
អ�កត មុនឺ-គង ់

 

្របជំុេរឿងេ្រពងែខ�រភាគ ៨ ពីទំពរ័ទី ២៥ – ២៨  

្របវត�ិអ�កត មុនឺ-គង ់ 

 

 

 

១. "អ�កតែដលេនេលខ�ងភ�ធំំ េនឃុំ្រតពងំរងំ ្រស�កឈូក ែខ្រតកំពត េឈ� ះេលកត មុនឺ-គង ់។ មានេរឿងដំណាល

ថា េលកត មុនឺ-គង ់េនះ មានឥទ�ិពលខ� ងំក�  មានអំណាចអស� រ្យជាងេគទងំអស់ ពលរដ�ទងំ្រប�ស- ្រសីក�ុង្រស�ក

ឈូកទងំមូល ែតងែតេគារពេកតខ� ចអំណាចេលកត មុនឺ-គង ់ េនះ្រគប់ៗ គា�  : អ�ក្រស�កេទរកសីុឯៃ្រពភ�មំ�ងៗ 

្របយត័�ជានិច� ខ� ចែ្រកងនិយាយេលងហួសខុសមាត ់ពំុហ៊ននិយាយចេម�ះចំអសេសចេលងេទ ។ មានេរឿងរ៉វជាេ្រចន

តមឮចស់ៗដំណាលតៗ គា� មកថា : កលជំនានជ់ាង ១០០ ឆា� បំា� យមកេហយពលរដ�ក�ុង្រស�កឈូកេនះ ពំុសូវហ៊ន

េទរកេនឯៃ្រពេនាះេទ េដយេលកត គង ់េនះកំពុងមានឥទ�ិពលអស� រ្យណាស់ អ�ក្រស�កដបំាយពំុហ៊នយកែវកគង

េលមាតឆ់ា� ងំេទ ពំុហ៊នលូកបាយបរេិភាគក�ុងឆា� ងំេទ ពំុហ៊នេដកគងអនា� កេ់ទ ពំុហ៊នថាអញគា� នខ� ចអ�ីក�ុងៃ្រពេនះេទ 

និងពំុហ៊ននិយាយចំែអចំអនេ់សចេលងដូចជាេនផ�ះេនាះផង េដយខ� ចខុសមាត ់ ។ េបមានេឈ� ះណាខុសមាត ់ ឬ

ខុសេដយ្របករណាមយួ េពលេដរេទ នឹងេឃញពស់ែវករនាមធំៗ ឬយបេ់ឡង នឹងេឃញខ� ធំៗ មកយំគ្រគឹកគេ្រគង

េដកពំុបានេទ េបមានចស់េគដឹងថាខុសមាត ់េគនិយាយបនថ់ា "េលកត មុនឺ-គង ់េអយ ខ�ុ ំខ� សេអៀនណាស់ សំុេហ

េគាេលកតេទវញិេទ ខ�ុ ំរងចលេហយ" ថាែតប៉ុេណា� ះ គឺ្រសបែ់តបាតភ់ា� មេទវញិ ឮត ដងួ និយាយថា "មាន

មនុស្សបីនាកេ់ទរកសីុឯៃ្រពភ� ំមានមា� កខុ់សមាត ់ េហយេដកេលខ�មកណា� លេគេទៀត ្រសបែ់តខ� លបខ ំពយំកអ�ក

ខុសមាតេ់ទបាត ់អ�កេដកជាមយួគា� ភា� កេ់ឡង េឃញែតដនខ� រកមនុស្សពំុេឃញកសឹ៏ងមាន ។ ឮចស់និយាយថា ត

ែបន៉និងតទូច េទរកសីុឯខងលិចភ�ធំំ ជិតផ�ះែដរ េហយខ� វេដរតមពីភ�ធំំមកេដញខតំែបន៉ៗ រតេ់ឡងេដមេឈមយួ

េដម ខ� វេឡងតមខតំែបន៉យកេទសីុអស់សចព់កក់ណា� លស� បេ់ទ ឯតទូចគា� នខុសមាតេ់នាះ្រតឡបម់កផ�ះ

ឥតមានខ� តមេទ តទូច្របាបកូ់នតែបន៉ កូនតែបន៉េទតមរក េឃញស� មខ� សីុដល់ស� បែ់មន ជាបព់ក្យដល់សព�

ៃថ�េនះថា េដមេឈធំេនឯទលួខ� ខែំបន៉" ។  

២. កលជំនានជិ់ត ១០០ ឆា� មុំន មានេឈ� ះតឡុច គាតេ់ទកបេ់ឈ េដកឯៃ្រពេនេជងភ�ធំំ គា� គាតទ់ងំអស់្របាមំយួ

នាក ់េឈ� ះតហុ៊ក ១ តទូច ១ តេញប ១ តតុប ១ តដងួ ១ េដកយបេ់នាះេទ ឮេភ�ងេភ�ងេសៀមេលងរងំេនែក្បរ

