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ព្រះវហិារវត្តពាមមង្គលនិង្ឥទ្ធិរលសិលបៈចិន 
ព្រះវហិារវត្តពាមមង្គល កសាង្ហ ើង្ត ាំង្រីមុនសម័យសង្គមរាស្រសតនិយម សថិត្ហៅ

ព្ររដង្ទ្ហនេហមគង្គហព្ត្ើយខាង្លិច។ ព្រះវហិាររុរាណ្ដ៏សកឹមស្សកហនះ សាង្រីថ្មនិង្ហព្គឿង្
ហព្ោង្ដាំរូលហ ើ ព្រក់ហកបឿង្ (រូរហលខ១-២)។ គាំនូរហលើជញ្ជ ាំង្ខាង្កនុង្ព្រះវហិារ មាន
រ ាំហលចព្រះឆាយាលកខណ៍្ព្រះបរមតនកោដ្ឋ កនុង្ ុត្ខេះស្នហរឿង្រុទ្ធព្រវត្តិ ដូចរណ្តត
ព្រះវហិាររុរាណ្ហសេង្ហទ្ៀត្ដដរ។ ព្រះវហិារហនះបានជួសជុលជារនតរន្ទា រ់ ដត្រកាបាន
នូវកាច់រចន្ទ សិលបៈដខមរ-ចិនលមអតមសសរខាង្កនុង្ ព្រមទ ាំង្ជហាា សាា ន់រាំពាក់លមអហលើ
ព្រាំដាំរូលដដលព្រដ លរុាំមានហព្ចើនហ ើយកនុង្សាំណ្ង់្សាថ រត្យកមមព្រះវហិារដខមរ។ 

  
 
       

វត្តពាមមង្គល សថិត្កនុង្ឃុាំរកាហកាង្ ព្សុកមុខកាំរូល ហខត្តកណ្តត ល។ ព្រះវហិារវត្ត
ហនះកសាង្ហៅហលើហខឿនខាស់រីថ្នន ក់ ដដលមានរង្កក ន់ស្ដរ័ទ្ធជុាំវញិហៅថ្នន ក់ទី្រីរ។ ព្រះវហិារ
គឺជាព្រហេទ្វហិារជហាា ៦ ដដលមានសសរហរតុ្ង្៦ជួររហណ្តត យ និង្សសរ១០ជួរទ្ទឹ្ង្ 
(សរុរ៦០ហដើម)។ ដាំរូលព្រះវហិារព្រក់ហកបឿង្ព្សកាហលញ ព្ជាលចុះចាំហ ៀង្សង្ខាង្៣ថ្នន ក់ 
រាំពាក់ជហាា ហ្ាើអាំរីសាា ន់(?)ចាំនួន៣ ហៅចុង្ព្រាំដាំរូលខាង្មុខ និង្ជហាា ៣ហទ្ៀត្ហៅចុង្
ដាំរូលខាង្ហព្កាយ ដដលលកខណ្ៈជហាា ហោ ៈដររហនះកព្មហឃើញហព្រើកនុង្សាថ រត្យកមម 
(រូរហលខ៣)។ ចាំហពាះហៅហលើកាលសសរខាង្ហព្ៅជុាំវញិបា ាំង្សាច លមអហោយរូរព្គុឌ 
និង្កិននរព្ទ្ចុង្ដាំរូល (រូរហលខ៤)។ រឯីហលើជញ្ជ ាំង្ដសនកចាំហ ៀង្មានទា រមាខ ង្១ អមហោយ
រង្អួចមាខ ង្៨ និង្ហៅដសនកខាង្មុខ-ហព្កាយ មានទា រមាខ ង្២។ កាច់លមអតមស ុមទា រនិង្

