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ទី្រកុងកូឡុំបូេនៅេពលយប់

អនុរាធបុរៈ
អនុរាធបុរៈស្ថិតេនៅភាគកណា្ដលខាងេជើង របស់្របេទស្រសីលងា្ក(Ceyl

on)ជាទី្រកុងចាស់ ែដល

ស្ថិតេនៅយា៉ងសាត់មានការកាពារយា៉ងដិតដល់ និង ខ័ណដាច់េដាយែឡកពីទី្រកុងថ្មី ែដលជាកែន្លងអ្នក រដ្ឋការ,
ធនាគារ, អាគារពាណិជ្ជកម្ម, ទីផសោរ និង សណា្ឋគារធំៗ។ េយើងអាចេធ្វើដំេណើរេទៅកាន់ទី្រកុងអនុរាធបុរី ចមាយ
២០២គ.ម.ពីទី្រកុងCol

ombo,កាត់កុរុេនគលៈ (Kur unegal a), វិលបត្តុ(Wi l pat t u)ឬេឃន
ឌី(Kandy ) បានយា៉ង្រសួលតាមផ្លូវជាតិ ឬផ្លូវែដក េចញពីទី្រកុងកូឡុំបូ (Col ombo) េទៅ ។
្របវត្តិទួេទៅ
តាមឯកសារ្របវត្តិសា្រស្ត វិជយៈ(Vi

j aya) គឺ ជាេស្តចទីមួយរបស់្រសីលងា្ក(Sr i Lanka)

ែដលបាន មកតាំងទីលំេនៅសានក្នុងតម្ពបណ្ណិទ្វីប េហើយរាជបុរសរបស់្រទង់ បានបេង្កើតការ្រគប់្រគង និងបាន
ដាក់េឈាះតំបន់ទាំងេនាះ តាមេឈាះផាល់របស់ ពួកេគ ។
អនុរាធ្រគាមជា្រសកុមួយបេង្កើតេឡើងេដាយ អនុរាធ្រពាហ្មណ៍េហើយ្រសុកេនាះបានកាយជា្រសុក យា៉ង
សំខាន់នាំមុខេគក្នុងតំបន់ េ្រកាយមកក៏េហៅថា អនុរាធបុរៈ។ េស្តចែដល្រគងរាជយបន្តពី្រទង់វិជ័យ គឺ្រពះរាជ
អនុជរបស់្រពះអង្គ ្រពះនាមថា បណុវាេស្ទវៈ (Panduv āsdeva) ជាេស្តច្របសិទ្ធពិរ ចំេពាះ្រពះអាទិេទព
បានអភិេសកជាមួយ្រពះនាង សកយ្រតកូលភទាកចាយនា (Bhaddakacc āyanā) ែដល្របទានមកពី
្របេទសឥណា្ឌ។ អនុរាធៈ ក្នុង ចំេណាមបងប្អូនទាំង៦របស់្រពះនាងភទាកចាយនា បានេ្រជើសយកអនុរាធ្រគាម
ជាទីតាំងរបស់ខ្លួន ។ ្រពះបាទ បណុកាភ័យ(Panduk ābhaya) ជារជាបុ្រត របស់្រពះរាជបុ្រតីៃន
្រពះបាទ បណុវាេស្ទវៈ បាន អភិវឌអឍនុរាធ្រគាមឱយរីកចំេរីន េហើយប្តូរមកជា អនុរាធបុរៈជាទី្រកុងរបស់្រពះអង្គ។

្រពះអង្គបាន ្រគប់្រគងរាជេនយៅឆាំ ៤៥៥-៤០០ B.C.(មុន្រគឹស្ទ), ជាេស្តចទីមួយែដលបានកសាងអាងទឹកដ៏ធំ
ជាងេគ េឈាះជយេវវៈ(Jayawewa)(ពសវក្កុលម Basaw-akkul

ama)ពីសម័យបុរាណ។ ្រពះ

ពុទ្ធសាសនាែបបេថរវាទ បាននាំចូលមក ្របេទស្រសីលងា្កេដាយ្រពះមហិន្ទេត្ថរជា្រពះរាជ-បុ្រតរបស់្រពះបាទ
អេសាក (Asoka)ក្នុងរាជយរបស់ ្រពះបាទ េទវានមបិយតិសស ។ ពុទ្ធសាសនទូតេនះ បានពនយល់្របជាជន
សីហឡៈ ឱយកាន់្រពះពុទ្ធសា-សនា េហើយ្រពះនាងសងឃមិតាេថរី ជា្រពះភគិនី (ប្អូន្រសី)របស់្រពះមហិន្ទៈ បាន
នាំ្រពះេពាធិ្រពឹកស ែមកខាងសាំមក្របតិសានទុកេនៅនា អនុរាធបុរៈ េហើយបានបំបួសឱយមានភិក្ខុនីសងឃេនៅ
េពលេនាះែដរ។ ក្នុងកំឡុងរាជយរបស់្រពះបាទសុរតិសស(Sur

at i ssa) ្រពះអនុជរបស់្រពះបាេទទវានមបិ
យតិសស,េស្តចទមិឡ ពីរអង្គគឺេសនៈ(Sena)និងគុត្តិកៈ(Gut t i ka)បានឈាន ពា្រនគប់្រគងេកាះេនះ
ជាេលើកទីមួយេដាយទំលាក់ ្រពះបាទ សុរតិសស ពីរាជបល្ល័ង្ក ចបោំងយកទី្រកុង អនុរាធបុរៈ ។ េហើយចាប់ពីេនាះ
មកពួកទមិឡ ែតងែតអុកឡុក និង្រគប់្រគងជាហូរែហ។ ្រពះបាទទុដ្ឋគាមិនីអភ័យគឺជា្រពះរាជមហា-វីរៈកស្រតៃន
អនុរាធបុរៈសម័យ។ ្របសូតេនៅភាគ ខាងតបូងៃន្របេទស ្រពះអង្គមាន្រពះរាជបំណងចង់ សេ្រងា្គះ្របេទសពី
ពួកទមិឡ និងចង់កាយ្រពះអង្គ ជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភ។ ក្នុងរាជយ្រពះបាទ វដ្តគាមិនី អភ័យ (Val

agamba)

អាណានិគមទមិឡបានផ្តួល រាជយ េហើយ្រគប់្រគងអនុរាធបុរៈជាថ្មីម្តងេទៀត។ ក្នុងរាជយរបស់្រពះអង្គ េគកំណត់
េឃើញ្រពឹត្តិការណ៍ សំខាន់ៗពីរ គឺៈ- ១-្របតិមតិ(ដំេណើរែបកមតិឬពួកគណៈ) ដំបូងៃន្រពះពុទ្ធសាសនាក្នុង្រសី
លងា្ក (Schi

sm)។ ២-ការកត់្រតាទុកនូវគម្ពីរ្រពះអដ្ឋកថានិង ្របវត្តិសា្រស្ត្របេទសេនៅអាលុវិហារ
(Al uvi har a)។ ្រពះទាឋធាតុ(Toot h Rel i c )បាននាំមកកាន់្របេទស េនះ េនៅក្នុងរាជយរបស់
្រពះបាទកិត្តិសិរីេមវនៈ(Ki t si r i mevan) ៣២១-៣២៨ A.D.(គ.ស.)។ េនៅសតវតសរិ៍ទី៩ និងទី១០
A.D.បានបងាញ ឱយេឃើញភាពចុះេខសោយៃនរាជាណាច្រកអនុរាធបុរៈ។ ចាប់ពីេពលេនាះមក្រពះរាជា្រគប់្រគងរ
ជាណាចា្រក េនះ េដាយគានភាពលំបាកអ្វីឱយធំដុំេទៀតេឡើយ។ ប៉ូឡូណា្ណរុវៈ(Pol onnar uwa)ជាទី្រកុង
ទីពីរបនាប់ពី អនុរាធបុរៈ។ ក្នុងរាជយរបស់្រពះបាទ មិហិន្ទុ ទី៥ (Mi hi ndu V) ៩៨២-១០២៩ A.D.េស្តចក
ឡូាបាន ចាប់្រពះរាជានិង្រពះកស្រតិយនាីេទៅ,េ្រពាះែតេហតុ េនះេហើយបានជារាជាណាច្រកអនុរាធបុរៈចុះ
េខសោយ ប៉ុែន្ត េនៅសល់បូជនីយដាន ្រពះពុទ្ធសាសនាធំៗ ៨ កែន្លង េហៅថា អថមសាន
(At

hamast hāna) គឺៈ-

1. ្រសីមហាេពាធិ Sr
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

i Mahā Bodhi ya
រូវ័នេវលិេសយ Ruwanvel i seya
ថូបារាម Thupār āma
េលាវាមហាបាយ Lov āmahāpāya
អភយគីរី Abhayagi r i ya
េជតវនមហារាម Jet avanār āmaya
មិរិសេវតិយ Mi r i savet i ya
លងា្ករាម Lank ār āmaya
េ្រកៅពីទីសានទាំង៨េនះេទៅក៏េនៅមានកែន្លង សិលបៈ, ្របវត្តិសា្រស្ត និងបុរាណសានដ៏សំខាន់ ៗ េផសង

េទៀត ែដលេយើង្រតូវេទៅទសសនា និងេគារព បូជា។

្រសីមហាេពាធិ

េដើមេពាធិ៍េនៅអនុរាធបុរី

្រសីមហាេពាធិ Sr

i Mahābodhi ya ក្នុងរាជយរបស់្រពះបាទ េទវានមបិយតិសស ្របាំែខ បនាប់ពី

ៃថ្ងែដល្រពះមហិន្ទេត្ថរបាននិមន្តមកដល់ ្រពះនាងសងឃមិតាេថរីបាននាំមកនូវែមក្រពះ្រសីមហាេពាធិ្រពឹកសជា
េដើមេឈើែដល្រពះសិទ្ធត្ថៈ បានគង់បន្លុះេពាធិ

ណ មក្របតិសានេនៅក្នុងមហាេមឃវ័នឧទយោន ជាមួយនឹងភាព

រីករាយ និងពិធីបុណយដ៏ឱឡារិកេលើ្រពះលានកំពស់្របែហល៦.៥ម អំពីែផនដី ព័ន្ធព័ទ្ធេដាយបងា្កន់ៃដែដក។
េនះជាេដើមេឈើែដលមានជីវិតយូរជាងេគ ក្នុងឯកសារ្របវត្តិសា្រស្ត េហើយសព្វៃថ្ងេនះ បានកាយេទៅជា បូជនីយ
ដានមួយដ៏សំខាន់បំផុត ក្នុងចំេណាមបូជនីយដានដ៏សំខាន់ៗរបស់្រពះពុទ្ធសាសនាក្នុង្របេទស្រសីលងា្ក។ េ្រកៅ
ពី្រពះមហាេពាធិ្រពឹកសេនះេទៅ េនៅមានេដើមេពាធិេផសងៗេទៀតជុំវិញេនាះេហើយរបងព័ទ្ធជាបងា្កន់ៃដ ្របមាណ
២១៤ែម៉្រត គឺបានកសាងក្នុងរាជយរបស់្រពះបាទ កិត្តិសិរិរាជសិង្ហៈ ១៧៤៧-១៧៨២ A.D. េដើមបីការពារពួកសត្វ
ដំរីៃ្រព។

សុវណ្ណមាលិក

សុវណ្ណមាលិកេចតិយ

រូវ័នេវលិេសយ ឬសុវណ្ណមាលិកេចតិយ បនាប់ពីកំចាត់េស្តចទមិឡនាមឯឡរាៈ(El

ar a) រួចមក

្រពះបាទ ទុដ្ឋគាមនិីអភ័យ បានកាយជាេស្តច ៃន្របេទស្រសីលងា្កេដាយេពញេលញ។្រពះអង្គបាន ជាពុទ្ធសាស
នូបត្ថម្ភជាមួយនឹង្រពះរាជបំណង ្រពះ អង្គបានកសាងអាគារសាសនាជាេ្រចើនេហើយែដល េគបានសា្គល់ចបោស់
ជាងេគក្នុងចំេណាមអាគារសាន ទាំងេនាះ គឺរូវ័នេវលិេសេនឯះង។ ្រពះស្ថូបេនះ េគ េហៅថា មហាថូបា, សុវណ្ណ
មាលិេចតិយ និងរតន-មាលិស្ថូបាក៏មាន។គម្ពីរថូបវងស(Thupavansa)មាន អធិបបោយចបោស់លាស់ពី
រេបៀបនិងចំនួនការកសាង ្រពះស្ថូបេនះ ។ េចតិយេនះេគបានកសាងក្នុង្រគឹសានដ៏រឹងមាំក្នុងឯកសារ្របវត្តិបាន
និយាយថា ខាងក្នុងេចតិយ េនះ មានដម្កល់្រពះពុទ្ធបដិមាជារតនៈដ៏មានតំៃល េធ្វើពីមាសសុទ្ធ និងវត្ថុមានតៃម្ល
ជាេ្រចើនេទៀត ្រពម ទាំង្រពះសារីរិកធាតុរបស់្រពះពុទ្ធចំនួន ១ េទាណផង ែដរ(១)។ ្រជុងទាំងបួនៃន្រពះ
េចតិយមានកបោច់កបូរ ជាេ្រចើន។ ទីធាែដលេគ្រកាលថ្មបន្ទះមានេឈាះថា ទីធាសីលបត្តលៈ។ (១) ១េទាណេស្មើ
នឹង២នាលធំៗ។ សូមអានខាតរងាស់ េនៅទំព័របញ្ចប់។ ខាងេ្រកាមទីធាសីលបត្តលៈមានបរិេវណេធ្វើ េលើដីខសោច់
្រជុងទាំងបួនៃនបរិេវណេនាះមានជ
ជ

ំង ទាបៗមានឆាក់រូបដំរីជាេ្រចើន។ េហើយការឆាក់រូប ដំរីជាេ្រចើនជុំវិញ

ំងេនះ គឺេគចង់បងាញថា ្រពះេចតិយេនះ កសាងេឡើងេដាយេ្របើកំលាំងដំរី ទាំងឡាយជាជំនួយផងែដរ។

រូបដំរីទាំងអស់ មាន ចំនួន ១៩០០ ែដលេនៅេលី្រជុងជ
្របាស់កំលាំង ដំរីយា៉ងដូេច្នះេហើយ េទើបេគេហៅថា ជ

ំងនីមួយ ៗ មានចំនួន៤៧៥។ េ្រពាះមានការេ្របើ
ំងដំរី (El

ephant Compound)ដូេច្នះ។ េនៅ

ក្នុងទីធាវត្តមានរូបសុវណ្ណមាលិកេចតិយ បូរាណេធ្វើពីថ្ម១ និងរូប្រពះបាទ ទុដ្ឋគាមិនីអភ័យ ្រទង់ឈរសំពះ្រពះ
េចតិយ។ រីឯក្នុង្រពះវិហារែដល ស្ថិតេនៅក្នុងទីធាវត្តវិញមាន្រពះពុទ្ធរូបបួន្រពះអង្គ ែដលបាន្រតាស់ដឹងក្នុងកបប
េនះ និង្រពះសិអារយ-េម្រតិយ។ រូបសំណាកទាំងេនះ មានសភាពចាស់ ្រទុឌេ្រទាមែមនែទនេទៅេហើយ។ ្រពះ
សុវណ្ណមាលិេកចតិយេនះមានកំពស់៩១ ែម្រត៉ និងមានែ្របវងអង្កត់ផ្ចិត៩០ែម៉្រត។ កំពូល ែដលេធ្វើពីេព្រជែផ្នក
ខាងេលើ គឺជាអំេណាយរបស់ ្របេទសភូមា។ សុវណ្ណមាលិកេចតិយ ស្ថិតេនៅមិន ឆាយប៉ុនានពីេលាហ្របាសាទ
េឡើយ។ ្របវត្តិែដល បានកត់្រតាទុកថា ្រពះបាទ លជ្ជិតិសស (Laj

j i t i ssa) 119-109 B.C.បានកសាង
ទីស្រមាប់ដម្កល់វត្ថុបូជាពី ថ្មបាយមា៉ប៣កែន្លង។្រពះបាទមហាទថាកិមហានាគ (Mahādāt hi ka
Mahānāga) បានកសាងែផ្នកជុំវិញ ៃន ទីធាពីថ្មសំែប៉ត។ ពលាថនាគ (Bal l āt hanāga) បាន ក
សាងកំែផងខសោច់(Vāl i mal uwa) ចំែណក្រពះបាទ មហាបរ្រកាមពាហុ (Par akr amabāhu
t he Gr eat ) បានែកលម្អ្រពះេចតិយជាថ្មីេឡើងវិញ។
ថូបារាមេចតិយ Thupār āma Cet

i ya

្រពះេចតិយថូបារាម

្រពះមហិន្ទេត្ថរ បាននាំ្រពះពុទ្ធសាសនាែបប េថរវាទ និងេចតិយស្រមាប់បូជាមកកាន់្របេទស ្រសីលងា្ក
េដាយខ្លួន្រពះអង្គឯង។ េនៅេពលែដល ្រពះមហិន្ទេត្ថរបានេស្នើសុំឱយ្រពះបាទ េទវានមបិយ-តិសស កសាង្រពះ
េចតិយ ស្រមាប់ជាទីសកា្ករបូជា, ្រពះអង្គ ក៏បានឱយកសាងថូបារាមេចតិយេនះេឡើង េហើយបានដម្កល់្រពះអក្ខធាតុ គឺឆ្អឹងដងកាំបិតសាំ (Col

l ar bone)របស់្រពះពុទ្ធជាមាស់ េហយីេចតិយ េនះេគចាត់ទុកថា ជា

េចតិយដ៏ដំបូងេគបង្អស់ែដល បានកសាងេឡើង ក្នុង្របេទស្រសីលងា្ក បនាប់ពី ្រពះពុទ្ធសាសនាបានផសព្វផសោយ

ចូលមកក្នុង្របេទស េនះេនៅស.វ.ទី ៣ មុន្រគឹស្ទ (B.C.)។ េចតិយេនះ េគបានកសាងជារាងពំនូក្រសូវ។ ក្នុង
រាជរយបស់្រពះបាទអគ្គេពា(Agbo) I

I

េចតិយេនះ ្រតូវបានបំផាញេខ្ទចខ្ទីអស់ េហើយបានកសាងជាថ្មី េឡើងវិ

ញ។ ្រពះេចតិយែដលមានេនៅសព្វៃថ្ងេនះគឺ ជាេចតិយែដលបានកសាងេនៅក្នុងគ.ស.១៨៦២។ ដូចជាេចតិយ
បច្ចុបបន្នេនះ គឺជាេចតិយបនាប់ពីការ កសាងេឡើងវិញក្នុងជាេ្រចើនសតវតសរិ៍។ េចតិយេនះ មានទំហំអង្កត់ផ្ចិត
ខាងេ្រកាម១៨ម។ តួ្រពះេចតិយ មានកំពស់៣.៥មពីដី។ បរិេវណជុំវិញ្រកាលេដាយ ថ្មពណ៌្របេផះ េហើយមាន
សសរថ្មពីរជួរព័ទ្ធជុំវិញ េចតិយ។ សរសរថ្មទាំងេនាះកសាងេឡើង ស្រមាប់ ្រទដំបូល្រពះេចតិយ ែដលបាន
បងាញឱយេឃើញនូវ រចនាបថេចតិយឃរៈយា៉ងពិត្របាកដ។

េលាហ មហា្របាសាទ Lov āmahāpāya

េលាហ មហា្របាសាទ

េលាហ មហា្របាសាទ ស្ថិតេនៅចេនាះសុវណ្ណមាលិកេចតិយ និង្រសីមហាេពាធិ៍។ បូជនីយដានេនះមាន
េឈាះថា េលាហ្របាសាទឬ្របាសាទែដលេធ្វើេដាយេលាហៈ។ ក្នុងសម័យបុរាណ អាគារ មានទាំងេរាងបាយ
និងេរាងឧេបាសថ។ េរាងឧេបាសថ មានបញ្ចុះសីមាែដលជាកែន្លងស្រមាប់្រពះសងឃសែម្តង្រពះបាតិេមាក្ខ។
(រាល់កន្លះែខម្តងភិក្ខុសងឃ្រតូវ្របជុំគាសាប់អាណាបាតិេមាក្ខេនះ។) េលាហ្របាសាទែដលមានេឈាះដ៏លបី

លបោញេនះ បានកសាងេឡើងេដាយ្រពះបាទ ទុដ្ឋគាមិនី មានចំនួន៩ជាន់។ អាគារមា្ខងៗ មានបេណា្ដយ១២២
ម។ ដំបូលែដល្របក់េដាយ េលាហធាតុេនះេឈាថា េលាហ្របាសាទ មានសសរចំនួន៤០ ជួរ, មួយជួរៗមាន
សសរ៤០ េដើម, ដូេច្នះសរុបទាំងអស់មានចំនួន១៦០០ េដើម ែដលេគកសាងស្រមាប់្រទអាគារ។េលាហមហា
្របាសាទ កសាងអស់រយៈកាល៦ ឆាំ តាមគំរូនាំមកពីសានតាវតឹងស។ េនៅក្នុងរាជយរបស់្រពះបាទ សទាតិសស
េលាហ្របាសាទ្រតូវបានេគបំផាញេខ្ទចខ្ទី។

អភយគីរីេចតិយ Abhayagi

r i Dāgāba

អភយគីរីេចតិយ

្រពះបាទ វដ្តគាមិនីអភ័យ បានេឡើងេសាយ រាជយក្នុងស.វ.ទី១ B.C. (១០៣ មុន្រគឹស្ទ) េហើយ ចាញ់ស
្រងា្គមេដាយសាៃដពួកទមិឡ។ េនៅេពល ្រពះអង្គបានរត់ភាស្រពះកាយឆ្លងកាត់ វត្តអភ័យគីរី និ្រគន្ថេឈាះ គិរិ
(Ni

gant ha Gi r i

) បានេជរ្របមាថ េមើលងាយ្រពះអង្គ។ េ្រកាយមក្រពះអង្គបាន ្របមូលកងទ័ព

្របឆាំងតទល់នឹងពួកទមិឡ េហើយ ្រទង់ទទួលបានជ័យជំនះក្នុងស្រងា្គម េដាយបាន សមាប់េមដឹកនាំរបស់ពួក
េគ រួចេហើយ្រពះអង្គបាន េឡើងេ្រគាងរាជសយោជាថ្មីវិញេនៅក្នុងឆាំ៨៨ B.C.។ តាមកំណត់្រតា្របវត្តិសា្រស្ត
ប

ក់ថា ្រពះអង្គ បានវាយកំេទចវត្តរបស់ពួកនិ្រគន្ថេចាល េហើយក៏ កសាងវត្តអភ័យគីរីេឡើងវិញ ្រតង់បរិេវណ

ដែដល េនាះឯង បនាប់មក្រពះអង្គ្រទង់ក៏្របេគនវត្តេនាះ ដល់្រពះតិសសេត្ថរ (Ti

ssat t her a)។

េដាយសារេរឿងេនះ េកើតេឡើងជាបន្តបនាប់ មកភិក្ខុសងឃជាេ្រចើនអង្គេនៅក្នុងមហាវិហារក៏បាន េចាទ្របកាន់្រពះ
តិសសេត្ថរ ែដលបានកំពុងគង់េនៅ អភ័យគីរីេនាះ េដាយការ្រប្រពឹត្តកន្លង្រពះវិន័យ មួយចំនួន េហតុេនះឯងេហើយ

ែដលនាំឱយអភយ-គីរីភិក្ខុែបកជានិកាយេផសងមួយេទៀតពីមហាវិហារ។ េយើងអាចសេង្កតេឃើញ្រពឹត្តិការណ៍សំខា
ន់ៗពីរេនៅក្នុងរាជយរបស់្រពះបាទវដ្តគាមិនីអភ័យគឺៈ- មួយការេ្របះឆាគារវាង្រពះភិក្ខុសងឃ េនៅ វត្តអភយគីរីវិហារ
និងមហាវិហារ, និងពីរគឺការ ចារកិ្រពះពុទ្ធវចនៈទាំងអស់ ក្នុងសា្រសាស្លឹករឹត ដំបូងបង្អស់ៃន្រពះពុទ្ធសាសនា
េថរវាទ។ ក្នុងអភ័យគីរីវិហារមានភិក្ខុសងឃ ជាពហុ-សូ្រតចំនួន៥០០០អង្គ និងបណា្ណល័យមួយយា៉ងធំ ទូលាយ
េនៅេពលែដលវត្តមហាវិហារមាន្រតឹមែត ៣០០០អង្គ។ ក្នុងកំឡុងរាជរយបស់្រពះបាទ េវា-ហារតិសស
(Vohār

at i ssa) និងេគាថភា័យ(Got hābhaya) បណា្ណល័យេនះ ្រតូវបានបំផាញេខ្ទចខ្ទី េហើយ

្រពះ ភិក្ខុសងឃអ្នក្រទ្រទង់្រពះពុទ្ធវចនៈក៏បាននិមន្តភាស ្រពះកាយេទៅឆាយ។ ្រពះបាទ បរ្រកាមពាហុ បនា ក
សាងវត្តអភ័យគីរីវិហារេនះជាថ្មីមានកំពស់១៤០ ហត្ថ(៧២ម)ក្នុងឆាំ១៨៧៥, មានអង្កត់ផ្ចិតខាង េ្រកាម៩៤ម
និងកំពស់ ៧២ម េហើយ្រពះសារីរិកធាតុ បានដម្កល់ទុកកង្នុរូបេគាេធ្វើេដាយមាសយា៉ង្រកាស់។

វត្តេជតវនារាម Jet

avanār āma

វត្តេជតវនារាម

្រពះបាទ មហាេសន េសាយរាជយក្នុងគ.ស. ២៧៣-៣០១មានកិត្តិនាមដ៏លបីលបោញថាជាេស្តចកសាង
្រពះេចតិយធំបំផុតក្នុង្របេទស្រសីលងា្ក។ ្របវត្តិសា្រស្តបាន្របាប់េយើងថា វត្ថពន្ធចេង្កះមួយ កំណាត់របស់្រពះ
សមាសម្ពុទ្ធជាមាស់ បានដម្កល់ទុកក្នុងេចតិយេជតវនារាមេនះ។ ្រពះេចតិយេនះ មានកំពស់១២២ម ែដលចាត់
ថាជាេចតិយដ៏ខ្ពស់បំផុតេលើពិភពេលាកេនះ។ េចតិយេនះ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់និកាយ សាគលិក
(Sāgal

i ka)។ បរិេវណ្រពះេចតិយេនះមាន៣.៣ហិចតា េហើយ្របែវងេចតិយមា្ខងៗ មានចំនួន១៧៦ម

មានកាំជេណ្ដើ្ររគប់ទាំងបួន។ កាំជេណ្ដើរមួយមានបេណា្ដយចូលេទៅក្នុង៩ម ទារស្រមាប់ចូលេទៅេចតិយខាង
េ្រកាយមានទីធា កំពស់៨.៥ម និងមានថ្មសិលាចារិកេឈាះអ្នកបរិចាគ ថវិកាកសាងផងែដរ ។

