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ព្រះវហិារវត្តស្ព្ែព្រ ាំង 
ែាំណង់ែម័យែងគមរាស្រែតនិយម ែល់រីែម័យែស្រគគ ម 

 វត្តស្ព្ែព្រ ាំង ឬវត្តបឹងហ ះស្ព្ែព្រ ាំង គឺជាវត្តមានព្រះវហិារចាែ់ ែថិត្ហៅកនុងឃុាំ
ឫែសពី្ែុកខាងលិច ព្ែុកកាំរង់ព្ាច ហេត្តកាំរត្ ស្កែរព្រាំស្ែនកមពុជា-ហវៀត្ណាម (ស្ព្រក
ចាក)។  ព្រះវហិារែង់អាំរីហបតុ្ង កសាងហ ើងហោយែទ្ធា  និងចាំហណះរបែ់រុទ្ាបរែ័ិទ្
កនុងភូមិជាចាំណុះហ ើងវត្ត។ ហបើស្អែកាមចាំណារហលើហហាជាង ព្រះវហិារវត្តហនះកសាងកនុង
រុទ្ាែករា ២៥០៨ ព្គិែតែករា ១៩៦៥ ហ ើយហៅហលើ ញ្ជ ាំងខាងកនុងហគហឃើញមាន
គាំនូរជាង៥០ផ្ទ ាំង និយាយលមែិត្អាំរីហរឿងរុទ្ាព្បវត្ត ិ ព្រមទ្ធ ាំងគាំនូរ ិត្៤០ផ្ទ ាំងនិយាយ
អាំរីហរឿងជាត្ក និងហរឿងហអសងៗ។ ប ុស្នតជាអកុែល របបកមពុជាព្បជាធិបហត្យយរនយក
ព្រះវហិារហនះហធវើជាហរាងមា ែីុន និងលុបបាំផ្ា ញគាំនូរអង (រូបហលេ១)។ 

 
 រូបហលេ១ ព្រះវហិារវត្តស្ព្ែព្រ ាំង (ហមើលរីហ ើង) 
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ព្រះវហិារវត្តស្ព្ែព្រ ាំង គឺជាព្រះវហិារមានកាំរូលបុែែុកមុេព្រ មហៅហលើែាំបូល ឬ
អនកព្សាវព្ជាវហៅថា «ព្រះវហិារមណឌ ប»។១ ព្រះវហិារហនះែង់ហៅហលើហេឿនកមពែ់ព្បស្ លជាង
១ស្ម ព្ត្  ញ្ជ ាំង ុាំវញិចាក់ហបតុ្ង រុាំហព្បើឥែឋហ ើយ ហ ើយជា ញ្ជ ាំងជាប់នឹងែែរខាងហព្ៅ។ 
ស្អនកខាងមុេមានទ្ធវ រចូលធាំមួយ អមហោយបងែួចរីរែងខាង។ រឯីខាងហព្ យមានទ្ធវ រ
តូ្ចៗរីរែងខាង និងបងែចមួយហៅកណាត ល ស្ត្កនុងរបបកមពុជាព្បជាធិបហត្យយ ហគរន
បាំផ្ា ញ ហណតើ រ និងបិទ្ទ្ធវ រខាងត្ែូងហចាលទុ្កែល់ែរវថ្ងៃ។ ចាំស្ណកហៅហលើ ញ្ជ ាំងចាំហ ៀង
មានបងែួចមាា ង៥ (រូបហលេ២-៣)។  

   
 

 

