របវត្តិសាស្ត្តរពះពុទ្ធសា្នា
អារយធម៌ដែនជមពូទ្វីប
តាំងពី ២៦០០ឬនំ មុនររឹះ្ម ជ ឆ្ន០៥០០- (២០០០ែល់៩០០ឬនំមុនពុទ្ធ
្ម ជ( ្ិនុធទ្លនល្ណ្សអារយធម៌នាយុរ ) Indus civilization ឆ្នលៅថា Harappan
civilization )មានការគា្់ល

ើញបូ ណ្សាថន្ំខាន់មួយលៅ Mohenjo Daro

ភារឦសានននរមុងកា ចីរបលទ្្បាមីសាថននិង Harappa ចមាាយពីមដនលងលែើម
របមាណ្ ៥០នម៉ល៍ ជាអារយធម៌មានចំណា្់ជាងលរមនុង

ភូមិភារអា្ុីខាងត្បូង ននយុរសាពន់្ំរ ឹទ្ធ (Bronze Age) ជាមំឡងលពល
ុ

ជាមួយគានននអារយធម៌លហ្សីីបបូ ណ្ អារយធម៌លសាប៉ូលត្លន និងអារយធម៌មិនូហ័ន
ននលកាះលរមត្ (Crete) ។
អារយធម៌នា្ម័យលនះមានការរ ីមចលរមើនខាលំងណា្់ ទ្ីរមុងដែលមានការរចនា
បលង់ែ៏លឆនើម រពមទាំងរបព័នធា
ធ
សាស្ត្ត លចះ្រល្រហមសីរ មានមារតា ថ្លឹង រង្វវ្់
រង្វវល់ មានការលគារព បូជារពះអាទ្ិលទ្ពដែលមានលមខណ្ៈរបដ្លគាន
និងការលគារពរពះ្ិវៈនា្ម័យលរកាយមម ។ អារយធម៌លនះបានពរងីមខ្លួនយ៉៉ ង
ទ្ូលំទ្ូលាយ ភារខាងលិចែល់ជាយដែនហុីរ ៉ង់ (Iran) ខាងលជើងលៅែល់អា្វ
ហ្គានិសាថន (Afghanistan) ខាងលមើត្មមែល់ទ្ីរមុងលែលី (Delhi) បចចុបបនន ។
តាំងពី ០៥០០ ែល់ ០២០០ មុនរឬនំ មុន ព៦០០-៩០០( .្..្).
មុល្មពនធអារ ិយ័ន ( បានែលណ្ើស មយមត្ំបន់ខ្ង
ព ់ បរប្់ហុីរ ៉ង់ )អារ ិយមៈ(Iran)
ឆ្នលបុើល្ (Persia) ល្ើយ ចូលមមរុម នររប់ររងរ្ូត្ែល់លឆនរ្មុរទ្រង្វារ
រពមទាំងនាំសា្នារា្មណ្៍ ភាសា្ំស្ត្រឹត្ និងរបបវណ្ណ ៈមមជាមួយផង
អារយធម៌ចាប់លផសើមឈានមមែល់យុរលលា្ៈ ។

្ម័យពុទ្ធកាល
ជមពូទ្វីបនិងរពះពុទ្សា
ធ
្នា

Ø អាណាដខ្រត្មនុងជមពូទ្វីប

៦២៣ ឬនំមុនរលសាឡ្( ដខ្រត្ដែន០៦ ជមពូទ្វីបដចមលចញជា .្. មហ្គជនបទ្ )
បូា៌លៅែល់ទ្ិ្ាយ័ពយ រឺ ហងាៈ មរធៈ កា្ី លកា្ល វជជីទ្ិ្ ប់ពី មលលៈ
លចត្ី វងសីៈ មុរុ បញ្ច
ច លៈ មចឆៈ ្ុរល្នៈ ហ្សីមៈ ហវនតី រនាធរៈ មលមាពជៈ
ជួនកា(លមលមាពជៈ លរបើរួបផសីំជាមួយលយ៉នៈលៅជា លយ៉នមរលមាពជៈ០៦ទាំង )
ដែនលនះ ដែនខ្លះសាប្ូនយហន់ថ្យហំណាច ដែនខ្លះរុងលរឿងមានហំណាចលឡើង
ជាពិល្្ រឺដែនមរធៈ ។

