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  ៣.៦.៥ សា្ថ នទីគរួទស នាមានដចូជា មហាេពាធមិណ្ឌ ល , ្រពះេពាធ្ិរពឹក  
   រតនបល្លង័្ក ,    សត្តមហាឋាន,      ភូមិ្រគះឹនាងសុជាតា,     ៃ្រពឧរេុវលា 
  និងសា្ថ នទី្រប្រពឹត្តទុក្ករកម្ម ............................................................. ៤៤ 
 ៣.៧ សានា៌ថ សា្ថ នទី្របកាសសែម្តងធម្មចក្កប វត្តនសូ្រត........៥៧ 
  ៣.៧.១ រេបៀបេធ្វើដេណើ រ................................................................. ៥៧  
  ៣.៧.២ ្រពឹត្តកិារណ៍សំខាន់............................................................. ៥៧ 
  ៣.៧.៣ ្របវត្តសិា្ថ នទី....................................................................... ៥៩ 
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  បូរាណដា្ឋ នសាន៌ាថ, សមាគមមហាេពាធ,ិ      និងវត្តអារាមេ សានា៌ថ 
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 អានន្ទេពាធិ៍ ,  សុទត្តស្តូប,  អង្គុលមិាលស្តូប , ទីកែន្លងធរណី្រសបូ 
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 េសាកែដលមានរបូដរ,ី និងទីកែន្លង្រពះពទុ្ធអង្គយាងចុះពីសា្ថ នសួគា៌..១០៨ 
 ២.៦ ្របជាពទុ្ធបរស័ិទជវុញិតបំន់សង្កស ៈ.................................. ១១០ 
 ២.៧ ដេណើ រចណំាក្រសុកៃនពកួសាក ៈ..................................... ១១២ 
 ២.៨ វត្តពទុ្ធសាសនានាេ សង្កស ៈ.......................................... ១១៣ 
៣- រាជ្រគះឹ ឬរាជគហៈ (រាជគរិ Rajgir) …………………………… ១១៣ 
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 ៣.៤ សា្ថ នទីគួរឲ ទស នាដចូជា វត្តេវឡុវន, បិប្ផលគិុហា, សត្តបណ្ណ គុហា 
      ពន្ធនាគារ្រពះបាទពិម្ពិសារ, ជវីកម្ពវនវត្តៃ្រពសា្វ យរបស់េពទ ជវីក,  
 គិជ កូដ ភ្នមំានរាងដចូចពំះុតា្ម ត,   មទ្ទកុច្ឆ ិ  ទីកែន្លងរលំតូកូន      និងវត្ត 
     ពទុ្ធសាសនាេ រាជ្រគឹះសព្វៃថ្ង................................................. ១២០ 
 ៣.៥ សំណងបាក់ែបកៃនសាកលវទិ លយ័នាលនា្ទ ................... ១២៧  
៤- េវសាល ីឬៃវសាល.ី......................................................... ១២៨ 
 ៤.១ រេបៀបេធ្វើដេណើ រ............................................................... ១២៨ 
 ៤.២ ្រពឹត្តកិារណ៍សំខាន់........................................................... ១២៨ 
 ៤.៣ ្របវត្តសិា្ថ នទី................................................................... ១៣១ 
 ៤.៤ វត្ថុគួរឲ ទស នាដចូជា រាជវសិាលកាគារហ៍, សំណង្រពះស្តូប 
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 ៃនក ្រតលចិ្ឆវ ី,     សសរស្តម្ភ្រពះបាទអេសាក,        អេសាកស្តូប  
 និង្រសះសា្វ  ........................................................................... ១៣៤ 
 ៤.៥ បាតលបុីត្ត (បត្នៈ Patna) ទីកែន្លង្របារព្ធតតយិសងា្គ យនា.... ១៣៨ 
  ៤.៥.១ កមុ្ហរ៉ា (Kumhrar) សា្ថ នទីអេសាការាម............................... ១៣៨ 
  ៤.៥.២ ការ្របេមើលេមើលៃន្រពះេថរៈទាងំឡាយនាទុតយិសងា្គ យនា...១៤១ 
  ៤.៥.៣ សារមន្ទីរបត្នៈ (បិទទា្វ រៃថ្ងចន្ទ)............................................ ១៤៣ 
 ៤.៦ ដេណើ រចរេ ៃនពទុ្ធបា្រត................................................... ១៤៦ 

ЯĩĖ̋ ◦Бư 
ΧĠġĳŉЊ˝ņŊĕЊ₣ŁũŷЋŷĳŉĕчаĕŪĮй₤ŉСĠ 
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 ១.១ វត្ថុគួរេគារពបូជាក្នុងពទុ្ធសាសនា..........................................១៦០ 
 ១.២ ការបូជាក្នុង្រពះពទុ្ធសាសនា............................................... ១៦២ 
 ១.៣ ការេកើតេឡើងៃន្រពះស្តូបេ្រកាយពទុ្ធបរនិិពា្វ ន...................... ១៦៥ 
 ១.៤ ្រពះស្តូប ៤ ្របេភទ........................................................... ១៦៨ 
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  ១.៤.៤ ស្តូបរឭំកគណុ.................................................................... ១៦៩ 
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Ζũņĸ̋ ▫ 
េសៀវេ ែដលេលាកអ្នកកពំងុែតកាន់អានក្នុងៃដេនះ ខ្ញុឲំ េឈា្ម ះថា

សំេវជនីយដា្ឋ ន មានន័យថា សា្ថ នទី្របាកដ ជាេហតនុាំមកនវូេសចក្តសីេង្វគ 
េ្រកាយេពលែដលេយើងបាននិមន្តនិងអេញ្ជើញមកនមស ការថា្វ យបង្គ។ េហើយ
ការសេង្វគេនះ មានឧបការៈេ្រចើនជាេហតុនាំឲ េកើតបុណ កុសលបាន េដាយ
សារែតដេណើ រែដលេយើងអេញ្ជើញនិងនិមន្តមកេនះ គជឺាការសំែដងនវូភក្តភីាព
ការេគារព្រពះរតន្រត័យ ែដលមានគុណយ៉ាងអេនកអនន្តចេំពាះសាកលេលាក 
េយើងបាន្រជាបេហើយថា ឧប តិ្ត ការេកើតេឡើងៃន្រពះពទុ្ធទាំងឡាយជាេហតុ 
នាំមកនវូេសចក្តសុីខ=សុេខា ពទុា្ធ នមុប េទា។ កាលែដលខ្ញុបំានសិក នវូ
ដេណើ រេរឿងពទុ្ធប វត្តកិ្ត ី ជាតកក្ត ី និង្រពះសូ្រតក្នុងគម្ពីរេផ ងៗ មានគម្ពីរពទុ្ធ
វង ជាេដើម ែដលមានពណ៌នាយ៉ាងពិសា្ត រេ នឹងការកសាងសន ំបុណ បារមី
ៃន្រពះសាសា្ត  េឃើញថា្រពះអង្គមានការព យាមខា្ល ងំកា្ល ណាស់ទ្រមំាែតបាន
្រតាស់ដងឹេនាះ ្រតវូរងទុក្ខេវទនាែហលឆ្លងនវូសមុ្រទវដ្តទុក្ខ ក៏េដើម ីបាននវូ
េពាធិ ្ញ ណេ្រសាច្រសងសត្វេលាក ឲ បានដល់ទីបផំតុៃនេសចក្តទុីក្ខគឺ្រពះ
និពា្វ នហ្នឹងឯង។ េនះជាបុព្វេហត ុ ែដលនាំឲ ខ្ញុខំ្ំរបឹងែ្របងេរៀបចអំត្ថបទេនះ
េឡើង ក្នុងន័យដាស់េតឿនសា្ម រតពីទុ្ធបរសិទ ឲ ខិតខពំ យាមសិក ែថរក នវូ
ពេុទា្ធ វាទនិងេធ្វើខ្លួនេយើងឲ មានខ្លឹមសារ េពលេ មានអត្តភាពជាមនសុ  
្រតវូសងា្វ តឱហាតបេំពញបុណ កសុលឲ បានេ្រចើន អេំពើល្អជាបុណ ទំាង
ឡាយរបស់េយើង នឹងនាំឲ បានសេ្រមចនវូេសចក្ត្ីរបាថា្ន  ្រគប់ែបបយ៉ាង។ 

ក្នុងការេរៀបចអំត្ថបទេនះេទៀតេសាត ខ្ញុបំានែបងែចកេចញជា៤ែផ្នក 
គែឺផ្នកទី១ស្តីពីទីសំេវជនីយដា្ឋ នទំាង៤ ែដល្រពះពទុ្ធជាទីពឹងៃនេលាកបាន
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្រតាស់សែម្តងទុកមកេហើយ, ែផ្នកទី២ស្តីពីសា្ថ នទី៤កែន្លងែដលមានការផ រ
ភា្ជ ប់យ៉ាងជតិ េ នឹងដេណើ រពទុ្ធកចិ្ចៃន្រពះសមា្ម សម្ពុទ្ធ, និងែផ្នកទី៣ ជែជកពី
ការវវិតិ្តន៍េ ៃន្រពះស្តូបទីសកា្ក របូជា េហើយនឹងែផ្នកទី៤ និយាយអពីំអ្នកធម្ម
យា្រតានិង្រពឹត្តកិារណ៍េផ ងៗ ែដលបានេកើតេឡើង េ្រកាយពី្រពះពទុ្ធអង្គបរិ
និពា្វ នរចួេហើយនិងព័តម៌ានចំាបាច់ស្រមាប់អ្នកធម្មយា្រតាេ កាន់្របេទស
ឥណា្ឌ ផង។  ក្នុងការរ៉ាយរ៉ាប់សា្ថ នទីនីមួយៗ ខ្ញុបំានេលើកេឡើងពីពទុ្ធប វត្តិ
សេង្ខបខ្លីៗ និងអពីំ្របវត្តិសា្ថ នទី ្រពមជាមួយនឹងអ្នកែដលបានកសាងការពារ
និងអ្នកបផំា្ល ញ ក៏ដចូជាការែ្រប្របលួេ ៃនទីទាំងេនាះ េហើយមានការ
ពណ៌នាពីអ្នកធម្មយា្រតាជាតចិនិ ែដលបានេធ្វើដេណើ រមកកាន់ពទុ្ធសា្ថ នពីអតតី
កាលផងែដរ។ 

ម ៉ ងវញិេទៀត ខ្ញុសូំមសំែដងនវូការដងឹគណុចេំពាះ ភកិ្ខ ុ គមិ វចិង  
ភកិ្ខ ុថាច់ ជនួដារា និងភកិ្ខ ុថាច់ ពិសិដ្ឋ ែដលទទួលបន្ទុកែផ្នកឧបត្ថម្ភ, ភកិ្ខ ុសំបូរ 
ប ្ញ  ភកិ្ខ ុថាច់ ឡុងសារៈ និង ភកិ្ខ ុែក-អុ៊ក ទទួលបន្ទុកែផ្នកខាងអក្ខរាវរិទុ្ធ និង
សហការមួីយចនំនួេទៀតែដលមិនបានបេញ្ចញេឈា្ម ះេ ទីេនះ សូមឲ បានជា
បច្ចយ័ៃន្រពះនិពា្វ ន្រគប់ៗ គា្ន តេរៀងេ ។ 

ជាមួយគា្ន េនះែដរ េដាយអណំាចៃនផលធម្មទានដៃថ្លថា្ល  ខ្ញុសូំមឧទិ្ទស
ផលបុណ មួយចែំណក ជនូចេំពាះេលាកអ្នកដមានគណុរបស់ខ្ញុ ំ មានេញាម
្របុស ថាច់ ជាង ែដលបានេធ្វើកាលករិយិាេ យូរេហើយ និងសូមជនូចេំពាះ
េញាម្រសី េ្រទឿង ធ ីសាមន ែដលមានជវីតិរស់េ សព្វៃថ្ង ជាទីគារវៈនឹករឭក 
មួយអេន្លើេដាយ្រពះឧបជ យ៍ យ័ញ ែផន ែដលមានគណុជយួបងា្ហ ត់បេ្រងៀន
ខ្ញុតំំាងពី្រគាកមុារវយ េលាកបានអនិច្ចធម្មក្នុងការជយួបេំរើជាតសិាសនាែខ្មរ



x 

 

េ្រកាម។ ទីអវសានៃនបុព្វកថា ខ្ញុសូំមឧទ្ទិសនវូកសុលរាសីទាំងេនះ ជនូចេំពាះ
បុព្វបុរសែខ្មរ និងែខ្មរេ្រកាមមានទំាងបព្វជតិនិង្រគហស្ថែដលបានពលបូីជា
ជវីតិ េដើម បុីព្វេហតជុាតនិិងសាសនា។ សូមឲ វបិាកវិ ្ញ ណក្ខន្ធៃនអ្នកទាំង
េនាះ េ េកើតក្នុងទីដេក មក ន្ត រចួេហើយ្រតឡប់ឲ ពរឲ ជយដល់សហព័ន្ធ
ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ឲ បានទទួលេជាគជយ្រគប់ភារកិច្ចទាំងអស់ ែដលកពំងុែត
េធ្វើចលនាេដាយអហិង ទាមទារសិទ្ធិសេ្រមចវាសនាខ្លួនេដាយខ្លួនឯង ជនូ
បងប្អូនែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមដអភព័្វ សូមឲ ជាតែិខ្មររងុេរឿងឋិតេ ជាអមតៈ៕ 
    ៃថ្ងទី ១០ ែខ មករា ឆា្ន ំ ២០១៣ 

                             ្រពះ្រគ ូេ្រទឿង ថច់ ធេមម  និងភកិ្ខុ ច័នទ រ ី
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លបគយាជន៍ននដើគណើ រធមយយាលា មកកាន់ន្ដនដពីទុនភូមិ។ កបុងពទុនស្ថសនា 

សមាយ ទិដឌគិដើរត្ួយ៉ាងសំខាន់កបុងការអភិវឌណន៍ន្ផបកបញ្ជដ ស្ថយ រត្ី ដគូចបះជាការ

ចាំបាច់សំរ៉ប់អបកធមយយាលាយល់ដងឹពីដើគណើ រដម៏ានខ្វឹមស្ថរគនះ កបុងការសំ

ន្ដងនវូវនធនាការចគំោះលពះដម៏ានលពះោគ។ អំគពើលឡទ្ធំងអមាលគនះ ជាគហត្ុ 

ននគសចកថីបរសុិទនិផវូវកាយវ៉ចាចិត្ថពិត្ គដាយឥត្សងស័យគឡើយ គហើយគុណ 

ធម៌គផសងៗ គទេត្អាចនឹងគកើត្មានគឡើង គដាយអំណាចននការថ្វឝ យបងគើពទុន 

ស្ថទ នទ្ធំងឡាយ។ 

២– គំនិត្ននធមមយារា 

     ២.១ សទ្ធធ និងការគោរព 

 យ៉ាងគហាចណាស់ក៏ឲ្របានមួយដងន្ដរ កបុងដើគណើ រជវីតិ្ននលបជា

ពទុនបរសិទរ ចណំាយកមាវ ំងលទពរធនមកថ្វឝ យបងគើពទុនស្ថទ ន ជាទីកន្នវងន្ដល

លពះសមាយ សមភុទន ធាវ ប់គងៀអាលស័យគៅ មា៉ងក៏គដើមផីបានសំន្ដងនវូកត្ញ្ដុា

ធម៌ចគំោះលពះស្ថស្ថថ  ន្ដលមានគុណលបមាណមិនបានចគំោះសត្ឝគលាក។  

គដាយការចណំាយគពលគវលា ថវកិាដម៏ានត្នមវផគួបផសំជាមួយនឹងការពា

យាមអត់្ធយត់្ វ៉ជាគរឿងលឡសលមាប់គយើងទ្ធំងអស់ោប  យល់ដងឹអឝីគៅន្ដល

គលាកគៅថ្វធមយយាលា ជាពិគសស ន្ផបកអប់រចំគំរើនសត្ិបញ្ជដ ស្ថយ រត្ី

សលមាប់ខាងចាត់្ការទូគៅ គយើងមានអបកដកឹនាំជាអបកជយួគិត្គូរគរេបចឲំ្រ។ 

ធមយយាលា កបុងទីគនះមានន័យថ្វ ដើគណើ រគឆាភ ះគៅកាន់ស្ថទ នទីដពិ៏សិដឌ ឬដើ

គណើ រយាងាមគនវងលពះធម៌ជាកាយវកិារននការបូជានងិជើគនឿ។ សទ្ធន កបុងទី 

គនះ គលាកសន្មថងថ្វជាការគជឿន្ដលលបលពឹត្ថគៅកបុងគុណននលពះរត្នលត្័យ ឬ 

សទ្ធន មួយគទេត្គៅថ្វ ត្ថ្វគត្គោធិសទ្ធន គឺការគជឿចគំោះការលាស់ដងឹ
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ននលពះត្ថ្វគត្មិនន្មនជាសទ្ធន ន្ដលលបាស់ចាកបញ្ជដ គនាះគទ។ អវជិាជ អងគធម៌

គឺគមាហៈ បានដល់ការវគងឝងមិនដងឹនវូគសចកថីពិត្ាមធមយាននធមយជាត្ិ 

គហើយក៏ជាគហត្ុននអកុសលធម៌លគប់យ៉ាងផងន្ដរ។ រឯីសទ្ធន កបុងទីគនះជា

គលគឿងនាំមកនវូបញ្ជដ  គដាយស្ថរន្ត្លកខណៈរបស់វ៉គធឝើចិត្ថឲ្រលឡស្ថឡ ត្ោយ ន

មនធិល។  

 ដគូចបះអបកធមយយាលា មិនន្មនជាអបកគធឝើដ ើគណើ រកមានថលនំ្ហកាយ

ធមយាគនាះគទ ផធុយពីកាមរ៉គកាលណាលបាថ្វប គិត្រកន្ត្ងដតុ្គរ៉លរ៉លសត្ឝ

គលាក បុ៉ន្នថគគំហើញននទីសំគវជនីយដាឌ នទ្ធំងគនាះវញិ គធឝើឲ្រចិត្ថគយើងសងប់

ស្ថង ត់្លឡ ន្ដលជាគហត្ុនាំឲ្រគកើត្គឡើងនវូមហាកុសលគផសងៗបាន។ ការ

សមវឹងគមើលស្ថទ នទីទ្ធំងអស់គដាយការលជះថ្វវ យ៉ាងគនះ នឹងបានជាឧបការៈ

ជើនយួដល់ោពបរសុិទនិននសីលន្ដលមានសមាយ សងកបផៈ សមាយ វ៉ចា និងសមាយ

កមយនថៈជាបទដាឌ ន។ ការបានមកថ្វឝ យបងគើទីសំគវជនីយដាឌ នទ្ធំងឡាយគនះ 

អាចនឹងជយួឲ្រគយើងរតឹ្ន្ត្មានកមាវ ំងពល ំ កបុងការោរវៈលបត្ិបត្ថិោករគលបេន

លបគៅននលពះជនិលសីខាវ ំងកាវ ន្ថមគទេត្។ លពះពទុនគោស្ថចាររជាអដឌកថ្វចាររ

ដល៏ផីលាញមួយអងគ មានលពះគថរដកីាថ្វ គចត្នាដល៏ឡស្ថឡ ត្ន្ដលគកើត្គឡើង

មកគលកាយពីបានគ ើញស្ថទ នទីទ្ធំងគនះ នឹងបានជាឧបការគុណន្ដលនាំចិត្ថ

គយើងឲ្រាំងគៅជាឯកគគារមយណ៍សមាធិ ន្ដលនឹងគធឝើឲ្រគយើងមានសនថិោព 

គហើយក៏ខិ្ត្ខ្បំំគពញគសចកថីលឡន្ត្មា៉ង គដាយអំណាចគុណននគសចកថី

សគងឝគគនាះឯង។ រឯីអដឌកថ្វចាររដល៏ផីមួយអងគគទេត្គឺលពះធមយបាលបាន

ពនរល់ថ្វ អារមយណ៍ននការទសសនាទីដពិ៏សិដឌទ្ធំងឡាយគនាះ គធឝើឲ្រចិត្ថគយើង

ទទួលបាននវូបញ្ជដ វជិាជ គដាយអំណាចននការគនឿយណាយត្ក់សវុត្ ចគំោះ
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សង្គខ រធម៌ទ្ធំងឡាយ គហើយអាចគធឝើឲ្រអបកធមយយាលា ខាវ ចខាយ ស់គខ្ភើមបាប

ខ្រំកាសុចរតិ្ធម៌៕ 

២.២ឥទ្ធិបាទ្ធម ៌ 
គុណធម៌ជាជំហរឲ្យសគរមចរបគយាជន៍៤យ៉ាង 

 ដចូជាបុញ្ដកិរយិាវត្ទុ គឺគហត្ុជាទីាំងននការបំគពញបុណរ គដាយ

ពិស្ថថ រមាន១០យ៉ាង ន្ដលនឹងមានផលវបិាកគលចើនគៅបាន ក៏អាលស័យគៅ

គលើកមាវ ំងគចត្នាននអបកបំគពញន្ដលមានឥទនិបាទធម៌គនះជាគោលគឺ  

១) ឆនធៈ=ចូលចិត្ថលសឡាញ់កបុងកិចចការគនាះៗ  

២) វរីយិៈ=ពាយាមលបកបកិចចការគនាះៗ  

៣) ចិត្ថៈ=យកចិត្ថទុកដាក់កបុងកិចចការគនាះៗ  

៤) វមិំស្ថ=ឧសាហ៍លត្ិះរះិពិចារណារកគហត្ុផលកបុងការគនាះៗ។ 

ការបំគពញបុណរកុសលទ្ធំងអមាលម៉ាន នឹងមានផលវបិាកជា

ឧលកិដឌ មធរម ឬទ្ធបគឺអាលស័យគៅគលើបុគគលអបកន្ដលបានសមាទ្ធនធម៌

ទ្ធំងគនះ គហើយមានគចត្នាកាន់យកខាវ ំង លយមនិងគខ្សៃយ។ ឆនធៈគឺការគពញ

ចិត្ថគនះគកើត្មកពីគចត្នាគដើមផីនឹងសគលមចចិត្ថគធឝើដ ើគណើ រមកថ្វឝ យបងគើទីទ្ធំង

គនះ ាមពគុទ្ធន វ៉ទ គៅគពលណាចិត្ថគចត្នាថ្វវរៈរងឹមាំ គពលគនាះគយើងមិន

ង្គយនឹងគធឝើឲ្រន្បកន្ខ្ញកបានគឡើយឬលត្វូបនធុចបង្គឡ ក់គដាយផវូវលបំាកក៏គទន្ដរ 

។ វរីយិៈគឺជាថ្វមពលននអបកគធឝើដ ើគណើ រកបុងសម័យអត្ីត្កាល គទ្ធះបីលត្វូ

ចរយាលាាមផវូវគោកកថី ាមផវូវសមុលទកថីនិងាមវ៉លខ្ាច់ទីរគហាស្ថទ នកថី 

គឺអបកទ្ធំងគនាះមានវរីយិៈគនះជាកមាវ ំង។ សលមាប់សម័យបចចុបផនបគនះ ការ

គធឝើដ ើគណើ រគដាយយនថគហាះនិងឡាន ន្ដលមានម៉ាសីុនលត្ជាក់ង្គយលសលួ 
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ន្ដលមានគលផៀនយ៉ាងគលឿន ដគូចបះការលបុងគរេបចខំ្វួនលបាណជាអាទិោព

ចមផងសំរ៉ប់ចរកជន ពិគសសជាងគនះគៅគទេត្ លត្វូខ្សិំកាឲ្រយល់ដងឹ

អំពីលបវត្ថិនិងស្ថរៈសំខាន់ននទីនីមួយៗ មួយអគនវើគដាយការន្សឝងយល់យ៉ាង

គនះអាចនឹងជយួឲ្រគយើងរតឹ្ន្ត្មានសទ្ធន ចគំោះស្ថទ នទី និងលពឹត្ថិការណ៍ននគរឿង

ន្ដលបានគកើត្គឡើងកបុងជវីតិ្ននលពះជនិលសី មា៉ងគទេត្នឹងបានជាទិដឌោពគនំិត្

របូរ៉ង នាំមកនវូកុសលគចត្នាទ្ធំងពងួបាន គៅគពលណា នមសសការបូជាទី

ទ្ធំងគនាះ។ លទនផលទ្ធំងអស់គនះគឺបានមកពីការពាយាមជាលបថមកបុងការ

គរេបចដំើគណើ រនិមនថនិងអគញ្ជើញមក។ ាមពិត្គហត្ទុ្ធំងឡាយគនះ បានាំង

គៅយ៉ាងមាំកបុងដងួចិត្ថននអបកធមយយាលាជាត្ិចិន មានលពះគត្ជ   គុណ ផា-

គហសែន, ហសួន-ត្ាង, ឥ-ឆិង និងគលចើនអងគដនទគទេត្ គៅគពលពកួគគចាប់

គផថើមដើគណើ រធមយយាលាមកកាន់ន្ដនដលីសុកលពះ អស់កាលជាគលចើនសត្វត្សរ៍

កនវងគៅគហើយ។ 

     ២.៣ ការសនសបំុណយបារមី 
ទិដឌោពមួយគទេត្ននដើគណើ រធមយយាលា មានន័យថ្វជាគនកខមយៈគឺការ 

លះបងៀនវូសោពកងឝល់លគប់ន្បបយ៉ាង ឬការគដើរសនសឹមៗ គចញចាកគលាក 

គនះ កបុងដើគណើ រពីទីកន្នវងមួយគៅទីកន្នវងមួយគទេត្ គដាយស្ថរន្ត្អបកធមយ 

យាលា មិនបានជាប់ជើោក់កបុងគរឿងលសណុកសុខ្លសលួ បុ៉ន្នថមានន្ត្ការ

សគនាថ សចគំោះទីកន្នវង មហូបអាហារនិងការដកឹជញ្ជូន។ អគលាភៈគឺការមិន

គលាយ ភជាប់ជើោក់យ៉ាងគនះអាចជយួគយើងឲ្រមានការអត់្ធយត់្ចគំោះការលបំាក

ហត់្គនឿយគផសងៗបាន គដាយមិនមានការត្ឡូញន្ត្ឡរឬត្វ៉ឿ អឝ ីបនថិចគឡើយ មាន

ន្ត្ខ្នថីគស្ថរចចៈនិងគមាថ ចិត្ថមកជើនសួវញិ។ កបុងដើគណើ រននការគធឝើសកាក របូជា
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ចគំោះទីដពិ៏សិដឌទ្ធំងគនាះ នាំឲ្រគយើងនឹកគតិ្ថ្វ គយើងកពំងុន្ត្សិទត្គៅកបុងទលីពះ

ភ័ស្រកថននលពះដម៏ានលពះោគ ជាមួយគសចកថីលជះថ្វវ ដពិ៏ត្លបាកដយ៉ាងគនះ អាច

នាំមកនវូោពគលត្កអរកបុងកុសលធម៌ និងការគពញចិត្ថរកាសីលទ្ធំងឡាយ 

បានយ៉ាងខាជ ប់ខ្ជួនលឡគទេត្ផង។ អបកធមយយាលាោគគលចើនបានគឆវែត្ឱកាសោំ 

នាំមកជាមួយនឹងខ្វួននវូគទយរវត្ទុគផសងៗ គដើមផីថ្វឝ យសុនធរទ៍្ធនចគំោះលពះ 

រត្នលត្័យ មានលពះភិកខុសងឃគលាកអបកអភិបាលពទុនស្ថទ នជាគដើម គដាយការ 

គោរពនិងដងឹគុណ។ ពទុនដាឌ នទ្ធំងគនះ ក៏ជាទីកន្នវងសំរ៉ប់អបកធមយយាលា 

នឹកពិចារណានវូបុណរបារមីទ្ធំងឡាយ ននលពះអរហនថសមាយ សមភុទន មា៉ងគទេត្

បានជាទីចគំរើនចិត្ថកបុងវបិសសនាផងន្ដរ។ ការលបលពឹត្ថិលបត្ិបត្ថិគដាយសន្មថង 

នវូការឱនលគំទ្ធនចគំោះទីសកាក រៈឬក៏លពះសថូប បន្នទមគៅគលើសកមយោព 

បូជាធមយា មានការថ្វឝ យផាក គទេនធបូ និងគលគឿងលកអូបជាអាទ៍ កបុងគពល 

គធឝើដ ើគណើ រ កុសលធម៌គផសងៗ អាចនឹងគកើត្មានដល់អបកធមយយាលាន្ដលនឹង 

ជយួឲ្រគសចកថីលជះថ្វវ របស់គយើង រងឹរតឹ្ន្ត្មានកមាវ ំងខាវ ំងកាវ ន្ថមគទេត្និង 

បាននវូបុណរកុសលដគ៏លើសលប់ ជាត្ថោព អបកធមយយាលាអាចអភិវឌណ 

នវូបារមីទ្ធំងឡាយរបស់ខ្វួនឲ្រចគលមើនបានកបុងគពលគធឝើដ ើគណើ រ បុ៉ន្នថវ៉មិនគួរ 

បញ្ចប់គៅលត្ឹមគពលគយើងលត្ឡប់មកកាន់មាត្ុលបគទសវញិគទ។ គលកាយ

គពលបញ្ចប់ដើគណើ រមកដល់គគហដាឌ នគហើយក៏គដាយ គយើងគួរពាយាមនឹក 

រលកឹរកាជានិចចនវូបីត្ិខ្ណៈ ន្ដលបានគកើត្គឡើងដល់គយើង ឯសំគវជនីយដាឌ ន 

ទ្ធំងគនាះ ខ្គំធឝើយ៉ាងណាឲ្រគៅជាប់ចិត្ថផថតិ្អារមយណ៍គយើងជានិចចនិរនថរ។៍ ការ 

រកាបានការចងចាំយ៉ាងគនះ នឹងគធឝើឲ្រកថីគលត្កអរសបាយគស្ថមនសសរបស់ 

គយើងាំងគៅជាគរេងរហូត្ និងជាពិធីមួយជយួពលងងឹនវូអំគពើលឡទ្ធំងឡាយ 
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របស់គយើង ន្ដលបានកស្ថងសនសំរចួគហើយ កបុងគពលមានជើងតឺ្មាក ត់្មក 

យាយី ការភ័យខាវ ចលពយួបារមមឧបលទពទុកខគស្ថកទ្ធំងគនះ គយើងអាចកមាច ត់្ 

បានយ៉ាងង្គយលសលួ គដាយស្ថរន្ត្នឹកគ ើញនវូកុសលធម៌ទ្ធំងឡាយដន៏ថវ 

ថ្វវ ន្ដលគយើងបានបំគពញគហើយ កបងុដើគណើ រនិមនថនិងអគញ្ជើញមក។ 

      ២.៤ ការសមាទ្ធនសលី 
 គលៅពីបគងកើនសទ្ធន និងគធឝើទ្ធនគផសងៗ ដើគណើ រធមយយាលាគឺជាគពល 

មួយដស៏មគួរគដើមផីគោរពលបត្ិបត្ថិាមពគុទ្ធន វ៉ទ គដាយការសមាទ្ធនសីល 

៥ឬសីល៨ គលោះថ្វសីលគឺជាឫសគល់ននកុសលធម៌ទ្ធំងពងួ គបើអត់្សីល 

គហើយកុសលធម៌មិនង្គយគកើត្មានគឡើយ គម៉ាវ ះគហើយពទុនបរសិទរលត្វូបាន 

ន្ណនាំឲ្រសមាទ្ធនបញ្ចសីលឬអដឌសីល គដើមផីគធឝើកាយវ៉ចាចិត្ថឲ្រលឡបរសុិទនិ 

គៅនាចត្ុសំគវជនីយដាឌ ន។ សីលគនះគឺជាបារមីទី២បនាធ ប់ពីទ្ធន សីលគនះ 

មានអំណាចអាចឲ្រសគលមចនវូគសចកថីលបាថ្វប លគប់យ៉ាង។ អបកមានសីលនឹង 

បានជាទីលសឡាញ់ននពកួគទវានិងមនសុសទ្ធំងឡាយ សូមផីន្ត្សត្ឝត្ិរចាឆ នក៏ 

គបត្ីន្ដរ។ អបកសមាទ្ធនសីលនឹងបាននវូអានិសងស ៥យ៉ាងគឺ ៖ 

១) អបផមាគទ្ធ អធិករណំ មហនថ ំ គោគកខនន ំ អធិគចឆត្ិ=នឹងបាន 

នវូគនំរលទពរដគ៏លចើនមិនមានអធិករណ៍គលោះគសចកថីមិនលបមាទ។ 

២) កលាគណា កិត្ិថសគទ្ធធ  អពមុគគចឆត្ិ=នឹងមានគករ ថ៍គមយ ះពីគរ៉ះលឡ 

ជាកលាណកតិ្ថិស័ពធ ផសុអន្ណថ ត្គឡើង។ 

៣) វសិ្ថរគទ្ធ ឧបសងកមិ អមងគភូ  =កាលនឹងចូលគៅកាន់ទីលបជុើ 

ន្ត្ងរកីរ៉យមិនមានគអេនអន់ដាក់មុខ្សំយុងចុះ។ 

៤) អសមយុគឡាហ  កាល ំកគរ៉ត្ិ=គវលាគធឝើកាលកិរយិាមិនវគងឝងស្ថយ រត្ី។ 
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សមភុទន ឯបញ្ចសិកគទវបុលត្គដញពិណថ្វឝ យលពះអងគ លពមគដាយគទពនិកាយ 

កបុង មួយមឺុនគលាកធាត្ុន្ហហមលពះបរមសមភុទន មានមនសុសមកលបជុើោប ៣៦ 

គយាជន៍គដាយជុើវញិ គពលគនាះមនសុសនិងគទវា៣០គកាដបិានសគលមច 

អមត្ធម៌។  

៣) រ៉ជលគឹះ=មានលកុងរ៉ជលគឹះចាស់ថយនី្ដលមានវត្ថគវឡុវន័ ជាវត្ថដើបូង 

បងឡស់គកើត្គឡើងកបុងលពះពទុនស្ថសនា ភបគំិជឈកូដន្ដលមានលពះគននកុដ ិ កុដលិពះ 

អាននធ លាឡ ងលពះស្ថរបុីលត្បានសគលមចអរហត្ថផល និងលាឡ ងលពះមហា 

គមាគគលាវ ន ទីកន្នវងលបារពនគធឝើនវូបឋមសង្គគ យនា ត្គបាទ្ធរ៉មនិងស្ថកល 

វទិាលយ័នាលនាធ ដល៏ផីលាញ ជតិ្ទីគនាះមានសថូបបញ្ចុះលពះធាត្ុននលពះ

ស្ថរបុីលត្ កស្ថងគដាយលពះបាទធមាយ គស្ថក នាលនាធ ក៏ជាលសុកកគំណើ ត្ននលពះ 

អគគស្ថវក័ទ្ធំងពីរអងគផងន្ដរ។   

៤) គវស្ថល=ីជាន្ដនលគប់លគងាមន្បបស្ថធារណរដឌមុនគគបងឡស់ 

កបុងលបគទសឥណាឍ  មានកូដាោរស្ថលានានលពមហាវន័ជាទីលពះវជិត្មារគងៀ 

ចាំវសាគលើកទ៥ី និងវសាចុងគលកាយទី៤៥នាគវឡុវលោម លពមជាមួយ 

លពះគចត្ីយ៍ឧទធិសចគំោះលពះអាននធ លបារពនដល់ទីកន្នវងគកើត្គឡើងដើបូងននភិកខុនី 

លសះជកីថ្វឝ យលពះស្ថស្ថថ គដាយពកួស្ថឝ  ទីខាងកបុងលកុងមានលពះសថូបបញ្ចុះលពះ 

ស្ថររីកិធាត្ុចនំនួ២នាឡ៍។  

កន្នវងទ្ធំងគនះបានជាឋានធទំ្ធំង៨ សលមាប់អបកធមយយាលាន្សឝងរក 

បុណរគធឝើការគោរពបូជា បណាថ ទីទ្ធំង៨គនះ ៧កន្នវងមានគៅកបុងលបគទស 

ឥណាឍ  ឯកន្នវង១គទេត្ គសឺ្ថទ នទីលពះអងគលបសូត្សទិត្គៅកបុងលបគទសគនប៉ាល់។ 

ាមអដឌកថ្វគមភីរពទុនវងសបានលបាប់ថ្វ ទីកន្នវងទ្ធំង៤ន្ដលមិនបានោវ ត្អងកលឹ 
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ពីោប  សលមាប់លពះពទុនជាមាច ស់លគប់លពះអងគកបុងភទធកបផគយើងគនះគៅថ្វអចល 

គចត្ិយ គឺស្ថទ នទីមិនផាវ ស់បថូរពីោប  ៖ 

១) គោធិបលវង័កពទុនគយា ជាទីលពះពទុនលគប់លពះអងគន្ត្ងគងៀលាស់ដងឹ 

គលើវជរិ៉សនៈគៅនឹងទីដចូោប ន្ត្មួយ។ 

២)ទីកន្នវងលពះពទុនជាមាច ស់សំន្ដងលពះធម៌គលើកទី១ កបុងស្ថទ នទីស្ថ  ថ

ឯនលពឥសិបត្នមិគទ្ធយវន័។ 

៣) ទីកន្នវងលពះពទុនអងគមនលពះបាទស្ថថ ំចុះគលើន្ផនដ ី នាគខាវ ងទ្ធឝ រទី 

លកុងសងកសសៈពីស្ថទ នាវត្ថិងស បនាធ ប់ពីគងៀចាំវសាគលបាសលពះពទុនមាារចួ 

គហើយ។ 

៤) គជើងន្លគគននកុដ ិ នាវត្ថគជត្ពនគដាយមិនបានោវ ត្ខ្ុសពីោប គឡើយ 

គបើគទ្ធះបីជាលពះពទុនជាមាច ស់លគប់លពះអងគមានលពះកាយ និងជើហរមិនដចូោប ក៏ 

គដាយ។  

កណំត់្ចណំំា  គមយ ះទីកន្នវងខ្វះធាវ ប់គលបើ ឮជាគរឿយៗ កបុងគមភីរបាល ី

នានា សពឝនថងគនះាមសូរសំគនេងននឥណាឍ  មានការបំលាស់បថូរខ្វះៗ ដចូជា 

ពទុនគយា> គោធគយា (Bodhgaya) កុសិនារ៉>កុសិនគរ (Kusinagar) រ៉ជ 

លគឹះ>រ៉ជគិរ (Rajgir) ស្ថវត្ទី>ស្ថវ៉េសថិ (Sravasti) និងគវស្ថល ី >នវឿស្ថល ី

(Vaisali) ជាគដើម។ 

  ៣.១  ឥរយិាបថរត្ូវរបរពឹត្តគៅនាពុទ្ធស្ថថ ន 

គនះជាករណីចបំាច់សលមាប់អបកធមយយាលាលត្វូយល់ដងឹថ្វ ដើគណើ រ 

ន្ដលគយើងនិមនថ និងអគញ្ជើញមកគនះគឺគដើមផីសន្មថងនវូកថីគោរពឱនលគំទ្ធនច ំ

គោះលពះពទុនជាមាច ស់ ដគូចបះគពលចូលគៅដល់ទីសំគវជនីយដាឌ នទ្ធំងគនាះ 
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គយើងគួរបង្គហ ញនវូវនធនកិចចយ៉ាងសមរមរគស្ថយ ះសយ័លគ គលោះលពះសមាយ សមភុទន 

ជាធមយរ៉ជា គសថចននលពះធម៌។ គយើងចូលគៅកាន់ទីសំគវជនីយដាឌ នដចូជាការ 

ចូលគៅជបួោល់លពះដម៏ានបុណរ គហើយគយើងមិនលត្វូសបាយន្ត្កបុងគរឿង 

ថត្របូគនាះគទ ឬក៏លកគឡកគមើលទីគនះទីគនាះ គដាយចាត់្ទុកដើគណើ រយាលា 

គនះថ្វ ជាគរឿងមកទសសនាកមានថធមយានិងរវល់ន្ត្ជន្ជកោប កបុងការឥត្ន័យ 

គនាះគទ។ ចណុំចសំខាន់គយើងទ្ធំងអស់ោប លត្វូាំងឥរយិាបថទ្ធំងឡាយឲ្រ 

សងប់ស្ថង ត់្លសគត់្លសគ ំ ជើហានគដើរគដាយសមាធិចិត្ថ កាលឱនបនថិចជាមួយ 

នឹងហាទ ោរវៈ ោវនានឹករឭកចគំោះលពះពទុនគុណកបុងចិត្ថ កបុងការ មនគជើង 

ចូលដល់ទីសកាក រៈ គយើងលត្វូកណំត់្ទុកកបុងចិត្ថថ្វ គយើងកពំងុន្ត្ឋិត្ គៅកបុង 

អាណាចលកននលពះធមយរ៉ជា។ ជាទីបំផតុ្គយើងគធឝើការនមសសការបូជាគដាយ 

សូមដល់នវូលពះនលត្រត្ន៍ជាទីពឹងទីរលកឹ ជាមួយនឹងការសមាទ្ធន សីល៥ឬ 

ក៏សីល៨ មានការសូលត្ស្ថឝ ធាយនវូពទុនគុណ ធមយគុណ និងសងឃគុណជា 

អាទ៍។ គនះជាវធិីមួយដល៏ឡសមរមរបំផតុ្ សលមាប់ពទុនបរសិទរមកទសសនា 

ថ្វឝ យបងគើទីដ ៏ពិសិដឌ សំឡឹងគមើលគដាយអារមយណ៍ននការគោរពបូជា៕ 

     ៣.២  សនួលមុពិនី ស្ថថ នទ្ីរពះបរមគោធសិត្វរបសតូ្ 
          ៣.២.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 

លមុភិនីឧទានបចចុបផនបសទិត្គៅកបុងលបគទសគនប៉ាល់ ជតិ្លពំន្ដនឥណាឍ  

ននទីលបជុើជនមួយគមយ ះគស្ថគៅល ី (Sonauli) សលមាប់ទិដាឌ ការចូលលប 

គទសគនប៉ាល់ គយើងអាចនឹងដាក់ោករសំុគៅលពំលបទល់ន្ត្មថង ឯវសី្ថមាន 

ត្នមវ២៥ដលុាវ រអាគមរកិគត់្ កបុងមាប ក់ៗ គយើងអាចបងៀជាដលុាវ រ ឬលបាក់របីូ 

ឥណាឍ ក៏បាន គដាយមានសុពលោពសំណាក់គៅបាន១៥នថង។   ចមាង យផវូវពីលពំ  
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អងគលបសូត្លមុភិនីវន័។ សសរសថមមលមុភិនី ឬគៅមា៉ងគទេត្ថ្វ សសរសថមម 

លមុយុគនថន្ដលឈរយ៉ាងសង្គហ រហូត្មកដល់បចចុបផនបកាល បានលបកាសឲ្រគគ 

ឯងដងឹថ្វ ជាស្ថទ នទីលពះបរមគោធិសត្ឝលទងៀលបសូត្។  

     ៣.៣ គរគឿងសណំលឧ់ទ្ានលមុពិន ី
          ៣.៣.១ សសរសតមភរពះបាទ្ធមាម គស្ថក 

គពលណាចូលគៅដល់សួនលមុភិនី គយើងនឹងបានគ ើញសសរសថមម 

ដខ៏្ភស់មួយ សទិត្គៅពីទីខាងគលកាយវហិារមហាមាយាគទវហុ៊ីមព័ទនគដាយ 

របងន្ដក គឺជាសសរសថមមន្ដលកស្ថងគឡើងគដាយលពះបាទធមាយ គស្ថកគៅនា 

ពទុនសករ៉ជ២៤៩។ ាមរបូោពគដើមសសរគនះមានរបូគសះគៅពីគលើកពំលូ 

បុ៉ន្នថគលកាយមកលត្វូរនធះបាញ់បាក់ោក់កណាថ ល សពឝនថងគនះគៅសល់លត្ឹមន្ត្ 

៦.៧ម.បុ៉គណាត ះ គដាយមិនមានរបូបដមិាគសះគទេត្គឡើយ សសរសថមមថយន្ដល 

មានសិលាចារកឹគនះជាត្ឹកាងបង្គហ ញលបាប់គយើងឲ្រដងឹថ្វ ទីគនះជាស្ថទ នទ ី

លពះបរមគោធិសត្ឝលបសូត្ពិត្លបាកដ។ 

៣.៣.២  ស្ថថ នទ្ីកំណត្ប់ញ្ជជ ក់ការរបសតូ្ 
                                           គ   

   វ         វ              ណ              វ   

              ១៩៣៩  គ.                                 

          (Keshar Shumser)        ១      វ                
   ១៩៩២                    វ  វ       ណវ          

                      ៤            ១៩៩៦        ណវ          
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ត្បំន់កបិលវត្ទុ គហើយស្ថទ នទីគនាះមិនន្មនជារ៉ជវ៉ងំសឡីគនាះគទ។ អំណះ 

អំណាងរបស់ពកួឥណាឍ  គឺពឹងន្ផឡកន្ត្គលើលា ឆាប ំងនិងសិលាចារកឹ ន្ត្ពកួគន 

ប៉ាល់វញិមានោពគជឿជាក់ជាង គដាយការរកគ ើញបូជនីយដាឌ នសំខាន់ៗ 

និងសសរសថមមអគស្ថកទ្ធំងឡាយ គៅជតិ្ត្បំន់នគិវហិាវ៉ឿ  និងគោត្ហិាវ៉ឿ ។ 

គហើយាមពិត្គៅអបកធមយយាលាចិន លពះគត្ជលពះគណុ ផា-គហសែន នងិហសនួ-

ត្ាង គលាកទ្ធំង២អងគមាននិយាយដល់និវ៉េណសថូបននលពះសមាយ សមភុទនទ្ធំងគទឝ 

អងគ គឺលពះគកានាគមគនានិងលពះកកុសគនាន  លពមទ្ធំងលពះសថូបននលពះអរហនថ 

សមាយ សមភុទនបរមលគនូនគយើងផងន្ដរ គៅនាត្បំន់រ៉មលោម បុ៉ន្នថពកួគគមិន 

គ ើញមាននិយាយដល់និវ៉េណសថូប ននលពះស្ថករមុនីសមភុទនគៅឯទីជតិ្លកុង 

កបិលព័សថុ ន្ដលពកួឥណាឍ បានលបកាសនវូការជកីកកាយនាត្បំន់បិុលប៉ាហ៍វ៉ឿ ។ 
          ៣.៤.១  កំណត្ស់ោំលត់្ំបន់ត្ិគៅរ៉៉គកាត្ 
(ទ្ីរកុងកបិលវត្ថបុូរ៉ណ) 

សទិត្គៅទិសខាងលចិននលមុភិនីកបុងចមាង យផវូវ២៧គ.ម. បចចបុផនបកាល 

ទីលកុងកបិលព័សថុធាវ ក់គៅកបុងសោពរគហាឋានននពកួស្ថករវងស ការដាឌ នន្ដល 

គគស្ថគ ល់ថ្វ ជាគនំរបូរ៉ណដាឌ នគៅត្បំន់មួយមានគមយ ះថ្វ ត្ិគៅរ៉៉គកាត្ 

(មានន័យថ្វពំនកូគកាត្ឬត្បំន់ការោរ) ការជកីកកាយនាត្បំន់គនះ គដាយ 

មនធីរបូរ៉ណដាឌ នជាត្ិគនប៉ាល់ បានរកគ ើញគនំរគចត្ីយ៍និងវត្ថអារ៉មចាស់ៗ 

ន្ដលកស្ថងគឡើងគដាយដឥីដឌដតុ្និងបាយអ គលគឿងសំណល់ទ្ធំងអស់គនះលត្វូ 

បានព័ននព័ទនគដាយស្ថប មគោវ ះនិងជញ្ជជ ំងទីលកុងគធឝើមកពីឥដឌផងន្ដរ ទហំំនិងលប

ន្វងននត្បំន់អភិរកសទ្ធំងមូលមានដចូត្គៅ គឺពីគជើងគៅត្ផូងមានលបន្វង ៥១៨ 

ម. ពីគកើត្គៅលចិមានលបន្វង៣៩៦ម. ឯទហំំនផធដសីរបុមាន២០.៥ ហិកា។ 
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ស្ថមគណរមុនគគបងឡស់កបុងពទុនស្ថសនា កបងុគពលមកសំុកណំប់លទពរអំពីលពះ 

ពទុនជាបិា។ លពះអងគបានគងៀចាំវសាទី១៥គៅនាអារ៉មគនះគដើមផីអនគុលោះ 

ដល់ពពកួោត្ិ។ គលគឿងសំណល់គនំរជញ្ជជ ំងឥដឌននវត្ថបូរ៉ណគនះ គគគជឿថ្វ 

កស្ថងាំងពីសម័យពទុនកាលមកគម៉វះ គហើយគៅឈរលទឹងគៅគឡើយ។  

          ៣.៤.៥ស្ថគរហាវ៉៉ (Sagarhawa) 
ទ្កីន្នលងសមាល ប់រគគ លពួកស្ថកយៈ 

ស្ថោរហាវ៉ឿ សទិត្គៅជតិ្ត្បំន់និគវិហាវ៉ឿ  ជាស្ថទ នទីន្ដលគសថចវឌិឌូភៈ

សមាវ ប់រង្គគ លពកួស្ថករៈ ពកួអបកលសុកគៅថ្វ លមភូស្ថោរឬក៏លសះន្វងគដាយ 

ស្ថរន្ត្បនសល់គៅលសះធមួំយមានរ៉ងចត្ុគកាណ។ អំពីនិគវិហាវ៉ឿ  គយើងអាច 

នឹងគធឝើដ ើគណើ រគៅកាន់ត្បំន់ស្ថោរហាវ៉ឿ បានយ៉ាងង្គយលសលួ គដាយលត្វូឆវង 

កាត់្ភូមិមួយគមយ ះនិគវិហាវ៉ឿ ន្ដលមានស្ថភ នឆវងកាត់្ន្លពកមួយ។  

លពឹត្ថិការណ៍វ៉យលបហារទីលកុងកបិលវត្ទុ និងការសមាវ ប់រង្គគ លពកួ 

ស្ថករៈ គដាយវឌិឌូភៈ បានគកើត្គឡើងមុនគពលលពះពទុនជាមាច ស់បរនិិោឝ ន១ឆាប ំ 

គរឿងរ៉៉វទ្ធំងអស់មានពិពណ៌នាកបុងគមភីរធមយបទអដឌកថ្វោគទី៣។ កបុងបណាថ  

ពទុនបរសិទរ លពះរ៉ជាលពះបាទបគសនាទិគកាសល គឺជាបរសិទរដគ៏ឆបើមមួយ 

អងគ         គសនាបត្ីរបស់គលាកគឺទី ការ៉យណៈលត្វូជាកយួយ 

បគងកើត្ននអត្ត្ីពននុលគសនាបត្ីរបស់លពះបាទបគសនាទិគកាសល ន្ដលលពះ 

រ៉ជាអងគគនះខ្ឝះការពិចារណាគជឿាមោករញុះញងៀននពកួមស្រនថីពកុរលយួ បាន 

បគងកើត្លផិចឲ្រពននុលគសនាបត្ីជាមួយនឹងកូនៗ ទ្ធំង៣៣នាក់គៅបស្រង្គក បពកួ 

បះគបារគៅជាយន្ដន រចួឲ្រទ័ពចាំស្ថធ ក់លបហារបងៀគចាលអស់ គលោះគហត្ុ

ដគូចាប ះ ទី ការ៉យណៈបានចងអាោត្ពាបាទចគំោះលពះរ៉ជាយ៉ាងខាវ ំង។ 
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អចិរវត្ីជតិ្លកុងស្ថវត្ទី កបុងគវលាយប់គពលគធឝើដ ើគណើ រយាងលត្ឡប់មកវញិ  

បុ៉ន្នថមិនយូរគឡើយ លពះបាទអជាត្សលត្វូបានវ៉យយកន្ដនគកាសលមកចំ

ណុះឲ្ររ៉ជលគឹះកបងុវសាទី៤៤ននលពះពទុនជាមាច ស់។ ពកួស្ថករៈលបន្ហលជា 

លកុមននមហានាមនិងអបករត់្រចួមានគៅជវីតិ្ខ្វះបានលត្ឡប់មកកាន់កាប់នគរក

បិលវត្ទុវញិ គលោះាមគមភីរលបាប់ថ្វ គពលមហាបរនិិោឝ នននលពះសមាយ សមភុទន 

ឯកុសិនារ៉នគរ១ឆាប ំគលកាយមក ពកួស្ថករៈននកបិលវត្ទុ ក៏បាននាំពលទ្ធហាន 

មកគធឝើការទ្ធមទ្ធរចនំ្ណកលពះបរមស្ថររីកិធាត្ុ ន្ដលពកួគគបានកស្ថងលពះ 

សថូបត្មកល់ទុកជាសរណៈផងន្ដរ។  

៣.៥.រ៉មរោមឬគទ្វទ្ហៈ(រ៉ជាណាចរកគកាលយិវងស) 
          ៣.៥.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 

រ៉មលោមសទិត្គៅទិសខាងត្ផូងចមាង យ៤គ.ម. ពីទីលបជុើជនប៉ារ៉សីុ 

(Parasi) កបុងលសុកណាវលប៉ារ៉សីុ (Nawalparasi) ចមាង យលបន្ហល២០ 

គ.ម.អំពីត្បំន់នផរ៉៉វ៉ឿ  (Bhairawa) គដាយលត្វូឆវងកាត់្សធឹងដល៏ផីមួយគមយ ះ 

គរ៉ហិណី ន្ដលន្ចកខ័្ណឍ នគរទ្ធំង២ននពកួស្ថករៈនិងគកាលយិៈ កុលសម័ភនន 

ទ្ធំងគនះគសធើរន្ត្ផធុះសស្រង្គគ មនឹងោប  គដាយស្ថរដគណថើ មទឹកសធឹងគរ៉ហិណី ន្ត្ 

បានលពះសមាយ សមភុទនគធឝើអនថរ៉គមន៍ទ្ធន់គពលគវលាគដើមផីបញ្ចប់ជគមាវ ះ។ ពីប៉ា 

រ៉សីុគៅកាន់រ៉មលោម ផវូវថបល់លគប់រដវូកាលមិនលឡគឡើយ ន្ត្ឆវងកាត់្គទស 

ោពភូមិឋានគួរជាទីរមិលគមើល។  

          ៣.៥.២  រពឹត្តិការណ៍សខំាន់ 
លពះសមាយ សមភុទនយាងចូលមហាបរនិិោឝ នគៅលកុងកុសិនារ៉ កបុងនថង  
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ន្ដលគគគបាះបងៀគចាលនិងមានមនសុសរស់គៅត្ិចត្ួចបំផតុ្ មានលសះធមួំយ 

លពះសថូបនិងវត្ថមួយខ្បងមានស្ថមគណរ១អងគជាលពះលគគូៅអធិការ  ទិសខាង 

គកើត្ននទីលកងុមានលពះសថូប១កស្ថងមកពីដឥីដឌមានកពំស់លបមាណជា៣០.៥ម. 

គលកាយពីការបរនិិោឝ នននលពះស្ថស្ថថ  លពះរ៉ជាននលបគទសគនះទទួលបាន១ 

ចនំ្ណកននលពះស្ថររីកិធាត្ុ រចួកស្ថងលពះគចត្ិយគដើមផីបញ្ចុះលពះធាត្ុទ្ធំង 

គនាះ លពះគចត្ីយ៍១គនះន្ត្ងន្ត្មានពនវឺភវឺស្ថឝ ងជានិចចជាកាល។ ជាប់ទីជតិ្ហបឹង 

មានលសះ១ជាលគំៅនននាគរ៉ជ មានគពលខ្វះនាគគនះបានលបាកដខ្វួនគឡើង និង 

គធឝើការលបទកសិណសន្មថងនវូការគោរពលពះសថូប ឯដើរនីលពទ្ធំងហឝ ូងៗ បានោំនា ំ

ផាក មានកវិនយ៉ាងលកអូបមកគរ៉យរ៉យបូជា គ ើញគហត្ុដអ៏ស្ថច ររយ៉ាងគនះ 

ភិកខុពគនចរមួយអងគបានសគលមចចិត្ថស្ថប ក់គៅ គដើមផីគមើលន្ថរកាលពះគចត្ិយ 

គលាកលាចាកោពជាភិកខុឲ្រគៅលត្ឹមជាស្ថមគណរ គហើយបានកស្ថងអា 

លសម១គធឝើការដាំដះុផាក ផលាវ នផុល។ លបជាជនគៅត្បំន់ជតិ្ឆាង យ គពលបាន 

លជាបដើណឹងហបឹង ក៏នាំោប គគេងគរលបមូលបចច័យកស្ថងវត្ថមួយ រចួនិមនថ 

ស្ថមគណរអងគគនាះឯងឲ្រជាគៅអាវ៉ស ចាប់ាំងពីគពលគនាះមក មិនមាន 

ឧបសគគអឝីគឡើយ កបងុការន្ត្ងាំងគរេបច ំ គហើយស្ថមគណរអងគគនាះក៏គៅ 
ជាគៅអធិការសុខ្គកសមកានថរហូត្មក។  

          រពះសតបូគៅរ៉មរោម 
សំណល់លពះសថូប និងអារ៉មមួយសទិត្គៅនាគឆបរសធឹង១ គមយ ះជហរ ិ

(Jahari)ជតិ្ភូមិមួយគមយ ះគករវ៉ឿ នី (Kerwani) ពំនតូ្លពះសថូបដធ៏១ំមាន 

កពំស់៩ម. និងអងកត់្ផចតិ្មាន២១ម. កបុងគមភីរពទុនស្ថសនាបានពិពណ៌នាថ្វ 

ពកួគកាលយិៈននរ៉មលោមគឺជានគរមួយកបុងចគំណាមនគរទ្ធំង៨ ន្ដលមាន 
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គ ើញវត្ទុបូរ៉ណលគប់លបគភទ មកពីរជជកាលគមារយិៈ កុស្ថនៈនិងគុបថៈ។ ពកួ 

រ៉ជវងសទ្ធំងគនះធាវ ប់លគប់លគងបូរណោពទឹកដនីនគឆបរសធឹងគរ៉ហិណី ន្ដល 

ខ្ណឍ ន្ចកលពំន្ដនននពកួស្ថករៈនិងគកាលយិៈ។ ការរកគ ើញជញ្ជជ ំងខាងគលៅ 

និងន្លពក១សំរ៉ប់នាំយកទឹកបនថមកពីសធឹងគរ៉ហិណី អាចបញ្ជជ ក់ឲ្រគយើង 

គ ើញាមសោពពិត្ថ្វ ទីគនះជាទីលកុងបូរ៉ណននពកួគកាលយិវងស។  គទ្ធះ 

ជាយ៉ាងគនះកថី អងគការ១មានគមយ ះថ្វ ស្ថលាអភិរកសគទវទហៈ បានលបកាស 

គៅគលើទព័ំរន្វបស្ថយរបស់ពកួគគថ្វ គទវទហៈគឺសទិត្គៅកបុងត្បំន់ផាបានិបុរ 

(Bhabanipur) ១គ.ម.  ទិសខាងត្ផូងននត្បំន់បារគិម (Barimai) និងកាន់ 

យ៉ាគម (Kanyamai) របស់ត្បំន់គត្នរខាងគកើត្លសុករបូគនថហិ (Rupandehi) 

គដាយពកួគគបានគោលអំណះអំណាងគៅគលើសសរសថមមមួយននលពះបាទធមាយ

គស្ថក ន្ដលគៅជតិ្របូបដមិាគទវលពះអាទិត្រគដើមផីោំលទពំគនាលរបស់ខ្វួន។  

ាមការពិត្គៅត្បំន់ន្ដនដគីទវទហៈ មានវសិ្ថលោពធលំឝងឹគលឝើយ 

ណាស់លគបដណថ ប់គៅគលើនផធលសុកទ្ធំង២គនះគទេត្ គឺលសុកណាវលប៉ារ៉សីុ 

និងរបូគនថហិ ន្ដលបានជន្ជកពីខាងគលើរចួរ៉ល់គហើយ។ ចាប់ាំងពីឆាប ំ២០០៧ 

គរេងមក ស្ថទ នោពនគយាបាយកបុងលបគទសគនប៉ាល់មានសទិរោព ឥឡូវគនះជា 

គពលដស៏មគួរ ន្ដលអបកធមយយាលាអាចគធឝើការទសសនាទីលកុងគទវទហៈ 

គលកាយគពលទសសនាថ្វឝ យបងគើស្ថទ នទីលពះសថូបរ៉មលោមរចួគហើយ កបុងលសុក 

ណាវលប៉ារ៉សីុ។ 
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 ៣.៦  ពុទ្ធគយា  ស្ថថ នទ្ីរពះពុទ្ធអងគរាសដ់ងឹ 
          ៣.៦.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 

ពទុនគយាសទិត្គៅកបុងរដឌពិហារ (Bihar) មានចមាង យផវូវ១៣៥គ.ម. ននទិស 

ទកសិណទីលកុងបត្បៈ (Patna) ឬមានចមាង យ២៥២គ.ម. គៅទិសបូោ៌ននទីលកុង 

ោរ៉ណសី។ 

          ៣.៦.២) ដំគណើ រគរឿង 

បនាធ ប់ពីមហាភិនិស្រសកមណ៍រចួមក គចញអំពីញកភបបំណឍ វៈ លពះបរម 

គោធិសត្ឝបានយាងគៅជបួាបសទ្ធំង២របូ គឺអាឡារកាឡាមនិងឧទករ៉ម 

បុលត្។ អបកទ្ធងំគទឝបគលងេនលពះអងគរហូត្បានសគលមចអរបូមន គទ្ធះបីជា 

គុណធម៌ដខ៏្ភស់លបគសើរយ៉ាងគនះក៏គដាយចុះ ន្ត្លពះអងគគៅន្ត្មិនគពញលពះ 

ទ័យ គដាយស្ថរន្ត្មិនអាចនាំសត្ឝឲ្ររចួចាកទុកខទ្ធំងពងួបាន។ ចាកគចញ 

អំពីទីគនាះ លពះអងគបានយាងសំគៅគៅកាន់ត្បំន់ឧរគុវលាលបគទសអាលស័យ 

គៅនារងូភបមួំយគមយ ះដងុគស្ថឝ រ ី (Dongaswari)។ ទីគនះឯង លពះអងគបានកាន់ 

យកទុកករកិរយិា គឺជាការលបលពឹត្ថិនវូត្បធម៌មួយដត៏្ឹងរងឹន្ដលគសធើរន្ត្ផាថ ច់ 

ជវីតិ្លពះអងគ  ខ្ឝះពីរន្ខ្គទេត្៦ឆាប ំគត់្ យល់ដងឹអំពីវត្ថដត៏្ឹងឧលកិដឌន្ដលគធឝើឲ្រ 

ន្ត្លបំាកកាយឥត្ខ្វឹមស្ថរ លពះអងគក៏បានលះបងៀ រចួសមាទ្ធននវូវត្ថលបត្ិបត្ថិ 

ជាផវូវកណាថ ល (មជឈិមបដបិទ្ធ) គដាយលត្ឡប់មកឆាន់ចង្គហ ន់ដចូគដើមវញិ 

កមាវ ំងកាយពលក៏មានគឡើង គ ើញសោពដគូចបះ ាបសទ្ធំង៥អងគន្ដលធាវ ប់ 

បគលមើលពះអងគអស់កាលជាយូរមកគហើយគនាះ នាំោប ចាកគចញគៅកាន់ 

ស្ថនា៌ថអស់គៅ គដាយគិត្ថ្វលពះអងគនឹងមិនអាចលាស់ដងឹបានគឡើយ គដាយ 

ការលះបងៀគចាលវត្ថលបត្ិបត្ិថយ៉ាងគនះ។ គពលគនាះ គៅន្ត្មួយអងគលពះ 
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បរមគោធិសត្ឝកបុងការពាយាមន្សឝងរកអមត្ធម៌ ។ នថងគពញបូណ៌មីន្ខ្វសិ្ថខ្ 