មិរិសសេវតិេចតិយ
បនាប់ពី្រពះបាទទុដ្ឋគាមិនីអភ័យ បានទទួល ជ័យជំនះពីេស្តចទមិឡ េឈាះឯឡារៈ (El

ar a) មក

្រពះអង្គបានកសាងមិរិសេចសតិយេនះ។បនាប់ពីបានដាក់្រពះសរារីកិធាតុក្នុងដំបងរាជយ្រពះអង្គបានយាង េទៅ
កាន់្រសះតិសសោេវវៈ(Ti

s āwewa)េដើមបី្រសង់ទឹក េហើយបានទុកដំបងរាជយេនាះេចាល។ បនាប់ពី្រសង់ទឹក

រួច ្រពះអង្គ្រទង់្រតឡប់េទៅ កាន់កែន្លងែដលដំកល់ដំបងរាជយវិញ តាមឯកសារ ្របវត្តិសា្រស្តបាន្របាប់ថា ្រពះ
អង្គមិនអាចេលើកដំបង រាជយេនាះរួចេឡើយ េ្រពាះេហតុេនាះេទើប្រពះអង្គបាន កសាង្រពះេចតិយ ្រតង់កែន្លង
ែដលដម្កល់ដំបងរាជយ េនាះឯង។ ម៉យោងេទៀតថា ្រពះអង្គរលឹកេឃើញដល់ េពលែដល្រទង់េសាយសម្លេម្ទស
េដាយមិនបានថាយ សម្លេនាះដល់្រពះសងឃេឡើយ។ ក្នុងេគាលបំណង ពិន័យ្រពះអង្គឯង េទើប្រទង់កសាងមិ
រិសសេចតិយ េនះេឡើង។ ្រពះេចតិយេនះកសាងេនៅក្នុងបរិេវណទំហំដី ២០ហិចតា បនាប់មក្រពះបាទ កសសប
(Kassapa)ទី១ និងទី៥ បានកសាងេឡើងវិញ។ េហើយពីមួយជំនាន់ េទៅមួយជំនាន់េចតិយេនះ្រតូវបាន
បំផាញគានសល់ េហើយេចតិយែដលេយើងេឃើញបច្ចុបបន្នេនះគឺកសាង េឡើងជាថ្មីេដាយ Cul

Tr ai ngl e Fund។
លងា្ករាម Lank ār āma

លងា្ករាម

t ur al

្រពះបាទ វដ្តគាមិនីអភ័យ(Val
(Gal

agampa)បានកសាងវត្តេនះ េនៅ្រតង់កែន្លងចាស់នាគល៍េហពកទ

hebakada) ស្រមាប់ដម្កល់វត្ថពន្ធចេង្កះមួយ កំណាត់េផសងេទៀតៃន្រពះពុទ្ធជាមាស់។ គាននរណា

ដឹងពីទំរង់េចតិយេដើមយា៉ងណាេនាះេទ េហើយេ្រកាយមកេគបានកសាងេចតិយេនាះជាថ្មីេឡើងវិញ។ អាគារ
បាក់ែបកជាេ្រចើនបានបងាញឱយេយើងេឃើញថា មានជួរសរសរជាេ្រចើន ស្រមាប់្រទផ្ទះ មានរាងមូលែដលេគក
សាង្របក់ពីេលើ្រពះេចតិយយា៉ងពិត្របាកដ។ ទីធាជុំវិញ្រពះេចតិយេនាះ ្របែហលជា៣ម ពីដី។ អង្កត់ផ្ចិតៃន
្រពះេចតិយ គឺ ្របមាណ ១៤ម។ ទីធាមានរាងមូលមានអង្កត់ផ្ចិត ៤០.២៤ម។

វត្តឥសសុរុមុនី I

sur umi ni ya

វត្តឥសសុរុមុនី

វត្តឥសសុរុមុនី កសាងេឡើងេដាយ្រពះរាជា្រពះបាទ េទវានមបិយតិសសផាល់ ស្ថិតេនៅជិត្រសះ តិសសោេវ
វៈ។ បនាប់ពីកុមារ ៥០០ ក្នុង្រតកូលអភិជនបានបួសមក ្រពះអង្គបានកសាងវត្ត ឥសសុរុមុនីេនះេឡើង ស្រមាប់ជា
ទីអា្រស័យេនៅរបស់ភិក្ខុទាំងេនាះ។ ្រពះបាទ កសសបៈទី១ េសាយរាជកយក្នុង គ.ស.៤៧៣-៤៩១ បានកសាង
វិហារេនះជាថ្មីេឡើង េហើយដាក់េឈាះថា េពៅបូឡុវាន់ កសសុបគីរី រាទមហាវិហារ (Bōupul

van,

Kasubgi r i Radmaha Veher a) តាម្រពះនាម្រពះរាជបុ្រតីរបស់្រពះអង្គទាំងពីរ និងរួមទាំង្រពះ
នាម្រពះអង្គផងែដរ។ មាន្រពះវិហារមួយជាប់នឹងរូងភ្នំ េហើយខាងេលើ មានថ្មឆាក់មួយផាំង មានទាំងេចតិយតូច
មួយេនៅេលើេនាះ។ េយើងអាចសេង្កតបានថា សាបតយកម្មេចតិយេនះគឺជាការងាររបស់មនុសសសម័យបច្ចុបបន្ន
េនះេទ។ ែផ្នកខាងេ្រកាមៃនថ្មឆាក់េនះគឺជាថ្មេលចេចញពី្រសះទឹក េហើយក៏មានឆាក់រូបដំរីជាេ្រចើនែដរ។ េនៅេលើ

ថ្មមានរូបចមាក់េសះមួយ និងរូបចមាក់ៃនគូេស្នហ៍មួយគូ ែដលេគនាំយកមកពីវត្ត ឥសសុរុមុនី េហើយដម្កល់ទុក
ក្នុងទីេនាះ ។

មង្គលឧទយោន Mangul

Uyana

មង្គលឧទយោនបុរាណស្ថិតេនៅែកបរវត្ត ឥសសុ-រុមុនី និងតិសសោេវវៈ ្រពមទាំងមាន្រសះទឹកជា េ្រចើន េនៅក្នុង
ឧទយោនេនាះ។ សំណល់បន្ទប់តូច ៗ និងកែន្លងអង្គុយជាេ្រចើន េធ្វើពីថ្មជាថាក់ជាមួយនឹង ចំពួយកបោលស្រមាប់
បង្ហូរទឹកែដលគួរឱយចាប់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ៃ្រកេពក។ េរឿងេ្រពងនិទានេនៅទីេនាះ បាន្របាប់េយើងថា ្រពះអង្គមាស់
សាលិយៈ(Sāl

i ya) បានជួបនឹងអេសាកមាលៈ(Asokamal a)ក្នុងឧទយោន េនះ។ ្រសះធំបំផុតក្នុង
ឧទយោនេនះមាន្របែវង និង ទំហំ៩x ១៦ម។ ទីេនះមិនែមនជាកែន្លងបូជាេទ។
េវសសគីរី Vessagi

ri

ស្ថិតេនៅខាងតបូងផុតែដលជាកែន្លងគួរឱយចាប់ អារម្មណក្នុ៍ងទី្រកុងអនុរាធបុរៈ គឺជាវត្តមួយែដល
បច្ចុបបន្នេនះេគេហៅថា េវសសគីរី។ វត្តេនះ ពីេដើម មានេឈាះថា ឥសសរសមណារាម (I

ssar asaman-

ār āmaya)ប៉ុែន្តេពលេ្រកាយមកេនៅសតវតសរិ៍ទី១៩ េគក៏បានេហៅថា េវសសគីរី វិញរហូតមក។ ទីេនះ គឺជា
កែន្លងសាត់្រជងំសមបូរេទៅេដាយេដើមេឈើធំៗ មានម្លប់្រតឈឹង្រតៃឈលាយឡំេទៅេដាយសេម្លង ៃនបកសោបកសី
ទាំងឡាយ ែ្រសកេ្រចៀងបំេពំរ នូវ អស់អារម្មណ៍ពួកេទសចរែដលកំពុងអង្គុយេនៅេលើ ផាំងថ្មដ៏្រសស់សាត។ រូង
គុហាថ្មភ្នំចំនួន២៣កែន្លង មានទាំងចារិក េឈាះអ្នកបរិចាគ្របាក់កសាងផង េនៅទីេនាះ។ េហើយសិលាចារិកទាំ
េងនាះគឺជាចំណារ ដ៏ចាស់ជាងេគបង្អស់េនៅនាេកាះ្រសីលងា្កេនះ ែដល េគសរេសរជាអកសរ្រពហ្មី
(Br

ahmi

)។

រតន្របាសាទ Rat

ana Pr ās āda

្រពះរាជា្រពះនាមកនិដ្ឋតិសស(Kani

t t ha Ti ssa) បានកសាងវត្តដ៏ធំេនះេឡើង ស្រមាប់

្របេគនដល់្រពះ សងឃែដលជាសាខាវត្តអភ័យគីរីក្នុងកំឡុងការេឡើង ្រគងរាជយរបស់្រពះអង្គពីឆាំ ១៦៧-១៨៦

A.D.។ ែដលេហៅថា រតន្របាសាទេនះ មានន័យថា ជា កែន្លងែដលេគបានកសាងេឡើងពីរតនវត្ថុ ជាមួយ នឹង
ការសន្និដានថា វត្តេនះ េគេរៀបចំបានសាតបាត េរៀបរយល្អ។ គម្ពីរចុល្លវងសបាននិយាយថា ក្នុង សតវតសរិ៍ទី៨
និងទី១០ A.D. ្រពះបាទមិហិន្ទុ ទី២ និងទី៤ បានកសាងវត្តេនះ ជាថ្មីេឡើងវិញ។ តេបា-វនភិក្ខុ
(Tapovana) ែដលជា បានសកុលិកនិកាយ (Pānsakul

i ka)បានសាក់អា្រស័យេនៅក្នុងវត្តេនះឯ

ង។ េនៅខាងេឆ្វងៃនជេណ្ដើរចូលេទៅកាន់វត្ត មានរូបឆាំ ថ្ម ែដលេគចាត់ថា ជារូបែដលសាតជាងេគបំផុត ក្នុង
្របេទស្រសីលងា្ក។ រតន្របាសាទេនះ ពីេដើម មានសសរធំ ២៦៨ េដើម ឥឡូវេនះ េនៅសល់ែត ៩ េដើមប៉ុេណ្ណាះ។
សសរទាំងេនាះ មានកំពស់ ៧ម និងកប់េទៅខាងេ្រកាមដី២មេទៀត។ បុរាណវិទូបាន បងាញ្របាប់ថា ដំបូលរតន
្របាសាទេនះ្របក់េដាយ េកបឿងមានពណ៌េខៀវរេលាង ។

ទក្ខិណេចតិយ Dakkhi

na St upa

សិលាចារិក បាន្របាប់ឱយដឹងថា រាជបុរស របស់្រពះបាទ វដ្តគាមិនី េឈាះឧត្តិយ (Ut

t i ya) បាន

កសាង្រពះេចតិយេនះេឡើង។ េដាយការមិន ដឹងចបោស់្របាដក្របជាជនខ្លះនិយាយថាេចតិយេនះ ជាផ្នូររបស់
េស្តចទមិឡេឈាះឯឡារៈ(El

ar a’s Tomb)។ ្រពះបាទកនិដ្ឋៈ(Kani t t ha) បានកសាងសាលា ឆ
ទាន, ្រពះបាទ េគាតាភ័យ (Got t ābhaya) បាន កសាងេរាងឧេបាសថ ជាកែន្លងស្រមាប់្រពះភិក្ខុ-សងឃ
្របជុំគាសែម្តងបាតិេមាក្ខ។ ចំែណក ្រពះបាទ អគ្គេពា (Agbo) I បានកសាងអាគារដ៏ធំស្កឹមៃស្ក។ មានភិក្ខុ
ជាេ្រចើនអង្គ ែដលជាសាលិកនិកាយ បាន សាក់អា្រស័យេនៅទីេនះ។មនុសសទួេទៅេដាយេ្រចើន ែតងដឹងយា៉ងពិត
្របាកដថា ្រពះេចតិយេនះ បាន កសាង្រគបពីេលើផ្នូររបស់្រពះបាទទុដ្ឋគាមិនីអភ័យ ឆ្អឹងែដលេគបាន្របមូលទុក
បានេផ្ញើេទៅ្របេទសបារាំង េហើយេបើតាមការ្រសាវ្រជាវរបស់អ្នកបុរាណវិទូឱយ ដឹងថា កំេទចេផះទាំងេនាះ គឺពិតជា
របស់្រពះបាទ ទុដ្ឋគាមិនីអភ័យែមន។

េសលេចតិយ Sel

a Cet i ya

ជាកែន្លងបូជាដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំេណាមកែន្លងធំៗ ទាំង ១៦ ស្ថិតេនៅខាងេជើងេចតិយេជតវនារាម ជាទី
កែន្លងែដល្រពះដ៏មាន្រពះភាគធាប់គង់ចូលនិេរាធសមាបត្តិ។ ្រពះបាទ លជ្ជីតិសស (Laj

j i Ti ssa) បាន

កសាង្រពះេចតិយេនះេឡើងក្នុងកំឡុងរាជយរបស់្រពះអង្គនាសតវតសរិ៍ទី១ B.C.។ អង្កត់ផ្ចិតខាងេ្រកាមរបស់
េចតិយេនះ មាន្របមាណ១១.៥០ម។ េចតិយេនះេគបានឱយេឈាះថា េវទិកា (Pl
េនៅេលើផាំងថ្មរាបមួយ។េយើងអាចេមើលេឃើញចន្ទសិលា(Moonst
េនៅទីេនាះផងែដរ។

at f or m) េ្រពាះកសាង

one) (ថ្មមានរាងដូច្រពះច័ន្ទ) និងឆាំថ្ម

្រសះេភាះ Kut

t amPokuna

្រសះេភាះ

្រសះងូតទឹកដ៏្រសស់សាតមួយ ែដលជា្រសះេភាះមានេឈាះថា កុត្តំ េបាកុណ នាទី្រកុង អនុរាធបុរៈ
ស្ថិតេនៅែកបរវត្តអភ័យគីរី។ សួនចបោរមួយស្ថិតេនៅ្រតង់ចេនាះ្រសះទាំងពីរេនះមានទំហំ ៥.៥ម។ ្រសះេភាះេនះ
មានកាលបរិេច្ឆទតាំងពីសតវតសរិ៍ទី៨, ្រសះែដលធំជាងកសាងមុន្រសះតូច ែដលមានទំហំបេណា្ណយ៤០ម
ចំែណក្រសះតូចមានទំហំ្រតឹមែត២៨ែម៉្រតប៉ុេណា្ណះ ែតមានទំហំទទឹង ១៦ែម៉្រតដូចគា។្រសះតូចមានជេ្រមៅ៤ម
រីឯ្រសះ ធំវិញមានជេ្រមៅដល់េទៅ ៥ម។ ្រចាំងថ្មដ៏ធំសងខាង កសាងពីថ្មដ៏រឹងមាំដូេច្នះេហើយសូមបីែតទឹកក្នុង្រសះ
ទាំងេនាះក៏្រតជាក់ និងថា សាតល្អពន់េពក។ េខឿនជ

ំងជុំវិញ្រសះ េគបានកសាងជាថាក់ៗ មាន្រទង់្រទាយ

ដូចជាជេណ្ដើរ។ េហតុេនះេហើយ េទើប្រពះសងឃេលាកអាចសណ្ដូក្រពះបាទចុះេទៅក្នុងទឹក្រសង់បានយា៉ង្រសួ
ល។ ខាងមុខ្រសះទឹកមានកាំជេណ្ដើរដ៏្រសស់សាតជាមួយ នឹងការតុបែតងេដាយបងា្កន់ៃដ
(Pankal

as )និងកបោច់រចនាែបបដូចជារមូ្រកដាស់ (Scr ol l desi gn)ទាំងសងខាងយា៉ងមានរ

េបៀប។ មានបំពង់បង្ហូរទឹកេ្រកាមដី េគសាងស្រមាប់បញ្ចូលទឹកេទៅក្នុង្រសះ និងែផ្នកជុំវិញ្រសះ េគមានេធ្វើជា
ជ

ំងបិទបាំង ជុំជិតទុកឱយមានែតបរិេវណដ៏តូចល្មមេនៅខាងក្នុង។

្រពះពុទ្ធរូបសមាធិ Samā

dhi Buddha

្រពះពុទ្ធរូបសមាធិ

បន្តដំេណើរេទៅទិសខាងេជើង តាមបេណា្ណយផ្លូវ្រកាលេកៅស៊ូ, គណៈធម្មយា្រតា នឹងេឃើញ្រពះពុទ្ធរូបយា៉ងធំមួយ
្រពះអង្គេនៅកណា្ដលវាល ែដលមានកាលបរិេច្ឆទតាំងពីសតវតសរិ៍ទី៤មកេម្លះ, ជា ្រពះពុទ្ធរូបមួយ្រពះអង្គែដល
ហាហសោ៊ន(Fa Hsi

en) អ្នកបួសជនជាតិចិនបានេឃើញពិត្របាកដ។ េហើយ្របវត្តិពងសោវតារបានចាត់ថា ជា

្រពះពុទ្ធរូបេធ្វើពីថ្មដ៏ល្អបំផុត។ ្រកុមអ្នក្រសាវ្រជាវរាវកកាយរក បានឱយដឹងថា ជា្រពះពុទ្ធរូបមួយ្រពះអង្គ ក្នុង
ចំេណាម្រពះពុទ្ធរូបទាំង៤្រពះអង្គ ែដលគង់ែបរ្រពះបិដ្ឋិ (ខ្នង) េទៅរក្រពះេពាធិ្រពឹកសេដើមទីមួយនាំមកពីពុទ្ធគ
យា។ ពងសោវតារបន្ត្របាប់េយើងេទៅេទៀតែដរថា េនះគឺជា្រពះពុទ្ធរូបែដលមានកបូរកបោច់ែបបរចនាបទដ៏ល្អបំផុត
មានកំពស់២.៤០ម េធ្វើពីថ្មភក់តាមែបប្រពះពុទ្ធ ឈានមុ្រទៈ (Dy āna Mudr

a) គឺក្នុងឥរិយាបថសមាធិ។

មកដល់សព្វៃថ្ងេនះ ្រពះពុទ្ធរូបែដលេនៅសល់ែតមួយ្រពះអង្គេនះ មានេដើមេឈើជាេ្រចើនេឡាមពទ្ធ័ជុំវិញ និងមាន
ស្លឹកេឈើ្រគបពីេលើ្រពមទាំងមានែស្លដុះកាន់ និងេពលខ្លះេទៀតមានសត្វសាមកអង្គុយេលងេលើ្រពះែភ្ននេទៀតផ
ង។ ប៉ុែន្តថ្មីៗេនះ ែផ្នកខាងអ្នកអភិរកស េគបានសំអាតទីជុំវិញ េហើយកសាងដំបូល្រគបពីេលើយា៉ងសមរមយ ែដល
េធ្វើឱយ េយើងងាយ្រសួលក្នុងការេធ្វើសកា្ករបូជា។

្រពះពុទ្ធអាវូកនៈ Ā vukana Buddha

្រពះពុទ្ធអាវូកនៈ

ស្ថិតេនៅ្រសុកអនុរាធបុរៈេយើងអាចេធ្វើដំេណើរេទៅតាមផ្លូវកុរុេនគលៈ(Kur

unegal a) និងទម្ពូល្លៈ

បាន េដាយរថយន្ត ឬរថេភ្លើងតាមអ្រធយោស័យ។ ្រពះពុទ្ធបដិមាអាវូកនៈជា្រពះពុទ្ធរូបដ៏្រសស់សាត និងធំបផុំត
របស់្របេទស្រសីលងា្ក ែដលមានកំពស់១២ម។ ជា្រពះពុទ្ធរូបែដលរចនាយា៉ងល្អ និងមានការការពាររកសោទុក
យា៉ងហ្មត់ចត់។ ឆាក់េចញពីផាំងថ្មភ្នំក្នុងឥរិយាបថ្រទង់ឈរ ទាំងែផ្នកខាងេ្រកាយ ហាក់ដូចជាគានអ្វីមកទប់
្រពះជំហ៊រដល់តិចតួចេឡើយ។ ្រពេន្រតទាំងគូេបើកយា៉ងទូលាយ ែដលេមើលេទៅគួរឱយចាប់អារម្មណ៍ៃ្រកេពក
រំេលចជាមួយនឹងផ្នត់ចីវរែដលឆាក់េចញពីថ្មល្អសាតៃនៃដវិចិ្រតករដ៏សាត់ជំនាញខាងចំលាក់។ េភ្លើងពណ៌
តំណាងរស្មីឆព្វណ្ណរងសី និងបាទដានផា្កឈូក្រទ្រពះបាទ គឺជារចនាបថែដលេគេទើបែតកសាងែថមថ្មីេទ។ ្រពះ
ហស្ថខាងសាំពណ៌នា អភ័យ មុ្រទៈ (Abhaya Mudr

a) ឯ្រពះហស្ថេឆ្វងបងាញថា ្រពះអង្គ្រទង់្រពះ

សុគតចីវរ។ ្រពះហស្ថទាំងពីរ្រទង់េលើកេឡើង គឺជាលក្ខណៈពិេសសមួយក្នុងចំេណាមលកណ្ខៈទាំងឡាយៃន

្រពះពុទ្ធបដិមាអង្គេនះ។ ្រពះ ពទ្ធុបដិមាអាវូកនៈអង្គេនះ កសាងេឡើងក្នុងស.វ.ទី ៥េដាយ្រពះបាទធាតុេសនៈ
(Dhāt

usena) ជាសាបតយករៃនកឡាេវវៈ(១) (Kal āwewa)។

(១)ទីបឹងេនះេហើយ ែដល្រពះបាទ កសសបៈ បានេធ្វើគត់្រពះអង្គ ែដលជា្រពះបិតាេហើយទមាក់េទៅក្នុងបឹងេនះ
េដាយចង់្រគងរាជយ។

បូជនីយដានមិហិន្ទេលMI

HI NTALE

ជេណ្ដើរថ្មេឆាះេទៅបូជនីដានមិហិន្ទេល

ចមាយ១២គីឡូែម៉្រតស្ថិតេនៅភាគខាងេកើតអនុរាធបុរៈ គឺជិតផ្លូវពីអនុរាធបុរៈេទៅ្រតនីេកាមាលី ជា
កែន្លងែដលមានេឈាះថា មិសសកបព្វតៈ ែដលមានកំពស់៣០០ម េហើយក៏ជាតំបន់ជួរភ្នំផងែដរ។ េទាះជាកែន្លង
េនះ្រតូវបានេគេហៅថា េចតិយគីរី ឬ ក៏សាគីរីក៏េដាយ ប៉ុែន្តេគេ្រចើនសា្គល់ថា មិហិន្ទេល ជាកែន្លងចាប់េផ្តើម
កំេណើតដំបូងៃន្រពះពុទ្ធសាសនាេនៅក្នុងែដនដីេកាះ្រសីលងា្កេនះ។ ្រពះមហិន្ទេត្ថរ បាននិមន្តពី្របេទសឥណា្ឌ

មកកាន់រាជធានី សុីឡូន េនៅៃថ្ងេពញបូណ៌មី ែខេជស្ឋ ជួបនឹង្រពះរាជា្រពះបាទ េទវានមបិយតិសស មួយអេន្លើ
េដាយរាជបុរសជាបរិវារែដល្រទង់កំពុងយាង ្របពាតៃ្រព្របមា៉ញ់សត្វ។ េហើយការសែម្តង្រពះធម៌ តាមកំណត់
្រតាពងសោវតារមក កែន្លងជួបគារវាង្រពះេថរៈ និង្រពះរាជាេនះ បានេកើតេទៅជាទីកែន្លងេគារពបូជា ស្រមាប់ពួក
ពុទ្ធបរិស័ទៃន្របេទស្រសីលងា្កតេរៀងមក។ ដូេច្នះេហើយបានជាេនៅេរៀងរាល់ៃថ្ងេពញបូណ៌មីែខេជស្ឋ ពុទ្ធបរិស័ទ
ៃន្របេទស្រសីលងា្ក ែតងែតេរៀបចំដំេណើរធម្មយា្រតារបស់ពួកេគ េឆាះេទៅកាន់ទី្រកុងអនុរាធបុរៈ និងភ្នំមិហិន្ទ
េលេនះ ជាេរៀងរាល់ឆាំមិនែដលខកខានេឡើយ។ ចំនួនកាំជេណ្ដើរជាេ្រចើនកាំ្រតូវបានកសាងេឡើងតាំងែតពី
សម័យបុរាណមកេម្ល៉ះ េដើមបីងាយ្រសួលេធ្វើដំេណើរេឡើងេទៅកាន់បូជនីយដានមិហិន្ទេលេនះ។ មានការែថ្លង
ប

ក់ថា ្រពះបាទេទវានមបិយតិសស ្រទង់បានសាបនាកសាង្រពះវិហារមួយ និងគុហា ចំនួន ៦៨ ស្រមាប់

្របេគន្រពះភិក្ខុសងឃទាំងឡាយគង់អា្រស័យេនៅនាេចតិយបព៌តេនាះ។ បូជនីយដានភ្នំមិហិន្ទេលេនះ គឺជាកែន្លង
មួយ ែដលមាន្រពះវិហារ្រពះពុទ្ធសាសនាមួយអេន្លើេដាយ អាគារជាេ្រចើនេទៀតែដលមានលក្ខណៈជាវត្តអារាម
បានរីកដុះដាលជាបន្តបនាប់េនៅសម័យេនាះ។

មន្ទីរេពទយ The Hospi

t al

េនៅឯេជើងភ្នំមិហិន្ទេលេនះ គឺជាមណលសុ-ខាភិបាល (មន្ទីរេពទយ), អាងថាំ ឬេហៅថា ស្នូកថ្ម ែដលជា
កែន្លងស្រមាប់ឱយពួកអ្នកជំងឺចុះ្រតាំក្នុង េ្របងថាំ, សិលាចារិកមួយអេន្លើេដាយេកាដ្ឋ ែដល មានមកតាំងពីសម័យ
េនាះ ្រតូវបានជីកកកាយរក េឃើញេដាយ្រកុមបុរណាវិទូ។េនៅចេនាះមន្ទីរេពទយ និងកាំជេណ្ដើរេទៅកាន់ផាំងថ្មគឺជា
សំណល់ៃនទីអារាម មួយយា៉ងធំ េនៅេលើៃផ្ទសំណង់ែដលមានរាងកាេរ ្រជុងមួយួែដលមានទំហំ ៣៨ម គឺជាៃផ្ទ
ែដលមាន ចំលាក់ ែថមទាំងបងា្កន់ៃដ និងថ្មការពារដ៏្រសស់ សាត។ េដាយសារែផ្នកេនះ គឺជាចំែណកេចាតខ្ពស់
្របកបេដាយេ្រគាះថាក់ ដូេច្នះេហើយ េទើបមាន ជេណ្ដើរេនៅឯទិសខាងេកើត ែដល្រជាលេទរមិនសូវ េចាតេហើយធំ
ទូលាយេទៀតផង។ ជេណ្ដើរេនះមាន ចំនួន១៨៤០កាំ េធ្វើអំពីថ្មតាន់និងជេណ្ដើរដៃទេទៀត ស្រមាប់េដើរេឡើងេទៅ
កាន់កំពូលភ្នំ។ េនៅកាំជេណ្ដើរ ជាន់ទី ១ ែផ្នកខាងសាំៃផ្ទរាប គឺជាខ្នងភ្នំតូចមួយ េហើយេនៅេលើកំពូលភ្នំតូចេនះ គឺ
ជាកន្តកេចតិយដ៏ លបីលបោញមួយែដរ។-