Ø រប្ូត្ិ រតា្់ែឹង ផសីពវផាយសា្នា
៨០ ឬនំមម ៦២៣(.្.ព..រឆ្ន បរលទ្្ លាល) មុនររឹះ្ម ជ=.្.រ.ម( .្.
ថា ៥៦៣ ម).្.រ. រពះ្ិទ្ត្
ធ ថ ជមុមារ

ជឱរ្រប្់រពះបាទ្្ិលទាធទ្នៈ និង

រពះនាង្ិរ ីមហ្គមាយ៉នន្មយរត្មូលបានរប្ូត្ នានរពលុមិន
ព ីចលនាលះនររ
ទាំងពី រឺមបិលព័្ុថ និងលទ្វទ្្ៈ លរកាយពី រប្ូត្ បាន៧នថ្ា រពះពុទ្ធមាតា

រទ្ង់លសាយវ ិលាល័យ ។ ៥០ ឬនំ មម ៥៩៤( .្.ព..ររពះ ជមុមារ លចញ ).្.
រទ្ង់រពះផនួ្ មនងរពះជនាមយុ )មហ្គភិនិស្ត្រម( ២៩រពះវ្ានា្ទឹងហលនាមានទ្ី
។ ៤៥ ឬនំមម ៥៨៨( .្.ព..រ).្. នានថ្ាលពញបូណ្៌មីដខ្វ ិសាខ្ រពះ្ិទ្ត្
ធ ថ ជ
មុមារ រទ្ង់បានរតា្់ែឹងនូវហនុត្តរ្មាម្លមាពធិញាណ្ ជារពះពុទ្ធ ជាមាច្់
លៅលរកាមលែើមលាធិដមបរលឆន្ឹង
ទ លនរញ្ជ

ស្្ុមឧរុលវលល្នានិរម

(បចចុបបននលៅថា ពុទ្រ
ធ យ៉។វ្ា រពះ៣៥ ដែនមរធ មនុងរពះជនាមយុ )
២ ដខ្លរកាយមម លៅនថ្ាលពញបូណ្៌មីដខ្អាសាធ រពះពុទ្ហ
ធ ងារទ្ង់្ដមសង
បឋមលទ្្នា ធមមចមរបបវត្តន្ូរត្ លរបា្បញ្ចវរាី នានរពឥ្ិបត្តនមិរទា
ា យវ ័ន
រមុងា ណ្្ី ។ លៅមនុងនរពលនាះលរកាយមមមិនយូរលរៅពី មាន យ្មុលបុត្ត
មានម់ និង្ំឡាញ់៥៤នាម់លទ្ ត្លចញបួ្ល្ើយ លៅមានរពះហរ្នតលមើត្

លឡើងមនុងលលាមលទ្ ត្ផង លទ្ើបរពះហងារទ្ង់បញ្ូជ នលចញលៅផសីពវផាយ រពះពុទ្ធ
សា្នាលោយរពះត្រមា្់ថា “ចរថ្ ភិមលខ វ ចារ ិមំ ព្ុជន្ិតាយ

ព្ុជន្ុខាយ លលាកានុមមាយ” ដរបថា “មានលភិមុទាំ
ខ ងឡាយ ហនមទាំងឡាយ
ចូរចារ ិមលៅកាន់ទ្ីទាំងពួងលែើមបីរបលយ៉ជន៍ លែើមបីល្ចមសី្ុខ្ និងលែើមបី
ហនុលរគាះែល់្ត្វលលាមចុះ”

