
អត្ថបទ៖ ប្រាសាទផ្ទី                                                                                          

អត្ថបទដោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី  

ប្រាសាទផ្ទ ី
 ប្រាសាទផ្ទី មានទីត ាំងស្ថិត្ដៅចាំពាកក់ណ្តា លបងឹមួយដៅមុខខាងដកើត្ប្រាសាទបឹងមាលា 
ចមាា យប្របមាណ ១៣០០មមប៉្រត្ពីកសិ្នធុ ប្រាសាទបងឹមាលា ប្រត្ង់ភូមិដបងមាលា ឃុាំដបងមាលា 
ប្រសុ្កសាា យដលើ ដខត្ាដស្ៀមរាប ដ ើយស្ថិត្ដៅតមបដណ្តា យផ្លូវបុរាណមួយមែលដចញពីត្ាំបន់
អងគរដ ព្ ោះដៅដ ោះដករ ាិ៍ (សូ្មដមើលបលងដ់លខ១)។ ដ ម្ ោះ “ផ្ទី” គឺជាដ ម្ ោះមែលអនកប្រសុ្កដៅស្ពាថ្ងា 
មែលទាំនងអនកប្រសុ្កដៅស្ាំដៅដលើដ ម្ ោះរុកខជាត្មួិយប្របដភទែុោះដៅទីដ ោះ ឬដគអាចដៅដ ៀប
ស្ាំណង់ដ ោះដៅនឹងអាមួីយ។ ដៅកនុង រកត្ប់្រតរបស់្អនកប្រសាវប្រជាវជនជាត្ាិរា ាំង គឺដលាក 
Étienne Aymonier ានដៅដ ម្ ោះប្រាសាទដនោះថា “បលល័ងក”“(Balang) ដ ើយដលាកានដៅបឹង
ខាងមុខដនោះថា “រហាល” ឬ “ារាយណ៍” ឬ “វលផ្ទ”ី ឬ “វលមនទីរ” (Veal Bati ou Veal Monti)។១ 
ឯដលាក Lunet De Lajonquière ទាំនងជាចង់កត្់ប្រតដ ម្ ោះថាបលល័ងកែូចគ្នន  ប៉ុមនាអាចដលាកប្រចឡាំ
កត្់ប្រតប្រចឡាំអកសរដៅជា “Batang” (មិនចាស់្ថាប្រត្ូវនឹងមខមរថាែូចដមាច)។២ 
 ដៅដពលមែលដលាកទ ាំងពីរមកចុោះបញ្ជី និងប្រសាវប្រជាវដៅប្រាសាទផ្ទី រូបរាង និងរច ស្មព័នធ
ខាងកនុងរបស់្ប្រាសាទានាក់មបកអស់្ដ ើយ។ ប៉ុមនា ដលាក Lunet De Lajonquière  ដរៀបរាប់ថា 
ដៅថ្ផ្ទខាងកនុងប្រាសាទមែលសាងអាំពីងមភកដ់ ោះដគត្ដប្រមៀបដចញជារាង កាទ ាំមួយ។៣ ចាំមណក 
ទីលានដ ាើពីងមាយដប្រកៀមមែលដរៀបដៅជុាំវញិដលាក Étienne Aymonier បញ្ជជ ក់ថាមានប្របមវង ១០
មម៉ប្រត្ និងកមពស់្ប្របមាណ ០,៨មមប៉្រត្។៤ មកែល់ ន្ ាំ២០២១ អនកជាំ ញថ្នអាជាា  រជាត្ិអបសរាាន
ដរៀបចាំជួស្ជុលប្រាសាទឲ្យមានទប្រមង់ដែើមវញិ។ បលង់ប ទ ប់ពីត្ដប្រមៀបដ ើយ ដយើងដឃើញថា ប្រាសាទផ្ទ ី
មានលកខណៈបលង់មបលកពីប្រាសាទដផ្សងៗដៅទូទ ាំងប្របដទស្កមពុជា ដពាល គមឺានស្ាំណងង់មាយដប្រកៀម
ជុាំវញិប្របមវងប្របមាណ ១០មម៉ប្រត្ ែូចជាលានមួយដៅព័ទធជុាំវញិស្ាំណង់ខាងកនុងមែលដគដរៀបអាំពីងម
ាយដប្រកៀមមានដស្ទើរមូលខពស់្ដៅដលើប្រទប្រពោះពុទធប្របក់ គមួយអងគ។ តម រដរៀបរាបរ់បស់្ឯកឧត្ាម 
គឹម សុ្ និ អគគ យករងថ្នអាជាា  រអបសរា ដៅដលើបណ្តា ញស្ងគមដ ាស្បុក ប្រពោះសិ្ររបស់្ប្រពោះ
ពុទធរូបានាត្ប់ង់ដៅដ ើយ។ ដមាល៉ ោះដ ើយ ប្រកុមអនកជាំ ញាន ល្ កប់្រពោះសិ្រងមីមកបាំដពញជាំនួស្

