
| watkhmer in Switzerland |

្របជំុកងធម៌ ្របជំុេរឿងេ្រពង ចបប់េផ ងៗ ប ្ដ ំ្រកមងុ៉យ គ ដ ទ

ទំព័រេដើម ក ១ ២ ៣ ៤ ៥ កំនត់េហតុជីវ ក្វ ន់

ក - េយបល់របស់អនកបកែ្រប

 កំនត់េហតុរបស់ ជីវ ក្វ ន់ អំពី្របៃពណីៃនអនក្រសុកេចន  ែដលមិត្ដអនក ន កំពុងកន់េនៃដេនះ ពិតជែអក រពិ

សិដ្ឋមួយៃន្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរេយើង។ េសៀវេភ្របវត្ដិវទិយ រ ឺអតថបទ មួយែដលស្ដីពី្រសុកែខមរ មិនែដលចេន្ល ះេឈម ះ

ែអក រជីវ ក្វ ន់េនះេឡើយ។ កូនែខមរ្រគប់រូបេរៀន្របវត្ដិ្របេទសរបស់ខ្លួនមិនែដលនរ មួយមិន គ ល់េឈម ះ ជីវ

ក្វ ន់េទ បុ៉ែន្ដករែដលេយើង គ ល់េនះ សុទធែតលឺពកយតៗគន  កត់ចំលងតៗគន  ពីេសៀវេភមួយេទេសៀវេភមួយ ម

រយៈេសៀេភេដើមជភ ប ំងែដល េ ក បូ៉ល េប៉លិេយត បនែ្របសំរួលេចញពីអតថបទចិន េហើយេបះពុមពផ យ

ដំបូងកនុង្រពឹត្ដិបត្ដៃនភ ប ំងេនចុងបូព៌ Bulletin de l' école Francaise d' Extrème-Orient (BEFEO) ពីឆន  ំ១៩០២

េហើយេ្រកយមក េពលែដលេ កេប៉លិេយត ទទួលមរណភពេទ េ ក ហ កសឺេដស ក៏យក ន ៃដេនះ មនទងំ

អ ថ ធិបបយបែនថមេកបះកបយផង េទេបះពុមពរួបរួមជេសៀវេភមួយេឡើងពី គ.ស ១៩៥១។ េ កេប៉លិេយត បន

បញជ ក់កនុង រមភកថ ថេ កបនពយយមបកែ្រប មករ្រ វ្រជវរកែអក ររបស់ ជីវ ក្វ ន់ ែដលមនេ ក 

ប់ែបលេរមុ៉ ត៍ បនែ្របផ យម្ដងេហើយពី គ.ស ១៨១៩ បុ៉ែន្ដមិនទន់្រគប់សព្វ។ ខ្លួនេ ក បនេទេន្របេទសចិន

អស់េ្រចើនឆន  ំេទើបែ្របបនជ ន ៃដេនះ។

េយើងជែខមរ េយើងសូមេគរព អរគុណពិេសស ចំេពះេ កអនក្រ វ្រជវជំនញទងំេនះ ទុកដូចជជួយេរ ើកកយកំនប់

ដ៏មនតំៃលមួយេ យេយើងែដរ។ បុ៉ែន្ដ េ យេ កអនកែ្របេនះែអង មិនែមនជែខមរ េម្ល ះេហើយេយើងេចះែតមន

ចិត្ដតូចមួយមៃមនឹកជនិចចថ ្របសិនជែខមរ ែ្របេចញពីអតថបទភ ចិនផទ ល់ែតម្ដង េយើងដូចជអស់ចិត្ដជង េទះ

បីករបកែ្របេនះមិនេ្រជ្រជះឆ្អិនេឆ្អ ស់ ក៏េ យ។

ខញុំធ្ល ប់បនេរៀនអក រចិនអស់បួនឆន  ំកលេនពីេកមង ែតេភ្លចភ្ល ងំេទវញិេសទើរគម នសល់ េនចបំនែតតួអក រ ធ្ល ប់

េ្របើញឹកញប់ និង េនេចះសរេសរចំលង មេគេកើត។ ទងំពកយ ទងំអក រចិនមកបញជ ក់ផង ដូចជេឈម ះ្រសុក

េឈម ះរបស់ េឈម ះករផ យជេដើម ខញុំក៏េចះែតកត់ទុកៗ នូវអក រចិនទងំេនះ្រគន់ជែអក រ។

សំនងមន េនឆន  ំ១៩៦២ ខញុំបនទទួលេបសកកមមមួយខងវបបធម៌ េ យខញុំដឹកនគំណៈ្របតិភូអនកនិពនធែខមរ េទកន់្រប

េទសចិន។ ខញុំនឹកជប់កនុងចិត្ដជនិចចថ កនុងដំេនើរេនះ ខញុំនឹង កសួរេគរកែអក រ ន ៃដ ជីវ ក្វ ន់ េ យបនេឃើញ

ផទ ល់ែភនកែតម្ដង បំនច់បនមកជន់ដី្រសុកកំេនើត ជីវ ក្វ ន់េហើយ។ េនេពលែដលខញុំជួបសនទនជមួយនឹងរដ្ឋម្រន្ដី្រក

សួងវបបធម៌ចិន ែដលកលេនះជ្របធនសមគមអនកនិពនធចិនផងេនះ ខញុំបនេសនើនឹងេគអំពីបំនងចង់េឃើញ និងចង់

ចំលងែអក រ ជីវ ក្វ ន់េនះ។ រដ្ឋម្រន្ដីវបបធម៌េនះែអង ទទួល ៉ ប់រងបំេពញបំនងខញុំ។ យប់េនះខញុំអរៃ្រកែលង អរ

បន់េ យែតភ្លឺឆប់ នឹងបនេទទស នប ្ណ ល័យជតិរបស់េគ ែតមិនទន់បនេទភ្ល មេទ េ្រពះមនកមមវធីិេទទស

នទីឆង យៗពីេនះសិន។ ទល់ែត្របៃំថងេ្រកយមកេទើបេគនខំញុំេទកន់ទីទុកែអក រេនះ ែដលេគេ ថ ែផនកខង

េសៀវេភកំរ សថិតេនកនុងប ្ណ ល័យជតិ ្រកុងេប៉កងំ។ នយកប ្ណ ល័យនសំហករេីគពីរនក់េទៀតេនរង់ចខំញុំ គឺ

នយែផនកខងេសៀវេភកំរ និងអនកែអកេទសខងករ្រ វ្រជវ ្របវត្ដិចុងបូព៌្របេទស េឈម ះ ទ សីវេម៉ង យុ៦៩

ឆន ។ំ គឺេ ក ទ សីវេម៉ង េនះេហើយែដលបនេរ ើេសៀវេភ្រកស់ៗមួយគំនរ  មកចបំង្ហ ញខញុំែដលសុទធសឹងជេសៀវេភ
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មនស្ដីទក់ទងនឹង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ េហើយសុទធែតេសៀវេភែដលេបះពុមព ងំពីសតវត ទី ១៤, ១៥, ១៦ និង ១៧ មកេម្ល៉ះ

។ េគសនទននឹងខញុំយ៉ងេ្រចើន ក់ដូចជចង់លបងថ េតើខញុំទទូចរកែអក រេនះ ជអនកេចះដឹងខង្របវត្ដិ្រសុកេទសែម

នែទន រ ឺក៏្រគន់ែតរកៗេទេទ? ជភ័ព្វល្អ ខញុំធ្ល ប់បន េមើលែអក រេ្រចើន ស្ដីពីករទក់ទងរ ង្រសុកទងំពីរេនះ េហើយ

មុននឹងេទ្រសុកេគ ក៏ខញុំបនកកត់្រ ែអក រេនះចបស់ៗេទៀត េ្រពះេបសកកមមខញុំ ចំេលើេរឿងវបបធម៌េនះែអងផងេម៉្ល ះ

េហើយ ខញុំេឆ្លើយនឹងេគរហ័សហួន ស់ រហូតគូសនទនទងំបីនក់េនះ នខំញុំេទជួបនឹងបណ្ឌិ តសភខង្របវត្ដិ ្រស្ដ

េទៀត។

កនុងបន្ដ េសៀវេភ្រកស់ៗទងំេនះ មនខ្លះនិយយពី្រសុកេយើងែត ១ រ ឺ២ ទំព័របុ៉េ ្ណ ះេទ មនែតមួយបុ៉េ ្ណ ះែដលម

នេសចក្ដីែវងេកបះកបយ គឺ្របវត្ដកនុង ជសន្ដិវង  មុ៉ងេ គ ល ែដលមនមួយភគធំ និយយពីករចត់អនកកត់្រ មក្រសុ

ក េចន  គឺេ ក ជីវ ក្វ ន់ េនះែអង។ ខញុំសំុចំលងអតថបទេនះទងំ្រសុង ែដលមនចំនួន៦៣ទំព័រ េគក៏្រពមថតចំលង

អតថបទេនះេ យខញុំ បនជហ្វីលមួយែខ ែវង។ លុះមកដល់្រសុកវញិ ខញុំផ្ដិតេចញជសន្លឹកអក រ េហើយអនិចច ! េនែត

អងគុយេមើលៗ យេសចក្ដីមិនែបកេ ះ។ ខញុំបនយកអក រថតផ្ដិតេនះ បិទេធ្វើជេសៀវេភមួយ េហើយយកេទតំកល់ទុក

េនសមគមអនកនិពនធែខមរ េ្រពះសងឃឹមែ្រកងៃថងេ្រកយ មនេ ក មួយកនុងបន្ដ អនកនិពនធអនក្រ វ្រជវ ចេធ្វើករ

