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ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ស្ថិតក្នុងភូមសិ្ាអំរលិ ឃុាំរាយណ៍ ប្រស្ុក្ប្រស្ីស្ន្ធរ ខេតតក្រំង់ចាម។ ប្រាសាទប្ររះធាតុ
ារាយណ៍ស្ថិតក្នុងអតតីរាជធាន្ីខ្េែរស្ម័យក្ណ្ដា លមាន្ខ ែ្ ះថា «ប្រស្សី្ន្ធរ»។ ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ស្ថិត
ក្នុងតំបន់្ភាគខាងតបូង ន្ិងខាងខក្ីតទខន្េខមគងគ ខៅចខ េ្ ះទខន្េខមគងគ ន្ិងទខន្េតូច ក្នុងតបំន់្ខ្ែលទទលួរងឥទធរិល
របបទឹក្ទខន្េខមគងគខៅរែូវវស្ា ខ្វីឱ្យតំបន់្ខន្ះលិចទកឹ្ ខលីក្ខ្លងតំបន់្េេះជាទលួខ្ែលប្រតូវាន្ខលកី្ឱ្យេពស់្
ស្ប្រមាប់បខងកីតទីតងំរស់្ខៅ ឬបខងកីតទីស្ក្កក រៈជាខែីម (ខ្ែន្ទីខលេ ១)។ ប្របជារលរែឋរស់្ខៅតំបន់្ប្រាសាទប្របក្ប
មុេរបរចិញ្ច ឹមជវីតិខោយខ្វីក្ស្ិក្មែក្នុងរែូវវស្ាែង ន្ិងរែូវប្រាងំែង។ មុេរបរស្ំខាន់្មួយខទៀតខប្រៅរីខ្វីក្ស្កិ្មែ 
រួក្ខគប្របក្បអាជីវក្មែខោយក្ករខន្សាទប្រតីខៅតមបងឹខៅភាគតបូង ខៅរែូវប្រាងំ។ 
 ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ជាប្រាសាទស្ង់ខលទីីទួល ជាែីខលីក្រាងចតុខក្កណខ្ក្ង មាន្រីរជាន់្ថាន ក់្ មាន្
គូទឹក្ជុំវញិ ន្ងិែេូវចូលខៅទសិ្ខាងខក្តី ន្ងិខាងលិច (រូបខលេ ១)។ ខៅខាងខក្ីតប្រាសាទ ខគស្ង់ារាយណ៍្ំ
មួយខ្ែលអនក្ប្រស្កុ្ខៅខ ែ្ ះថា «ខ្ប្រស្បឹង» មាន្បខណ្ដា យប្របខ្វង៧៥០ខ្ម៉ែប្រត (អ័ក្សខក្ីតលិច) ន្ិងទទឹង៤៥០
ខ្ម៉ែប្រត (អ័ក្សខជីងតបូង) (ខ្ែន្ទីខលេ ២)។ ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍គឺជាប្រាសាទស្ង់រីថ្ែាយខប្រក្ៀម មាន្តួ
ប្រាសាទខោល ទទលួរងក្ករាក់្ខ្បក្ ខៅស្ល់ប្រតមឹោវ រប៉ែុខណ្ដណ ះ (រូបខលេ៖ ២ ន្ិង៣)។ ខប្រៅរីថ្ែាយខប្រក្ៀម ខៅ
មាន្ថ្ែភក់្ជាខប្រគឿងស្ណំង់ប្រាសាទ ែូចជាខមោវ រ ថ្ែជខណាី រ  ស្ស្រខរប្រជ (រូបខលេ ៤៖) ខ្ែារ ខោជាង ចមាេ ក់្្គ
ខៅតមខ្ចងនន្ប្រាសាទ ន្ិងទប្រមបែិមា ជាខែីម។ ខប្រគឿងស្ំណង់ប្រាសាទោងំខ្ះប្រតូវាន្ខគតខប្រមៀបខៅតមខជងី
ទីធាេ រាងចតុខក្កណខ្ក្ង ខ្ែលស្ង់េពស់្ជាងខេឿន្ប្រាសាទ ន្ិងស្ថិតខៅរីចរំីមុេ។ ខគក៏្ខជឿថា ធាេ ខន្ះប្រតូវាន្ក្សាង
ខៅស្ម័យខប្រក្កយ ប៉ែុខ្ន្តមិន្ោន់្មាន្ក្ករប្រសាវប្រជាវបង្ហា ញរីខរលខវលានន្ក្ករស្ង់ធាេ ខន្ះឲ្យាន្ចាស់្លាស់្ខៅ
