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អ�កតកង� រែដកស�ិតេនេលភ�ជីំសូរ សមយ័មុនេហថាភ�បំារមជីីសូរ បច�ុប្បន�េហថាគិរេីសភណ័ េនសង� តរ់េវៀង ្រស�ក

សំេរង េខត�តែកវ ។  

អ�កតេនាះមានអយុ្របមាណជាជាងមយួសតវត្សមកេហយ េបេគេឡងេទេលភ� ំ តមផ�ូវខងេកត្រតងកំ់ែពងបុរណ

មយួ េឈ� ះថា ែសនធមល "ធ�ល់" តមជេណ� រកចេ់នាះេនាះ េឡងេទដល់ខងេល ្រតងម់ាតទ់� រចូលេទតមកំែពង

បនា� យសិលេទកន្់របាសទ ផ�ូវេនាះបិទជិត េគ្រត�វងកេឡងេទខងេឆ�ង ឬ ខងស� ំេទវញិ ។ ្រតងក់ែន�ងផ�ូវបុរណ

េនាះ បានជាខ�មតកង� រែដក េទេនេលកំែពងបនា� យសិលេនាះេទវញិ ។ ផ�ះអ�កតេនាះសងេ់ឡងេដយឥដ�្របក់

េក្ប�ងមានបេណា� យ ៣ម. ទទឹង ២ម. ៥០ ។ ក�ុងខ�មពីខងេ្រកយ មានរងជាថា� ក់ៗ  មានកម�ស់ទងំអស់ចំននួ ៧ 

តឹក ស្រមាបត់ម�ល់របូសំណាកអ�កតនិងអ�កយាយ របូេនាះមានរេបៀបជាបុរណវត�ុ មានរងកំេប៉ាង អង�ុយេជងមា� ង

បត ់ េជងមា� ងប�្ឈរជង�ង ់ ៃដកនក់ង� រេធ�េដយែដក របូសំណាកអ�កយាយអង�ុយបតេ់ជងរបូេនាះមានេផងពីរ េពញ

េដយេជងធូប មានកែន�ងបិទេទៀន មានភាជនម៍យួស្រមាបដ់ក្់របាក ់ ែដលេគយកេទថា� យ ។ ពីខងមុខ និងសង

ខងអ�កត មានទងច់ង្របេ្រជ�តគា�  និង ឡង-់តងំយូជាេ្រចន ែដលេគយកេទថា� យ ។ េនែក្បរជ�� ំងមានេ្រចនែត

សក ់ែដលអ�កបនេ់គេករថា� យអ�កតេនាះ ។  

មនុស្សទងំឡាយ េទះជិតក�ីឆា� យក�ី ែតងែតចូលេទេគារពបូជា បន្់រសនេ់រៀងរល់ៃថ�ពំុែដលខន ជាពិេសសេនចូល

ឆា� មំ�ងៗ ។ ក�ុងរវង ៣ៃថ�េនាះ េនតមផ�ូវពីខងត្បងូ្រតពងំ្រសង ់េស�រែតរកេដរពំុរចួ េ្រពះមនុស្សេ្រចនេដរ្របេ្រជ�តគា�

រហូតដល់កំពូលភ� ំ។ ក�ុងមយួឆា� ំៗ  ្រគានែ់តតង� យ្រពះ និងអ�កតេនាះ ្របមាណជា ៤.០០០ ឬ ៥.០០០េរៀលយ៉ាងតិច 

។  

កលពីឆា�  ំ១៩៣៥ រជករបារងំែសស បានេឡងេទេរៀបចំសិលេនេលភ�េំនាះ បានសំុរះុេរ ខ�មអ�កតេនាះេចញ េលក

្រគ�េចអធិករ្រពះនាម ប៉ុល ក្៏រពមអនុ�� តឲ្យរះុេរ  ប៉ុែន�េលកឲ្យេទនិយាយនឹងអ�កតេនាះផង គឺឲ្យេរៀបចំប�� នរ់បូ 

និយាយឲ្យេគសុខចិត�ផងេទបបាន ។ េពលេនាះបារងំែសសកេ៏រៀបពិធីប��ូ លអ�កតេនាះ េគឲ្យេទអេ�� ញរបូែដល

ចូលេនាះមក របូេនាះេនខងេកតភ�េំឈ� ះ ត ឯក ្របពន�េឈ� ះ ញឹក ផ�ះក�ុងសង� តស់�  ្រស�កសំេរង ែខ្រតតែកវ ។ 

ក�ុងេពលប��ូ លេនាះ េគេរៀបពិធីសព�្រគប ់មានបាយសម� បែង�ម ចមា� ប មានេ់ស� រ ្រជ�កៃខ� មានអុជ ផាវ្របអប្់របែវង ២ 

