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អ�កតត នុង សព�ៃថ�ស�ិតេនខងេកតវត�ក្បោលស ភូមកិ្បោលស សង� តក់្បោលស ្រស�កសំេរង េខត�ឧត�រមានជយ័ ។  

មុននិងអធិប្បោយអំពីអ�កត តនុង សូមអធិប្បោយអំពីភូមកិ្បោលសបន�ិច េ្រពះភូមេិនះមានជាបទ់កទ់ងេទនឹងឥទ�ិ
ពលរបស់អ�កត ដូចតេទ  

េឈ� ះ ត េបន េនភូមខិងេលេនះ បានអធិប្បោយអំពីអ�កត នុង យ៉ាងច្បោស់លស់ណាស់្របាបខ់�ុបំាទថា ចំននួ

្របមាណជា ២ សតវត្សកន�ងមកេហយ ភូម-ិវត� សង� តក់្បោលស េគេហថា វត�-ភូម-ិសង� តត់្បោល់ថ�េទ លុះេ្រកយមក 

អ�កតត នុង កេ៏កតេឡងេនក�ុងភូមេិនះ េហយមានឫទ�ិអំណាចខ� ងំពូែកអស� រ្យ មានេតជះបារមដីេ៏មាះមុតពិត្របាកដ 

។ កលេនាះ អ�កតេនះេនស� កអ់្រស័យនឹងេដមយាង2មយួេដមយ៉ាងធំនាមុខវត� ែក្បរមាត្់រសះ ។ ្រសះេនាះមាន

ទំហ្ំរបែហលជា ២០០ម មានទឹកថា� ហ�ងដូ់ចក�� ក ់ ។ ពីេដម្រសះេនាះមានជេ្រមដល់េទ ១០ម ឬ ១៣ម ឯេណាះ 

សព�ៃថ�េនែតជេ្រមែត ៥-៦ម ប៉ុេណា� ះេទ ។ េនៃថ� ៨េកត ៥េរច ៃថ�េពញបូណ៌ម ីនិងៃថ�ែខដច ់តនុង ែតងែតសែម�ង

ឥទ�ិពលបេ�� ញេភ�ង េហះេហរ ភ�្ឺរចលរនា� លពសេពញៃផ�អកស រចួបេ�� ញេភ�ងឲ្យផុសេចញពីក�ុងទឹក ចំកណា� ល

្រសះ្របមាណប៉ុនត្បោល់បុកអង�រ េហយមានសណា� នដូចត្បោល់ ពីេលមាតត់្បោល់បេ�� ញពន�ឺភ�សឺេនា�  េពញែតក�ុង្រសះ

េនះ អ�ក្រស�កនាគំា� េទេមលអ៊ូអរ និងេកតសរេសរ្រគបគ់ា�  ។  

េនភូមកិ្បោលសេនះ មនុស្សមនិសូវ្របកបរបរកសិកម�េ្រចនេទ េគចូលចិត�្រប្រពឹត�អំេពេចរកម�ទងំ្រប�ស ទងំ្រសី េទ

េលភូមជិិតខង ។ លុះ្រប្រពឹត�អំេពអកុសលេនះ យូរេទ អ�កភូមជិិតខងេកតក�ីេក� ្រកហយ កប៏បលួគា� បាន ៥០នាក ់

ប្រម�ងមកកបស់មា� បអ់�ក្រស�កែដលជាេចរេនះេចល ដំណឹងេនះបានឮដល់េលកត ែសង េម៉ េលកតកេ៏ទបន់

្រសន ់សំុឲ្យេលកត នុង ជយួ ថា "សូមេលកត នុង ជយួ ខ�ុ ំជាកូនេចឲ្យមានជយ័ជម�ះេនេពលេនាះ ខ�ុ ំនឹងថា� យ្រស 

មានេ់ស� រ េភ�ង ៣បទ ្រពមទងំសងផ់�ះថា� យផង" ។ ករបន្់រសនច់បេ់ហយគាតក់ក៏នក់េំភ�ងបាញ់សត� (កេំភ�ងឡត) 

េទឈរែអបែក្បរេដមយាង ែដលេលកតអ្រស័យេន ជាបនា� នេ់នាះ អ�ក្រស�កែដលជាេចរទងំប៉ុនា� ន្របែហល ៥០

នាក ់ កម៏កដល់ េហយបាញ់តគា� េទ អស់ជិតកន�ះៃថ� េចរទងំេនាះកស៏� បដ់ួលេដកពសេពញេនេលដី ក្បោលេចរ

េឡងសសំ្រព�ស ។ ចបត់ងំពីៃថ�េនាះមក វត�-ភូម ិនិងសង� តត់្បោល់ថ� កក៏� យេទជាេហថា វត� ភូម ិនិងសង� តក់្បោល

សវញិ ជយួ យកអសអ�កស�ូត្រតងដូ់េច�ះេហយ េទបមានពក្យ្របតិដ�ជាបជ់ាេស� កទុកមកថា ត នុង គង្់រស�ក ត នុ

