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អត្ថបទដោយ៖  ក ៀន សុវណ្ណមរក្បត្ 

 

ព្រះវហិារវត្តក្បាលក ះ 
 វត្តក្បាលក ះ ឬវត្តសាមគ្គីក្បាលក ះ (អ្នក្បខ្លះកៅវត្តយក្បស) ជាវត្តចណំាស់មួយ
តាមដងទកនល ក្បនុងសង្កា ត់្ក ះដាច់ ខ្ណ្ឌ កព្ជាយចង្កា រ រាជធានីភ្នកំរញ។1 បចចុបបននវត្តកនះ
មានព្រះវហិាររីរសង់មុខ្កព្ យគ្នន  ខ្ណ្ឌ ចចក្បកដាយសាលាបឋមសិក្បាក្បាលក ះ។ ព្រះ
វហិារខាងមុខ្ គឺ្ជាសណំ្ង់បុរាណ្ដ៏លអវចិិព្ត្មានអ្ក្បសរចារកឹ្បកលើកហាជាងមាា ងថា “កលើក្ប
ព្រះវហិារកនះ ថ្ងៃព្រះ ស៍ ៣កក្បើត្ ចខ្រព្សាប ឆ្ន មំចមរ សរសក្បា ចុលលសក្បារាជ១២៥៧”2 
ក ើយកលើកហាជាងមាា ងកទៀត្ចារកឹ្បថា “ព្រះរុទធសក្បារាជបាន២៤៣៨”។3 កបើចអអក្បតាម ល
បរកិចេទទងំកនះ គិ្ត្មក្បដល់សរាថ្ងៃព្រះវហិារវត្តក្បាលក ះមានអាយុ ល១២៧ឆ្ន ។ំ  

ជា ររិត្ ព្រះវហិារវត្តក្បាលក ះជាទព្មង់ព្រះវហិារបុរាណ្ ជញ្ជ ងំសង់អ្រីំឥដឋ 
កព្គ្ឿងបងគុ កំ ើ ដបូំលព្បាក់្បកក្បបឿងព្ស កលញ។ មក្បដល់សរាថ្ងៃ កគ្រុំទន់រក្បក ើញមាន
ឯក្បសារណាចងព្ក្បងចាស់លាស់អ្រីំសាវតារវត្តកនះក ើយ។ កបើចអអក្បកលើ លបរកិចេទថ្ន
ចារកឹ្បខាងកលើ ព្រះវហិារកនះក្បសាងក្បនុងឆ្ន ១ំ៨៩៥ កោលគឺ្ក្បនុងរាជយ ព្រះបាទ នរោត្តម 
(១៨៦០-១៩០៣) ឬអាចនិយាយបានថាក្បសាងក ើងកៅក្បនុងព្គ្នព្បហាក់្បព្បច លនឹងព្រះ
វហិារវត្តចិនដចំដក្ប (ឆ្ន ១ំ៨៨៧) ចដលសថិត្កៅក្បណាត លរាជធានីភ្នកំរញ។4 ប ុចនតកបើកយាង
តាមរូបងត្ឯក្បសាររបស់សាលាបារាងំចុងបូោ៌ា  (EFEO) ងត្ឆ្ន ១ំ៩២៩ កគ្ក ើញវត្តក្បាល
ក ះមានព្រះវហិារបុរាណ្តូ្ចមួយកព្សចកៅក ើយ។ ព្រះវហិារក ះជាទព្មង់វហិារជហាា
៦ ជញ្ជ ងំឥដឋ សង់កលើកខ្ឿនខ្ពស់រីរថាន ក់្ប។ អ្ាចីដលគួ្រឱ្យក្បត់្សមាគ ល់ កគ្ក ើញមានជកណ្តើ រ
ក ើភ្ជជ ប់នឹងទា រទងំរីរថ្នព្រះវហិារអង។ ចចំណ្ក្បកៅចអនក្បចកំ ៀងមានបងអួចតូ្ចៗ អ្ម 
បងអួចធមួំយកៅក្បណាត ល។ រឯីដបូំលលមអកដាយជហាា ៣ខាងមុខ្ និងជហាា ៣កទៀត្កៅខាង

 

