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អពីំវត្តក្តុល ក្នុងខេត្តបាត់្ដបំង 
ខៅក្នុងក្កុ្ងបាត់្ដបំង នៃខេត្តបាត់្ដបំងដដលសថិត្ខៅភាគពាយ័ពយនៃក្បខទសក្ម្ពុជា 

ខយើងសខងេត្ខ ើញ ជាពិខសសតាម្ដងសទឹងសដងេមាៃវត្តបុរណ្សង់ក្នុងសម័្យអាណាៃិគម្
ៃិយម្បារងំជាខក្រើៃ។ ខៅក្នុងរខំណាម្ ១០សង្កេ ត់្នៃក្កុ្ងបាត់្ដបំង មាៃសង្កេ ត់្មួ្យខ ម្ ោះ 
សង្កេ ត់្ក្តុលដូៃទាវ ដដលមាៃវត្តរណំាស់មួ្យខ ម្ ោះ “វត្តក្តុល” សង់ត្ណំាលគ្នន ៃឹងវត្តដនទ
ខទៀត្ក្នុងក្កុ្ងដូរជា វត្តដរំសី វត្តសដងេជាខដើម្។ វត្តក្តុល មាៃទីតាងំខៅក្នុងភូមិ្ក្តុល សង្កេ ត់្
ក្តុលដូៃទាវ ក្កុ្ងបាត់្ដបំង ខេត្តបាត់្ដបំង។ ខយើងអារខ្វើដខំណ្ើ រតាម្ផ្លូវខៅពាម្ឯក្ក្សប
តាម្មាត់្សទឹងខក្ត្ើយខាងលិរ ៃិងមាៃរមាា យក្បមាណ្ជា ៤គីឡូដម្៉ាក្ត្ពីក្កុ្ងបាត់្ដបំង។
វត្តក្តុលក្តូ្វបាៃខគខៅខ ម្ ោះជាផ្លូវការតាងំពីក្សាងដបូំងថា “វត្តក្បាបច្ចា មិ្ត្ត” ដដលសពវ
ខៅជាប់ថា  “វត្តក្តុល” ។  

វត្តក្តុល ក្សាងខឡើងខៅស.វ.ទី១៩ ក្នុងឆ្ន  ំ១៨៣០ ក្នុងសម័្យខោក្មាា ស់ ក្ថាថៃឈុ ំ 
(គទា្រ)។១ រខំពាោះក្បវត្តិក្សាងវញិពុំសូវមាៃឯក្សាររងក្ក្ងខក្រើៃខទ ខយើងខ ើញមាៃ
ខសៀវខៅមួ្យៃិយាយអពីំ “បាត្ដ់បំងសម្យ័ខោក្មាា ស់” ដដលបាៃខរៀបរប់អពីំ ក្ពោះខៅ 
ពញាបឌិៃ ឬខៅ ុៃ មាៃឋាៃៈជា ខៅពញាបតិ្ន្ទៃទខត្ខជា គឺជាខម្ទព័្រំបស់ខសៀម្បាៃ
ម្ក្ឱ្យខរៀបរកំ្កុ្ងបាត់្ដបំង ខដើម្បទីប់ទល់ៃឹងខសតរអាណាណ ម្ រវាងឆ្ន ១ំ៨៣៨។ ក្នុងការ
ខរៀបរកំ្កុ្ងខៃោះ ខម្ទព័្ ំឬខៅពញាបឌិៃ បាៃដឹក្នាកំ្សាងបនាទ យក្បាការមួ្យខ្វើអពីំឥដឋ
បូក្បាយអ ដដលមាៃបខណាត យក្បដវង ៧២០ដម្៉ាក្ត្ ទទឹង ៤៨០ដម្៉ាក្ត្ ក្ម្ពស់ ២ដម្៉ាក្ត្ក្ៃលោះ ៃិង
ក្ក្មាស់ ៨តឹ្ក្។ លុោះខក្កាយម្ក្ខៅពញាបឌិៃខ្វើម្រណ្កាលខៅ ៃិងបាៃឧទទិសដីបនាទ យ
ខៃោះថាវ យរខំពាោះពុទធសាសនា ខ ើយបាៃក្សាងវត្តអារម្មួ្យខ ើយោក់្ខ ម្ ោះថា “វត្ត
ក្បាបក្បាម្បច្ចា មិ្ក្ត្” ដដលសពវនថាខៅ “វត្តក្តុល”។ រដំណ្ក្វត្តខៃោះពីមុ្ៃ ជាទីតាងំបនាទ យ
របស់ខៅពញាបឌិៃ។២ បរាុបបៃនខគបាៃសរខសរខៅជា “វត្តក្បាបបច្ចា មិ្ត្ត”។ ពាក្យខៃោះមាៃ