រូរហលខ១-២ ព្រះវហិារវត្តពាមមង្គល (រូរហមើលរីមុខ និង្រីចាំហ ៀង្) 
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រង្អួចទ ាំង្អស់ រចន្ទហ ើង្ជាទ្ព្មង់្កាច់េញីហទ្សរាំដរក។ ហៅហលើទា រទ ាំង្៦ មានរូរហទ្រ
គង់្កាន់ព្រះខ័នហៅព្រះ សតហវាង្ និង្ដាំរង្ហៅព្រះស តសាត ាំ។ រឯីហៅហលើរង្អួចជុាំវញិទ ាំង្១៦ 
មានរូរហទ្រព្រណ្មយ(?)មួយកាំណ្ត់្ខេួនសាំរះកនុង្ស្សាកាច់ (រូរហលខ៥)។  

     
 

 
 

ចាំហពាះការរចន្ទលមអហលើហហាជាង្ ហគសហង្កត្ហឃើញមានលកខណ្ៈដូចោន និង្ខុសោន
គួរឱ្យកត់្សមាគ ល់ រវាង្ហហាជាង្ខាង្មុខនិង្ខាង្ហព្កាយ។ ហលើហហាជាង្ខាង្មុខ  ហគរចន្ទ
ជាកាច់េញីហទ្សរ័ទ្ធជុាំវញិរូរព្រះន្ទរាយណ៍្ព្ទ្ង់្ រយា៉ា ង្អង់្អាច ជាន់កាលព្រះកាល 
ឬហៅថ្ន “រា ូ” ជាហទ្រដដលដត្ង្មាននិយាយកនុង្ហទ្រកថ្នព្រ មញ្ញសាសន្ទ។១ ចាំដណ្ក
ព្រះកាលមានមុខដ៏សហមប ើមហន្ទះ ខាាំព្រះខ័នសង្ ឯស្ដទ ាំង្រីរកាត រ់កាន់ផ្ា ាំង្ចារកឹហលខ
១៩៤៣ ដដលហគយល់ថ្នជាឆាន ាំកសាង្ព្រះវហិារ (រូរហលខ៦)។ រឯីហៅហលើហហាជាង្ខាង្
ហព្កាយ ក៏លមអហោយកាច់េញីហទ្សរ័ទ្ធជុាំវញិរូរព្រះន្ទរាយណ៍្ដដរ។ រ៉ាុដនតព្រះន្ទរាយណ៍្
ហនះគង់្ រហលើព្គុឌដដលមានហជើង្ទ ាំង្រីរ រជាន់កន្ទគ ស្ដទ ាំង្រីរចារ់កនាុយន្ទគ។ 
រូរព្រះន្ទរាយណ៍្គង់្ព្គុឌហនះ មានលាំន្ទ ាំព្រដ លនឹង្ហហាជាង្ខាង្លិចស្នព្រះវហិារវត្ត
រាជរូណ៌្ (ហសៀមរារ) និង្ហហាជាង្ខាង្លិចស្នព្រះវហិារវត្តទ្ន្ទេ រ់រង្េ ី(រន្ទា យមានជ័យ) 
(រូរហលខ៧)។២ 

 
១ សូមអាន “រា ូ ឬព្រះកាល” ហោយ ញឹម សុធាវនិា សាយហលើត្ាំណ្ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/1697 ស្ថ្ៃទី្១ ដខសីហា ឆាន ាំ២០២១ 

២
 សូមអាន “វហិារវត្តទ្ន្ទា រ់” ហោយ ហ ៀន សុវណ្ណមរកត្ សាយហលើត្ាំណ្ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/17698 ស្ថ្ៃទី្៥ ដខមករា ឆាន ាំ២០២២ 

