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បកប្រប  ហម ឆាយលី 

      ប្កសររួល  ចៅ វាសនា 

ទសសនាវដ្ដីករពុជសុរយិា 

ឆ្ន ាំទី៥៩  លលខ២  ប្ខលរសា-ឧសភា-រិថុនា   

ព.ស.២៥៤៩  គ.ស.២០០៥ 

 



 

០១ 

ប្រវត្តទីិប្រុងភ្នំពេញ 

ប្រវត្តទីិប្រុងភ្នំពេញ(១)
 

   បកប្រប  ហម ឆាយលី 

      ប្កសររួល  ចៅ វាសនា 

*** 

លៅពាក់កណ្ដដ លសតវតសរទី៍១៥ នៃគ.ស. រពះរាជាប្ខែររពះនារ

ពញាយា៉ា ត (Yat) បាៃចាកលចាលរាជធាៃីអង្គរ រកទីកប្ៃែង្លសសង្លទៀត 

លដ្ើរបសីាង្រាជធាៃីថែ ី ឱ្យបាៃឆ្ា យពីបងឹ្ទលៃែសាបៃិង្ឱ្យបាៃឆ្ា យពីការរកុ

កួៃរបស់ពួកលសៀរ។  ជាដ្ំបូង្រពះអង្គបាៃសាង្រពះរាជវាំង្រួយលៅទលួ

បាសាៃ កនុង្រសុករសីសៃធរ។ ប៉ាុប្ៃែ  លរកាយពីការកសាង្រាជធាៃីលនាះរក 

លៅរដ្ូវវសាមាៃល្ែៀង្ធាែ ក់លជាកជាាំយា៉ា ង្ខ្ែ ាំង្ រពរជារួយៃឹង្ទឹកជំៃៃ់

នៃទលៃែលរគង្គសង្លនាះ បាៃល្វើឱ្យទីរកុង្លនាះ ជៃ់លិចលង្យ់ា៉ា ង្ខ្ែ ាំង្។ រពះ

បាទពញាយា៉ា ត រទង្ក៏់បាៃរសួរាៃ់រះុលរ ើរាជធាៃី រកតាំង្លៅចតរុែុខ កនុង្  

រគិសែសករាជ ១៤៣៤។ 

 លដ្ើរកាំល ើ តនៃទីរកុង្្នាំលពញលៃះ កាលដ្ំបូង្ល ើយមាៃ្នាំរួយ “ជា

្នាំប្ដ្លលគពូៃល ើង្ពុាំប្រៃជា្នាំ       ប្ដ្លលកើតល ើង្លោយ្រែជាតលិនាះលទ” 

១-«Fondation de Phnom Penh au XVème. siècle après la chronique Cambodgienne», CŒU-

DÈS Georges, BEFEO 13 Juin 1913, p. 6-11. 
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ល ែ្ ះ លពញ ប្តលរកាយរក លគឱ្យល ែ្ ះទីរកុង្ តរល ែ្ ះ្នាំលៃះ តាំង្ប្ត

