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ព្រះវហិារវត្តភ្នធំនមនតនិងគនូំរររឿងនាងរិម្ពា  
 ព្រះវហិារវត្តភ្នធំនមនត គឺជាស្ថា បត្យកមមសម័យសងគមរាស្រសតនិយមដែលកស្ថងអំរី
ឥែឋនិងករំោរោយអ សង់រៅរលើកូនភ្នតូំ្ចមួយ សាិត្រៅកនុងឃុដំព្រកគយ ព្សុកស្ថា ង រេត្ត
កណ្តត ល (រូបរលេ១)។ របើរោងតាមឯកស្ថរោនឱ្យែឹងថា វត្តភ្នំធនមនត ឬវត្តធនមនត 
ម្ពនរ ម្ ះរសេងរ ៀត្ែូចជា វត្តព្សះព្សង់ ឬវត្តគិររីស្ថភ័្ណ្ ឬរៅរួមពាកយទងំអស់ថា 
“វត្តព្សះព្សង់គិររីស្ថភ័្ណ្ភ្នធំនមនត”។ រៅរលើជញ្ជ ងំនិងរិតានព្រះវហិារ ម្ពនគនូំរោ៉ា ង
លាវរិសសនិោយរីជាតិ្ករំណ្ើ ត្រសេងៗរបស់នាងរិម្ពា  ដែលដត្ងអរនាោ លតាមចាប់ជាតិ្
ជាកន្នេស្ថរររជញ។១ អនកព្ស្ថវព្ជាវយល់ថា គនូំរទងំរនាះគូរែណំ្តលគ្នន តាងំរីកស្ថង
ព្រះវហិារ រ ើយជាគនូំរស្ថច់ររឿងដែលសរងេត្រឃើញរលើកយកមកគូរដត្រៅព្រះវហិារវត្ត
ភ្នធំនមនតមួយគត់្។២ 

 

 
១ ព្សីដែលជាគូនឹងព្រះរពាធិសត្វ 
២ ស្ថន សល្លា  ២០០៧: ១១៣ និង Danielle & Dominique-Pierre Guéret 2017: 74 

រូបរលេ១ ព្រះវហិារវត្តភ្នធំនមនត (រូបរមើលរីមុេ ិសឦស្ថន) 
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របើដសាកតាមផ្ោ ងំចារកឹរលើជញ្ជ ងំព្រះវហិារវត្តភ្នធំនមនតឱ្យែឹងថា ព្រះវហិារវត្តរនះ
ចាប់រសតើមករ ើងតាងំរីឆ្ន ១ំ៩៤៧ រ ូត្រ ើយរួចរាល់ជាស្ថា ររកនុងឆ្ន ១ំ៩៥៦។ ព្រះវហិារ
កស្ថងរ ើងព្បកបរោយ ឹកន្ែសិលបៈលារ ើត្ កនុង ព្មង់ជាព្រះវហិារមណ្ឌ ប ម្ពនករូំល
មុេព្រ ម។ រៅរជើងភ្នដំសនកខាងរកើត្ ម្ពនជរណ្តើ រមួយកស្ថងតាងំរីឆ្ន ១ំ៩៥០ (រូបរលេ២-៣) 
រ ើយរៅខាងរជើងម្ពនជរណ្តើ រ២ និងខាងលិចម្ពនជរណ្តើ រ១ ភ្ជជ ប់មក ីធ្លា វត្តរៅរជើងភ្នំ
ដសនកខាងរជើង ដែលម្ពនសណំ្ង់រសេងៗែូចជា កុែិ ស្ថល្លឆ្ន់ ស្ថល្លោលី ព្សះ ឹក និង
ររាង ូកជារែើម។ 

  
 
 