រូរហលខ៣ ជហាា សាា ន់រាំពាក់លមអ 
តមចុង្ព្រាំដាំរូល 

រូរហលខ៤ ព្គឌុនិង្កិននរព្ទ្តម 
ចុង្ដាំរូល 

រូរហលខ៥ កាច់លមអស ុមទា រ 
និង្រង្អួច 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/1697
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/17698
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ហោយដ កហៅដសនកខាង្កនុង្ព្រះវហិារមានសសរ្ាៗំ ១៦ហដើម អមដលាង្ព្គឹះ ហ ើយ
ហៅចហន្ទេ ះដលាង្ព្គឹះព្ត្ង់្ដសនកចុង្ខាង្លិច គឺជាព្រះជីវ ៍្ ាំ (រូរហលខ៨)។ តមរយៈសាំហៅ
មួយផ្ា ាំង្ហលើជញ្ជ ាំង្ខាង្ហកើត្រញ្ជ ក់ថ្ន ព្រះរដិមាព្រះជីវអ៍ង្គហនះ និង្រលេ័ង្ក ព្រមទ ាំង្
រិតនហ ើខាង្ហលើ កសាង្កនុង្ឆាន ាំ១៩៨២ ហពាលគឺកសាង្ហ ើង្ហៅហព្កាយសម័យសស្រង្កគ ម 
ហោយកមាេ ាំង្សទធ ព្ជះថ្នេ ររស់រុទ្ធររស័ិទ្ជិត្ឆាៃ យ។  

 
 

រូរហលខ៦ ការលមអហលើហហាជាង្ខាង្មុខ រូរហលខ៧ ការលមអហលើហហាជាង្ខាង្ហព្កាយ 

រូរហលខ៨ ព្រះរដិមាព្រះជីវត៍្មកល់កនុង្ព្រះវហិារវត្តពាមមង្គល 



អត្ថបទ៖ ព្រះវហិារវត្តពាមមង្គលនិង្ឥទ្ធិរលសិលបៈចិន                           

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន សុវណ្ណមរកត្ 

ព្រះរដិមាព្រះជីវអ៍ង្គ្ាំខាង្ហលើ ហគរចន្ទហ ើង្កនុង្កាយវហិារផ្ា ញ់មារ ហ ើយហៅ
ហលើរលេ័ង្កខាង្ហព្កាយមានគាំនូររង្កា ញតួ្អង្គន្ទង្គង្ាីង្្រណី្សង្។ រ៉ាុដនតហទះជាដររណ្តកតី 
ហៅហលើសសរទាំង្៤ហដើម ជុាំវញិរលេ័ង្កព្រះជីវ ៍ហគសហង្កត្ហឃើញមានគាំនូររូរន្ទគកនុង្សិលបៈចិន 
រ័នធរ័ទ្ធសសរចុះមករីហលើរង្កា ញមុខមាត់្យា៉ា ង្កាំណ្តច។ មិនដត្រ៉ាុហណ្តណ ះ ហៅហលើកាំណ្ត់្
សសរទ ាំង្រួនជុាំវញិរលេ័ង្កព្រះជីវហ៍ន្ទះហសាត្ ព្ត្ង់្ខាង្ហព្កាមកាលន្ទគ ហគដថ្មទ ាំង្
រចន្ទជារូរហសេង្ៗកនុង្សិលបៈចិន រួមទាំង្មានសាំហណ្រខេីៗជាភាសាចិនសង្ (រូរហលខ៩-១២)។ 
លកខណ្ៈសិលបៈដររហនះ រុាំសូវមានហព្ចើនហ ើយកនុង្សាំណ្ង់្ព្រះវហិាររុទ្ធសាសន្ទ។ 

    
 

 

