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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណណមរកត្ 

 

ព្រះវហិារបុរាណវត្តកូនសត្វ 
 វត្តកូនសត្វ ឬដៅតាមដ ម្ ះថ្មីថាវត្តគិរដីោភា សថិត្កនុងឃុុំកូនសត្វ ព្សុកទឹកឈូ 
ដេត្តកុំរត្។ ដៅកនុងបរដិវណវត្ត មានសុំណង់ព្រះវហិារបុរាណ សង់ដ ើកូនទួ ដែ មាន
ព្សះទឹករ័ទធជុុំវញិ មានដត្ព្រករូ ដៅទិសខាង ិរប ុដ ណ្ ះ។ ដបើដអែកតាមសុំដណរចារ
ដៅដ ើដហាជាងឱ្យែឹងថា ព្រះវហិារវត្តដនះកោងដ ើងកនុងរវាងរុទធសករាជ២៥០២ ព្ត្ូវ
នឹងព្គិសតសករាជ១៩៥៩ ដោ គឺជាោថ បត្យកមមបុរាណមួយដទៀត្កនុងដេត្តកុំរត្ បន្ទា ប់រី
ព្រះវហិារវត្តដ ះដតត  ដែ សថិត្កនុងព្សុកកុំរង់ព្តារ។១ 

ព្រះវហិារវត្តកូនសត្វ ជាសុំណង់ដបបបុរាណតូ្រព្រ ឹង ររន្ទ មែព្បកបដោយ
កបូរការ់យ ង ែវរិិព្ត្។ ព្រះវហិារដនះ ជាទព្មង់វហិារជហាវ បួន សង់ដៅដ ើដេឿនកមពស់
ព្បដ  ជាងកនលះដម ព្ត្ មានបង្កា ន់ដែរ័ទធជុុំវញិ។ ររន្ទសមព័នធដអនកខាងដព្ មព្រះវហិារ 
គឺជាជញ្ជ ុំង និងឥែឋបូកកុំដោរោយអ ដ ើយដព្គឿងបង្ុ ុំដអនកខាងដ ើជាដឈើ (រូបដ េ១)។    

 

 
១

 សូមអាន “វហិារបុរាណវត្តដ ះដតត ” ដោយ ដ ៀន សុវណណមរកត្ អាយដ ើដគ ទុំរ័រ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/18834 ដថ្ៃទី១៥ ដេកុមភៈ ឆ្ន ុំ២០២២ 

រូបដ េ១ ព្រះវហិារវត្តកូនសត្វដមើ រីរមាៃ យ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/18834
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណណមរកត្ 

 ព្រះវហិារវត្តកូនសត្វជាព្បដេទវហិារជហាវ បួន (រូបដ េ២) មាន ុំន្ទ ុំោថ បត្យកមមែូរ
វហិារបុរាណតាមប ត្ ដេត្តន្ទន្ទ ដែ ដគសដងាត្ដឃើញនិយមោងសង់ដៅកនុងរវាង
មួយសត្វត្សមុន។២ សថិត្ដៅត្ុំបន់ជុុំវញិដនះដគដឃើញថា ព្រះវហិារវត្តកូនសត្វ ក៏មាន
 កខណៈដសាើរព្បហាក់ព្បដ  នឹងព្រះវហិារវត្តដ ះដតត  (ឆ្ន ុំ១៩៣២) និងព្រះវហិារវត្ត
ដព្រតាកុយ (ឆ្ន ុំ១៩៣៥) សថិត្កនុងដេត្តដកបដែរ (រូបដ េ៣-៤)។ 

   
 

