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ប្រាសាទបី (អពិំលរល)ំ 
 ដៅក្នុងឯក្សារមុនៗដែលសិក្ាដោយអនក្ប្រសាវប្រាវជនាត្ាិរងំ ដេដប្ររើនដៅប្រាសាទ
ដនេះថា “អពិំលរល”ំ ប៉ុដនែដ ម្ េះដនេះសពវថ្ងៃពំុមានអនក្ប្រសុក្ណាមាន ក្ស់ាា ល់ដ ើយ ដប្ររេះអនក្ប្រសុក្
ដៅត្ៗគ្នន ថា “ប្រាសាទបី”។ ប្រាសាទបី មានទីតងំសថិត្ដៅភូមិអណ្ែូ ងប្រត្រ ំឃុរំណំាដលើ ប្រសុក្ដសាោ ង 
ដេត្ែក្ពំងធ់ ំដែលមានរមាៃ យប្របមាណ្ ៤០ េ.ម. ភាេរយពយទីរួមដេត្ែក្ពំង់ធ ំនិងមានរមាៃ យ
ប្របមាណ្ ១៨ េ.ម. ពីទីប្របជុជំនប្រសុក្ដសាោ ង។ ក្នលងមក្ ប្រាសាទដនេះានទាក្់ទាញអនក្ប្រសាវប្រាវ
បរដទសមក្សិក្ាដប្ររើនណាស់ ចាបត់ងំពីរុងស.វ.ទី១៩មក្ ដែលអនក្ប្រសាវប្រាវទាងំដ េះមាន
ែូរា ដោក្ Étienne Aymonier ឆ្ន ១ំ៨៨៣ និង១៩០០, ដោក្ Lunet De Lajonquière ឆ្ន ំ
១៩០២, ដោក្ Henri Parmentier ឆ្ន ១ំ៩១៣, ១៩២៧, ១៩៣៥, ដោក្ M. Dufosse ឆ្ន ១ំ៩១៨, 
ដោក្ Louis Finot  ឆ្ន ១ំ៩១២, ដោក្ Goerge Coedès ឆ្ន ១ំ៩៥៤, ដោក្ Pierre Dupont ឆ្ន ំ
១៩៥៥, ដោក្ Louis Malleret ឆ្ន ១ំ៩៦៣, ដោក្ប្រសី Mireille Bénisti ឆ្ន ១ំ៩៧១ ។ល។ 

 ប្រាសាទបី សាងអពីំឥែឋរងបួនប្រជរងដសមើ មានតួ្ប៉មបរីត្់ជួរគ្នន ពីដជើងដៅត្បូង ដបរមុេដៅទិស
ខាងដក្ើត្។១ សពវថ្ងៃតួ្បម៉ក្ណាែ លដៅឈរមានរូបរងដក្បរប្រពេះវហិារងមីមួយដៅខាងដក្ើត្ រឯីតួ្ប៉ម
សងខាងរនួំនពីរដទៀត្ានាក្់ដបក្ និងាត្់រូបរងទាងំប្រសុងដៅដ ើយ។ រឯីប្រាសាទដែលដៅ
មានរូបរងក្ម៏ិនដៅលអដពក្ដែរ េឺដននក្ែបូំលានាក្់ដបក្ទាងំប្រសុងដៅដ ើយ (រូបដលេ១-២)។ 
ប្រាសាទដនេះមានទាវ ររូលដៅទិសខាងដក្ើត្ និងដៅទិសដនេងៗដទៀត្ពំុមានររ ាទាវ របដឆោ ត្
ែូរប្រាសាទែថ្ទដទៀត្ដ ើយ ដោយសិលបក្រត្ដប្រមៀបឥែឋដសមើ និងពំុមានក្ារល់មអអវីដ ើយ។ ដៅ
មុេខាងដក្ើត្ និងខាងដជើង មានដៅសល់រមាល ក្់វមិានអដណ្ែ ត្ឆ្ល ក្ា់ប់ដៅដលើជឆជ ងំ ដែលា
ក្ារ់ររ មួយមានការនិយមខាល ងំដៅស.វ.ទី៧ ាពិដសស េឺដឃើញមានដៅត្បំនប់្រាសាទសបូំរ
ថ្ប្រពេុក្។ ប៉ុដនែរមាល ក្់វមិានអដណ្ែ ត្ដៅប្រាសាទដនេះ មានការវវិឌ្ឍរូបរងងមីេុសដបលក្វមិានអដណ្ែ ត្
ដៅសបូំរថ្ប្រពេុក្ ដែលដយើងអាររបា់នថាមានរមាល ក្់វរិិប្រត្មួយដបប ប្រគ្នន់ដត្ពំុមានលមអារូប
ដទពឬសត្វដនេងៗែូរដៅសបូំរថ្ប្រពេុក្ដ ើយ ដរល េមឺានដត្ក្ារល់មអារងអាគ្នរប្រាសាទ
សុទធដត្មែង(រូបដលេ៣)។២ រដំរេះឥែឋដែលដប្របើប្រាស់សប្រមាបស់ាងសងប់្រាសាទដនេះ មានបដណាែ យ
ប្របដវង ២៨ស.ម. ទទឹង ១៤ស.ម. និងក្ប្រមាស់ ៨ស.ម.។ រដំណ្ក្ឯររ សមព័នធដនេងដទៀត្ថ្ន