ពីរុៃការរកតាំង្រាជធាៃីលរ៉ាែះ។  កាំល ើ ត្នាំលៃះ មាៃរបវតែៃិិទាៃជាលរចើៃ 

ប៉ាុប្ៃែតររបវតែិប្ដ្លលយើង្លលើកយករកលរៀបរាប់នាលពលលៃះ  គជឺារបវតែិ

រួយ  ប្ដ្លលគលលើកយករកៃិទាៃញឹកញាប់ជាង្លគ ល ើយមាៃៃិទាៃជា

ទលូៅសង្។ លរឿង្លនាះមាៃដ្ូចតលៅ ៖ 

កាលលនាះមាៃដ្ូៃចាស់មាន ក់ល ែ្ ះ លពញ ជាអនកមាៃរទពយសរបតែិ

សែុកសដរភ  បាៃសង្ស់ទះរួយពីខ្ង្លកើតទលួរួយ ពុាំឆ្ា យប៉ាុនាែ ៃពីមាត់ទលៃែ

ល ើយ។  នថារួយនារដ្ូវវសា ទឹកទលៃែលជារជៃ់យា៉ា ង្ខ្ែ ាំង្ ដ្ូៃលពញបាៃចុះ

លៅមាត់ទលៃែ ល ើយបាៃល ើញលដ្ើរគគីររួយលដ្ើរយា៉ា ង្្ាំអប្ ដ តតរទឹក 

ប្ដ្លរតូវទឹកកួចវលិវល់ ពុាំឆ្ា យប៉ាុនាែ ៃពីរចាាំង្ល ើង្។  ភាែ រលនាះ ដ្ូៃលពញ 

បាៃលៅអនកជិតខ្ង្ឱ្យរកជួយរសង្ល់ដ្ើរគគីរលនាះល ើង្លោក។  លរកាយ

ពីរសង្ល់ដ្ើរគគរីលនាះ ល ើង្លោករចួលរសចបាច់ល ើយ លគក៏នាាំោន លាង្

សមាា ត្ក់ប្ដ្លរ ុាំព័ទធល ើលនាះលចញ លពលលនាះលគក៏បាៃរបទះល ើញរៃធ

្ាំរួយកនុង្លដ្ើរគគីរ ប្ដ្លកនុង្លនាះមាៃរពះពុទធរបូចាំៃៃួ៥អង្គ ៤អង្គល្វើអាំពី

សាំឫទធិ ល ើយរួយអង្គលទៀតល្វើអាំពីថែ។ របូប្ដ្លឆ្ែ ក់លោយថែលៃះ ជារបូ 

អាទិលទពរួយអង្គ រមាៃកាៃ់ដ្ំបង្ លៅនដ្មាា ង្លទៀតរទង្ស់ង្ា្ា សក់លលើក

ចង្ជា្នួង្ លៅប្សនកខ្ង្លលើ រពះលកស។   
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ដ្ូៃលពញរពរទាាំង្អនកជិតខ្ង្របស់ោត់ មាៃកដលីរតកអរយា៉ា ង្ខ្ែ ាំង្ 

ល ើយក៏នាាំោន ដ្ប្ង្ែបដ្ិមាទាាំង្លនាះ រកកាៃ់សទះរបស់ោត់ បនាទ ប់រកដ្ូៃ

លពញ បាៃសង្ជ់ាជររករួយ លដ្ើរបតីរកល់រពះបដ្ិមាទាាំង្របាាំអង្គលនាះ   ជា

បលណ្ដដ ះអាសៃនសិៃ   បនាទ ប់រកលទៀត   ដ្ៃូលពញ  បាៃសុាំឱ្យអនកជិតខ្ង្ 

រកជួយលលើកពូៃបប្ៃែរពីលលើទលួខ្ង្រុខជររកលនាះលទៀត លដ្ើរបឱី្យទលួ

លនាះបាៃខពស់បៃែិចដ្ូចជាកូៃ្នាំរួយ។ 

ដ្ូៃលពញបាៃឱ្យលគកាប់លដ្ើរគគីរលនាះ លដ្ើរបលី្វើជាលរគឿង្សាំ ង្។់ 

លៅគ.ស.១៣៧២ ដ្ូៃលពញបាៃរពរលរពៀង្ោន ជារួយអនកជិតខ្សលររច

កសាង្រពះវហិាររួយលៅលលើកាំពូល្នាំ ប្ដ្លមាៃដ្ំបូលរបក់សបូវភាែ ាំង្ 

ល ើយដ្ូៃលពញក៏បាៃយករពះបដ្ិមា៤អង្គ ប្ដ្លល្វើអាំពីសាំឫទធិលនាះលៅ

តរកល់ទកុកនុង្រពះវហិារ។ ឯរបូចមាែ ក់ពីថែ ោត់យកលៅតរកល់លៅឯលជើង្្នាំ

នាទិសបូព៌។ លោយសាររបូបដ្ិមាទាាំង្លនាះ មាៃលដ្ើរកាំល ើ តពីរសុកលាវ 

លរពាះបាៃ ូរតរទឹកទលៃែរកលនាះលគក៏សៃែតល ែ្ ះថា “អនកតរពះលៅ”។ 

លុះការសាែ បនារពះវហិារបាៃរចួរាល់អស់ល ើយ ដ្ៃូលពញៃិង្ញាតរិិតែ

ជិតខ្ង្ បាៃៃិរៃែរពះសង្ឃរកគង្ល់ៅឯលជើង្្នាំនាទិសបសចិរ លគក៏របសិទធិ

នារវតែលនាះថា “វតែ្ នាំដ្ូៃលពញ”។ រពះពុទធរបូទាាំង្៤អង្គៃិង្អាទិលទពរួយអង្គ

លទៀតប្ដ្លល្វើពីថែលនាះ បាៃកាែ យលៅជាលរគឿង្សកាក របូជានៃអនកទាាំង្ពួង្។ 
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តលៅលៃះ  ជារបវតែនិៃទីរកុង្្នាំលពញ  របមា ជា ុកសិបបាែ យឆ្ន ាំ

