អ�កតាេមស េ�្រស�កបាភ�ំ
្របជុេំ រឿងេ្រពងែខ�រភាគ ៨ ពីទំព័រទី ៨១ – ៨៨

េ�ខាងេកើតភ�បាំ ភ�ំ (ភ�ំខ្សោច់ស) ចមា�យ្របមាڸណជ ១.៥០០ម. ខាងឣេគ�យ៍ៃនសា្រស�កបាភ�សំ ព�ៃថ�េនះ ្របែហលជ ៥០០ម. មានភ�ំមួយតូចស�ិតេ�ែក្បរមាត់ៃ្រព កម�ស់្របមាណជ ១០ម. ។ េ�េលើកំពូលភ�ំេនះនិងេ�ជចេន�ះ
ៃនថ�ភធ�ំ ៗំ ែដលបន��បេលើគា�្រច�ង្រចាង េគេឃើញមានេរងមួយ េធ�ើេដយសុីម៉ងត៍យ៉ងសា� ត ទំហ្រំ បែហល ២ម. បួន្រជ�ង ែបរមុខេឆា�ះេ�ទីវលខាងេកើត ែដលមានផ��វបូកសុីម៉ងត៍ែថមជជេណ� ើរបត់ែបនេឡើងេ� ។ ក��ងេរងេនះ ែផ�ក
ពាក់កណ�លខាងេ្រកាយ េគេធ�ើជថ�ក់ខ�ស់េឡើង្របែហលកន�ះែម៉្រត ផ�ប់េ�នឹងថ�ភែ�ំ ដលលយចូលមកក��ងេរង េហើយមានគំនូររូបសត�េផ្សងៗ ធំខ�ះ េ�ល�ខ�ះ បាក់ែបកេ�ែតខ��នេហើយបូកសុីម៉ងត៍េធ�ើជក្បោល ៃដ េជើង ែថមេឡើងខ�ះ
ដក់តេ្រម�បគា�ជជួរ៣ សង�ត់ ។ មានេជើង ១ស្រមាប់េដតធូប មានរូបដំរ�ពីរេធ�ើេដយថ�ពណ៌សព្រព�ស េ�សងខាងមានេផើងែដលពួកចិនយកេ�ថ�យ ខាងេ្រកាយបន�ប់ពីេមាះមក ជទីធា�្រកាលឥដ�ពណ៌ ទូលាយល�មមនុស្សពីរនក់
ចូលេ�អង��យបន់្រសន់បានេដយ្រស�ល ។
ឯេរងនិងេ្រគ�ងសកា�រជរេបៀបចិនទាំងអស់ េ្រពាះចិនជអ�កតាក់ែតងេធ�េើ រងេឡើងជខាងេ្រកាយ ។ ពីេដើមអ�កតាេនះធា�ប់មានឣ្រសមរួចមកេហើយ ែតដល់បាក់ែបកអស់េ� េទើបពួកចិនសាងជថ�ីជំនួសេឡើង ។
ក��ងចំេណមរូបទាំង ៣សង�ត់េនះ ្រតង់សង�ត់កណ�ល មានរូបមួយេ�ចំកណ�លេគ ជរូបឈរ មានកម�ស់្របែហល ៦០ សង់ទីែម៉្រត រូបេនះមានភាពជ�ស�េី ភទ សក់ក្បោលទំនងជបួងញត់េឡើងេលើ ពាក់ក្បោំង មុខរងមូល ថ�ល់
េពញ េដះក្បំ្រស�ច មានៃដបួន ៃដខាងសា� ំបត់មកខាងមុខ ្រទរបស់អម�ី ួយរងចតុេកាណែកង ផតកណ�លបន�ិច ៃដខាងេឆ�ងបត់េឡើងេលើ ទន�ឹមនឹងសា� កាន់កងច្រក ៃដមួយេទៀតសំយុងចុះេ្រកាម ចាប់កន��យខា� ឬ រជសីហ េជើងឈរ