 
១ 

Lajonquière, 1902: 260.  

២ Parmentier, 1927: 28, Chen Chanrathana, 2005-2006: 132.  
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ប្រាសាទ ដយើងដឃើញខាងដជើងមានប្រសេះធមួំយប្របដវងបដណាែ យ ១៨០ដម៉ប្រត្ និងទទឹង ៧៥ដមប៉្រត្ 
ដែលអនក្ប្រសុក្ដៅថា “បងឹដវង”, ដៅខាងដក្ើត្មានប្រសេះបី ក្នុងដ េះប្រសេះដៅជិត្ប្រាសាទាងដេ
ដៅថា “ប្រត្រងំតដលៀង” ប្របដវងបដណាែ យ ៦០ដម៉ប្រត្ ទទឹង ៤០ដមប៉្រត្, ប្រសេះមួយដទៀត្ដៅថា 
“ប្រត្រងំថ្ប្រជ” ប្របដវងបដណាែ យ ១៦០ដម៉ប្រត្ ទទឹង ៥៦ដមប៉្រត្ និងប្រសេះធមួំយដទៀត្សថិត្ដៅរអ័ំក្េខាង
ដក្ើត្ទល់មុេរបំ្រាសាទប្របមាណ្ ៥០០ដម៉ប្រត្ សថិត្ដៅាបប់្រត្រងំថ្ប្រជ អនក្ប្រសុក្ដៅថា “ទដនលកាអ យ” 
ដែលមានប្របដវងបដណាែ យ ១៨០ដមប៉្រត្ ទទឹង ១២៥ដម៉ប្រត្។  
 ដៅឆ្ន ២ំ០០៦ មានដនែរទាវ ររនួំនពីររក្ាទុក្ដៅទីដ េះ ដត្ាអកុ្សលដនែរទាវ រទាងំពីរដនេះ
ានាត្ប់ង់ពីទីតងំដែើមដ ើយ ដ ើយដយើងមិនែងឹថាសថិត្ដៅទីណាដ េះដទសពវថ្ងៃ។ ដនែរទាវ រ
ទាងំពីរដនេះដយើងអារសិក្ាានតមរូបភាពក្នុងឯក្សារអនក្ប្រសាវប្រាវជ ំនមុ់ន។ ដនែរទី១ លមអ
ាក្ារ់រុក្ខាត្សុិទធសាធ ដោយក្ារប់ ោ ត្ធ់នូមានរងប្រត្ង់ មានក្ារ់សនលឹក្ដឈើដៅដលើប ោ ត្ធ់នូ 
ដៅខាងរុងដនែរក្៏ាក្ារស់លឹក្ដឈើឆ្ល ក្់ដៅដលើក្ាលសសរ ដ ើយដននក្ខាងដប្រកាមារដំោលផ្កា ឬ
ក្ប្រមងមាោឆ្ល ស់គ្នន (រូបដលេ៤)។៣ ដនែរទាវ រដនេះ មានលក្ខណ្ៈទូដៅែូរនឹងដនែរទាវ ររក្ដឃើញដៅ