Ø របត្ិសាថនរពះពុទ្ធសា្នានាមរធនររ
បនាទប់ពីបានរតា្់ែឹងបាន៩ដខ្ លរកាយពីលរបា្បញ្ចវរាីនានរពឥ្ិបត្តនមិរា
ទាយវ ័ន ទ្ីរមុងា ណ្្ីរច
ួ ល្ើយ រពះហងារទ្ង់លធវើែំលណ្ើរលៅកាន់រមុង ជររឹះ
លែើមបីលរបា្ជែិលបីនាម់បងបអូនរួមបរ ិវារ ០០០០ នាម់ ឯរយ៉្ី្ៈរបលទ្្
ល្ើយល្សចនិមនតលៅលរបា្រពះបាទ្ពិមិសា
ព
រ ជាមួយ ជបរ ិារ លរកាយមម
រពះបាទ្ពិមិសា
ព ររទ្ង់បានរបលរនវត្តលវឡុវ ័ន ជាអា មមុនែំបូងបំផុត្មនុង

រពះពុទ្សា
ធ
្នា ។ រទ្ង់បំលពញពុទ្ម
ធ ិចលច ែើមបីរបត្ិសាថនរពះពុទ្សា
ធ
្នា មនុងដែន
មរធៈ រទ្ង់ទ្ទ្ួលបាននូវហរាសាវមពីរហងារឺ រពះសារ ីបុរត្និង

រពះមហ្គលមារាលាន (ហត្ីត្ជាបរ ិាជមលឈាមះឧបត្ិ្ៈនិងលកាលិត្ៈ )
នាម់លទ្ ត្ ។២៥០ រពមទាំងបរ ិវារ បនាទប់ពីរពះសារ ីបុត្បា
ត ន បនលុះ
រពះហរ្ត្តផល លុះែល់នថ្ាលពញបូណ្៌មីដខ្មា

រពះពុទ្ហ
ធ ងា រទ្ង់ជំនុំ

រពះហរ្នត ០២៥០ ហងា ្ដមសងឱវាទ្បាែិលមាមខ លៅថា ចត្ុរងា្ននិបាត្ ។
លុះែល់ឬនំទ្ី ៣ ននពុទ្ម
ធ ិចច ហនាថ្បណ្ិឌ មល្ែឋីបានថាវយខ្លួនជាឧបា្ម

មានបសាទ្្ទាធមនុងរពះពុទ្សា
ធ
្នា បានសាងវត្តលជត្ពនរបលរន រពះពុទ្ធ
ជាមាច្់ លៅរមុងសាវត្ថីដែនលកា្ល ជាអា មដែលរពះពុទ្ធជាមាច្់រទ្ង់

របថាប់រង់លៅលរចើនជាងលរបងអ្់ របមាណ្ ០៩រពះវ្ា ។ បនាទប់មម រឺ
វត្តបុពវ មរមុងសាវត្ថីដែល សាងថាវយលោយនាងវ ិសាខាមហ្គឧបា្ិកា រទ្ង់ចាំ
វ្ា៦ រពះវ្ា ។

Ø ពុទ្ម
ធ ិចច ៤៥ រពះវ្ា
ហ្់កាល៤៥រពះវ្ា រពះពុទ្ហ
ធ ងាល្សចនិមនតលៅចាំរពះវ្ា មនុងទ្ីលផសីងៗ រពម
ទាំងមានល្ត្ុការណ្៍្ំខាន់ ៗ មួយចំនួន ដែលមត្់្ំគាល់ ែូចត្ លៅលនះ៖


វ្ាទ្ី ០ នរពឥ្ិបត្តនមិរទា
ា យវ ័ន ដមបររមុងា ណ្្ី លរបា្បញ្ចវរាី
។



វ្ាទ្ី ២វត្តលវឡុវ ័ន ៤-៣- រមុង ជររឹះ រយៈលពលរបកា្រពះសា្(នា

ចាប់លផសើមតាំងពីលរបា្រពះបាទ្ពិមិសា
ព
រ បានហរាសាវម ។ល។ ល្សចនិមនត
លៅកាន់នររមបិលព័្ុលលើ
ថ មែំបូង ។ល។ ហនាថ្បិណ្ិឌ មល្ែឋីថាវយខ្លួនជា

