទុធេដើមើបី

នមាកើរេេរព បូំសូមើបីស្រពេះពុទធរបូក្រ៏ាប់ថាឧេទសកិ្េចតិយែដរ ។ 
េបើតាមមហាបរ ន ិវើនសូស្រតក្នងុឿលែដល ស្រពេះសមពទុធស្រទង់ស្រពេះអា ធស្រទង់

សុំែដងចុំេ េះ ពួក្ភកិ្េុមានស្រពេះអាននទំស្របធ្នថា“  ចាា ចោ ចម ភិកាចវ ថូារហបុគគលា 
សម្មម សមពុចទាធ  បចចចកពុចទាធ  អរហា ចកកវតាី ោជា”  ែស្របថា មាទើលភកិ្េទុុំងឡាយបគុគល៤ពកួ្
េនេះគ ឺស្រពេះសមា្ើសមពទុធ ១ស្រពេះបេចចក្ពុទធ១ ស្រពេះអរេនត១ េសដចចក្រពស្រត១ គួរដលឿ់រ
បញ្ចុេះក្នងុសតបូ ។ 
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បុគគល ៤ ពកួ្ៀងេលើេនេះំបុគគលំនខ់ពសប់ុំផុតំទីេេរពសឿកើរបូំរបស់
ពុទធបរ សទ័ រាជបរ ស័ទេោយពតិ។េយើងំពទុធបរ ស័ទសមយ័ំន់េស្រឿយមនិអាច
នឹងែសវងរក្ស្រពេះអដឋធិ្ តបុុគគលំនខ់ពស់េ េះមក្បញ្ចុេះក្នុងេចតយិបានេោយៃយ
េ ើយមានែតស្រពេះអដឋិធ្តុៃនស្រពេះ មហាក្ើឝស្រតយិ៍អដឋធិ្តមុាតាបតិាស្រគអូាោរើយនឹងរដឋ
បុរសប ុេណ្ាើេះទុក្ំទីេេរពបូំ របស់េយើងែដរេេើយ។ 

េចតយិ េបើតាមស្របវតតិឿរណក៍្នងុគមពីរស្រពេះពទុធាស ថាំវតថុសក័្តិសទិធមិួយ
ែដលេគាងទកុ្ំទីេេរពបូំ  មានមក្តាុំងពីេស្រពងស្រពទឹធមនុសមយ័ពុទធឿល
ែដលមានេះ្ើេះថា ាវាឡចចតិយ សារនាទចចតិយ ំេដើម ។ 

២.៣ េិល្បៈខាងរចនាព្ាងគ-ព្ាសាទ្ 

 ក្ើយថា“ ស្របាងគ” ំ ក្ើយសុំស្រសរតឹ រាបថ់ាំេរវតថុែដលមានស្រទង់ស្រទយដូច
ស្របាាទែដរ ប ុែនដមានទុំេុំក្ុំពសត់ចូទបំងស្របាាទេេើយេស្រចើនែតមានរាង ៤
ស្រជុងខពស់ស្រចេឡា មានក្ុំពលូខពស់ េគាងេលើទីោនខពសម់យួថាទើក្់ ឬពីរបីថាទើក្់ ។ 
 ក្ើយថា“ ស្របាងគ”  ែស្របថាេស សនៈមានតួរាងស្របាក្ដេសែើរេោយស្របាាទឬថាមាន
គេស្រមាងដចូស្របាាទស្របាងគេនេះេគែតងេធវើេោយឥដឋ ឬថែ មានក្ើាច់រច សស្រមាប់
បញ្ចុេះសស្រមាបដ់ុំក្លអ់ដឋធិ្តុដចូេចតយិែដរ ។ 

