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អត្ថបទតោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី  

ប្រាសាទតោតៅសបូំរព្ប្រៃគុក (តួ្ប៉ម C1) 
 ប្រកុមប្រាសាទតោ គឺជាប្រកមុប្រាសាទសថិត្តៅកណ្តា ល ចត ល្ ោះប្រកុមប្រាសាទសបូំរ និងប្រកុម
ប្រាសាទយាយៃ័នធព្នត្បំន់ប្រាសាទសបូំរព្ប្រៃគុក។ ប្រកុមប្រាសាទតោ មានតួ្បម៉ប្រាសាទសរុប
ចនួំន ៤៣ ត ើយកនុងត្ោះមានប្រាសាទតៅលអទងំប្រសុងចនួំន ១ តៅលអពាក់កណ្តា លចនួំន ៦ និង
សថិត្តៅតប្រោមពាកក់ណ្តា លចនួំន៣៦។ ប្រកុមប្រាសាទតនោះ ាន  ុមៃ័ទធតោយកពំៃងត្វើៃីថ្មាយ 
តប្រកៀមចនួំនៃីរជាន ់ពែលកពំៃងខាងតប្រៅមានបតណ្តា យ ៣២៨ពម៉ប្រត្ ទទឹង ៣១០ពម៉ប្រត្ ពែលមាន
ប្រចកចូលតៅទិសខាងតកើត្និងខាងលិច។ រឯីកពំៃងខាងកនុងវញិ មានប្របពវង១៧២ពម៉ប្រត្ ទទឹង១៦០
ពម៉ប្រត្ ពែលមានប្រចកចូលតៅប្រសបទិសែូចគ្នន នឹងកពំៃងខាងតប្រៅ។ តៅទិសឦសានចត ល្ ោះកពំៃង
ខាងកនុង និងខាងតប្រៅ មានប្រសោះបុរាណមួយមានប្របពវងបតណ្តា យ ៤២,១០ពម៉ប្រត្ ទទឹង៣២,៤០
ពម៉ប្រត្ ពែលជាប្រសោះមានាត្ និងជញ្ជ ងំត្តប្រមៀបតោយថ្មាយតប្រកៀមជុវំញិ។ តៅពននកខាងត្បូងព្ន
ប្រសោះទឹកតនោះ តគត្តប្រមៀបជាជតណាើ រសប្រមាបចុ់ោះត្វើៃិ្ីសាស្តនេងៗតៅកនុងប្រសោះ។ តៅប្រចកចូល
កពំៃងខាងលិច មាននលូវភ្ជជ ប់សប្រមាប់តចញចូលតៅោន់បរតិវណប្រកងុឦសានបុរ។  
 ប្រាសាទភ្ជគតប្រចើនតៅប្រកមុប្រាសាទតោ សាងត ើងអៃីំឥែឋ និងថ្មាយតប្រកៀម ត ើយមាន
តប្រគឿងមានតប្រគឿងលមអសាថ បត្យកមមត្វើអៃីំថ្មភក ់ ពែលមានអាយុោលចាប់ៃីរវងស.វ.ទី៧-ចុងស.វ.
ទី៨។ ប៉ុពនា តៅកនុងប្រកមុតនោះៃំុមានតៅសល់សិលាចារកឹឱ្យអនកប្រសាវប្រជាវសិកាានត ើយ។ តមាល៉ ោះ
ត ើយ តែើមបសិីកាអៃីំប្រាសាទតនោះតគានៃឹងពនអកយ៉ាងសខំានត់លើោរសិកាតប្របៀបត្ៀបបលង ់និង
កាច់លមអព្នប្រាសាទប៉ុតណ្តណ ោះ។ ោមោរសិការបស់តលាក Daniel Michon ប្រកមុប្រាសាទតោ 
សាងត ើងប្រសបជាមួយប្រទឹសាីព្នលទធិប្រៃ មញ្ញសាស្ និោយប្រៃោះឥសូរ ែូចប្រកមុប្រាសាទសបូំរ 
និងប្រកុមប្រាសាទយាយៃ័នធពែរ។ ែបតិ្ តលាកានសិកាអៃីំបលងទូ់តៅ តោយត្ៀបជាមួយបលងប់្រកុម
ប្រាសាទតនេងតទៀត្ និងត្ៀបជាមួយគមពីរប្រៃ មញ្ញសាស្។១ កនុងឆ្ន ១ំ៩១៣ តលាក Henri 