ខ យីខទ។ ខោះយ៉ែ ងណ្ដ ស្ំណង់ធាេ រាងចតុខក្កណខ្ក្ងស្ង់ខៅរីមុេប្រាសាទ ប្របខ្ែលជាស្ំណង់ប្ររះរុទធ
សាស្្ស្ង់ខៅស្ម័យក្ណ្ដា ល។ 
 ខប្រគឿងស្ណំង់ោងំខ្ះមាន្ក្ាច់ចមាេ ក់្ខ្ែលអាចស្មាគ ល់ាន្ែូចជា៖ ខ្ែារកូ្រស្មុប្រទទកឹ្ខោះ (រូបខលេ 
៥) ខ្ែារប្ររះប្រគសឹ្ណៈប្រទភន ំ(រូបខលេ ៦) ខ្ែារខរឿងរាមខក្រ ត ិ៍ ប្រតង់ឈុតសុ្ប្រគីរប្របយុទធជាមយួពាលី(រូបខលេ ៧) ខ្ែារប្ររះ
វសិ្ណុែ្ុ ខំលី្គ(រូបខលេ ៨) ខោជាងឆ្លេ ក់្ប្ររះភារុណជះិខលីស្តវែងស (រូបខលេ ៩) ខ្ែារប្ររះឥសូ្ររា ំមាន្ោងំប្ររះ
ប្ររែែ ន្ិងប្ររះវសិ្ណុជាមួយខ្ែរ (រូបខលេ ១០) ោវ រាល ប្ររមោងំរូប្គខៅតមខ្ចងនន្ប្រាសាទ (រូបខលេ ១១)។ 
 ខោយសារមាន្ចមាេ ក់្ខៅខលីខ្ែារ ខោជាង ន្ិងក្ាលស្ស្រខរប្រជ ខទបីខយងីអាចស្ិក្ាវភិាគ ខែមីបកី្ណំត់
ស្ម័យក្កល ន្ិងរច្បថ្ប្រាសាទខន្ះាន្។ ក្ាច់ស្រំត់មាន្ភេីទមាេ ក់្ចុះខប្រក្កម ន្ងិមាន្ក្ាច់ក្ន្្ុយប្រតី ទមាេ ក់្ចំរី
មុេ ែូចមាន្ឆ្លេ ក់្ខលីខទរោងំឡាយខៅខលីស្ស្រខរប្រជ ខ្ែារ ន្ិងខោជាង។ លក្ខណៈខ្បបខន្ះគឺជាលក្ខណៈនន្រច្
បថ្ាភនួ្។ លក្ខណៈខ្ែលអាចក្ណំត់ាន្រីលមអក្នុងរច្បថ្ាភនួ្បខ្ន្ថមខទៀតខ្ះ គភឺនួងស្ក់្ ន្ិងមកុែ។ ខប្រៅរមី ្
កុ្ែ ន្ិងភនួងស្ក់្ ខៅមាន្ខប្រគឿងេេះខទៀតែូចជា មុក្កត ោ (ខ្េសក្ ឬក្ងក្) វណ័ឌ ប្រទូង ជាលក្ខណៈនន្ក្ាច់រច្ក្នុង
ស្ម័យរច្បថ្ាភួន្ខ្ែរ។ តមរយៈក្ាច់លមអោងំខន្ះ ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ប្របខ្ែលក្សាងខៅស្តវតសទី
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១១ ក្នុងរច្បថ្ាភនួ្។ ប៉ែុខ្ន្ត ប្រាសាទប្រតូវាន្ខគខ្ក្ររីប្រាសាទខោររបូជាប្ររែែញ្ញសាស្្ មក្ជាទីខោរររុទធ
សាស្្វញិ ខៅស្ម័យខប្រក្កយ ក្នុងខរលប្ររះរុទធសាស្្ខថ្រវាទខោររបូជាខាេ ងំ។  
 ខៅតំបន់្ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍មាន្ភស្ាុតងស្ម័យខែសងខទៀត ខប្រៅរសី្ម័យអងគរ (ស្តវតសរទ៍១ី១) 
ន្ិងស្ម័យក្ណ្ដា ល។ តមក្កររក្ខឃញីជាបឋមនន្បុរាណវតថុ ែូចជាឧបក្រណ៍ថ្ែរលំីង បង្ហា ញថា តំបន់្ខន្ះមាន្ក្ករ
តងំទីលំខៅរីស្ម័យបុខរប្របវតតិ ក្នុងយុគថ្ែរលំងី (រូបខលេ ១២)។ ភស្ាុតងបុរាណវតថុមយួចំន្ួន្ខទៀតខ្ែលប្រតូវាន្
រក្ខឃញីខៅតំបន់្ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ខ្ែរ គឺបំខ្ណក្កុ្លាលភាជន៍្ែុយ ន្ងិបំខ្ណក្កុ្ណឌី ខ្ែលប្របខភទ