ែាំបូលព្រះវហិារ គឺជាព្បហភទ្ែាំបូលហបតុ្ង ស្ត្ថ្អទខាងហលើហគឆ្លា ក់ឱ្យជាព្កឡាែណាឋ ន
ែូចហកែឿង ស្ែលកព្មហឃើញមានហៅាមបណាត ព្រះវហិារហអសងៗ។ ចាំស្ណកាមស្ចងែាំបូល
នីមួយៗលមែហោយនាគែង ត រ។ ហលើហហាជាងខាងមុេ និងខាងហព្ យបាំពាក់ ហាវ មាា ង២ 
ហ ើយហលើហហាជាងចាំហ ៀង (សាត ាំ-ហវវង) បាំពាក់ ហាវ មាា ង២ែូចគ្នន  (រូបហលេ៤)។ ហលើកាំរូល
ព្រះវហិារ គឺជាកាំរូលបុែែុកព្ែួចេពែ់ហ ើងហលើ ស្ែលមានព្រ មមុេបួន និងវ័ព្ត្រួត្៥ 
ថាន ក់ហៅខាងចុងបាំអុត្ (រូបហលេ៥)។ ហៅាមកាលែែរ មានលមែរូបព្គុឌនិងកិននរ។ ែូម
បញ្ជ ក់ថា ស្អនកខាងហព្ៅថ្នព្រះវហិារហនះ រុាំមានលាបរណ៌អវីហ ើយ។  

 
១ ព្ពាប ចាន់មា រា  ២០១៧: ២៩ 

រូបហលេ២ ព្រះវហិារហមើលរីមុេ 

 

រូបហលេ៣ ព្រះវហិារហមើលរីព្ ងុពាយ័រយ 
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 ហហាជាងទ្ធ ាំង៤ ថ្នព្រះវហិារវត្តស្ព្ែព្រ ាំង គឺជាថ្អទហហាជាងហបតុ្ង ឆ្លា ក់លមែហោយរូប
ព្រះ ល (រា  ូ) រ័ទ្ា ុាំវញិហោយកាច់ែ៏សាមញ្ញាមចាំហណះែិលែៈអនកព្ែុក។ ប ុស្នត
ចាំហពាះហហាជាងខាងមុេ ហហាជាងខាងហព្ យ និងហហាជាងខាងហ ើង មានចាំណារេាីៗអាំរី
ព្រះនាមព្រះហៅអធិ រវត្តស្ែលអតួចហអតើមកសាងព្រះវហិារ និង លបរហិចេទ្ថ្ន រកសាង
ព្រះវហិារ។ ហហាជាងខាងមុេមានចាំណារថា «អ ូច២ មូល ហៅអធវិ រ” [អ ូច មូល 
ហៅអធិ រ] (រូបហលេ៦)។ ហហាជាងខាងលិច មានចាំណារថា “រ.ែ២៥០៨, គ.ែ១៩៦៥» 
[រុទ្ាែករា ២៥០៨ ព្គិែតែករា ១៩៦៥] និងនាមអនកមានែទ្ធា សាងែង់ (រូបហលេ៧)។ 
ចាំហពាះហហាជាងខាងហ ើងមានចាំណារថា «រ.ែ. ២៥០៨, គ.ែ. ១៩៦៥, ចុលាែករា 
១៣២៧, មហាែករា ១៨៨៧» [រុទ្ាែករា ២៥០៨, ព្គិែតែករា ១៩៦៥, ចុលាែក
រា ១៣២៧, មហាែករា ១៨៨៧] (រូបហលេ៨)។  

    
 

 
២ លាំនា ាំគាំនូែហលើហហាជាងគួរអានថា “អ ួច មូល” ស្ត្ព្រះនាមហនះហឃើញមានមតងហទ្ៀត្ហៅហព្ មផ្ទ ាំង
គាំនូរខាងកនុងព្រះវហិារែរហែរថា “អ ូច មូល”។ 

