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្របជំុេរឿងេ្រពងែខ�រភាគ ៨ ពីទំពរ័ទី ១៩៨ – ២០៣  

 

 

 

អ�កតពន័�សឡី ស�ិតេនចុងដីដុះ លូតចូលេទក�ុងែ្រពកខងេជងកំពងេ់ស�ហ៍ ចមា� យ្របមាណ ៤គម. ពីភូមទិព័េស�ច 

េនក�ុងឃុំធាយ ្រស�កបាភ� ំេខត�ៃ្រពែវង ។ ៃផ�ដីែដលជាកែន�ងអ�កតេនះ ្របមាណជា ៣០០ម. X ១.០០០ម. សុទ�សឹង

ជាេ្រតកនិងៃ្រពរនាមពសេពញ ។  

អ�កត ពន័�សឡី េនះ អ�ក្រស�កមនិែដលេហថា "អ�កត" េទ េគេហថា "អស់េលកពន័�សឡី" ។ ពក្យថា "អ�កត" 

និង "អស់េលក" សឹងមាននយ័្រពលំគា�  ប៉ុែន�ពក្យថា "អស់េលក" េគេ្រចនេហចំេពះអ�កត ឬបងប់តណ់ា ែដល

មានឥទ�ិពលខ� ងំពូែក េហយេចះរក្សោនូវពក្យសត្យ គួរឲ្យមនុស្សេលកេគារពបូជា។ ដូេច�ះ ពក្យថា "អស់េលក" គឺជា

ពក្យខ�ស់ជាងពក្យថា "អ�កត" ។  

អ�កតេនះ មានខ�មសងេ់ដយេឈ ្របកេ់ក្ប�ង េនេ្រកមេដមេឈមយួ ។ េនក�ុងខ�មគា� នរបូសំណាកអ�ីជាពិេសសេទ 

មានែតថ�ពីរដំុ ទំហំល�មេលកមា� ករ់ចួប៉ុេណា� ះ ប៉ុែន�សព�ៃថ�េនះ ដំុថ�េនាះកែ៏បកបាកជ់ាេ្រចនបំែណកេទេហយ ។  

 

្របវត�ិអ�កត  

កលពីសមយ័មុនយូរមកេហយេនាះ ្រតងក់ែន�ងអ�កតេនះ មានេដមសលី2្របាមំយួេដម េដមស� យមយួេដម និងៃ្រព

រនាមដុះពទ័�ជំុវញិដីទលួមយួ ទំហំ្របមាណជា ១០ម. បនួ្រជ�ងេស�រេបៀបដូចបនា� យ ។ កែន�ងេនះក្រមមានអ�កណាមយួ 

ហ៊នរកុរកវល�ិ ឬ កបឧ់សដុតណាស់ សូម្បែីតេដរកតក់គ៏ា� នអ�កណាហ៊នែដរ េ្រពះជាជ្រមកសត�សហវមានខ�  

ពស់ និង្រជ�កៃ្រពជាេដម ។ ចំេណរមកខងេ្រកយ មានមនុស្សមា� កេ់ឈ� ះ ្រសឹង មនិដឹងជាមកពី្រស�កណាេទ គាតេ់នាះ

មានមាឌធំដំបង សករ់ញួ ជាអ�កក� ហនក�ុងេរឿងកបច់ក ់្របពន�េឈ� ះនាង សុវណ� ពសវល ែដលមានមាឌធំ ្របដំ

្រតសងគា� នឹងគាតែ់ដរ េហយ្របកបេដយរបូសម្បត�ិយ៉ាង្រសស់ផង ។ ទងំពីរនាកប់�ី្របពន�េនះបានមកតងំលំេនៗ

េលដីទលួ ក�ុងចេនា� ះេដមសលីទងំ្របាមំយួេដមេនាះ ។ គាតប់ានកបឆ់ា� រៃ្រព េធ�ផ�ូវស្រមាបេ់ចញចូល ។ អ�ក្រស�កផង

ទងំពងួមនិដឹងថា គាត្់របកបរបររកសីុអ�ីេទ េ្រពះេគេឃញមកេនទីេនាះែត ៨ ឬ ១០ៃថ�ប៉ុេណា� ះ េហយមនិជាេទណា

បាត ់។ លុះ៤- ១០ៃថ�េ្រកយមក េទបេឃញគាតេ់នទីេនាះដែដលវញិ បាតេ់ឃញៗ ែតរេបៀបេនះរវងជាង ១ឆា�  ំេទប

បាតែ់លងេឃញគាតទ់ងំពីរនាកប់�ី្របពន�រហូតែតម�ង ។  



ម្៉យោងេទៀត ក�ុងសមយ័េនាះអ�ក្រស�កជិតខងទងំប៉ុនា� ន ឲ្យែតេឃញមានមនុស្សណាែបបអងអ់ចក� ហន េហយមាន

មាឌមាំៗ  ធំៗ មនិហ៊ននិយាយស�ីសួរនាអំ�ីេទ ។ ឯសត�សហវទងំឡាយែដលេនក�ុងៃ្រពេនាះេទៀតេសត កម៏និមក