លរកាយរក លទើបមាៃរពះរហាកសរតប្ខែរ បាៃរកកសាង្រាជធាៃីលៅទី

លៃះ។  របវតែនិៃការកសាង្រាជធាៃីលៃះមាៃដ្ូចតលៅ ៖ 

រពះបាទបរររាជា្ិរាជរាមា្ិបតី
(១)

 រពះរសសីុរលិយាព ៌
(២) 
“ជា

រពះនារតររបាកសរត ប្តរពះនារប្ដ្លលយើង្រគប់ោន ៗៃិយរលៅគ ឺពញា

យា៉ា ត ” បាៃសលររចចាកលចាលទលួបាសាៃ ប្ដ្លលចិលោយទឹកជំៃៃ់កនុង្   

រដ្ូវវសាលនាះ  ល ើយបាៃលលើករាជធាៃីរកតាំង្លៅទីរកុង្្នាំលពញវញិ

លៅលរតើយខ្ង្លិចនៃទលៃែរចាប្រ
(៣)
។  

 លរកាយពីរពះអង្គយាង្រកដ្ល់   រទង្ក៏់បាៃបញ្ជា លៅពញាប្ក  ឧក- 

១-រាមា្បិត ី ល ែ្ ះរពះរហាកសរតប្ខែរ លរចើៃយកតរល ែ្ ះរពះនារាយ ៍ ពុាំសូវយក 

តរល ែ្ ះរពះឥសូរលទ។  ឧទា រ ៍ រពះបាទបរររាជារាមា្បិត ីរពះរសីសុរលិយាព ៌ 

(រពះបាទពញាយា៉ា ត)។  រពះនារាយ ៍រាជា - រពះរារ (កនុង្លរឿង្រារលករ ែិ៍)៘ ២-រពះរសី

សុរលិយាព ៌ ល ែ្ ះរពះរហាកសរតប្ខែរសរ័យអង្គរ លរចើៃប្តភាា ប់ខ្ង្ចងុ្ រវរ ជាពាកយ

សាំស្កសកឹត។  ដ្លូចនះ សរលសរជាប្ខែរ វរ ែៃ័ ឬ វរ ៌ឬ ពរ។៌  ដ្លូចនះ រសីសុរលិយាព ៌លៃះ រតូវ

សរលសរជា រសីសុរលិយាវរ ែៃ័ ឬ ពរ ៌ វញិ លទើបរតរឹរតូវតរល ែ្ ះរបស់រពះអង្គ ពុាំប្រៃ  

ព ៌ លៃះលទ  (តរការសៃទនាជារួយលលាកស្កសែីប ឌ ិ ត លៅ សាវរស)។ ៣-ទលៃែរចាប

្រ គជឺាទលៃែប្ដ្ល ូរលៅកាៃ់បឹង្ទលៃែសាប ប្ដ្លអនករសុកបាៃសាគ ល់យា៉ា ង្ចាស់ ប្ត

លគពុាំអាចពៃយល់បាៃលទថា លតើល តដុ្ចូលរដច បាៃជាទលៃែលៃះល ែ្ ះយា៉ា ង្ ដ្លូចនះលនាះ។ 
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ញា៉ា លហារា្ិបត ី លខៀវ ៃិង្នារុឺៃជាៃ់ខពស់ជាលរចើៃលទៀត ប្ដ្លសុទធប្តជា

