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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន រុវណ្ណមរកត្ 

 

ព្រះវហិារវត្តព្រះធាតុ្បាព្រី 
 

 ព្រះធាតុ្បាព្រី ឬព្រះធាតុ្ព្រះព្រី ជាដ ម្ ះវត្តមួយរថិត្ដៅកនុងឃុុំព្រះធាតុ្ ព្រុក
អូររ ុំងឪ ដេត្តត្បូងឃមុ ុំ។ វត្តដនះសាងរង់ដ ើងដៅជាប់នឹងបរដិវណ្ព្បាសាទបុរណ្ និងជា
វត្តមានព្រះវហិារយ៉ា ងចុំណារ់ ដែលមានមណ្ឌ បមួយរង់ដៅខាងដព្ោយ ព្បកបដោយ
លកខណ្ៈរិលបៈយ៉ា ងវចិិព្ត្។ តាមឯកសារមហាបុររដេមរឱ្យែឹងថា អារមដនះជាបូជនីយោា ន
យ៉ា ងរុំខាន់កនុងរជយ លួងព្រះដរតចកន។ ប៉ាុដនតព្រះវហិារដែលគង់ដៅែល់ររវថ្ងៃដនះ ដគែឹងថា
កសាងដៅដែើមរត្វត្សទី២០ រឯីមណ្ឌ បខាងដព្ោយកសាងកនុងទរវត្សទី៥០។ ព្រះវហិារ
ដនះ ធាល ប់បានរុះដរ ើដ្វើបុំផ្លល ញកនុងរម័យកមពុជាព្បជា្ិបដត្យយ ដ ើយចាប់រីទរវត្សទី៨០ 
ដគបានជួរជុលដ ើងវញិ ព្រមទ ុំងលាបថាន ុំ គូរគុំនូរ និងដកលមអរចនារមព័នធនានាជាបនត
បនាា ប់រ ូត្មក (រូបដលេ១-៣)។ 

    
 
  
 ពាក់រ័នធនឹងដ ម្ ះ “ព្រះធាតុ្បាព្រី” ឬ “ព្រះធាតុ្ព្រះព្រី” មានដរចកតតី្ុំណាលថា 
“រម័យថ្ងៃមួយដនាះ បណាត អនកព្រុកទ ុំងប៉ាុនាម ន ព្កដ កដៅដឃើញព្រះអរ នតដហាះ្ាន
ដលើអាោរ ធាល ក់មកលិចដៅកនុងែីបាត់្ ដបកររមីជា៧រណ៌្។ អនកព្រុកនា ុំគ្នន ដោដោជីកែី
ដនាះដៅព្ជាបែល់រដមតចដៅរញាអរជូនអងគដកម ព្រះអងគព្ទង់សាទរដចញមកដោរនា
អរ់ព្កមោរឱ្យជួយជីកែីដនាះដទៀត្ ដឃើញព្រះបរមសាររីកិធាតុ្ ដ ើយក៏ដោដោដ្វើ
រោា របូជា ដ្វើព្រះអារម ដ្វើព្រះវហិារ រីមា ព្រះដចតិ្យ រុទធរឹងដត្រីងម លអថ្ងលថាល បញុ្ះ

រូបដលេ១-៣ ព្រះវហិារ និងមណ្ឌ បវត្តព្រះធាតុ្បាព្រីបច្ុបបនន 
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ព្រះបរមសាររីកិធាតុ្ រួចតា ុំងនាមដៅអ្ិោរវត្តដនាះជារដមតចព្រះរិរ ី្ មមធាតុ្ តាុំងនាម
វត្តដនាះដៅវត្តព្រះធាតុ្ បានជាប់ដៅថាវត្តព្រះព្រី ព្រះធាតុ្ដរៀងមក” (រូបដលេ៤)។១ 

ដទះជាដបបណាកតី  ដៅោន ុំ១៩០០ 
ដលាក ថ្អម៉ាូនីដញ(E. Aymonier)បានកត់្
ចុំណាុំថាវត្តដនះដ ម្ ះ  “វត្តទួលព្រះ
ធាតុ្” រថិត្កនុ ងភូមិ  “បាព្រី”។២ ពាកយ  
“ព្រះធាតុ្” ដនាះដសាត្  ដលាកយល់
ដឃើញថាជាព្រះសាររីកិធាតុ្។៣ ទនាឹម
ដនាះដែរ  ដលាក  លុយដណ្ត៍្  ែឺ  ោ
 ្យុងដគយរ (Lunet de Lajonquier) ក៏បាន