កន្តកេចតិយ Kant

aka Cet i ya

តាមកំណត់្រតា្របវត្តិសា្រស្តកន្តកេចតិយេនះ ្របែហលជាកសាងេឡើងេដាយ្រពះបាទ សុរតិសស ។ េប៉
សាវលាលុ១ (Pes āval

al u)េហើយនិងកបូរកបោច់រចនា ១ រងាន់មានរាងបួន្រជុងស្ថិតេនៅែផ្នកខាងេលើៃន

្រពះេចតិយ(ក្រពះេចតិយ)។ េផសងៗ្រតូវបានការពារជាកែន្លងដ៏វិសិដ្ឋ។ េនៅតាម ្រជុងទាំងបួនៃន្រពះស្ថូប គឺ
េពារេពញេទៅេដាយកបរូ កបោច់រចនាទាំងអស់។ ្រពះស្តូបេនះ មានបរិមា្រត រង្វង់១៣០ម ”១/២” មានកំពស់១២ម
តុបែតង លម្អេដាយឆាំមនុសស និងសត្វដំរីតូចៗ។ ្រពះភិក្ខុ-សងឃ ធាប់បាននិមន្តមកគង់អា្រស័យេនៅក្នុងគុហា
ែកបរ្រពះស្តបូេនះែដរ។ េដាយ្រពះស្ថូបេនះ េរៀបចំ កសាងេឡើងជាថ្មីេដាយ្រពះបាទលជ្ជីតិសស ១១៩-១០៩ B.C.
េទើបេគសន្មតថា ជាបុរាណវត្ថុ ស្ថិត ក្នុងសតវតសរិ៍ទី ១ B.C.។

អំពីេរាងបាយ The Ref

ect or y

ស្ថិតេនៅខាងេឆ្វងទីធាែដលជាកែនង្លខាងចុង ជេណ្ដើរទី ៣ គឺជាេរាងបាយមានរាងជាចតុេកាណ ែកង
ែដលមានបេណា្ដយ ១៩ម និងទទឹង ៧.៥ម េហើយព័ទ្ធជុំវិញេទៅេដាយបន្ទប់ឃាំង។ សូមបីែត ្របព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក
ក៏េគបានរកេឃើញេនៅទីេនាះែដរ។ េយើងអាចនិយាយបានថា ្របព័ន្ធលូែដលបានេរៀបចំ តាមែបបរចនាសម្ព័ន្ធដ៏
ល្អេនះ បានបងាញឱយេឃើញ អំពីែផនការណ៍្រគប់្រគងយា៉ងហ្មត់ចត់ របស់អ្នក ដឹកនាំនាកាលសម័យេនាះ។ េគ
បានរកេឃើញស្នូក ថ្ម ២ ែដលេគេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ដាក់ម្ហូបអាហារ ស្ថិតេនៅែកបរេរាងបាយហ្នឹងែតម្តង។ េនៅ្រតង់
្រចក ចូលេទៅកាន់អាគារដៃទេទៀត មានសិលាចារិក ២ ផាំង ចារេនៅេលើែផនថ្ម្រកានីតដ៏ធំមួយ េគេហៅថា សិលា
ចារិកមិហិន្ទេល។ កបួនចបោប់និងបទប

េផសង ៗែដលជាប់ទាក់ទងេទៅនឹងេគាលការណ៍្រគប់្រគង វត្តអារាម្រតូវ

បានចារេនៅេលើផាំងថ្មទាំងពីរេនះឯង។ ្រពះបាទមិហិន្ទុ េនៅនាគ.ស.៩៥៦-៩៧៦បាន្រតាស់ ប

ឱយចាត់តាំង

ទុកនូវសិលាចារិកេនះ ក្នុង្រពះរាជ សំណងែដល្រពះអង្គបានេធ្វើេទៅេលើកន្ថករាជបំេរី។ េនៅ្រតង់បរិេវណដៃទ
េទៀត គឺជាសាលធម្មេទសនា របស់្រពះភិក្ខុសងឃ ែដលជានិច្ចកាលេលាកែតងែត និមន្តមកគង់្របជុំគាសន្ទនា
្រពះធម៌្រពះវិន័យ។ េនះ គឺជាអាគារេបើកចំហមួយែដលមានៃផ្ទ្រកឡា១៩ម បួ្រនជុង កសាងេឡើងេនៅេលើសសរ
ថ្ម ៤៨ េដើម។ េនៅ្រតង់កណា្ដលសាលេនះ គឺជាេវទិកា ែដលមាន ្រចកចូលបួនទិស,ចំែណកេនៅឯខាងេកើតេរាង
បាយវិញ គឺជា្រពះស្ថូបែដលមានបរិមា្រតរង្វង់អង្កតផ្ចិ់ត ២៧ម។េគមិនបានដឹងចបោសពី់្របវត្តិ្រពះស្ថូបេនះេទ។

អម្ពសាលេចតិយ Ambast

hā l a Dagaba

្រពះេចតិយេនះ ស្ថិតេនៅេលើខ្នងភ្នំរាបេស្មើ១ កសាងេឡើងេដាយ្រពះបាទ មកឡន្តិសស
(Makal

ant i ssa)។ សំណល់បំែណកទាំងេនះ បានបងាញ្របាប់ថា មាន វិហារមួយែដលជាកែន្លងដម្ក

ល់្រពះធាតុ របស់្រពះ អរហន្តមហិន្ទេត្ថរ។ េនះជាកែន្លងជួបគាដំបូងរបស់ ្រពះេថរៈនិង្រពះបាទេទវានមបិយតិសស
េហើយែដល ្រពះេថរៈបានទូលថាយសំនួរសួរ្រពះរាជាជាប់ទាក់ ទេងេទៅនឹងេដើមសាយទាំងអស់េនៅជុំវញិេនាះ
េទើប េគេហៅទីេនាះថា អម្ពសាល រហូតមក។

គុហារបស់្រពះមហិន្ទេត្ថរ
េពលេយើងបន្តដំេណើរឆាយពីអម្ពសាលេចតិយ េទៅតាមដងផ្លូវតូចចេង្អៀតមួយេនៅតាមជ្រមាលភ្នំ មាន
គុហាមួយេហៅថា មិហិន្ទុ គុហាវៈ (Mi

hi ndu Guhāwa) គឺជាគុហាែដល្រពះមហិន្ទេត្ថរ េលាកធាប់ គង់

អា្រស័យេនៅ។ េនៅេលើគុហាែផ្នកខាងេ្រកៅមាន បន្ទះថ្មសំែប៉តធំជាទីែដល្រពះេថរៈធាប់គង់ស្រមួល ស្រមាក្រពះ
កាយ។

មហាស្តូប Maha St

upa

មហាស្តូប មហាេសយៈ

មហាេសយៈ គឺជា្រពះស្ថូបមួយដ៏ធំស្ថិតេនៅេលើកំពូលភ្នំ មិហិន្ទេល កសាងេឡើងេដាយ្រពះបាទ មហាទា
ថិកៈមហានាគ នា គ.ស.៧-១៩ មានបនាត់ ផ្ចិត៤១ម កសាងស្រមាប់ដម្កល់្រពះឧណា្ណេលាម Ur

nal oma

(េរាម្របជុំចិេញ្ចើម) របស់្រពះពុទ្ធអមាស់។ ្រពះស្ថូបេនះមានសភាព្រទុឌេ្រទាមយា៉ងខាំង ប៉ុែន្តេគបានសាបនា
េឡើងវិញយា៉ងល្អសាតដូចេដើម។

អារាធនា គលៈ Ar ā

dhanā Gal a

អរាធន គលៈ

កែន្លងេនះ ស្ថិតេនៅេលើកំពូលភ្នំតូចមួយទល់មុខគាជាមួយនឹង្រពះមហាេសយេចតិយែដរ េទាះបីទីេនាះ
គឺជាកែន្លងែដលមានខយល់បក់មកខាំងយា៉ងណាក៏េដាយ ក៏គណៈធម្មយា្រតាមិនរួញរាេដើមបីេឡើងេទៅទសសនា
ផាំងថ្មដ៏អសារយ ជាទីែដល្រពះសុមនសាមេណរ (ជា្រពះរាជបុ្រតា របស់្រពះនាងសងឃមិតាេថរី) បានសូធយធម៌
សេគ្គ កាេម ច ... ្របកាសេហៅអស់ពួកេទវតាេដើមបីមកសាប់ ្រពះធម្មេទសនាែដលសែម្តងេឡើងេដាយ្រពះេថរៈ
មហិន្ទៈនា្រគាេនាះ។ េនៅតាមជេណ្ដើរេឡើងេទៅេលើ េគបានកសាងបងា្កន់ៃដែដកស្រមាប់េអាយមានការងាយ
្រសួលក្នុងកាេឡើងេទៅដល់កំពូលភ្នំ។

នាគេបាកុណៈ Nā

ga Pokuna

េធ្វើដំេណើរហួសពីអម្ពសាលៈ េទៅភាគខាងលិច គឺជាជេណ្ដើរចុះ, េហើយេនៅេពលេយើងេធ្វើដំេណើរចុះ េទៅ
តាមជេណរ្ដីេនាះ េយើងអាចេមើលេឃើញ នាគ- េបាកុណៈ កសាងេឡើងេដាយ្រពះបាទអគ្គេពាទី១ (Agbo I )
េហើយេឈាះកែន្លងេនះ េហៅតាមចមាក់ រូបនាគ និងពពាររបស់វាែផ្នកខាងេ្រកាយ េហើយ និង្រសះដ៏លបីេឈាះ
េនាះឯង។

កាឡុទីយេបាកុណៈ Kal

udi ya Pokuna

កាឡុទីយេបាកុណៈ

េនៅមិហិនេល្ទេនះ មាន្រសះទឹកមួយដ៏លបីដូចគាែដរ េហើយេឈាះរបស់្រសះេនះ េគេហៅតាមេហតុែដល
ទឹកេនៅក្នុង្រសះេនាះែ្របេទៅជាពណ៌េខៅេនាះ។ េនៅក្នុងៃថ្ងបាដិបទ (១េរាច) ្រពះកាឡុពុទ្ធរក្ខិតៈ បានគង់េនៅ
េ្រកាមេដើមទនាប់ (Thi

mbi r i ya t r ee) ែកបរ្រសះកាឡុទីយ េបាកុណៈេនាះ សែម្តងធម្មេទសនា
េដាយេលើកយកកាឡុការាមសូ្រត (Kāl uk ār āmasut r a) ជាេ្រគឿងអាង។

ប៉ូឡូណា្ណរុវៈPol

onnar uwa

Royal pl ace
ប៉ូឡូណា្ណរុវៈគឺជារាជធានីនាមជឈិមសម័យៃន សុីឡូន (Ceyl

on) បានបនសល់ទុកនូវមរតកវបបធម៌

េផសងៗស្រមាប់្របេទស្រសីលងា្ក។ សំណង់បាក់ែបកជាេ្រចើនែដលមិនទាន់បានរុករកបែន្ថម េហើយែដល្របជា
ជន្រសីលងា្កេនៅែតមិនទាន់សា្គល់រាជធានី និងទី្រកុងដ៏អសារយេនះចបោស់េនៅេឡើយែដរ ចាប់តាំងពីសម័យរាជ
ធានីអនុរាធបុរៈរហូតដល់សម័យ្រកុង ប៉ូឡូណា្ណរុវៈេនះ។ េគនិយមេទៅទសសនានូវកែន្លងទាំងេនះ េហើយែតងែត
នាំគាលាន់មាត់សរេសើរអំពីសាៃដរបស់បុព្វបុរសនាសម័យេនាះ ែដលអាចសាបនារូបចមាក់ វត្តអារាម និងបូជនី
យដាននានា ដូចជា្រពះស្តូប ្រពះេចតិយជាេដើមអំពីថ្មសុទ្ធ េហើយែថមទាំងមាន្រទង់្រទាយដ៏សាត្របណីតរស់រេវី
ក។បនាប់ពី្រកុងអនុរាធបុរីមក ប៉ូឡូណា្ណរុវៈ គឺជាទី្រកុងទី២ៃនសុីឡូន្របេទស(្រសីលងា្ក) េហើយក៏ជាទី្រកុង
មួយដ៏រុងេរឿងសមបូរណ៍សបបោយផងែដរនាសម័យេនាះ ែដលមានសំណល់សំណង់បាក់ែបកេនៅទីេនាះជាភស្តុ
តាង្រសាប់។ ទី្រកុងេនះ ស្ថិតេនៅតំបន់កណា្ដលភាគខាងេជើងៃន្របេទស។ េយើងអាចេធ្វើដំេណើរេទៅទី្រកុងេនះ
តាមវិថី្រតីនេកាមាលី បត់េចញពីហាពរនៈ(Habar

ana) រួចេហើយបន្តដំេណើរេទៅ តាមផ្លូវពត្តិចឡូ

(Bat

t i cal oa) ្របមាណជាង៤៥គ.ម. េទៀត។ េយើងក៏អាចេធ្វើដំេណើរតាមរថេភ្លើងពីសានីយ៍ កទុរុេវឡៈ
(Kadur uwel a) េទៅទល់នឹងរបងៃនទី្រកុងប៉ូឡូណា្ណរុវៈេនាះែតម្តង។ ទី្រកុងេនះ ពីមុនមកមានេឈាះថា
កន្ទវុរុនុវរៈ (Kandar uvuNuwar a) បឡុស្ថិបុរៈ (Pul ast hi pur a) និងជននាថបុរៈ
(Jananāt hapur a) េហើយ្រពះរាជា ែដល្រគប់្រគងទី្រកុងេនះ សុទ្ធែតជា្រពះរាជាែដល មាន្រពះកិត្តិ
សព្ទលបីលបោញ ដូចជា្រពះបាទវិជ័យពហា៊ទី ១ (១០១០-១០៥៥ គ.ស.) ្រពះបាទ មហាបរា្រកមពាហុ
(១១១៥-១១៨៦ គ.ស.) ្រពះបាទនិសសង្កមល្លៈ(១១៨៧-១១៩២ គ.ស.)។ ្រពះបាទកាលិង្គមាឃៈ

(Kāl

i ngaMāgha)ែដល្រទង់ បាន្រគប់្រគងទី្រកុងេនះ បានបំផ្លិចបំផាញទីបូជនីយដាន្រពះពុទ្ធសាសនា

មួយអេន្លើេដាយការដុតបំផាញគម្ពីរកបួនចបោប់េផសងៗេទៀត។ េយាងេទៅតាម្របវត្តិសា្រស្តបានឱយដឹងថា ្រពះរាជា
សីហឡៈ ជាេ្រចើន្រពះអង្គ បានេបាះបង់ទី្រកុងេនះេចាល ក៏ប៉ុែន្ត បាន្រពះបាទ បរា្រកមពាហុទី ៣ (១២៨៤
១២៩៣ គ.ស.) ្រទង់តស៊ូពយោយាម្រគប់្រគងទី្រកុងេនះេឡើងវិញអស់រយៈេពលដ៏ខ្លី។

ប៉ូតគុលវិហារ Pot

gul Vi har a

អាងទឹកដ៏ធំមួយែដលមានេឈាះថា បរ្រកាម សមុ្រទៈ(Par

akr ama Samudr a) កសាង

េឡើងេដាយ្រពះបាទ បរា្រកមពាហុទី I ្រពះអង្គ្រទង់មាន្រពះរាជឱងា្ករថា កុំឱយតំណក់ទឹកេភ្លៀង ហូរចូលេទៅក្នុង
សមុ្រទទេទ ៗ េដាយមិនបានបំេពញ្របេយាជន៍អ្វីដល់្របជាជនេសាះេនាះ រួចេហើយ្រទង់ក៏កសាង អាងទឹកេនះ
េឡើង។ េពលេយើងេធ្វើដំេណើរ្របែហល១.៥គ.ម.តាមខ្នង្រចាំងអាងទឹកេនះេទៅ េយើងនឹងេឃើញសំណង់បាក់ែបក
មួយែដលេគេ្រចើនែតេហៅថា ប៉តូគុលវិហារ ែដលមានរាងមូល ដំបូល្រកេឡាមេនៅជុំវិញកែន្លងេនះ មាន្រគឹះ
សំណង់បាក់ែបកជាេ្រចើនែដលេគទទួលសា្គល់ថា គឺជាទីកែន្លង្រគឹះសានអប់រំ េពាលគឺជាបណា្ណល័យដ៏ធំមួយនា
សម័យេនាះ។

រូបចមាក់្រពះបាទបរា្រកមពាហុ

្រពះបាទបរា្រកមពាហុ

ខាងេជើងប៉តូគុលវិហារ មានរូបចមាក់ថ្មដាប់ ែដលមានកម្ពស់ ៣ ែម៉្រតកន្លះ សង់េនៅេលើទីទួលទាប
មួយ ែដលេគសា្គល់ថាគឺជា្រពះបាទបរា្រកមពហា៊ទី I ។ េគនិយមេជឿថារូបេនះមានលក្ខណៈ ដូច្រពះបាទប៉ឡូ

ស្ថិ រិហសិ (Pul

ast hi Ri shi

) ែដលជា្រពះអយយេការបស់្រពះបាទ រាវណៈ(Rāvana)។ រូបេនះ

ហាក់មានសា្រសាស្លឹករឹតេនៅេលើ្រពះហស្ថ ែបរ្រពះភ័្រក្តេទៅ្រពះវិហារ។ រូបេនះេទៀតេសាតេស្លៀកសំពត់ ែតអត់
ពាក់អាវ េហើយ្រកវា៉ត់ែខស្រកវា៉ត់ ពាក់មួកពពារ ែដលដូចជាមួកទួគីបូរាណ េហើយមានែខសពណ៌េលឿងេនៅេលើសា
មានពុកមាត់ ពុកចងា្កែវងែដលប
ឥសី (Agast

hi

ក់ថាជាអ្នកមានអំណាច មានការប

) បុឡស្ថិ(Pul

ast hi

) ឥសីឬក៏កបិល(Kapi

ក់េផសងេទៀតថា រូបេនះដូចជាអគស្ថិ

l a) ឥសីរបស់្រពហ្មញ្ញសាសនាែដ

រ។

សភារបស់្រពះបាទនិសសង្កមល្លៈ
មាន្រគឹះសំណង់បាក់ែបកជាេ្រចើន េនៅចេនាះ បរ្រកាមសមុ្រទៈ េហើយនិងផ្លូវធំទាំងេនាះគឺជា ្រពះរាជ
វាំង និងសភារបស់្រពះបាទនិសសង្កមល្លៈ។ ្រពះរាជវាំងមានរាងបួន្រជុង្រទែវង២ជាន់ ចំែណក សភាសង់េនៅេលើ
ថ្ម េហើយេនៅេលើែផ្នកមួយគឺជា ្រពះរាជបល្ល័ង្ករបស់្រពះបាទ និសសង្កមល្លៈ ែដលមានអកសរចារពីេលើថា “្រពះបាទវី
រៈ និសសង្កមល្លៈ បាន គង់េលើទីេនះ”។

្រពះរាជវាំង្រពះបាទមហាបរា្រកមពាហុ
្រពះរាជវាំង្រពះបាទមហាបរា្រកមពាហុ គឺ េនៅជិតគាេទៅនឹង្រពះរាជវាំង្រពះបាទនិសសង្កមល្លៈ េហើយ
និងផ្លូវធំែដលកសាងពីឥដ្ឋតាន់ មានជាេ្រចើនជាន់ េហើយមានកាំជេណ្ដើរស្រមាប់េដើរេឡើងេទៅជាន់ខាងេលើ ្រពះ
រាជវាំងេនះមានទំហំ៤៥.៥x ៤៥.៥ម២។ មានសំណង់ខ្លះេទៀតែដលជាប់ទាក់ទងជាមួយ្រពះរាជវាំងេនះែដល
មានចមាក់រូបដំរី និងការរចនាដ៏្រសស់សាតេផសងៗេទៀត។

េចតិយចតុេកាណៃន្រពះទាឋធាតុ
េធ្វើដំេណើរហួស្រពះរាជវាំងេទៅមុខបន្តិច េយើងនឹងេទៅដល់េចតិយ្រពះទាឋធាតុ ែដលសង់េនៅេលើៃផ្ទដី
រាងបួន្រជុង្រទែវង។ កែន្លងេនះគឺជា្រគឹះសំណង់ បាក់ែបកជាេ្រចើន (្របាសាទរាងសាជីមានជាន់ ៧) េហើយនិង
ថូបារាម កាលសម័យេនាះ្រពះទាឋធាតុ បានតម្កល់ទុកក្នុងេចតិយេនៅទីេនាះែដរ។

វដទាេគយ Vat

adāgeya

វដទាេគយ

េនះគឺជាផ្ទះែដលមានរាងមូល ឬក៏ជាផ្ទះែដលសង់ព័ទ្ធជុំវិញ ្រពះស្តូបែដលេហៅថាេចតិយឃរៈ មាន២
ថាក់ ្រចកចូលធម្មតាស្រមាប់េទៅកាន់ថាក់ ទី១, ពីថាក់ទី១ េទៅថាក់ទី២ មាន្រចកចូល៤ថាក់ េគតម្កល់

dagal l a តូច និង្រពះពុទ្ធបដិមាសមាធិ ៤ ្រពះអង្គ។្រពះបាទនិសសង្កមល្លបាៈនកសាងកែន្លងេនះ។

ថូបារាម Thupā

r ā ma

ថូបារាម

ថូបារាមគឺជាសំណង់មួយដ៏ល្អេឆើតែដលដំបូល និងជ

ំងសុទ្ធែតេធ្វើពីឥដ្ឋ លាយជាមួយនឹងសុីម៉ងត៍

េ្រគើមទាំងអស់ េហើយមាន្រពះពុទ្ធបដិមាសមាធិ ដ៏ល្អេឆើតេនៅខាងក្នុង ែត្រតូវបានបំផាញេដាយជន ខិលខូចច
ៃ្រង។ តាមជ

ំងមាន្រពះពុទ្ធបដិមាជាេ្រចើន មានបង្អួចេនៅពីេលើ្រចកចូល ស្រមាប់ឱយពន្លឺ ៃថ្ងចាំងចូលេទៅរក

្រពះពុទ្ធបដិមា ឯ្រពះេន្រតរបស់ ្រពះពុទ្ធបដិមាវិញ េធ្វើពីថ្មដ៏មានតៃម្លម៉យោង ែដលចាំងជះពន្លឺៃថ្ងបំភ្លឺបន្ទប់។ សព្វ
ៃថ្ងេបើេគបំភ្លឺេភ្លើង េនៅខាងក្នុង្រពះបដិមាអាចភ្លឺ្រពាតៗ។

អតទាេគ At

adāge

្រពះទាឋធាតុេចតិយ គឺជាកែន្លងែតមួយគត់ ែដល្រពះបាទវិជយពាហុ I បានកសាងេនៅេលើៃផ្ទដីរាង
ចតុេកាណចំពីមុខវដទាេគ ែដលមាន ៧ ជាន់ េហើយ្រពះទាឋធាតុ(្រពះចង្កូមែកវ) ្រតូវបានតម្កល់េនៅជាន់ខាង
េលើេគ។

េហតទាេគ Het

adāge

េហតទាេគ

សំណង់េនះក៏ជា្រពះទាឋធាតុេចតិយមួយែដរ ែដលកសាងេដាយ្រពះបាទនិសសង្កមល្លៈេនៅជិតនឹង
សិលាចារិកគាល៍បូតា (េសៀវេភៅថ្ម Gal
ឱយេឃើញថា សំណង់េនះមានេ្រចើនជាន់។

pot a) េនៅខាងលិចមានកាំជេណ្ដើរថ្មមួយមានកាំ ១០ ែដលប

ក់

សាតមហាល្របាសាទ Sat

mahal Pr asada

សាតមហាល្របាសាទ

េនៅមិនឆាយពីវដទាេគនិងេនៅជិតគាល៍បូតៈ គឺជាសាតមហាល្របាសាទ។ ្របាសាទេនះកសាងតាម
ែបប្របាសាទនាង១២របស់ែខ្មរេយើង។ ្របាសាទេនះ មានរាងកាេរដូចជាសាជីែដលមាន៧ជាន់ស្តួចេឡើងេលើ
ែដលតាំងេនៅភាគអាេគ្នយ៍, សា្រសាចារយពសាយកៈ(Pr
្របាសាទ សាងេឡើងេដើមបីប

of .HT
. .Basnayake) មិន្របាកដថាេតើ

ក់នូវសកម្មភាពសាសនាៃនកងទ័ពែខ្មរែដលេធ្វើទាហានេនៅសម័យប៉ូឡូណា្ណរុវៈ។

ក្នុងរាជយរបស់្រពះបាទជយវរ្ម័ន VI

I

ៃនច្រកភពអង្គរ ្រពះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយ្រពះបាទ មហាបរា្រកម

ពាហុ េដាយ្រពះអង្គ្រទង់បានបញ្ជូន ្រពះរាជបុ្រតាមួយអង្គ ្រពះនាម តាមលិន្ទេត្ថរ ឱយមកសិកសោេនៅេកាះ្រសីលងា្ក
ជាមួយនឹងកងទាហានកាពារ្របេទសផងែដរ។ ឯ្រពះបាទ មហាបរា្រកមពាហុវិញ បានបញ្ជូន្រពះរាជបុ្រតីមួយ
្រពះអង្គ មកអភិេសកេនៅនាច្រកភពអង្គរ។ ែតការចងសម្ព័ន្ធ ភាពេនះមានរយៈេពលខ្លីណាស់េ្រពាះ៥ឆាំេ្រកាយ
មក ្រពះបាទមហាបរា្រកមពាហុក៏ទីវង្គតេទៅ។

ខ្ទម្រពះសីវៈ ទី ២ Si

va Deval e I I

ខ្ទម្រពះសីវៈ

េចតិយេនះមានរាងបួន្រជុង្រទែវងេធ្វើពីថ្មសុទ្ធ េនៅចំកណា្ដលមានសិវលិង្គ ែដលបានតម្កល់ទុកេនៅ្រតង់
កែន្លងែដលពុទ្ធសាសនិកនាំគាេគារពបូជា អាចប

ក់ឱយេឃើញថា ទមិឡហិណូ មានអានុភាពខាំងជាង្រពះពុទ្ធ

សាសនានាសម័យេនាះ ែដលមានទាំងសិលាចារិកជាអកសរទមិឡេនៅទីេនាះផងែដរ។

េមនិក េវេហរៈ Meni

k Veher a

េនះគឺជាេមនិកវិហារែដលជាេចតិយេធ្វើពីឥដ្ឋ និងមានរូបសត្វេតាដ៏្រសស់សាត។ េយាងេទៅតាម សិលា
ចារិកែដលមានេនៅទីេនាះបានប

វិហារកំពូលមាស Rankot

ក់ថា ្រពះបាទ និសសង្កមល្លៈ បានកសាងកែន្លងេនះ។

h Veher a

េនៅក្នុងសិលាចារិកបានប

ក់ថា ្រពះបាទ និសសង្កមល្លៈ បានកសាងតាមលំនាំសុវណ្ណមាលិកេចតិយ

េនៅឯអនុរាធបុរៈ មានទំហំជុំវិញ ១៦៧.៥ ែម៉្រត និងកំពស់៥៥ែម៉្រត ធំជាងេចតិយេផសងៗ េទៀត េនៅនាសម័យប៉ូ
ឡូណា្ណរុវៈេនះ។

ពទ្ធសីមា្របាសាទ Baddasi

mā Pr ā s ā da

អឡាហណៈបិរិេវណៈ (Al

ahana Pi r i vena) មាន្រគឹះសានបាក់ែបកសំខាន់៣កែន្លង គឺ

ពទ្ធសីមា ្របាសាទ លងា្កតិឡកៈវិហារ និងកិរិេវេហរៈ ែដលបានកសាងេដាយ្រពះបាទ មហាបរា្រកមពហា៊។