អនកជំនាញខ្ង្សាែ បតយករែឱ្យរកពិៃិតយតាំបៃ់ជិតៗ្នាំលៃះ។ រស្កៃែីទាាំង្ឡាយ

លនាះជាតាំណ្ដង្រពះពញាយា៉ា ត បាៃរកកាៃ់្នាំដ្ូៃលពញល ើយបាៃវៃិិចឆ័យ

ថា តាំបៃ់អាលគនយ៍នៃ្នាំលៃះ គជឺាកប្ៃែង្ដ្ស៏រររយរួយ កនុង្ការកសាង្រពះ

រាជធាៃី។ លរកាយពីបាៃទទលួលិខិតពីគ ៈរបតិ្រូចួល ើយ រពះអង្គក៏

បាៃបញ្ជា ដ្ល់លៅហាវ យលខតែនានា ឱ្យលក ឌ ពល លដ្ើរបរីកកសាង្របា- 

សាទៃិង្ដ្ំណ្ដក់ សរមាប់រាជវង្ាៃវុង្សទាាំង្អស់ កនុង្រយ:លពលយា៉ា ង្ឆ្ប់

បាំសុត។ ការសាែ បនារពះបរររាជវាំង្លៃះ បាៃចប់សពវរគប់តរលពល

លវលា  ប្ដ្លបាៃកាំ ត់ទកុ។ 

លៅរគិសែសករាជ ១៤៣៤ រតូវៃឹង្នថាអង្គគ រ ៩លរាជ ប្ខពិសាខ ឆ្ន ាំ

ខ្លឆស័ក រពះបាទពញាយា៉ា ត បាៃចាកលចញពីទលួបាសាៃ ជាទីប្ដ្ល

រពះអង្គបាៃគង្ល់ៅអស់រយ:លពលរួយឆ្ន ាំគត់ ល ើយរទង្ប់ាៃយាង្រក

កាៃ់ទីរកុង្្នាំលពញតរសាំលៅ។ លពលប្ដ្លរពះអង្គយាង្រកដ្ល់្នាំដ្ូៃ

លពញ រទង្ក៏់បាៃបញ្ជា ដ្ល់ឧកញា៉ា លតលជា រស ី លៅហាវ យលខតែសាំលរាង្ទង្

ឱ្យលៅរបរូលពលរបុសៗកនុង្លខតែលៃះ លដ្ើរបីលៅជញ្ាូៃដ្ពីីវលទាំនាប 

ខ្ង្តបូង្្នាំរកចាក់បាំលពញលជើង្្នាំលៃះប្ប៉ាកខ្ង្តបូង្  ប្ប៉ាកខ្ង្លកើតៃិង្កនុង្

រពះបរររាជវាំង្។ លមាែ៉ា ះល ើយ លទើបលគអាចលុបកប្ៃែង្លនាះ ល ើយពរង្គប
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ដ្លីនាះរ ូតដ្ល់មាត់កាំពង្។់   

តាំង្ពីលពលលនាះរក លគក៏លៅទីលនាះថា កាំពង្រ់ាប រ ូតរក។ ទី

ទាំនាបខ្ង្តបូង្ ប្ដ្លលគលលើកជញ្ាូៃដ្លីចញលនាះ បាៃកាែ យលៅជាបឹង្រួយ

យា៉ា ង្្ាំ  លគក៏ឱ្យល ែ្ ះបឹង្លនាះថា  បឹង្ឧកញា៉ា លតលជា
(១)
។   

បនាទ ប់រកលទៀត រពះបាទពញាយា៉ា ត រទង្ប់ាៃបញ្ជា ដ្ល់លៅហាវ យ

លខតែបាទី ប្ដ្លមាៃល ែ្ ះថា សែុង្ ឱ្យជីករបឡាយរួយលដ្ើរបបីង្ែូរទឹកពីទលៃែ

្ាំ ចូលលៅកនុង្រពះបរររាជវាំង្ សរមាប់រកុរញាតវិង្ាៃវុង្សៃិង្របជាៃ-ុ  

រាស្កសែកនុង្ទីរកុង្លរបើរបាស់។ លុះរបឡាយកនុង្ទីរកងុ្ជីករចួរាល់ល ើយ លគក៏

របសិទធិនារប្រពកជីកលនាះថា  ប្រពកឧកញា៉ា សែុង្
(២)
។  

បៃែបនាទ ប់រកលទៀត  រពះបាទពញាយា៉ា ត  បាៃបញ្ជា ឱ្យជីកសាន រលភាែ ះ

រួយលទៀតឱ្យល្វើកាំប្ពង្ពីដ្ីយា៉ា ង្មាាំព័ទធជុំវញិទីរកងុ្។ សាន រលភាែ ះខ្ង្ទកស ិ

ឱ្យល ែ្ ះថា   ប្រពកតប្កវ
(៣)

