
វត្តបទុមវតី ជ ម អតីតវត្តខពប យ៉ង 

ភនំេពញ: វត្តបទុមវតី ជ ម ឬ វត្តបទុមវតី ឬ វត្តបទុម ្រតូវបនក ងេឡើងេលើកដំបូងេនកនុងរជជកល
ៃន្រពះបទ ពញយ៉ត និង មនេឈម ះថ វត្តខពប យ៉ង។ បនទ ប់ពី្រតូវបនេបះបង់េចល ប់រយឆន ំ
មក វត្តេនះ្រតូវបនក ងេឡើងវញិកនុងរជជកល្រពះបទនេ ត្តម េហើយ្រតូវ បន្រពះអងគែ្របេឈម ះថ 

វត្តបទុមវតី ជ ម។ 

កនុងរជជកលសេម្តច្រពះបរម ជពញយ៉ត ្រទង់បនផ្ល ស់ប្តូរ ជធនីមក ំងេនចតុមុខ គឺភនំេពញ
បចចុបបននេនះជេលើកដំបូងេនៃថង១៥េកើត ែខពិ ខ ឆន ំខលឆស័ក ពុទធសក ជ ១៩៧៨ ្រគិស្ដសក ជ 

១៤៣៤ ចុល្លសក ជ ៧៩៦។ េ្រកពីករជួសជុល្រពះវ ិ រ និងក ងេចតិយធំេនេលើភនំដូនេពញ 

្រទង់បនបញជ ឱយក ងវត្តចំនួន៦េទៀត គឺវត្តេកះ១, វត្តលងក ១, វត្ត្រពះពុទធេឃ ចរយ១, វត្តពមផ្លុង
១, វត្តឧ ្ណ េ ម១ និង វត្តខពប យ៉ង១។ 

វត្តខពប យ៉ង ្រតូវបន ងសង់េឡើងេនខងតបូង្រពះបរម ជ ងំ្របមណជ៣០៩ែម៉្រត មន
បេ ្ត យពីលិចេទេកើត២៦០ែម៉្រត និងទទឹងពីេជើងេទតបូង២០២ែម៉្រត។ េនពីមុខវត្តមនដីទំនប 
(បឹង) និង ខងតបូងវត្តមនដីខពបមួយែដលអនក្រសុកែតងេ ថ ខពប យ៉ង។ យ៉ង ជេឈម ះៃនបុរស
ចំ ស់មន ក់ េហើយេ យេសចក្តី្រជះថ្ល ចំេពះ្រពះពុទធ សន គត់បនថ្វ យដីខពបរបស់គត់
ស្រមប់្រពះបទពញយ៉ត ងសង់វត្ត។ េដើមបីេលើកទឹកចិត្ត និងជករដឹងគុណដល់គត់ េទើប
្រពះ ជសព្វ្រពះហឫទ័យ ក់េឈម ះវត្តេនះថ វត្តខពប យ៉ង េ្រពះវត្តេនះ ងសង់េឡើងេនេលើដី
ខពបរបស់ យ៉ង។ 

លុះដល់រជជកល្រពះបទនេ ត្តម ្រទង់បនេបះបង់្រកុងឧដុងគមនជ័យ មក ងទី្រកុងភនំ េពញជ្រគ
ទី២ កនុងឆន ំឆ្លូវសប្តស័ក ពុទធសក ជ ២៤០៨ ្រគិស្ដសក ជ ១៨៦៥។ ្រពះអងគបននិមន្តសេម្តច្រពះ
សុគនធ  ធិបតី បញញ សីេ  ប៉ន ជសេម្តច្រពះសងឃ ជគណៈធមមយុត្តិក និកយពីវត្ត គូ ឬវត្ត
អមពិលបី ន្រកុងឧដុងគមកគង់េនវត្តខពប យ៉ងេនះ ។ ្រពះអងគក៏បននិមន្តសេម្តច និល េទៀង ជ
សេម្តច្រពះសងឃ ជគណៈម និកយពីវត្តពុទធ្របងគ ្រកុងឧដុងគមនជ័យ មកគង់េនវត្តឧ ្ណ េ ម
្រកុងភនំេពញ។ 