Parmentier ានសិកា និងចុោះបញ្ជី ប្រកមុប្រាសាទតោថា “ប្រកុមប្រាសាទកណ្តា ល” ោងតោយអកេរ 
C (Central) តោយត តុ្ថាប្រកមុតនោះសថិត្តៅកណ្តា លប្រកុមខាងតជើងនិងខាងត្បូង។២  
 ប្របសិនតយើងៃិនិត្យតៅតលើោរតរៀបចបំលងជ់ាទូតៅ ព្នប្រកុមប្រាសាទតោតយើងត ើញថា តៅប្រជុង
កពំៃងទងំៃីរជាន ់ប្រគបទិ់សទងំអស់ តគសាងជាតួ្ប៉មប្រាសាទែូចៗគ្នន  ពត្សៃវព្ថ្ៃតួ្បម៉ទងំត្ោះ
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អត្ថបទតោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី  

ានាកព់បកអស់ត ើយ។ ប៉ុពនាប្រចកទវ រចូលតគមិនត្វើជាបួនទិសែូចប្រកុមប្រាសាទយាយៃ័នធត ើយ
តពាល គមឺានពត្ប្រចកខាងតកើត្និងខាងលិច។ កនុងបរតិវណកពំៃងខាងតប្រៅ តប្រៅៃីប្រសោះទឹក តយើង
ត ើញមានតួ្បម៉ប្រាសាទចនួំន៨។ កនុងត្ោះតៅខាងតកើត្ មានតួ្ប៉មចនួំន ៥ ពែលតួ្ប៉ម ៤ សាង
អមប្រចកទវ រចូលជាៃីរជាន់ និងតួ្បម៉ ១តទៀត្ សាងតៅជិត្ប្រជុងកពំៃងទិសអាតគនយ៍។ កនុងចតំណ្តម
តួ្ប៉មទងំ ៥ តៅខាងតកើត្ មានតួ្ប៉មៃីរសាងត ើងអៃីំថ្មាយតប្រកៀម មានរាងប្រទពវង ពត្តយើងមនិ
ែឹងជាអវឱី្យប្រាកែតទ។ កនុងបរតិវណកពំៃងខាងតប្រៅែពែល តៅខាងតជើងមានតួ្ប៉ម ២, ខាងលិច
មានតួ្ប៉ម ១។ ចពំណក បរតិវណកពំៃងខាងកនុងវញិ មានតួ្ប៉មសខំានមួ់យតៅចកំណ្តា ល សៃវព្ថ្ៃ
អនកប្រសុកតៅថា “ប្រាសាទតោ” ត ើយមានតួ្ប៉មចនួំន ៤ តទៀត្ សង់តៅអមប្រចកចូលខាងលិច និង
ខាងតកើត្។ តត្ើប្រាសាទតោ (តួ្បម៉ C1) មានលកខណៈពបបណ្តខ្លោះ? 

តួ្ប៉មតនោះ សង់ត ើងអៃីំឥែឋបូកកតំារាយអ (កតំារាយអសៃវព្ថ្ៃប្រជុោះអស់ត ើយ) រាង
បួនប្រជុងប្រទពវង ពបរមុខ្តៅទិសខាងតកើត្ សង់តៅតលើតខ្ឿនត្វើអៃីំឥែឋ (រូបតលខ្១-៣)។ ប្រាសាទ
តនោះ មានកមពស់ ១៤ពមប៉្រត្ ជញ្ជ ងំកប្រមាស់ ២,៥ពម៉ប្រត្ បតណ្តា យ ១៥,៥ ពម៉ប្រត្ និងទទឹង ១២,៤៤ 
ពម៉ប្រត្។ តៅពននកខាងកនុងប្រាសាទ សិលបករតរៀបជាបនទប់សោា រមានរាងបួនប្រជុងប្រទពវង លយតចញ
មកប្រចកចូលខាងតកើត្បនាិច។ ជញ្ជ ងំខាងកនុងលមអតោយកាច់សសរតអអ បប្រជងុ តរៀបជារាងសាជី
ប្រជុង ពែលសៃវព្ថ្ៃតយើងត ើញមានតសសសល់សាន មទឹកៃណ៌ ពែលតគលាបជាបនឹ់ងជញ្ជ ងំ។ 
ពននកខាងតកើត្ តគតរៀបជារាងសាជីប្រជងុពែលតៅខាងតលើ ប្រទតោយថ្មភក់មួយែុសំប្រមាប់សប្រមាល
ទមៃនប់្រាសាទ ត ើយតៅោមកាលជញ្ជ ងំ មានថ្មភក់រាងែូចកណំ្តត្ត់ ើប្រជុងតគត្តប្រមៀបជុវំញិ
ប្រាសាទត្វើជាៃិោនឬប្រទតមៃិោន។ ពននកែបូំលខាងកនុង តគតរៀបជាថាន ក់ៗ រាងតោងប្រត្ង់សាួចចុង
ប៉ោះគ្នន តៅពននកខាងតលើពែលមានកៃូំលត្វើអៃីំថ្មភកព់ត្សៃវព្ថ្ៃកៃូំលប្រាសាទត្វើអៃីំថ្មភក់តនោះាន
ប្រជុោះធ្លល ក់មកតប្រោមអស់ត ើយ។ សៃវព្ថ្ៃ តៅខាងកនុងប្រាសាទមានតសសសល់បពំណកតជើងទប្រមខ្លោះ 
ពត្តយើងមិនែឹងប្រាសាទថាតួ្បម៉តនោះត្មាល់អាទិតទៃណ្តមួយត្ោះតទ។ ប៉ុពនា អនកប្រសាវប្រជាវជាន់ថ្មី
យល់ថា តជើងទប្រមតនោះអាចត្មាល់សិវលិងគែូចប្រកុមប្រាសាទតនេងៗពែរ។៣  
 តៅមុខ្ខាងតកើត្ តគតរៀបកាលជតណាើ រអមសងខាងតខ្ឿនយ៉ាងខ្ពស់ភ្ជជ ប់តោយបែមិាតោ
មួយគូ ោជំតណាើ រ ៧ោ ំប្រទ្ប់ជតណាើ រ ១។ ចមាល ក់តោតៅទីតនោះមានចនួំនសរុប ៦ តពាល គឺតគោក់
តៅមុខ្ទវ រចូលទិសខាងតកើត្ មុខ្ទវ របតញ្ោ ត្ទិសខាងតជើង និងមុខ្ទវ របតញ្ោ ត្ទិសខាងត្បូង ប៉ុពនា
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តៅខាងលិចៃំុមានត្ោះត ើយ។ បែមិាតោចនួំន ៣ តគយកតៅរកាទុកតៅសារមនទីរតខ្ត្ា ពត្
បែមិាតោ១ាត្់បង់តៅត ើយ។ អនកប្រសាវប្រជាវប្របវត្ាិសិលបៈែ៏លបលីាញមួយរូប គឺតលាក Jean 

