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វហិារវតតព្រៃតាកុយ 
 កនលងមក ខ្ុ ុំបានបង្ហា ញជូនអុំៃីសិល្បៈស្ថា បតយកមមវហិារបុរាណ្វតតហ ោះហតត  ដែល្
មានអាយុ ល្ជិត១០០ឆ្ន ុំ សាិតកនុងរសុកកុំៃង់រតាច ហខតតកុំៃត។១ កនុងហៃល្ហនោះ ខ្ុ ុំសូម
បង្ហា ញជូនវហិារបុរាណ្វតតព្រៃតាកុយ សាិតកនុងឃុុំៃងទឹក រសុកែុំណាក់ចហងកើរ ហខតតដកប 
ដែល្ហេយល់្ថា មានល្ុំន ុំស្ថា បតយកមមហសទើរែូចវហិារវតតហ ោះហតត ។ ប ុដនតហបើៃិនិតយល្មអិត 
ហេសដកេតហឃើញថា ទុំងសមាា រៈសុំណ្ង់ រចនសមព័នធែុំបូល្ និងដននកជាហរចើនហទៀតព្ន
វហិារវតតព្រៃតាកុយ មានល្កខណ្ៈសិល្បៈហោយដែក ហ ើយេុំនូរខាងកនុងវហិារហទើបនឹង
េូរកនុងហែើមទសវតសទី៩០ ហ ើយហៅកនុងឆ្ន ុំ២០០២ រៃោះសងឃ និងៃុទធបរស័ិទចុំណុ្ោះហជើងវតត
បានជួសជុល្វហិារហនោះមតង (រូបហល្ខ១)។ 

  
 

 
១ សូមអាន៖ “វហិារបុរាណ្វតតហ ោះហតត ” ហោយ ហ ៀន សុវណ្ណមរកត នាយហល្ើហេ ទុំៃ័រ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/18834 ព្ងៃទី១៥ ដខកុមាៈ ឆ្ន ុំ២០២២ 

រូបដេខ១ វហិារវត្តព្រៃតាកុយ (ររកុនិរត្)ី 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/18834
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វហិារវតតព្រៃតាកុយជាវហិារជហាា បួន ឬហៅថាវហិារបុរាណ្។២ វហិារហនោះសង់ហល្ើ
ហខឿនៃីរថាន ក់ ែុំបូល្របក់ហកបឿងរស ហល្ញ បុំពាក់ជហាា ៃីរហៅចុងហមែុំបូល្ខាងមុខ និង
ជហាា ៃីរហៅចុងហមែុំបូល្ខាងហរ យ។ ចុំហពាោះរចនសម័ពនធដននកខាងហរ ម ហេហឃើញមាន
ទា រហចញចូល្ៃីរហៅដននកខាងមុខ និងៃីរហៅដននកខាងហរ យ រៃមទ ុំងបងអួចបីហៅជញ្ជ ុំង
ខាងតបូង និងបងអួចបីហៅជញ្ជ ុំងខាងហជើង (រូបហល្ខ២-៣)។ វហិារហនោះៃុុំមានបា ុំងស្ថចហទ 
ហពាល្េឺហេកស្ថងហែើងឱ្យមានដតដល្ាងរេឹោះហៅកណាត ល្ និងរហបៀងសងខាងដល្ាង
រេឹោះប ុហណាណ ោះ។ ទនទឹមនឹងហនោះ តាមសសរជញ្ជ ុំងជុុំវញិ ក៏ៃុុំមានកាច់រចនអាីែូចវហិារវតត
ហ ោះហតត ។ ប ុដនតចុំហពាោះ រនិយមរចនជាល្ាក់ហ ងផ្កក ប់ពាក់កណាត ល្រងាង់ហល្ើទា រ និង
បងអួចេឺមានែូចគ្នន ជាមួយនឹងវហិារវតតហ ោះហតត ។ ហល្ើសៃីហនោះហេែឹងថា ហៅឆ្ន ុំ២០០៩ 
រៃោះសងឃ អាចារយ េណ្ៈកមម រ និងៃុទធបរស័ិទជិតឆ្ៃ យបានរួមកមាល ុំងគ្នន ហរៀបចុំៃរងីក
ហខឿនខាងហរ ម និងោក់បង្ហក ន់ព្ែនេជុុំវញិ។ 

  
 

 

