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“សាឡ ុំ” សុំណង់សក្កា រៈសុំខាន់ម នកសាងព្រះវហិារ 
សាឡ ុំ ឬអនកព្ស កខ្លះដៅថា “ដោស” ក្កល យមករីពាកយថា “ឧដោសថ”។១ សាឡ ុំ 

ឬដោស ជាកន្នលងន្ែលមាននាទីសុំខាន់សព្មាប់ដព្បើព្ោស់ ដែើមបដីរៀបចុំដ្វើកិចចដសេងៗតាម
លុំអានព្រះរ ទធសាសនា។ ក្ករកសាងសាឡ ុំ ជាទុំដនៀមមួយន្ែលសដងាត្ដ ើញចុំដពាះវត្ត
ន្ែលដទើបកដកើត្ថមី ដ ើយរ ុំទាន់ោនកសាងព្រះវហិារ។ ប  ន្នតដៅតាមបូជនីយោា នប រាណ 
ន្ែលដេសាងជាដរាងសព្មាប់ព្េបព្រះបែិមាដោររបូជា អនកព្ស កខ្លះក៏ដៅថាសាឡ ុំន្ែរ។ 
តាមក្ករសដងាត្ លកខណៈទូដៅននសាឡ ុំរ ុំែូចោន ដទ ែបតិ្សាឡ ុំខ្លះដមើលដ ើញជាសុំណង់
បដ ត្ ះអាសននស ទធសា្ ឯសាឡ ុំខ្លះជាសុំណង់រងឹមាុំ។ ខាងដព្ក្កមដនះ ខ្្ ុំសូមបង្ហា ញ
ដសចកតសីដងាត្សាឡ ុំតាមវត្តថមីៗមួយចុំនួន និងសាឡ ុំខ្លះន្ែលមានសល់េង់វង់ដៅកន ងវត្ត
តា ុំងរីប រាណមកែល់សរវនថៃ។  

ជាក្កររិត្ សាឡ ុំរ ុំន្មនជាសុំណង់សាងដឡើងទ កជាកន្នលងព្រះសងឃេង់ដៅដឡើយ 
ដេន្ត្ងត្មាល់ព្រះបែិមាតូ្ចកតី្ុំកតី សព្មាប់ដោររបូជា។ លកខណៈននសុំណង់ដទៀត្ដសាត្
អាចមានរាងព្បហាក់ព្បន្ លវហិារក៏មាន អាចព្ោន់ន្ត្ជាសុំណង់ដ ើព្ោក់សលឹក ឬព្បក់
ស័ងាសីក៏មាន។ រូបដលខ្១ េឺជាសាឡ ុំវត្តដក្កះចនល ះ សថិត្កន ងព្ស កែងទង់ ដខ្ត្តកុំរត្។ 
សាឡ ុំដនះ សាងរីសសរដ ើចាស់ៗ ដៅដលើនសៃែីរាបដសមើ ែុំបូលព្ោក់ស័ងាសី លុំនា ុំែុំបូល
កិង(?) ន្ត្ោម នជហាវ  និងោម នកាច់លមអអវីទា ុំងអស់ ដពាលេឺន្សតងឱ្យដ ើញថាជាសុំណង់
បដ ត្ ះអាសនន រង់ចា ុំវហិារសាងសង់រួច (រូបដលខ្២)។ ន្សនកខាងកន ង ដេព្ោន់ន្ត្ដរៀបឥែា
កល់ដឡើងជាថាន ក់បនតិច ោក់ត្មាល់ព្រះរ ទធបែិមាសព្មាប់ដោររបូជា (រូបដលខ្៣)។  

   
 

