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សិល្បៈ និងស្ថា បត្យកម្ម ននវហិារបុរាណវត្តចិនដដំដក 
 វត្តចិនដដំដក ឬវត្តពិភ័ទ្ទរងស ីជាវត្តព្ពះពុទ្ធស្ថសនាដ៏ចណំាស់មួ្យតងំនៅព្បបមាត់្
ទ្ននេ ព្ត្ង់ដប៉ែកខាងន ើងរម្ណីយដ្ឋា នវត្តភន ំសាិត្កនុងសង្កា ត់្ព្សះចក រា ធានីភននំពញ។ នេ
ដឹងថា ភូមិ្ស្ថស្រសតត្បំន់ននះនដើម្ន ើយមានដព្ពកមួ្យហូរកាត់្ និងជាអតី្ត្សហេម្ន៍ ន
ជាតិ្ចិនរស់នៅ នហើយនព្ចើនជាអនកព្បកបរបររកសីុដដំដក។១ នោងតម្ឯកស្ថរ និង
របាយការណ៍នានា វត្តននះកនកើត្ន ើងកនុងរវាងសត្វត្សទី្១៥ នោល្េឺអ ុំងនពល្ព្សករ
គ្នន នឹងការកនកើត្រា ធានីភននំពញ នដ្ឋយមានន ម្ ះថា “វត្តព្ពះពុទ្ធនោស្ថចារយ”។ នព្កាយ
ម្កនៅកនុងរា យ ព្ពះបាទ្ ននរាត្តម្ (១៨៥៩-១៩០៤) បរនិវណវត្តព្ពះពុទ្ធនោស្ថចារយននះ
បានពុះដចកជាពីរ ខណឌ នដ្ឋយផ្េូវមួ្យដខសរត់្ព្ត្ង់លិ្ច-នកើត្។ សពវនងៃវត្តសាិត្នៅខាងត្បូង
ផ្េូ វនៅថា វត្តព្ពះពុទ្ធនោស្ថចារយ ឬវត្តចិនដដំដកខាងត្បូង។ ចដំណកវត្តសាិត្នៅខាងន ើង
ផ្េូ វ នៅថាវត្តចិនដដំដក ឬវត្តចិនដដំដកខាងន ើង ឬវត្តពិភ័ទ្ទរងស។ី២ នដ្ឋយដ កម្កដល់្
បចចុបបនន វត្តចិនដដំដក ឬវត្តពិភ័ទ្ទរងសនីនះ េឺជាវត្តដដល្ន ើញនៅរកាសណំង់ចាស់ៗបាន
េង់វងសនព្ចើនបងគួ រដូចជា កុដិ ស្ថលាពុទ្ធិកបឋម្សិកា ឧបដ្ឋា នស្ថលា និងព្ពះវហិារជាអាទិ្។ 
 ដផ្ែកនល្ើខេឹម្ស្ថរចារកឹមួ្យផ្ទ ងំ ដដល្ឆ្លេ ក់បិទ្ភ្ជា ប់នល្ើ ញ្ា ងំវហិារដផ្នកខាងនកើត្
ឱ្យដឹងថា ព្ពះវហិារននះស្ថងសង់ន ើងនៅកនុងឆ្លន កុំរ អដាស័ក ពុទ្ធសករា ២៤៣០ (ព្ត្ូវ
នឹងឆ្លន ១ំ៨៨៧៣) នហើយរួចរាល់្ជាស្ថា ពរ និងបានន្វើបុណយបញចុ ះសីមាឆ្េងនៅកនុងឆ្លន ខំាល្ 
នោស័ក ពុទ្ធសករា ២៤៣៣ (ព្ត្ូវនឹងឆ្លន ១ំ៨៩០)។ ខេឹម្ស្ថរចារកឹឱ្យដឹងដដរថាការកស្ថង
ព្ពះវហិារននះ សាិត្នព្កាម្ព្ពះរា ត្ព្មិ្ះរបស់ ព្ពះករុណាព្ពះបាទ្សនម្តចព្ពះសីុសុវត្ាិ 
ព្ពះរាជានុនកាដា កាល្ព្ទ្ង់នៅជាសនម្តចព្ពះម្ហាឧបរា  បូករួម្ោងំសោធ ព្ ះថាេ របស់
ឧកញ៉ែ ពិភ័ទ្ទនភ្ជគ្ន (តន ក?) ព្ពម្ោងំព្កុម្ព្េួស្ថរ ដដល្រួបរួម្គ្នន ស្ថង