  ខ្ង្បសចិរឱ្យល ែ្ ះថា  ប្រពកឣូរគខ្ង្ឧតែរ 

១-បឹង្ឧកញា៉ា លតលជា   គសឺែិតលៅរតង្រ់ែុាំវតែលកាះសពវនថា។ 

២-ប្រពកឧកញា៉ា សែុង្ ប្រពកលៃះ ជាប់ពីមាត់ទលៃែរ ូតដ្ល់បឹង្លពាង្ពាយ រតង្ក់ប្ៃែង្សួៃ

ចារ ចាំពីរុខរពះសកយរុៃីលចតយិសពវនថា ។ 

៣-ប្រពកតប្កវ ប្រពកលៃះ សែិតលៅពីខ្ង្លកើតវលវង្ស់ពវនថាលៃះ ព ុកឡីាសាែ ៃជាត ិ

បាៃរតូវសង្ល់ ើង្លៅរតង្ក់ប្ៃែង្វលវង្ល់ៃះ (គកឺឡីាសាែ ៃ Olympic) កាត់តរវមិាៃឯក-

រាជយ។ មាៃវតែរួយសាង្ល ើង្លៅប្កបរប្រពកលនាះល ែ្ ះ វតែតប្កវរ ូតដ្ល់សពវនថាលៃះ។ 
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ឱ្យល ែ្ ះថា ប្រពកលពាង្ពាយ
(១)
។ លោយសារប្តលៅរែុាំប្រពកលពាង្ពាយ

លនាះ មាៃអា ិកជៃចិៃជាលរចើៃបាៃរកតាំង្ទីលាំលៅ លៅទីលនាះល ើយ

មាៃរុខរបរជាជាង្ដ្បំ្ដ្ក បុិៃរបសប់ល្វើអាវ ុ្ រគប់របល្ទ លទើបលគលៅ

ប្រពកលនាះថា ប្រពកចិៃដ្បំ្ដ្ក។ លៅតរបលណ្ដដ យមាត់ទលៃែ រពះអង្គបាៃ

ឱ្យលគចាក់ដ្ីជាលលបើក សរមាប់ការពារកុាំឱ្យទឹកទលៃែជៃ់លិចដ្ល់ទីរកុង្។ 

អនករាជការនារុឺៃសពវរុខរស្កៃែីរពរទាាំង្របជាៃរុាស្កសែ បាៃរកសង្ទី់លាំលៅ

របស់ខែួៃតរចាំ ង្ក់នុង្ទីរកុង្លៃះ ប្តលៅទិសបសចិរនៃទីរកុង្លៃះ រតូវទកុ

សរមាប់ល្វើប្រស។ រពះបាទពញាយា៉ា ត បាៃរបសិទធិនាររាជធាៃីលៃះថា 

រកុង្ចតរុែុខរង្គលសកលករពុជា្ិបត ី សិរលីសា្រ
(២)

 ឥៃទបតែបុររីោា រាជា

លសមារហាៃគរ។ 

១-ប្រពកលពាង្ពាយ ឬប្រពកចៃិដ្បំ្ដ្ក សែិតលៅខ្ង្តបូង្បៃែិចនៃវទិាល័យ Provident។  ឯ 

បឹង្លពាង្ពាយ ខ្ង្លជើង្ទល់ៃឹង្ទាំៃប់ទលួលោក ខ្ង្តបូង្ទល់ៃឹង្សែូវរលទះល្ែើង្ ឬសែូវជាត ិ

ពី្នាំលពញលៅលពា្ចិៃិតងុ្។ 

២-សិរលីសា្រ ល ែ្ ះរាជធាៃីប្ដ្លសាង្ល ើង្លោយរពះបាទរសីយលសាវរ ែៃ័ កនុង្រាជរពះ

អង្គ   (ឬអង្គរ្ាំ)។ លរកាយរកពាកយលៃះលៅបរងួ្ញខែថីា សិរលីសា្រ ប្ដ្លរពះបាទពញា

យា៉ា ត បាៃយកល ែ្ ះលៃះរកោក់ទីរកុង្្នាំលពញលៃះលទៀត។ លរកាយរកលទៀតពាកយ សិរ ី

លសា្រ លៃះលៅកាែ យជា សរសីសៃធរ ៃិង្ សីុ្រ ប្ដ្លលគលៅថា សីុ្រកណ្ដដ លលនាះ 

រិៃប្រៃ រសីស រលទ។  (តរការសៃទនាជារួយលលាករសីប ឌ ិ ត លៅ សាវរស) 
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លុះបីបួៃឆ្ន ាំលរកាយរក   រពះៃរាយ ៍រាជា  ប្ដ្លរតូវជាបុរតចបង្

