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អ�កត្រកហមកឋតិេនភូមមិហរជ សព�ៃថ�េគេហថា ភូមេិឈទល សង� តបឹ់ង្រតញ់ ្រស�កសំេរង ែខ្រតតែកវ ។ អ�ក

តេនះ មានខ�មេធ�េដយេឈ្របកស់�ឹកជ�� ំងក� រ ។ អ�ក្រស�កេទបនឹងសងអ់្រសមថ�ីមយួេទៀតេដយសីុមង៉ត ៍ េន

ទន�ឹមគា� នឹងខ�មចស់ពីមុន ។ េនពីខងេ្រកយអ្រសមមានដំបូក េហយមានេដមេឈដុះសុ៊ម្រទ�ម តងំេនេលដីទលួ

មយួខ�ស់ ែដលអ�ក្រស�កេនះនិយមេហថា "េលកតភូម"ិ ។ េលកតមា� កនិ់យាយថា: អ�កតេនះមនិដឹងជាមានពី

កលណាេទ គាតេ់កតេឡងដឹងក�ីកលណា កេ៏ឃញអ�កតេនះែតម�ង ្របែហលជាេកតមានពី្រតឹមសមយ័ែដលមនុស្ស 

មកតងំេនេលភូមមិហរជេនះ ។ អ�កតេនះ មានឥទ�ិពលេលអ�ក្រស�កភូមេិនះណាស់ េចះជយួ ែថរក្សោេសចក�ីសុខ 

និងជយួ រកយុត�ិធមឲ៌្យអ�ក្រស�ក-ភូមេិទៀតផង ។ សមយ័េដម កលេបមានេរឿងរ៉វេផ្សងៗ េកតេឡងរវងអ�កភូម ិឬមាន

ករេឈ� ះទស់ែទងគា� ជាេដម េគែតងេទប�ឹង-ស្បថចំេពះមុខអ�កតេនាះ របេ់រៀបតមដំេណ រេរឿងេរៀងៗខ�ួន េហយ

មានសូ្រតពក្យស្បថ្របាធំានេទៀតផង គូវវិទទងំពីរកសុ៏ខចិត�េរៀងៗខ�ួនជាករេ្រសច មនិបាចប់�ឹងផ�ល់ដល់រដ�ករមុខ

្រកសួងេទៀតេទ ។ ពក្យសម្បថេនះ េឃញថាស័ក�ិសិទ�ិែមន េបអ�កណា្រប្រពឹត�ពំុសុចរតិេទៀង្រតងេ់ទ អ�កេនាះមុខជា

អន�រយរហូតដល់ស� បយ៉់ាងទនហ់នក់សឹ៏ងមាន ។  

ម្៉យោងេទៀត អ�កតេនះស�បណ់ាស់ មនុស្សណាពកម់កួ ជិះដំរ ីនិង�ស�ីមានៃផ�េពះ េដរកតមុ់ខមនិបានេទ នឹងបណា� ល

ឲ្យរលូតកូន េបអ�កមានបុណ្យស័ក�ិនឹងធា� កបុ់ណ្យស័ក�ិ ។ អ�ក្រស�កខ� ចេហយមនិហ៊ន្រប្រពឹត�បំពនចំេពះេរឿងេនះេទ 

។  

អ�ក្រស�កដំណាលតៗមកថា ្របមាណជា ៤០ ឬ ៥០ ឆា� កំន�ងេទេហយ មានតចស់មា� កេ់ឈ� ះែងត៉ ្របពន�េឈ� ះ

េលឿង ផ�ះគាតេ់នចមា� យ្របមាណ ៤០០ម ពីទិសអេគ�យៃ៍នអ្រសមអ�កតេនាះ ។ ត ែងត៉ ជាអ�ករកសីុេធ�ទឹកេត� ត 

គាតប់ានេធ�ទឹកេត� តមយួេដមែក្បរខ�មអ�កតេនះឯង ។ េពលែដលេឡងគាបេត� តេនាះម�ងៗ តែងត៉េចះែត្រជលួស

មាតក់ េដយគាបេទវបាក ់ឬ្រកឡាចផ់ា� េត� តពីឃា� ប ។ អ�កតេនះខឹង ក្៏រចនត ែងត៉ ទមា� កពី់ចុងេត� តមកដី េហយ

េទចូលរបូអ�ក្រស�កមា� ក ់ឲ្យនិយាយថា "េលកតមនិឲ្យត ែងត៉េធ�េត� តេទៀតេទ ឲ្យរកសីុអ�ីដៃទេទៀតេទ កំុេដរគាបផា�

េគេទៀត េគឈណឺាស់ ។ េ្រគាះជាត ែងត៉ មនិស� បក់�ុងេពលេនាះែដរ ។ ែតលុះគាតប់ាន្រសក្រសន�ជាចកជំងឺ មាន

កមា� ងំ្រស�លបលួេឡងវញិ គាតក់ច៏បេ់ធ�របរេត� តេទៀត គាតេ់ធ�េដមដែដលហ�ឹង ។ េពលេនាះអ�កត្រកហមក (អ�កត

ភូម)ិ ែលង្រចនត ែងត៉ ទមា� កដូ់ចមុនេទៀតេហយ អ�កតខឹងខ� ងំណាស់ េដយ្របេដត ែងត៉ មនិស� ប ់ កច៏បត់ 

ែងត៉ យកេទដក្់រចវកភ់ា� បនឹ់ងសសរខ�មអ�កត អស់មយួយបម់យួៃថ� ។ ្របពន�កូនបាតត់ ែងត៉ េដររកមនិេឃញ



េសះ រកចុះរកេឡងកប៏ានេឃញត ែងត៉ េនខ�មអ�កត ។ េពលេនាះត ែងត៉ េឃញ្របពន�េដរចូលេទ ែ្រសក្របាបម់ក

ថា "អញេទមនិរចួេទ អញជាប្់រចវកេ់ជងេហយ!” ។ ឮដូេច� ះ ្របពន�កូនកខំ៏ទញគាតេ់ចញពីខ�មអ�កត ែតគា� ន

កេ្រមកេសះ ទញយ៉ាងណាកម៏និរចួ េគេឃញេជងគាតទ់ងំពីរពទ័�ជាបនឹ់ងសសរខ�ម េហយឮសូរ្រចវក្់រចវៗេនែក្បរ

គាតេ់នាះែដរ ។ ្របពន�កូនខំទញទល់ចំេណះ េនែតមនិរចួ កត៏ងំែបរបនចុ់ះញ៉ម សំុឲ្យអ�កតែលងត ែងត៉ េនាះមក

វញិ អ�កតកែ៏លងត ែងត៉ ឲ្យមកជបួជំុ្របពន�កូនវញិដូចធម�ត ។ តងំពីេពលេនាះមក អ�ក្រស�កភូមកិន៏ាគំា� េជឿស៊ប ់

ចំេពះអ�កតេនាះឥតងកេរ េគែតងបន្់រគប់ៗ គា�  ក�ុងេពលណាែដលមានទុក�្រព�យ ឬ បាតរ់បស់្រទព្យេផ្សងៗ ឬ កច៏ង់

បានជយ័ជម�ះ ក�ុងករេលងែល្បងសីុសងជាេដម ។ េគាលបំណងៃនករបនេ់នះេ្រចនែតបានសេ្រមចដូចបំណងេរៀងៗ

រហូតមក ។ ឯរេបៀបតង� យេគេ្រចនថា� យស� ធមៃ៌ដ2 ១គូ ស� ធមដូ៌ង ១គូ មានេ់ស� រ ១ មានរ់ស់ ឬ មានធ់ា� ក ់នំ េចក 

្របាក ់ទង ់េទតមករែដលេគបានបន ់។  

រេបៀបេឡងអ�កត  

ពិធីេឡងអ�កត្រកហមក ឬអ�កតភូមេិនះ េគកំណតេ់ធ�េនៃថ� ១៣ េកត ែខពិសខេរៀងរល់ឆា�  ំ ។ អ�ក្រស�កមហរជ 

(ភូមេិឈទល) េរៀបចំេធ�ពិធីេនះេរៀងរល់ឆា�  ំឆា� ខំ�ះេគេធ�បង� រចួ និមន�្រពះសង្ឃចំេរ ន្រពះបរតិ� រចួេទសនា ។ ្រពឹកេឡង

និមន�្រពះសង្ឃដរ ឆាន ់ដល់េពលល� ច េទបេគចបេ់ធ�ពិធីប�� នរ់បូ ។ ប៉ែុន�មានឆា� ខំ�ះ េគេធ�ប�� នរ់បូែតម�ង មនិមាន

និមន�្រពះសង្ឃឆានេ់ទ ។ អ�កតេនាះ មានរបូសម�ងឹជាេភទ្រប�ស ស្រមាបចូ់លមកនិយាយកិច�ករ្របាបកូ់នេច ។ តរបូ

សម�ងឹេនាះមានអយុ្របមាណ ៥០ឆា�  ំ គឺអ�កត្រកហមកចូលជានែ់តម�ង ឥតមានអ�កណាេរ សេទ ។ ប៉ុែន�តមកខង

