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េនឃុំចុងកល់ ្រស�កសំេរងចុងកល់ េខត�េសៀមរប មាន្របាសទបុរណមយួ្របាសទេនាះ មាន្រសះពីរេនែក្បរខង 

ត្ួរបាសទកម�ស់្របែហល ៥ ម,៥០ ទំហំ្របាសទ្របែហល ១៥ ឬ ១៦ ែម្៉រតបនួ្រជ�ង ខងក�ុង្របាសទ មានថ�មយួ

ែផនដូចជាបល�័ង� ។ ្របាសទេនាះ េហថា្របាសទ្រពហ�កិល េនខងេជងស�ឹងមយួ ចមា� យ្របែហលជា ១៥០ ែម្៉រត 

ចំេពះ្របាសទថ�ែដលេទៀបមាតស់�ឹងេនះ ចស់បុរណបានចងចេំរឿងេ្រពងមយួដូចតេទ :  

មានេសចក�ីដំណាលថា កលេនាះ មានបុរសអ�កេដររកេផ� មា� ក ់ បានេដររកេផ� ក�ុងៃ្រព ្របទះេឃញេដមរកេខ�  (?) 

មយួ យកមកេធ�ជាដំបងយ៉ាងមា ំេហយល�អស� រ្យ សន�តេហថា "ដំបង្រកញូង " ។  

េ្រកយពីបានដំបងេនះមកកនក់បែ់ថរក្សោ បុរសេនាះកក៏� យេទជាអ�កមានបារមយ៉ីាងសេម្ប ម េដយសរឫទ�អំណាច

ដំបងរបស់គាតេ់នាះឯង ។ បុរសេនះដឹងថា ខ�ួនមានេតជះបារមខី� ងំពូែកដូេច� ះ កេ៏កតមានចិត�េលភលនព់ន្់របមាណ 

ហ៊នវយដេណ� មយករជសម្បត�ិអំពី្រពះបាទ ច្រកពត�ិ ែដល្រគងរជសម្បត�ិេនរជធានីអង�រវត� េហយេសយរជ្យជា

មា� ស់ែផនដី្របេទសែខ�រ ជាតំណវង្សអំពី្រពះបាទ ច្រកពត�ិ េនាះមក បានដកន់ាម្រពះអង�ថា "្រពះបាទ ដំបង្រគញូង " 

េដយយកតមដំបងរបស់្រពះអង� មកដកេ់ដម្បរីលឹំកដល់ជយ័ជម�ះរបស់្រទង ់។  

លុះ្រពះអង�េសយរជ្យសម្បត�ិបាន ៧ ឆា�  ំ៧ ែខ ៧ ៃថ�, ក�ុងរ្រតីមយួ ្រពះអង�បានទតេឃញផា� យមយួមានពន�ឺភ�ចិឺែ�� ង 

មានឆ្រតរតួ ៣ ជាន ់រះេឡងជាកែ់ស�ងក�ុងវង្់រពះចន័� ែដលកំពុងបេ�� ញរស�ីភ�ចិឺ�� ច ្រគបេលធម�ជាតិនានា ។ ្រពះបាទ 

ដំបង្រគញូង ទតេឃញេហតុអស� រ្យដូចេច�ះេហយ នឹកពិភាល់ក�ុង្រពះចិនា�  កេ៏ហេហរមកទស្សនទ៍យមយួរេំពច។ 

េហរ េ្រកយពីបានេបកក្បនួត្រមាេមលលក�ណៈសព�្រគបេ់ទ កប៏ានទយថា " េហតុអស� រ្យេនះ ជាបូពនិ៌មតិ�ឲ្យដឹងថា 

"មានអ�កមានបុណ្យមកចបប់ដិសន�ិៃផ��ស�ីណាមយួ ក�ុង្របេទសរបស់េយងេនះេហយ អ�កមានបុណ្យេនះ ឧប្បត�ិេឡង

នឹងបាន្រគងរជេន្របេទសកម�ុជា " ។ ្រពះបាទដំបង្រគញូង បានឮទំនាយេនះភា� ម ក្៏រទង្់រព�យ្រពះហឫទយ័ឥត

ឧបមា ្រទងច់តឲ់្យពួកេសនាមា្រត េដរកបស់មា� ប�់ស�ីណា ែដលមានៃផ�េពះឲ្យអស់ េហយឲ្យយកេទដុតេចល កំុឲ្យ

