
េរឿង ្រក�ងភ�េំពញ 

 

 

 

ទី្រក�ងភ�េំពញ ចបេ់ផ�មស� បនាេលកដំបូងបង�ស់េនពុទ�សតវត្សទី ២១ ្រគិស�សតវត្សទី ១៥ ក�ុងរជ�កល្រពះបរមរជា 

( ពញាយ៉ាត )(១) គឺ ្រពះ្រសីសុរេិយាពណ៌(២) េនេពលែដល្រតងេ់បាះបងេ់ចល្រពះរជវងំអង�រ មកកសង្រពះរជវងំ

ថ�ី េនទលួបាសណ ក�ុងេខត�្រសីសឈរ ែដលសព�ៃថ�េហថា្រស�ក្រសីសន�រក�ុងេខត�កំពងច់ម ។ ប៉ុែន�េដយទីទលួបា

សណេនះ ក�ុងរដូវេភ��ងមានទឹកលិចរល់ឆា�  ំ ្រទងស់ង្របាសទ្រពះរជវងំេហយ គងេ់នបានែតមយួឆា� កំ្៏រទងេ់ស�ច

យាងមកសងទី្រក�ងថ�ី េនេឆ�រទេន�បនួមុខ គឺ្រក�ងភ�េំពញសព�ៃថ�េនះេន គ.ស. ១៤៣៤ ។  

ករស� បនា្រពះរជវងំេនទី្រក�ងភ�េំពញ មាន ២ េលក  

េលកទី ១ េន្រគិស�សតវត្សទី ១៥ រជ�កល្រពះបាទពញាយ៉ាត ែតមនិឋតិេថរ  

េលកទី ២ េន្រគិស�សតវត្សទី ១៩ រជ�កល្រពះបាទនេរត�ម េទបឋតិេថរ ។  

បានជាករស� បនា្រពះរជវងំេនទី្រក�ងភ�េំពញ មាន ២ េលក េ្រពះពីេ្រកយស� បនាេលកទី១ អំពី គ. ស. ១៤៣៤ 

ដល់ ១៤៩៧ េនាះ ្រពះរជវងំបានស� បនាេនអង�រវញិ... េ្រកយពីអង�រ េទេពធិ៍សត ់... េទបរបូិណ៌... េទលែង�ក... 

េទឧត�ុង�, េហយេ្រកយពីឧត�ុង� ្រពះរជវងំ្រតឡបម់កស� បនាេន្រក�ងភ�េំពញវញិជាេលកទី ២ េន គ. ស. ១៨៦៥ 

េទបបានឋតិេថរដល់សព�ៃថ� ។ េរឿងេដមកំេណ តទី្រក�ងភ�េំពញ  

ភ�ែំដលសន�តជានាមទី្រក�ងរបស់ែខ�រ គឺទី្រក�ងភ�េំពញសព�ៃថ� េកតមានតងំពីមុនេពលស� បនា្រពះរជវងំ េដយមាន

េរឿងដំណាលថា  

ក�ុងកលកន�ងេទេហយ (គ.ស. ១៣៧២) មានយាយចស់មា� កេ់ឈ� ះ " េពញ " ជាអ�កមានេភាគសម្បត�ិបរបូិណ៌ មាន

ទីលំេនៗ ែក្បរមាត្់រចងំទេន�បនួមុខ ។ ផ�ះគាតស់ងេ់នេលទលួមយួខងេកតភ�តូំចមយួ ។ ៃថ�មយួ ទីេនាះមានេភ��ង

ធា� កខ់� ងំ ទឹកទេន�ជនលិ់ចរហចរហឹម ដូនេពញគាតចុ់ះេទកំពងទឹ់ក្រសបែ់តេឃញេដមគគីរមយួធំអែណ� តមកែក្បរ

្រចងំ េហយេដយអំណាចទឹកហូរសងចុះេឡង េដមគគីរេនាះេចះែតអែណ� តវលិវល់ េនែក្បរមាត្់រចងំេនាះ ។លុះដូន

