រាសាទអាស្រមមហាឥរីរិត
ថ នៅបប៉កនិរតីរបមាណជា ២៥០ បម៉រត ពី រាសាទភនំដា កនុងនេតតតាបកវ

បដលរតូវានសាងរង់ន

ើងនា រ១១ទីត. នលើនេឿនរាសាទឥដឋនារម័យនគរភនំ រាសាទអាស្រមមហា

ឥរី ជារំណង់សាថបតយកមមបេមរ បដលមានចំណារ់ជាងនគ នធវើតាមលំនាំផនរាសាទឥណា
ា កនុងរពះរាជាណា
ចរកកមពុជាបចចុបបនន ។
បូជនីយដាឋនននះ នធវើអំពីថព
ម ពុះ បបរមុេនៅទិរខាងនជើង ន

ើយមានទ្វវរចូលធំមួយនិងបងអួចតូចៗ បតគ្មមន

ទ្វវរបនឆ
ោ តដូចរម័យនរោយៗនទ ។ លកខណៈពិនររមួយនទៀតគឺ កំពូលរាសាទននះ លំអរនដាយកាច់ជា
ផ្កាឈូកនោតបមួយ រពមទ្វំងវតតមានរបរ់មណាបមួយរាង ៤ រជុងនរមើ រថិតនៅបផនកខាងកនុងផនរាសាទ បដលជុំ
វ ិញមានផលូវនដើរភាវនាធម៌ ។ នៅអមតាមរងខាងផនទ្វវរមណាប នយើងន
របប

ើញមានរររនពរជពីរ របហាក់

លនឹងរររនពរជពីរផនទ្វវរខាងនរោមផនរាសាទ។

ទិដភា
ឋ ពរួមផនរាសាទអាស្រមមហាឥរី, នេតតតាបកវ (ថត ១៩៩៣-២០០៦)

នៅចំកណា
ត លផនមណាបមានអារនៈមួយ ជាទីនគ្មរពបូជាបដលពីនដើមមានតមាលច
់ មាលក់មួយ តំណាងឲ្យរពះ
រិះ

រៈ បតរពវផថៃននះ រតូវានារាំងយកនៅតមាល់នៅសារមនទីរ

អាស្រមមហាឥរី បដលមានទំ

ីនគ ម នៅទីរកុងារីរ ។ រាសាទ

រំ បមាណជា ៥,៥ បម៉រត x ៥,៥ បម៉រត នដាយមានកំពរ់ ៧ បម៉រត រតូវាន

ទទួលោរជួរជុលនដាយអនកឯកនទរារាំងន្មះ ម៉ូន

េ រវាងឆ្នំ១៩៣០ និងឆ្នំ១៩៣៥ បតមិនានរពវ

រគប់ ១០០ភាគរយននាះនទ ។
ោរស្សាវរជាវថមីានឲ្យដឹងថា រាសាទននះរថិតនៅកនុងអនតរោល រវាងរម័យនគរភនំនិងនចនឡា នោលគឺ

រថិតកនុងអមលុងចុង រ.តទី៥ នដើមរ.តទី៦ ន

ើយានទទួលឥទធិពលពីសាលាវ ិចិរតរិលបៈអជនាត ។

សាថបតយកមមផនរាសាទ
១. ទ្វវរ
ទ្វវរចូលមានបតមួយ ន

ើយនៅនលើរ៊ុមទ្វវរនយើងមិនន

មួយនទៀតគឺទ្វវរននះ មានលកខណៈតូចលមមរមស្របតាមទំ

ើញមាន ោរឆ្លក់ជាកាច់កបូរអវីនទ ។ លកខណៈ
ផំ នរាសាទ ។

ទ្វវរចូល-នមើលពីនរៅនិងនមើលពីកងនចញនរៅ
(ថត ២០០៦)
ុន

២. រររនពរជ
ជាោរពិតណារ់ បដលតួនាទីចមបងរបរ់រររនពរជ គឺោររទផ្កទំងចមាលក់បផតរដ៏ធៃន់ ក៏ប៉ុបនតនលើរពីននះ
នទៀត ក៏មានតួនាទីលំអនសាភ័ណាភាពរាសាទបដរ ។ នទ្វះជាទីននះ រររនពរជ បដលនគដាក់បញ្ឈរនៅអម
រងខាងទ្វវរចូល ន

ើយរទផ្កទំងបផតរននាះ លំអរនដាយកាច់លំអងផ្ការំនោល បតនៅបផនកកណា
ត លក៏មានោរ

ឆ្លក់កាច់ចិនញ្ច ៀនបដរ ។

រររនពរជ បផនកខាងនរៅ និងខាងកនង
ុ (ថត ២០០៦)