គពលកពំងុគងៀគលកាមគដើមអជបាលនិគលោធ (គដើមនលជជាទីលជកននពកួគកយង 

គង្គឝ លពន្ព) គដើមផីបិណឍ បាត្ចារកឹ លពះអងគលត្វូបាននាងសុជាាជាគសដឌធីីា 

ននគសនានិគមលបគគនមធបុាយាសមួយអគនវើគដាយោជន៍មាស។ បនាធ ប់ពី 

ឆាន់រចួគហើយ លពះអងគកាន់យកោជន៍គនាះគឆាភ ះគៅកាន់សធឹងគនរញ្ជរ៉ គហើយ 

អធិដាឌ នកបុងលពះចិនាថ ថ្វ “គបើសិនជាគយើងបានសគលមចនវូគោធិញ្ជដ ណកបុងនថង 

គនះន្មន សូមឲ្រោជន៍គនះអន្ណថ ត្លចាស់ទឹក គបើមិនបានគទ សូមឲ្រអន្ណថ ត្ 

ាមន្ខ្សទឹកគៅចុះ” លោន់ន្ត្លពះអងគដាក់ផសងោវ ម ជាមហស្ថច ររ វ៉ក៏ 

អន្ណថ ត្លចាស់ទឹកបាន៨០ហត្ទ (៣៧ម.) រចួលចិចុះគៅកបុងសធឹងទងគចិនឹង 

ោជនៈលពះពទុន៣លពះអងគពីបូរ៉ណ គហើយគសេត្ស៊កលទពីខាងគលកាមោជនៈ 

ទ្ធំង៣គនាះ។ នាសយណហ សម័យគវលាលាង ច ាមផវូវយាងគៅកាន់គដើមគោធិ 

លពឹកស លពះអងគបានទទួលការលបគគនសផូវោវ ំង៨កាថ ប់ពីគស្ថត្ទិយលោហយណ៍ 

ន្ដលលពះអងគបានលកាលគលកាមគដើមលពះគោធិលពឹកសនាទិសខាងគកើត្ រចួរត្ន 

បលវង័កមានកពំស់១៤ហត្ទក៏ផសុគឡើង លពះអងគគងៀលពះន្ភបនគបថជាញ ាងំចិត្ថ 

អធិដាឌ នថ្វ “សូមឲ្រន្សផក សរនស និងឆឡឹង លពមទ្ធំងស្ថច់និងមមននអាាយ  

អញរងីសងួត្គៅចុះ គបើមិនបានលាស់ដងឹគទ គយើងនឹងមិនគលកាកចាកអាសនៈ 

គនះគឡើយ”។ គនះគឺជាការបញ្ជជ ក់អំពីោពបរបូិរណ៍ននបារមីទ្ធំងឡាយ ន្ដល 

លពះបរមគោធិសត្ឝបានបំគពញលគប់លោន់ អស់អសគងខយរកបផមកគហើយ 

គដាយោយ នបុគគលណាមួយ សូមផីន្ត្មារមានចិត្ថបាបលពមគដាយមារគសនាក៏ 

មិនអាចគធឝើឲ្រលពះអងគកគលមើកចាកពីអបរ៉ជតិ្បលវង័កបានគឡើយ។ ខ្ណៈគនាះ 

ផាច ញ់គដាយពពកួមារនិកាយ លពះអងគមានន្ផនដជីាស្ថកសីកបុងការលបកាសនវូ 
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    នីយដាឌ ន គៅទីដពិ៏សិដឌគនះ សម័យលពះពទុនគោស្ថចាររមានគមយ ះថ្វ

មហាសងារ៉ម គលាកបានបួសគរេនគៅវត្ថគនះ មុននឹងដើគណើ រនិមនថគៅកាន់

គកាះលង្គក  គដើមផីចមវងលពះនលត្បិដកគៅជាមគធោស្ថ។ ការពិពណ៌នា

អគស្ថការ៉មនិងសំណងៀគផសងៗគទេត្ឯពទុនគយា លត្វូបានរកគ ើញកបុងរបូ

ចមាវ ក់គៅនាគចត្ិយមួយគមយ ះ ផារហុត្ (Bharhut) គៅកបុងរដឌមធា៉

លបគដស (Madhya Prades) ឥណាឍ ។ អគស្ថកាធិរ៉ជបានយាងមកកាន់ពទុន

គយាគលើកដើបូងកបុងឆាប ំ២៥៩ននព.ស. និងអបកធមយយាលារ៉ប់មិនអស់គៅ

               (      ) 



-39- 
 

គហើយបានមនគជើងមកកាន់ស្ថទ នទី ន្ដលចាប់គផថើមគឡើងននលពះពទុនស្ថសនា 

គដាយមិនសូវជាមានគពលដាច់ចគនាវ ះគឡើយ អស់១៥០០ឆាប ាំំងពីសម័យ

អគស្ថកមកគម៉វះ។ វនិាសកមយ គឺការបំផវចិបំផាវ ញនវូវហិារគលគឿងសំណងៀពទុន

ស្ថសនានិងបូជនីយដាឌ នគផសងៗគទេត្ គដាយពកួអបកមិនគជឿមូសវិមនាសត្

វត្សរទ៍ី១៣ននគ.ស. ជាគហត្ុនាំឲ្រមានការបង្គឡ ក់មកននអបកបូជនីគយសក៍

ាំងពីគពលគនាះគរេងមក។ លពះគត្ជលពះគុណ ធមយស្ថឝ មិន (Dharmasvamin) 

អបកធមយយាលាជាត្ិទីគបបាននិមនថមកកាន់ស្ថទ នទីពទុនគយា កបុងឆាប ១ំ២៣៤

ននគ.ស. រចួបានគ ើញទីកន្នវង លត្វូបានគគគបាះបងៀគចាលគហើយសរគសរ

កណំត់្គហត្ុទុកមកថ្វ ៖ 

មានន្ត្លពះសងឃ៤អងគបុ៉គណាត ះស្ថប ក់អាលស័យគៅកបងុលពះវហិារ ភិកខុ១

អងគមានគថរដ ីថ្វ ស្ថទ នោពទីគនះមិនលឡគទ លពះសងឃជាគលចើន

អងគបានគភេសខ្វួនរត់្គៅ គដាយការភ័យខាវ ចពកួពលទ្ធហានទុរកស 

ពកួវ៉បានបិទផវវូចពីំខាងមុខ្របូពទុនបដមិា ននមហាគចត្ិយគដាយឥដឌ

និងបាយអយ៉ាងជតិ្ ន្កផរទីគនាះពកួវ៉បានត្មកល់របូបដមិាលពហយញ្ដ

ស្ថសនាមកជើនសួវញិ។ 

គពលពទុនស្ថសនាកបុងលបគទសឥណាឍ  បានឱនថយរលត់្រលាយវត្ថ 

មានរបស់ខ្វួន ខ្ណៈគនាះឯងបានជនជាត្ិភូមាមកជយួរកាជសួជលុ ការោរ

មហាគចត្ិយ គៅសត្វត្សរទ៍ី១៤និ១៥ ននគ.ស។ បនថិចគលកាយមក ពទុនគយា

លត្វូបានបំគភវចគដាយពទុនស្ថសនិកន្ត្មថង គហើយមហាគចត្ិយក៏ធាវ ក់គៅ 

កបុងសោពបាក់ន្បកលទុឌគលទ្ធម រចួមានអបកបួសខាងលពហយញ្ដស្ថសនាមាប ក់ 

គមយ ះ មហនថ-គោសឹង-គិរ ិ គឆវែត្យកឱកាសចគនាវ ះ បានបគងកើត្អាលសម 

វហិាររបស់ខ្វួនគៅទីពទុនគយាន្ត្មថងគៅ និងកាន់កាប់មហាគចត្ិយទ្ធំងលសុង 
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លពមទ្ធំងទីកន្នវងគៅជុើវញិកបុងឆាប ំ១៥៩០ ននគ.ស.។ គពលគនាះគហើយ ពទុន 

គយាបានធាវ ក់គៅកបុងនដននពកួមហនថ ន្ដលពកួគនះបានយកទីដពិ៏សិដឌគធឝើជាទី 

ពលកីមយសមាវ ប់គផសងៗ។ គៅឆាប ំ១៨៦១ននគ.ស. គលាកឧត្ថមគសនីយ៍អងៀ 

គគវស១របូ អបកលបាជញខាងបូរ៉ណវត្ទុគមយ ះខានបិងហាម (Cunningham) បាន 

មកកាន់ទីគនះ គហើយគ ើញពកួមហនថនិងបរោិរននខ្វួនគលត្កលត្អាលគធឝើ 

ពិធីកមយពិោត្នានា ន្ដលមិនន្មនជារគបេបលពះពទុនស្ថសនាគៅលត្ងៀស្ថទ ន 

ពទុនមណឍ ល។ គលាកន្អដវនិ-អារនលុដែ (Edwin Arnold) អបកនិពននដល៏ផី១របូ 

ននអត្ទបទ ―ពនវឺអាសីុទឝីប” បានមកទសសនាមហាគចត្ិយកបុងឆាប ំ១៨៨៥នន 

គ.ស. គហើយបានរ៉យការណ៍នវូគគំហើញរបស់ខ្វួនលបាប់លពឹត្ថបិលត្លបចាំនថង មួយ

នាទីលកុងឡុងដែថ្វ ៖ 

សកលពទុនស្ថសនា បានបគំភវចគចាលជាស្ថទ ពរនវូមជឈមណឍ ល នន

ជើគនឿដសំ៏ខាន់និងមានឥទនិពល គមកាក នងិគជរគូសលមិ (Mecca-

Jerusalem) ជានិចចជាកាល ន្ត្ងមានមនសុស១លាន នាក់មក

លបមូលផថុោំប  ន្ត្ពទុនគយាបុ៉នាយ នឆាប ំកនវងគៅ គៅគពលន្ដលខ្ញុគំធឝើ

ការសំចត្ ខ្ញុមំានការខ្កចិត្ថនងិគស្ថកស្ថថ យយ៉ាងខាវ ំង គដាយស្ថរបាន

គ ើញពកួអត់្អាររធម៌គធឝើការបូជា (ស្ថ៌ទ2) គផសងៗ គៅទីកន្នវងគនាះ 

មឺុនន្សនគនំរថយដម៏ានត្នមវន្ដលមានការចារ ឆាវ ក់ដវ៏ចិិលត្ជាអកសរ

សំស្រសកឹត្គដករ៉យគដរដាសសពឝទិសទី ។  

បនាធ ប់មកគលាកបានជាជើនយួកបុងការគោសនារកថវកិា ជយួអភិរកស 

ន្ថទ្ធំរកាស្ថទ នទីមហាគចត្ិយគឡើងវញិយ៉ាងសកមយផងន្ដរ។  

                                                           
2 .ស៌្ថទគឺជាពិធីកមយខាងលពហយញ្ដស្ថសនាមួយន្ដលមនថអាគមោថ្វលត្វូបានគគស្ថឝ ធាយ គដើមផី 

  មនសុសស្ថវ ប់ គដាយមានជើគនឿគជឿថ្វ លពលងឹអបកស្ថវ ប់នឹងបានគៅគកើត្កបុងស្ថទ នសួគ៌។  
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          ៣.៦.៤  អនាោរកិធមមបាល និងសមាគមមហាគោធិ 
ការត្សូ៊ទ្ធមទ្ធរ គដើមផីឲ្របានទទួលសិទនិលគប់លគងមហាគចត្ិយគឡើង 

វញិ បានចាប់គផថើមគឡើងគដាយពទុនបរសិទរកបុងនថងទី២២ន្ខ្មករ៉ឆាប ំ១៨៩១ នន 

គ.ស. អនាោរកិធមយបាល គពលមកកាន់ពទុនគយាគលើកដើបូង មានការទ្ធស់ 

ន្ភបកយ៉ាងខាវ ំងគដាយការលបមាថ និងពិធីបូជាយ័ញ្ដគៅទីកន្នវងលាស់ដងឹនន 

លពះពទុនអងគ រចួគលាកបានគបថជាញ ចិត្ថថ្វ៖ “គយើងនឹងគធឝើការទ្ធមទ្ធរទីកន្នវង

ដពិ៏សិដឌគនះឲ្រសទិត្គៅគលកាមការលត្តួ្លា ន្ថរកាគដាយភិកខុសងឃពទុន 

ស្ថសនាវញិ” ជើហានដើបូងគលាកបានបគងកើត្សមាគមមួយគមយ ះមហាគោធិ 

នាស្ថទ នទីពទុនគយាគៅនថងទី៣១ ន្ខ្ឧសោ ឆាប ំ១៨៩១ គដើមផីលបមូលផថុកំារោ ំ

លទសលមាប់ការង្គរដល៏បនពគនះ គលាកបាននិមនថលពះសងឃជាត្ិលសីលង្គក ៤អងគ 

គឺលពះគត្ជគុណចនធគជាត្គត្ទរ សុមងគលគត្ទរ គបមយននធគត្ទរ និងលពះគត្ជគុណ 

សុទសសនៈឲ្រមកស្ថប ក់អាលស័យគៅនាពទុនគយា។ លពះសងឃទ្ធំង៤លពះអងគបាន 

និមនថមកដល់ពទុនគយាកបុងន្ខ្កកកដា ឆាប ំ១៨៩១ននគ.ស. រចួស្ថប ក់គៅផធះ 

សំណាក់របស់ជនជាត្ិភូមា គដាយស្ថរន្ត្ពកួមហនថកាន់កាប់ពទុនគយា ពកួ 

វ៉គធឝើការបដគិសធយ៉ាងដាច់អហង្គក រ ចគំោះវត្ថមានរបស់លពះសងឃនាគដើម 

ន្ខ្កុមមៈឆាប ំ១៨៩៣ ភិកខុ២អងគលត្វូបានពកួវ៉លពតួ្នដោប វ៉យយ៉ាងដើណំ គហើយ២ 

ឆាប ំខាងគលកាយមកគទេត្ កបុងឆាប ំ១៨៩៥ អនាោរកិធមយបាលពាយាមត្មកល់ 

លពះពទុនបដមិាមួយអងគន្ដលជាអំគណាយរបស់ពទុនស្ថសនិកជបុ៉ន លត្ងៀគខ្ឿន 

ខាងគលើននមហាគចត្ិយ ក៏លត្វូពកួវ៉គធឝើការហាមោត់្និងវ៉យលបហារគលាក 

គទេត្ផង។ គលោះគហត្ុគនាះ បដមិាលត្វូរកាទុកគៅឯផធះសំណាក់ភូមា ពកួវ៉ 

គៅន្ត្ជើទ្ធស់ឲ្រយកបដមិាគចញពីទីគនាះគទេត្ ន្ត្ជាកុសលរដាឌ ភិបាលលបចាំ 
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រដឌមិនបានការោរពកួលចន្ណនមប នីសគនះគឡើយ។ កបុងឆាប ំ១៩០៦ននគ.ស. 

ពកួមហនថបានដាក់ោករបណថឹ ង ន្សឝងរកការបគណថ ញលពះសងឃគចញពីផធះ 

សំណាក់ការបថឹងផថល់ោប រវ៉ងពកួមហនថនិងពទុនស្ថសនិក គចះន្ត្មានអូស 

បនាវ យរហូត្ដល់ឆាប ំ១៩៤៩ គពលគនាះអាជាញ ធររដឌពិហារ បានឲ្រសចាច នម័ុត្ 

កិចចការលគប់លគងទីមហាគចត្ិយ លត្វូគផធរសិទនិគមើលការខ្ុសលត្វូគលើដវីហិារ 

និងសំណងៀនានាគៅឲ្រគណៈកមយការទទួលខុ្សលត្វូវញិ។ គរឿងចលមងូចលមាស 

២បានគកើត្គឡើងកបុងគសចកថីសគលមចគនះ ទី១កបុងចគំណាមគណៈកមយការទ្ធំង 

៩នាក់ ពកួហិណឍ ូលត្វូមានចនំនួគលើសលប់ ទី២សមាជកិទ្ធំងអស់ លត្វូជាជន 

ជាត្ិឥណាឍ ន្ត្មា៉ង( 3 ) បនាធ ប់ពីមានការត្វ៉ឿ យ៉ាងខាវ ងំអំពី សមាគមមហា 

គោធិ ពកួគគក៏បានសគលមចផថល់សមផទ្ធនខ្វះៗ គឺគណៈកមយការខាងវនិ័យ 

ចនំនួោគគលចើនជាពទុនបរស័ិទ គដាយមិន  បាច់ជាជនជាត្ិឥណាឍ សុទនគទ វ៉

មានន័យថ្វលកុមពទុនស្ថសនិកជនបានលត្ឹមន្ត្ឲ្រឱវ៉ទបុ៉គណាត ះ លត្ងៀការលគប់

លគងសគលមចការង្គរគផសងៗ គៅន្ត្សទិត្គលកាមពកួហិណឍ ូដន្ដល។ លកខណៈ 

វនិិចឆ័យគនះ ចគំោះមហាគោធិសមាគម វ៉ោយ នយុត្ថិធម៌ទ្ធល់ន្ត្គស្ថះ ទីពទុន 

ស្ថទ នន្បរជាលត្វូលគប់លគងគដាយពកួអបកជាោហិរស្ថសនាគៅវញិ វ៉មានឧបមា 

ដចូជាវហិារពកួមូសវិម វហិារពកួលគិសថ វហិារពកួសិកខ (ស្ថសនា១ គៅឥណាឍ  

គដាយពកួបរស័ិទលបុសជតួ្ឈប ួត្កាល) ឬក៏ថ្វវហិារពកួលពហយញ្ដស្ថសនា 

                                                           
3  សូមបញ្ជជ ក់ផងន្ដរថ្វ មកដល់ព.ស.២៥៥៥ គៅគហើយ ក៏មហាគចតិ្យគៅមិនទ្ធន់ 

លត្វូបានគផធរសិទិនការលគប់លគងទ្ធំងលសុងគៅឲ្រលពះសងឃពទុនស្ថសនាគៅគឡើយគទ គទ្ធះបី 

ជាគរឿយៗមានការត្វ៉ឿ យ៉ាងខាវ ំងកាវ  ក៏ពកួរដឌអំណាចពិហារមិនបានគដាះលស្ថយ គដាយពកួ 

អាជាញ ធរគៅន្ត្រកាគណៈកមយការហិណឍ ូដន្ដល។  
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គចត្ិយគនះ ន្ដលសទិត្គៅកបុងសោពលទុឌគលទ្ធមបាក់ន្បក បនាធ ប់ពីការលចួ 

បំផាវ ញនិងការមិនយកចិត្ថទុកដាក់ននពកួមហនថន្ដលកាន់កាប់ទីគនាះ អស់ 

ជាគលចើនសត្វត្សរម៍ក។ សំណងៀលពះគចត្ិយន្ដលគយើងគ ើញសពឝនថងគនះ 

ជាការខិ្ត្ខ្ជំសួជលុន្ថរកាលបឹងន្លបងទ្ធំងកមាវ ំងកាយចិត្ថ ននអបកបូរ៉ណវទិូ 

ទ្ធងំគនាះ មហាគចត្ិយគដាយមិនសងស័យគឡើយគឺជាសំណងៀដគ៏ឆបើមលឡ លប 

ណីត្បំផតុ្ឯកគៅនាទីពទុនគយា មានកពំស់៥២ម.នផធរ៉បគសយើមាន ១៥.២ម. 

កាគរ មានកពំលូរ៉ងជាពីរ៉៉មីត្លសចួគៅគលើ ន្ដលមានគចត្ិយខាងគលើនន 

លជងុនីមួយៗ មានបាត្ប៉មត្ូចៗ គលចអន្ណថ ត្គឡើងនិងរបូចមាវ ក់គផសងៗ លត្ងៀ 

កពំលូលសចួគៅគលើផងន្ដរ។ ទ្ធឝ រធនំ្បរមុខ្គៅទិសខាងគកើត្ ពីខាងមុខ្គឺជា 

គខាវ ងទ្ធឝ របូរ៉ណន្ដលមានការវចិិលត្និងចារឆាវ ក់កាច់កផូរគផសងៗ។ ជញ្ជជ ំងជុើ 

វញិមានត្មកល់ពទុនបដមិានិងបដមិាគោធិសត្ថនានា គពលចូលគៅដល់ទីខាង 

កបុងននមហាគចត្ិយជាន់ខាងគលកាម គយើងនឹងគ ើញលពះពទុនបដមិា១អងគ ធ ំ

ពណ៌ទឹកមាស កបុងលកខណៈភូមិផសសមុលទៈ គឺទលមងៀផាច ញ់មារ ពទុនបដមិាមួយ 

អងគគនះមានលពះនាមថ្វ លពះពទុនគមាថ  លោន់ន្ត្បានគ ើញ ោវ មបីត្គិស្ថមនសស 

លបាកដជាគកើត្មានដល់ពទុនបរសិទរ ន្ដលបានគធឝើដ ើគណើ រមកបំគភវចគចាល 

អស់នវូការគនឿយហត់្លគប់យ៉ាង គនះជាលទនផលននការគោរពបូជាចគំោះ 

លពះពទុនបណាថ ំ កបុងការនិមនថនិងអគញ្ជើញមកនមសសការថ្វឝ យបងគើបូជាពទុនដាឌ ន 

ទ្ធងំឡាយ គដាយអារមយណ៍ននកថីលជះថ្វវ និងោរវៈចគំោះពគុទ្ធន វ៉ទ។ លពះពទុន 

បដមិាអងគធកំស្ថងគឡើងកបុងសត្វត្សរទ៍ី១០ននគ.ស. ន្ដលគគកស្ថងលពះអងគ 

គងៀគលើបលវង័កកលមាលពកូលកាស់មានគនំរូវចិិលត្គផសងៗ ជើនសួឲ្រការគងៀគលើ 

ផាក ឈូកន្ដលគយើងធាវ ប់គ ើញជាទូគៅខាងគលកាមបលវង័កមានទលម ន្ដលមាន 
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ដើណឹងអំពីគសនាបត្ីរបស់ខ្វួន។ បុ៉ន្នថបនថិចគលកាយមក លពះគៅបុវេៈវរម៉ានន 

ន្ដនមគធៈ គពលបានលជាបព័ត្៌មានដគ៏ួរឲ្ររននត់្គនះ ក៏ដកឹនាំពលទ្ធហានវ៉យ 

កចំាត់្ពកួឧគចឆទកៈឲ្ររលាយអស់ោយ នសល់ គ ើញលពះគោធិលពឹកសលត្វូដតុ្ 

កាប់បំផាវ ញោយ នសល់យ៉ាងគនះ លពះរ៉ជាមានការសគងឝគគស្ថកស្ថថ យយ៉ាង 

ខាវ ំង បានបញ្ជជ ឲ្រគគយកទឹកគដាះគោមកចាក់គលស្ថចលត្ងៀគល់គោធិលពឹកស 

ចាស់ រចួាំងសចាច អធិដាឌ នថ្វ គបើមិនមានគោធិលពឹកសដះុគឡើងកបុងទីគនះគទ 

គយើងនឹងមិនគលកាកគចញពីទីគនះជាដាច់ខាត្។ ឬទិនអភនិីហារន្មន មិនយូរ 

គឡើយមានកូនគោធិលពឹកស១គដើមគលចពនវកលត្ងៀកន្នវងចាស់ដន្ដល គលាក 

បានចាត់្ឲ្រគគកស្ថងរបាំងជញ្ជជ ំងកពំស់៧.៣ម. របាងំគនះគៅសល់លត្ឹម 

ន្ត្៦.១ម. គពលលពះគត្ជលពះគុណ ហសួន-ត្ាងនិមនថមកគ ើញ។ គដើមទី៣ 

គនះមានអាយុកាលរហូត្ដល់ព.ស.២៤២១ គឺមានអាយុបានដល់គៅ១២៥៨ឆាប ំ 

គទើបស្ថវ ប់គដាយចាស់និងលត្វូខ្រល់ពរុះគបាកបក់ គលកាយពីបានពិនិត្រគ ើញ 

ថ្វគដើមទី៣អស់អាយុគហើយ កបុងឆាប ំ១៨៧៦ននគ.ស. គលាកខានបិងហាមបាន 

គ ើញកូនគោធិដះុពនវកចនំនួ២គដើម ១គដើមមានកពំស់៦ធាប ប់ គលាកដាក់ដាំ 

គៅលត្ងៀទីកន្នវងគល់គោធិលពឹកសចាស់ និង១គដើមគទេត្មានកពំស់៤ធាប ប់ 

គលាកដាក់ដាំឯទីជាប់ខាងមុខ្ចងកមនស្ថទ ន ដគូចបះមហាគោធិលពឹកស បចចុបផនប 

មានអាយុជាង១៣៦ឆាប ំគហើយ។ សពឝនថងគនះរដាឌ ភិបាលលបចាំរដឌពិហារ មានការ 

យកចិត្ថទុកដាក់ន្ថរកាលពះគោធលិពឹកសយ៉ាងលបុងលបយ័ត្ប គដាយចាត់្ឲ្រមាន 

អបកយាមលាត្ការោរទ្ធំងយប់ទ្ធំងនថង ខាវ ចមនសុសចិត្ថឫសាមប នីស លចួ 

ដាក់ថ្វប ំបំផាវ ញ។ រដាឌ ភិបាលន្ត្ងឲ្រមស្រនថីជើនាញខាងរកុាខ ចុះមកពិនិត្រជា 

គរឿយៗ គដើមផីការោរន្លកងមានជាត្ិពលុនាំឲ្រអនថរ៉យដល់លពះគោធ៍ គលោះ 
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ឥណាឍ ទទួលបានអត្ទលបគយាជន៍ដម៏ហិមា ពី១ឆាប ំគៅ១ឆាប ំពីអបកគទសចរន្ដល

គធឝើដ ើគណើ រមករគបេបធមយយាលារ៉ប់មិនអស់ មកដល់គវលាគនះលពះលសី 

មហាគោធ៍មានកពំស់បាន២៧ម. និងលបន្ហល៣ឱបរបស់មនសុសវយ័ 

កណាថ ល។ 

គ)  វជិរ៉សនៈ ឬរត្នបលលង័ក 
វជរិ៉សនៈសទិត្គៅលត្ងៀចគនាវ ះគដើមគោធិលពឹកស និងមហាគចត្ិយ ជាទី 

កណំត់្កន្នវងលពះពទុនលគប់លពះអងគលាស់ដងឹ។ សពឝនថងមានបលវង័កថយភក់ពណ៌ 

លកហមស្ថងជាត្ណំាងជាព័សថុាងចណំាំស្ថទ នទី ន្ដលមានលបន្វងសរបុ១.២ម. 

គឺបគណាថ យ១.៣ម.និងទទឹង០.៩ម. អបកធមយយាលាគពលមកថ្វឝ យបងគើគួរ 

ចណំាយគពលឲ្របានយូរគៅទីគនះ គដើមផីពិចារណានវូបុណរបារមីននលពះពទុន 

ទ្ធំងឡាយ លបគយាជន៍គដើមផីពលងងឹសទ្ធន របស់ខ្វួននិងគសចកថីសុខ្សងប់ លពម 

ទ្ធំងសមាធិន្ដលនាំគៅរកការចគលមើនបញ្ជដ វបិសសនា។  

           ឃ)  សត្តមហាឋានគៅពុទ្ធគយា 
ជាពទុននិយាមសលមាប់លពះពទុនលគប់ៗលពះអងគ គលកាយពីការលាស់      

ដងឹរចួលពះអងគមិនបានឆាន់ចង្គហ ន់អស់៤៩នថងគសយើនឹង៧សបាថ ហ៍ គដាយលទងៀគងៀ 

គៅទីកន្នវងគផសងៗ ជុើវញិពទុនមណឍ លចនំនួ៧ស្ថទ នទលីបត្សិ្ថឌ នទុកឲ្រពទុនបរសិទរ 

គធឝើការនមសសការគោរពបូជា ទីគនាះគៅថ្វឋានធទំ្ធំង៧កន្នវង សឹងមាន 

លបាកដមកដល់បចចុបផនប អរណុគហេបនឹងរះ លពះជនិលសីបានបនវឺនវូលពះពទុន 

ឧទ្ធនោថ្វគៅនាគោធិលពឹកសគលើរត្នបលវង័ក គដាយមិនបានលបារពនចគំោះ 

បុគគលណាមួយគឡើយ។  
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សបាថ ហ៍ទ៥ី=អជបាលនគិលោធ លពះអងគគងៀគលកាមគដើមនលជជាទីជលមក 

ននគកយងគង្គឝ លពន្ព ពិចារណានវូលពះសទនមយដវ៏ចិិលត្គដាយអាការយ៉ាងគលចើន 

ន្ដលលពះអងគបានលាស់ដងឹរចួគហើយ លទងៀគស្ថយវមុិត្ថិសុខ្គងៀគលកាមគដើម 

អជបាលនិគលោធគនាះ ទីគនះលពះអងគបានបនវឺនវូលពះឧទ្ធនផងន្ដរ។ កបុងគមភីរ 

បានលបាប់ថ្វ មានគហត្ុសំខាន់៣យ៉ាងសលមាប់ទីអជបាលនិគលោធ គឺលពះអងគ 

ទទួលចង្គហ ន់កបុងនថងលាស់ដងឹ គងៀកបុងសបាថ ហ៍ទី៥ជាមួយនឹងលពះពទុនឧទ្ធន និង 

កបុងនថងទី៥០ បនាធ ប់ពីគងៀលគប់៧ឋានគហើយ លពះអងគបានយាងមកគងៀទីគនះ 

គទេត្។ គពលគនាះឯងសហមផត្ីលពហយមួយអគនវើគដាយលពហយកបុងមឺុនចលកវ៉ឡ 

យាងមកអារ៉ធនាលពះអងគឲ្រគលបាសសត្ឝ សពឝនថងស្ថទ នទីគនះសទិត្គៅទីជតិ្ភូមិ 

លគឹះនាងសុជាា ទសិខាងគកើត្ននមហាគចត្ិយគដាយលត្វូឆវងកាត់្សធឹង 

គនរញ្ជរ៉។ 

សបាថ ហ៍ទ៦ី=មុចលនិធ លពះអងគយាងគចញពីអជបាលនិគលោធ និមនថគងៀ 

ឯទីលសះ១គលកាមគដើមមុចលនិធ គពលគនាះមហាគម បានបងឡុរគភវែងចុះមក 

យ៉ាងខាវ ំងខ្ុសកាលធមយា នាគរ៉ជន្ដលអាលស័យគៅនាលសះគនាះបានគចញ 

គបើកពោរបាំងការោរព័ននព័ទនថ្វឝ យលពះអងគ ទីគនះលពះអងគអាលស័យអស់៧នថង 

គដាយបានបនវឺលពះឧទ្ធន២ោថ្វយ៉ាងពីគរ៉ះ។  
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សបាថ ហ៍ទ៧ី=គដើមរ៉ជាយត្នៈគៅគដើមន្កស(5) 

លពះអនាវរណញ្ជដ ណគងៀគលកាមគដើមរ៉ជាយត្នៈកបុងសមាបត្ថិន្ដល

មានផលជាសុខ្ នថងចុងគលកាយ លពះឥនធបាននាំយកន្ផវលសម៉ជាមួយនឹងគឈើ  

សធន់ និងទឹកខ្ភុរលពះឱសឌមកថ្វឝ យ គដើមផីលពះអងគលទងៀជលមះនវូសររីវលញ្ជៈ។ 

គពលគនាះមានបងបឡូនោណិជ២នាក់ គឺត្បុសសៈនិងផលវកិៈមានកិចចន្ដលលត្វូ 

ឆវងកាត់្ទីគនាះ បានជបួនឹងលពះពទុនជាមាច ស់រចួបានថ្វឝ យលបគគនសដវូលាយជា 

មួយនឹងទឹក យ ុំ។ មហារ៉ជទ្ធំង៤ បាននាំបាលត្មាប ក់១ៗ មកលបគគនលពះអងគ 

រចួលពះពទុនជាមាច ស់បានអធិដាឌ នឲ្រជាបាលត្ន្ត្១។ រចួមហារ៉ជទ្ធំងគនាះបាន 

គោលគឡើងលពមោប ថ្វ “ភគវ៉” លពះអងគឲ្រចនំ្ណកបុណរដល់ពកួគយើង។ 

ោណិជបងបឡូនទ្ធំងពីរបានលបកាសថ្វឝ យខ្វួន    ដល់នវូលពះពទុននិងលពះធម៌ជា

ទីពឹងទីរលកឹមុនគគបងឡស់ គៅថ្វគទឝវ៉ចិកសរណគមន៍។ លពះអងគបានលបទ្ធន 

លពះគកស្ថចនំនួ៨សរនសឲ្រដល់អបកទ្ធំង២ទុកជាទីគោរពបូជា គៅនាទីឋាន 

នគររបស់ពកួគគត្គរេងគៅ។ ាមគមភីរគថរោថ្វលបាប់ថ្វ គលកាយមកអបក 

ទ្ធំងគទឝបានបួសកបងុសំណាក់លពះដម៏ានបុណរ គធឝើឲ្រអស់គៅនវូអាសវកកិគលស 

បានជាលពះអរហនថកបុងគលាក។  

          ង)  សជុាាកដុិ ឬភូមិរគឹះនាងសជុាា 

                                                           
5 សូមចណំាំថ្វ មហាឋានទ្ធំង៣កន្នវងគឺ អជបាលនិគលោធ១ មុចលនិធ១ និងរ៉ជាយត្នៈ១ 

មិនបានាំងគៅជតិ្ទី មហាគចត្ិយគទ ស្ថទ នទីន្ដលគយើងគ ើញសពឝនថងគនះ លោន់ន្ត្ 

គគកស្ថងគឡើងទុកជាត្ណំាងបុ៉គណាត ះ។ ាមពិត្ទីទ្ធំងគនះគៅឆាង យពីមហាគចត្ិយស្ថទ ន 

លបន្ហលជា២គ.ម. ។  



-55- 
 

លោន់ន្ត្ឆវងកាត់្សធឹងគនរញ្ជរ៉ាមស្ថភ នថយ១ី គឺដល់ភូមិមួយគមយ ះ 

បាគលៅរ ៍ (Bakraur) អបកធមយយាលាគពលទសសនាទីគនាះនឹងគ ើញទីទួល 

ដើបូកមួយន្ដលហុ៊មព័ទនគដាយរបាំង។ ស្ថទ នទីគនះលផីថ្វ សុជាាកុដឬិលគឹះ 

ស្ថទ ននននាងសុជាា សម័យពទុនកាល ភូមិគនះមានគមយ ះលបាកដថ្វ គសនា 

និគម។ កបុងឆាប ំ១៩៧៣-៧៤ននគ.ស បូរ៉ណដាឌ នជាត្ិឥណាឍ គធឝើការជកីកកាយទី 

ឋាន១គនះ បានរកគ ើញគលគឿងសំណល់ននសថូបស្ថងពីឥដឌដធ៏មំានអងកត់្ផចតិ្ 

៦៥.៥ម និងកពំស់១១ម. បង្គហ ញដល់ស្ថរៈសំខាន់ន្ផបកស្ថសនាននទី១គនះ។ 

ាមរបាយការណ៍ពីមនធីរបូរ៉ណដាឌ នគរេបចគំធឝើគឡើងគដាយគលាក នវនិធកុមារ 

លបាប់ថ្វសថូបលត្វូបានកស្ថងគឡើងកបងុ៣ដើណាក់កាល, ដើណាក់កាលចុង 

គលកាយអាចគកើត្គឡើងកបុងរវ៉ងគ.ស.ទី៨និង៩ ន្ផឡកគៅគលើលាដឥីដឌនិង 

ផាធ ំងថយចណំាន។ គដាយអណំាចននសទ្ធន ដមុ៏ត្មាំននលពះរ៉ជវងសបាលៈ ន្ដលនា ំ

ឲ្រមានការកស្ថងទីជញ្ជជ ំងបិទបាំងបន្នទមពីគលើសថូប បង្គក ន់នដនិងផវូវគចញ 

រឯីការចាប់គផថើមកស្ថងគឡើងមុនដើបូងបងឡស់កបុងរវ៉ងព.ស.ទី១ និង២ន្ផឡកគៅ 

គលើការរកគ ើញគលគឿងបំន្ណក វត្ទុពណ៌គមយ លបគផះ គៅនាអាោរមានរ៉ងដចូ 

ជាវត្ថ ន្ដលគគលស្ថវលជាវបានគៅទិសឦស្ថនននលពះសថូប។ ទីសថូបដធ៏នំ្ដល 

គយើងគ ើញបចចុបផនបគនះអាចបញ្ជជ ក់បានថ្វ នាងសុជាាគឺជាធីាននអបក 

មានលទពរធនគលចើន ន្ដលបានលបគគនមធបុាយាសនិងសុវណត ោជន៍ចគំោះ 

លពះបរមគោធិសត្ឝគៅទីមិនឆាង យបុ៉នាយ នពីភូមិលគឹះគនះគទ គឺចមាង យលបមាណ 

កនវះគ.ម. ន្ដលគយើងអាចនឹងគធឝើការទសសនាកូនសថូបត្ូច១គលកាមគដើមនលជ 

ស្ថងគដាយជាត្ិភូមាជាមួយនឹងរបូបដមិាពិពណ៌នាអំពីការថ្វឝ យចង្គហ ន់នននាង

សុជាាចគំោះលពះបរមគោធិសត្ឝកបុងនថងលាស់ដងឹ ។ 
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ង)  នរពឧរគុវលា 
ត្បំន់គនះពីគដើមគឡើយជានលពសុទនស្ថធ ន្ត្ឥឡូវគនះលោន់ន្ត្ជានលព 

រគប៉ះរគប៉ាះបុ៉គណាត ះគៅមិនឆាង យពីសុជាាកុដគិទ។ ទីគនះគយើងនឹងគ ើញ 

អោរចាស់១ជាមួយនឹងលសះទឹកគោកមួយគៅចកំណាថ ល។ ទីគនះគគគជឿថ្វ 

ជាទីបូជាគភវើង ននបងបឡូនជដលិកសសបទ្ធំង៣របូន្ដលមានបរវិ៉រ១០០០នាក់ 

ជាសិសសគណ ទីគនះផងន្ដរលពះពទុនជាមាច ស់បានផាច ញ់នាគរ៉ជនិងគធឝើឲ្រ 

ឧរគុវលកសសបគកាត្ខាវ ច ក៏សូមដល់នវូលពះនលត្រត្ន៍ជាទីពឹង រចួបងបឡូន 

ទ្ធំង២នាក់ដនទគទេត្គឺគយាកសសបនិងនទីកសសបលពមទ្ធំងបរវិ៉រចុះចូលទ្ធំង

អស់ោប  បនាធ ប់មកគទេត្លពះអងគសន្មថង អាទិត្ថបរយិាយសូលត្គៅនាទីភប១ំ 

គមយ ះគយាសីសៈ អបកទ្ធំងគនាះក៏បានអស់គៅនវូគសចកថីទុកខលគប់ោប  បានជា 

លពះអរហនថទ្ធំងអស់អងគកបុងគលាក។  

          ច)  របាគគោធិ  ស្ថថ នទ្ីរបរពឹត្តទ្ុកករកមម 
មុនការលាស់ដងឹ  លពះបរមគោធិសត្ថបានស្ថប ក់អាលស័យនាគឆបរខាង 

ស្ថថ ំននសធឹងគនរញ្ជរ៉ កបុងត្បំន់នលពលកាស់១ជតិ្ទីគមយ ះលបាគគោធិ (ទីទួលមុន 

ការលាស់) លបនពណីនិយាយមកថ្វ លពះអងគបានសំណាក់កបុងរងូភបតំ្ូច១ ឥឡូវ 

មានគមយ ះថ្វ ទុងគស្ថឝ រ ិ គៅលត្ងៀចគងកះភប ំ គលកាយការលបលពឹត្ថិគធឝើឲ្រន្ត្លបំាក 

កាយឥត្ន័យអស់គពល៦វសាមក លពះបរមគោធិសត្ឝបានសំគរចកាន់យក 

វត្ថលបត្ិបត្ថិជាផវូវកណាថ លវញិ គហើយក៏យាងនិមនថគៅអាលស័យគៅនាត្បំន់ 

នលពឧរគុវលាជតិ្ភូមិគមយ ះគសនានិគម ន្ដលសពឝនថងលត្វូជាភូមិបាគលៅរ។៍ 

ជគណថើ រផវូវដគ៏ចាត្លយម១ គឡើងគៅកាន់ទីវត្ថត្ូច១លគប់លគងគដាយលពះសងឃ 

ទីគប ខាងកបុងរងូភបទំុងគស្ថឝ រមិានរបូបដមិាលពះបរមគោធិសត្ឝមានរ៉ងកាយគៅ 
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ន្ត្ឆឡឹង ចងឡុលបង្គហ ញដល់ការលបលពឹត្ថិអត្ថកិលមថ្វនគុយាគ លបាគគោធិ 

បចចុបផនបគឺរងូភបធំសុ្រងគៈ មានចមាង យលបមាណជា១ម៉ាល សទិត្គៅខាងទិសឦស្ថន 

ននភូមិបាគលៅរ ៍ ឡានគបើកលបន្ហលជា២០នាទី ាមផវូវគៅកាន់ទីលកុងរ៉ជ 

លគឹះន្ដរ។ 

 
៣.៧  ស្ថន៌ាថ  ស្ថថ នទ្ីរបកាសសន្មតងធមមចកកបបវត្តនសរូត្ 
          ៣.៧.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 

ស្ថនា៌ថបចចុបផនបសទិត្គៅកបុងរដឌឧាថ រ-លបាគដស (Uttar-Prades ឧត្ថរ 

លបគទស) មានចមាង យ១០គ.ម. ពីទីលកុងោរ៉ណសី (ឥណាឍ គៅថ្វVārānasi) 

ឬជនួកាលគៅថ្វ គពណាន្រស (Benares) និងមានចមាង យផវូវ២៥២គ.ម. 

គៅកាន់ពទុនគយា ។  

          ៣.៧.២  រពឹត្តកិារណ៍សខំាន់ 
គលកាយពីការលាស់ដងឹ លពះសមាយ សមភុទនបានចណំាយគពលអស់៧ 

សបាថ ហ៍ជុើវញិទីនានា ឯពទុនគយា, ដើបូងគឡើយលពះអងគបានសគលមចលពះទ័យថ្វ 

មិនសន្មថងធម៌ចគំោះស្ថកលសត្ឝគទ គដាយលពះចិនាថ ថ្វធម៌ន្ដលត្ថ្វគត្បាន 

លាស់ដងឹគហើយមានគមមីរោពលជាលគលៅណាស់ សត្ឝគលាកន្ដលមានន្ភបក 

ជាប់ខាត់្គដាយគមាហៈលបំាកនឹងទទួលយកបាន។ ោវ មគនាះសហមផត្ីលពហយ 

បានលជាបគហត្ុយ៉ាងគនះ ក៏ចូលមកកាន់សំណាក់លពះពទុនជាមាច ស់ ទូលសំុអងឝរ 

លពះអងគឲ្រគបើកនវូទ្ធឝ រននលពះនិោឝ ន អនគុលោះចគំោះសត្ឝគលាកន្ដលមានធលុ ី

គឺរ៉គៈត្ិចអាចនឹងទទួលយកធម៌របស់លពះអងគបាន។ គលកាយការសនធនា 

លពះអងគបានសគលមចសន្មថងធម៌ គដើមផីគលបាសសពឝសត្ឝមានាបសទ្ធំង៥អងគ 
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មុនគគគឺគកាណឍ ញ្ដៈ វបផៈ ភទិធយៈ មហានាម និងអសសជនិ្ដលធាវ ប់ន្ត្បគលមើ 

លពះអងគអស់គពលជតិ្៦ឆាប ំបុ៉ន្នថនាំោប គចញចាកគចាលលពះអងគ គលកាយគពល 

លពះបរមគោធិសត្ឝលះបងៀនវូវត្ថដឧ៏លកិដឌ គហើយសមាទ្ធនកាន់យកផវូវ 

កណាថ លវញិគនាះ។ គពលលពះពទុនយាងនិមនថមកដល់នលពឥសិបត្នមិគទ្ធយវន័ 

នាស្ថនា៌ថកបុងនថងគពញបូណ៌មីន្ខ្អាស្ថឡហៈគឺចនំនួ២ន្ខ្គត់្ បនាធ ប់ពីនថងវសិ្ថខ្ 

បូជា គ ើញលពះពទុនអងគនិមនថមកអំពីទូរដាឌ ន ាបសទ្ធំង៥អងគបានលពម 

គលពេងោប គហើយថ្វ “ពកួគយើងទ្ធំងអស់ោប នឹងមិនគលកាកទទួលស្ថឝ គមន៍ គធឝើវត្ថ 

គផសងៗចគំោះសមណគោត្មគនះគឡើយ” ន្ត្គពលលពះអងគយាងជតិ្មកដល់ 

ពកួគគមិនអាចទប់ចិត្ថខ្វួនបានមាប ក់ៗ នាំោប សធុះស្ថធ គលកាកទទួលលពះអងគ និង 

បាលត្រចួគរេបចសំមាឡ ត្កន្នវងលកាលកលមាលគធឝើនវូកិចចគផសងៗ ថ្វឝ យលពះពទុនអងគ 

។ គលកាយពីោុំងអបកទ្ធំងគនះឲ្រគជឿថ្វ លពះអងគបានលាស់ដងឹគហើយ នារ៉លត្ី 

កាលគនាះឯងលពះអងគសន្មថងនវូធម៌ដល៏ផីគមយ ះធមយចកកបផវត្ថនសូលត្ គឺការ 

ោុំងកងៀននធម៌ឲ្រវលិគៅមានអរយិសចចៈ៤ជាអាទ៍ ទីអវស្ថនននធមយគទសនា 

គកាណឍ ញ្ដៈបាននវូធមយចកខុ ។ រចួលពះអងគមានលពះពទុនដកីាថ្វ អញ្ជដ គកាណឍ ញ្ដៈ 

មានន័យថ្វ គកាណឍ ញ្ដៈបានគ ើញធម៌គហើយហប! ាំងពីគពលគនាះមក 

គកាណឍ ញ្ដៈមានលពះនាមលបាកដថ្វ អញ្ជដ គកាណឍ ញ្ដៈ រចួគលាកបានទូលសំុបពឝ 

  ឧបសមផទ្ធ លពះអងគក៏លបទ្ធនឲ្រជាឯហិភិកខុ។ ាបសគលៅពីគនះបាន 

សគលមចធម៌បនថបនាធ ប់ោប ៤នថងគលកាយមក និងបានជាឯហិភិកខុលគប់អងគ។ កបងុ 

បឋមគទសនាគនះ ពកួលពហយបានសគលមចអមត្ធម៌មានចនំនួ១៨គកាដ ិ រ ី

ឯមនសុសគយើងបានន្ត្លពះអញ្ជដ គកាណឍ ញ្ដៈ១អងគបុ៉គណាត ះ។ លះុមកដល់នថង៥ 

គរ៉ច លពះបរមស្ថស្ថថ សន្មថងនវូធម៌ដល៏ផីលាញមួយគទេត្គឺ អនត្ថលកខណ 
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សូលត្ សថីអំពីធម៌ទ្ធំងឡាយមិនន្មនជារបស់ខ្វួន ន្ដលនាំឲ្រភិកខុទ្ធំង៥លពះអងគ 

បានដល់នវូទីបញ្ចប់ននគសចកថីទុកខកបុងសងារវដថ។ ស្ថទ នទីស្ថនា៌ថគនះ លពះពទុន 

ជាមាច ស់ក៏បានបំបួសយសកុលបុលត្ និងសមាវ ញ់លពះយសទ្ធំង៥៤របូ ឲ្របាន 

ជាលពះអរហនថទ្ធំងអស់អងគ កាលចប់វសាគលើកទី១គហើយ លពះបរមស្ថស្ថថ  

បានបញ្ជូនលពះគថរៈជាអរហនថខី្ណាលសពទ្ធំង៦០អងគ ឲ្រគចញលបកាសផសពឝ 

ផាយលពះស្ថសនាាមទីកន្នវងគផសងៗោប គដាយ១អងគៗ  ឲ្រនិមនថ១ផវូវន្ត្ 

បុ៉គណាត ះ។ ាំងពីគពលគនាះមក ស្ថនា៌ថក៏មានគករ៍ ថគមយ ះលផីផាយរនធឺថ្វ 

ជាទីលពះពទុនសំន្ដងធម៌គលើកទី១ផង និងជាទីគកើត្គឡើងននសងឃរត្ន៍មុនផង។  

          ៣.៧.៣  របវត្តិស្ថថ នទ្ី 
                               ២៤៩    . . 

                                                ណ       

                                                         

            វ                                     

         (គ. ៧៨)                               

                                               

វ                                                          

      គ     (គ. .  ៤-៦)              វ                

                                គ            វ        

                                     ណ          

                             គ           ៥២០  គ. . 

                       វ       គ                         
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 មវ នោនលត្កលូហុ៊ន គលកាមការដកឹនាំននមហិរ៉កលុជាទមិឡឥត្ស្ថសនា 

បុ៉ន្នថគលកាយមកពកួហុ៊នលត្វូបរ៉ជយ័និងកចំាត់្។ ស្ថនាថ៌ ស្ថជាថយបីានទទួល 

ោពរងុគរឿងគឡើងវញិ គលកាមការអភិរកសន្ថរកាននលពះរ៉ជាជាពទុនស្ថសនិក 

ជាគលចើនអងគមានលពះបាទហ៌ស្ថវធ៌នជាគដើម (ឆាប ំ៦០៦-៦៤៧គ.ស.) ស្ថនា៌ថ 

បានបនថកាវ យជាទីបូជនីយដាឌ នដរ៏ស់រគវើកគលកាមរ៉ជវងសបាលៈ (គ.ស.ទ៨ី-១២) 

។ រចួពីគនាះមានមាច ស់កសលត្ីកុមារគទវនី្ដលលត្វូបានគគដងឹថ្វ ជារ៉ជនិបូត្ទមម 

ចុងគលកាយននស្ថនា៌ថ លពះនាងជាអគគមគហសីននលពះបាទគោវនិធឆស្រនធៈជា 

អធិបត្ីននទីលកុងោរ៉ណសី (១១១៤-១១៥៤គ.ស.) លពះនាងបានកស្ថងវត្ថ

ដធ៏មួំយដាក់គមយ ះថ្វ ធមយចលកជនិវហិារ ន្ដលសំណល់លត្វូបានគគរកគ ើញ 

គពលជកីកកាយនាសត្វត្សរទ៍ី២០ អឝីៗលគប់យ៉ាងបានកាវ យគៅជាអាលកក់ 

ន្ថមគទេត្ គៅគពលពពកួមូសវិមលកុលយុលបគទសឥណាឍ និងចាប់គផថើមគធឝើការ 

វ៉យកគមធចនាចុងសត្វត្សរទ៍ី១២គ.ស.។ គលកាយពីលពះសងឃបាននាំោប គភេស 

លពះកាយគចញពីឥណាឍ អស់គហើយ ស្ថនា៌ថកាវ យគៅជាទីលត្វូគគគបាះបងៀ 
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គចាលនិងបំគភវចអស់គពលជាង៦ស.វ.។ ការជើនីកកណំាយនាស្ថទ នទីគនះ លត្វូ 

បានគធឝើគឡើងកបុងឆាប ំ១៨០០គ.ស. គដាយគលាកវរគសនីយ៍លត្ី កិត្ថូ (Major-

Kittoe) រកគ ើញព័សថុាងននវនិាសកមយបំផាវ ញគដាយគភវើងដគ៏ួរឲ្រសគងឝគ 

គលាកន្ថមទ្ធំងរកគ ើញគលគឿងសំណល់ន ំ ន្ដលគធឝើពីលសវូស្ថលមួីយអគនវើ 

គដាយលសវូស្ថលនីិងលោប់ធញ្ដជាត្ិដនទគទេត្កបុងកុដ។ិ ទ្ធំងគនះអាចបញ្ជជ ក់ 

បានថ្វគឺគភវើងឆាបគឆះគលឿនណាស់ន្ដលបងខើឲ្រលពះភិកខសុងឃ លត្វូគបាះបងៀ 

គចាលនវូភាថ ហាររបស់ខ្វួន។ សរបុគសចកថីមក ព័សថុាងបានលបាប់ថ្វអគគិភ័យ 

ដម៏ហនថរ៉យគនះគឺគកើត្មកពីស្ថប នដ ននពកួសលត្វូនឹងស្ថសនាន្ត្បុ៉គណាត ះ 

ជាជាងគកើត្មកពីធមយជាត្ផិាធ ល់។ ាមគលាកខានបិងហាមថ្វ វ៉ជាគរឿងចាស់ 

ណាស់និងគួរឲ្រចាប់ចិត្ថផថតិ្អារមយណ៍ននគលោះមហនថរ៉យ ចុងគលកាយបងឡស់ 

បងកគឡើងគដាយគភវើង។ វ៉បានដក់ជាប់កបុងចិត្ថននគលាកកិត្ថូ គហើយគលាកក៏បាន 

សនបិដាឌ នថ្វ៖ ទីទ្ធំងអស់លត្វូបានន្ឆកគឆរគខ្ធចខ្ធី ដតុ្បំផាវ ញវត្ថវ៉ឿ អារ៉ម 

វត្ទុគោរពបូជា និងពិោត្លពះសងឃ កបុងទីកន្នវងខ្វះឆឡឹងន្ឆឡង មនសុស គឈើ  ន្ដក 

គលគឿងសំណងៀបដមិា លត្វូបានគរជាគនំរ គហត្ុគនះគកើត្គឡើងជាគលចើនគលើក 

គលចើនស្ថមិនន្មនន្ត្មថងគទ ។  
នាឆាប ំ១៧៩៤គ.ស. ស្ថនាថ៌បានទទួលការចាប់អារមយណ៍ ពីសំណាក់ 

ពិភពគលាកស្ថជាថយគីដាយវគិចឆទកមយ១ គឺជោត្-សិងហជាមស្រនថីអបកគមើលការខ្ុស 

លត្វូកបុងត្បំន់ោរ៉ណសី បានវ៉យបំផាវ ញគចាលទ្ធំងលសុងនវូធមយរ៉ជកិសថូបដ ៏

លផីលាញ គដើមផីយកឥដឌនិងថយសងៀអោរទីផារ១។ គៅគពលលពះសថូបលត្វូ 

បានផថួលរលំនំិងជកីកបុងជគលៅ៨.៣ម. ពកួកមយករបានរកគ ើញលបអប់ថយ១ ទលម 

ត្មកល់លបអប់ត្ូច១គទេត្គធឝើអំពីថយម៉ាបពណ៌គខ្េវ គដាយខាងកបុងមានលពះ 
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ស្ថររីកិធាត្ុននលពះបរមលគនូិងវត្ទុមាសគពលជជាគលចើន ន្ដលលត្វូបានបញ្ចុះ 

គដាយលពះបាទធមាយ គស្ថក។ គដាយស្ថរន្ត្ខ្វួនជាហិណឍ ូស្ថសនិក ជោត្-សិងហ 

បង្គគ ប់ឲ្រកូនគៅខ្វួនចាក់ស្ថររីកិធាត្ុគចាលកបុងទគនវគង្គគ អស់គៅវ៉គិត្ថ្វ ទុក 

ក៏ោយ នលបគយាជន៍ នាំឲ្រចនលងដល់ស្ថសនាខ្វួន លពះធាត្ទុ្ធំងគនាះក៏បាត់្ដើណឹង 

សូនរឈឹងាំងពីគពលគនាះមកគួរឲ្រស្ថថ យ។ សកមយោពបំផាវ ញទ្ធំងគនះ នឹង 

មិនមាននរណាដងឹឮគឡើយ គបើពុំមានរបាយការណ៍រកគ ើញទីកន្នវង ស្ថនា៌ថ 

ន្ដលបានចុះផាយកបុង លពឹត្ថិបលត្១គមយ ះ សកមយោព លស្ថវលជាវអាសីុត្ិក 

(Asiatic-Researches) របស់គលាកជណូាថ្វន់-ដនុាក ន (Jonathan-Duncan) 

ជាគណៈកមាយ ធិការលបចាំទីលកុងោរ៉ណសី។ ោវ មគនាះបានគធឝើឲ្រអារមយណ៍ 

ស្ថធារណជនគផាថ ត្គៅគលើស្ថនា៌ថ។ គហើយកបុងឆាប ំ១៨១៥ននគ.ស. ឧត្ថម 

គសនីយ៍ សីុ.ម៉ាគកនសី (C. Mackenzie) បានគផថើមគធឝើការលស្ថវលជាវនិងរក 

គ ើញរបូបដមិាខ្វះៗ។ សពឝនថងរកាទុកកបុងស្ថរមនធីរជាត្ិទីលកុង កាលកុាថ  

លបគទសឥណាឍ ។ គៅឆាប ១ំ៨៣៥-៣៦ននគ.សខានបិងហាមបានជកីកកាយរក 

គ ើញនវូរបូបដមិានិងថយចមាវ ក់ចនំនួជាង៤០ដុើ។ វនិាសកមយ១គទេត្ បានគកើត្ 

គឡើងថយនិងឥដឌចនំនួ៦០រគទះ លត្វូបានគគជកីោស់យកពីស្ថទ នស្ថនា៌ថ ដកឹជញ្ជូន 

យកគៅកស្ថងស្ថភ ន២និងអោរលកុងោរ៉ណសី។ អំគពើចនលងគនះ គធឝើគឡើង 

គពលគលាកខានបិងហាមមិនគៅ គដាយរវល់បញ្ជូនរបូបដមិា និងចមាវ ក់គៅទុក 

ទីសុវត្ទិោព។ ការជកីកកាយលស្ថវលជាវគចះន្ត្គធឝើបនថបនាធ ប់មក ចាប់ាំងពីឆាប ំ 

១៨៥១-១៩២២ននគ.ស។ ជាលទនផល ពកួគគបានរកគ ើញធគមយកខសថូប 

ធមយរ៉ជកិសថូប មូលគននកុដ ិ សសរសថមមអគស្ថកនិងទីវត្ថអារ៉មបាក់ន្បកមួយ 

ចនំនួធ ំ ទីកន្នវង៤ដើបូងមានន័យសំខាន់និងជាទីដពិ៏សិដឌ គលោះមានជាប់ោក់ 
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ព័នននឹងជវីនីនលពះពទុនជាមាច ស់។ ឯកន្នវងដពិ៏សិដឌទី៥ គឺជាបូជនីយដាឌ នមាន 

រ៉ងទ្ធបនាម បញ្ជច យត្ន ាមជើគនឿលបាប់ថ្វ ជាស្ថទ នទីលពះពទុនអងគគលបាស 

យសកុលបុលត្។ 

          ៣.៧.៤  ស្ថថ នទ្ីគួរដលក់ារថ្វវ យបងគំនមសសការ 
          ក)  គៅខាណឌី  

គយើងនឹងបានគ ើញនវូបូជនីយដាឌ នគនះោវ ម គពលណាចូលមកកាន់ 

ទីស្ថនា៌ថ។ គៅខាណឍី មានរ៉ងជាប៉មអដឌគកាណជាគនំរឥដឌសទិត្គៅគលើទីទួល 

គឺជាសំណល់សល់អំពីលពះសថូបបូរ៉ណ។ ប៉មគនះកស្ថងគឡើង គដើមផីទុក 

ជាទីនឹករលកឹដល់ដើគណើ រទសសនកិចចរបស់លពះគៅហមុយន (Hamuyan) មក 

កាន់ស្ថនា៌ថកបុងឆាប ំ១៥៨៨គ.ស. លត្វូជាវររ៉ជបិារបស់អាការ-៍ខាន់ (Akbar-

Khan)។ ទីគនះ លត្វូបានគគដងឹថ្វជាទីកន្នវងលពះសមាយ សមភុទនជបួាបសទ្ធំង៥ 

អងគដើបូងគៅគពលលពះអងគយាងមកគលបាសពកួគគ។  

          ខ)  ឧទ្ានគរបើស ឬឥសបិត្នៈ 
លបន្ហលជា១គ.ម.ឋិត្គៅទិសឧត្ថរ គឺជាមិគទ្ធយវន័ឬសួនជាទីឲ្រ 

អភ័យដល់សត្ឝលមឹគ ឯោករថ្វឥសិបត្នៈ=ទីធាវ ក់ចុះននពកួឥសី បានដល់ 

លពះបគចចកពទុនគលាកនិមនថគហាះចុះមកសំចត្គងៀគៅទីគនះ គលកាយមកគលាក 

ក៏បរនិិោឝ នគៅទីគនាះ ក៏មាននាមលបាកដថ្វ ឥសិបត្នៈ។  

គ)  ធគមមកខសតបូ 
លពះសថូបដធ៏សំគមផើមន្ដលមានរ៉ងដចូជាសីុឡាំងគនះ អងកត់្ផចតិ្ខាង 

គលកាមមាន២៨.៥ម. និងកពំស់៤៣.៦ម.។ សម័យគុបថៈន្ប៉កខាងគលកាម 

ននលពះសថូបលត្វូបានគគរ ុគំលស្ថបគដាយថយ ន្ដលមានការវចិិលត្រចនាបថគផសងៗ 
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ននសនថិវងសបាលៈគឺលពះបាទមហិបាលទី១ (១០២៦គ.ស.) បានលបាប់ថ្វលពះសថូប

គនះមានគមយ ះថ្វធមយចលកសថូប។ គដាយគហត្ុគនាះ គទើបលកសួងបូរ៉ណដាឌ ន

ឥណាឍ លបកាសថ្វ ទីគនះជាកន្នវងលពះបរមលគលូបទ្ធននវូលពះធម៌គលើកដើបូង ។ 

គទ្ធះជាយ៉ាងគនះកថី លពះសងឃជាត្ិភូមាខ្វះមានជើគនឿថ្វ ស្ថទ នទីននធមយរ៉ជកិ

សថូបន្ដលបញ្ចុះលពះស្ថររីកិធាត្ុគដាយអគស្ថកាធិរ៉ជ ថ្វជាទីននបឋម

គទសនា ចនំ្ណកធគមយកខសថូបន្ដលកស្ថងគដាយលពះបាទធមាយ គស្ថកន្ដរគនាះ 

ថ្វជាទីសន្មថងធម៌គលើកទី២គៅវញិ គឺអនត្ថលកខណសូលត្ន្ដលនាំឲ្របញ្ច 

វគគិយភិកខុអស់នវូគសចកថីទុកខ។ 

ឃ)  ធមមរ៉ជិកសតបូ 
សំណល់ធមយរ៉ជកិសថូបសទិត្គៅទិសខាងគជើងជតិ្ធគមយកខសថូប គហើយ

គៅមានជាបាត្រងឝងៀមូលន្ដលគៅសល់ គលកាយពីការបំផាវ ញគដាយជោត្-

សិងហ លបភពគដើមលពះសថូបគនះលត្វូបានកស្ថងគឡើងគដាយអគស្ថកាធិរ៉ជ ន្ដល

មានអងកត់្ផចតិ្១៣.៤ម. បុ៉ន្នថលត្វូបានពលងកីអស់២ដង នាសម័យរជជកាលគុបថៈ 

គលោះគហត្ុគនាះគហើយ បានជាសពឝនថងគយើងគ ើញនផធបាត្ធយ៉ំាងហបឹង ធមយ

រ៉ជកិសថូបាមកិត្ថិស័ពធខ្វួនចងឡុលបង្គហ ញថ្វ កស្ថងគឡើងគដើមផីបញ្ចុះលពះ

ស្ថររីកិធាត្ុននលពះស្ថស្ថថ  គៅគពលអគស្ថកគធឝើការបំន្ណងលពះធាត្ុស្ថជាថយ ី

ពីលពះសថូបគដើមទ្ធំង៧ និងយកបញ្ចុះត្មកល់ទុកកបុងលពះសថូបនានាាមទីឋាន

គផសងៗ។ 

 ធមយរ៉ជកិសថូបជាលពះសថូបន្ត្មួយគត់្គៅនាស្ថនា៌ថ ន្ដលមានបញ្ចុះ

លពះស្ថររីកិធាត្ុ រឯីធគមយកខសថូបវញិលោន់ន្ត្ជាលពះសថូបស្ថងទុកជាអនសុស-

រណៈបុ៉គណាត ះឯង គសចកថីសំខាន់យ៉ាងគនះ នាំឲ្រពកួអបកលស្ថវលជាវលបាកដ
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កបុងចិត្ថខ្វួនថ្វធមយរ៉ជកិជាទបីឋមគទសនា។ នឹកគ ើញដល់កិត្ានោុពនន

លពះសថូបគនះ ន្ដលសម័យកាលមួយមានោពរងុគរឿងរងឹមាំ ឥឡូវបានសល់

គៅលត្ឹមន្ត្បាត្លគឹះ នាស្ថទ នលពះពទុនសន្មថងធមយចកកបផវត្ថនសូលត្ នងិគធឝើឲ្រ

គយើងនឹកគ ើញដល់ការមិនគទេងននរបស់ទ្ធំងពងួ ជាគហត្ុនាំឲ្រគយើងខិ្ត្ខ្ំ

លបត្ិបត្ថិាមោករគលបេនលបគៅននលពះបរមលគ។ូ 

          ង) មូលគនធកដុិ 
សទិត្គៅទិសខាងគជើងននធមយរ៉ជកិសថូប ទីគនំរឥដឌបាក់ន្បក១កន្នវង 

គឺជាមូលគននកុដ ិ ឬបនធប់មានកវិនដល៏កអូបជាទីលពះពទុនគងៀចាំវសាគលើកទី១ 

ាមអដឌកថ្វ គមភីរធមយបទលបាប់ថ្វលត្វូបានបរចិាច គស្ថងថ្វឝ យគដាយននធិយ

កុដមុភីក៍។ លោន់ន្ត្លពះពទុនលពះអងគលទងៀទទួលអនគុមាទនាោវ ម វមិានដជ៏ាទិពឝ

បានគកើត្គឡើងឯឋានាវត្ិថងសរងៀចាំននធិយគនះន្ដរ។ សណាឌ នកុដមិានរ៉ងជា

កាគរ៤លជងុគដាយ១លជងុៗ មាន១៨.៣ម. ទ្ធឝ រចូលន្បរមុខ្គៅទិសបូោ៌ត្បំន់

លត្ងៀចគនាវ ះគននកុដនិិងធមយរ៉ជកិសថូប គឺជាទីកន្នវងចស្រងកមន្ដលលពះអងគន្ត្ងន្ត្ 

និមនថយាងសមាធចិះុគឡើង គដើមផីបញ្ជជ ក់ដល់ការអំណះអណំាងទ្ធំងគនះ គគបាន

រកគ ើញបដមិាគោធិសត្ឝ១អងគធ ំ ន្ដលត្មកល់គៅទីកន្នវងគនះ គដាយភិកខុ

ពលៈននមធរុៈ ។ 

ច)  សសរសតមភរពះបាទ្ធមាម គស្ថក 
សទិត្គៅជតិ្ទិសខាងលចិននមូលគននកុដគិលកាមដើបូលលបក់គសយើនិងលត្វូ

បានការោរគដាយរបាំងន្ដកដរ៏ងឹមាំ សសរសថមមន្ដលគៅសល់គនះមានកពំស់

២ម.ពីបាត្គឡើង ាមទលមងៀគដើមមានកពំស់១៥ម. គដាយមានគាថយដល៏ឡគៅពី

ខាងគលើ ន្ដលបចចុបផនបរកាទុកកបុងស្ថរមនធីរស្ថនា៌ថ សសរសថមមគនះបាន
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លបាប់ថ្វ ជាទីកណំត់្កន្នវងលពះពទុនអងគលបជុើភិកខុសងឃជាអរហនថស្ថវក័៦០អងគ

គហើយបញ្ជូនឲ្រគៅផសពឝផាយលពះស្ថសនាាមទិសគផសងៗោប ។ ពនដស៏សរ

សថមមមានសិលាចារកឹគដាយខ្វឹមស្ថរអត្ទន័យថ្វសូមកុឲំ្របុគគលណាមួយគធឝើនវូ

សងឃគភទកមយគឡើយ យ៉ាងគនះជាគដើម។ល។ រជជកាលលពះបាទធមាយ គស្ថក

មានភិកខុសងឃជាគលចើននិកាយទិដឌ ិ អាលស័យគៅនាស្ថនា៌ថ គម៉ាវ ះគហើយ

អគស្ថកបានលបកាសសងឃគភទកបញ្ដត្ថិ លបគយាជន៍គដើមផីការោរគលើកសធួយ

ឲ្រសងឃមានការលពមគលពេងោប កបុងបណាថ និកាយពទុនស្ថសនាទ្ធំងអស់។  

          ឆ)  ស្ថថ នទ្ីបញ្ជច យត្នៈ 
សទិត្គៅទិសខាងគកើត្ននធមយរ៉ជកិសថូប គឺជាទីសកាក រៈមួយន្ដលមាន

រ៉ងទ្ធបមានលគឹះដរ៏ងឹមាំ ន្ដលកស្ថងគឡើងមកពីឥដឌពណ៌គាប ត្គហើយយក

គរំាូមវហិាររ៉ងកាគរននសម័យកាលគុបថៈ លត្វូបានគគគៅថ្វ បញ្ជច យត្នៈ

ឬទីមានបាត្លគឹះ៥។ ទីបញ្ជច យត្នៈគនះ ជាទូគៅគគដងឹថ្វ ជាកន្នវងលពះអងគ

គលបាសយសកុលបុលត្ គដាយគហត្ុថ្វ មិនសូវមានគគស្ថគ ល់ដងឹគលចើន គបើ

គលបេបគៅនឹងទីដនទគទេត្ គម៉ាវ ះគហើយមានមនសុសត្ិចត្ួចបុ៉គណាត ះគធឝើការ

គោរពបូជាជាគហត្ុនាំឲ្រស្ថទ នទីគនះកមាវ យគៅជាកន្នវងមានសោពស្ថង ត់្លឡ

គួរដល់សមាធិ។  

          ជ) មូលគនធកដុវិិហារ 
លបមាណ៥០០ម. សទិត្គៅទិសខាងគកើត្ននធគមយកខសថូប គឺជាអោរ

មូលគននកុដវិហិារផចុងគផថើមកស្ថងគឡើងគដាយសមាគមមហាគោធិឥណាឍ  កបុង

ឆាប ំ១៩៣១ននគ.ស. គលកាមការពាយាមដស៏ឝិត្ស្ថឝ ញននអនាោរកិធមយបាល 

ន្ដលមានគបសកកមយពិគសសមួយ គឺការនាំយកទីពទុនស្ថទ នទ្ធំងអស់កបុង
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លសុកឥណាឍ  ឲ្រគៅគលកាមការលគប់លគងន្ថរការបស់ភិកខុសងឃវញិ។ ថវកិា

សលមាប់ការកស្ថងគនះបានមកពីស្រសថីមាប ក់គឺអបកលសីន្មរ-ីន្អលសី្ថន្បត្-ផគូសធើ

(Ms.Mary Elizabeth Foster) មកពីគកាះហានវ។ គៅនថងគបើកសគមាភ ធ

ជាផវូវការលពះស្ថររីកិធាត្ុននលពះជនិលសី ន្ដលបានជកីកកាយរកគ ើញគៅកបុង

លកុងត្កកសិលាឆាប ១ំ៩១៣-១៩១៤ ក៏បានលបគល់ជនូជាអំគណាយដន៏ថវថ្វវ នន

លកសួងបូរ៉ណដាឌ នឥណាឍ ចគំោះមហាគោធិសមាគម។ ឆាប ំ១៩១៣ ននគ.ស. 

