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វហិារបុរាណវត្តក ោះកតត  
 វត្តក ោះកតត  ឬវត្តទួលខ្សាច់ សថិត្កនុងឃុុំកុំពង់ត្រាចខាងលិច ត្រសុកកុំពង់ត្រាច កខ្សត្ត
កុំពត្ កោលគឺសថិត្កៅាមបកតត យផ្លូវជាតិ្កលខ្ស៣៣ (កុំពង់ត្រាច-កកប)។ វត្តកនោះជាវត្ត
ចុំតស់មានវហិារបុរាណដ៏លអក ើត្ កនុងចុំកតមវត្តចាស់ៗមួយចុំនួនកទៀត្កនុងកខ្សត្តកុំពត្
ដូចជា វត្តព្ត្រពាកុយ វត្តកត្រសត្រពីង វត្តដុំតក់កនទួត្ និងវត្តអងគរជ័យជាកដើម។ បន្ទទ ប់ពីអនក
ជុំន្ទញត្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិត្រត្សិលបៈ បានសិកា និងជួសជុលរួចរាល់ជាស្ថថ ពរកនុងឆ្ន ុំ
២០២១ សននិោា នថាវហិារវត្តកនោះមានអាយុ ល១០០ឆ្ន ុំគត់្ ក ើយធ្លល ប់ជាអតី្ត្ករាង
ជាង ត់្កដរ និងជត្រងុកត្រសូវសម័យ ប ុល ពត្ (រូបកលខ្ស១)។ 

  
 
 

ាម រសកងេត្ មុនត្រកសួងវបបធម៌ជួសជុលអភិរកស វហិារវត្តក ោះកតត ក៏ធ្លល ប់ជួសជុល
ខ្សលោះាមកបបត្របព្ពណីកោយសទ្ធា បរស័ិទជិត្ឆ្ា យ។ ប ុកនតជាអកុសលចូលដល់សម័យ 
ប ុល ពត្ កគបានបតូ រមុខ្សងារសុំណង់កនោះកធវើជាករាងជាង ត់្កដរ កដលកឃើញមានស្ថន ម
គុំនូសកត់្ត្រាកផ្សងៗជាភសតុាងត្រស្ថប់ (រូបកលខ្ស២) និងមួយកផ្នកកគកត្របើជាជត្រងុកត្រសូវ។ 
បចចុបបននវហិារកនោះបានជួសជុលាមបកចចកកទសជុំន្ទញ ពត្រងឹងរចន្ទសមព័នាកត្រគឿងបងគុ ុំកផ្នក

រូបកលខ្ស១ វហិារវត្តក ោះកតត មុនជួសជុល (ត្របភព៖ ត្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិត្រត្សិលបៈ) 
ច 
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ខាងកលើ ដូរកកបឿងដុំបូល កត្រគឿងលអស្ថថ បត្យកមម និងលាបពណ៌ថ្ម ី ាមទត្រមង់សិលបៈ
ស្ថថ បត្យកមមកដើមទ្ធ ុំងត្រសុង កដើមបទុីកជាត្ុំណត្រពោះពុទាស្ថសន្ទត្កៅមុខ្សកទៀត្ (រូបកលខ្ស៣)។  

  
 
 

  
 
 

វហិារវត្តក ោះកតត ជាត្របកភទសុំណង់ក ើកលើ ត្រទកោយជញ្ជ ុំងឥដា សង់កលើកខ្សឿនពីរ
ថាន ក់ (រូបកលខ្ស៤)។ វហិារកនោះជាវហិារជហាវ ៤១ ដុំបូលបីថាន ក់ ត្របក់កកបឿងត្រស កលញ 
ក ើយមានកហាជាងខាងមុខ្ស និងខាងកត្រ យ។ កៅកលើព្ផ្ទកហាជាងទ្ធ ុំងពីរ លមអកោយ
កាច់ពុមពបិទធមមា (រូបកលខ្ស៥) ពុុំមានរូបកទព ឬអកនលើកនុងស្ថច់ករឿងរាមកករ តិ៍ ឬពុទាត្របវត្តិ
ដូចបតត វហិារបុរាណជាកត្រចើនកនុងកខ្សត្តបាត់្ដុំបង បន្ទទ យមានជ័យ ឬកសៀមរាបក ើយ។ 
ប ុកនតលកខណៈពិកសសដុំបូលវហិារវត្តក ោះកតត  គឺកៅត្រត្ង់គល់កហាជាងទ្ធ ុំងពីរ កគព្ចនឱ្យ
មានដុំបូលបនតិច ន្ទុំឱ្យកមើលកឃើញថាមានដុំបូលត្រជាលបីថាន ក់ដូចព្ផ្ទដុំបូលចុំក ៀងកដរ។ 