ឧបា្មសាងវត្តលជត្ពន ។ ដត្លបើរិត្តាម រពះវ ិន័យបិែម វ្ាទ្ី
៣របដ្លជារទ្ង់ចាំវ្ាលៅវត្តលជត្ពនរមុងសាវត្ថី ។


វ្ាទ្ី ៥ មូោគារ មនុងនរពមហ្គវនរមុងលវសាលី (លរបា្រពះពុទ្ប
ធ ិតាដែល
ចូលកាន់និាវនលៅរមុងមបិលព័្ុថ

លរបា្រពះញាត្ិដែលវ ិវាទ្គានលរឿង្ទឹងល ្ិណ្ី
និងរពះនាងមហ្គបជាបត្ិលគាត្មី


លចញសាងផនូ្បួ្ជាភិមុនី
ខ មុនលរបងអ្់។ )
វ្ាទ្ី ៦ មមុលបព៌ត្ យមមបបែិហ្គរ ិយ៍នារទ្ង់្ដមសងល្ើយលរកាយមម(
រមុងសាវត្ថី។ )



វ្ាទ្ី ៧ សាថនតាវត្ិងសី ្ដមសងរពះហភិធមមលទ្្នាលរបា្ពុទ្មា
ធ តា ។



វ្ាទ្ី ៨ លភ្មលាវ ័ន ដមបររមុង្ុងសីុមាររិរ ី ដែនភរាៈ រទ្ង់បានជួបនឹង
នមុលបិតានិងនមុលមាតា ។



វ្ាទ្ី ៩ លោ្ិតា ម រមុងលកា្មពី ។



វ្ាទ្ី ០០ នរពបាលិលយមៈ ដមបររមុងលកា្មពី លពលភិមុលមើ
ខ (ត្វ ិវាទ្គាន។ )



វ្ាទ្ី ០០ ឯមនាលា រា្មណ្គាម ។



វ្ាទ្ី ០២ ស្្ុមលវរញ្ច
ជ ។



វ្ាទ្ី ០៣ ចាលិយបព៌ត្ ។



វ្ាទ្ី ០៤ វត្តលជត្ពន រពះ ្ុលទ្ទ្ួលឧប្មបទា ។



វ្ាទ្ី ០៥ និលរគាធា ម នររមបិលព័្ុថ ។



វ្ាទ្ី ០៦ ទ្ីរមុងអាឡវ ី រទ្ង់លធវើទ្ុមររមមមចំលាះអាឡវមយ័មសី ។



វ្ាទ្ី ០៧ វត្តលវឡវុ ័ន រមុង ជររឹះ ។



វ្ាទ្ី ០៨ចាលិយបព៌ត្ ។ ០៩-



វ្ាទ្ី ២០ វត្តលវឡវុ ័ន រមុង ជររឺះ រទ្ង់លរបា្ហងាុលីមាល និង
រទ្ង់ដត្ងតាំងរពះអាននទ លធវើជាពុទ្ុបបោ
ធ
ឋម។



វ្ាទ្ី ២០ ៤៥- រទ្ង់រង់ផ្លល្់បូរគា
ស ន រវាង វត្តលជត្ពន និងវត្តបុាវ ម

ទ្ីរមុងសាវត្ថី រួមទាំងមុនទាំងលរកាយហត្ថមថា លាលថា រពះពុទ្ជា
ធ មាច្់
រទ្ង់រង់លៅវត្តលជត្វនា ម០៩ រពះវ្ា និងវត្តបុាវ ម ៦ រពះវ្ា ។