េពញេឃញដូេច� ះ ក្៏របញាបរ់តេ់ទអំពវនាវេហអ�កជិតខងឲ្យមកជយួ ទញយកគគីរេនាះ ។ អ�កជិតខងកន៏ាគំា� យក

ពរួេទចង េហយអូសរកិំលបន�ិចម�ងៗ ទល់ែតមកដល់េលមាត្់រចងំ ។ េពលែដលដូនេពញ យកកំណាតេ់ឈេទ

េកសេកៀរសំអតភកេ់ចញ គាតប់ានេឃញក�ុង្របេហងេឈគគីរេនាះមាន្រពះពុទ�របូ ៤ ្រពះអង�តូចៗ េធ�អំពីសំរទឹ�ិ នឹង

េទវរបូមយួអង�េទៀត េធ�អំពីថ� េទវរបូេនាះ្រទងឈ់រ ្រពះហស�មា� ង្រទងដំ់បង ្រពះហស�មា� ងេទៀត្រទងស័់ង� ្រពះេកសបងួ 

។ ដូនេពញនឹងអ�កជិតខងែដលេទជយួ មានេសចក�ីេ្រតកអរណាស់ េដយេរ សបានរបស់ជាទីេគារព កន៏ាគំា� ដែង�្រពះ



បដិមាករទងំេនាះមកដល់ផ�ះដូនេពញ េហយដូនេពញចតក់រសងខ់�មមយួតូច តម�ល់ជាបេណា� ះអសន� ។ ៃថ�េ្រកយ

មកដូនេពញអំពវនាវឲ្យអ�កជិតខង ជយួ េលកដីពូនភ�ែំដលេនខងលិចផ�ះគាតេ់នាះឲ្យេទភ�ធំំែមនែទន ។ បនា� បពី់

េនាះគាតឲ់្យអរេឈគគីរេធ�ជាសសរវហិរ ែដលគាតប់្រម�ងនឹងសងេ់លភ�េំនាះ ។ ក�ុង គ.ស. ១៣៧២ ដូនេពញនឹងអ�ក

្រស�កជាេ្រចនអ�ក្រស�ះ្រស�លបបលួគា� សងវហិរមយួខ�ង ្របកស់្បវូភា� ងំ េនេលកំពូលភ�េំនាះ េហយគាតដ់ែង�្រពះពុទ�របូ

សំរទឹ�ិ ៤ ្រពះអង� េទតម�ល់ទុកក�ុងវហិរេនាះ ។ ចំែណកេទវរបូថ� ១ អង� គាតដ់ែង�េទតម�ល់ទុកេលអសនៈមយួេនេជង

ភ�ខំងេកត េហយេដយគាតយ់ល់ថា េទវរបូេនាះអែណ� តទឹករសតម់កពី្រស�កលវ នឹងមានែបបភាពដូចជាលវ គាត់

កប៏ានសន�តនាមថា " អ�កត្រពះេច " ។ នាមចបម់កដល់សព�ៃថ�េនះ ។  

កលសងវហិររចួេហយ គាតនិ់មន�្រពះសង្ឃមកគងេ់លេជងភ�េំនាះក�ុងទិសខងលិច េទបេកតមានេឈ� ះថា " វត�ភ�ំ

ដូនេពញ " ែដលសព�ៃថ�េនះ េហកតខ់�ីថា " វត�ភ� ំ" េហយទីភូមេិនាះ េគេហថា " ភ�េំពញ " តងំពីេពលេនាះមក រហូត

ដល់សព�ៃថ� ។  

ឯ្រពះពុទ�របូ ៤ ្រពះអង� និងអ�កត្រពះេចេនាះបានបេ�� ញឥទ�ិឫទ�ីឲ្យេឃញពូែកស័ក�ិសិទ�ណាស់ អ�កណាបន្់រសនក់៏