ចំេពាះពទ្ធសីមា្របាសាទ គឺជាឧេបាសថាឃរៈ ជាកែន្លងែដលភិក្ខុសងឃ្របជុំគាេធ្វើឧេបាសថែដលមាន្រចកចូល ៤
ទិស។

លងា្កតិឡកៈ វិហារ Lankat

i l aka

លងា្កតិឡកៈ វិហារ

េនះគឺជា្រគឹះសានសំណង់ដ៏ធំមួយេធ្វើពីឥដ្ឋ ែដលមាន្រពះពុទ្ធបដិមាសមាធិដ៏ធំមួយ្រពះអង្គ សាងពីឥដ្ឋ
លាបបូកេដាយសុីមង៉ត៍េ្រគើម ែតេនៅែផ្នកខាងេលើ្រតូវបានបាក់។ វិហារេនះមានជេណ្ដើរ ២ ែដលកសាងេដាយ
្រពះបាទ បរា្រកមពហា៊ទី I និងបានេរៀបចំបែន្ថមេដាយ្រពះបាទបាទវិជយពាហុទីI
វិហារមានវិចិ្រតរចនារូបេតា និងពួកមនុសស្រកិនផុសពីជ

ំង។

V។ េនៅតាមជ

ំង្រពះ

វិហារថ្ម Gal

vi har a

វិហាថ្ម ្រពះពុទ្ធរូបសមាធិ

វិហាថ្ម ្រពះពុទ្ធរូប្រទង់ផ្ទំ

េពលេយើងេធ្វើដំេណើរេឆាះេទៅខាងេជើងហួស កិរិវិហិរាបន្តិច េយើងនឹងេឃើញGal
ឧត្តរារាម។ រូបចមាក់ដ៏ធំេនៅពីមុខផាំងថ្ម និងជ

vi har a ឬេហៅថា

ំងែដលេគេធ្វើេដើមបីការពារ្រពះបដិមា សន្មតថាគឺពិតជារូប

តំណាងៃន្រពះសម្ពុទ្ធអង្គ ែដលមាននាតាំងពី ប៉ូឡូណា្ណរុវៈសម័យេនាះមកេម្ល៉ះ។ ឯសំណង់អាគារ ្រតូវបានេគ
បំផ្លិចបំផាញ គឺេនៅសល់ែត្រពះពុទ្ធបដិមាធំៗ ៤្រពះអង្គប៉ុេណា្ណះេនៅល្អសាត ែដលឆាក់េនៅជាប់ផាំងថ្មដ៏ធំមួយ។
េនៅខាងេឆ្វងផាំងថ្ម គឺរូប្រពះពុទ្ធសមាធិែដលេនៅល្អសាតផុតពីការបំផាញ។ បនាប់មកគឺជារូងវិទយធារៈ
(Vi

dy ādhar a) ែដលបានដាប់ថ្មេធ្វើជារូង និងមានឆ័្រតថ្មេនៅពីេលើ្រពះេចតិយ និងបានរចនាឆាក់្រពះពុទ្ធ

បដិមាសមាធិ ែដលផុសេចញពីផាំងថ្ម េទាះបី្រពះពុទ្ធបដិមាទាំងអស់េនៅល្អសាតក៏ពិតែមន ប៉ុែន្ត រូបគំនូរេផសងៗ
្រតូវបានបំផាញអស់រលីង េហើយេនៅឯខាងក្នុងរូង គឺមាន្រពះ្រពហ្ម និងវិស្ណុ។ បនាប់ពីេនាះមកគឺជាបទប

ក្នុង

ប៉ូឡូណា្ណរុវៈ ែដលេគេ្រចើនែតសា្គល់ថា “បូឡូណ្ណរុ កតកិវាតៈ”។ ក្នុងកាលេនាះ ្រពះបាទមហាបរា្រកមពាហុ
ជាមួយ្រពះេថរៈ ទិម្ពុលាគលៈ កសសបៈ បានេរៀបចំ្រពះសាសនាឱយបរិសុទ្ធេឡើងវិញ េហើយ្រទង់បានចារនូវបទ
ប

និងកបួនចបោប់េផសងៗ ស្រមាប់ជាមគ្គុេទ្ទសដល់្រពះភិក្ខុសងឃនាសម័យេនាះ។ រូបចមាក់បនាប់ គឺជា្រពះ

បដិមាដ៏ធំ គឺជារូបចមាក់្រពះអានន្ទេត្ថរ។ ្រពះបដិមា្រទង់ឈរព័ទ្ធ្រពះហស្ថែដលមានទឹក្រពះភ័្រក្តេ្រកៀម្រកំេពារ
េពញេដាយេសចក្តីទុក្ខេនះ មតិខះ្ល ថាគឺជាលក្ខណៈសែម្តង បរទុក្ខ ទុក្ខិតៈ គឺជារូប ្រពះពុទ្ធែដល្រទង់ទទួលេសច
ក្តីទុក្ខរបស់អ្នកដៃទ។ ឯរូបជាចុងេ្រកាយ េនៅខាងសាំបំផុតៃនផាំងថ្ម គឺជា្រពះពុទ្ធបដិមា្រទង់ផ្ទំ េគបានជីកគាស់
ែផ្នកតូចៃនរូបេនះេចញ េហើយរូបេនះមានសណា្ឋនដូចជា្រពះពុទ្ធ្រទង់ចូលបរិនិពាន។ Ut

t ar ār āma ឬក៏

Gal vi har a េនះកសាងេដាយ្រពះបាទមហាបរា្រកមពាហុ។
ទមិឡេចតិយ Demal

a Mahaseya

េធ្វើដំេណើរេឆាះេទៅទិសខាងេជងី ហួសវិហារ ថ្មបន្តិច េយើងេឃើញមានសំណង់បាក់ែបកៃនអាគារ ពាក់ក
ណា្ដលែដលជា្រពះេចតិយធំ។ េចតិយេនះ មិនទាន់បានកសាងរួចរាល់េនៅេឡើយេទ េពលែដល េឡើងេមើលពី
េលើ គឺមានគំេរាងៃផ្ទខាងេលើរាបេស្មើ ្រពះបាទ មហាបរា្រកមពហា៊ ្រទង់មាន្រពះរាជប

ឱយកមាំងពួកេឈ្លើយស

្រងា្គមទមិឡកសាង ដូេច្នះ េហើយេទបីេគេហៅថា េទមលមហាេសយៈ ដូេច្នះ ែតពុំទាន់រួចរាល់េនៅេឡើយេទគឺបាន
្រតឹមែតេចតិយ តូចមួយេនៅពីេលើប៉ុេណា្ណះ។

្រសះផា្កឈូក Nel

umPokuna

េពលេយើងបន្តដំេណើរហួសេចតិយទមិឡេទៅ េហើយបត់េទៅខាងេឆ្វងបន្តិច េយើងនឹងេឃើញ្រសះ ទឹកដ៏
្រសស់សាតមួយ ែដលមានេឈាះថា ្រសះផា្ក ឈូក។ ្រសះេនះគឺជា្រសះថ្មដាប់ែដលមានសណា្ឋន ដូចជា្រតបក
ផា្កឈូក៨្រសទាប់អញ្ចឹង។ េហើយេនៅ ជុំវិញមានជ

បន្ទប់រូបចមាក់តវិង្កៈ Thi

ំងការពារនិងមាន្របឡាយស្រមាប់ បង្ហូរទឹកចូលផងែដរ។

vanka I mage House

្រពះបាទមហាបរា្រកមពាហុ្រទង់បានកសាង ្រពះវិហារមួយដ៏សំខាន់េនៅក្នុងេជតវនវិហារ ែដល មាន
ទំហំធំ និងមានកបូរកបោច់រចនាដ៏ល្អវិចិ្រត មាន េឈាះថា ថិវង្កវិហារ្រពីេពាះមាន្រពះពុទ្ធបដិមា៣ កែន្លងនិងេនៅ
តាមជ

ំងខាងក្នុងមានផាំងគំនូរជា េ្រចើន ទាក់ទងេរឿងរា៉វក្នុងជាតក និងេរឿងរា៉វែផ្នក ្រពះពុទ្ធសាសនាេផសង

េទៀត ែតគំនូរទាំងេនាះ ្រតូវ បំផាញគានសល់។ ឯេនៅតាមជ

ំងខាងេ្រកៅវិញ មានកបូរកបោច់រចនា និងរូបចមាក់

េផសងៗដ៏្រសស់ សាតផងែដរ េហើយសព្វៃថ្ង ្រពះវិហារេនះ្រតូវបាន និងកំពុងេរៀបចំេឡើងវិញ។

ខ្ទមហិណូេផសងេទៀត Ot

her Hi ndu Deval e

េចញពីថិវង្កៈេឆាះេេទៅមុខ្រតង់េយើងនឹងេឃើញ វិហារហិណូ ២ មួយេឈាះ នយិេបនវិហារ (Nayi

Pena Vi har a) មួយេទៀតេនៅខាងសាំេឈាះថា សិវេទវលៈ។ ទីសកា្ករៈេនៅឯប៉ូឡូណា្ណរុវៈេនះ មិនបាន
រាប់ បញ្ចូលេនៅក្នុងមហាបូជនីយដានទាំង ១៦ កែន្លង េនៅក្នុង្របេទស្រសីលងា្កេនះេទ ពីេ្រពាះគាន្រពឹត្តិ-ការណ៍
ចបោស់លាស់ ទាក់ទងនឹងការយាងមកទសសនា របស់្រពះសម្ពុទ្ធេសាះេឡើយ។ ដូេច្នះ ប៉ូឡូណា្ណរវុៈ មិនែមនជាទី
កែន្លងសំខាន់ស្រមាប់គណៈធម្មយា្រតា ពួកពុទ្ធសាសនិក ដូចជាទី្រកុងអនុរាធបុរីប៉ុនានេទ ប៉ុែន្ត្រគឹះសំណង់
បាក់ែបកេផសងៗ េគចាត់ទុកថា គឺ ជាកែន្លងដ៏សំខាន់មួយ ែផ្នកសាបតយកម្មែដលបាន េរៀបចំល្អវិេសសជាង
កែន្លងេផសងែផ្នកខាងសាសនា និងបានរាប់បញ្ចូលជាតំបន់េបតិកភ័ណពិភពេលាក េទៀតផង។

ទី្រកុងេឃនឌី

Kandy គឺជាទី្រកុងមួយដ៏្រសស់សាតសមបូរ េទៅេដាយភ្នំគួរឱយចាប់អារម្មណ៍ែដលស្ថិតេនៅកំពស់
៤៦៥ម ពីនីវ៉ូទឹកសមុ្រទ។ េនះជាទី្រកុងដ៏្រសស់ សាតមួយ ែដលមានភ្នំេ្រជាះ្រជង ្រជលងដងស្ទឹង បឹងបួរ និង
ទឹកធាក់ជាេ្រចើនកែន្លង។ មានចមាយ ្រតឹមែត១១៦ គ.ម.ប៉ុេណ្ណាះ ពីទី្រកុងកូឡុំបូ។ ជា ទី្រកុងមានេឈាះលបី
លបោញ មានទីសកា្ករបូជាដ៏ រស់រេវីកជាេ្រចើន ដូចជាវត្តអារាម ្រពះវិហារហិណូ វិហារ្រគឹស្ទ និងវិហារមូស្លីម នងិ
មានលម្អេដាយភ្នំ តូចៗជាេ្រចើន េហើយែដលេឡាមព័ទ្ធេទៅេដាយស្ទឹង ដ៏ធំជាងេគេនៅក្នុងែដនេកាះេនះគឺស្ទឹង
មហាេវលី។ ទី្រកុងេនះ េគចាត់ថា ជាកែន្លងបណ្ដុះបណា្ដលៃន សិលបៈវបបធម៌ វិជាជីវៈ ត្រន្តី របាំ និងសិលបៈ ចំ
េរៀងជាេដើមេហើយក៏ជាទី្រកុងចុងេ្រកាយេគបង្អស់ ៃនរបបរាជានិយមរបស់្របេទស្រសីលងា្កដ៏រស់រេវីក ៃនអតីត
កាលដ៏រុងេរឿងេនះផងែដរ។ ទី្រកុងធំក្នុងទិសភាគខាងេជើងគឺទី្រកុងេឃនឌី (Kandy ) ែដលជាទី្រកុងចុង
េ្រកាយរបស់្របេទស្រសី លងា្ក មានេឈាះថា េសងកដគលៈ (Senkadagal

a)។ ក្នុងគ.ស.១៤៦៩
្រពះបាទ េសនាសម្មតៈ វិ្រកមពាហុ (Senāsammat a Vi ckr amabahu)បានយក Kandy េធ្វើ
ជាទី្រកុងរបស់្រពះអង្គ េហើយ្រពះបាទ វិមលធម៌ សុរិយៈ (Vi mal adhar masur i ya)I ែដលបាន
្រគប់្រគង ទី្រកុង Kandy គឺជាេស្តចដ៏េឆ្នើមមួយ្រពះអង្គ បាន ឧបត្ថម្ភការកសាង្រពះវិហារ្រពះចង្កូមែកវ។ អាគ
រាែដលមានរាង្របាំបី្រជុង ឬPat t i r i ppuwa ខាងមុខកែន្លងដាក់ដម្កល់្រពះចង្កូមែកវ គឺកសាង េដាយ
i ckr amar aj asi ngha)
្រពះរាជាចុងេ្រកាយៃនទី្រកុងេនះ គឺ្រពះបាទ ្រសីវិ្រកមរាជសិង្ហៈ (Sr i W
។ ឯ ផ្លូវេទៅកាន់ទី្រកុងេនះ គឺជាផ្លូវ្រតូវឆ្លងកាត់កែន្លង ដ៏លំបាកជាេ្រចើន។ ដូេច្នះ វាគឺជាទី្រកុងែដលែថ រកសោបាន
ល្អ, ឯបឹងែដលេនៅខាងមុខ្រពះវិហារដម្កល់ ្រពះទាឋធាតុ គឺជាបឹងែដលផ្តល់េសាភ័ណភពាដល់ ទី្រកុងឱយរឹតែត
្រសស់សាតេឡើង។

្រពះរាជវាំង្រពះចង្កូមែកវ Dal

ada Pal ace

្របាសាទ្រពះចង្កូមែកវ

្រពះទាឋធាតុដ៏ពិសិទ្ធិៃថ្លថារបស់្រពះសម្ពុទ្ធ គឺជាសកា្ករវត្ថុមួយ ែដលគួរេធ្វើការបូជាដ៏្របេសើរបំផុតៃនពុទ្ធ
បរិស័ទទូទាំងពិភពេលាក និងជាវត្ថុដ៏មានតៃម្លែដលពុទ្ធបរិស័ទ្រសីលងា្កយកចិត្តទុកដាក់ ែថរកសោការពារ យា៉ង
ហ្មត់ចត់េនៅឯ្រពះវិហារ្រពះចង្កូមែកវក្នុងទី្រកុងេឃនឌី។ ពុទ្ធបរិស័ទេកាះលងា្កមានជំេនឿថា ្រពះទាឋធាតុបាន
ជួយែថរកសោ្របេទស និងសង្គមរបស់ពួកេគឱយមានភាពរីកចេ្រមើន្រតជាក់្រតជុំអស់រយៈកាលជាង ២៥០០ ឆាំមក
េហើយ។
ក្នុងរាជយរបស់្រពះបាទ កតិសិរិេមវា៉ន (Ki

t si r i Mevan)គ.ស.៣០១-៣២៨ ្រពះទាឋធាតុ គឺ
្រពះចង្កូមែកវេឆ្វងខាងេលើ របស់្រពះដ៏មាន្រពះភាគ១ បាននាំមកពីែដនកាលិង្គ (Kal i nga) េដាយ្រពះ
នាង េហមមាលា(Hemamāl ā) និងទន្តកុមារ (Dant a-kumar a)។
(សមន្តបបោសាទិកា ពាហិរនិទាន បាន្របាប់ថា ជា្រពះ ទាឋធាតុសាំខាងេ្រកាមេទ ។ ែតឯកសារជាេ្រចើនបាន
ប

ក់ថា ្រពះទាឋធាតុ េនៅេឃនឌី សព្វៃថ្ង គឺជា្រពះធាតុេឆ្វងខាងេលើេទ ដូេច្នះ សូមពុទ្ធបរិស័ទចងចាំនិង

ពិចារណារាវរកេទៀតផងចុះ។ េបី េចះអានភាសាអង់េគស្ល ក៏អាចអានេសៀវេភៅេផសងៗ ែដលេយើង បានបងាញ
េនៅក្នុងឯកសារេយាងជាពិេសស គឺឯកសារ្របចាំេនៅ ្រពះវិហារ្រពះចង្កូមែកវ និងបទានុ្រកម្រពះពុទ្ធសាសនា
ែដល រដាភិបាលេរៀបចំែតម្តង។ The Sacr

ed Toot h Rel i c at Sr i Dal ada

Mal i gawa page 11 and bet t er t o check t he Encycl opaedi a of
Buddhi smvol .I V page 282.)

វិហារ្រពះចង្កូមែកវ

េគចាត់ទុក្រពះចង្កូមែកវថា ជានិមិត្តរូបរបស់្រពះរាជា េហើយជាវត្ថុដ៏ពិសិទ្ធិបំផុត ៃនការេគារពបូជាក្នុង
េកាះ្រសីលងា្កេនះ។ ការកសាងវត្តអារាម និង្រពះវិហារេនៅជិត្រពះរាជវាំង គឺជាទំេនៀមទំលាប់ ឬ្របៃពណីរបស់
្រពះរាជាៃន្របេទសេនះេទៅេហើយ ដូេច្នះេហើយ បានជាេយើងេឃើញមាន្រពះវិហារស្រមាប់ដម្កល់្រពះចង្កូមែកវជា
េ្រចើនកែន្លងេនៅតាមបណា្ដទី្រកុងចាស់ៗ ដូចជា Pol

onnar uwa, Bel i gal a,

Dambadeni ya and Yapahuwaរបស់្របេទសេនះ។ ្រពះបាទអរិយច្រកវត្តិ
(Ar yachakr avar t i )បានដេណ្ដើមយក្រពះចង្កូមែកវ រួចភាសខ្លួនេទៅ្របេទសឥណា្ឌ។ ែតេ្រកាយមក
្រពះបាទបរា្រកមពាហុ ទី៣ (Par a-kr amabahu I I I ) បានយក្រពះទាឋធាតុេនាះ្រតឡប់មក្រសី
លងា្កវិញ។ ្រពះបាទវិមលធម៌សុរិយា (Vi mal adhar ma sur i ya) I បាននាំ្រពះចង្កូមែកវ្រតឡប់
េទៅទី្រកុង Kandy វិញ បនាប់មក្រពះអង្គក៏បានកសាងកែន្លង ដម្កល់្រពះចង្កូមែកវ េហើយេ្រកាយមក្រពះរាជ
បុ្រត របស់្រពះអង្គ្រពះនាម វីរៈ បរ្រកាមៈ នេរន្ទសិង្ហៈ (Veer a Par akr ama
Nar endasi nghe) បានកសាងជាថ្មីវិញយា៉ងផ្ចិតផ្ចង។ អាគារថ្មីបួន្រជុងែដលេធ្វើ្រគបពីេលើអាគារចាស់
េនាះ គឺគានបានែកែ្របកបោច់ សាបតយកម្មអ្វីេឡើយ។

ែផ្នកខាងក្នុងៃនវិហារ្រពះចង្កូមែកវ

អាគារ្រពះចង្កូមែកវមានពីរជាន់ េហើយ្រពះទាឋធាតុដម្កល់ទុកេនៅជាន់ខាងេលើក្នុងេកាដ្ឋមាស ៧ជាន់
រំេលចេដាយវត្ថុដ៏មានតៃម្លជាេ្រចើនស្ថិតេនៅក្នុងទូកញ្ចក់ដ៏្រកាស់ ែដលមិនអាចបាញ់ទម្លុះេដាយ្រគាប់កាំេភ្លើងបា
ន។ េនៅមានេកាដ្ឋតូចមួយដៃទេទៀត ែដលស្រមាប់បី្រទ ក្នុងេពល្របារព្ធេធ្វើកម្មវិធីបុណយេនៅរាល់ឆាំ ក៏ដម្កល់ទុក
ក្នុងទូេនះែដរ។ មានគំនូរ ែបបសាសនាដ៏វិចិ្រតែដលេគលាបពណ៌ជាេ្រចើនដង តាំងពីសម័យបុរាណមកជា
េ្រគឿងលម្អបន្ទប់េនះែដរ។ មានែត្រពះសងឃអ្នកេមើលការខុស្រតូវេនៅទីកែន្លងេនាះប៉ុេណា្ណះ េទើបអាចមានសិទ្ធិ
ចូលក្នុងបន្ទប់េនាះបាន េហើយមានែត្រពះសងឃតំណាងដល់និកាយធំៗ ពីរអង្គ និងបុរសមាក់ែដលរាជរដាភិបា
លបានចាត់ តាំងប៉ុេណា្ណះ េទើបមានសិទ្ធិេបើកេកាដ្ឋ្រពះធាតុបាន។

ដំបូល្របក់មាសៃនវិហារ្រពះចង្កូមែកវ

រីឯដំបូល្របក់មាសខាងេលើ្រពះវិហារេនាះ គឺជាការបរិចាគធនធានកសាងេឡើងេដាយេលាក
្របធានាធិបតី រនសិង្ហៈ េ្របមទសសៈ(Nar

asi nghe Pr emadassa) ៃន្របេទសេនះ ក្នុងឆាំ

១៩៨៧។ ្រគប់សម័យកាល Kandy គឺជាទី្រកុងែដលគួរឱយ ចាប់អារម្មណ៍ៃ្រកែលង។ មិនែតប៉ុេណា្ណះ ក្នុងែខ
សីហា ទី្រកុងចាស់បានកាយជាទី្របជុំជនស្រមាប់កម្មវិធីេរឿងេ្រពងដ៏លបីលបោញមួយ ក្នុងចំេណាមកម្មវិធីជាេ្រចើន
ក្នុងទ្វីបអាសុី (Asi

a) េយើងេនះ។ វត្ថុដ៏មានតៃម្លជាងេគក្នុងទី្រកុងKandy គឺ្រពះវិហារ ្រពះចង្កូមែកវ
(Dal adā Māl i gawa) កែន្លងដម្កល់្រពះចង្កូមែកវ និងបឹងេនៅខាងមុខេនាះឯង។ ពិធីបូជាេគេធ្វើជាេរៀង

រាល់ៃថ្ងក្នុងអាគារដម្កល់្រពះចង្កូមែកវ េដើមបីជាបុណយកុសល និងរលឹកដល់្រពះពុទ្ធគុណ េហើយមានការបូជា
េដាយត្រន្តីរបាំ មានផ្លុំខ្លុយ និង វាយស្គរជាេដើមេដើមបីបូជាដល់្រពះទាឋធាតុ។ េនៅេព្របារឰកម្មវិធីអាសាឡបូជា
(Esal

a Per aher a) ចាប់េផ្តើមេធ្វើេនៅែខមិថុនា ឬសីហា ជាេរៀងរាល់ឆាំ េគេបើក្រពះចង្កូមែកវ ឱយពួកពុទ្ធ

បរិស័ទេគារពបូជា ក្នុងទីសាធារណៈ។ អ្នកផ្លុំែ្រតស័ង្ខ អ្នកវាយស្គរវាយេចញជាចងាក់ ស្រមាប់អ្នករាំេហើយដំរី
ែដលតាក់ែតងេដាយេ្រគឿង អលងា្ករេផសងៗេដើរពីមុខផ្ទុកេដាយេកាដ្ឋមាសដម្កល់ ្រពះទាឋធាតុដ៏េឆើតឆាយ។
ពិធីដ៏មហិមាេនះកាយ ជាទសសនីយភាព និងភាពរុងេរឿងែដលមិនអាចនឹងបំេភ្លចបានេឡើយ។

អាលុវិហារ
Āl

uvi hār a អាលុវិហារស្ថិតេនៅក្នុង្រសុកមា៉តេឡ (Māt al e) េហើយជាកែន្លងដ៏សំខាន់ក្នុង

្របវត្តិសា្រស្តៃន្របេទស ្រសីលងា្ក និងក៏ជាកែន្លងដ៏សំខាន់បំផុតផងែដរ ែដល បានបន្តអាយុ្រពះពុទ្ធសាសនា
ែបបេថរវាទរហូត មកដល់សព្វៃថ្ងេនះ។ អាលុវិហារមានចំងាយ ៣២ គ.ម. ពីទី្រកុង េឃនឌី(Kandy ) និង
ចមាយ ៤ គ.ម.ខាេងជីង្រសុក មា៉តេឡតាមផ្លូវអនុរាធបុរៈ។ ឯកសារ្របវត្តិសា្រស្ត បានប
ក្នុងរាជយរបស់្រពះបាទ វដ្តគាមិនីអភ័យ (Val

ក់្របាប់េយើងថា

agamba) ក្នុងកំឡុងសតវតស ទី១ B.C.(មុន្រគឹស្ទ) មាន

្រពាហ្មណ៍េឈាះ តិសស បានចូលៃដជាមួយពួកទមិឡេនៅឥណា្ឌខាងតបូង េធ្វើ ការបះេបា្របឆាំងនឹង្រពះអង្គរួច
បាន្រគប់្រគង្រតួត ្រតាេលើៃផ្ទ្របេទសទាំងមូល។ ្រពះបាទវដ្តគាមិនី ក៏ បានេភៀស្រពះអង្គេទៅក្នុងៃ្រពេ្រជៅេដាយ
សាចាញ់ៃដ្រពាហ្មណ៍េនាះឯង ។ ក្នុងការ្រគប់្រគងរបស់ពួកទមិឡអស់រយៈ១២ ឆាំ ្របេទស្រសីលងា្ក បានជួប
្របទះនូវេ្រគាះទុរ-ភិកសអត់បាយ េហើយ្របជាជនជាេ្រចើនបានសាប់ េដាយសារការអត់ឃាន និងេរាគេបៀតេបៀ
ន។ ចំែណក គណៈសងឃមួយចំនួនធំ ក៏បានេភៀសខ្លួន និមន្តេទៅកាន់្របេទសឥណា្ឌ និងមួយចំនួនេទៀត ក៏ ស៊ូ
្រទាំគង់េនៅក្នុង្របេទស។ េដាយសារអា្រស័យេ្រគាះមហន្តរាយដូចបាន និយាយមកខាងេលើេនះេហើយ ែដល
បានេធ្វើឱយភិក្ខុ ទាំងឡាយ សេ្រមច្រពះទ័យ្រសុះ្រសួលគាសរេសរ ្រពះពុទ្ធវចនៈដាក់ទុកក្នុងសា្រសាស្លឹករឹត ជា
េលើក ដំបូងេគបង្អស់េនៅស.វ.ទី ១ មុន្រគឹស្ទ (្របែហល ៨៨ B.C.)េដើមបីការពារ្រពះពុទ្ធដីកាឱយគង់វង់បាន យូរ
អែង្វង ដល់ជនជំនាន់េ្រកាយសិកសោ។ មួយេទៀតក្នុងគម្ពីរមហាវងស បានសរេសរថា សងា្គយនា ទី៤ និងទី៥ ក៏
បាន្របារឰេធ្វើេឡើង ក្នុង អាលុវិហារេនះែដរ។ ដូេច្នះអាលុវិហារគឺជាកែន្លង ដ៏សំខាន់មួយ កង្នុ្របវត្តិសា្រស្តៃន្រពះ
ពុទ្ធសាសនា ក៏ដូចជាេកាះ្រសីលងា្ក ពីេ្រពាះជាកែន្លងចារកិទុក ្រពះពុទ្ធវចនៈដកា់ក្នុងសា្រសាស្លឹករឹតជាេលើកដំបូ
ង។