បូរ៉ណវទិូជាត្ិអងៀគគវស គឺគលាកចន-ម៉ាស៊ល (Sir John Marshall- ១៨៧៦-

១៩៥៨) បានរកគ ើញទីដសំ៏ខាន់មួយ គឺទីលកុងបូរ៉ណត្កកសិលាកបុងត្បំន់ខាង

គជើងលបគទសឥណាឍ  គពលជកីកកាយទីបាក់ន្បកជតិ្ធមយរ៉ជកិសថូបលត្ងៀទីពំនកូ

គមយ ះឆិរ-ត្ូប (Chir-Tope) ឯត្កកសិលាមានចមាង យ៤០គ.ម. ពីទីលកុងឥស្ថវ

ម៉ាបាដននលបគទសប៉ាគិស្ថទ នបចចុបផនប។ គលាករកគ ើញលពះស្ថររីកិធាត្លុពះ

សមភុទនន្ដលបានបញ្ចុះគៅទីគនាះ កបុងសម័យកាលរ៉ជវងសកុស្ថនៈគ.ស.ទ២ី, 

ដល់១៦ឆាប ំគលកាយមកគលាក ឯ.គអហច. ឡុងគហើសត្៍ (A.H. Longhurst) បាន

រកគ ើញលពះស្ថររីកិធាត្ុ១ចនំ្ណកគទេត្ នាទីកន្នវងនាគជ៌នុគកាណឍ ៈកបុង

ត្បំន់ឥណាឍ ខាងត្ផូង។ លពះស្ថររីកិធាត្ុទ្ធំងគនះសពឝនថងលត្វូបានរកាទុកគៅ

កបុងបនធប់សមាង ត់្មួយ គៅពីខាងគលកាមពទុនបដមិាសំន្ដងធមយចលក និងនាំ

យកគចញមករ៉ល់រដវូកាលកឋិនគដើមផីឲ្រពទុនបរសិទរគោរពបូជា។ វចិិលត្ករ

ដល៏ផីគមយ ះជនជាត្ិជបុ៉នគគឺលាកគកាគសត្សុ គនាសុ (Kosetsu-Nosu) បាន

ចណំាយគពលអស់៣ឆាប ំ (១៩៣២-៣៥គ.ស.) គដើមផីគូរគនំរូដល៏សស់លត្កាល

ាមន្បបអជនាថ  គលើជញ្ជជ ំងទ្ធំង២ននលពះវហិារពទុនស្ថសនិកជនជាជាត្ិអងៀ

គគវស គលាកបី៊.ន្អល.គលៅត្ន់ (B.L. Broughton) គឺជាមាច ស់វោិគទ្ធននវូ 
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ការង្គរដល៏ឡរងុគរឿងគនះគដើមផីលមឡគស្ថភណោពននទិដឌោពលពះវហិារ។ ជតិ្

ហបឹងបនថិច ខាងគលៅលពះវហិារមានទីសកាក រៈស្ថងថយមួីយន្ដលមានរបូបដមិា

ទហំំធបុ៉ំនមនសុស គៅខាងគលកាមគដើមគោធិលពឹកសមួយសថីអំពីលពះពទុនបរម

លគគូលបាសបញ្ចវគគិយភិកខុ។ ជុើវញិបដមិាជាទីគោរពទ្ធំងគនាះមានសិលាចារកឹ

ធមយចកកបផវត្ថនសូលត្ននលបគទសអបកកាន់លពះពទុនស្ថសនា មានន្ខ្យរគយើងជា

គដើមចារឆាវ ក់គលើគបេរដារ។  

          ឈ)  ស្ថរមនទីរបូរ៉ណដាឋ នស្ថន៌ាថ6 
មានត្មកល់បូរ៉ណវត្ទុទ្ធំងឡាយ ន្ដលបានរកគ ើញមកពីស្ថទ នទីខ្ូច 

ខាត្ននសួនលមឹគ កបុង  ឡុងគពលកណំកណំាយជកីចាប់ាំងពីឆាប ១ំ៩០៥ត្ៗ 

មកខាងកបុងស្ថរមនធីរមានបដមិាននលពះពទុន និងគោធិសត្ឝមួយោគធមំាន

គដើមកគំណើ ត្ាំងពីសម័យគុបថៈ (ស.វ.ទី៤-៥គ.ស.) លត្វូបានដាក់ាំងបង្គហ ញ

របូចមាវ ក់បដមិាដសំ៏ខាន់ទ្ធំងគនាះមានដចូត្គៅគនះគឺ ៖ 

● បដមិារបូគា 
គពលចលូគៅដល់អោរធគំយើងនឹងបានគ ើញរបូចមាវ ក់ដល៏ឡបិុនលបសប់ 

ននសិលផៈគមារយ័ិន គឺរបូគាធកំាលពីមុនសទិត្គៅគលើសសរសថមមអគស្ថកឯ 

មិគទ្ធយវន័ របូចមាវ ក់ថយភក់ដរ៏គលើបលសិលគនះមានកពំស់២.៣ម. គហើយមាន 

គា៤អងគុយកបងុលកខណៈន្បរខ្បងដាក់ោប និងោប  គដាយគៅពីខាងគលកាមមាន 

កាច់ជារងឝងៀមូលមួយមានកពំស់០.៣ម. កាច់គនះមានសត្ឝ៤លជងុគដាយ១ 

លជងុៗ លត្វូខ័្ណឍ គដាយកងៀធមយចលកគលើជើគហេងរបស់ខ្វួន គឺសត្ឝគោត្ណំាង 

                                                           
6 ោគគលចើនស្ថរមនធីរពកួកវឹង ន្ត្ងន្ត្បិទគៅនថងច័នធ គលោះនថងអាទិត្រគគគបើក ក៏ដចូជាទីផារ 

លក់ដរូអញ្ចឹងន្ដរ ។  
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ឲ្រលពះអងគលបសូត្ ដើរតី្ណំាងឲ្រលពះអងគចុះមកចាប់បដសិននិ គសះត្ណំាងលពះ 

បរមគោធិសត្ឝយាងគចញស្ថងអភិគនស្រសកមណ៍និងគាត្ណំាងឲ្រធមយចកកបផវ

ត្ថនសូលត្។ គាធទំ្ធំង៤ខាងគលើគនះ ត្ណំាងឲ្រកិត្ថស័ិពធដល៏ផីរនធឺននពទុនធម៌ 

ន្ដលផសពឝផាយគៅកាន់ទិសទ្ធំង៤ សពឝនថងគនះគាបានជារបូសញ្ជដ លា

ឥណាឍ និងកងធមយចលកជានិមិត្ថសញ្ជដ ននទងៀជាត្ិឥណាឍ  ។ 

           ● បដមិាគោធិសត្វអងគធ ំ
របូបដមិាអងគធគំនះគឺកស្ថងពីថយភក់លកហម ជាអំគណាយរបស់ភិកខុ 

ពលៈកបុងគ.ស.ទ៨ី១ ននរជជកាលលពះបាទកនិសកៈត្ណំាងឲ្រសិលផៈ លបនពណី 

ននមធរុៈ ទីខាងគលកាយបដមិាគឺជាស្ថប មគនំសូថយពីមុនមកជាឆ័លត្លឡឆាវ ក់ជាប់ 

ឆ័លត្ថយគនះគគត្មកល់រកាទុកឯអោរធ។ំ 

● បនទះថមពិពណ៌នាពុទ្ធបបវត្ត ិ
បនធះថយចមាវ ក់គនះបង្គហ ញអំពីលពឹត្ថិការណ៍សំខាន់ៗ ធ៤ំយ៉ាងននជវីតិ្ 

លពះសមភុទន គឺលបសូត្ លាស់ដងឹ សន្មថងធមយចលក និងមហាបរនិិោឝ ន។ បនធះ 

ដនទគទេត្និទ្ធនអំពីគហត្ុទ្ធំង៨យ៉ាង ទ្ធក់ទិននឹងជវីលីពះអងគមានដចូត្គៅគនះ 

គឺលពឹត្ិថការណ៍ធទំ្ធំង៤បានគលើកគឡើងរចួមកគហើយ និងគរឿងគហត្ុដនទគទេត្ 

មានការសន្មថងយមកបាដហិារយ៍ិ ការយាងនិវត្ថពីស្ថទ នគទវគលាកម កាន់ 

ទីសងកសសៈ ការផាច ញ់ដើរនីាឡាគិរគិៅនាទីលកុងរ៉ជលគឹះ និងការថ្វឝ យលបគគន 

ទឹក យ ុំ គដាយពកួស្ថឝ ចគំោះលពះអងគ ឯកូដាោរស្ថលាទីលកុងគវស្ថលនីនន្ដនវជជ។ី  

           ●                     

ពទុនបដមិាលទងៀគងៀជាទលមងៀលកខណៈធមយចកកមុលទៈ ឬឥរយិាបថ លប 

ទ្ធនលពះធម៌គលើកទី១ គឺជាបដមិាដល៏ឡស្ថឡ ត្អស្ថច ររននសិលផៈនាសម័យគុបថៈ។ 
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របូបដមិាចមាវ ក់ដល៏ផីមួយគនះគឺជាអំគណាយរបស់លពះបាទកុមារគុបថៈ ន្ដល 

គស្ថយរ៉ជរចាប់ពីឆាប ៤ំ១៤-៤៥៥ននគ.ស.។ ចនំ្ណកឯឆពឝណត រងសីជុើវញិមាន 

ឆាវ ក់កាច់ផាក យ៉ាងលឡ និងមានគទពលបណមរទ្ធំងសងខាងលជងុខាងគលើ អគនាថ  

ខាងគលកាមបដមិាមាន៧របូ ន្ដលត្ណំាងឲ្របញ្ចវគគយិភិកខុមួយអគនវើគដាយ 

មាច ស់កសលត្ី និងរ៉ជបុលត្លពះនាងកបុងឥរយិាបថលតុ្ជងគងៀលបណមរថ្វឝ យបងគើ 

ចគំោះកងធមយចលក។  

          ញ) សមាគមមហាគោធិ 
ការទទួលខ្ុសលត្វូគធឝើឲ្រស្ថនា៌ថកាវ យគៅជារមណីយដាឌ ន គួរដល់ 

ការទសសនាថ្វឝ យបងគើននមហាជនលត្វូធាវ ក់គៅកបុងនដអនាោរកិធមយបាល ជា 

ស្ថទ បនិកននសមាគមមហាគោធិឥណាឍ  គលាកបានគបើកទីស្ថប ក់ការមហា 

គោធិសមាគម១ នាស្ថទ នទីស្ថនា៌ថសទិត្គៅខាងគឆឝងននមូលគននកុដវិហិារ 

ន្ដលមានត្ួនាទីគមើលការខ្ុសលត្វូបន្នទមគៅគលើស្ថលាវទិាស្ថទ ន បណាត  

លយ័និងទីកន្នវងអប់រសំលមាប់ឧភគាសងឃ។ គលកាយមកគទេត្សមាគមបាន 

កស្ថងមនធីរគពទរមួយគដើមផីផថល់គសវ៉ន្ថរកាអបកជើងលឺកីលកោយ នលទនោពលគប់

លោន់ គៅជុើវញិទីស្ថនា៌ថគដាយឥត្គិត្នថវ។ 

ដ)  វត្តអារ៉មគៅស្ថន៌ាថបចចុបបនន  
សពឝនថងគនះមានវត្ថអារ៉មមួយចនំនួននលបគទសអបកកាន់លពះពទុនស្ថស

នាសលមាប់អបកធមយយាលាទសសនាគធឝើការសំចត្ដើគណកបានមានវត្ថភូមា វត្ថ 

ន្ខ្យរ វត្ថជបុ៉ន វត្ថចិន វត្ថកូគរ វត្ថនថ វត្ថទីគបជាគដើម ។ល។ គបើមិនអញ្ចឹងគទ 

ស្ថប ក់គៅសណាឌ ោរក៏បាន។ 
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 ៣.៨  កសុនិារ៉  ស្ថថ នទ្ីរពះពុទ្ធអងគបរនិិោវ ន  
          ៣.៨.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 

កុសិនារ៉ឬកុសិនគរសទិត្គៅកបុងភូមិកាគសេ (Kasia) លសុកន្ដវគរេ 

(Deoria) ននរដឌឧាថ រ-លបាគដស ទីលបជុើជនជតិ្បំផតុ្គឺ គោរកខបុរមានចមាង យ 

៥៥គ.ម. ាមផវូវថបល់កសិុនារ៉មានចមាង យ១៣០គ.ម.ឋិត្គៅទិសខាងត្ផូង 

សួនលមុភិនី និងឋិត្គៅទិសខាងគកើត្ទីលកុងស្ថវត្ទីមានចមាង យផវូវ២៥០គ.ម. 

គហើយមានចមាង យផវូវ២៥០គ.ម.ននទិសខាងគជើងទីលកុងបត្បៈ  ចមាង យផវូវោគ

គលចើន សទិត្គៅកបុងោពប៉ាន់ស្ថយ នទ្ធំងអស់ សពឝនថងឯកុសិនារ៉មានសណាឌ ោរ 

លឡៗ  ន្ដលអបកធមយយាលាអាចសំណាក់អាលស័យបាន។  

          ៣.៨.២  រពឹត្តិការណ៍សខំាន់ 
៣ន្ខ្មុនគពលលពះពទុនអងគមានលពះជនយគរំប់៨០លពះវសា លពះអងគបាន 
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ដាក់អាយុសង្គខ រ នាបាវ៉លគចត្ិយន្ដលលកុងមារមានចិត្ថបាប បានទូលសូមឲ្រ 

លពះអងគចូលកាន់បរនិិោឝ ន គលោះឥឡូវគនះអឝីៗ លពះអងគបានគរេបចចំប់សពឝ 

លគប់អស់គហើយ ធម៌វនិ័យនិងបរស័ិទទ្ធំងលគហសទនិងបពឝជតិ្ក៏បានាំង 

គៅមាំគហើយ។  គលកាយគពលចាំវសានាគវឡុវលោមកបុងលកុងគវស្ថល ី ចាក 

គចញពីអាននធគចត្ិយជតិ្គោគនគររចួគហើយ លពះអងគនិមនថគធឝើដ ើគណើ រជាល ំ

ដាប់ៗ កាត់្ាមទីលកុងបាវ៉ចូលគៅគងៀកបុងអមភវន័ននចុនធកមាយ របុលត្ (កូនជាង 

មាស)។ ទីគនះលពះពទុនអងគបានទទួលចង្គហ ន់ចុងគលកាយថ្វឝ យលបគគនគដាយ 

នាយចុនធឯទីលគំៅឋានរបស់ខ្វួន។ លះុទទួលភាថ ហាររចួគហើយអាោធ 

ដខ៏ាវ ំងកាវ គកើត្គឡើងនាំឲ្រលពះពទុនអងគធាវ ក់គលាហិត្ គសធើរនឹងដល់នវូកថីមរណា។ 

លពះអងគបានគលបើលពះអាននធរហូត្អស់៣ដង ឲ្រនិមនថគៅដងទឹកសធឹងជតិ្គនាះ 

គដើមផីលបគគនលពះអងគឆាន់ គហត្ុន្ដលលពះអាននធមិនអាចដងទឹកបានគដាយ 

ស្ថរន្ត្រគទះ៥០០គទើបបរឆវងកាត់្គៅថយីៗ  គធឝើឲ្រទឹកលឡក់កករកខ្ឝក់។ ទីបំផតុ្ 

លពះអាននធនិមនថគៅដងមកទឹកសធឹង ក៏ន្លបកាវ យគៅជាថ្វវ ឆឝងៀគួរដល់ការទទួល 

ទ្ធនបាន។ បនាធ ប់ពីជបួសនធនានឹងមលវបុលត្នាមបុកកុសៈគហើយ លពះអងគមាន 

ពទុនដកីាគៅលពះអាននធមកថ្វ៖ មកអាននធ! គយើងគៅកាន់សធឹងកកុធៈ។ ទីគនាះ 

លពះអងគលទងៀចុះលសងៀផងគស្ថយផង រចួគទើបគសថចនិមនថចូលគៅរកអមភវន័។ 

លោគនាះ លពះអងគផាថ ំលពះអាននធឲ្រនិមនថគៅជយួបគនាធ បងៀគសចកថីគៅថ លកហាយ 

របស់នាយចុនធ កុឲំ្រមានវបិផដសិ្ថរ ី គដាយលពះអងគបានបញ្ជជ ក់អំពីចង្គហ ន់២ 

កាល ន្ដលមានផលវបិាកគសយើោប  មានផលានិសងសគលចើននលកន្លងជាងចង្គហ ន់ 

ណាៗទ្ធំងអស់ គឺចង្គហ ន់បិណឍ បាត្ន្ដលត្ថ្វគត្ឆាន់គហើយបានលាស់ដងឹ 

នវូអនតុ្ថរសមាយ សគមាភ ធិញ្ជដ ណ១ និងចង្គហ ន់បិណឍ បាត្ន្ដលត្ថ្វគត្ឆាន់គហើយ 
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បរនិិោឝ នជាអនបុាទិគសសនិោឝ ន១។ បនាធ ប់មកលពះដម៏ានលពះោគមួយអគនវើ 

គដាយលពះអាននធ និងភិកខុសងឃជាគលចើនមឺុនន្សនអងគរ៉ប់មិនអស់ជាបរវិ៉រន្ហ 

ហមដើគណើ រគៅកាន់គលត្ើយខាងនាយននសធឹងហិរញ្ដវត្ី គហើយក៏ចូលគៅកាន់

ស្ថលវន័ននពកួមលវកសលត្ជាទីចូលគៅកាន់លកុងកុសិនារ៉។ លះុចូលគៅដល់

គហើយ លពះអងគលាស់គលបើលពះអាននធឲ្រគរេបចនំ្លគជាគលសច គទើបលពះពទុនជា

ម្កដុននគលាកមានសត្សិមផជញ្ដៈសំគរចសីហគសយាគផឡែងគៅខាងស្ថថ ំត្លមតួ្ 

លពះបាទគឆឝងគលើលពះបាទស្ថថ ំ។ មហាបរនិិោឝ នរបស់លពះសមាយ សមភុទនគកើត្ 

គឡើងកបុងនថងគពញបូណ៌មី ន្ខ្វសិ្ថខ្កបុង    គ.ស.៥៤៣ ជាមួយនឹងលពះបចឆិម 

វចនៈចុងគលកាយន្ផថផាថ ំភិកខុទ្ធំងឡាយថ្វ ៖  

ហនធទ្ធនិ ភិកខគវ អាមនថយាមិ គវ៉ វយធមាយ  សង្គខ រ៉ អបផមាគទន 

សមាគទថ គដាយគខ្មរោស្ថ៖ មាប លភិកខុទំ្ធងឡាយ! គអើ! ឥឡូវគនះ 

ត្ថ្វគត្គៅអបកទំ្ធងឡាយមកលបាប់ថ្វ សង្គខ រធម៌ទំ្ធងឡាយមានការ 

វនិាសស្ថបសូនរគៅជាធមយា អបកទំ្ធងឡាយចូរោំុងករណីយកិចច 

ទំ្ធងពងួរបស់ខ្វួនឲ្រសគលមចគដាយគសចកថីមិនលបមាទចុះ ។  

គលកាយមហាបរនិិោឝ នននលពះសុគត្ដម៏ានគជាគ លពះបរមសពលត្វូបាន 

ពកួមលវកសលត្ន្ហចូលគៅកាន់នគរាមគខាវ ងទ្ធឝ រខាងគជើង នងិគចញឆវងកាត់្ 

ាមផវូវទ្ធឝ រខាងគកើត្គៅកាន់ស្ថទ នទីន្ដលពកួមលវៈគៅថ្វមកុដពនននគចត្ិយ។ 

បនាធ ប់ពីត្មកល់នាស្ថទ នទីបរនិិោឝ នអស់គពល៦នថងមក ខ្ណៈគនាះលពះអគគីមិន 

អាចឆាបគឆះលពះសពបានគឡើយ គពលពកួមលវកសលត្ថ្វឝ យលពះគភវើងគដាយអ ំ

ណាចននគទវាមានបំណងរងៀចាំវត្ថមានននលពះមហាកសសបគត្ទរ ន្ដលគលាក 

និមនថមកមិនទ្ធន់ដល់ គដើមផីបានថ្វឝ យបងគើលពះបរមសពគលើកចុងគលកាយ។ 

គលកាយពិធីបូជាលពះបរមសពរចួគហើយ លពះស្ថររីកិធាត្ុលត្វូបានបំន្ណងន្ចក 
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អំណាចដរ៏ងុគរឿងសមផូរសបាយ លពះអងគមានលពះបំណងអនគុលោះដាស់ 

គត្ឿនស្ថកលសត្ឝកុឲំ្រលបមាទចគំោះការមិនគទេងននរបស់ទ្ធំងពងួ បនាធ ប់ 

ពីបញ្ចប់នវូលពះសូលត្គនះ ជនានជុនទ្ធំងឡាយនឹងាំងចិត្ថគរេងៗ ខ្វួនថ្វបុណរ 

កុសលលត្វូន្ត្បំគពញ បាបធម៌លត្វូន្ត្គជេសវ៉ង។   

២.គដើមផីលពះអងគគលបាសស្ថវក័គៅចុងគលកាយគគ គឺសុភទធៈន្ដលមាន 

ឧបនិសស័យជាមួយនឹងលពះពទុនជាមាច ស់ន្ត្បុ៉គណាត ះ និងបានបួសសគលមចជា 

លពះអរហនថ កបងុគពលលពះសុគត្គងៀលពះធរមានគៅគឡើយ។  

៣.គដើមផីឲ្រគទ្ធណលោហយណ៍សលមបសំរលួន្ចក លពះស្ថររីកិធាត្ុ 

គលកាយគពលបូជាលពះបរមសពរចួគហើយ គបើគទ្ធណៈអាចាររមិនគឆវែវឆាវ ត្ 

ពនរល់កសលត្ទ្ធំងអស់គនាះគទ សស្រង្គគ មលបាកដជាគកើត្គឡើងគលោះពកួនគរ 

ទ្ធំងអស់បានគលត្េមកមាវ ំងទ័ពលគប់ន្ផបកគរេងៗខ្វួន គដើមផីគធឝើចមាំងជាមួយោប  

ដគណថើ មលពះធាត្ុ គដាយការជន្ជកយ៉ាងត្ឹងសរនសកដាក់ោប គដាយមាប ក់ៗ 

ចងៀបានលពះបរមធាត្ុសលមាប់នគរខ្វួន   ឡុងគពលសនធនាចរចាោប គនាះ ការ 

កាប់សមាវ ប់គសធើរន្ត្ផធុះមថងៗ គហើយាមគមភីរពណ៌នាថ្វ ពកួមលវកសលត្មុខ្

ជាបានជយ័ជើនះ គដាយគទវាទ្ធំងឡាយជយួ ន្ត្មហនថរ៉យដម៏ហិមាដល់

ជវីតិ្មនសុសនឹងគកើត្មាន គហើយទឹកទគនវគង្គគ នឹងកាវ យគៅជាមម ទីបំផតុ្

គទ្ធណាចាររបានគឡើងឈរគលើទីទួលខ្ភស់មួយរចួលបកាសគឡើងថ្វ មិនគួរគទ 

គយើងទ្ធំងអស់ោប ជាស្ថវក័ននលពះបរមលគ ូ ន្ដលលពះអងគន្ត្ងន្ត្សន្មថងដាស់

គត្ឿនគយើងឲ្រមានសនថិោព លបកាន់ធម៌អហិងាមានគៅខ្នថីគស្ថរចចៈមិនគបេត្

គបេនគចះជយួសគស្រង្គគ ះោប  ឥឡូវគនះគបើអបកទ្ធំងឡាយលបកាសសស្រង្គគ មជា

មួយោប  សួរថ្វគសចកថីគោរពចគំោះលពះស្ថស្ថថ មានឬអត់្? គពលបានស្ថថ ប់
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កណំត់្ទីបចាឆ ដាឌ ន។ កុសិនារ៉បានបនថជាទីសកាក រៈនិងរមណីយដាឌ ន មានសកមយ

ោពរហូត្ដល់ស.វ.ទី១២ននគ.ស. ន្ត្គលកាយគពលពកួមូសវិមគឡើងកាន់កាប់

ឥណាឍ គហើយ កុសិនារ៉ន្លបកាវ យគៅជាទីោយ នមនសុសមាប គទេត្គឡើយ ជាយថ្វ

គហត្ុធាវ ក់គៅកបុងោពអស្ថរបងៀលត្វូគគបំគភវចគចាលន្ត្មថង។ 

គលកាយគពលសងប់ស្ថង ត់្ជាងកនវះសហសសវត្សរម៍ក គលាកបណឍិ ត្

ន្អហច-ពឆុបន (Dr. H. Buchanan) ជាមស្រនថីននលកុមហុ៊នឥណាឍ ខាងគកើត្បាន

ទសសនាកុសិនារ៉ ាមការអគងកត្ពិនិត្ររបស់គលាកកបុងឆាប ំ១៨១១-១២ គលាក

ឲ្រគមយ ះទីគនាះថ្វ កាគសេ ន្ដលមានខ្ធមជាផធះរ៉ប់រយ និងស្ថទ នីយ៍បូ៉លសី១ 

បុ៉ន្នថគលាកមានការយល់ដងឹត្ិចត្ួច អំពីអត្ថសញ្ជដ ណនងិស្ថរៈសំខាន់នន

ពទុនដាឌ នមួយគនះ។ កបុងឆាប ំ១៨៥៤ គលាកន្អហច-ន្អហច-វលិសុន (H.H. Wilson) 

នចដនរបានរកគ ើញទីកុសិនារ៉និងកាគសេ ាមពិត្គលាកអាន្លកសនថឹរ-៍

ខានបិងហាម អបកសធងៀគមើលន្ផបកខាងបូរ៉ណដាឌ នឯគណាះគទ ន្ដលមានចគំណះ

ដងឹគលៅលជះកបុងគរឿងភូមិស្ថស្រសថននពទុនស្ថទ ន បានដាក់គៅទីកណំត់្ចណំាំថយ

យ៉ាងមាំកបុងដើគណើ រគលាកមកទសសនានាឆាប ំ១៨៦១-៦២ គមយ ះភូមិលត្វូបានគគ

លបាប់ខ្ុសៗោប  ដចូជាកុគសេ កាគសេជើនសួឲ្រគកសិយាននពឆុបន គមយ ះត្បំន់

គៅគលើទីបាក់ន្បកនិងគនំរបានគធឝើឲ្រគលាកចាប់ចិត្ថយ៉ាងខាវ ំង ស្ថទ នទីមួយធំ

គគគៅថ្វ ម៉ាថ្វកួរកាគកាត្ (Matha-kuar-ka-kot ន្បរជាជើនសួឲ្រោករ

ថ្វមត្កុមារ=Matakumar ននពឆុបនវញិ) ឬក៏កនំ្ពងននម៉ាថ្វកួរ ាមរយៈ

ជើគនឿអបកលសុកថ្វ ត្ណំាងឲ្រពទុនបដមិាថយ១អងគធនំ្ដលគគទុកគចាលនាទីមិន

លបក់បាំង ខាងកន្នវងពំនកូទ្ធប១ជតិ្ហបឹង លបន្ហល១.៥គ.ម.គៅទិសខាងគកើត្

មានគនំរទីឋានបាក់ន្បកគៅឈរយ៉ាងធ ំ    កបុងត្បំន់គគឲ្រគមយ ះថ្វ រ៉មោរ ៍



-79- 
 

ត្ិលឬថ្វពំនកូ។  

វ៉ជាការលបំាកសលមាប់ខានបិងហាម គដើមផីគធឝើការកណំត់្ឲ្រលត្វូពីោព

ស្ថរៈសំខាន់ជាលបវត្ថិស្ថស្រសថននគមយ ះទ្ធំងគនះ គទ្ធះបីគលាកខ្ពំាយាមន្លប

ោករ ម៉ាថ្វកួរ មានន័យថ្វ ទីវងគត្ននលពះអងគមាច ស់ន្ដលចងៀនិយាយដល់

លពះពទុនជាមាច ស់មានគៅពងសជាកសលត្ននស្ថករៈបរនិិោឝ ននាទីកន្នវងមួយគនះ។ 

១៥ឆាប ំគលកាយមក អបកជើនយួការខានបិងហាមគឺគលាកខារឡី៍ល (Carlleyle) 

បានអនវុត្ថន្ផនការជកីកកាយកបុងលទងៀលទ្ធយធកំន្នវងគនះ គហើយបានរកគ ើញ

លពះសថូបចណុំចលត្ងៀកណាថ ល ពិគសសជាងគនះគៅគទេត្ គឺការរកគ ើញ

លពះពទុនបដមិាបរនិិោឝ នន្ដលបានកប់កបុងគនំរដឥីដឌបាក់ន្បកននសថូបរ៉ងជាកាគរ 

។ សូមផីន្ត្ទីកន្នវងកុសិនគរបូរ៉ណ លត្វូបានកណំត់្ដងឹថ្វពិត្គហើយក៏គដាយ 

ន្ត្ការសងស័យគៅន្ត្មានអំពីោពពិត្លបាកដរបស់ស្ថទ នទី ការជើនីកលត្វូបាន

គរេបចគំធឝើគឡើងយ៉ាងលឡមួយគលកាមការទទួលខ្ុសលត្វូ ននបូរ៉ណដាឌ នជាត្ិកបុង

ឆាប ំ១៩០៤-០៧ ននគលាកជ.ិភិ.អា. វនូ្ហគ (J.P.R. Vogel) គហើយកបុងឆាប ំ១៩១០-

១២ គដាយគលាកហិរននធ-ស្ថស្រសថិ (Hirananda Shastri) ជាលទនផលអោរ

កស្ថងមកពីឥដឌមួយចនំនួធលំត្វូបានរកគ ើញជុើវញិទីលពះសថូប រមណីយដាឌ ន

លត្ងៀកណាថ លធ ំ ន្ដលត្ណំាងឲ្រវត្ថអារ៉មនិងលពះសថូបទីសកាក រៈនានា ការកំ

ណកណំាយទ្ធំងគនះបានជាព័សថុាងជាក់ពិត្ មិនអាចលបន្កកបានននកុសិនារ៉

និងស្ថទ នទរីមណីយដាឌ ន ជាមួយនឹងសិលាចារកឹជាលកខណៈលានិងផាធ ំងទងៀ

ន្ដង។ លានិយាយពីមហាបរនិិោឝ នវហិារ ឯផាធ ំងបនធះទងៀន្ដងគោលពី

មហាបរនិិោឝ នសថូបហបឹងឯង គទ្ធះបីជាត្ឹកាំងទ្ធងំគនះមិនបានពិព័ណ៌នា

លត្ងៀៗ  ពីគមយ ះស្ថទ នទីកុសិនគរក៏គដាយ បុ៉ន្នថចណំារជាអកសរលោហយីគលើផាធ ំង
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បានគធឝើគឡើងមុនដើបូងបងឡស់កបុងឆាប ំ១៩២៤ លពះគត្ជគណុឧ-ចស្រនធមុនីបានលា

ចាកគលាកគនះកបុងឆាប ំ១៩៧២។ កូនសិសសគលាកគឺលពះគត្ជគុណឧ-គា

គនស្ថឝ រៈ (ឬឧ-ោណិសសរៈ) ជាជាត្ិភូមាដចូោប បានសបងបនថនវូការង្គរគមើល

ន្ថរកាទីពទុនស្ថទ ន។ កបុងឆាប ២ំ០០២ រដាឌ ភិបាលភូមាបានលបគគនឋានៈគលាក 

ទីជាអគគមហាបណឍិ ត្គដាយការទទួលស្ថគ ល់នវូការង្គរបំគរើលពះពទុនស្ថសនា។ 

គហើយកបុងឆាប ំ២០០៥ន្ខ្១១ គលាកបានទទួលឋានៈបន្នទមទីជាអគគមហាសទនមយ

គជាត្ិកធជៈ គៅនាឱកាសបុណរចគលមើនលពះជនាយ យុ៧០វសា។  

     ៣.៨.៥   គរគឿងសណំលន់នទ្ីបូរ៉ណដាឋ ន 
          ៣.៨.៥.១  មហាបរនិិោវ នវិហារ និងនិវ៌៉ណពុទ្ធ 

វហិារបចចុបផនប កស្ថងគឡើងគដាយរដាឌ ភិបាលឥណាឍ កបុងឆាប ំ១៩៥៦ គដើមផី 

ចូលរមួចនំ្ណកអបអរស្ថទរបុណរោក់កណាថ លស្ថសនានា ព.ស.២៥០០។ 

វហិារចាស់ន្ដលជសួជលុគដាយគលាកខារឡីគល ត្ូចគពកមិនអាចនឹងផធុក 

ចនំនួអបកធមយយាលាបាន ន្ដលគចះន្ត្គកើនគឡើងពី១នថងគៅ១នថង។ ខាងកបងុលពះ 

វហិារ គយើងនឹងគ ើញលពះពទុនជាលកខណៈបរនិិោឝ នសទិត្គៅខាងស្ថថ ំគដាយ 

លពះសីសៈន្បរគៅទិសខាងគជើង។ លពះពទុនបដមិាអងគធគំនះមានលបន្វង៦.១ម. 

គដាយសលមាកគលើន្លគសិងមានលបន្វង៧.៣ម. ចគំហេងខាងមុខ្ននទីសំណិង 

មានរបូបដមិា៣ន្ដលគគគជឿថ្វត្ណំាងឲ្រលពះអាននធជតិ្លពះបាទ្ធ លពះសុភទ្ធធ  

ឋិត្គៅចកំណាថ ល និងរបូន្ដលមានគកស្ថន្វងជតិ្លពះភ័ស្រកថននលពះដម៏ានលពះ 

ោគ លត្វូបានគគគជឿថ្វជាលបមុខ្ននពកួមលវកសលត្។ ចលំត្ងៀចណុំចកណាថ ល 

គឺជាសិលាចារកឹននស.វ.ទី៥ននគ.ស. ន្ដលមានអត្ទន័យថ្វ “បដមិាជាអ ំ

គណាយរបស់លពះគថរហរពិលថ្វឝ យចគំោះមហាវហិារនិងលត្វូបានរចនាស្ថង
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គដាយទិនបៈ” លពះពទុនបដមិាសំណិងអងគគនះ មានអាយុកាលជាង១៥០០ឆាប ំ មក 

គហើយ កស្ថងមកពីថយភក់លកហមនាំយកមក១ផាធ ំងធអំំពីត្បំន់មធរុៈ នាសម័យ 

រជជកាលគុបថៈ។ គលាកខារឡីគលបានរកគ ើញពទុនបដមិាវញិ កបុងឆាប ំ ១៨៧៦ 

ននគ.ស. សទិត្គៅកបុងបំន្ណកបាក់ន្បករ៉ត់្រ៉យគពញហបឹង ន្ត្គលាកបានផថុ ំ

គឡើងស្ថជាថយគីដាយគជាគជយ័។ បដមិាអងគគនះមានមហាបុរសិលកខណៈ 

៣២លបការអាចនឹងនាំមកនវូអារមយណ៍ននកថីសគងឝគបាន គពលអបកធមយយាលា 

បានមកគ ើញថ្វឝ យបងគើនមសសការ អាលស័យគៅគលើចណុំចន្ដលគយើងសទិត្៖  

● ខាងមុខ្លពះភ័លក គយើងនឹងអាចគមើលគ ើញយ៉ាងចាស់នវូអារមយណ៍ 

សងប់ស្ថង ត់្សនថិ គលើលជងុននលពះសីសៈ គយើងនឹងគ ើញស្ថប មញញឹមនន 

លពះពទុនបដមិា   

● លត្ងៀចនំ្ណកកណាថ លននលពះកាយ គយើងអាចលជាបបាននវូអារមយណ៍

ននគសចកថីទុកខ  

● លត្ងៀលពះបាទ្ធ គយើងអាចដងឹបាននវូទិដឌោពននលពះបរមលគយូាង

ចូលបរនិិោឝ នគដាយមិនមានោពឈឺចុកចាប់កបុងលពះកាយពល។ 

          ៣.៨.៥.២   មហាបរនិិោវ ន ឬនិវ៌៉ណសតបូ 
លពះសថូបគនះគៅជតិ្មហាបរនិិោឝ នវហិារ ជាការជសួជលុគឡើងវញិនន

សថូបពីមុនលត្វូបានរកគ ើញគដាយខារឡីគល។ កបុងឆាប ំ១៨៧៦ននគ.ស. គៅ

គពលជកីលត្តួ្ពិនិត្រកបុងជគលៅ៤.៣ម. គលាកគ ើញផាធ ំងទងៀន្ដងនិងវត្ទុនានា 

ាំងពីសម័យកាលគុបថៈ សិលាចារកឹគៅគលើបនធះគនះជាោស្ថសំស្រសកឹត្

លបាប់ថ្វវត្ទុបូជាគផសងៗ លត្វូបានគគត្មកល់កប់ទុកកបុងនិវ៉េណសថូប គដាយលពះ

គត្ជលពះគុណ ហរពិល។ ហសួន-ត្ាងនិមនថមកកបុងឆាប ំ៦៣៧ននគ.ស.បានឲ្រដងឹ
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ថ្វ និវ៉េណសថូបគនះកស្ថងគដាយលពះបាទធមាយ គស្ថក គលាកន្ថមទ្ធំង

គ ើញទីខាងមុខ្សថូបមានសសរសថមមពិព័ណ៌នាអំពីការបរនិិោឝ នរបស់លពះត្ថ្វ

គត្ ន្ត្មិនមានកាលបរគិចឆទចាស់លាស់គនាះគទ។ និវ៉េណសថូបកស្ថង

ដើបូងបងឡស់គដាយពកួមលវកសលត្ គដើមផីត្មកល់លពះបរមស្ថររីកិធាត្ុននលពះ

ស្ថស្ថថ ។ គលកាយមកមិនយូរគឡើយ លពះបាទធមាយ គស្ថកបានកស្ថងពលងកី និង

បនថស្ថងធពីំគលើនាសម័យកាលគុបថៈ គហើយទនំងជានិវ៉េណសថូបលត្វូកស្ថង

គឡើងវញិ ចលំត្ងៀទីកន្នវងលពះពទុនអងគយាងចូលមហាបរនិិោឝ ន លបគយាជន៍

គដើមផីឲ្រពទុនបរសិទរគធឝើសកាក របូជា គលោះគៅសម័យគនាះ របូលពះពទុនបដមិា

មិនទ្ធន់មានគៅគឡើយគទ។ មហាបរនិិោឝ នសថូបន្ដលគយើងគ ើញបចចុបផនប

គនះ លត្វូបានជសួជលុន្កលមឡកបុងឆាប ំ១៩២៧ននគ.ស មានកពំស់២៣ម.គដាយ

សទ្ធន បរចិាច គននអបកជាត្ិភូមាគឺឧបាសកឧបូគកា។ 

៣.៨.៥.៣ កំគណើ ត្និងអត្ថន័យននទ្ីសកាក រៈគមម ះម៉ាថ្វករួ 
(Matha-Kuar) 

គលកាយគពលទទួលឆាន់ចង្គហ ន់នាយចុនធ លពះពទុនអងគបានលទងៀលបឈួន

ធាវ ក់លពះគលាហិត្ ាមអដឌកថ្វលបាប់ថ្វ គទ្ធះបីជាចមាង យផវូវពីទីលកុងបាវ៉គៅ

កាន់កុសិនារ៉ មានលត្ឹមន្ត្លបន្វង៣ោវតុ្=១២គ.មក៏គដាយ ន្ត្លពះអងគលត្វូ

មានការពាយាមដខ៏ាវ ំង និងឈប់សលមាករហូត្ដល់គៅ២៥កន្នវងឯគណាះ 

គពលគនាះលពះអងគមានលពះកាយពលគនឿយហត់្ណាស់ នងិមានលពះបណំង

បងឡងៀបាន១ន្ភវត្នាស្ថទ នចុងគលកាយគមយ ះ ម៉ាថ្វ-កួរ លបន្ហលជា៤០០ម. 

មុននឹងយាងចូលគៅដល់ឧបវនត្ថស្ថលលពឹកសជាទីលពះអងគបរនិិោឝ ន។ ទីគនះ

លពះអងគសំន្ដងធម៌ចគំោះស្ថវក័ស្ថវកិាទ្ធំងឡាយន្ដលបានមកលបជុើោប គហើយ
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គដាយលពះពទុនដកីាថ្វ “មាប លភិកខុទ្ធំងឡាយ អត្ថោពននត្ថ្វគត្ ក៏ជាចនំ្ណក១

ននធមយជាត្ិឋិត្កបុងសោពគកើត្ចាស់និងពាធិជើងតឺ្មាក ត់្លគប់ន្បបយ៉ាង” លពះ

អងគមានលពះទ័យចងៀឲ្រអបកទ្ធំងគនាះមានការសគងឝគចគំោះបញ្ចកខននគនះ លពះ

អងគន្ថមទ្ធំងរលំកឹស្ថវក័ទ្ធំងអស់ថ្វ លពះអងគជាអរហនថសមាយ សមភុទនលាស់

ដងឹនវូអនតុ្ថរសមាយ សគមាភ ធិញ្ជដ ណមានលបាជាញ រកទីបំផតុ្ោយ ន លពះអងគលបគសើរ

ជាងសត្ឝគលាកនឹងលត្វូបរនិិោឝ នន្ដរ។ ស្ថទ នទីសកាក រៈមានគមយ ះថ្វម៉ាថ្វកួរ 

កស្ថងគឡើងគដើមផីត្មកល់លពះពទុនបដមិា១អងគធ ំ កបុងលកខណៈភូមិផសសមុលទៈ 

ទលមងៀផាច ញ់មារមានកពំស់៣.៥ម. ឆាវ ក់មកពីផាធ ំងថយគខ្េវមកពីត្បំន់គយាមាន

អាយុកាលលបមាណ១០០០ឆាប ំបាវយ។ អោរកាលពីគដើមគឡើយសលមាប់ត្មកល់

រកាពទុនបដមិាអងគគនះ ក៏ជាចនំ្ណកមួយននវត្ថវ៉ឿ អារ៉មផងន្ដរ។ បចចុបផនបមិន

មានវត្ថគទ គៅសល់លត្ឹមន្ត្គខ្ឿនលគឹះបុ៉គណាត ះ ាមរយៈសិលាចារកឹលបាប់ថ្វ 

លពះពទុនបដមិាលត្វូបានកស្ថងគឡើងកបុងគ.ស.ទី១០ កបុងសម័យកាលននអបកលគប់

លគងអំណាចលបចាំត្បំន់គនាះគមយ ះថ្វ កាឡឆុរ។ិ គៅនាឆាប ំ១៩២៧ននគ.ស.

លពះគត្ជលពះគុណឧ-ចស្រនធមុនីជាអបកគផថើមស្ថងទីសកាក រៈសពឝនថង បចច័យបានមក

ពីការបរចិាច គននអបកមានសទ្ធន ជាត្ិភូមា២របូគឺឧបូគកានិងឧគបាគហវែង សទិត្

គៅទិសនិរត្ីននមហាបរនិិោឝ នវហិារ។ ទ្ធក់ទិននឹងោករថ្វ ម៉ាថ្វកួរ (ឬមត្កុ

មារ ាមពឆុបន) ការសនបិដាឌ នគលើកគឡើងរបស់គលាកខានបិងហាមមានោពលត្ឹម

លត្វូជាង ថ្វទីវងគត្ននលពះអងគមាច ស់ គយាងគៅគលើបដមិា១អងគធពំណ៌គខ្េវត្ំ

ណាងឲ្រលពះពទុន។ គលាកន្អហច-បិ៊-ដប់ប៊លយូោហ រកិ (H.B.W. Garrick) ជា

ជើនយួការរបស់ខានបិងហាមន្ដរគនាះ បានទសសនាស្ថទ នទីកបុងឆាប ំ១៨៨០-៨១ 

រ៉យការណ៍ថ្វ ពទុនបដមិាលត្វូបានគរេបចតំ្មកល់គឡើងវញិគដាយពកួអាជាញ ធរ
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ត្បំន់មានចមាង យលបន្ហល៤០០យ៉ាដ=៣៦៦ម. អំពីទីវហិារធ ំ គហើយអបក

លសុកអបកភូមិគៅថ្វម៉ាថ្វករួ បចចុបផនបគនះពកួហិណឍ ូមានការគោរពបូជាយ៉ាង

គលចើន មានថ្វឝ យស្ថវ មវូនិងទឹកគដាះជរូ គដាយពកួគនះបានលាបលពះភ័លកនិង

បាចគលស្ថចគៅគលើបដមិា បុ៉ន្នថមានគពលខ្វះក៏មានពទុនបរស័ិទបូជាផាក កលមង

និងគលគឿងលកអូបផងន្ដរ។ គដាយស្ថរន្ត្ត្មកល់គៅនាស្ថទ នន្ដលមិនមានការ

ហាមោត់្យាមកមយត្ឹងន្ត្ង គម៉ាវ ះគហើយមានគរឿងយ៉ាងហបឹងគកើត្គឡើង ន្ដល

ផធុយពីលពះពទុនបដមិាសំណិងគៅឯមហាបរនិិោឝ នសថូប ន្ដលមិនអនញុ្ជដ ត្ឲ្រ

មនសុសចន្មវកគចញចូលបានាមចិត្ថគឡើយ។  

៣.៨.៥.៤  រពះសតបូថ្វវ យរពះគភលើង ឬមកដុពនធនគចត្ិយ 
បនាធ ប់ពីត្មកល់លពះបរមសព គដើមផីឲ្រមនសុសនិងគទវាគធឝើសកាក របូ 

ជាគោរពអស់៦នថងមក ពកួមលវកសលត្បាននាំោប ដន្ងហមកកាន់មកុដពនននៈ ជាទ ី

កន្នវងសំរ៉ប់ពកួមលវកសលត្ន្ត្ងកាយកបុងគពលគឡើងលគងរ៉ជរ ជាស្ថទ នទនី្ដល 

ពកួមលវកសលត្បលមុងនឹងថ្វឝ យលពះគភវើងចគំោះលពះបរមសព ពិធីថ្វឝ យលពះគភវើង 

មានការពិពណ៌នាកបុងវគគទ៦ីននមហាបរនិិោឝ នសូលត្ និងលបាប់ពីការន្ចកលពះ 

ស្ថររីកិធាត្ុគដាយគទ្ធណលោហយណ៍។ សថូបថ្វឝ យលពះគភវើងកស្ថងគឡើងគដាយ 

ពកួមលវកសលត្មិនយូរគឡើយគលកាយពីបូជាលពះបរមសពរចួ គហើយលត្វូបាន 

ជសួជលុគដាយលពះបាទធមាយ គស្ថកកបុង ព.ស.ទី៣ ស្ថជាថយគីទេត្កបុងគ.ស.ទ៥ី 

នារជជកាលលពះបាទកុមារគុបថៈ។ គពលខានបិងហាមមក ទសសនាកបុងឆាប ំ១៨៦១-

៦២ ទីគនះលោន់ន្ត្ជាដើបូកធ១ំ មានគមយ ះថ្វរ៉ម៉ាផារ-៍ត្ិលៈ កស្ថងមក 

ពីឥដឌដធ៏នំិងមានកពំស់១៥ម.ពីដគីឡើង (សូមចាំទុកផងន្ដរថ្វគពលខានបិង 

ហាមរកគ ើញស្ថទ នទីគនះ ពកួហិណឍ ូបានកស្ថងវហិារ១ជាគលសច គដើមផីឧទធិស 
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ដល់គទវហិណឍ ូនាមរ៉ម៉ាផារ-៍ត្ិល។ គទ្ធះបីវហិារគនះគលកាយមកលត្វូបានគរើ 

គចញគហើយក៏គដាយ ន្ត្លពះសថូបពកួអបកលសុកគៅន្ត្គៅរ៉ម៉ាផារជ៍ាប់ត្ 

មក)។ លពះសថូបមានរ៉ងមូលដចូសគរមានអងកត់្ផចតិ្៣៤ម.គដកគលើទលមមាន 

អងកត់្ផចតិ្៤៧ម. ពំនកូគនះលត្វូបានជកីកកាយយ៉ាងបិុនលបសប់ននជនអនាមិក 

៩ឆាប ំមុន គហើយជើនីកកកាយដធ៏គំនះ រមួមានលសះទឹករ៉ងមូល១មានអងកត់្ផចតិ្ 

៣ម. និងជគលៅ១៥ម. គលៅចូលគៅទីលត្ងៀកណាថ លននទីពំនកូ គហើយស្ថប ម 

គោវ ះ៣លត្វូបានគចាះកាត់្ទីគនាះ ស្ថប មគោវ ះ១សីុជគលៅជតិ្ដល់បាត្២គលៅពី 

ហបឹងត្ូចជាង។ ជើនីកលស្ថវលជាវខាងគលកាយមក លាដឥីដឌ១ចនំនួធលំត្វូបានរក 

គ ើញ មានពទុនោថ្វបញ្ជជ ក់ពីស្ថទ នទីបូជាលពះបរមសព។ ទីគនះមានចមាង យ 

១.៦គ.ម.សទិត្គៅទិសខាងគកើត្ននទីសកាក រៈម៉ាថ្វកួរ ាមបគណាថ យផវូវធ។ំ 

គពលថយីៗ  គនះទីជុើវញិលពះសថូបលត្វូបានគគដាំផាក គមយ យ៉ាងគខ្េវខ្ចី លបគយាជន៍ 

ដល់អបកធមយយាលាលគប់ជាត្សិ្ថសន៍មកថ្វឝ យបងគើគោរពបូជានមសសការ គដាយ 

អារមយណ៍រកីរ៉យភវឺថ្វវ  និងលសគណាះគស្ថកស្ថថ យបំផតុ្។  

៣.៨.៥.៥ អនុសសរណដាឋ នននភិកខមុហាវីរៈអនករគប់រគង
កសុនិគរដំបូង 

លពះគត្ជលពះគុណមហាវរីៈគឺជាហិណឍ ូគលើកទី១កបុងសម័យថយនី្ដលបាន

ផាវ ស់បថូរជើគនឿមកគោរពលពះពទុនស្ថសនា។ គពលគៅជា រ៉វ៉សគលាកជា 

កីឡាករចបំាប់  ឡុងគពលគធឝើដ ើគណើ រកបុងលបគទសលសីលង្គក  បានចាប់ចិត្ថផថតិ្ 

អារមយណ៍យ៉ាងខាវ ំងចគំោះពទុនស្ថសនា ក៏ទូលសំុបពឝ  ឧបសមផទ្ធកបងុឆាប ំ 

១៨៩០គ.ស. គហើយឆាប ំបនាធ ប់មកគលាកនិមនថលត្ឡប់គៅឥណាឍ វញិ និងស្ថប ក់ 

គៅជាអចិនស្រនថយ៍គរេងរហូត្នាកុសិនារ៉ ជាទីកន្នវងលត្វូគបាះបងៀគចាលមកជា 
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យូរគហើយ គលកាយការជើនីកលស្ថវលជាវកបុងឆាប ំ១៨៧៦ននគ.ស. គដាយគលាក 

ខារឡីគល មហាវរីៈបានជសួជលុមហាបរនិិោឝ នវហិារ ន្ដលសទិត្កបុងសោព 

មិនមានអបកគមើលន្ថរកា រចួគរេបចទំីគនះឲ្រកាវ យជាទីគួរដល់ការនមសសការ 

ថ្វឝ យបងគើននអបកធមយយាលាមកពីលគប់ទិសទី ជាពិគសសជនជាត្ិភូមាបានជយួ 

លពះគត្ជគុណមហាវរីៈជាវទិញដជីតិ្មហាបរនិិោឝ នវហិារ គដើមផីស្ថងសងៀផធះ 

សំណាក់សលមលួដល់អបកធមយយាលា កបុងឆាប ំ១៩០២។  បនថមកវហិារមួយ 

គទេត្ កស្ថងគៅឆាប ំ១៩០៣ ជាទីវហិារដាឌ នស្ថងគឡើងដើបូងបំផតុ្កបងុយុគ 

សម័យថយនីនលបគទសឥណាឍ  គលកាយការគមើលន្ថទីដពិ៏សិដិឌ១គនះ អស់កាលដ ៏

សមគួរគហើយ ទីបំផតុ្គលាកបានទទួលអនិចចធមយកបុងឆាប ំ១៩១៩ ធាត្ុគលាកលត្វូ 

បានបញ្ចុះកបុងសថូបឥដឌ១ លជងុទីធាវ ខាងគលកាយមហាបរនិោិឝ នវហិារ។ 

៣.៨.៥.៦   អនុសសរណដាឋ នននបណឌិ ត្ អាមន្បត្ការ          
(Dr. Ambedkar) 

លពឹត្ថិការណ៍មួយគួរឲ្រចងចាំកបុងស្ថកលពទុនស្ថសនា នាទសវត្សរទ៍ី 

៥០គកឺារចូលកាន់ពទុនស្ថសនាននអបកមានវណត ៈទ្ធបចនំនួ៣៨០,០០០នាក់ គលកាម 

ដើនឹកនាំននគលាកអាមន្បត្ការ សពឝនថងឥណាឍ គៅពកួគនះថ្វ ដាលតី្ (Dalit-

ពកួមិនគួរប៉ះ) លពឹត្ថិការណ៍ជាលបវត្ថិស្ថស្រសថគនះ បានគកើត្គឡើងកបុងនថងទី១៤ ន្ខ្ 

១០ ឆាប ំ១៩៥៦ នាទីកន្នវងដល៏ឝងឹគលឝើយមួយបចចុបផនបគៅថ្វ ទិកស-ភូមិ កបុងត្ ំ

បន់នគរបុរននរដឌមហារ៉៉ស្រស្ថថ (Maharashtra)។ អាមន្បត្ការបានគលជើសគរើស 

គត្ជគុណឧ-ចស្រនធមុនី ជាធមយអគគមគគុគទសគរេបចវំធិកីារថ្វឝ យខ្វួនចគំោះលពះនលត្ 

រត្ន៍សមាទ្ធនសីល។ នគរបុរវបិលាវ សគឺជាការផាវ ស់បថូរលបកបគដាយសនថិ 

ោពដម៏ហិមា គដាយស្ថរន្ត្មិនន្ដលមានគឡើយកបុងលបវត្ថិស្ថសនាពិភព 



-88- 
 

គលាក។ កបុងគពលន្ត្មួយមនសុសមាប ក់អាចដកឹនាំនរជនរ៉ប់ន្សនអបកឲ្រផាវ ស់ 

បថូរស្ថសនាគដាយស័យលគចិត្ថ។ ទុកជាការចងចាំដល់លពឹត្ថិការណ៍ជាលបវត្ថិ 

ស្ថស្រសថ   គនះ លពះគត្ជគុណឧ-ចស្រនធមុនីបានស្ថងទីអនសុសរណៈ មួយឯវត្ថ 

ភូមាកុសិនារ៉ ខាងកបុងទីគនាះមានរបូអាមន្បត្ការលតុ្ជងគងៀលកាបមុខ្ ចគំោះ 

របូសំណាកលពះគត្ជគុណឧ-ចស្រនធមុនី ពិពណ៌នាការថ្វឝ យខ្វួនជាឧបាសក ២ន្ខ្ 

គលកាយពីវធិីគនះ គលាកអាមន្បត្ការបានទទួលមរណោពកបុងទីលកុងញូវគដលហ ី

។ លពះគត្ជលពះគុណឧ-ចស្រនធមុនី បានពាយាមយ៉ាងសឝិត្ស្ថឝ ញកបុងការោំនាំលពះ 

ពទុនស្ថសនាមកវញិកបុងលសុកឥណាឍ និងគនប៉ាល់។ គលាកបានអនិចចធមយកបុងវត្ថ 

ភូមាកុសិនគរនានថងទី៨ន្ខ្ឧសោឆាប ំ១៩៧២ កបុងលពះជនយ៩៧លពះវសា គលកាយ

ការរស់គៅកបុងជវីតិ្ជាភិកខុសងឃអស់គពលជតិ្៨០ឆាប ំមកកបងុឥណាឍ  គដើមផី

បគលមើផសពឝផាយលពះស្ថសនា ជាមួយទឹកចិត្ថលបកបគដាយការអត់្ធយត់្គមាថ  
គទ្ធះបីជបួការលបំាកលគប់ន្បបយ៉ាងដចូជាគរឿងមហូបអាហារ សោពននការ

រស់គៅ និងទីកន្នវងបរដិាឌ នជុើវញិជាអាទ៍។  

          ៣.៨.៥.៧   វត្តពុទ្ធស្ថសនាគៅកសុនិគរ 
បចចុបផនបកាលមានការអភិវឌណ  ជាបគណថើ រៗ កបុងត្បំន់ជុើវញិកុសិនគរ

គដាយមានការស្ថទ បនាវត្ថអារ៉មននលបគទសមួយចនំនួ និងទីសំណាក់ដនទ

គទេត្មានសណាឌ ោរជាគដើម សលមាប់អបកធមយយាលាសំណាក់អាលស័យ 

ឯកុសិនារ៉គយើងអាចទសសនាវត្ថអារ៉មទ្ធំងគនះរមួមានវត្ថន្ខ្យរ វត្ថចិន វត្ថ

វហិារជបុ៉ន លសីលង្គក  វត្ថភូមា វត្ថជាត្ិទីគបនិងវត្ថនថជាអាទ៍ លបគយាជន៍គដើមផី

សួរនាំពីស្ថទ នទី និងថ្វឝ យបងគើលពះសងឃគងៀគៅទីគនាះ។  
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សំុដាក់គមយ ះខ្វួន ។ គលាកគសដឌបីានយល់លពមាមសំគណើ គនះគដាយរកីរ៉យ 

គលោះគហត្ុដគូចាប ះបានជាមានគមយ ះថ្វវត្ថគជត្ពន ជាអារ៉មននអនាថបិណឍិ ក 

គសដឌ។ី គដាយស្ថរន្ត្លពះបរមស្ថស្ថថ ចាំវសាយ៉ាងគលចើនគលើសលប់នាវត្ថ 

គជត្ពនអស់១៩វសានិងវត្ថដសំ៏ខាន់មួយគទេត្របស់នាងវសិខា គឺវត្ថបុោឝ រ៉ម 

អស់៦វសា គម៉ាវ ះគហើយលពះសូលត្ជាគលចើនលត្វូបានសន្មថងគៅទីគនះ។ ាម 

ការគណនាគ ើញមានលពះសូលត្ចនំនួ៨៤៤សូលត្ លត្វូបានសន្មថងនាវត្ថគជត្ពន 

និង២៣លពះសូលត្លត្វូបានសំន្ដងនាវត្ថបុោឝ រ៉ម និងទីខាងគលៅវត្ថមាន៤សូលត្ 

រមួសរបុទ្ធំងអស់មាន៨៧១សូលត្ គដាយគលចើនមានកបុងគមភីរសំយុត្ថនិកាយ។ 

គដើមគហត្ុ ន្ដលនាំឲ្រគលាកអនាថបិណឍិ កគសដឌបីានជបួលពះពទុនបរម 

លគ ូ មានសំន្ដងគៅកបុងគមភីរសំយុត្ថនិកាយខ្ណៈទសសនាបឡូននថវនាទីលកុងរ៉ជ 

លគឹះ គពលគលាកមកគធឝើជើនញួ ជើនសួឲ្រការស្ថឝ គមន៍យ៉ាងកក់គៅថ ពីអបក 

ទ្ធំងគនះ គលាកន្បរជាគ ើញបឡូននថវរវល់គៅខាងគលកាយផធះគរេបចកំមយពិធី 

បុណរ គលកាយការស្ថកសួរអនាថបិណឍិ កៈបានលជាបថ្វ នថងន្សឡកពកួគគនឹង 

និមនថលពះពទុនជាមួយនឹងភិកខុសងឃមកទទួលភាថ ហារ។ លោន់ន្ត្ឮោករថ្វ 

“ពគុទ្ធន ” បីត្ិបានគកើត្គឡើងដល់គលាកអនាថបិណឍិ កគសដឌ ីោវ មមួយរគំពចគនាះ 

គលាកប៉ងលបាថ្វប ចងៀជបួោល់លពះពទុន ន្ត្មនសុសមាប បានលបាប់គលាកថ្វ ឥឡូវ 

គនះលពះសមាយ សមភុទនជាមាច ស់កពំងុគងៀគៅឯសីត្វន័ (នលពលត្ជាក់) មិនឆាង យពីទី 

គនះបុ៉នាយ នគឡើយ គលាកអាចនឹងជបួលពះសុគត្នថងន្សឡក គលោះលពះអងគនឹង 

និមនថយាងមក។ យប់គនាះឯងអនាថបិណឍិ កៈមិនអាចផធើលក់គឡើយ អារមយណ៍ 

បីត្ិគស្ថមនសសនឹកគ ើញពទុ្ធន នសុសត្ិ គធឝើឲ្រពនវឺភវឺស្ថឝ ងគចញអំពីកាយអនាថ 

បិណឍិ ក គលាកគិត្ស្ថយ នថ្វជាគពលលពឹក ក៏គធឝើដ ើគណើ រគៅកាន់គខាវ ងទ្ធឝ រគមយ ះ 
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មានទហំំដល់គៅ១៣ហិចា លត្វូបានគគដងឹថ្វជាស្ថទ នទីវត្ថគជត្ពននិងរកគ ើញ

