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ព្រះវហិារវត្តដារ 
សណំង់ព្រឌុទ្ព្ោមរងទ្ព្រះទ្ដាយសង្រ្គា មទ្ព្រើនជនំាន់ 

 អ្នកព្សុកបានដណំាលថា ព្រះវហិារវត្តដារ ឬវត្តដារសិលារាម  ជាសណំង់សម័យ
សងាមរាង្រ្សតនិយម ដដលទ្សសសល់រីសង្រ្គា មទ្ព្រើនជនំាន់មកទ្ ើយ។ វត្តទ្នះសថិត្ទ្ៅតាម
បទ្ណាត យផ្លូវជាតិ្ទ្លខ៧ (ព្កទ្រះ-សនួល) កនុងភូមិសាង្រ្សតឃុដំារ ព្សុករិព្ត្បុរ ី ទ្ខត្តព្កទ្រះ 
ទ្ ើយជាវត្តដដលមានព្រះវហិារចាស់មួយសង់អ្រីំទ្ ើ និងកទំ្បារបាយអ្។ កនុងសម័យ
សាធារណរដឋដខែរ ព្រះវហិារវត្តដារធាល ប់រងទ្ព្រះរីព្រប់ទ្លល ង ទ្ ើយទ្ៅកនុងសម័យកមពុជា
ព្បជាធិបទ្ត្យយទ្េបានយកព្រះវហិារទ្នះទ្ធវើទ្រាងកាត់្ទ្ដរ។ ប ុដនតទ្ព្កាយសង្រ្គា មរលត់្ទ្ៅ 
រុរធបរស័ិរជិត្ឆ្ងា យបានទ្រៀបរជួំសជុល សាងព្រះជីវថ៍្ែី េូរេនូំរទ្ ើងវញិ និងដកលមអររនា
សមព័នធព្រះវហិារជាបនតបនាា ប់ (រូបទ្លខ១)។ 

 
 

  

ជាការពិត្ ដបើដោងតាមសារបានវត្តដែលចាររក្សាទុក្សដៅក្សនុងកុ្សែិព្ពះដៅអធិការឱ្យ
ែឹងថា មុននឹងមានវត្តោរ ដៅក្សនុងភូមិព្រុក្សដនះមានវត្តមួយអនក្សព្រុក្សដៅថា “វត្តភូមិដោធិ៍”។ 
វត្តភូមិដោធិ៍ ក្សដក្សើត្ដ ើងតា ាំងពីរវាងឆ្ន ាំ១៩៣២ មានទីតា ាំងរថិត្ដៅខាងត្បូងផ្លូ វជាតិ្ដលខ៧
រពវថ្ងៃដនះ ចមាៃ យព្បដែល៧០០ដម៉ែព្ត្ ដែើយែឹក្សន ាំដោយព្ពះដៅអធិការែាំបូងព្ពះនម 

រូបដលខ១ សាថ នភាពព្ពះវហិារវត្តោររពវថ្ងៃ (ដមើលពីព្រងុឦសាន) 
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“ដៅ”។ ប៉ែុដនតចូលមក្សែល់រវាងឆ្ន ាំ១៩៣៧ ដោយពុាំែឹងដែតុ្អវីឱ្យព្បាក្សែ អនក្សព្រុក្សបានមូល
មាត់្គ្នន រុះដរ ើរ ាំកិ្សលវត្តភូមិដោធិ៍ មក្សក្សសាងដៅដលើកូ្សនទួលមួយរថិត្ដៅព្បបខាងត្បូងផ្លូ វ
ជាតិ្ដលខ៧វញិ ដែើយដៅថា “វត្តោរ” រែូត្មក្ស។ លុះែល់រវាងដែើមរម័យរងគមរាស្ររត
និយម ែឹក្សន ាំដោយព្ពះដៅអធិការព្ពះនម ចាន់ យ៉ែត្ បានចាប់ដផ្តើមក្សសាងព្ពះវហិារ
មួយរព្មាប់ដគ្នរពបូជាតាមទាំដនៀមព្ពះពុទធសារន ដែើយដែលដ ើញគង់ដៅមក្សែល់ប
ចចុបបនន។ 

