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អថ៌កបំងំកពូំលែដលមនរពះភរកតៃនរបសទបយ័នត 

 របសទបយ័នត ជរបសទភនមួំយែដលបនកសងេឡងកនុងរជយរពះបទជ័យវរ មន័ 

ទី៧ (គ.ស១១៨១ដល់គ.ស១២២០) ឧទធិសដល់ពុទធសសនមហយន ពិេសសគឺមន

តមពល់រពះពុទធរូបដ៏ធមួំយមនេឈម ះថ ជ័យពុទធមហនថ។ របសទេនះមនរចនសមព័នធ

យ៉ងសមុគសម ញ េដយមនកែំពងខងេរក ែថវចនួំន២ជន់ និងបនទប់ជេរចន។ តមរយៈ

សិលចរកឹជេរចនេនេលជញជ ងំបនទប់ទងំេនះ បញជ ក់ថ បនទប់នីមួយៗរតូវបនេគ

េរបសរមប់ដកំល់បដិមជរពះពុទធ និងេទពេផសងៗែដលេគបនអេញជញពីតបំន់ននកនុង

អណចរកែខមរ ឱយមកេនជុគំន កនុងរបសទបយ័នតេនះ។ អវីគួរឱយចប់អរមមណ៌េនះ គឺ

កពូំលនីមួយៗរបស់របសទមនលមអេដយរពះភរកត ឬរពះភ័រកតរបស់េទព (ជទូេទមន

៤ គឺែបរេទរកទិសធនីំមួយៗ) ែដលអនកសិកសរសវរជវេនែតមនគនិំតែខវងគន កនុងករឱយ

សមមតិកមមេលរពះភរកត និងកពូំលទងំេនះ។ េតរពះភរកតេនះជរបស់េទពអវី? េតកពូំល

ែដលមនរពះភរកតទងំេនះមនចនួំនបុ៉នម ន?  

អនករសវរជវភគេរចន និងរបជជនទូេទែតងេហរពះភរកតទងំ៤េនះថ ជរពះ

ភរកតរពហម ឬរពះរពហម ែដលជេទពមនរពះភរកត៤តណំងឱយរពហមវហិរធម៌ទងំ៤ គឺ

េមតត  ករុណ មុតតិ និងឧេបកខ ។ រពះភរកតទងំេនះតណំងឱយករករពរទិសទងំ៤ 

េពលគឺរពះភរកតែដលេនចេំពះមុខេយង គឺបងហ ញពីករសវ គមន៍ េហយេពលេដរហួស 

រពះភរកតទងំ៣េទៀតជអនកករពរពីេរកយ។ េដយសរជេំនឿែបបេនះេធវឱយមនករ

សងសង់សណំង់េផសងៗ ពិេសសវហិរ និងសំណង់កនុងរជវងំេគែតងេធវកពូំលេដយលមអ

ជមួយនឹងរពះេកសរពហមរពះភរកត៤។ េរកពីេនះ អនកមួយចនួំនបនគិតថ រពះភរកតទងំ៤

េនះតណំងឲយរពះេពធិសតវេលេកសវរៈ ៃនរពះពុទធសសនមហយន េហយអនកខលះ

េទៀតគិតថ ជរូបតណំងរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧។ ផទុយេទវញិ រពះភរកតទងំបួនែដល

េយងេឃញេនរបសទបយ័នត និងបណត សណំង់របសទែដលមនរពះភរកត៤កនុងរជយ
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រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ គឺមិនែមនជរពះភរកត ឬរពះភ័រកតរបស់រពះរពហមេទ។ រពះភរកតទងំ៤

េនះ គឺជ រពះភ័រកតរបស់េទពមួយកនុងពុទធសសនមហយន ែដលេគសគ ល់ និងេហថ 

េហវរជ។  ចណុំចសខំន់ និងខុសគន រវងរពះភរកតរពះរពហម និងរពះេហវរជ គឺរតង់ែភនកទី

៣េនេលថង ស (រូបេលខ១)១ ។ រពះរពហមពុំមនែភនកទី៣េទ ចែំណករពះេហវរជ គឺមន

ែភនកទី៣បញឈររតង់េលថង សដូចរពះេនរតទី៣របស់រពះសិវៈ ឬឥសូរែដរ។ រពះភរកតទងំ

៤របស់កពូំលទងំអស់ៃនរបសទបយ័នត និងរបសទដៃទេទៀតកនុងរជយរពះបទជ័យ

វរ មន័ទី៧ សុទធែតមនរពះេនរតទី៣េនេលថង ស។ េតរពះេហវរជជនរណ?    