របស់រពះពញាយា៉ា ត  បាៃទទលួបររង្គរជាឧបរាជ រទង្់ប់ាៃសាង្ដ្ំណ្ដក់

រួយលៅលរជាយរលួស
(១)
។ លៅឆ្ន ាំជារួយោន លនាះប្ដ្រ រពះរសរីាជាជាបុរត

បនាទ ប់់ បាៃសាង្ដ្ំណ្ដក់រួយប្ដ្រ លៅលលើទលួរួយខ្ង្លិចប្រពកឣូរគ 

លទើបលគឱ្យល ែ្ ះទលួលនាះថា ទលួរពះរសរីាជា
(២)

 ប្តឣនករសុកលៅកាត់ថា 

ទលួរពះរស។ី 

លរកាយរកលទៀត រពះវហិារប្ដ្លសាែ បនាលោយលលាកយាយលពញ 

រតូវប្បកបាក់ រពះបាទពញាយា៉ា ត បាៃលចញបញ្ជា ឱ្យសាង្ល ើង្វញិ រពរ

ទាាំង្ប្កទររង្ខ់ែះនៃ្នាំលៃះសង្។ រទង្ប់ាៃឱ្យពរង្កីកាំពូលខ្ង្លលើ ល ើយ

រកាលថែ ល ើយរទង្ប់ាៃឱ្យលគសាង្លចតិយរួយយា៉ា ង្្ាំ លៅលលើកាំពូល្នាំ

លៃះល ើង្។ លៅខ្ង្កនុង្លចតិយលៃះ មាៃប្ចកជាពីរបៃទប់ គឺបៃទប់ខ្ង្លលើ 

ៃិង្បៃទប់ខ្ង្លរការ។  បៃទប់ខ្ង្លលើ សែិតលៅលពញនសទខ្ង្លលើ។ ឯបៃទប់

ខ្ង្លរការ មាៃទាវ រប្បកលចញលៅទិសទាាំង្បួៃ។ បៃទប់ៃីរួយៗមាៃទីកប្ៃែង្ 

សរមាប់តាំង្របូបដ្ិមាជាទីសកាក របូជា។ 

 

១-លរជាយរលួស  រតង្រ់ែុាំសារកាប់លោសពវនថា  គទិឺសអាលគនយ៍នៃរពះបរររាជវាំង្។ 

២-ទលួរពះរសីរាជា លៅកាត់ថា ទលួរពះរសី សែិតលៅខ្ង្លជើង្វតែរពះពុទធមាៃបុ យ

សពវនថា។ 



០៩ 

ប្រវត្តទីិប្រុងភ្នំពេញ 

 លៅកនុង្លពលជារួយោន លៃះ រពះអង្គបាៃសាង្វតែអារារជាលរចើៃ

កនុង្រាជធាៃី វតែពីរសែិតលៅខ្ង្ទិសបូព៌នៃ្នាំ វតែរួយលទៀត សែិតលៅខ្ង្

ទិសទកសិ នៃប្រពកចិៃដ្ំប្ដ្ក វតែរួយលទៀតសែិតលៅជិតមាត់ទលៃែ ប្កបរ

មាត់ប្រពកឧកញា៉ា សែុង្ វតែរួយលទៀត សែតិលៅជិតរពះលចតិយឧណ្ដា លលារ រ ី

ឯរួយលទៀត សែិតលៅខពបតយ៉ាង្។ រពះអង្គបាៃបញ្ជា ឱ្យលគលៅដ្ប្ង្ែរបូ

បដ្ិមាល្វើពីសាំឫទធិ ៃិង្របូលតពីអង្គរវតែ រកតរកល់លលើកាំពូល្នាំ ល ើយបាៃ

របារពធបុ យអ្ិលសកចាំៃៃួបយីប់បីនថា។  រឯីរពះពុទធរបូល្វើពីសាំឫទធិ  ប្ដ្ល

លលាកយាយលពញ បាៃរកល ើញលនាះ  បាៃរតូវតរកល់ទកុលៅបៃទប់ខ្ង្

លរការនៃលចតិយ។ លរកាយពីបាៃល្វើបុ យឆែង្រចួរក រពះអង្គក៏បាៃរប-

កាសរបសិទធនិារវតែលលើកាំពូល្នាំលៃះថា វតែរពះលចតិយបព៌ត ប៉ាុប្ៃែសពវនថា

លៃះ  អនករសុកៃិយរលៅល ែ្ ះចាស់ថា  វតែ្ នាំ។ 

 រឯីវតែពីរ ប្ដ្លសែិតលៅប្ប៉ាកខ្ង្លកើត្នាំ វតែរួយលៅលឆៀង្ខ្ង្តបូង្

ឱ្យល ែ្ ះថា វតែលកាះ
(១)