េបៀតេបៀនដល់របូគាតទ់ងំពីរនាកប់�ី្របពន�េនាះែដរ េហតុដូេច�ះ េទបអ�ក្រស�កម�ុេំនាះេកតខ� ចគាតែ់តេរៀងៗខ�ួន ។ 

ម្យោង៉េទៀត បុរស្រសឹង េចះយកចិត�ទុកដកនឹ់ងអ�ក្រស�ក ជយួ សេ�ង� ះអ�កជិតខងជាេ្រចន ដូចជាមានពស់ចឹក ឬ ឈឺ
អ�ីេផ្សងៗ គាតែ់តងែតជយួ ឥតេរ សមុខ េនេពលែដលគាតេ់ដរេទ្របទះ ឬ េគរតេ់ទពឹងពកគ់ាត ់។  

េ្រកយេពលែដលបាតែ់លងេឃញគាត ់ចំននួ ២-៣ ឆា� មំក សត�សហវែដលេនក�ុងៃ្រពេនាះទងំប៉ុនា� ន ខ�ះកេ៏គចខ�ួន

បាត ់ ខ�ះេនទីេនាះដែដល ប៉ុែន�ែបរជាស�ូតបូតេទវញិ េដយេហតុេនះេហយ េទបអ�កភូមជិិតខងហ៊នបបលួគា� េទ

េមលកែន�ងេនាះ ។ លុះចូលេទដល់ េហយគា� នេឃញអ�ីទងំអស់ េឃញែតថ� ២ដំុ មានទំហលំ�មេលកមា� ករ់ចួ េនទន�ឹម

គា� េទៀបគល់េឈមយួ (មនិជាេដមអ�ី អ�កឲ្យករណ៍មនិបានប�� ក)់ នឹងដនេជងសត�តូច ធំជាេ្រចន ។ របូត ្រសឹង និង

្របពន�គាត ់ែដលកលពីមុន អ�កខ�ះសន�ិដ� នថាស� ប ់អ�កខ�ះថាគាតវ់លិេទ្រស�កកំេណ តគាតវ់ញិេនាះ ក�ុងេពលេនាះក៏

េជឿថា ពិតជាស� បែ់តម�ង ។ ឯថ� ២ដំុេនះ គឹក� យមកពីរបូយាយនិងតេនាះឯង ។ អ�ក្រស�កនាគំា� េគារពបូជា ថា� យែផ�

េឈនំចំណីេផ្សងៗ និងេធ�ខ�ម្របកស់�ឹកតូចល�ម ដកដំុ់ថ�ទងំពីរេនាះេទ រចួេហយនាគំា� បន្់រសន ់ សំុេសចក�ី េសចក�ី
ចេ្រមន ។ តមកខងេ្រកយ េដយេឃញដីម�ុេំនាះមានជីជាតិល� អ�ក្រស�កកន៏ាគំា� កបឆ់ា� រៃ្រព េនជិតខងអ�កតេនាះេធ�
ែ្រសអស់េទ េនសល់ែតេ្រតកបន�ិចបន�ួចប៉ុេណា� ះ ។  

រឯីអ�ក្រស�កែដលេទ្របកបរបរែ្រស េនែក្បរៗអ�កតេនាះែតងែតមាន្របទស់ដកម់�ូបចំណី បាយដំេណ ប នំកូន្រតី កូន

េខអវ កូន្រកមា យកេទេដតតមភ�ែឺ្រស ឬយកេទថា� យផា� ល់ចំេពះអ�កត្រគប់ៗ គា�  េបមនិបានេធ�រេបៀបេនះេទ នឹង

ពំុសូវបានេសចក�ីសុខក�ុងករេធ�ែ្រសេឡយ ។  

 

អំពីឥទ�ពិល  

ពីេដមអស់េលកេនះ អ�កខ�ះេហថាអស់េលក "ចុងេ្រតក" មានរក្សោនូវវត�ុេ្រប្របាស់ជាេ្រចនដូចជា ចនក្បោន តូច- ធំ

ជាេដម ។ល។ វត�ុទងំេនាះ េបអ�ក្រស�ក្រត�វករខ�ីយកេទេ្រប្របាស់ ក�ុងកិច�រវល់េផ្សងៗមានេរៀបមង�លករ កូន្រប�ស្រសី 

ជាេដម អចេទពឹងរបូសម�ងឹឲ្យខ�ីបានដូច្របាថា�  ។ ប៉ុែន�រយៈេពលែដលអចខ�ីបានេនះ គឺមាន្រតឹមែត ៤-៥ឆា�  ំប៉ុេណា� ះ 

កស៏បរលបវញិអស់េទ េដយេហតុអ�កខ�ីយកេទេ្រប េចះែតេធ�ឲ្យបាកែ់បកបាត ់មនិទិញដកស់ងវញិ េហយយកេទ