រៅរជើងភ្នដំសនកខាងរជើង សាិត្រៅដកបរជរណ្តើ ររ ើង ម្ពនស្ថល្លមួយេនងសង់កនុងឆ្ន ំ
១៩៥៦ គូរស្ថច់ររឿងមឃម្ពណ្រ។ រឯីរៅរលើករូំលភ្នមំ្ពនស្ថល្លបីរ ៀត្សង់រ័ ធព្រះវហិារ
ដសនកខាងរជើង ខាងត្បូង និងខាងលិច គូរស្ថច់ររឿងរសេងៗគ្នន គួរឱ្យកត់្សម្ពគ ល់។ ស្ថល្ល
ខាងរជើងព្រះវហិារសង់កនុងឆ្ន ១ំ៩៥៧ គូរស្ថច់ររឿងនិោយអរីំនាងបោចារតាងំរីរែើម
ែល់ចប់។ ស្ថល្លខាងត្បូងកស្ថងរីឆ្ន ១ំ៩៥៣  ែល់ឆ្ន ១ំ៩៥៤  គូរស្ថច់ររឿងមហា
រវសេនតរជាត្កទងំ១៣កណ្ឌ ។ ចំដណ្កស្ថល្លខាងលិចរគរៅថាស្ថល្លព្បជុំបុណ្យ 
ម្ពនគនូំរស្ថច់ររឿងចព្មរះទងំកនុងរុ ធព្បវត្តិ និងររឿងនរករព្បត្នានា រ ើយព្បដ លគូរ
កនុងឆ្ន ២ំ០០៣។ រោយដ ក រៅព្ជរងឦស្ថនព្រះវហិារម្ពនសំណ្ង់មួយលំនារំហាន្ព្ត្
សង់រ ើងត្មេល់ព្រះធ្លតុ្ព្រះរៅអធិការែបូំង។ ចដំណ្កឯរៅជាប់រេឿនព្រះវហិារដសនក
ខាងត្បូងម្ពនសំណ្ង់តូ្ចមួយត្មេល់ព្រះរុ ធបែិម្ពចូលនិពាវ ន និងរូបព្រះរគ្នព្រះដកវ 
ជា ីដែលអនកម្ពនជរំនឿដត្ងចូលបួងសួងរសោើររាល់ន្ងៃ។ 

រូបរលេ២-៣ ជរណ្តើ ររ ើងព្រះវហិារវត្តភ្នធំនមនតដសនកខាងរកើត្ 
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ព្រះវហិារមណ្ឌ បករូំលមុេព្រ មន្នវត្តភ្នធំនមនត ជាសំណ្ង់រៅរលើរេឿនេាស់ម្ពន
រខាា ងទវ រោ៉ា ងវចិិព្ត្ចនួំន៤ សង់កនុងរវាង សវត្េ ី៥០ ដែលរៅចរំ ៀងខាងរជើងម្ពន២ 
និងខាងត្បូងម្ពន២។ ចដំណ្កឯតាមដលវងោងំស្ថច រគរចនាឱ្យម្ពនជារូបបង្កេ ន់ន្ែនាគ
រ័ ធជុំវញិ រោយ ុកជរណ្តើ ររ ើងរៅដសនកខាងមុេនិងខាងរព្កាយម្ពា ង២។ រៅព្ត្ង់ន្សោ
រព្កាមបង្កេ ន់ន្ែជរណ្តើ រទងំបួនរនាះ ម្ពនចម្ពា ក់រសតើងៗឆ្ា ក់អំរីសីុម៉ាងត៍្។ ម្ពា ងឆ្ា ក់រូប
 នុម្ពនកាន់ព្រះេន័ រ ើយម្ពា ងរ ៀត្ជារូបែូចតួ្អងគកេព្ត្ព្ ង់ធនូ  រែញសត្វចតុ្ោ មួយ
កាល ដែលព្បដ លែកព្សង់រីររឿងរាមរករ តិ៍ (រូបរលេ៤)។ រឯីរៅតាមស ុមទវ រនីមួយៗ
ម្ពនគូរជាកាច់លមា និងរូបព្រះរុ ធ ឬព្រះសិអារយរមព្តី្ (រូបរលេ៥)។  

