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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណ្ណមរក្ត្ 

 

ព្រះវហិារវត្តអរយិក្សព្ត្ 
 វត្តអរយិក្សព្ត្ មានទីត ាំងសថិត្ដៅខាងដក្ើត្រាជធានីភ្នាំដរញ ព្ត្ង់ដព្ត្ើយមាា ងននទដនេ
ដមគងគ ក្នុងឃុាំអរយិក្សព្ត្ ព្សុក្ល្វា ឯម ដេត្តក្ណ្តត ល។ តមឯក្សារនានា ដគដឹងថាត្ាំបន់
ដនះធាេ ប់ជាអតី្ត្រាជធានី ដ ើយមានដរឿងត្ាំណ្តលថា ក្នុងរាជយព្រះបាទព្សីសុរដិោរណ៌្ 
(គ.ស.១៦០០-១៦១៨)១ ព្ទង់បានចាត់្ឱ្យសាងវត្តអរយិក្សព្ត្ដនះ ដៅព្ត្ង់ទីព្រះដមរុថាា យ
ព្រះដភ្េើងព្រះរាមនិងព្រះអគគមដ សី។២ ប ុន្នតដោងតមការសិក្ារបស់ Daniel Guéret 

និង Doninique-Pierre Guéret យល់ថាព្រះវហិារន្ដលគង់ដៅមក្ដល់សរានងៃក្នុងវត្តដនះ 
(រូបដលេ១) ក្សាងក្នុងឆ្ន ាំ១៩៤៥។៣ 

 

 
១ Adhémard Leclère 1914: 334 ន្ត្សិល្វចារកឹ្ដៅដេត្ិយនព្ត្ព្ត្ឹងសដៅដលើភ្នាំព្រះរាជព្ទរយឱ្យដឹងថា 
ព្រះបាទព្សីសុរដិោរណ៌្ដសាយទិវងគត្ឆ្ន ាំ១៦២១។ 

២ ជុាំ កាណ្តល់ ១៩៩៧: ១១ 

៣ 
Daniel Guéret & Doninique-Pierre Guéret 2017: 102 

រូបដលេ១ ព្រះវហិារវត្តអរយិក្សព្ត្ (ដមើលរីទិសនិរត្ី) 
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណ្ណមរក្ត្ 

 ពាក់្រ័នធនឹងដ ម្ ះ “អរយិក្សព្ត្” មានដាំណ្តលថា រាជយព្រះបាទព្សីសុរដិោរណ៌្ 
មានដភ្េើងដ ះព្រះបរមរាជវ ាំង ន្ដលព្រះអងគគង់ដៅដកាះសាេ ដក្តុ្ (ឯក្សារេេះសរដសរ 
“សាេ ន្ក្ត្”)។ ដរលដនាះ ព្រះអងគបានព្បជុាំជាំនុាំរិដព្រះជាមួយមន្រនតី និងដសនាបតី្ទ ាំងឡាយ 
ដោយយល់ថាដកាះសាេ ដក្តុ្រុាំមានជ័យភូ្មិ ដ ើយក៏្ដលើក្ព្រះរាជវ ាំងត ាំងបនាា យមក្ដៅ
ល្វា ឯមវញិ។ ដព្កាយសង់រួេដព្សេក្នុងរ.ស.២១៤៩ ព្ទង់បញ្ញត្តិនាម “ព្រះបរមរាជវ ាំង
ល្វា ឯម”។ ព្រះអងគព្ទង់គង់ដៅព្បក្បដោយដសេក្តីដក្សមក្ានត រ ូត្ដល់រ.ស.២១៥៦ 
សដមតេព្រះភ្គវតី្ ព្ទង់ព្បឈួនជាទមៃន់ ដសាយទិវងគត្ក្នុងព្រះជនម២៨ព្រះវសា ដ ើយ
ត្មកល់ព្រះសរតមព្រះរាជព្បដវណី្។ ដព្កាយមក្ដទៀត្ សដមតេព្រះដទវកី្សព្ត្ ព្ទង់ដសាយ
ទិវងគត្ក្នុងព្រះជនាម យុ៦៣ព្រះវសា។ ព្រដនាះ ព្រះបាទព្សីសុរដិោរណ៌្បានចាត់្ន្េងឱ្យ
សាងព្រះដមរុ ដ្ាើបុណ្យថាា យព្រះដភ្េើងននព្រះសរទ ាំងរីរព្រះអងគ។ លុះេប់ព្រះរាជរិ្ី 
ព្រះអងគក៏្បញ្ជា ឱ្យក្សាងវត្តមួយដៅព្ត្ង់ព្រះដមរុ ដ ើយព្ទង់ោក់្នាមថា “វត្តព្សីក្សព្ត្” 
រ ូត្ដព្កាយមក្ដៅកាេ យជា “អរយិក្សព្ត្” (រូបដលេ២-៣) ដល់បេចុបបនន។៤   

   
 
 