កុ្លាលភាជន៍្ែុយខ្ែរ មាន្ែូចជាចរំួយកុ្ណឌី  េេួន្ ន្ងិាត (រូបខលេ ១៣) មាន្អាយុក្កលក្នុងស្ម័យមុន្អងគរ 
(ស្តវតសរទ៍៥ី-៦) ខ្ែលអាចបង្ហា ញថា អាយុក្កលនន្ក្ករតងំទីលំខៅក្នុងតំបន់្ក៏្ចាប់រសី្ម័យមុន្អងគរខ្ែរ។ មយួ
វញិខទៀត មាន្បំខ្ណក្ស្ស្រខរប្រជរាងមូល (រូបខលេ ១៤) ប្ររមោងំបំខ្ណក្ឥែឋជាខប្រចនី្ស្ថិតក្នុងប្រាសាទប្ររះធាតុ
ារាយណ៍ខន្ះ។ ស្ស្រខរប្រជរាងមូលគឺជាស្មាស្ធាតុមយួនន្ស្ណំង់ប្រាសាទក្នុងស្ម័យមុន្អងគរ។ ែូខចនះខែយី 
ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ប្របខ្ែលក្សាងខលីប្រគឹះប្រាសាទឥែឋ ស្ម័យមុន្អងគរ។ 
 ក្ករបង្ហា ញខាងខលី បញ្ជា ក់្ថា ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ក្សាងក្នុងស្តវតសរទ៍១ី១ រច្បថ្ាភនួ្  ជា
ភស្តុតងថា មនុ្ស្សខៅតបំន់្ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍មក្រស់្ខៅខៅស្តវតសរទ៍១ី១។ ខលីស្រីខន្ះ ក្ករតងំទី
លំខៅរបស់្មនុ្ស្សមិន្ប្រតមឹខ្តខៅស្ម័យក្សាងប្រាសាទខន្ះខទ មនុ្ស្សមក្រស់្ខៅតំបន់្ខន្ះតងំរីយុគគថ្ែរលំីង បន្ត
ែល់ស្ម័យមុន្អងគរ ស្ម័យអងគរ ស្ម័យខប្រក្កយអងគរ ន្ិងបចចុបបន្នខ្តមាង។ 
 ក្ករខរៀបរាប់ខាងខលគីឺក្ករស្កិ្ាប្រសាវប្រជាវ ន្ិងស្ន្និោឋ ន្ខោយខ្ែអក្ខលីវ ិ្ សីាស្រស្តនន្ក្ករស្កិ្ាខប្របៀបខ្ៀបវតថុ
ោងំឡាយខ្ែលរក្ខឃញីខៅសាថ ន្ីយ ខោយមនិ្ាន្យក្លទធែលខៅវភិាគតមខ្បបបុរាណវតថុវទិា ន្ិងខ្វកី្ករវភិាគវ ិ
ខ្បបទាសាស្រស្តខទ។  
ខៅខរលថ្ែីៗខន្ះ អនក្ប្រសាវប្រជាវអន្តរជាតិនន្សាក្លវទិាល័យវ េនី្ឌ័រ (UNIVERSITY OF FLINDERS) នន្ប្របខទស្អូ
ស្រសាត ល ីែកឹ្្ខំោយខលាក្បណឌិ ត Martin Polkinghorne ន្ិងវទិាសាថ ន្NARA ប្របខទស្ជប៉ែុន្ មស្រន្តជីំ្ញប្រក្ស្ួង
វបប្ម៌ ន្ងិវចិិប្រតស្ិលបៈ ប្ររមោងំរាជបណឌិ តយស្ភាក្មពុជាែង រមួស្ែក្ករោន ស្កិ្ាប្រសាវប្រជាវខ្វីក្ំណ្ដយបុរាណវតថុ
វទិា ខែីមបខី្ស្វងរក្រ័ត៌មាន្ ន្ងិភស្ាុតងខែសងៗខែីមបបីង្ហា ញរីក្កលបរខិចេទប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ តំបន់្ជុំវញិ 
ក៏្ែូចជាក្កលបរខិចេទនន្ក្ករតងំទីរាជធាន្ីប្រស្ីស្ន្ធរ តមខ្បបបុរាណវតថុវទិា ន្ិងវទិាសាស្រស្ត។ លទធែលនន្ក្ករស្កិ្ា
ប្រសាវប្រជាវន្ឹងបង្ហា ញជាបន្តប្្ប់ ខប្រក្កយខរលខបស្ក្ក្មែស្ិក្ាប្រសាវប្រជាវាន្បញ្ច ប់។ 
  