រិកា និងចុះបញជី បុរណ្ោា នកនុងត្ុំបន់ដនះ ដ ើយដលាកបានរិរណ៌្នាេលីអុំរីព្រះវហិារ
វត្តព្រះធាតុ្ថា ជារុំណ្ង់មានរងចតុ្ដោណ្ដកង រង់ដបរទិរលិច-ដកើត្ ជញ្ជ ុំងឥែា 
មានររដររបួនព្ជុងព្ទែុំបូលរីរថាន ក់ ដែលមានបងអួច្ុំៗរងបួនព្ជុងដៅតាមជញ្ជ ុំង
ចុំដ ៀង និងទវ រមុេ-ដព្ោយ។ ដលើររីដនះ ដលាកដងមទ ុំងភ្ជជ ប់រូបភ្ជរថ្នព្រះវហិារដនាះ 
ដែលដគដឃើញមានមណ្ឌ បមួយរងបួនព្ជុងដៅខាងដព្ោយផង (រូបដលេ៥)។៤  

ចុំដពាះព្រះវហិារវត្តព្រះធាតុ្បាព្រីររវ
ថ្ងៃ  ជាព្រះវហិាររង់អុំរីងម ដផនកខាង
ដព្ោម និងដព្គឿងបងគុំដ ើដៅដផនកខាង
ដលើ។ ព្រះវហិារដនះ រង់ដលើដេឿនកមពរ់
ព្បដ ល១ ដម៉ាព្ត្ ែុំបូលព្បក់ដកបឿងព្រោ
ដលញ កនុងទព្មង់ជាវហិារជហាវ ៦។ ដៅ
តាមព្រុំែុំបូលនីមួយៗ ដគបុំពាក់ដោយ

 
១ ដអង រុត្ ១៩៦៩: ២៨៤ 
២ រូមកុុំដភលចថា កនុងភ្ជសាដេមរមានពាកយដព្ចើនណារ់ដែលនិយយដព្បព្បួលរុំដ ងរី “ព្រះ” ដៅ “បា”។ 
៣ E. Aymonier 1900: 283-285 
៤ Lunet de Lajonquier 1902: XXVII 

រូបដលេ៤ ដខាល ងទវ រវត្តព្រះធាតុ្បាព្រីបច្ុបបនន 

រូបដលេ៥ វត្តព្រះធាតុ្បាព្រីដផអកតាមឯកសារបារ ុំង  
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នាគែងោត រែូចវហិារបុរណ្នានាដផសងដទៀត្ដែរ (រូបដលេ៦-៨)។ រឯីរងរបូវជុុំវញិ 
រុទធរឹងោល ក់អុំរីដ ើ ព្បកបដោយកាច់យ៉ា ងវចិិព្ត្ររ់រដវ ើក។ រូមបញ្ជ ក់ថា កនុងរបប
កមពុជាព្បជា្ិបដត្យយ ដគបានរុះដរ ើព្រះវហិារដនះ យកដ្វើជាជព្មករព្មាប់អនក ១៧ 
ដមសា។៥   

    
 
 

 

ចុំដណ្កឯដហាជាងខាងមុេនិង
ខាងដព្ោយថ្នព្រះវហិារដនះ ដគ
រចនាលមអដោយកាច់ភញី ដទរ
ោល ក់ដលើ ថ្ផា រីុម៉ាងត៍្យ៉ា ងររ់
រដវ ើក រ ុំដលចរ័ទធជុុំវញិដជើងពាន
ត្មាល់ព្រះេ័ន  និងមាុ ែ  ដែល
មានរនលឺ រង ស ីដៅកុំ រូល  អម
ដោយឆ័ព្ត្រួត្មួយគូកនុ ងរងវង់

កព្មងរលឹកដ ើ។ រូបដនះហាក់ព្រដែៀងនឹងព្រះរជរង្ហា រដរតចដផនែី ដត្រុុំមានរូប
រជរី ៍  និងគជរី ៍អមរងខាង  (រូបដលេ៩ -១០ )។  ទុំនងដោយដ តុ្ែូដចនះ  
និងដោយសារសាល កសាន មព្បវត្តិសាស្ររត ព្រមទ ុំងោររមាគ ល់ដលើរញ្ា ព្រះរជរង្ហា រដៅ
ដលើដខាល ងទវ រខាងមុេ ដទើបដគចាត់្ទុកវត្តដនះ គឺជាអតី្ត្អារម លួង។   

 
៥

 ដផង រងារ៉ា រីុ ២០០១: ៦-១១ 

រូបដលេ៦ ព្រះវហិារដមើលរីមុេ  
(រូបងត្៖ វត្តព្រះធាតុ្បាព្រី, ោន ុំ២០១៧) 