េហវរជ គឺជេទពចបំង និងសខំន់កនុងពុទធសសនតរនតៈ ែដលជេទពតណំងឱយសមបជញញៈ 

និងករបេរងៀន។ កនុងសិលបៈែខមរ េហវរជរតូវបនេគបងហ ញតមរយៈបដិម ភគេរចនតូច

េធវអពីំសរំទឹធ (រូបេលខ២)២ និងជួនកលជរកេឡតទបតមជញជ ងំរបសទែដរ។ ទិដឋភព

ែដលេយងេឃញ េហវរជមនរពះភរកត៨ េជង៤ ៃដ៨ ឬ១៦ និងមនែភនកទី៣េនេលថង ស។ 

ជទូេទ េហវរជមនករវកិររេំនេលមនុសសមន ក់។ េហវរជ គឺជរពះសិវៈកនុងបរបិទពុទធ

សសនមហយន ឬតរនតៈ។ រពះអងគ គឺជអទិេទពមនតួនទីដូចរពះសិវៈ គឺបផំល ញ

រល់ភវៈអរកក់។ កនុងសសនហិណឌូ មនចមល ក់មួយេគេហថ ចណទ កកយយិនី (រូបេលខ៣)៣ 

ជចមល ក់រពះសិវៈ និងនងឧមេអបរតឹគន ។ សិលចរកឹែខមរ K.១០២៨ និយយពីករ

សថ បន ចណទ កកយយិនី ជរពះសិវៈ និងនងឧម។ េគេហថ លទធិវរជយន ែដលេហវរជ

រតូវបនជនួំសេដយេហវរជកនុងពុទធសសនមហយន រឯីរពះនងឧមជនួំសេដយរបជញ

បរមីត។ កនុងសម័យវបបធម៌បយ័នត េគបនរបទះេឃញចមល ក់េហវរជរទង់របថប់ឈរ 

េលបលល័ងកជផក ឈូក មនរពះសិរសរបបីំរតួតេលគន  រពះហសថដប់របមួំយ។  េហវរជ

មនបួនទរមង់ ដូចជ៖  

                                                             
១ Emma C. Bunker and Douglas Latchford 2004: 406 

២ Helen Ibbiston Jessup 2004: 186 

៣ Emma C. Bunker and Douglas Latchford 2004: 400 
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 ១.កយេហវរជ (ៃដ២) 

 ២.វកេហវរជ (ៃដ៤) 

 ៣.ចិតតេហវរជ (ៃដ៦)  

 ៤.ហរទយ័េហវរជ (ៃដ១៦) 

ចេំពះកពូំលរបស់របសទបយ័នត ក៏េនែតមនករឱយសមមតិកមមខុសគន ែដរអពីំ

ចនួំនរបស់របសទេនះ។ តមអតថបទរបស់អនករសវរជវសម័យមុនៗបនផតល់នូវេយបល់

ខុសៗគន ។ េលក Maurice. Glaize៤ ថមនចនួំន៥០ ។ េលក B.P Groslier៥ ថមនចនួំន

៥២ (របងគែដលមនរពះភរកត)។ េលក Poul Mus៦ ថមនចនួំន៥៤។ េលក H. Stierlin៧ 

ថមនចនួំន៥៤។ េលក J. Dumarçay៨ ថមនចនួំន៤៩ (៣៩របងគមនរពះភរកត៤ ឯ១០

េទៀតមនរពះភរកត២ ឬ៣)។ េលក Olivier Cunin៩ បនេធវករសិកសថមីេនះ បនបក

រសយអពីំកពូំលែដលមនរពះភរកតរបស់របសទបយ័នត គឺមនចនួំន៤៩ដូចគនិំត

េលក Dumarçay ែដរ ែតេបគិតទងំរបងគែដលជសមមតិកមមេនជន់ទី១ និងជន់ទី៣ 

ែដលមនចនួំន១០េទៀត គឺមនរហូតដល់៥៩។  

កនុងចេំណមសមមតិកមមរបស់អនករសវរជវទងំអស់េនះ មនែតសមមតិកមមរបស់

េលក Dumarçay ែដលរតឹមរតូវ គឺរបសទបយ័នតមនកពូំលែដលមនរពះភរកតចនួំន៤៩ 

ែតេលកវភិគខុសបនតិចចេំពះរពះភរកតែដលមនរពះភរកត២ រពះភរកត៣ និងរពះភរកត

៤។ េលក Maurice. Glaize បនេធវករជួសជុលរបងគេលខ៥២ (បលង់េដមរបស់បរងំ) 

