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អ�កតែដលពូែកជាងេគ េនក�ុងសង� ត្់រតងិល ្រស�កកំពងែ់លង ែខ្រតកំពងឆ់ា� ងំ គឺអ�កត "ទលួស�ឹង" និងជំទវ សុខ" 

។ អ�កតេនាះមានរបូ ២ របូជាេភទ្រប�ស ១ ជាេភទ្រសី ១ មានមុខែបរឈមរកគា� បន�ិច ។ អ�កតេភទ្រប�សេឈ� ះ "ទលួ

ស�ឹង" ងរស័ក�ិជាឃា� ងំេមឿងស�ីទីេចហ� យ្រស�ក េ្រពះមានអ�កតឯេទៀត ដូចជាអ�កតទ� រ្រស�ក អ�កតសលទនី ជា

េដមជាចំណុះផង ។ ឯអ�កតេភទ្រសីេឈ� ះ "ជំទវសុខ" ។ របូអ�កតទងំពីរ ឥតមានក្បរូក្បោចរ់ចនាអ�ីេផ្សងៗេទ ។ ករ

កេកតរបូរងៃនអ�កតទងំេនះេឡង អ្រស័យអ�ក្រស�កបានៃរ្របាកក់សគា� ទិញកំេបារេលៀសយកមក េហយយកថ�តូច

ធំមកតេ្រម�បជាដំុេឡង ឲ្យមានរង ខ�ួនៗមយួទំហំប៉ុនខ�ួន្រកបីយ៉ាងធំ ។ ទីកែន�ងអ�កតទងំពីរេនាះឥតមានខ�មេទ គឺ

េនកណា� លវល របនឹងដី្រតងច់េង�ះភ�្ំរតងិល ភូមភិាគខងេកត ែបរមុខេទទិសខងលិច ។ សព�ៃថ�េនះ មានគុម�ឫស្ស ី
ៃ្រពមយួយ៉ាងធំ េទរេទ្រគបពីេលអ�កតទងំពីរេនាះ ឯខងមុខមានទីដីវលស� តចំននួ ៥ម. បនួ្រជ�ងេស� ។  

ម្៉យោងេទៀត ែបបែផនែដលនឹងេធ�បុណ្យេឡងអ�កតេនាះ េគេ្រចនែតេធ�ក�ុងែខេជស�រល់ៗឆា�  ំ េដម្បបីងួសួងសំុទឹកេភ��ង 

និងសំុឲ្យបានេសចក�ីសុខ កំុឲ្យមានជំងឺតមា� តម់នុស្សនិងសត�ពហនៈផង ។  

ពិធីេរៀបពលិករេឡងអ�កត មុនដំបូង្រត�វៃរ្របាកក់សអ�ក្រស�កយកេទទិញេ្រគ�ងតង� យេផ្សងៗ មានសំពត ់អវ េគា 

មាន ់្រស ជាេដម និងេ្រគ�ងចង� ន្់របេគន្រពះសង្ឃ បានេហយ េទបនិមន�្រពះសង្ឃ េទចំេរ ន្រពះបរតិ� ។ លុះ្រពឹកេឡង 

េគនិមន�្រពះសង្ឃទទលួភត�រចួប�� នរ់បូសំណឹង្រប�សេឈ� ះ ឡុញ េនភូមសំិេរង របូសំណឹង្រសីេឈ� ះយាយឱ េន

ភូមែិ្រពកតេដក ។ ជាដំបូងេគឲ្យអ�កេភ�ងេលងេភ�ង (ែក) រហូតដល់េភ�ង (អំុទូក) ជាទីបំផុត ។  

ឯេ្រគ�ងតង� យមានេគា ២ មានេ់ស� រ ១ ្រស ១ដប ស� ធម ៌១គូ អង�រ ១ចន េទៀនែស�ង្រកបី េដតពីេលអង�រ ១ ្របាក់

ពីរកំប៉ាង2 ។ េបមានេធ�ករបងួសួងសំុទឹកេភ��ងផង អ�កេភ�ង្រត�វេលងទល់ែតេភ��ងធា� កេ់ជាកខ�ួនឈប ់។ េបមានពិធីសំុ