 
១

 ព្ពាប ចាន់មា រា  ២០១៧: ៥៤ 

រូបដលខ្១-២ សាឡ ុំវត្តដក្កះចនល ះ និងវហិារន្ែលកុំរ ងសាងសង់ 
 

ច  

រូបដលខ្៣ ព្រះរ ទធបែិមា 
ត្មាល់កន ងសាឡ ុំ 
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ចុំន្ណកកន ងរូបដលខ្៤ ជាសាឡ ុំវត្ត េមឹ ឬដៅថាវត្តេិរដីពា្ិសតាថ រាម សថិត្ដៅព្ស កសនួល 
ដខ្ត្តព្កដចះ។ សាឡ ុំដនះសង់អុំរីដ ើដៅដលើកូនទួលសិបបនិមមិត្មួយ ែុំបូលព្បក់ស័ងាសី 
ជញ្ជ ុំងោ ុំងក្កត រ ដ ើយមានទាវ រខាងម ខ្ និងចុំដ ៀង។ ដៅជ ុំវញិបរដិវណសាឡ ុំ ដេដ ើញ
មានដោះដោលសីមាដ ើសងន្ែរ (រូបដលខ្៥)។ រឯីកន ងរូបដលខ្៦ េឺជាសាឡ ុំវត្តមងគល
រត្តនារាម សថិត្កន ងព្ស កសនួលែន្ែល។ សាឡ ុំដនះសាងអុំរីដ ើ ែុំបូល ព្បក់ដកបឿង
ព្សក្កដលញ និងបុំពាក់ជហាវ ដៅច ងដមែុំបូលសងខាង និងតាមច ងន្ចងែុំបូល។ ជញ្ជ ុំង
ោ ុំងក្កត រ និងមានន្លវងជ ុំវញិចុំ រែូចន្លវងោ ុំងសាចវហិារន្ែរ។ រឯីន្សនកខាងម ខ្ ន្ថម
ទា ុំងមានសសរែងទង់សង។ អវីន្ែលរិដសស ដេដ ើញមានដោះដោលសមាគ ល់សីមា
បរដិវណសាឡ ុំែូចសាឡ ុំវត្ត េមឹន្ែរ (រូបដលខ្៧)។  

  
 
 
 

   
 
 

រូបដលខ្៧ ដោលសីមាសាឡ ុំវត្តមងគលរត្តនារាម 
(ចុំណ ចកន ងរងវង់) 
 

រូបដលខ្៦ សាឡ ុំវត្តមងគលរត្តនារាម 
 
 

រូបដលខ្៥ ដោលសីមាសាឡ ុំវត្តេិរដីពា្ីសតាថ រាម 
ដៅវត្ត េមឹ, ព្ស កសនួល, ព្កដចះ (ចុំណ ចកន ងរងវង់) 
 
ច 

រូបដលខ្៤ សាឡ ុំវត្ត េមឹ ឬវត្តេិរដីពា្ីសតាថ រាម 
 
ច 
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 ចុំដពាះកន ងរូបដលខ្៨ខាងដព្ក្កមដនះ ជាសាឡ ុំវត្តន្កវសីមា ឬដៅថាវត្តរត្នៈមដនា
សទាធ រាម សថិត្កន ងព្ស កន្កវសីមា ដខ្ត្តមណឌ លេិរ។ី សាឡ ុំដនះសង់ដបើន្លវង្ុំ ជញ្ជ ុំងដរៀប
ឥែាបិទជិត្ជ ុំវញិ មានទាវ រដចញចូលមាខ ង២ ព្េប់ព្ជុង។ រឯីែុំបូលព្បក់ស័ងាសី ដ ើយដេនចន
មានរីរថាន ក់ និងរុំពាក់ជហាវ តូ្ចៗតាមច ងដមែុំបូល (រូបដលខ្៨-៩)។ ប  ន្នតដព្ក្កយកសាង
វហិាររួចរាល់ជាសាថ ររ សាឡ ុំដនះព្តូ្វបិទទាវ រដចាល។   

 
  

កន ងរូបខាងដព្ក្កម ជាសាឡ ុំវត្តសាល  ឬដៅថាវត្តសត្តវថិិដជាត្ារាម សថិត្កន ងព្ស ក
ដមមត់្ ដខ្ត្តត្បូង ម ុំ។ សាឡ ុំដនះកសាងអុំរីដ ើ ែុំបូលព្ោក់ដកបឿង មានរីថាន ក់ បុំពាក់
ជហាវ បួន និងមានលុំនា ុំកាលនាេតាមច ងន្ចងនីមួយៗ (រូបដលខ្១០)។ ន្សនកខាងកន ងដេ
មានដរៀបឥែាដ្វើបល័ងាបីថាន ក់ (រូបដលខ្១១)។ ដៅដលើដហាជាងខាងម ខ្ មានេុំនូរដទពាត
ព្បណមយ ដហាជាងខាងដព្ក្កយមានេុំនូររូបព្រះក្កល (រា  ូ) (រូបដលខ្១២-១៣)។ ប  ន្នត
ដព្ក្កយសាងសង់វហិាររួចរាល់ជាសលូវក្ករកន ងឆ្ន ុំ២០១១ សាឡ ុំដនះព្តូ្វទ កដចាល ន្លងដព្បើ
ព្ោស់ត្ដៅដទៀត្ដឡើយ ដ ើយព្រះរ ទធបែិមាធ្លល ប់ត្មាល់កន ងដនាះក៏ព្តូ្វយកដចញ។ 

   
រូបដលខ្១០ សាឡ ុំវត្តសាល  រូបដលខ្១១ ទិែាភារខាងកន ងសាឡ ុំវត្តសាល  

រូបដលខ្៨-៩ សាឡ ុំ និងវហិារថមីវត្តន្កវសីមា  



អត្ថបទ៖ “សាឡ ុំ” សុំណង់សក្កា រៈសុំខាន់ម នកសាងព្រះវហិារ                           

អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន ស វណណមរកត្ 

  
 