វ្ាទ្ី ៤៥ រទ្ង់រង់លៅលវឡវគាម
ដមបររមុងលវសាលី ។
ុ

Ø ពុទ្ម
ធ ិចចរបចាំនថ្ា
លរៅហំពីការរទ្ង់ចាំវ្ាទាំង ៤៥ឬនំ តាមវត្តនានាល្ើយ
រពះហត្ថមថាចារយលៅបានរួបរួមពុទ្ម
ធ ិចចរបចាំនថ្ារប្់រពះហងាដថ្មលទ្ ត្ លៅថា
ពុទ្ម
ធ ិចរច បចាំនថ្ាមាន ៥ រឺ
๑. បុពលវ ណ្េ បិណ្ឌបាត្ញ្ច លពលរពឹមរទ្ង់បិណ្ឌបាត្
๒. សាយលណ្េ ធមមលទ្្នំ លពលរល្ លរទ្ង់្ដមសងរពះធម៌លទ្្នា
๓. បលទាល្ ភិមុឱវាទ្ំ
ខ
លពលរពលប់រទ្ង់របទានឱវាទ្ែល់ភិមុខ

๔. ហឌ្ឍរលត្ត លទ្វបញ្ច
េ នំ មណា
ស លអារធាត្រទ្ង់លោះស្្័យរបសានពពួមលទ្វាតា
๕. បចចូល្វ រលត្ កាលល ភាវភលពវ វ ិលលាកានំ លទ្ បភលឺរទ្ង់របលមើលលមើលនូវលវលនយយ
្ត្វ ។

ឯលត្ បញ្ចវ ិលធ មិលចច វ ិលសាលធត្ិ មុនិបុងលា វា រពះពុទ្ម
ធ ុនីែ៏របល្ើរ រទ្ង់ញា
ធ ិ ចច
ុ ំងពុទ្ម
ទាំងរបាំលនះឲ្យ្លរមច្មត្់ចត្់លោយបរ ិបូណ្៌ពិត្ ។

Ø រំរ្
ូ ង្វាយនា និងបចឆិមពុទ្វធ ចនៈ
ឬនំ ៥២៧ មមហ្គវ ីរៈ )តាមប្ចឹមរបលទ្្( .្.រ. (និររនថនាែបុរត្ )
ជិនៈ ហ្់រពះជនម/សាសាសលជន សាវមម៏លមើត្វ ិវាទ្លទាះដទ្ងគានហំពីាមយលរបៀន
របលៅរប្់សាសាសខ្លួន ជាល្ត្ុនាំឲ្យ រពះពុទ្ធជាមាច្់រទ្ង់របារពធ ដណ្នាំឲ្យមាន
ការ្ង្វាយនារពះធម៌វ ិន័យលឡើង ល្ើយមានរគាមួយរពះសារ ីបុរត្បាន្ដមសង
្ងាីត្ិ្ូរត្ទ្ុមជារំរនូ នការ លធវើ្ង្វាយនា ។ ០ឬនំ មម ៥៤៣=(.្.ព..រ.្.
).្.រ.ម៤៨៣ខ្លះថា នានថ្ាលពញបូណ្៌ដខ្វ ិសាខ្ លរកាយពីបំលពញពុទ្ម
ធ ិចច ៤៥
រពះវ្ារួច រពះពុទ្ជា
ធ មាច្់រទ្ង់មានរពះជនាមយុ ៨០រពះវ្ា រពះហងា
រទ្ង់រ ំលត្់ខ្នធចូលកាន់បរ ិនិាវន លរកាមលែើម ង
ំ ទាំងរូ រមុងមុ្ិណា
បចឆិមពុទ្វធ ចនៈ “...ខ្យវយធមាម ្ង្វខ

។

ហបបមាលទ្ន ្មបលទ្ថ្ ្ង្វខរធម៌

ទាំងឡាយមានមិរ ិយ៉ហ្់លៅនិង្ូនយលៅជាធមមតា ហនមទាំងឡាយចូរញា
ុ ំងមិចច
ទាំងពួងឲ្យែល់រពមលោយល្ចមសីមិនរបមាទ្ចុះ” ។
្ូមហ្់លលាមហនមហនុលមាទ្នា!

)ចប់(