ហៅហលើសសរអមដលាង្ព្គឹះ១២ហដើមហសេង្ហទ្ៀត្ ក៏ហឃើញមានគូរលមអហោយរូរន្ទគ
រ័នធរ័ទ្ធចុះមកតមសសរដដរ ដត្ហៅហលើកាំណ្តត់្សសរព្ត្ង់្ចាំណុ្ចខាង្ហព្កាមកាលន្ទគ 
ហគគូររង្កា ញ ុត្សាំខាន់ៗកនុង្ហរឿង្មហាហវសេនតរទ ាំង្១៣កណ្ឌ  ហោយគូរហចញរីសសរ
ទី្១ តមទិ្សព្រទ្កេណិ្ (ទិ្សព្ទ្និចន្ទ ិកា) រ័ទ្ធហៅមុខរលេ័ង្កព្រះជីវ ៍រ ូត្មករញ្ា រ់
សាច់ហរឿង្ព្ត្ង់្កណ្ឌ ទី្១២និង្ទី្១៣ រួមោន ជា២ផ្ា ាំង្ហលើសសរចុង្ហព្កាយ។ ការគូររង្កា ញ
សាច់ហរឿង្តមលាំោរ់ហសតើមហចញរីហវាង្រ័ទ្ធមកសាត ាំដររហនះ ព្សរនឹង្សាច់ហរឿង្រុទ្ធព្រវត្តិ
ដដលគូរហលើជញ្ជ ាំង្ដដរ។ ទ្នាឹមហនះចាំហពាះលកខណ្ៈស្នការរង្កា ញសាច់ហរឿង្មហាហវសេនតរ
ជាត្កហលើសសរហសាត្ ហគគូរជាផ្ា ាំង្តូ្ចៗហលើចាំហ ៀង្សសរខាង្កនុង្ ឯចាំហ ៀង្សសរខាង្
ហព្ៅទុ្កជាស្សាទ្ាំហនរ (រូរហលខ១៤-១៦) ដដលហាក់ដូចជាខុសរីសាច់ហរឿង្កនុង្សិលបៈចិន
លមអជុាំវញិសសរទ ាំង្រួនជុាំវញិរលេ័ង្កព្រះជីវ។៍ 

រូរហលខ៩-១២ រូរហសេង្ៗកនុង្សិលបៈចិនលមអហលើសសរជុាំវញិរលេ័ង្កព្រះជីវ ៍
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ចាំដណ្កឯគាំនូរហរឿង្រុទ្ធព្រវត្តិហលើជញ្ជ ាំង្ជុាំវញិ ចារ់ហសតើមសាច់ហរឿង្ហៅផ្ា ាំង្ទី្២ ហៅ
ហលើជញ្ជ ាំង្ខាង្ហកើត្ ព្ត្ង់្ ុត្ហទ្វតយាង្សនតុសិត្ហទ្វរុព្ត្ឱ្យចយុត្មកចារ់កាំហណ្ើ ត្ រ័ទ្ធ
ព្រទ្កេណិ្ រ ូត្មករញ្ា រ់ព្ត្ង់្ ុត្ដចកព្រះររមសាររីកិធាតុ្។ លកខណ្ៈរិហសសស្ន
គាំនូរហរឿង្រុទ្ធព្រវត្តិកនុង្ព្រះវហិារហនះ ហគគូរជាផ្ា ាំង្្ាៗំ ហោយរុាំមានគាំនូរហរឿង្ជាត្កហៅ
រន្ទា ត់្ខាង្ហព្កាមហ ើយ។ លកខណ្ៈរិហសសមួយហទ្ៀត្ស្នគាំនូរហនះ ហគហឃើញព្រះរាជវត្ត
មាន ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ កនុង្ ុត្សាំខាន់រីរគឺ ព្ត្ង់្ព្រះរុទ្ធអង្គយាង្ចូលររនិិពាា ន និង្
ព្ត្ង់្ ុត្ដចកព្រះររមសាររីកិធាតុ្ររស់ព្រះសមាម សមាុទ្ធដល់រណ្តត នគរហសេង្ៗ (រូរហលខ
១៧-១៨)។ 

  
 