បចចុបបននដគដមើលដ ើញថាព្ពះវហិារវត្តោរ គឺជាព្ពះវហិារែ៏ចាំណារ់មួយដៅក្សនុង
ត្ាំបន់ដែលមនទីរវបបធម៌និងចិព្ត្រិលបៈដខត្តព្ក្សដចះ បានចុះក្សនុងបញ្ជីរាំណង់បុរាណដៅ
ក្សនុងវត្តតា ាំងពីឆ្ន ាំ២០១៩។ ព្ពះវហិារដនះមានររឹង១២ដម ព្ត្ និងបទ្ណាត យព្បដវង២១ដម ព្ត្ 
ទ្ ើយក្សសាងដៅដលើកូ្សនទួលមួយ មានដខឿនពីរថាន ក់្ស ព័ទធរុាំវញិដោយបង្កា ន់ថ្ែនគ។ ដៅ
ដខឿនថាន ក់្សទី១ មានរដណតើ រដៅដផ្នក្សខាងមុខ និងខាងដព្កាយ។ រឯីដខឿនថាន ក់្សទី២ គឺមានរដណតើ រ
ដៅចាំដែៀងរងខាង និងរដណតើ រដផ្នក្សខាងមុខ-ខាងទ្ព្កាយដដរ (សូមទ្មើលរូបទ្លខ២មតង
ទ្រៀត្)។ ប ុដនតទ្េដឹងថាររនាសមព័នធទ្ខឿនជុវំញិព្រះវហិារទ្នះទ្រើបដត្រព្ងីកបដនថមកនុងរវាង
ឆ្ងន ២ំ០១៥ (រូបដលខ២-៣)។១ 

   
 

 
១

 សូមអ្រេុណទ្លាក ជីម ម ុន អ្ត្ីត្ព្រះទ្ៅអ្ធីការរី៦ (១៩៩៧-២០០០) ធាល ប់បួសទ្រៀននិងេង់ទ្ៅវត្តដារ 
ដដលបានផ្តល់រ័ត្៌មានបដនថម។  

រូបដលខ២-៣ ព្ពះវហិារវត្តោរដែលក្សសាងតាាំងពីរម័យរងគមរាស្ររតនិយមគង់វងសែល់រពវថ្ងៃ  
(រូបទី២ ដមើលពីមុខ, រូបទី៣ ដមើលពីព្រុងនិរត្ី) 



អត្ថបទ៖ ព្រះវហិារវត្តដារ សណំង់ព្រឌុទ្ព្ោមរងទ្ព្រះទ្ដាយសង្រ្គា ម…         

អត្ថបទដោយ៖  ទ្ ៀន សុវណណមរកត្ 

តាមរយៈរូបងត្រវាងទរវត្សទី៩០ (រូបដលខ៤) 
រចនរមព័នធដែើមថ្នព្ពះវហិារវត្តោរ គឺមានរ
ដណតើ រដខឿនពីរថាន ក់្សព័ទធរុាំវញិ ដត្គ្នា នបង្កា ន់ថ្ែ
នគែូចរពវថ្ងៃដ ើយ។ ដខឿនខាងដព្កាមមាន
រដណតើ រ៣កា ាំ ដែើយដខឿនខាងដលើមានរដណតើ រ
៧កា ាំ។ មិនដត្ប៉ែុដណាណ ះរររបា ាំងសាចរុាំវញិ 
គឺជារររព្រុង  មានចាប់លាក់្សតាមគល់
រររ និងក្សាលរររ។ រឯីែាំបូលព្បក់្សដក្សបឿង
ព្រកាដលញ បាំោក់្សលមអដោយនគដចងតាម
ចុងដចងនីមួយៗ។ ទនទឹមនឹងដនះដគរដងាត្
ដ ើញថាដៅដលើ ដហាជាងព្ពះវហិារដទៀត្
ដសាត្ គ្នា នក្សាច់លមអអវីទ ាំងអរ់ ដោលគឺជា
ថ្ផ្ទដហាជាងលាត្។ 

 