មានសល់ ។ ្រគាេនាះ្រសីស�ំ ្រពមទងំ្រសីជាេ្រចន ែដលមានគភទ៌ងំប៉ុនា� ន ្រត�វេសនាមា្រតសមា� ប ់េហយយកេទដុត

េចលទងំអស់ ។  



អស� រ្យណាស់ ! េហតុែតអ�កមានបុណ្យែមន ពកួេសនាមា្រត កំពុងដុតសកសព�ស�ីៃផ�េពះទងំេនាះ េហយយកែដក

សូលចករ់កុ�ស�ីមា� ក ់ជាស�ំៃន្រពះបាទ ច្រកពត�ិ ែដលេភ�ងកំពុងេឆះ កធ៏ា� កទ់រកមយួពីក�ុងៃផ�មកេលភ�កេ់ភ�ង នាឲំ្យេភ�
ងេឆះរលកៃដេជងអស់ ែតមនិទនស់� ប ់ពកួអមាត្យកយ៏កទរកេនាះេទលកទុ់កក�ុងគុម�េផ� ែ្រកក ។ េពលសយណ�

សមយ័ េលក្រគ�េចអធិករវត�និមន�េចញេទបង្សកូុល ច�ង�មភាវនាក�ុង រជអមាត្យក្៏របេគនទរកេនាះមកេលក ឲ្យ

េលកយកេទចិ�� ឹម េលកកយ៏កទរកេទព្យោបាលេដយថា� េំផ្សងៗ លុះ្រតែតបានសះដំេបែដលេភ�ងរលកេនាះ ែត

ទរកេនាះអវយវៈមនិល�ដូចេដមេទ ជាបៃ់ដេជងខ�ិនខ�ង ់។  

លុះទរកមានវយ័វឌ្ឍនាករចេ្រមនធំេឡង កប៏ានសិក្សោេរៀនសូ្រត អក្សរស�ស�េផ្សងៗ ក�ុងសំណាកេ់លក្រគ�េចអធិករ

វត�េនាះ ។ េដរេទណាមកណា កុមារែតងកិលេដយគូថ ជាជំនសួដំេណ រធម�ត ។ ចបត់ងំពីេពលេនាះមក អ�កខ�ះ

េហគាតថ់ា " ្រពហ�កិល " ខ�ះេហថា " ពញាែ្រកកៗ" េដយេគសំគាល់តមកំេណ តេដមគាតកិ់លផង ែដលេគេរ សបាន

ពីគុម�េផ� ែ្រកកផង ។  

ៃថ�មយួ ្រពះបាទដំបង្រគញូង បានទតេឃញេហតុអស� រ្យមយួេទៀត េកតេឡងកណា� លរ្រតី គឺ្រពះអង�បានទតេឃញ

ផា� យរះទន�ឹម្រពះចន� េហយមានពន�ឺជះេទេល្រពះចន� េធ�ឲ្យ្រពះចន�អបរ់ស�ីនាកណា� លនភាល័យ ។ ្រពះរជា ្រទងឲ់្យ

េហរគនគូ់រេមលបូពនិ៌មតិ�េនាះម�ងេទៀត ។ េហរទញក� រឈ�ួនវយេលខគនគូ់រេមលេទេឃញេទៀតថា "អ�កមាន

បុណ្យេនាះបានេកតេឡងេហយ មានឫទ�បារមជីាង្រពះអង�េទេទៀត េនែត ៧ ៃថ�េទៀតេទ អ�កមានបុណ្យេនាះ នឹងជិះ

េសះសេហះមកអំពីទិសឦសន េហយនឹងបានេសយរជ្យសម្បត�ិក�ុងនគរេនះ " ។ េស�ចដំបង្រគញូង កល្រទងឮ់

េហរទយដូេច�ះ កម៏ាន្រពះរជឱង� រតបថា " េទេហរ ! អញមនិឲ្យរជ្យេនះេទអ�កណាេទ អញ្រត�វែតល្បងឫទ�សូ៊ឲ្យ