                                                             
៤ Maurice Glaze 1944  

៥ B.P. Groslier 1973  

៦ Poul Mus 1936: 58 

៧ Henri Stielin 1997 

៨ Jaques Dumaçay 1973: 23  
៩ Olivier Cunin 2008: 21 
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េហយបនរកេឃញដុថំមែដលធល ក់មនរពះភរកត េទបេលកសននិដឋ នថបយ័នតមនកពូំល

ែដលមនរពះភរកតចនួំន៥០។ េលក B.P Groslier គិតថេនចេនល ះរបងគេលខ១៨ និង

របងគេលខ៤៣ (ជមណឌ ប) គឺមនរបងគ១េទៀត េហយេនទិសឥសនតនិងអេគនយ៍ៃន

របងគេលខ៣៥ គឺមនកពូំល២េទៀត ដូចេនះេហយេលកគិតថវមនរហូតដល់៥២។ 

េលក Olivier Cunin បនរួមបញចូ លកពូំលៃនេខល ងទវ រទងំរបរំបស់រកុងអងគរធ ំ េហយ

េលកសរុបថ កពូំលែដលមនរពះភរកតរបស់អងគរធទំងំមូលគឺ៦៤។  

េដយែឡកតមករសិកសរសវរជវរបស់ខញុ  ំ កពូំលែដលមនរពះភរកតជក់ែសតង

របស់របសទបយ័នត គឺមនចនួំន៤៩ (៤៨+១=៤៨ ឬ១៦x៣+១=៤៩) កនុងេនះកពូំល

ចនួំន៣៨មនរពះភរកត៤ កពូំលចនួំន១មនរពះភរកត៣ (របងគេលខ១៨) កពូំលចនួំន២

មនរពះភរកត២ (របងគេលខ៤២ និង៤៣) និងកពូំលចនួំន៨មនរពះភរកត១  (របងគេលខ

៣៤ដល់៤១) (រូបេលខ៤)។  ជភសតុតងជក់ែសតងកពូំល៨ែដលមនរពះភរកតែតមួយ គឺ

អចមនរពះភរកត៣ តមរយៈថមែដលេគតេរមៀប ែតកពូំលទងំេនះរតូវបនេគឆល ក់ែត

រពះភរកតមួយ េដយសរែតវចេងអៀតពិបកនឹងដប់ឆល ក់។ ថមីៗេនះរកុមករងររបស់

សកលវទិយល័យវ៉េសដ ៃនរបេទសជបុ៉នបនេធវករេរៀបចថំមែដលធល ក់រ៉យប៉យជុវំញិ

របសទបយ័នត និងបនផគុថំមមួយចនួំន េហយបនរកេឃញថថមមួយចនួំនអចផគុបំនជ

រពះភរកតរបស់កពូំលរបសទ (រូបេលខ៥)។ របយករណ៌ មួយចនួំនរបស់េលក បន

បងហ ញអពីំករេរ ថមែដលធល ក់េនទីធល ចេនល ះេខឿនទី១ និងទី២ ក៏បងហ ញអពីំថមែដលអចផគុ ំ

ជរពះភរកតផងែដរ។ ជក់ែសតង សថ នភពបចចុបបននៃនកពូំលរបសទ បយ័នត គឺកពូំលខង

េលបងអស់បនធល ក់បត់អស់ៃនថមែដលជៃផទរពះភរកត (ចនួំន៤ទិស ឬរពះភរកតទងំ៤) 

េហយកពូំលេនរជុងអេគនយ៍ៃនជន់ទី២ (របងគទី៥ កនុងរូបេលខ៦) ក៏ធល ក់បត់រពះភរកត

មួយែផនកែដរ។ េហយករយល់េឃញរបស់ខញុមួំយេទៀត កនុងករណីបែំណកថមរកេឃញ

េនបរេិវណខងេរក ៃនរបសទបយ័នតមិនែមនជថមែដលជរពះភរកតរបស់កពូំលកណត

ល និងកពូំលេនជន់ទី៣េនះ ក៏អចជថមរពះភរកតេនែថវទី១មនរពះភរកតដូចកពូំលដ
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ែទេនជន់ទី២ ទី៣ និងទី៤ែដរ។ កនុងករណីេនះ កពូំលេនែថវទី១េនះ ក៏អចមនចនួំន