ហោយដែក ចុំហពាោះហហាជាងទ ុំងៃីរ ហេរចនៃីកុំហបារបាយអ ដែល្ឆ្ល ក់ជាកាច់
រចនកនុងល្ុំន ុំហសទើររបហាក់របដ ល្គ្នន ទ ុំងសងខាង។ ប ុដនតហៅហល្ើហហាជាងទ ុំងហនោះ ហេ
ៃុុំហឃើញមានចារកឹៃ័ត៌មានអាីអាចឱ្យហយើងែឹងៃីឆ្ន ុំកស្ថងៃិតរបាកែ ឬរចនជារូបហទៃអាី 
ែូចបណាត វហិារបុរាណ្មួយចុំនួនហនសងហទៀតហែើយ (រូបហល្ខ៤-៥)។ ប ុដនតតាមរយៈ រ
សិការបស់ Daniel Guéret និង Dominique-Pierre Guéret យល់្ថា វហិារវតតព្រៃតាកុយ

 
២

 រពាប ចាន់មា រា  ២០១៧: ១៣-១៦ 

រូបដេខ២ វហិារវត្តព្រៃតាកុយ (ររកុអាដនេយ៍) រូបដេខ៣ វហិារវត្តព្រៃតាកុយ (ខាកេិច)  
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ស្ថងសង់ហៅឆ្ន ុំ១៩៣៥ ហពាល្េឺសង់ហរ យវហិារវតតហ ោះហតត ដែល្សាិតហៅដកបរគ្នន ហនោះ
ដត៣ ឆ្ន ុំប ុហណាណ ោះ។៣ 

  
 
 

 ចុំហពាោះដននកខាងកនុងវហិារ ហេហឃើញមានសសរហបតុងមូល្ៃីរជួរ (១០ហែើម) អមសង
ខាងដល្ាងរេឹោះ រទធ្នឹមហបបតុង និងហរេឿងបងគុំហ ើដននកខាងហល្ើ (រូបហល្ខ៦) ហ ើយវហិារ
ហនោះក៏ៃុុំមានៃិតាន ឬ រេូរល្មអជាកាច់រចនហល្ើសសរនីមួយៗដែរ។ អាីដែល្េួរឱ្យកត់
សមាគ ល់្ ហេសហងកតហឃើញរេប់ហរេឿងបងគុំហ ើទ ុំងអស់ព្នវហិារហនោះ ៃុុំនិយមល្មអកាច់ទឹប
ទឹកមាសែូចបណាត សុំណ្ង់វហិារបុរាណ្ននហែើយ។ ប ុដនតហៅតាមេល់្ហជើងេកនីមួយៗ 
ហេហឃើញមានឆ្ល ក់ជាកាច់រតបក ូករាក់ៗ ហពាល្េឺរបហាក់របដ ល្ រល្មអ និង រ
ហរបើរបាស់ហរេឿងបងគុំហ ើហៅវហិារវតតហ ោះហតត ដែរ (រូបហល្ខ៧)។   

  
 

 
៣

 Daniel Guéret & Dominique-Pierre Guéret, 2017: 79 

រូបដេខ៤ កាច់រចនាដហាជាកខាកដកើត្ រូបដេខ៥ កាច់រចនាដហាជាកខាកេិច 

រូបដេខ៦ សសរខាកកេុករទដរនឿកបក្ុ ុំខាកដេើ រូបដេខ៧ កាច់រត្បកឈូកេម្អនេ់ដរើកនក 
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 រឯីរៃោះជីវព៍្នវហិារវតតព្រៃតាកុយហនោះ របដ ល្ជារៃោះជីវង៍មីដែល្ចាក់ៃុមពសីុម ងត៍ 
តមកល់្ហរ យសម័យសង្រ្ង្ហគ ម។ ហេបានហរៀបចុំោក់តមកល់្រៃោះជីវេ៍ង់កនុង យវ ិរផ្កា ញ់
មារ ហៅហល្ើបល័្ងកខពស់មានចហនល ោះល្ុំ នុតព្នទករមាល្ ហៅចហនល ោះដល្ាងរេឹោះ ដែល្ែូចគ្នន
នឹងរហបៀបោក់តមកល់្រៃោះជីវហ៍ៅវហិារវតតហ ោះហតត ដែរ (រូបហល្ខ៨)។ ល្កខណ្ៈព្ន រោក់
តមកល់្រៃោះជីវហ៍ល្ើបល័្ងកខពស់មានចហនល ោះល្ុំ ដបបហនោះ ហេហឃើញមានហៅវហិារបុរាណ្វតត
សុំបូរ ហខតតកុំៃង់ធ្ុំ (ឆ្ន ុំ១៩៤៤) និងហៅវហិារវតតហ ោះសនូកកនុងហខតតកុំៃត ដែល្ជាវហិារ
កស្ថងងមី (ឆ្ន ុំ២០១៣)។ 