 
១
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២ តូ្រ ឈួង, ១៩៩៤, ១៧១។ 
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ៃ័យថា គឺការយក្ឈនោះខលើសក្តូ្វឬបន្ទង្កេ បសក្តូ្វ ៃិងមិ្ៃឱ្យក្ត្លប់ម្ក្វញិ ដដលមាៃបណំ្ង
រង់ម្ក្ខបៀត្ខបៀៃទឹក្ដីជាខដើម្។៣  

ខៅក្នុងបរខិវណ្វត្តក្តុល មាៃសណំ្ង់ក្បវត្តិសាន្ទសតច្ចស់ៗ ដដលបាៃបៃសល់តាងំពី
សម័្យបារងំ ៃិងសណំ្ង់ក្សាងសម័្យខក្កាយ។ សណំ្ង់ទាងំខនាោះរួម្មាៃ៖ សណំ្ង់
ក្ពោះវហិារ សាោ្ម្មឬ្ម្មសាោ កុ្ដិ ខរតិ្យច្ចស់ក្នុងសម័្យខោក្មាា ស់ ៃិងជាពិខសស
គឺរមាល ក់្ខរឿងរម្ខក្រ តិ៍ ដដលឆ្ល ក់្ពីក្ខំបារបាយអខៅជាប់ៃឹងរបង ឬខៅម្យ៉ាងខទៀត្ថាជា 
រជវតិ័្នៃទីធ្លល ខេឿៃក្ពោះវហិារ ខ ើយក៏្មាៃសណំ្ង់ច្ចស់ថមីជាខក្រើៃខផ្សងខទៀត្។  

រខំពាោះក្ពោះវហិារ ជាក្បខភទក្ពោះវហិារជហាវ ៤មាៃដបូំលកឹ្ង៣ថាន ក់្ក្បក់្ខក្បឿង។ គួរ
បញ្ជា ក់្ថា ក្ពោះវហិារច្ចស់ពីមុ្ៃមាៃរងជាខបាត្ (មាៃទ ំំតូ្រ) ខ្វើអពីំខឈើ លុោះម្ក្ដល់
ឆ្ន ១ំ៨៨០ ខទើបមាៃការជួសជុលសាថ បនាក្ពោះវហិារថមីខឡើងវញិ ដូរដដលខយើងខ ើញសពវ
នថា (រូបខលេ១)។ ក្ពោះវហិារសពវនថាមាៃពណ៌្សាល ទុ ំ ខៅតាម្សសរដផ្នក្ខាងខក្ៅ ឬខៅថា
ដលវងបាងំសារ មាៃបិត្សៃលឹក្មាសជាបៃទោះតូ្រៗជុវំញិសសរ ខៅខលើខហាជាងខាងខក្ើត្ 
មាៃឆ្ល ក់្រូបខជើងពាៃក្ទក្ពោះេៃ័ ខ ើយខៅខាងខលើក្ពោះេៃ័មាៃក្តី្សូល៍ ៃិងក្ងរក្ក្ជាប់
ខៅៃឹងក្ពូំលក្ណាត លនៃក្តី្សូល៍ ដដលក្ពោះសងឃមួ្យក្ពោះអងគគង់ក្នុងវត្តខៃោះ មាៃសងឃ
ដីការថា ជាត្ណំាងឱ្យអណំាររបស់ខសតរដដលម្ក្កាៃ់ការនាសម័្យខនាោះ(រូបខលេ២)។៤
រដំណ្ក្ឯខហាជាងក្ពោះវហិារដផ្នក្ខាងលិរវញិ ខគបាៃឆ្ល ក់្រូបដបំង ប៉ាុដៃតពុំដឹងរាស់ថា
មាៃៃ័យយា៉ា ងណា ឬក៏្ក្បដ លជាអារត្ណំាងឱ្យខេត្តបាត់្ដបំង (រូបខលេ៣)។  ខៅមុ្ៃ
សម័្យ ប៉ាុល ពត្ ខៅក្នុងក្ពោះវហិារមាៃត្ម្េល់ក្ពោះអងគជី្មួំ្យខ្វើអពីំខឈើោបថាន ខំមម  ក្ក្ ម្ 
ៃិងទឹក្មាសខ ើយមាៃបិត្សៃលឹក្មាសកានឡខៅដផ្នក្េលោះ (រូបខលេ៤) ប៉ាុដៃតក្ពោះអងគជី្ំ
ខនាោះ ក្តូ្វបាៃបផំ្លល ញខច្ចលក្នុងសម័្យប៉ាុល ពត្។៥ លុោះសពវនថា ខៅខាងក្នុងក្ពោះវហិារមាៃ
ត្ម្េល់ក្ពោះអងគជី្មួំ្យខផ្សងខទៀត្ខ្វើអពីំសីុម្៉ាងត៍្ គឺជាពុទធបដិមាក្នុងកាយវកិារអភ័យមុ្ក្ទ 
ដដលខទើបៃឹងខ្វើខៅសម័្យខក្កាយ (រូបខលេ៥)។ 