1 មុនឆ្ន ២ំ០១៣ ភូ្មិសាស្រសតកនះចាត្់ចូលក្បនុង ុកំ ះដាច់ ព្សុក្បរញាឮ កខ្ត្តក្បណាត ល 

2 កសចក្បតីកនះមានន័យថា “កលើក្បព្រះវហិារកនះ កៅថ្ងៃព្រ សបត្ិ៍ ៣កក្បើត្ ចខ្ព្សារណ៍្ ឆ្ន មំចម សបតស័ក្ប 
ចុលលសក្បរាជ១២៥៧”។  
3 កសចក្បតីព្ត្ង់កនះមានន័យថា “ព្រះរុទធសក្បរាជបាន២៤៣៨” កោលគ្ឺព្ត្ូវនឹងព្គ្ិសតសក្បរាជ១៨៩៥។ 

4 សូមអាន “សិលបៈ និងសាថ បត្យក្បមមថ្នវហិារបុរាណ្វត្តចិនដចំដក្ប” កដាយ ក ៀន សុវណ្ណមរក្បត្ កលើត្ណំ្ 
https://asset.ams.com.kh/khmercivilization/media/Wat-Chen-Damdek.pdf (ថ្ងៃទី១៤ ចខ្ក្បញ្ា  ឆ្ន ២ំ០២១) 

https://asset.ams.com.kh/khmercivilization/media/Wat-Chen-Damdek.pdf
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កព្ យ ចត្ចបលក្បព្ត្ង់ រលមអ គ្ចចងកៅគ្ល់កហាជាង កគ្បចំបក្បជារីរ ក ើយរុំរត់្ព្ត្ង់
កលើព្រចំចងដបូំលក ើយ (រូបកលខ្១)។ កដាយច ក្បកបើព្ត្ ប់មក្បកមើលព្រះវហិារវត្តក្បាល
ក ះសរាថ្ងៃ ចដលកគ្យល់ថាក្បសាងបានជាង១សត្វត្សក ះ គឺ្ជាទព្មង់សាថ បត្យក្បមមមាន
លក្បាណ្ៈព្សកដៀងនឹងព្រះវហិារបុរាណ្កៅក្បនុងរាជយ ព្រះបាទ នរោត្តម សហីនុ (១៩២២
-២០១២) កោលគឺ្ជាសណំ្ង់មានទ ំំធជំាងសម័យមុនៗ ព្រមទងំកព្បើក្បាច់លមអអ្រីំ
សីុម ងត៍្កព្ចើនជាងក ើ (រូបកលខ្២)។5 

   
 
 
  

បចចុបបននប ា ប់រីទីធាល វត្តបានរកិំ្បលងយកៅកព្ យបរកិវណ្សាលាករៀន រុទធបរស័ិទ
បានមូលមតិ្ក្បសាងព្រះវហិារងមីមួយកទៀត្។ ព្រះវហិារចាស់សថិត្កៅខាងមុខ្ ក ើយចដល
កយើងក្បរុំងកលើក្បមក្បបង្កា ញកនះ បានជួសជុលចុងកព្ យក្បនុងឆ្ន ២ំ០២១ ក ើយបចងារតួ្
 ទីកៅជា “សាលាធមមសភ្ជ” (រូបកលខ្៣)។  សណំ្ង់កនះសង់កៅកលើកខ្ឿន២ថាន ក់្ប ចដល
កខ្ឿនខាងកព្ៅមានធាល ធទូំលាយ រ័ទធកដាយបង្កា ន់ថ្ដជុវំញិ បងាលក្បាណ្ៈយា ងលអសព្មាប់
 រករៀបចរិំធីបុណ្យទនកអសងៗ។ ប ុចនតកទះបីជាយា ងណាក្បត ី ដូចខ្្ុបំានបញ្ជ ក់្បខ្លះៗមក្ប
ខាងកលើថា សណំ្ង់កនះជាទព្មង់វហិារជហាា ៦ដ៏លអវចិិព្ត្ ចដលបានរច ដបូំលកិ្បង ព្ជាល
ចុះកៅចកំ ៀងទងំសងខាង៣ថាន ក់្ប។ រឯីកៅគ្ល់កហាជាង មានដបូំល២ថាន ក់្បព្ជាលចុះ 
កៅមុខ្ និង២ថាន ក់្បព្ជាលចុះកៅកព្ យ (រូបកលខ្៤)។ 