ម. េលងេភ�ងែខ�របុរណ េភ�ងពិណពទ្យ ៃឆយុា ំ េដម្បនឹីងប��ូ លអ�កត េហយសំុរះុេរ កែន�ងេនាះេចញ ។ ដល់អ�កត



ចូលរបូេនាះ បារងំកចូ៏លជែជកជាមយួនឹងរបូ បារងំេចះភាសែខ�រខ�ះែដរ េពលេនាះបារងំនិយាយពីពង្សោវតរថា 

កែន�ងេនះជាដំបូលកំែពងសិល េ្រពះបនា� យកំែពងសិលេកត មនិែមនអ�កតេកតមុនបនា� យកំែពងសិលេទ អ�កត

េទបនឹងេកតេ្រកយយ៉ាងពិត្របាកដ" ។ េពលេនាះអ�កតក្៏រពមចុះចញ់បារងំ បារងំកអ៏េ�� ញឲ្យេទេន្រជ�ងកំែពង

ខងេជង េគនឹងេរៀបផ�ះសងវញិឲ្យបានល�ដូចេដម េ្រពះេហតុហ�ឹងេហយបានជាសព�ៃថ�េនះ េគេឃញអ�កតកង� រែដក

ស�ិតេនខងេជងវញិ ។ កែន�ងផ�ះអ�កតេនាះ េ្រកយែដលរះុេរ ផ�ះអ�កតេចញេហយ បារងំកេ៏រៀបចំចកដី់បំេពញ េហយ

េរៀបដំុថ�ែដលធា� កប់ាកែ់បកេនាះ ដកឲ់្យបាន្រស�លដូចេដមេឡងវញិ ។ េនខងក�ុងបនា� យែដលមានដីដុះ កម�ស់

្របមាណ ០ម. ៧០ កប៏ារងំឲ្យែរកដីេនាះេចញអស់ បានស� តបាតរហូតដល់សព�ៃថ�េនះ ។  

មានចេ្រម�ងមយួបទែដលទកទ់ងនឹងអ�កតេនាះ 

ជារេបៀបសំុពរថា 

្រពះឥសូរជាកំពូលៃនេទវត េហយនិងអ�កត 

េឈ� ះកង� រែដក េលកមានឫទ�ិេពញចែម�ក 

អ�ក្រស�កពឹងែផ�ក ទងំ្រប�សទងំ្រសី ។ 

បន�រ ្របាសទនាងេខ�  ្រសី្រសស់្រសេង 

មានឫទ�ិេចស�  សូមជយួ េខមរ 

សូមជយួ េខមរ និងរក្សោែផនដី ។ 

 

េសចក�ីប�� ក ់េរឿងអ�កតកង� រែដកែដលខ�ុ ំសរេសរមកេនះ គឺខ�ុ ំបានដឹង េដយបានេទសំណាកេ់ននឹងវត�ភ�ជីំសូរេនាះ 

ក�ុងេពលែដលបារងំបានេទេរៀបចំសិល្របាសទេនេលភ�ជីំសូរេនាះ ។ មយួេទៀត តមា� កេ់ឈ� ះ្រគ� ញាណ ផ�ះេន

ភូមជិនា� តៃ់ដ សង� តរ់េវៀង ខងលិចភ� ំបានឲ្យករណ៍ថា "អ�កតេនះមនិែមនេឈ� ះដូចសព�ៃថ�េនះេទ ក�ុងរវងជាង ៤០ 

ឆា� មំកេហយអ�កតេនាះចូលរបូ គាតក់ប៏ានសួរផា� ល់នឹងរបូអ�កតេនាះថា េហតុអ�ីកេ៏ឈ� ះថាកង� រែដក?”  

អ�កតេឆ�យថា េដមេឡយេយងេឈ� ះ ដំបងែដក មនិែមនេឈ� ះកង� រែដកេទ េ្រពះេយងមានឥទ�ិពលខ� ងំណាស់ សូ

ម្បែីតេដមេត� ត កេ៏យងយកមក្រគវឲី្យវលិដូចកង� របានែដរ េហតុហ�ឹងេហយបានជាអ�ក្រស�កេហថា កង� រែដកៗរហូត

មក ។  

សួរ ៖ ចុះមានអ�កតមានឥទ�ិពលជាងេនះេទៀតេទេនក�ុង្រស�កេនះ ?  

េឆ�យ ៖ គា� នេទ ក�ុងែខ្រតទងំមូលមានែតេយងធំជាងេគ េហយមានឥទ�ិពលជាងេគ េបមានឥទ�ិពលជាងេយង េហយ

ធំជាងេយងេនាះមានែតេនឯភ�គូំែលនឯេណាះ ។  



សួរ ៖ ចុះរបូសំណាកេម�ចកម៏ានកនក់ង� រែដកេទវញិ?  

េឆ�យ ៖ របូសព�ៃថ�េនះេគកសងេ្រកយេទ ឯរបូមុនេនាះេគេធ�កនដំ់បងែដក ។  

 