 ក្ើយ“ព្ាសាទ” ំ ក្ើយសុំស្រសរតឹែដរបាលីថា “ បាាទ”  ែស្របថា ស្រគឹេះាណើន
ំទញីុុំុំាងចតិដេអាយស្រជេះថា្ើ,ស្រគឹេះាណើនគួរេអាយសបើាយ។ ស្របាាទ គផឺទេះធុំទូោយ
ខពសម់ានក្ុំពូលក្ដី ឥតក្ុំពលូក្ដមីានរច ក្ើបូរក្ើាចក់្ដី មនិមានក្ដី ែដលលអែបលក្អាងើរើយ
គួរេអាយេឿតសរេសើរដចូយា ើងស្របាាទអងគរធុំស្របាាទបាយ័នស្របាាទអងគរតចូ
ំេដើម។ ស្របេទសក្មពុំ េយើងមានស្របាាទអងគរំេស្រគឿងបៃហើញនូវសលិើបៈរបស់
វ សវក្រែខែរសម័យបុរាណដល់ជនបរេទស។ ស្របាាទអងគរទុក្ំេេលោរកឹ្ៃន
ស្របេទសក្មពុំ ឬំ មុស្រទមួយដធ៏ុំបផតុរបស់ំ តិែខែររាបថ់ាំផលៃនសិលើបៈរបស់
បុពវបុរសែខែរ។ស្របំជន េស្រចើនស្របេទសែដលបានមក្េមើលស្របាាទអងគរេស្រចើនែត
ោនម់ាត់េសៃើច សរេសើរសិលើបៈរបសប់ុពវរសេយើង។ 

តាមអនក្ស្របាជ្បរេទសៀងបរុាណវតថុែដលបានាគើល់ស្របវតតឿិរណ៏អងគរេឃើញ
ថាវ សវក្រអនក្ក្ាងស្របាាទអងគរំមនសុើឝបេចចក្េទស េោយសិលើបៈេយើងេឆើត
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ក្នុងេោក្។ ស្របាាទអងគរ ទកុ្ំនមិិតតរបូមយួដ៍អាងើរើយែដលំាទើៃដរបស់សលិើប
ក្រៃនជនំតិែខែរសម័យបរុាណពុុំែមនជនបរេទស ឬេទវបុស្រតណាមយួមក្ាង
ស្របាាទអងគរេទ។ 

២.៤ េិល្បៈខាងរចនា វិហារ សាលា គំនូរ 

 វិហារ ែស្របថា” លុំេៅ,ទីស្រជក្េឿន,ទីេៅអាស្រសយ័” ។  ក្ើយថា“ វ ហារ” េនេះ
បានដល់េស សនៈស្រគបយ់ា ើងទុំងក្ដុាិោធុំតចូ ឬទីវតតទុំងមូលរបសប់ពវជិត
ពុទធាសនកិ្ប ុែនតែខែរេយើង េស្រចើនេៅតាមទមា្ើបច់ុំេ េះែតឧេបាសថាេរ(េរាង
ឧេបាសថ)ែដលមានពទ័ធសីមាំ វ ហារ។ ែបបភាពស្រទង់ស្រទយនិងឿររច របស់
វ ហារេៅស្របេទសេយើងហាក្់ដចូំេចញមក្អុំពី សលិើបៈរបស់ំងែតមាទើក្់េោយ
េេតុេឃើញវ ហារស្រគប់ស្រសកុ្េខតតស្រសេដៀងៗេទើគឺមានរាងមាន រេបៀងមាន គមាន
ជហាវើដងឿ្ើរ,មានេហាំង,មានក្ើាច់រច ស្របែេលៗេទើ។ វ ហារែដលក្ាងក្នុង
សមយ័មនុេស្រចើនែតេធវើេោយេឈើឥ ូវេនេះេស្រចើនែតក្ាងេោយេស្រគឿងេបតុងអាេម 
ឬេោយឥដឋ។ ស្រពេះពទុធរូប សដូបេចតិយ ំេដើមេនេះរាប់ថាំេេលោរកឹ្ៃនស្រពេះពទុធ
ាស  ំវតថាុណើពរៃនស្របេទសក្មពុំ តេៅ។  