បកែ្របអតថបទេនះបន។ ្រ ប់ែតពីរឆន េំ្រកយមក បត់េសៀវេភេនះជ របង់េទ សួររកេដើមចុងមិនេឃើញ ខញុំ

នឹកថ : អនកែដលេឆ្ល តបំបត់េសៀវេភេនះ ពិតជមនបំនងយកេទេធ្វើែអក រផទ ល់ រ ឺមួយ ក់កំបងំកំុេ យេយើង

េធ្វើ

ករបកែ្របបន។ ែតសំនងល្អខញុំេនសល់ហ្វីល ក៏ផ្ដិតបនមួយចបប់េទៀត េហើយក៏ចត់ែចងបកែ្របេបះពុមពេ យបន

េទះ មិនទន់ហមតចត់ ក៏បនជផ្លូវសំ ប់អនកសិក  អនក្រ វ្រជវមួយែផនកធំែដរ។ មួយេទៀតសំ ប់អនកសិក បនជ

្របភពមួយេទៀតេ្រប បេធៀបនឹង្របភពដៃទៗផង ។ ករបកែ្របេនះបនេធ្វើទុកខខញុំយ៉ងខ្ល ងំ េ្រពះខញុំ្រតូវករពឹងរកអនក

េចះអក រចិន េហើយរេបៀបចិនបុ ណេទៀត ែអអនកេចះចិនសម័យថមី នមិនយល់ចបស់ យេសចក្ដីពំុបនន័យេឡើយ។

មិត្ដខញុំមន ក់េឈម ះ អឹ៉ង យ ជអនកនិពនធ្របេ មេ កេ្រចើនេរឿងែដរ ងំពីឆន  ំ១៩៥៥ - ៥៦ េហើយតមកគត់ជអនក

ែអកេទសែ្របេរឿងភពយន្ដចិន េទះជេរឿងបុ ណែដលេ្របើពកយជំនន់ចស់ៗ ក៏គត់ធ្ល ប់ជួប្របទះគម នសល់។ មិត្ដ

អឹ៉ង យបនធនជួយខញុំេពញកំ ងំ។ េ កែ្របអតថបទេនះមួយចប់េ យខញុំ េហើយ្រតង់ពកយ ពិបកេពកគត់េដ

ញសួរេទវចននុ្រកមចិន េហើយកត់ទងំពកយពនយល់ទុកេ យខញុំផង។ មនមិត្ដខញុំមន ក់េទៀតេឈម ះ ម៉ េអៀត ធ្ល ប់េធ្វើ

ជ្រគូបេ្រង នអក រែខមរេន ចិន ក៏បនជួយបកែ្របខញុំមួយចំែនកេផ ងេទៀតេ យអេន្លើខ្លះ មិនបនចប់ចុងចប់េដើ

មេទ។ ខញុំយកសំេ បកែ្របទងំពីរេនះមកេមើល សំរួលែកកុនផ ំបញចូលគន  េ យេផទ ងផទ ត់ខ្លះជមួយអក រចិនជអតថ

បទេដើម ែដលខញុំេមើលបនេ យអេន្លើៗ ែផ ផ ំផង េហើយខញុំេផទ ងជមួយនឹង ន ៃដែ្របរបស់េ ក េប៉លិេយត ជភ

ប ំងេទៀត។ បុ៉ែន្ដេនែតមិនអស់ចិត្ដ។ លុះៃថងមួយ ខញុំជួប្រគូចស់ខញុំ ែដលអិលូវ យុ៧១ ឆន េំហើយ េឈម ះេ ក

ងំ សុ៊យគង់។ កលខញុំេរៀនអក រចិន (១៩៤០) េ កជ ្រ ្ដ ចរយខងអក រ ្រស្ដ ធ្ល ប់េចះចេំរឿងេ្រពងសព្វ្រគប់

ជអនកសិក េ យខ្លួនែអង មរេបៀបចិនបុ ណ។ អិលូវេ ករស់េនជមួយកូនេច ែដលសុទធសឹងជម្រន្ដី ជករ

េយើងខ្លះ និងខ្លះជអនកជំនួញ។ ខញុំេសនើសំុេ យគត់ជួយេផទ ងជមួយខញុំ។ េ ក ទទួលេ យរកី យ េពញចិត្ដនឹងកិចច

ករេនះ ដូចមិត្ដខញុំទងំពីរខងេលើែដរ។ គត់ពនយល់ ខញុំម្ដងមួយវគគៗ ខញុំេផទ ងេមើល េតើ្រតូវន័យសព្វ្រគប់ដូចេសចក្ដីែ្របរប

ស់ខញុំរេឺទ? េបើខ្វះខ្លះខញុំ ក៏បែនថម េបើមិនងយយល់ ខញុំក៏េធ្វើន័យលកខណៈ ពយល់ខងេ្រកម មគត់្របប់។ អស់រយៈបីែខ

េទៀត េទើបបនសំេរចយកេសចក្ដីបន េហើយែដលចត់ករេបះពុមពេពលេនះ។

មយ៉ងេទៀត អំពីសំេនៀងភ ចិន មនេ្រចើនយ៉ង ម្រគមភ  (Dialeeles) ដូចជភ េប៉កងំ ៊ ងៃហ កន្ដ ងំ ទ

ជីវ ហុកេគៀន៘ ខញុំសូមបញជ ក់ថ េ កជីវ ក្វ ន់ មនេដើមកំេនើតេនេវង៉  ែខ្រត ជក់កង កនុងភូមិភគចិនខង
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តបូង។ ដូេចនះសំដីភ េ កក៏ពិេសស ម្រសុកេនះែដរ។ ែតមកដល់្របេទសេចន គម នចិន្រសុកគត់មកេនេទ

មនែតចិនែខ្រត គង់ទុង រ ឺក្វ ង ងំ ែខមរេយើងធ្ល ប់េ  ចិនកន្ដ ងំ ចិនទជីវ េនះែអង មករស់េន។ េម្ល ះេហើយសំេលង

ពកយែដលគត់ែ្របពីែខមរេទពិបក ្ដ ប់ ស់ េ្រពះ មសំេនៀងពួកកន្ដ ងំ និង ទជីវជអនកែ្របេ យគត់ផង និង ម

សំេនៀងភ ផទ ល់របស់្រសុកកំេនើតគត់ផង។ កនុងករបកែ្របេនះ េយើងខញុំសំេរចគន ថ យក មសំេនៀងចិនទជីវជេគ

ល េ្រពះមនែតចិនទជីវេទ ែដលរស់េនភគេ្រចើនេលើសលុបេគកនុង្រសុកែខមរ េហើយអនកេចះភ ចិន រ ឺក៏ពកយែខមរ

ខ្លះ ែដលក្ល យមកពីចិនសុទធែត ន មសំេនៀងចិនទជីវទងំអស់។

    ដូេចនះខញុំ សូមអភ័យេទសជមុន ពីសំនក់េ កអនកែដលេចះចិនេ្រជ្រជះ ែ្រកងេ កខញុំ និងគីគន ខញុំ ផ ំគន ែ្របេនះមិន

ទន់សព្វ្រគប់ខ្វះចេន្ល ះពកយេពចន៍។

ភនំេពញ ែខមិថុន គ.ស. ១៩៧១                      

លី ធមេតង                          
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្របជំុកងធម៌ ្របជំុេរឿងេ្រពង ចបប់េផ ងៗ ប ្ដ ំ្រកមងុ៉យ គ ដ ទ

ទំព័រេដើម ក ១ ២ ៣ ៤ ៥ កំនត់េហតុជីវ ក្វ ន់

១ - ្របៃពណីអនក្រសុកេចន

េសចក្ដីេផ្ដើម

េរឿង ៉ វទងំេនះ េ កជីវ ក់គង់(១) បននិពនធេឡើងកនុងសម័យសន្ដិវង  ងន់(២) គឺេន្រសុក េវង៉ (៣)េហើ

យេ្រកយមកេ កហកវូគង់ បនែកសំរួលកនុងរ ង ជសន្ដិវង  េម៉ង(៤)កនុង្រសុកេសង ន(៥)

១ = េនះ មសំេលងចិនទជីវ េបើ ន មសំែលងចិនេប៉កងំ : ចូវ ក្វ ន់ ែតេយើងធ្ល ប់មកថ ជីវ ក្វ ន់ៗ។

២ = សន្ដិវង ងន់េនះ មនេស្ដចេ្រចើនអងគ ែតេនះកនុង គ.ស ១២៩៥ គឺ្រតូវេលើេស្ដចេឈម ះ ងន់ េសងចុង នមសំ

ប់ ជវង  ងន់េចង។ ៣ = ្រសុកេវង  េនកនុងេខត្ដជក់កង (ចិនខងតបូង)។ ៤ = សន្ដិវង េម៉ង ចូលមកកនុង

សតវត ទី ១៣ -១៤ ៃនគ.ស។ ៥ = េនកនុងេខត្ដេ ំ (ហូ ន់)។

េសចក្ដីអធិបបយទងំ្រសុងមនដូចតេទ៖

េចន  រ ឺចម  អនក្របេទសេ ខ្លួនែអងថ «កន់ៃផចឺ» មកំនត់ខ្លះរបស់ពួកបសចឹម្របេទស បនេ ថកំ

ពូចឺ ែដលមនសំេលង្រសេដៀងនឹង «កពួំេច» ែដរ។

ខញុំចប់េធ្វើដំេនើរេចញពី្រសុក «អូ៊ជីវ» េទដល់សមុ្រទ «កវជីវ» ក៏បនេទដល់ទី្រកុងចមប បន្ដដំេនើរបេន្ដ យខយល់

េចញពី្រកុងចមប េទអស់រយៈេពលកន្លះែខេទៀត ក៏បនេទដល់្រសុក េចញផូវ (ជមពូ?) ែដលជ្រពំែដនៃន្របេទ