វត្ែប្រពេះ ង ប្រាសាទសាវ យប្ររម ប្រាសាទេូ វត្ែក្ដកាេះ ។ល។ ដែលមានទប្រមង់ាសិលបៈររ បង
ថ្ប្រពដក្មង  ស.វ.ទី៧ (េ.ស.៦៣៥ - ៧០០)។៤ ដនែរទាវ រមួយដទៀត្ លមអដោយក្ារ់ែងធនូរងមូល
ោរា់ក្ង់ៗ ែូរដមក្ដឈើ ខាងរុងាក្ារ់រុក្ខាត្ិវងរុ់េះមក្ដប្រកាម ដៅដននក្ខាងដប្រកាមារដំោលផ្កា  
ដែលលក្ខណ្ៈដបបដនេះ ដសោើរដត្ែូរដនែរប្រាសាទដតដៅសបូំរថ្ប្រពេុក្ និងប្រាសាទវត្ែប្រាសាទ 
ដរល េឺាសិលបៈរុងររ បងថ្ប្រពដក្មង ដែើមររ បងក្ពំង់ប្រពេះ (រក្់ក្ណាែ លស.វ.ទី៧-ដែើម   
ស.វ.ទី៨(រូបដលេ៥)។៥  
 ដប្រៅអពីំដនែរ តមរយៈឯក្សារមុនៗ ឱំ្យដយើងែឹងថាដៅទីដនេះកាលពីមុនមក្ ក្ម៏ានដៅ
សល់សសរដពប្រជរងមូលាដប្ររើនក្ណំាត្់៦ ដែលមានលមអាក្ាររ់ងែូរងូផ្កា សដំប៉ត្ដៅក្ាល
សសរ មានក្ារស់នលឹក្រងប្រត្ដីកាណ្ែូរក្ឆច ងំ ក្ារ់ប្រត្បក្ឈូក្ និងក្ារ់ផ្កា រែួំល ដ ើយ    
លក្ខណ្ៈដនេះមានល ំែូំរសសរដពប្រជដៅប្រាសាទភូមិប្រាសាទ ដេត្ែក្ពំងធ់ ំ ដែលាទប្រមង ់

 
៣

 Lajonquière, 1902: 261.  

៤
 Bénisti, 1971: 120-121.  

៥
 Bénisti, 1971: 123; Parmentier, 1927: 154. 

៦
 Parmentier, 1927: 155. 
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សិលបៈក្ពំងប់្រពេះ (រូបដលេ៦) ។ ដៅដក្បរប្រាសាទ ដយើងក្ដ៏ឃើញមានដៅសល់ដជើងទប្រមបែមិាមួយ
ែុរំងបួនប្រជរងដសមើ និងដៅរពីំមុេមានឆ្ល ក្់រូបប្រេរឌ្៧ ដែលដយើងអារសននិោឋ នថាាសិលបៈររ    
បងដកាេះដក្រ ដៅស.វ.ទី១០ (រូបដលេ៧)។ 