សំណល់លពះសថូបមួយចនំនួ វត្ថអារ៉ម លពមទ្ធំងទីកន្នវងលពះគននកុដដិល៏ផីជា

មួយនឹងគកាសមភីកុដ ិទីទ្ធំង២គនះលត្វូបានគលបើលបាស់គដាយលពះស្ថស្ថថ  ទីកន្នវង

បាក់ន្បកឯវត្ថគជត្ពន ទ្ធំងអស់គនះោគគលចើនមានមកាំងពីសម័យកាល

កុស្ថនៈ (ស.វ.ទ១ី-២គ.ស.)។ បំន្ណកបាក់ន្បកនាម៉ាគហត្វញិមានទហំំធំ

គធងណាស់ គលោះជាទីាំងននទីលកុងរ៉ជធានី លាត្សននឹងលគបដណថ ប់គលើនផធ

ដដីល់គៅ១៦២ហិចាឯគណាះ មានន្ត្សំណល់បាក់ន្បកមួយចនំនួត្ូច

បុ៉គណាត ះលត្វូបានគធឝើការលស្ថវលជាវរកគ ើញ ោគគលចើនទីាំងទ្ធំងគនាះមិន

ទ្ធន់បានរកុរកគធឝើការលស្ថវលជាវគៅគឡើយគទ។   

សម័យកាលគលកាយមក វត្ថលបគទសអបកកាន់ពទុនស្ថសនាបានកស្ថង

គៅស្ថវត្ទីមុនគគគឺវត្ថភូមា គផថើមគឡើងគដាយលពះគត្ជ   គុណឧ-ចស្រនធមុនីនន

កុសិនារ៉។ បនាធ ប់ពីហបឹង មានវត្ថចិនលត្វូបានបគងកើត្គឡើងគដាយលពះគត្ជគុណ

ន្រនគឆន។ កបងុឆាប ំ១៩៦៩ននគ.ស. មហាគោធិសមាគមឥណាឍ  បានចាប់គផថើម

កស្ថងវត្ថមួយគមយ ះថ្វ នវគជត្ពនវហិារ សទិត្គៅទីខាងគលៅវត្ថគជត្ពន

ចាស់គលកាមការដកឹនាំ ននលពះគត្ជលពះគុណសងឃរត្នៈនិមនថមកពីស្ថនា៌ថ។ 

គហើយឆាប ំ១៩៨២ ជនជាត្និថក៏បានស្ថងវត្ថនថស្ថវត្ទី។ រចួន្ខ្យរគយើងគលកាម

ការគលជាមន្លជងដកឹនាំននលពះគត្ជលពះគុណមហាឥសីលបសឺុត្ បានកស្ថងវត្ថ

ន្ខ្យរស្ថវត្ទីនាឆាប ំ១៩៨២។  

     
 
 



-95- 
 

 ១.៤  គរគឿងសណំលគ់ួរទ្សសនាបូជា 
          ក) សនួវត្តគជត្ពន 

សម័យពទុនកាលទីកន្នវងគនះគៅថ្វ វត្ថគជត្ពនជាអារ៉មននគលាក

អនាថបិណឍិ កគសដឌ ី សពឝនថងគនំរបាក់ន្បកោគគលចើន គឺជាសំណល់ននទីកុដវិត្ថ

និងលពះសថូបន្ដលសល់ាំងពីសម័យកុស្ថនៈមកគម៉វះ (គ.ស.ទី១-២) មានលពះ

សថូបមួយចនំនួស្ថងគឡើង គដើមផីរលំកឹដល់មហាស្ថវក័ដល៏ផីៗននលពះបរមលគ ូ

ដចូជាលពះស្ថរបុីលត្និងមហាគមាគគលាវ ន សីវល ី អាននធ និងរ៉ហុលជាគដើម 

រ៉យសពឝទិសទីននវត្ថគជត្ពន។  ទីសកាក រៈសំខាន់ៗ ទ្ធំងគនាះរមួមាន ៖ 

● អារ៉មគលខ២ 

គនំរបាក់ន្បកន្ដលកណំត់្ថ្វជាទីកន្នវងលពះគននកុដ ិ គឺបានកស្ថង

ថ្វឝ យលបគគនគដាយអនាថបិណឍិ កគសដឌចីគំោះលពះពទុនអងគគដើមផីគលបើលបាស់គងៀ

ចាំវសា។ គយើងបានដងឹខ្វះៗ គហើយាមរយៈអដឌកថ្វលបាប់ថ្វ ទីគជើងន្លគនន

លពះពទុនលគប់លពះអងគនាស្ថទ នទីលពះគននកុដគិនះសទិត្គៅកន្នវងន្ត្មួយ គទ្ធះបីជា

ទហំំននលពះគននកុដនិិងលពះកាយកពំស់ ននលពះពទុនទ្ធំងឡាយមិនដចូោប ក៏គដាយ 

របូោពគដើមននលពះគននកុដកិស្ថងមកអំពីគឈើ  គពលអបកធមយយាលាចិនមក

គ ើញគឺលត្វូបានគគជសួជលុគៅជាអោរឥដឌ២ជាន់គៅវញិ បុ៉ន្នថឋិត្គៅកបុង

សោពបាក់ន្បកអស់គៅគហើយ បចចុបផនបកាលគៅមានសល់ន្ត្ជញ្ជជ ំងទ្ធប

និងនផធថយឥដឌដធ៏។ំ ស្ថទ នទមួីយគនះបានជាចណុំចពិគសសសលមាប់អបកធមយយា

លាគធឝើការគោរពបូជា គហើយាំងសមាធិចិត្ថរឭំកនឹកដល់គុណលពះសមាយ

សមភុទន។ ខាងមុខ្លពះគននកុដបិនថិចជាអណថ ូងទឹកន្ដលគគគជឿថ្វ លពះពទុនអងគធាវ ប់

អាលស័យគលបើលបាស់។  
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● អារ៉មគលខ៣ 
ទីគនះ គគស្ថគ ល់ថ្វជាកន្នវងគដើមននគកាសមភីកុដកិស្ថងគដាយគលាក

អនាថបិណឍិ កគសដឌថី្វឝ យលបគគនលពះពទុនជាមាច ស់ទុកជាទីចស្រងកមសមាធិ។ គៅ

ខាងមុខ្កុដគិនះ គឺជាផាធ ំងថយរ៉ងកាគរគធឝើមកពីឥដឌកណំត់្ចណំាំស្ថទ នទីចស្រងកម

សមាធិននលពះបរមស្ថស្ថថ ។ កុដ១ិគនះាមមត្ិមួយចនំនួថ្វ ជាកុដលិពះ

អាននធគត្ទរគៅវញិ គលោះធមយាពទុនបរសិទរមកអំពីទិសគផសងៗ មុននឹងជបួ

ថ្វឝ យបងគើោល់លពះសមាយ សមភុទន គឺលត្វូឆវងកាត់្លពះអាននធជាមុនសិន។  

● សតបូអកសរគអហច=H 

សថូបគនះកណំត់្ទីកន្នវងធមយសោ គឺជាទីលពះពទុនជាមាច ស់ធាវ ប់លបទ្ធន

ធមយគទសនាចគំោះភិកខុសងឃនិងពទុនបរស័ិទនាគវលាលាង ច កស្ថងគឡើងពីខាង

មុខ្គឈេងខាងស្ថថ ំលពះគននកុដបិនថិច គហើយលត្វូបានគគជសួជលុអស់ជាគលចើន

គលើកគលចើនស្ថគដាយសំគៅដល់ោពសំខាន់ននទីកន្នវងមួយគនះ។ 

ាមលពះមហាគថរៈមួយចនំនួបានលបាប់ថ្វ វត្ថគជត្ពនគៅមានកុដិ

ននលពះអសីត្ិមហាស្ថវក័ទ្ធំងឡាយជាគលចើនអងគគទេត្ ដចូទតី្បំន់ខាងគឆឝងនដ

ចូលមក មានកុដភិិកខុគកាសមភីគងៀសំណាក់អាលស័យ ជាប់ហបឹងបនថិចគឺកុដលិពះ

ឧបាល ី ទីកន្នវងវនិិចឆ័យកថីខាងលពះវនិ័យមានអាងទឹកត្ូច១ សលមាប់ទមាវ ក់ទុក

ឯកស្ថរ អំពីទីវនិិចឆ័យគៅបនថិចគឺជាកុដលិពះសីវល ី កុដលិពះអងគុលមិាល ៍ ន្ដល

គលាកបានជាលពះអរហនថរចួគហើយ កុដលិពះអគគស្ថវក័ទ្ធំងគទឝអងគទីលបឈម

មុខ្នឹងអាននធគោធ៍ ចនំ្ណកលពះសថូបទ្ធំង៨ដចូជាគជើងថករក៏ជាទីកណំត់្លគំៅ

ដាឌ នននលពះគថរៈទ្ធំងឡាយផងន្ដរ។  
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  ខ)  អាននទគោធ៍ 
គដើមគោធ១៍គដើមន្ដលមានគមយ ះថ្វ អាននធគោធ៍ គឺសទិត្គៅជតិ្របង

វត្ថគជត្ពន ឯទិសខាងគកើត្ គដើមគហត្ុនាំឲ្រមានគដើមគោធ៍ជាទីគោរពគនះ 

មានសន្មថងគៅកបុងគមភីរសំយុត្ថនិកាយ លត្វូបានដាំគឡើងាមការសំណូមពរ

របស់គលាកអនាថបិណឍិ កគសដឌ ី គដើមផីទុកឲ្រពទុនបរសិទរមានគៅវត្ទុសលមាប់

បូជា កាលណាលពះពទុនអងគអវត្ថមានពីស្ថវត្ទីគដាយរវល់យាងនិមនថសន្មថងធម៌

ឯទីដនទ គម៉ាវ ះគហើយគពលគនាះពទុនបរស័ិទន្ត្ងនាំោប យកផាក និងគលគឿងបូជា

គផសងៗ ដាក់គរជាគនំរខាងមុខ្លពះគននកុដ ិ ជាគហត្គុធឝើឲ្រទីកន្នវងគនាះមិន

ស្ថឡ ត្លបឡាក់លបឡូសគមហយង គៅគពលផាក គនាះសឝិត្លសគោន។ គដាយ

គ ើញទិដឌោពយ៉ាងដគូចបះ លពះអាននធបានរ៉យការណ៍ទូលថ្វឝ យលពះសមាយ       

សមភុទន លពះអងគមានលពះពទុនដកីាថ្វមានវត្ទុ៣យ៉ាងគួរដល់ការគោរពបូជា គឺលពះ

ស្ថររីកិធាត្ុន្ដលត្មកល់គៅលពះសថូបគលកាយការបរនិិោឝ នរបស់លពះត្ថ្វគត្។ 

វត្ទុជាគលគឿងគលបើលបាស់របស់ត្ថ្វគត្ បានដល់បរគិោគគចត្ិយដចូជាបាលត្ជា

គដើម គហើយនឹងសញ្ជដ គមើលគ ើញនឹងន្កវន្ភបកដចូជាកងៀធមយចលក។ ទីបំផតុ្ 

លពះអងគបានអនញុ្ជដ ត្ឲ្រយកគដើមគោធ៍ជាវត្ទុត្ណំាងគួរដល់សកាក រៈ លពះសមាយ

សមភុទនលាស់នឹងអាននធគត្ទរគទេត្ថ្វ គបើមានលពះគោធិលពឹកស១គដើមគៅទីគនះ 

លបាកដដចូជាត្ថ្វគត្គងៀគៅនាវត្ថគជត្វនារ៉មគនះន្ដរ បនាធ ប់មកលពះ

អាននធគត្ទរន្ដលទទួលបនធុកកិចចការគនះ បានទូលគសបើសំុលពះមហាគមាគគលាវ ន

ន្ដលកពំលូខាងឫទនិឲ្រជយួនិមនថគៅយកលោប់គោធ៍ឯពទុនគយា លោន់ន្ត្១

ប៉លបិចន្ភបកគស្ថះ លពះមហាគមាគគលាវ នបាននាំយកលោប់គោធិលពឹកសពីគដើមទី១

ដាក់គលើជាយសងាដមីកឲ្រលពះអាននធ។ កាលន្ដលកនូគោធ៍បណថ ុះបានលឡ
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គហើយ ពិធីដាំបានចាប់គផថើមគឡើង លពះស្ថស្ថថ លបគល់ឲ្រលពះបាទបគសនាទិគកា

សល បុ៉ន្នថលពះរ៉ជាគដាយនឹកគ ើញគុណគលាកអនាថបិណឍិ កគសដឌ ីន្ដលបាន

កស្ថងវត្ថគជត្ពនដល៏ផីនាំឲ្រអាណាចលកលពះអងគមានកិត្ថិយសដធ៏ ំ គហើយខ្វួន

លពះរ៉ជាផាធ ល់មានឱកាសថ្វឝ យបងគើ គធឝើទ្ធនស្ថថ ប់ធម៌លពះពទុនជាគរឿយៗ គហត្ុ

ដគូចបះលពះរ៉ជាលបទ្ធនឲ្រអនាថបិណឍិ កគសដឌដីាំ ខ្ណៈដាំដះុចប់សពឝលគប់។ 

លពះពទុនបរមលគគូងៀចូលនិគរ៉ធសមាបត្ថិអស់៧នថង ទុកជាទីសកាក រៈដល់ពទុន

បរស័ិទត្គៅ បុ៉ន្នថលពះគោធិលពឹកសន្ដលមាននាមលបាកដយ៉ាងគនះ គដើមគហត្ុ

គដាយស្ថរលពះអាននធជាអបកចាត់្ន្ចង។ សពឝនថងអាននធគោធ៍គមើលគៅដចូជា

ចាស់លទុឌគលទ្ធមណាស់គៅគហើយ បុ៉ន្នថគគមិនអាចបញ្ជជ ក់បានថ្វ ជាគោធ៍

ន្ដលមានកគំណើ ត្ាំងពីគពលគនាះមក(7)ឬក៏គទើបន្ត្ដាំខាងគលកាយគនះគទេត្។  

          គ)  សទុ្ត្តសតបូ 
សទិត្គៅទិសខាងគជើងននវត្ថគជត្ពន កបុងគនំរពំនកូបាក់ន្បកខាងទី 

ម៉ាគហត្ (ខាងកបុងទីលកុងស្ថវត្ទី សពឝនថងគៅមានរបងជាដព័ីទនជុើវញិ) មានសុទត្ថ 

សថូបជាបូជនីយដាឌ នធកំបុងត្បំន់ាមលពះគត្ជលពះគុណ ផា-គហសែន លបាប់ថ្វ 

សថូបគនះលត្វូបានកស្ថងគឡើងគលើលគឹះផធះរបស់គលាកអនាថបិណឍិ កគសដឌ ី គនំរ 

បាក់ន្បកគនះបង្គហ ញពីសំណល់សល់ាំងពីស.វ.ទី១-២ននគ.ស. មកគម៉វះ។ ផវូវ 

ចូលគៅកាន់ទីលគំៅឋាន១គនះ លត្វូគដើរគឡើងាមកាំជគណថើ រគដើមផីមនដល់ 

លគឹះខាងគលើទីគនាះគយើងនឹងគ ើញលគឹះមូលដាឌ នគលកាមននគចត្ិយ២រ៉ងមូល។ 

           
 
                                                           
7 ាមគមភីរលបាប់ថ្វ  
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ឃ) អងគុលមិាលសតបូ 
ឋិត្គៅជតិ្សថូបសុទត្ថខាងគឆឝងនដចូលមក គឺជាគនំរពំនកូឥដឌធ១ំ 

ន្ដលមានផវូវគលកាមដគីៅចលំត្ងៀកណាថ ល គលាកខានបិងហាមលស្ថវលជាវរក 

គ ើញទីគនះថ្វជាអងគុលមិាលសថូប គហើយអបកធមយយាលាចិន គពលនិមនថមក 
កាន់ស្ថវត្ទីបានគ ើញសថូបគនះផងន្ដរ។ ផវូវន្ដលពះុកាត់្ឆវងលគឹះខាងគលកាម 

ទ្ធំងមូលននសថូប គឺគធឝើគឡើងគដាយមនធីរបូរ៉ណដាឌ នជាត្ិឥណាឍ  គដើមផីបានជាលជ

លងឲ្រទឹកហូរកាត់្គពលរដវូវសា លបគយាជន៍ជយួរកាទីបូជនីយដាឌ នគនះ។ 

លពះគត្ជគុណផា-គហសែន លបាប់ថ្វសថូបគនះជាទីកន្នវងកណំត់្បូជា សពននលពះ 

អងគុលមិាលគត្ទរ។ 

          ង) ទ្ីកន្នលងធរណីរសូបភិកខគុទ្វទ្ត្ត 
ាមអដឌកថ្វគមភីរធមយបទលបាប់ថ្វ គលកាយគធឝើនវូកមយដធ៏ងន់គឺសងឃ 

គភទកកមយមក គទវទត្ថបានចាកគចញគៅបគងកើត្គណៈសងឃមួយគដាយខ្វួនឯង 

គដាយនាំយកភិកខុវជជបុីត្ថអបកបួសថយគីជឿាមខ្វួនចនំនួ៥០០អងគ គៅជាមួយនា 

ត្បំន់ភបគំយាសីសៈមិនឆាង យបុ៉នាយ នពីពទុនគយាន្ដរគទ បុ៉ន្នថលពះមហាករណុា 

ទិគុណ បានឲ្រលពះអគគស្ថវក័ទ្ធំងគទឝអងគនិមនថគៅគដើមផីគលបាសដកឹនាំភិកខុ ទ្ធំង 

គនាះ។ គ ើញអគគស្ថវក័ទ្ធំងគូ គទវទត្ថមានការសបាយចិត្ថយ៉ាងខាវ ំង 

គដាយនឹកគ ើញថ្វ អបកទ្ធំង២មកចុះចូលនឹងខ្វួន ក៏ទុកឱកាសឲ្រអគគស្ថវក័ 

គទសនាទូនាយ នភិកខុទ្ធំងគនាះបានអមត្ធម៌  រចួគហាះមកាមអាកាសអស់គៅ 

។ ខ្ណៈគនាះគទវទត្ថកពំងុន្ត្លងៀលក់កបុងដើគណក គ ើញសោពដគូចបះ គកា 

កាលកិភិកខុដាស់គទវទត្ថឲ្រោញ ក់ គដាយធាក់មួយគជើងចគំដើមលទងូយ៉ាងគពញទំ

ហឹង គធឝើឲ្រគទវទត្ថកឡួត្ធាវ ក់មមោវ មៗ រចួគកាកាលកិៈគោលសថីគឡើងថ្វ 
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គៅវញិថ្វ គបើគលាកមាច ស់ជាលពះអរហនថពិត្ន្មន សូមនិមនថគហាះគៅយកចុះ 

អស់ចគំណះពកួគនះក៏លត្ឡប់គៅវញិ។ រចួកបុងនថងទី៦ ស្ថស្ថថ គមយ ះនិលគនទនាដ 

បុលត្បគងកើត្លផិចថយ១ីគទេត្គដាយលបាប់កូនគៅខ្វួនថ្វ នថងន្សឡកគពលអញគធឝើជា 

គលើកគជើងគហាះគឡើងយក ពកួឯងកុគំភវចចាប់ោត់្គយើងមកគោលថ្វ កុគំៅ 

គឡើយគលាកលគគូដាយលោន់ន្ត្បាលត្១យ៉ាងគនះ។ គទ្ធះជាលផិចដគូចាប ះកថ ី ក៏មិន 

អាចបនធន់ចិត្ថគលាកគសដឌឲី្រគជឿបាន។ ឱកាសគនាះឯង លពះមហាគមាគគលាវ ន 

និងលពះបិគណាឍ ោរទ្ធឝ ជៈនិមនថបិណឍ បាត្នាទីលកុងរ៉ជលគឹះ លជាបគហត្ុយ៉ាង 

គនះ លពះមហាគមាគគលាវ នក៏ឲ្រលពះបិគណាឍ ោរទ្ធឝ ជៈសន្មថងឫទនិ អស្ថច ររជា 

គលចើនន្បបរចួយកបាលត្លត្ឡប់មកកាន់វត្ថគវឡុវន័វញិ  គធឝើឲ្រមនសុសមាប ទ្ធំង 

ឡាយមានការោញ ក់គផឡើល អបកមិនបានគ ើញគដាយរវល់កិចចការគផសងៗ មក 

មិនទ្ធន់ ចងៀដងឹចងៀគ ើញក៏ជាប់ាមគលាករហូត្មកដល់វត្ថ គដាយសំុឲ្រ 

លពះគថរៈសន្មថងមថងគទេត្។ គពលលពះពទុនអងគលជាបគហត្ុសពឝលគប់ លពះអងគ 

បានត្ិះគដេលបិគណាឍ ោរទ្ធឝ ជៈជាអគនក រចួឲ្រភិកខទុ្ធំងឡាយយកបាលត្ហបឹង 

វ៉យកគមធចម៉ត់្ទុកគធឝើជាថ្វប  ំ គហើយលពះអងគបញ្ដត្ថថ្វ ភិកខុអងគណា១សន្មថង 

ធម៌ដល៏បគសើរគនះ ចគំោះ រ៉វ៉ស នឹងលត្វូអាបត្ថិទុកកដ។ លជាបគហត្ុយ៉ាងគនះ 

ពកួលគទូ្ធំងគនាះ ក៏បានវ៉យលបហារត្បោវ មថ្វ គ ើញគទ! គយើងដងឹធម៌អញ្ចឹង 

គត្ើមាននរណាគគគៅសន្មថងឲ្រមនសុសទូគៅគមើល! កូនគៅសមណគោត្ម 

គនះោយ នដងឹអឝីគស្ថះគឡើយ ឥឡូវគនះគដើមផីបញ្ជជ ក់ពីការពិត្ ពកួគយើងនឹង 

សន្មថងបាដហិារយ៍ិជាមួយសមណគោត្ម ពកួគនះលបកាសជាស្ថធារណៈ 

បុ៉ន្នថយល់លចឡំធគំដាយគិត្ថ្វ លពះអងគបានដាក់បលមាមគហើយ លបាកដជាមិន 

សន្មថងគទេត្គឡើយ លពះអងគលាស់នឹងលពះបាទពិមភិស្ថរថ្វ អំណឹះត្គៅ៤ 
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ន្ខ្គទេត្! ត្ថ្វគត្នឹងសន្មថងយមកបាដហិារយ៍ិឯទីលកុងស្ថវត្ទី ពកួគនះមាប ក់ៗ 

គសធើរន្ត្ឈរមិនលត្ងៀគពលឮដើណឹង។ លពះបាទពិមភិស្ថរទូលសួរលពះពទុនជា 

មាច ស់គយើងថ្វ លពះអងគបានបញ្ដត្ថហាមោត់្គហើយមិនឲ្រភិកខុទ្ធំងឡាយ 

សន្មថង ចុះគហត្ុអឝីបានជាលពះអងគសន្មថងគៅវញិ?  ជាឧបមាលពះបរមលគ ូ

មានលពះពទុនដកីាថ្វ ដចូជាចកំារស្ថឝ យននមហារ៉ជៗ បានដាក់បលមាមមិន 

ឲ្រមនសុសមាប គបះ ន្ត្មហារ៉ជមានបានហាមោត់្ខ្វួនឯងគទ? បពិលត្លពះអងគ 

ដច៏គំរើន ! មិនមានគឡើយ។ យ៉ាងណាមិញមហារ៉ជ! ត្ថ្វគត្ជាធមយរ៉ជា 

ជាគសថចននលពះធម៌ក៏មានទនំងដចូោប ! ត្ថ្វគត្ហាមោត់្ភិកខុជាស្ថវក័ទ្ធំង 

ឡាយ ន្ត្មិនបានគធឝើការហាមោត់្ត្ថ្វគត្គឡើយ។ គវលាលពះបរមស្ថស្ថថ  

យាងនិមនថគៅកាន់ស្ថវត្ទ ី ពកួលគទូ្ធំងគនាះបានជាប់ាមលពះអងគរហូត្គពល 

បរស័ិទខ្វួនសួរថ្វគហត្ដុចូគមថចបានជាគលាកមាច ស់លត្វូជាប់ាមសមណគោត្ម

យ៉ា គនះ ពកួគនះគឆវើយលបាប់ថ្វ គយើងខាវ ចសមណគោត្មគនះលចួរត់្!។ 

យាងនិមនថមកដល់ស្ថវត្ទី លពះពទុនអងគគលកាយពីសនធនាជាមួយលពះបាទ បគស 

នាទិគកាសលពីស្ថទ នទីនិងគហត្ុគភទចប់សពឝលគប់។ ពកួនិលគនទបានលជាបថ្វលពះ 

អងគនឹងសន្មថងយមកបាដហិារយ៍ិឯគដើមស្ថឝ យខាងគលៅលកុង ពកួគនះក៏គលបើ 

ឲ្របរវិ៉រកាប់ដកគដើមស្ថឝ យ ន្ដលមានគៅទីគនាះគចាលទ្ធំងអស់សូមផី 

ន្ត្គដើម១ត្ូចក៏មិនទុកន្ដរ ន្ត្ពកួគនះមិនអាចគៅគបេត្គបេនដល់ឱទាននន 

លពះរ៉ជាបានគទ គម៉ាវ ះគហើយគពលគនាះគណាឍ  អបកន្ថរកាសួនបានឮសត្ឝន្កឡក 

យំន្លសកគរ៉មសមផុកអស្រងកង គពលគឡើងគៅគមើលគ ើញន្ផវស្ថឝ យទុ១ំយ៉ាងធ ំ

។ ដើបូងគិត្ថ្វ នឹងថ្វឝ យលពះរ៉ជា ន្លកងគលាបាន៨-១០កហាបណៈ ទីបំផតុ្ 

ក៏បថូរចិត្ថថ្វឝ យលបគគនលពះបរមលគវូញិ គដាយគិត្ថ្វនឹងបានផលគណនារ៉ប់ 



-104- 
 

មិនបាន។ បនាធ ប់ពីគធឝើទឹកអមភបានៈរចួគហើយ លពះពទុនអងគបានឲ្រអាននធដាក់ 

ដាំលោប់ស្ថឝ យគដាយយកទឹកសល់គលស្ថចគលើ ខ្ណៈគនាះគដើមស្ថឝ យមានក ំ

ពស់៦០ហត្ទដះុគឡើងន្បកន្មកស្ថខាគៅទិសទ្ធំង៨។ រឯីពកួនិលគនទ កបុងដើគណើ រ 

យុទននាការរបស់ខ្វួនលបមូលបចច័យបានជាង១ន្សនកហាបណៈ ឲ្រគគសងៀ 

មណឍ បរ៉ងជាផាក ឈូកធ១ំពណ៌គខ្េវ ន្ត្គពលគនាះលពះឥនធបាននិមិត្ថខ្រល់ពរុះ 

បក់គបាកឲ្រគលផើកអស់ រចួក៏មានខ្រល់គភវែងរលមឹៗ ផសំនឹងធលូដីផីងគធឝើឲ្រ 

ពកួគនះលបឡាក់លសមូមនាំោប រត់្បាក់ន្បកខាច ត់្ខាច យអស់ ពកួខ្វះខាយ ស់គគគពក 

រហូត្ដល់គធឝើអត្ថោត្ខ្វួន មានបូរ៉ណកសសបជាអាទប៍ានសមាវ ប់ខ្វួនឯង។ 

រគបេបសន្មថងយមកបាដហិារយ៍ិននលពះសមាយ សមភុទនននគយើងដចូបានលជាប

គហើយខាងគលើ។ ាមពទុននិយាម(ទគំនេម) គលកាយពីសន្មថងយមកបាដ ិ

ហារយ៍ិលពះអងគន្ត្ងន្ត្និមនថគងៀចាំវសាឯស្ថទ នាវត្ថិងស គដើមផីគលបាសលពះពទុន 

មាា និងមា៉ងគដើមផីគជេសគវេងការរខំានពីមហាជនផង ។ ស្ថទ នទីយមកបា 

ដហិារយ៍ិសពឝនថងគនះ ជាពំនកូកូនភបតំ្ូចមួយជតិ្សណាឌ ោរគមយ ះនិកកូ-ឡូគថើស 

(Nikko-Lotus) ាមផវូវចូលគៅកាន់ទីលកុងស្ថវត្ទី កបុងឆាប ំ២០០០ការជកីក 

កាយលត្វូបានគធឝើគឡើងគលើកូនភបគំនះ គដាយបានរកគ ើញសំណល់លពះសថូបជា 

ឥដឌគគគជឿថ្វ ស្ថងគឡើងគដាយលពះបាទធមាយ គស្ថក។ ត្បំន់គនះបចចុបផនបមាន

ការគធឝើរបងការោរលពះសថូបបាក់ន្បកគលើកូនភប ំ សថូបគនះពកួអបកលសុកកបុងត្បំន់

គៅថ្វ ឱរ៉៉ជហារ ( Orajhar) ។ 
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២- សងកសសៈ  កន្នលងរពះពុទ្ធអងគយាងចុះពីស្ថថ ននរត្រត្ងិស 
២.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 

សងកសសៈ ឬសងកគសេសទិត្គៅកបុងភូមិសងកសិ-បាស្ថនាថ បុរ (Sankisa-

Basantapur) លសុកផាររកុខបាត្ (Farrukhabad) ននរដឌឧាថ រលបាគដសពីអា 

ស្រហាគ  (Agra) គៅកាន់សងកគសេមានចមាង យផវូវ១៧៥គ.ម. គដាយឆវងកាត់្ផវូវ 

ត្បំន់ទ្ធំងគនះគឺភីរសូ្ថបាត្ (Firozabad) សិកូហាបាត្ (Shikohabad) គមន 

បុរ ិ(Mainpuri) គពវ៉ឿ រ (Bewar) និងបកខនា (Pakhna)។  

     ២.២ រពឹត្ិតការណ៍សខំាន់ 
ាមអដឌកថ្វគមភីរធមយបទលបាប់គយើងថ្វ គលកាយការចាវំសាឯស្ថទ នា 

វត្ថងិសគលបាសលពះពទុនមាារចួគហើយ លពះសមាយ សមភុទនបរមលគលូពះអងគមានពទុន 

ដកីានឹងលពះឥនធ ពីពទុនបំណងនិមនថមកកាន់ភពន្ផនដវីញិ។ គពលគនាះលពះឥនធ 

បានបញ្ជជ ឲ្រវសិសកមយគទវបុលត្និមិត្ថជគណថើ រ៣គឺជគណថើ រន្កវ ជគណថើ រមាស និង 

ជគណថើ រលបាក់ ចាប់ាំងពីកពំលូភបសុំគមរ ុ រហូត្មកដល់គខាវ ងទ្ធឝ រលកុងសងកសសៈ

ដចូបានរ៉៉យរ៉៉ប់ខាងគលើគហើយជាមួយនឹងគទពនិករអមដន្ងហយ៉ាងគនះ លពះជ ិលសី 

បានយាងចុះជាន់ន្ផនដគីដាយលពះបាទស្ថថ ំនាគខាវ ងទ្ធឝ រនគរសងកសសៈ។ លពឹត្ថិ 

ការណ៍ដអ៏ស្ថច ររយ៉ាងគនះ មានមនសុសមាប មហាជនមកលបមូលលបជុើោប ន្ណន 

ណាន់ាន់ាប់ រងៀចាំថ្វឝ យបងគើលពះបរមស្ថស្ថថ  ខ្ណៈគនាះលពះធមយគសនាបត្ី 

ស្ថរបុីលត្ថ្វឝ យបងគើលពះពទុនអងគបានមុនគគ រចួគហើយ លពះមហាករណុាទិគុណ 

សន្មថងឫទនិគបើកឲ្រមនសុសគលាកគ ើញឋានគទវានិងស្ថទ ននរក មហាជន 

ទ្ធំងឡាយន្ដលមានវត្ថមានកបុងទីគនាះ មានការសគងឝគយ៉ាងខាវ ំង ខ្គំបថជាញ ចិត្ថ

ថ្វនឹងបគំពញបុណរកុសលន្ត្មា៉ង។ បនាធ ប់មកលពះអងគបានសនធនា លពះធម៌ 
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ពីថ្វប ក់ទ្ធបរហូត្ដល់ថ្វប ក់ខ្ភស់គឺបញ្ជហ ន្ដលគលាកិយជនអាចគឆវើយបាន រចួបនថ 

គឡើងគៅដល់ថ្វប ក់គស្ថាបនប ន្ដលមានន្ត្លពះគស្ថាបនបបុគគលបុ៉គណាត ះ 

អាចគឆវើយបាន ន្ដលគលាកិយជនមិនអាចគឆវើយបាន រចួគឡើងដល់ថ្វប ក់សក 

ទ្ធោមី មានន្ត្សកទ្ធោមិបុគគលបុ៉គណាត ះអាចគឆវើយបាន ន្ដលគស្ថាបនប 

បុគគលមិនអាចគឆវើយបាន ជាលដំាប់យ៉ាងគនះ ដល់វស័ិយលពះអគគស្ថវក័ទ្ធំងគទឝ 

មានលពះស្ថរបុីលត្ជាគដើមអាចគឆវើយបានយ៉ាងពីគរ៉ះ រចួមនដល់ពទុនវស័ិយ 

ន្ដលមានន្ត្លពះបរមស្ថស្ថថ បុ៉គណាត ះអាចសន្មថងបាន សូមផីន្ត្លពះអគគស្ថវក័ 

ទ្ធំងគទឝក៏មិនអាចគដាះលស្ថយបាន ចប់ធមយវគិសសគទសនា ចនំនួគទវានិង 

មនសុសសគលមចអមត្ធម៌ ដចូបានជលមាបខាងគលើគហើយ។ ចាប់ាំងពី 

គពលគនាះ សងកសសៈបានកាវ យជាបូជនីយដាឌ នដសំ៏ខាន់ និងមានលពះសថូបវហិារ  

ជាគលចើនកស្ថងគៅទីគនាះ។ 

     ២.៣ របវត្តិទ្ីកន្នលង 
លពះបាទធមាយ គស្ថកបានយាងមកទសសនាថ្វឝ យបងគើស្ថទ នទីសងកសសៈ ជា 

ចនំ្ណកមួយននគគលមាងធមយយាលារបស់គលាកកបុងឆាប ំ២៤៩ននព.ស. ាមលពះ 

គត្ជលពះគុណផា-គហសែនលបាប់ថ្វ អគស្ថកបានស្ថងបូជនីយដាឌ នគលើទីកន្នវង 

លពះពទុនជាន់លពះបាទដើបូង គហើយខាងគលកាយបូជនីយដាឌ នគនះ គលាកបាន 

កស្ថងសសរសថមមមានកពំស់១៨.៣ម. ជាមួយនឹងរបូគាគៅពីខាងគលើ ឯលជងុ 

ទ្ធំង៤វញិមានត្មកល់លពះពទុនបដមិា ផា-គហសែនក៏បានរ៉យការណ៍ផងន្ដរថ្វ 

មានឧភគាសងឃរ៉ប់ោន់អងគនននិកាយគថរវ៉ទនិងមហាយានទទួលភាថ ហារ

គៅកន្នវងជុើោប ។ គលាកបានគធឝើការចាំវសានាសងកគសេអស់១ឆាប ំ គហើយពិ 

ព័ណ៌នាថ្វ មានសំណងៀអោរទីឋានននវត្ថអារ៉មមីរគដរដាស រមួមានសងា 
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រ៉មន្ដលមានលពះភកិខុសងឃគងៀគៅ៦០០-៧០០អងគ។ គពលហសួន-ត្ាងនិមនថមក 

កបុងឆាប ំ៦៣៦គ.ស.គ ើញមានសងារ៉ម៤ គដាយមានលពះសងឃចនំនួ១០០០ 

អងគនននិកាយសមយត្ិយ គងៀអាលស័យគៅទិសខាងគកើត្ទីលកុងចមាង យលបមាណ 

២០ល ី គលាកគ ើញសងារ៉ម១ធនំ្ដលសំណងៀសងៀលឡស្ថឡ ត្ណាស់ ទីគនាះ 

មានលពះសងឃនិងបរសិទរចនំនួ១០០រស់គៅ រចួគហើយគលាកបានគ ើញសសរ 

សថមមលពះបាទធមាយ គស្ថកមានកពំស់២១ម. ជាមួយនឹងរបូចមាវ ក់ឋិត្គៅលជងុ 

ទ្ធំង៤និងទីព័ទនជុើវញិននសសរគនះ រមួទ្ធំងលពះសថូប១ចនំនួគៅទីគនាះខ្វះន្ដរ។ 

មានន្ត្ទិនបន័យពីលបភពលពះសងឃចិនបុ៉គណាត ះ និយាយពីការវវិត្ថន៍   

វបិលាវ សននសងកសសៈ គៅគពលលបវត្ថសិងកសសៈលត្វូបានបិទរហូត្អស់១២០០ឆាប  ំ

កាលជាខាងគលកាយមកបានគលាកខានបិងហាមរកគ ើញឋិត្កបុងភូមិសពឝនថងគមយ ះ

សងកសិ-បាស្ថនាថ បុរ កបុងលសុកផាររកុខបាដននរដឌឧាថ រលបាគដស។ ស្ថទ នទីសងក 

គសេបចចបុផនបសទិត្គៅគលើទីទួលពំនកូខ្ភស់និងមានជរួពំនកូដនទគទេត្រ៉ត់្រ៉យ

ាមទីខាងគលៅភូមិ ាមទីពំនកូទ្ធំងគនះ ពកួអបកលស្ថវលជាវបានរកគ ើញកាក់ 

លបាក់ទងៀន្ដងយ៉ាងគលចើន ោគគលចើនជាកាក់ននសមនថរ៉ជាបញ្ជច លទ្ធំងឡាយ 

និងកាក់ជាទងៀន្ដងននរ៉ជវងសកុស្ថនៈគលើផាធ ំងសិលាចារកឹជាថយឥដឌធ១ំមានទហំំ

បគណាថ យ២៨ស.ម. និងទទឹង១៥ស.ម. ជាអកសរលោហយីននព.ស.ទី២ លត្វូបាន 

គគរកគ ើញ។ 

២.៤   បរដិាឋ នគខៀវខចីននសងកគសៀ 
បចចុបផនបស្ថទ នទីសងកសសៈគជឺាពទុនដាឌ នសទិត្គៅត្បំន់ឆាង យដាច់លសយាល

និងមិនមានការអភិវឌណន៍អឝ ីគឡើយន្ដលគួរសគងឝគនាសម័យពទុនកាលសងកសសៈ 

លត្វូបានគៅថ្វនគរសងកសសៈ។ គៅគពលលកុមអបកគទសចរជាត្ិជបុ៉នស្ថក 
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សួរគលាកនាយករដឌមស្រនថីឥណាឍ  គលាកគនហ៍រ ូ (Nehru) កបុងឆាប ំ១៩៦១ថ្វ 

ទីពទុនស្ថទ នមួយណាន្ដលលកជាងគគបងឡស់គលាកគឆវើយគឡើងោវ មថ្វ សងកគសេ 

។ បុ៉ន្នថស្ថទ នោពឥឡូវមានការលឡលបគសើរខ្វះៗ ាំងពីអបកលសីម៉ាយ៉ាវៈទីជា 

ពទុនស្ថសនិកបានជាប់គឆាប ត្កាវ យជាលបធានរដឌឧាថ រលបាគដសកបុងឆាប ំ២០០៧មថង

គទេត្ គលកាយពីអាណត្ថិដខ៏្វី១កបុងឆាប ំ២០០២-៣ សពឝនថងគមនាគមន៍ផវូវថបល់លឡ 

បងគួរ និងមានសណាឌ ោរថយមួីយកស្ថងគឡើងគដើមផីបគលមើអបកគទសចរ។ 

     ២.៥   វត្ថុគួរដលក់ារទ្សសនា 
ក) សសរសតមភបាក់ន្បកននរពះបាទ្ធមាម គស្ថកន្ដលមានរបូដំរ ី
បដមិារបូដើរគីៅគលើកពំលូសសរសថមមលពះបាទធមាយ គស្ថក គឺជាបដមិា 

ដសំ៏ខាន់ននព.ស.ទី៣។ សសរគនះគគបានគធឝើការរកាហុ៊មព័ទនទុកកបុងទីអោរ 

មួយជាប់ខាងគលកាមគដើមគឈើន្ដលមានទីសកាក រៈត្ូច១ មានលពះពទុនបដមិា 

លទងៀលបថ្វប់ឈរអមគដាយលពះលពហយនិងលពះឥនធពិព័ណ៌នាដើគណើ រយាងចះុ អំពី

ឋាននលត្លត្ិងា ។ 

          ខ) ទ្ីកន្នលងរពះពុទ្ធអងគយាងចុះពីស្ថថ នសោ៌ួ 
ចមាង យលបមាណ២០ម.សទិត្គៅទិសខាងត្ផូងននសសរសថមមអគស្ថកាធិ

រ៉ជ គឺជាទីទួលដខី្ភស់មានឥដឌថយរងឹន្ដលពីមុនមកជាពទុនលគឹះស្ថទ ន។ ទីពំនកូ 

គនះមានកពំស់៦ម. និងអងកត់្ផចតិ្គលកាម៤៩ម. គលាកខានបិងហាមរកគ ើញ 

ស្ថទ នទី១គនះ មានកាំជគណថើ ររ៉ង៣ជរួន្ដលលពះដម៏ានបុណរបានយាងនិមនថចុះ 

ពីឋានាវត្ថិងស ន្ហហមអមដើគណើ រគដាយលពះលពហយនិងលពះឥនធ ាមលពះគត្ជ 

គុណ ហសួន-ត្ាងលបាប់ថ្វ គៅគពលជគណថើ រន្ដលលពះសមាយ សមភុទនយាងនិ 

មនថបាត់្គៅ ពកួសមនថរ៉ជា ក៏នាំោប កស្ថងជគណថើ រឥដឌថយ៣ជរួាក់ន្ត្ង គៅ 
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គដាយន្កវមណីគពលជគផសងៗ គៅគលើទីកន្នវងបូរ៉ណមានសោពដចូគដើម 

គហើយមានលពះវហិារ១គៅគលើទីកណំត់្គនះជាប់ទីហបឹងគឺសសរលពះបាទធមាយ

គស្ថកមានកពំស់២១ម.។ គលកាយការស្ថបរលាបគៅននលពះពទុនស្ថសនាកបុង 

លបគទសឥណាឍ  លពះវហិារទ្ធំងឡាយនាសងកសសៈ លបន្ហលជាជបួភ័ពឝវ៉សនា 

ដចូពទុនបូជនីយដាឌ នដនទគទេត្ន្ដរនិងធាវ ក់គៅកបុងសោពរគហាស្ថទ ន។ គៅខាង 

គលើទីអនសុសរណៈលពះពទុនអងគយាងចុះអំពីស្ថទ នសួោ៌ សពឝនថងគនះ គ ើញមានទ ី

សកាក រៈត្ូចមួយ កស្ថងគដាយអបកបួសហិណឍ ូ មាប ក់ន្ដលបានចាប់យកទីកន្នវង 

គនះ គដើមផីឧទធិសចគំោះគទវធីាគមយ ះពិស្ថរគិទវ ី ទីសកាក រៈននពកួហិណឍ ូគៅ 

គលើសំណងៀពទុនស្ថសនាបានកាវ យជាគរឿងជើទ្ធស់ោប រវ៉ងពទុនស្ថសនិក និងហិណឍ ូ 

ស្ថសនិកឯសងកសសៈ ។  

ាមស្ថរព័ត្៌មានកបុងលសុក១គមយ ះន្លបសលាសឥណាឍ  (Press Trust 

of India)  បានរ៉យការណ៍ថ្វ   ឡុងគពលបវ៉រណាកបុងឆាប ំ២០០១ន្ខ្វចិឆិកា 

មានមនសុសយ៉ាងត្ិច១៨នាក់ជាមួយនឹងបូ៉លសី៣នាក់គទេត្បានរងរបួស កបុង 

ការប៉ះទងគចិោប ននអបកភូមិអបកលសុកមកពីសហគមន៍ទ្ធំង២ គពលកពំងុគធឝើពិធី 

ស្ថសនកិចច ការលបទូសថរ៉៉យោប គកើត្គឡើងគៅគពលពកួហិណឍ ូចាប់គផថើមគធឝើ 

ការវ៉យលបហារលកុមពទុនស្ថសនិកកបុងដើគណើ រធមយយាលា ន្ដលបានន្លសកសំុ 

ទ្ធមទ្ធរឲ្រសងមកវញិនវូទីពទុនដាឌ នគនះ ពទុនមាមកជននិង លពហយញ្ដស្ថសនិក 

ន្ត្ងលបឈមមុខ្ដាក់ោប ជាគរឿយៗ គៅគលើមាច ស់កមយសិទនិននទីឋានគនះ រយៈ 

គពល៣ឆាប ំកនវងមក ការលបទ្ធញលបទងៀោប ន្ត្ងមនដល់អំគពើហិងាគដាយ 

ស្ថរន្ត្គហត្យ៉ុាងគនះ គទើបរដាឌ ភិបាលបានហាមោត់្ ការន្ហហមជុើវញិ 

ពទុនស្ថទ ន នាទីកន្នវងសងកសសៈ។ រយៈគពលខាងគលកាយៗ គនះសំណងៀឥដឌ 
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ជុើវញិទីពំនកូបានធាវ ក់ចុះគដាយស្ថរន្ត្គភវែងខ្រល់មូ៉សុង បានបង្គហ ញឲ្រគ ើញ 

ដលីគបយ៉ាងចាស់ ាមលពះគត្ជគុណ ស្ថយាដាវ ឧ-ននធ លពះសងឃគងៀគៅ 

ឯវត្ថភូមាបានគលើកគឡើងថ្វ អាចជាលបផបូលលឡសលមាប់ពទុនស្ថសនិកគដាយ 

ស្ថរន្ត្លកសួងបូរ៉ណដាឌ នឥណាឍ  មានគគលមាងគធឝើការជកីកកាយលស្ថវលជាវ 

ទីពទុនបូរ៉ណដាឌ នគនះគហើយនឹងគធឝើការអភិវឌណន៍ លបគយាជន៍អបកធមយយាលា 

អាចមកទសសនាថ្វឝ យបងគើបាននាទីសងកសសៈ ជាចណំាប់អារមយណ៍ខាវ ងំគដើមផី 

នឹងបានគ ើញអឝីគៅន្ដលជារបូោពជាក់ន្សថងននទីពទុនបូរ៉ណដាឌ ន  មួយគនះ 

គពលលត្វូបានជកីគដាយអបកបូរ៉ណវទិូ។ អស់រយៈគពលជាយូរមកគហើយ 

សងកសសៈលត្វូបានកនវងគចាលគដាយអបកដើគណើ រធមយយាលាបចចុបផនប គបើគទ្ធះ 

បីជាស្ថរៈសំខាន់ននទី១គនះយ៉ាងណាក៏គដាយ ន្ដលកាលពីអត្ីត្បានជាស្ថទ ន 

ទីសកាក រៈដម៏ានន័យននអបកធមយយាលាដល៏ផីទ្ធំងគនះ មានលពះបាទធមាយ គស្ថក 

ផា-គហសែង នងិហសួន-ត្ាង ជាអាទ៍ ។  

     ២.៦  របជាពុទ្ធបរសិទ័្ជុំវិញត្ំបន់សងកសសៈ 
ដចូន្ដលគយើងបានលជាបគហើយ គលកាយពីវសាទី៧ននការគលបាសលពះ 

ពទុនមាារចួ លពះស្ថស្ថថ ននគយើងបាននិមនថយាងចុះភពន្ផនដឯីសងកសសៈ គពល 

គនាះស្ថករៈ១លកុមបានមករងៀចា ំ ទទួលលពះពទុនអងគផងន្ដររចួគហើយមិនបាន 

លត្ឡប់គៅវញិគទ ពកួគគរស់គៅទីគនាះត្គរេងមក។ គលកាយវឌិឌូភៈវ៉យលកុ  

កបិលវត្ទុនិងពិោត្ ពកួស្ថករៈមានចនំនួគលចើនរត់្មកកាន់ឥណាឍ និងកាវ យជា 

ជនគភេសខ្វួនលបចាំត្បំន់សងកសសៈ។ បចចុបផនបមានគៅសល់ពជូស្ថករៈលបមាណ 

ជាង២៥០០០០រស់គៅរ៉យប៉ាយជុើវញិសងកសសៈ រ៉ល់ឆាប ំដល់គពលបវ៉រណា 
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គចញវសា កបុងនថងគពញបូណ៌មីរវ៉ងន្ខ្១០ ន្ត្ងមានការលបមូលផថុោំប យ៉ាង 

ធ១ំ ននពទុនស្ថសនិកលបចាំត្បំន់គដើមផីរលំកឹលពឹត្ថិការណ៍ដម៏ហស្ថច ររគនះ។  

រវ៉ងស.វ.ទី៥ននគ.ស. លពះគត្ជលពះគុណផា-គហសែនគពលស្ថប ក់គៅ 

សងកសសៈបានឮមានជើគលាះវវិ៉ទមួយ គកើត្គឡើងរវ៉ងពកួលោហយណ៍និងភកិខុសងឃ 

គៅគលើមាច ស់កមយសិទនិនននផធដតី្បំន់សងកសសៈ គលាកបានឲ្រដងឹថ្វ ពកួ 

លោហយណ៍ចាញ់កថីកបុងគរឿងគនះ រចួោគីទ្ធំង២បានគធឝើសមផថគឡើងថ្វគបើទី 

គនះលបាកដជាកមយសិទនិរបស់ពទុនស្ថសនាន្មន សូមឲ្រមានោពអស្ថច ររណា 

មួយគកើត្គឡើងគដើមផីបញ្ជជ ក់ការពិត្ លោន់ន្ត្ោករទ្ធំងគនះគោលរចួោវ ម គា 

ថយន្ដលឆាវ ក់ជាប់គៅគលើសសរសថមមជាប់ទីហបឹងបានគរ៉ទ៍គឡើងសូរស័ពធដខ៏ាវ ំង 

គ ើញសោពអស្ថច ររយ៉ាងគនះ ពកួអបកគបេត្គបេនមានការភ័យត្ក់សវុត្ចុះ 

ញ៉មនិងដកថយពីទីគនាះអស់។ បុ៉ន្នថកាលជាខាងគលកាយ ពកួលោហយណ៍ទទួល 

បានគជាគជយ័កបុងការមវ នោនស្ថទ នទីពទុនស្ថសនា គពលលពះគត្ជលពះគុណ 

ហសួន-ត្ាងនិមនថមកទសសនាបានរ៉យការណ៍ថ្វ ៖ 

“គ ើញមានសល់ន្ត្វហិារពទុនស្ថសនា៤និងមានលពះសងឃលបន្ហល

ជា១០០០អងគមកពីនិកាយសមយត្ិយៈបុ៉ន្នថមានគទវវហិាររហូត្ដល់គៅ១០នន

លគប់និកាយហិណឍ ូរស់គៅ ពកួហិណឍ ូទ្ធំងគនះគោរពបូជាលពះមគហសឝរៈ”។ 

ដគូចបះអាចសនបិដាឌ នបានថ្វ ដើបូងគឡើយ មុនការមកដល់ននលពះគត្ជគុណហសួន-

ត្ាងគៅគទេត្ ពទុនបរសិទរននសងកគសេគដាយគលចើន ជាជនគភេសខ្វួនវងស 

ស្ថករៈ ន្ត្ងន្ត្លបារពនកមយពិធីបុណរអបអរស្ថទរនថងបវ៉រណាន្ដលគធឝើាម 

បគវណីននដនូាខ្វួន ន្ត្ពកួគគមិនបានដងឹស្ថរៈសំខាន់ជាលបវត្ថិស្ថស្រសថននលពឹត្ថិ 

ការណ៍១គនះគទ គម៉ាវ ះគហើយលពះគត្ជគុណស្ថយាដាវឧ-ននធន្ដលស្ថធ ត់្ជើនាញ 
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ោស្ថហិណឍី  គរេងរ៉ល់នថងអាទិត្រន្ត្ងបគលងេនពកួគកយងៗ ពីឫសគល់របស់ 

ពកួគគគដាយបង្គហ ត់្ពកួគនះឲ្រគចះដងឹពីលបវត្ថិស្ថសនាននដនូារបស់ខ្វួន។  

២.៧  ដំគណើ រចំណាករសុកននពួកស្ថកយៈ 
  ឡុងគពលវឌិឌូភៈវ៉យលបហារទីលកុងកបិលព័សថុ ពកួស្ថករៈជាគលចើន 

បានរត់្មកកាន់ត្បំន់ោគខាងត្ផូងគដាយគជេសវ៉ង ន្ដនគកាសលគឆាភ ះគៅ 

សងកសសៈ ន្ដលទីគនាះមានវត្ថមានពកួស្ថករៈខ្វះសល់ពីការមកគមើលលពះ 

ពទុនអងគយាងនិវត្ថអំពីឋានគទវគលាក។ ពកួចណូំលថយគីនះបានជយួបគងកើនចនំនួ 

ននពកួស្ថករៈកាន់ន្ត្គលចើនន្ថមគទេត្។ គទ្ធះជាយ៉ាងគនះកថី មិនន្មនមានន្ត្ 

ពកួគនះគទន្ដលបានចាកគចាលលសុកគនាះ ាមគមភីរមហាវងសជើពកូទ៨ីទព័ំរ 

១៨ លបាប់ថ្វ ពកួគហារ៉បានគធឝើការទសសន៍ទ្ធយគហើយជាមុន ពីអនាគត្ននការ 

វនិាសកមយទីលកុងកបិលវត្ទុ ចគំោះស្ថករៈបណឍ ូលត្វូជាជដីនូមួយននលពះបរមលគ ូ

និងជាបុលត្អមិគាទនៈ។ លពមទ្ធំងអបកបគលមើបរវិ៉រស្ថករៈបណឍ ូបាន ចរយា 

លាគៅឆាង យទីមាខ ងននទគនវគង្គគ  គហើយបានគធឝើការបគងកើត្ទីលកុងមួយនិង 

លគប់លគងជាគសថចគៅទីគនាះ ត្មកគលាកមានបុលា៧អងគនិងបុលត្ី១អងគនាម 

ភទធកចាច នា ន្ដលខាងគលកាយមក នាងបានគរេបអភិគសកជាមួយនឹងលពះអងគ 

មាច ស់វងសបណឍ យនៈ នាមបណឍ ូវគសធវ ន្ដលបានគឡើងគស្ថយរ៉ជរជើនសួឪពកុ 

មាខ្វនួគឺលពះបាទវជិយននលសុកលសីលង្គក ។ ស្ថករៈលផី១អងគគទេត្គឺលពះនាង 

គទវ ី អគគមគហសីទី១ននលពះបាទធមាយ គស្ថកនិងលត្វូជាលពះរ៉ជមាាននលពះ      

មហិនធគត្ទរនិងលពះនាងសងឃមិាថ គថរ។ី អគស្ថកាធិរ៉ជបានគរេបអភិគសកជា 

មួយនឹងលពះនាងគទវ ី គពលខ្វួនគៅជាឧបរ៉ជននត្បំន់ឧគជជនី លពះនាងគទវជីា 

អបកគោរពគជឿលពះពទុនស្ថសនាខាវ ំងកាវ ណាស់។ មានពជូពងសជាស្ថករៈន្ដល 
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អំណាចឥទនិពលអស់រ៉ប់រយសត្វត្សរ ៍ សម័យពទុនកាល លពះបាទពិមភិស្ថរជា 

អធិបត្ី បុ៉ន្នថគលកាយមក គលាកលត្វូរ៉ជបុលត្របស់ខ្វួន គឺលពះបាទអជាត្សលត្វូ 

គធឝើបិត្ុោត្ដគណថើ មរ៉ជរ។  

ជើនបួគលើកដើបូងបងឡស់ជាមួយនឹងលពះបរមគោធិសត្ឝគៅនាលចកភប ំ 

បណឍ វៈគធឝើឲ្រលពះបាទពិមភិស្ថរមានគសចកថលីជះថ្វវ យ៉ាងខាវ ំងនវូឥរយិាបថសមណ 

គភទ ដល៏សគត់្លសគរំបស់លពះបរមគោធិសត្ឝ លពះរ៉ជាបាននិមនថលពះបរម  

គោធិសត្ឝ ឲ្រគស្ថយរ៉ជរោក់កណាថ លននរ៉ជាណាចលករបស់លពះអងគបុ៉ន្នថ 

លពះបរមគោធិសត្ឝមិនយល់លពមគឡើយគដាយសនាថ្វ កាលណាលាស់ដងឹ 

គហើយលពះអងគនឹងយាងមកជបួលពះរ៉ជាវញិ។ បនាធ ប់ពីបញ្ជូនសមណទូត្គចញ 

គៅផសពឝផាយលពះស្ថសនាពីស្ថនា៌ថ លពះពទុនជាមាច ស់ផាធ ល់និមនថគៅកាន់    

ឧរគុវលាលបគទសកបុងចគនាវ ះផវូវលទងៀបានសន្មថងធម៌គលបាសភទធវគគិយកុមារ៣០  

នាក់ ឲ្រសំគរចាំងពីថ្វប ក់គស្ថាបត្ថផិល រហូត្ដល់លត្ឹមអនាោមី អបកទ្ធំង 

គនាះបានជាឯហិភិកខុលគប់ៗោប គហើយលពះអងគក៏បញ្ជូនគៅកាន់ទិសទ្ធំងឡាយ ។ 

ចនំ្ណកលពះអងគគសថចយាងបនថគៅកាន់ឧរគុវលាលបគទស ជាទីលពះអងគគលបាស 

ជដលិ៣នាក់បងបឡូនជាមួយបរវិ៉ររបស់ខ្វួន១០០០របូ ឲ្របានសគលមចអមត្ 

ធម៌ទ្ធំងអស់អងគ គដាយការស្ថថ ប់នវូអាទិត្ថបរយិាយសូលត្គៅត្បំន់គយា 

សីសលបគទស។ បនាធ ប់មកលពះអរហនថខី្ណាលសពទ្ធំង ១០០៣អងគគនាះបាន  

ន្ហហមអមដើគណើ រលពះជនិលសីនិមនថគៅកាន់លកុងរ៉ជលគឹះ គដើមផីគដាះបដញិ្ជដ

ននលពះបាទពិមភិស្ថរ។ នាទីខាងគលៅលកុង លពះបរមស្ថស្ថថ លទងៀយាងសំណាក់

បគណាថ ះអាសនបគៅលដឌវិនយុាន=នលពគាប ត្ជើទងៀ ខ្ណៈគនាះ ឯងនាយឧទាន

រត់្យ៉ាងគលឿន គដើមផីទូលដើណឹងដម៏ងគលគនះចគំោះលពះរ៉ជាមួយអគនវើគដាយ
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បរោិរលពះបាទពិមភិស្ថរបានយាងមកថ្វឝ យបងគើលពះពទុនជាមាច ស់ គលកាយ 

លពះមហាករណុាទិគុណោុំងលពះរ៉ជាឲ្រលបាកដកបុងចិត្ថថ្វ លពះអងគជាស្ថស្ថថ  

ចាររននគទវានិងមនសុសទ្ធងំឡាយលពមទ្ធំងអនញុ្ជដ ត្ឲ្រឧរគុវលាកសសបគត្ទរ

សំន្ដងនវូោពជាសិសសលពះអងគ រចួលពះសមាយ សមភុទនលទងៀលាស់សំន្ដងនវូ

មហានារទជាត្កយ៉ាងពីគរ៉ះពិស្ថថ រ ជាមួយនឹងអនបុុពឝីកថ្វ។ ទីអវស្ថននន 

ធមយកថ្វលោហយណ៍និងគហបត្ីចនំនួ១១មឺុននាក់ មានលពះរ៉ជាជាអធិបត្ីបាន 

ាំងគៅកបុងគស្ថាបត្ថផិល ចនំ្ណកលោហយណ៍និងគហបត្ីចនំនួ១មឺុនគលៅអំពី 

គនះ បានលត្ឹមន្ត្ដល់នវូនលត្សរណគមនបុ៉៍គណាត ះ។ នថងបនាធ ប់មក គលកាយ

ពីថ្វឝ យលបគគនភាថ ហារចគំោះលពះសមាយ សមភុទននិងភិកខុសងឃរចួគហើយ លពះបាទ

ពិមភិស្ថរបានគវរលបគគនសួនគវឡុវន័ចគំោះភកិខសុងឃមានលពះពទុនអងគជាលបធាន។ 

លពះស្ថស្ថថ លទងៀទទួលគងៀគៅកបុងវត្ថគវឡុវន័ត្គៅ លពះអងគអនញុ្ជដ ត្ជាអារ៉ម 

ឲ្រដល់ភិកខុសងឃលោដើបូងបងឡស់កបុងលពះពទុនស្ថសនា គឺគៅគវឡុវន័គនះឯង។ 

គដាយស្ថររ៉ជលគឹះ គឺជាទីលកុងដរ៏ងឹមាំខាងអំណាចការលគប់លគង 

គយាធាគសដឌកិចច គម៉ាវ ះគហើយនាំឲ្រទីគនះកាវ យជាកន្នវងមានគៅនិនាប ការលទិនិ 

ស្ថសនា ទិដឌលិគប់លបគភទទ្ធំងអស់ ាមស្ថមញ្ដផលសូលត្លបាប់គយើងថ្វ 

មានពកួលគមិូចាឆ ទិដឌនិិយមលជលុជាគលចើន ផសពឝផាយគគំហើញរបស់ខ្វួនឯរ៉ជ 

លគឹះ ដចូជាបូរ៉ណកសសបៈ មកខលគិោស្ថល អជតិ្គកសកមភលៈ បកុធ 

កចាច យនៈ និគនទនាដបុលត្ និងសញ្ជ័យគវលត្ទបុលត្។ កបុងចគំណាមស្ថវក័នន 

អាចាររសញ្ជ័យ មានលោហយណ៍វយ័គកយង២នាក់ជាសំឡាញ់នឹងោប មាននាម 

លបាកដថ្វ ឧបត្សិសៈ និងគកាលតិ្ៈ អបកទ្ធំងគទឝមានលសុកកគំណើ ត្គៅនាលក 

លោម ឯនាលនាធ មិនឆាង យបុ៉នាយ នពីលកុងរ៉ជលគឹះន្ដរគទ ជាសំឡាញ់នឹងោប ាងំពី 
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វញិ បានជាលពះអរហនថខី្ណាលសព គលកាយពីស្ថងលពះផបួសបានកនវះន្ខ្មក 

នានថង១៥គកើត្ន្ខ្មា គដាយបានស្ថថ ប់គវទនាបដគិគហសូលត្ ន្ដលលពះជនិលសី 

បានសំន្ដងចគំោះទី នខ្បរោិឝ ជកជាោគិគនយរលពះស្ថរបុីលត្ នាលាឡ ងមួយ 

មានគមយ ះ សូករខាា។ កបងុនថងគនាះឯងនាគវលាលាង ច លពះអនាវរណញ្ជដ ណ 

បានលបជុើស្ថវក័សនបិបាត្ ឬថ្វចត្ុរងគសនបិបាត្សំន្ដងនវូលពះឱវ៉ទបាត្ិគមាកខ 

ជាលពឹត្ថិការណ៍១ដម៏ានអត្ទន័យកបុងលពះពទុនស្ថសនាគៅនាវត្ថគវឡុវន័។  

កបុងបណាថ ពទុនបរសិទរដគ៏ឆបើមទនំកុបំរងុលពះពទុនស្ថសនា គៅន្ដន 

មគធៈរមួមានលពះបាទពិមភិស្ថរ លគគូពទរដល៏ផីគមយ ះគឺជវីកគកាមារភចច ន្ដល 

លត្វូជាកូនចិញ្ចឹមននអភ័យរ៉ជកុមារ និងមានគសដឌជីាគលចើនគទេត្ឧបត្ទមមទនំកុ 

បំរងុលពះពទុនស្ថសនា។ រ៉ជលគឹះបានកាវ យជាមូលដាឌ នដសំ៏ខាន់សលមាប់លពះ 

ស្ថសនាគដាយស្ថរកិត្ថិនាមកិត្ថិស័ពធ ននលពះស្ថស្ថថ ផាយគៅគពញន្ដន 

មគធៈទ្ធំងអស់។ លកុងរ៉ជលគឹះក៏ជាកន្នវងន្ដលភិកខុគទវទត្ថបានពាយាមអស់ 

ជាគលចើនគលើកគលចើនស្ថរគធឝើោត្លពះពទុនជាមាច ស់ ន្ត្មិនបានសំគរចកបុងគោល 

បំណងចងៀដគណថើ មស្ថទ ប័នសងឃមកលគប់លគងគដាយខ្វួនឯង គលើកទីមួយ 

គទវទត្ថបានជលួខាយ ន់ធបូឲ្រគធឝើោត្លពះពទុនអងគ ន្ត្ផធុយគៅវញិ លពះអងគគលបាស 

អបកទ្ធំងគនាះឲ្របានអមត្ធម៌លគប់ៗោប ។ នថងមួយលពះជនិលសីនិមនថយាងពី 

គជើងភបគំិជឈកូដគៅកាន់កពំលូភប ំ គទវទត្ថបានលបគមេលថយពីគលើមក បុ៉ន្នថមិនបាន 

ចលំពះអងគគឡើយ គដាយលោន់ន្ត្ចណិំត្ថយត្ូចគធឝើឲ្ររបួសខ្បងលពះបាទននលពះពទុន 

អងគបុ៉គណាត ះ។ បនាធ ប់មកគទេត្ គទវទត្ថបានន្លងដើរនីាឡាគិរគិដាយលចកលស្ថ 

យ៉ាងគលចើនឲ្រគឡើងគលបងគហើយបញ្ជូនឲ្រគៅគលពចលពះអងគ ន្ត្អំណាចនន 

លពះគមាថ បារមី បានោុំងដើរឲី្រលសុត្គជើងចុះស្ថឝ ងលស្ថលជះថ្វវ ថ្វឝ យបងគើលពះ 
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ជនិលសី គដើរន្បរថយគលកាយដរ៉បដល់ដាច់កនធុយន្ភបក។ លពឹត្ថិការណ៍ដ ៏