យា៉បហុវៈ និង ទមាេទនិយYapahuwa and Dambadeni

ya

យា៉បហុវៈមានកំពស់២៣៤ម េបើេ្របៀបេទៅ នឹងនីវ៉ូទឹកសមុ្រទ ស្ថិតេនៅនាេខត្តភាគពាយពយក្នុង ្រសុកកុរុ
េនគលៈ ជាបនាយថ្មបុរាណទី២ បនាប់ពីភ្នំសីគីរីែដលជាបនាយទី១មក។ វាស្ថិតេនៅចមាយ ៥ គ.ម. ខាងេកើត
សានីយ៍រថេភ្លើង មេហា (Maho) និង៤៦គ.ម.ភាគខាងេជើង្រសុកកុរុេនគលៈតាមផ្លូវេទៅអនុរាធបុរៈ។ េនះគឺជា
វិធានការការពារែដលេគេធ្វើេឡើងេដើមបីរកសោទី្រកុង។ រាជមហាមាតយេឈាះ សុភៈ បានកសាងបនាយថ្ម យា៉បហុវៈ
េនះេឡើង។ មុនេពលែដលតំបន់េនះបានកាយេទៅជាទី្រកុង និងបនាយដ៏រឹងមាំ មានតឹកតាងប

ក់ថា មាន្រពះ

ភិក្ខុសងឃជាេ្រចើនអង្គធាប់គង់អា្រស័យេនៅនាគុហាភ្នំៃនទីេនាះ។ ទីេនះមានេឈាះេហៅថា ភ្នំសុភៈ (Subha

Mount i an) សុន្ទរគីរី (Sundar aGi r i ya) ឬ អាេយាបព៌ត (Ayo Pabbat a) និងយា៉បហុ
វៈ ែដល ធាប់ជាេគហដានរបស់សុភៈមហាមាតយេនាះែដរ។ ទី្រកុងបានផាស់ប្តូរ ពីកែន្លងមួយេទៅកែន្លងមួយ
េផសងេទៀតជាញឹកញាប់េដាយសារែតអេស្ថរភាព ែផ្នកនេយាបាយៃន្របេទសេនះេនៅក្នុងអាណាច្រក ប៉ូឡូណា្ណរុ
វៈសម័យ (Pol

onnar uwa)។ ្រពះបាទ វិជយពាហុ (Vi j ayabahu) I I I

គឺជា ្រពះរាជាដំបូង

ែដលបានយកទមាេទនិយេធ្វើជាទី្រកុងរបស់្រទង់ េហើយ្រពះរាជបុ្រតារបស់្រពះអង្គនាម បរា្រកមពាហុ
(Par

akr amabahu) I I

ក៏បាន្រគប់្រគង ទីេនះបន្តពី្រពះអង្គែដរ។ ចំែណកេនៅឯយា៉បហុវៈេនះវិញ

េយើងអាចទសសនាសាបតយកម្មដ៏្រសស់សាត ដូចជាជ

ំង និង្របឡាយ្រពមទាំង្រពះវិហារ ែដលមានគូររូបគំនូរ

ដ៏វិចិ្រតេផសងៗ ដូចគំនូរស្តីពី ្រពះពុទ្ធទាំង ២៤ ្រពះអង្គ តាំងពីអតីតកាលមក និងបឋមេពាធិ គឺ៧សបាហ៍
បនាប់ពី្រតាស់ដឹងមក ថាេតើ្រទង់បានេធ្វើអ្វីខ្លះ។ ទីេនាះមានទាំង្រពះពុទ្ធរូប និងរូប្រពះវិស្ណុគូរលាយឡំជាមួយគា
យា៉ង្រសស់សាត។ ម៉យោងវិញេទៀត េនៅក្នុងរាជយរបស់្រពះបាទ ភូវេនកពាហុ (Bhuvanekabahu) I ឆាំ
១២៧២-១២៨៤ យា៉បហុវៈេនះជាទី្រកុងរបស់្រពះអង្គ េហើយក៏ជាកែន្លងែដលធាប់តម្កល់្រពះចង្កូមែកវផងែដរ។
មួយេទៀតកូនៃនេពាធិ្រពឹកសទី៣ក្នុងចំេណាម កូន្រពះេពាធិទាំង៣២េដើម បាន្របតិសានេនៅនា យា៉បហុវៈេនះឯ
ង។

ទម្ពូល្លៈ Dambul

la

្រពះពុទ្ធរូបេនៅក្នុងលាងទម្ពូល្លៈ

្រពះវិស្ណុក្នុងលាងមួយ ក្នុងចំេណាមលាងទាំង៥

ទម្ពូល្លៈ គឺជាទី្របជុំជនតូចមួយេនៅក្នុង្រសុក មា៉តេឡ មានចមាយ្របមាណជាង២០គ.ម. ពីភ្នំសីគិរី
ស្ថិតេនៅតាមដងផ្លូវេទៅកាន់ទី្រកុងអនុរាធបុរៈ េហើយមានចមាយ៤៧គ.ម. ពីទី្រកុងេឃនឌី។ វាគឺ ជាដុំថ្មដ៏ធំស្ថិត
េនៅដាច់ែតឯងមានកម្ពស់ ៥៤ម។ េ្រកាយពីេឡើងក្នុងចមាយសមរមយេនាះ េយើងនឹងដល់ទីបូជនីយដានថ្មដ៏លបី
លបោញេនះេហើយ។ េនៅតំបន់ទម្ពូល្លៈេនះ ក៏េនៅមានបូជនីយដានបូរាណ េផសងៗេទៀតជាេ្រចើនែដរ ដូចជា អម្ពូល
េម្ព (Ambul

ambe)ពម្ពវៈ(Bambava) និងទម្ពវៈ(Dambava)។ ទម្ពូល្លៈេនះ មានកំណត់្រតា្របវត្តិ

សា្រស្តយា៉ងែវង គឺេនៅេលើសិលាចារិកក្នុងលាង បានកត់្រតាទុកថា ្រពះរាជា្រពះបាទសទាតិសស
(Saddhāt

i ssa) បាន្របេគនទីេនះចំេពាះ្រពះភិក្ខុសងឃ។ មានទសសនៈមួយថា្រពះបាទវដ្តគាមិនីអភ័យ

បាន្រជកេនៅក្នុងលាងេនះ េនៅេពលែដល្រពះអង្គេភៀស្រពះកាយ េហើយេនៅេពលែដល្រពះអង្គបាន រាជបល្ល័
ង្កវិញ ្រទង់បានកសាងទីេនះឱយកាយេទៅ ជាអារាមដ៏្រសស់េឆើតឆាយរុងេរឿងៃ្រកែលងេនៅនាែដនដីេកាះលងា្ក
េនះ។ េនៅក្នុងេសៀវេភៅ “រាជារតនករៈ” មានេសចក្តីយល់្រសបនឹងទសសនៈេនះែដរ។ មានកំណត់្រតាេនៅក្នុង្រពះ
វិហារទម្ពូលូ របស់្រពះបាទ កិត្តិសិរី រាជសិេង្ហ ថា លាងទម្ពូល្លៈេនះ ្រតូវបានរកេឃើញេដាយបុរសមាក់ េឈាះថា
េវទ្ធៈ(Veddah) េហើយបានថាយដំណឹងអំពីលាងេនះដល់្រពះបាទ វដ្តគាមិនីអភ័យ (Val

akamba)។

េយាងតាមគម្ពីរចូឡវងស ្រពះបាទវិជយពាហុ ទី១ ែដលបាន្រគប់្រគងេនៅប៉ូឡូណា្ណរុវៈ បានផាស់ប្តូរ្រពះវិហារទម្ពូ
លូជាថ្មីេហើយក៏មានេសចក្តីកត់្រតាេនៅក្នុងរាជាវលិយា និងសិលាចារិករបស់្រពះបាទ និសស័ង្កមល្លៈថា បានផាស់
េឈាះេទៅជារានគិរីទម្ពូល្លៈ (Rangi

r i Dambul l a) ឬភ្នំមាសវញិ និងកសាងរូបពុទ្ធបដិមា ៧៣ អង្គ
ផងែដរ។ ្រពះបាទេសនារដ្ឋ (Senar at h) ឆាំ១៦០៦-១៧៣៩ ែដលេសាយរាជយេនៅ្រកុងេឃនឌី បានដាក់

្រពះេន្រត្រពះពុទ្ធបដិមាទាំងេនាះ។ េនៅទីេនាះមានលាងចំនួន៥ ែដល្រតូវបានេគេធ្វើជាទីសកា្ករៈបូជា េហើយក៏

េនៅមានពុទ្ធបដិមាជាេ្រចើនអង្គេនៅក្នុងលាងេនាះែដរ។ ចំែណកឯពិដាន វិញក៏្រគបដណ្ដប់េទៅេដាយផាំងគំនូរ
ែដលពិពណ៌នា អំពីពុទ្ធបបវត្តិ និងទីតាំងសំខាន់ៗ ក្នុង្របវត្តិសា្រស្ត របស់្របជាជានៃន្របេទស្រសីលងា្ក។ េនៅ
ក្នុងលាងមួយក្នុងចំេណាមេនាះ មានរូបសំណាក្រពះវិស្ណុ។ តំណក់ទឹកែដល្រសក់ធាក់ពីដំបូលលាងេនាះ មិន
ែដលស្ងួតេនៅរដូវ្របាំង និងមិនែដលជន់េជារេនៅរដូវវសសោេឡើយ។ េនៅទីេនាះមានបា្រតធំមួយែដល តម្កល់
ស្រមាប់្រតងទឹក។ េដាយមានរូប្រតីេនៅកែន្លងែដលមានទឹកហូរេនាះ ដូេច្នះេយើងអាចសន្និដានបានថាតំណក់
ទឹកេនាះមានមកតាំងពីបូរាណកាលេម៉្លះ។

ភ្នំសីគីរី Si

gi r i ya

ភ្នំសីគិរី្រសីលងា្ក

ទី្រកុង ្រពះបរមរាជវាំង និងរាជឧទយោន
បណា្ដបុរាណសានសំខាន់ៗេនៅែដនេកាះលងា្ក សីគីរីបានផ្តល់នូវេសាភ័ណភាពយា៉ងល្អឯកចំេពាះប្លង់
ទី្រកុង សាបតយកម្ម និងសិលបៈ នាសតវតសរិ៍ទី ៥ ែដលស្ថិតេនៅេលើដុំថ្មកម្ពស់្របមាណ ២០០ម េឡាមព័ទ្ធេទៅ
េដាយវាលទំនាបយា៉ង្រសស់សាតគានពីរ។ ភ្នំសីគិរី គឺជារមណីយដាន្របវត្តិសា្រស្តែដល មានស្រមស់ធម្មជាតិ
យា៉ង្រតកាលគួរជាទីរីករាយចិត្ត។ទីេនះស្ថិតេនៅ្រតង់ចេនាះរាជធានី្របវត្តិសា្រស្តមួយ គឺអនុរាធបុរៈ និងប៉ូឡូ
ណា្ណរុវៈ គឺមានទីតាំងជាក់លាក់េនៅក្នុង្រសុកមា៉តេឡ(Mat

al e) មានចមាយ្របមាណ ១៦ គ.ម. អំពីបូជនី
យដាន្របវត្តិសា្រស្តមួយេឈាះថា ទម្ពូល្លៈ (Dambul l a)។ តំបន់វាលទំនាបសីគិរី េនៅែតរកសោៃ្រព្រពឹកសោ

បានយា៉ង្រកាស់ ែដលេមើលេទៅេ្របៀបបាននឹងក្រមាល្រពំពណ៌ៃបតង។ សីគិរីគឺជារាជធានីែដលមានកំែពងនិង
គូទឹកដ៏មានសារៈសំខាន់មួយេនៅនាសតវតសរិ៍ទី៥។ េទាះបីជាយា៉ងណា ្របវត្តិៃនភ្នំសីគិរីេនះបាន ចាប់េផ្តើមតាំង
ពីសម័យបុេរ្របវត្តិ រហូតមកដល់ ស.វ.ទី១៨។ ភ័ស្តុតាងដំបូងបង្អស់ៃនការរស់េនៅរបស់មនុសសនាសម័យបុេរ
្របវត្តិេនាះ គឺស្ថិតេនៅទី ជ្រមកថ្ម អលីគទ (Al

i gada) ែដលេនៅខាងេកើតភ្នំ សីគីរីេនាះឯង។

្រសះទឹកសីគិរី

េនៅក្នុងឆាំ ៤៥៦ គ.ស. ្រពះបាទធាតុេសន បានេសាយរាជយសមបត្តិជា្រពះមហាកស្រត្រគប់្រគងេនៅអនុរា
ធបុរៈ។ ្រពះអង្គមាន្រពះរាជបុ្រតា២អង្គ និងបុ្រតី ១ អង្គ េហើយ្រពះរាជបុ្រតីអង្គេនាះ្រតូវ បានេរៀបអភិេសក
ជាមួយនឹងេសនាបតីមាក់ក្នុង្រពះនគរ។ ក្នុងកាលជាខាងេ្រកាយមកមានតំណាលថា ្រពះរាជបុ្រតីអង្គេនាះ ្រតូវ
បានេធ្វើទារុណកម្មយា៉ងខាំងកាេដាយឪពុកមាយេក្មក។ េដាយសារេហតុេនះេហើយ បានជា្រពះបាទធាតុេសន
បានចាប់មាយេក្មកយកេទៅសមាប់ ជាេហតុេធ្វើឱយេសនាបតីរូបេនាះ មានការថាំងថាក់ជាខាំង េ្រកាយមក គាត់
បានបញ្ចុះបញ្ចូល្រពះរាជបុ្រតាប្អូន ្រពះនាមកសសបៈ េដើមបី្របឆាំងនឹង្រពះរាជារហូតបានេជាគជ័យ។ កសសបៈគឺ
ជាកូនរបស់្រស្តីរា្រស្តសាម័ញ្ញដឹងខ្លួនឯងថា មិនអាចនឹងេសាយរាជយេឡើយ ដូេច្នះេហើយក៏មានគំនិតមួយថា ្រតូវ
ែតេធ្វើឃាត្រពះរាជបិតា។ ប៉ុែន្ត ្រពះរាជាបាន្រទង់្រជាបជាមុន ដូេច្នះេហើយ ្រពះបាទ ធាតុេសនបាននាំ្រពះរាជ
បុ្រតអង្គេនាះេទៅែកបរបឹង កឡាេវវៈ (Kal āwewa) េហើយ្រតាស់ថា “្រពះអង្គ គានរាជសមបត្តិ នឹង្របគល់ឱយ
បុ្រតាេទ” េហើយ្រពះអង្គ បានចង្អុលបងាញបឹងេនាះដល់កសសបៈ េដាយមាន្រពះរាជឱងា្ករថា “េនះេហើយជារាជ
សមបត្តិ របស់េយើង”។ េដាយខឹងនឹង្រពះរាជា កសសបៈ ក៏បានេធ្វើគត់្រពះបិតាទមាក់េទៅក្នុងបឹងេនាះ េហើយេឡើង
េសាយរាជយេដាយខ្លួនឯងេទៅ។ េបើេទាះបី កសសបៈបានេសាយរាជយ ជា្រពះមហាកស្រតេហើយ ក៏្រទង់េនៅពុំសូវជា

សុខប៉ុនានេឡើយ េដាយសារែត េមាគ្គលានជា្រពះេរៀមរបស់្រពះអង្គមានសិទ្ធិស្រមាប់ការ្រគង្រពះរាជបល្ល័ង្ក
េនះ។ េមាគ្គលាន បានេភៀស្រពះកាយេទៅកាន់្របេទសឥណា្ឌ អាចនឹង្រតឡប់មកវិញជាមួយនឹងទ័ពឥណា្ឌខាង
តបូងេដើមបីដេណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កវិញ។ េដាយសារភាពភ័យខាចេនះេហើយ ្រពះបាទ កសសបៈ បានេបាះបង់េចាលទី
្រកុងអនុរាធបុរៈេហើយបានេទៅកសាងបនាយមួយយា៉ងអសារយេនៅេលើថ្មសីគិរីេនះស្រមាប់ខ្លួន្រពះអង្គ។
េមាគ្គលានែដលកំពុងែតលាក់្រពះកាយេនាះ បាន្រតឡប់មកពី្របេទសឥណា្ឌវិញ ចបោំងនឹង្រពះ រាជាអង្គេនះ។
េនៅក្នុងសមរភូមិេនាះ សំណាងអា្រកក់បានធាក់េទៅេលើ្រពះបាទ កសសបៈ េហើយ ្រពះអង្គក៏បានេធ្វើអត្តឃាតខ្លួន
ឯងេនៅេលើភ្នំសីគិរីេទៅ។ ្រពះបាទ កសសបៈ គឺជា្រពះរាជាែតមួយអង្គគត់ ែដលបានេសាយរាជយេនៅទី្រកុងសីគិរី
េនះ។

្រពះបរមរាជវាំងចាស់
េនៅេលើកំពូលថ្មភ្នំេនាះមានទំហំ្របមាណជាង១ហិចតាកន្លះ។ ទំហំេនះ្រតូវបានេគេ្របើស្រមាប់ការសាង
សង់្រពះបរមរាជវាំងទាំងអស់។ បច្ចុបបន្នេនះ េនៅមានេសសសល់្រគឹះ និងែផ្នកខ្លះៃនសំណង់្រពះរាជវាំងចាស់
និងបឹងែដលមានទឹកេពញថាយង់មួយ េហើយេនៅជិតបឹងេនាះ ក៏មានអាសនៈមួយែដរេនៅេពលេយើងេឡើងេទៅ
ដល់កំពូលថ្មភ្នំេនាះ េយើងនឹងមានអារម្មណ៍្រសស់្រសាយ ពីេ្រពាះមានខយល់បក់យា៉ង្រតជាក់មកពីចមាយ។

រាជឧទយោន

្រសះទឹកសីគិរី

ចំណុចសំខាន់បីែដលមានទំនាក់ទំនងគា ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅទីេនះ គឺឧទយោនលាងទឹក, ឧទយោន
ផាំងថ្ម និងឧទយោនជ្រមាលភ្នំ ែដលេឡាមព័ទ្ធដុំថ្មសីគិរីេនាះ។ ការរួបរួមសួនឧទយោនទាំងបី ្របេភទេនះ ក៏មានេនៅ
ក្នុង្រពះរាជឧទយោននា្រពះរាជវាំងេនៅេលើកំពូលថ្មេនាះែដរ។

ជ

ំងកញ្ចក់

ជ

ំងកញ្ចក់សីគិរី

មានអាយុកាលតាំងពីស.វ.ទី ៥ និង្រតូវបានរកសោយា៉ងខាប់ខ្ជួននូវ្រទង់្រទាយេដើមរហូតមក។ ្រតូវបានក
សាងេឡើងពីផាំងថ្មធំៗ ជាមួយនឹងឥដ្ឋកំេបារ។ ជ
េហតុេនាះេទើបមានេឈាះថា ជ

ំងេនះមានកំេបារសិតរូប ែដលរំលីង យា៉ងរេលាង េ្រពាះ

ំងកញ្ចក់ដូេច្នះ។ ឯកសារ្របវត្តិសា្រស្តលងា្ក បានអះអាងថា ជ

និងថ្មភ្នំសីគីរីេនះ គឺជាអច្ឆរិយវត្ថុទី ៨ របស់ពិភពេលាកេហៅថា ជ

Mi r r or Wal l

)។

ជេណ្ដើរបងា្កន់ៃដ្រកញាុំេតា

បងា្កន់ៃដ្រកញុំាេតា

ំងកញ្ចក់

ំងកញ្ចក់ពិភពេលាក (The W
or

ld

លក្ខណៈដ៏គួរឱយស្ញប់ែស្ញងបំផុតមួយ របស់ភ្នំ សីគិរីេនាះគឺជេណ្ដើរបងា្កន់ៃដ្រកញាុំេតាដ៏ធំស្កឹមៃស្ក ែដល
បច្ចុបបន្នេនះេនៅរកសោ្រទង់្រទាយេដើមៃន្រកញាុំ េតាពីរដ៏ធំសេមបើមនិងបណ្ដុំឥដ្ឋកំេបារព័ន្ធព័ទ្ធជេណ្ដើរ ចុណ្ណីសិលា
បុរាណេនះបានយា៉ងល្អ។ េនៅ្រតង់កណា្ដល ្រកញាុំេតាេនាះ ក្នុងសម័យ្រពះរាជាែដលកសាង សីគីរីេនាះ ្រទង់ក៏
បានកសាងផ្លូវសំងាត់មួយែដរ ប៉ុែន្ត សព្វៃថ្ងេនះ អ្នកបុរាណវិទូមិនទាន់រកេឃើញ េនៅេឡើយេទ, េហើយេគេហៅផ្លូវ
េនាះថា សិងាកតៈ (Mout

h of Li on)។

បូជនីយដានក្នុងេខត្តភាគខាងតបូង
បូជនីយដានេនៅកតរគមៈ

Kat ar agama ឬកាជរ្រគាម មានចមាយ ៣២២ គ.ម.ពីទី្រកុងកូឡុំបូ កាត់តាមផ្លូវធំពីរ គឺតាមេឆ្នរ
សមុ្រទមួយ និងតាមផ្លូវរតនបុរៈ(Rat anapur a)េទៅ ឥម្ពិលិបិតិយ (Embi l i pi t i ya)មួយ។
េនៅកតរគមៈេនះ មានបូជនីយដានសំខាន់ៗ ៥ កែន្លងគឺៈ Ki r i veher a ១ Mahā Bodhi ya ១
Kat ar agama Deval a ១ Sel l a Kat ar agama ១ និងVedi hi kanda ១ ។
កិរិ វិហារ Ki

r i Vehar a

កិរិ វិហារ

កិរិ វិហារ គឺជាបូជនីយដានមួយក្នុងចំេណាមបូជនីយដានដ៏សំខាន់ៗទាំង១៦កែន្លងែដល្រពះពុទ្ធ ្រទង់
ធាប់យាងដល់និង្រទង់ធាប់បានគង់ចូលនិេរាធសមាបត្តិនាស.វ.ទី៦ B.C.។ េដាយសារែតមានសភាព្រទុឌ
េ្រទាម េទើបេនៅក្នុងឆាំ១៩៦១្រគឹះ្រពះស្ថូប្រតូវបានេគបញ្ចុះសិលា និងកសាងជាថ្មីេឡើងវិញយា៉ងសាតេហើយ

េ្រសចជាសាពរ។ ្រពះស្ថូប ដំបូងកសាងេឡើងេដាយ្រពះបាទមហាបរា្រកមពាហុ ក្នុងកំឡុងឆាំ ១១៥៣-១១៨៦
េដាយការេស្នើរសុំរបស់្រពះនាងសុព្រទា (Subadr

a) ជា្រពះរាជអគ្គមេហសីរបស់្រពះអង្គ។ ្រពះស្ថូបេនះ

មានកំពស់២៩ម និងរង្វង់បរិមា្រតអង្កត់ផ្ចិត៨៥ម។

េពាធិ្រពឹកស The Bo-Tr ee
្រពះេពាធិ្រពឹកស ស្ថិតេនៅក្នុងបរិេវណៃនេរាង ខ្ទមកតរគមៈ (Kat

ar agama Deval e) ជាេដើម

េពាធិ មួយេដើមែដលេគដាំបានមកពីចំែណកទាំង្របាំបីៃនជយសិរីមហាេពាធិ៍េនៅឯអនុរាធបុរៈ។

Kat ar gama Maha Deval eកតរគម មហាេទវតា េគក៏សា្គល់ែដរថាជា ស្កន្ទៈ ឬកន្ទកុមារៈ។ េទវតា
ដ៏ចមបង គឺ្រតូវបានេគឧទ្ទិសចំេពាះកន្ទកុមារៈ េទវតាទាំងឡាយដៃទេផសងេទៀត ថ្មីៗេនះ្រតូវបានកសាងក្នុង
សម្មតិកម្មដូចគាែដរ េទវតាទាំងេនាះគឺ គណៈេទវតា វិស្ណុេទវតា និង សុនិយាមេទវតា។ មានេរឿងដំណាលពី
បូរាណេផសងៗគា ែដលជាប់ទាក់ទងនឹងកតរគមេទវតាេនះ។ និយាយអំពីេទពធីតាេឈាះថានាង ឱមា៉ មានកូន
ពីរនាក់គឺកន
ូ ចបង េឈាះថា គេនសស ឬគណៈេទវិ (Ganesh or

Ganadevi

) និងកូនប្អូនេឈាះថា ក

ន្ទកុមារៈ ឬ កតរគមេទវតា។ បណា្ដកូនទាំងពីរ គេនសស មាន្របាជាជាងកតរគម ដូេច្នះេហើយេទើបេគេហៅគាត់
ថា វិនាយកេទព (God of

Wi sdom) (មានន័យថា ្រពះជាមាស់ៃន្របាជា ឬភាពឈាសៃវ)។ េនៅៃថ្ងមួយ

មានែផ្លសាយមួយបានធាក់ពីេដើមចុះមកេនៅខាងមុខផ្ទះនាង ឱមា៉ អ្នកទាំងពីរគឺគេនសស និងកតរគម បានរត់េទៅ
េរីសែផ្លសាយេនាះ។ បនាប់មកឱពុកបាននិយាយេទៅកាន់កូនទាំងពីរថា េបើនរណាអាចរត់ជុំវិញមហាសមុ្រទ
ែដលមានរសជាតិៃ្រប េហើយមកដល់ទីមុនេគចូរេរីសែផ្លសាយេនាះចុះ។ Ganesh ែដលមានលក្ខណៈសមបត្តិ
ឈាសៃវពីកំេណើតបានគិតថា ្រតេឡាកដូងែដលដាក់្រតាំទឹកអំបិល ក៏មានរសជាតិៃ្របែដរ។ េដាយគិតេឃើញ
ដូេច្នះេហើយ គាត់ក៏យក្រតេឡាកដូងជាមួយនឹងទឹកអំបិល មកដាក់េលើដីមុខផ្ទះេហើយគាត់ក៏បានរត់ជុំ វិញ
្រតេឡាកដូងេនាះរួចក៏េរីសែផ្លសាយេនាះមុនេទៅ។ Kat

ar agama ខឹងយា៉ងខាំងេ្រពាះគាត់ែតមាក់ឯងគត់

បានរត់ជុំវិញមហាសមុ្រទ ែតេដាយ Ganesh េ្របើកល់លបិច េទើបគាត់មកដល់េ្រកាយរួចគាត់ ក៏យកដំបងរឹង
េទៅវាយមុខ Ganesh េធ្វើឱយបាក់ភ្លុកមួយខាងេទៅ។ សូមប