ដប្រៅអពីំដប្រេឿងលមអសាថ បត្យក្មមែូរានដរៀបរប់ខាងដលើ អវីដែលដេចាបអ់ារមមណ៍្ខាល ងំដៅ
ប្រាសាទដនេះ េឺសិោចារកឹ្រនួំនពីរដែលរុេះបញ្ជី ដលេ K.162, K.163។ សិោចារកឹ្ K.163 ចារកឹ្
ាភាសាដេមរ ដែលមានរនួំនពីរប្រជរង។ ប្រជរងទី១ មានរនួំន ៩ប ោ ត្ ់ និងប្រជរងទី២ មានរនួំន ១៧
ប ោ ត្ ់ (ប៉ុដនែចាប់ពីប ោ ត្ទី់៨ែល់១៧រលុបអានមិនាន)។ សិោចារកឹ្ដនេះ ចារកឹ្ដ ើងដៅរវង 
ស.វ.ទី៧-៨ ថ្នប្រេឹសែសក្រជ ដ ើយសិក្ាែបូំងដេដោយអនក្ប្រសាវប្រាវជនាត្ាិរងំ េដឺោក្ 
Etienne Aymonier កាលពីឆ្ន ១ំ៩០០ ដោយដោក្ានបឆជ ក្់អពីំេលឹមសារសខំាន់ថ្នសិោចារកឹ្ 
េឺការឧទោិសរដំរេះអាទិដទពក្នុងប្រពេះពុទធសាស មហាោន។៨ ដប្រកាយមក្ ដោក្ Lunet De 

Lajonquière ក្៏ានដោងដសរក្ែីដប្របរបស់ដោក្ Etienne Aymonier ក្នុងដសៀវដៅរបស់គ្នត្ដ់ៅ
ពីរឆ្ន បំ ោ ប់ដែរ។៩ ដប្រកាយមក្ដទៀត្ ដៅឆ្ន ១ំ៩៥៤ ដទើបអនក្ប្រាជញែល៏បដី ម្ េះ George Coedès 
ានសិក្ាលមអិត្ដ ើងវញិក្នុងឆ្ន ១ំ៩៥៤។១០ លក្ខណ្ៈពិដសសថ្នសិោចារកឹ្ដនេះេឺ ការបង្ហា ញ
ប្រពេះ ម “ប្រពេះក្ប្រមដត្ងអញប្រសីអវដោកិ្ដត្សវរ” ែបូំងបនុំត្ដៅក្នុងសដំណ្រដេមរបុរណ្។ រដំរេះ
េលឹមសារផ្កោ ងំទី១ របស់ដគ្នលចារកឹ្ដនេះ ដរៀបរបអ់ពីំមូលនិធិរបស់ដាញប្រាាញ រន្រនោ ថាវ យរដំរេះ
ប្រពេះក្ប្រមដត្ងអញថ្មដប្រត្យ និងក្ប្រមដត្ងអញអវដោក្ិដត្សវរ ដែលាប្រពេះដរធសិត្វដៅក្នុងប្រពេះ
ពុទធសាស មហាោន។ ផ្កោ ងំទី២ ដរៀបរប់អពីំត្ង្ហវ យរបស់ដាញវទិាថាវ យែល់ប្រពេះក្ប្រមដត្ង
អញថ្មដប្រត្យនិងប្រពេះក្ប្រមដត្ងអញអវដោក្ិដត្សវរ។ 
 ក្នុងដសរក្ែីខាងដលើានបង្ហា ញអពីំមាច ស់ទានរនួំនពីរ ក្់ដែលមានង្ហរា “ដាញ” េឺ 
ដាញប្របាញ រន្រនោ និងដាញវទិា..។ “ដាញ” េាឺដគ្នរមយង្ហរមន្រនែីាន់េពស់របស់ប្រពេះរា ឬា   
ដសែរប្រតញ់ក្នុងត្បំនស់មយ័មុនអងារ ដៅរវងស.វ.ទី៧។ រដំណ្ក្ ដោក្ Michael Vickery យល់
ថា “ដាញ” េាឺដគ្នរមយង្ហរដេមរមាង៉ដែលរនិសរដសរា “ហាវ ន”់ ដ ើយក្ា៏អនក្ដែលរិនដៅថា

 
៧

 Parmentier, 1927: 154. 