  

រឯីកន ងរូបដលខ្១៤ ជាសាឡ ុំវត្តសៃឹង ឬដៅថាវត្តនទីជ័យមងគល សថិត្កន ងព្ស ករញា
ន្ព្កក ដខ្ត្តត្បូង ម ុំ។ លកខណៈទូដៅននសាឡ ុំ មានលុំនា ុំព្បហាក់ព្បន្ លវហិារជហាវ បួន 
សង់អុំរីដ ើ មានែុំបូលកិង ព្បក់ដកបឿងព្សក្កដលញ ជញ្ជ ុំងោ ុំងក្កត រ មានទាវ របងអួច
ជ ុំវញិ។ សាឡ ុំដនះ ព្បន្ លកសាងដឡើងកន ងរវាងដែើមទសវត្េទី៩០ ដ ើយ ប់ដព្បើព្ោស់
កន ងរវាងឆ្ន ុំ២០០៤ ដពាលេឺដព្ក្កយសាងសាង់ព្រះវហិាររួចរាល់ជាសាថ ររ។ ប  ន្នតយ ង្
កតី ដេដៅរកាព្រះរ ទធបែិមាមួយព្រះអងគដៅកន ងសាឡ ុំដនាះែន្ែល ដ ើយទនៃឹមដនាះដេ
ដ ើញរ ទធបរស័ិទដៅន្ត្មានជុំដនឿដលើសាឡ ុំចាស់ដនះ ចូលថាវ យដព្េឿងសក្កា រៈដសេងៗមតង
មាា លន្ែរ (រូបដលខ្១៥)។   

  
 
 

 កន ងរូបខាងដព្ក្កម ជាសាឡ ុំវត្តកត ល ឬដៅថាវត្ត ត្ថិវនារាម សថិត្កន ងព្ស កដមមត់្ 
ដខ្ត្តត្បូង ម ុំ។ សាឡ ុំដនះកសាងដៅកន ងឆ្ន ុំ២០០១ ដៅដលើដខ្ឿនកមពស់ព្បន្ លជាងកនលះ
ន្ម ព្ត្ ដ ើយមានលកខណៈន្បលករីសាឡ ុំម នៗ ែបតិ្មានទុំ ុំ្ុំ មានក្ករត្ បន្ត្ងលមអដលើ

រូបដលខ្១២ េុំនូរដលើដហាជាងម ខ្ រូបដលខ្១៣ េុំនូរដលើដហាជាងដព្ក្កយ 

រូបដលខ្១៤ សាថ នភារសាឡ ុំវត្តសៃឹង រូបដលខ្១៥ ព្រះរ ទធបែិមាត្មាល់កន ងសាឡ ុំវត្តសៃឹង 
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ន្សនកដសេងៗននសុំណង់េួរឱ្យកត់្សមាគ ល់។ ទព្មង់សុំណង់មានលុំនា ុំដសៃើរែូចវហិារ ែុំបូល
កិង ព្បក់ដកបឿងព្សក្កដលញ ដ ើយដៅតាមច ងែុំបូលមានលមអដោយរូបកិននរ ដ ើយដៅ
តាមជញ្ជ ុំងជ ុំវញិមានទាវ របងអួចលមអដោយកាច់រចនាែូចៗោន  (រូបដលខ្១៦)។ ប  ន្នត
ដព្ក្កយោនកសាងព្រះវហិាររួចរាល់ជាសាថ ររកន ងឆ្ន ុំ២០១៣ សាឡ ុំដនះោនខ្ណ័ឌ ជាបនៃប់
ដរៀបចុំជាកន្នលងព្រះសងឃេង់ដៅបដ ត្ ះអាសនន។    

 
 
  

ឯកន ងរូបដលខ្១៧-១៨ េឺជាសាឡ ុំយ ងចុ្ំ ស់មួយសថិត្កន ងវត្ត សុំសមី ទីរួមដខ្ត្ត
នព្រន្វង។ សាឡ ុំដនះ ព្បន្ លកសាងដឡើងកន ងរវាងទសវត្េទី៣០ ដ ើយលកខណៈសុំណង់
មានស ា្ នព្បហាក់ព្បន្ លនឹងវហិារប រាណៗន្ែរ។ ដៅតាមច ងដមែុំបូលមានបុំពាក់
ជហាវ រីរ ដ ើយតាមច ងន្ចងនីមួយៗមានលមអដោយនាេែងក្កត រយ ងវចិិព្ត្។ ចុំដពាះដលើ
រចនាសមព័នធខាងដព្ក្កម ដេដមើលដ ើញថារ ុំមានកាច់លមអអវីដព្ចើនដឡើយ សូមបនី្ត្ទាវ របងអួច 
និងតាមជដណតើ រដឡើងច ះជាដែើម។ ប  ន្នតចាប់រីឆ្ន ុំ១៩៣៧ វត្តដនះោនកសាងវហិាររួច
រាល់ជាសាថ ររឆ្ន ុំ១៩៤៤ ដោយោនរកាទ កសាឡ ុំដនះទ កដៅែន្ែល។ សរវនថៃដោយសារ
សាថ នភារចាស់ព្ទុឌដព្ទាមដោយអាយ ក្កល សាឡ ុំដនះោនបិទទាវ រជាបដ ត្ ះអាសនន។២ 