អស់ៃដ-េជង េបចញ់េគ េទបអញ្របគល់រជ្យេនះ ឲ្យ " ។  

រឯី្របជារ�ស� កលេបឮដំណឹងថា " អ�កមានបុណ្យបានឧប្បត�ិេឡងេហយ នឹងជិះេសះសេហះមកក�ុងៃថ�ទី ៧ " ដូេច�ះ 

កន៏ាគំា� េផ�លឈូឆរមរីេដរដស េទេមលអ�កមានបុណ្យ េនឯ្រពះរជវងំអង�រវត� ។  

ក�ុងចំេណាម្របជាពលរដ�ទងំេនាះ េគេឃញនាយ្រពហ�កិល ខំ្របេវ្របវេទថា� យបង�ំលេលក្រគ�េចអធិករ ជាបិត

ចិ�� ឹម េដម្បនឹីងេទេមលអ�កមានបុណ្យ ជាមយួនឹងអ�ក្រស�កទងំពងួែដរ ។ េលក្រគ�ញញឹម ្រពមអនុ�� ត េហយឲ្យ

ពរសព�សធុករថា េទចុះ ឲ្យបានេសចក�ីសុខ-ចេ្រមន្រគប្់របករ " ។  

អ�កផងទងំពងួែដលេគេដរេដយេជងបាន េគេចះែតនាគំា� េដរេលឿនេទមុខបាតអ់ស់េទ ឯ្រពហ�កិល ខំកិលេដយគូថ

យ៉ាងអងអ់ច ែតេទះបីយ៉ាងណាកេ៏ធ�ដំេណ រមនិទនេ់គែដរ គាតអ់ស់កមា� ងំជាខ� ងំ កឈ៏បស់្រមាកេនេ្រកមម�បេ់ឈ
មយួេដម នាៃ្រពស� តក់ណា� លផ�ូវ ។  

ក�ុងខណៈេនាះ មានតចស់មា� ក ់ដឹកេសះសមយួេនៃដ ស� យក�� បប់ាយសំណំុ ទឹកបំពង ់និងបេង�ចសំេលៀកបំពក់

េដរត្រមងេ់ឆា� ះេទរក ្រពហ�កិល េហយនិយាយេផ�េសះថា " ែនេច ! តេផ�េសះនិងបេង�ចេនះផង តមានធុរៈេទក�ុងៃ្រព

មយួរេំពច " ។ ្រពហ�កិល ទទលួេហយនិយាយថា "ចុះឲ្យរក្សោេសះេលកតដូចេម�ចបាន េបខ�ុ ំមានៃដ-េជងខ�ិនខ�ងជ់ាប់

គា� ដូេច�ះ ? " ។ គាតេ់ឆ�យថា " េច!តសំុចងែខ្សវជាបនឹ់ងៃដេចឯងែតម�ង " ។ ្រពហ�កិល ទទលួ្រពម េហយតកច៏ង

ែខ្សេសះេនាះជាបនឹ់ងៃដស� ំ ្រពហ�កិល េទ ។ លុះចងរចួេ្រសច តមា� ស់េសះកចូ៏លៃ្រពបាតេ់ទ េសះេដរពទ័�ជំុវញិ ្រពហ�



កិល េទមកៗ មយួសន�ុះ កែ៏្រសកកេ�� �វក�នា� កេ់ពញទំហឹង ៃដ ្រពហ�កិល ខងស� ំករ៏លែលងជាបគ់ា�  ។ ្រពហ�កិលក៏

នឹកថា " េបវរលែបបេនះ អញគរួយកែខ្សេនះេទចងៃដស� ំមា� ងេទៀត" គិតក្៏រសយពីៃដស� ំយកេទចងៃដេឆ�ងេទៀត 

ៃដេនាះករ៏ល្រតងេ់ស�គា� ទងំពីរ េហយ្រពហ�កិល យកេទចងេជងៗ ទងំ ២ ករ៏លដូចគា� េទៀត ។ េពលេនាះ ្រពហ�កិល 

នឹកឃា� នបាយ នឹងេទរកបាយបរេិភាគពំុបាន េឃញក�� បប់ាយែដលតមា� ស់េសះេផ� ក្៏រសយេមលេឃញបាយេនាះ