Boisselier យល់ថា បែមិាតោតនោះអាចសង់ត ើងតៃលតវលាខុ្សគ្នន ជាមួយប្រាសាទ (សាងតប្រោយ
ប្រាសាទ)។៤ ចពំណកឯតលាក Phillipe Stern យល់ថា បែមិាតោតនោះមានលកខណៈប្រសតែៀងតោ
តៅប្រាសាទថ្មោបត់លើភនគូំពលន ត ើយសថិត្តៅកនុងរច្បថ្គូពលន ចុងស.វ.ទី៨។៥ ចមាល ក់តោ
ទងំអស់មានមាត្ត់បើក្ ំត្មញសពំប៉ត្្ ំពភនកតបើកស ឹំងតមើលតៅមុខ្ តរាមរួញសតំពាង្ជំាងែង
ខ្លួន កនទុយោក់សនធឹងរ ូត្ែល់កាល តជើងទងំបួនតៅនឹងថ្ាល់ឥត្ចល្ កាល និងែងខ្លូនមនិ
សមាមាប្រត្គ្នន តទ គឺកាល្ជំាងែងខ្លួន ពត្សិលបករឆ្ល ក់យ៉ាងនចិត្នចង់ (រូបតលខ្៤)។៦ 

តោជាង មានរាងែូចប្រកចកតសោះពែលមានលមអកាចត់នេង  ៗ ពត្សៃវព្ថ្ៃរតបោះកាច់អស់ត ើយ។ 
តៅអមសងខាងទវ រចូលនីមួយៗ និងតៅោមប្រជុងជញ្ជ ងំប្រាសាទមានលមអជាកាច់សសរតអអ ប និង
តៅោមកាលជញ្ជ ងំទនំងជា មានលមអតោយកាច់តនេងៗែូចតួ្ប៉មែព៏្ទតទៀត្ពែរ ពត្បចចុបបនន
ានរតបោះប្រជោុះធ្លល ក់មកតប្រោមអស់។ ចត ល្ ោះសសរតអអ បនីមួយៗតៅតលើជញ្ជ ងំប្រាសាទ មានលមអ
ចមាល ក់វមិានអពណា ត្កនុងមួយទិសមានចនួំន២ (រូបតលខ្៥-៦)។ ចមាល កវ់មិានអពណា ត្នីមួយៗតគលមអ
ជាបថីាន ក ់ ពែលថាន ក់ខាងតប្រោមមានបនទោះថ្មភកត់សាើងមួយប្រទៃីតប្រោម ជនួំសរូបចមាល ក់សត្វតទវកថា
ែូចតគធ្លល ប់ត ើញតៅប្រាសាទែព្ទតទៀត្តៅត្បំនស់បូំរព្ប្រៃគុក ត ើយបង្ហា ញៃីោរវវិត្ាមួយពបប
ព្នចមាល កវ់មិានអពណា ត្តៅសម័យមុនអងគរ។  