រពវថ្ងៃព្ពះវហិារវត្តោរ ហាក់្សែូចជាដៅរក្សា
ទព្មង់សាថ បត្យក្សមាចារ់បានមួយភាគធាំ ដោល
គឺដៅជាព្បដភទព្ពះវហិាររហាវ បួន ព្បក់្សដក្សបឿង
ព្រកាដលញ និងរក្សាទុក្សដព្គឿងដព្គ្នងែាំបូល
ដ ើ។ ដៅតាមចុងព្ពាំែាំបូលខាងមុខមានរហាវ
២ ខាងដព្កាយមានរហាវ ២ ចាំដណក្សឯតាមដចង
ែាំបូល គឺជានគដចងែដែល។ ែូចគ្នន ដនះដែរ
ក្សាច់លមអដៅដលើទវ រនីមួយៗក៏្សដៅដត្ជាក្សាច់
ដែើមែដែល។ ប៉ែុ ដនតចាំដោះរររបា ាំងសាចរុាំ
វញិព្ពះវហិារ ដគបានបតូ រជារររដបតុ្ងមូល 
ដែើយដៅតាមក្សាលរររនីមួយៗលមអដោយ
រូបកិ្សននរ និងព្គុឌ (រូបដលខ៥)។  

រូបដលខ៤ ភិក្សខុ  រីម ម៉ែុន ងត្មុខព្ពះវហិារ 
វត្តោរមុនរួររុល (រូបងត្៖ រីម ម៉ែុន) 

រូបដលខ៥ សសរបាងំសារនិងការ់លមអោវ រ 
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ចាំដណក្សឯដហាជាងព្ពះវហិារវត្តោរដៅដផ្នក្សខាងមុខនិងខាងដព្កាយ បានរួររុល
និងដក្សលមអងាីជាដហាជាងឥែឋបូក្សក្សាំដបារបាយអ។ ដៅដលើថ្ផ្ទដហាជាងទ ាំងពីរ ដគរចនក្សាច់ 
និងរូបលមអែូចគ្នន ទ ាំងព្រុង ដោលគឺជាក្សាច់ និងរូបោ៉ែ ងសាមញ្ញដែលមានរូបដរើងោន
ត្មាល់គមពីរមួយ និងបា ាំងក្សលរ់មួយដៅខាងដលើ។ ចាំដណក្សថ្ផ្ទរុាំវញិ បិទលមអដោយក្សាច់ផ្កា
ច័នតូ្ចៗរុាំវញិ។ រឯីដៅព្ត្ង់ជាយដគមដហាជាងទ ាំងដនះ ដគបិទក្សាច់ចង្កវ យ និងក្សាច់
ពងព្តី្ ដែលជាព្បដភទក្សាច់ចាក់្សពុមពរីុម៉ែងត៍្ (រូបដលខ៦-៧)។ រូមបញ្ជជ ក់្សដែរថា ដៅដលើ
ថ្ផ្ទដហាជាងទ ាំងពីរដនះ ដព្ៅពីក្សាច់ោ៉ែ ងសាមញ្ញែូចបរោិខាងដលើ ដគពុាំដ ើញមាន
ចាំណារកាលបរដិចេទឬព័ត៌្មានអវីោក់្សព័នធនឹងព្ពះវហិារដនះដ ើយ។  

  
 
 

 ដោយដ ក្ស ដៅដផ្នក្សខាងក្សនុងព្ពះវហិារវត្តោរដគសាងដ ើងឱ្យមានបីដលវង។ អនក្ស
ព្រុក្សពនយល់ថា មុនការរួររុលដៅដផ្នក្សខាងក្សនុងថ្នព្ពះវហិារវត្តោរ គឺមានរររដ ើពីរ
រួរខាងមុខបលល័ងាព្ពះរីវ។៍ ដៅដផ្នក្សខាងដលើ ជាពិតានដ ើ ដែើយពុាំមានគាំនូរអវីោក់្សព័នធ
នឹងដរឿងពុទធព្បវត្តិ ដត្មានគូររងវង់ធាៗំ បីែូចឆពណណរងស។ី មិនដត្ប៉ែុដណាណ ះ ព្ពះរីវក៍្សនុងព្ពះ
វហិារ ដគត្មាល់ដលើបល័ងាដ ើ។ ប៉ែុដនតចាប់ពីដព្កាយឆ្ន ាំ១៩៩៨ ដគបានសាងបាលល័ងាងាងាី
រាំនួរវញិ ដែើយបនទ ប់មក្ស ដគដរៀបឥែឋដផ្កអ មរររទ ាំងពីររួរដនះឱ្យធាំ ដែើមបពីព្ងឹងការ
ទល់ព្ទដព្គឿងបងគុ ាំដផ្នក្សខាងដលើ។ ចាំដណក្សឯពិតានដ ើ ដគដទើបនឹងរុះដរ ើដចញព្បដែលបី 
ឬបួនឆ្ន ាំមុន ែបតិ្ដោយសាររភាពពិតានដនះពុក្សផុ្យខាល ាំងដពក្ស (រូបដលខ៨-១១)។២ 