 
១

 Aymonier 1900: 458. 

២ 
Lajonquieère 1902: 290. 

៣
 Lajonquieère 1902: 290. 

៤
 Aymonier 1900: 458. 
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ប្រពោះសិ្រចាស់្មែលាត្់បង់។ ប៉ុមនា ថ្ផ្ទរូប គមានកាលចាំនួនប្រា ាំពីរ និងប្រពោះ យរបស់្ប្រពោះពុទធរូប
ដៅរកាងមចាស់្ែមែល។  
 ស្ាំណង់មែលមានប្រពោះពុទធប្របក់ គដៅចាំកណ្តា លបងឹមបបដនោះ ដយើងពុាំសូ្វជួបដ ោះដទ 
ដពាល គឺដយើងដប្រចើនដឃើញជាស្ាំណងប់្រាសាទ ាៗំ មានត្មកល់ដទពដៅខាងកនុងែូចប្រាសាទទូដៅ 
ជាក់មស្ាងែូចជាប្រាសាទដមបុណយខាងលិច និងប្រាសាទប្រពោះដថាក លជាដែើម។ ប្រពោះពុទធប្របក ់គ ជា
រូបភាពមួយមែលដគសាងដឡើងដែើមបរី ាំឮកឬរ ាំដលចឲ្យដឃើញពីឈុត្មួយមែលប្រពោះពុទធអងគយាងគង់
ត ាំងស្មា ិដៅមកបរប្រស្ោះមុជជលិនទ។ ពាកយ “មុជជលិនទ” ស្ាំដៅែល់ដ ម្ ោះប្រស្ោះ និងដ ម្ ោះស្ត្ា គ
មែលប្របក់ប្រពោះពុទធអងគដនោះឯង។ មានដរឿងមួយែាំណ្តលថា៖ “ដៅដពលប្រពោះពុទធស្កយមុនីត ាំង
ស្មា ិអស់្ លប្រា ាំមួយស្ាា  ៍ ប្រទងក់ា៏នប្រតស់្ែឹង ល យជាប្រពោះពុទធ, ប ទ បពី់ប្រតស់្ែឹងមក
ប្រទងា់នត្ស្ ូពុោះពារជាមួយដភលៀងពយុោះអស្រយៈដពល ៧ ថ្ងា ដពលដ ោះ គមុជជលិនមានកាល
ប្រា ាំពីរកា៏នមកា ាំងប្រពោះសិ្រប្រពោះពុទធកុ ាំឲ្យទទឹងដភលៀង។ ដប្រ យមកដភលៀងកា៏នឈបដ់ៅថ្ងាទីប្រា ាំពីរ
ដ ោះ រឯី គានមប្របប្រកឡាជាមនុស្សមកអងគុ យសាា បប់្រពោះ មដ៌ទស្ ប្រពោះពុទធែ ាំបូងដគ”1។ ជាទូដៅ
ចមាល ក់ប្រពោះពុទធប្របក ់គ មានវត្ាមានដៅកនុងសិ្លបៈមខមរចាប់ពីពាក់កណ្តា លមផ្នកទី២ថ្នស្.វ.ទី១០
មក ដ ើយចាប់ដផ្ាើមដពញនិយមខាល ាំងមកកនុងរជជ លប្រពោះាទជយ័វរ មន័ទី៧2 រ ូត្ដគចាត្ទុ់កដៅ