សូមបញ្ជ ក់ថារៅកនុងឆ្ន ២ំ០០៣ ព្រះវហិារវត្តភ្នំធនមនតោនជួសជុលល្លបថាន ងំមី។ 
ែូរចនះគនូំរនិងកាច់ស ុមទវ រនីមួយៗព្បដ លគូរកនុងររលរនាះ។ បចចុបបននព្រះវហិាររនះ
ករុំងជួសជុលបង្កេ ន់ន្ែរេឿនខាងរព្កាម និងល្លបថាន មំតងរ ៀត្ រ ើយគនូំរនិងកាច់ស ុម
ទវ រទងំអស់ព្ត្ូវជនួំសរោយកាច់និងបែិម្ពចាក់រុមាសីុម៉ាងត៍្វញិ។  

  
 

  

រទះបីោ៉ា ងជាណ្តកតី រគសម្ពគ ល់រឃើញថារព្គឿងរព្គ្នងែបូំលខាងរលើន្នព្រះវហិារ
វត្តភ្នធំនមនត គឺរព្បើជាព្បរភ្ របតុ្ងទងំអស់។ ប៉ាុដនតែបូំលខាងរលើ បិ លមាបដនាមរោយ
ការ ៉ាូចព្មរះរណ៌្ រពាលគឺរុំរព្បើរកបឿងរ ើយ រ ើយតាមចុងព្រំែបូំលមុេ-រព្កាយ បពំាក់
លមារោយជហាវ ម្ពា ង៣ ឯរៅតាមចុងព្រំែបូំលខាងរជើង និងខាងត្បូងបពំាក់លមារោយ
ជហាវ ម្ពា ង២។ រោយដ ករលើរហាជាងទងំបួន ិសន្នព្រះវហិាររនះ រគរឃើញលមារោយ
កាច់និងរូបរីរព្បរភ្ ។ រហាជាងខាងរកើត្និងខាងលិចលមារោយរូបសិងហ(?)រលើករជើង

រូបរលេ៤-៥ ការលមារៅតាមជរណ្តើ រររបៀងោងំស្ថច និងរៅតាមស ុមទវ រព្រះវហិារវត្តភ្នធំនមនត 
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មុេ ល់គ្នន រៅមុេងូផ្េ មួយ រ ើយព្ រោយកាច់ភ្ញីរ សរៅដសនកខាងរព្កាម (រូបរលេ៦)។ 
រហាជាងខាងរជើងនិងខាងត្បូងលមារោយ ងេមួយគូឈរ ល់មុេគ្នន  រ័ ធជុវំញិរោយ
កាច់ភ្ញីរ ស។ ប៉ាុដនតរៅគល់រហាជាងខាងរជើងនិងខាងត្បូងរនះ រគគូររ សភ្ជររសេងៗ
លមាបដនាមរ ៀត្ (រូបរលេ៧)។ 

  
 
 

ចំរពាះដសនកខាងកនុងព្រះវហិារ រគដចកជាបីដលវងែូចព្រះវហិារ ូរៅដែរ រពាលគឺ
ម្ពនដលវងព្គឹះរៅកណ្តត ល អមរោយររបៀងសងខាង ដែលបរងេើត្ោនជាបីដលវងោ៉ា ងធំ
 ូល្លយសព្ម្ពប់ររៀបចរំធវើកិចចរិធីរសេងៗតាម រំនៀម។ សាិត្រៅអមដលវងព្គឹះរនះដែរ ម្ពន
សសររបតុ្ងមូលធំៗរីរជួរព្ រិតាន ដែលសសរនីមួយៗសុ ធដត្គូរលមារោយរូបនាគរុ ំ
កនោុយចុះមករីរលើោ៉ា ងអង់អាចន្ព្កដលង។  