 
២សូមអ្រេុណទ្លាក ជីម ម ុន មតងទ្រៀត្ ដដលបានរ័ត្៌មានបដនថម។ 

រូបដលខ៦ ដហាជាងខាងមុខ រូបដលខ៧ ដហាជាងខាងដព្កាយ 
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 ចាំដោះគាំនូរដលើរញ្ជជ ាំងខាងក្សនុងថ្នព្ពះវហិារវត្តោរ គឺបានបាំផ្កល ញខូចខាត្កាលពី
រម័យរស្រង្កគ ម ដែើយដៅក្សនុងឆ្ន ាំ១៩៨៨ ដទើបដគគូរដ ើងវញិែូចដ ើញរពវថ្ងៃ។ ប៉ែុដនតអវី
ដែលគួរឱ្យក្សត់្រមាគ ល់ គឺព្ពះរងឃ និងអាចារយ គណៈក្សមាការវត្តបានមូលមាត់្គ្នន រក្សាផ្កទ ាំង
គាំនូរដែើមមួយផ្កទ ាំងទុក្សជាភរតុតាង (រូបដលខ១២)។ ទនទឹមនឹងដនះ  ដគរដងាត្ដ ើញរដបៀប
គូរបង្កា ញព្បធានបទគាំនូរងាីដទៀត្ដសាត្ គួរឱ្យចាប់អារមាណ៍ដព្ក្សដលង ែបតិ្ដគែឹងថាជាង
គាំនូរខលះគឺជាអនក្សព្រុក្សែូចជាដ ា្ ះ “ញឹម សាម៉ែុន, មារ វុទធ , និងចង់ ដែង(?)” ដែលទាំនង
គូរបង្កា ញតាមចាំដណះ និងការយល់ដ ើញផ្កទ ល់ ដែើយការបង្កា ញព្បធានបទដរឿងដៅដលើ
រញ្ជជ ាំងហាក់្សែូចជាចព្មុះគ្នន រវាងសាច់ដរឿងដវរសនតរ និងពុទធព្បវត្តិផ្ង (រូបដលខ១៣)។ 

រូបដលខ១០-១១ ទិែឋភាពខាងក្សនុងព្ពះវហិារវត្តោរ ក្សនុងបុណយបាំបួរនគ និងបុណយក្សឋិនទន  
(រូបងត្៖ វត្តោរ) 

រូបដលខ៨-៩ ព្ពះរីវ ៍និងរចនរមព័នធរាំណង់ដផ្នក្សខាងក្សនុងថ្នព្ពះវហិារវត្តោរ 
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 គាំនូរចារ់ដែលដគរក្សាទុក្ស គឺរថិត្ដៅដលើរញ្ជជ ាំងខាងដរើងចុងខាងដក្សើត្។ គាំនូរមួយ
ផ្កទ ាំងដនះ បង្កា ញឱ្យដ ើញពីទឹក្សថ្ែគូរោ៉ែ ងលអវចិិព្ត្ ដៅព្ត្ង់ ុត្ព្ពះអងគដព្បារពុទធ
មាតាដៅសាថ នថ្ព្ត្ព្តិ្ងស ឬខលះដៅថាព្ពះអងគោងចុះរដណតើ រដក្សវ។  ុត្ព្ត្ង់ដនះហាក់្ស
ែូចជារាំខាន់ថ្ព្ក្សដលងដៅក្សនុងគាំនូរតាមវត្ត ដែើយដត្ងរដងាត្ដ ើញនិយមគូរមិនដែល
ដភលចដ ើយ។ ដគែឹងថាដព្កាយដពលព្តារ់ែឹង ព្ពះពុទធអងគោងដៅរដមតងធម៌ដព្បារ
មាតាដែលលាចាក្សដលាក្ស ដែើយដៅចាប់ក្សាំដណើ ត្ដៅសាថ នថ្ព្ត្ព្តិ្ងស។ ក្សនុងដពលដនះមាន
ព្ពះឥស្រនទ ដទវតា និងដទពធីតាោ៉ែ ងដព្ចើនោងមក្សសាត ប់ធម៌អរ់រយៈដពល៣ដខ។ លុះ
ោងព្ត្ ប់មក្សវញិ ព្ពះអងាចុះតាមរដណតើ រដក្សវែ៏អសាច រយ ដែលមានព្ពះឥស្រនទ និងពពួក្ស
ដទពនិក្សរដែែមោ៉ែ ងគព្គឹក្សគដព្គង។៣  