េ្រកយ របូេនាះកក៏នែ់តចស់ ចូលជានែ់លងេកត អ�ក្រស�កកេ៏រ សរករបូថ�ីេទៀត េដយេគបងួសួងថា "េបេលកត

្រសឡាញ់អ�កណា សូមឲ្យចូលរបូអ�កេនាះចុះ េ្រពះរបូមុនចស់ណាស់េហយ ។ េគបងួសួងរចួេហយ កច៏បេ់លងេភ�ង

ែខ�រ ឲ្យអ�កតេរ សរបូចូលេទ ។ សព�ៃថ�េនះ ចូលរបូតមា� កេ់ឈ� ះ ត អន ែដលជារបូថ�ី អយុ ៥០ បា� យែដរេទបនឹង

ចូលេធ�សម�ងឹក�ុងឆា� ១ំ៩៦៦ មុនេនះគាតេ់នភូមខិ� អុង សង� តបឹ់ង្រតញ់ ្រស�កសំេរង តែកវ។  

អំពីេ្រគ�ងសំែណនស្រមាបេ់ឡងអ�កត  

េនៃថ�មុន ១៣ េកតែខពិសខអ�ក្រស�កពីរនាកេ់ដរៃរអង� ស្របាកពី់អ�កភូមទិងំអស់គា�  េដម្បយីកេទទិញ្របដប្់របដ 

ស្រមាបេ់រៀបចំពិធី ។ កលទិញឥវ៉នស់ព�្រគបេ់ហយ េគកច៏បេ់ធ�ស� ធមៃ៌ដ ១គូ ដកក់�ុងខ�មអ�កត ្រពមទងំមានេចក 

នំ បែង�ម ចមា� ប ដកថ់ា� យក�ុងេរងេនាះផង ។ េ្រកពីេនះមានេធ�សង្ឃកឹមយួ ទទឹង ០ម.៦០ បេណា� យ ១ម.២០ ។ េន

ក�ុងសង្ឃកឹេនាះ េគដក្់រស�វ អង�រ េពត សែណ� ក ល� អំបិល ្របហុក ្របាកក់ស ែដលអ�ក្រស�កភូមេិគយកមកដក ់។ 

្រស�វអង�រ េគេដរេស្បោងតូចៗ្រចក្រគប់ៗ គា� យកមកដក ់ក�ុងមា� ក់ៗ មាន្រស�វ ១បាវ អង�រ ១បាវ ្របាក ់១េរៀល បាយសម�

ស្រមាបដ់កេ់លសង្ឃកឹ និងបាយសម�ស្រមាបឲ់្យពកួអ�កេភ�ងបរេិភាគ ។ េគេធ�្រជ�ក១ ដកេ់លស�ក និងមានេ់ស� រ ១គូ 

បែង�ម ១គូ ចមា� ប ១គូ្រគបមុ់ខសុទ�ែតមយួគូៗទងំអស់ ។ ែពមយួ្របែវង ១ហត�រងចតុេកណែកងេស� ក�ុងែពេគដក់

បាយសម� េចក នំ ្រគបមុ់ខឥវ៉នែ់ដលមាន ។ មានែពមយួេទៀតរងឆេកណ មាន ៦ ថា� ក3់ មាន្រទង្់រទយែព្របែហល

នឹងអកព់ទ័�សូ្រត ក�ុងែពេនះ េគេគដកប់ែង�ម-ចមា� ប ដូចែពរងចតុេកណែកងេស�េនាះែដរ ។  



េនខងមុខេរងអ�កត េគ្រកលកេន�ល េហយេរៀបដក្់របដប្់របដទងំអស់ ឲ្យរបូអង�ុយេលកេន�ល្រកហម ែក្បររបស់

ទងំអស់េនះ ែបរមុខេទទិសខងេកត ។ េនពីមុខរបូមានរងមយួ េហយរងមានដនា� ប្់រកមនួ ១ ស� េបៀក ៥ ម៉ាត ់បារ ី

៥ េទៀន េទៀនអុជេហយ ១គូ ម�ូ ៣សន�ឹក ស� មយួ ្របាក ់២០េរៀល ែដលេគដកឲ់្យរបូបាងំ4 ។ របូអង�ុយបតេ់ជងទទូរ

្រកមា ៃដទងំពីរចបរ់ង រេបៀបេ្រទមបន�ិច ។ ពីមុខរបូេនាះ េគេរៀបេឆ�ង-ស� ំជាជរួ គឺ មាន ់១គូ បែង�ម ចមា� ប ១គូ ្រជ�ក

ដកក់ណា� លខងមុខបែង�ម និងចមា� បេទេទៀត ។ តេទេទៀត េគដកែ់ពសង្ឃកឹ សង្ឃកឹេគដកមុ់ខឲ្យឈមមករកមុខ