្រគេនះវត្តខពប យ៉ង ពំុមនកុដិ  ឬ វ ិ រែដលជេករដំែណលចស់េសសសល់េទ សូមបីែត
ភិកខុ មេណរមួយអងគក៏គម នផង។ វត្តចស់េនះបនក្ល យេទជៃ្រពសបតសុទធ ធេទវញិ តបិត្រតូវ 
បនេបះបង់េចលជេ្រចើនរយឆន ំ។ បុ៉ែន្តេគដឹងថ ទីេនះជវត្តបុ ណ េ យេគបនេឃើញមនចរេន 
កនុង្រពះ ជពង វ រផង និង េគបនសេងកតដីទួលខពស់ជងេគ ែដលេគ ចសននិ ្ឋ នបនថ ជទី្រពះ 
វ ិ រផង េហើយេនេលើដីទួលេនះមនេ ងតូចមួយ្របក់ស្លឹក េនកនុងេ ងេនះមន្រពះជីវតូ៍ចមួយ



្រពះអងគ មនែផនថមសន្លឹកសីមមួយផទ ំង និង ថមេគលមូលជេ្រចើនដំុ។ េនទិសខងេកើតមុខទួលេនះ
មនខពបតូចមួយែវង េហើយេនទិសខងតបូងមនខពបមួយធំេ្រជែដលអតីត យ៉ង បនជីកស្រមប់
យកទឹកេ្រ ចដំ ំរបស់ គត់ ។ ឯទឹកេនះមនខួប្របំងខួបវស  េហើយថ្ល យង់។ អនក្រសុកែតងែត

្រស័យនឹងទឹកេនះជ្រប្រកតី។ 

្រគេនះ្រពះបទសេម្តចនេ ត្តម បនបងគ ប់ឱយេមករដឹកជញជូ នេឈើ្រពះ ជ្រទពយពី្រកុងឧដុងគមនជ័យ 

មក ងកុដិ  និង  វ ិ រ េនេលើដីទួលេនះ េហើយ្រទង់ឱយជីកគូ ( ន មេភ្ល ះ) ខងេជើង , 

ខងតបូង , ខងលិច និង ្ត រខពបចស់របស់ យ៉ងេនះ ឱយេ្រជែថមេទៀត េដើមបីយកដីចក់បំេពញទី
ខូង ្រពមទំងព្រងីកដីទួលេនះឱយធំទូ យជងមុន េហើយ្រទង់បនបញជ ឱយ ំឈូកកនុងគូទំង៣្រជុង
ៃនវត្តេនះ។ 

លុះ ងសង់ចប់សព្វ្រគប់ ្រពះអងគបន្របរពធបុណយបញចុ ះសីម ឆ្លង្រពះវ ិ រ កុដិ  និងថវវតថុ
ននកនុងវត្ត។ កនុងេពលេនះ ្រពះអងគបនែ្របេឈម ះវត្តេនះថ វត្តបទុមវតី ជ ម ែដលមនន័យថ “

មៃន្រពះ ជ ែដលមនផក ឈូកព័ទធជរបង” រហូតមកដល់សព្វៃថង។ 

សព្វៃថងវត្តេនះភគេ្រចើន្រតូវបនេគេ បំ្រពួញមក្រតឹមែតថ វត្តបទុមវតី ឬ វត្តបទុម បុ៉េ ្ណ ះ។ 

ឆន ំឆ្លូវនព្វស័ក ពុទធសក ជ ២៤៨០ ្រពះបទសេម្តចសីុសុវតថិ មុនីវង  និង សេម្តច្រពះមងគល េទពចរយ 
បញញ ទីេប សុ៊ក ែដលជសេម្តច្រពះសងឃ ជគណៈធមមយុត្តិជំនន់ទី៣ បនចត់ករឱយរះុេរ ើ្រពះវ ិ រ
ចស់េចញ េហើយ ងេឡើងជថមីេ យឥដ្ឋ និង សីុម៉ងត៍ជំនួសវញិ េ យមន្របជពុទធបរស័ិទ្រគប់
ជន់ថន ក់ចូលរមួផង។ 