៨
 Aymonier, 1900: 442.  

៩ 
 Lajonquière, 1902: 261.  

១០
  Coedès, 1954: 101.  
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ា “ដមទព័ធ”ំ ដែរ។ សិោចារកឹ្ដែលមានដគ្នរមយង្ហរ “ដាញ” បង្ហា ញត្ឹក្តងថាដគ្នរមយង្ហរដនេះ 
ានសនងបនែដៅទាោទរបស់ដេប្របដ លពីឪពុក្មាដៅក្មួយប្របរស (ដេេខាងប្រសី) ប៉ុដនែ ដគ្នរមយង្ហរ
មួយដទៀត្ដែលមានឋានៈប្របហាក្ប់្របដ លេ ឺ “ប្រមតញ” ាដគ្នរមយង្ហរដែលដត្ងតងំដោយប្រពេះ
មហាក្េប្រត្។ ចាប់ពីដប្រកាយដែើមស.វ.ទី៨ គ្នម នដគ្នរមយង្ហរ “ដាញ” ដទៀត្ដទដៅក្នុងសិោចារកឹ្ 
ប៉ុដនែដគ្នរមយង្ហរ “ប្រមតញ” ដេបនែដប្របើប្រាស់រ ូត្ែល់សមយ័ដប្រកាយអងារ។ ែូដរនេះ ឋានៈ “ដាញ” 
ដែលាដសែរប្រតញ់ក្នុងស េមនតូ៍្រៗដៅដែើមស.វ.ទី៧ដ េះ ានាត្ប់ង់ពីសងាមដេមរក្នុងដពល
ប្រពេះមហាក្េប្រត្បប្រងួបបប្រងមួប្របដទសដៅដែើមស.វ.ទី៨ និងទី៩។ ជួនកាល “ដាញ” េឺាបុប្រតរបស់
ប្រពេះមហាក្េប្រត្ (ដោងតមសិោចារកឹ្ K.54 ចារកឹ្ដៅេ.ស.៦២៩ ដែលដរៀបរប់អពីំបុប្រតដសែរ
ឦសានវរ មន័ទី១ មានប្រពេះ មថា “សីវទត្ែ” មានដគ្នរមយង្ហរថា “ដាញ” ដែរ) ដ ើយជួនកាលដទៀត្
ពួក្ដេេាឺមន្រនែីថាន ក្់េពស់ប ោ ប់ពីប្រពេះមហាក្េប្រត្ និងទនំងដធវើសក្មមភាពដោយឯក្រជយដោយពំុ
ដរៀបរបដ់ៅែល់ប្រពេះមហាក្េប្រត្ណាដសាេះ។ “ដាញ” ទនំងាដសែរប្រតញ់ក្នុងប្រសុក្ដែលានបនែ
ត្ដំណ្ងមត្៌ក្ដៅទាោទរបស់ដេ។១១ ែូដរនេះ ដាញទាងំពីរាមាច ស់ទានដែលដរៀបរប់ដៅក្នុង
ចារកឹ្ខាងដលើដនេះ េទឺនំងាមន្រនែីថាន ក្់េពស់ ឬក្៏ាដសែរប្រតញ់ប្របចាតំ្បំនណ់ាមួយក្៏ថាាន។ ែបតិ្ 
ដយើងែឹងប្រសាបដ់ ើយថា សងាមដេមរដៅសមយ័មុនអងារមិនរួបរួមដ េះដទ ដរល េឺអណំារថ្នការ
ប្រេបប់្រេងទឹក្ែមីនិសថិត្ដៅដប្រកាមអណំាររបស់ប្រពេះមហាក្េប្រត្ដត្មួយអងាដ េះដទ ែបតិ្ដពលដ េះ
មានប្រពេះមហាក្េប្រត្ដប្ររើនក្នុងដពលដត្មួយ ឬដយើងអារដៅមួយដបបដទៀត្ថា “ដសែរប្រតញ់” ដនេះ  
ឯង។ ដសែរប្រតញ់េលេះឯក្រជយ េលេះក្៏សថិត្ដៅដប្រកាមអណំារប្រពេះមហាក្េប្រត្ក្ណាែ លដែលបឆជ ក្់ឲ្យ
ដយើងដឃើញថាប្របព័នធប្រេបប់្រេងដៅសមយ័មុនអងារមានលក្ខណ្ៈសាញុំណំាស់។១២ 
 សិោចារកឹ្ដនេះ ក្ា៏នបង្ហា ញអពីំប្រពេះ មអាទិដទពរនួំនបីអងាដៅក្នុងប្រពេះពុទធសាស 
មហាោន ដរល េ ឺប្រពេះក្ប្រមតងអញសាសាែ  ប្រពេះក្ប្រមតងអញថ្មដប្រត្យ និងប្រពេះក្ប្រមតងអញ
ប្រសីអវដោដក្ត្ិសវរ។ “អវដោក្ិដត្សវរ” នេដំ ើងដោយរក្យបកី្នុងភាសាសនំ្រសាឹត្បូក្បញ្ចូ លគ្នន  េឺ
រក្យ “អវ”, “ដោក្តិ្” និង “ឦសវរ”។ “អវ” មាននយ័ថា ដឆ្ព េះសដំៅដៅដប្រកាម១៣ “ដោក្ិត្” មាន
ន័យែូរគ្នន នឹងរក្យសនំ្រសាឹត្ថា “ដោក្” ដ ើយក្នុងដវយាក្រណ៍្សដំៅដៅដលើសក្មមភាពែងឹ
ដោយវឆិា ណ្ាមុន មានន័យថា ដមើល ដឃើញ ជួប សាា ល់ ប្របដមើលដមើល ឬពិនិត្យដោយយក្រតិ្ែ