េជងភ�ែំដលមាន្របេហង ។ តឡុចថាថ�ងេ់ដកពំុបាន កេ៏ទចុក្របេហងេនាះ ចុកេទេនែតឮ ត្របានំាកេ់ទៀតឃាតពំុ់

ស� ប ់េទេនាម្រចស្របេហងភ�េំនាះេទៀត ្រសបែ់តមកដល់ផ�ះវញិ ចបឈ់ជឺាទម�ន ់េទជាថ�ងស់� បអ់�ីៗពំុឮ ខ� កែ់ភ�ក

ទងំពីរេទៀត េហយដំេបលិង�រលួយទល់ែតស� បេ់ទ ។ ឯអ�ក្របានំាកេ់ទៀតេនាះ គា� នេ្រគាះថា� កេ់ទ េទបឮតៗមកថា 



េលកត មុនឺ-គង ់ េនះខ� ងំពូែកេហយកចណាស់ កន៏ាគំា� ខ� ចរហូតមកដល់សព�ៃថ� ។ ឯភ�ធំំេនាះមាន្របេហងឬរងូ

េ្រជណាស់ ពំុដឹងជាេទដល់ណាេទ ។ កលេនាះកូនតដងួ គាតច់ងេ់ឃញពស់ែវករនាម តដងួ កន៏ាកូំនេទេនមុខរងូ

េនាះ បន�ិច្រសបែ់តឮសូរវូៗ  កូនគាត្់រកេឡកេទ េឃញពស់ភយ័ញ័ររន�ត ់តដងួកប៏នថ់ា េលកតមុនឺ-គងេ់អយ កូន

េចខ� សេអៀនណាស់ សំុែលងឲ្យេឃញចុះ ពស់េនាះកលូ៏នចូលបាតវញិេទ ។ ក�ុងជំនានេ់នាះ ែតដល់ៃថ�សីលអ�ក

្រស�កវត�ចក ែតែតឮេភ�ងេសៀម និងេឃញេភ�ងេគាមភ�ដូឺចមុាងំសុង េនេលកំពូលភ�ធំំេនាះជានិច� ។  

៣. អំពីេឡងអ�កត កលេបមានអ�ក្រស�កឈេឺក� អន�ះអែន�ង សន�បប់ាតម់ាត ់ឬនិយាយរេវ រវយ ពំុដឹងខុស្រត�វេនាះ េគ

េ្រចនេទប��ូ លរបូេលក ញឹម េនភូមតិឥន� ឃុ្ំរតពងំរងំ សំុឲ្យជយួ េមលជំងឺ េហយអង�រករថា េធ�េម�ចកូនេចបានជា

ខុសឆ�ងម�ងមា� ល សូមេលកតកំុចបេ់ទសអូសដំេណ រអីេហយបនថ់ា� យេភ�ង េរៀបចំស�ក្របាបីំ ឬកបម់ានទ់ ្រជ�ក

ថា� យកម៏ាន េរៀបចំេនផ�ះអ�កជំងឺេនាះ ។ េលកត មុនឺ-គង េនះគា� នរបូដំុថ�ជាតំណាងេទ គឺេនេលភ�ធំំែតម�ង មានែតរបូ

មនុស្ស្រប�សេឈ� ះ ្រពំ-ញឹម អយុ៧៥ ឆា�  ំជារបូសំណឹងរបស់អ�កត សព�ៃថ�េនះមុនតញឹម មានេឈ� ះត ្រព�ំ ជាឪពុក

តញឹម េធ�ជារបូអ�កត លុះត្រព�ំស� បេ់ទ អ�កតេនាះមកចូលតញឹម ជាកូនត្រព�ំ គា� នពិធី្រត�វេធ�្របចឆំា� ចំំេពះេលក

ត មុនឺ-គងេ់នះេទ ទល់ែតមានមនុស្សឈេឺទបេគេទយករបូ ្រព�ំ-ញឹម មកប�� នេ់មល និងេលងេភ�ងថា� យតមរេបៀប

ដូចខងេលេនះ ។  

៤. ឥឡូវៃ្រពភ�ធំំេនះ សបរលបឥទ�ិពលខ�ះៗ េទេហយ អ�ក្រស�កជាេ្រចនេទរកសីុ ពំុេឃញមានេ្រគាះថា� កអ់�ីេទ ែតអ�ក

្រស�កេនែតេជឿខ� ងំេដយសរខ� ចតៗគា�  មកទល់សព�ៃថ�េនះ អ�ករជករធំៗពំុេជឿេទ ទល់ែតអ�ក្រស�កភូមធិា� បេ់ទរក

សីុឯៃ្រពធំ េទបេជឿឥទ�ិពលេលកត មុនឺ-គង ់។  

 