ដបើន្អែក្តមកាលបរដិេេទខាងដលើ គិត្មក្ដល់សរានងៃដនះ ដគនិោយបានថាព្រះវហិារ
វត្តអរយិក្សព្ត្ គឺជាសាំណ្ង់ព្បនរណី្ព្រះរុទធសាសនាដ៏លែមួយ ន្ដលក្សាងមក្តាំងរី
េុងសម័យអាណ្តរាបាលបារាាំង និងសល់រីសម័យសន្រគគ ម។ ទព្មង់សាថ បត្យក្មមននព្រះ
វហិារ ក្ាេ់លមែ និងគាំនូរ បគា ញឱ្យដឃើញរីលក្ាណ្ៈសិលបៈបុរាណ្មួយន្បប ន្ដលគួរ

 
៤ ជុាំ កាណ្តល់ ១៩៩៧: ១១-១២ 

រូបដលេ២ ដខាេ ងទា រវត្តអរយិក្សព្ត្ (រីលិេ) រូបដលេ៣ ព្រះវហិារវត្តអរយិក្សព្ត្ដមើលរីមុេ 
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សិក្ាន្សាងយល់។ ព្រះវហិារដនះ សង់អាំរីងម ដាំបូលព្បក់្ដក្បឿង សង់ដៅដលើដេឿនន្ដលមាន
ជដណ្តើ រ៧កា ាំ រ័ទធជុាំវញិ។ រឯីដេឿនដព្កាម និងបគក ន់នដខាងដព្ៅ ជាការជួសជុល និង
រព្ងីក្បន្នថមក្នុងឆ្ន ាំ២០០១ (រូបដលេ៤-៥)។    

  
 

 

ដទះបីជាោ ងណ្តក៏្ដោយ ដបើដោងតមេាំដណ្រក្នុងព្រះវហិារ បុរាណ្ដល្វក្ទុក្
សាំណ្ង់ដនះជា “ឧដបាសថាររ” ន្ដលរួក្ភិ្ក្ាុ  និងសាមដណ្រ ព្រមទ ាំងរុទធបរស័ិទធបាន
រួមរន ក្មាេ ាំងក្សាង ចាប់តាំងរីរវងពាក់្ក្ណ្តត លឆ្ន ាំខាល ដទស័ក្ រ.ស.២៤៩៣ 
(គ.ស.១៩៥០) រ ូត្រួេរាល់ជាសាថ ររដៅក្នុងរវងពាក់្ក្ណ្តត លឆ្ន ាំមន្ម សបតស័ក្ រ.ស.
២៤៩៨ (គ.ស.១៩៥៥) ដោយេាំណ្តយព្បាក់្អស់ជាង៥០មឺុនដរៀល ដព្កាមការដឹក្នា ាំរបស់
ព្រះដៅអ្ិការព្រះនាម ព្រះព្គូអរយិញាណ្ ចាប សារ (រូបដលេ៦)។   

  

រូបដលេ៤-៥ ព្រះវហិារវត្តអរយិក្សព្ត្សង់ដលើដេឿនជដណ្តើ រ៧កា ាំ រ័ទធជុាំវញិ 

រូបដលេ៦ េាំណ្តរក្ត្់េាំណ្តាំក្នុងព្រះវហិារ 
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 េាំដពាះលក្ាណ្ៈទូដៅព្រះវហិារវត្តអរយិក្សព្ត្ គឺជាព្បដភ្ទវហិារបុរាណ្ជហាា បួន 
ដាំបូលព្ជាលេុះរីរថាន ក់្ ព្រមទ ាំងបាំពាក់្លមែដោយនាគដងកាត រ ព្គប់េុងន្េងនីមួយៗ។ រឯី
ការលមែដលើដហាជាងទ ាំងរីរ គឺមានលក្ាណ្ៈដូេរន ។ ក្ាេ់ដហារជាងទ ាំងរីរឆ្េ ក់្អាំរីដឈើ 
(?) រេនាក្នុងទព្មង់ភ្ញីដទស ល្វយជាមួយរូបអេិត្ចាមរ និង ័ព្ត្រួត្ បិទភ្ជា ប់ដលើនអាជញ្ជា ាំង
ដហាជាងសីុម ងត៍្(រូបដលេ៧-៨) លាំនា ាំព្បហាក់្ព្បន្ លនឹងក្ាេ់ដហាជាងននព្រះវហិារវត្ត
សារាវន័ដត្ដជា ក្នុងរាជធានីភ្នាំដរញ។ ប ុន្នតក្ាេ់លមែគល់ដហាជាងនិងរងសបូវ ជាក្ាេ់
ចាក់្រុមពសីុម ងត៍្។ 

  
  
  