សេនះ។ លុះេចញពីេចងផូវេទេទៀត ឆ្លងសមុ្រទ ឃុនលុន ក៏េទដល់មត់ពម គឺែបកេចញពីមត់សមុ្រទេទ

ជៃដទេន្លេ្រចើន្រចក ស់។កនុងបន្ដ ្រចកទងំេនះ មនែត្រចកទី៤េទ េទើប ចចូលេទបន េ្រកពីេនះេគដឹង

ថ មនទឹក ក់ ស់ ន ធំៗមិន ចេធ្វើដំេនើរបនេឡើយ ្រតង់ពមមន្រចកេនះ េឃើញមនៃ្រព្រទុប េហើយ

េ្រកពីេនះមន លខ ច់ពណ៌េលឿង និងមនេដើមបបួសនិងអំេពៃ្រព ដុះែបកផក សសំ្រពួស េម៉្ល ះេហើយ អនកដំ

េនើរពិបកចំន្ំរចកចូលេទ ស់។

ចូលផុតពីមត់ពម េធ្វើដំេនើរ្របមណកន្លះែខេទៀត េទើបបនេទដល់្រសុកមួយេឈម ះ េឆន ំ(ឆន ងំ?) ែដលជេខ

ត្ដមួយៃន្របេទសេនះ។ លុះេធ្វើដំេនើរពី េឆន ំបេន្ដ យ មទឹកហូរេទេជើង អស់េពល ១០ៃថងេទៀត កត់ភូមិ ពូ

លូវឈឹង (ែ្របថភូមិកន្ដ លផ្លូវ) ហុ៊តឈឹង (ភូមិ្រពះពុទធ)(១) ឆ្លងកត់សមុ្រទទឹក ប(២) េទេទៀត េទើបបនដល់

ទី្រកុង កងពងឈូ (កំែពងជូរ?)។ កនុងេនះ មនទំហំ ៥០ លី (១លី្របែវង ១.៨០០ហតថ) េបើ មេសៀេភពួកប

សចឹម្របេទសសរេសរថ ្របេទសេនះ មនទំហំដី៧.០០០លី និងមន្រពំ្របទល់ ខងេជើងទល់នឹង្រកុងចំប៉ គឺ្រតូវ

េធ្វើដំេនើរ អស់េពលកន្លះែខ ខងនិរតីេនឃ្ល តពី្រសុកេសៀមចំងយផ្លូវកន្លះែខែដរ េនខងតបូងឃ្ល តពីទី្រកុង

«ហួងអូ៊» ចំងយផ្លូវ១០ៃថង ែអខងេកើត្របេទសេនះគឺម សមុ្រទ េហើយែដល្របេទសមួយធ្ល ប់ទក់ទង ខង

េសដ្ឋកិចចជមួយ ្រសុកេយើង ងំពីេដើមេរៀងមកផង។

១ = េ ក េប៉លីេយត Pelliot សង ័យថ េពធិ ត់ ែតពិតគឺ ភូមិៃ្រពភព េ្រពះជពកយសំគល់នម្រពះពុទធ

ែដរ។ ២ = ពកយ ទេលបលី ែ្របថសមុទធ សព្វៃថងក្ល យជ ទេន្ល បវញិ។

េន្រគែដល្របេទសចិន (កនុង ជយសន្ដិវង មុ៉ងេ គ ល) បន្រតួ្រ េលើម សមុ្រទកនុងទ្វីបេ កេហើយ េ ក
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ថមពល (េមទ័ពធំ) េឈម ះ ចុន តូវ ែដលេនឈរ្របចកំរ្រតួត្រ ទី្រកុងចមបនចត់ ម្រន្ដីពីរនក់គឺ េ ក ហូ៊

េប៉ក ហូវ អនកមនប៉នមស១ និងេ ក ឆយ ហូវ េ យេទកន់្របេទសេចន  ែត្រតូវ្របេទសេនះចប់ឃំុ

ទុកមិនេ យមកវញិ។ លុះមកដល់រដ្ឋកលេស្ដច ងន់ េចង (គ.ស.១២៩២) ែខទី៦ ្រពះ ជអងគេនះ ្រទង់ចត់េប

សកមមទូតមួយមក្របេទសេចន  េហើយេពលេនះ ខ្លួនខញុំក៏្រតូវចត់មកជមួយែដរ។ គឺេនកនុងែខទី ២ៃនឆន បំនទ

ប់មក េយើងបនចកេចញពី្រសុក េម៉ងជីវ េនះមកេទៀត។ លុះៃថង១៥ ែខទី៣ េទើបដល់ទី្រកុងចម េនកន្ដ លផ្លូវ

ជួបនឹងខយល់បក់ប្រញច សពីមុខមកវញិ ែដលជេហតុនេំ យមនករ រ ក់រអួលកនុងដំេនើរ។ ដល់មកែខ ៧ែដ

លជសរទរដូវ េទើបបនមកដល់្របេទសេនះ ្រពមចំនុចចុះចូលេទ(១)។

១ = ្រតង់េនះ មេសចក្ដីែ្របេ ក េប៉លីេយត មិនលឺថ ្រពមចំនុចចូលេទ ែតេនះែ្រប ម្របេយគចិន អក រ

ដូេចនះន័យេនះបន្រតឹមែតថេគ្រពម ក់ទក់ទទួលេបសកជនបុ៉េ ្ណ ះ។

លុះដល់មករដ្ឋកលេស្ដច យ េតក (គ.ស. ១២៩៧) ែខទី៦ ខញុំជិះន ្រតលប់មកវញិ េហើយដល់ៃថង ១២ ែខ ៨

េទើបន ចូលចត ដល់កំពង់ែផ្រសុកសីុេម៉ង។

ចំេពះេរឿង្របៃពណី និង កិចចករៃន្របេទសេចន េនះ ខញុំមិនបនដឹងល្អិតល្អន់អស់េសចក្ដីសព្វ្រគប់ែមន ែតខញុំ

បនដឹងេ យ្រតួសៗ ចនឹងជំ បបនែដរ។

   ១. បរេិវណៃន្រកុង

បរេិវណៃន្រកុងេនះ មនទំហំ ២០លី មនទ្វ រ ៥។ ទ្វ រទងំេនះសុទធែត ងកំ ស់ជពីរជន់កនុងេ្រក គឺេន

ទិសខងេកើតមនទ្វ រពីរ។ េ្រកពីេនះ កនុងមួយទិស មនទ្វ រែតមួយេទ។ េនេ្រកកំែពង្រកុង សុទធែតមន្រប

យទឹកធំៗ ពីេ្រក្រប យេនះមនផ្លូវេដើរេទកន់ ព នធំៗ េហើយេនសងខង ព ននិមួយៗមនេទវរូបថម ៥៤

ដូចជេមទ័ពថមដ៏ធំៗដូេចនះែដរ។ រូបទងំេនះដូចៗគន េន ម្រចកទងំ្រប។ំ បងក ន់ៃដ ព នទងំេនះេគេធ្វើអំពីថម

េហើយមនឆ្ល ក់រូប ពស់ដ៏ធំ(១) ែដលមនកបល៩ ែអរូបថមទងំ ៥៤េនះ សុទធែតយកៃដចប់ទញពស់េនះែអង

ក់ដូចជមិនចង់េ យសទះុេទរួច។ េនខង េលើេខ្ល ងទ្វ រ មនពុទធរូបថម្របអំងគែបរភ័្រក្ដេទទិសខងលិច េហើ

យមួយអងគែដលសថិតេនចំកន្ដ លេគមនទឹកមសល្អ្រសស់ផង។ េនសងខងទ្វ រ មនឆ្ល ក់រូបដំរថីមេទៀត។

១ = ពស់េនះ េបើ មែខមរគឺជនគ។ ជីវ ក្វ ន់ធ្ល ប់ គ ល់នគចិន មនរូបេផ ងបនជេ នគែខមរថពស់

កំែពងទី្រកុង េគេធ្វើពីថមទងំអស់ មនកំពស់ ២០ ហតថតំេរៀបថមយ៉ងជិត េហើយមំ ស់។ េនពីេលើគម នេ ម ដុះ

េឡើយ ែតេន ចេន្ល ះមួយដំុៗមន េំដើមៃ្រជ។ ែអៃផទកនុងៃនកំែពងែដលមនចេន្ល ះពីគន ដល់េទ ១០០ហតថេនះ

សថិតេនជដីជំ ល បីដូចជជំ លៃនភនំ រលីង ្អ ត ស់។ េលើកំែពងែដលមនៃផទជជំ លេនះ មនទ្វ រធំៗ

ែដលបិទជិតេនេពលយប់ េហើយេបើកចំហរេនេពលៃថង ងំពី្រពលឹម និងមនអនកយម្របចកំរជនិចច។ សត្វ

ែឆកេគមិនេ យចូលកនុងទ្វ រេនះេទ។ ជន ែដលធ្ល ប់មនេទស្រតូវេគកត់្រមមេជើង ក៏មិនេ យចូលែដរ។

កំែពងព័ទធជំុវញិេនះមន្រជុងេ្រជយល្អ ស់ េហើយេន្រជុងនិមួយៗសឹងមន្របងគថមមួយខពស់េន្របច្ំរគប់

្រជុង។

េនកន្ដ លទី្រកុងេនះ មន្រប ទមសមួយ(ក) និងេនជិតខងេនះមន្របងគ្រប ទជង២០េទៀត ្រពមទងំ

មនបនទប់ថមចំនួនេ្រចើនបនទប់ផង ។ េនែប៉ងខងេកើតមន ព នមសមួយមនរូបេ មស២ សថិតេនអមខង

េឆ្វង និងខង ្ដ ំ ព នមស។ មន្រពះពុទធរូបមស ៨អងគ តំកល់េនតំេរៀបគន ចំពីេ្រកម្របងគសិ ។ េនខង