រូបដលេ៨ ព្រះវហិារដមើលរីចុំដ ៀង  
 

រូបដលេ៧ ព្រះវហិារររវថ្ងៃដមើលរីមុេ  
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 ចុំដពាះរចនារមព័នធខាងដព្ោម ដៅដផនកខាងដព្ៅ គឺមានរររដបតុ្ងមូល្ុៗំ ចុំនួន
៣២ដែើម រ័ទធជុុំវញិបា ុំងសាច។ ដផនកខាងកនុងមានរររដបតុ្ងមូលចុំនួន១៦ដែើមរត់្ព្ត្ង់
ជារីរជួរអមរងខាងព្រះជីរ ៍ (រូបដលេ១១-១២)។ រររទ ុំងអរ់ដនះ មាននាទីព្ទដព្គឿង
បងគុ ុំ និងរិតានដៅដផនកខាងដលើ។ ប៉ាុដនតរិតានព្រះវហិារដនះ គឺជារិតានដ ើដែលដគដព្បើ
ោត រព្ោលដៅដលើកាលរររព្ត្ង់ដលើដលវងព្គឹះដត្ប៉ាុដណាណ ះ។ ដៅដលើចដនាល ះរដបៀង ដគទុក
ឱ្យដៅលុំ ទុំដនរនិងព្រ ះ អាចដមើលដឃើញែល់ដផ្លា ង ផ្លល ន ថ្ែរដណ្ង និងដកបឿង
ែុំបូល។ ចុំដណ្កឯដៅតាមជញ្ជ ុំងចុំដ ៀង ដគដ្វើឱ្យមានបងអួចព្រ ះៗ្ុៗំ មាខ ង៩ ដែល
អនុញ្ា ត្ឱ្យរនលឺ និងេយល់ដចញចូលយ៉ា ងលអ។ ដៅជញ្ជ ុំងខាងមុេ និងខាងដព្ោយ ដគដ្វើ
ឱ្យមានទវ រមាខ ង២។    

  

រូបដលេ៩-១០ កាច់លមអដលើដហាជាងខាងមុេ និងខាងដព្ោយ 

រូបដលេ១១-១២ កាច់លមអដលើដហាជាងខាងមុេ និងខាងដព្ោយ 
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 ដយងតាមចារកឹខាងដព្ោយបលល័ងា ដគែឹងថាព្រះវហិារជីវ ៍្ ុំខាងកនុងព្រះវហិារសាង
ដៅកនុងោន ុំ១៩៨១។ ដគសាងដ ើងកនុងោយវហិារផ្្លញ់មារ និងមានរូបនាងគងាីងផុរដ ើង
ដៅដព្ោយបលល័ងា (រូបដលេ១៣-១៤)។ ោរោល ក់បង្ហា ញព្ត្ង់ដនះ ដរតងឱ្យដឃើញចារ់តាម
រុទធព្បវត្តដិៅព្ត្ង់ដរលដែលព្រះអងគគង់ដលើបលល័ងារត្ន៍ ដ ើយមានព្កុងមារដលើកទរ័មក
ចាុំង។ រិលបៈព្ត្ង់ដនះ ហាក់គួរឱ្យរិចារណាថ្ព្កដលង ែបតិ្រុទធសារនាកនុងរងគមដេមរ 
ដត្ងមានដលើក ុត្ដនះមកបង្ហា ញដបលកៗទ ុំងរិលបៈរដមតង គុំនូរ និងចមាល ក់។  

  
 
   

គុំនូរដៅដលើជញ្ជ ុំង និងរិតានព្រះវហិារដនះ ព្បដ លគូរកនុងរវាងទរវត្សទី៩០។ 
ដៅរិតានដគគូរបង្ហា ញផ្លា ុំងដផសងៗែូចជា ព្រះរុទធព្បា ុំព្រះអងគ ររួកដទវតា ព្រះអាទិត្យ និង
ព្រះចស្រនា។ ប៉ាុដនតទនាឹមនឹងដនាះ ដគដឃើញមានរូបរ ូ្មួយយ៉ា ង្ុំគួរឱ្យកត់្រមាគ ល់គូរដៅ
ចដនាល ះព្រះអាទិត្យ និងព្រះចស្រនា (រូបដលេ១៥)។ ចុំដណ្កឯគុំនូរដៅតាមជញ្ជ ុំងគឺគូរដរៀបរប់
ដរឿងរុទធព្បវត្តិដៅជួរខាងដលើ និងដរឿងជាត្កដៅជួរខាងដព្ោម។ សាច់ដរឿងគុំនូររុទធព្បវត្តិ
ចាប់ដចញរីព្ត្ង់ជញ្ជ ុំងខាងមុេព្រះជីវ ៍ ដែលបង្ហា ញរីព្រះអងគបរនិិពាវ ន (រូបដលេ១៦)។ 
ព្ត្ង់ជញ្ជ ុំងខាងមុេដនះដែរ ដគដឃើញមានដផតរមួយបិទភ្ជជ ប់ជញ្ជ ុំង ព្ទដោយរររដរព្ជ
រីរដែើម (រូបដលេ១៧)។ តាមោររដងាត្ ដផតរដនះទុំនងយកដចញរីព្បាសាទណាមួយកនុង
ចុំដណាមព្បាសាទទ ុំងរីរដែលរថិត្ដៅខាងមុេព្រះវហិារ។ 