 
៣

 តាម្សងឃដកីាក្ពោះខត្ជគុណ្ក្ពោះនាម្ ខសង លី គង់ក្នុងវត្តក្តុល។ 
៤ តាម្សងឃដីកាក្ពោះខត្ជគុណ្ក្ពោះនាម្ យឹម្ ខវឿង គង់ក្នុងវត្តក្តុល។ 

៥ តុ្ប រៃទ័សុឫទធី, ២០០៨, ២៧។ 
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រូបខលេ១៖ ទិដឋភាពក្ពោះវហិារវត្តក្តុល (ខម្ើលពីទិសអាខគនយ៍) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

រូបខលេ៣៖ ខហាជាងខាងលិរ រូបខលេ២៖ ខហាជាងខាងខក្ើត្ 

រូបខលេ៤៖ ពុទធបដិមាច្ចស់មុ្ៃសម្័យប៉ាុលពត្ 
ក្បភព៖ អីុបខ្ើដណ្ត្ 

រូបខលេ៥៖ ពុទធបដិមាថមី 
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 រឯីសណំ្ង់ខរតិ្យ មាៃខក្រើៃពាសខពញក្នុងបរខិវណ្វត្ត ប៉ាុដៃតខយើងសខងេត្ខ ើញមាៃ
សណំ្ង់ខរតិ្យមួ្យដដលមាៃលក្ខណ្ៈេុសដបលក្ពីខរតិ្យ្ម្មតា។ សណំ្ង់ខរតិ្យ្ខំៃោះ
មាៃទីតាងំខៅខក្កាយក្ពោះវហិារភាគខាងលិរ ដដលសល់ពីសម័្យខោក្មាា ស់ ខោយមាៃ
ការររនា ៃិងរូបរងេុសដបលក្ពីខរតិ្យក្នុងវត្តនានាខៅក្នុងខេត្តបាត់្ដបំង (រូបខលេ៦)។៦  