ជន់េលើសត�េនះេផ��ងមកខាងសា� ំបន�ិច មានឣការដូចជ្របឹងេលើកសត�េនះ េដយមានទឹកមុខែបបអំនួត2 ។ តាមា�ក់េឈា� ះេដក ថន់ ឣយុ ៧០ឆា�ំ េ�ភូមិេរងដំរ� ្របបនឹងេជើងភ�ំខាងេជើង ែដលនំេដើរេមើលបាន្របាប់េយើងថ "េនះ
េហើយជរូបអ�កតាេមស" ែដលជធំេលើសែលងជងអ�កតាទាំងប៉ុន�នក��ង្រស�កបាភ�ំ និងជទីេគារពេកាតែ្រកងរបស់អ�ក្រស�ក តាំងពីសម័យបុរណរហូតមកដល់សព�ៃថ� ។ ឯរូបេ្រ�ពីេនះ ជអ�កតាបន�ប់បន្សំ េបើរប់រូបទាំងអស់ ទាំងអ�ក
តាេមសផង េឃើញ ១៥រូប ។ េ�ខាងមុខអ�កតាេមសេនះ្របែហល ៥ម. មានអ�កតាពីរេទៀត េ�អមផ��វែដលចុះមកពីេមស េ�ថ អ�កតាទា�រ ខ�ះេ�ថអ�កតាេឆ�ង-សា� ំ ។ ខាងមុខអ�កតាេនះ ្របែហលជ ១០ម. ជកែន�ងកាប់្រកបី
ថ�យអ�កតា ចមា�យពីទេី នះេ�ខាងេកើត្របមាណ ១០០ម. ជកែន�ងកាប់មនុស្សថ�យអ�កតាជន់មុន ែតសព�ៃថ�េនះ ្រតង់ទីេនះជវលែ្រសេ�េហើយ ។ អំពីពិធីេឡើងអ�កតាេមស :
កាលពីេដើម មិនជជពី្រតឹមណមកេទ េ្រពាះគា�ននរណចាំបាន ែតេគដំណលថ េគែតងកាប់មនុស្សថ�យអ�កតាេមសេនះរល់ឆា�ំេរៀងមក សូម្បីមកដល់សម័យ្រកឡេហាម ង៉ង ធមា�េតេជ ែហន ធមា�េតេជតី ែដលបានជអភិបាល
ែខ្រតបាភ�មំ កេហើយ ក៏េ�មានេគដឹងឮ្របាកដថ មានសមា�ប់មនុស្សថ�យេ�េឡើយ ។
េលាកតាេដក ថន់បាននិយយថ ្របែហល ៦០ឆា�មំ ុន3 ក��ងសម័យេលាកឧកញ៉ េតេជ (តី) េធ�ើជអភិបាលែខ្រតេនះ គាត់បានេ�េមើលេគសមា�ប់មនុស្សថ�យអ�កតា ២ដង (គឺ ២ឆា�ំ) ។
កំណត់កាប់មនុស្សឬសត� ថ�យអ�កតាេនះ េគេធ�ើែតេ�ៃថ�េ�រ�ក�ងែខេជស� េខ�ើតក៏បានរេនចក៏បាន ។ តាមពាក្យេលាកេដក ថន់ អភិបាល្រស�កកំពង់្រតែបកថ េគេធ�ើែតេ�ៃថ�ពុធខាងេខ�ើតែខេជស� ែតេលាកតាអុិន វ� ឣយុ ៧៣ឆា�ំ
ជឣចារ្យវត�្របាសាទ ឃុំ្របាសាទ ្រស�កកំពង់្រតែបកថ េគេធ�ើែតក��ងៃថ�អង�រ ឬ េ�រ� ខាងេខ�ើតែខពិសាខឬេជស� ។ កាលពីេដើម េ្រចើនែតេធ�ើបុណ្យេឡើងអ�កតាយ៉ ងឧឡរ�ក ៣-៥ ៃថ� ឬ ៧ ៃថ� ្រពមទាំងមានការ្របជុំអស់ទាំងេ�
