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េនភូមបិារ៉យ សង� តេ់ភឿតតឹម ្រស�កបាសក ់ ែខ្រតឃា� ងំ2 មានអ�កត ១ េឈ� ះអ�កតសំេពធា� យ មានេរឿងែដល

ចស់្រពឹទ� ចរ្យ ធា� បប់ានតំណាលតៗគា� មក ប៉ុែន�មនិមានក្បនួច្បោបអ់�ីជាសំអងេទ ្រគានែ់តមានទីឋនជាេករ �ិ៍ដំែណល

និងភស�ុតងជាេ្រចនកែន�ងល�មឲ្យសេង�តបានប៉ុេណា� ះ ។  

េសចក�ីតំណាលថា កលពីយូរអែង�ងមកេហយេនាះ (សករជមនិ្របាកដ) មាន្រពះញាតិវង្សៃន្រពះមហក្ស្រត ២្រពះ

អង� (្រពះនាមមនិ្របាកដ) ្រទងយ់ាងេទគងក់�ុង្រស�កបាសក ់។ ្រតងក់ែន�ងែដល្រទងគ់ងេ់នាះ អ�ក្រស�កសន�តេហថា

ទី្របាសទគង ់ មានសង្់របាសទេឈ ែដលសព�ៃថ�េនះេនសល់ែតេខឿន ឥឡូវេនះេគសង្់រពះវហិរេលេខឿន្របាសទ

ចស់េនាះ អ�ក្រស�កសន�តេហថា វត�្របាសទគងក់�ុងភូម្ិរបាសទ សង� តថ់ាមដូង ែខ្រតឃា� ងំ ។  

វត�ហ�ួងបាសក ់ កល្រពះអង�មា� ស់ក្ស្រតក្ស្រតីទងំពីរអង�គងក់�ុង្រស�កបាសកេ់នាះ ្រទងប់ានសងអរម ១ទុកជាវត�

្រពះរជ្រទព្យេហថា "វត�ហ�ួងបាសក"់ េនដរបដល់សព�ៃថ�េនះ ក�ុងភូមបិាយេឆ ឃុេំធ��ង ែខ្រតឃា� ងំ ។  

អំពីករសងរបូ លុះ្រពះមហក្ស្រតជា្រពះវរបិត ្រទងេ់សយរជ្យេនេកះេគាកធ�ក ្រទង្់រជាបថា ្រពះរជបុ្រត្រពះអង�

បាននាគំា� កសងទីអរមនិង្រពះវហិរ ១ ក�ុង្រស�កបាសក ់ េស�ច្រទងម់ាន្រពះរជឱង� រេ្របជាងឲ្យយកថ�សងជា្រពះ

ពុទ�របូ មានភាព ៤្រជ�ងដូច្រពះេចតិយ ។ ក�ុង្រជ�ងនីមយួៗ មានឆា� កជ់ា្រពះពុទ�របូ ៥្រពះអង� េហយសងពីររបូេទៀតគឺ 

របូ្រពះនារយណ៍ ១ របូ្រពះនាងឧមាភគវតី ១ សងេ្រសចេហយ ្រទងឲ់្យក�ុងដកសំ់េពនាេំទ្របទនដល់្រពះរជបុ្រត 

េដម្បតីម�ល់ទុកជាកិត�ិយសរបស់្រស�កបាសក ់ ។ ឯសំេពេនាះ េពលែដលេបកេទ្រត�វយបង់ងឹត កព៏រេទេលេកះ 

ធា� យលិចក�ុងទីេនាះេទ ។  

អ�កតសំេពធា� យ កល្រពះអង�មា� ស់ក្ស្រតក្ស្រតី្រទងប់ាន្រជាបថាសំេពធា� យលិចដូេច� ះ ្រទងក់យ៏ាងេទទតសំេព

ធា� យេនាះ រចួ្រទងឲ់្យសង្រពះវហិរមយួ តម�ល់្រពះពុទ�របូេនាះសន�តេឈ� ះថា វត�្រពះនារយណ៍េចតិយ (សព�ៃថ�េនះេគ

េហថា វត�្រពះបនួ្រពះភ�ក�) េន្រតងក់ែន�ងែដលសំេពធា� យលិចេនាះ េ្រសចេហយ ្រទងឲ់្យសងេទវស� ន ១េទៀត 

តម�ល់្រពះនារយណ៍ និង្រពះនាងឧមាភគវតី សន�តេឈ� ះថា "អ�កតដូនរយ" ។ សព�ៃថ�េនះអ�ក្រស�កេហថា "អ�កត

សំេពធា� យ" វញិ (េដយកំណតយ់កេហតុសំេពធា� យេនាះជាេឈ� ះអ�កត) វត�និងអ�កតេនះឋតិេនភូមជិាមយួគា�  គឺ