 
ព្រះវហិារវត្តកូនសត្វ មានជដណតើ រដ ើងទ ុំងបួនទិស ដោយដៅដអនកខាងមុេនិងខាង

ដព្ យមានជដណតើ រមាខ ងរីរ ដ ើយដៅដអនករុំដ ៀងទ ុំងសងខាងមានជដណតើ ររីរដែរ។ ព្រះ
វហិារដនះ ដគសង់ដរៀបជញ្ជ ុំងជាប់នឹងរដបៀង ដោ គឺរុុំមានដ វងោ ុំងោរ។ ជញ្ជ ុំង
ខាងមុេមានទវ ររូ រីរ និងជញ្ជ ុំងខាងដព្ យមានទវ ររូ រីរ រឯីដៅជញ្ជ ុំងរុំដ ៀង
ទ ុំងសងខាងក៏មានទវ រមាខ ងរីរ អមដោយបងែួរតូ្រៗជុុំវញិរុំនួន១២។ ដៅដ ើដអាជញ្ជ ុំង
ខាងដព្ៅដនវហិារដនះ ជាជញ្ជ ុំងលាត្រុុំមានររន្ទ មែអវីដ ើយ (រូបដ េ៥)។ 

  
 

 
២ ព្ោប ចាន់មា រា  ២០១៧: ១៧ 

រូបដ េ២ ព្រះវហិារវត្តកូនសត្វ រូបដ េ៣ ព្រះវហិារវត្តដ ះដតត  
(រូបថ្ត្៖ ព្កសួងវបបធម៌, ២០២១)

វវ 

រូបដ េ៤ព្រះវហិារវត្តដព្រតាកុយ 

រូបដ េ៥ ព្រះវហិារវត្តកូនសត្វ (ដមើ រីោយ័រយ) រូបដ េ៦ ព្រះវហិារវត្តកូនសត្វ (ដមើ រី ិរ) 
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ែូរោនបញ្ជ ក់មកខាងដែើមដព្សរដ ើយថា ព្រះវហិារវត្តកូនសត្វជាព្បដេទវហិារ
បុរាណជហាវ បួន។ ព្រះវហិារដនះ ព្បក់ដកបឿងព្ស ដ ញ ដ ើយោល បែុំបូ ទុំងសងខាងមាន
ជព្មា រុះបីថាន ក់ ដត្ដៅព្ត្ង់រុងែុំបូ ដអនកក ត្   ដគដធវើឱ្យដ ើបេពស់បនតិរ (រូបដ េ៧)។ 
ដៅដ ើព្រុំែុំបូ  ដគដឃើញមានការ់មួយជួររត់្ព្ត្ង់ដៅថា “ន្ទងព្ចា ” ដ ើយដៅព្ត្ង់
រុំណុរក ត្  ដគ មែដោយកុំរូ មិុត្ ឬេលះដៅថាកុំរូ ព្រុំ។៣ ព្ត្ង់កុំរូ ព្រុំដនះ 
ដគបុំោក់ការ់ររន្ទរីដលា ៈដេវងគ្នន ជាបួន និងមានការ់េញីដេលើងព្ត្ង់រុងដលា ៈទ ុំង
ដន្ទះអង (រូបដ េ៨)។ រឯីដៅព្ត្ង់ដរងែុំបូ នីមួយៗ គឺជាការ់ន្ទគែង ត រសណតូ ករុះ
មកែ ់រងសបូវ។ រុំដោះការ់រងសបូវដនព្រះវហិារដនះ ដគសដងាត្ដឃើញដបលកគ្នន ទ ុំងបីថាន ក់ 
ដោ គឺការ់រ ុំដយ  (ថាន ក់ដព្ ម) ការ់ព្ត្បកឈូក (?) (ថាន ក់ក ត្  ) និងរងសបូវររន្ទ
ជារូបមនុសសព្បណមយ (ថាន ក់ដ ើបុំអុត្) (រូបដ េ៩)។      

   
 