 
២

 េ យ សូព្ត្ ១៩៤៤: ៣៣២-៣៣៦ 

រូបដលខ្១៦ សាឡ ុំវត្តកត ល (ដមើលរីព្ជងុឦសាន) 
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ដោយន្ឡកដព្ៅសាឡ ុំតាមវត្តដសេងៗែូចដរៀបរាប់ខាងដលើ ដៅកន ងរូបដលខ្១៩ ខាង
ដព្ក្កម ជាសាល កសាន មសាឡ ុំន្ែលដទើបនឹងរ ះដរ ើដចញ សថិត្កន ងវត្តភូមិថមី ឬដៅថាវត្តសទាធ រាម 
កន ងដខ្ត្តព្កដចះ បនាៃ ប់រីវហិារវត្តដនះកសាងរួចរាល់កន ងឆ្ន ុំ២០០៨។ រឯីកន ងរូបទី២០ ជា
សាឡ ុំវត្តអមពរវន័សិលារាម សថិត្កន ងព្ស កឆ្លូង ននដខ្ត្តព្កដចះន្ែរ។ សាឡ ុំដនះ ដែើមដឡើង
កសាងអុំរីដ ើ ព្ោក់ដកបឿងព្សក្កដលញ និងបុំពាក់លមអដោយជហាវ តាមច ងដមែុំបូល។ 
ប  ន្នតបចច បបនន ដោយសារសាថ នភារសាឡ ុំក្កន់ន្ត្ព្ទុឌដព្ទាម ព្រះសងឃ និងរ ទធបរស័ិទោន
ដរៀបចុំជួសជ ល ដោយបតូរជាសសរដបត្ ងវញិ កន ងបុំណងរកាទ កជាត្ុំណដៅម ខ្សព្មាប់
ដោររបូជា។  

   
   

 

រូបដលខ្១៧-១៨ សាឡ ុំវត្តសុំសមី 

រូបដលខ្១៩ សាល កសាន មសាឡ ុំកន ងវត្តភូមិថមី  
ន្ែលដទើបនឹងរ ះដរ ើ (ចុំណ ចសញ្ា ព្រួញ)  

រូបដលខ្២០ សាឡ ុំវត្តអមពរវន័សិលារាម 
ន្ែលកុំរ ងជួសជ លដឡើងវញិ 
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ជារួមមកដេសដងាត្ដ ើញថាសាឡ ុំខ្លះន្ែលដរៀបរាប់មកខាងដលើ ហាក់ជាសុំណង់
តូ្ចមួយដព្បើព្ោស់បដ ត្ ះអាសននដៅកន ងវត្ត្ ដទើបកដកើត្ថមី។ រឯីទីតា ុំងកសាងសាឡ ុំ 
ដេដព្ចើនដព្ជើសព្ត្ង់ចុំណ ចន្កបរៗនឹងកន្នលងន្ែលព្ត្ូវកសាងវហិារដៅនថៃខាងម ខ្។ ប  ន្នត
សាឡ ុំខ្លះ ជាសុំណង់រងឹមាុំ ដ ើយមានលកខណៈដសៃើរែូចកូនវហិារមួយយ ងែូដចនះន្ែរ។ 
ដលើសរីដនះដេដ ើញសាឡ ុំខ្លះ ព្ត្ូវោនដេជួសជ លន្ថទា ុំព្តឹ្មព្តូ្វទ កជាកន្នលងសក្កា រៈ 
ន្ត្សាឡ ុំខ្លះដទៀត្ក៏ព្តូ្វដោះបង់ដចាល ឬរ ះដរ ើដចញរីទីធ្លល វត្ត៕  
 

ឯកសារដយង 
េ យ សូព្ត្ 

១៩៤៤, “រិ្ីប ណយបញច ះខ្ណឌ សីមាវត្តសាុំងសាមី (នព្រន្វង)”, កមព ជស រយិ, ឆ្ន ុំទី
១៦, ដលខ្៦, ទុំ.៣៣២-៣៣៦, រ ទធសាសនបណឌិ ត្យ, ភនុំដរញ 

ព្ពាប ចាន់មា រា  
 ២០១៧, សុំណងដ់ៅតាមវត្ត, ក្ករសាយរបស់អនកនិរនធ 
 