រូបហលេ៤-៥ ែាំបូលព្រះវហិារ កាំរូលបុែែុក និងនាគែង ត រាមស្ចងែាំបូល 

រូបហលេ៦-៨  រលមែហលើហហាជាងខាងហកើត្ ខាងលិច និងខាងហ ើង ព្រមទ្ធ ាំងចាំណារហអសងៗ 
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 ចាំហពាះស្អនកខាងកនុងថ្នព្រះវហិារវត្តស្ព្ែព្រាំង មានែែរហបតុ្ងមូលធាៗំ រីរ ួរែងខាង
ស្លវងព្គឹះ ព្ទ្រិានហបតុ្ងហៅស្អនកខាងហលើ។ ែែរេាះរហបះកាច់លមែ ហ ើយែែរេាះហទ្ៀត្
មានសាា កសាន មព្ត្ូវអាំស្បកព្គ្នប់ហផ្ា ង លែម័យែស្រគគ មអង។ ហៅស្អនកខាងកនុងព្រះវហិារ
ហនះស្ែរ ហគហឃើញហៅែល់ រ  ូកព្មាលស្បបបុរាណស្ែលមានរីរស្បប គឺព្ លហរៀបស្ចក
ស្លវងព្គឹះ និងរហបៀង (រូបហលេ៩)។  

 
 
 

 ព្រះ ីវធ៍ាំកនុងព្រះវហិារវត្តស្ព្ែព្រាំងែរវថ្ងៃ ត្មកល់ហលើបលា័ងកយា ងសាមញ្ញ កមពែ់ហែមើព្ទ្ូង 
ស្ែលកសាងហ ើងវញិ លរីឆ្លន ាំ១៩៨១។ ព្រះបែិមាព្រះ ីវធ៍ាំ គង់កនុង យវ ិរផ្ា ញ់មារ 
ហៅហលើបលា័ងកេពែ់មួយហទ្ៀត្ ព្រមទ្ធាំងមានព្រះបែិមាព្រះែិអារយហមព្តី្ហៅខាងមុេ ព្រះបែិមា
ព្រះអងគព្ទ្ង់រព្ត្អមែងខាង និងព្រះរុទ្ាបែិមាតូ្ចៗជាហព្ចើនអងគ (រូបហលេ១០)។ មិនស្ត្
ប ុហណាណ ះហគែឹងថា ព្រះបែិមាព្រះ ីវហ៍ែើមត្មកល់កនុងព្រះវហិារហនះ ព្ត្ូវហគវាយបាំរក់

រូបហលេ៩ ស្អនកខាងកនុងព្រះវហិារ 
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បាំផ្ា ញ លែម័យែស្រគគ ម ហ ើយព្រះែងឃ អាចារយ គណៈកមម រវត្ត និងរុទ្ាបរែ័ិទ្
រនព្បទ្ះហឃើញហៅទី្ហអសងៗ ហ ើយព្បមូលមកត្មកល់ហលើបលា័ងកព្ត្ង់ចាំហ ៀងព្រះ ីវធ៍ាំទុ្ក
ជាវត្ថុែ ក រៈហគ្នររបូជា។ ហបើរិនិត្យហែើៗហលើបាំស្ណកព្រះ ីវហ៍នាះ ហគហឃើញមានសាន ម
លាបមសព័្ក និងទឹ្កមាែអង (រូបហលេ១១-១៣)។  

ែូមបញ្ជ ក់មតងហទ្ៀត្ថា  លរីែម័យែស្រគគ ម ហគរនយកព្រះវហិារហនះហធវើហរាង
មា ែីុន ស្ែលែល់សាា កសាន មអាងទឹ្កមា ែីុន (មា ែីុនកិនព្ែូវ?) និងសាន មលុបគាំនូរែល់
ែរវថ្ងៃ។ 

  
 

  
 

រូបហលេ១០ ព្រះបែិមាព្រះ ីវវ៍ត្តស្ព្ែព្រ ាំង រូបហលេ១១ ព្រះរុទ្ាបែិមារក់ស្បកត្មកល់ស្កែរព្រះ ីវ ៍