អស្ថច ររយ៉ាងគនះគធឝើឲ្ររ៉ជលគឹះកាវ យជាទីកន្នវងដពិ៏សិដឌ និងស្ថទ នទីដសំ៏ខាន់ 

ដល់ដើគណើ រធមយយាលាលគប់ជើនាន់។ គពលភិកខុគទវទត្ថបគងកើត្គគលមាងការ

សមាង ត់្គធឝើពទុនោត្ អជាត្សត្ថុគដាយគជឿាមការញុះញងៀននភិកខគុទវទត្ថ ក៏

ពាយាមដគណថើ មរ៉ជរពីលពះវររ៉ជបិាខ្វួន គហើយបានចាប់ ំុលពះបាទពិមភិស្ថរ

ដាក់ពនននាោររហូត្គធឝើឲ្រលពះអងគគស្ថយទីវងគត្។ គសថចអជាត្សលត្វូគកើត្ 

វបិផដសិ្ថរយ៉ីាងខាវ ំងចគំោះអំគពើបិត្ុោត្របស់ខ្វួន គលកាយមកាមការសំ 

ណូមពរន្ណនាំអំពីគពទរជវីកៈ គលាកបានចូលគៅរកលពះសមាយ សមភុទនសូម 

ខ្មាគទ្ធសចគំោះអំគពើខ្ុសឆគងទ្ធំងឡាយន្ដលខ្វួនបានលបទូសថរ៉៉យ ចគំោះលពះ 

បិានិងលពះស្ថសនា មា៉ងគដើមផីរងំ្គប់នវូគសចកថីគៅថ លកហាយស្ថថ យគលកាយ 

ផង។ គពលគនាះលពះស្ថស្ថថ ជាទីពឹងននសត្ឝគលាកបានសន្មថងស្ថមញ្ដផល

សូលត្ គពលចប់អជាត្សលត្វូមិនបានសំគរចធម៌អឝីទ្ធំងអស់ លពះអនាវរណញ្ជដ ណ 

មានលពះពទុនដកីានឹងភិកខុទ្ធំងឡាយថ្វ លពះរ៉ជាអងគគនះគបើមិនបានគធឝើបិត្ុោត្ 

គទនឹងបាននវូធមយចកខុ បុ៉ន្នថបិត្ុោត្អំគពើកមយសមាវ ប់បិាខ្វួន គដើរត្ួជា 

អនថរ៉យិកធម៌រ៉រ៉ំងមិនឲ្រគលាកសគលមចបានអឝីគឡើយ ន្ត្លពះអងគបានពាករ

ថ្វ គៅ១ន្សនកបផគទេត្ អជាត្សលត្វូនឹងបានលាស់ជាលពះបគចចកពទុន១អងគ។ 

គលកាយការបរនិិោឝ នននលពះបរមលគ ូ អជាត្សលត្វូបានដកឹនាំពលគៅ

កាន់លកុងកុសិនារ៉សំុទ្ធមទ្ធរចនំ្ណក ននលពះបរមស្ថររីកិធាត្ុយាងមកបញ្ចុះ 

ឯទីលកុងគទើបន្ត្កស្ថងថយ។ី គលាកមានគុណបំណាច់ធគំធងណាស់ កបុងការជយួ 

គរេបចទំនំកុបំរងុឧបត្ទមមបឋមសង្គគ យនាការគផធែងផាធ ត់្ធម៌អាថេវនិ័យគលើកទី១ 

នាសត្ថបណត គុហាកបុងទីលកុងរ៉ជលគឹះ។ 
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ជាបូជនីយដាឌ នដសំ៏ខាន់ រហូត្ដល់ស.វ.ទី១២ននគ.ស. ាមរយៈលពះគត្ជ

លពះគុណ ផា-គហសែនលបាប់ថ្វ គលកាយបិត្ុោត្អជាត្សលត្វូមិនអាចផធើ

លក់បានលសលួគឡើយ ក៏កស្ថងទីលកុងថយមួីយគៅខាងគលៅរ៉ជលគឹះចាស់ គឺជរួភប ំ

ទ្ធំង៥មានដចូជា ៖  

១-គវោរៈ ២បណឍ វៈ ៣គវបុលវៈ ៤គិ  កូដ នងិ៥ឥសិគិល ិ ភបទំ្ធំងគនះ

ហុ៊មព័ទនទីលកុងរ៉ជលគឹះចាស់ ភូមិបចចុបផនបននរ៉ជលគឹះជាចនំ្ណកមួយននរ៉ជលគឹះ

ថយផីងន្ដរ លត្វូបានការោរគដាយជញ្ជជ ំងកនំ្ពងដរ៏ងឹមាំនននផធដនី្ដលមានរ៉ងដចូ

ជាបញ្ចគកាណ និងនផធជុើវញិ៥គ.ម.គៅទិសខាងត្ផូងគឆាភ ះគៅកាន់ភប ំគយើងអាច

នឹងគ ើញកនំ្ពងការោរលកុងថយន្ដលពីមុនសំរ៉ប់ការោរលកុងចាស់។ ជញ្ជជ ំង

ទ្ធងំគនះមានកលមាស់៤.៦ម.គៅ៥.៥ម. គហើយមានកពំស់៣.៤ម. ចគំោះ

ទីកន្នវងខ្វះ។ 

     ៣.៤ ស្ថថ នទ្ីគួរទ្សសនា 
          ក) វត្តគវឡវុ័ន (អារ៉មនរពឫសស)ី និងរសះកលនទក 

ដចូន្ដលគយើងបានលជាបគហើយ លពះបាទពិមភិស្ថរគពលទទួលដើណឹង

ពីអបករកាសួនថ្វ លពះស្ថស្ថថ បាននិមនថមកកាន់ទីគនាះជាមួយលពះអរហនថ

ស្ថវក័១០០០អងគជាបចាឆ សមណៈ លពះរ៉ជាយាងគៅកាន់ឧទានគាប ត្ជើទងៀ

គដើមផីបានជបួលពះពទុនអងគ រចួលជះថ្វវ គជឿលបាកដការលាស់ដងឹននលពះបរមលគ ូ

គលកាយការស្ថថ ប់ធម៌ពីលពះជនិលសី ក៏ចាក់ធវុះនវូអរយិសចចធម៌ គហើយបាននិមនថ

លពះឈបះមារមួយអគនវើគដាយលពះភិកខុសងឃទទួលភាថ ហារឯរ៉ជនិគវសន៍កបុង    

បនាធ ប់មក បនាធ ប់ពីភត្ថកិចច លពះរ៉ជាបានថ្វឝ យឧទាននលពឫសសីជាអារ៉ម

មុនដើបូងបងឡស់កបុងលពះស្ថសនា ចគំោះលពះសងឃមានលពះពទុនជាមាច ស់ជាលប
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មុខ្។ កបងុរវ៉ងទសវត្សរទ៍៩ី០ ទីធាវ វត្ថគវឡុវន័គនះសុ៊មលទុមគៅគដាយនលព 

និងចគំហេងខាងត្ផូងមានផបូរគខាយ ចពកួមូសវិមមួយចនំនួអាចគមើលគ ើញយ៉ាង

ចាស់គលើទីដើបូកមួយគៅខាងគឆឝងនដ លចកទ្ធឝ រធចំូលមកកន្នវងទីសយស្ថនគនះ

លត្វូបានគគដងឹថ្វ ជាទីវហិារសងឃកមយននវត្ថគវឡុវន័ ស្ថងថ្វឝ យគដាយលពះបាទ

ពិមភិស្ថរសលមាប់លពះពទុននិងលពះសងឃគងៀសំណាក់គៅ  បចចុបផនបកាលគនះទី

ធាវ វត្ថទ្ធំងមូលលត្វូបានគគសំអាត្ន្ថរកា គម៉ាវ ះគហើយស្ថទ នទីវត្ថបានជាសួនគួរ

ឲ្ររកីរ៉យលជះថ្វវ  មានគដើមគឈើមវប់លត្ឈឹងលត្នឈផាក និងគដើមឫសសីលត្វូ

បានដាំគឡើងវញិ ទុកជាអនសុាវរយ៍ីចងចាំនវូអត្ីត្ោពននវត្ថគវឡុវន័។ គៅទី

ធាវ វត្ថគវឡុវន័មានលសះដធ៏១ំជាមួយនឹងលពះពទុនរបូគៅចលំត្ងៀកណាថ   ជាទអីាង

ទឹកកលនធកន្ដលលពះពទុនអងគធាវ ប់លសងៀ មាននិទ្ធនកបុងគមភីរថ្វ ជាកលនធក

និវ៉បស្ថទ នលគំៅននសត្ឝកន្ងហន។ គួរឲ្ររកីរ៉យលជះថ្វវ នលកន្លង កាលណា

គយើងនិមនថនិងអគញ្ជើញមកដល់វត្ថគវឡុវន័គហើយ គលោះាមលបវត្ថិគរឿងរ៉៉វ

ជាវត្ថគលើកទី១កបុងពទុនស្ថសនាផង ជាទីន្ដលលពះពទុនជាមាច ស់លពមគដាយ

លពះអរហនថទ្ធំងឡាយធាវ ប់គងៀអាលស័យផង ជាទីលពះអងគលទងៀលបារពននវូមា 

បូជាលបកបគដាយអងគ៤ បនាធ ប់ពីលពះអគគស្ថវក័ទ្ធំងគូអស់នវូអាសវកកគិលស 

គហើយមានន្ត្មថងគត់្កបុងស្ថសនកាលននលពះពទុនបរមលគនូនគយើង។ ទីវត្ថគនះ

លពះអងគសន្មថងលពះធម៌ជាគលចើនគលបាសពទុនបរស័ិទ គហើយលពះធាត្ុននលពះ

អញ្ជដ គកាណឍ ញ្ដៈនិងលពះមហាគមាគគលាវ ន លត្វូបានបញ្ចុះឯគខាវ ងទ្ធឝ រខាងគជើង

វត្ថ នាសម័យពទុនកាល។ 
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ខ) បិបផលគិុហា 
មិនឆាង យបុ៉នាយ នន្ដរគទពីវត្ថគវឡុវន័ គទេបគជើងភបគំវោរៈគឺជាធារទឹក

គៅថ លត្វូបានគគស្ថគ ល់ថ្វ ត្គបាទ្ធរ៉មជាទីកសំ្ថនថមុជទឹកគៅថ ដម៏ានលបជាលបិយ

ននរ៉ជលគឹះ ទីខាងគលើត្គបាទ្ធរ៉មបនថិចគៅចគំហេងខាងស្ថថ ំននផវូវគឡើងគៅ

កាន់ភបខំាងគលើ គឺជាលគឹះថយដធ៏១ំលត្វូបានអបកត្បំន់ស្ថគ ល់ថ្វ មចឆន“Machan=

កនំ្ពងោវ ំគមើល” សំណងៀ១គនះមានរ៉ងដចូជាកូបគដាយមានទហំំលបន្វង២៦

ម.ទទឹង២៥ម.និងកពំស់៧ម. លត្វូបានស្ថងគឡើងពីផាធ ងំថយន្ដលមានជាប់គលើ

ខ្បងភបលំស្ថប់។ ាមគលាកចន-ម៉ារស្ថលវន៍្ដលបានគធឝើការជកីកណំកណំាយទី

កន្នវងគនះកបុងឆាប ំ១៩០៥-០៦ លបាប់ថ្វ ទីសំណងៀគនះពីគដើមគឡើយជាប៉ម

សលមាប់ោវ ំគមើល បុ៉ន្នថគលកាយមកន្លងលត្វូការគលបើលបាស់ក៏កាវ យជាលាឡ ង

កុដសិលមាប់អបកបួសអាលស័យគងៀគៅគធឝើសមាធិ ទីកន្នវងគនះលត្វូបានដងឹថ្វជា 

បិបពលគិុហាជាលគំៅឋានននលពះមហាកសសបគត្ទរ ជាអធិបត្ីននបឋម

សង្គគ យនា ោករបិបពលគិឺសំគៅដល់នាមលពះមហាកសសបៈ កាលគលាកគៅ

ជា រ៉វ៉ស ឯកសសបៈជានាមលត្កូលគលាក។ ាមគមភីរសំយុត្ថនិកាយលពះ

សូលត្គលខ្៧៨ពិពណ៌នាថ្វ សម័យកាលមួយ លពះបរមស្ថស្ថថ យាងមកគមើល

មហាកសសបគត្ទរធាវ ក់ខ្វួនអាោធយ៉ាងធងន់ រចួលទងៀបានសន្មថងសត្ថគោជឈងគ

ទ្ធំង៧ គលកាយចប់ធមយគទសនាមហាកសសបគត្ទរបានជាសះគសផើយពីគរ៉ោ

ោធ។ គហើយាមរយៈគមភីរដន្ដលគនះោគទី៣ទព័ំរ១២៤បានលបាប់ថ្វ លពះ

អសសជគិត្ទរ មានកាលមួយគនាះសំណាក់គៅបិបពលគិុហា គៅគពលគលាកលត្វូ

អាោធគបេត្គបេន។ 
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ជាទវីត្ថបូរ៉ណ គឺជវីកមភវនារ៉មគនះឯង។ 

          ច) គិជឈកដូ  ភនមំានរ៉ងដូចចំពុះាម ត្ 
ភបគំិជឈកដូ គឺជាទីមគនារមរននលពះពទុនជាមាច ស់និងជាស្ថទ នទីននលពះ 

សូលត្ដសំ៏ខាន់ៗជាគលចើនលត្វូបានសន្មឋងគៅទីគនាះ គពលលពះស្ថស្ថថ គងៀកបុង 

ទីលកុងរ៉ជលគឹះ។ គដើមផីគឡើងគៅដល់កពំលូភប ំ គយើងលត្វូគធឝើដ ើគណើ រគឡើងាម 

ជគណឋើ រថយមានទទឹង៦.១ម.គៅដល់៧.៣ម. គៅថ្វស្ថប មរ៉ជបទឬស្ថប មហវួង 

លត្វូបានស្ថងគឡើងគដាយលពះបាទពិមភិស្ថរ គដើមផីគធឝើឲ្រខ្វួនលទងៀង្គយលសលួកបុង 

ការយាងគៅជបួលពះសមភុទន, ផវូវថយគនះបានបញ្ចប់ជតិ្កពំលូភបជំាទីន្ដលគយើង 

អាចនឹងគ ើញគុហាភបធំមយជាត្ិ២ លត្វូបានគគគជឿថ្វជាទីកន្នវងគងៀសំណាក់អា 

លស័យគៅននលពះអគគស្ថវក័ទ្ធំងគទឝគឺ លាឡ ងលពះមហាគមាគគលាវ ននិងខាងគលើ 

បនថិចលាឡ ងលពះស្ថរបុីលត្គមយ ះសូករខាាឬលាឡ ងលជកូឈយ ុស គដើរគឡើងគៅ 

គលើគទេត្ជតិ្ជគណឋើ រគឡើងលពះគននកុដ ិ ជាកុដលិពះអាននធសទិត្គៅខាងគឆឝងនដ 

គៅខាងគលើកពំលូភបគំយើងនងឹគ ើញថយភប ំ ន្ដលមានរ៉ងដចូាយ ត្ឈរបត់្ស្ថវ ប 

ជាគហត្ុនាំឲ្រភបគំនះមានគមយ ះថ្វគិជឈកូដ បុ៉ន្នថនយ័ខ្វះថ្វជាទីលបមូលផថុនំន 

ពកួាយ ត្គៅវញិ គលោះមិនឆាង យគឡើយពីលាឡ ងលពះអគគស្ថវក័ទ្ធំងពីរអងគ។ មាន

គលជាះមួយជាទីទមាវ ក់គចារ ឬអបកមានគទ្ធសគួរដល់មរណា គដាយគហត្ុយ៉ាង 

ហបឹងាមគមើល បានជាមានាយ ត្មកលបជុើោប ទីគនះគដើមផីឆីចណីំស្ថកសព។ 

កបុងគពលថយីៗ គនះ ជគណឋើ រថយលត្វូបានកស្ថងគឡើងគដើមផីសលមលួដល់អបកធមយ 

យាលាអាចគឡើងគៅកាន់កពំលូភបបំានគដាយង្គយលសលួ ទ្ធំងជាទីរ៉បគសយើលឡ 

មានលពះគននកុដ ិ ពីទីគនះអាចនឹងគមើលចុះខាងគលកាមបានសពឝទីឋាន គនះជា 

ស្ថទ នទីដជ៏ាទីគស្ថមនសសននអបកធមយយាលានានាគធឝើការគោរពបូជានឹករលកឹ  
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ដល់គុណបារមីទ្ធំងឡាយននលពះពទុនជាមាច ស់។  

          ឆ) មទ្ទកចុឆិ  ទ្ីកន្នលងរលំតូ្កនូ 
មទធកុចឆិជាោស្ថបាល ី មានន័យថ្វការលចបាច់គោះ គរឿងគហត្ុគកើត្ 

មកអំពីលពះនាងគវគទហីអគគមគហសីននលពះបាទពិមភិស្ថរ គពលលជាបថ្វបុលត្ 

កបុងនផធន្ដលបលមុងនឹងលបសូត្គនះ នឹងគធឝើបិត្ុោត្ រចួគហើយលពះនាងបាន 

ពាយាមពនវូត្សត្ឝកបុងនផធគនះគចាល គដាយការលចបាច់ដះុរតឹ្យ៉ាងខាវ ំងនវូនផធ 

លពះនាង ន្ត្លពះបាទពិមភិស្ថរហាមោត់្ទ្ធន់។ មទធកុចឆិមានពិពណ៌នាកបុងគមភីរ 

បាលគីឺសទិត្គៅខាងគលកាមគជើងភបគំិជឈកូដទីកន្នវងគនះផងន្ដរ ជាទីន្ដលគគ 

ន្សងលពះបរមលគជូាមាច ស់គលើន្លគន្សបង គលកាយគពលលពះបាទរបស់លពះអងគ 

លត្វូរងរបួស គដាយបំន្ណកថយដត៏្ូចននថយភបនំ្ដលភិកខុគទវទត្ថលបគមេលមកពីគលើ 

កពំលូភបគំិជឈកូដ ពីគដើមគឡើយស្ថទ នទីគនះមានសួនលមឹោនិងវត្ថមួយ។ 

          ជ) វត្តពុទ្ធស្ថសនាគៅរ៉ជរគឹះសពវនថង 
វត្ថភូមាសទិត្គៅគលើកពំលូភបកំបុងលកុងរ៉ជលគឹះថយ ី គឺជាអារ៉មទី១បគងកើត្ 

គឡើងកបុងត្បំន់រ៉ជលគឹះនាឆាប ១ំ៩៥៨ គដាយលពះគត្ជលពះគុណស្ថយ៉ាដាវ ឧ-

ស្ថយនាថ  គលៅពីហបឹងក៏មានវត្ថជាត្ិស្ថសន៍ដនទគទេត្ ដចូជាវត្ថន្ខ្យរ នថ និង 

សថូបសនថិោពជបុ៉នគៅគលើកពំលូភបជំាអាទ៍។  

     ៣.៥   សណំង់បាក់ន្បកននស្ថកលវិទ្ាលយ័នាលនាទ  
សំណល់សល់នានានននាលនាធ មហាវហិារ លត្វូបានជកីកណំកណំាយ 

កប ុឆាប ំ១៨៧១ននគ.ស. គដាយគលាកខានបិងហាម ន្ដលរកគ ើញទីកន្នវងគនះ 

គៅកបុងភូមិ១ សពឝនថងមានគមយ ះថ្វ បារហគន (Bargaon) គដាយគយាងាម 

លបភពមកអំពីឯកស្ថរគដើមរបស់អបកធមយយាលាជាត្ិចិន គឺលពះគត្ជលពះគុណ 
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ហសួន-ត្ាង។ នាលនាធ មានចមាង យ១២គ.ម.ពីលកុងរ៉ជលគឹះ ទីគនំរបាក់ន្បកគនះ 

លគបដណឋ ប់លាត្សននឹងគលើត្បំន់នផធដដីធ៏លំឝងឹគលឝើយ សំណងៀរកគ ើញសពឝនថង 

លោន់ន្ត្ជាចនំ្ណកមួយននទីដវ៏សិ្ថលោពន្ដលមិនទ្ធន់រកុរកអស់គៅគឡើយ 

ទីន្ដលបានរកគ ើញគហើយមានអារ៉មលពះសថូបវហិារជាគដើម ឯលបន្វងននទី 

សពឝនថងគឺលាត្សននឹងពីត្ផូងគៅគជើង។ វត្ថអារ៉ម ឋិត្គៅចនំ្ណកខាងគកើត្ឯ 

លពះវហិារគៅទិសខាងលចិ វត្ថទ្ធំងអស់គនះលត្វូបានកស្ថងគឡើងគដាយត្ិចឬ 

គលចើនមានគគលមាងដចូោប និងមានការកណំត់្ទីវត្ថ១១កន្នវង គហើយនងិវហិារ៥ 

កន្នវងដនទគទេត្លត្វូបានគគរកគ ើញន្ដរ។ សំណងៀឈរគលចគធាវ ជាងគគគៅ 

នាលនាធ សពឝនថងគនះ គឺលពះសថូបលពះស្ថរបុីលត្ស្ថងគឡើងគដាយលពះបាទធមាយ  

គស្ថក គដើមផីថ្វឝ យកិត្ថិយសចគំោះលពះអគគស្ថវក័ដល៏ផីអងគគនះ ន្ដលលបសូត្ 

និងបរនិិោឝ នគៅលសុកកគំណើ ត្របស់គលាក ជតិ្ទហីបឹងគឺគមយ ះនាលកលោម 

គហើយស្ថកលវទិាលយ័នាលនាធ  កស្ថងគឡើងគដើមផីឧទធិសចគំោះលពះអគគ 

ស្ថវក័អងគគនះន្ដលលបារពនដល់បញ្ជដ របស់គលាក។ 

៤-       
៤.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 

គវស្ថលឬីនវឿស្ថលសីទិត្គៅជុើវញិភូមិបាលស្ថហ៍ (Basrah)កបុងមូស្ថ 

ផាព បុរ (Mu-zaffapur) ននរដឌពិហារមានចមាង យផវូវ៥៥ គ.ម.គៅទិសខាងគជើង 

ននទីលកុងបត្បៈ គដាយលត្វូឆវងកាត់្ទគនវគង្គគ ។ 

     ៤.២  រពឹត្តិការណ៍សខំាន់ 
គវស្ថលជីារ៉ជធានីននពកួលចិឆវឬីពកួវជជ ី គឺជាទីស្ថប ក់ការធនំនសមភ័នន 

ោពននពកួវជជដីម៏ានអំណាចន្ដលគកើត្មកពីការលបមូលផឋុោំប ននកុលសមភ័ននរមួ
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ទ្ធំងអស់មាន៨ បណាឋ កុលសមភ័ននទ្ធំងអស់គនះ ពកួលចិឆវនីិងវគិទហៈមានឥទន ិ

ពលសំខាន់ជាងគគ។ គវស្ថលគីឺជារបបស្ថធារណរដឌ ដើបូងបងឡស់កបុងលប 

គទ ឥណាឍ  លគប់លគងយកាមលនំាំអបរហិានិយធម៌ឬថ្វធម៌ជាគហត្ុនាំ 

គៅកាន់គសចកឋីចគលមើនរងុគរឿង ន្ដលលពះដម៏ានលពះោគបានលាស់សំន្ដង 

ចគំោះពកួវជជ ី គៅគពលលពះអងគនិមនថគងៀគៅនាស្ថទ នទីសកាក រៈគមយ ះស្ថរនធ 

កបុងលកុងគវស្ថល ី គដាយលពមគលពេងោប យ៉ាងគនះ គធឝើឲ្ររដឌពកួគគរងឹមាំខាវ ំងកាវ  

ណាស់ ន្ដលលពះបាទអជាត្សលត្វូននន្ដនមគធៈវ៉យលកុ កបុងបំណង 

ដគណឋើ មកាន់កាប់ជាគលចើនគលើកគលចើនស្ថ មិនបានសគលមចគឡើយ បុ៉ន្នថគលកាយ 

មកគទេត្ លពះបាទអជាត្សត្ថុបញ្ជូនោប ក់ង្គរសមាង ត់្គៅបំន្បកបំបាក់ពកួវជជ ី

បានគដាយគជាគជយ័លត្វូសីុគពលអស់៣ឆាប ំឯគណាះគដាយសុនីធនិងវសសការ

លោហយណ៍។ ខ្ណៈគនាះឯងពកួគគទ្ធំងអស់ោប  ន្លងស្ថមគគីលពមគលពេងោប  

គដើមផីការោរលបគទស ជាគហត្ុគធឝើឲ្រអជាត្សលត្វូវ៉យមវ នោនយកបាន 

គដាយង្គយលសលួ។ 

លពះសមាយ សមភុទននិមនថយាងមកគវស្ថលអីស់ជាគលចើនដង គដាយលពះ 

អងគគងៀចាំវសាទី៥ និងវសាចុងគលកាយនាគវស្ថល ី គហើយពកួលចិឆវមីាន 

ចនំនួគលចើនកាវ យជាពទុនបរសិទរ គៅគពលទីលកុងគវស្ថលជីបួគលោះទុរភិកសជើង ឺ

អាសនបគរ៉គរ៉ត្ត្ាត្និងពកួអមនសុសយាយី។ គលកាយការពិោកាពកួអបក 

លកងុគវស្ថលសីគលមចចិត្ថនិមនថលពះជនិលសី គដើមផីរងំ្គប់គហត្ុភយ័ទ្ធំងគនះលពះ 

អងគលទងៀបានសន្មឋងរត្នសូលត្ គហើយឲ្រលពះអាននធនិមនថជុើវញិកនំ្ពងទីលកុង 

គដាយឲ្រស្ថឝ ធាយលពះសូលត្គនះគដើមផីកមាច ត់្បងៀោពចនលងឧបលទព និងការ 

ោរកុឲំ្រពកួអមនសុសមកអុកឡុកគទេត្។ កបុងដើគណើ រគរឿងគនះ លពះសមាយ សមភុទន 
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នវូអាសវកកិគលស បានជាលពះអរហនថីមួយអងគកបុងគលាក។  

លពះជនិលសីបានចាំវសាគលើកចុងគលកាយគៅនាគវស្ថល ី ជាទីលពះអងគ 

សគលមច   ចិនាថ គបាះបងៀគចាលនវូការគងៀអាលស័យឯចាបលគចត្ិយ។ 

គលកាយ មហាបរនិិោឝ ន ពកួកសលត្លចិឆវទីទួលបាន១ចនំ្ណក ននលពះស្ថររីកិ

ធាត្ុពី លកុងកុសិនារ៉ រចួបានកស្ថងលពះសថូបមួយដធ៏កំបុងទីលកុងគវស្ថលី

គដើមផីត្មកល់ លពះបរមស្ថររីកិធាត្ុ។ 

គវស្ថលលីផីថ្វបា ទទួលបាលត្១អំពីលពះពទុនន្ដលលពះអងគបានលបទ្ធន

ឲ្រពកួគគ មុនគពលមហាបរនិិោឝ ន ការវវិត្ថន៍ននដើគណើ របាលត្គនះគៅកាន់ទី 

គផសងៗ នឹងពិពណ៌នាកបុងន្ផបកបនាធ ប់មកគទេត្។ 

     ៤.៣  របវត្តិស្ថថ នទ្ី 
គលកាយមហាបរនិិោឝ នននលពះសមាយ សមភុទន សម័ភននោពននពកួវជជលីត្វូ 

ទទួលបរ៉ជយ័គលកាមនដលពះបាទអជាត្សលត្វូ ន្ដលគលកាយមកលត្វូរ៉ជបុលត្ 

ខ្វួនគឺឧទ្ធយិភទធគធឝើោត្ រចួបថូររ៉ជធានីពីរ៉ជលគឹះគៅបាត្លបុីលត្វញិ។ ទីគនះ 

ពីទីលកុងគវស្ថលលីត្វូឆវងកាត់្ទគនវគង្គគ ាមរយៈគមភីរមហាវងស (ពងាវានន 

ពកួលង្គក )លបាប់ថ្វ សនថិវងសននឧទ្ធយិភទធបនថសមាវ ប់ោប រហូត្អស់៣ត្ណំវងស 

អបកទ្ធំងគនាះមានដចូជាអនរុទុន មុណឍ ៈនិងនាគទ្ធសៈ អបកទ្ធំងគនះសុទនន្ត្គធឝើ 

បិត្ុោត្ដគណឋើ មរ៉ជរពីរ៉ជបិាខ្វួន។ គលកាយមកអបកនគរមិនអាចលទ្ធំបាន 

គៅនឹងទមាវ ប់យ៉ាងគនះ ន្ដលន្ត្ងន្ត្គធឝើោត្បិាខ្វួនគហើយគឡើងលគងរ៉ជរ 

នាគទ្ធសៈលត្វូគគទមាវ ក់គចញពីអំណាច គដាយមស្រនថីមាប ក់គមយ ះសិសុនាគជា 

បុលត្ននលពះអងគមាច ស់លចិឆវ ី រចួលពះបាទកាឡាគស្ថកបានសបងរ៉ជរបនថពីលពះវរ 

រ៉ជបិាខ្វួន   គឺសិសុនាគ ១០០ឆាប ំគលកាយពីការបរនិិោឝ នននលពះពទុនជាមាច ស់។  
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សម័យកាលគនាះ ឯគវស្ថលមីានអលជជភីិកខុជាគលចើនមានកគំណើ ត្ជា 

ពកួវជជបុីត្ថកៈ គដាយលបលពឹត្ថខ្ុសទនំងធម៌អាថេវនិ័យកាន់យកវត្ទុ១០យ៉ាង ន្ដល 

ខ្ុសលសឡះ។ ខ្ណៈគនាះលពះយសគថរនិមនថមកពីលកុងគកាសមភី កពំងុស្ថប ក់ 

គៅលកុងគវស្ថល ី បានលជាបដងឹគហត្ុហបឹងគធឝើការលបឆាងំជើទ្ធស់អបកទ្ធំងគនាះ 

យ៉ាងដាច់អហង្គក រ គលកាយការត្វ៉ឿ មក គលាកលត្វូពកួវជជភីិកខុដាក់ទណឍ កមយ 

បគណឋ ញគចញពីសងឃ គដាយមិនអស់ចិត្ថ ជាមួយនឹងភិកខុអបកលសឡាញ់ វនិ័យ 

ជាគលចើនអងគគទេត្ បាននាំោប ចូលគៅរកលពះគរវត្គត្ទរននត្បំន់គស្ថគរយរៈជា 

អធិបត្ីននសងឃឲ្រជយួគដាះលស្ថយនវូគហត្ុគភទវវិ៉ទទ្ធំងគនាះ។ ជាយថ្វ 

គហត្ុ សង្គគ យនាគលើកទី២បានគកើត្គឡើងឯវ៉លកុារ៉មកបុងទីលកុងគវស្ថលកីបុង 

រជជកាលលពះបាទកាឡាគស្ថក និងមានលពះអរហនថខី្ណាលសពសរបុចនំនួ៧០០ 

អងគចូលរមួ លពះសពឝកាមីជាលពះគថរៈចាស់ទុជំាងគគ លត្វូបានចគំណាទសួរ 

គដាយលពះគរវត្គត្ទរ ទីបំផតុ្ននការពិនិត្រគផធែងផាធ ត់្គនះលពះសងគតី្ិកាចាររទ្ធំង 

ឡាយបានលបកាសវនិិចឆ័យចគំោះទសវត្ទុគឺខ្ុសចាប់ទ្ធំងលសុង គបើគទ្ធះជា 

គសចកថីសគលមចលត្វូបានទទួលស្ថគ ល់ជាឯកចឆនធ គដាយលកុមជើនុសំងឃកថីន្ត្ពកួ 

វជជភីិកខុមិនលពមទទួលយកស្ថលលកមគនះគឡើយ។ 

៤០ឆាប ំគលកាយពីសង្គគ យនាគលើកទី២ កនវងផតុ្គៅការជន្ជកត្វ៉ឿ ដនទ 

គទេត្បានគកើត្គឡើង ន្ដលជាគហត្ុនាំគៅរកការន្បកបាក់សងគមសងឃ ាម 

រយៈនិកាយគមយ ះសមយត្ិយៈរ៉យការណ៍គដាយភវយៈថ្វ ភិកខុ១អងគនាមភលទៈ 

ឬមហាគទវៈ បានគលើកគឡើងអញ្ដមត្ិសថីអំពីធមយជាត្ិននលពះអរហនថ រចួមាន 

ការសនបិបាត្ដធ៏មួំយរមួមានលពះសងឃនិងលបជាពទុនបរសិទរគៅថ្វ មហា 

សងគតី្ិ ការលបមូលផឋុោំប កបងុលកុងបាត្លបុីលត្ គដាយមានការឧបត្ទមមោំលទពី 
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លចិឆវ ី ត្មកល់ចនំ្ណកននលពះស្ថររីកិធាត្ុន្ដលខ្វួនទទួលបានពីលកុងកុសិនារ៉ 

លពះសថូបនិងសសរសថមមមានគាគៅពីគលើ ជតិ្ទីហបឹងគឺជាលសះជកីគដាយលកុម 

ស្ថឝ ថ្វឝ យលបគគនលពះពទុនគលបើលបាស់។ ជាប់ទីហបឹងគទេត្នាទិសខាងត្ផូងមាន 

សថូប២ ទី១គឺកន្នវងន្ដលពកួស្ថឝ ទ្ធំងឡាយកាន់យកបាលត្លពះអងគ រចួគឡើង 

គដើមគឈើយកទឹក យ ុំ  និង១គទេត្ ជាទីស្ថឝ ថ្វឝ យទឹក យ ុំចគំោះលពះដម៏ានបុណរ 

។ លពះគត្ជ   គុណហសួន-ត្ាងបានសរគសរថ្វ ទ្ធំងខាងកបុងនិងខាងគលៅលកុង 

មានលពះសថូប និងលពះគចត្យិរ៉ប់មិនអស់ន្ដលគធឝើឲ្រគលាកពិបាក នឹងចងចាំ 

ឲ្របានអស់។ គលកាយការទសសនារបស់គលាកមក គវស្ថលបីានកាវ យជាោព 

ងងតឹ្ននលបវត្ថិស្ថស្រសថនាស.វ.ទី១២ននគ.ស. និងឋិត្គៅកបុងសោពខ្ូចខាត្ 

មិនបានដងឹឮរហូត្ដល់ស.វ.ទី១៩, គៅគពលគលាកខានបិងហាមកណំត់្រក 

គ ើញទីរគហាស្ថទ ន១គនះ គៅជុើវញិភូមិបាលស្ថហ៍ កបុងលសុកគមយ ះមូស្ថផាព  

បុរននរដឌពិហារ ជាមួយគវស្ថលបូីរ៉ណ បចចុបផនបោគគលចើនននគនំរបាក់ន្បក 

ឋិត្គៅកបុងភូមិគមយ ះគកាលហួ៍ (Kolhua) លបមាណជា៥៥គ.ម.ពីទីលកុងបត្បៈ។ 

     ៤.៤  វត្ថុគួរទ្សសនា 
          ក) រ៉ជវិស្ថលកាោរហ ៍(Raj-Vishal-Ka-Garh) 

បាលស្ថហ៍មានចមាង យ ៣៥គ.ម.គៅទិសនិរត្ីននលសុកមូស្ថផាព បុរ 

លត្វូបានកណំត់្ថ្វជាទីលកុងគវស្ថលបូីរ៉ណ។ ស្ថទ នទីរ៉ជវសិ្ថលកាោរហ៍ គនះ 

គឺជាលគឹះដរ៏ងឹមាំននគវស្ថលជីាទីកន្នវងន្ដលពកួកសលត្ទ្ធំង៧៧០៧អងគ ឬអបកត្ ំ

ណាងឲ្រពកួគគ ជាសមភ័ននោពន្ត្ងជបួលបជុើពិោកាោប បញ្ជហ លសុកគទសរបស់ 

ខ្វួន។ បចចុបផនបគៅមានសំណងៀបាក់ន្បករមួមានគនំរលគបគដាយឥដឌដធ៏មំាន 

កពំស់២.៥ម.ខាងគលើករំតិ្ព័ទនជុើវញិ និងមាន១៥០០ម. គដាយរងឝងៀមូលលពម 



-135- 
 

ទ្ធំងស្ថប មគោវ ះ៤២.៧ម.ន្ដលព័ននព័ទនជុើវញិទីហបឹង ន្ថមទ្ធំងមានលសះទឹក១គលបើ 

លបាស់គដាយពកួកសលត្លចិឆវ ី ជាលសះមងគលមានចមាង យលបមាណជា៣.២គ.ម. 

សទិត្គៅទិសនិរត្ីននសសរសថមមអគស្ថកកបុងត្បំន់គកាលហួ៍។ 

          ខ) សណំង់រពះសតបូននកសរត្លចិឆវ ី
លបមាណជា១គ.ម. ឋិត្គៅទិសោយ័ពរននទីាំងពកួលចិឆវ ី គឺជាសថូប 

ននពកួវជជ ី ន្ដលឋិត្ឈរលបក់ដើបូលមានរ៉ងសណាឌ នមូលលកឡូម ខាងកបុងគឺ 

ជាសំណល់លពះសថូប ពីគដើមគឡើយគឺជាសំណងៀដភីក់ន្ដលលសទ្ធប់ គសឋើងននដុើ 

ដឥីដឌមានអងកត់្ផចតិ្រហូត្៧.៦២ម. សថូបគនះទនំងជាមានការពលងកីកបុងកាលជា 

ខាងគលកាយមកគដាយមានគ ើញឥដឌដតុ្លត្វូបានគគគលបើ គដើមផីគធឝើឲ្រអងកត់្ផចតិ្ 

មានទហំំធគំៅដល់១២.១ម.។ ឯសថូបដភីក់គដើមមានោពចណំាស់ ចាស់ណាស់ 

គៅគហើយ ាមការលស្ថវលជាវឲ្រដងឹថ្វមានអាយុកាលមុនសម័យគមារយ័ិន 

គៅគទេត្ និងាមរបូោពគដើមលបាប់ថ្វ គលណដាឌ នលត្វូបានស្ថងរមួបញ្ចូល 

លត្ងៀបណថ ូលននលពះសថូបកបុងសម័យបូរ៉ណ គហើយលពះសថូបគនះកស្ថងគឡើង 

គដាយពកួកសលត្លចិឆវ ី គដើមផីបញ្ចុះលពះស្ថររីកិធាត្ុចនំនួ២នាឡ៍ ន្ដលខ្វួនបាន 

ទទួលមកពីលកុងកុសិនារ៉។ ទីគលណដាឌ នគនះលបន្ហលជាលត្វូបានជកីកកាយ 

គដាយលពះបាទធមាយ គស្ថកគដើមផីពិនិត្ររកលពះបរមស្ថររីកិធាត្ុ បំន្ណកខ្វះនន 

គចត្ិយាមលពះគត្ជលពះគុណហសួន-ត្ាងលបាប់ថ្វ គៅរកាទលមងៀគដើមរបស់ 

ខ្វួនគៅគឡើយ គដាយអគស្ថកមិនបានគធឝើឲ្រខ្ូចខាត្គទ។ 

ចណុំចកណាឋ លននលពះសថូបគដើមកស្ថងពីដភីក់ គដកខាងគលកាមលស 

ទ្ធប់គសថើងននដនី្ដលពីគដើមជាប់សធះគដាយស្ថប មគោវ ះ កបុងឆាប ំ១៩៥៨ពកួអបកបូ 

រ៉ណវទិូបានរកគ ើញគកាដឌត្មកល់លពះស្ថររីកិធាត្ុស្ថងមកពីថយទន់គលឝើយ ន្ដក 
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អំណាចននគពលគវលា គទ្ធះបីសិលាចារកឹរលប់បាត់្គៅគហើយកថី ន្ត្វ៉គៅន្ត្ 

បង្គហ ញលបាប់គយើងឲ្រដងឹថ្វ ជាចនំ្ណក១ននសសរសថមមដគ៏លចើនកបងុលសុកមូស្ថ 

ផាព បុរនិងចមារ៉៉ន (Champaran)—គៅរយ៉ិា អាគររ៉៉ជ (Lauriya Areraj) 

គៅរយ៉ិា ននធនគហ៌ (Lauriya Nandangarh) និងទរី៉មបុវេ (Rampurva) 

ន្ដលលពះបាទធមាយ គស្ថកបានកស្ថងគឡើង កបុងដើគណើ រយាងធមយយាលាពីបាត្ 

លបុីលត្គៅកាន់លមុភិនី   ឡុងឆាប ំ២៥០-២៤៩ននព.ស. គហើយជុើវញិសសរសថមម 

អគស្ថកននត្បំន់គកាលហួ៍គនះ គៅមានសំណល់បាក់ន្បកននលពះសថូបត្ូចៗ 

ជាគលចើនកស្ថងមកពីឥដឌ។ សសរសថមមគវស្ថល ី គបើគលបេបគធេបគៅនឹងសសរ 

សថមមគៅទីដនទគឺគៅរកាបានោពលឡឯកស្ថឡ ត្ជាងគគ។  

          ឃ) អគស្ថកសតបូ 
ជតិ្សសរសថមមគឺជាសំណល់ននអគស្ថកសថូប ហសួន-ត្ាងបានគ ើញ 

គនំរឥដឌរ៉ងលកឡូមគនះមានកពំស់៤.៦ម. និងមានអងកត់្ផចតិ្២០ម. គពលខានបិង

ហាមគធឝើការកណំកណំាយបានរកគ ើញលបអប់ថយ១ មានលពះស្ថររីកិធាត្ុ

លពះស្ថស្ថថ បញ្ចុះគៅទីខាងគលកាមហបឹង។ ស្ថទ នទីគនះគួរដល់ការបូជាគដាយ 

ការគដើរលបទកសិណឬសយឹងស្ថយ ធ៍នាលពះសថូបគនះ។ ពកួអបកនាំផវូវឥណាឍ ោគគលចើន 

យល់លចឡំលពះសថូបថ្វជាសថូបអាននធ ន្ត្ាមការពិត្គៅសថូបលពះអាននធសទិត្ 

គៅហាជបុិរ (Hajipur) ឯគណាះ ាមរបាយការណ៍ទូគៅ សថូបកស្ថងគឡើង 

គដាយអគស្ថក គឺឧទធិសចគំោះលពះស្ថស្ថថ  គទ្ធះបីជាសថូបត្មកល់លពះស្ថររីកិ 

ធាត្ុ ឬក៏សថូបអនសុសរណៈ។  
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ង) រសះស្ថវ  (មកដ-ហទ៌្-Markata-Hrada) 
ជតិ្សសរសថមមគឺជាលសះត្ូច១គៅថ្វ រ៉មា-កុណឍ ៈ គលាកខានបិងហាម

លបាប់ថ្វ ជាលសះរបស់សហគមសត្ឝស្ថឝ បូរ៉ណ ន្ដលបានជកីលបគគនលពះពទុន

ជាមាច ស់សលមាប់លទងៀគលបើលបាស់។ លសះគនះលត្វូបានពលងកីបនថបនាធ ប់មកកបុង

កាលជាខាងគលកាយ។ 

៤.៥ បាត្លបីុរត្ (បត្នៈ=Patna) 
ទ្ីកន្នលងរបារពធត្ត្ិយសគគ យនា 

          ក) កមុហរ៉៉រ (Kumhrar) ស្ថថ នទ្ីអគស្ថការ៉ម 
សួនកុមហរ៉៉រមានចមាង យ៥គ.ម. ពីស្ថទ នីយ៍រថគភវើងបត្បៈ គលើផវូវ១មាន

គមយ ះថ្វកាន់ការបាគហ (Kankarbagh) កបុងទីលកុងបត្បៈននរដឌពិហារ ទីគនាះ

គយើងនឹងគ ើញលសះ១ដធ៏មំានសសរសថមមថយភក់បូរ៉ណចនំនួ៣២ប   ល វត្ទុ

គរំលូត្វូបានដាក់ាំងបង្គហ ញគៅទីពនាវ ជតិ្ហបឹង ជុើវញិសួនចារអត្ីត្គឺជា

អគស្ថការ៉ម ជាស្ថទ នទីត្ត្ិយសង្គគ យនាន្ដលបានលបារពនគធឝើគឡើងកបុងទីលកុង

បាត្លបុីលត្ គលកាយពីលពះបាទធមាយ គស្ថកគស្ថយរ៉ជរបាន១៧ឆាប ំ រវ៉ងព.ស.

២៥០ នាសង្គគ យនាគនាះ មានលពះអរហនថខី្ លសព១០០០អងគចូលរមួ 

គលកាមការដកឹនាំគដាយលពះគមាគគលបុីត្ថត្ិសសគត្ទរ គហើយកថ្វវត្ទុជាចណុំចនន

ការជន្ជកពិោកាោប  ជាគមភីរ១កបុងចគំណាមគមភីរអភិធមយទ្ធំង៧លត្វូបានគរេប

ចចំងលកងគដាយលពះគថរៈ។ ជាលទនផល អញ្ដមត្គិឺោករបរមផរ៉លត្វូបាន

ពិនិត្រយ៉ាងលមឡិត្និងគធឝើការផាត់្គចាលទ្ធំងអស់។ សង្គគ យនាគលើកទី៣គនះ

បានគបើកទព័ំរលបវត្ថិស្ថស្រសថថយ១ីសលមាប់លពះពទុនស្ថសនា គដាយពីមុនពទុន

ស្ថសនាោគគលចើនមានគៅន្ត្កបុងត្បំន់មគធៈ និងរដឌជុើវញិ១ចនំនួបុ៉គណាត ះ 





-140- 
 

មកគម៉វះគដាយចារឆាវ ក់លពះនាមននស្ថសនទូត្ទ្ធំងគនាះ គដាយលពឹត្ថិការណ៍

ដអ៏ស្ថច ររយ៉ាងគនះ ពទុនវចនៈលត្វូបានផសពឝផាយគៅលគប់ទិសទ្ធំង៤ ជាលទន

ផលននស្ថសនកិចច បនាធ ប់ពីសង្គគ យនាគលើកទី៣គហើយ។ លពះនាមននលពះ

គថរៈទ្ធំងឡាយនិងទីកន្នវងមានដចូត្គៅគនះ៖ 

ធមមទ្ូត្ក៍គថរៈ  >   ទ្ីកន្នលង 
១) មជឈនថិកគត្ទរ     កាគសយែរ ៍និងគនាន រៈ 

២) មហាគទវគត្ទរ    មហិងសមណឍ ល 

៣) រកខិត្គត្ទរ     វនវ៉សី 

៤) គយានកធមយរកខិត្គត្ទរ    អបរនថកៈ 

៥) មហាធមយរកខិត្គត្ទរ    មហារដឌ 

៦) មហារកខិត្គត្ទរ    គយានកៈ 

៧) មជឈិមគត្ទរ     ហិមវនថបគទស 

៨) គស្ថណក និងឧត្ថរគត្ទរ   សុវណត ភូមិ 

៩) មហិនធ ឥត្ទិយៈ ឧត្ិថយៈ សមភលៈ និងភទធស្ថលាគត្ទរ ត្មភបណត ទឝីប

(លសីលង្គក ) 

ត្បំន់ទ្ធំង៩គនះនឹងគធឝើការរ៉៉យរ៉៉ប់ជនូដចូមានត្គៅ ៖  

● គនាន រៈ រមួមានលសុកននត្បំន់គបស្ថវ៉ឿ រ (Peshawar) រ៉៉វ៉ឿ លបិណឍី

(Rawalpindi) និងន្ផបកខ្វះននលបគទសអាហឝកានិស្ថទ ន រឯីកាគសយែរស៍ពឝនថង

គឺជាត្បំន់កាគសយែរ ៍ ន្ដលលត្វូបានន្បងន្ចកការលគប់លគងជា២ចនំ្ណក គលកាម

ការលគប់លគងគដាយឥណាឍ និងបាគិស្ថទ ន។ 

● មហិងសមណឍ ល គឺឋិត្គៅត្បំន់ម៉ាយសូរបស់ឥណាឍ  (Mysore) 
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រដឌ១ជាប់លពំន្ដនននលបគទសបាំងកាវ គដស។ 

● វនវ៉សី រមួមានត្បំន់គឆបរននរដឌគករ៉៉ឡា (Kerala) និងម៉ាឡាបា

(Malabar) របស់ឥណាឍ ។ 

● អបរនថកៈ ជាត្បំន់ចុងខ័្ណឍ ននរដឌនានាមានត្បំន់មំុនបឬប៉មគប

(Bombay) ទិសឧត្ថរននរដឌគុជរ៉៉ត្ (Gujarat) កាចឆ (Kachchh) និងសិនធ 

(Sind)។ 

● មហារដឌ បចចុបផនបជារដឌមហារ៉៉ស្រស្ថថ  (Maharashtra) ននលបគទស

ឥណាឍ ។ 

●គយានកៈ(សំស្រសកឹត្គៅថ្វយវនៈ)រមួមានកមភុជៈជារដឌឯករ៉ជរននជា

ត្ិស្ថសន១៍ឋិត្គៅលពំន្ដនទិសោយ័ពររមួបញ្ចូលកបុងអាណាចលកលពះបាទធមាយ

គស្ថកផងន្ដរ។  

● ហិមវនថបគទស គតឺ្បំន់ហិមោនថទ្ធំងមូល (Himalayan Regions)។ 

● សុវណត ភូមិទឹកដគីកើត្មាសលបាក់ គឺសទិត្គៅត្បំន់បាហគូ=Bago 

ឬគបហគូ=Pegu និងលសុកម៉ាវឡាមយិន (Mawlamyine ឬមូលគមន= 

Moulmein) ជារដឌននពកួមនកបុងលបគទសភូមាបចចុបផនប ន្ដលរមួបញ្ចូលកបុង 

អាណាចលកន្ខ្យរបូរ៉ណទ្ធំងមូល។   

● ត្មភបណត ទឝីប គកាះលសីលង្គក ។ 

          ខ)ការរបគមើលគមើលអនាគត្ននរពះគថរៈ 
ទ្ធងំឡាយនាទ្ុត្ិយសគគ យនា 

ចណុំចគួរឲ្រចាប់អារមយណ៍កបុងគមភីរមហាវងសន្ដលចងលកងកបុងស.វ.ទី

៦ននគ.ស.លបាប់ថ្វ លពះគមាគគលបុីត្ថត្ិសសគត្ទរពីជាត្ិមុនគឺជាលពះលពហយមាន 
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អីននត្ិសសៈគដាយគចត្នា ោវ មគនាះ ត្ិសសៈបានគោលត្ិះគដេលលពះគថរៈ ជា 

ការគឆវើយត្ប លពះគថរៈបានគចាទសួរសំនរួត្ិសសៈទ្ធក់ទងនឹងចិត្ថយមកៈពីគមភីរ 

អភិធមយ។ ត្ិសសៈមិនអាចគឆវើយរចួ ក៏មានចិត្ថចងៀដងឹសំុគរេនផាវ ស់បថូរជើគនឿ 

មកគោរពពទុនស្ថសនាវញិ គលកាយទទួលបានការអនញុ្ជដ ត្ពីឪពកុមាថ យ ត្ិសសៈ 

ស្ថងផបួសបានជាកូនសិសសននលពះសិគគវៈន្ដលគលាកបគលងេនត្ិសសៈខាងន្ផបកវិ

ន័យ ចនំ្ណកលពះចនធវជជបិគលងេនអភិធមយ។ គលកាយមកមិនយូរគឡើយ គលាក 

បានអស់អាសវកិកគលស និងកាវ យជាអធិបត្ីសងឃនាលកុងបាត្លបុីត្ថ គលាក 

មានលពះនាមលបាកដថ្វ គមាគគលបុីត្ថត្ិសសៈ គហើយបានគដើរត្ួយ៉ាងសំខាន់ 

កបុងការលបមូលផថុនំនត្ត្ិយសង្គគ យនា ន្ដលបានបញ្ជូនសងឃទូត្គៅកាន់ត្បំន់ 

នានាជុើវញិឧបទឝីបឥណាឍ  គៅន្ផបកខ្វះននទឝីបយូរ៉បុនិងអាសីុអាគគបយ៍មានលសី 

លង្គក  ន្ខ្យរ និងភូមាជាអាទ៍គដើមផីផសពឝផាយលពះស្ថសនា។ លពឹត្ថិការណ៍ទ្ធំង 

អមាលគនះលបាកដមក បញ្ជជ ក់ពីការលបគមើលគមើលននលពះអរហនថទ្ធំងឡាយ 

នាសង្គគ យនាគលើកទី២។  

          គ) ស្ថរមនទីរបត្នៈ (បិទ្ទ្ធវ រនថងច័នទ)  
ស្ថរមនធីរលកុងបត្បៈននរដឌពិហារ ជាកន្នវងលពះពទុនស្ថសនាបានចាប់ 

គផថើមរកីផាយគដាយអគស្ថកាធិរ៉ជ។ គៅនាមនធីរវវិធិភ័ណឍ គនះមានត្មកល់នវូ 

វត្ទុបូរ៉ណខាងពទុនស្ថសនាយ៉ាងគលចើនគលើសលប់កបុងគលាក របូចមាវ ក់ជាថយនិង 

សំរទិនន្ដលដាក់ាំងបង្គហ ញ លត្វូបានន្បងន្ចកគចញជាគលចើន សម័យកាល 

មានដចូជា ៖ 
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ឡាយលត្វូបានយកគរំាូមទលមងៀមនសុស គដើមផីបង្គហ ញោពគពញបរបូិរននរ៉ង 

កាយាមសោពលសស់លបាកដចាស់។ 

រឯីពទុនបដមិាមានកគំណើ ត្មកពីត្បំន់មធរុៈ ជាចមាវ ក់ន្ដលយកាម 

សោពធមយជាត្ិមានទលមងៀជាមហាបុរសិលកខណៈធនំិងមូល ឧទ្ធហរណ៍ដចូ 

បដមិាលពះគោធិសត្ឝស្ថនា៌ថ ការចារឆាវ ក់ចីពរលពះពទុនជាមាច ស់ គឺលគងជាប់ 

នឹងកាយ ដគូចបះរបត់្ទ្ធំងឡាយមិនបានបង្គហ ញគចញគលៅគទ ន្ត្រ៉ងកាយលត្វូ 

បានគលចគចញមកហាក់បីដចូជាមិនមានការដណថ ប់អឝីគឡើយ គៅនាស្ថរមនធីរ 

បត្បៈនិងលកុងញូវគដលវ ី គយើងអាចនឹងគ ើញបដមិាជាគរំនូនលពះពទុនអងគ បដមិា 

គោធិសត្ឝមកពីន្ដនគនាន រៈនិងមកពីត្បំន់មធរុៈផង ន្ដលបានរចួចាកពីការ 

បំផាវ ញននពកួមូសវិមលជលុនិយម គៅគពលពកួគនះទទួលបានជយ័ជើនះគលើ 

ត្បំន់ទ្ធំងឡាយននោគខាងគជើងឥណាឍ ។ 

          ● សម័យកាលគុបតៈ (គ.ស. ៣០០-៥៥០) 
រជជកាលគុបថៈជាយុគសម័យមួយននសិលផៈរបស់ពកួឥណាឍ មនដល់ 

ករំតិ្កពំលូ ។ ពទុនបដមិាអងគធំៗ  មកពីត្បំន់មធរុៈ ស្ថនា៌ថ អជនាថ និងពិហារ 

របូបដមិាទ្ធំងឡាយ មានការគួរឲ្រកត់្សំោល់ចាប់អារមយណ៍នាសម័យកាល 

ទ្ធំងគនះ ពទុនបដមិាមកពីមធរុៈកឡុំងគពលគនាះបានទទួលការន្កលមឡ ផាវ ស់បថូរ 

ាមគរំសិូលផៈបនសំោប រវ៉ងឥណាឍ លកិក មានការលបមូលអភិរកសទុកពទុនបដមិា 

ជាគលចើន ន្ដលមានកគំណើ ត្មកាំងពីសម័យគុបថៈកបុងស្ថរមនធីរដចូគោលខាង 

គលើ គពលទសសនាទសសនិកជនលបាកដជាគធឝើការគកាត្សរគសើរមិនខាននវូ 

គលគឿងវចិិលត្សិលផៈទ្ធំងគនាះ។ 
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ស្ថថ ប់ាមលពះបរមលគគូដាយគោរពបនាធ ប់មកក៏បានកស្ថងនវូសសរសថមម១។ 

ទិនបន័យមានគៅកបុងកណំត់្គហត្ុគមយ ះផ-ូកឝ-ូកិននជើពកូទី២៤លបាប់ថ្វ គលកាយ 

មកលពះសថូប១លត្វូបានគគស្ថងគឡើងចទំីកន្នវងន្បកោប រវ៉ងលពះជនិលសី និងអបក

លកុងគវស្ថលគីដើមផីទុកជាការចងចាំនវូលពឹត្ថិការណ៍ដរ៏ជំលួចិត្ថ។ គកស្ថរយិា 

(Kesariya) មានចមាង យ៥៥គ.ម. ឋិត្គៅទិសោយ័ពរននលកុងគវស្ថលគីឺ ជាទី 

កន្នវងន្ដលបានគកើត្គឡើងនវូគរឿងរ៉៉វទ្ធំងអស់គនះ។ លកសួងបូរ៉ណដាឌ ន 

ឥណាឍ ថយីៗ គនះ បានគធឝើការជកីកកាយលពះសថូប១គៅកិស្ថរយិា ន្ដលគគគជឿថ្វ 

ជាសថូបខ្ភស់ជាងគគកបុងគលាក។  

ទ្ធក់ទិននឹងបចចុបផនបោពននបាលត្របស់លពះពទុនជាមាច ស់ បនាធ ប់អំពី 

គកស្ថរយិា គយើងមានលបភពពីរ គឺមួយមកពីអបកធមយយាលាជាត្ិចិនន្ដល 

បានគធឝើដ ើគណើ រមកលសុកឥណាឍ ចាប់ពីស.វ.ទី៥ដល់ទី៧ននគ.ស. និងមួយគទេត្ 

មកពីគមភីរមហាវងសជាពងាវារបាលនីនគកាះលង្គក ។ ាមទិនបន័យទ្ធំងគនះ 

លបវត្ថិននបាលត្ក៏បានគលចគឡើងមានដចូត្គៅ៖ បាលត្គបស្ថវ៉ឿ រ បាលត្កាសហាគ រ 

បាលត្កណាថ ហារ បាលត្លង្គក  និងបាលត្លសុកចិន ន្ដលាមគលាក ម៉ារកូបូឡូ 

(Marco Polo) លបាប់ថ្វ អធិរ៉ជរកុបាវយ-ខាន (Kublai Khan) នាំយកមក 

ពីលសីលង្គក គៅកាន់លសុកចិនកបុងឆាប ំ១២៨៤គ.ស. ។ 

ឥឡូវគនះគយើងទ្ធំងអស់ោប  នឹងគធឝើការសិកាពីការវវិត្ថន៍គៅននបាលត្ 

ន្ដលបានគោលមកខាងគលើ ៖ 

បារត្គបស្ថវ៉៉រ បារត្កាសហាគ រ 
លបភពទិនបន័យមកពីអបកធមយយាលាជាត្ិចិន ទ្ធក់ទិននឹងបាលត្លពះពទុន 

អងគគឺចាប់គផថើមកបុងត្បំន់គបស្ថវ៉ឿ រ លពះគត្ជ   គុណផា-គហសែន (Fo-Kwo-ki, 
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គសថចគទវាទ្ធំង៤អងគគនះ បាលត្ទ្ធំង៤លពះពទុនអងគអធិដាឌ នឲ្របានជាបាលត្១ 

ន្ដលមានន្គម៤ លសបគពលគនាះ មហារ៉ជទ្ធងំ៤ក៏គោលគឡើងលពមៗ ោប ថ្វ 

ភគវ៉លពះអងគន្ចកចនំ្ណកបុណរឲ្រដល់ពកួគយើង)។ 

ន្ត្ផា-គហសែនមិនបានពិពណ៌នាពិស្ថថ រសថីពី ការបញ្ចប់គៅននបាលត្កបុង 

គនាន រៈគទ បុ៉ន្នថអបកលបវត្ថិស្ថស្រសថជាត្ិទីគប ារ៉នាថ (Taranatha) គលើកគឡើង 

ថ្វ “លពះរ៉ជាន្ដនគយ-ជ ិ (គឺវងសកុស្ថនៈ) បានវ៉យលកុន្ដនមគធៈនិងនាំយក 

បាលត្គៅជាមួយខ្វួន មួយអគនវើគដាយអបកលបាជញគមយ ះអស្ថឝ គោសៈ”។ ច ំ

ន្ណកគលាកខានបិងហាមបានលបាប់ថ្វ លពះបាទកនិសកៈកបុងវងសកុស្ថនៈគនះឯង 

(លគប់លគង៧៨-១០២គ.ស.) ន្ដលបានលកុលយុន្ដនមគធៈនាំ យកបាលត្គៅ 

កាន់គបស្ថវ៉ឿ ររវ៉ងគ.ស.ទី១-២ គពលគនាះកបុងលកុងោរ៉ណសី មានអបកលបាជញ 

ខាងទសសនវជិាជ ១របូគឺ អស្ថឝ គោសៈបានគ ើញទីលកុងលត្វូបរ៉ជយ័គលកាម 

លពះគៅកនិសកៈ សំណងគដើមផីគជេសវ៉ងសស្រង្គគ មវនិាសកមយ១គនះលត្វូបានចរចា 

គហើយគដើមផីគធឝើឲ្រអធិរ៉ជអងគគនះសងប់ចិត្ថ អបកលគប់លគងលកុងោរ៉ណសីបាន 

លបគល់ពទុនបាលត្ដល់លពះរ៉ជាអងគគនះជាជើននូននការសំុសនថិោព គហើយអស្ថឝ  

គោសៈសុខ្ចិត្ថន្ហហមអមដើគណើ រអធិរ៉ជកនិសកៈលត្ឡប់គៅកាន់គបស្ថវ៉ឿ រ 

កាវ យជាបុគរ៉ហិត្អបកឲ្រឱវ៉ទខាងន្ផបកស្ថសនាត្គរេងគៅ។ 

អំណះអំណាងគលើកគឡើងទ្ធក់ទងនឹងលបភពទិនបន័យខាងគលកាយគទេត្ 

បានពិព័ណ៌នាពីស្ថទ នទីននពទុនបាលត្ឋិត្គៅនាត្បំន់កាសហាគ ររវ៉ងគ.ស.៤០០ 

កបុងជវីលបវត្ថិរបស់កុមារជវីៈមានរ៉៉យរ៉៉ប់ពីការមកទសសនារបស់គលាកកបុងត្ំ

បន់កាសហាគ ររវ៉ងឆាប ំ៤០០ននគ.ស. ន្ថមទ្ធំងលបាប់ថ្វ គលាកបានទូលពទុន 

បាលត្គលើសីសៈ គហើយថ្វបាលត្១គនះមានអភិនីហារអស្ថច ររខាវ ំងណាស់អាច 
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នឹងផាវ ស់បថូរទមងន់បាន។ លពះសងឃជាត្ិចិន១អងគគទេត្គឺលពះគត្ជគុណឆិ-គមង 

(Chih-Meng) គពលនិមនថមកលសុកឥណាឍ ឆវងកាត់្ាមត្បំន់ឡបណរនិង 

គខាានកបុងគ.ស.៤០៤ បានគ ើញោពចនំ្លកអស្ថច ររននពទុនបាលត្គនះ ដចូោប  

គៅគពលដាក់ទូល ន្ដលគគបានបង្គហ ញចគំោះគលាក កបុងត្បំន់កាសហាគ រ ក៏ជា 

ទីគលាកបានគ ើញថគូធឝើមកពីថយន្កវន្ដលមានពណ៌គផសងៗ ោប សលមាប់លពះ 

ពទុនអងគគលបើលបាស់។  

គទ្ធះជាយ៉ាងគនះកថី ផា-គហសែន គពលទសសនាកាសហាគ រកបុងឆាប ំ ៤០០ 

គ.ស. គដើមផីចូលរមួមហាសនបិបាត្ននការលបមូលផថុសំងឃ៥ឆាប ំមថង គលាកលោន់ 

ន្ត្និយាយអំពីថបុ៉ូគណាត ះ មិនបានឮគោលពីពទុនបាលត្ផងន្ដរគទ ន្ត្ន្បរជា 

គលកាយមកគលាកគ ើញគៅគបស្ថវ៉ឿ រគៅវញិ ទ្ធក់ទិននឹងគរឿងគនះ គយើង 

គ ើញថ្វ ការគ ើញថនូនផា-គហសែនគឺសមលសបជាមួយនឹងឆិ-គមង បុ៉ន្នថ 

សំនរួគៅន្ត្មានថ្វ គត្ើគហត្ុអឝីបានជាឯកាសហាគ រផា-គហសែនមិនបាននិយាយ 

ពីបាលត្ គហើយគៅគពលជាមួយោប គនះ ឆិ-គមង និងកមុារជវីៈបានគ ើញ លោន់ 

ន្ត្ខ្ុសោប បុ៉នាយ នឆាប ំគលកាយមកបុ៉គណាត ះ។  

លទនោព២យ៉ាងអាចនឹងគកើត្មានគឺ៖ ទី១ផា-គហសែនលបន្ហលជាបាន 

គ ើញបាលត្កាសហាគ រន្ដរ ន្ត្ជាបាលត្ចមវង បនាធ ប់មកគលាកគ ើញគៅ 

គបស្ថវ៉ឿ រ១គទេត្ន្ដលជារបស់ពិត្ គម៉ាវ ះគហើយនាំឲ្រគលាកមិនបានគអើគពើ 

ដល់បាលត្កាសហាគ រ ាមការអគងកត្គនះគ ើញថ្វមានបាលត្២ ន្ដលគោលអះ 

អាងថ្វ ជាពទុនបាលត្កបុងគពលគនាះ។ លទនោពទី២គឺ អាចជាបាលត្ន្ត្១ន្ដលផា-

គហសែនបានគ ើញឯគបស្ថវ៉ឿ រ លត្វូបានពកួអបកកាសហាគ រខ្ចីគៅាំងគោរពបូជា 
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លសបគពលកុមារជវីៈ និងឆិ-គមងបាននិមនថគៅគ ើញ ន្ត្គរឿងគនះពិបាកនឹង 

គកើត្មានណាស់ គលោះវត្ថន្ដលមានវត្ទុដពិ៏សិដឌអញ្ចឹងមិនង្គយឲ្រគគខ្ចីគឡើយ។  

កបុងឆាប ំ៥២០ននគ.ស. អបកធមយយាលាចិនគឺលពះគត្ជលពះគុណសុន-យុង 

និងហួយ-គសង គពលទសសនាគនាន រៈមិនឮមាននិយាយដល់បាលត្គនះគទ ាម 

គមើលគៅលបន្ហលលត្វូគគនាំយកគចញបាត់្ពីគនាន រៈគៅគហើយ។ ការបញ្ជូន 

គចញគទេត្គស្ថត្ អាចនឹងគធឝើគឡើងមុនគពលត្បំន់ទ្ធំងមូលធាវ ក់គៅកបុងនដ 

ននពកួគយថសឬគហបថ្វ-លតី្ (Yethas or Hepthalites) គលកាមការដកឹនាំ 

គដាយន្លលហ៍ិ (Laelih=Kitolo) រវ៉ងឆាប ំ៤២៥-៤៥០ននគ.ស.។ សុន-

យុងគពលឆវងកាត់្បាមិរាមត្បំន់ាសកុរហាគ ន (Tashkurgan) ចូលគៅកាន់ 

វ៉ឿ ខាន់ (Wakhan) គ ើញថ្វពកួគហបថ្វលតី្មានអំណាចខាវ ំងណាស់បានគផធរ 

ការលគប់លគងអស់២ត្ណំវងសមកគហើយ ាំងពីសម័យន្លលហ៍ិន្ដលជាអបក 

បំផាវ ញលពះពទុនស្ថសនាយ៉ាងគពញទហឹំង បានគឡើងលគងរ៉ជរជាគសថចន្ផនដ ី

ឯត្បំន់គនាន រៈ។ ពទុនបាលត្លបន្ហលជាលត្វូបាននាំយកគៅគដាយលបជាពទុន 

បរសិទរននន្ដនគនាន រៈ ន្ដលផាវ ស់បថូរទីាំងគៅកាន់ត្បំន់ខាងលចិ គហើយបាន 

កឋានទាីំងថយជីាប់គឆបរសធឹងគមយ ះ អាគ៌ណាថ ប (Arghanadab) កបុងអារ៉៉ឆូ 

គសេបូរ៉ណ (Afghanistan) ជាទីន្ដលពកួគគបានបគងកើត្ទីលកុងថយ១ី គមយ ះថ្វ 

កនាឋ ហារ (Kandahar) យកាមគមយ ះចាស់ននលបគទសកគំណើ ត្របស់ 

ខ្វួនគឺគនាន រៈ ន្ដលសពឝនថងគៅន្ត្រកានាមគនះដន្ដលគឺកនាថ ហារ។ 

បារត្កនាា ហារ 
ការអះអាងបានគកើត្គឡើងមថងគទេត្សថីអំពីពទុនបាលត្ គៅគពលហសួន-

ត្ាងគធឝើកាទសសនាគនាន រៈរវ៉ងគ.ស.៦៤០ គលាកបានគ ើញោពបាក់ន្បក 
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ននសថូបន្ដលបានត្មកល់ពទុនបាលត្គហើយលបាប់ថ្វ “គលកាយពីបាលត្គនះចរលលីា 

គៅាមលបគទសគផសងៗ ឥឡូវគនះបានមកសទិត្គៅកបុងលបគទសននពកួគផើគសេ 

(Persia)” កបុងអត្ទបទលស្ថវលជាវ១របស់ខានបិងហាមមានគមយ ះ ភូមិស្ថស្រសថ 

ឥណាឍ បូរ៉ណ លត្ងៀទព័ំរទី១៧ កថ្វខ័្ណឍ គលខ្២ លបាប់ថ្វគផើគសេបាលត្គឺជា 

កនាថ ហារបាលត្ហបឹងឯង គលាកបានបំណកលស្ថយថ្វការពិពណ៌នារបស់   

គត្ជ   គុណហសួន-ត្ាង ាមសោពពិត្គៅគៅគពលគនាះកនាថ ហារឋិត្កបុង

អាណាចលកគផើគសេ។  

បាលត្កនាថ ហារជាវត្ទុគួរដល់ការគោរពបូជាអស់កាលជាយូ លងៀមក

គហើយ លត្វូបានគគរកគ ើញឋិត្គៅកបុងគនំរធរូងគលកាមគដើមមនននទិសខាង 

គកើត្កនាថ ហារចាស់ កបុងទីឋានននមហាម៉ាដានដត៏្ូច១ គឈើន្ដលមានបាលត្ឋិត្ 

គៅពីខាងគលកាមលត្វូបានគគដើន្ដកគោលរ៉ប់រយន្ដលន្មកគឈើ១គនះ អបក 

លសុកអបកភូមិគជឿថ្វអាចពាបាលជើងឈឺឺគធយញ។ កបុងឆាប ំ១៨៧៨-១៨៨០នន 

គ.ស. គលាកបណឍិ ត្ន្បឡូ-Dr. Bellew’s Indus to the Tigis, p. 143) 

និងគលាកវរគសនីយ៍លត្ីគឡន្មសសួគរេរ ៍ (Major Le Messurier’s Kandahar 

in 1879, p. 223-225) បានគ ើញបាលត្កនាថ ហារនិងព័ណ៌នាថ្វ បាលត្

គនះមានព៌ណលកហមគផវកលស្ថងៗ គមយ ហាប់លកាស់បគញ្ចញសំគលងយ៉ាង

ពីគរ៉ះកាលណាប៉ះលត្វូ។ វ៉មានរ៉ងមូលបគណាថ យមានលបមាណជា៤ហឝីត្ 

ទទឹង២ហឝីត្ ទហំំមានកលមាស់លបន្ហល១០.១៦សងធនី្ម៉លត្ មាត់្បាលត្មានរ៉ង 

កាត់្ដចូគពលជ មុខ្២៤ន្ដលមុខ្១ៗ មានលបន្វង១៧សងធនី្ម៉លត្ ចាប់ពីបាត្ខាង 

គលកាមគឡើងគៅដល់កណាថ ប់មាត់្ ជាទីន្ដលមានសិលាចារកឹគផើគសេមាន៤ 

បនាធ ត់្ចារឆាវ ក់គដាយអកសរអារ៉៉ប់។ 
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សុមនស្ថមគណរលត្វូបានសងឃបញ្ជូនគៅកាន់លកុងបាត្លបុីលត្ ឥណាឍ  គដើមផ ី

គសបើសំុលពះបរមស្ថររីកិធាត្ុនិងពទុនបាលត្ពីលពះបាទធមាយ គស្ថក ជាយថ្វគហត្ុ 

ពទុនបាលត្និងលពះស្ថររីកិធាត្ុ លត្វូបានន្ហមកកាន់គកាះលសីលង្គក  គហើយលពះ 

បរមស្ថររីកិធាត្ុលត្វូបានបញ្ចុះកបុងលពះសថូបឯអនរុ៉ធបុរ ី ន្ត្ពទុនបាលត្ឬបាលត្ 

ធាត្ុវញិលត្វូបានរកាទុកកបុងបរមរ៉ជវ៉ំង។  

  ឡុងគពលននរ៉ជរលពះបាទវដថោមិនីអភ័យ (ចាប់ាំងពី១០៤-៨៨ 

ព.ស.) មានលោហយណ៍គកយង១របូគមយ ះត្ិសសៈបានដកឹនាំគធឝើការបះគបារ បនថ 

បនាធ ប់មកមានពកួអបកចមាំងទមិឡទ្ធំង៧របូ គធឝើការវ៉យលកុនិងយកជយ័ 

ជើនះគលើលពះរ៉ជា គហើយលគប់លគងលបគទសអស់១៥ឆាប ំ។ កបុងចគំណាមទមិឡ 

ទ្ធំង៧របូគនាះ មានមាប ក់បានគរេបការជាមួយនឹងអបកអងគមាច ស់កសលត្ីកបុងត្បំន់ 

រចួលត្ឡប់គៅលសុកវញិ មាប ក់គទេត្នាំយកពទុនបាលត្កបុងលកុងអនរុ៉ធបុរ ី គហើយ 

លត្ឡប់គៅឥណាឍ វញិគដាយរកីរ៉យ។ វ៉សនាននបាលត្គនះបាត់្ដើណឹងសូនរ 

ឈឹងអស់៥០០ឆាប ំ រហូត្មកដល់រ៉ជរលពះបាទឧបត្សិសៈ(៣៦៥-៤០៦នន គ.ស.) 