ក់ថា Ganesh មានរូបរាងៃដេជើងជាមនុសស

ែតមានកបោលជាសត្វដំរី េហើយ េដាយសារែតឧបទ្ទវេហតុេនះេកើតេឡើង េទើបេគគូរ ឆាក់រូបគាត់មានៃដមា្ខងកាន់
ភ្លុក រីឯៃដមា្ខងេទៀត មានកាន់ែផ្លសាយេនៅ្រគប់ទីកែន្លង។ Kat

ar agama េទវតាមានេឈាះេហៅបានេ្រចើន

គាត់មានអានុភាពខាំងកា និមិត្តមុខ៦ និងៃដ ១២ ្រពមទាំងមានសត្វេកាកជាយានជំនិះ។ ស្ថិតេនៅជិត
(Bel

i gal a Vi hār a) េពលិគលៈ វិហារ មានេដើមេលៅ និងែផ្លធំមួយែដលមានសណា្ឋនដូចជាឆាំង ៃថ្ង

មួយែផ្លេលៅេនាះ ក៏ផ្ទុះេឡើងដូចជាកាំរស្មី េហើយនាងេទពធីតាមួយ្រពះអង្គក៏បាន្របសូតេចញពីែផ្លេលៅ
(Bel

i

)ធំេនាះ មាន្រពះនាមថា េហនកន្ទៈពិេសាភន្ទរា (Henakanda Bi

so Bhandar a) ែដល

េ្រកាយមក ក៏បានជាអគ្គមេហសីរបស់ God Kat

ar agamaែដរ។ មនុសសជាេ្រចើន េគារពគាត់េទៅតាម
ជំេនឿជាេ្រចើន េផសងៗគា េនៅទួទាំង្របេទស្រសីលងា្ក។ េហើយកបួនដែង្ហរ God Kat ar agama េគ្របារព្ធ
េធ្វើេនៅកំឡុង ែខសីហា(អាសាឍ)ជាេរៀងរាល់ឆាំ។ េនៅក្នុងកបួន ដែង្ហរបូជាេនាះ េគេឃើញមានពិធីបូជាដ៏អសារយ
េផសងៗ ដូចជាការេដើរេលើេភ្លើង. េបាកបំែបកដូងទុំ. េដកេលើែដកេគាល និងចាក់ទម្លុះែសបកេដាតឆ្អឹង ពយួរដែង្ហរ
េនៅតាមទី្របជុំជននានាជាេដើម។

តិសសោមហារាមេចតិយ Ti

ss āmahār āma

ទីធាេនៅព័ទ្ធជុំវិញ តិសសោមហារាម គឺជាែផ្នក មួយៃនបរិេវណវត្តែដរ ដូេច្នះតំបន់ទាំងេនាះក៏រាប់ ថាជាតិ
សសោមហារាម។ ទីអារាមេនះ គឺជាបូជនី-យដានដ៏សំខាន់មួយ បណា្ដបូជនីយដានដ៏សំខាន់ ទាំង១៦េេនៅក្នុង
្របេទស្រសីលងា្ក។្រពះេចតិយេនះ មានកំពស់ ៦ម និងបរិមា្រតអង្កត់ផ្ចិត ១៦៧.៥ម កសាងេឡើងេដាយ
្រពះបាទ កកាវន្តិសសៈ (Kaka-vant

i ssa)េនៅស.វ.ទី២ B.C. ជា្រពះរាជាែដលបាន ្រគប់្រគងេនៅនា

េរាហណៈជនបទ (Rohana) េនាះ មុនេគ។ តាមឯកសារសម័យបច្ចុបបន្នថា ្រពះេចតិយ េនះដម្កល់្រពះអដ្ឋិ
ធាតុមួយរបស់្រពះមាន្រពះភាគ ប៉ុែន្ត សិលាចារិកបូរាណបាន បងាញ្របាប់េយើងថា ្រពះទន្តធាតុ Toot

h

Rel i c គឺ ឆ្អឹងថា្គមខាងេ្រកាម ៃន្រពះសុគតបាន្របតិសានទុកេនៅទីេនះ។ េចតិយ េនះ មានសភាព្រទុឌ
េ្រទាមេគបានជួសជុលែកលំអ ជាបន្តបនាប់ េហើយេ្រកាយេគគឺេនៅឆាំ ១៩៩០។ េយាងេទៅតាមពងសោវតារ្រសី
លងា្កក្នុងកំឡុង េពលែដល្រពះសាសា្រទង់យាងមកកាន់េកាះេនះ ក្នុងេលើកទី៣ ្រទង់បានគង់ចូលនិេរាធ
សមាបត្តិេនៅ ទីេនះមួយអេន្លើេដាយ្រពះភិក្ខុសងឃជា្រពះអរហន្តចំនួន៥០០អង្គផងែដរ។ េនៅមានបូជនីយដាន
មួយ ចំនួនេទៀត ែដលជាប់ទាក់ទងេទៅនឹង្របវត្តិសា្រស្ត ដូចជា Sandagi

r i dāgaba, Yat āl a

Meni k Vi har a, and Ki r i nda Vi har a ។
សីតុលបហុវ Si

t ul pahuwa

ស្ថិតេនៅេលើកំពូលភ្នំធម្មជាតិ រំេលចេដាយថ្ម ដាេនះ គឺជាបូជនីយដានដ៏សំខាន់មួយែដរ េនៅឯ េរាហ
ណៈជនបទេនាះ។ េគេជឿថា្រពះបាទ កកា-វន្តិសសៈ ជាេស្តចកសាង្រពះវិហារេនះ។ េយាងេទៅ តាមពងសោវតារថា
្រពះបាទវាសភៈ(Vasabha)បាន កសាង្រពះេចតិយចំនួន ១០០០ េហើយ្រពះបាទ ទាេតាបលិសសៈ
(Dāt

opal i ssa) បាន្រពះរាជទានភមូិ និងទីធាេដើមបីរកសោ្រពះវិហារេនះ។ កំពូលភ្នំេនះ េគ ចាត់ទុកថា

ជាកែន្លងស្រមាប់លំែហរកាយមួយ េហើយកាលពីបុរាណកាលមកធាប់មាន្រពះភិក្ខុ -សងឃជាេ្រចើនពាន់អង្គគង់
អា្រស័យេនៅនាតំបន់េនះ។ កូដាគារ្របាសាទ (Kot āger
(Ni

uwa Pr ās āda) និង និង្ក េបាណា្ណបភានរឃរៈ

nkaponnāpabhanar aghar a) គជឺអាគារាពីរែដលជាប់ទាក់ទងគា។ ្របជាពល-រដ្ឋេនៅទី

េនាះ បានតំណាលេរឿងតៗគាមក្របាប់ េយើងថា កាលែដល្រពះអរហន្ត្រពះនាម សងឃ-រក្ខិតិេត្ថរ មានអាពាធ
គង់េនៅក្នុងទីេនាះ ្រពះអរហន្ត ចំនួន៨០០០អង្គ មួយអេន្លើេដាយេស្តចសក្កេទវរាជ បានជួយផ្គត់ផ្គង់ែថរកសោ។
េនៅបុរាណសម័យ Si

t ul -pahuwa មានសារៈសំខាន់ដូច Abhayagi r i

និង Mahavi

har a

ែដរ។

េបាវារាម មហាវិហារ

Poov ār āma Mahāvi hār a មានចំងាយ្របមាណ ជាមួយគីឡូកន្លះពីទី្រកុងមា៉តរៈ
(Mat ar a) បត់ពីផ្លូវ េទវុន្ទរៈ (Devundar a) េឆាះេទៅមិនឆាយប៉ុនាន គណធម្មយា្រតានឹងេទៅដល់បូ
ជនីយដានេនះ។ េនះ គឺជាពុទ្ធសានែតមួយគត់ែដលបានកសាងេឡើងេនៅនាស.វ.ទី២០េនះ។ ្រពះពុទ្ធបដិមា
្រទង់្រពះែភ្ននផា ្រពះហតស្ថដាំកា់េលើ្រពះហត្ថេឆ្វង (វិតក្កមុ្រទ) េធ្វើ សមាធិេនះ មានកំពស់៨៨ហត្ថ(៤៤ែម៉្រត)
េហើយ ្របជាជន្រសីលងា្កេជឿថា ជា្រពះពុទ្ធបដិមាែដល ខ្ពស់ជាងេគេលើពិភពេលាកេយើងេនះ។ ផ្ទះសំណាក
(I

mage House) េនះកសាងេនៅ េ្រកាមដី េហៅថា ឧមង្គវិហារ ឬវិហាេរ្រកាមដី។ ្រពះវិហារេនះ កសាង

េដើមបីរំឮកដល់រូងេ្រកាមដី ែដល្រពះបរមេពាធិសត្វ្រពះមេហាសថបណិតធាប់ កសាងេហើយក្នុងឧមង្គជាតក
េនាះ។ េគបានសរេសរ សំេណៅ និងគូរ្របវត្តិេរឿងរា៉វទាំងអស់ តាំងពី្រទង់ េនៅបានេសាយ្រពះជាតិជា្រពះ
េពាធិសត្វេនៅក្នុងរូង េ្រកាមដីេនះ។ វិហារដានេនះ បានគូរប្លង់ និងសាបនាេដាយ ្រពះភិក្ខុ P.R.

Anunāyaka Ther o អនុនាយក ជា ្រពះេចៅអធិការស្តីទីៃនវត្តេនាះ។
បូជនីយដានមហិយង្គណៈ

Mahi yangana By Ven.B.A. Dhammapañño SemSamOwn ស្ថិតេនៅកណា្ដល
ភាគខាងេកើតៃន្របេទស មានចំងាយ៦៨គ.ម.ពីទី្រកុងេឃនឌីេដាយឆ្លងកាត់ ជួរភ្នំជាេ្រចើន គណៈធម្មយា្រតា
អាចេទៅដល់បូជ-នីយដានដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងចំេណាមបូជនីយដាន សំខាន់ៗទាំង១៦ េនៅេកាះ្រសីលងា្កេនាះគឺ
មហិ-យង្គណៈេនះឯង។ េដាយសារែតេនៅតំបន់េឃនឌី ជាទីភ្នំខ្ពស់េហើយមហិយង្គណៈជាវាលទំនាប ដូេច្នះ
េហើយេទើបគណៈធម្មយា្រតា្រតូវេធ្វើដំេណើរតាមផ្លូវចំេណាត ចុះពីេលើភ្នំ ែដលេ្របៀបបាននឹងកាំជេណ្ដើរ ឬដេង្កៀប
សក់ចំនួន១៧ជាន់។ ែតេយើងក៏អាចេធ្វើ ដំេណើរតាមផ្លូវមួយេទៀត េចញពីទី្រកុងប៉ូឡូណា្ណរុវៈ មេកេនៅេលើផ្លូវរាប
េស្មើគានភ្នំសូមបីែតបន្តិចេឡើយ។ តាមេរឿងរា៉វ្របវត្តិសា្រស្តរបស់្រពះពុទ្ធសាសនា បានសែម្តងមកថា កាលេនាះ
ឯង ្រពះសមាសម្ពុទ្ធ បានយាងមកកាន់េកាះ្រសីលងា្ក ជាេលើកទីមួយ បនាប់ពី្រតាស់ដឹងបាន ៩ ែខមក គឺេដីមបី
េ្របាស ដល់ពពួកយកសទាំងឡាយ ែដលមានទិដ្ឋិដ៏លាមក កាចសាហាវ។ ្រពះអង្គបាន្រទង់្រជាបរួចជាេ្រសច
េហើយថា ្រពះពុទ្ធសាសនា នឹងតាំងេនៅយា៉ងរឹងមាំ ក្នុងេកាះេនាះយា៉ងពិត្របាកដនាេពលអនាគត។ ្រពះ
តថាគតបានយាងមកសេ្រងា្គះ ដល់ពួកយកស ែដលែតងែតយាយីរំខានដល់សត្វទាំងឡាយដៃទ។ បនាប់មក្រពះ
អង្គក៏បានសែម្តងនូវ្រពះធម្មេទសនា េធ្វើឱយអ្នកទាំងេនាះមានចិត្តរីករាយ ក្នុង្រពះសទ្ធម្ម ដ៏ៃថ្លថា េហើយមានចិត្ត
្រជះថា បានបូជា្រពះធម៌ េដាយបរិកា្ខរេផសងៗ ជាេ្រចើន។ ក្នុងកាលេនាះ មានេទវបុ្រតមួយអង្គ្រពះនាម សុមនៈ
ឬសម័នេទវតា (Sumana or

Saman Deval e) បានទូលសុំឱយ្រពះអង្គ្របទាន នូវសរណវត្ថុជា

េ្រគឿង នឹករលឹក ស្រមាប់េធ្វើសកា្ករបូជាក្នុងកាលជាខាង េ្រកាយផង។ ្រគាេនាះ េដាយ្រពះទ័យអនុេ្រគាះ ្រពះ
ជិន្រសីបាន្រទង់្របទាននូវ្រពះេកសារបស់្រពះអង្គ ដល់សុមនេទវបុ្រតអង្គេនាះេនៅេពលេនាះឯង ែដរ។ េហើយ
ភាមេនាះ េទវបុ្រតអង្គេនាះ ក៏បាន ដម្កល់្រពះេកសធាតុក្នុងេកាដ្ឋមាសមួយ ្របតិសាន េនៅក្នុង្រពះេចតិយែដល
េធ្វើេ្រសចរំេលេចដាយរតនវត្ថុជាេ្រចើន្របការែដលមានកំពស់៧ហត្ថ(៣.៥ម)។ គម្ពីរមហាវងសបានេលើកេឡើងថា
កាល្រពះសរីរ-សពរបស់្រពះសមាសម្ពុទ្ធ បានបូជារួចរាល់េហើយ មាន្រពះេថរៈមួយអង្គ្រពះនាម សារភូ
(Sār

abhu) យកនូវ្រពះគីវដ្ឋិ១គឺឆ្អឹងក(Gr i vat t hi

)រប្រស់ពះជិន ្រសី ពីសានទីបូជានុ៎ឯះង មកកាន់

េកាះ្រសីលងា្កេនះ េហើយសានទីេនាះ ក៏គឺមហិយង្គណៈេនះឯង។ ្រពះេចតិយទីមួយកសាងរំេលចេដាយរតនវត្ថុ
្រគប់យា៉ងេដាយសុមនេទវបុ្រតមានកំពស់៧ហត្ថ។ ្រពះេថរៈសារភូ បាននាំ្រពះគីវធាតុមក េហើយបាន សាង
ព្រងីកឱយបានកំពស់១២ហត្ថ(៦ម)។ ្រពះបាទ ចូឡាភ័យ(Chul ābhaya)ជា្រពះអនុជរបស់្រពះបាទ េទវា
នមបិយតិសស បានសាង៣០ហត្ថ(១៥ ែម៉្រត) បែន្ថមេទៀត េហើយេ្រកាយមក្រពះបាទ ទុដ្ឋគា-មិនីអភ័យ ្រពះអង្គ
ក៏បានកសាងព្រងីកបែន្ថមពីេលើ ្រពះេចតិយមុនៗទាំងេនាះ ឱយមានកំពស់ចំនួន ៨០ ហត្ថ(៤០ម)េទៀត េដាយ
ឥដ្ឋនិងថ្មទាំងឡាយ១។ េនៅស.វ.ទី ១១ មាន្រពះរាជាមួយ្រពះអង្គ ្រពះនាមថា វិជយពាហុ ្រទង់បានសាបនា្រពះ
េចតិយេនាះបែន្ថមឱយមានលកណ្ខៈដ៏វិចិ្រត និងធំរេលើប រេលាងមូលដចូបា្រតែដលផា្កប់សំយ៉ុងចុះ េហើយេបើ
េមើលពខីងាេលើវិញ េយើងអាចេមើលេឃើញកំពូល យា៉ង្រសួច្រតដួច្រតដឹម្រតមឹរេលាងេដាយកបូរកបោច់ រចនាេផស

ងៗ។ សម័យេ្រកាយៗមកេទៀត មាន ្រពះមហាកស្រតជាេ្រចើន្រពះអង្គបានេធ្វើធម្មយា្រតា េទៅកាន់ទីេនាះជាេរឿ
យៗ។ស្ថិតេនៅចមាយ ៥០ ែម៉្រត ពីស្ទឹងមហាេវលី មហិយង្គណៈ ឬ្រពះេគាតមេចតិយ ែដលេឡាមព័ទ្ធ ជុំជិត
េដាយេដើមេឈើធំៗយា៉ង្រទឈឹង្រទៃឈ លាយឡំេដាយសេម្លងៃរេ្រចៀងបំេពរ នាេពល្រពះ សូរិយាេទរទាបេរៀប
ខ្លួនចលូេទៅកាន់ៃសបៃនរា្រតីកាល បណា្ដលឱយតួ្រពះេចតិយមានស្រមស់យា៉ង ្រសស់្រតកាលគួរជាទីពិតពិល
រមិលេមើលៃ្រកែលង។ បនាប់ពីគណៈធម្មយា្រតាបានេធ្វើការបូជា្របទកសិណ ្រពះេចតិយរួចេ្រសចេហើយេយើង
អាចេធ្វើដំេណីរែត ២០ែម៉្រត េទៅទិសខាងេជើង គឺជា្រពះេពាធិ្រពឹកស ែដលបាននាំមក្របតិសានតាំងពីជាង
២០០០ ឆាំ មុនមកេម្លះ គឺជាកូនេពាធិទី៩ៃនចំែណកកូនេពាធិ ទាំង៣២េដើមនុ៎ឯះង។ េហើយទីេនះឯង ជាទី
កែន្លង ែដលេស្តចទមិឡ បានចាប់េផ្តើមឈានពានជាេលើក ទីមួយេនៅក្នុងរាជយរបស់្រពះបាទ សុរតិសស។

មុតិយង្គណៈ Mut

i yangana

ស្ថិតេនៅ្រសុកពទុល្លៈ (Badul

l a) ២១៧ គ.ម. ពី កូឡុំបូ និង ១២៩ គ.ម.ពីរតនបុរៈ បូជនីយដាន

មួយក្នុងចំេណាមបូជនីយដានដ៏សំខាន់ ៗ ទាំង១៦ ៃនែដនេកាះេនះគ្រពឺះេចតិយមុតិយង្គណៈេនះឯង។ ទីេនះ
្រពះសមាសម្ពុទ្ធ ្រទង់ធាប់គង់ចូលនិេរាធ-សមាបត្តិមួយអេន្លើេដាយ្រពះខីណា្រសពទាំងឡាយ ៥០០អង្គ។ បាន
ឮថា ភិក្ខុ ៦០ អង្គបានបន្លុះ ជា ្រពះអរហន្តក្នុងេពលែតមួយជាមួយគាេនៅទីេនះ។ ្រពះេចតិយេនះកសាងេដាយ
្រពះបាទ េទវានមបិ-យតិសស និងបានកសាងព្រងីកបែន្លម េដាយ្រពះ រាជា្រពះបាទ េទតុតិស (Det

ut i s )។

បូជនីយដានេខត្តភាគខាងេជើង
នាគទីប
សម័យមួយ ្រពះដ៏មាន្រពះភាគ្រទង់គង់េនៅ វត្តេជតពន ក្នុងវសសោទី៥ បនាប់ពី្រតាស់ដឹងអនុ-ត្តរសមា
សេមាធិ

ណ ្រពះអង្គ្រទង់បាន្របេមើល េមើលេឃើញនូវស្រងា្គមែដល្រតូវេកតីេឡើងក្នុងេកាះ លងា្កេនៅេពលខាង

មុខេដាយការេឈាះដេណ្ដើមរាជ បល្ល័ង្កគារវងានាគពូនិងក្មួយមេហាទរៈចូេឡាទរៈ។ េនៅៃថ្ង១៥េកើត ែខែច្រត នា
បុព្វណសម័យ្រពះជិន ្រសី្រទង់ដណ្ដប់សំពត់កាសាយព្រស្ត័ ្រទង់បា្រត រួច យាងសំេដៅេទៅកាន់េកាះលងា្ក្រតង់
នាគទីបេនះឯង ជាេលើកទី២ េដើមបីអនុេ្រគាះដល់ពពួកនាគទាំងពីរ ្រកុមេនាះ។ មេហាទរៈជាេស្តចនាគមានឬទា
នុភាពអសារយ ្រគប់្រគងេនៅឯសានភុជង្គនាគឰដ៏សមុ្រទែដលមាន ទំហំ្របមាណ៥០០េយាជន៍េដាយជុំវិញ។
ប្អូន្រសី របស់េស្តចនាគេនាះមានកូនមួយេឈាះចូេឡាទរៈ។ ជីតារបស់ចូេឡាទរៈធាប់បាន្របគល់រាជបល្ល័ង្កេទៅ
មាយរបស់ខ្លួន ដូេច្នះេហើយេទើបបានេកើតេទៅជា ស្រងា្គមនឹងគាេនៅេពលែដលមាតាបានសាប់េទៅ។ េទវតាមួយ
អង្គនាម សមិទ្ធិសុមនៈ បានកាន់ យកែមករាជាយតន្រពឹកស(េដើមែកស)ពីលំេនៅរបស់ ខ្លួននាវត្តេជតពន េធ្វើជា
ឆ្រត័បាំងថាយដល់្រពះសមា សម្ពុទ្ធ។ េទវតាអង្គេនះ ធាប់េកើតជាមនុសសេនៅ នាគទីបនុ៎ះ បានេឃើញ្រពះ
បេច្ចកពុទ្ធកំពុងឆាន់ក៏ មានចិត្ត្រជះថាបានថាយែមកេឈើ ស្លក
ឹ េឈើ និងទឹក លាងបា្រត។ េដាយកុសលកម្មេនះ
េទើបគាត់េទៅ េកើតជារុក្ខេទវតាេនៅនាឧទយោនវត្តេជតពន េហើយ េនៅេពលែដល្រពះសាសាយាងមកេកាះលងា្កេទវ
រាជ ក៏្រតាស់បងា្គប់ឱយមកជាមួយ្រពះសម្ពុទ្ធ។ ក្នុងសមរភូមិ ្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់ស្ថិតេនៅ ឰដ៏េវហាស៍ បណលា
នូវភាពងងឹត្រគប់ដណ្ដប់េលើ ពួកនាគ។ ស្ថិតេនៅក្នុងភាពភ័យញាប់ញ័ររន្ធត់េស្ទើ រលត់សារតី ្រពះមេហសី្រទង់
ញាុំងពន្លឺឱយេកើត្របាកដ កំចាត់ការភ័យខាចឱយរសាត់េទៅ។ េដាយេឃើញ ឬទានុភាពរបស់្រពះវិជិតមារ ពួកនាគ

ទាំងេនាះ ក៏ ចូលមកថាយបង្គំ្រពះបាទា ៃន្រពះអង្គេដាយចិត្ត រីករាយ េហើយធម្មីកថាេដាយការ្រពមេ្រពៀងគាក៏
បានសែម្តងេឡើង េធ្វើឱយពួកនាគមានចិត្ត្រជះថា ្របគល់ថាយរាជបល្ល័ង្កដល់្រទង់ ។ ្រពះេលាកនាថ ្រទង់េសាយ
អាហារេពល្រពឹកនិងញាុំងពួកនាគ៨០េកាដិ ឱយតាំងេនៅក្នុងៃ្រតសរណគមន៍ សមាទាន-បញ្ចសីល ទាំងែដលេនៅ
ក្នុងទឹក និងេលើេគាក។ មាយមីងរបស់នាគ មេហាទរៈ ជាភរិយារបស់ មណិក្ខិកៈកលយោណី េដាយក្តី្រជះថាក្នុង
្រពះសទ្ធម្ម មានសរណគមន៍ជាទីពឹង េទើបេពាលនឹង្រពះសុគត ថា បពិ្រត្រពះអង្គអ្នកនិទ៌ុក្ខ េសចក្តីករុណា ែដល
្រពះអង្គបងាញៃថ្ងេនះ ធំេធងណាស់ អសារយេពក ណាស់ េបើសិន្រពះអង្គមិនយាងមកេទ ពួកេយើងខ្ញុំ នឹងេទៅជា
េផះបាតសមុ្រទទាំងអស់េហើយ សូម្រពះ មាន្រពះភាគអា្រស័យេសចក្តីអនុេ្រគាះ យាងេទៅ កែន្លងខ្ញុំ្រពះអង្គ១។
្រពះ្រទង់ញាណ ទទួលេដាយ តុណភ្ហីពា រួច្រទង់បានដាំេដើមរាជាយតនៈ្រតង់កែន្លង េនាះ ទុកជាេ្រគឿងរលឹក
េហើយ្រទង់ក៏បាន្របគល់ េដើមេឈើេនាះ និងរាជបល្ល័ង្កឱយពួកនាគែថរកសោ និងេគារពបូជា ជាបរិេភាគេចតិយ
ែដល្រទង់ធាប់គង់េ្របើ្របាស់េដើមបីជា្របេយាជន៍ និងសិរីសួស្តី ដល់ ពួកនាគទាំងអស់រួចេហើយ ក៏យាង្រតឡប់
មកកាន់ វត្តេជតពនវិញ ១។

នាយិនតិវុ (Nayi

nat i vu)

គឺជាេកាះដ៏តូចជាង េគក្នុងឈូងសមុ្រទមនារ(Mannar ) ស្ថិតេនៅចមាយ ្របែហល៥០គ.ម.ពី
្របេទសឥណា្ឌ។ ពួកពាណិជ្ជ-ករទាំងឡាយ បានេធ្វើដំេណើរដ៏ឆាយមកកាន់េកាះ េនះ និងេកាះមួយចំនួនេទៀត
េនៅជុំវិញេនះ េដីមបី ទិញសំបកខយងស័ង្ខ (Conch shel

l s ) ែដលេគ េរីសមកពីក្នុងទឹករាក់ៗេកៅឧណៗ

ក្នុងឈូងសមុ្រទ។ សំបកខយងស័ង្ខេនះ មានសារៈ្របេយាជន៍ចំេពាះ ពិធីកម្មរបស់ពួកសាសនិកហិណូ និងមួយ
ចំនួនក្នុង្រពះពុទ្ធសាសនា េហើយក៏អាចឆាក់ជារូបបានយា៉ង ល្អ្របណិត និងជាងេនះេទៅេទៀត ចំលាក់ខយង ទាំង
េនះ គឺមានតៃម្លខ្ពស់េទៀតផង។ គណៈធម្មយា្រតាទាំងឡាយ បានមកកាន់េកាះ តូចេនះ េដើមបីថាយបង្គំ្រពះ
េចតិយដ៏លបីេនៅេលើដី េកាះេនះ ែដលមានតាំងពីស.វ.ទី១ៃនគ.ស.មក េម៉្លះ។ ទីេនះគឺជាកែន្លងដ៏សំខាន់មួយ
ក្នុងចំេណាម កែន្លងសំខាន់ៗ ទាំង១៦ ៃន្របេទសេនះ។ េនៅក្នុង គម្ពីរពុទ្ធសាសនារបស់ពួកទមិឡ េឈាះ មណិ
េម-ខៃឡ (Mani

mekhal ai

) បានេរៀបរាប់ពីបល្ល័ង្ក េ្រសាបតបូង និងផាំងថ្មមួយផាំង មាន្របតិសាន

សាម្រពះបាទេនៅនាេកាះនាគទីបៈេនះ ដ៏ជាកែន្លង ែដលគណៈធម្មយា្រតាពី្របេទសឥណា្ឌធាប់បានមក េធ្វើការ
េគារពបូជា ។ គណៈធម្មយា្រតាទាំង េនាះ បានេដើរកំសាន្តតាមេឆ្នរខសោច់និងបឹងទឹកៃ្របដ៏ែវង អនាយៃនេកាះ
េនះ។