 
រុំដោះដហាជាងទ ុំងរីរដនព្រះវហិារវត្តកូនសត្វ ដគសដងាត្ដឃើញមានការ់ មែ និង

រ័ត៌្មានសុំខាន់គួរឱ្យកត់្សម្ា ់។ ដហាជាងទ ុំងរីរដនះ ដគចាក់ជាដបតុ្ង ភាជ ប់ដៅនឹងធនឹម
ដត្មតង ដោ គឺរុុំដមនជាដហាជាងដឈើ ឬដរៀបឥែឋដ ើយ។ ការ់ មែដ ើដហាជាងខាងដកើត្ 
ជាសទធ របស់ តា ឈុន និង   ុន   ន ដែ រួមព្ោក់ជាមួយគ្នន ោន១១២០ដរៀ ។ 
ដហាជាងដនះ ដធវើកនុងឆ្ន ុំរ ដោយោន ដែជាងដ ម្ ះ “រិន”។ ការ់ មែដ ើដហាជាង មាន
 កខណៈជារង្កវ យបុំដបកដរញមាត់្ព្រះ  (?)។ រុងរង្កវ យការ់ខាងដព្ ម ដអនកខាង
ដវវងមានរូបយកស ន់កន្ទគ(?) ដអនកខាងោត ុំជារូប នុមាន ន់កន្ទគ(?)។ រឯីរុងរង្កវ យ
ការ់ដអសងៗ ដៅដអនកខាងដ ើេលះជារូបផ្កា ព្ករុុំ េលះជារូបផ្កា រកីជាដែើម (រូបដ េ១០)។ 

 
៣

  ុក សុកុ  ២០០៦-២០០៧: ៦៩-៧១ 

រូបដ េ៧ ែុំបូ ព្រះវហិារ 
ដមើ រីរុំដ ៀង 

រូបដ េ៨ ន្ទងព្ចា  និងកុំរូ ព្រុំ រូបដ េ៩ ន្ទគែង ត រ និងការ់
រងសបូវ 
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រុំដណកដហាជាងខាង ិរ ក៏មាន ុំន្ទ ុំព្បហាក់ព្បដ  នឹងការ់ដហាជាងខាងដកើត្ដែរ។ 
ដហាជាងដនះ ជាសទធ ដលាកយយ យង (មា  យង?) កនុងទឹកព្ោក់១១២០ដរៀ  ដ ើយ
កោងកនុងឆ្ន ុំកុ  (កុរ) ដោយោន ដែជាង “ឆ្យ”  (រូបដ េ១១)។  

  
 
 

ដោយដ ក ដៅដអនកខាងកនុងព្រះវហិារ ដគដឃើញមានសសរដបតុ្ងមូ រីរជួរអម
សងខាងដ វងព្គឹះ ព្ទរិតានដបតុ្ងដៅដអនកខាងដ ើ។ រិតានដនះ ដគរុុំចាក់ឱ្យដរញដអា
ខាងដ ើទ ុំងអស់ដទ ដោ គឺដគចាក់ព្គបព្តឹ្មដត្ដ ើដ វងព្គឹះដត្ប ុដ ណ្ ះ ដោយរកាទុក
រដន្ទល ះជុុំវញិ ព្ត្ង់ដ ើរដបៀង ដែ ដយើងអារដមើ ដឃើញដព្កឿងែុំបូ  ដផ្កា ងផ្កល ន និង
ដែរដណងដអនកខាងដព្ ម (រូបដ េ១២-១៤)។ រុំដោះរិតានដន្ទះដោត្ ក៏រុុំមានគុំនូរ ឬ
 រ មែអវីដែរ ដោយដគរកាទុកជាដអាលាត្រណ៌ស។ រឯីដអនករុងខាង ិរដនដ វងព្គឹះ 
គឺជាប ល័ងាត្មា ់ព្រះជីវ ៍ ដែ ដគដរៀបជាបីថាន ក់។ ប ុដនតប ល័ងាដនះ ដគរុុំដរៀបជាប់នឹងដអា
ជញ្ជ ុំងខាងដព្ យ ដោយរកាទុករដន្ទល ះ (រូបដ េ១៥)។ 

    
  