ឲ្យបាតេ់រគាព្យោធិសត�ពហនៈវញិ េគ្រត�វេធ�សង្ឃកឹ ១ មានេធ�របូមនុស្ស្រប�ស-្រសីកនដ់វលំែពងដកពី់េ្រកយ របូេគា 

្រកបី មាន ់ទ ែឆ� ឆា�  ដកពី់មុខ ។ េនតមរេបៀងសងខងសង្ឃកឹ េគដកេ់្រគ�ងតង� យ គឺមាន ់បាយ សម� ឯ្រស�វ អង�រ 

េគដកេ់នកណា� ល េគឲ្យេលងេនកណា� ល េគេលងេភ�ងតងំពីេម៉ាង ១២ ៃថ�្រតង ់រហូតដល់េម៉ាង ៤ រេសៀល េទបរបូ

ទងំពីរនាក្់រប�ស-្រសី ្រពមទងំេភ�ងនាគំា� ដែង�សង្ឃកឹេនាះ េទេចលេនទីវលេពធិកណា� ល រចួេហយ្រតឡបម់កវញិ

ជាបេង�យកិច� ។ អ�កតេនាះេសពេសយែត េគា មាន ់្រស ជាអហរ ។  



អំពី្របវត�ិអ�កត តមឮចស់ដំណាលតៗគា� មកថា: ពីយូរណាស់មកេហយ េនភូម្ិរតងិលេនះ មានសត�ពហនៈ ្រកបី 

េគា ជាេដមេកតជំងឺ ឈសឺ� បរ់េង� ះរង� យេពញទងំភូម ិេវលេនាះមានមនុស្សមា� កេ់ឈ� ះ "្រតក" គាត្់រត�វបានស� បេ់គា 

១នឹមែដរេដយជំងឺេនាះ ។ គាតែ់បកគំនិតេចញជញួ្រកមាម�ង បំណងថាែ្រកងបានចំេណញ្របាកក់ស នឹងយកេទ

ទិញេគាទឹមេ្របតេទ ។ ត្រតកេនាះយក្រកមាេទលកឯ់្រស�កខ្សោចៃ់ស� កំពងែ់លងដែដល ។ លុះលកអ់ស់េ្រសច កគិ៏ត

ថា ែស�កេឡងនឹងវលិេទកនទី់លំេនវញិ ។ ក�ុងេវលយបេ់នាះ គាតយ់ល់សប�ិេឃញេគមក្របាបថ់ា "តឯងយកខ�ុ ំេទ

ដកឯ់ភ�្ំរតងិល ្រស�កតឯងផងេទ ខ�ុ ំនឹងេធ�ឲ្យ្រស�កតឯង បានេសចក�ីសុខសប្បោយ ឲ្យឈបម់ានជំងឺតមា� តដូ់ចមុនៗ

េទៀត េ្រពះ្រស�កតឯង មនិមានអ�កណាធំជាងខ�ុ ំេទៀតេទ ងរខ�ុ ំជាឃា� ងំេមឿងស�ីទីអភបិាល្រស�ក ្រពមទងំ្របពន�ខ�ុ ំ

េឈ� ះ ជំទវសុខ កម៏ានងរស័ក�ិធំែដរ េយងេននឹងេដមៃ្រជេនះ" ។ ត្រតកភា� កដឹ់ងខ�ួនេឡង មានេសចក�ីេ្រតកអរ 

េហយេទនិយាយបន្់រសនេ់ដមៃ្រជេនាះថា: សូមេលកតអេ�� ញេទភ�្ំរតងិលជាមយួខ�ុ ំ លុះជិតដល់្រស�កខ�ុ ំៗ នឹងេទ

មុន េដម្បេីហអ�ក្រស�ក ឲ្យមកទទលួេលកឲ្យបានសមតមស័ក�ិេលកជាធំ" និយាយបវរណាេ្រសចកលណា ត្រតក