 
១ សូមអាន៖ ត្រោប ចាន់មា រា  ២០១៧ 

រូបកលខ្ស៤ វហិារវត្តក ោះកតត សង់កលើកខ្សឿនថ្ម 
 

រូបកលខ្ស៥ កហាជាងវហិារលាបពណ៌ថ្មី 

រូបកលខ្ស២ គុំនូសកត្់ត្រាសម័យ ប ុល ពត្ 
ច 

រូបកលខ្ស៣ វហិារវត្តក ោះកតត កត្រ យជួសជុល  
ច 
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កោយក កចុំកោោះរចន្ទសមព័នាសុំណង់កត្រ មដុំបូល កគករៀបជាជញ្ជ ុំងព័ទាជុុំវញិ ពុុំ
មានបា ុំងស្ថចកទ។ កៅកផ្នកខាងកកើត្ និងខាងលិចមានជកណតើ រ និងទ្ធវ រកចញចូលមាខ ងពីរ 
ឯកផ្នកខាងកជើង និងខាងត្បូងមានជកណតើ រ និងទ្ធវ រកចញចូលមាខ ងមួយដូចគ្នន ។ កៅព្ផ្ទ
ជញ្ជ ុំងខាងកជើងកផ្នកខាងកត្រៅ កគកឃើញមានចមាល ក់ពីរផ្ទ ុំងគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍។ ត្រត្ង់កលើ
ទ្ធវ រកគឆ្ល ក់លមអជារូបរា ុ២ ឬកៅថា “ត្រពោះ ល” កៅកនុងព្ផ្ទកាច់ព័ទាជុុំវញិ (រូបកលខ្ស៦)។ 
កបើត្រត្ ប់កៅកមើលគុំនិត្បុរាណកៅាមត្របាស្ថទោក់ព័នានឹងរូបរា ុ  ឬត្រពោះ លកនោះ កគ 
កត្ងសកងេត្កឃើញឆ្ល ក់កៅចុំកតត លព្ផ្ទកផ្តរ កលើទ្ធវ រកចញចូល ឬទ្ធវ របកញ្ោ ត្កដរ។៣ 

 
២ មាត្់កខ្សមរភាគកត្រចើនអាន “រា  ូ” ក ើយកដលកគកត្ងពនយល់ោក់ព័នានឹងបាតុ្ភូត្ចន្រនទត្រគ្នសជាកដើម។  

៣ សូមអាន៖ ញឹម សុធ្លវនិទ “រា ុ ឬត្រពោះ ល” ផ្ាយកលើកគ ទុំព័រ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/1697 ព្ថ្ាទី១ កខ្សសីហា ឆ្ន ុំ២០២១ 

រូបកលខ្ស៦ រូបរា ុកលើទ្ធវ រខាងកជើង រូបកលខ្ស៧ រូបត្រពោះអងគកចញបួសកនុងពុទាត្របវត្តិ 

រូបកលខ្ស៨-១១ ជកណតើ រ កាច់លមអស្ថថ បត្យកមមាមសសរ និងរូបត្រគុឌាមរងសបូវ 
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រឯីព្ផ្ទជញ្ជ ុំងកលើបងអួចកកបររូបរា ុ កគឆ្ល ក់ជារូបន្រសតី និងកូនតូ្ចលង់លក់កនុងវមិាន 
កដលមានតួ្អងគកសត្រត្មួយអងគកលើកត្រពោះ សថរា និងបុរសមាន ក់អងគុយបងគុំលាកកបរកសោះមួយ
កាល (រូបកលខ្ស៧)។ ាមរយៈតួ្អងគកនោះ កគអាចស្ថម នបានថា “ត្រពោះសិទាត្ថ” (អន្ទគត្ត្រពោះ
ពុទាអងគ) កនុងករឿងពុទាត្របវត្តិត្រទង់យាងកចញស្ថងផ្នួស។៤ លកខណៈចមាល ក់កសតើងៗ ផុ្ស
ត្រកកោត្កៅកលើព្ផ្ទជញ្ជ ុំងកបបកនោះ កគកឃើញនិយមកៅវហិារវត្តកតុលកនុងកខ្សត្តបាត់្ដុំបង 

 
៤

 សូមអាន៖ “ពីពុទាត្របវត្តិមកជាទុំកនៀម” កោយ វ ន់ វ ីផ្ាយកលើកគ ទុំព័រ 
https://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-two/Hist_Buddhist_Socialpractice.html 

រូបកលខ្ស១២ ត្រគុឌ ជកណតើ រ កាច់លមអស្ថថ បត្យកមមព្នវហិារបុរាណវត្តក ោះកតត  

រូបកលខ្ស១៣-១៥ កត្រគឿងបងគុ ុំក ើកផ្នកខាងកលើ ព្នវហិារបុរាណវត្តក ោះកតត  
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និយាយអុំពីករឿងរាមកករ តិ៍ កដលកស្ថងកនុងសម័យអាតនិគមបារា ុំង កៅកនុងរវងកដើម
សត្វត្សទី២០។៥ ចុំកោោះ រលមអស្ថថ បត្យកមម កគសកងេត្កឃើញថាវហិារវត្តក ោះកតត ពុុំសូវ
កលាភកាច់កទ ព្ផ្ទជញ្ជ ុំងលាត្ កាលសសរនីមួយៗលមអកោយរូបត្រគុឌ និងកិននរ ក ើយ
កៅកលើព្ផ្ទសសរាមជញ្ជ ុំង កគបានរចន្ទជាកាច់ផ្េ ភញីកសតើងៗផុ្សត្រកកោត្យា ងរស់រកវ ើក 
(រូបកលខ្ស៨-១១)។ 