រូរហលខ១៣-១៦ កណ្ឌ ហសេង្ៗកនុង្ហរឿង្មហាហវសេនតរជាត្កដដលគូរហលើសសរខាង្មុខព្រះជីវ ៍

រូរហលខ១៧-១៨ ផ្ា ាំង្គាំនូរព្រះអង្គររនិិពាា ន និង្ដចកព្រះររមសាររីកិធាតុ្ 
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ហៅព្ត្ង់្ ុត្ព្រះរុទ្ធអង្គយាង្ចូលនិពាា នខាង្ហលើហនះ ហគគូររង្កា ញរី ព្រះបរម
រតនកោដ្ឋ ព្ទ្ង់្ រកនុង្ឯកសណ្តា នជាន្ទយទហានជាន់ខាស់ ហៅខាង្ចុង្ព្រះបាទ្ព្រះ
រុទ្ធអង្គ ដដលអនកព្សាវព្ជាវយល់ហឃើញថ្នព្រះអង្គទ្ាំនង្ជាត្ាំណ្តង្ឱ្យព្រះបាទ្មលេកេព្ត្ 
ជាហសតចស្ននគរដដលព្រះរុទ្ធអង្គចូលព្រះររនិិពាា ន។៣ ទ្នាឹមនឹង្ហនះ ហៅព្ត្ង់្ ុត្ដចក
ព្រះររមសាររីកិធាតុ្ ហគក៏សហង្កត្ហឃើញរាជវត្តមានស្ន ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ព្ទ្ង់្ រចា ាំ
ទ្ទួ្លព្រះររមសាររីកិធាតុ្ដដរ។ មិនដត្រ៉ាុហណ្តណ ះ ហៅហលើផ្ា ាំង្គាំនូរហរឿង្រុទ្ធព្រវត្តិខេះស្នព្រះ
វហិារហនះ ហគហឃើញមានចាំណ្តររ័ត៌្មានខេីៗមួយចាំនួនដូចជា ហ ម្ ះជាង្គាំនូរ   ុន សុត្ 
ហ ើយគាំនូរទ ាំង្ហន្ទះហសាត្គូរកនុង្ឆាន ាំ១៩៥០ រ ូត្រញ្ា រ់កនុង្ឆាន ាំ១៩៥១។  រ៉ាុដនតតមការ
សិការរស់ Daniel Guéret និង្ Doninique-Pierre Guéret រញ្ជ ក់ថ្ន ព្រះវហិារកសាង្តាំង្
រីឆាន ាំ១៩២៥ ហ ើយជួសជុលកនុង្ឆាន ាំ១៩៤២ និង្គូរគាំនូរកនុង្ឆាន ាំ១៩៤៩។៤ ដូហចនះជារួមមក 
ព្រះវហិារវត្តពាមមង្គលមានអាយុកាលជិត្១០០ឆាន ាំ ហ ើយបានជួសជុលកនុង្ឆាន ាំ១៩៤៣ 
ព្រមទ ាំង្គូរកនុង្ហដើមសម័យសង្គមរាស្រសតនិយម៕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
៣ ព្ពារ ចាន់មា៉ា រា៉ា  ២០២២: ២២ 

៤ Danielle & Dominique-Pierre Guéret 2017: 100 
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ឯកសារហយាង្ 
ញឹម សុធាវនិា “រា ូ ឬព្រះកាល” សាយហលើត្ាំណ្ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/1697 ស្ថ្ៃទី្១ ដខសីហា ឆាន ាំ២០២១ 
ព្ពារ ចាន់មា៉ា រា៉ា  

២០២២, ព្រះររមរត្នហកាដាកនុ ង្គាំនូរហៅតមវត្ត, សាកលវទិ្ាល័យេូមិនាវចិិព្ត្
សិលបៈ, េនាំហរញ 
ហ ៀន សុវណ្ណមរកត្ “វហិារវត្តទ្ន្ទា រ់” សាយហលើត្ាំណ្ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/17698 ស្ថ្ៃទី្៥ ដខមករា ឆាន ាំ២០២២ 

Danielle & Dominique-Pierre Guéret, 

 2017, The Khmer Pagoda, Kam Edition  
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