១៦ែដរ គឺខុសពីកររសវរជវរបស់េលក Olivier Cunin ែដលបងហ ញកនុងអតថបទរបស់

គត់ គឺមនចនួំនែត៨េទេនែថវ ឬថន ក់ទី១។ េបដូចេនះ កពូំលរបសទបយ័នតអចមន

រហូតេទដល់៦៥ (៦៤+១=៦៥ ឬ១៦x៤+១=៦៥) មិនគិតពីកពូំលរបស់េខល ងទវ ររកុង

អងគរធ ំ(រូបេលខ៦)។   

 ចណុំចេនះេយងក៏អចនិយយអពីំទសសនៈវស័ិយ ៃនករសថ បនរបសទបយ័នត

ជមួយនឹងចនួំន១៦ គឺខុសពីករសថ បនរបសទអងគរវតត ែដលជទូេទេយងេឃញថ

មនករទក់ទងជមួយនឹងចនួំន១២១០។ កររចនបលង់របសទបយ័នតមនលកខណៈសមុគ

សម ញបនតិច ែតេបេយងពិនិតយេមលេទ គឺេនតមជន់ ឬថន ក់នីមួយៗេគេរៀបចឱំយមន

កពូំលចនួំន១៦ ែដលអចេមលេឃញកពូំលចនួំន៥ពីទិសនីមួយៗ។ េនជន់៣ និងទី៤ 

េទះករេរៀបបលង់មិនបនជជួរដូចជន់ទី១ និងទី២ ែតេគបនសថ បនកពូំលេផសងេទៀត

េដមបបីរងគប់ឱយបនចនួំន១៦ែដរ។ សរុបកពូំលែដលមនរពះភរកតេនជន់ទី២ ទី៣ និងទី

៤គឺមន៤៨កពូំល រួមនឹងកពូំលមួយេនខងេកត ចេនល ះជន់ទី១ និងទី២ គឺ៤៩។ ែតេបែថវ

ទី១មនកពូំលចនួំន១៦េទៀត គឺសរុប៦៥កពូំលែដលមនរពះភរកត។ េតចនួំន១៦មនអតថ

ន័យអវី? វអចទក់ទងនឹង ទរមង់ទី៤ៃនេទពេហវរជ ឬក៏អចនឹងរបេភទៃនយ័នតមួយែបប

ែដលេគេហថ រសិចរកយរនត ឬក៏អចទក់ទងនឹងពិធី សរងករ (saṃskāra) កនុងលិទធិរពហម 

ឬហិណឌូ  ែដលទក់ទងនឹងដេំណ រៃនជិវតិមនុសសែដលរតូវឆលងវយ័ចនួំន១៦េលក តងំពី

េកតរហូតដល់សល ប់វញិ។  

 សរុបមកខញុគិំតថ របសទបយ័នតមនកពូំលែដលមនរពះភរកតចនួំន៤៩ដូច

សមមតិកមមរបស់េលក J. Dumarçay ។ កនុងករណីទី២ គឺរបសទបយ័នត េដមេឡយអច

មនកពូំលែដលមនរពះភរកតចនួំន៦៥ (៦៤+១=៦៥ ឬ១៦x៤+១=៦៥)។  

                                                             
១០សុខ ែកវ សុវណណ រ៉ ២០២០       



អតថបទ៖ អថ៌កបំងំកពូំលែដលមនរពះភរកតៃនរបសទបយ័នត                      

អតថបទេដយ៖ េលក សុខ ែកវ សុវណណ រ៉ 

រូបេលខ២៖ បដិមេហវរជកនុងមណឌ ល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 រូបេលខ៣៖ ចណទ កកយយិនី 

រូបេលខ៤៖ រពះភ័រកតែដលផគុពីំថមធល ក់េនខងេរក

របសទបយ័នត េដយសកលវទិយល័យវ៉េសដ 

រូបេលខ១៖ រពះេកស និងែភនកទី៣របស់េហវរជ 
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