បានគលចឮស្ថគឡើងវញិ គដាយគលាកបានដាក់ាំងបង្គហ ញជាស្ថធារណៈ 

កបុងគោលបំណងកចំាត់្នវូគលោះចនលងន្ដលយាយីលបគទស។ ទ្ធក់ទិននឹង 

លពឹត្ថិការណ៍១គនះ ាមគមភីរមហាវងស (ជើពកូទី១៩កថ្វខ័្ណឍ ទី៣៧ ទព័ំរទី១៨៩-

១៩៨) លបាប់ថ្វ ៖ 

“លពះរ៉ជាអងគគនះបានកស្ថងពទុនបដមិាមាសសុទន១អងគកបុងល  ណ  

បរនិិោឝ ន រចួត្មកល់បាលត្ថយគនះន្ដលគពញគៅគដាយទឹកគលើ 

លពះហសថននពទុនរបូ ដកឹន្ហហមគដាយរគទះធ១ំ ន្ដលគសថចអងគ 

គនះបានផធមឹគៅជាសញ្ជដ បង្គហ ញនវូជវីតិ្ លបកបគដាយធម៌ 
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គនះលផីជាអបកចមាំងដក៏ាចស្ថហាវ (ទីគបបានចុះចូលរឯីពកួភូមាលត្វូទទួល 

បរ៉ជយ័កបុងត្បំន់បាហាគ ន កបុងឆាប ំ១២៧៧គ.ស.) លពះគៅគកាះលង្គក មានការ 

អល់ន្អកចគំោះសោពការណ៍ដល៏បំាកយ៉ាងគនះ កបុងការលបគល់លទពរសមផត្ថិ 

ជាត្ិរបស់ខ្វួនឲ្រឬគបើគធឝើឲ្រគសថចមុងគហាគ លគីនះខាញ ល់ លបាកដជាអនថរ៉យ 

គដើមផីគធឝើឲ្រអធិរ៉ជអងគគនះសងប់លពះទ័យ លពះគៅលកុងលង្គក បានលបគល់ឲ្រលពះ 

ចងកូមន្កវ២ន្កវងកាវ យន្ដលអធិរ៉ជកុបាវយ-ខានបានទទួលស្ថឝ គមន៍គោរគពញ 

គៅគដាយកតិ្ថិយស គហើយបានគរេបចពិំធីបុណរយ៉ាងមគហាឡារកិ។ បាលត្លសី

    លត្វូបាននាំយកគៅចិន គហើយម៉ារកូ-បូឡូ (១២៩០) បានគ ើញបាលត្

និងពិពណ៌នាថ្វ មានពណ៌លកហមគខ្េវគផវកលស្ថងៗ កស្ថងមកពីថយមានបញ្ចុះ 

ន្កវមណី។ ជាមួយោប គនះន្ដរអបកគសយរចនិ១របូគមយ ះវ៉ឿ ងា-យុន (Wang Ta-

Yuan ១៣៤៩) បានជលមាបថ្វបាលត្គនះបគញ្ចញសំគលងដចូជាន្កវគពល

ណាប៉ះច។ំ  

ជុើវញិគរឿងទ្ធំងអស់មាននិយាយយ៉ាងលអិំត្     កបុងកណំត់្គហត្ុនន 

គលាកម៉ារកូ-បូឡូគលខ្ទី២ ចងលកងគដាយខ្វួនគលាកផាធ ល់ជាមួយនឹងគលាក 

រ៉៉សធិគចលមូកពីបិស្ថ គសចកថីខ្វះននអត្ទបទនឹងគលើកគឡើងទុកជាការពិចារ 

ណាមានដចូខាងគលកាម ៖ 

“ឥឡូវបូជនីយវត្ទុទ្ធំងគនះគឺលពះគកសធាត្ុ លពះចងកូមន្កវនិងពទុន 

បាលត្ លពមទ្ធំងលពះបាទជាន់ទុកឯភបសុំមនកូដបានគលចឮមកដល់ 

អធិរ៉ជ     -ខានថ្វ លត្វូបានរកាទុកគោរពបូជា គៅនាគកាះ

លង្គក  អធិរ៉ជអងគគនះគិត្ថ្វ គយើងនឹងគធឝើការនាំយកវត្ទុជាទី

សកាក រៈទ្ធំងគនះ ឲ្របានាមលគប់មគធាបាយទ្ធំងអស់ គហើយ
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មួយៗ ខាងមុខ្បដមិាទ្ធំងគនាះ បុ៉ន្នថបាលត្ទ្ធំងគនះមិនលត្វូបាន 

គគគិត្ថ្វជាវត្ទុស័កថសិិទនិគទ”។ 

មកដល់បចចុបផនបកាល ទីទ្ធំងគនះឋិត្គៅផវូវផគូឆងគមងគន (Fucheng 

-mennei) គលខ្១៧១កបុងខ័្ណឍ សិគឆង-គបជងិ គឺវត្ថគមេវយិងសិ (Miaoying) 

គនះឯងន្ដលលត្វូបានកស្ថងគឡើងកបុងឆាប ំ១០៩៦ ននរជជកាលគលេវ (Liao) 

គហើយវត្ថគនះលត្វូបានពលងកីនិងគធឝើការជសួជលុគឡើងវញិយ៉ាងធ ំកបុងឆាប ំ១២៧១ 

កបុងរ៉ជរអធិរ៉ជសិសូ (Shizu–Kublai Khan) ននរជជកាលយុន(១២៧១-

១៣៦៨ននគ.ស.) គដើមផីពលងងឹទនំាក់ទនំងរបស់ខ្វួនជាមួយនឹងពកួឡាម៉ា ន្ដល 

លគប់លគងគៅទីគបគនាះនិងគដើមផីទទួលការោំលទពីពកួពទុនស្ថសនិកជនទីគបជា

មស្រនថីរបស់ខ្វួនផង អធិរ៉ជកុបាវយខានបានអនញុ្ជដ ត្ឲ្រស្ថងសងៀ លពះសថូបពណ៌ 

ស (White Dagoba) កបងុទីធាវ វត្ថកបុងឆាប ំ១២៧៩ ជាមួយោប គនះន្ដរ គលាកក៏ 

បានគធឝើការជសួជលុន្កលអំនិងបថូរគមយ ះវត្ថ១គនះ គៅជាវត្ថមានគមយ ះថ្វ 

“វត្ថសនថិោពនិងអាយុវឌណនននអធិរ៉ជ=Dashengshou Wan’ an Si” គពល 

គវលានននវកមយគនះ គកើត្គឡើងជនួោប គៅនឹងគពលទទលួបានបូជនីយវត្ទុជាទី 

សកាក រៈគផសងៗ ពីលសីលង្គក ដចូគនះវ៉ជាការពិត្ន្ដលការជសួជលុនវកមយនានា 

លត្វូបានលបារពនគឡើង លបគយាជន៍មានស្ថទ នទីដស៏មរមរត្មកល់ទុកវត្ទុទ្ធំងគនាះ។  

វត្ថគនះលត្វូដតុ្គខ្ធចខ្ធីអស់កបុងឆាប ំ១៣៦៨ននគ.ស. ជាឆាប ំន្ដលពកួចិន 

គលកាមការលគប់លគងគដាយសូ-យុនស្ថង (Zhu-Yuanzhang) បានគធឝើសស្រង្គគ ម 

បគណថ ញពកួមុងគហាគ លគីចញពីចិនអស់ ន្ត្ជាោពអស្ថច ររលពះសថូបសគនះ 

មិនបានគឆះគឡើយឈរគៅទីគនាះដន្ដល។ សូ-យុនស្ថង ជាអបកបគងកើត្រ៉ជ 

វងសមិង (Ming=១៣៦៨-១៦៤៤) គហើយបានបថូរទីាំងរ៉ជធានីខ្វួនគៅត្បំន់ 
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ណានជងិ (Nanjing) វញិកបុងឆាប ១ំ៤២០ អធិរ៉ជមិងទី៣គមយ ះយុងគឡ 

(Yongle) បានបថូររ៉ជធានីខ្វួនលត្ឡប់មកគបជងិវញិរចួកបុងឆាប ំ១៤៥៧ អធិរ៉ជ 

គត្េនសុន (Tianshun) បានកស្ថងវត្ថគនះគឡើងវញិ គហើយបថូរដាក់គមយ ះវត្ថ 

គនះថ្វ គមេវយិងសិជាប់ត្រហូត្មក (មានន័យថ្វវត្ថដាក់ទណឍ កមយគដាយ

ពកួគទវា)។ 

រញ្ជួយន្ផនដនីាត្បំន់ាងស្ថន (Tangshan) កបុងឆាប ំ១៩៧៦ បានបងក 

ឲ្រមានការខ្ូចខាត្យ៉ាងដើណំគៅគលើអោរវត្ថកពំលូ ននលពះគចត្ិយសលត្វូ 

គលទត្គៅន្ប៉កមាខ ង ឥដឌនិងថយជុើវញិកពំលូមូលខាងគលើបាក់ន្បកជាបំន្ណក 

ត្ូចៗ គហើយត្ួននលពះគចត្ិយគលបះលស្ថំខ្វះៗ។ លបអប់៤មានត្មកល់គលគឿង 

វចិិលត្សិលផៈពទុនស្ថសនា ន្ដលរកាលាក់ទុកគៅខាងកបុងដើបូលគចត្ិយ លត្វូ 

បានគគរកគ ើញន្ដលឥឡូវគនះដាក់ាំងបង្គហ ញកបុងវត្ថ។ ន្ត្ជាអកុសលន្ដរ 

គយើងមិនបានឮមាននិយាយពីពទុនបាលត្និងវត្ទុជាទីសកាក រៈដនទគទេត្ ន្ដលអធិ 

រ៉ជកបុាវយខានបានោំនាយំកមកពីលសុកយកខ។ បូជនីយវត្ទទុ្ធំងគនាះ   ាមគមើល  

គៅលបន្ហលជាបាត់្ឬលត្វូគឆះកបុងគលោះអគគិភ័យកបុងឆាប ១ំ៣៦៨ននគ.ស. គពល  

សស្រង្គគ មចមាំងដធ៏បំានគកើត្គឡើងរវ៉ងកងកមាវ ំងមុងគហាគ ល ីនិងរ៉ជវងសមិង៕  

      ៣ ឧបបត្តិកមមនិងការវិវត្តន៍ននរពះសតបូ 
      ១- ការបន្រមបរមលួននគចត្ិយ ឬរពះសតបូ 
     ១.១  វត្ថុគួរគោរពបូជាកនងុរពះពុទ្ធស្ថសនា 

គពលលពះសមភុទនដម៏ានគជាគលទងៀគងៀគៅនាវត្ថគជត្ពនកបងុទលីកុងស្ថវត្ទី 

ពទុនបរសិទរទ្ធំងឡាយន្ត្ងនាំយកផាក និងគលគឿងលកអូបមកបូជាចគំោះលពះអងគ 

ន្ត្គៅគពលលពះអវត្ថមានននលពះដម៏ានបុណរ ពកួគគយកវត្ទុទ្ធំងគនាះគៅ 
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ដាក់គពញខាងមុខ្ផវូវចូលលពះគននកុដគិហើយចាកគចញយ៉ាងសបាយ។ គលកាយ 

បានលជាបគរឿងគហត្ុគនះ គលាកអនាថបិណឍិ កគសដឌបីានសំណូមពរសំុលពះ 

អាននធឲ្រជយួអនថរ៉គមន៍ ទូលសំុលពះសមាយ សមភុទនបង្គហ ញពីវធិីននការគោរព 

បូជាចគំោះលពះអងគកបុងគពលលទងៀជាប់រវល់យាងនិមនថគៅលបទ្ធនធមយគទសនា 

ទីដនទ។ គដើមផីជាការអនគុលោះដល់បរសិទរ លពះអងគបានលាស់ថ្វវត្ទុ៣យ៉ាង 

គួរគោរពបូជា (គចត្ីយ៍) គឺ ៖ 

ក) លពះស្ថររីកិធាត្ុ បានដល់លពះបរមធាត្ុននលពះអរហនថសមាយ សមភុទន 

គឺគលកាយគពលត្ថ្វគត្បរនិិោឝ នគៅគហើយ  

ខ្) បរគិោគគចត្ិយ បានដល់គលគឿងវត្ទុគលបើលបាស់ផាធ ល់របស់ត្ថ្វគត្  

គ) ឧទធិសកគចត្ិយ បានដល់គចត្ិយឧទធិសចគំោះត្ថ្វគត្។ 

ទ្ធក់ទិននឹងគរឿងគនះ លពះអងគមានលពះពទុនដកីាបនថគទេត្ថ្វ គចត្ិយ

សំរ៉ប់ត្មកល់លពះធាត្ុ លពះអងគគពលគនះមិនន្មនជាកាលគួរ គលោះលពះអងគ

លទងៀគងៀលពះធរមានគៅគឡើយ ន្ត្គួរគលកាយមហាបរនិិោឝ នបុ៉គណាត ះ។ វត្ទុនន

ការគោរពបូជាចងចាំចគំោះលពះពទុនបរមលគ ូ សំគៅយកការាំងសត្ិដប៏រសុិទន 

គហើយមិនមានអឝីន្ដលអាចកាន់ឬគមើលគ ើញនឹងន្ភបកគទ បុ៉ន្នថលពះគោធិលពឹកស 

ជាទីលពះពទុនគងៀលាស់ដងឹគទ្ធះបីលពះអងគគងៀលពះធរមានគៅកថី ឬបរនិិោឝ នគៅ 

គហើយកថី គឺគួរដល់ការគោរពបូជាននពទុនបរសិទរលគប់កាលទ្ធំងពងួ។ ជាលទន 

ផល លពះអាននធបានចាត់្ន្ចងោំនាំនិមនថយកគោធ ៍ ពីពទុនគយាមកដាំទុកគៅទី 

ខាងមុខ្របងចូលវត្ថគជត្ពនមហាវហិារសលមាប់ជាទីសកាក របូជាននពកួពទុនបរិ

សទរ។ លពះគោធ៍មួយគនះក៏មាននាមលបាកដាំងពីគពលហបឹងមកថ្វ អាននធ 

គោធ៍ ដចូបានជលមាបមកខាងគលើគហើយ។ 
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     ១.២  ការបូជាកនងុពុទ្ធស្ថសនា 
កបងុគមភីរនានាមានលបាប់អំពីគហត្ុផល ននការគោរពបូជាគកាត្ន្លកង 

ននលបជាពទុនបរសិទរចគំោះលពះសុគត្គដាយពទុនោរវានលកន្លងគពក គម៉ាវ ះ 

គហើយ ពកួបរស័ិទមានត្រំវូការចងៀបាននវូវត្ទុជាត្ណំាងាងអងគលពះបរមលគ ូ

កបុងកាលណាលពះអងគអវត្ថមាន។ ការបូជាឬភត្ថិ (សំ.គៅថ្វភកថិ) រគបេបគនះ 

មានជាធមយាកបុងស្ថសនាឯគទេត្។ លពះជនិលសីជានិចចជាកាលន្ត្ងដាស់គត្ឿន 

ពទុនបរសិទរកុឲំ្របូជាលពះអងគគដាយសទ្ធន ន្ដលោយ នបញ្ជដ  គលោះលពះជនិលសី 

លទងៀលពះចិនាថ យ៉ាងគនះថ្វ ន្ត្កាលណាអាមិសបូជាគលចើនគពក នឹងបង្គឡ ក់ដល់ 

ការចគលមើនអរយិមគគលបកបគដាយអងគ៨។ កបុងខ្ណឍ សំយុត្ថននវកកលសូិលត្មាន 

សន្មថងពីលពះវកកលគិត្ទរន្ដលមានសទ្ធន  និងការគោរពលបត្ិព័ទនចគំោះលពះរបូ 

លពះកាយននលពះដម៏ានលពះោគយ៉ាងខាវ ំង គទ្ធះបីជាកបងុគពលមានអាោធយ៉ាង 

ធងន់មកគបេត្គបេន គលាកមានបំណងចងៀគ ើញលពះស្ថស្ថថ ន្ត្បុ៉គណាត ះ។ គដាយ  

ស្ថរវកកលគិត្ទរជាប់ជើោក់ នឹងលពះរបូលពះកាយននលពះដម៏ានបុណរខាវ ំងគពក 

គម៉ាវ ះគហើយលពះអងគមានលពះពទុនដកីាគៅកាន់វកកលយ៉ិាងគនះថ្វ “ន្នវកកល!ិ លប 

គយាជន៍អឝីគៅគដាយការសមវឹងគមើលនវូកាយសឡុយគនះ? គបើបុគគលណាមួយ

គ ើញនវូធម៌គមយ ះថ្វគ ើញត្ថ្វគត្ បុគគលណាគ ើញត្ថ្វគត្គមយ ះថ្វ

គ ើញធម៌”។ 

កបុងគពលននមហាបរនិិោឝ ន ពកួគទវានិងមនសុសទ្ធំងឡាយគៅនា 

ស្ថកលជមភូទឝីបបានគធឝើការគោរពបូជា ដយ៉៏ាងឱឡារកិចគំោះលពះដម៏ានគជាគ 

គពលគនាះគដើមស្ថលលពឹកសទ្ធំងគូជាទីលពះពទុនលទងៀសំណិងចុងគលកាយ មានផាក  

ដះុគចញរកីគលោងលោត្ាំងពីគល់រហូត្ដល់ចុង សូមផីន្ត្រកុខជាត្ិកបុងសួនពកួ 
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វត្ទុន្ដលគួរគោរពបូជាថ្វ ជាមងគលដឧ៏ត្ថមពិត្ ន្ដលលពះវជិតិ្មារបានលទងៀ 

សន្មថងកបុងមងគលសូលត្ គនះក៏មកពីគពលណាឥរយិាបថគយើងគោរគពញគៅ 

គដាយោរវៈទន់ភវន់ គពលគនាះគយើងអាចនឹងគ ើញគុណធម៌ដប៏វរននអបក 

ដនទគហើយគរេនសូលត្គដើរាមអបកទ្ធំងគនាះបាន  គនះជាកាថ ១ដសំ៏ខាន់សំ 

រ៉ប់ការអភិវឌណន៍ ន្ផបកខាងគលាកិយនិងគលាកុត្ថរបញ្ជដ ។ ការបូជាគឺជា 

លកខណៈននធមយជាត្ិន្ដលគកើត្មកពីសទ្ធន  គហើយគដើរត្ួនាទីយ៉ាងសំខាន់កបុង 

ត្ុលរការននឥស្រនធីយ៍ទ្ធំងឡាយ (ឥស្រនធិយសមា) ន្ដលមានអងគននបញ្ជដ ផងន្ដរ 

។ ការចគំរើនន្ត្បញ្ជដ មួយមុខ្ នឹងគធឝើឲ្រគយើងមានការសងស័យ រឯីការអភិ 

វឌណន៍ន្ត្សទ្ធន មួយមុខ្នាំឲ្រគយើងគជឿខ្ុសង្គយនឹងវបិលាវ សបាន ដគូចបះ 

ឥស្រនធីយ៍ទ្ធំង២ គនះលត្វូមានលនំឹងគដើមផីនឹងដកឹនាំសត្ឝគលាកគៅរកការ      

ន្ផបកបញ្ជដ ស្ថយ រត្ីបាន។  

សលមាប់ពទុនបរស័ិទជាទូគៅ ការបូជាគទេនធបូគឺជាវធិីមួយគដើមផីផា  

ោជ ប់គៅនឹងលពះរត្នលត្័យកបងុដើគណើ រជវីតិ្ននការរស់គៅ បុ៉ន្នថសំខាន់ជាងគនះ 

គៅគទេត្គឺការសយឹងស្ថយ ធ៍ពិចារណានវូពទុនគុណនឹងនាំមកនវូលបគយាជន៍ដធ៏គំធង

រ៉ប់មិនបានដចូជា៖ 

ក) នឹងទទួលបានសទ្ធន យ៉ាងគលចើនគលើសលប់ជាគហត្ុននការបនសុទន 

ចិត្ថបាន គដើមផីឲ្រសមាយ សត្ិ និងសមាយ សមាធិាំងគៅបានគដាយង្គយ។ 

ខ្) នឹងបាននវូបីត្ិន្ដលជាជើនយួដល៏បគសើរ កបុងគពលជបួនវូឧបសគគ  

នានាដចូជាជើងកឺារបាត់្បងៀនវូអឝ ីមួយឬោពលបំាកលគប់ន្បបយ៉ាងកបុងជវីតិ្។  

គ) នឹងគធឝើឲ្រសទ្ធន ចាក់ឫសកមាច ត់្ោពភ័យខាវ ចទុកខកងឝល់ វចិិកិចាឆ និង 

កុកកចុចៈ ជាគដើម។  
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ពំនកូដផីបូរធមយាឲ្រគៅជាមានឋានៈគួរដល់ការនមសសការបូជាននពទុនបរស័ិទ 

ទូគៅ ការសកាក រៈចគំោះលពះសថូបបានកាវ យជាទគំនារថយ១ីគទេត្ គពលលពះបាទ 

ធមាយ គស្ថកង្គកគរយកលពះពទុនស្ថសនាជាទីពឹង គហើយកស្ថងលពះគចត្ិយ 

ចនំនួ៨៤០០០ គពញទ្ធងំអាណាចលករបស់លទងៀន្ត្មថង ការកនវងគៅននគពល 

គវលាបានគធឝើឲ្រលពះសឋូបគចត្ិយន្លបកាវ យពីពំនកូដសី្ថមញ្ដធមយា គៅឲ្រជា 

សំណងៀធលំមឡគៅគដាយកាច់វចិិលត្រចនា គហើយបានជានិមិត្ថសញ្ជដ ននការ 

គោរពបូជា កបុងលពះពទុនស្ថសនាត្គៅ គពលលពះបរមស្ថររីកិធាត្ុបញ្ចុះកបុង 

លពះសថូបយ៉ាងគនះ ដចូជាត្ណំាងឲ្រការាងំគៅននលពះអងគន្ដរ។ ស្ថសនកិចច 

ននការបូជាន្ត្ងគធឝើគឡើងជាធមយា មានការថ្វឝ យគភវើងគទេនធបូគលគឿងលកអូប 

ផាក កលមងនិងសំពត់្ទងៀរ ុព័ំទនជុើវញិលពះគចត្ិយជាគដើម លបនពណីពីបូរ៉ណកបុង 

លសុកឥណាឍ  ការគដើរជុើវញិមនសុសមាប ក់ន្ដលជាលពឹទ្ធន ចាររគួរដល់ការគោរព ឬ 

វត្ទុដពិ៏សិដឌណា១ាមចគំហេងខាងស្ថថ ំ  កិរយិាទ្ធំងគនះគលាកគៅថ្វបទកខិណា 

(សំ. លបទកសិណ) កបុងគមភីរគយើងគ ើញថ្វ អបកន្ដលមកជបួលពះពទុនអងគគពល 

ណាចាកគចញន្ត្ងគដើរលបទកសិណលពះអងគ បគវណីទ្ធំងគនះបានកាវ យជាវធិីការ 

ទមាវ ប់លឡមួយកបុងការគោរពលពះសថូប គហើយជានិចចជាកាលគៅជុើវញិគចត្ិយ 

គគន្ត្ងកស្ថងផវូវរ៉ងជារងឝងៀមូលសលមាប់គដើរលបទកសិណ។ 

សលមាប់អបកធមយយាលាន្ដលអគញ្ជើញ មកន្ត្ងយកទីជុើវញិលពះសថូប 

គធឝើជាទីចស្រងកមសមាធិគដើមផីអភិវឌណសត្ិស្ថយ រត្ីចគំរើនគមាថ ករណុា អបកន្ដល 

មានចិត្ថគទ្ធរទន់កបុងការលបលពឹត្ថិលបត្ិបត្ថិ គួរពិចារណានវូលពះពទុនគុណ ធមយ 

គុណនិងសងឃគុណ គៅនាទីននលពះសថូបលបគយាជន៍គដើមផីពលងងឹសទ្ធន និងគធឝើ 

ចិត្ថគយើងឲ្របរសុិទន។ 
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លត្វូឈប់សលមាករហូត្អស់គៅ២៥ដង គដាយស្ថរអាោធគបេត្គបេនខាវ ំង 

គពក ដល់ស្ថលវន័ននពកួមលវកសលត្ជតិ្លកុងកុសិនារ៉គហើយ លពះសុគត្មាន 

លពះពទុនដកីាគៅកាន់លពះអាននធគត្ទរថ្វ ឲ្រគរេបចកំន្នវងឲ្រត្ថ្វគត្សិង គលោះ 

ត្ថ្វគត្មានកមាវ ំងគខ្សៃយ គហវហត់្គនឿយកបុងលពះកាយខាវ ំងណាស់ គនះ

លពះអងគចងៀបញ្ជជ ក់ដាស់គត្ឿនពទុនបរស័ិទ ពីការមិនគទេងននសង្គខ រធម៌ទ្ធំង 

ឡាយននអត្ថោពចាស់ជរ៉លោំលោន្ត្ងមានអាោធមកយាយី សូមផីន្ត្លពះ 

អងគក៏គជេសមិនរចួឋិត្កបុងអនិចចសញ្ជដ ដចូោប  ដគូចបះលបជាពទុនបរសិទរកុគំបផី 

លបមាទគឡើយ។ គដើមផីកមាច ត់្បងៀវបិផដសិ្ថរអីាចនឹងគកើត្មានដល់ចុនធគលោះ 

គិត្ថ្វ គដាយស្ថរន្ត្អាហាររបស់ខ្វួនគទើបគធឝើឲ្រលពះអងគបរនិិោឝ ន។ លពះមហា 

ករណុាទិគុណបានផាថ ំលពះអាននធថ្វ គលកាយត្ថ្វគត្បរនិិោឝ នគហើយឲ្រជយួក ំ

ចាត់្បងៀោពកង្គខ កបងុចិត្ថនននាយចុនធ គដាយពនរល់ពីចង្គហ ន់២កាលន្ដលមាន 

ផលាវ និសងសវបិាកគសយើោប  លបគសើរជាងចង្គហ ន់ទ្ធំងអស់ន្ផបកអានិសងសទី១ចង្គហ ន់ 

ថ្វឝ យលបគគនគដាយនាងសុជាាកបុងនថងលាស់ដងឹ ទី២ចង្គហ ន់ថ្វឝ យលបគគន 

គដាយនាយចុនធកបុងនថងមហាបរនិិោឝ ន។ លពះសមាយ សមភុទនបានលាស់ថ្វ គដាយ 

កមយកុសលដល៏បគសើរគនះ ចុនធនឹងបានទទួលបុណរដអ៏គនកអននថន្ដលនាំឲ្រ 

បាននវូពរទ្ធំង៤លបការ កិត្ថិយសកគំណើ ត្កបុងគទវគលាកនិងោពជាអធិបត្ី។  

     ២.៣  អពភតូ្គហត្ុដ៏អស្ថច រយននទ្ឹកសទងឹកកធុៈ 
ជតិ្ទីលកុងបាវ៉មានសធឹង១គមយ ះថ្វកកុធៈ មុនគពលមកដល់សធឹងគនះ 

លពះពទុនអងគមានការគនឿយហត់្និងគលសកទឹកយ៉ាងខាវ ំង (ាមគមើលគៅលប 

ន្ហលមកពីការអស់ជាត្ិទឹកគកើត្មកពីការរ៉ករសូ) ក៏ឈប់សលមាកគដើមផី 

បគនាធ បងៀោពគលសកទឹក, ាមមហាបរនិិោឝ នសូលត្គលខ្៤ លបាប់ថ្វ លពះដម៏ាន 
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លពះោគបានគលបើអាននធឲ្រនិមនថគៅដងទឹកទីគនាះ គដើមផីលបគគនលពះអងគឆាន់ 

លពះអាននធនិមនថគៅអស់២គលើក មិនអាចដងបានគឡើយគលោះទឹកសធឹងមាន 

ោពលឡក់កខ្ឝក់គពក គដាយស្ថររគទះទ្ធំង៥០០ននអបកជើនញួគទើបន្ត្បរកាត់្រចួ 

លពះអងគគលបើអាននធជាគលើកទី៣ឲ្រដងយកមកលបគគនលពះអងគឆាន់ ន្ត្លពះ 

អាននធមិនលពម លពះបរមលគមូានលពះពទុនដកីាថ្វ មាប លអាននធ! ត្ថ្វគត្ន្ដល 

មានគលបើអបកជាគលើកទី៣គទ ទីបំផតុ្អាននធនិមនថគៅដង ជាអស្ថច ររគលើកគនះ 

ទឹកកបងុសធឹងន្លបលត្ឡប់គៅជាថ្វវ បរសុិទន គួរដល់ការទទួលទ្ធនបាន។  

     ២.៤  សតបូពួកមលលកសរត្ននបាវ៉ 
គលកាយមហាបរនិិោឝ ន ពកួមលវកសលត្ននរដឌបាវ៉បានទទួល១ចនំ្ណក 

ននលពះបរមស្ថររីកិធាត្ុផងន្ដរកបុងចគំណាមនគរទ្ធំង៨ គហើយបានស្ថងលពះ 

សថូបគដើមផីត្មកល់លពះធាត្ុ។ ថយីៗ គនះលកសួងបូរ៉ណដាឌ នឥណាឍ បានគធឝើការជកី 

កកាយនវូពំនកូដធីមួំយ ន្ដលបចចុបផនបគចញជារបូរ៉ងសថូប ឥដឌចកំន្នវងន្ដល 

គគដងឹថ្វ ជាចកំារស្ថឝ យនននាយចុនធ គហើយសថូបគនះាមគមើលលបន្ហលជា 

កស្ថងគដាយពកួមលវៈននន្ដនបាវ៉ ខ្ណៈលពះគត្ជគុណ ហសួន-ត្ាងទសសនា 

លកុងកុសិនារ៉ កបុងស.វ.ទី៧ននគ.ស. គលាកបានគលើកគឡើងពីសថូបកស្ថង 

គដាយពអគស្ថក គលើលគឹះផធះចាស់នននាយចុនធទិសឦស្ថន អបកធមយយាលា 

គលកាយទសសនាថ្វឝ យបងគើកុសិនារ៉ គួរគធឝើដ ើគណើ រមកកាន់បាវ៉និងទសសនា 

សថូប១គនះ គដើមផីរឭំកដល់ទីកន្នវងន្ដលលពះសុគត្ធាវ ប់ទទួលឆាន់ចង្គហ ន់គលើក 

ចុងគលកាយនិងកាលន្ដលលពះអងគលត្វូ ទទួលរងទុកខគវទនាគដាយគរ៉ោោធកបុង 

នថងមហាបរនិិោឝ ន ពិចារណានវូគហត្ុទ្ធំងគនះ គយើងនឹងទទួលបាននវូកថសីគងឝគ 

គហើយខិ្ត្ខ្ពំាយាមគដើរាមផវូវលបកបគដាយអងគ៨គដើមផីបញ្ចប់នវូគសចកថីទុកខ 
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កបុងគលាកននការគកើត្ចាស់ឈឺស្ថវ ប់។ 

៣- គកស្ថរយិា រពះសតបូខពសប់ំផុត្គលើពិភពគលាក 
     ៣.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 

គចញពីទីលកុងកុសិនារ៉គធឝើដ ើគណើ រមកទិសខាងត្ផូងាមផវូវជាត្ិគលខ្

២៨ គៅកាន់ត្បំន់គោបាលកាញ្ជ (Gopalganj) និងបនថឆវងកាត់្សធឹងកានដាក់ 

(Gandak) គៅកាន់ត្បំន់បិលបាគជាត្ិ (Piprajoti) គឆាភ ះគៅផវូវគមាត្ិហារ ិ

(Motihari) ចាកគចញពីផវូវគនាះគៅត្បំន់បិលបា (Pipra) កុគំៅាមផវូវឆាគគេ 

(Chakia) គឡើយគទ្ធះបីគមើលគៅហាក់ដចូជតិ្ ន្ត្ជាផវូវមិនអាចគធឝើដ ើគណើ រ 

ឆវងកាត់្បានគទ។ លបសិនគបើគយើងគចញពីកុសិនារ៉គវលាគម៉ាង៤លពឹកគយើង 

នឹងមកដល់គកស្ថរយិាគម៉ាង១០លពឹក។ រចួចប់ការនមសសការទី១គនះ គយើង 

អាចនឹងបនថគៅកាន់គវស្ថលគីៅគពលរគសេល។ គបើគចញពីបត្បៈគដាយគធឝើ 

ដើគណើ រលបមាណជា៧០គ.ម. គៅកាន់ត្បំន់មូស្ថផាព របុរ (Muzaffarpur) គបើក 

គៅទិសឧត្ថរ៦០គ.ម.គទេត្ គយើងនឹងមកដល់ត្បំន់បិលបាចមាង យទ្ធំងអស់មិន 

គថរគទ។ 

បុ៉ន្នថ គយើងក៏អាចគចញដើគណើ រពីពទុនគយាគៅកាន់ទីគនាះបានន្ដរ 

គដាយឆវងកាត់្ទសសនាលកុងគវស្ថល ី មុននឹងគៅដល់គកស្ថរយិា ចប់កិចចវនធនា 

ការទីទ្ធំងគនាះអស់គហើយ គយើងអាចបនថដើគណើ រគៅកាន់លកងុកុសិនារ៉ន្ត្មថង។  

     ៣.២  របវត្តិទ្ីកន្នលង 
ាមគលាកបណឍិ ត្គខ្.គខ្. មូ៉ហឍ (K.K. Mohd) អបកលត្តួ្ពិនិត្រមនធីរបូ 

រ៉ណដាឌ នឥណាឍ លបចាំត្បំន់បត្បៈ គលាកមានលបស្ថសន៍ថ្វ៖ ឯកស្ថរគយាង 

សថីពីគកស្ថរយិាកបុងមហាបរនិិោឝ នសូលត្ គឺមានោពសុលកឹត្លត្ឹមលត្វូពិត្លឡ 
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ទីគនាះ។ ចនំ្ណកលពះគត្ជគុណហសួន-ត្ាងវញិថ្វចមាង យលបមាណ ២០០ 

ល=ី៥៦គ.ម.គៅទិសោយ័ពរននលកុងគវស្ថល ី គឺជាលកុងចាស់និងលត្វូគបាះបងៀ 

គចាលមកជាយូរគហើយ មានលពះសថូបមួយជាស្ថទ នទីកណំត់្កន្នវងលពះពទុនអងគ 

សន្មថងនវូមខ្គទវសូលត្កបុងគមភីរមជឈិមនិកាយ ទ្ធក់ទិននឹងអត្ីត្ជាត្ិរបស់ 

លពះអងគន្ដលធាវ ប់គកើត្ជាគសថចនាម មខ្គទវៈលបថ្វប់គៅនាត្បំន់មិថលិៈកបុង 

សួនគមយ ះ មខ្គទវៈន្ដលកណំត់្ថ្វជាស្ថទ នគកស្ថរយិាសថូប (ទីាំងគកស្ថរ ិ

យាផថល់គដាយផា-គហសែនថ្វ១២គយាជន៍=១៥៤គ.ម.ឋិត្គៅទិសអាគគបយ៍ នន 

កុសិនារ៉ ឯហសួន-ត្ាងវញិថ្វ២០០ល=ី៥៦គ.ម. សទិត្គៅទិសោយ័ពរននលកុង 

គវស្ថល ី ចណុំចទ្ធំង២គនះគឺគៅកាន់គកស្ថរយិា)។ បនថិចគលកាយមក ពកួ 

កសលត្លចិឆវបីានកស្ថងសថូបមួយពីដភីក់គៅគកស្ថរយិាគដើមផីរឭំកដល់លពឹត្ថិ ណ  

ដរ៏មជួលចិត្ថគនះ។ ាមកាលគវលាកនវងគៅ មកដល់សម័យរជជកាលគមារយិៈ 

សុងគៈនិងកសុ្ថនៈ សថូបគនះក៏ន្លបកាវ យគៅជាសថូបឥដឌគដាយស្ថរន្ត្ការពលងកី 

ជសួជលុន្ថមថយ។ ស.វ.ទី៦ននគ.ស.រជជកាលគុបថៈ លត្វូបានពលងកីនិងន្កលអំ 

ជាមួយនឹងចមាវ ក់រ៉ប់រយ។ ការលស្ថវលជាវននពកួអបកបូរ៉ណវទិូឥណាឍ ថ្វ សថូប 

គនះមានកបងុស.វ.ទី៨ននគ.ស. គៅរជជកាលបាលៈ។  

គទ្ធះបីមត្ិខ្វះនាំឲ្រគយើងគជឿថ្វ គកស្ថរយិាសថូបជាទីមានត្មកល់ពទុន 

បាលត្ ន្ត្វ៉មិនលសបគៅនឹងការអគងកត្របស់អបកធមយយាលាជាត្ិចិនគទ ពកួគគ 

ទ្ធំងគនាះគួរគលើកគឡើងអំពីវត្ទុដពិ៏សិដឌទ្ធំងគនះ លបសិនគបើមានបញ្ចុះគៅនា 

គកស្ថរយិាន្មន មា៉ងវញិគទេត្មុនមហាបរនិិោឝ ន ពិធីននការបញ្ចុះវត្ទុគលបើ 

លបាស់ននលពះបរមលគមិូនគ ើញមានឮនិយាយ។  

ចនំ្ណកគលាកខានបិងហាមមានមត្ិថ្វ ពកួលចិឆវបីានយកបាលត្លត្ឡប់  
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មានត្មកល់លពះពទុនបដមិាដធ៏១ំអងគ ន្ដលគលកាយមកគគរ៉យការណ៍ថ្វលត្វូបាន

លចួបាត់្ ាមរយៈលកុមអបកបូរ៉ណដាឌ នឥណាឍ គពលជើនកីកកាយកបុងឆាប ំ២០០២ 

លពះសថូបគនះមានកពំស់រហូត្គៅដល់ ១០៤ហឝីត្ ខ្ភស់ជាងសថូបបូរបូូឌរូ៍

(Borobodur)១ហឝីត្ ឯគកាះជាឝ លបគទសឥណឍ ូគនសីុ ពីមុនការរជំលួន្ផនដកីបុងរដឌ

ពិហារឆាប ំ១៩៣៤, សថូបគកស្ថរយិាមានកពំស់១២៣ហឝីត្ បុ៉ន្នថសម័យកាល

កស្ថងដើបូងគកស្ថរយិាសថូបគនះមានកពំស់១៥០ហឝីត្ ឯបូរបូូឌរូម៍ានកពំស់

១៣៨ហឝីត្។ អបកធមយយាលាគពលទសសនាទីគនះនឹងបានគ ើញោពលទុឌគលទ្ធម

ខ្ូចខាត្ននសថូបន្ដលសម័យកាល១គនាះមានោពលឡឯក សពឝនថងរ ុព័ំទនគៅ

គដាយនលពគមយ លាវលវ៍ គៅនាទីលានខាងមុខ្ននសថូបគ ើញមានរបូបដមិា

លពះពទុនកបងុទលមងៀភូមិផសសៈ កបុងបនធប់ឥដឌន្ដលមានគៅលគប់នផធគទរទ្ធំងអស់ 

ពទុនបដមិាទ្ធំងគនាះ លត្វូបាក់ន្បកជាការបង្គហ ញដល់ោពលចួបផំាវ ញគលកាយ

គពលលពះពទុនស្ថសនាស្ថបសូនរពីឥណាឍ កបុងស.វ.ទី១២គ.ស. ត្មកពិចារណា

នវូោពមិនគទេងននកងសង្គខ រទ្ធំងឡាយ គយើងនឹងបាននវូោពសគងឝគត្ក់សវុត្

ចគំោះមចចុកាល ជាគហត្ុគធឝើឲ្រគយើងខិ្ត្ខ្រំកាលបត្ិបត្ថិាមោករទូនាយ ននន

លពះបរមលគ។ូ 

  

៤- គៅរយ៉ិា ននទគហ ៌ទ្ីសសរសតមភអគស្ថកនងិននទគហស៌តបូ 
     ៤.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 

គចញពីទីលកុងកុសិនារ៉ចរយាលាគៅទិសខាងត្ផូងាមផវូវជាត្ិគលខ្

២៨គៅកាន់ត្បំន់គោបាលកាញ្ជក៏បនថឆវងកាត់្សធឹងកានដាក់គៅកាន់ត្បំន់បិលបា

គជាត្ិ រចួចាប់យកផវូវទិសខាងគជើងគៅកាន់គមាត្ិហារនិិងគបគត្ថែ (Bettiah) 
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រ ុព័ំទនគៅគដាយកាច់រចនាជាមួយនឹងមួយជរួសត្ឝកាង នកពំងុចឹកសីុចណីំ ន្ដល

លទបដមិាគាខាងគលើន្ត្១គត់្កាលននសត្ឝគាលត្វូខ្ូចខាត្បនថិច គដាយស្ថប ម

កាំគភវើងបាញ់គផថសផាថ ស់កាលពីមុន ឯចនំ្ណកខាងគលកាមននសសរវញិគឺលត្វូ

បានរ ុគំូសវ៉សគៅគដាយគនំសូគូសគផសងៗ ននជនកហូំចកហិំល។  

     ៤.៣  ននទគហស៌តបូ 
លបមាណជា២គ.ម. សទិត្គៅទិសនិរត្ីននសសរសថមមអគស្ថក គឺជាពំ

នកូមានកពំស់២៥ម. ន្ដលគគស្ថគ ល់គមយ ះថ្វននធគហ៌ការជកីកកាយននទីពំ

នកូ១គនះ បានបង្គហ ញរបូរ៉ងសថូបបាក់ន្បក១ដធ៏នំ្ដលមានរងឝងៀបាត្លបមាណ

ជា៤៥៧ម. ការជើនីកគទេត្គស្ថត្បានលទនផល គឺគ ើញអង្គក ំថយរបូគនំរូមនសុស 

លាជាដឥីដឌកបុងរវ៉ងគ.ស.ទ១ី លបដាប់ចាក់គចាះកាក់ន្ដលបានបញ្ជជ ក់ថ្វសថូប

គនះកស្ថងកបុងគ.ស.ទី២។  

ន្ផបកខាងគលៅននសថូបគលចគឡើងជានផធគទរគៅលគឹះគលកាមនិងនផធដរ៏៉ប

គសយើខាងគលកាមទ្ធបមានបវងៀជាចត្ុគកាណ និងនផធគទរខាងគលើរ៉ងមូលនផធគទរ

ខាងគលកាម បគងកើត្ជាលគឹះរចនាសមភ័នន គហើយនផធគទរជុើវញិបគងកើត្ជាលគឹះរបូរ៉ង

ននសគរគៅខាងគលើលគឹះគចត្ិយ។ គលកាយមក  ឡុងគពលននការជសួជលុន្ក 

លមឡសថូបជញ្ជជ ំងជុើវញិថយលីពមទ្ធំងផវូវដន្ងហលបទកសិណ៣ លត្វូបានកស្ថងគឡើង

ន្កផរលគឹះគលកាមនិងនផធគទរ២ខាងគលើ បណថ ូលននសថូបកបុងជគលៅ១០.៧ម. លត្វូ

បានគបើកជាសថូប១មានកពំស់៣.៧ម មួយអគនវើគដាយលគឹះចត្ុគកាណោយ នស្ថរី

រកិធាត្ុលត្វូបានរកគ ើញគទ ន្ត្មានលបអប់ទងៀន្ដងត្ូច១ន្ដលត្មកល់បនធះ

អកសរសរគសរនដគធឝើមកពីសមផកគឈើដន៏្វងកបុងគ.ស.ទ៤ី ោករគៅគលើបនធះ

គនះ គពលបំណកគចញបង្គហ ញពីអត្ទបទននលពះពទុនស្ថសនា លបន្ហលជា
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បដចិច-សមុបាទធម៌។ មហាលគឹះគនះជាគរំទូលមងៀននសថូបនផធគទរន្ដលលត្វូបាន

ចមវងគដាយពកួជើនាងកស្ថងបូរបូូឌរូ ៍ឯគកាះជាឝ កបុងឆាប ៨ំ០០ននគ.ស.។ 

៥- អាននទសតបូ កនងុត្ំបន់ហាជិបុរ(Hajipur) 
     ៥.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 

ហាជបុិរសទិត្គៅគឆបរខាងគជើងននទគនវគង្គគ  មានចមាង យ១០គ.ម.ពីលកុង

បត្បៈ អាននធសថូបសពឝនថងសទិត្គៅទិសខាងលចិខាងគលៅទលីបជុើជនហាជបុិរនាទី

កន្នវង១គៅថ្វ រ៉៉មគៅរ៉៉មណឍិ រ (Ramchaura-Mandir) លបន្ហលជា

១គ.ម.ទិសខាងត្ផូងននម៉ាសជិត្ឆូក (Masjid Chowk) ។ 

     ៥.២  ស្ថរៈសខំាន់ននទ្ីកន្នលង 
សម័យបូរ៉ណកាលគលកាយការឆវងកាត់្ទគនវគង្គគ ឯបត្បៈ ភូមិ១គៅ

គលត្ើយមាខ ងគទេត្មានគមយ ះថ្វ ឧកកចល បចចុបផនបគៅថ្វហាជបុិរ លពះសមាយ

សមភុទនបានសន្មថងធម៌គៅទីគនះមានន្ត្លពះសូលត្១បុ៉គណាត ះគមយ ះថ្វ ចូឡគោ

បាលកសូលត្កបុងគមភីរមជឈិមនិកាយ។  

ាមរយៈអដឌកថ្វគមភីរធមយបទលបាប់ថ្វ លពះអាននធគពលមានលពះជនយ

គលមប់១២០គហើយ គលាកបានលជាបគដាយោណថ្វ គៅ១សបាថ ហ៍គទេត្គទ 

គលាកនឹងលត្វូបរនិិោឝ ន គម៉ាវ ះគហើយគលាកនិមនថគចញដើគណើ រពីរ៉ជលគឹះគៅ

កាន់លសុកកគំណើ ត្វញិ គដើមផីបរនិិោឝ នគៅទីគនាះាមផវូវន្ដលលពះសមាយ សមភុទន

ធាវ ប់និមនថពីមុនលពះបាទអជាត្សលត្វូគពលទទួលបានដើណឹងគនះគហើយជាមួយ

នឹងបរោិរបានយាងអងឝរលពះអាននធឲ្រស្ថប ក់គៅ។ គពលជាមួយោប គនាះន្ដរ ពកួ

អបកលកុងគវស្ថល ី គពលលជាបដើណឹងថ្វ លពះអាននធកពំងុន្ត្និមនថឆវងកាត់្ទីដាឌ ន

របស់ពកួគគ ក៏លបមូលផថុោំប គៅគលើគឆបរទគនវគដើមផីស្ថឝ គមន៍គលាក។ លពះបាទ
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អជាត្សលត្វូាមមកទ្ធន់លពះអាននធ កបុងនថងទី៧ទូកន្ដលលពះអាននធគធឝើដ ើគណើ រ 

បានមកដល់កណាថ លទគនវលយម ន្ត្មិនអាចោត់្លពះអាននធឲ្រគងៀគៅបានគទ។ 

គលកាយពីនិមនថមកដល់លសុកកគំណើ ត្វញិ ជលមាបពពកួោត្ិពីគហត្ុននការ 

បរនិិោឝ ន លពះោត្ិទ្ធំង២សងខាងសំុអងឝរគលាកឲ្រមកទខីាងពកួគគ ន្ត្គដើមផី

កុឲំ្រជើគលាះគកើត្គឡើងដល់ពពកួោត្ិទ្ធំងគនះ គហើយឲ្រពកួគគទទួលយក 

គដាយសបាយចិត្ថបានបុណរដចូោប  លពះអាននធ ក៏និមនថគហាះគឡើងគៅគលើ

អាកាសចូលមនទីលត្ងៀកណាថ លសធឹងគរ៉ហិណី ជាលពំលបទល់នននគរទ្ធំងពីរ 

ត្គបាធាត្ុគកើត្គឡើងដតុ្គឆះរ៉ងកាយ គលាកបរនិិោឝ នគៅគពលគនាះឯង លពះ

ោត្ិទ្ធំង២សងខាង លបជាពទុនបរសិទរទ្ធំងអស់មានការយំគស្ថកយ៉ាងខាវ ំង 

កបុងចគំណាមអបកទ្ធំងគនាះ អជាត្សលត្វូគកើត្ទុកខខាវ ំងជាងគគគលោះលពះអរហនថ 

ទ្ធំងឡាយ ន្ដលគលាកទនំកុបំរងុសបិទនស្ថប លលត្វូបរនិិោឝ នបាត់្មថង១អងគៗ ។ 

លពះធាត្ុលពះអាននធ បានន្បកគចញជា២ចនំ្ណកធាវ ក់គៅគលើគឆបរននសធឹងទ្ធំង២ 

គហើយលពះោត្ិទ្ធំង២ខាងបានគរេបចកំស្ថងលពះគចត្ិយ គដើមផីបញ្ចុះលពះធាត្ុ

ទ្ធំងគនាះទុកជាទីសកាក រៈត្គៅ គនះជាទិនបន័យបានមកពីគមភីរធមយបទដឌកថ្វ។  

ន្ត្លបភពខ្វះថ្វគលាកបរនិិោឝ នគៅទីលត្ងៀកណាថ លទគនវគង្គគ  ជាលពំលប

ទល់ននន្ដនមគធៈនិងវជជគីៅវញិ គលោះសំអាងគៅគលើលពះសថូបន្ដលស្ថងគៅ

លបប់គឆបរទគនវគង្គគ ទិសខាងត្ផូងបត្បៈ ន្ត្លត្វូទឹកកួចយកបាត់្គៅគហើយ បុ៉ន្នថ

សថូប១គៅគឆបរទគនវខាងគជើងសពឝនថងលត្វូគមយ រ ុព័ំទន គដាយមានវហិារហិណឍ ូ១គៅ

ខាងគលើជើនីកកកាយលស្ថវលជាវទ្ធំងឡាយលត្វូបានគធឝើគឡើងជុើវញិទីគនះ កបុងឆាប ំ

១៩៩៤-១៩៩៧ននគ.ស.បានបគញ្ចញឲ្រគ ើញអណថ ូងទឹកឥដឌ មានជញ្ជជ ំង២

ជាន់កស្ថងគឡើងកបុងសម័យកុស្ថនៈ។ 
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     ៥.៣  ស្ថថ នោពបចចុបបននននអាននទសតបូ 
បចចុបផនបសថូបទ្ធំងមូលសទិត្កបុងោពបាក់ន្បក និងគួរឲ្រគស្ថកស្ថថ យជា

ទីបំផតុ្ ន្ថមទ្ធំងមានវហិារហិណឍ ូចាស់១ស្ថងពីគលើសថូបជាគរឿយៗមានសត្ឝ

គោអនាថ្វគដើរគពញទីហបឹង។ ពកួអបកលសុកទីគនាះយកជញ្ជជ ំងសថូបគធឝើជាទី

ហាលអាចម៍គោគទេត្ផង គ ើញសថូបននលពះអរយិជនអបកលទលទងៀជាោវ ំងធម៌

អាថេវនិ័យឋិត្កបុងសោពន្បបគនះ នាំឲ្រគយើងនឹកគ ើញដល់ការមិនឋិត្គថរ

គទេងទ្ធត់្ននរបស់ទ្ធំងអស់កបុងគលាក។  

          
លពះអាននធគត្ទរលផីលាញថ្វ   ជាោវ ំងននលពះធម៌=ធមយភណាឍ ោរកិ” 

សម័យមួយមានលោហយណ៍មាប ក់ស្ថកសួរលពះអាននធ ពីលបភពណាខ្វះន្ដល

គលាកបានចងចានំវូធម៌ទ្ធំងគនាះលពះអាននធគឆវើយត្បលបាប់ថ្វ៖គលាកបានគរេន

ស្ថថ ប់ចាពីំលពះពទុនជាមាច ស់ផាធ ល់មាន៨២០០០ធមយកខនន និងអំពីភិកខុទ្ធំងឡាយ

មានលពះស្ថរបុីលត្ជាគដើមមាន២០០០ធមយកខនន រមួសរបុទ្ធំងអស់ធម៌ន្ដល

គលាកបានចងចាំគហើយមានចនំនួសរបុ៨៤០០០លពះធមយកខនន សពឝនថងមានគៅ 

កបុងគមភីរលពះនលត្បិដក។ 

គពលបឋមសង្គគ យនាគរេបចគំឡើងគៅទីលកុងរ៉ជលគឹះ គលកាយមហា

បរនិិោឝ ន លពះអាននធលត្វូបានសំណាក់សងឃគលជើសគរើសឲ្រគឆវើយខាងលពះសូលត្ 

គដាយគហត្ុថ្វ គលាកបានស្ថថ ប់ផាធ ល់គហើយចាំទ្ធំងអស់នវូលពះធម៌ន្ដលហូរ

គចញពីលពះឱដឌរបស់លពះជនិលសី ខ្ណៈគលាកទទួលង្គរជាអបកបំគរើលពះពទុនអងគ

ផាធ ល់គៅថ្វ ព ុ  បដាឌ ក ជាយថ្វគហត្ុលពះបរមលគបូានលបកាសលាស់សរ

គសើរលពះអាននធគត្ទរថ្វមានឯត្ទគគៈ៥យ៉ាងគឺ ៖  
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១) ពហុសសុាន=ំជាអបកស្ថថ ប់គលចើន 

២) សត្ិមនាថ ន=ំមានសត្ិាំងមាំលឡ 

៣) គត្ិមនាថ ន=ំមានដើគណើ រចារកឹលឡ 

៤) ធិត្ិមនាថ ន=ំមានោពរងឹបឹុង 

៥) ឧបដាឌ កាន=ំជាឧបដាឌ កដគ៏ឆបើម 

គទ្ធះបីជាគលាកមិនទ្ធន់បានសគលមចអរហត្ថផលគៅគឡើយ បុ៉ន្នថ

គលាកចងចាំបណាថ ំចុងគលកាយននលពះស្ថស្ថថ ថ្វ មិនយូរគឡើយអាននធអបកនឹង

អស់នវូអាសវកកគិលសបានជាលពះអរហនថ១អងគកបុងគលាក គដាយគសចកថីពា

យាម គម៉ាវ ះគហើយលពះអាននធបានាំងនវូវរីយិោពដខ៏ាវ ំងកាវ  ទីបំផតុ្កបុងរ៉លត្មុីន

ចូលដល់បឋមសង្គគ យនាគនាះ គលាកបានសគលមចអរហត្ថផលលត្ងៀចគនាវ ះនន

ឥរយិាបថទ្ធំង៤ ាមវនិយ័បិដកលបាប់ថ្វការបាននវូអរហនថោពរគបេបគនះ
មានន្ត្លពះអាននធ១អងគគត់្។ គៅនាពិធីការននសង្គគ យនាគលើកទី១ ពិគសស

ន្ផបកខាងលពះសូលត្លពះអាននធបានចាប់គលើកគឡើងពីលពះសូលត្១ៗ ជាមួយទិនប

ន័យននទីកន្នវងបុគគលជាប់ោក់ព័ននគផថើមគដាយោករថ្វ “ឯវើ គម សុត្=ំខ្ញុំ

(អាននធ) បានស្ថថ ប់មកគហើយយ៉ាងគនះ”។ 

៦-                              
     ៦.១  រគបៀបគធវើដំគណើ រ 
 គកាសមភីមានចមាង យ៦០គ.ម. ពីទីលកុងអាឡាហាបាដគយើងអាចនឹងគធឝើ

ដ ើគណើ រគៅកាន់ទីគនាះបានាមផវូវថបល់។ 

      ៦.២  ស្ថរៈសខំាន់ននស្ថសនា 
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គកាសមភីជារ៉ជធានីននន្ដនវងសៈ គឺជាន្ដន១ដសំ៏ខាន់កបុងចគំណាមម

ហាជនបទទ្ធំង១៦គៅនាសម័យពទុនកាលឋិត្គៅទិសខាងគជើងឥណាឍ  អំណាច

លផីខាងជើនញួ អបកលគប់លគងៀន្ដនគនះគឺលពះបាទឧគទន ដើបូងគឡើយគលាកមាន

អរោិពនឹងលពះស្ថសនា បុ៉ន្នថគលកាយមកមានការលជះថ្វវ នឹងលពះស្ថស្ថថ គដាយ

ការជយួន្ណនាអំំពីអគគមគហសី គឺលពះនាងសមាវត្ីន្ដលខ្វួននាងផាធ ល់បាន

គស្ថាបត្ថិផលបនាធ ប់ពីស្ថថ ប់ធម៌ពីស្រសថីអបកបគលមើគឺនាងខ្ុជជុត្ថរ៉ សមាវត្ីលត្វូ

អស់ជវី៉ឿ យ៉ាងអាគណាចអាធមជាទីបំផតុ្គដាយស្ថប នដនននាងមាគនធិយា ន្ដល

បានចាក់គស្ថរដតុ្នាងសមាវត្ីមួយអគនវើគដាយលសីថអបកបគលមើ៥០០នាក់សុទនន្ត្

ជាអរយិបុគគលលពះរ៉ជាគពលបានលជាបពីឧលកិដឌកមយរបស់នាងមាគនធិយាគហើយ 

បញ្ជជ ឲ្រគគកប់កាយដតុ្នាងទ្ធំងរស់ជាមួយនឹងពកួអបកផសំគនំិត្ ។ ទ្ធក់ទិននឹង

គស្ថកនាដកមយដន៏លពនផសគនះ លពះបរមស្ថស្ថថ បានលាស់សន្មថងនវូលពះោថ្វដ៏

យ៉ាងពីគរ៉ះកបុងោថ្វធមយបទអបផមាទវគគទី២មានដចូត្គៅ ៖ 

អបផមាគទ្ធ អមត្ ំបទ ំបមាគទ្ធ មចចុគនា បទ ំអបផមាថ  

ន មីយនថិ គយ បមាថ  យថ្វ មា ឯត្ ំវគិសសគា ញាឝ  

អបផមាទមហិ បណឍិ ា អបផមាគទ បគមាទនថិ អរយិាន ំ

គោចគរ រា គត្ មយិគនា ស្ថត្ត្ិកា និចច ំទឡហបរកកមា 

ផសុសនថិ ធីរ៉ និោឝ ន ំគយាគគកខមំ អនតុ្ថរ ំ 

គដាយន័យថ្វ៖ 

គសចកថីមិនលបមាទជាផវូវននគសចកថីមិនស្ថវ ប់ គសចកថីលប

មាទជាផវូវននគសចកថីស្ថវ ប់ អបកន្ដលមិនលបមាទគហើយ

គមយ ះថ្វមិនស្ថវ ប់ អបកន្ដលលបមាទគហើយគលបេបបីដចូ
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អស់គនះមិនយកចិត្ថទុកដាក់នឹងការផសះផារបស់លពះសុគត្ គទ្ធះបីលពះអងគខ្ំ

ពនរល់ន្ននាំពកួគគសថីពីគទ្ធសននការមិនលពមគលពេងោប  លពះអងគន្ថមទ្ធងំគលើក

គរឿងជាត្កជាគលចើនមកគលបេបគធេបន្ត្ោយ នបានលទនផលអឝីគឡើយ  ទីបំផតុ្លពះ

ពទុនជាមាច ស់បានសគលមចលពះទ័យនិមនថយាងចូលចាំវសាគលើកទី១០គៅនានលព

បាលគិលយរកៈ ជាទីន្ដលសត្ឝដើរនីិងស្ថឝ ោល់បំគរើលពះអងគ។ គពលលបជាពទុន

បរស័ិទបានលជាបដើណឹងពីគហត្ុផលននការចាកគចញរបស់លពះស្ថស្ថថ ។ ពកួ

គគឈប់សន្មថងការគោរព និងមិនលបគគនចង្គហ ន់ដល់ពកួវវិ៉ទភិកខុទ្ធំងគនះត្

គៅគទេត្គឡើយ គលកាយការអត់្ចង្គហ ន់ស្ថគ ំងសគមយ៉ាងខាវ ំងពកួភិកខទុ្ធំងអស់ពិ

ចារណាគ ើញនវូកហុំសគរេងៗខ្វួន លពមសលមបសលមលួោប  ពទុនបរសិទរគៅ

ន្ត្មិនលពមបថូរជើហរ គដាយគលើកគឡើងថ្វលះុលាន្ត្ភិកខទុ្ធំងគនះសំុខ្មាគទ្ធស

ពីលពះពទុនអងគជាមុនសិន ន្ដលឥឡូវគនះលពះអងគកពំងុគងៀកបុងវត្ថគជត្ពនមហា

វហិារបនាធ ប់ពីគចញវសារចួគហើយ ដគូចបះលកុមភិកខុមានជើគលាះទ្ធំងគនះបាននាំ

ោប និមនថគៅកាន់ស្ថវត្ទី គដើមផីសំុលពះពទុនអងគអភ័យគទ្ធសឲ្រពកួគគ ។ គរឿងនាង

សមាវត្នីិងភិកខុគកាសមភីមានសន្មថងយ៉ាងពិស្ថថ រកបុងអដឌកថ្វធមយបទោគទី២។  

លពះសមាយ សមភុទនបានសន្មថងលពះធម៌១ចនំនួគៅគកាសមភី គហើយលពះ

អរហនថ១ចនំនួក៏ធាវ ប់គងៀចាំវសាគៅទីគនាះន្ដរ មានដចូជាលពះស្ថរបុីលត្និង

លពះអាននធជាគដើម។ គមភីរវនិ័យលបាប់ថ្វគលកាយសង្គគ យនាគលើកទ១ីលពះអាននធ

បាននិមនថគៅកាន់គកាសមភី គដើមផីលបាប់ឆនបភិកខុពីទណឍ កមយន្ដលសងឃសគលមច

ដាក់មកគលើគលាកាមការន្ណនាំពីលពះបរមលគ ូគលកាយលពះអងគបរនិិោឝ ន។ 
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មានអគស្ថកសថមមកនំ្ពងចាស់ និងលគឹះចាស់ននគោសិារ៉មគួរដល់ការលស្ថវ

លជាវន្ផបកបូរ៉ណដាឌ ន គហើយសសរសថមមអគស្ថក១គទេត្គៅលឡគៅគឡើយលត្វូ

បានពកួមូកាហ ល់ (Mughals) ដកឹយកគៅទុកបញ្ឈរគៅឯកនំ្ពងអាឡាហាបាដ។ 

សពឝនថងការជើនីកកកាយន្ផបកបូរ៉ណដាឌ នននទីបាក់ន្បក បានរកគ ើញរបូចមាវ ក់

មានចនំនួគលចើននិងបដមិាមនសុសកាក់និងកាក់ចាក់គចាះជាអាទ៍ គហើយបដមិា

ស្ថងមកពីដឥីដឌ ន្ដលពិពណ៌នាពីការគោរពបូជាននអបកនគរាមកាលគវលា

កនវងគៅរបូបដមិាននសកមយោពស្ថសនកិចចនានាអាចនឹងគមើលគៅ ស្ថរមនធីរ 

អាឡាហាបាដ។ 

     ៦.៤  ស្ថរមនទីរអាឡាហាបាដ 
មនធីរវវិធិភ័ណឍ អាឡាហាបាដសទិត្គៅផវូវកាមឡា គនហ៍រ ុ (Kamala-

Nehru)ខាងកបុងសួនចស្រនាថ  គសខារអ៍ាស្ថដ (Chandra Shekhar Azad) មាន

ន្ថវ (វចិិលត្ស្ថល) ១៨បំន្ណកន្ដលជាចមាវ ក់ថយ១ជរួន្វងរបូចមាវ ក់ទ្ធំងគនាះរមួ

មានចនំ្ណកខ្វះមកពីត្បំន់ផារហុត្និងគកាសមភីកស្ថងាំងពីព.ស.ទី២ សម័យ

កុស្ថនៈមកពីត្បំន់មធរុៈ កស្ថងកបុងគ.ស.ទី១ ខ្វះពីសម័យគុបថៈកបុងគ.ស.រវ៉ង

ទី៤និងទី៦ គហើយចមាវ ក់ថយននខាជរ៉ុ៉ហូ (Khajuraho) កបុងស.វ.ទី១១ននគ.ស. 