 
១១

 Vickery, 2001-2002: 30-32.  

១២
 Vickery, 2001-2002: 32.  

១៣
 Stchoupak, Nitti, Renou, 1972:84.  

http://kampongthom.gov.kh/%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F/
http://kampongthom.gov.kh/%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F/
http://kampongthom.gov.kh/%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F/


អត្ថបទ៖ ប្រាសាទបី (អពិំលរល)ំ                                                                        
 

អត្ថបទដោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី  

ទុក្ោក្។់១៤ រដំណ្ក្ រក្យថា “ឦសវរ” (េុ.) ដប្របថាសមត្ថភាពដែលអារដរេះប្របសប ់ឆ្ល ត្, (ន). 
មាច ស់ អនក្ប្រេប់ប្រេងប្រពេះមហាក្េប្រត្ មនុសេដែលដេដគ្នរពបនុំត្ ដទពឧត្ែមបនុំត្ ឬអាទិដទពសខំាន់
បនុំត្។១៥ “អវដោក្ិដត្សវរ” មានន័យដពញដលញថា មាច ស់ប្រេប់ប្រេងដននែីដែលសមលឹងមនិោក្់
ដភនក្ដមើលរុេះដប្រកាមសដំៅែល់សត្វដោក្។  
 ែូរានជប្រមាបខាងដលើមែងរួរមក្ដ ើយ ដបើេតិ្ដៅដលើដននក្សាស  សិោចារកឹ្ដនេះពិត្
ាមានសារៈសខំានខ់ាល ងំណាស់ែបតិ្ាសិោចារកឹ្សម័យមុនអងារែបូំងដេបនុំត្ដែលមានរដំលរ
នូវដ ម្ េះប្រពេះអាទិដទពក្នុងលទធិប្រពេះពុទធសាស មហាោនេ ឺ “ប្រសីអវដោកិ្ដត្សវរ”។ ាទូដៅ 
សិោចារកឹ្ាភាសាដេមរបុរណ្ ដត្ងដរៀបរប់ពីការដគ្នរពដលើប្រពេះពុទធសាស មហាោនភាេ
ដប្ររើនេឧឺទោិសសប្រមាប់ប្រពេះដរធិសត្វមួយអងាប្រពេះ មថា “ដោដក្សវរ” ពិដសសសិោចារកឹ្ដៅក្នុងរ
ជជកាលរបស់ប្រពេះាទជយ័វរ មន័ទី៧ និងក្ប្រមបនុំត្ដែលានចារកឹ្ប្រពេះ ម “អវដោក្ិដត្សវរ”។ 
ដរល េមឺានដត្សិោចារកឹ្ប្រាសាទអពិំលរលំដំត្មួយេត្់ដែលានចារកឹ្ប្រពេះ មប្រពេះដរធិសត្វ
ដបបដនេះ។ សមយ័ដប្រកាយមក្ ការដែលដៅដ ម្ េះដពញថា “អវដោក្ដិត្សវរ” ដបបដនេះដលងដឃើញ