ក្៏រតឡបេ់ទ្រស�កវញិ លុះបានដល់ទលួស�ឹង គាតប់ន្់រសនម់�ងេទៀតថា: "សូមេលកតអេ�� ញឈបេ់នទីេនះសិនចុះ 

ចខំ�ុ ំេទនាមំនុស្សពីភូមមិកទទលួេលក" គាតចូ់លដល់ភូមកិប៏បលួអ�ក្រស�កេទទទលួេលកត អ�ក្រស�កទងំអស់

្រពមទងំពួកេភ�ងកន៏ាគំា� មកតមត្រតក ដល់ទលួស�ឹងេហយ កនិ៏យាយបន្់រសនេ់ទៀតថា: "សូមេលកអេ�� ញេទ

កនភ់�្ំរតងិល" ។ ចំែណកមនុស្សខ�ះ្រត�វចតេ់ទេធ�កែន�ងចេំន្រតងច់េង�ះភ�្ំរតងិលជាេ្រសច ដូចេនះេហយេទបេគ

សន�តថា អ�កតទលួស�ឹង ។ លុះដល់េទចេង�ះភ� ំ ្រតងក់ែន�ងកែន�ងែដលេគេរៀបចេំនាះ េគកេ៏រៀបឲ្យ្របគំេភ�ងេឡងម�ង

េទៀត ្រគាេនាះក្៏រសបែ់តអ�កតចូលជានរ់បូត្រតក ជាខងេ្រកយតមក កេ៏ចះែតជានរ់បូត្រតករហូតដល់ត្រតកចស់

ជរ ។  

តងំពីេពលេនាះមក អ�កតេនាះមានឫទ�ិអំណាចណាស់ េបអ�ក្រស�ក្របាថា� យ៉ាងណាៗ គួរចបអ់រម�ណ៍អំពីករអស� រ្យ

មយួ គឺេគាែដលេគដកជ់ាតង� យអ�កតេនាះ លុះដល់េពលអ�កតចូលជានរ់បូ ក្៏រសបែ់តវេដរមកកនទី់កែន�ងប�� ន់

របូេនាះឯងៗ ឥតមានេគដឹកនាមំកេសះ មកដល់េហយកឈ៏រ្រទឹងពីមុខរបូសំណឹង ឯរបូសំណឹងកំពុងជានេ់នាះ្រគាន់

ែតយកទឹកេទេ្របាះៗ េលេគាៗកដ៏លួ្រសឹបស� បម់យួរេំពច ។ ករស័ក�ិសិទ�ិេនះ េគេឃញតងំពីត្រតកេនរស់ រហូត

ដល់ត្រតកស� ប ់លុះត្រតកស� បេ់ទ អ�កតកច៏បចូ់លជានរ់បូ "តហុីង" ែដល្រត�វជាកូនត្រតកតមកេទៀត ។ ផុតពី

តហុីងកចូ៏លេទជានរ់បូ តអន ្រត�វជាកូន តហុីង េទៀត ។ លុះតអន ែបកេទេនភូមសំិេរង កចូ៏លេទជានរ់បូតឡុ

ញ ជាកូន តអន រហូតដល់សព�ៃថ�េនះ ។  

ឯរបូ្រសីកជ៏ានត់កូនតេចដូចគា� ែដរគឺ : ដំបូងចូលជានរ់បូយាយែក េហយបន�បនា� បម់ក យាយេម៉ យាយសួន យាយ

ឱ ។ អ�កតេនាះពីេដមបានជាពូែកដល់េម�ះ៉ មកពីអ�ក្រស�កមានជំេនឿខ� ងំេពក ។ លុះចំេណរមកខងេ្រកយ អ�ក្រស�ក

េចះធមអ៌រយិ្រតឹម្រត�វ កែ៏លងសូវេជឿ ករខ� ងំពូែករបស់អ�កតកេ៏ដយេទជាលំដបែ់ដរ មកេន្រតឹមែតករបងួសួងសំុ

ទឹកេភ��ង និងសំុឲ្យបាតជំ់ងឺបន�ិចបន�ួចែតប៉ុេណា� ះ ។  

 