េជើង្រប ទមសចំងយ្របមណជងមួយលី មន្រប ទ ព ន់មួយេទៀតែដលមនកំពស់ខពស់ជង្រប ទ

មស គួរេ យគយគន់ ស់។ ចំពីេ្រកម្រប ទ ព ន់េនះ េឃើញមនបនទប់ថម្របែហលជដប់ែដរ។ េចញពី
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េនះេទខងេជើងែថមមួយលីេទៀត គឺជ្រពះ ជដំនក់ែដលេស្ដចគង់េន។ េនកនុងែល្វងែដលជ្រពះដំនក់េនះ

មន្របងគមសមួយេទៀត។ ទំនងជេ យេហតុេនះេហើយ ែដលពួកឈមួញបរេទសែតងដំនលថ ្របេទសេចន

ថកុំេថកើងរុងេរឿង ស់។

ក = េ កេប៉លីេយត យល់ថ្រប ទេនះ គឺ្រប ទបយ័ន។

េចញពីកំែពង មទ្វ រខងតបូងេទ ចំងយ្របមណជជងកន្លះលី មពកយចចម មេគនិយយថេចតិយ

លូបូ៊ន(១) សង់ែតមួយយប់។ ផនូរសព រ ឺេចតីយ លូបូ៊ន សថិតេនេ្រកកំែពងខងតបូងជងកន្លះលី េហើយមនបរេិវណ

ព័ទធជំុវញិ្របមណជងដប់លី និងមនបនទប់ថមេ្រចើនរយេទៀតផង។ េន្រសះខងេកើតកំែពងនគរ្របមណ១០លី

មន្រប ទថមីមួយេទៀត(២) មនបរេិវណព័ទធជំុវញិ្របែវង ១០០លី។ េនកនុង្រប ទេនះ មន្រពះពុទធរូបមួយ

អងគ្រទង់ផទុំេធ្វើពី ព ន់ េហើយមនទឹកេចញជនិចចពីផចិត ហូរធ្ល ក់ចុះេទកនុង្រសះធំមួយ េនពីខងេជើង្រប ទេនះ

។ េនទិសខងេជើងកំែពងនគរចំងយ្របមណ ៥លី មន្រប ទមស ងបួន្រជុង(៣) និងមន បនទប់ថមជេ្រចើ

នរយ េហើយេនកនុងេនះេគេឃើញមន្រពះពុទធរូបមស រូបសិង្ហមស រូបដំរ ីរូបេគ រូបេសះ និងវតថុដៃទេទៀតេធ្វើ

ពី ព ន់ េ្រចើនអិតគណន។

១ = មេសចក្ដីែ្របរបស់េ ក េប៉លីេយត ថ Lou-Pan េហើយេ កចុះេសចក្ដីយល់ថជ្រប ទអងគវត្ដ។

មចិនលូបូ៊ន ជេឈម ះេមជងរចនកនុងេរឿង្រពង ដូចែខមរេយើងនិយយពីពិសនុករអនក ង្រប ទែដរ)។

២ = េ ក េប៉លីេយត យល់ថ ជ្រប ទេមបុណយខងលិចែដលគត់បែនថមថ ្របែហលជេគ្រចលំ ជទិស

ខងេកើតេទវញិ។ ៣ =ទំនងជ្រប ទនគព័នធ។

   ២. ដំនក់លំេន ថ ន

្រពះដំនក់ ផទះនមឺុនម្រន្ដី និងផទះអនកមនទងំអស់សុទធែតែបរមុខេទេកើត។ ្រពះ ជដំនក់ សថិតេនខងេជើង្រប

ទមស និង ព នមស េហើយេនជិតមត់ទ្វ រក៏មនបនទ យព័ទធជំុវញិ្របែវង ៥ រ ឺ៦លី។ េកប ង្របក់តួ្រប ទ

កន្ដ លេធ្វើពីសំនរ ែអអគរេផ ងេទៀត សឹង្របក់េកប ងេធ្វើពីដីដុតពណ៌េលឿង។ សសរនិងសុ៊មទ្វ រសុទធែតឆ្ល ក់ រ ឺ

គូររូបរចនេផ ងៗ ែតភគេ្រចើនគឺរូប្រពះពុទធ។ ដំបូលទងំេនះល្អេមើល ស់។ រេបៀង្រប ទ និង ែថវយ៉ង

ែវង ចេដើរបន ជផ្លូវខ្វ ត់ែខ្វង េហើយដំបូលេនះក៏ខពស់ៗសំេបើម ស់។ ទីេនះជកែន្លង្រពះ ជ ងំែដល

េស្ដច្រទង់្របកបកិចចករែផនដី មនបង្អួចមសមួយេនខង ្ដ  ំនិង ខងេធ្វងៃនកែន្លងេស្ដចគង់្របថប់ មនស

សរបួន្រជុងតំកល់កញច ក់តំេរៀបគន ្របមណជ៤០ រ ឺ៥០ បនទះ ក់ដែង្ហ ម្រជុងបង្អួចេនះ កំនល់្រទមនរូប ង

ជដំរ ី(្រតង់េនះគឺជបុសបុកមួយ ែដលមនសសរបួន និងកបច់លំអរេ យកញច ក់េជើង្រទេធ្វើពីរូបដំរ ីែតេ កជី

ក្វ ន់ សរេសរថ ជសុ៊មមួយ េ្រពះេឃើញមនែត្រគបជំុវញិ)។

ខញុំលឺេគនិយយថ ទី្រតង់េនះ មនរបស់ែប្លកៗេ្រចើន ស់ បុ៉ែន្ដបំ មតឹងែតងេពក មិន ចអនុញញ តេ យចូល

េមើលបន។ កនុងបន្ដ េរឿងែប្លកទងំេនះ មនករណ៍មួយថ េនកន្ដ ល្រប ទមន្របងគមសមួយ េហើយថ

ល់យប់ េស្ដចែតងេឡើងេទផទុំេលើ្របងគមសេនះ។ អនក្រសុកេគមនជំេនឿេហើយនគំន និយយថ េនកនុង្រប

ទមសេនះែអង មនបិ ចមួយ មនរូបពស់កបល្របបួំន(២)។ បិ ចេនះជ្រពះភូមិរក ្រពះនគរ។

ល់យប់ បិ ចែតងដំែនងខ្លួនជមនុស ្រសី េហើយេស្ដច្រតូវរួមេផ្ដកផ្ដិតនឹងនងេនះ សូមបីែតមេហសី រ ឺសនំសនិទធ

្រពះអងគ ក៏មិន ៊ នចូលេទកនុងទីេនះែដរ។ លុះដល់មជឈឹមយម េទើបេស្ដចេចញមកពីនងពស់េនះ មករួមរក័

នឹងមេហសី រ ឺ្រសីសនំដៃទេទៀតបន។ េបើបត់ពស់េនះមិន និមមិតមកេទ េនះថេ្រគះថន ក់នឹងមកដល់ យុេស្ដ

ចេហើយ េរឿង ៉ វ ្រកក់នឹងេកើតេឡើង។ េបើេស្ដចមិនបនយងចូលេទទីេនះមួយយប់  េហើយេពលេនះអ

ពមងគល នឹងពិតជេកើតេឡើងភ្ល មមិនខនែដរ។
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២ = ពស់កបល្របបួំនេនះគឺជនគ េ្រពះនគែខមរមនខ្លួនជពស់ ែអនគចិនមនេជើងកបលតូចអិតពពរេទ។

បនទ ប់មក ដំនក់ញតិវង  រលំឺេននមឺុន ម្រន្ដីធំៗ សង់យ៉ងធំទូ យស្ដកុស្ដមភែប្លកពីផទះអនក្រសុក មញញ។ ផទះ

ទងំេនះសុទធែត្របក់ស្លឹក មនែតផទះអនកធំ និង វ ិ រេទែដល្របក់េកប ង។ េហើយទំហំផទះទងំេនះ្រតូវសង់េទ

មលំ ប់យសសក្ដិៃនមច ស់ផទះផង។ ចំែនកផទះ្របជ ្រស្ដវញិ សុទធែត្របក់ស្លឹក រ ឺសបូវ េគមិន ៊ ន្របក់េកប ង

េទ ែអទំហំេ ត សង់េទ មធនធនខ្លួន ែតមិន ៊ នសង់េ យដូចលំនអំនកធំេឡើយ។

   ៣. សំេលៀកបំពក់ និង េ្រគ ងអលងក រ

អនក្រសុកទងំអស់ ចប់ ងំពីេស្ដចចុះេទ ទងំ្រសីទងំ្របុស សុទធែតបួងសក់ទងំអស់ េហើយេគែតងែលងខ្លួនទ

េទ ្អ ត មនែតសំពត់មួយផទ ងំតូចវណ័្ឌ ជំុវញិខ្លួន រេបៀបេគចង់ពុង េហើយេបើ្រតូវករេចញេទ មក  េគយ

កកំនត់មួយផទ ងំេទៀតធំជងមុន មករុេំ្រ បែថមពីេលើ។ ករេស្ល កពក់េនះ មនលកខខ័ណ្ឌ េទ ម នៈេទៀត

។ ្រពះស្រស្ដរបស់េស្ដច មនតំៃលជមសបីបួនតំលឹងគឺល្អ ច់ពីសំេលៀកបំពក់អនកផងទងំពួង។ អនក្រសុកេនះ

េចះតបញសំពត់េ្របើេហើយ ែតមនេ្របើសំពត់មកពី្រសុកេសៀម និង ចមផងែដរ។ សំពត់ពិេសសមកពីបសចឹម្របេទ