 
5 Danielle & Dominique-Pierre Guéret 2017: 34-35 

រូបកលខ្១-២ ព្រះវហិារវត្តក្បាលក ះ តាមឯក្បសារសាលាបារាងំចុងបូោ៌ា  ងត្ឆ្ន ១ំ៩២៩ (រូប៖ EFEO) 

និងព្រះវហិារចាស់វត្តក្បាលក ះសរាថ្ងៃ 
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ចកំោះកហាជាងទងំរីរផ្ា ងំថ្នព្រះវហិារវត្តក្បាលក ះ គឺ្ជាកហាជាងក ើឆ្ល ក់្បកលើ
បនាះ ត រលាបរណ្៌ា មាស ថ្អាខាងកព្ យរណ្៌ា ព្ក្ប ម។ ក្បាច់លមអកលើកហាជាងទងំរីរ
មានលក្បាណ្ៈដូចគ្នន ទងំព្សុង កោលគឺ្ជាក្បាច់ភ្្វីលលិយា ងរស់រកវ ើក្ប6 រ័ទធជុវំញិឆ័ព្ត្រួត្បី
កដើម។ ឆ័ព្ត្រួត្ក្បណាត ល ឆ្ល ក់្បដាក់្បត្មាល់ខ្ពស់កលើកជើងោនមានចារកឹ្បោក្បយ “ព្រះរុទធសក្បា
រាជបាន២៤៣៨”។ ចអនក្បខាងគ្ល់ថ្នកហាជាងកនះ កគ្ឆ្ល ក់្បរច មានលក្បាណ្ៈដូចផ្ា ងំងម
ត្កព្មៀបជាជួរ (រូបកលខ្៥)។ ប ុចនតកហាជាងខាងលិច កបើរិនិត្យលមអិត្កព្ៅរីមានក្បាច់លមអ
ដូចគ្នន ជាមួយកហាជាងខាងកក្បើត្ កៅព្ត្ង់គ្ល់កហាជាងកនះកគ្រច ជាផ្ា ងំងមត្កព្មៀបជា
ជួរ ក ើមានសត្ាកអសងៗកៅលាយ ជំាមួយដូជា សត្ាសាល ប រស់ កតា ខាល  កព្បើស និងចចក្ប 
(?) ជាកដើម (រូបកលខ្៦)។   

  
 

 

6 ច័នា វតិាថ រនិា និង ព្ោប ចាន់មា រា  ២០០៥: ៤២០ 

រូបកលខ្៣-៤ ព្រះវហិារចាស់វត្តក្បាលក ះ រក្បាទុក្បជាសាលាធមមសភ្ជ 

រូបកលខ្៥ ក្បាច់លមអកលើកហាជាងខាងកក្បើត្ រូបកលខ្៦ ក្បាច់លមអកលើកហាជាងខាងលិច 
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 ចចំណ្ក្បឯ រលមអកលើរងសបូវថ្នព្រះវហិារវត្តក្បាលក ះ កគ្ក ើញមានកព្បើក្បាច់បី
ព្បកភ្ទកអសងគ្នន  ឆ្ល ក់្បកលើបនាះ ត រអង និងចាក់្បរុមពសីុម ងត៍្អង។ កៅកលើរងសបូវរីរខាងកលើ
បងអស់កគ្កព្បើក្បាច់ក្បញ្ច ងំ (ខ្លះកៅក្បាច់សារាយ) ឆ្ល ក់្បកលើបនាះ ត រ។ រងសបូវរីរប ា ប់ កគ្
កព្បើក្បាច់រុមពសីុម ងត៍្ក្បនុងទព្មង់ច័ក្បាច័ន ក ើយក្បាច់លមអកលើកហាជាងខាងកព្ មបអុំត្ ក៏្ប
កព្បើក្បាច់រុមពសីុម ងត៍្ ចត្ក្បនុងទព្មង់ច័ក្បាច័នលាយ (រូបកលខ្៧)។ ទនាឹមនឹងក ះចដរ កៅកលើ
ក្បាលសសរព្ទរងសបូវ កគ្មានបោំក់្បលមអកដាយរូបកិ្បននរកៅចអនក្បចកំ ៀង និងព្គ្ុឌកៅកលើ
ក្បាលសសរព្ទរងសបូវចុងចចងដបូំល។ ចចំណ្ក្បឯក្បាច់លមអតាមស ុមទា រ និងបងអួច ក៏្បកព្បើ
ជាព្បកភ្ទក្បាច់អ្ងគរចាក់្បរុមពសីុម ងត៍្ ចដលមានរកំលចរូបព្រះវសិណុគ្ង់កលើព្រះ ល (រា  ូ) 
(រូបកលខ្៨)។ 