ការដាក់ាំងបង្គហ ញមានរបូបដមិា មនសុសកស្ថងពីដឥីដឌមកពីត្បំន់គកាសមភី 

គនំរូ៉ជស្ថទ នត្ូចៗ កាក់និងផាធ ំងគនំរូគដាយគលាកនិកូឡាស-ររូចិ (Nicholas 

Roerich) ឧបករណ៍គលបើលបាស់បរចិាច គគដាយលកុមលគសួ្ថរគលាកគនហ៍រសុ្ថរ

មនធីរគនះគបើកចាប់ពីគម៉ាង១០:៣០គៅដល់០៤:៣០នាទីលាង ច ន្ត្បិទនវូនថងចនធ។ 

៧-                          
សទិត្គៅលត្ងៀចគនាវ ះត្បំន់លសីនិវ៉ឿ សបុរ ិ(Srinivaspuri) និងទិសខាង 
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ធបឹមរ៉ងគកាង៣ លពមទ្ធំងចុងបងឡស់មូលរ៉ងគសថែវ ទីខ្ភស់ជាធមយាលបមាណ 

២៨ហឝីត្ មិនរ៉ប់បញ្ចូលទីលគបកពំលូ។ ធបឹមទ្ធំងគនះលត្វូបានផាថ ច់គចញពីោប  

គដាយចនំ្ណកទ្ធំង៤ននផាធ ំងរ៉ងកាគរនិងបគង្គគ ល៦ ន្ដលមានចារឆាវ ក់លត្ងៀ 

គៅគលើលត្វូបានដាក់បញ្ចូលលត្ងៀចគនាវ ះធបឹមទ្ធំងអស់ រឯីលត្ងៀចគនាវ ះទគំនរលត្វូ 

បានដាក់គដាយបដមិាកុញ្ជរនិងអបកជះិគសះន្បរមុខ្គៅផវូវទ្ធំង២ គៅគលើទ ី

កពំលូននផវូវគចញមាននិមិត្ថសញ្ជដ ពទុនស្ថសនា ឧទ្ធហរណ៍ដចូជា៖ កងចលក 

ត្មកល់គលើដើរអីមគដាយយកាយកសី និងទីបំផតុ្ជានលត្រត្ន៍ត្ណំាងឲ្រលពះពទុន 

លពះធម៌និងលពះសងឃ ខាងមុខ្បងឡស់ននលចកគចញ លត្វូបានបំាងគដាយចមាវ ក់ 

អន្ណថ ត្ន្ដលអាចនឹងន្បងគចញជា៥លកុមគឺ ៖ 

● គទសោពទ្ធំងឡាយននដើគណើ រជវីតិ្    លពះប មលគ ូ

● ជាត្កទ្ធក់ទិននឹងអត្ីត្ជាត្ិរបស់លពះមុនិនធពិនគលាកា 

● ពិព័ណ៌នាលពឹត្ថិការណ៍លបវត្ថិស្ថស្រសថ ដចូជាបំន្ណងន្ចកលពះ 

ស្ថររីកិធាត្ុ សថូបននរ៉មលោមនិងដើគណើ រយាងមកគោរពលពះគោធិលពឹកស 

● មនសិុ (Manushi)  ឬលពះពទុនពីបូរ៉ណ 

● គទសោពជាគលចើនលបគភទគទេត្ លពមទ្ធំងត្ណំាក់ត្នំ្ណងនានា។ 

          ខ) សតបូគលខ២និងគលខ៣ 
គលៅពីមហាគចត្ិយ គៅមានសថូបគផសងៗគទេត្សថូបន្ដលគគដងឹឮ 

គលចើនគសឺថូបគលខ្២និង៣ សថូបគលខ្៣ននព.ស.ទី២លត្វូបានចមវងាមសថូប 

ធគំលខ្១ ឋិត្គៅជតិ្មហាសថូបគលខ្១គនះឯង សថូបគលខ្៣គឺជាសថូបដពិ៏សិដឌ 

ាមសិលាចារកឹគលើលបអប់ថយបង្គហ ញលបាប់ថ្វ លបអប់ត្ូចខាងកបុងមានត្មកល់ 

លពះធាត្ុននលពះអគគស្ថវក័ទ្ធំងគទឝអងគគឺលពះធមយគសនាបត្ី ស្ថរបុីលត្     និងលពះ  
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មហាគមាគគលាវ ន។ 

សថូបគលខ្២គៅខាងន្ផបកលយគចញគៅគលៅទ្ធប គឺមិនមានលចក 

គចញគទ ន្ត្បង្គក ន់នដខាងគលកាមគួរឲ្រអស្ថច ររ គដាយស្ថរកាច់លកគឡាត្ 

ត្ុបន្ត្ងរបស់វ៉ លត្វូបានសុ៊មខាងកបុងថ្វស សថូបគលខ្២គនះកស្ថងាំងពី 

ព.ស.ទ២ីមកន្ដរ ជាសថូបដពិ៏សិដឌគដាយស្ថរខាងកបុងមានលបអប់ត្ូចននថយទន់ 

មានជាត្ិរអិំល បញ្ចុះនវូលពះធាត្ុននលពះលគទូ្ធំង១០អងគមានដចូជា ៖  

១) កសសបគោត្ថៈ  

២) មជឈិមៈ  

៣) ហារតិ្ិបុត្ថៈ  

៤) វចឆិយ-សុវជិយត្ៈ លត្វូជាសិសសគោ     

៥) មហាវនយៈ  

៦) អបគិរៈ  

៧) គកាទិនិបុត្ថៈ  

៨) គកាសិកិបុត្ថៈ  

៩) គោត្ិបុត្ថៈ  

១០)គមាគគលិវបុត្ថៈ។  

លគទូ្ធំងគនះមិនមានកបុងសហសម័យជាមួយោប គនាះគទ ន្ត្ាមការ

ពិត្ថ្វ គមាគគលវបុិត្ថៈមានគ ើញនិយាយកបុងលបអប់លពះធាត្ុខាងត្បំន់អគននើ

(Andher) និងគស្ថណារ ិ(Sonari) ជាសិសសននគោត្ិបុត្ថៈ ខ្វួនគលាកផាធ ល់១ជើ

នាន់គលកាយកសសបគោត្ថៈ និងមជឈិមៈ គម៉ាវ ះគហើយកបុងសថូបគលខ្២គនះ មាន

បញ្ចុះលពះធាត្ុននលពះលគទូ្ធំងឡាយយ៉ាងគហាចណាស់ក៏៣ជើនាន់មកគហើយ។ 



-197- 
 

          គ) គចត្ិយគិរវិិហារថម ី
គចត្ិយគិរវិហិារថយនី្ដលគលចមុខ្គចញ អំពីទិសខាងគជើងននខ្ភងៀរ៉ប

សញ្ជីជតិ្លចកចូលធ ំ លត្វូបានស្ថងគដាយសមាគមមហាគោធិឥណាឍ កបុងឆាប ំ

១៩៥២ននគ.ស.ខាងកបុងវហិារមានត្មកល់លពះធាត្ុននលពះអគគស្ថវក័ទ្ធំង២អងគ 

ន្ដលលពះធាត្ុលត្វូបានគលាកខានបិងហាមរកគ ើញកបុងសថូបទី៣នាឆាប ំ១៨៥១នន

គ.ស.រចួន្ហយកគៅកាន់ទីលកុងឡុងដែ លបគយាជន៍រកាសុវត្ទិោពរចួន្ហមក

វញិបនាធ ប់ពីការគសបើសំុពីសមាគមមហាគោធិកបុងឆាប ំ១៩៤៩ ឯលពះធាត្ុននលពះ

ភិកខុសងឃទ្ធំង១០អងគន្ដលរកគ ើញកបុងសថូបទី២ គហើយរកាទុកកបុងស្ថរមនធីរ

ចលកភពអងៀគគវស ក៏ន្ហលត្ឡប់មកកាន់ឥណាឍ វញិន្ដរកបុងឆាប ំ១៩៥៦។ កបុង

បណាថ លបអប់ទ្ធំងគនាះ លបអប់ទី១មានត្មកល់លពះធាត្ុននលពះអរហនថទ្ធំង

ឡាយ មានលពះគមាគគលវបុីត្ថៈ គកាសិកិបុត្ថៈនិងលពះគោត្ិបុត្ថៈលត្វូគគបានលប

គល់ជនូលបគទសលសីលង្គក  ជាមួយោប គនះន្ដរ លពះធាត្នុនលពះគថរៈដនទគទេត្

លត្វូបានបញ្ចុះកបុងវហិារគនះ។ 

          ង) ទ្ីកន្នលងសតបូជិត្សញ្ជ  ី
លពះធាត្ុននលពះអគគស្ថវក័ទ្ធំងពីរអងគ ក៏លត្វូបានពកួបូរ៉ណវទិូរក

គ ើញកបុងសថូបទី២ននសត្ធារៈ (Satdhara) បចចុបផនបលបន្ហលជា១១គ.ម. 

ទិសនិរត្ីននសញ្ជី  ជាការពិត្ទីកន្នវងជុើវញិសញ្ជីគឺគោរគពញគៅគដាយសថូប

មានត្មកល់លពះធាត្ុដចូជាគស្ថណារមិានចមាង យ១០គ.ម. សទិត្គៅទិសនិរត្ីនន

សញ្ជីនិងអគននើមានចមាង យ១៥គ.ម. និងឋិត្គៅទិសអាគគបយ៍ននគវទិសៈ ជា

ស្ថទ ទីចនំ្ណកលពះធាត្ុននលពះអរហនថទ្ធំង១០អងគ បានកណំត់្កបុងសថូបទ២ីនន

សញ្ជីលត្វូបានរកគ ើញផងន្ដរ។ ព័សថុាងពីសថូបទ្ធំងគនះបង្គហ ញឲ្រគ ើញថ្វ 
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អស់១ន្ខ្និង៥នថងគត់្ មុនគពលពកួគគមកដល់ត្បំន់សមផូរសបាយ គមយ ះ 

គខាាន (Khotan) អបកលគប់លគងគៅទីគនាះ បានអនញុ្ជដ ត្ឲ្រពកួគគស្ថប ក់ 

គៅនាវត្ថ១អស់៣ន្ខ្  គហើយពកួគគបានគ ើញកផួនដន្ងហបដមិាគផសងៗចាប់ 

ាំងពីនថងទី១ននគដើមន្ខ្គមស្ថដល់នថងទី១៤។  

ចាកគចញអំពីទីគនាះ លកុមអបកធមយយាលាបានគធឝើដ ើគណើ រអស់២៥នថង 

គៅកាន់ត្បំន់យក៌នធ (Yarkand) រចួសំចត្ទីគនះអស់១៥នថងមុននឹងគចញដើ 

គណើ រចរលលីាត្គៅមុខ្ គលកាយពីគដើរអស់២៥នថងគផសងគទេត្ ពកួគគក៏បាន 

មនគជើងមកដល់គកេ-ស្ថ= Kie-sha (Kashgar) ត្បំន់ន្ដលឋិត្គៅលត្ងៀ 

ចគនាវ ះត្សុង-លងិ (Tsung-ling) ឬគៅថ្វជរួភបខំ្ធឹម គដាយទ្ធន់គពលលយមបាន 

គ ើញកមយវធិីបញ្ចវ៉សសិកបារសិ្ថ មានន័យថ្វការសនបិបាត្សងឃ៥ឆាប ំ លបារពន 

គធឝើ១ដង ឬគៅមា៉ងគទេត្ថ្វ លពឹត្ថិការណ៍លបចាំ៥វសា ន្ដលមានមកាំងពី 

សម័យលពះបាទធមាយ គស្ថកគម៉វះ នាពិធីគនាះអាជាញ ធរគធឝើមហាសងឃទ្ធនដ ៏

មគហាឡារកិលបគគនគទយរវត្ទុចគំោះភិកខុសងឃ។ ចាកគចញពីគកេ-ស្ថ ពកួគគ 

បានចូលមកាមលជលងជរួភបបំាមិរ ន្ត្សីុគពលអស់១ន្ខ្គដើមផីឆវងកាត់្ទីគនាះ 

គដាយគដើរគកេកជាប់ាមត្បំន់ត្សុង-លងិ នាទិសនិរត្ីអស់គពល១៥នថងគទេត្ 

ន្ដលជាផវូវលបកបគដាយគលោះថ្វប ក់គចាត្ខ្ភស់លបំាក ដចូលពះគត្ជលពះគុណ 

ផា-គហសែនរ៉៉យរ៉៉ប់លបាប់គយើងថ្វ ៖ 

“ជរួភបធំមយាជាជញ្ជជ ំងថយ ន្ដលមានកពំស់ដល់គៅ១០,០០០ 

ហឝីត្ឯគណាះសមវឹងគៅខាងគលកាម គឺមិនគ ើញបាត្គទ 

គហើយត្គៅខាងគលកាមគទេត្ជាទគនវ១មានគមយ ះថ្វ សិនថូ-ហូ 

(Indus) មនសុសសម័យគដើមបានកាត់្ថយន្កផរៗ គចញគដើមផ ី
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ស្ថឝ ធាយនវូលពះសូលត្នានា បនថដើគណើ រចរពកួគគបានមកដល់ពទុនគយាទី 

កន្នវងលពះអងគលាស់ដងឹ រចួហួសគៅដល់ឥសិបត្នមិគទ្ធយវន័ ឯស្ថនា៌ថជា 

ទីលពះជនិលសីគបើកលកន្សត្ណាហ ននសត្ឝគលាក។ ទីបំផតុ្ ពកួគគនិមនថគៅដល់ 

គកាសមភីឋិត្គៅលសុកអាឡាហាបាដ (Allahabad) ទសសនាគលគឿងសំណល់ 

ននទីវត្ថគោសិារ៉ម រចួលត្ឡប់មកបាត្លបុីត្ថវញិ លពះគត្ជគុណគៅ-

ឆិងជាមិត្ថរមួដើគណើ រស្ថវ ប់រស់របស់ផា-គហសែន បានសគលមចចិត្ថគផញើជវីតិ្ខ្វួន 

គៅលសុកឥណាឍ  គលកាយពីគ ើញភិកខុសងឃគៅទីគនះមានការគោរពចាប់ 

វនិ័យលឡលត្ឹមលត្វូលបគសើរជាងលសុកចិនគលចើន។ រឯីផា-គហសែនគោលបំណង 

ធនំនដើគណើ រធមយយាលារបស់គលាក គឺការន្សឝងរកចមវងកផួនចាប់វនិ័យលពះ 

គដើមផីោនំាំយកគៅលសុកចិនវញិ បុ៉ន្នថគពញមួយដើគណើ រផវូវ គលាកមិនទ្ធន់បាន 

ទទួល១ចាប់ណាគៅគឡើយគទ។ គដាយស្ថរន្ត្ចាប់វនិ័យលគប់ជើនាន់ ជាទូ 

គៅលត្វូទុកមកគដាយទគនធញចាំមាត់្ន្ត្បុ៉គណាត ះ ោយ នបានកត់្លាទុកអឝីគឡើយ 

ន្ត្ជាសំណាងលឡ ទីបំផតុ្គលាកបានទទួល១ចាប់របស់និកាយមហាសងឃិកៈ 

គៅវត្ថគជត្ពន ទីគនាះផា-គហសែនបានចណំាយគពលអស់៣ឆាប ំគរេនោស្ថ 

សំលសឹកត្គដើមផីកត់្ចមវងលកឹត្រចាប់ទ្ធំងគនាះគចញ។ គចញពីទីគនាះ គលាក 

និមនថគៅាមលកន្សទគនវគង្គគ គៅទិសខាងគកើត្ ក៏បានមកដល់ត្បំន់គមយ ះ 

ាមរ៉៉លបិថិ (Tamraliptiបចចុបផនបគមយ ះត្បំន់ាមលកុ-Tamluk កបុងរដឌន្បង 

ហាគ ល់ខាងលចិ-West Bengal) ទីគនះន្ដរគលាកបានចណំាយ គពល២ឆាប ំកត់្ 

ចមវងគមភីរគផសងៗ និងគូសគនំរូដល៏ឡលត្កាល។ ាមកពំងៀន្ផាមរ៉៉លបិថិគលាក 

គធឝើដ ើគណើ រគដាយនាវ៉គៅកាន់គកាះលសីលង្គក  ទីគនាះគលាកចណំាយគពល 

អស់២ឆាប ំគទេត្     លបមូលនិងកត់្លាចលំងគមភីរពទុនស្ថសនាគផសងៗ រមួទ្ធំង  
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វនិ័យនននិកាយមហិស្ថសកៈន្ដលមិនធាវ ប់ដងឹឮគៅលបគទសចិនគឡើយ។  

ផា-គហសែនបានចាកគចញអំពីលសុកកគំណើ ត្របស់ខ្វួន អស់គពលដយូ៏រ 

កបុងចគំណាម៤អងគន្ដលជាមិត្ថរមួដើគណើ រ ១អងគលត្ឡប់មកលសុកវញិគលកាយ 

មកដល់គបស្ថវ៉ឿ រ ៍ ឯ២អងគអស់ជវីតិ្គៅន្ដនដពីទុនភូមិ ១អងគគទេត្ស្ថប ក់គៅ 

លសុកឥណាឍ ជាគរេងរហូត្។ ខ្វួនគលាកផាធ ល់អាលស័យគៅអភយគិរវិហិារនា 

លកុងអនរុ៉ធបុរ ី គពលគ ើញអបកជើនញួថ្វឝ យបូជាផវតិ្ន្ដលគធឝើពីសូលត្នាំមក 

ពីចិន គធឝើឲ្រគលាកលសគងះលសគង្គចនឹកលសុកគទសយ៉ាងខាវ ំង គលកាយពីបាន 

សគលមចគោលគៅកបុងការទទួលកផួនចាប់ពទុនវនិ័យ គរួនឹងផសពឝផាយកបុងលសុក 

គហើយ គលាកបានសគលមចហឫទ័យលត្ឡប់មកលសុកវញិ គដាយគធឝើដ ើគណើ រ 

ាមផវូវសមុលទកបុងឆាប ំ៤១២ ជាអភិនីហារគលាកបានរចួគលោះថ្វប ក់ផធួនៗោប  

កប៉ាល់ន្ដលគលាកគធឝើដ ើគណើ រលត្វូខ្រល់ពរុះគបាកបក់ រចួលចិរស្ថត់្គៅដល់ 

គកាះគយគបាត្ិ(គកាះជាឝ ) សម័យកាលគនាះជាទីឋានលគប់លគងគដាយពកួហិណឍ ូ 

គលាកគ ើញសហគមន៍លោហយណ៍ បុ៉ន្នថោយ នពកួចិនចណំាកលសុកគទ មានន្ត្ 

លបជាពទុនបរសិទរត្ិចត្ួចបុ៉គណាត ះ។ 

គលកាយចណំាយគពល៥ន្ខ្គៅនាគកាះជាឝ  ផា-គហសែនបនថដើគណើ រាម 

នាវ៉មួយគទេត្គៅកាន់កានត្ន់ (Canton) បុ៉ន្នថគលកាយពី១ន្ខ្និងបុ៉នាយ ននថង 

គលកាយមក គលាកជបួពរុះ១គទេត្លកុមនាវកិនិងអបកដើគណើ រទ្ធំងអស់មានការ 

ភ័យខាវ ចត្ក់សវុត្យ៉ាងខាវ ំង គហើយពកួលោហយណ៍គៅគលើនាវ៉បានសថីបគនាធ ស 

គចាទផា-គហសែនថ្វ ជាអបកនាំមកគហត្ុគភទអាលកក់និងគរំ៉មបំបរបងៀគលាក 

គចាលគលើគកាះ១ន្ដលនាវ៉សំចត្ជាកុសល គលាកមានទ្ធយកមាប ក់ធានា 

រ៉៉ប់រងជយួ គលកាយពី៧០នថងចរាមមហាស្ថគរមិនគ ើញគកាះគលត្ើយ ពកួ 



-212- 
 

នាវកិទ្ធងំគនាះគទើបដងឹថ្វ នាវ៉យាលាខ្ុសទិសគៅក៏សំគរចបត់្មកទិសោ 

យ័ពរវញិគដើមផីរកន្ដនដ ី គលកាយពីចរាមផវូវទឹកអស់១២នថងមក ពកួគគបាន 

មកដល់គឆបរសមុលទខាងត្ផូងននគៅ-ស្ថន (Lau-shan) ជតិ្ត្បំន់ឆាង-កាឝ ង 

(Chang-Kwang) ជបួអបកលសុកអបកភូមិ គទើបពកួគគដងឹថ្វបានមកដល់ត្សិង-ឆូ 

(Tsing-Chow) ន្ត្ខាងគលត្ើយលចាំងមាខ ងននឧបទីឝបស្ថនត្ុង (Shantung) 

ឯគណាះវញិ។ គទ្ធះបីជាមានគលោះថ្វប ក់មកយាយីគលាក ាមសមុលទ 

យ៉ាងគនះកថី ទីបំផតុ្គលាកបានទទួលគជាគជយ័កបុងដើគណើ រនិវត្ថន៍ជាមួយនឹង 

ោវ ំងធម៌មានត្នំលកាត់្នថវមិនបាន។ រដវូគៅថ គលាកសំណាក់គៅត្បំន់ត្សិង-ឆូ 

រចួនិមនថគៅណានគិង (Nanking) ជាកន្នវងន្ដលគលាកបានបង្គហ ញគមភីរ 

ន្ដលបាននាំយកមកពីទឹកដពីទុនភូមិ គលកាយចណំាកលសុកអស់១៤ឆាប ំ គដាយ 

លត្វូជបួលបទះោពលបំាក និងគលោះថ្វប ក់លឝងីជរូចត់្កបុងដើគណើ រផវូវឆវងកាត់្លបគទស

ត្បំន់គផសងៗជតិ្៣០ គដាយអំណាចននកមាវ ំងលពះនលត្រត្ន៍បានជយួការោរ 

គលាកឲ្ររចួផតុ្ពីគលោះថ្វប ក់ទ្ធំងអស់គនាះ។ គដាយគមាថ អនគុលោះចគំោះ 

អបកអានគរេនសូលត្ជើនាន់គលកាយៗ គលាកបានបនសល់ទុកកណំត់្លាពីលបវត្ថិ 

ដ ើគណើ រធមយយាលារបស់ខ្វួន នាឆាប ំ៣៩៩-៤១៤ននគ.ស.។ គៅឯណាគិង ផា-

គហសែនចាប់គផថើមន្លបគមភីរនានាន្ដលគលាកបានទទួលមកពីលសុកលពះ គដាយ 

មានជើនយួពីលពះគត្ជលពះគុណពទុនភលទៈ (Buddhabhadra) លពះសងឃជាត្ ិ

ឥណាឍ ។ ផា-គហសែនបានអនិចចធមយកបុងលពះជនាយ យុ៨៨វសាគៅនាវត្ថ១ គមយ ះ 

សិន (Sin) ននត្បំន់ត្សិង-ឆូ គលកាយពីសគលមចនវូកិចចការបំណកន្លបគមភីរ 

ពទុនស្ថសនាគៅជាោស្ថចិន ន្ដលគលាកបានពលកីមាវ ំងកាយចិត្ថជើនះការល ំ

បាកលគប់លបគភទ ន្ហហមនាំយកមកពីលសុកអរយិកជន។ 





-214- 
 

លត្វូបានគគគកាះនិមនថគៅកាន់ត្ុរផ៍ានជារ៉ជធានី ននលបគទសជាត្ិអុ៊យគុយ៌ហ  

(Uighurs) គដាយអបកអធិបត្ីននលបគទសគនះជាអបកមានជើគនឿដគ៏មាះមុត្ 

ចគំោះពទុនស្ថសនា គសបើន្ត្ងាំងគលាកជាសគមថចសងឃននលសុកគទសខ្វួន 

ន្ត្គលាកបានបដគិសធមិនលពមទទួលយកគឡើយ បនាធ ប់ពីមិនអាចោត់្ 

ោំងហសួន-ត្ាងបានលពះរ៉ជាលបគទសគនះ ក៏អនញុ្ជដ ត្ឲ្រគលាកនិមនថត្គៅ 

កាន់ត្បំន់ការ៉៉ស្ថហ៍ ពីទីគនាះគលាកបនថគៅលបគទសកុចាឆ  (Kucha)។ 

ទឹកដកីុចាឆ ជាទីលបជុើជនដម៏ានជវីជាត្ិននត្បំន់វ៉លខ្ាច់ន្ដលលផីខាងមានគសះ

បងឝកឹលឡៗ  នផធដសី   រគៅគដាយន្រធមយជាត្ិ និងមានអំគណាយផលលឡណាស់ 

សលមាប់ខាងវស័ិយកសិកមយ មានវត្ថលពះពទុនស្ថសនា១០០និងលពះសងឃ 

ស្ថ៌វសត្ិវ៉ទិនជាង៥០០អងគវត្ថ១ៗ មានការាំងលពះពទុនរបូធខំ្ភស់ៗ ន្ដល 

សលមាប់ដន្ងហជាកផួនកបុងវធីិពិគសសនានា ឯកុចាឆ លពះរ៉ជានិងអបកលសុកនគរ 

មានលបារពនពិធមីហាសនបិបាត្សងឃ៥ឆាប ំមថងផងន្ដរ ដចូន្ដលគយើងបានដងឹ 

គហើយជាការផថួចគផថើមគឡើងគដាយអគស្ថកាធិរ៉ជ។ គៅទីទ្ធឝ រធខំាងគលៅ 

ហសួន-ត្ាង បានគ ើញលពះពទុនរបូលទងៀលបថ្វប់ឈរ២អងគធមំានកពំស់២៧ម. 

គហើយទីខាងមុខ្វញិ គឺជាទីកន្នវងសលមាប់លបារពនកមយវធិីបុណរន្ដលបានជើរ៉ប 

ខាងគលើ។ គលកាយស្ថប ក់គៅទីគនាះអស់២ន្ខ្ គលាកបនថដើគណើ រគៅកាន់ 

ត្បំន់អកសុ (Aksu) និងឆវងកាត់្ត្បំន់ភបទំឹកកកគមយ ះគត្េន-ស្ថន (Tian-Shan) 

រចួហួសមកដល់លចាំងបឹង១គមយ ះឥសសិ-កុល (Issyk-Kul) ននលបគទស 

កិរជ៍សិ្ថទ ន (Kyrgyzstan សពឝនថង) បឹងនាភប១ំគនះមានកពំស់៥២០០ ហឝីត្ពីនីវឿ ូ

សមុលទ ជាបឹងមានទហំំធលំដំាប់ទី២គលើពិភពគលាក     លគបដណថ ប់គលើនផធដ ី

ដល់គៅ៦២០០គ.ម.កាគរ។  
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បនាធ ប់មកគលាកគធឝើដ ើគណើ រគៅទិសោយ័ពរ ាមលជលងដងភបដំ ៏

លសស់គខ្េវខ្ចីននទគនវឆូ (Chu) និងឆវងកាត់្បឹងកិជ ិ (Kyrgyz) ននត្បំន់មរិន-

បូឡាក (Myn-bulak) ន្ដលលត្វូបានគគស្ថគ ល់ថ្វ ជាស្ថទ នទីនិទ្ធ រដវូ១០០០ 

និមនថគឆាភ ះគៅទិសខាងលចិគលាកបានកាត់្ទីលបជុើជនារា៍រ ៍ (Tartar) នន 

ត្បំន់ារ៉ (Tara) និងលបគទសនជុគកនធ (Nujkend) ាមជរួភបឆំាត្កាល 

(Chatkal) មកដល់ត្បំន់ាសន្កនថ (ទ្ធសហកគនត្) ឋិត្គៅទិសខាងគកើត្នន 

លបគទសឧគបកិស្ថទ ន (Uzbekistan) សម័យកាលគនាះសទិត្គៅគលកាមការ 

លត្តួ្លារបស់ពកួត្ុហ៍-កួយហ  (Tuh-kiueh ពកួហុ៊ន ឬពកួថកឹខាងគកើត្ 

Eastern-Turks)។ ទីកន្នវងសំចត្របស់គលាកបនាធ ប់គទេត្គឺលបគទស សមារ ៍

កានធ (Samar- kand) ជាទីន្ដលមានលបជាជនរស់គៅកុះករគលចើន គលោះឋិត្ 

គៅលត្ងៀចណុំចលបសពឝននផវូវជើនញួរវ៉ងឥណាឍ និងចិន ជាទីផាវ ស់បថូរទនំិញដ ៏

ធសំំខាន់ននផវូវសរនសោណិជជកមយ (Silk-Route) ន្ដលពកួឈយ ួញន្ត្ងបថូរ 

ទនំិញោប គៅវញិគៅមក ាមលពះគត្ជលពះគុណ ហសួន-ត្ាងលបាប់ថ្វ ៖ 

“សកមយោពផសពឝផាយផាវ ស់បថរូទនំិញននលបគទសជាគលចើនលបជុើោប

គៅទីគនះ អបកលសុកភូមិទំ្ធងអស់មានោពជើនាញបិុនលបសប់កបុង 

សិលផស្ថស្រសថនងិជើនញួនានា ពកួគគពនូ្កជាងលបគទសដនទ លប 

ជានរុ៉ស្រសថមានសុខ្ោពលឡកាវ ហាន គធឝើឲ្រលបគទសជតិ្ខាងយក 

ត្លមាប់ាម លត្ងៀចណុំចសុោពរ៉បស្ថរនងិោពសមរមរ” ។  

ចាកគចញពីសមារក៍ានធ គលាកគធឝើដ ើគណើ រគៅកាន់ត្បំន់គកសហ 

(Kesh=ការសីុ៍-Karshi) រចួបនថចលនាចរគៅទិសខាងត្ផូងចូលគៅកាន់ត្បំន់ 

ភប ំ គលកាយពីគឡើងចុះផវូវដគ៏ចាត្លបំាកនិងលបកបគដាយគលោះថ្វប ក់មកគលាក 

បានមកដល់ត្បំន់ទ្ធឝ រន្ដក ជាផវូវភបនំ្ដលមានលពំន្ដនទ្ធំងសងខាងជាជញ្ជជ ំងថយ 
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ខ្ភស់កស្ថងមកពីគលាហធាត្ុ គហើយទីគនះទ្ធឝ រគឈើ២ជាន់លត្វូបាន គធឝើគឡើង 

និងមានកណថឹ ងជាគលចើនចងោជ ប់មកជាមួយ។ ឯទ្ធឝ រទ្ធំងគនះលត្វូបានគគចង 

ពលងងឹគដាយន្ដកន្ដលមិនង្គយនឹងគលជេត្ចូលបានាមចិត្ថ គលោះន្ត្របំាង 

គធឝើឲ្រលចកផវូវឆវងកាត់្ការោរបានលឡគៅគពលណាទ្ធឝ រទ្ធំងគនះបិទ គដាយន័យ 

យ៉ាងគនះផវូវឆវងកាត់្គនាះលត្វូបានគគស្ថគ ល់ថ្វ លចកទ្ធឝ រន្ដកឬផវូវឆវងកាត់្ទ្ធឝ រ 

ន្ដក ពីទីគនាះគលាកបានមនគជើងចូលដល់លបគទសត្ុកខរ៉ (Tukhara ) ឋិត្ 

គៅគលកាមការលគប់លគងគដាយពកួជនអំបូរថកឹរចួឆវងកាត់្ទគនវអូកសុស (Oxus) 

ឬគៅថ្វទគនវអាមុ-ដាយា ៌ (Amu-Darya) សទិត្គៅជតិ្ត្បំន់គត្រគ៍មស 

(Termez) និមនថហួសរហូត្គៅដល់ត្បំន់កុនដសុ(Kunduz) ននលបគទស 

អាហឝកានិស្ថទ ន។ ទីគនះ គលាកបានជបួកូនចផងបងឡស់ននលត្កូលថរឹក៍ិស-ខាន 

(Turkish-Khan) ជាបឡូននថវននគសថចត្ុរផ៍ានន្ដលហសួន-ត្ាងបានបញ្ជូនសំ 

គណើ សំបុលត្គលកាយពនរឹត្គពលអស់១រយៈមក គលាកបនថដើគណើ រជាមួយ 

នឹងលពះសងឃខ្វះមានកគំណើ ត្មកពីបាលខ៍្ (Balkh) គៅកាន់ទីលកុងគនាះ ន្ដល 

អត្ីត្កាលជារ៉ជធានីបាក់គលទេន (Bactrian) ននគសថចមិលនិធននមិលនិធបញ្ជហ ។ 

ទីគនាះមានវត្ថលបមាណ១០០ មានភិកខុសងឃ៣០០០អងគគងៀសំណាក់អាលស័យ 

បនាធ ប់ពីគធឝើវនធនាចគំោះលពះស្ថររីកិធាត្ុគហើយគចញដើគណើ រពីទីគនាះ គលាក 

ឆវងកាត់្ជរួភបហិំណឍ ូ-កុសជាផវូវគោរគពញគៅគដាយគលោះថ្វប ក់ និងោពលបំាក 

លគប់យ៉ាងគៅកាន់បាមិយន (Bamiyan) ទីគនះលបជាជនគោរព គជឿលពះពទុន 

ស្ថសនា បុ៉ន្នថគៅន្ត្រកាទុករបូអាទិគទពលបន្ហលជាង១០០ ន្ដលពកួ 

ោណិជន្ត្ងបួងសួងគពលណាហុងសុ៊យដាក់។ ទីគនាះមានវត្ថអារ៉ម១០០ជា 

មួយនឹងលពះភិកខុសងឃ១០០០អងគគងៀគៅនននិកាយគលាកុត្ថរវ៉ទិន ហសួន-ត្ាង 
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បានគ ើញលពះពទុនរបូ២អងគធមំានកពំស់៥៥ម. និង៣៥ម.ន្ដលឆាវ ក់លយគចញ 

មកពីភប១ំរវ៉ងគ.ស.ទី៤និងទី៥ គលាកយល់លចលថំ្វលពះអងគត្ូចស្ថង មកពីសំ 

រទិន គដាយស្ថរន្ត្លត្វូលាបពណ៌ទឹកមាស 11 គលាកបានគ ើញលពះពទុនរបូសំ 

ណិង១អងគធ ំទីគនាះគលាកន្ថមទ្ធំងគធឝើការគោរពបូជាចគំោះលពះទនថធាត្ុ ។  

គធឝើដ ើគណើ រចរគៅាមទិសខាងលចិ ហសួន-ត្ាងបានចូលគៅដល់ផវូវភប ំ

ហិណឍ ូ-កុស ឆវងកាត់្កពំលូភបគំសហែ-គកាហ៍ (Siah-Koh) រចួមកដល់លបគទសកបិ 

ស្ថ (Kapisa) គៅទីគនះមានលបន្ហល១០០វត្ថលពមគដាយលពះសងឃមហា 

យាន៦០០០អងគនិងមហាវហិារដធ៏១ំន្ដលមានលពះភិកខុសងឃន្ផបកគថរវ៉ទ៣០០

អងគសំណាក់អាលស័យ គហើយមានគទវវហិារ១០នងិពកួអបកបួសខាងលពហយញ្ដ 

ស្ថសនា១០០០របូមកពីនកិាយគផសងៗ របស់ហិណឍ ូដចូជាអបកអាលកាត្កាយ 

(ទីគមភរៈ) និងពកួលាបរ៉ងកាយខ្វួនលបាណគដាយធរូងគផះ(បសុបត្ៈ)។ ឯពកួ 

១គទេត្ោក់កនធបឆឡឹងគៅគលើកាលខ្វួន (កបលធរណិ) នាទីកន្នវងគនះជាគរេង 

រ៉ល់ឆាប ំ លពះរ៉ជាន្ត្ងឲ្រគគកស្ថងលពះពទុនរបូគធឝើពីលបាក់ រចួថ្វឝ យទ្ធនចគំោះ 

អបកលកកសំត់្ទុគ៌ត្ និងអបកន្ដលមានោត្ិស្ថវ ប់កបុងអាណាចលកលពះអងគ។ 

គលកាយស្ថប ក់គៅអស់រដវូគៅថ កបុងលបគទសកបិស្ថននឆាប ៦ំ៣០គ.ស. ហសួន-

ត្ាងនិមនថគៅនគរហារ (ជឡាឡាបាដ) ទីគនាះគលាកគ ើញមានវត្ថគលចើន 

បុ៉ន្នថមានលពះសងឃត្ិចត្ួចបុ៉គណាត ះ លពះគចត្ិយលត្វូរងការខ្ូចខាត្គខ្ធចខាធ ំ និង 

                                                           
11 អាកបផកិរិយាចគងឡែត្ចងឡល់ចគំោះពទុនស្ថសនា គដាយពកួាល ី   (Taliban) លជលុនិយម

ននអាហឝកានិស្ថទ ន កបុងឆាប ំ២០០១ ពកួវ៉បានសគលមចបផំាវ ញកគមធចលពះពទុនរបូបូរ៉ណ ន្ដល

កស្ថងាំងពីគ.ស.ទី២-៣មកគម៉វះ គទ្ធះបីមានការគសបើសំុពីសហលបជាជាត្ិ និងជើទ្ធស់គថ្វក ល

គទ្ធសពីសកលរ៉ស្រសថក៏គដាយ។ 
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បាត់្បងៀគសធើរទ្ធំងអស់។ គលាកមនចូលថ្វឝ យបងគើលាឡ ងភបនំាគគោបាលន្ដល 

មានលពះពទុនឆាយានិងវត្ថន្ដលមានត្មកល់លពះឧណហ ធាត្ុ គលាកបានគ ើញអបក 

ន្ថរកាន្បរជាពកួលោហយណ៍ន្ដលន្ត្ងាំងគដាយលពះរ៉ជា ន្ថមទ្ធំងយកនថវពី 

អបកមកគោរពបូជាន្ដលចងៀគ ើញលពះធាត្ុ។ ពីនគរហារ គលាកបានចូលគៅ 

កាន់ត្បំន់គនាន រៈាមលចកផវូវខាយគបើ(Khyber)។ ទីគនះហសួន-ត្ាងបានគ ើញ 

ផធះភូមិលសុកលត្វូគគគបាះបងៀគចាលគៅសល់ន្ត្មនសុសត្ិចត្ួច ន្ត្មានវត្ថ 

រហូត្ដល់គៅ១០០០ឯគណាះ ន្ដលសទិត្កបុងសោពបាក់ន្បកនលពដះុព័ទនសុ៊ម 

លទុម និងោយ នលពះភិកខុសងឃ១អងគណាគឡើយ លពះគចត្ីយ៍លត្វូពកុផយុអស់។ 

ឯទីលកុងបុរសុ្ថបរៈ (សពឝនថងគបស្ថវ៉ឿ ) មានវត្ថមួយមានលពះសងឃន្ផបកមហា 

យាន៥០អងគគងៀអាលស័យ ន្ត្គទវវហិារមានគលចើនដល់គៅជាង១០០ន្ដលពកួ 

គឆឝងនិយមអាលស័យគៅ។ គហើយាមព័ត្៌មាន លពះគត្ជគុណហសួន-ត្ាងបាន 

ឲ្រដងឹថ្វ៖ 

“កាលពី១សត្វត្សរក៍នវងគៅ មានលពះរ៉ជាកផត់្១អងគ វងស ហុ៊ន

មកពីស្ថកលនគរគមយ ះមហិរ៉កុល ន្ដលបានគធឝើោត្អបកបី

បាច់ន្ថរកាខ្វួន ជាលពះរ៉ជាន្ដនកាគសយែរ ៍ រចួដគណថើ មរ៉ជរនិងបនថ

គៅកាន់គនាន រៈសមាវ ប់អបកលគប់លគងទីគនាះ គដាយការវ៉យឆយក់វ៉

បានសមាវ ប់ផាថ ច់ពជូរ៉ជវងានវុងសនងិ លបធានរដឌមស្រនថគីហើយ ផថួល

រលំលំពះសថូប នងិបផំាវ ញវត្ថវ៉ឿ អារ៉មទំ្ធងអស់មួយអគនវើគដាយលគឹះ

ស្ថទ នជាង១៦០០” ។ 

គធឝើដ ើគណើ រគៅទិសខាងគជើង គលាកមនគជើងមកដល់លបគទសឧទ 

យនៈ ជាទីន្ដលលពះពទុនស្ថសនារកីចគលមើនខាវ ំងណាស់ សម័យកាលផា-

គហសែនមកដល់គលើកមុន បុ៉ន្នថឥឡូវគនះវត្ថចនំនួ១៤០០ន្ដលមានាងំពីយូរ 
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(Jammu) រចួម ដល់ស្ថកល (គសេលកូត្=Sialkot ជតិ្ឡាហូ=Lahore 

សពឝនថង) ពីគដើមគឡើយជាអាណាចលកបាក់គលត្េនននគសថចមិលនិធដល៏ផីលាញ 

បុ៉ន្នថគលកាយមកធាវ ក់គៅកបុងនដគសថច ទុយ៌សមហិរ៉កុល គពលចាកគចញពីទី 

គនាះគលាកលត្វូពកួគចារនលពបវន់ ក៏ស្ថប ក់គៅអស់១យប់នាភូមិជតិ្គនាះ។ 

ចរលលីាគៅមុខ្គទេត្ គលាកមកដល់ទីលបជុើជនដធ៏១ំាមគមើលលបន្ហលជា 

ឡាហូ ហសួន-ត្ាងបានសលមាកឥរយិាបថគៅទីគនាះអស់១ន្ខ្ បនាធ ប់មក 

គទេត្សំណាក់គៅអស់១ឆាប ំឯឆិនបត្ិ (Chinapati) កបុងឆាប ំ៦៣៤ននគ.ស. 

គលាកគធឝើដ ើគណើ រគៅកាន់ជលនាន រ ៍ (Jalandhar) មកដល់ទគនវ១គមយ ះសុគត្វជែ 

(Sutlej) គដាយលត្វូឆវងកាត់្ត្បំន់២គឺ សត្លទ ូ (Satadru) និងបាយា៌រលា 

(Paryartra) មុនមនគជើងចូលដល់ទីលបជុើជនមធរុៈ។ ាមបគណាថ យផវូវ 

គលាកគ ើញលពះពទុនស្ថសនាអន់ថយ និងការរកីផាយគឡើងវញិននលពហយញ្ដ

និយមកបុងរជជកាលគុបថៈ មធរុៈជាលគឹះស្ថទ នដរ៏ងឹមាំសលមាប់ពទុនស្ថសនាកបុង 

សម័យកាលលពះបាទធមាយ គស្ថក និងជាបណថ ូលឫសដរ៏ងឹនននិកាយស្ថវេ    

វ៉ទ គលកាមការដកឹនាំគដាយលពះគថរៈដល៏ផី១អងគគឺលពះឧបគុបថគត្ទរ គដាយស្ថ  

ន្ត្ោពរងុគរឿងពីអត្ីត្កាលមក គៅសល់វត្ថលបន្ហលជា២០ន្ដរ មានលពះភិកខុ 

សងឃ២០០០អងគគងៀសំណាក់អាលស័យ គលកាយការថ្វឝ យបងគើចប់សពឝលគប់ 

ស្ថទ នបូជនីយដាឌ នគៅទីគនាះ គលាកឆវងកាត់្ទគនវយមុនាគៅកាន់ត្បំន់កុរ ុ

គកសលត្ (សពឝនថងគៅថ្វ ឋាគនស្ថឝ រ=៍Thaneswar) ជាទឹកដដីពិ៏សិដឌននពកួ 

ហិណឍ ូនិងជាសមរភូមិចមាំងននគរឿងគទវកថ្វមហាោរត្ៈ រវ៉ងបងបឡូន 

បណឍ វៈនិងគៅរវៈជាជដីនូ១នឹងោប  ក៏ជាសលត្វូសីុស្ថច់ហុត្មមោប ន្ដរ។ ទ ី

គនាះគៅមានវត្ថន្ត្៣បុ៉គណាត ះ គដាយមានលពះសងឃ៧០០អងគគងៀគៅ ន្ត្គទវវ ិ
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ហារមានដល់គៅ១០០ជាមួយនឹងអបកបួស លពហយញ្ដស្ថសនារ៉ប់ោន់គឆាភ ះត្ 

គៅទិសខាងគកើត្ ហសួន-ត្ាងបានមកដល់ទគនវគង្គគ  គហើយចុះាមបគណាថ យ 

លកន្សទឹកឆវងកាត់្ទីលបជុើជន១ចនំនួ គលាកកត់្សំោល់គ ើញការរកីដះុដាល 

គឡើងវញិននស្ថសនាហិណឍ ូយ៉ាងគលោងគលពេត្។ គលាកបាននិមនថចូលសងកសសៈ 

គ ើញបូជនីយដាឌ នពិពណ៌នា ការយាងចុះពីស្ថទ ននលត្លត្ិងសននលពះសមាយ សមភុទន 

បនាធ ប់មកហួសគៅកាន់ត្បំន់កាគៅជែ ឬគៅមា៉ងគទេត្ ថ្វកានា 

កុបជៈ=ទីលកុងននស្រសថីអបកមានខ្បងគម ជាទីាងំរ៉ជធានីននលពះបាទហារស្ថវរធន 

ហសួន-ត្ាងមិនបានជបួលពះរ៉ជាអងគគនះគទ គដាយលទងៀជាប់រវល់រ៉ជកិចចខាង 

គលៅ ន្ត្គលកាយមកបានកាវ យជាមិត្ថនិងរ៉ជបូត្ទមមក៍ចគំោះលពះគត្ជគុណ 

ហសួន-ត្ាង គចញពីកាគៅជែគលាកនិមនថគៅអយុធាឬស្ថគកត្ជាទីកន្នវង 

លពះលគមូហាយានដល៏ផី១អងគលពះនាមវសុភនធ ុ (Vasubhandu) អបកចងលកង 

លពះសូលត្និងអភិលបាយ។ មកដល់លត្ងៀចណុំចលបសពឝននទគនវគង្គគ  និងយមុនា 

គលាកបានសលមាកឯត្បំន់លបាយគ (=Prayag សពឝនថងជា=Allahabad) ទីគនះ 

មានវត្ថ២និងពទុនបរសិទរបុ៉នាយ ននាក់ន្ដរ ន្ត្មានគទវវហិារគពញគដរដាសមួយ 

អគនវើគដាយពកួលោហយណ៍ នាចណុំចលបសពឝននទគនវទ្ធំង២ គលាកគ ើញស្ថស 

និកហិណឍ ូរ៉ប់រយអបកមុជទឹក គលកាយការអត់្អាហារ៧នថងមកគដាយជើគនឿថ្វ 

ពកួគគអាចនឹងលាងជលមះបាបឧបលទពចនលង គហើយនាំខ្វួនពកួគគគៅកាន់ស្ថទ ន 

សួគប៌ាន ហួសគៅដល់គកាសមភីគលាកទសសនាវត្ថគោសិារ៉ម ជាសំណងៀ 

ចាស់បាក់ន្បកន្ដល គោសិត្គសដឌបីានកស្ថងថ្វឝ យលបគគន ចគំោះលពះសមាយ  

សមភុទនជាមាច ស់គងៀសំណាក់ គៅគពលណាលពះអងគយាងនិមនថមកកាន់គកាសមភី 

មថងៗ។ គឆាភ ះគៅទិសខាងគជើង អបកធមយយាលាគយើងបានមកដល់ទីលកុងស្ថវត្ទី 
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គហើយទសសនាខាងមគហត្ ជាទីន្ដលគលាកគ ើញសុទត្ថសថូបកណំត់្ចណំាំ 

ភូមិលគឹះននគលាកអនាថបិណឍិ កគសដឌ ី ឯទីជាប់ហបឹងគឺជាអងគុលមិាលសថូប។ 

ខាងសគហត្ គលាកគ ើញវត្ថគជត្ពនឋិត្គៅកបុងសោពបាក់ន្បកគួរឲ្រ 

លសគណាះ។ គចញពីទីលកុងស្ថវត្ទី គលាកគធឝើដ ើគណើ របនថគៅកាន់កបិលវត្ទុអត្ីត្ 

ជារ៉ជធានីននពកួស្ថករៈ រចួលមុភិនីវន័ជាទីលពះបរមគោធិសត្ឝលបសូត្ រ៉ម 

លោមន្ដលមានសថូបបញ្ចុះលពះស្ថររីកិធាត្ុ ជាទីកន្នវងគគគបាះបងៀគចាលអស់ 

កាលដយូ៏រមកគហើយ ហួសគៅដល់កុសិនារ៉ គលាកថ្វឝ យបងគើទីកន្នវងលពះពទុន 

អងគបរនិិោឝ ន បនថមកគទេត្គលាកគធឝើដ ើគណើ រគៅទិសខាងត្ផូងអស់៥០០ល ី

ាមផវូវនលពយ៉ាងលកាស់រចួមកដល់ លកុងោរ៉ណសីជាទីឋានគួរឲ្រគោរពនន 

ពកួហិណឍ ូ ទីគនះមានវត្ថពទុនស្ថសនា៣០និងលពះភិកខុសងឃ៣០០០អងគ ន្ត្មាន 

គទវវហិារជាង១០០ជាមួយនឹងពកួលោហយណ៍ជាង១០០០០នាក់ ោគគលចើនជា 

អបកបូជាលពះសិវនាឱទានលមឹគទ្ធយឯស្ថនា៌ថ ហសួន-ត្ាងបានទសសនាវត្ថ១ 

ន្ដលមានលពះសងឃ១៥០០អងគនននិកាយសមយត្ិយា គហើយគធឝើការគោរពបូជា 

ស្ថទ នទីជុើវញិទ្ធំងអស់ មុននឹងនិមនថាមទគនវគង្គគ គៅទសិខាងគកើត្គៅកាន់ត្ ំ

បន់គមយ ះ Ghazipur បនាធ ប់មកគៅាមទិសឦស្ថន គលាកបានមកដល់  

គវស្ថលមីានវត្ថអារ៉មពី២០០គៅ៣០០ន្ដរ ន្ត្សទិត្គៅកបុងសោពលទុឌគលទ្ធម 

បាក់ន្បក គៅមានភិកខុសងឃស្ថមគណរត្ិចត្ចួ រឯីទីលកុងវញិក៏មានសោពដចូ 

ោប ។ គលាកបានគ ើញសសរសថមមលពះបាទធមាយ គស្ថក ន្ដលមានរបូបដមិា 

គាគៅចពីំខាងគលើ គហើយជាប់ខាងហបឹងជាសថូបកស្ថងគដាយអគស្ថកមិន 

ឆាង យពីសសរសថមមជាលសះន្ដលជកីគដាយពកួស្ថឝ  សលមាប់ថ្វឝ យលពះពទុនជា 

មាច ស់គលបើលបាស់ គហើយខាងត្ផូងបនថិចជាសថូបន្ដលកណំត់្ទីកន្នវងពកួស្ថឝ  
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ទទួលយកបាលត្ពីលពះពទុនជាមាច ស់ គដើមផីលបគគនទឹក យ ុំចគំោះលពះអងគន្ដលខ្វួន 

(ស្ថឝ )បានយកមកពីគដើមគឈើ។ គធឝើដ ើគណើ រគៅាមទិសោយ័ពរ គលាកបានឆវង 

កាត់្លបគទសវជាជ ន រចួមកដល់លបគទសគនប៉ាល់ ក៏លត្ឡប់មកាមផវូវគវស្ថល ី 

ដន្ដល ឆវងកាត់្ទគនវគលាកមកដល់ន្ដនមគធៈ។  
ទីលកងុបាត្លបុីលត្(សពឝនថងគនះមានគមយ ះថ្វបត្បៈជាទីលកងុននរដឌពិហារ

កបុងលសុកឥណាឍ ) ជារ៉ជធានីននវងសគមារយ័ិនដល៏ផីលាញមានអំណាចកបុងរជជ 

កាលអគស្ថកាធិរ៉ជ។ គពលហសួន-ត្ាងគ ើញទីគនះសទិត្គៅកបុងហីនោពគៅ 

គហើយ ន្ត្មានវត្ថជាង៥០គដាយលពះសងឃោគគលចើនមកពីនិកាយមហាយាន 

សរបុមានចនំនួ១មឺុនអងគគងៀគៅ ឯលកុងចាស់គឺរ៉ជលគឹះមានវត្ថរ៉ប់រយឯ 

គណាះ គទវវហិារនិងលពះសថូបគដករ៉យគពញហបឹង គលាកបានទសសនាវត្ថកុកកុដា 

រ៉មស្ថងគឡើងគដាយអគស្ថក ន្ត្អោរវត្ថគនះលត្វូបានគគគបាះបងៀគចាលយូរ 

ណាស់មកគហើយ គដាយគៅសល់ន្ត្ជញ្ជជ ំងវហិារបុ៉គណាត ះ ដើគណើ រគៅទិស 

ទកសិណគលាកបានកាត់្វហិារ១គមយ ះ ត្ិលទកៈន្ដលមានសិកាខ កាមនិង 

គលាកអបកលបាជញមកពីលបគទសនានា គរេនសូលត្ខាងកបុងអាោរ១ គលាកបាន 

គ ើញបដមិាគោធិសត្ឝ២អងគ គឺារ៉និងអវគលាកិគត្ស្ថឝ រៈ ជាប់ហបឹងគឺជាពទុន 

បដមិាន្ដលបង្គហ ញឲ្រគ ើញការគកើនគឡើងឥទនិពលននត្ស្រនថនិយម ត្គៅគលាក 

បានមកដល់សធឹងគនរញ្ជរ៉ គហើយឆវងកាត់្មកដល់ស្ថទ នទីពទុនគយា ទសសនា 

ថ្វឝ យបងគើបូជាទីឋានគផសងៗ មានលបាគគោធិស្ថទ នទីលពះបរមគោធិសត្ឝបំគពញ 

ទុកករកិរយិា ផធះនាងសុជាា នលពឧរគុវលានិងពទុនគយាទីកន្នវងលពះពទុនអងគលាស់ 

ដងឹ។ បនាធ ប់មកគទេត្ ហសួន-ត្ាងគធឝើដ ើគណើ រគៅកាន់រ៉ជលគឹះ ជាទីន្ដលគលាក 

មានឱកាសទសសនានមសសការលគប់បូជនីយដាឌ នទ្ធំងអស់រមួមាន៖ ភបគំិជឈកូដ 
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គវឡុវន័ ជាអារ៉មមុនដើបូងគកើត្គឡើងកបុងលពះពទុនស្ថសនា ត្គបាទ្ធរ៉ម លាឡ ង 

បិបពលនិិងសត្ថបណត គុហាជាទីលបារពនគធឝើនវូបឋមសង្គគ យនាជាអាទ៍ ។  

គលាកបាននិមនថមកដល់នាលនាធ កបុងឆាប ំ៦៣៥ននគ.ស.  គហើយក៏ចុះ 

គមយ ះចូលគរេនគៅសកលវទិាលយ័ នាលនាធ ជាលគឹះស្ថទ នអប់រដំល៏ផីលាញ 

ននសកលពទុនស្ថសនាគលើគលាក គដើមផីបំគពញបំណងននការនិមនថមកលសុក 

លពះកបុងការន្សឝងរកការសិកាគរេនសូលត្ពីគលាកអបកលបាជញ ខាងលពះពទុនស្ថសនា 

និងវជិាជ គផសងគទេត្។ រគបេបទលមងៀន្បបបទននការចូលគរេនមាន ដចូត្គៅ៖ 

ការទទួលសិសសឲ្រចូលគរេនគឺពឹងន្ផឡកគៅគលើគុណសមផត្ថិនិងគទពគកាសលរ

ននគបកខជនមាប ក់ៗ ន្ដលគលាកអនរុក័សជាមស្រនថី អបកទទួលខ្ុសលត្វូន្ផបកខាងកមយ 

វធិីសិកា នឹងគចាទសួរផាធ ល់មាត់្នវូសំណួរយ៉ាងពិបាកៗ១ចនំនួ គហើយសិកាខ  

កាមមាប ក់ៗ លត្វូគឆវើយយ៉ាងណាទ្ធល់ន្ត្គធឝើឲ្រអបកពិនិត្រគពញចិត្ថគពញគថវើមថ្វ 

លត្ឹមលត្វូគហើយ ជាធមយាកបុងចគំណាមគបកខជនទ្ធំង១០មាន ៧គៅ៨ន្ត្ង 

ន្ត្ធាវ ក់ការលបឡងចូលសលមាប់ ហសួន-ត្ាងមានលបាជាញ នវឆាវ ត្ាងំពីកគំណើ ត្ 

លបឡងចូលជាប់បានគដាយង្គយលសលួបំផតុ្ ទីគនះគលាកសិកាទសសនវជិាជ  

គយាោចារៈ គលកាមការន្ណនាំបគលងេនគដាយលពះលគមូហាយានដល៏ផី គឺលពះ 

គត្ជលពះគុណសីលភលទៈ គលាកសិកាផងន្ដរនវូទសសនវជិាជ ហិណឍ ូ គហើយបាន 

កាវ យជាឯកគទសជើនាញខាងោស្ថសំស្រសកឹត្  ឡុងគពលសំណាក់អាលស័យគៅ

នាលនាធ  គលាកបានបង្គហ ញនវូោពឧសាហ៍ពាយាមនិងគឆវែវឆាវ ត្របស់ខ្វួន ។ 

កបុងឆាប ំ៦៣៨គ.ស. គលាកបានផាឡ កការសិកា១រយៈក៏គធឝើដ ើគណើ រគៅ 

កាន់ចាំបា (ភគវបុរ-Bhagalpur) និងត្គៅន្បងកាហ ល់ខាងលចិ រចួមកដល់លត្ឹម 

កពំងៀន្ផាមរ៉៉លបិថិ ជាទនី្ដលគលាកមានបំណងចងៀគធឝើដ ើគណើ រគៅកាន់លបគទស 
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បនថចរយាលាគៅទិសខាងត្ផូងាមលសុកនលពស្ថង ត់្ គលាកគធឝើដ ើគណើ រ 

អស់១៥០០ល ី ក៏មកដល់លបគទសលទវទិៈ (Dravida) គៅឯទីលកុងកញ្ឆិបុរម 

(Kanchipuram ជតិ្ម៉ាលទសស=Madrass) មានវត្ថអារ៉មលពះពទុនស្ថសនា 

ជាង ១០០គដាយមានលពះសងឃន្ផបកខាងមហាយាន១០០០០អងគគងៀគៅទីគនះ 

គលាកបានដើណឹងថ្វ លសីលង្គក ជបួលបទះោពចលាចលគលោះទុរ មកិសវកឹវរ 

គលកាយពីអបកកាន់អំណាចននលបគទសអស់ជវីតិ្មក ដគូចបះគលាកក៏លះបងៀនវូ 

គនំិត្និមនថគៅកាន់លបគទសគកាះ១គនះ គដាយគធឝើដ ើគណើ រគៅទិសឧត្ថរាមនលព 

រចួឆវងកាត់្ភូមិ១មិនមានមនសុសរស់គៅ ន្ត្មានគចារគដើរលាត្គពញហបឹង 

គលកាយចរអស់ដើគណើ រផវូវ២០០០លោីយ នជបួគលោះថ្វប ក់អឝីគទគលាកបានមកដល់

ត្បំន់គកាណកនបុរ (Konkanapura ឬ Golconda=គោលគ៍កា  ) សពឝនថង 

គនះសទិត្គៅជតិ្ត្បំន់ហីុដរ៉ឹ៉បាដ (Hyderabad) មានវត្ថរហូត្ដល់គៅ១០០ 

ជាមួយនឹងលពះភិកខុសងឃ១០០០០អងគមកពីនកិាយទ្ធំងគទឝ។ គចញពីទីគនាះ 

គលាកឆវងកាត់្លបគទសន្ដលមនសុសោយ នអរយិធម៌ស្ថហាវ ដចូសត្ឝត្ិរចិាឆ ន 

និងសុទនន្ត្គចារ រចួពីកន្នវងទ្ធំងគនះ គលាកនិមនថមកដល់រដឌមហារ៉ស្រសថ 

(Maharastra) លបកបគដាយសុវត្ទិោព ឯត្បំន់គនះគលាកបានទសសនាវត្ថឬ 

គលណដាឌ ន ន្ដលគគឆាវ ក់ថយរងូភប ំ កស្ថងនាស្ថទ នទីអជនាថ  (Ajanta) គចញ 

ពីអជនាថ គលាកបនថដើគណើ រចរគៅកាន់ត្បំន់វលភិ (Valabhi) កបុងឆាប ំ៦៤១នន 

គ.ស. គដាយឆវងកាត់្ទីគផសងៗ មានដចូជាផាគរ៉ច (Bharoch) មលវ 

(Malava) និងកចាឆ  (Kachha) វលភិជាទីលកុងននរ៉ជាណាចលកនមលត្ក 

(Maitraka) បចចុបផនបឋិត្គៅកបុងរដឌគុជរ៉៉ត្ (Gujarat ននលបទសឥណាឍ ) ជា 

មជឈមណឍ លដល៏ផីននលគឹះស្ថទ នសិកាគរេនសូលត្សពឝចគំណះវជិាជ  មានោណិជជ  
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ទ្ធំងអស់គពលជនជាប់គចាទលត្វូលពះរ៉ជាចាប់ខ្វួនបានពិរទុនជនគនះស្ថរោពថ្វ 

ភ័នថលចឡំន្ត្មិនអាចលាក់បាំងការពិត្បានក៏ទូលលពះរ៉ជាលត្ងៀថ្វ ពកួោហិរ 

ស្ថសនានិងពកួលោហយណ៍ បានជលួពកួគគឲ្រគធឝើនវូអំគពើទ្ធំងគនះ គដាយលច 

ន្ណននឹងកិត្ថយិសោពរងុគរឿងននពទុនស្ថសនា នងិការគោរពបូជាចគំោះ 

លពះសងឃស្ថវក័ន្ដលគធឝើគឡើងគដាយមហារ៉ជ។ ជាលទនផល លពះរ៉ជាដាក់ 

ទណឍ កមយគមគខាវ ង និងនរិគទសពកួលោហយណ៍ទ្ធំងគនាះគៅលពំន្ដនទ្ធំងអស់ 

បនាធ ប់មកហាស៌បាននាំគភញែវលពះអងគគៅកាន់ត្បំន់លបាយគ ជាទីន្ដលគលាក 

លបារពនគធឝើកមយពិធីការថ្វឝ យទ្ធនកុសលលបចាំ៥ឆាប ំមថង ទគីនះលពះរ៉ជាថ្វឝ យលទពរ 

សមផត្ថិទ្ធំងអស់ន្ដលខ្វួនគលាកបានសនសំជាង៥ឆាប ំមកគហើយ គដាយយក 

គរំាូមលពះបាទធមាយ គស្ថក។  

គលកាយគពលចូលរមួពិធីបុណរនាលបាយគ ហសួន-ត្ាងបានស្ថប ក់គៅ  

ទីគនាះអស់១០នថងជាមួយនឹងអធិរ៉ជហាស៌វរធន មុននឹងគរេបចគំចញដើគណើ រ 

លត្ឡប់គៅលសុកចិនវញិ គដើមផីធានាសុវត្ទិោពាមផវវូគៅកាន់ត្បំន់លពំន្ដន 

ហាស៌បានផថល់កងសនថិសុខ្ការោរហសួន-ត្ាង គលកាមការដកឹនាំគដាយកុមារ 

រ៉ជន្ហហមរហូត្គៅដល់ទល់ន្ដន គលាកនិមនថលត្ឡប់គៅចិនវញិាមទី 

បស្រញ្ជច ស់ទិសខ្ុសពីដើគណើ រចរ ន្ដលគលាកនិមនថមកឥណាឍ គលើកដើបូងន្ត្ 

គលើកគនះគៅាមផវូវននត្បំន់ជលនាន រ ៍ ត្កកសិលានិងនគរហារ បនាធ ប់មកឆវង 

កាត់្ាមជរួភបហិំណឍ ូកុស ចូលគៅទិសឧត្ថរននលបគទសអាហឝកានិស្ថទ នបនថដើ 

គណើ រាមទិសោយ័ពរមកដល់ប៉ាដាកាន (Badakshan) ចរលលីាាម 

លជលងដងអូរនលពភបនំនត្បំន់បាមិរនិងកាត់្ាមទីលបជុើជន១ចនំនួននលបគទសា

ជកិិស្ថទ ន រចួក៏ឆវងកាត់្ជរួភបសំ្ថរកិុលជាលពំលបទល់លសុកចិននិងាជកិិស្ថទ ន។ 
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គៅគពលគនាះលពះពទុនស្ថសនាមានសមត្ទោពកមាវ ំងលគប់លោន់ គដើមផី 

ស្ថថ រខ្វួនគឡើងវញិ គលកាយពីការោុំញីគដាយពកួហុ៊នអស់ជាង១ទសវត្សរម៍ក 

ឯស្ថទ ប័នសងឃវញិបានរស់គឡើងវញិកបុងវត្ថអារ៉ម គទើបន្ត្គរេបចថំយគីលើគនំរ 

បាក់ន្បកចាស់យ៉ាងណាក៏គដាយត្បំន់ខាងលចិននឥណាឍ គឺគនាន រៈ កាគសយែរន៍ិង 

ន្ប៉កបចឆិមននរដឌឧាថ រ  គដស ពទុនស្ថសនាបានបាត់្បងៀលគឹះមូលដាឌ នោំលទ 

ោគគលចើនគៅនឹងពកួលពហយញ្ដនិយមនាសម័យគុបថៈ រឯីទិសខាងគកើត្វញិគ ឺ ត្ ំ

បន់មគធៈ (រដឌពិហារសពឝនថង) និងន្វសន្បងកាហ ល់ (West-Bengal) បានចាប់ 

គផថើមមានគឡើងវញិគលកាមលពះរ៉ជាជាពទុនស្ថសនិកហាស៌វធន (គ.ស.ទី៧) 

គហើយគលកាយមកគទេត្គលកាមរ៉ជបូត្ទមមននលពះរ៉ជវងានវុងសបាលៈ (គ.ស. 