រៅព្ត្ង់ខាងចុងដលវងព្គឹះដសនកខាងលិច គឺជាបល័ងេព្រះជីវ  ៍ដែលត្មេល់េាស់កនុ ង
កាយវហិារផ្ច ញ់ម្ពរ។ របើដសាកតាមចារកឹមួយផ្ោ ងំខាងរព្កាយព្រះព្បឹសឋ ព្រះរុ ធបែិម្ព
ព្រះជីវអ៍ងគរនះស្ថងរ ើងកនុងរុ ធសករាជ២៤៩៨ (គ.ស.១៩៥៥) រ ើយរធវើបុណ្យភិ្រសក
កនុងរុ ធសករាជ២៥០២ (គ.ស.១៩៥៩) រោយថាវ យព្រះនាមថា “ព្រះវរិយិរមរត្រយោ
រុរទធ ” ដែលរគ ុកែូចជាត្ណំ្តងព្រះសិអារយរមព្តី្។ ការថាវ យព្រះនាមែល់ព្រះបែិម្ព
ព្រះជីវក៍នុងព្រះវហិារដបបរនះជាការកព្មព្ប ះរឃើញណ្តស់ រ ើយព្រះជីវអ៍ងគរនះរស្ថត្
ក៏ជាព្រះជីវដ៍ែលោនរួចរីការបផំ្ា ញកនុងសម័យសស្រង្កគ ម របើរធៀបនឹងព្រះជីវត៍ាមបណ្តត
ព្រះវហិារបុរាណ្រសេងរ ៀត្ (រូបរលេ៨)។ 

រូបរលេ៦-៧ ការលមាទងំរីរដបបរៅរលើរហាជាងព្រះវហិារវត្តភ្នធំនមនត 
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រោយដ កចរំពាះគនូំរខាងកនុងព្រះវហិារវត្តភ្នធំនមនត រគែឹងថាគូរកនុងឆ្ន ១ំ៩៥៨ 
រោយព្រះសងឃព្រះនាម អាក់ ឥនោ។ ផ្ោ ងំគនូំរតូ្ចធទំងំអស់ម្ពនចនួំនជាង៥០ផ្ោ ងំដែល
គូររៅរលើន្សោជញ្ជ ងំជុវំញិ និងរលើរិតាន។ ប៉ាុដនតព្បធ្លនប ជាធរំលើកយកមកគូរ គឺររឿង
រសេងៗពាក់រ័នធនឹងជាតិ្ករំណ្ើ ត្នាងរិម្ពា កាលរីអតី្ត្ជាតិ្ ដែលរគែឹងថាម្ពននិោយ
កនុងគមាីរសនធរានិពាវ ន។ កនុងឆ្ន ១ំ៩៦០ អនកឧកញ៉ា វបុិលរាជរសនា នូ កន ោនចមាងររឿង
រសេងៗន្នគមាីររនះរចញរីស្ថស្រស្ថត សាឹករតឹ្រោះរុមាោក់ចណំ្ងរជើងថា“រិម្ពា និពាវ ន”រោយ
ដបងដចកជាភ្ជគ។៣ តាមរយៈស្ថច់ររឿងកនុងគមាីររនះ រគែឹងថាជាររឿងដែលម្ពនឥ ធិរល
រីររឿងកនុងជាត្ករសេងៗែូចជា បញ្ា សជាត្ក និងធមមប ែឋកថាជារែើម។៤ 