 
១ នពព្  សល់្ ១៩៥៧:២៣២-២៣៦ 
២ ព្កសួងវបប្ម្ ៌និងវចិិព្ត្សិល្បៈ ២០១៧:៤ 
៣ ការសិការបស់ Daniel Guéret និង Doninique-Pierre Guéret បានបញ្ា ក់នដ្ឋយព្ច ថំាព្ពះវហិារននះ
សង់ន ើងនៅកនុងឆ្លន ១ំ៨៧៧ ខុសឆ្លៃ យនឹងពុទ្ធសករា ២៤៣០ ដដល្បានចារនល្ើ ញ្ា ងំវហិា។  
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ព្ពះពុទ្ធបដិមាត្ម្ាល់្ទុ្កនគ្នរពបូជាត្ព្ពះស្ថសនាមានដូចជា ព្ពះ ីវ១៍ ព្ពះអងគ ព្ពះពុទ្ធ
ស្ថា ន់៥ ព្ពះអងគ ព្ពះពុទ្ធបរនិិោវ នស្ថា ន់១ ព្ពះអងគ និងដងទ្ង់ផ្ង។  

តម្ការសនងាត្ ព្ពះវហិារខាងនល្ើននះហាក់ដូចជាទ្ទួ្ល្ឥទ្ធិពល្នព្ចើនពីសិល្បៈ
ស្ថា បត្យកម្មវត្តវហិារហេួង ននអតី្ត្រា ធានីឧត្តុងគ ដដល្មានល្កខណៈជាវហិារបុរាណ
ព្បនភទ្ ហាវ ៤ ព្បក់នកបឿងព្សកានល្ញ និងពុមំានម្ណឌ បនៅនល្ើដបូំល្។៤ តម្ការសិកា
របស់ Daniel Guéret និង Doninique-Pierre Guéret សណំង់ដបបននះភ្ជេនព្ចើនជាសណំង់
វហិារព្ពះពុទ្ធស្ថសនាកនុងរា យ ព្ពះបាទ្ននរាត្តម្។៥ ព្ពះវហិារសង់នល្ើនខឿនផ្ទ ល់្ដី 
ទ្ទឹ្ង១២ ដម្៉ែព្ត្ បនណាត យ២១ ដម្៉ែព្ត្៦ ដបរមុ្ខនៅទិ្សខាងនកើត្ មានោវ រនិង នណតើ រន ើង
ចុះនៅដផ្នកខាងនកើត្២ និងដផ្នកខាងលិ្ច២។  ញ្ា ងំ និងរចនាសម្ានធខាងនព្ៅសង់អពីំឥដា 
និងកនំបារបាយអរ។ សសរខាងកនុងវហិារមានចនួំន ១២នដើម្ ជាសសរន ើ នហើយនព្េឿង
នព្គ្នងដផ្នកខាងនល្ើក៏នព្បើព្បាស់ន ើន្វើជានព្េឿងបងគុ ដំដរ។ នៅផ្នែកខាងដរៅ មានលមអដៅ
ដោយផ្ទនទយជារូបររុឌ អអរ៉ា  និងកិនែរ តាមកាលសសររទរងសបូវ។៧ ចដំ ោះសនលឹកសីមា 
ដរោក់បនតុបភ្ជា ប់ដៅដលើបង្កា ន់អៃព័ទធជុវំញិធ្លល បងំសាច។ នដ្ឋយដ កនៅដផ្នកខាងកនុង 
ព្ត្ង់នផ្ទពិតន មានេូរល្ម្ែនដ្ឋយរូបនទ្ពនិករនផ្សងៗកនុងឋានសួេ៌ និងតួ្អងគខេះកនុងនរឿង
រាម្នករ ត។៍ រឯីនផ្ទ ង និងផ្េ ន ក៏ន ើញមានការរចនាល្ម្ែនដ្ឋយកាច់ទឹ្បមាស ដដល្ជា
សិល្បៈដ៏នពញនិយម្កនុងនដើម្សត្វត្សទី្២០។៨ សនងាត្ចុះម្កព្ត្ង់ហប់ខយល់្វញិ មានការ
ល្ម្ែនដ្ឋយេនូំរបុរាណទ្ហំំតូ្ចៗ និោយនរៀបរាប់ព្ត្ង់អននេើខេះនននរឿងជាត្ក និងអននេើខេះ
កនុងពុទ្ធព្បវត្តិ។ ចដំណកនៅនល្ើនផ្ទ ញ្ា ងំដផ្នកខាងនព្កាម្ជាេនូំរសម័្យនព្កាយ និោយ
អពីំនរឿងពុទ្ធព្បវត្តិ នរឿងជាត្ក និងព្ពះឆ្លោល្កខណ៍អតី្ត្ព្ពះម្ហាកសព្ត្ ព្ពម្ោងំអតី្ត្
សនម្តចព្ពះសងឃរា កនុងទ្សវត្សទី្៦០។  