ទី៨-១២) គពលគនាះគហើយន្ដលវត្ថអារ៉មជាគលចើនបានចាប់គផថើមរកីសគុះ 

ស្ថគ យគឡើងវញិ ាំងពីមជឈមណឍ លដល់លគឹះស្ថទ នអប់រនំ្ផបកពទុនស្ថសនាកាវ យ 

គៅជាវទិាស្ថទ នដធ៏ ំ ឬស្ថទ នទីមហាវហិារឧទធិសគៅចគំោះការសិកាគរេន 

សូលត្លស្ថវលជាវ ទីកន្នវងលផីៗទ្ធំងគនាះមានដចូជា នាលនាធ  ឱទនថបុរៈ 

(Odantapura) និងវលិកមសិលា (Vikramasila) កបុងត្បំន់មគធៈ១មានសិសស 

ដល់គៅ១មឺុននាក់ មកពីលបគទសអបកកាន់ពទុនស្ថសនាគផសងៗ លពះរ៉ជានងិរ៉ជ 

វងានវុងស អបកអភិជនមូលធនលត្កូលនិងលបជាជនស្ថមញ្ដ បានចូលរមួវោិគ 

ទ្ធនកបុងការផគត់្ផគងៀោំោរន្ថរកាទីស្ថកលវទិាលយ័ទ្ធំងអស់គនះ បុ៉ន្នថគទ្ធះ 

ជាការឧបត្ទមមន្ផបកថវកិាសមាម រៈគធឝើឲ្រវជិាជ ស្ថទ នពទុនស្ថសនា មានគករ ថ៍គមយ ះ 

លផីលាញ និងរកីចគលមើនរងុគរឿងយ៉ាងគនះកថី ពកួគគ    គធឝើឲ្រធាវ ក់ចុះ 

នវូគនំិត្ននគនកខមៈ និងការរស់គៅស្ថមញ្ដធមយាននភិកខុសងឃ។ ទសសនវជិាជ  

ប៉ាន់ស្ថយ នមិនចាស់លាស់ និងត្កកវជិាជ លសពិចលសពិលនននិកាយមហាយាន 
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គធឝើឲ្រមានការលបទ្ធញលបទងៀោប ជាមួយនឹងទិដឌនិយរត្ថោវៈ ថ្វជាលទឹសថីដ ៏

លត្ឹមលត្វូន្ដលបានលបកាសគដាយពកួលោហយណ៍ ជាអបកលបាជញននត្បំន់មិថលិៈ 

(Mithila) ាមដងទគនវគង្គគ  គធឝើឲ្រមានសកមយោពលបន្ជងោប ដច៏មផងនន 

មជឈមណឍ លមហាយានទ្ធំងគនះ។ សនសឹមៗ លពះសងឃកាវ យជាគពញចិត្ថរស់ 

គៅដចូជារគបេបលគហសទ គហើយខ្លំបឹងសង្គឝ ត្ន្ត្សកមយោពការង្គរគរេន 

សូលត្១មុខ្និងគពញចិត្ថលបារពនគធឝើវធិីកមយស្ថសនាគផសងៗ គដាយគលយើសបំោន 

នឹងវនិ័យអភិសមាចារលបកាន់យកការលបលពឹត្ថិនិងជើគនឿធម៌គថ្វកទ្ធបជាគលចើន 

គហើយាមលពះគត្ជគុណឥ-ឆិង ន្ដលបានសិកាគៅនាលនាធ ពីឆាប ំ៦៧៥-៨៥ 

ននគ.ស.បានលបាប់ថ្វ “លពះសងឃនិងពកួគលាកអបកគចះដងឹនននាលនាធ  គៅណា 

មកណាសុទនន្ត្គធឝើដ ើគណើ រគដាយអលងងឹន្សបង រឯីឥវ៉ឿ ន់របស់របរគលបើលបាស់ 

វញិលនី្សងគដាយពកួអបកបំគរើ គនះជាទលំាប់ននភិកខុសងឃឥណាឍ ”។ 

ឥ-ឆិងន្ថមទ្ធំងសគងកត្គ ើញទគំនារ១គទេត្ថ្វ កបុងវត្ថអារ៉មឥណាឍ  

មានការគកើត្គឡើងនវូមចឆរយិៈ គឺគសចកថីកណំាញ់ជាគហត្ុគធឝើឲ្រគលាកគលើក 

គឡើងនវូោករទ្ធំងគនះថ្វ “វ៉មិនគួរគឡើយន្ដលវត្ថអារ៉មមួយៗ មានគៅ 

លទពរសមផត្ថិឯកជនយ៉ាងគលចើនគលើសលប់ មានគៅជលងកុគពញគៅគដាយ 

លោប់គោត្ខ្ូចសឡុយ មានអបកបំគរើលបុសលសីលយុកាសលបាក់កាក់ទុកគពញ 

ោវ ំងគដាយមិនបានគលបើលបាស់អឝីគឡើយ គៅគពលពកួបរស័ិទអត់្ោវ នោយ នឆី 

គដាយោពលកលីក អបកលបាជញមានគៅមនសិការគួរលបលពឹត្ថគធឝើាមអឝី ន្ដលបាន 

លបកាសថ្វ មានលបគយាជន៍និងឥត្លបគយាជន៍”។  

រគបេបននការរស់គៅយ៉ាងគនះនិងលទពរសមផត្ថ ិ ន្ដលមានមិនគចះ 

ចាយវ៉យឲ្របានគៅជាលបគយាជន៍ ទីបំផតុ្នាំគៅរកការបាក់ន្បកសងគម 
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សងឃទ្ធំងលសុង ជាលបភពជាគហត្ុនាំឲ្រមានទិដឌនិកិាយគផសងៗគកើត្គឡើង 

ចគំោះការលសុត្ចុះននសីលធម៌ទ្ធំងឡាយគនះ បានបណាថ លឲ្របាត់្ជើគនឿគសធើរ  

ន្ត្ទ្ធំងលសុងពីសំណាក់លគហសទគៅគលើស្ថទ ប័នសងឃ។  

លបវត្ថិរជជកាលននសនថិវងសបាលៈអូសបនាវ យាំងពីគ.ស.ទី៩-១១គពល 

គនាះពទុនស្ថសនាបានកាវ យគៅជាអនាចារគលចើន គដាយជើគនឿគលើត្ស្រនថៈមានការ 

សូលត្អាគមឱមអាមគធឝើគយាគៈ និងការលបត្ិបត្ថិន្ដលផធុយលសឡះនឹងធម៌អាថេ 

វនិ័យ គហើយពកួមហាយានមានចលនាសនធុះដខ៏ាវ ំងចាប់ាំងពីសម័យគុបថៈមក 

(គ.ស.៣០០-៥៥០) ជាគពលលទឹសថីរបស់ពកួគគបានគឡើងដល់កពំលូ គដាយ 

អរហនថោពលត្វូបានពកួគនះត្ិះគដេលគពញទី ឯោពជាគោធិសត្ឝលត្វូបានគលើក 

ត្គមកើងថ្វជាទិសគៅន្ត្១គត់្ សលមាប់ពទុនបរសិទរគួរលបាថ្វប ន្សឝងរក។ ាម 

ដើណឹងពីគលាករ៉៉យគដវតិ្អបកលបាជញខាងបាលោីស្ថ បានលបាប់កបុងគសេវគៅ 

របស់គលាក១មានចណំងគជើងថ្វ ”លបវត្ថិនិងអកសរស្ថស្រសថពទុនស្ថសនា” មាន 

និយាយអំពីបំណកលស្ថយលទឹសថីទ្ធំងមូល ននពកួមហាយានកបុងសូលត្១មាន 

គមយ ះថ្វ ផាក ឈូក ឬគៅាមោស្ថសំស្រសកឹត្ថ្វសទនម៌បុណឍ រកិៈ មានការ 

ពិព័ណ៌នាផធុយលសឡះបំគភវើសពីគថរវ៉ទ ន្ដលមានលបភពគចញពីលពះអរហនថទ្ធំង 

ឡាយ គឺគលាកអបកទទួលស្ថថ ប់ផាធ ល់ពីលពះពទុនជាមាច ស់ ពកួមហាយានន្ថម 

ទ្ធំងនិយាយលបឌិត្ថ្វ សូលត្ទ្ធំងគនះលត្វូបានលបកាសសន្មថងគដាយលពះ    

សពឝញ្ដូពទុនផាធ ល់លពះឱសឌគទេត្ផង ។  

រជជកាលគុបថៈលទឹសថីទសសនទិដឌលិសគមើលសនមនននិកាយមហាយានបាន 

គលចឮគឡើងនាំគៅបគងកើត្ការគោរពបូជាអាទិគទពខាងមហាយាន និងគោធ ិ

សត្ឝនានាន្ដលត្ណំាងគនំតិ្ទ្ធំងអស់គនះ ាមរ៉៉យគដវតិ្និយាយគទេត្ថ្វ 
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ត្មកខាងគលកាយអបកន្បរមករកគោរពគជឿមហាយានន្ដលខ្វួនមានោពថបកឹនឹ

ងហិណឍ ូអាទិគទពគហើយគនាះ ក៏នាំយកអាទិគទពហិណឍ ូ ឲ្រកាវ យជាគទវនិយម 

ខាងពទុនស្ថសនាវញិ អាទិគទពទ្ធំងគនាះត្ណំាងឲ្រគោធិសត្ថទ្ធំងឡាយនិង 

ជាស្ថវក័ននលពះពទុន កបុងការនាំមកនវូការផសះផារវ៉ងពទុនស្ថសនានិងលពហយញ្ដ 

ស្ថសនា ម៉ាងក៏គដើមផីទ្ធក់ទ្ធញពកួបរសិទរឲ្របានគលចើន ចូលមករកខាងពទុន 

ស្ថសនា។ មហាវហិារធំៗ  លត្វូបានកស្ថងគឡើងគដើមផីត្មកល់បដមិាគោធិសត្ឝ 

ទ្ធំងគនាះ គដាយមានការលបារពនគធឝើពិធីបុណរយ៉ាងអធិកអធម មានមនសុសមាប  

លគប់ជើពកូចូលរមួ គហើយគបើកផវូវឲ្រមានអបិយជើគនឿនិងពលកីមយគផសងៗ 

គទេត្ផង។ ការលបត្ិបត្ថិទ្ធំងគនះបានកាវ យគៅជាគដើមគហត្ុមួយ នាំឲ្ររកី 

ផាយខាងត្ស្រនថយាន គពលគនាះលបជាពទុនបរសិទរ សមាទ្ធនកាន់យកទិដឌាិម 

ពកួលោហយណ៍និយមខាងត្ស្រនថៈ ន្ដលបានលចបាច់បញ្ចូលវដិកិ(Vedic) និងជើគនឿ 

ហិណឍ ូឲ្រចូលគៅជាមួយនឹងពទុនស្ថសនា គពលគនាះពទុនស្ថសនាកាវ យគៅជា 

និកាយ១គផសងគដាយន្លកពីលនំាំគដើម មានការគធឝើលកុងពលសូីលត្មនថ អាគម 

ន្សនគលពននិងការលបលពឹត្ថិន្ដលគគគជឿថ្វ អាចនាំមកនវូកមាវ ំងអំណាចដ ៏

អស្ថច ររ គហើយអបកត្ស្រនថនិយមទ្ធំងគនាះលត្វូបានគគគលើកត្គមកើងថ្វ ជាមនសុស 

មានបុណរបារមីខាវ ំង ពកួគគន្ថមទ្ធំងលបកាសថ្វបានរកគ ើញផវូវអាចឆាប់ 

គៅដល់ទីបំផតុ្ននកថីទុកខ ទីស្ថទ នខ្វះគជឿថ្វពកួគនះជាលគលូបកបគដាយមងគល 

មានមហិទនិឫទនិសមលសបអាចនឹងលាស់ដងឹនវូធម៌ជាន់ខ្ភស់បាន។ ពកួលគ១ូ 

ចនំនួន្ថមទ្ធំងបានត្ិះគដេលគសើចចអំកធម៌វនិ័យលពះស្ថស្ថថ  គហើយន្បរជា 

ផសពឝផាយអនាចារគឺការគលត្កលត្អាលចគំោះលសីលស្ថគៅវញិ។ ការលស្ថវ 

លជាវឯនាលនាធ បានរកគ ើញរបូបដមិាត្ស្រនថៈ១ចនំនួសទិត្កបុងសម័យកាលបាលៈ 
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ាមការរចនាននបដមិាទ្ធំងគនះនិងដើគណើ រគរឿង បានផថល់នវូសកខីកមយដល់ការ 

រកីចគំរើនរបស់និកាយត្ស្រនថយាន គៅនាស្ថកលវទិាលយ័នាលនាធ គពលគនាះ។ 

លពះគត្ជគុណជគទិស-កស៌យប (Jagdish-Kashyap) ស្ថកលវទិាធិការនន 

មហាវទិាលយ័នាលនាធ ថយ ី បានលបាប់គយើងថ្វ លពះពទុនស្ថសនាកាវ យគៅជា 

កខ្ឝក់គមហយងនិងចុះទន់គខ្សៃយគដាយពកួអបកលបកាន់យកផវូវលបលពឹត្ថទ្ធំងគនះ 

គហើយលពះពទុនស្ថសនាមិនអាចស្ថថ រគឡើងវញិ គលកាយពកួមូសវិមចាប់គផថើមគធឝើ 

ការបំផាវ ញវត្ថវ៉ឿ អារ៉ម គដាយដតុ្គចាលទ្ធំងអស់នវូកផួនចាប់ធម៌អាថេវនិ័យ 

គហើយគធឝើឲ្រភិកខុសងឃជាគលចើនអងគកស័យជវី៉ឿ ។ 

អំគពើលបលយ័ទ្ធំងអស់គនះ គកើត្គឡើងខាងគដើមសត្វត្សរទ៍ី១៣គ.ស.  

បងកគឡើងគដាយពកួមូសវិមត្ុរ៉៉សកាស (Turaskas) ឬខាលជិសិ (Khalijis) 

មានលបភពមកពីលបគទសអាហឝកានិស្ថទ ន ពកួគគជាលកុមមូសវិមលជលុនិយម 

គដាយពឹងន្ផឡកគលើចមាំងនិងការលបលយ័បំផាវ ញជាអាទិោព គពលគនាះពកួ 

គគបានវ៉យឈបះដគណថើ មយកបាន១ចនំ្ណកធ ំ ននោគខាងលចិរដឌឧាថ រលបា 

គដស គៅថ្វដបូ (Doab) ជាត្បំន់លពំលបទល់ននទគនវគង្គគ និងយមុនា ជាទ ី

ន្ដលពកួមវ នោនបានចាប់គផថើមគបាះទីាំងន្ផនទីវ៉ទីនយិម ោវ ម១រគំពច 

គនាះពកួគគចាប់គផថើមគធឝើន្ផនការមវ នោននាំឲ្រមានោពវកឹវរភ័យខាវ ចគពញ

ទីលបជុើជន និងាមផវូវគផសងៗ ននត្បំន់ជនបទ ការជលមុលគៅមុខ្របស់ 

ពកួគនះ បានបងកឲ្រមានការគរំ៉មគនំ្ហង ដល់វត្ថអារ៉មននពទុនស្ថសនាគៅ 

ទិសខាងគជើងននលបគទសឥណាឍ  ត្បំន់ខាងគកើត្ទ្ធំងមូលបានជបួគលោះ 

វ៉សនាដអ៏ាលកក់គឺទីបូរ៉ណមគធៈ (រដឌពិហារ) និងន្បង  ល់ខាងគជើងធាវ ក់ 

គៅកបុងកណាថ ប់នដននពកួលចួបវន់ទ្ធំងគនះ បទបញ្ជជ ផាថ ច់លពលងឹពិគសសលត្វូ 
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បានត្លមងៀរកវទិាស្ថទ នពទុនស្ថសនាន្ដលមានពទុនបដមិាអងគធំៗ  និងបដមិា

គោធិសត្ឝទ្ធំងឡាយលត្វូន្ត្បំផាវ ញវ៉យកគមធចគចាលទ្ធំងអស់ ោយ នទុកឬលា 

លបណីជាដាច់ខាត្ ជាធមយាលពះសងឃទ្ធំងឡាយន្ត្ងគការសក់គសវែកដណថ ប់ 

សំពត់្ចីពរលជលក់ គនះជាគហត្ុង្គយលសលួដល់ពកួគពលជោត្គធឝើការលបហារ 

ោយ នខ្ុសគឡើយ អំគពើស្ថហាវយងៀ បងនិងការសមាវ ប់លបលយ័បានជាប់ជា 

លបវត្ថិស្ថស្រសថ រហូត្មកដល់សពឝនថង។ គរឿងរ៉៉វននការវ៉យលបហារទមាវ យ 

មហាវហិារនាត្បំន់ឱទនថបុរ កបុងរដឌពិហារននឆាប ំ១១៩៨គ.ស. មានការ 

ពិពណ៌នាយ៉ាងពិស្ថថ រថ្វ គលកាយមកកបុងឆាប ំ១២៤៣គ.ស. មានអបកគ ើញផាធ ល់ 

ន្ភបកមាប ក់បានលបាប់គលាកអបកលបវត្ថិវទិូជាត្ិគផើគសេន (Persian) គមយ ះមិនាហ ស៍ 

(Minhaz) កបុងគសេវគៅកណំត់្គហត្ុរបស់គលាកគមយ ះាបាកាឝ ត្-ឥ-ណាសិរ ិ

(Tabaquat-I-Nasiri) បានរ៉យការណ៍ថ្វ ៖ 

“អបកស្ថប ក់គៅទីគនាះោគគលចើនជាពកួលោហយណ៍ជាមួយនងឹកាល

លត្គង្គល (សំគៅដល់លពះសងឃ)ពកួគនះលត្វូបានគគលបហារជវីតិ្ 

ទំ្ធងអស់ គសេវគៅ១ចនំនួធលំត្វូបានរកគ ើញគៅទីគនាះ គពលពកួ 

មហាម៉ាដានគ ើញកផួនចាប់ទំ្ធងគនះ ពកួវ៉គៅមនសុសខ្វះឲ្រ 

ជយួពនរល់ន្ត្ទីបផំតុ្វ៉សមាវ ប់អបកទំ្ធងគនាះអស់គៅ។ ពកួវ៉បាន 

ដងឹថ្វកនំ្ពងនិងទីលកុងគជឺាទសីលមាប់សិកាគរេនសូលត្(Madrasa) 

កបុងោស្ថហិណឍី ោករថ្វពិហារ (ឧ.វហិារ)មានន័យថ្វ វទិាស្ថទ ន”។  

កបុងការបំផវចិបំផាវ ញស្ថកលវទិាលយ័នាលនាធ  អបកលបវត្ថិស្ថស្រសថខាង 

គលើគនះបានលបាប់គទេត្ថ្វ លពះភិកខុសងឃរ៉ប់មឺុនអងគលត្វូគគដតុ្ទ្ធំងរស់ និងរ៉ប់ 

មឺុនអងគគទេត្លត្វូគគកាត់្លពះសីសៈ គហើយការដតុ្បំផាវ ញបណាត លយ័នន 
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នាលនាធ សីុគពលអស់រ៉ប់ន្ខ្ឯគណាះទរំ៉ំន្ត្គឆះអស់ គនះជាអំគពើអមនសុស 

ននពកួមូសវិមមវ នោន។ 

● ទ្ិវ៉អវស្ថននននាលនាទ មហាវិហារ 
សម័យកាលគនាះ ពទុនស្ថសនាបានវវិឌណរកីចគំរើនខាងទសសនវស័ិយ 

សិកា បុ៉ន្នថវ៉បានាំងមាំកបុងសកលវទិាលយ័បុ៉គណាត ះ គហើយគខ្សៃយកបុង 

ចគំណាមមហាជនគម៉ាវ ះគហើយគៅគពលពកួមូសវិមគធឝើការកគមធចស្ថកលវទិា

លយ័ននមគធៈដល៏ផី១គនះ និងសមាវ ប់រង្គគ លលពះភិកខុសងឃ គបើនិយាយាម 

អកសស្ថស្រសថ ពកួវ៉វ៉យលបហារចគំបះដងូននពទុនស្ថសនាន្ត្មថង គទ្ធះបីជា 

ជពីចរមិនទ្ធន់អស់ក៏គដាយ។ ១រយៈកាលខ្វីទីជុើវញិស្ថកលវទិាលយ័ន្ដល 

គឆះគខ្ធចខ្ធី គៅមានភិកខុកាវ ហាន១ចនំនួលបាកដគៅទីគនាះ គនះជារបាយការណ៍ 

បានមកពីអបកធមយយាលាជាត្ិទីគបគឺលពះគត្ជគុណធម៌ស្ថឝ មិន ៤ទសវត្សរ ៍

គលកាយមកកបុងឆាប ំ១២៣៥គ.ស. នាទី១ជតិ្កន្នវងបាក់ន្បកននស្ថកលវទិាលយ័ 

នាលនាធ  មានលពះគថរៈចាស់១អងគលពះនាមរ៉ហុល-លសីភលទៈស្ថប ក់គៅ ទីគនាះ 

និងបានបគលងេនគវយាករណ៍សំស្រសកឹត្ដល់សិសានសិុសស៧០នាក់ គហើយ 

គលាកមិនមានលទពរសមផត្ថិគទ រកចង្គហ ន់ឆាន់បានយ៉ាងលបំាក ជវីតិ្ិស្រនធីយ៍ 

គលាកអាចាងំគៅបានគដាយការឧបត្ទមមននសិសសមាប ក់ គមយ ះជយគទវៈ 

ខ្ណៈអបកធមយយាលាជាត្ិទីគបគៅទីគនាះ ពកួថឹហកគធឝើការន្ឆកគឆរ រកុរក 

សមាវ ប់លពះភិកខុសងឃអងគណាន្ដលរងឹទទឹងមិនលពមចាកគចញ មា៉ងគទេត្ពកួ 

គនះសងឃឹមថ្វនឹងរកបានវត្ទុដម៏ានត្នមវកប់ទុកទីគនាះ ន្ត្ជាកុសលសំណាង 

លឡ លពះភិកខុសងឃលត្វូបានអបកលសុកអបកភូមិគៅទីគនាះលបគគនដើណឹងទុកជាមុន 

គម៉ាវ ះគហើយគលាកទ្ធំងអស់អងគនិមនថគចញគៅបានគដាយសុវត្ទិោព គលើក 
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ន្លងន្ត្លពះគថរៈចាស់១អងគ និងសិសសជាត្ិទីគបបាននាំលគខូ្វួនគៅលាក់ទីឆាង យ 

ពីហបឹងបនថិច គពលគនាះ ពកួទ្ធហានថហកឹមានោប ៣០០នាក់បានមកដល់លយម 

គដាយមានអាវធុលបហារលគប់នដ លះុគ ើញោយ នអឝីគស្ថះពកួវ៉ក៏ចាកគចញ 

អស់គៅ។ បនាធ ប់មកលគនូិងសិសសទ្ធំងពីរអងគលត្ឡប់មកនាលនាធ វញិ របាយ 

ការណ៍ននធម៌ស្ថឝ មិនលបាប់គទេត្ថ្វ សិសសជាត្ិទីគបគនាះបានបញ្ចប់ការសិកា 

របស់ខ្វួន គហើយគធឝើដ ើគណើ រមាត្ុភូមិនិវត្ថវញិគដាយមានការយល់លពមពីលគខូ្វួន 

គនះជាព័ត្៌មានចុងគលកាយដក៏លមននទិដឌោពនាលនាធ  មុនគពលធាវ ក់គៅកបុង 

សោពអននការជាគរេងរហូត្។  

ការលបលយ័ជវីតិ្លពះសងឃ បាននាំមកនវូ  នោពមួយដធ៏សំលមាប់ 

សងគមសងឃកបុងលសុកឥណាឍ  គពលគនាះលពះសងឃរលត់្រលាយអស់ោយ នសល់ 

និងោយ នអបកបនថស្ថថ រនិងផសពឝផាយលពះពទុនស្ថសនាគឡើងវញិ ន្ប៉កខាងពទុន 

បរស័ិទក៏មិនរងឹបឹុងន្ផបកស្ថយ រត្ីលបាជាញ ោណ ជាយថ្វគហត្ុ ពកួគគលត្វូបាន 

គគបងខតិ្បងខើឲ្រកាវ យខ្វួនជាឥស្ថវ មស្ថសនិក ឬក៏បនសំខ្វួនកាវ យគៅជាហិណឍ ូ 

និងអគចលកបរសិទរអស់ សូមផីលពហយញ្ដស្ថសនាក៏លត្វូរងគលោះវនិាសកមយ 

នលពនផសដចូពទុនស្ថសនាន្ដរ គមដកឹនាំពកួគនះង្គយបនវខំ្វួនចូលលជកគកានជា 

មួយនឹងបរស័ិទខ្វួនបាន គដាយស្ថរន្ត្ពកួមវ នោន មិនង្គយនឹងគធឝើការន្បង 

ន្ចកសមាវ ប់បាន ដគូចបះពកួគគមានឱកាសរស់រ៉នមានជវីតិ្គហើយកស្ថង 

ពលងងឹស្ថទ នទីនិងបកសពកួខ្វួនគឡើងវញិបានយ៉ាងង្គយបំផតុ្ រឯីពទុនស្ថសនា 

កបុងលសុកឥណាឍ វញិ គឺជាទីអវស្ថនគហើយ គដាយពកួលោហយណ៍លបកាន់វណត ៈ 

គនះជានិចចជាកាលន្ត្ងលបឆាំងយ៉ាងដាច់ណាត់្ ចគំោះលពះពទុនស្ថសនាន្ដល 

ន្ត្ងគធឝើការរះិគន់លបព័ននលបកាន់វណត ៈគរើសគអើងរបស់ពកួគនះ គពលពទុន 
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ស្ថសនាសទិត្គៅគលកាមការការោរោំលទគដាយរ៉ជលត្កូល និងអបកដកឹនាំ 

ទ្ធំងឡាយ ពកួលោហយណ៍ទ្ធំងគនះមិនហ៊ានកឡករកគរឿងអឝីគឡើយ គលកាយមក 

គពលលពះពទុនស្ថសនាអាប់ឱនចុះគខ្សៃយឥទនិពលគហើយគនាះ ពកួលោហយណ៍ 

គធឝើការវ៉យលបហារយ៉ាងចាស់នដន្ត្មថង គដាយចាប់គផថើមគធឝើការន្លបកាវ យពទុន 

វហិារន្ដលរចួពីការកគមធច ឲ្រគៅជាវហិាររបស់ពកួវ៉អស់គៅ។ ន្ផបកខ្វះនន 

លសុកឥណាឍ  ន្ដលគៅឆាង យមិនសទិត្គៅគលកាមការលគប់លគងរបស់ពកួអបក 

មវ នោន លបព័ននន្បងន្ចកវណត ៈបានចាប់គផថើមទទួលការពលងកីខ្វួន និងចាក់ 

លគឹះស្ថជាថយគីឡើងវញិ គលកាមសមាភ ធោបសងកត់្គៅាមសហគមន៍ទ្ធំងគនាះ 

ពទុនស្ថសនិកជនខ្វះន្ដលមានោពទន់គខ្សៃយលស្ថប់គហើយគនាះ សនសឹមៗក៏ 

កាវ យខ្វួនជាហិណឍ ូស្ថសនិកអស់គៅ។ ាមលពះគថរៈ ជគទសិ-កស៌យប មាន 

គថរដកីាថ្វ គហត្៣ុយ៉ាងន្ដលនាំមកនវូការស្ថបសូនរបាត់្បងៀលពះពទុនស្ថសនា 

កបុងលបគទសឥណាឍ គឺ ៖ 

១) ការលបលពឹត្ថអាវ៉ឿ ន្សនិងការន្បកបាក់ននសងគមសងឃ 

២) វគិចឆទកមយចគំោះលពះស្ថសនាគដាយពកួមវ នោនបរគទស (ឥស្ថវ ម) 

៣) អគនាថ លបឆាំងពីលបព័ននវណត ៈរបស់ពកួហិណឍ ូ ជាពិគសសគទេត្គឺ 

ការគបេត្គបេនពីពកួគនះន្ត្មថង។  

អបកគៅរស់រ៉នមានជវីតិ្១ចនំនួ សល់អំពីគស្ថកនាដកមយលបលយ័ 

  ជសងឃគនះ បានន្បកន្ខ្ញកគភេសខ្វួន ោំនាំគៅជាមួយវត្ទុដម៏ានត្នំល គឺគមភីរ 

ធម៌អាថេវនិ័យ ពកួគគរត់្គៅឆាង យណាស់ដល់ទីដាច់លសយាលគៅដល់ទីន្ដល 

ផតុ្ពីន្ភបកពកួមវ នោន ឬរត់្ាមកពំងៀន្ផជតិ្ៗ គដើមផីគធឝើដ ើគណើ រាមនាវ៉ 

គៅកាន់អារ៉កាន (Arakan) ឬលបគទសភូមាសំរ៉ប់គហត្ុផលសុវត្ទិោពផាធ ល់ 
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ខ្វួន អបកគភេសខ្វួន១ចនំនួ គលកាយមកលត្វូបានគគរកគ ើញលាក់ខ្វួនពនួអាាយ  

គដាយស្ថប ក់គៅត្បំន់ជុើវញិឆិត្ថគុង (Chittagong) និងអារ៉កានលជងុខាងត្ផូង 

គឈេងខាងគកើត្ននលបគទស បងៀកាវ គដស ពកួគគបានលបកាសថ្វ មានត្ ំ

ណវងសលពះពទុនស្ថសនា ត្មកាំងពីអត្ីត្កាលដរ៏ងុគរឿងនននាលនាធ  ចនំ្ណក 

អបកន្ដលរត់្គៅទិសខាងគជើង ឆវងកាត់្ជរួភបហិំមោនថ បានមកលជកគកានកបងុ 

លបគទសគនប៉ាល់និងទីគបន្ដលបានស្ថឝ គមន៍ពកួគគយ៉ាងកក់គៅថ ។ អវស្ថន 

ននការន្បកបាក់រលត់្រលាយពទុនស្ថសនាកបុងលបគទសឥណាឍ  ជាមួយនឹងការ 

អស់គៅននលពះពទុនស្ថសនា ទីពទុនបូជនីយដាឌ ននិងសំគវជនីយដាឌ នក៏ធាវ ក់គៅ

កបុងការន្លងលត្វូការ ទទី្ធំងគនាះលត្វូគគលចួបំផាវ ញ ឬគភវចបំបាត់្គចាល 

ន្ត្មថង គហើយគពលគវលាកនវងគៅធាវ ក់កបុងសោពខ្ូចខាត្បាក់ន្បក បាត់្បងៀ 

អស់ សម័យកាលទ្ធំងគនះគឺជាគពលគវលាដល៏ឝងីជរូចត់្ននពទុនស្ថសនា គដាយ 

គយើងមាប ក់ៗ គួរចងចាំមិនលត្វូបំគភវចគឡើយ។  

គលាកឯ.គខ្.វេគដើ (A.K. Warder) បានលបាប់ថ្វ គពលពកួថហកឹនន 

លបគទសអាហឝកានិស្ថទ នគធឝើការវ៉យលកុមវ នោន លបគទសអបកកាន់ពទុន 

ស្ថស្ថនាកបុងត្បំន់អាសីុកណាថ លនិងត្បំន់ឥណាឍ ខាងគជើង មិនអាចលបមូល 

កមាវ ំងកងទ័ពបានលគប់លោន់ទ្ធន់គពលគវលា គដើមផីទប់ស្ថក ត់្ពកួគនះ ពគុទ្ធន វ៉ទ 

ពីអហិងា លបន្ហលលត្វូបានយល់លចលគំដាយលពះរ៉ជាថ្វប ក់ដកឹនាំននលបគទស 

ទ្ធំងគនាះ ន្ដលគោរពគជឿពទុនស្ថសនា គម៉ាវ ះគហើយពកួគគមិនបានគលត្េម 

កមាវ ំងអីឝឲ្របានមាំទ្ធំគទ។ 

ពីអត្ីត្កាល លពះពទុនស្ថសនាផសពឝផាយលជតួ្លជាប កបុងហឫទ័យនន 

មហាជនជាអបកមិនមានអាររធម៌ (ដចូសម័យកាលកុស្ថនៈននលពះបាទកនសិកៈ 
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និងបាក់គលត្េនននលពះគៅមិលនិធជាគដើម) បានគដាយង្គយលសលួ ោយ នការពឹង 

ន្ផឡកគៅគលើកមាវ ំងអាជាញ ននការបងខតិ្បងខើអឝ ីគឡើយ បុ៉ន្នថលពះរ៉ជាទ្ធំងឡាយ 

គនាះអាចដកឹនាំលបជាជនឲ្រលបត្ិបត្ថិាម ឯពកួអបកមវ នោនថយគីនះគឺគផសង 

ខ្ុសោប គដាយន្លកន្ត្មថង ពកួវ៉មិនបានគោរពពិចារណាយកចិត្ថទុកដាក់ 

នឹងជើគនឿស្ថសនាននលបជាជនជាមាច ស់លសុក ផធុយលសឡះនឹងពកួកុស្ថនៈន្ដល 

បានយកពទុនស្ថសនាជាមគធាបាយននការស្ថមគគីលបមូលផថុលំបជាជន គដើមផី 

លគប់លគងៀវសិ្ថលោពននទឹកដដីធ៏ទំូលាយ។ ពកួថហកឹគនះមិនបានខ្ឝល់ខាឝ យនឹង 

ការច  ពលងងឹអំណាចគទ (រហូត្មកដល់សម័យកាល អធិរ៉ជមូកាហ អាកា

=Mughal Emperor Akbar) គ ើញមានន្ត្ការពលងកីការវ៉យលកុ និង 

ការបវន់ជាមួយនឹងចាប់លបជាជនគធឝើជាគឈវើយសឹកសស្រង្គគ ម ពកួវ៉គលជើសគរើស 

ផវូវហិងាន្ត្មា៉ង និងបានយកជយ័ជើនះគលើឥណាឍ ១ន្ផបកធ ំ លពមជាមួយនឹង 

ការបំផាវ ញអាររធម៌ឥណាឍ គសធើរន្ត្ទ្ធំងអស់។ 

កបុងឆាប ំ១៦៨៤ គ.ស. គលកាយគពលជតិ្៥សត្វត្សរន៍នការជះិជាន់គធឝើ 

ទុកខបុកគមបញ ទីបំផតុ្លបជាជនឥណាឍ គលកាមការដកឹនាំគដាយគសថចម៉ារថៈ 

មាននាម  ឆលាបត្ិ សិវជ ិ (Maratha King Chhatrapati Shivaji  

អាកាសយានដាឌ នអនថរ៉ជាត្មុិមនប ដាក់គមយ ះគសថចអងគ១គនះ) បានបញ្ចប់ 

ការលគប់លគងៀអំណាចរបស់ពកួមូសវិមទ្ធំងលសុង ពកួម៉ារថៈអនញុ្ជដ ត្ឲ្រមាន 

គសរោីព ការអត់្ឱនោប ខាងគោរពជើគនឿស្ថសនាកបុងន្ដនដឥីណាឍ ទ្ធំងមូល។ 

គហើយគលកាយមកពកួអងៀគគវស គពលដាក់អាណានិគមគលើឥណាឍ  ក៏យក 

គរំនូ្បបគនះន្ដរ។ លបការទ្ធំងគនះបានគធឝើឲ្រពទុនបរសិទរមិនលត្ឹមន្ត្អាចមក 

ថ្វឝ យបងគើពទុនស្ថទ នបុ៉គណាត ះគទ ន្ត្ន្ថមទ្ធំងអាចនឹងស្ថងជសុជលុគឡើងវញិ 
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នវូលគប់ពទុនបូជនីយដាឌ នទ្ធំងអស់ គហើយជាការពិត្គៅ ការរលាយអំណាច 

ននពកួមូសវិមដស៏្ថហាវយងៀ បងៀនិងការមកដល់ននចលកភពអងៀគគវស ជាអពមូត្ 

គហត្ុ១ន្ដរ គលោះបានគបើកផវូវឲ្រមានការស្ថថ រគឡើងវញិនវូលពះពទុនស្ថសនា 

កបុងលសុកឥណាឍ ។   

៤- ការស្ថត រពុទ្ធស្ថសនាគឡើងវិញកនងុរបគទ្សឥណាឌ  
អវត្ថមានរបស់លពះពទុនស្ថសនាកបុងលបគទសឥណាឍ  បានអូសបនាវ យ 

គពលអស់៦ស.វ. គឺចាប់ាំងពីស.វ.ទី១៣ដល់ទី១៩ននគ.ស.ាមលពះគត្ជ    

គុណជគទិស-កស៌យប មានគថរដកីាថ្វ គសធើរន្ត្រលត់្រលាយទ្ធំងលសុងគៅ 

គហើយ ជាព័សថុាងកបុងគពលថយីៗ គនះ ពកួអបកលសុកអបកភូមិននត្បំន់បត្បៈ 

រ៉ជលគឹះនិងមុស្រត្ថជាទីកន្នវងធាវ ប់ជាលគឹះដរ៏ងឹមាំននលពះពទុនស្ថសនា ជាអកុសល 

អបកទ្ធំងគនះមិនស្ថគ ល់លពះស្ថររីកិធាត្ុន្ដលរកគ ើញគៅទីគនាះ។ លសបោប  

គនះកន្នវងទ្ធំងឡាយដនទគទេត្ ពទុនបដមិាមិនលត្វូបានបំផាវ ញ ក៏កាវ យគៅជា 

អាទិគទពសំរ៉ប់គោរពបូជាននពកួហិណឍ ូគៅវញិ ការមកដល់ននពកួអងៀគគវស 

នាស.វ.ទ១ី៩ននគ.ស. កបុងលសុកឥណាឍ គ ើញមានការជកីកកាយពទុនស្ថទ នជា 

គលចើនកន្នវង ន្ដលបានកប់បាត់្អស់ជាគលចើនសត្វត្សរម៍កគហើយគនាះ   ឡុង 

គពលដង៏ងតឹ្ននលបវត្ថិស្ថស្រសថពទុនស្ថសនាកបុងលបគទសឥណាឍ  អបកន្ដលគដើរត្ួ

យ៉ាងសំខាន់ចមផងគឺគលាកអាន្លកសនថឺ-ខានបិងហាម (១៨១៤-១៨៩៣)គលាក

កាវ យជានាយកដើបូងបំផតុ្ននលកសួងបូរ៉ណដាឌ នឥណាឍ  និងជាអបកគបើកផវូវ

លស្ថវលជាវគករដើន្ណលលពះពទុនស្ថសនាកបុងន្ដនដពីទុនភូមិ លបវត្ថិជាមស្រនថី

គយាធា គម៉ាវ ះគហើយគលាកមានវនិ័យលកឹត្រលកមលឡណាស់ គលាកបានកាវ យ

ខ្វួនជតិ្សបិទននឹងទីបូរ៉ណដាឌ ន ខ្ណៈទទួលបនធុកការង្គរខាងជកីកណំាយ
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ដចូជា៖ ជបុ៉ន អាគមរកិ កូគរ ហុងកុង អងៀគគវស និងលសីលង្គក ជាអាទ៍ ។  

សនសឹមៗ ស្ថទ នធទំ្ធំង៨កន្នវងសលមាប់អបកដើគណើ រធមយយាលា លត្វូបាន

ស្ថថ រគឡើងវញិនិងអភិវឌណឲ្រជាទីមគនារមរននបូជនីគយសក៍ ស្ថទ នទីទ្ធំងអស់

គនះជតិ្នឹងទទួលបានោពរងុគរឿងពីអត្ីត្កាលរបស់ខ្វួនគឡើងវញិគហើយ នងិ

មានោពលសស់បំលពងបានមកពីការពាយាមដស៏្ថឝ ញសឝិត្ននលពះភិកខុសងឃ អបក

បូរ៉ណវទិូ អបកលបវត្ថិវទិូនិងពទុនបរសិទរទូគៅ។ សោពជាក់ន្សថងពទុនស្ថសនិក

ជនជាត្ិភូមានិងលសីលង្គក បានគដើរត្ួនាទីយ៉ាងសំខាន់ កបុងការកស្ថងវត្ថអារ៉ម

វហិារទ្ធំងឡាយគដើមផីលបគគនលពះសងឃគងៀសំណាក់អាលស័យ គហើយគលាក

ទ្ធំងគនាះកាវ យជាអភិរកសគមើលន្ថទីសំគវជនីយដាឌ នដពិ៏សិដឌនិងគធឝើឲ្រទីបរដិាឌ ន

ជុើវញិគួរដល់ការគោរពបូជា។ ោគគលចើន ទីសំគវជនីយដាឌ នសទិត្កបុងត្បំន់

ឆាង យដាច់លសយាលន្ដលខ្ឝះគហដាឌ រចនាសម័ភនន លពះសងឃគៅទីគនាះគដើរត្ួនាទី

ជាអបកផសពឝផាយវស័ិយសិកា និងគធឝើលបគយាជន៍សងគមគផសងៗសលមាប់លបជា

ជនកបុងត្បំន់។ ស្ថជាថយគីទេត្ ទីទ្ធំងគនះមានសកមយោព គួរដល់ការគោរពបូជា 

នមសសការននពទុនបរសិទររ៉ប់លានរ៉ប់ន្សននាក់ ន្ដលនិមនថនិងអគញ្ជើញ

មកពីលបគទសគផសងៗ ជុើវញិពិភពគលាកជាគរេងរ៉ល់ឆាប ំ គដើមផីបានថ្វឝ យបងគើ

លពះសុគត្ន្ដលសត្ថនិករកបុងស្ថកលគលាកដងឹឮថ្វ ជាលពះអរហនថសមាយ សមភុទន

បរមលគ ូ គដើមផបីាននវូបុណរកុសលកបុងកិរយិាយាងមកគនះជាមួយនឹងសទ្ធន

និងការគោរព។ ការមកកាន់ទីទ្ធំងឡាយគនះ ពិត្ណាស់នឹងនាំឲ្រចិត្ថគយើង

មិនសូវមានោពកងឝល់អំពល់ គធឝើឲ្រគយើងមានឱកាសគលចើនកបុងការទទួលបាន

នវូបុណរកុសល គពលគ ើញអបកធមយយាលាផងោប ន្ដលមកអំពីទីឆាង យៗ 

មានបំណងដចូោប កបុងការសន្មថងោរវៈកិចចបូជា ចគំោះលពះដម៏ានលពះោគ 
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លបការទ្ធំងគនះ នឹងនាំចិត្ថគយើងឲ្រមានមុទិាគលត្កអរាមគកើត្គឡើងកបុងដងួ

ហទ័យននពទុនបរសិទរន្ដលមានជើគនឿដស៊៏ប់ គួរយកចិត្ថទុកដាក់ កុលំបមាទ

ចគំោះោករទូនាយ នគលបេនលបគៅននលពះជនិលសី និងគួរគធឝើដ ើគណើ រធមយយាលាឲ្រ

បានយ៉ាងត្ិចក៏១ដងន្ដរកបុងដើគណើ រជវីតិ្របស់ខ្វួន។ 

៥- ការគធវើដំគណើ រមកកាន់អដឋមហាឋាន 
     ៥.១  ការយារាគៅកាន់ទ្ីទ្ធងំ៨កន្នលង 

ទីកន្នវងធមយយាលាន្ដលបានពិពណ៌នាពីខាងគលើ ោគគលចើនសទិត្គៅ

កបុងរដឌខាងគជើងននលបគទសឥណាឍ គឺរដឌឧាថ រលបាគដសនិងពិហារ គលើកន្លងន្ត្

លមុភិនីសពឝនថងឋិត្គៅកបុងលបគទសគនប៉ាល់។ សម័យពីគដើមត្បំន់ទ្ធំងគនះ

គៅថ្វផវូវដានននទិសខាងគកើត្ (បុរត្ទិម) ឬគៅថ្វមជឈិមបគទស=លបគទស

កណាថ ល។ ន្ត្បចចុបផនបលត្វូបានគគដងឹថ្វជាលកន្សផវូវធមយយាលាពទុនស្ថសនា 

ោគគលចើនទីពទុនបូជនីយដាឌ នសទិត្គៅនាត្បំន់ឆាង យដាច់លសយាល ជាទីន្ដល

គសវ៉រថយនថដកឹជញ្ជូនមិនសូវសមផូរគឡើយ ន្ដលគធឝើឲ្រមានការលបំាកគៅ

កាន់ទីគនាះ។ លបសិនជាគយើងមិនគធឝើដ ើគណើ រជាលកុមគដាយឡានជលួមានកុង

លាពីលកុមហុ៊នគទ និងនាំឲ្រមានការពិបាកគលចើន គហើយរថយនថគធឝើដ ើគណើ រគទេត្

គស្ថត្គួរន្ត្មានចណុំះលត្ឹម៣៥គៅអីមានម៉ាសីុនលត្ជាក់ លកុមអបកន្សឝងរក

បុណរគួរន្ត្មានោប លត្ឹម២៥នាក់ចុះ ជាគហត្ុនាំឲ្រង្គយលសលួមិនចគងឡែត្

រគញរ៉នញ៉គលចើន ន្ត្សពឝនថងឥណាឍ បានដាក់ឲ្រដើគណើ រការរថយនថមានគៅអី៤២ 

គម៉ាវ ះគហើយ វ៉ជាការង្គយ   លសំរ៉ប់លកុមន្ដលមានោប ពី៣០នាក់គឡើងគៅ 

សលមាប់លកុមត្ូចមានោប ត្ិច គួរជលួរថយានម៉ាសីុនលត្ជាក់១៨គៅអី។ ឯ

ឡានដើគណើ រសុទនន្ត្មានម៉ាសីុនលត្ជាក់និងកង្គហ ន្ត្មិនអាចបញ្ជជ បិទគបើកផាធ ល់
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៥.២  គពលគួរគធវើដំគណើ រ 
ឥណាឍ មាន៣រដវូកាលគឺ រដវូរង្គ រដវូលបាំង (គៅថ ) និងរដវូវសា 

(គភវែង)។ គពលគវលាដល៏ឡបំផតុ្កបុងការគធឝើដ ើគណើ រគៅត្បំន់ឥណាឍ ខាងគជើងគឺ

រដវូសវឹកគឈើលជះុចាប់ពីន្ខ្កញ្ជដ ដល់ន្ខ្វចិឆិកាឬរដវូលត្ជាក់ចាប់ពីន្ខ្វចិិឆកាដល់

កុមមៈ រដវូកាលទ្ធំងគនះអាកាសធាត្ុគួរជាទីរកីរ៉យគពញចិត្ថ។ ចាប់ពីចុង

ន្ខ្មីនាដល់ចុងន្ខ្កកកដា អាកាសធាត្ុគៅថ ហួត្ន្ហងខាវ ំងនិងធលុសីឡុះស្ថឡ ប់

គទេត្ផង ចាប់ពីន្ខ្កកកដាដល់ន្ខ្ត្ុលារដវូគភវែងនឹងចាប់គផថើម។ ន្ត្ដល់ចុងន្ខ្

ត្ុលាអាកាសធាត្ុចាប់គផថើមសងួត្និងលត្ជាក់ ទីជនបទន្លបជាលសស់គខ្េវខ្ចី 

គហើយដើគណើ រចរកបុងទិសឧត្ថរននលបគទសឥណាឍ  មានោពមគនារមរគួរជាទី

ជាប់ចតិ្ថផថតិ្អារមយណ៍ គដាយស្ថរន្ត្ទិដឌោពទឹកដលីជះស្ថឡ ត្គលកាយពីរដវូគភវែង។ 

     ៥.៣  គគរមាងននការគធវើដំគណើ រ 
យ៉ាងគហាចណាស់ ក៏គួរចណំាយគពល១៥នថងគដើមផីទសសនាថ្វឝ យ 

បងគើបូជាពទុនស្ថទ នធំៗ ទ្ធំងអស់ យល់លឡគធឝើដ ើគណើ ររវ៉ង២០នថងចុះមកលយមលគប់ 

លោន់។ សពឝនថងគនះ មគធាបាយគធឝើដ ើគណើ រមានោពង្គយលសលួគលចើន លកុមខ្វះ 

ជលួឡានគចញពីលកុងញូវគដលវនី្ត្មថង ខ្វះក៏ជះិយនថគហាះចុះរដឌពិហារ (មាន 

អាកាសយានដាឌ ន២៖ ១បត្បៈ ២គយា) ឬចុះឯលកុងោរ៉ណសីក៏បាន។ កន្នវង 

ស    អាលស័យ    គលើអបកដើគណើ រលពមគលពេងោប ជាមុនថ្វ គួរនឹងគដកវត្ថ

ខ្វះ ឬសណាឌ ោរទ្ធំងអស់ កិចចការង្គរទ្ធំងអស់គនះ អបកធមយយាលាគួរទ្ធក់ទង 

គលាកអបកគរេបចសួំរឲ្របានចាស់លាស់ជាការលឡ ។ 

 
 



-250- 
 

៥.៤  សងឃទ្ធន  ការរបគគនទ្ធនចំគោះសងឃ 
គពលដល់នថងគធឝើការនិវត្ថន៍ ជាធមយា អបកធមយយាលា ន្ត្ងទទួលបាន 

នវូបីត្ិគស្ថមនសស និងការសគងឝគកបុងគគំហើញ  ន្ដនដពីទុនភូមិ ជាស្ថទ ន

ន្ដលលពះសមាយ សមភុទន            និងអរហនថស្ថវក័ទ្ធំងឡាយធាវ ប់ 

គងៀអាលស័យគៅលបកាសសន្មថងធម៌ គដើមផីជាលបគយាជន៍ ជាគសចកថីសុខ្ 

ដល់គទវានិងមនសុសទ្ធំងឡាយ។ សលមាប់ពទុនស្ថសនិកជន ជាជាត្និ្ខ្យរគយើង 

ន្ដលឮលផីមកថ្វ ជាអបកគលត្កអរកបុងការថ្វឝ យទ្ធន គចត្នាននការចងៀឲ្រទ្ធន 

គនះ អាចនឹងជើរញុអបកធមយយាលានិងអបករមួដើគណើ រជាមួយោប បរចិាច គយ៉ាង 

លជះថ្វវ  កបុងការលបគគនគទយរវត្ទុចគំោះសងឃ លពមទ្ធងំចូលរមួបចច័យឧបត្ទមម 

វត្ថទ្ធំងឡាយន្ដលមានគៅទីជុើវញិពទុនស្ថទ ន លពះភិកខុសងឃន្ដលគងៀគៅអារ៉ម 

ទ្ធំងគនាះ ោគគលចើននិមនថមកពីលបគទសកមភុជា លសីលង្គក  ភូមានិងនថជាគដើម 

គលាកបានចណំាយមួយចនំ្ណកធនំនជវីតិ្របស់គលាកកបងុលសុកលពះ ឧទធិសខ្វួន 

ដល់ការន្ថរកាទីបូជនីយដាឌ នទ្ធំងគនាះ គហើយន្ថមទ្ធំងបាននាំមកវញិនវូ 

ការលបារពនគធឝើពិធីបុណរគផសងៗ មានវសិ្ថខ្បូជានិងកឋិនទ្ធនជាអាទ៍ កបុងទឹកដ ី

ជាទីកគំណើ ត្ននលពះពទុនស្ថសនា ន្ដលរលត់្រលាយអស់កាលជាង ៦០០ឆាប ំ 

មកគហើយ បនាធ ប់ពីការស្ថបសូនរធាវ ក់ចុះកបុងស.វ.ទ១ី៣ននគ.ស.មក។ វត្ថ 

មានរបស់លពះសងឃគៅទីសំគវជនីយដាឌ នទ្ធំងគនះ បានជយួអភិរកសគមើលន្ថទ្ធំ 

ទីគួរឲ្រោរវៈ ឲ្រឋិត្គៅគងៀវងៀគដើមផីអបកធមយយាលាន្សឝងរកបុណរ ន្ដល 

អគញ្ជើញមកអំពីទីជតិ្ទីឆាង យអាចនឹងទ្ធញយកផលលបគយាជន៍គឺឱវ៉ទ និង  

ជើនយួពីលពះសងឃទ្ធំងឡាយបាន។ 

ការថ្វឝ យទ្ធនចគំោះលពះភិកខុសងឃទ្ធំងពងួ គឺគយើងបង្គហ ញនវូការដងឹ  
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គុណោរវានិងចិត្ថអាណិត្លសឡាញ់លពះសងឃន្ដលមានត្ួនាទីគមើលការខ្ុស

លត្វូទីទ្ធងំគនាះ សំរ៉ប់ឲ្រពទុនបរស័ិទគលកាយៗ គទេត្ និមនថនិងអគញ្ជើញមកជា 

មួយនឹងទឹកចិត្ថលជះថ្វវ គោរពបូជា។ 

ការគធឝើដ ើគណើ រជាលកុមទទួលបានអាទិោវៈ ដចូជាការបននូរបនទយទមងន់ 

អីវ៉ឿ ន់ន្ដលអបកធមយយាលានាំយកមកជាមួយនឹងខ្វួន គៅគពលថវងឹលត្តួ្ពិនិត្រ 

គៅលពលានយនថគហាះ គនះជាគហត្ុន្ដលគយើងអាចនាំយកគទយរវត្ទុនានា 

ដចូជាសផងៀនសផនលត្ចីវរកន្នសងថ្វប ំគពទរ នងិបិុចគសេវគៅសលមាប់គលាកអបក 

សិកាគរេនសូលត្ ចណីំមហូបអាហារ និងវត្ទុដនទគទេត្ន្ដលមិនអាចរកបាន 

គៅលបគទសឥណាឍ  ១ចនំ្ណកគដើមផីលបគគនលពះសងឃ។ បចច័យចណំាយចាយ 

វ៉យសលមាប់ដើគណើ រ គួរនឹងនលលបគគនភិកខុសងឃ និងទុកដាក់កបុងធងុពទុនបូជា 

ននវត្ថន្ដលគយើងបានទសសនា ឯបចច័យទ្ធំងគនាះនឹងលត្វូគគគលបើលបាស់សលមាប់ 

ន្ថរកាអារ៉មនិងផគត់្ផគងៀលពះសងឃផងន្ដរ។ 

៥.៥  ព័ត្៌មានចាបំាច់សរមាប់គធវើដំគណើ រ 
          ៥.៥.១  ទ្ិដាឋ ការចូលរបគទ្ស 

អបកធមយយាលាទ្ធំងឡាយ បំរងុនឹងមកទសសនាថ្វឝ យបងគើពទុនដាឌ ន 

គដាយផវូវអាកាសកបុងនិងគលៅលបគទសឥណាឍ  លត្វូលបាកដថ្វខ្វួនមានទិដាឌ ការ 

សុពលោពគចញចូលគលចើនដង (Multiple Entry Visa) ទិដាឌ ការន្ដលមាន 

សុពលោពន្ត្មថង (Single Entry) មានការលបំាកបនថិច បនាធ ប់ពីទសសនា 

ឱទានលមុភិនីរចួគហើយវលិលត្ឡប់ចូលមកលសុកឥណាឍ វញិ គយើងអាចនឹងដាក់ 

ោករសំុទិដាឌ ការឥណាឍ គៅលបគទសន្ដលគយើងកពំងុន្ត្រស់គៅជាលបគភទទិដាឌ

ការគចញចលូគលចើនដង រឯីទិដាឌ ការលបគទសគនប៉ាល់អាចសំុគៅលពំន្ដនន្ត្មថង ។ 
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          ៥.៥.២  ការធានារ៉៉ប់រង និងការចាយវ៉យ 
ចរកជនទ្ធំងឡាយលត្វូធានាទទួលខ្ុសលត្វូខ្វួនឯង នឹងការបាត់្បងៀ 

របស់របរគផសងៗ ជើង ឺ គលោះថ្វប ក់  ឡុងគពលគធឝើដ ើគណើ រ (គនះមិនន្មនមាន 

ន័យថ្វ គពលជបួឧបទធវគហត្ុគយើងនឹងលត្វូគគគបាះបងៀគចាល ឬោយ នអបកជយួ 

គមើលគិត្គូរគទ បុ៉ន្នថគយើងលត្វូលបយ័ត្បចគំោះគហត្ុការណ៍ទ្ធំងអស់គនះគដាយ 

ផាធ ល់ខ្វួនជាការលបគសើរ)។  

ចរកជនទ្ធំងឡាយគរួន្ត្លបុងលបយ័ត្បគមើលនវូវ៉ឿ លកីាបូ៉បនិងអីវ៉ឿ ន់ដនទ

គទេត្ គហើយគគមិនគួរនាំយកគលគឿងអលង្គក រនិងវត្ទុមានត្នមវមកជាមួយគទ។  

ចរកជនទ្ធំងឡាយគួររកាទុកលខិិ្ត្ឆវងន្ដននិងលបាក់កាស ជាប់ជា 

មួយនឹងខ្វួនជានិចច ការបាត់្បងៀសំបុលត្ស្ថប មនឹងបងកោពលបំាកដល់អបកដើគណើ រ 

ផងោប ។ បចច័យកបុងការចណំាយននដើគណើ រសលមាប់ពទុនបរសិទរន្ខ្យរគយើង ោគ 

គលចើនមកដល់លបគទសឥណាឍ  គទើបគលាកអបកគរេបចចំាត់្ន្ចងគធឝើការរ៉យ 

អង្គគ សយកបចច័យទ្ធក់ទិនគៅនឹងការចណំាយ គដកគដើរ គហាះគហើរ ហូបចុក 

ទ្ធំងអស់។ គរឿងសំុទិដាឌ ការសំបុលត្យនថគហាះ គៅឯលសុកគរួពឹងោក់គលាកអបក 

រមួដើគណើ រន្ដលមានសមត្ទោពចាត់្ន្ចងគធឝើបាន គហើយជាធមយាការគរេបច ំ

គគលមាងន្ត្ងន្ត្គធឝើគឡើងយ៉ាងគហាចណាស់មុនគពល៣ន្ខ្គដើមផីបងកោពង្គយ

លសលួដល់អបកចាត់្ន្ចងគៅឥណាឍ អាចកក់សណាឌ ោរឬវត្ថ រថយនថនិងសំបុលត្ 

យនថគហាះជាគដើម។ 

          ៥.៥.៣  របការគួររបុងរបយត័្នជាមុនន្ផនកសខុោព 
គដើមផីគជេសវ៉ងជើងតឺ្មាក ត់្គពលគធឝើដ ើគណើ រ គយើងគួរពិស្ថទឹកដាំពះុ 

បុ៉គណាត ះឬទឹកបរសុិទន និងមិនគួរហូបមហូបអាហារមិនបានចមឡិនលឡ ឬកាន្រម 
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