សងមនិែដល្រគបចំ់ននួ ។  

ឯសត�ៃ្រពែដលអស់េលករក្សោគឺ ខ�  ពស់ ្រជ�កៃ្រព រមាងំ និង្រកេព ។ អ�ក្រស�កមនិសូវែដលបានេឃញ្រគបគ់ា� េទ េហយ

សត�ទងំេនាះ កម៏និែដលេបៀតេបៀនមនុស្សផង េវៀរែលងែតអ�កមាតអ់្រកក ់អ�កតនឹងេធ�ឲ្យមានភយ័ភតិជាមនិខន ។ 

សត�ទងំេនាះ េបេលងេភ�ងថា� យេហយសំុេមល នឹងបានេឃញដូចេសចក�ី្របាថា�  ។ ចំែណកឯរមាងំ េលកគា� នលក់

េលៀមអ�ីេទ គឺវេដររកសីុេពញែតៃ្រពេនាះ ែតេបេយងចងេ់ដញ ឬ បាញ់ ្រត�វសំុអស់េលកសិន េទបបាញ់បាន េបមនិសំុ

េទ េទះបីខំេដញ ឬ បាញ់យ៉ាងណាកម៏និបានែដរ ។  



 

ករសែម�ងឫទ�ិៃនអ�កតេនាះ  

រល់ៃថ�េពញបូណ៌ម ីនិងៃថ�ែខដច ់នារ្រតីកល មានេភ�ងភ�េឺ្រពង្រពតេពញអ្រសម និងេនទីជិតៗអ្រសមេនាះ េភ�ង

េនះនរណាកេ៏មលេឃញែដរ ។ េដយេពលេវលកន�ងេទជាយូរយារណាស់េពក មនុស្សែដលធា� បេ់ជឿេហយេគារព

បូជាអ�កតេនាះ កស៏� បអ់ស់េទេក�ងៗជានេ់្រកយមនិសូវេជឿមនិសូវេគារពបូជា ឥទ�ិពលអ�កតកថ៏យចុះបន�ិចម�ងៗជា

លំដបរ់ហូតមក ។  

 

ឥទ�ិពលែដលមានេនខ�ះសព�ៃថ�  

តងំពីឆា�  ំ១៩៤០ មក អស់េលកេនាះបានមកសណ�ិ តេលរបូេលកយាយមា� កេ់ឈ� ះ ធាយ អយុ ៦០ឆា�  ំ(គិតមកទល់

នឹងឆា�  ំ ១៩៦៦) េនភូមទិព័េស�ច គាតធ់ា� បក់នទំ់េនៀមេឡងអ�កត ដរថា� យអ�កតេនះយ៉ាងជាបល់បណ់ាស់ គាត់

ែតងេមេផ�មេធ�េរៀងរល់ឆា�  ំ េបមនិបានេធ�េទ អ�ក្រស�កមុខជាពំុសូវបានសុខសប្បោយេឡយ ។ ចំែណកអ�កែដល្រត�វេទ

េធ�ែ្រស្របាងំេនកែន�ងេនាះ ្រត�វែតេរៀបេ្រគ�ងបូជាឲ្យមានសព�្រគបដូ់ចពីេដមេទបបាន ។ ឯអ�កឃា� លេគា ្រកបី ្រត�វកន់

្រតណមឲ្យជាប ់និយាយេលងេសចេផ�សផា� សនូវពក្យអ្រកក ់ឬ េជរគា� ជាេដម មនិបានជាដចខ់ត អ�កតនិងឲ្យពស់

េដញ ឬ វេង�ងផ�ូវមនិខន ។  

សព�ៃថ�េគេន្របយត័�មាតក់េនេឡយ េនេពលេដរកតៃ់្រពេនាះ ។ ម្៉យោងេទៀត េបមាននំចំណី ឬ បាយទឹក យកេទ

ទទលួទនេនែក្បរេនាះ េហយមនិបានថា� យបន�ិចបន�ួចេទ អ�កតនឹងេធ�ឲ្យចុកេពះ ឈកឺ្បោល វលិមុខមនិខន ។ េប
ឈេឺហយលុះែតេទនិយាយបន្់រសន ់ អុជេទៀនធូបេនឯផ�ះសម�ងឹ េហយនិយាយអង�រករឲ្យជយួ សេ�ង� ះអ�កែដលឈឺ
េនាះ េដយទទលួនូវកំហុសែដលខ�ួនបានេធ� េហយសន្យោថានឹងេលង្រប្រពឹត�ឲ្យខុសេទៀតេទបជា ។  

េនេពលមានអសន�ដូេច�ះ េគឥតេ្របេភ�ងេទ ្រគានែ់តអុជេទៀនធូប និយាយែបរបនអ់�កសម�ងឹេទជាករេ្រសច ។ ឯខ�ម

អ�កត កលណាេបមានបាកែ់បក ្រត�វែតនាគំា� សងេ់ឡងវញិ េបមនិេធ�នឹងមានភយ័មនិខន េនះចំេពះែតអ�កភូមេិន

ជិតខងដូចជាភូមទិព័េស�ចប៉ាទ�ិប និងភូមកំិែពងេស�ហ៍។  

 