 វតែរួយលទៀតសែតិលៅលឆៀង្ខ្ង្លជើង្ឱ្យល ែ្ ះថា 

វតែលង្គក
(២)
។    លៅកនុង្វតែលង្គក លៃះល ើយ    ប្ដ្លមាៃតរកល់រពះនរតបិដ្ក 

១-វតែលកាះ សែិតលៅខ្ង្លជើង្លឆៀង្ខ្ង្លកើតពីវតែ្ នាំដ្ៃូលពញ រតង្ក់ប្ៃែង្វមិាៃរោា ្បិាល

សពវនថា ប្តលរកាយរកវតែលៃះក៏លលើកលៅកសាង្លៅរែុាំបឹង្លតលជា គវឺតែលកាះសពវនថាលៃះ។ 

២-វតែលង្គក  ពីលដ្ើរសែិតលៅរតង្ឃ់្ែ ាំង្អាំបលិ ខ្ង្លរកាយរកសួង្ប្សៃទី។ លរកាយរក វតែ

លៃះ  រតូវបាៃលគយកលៅសាង្លៅវតែលង្គក សពវនថាលៃះ។ 



១០ 

ប្រវត្តទីិប្រុងភ្នំពេញ 

លនាះ។ វតែប្ដ្លសែិតលៅខ្ង្តបូង្ប្រពកចិៃដ្ំប្ដ្ក មាៃល ែ្ ះថា វតែពុទធ

លឃ្សា
(១)
។ វតែទាាំង្ប ី វតែលកាះ វតែលង្គក  វតែពុទធលឃ្សា ខ្ង្លលើលៃះបាៃ 

ទទលួល ែ្ ះតរទាំលៃៀរទមាែ ប់  ប្ដ្លទាក់ទង្ជ់ារួយៃឹង្ពុទធលឃ្សាចារយ

ៃិង្លកាះរសីលង្គក ។ 

 វតែប្ដ្លលៅជាប់ៃឹង្មាត់ប្រពកឧកញា៉ា សែុង្ រតូវបាៃលគឱ្យល ែ្ ះថា 

វតែពារសែងុ្ ល ើយរពះពុទធរបូប្ដ្លសែតិលៅកនងុ្រពះវហិារវតែលៃះមាៃល ែ្ ះ

ថា រសកាលិញ។  វតែឧណ្ដា លលារ បាៃយកល ែ្ ះតររពះលចតិយ ប្ដ្ល

រពះឣសជីបាៃតរកល់ សាររីកិធាតឧុណ្ដា លលារ
(២)
។  លៅខ្ង្រុខវតែលៃះជិត 

 

 

១-វតែពុទធលឃ្សា សែិតលៅជតិប្រពកលពាង្ពាយ លៅប្រពកចៃិដ្បំ្ដ្ក។ វតែលៃះ ក៏លៅ

តរល ែ្ ះប្រពកលនាះប្ដ្រ។ វតែលៃះ ឥតមាៃរះុលរ ើលៅណ្ដលទ គលឺៅរតង្ក់ប្ៃែង្ដ្ប្ដ្ល ប្ត

ពុទធបរស័ិទទាាំង្អស់លៅចាាំល ែ្ ះវតែលៃះយា៉ា ង្ចាស់ថា វតែពុទធលឃ្សា។ លរកាយរកវតែ

លៃះ បាៃរតូវប្បកជាពីរ លោយសារសែូវរួយពុះប្ចកចាំកណ្ដដ លវតែ វតែរួយជា គ ៈ្រែ

យុតែ ិល ើយវតែរួយលទៀតជា គ ៈរហាៃិកាយ។ 

២-ឧណ្ដា លលារ ជាពាកយសាំស្កសកឹតប្ដ្លមាៃៃ័យថា លរាររួយកញ្ចុាំ  លៅរតង្ក់ញ្ច ុាំ ចលិញ្ចើ រ