រខំពាោះរជវតិ័្ដដលបាៃសាងសង់ខៅខលើទីធ្លល ខេឿៃ នៃក្ពោះវហិារវត្តក្តុលខៃោះមាៃពីរ
ដផ្នក្ខផ្សងគ្នន  គឺទី១ច្ចប់ពីពាក់្ក្ណាត លរជវតិ័្ខៅដផ្នក្ខាងខក្ើត្ កាលពីមុ្ៃសម័្យសន្ទង្កគ ម្
របបប៉ាុល ពត្ ខគខ ើញខៅមាៃរជវតិ័្ក្សាងដបូំង ពីក្ខំបារបាយអ មាៃក្ារ់ផ្លេ ភញី ក្ារ់     
វលលិ៍ខៅខលើរជវតិ័្ ដត្ក្តូ្វបាៃបផំ្លល ញក្នុងសម័្យប៉ាុល ពត្ (រូបខលេ៧)។៧ សពវនថា រជវតិ័្
ដដលខ ើញខៅភាគខាងខក្ើត្ខ្វើពីដដក្វញិ។ រដំណ្ក្ដផ្នក្ទី២ គឺច្ចប់ពីពាក់្ក្ណាត លរជវតិ័្
ខៅដផ្នក្ខាងលិរវញិ ខគបាៃឆ្ល ក់្សារ់ខរឿងរម្ខក្រ តិ៍ជាឈុត្ៗទាងំដផ្នក្ខាងក្នុង ៃិងខាងខក្ៅ
នៃរជវតិ័្ (រូបខលេ៨)។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦ តូ្រ ឈួង, ១៩៩៤, ១៧០។ 
៧ តាម្សងឃដកីាក្ពោះខត្ជគុណ្ក្ពោះនាម្ ខសង លី គង់ក្នុងវត្តក្តុល។ 

រូបខលេ៦៖ ខរត្ិយ្ខំៅទិសៃិរត្ី នៃក្ពោះវហិារ 
រូបខលេ៧៖ របងក្ពោះវហិារច្ចស់ 

ក្បភព៖ អីុៃខ្ើដណ្ត្ 



អត្ថបទ៖ អពីំវត្តក្តុល ក្នុងខេត្តបាត់្ដបំង                                           

អត្ថបទខោយ៖ នាង សុវណ្ណតារ៉ា  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

រមាល ក់្ខរឿងរម្ខក្រ តិ៍ ខៅក្នុងវត្តក្តុលខៃោះខ្វើខឡើងអពីំក្ខំបារបាយអ សរុបទាងំអស់ ៤៨
ផ្លទ ងំ ឬឈុត្ខៅខលើរជវតិ័្នៃទីធ្លល ខេឿៃក្ពោះវហិារ។ រខំពាោះអាយុកាលនៃរមាល ក់្ខៃោះ ខយើង
ពុំដឹងរាស់ថាសង់ត្ណំាលគ្នន ៃឹងក្ពោះវហិារ ឬសង់ខៅសម័្យខក្កាយម្ក្ខទៀត្យា៉ា ងណា
ខនាោះខទ។ ឈុត្ដដលបាៃឆ្ល ក់្បង្កា ញខៅខលើរជវតិ័្ខៃោះ ភាគខក្រើៃខ ើញបង្កា ញៃូវសារ់
ខរឿងដូរគ្នន ខៅៃឹងសារ់ខរឿងគៃូំររម្ខក្រ តិ៍ក្នុងក្ពោះវហិារក្ពោះដក្វម្រក្ត្។ រដំណ្ក្េលោះខទៀត្
មាៃខៅក្នុងដេសអាត់្សខម្លងរបស់ច្ចស់ក្ពឹទាធ ច្ចរយដូរជា៖ តាក្គុឌ ដដលជាអនក្ខពាលខោខ ៃ
ខខាល ខៅក្សុក្ខជើងនក្ព ខេត្តក្ំពង់ច្ចម្ តាសយ ដដលជាអនក្ខពាលខោខ ៃខខាលខៅវត្ត
សាវ យអដណ្ត ត្ ខៅក្សុក្ោវ ឯម្ ខេត្តក្ណាត ល, រម្ខក្រ តិ៍ខពាលខោយ តារក់្ ៃិងឯក្សារ
ខផ្សងៗមួ្យរៃួំៃខទៀត្។  