Nāgapusani aman Kovi l
េនៅេពលទូកចូលដល់សានធំ េយើងនឹងេឃើញ នូវជ

ំងវិហារសាសនាហិណូ ែដលមានពណ៌ឆ្នូត

្រកហមសគួរឱយគយគន់។ វិហារបុរាណបានរលត់ បាត់េទៅ េនៅសល់ែតវិហារថ្មី និងថ្មបុរាណពីរដុំ ប៉ុេណា្ណះ។
ខាងេឆ្វង េខាងទរាមានសិលាចារិក ្រពះបាទបរា្រកមពាហុទី I ។

នាគទីបវិហារ
េនៅមិនឆាយជាងកន្លះគីឡូែម៉្រតគឺនាគវិហារ ែដលកសាងេឡើង្រតង់កែន្លងែដល្រពះបរម្រគូ្រទង់ គង់
េពល្រពះអង្គយាងមកេកាះតូចេនះ។ េនៅ្រជុង ម្ខងាៃនផ្លូវេនាះមានេពាធិ្រពឹកសមួយេដើម និង្រជុង មា្ខងេទៀតមាន

វត្តមួយែដលមានេចតិយលាបពណ៌្របាក់។ មានវិហារពីរដៃទេទៀត ែដលវិហារមួយ ដម្កល់្រពះបដិមាទង់ែដងជា
អំេណាយរបស់រដាភិ-បាលភូមាឆាំ១៩៥៦។ សំណង់ទាំងអស់េទើបកសាង េនៅឆាំ ១៩៥០ េដាយគានរមណីយ
ដាន្របវត្តិ-សាេ្រស្តឡីយ។ នាគទីបេនះ សព្វៃថ្ងេហៅថា ជហ្វនា (Jaf

f na)មានចមាយ៣៩៥គ.ម.ពីទី្រកុង

Col ombo. ឯវិហារេនះ មានចំងាយ៣០គ.ម.ពី Jaf f na េនាះ។
វត្តគងា្គរាម

វត្តគងា្គរាម

ជាទួេទៅវត្តេនះ ្រតូវបានសា្គល់ និងេហៅថា វត្តកងា្ករាម សូមបីែតជនជាតិែខ្មរេយើងក៏េហៅដូេច្នះ ែដរ។ ការ
េហៅែបបេនះ គឺបេ

ញសំេនៀងតាម សីហឡភាសានិងអកសរឡាតាំងថា Gangar

amaya បេ

ញ

សំេនៀងជាអេឃាសៈថា កាំងការាម។ ប៉ុែន្ត េបើេយើងែ្របវាេទៅជាសំេនៀងភាសាែខ្មរេយើងវិញថា គងា្គរាម ែដល
មានន័យថា បឹងឬទេន្ល ។ ដូេច្នះ សរុបេសចកម្តីកពាកយថា គងា្គរាម ែ្របថា វត្តបឹង។ ពីេដើមេឡើយវត្តគងា្គរាមេនះ
គឺជាអា្រសម បទដ៏តូចមួយែដលស្ថិតេនៅេលើដីទូលភក់ប៉ុេណា្ណះ។ ែតេ្រកាយមកបន្តិចអា្រសមតូចេនះ បាន
អភិវឌឍន៍ រីកចំេរីន គួរឱយកត់សមា្គល់ និងជាទីេពញនិយម ចូលចិត្តទសសនា មិនថា ជាជាតិសាសន៍អ្វីេឡើយ។
សមិទ្ធិផលទាំងេនះ េកើេតឡីងេដាយសា្រពះហស្ថ របស់្រពះេថរៈ េទវុន្ទរៈ្រសីជិនរតននាយកៈ (Dew-

undar a Sr i Ji nar ar ana Nayaka)។ េដាយបានការ ចូលរួមនិងគាំ្រទពីសំណាក់អ្នកកាន់
្រពះពុទ្ធសាសនា និងសាសនាដៃទេទៀត ដូេច្នះ ក្នុងរយៈេពលដ៏ខ្លី ប៉ុេណា្ណះ ្រពះេថរៈេលាកបានេធ្វើអា្រសមតូច
េនះ ឱយ ែ្របកាេយេទៅជាវត្តគងា្គរាម រហូតមកដល់បច្ចុបបន្ន េនះ។ ទាំងអស់េនះគឺេធ្វើេឡើងេដើមបីជាអនុសសវារីយ៍
ស្រមាប់បូជាថាយដល់្រគូរបស់េលាក គឺ្រពះេថរៈ ហិក្កទូេវ ្រសី ទូរនង្គលនាយកៈ (Hi

kkaduwe Sr i

Dur nangal a Nayaka Ther o) ជាអ្នកែដលបាន បេង្កើតឱយមានសាលាបឋមសិកសោ

(Pi

r i vena) ្រពះ ពុទ្ធសាសនាដំបូងេគេនៅ្រសីលងា្កេនះផងែដរ។ បច្ចុបបន្នសម័យសព្វៃថ្ងេនះ វត្តគងា្គរាម

មិន ្រតឹមែតជាកែន្លង ស្រមាប់េធ្វើសកា្ករេគារពបូជា ប៉ុេណា្ណះេទ ែថមទងាំជាមជឈមណលស្រមាប់បណ្ដុះ បណា្ដ
លធនធានមនុសសផងែដរ។ សមិទ្ធិផល និង លក្ខណៈពិេសសរបស់វត្តេនះ មាន្រពះស្ថូប, ្រពះ េចតិយ, សិរី
េពាធិ្រពឹកស, ម្រន្ទិយវិហារ, សីមា មាលកៈ និងអាគារចាស់ៗ ែដលបនសល់ទុកតាំងពី បុរាណកាលមក។ េលើសពី
េនះេទៀត មានសារ-មន្ទីរ, បណា្ណល័យ, កុដិ្រពះសងឃសាក់េនៅ និង អាគារសិកសោបីជាន់ ែដលមានបន្ទប់សិកសោ
និង ស្រមាប់េធ្វើសងឃទាន។ ្រពេចៅះអធិការ្រគប់ជំនាន់ ដឹកនាំ្រគប់្រគង្របកបេដាយសុឆន្ទៈមុះមុតអង់អាច
កាហាន េដើមបីបេ្រមើផល្របេយាជន៍ដល់សាសនា វបបធមន៌ិងសង្គមជាតិទាំងមូលជាងមួយសតវតសរ៍ មកេហើយ
គឺរាប់តាំងពីឆាំ ១៨៩០ មក។ េដាយ បុព្វេហតុ ជាតិ សាសនា និងវបបធម៌ វត្តេនះ បាន និងកំពុងបេង្កើតឱយមាន
វត្តអារាម និងមជឈមណល អប់រំេផសងៗទាំងក្នុងនិងេ្រកៅ្របេទស។ ជាក់ែស្តង ការជួយបេង្កើតវត្ត្រពះពុទ្ធសាសនា
ឱយមានេនៅេលើដីេកាះៃនសហរដ្ឋអាេមរិក (St

at en I sl and US
. ,A.) និងមជឈមណល្រពះពុទ្ធ
សាសនាេនៅនាទី្រកុង ញូវ យ៉ក(NewYor k )។ វត្ត្រពះពុទ្ធសាសនាេនៅ Bi r m-i ngham្របេទស
. .) និងមជឈមណល ្រពះពុទ្ធសាសនាេនៅ Tanzani a ផងែដរ។ វត្ត និង មជឈមណលទាំង
អង់េគ្លស (UK
េនះ គឺជាសាខារបស់វត្តគងា្គរាម។ មិនែតប៉ុេណា្ណះ េនៅមានការជួយេ្រជាមែ្រជង ផសព្វ ផសោយ្រពះធម៌េទៅ តាមប
ណា្ដ្របេទសេផសងៗ ជា េ្រចើនេទៀត ។

េកាះ Sl

ave I sl and

ែប៉កខាងតបូងៃនប៉មការពារ (For

t ) គឺេទៅ តាមបេណា្ដយេកាះេយើងនឹងេឃើញកូនេកាះមួយជា

កែន្លងែដលពួកទាសករធាប់បានសាក់េនៅអស់កាល៤យប់៤ៃថ្ង, េ្រពាះេហតុេនាះ េកាះេនះ េទើបេគនាំ គាេហៅថា

Sl ave I sl and ែដលមានន័យថា េកាះពួក ទាសករសាក់េនៅ។ ទាសភាព គឺភាពជាខ្ញុំកេ ះគ េនះ ្រតូវ
បានេគលុបបំបាត់េចាលេនៅឆាំ១៨៤៥។ ទី តាំងបច្ចុបបន្នេនះ េឡាមព័ទ្ធេដាយបឹង Bei r a តាំង ពីបុរាណ
កាលមក។ ពីេដើមេឡើយេគមិនចាត់ទីេនះ ថា ជាេកាះេទ េទើបេ្រកាយមកេនៅឆាំ ១៩៩០ ្រតូវ េគទទួលសា្គល់ជា
ផ្លូវការថា ជាេកាះ ។ ការិយាល័យ អាគារខ្ពស់ៗ បានរីកដុះដាលជាជួរ្របកិតគា ដូចផសិត បានបែន្ថមេសាភ័ណ
ភាពដ៏្រសស់សាតដល់ទី្រកុង។ េកាះេនះ គឺជាែផ្នកមួយែដលបានផ្តល់ទីស្រមាប់ សកា់អា្រស័យេនៅៃនអ្នករដ្ឋករ
ទាំងឡាយ។ េបើ េយើងេធ្វើដំេណើរចាប់តាំង្រកសួងពន្ធដារ រហូតដល់ អាកាសយានដាន តំបន់េនាះភាគេ្រចើនជា
ជនជាតិមួរ៍ (អ្នកកាន់សាសនាឥសាមមកពីអា្រហ្វិក)រស់េនៅ។ មានវត្តសាសនាហិណូ េឈាះថា Ar

umi l a

Shi va Subr ahamSwami Kovi l ែដលេគេធ្វើេឡើងេដើមបី ឧទស្ទិថាយ្រពះអាទិេទព្រពះនាម
Subr ahmani ya, Mar ugan និង Skanda សាងសង់េនៅឆាំ ១៩៩៣។ េនៅតាមដងវិថី Kew
មានវិហារសាសនាឥសាម វិហារសាស្រនាគឹស្ទ, សណា្ឋគារ និងវត្តគងា្គរាម ែដលេលាកអ្នកកំពុងអានេនះ ដ៏មាន
រចនាបទេផសង ៗគា គួរឱយចាប់អារម្មណ៍ និងជាចណីំចក្ខុ្រន្ទីយ៍ៃន អ្នកេទសចរទាំងឡាយ។ ម៉យោងេទៀត េយើង
អាច ទសសនាេកាះសីមាមាលកៈ ែដលជាកែន្លងស្ងប់សាត់ គួរជាទីមេនារមយៃនសមាធិចិត្ត ែដលស្ថិតេនៅជិតវត្ត
គងា្គរាមេនាះឯងេហើយក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់វត្តែដរ។ ទីេនះ មានដម្កល់្រពះពុទប
្ធ ដិមា ែដលនាំមកពី ្របេទសេសៀម
និងេរៀបចំគេ្រមាងេដាយ សាបនិក Geof

f er Bawa។

ពិធីបុណយ្របចាំឆាំ
ពិធីបុណយេនះ សីហឡភាសាេហៅថា នវំ េប៉រាេហរៈ (NavamPer

aher a) េគបាន្របារឰេធ្វើ

េនៅែខកុម្ភៈជាេរៀងរាល់ឆាំ េដើមបីបងាញឱយេឃើញ នូវទំេនៀមទមាប់្របៃពណី សាសនាៃនជនជាតិ សីហឡៈ ក៏ដូច
ជា្រសីលងា្កទាំងមូល ចូលរួមេដាយ ្រពះសងឃរាប់រយអង្គ ្របដាប់េដាយចីវរែដលមាន ពណ៌ល្អសាត
្របកបេដាយឥ្រន្ទិយសំវរៈ និមន្តជា ជួរគួរជាទី្រជះថា។ បនាប់ពីេនាះមាន្រកុមយុវវ័យ ពាក់ឯកសណា្ឋនពណ៌ស
កាន់ទង់សាសនា េដើរែហ-ហមពីេ្រកាយ្រពះសងឃ។ េស្តចដំរីែដលបំពាក់េដាយ េ្រគឿង្របដាប់យា៉ង្រសស់សាត
បាននាំេកាដ្ឋ្រពះ សារីរិកធាតុ។ ពួកសិលបករ (អ្នករាំ) សែម្តង ជូន ទសសនាែដលនាំមកពីបណា្ដេខត្តេផសងៗៃន
្របេទស។ ្រកុមអ្នក្របគំស្គរបាន្របគំយា៉ងពីេរាះបងាញេចញ នូវជំនាញនិងេទពេកាសលយេរៀងៗខ្លួន។ ដំរីជា
េ្រចើនកលបោ ក៏ចូលរួមក្នុងកបួនដែង្ហេនាះែដរ។

្រពះេចតិយ ទីឃវាបិ Di

ghav ā pi Dā gaba

ស្ថិតេនៅក្នុង្រសុក អមបោរៈ(Ampar
េបាតុវិល (Pot

uvi l

a)៥៦គ.ម. ពីពត្តិចលូវ (Bat t i cal oa) និង ៧គ.ម. ពី

)។ ទីេនះគឺជាបូជនីយដានដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងចំេណាមបូជនីយដានដ៏សំខាន់ ៗ ទាំង

១៦ កង្នុ េកាះ្រសីលងា្កេនះ េ្រពាះជាកែន្លងែដល្រពះសមា-សម្ពុទ្ធជាមាស់ មួយអេន្លើេដាយភិក្ខុសងជឃោសាវ័ក
៥០០អង្គ ធាប់បានគង់ចូលនិេរាធសមាបត្តិ ក្នុងវសសោ ទី ៨ បនាប់ពីការ្រតាស់ដឹង េហើយក៏ជាេលើកទី ៣ ៃនការ
យាងមកកាន់េកាះ្រសីលងា្កេនះែដរ។ ្រពះ េចតិយ ែដលេយើងបានេឃើញេនៅសព្វៃថ្ងេនះ គឺ កសាងេឡើងេដាយ
្រពះបាទ សទាតិសស ១៣៧-១១៩ B.C. (Saddhāt
និេរាធសមាបត្តិែតម្តង។ ្របវត្តិសា្រស្តបានប
្របឆាំង េស្តចទមិឡ ឯឡារៈ(El

i ssa) ្រតង់កែន្លងែដល្រពះសាសា ្រទង់គង់ចូល

ក់ថា ្រពះបាទ ទុដ្ឋ-គាមិនីអភ័យ បានចាប់េផ្តើម្របមូលកងទ័ព

ar a)េនៅទីេនះឯង។ េហើយ ្រពះអង្គបាន្របគល់ទ័ពទាំងេនាះ េទៅ្រពះអនុជ

របស់្រពះអង្គ គឺ្រពះរាជកុមារសទាតិសស និងឱយ បន្តេឃាសនាការបង្កបេង្កើនេសបៀងអាហារ និងបាន ទិញស្តុប
ទុកជាេ្រចើនេនៅ ទីឃវាបិ េនះឯង េដើមបី ភាពងាយ្រសួលក្នុងការដឹកជញ្ចូនផ្តល់េទៅកងទ័ពរបស់្រពះអង្គផង។ េបើ
េយើងសិកសោេទៅតាមគម្ពីរ ្រពះអដ្ឋកថា-ទាំងឡាយវិញ េយើងេឃើញថាទីឃវាបិ គឺជាកែន្លង ្របភពេរឿងរា៉វមួយដ៏
សំខាន់ែដល្រពះអដ្ឋកថាចារយ ទាំងឡាយ បានយកមកពិពណ៌នា។ ជាក់ែស្តង្រពះ ពុទ្ធេឃាសាចារយ ែដលជា្រពះ
អដ្ឋកថាចារយ ដ៏លបី មួយអង្គ (Buddhaghosa t

he Gr eat Comment at or ) ែដលចាត់ទុក

ថា បានសរេសរគម្ពីរ្រពះអដ្ឋកថាេ្រចើន ជាងេគក្នុង្របវត្តិសា្រស្ត ៃន្រពះពុទ្ធសាសនាេថរវាទ េយើងេនះ, េលាកក៏
បានេលើកយកេរឿងរា៉វ ែដល ជាប់ទាក់ទង េដាយ្រពះវិន័យេនៅ ទីឃវាបិ េនះ មកជាបុគ្គលធាដ្ឋិនាជាេ្រចើនអេន្លើ
ក្នុងអដ្ឋកថា េឈាះ សមន្តបបោសាទិកាេនាះផងែដរ។

េសរុវិលៈ Ser uwi

la

ស្ថិតេនៅ្រសុក្រតនីេកាមាលី្របមាណ២៥៦គ.ម. ពីទី្រកុង Col

ombo េដាយេធ្វើដំេណើរតាមផ្លូវេគាក

រួចចុះតាមទូកឬជិះរថយន្តបន្តិចេទៀត េទើបដល់ទី ្រពះេចតិយ។ គម្ពីរធាតុវងសថា ្រពះេចតិយេនះ កសាងេឡើង
េដាយ្រពះបាទ កកាវន្តិសស េហើយ្រពះ ឧណីសធាតុ គឺឆ្អឹងថាស (For

ehead) របស់្រពះ តថាគតដម្កល់

ទុកក្នុង្រពះេចតិយេនះឯង។ មាន ពុទ្ធបដិមា ្របក់នាគ (Mucal

i nda)េគបានដាប់ពីថ្ម ភ្នំេនៅ

Ser uwi l a េនាះមួយ្រពះអង្គផងែដរ១។
វដទាេគ Vat

adāge at Ti r i y āna

េនៅ្រតនីេកាមាលី តាមដងផ្លូវ បុលមុដាយ (Pul

mudai

)្របមាណ ៤៣ េទៅ ៤៥ គ.ម. ថយេទៅ

េ្រកាយ េយើងអាចេមើលេឃើញេចតិយបុរាណមួយ េនៅេលើជួរភ្នំធម្មជាតិដ៏្រសស់សាត។ តាមជំេនឿអ្នក ្រសុករស់
េនៅទីេនាះ េគេជឿថា ្រពះេកសធាតុ (hai
(Bhal

r r el i c )ែដលតបុសសៈ(Tapussa) និងភល្លិកៈ

l i ka) ជាពាណិជ្ជករពីរនាក់បងប្អូន និងជាអ្នកបានថាយ ចងាន់ ដល់្រពះេលាកនាថមុនេគបាន

ទទួលមកេនាះ គឺបានដម្កល់ទុកេនៅទីេនះឯង។
ប៉ុែន្ត េយាងេទៅតាមគម្ពីរ្រពះអដ្ឋកថា ្រពះ វិន័យ សមន្តបបោសាទិកា ្រតង់មហាវគ្គមហាខន្ធកៈ ្របាប់ថា
ពាណិជ្ជករពីរនាក់បងប្អូនេនាះ មកពីែដន សុវណ្ណភូមិេទ (ឧគ្គលនគរ) ម៉យោងេទៀត ្រពះេចតិយ េនៅ Yangon
្របេទសភូមា សព្វៃថ្ងេនះ េគេជឿ ចបោស់ថា ជា សិង្គុត្តរេចតិយ ែដលបានដម្កល់ទុក នូវ្រពះេកសធាតុេនាះឯង។
ឯកសារមួយរបស់អ្នក េកាះលងា្កក៏បាននិយាយែដរថា ឈ្មួញទាំងពីរបាន ទទួល្រពះេកសធាតុ េហើយក៏្រតឡប់
េទៅភូមាវិញ។ េ្រកាយមកគាត់បានដម្កល់្រពះេកសធាតុេនៅទីេនះេដាយខ្លួនឯង បនាប់ពីគាត់ទាំងពីរ បានមក
កាន់ េកាះ លងា្ក េដាយកិច្ចឯណានីមួយ ១ ។ កសាងេនៅកំពូលភ្នំសិង្គុត្តរៈ (Si

ngut t ar a Hi l l s )
្រពះេចតិយ េស្វដកុន បាយៈ (Shwedagon Paya) ឬ ១ John S.St r eng, Rel i cs of
t he Buddha page 76,80;179 ្រពះេចតិយមាស (Gol den Dagaba) បានដម្កល់នូវ ្រពះេកស
ធាតុទាំង ៨ សរៃសរបស់្រពះពុទ្ធសមណ េគាតមជាមាស់ និង្រពះធាតុរបស់្រពះសមាសម្ពុទ្ធ មុនៗផងែដរ។
្រពះេចតិយេនាះមានកំពស់ ៩៨ម មានអាយុកាល រហូតដល់េទៅ២៥០០ឆាំឯេណាះ។ េនះេបើតាមឯកសារ្របវត្តិ
សា្រស្ត្របេទសភូមា ប៉ុែន្ត អ្នកបុរាណវិទូបានប

ក់្របាប់េយើងថា ្រពះេចតិយ េដើម កសាងេដាយជនជាតិែខ្មរ-

មន ្របែហលជា េនៅចេនាះសតវតសរ៍ទី ៦ និងទី១០(១)។ ដូេច្នះ េយើងអាចសនិ្នដ្ឋនាបានថា តបុសសៈ និងភល្លិ
កៈ(២) គឺជនជាតិែខ្មរ-មន និងជាពាណិជ្ជករេនៅនាសម័យ េនាះ។ េហើយេបើេយាងតាមេសចក្តីអតាធិបបោយ
១ Lonel

y Pl anet Myanmar (Bur ma) page 177.

២ ជនជាតិែខ្មរមនពីរនាក់បងប្អូនេនះ មានេឈាះេដើមថា តាបូ និងតាេពៅ ែតេពលជួប្រពះសម្ពុទ្ធមក ្រទង់ក៏
្របទាននាមថ្មីេនះ។
របស់្រពះអដ្ឋកថាចារយ សដូវផង់ និងសដូវដុំ ែដល ឈ្មួញទាំងពីរនាក់នាំេទៅថាយ្រពះដ៏មាន្រពះភាគ ក្នុងកាល
េនាះ ក៏គឺនំកំពង ឬនំជាល និងលាចម៉ដ្ឋ របស់ែខ្មរេយើងសព្វៃថ្ងេនះឯង។

្រសីបាទ Sr

i Pā da (ភ្នំេមអំេបៅ)

ភ្នំេមអំេបៅ ឬ េហៅថា ្រសីបាទ ភាគេ្រចើនសា្គល់ជា សុមនកូដ

ស្ថិតេនៅេលើកំពូលភ្នំ សមនលកន្ទៈ(Samanal

a Kanda)ៃនភាគកណា្ដលៃនជំរុំភ្នំធំៗ

ទាំងឡាយ មានសាម្រពះបាទែដលរកសោទុកយា៉ងល្អ េហើយេគារពបូជា េដាយអ្នកកាន់សាសនាទាំងអស់ក្នុង
្របេទស្រសីលងា្ក។ ពួកពុទ្ធសាសនិកមានជំេនឿថា នុ៎ះក៏គឺជាសាម្រពះបាទរបស់្រពះសមាសម្ពុទ្ធ េនៅេពលែដល
ពួកហិណូ គិតថាជារបស់្រពះសិវៈ, ្រគឹស្ទ បរិស័ទថា ជាសាមេជើងរបស់អាដាម និងមូស្លីេម េជឿថា ជារបស់្រពះ

អាឡា។ ភ្នំេនះេហៅបានេ្រចើន ដូចជា អាដាមស្ពិក (Adam’s
(Padam), សមនលកន្ទៈ, ្រសីបាទ (Sr

Peak ), សីវនាទិ(Si vanadi

),បាទំ

i Pāda) ែដលមាន កំពស់ ២២៤៣ ែម៉្រត តាមនីវ៉ូទឹកសមុ្រទ។

េយើង អាចេឡើងភ្នំេនះបាន ចាប់ពីៃថ្ង ១៥ េកើតែខកត្តិក ឬធ្នូ រហូតដល់ៃថ្ង ១៥ េកើត ែខ វិសាខ ឬេមសា ក្នុងេរៀង
រាល់ឆាំនីមួយៗ។ េយើងអាចេធ្វើដំេណើរេទៅកាន់ភ្នំ្រសីបាទ តាមផ្លូវហាតុន (Hat
(Rat

t on) និងរតនបុរៈ

napur a) រហូតដល់េជើងភ្នំ េហើយេយើងបន្តេធ្វើដំេណើរេឡើងភ្នំ េថ្មើរេជើងចំនួន១៨ ឬ ៦គីឡូែម៉្រតកន្លះ

េទៀត េទើបដល់ទីកែន្លងែដលេយើង្របាថាចង់េឃើញ នុ៎ះគឺជាសាម្រពះបាទែដលេគេ្រសាបជុំជិត រកសោទុកយា៉ង
ល្អ។ តាមចំងាយផ្លូវេនះ គឺខ្ពស់េឡើងេទៅតាមលំដាប់ រហូតដល់កំពូលភ្នំ ែដលជាទីចំេណាតយា៉ងេចាតខ្ពស់
លំបាកនឹងេឡើងៃ្រកេពក។ េយើងអាចចំណាយេពលេវលាស្រមាប់េឡើងចំនួន ៦ េទៅ ៨េមា៉ង សនសឹមៗ តាម
លំដាប់មិនបង្ខំ។ េនៅេលើកំពូលភ្នំ មានរគាំងស្រមាប់ឱយេទសចរេគាះ តាមចំនួនែដលធាប់បានមកដល់។ េ្រកៅពី
ការនមសសការបូជានូវសាម្រពះបាទ េទសចរនឹងបានទទួលនូវទសសនីយភាពដ៏អសារយមួយ គឺរស្មីចាំងែចងៃន
សូរយែសង្រពះអាទិតយែដលកំពុងេបើកែវក្រសទាប់ៃនពពកនិងអ័្រភេអើតមកបេញ្ចញនូវពន្លឺពណ៌មាសដ៏ល្អ្របណិត
ពិតផសោយ្រកាល្រគបេទៅេលើៃផ្ទ្របថពី។ ទិដ្ឋភាពទាំងេនះ បានទាក់ទាញចិត្តរបស់េទសចរដ៏េ្រចើនេលើសលប់
ឱយមកទសសនាភ្នំ្រសីបាទ ជាពិេសសគឺេទសចរជាតិអ៊ឺរ៉ុប (Eur

opean Tour i st s )។ ភ្នំ្រសីបាទេនះ

គឺជាបូជនីយដានដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំេណាមទីសំខាន់ៗ ទាំង១៦ ៃនេកាះ្រសីលងា្ក ទីេនះមានគាថាសូ្រត
អះអាងយា៉ងេនះថា ៖- សុវណ្ណមាលិេក សុវណ្ណបព្វេត សុមនកូេដ េយានកបុេរ នម្មទា យនទិយា បពា បាទវរំ
ឋានំ ទីសាន ៃនសាម្រពះបាទដ៏បវរទាំង ៥ កែនង្ល គឺ្របតិសាន េនៅេលើកំពូលភ្នំ សុវណ្ណមាលិក ១ សុវណ្ណបព៌ត
១ សុមនកូដ ១ េយានកបុរី ១ និងេឆ្នរខសោច់នា ស្ទឹងនម្មទា ១ ។ េនៅក្នុងវសសោទី ៥ ្រពះមាន្រពះភាគ ្រពះអង្គបាន
យាងេទៅកាន់តម្ពបណ្ណិទ្វីបជាេលើកទី២, េដាយកាលេនាះ េស្តចនាគពីរនាក់ពូ និងក្មួយ េឈាះ មេហាទរៈ
(Mahodar

a) និងចុេលាទរៈ (Chul odar a) េឈាះដេណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កគា។ េហើយេពលេនាះឯង