៣. រររនផ្កអប
ននះជានលើកដំបូងបងអរ់ កនុងរបវតតិសាថបតយកមមបេមរបដលនយើងន

ើញមានវតតមាន របរ់រររនផ្កអបអម

រររនពរជ ទ្វំងរងខាង បដលជាកតាតមួយោ៉ ងរំខាន់ នដើមបីរទនហាជាង ។ ដូចននះ មុេងាររបរ់រររ
នផ្កអបគឺ ោរលំអរាសាទផង និងធានារុវតថិភាព របរ់រំណង់ផង ។

រររនផ្កអប (ថត ២០០៦)

៤. បផតរ
ននះជានលើកដំបូងន

ើយ បដលនយើងានជួបនូវបផតរ បដលមានរាងជាអងាត់ពក
ី ំណាត់ បដលមានកាច់ផ្ការំ

នោលតាមលំនាំឥណា
ា ។ មយ៉ ងវ ិញនទៀត រថិតនៅនលើនោលងទ្វវរចូល បផតរននះបនញ្ចញមុេងារមួយោ៉ ងរំខាន់
គឺោរសាវគមន៍ដល់សារនិកជន នដាយផតល់នូវភាពរីករាយ របាយ តាមរយៈករមងផ្កាបដលរថិតនលើកាល
របរ់េួន
ល ។

បផតរអាស្រមមហាឥរី (ថត ១៩៩៣)

៥. នហាជាង
នហាជាងមានរទង់រទ្វយជាអកេរអ៊ុយបញ្ច្ឆ
ច រ ឬដូចរកចកនរះ ន

ើយរីកនៅខាងចុង ។ នយើងអាចរនមត់

ថា វាជាគរមូផននហាជាងនារម័យនរោយៗ ថវីតបិតបតមានលកខណៈសាមញ្ញជាងក៏នដាយ ។ កាច់កបូរបដល

លំអរតុបបតងនហាជាងននះ រតូវានរលុះបបកាក់រជុះអរ់ រគ្មន់បតបនេល់នូវចមាលក់ជារាងរាសាទអបណតត
បតប៉ុនណាណះ។

នហាជាង (ថត ២០០៦)

៦. បងអួច

នៅតាមជឆ
ជ ំង ផនរាសាទអាស្រមមហាឥរីមានបងអួចចំនួនរាំបី នោលគឺខាងនកើតនិងខាងលិច រពម

ទ្វំងពីរនទៀតនៅបផនកខាងមុេទ្វវរចូល ។ បងអួចទ្វំងននាះមានលកខណៈជារាសាទអបណតត ន
គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ជាអននក ។ មយ៉ ងវ ិញនទៀត នៅនលើបងអួចរិបបនិមិត
ម នីមួយៗ នគន
នរៅ ន

ើយរុីនមរទីគ្មន

ើញមានរ៊ុមនលៀនមក

ើយមានរររនពរជពីររទបផតរនិងនហាជាង បដលគ្មមនចមាលក់ ។ កាច់រររនពរជទ្វំងននាះ បដលជា

កាច់ផ្ការំនោល មានលកខណៈដូចកាច់រររផននោលងទ្វវរ បតលកខណៈតូច ។ នហាជាងនិងផ្កទំងបផតរផន
រាសាទតូចៗទ្វំងននាះ គ្មមនកាច់កបូរន

៧. វ ិមានអាោរ

ើយ ។

បងអចនិ
ួ ង រូបពរងីក (ថត ១៩៩៣)

វ ិមានអាោរ (ថត ២០០៦)

ិ នយើងក៏ន
នរៅពីបងអួចទ្វំងបួនខាងនលើននះ នៅឯខាងមុេរាសាទវញ

ើញបងអួចពីរនទៀតអម

ិ នអាោរ ។ សារៈរំខាន់របរ់បងអួច បដលមានរូប
រងខាងទ្វវរនចញចូល បដលមានលកខណៈជាវមា
ិ នតូចៗ បងាាញឲ្យដឹងថា នយើងកំពុងរថិតនលើនទវសាថនោ៉ ងរាកដ នដាយន
រាងជារាសាទ ឬវមា
ថា វ ិមានអាោរទ្វំងននាះ ជានិមិតតរប
ូ ផនភាពអវោរ ឬលំ

តុ

រ។

ជារួម រាសាទអាស្រមមហាឥរី គឺជារំណង់សាថបតយកមមបេមរ បដលមានចំណារ់ ចារ់ជាងនគ
បំផុត កនុងទឹកដីបេមររពវផថៃននះ ។ ថវីតបិតបតរាសាទននះ ានទទួលឥទធិពលោ៉ ងខាាំងោលពីឥណា
ា ក៏
បមនពិត ក៏ប៉ុបនត នយើងពុំអាចនិោយានថា រំណង់សាថបតយកមមននះគឺជាោរចំលងទ្វំងដុលផនរូប
មនតឥណា
ា ាននទ ។ នរោះថា នៅរបនទរឥណា
ា នគពុំបដលជួបរបទះរាសាទណាមួយ បដលមាន
លកខណៈដូចគ្មនទ្វំងស្រុង នឹងរំណង់រាសាទរបរ់នយើងននាះនទ ៕ (ម.រតានណ)