សាោ េស្រចើនសុំេោយក្េស សនៈសស្រមាប់េស្របើស្របាស់តាមឿលេវោមិន
ែមនំ ក្ែនលងសស្រមាប់េដក្េៅស្របស្រក្តីេទដូចឧបោឋើនាោក្នងុវតតសស្រមាបព់ុទធ
បរ សទ័េស្របើស្របាសត់ាមឿលមដងៗសឿិខើាោសស្រមាប់ែតចលូេរៀនប ុេណ្ាើេះំេដើម
ពុុំែមនសស្រមាប់េដក្េៅេ ើយ។ ឧោឋើនាោស្រគប់វតតក្ម៏ានែបបភាពស្របែេលៗេទើ
ែដរ។គុំនូររូបស្រពេះសមា្ើសមពុទធតាមេរឿងបឋមសេមាពើធឬិទសំតក្ក៍្នងុស្របេទសេយើង
ែដល ំងគុំនូរបានគូរេៅេលើស្រក្ោសេលើផ្តើុំង សុំពតឬ់គួរេៅជញជើុំងវ ហារំ
សិលើបៈែដលទក្ទ់ងេលើ ស្រពេះពទុធាស ទុំងអស ់។ 
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រាំនូររបូ  ស្រពេះសមា្ើសមពទុធតាមេរឿងបឋមសេមាពើធិ ឬ ទសំតក្ក៍្នងុស្របេទស
េយើងែដលំងគុំនូរបានគូរេៅេលើស្រក្ោស េលើផ្តើុំងសុំពត់ឬគូរេៅជញជើុំងវ ហារ ំ
សិលើបៈែដលទក្ទ់ងេលើស្រពេះពទុធាស ទុំងអស។់ 

សិលើបៈស្រគប់យា ើងរបស់ជនំតិែខែរេយើង ែដលេក្ើតមានេ ើង េស្រចើនែតយក្
ែបបគមពីរស្រពេះពទុធាស  េោយបានសិក្ើាេរៀនសូស្រត បានដងឹេរឿងដឹងស្របវតតិ
ឿរណ៍ក្នងុផលូវស្រពេះពទុធាស  េេើយអាចស្របតដិឋយក្េរឿងេ េះៗមក្គូរំរូបភាព 
ឲើយេឃើញស្របាក្ដេ ើង េោយយក្ស្រពេះពទុធាស ំស្រទសឹដ ី សមូើបីស្រពេះឥនទ, ស្រពេះ
ស្រពេែ, េទវតា, នរក្, េស្របត, យក្ើឝ, ែដលមនិធ្្ើបប់ានេឃើញេាេះ ក្៏អាចគូរេក្ើត 
េទេះបគីុំនូររូបេ េះៗ ដចូែមនក្ដ ី មិនដចូក្ដី ឲ ្ើយគួរសននិោឋើនយក្បានក្៏េចេះែតគូរតៗ 
តាមេទើមក្ទកុ្ំអនក្សិលើបៈណាមយួ ក្ម៏ិនអាចោបក់្ុំេសុគុំនូរទុំងេ េះបាន 
េោយេេតេុ្ើនរបូស្រពេះឥនទ ស្រពេះស្រពេែ មានជីវ តរស់ែមនយក្មក្េផទៀងេក្ើតេ ើយ។ 

ស្រពេះពទុធរបូ,សដូប, េចតិយ, ស្របាងគស្របាាទ, វ ហារ, ាោ, គុំនូរែដលមានមក្
េេើយេ េះ េះ្ើេះថាំរបូរាងៃនសលិើបេះឬំលទធផលរបសស់ិលើបៈៃនបុពវបុរសែខែរ
អនក្េេរពស្រពេះពុទធាស  ឬថាឿរក្ាងវតថុទុំងអសម់ានស្រពេះពទុធរូប,សដូប,េចតិយ
,ំេដើមេនេះទុក្ំឧតតមគតិៃន ពទុធបរ សទ័ក្នងុសមយ័បុរាណេដើមើបីេអាយេយើងំន់
េស្រឿយេឃើញសលិើបៈៃនបពុវបុរស េេើយេយើងក្អ៏ាចចមលងយក្ែបបសលិើបៈេ េះៗ
មក្េទៀង៕៚ 
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II. វិធីសាស្រសតព្សាវព្ជាវ 