    
 

 

ចអនក្បខាងក្បនុងថ្នព្រះវហិារវត្តក្បាលក ះ ចចក្បកចញជាបីចលាង កោលគឺ្ចលាងព្គឹ្ះ
កៅក្បណាត ល ចដលមានព្រះជីវត៍្មាល់កលើបលល័ងាខ្ពស់មួយកៅចុងខាងលិច និងមានរកបៀង
អ្មសងខាង។ ព្រះជីវថ៍្នព្រះវហិារកនះ គឺ្ជាព្រះបដិមារុមពសាងអ្រីំសីុម ងត៍្ មានទ ំំតូ្ច
លមម គ្ង់ក្បនុង យវ ិរផ្ច ញ់មារ ត្មាល់កលើបលល័ងាសាមញ្ាមួយ អ្មកដាយព្រះបដិមាក្បនុង
 យវ ិរផ្ច ញ់មាររីរអ្ងគ (រូបកលខ្៩)។ រឯីសសរទងំរីរជួរថ្នចអនក្បខាងក្បនុងអ្ម
ចលាងព្គឹ្ះក ះ ជាសសរកបតុ្ងមូលលាត្ ឥត្មានគ្នូំរ ឬក្បាច់អ្ាីលមអដូចព្រះវហិារដថ្ទ
ក ើយ។ ប ុចនតចកំោះរិតានក ើខាងកលើ កគ្បានគូ្រអ្កនលើកអសងៗក្បនុងរុទធព្បវត្តិ ចដលភ្ជគ្
កព្ចើនោក់្បរ័នធនឹងសាថ នសួគ្៌ាដូចជាចតុ្កលាក្បបាល កទវតារក្បាទិសទងំព្បាបីំ ព្រះអ្ងគ

រូបកលខ្៧ ក្បាច់លមអកលើកលើរងសបូវ រូបកលខ្៨ ក្បាច់លមអកលើស ុមបងអួច 
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បិណ្ឌ បាព្ត្កៅសាថ នព្រ ម និងព្រះអាទិត្យ ព្រះចស្រនា ចដលចខ្មរកជឿថាជាព្រះកព្គ្នះចដល
កក្បើត្មុនកគ្កៅសាថ នថ្ព្ត្ព្តិ្ងស (រូបកលខ្១០)។7   

  
 
 

 គ្នូំរកៅកលើជញ្ជ ងំជុវំញិចអនក្បខាងក្បនុងព្រះវហិារកនះ សថិត្ក្បនុងព្បធានបទសខំាន់រីរ
គឺ្ករឿងរុទធព្បវត្តិ និងករឿង  ក្បនុងជាត្ក្ប។ លក្បាណ្ៈគួ្រឱ្យក្បត់្សមាគ ល់ថ្នគ្នូំរ គឺ្បង្កា ញ
ព្បធានបទចព្មុះ កោលគឺ្គ្នូំរកៅជួរខាងកលើគូ្របង្កា ញទងំករឿងរុទធព្បវត្តិអង និងករឿង
ជាត្ក្បអង កដាយកអតើមរីព្រះអ្ងគព្បសូត្កៅកលើជញ្ជ ងំខាងត្បូងចុងខាងកក្បើត្ រាយដកំណ្ើ រ
ករឿងរកិំ្បលកៅជញ្ជ ងំខាងលិច មក្បបញ្ច ប់ព្ត្ង់ជិត្ោក់្បក្បណាត លជញ្ជ ងំខាងកជើង ក ើយ
បនតកដាយករឿងជាត្ក្ប រ ូត្មក្បទល់នឹងរូបព្រះអ្ងគបរនិិោា ន (រូបកលខ្១១-១២)។ 