សង�ត់ ្រគប់សង�ត់ែដលជចំណុះែខ្រតបាភ�ំជំនន់េដើមផង ។ េគេធ�ើេរងបុណ្យេ�ទីវត�វ�ហារធំ េ�នទិសពាយ័ព្យៃនអ�កតាេមស ចមា�យ្របែហលជ ១គម. ។ មាននិមន�្រពះសង្ឃសូ្រតនិមន�េ�ទីេនះ ្រពឹកេឡើង និមន�េលាកេ�ដរ
េ�ទីអ�កតាេមសខ�ះ េ�ទីអ�កតា្រកហមកេ�ខាងេជើងភ�ំខ�ះ ដរថ�យអ�កតាសព�ឋានេ�្រតង់ចេង�ះភ�ំធំខាងលិចខ�ះ េ�ទីអ�កតាទួលឈា� ងេ�េលើភ�ំទួលឈា� ងខាងត្ប�ង រល់ៃថ� ទាល់ែតដល់ៃថ�េ�រ�ែដល្រត�វបុណ្យេឡើងអ�កតា ។ អំពេី រឿង
មនុស្សែដល្រត�វេគសមា�ប់ថ�យអ�កតាេនះ គឺេគយកែតមនុស្សណែដលមានេទាសធ�ន់ ្រត�វ្របហារជីវ�តបង់ ។ មុននឹងសមា�ប់េគេ�មនុស្សេនះ មកនិយយ្របាប់ឲ្យដឹងខ��នជមុន េហើយេគេបើកឲ្យមនុស្សេនះសុផី ឹកយ៉ ងឆា�ញ់តាម
ចំណង់ នំេ�ឲ្យេមើលែល្បង េមើលបុណ្យ ហាក់ដូចជមនុស្សធម�តា ។
លុះដល់ៃថ�សមា�ប់ េគេរៀបចំដក់ឃា�ងមនុស្សេនះ េហើយដែង�េចញេ�ពីទ្រី បជុំបុណ្យ េដយក្ប�នែហយ៉ ងអុឹកធឹក មានទាហានកាន់ស�សា� វុធ ឬ កាំេភ�ើងមុខេ្រកាយ ្រពមេដយអ�ក្រស�ករប់ពាន់នក់ ែហេ�កាន់ទីអ�កតា្រពះ្រស�ក (េម
្រស�ក) េ�ខាងេកើតវត�វ�ហារធំ ចមា�យ្របែហល ៥០០ម. ។ េគគំនប់អ�កតាេនះេដយអុជផវ បាញ់កាំេភ�ើង រួចេហើយ េទើបេគេគែហមនុស្សេទាសសំេ�េ�អ�កតាេមស ែដលស�ិតេ�ខាងត្ប�ងអ�កតា្រពះ្រស�កេនះ្របែហល ៨០០ម. ។
ដល់េហើយ េគក៏េរៀបចំបួងសួងបន់្រសន់ សូមឲ្យអ�កតាេមសជួយឲ្យ្រស�កបានសុខសប្បោយ ជួយអភិបាល្រស�ក នមុឺនសព�មុខម�ន�ីនិងបណ�រ�ស� ្រពមទាំងសូមឲ្យទឹកេភ��ងធា�ក់ចំតាមរដូវកាល ។ល។
រួចេហើយ េគេទើបេគែ្រសកភូមា (យក្សអឺ!) ៣ដង េទើបអ�កសមា�ប់ែដលមានងរជមេន (អុិន) ែដលកាន់ដវរំែរកេដើរ្រកឡឹងជុំវ�ញមនុស្សេទាស យរដវកាប់ែត ១ខា�ប់ដច់កែតម�ង េហើយេគសមា�ល់េមើល េបើឈាមបាញ់េ�េលើ េ�
ខាងេស�ើគា� ថទឹកេភ��ងនឹងធា�ក់េស�ើ្រគប់្រស�ក េបើឈាមបាញ់េ�ែតខាងណ ថេភ��ងនឹងធា�ក់ែតេ�្រស�កខាងេនះ ។ ក��ងេពលដំណលគា�េនះ មានបាញ់កាេំ ភ�ើង អុជផវ យ៉ ងគ្រគឹកគេ្រគងផង ។ ចំែណកខាង្រក�មែដលដែង�េ�អ�កតា