      ឿរស្រាវស្រំវរបស់ស្រក្មុខ្ុុំស្រពេះក្រុណា គមឺានឿរស្រាវស្រំក្នងុបណ្ាើលយ័ 
និង តាមេសៀវេ្ឯក្ារេមេរៀនេផើឝងៗេៅក្នងុបណ្ាើលយ័ ពុទធកិ្ាក្លវ ទើា ល័
យស្រពេះសីេនរុាជ និងស្រាវស្រំវពីេសៀវេ្ ស្របវតតាិស្រសត-ស្របវតតសិិលើបៈែខែរ របស ់
ាក្លវ ទើាលយ័ភមូិនទវ ចិស្រតសលិើបៈែដលេរៀបេរៀង និងបេស្រងៀនេោយ ជី រោឋើ។  
មិនែតប ុេណ្ាើេះស្រក្មុខ្ុុំស្រពេះក្រុណាបានស្រាវស្រំវក្នងុអ ីុនេធើេណតតាមរយអាសយ័
ោឋើន  h t t p ://t o u k me a s .b l o g s p o t .c o m  និងតាមរយ www.5000-
y e a r .o r g  ំេដើម។      ក្នុងេ េះផងែដរេយើងបានសេងរតពិនតិើយន័យ េៅក្នងុអតថ 
បទយា ើងយក្ចតិតទុក្ោក្ក់្នងុឿរស្រាវស្រំវេនេះែដរ។ 

១.េសៀវេ្ ស្របវតតាិស្រសត-ស្របវតតសិិលើបៈែខែរ 
២. េសៀវេ្ ទសើឝ វដដកី្មពុំ សូរ យា  
៣.ក្នងុ We b s i t e ៖h t t p ://t o u k me a s .b l o g s p o t .c o m 
៤. ក្នុង We b s i t e ៖  www.5000-y e a r .o r g   
៥. ឿរាក្សួរតាមរយាស្រាឍើេផើឝងៗេៅ ក្ើយេពចន៍មយួចុំនួន 
៦. េេើយនងឹពកិ្ើាក្នងុស្រក្មុំពិេសសផងែដរ 
 ៧. នងឹយក្េចញព ីមងគលទីបនសីូស្រតភាគទ១ី ។  

http://toukmeas.blogspot.com/
http://www.5000-year.org/
http://www.5000-year.org/
http://toukmeas.blogspot.com/
http://www.5000-year.org/
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III. លទ្ធផល 

េបើតាមឿរែឈវងយល់មក្េយើងេឃើញថា សិលើបៈែដលេក្ើតអុំពផីលេ េះ 
សុំេៅយក្របូវតថុេផើឝងៗមានេចតិយ ឬស្រពេះពទុធរូប ស្របាងគ បាាទ វ ហារ ាោ និង
គុំនូរំេដើម ែដលបុពវបុរសបានាងទកុ្មក្េេើយ េោយេុចេអាយេយើងបាន
េឃើញដុំណាងាទើៃដដ៏ាតើត់ជុំ ញ ឬមិនាតើតជ់ុំ ញំរបូែដលមានែបបភាព
ស្រទង់ស្រទយ មានក្ើាច់រច តាមជុំ ន់  តាមសមយ័ជូនផលដល់េយើង េដើមើបីេអាយ
េយើងេឃើញស្រគប់ែបបយា ើងរបស់វបើបធម ៌ ៃនបពុវបុរសតាមសមយ័េ េះៗ។  ក្ើយថា 
“ផល” ែស្របថា “ក្ុំៃរ ៃផលេឈើ េសចក្ដចីុំេរីន េសចក្ដីរងុេរឿង េសចក្ដសីុំេរចដចូបុំណង 
ោភយស រៃវើន”់ ។ 
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IV. ទសចរាីសននិោា ន 