េាំដពាះន្អនក្ខាងក្នុងព្រះវហិារបុរាណ្វត្តអរយិក្សព្ត្ដនះ ដគសង់ដ ើងន្េក្បីន្លាង 
ដពាលគឺមានន្លាងព្គឹះដៅក្ណ្តត ល និងដៅរដបៀងសងខាងដូេបណ្តត វហិារបុរាណ្ទូដៅ
ន្ដរ (រូបដលេ៩)។ ដៅន្អនក្ខាងលិេននន្លាងព្គឹះ ដគដរៀបេាំត្មកល់ព្រះបដិមាព្រះជីវ ៍្ ាំ ដៅ
ដលើបលេ័ងកេពស់ដព្េើនថាន ក់្ (រូបដលេ១០)។  ដោយន្ ក្ េាំដពាះគាំនូរក្នុងព្រះវហិារ៥ ហាក់្
មានលក្ាណ្ៈរិដសសមួយន្បប ន្ដលនិោយោ ងសដងាបអាំរីដរឿងរុទធព្បវត្ត ិ ដពាលគឺរុាំ 
មានដរឿងជាត្ក្ ដរឿងនរក្ដព្បត្ ឬដទរនិក្រដអសងៗដ ើយ។ លក្ាណ្ៈគាំនូរជាទូដៅដព្េើន
ដព្បើទឹក្ថាន ាំរណ៌្នបត្ង រណ៌្ដលឿង និងរណ៌្ដតន ត្ តួ្អងគនីមួយៗដព្េើនមានរាងេពស់ព្ស ះ 
ដ ើយទិដឋភ្ជរក្នុងគាំនូរនីមួយៗ រុាំមានពាក់្រ័នធ ឬទទួលឥទធិរលរីសងគមជាក់្ន្សតងដទ។ 

 
៥

 ដៅដលើជញ្ជា ាំងខាងដព្ៅ ដគដឃើញមានសាេ ក្សាន មដៅជញ្ជា ាំងខាងលិេ និងខាងត្បូង ន្ត្គាំនូរទ ាំងដនាះ
រលុបទ ាំងព្សុង ដមើលរុាំយល់េេឹមសារដ ើយ។ 

រូបដលេ៧ ក្ាេ់លមែដលើដហាជាងខាងដក្ើត្ រូបដលេ៨ ក្ាេ់លមែដលើដហាជាងខាងលិេ 
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សាេ់ដរឿងគាំនូរ ដអតើមដេញរីជញ្ជា ាំងខាងត្បូង ព្ត្ង់េុងខាងដក្ើត្រ័ទធមក្ខាងដព្កាយព្រះជីវ ៍
រួេដៅបញ្ច ប់ដៅជញ្ជា ាំងខាងដក្ើត្។ 

  
 

 

េេឹមសារសាេ់ដរឿងចាប់ដអតើមរីព្ត្ង់ “កាលព្រះបរមដពា្ិសត្ាព្ទង់េុះចាប់បដិសនធិក្នុង
នអានាងសិរមិហាមាោរ (រូបដលេ១១), ព្ទង់ព្បសូព្ត្ក្នុងឧទានលុមពិនី, រួក្តបសទយ
ព្រះលក្ាណ្ៈ, ព្រះអងគព្ទង់សន្មតងឫទធិ, ព្ទង់រាជាភិ្ដសក្, ព្ទង់ដេញបួស (រូបដលេ១២), 
ទុក្ាកិ្រោិ, នាងសុជាតថាា យេគា ន់, ព្រះអងគបានព្តស់ដឹង, ព្រះអងគព្ទង់សន្មតង្ម៌
ដព្បាសរុទធបិត (រូបដលេ១៣), ព្ទង់សន្មតងបដិហារយ, ដព្បាសរុទធមាត, ទទួលេគា ន់
នាយេុនា, ព្ទង់ព្បឈួន, បរនិិពាា ន (រូបដលេ១៤), ថាា យព្រះដភ្េើង និងន្េក្ព្រះបរមសាររីកឹ្
ធាតុ្។ 

  
រូបដលេ១១ នាងសិរមិហាមាោរសុបិនដឃើញដាំរ ី រូបដលេ១២ ព្ទង់ដេញសាងអនួស 

រូបដលេ៩ ន្លាងខាងក្នុងននព្រះវហិារ រូបដលេ១០ ព្រះជីវ ៍្ ាំត្មកល់ដលើបលេ័ងេពស់ 
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សរុបសដងាបមក្ ព្រះវហិារវត្តអរយិក្សព្ត្ ជាសាំណ្ងស់ាថ បត្យក្មមោ ងសាមញ្ញ ដល៏ែមួយ 
ក្សាងដ ើង ព្បក្បដោយក្បូរក្ាេ់និងគាំនូរោ ងរិដសស ដៅក្នុងអត្តី្ត្ាំបន់ព្បវត្តិសាន្រសតសម័យ
ក្ណ្តត ល។ ការក្សាងព្រះវហិារ និងគាំនូរទ ាំងដនាះ ក្៏ជាត្កឹ្តងន្សតងឱ្យដឃើញរីសិលបៈសាងសង់
េុងសមយ័អាណ្តរាបាលបារាាំង និងដដើមសម័យឯក្រាជយអងន្ដរ៕  
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