  រមាល ក់្រម្ខក្រ តិ៍ ខៅវត្តក្តុលបាៃបង្កា ញឈុត្ជាខក្រើៃ ដដលក្នុងសិលបក្ររមាល ក់្បាៃ
រខំលរៃូវឈុត្មួ្យរៃួំៃដដលទាក់្ទងៃឹងខទសភាពនក្ពខឈើ ទិដឋភាពទូខៅក្នុងសងគម្ ការ
ទទួលឥទធិពលនៃវបប្ម៌្ពីបរខទស ដូរជាការខសលៀក្ពាក់្ សណំ្ង់សាថ បត្យក្ម្មដបបបសាឹម្
ក្បខទសខពាល គឺក្បខទសបារងំដដលបាៃោក់្អាណាៃិគម្ខលើក្បខទសក្ម្ពុជាជាងមួ្យ

រូបខលេ៨៖ រជវត័្ិក្ពោះវហិារឆ្ល ក្់ពីសារ់ខរឿងរម្ខក្រ តិ៍ 
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សត្វត្ស (១៨៦៣-១៩៥៣)។ ខក្ៅពីខនាោះក៏្ខៅមាៃសណំ្ង់ផ្ទោះបុរណ្ដេមរ សខំៅ ខក្គឿង
លម្អក្នុងសណំ្ង់អាគ្នរ វត្ថុ ខក្បើក្បាស់ក្បច្ចនំថា ៃិងខក្គឿងសពាវ វុ្ជាខដើម្ (រូបខលេ៩-១០)។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបខលេ៩៖ សំណ្ង់មាៃដបូំលផ្ទោះដេមរពីរេនង រូបខលេ១០៖ សណំ្ង់អាគ្នរបារងំមាៃកូ្ៃបងអួរ
លយខរញពីដបូំល 
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ឯក្សារពិខក្គ្នោះ 

ក្ក្់ រៃ័ទថាត្ 
 ១៩៩៦, គៃូំរបុរណ្ខរឿងរម្ខក្រ តិ៍ខៅដថវក្ពោះវហិារ ក្ពោះដក្វម្រក្ត្, ភនខំពញ។ 
ជ័យ ជួៃ 
 ១៩០៣, សខងខបខរឿងរម្ខក្រ តិ៍, ភនខំពញ។ 
ខជត្ រៃ 
 ២០០២, រូបតួ្អងគក្នុ ងខរឿងរម្ខក្រ តិ៍, នរ ៉ាយ,ំ ភនខំពញ។ 
តុ្ប រៃទ័សុឫទធី 

២០០៨, វត្តបុរណ្សម្យ័ខោក្មាា ស់ខៅខេត្តបាត្ដ់បំង (១៧៩៥-១៩០៧), សារណា
បញ្ាប់បរញិ្ជា បក្ត្បុរណ្វទិយ, ភនខំពញ។ 

តូ្រ ឈួៃ 
 ១៩៩៨, បាត្ដ់បំងសម្យ័ខោក្មាា ស់, ភនខំពញ។ 
ពិ ប ុៃនីៃ 
 ២០០០, រម្ខក្រ តិ៍ ខពាលខោយ តាសយ, ពុទធសាសៃបណ្ឌិ ត្យ, ភនខំពញ។ 
ក្ពាប ច្ចៃម់ា៉ា រ៉ា  
 ២០១៧, សណំ្ងត់ាម្វត្ត ភាគ១, ភនខំពញ។ 
 ២០១៨, ខលេ.៤.៧៩, រមាល ក្ខ់រឿងរម្ខក្រ តិ៍ខៅវត្តក្តុ ល, ក្ក្ម្ងអត្ថបទក្នុងបណាត ញពត្ម៌ាៃ 

វបប្ម្៌ដេមរ, ២០១៨, ភនខំពញ។  
លី វណាណ  

១៩៩៤, រមាល ក្ក់្ខំបារបាយអដេមរ (សត្វត្សទី៩ ដល់សត្វត្សទី១០), សារណាបញ្ាប់
បរញិ្ជា បក្ត្បុរណ្វទិយ, ភនខំពញ។ 

សាៃ ផ្ោល  
 ២០០៧, គៃូំរខៅតាម្វត្ត, នរ ៉ាយ,ំ ភនខំពញ។ 
Bizot, François 

 ១៩៧៣, ខរឿងរម្ខក្រ តិ៍នៃតារក្,់ ភនខំពញ។ 