ជាប្រពោះថ្ភស្ជយគុរុ (ប្រពោះពុទធប្រគថូាន ាំ) មែលដយើងមត្ងដឃើញដគ ល្ ក់ប្រពោះ ស្ាប្រទង់ ន់ែបថាន ាំ3។ ដទោះ
បីដយើងមានភស្ាុតងជាចមាល កច់ាប់ពីរវងស្.វ.ទី១០ ក៏ដោយ ក៏មខមរទាំនងដគ្នរព គមុជជលិនត ាំង
ពីស្.វ.ទី៧មក ែបតិ្ដយើងធ្លល ប់ដឃើញមានសិ្លាចារកឹមួយដៅប្រកមុប្រាសាទយាយព័នធ (ស្ាំបូរថ្ប្រព
គុក) ចុោះបញ្ជី ដលខ K.607 ដរៀបរាប់អាំពីអាំដណ្តយខាុ ាំបដប្រមើប្រសី្ប្របុស្ថាា យចាំដពាោះដទពមួយអងគប្រពោះ
 មថា “កប្រមតងអញមុចលិនទ”4។ 
 ដបើដមើលតមសិ្លបៈប្រពោះពុទធរូបប្របក់ គដៅប្រាសាទផ្ទី មានទប្រមងជ់ាសិ្លបៈរច បង     
ាយ័នាកនុងរជជ លប្រពោះាទជយ័វរ មន័ទី៧ (គ.ស្.១១៨១-១២១៨)។ ប៉ុមនា ដយើងមិនែឹងចាស់្អាំពី
ដគ្នលបាំណងថា ដ តុ្អាីសិ្លបករស្ដប្រមចយករូបប្រពោះពុទធប្របក់ គមកោក់ដៅកណ្តា លបងឹដនោះ
ដទ។ ប៉ុមនា ដបើពិនិត្យដលើ យវ ិរថ្នប្រពោះ ស្ារបស់្ប្រពោះពុទធអងគ ដយើងដឃើញប្រទងយ់កាត្ប្រពោះ
 ស្ាទ ាំងពីោក់ប្រត្ួត្ផ្ញា រដលើគ្នន ែូចនឹង យវ ិរថ្នដទពថ្ភស្ជយគុរុ ន់ែបថាន ាំមែរ។ ដបើពិត្ជា
ែូដចាន ោះមមនទាំនងដគភាជ បទឹ់កបឹងដនោះ ជាទឹកពិសិ្ែឋមែលជាដភាគផ្ល ឬពរជយ័ អាចពាាលនូវ

 
1 Jean-Pierre 2010: 118.  
2 Dupont 1950: 39-66; 1959: 251-266; Boisselie 1966: 275.  
3 Sharrock 2006: 72.  

4 ម៉ង់ វ៉លី ២០២១: ១៥៧។ 
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ដរាគ្នទ ាំងឡាយែល់ស្ត្ាដលាក។ ដទោះបីយ៉ាងណ្តកាី ដនោះប្រគ្នន់មត្ជា រស្និោឋ នបឋមប៉ុដណ្តណ ោះ។ 
កនលងមក ដយើងធ្លល បែ់ឹងថាមខមរនិយមបញុ្្ោះរបស់្អាមួីយដៅកណ្តា លបឹងឬប្រស្ោះណ្តស់្ ែូចករណី
ប្រស្ោះស្ង់ដគានបញុ្្ោះអដណាើ កជាត្ឹកតងប្រសាប់។  

ឯកសារដយាង 
ម៉ង់ វ៉លី 
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