ភូមបិារយណ៍ សង� តេ់ភឿកតឹម ែខ្រត្របាសក ់។  



លក�ណៈអ�កតសំេពធា� យ ក�ុងអ្រសមអ�កតសំេពធា� យមានរបូពីរគឺ របូអ�កតេភទ្រប�សមយួ របូអ�កតេភទ្រសីមយួ 

។ ឯក្បោលនិងៃដេជងបាកទ់ងំអស់ ភាគែដលបាកេ់នាះ បាតអ់ស់េទ េនសល់ែតដងខ�ួន ។  

ក- អ�កតេភទ្រប�សគឺ របូ្រពះនារយណ៍ មានៃដបនួ ក្បោលបាក្់រតឹមក ៃដបាកែ់កង ៃដមា� ងៗ មានេនែតជាេហតុស� ម

ែ្រពកជាពីរៗ េជងបាក្់រតឹមចុងេភ�  ទំហំស�  ០ម៤៥ ពី្រតឹមស� ដល់ចុងេភ� ែដលបាកេ់នាះ្របែវង ០ម៧០ ។  

េ្រគ�ង្របដប ់ ពីស� េទទល់ចេង�ះែលងខ�ួនទេទ េល្រទ�ងនិងេលស� មានក្បោចតិ់ចតចួ ែតពិនិត្យមនិច្បោស់ េដយសឹក

រលីងេស�រអស់ ។ ្រតងច់េង�ះមានែខ្ស្រកវតក់្បោចបី់ជាន ់មយួជានខ់ងេល ក្បោច្់រតបកឈូកចុងេឡងេល ជានក់ណា� ល

ក្បោចដ់កចន�ន ៍មានែខ្សអមសងខង ជានេ់្រកមបង�ស់ក្បោចជ់រធំៗ សំយុងចុះេ្រកម ។ ខងមុខមានចងណា ្រទង្់រពះ

ព�ស� ឬ ្រទងេ់ខស� បេ់ភ� មនិ្របាកដ េ្រពះខងេ្រកមែខ្ស្រកវតែ់បកជាពីរ មានស� មផ�ុ ំេឡងវញិ ។ របូេនាះតមពិនិត្យ

េទ ដូចជារបូ្រពះនារយណ៍ែដលធា� បេ់ឃញក�ុងទីដៃទៗេនាះែដរ ។  

ខ- អ�កតមានេភទជា្រសី អចស� ល់បានជារបូក្ស្រតីពិតែមន មានក្បោលបាក្់រតឹមក ៃដបាក្់រតឹមស�  េជងបាក្់រតឹមក

េជង ទំហំទទឹងស�  ០ម.៣៥ ពី្រតឹមស� េទទល់កេជងែដលបាកេ់នាះ ១ម៨០ ។ អំពីេ្រគ�ង្របដប ់្របដបែ់តងកយអ�ក

តេនាះ ពី្រតឹមស� េទទល់ចេង�ះលតេស� សុដនេ់នទេទ េលស� និងសុដនម់ានស� មគំនូសរក់ៗ  ហកដូ់ចជាពក់

សង� រ ឬសូរងកមនិ្របាកដ ។ ពី្រតឹមចេង�ះចុះេ្រកម េស��កសំពតស់ម�ុយស� មឆ�ូតៗ ដូចសំពតអ់ន�ូញប�្ឈរ ។ េន

ចេង�ះមានែខ្ស្រកវតក់្បោចបី់ជ ួ ខងេលក្បោចមូ់លៗដូចពង្រតី បនា� បម់កជាែខ្ស១ ្រតងក់ណា� លក្បោច្់រតបកឈូក ពី

េ្រកម្រតបកឈូក មានែខ្ស១េទៀត ខងេ្រកមែខ្សេនាះមានក្បោចមូ់លៗ ដូចពង្រតីមយួជរួេទៀត ។  

រេបៀបេឡងអ�កត េ្រគ�ងែសនអ�កតេនាះ ពីបុរណនិងបច�ុប្បន�កលកដូ៏ចគា� ែដរ េហយក�ុងប៉ុនា� នឆា� េំនះ មានចិន យួន 

ចូលែសនផងជាេ្រចននាក ់។ ជាទំេនៀម ែតដល់ែខពិសខ េជស� អ�ក្រស�កែតងនាគំា� េឡងអ�កតេនាះ ។  

េនៃថ�ែដល្រត�វេឡងអ�កត េគយកេដមេចក្របែវង ១ េទម ឬ ១ ចំអម ចិតចុងឲ្យ្រស�ច យកស�ឹកដូងេដតេធ�ជាស�

ជម មានអំេបាះចំណងៃដដកពី់េលស� ជម រេបៀបែបបេនះមានេធ�្រគបផ់�ះអ�កែដលេឡងអ�កត ។  

អំពីេ្រគ�ងសំែណន េ្រគ�ងែសនតមទំេនៀមេនាះ គឺ្រស ១ ដប េភ�ងែខ�រ ១ វង ់ស�រធំ ១ ្រជ�ក ១ (េស� រខ�ះ េឆខ�ះ) េបឆា� ំ