អ�កត និង្រក�មេភ�ង ១វង ់មាន្រទ ១ បីុពក ១ អ�កេ្រច�ងមា� ក ់ស�រ ២ ។ េពលប�� នរ់បូេលងេភ�ង្របគំ ។  

េពលេភ�ងកំពុងែតេលង របូេធ�្រទឹង ហកដូ់ចជាចសំ� បេ់ភ�ង និងចេ្រម�ង េបអ�កចេ្រម�ងេ្រច�ងមនិ្រត�វេទ របូចបេ់្រច�ង

ខ�ួនម�ង េទបអ�កត្រកហមកចូល ។ េពលចូលរបូមុនដំបូង អ�កតនិយាយជាភាសលវ រចួេទបនិយាយភាសែខ�រជា

ខងេ្រកយ ។ មានមា� កអ់�កសួរ និងថា� យតង� យ ែដលតមទមា� បអ់�ក្រស�កេហថា "េជង្រពះ" ។ េជង្រពះេនះ េចះ

និយាយភាសេខ� ច ដូចដូង េគថា "មហៃល" េចក េគថា "្រតសូល"5 ជាេដម ។ល។ អ�កចសួំរេនាះ េគសួរពីសុខទុក�

ក�ុង្រស�កភូម ិនឹងសំុកំុឲ្យមានជំងឺអសន�េរគ អុត េ្រពះជំងឺពីរមុខេនះ អ�ក្រស�កខ� ចណាស់ សំុឲ្យមានទឹកេភ��ងបរបូិណ៌ 

សំុកំុឲ្យមាន្រកដង�ូវសីុ្រស�វ កំុឲ្យ្រស�វពយ ជាេដម ។  

បនា� បម់ក របូអ�កតចូលេនាះ ចបឲ់្យចំណីេខ� ច្រពយ េពលែដលឲ្យចំណីេគបែង�រសង្ឃកឹេនាះ ឲ្យែបរមុខេចញ របូចូល

េនាះចបយ់កអង�រមកផ�ុ ំ រចួបាចេទេលែពនិងសង្ឃកឹ រចួចបល់ជមកបាចេលែពនិងសង្ឃកឹេទៀត េហយេគឲ្យជូនែព

និងសង្ឃកឹេនាះេទ ។ មុនេពលយកសង្ឃកឹនិងជូនែពេនាះេទេនាះ េគ្រត�វចកប់ាយចកស់ម� បែង�ម ចមា� ប ដកេ់លែព

និងសង្ឃកឹ រចួនាគំា� ែសងែពនិងសង្ឃកឹេនាះេចញេទ ។ ឯរបូេនាះេ្រកកឈរ ៃដកនដំ់បង ឬ ដវ ្រគវេីលតេដរតម

េ្រកយអ�កែសងសង្ឃកឹេនាះេទែដរ ។ អ�កេលងេភ�ងបទេស�ចេដរ មនុស្សកេ៏្រកកេដរែហេទទងំអស់គា�  បានចមា� យ 

៥០ម. ឬ ១០០ម. របូ្រតឡបម់កវញិ អ�កែសងសង្ឃកឹ េភ�ង និងអ�កែហទងំអស់ េចះែតែហេទមុខេទៀត បានចមា� យ

្របែហល ៥០០ម. េទបដកស់ង្ឃកឹនិងែពេចល េភ�ងកឈ៏បេ់លង អ�កែហ្រតឡបម់កវញិ ។  

ឯ្របដប្់របដេនេលសង្ឃកឹទងំប៉ុនា� ន ្រត�វអ�កែសងេនាះចតក់រគឺ មានេ់ស� រ ្រជ�ក េគេបះែតស�ឹក្រតេចៀកបន�ិច ក្បោល

បន�ិច េជង កន�ុយ ដកេ់លសង្ឃកឹេនាះេទ សល់ប៉ុនា� ន េគនាគំា� ែចកគា� បរេិភាគ ។ ប៉ុែន�េប្រស�កមានេកតជំងឺអសន�

េរគ ឬ អុត េហយេបមានេធ�ពិធីេនះ េគមនិែដលហ៊នយករបស់អ�ីមកវញិេទ ទុកេចលេនេនាះេហយ សូម្បែីតសត�

តិរច� នកម៏និហ៊នសីុផង ។ សមយ័សព�ៃថ�េនះ េពលេរៀបេឡងអ�កត្រកហមក មនិមានដក្់រជ�កទងំមូលដូចមុនេទ េគ

ទិញែតក្បោល េជង និងកន�ុយ្រជ�កមកជាករេ្រសច ។  

 


