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ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ 
 ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ គជឺាប្រាសាទដែលសាងសង់ដ ើងដៅដលើភ្នតូំ្ចមួយដែលមានកមពស់
ប្របមាណ្ ៥០ដម៉ប្រត្ និងមានទីតងំសថិត្ដៅកនុងភូ្មឯិលិច ឃុបំ្រចណូ្ក ប្រសុកកពំង់ដលង ដេត្តកពំង់
ឆ្ន ងំ។ ប្របសិនដយើងដ្វើែដំណ្ើ រមកពីទីរួមដេត្តកពំងឆ់្ន ងំ ដែើមបមីកែល់ប្រាសាទដនេះានដយើងប្រត្ូវ
ដប្របើមដ្ោាយជេិះទូកឬសាឡាងមកែល់ទីរួមប្រសុកកពំង់ដលង និងបនតែដំណ្ើ រតមផ្លូវដោកមក
កានប់្រាសាទដនេះកនុងរយៈចមាា យប្របមាណ្ ២៥គ.ម.។ មួយវញិដទៀត្ ប្របសិនដយើងដ្វើែដំណ្ើ រពី    
ទីរួមដេត្តកពំង់្  ំដយើងអាចជិេះតមផ្លូវដលេ 50C កនុងចមាា យប្រត្ឹមដត្ប្របមាណ្ ៤០គ.ម.។ 
 ដោក Étinne Aymonier ដែលជាអនកប្រសាវប្រជាវធ្លល ប់ានដៅសិកានិងចុេះបញ្ជី ប្រាសាទដនេះ
មុនដគដៅរវងចុងស.វ.ទី១៩ ដែើមស.វ.ទី២០ ានដរៀបរាបថ់ាមានមនុសសេលេះដៅប្រាសាទដនេះថា 
“ភ្នបំ្រពេះនារាយណ៍្”។១ ដ ម្ េះ “ភ្នបំ្រពេះនារាយណ៍្” ទនំងជាដ ម្ េះដែើមដប្រចើនជាងដ ម្ េះ “ពណ្ណរាយ” 
ែបតិ្មានទីតងំជាដប្រចើនដែលដ ម្ េះ “ពណ្ណរាយ” ដប្រចើនដត្មានដរឿងរ៉ាវជាប់ទាក់ទងនឹងប្រពេះនារាយណ៍្។ 
ដ ម្ េះដនេះក៏មនិេុសពីទួលប្រាសាទមួយដៅដេត្តកពំង់ចាមដែលដគដៅថា “អនកតតងំរាយណ្” 
ដែរ ដោល ទនំងវវិឌ្ឍនម៍កពីដ ម្ េះដែើមថា “តងំនារាយណ៍្” ែបតិ្ដៅទីដនាេះដគានរកដឃើញដផ្តរ
ទាវ រមួយដែលមានចមាល កប់្រពេះនារាយណ៍្ផ្្ុជំាត្កឹតងប្រសាប់។២ 
 ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ សាងសង់ដ ើងដៅដលើទីរាបដសមើននកពូំលភ្ន ំដ្វើអពីំឥែឋ ដបរមុេដៅទិស
ខាងលិច ដោល គឺដបរមុេដៅរកបងឹទដនលសាប ដែលសថិត្ដៅមនិឆ្ា យពីភ្នពំណ្ណរាយប៉ុនាម នដ ើយ។៣ 
ដោក Lunet De Lajonquière ដរៀបរាប់ថា ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយមានតួ្ប៉មចនួំនប ីរត្់អ័កសពីដជើង
ដៅត្បូង ដ ើយតួ្ប៉មដែលដៅខាងដជើងានែួលរលអំស់។៤ ប៉ុដនតដបើពិនិត្យជាក់ដសតង ប្រាសាទដនេះ
មានតួ្ប៉មដត្ពីរប៉ុដ ណ្ េះ ដ ើយសង់ដ ើងដៅដកៀកោន ខាល ងំ ដោលគឺគមាល ត្ពីោន ប្រត្ឹមដត្ចមាា យ ០,៩
ដម៉ប្រត្ប៉ុដ ណ្ េះ។ តួ្ប៉មទាងំពីរមានរាងបួនប្រជុងដសមើ ដោយប្រជងុនីមួយៗមានប្របដវង ៤,៥ដមប៉្រត្ និង
មានកមពស់ប្របមាណ្ ៥ដម៉ប្រត្ (រូបដលេ១-៤)។ នផ្ជ្ញ្ជ ងំខាងដប្រៅននប្រាសាទពំុសូវមានការលមអជា
កាច់ដផ្សងៗគួរកត្ស់មាា ល់ដ ើយ ដោល គមឺានប្រត្មឹដត្ការត្ដប្រមៀបឥែឋដចញជាកាចដ់ោជាង
បនតិចបនតួចប៉ុដ ណ្ េះ។ ចដំណ្កស ុមទាវ រប្រាសាទដ្វើដ ើងអពីំថ្មភ្ក់ ដ ើយដយើងដឃើញដគដប្របើប្រាស់