មានដទៀត្ដ ើយ ដោយដេដប្របើ មថា “ដោដក្សវរ” ជនួំសវញិ។ ប៉ុដនែដៅក្នុងសម័យអងារយូរៗមែង
ានដលរដរញារក្យដៅកាត្ថ់ា “អវដោក្ិដត្ស” ឬ “អវដោក្តិ្” ដោយមិនមានដៅប្រពេះ ម
ដពញដលញដ ើយ។ សិោចារកឹ្ែបូំងដៅប្រពេះ មដទពអងាដនេះថា “ដោដក្សវរ” េឺសិោចារកឹ្
ប្រាសាទតគ្នម ចារកឹ្ដៅេ.ស.៧៩១។១៦ ប្រពេះ មដនេះកាល យាប្រពេះ មែ៏ដពញនិយមដៅដៅក្នុង
សម័យអងារដោយមានអត្ថន័យែូរាប្រពេះ មប្រពេះឥសូរដែរ។ អវដោដក្ត្សិវរ េាឺប្រពេះដរធសិត្វ
ជួយដប្រសារប្រសង់មនុសេពីទុក្ខដវទ ទាងំពួង និង ពួំក្ដេដៅរក្ទីតងំងមីក្នុងសាថ ន សុខាវត្ីថ្នប្រពេះ
ពុទធអមិត្ភៈ។ ប្រពេះពុទធសាស និកាយមហាោនានវវិឌ្ឍប្រទឹសែីមួយថ្នការបដងាើត្ដោក្ពឹងដនអក្
ដលើដគ្នលជដំនឿមួយ ដោយដសវងទីសាថ នបរមសុេថ្នដទវត ប្រពេះពុទធ ប្រពេះដរធិសត្វ និងមនុសេ 
ដៅថា “សាថ នសុខាវត្”ី ាសាថ នសួេ៌ដៅទិសខាងលិរ។ បុេាដែលអារ សំត្វដោក្ដៅែល់ទី
សាថ នែ៏សុេថ្ប្រក្ដលងដនេះាប់ទាក្់ទងាមួយប្រពេះពុទធអមតិភៈ េបឺ្រពេះដរធសិត្វអវដោក្ិដត្សវរ។ 
ប្រពេះអងាជនួំសឲ្យប្រពេះពុទធដសាមណ្ដគ្នត្ែម មានក្មាល ងំោ៉ងខាល ងំកាល  និងាប្រពេះដរធិសត្វ
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១៥
 Stchoupak, Nitti, Renou, 1972:133.  
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ប្របក្បដោយក្ែកី្រុណា។១៧ ប្រពេះដរធិសត្វអវដោដក្ត្វសវរ មានដោេិនី ដៅដ រ មជុវំញិប្រពេះអងា
ាដប្ររើនែូចា ប្រពេះដរធិសត្វាណ្ឌ រវសិណ្ ប្រពេះដរធិសត្វតរ ប្រពេះដរធិសត្វប្រភរកុ្ត្ ិប្រពេះដរធិសត្វ
ប្រាាញ ារម ីប្រពេះដរធិសត្វដោរ  និងប្រពេះប្រពេះដរធីសត្វឧសណីរជ។១៨ ប្រពេះដរធិសត្វានដធវើការ
សចាច ប្របណិ្ធានែ៏អសាច រយ និងាអនក្អារសាែ ប់នូវសដំ ងរបស់សត្វទាងំឡាយជួបដៅការលាំក្។ 
ដោយសារដត្សដំ ងដនេះដ ើយ ដទើបប្រពេះដរធិសត្វដោដក្សវរ ានពនាការប្រតស់ាប្រពេះពុទធ
រ ូត្ែល់ដពលប្រពេះអងាានជួយរមលងសត្វដោក្ទាងំអស់ដៅែល់និរវ នាមុន។ 