 
 
 
 



3 

 

 
ខ្ែន្ទីខលេ ១៖ ខ្ែន្ទីទតីងំសាថ ន្ីយប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ 

 

 
ខ្ែន្ទីខលេ ២៖ ខ្ែន្ទីប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ ន្ិងារាយណ៍ ខ្ែលអនក្ប្រស្ុក្ខៅថា «ខ្ប្រស្បឹង» 



4 

 

 

 
រូបខលេ ១៖ ប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍មាន្គូទឹក្រ័ទធជុំវញិ 

 

 
រូបខលេ ២៖ តួប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ 

 



5 

 

 
រូបខលេ ៣៖ ធាេ រាងចតុខក្កណខ្ក្ង ខមីលរីមុេ 
 

 
រូបខលេ ៤៖ ចមាេ ក់្ខទរប្រស្ីខៅខលីស្ស្រខរប្រជ ជាប់ោវ រចូលខាងខក្តី 



6 

 

 
រូបខលេ ៥៖ ខ្ែារកូ្រស្មុប្រទទកឹ្ខោះ 

 

 
រូបខលេ ៦៖ ខ្ែារប្ររះប្រគសឹ្ណៈប្រទភនំ 



7 

 

 
រូបខលេ ៧៖ ខ្ែារខរឿងរាមខក្រ ត ិ៍ 
 

 
រូបខលេ ៨៖ ខ្ែារប្ររះវសិ្ណុែ្ុ ំខលី្ គ 



8 

 

 
រូបខលេ ៩៖ ខោជាងឆ្លេ ក់្រូបប្ររះភារុណជះិខលីស្តវែងស 
 

 
រូបខលេ ១០៖ ខ្ែារប្ររះឥសូ្ររា ំប្ររះប្ររែែ ន្ិងប្ររះវសិ្ណុ  



9 

 

 
រូបខលេ ១១៖ ចមាេ ក់្ោវ រាល ន្ិង្គ ប្ររមោងំស្ស្រខរប្រជ ែំបូលប្រាសាទ ន្ងិទប្រមបែិមា 

 
រូបខលេ ១២៖ ឧបក្រណ៍ថ្ែមាន្អាយុក្កលក្នុងយុគថ្ែរលំងី 
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រូបខលេ ១៣៖ បំខ្ណក្កុ្លាលភាជន៍្ ន្ិងកុ្ណឌី មាន្អាយុក្កលក្នុងស្ម័យមុន្អងគរ (ស្តវតសរទ៍ី៥-៦) 

 
រូបខលេ ១៤៖ ស្ស្រខរប្រជរាងមូលស្ថិតក្នុងប្រាសាទប្ររះធាតុារាយណ៍ 