ង រក្សោ្រស�ក ត នុង ជយួ ឲ្យផុតភយ័ ។  



មានរបូសម�ងឹចូលតគា� រហូតមក របូសព�ៃថ�េឈ� ះយាយ យឺន អយុ ៧០ឆា�  ំ(េនរស់) ។ ករបនក់�ី ប�� នរ់បូក�ី េឃញ

ទនហ់នដូ់ចចិត�្របាថា� ែមន ឧទហរណ៍ កលពីៃថ�ទី ១-៦-៦៦ េនះកងរជត្រម�តេយងចំននួ ២០នាក ់េទស� កេ់នវត�

ក្បោលសេនះ ្រសបែ់តែខ�រេសរចំីននួ ៥៥នាក ់ ចូលមកេឡាមពទ័� បាញ់ពកួេយងេដយកេំភ�ងត្បោល់ តូចផង ធំផង 

បាញ់តគា� ចំននួ ២០នាទី ។ ែខ�រេសរបីាកទ់ព័ ពកួេយងេដញបាញ់រហូតដល់្រពំែដនេសៀម ។ ជាពិេសស ត នុង េចះ

ជយួ ដស់េតឿនកងទព័េយងជាេ្រចនដងេទៀត ដូចជាឆា� បំនា� យ ឈរយាមេហយេងកងក ់ត នុង កក៏�នា� ក ់ឬ ទ�នា� ដីំ

្រព�សៗ ឲ្យអ�កយាមដឹងខ�ួនេឡងវញិ ។  

 

ពិធីេឡងអ�កត  

ពិធីេឡងអ�កតេនះពីេដមគា� នេទ ប៉ុែន�អស់េលក តូច ធំ េឡងេទម�ងៗ ែតងេទអុជ េទៀន ធូប ្រច�ច្រសថា� យជានិច� ឯ

បាយម�ូបចំណីេគថា� យរល់េពលទទលួទន ។ កងទព័ជាតិេយងទងំ តូច-ធំ ែដលេទតំបនេ់នាះទទលួស� ល់ត ថង 

េនះទងំអស់ េដយត ថង ជយួ ផ�ល់នូវេសចក�ីសុខចេ្រមន្រគបេ់ពលេវល ។ ពិធីេឡងអ�កតេទបែតនឹងមានេធ� េ្រកយ

េពលែដលេលកត ែសន េម៉ បនេ់ហយមានជយ័ជម�ះេនាះេទ គឺេគេធ�េនខងចុងមហិមន�រដូវៃថ� ១៥ េកត ែខមាឃ ។ 

មុនៃថ�េឡងអ�កត ១ៃថ� អ�កភូមេិនះ ឈបេ់ធ�ករទងំអស់គា�  នាគំា� េទេបាសសមា� តខ�ម មានជ្រមះេស� េ្រពជាេដម 

។ល។ េនមុខខ�មត នុង េគេធ�កូនខ�មតូច ១បុរណេហថា "រនេទពត" សងេ់ដយកូនេឈតូចៗ មាន ទំហំទទឹង ៣

តឹក បេណា� យ ៥តឹក ្រកល្រព�លជារនាប ជ�� ំងកប៏ាងំេដយ្រព�លែដរ ្របកកំ់ណាតក់េន�ល ។  

េនេលរនេទពត មានដកថ់� ១ដំុជានិមតិ�របូៃនអ�កត េគអន�ងអ�កត្រគបទិ់សមកជបេ់លៀង ពូនភ�ខំ្សោច ់៨ទិស េដត

ទងរ់បូ្រកេព េធ�េដយ្រកដសពណ៌ េលភ�ខំ្សោចព់សេពញ ។ ្រពឹកេឡងនាគំា� ែហក្បនួ េដយមានវងេ់ភ�ង អៃយ ៉េ្រច�ង

រ ំេឆា� ះេទខ�មត នុង ដល់េហយេគែហ្របទក្សណិខ�ម ៣ជំុ េទបយក្របដប្់របដេនះេទដកមុ់ខខ�មត នុង ែដលសង់

េដយេឈ ្របកស័់ង�សី ។ េនេលខ�មមានឆា� ករ់បូមនុស្សេដយេឈ រេបៀបជារបូតុក�ត ជានិមតិ�របូៃនត នុង ។  

បនា� បម់កេគេលងេភ�ង ៣បទ ថា� យអ�កត ប�� នរ់បូយាយ យឺន សួរអំពីសុខទុក� ្រស�វអង�រ េកត ឬ មនិេកតក�ុងឆា� េំនះ 

្រពមទងំសួរពីេហតុករណ៍េផ្សងៗេទៀត ែដលេគទងំអស់គា� ចងដឹ់ង ។ អ�កតេនះេនចមា� យពីភ�ដំងែរក ៨ គ.ម. ។  

 