រដំណ្ក្ សិោចារកឹ្ K.162 (រូបដលេ៨-៩) វញិ ចារកឹ្ដៅដលើដមទាវ រទាងំសងខាងថ្នតួ្បម៉
ក្ណាែ លប្រាសាទអពិំលរល។ំ សិោចារកឹ្ដនេះ ធាល បម់ានដរៀបរប់ដៅក្នុងដសៀវដៅរបស់ដោក្ 
Etienne Aymonier កាលពីឆ្ន ១ំ៩០០ ដត្មិនានបរោិយអវីដប្ររើនដ េះដទ ដរល េឺដោក្ប្រគ្នន់ដត្
បឆជ ក្់ថាមានសិោចារកឹ្ដៅដលើដមទាវ រដត្ប៉ុដណាណ េះ។១៩ ប ោ បម់ក្ដទៀត្ ដោក្ Lunet De 

Lajonquière ក្៏ានដោងដសរក្ែីដប្របរបស់ដោក្ Etienne Aymonier ក្នុងដសៀវដៅរបស់គ្នត្ដ់ៅ
ពីរឆ្ន បំ ោ ត្់ែូរគ្នន ។២០ ដប្រកាយមក្ដទៀត្ ដៅឆ្ន ១ំ៩៥៤ ដទើបអនក្ប្រាជញែ៏លបដី ម្ េះ George Coedès 
ានសិក្ាលមអិត្ដ ើងវញិក្នុងឆ្ន ១ំ៩៥៤។២១ 
 សិោចារកឹ្ដនេះ មានពីរដននក្ េខឺាងដជើងចារកឹ្ាភាសាសនំ្រសាឹត្មានរនួំន ២២ប ោ ត្ ់ដសមើនឹង 
១១ដសាល ក្ និងដននក្ខាងត្បូងវញិចារកឹ្ាភាសាសនំ្រសាឹត្រនួំន ២៨ប ោ ត្ ់ (ដសមើនឹង ៩ដសាល ក្ និង៥
ប ោ ត្ា់រក្យរយ) ដ ើយចារាភាសាដេមររនួំន ២ ប ោ ត្់។ សិោចារកឹ្ដនេះ ចារកឹ្ដ ើងដៅក្នុង
រជជកាលប្រពេះាទជ័យវរ មន័ទី៤ (េ.ស.៩២៨-៩៤១) ប៉ុដនែានរឭំក្ដរឿងរ៉វអពីំមន្រនែីនិងរជជកាលដសែរ
អងាមុនៗ ែូរា ប្រនវរី ដែលាមន្រនែីក្នុងរជជកាលប្រពេះាទប្រសីយដសាវរ មន័ ប្រពេះាទ ស៌វរ មន័ និងា
អនក្ានក្សាងសមមិទធិនលបុណ្យ  ក្នុងដទវសាថ នប្រាសាទដនេះ។  
 ដមទាវ រខាងដជើង មានរនួំន ២២ប ោ ត្ ់ ដសមើនឹង១១ដសាល ក្ ចារដរៀបរប់អពីំប្រពឹត្ែិការណ៍្ដែើម  
ស.វ.ទី៩ សែីពី “ពិធីដទវរជរបស់ប្រពេះាទជយវម៌មនទី២ ដៅដលើភនមំដ ន្រនោេរិ ី ដោយមានបឆជ ក្់
ែល់ប្ររ មណ៍្ “ ិរណ្យទាម” ប្រត្ូវារជប្ររ មណ៍្ដែលប្រពេះាទបរដមសវរ (ជយវរ មន័ទី២) 
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