សែដលមន ច់ម៉ដ្ឋល្អ មនែតេស្ដចេទែដលមនេ្របើ គឺសំពត់ផក សរៃសសូ្រតឆម រ េស្ដចពក់មកុដមស េបើជួល

កលមិនពក់មកុដេទ គឺពក់កំរងផក ដូចជផក ម្លិះជេដើម ព័ទធជំុវញិ្រពះសិរ។ េនេលើកំពូល្រពះេកស មនេសន ត

សក់ តំបូងេព្រជយ៉ងធំេទៀតផង។ ្រគន់ែតេ្រគ ងអលងក រែដលពក់េននឹង្រពះបទ និង្រពះហស្ដមនទំងន់ដ

ល់េទបីនឡិ។ េន្រគប់ែត្រមមមនពក់ចេញច នែដលមន េំព្រជែភនកឆម ។ បត្រពះហស្ដ និង បត្រពះបទ

មន បពណ៌្រកហម េហើយេនេពលែដល្រទង់យងេចញមកម្ដងៗ ែតងកន់្រពះខន់មសមួយជនិចច។

ចំែនក្របជ ្រស្ដវញិ មនែត្រស្ដីេភទេទ ែដល ច បថន ្ំរកហមេនបតៃដបតេជើងបន ែអ្របុសៗមិន ៊ ន

បេទ។ ្រពះញតិវង  និងម្រន្ដីធំ ចេ្របើកំនត់ផក រេង្វើលៗបន ែអម្រន្ដីធមម េ្របើបនែត្រតឹមផក ចុងជយបុ៉

េ ្ណ ះ ចំែនក ្រស្ដ មញញ េបើ្រសីៗ ចេ្របើសំពត់ផក បនខ្លះែដរ។

ជនជតិចិនែដលេទើបមកដល់្របេទសេនះថមីៗ េទះបីេ្របើសំពត់មនផក េនជយទងំសងខង ក៏េគមិនថអីែដរ

េ្រពះេគសនមតថ ជពួកមិនទន់ដឹងទំេនៀម្រសុក េ ថ ពួក ង៉នទឹង ប៉ ឆ (មិនដឹងភ ?)។

   ៤. អំពីម្រន្ដី

្របេទសេនះមនរដ្ឋម្រន្ដី េមទ័ព និងេ  េហើយម្រន្ដីេ្រកមពីេនះ មនេ្រចើន នៈេទៀត ដូចជេន្របេទស

ចិនែដរ ែប្លកគន ែតេឈម ះេ ។ ម្រន្ដីទងំេនះភគេ្រចើនជពូជពង របស់េស្ដច េបើមនអនកេ្រកចូលេធ្វើជម្រន្ដី

ផងទល់ែតអនកេនះយកកូនេទថ្វ យេ យេធ្វើជសនំេស្ដច។ ករេធ្វើដំេនើរៃនម្រន្ដីទងំេនះ េគសំគល់ មេ្រគ

ងែហហម ម នៈ។ អនកធំជងេគអងគុយេលើែ្រគែសនងមស មនបងំក្លស់ដងមសបួន។ អនកបនទ ប់មកេទៀត

ែ្រគែសនងមសក្លស់ដងមសពីរ ចុះមកេទៀតែ្រគែសនង្របក់ មនក្លស់ដងមសមួយ។ អនកតូចបន្ដមកេចះែតថយ

ក្លស់ដងមសែតមួយ រួចក្លស់្របក់មួយអិតមនែ្រគែសនង។

ចំេពះម្រន្ដីែដល្រតូវជិះែ្រគែសនង្របក់ និងក្លស់ដងមសមួយេឡើងេទ សុទធែតេ  ប៉េតង (្រមេតង) រ ឺ េំតង

(អំែដង?)។ អនកែដលមនក្លស់ដង្របក់ េ ថ សី ត់ទី (្រសីស្ឋិន?)។ ក្លស់េនះ េគយកសំពត់ជតិសូ្រតែដល

េធ្វើមកពី្របេទសចិនពស េហើយទំ ក់ចុងរភំយចុះសឹងដល់ដី។ ែអឆ័្រត ងំយូរ េគយកសំពត់សូ្រតពណ៌េខៀវ

មកពស េហើយទំ ក់រភំយខ្លឹបបន្ដិចែដរ រួចយកេ្របងមក បយ៉ងរេលើបេទៀតផង។
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    ៥. អំពីលទធិ សនបីែបប

អនកេចះដឹង (ពួក្រពហមណ៍?) េគេ ថ ប៉ឃប(១) េ កសងឃ េគេ ថ ជូតូ(២) ពួក បសេគេ ថ ប៉

សីុវ(ី៣)។

១ = មេសចក្ដីែ្របរបស់េ ក េប៉លីេយតថ ប៉ឃី ពកយេនះទំនងជមកពីពកយ បណ្ឌិ ត។ ២ េ កសងឃខង

ពុទធ សន ្របែហលមកពីពកយ្រពះ្រគូ។ ៣ = េ ក េប៉លីេយត ែ្របថ ប៉សិៃវ ៉្របែហលមកពីពកយ បស្វៈ

ែដលេ ថ ប៉ឃប េនះ មិនដឹងជេរៀនពីកែន្លង េទ ខញុំមិនែដលេឃើញ  រ ឺទីកែន្លងេរៀនេ ះ ខញុំេឃើ

ញែតរូបពួកេគេនះែអង ែដលេស្ល កពក់ដូចជធមម ែដរ បុ៉ែន្ដមនែប្លក្រតង់មនពក់អំេបះស េវញមួយែខ

េនក េហើយអំេបះេនះ ពក់ជប់នឹងក អស់មួយជីវតិ។ េគែតងេរ ើសយកពួក ប៉ឃប េនះែអងេធ្វើជម្រន្ដី

េ្រពះេគទុកជអនកេចះដឹងជន់ខពស់េហើយ។

ចំែនកេ កសងឃវញិ េករ្រពះេកស ្រគងចីវរពណ៍េលឿងបេញចញ ម ខង ្ដ  ំេហើយនិមន្ដេ យេជើងទេទ អិត

ពក់ែសបកេជើងេឡើយ។ ្រពះវ ិ រមួយ េគអនុញញ តេ យ្របក់េកប ងបន េហើយេនកន្ដ ល្រពះវ ិ រេនះម

នតំកល់្រពះពុទធរូបមួយ្រពះអងគ ែដលមនភិនភគ ដូច្រពះសកយមុនីែដរ(៤) េគេ ថ ពុតៃល បលន ពណ៌

្រកហម េ យេគយកដីសមកសូនេធ្វើេហើយ បពណ៌េផ ងៗ គម នភិនភគអ្វីេ្រកពីេនះេទ េ្រចើនែតក ងអំពី

ព ន់ េហើយគម នជួងសគរ រគងំ ទង់អ្វីទងំអស់។ ្រពះសងឃឆន់្រតី ច់បន ែតមិនឆន់្រ េទ េហើយេគ ច

េរៀបម្ហូប្រតី ច់ទងំេនះថ្វ យ្រពះផង។ កនុងមួយៃថងេ កនិមន្ដេទបិណ្ឌ បតពីផទះអុបសកែតមួយដងេទ េហើយ

គម នេរៀបដន្ដ សំ្លេនកនុងវត្ដេឡើយ។ េ កឆន់មួយដងកនុងមួយៃថង។

៤ = មម យន េគេជឿថ មន្រពះពុទធពីរអងគ គី្រពះពុទធេដើមេន នសួគ៌គឺនម មិ ភៈ និង្រពះពុទធែដល

្រ ស់ដឹងេន ថ នមនុស នម សកយមុនី។

ធម៌ែដលសូ្រតេ កសងឃមនេ្រចើន ស់ េគ្រកងេននឹងស្លឹក ល្រពឹក (១) ដិត ន មអក រេខម  ែតមិនសរេសរ

េ យជក់ រ ឺេខម ដុសេឡើយ។ ខញុំមិនដឹងសរេសរេ យអ្វីេទ(២)។ េគយកែ្រគែសនង និងក្លស់ដងមស រ ឺដង្របក់

មកែសងមកបងំេ កសងឃែដរ េ្រពះេស្ដចែតងពិេ្រគះនឹង្រពះសងឃ ចំេពះបញ្ហ ែដលធំៗរបស់្រសុកេទស

។ បុ៉ែន្ដពំុេឃើញមនដូនជីេនកនុងវត្ដទងំេនះេទ។

១ = បនជខញុំែ្របថ ល្រពឹក  េ្រពះពកយេដើម េគពំុទន់បញច ក់ចបស់ថ ស្លឹករតឹេនេឡើយេទ។ ២ = ករពិត

េគចរេ យែដកចរ េហើយយកធយូង យេ្របងលុប េទើបបនជ ម មេខម េនះ។

រែីអពួក បសែដលេ  ប៉សីុវ ីេនះ េស្ល កពក់ជអនក្រសុកធមម ែដរ ែតមនជួតកបលកំនត់ពណ៌្រកហម រេបៀ

បដូចពួក្រសី រ  ៃនជនជតិមុ៉ងេ គ លែដរ ែតទបជងបន្ដិច។ ពួកេនះមនវត្ដដូច្រពះសងឃពុទធ សនែដរ

ែតមនទំហំតូចជង។ លទធិ បសេនះ គម នអិទធិពលខ្ល ងំដូច សន្រពះពុទធេទ។ ពួកេនះេគេគរពចំេពះែតថម

មួយដំុធំ (៣) ដូចថមរូបអនក ្រពះ្រសុកដូេចន ះែដរ។ ្របភពក្ដី រេបៀប្របតិបត្ដិៃនពួកេនះក្ដី ខញុំ ពំុបនដឹងេទ។ ពួកេនះ