   
   

 

7 សាន អលាល  ២០០៧: ១៣៨ 

រូបកលខ្៩ ព្រះជីវត៍្មាល់ក្បនុងព្រះវហិារ រូបកលខ្១០ គ្នូំរកលើរិតានក ើ 

រូបកលខ្១១-១២ ករឿងជាត្ក្បខ្លះ និងព្រះអ្ងគបរនិិោា នគូ្រកៅប ា ត្់ខាងកលើថ្នព្រះវហិារវត្តក្បាលក ះ 
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ប ុចនតកទះយា ងណាក្បតី លក្បាណ្ៈរិកសសថ្នគ្នូំរព្រះវហិារកនះ គឺ្កគ្គូ្រព្ត្ង់ព្រះអ្ងគ
ព្តាស់ដឹងកៅខាងកព្ យព្រះជីវច៍ដលធាល ប់ក ើញកគ្ចត្ងគូ្រព្រះអ្ងគផ្ច ញ់មារ រឯីកៅខាង
មុខ្ព្រះជីវគឺ៍្ ព្រះអ្ងគបរនិិោា ន កដាយគូ្របញ្ចូ លតួ្អ្ងគព្រះកៅអ្ធិ រវត្តក្បនុងក ះអង (រូប
កលខ្១២)។ កដាយច ក្បតាមចក ល ះបងអួចនីមួយៗចដលរាប់ថាជាគ្នូំរប ា ត់្ទី២ ក៏្បក ើញ
មានគូ្រអ្កនលើខ្លះក្បនុងករឿងរុទធព្បវត្តិចដរដូចជា ព្ត្ង់ព្រះអ្ងគកធាើទុក្បាកិ្បរយិា (រូបកលខ្១៣)  ង
សុជាតាថាា យចង្កា ន់ (រូបកលខ្១៤) ឬព្រះអ្ងគកព្បាសននាកុ្បមារជាកដើម (រូបកលខ្១៥)។ 
ទនាឹមនឹងកនះ កៅចអនក្បខាងកព្ មថ្នគ្នូំរកព្ យព្រះជីវប៍ានបញ្ជ ក់្បថា គ្នូំរទងំអ្មាល
មា នគូ្រក្បនុងឆ្ន ១ំ៩៩៦។ 

   
 
  

កបើនិយាយសកងាប ព្រះវហិារវត្តក្បាលក ះជាសាថ បត្យក្បមមចបបបុរាណ្ មានចារកឹ្ប
 លបរកិចេទក្បសាងតាងំរី១២៧ឆ្ន មុំន ចត្រុំធាល ប់ក ើញមានកអសងៗ សូមបចីត្ក្បនុងឯក្បសារ
ក្បមពុជសុរយិារវាងឆ្ន ១ំ៩២៤ ចដលព្រះរាជបណាណ ល័យបង្កគ ប់ឱ្យចងព្ក្បងព្បវត្តិវត្តនីមួយៗ 
ក៏្បរុំក ើញនិយាយដល់វត្តកនះ។ ប ុចនតយា ងណាក្បតី កៅចក្បបរព្រះវហិារក ះកសាត្កគ្ក ើញ
មានអ្គ្នរងមព្ទុឌកព្ទមមួយខ្នង (អ្តី្ត្សាលាបាលី?) មានចារកឹ្បថា “សង់ឆ្ន មំមី រុទធសក្បរា
២៤៧៣ ឆ្ន ១ំ៩៣០”។ ដូកចនះព្រះវហិារវត្តក្បាលក ះចដលមានចារកឹ្បថាសង់ឆ្ន មំចម ទនំង
សង់ក្បនុងក្បនុងរវាងឆ្ន ១ំ៩៣១ រុទធសក្បរាជ២៤៧៤ ក៏្បថាបាន៕ 

រូបកលខ្១៣-១៥ គ្នូំរករឿងរុទធព្បវត្តិខ្លះៗគូ្រកៅប ា ត្់ខាងកព្ ម 
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