រូបដលេ១៣-១៤ រររបាុំងសាច (ខាងដព្ៅ) និងរររដផនកខាងកនុងព្រះវហិារ 
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 ដោយដ ក ចុំដពាះមណ្ឌ បខាងដព្ោយព្រះវហិារ ដគែឹងថាកសាងដៅកនុងរវាងទរ
វត្សទី៥០ ដពាលគឺកសាងដព្ោយព្រះវហិារមួយរយៈោៃ យ។ ប៉ាុដនតរុំណ្ង់ទ ុំងរីរ រង់ដលើ
ដេឿនដត្មួយ និងមានរនលឹករីមារ័ទធរួមជុុំវញិចុំនួន៨ រនលឹក។ កុំរូលមណ្ឌ ប ដគរង់ដ ើង
ឱ្យមានរងព្រួចេពរ់ ួរព្រះវហិារ ព្រមទ ុំងមានកាច់រចនា និងមុេព្រ មដៅព្ត្ង់ដលើ
កុំរូល។ មណ្ឌ បដនះ មានព្ចកចូលទ ុំងបួនទិរ ដោយុព្ចកខាងមុេ ភ្ជជ ប់នឹងជញ្ជ ុំងព្រះ
វហិារដផនកខាងដព្ោយ (រូបដលេ១៨)។ ដៅព្ត្ង់ដលើទវ រភ្ជជ ប់នឹងព្រះវហិារដនះ ដគដឃើញ
មានដផតរ និងរររដរព្ជព្បាសាទបុរណ្ដែរ (រូបដលេ១៩)។ ដលើររីដនះដៅដផនកខាង
កនុងមណ្ឌ ប ដគត្មាល់ព្រះរុទធរូបដៅជាប់ជញ្ជ ុំងខាងដព្ោយ ដ ើយដៅព្ត្ង់កណាត លថ្ន
មណ្ឌ បដនាះ ដគោក់ត្មាល់ព្រះដងនមួយ្ុំ ដ្វើអុំរីងមភក់ កមពរ់ព្តឹ្មចដងាះ (រូបដលេ២០)។ 
រឯីដៅតាមជញ្ជ ុំង ដគគូរអដនលើេលះកនុងរុទធព្បវត្តិ ដរឿងដវរសនតរ និងទិែាភ្ជរដលបងរបា ុំដេមរ។ 

រូបដលេ១៥ គុំនូរដលើរិតាន រូបដលេ១៦ គុំនូរព្រះបរនិិពាវ នដលើជញ្ជ ុំងខាងមុេ 

រូបដលេ១៧ ដផតរព្បាសាទដរៀបភ្ជជ ប់ជញ្ជ ុំងព្ត្ង់ដព្ោមគុំនូរព្រះបរនិិពាវ ន 
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ររុបមក តាមរយៈលកខណ្ៈរុំណ្ង់ និងសាល កសាន មវត្ថុរិលបៈ ដគអាចយល់បាន
ថា ព្រះវហិារវត្តព្រះធាតុ្បាព្រី ជារុំណ្ង់ដែើមរត្វត្សទី២០ ដែលកសាងដ ើងតាមលុំនា ុំ
រុំណ្ង់ដែើម ដៅដលើបុរណ្ោា នចារ់។ លកខណ្ៈព្រះវហិារដែលមានមណ្ឌ បខាងដព្ោយ
ដបបដនះ ហាក់អាចរិការិចារណាដព្បៀបដ្ៀបនឹងរុំណ្ង់រុទធសានាបុរណ្ដផសងដទៀត្
ែូចព្រះវហិារវត្តនគរបាជ័យជាដែើម។ ដលើររីដនះ ដគគួរដមើលបដនថមដៅដលើរុំណ្ង់រុទធ
សារនាដផសងៗដទៀត្ ដែលដត្ងយកព្បាសាទ ឬសាងដចតិ្យ្ុៗំ ដៅដកបរព្រះវហិារ៕  
 

រូបដលេ១៨-១៩ មណ្ឌ ប ព្រះរុទធបែិមាត្មាល់ដៅខាងកនុង និងព្រះដងនងមភក់ 

រូបដលេ២០-២២ គុំនូររុទធព្បវត្តិ ជាត្ក និងព្កមុដភលងបុរណ្គូរដលើជញ្ជ ុំងខាងកនុងមណ្ឌ ប 
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ដផង រងសរ៉ា រីុ 
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