 
៣

 នូ កន ១៩៦០ 

៤ ស្ថន សល្លា  ២០០៧: ១១៣ 

រូបរលេ៨ ព្រះរុ ធបែិម្ពព្រះជីវវ៍ត្តភ្នធំនមនតព្រះនាម “ព្រះវរិយិរមរត្រយោរុរទធ ” 
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ស្ថច់ររឿងកនុងព្រះវហិាររនះ ចាប់រសតើមគូររីព្ជរងខាងរកើត្ន្នជញ្ជ ងំខាងត្បូង រោយ
ស្ថច់ររឿងជា ូរៅរលើកមកគូរេាះនិោយអរីំព្រះរុ ធអងគនិងនាងរិម្ពា យកករំណ្ើ ត្ជាបតី
ព្បរនធកសំត់្ ុរគត់្ ដត្ម្ពនសទធ ព្ជះថាា ចរំពាះព្រះអរ នត ររឿងេាះនិោយអរីំនាងរិម្ពា
និងព្រះរុ ធអងគយកករំណ្ើ ត្ជាបកេ ីឬជាព្តី្ ឬជារសតច ឥសី តាបស ឬព្ពា មណ៍្ជារែើម។ 
ជាក់ដសតងែូចជាស្ថច់ររឿងកនុងរូបរលេ៩ និោយរីជាតិ្ដែលព្រះអងគរកើត្ជា “អតិ្ ុកេ
ម្ពណ្រ” យកភ្រោិរៅលក់យកព្ោក់សង់កុែិថាវ យព្រះអរ នត។ លុះរលំ្លងសង្កា ររៅ
ោនរកើត្កនុងស្ថា នសួគ៌រ វរល្លក។ ឯររឿងកនុងរូបរលេ១០ និោយរីជាតិ្ដែលព្រះអងគ
រកើត្ជាព្តី្រាជ ឯនាងរិម្ពា រកើត្ជាបកេរី ើយព្ជះថាា ោក់ទនជីវតិ្ឱ្យដ េចចក។ 

  
 

គនូំរររឿងដែលពាក់រ័នធនឹងជាតិ្ករំណ្ើ ត្រសេងៗរបស់នាងរិម្ពា  និងព្រះរុ ធអងគកនុង
អតី្ត្ជាតិ្រនាះ ររៀបរាប់ ូរដ តាមជញ្ជ ងំនិងរិតានរ ូត្ែល់ផ្ោ ងំ ី៤២។ សុត្អរីំរនាះ
មក វចិិព្ត្ករគូរបញ្ចូ លស្ថច់ររឿងព្ត្ង់រិធីអភិ្រសកព្រះរវសេនតរ និងនាងរមព្ ី១ផ្ោ ងំ និង
បនតមកររឿងរុ ធព្បវត្តិព្ត្ង់ព្រះអងគរចញបួស  ុកាកិរោិ ព្តាស់ែឹង (គូររួមគ្នន ១ផ្ោ ងំ) ព្ ង់

រូបរលេ៩ កាលព្រះអងគរកើត្ជាម្ពណ្រកសំត្់ រូបរលេ១០ កាលព្រះអងគរកើត្ជាព្ត្ីរាជ 
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ព្បឈួន រ ូត្បរនិិពាវ ន (រូបរលេ១១) និងព្រះឥនោនាយំកព្រះចងេូមដកវរៅឋានន្ព្ត្ព្តិ្ងេ
ជាចុងបញ្ច ប់រៅព្ត្ង់រលើរិតានមុេព្រះជីវ ៍ដកបរផ្ោ ងំរូបព្រះអា ិត្យ និងព្រះចស្រនោ។ 

 
 

សរងាបរសចកតីមក ព្រះវហិារវត្តភ្នធំនមនត គឺជាស្ថា បត្យកមមព្រះរុ ធស្ថសនាលាដបាក
មួយគួរឱ្យសិកាព្ស្ថវព្ជាវលមាិត្ដវងឆ្ៃ យត្រៅមុេ រពាលគឺទងំបាង់ស្ថា បត្យកមម និងការ
រលើកយកស្ថច់ររឿងរសេងៗមកគូរបង្កហ ញទងំកនុងព្រះវហិារ និងតាមស្ថល្លជុវំញិ។  នោឹម
រនះព្រះវហិារវត្តភ្នធំនមនតក៏ជាសំណ្ង់ដែលបង្កហ ញឱ្យរឃើញចាស់រី ឹកន្ែ និងចរំណ្ះ
ដសនកសណំ្ង់ស្ថសនារបស់អនកព្សុកសងដែរ៕ 

 
ឯកស្ថររោង 
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