មនដូនជី េហើយវ ិ រក៏្រតូវអនុញញ តេ យ្របក់េកប ងបនែដរ។ ពួកប៉សីុវ ីមិនបរេិភគរបស់អនកដៃទេទ េហើ

យមិនបរេិភគេនចំេពះមុខទី ធរណៈផង េហើយមិនេសពសុ ជ ច់ខត។ ខញុំមិនែដលេឃើញ បសសូ្រត

ធម៌ រក៏ឺេធ្វើអំេពើអ្វីជ្របេយជន៍អនកផងចបស់នឹងែភនកម្ដង េឡើយ។

៣ = េ ក េប៉លីេយតយល់ថ ជលិងគ។

ចំែនកេកមងៗកូនអនក្រសុកវញិ ែដល្រតូវករេរៀនសូ្រត េគែតងយកេទទុក ក់េរៀនជមួយ្រពះសងឃេហើយបួសជ
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្របជំុកងធម៌ ្របជំុេរឿងេ្រពង ចបប់េផ ងៗ ប ្ដ ំ្រកមងុ៉យ គ ដ ទ

ទំព័រេដើម ក ១ ២ ៣ ៤ ៥ កំនត់េហតុជីវ ក្វ ន់

២ - ្របៃពណីអនក្រសុកេចន

    ៦. អំពីអនក្រសុក

មទំ ប់របស់ពួកមនុស ែដលមិនទន់សីុវល័ិយ េ្រចើនែតមន រូបេឆមេខម គំរងឹគំ ំង មិននិយមេនេលើេកះែដលសំ

បូណ៌េ យទឹកេទ ចូលចិត្ដែតេនកនុងភូមិ ច់្រសយលពីេគ។ ទំ ប់ែបបេនះជករពិត ស់។ចំែនក្រស្ដីកនុង ងំ រ ឺ

 ្រសុកកនុង្រតកូលថកុំេថកើងវញិមន ច់សដូចចន េ្រពះែតេគមិនងយបះនឹងកំេ ៃថងេឡើយ។ មធមម  ទងំ្រសី ទំ

ង្របុស គម នេស្ល កដន្ដប់អ្វីេ្រកពីសំពត់មួយផទ ងំរុព័ំទធភជ ប់នឹងចេងកះេនះេទ។ េគែលងខ្លួនទុកេដើម្រទូងេនកន្ដ ល ល

ែអសក់បួង េជើងទេទ គម នែសបកេជើងេឡើយ េទះជ្រសុកមេហសីេស្ដចក៏េ យ

្រពះម ក ្រតមនមេហសី្របអំងគ គឺអគគមេហសីមួយ និងមេហសី មញញបួន្របចទិំសធំទងំបួនែដរ។ ចុះពីេនះម

ក ខញុំលឺេគថមន្រសីសនំ បួនពន់ រ ឺ្របពំន់នក់ េហើយមនែចកជជន់ថន ក់ និងមិនេ យេដើរេចញេទ េផ្ដសផ្ដ ស

េឡើយ។ ខញុំចូលេទកនុង ងំេពល  ក៏េឃើញេស្ដចែខមរេចញមកជមួយអគគមេហសី េហើយគង់្របថប់េនកនុងសុ៊មមស

(១) នែល្វងកន្ដ លធំទូ យ។ ចំែនកម្រន្ដីកនុង ងំវញិ នគំន េនអងគុយកនុងែថវព័ទធជំុវញិ មលំ ប់ថន ក់យសសក្ដិេរៀង

ខ្លួន េហើយនគំន លបេមើលពីេ្រកមសុ៊មមសេនះមក។ ខញុំបនចូលេទេឃើញម្ដងគឺេ យែតនរ មនកូន្រកមំុល្អចប

ស់ជ្រតូវេគេ េ យនចូំលេទកនុង ងំ។ ពួក្រសីេនខងេ្រកយេនះែដលេដើរ្រច ត់េចញចូលបំេរ ើ េគេ ថ ងំ

េក ង (្រសឹងគ រ) ។ ពួកេនះមនចំនួនមិនតិចជងមួយពន់ រពីឺរពន់នក់េទ ែត ចយកប្ដីរស់េនជមួយអនកធមម ប

ន។ ្រសុកទងំេនះសុទធែតេករសក់ពីេលើថង សបន្ដិច ក់ដូចជពួកអនកេបើកផ្លូវទឹកេន្រសុកចិនខងេជើង េហើយេគ

បជតិហិងគុលេន្រតង់េជើងសក់ែកបរគុមព្រតេចៀកទងំសងខង។ េនះេហើយជសញញ សំគល់ពួក ងំេក ង រ ឺេជនគ

ន គឺមនែតពួកេនះេហើយែដល ចចូលកនុង ងំបន ែអអនកថយេថកពីេនះេទៀតចូលេទកន់ផ្លូវខ្វ ត់ែខ្វងខងេ្រកម

្រប ទេនះមិនបនេទ។

១ = លុ៊មមសេនះេហើយ ែដលេយើង គ ល់ម្ដងមកេហើយ េហើយេយើងសនមតថជបុសបុកែដកជទី្របថប់កនុង្រក ្រពះ

កំនល់។

្រស្ដីអនកភូមិធមម  ក៏បួងសក់ែដរ បុ៉ែន្ដគម នេសៀតេសន តសក់ និង តុបែតងលំអមុខេឡើយ។ េនកៃដមនពក់កងមស

េននឹង្រមមៃដ មនពក់ចិេញច នមស។ មយ៉ងេទៀតពួកេជនគ ង និងអនកេនកនុង ងំទងំ្របុសទងំ្រសី សុទធែត

បេ្របង្រកអូបែដលផ ំេឡើងពីជជតិេឈើ្រកអូប និង្រកេលៀនេ្របើស។

្រគួ រទងំអស់សុទធែតេគរព្របតិបត្ដ្រពះពុទធ សន។

កនុង្របេទសេនះ មនមនុស ្រសីេភទខ្លះ ្អ តៗ ល់ៃថងែតងេដើរជ្រកុមដប់នក់ រ ឺេលើសពីេនះ េទពសេពញទីផ រជ

ញឹកញយ ស់ មនបំនងទក់ទងពួកចិនៗ ដូរយករបស់មនតំៃល ែដលជទំ ប់មួយមិនល្អ មិនៃថ្លថនូរេ ះ។

    ៧. អំពី្រស្ដីសំ លកូន

្រស្ដី្រសុកេនះ េ្រកយែដលសំ លកូនរួចេទ េគយកបយេក្ដ ្រប ក់ យអំបិល េហើយញត់ចូលេទកនុងទ្វ រមស លុះ

ដល់បនមួយយប់មួយៃថង េទើបេគយកេចញមកវញិ។ ករេធ្វើដូេចនះ ជេហតុនេំ យមិនសូវមនជំងឺ និងេ យបនរួម
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ទ្វ រមសតូចដូចជ្រស្ដី្រកមំុេទៀត។ កលខញុំេទើបដឹងេរឿងេនះដំបូង ឆងល់ថ ែ្រកងមិនពិតដូេចន ះេទដឹង? េ្រពះថ េបើបន

ជមនប្ដី និងមនកូនេទេហើយចុះេម្ដចខ្ល ចេគដឹងេរឿងេនះេទៀត? បុ៉ែន្ដេននឹងផទះែដលខញុំសំនក់េនមន្រស្ដីមន ក់សំ

លកូន ែដលជេហតុនេំ យខញុំដឹងេរឿងេនះចបស់ ស់ េនេ្រកយេពលសំ លកូនេហើយ មួយែផនកេទៀត ្រសីេនះ

ពកូនខចីេទមុជទឹកទេន្ល ែដលជករចំែលកមិនែដលជួប្របទះេទ។

េនេពលែដលខញុំេទជួបេគម្ដង  េគែតងេពលថ ្រសី្រសុកេនះ្រកស់េ យកមត ្ហ ស់។ េ្រកយេពលែដលសំ

លកូនេហើយមួយៃថង រ ឺពីរៃថងបុ៉េ ្ណ ះ េគក៏រួមដំេនកជមួយប្ដីេទៀតេហើយ។ េបើប្ដីេនះបំេពញចំនង់ខ្លួនមិនបទេទ

នឹង្រតូវេគេបះបង់េចលដូចពួកបួយេឆង(១) មិនខន។ ្របសិនប្ដីេនះមនធុរៈេទ្រសុកឆង យអស់េ្រចើនយប់ ចប់ពីដប់

យប់េឡើងេទ ចបស់ជ្រតូវ្របពនធស្ដីេ យថ ខញុំមិនែមន្រស្ដីេខម ចេទ េតើេ យខញុំេដកមន ក់ែអងេម្ដចនឹងបន?។ ខញុំលឺថ

មន្រស្ដីេ្រចើន ស់រក ទុកេសចក្ដីបរសុិទធរបស់ខ្លួន។ ្រស្ដីៗេ្រចើនែតឆប់ចស់ ស់ ពីេ្រពះែតេគឆប់មនប្ដី ឆប់

មនកូនេពក។ មនុស ែដលមន យុ ២០ រ ឺ៣០ គឺ្របែហលគន នឹងជនជតិចិនែដលមន យុ ៤០ រ ឺ៥០ឆន ដូំេចន ះែដរ។

១ = បួយេឆង ែ្របថ ម្រន្ដីទិញ គឺពួកែដលេគទិញ ច់ មិនេ យេទេនមន្របពនធកូនេឡើយ។

    ៨. អំពី្រស្ដី្រកមំុ

ពួកអូវពុក ម្ដ យែដលមនកូន្រសី ែតងេ យពរកូនថ «សូមេ យែអងេទអនគតបនជ្រសីែដលមនប្ដី ប់ពន់(២