តោយព ក ពនារទវ រតួ្បម៉តនោះ មានប្រគបទិ់សទងំបួន។ ពនារទវ រខាងតកើត្ទនំងឆ្ល ក់មិនទន់
ត ើយត្ោះតទ ពែលមានកាច់ប ទ្ ត្់្នូរាងប្រត្ងខ់ាងចុងមានជាកាលមករពបរមុខ្តចញតប្រៅឆ្ល ក់
មិនត ើយ និងពននកខាងតប្រោមជារតំយាលអា ឬកប្រមងមាលា។ ពនារទវ រខាងតជើងនិងខាងត្បូងមាន
លកខណៈែូចគ្នន  តោយតៅខាងចុងពនារទងំសងខាងលមអជាសនលឹកត ើ កាចប់ ទ្ ត្់្នូមានរាងប្រត្ង់
លមអតោយសនលឹកត ើត្តប្រមៀបគ្នន ចនួំន៥ ត ើយតៅខាងតប្រោមមានលមអជារតំយាលអា  ឬកប្រមង    
មាលា (រូបតលខ្៧)។ តលាក Boisselier, Jean យល់ថា ពនារទវ រខាងតជើងនិងខាងត្បូង សថិត្តៅកនុង
ចុងរច្បថ្ព្ប្រៃតកមង។៧ ចពំណកពនារទវ រខាងលិចមានកាច់ប ទ្ ត្់្នូ មានរាងមូលែូចពមកត ើ

 
៤ 

Boisselier 1966: 197. 

៥ 
Stern 1938: 141. 

៦ លាង សីុណ្ត ំ២០០៧: ៤៣។ 
៧ 

Boisselier 1968: 101.  
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កួចជាកង់ៗ តោយកាចអ់ា រែួំលធ្លល ក់រតំយាលចុោះមកតប្រោម ពែលពននកខាងចុងព្នប ទ្ ត្់្នូមានរាង
តោងវង់ចូលកនុងតោយកាច់គូថ្ខ្យង ពននកខាងតលើនិងខាងតប្រោមពនារលមអជាសនលឹកអា និងរតំយាល
អា ឬកប្រមងមាលា (រូបតលខ្៨)។ ពនារខាងលិច មានកាចល់មអជាទូតៅែូចពនារតៅប្រាសាទវត្ា
ប្រាសាទពែរ៨ ត ើយមានលកខណៈជិត្ចូលែល់រច្បថ្គូពលន (ចុងស.វ.ទី៨)។៩ 
 កនលងមក ប្រាសាទតោ តួ្ប៉ម C1 ធ្លល បម់ានអនកសិកាប្រសាវប្រជាវតប្រចើនជំ្ នម់កត ើយ និង
ាននាល់នូវោរសននិោឋ នតនេងៗគ្នន ។ ជាក់ពសាង កនុងឆ្ន ១ំ៩៣០ តលាក Phillipe Stern យល់ថា 
សណំង់ប្រាសាទតោ សថិត្តៅអនារោលរវងចុងរច្បថ្កៃំង់ប្រៃោះ និងតែើមរច្បថ្គូពលន (ចុង
ស.វ.ទី៨ តែើមស.វ.ទី៩) កនុងរាជយប្រៃោះាទជយ័វរ មន័ទី២។ តប្រោយមក តលាក Boisselier Jean និង
តលាកប្រសី Bénisti Mirreille សិកាបនាយល់ថា ជាសណំងត់ៅអនារោលរច្បថ្ព្ប្រៃតកមង និង
រច្បថ្កៃំងប់្រៃោះ (ចុងស.វ.ទី៧ តែើមស.វ.ទី៨) ទនំងចុងរជជោលប្រៃោះាទជ័យវរ មន័ទី១។ ប្របសិន
តបើយកោរតសនើត ើងរបស់អនកប្រាជញទងំបមីកៃិចារណ្តត ើងវញិ តយើងអាចសននិោឋ នថា ប្រាសាទ
តោទនំងចាប់តនាើមកសាងត ើងតៅចុងស.វ.ទី៧ រវងរជជោលប្រៃោះាទជយ័វរ មន័ទី១  និងានសាង
បែិតោបញ្ចបត់ៅចុងស.វ.ទី៨ កនុងរវងរជជោលប្រៃោះាទជ័យវរ មន័ទី២ ឧទទិសែល់ប្រៃ មញ្ញសាស្ 
និោយប្រៃោះឥសូរ។  

 

 

 

 

 

 

 

 
៨ 

Bénisti 1971: 111.  
៩ 

Boisselier 1968: 134.  
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