 
៤ ព្ោប ចាន់មា៉ែ រា៉ែ  ២០១៧:១៣-១៧ 
៥ Daniel Guéret & Doninique-Pierre Guéret 2017: 33 
៦ កនុង នំនឿខេះយល់្ថាតួ្នល្ខននះជាត្ណំាងេុណមាត យ (១២) និងឪពុក (២១) 
៧ ផ្នែកខាងដកើត្ជារងសបូវឆ្លល ក់ពីដ ើ។ រឯីផ្នែកខាងត្បូង ខាងដជើង និងខាងលិចជារងសបូវកាច់ពុមពសីុម៉ាត្៍។ 
៨ ព្ោប ចាន់មា៉ែ រា៉ែ  ២០០៩-២០១០:៣៨ 
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សូម្រឭំកផ្ងដដរថា ព្ពះវហិារននះេង់វងសបានសល់្ដល់្សពវនងៃ េឺនដ្ឋស្ថរមានការ
ដងោ ួំស ុល្ជានរឿយៗឥត្ន្វសព្បដហល្ន ើយ។ នៅរវាងទ្សវត្សទី្៣០ កនុងរា យ ព្ពះ
ករុណាព្ពះបាទ្សនម្តចព្ពះសីុសុវត្ាិ  មុ្នីវងស ព្ពះខត្តិយនកាដា (១៩២៧-១៩៤១) មានការ
 ួស ុល្ព្ត្ង់ដផ្នកដបូំល្ និងនហាជាង។ នៅកនុងទ្សវត្សទី្៦០ និងទី្៩០ នេន ើញ
មានការ ួស ុល្រចនាសមព័នធសណំង់ដផ្នក ញ្ា ងំ សសរ កាច់ល្ម្ែនផ្សងៗ និងេូរេនូំរនៅ
នល្ើនផ្ទ ញ្ា ងំដផ្នកខាងកនុង។ នៅដខវចិឆិកា ឆ្លន ២ំ០១៧ ព្កសួងវបប្ម៌្ និងវចិិព្ត្សិល្បៈ 
បាន ួស ុល្រចនាសមធ័នធទូ្នៅ ននព្ពះវហិារននះន ើងវញិ រហូត្បញច ប់រួចរាល់្នៅកនុង
ដខនម្ស្ថ ឆ្លន ២ំ០១៨។៩ ជារួម្វហិារវត្តចិនដដំដក ឬវត្តពិភ័ទ្ទរងសនីនះ េឺជាភសតុតងសណំង់
ស្ថា បត្យកម្មបុរាណដ៏ចណំាស់របស់ព្ពះពុទ្ធស្ថសនា កនុងរា ធានីភននំពញ ដដល្មានព្បវត្តិ
កស្ថង និង ួស ុល្ដងោជំាបនតបនាទ ប់កនុងរា យព្ពះម្ហាកសព្ត្ជានព្ចើនអងគ ទុ្កជាត្ណំ
ត្នរៀងម្ក៕  

  
 

 
៩ ព្កសួងវបប្ម្៌ និងវចិិព្ត្សិល្បៈ ២០១៧:៥ 
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បញាី រូបភ្ជព 
 

 
រូបនល្ខ១ ព្ពះវហិារវត្តចិនដដំដកនម្ើល្នម្ើល្ពីទិ្សខាងនកើត្ 

 

 
រូបនល្ខ២ ព្ពះវហិារវត្តចិនដដំដកនម្ើល្នម្ើល្ពីទិ្សខាងត្បូង 
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រូបនល្ខ៣ ព្ពះ ីវ ៍និងព្ពះបដិមានផ្សងៗត្ម្ាល់្នៅកនុងព្ពះវហិារ 

 

  
រូបនល្ខ៤ (នឆ្វង) ព្ពះឆ្លោល្កខណ៍អត្ីត្សនម្តចព្ពះសងឃរា   
រូបនល្ខ៥ (ស្ថត )ំ ព្ពះឆ្លោល្កខណ៍អត្ីត្ព្ពះម្ហាកសព្ត្ដខមរ 
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រូបនល្ខ៦ េនូំរ-កាច់ទឹ្បមាសល្ម្ែនផ្ទពិតន និង្នឹម្ 
 

   
រូបនល្ខ៧ េនូំរបុរាណនល្ើហប់ខយល់្ និងកាច់ទឹ្បមាសល្ម្ែនផ្ទពិតន និង្នឹម្ 
 



អត្ថបទ៖ សិល្បៈ និងស្ថា បត្យកម្ម ននវហិារបុរាណវត្តចិនដដំដក                            

អត្ថបទដោយ៖ ដ ៀន សុវណ្ណមរកត្  

 
រូបនល្ខ៨ េនូំរងមីកនុងអននេើពុទ្ធព្បវត្តិព្ត្ង់សុនម្្តបសយកខេួនន្វើស្ថា នថាវ យព្ពះសមាម សម្ាុទ្ធឆ្េងទឹ្ក 
 

     
រូបនល្ខ៩ កិននរព្ទ្រងសបូវ   រូបនល្ខ១០ សនេឹកសីមា           រូបនល្ខ១១ សសរន ើខាងកនុង 
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ឯកស្ថរនោង 
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នពព្  សល់្ 
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