្រកហមក អ�កតាសព�សា�ន និងអ�កតាទួលឈា� ង ។ លុះឮសូរកាំេភ�ើងខាងអ�កតាេមសេហើយ េទើបបាញ់កាំេភ�ើង អុជ ផវគំនប់អ�កតាខាងខ��នជលំដប់បន�ប់ៗគា�េ� ។ ឯមនុស្សែដលេគសមា�ប់រួចេនះ យកក្បោលេ�េដតថ�យអ�កតា
េមស ្រពមទាំងឣរយកសាច់េដតជ ១០០ ្រចនួចថ�យផង ។ រួចេហើយយកសាច់ ៥០ ្រចនួចេទៀត ប���នេ�ថ�យអ�កតា្រកហម ៥០្រចនួចស្រមាប់អ�កតាសព�សា�ន និង ៥០ ្រចនួចេទៀតថ�យអ�កតាទួលឈា� ង ។
ក��ងសម័យេលាកធមា�េតេជ តី េនះែដរ ែដលតមកខាងេ្រកាយេគែលងសមា�ប់មនុស្ស ែ្របជសមា�ប់្រកបីជំនួសវ�ញ ប៉ុែន�េគេរ�សរកែត្រកបីេឡើងកមានតៃម� ៥០ េរៀលេឡើងេ� (តៃម�ជំនន់េនះ) ។

ឯរេបៀបេរៀងេរៀបចំេធ�ើបុណ្យក៏េ�មានេធ�ើដូចគា� ។ េវលាែដលេគសមា�ប់្រកបីេនះេទៀត ក៏េគសមា�ល់ឈាមដូចគា�នឹងការសមា�ល់ឈាមមនុស្សដូចេពាលខាងេលើេនះែដរ រួចេហើយ េគឣរសាច់្រកបីេដត ១០០ ្រចនួច ថ�យអ�កតាេមស
ឣរេ�� ១ឲ្យសភាុ េឆ�ង យកេ�ថ�យអ�កតា្រកហមក ឣរេ�� ១ េទៀត ឲ្យសុភាសា糈�ំ យកេ�ថ�យអ�កតាសព�សា�ន ។ ឯអ�កតាទួលឈា� ងមិនឮនិយយថដូចេម�ចេទ (្របែហលជេគែលងេឡើងយូរេហើយ េដយេ�ឆា�យពីេគេពក) ។
ប៉ុែន� មានការែប�កម៉្យោងចំេពាះ្រកបីែដលេគសមា�ប់េនះ េ�េពលេរៀបសមា�ប់ វស��ះរត់ពីកែន�ងេ� េគសមា�ល់ថ អ�កតាមិនទទួល ្រត�វរកទិញ្រកបីមួយថ�ីេទៀត យកមកសមា�ប់ថ�យវ�ញ ។
ដល់មកសម័យេលា綴កធមា�េតេជ ប��ង េគឈប់សមា�ប់្រកបីេ�េទៀត េគថ�យ្រកបីទាំងរស់ គិតពីេនះមកដល់ឥឡ�វេនះ (១៩៤៤) ្របែហលៃម�ឆា�ំេហើយ េគែបរជសមា�ប់្រជ�កជំនួសវ�ញ ។ លុះតមកេ្រកាយរហូតដល់សព�ៃថ�េនះ េគឈប់
ទាំងសមា�ប់្រជ�កេ�េទៀត គឺេគយកែតសា뵠ច់្រជ�កែដលេគទិញ ចំនួន ១០០ ្រចនួច េ�ថ�យែតម�ង ។ សម័យខាងេ្រកាយមក េ�េពលេឡើងអ�កតា ែតងមានរូបស�ឹងចូលជន់ផង ។ េគប�� ន់រូប ឲ្យអ�កតាេមសចូលសណ� ិត រួចេគនំគា�
សួរពីសុខទុកក� �ង្រស�ក្រគប់្របការ ។ល។ ្របពន�េលាកតាេដក ថន់ ជរូបសម�ឹងែដលអ�កតាេមសចូលជន់ រូបេនះសុីអ�ីមិនបានេទ អ�កតាត្រម�វឲ្យសែុី តបាយសា쀔បជធម�តា េមា៉�ះេហើយ រូបស�ឹងេនះក៏រ�ងៃរទាល់ែតសា� ប់េ� ។ ឯកិចព� ិធី
េឡើងអ�កតាេមស េគេ�ែតនំគា�េធ�ើេរៀងរល់ឆា�ំ ប៉ុែន�េធ�ើេដយខ្សត់េខ្សោយណស់ េធ�ើេសាះែតខាន មិនជអធិកអធមដូចកាលពីសម័យែដលេ�េថ�ើងរុងេរឿងេនះេទ ។ លុះអ�កតាេមសរួចេហើយ េទើបេគេរៀបេឡើងអ�កតាែដលេ�សង�ត់នន
ជខាងេ្រកាយ ។ ចំែណកពួកនមុឺនែដលមានបណ�ស័ក�ិធំៗ មិនែដលហា៊ នេ�ជិត ឬ េដើរកាត់មុខអ�កតាេមសេឡើយ េដយេជឿថនឹងសា� ប់ខ�ន ឬ ខូចបុណ្យសក�ិ ។
េ្រ�អំពីអ�កតាែដលេពាលខាងេលើេនះ េ�មានអ�កតាខ�ះេទៀតែដលេ�ជិតៗគា�េនះគឺ: អ�កតាទូងស�រ អ�កតានង្រតដច អ�កតាសេម�ើងែកវ អ�កតា្រពះែ្រស អ�កតាបុះេលៀន4 អ�ក្រចកចំបក់ អ�កតាសូនយក្ស ។ អ�កតាទាំងអម្បោលេនះ
មិនមានរូបេទ មានែតថ� ២-៣ ដុំជសមា�ល់ ែដលេឃើញមានរូបថ�េ្រចើនែតចំេពាះអ�កតាេមសប៉េុ ណ�ះ ។

ក- េភ�ងេខ�ង េលងបប
�
� នេ្រច�ងេទ ។
ី ទបួងសួ ងថា�យ្រពះពស
ិ ុ ករគា
ខ- េភ�ង្រជង ចក់្រសែសនអ�កត េហយ
 េ្រច�ងតមទំនុកថា ៖
“្រជងេអយ
 ្រជងតង៉ក រកសុ ី ចុងចក ្រកបៃី ្រពវេឡង
 ។
ផា�េំ ទអ�ក្រស�ក កុំឲ្យបរបាញ់ អសូ រ្រជងអញ
ទុកវកល់ ហូ ង
� ។"
(េលងេភ�ង ៣បទ េ្រច�ង ៣បទែ្របេភ�ងម�ងេទៀត) ។
គ- េភ�ងតូ ចេស�ង មានទំនុកែបបេនះ
“េស�ងេអយ្រសីេស�ង ្រសីេដរឆាប់េឡង ទន�ឹមនឹងបង ។
េស�ងេអយ
 ្រសីេស�ង េទេកៀង្រកបី ្រចឡំេដម្របី
នង
ិ កក់កេណ��ង ។ "
(េលងេភ�ង ៣បទ ែ្របេភ�ងេទៀត)
ឃ- េភ�ងសំ េពធា�យ (េគចប់េ្រគ�ងសំ ែណនដក់កុ ងសំ
�
េព) េហយ
 េ្រច�ងថា ៖
“សំ េពថយេទសមុ្រទ រលកវយផុត រេបកយុ ថា�
ែ្រសកេហកូនក�ួយ ឲ្យចុះសំ បា៉ន ្រសវពួរឲ្យបាន

សន�ក
ឹ ្រគ�េអយ
 ៗ" ។
ក�ុងេពលេឡង
ូ េទ កលពេី ដម
 ឮថាមានរូបែដរ ។
 អ�កតគា�នប��ន់រប