មានក�ិនឈ�ុយឈ�ប ់្រទអំតឃ់ា� នពំុបាន កយ៏កមកបរេិភាគទល់ែតែឆ�ត ។  

េពលេនាះ្រពហ�កិលរងច់េំមលមា� ស់េសះពំុេឃញ ក្៏រសយបេង�ចេមលេឃញសំេលៀកបំពក ់ នឹងចងល់េខអវែដល

តេផ�ទុក េតបានសមនឹងរបូរងអត� អញយ៉ាងេទ េ្រពះតងំពីយូរមកពំុែដលបានេស��កពកេ់ខអវល�ៗ ដល់ម�ង

ណាេសះេឡយ ។ គិតេហយកយ៏កេខអវមកេស��កពក ់ លុះេស��កពករ់ចួេហយ គនេ់មលខ�ួន្របាណេឃញមាន

លំអយ៉ាង្រសស់ កនឹ៏កចងជិ់ះលេមលេទៀត េហយទញេសះមកបង� បំេង��រជិះ េសះក្៏រពមេដយងយ ដូច្របាថា�  េទប

ែតនឹងេលកេជងគងបានមា� ង េសះកេ៏ហះេរវ៉េទមយួរេំពច េន្រតងៃ់្រពមយួ ែដលេគែតងេហថា " ៃ្រពសេ្រមច " សព�ៃថ�

េនះ េ្រពះៃ្រពហ�ឹងេហយជាៃ្រពែដល ្រពហ�កិល សេ្រមចករជិះេសះដូចបំណង េហយេសះកេ៏ហះែឆ�ល្របាសទអង�រធំ 

ែដលជារជធានី ្រពះបាទដំបង្រគញូង ។ ចំែណកេស�ចដំបង្រគញូង កនឹ៏កេ្រកវេ្រកធយ៉ាងខ� ងំថា "អណាហ៊នមក

េហះេល្របាសទរបស់អញ " ខ� ល់ណាស់ចបទ់ញដំបង្រកញូងែដលមានឫទ�ពូែកអស� រ្យ េចលសំេដេទរកអ�ក

មានបុណ្យ ្រពហ�កិល ែតមនិ្រត�វ ដំបងកហ៏ួស្រជ�សរហូតធា� កប់ាតេ់នក�ុងៃ្រពមយួ ែដលតមកខងេ្រកយ ៃ្រពេនាះ េគ

េហថា " ៃ្រពបាតដំ់បង " េហយែដលេ្រកយមកជាទី្រក�ងយ៉ាងល�មយួេហថា " បាតដំ់បង " សព�ៃថ�េនះ ។ េស�ច ដំបង

្រគញូង ដឹងថាខ�ួនអស់ឫទ�អំណាច េដយបាតដំ់បងពូែករបស់ខ�ួនេហយ កេ៏ភៀសខ�ួនេទ្រស�កលវបាតេ់ទ។  

ឯអ�កមានបុណ្យ គឺ្រពះអង�មា� ស់ ្រពហ�កិល កប៏ានេសយរជ្យេឡង ជាតំណពី្រពះបាទដំបង្រគញូង ្រទងដ់កន់ាម្រពះ

អង�ថា " ្រពះបាទសិន�ពអនុរជ(១) ( ្រពហ�កិល ) េហយក�ុងរជ្យរបស់្រពះអង� ្រទងប់ានែកៃ្របទងជ់ាតិែខ�រ ដករ់បូេសះ

សេនចំកណា� ល េដម្បតីបឧបករគុណចំេពះេសះស ែដល្រពះអង�បានេសយរជ្យេដយសរេនាះ និងជយ័ជម�ះរបស់

្រទង ់ ក�ុងករដេណ� មយករជ្យអំពី្រពះបាទ ដំបង្រគញូង ជាអ�កផ្សងេ្រពងមានឫទ�មា� ក ់ ែដលេសយរជ្យតំណពី្រពះវរ

បិតរបស់្រទងម់ក ។ ្រពះអង�បានឲ្យសង្របាសទ ១ ទុកជាអនុស្សោវរយី ៍្រតងទី់ែដលតេផ�េសះនឹង្រពហ�កិល េហយ

ដកេ់ឈ� ះថា " ្របាសទ្រពហ�កិល " េឈ� ះេនះ េនជាបរ់ហូតមកដល់សព�ៃថ� គឺជា្របាសទតូចេនជាបស់�ឹងែដល

េពលមកពីខងេដមេនាះឯង ។  

 