   
 
  

ចាំដណក្សឯគាំនូរងាី ភាគដព្ចើនដគគូរបង្កា ញសាច់ដរឿងជាត្ក្សដផ្សងៗ (ដរឿងដវរសនតរគូរ
ដព្ចើនផ្កទ ាំង) ដៅដលើរញ្ជជ ាំងចាំដែៀង។ ចាំដណក្សដៅដលើរញ្ជជ ាំងខាងដក្សើត្  មនឹងព្ពះរីវ ៍

 
៣សាន ផ្លាល  ២០០៧: ៣១-៣២ 

រូបដលខ១២ គាំនូរដែើមថ្នព្ពះវហិារវត្តោរ រូបដលខ១៣ គាំនូរគូរងាីដលើរញ្ជជ ាំងខាងដក្សើត្ 
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អត្ថបទដោយ៖  ទ្ ៀន សុវណណមរកត្ 

ដែលមានថ្ផ្ទរញ្ជជ ាំងធាំ ដគគូរក្សណឌ ខលះថ្នដរឿងដវរសនតរដៅរួរខាងដលើ។ រឯីរួរខាងដព្កាម 
ដគគូរពុទធព្បវត្តិបួនផ្កទ ាំងគឺ ព្ពះអងគព្ទង់ព្បរូព្ត្ នងរុជាតាថាវ យចង្កា ន់ រដមតងបែិហារយ 
និងព្ទង់ចូលបរនិិោវ ន (រូមដមើលរូបដលខ១៣ មតងដទៀត្)។ ដៅដលើថ្ផ្ទរញ្ជជ ាំងចាំដែៀង 
ព្ត្ង់ក្សដនលងទាំដនរខលះ ដគគូរ ុត្ដផ្សងៗក្សនុងពុទធព្បវត្តិដៅដព្កាមដរឿងជាត្ក្សដែរ។  

ែូដចនះជារួមមក្ស ដគដមើលដ ើញថាព្ពះវហិារវត្តោរ គឺជារាំណង់បុរាណដែលបាន
រួររុលដព្ចើនសារ ដព្កាយទទួលរងដព្គ្នះដោយរស្រង្កគ មជាដព្ចើនដលើក្ស។ រចនរមព័នធ
រាំខាន់ខលះបានដក្សដព្បងាី ដត្អវីគួរឱ្យក្សត់្រមាគ ល់គឺសាល ក្សសាន មគាំនូរចារ់ដលើរញ្ជជ ាំងព្ពះវហិារ
បង្កា ញឱ្យដ ើញទឹក្សថ្ែោ៉ែ ងវចិិព្ត្។ ប៉ែុដនតោ៉ែ ងណាក្សត ី ចាំដោះគាំនូរងាីដគរដងាត្ដ ើញមាន
លក្សខណៈដបលក្ស ែបតិ្ហាក់្សែូចជាជាងគាំនូរចង់រ ាំឭក្សអាំពីអតី្ត្ជាតិ្ (ជាត្ក្ស) របរ់ព្ពះរមាា
រមពុទធដព្ចើនជាងក្សនុងជាតិ្ជាព្ពះពុទធ (ពុទធព្បវត្តិ)៕ 

  
ឯកសារទ្ោង 

សាន ផ្លាល  

 ២០០៧, េនូំរតាមវត្ត, ររយ,ំ ភនទំ្រញ 

 

 

 

 

 

 