បានសេ្រមចដូចបំណងពិត ( េនះជំេនឿរបស់អ�ក្រស�ក ) ។  

េនះេហយជាេដមកំេណ ត្រក�ងភ�េំពញ ែដលេ្រកយពីេនាះរវង ៦០ ឆា�  ំបានេកតជាទី្រក�ងរបស់េស�ចែខ�រយ៉ាងស�ុកស�ម� 

។ ករស� បនា្រពះរជវងំេនទី្រក�ងភ�េំពញ េលកទី ១  

្រពះរជពង្សោវតរ្របេទសកម�ុជា ែចងថា ្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមរជា (ពញាយ៉ាត) ្រទង្់រគប្់រគងរជសម្បត�ិគងេ់នក�ុង

្រពះបរមរជវងំ មហនគរ (នគរធំ) បាន ១៥ ឆា�  ំលុះមកដល់ឆា� គំ្រមប ់១៦ ៃនរជ�កលរបស់្រពះអង� េទប្រទងម់ាន្រពះ

េយាបល់ថា នឹង្រទេំនក�ុងមហនគរេនះតេទេទៀតពំុបាន កម៏ាន្រពះប�� ឲ្យកសង្រពះរជវងំថ�ីេនទួលបាសណ 

ក�ុងេខត�្រសីឈរ ែដលសព�ៃថ�េហថា្រស�ក្រសីសន�រ េខត�កំពងច់ម ។  

េនៃថ�ទី ១៣ េរច ែខមគិសិរ ឆា� ជូំតចត� ស័ក ព. ស. ១៩៧៦ ច.ស. ៧៩៤ គ. ស. ១៤៣២(១) ្រពះបាទសេម�ចបរម

រជា (ពញាយ៉ាត) ្រទងេ់ស�ចយាងេចញចកមហនគរ មយួអេន�េដយរជេសវកមាត្យ នាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ីជាេដម 

េដយ្រពះទីនង័នាវតមជលមាគ៌ាមក លុះៃថ� ១៥ េកត ែខបុស្ស ឆា� ជូំតចត� ស័ក េស�ចយាងដល់ទលួបាសណ េស�ច

គងេ់នជាសុខស្រមាន�ក�ុង្រពះរជវងំបាសណេនាះ បាន្រតឹមែតជាង ១ ឆា� បំ៉ុេណា� ះ េដយទឹកទេន�េចះែតេឡងលិចទី

េនាះរល់ឆា�  ំ េទប្រពះអង�មាន្រពះរជប�� ឲ្យសេម�ចេចពញា ែក នឹងឧកញ៉ាេហរធិបតី េខៀវ ្រពមេដយម�ន�ីឯេទៀត

ខ�ះផង ែដលស� ល់ទីដីមានជយភូម ិឲ្យេទពិនិត្យេមលទីដីេនជិតភ�ដូំនេពញ េឃញថា ទីដីេនទិសអេគ�យភ៍�ដូំនេពញ

មានជយភូមលិ� ្រពះអង�កម៏ាន្រពះរជប��  ឲ្យកសង្រពះរជវងំថ�ីេន្រតងេ់នាះ ។  

េនៃថ� ៩ េកត ែខពិសខ ឆា�  ំខលឆស័ក ព. ស. ១៩៧៨ ច. ស. ៧៩៦ គ. ស. ១៤៣៤ ្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមរជា 

(ពញាយ៉ាត) េស�ចយាងចកេចញ្រពះបរមរជវងំបាសណ, េនៃថ� ១៥ េកត ែខពិសខ នុះ៎ឯង េស�ចយាងចូលគង់

ក�ុង្រពះរជវងំថ�ីនាទិសអេគ�យ ៍ភ�ដូំនេពញ ។  



េនៃថ� ១១ េរច ែខពិសខ ឆា� មំ្សោញ់ នព�ស័ក ព. ស. ១៩៨១ ច. ស. ៧៩៩ គ. ស. ១៤៣៧ ្រពះ្របទន្រក�ងថ�ីេនះថា 

្រក�ងចតុម�ុខមង�ល ។ ឯទេន� ៤ មុខ ែដលេគធា� បេ់ហថា ទេន�្រចបឈម មកយូរេហយេនាះ ្រទង្់របទនេឈ� ះថា ទេន�

ចតុម�ុខបូព៌ វញិ ។ល។ ្រពះអង�មាន្រពះរជប�� ឲ្យឧកញ៉ាេតេជា ្រសីេចហ� យ្រស�កសំេរងទង ជាអ�កកនក់រេលក

ដីចបលុ់បបំេពញភ�ដូំនេពញឲ្យរកីធំខ�ស់េឡងផង ។ ទី្រកហូងេ្រជែដលេកតពីករជីកយកដីេនាះជាបម់ានេឈ� ះថា 

បឹងេតេជា េរៀងមក គឺទីដី្រតងផ់្សោថ�ីសព�ៃថ�េនះ ។ល។ ្រទងម់ាន្រពះរជប�� ឲ្យឧកញ៉ា ផ�ុង េចហ� យ្រស�កបាទីកន់

ករជីកែ្រពក១ េនខងត្បងូភ�ដូំនេពញ ែដលជាបម់ានេឈ� ះថា ែ្រពកឧកញ៉ាផ�ុង េហយចំេណរកលតមកេហថា 

ែ្រពកពមផ�ុង គឺ្រតងក់ែន�ងសួនែវងសន�ឹមេនខងេកត្រពះសក្យមុនីេចតិយសព�ៃថ�េនះ ។ល។  

្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមរជា (ពញាយ៉ាត) ្រទងម់ាន្រពះរជប�� ឲ្យកសងវហិរេលទីដីខ�ស់ែដលចកែ់ថមថ�ី ្រតង់

កែន�ងវហិរចស់របស់ដូនេពញ ឲ្យកសង្រពះេចតិយធំៗ ពីខងេ្រកយវហិរ ។ល។ ្រទងប់�� ត�ឲ្យេហវត�ភ�ដូំនេពញ

ថា វត�្រពះេចតិយបពត៌ ដូេច�ះវញិ (លុះចំេណរកលតមកមហជនែបរជាេហវត�េនះថា វត�ភ�ដូំនេពញ អ�កខ�ះេហថាវត�

ភ�េំពញ ឬថា វត�ភ� ំជាបត់េរៀងមក ) ្រទងម់ាន្រពះរជប�� ឲ្យកសងវត� ៦ ដៃទេទៀត គឺ  

១- វត�េកះេន្រតងទិ់សខងេកតេឆៀងអេគ�យភ៍�ដូំនេពញ, 

២- វត�លង� េន្រតងទិ់សខងេកតេឆៀងឦសនភ�ដូំនេពញ, 

៣- វត�្រពះពុទ�េឃាស េន្រតងទិ់សខងត្បងូែ្រពកចិនដំែដកនាទិសខងេជងភ�េំពញ 

បានជា្រទង្់រពះរជទននាមវត�ទងំ ៣ េនះដូេច�ះ េដម្បឲី្យសមនឹងដំេណ រេរឿងែដលថា ្រពះេឃាសចរ្យេទ

ចម�ងគម�រីអំពីេកះលង�  ។. 

៤- វត�ពមផ�ុង េន្រតងទិ់សអេគ�យភ៍�េំពញ ជិតជាបនឹ់ងមាតែ់្រពកឧកញ៉ាផ�ុង ឆា� យបន�ិចពីវត�េកះ ។ ្រពះពុទ�

របូអង�ធំែដលតម�ល់ក�ុងវហិរវត�ពមផ�ុងេនាះ មាន្រពះនាមថា ្រពះ្រសកេលញ េ្រពះេគបិទមាសរេំលចមាន

សណា� ន្រសេដៀងនឹង្រសក្រតីេលញ 

៥- វត�ឧណា� េលម ែដលមាននាមេនះេ្រសច្រសបម់កពីយូរេហយ ជានាមៃន្រពះេចតិយ ែដលប��ុ ះ្រពះឧណា�

េលម (េរម្របជំុចិេ�� ម) ៃន្រពះអស្សជិតេត�រ េនចំកណា� ល្រពះេចតិយទន ៥ ខងលិចវត�ឧណា� េលមសព�

ៃថ�េនះ 

៦- វត�ខ�បតយង៉ េដយយកនាមតមា� កេ់ឈ� ះយង៉ ែដលជាអ�កេននឹងខ�បេនាះមុនេគ លុះចំេណរកលមក 

វត�ខ�បតយង៉ គឺវត�បទុមវតីសព�ៃថ�េនះ ។ 

បនា� បពី់េនាះ ្រពះបរមរជា (ពញាយ៉ាត) ្រពះអង�មាន្រពះរជប�� ឲ្យជីកែ្រពកមយួេទៀតេនទិសខងត្បងូ្រពះបរមរជ

វងំ េហយឲ្យេលកកំែពងពទ័�ជំុវញិ្រក�ង ។ ែ្រពកេនខងត្បងូេនាះឲ្យេឈ� ះថា ែ្រពកតែកវ េនខងលិចែ្រពកេនាះ មាន

អូរ ១ េហថា អូរគរ ។ មានែ្រពក ១ េនខងេជងភ�េំហថា ែ្រពកពំុពយ ប៉ុែន�េដយេហតុ្រតងក់ែន�ងេនាះ មានេរងចិន

ដំែដកវញិ ។  

េនតមមាតទ់េន� ៤ មុខ ្រពះរជា្រទងម់ាន្រពះរជប�� ឲ្យេលកដីជាកំែពងេដម្បកីរពរទឹកទេន�កំុឲ្យេឡងលិចទី្រក�ង ។ 

ខងក�ុងកំែពងទី្រក�ងថ�ីេនះ ពកួអ�ករជករនិងអ�ក្រស�កសងផ់�ះសែម្បងបានតមចិត� ។ ឯភូមភិាគខងលិចទី្រក�ងសុទ�

ែតជាវលែ្រស ។  



បនួឆា� េំ្រកយមក ្រពះនារយណ៍រជាជា្រពះរជបុ្រតច្បងៃន្រពះបរមរជា (ពញាយ៉ាត) បាន្រត�វតងំជា្រពះឧបរជ 

េហយ្រទងេ់ទសង្របាសទគងេ់នឯេ្រជាយរលួស ។ ក�ុងេពលជាមយួគា� េនាះ ្រពះ្រសីរជា ជា្រពះរជបុ្រតបនា� បៃ់ន

្រពះបរមរជា (ពញាយ៉ាត) ្រទងេ់ទគងេ់នទីខងលិចអូរគរ េលទលួមយួែដលជាបន់ាមេហថា ទលួ្រពះ្រសី េនខង

េជងវត�្រពះពុទ�មានបុណ្យ ។ ករស� បនា្រពះរជវងំេនទី្រក�ងភ�េំពញេលកទី ២  

េនៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៤ េកត ែខបុស្ស ឆា� ឆំ�ូវសប�ស័ក ព. ស. ២៤០៩ ម. ស. ១៧៨៧ ច. ស. ១២២៧, គ. ស. ១៨៦៥

(១) េម៉ាង ៩ ្រពឹក ្រពះបាទសេម�ច្រពះនេរត�ម បរមរមេទវវតរ (្រពះសុវណ� េកដ�) េស�ចយាងេចញចក្រពះបរមរជ

វងំ្រសះសរេពយុត� ្រក�ងឧត�ុង�មានជយ័ មកគង្់រក�ងភ�េំពញ ចតុម�ុខនគរ ។  

ករកសង្រក�ងភ�េំពញ ក�ុងរជ�កល្រពះករណុានេរត�មេនះ ជាករកសងេលកទី ២ តពីទី ១ ក�ុងរជ�កល្រពះបរមរជា 

(ពញាយ៉ាត) បាន្របកបេដយេជាគជយ័ សិរមីង�ល រងុេរឿង ចេ្រមន ឋតិេថររហូតមកដល់សព�ៃថ�សមយ័បច�ុប្បន� ។  

 