 
 
  

ចុំណែកឯការនូរនុំនូរខាកកេុកវហិារ ដនដឹកចាស់ថាហរ យស្ថងសង់រួច វហិារហនោះៃុុំ
មានេុំនូរអាហីែើយ ហពាល្េឺជាព្នទជញ្ជ ុំងទហទ ដែល្ខុសៃីវហិារវតតហ ោះហតត  ហេបានេូរហរឿង
ៃុទធរបវតត ិ និងហរឿងជាតករៃមគ្នន នឹង រស្ថងវហិារ។ ប ុដនតចុំហពាោះវហិារវតតព្រៃតាកុយ 
ហេហទើបនឹងចាប់ហនតើមេូរជាហរឿងៃុទធរបវតត ិនិងហរឿងជាតកននកនុងឆ្ន ុំ១៩៩២ ហទើបចាប់ហនតើម
េូរេុំនូរ ហោយមានជាងហ ម្ ោះ ហ ឿក រទី។ ស្ថច់ហរឿងេុំនូរចាប់ហនតើមៃីជញ្ជ ុំងខាងហកើត 

រូបដេខ៨ រៃះរីវត៍្ម្េេ់ដេើបេ័កេខពស់កេុកវហិារវត្តព្រៃតាកុយ 
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ដែល្មានរូបរៃោះៃុទធបរនិិពាា នមួយផ្កទ ុំងធ្ុំហៅជួរខាងហល្ើ (រូបហល្ខ៩) និងបនតបនទ ប់មក
ហៅជួរខាងហល្ើ េឺជាអហនលើសុំខាន់ៗព្នហរឿងៃុទធរបវតតិែូចជា រទង់សុបិនតនិមមិត របសូរត ទយ
រៃោះល្កខណ្ៈ (រូបហល្ខ១០) សដមតងឫទធិ ទតសួន ហចញបួស (រូបហល្ខ១១) ហធ្ាើទុកករកិរយិា 
រតាស់ែឹង ផ្កា ញ់មារ ហរបាសៃុទធមាតា-បិតា ទទួល្ចង្ហា ន់នយចុនទ (រូបហល្ខ១២) និងរ ូត
ែល់្រទង់រប ួន។ រឯីជួរខាងហរ ម េឺហេេូរបង្ហា ញជាហរឿងជាតកែូចវហិារននដែរ។ 

  
 
 

   
    

 

រូបដេខ៩ នុំនូរផ្ទ ុំកធុំបង្ហា ញរត្ក់រៃះអករ្ទក់បរនិិព្វា នដេើរញ្ជ ុំកខាកដកើត្ 

រូបដេខ១០ ទសសន៍ទាយ 
រៃះេកខែៈ 

រូបដេខ១១ រៃះអករ្ទក់ដចញបួស រូបដេខ១២ រៃះអកទ្ទួេចង្ហា ន់ 
នាយចុនទ 



អត្ថបទ៖ វហិារវត្តព្រៃតាកុយ                                            

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន សុវណ្ណមរកត 

 ជារួមមកវហិារវតតព្រៃតាកុយ ជាវហិារបុរាណ្ដែល្មានអាយុ ល្ជិត១សតវតស 
ហពាល្េឺកស្ថងហែើង និងមានល្ុំន ុំស្ថា បតយកមមទូហៅរបហាក់របដ ល្នឹងវហិារវតតហ ោះ
ហតត ដែល្ហៅដកបរហនោះ។ ប ុដនតសមាា រៈសិល្បៈ និង រតុបដតងល្មអកាច់រចនហនសងៗហៅ
ហល្ើវហិារវតតព្រៃតាកុយ ហាក់ែូចជាស្ថមញ្ញ ហពាល្េឺៃុុំសូវហោ កាច់រចនអាីហែើយ។ រឯី
 រទុកព្នទជញ្ជ ុំងខាងកនុងឱ្យទុំហនរ តាុំងៃីហែើមរ ូតមកែល់្មុនហែើមទសវតសទី៩០ ហាក់
ែូចជាល្ុំន ុំមួយ ដែល្ហឃើញដតងសហងកតហឃើញហៅវហិារបុរាណ្ននមួយចុំនួន ដតងៃុុំ
សូវនិយមេូរេុំនូរអាីបនទ ប់ៃីកស្ថងរួច៕ 

 
ឯកសារដោក 
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