ណាេកតទុរ �កិ្ស មាន្រតឹមែតក្បោល្រជ�កកប៏ាន ទេស� រ មានេ់ស� រ េចកនិងនំ្រគបមុ់ខ មានេនាះប��ុ ក នំេទៀន អន្សម្រជ�ក

ជាេដម បាយម�ូបេផ្សងៗ េ្របងេម្សៅ ផា�  េទៀន ធូប ទឹកអប ់្របអបស់�  ១ និងសំេពេដមេចក ១េដម ។  

លុះដល់កំណតេ់ពលេវលេហយ េគេទជបួជំុគា� េនផ�ះអ�កតេនាះេរៀបេ្រគ�ងែសនេ្រពនេ្រសចេហយ េគអុជេទៀនធូប

បិទេល្របអបស់� ចក្់រសែសនបីដង េគេហថាែសន្រពះពិស�ុករេភ�ង រចួេលងេភ�ងបីបទ វយស�រធំ ៣ ចប ់រចួអុជេទៀន

ធូបម�ងេទៀត បិទេននឹងថ�អ�កត ចក្់រសែសនចំេពះអ�កតមបីដង េហយយក្រសេ្រសចេលថ�អ�កត មានទងំចប់

បាយម�ូប យកក្បោល្រជ�ក ក្បោលទនិងនំ្រគបមុ់ខដកក់�ុងសំេណែសនបីដងេទៀត េទបមនុស្សចស់មា� កសូ់្រតឲ្យពរ

ជយ័សិរមីង�ល ចបេ់ហយែ្រសកេហ៊គឹកកងេឡង េហយជូនសំេពេទឲ្យបានឆា� យបន�ិចកដ៏កេ់ចលេទ ។ េគសន�ត

ថាជូនេខ� ចបិសចចៃ្រងឲ្យផុតអំពីភូម្ិរស�ក រចួេហយ េគនាគំា� បរេិភាគអហរនំចំណីតមេពលេវល ។ យកពីេនាះ េគ



សំុអំេបាះចំណងៃដែដលដកេ់លស� ជមេនាះេរៀងខ�ួន យកេទផ�ះចងៃដកូន-េច េគា ្រកបី តម្រត�វករ ។ កិច�ែបបេនះ

ជាទំេនៀមទមា� បពី់បុរណេរៀងមក ។ េសចក�ីប�� ក ់ 

េ្រកពីរដូវេឡងអ�កត េនមានករបន្់រសនខ់�ះែដរ ដូចជាេនេពលឈចឺបប់ន�ិចបន�ួច េគថា� យមានេ់ស� រ ្រស ឬ េភ�ង 

។ បទេភ�ងស្រមាបេ់លងថា� យអ�កតេនាះមានបនួបទគឺ ៖  

 

ក- េភ�ងេខ� ង េលងបីបទបងួសួងថា� យ្រពះពិស�ុករគា� នេ្រច�ងេទ ។ 

ខ- េភ�ង្រជង ចក្់រសែសនអ�កត េហយេ្រច�ងតមទំនុកថា ៖ 

“្រជងេអយ្រជងតង៉ក រកសីុចុងចក ្រកបីៃ្រពវេឡង ។ 

ផា� េំទអ�ក្រស�ក កំុឲ្យបរបាញ់ អសូរ្រជងអញ 

ទុកវកល់ហ�ូង ។ " 

(េលងេភ�ង ៣បទ េ្រច�ង ៣បទែ្របេភ�ងម�ងេទៀត) ។ 

គ- េភ�ងតូចេស�ង មានទំនុកែបបេនះ 

“េស�ងេអយ្រសីេស�ង ្រសីេដរឆាបេ់ឡង ទន�ឹមនឹងបង ។ 

េស�ងេអយ្រសីេស�ង េទេកៀង្រកបី ្រចឡំេដម្របី 

និងកកក់េណ� �ង ។ " 

(េលងេភ�ង ៣បទ ែ្របេភ�ងេទៀត) 

ឃ- េភ�ងសំេពធា� យ (េគចបេ់្រគ�ងសំែណនដកក់�ុងសំេព) េហយេ្រច�ងថា ៖ 

“សំេពថយេទសមុ្រទ រលកវយផុត រេបកយុថា�  

ែ្រសកេហកូនក�ួយ ឲ្យចុះសំប៉ាន ្រសវពរួឲ្យបាន 

សន�ឹក្រគ�េអយៗ" ។ 

ក�ុងេពលេឡងអ�កតគា� នប�� នរ់បូេទ កលពីេដម ឮថាមានរបូែដរ ។ 

 