)។ កូន្រសីកនុង្រគួ រអនកមនចប់ពិ យុ ៧ េទ ៩ឆន  ំ្រគួ រអនក្រកខ ត់រហូតដល់ យុ ១១ឆន  ំេគនិមន្ដេ ក រ ឺ បស

មកេបើកមុខកូន្រសីេ ថ ឆិនថន់(៣)។

២ = ពរេនះ បនន័យថ េ យមនេគ្រស ញ់េ្រចើន ដូចទំ ប់ពួក កួយ-ពុង េបើមនកូន្រកមំុ េគេ យេដក

េនផទះបយ ទុកេ កសេពលយប់េ យកំេ ះចូលេទ គ ល់លលួងចុះ។ ៣ = ឆិនថន់ េនះមិនដឹងជពកយ

េដើមថអ្វី រកែ្របេ យជន័យចបស់ពំុទន់េឃើញ។

ពិធីេនះ ជករ ក់កំរតិេ យេធ្វើមួយឆន មំ្ដង េនកនុងែខែដល្រតូវនឹងែខទី៤ របស់ចិន េ យេរ ើសយកៃថង មួយេធ្វើែត

ម្ដង។ អនកមនកូន្រសីែដល្រតូវេធ្វើពិធីេនះ េ ងជំ ប ជករជមុន េហើយអនក ជករ េគក៏េ យេទៀនធំមួយេដើមមក

ទុកមុន និងមនគូសគំនូសមួយជកំនត់សញញ ផង ថដល់េពលយប់េធ្វើពិធីេនះ េបើដុតេទៀនអស់្រតឹមគន្ល ក់េនះេហើយ

្រតូវចប់ពិធី ឆិនថន់ េឡើង។

េនមុនេពលែដលេធ្វើពិធីេនះមួយែខ រ ឺកន្លះែខ រ ឺដប់ៃថង អូវពុកម្ដ យ្រតូវេ្រជើសេរ ើស េ ក រ ឺ បស មួយ្របកន់

ទុកជមុន េទះបីេនវត្ដ ក៏េ យ ក៏ែតងែតមនេគេទនិមន្ដែដរ។

េ ក្រគូអងគ ែដលសំខន់ៗជងេគ ែតងែត្រតូវពួកម្រន្ដី រអឺនកមនេគនិមន្ដទុកអស់េហើយ ែអអនក្រក ពំុ ចេ្រជើសេរ ើ

សរកេ កបន មចំនង់េឡើយ។ ម្រន្ដី រ ឺអនកមន េគបូជេ កនូវសុ  អងករ កំនត់សំពត់ ្ល ម្លូ និងេ្រគ ង្របក់យ៉ង

េ្រចើនរហូតដល់េទ ១០០អំែរកផង េហើយមនតំៃល្របមណមិនតិចជង ច់្របក់ចិន ២០០រ ឺ៣០០ តំលឹងេឡើយ។ អនក

មនរបស់របរតិច ក៏គង់ ៣០ - ៤០ រ ឺ១០ -២០ អំែរកែដរ។ ដូេចនះ ្រគួ រអនក្រក្រតូវរង់ចដំល់កូន្រសី យុ ១១ឆន  ំេទើបច

ប់េធ្វើពិធីេនះ មកពីពិបករករបស់របរទងំេនះែអង។

មនអនកខ្លះ េគជួយលុយដល់កូនអនក្រកេ យេធ្វើពិធីេនះែដលេគទុកជករ ងកុសលមួយែដរ។ កនុងមួយឆន េំ ក រ ឺ

បសមួយអងគ ចទទួលនិមន្ត េធ្វើពិធីេនះេ យេកមង្រសីបនែតមួយនក់េទ េបើេ កយល់្រពម នឹងអនក មួយេហើ

យមិន ចទទួលអនកដៃទេទៀតបនេទ។

Khmercenter http://www.khmercenter.ch/History/Chitakvan/Chenla%2002.htm

2 of 5 1/27/2009 7:08 PM



េនេពលយប់ែដលេធ្វើពិធីេនះ េគមនេរៀបចំេ្រគ ងសីុផឹក និង េភ្លងភ្ល ត់្រទហឹងអឹងកង។ េ្រកពីករជួបជំុញតិមិត្ដជិត

ឆង យ េគមនសង់េធ្វើជេ ងមួយ តំកល់រូបមនុស  រូបសត្វែដលសូនេធ្វើអំពីដី។ អនកមនយសសក្ដិ េធ្វើរូបេនះដល់េទជ

ងដប់ ែអអនកធមម  យ៉ងេ ចមកក៏មនបី រ ឺបួនែដរ។

ចំេពះអនកែដលទល់្រកខ្ល ងំវញិ គម នេធ្វើរូបេនះេទ គិតែតេរៀបពិធីែតម្ដងេទ លុះដល់េពល្រគប់ ៧ៃថង េទើបេគរុះេ ង

េនះេចញ។ េនយប់ែដលេធ្វើពិធីេនះេទៀតេគយកែ្រគែសនងេទនិមន្ដេ កេហើយបងំក្លស់ និង េលងេភ្លងដែង្ហនយំក

មក។ េគមនកូនតូបពីរដូចែ្រគែសនងែដរ ែដលបិទបងំលំអេ យែ្រពពណ៌ភ្លឺ្រពល។ តូបមួយសំ ប់េ យកូន្រសីេនះ

អងគុយែអតូបមួយេទៀត សំ ប់េ ក រ ឺ បសគង់សូ្រតធម៌ ែតខញុំមិនដឹងេ កសូ្រតអ្វីេឡើយ។ េពលេនះេភ្លងក៏្របគំ លឺ

 គឹកកងរពំងែដរ។ ខញុំលឺថយប់េនះគម ន្រតនមអ្វីេទ ្រគន់ែតដឹងថ ដល់េពលេវ ភ្ល មេ ក រ ឺ បសេនះក៏ចូលេទ

កនុងបនទប់ជមួយកូន្រសី េហើយលូកៃដរបស់េ កផទ ល់េទយករបស់កូន្រសី ក់េទកនុង្រ (១)។ ខ្លះេទៀតថ យកមក

ភ្លកយ្រគប់គន  េហើយខ្លះថ េ កក៏រួមរក័ជមួយកូន្រសីកនុងេពលេនះ ែតខ្លះថ អិតមនេទ។ េរឿងេនះ េគមិនេ យពួក

ចិនបនេឃើញផទ ល់េទ េហតុេនះ េទើបខញុំមិន ចបនដឹងនូវករពិតេឡើយ។

១ = ្រតង់េនះ អតថបទេដើមក៏និយយមិនចបស់េសចក្ដីែដរ េយើងែ្របេ យេនន័យ្រតឹម មឃ្ល េដើមជ (អក រចិន)។ ្រត

ង់េនះេ ក េប៉លីេយត ែ្របថ : Il lade flore avec la main et recueille ses premices dans du vin។ អនកបកែ្រប

សូមបញជ ក់ថ : េរឿង ៉ វកនុងវគគេនះ ពំុែដលលឺកនុងទំេនៀមែខមរេទ បុ៉ែន្ដេយើងែ្រប មែតអតថបទេដើមបុ៉េ ្ណ ះ មិន ៊ ន

បំបត់េចលេឡើយ។

លុះេពលេទៀបភ្លឺេទើបេគដែង្ហេ កេ យែ្រគែសនងមនេភ្លងនឹងបងំក្លស់ នយំកេទវញិ េហើយេគយករបស់ល្ៗអ  មន

ែ្រពពណ៌ជេដើម េទេធ្វើជថនូរលស់យកកូន្រសីេនះមកវញិ។ េបើពំុេធ្វើដូេចនះេទ កូន្រសីេនះមិន ចយកេទេ យមន

ប្ដីដៃទេទៀតបនេឡើយ េ្រពះេនជកមមសិទធិរបស់េ កេនេឡើយ។

េពលែដលខញុំបនេឃើញេរឿង ៉ វេនះ គឺេនៃថង៦ ែខទី ៤ ៃនឆន េំតងអីវ កនុងរដ្ឋករេស្ដច យេតក (គ.ស ១២៩៧)េនេពល

ែដលមុនេធ្វើពិធីេនះ កូន្រសី្រតូវេនែដកកនុងបនទប់ជមួយអូវពុកម្ដ យ លុះដល់េធ្វើពិធីេនះរួចេហើយ កូន្រសី្រតូវែបកេទ

ែដកបនទ ប់ដៃទ េហើយនងចង់េទេដកកែន្លង ក៏បន មចិត្ដចង់ អិតមននរ មេមើលគយឃ្ល េំឡើយ។

ចំេពះេរឿង ពហ៌ពិពហ៌វញិ ពិតែមនែតមនតំរូវេ យជូនលុយកក់ជេ្រចើន បុ៉ែន្ដេគមនអនុេ្រគះេ្រចើនែដរ។ ម

នខ្លះេគ ចេដកេនរួមរក័នឹងគន ជមុនេទេហើយេទើបេរៀបករជេ្រកយក៏បន។ ម្របៃពណីេគមិនចត់ទុកករណ៍

េនះជករគួរខម សេអៀន រ ឺចំែលកេឡើយ។

េនយប់ែដលេធ្វើពិធី ឆិនថន េនះ ជួនកលេនែត មផ្លូវមួយមនដល់េទដប់ផទះែអេនះ េរៀបេធ្វើពិធីេនះ។េន ម

ទី្រកុងអនក ៊ នេដើរកត់ហ្វងូពិធី ពីមុខេ ក រ ឺ បសទងំេនះ ចបស់ជវេង្វងវង្វន់ផ្លូវេហើយ មួយលឺគឹកកង