 
១ 

Aymonier 1900: 359. 
២ ម៉ង់ វ៉លី ២០២១: ៦៣។ 

៣ 
Lajonquière 1902: 202. 

៤ 
Lajonquière 1902: 202. 



អត្ថបទ៖ ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ                               
 

អត្ថបទដោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី  

បដចេកដទសោកថ់្មដផ្នកខាងដលើប្រត្តួ្ពីដលើដមទាវ រប្រទខាងដប្រកាមចនួំនពីរ ដែលបដចេកដទសដបបដនេះ
ដប្រចើនដឃើញមានដៅស.វ.ទី៧-៨ ប៉ុដនតអវីដែលដមើលដៅដបលកដនាេះ គដឺមទាវ រខាងដប្រកាម ដយើងដឃើញ
ដគោប់ដចញជារាងសសរបួនប្រជុងដសមើ (រូបដលេ៥)។ 
 ដៅទីដនេះ ដយើងដឃើញមានដៅសល់ដផ្តរទាវ រចនួំនពីរផ្្ងំ។ ដផ្តរទាវ រទាងំពីរប្រជុេះមកដប្រកាម 
ដ ើយដគយកោក់ដៅខាងមុេប្រាសាទ។ ដផ្តរទាវ រទីមួយ មានឆ្ល ក់រូបប្រពេះឥន្រនគ្ង់ដៅដលើែរំពីធវត៌្
ដៅចោំកក់ ត្ ល អមដោយចង្វវ យកាច់អងារឆ្ល ស់ោន សងខាង ដ ើយដៅជួរខាងដលើមានចមាល ក់
រូបដទពប្របណ្មយត្ដប្រមៀបោន ជាជួរដោយេណ្ឌ ដចកដោយកាច់សនលឹកតូ្ចៗ៥ (រូបដលេ៦)។ ដោយដ ក 
ដផ្តរមួយដទៀត្ានកប់កនុងែីដៅសល់ដត្ដផ្នកខាងដលើប៉ុដ ណ្ េះដែលដយើងអាចដមើលដឃើញ ដោល 
គឺដៅខាងដលើមានចមាល ក់រូបដទពប្របណ្មយជាជួរ (រូបដលេ៧)។ ដផ្តរទាវ រទាងំពីរដនេះមានលកខណ្ៈ
ជាសិលបៈរចនាបថ្ដប្របរូប នាស.វ.ទី១០ កនុងរជជកាលប្រពេះាទរាដជន្រនវ្រ មន័ ដោល គឺែូចដផ្តរប្រាសាទ
ដតន ត្ជុខំាងលិច ដផ្តរប្រាសាទភ្នបំ្រត្ប់ ដផ្តរប្រាសាទដប្របរូប។ល។ ដប្រៅពីដនេះ ដយើងដឃើញមានបដំណ្ក
សសរដពប្រជរាងប្រាបំីប្រជុងចនួំនពីរកំ្ ត្ ់ ដែលកំ្ ត្មួ់យមានលមអជាកាច់ដផ្សងៗ និងកំ្ ត្់
មួយដទៀត្ពំុមានលមអអវីដ ើយ (រូបដលេ៨) ប្រពមទាងំដៅសល់ដជើងទប្រមត្មកល់បែិមារាងបួនប្រជងុ
ដសមើមួយែុផំ្ង (រូបដលេ៩)។ ដោយដ ក ដៅេម្អនកតខាងដកើត្ប្រាសាទវញិ ដយើងដឃើញមាន
បដំណ្កសសរដពប្រជរាងមូលជាដប្រចើនែុដំែលជាសិលបៈដៅស.វ.ទី៧-៨ (រូបដលេ១០)។  
 ប្របការមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍្ដនាេះ គឺតួ្ប៉មប្រាសាទដនេះមានចនួំនពីរ ែូចប្រាសាទ
ប្រពេះឥន្រនដ្កាសីយ៍ ប្រាសាទដោកចក ប្រាសាទនាងដមម  ប្រាសាទរកាជនលឹង ដ ើយលកខណ្ៈដបប
ដនេះដប្រចើនដត្ជាសណំ្ង់ប្រាសាទឧទ្ិសែល់ប្រពេះវសិណុ  (ប្រពេះនារាយណ៍្) ដែលតួ្ប៉មមាខ ងដប្រចើនឧទ្ិស
ែល់ប្រពេះវសិណុ និងមាខ ងដទៀត្ឧទ្ិសែល់ប្រពេះនាងលកសុ ីែូចដោក សុេ ដកវសុវ ណ្ រ៉ា ធ្លល ប់ានសិកា
ែូដចនេះដែរ។៦ ប្របការដនេះវមានភាពសីុោន ជាមួយដ ម្ េះរបស់ភ្នថំា “ពណ្ណរាយ” ឬ“ប្រពេះនារាយណ៍្”។  
 ជារួមមក ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ ទនំងជាប្រាសាទសាងដ ើងដៅស.វ.ទី១០ រចនាបថ្ដប្របរូប 
កនុងរជជកាលប្រពេះាទរាដជន្រនវ្រ មន័ ឧទ្ិសែល់ប្រពេះវសិណុ  ននប្រព មញ្ញសាសនា ដ ើយទីតងំដនេះអាចជា
បុរាណ្ោឋ នដែលធ្លល បម់ានសណំ្ងប់្រាសាទកាលពីស.វ.ទី៧-៨ផ្ងកថ៏ាាន៕  
 