   
 

   
 

កោយក កកៅកផ្នកខាងកនុងវហិារ មានសសរក ើធុៗំ ១២ កដើម (២ជួរបកតត យ ៦ជួរ
ទទឹង) ត្រទកត្រគឿងបងគុ ុំក ើកៅកផ្នកខាងកលើ កត្ពុុំមានពិោនកទ (រូបកលខ្ស១២)។ សសរ និង
កត្រគឿងក ើទ្ធ ុំងោយកៅកផ្នកខាងកនុងកនោះ ក៏ពុុំមានទឹបទឹកមាស ឬកាច់លមអអវីធុំដុុំដូច
បតត វហិារបុរាណាមដងទកនលក ើយ កោលគឺកគត្រគ្នន់កត្ចិត្ក ើ រចន្ទជាកាច់រាក់ៗ
បនតិចបនតួចត្រត្ង់ចុំណុចខ្សលោះប ុកតណ ោះ (រូបកលខ្ស១២-១៤)។ ប ុកនតអវីកដលគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍ 

 
៥ សូមអាន៖ ត្រោប ចាន់មា រា  ២០១៨: ៦២-៦៨  

រូបកលខ្ស១៦-១៨ ត្រពោះកត្មិយ (ជាត្ក) ពិធីអភិកសកត្រពោះសិទាត្ថ និងអកនលើត្រត្ង់ត្រពោះអងគយាងកចញបួស 

រូបកលខ្ស១៩-២១ ត្រពោះអងគកធវើទុកេរកិរយិា កស្ថត្ថិយត្រោ មណ៍ថាវ យសបូវភាល ុំង និងបិណឌ បាត្រត្កៅកបិលភសតុ (?) 
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គឺគុំនូរកៅាមព្ផ្ទជញ្ជ ុំងជុុំវញិ។ គុំនូរទ្ធ ុំងកន្ទោះ កគរចន្ទជាពីជួរកលើកត្រ ម។ ស្ថច់ករឿងកនុង
គុំនូរជួរខាងកលើជាករឿងពុទាត្របវត្ត ិនិងជួរខាងកត្រ មជាករឿងកនុងជាត្ក។  

  
 

 
 

អវីកដលគួរឱ្យសកងេត្ សិលបករហាក់ដូចជានិយមកត្របើពណ៌ព្បត្ង និងបញ្ចូ លទិដា-
ភាពសុំណង់សម័យបារា ុំងកនុងខ្សលឹមស្ថរគុំនូរ។ ទនទឹមនឹងកនោះកគកឃើញត្រពោះន្ទម និងន្ទម
កសរាជវងស ត្រទង់មានសទ្ធា កចញព្ថ្លគុំនូរដូចជា ត្រពោះអងគមាច ស់រត្តព្ណ(?) អនកមាន ងោុំ និងអនក
អងគមាច ស់វចិចរជាកដើម (រូបកលខ្ស២៤)។ រឯីត្រពោះជីវព៍្នវហិារវត្តក ោះកតត កនោះ កគបានោក់ត្មេល់
កលើអាស្ថន ខ្សពស់ផុ្ត្ពីកត្រមាល ក ើយត្រពោះជីវក៍ស្ថត្ គឺជាបដិមាពុមពសីុម ងត៍្លាបពណ៌មាស 
កដលទុំនងករៀបចុំកត្រ យសម័យសន្រងាគ ម (រូបកលខ្ស២២-២៣)។  

ដូកចនោះសរុបមក សិលបៈស្ថថ បត្យកមមវហិារបុរាណវត្តក ោះកតត  ជាសិលបៈមួយកត្រម
កៅកនុងកខ្សត្តកុំពត្ ក ើយកដលកគសននិោា នថាមានអាយុ ល១០០ឆ្ន ុំ ដូចគ្នន នឹងកចតិ្យ 
កដលមានចារកឹ លបរកិចោទចាស់ (ព.ស.២៤៦៥) កៅខាងមុខ្សវហិារកន្ទោះ។ ប ុកនតាម រ

រូបកលខ្ស២២-២៣ ត្រពោះជីវធ៍ុំកនុងវហិារវត្តក ោះកតត  

រូបកលខ្ស២៤ ត្រពោះន្ទម និងន្ទមកសរាជវងសកដលមានសទ្ធា ជាវព្ថ្លគុំនូរខ្សលោះកៅវហិារវត្តក ោះកតត  
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