 េស្រឿយពីេធវើក្ចិចឿរស្រាវស្រំវេៅបណ្ាើល័យពុទធកិ្ាក្លវ ទើាល័យស្រពេះ
សីេនុរាជ និងក្ែនលងេផើឝងៗសដពីីស្របធ្នបទ ផលសបិើបៈ សលិើបៈេក្ើតអុំពីផល  
េនេះរួចមក្ខ្ុុំស្រពេះក្រណុា ំស្រក្មុទ១ី បានសេងរតេឃើញថា សិលបៈ េក្ើតអុំពផីល
េ េះសុំេៅយក្ឿរហាត់េរៀនក្នងុផលូវសលិើបៈ របស់មនសុើឝ  ែដលសុំលឹងេឃើញ
ផលែដលស្រតូវបាន  ឿរហាត់េរៀនេ េះក្េ៏ចេះែតខុំតស៊មូនិៀ្ើចឧបសគគណាមយួ
េោយមានបុំណងចុំេ េះផលំនទិសើឝន ៍ មយួេទៀតសលិើបៈេនេះរាប់ថាំផលូវ
អាជពី មយួដ៏ស្របេសើរែដល ុំេអាយមនុសើឝមានជីវភាពខពងខ់ពស់ ឧទាហរណ្ ៈ 
ដូចំសលិើបៈៀងឿរ រចនាព្ពះពុទធរូប, សដូប ,ចចតិយ ,ព្ាង្គ ព្ាសាទ, វហិារ ,
សាលា, គំនូរ ,និងឿររច េផើឝងៗ របស់បពុវបុរសែដលវ វតតមក្ដល់េយើងសពវ
ៃថៃ េអាយេយើងបានេឃើញំភសតុតាងយា ើងំក្់ែសដង ។ សលិើបៈរបស់េយើងំន់
េស្រឿយេះ្ើេះថា េក្ើតមក្អុំពផីលសិលើបៈៃនបុពវបុរសែដលបានផដល់ ទសើឝនៈ
េអាយេយើង ។  រូបភាពទុំងអស់ែដលបពុវបុរសែខែរក្ាងេ ើងេោយថែក្ត ី
េោយឥដឋក្ដ ី េះ្ើេះថាំរបូសលិើបៈ ាណើពរ មានមក្យូរេេើយ េដើមើបីំ នទិសើឝន ៍
បៃហើញេយើងំន់េស្រឿយ។ 
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V. ឧបសមព័នធ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រពះអងគរទ្ង់សខមែងធមមចរក 

សែូប រពះបាទ្ នសោត្តម 
សីហនុ 

រពះសកាយមុនីសចតិ្យាយ  (សចតិ្យ) 
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រពះវិហារ របាសាទ្ 

សកមមោពរកុម ពិោកាាគ្នា កនុងបណ្ណាល័យ 
(ពសស) 

សកមមោពរកុម ពិោកាាគ្នា កនុងបណ្ណាល័យ (ព
សស) 

រពះមហា ភុន ធារិទ្ធ រពះមហា ស  ា រទា និសាសិត្ ឈូក ប ុនសធឿន 
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VI. ឯរសារទោង 
១.េសៀវេ្ ស្របវតតាិស្រសត-ស្របវតតសិិលើបៈែខែរ 
២. េសៀវេ្ ទសើឝ វដដកី្មពុំ សូរ យា  
៣.ក្នងុ We b s i t e ៖h t t p ://t o u k me a s .b l o g s p o t .c o m 
៤. ក្នុង We b s i t e ៖  www.5000-y e a r .o r g   
៥. ឿរាក្សួរតាមរយាស្រាឍើេផើឝងៗេៅ ក្ើយេពចន៍មយួចុំនួន 
៦. េេើយនងឹពកិ្ើាក្នងុស្រក្មុំពិេសសផងែដរ 

  ៧. នឹងយក្េចញព ីមងគលទីបនសីូស្រតភាគទ១ី ។ 

http://toukmeas.blogspot.com/
http://www.5000-year.org/