 
៥ 

Lajonquière 1902: 202. 
៦ សុេ ដកវសុវ ណ្ រ៉ា ២០២០: ៤២។ 
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ឯកសារដោង 
ម៉ង់ វ៉លី 

 ២០២១, កពំង់្  ំប្របវត្តិសាន្រសត និងប្រាសាទបុរាណ្, កពំង់្ ំ

សុេ ដកវសុវ ណ្ រ៉ា 

២០២០, ទសសនៈថ្មីដលើប្រាសាទប្រពេះវសិណុ , ដសៀមរាប 

Aymonier, Etienne 

1900, Le Cambodge: Le Royaum Actuel. Paris. Ernest Leroux. 

Lunet De Lajonquière 

  1902, Inventaire descriptive des monuments du Cambodge, Tome I, Paris 
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រូបដលេ២៖ ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ (ដមើលពីទិសោយពយ) 

    រូបដលេ៣៖ ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ តួ្ប៉មខាងត្បូង    រូបដលេ៤៖ ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ តួ្ប៉មខាងដជើង 



អត្ថបទ៖ ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ                               
 

អត្ថបទដោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

រូបដលេ៥៖ ស ុមទាវ រតួ្ប៉មខាងត្បូង ននប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ 

រូបដលេ៦៖ ដផ្តរទាវ រប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ 

រូបដលេ៧៖ ដផ្តរទាវ រប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ 



អត្ថបទ៖ ប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ                               
 

អត្ថបទដោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  រូបដលេ៨៖ សសរដពប្រជប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ        រូបដលេ៩៖ ដជើងទប្រមរកដឃើញដៅប្រាសាទភ្នំ
ពណ្ណរាយ 

រូបដលេ១០៖ បដំណ្កសសរដពប្រជរាងមូលសម័យមុនអងារ រកដឃើញដៅប្រាសាទភ្នពំណ្ណរាយ 