ែដល្រពះសាសា ្រទង់បនាសែម្តងធម្មបាដិហារយ េ្របាសនាគទាំងពីរេនាះឱយ្រជះថា្របគល់រាជបល្ល័ង្កថាយ្រពះអ
ង្គ។ េហើយេនៅេពលេនាះែដរ េស្តចនាគ េឈាះ មណិក្ខិកៈ ្រតូវជាពូរបស់នាគមេហាទរៈ ែដលបានមកជួយចបោំង
ក្មួយ ក៏បានជួបនឹង្រពះដ៏មាន្រពះភាគ េហើយក៏បានអារាធនា្រពះអង្គ ឱយ្រទង់យាងេទៅកាន់វត្តកលយោណី ជា
កែន្លងែដលខ្លួនអា្រស័េយេនៅ។ បីឆាំេ្រកាយមក េស្តចនាគបានេទៅកាន់វត្ត េជតពន និងបានអារាធនា្រពះសម្ពុទ្ធ
ម្តងេទៀត, េពលេនាះ ្រពះសមាសម្ពុទ្ធមួយអេន្លើេដាយ ្រពះភិក្ខុសងឃជាសាវ័កចំនួន ៥០០ អង្គ បានយាង
្របទកសិណេកាះ្រសីលងា្ក ៣ ជុំ េហើយ្រទង់គង់ចូលនិេរាធសមាបត្តិេនៅ្រតង់វត្តកលយោណី និងកែន្លងដៃទមួយ
ចំនួនេទៀត និងបានតាំងទុកនូវសាម្រពះ បាទ នា្រជលងស្ទឹងកលយោណីមួយ និងេនៅេលើកំពូល ភ្នំ្រសីបាទ ឬសុ
មនកូដេនះមួយ េនៅក្នុងវសសោទី ៨ ពីៃថ្ង្រតាស់ដឹង និងជាេលើកទី ៣ ៃនការយាងេទៅ កាន់េកាះតម្ពបណ្ណិទ្វីប។
តាម្របភពឯកសារទាំងអស់ មិនមាននិយាយ អំពីទំហំៃនសាម្រពះបាទេនះថា មានទំហំ និង ្របែវងប៉ុនានេនាះ
េទ។ ែតមានឯកសារខ្លះ ដូចជា បទានុ្រកម្រពះពុទ្ធសាសនាជាេដើម បានេធ្វើការ អតាធិបបោយអំពីសាម្រពះបាទ
ចម្លងេនៅ្របេទសៃថ និងសាម្រពះបាទេនៅនា្របេទសភូមាមួយចំនួនែដរ ែតបានប
្រពះបាទេដើម ែដលេនៅភ្នំសុមនកូដេនាះ ដល់តិចតួចេឡើយ។ (ប

ក់ថា់ មិន្រតូវេទៅនឹងសាម

ក់ៈ ភ្នំ្រសីបាទ គឺជាតំបន់្រតជាក់ណាស់

ដូេច្នះេទសចរចាំបាច់្រតូវែតេ្រតៀមជាេ្រសច នូវេ្រសាមៃដ េ្រសាមេជើង មួក និងអាវរងាេដាយខ្លួនឯង ឬេបើគាន ក៏
អាចរកជាវបានេនៅតាម្រចក ផ្លូវេឡើងេទៅ ែតតំៃលគឺ្របាកដជាខុសពីទីកែន្លង ធម្មតាេហើយ។)

វត្តកលយោណី

Kal eni Vi hār a េយាងេទៅតាមពងសោវតារ បាននិយាយថា ្រពះពុទ្ធជាមាស់បានយាងមកទសស
នាវត្តកលយោណី េនៅក្នុងវសសោទី៨បនាប់ពីការ្រតាស់ដឹងក្នុងៃថ្ងេពញ បូណ៌មី ែខវិសាខ េដាយការអារាធនា របស់
េស្តច នាគ េឈាះ មណិកក្ខិៈ (Manai

kkhi ka) ៃនវត្ត កលយោណី, ្រពះពុទ្ធជាមាស់្រពះអង្គបានគង់េនៅ

េលើ រតនបល្ល័ង្គ ែសម្តងធម៌ដល់េស្តចនាគ្រពមទាំងពួក បរិវារ។ រតនបល្ល័ង្គែដល្រពះពុទ្ធ្រទង់សែម្តង្រពះ ធម៌
េនាះ បានដម្កល់ទុកកង្នុ្រពះេចតិយ ក្នុងវត្ត កលយោណីេនាះឯង។ ្របភពខ្លះថា ្រពះសម្ពុទ្ធ្រទង់ បាន្របតិសានទុក
នូវសាម្រពះបាទពីរកែន្លងេនៅ ្រសីលងា្ក, មួយេនៅេលើកំពូលភ្នំសុមនកូដ និងមួយ េទៀត េនៅនា្រជលងស្ទឹង
កលយោណីេនះឯង។ ែត េទាះជាយា៉ងេនះក្តី ក៏េគមិនបានចាប់អារម្មណ៍េទៅ េលើទីេនះែដរ១ ។ ្រពះបាទយទាតិ
សសជា្រពះភាគិេនយយ(ក្មួយ) របស់្រពះបាទេទវានមបិយតិសស ្រពះអង្គបានកសាង វត្តកលយោណីេនាះ។ េចតិយ
េនះមានកំពស់ ២៤ម រងាស់ជុំវិញ មាន្របែវង ៥៥ម។ មាន រាងដូចជា ពំនូក្រសូវ ឬចំេបើង េនៅក្នុងបរិេវណ
វត្តមានរូបជា េ្រចើន ែដលេគេធ្វើេឡើងេដើមបីឧទ្ទិសចំេពាះ្រពះជា មាស់ទាំងឡាយដូចជា កតរកមៈ, វិស្ណុ, នាថៈ និង
វិភិសសនៈ(Kat

ar agama Vashnu Nāt ha Vi bhi s hana)។ េយាងតាមការកត់្រតាៃន
Gal pot t a និយាយថា ្រពះបាទ និសសង្ក មល្លៈ (Ni ssanka Mal l a) ្រទង់បាន យាងមកេធ្វើសកា្ករ
បូជាវត្តកលយោណីេនះែដរ។ ក្នុង េសៀវេភៅដែដលេនាះបាននិយាយេទៀតថា េស្តច កាលិង្គមាឃ (Kal i nga
Māgha) បានឆ្មក់ចូលក្នុង វត្តេហើយបានលួច្រទពយសមបត្តិទាំងអស់របស់វត្ត។ ពួកព័រទុយកាល់ បានដុត
បំផាញវត្តកលយោណី ដ៏ជាទីកែន្លងេធ្វើសកា្ករបូជាដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងចំេណាម កែន្លងដ៏សំខាន់ៗ ទាំង ១៦ ក្នុង
្របេទស្រសីលងា្ក េនះ។ Dur

ut hu Per aher a គឺេគ្របារឰេធ្វើ ក្នុងែខ មករា យា៉ងអធិកអធម និងលបី

ខ្ចរខាយ។

កាលុត្តរេចតិយ ឬ្រពះេចតិយ្របេហាង

Wat adage Kal ut ar a or Kal ut ar a Chai t hya ស្ថិតេនៅភាគនិរតីៃន្របេទស
្របមាណជា ៤៥ គ.ម.ពីទី្រកុង Col ombo េនៅតាមដងផ្លូវេឆាះេទៅ កាន់បូជនីយដាន Kat ar agama គ
ណៈធម្មយា្រតា នឹងឆ្លងកាត់តំបន់មួយ េឈាះថា កាលុត្តរៈ។ េយាងតាមឯកសារសិលាចារិកេនៅទីេនាះ ែដល
បានចារេនៅៃថ្ង១៥េកើត ែខវិសាខ គ្រមប់ខួប ២៥៥០ ្រតូវនឹងៃថ្ងទី ១២ ឧសភា ឆាំ២០០៦ េនៅ េលើសិលាចារិក
ចាស់របស់ Kal

ut ar a Bodhi Tr ust

ៃថ្ងទី ៧ វិច្ឆិការ ១៩៥១ បាន្របាប់េយើងថា ជាង ២៥៥០ឆាំ

កន្លងេទៅេហើយគឺេនៅស.វ.ទី៣មនុ្រគឹស្ទ កូន្រពះេពាធិ្រពឹកសមួយក្នុងចំេណមាកូនេពាធិ៍ទាំង៣២េដើមពីមហាេពាធិ
េនៅអនុរាធបុរី បាន្របតិសាន េនៅទីេនះ ែដលកាលេនាះមានេឈាះថា មហាជា-លិ្លក្រគាម(Maha

J āl l i ka Gama) ែដលបច្ចុបបន្ន សា្គល់ថា កាលុត្តរៈ។ ្រពះេពាធិ្រពឹកសេនះ ្របតិសាន េនៅេលើទីទួល
្របមាណ១០ែម៉្រតពីមាត់ស្ទឹង។ ស្ថិតេនៅភគាខាងសាំៃន្រពះេពាធិ្រពឹកសេនាះ គឺ្រពះេចតិយ េឈាះថា កាលុត្តរៈ
ែតពុទ្ធបរិស័ទ ែខ្មរែតងេហៅថា េចតិយ្របេហាង េ្រពាះេចតិយ េនាះមានទំហំធំ កសាង្រគបពីេលើេចតិយតូចមួយ
េទៀតេនៅខាងក្នុង។ តំបន់េនះបានរុករកេឃើញេនៅ ឆាំ ១៩៥៣ េដាយេលាក សុីរិល ដឺហសូយសា (Si

r

Cyr i l de Zoysa)។ ្រគឹះ្រពះេចតិយកសាងេនៅឆាំ ១៩៦៤ រីឯកំពូល្រពះេចតិយវិញិ កសាងេនៅៃថ្ងទី
២៤ មករា ១៩៧៤។ ែត កំពូលខាងេលើេនះ ្រតូវ បានសាងេឡើងជាថ្មីម្តងេទៀត េនៅៃថ្ងទី១៨ កុម្ភៈ ១៩៨០

េហើយ្រពះបរមសារីរិកធាតុ ក៏បានដម្កល់ េនៅៃថ្ងដែដលេនាះែដរ។ រងាស់ព័ទ្ធជុំវិញ្រពះេចតិយ េនះ មាន្របែវង
៩១.៥០ម មានកំពស់ ៥៦.៥ម និងទំហំបរិមា្រតអង្កត់ផ្ចិត ២៩ម កសាងេនៅេលើ ៃផ្ទដី្របមាណ២១៨០ែម៉្រត្រក
ឡា។ ឯសាបតយករ អ្នកកសាង្រពះេចតិយេនះ គឺេលាក Just

i n Sar ana sekar a រួមជាមួយវិស្វករ
.
assi nghe។ គណៈធម្មយា្រតា
ពីរនាក់គឺ Deshabandu Vi dyaj ot hi និង Dr .A.NKul
អាចេធ្វើដំេណើរេទៅនមសស-ការ បូជនីយដានដ៏រស់រេវីករំេលចេដាយធម្មជាតិដ៏ ្រសស់បំ្រពង អមេដាយស្ទឹងមាន
ទឹកថាយង់ដល់ដី ខួប្របាំងវសសោ ែកបរេឆ្នរសមុ្រទដ៏ធំល្វឹងេល្វើយ ខយល់រំេភើយផាត់បក់កាត់មុខយា៉ង្រតជាក់ េធ្វើឱយ
េយើងមានអារម្មណ៍្រសស់ថារីករាយ បេងានកាយ ថាយចិត្ត្របតិបត្តិចំេពាះអង្គ្រពះសមា គានគិតរា ថយេឡើយ។
គណៈធម្មយា្រតាអាចេឡើងតាមជេណ្ដើរ ចូលេទៅខាងក្នុង្រពះេចតិយធំ េហើយេនៅទីេនាះ េយើងនឹងេឃើញមាន
្រពះេចតិយតូចមួយ ែដលេគ ដម្កល់្រពះសារីរិកធាតុរបស់្រពះពុទ្ធបរម្រគូៃនេយើង និង្រពះពុទ្ធបដិមាែដលបានតុ
បែតងយា៉ងសាតល្អ។ ជាងេនះេទៅេទៀត េបើគណៈធម្មយា្រតាមានេពល េវលាគួរសម ក៏អាចចំណាយេពលអាន
និងេមើល នូវរូបគំនូរដ៏្រសស់សាត របស់វិស្វករដ៏ចំណានបាន ផងែដរ។ ផាំងគំនូរទាំងអស់មានចំនួន៧៥ ផាំង
េដាយ េយើង្រតូវេមើលចាប់ពីែផ្នកខាងសាំៃនជេណ្ដើរេឡើង េទៅ១។ ផាំងគំនូរទី១ បានពិពណ៌នាអំពីការទទួល
ពយោករណ៍របស់្រពះសមាសម្ពុទ្ធទីបង្ករ កាល្រពះ អង្គេសាយ្រពះជាតិជាសុេមធតបាស។ ទី២បងាញ ពី្រពះប
របស់្រពះបរមេពាធិសត្វ ែស្វងរកទឹក េនៅេលើវាលខសោច់ និងទី៣ និយាយអំពីការជួប និងបានកាយជាស្រតូវនឹង
គាដំបូងបង្អស់រវាង្រពះសមា សម្ពុទ្ធ និងភិក្ខុេទវទត្ត កាលេនៅេដើររកសុីទិញលក់ ែដក(ទិញេអតចាយ)។ និងរូប
គំនូរជាេ្រចើនេទៀត បានប

ក់អំពី្របវត្តិរបស់្រពះពុទ្ធជាមាស់ ែដល បានអេនាលេយានយកកំេណើត េកើតេនៅ

ក្នុងអត្ត-ភាពេផសង ៗ និងដំេណើរជីវិតរបស់្រពះអង្គ េនៅ េ្រកាយេពល្រតាស់ដឹងរហូតបរិនិព្វនា។ រីឯគំនូរពីរ ផាំង
ចុងេ្រកាយគឺ ផាំងទី ៧៤ េរៀបរាប់ពីពិធីការ បូជា្រពះសរីរសពរបស់្រពះអង្គ េនៅនគរកុសិនារា និងទី៧៥
អធិបបោយពីការែបងែចក្រពះធាតុ េទៅ ដល់្រពះរាជាទាំងំ ៨ នគរ េដាយេទាណ្រពាហ្ម-ណាចារយ។ េនៅែផ្នកខាង
េ្រកាមៃនផ្លូវមា្ខងេទៀត មាន្រពះេពាធិ្រពឹកសពីរេដើមដៃទេទៀត ែដលេដើមធំ មានែមក្រតឈឹង្រតៃឈេ្រគាប មកេលើ
ថ្នល់ជាតិ ជាមួយនឹង្រពះេចតិយតូចមួយកសាងេនៅឆាំ១៩៣៩ ឯ្រពះេពាធិ្រពឹកសេដើមតូចមួយេទៀត ស្ថិតេនៅខាង
ក្នុងវត្តែដរ េដាយេយើងអាចេធ្វើដំេណើរឆ្លងកាត់ សាលដម្កល់្រពះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំមួយ្រពះអង្គ ្រពះ េពាធិ្រពឹកសេនះ
ទំនងជា្របតិសានេនៅឆាំ១៩៦០។

វត្តេពល្លង្វិលៈ

Bel l anvi l a ស្ថិតេនៅជាយ្រកុងដីហិវលៈ (Dehi wal a) ្របែហលជា ៣.៥ គីឡូែម៉្រត។
ក្នុង សីហឡវងសបាននិយាយថា ក្នុងចំេណាម្រគាប់េពាធិ៍ ៣២្រគាប់ ពីែមកមហាេពាធិ៍នាទី្រកុងអនុរាធបុរៈ ែដល
្រពះនាងសងឃមិតាេថរីបាននាំមកកាន់្របេទស ្រសីលងា្ក េហើយមានមួយ្រគាប់បាន្របតិសានក្នុង វត្ត

Bel l anvi l a េនះឯង។ ្រពះេពាធិ្រពឹកស ក្នុងវត្តេពល្លង្វិលៈេនះ បាន ្រគបដណ្ដប់េដាយៃ្រព្រកាស់ គាន
នរណាមាក់េឃើញ េឡើយ។ ប៉ុែន្ត ជាសំណាងល្អ េនៅក្នុងឆាំ ១៨៥០ មាន្រពះសងឃមួយ្រពះអង្គ ្រពះនាម េតេណ្ណ
េគាដ េគទរេត្ថរ(Tennegoda Gedar

a Ther a)បានរកេឃើញ។ ឯវតប្តច្ចុបបន្នេនះ គឺជាការខំ្របឹង
ែ្របងែខ្នងខ្នះ កសាងេដាយយកចិត្តទុកដាក់របស់្រពះេសាមារ-តនេត្ថរ (Somar at hanat t her a)។
វត្តសព្វៃថ្ងេនះ មានពាសេពញេដាយទីសកា្ករបូជា,េដើមេពធាិ៍,កុដិ ស្រមាប់្រពះសងឃសាក់េនៅជាេ្រចើន, សាលា
ស្រមាប់ សែម្តងធម៌, កែន្លងស្រមាប់អ្នកបូជា និងកែន្លង ស្រមាប់សួរពត៌មានេផសងៗ។ េយាងតាមេរឿងេ្រពង

ែដលេគសរេសរេឡើងេនៅតាមជុំវិញវត្ត និយាយថា ្រពះ Kat

ar agama, Vi shnu, Huni yamបាន
បេ ញ ពណ៌ ្រកហម េខៀវ និងេភង្លីពណ៌សជាេ្រចើន។ កម្មវិធីបុណយ មួយ េឈាះ Bel l anvi l a
Esal a Per aher a អាសាឡបូជា េគបាន្របារឰេធ្វើជាេលើកទីមួយ េនៅ ក្នុងឆាំ ១៩៥០ និងេរៀងរាល់ឆាំ
បន្តបនាប់េទៀត។

សានទី្របតិសានកូនេពាធិ្រពឹកស ៤០េដើម
ក្នុងសតវតសរ៍ទី ៣ មុន្រគឹស្ទ (3r

dB.C.) គឺ េ្រកាយការបរិនិពាន ៃន្រពះសមាសម្ពុទ្ធ្របមាណ ២៣៦

ឆាំ ្រពះនាងសងឃមិតាេថរី្រពះរាជបុ្រតីរបស់ ្រពះបាទធមាេសាក ជា្រពះភគិនីរបស់្រពះមហិន្ទេត្ថរ និងជា្រពះ
មាតារបស់សុមនសាមេណរ បាននាំ្រពះ េពាធិ្រពឹកសែមកខាងសាំ អំពី្រពះេពាធិ្រពឹកសែដល ្រពះសុគត្រទង់គង់
្រតាស់ដឹងសព្វញ្ញុត្ត

ណ នាពុទ្ធ-គយា(Buddhagay ā) មក្របតិសានេនៅេកាះ្រសីលងា្ក ឰដ៏្រកុងអនុរាធ

បុរៈែដលសព្វៃថ្ងេគចាត់ទុកថា ជា េដើមេឈើែដលមានវ័យចណំសា់ជាងេគបង្អស់ ក្នុង ឯកសារ្របវត្តិសា្រស្តពិភព
េលាក។ ្រពះពុទ្ធេឃាសាចារយ បានេរៀបរាប់ក្នុងគម្ពីរ ្រពះអដ្ឋកថា ្រពះវិន័យ េឈាះ សមន្តបបោសាទិកា របស់
េលាក(Samant

appās ādi k ā)ថា ្រពះេពាធិ្រពឹកស ែដលនាំមកេនាះ មានែផ្លចំនួន៥ ជាមួយផង។ េនៅ

ក្នុងៃថ្ង្របតិសាន្រពះ ្រសីមហាេពាធិេនាះ ែផ្លេពាធិ ទាំងេនាះ ក៏ទុំេហើយ្រពះេថរៈមហិន្ទៈ ក៏បេងាន្រពះ ហស្ថ
ទទួលែផ្ល្រពះេពាធិ រួចថាយេទៅ្រពះរាជា្រពះ បាទ េទវានមបិយតិសស ឱយ្រទង់្របតិសាន។ ភាម េនាះ កូន្រពះ
េពាធិ្រពឹកស ៨ េដើម អំពីែផ្លនីមួយៗ ្របមាណ ៤ ហត្ថ បានដុះេឡើង េហើយ្រទង់មាន ្រពះរាជឱងា្ករឱយ្របតិសាន
នូវកូន្រពះេពាធិ ទាំង េនាះ តាមសានទីទាំង ៨ កែន្លងេនះឯង ៖


៨ េដើមដំបូងៃនែផ្លទី ១

េឈាះតាម្រពះអដ្ឋកថា េឈាះេហៅបច្ចុបបន្ន
1. ្រតង់កំពង់ ជម្ពូេកាលបដ្តនៈ Dambul
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


ut ot a
មុខទារផ្ទះតិវក្ក្រពាហ្មណ៍ Ti vakka Br ahami n Vi l l age
ក្នុងវត្ត ថូបារាម Thupār āmaya
ក្នុង ឥសសរនិមានវិហារ Kasupgi r i Veher a
្រតង់ទី បឋមេចតិយ Pat t amaka St upa
្រតង់ េចតិយបព៌ត Sandagi r i ya
្រតង់ កាជរ្រគាម Kat ar agama
្រតង់្រសុក ចន្ទន្រគាម Sadungama

កែន្លងកូនេពាធិ៣២េដើម ៃនែផ្ល ៤ ដៃទេទៀត
1.
2.
3.

Mal vessa Vi har a
Tant i r i mal e
Madal gamuwa

Kot t i y ār āma
5. Pol onnar uwa
6. Rusi gama
7. Māgama
i l val a
8. W
9. Mahi yangana
10. Vi l gamVeher a
11. Mut i yangana
12. But t al a
13. Happor uwa
14. Si t ul pauwa
15. Vanav āsa Veher a
el i gama
16. W
17. Er agoda
18. Meddi gama
19. Ganegama
20. Pusul pi t i ya
21. Chat ur a
22. Bel i gal a
23. Bel l anvi l a
24. Vandur awa
at t ār āma Raj a Mahā Vi har aya
25. W
26. Sul ugal l a
27. Res Ser uwa
28. Kat t i y āwa
29. Gi r i bā Veher a
30. Yapahuwa
31. Kas āgal a
32. Embal āwa
4.



បូជនីយដានសំខាន់ៗទាំង១៦កែន្លង
1. មហិយង្គណៈ Mahi
2.
3.

yangana
នាគទីប Nāgadīpa
្រពះវិហារ កលយោណី Kel ani Vi har a

4. ភ្នំ្រសីបាទ Sr

i Pāda
5. ទិវាគុហា Di v āguhawa
6. ្រពះស្ថូប ទីឃវាបិ Di gav āpi St upa
7. មុថិយង្គណៈ Mut hi yangana
8. តិសសមហាវិហារ Ti ssamaha Vi hār a
9. ្រសីមហាេពាធិ Sr i Mahā Bodhi
10. មិរិសេវតិ េចតិយ Mi r i savet i seya
11. សុវណ្ណមាលិកេចតិយ Ruvanvel i seya
12. ថូបារាម Thupār āmaya
13. អភយគីរីេចតិយ Abhayagi r i Dāgāba
14. េចតិយ្រពះេជតពន Jet avana Dāgāba
15. េសលៈ េចតិយ Sel a Dāgāba
16. កតរគាម វិហារ Kat ar agama Vi hār a
សានទីទាំង ១៦ េនះ គឺជាកែន្លងែដល្រពះ ជិន្រសី ្រទង់ធាប់យាងមក េហើយ្រទង់ែថមទាំង បានគង់េធ្វើ
សមាធិចូលនិេរាធសមាបត្តិ ជាមួយនឹង ្រពះអរហន្ត ទាំងឡាយ្របាំរយអង្គេទៀតផង ។
េយាង
េសៀវេភៅ"បូជនីយដានែដនេកាះលងា្ក" េដាយ ភិក្ខុ
េមតាបាេលា ទឹម េសឿត
តរុណកវី ចន្ទបបេ

ែសម ចន្ទធីរិ៍

រក្ខិតធេមា ្របាក់ សាន្ត
ធម្មបាេលា េ្របម លីម
ញាណេជាតិ សុិន គង់
អាចិណ្ណកលយោេណា ឡឹក សំអន
ធម្មបេ

សុឺម សំអូន

សុមនេត្ថេរា ថាវ ប៊ុនេថន
សទ្ធម្មសិរី អ៊ុន សំអាត
សេម្តច្រពះមហាសុេមធាធិបតី ជ.ណ. េជាត

េណា,វចនានុ្រកមែខ្មរពុទ្ធសាសនបណិតយ េបាះពុម្ពេនៅ ព.ស.២៥១២, ឆាំ ១៩៦៨ ។

្រពះឧបាលិវងស មុឹង ែសស វចនានុ្រកមបាលី អភិធានបបទីបិកា ពុទ្ធសាសនបណិតយ ព.ស. ២៤៩៤ ឆាំ ១៩៥១។

Buddhi st Cul t ur al Cent r e, Sr i Lanka Pi l gr i m’s Gui de, Sr i Lanka 1st Edi t i on 2000
Ven. S. Dhammi ka, Sacr ed I sl and, Buddhi st Publ i cat i on Soci et y , Sr i Lanka 1st ed 2008

BWHar
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Di scover y Channel , I nsi ght Gui des Sr i Lanka, APAPubl i cat i on, Par t of t he
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Ri char d Pl unket t , Br i gi t t e El l emor , Sr i Lanka, Lonel y Pl anet Publ i cat i ons , 9t h Ed.
August 2003
Wi l l i amSkeen, Adam’s Peak , Asi an Educat i onal Ser vi ce, NewDel hi
Āl

1997

uvi hār a Sar anankar a Ther o, Āl uvi hār a The Rock Caves Templ e, Sr i Lanka 2003

St even Mar t i n, Mi c Looby , Myanmar (Bur ma), Lonel y Pl anet Publ i cat i ons , 8t h Edi t i on
Oct ober 2002
Encycl opaedi a of Buddhi smVol .I I I &VI , 1971
Anur adha Senevi r at na, Dal adā Māl i gāwa, The Templ e of t he Sacr ed Toot h Rel i c i n Kandy ,
Mi ni st r y of St at e f or I nf or mat i on Gover nment of Sr i Lanka 1990.
Jayasi nghe Bal asoor i ya, The Gl or y of Anci ent Pol onnar uva, 2nd Edi t i on 2004.
Di nesh Kul at unga, The Sacr ed Toot h Rel i c , At Sr i Dal ada Mal i gawa, i n hi st or i cal
wor l d her i t age ci t y of Kandy Sr i Lanka, BE 2551/CE 2007 Publ i shed by : Nept une
Connect i ons (Pvt ) Li mi t i ed.
Her mann Ol denber g, The Di pavamsa, An Anci ent Hi st or i cal Recor d, Asi an Educ at i onal
Ser vi ce, NewDel hi Madr as 2006.
Wi l hel mGei ger , Ph.D., Mahavamsa, The Gr eat Chr oni cl e of Ceyl on, Buddhi st Cul t ur al
Cent r e Sr i Lanka, 1st ed 1912, t hi s i s i n 2003.
John SSt
. r eng, Rel i cs of t he Buddha, Mot i l al Banar si dass publ i sher s , Pr i vat e Li mi t ed
Del hi 2007.
Rev .Kambur upi t i ye Nandar at ana, Dhāt uvamsa, t he Cul t ur al Publ i cat i ons COLTD
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. Fi r st
Edi t i on 1984.
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