រូបដ េ១០ ដហាជាងខាងដកើត្ រូបដ េ១១ ដហាជាងខាង ិរ 

រូបដ េ១២-១៤ ដអនកខាងកនុងព្រះវហិារ និងដអនកេលះដនររន្ទសមព័នធដព្គឿងបង្ុ ុំខាងដ ើ 
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ដៅដ ើជញ្ជ ុំងដអនកខាងកនុងព្រះវហិារវត្តកូនសត្វដគរុុំដឃើញមានគុំនូរអុំរីរុទធព្បវត្តិ
ឬដរឿងជាត្កដ ើជញ្ជ ុំងែូរវហិារដអសងៗដ ើយ។ អាុយដៅវញិ ដគដឃើញមានោល កោន ម
សុំដណរព្បដយគេលីៗ  សរដសរនឹងធយូង(?) េពស់អុត្ដែ (េលះសរដសរដអតក) មានន័យោក់រ័នធ
នឹងសម័យសង្គ្ង្្កម  ជារិដសសដៅដ ើជញ្ជ ុំងខាងត្បូងដែ មានឃ្លល េលះែូរខាងដព្ ម៖ 

“សូមសមមិត្តកុុំសដសរដ ងវហិា ដនះដរក ព្បយ័ត្…ដយើងសតី” [សូមសមមិត្តកុុំ
សរដសរដ ងវហិារដនះដរក ព្បយ័ត្ន…ដយើងសតី] (រូបដ េ១៦)។ 
“ជដយ! កងកមាល ុំងព្បោប់អាវុធព្បជាជន” (រូបដ េ១៧)។ 
“ព្បជាជនដែ ដៅត្ុំបន់ ន់ ប់បដ ត្ ះអាសនន” (រូបដ េ១៨)។ 
“សូមជូន…សមមិត្តរួមរិត្ត ស.ម ោនដបករីព្គួោរធុំដៅេូមិោឋ នដែើមក៏ោង
ព្គួោរជាសុេ័កមង ័្ែ៏បវររបស់មិត្ត េញុ ុំសូមជូនររែ ់អនកទ ុំងរីរោនសុេ័ក
មង ័្ ដសរកតីរុំដរ ើនព្គប់ៗគ្នន   ត្ថដ ខា” [សូមជូន…សមមិត្តរួមរិត្ត សមមិត្តោន
ដបករីព្គួោរធុំដៅេូមិោឋ នដែើម កោងព្គួោរជាសុេមង ្ែ៏បវររបស់មិត្ត 
េញុ ុំសូមជូនររែ ់អនកទ ុំងរីរោនសុេមង ្ ដសរកតីរដព្មើនព្គប់ៗគ្នន   ត្ថដ ខា] 
(រូបដ េ១៩)។ 

រូបដ េ១៥ ព្រះជីវត៍្មា ់កនុងព្រះវហិារវត្តកូនសត្វ 
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ែូដរនះជារួមមក ព្រះវហិារវត្តកូនសត្វជាសុំណង់បុរាណ ដែ ទុំនងទទួ ឥទធិរ 
ដ ើទព្មង់សុំណង់ោថ បត្យកមមទូដៅរីវហិារវត្តដ ះដតត  និងវហិារវត្តដព្រតាកុយ ដែ សថិត្
ដៅមិនឆ្ៃ យរីគ្នន ។ រុំដោះ រតុ្បដត្ងការ់ររន្ទដៅដ ើព្រះវហិារវត្តកូនសត្វ ហាក់មាន
 កខណៈដបលក ដអែកតាមគុំនិត្និងរុំដណះរបស់អនកព្សុកផ្កា  ់ ជារិដសសការ់ មែដ ើ
ព្រុំែុំបូ  និងរងសបូវ។ ដោយដ ក រុំដោះសុំដណរេលីៗដ ើជញ្ជ ុំងព្រះវហិារ អារន្ទ ុំឱ្យ
ដយើងនឹកដឃើញតួ្ន្ទទីព្រះវហិារកនុងត្ុំបន់ភាគនិរតី្ កនុងសម័យសង្គ្ង្្កម ដែ ធ្លល ប់ដធវើជា
ដរាងជាង ជាបន្ទា យកងទរ័ ឬជាជព្ងុកព្សូវជាដែើម។ ប ុដនតកងវ ់ព្ត្ង់ដនះ ដគគួរមាន រ
សិកា និងោកសួរអនកព្សុកឱ្យោន នដត្សីុជដព្ៅបដនថមដទៀត្៕  
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