របស់រពះសរ លោតរ។ លចតយិប្ដ្លមាៃតរកល់សាររីកិធាត ុ ឧណ្ដា លលារ លៃះលគឱ្យ

ល ែ្ ះថា ឧណ្ដា លលារ រឯីវតែរួយប្ដ្លសាង្ល ើង្លៅជតិលចតយិលៃះ លគក៏សៃែតលៅវតែ

លនាះថា វតែឧណ្ដា លលារ តរល ែ្ ះលចតយិលនាះលៅ។ 



១១ 

ប្រវត្តទីិប្រុងភ្នំពេញ 

មាត់ទ់លៃែ លៅលរការលដ្ើរលពា្រិួយលដ្ើរ រពះពញាយា៉ា ត បាៃឱ្យលគសាង្

លរាង្អនកតរួយល ែ្ ះ អនកតរចាប់់ ប្ដ្លលរកាយរកលគបាៃប្តង្តាំង្ជា 

អនកត ឃ្ែ ាំង្លរឿង្
(១)
 វញិ។ វតែខពបតយ៉ាង្

(២)
 លៅតរល ែ្ ះខពបរួយ  

ប្ដ្លពីលដ្ើរជាឣូររួយ  ជីកលោយតយ៉ាង្។ 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

១-អនកតឃ្ែ ាំង្លរឿង្ ជា្រែតលៅតរ្រូៃីិរួយៗរបស់ប្ខែរ ប្តង្ប្តមាៃអនកតរួយរប-ចាាំ

ការពារ្រូលិនាះ។ ឯរពះបាទពញាយា៉ា តរទង្ម់ាៃជលំៃឿដ្លូចនះប្ដ្រ ល តលុៃះល ើយ លទើប

រពះអង្គឱ្យលគសាង្អនកតឃ្ែ ាំង្លរឿង្លៃះល ើង្ ជាអនកតចាាំប្ថរការបលទសជាតទិាាំង្រលូ។   

២-វតែខពបតយ៉ាង្ លពលវតែលៃះរលាំបាក់ប្បកអស់លៅ ពុទធបរស័ិទលៅទីរកុង្បាៃសាង្វតែថែី

ល ើង្ លៅរតង្ក់ប្ៃែង្វតែខពបតយ៉ាង្លៃះ ប្តវតែថែលីៃះលគឱ្យល ែ្ ះថា វតែបទរុវត ីប្ដ្លសែិត

លៅចាំខ្ង្តបូង្រពះបរររាជវាំង្សពវនថាលៃះ។ 



១២ 

ប្រវត្តទីិប្រុងភ្នំពេញ 

ផែនទីប្រុងភ្នំពេញ នាសត្វត្សរ៍ទី១៥ 

 

 

 

 



១៣ 

ប្រវត្តទីិប្រុងភ្នំពេញ 

   ១—វតែពុទធលឃ្សា  ១១—លរជាយរលួស 

   ២—វតែលង្គក    ១២—វតែខពបតយ៉ាង្  

   ៣—វតែលកាះ   ១៣—ប្រពកលពាង្ពាយ 

   ៤—ប្រពកឧកញា៉ា សែុង្  ១៤—ប្រពកអូរគ 

   ៥—រពះបរររាជវាំង្  ១៥—ប្រពកតប្កវ 

   ៦—្នាំដ្ូៃលពញ  ១៦—ប្រស 

  ៧—វតែពារសែុង្  ១៧—ទលួរពះរសរីាជា 

   ៨—បឹង្ឧកញា៉ា លតលជា  ១៨—ទលៃែរចាប្រ 

   ៩—ឃ្ែ ាំង្លរឿង្  ១៩—ទលៃែលរគង្គ 

   ១០—វតែឧណ្ដា លលារ  ២០—ទលៃែបាសាក់ 

*** 

 

 

រសាវរជាវលោយៈ  ថាច់  សុតឹម 

កនុង្ព.ស.២៥៦០  គ.ស.២០១៧ 

 



១៤ 

ប្រវត្តទីិប្រុងភ្នំពេញ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ហៃសិសសទងំឡាយ 

 ត្រូវតរខ្វល់ខ្វវ យ រស ៊ូត្រប់យ៉ាង 

 ក ុំបីមានចិរត  រុំនិរក្កេងក្អេ ង 

 ផ្សងចុំសុំណាង ពីអរីរ។ 

                   ជឹម ក្ៅ 