វត្តបទុមវតី ជ ម ំងពីេនមនេឈម ះថ វត្តខពប យ៉ង រហូតមកគឺជវត្តធំៃន្រពះពុទ្ធ សន
គណៈធមមយុត្តិកនិកយ ៃនកមពុជេទស តបិតជទីគង់េនៃន្រពះេថរៈ ែដលមនសម ណស័ក្តិ ំងពីថន ក់
ជគណៈរហូតដល់ថន ក់សេម្តច្រពះសងឃ ជ។ 

េ យេហតុែតេឈម ះរបស់វត្តេនះផង េ យេហតុវត្តេនះ្រតូវបន ងេឡើងេ យ្រពះ ជផង និង 

េ យ រជទីគង់េនៃន្រពះសងឃែដលជសេម្តច្រពះសងឃ ជផង េទើបវត្តេនះ្រតូវបនេ ថជវត្ត
េស្តច។ 

បនទ ប់ពីកងទ័ពែខមរ្រកហមបនជ័យជមនះេលើកងទ័ព ធរណរដ្ឋែខមរ របស់ឧត្តមេសនីយ៍លន់ នល់ និង
្រពះអងគមច ស់ សីុសុវតថិ សិរមិតៈ េហើយបនកន់កប់្របេទសកមពុជេនេដើមឆន ំ១៩៧៥មក វត្តបទុមវតី
ជ ម ្រតូវបនេបះបង់េចលដូចជវត្តឯេទៀតៗទូទំង្របេទសែដរ។ 



១៩៧៩ វត្តេនះ្រតូវបនកងទ័ពយនរស់េនដូចជបនទ យ និង្របជជនែខមររស់េនដូចជផទះៃន្រគហសថ
ធមម ។ 

 ឆន ំ១៩៨៩ ្របមុខដឹកនំែខមរ មនសេម្តចអគគម ធមមេពធិ ល ជ សីុម ជេដើម បននិមន្ត
សេម្តច្រពះេពធិវង័  ននទ ែង៉ត ( បចចុបបននជសេម្តច្រពះម សុេមធធិបតី សេម្តច្រពះសងឃ 
នយកៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ) ពីវត្តលងក កុសម ម មកគង់េនេដើមបីដឹកនំ្រពះសងឃ និង 

ពុទធបរស័ទ រហូតមក។ ចប់ ំងពីេពលេនះមក ក៏មន្រពះសឃជេ្រចើនមកគង់ ន ក់េនេរៀនសូ្រត
ប់រយអងគ។ 

ដូេចនះកនុងសម័យ្រពះ ជ ច្រកកមពុជទី២ េនះ វត្តបទុមវតី ជ ម គឺជវត្តៃន្រពះសងឃគណៈម  
និកយម្តងវញិ។ 

េនឆន ំ១៩៩១ ្រពះបទសេម្តច នេ ត្តម សីហនុ បនេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ បនសំុឱយសេម្តច្រពះសុគនធ
ធិបតី បួរ ្រគី សេម្តច្រពះសងឃ ជ គណៈធមមយុតិ្តកនិកយ មកគង់េនវត្តបទុមវតីែដរ បុ៉ែន្តមនចំនួនែត
មួយកុដិបុ៉េ ្ណ ះ ។ េទះយ៉ងេនះក្តី វត្តបទុមវតី ជ ម  េនះេនែត្រតូវបនេគចត់ទុកថជវត្តៃន
គណៈម និកយ តបិតកនុង១ឆន ំៗ្រពះសងឃគណៈម និកយែដលមកគង់េនសិក បរយិត្តិ មន
ចប់ពី៣០០-៤៥០អងគ។ 

បចចុបបននេនះក្តី វត្តបទុមវតី ជ ម េនែតជមណ្ឌ លសងឃៃន្រពះេថរៈែដលមនសមណៈស័ក្តិធំៗ
ដែដល។ 

វត្តបទុមវតី ជ មមិនែមន្រគន់ែតជទីស្រមប់្របតិបត្តិធម៌ ថ៌ែដលជឱ ទៃន្រពះពុទធបុ៉េ ្ណ ះេទ 

បុ៉ែន្តក៏ជជ្រមកដ៏្រតជក់ក ន្តៃន្រពះសងឃ និង សិស -និស ិតមកពីជនបទេដើមបីសិក ផងែដរ ៕ 

េ យ : េខឿន ឃង 
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