រូបហលេ១២-១៣ បាំស្ណកព្រះភ័ស្រកត និងព្រះ ែតសាត ាំរបែ់ព្រះបែិមាព្រះ ីវហ៍ែើមស្ែលហគវាយបាំផ្ា ញ 
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ហោយស្ ក គាំនូរហៅហលើ ញ្ជ ាំងខាងកនុងព្រះវហិារ គឺទឹ្កថ្ែែ៏លែហវើត្របែ់វចិិព្ត្ករ
ហ ម្ ះ អិុត្ អីុង។ សាច់ហរឿងគាំនូវបគា ញយា ងវហិែែអាំរីហរឿងរុទ្ាព្បវត្តិហៅ ួរខាងហលើ 
ហ ើយហរឿងជាត្ក និងហរឿងហអសងៗហៅ ួរខាងហព្ ម។ េាឹមសារគាំនូរនីមួយៗ េណឌ ហោយ
បនាទ ត់្រណ៌ព្ក ម ស្ចកព្បធានបទ្ាមផ្ទ ាំងហអសងៗគ្នន  ហោយហអតើមហចញរីព្បធានបទ្ទី្១
គឺ «សដតេចសីហនុដទេរាជឱ្យប្បបាទប្សីសុដធោ ទនៈ៣ [ែហមតចែី នុហអទររា ឱ្យព្រះរទ្ព្ែី
ែុហទ្ធា ទ្ន៍]» (រូបហលេ១៤) និងបនតមក «រួកហទ្វាអារធនាព្រះែនតុែិត្ហទ្វបុព្ត្ឱ្យចយុត្
មកចាប់កាំហណើ ត្» (រូបហលេ១៥) រ ូត្មកបញ្ា ប់ព្ត្ង់ព្រះអងគបរនិិពាវ ន (រូបហលេ១៦)។ 

  
 

     

 
៣ព្រះរទ្ែី នុ គឺជាកសព្ត្មួយអងគកនុងហរឿងរុទ្ានិទ្ធន ឯព្រះរទ្ព្ែីែុហទ្ធា ទ្ន៍ គឺជាបិារបែ់
ព្រះែមាម ែមពុទ្ា 

រូបហលេ១៤-១៥ គាំនូរហអតើមហរឿងរុទ្ាព្បវត្តិគូរហៅ ញ្ជ ាំងខាងត្ែូង ចុងខាងហកើត្ 

រូបហលេ១៦-១៩ គាំនូរបញ្ាប់ហរឿងរុទ្ាព្បវត្តិគូរហៅ ញ្ជ ាំងខាងហកើត្ 
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ជារួមមក ព្រះវហិារវត្តស្ព្ែព្រ ាំង គឺជាែាំណង់ព្រះរុទ្ាសាែនាហៅាមព្ែុកស្ព្ែ
 នបទ្ ស្ែលស្ែតងឱ្យហឃើញរីែទ្ធា  និងចាំហណះែឹងសាថ បត្យកមម-ែិលែៈ (គាំនូរ) របែ់អនក
ព្ែុកែម័យែងគមរាស្រែតនិយម។ រឯីចាំហណះែឹងអាំរីហរឿងរុទ្ាព្បវត្តិស្ែលហលើកមកគូរហសាត្ 
បគា ញស្បាករីវត្តហអសងៗស្ែលអនកព្សាវព្ជាវធាា ប់ ួបព្បទ្ះ ជារិហែែរហបៀបថ្ន រហអតើម
សាច់ហរឿងរុទ្ាព្បវត្តិ។៤ ហលើែរីហនះ  រគូរបគា ញហរឿងជាត្ក អហនាើេាះថ្នហរឿងរុទ្ាព្បវត្តិ 
និងហរឿងហអសងៗហៅ ួរខាងហព្ ម ក៏ជារហបៀបងមីស្ែលកព្មហឃើញាមវត្តហអសងៗ ស្ែលគួរ
មាន រែិកាវភិាគស្វងឆ្លៃ យហៅថ្ងៃមុេ៕   

 
ឯកសារហយាង 

ព្ពាប ចាន់មា រា  
 ២០១៧, ែាំណងហ់ៅាមវត្ត,  រអាយរបែ់អនកនិរនា, ភនាំហរញ 
សាន អលាា  
 ២០០៧, គាំនូរហៅាមវត្ត, ថ្រយាំ, ភនាំហរញ 
 

 

 

 

 
៤

 ែូមអាន សាន អលាា  ២០០៧: ១៥-៣៩ 