ស័ពទសូរេភ្លងគម នចេន្ល ះ្រតង់ េទ។

    ៩. អំពីទ ទសី

េគសុទធែតទិញមនុស ៃ្រព(១) យកមកបងខំេ យេធ្វើជទ ទសី។ អនកែដលមនេ្រចើន គឺមនទ ទសីដល់េទជង

មួយរយនក់ ែអអនកែដលមនតិច ក៏្រតឹម១០ - ២០នក់ែដរ េលើកែលងែតអនក្រកបំផុតេទើបគម នេ ះ។ចំែនកមនុស ៃ្រព

ទងំេនះ គឺអនករស់េនកនុងៃ្រពភនំ មនជវង ្រតកូលមួយេ ថ េចរ «ថុង»(២) (ជង?)។ពួកេនះេបើមកេនកែន្លង

េហើយ មិន ៊ នេចញេដើរេទ េ្រកផទះេឡើយ។ ពួកអនក្រសុក្រកុង េគេឈ្ល ះគន  េគេជរគន ថ ថុងៗ ដូេចនះ េគ
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ខឹងខ្ល ងំ ស់ េ្រពះទុកជករេមើលងយយ៉ងធងន់។ េកមងៗមនកំ ងំេពញលក់បនតំៃលមួយរយ «បូ៉វ»(៣) េបើច

ស់ៗេខ យកំ ងំបនែត៣០ រ ឺ៤០េទ។

១ = មនុស ៃ្រពេនះ គឺពួកអនក្រសុកេដើមែដលរស់េនេ យៃ្រពមិនទន់មនទទួលសីុវល័ិយ េគេកៀរចប់មកលក់

២ = េ កេប៉លីេយត ក៏សននិ ្ឋ នថ ពកយេនះមកពី «ជង» ែដរ េហើយអះ ងថជពកយែដល ន មសំេលងចិនកនុង

សតវត ទី១៣។ ៣ = េ កេប៉លីេយត បែនថមន័យថ D'étoffe ពំុដឹងជមនកំនត់បុ៉នម នេទ ែតេនះេយើងែ្រប មព

កយេដើមថ បូ៉វ ែដលែ្របថ កំនត់សំពត់។

ពួកេនះ េគេ យេនែតេ្រកមផទះ លុះ្រ មនករេ្របើចបំច់េទើបេគអនុញញ តេ យេឡើងេលើផទះ េហើយ្រតូវេ យលុ

តជងគង់េលើកៃដសំពះេគសិន េទើប ចេ យេដើរចូលកនុងផទះបន។ េគេ មច ស់េគថ ប៉ថូ(១) េ មច ស់្រសីថ មី(២)

។ ្របសិនេបើមនកំហុស្រតូវេគ យដំវញិ ពួកេនះសុខចិត្ដ្រជប់មុខបេន្ដ យេ យេគ យ មចិត្ដ មិន ៊ នេរ ើបំរះេឡើ

យ។ ពួកេនះ្រសី-្របុស េគយកែតគន េគជប្ដី-្របពនធ គម នសិទធិយកអនកដៃទេឡើយ។ េបើមនពួកចិនេទេន្រសុកេនះយូរ

 លួចរួមរក័ជមួយ្រស្ដីពួកេនះ េ យករេ្រសកឃ្ល នកមត ្ហ  េហើយមច ស់េគទន់ េនះអនកផងេគែលង េ យចិន

េនះែអងអងគុយជមួយេគេហើយ េ្រពះខ្លួនលួច ក់ជមួយពួកទសៈ។េបើពួកទសៈទងំេនះ ទក់ទងលួច ក់ជមួយ

អនកេ្រក រហូតដល់មនៃផទេពះ េកើតបនជកូនេទ ក៏េច ្វ យនយអិតសួររកេហតុផលេឡើយ។ បនជេគមិនសួរមក

ពីេគយល់ថ េបើទសៈេនះ កល បនកូនមក នឹងបនផលដល់េគ េ្រពះៃថងេ្រកយេគនឹងចំេរ ើនទសៈេឡើងេទៀត។

 េបើទសៈ លួចរត់ េហើយេគ មចប់បនមកវញិ េគ្រតូវយកមក ក់មុខ ចំកន្ដ លថង សពណ៌េខៀវ ជេ្រគ ងចំនំ

 េហើយេគ ក់ឃន ងជប់នឹងក ជួន ក់ឃន ងជប់ទងំៃដេជើងេទៀតផង។

១ = ទំនងជមកពី ប៉ វ ែដលេនសល់កនុងភ ជនជតិេដើមច ៉យ េ អូវពុក។ សំេលងចិន នថ មី សំេ ពកយ

េ ម្ដ យថ េម។

    ១០. អំេពើភ

ភ ចិន មនសំេលង្រប ក់្របែហល នឹងភ អនក្រសុកេនះែដរ ែតនិយយ្រប្រស័យ ្ដ ប់គន មិនបនេទ ្រសុកេនះ

មនភ មួយពិេសស េទះបីជភអនកជិតខងខ្លួនដូចជចម រ ឺេសៀម ក៏មិន ចដូចគន ្ដ ប់គន បនេឡើយ។ ១េគថមួ

យ ២ ថព័ក ៣ថ េបក ៤ថ ពួន ៥ថ ពុ ំ ៦ថ ពំុ ំមួយ ៧ពុ ំព័ក ៨ពុ ំេបក ៩ពុ ំពួន ១០ថ ប់។

េគេ

អូវពុកថ ប៉ថូ អូវពុកធំ អូវពុកម ក៏េ ប៉ថូែដរ។ ម្ដ យ េគេ  មី ែអម្ដ យមីង និង ្រស្ដីអនកជិខងក៏េគេ មីែដរ។

បង្រសី ្របុស េ ថប៉ង ប្អូន្របុស្រសី េ ថ ផូវអួ៊ង។ មខងម្ដ យេ ថ កៃឡ ែអប្ដីរបស់ម្ដ យមីងខងអូវពុក

េ ថ ពូៃឡ។ េគេ្របើពកយយកខងចុងជេដើមប្រញជ ស់គន ។ អុបមដូចពកយ េនះមនុស ទ  ំជប្អូន េគថផូងអួ៊ង

ទ  ំពកយថ េនះមនុស  លីសីុមខងអូវពុក េគថ ងន ៃឡលីសីុ អុបមមួយេទៀត ដូចេគេ ចិនថ ពីសីុ េ ម្រន្ដី

ថ ប៉េតង េ អនក្របជញថ ប៉នឃប លុះដល់េគចង់ថម្រន្ដីចិន រអឺនក្របជញចិន េគមិនថ  ពីសីុប៉េតង រ ឺពីសីុប៉នឃប

េទ េគេទជេ្របើថ ប៉េតងពីសីុ រ ឺប៉នឃមពីសីុ(១) េទវញិ។

១ = ប៉េតងពីសីុ = ម្រន្ដីចិន។ ប៉នឃបពីសីុ = អនក្របជញចិន។

ទងំេនះ ្រគន់ែតេលើកយកជអុទហរណ៍េគលៗេទ។ មយ៉ងេទៀត គឺម្រន្ដីេគនិយយ មែបបម្រន្ដី អនក្របជញនិយយគន

មភ អនក្របជញ េ កសងឃ រ ឺ បស ក៏មនពកយសំដីេ្របើរេបៀបខ្លួនជសងឃ ជ បស ែអអនកែ្រសចំករក៏និយយ

ែប្លក មែបបរបស់េគែដរ មិនែប្លកអ្វីពីរេបៀបេ្របើភ អនក្រសុកចិន។

    ១១. អំពីមនុស ៃ្រព

មនុស ៃ្រពមនពីរែបប។ មួយពួកជពួកេចះនិយយភ អនក្រសុក ្ដ ប់គន បន គឺពួកមនុស ៃ្រពលក់ខ្លួនជទសៈ បំេរ ើ
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េគេនះែអង។ មួយេទៀត គឺពួកមនុស ៃ្រពែដលនិយយ ្ដ ប់ភ គន មិនបន គម នរវល់នឹងករចំេរ ើន។ ពួកេនះ គម នេចះ

េធ្វើផទះ្រជកេនេទ ែតងនគំន ទងំ្រគួៗេដើររស់េន មភនំ។  កបលេគមនពក់អ្វីមយ៉ងេធ្វើពីដី ងដូចឆន ងំ។ េបើេដើរេទជួប

នឹងសត្វៃ្រព េគបញ់នឹង្រពួញ រ ឺពួយនឹងលំែពង បនសត្វេនះមក ក៏គូសដំុថមយកេភ្លើង ចំអិនសត្វ រួចអងគុយដំកង់ែចកគន សីុ

។ រួចេហើយេដើរេទេទៀត។ ពួកេនះកច វ ស់ ែតងសំ ប់្រកុមជមួយ េហើយេចះផ ំថន ពិំស ពូែកសក្ដិសិទធ

ស់។ េនដី លជិតខងកែន្លងេន េគមន សំែន្ដកគួ េដើម្រក ញ និង េដើមកបបស តបញសំពត់ជវជិជ ជីវៈ។ សំព

ត់របស់េគេនះ ច់្រកស់េ្រគើម េហើយមនពណ៌្រកេវម្រក ម ស់ផង។

    ១២. អំពីអក រ ្រស្ដ(១)

លិខិតធមម  និងអតថបទទងំអស់ ដូចជែអក រផ្លូវករជេដើម សុទធែតសរេសរេលើែសបកសត្វេ្របើស រមងំ រ ឺែសបកដ

ៃទេទៀត ែដលេគយកមក លសងតួ បពណ៌េខម ។ េគកត់ែសបកេនះេ យមនទំហំធំ រ ឺតូច េទ មេសចក្ដី្រតូវករ

និងយកេម មយ៉ងមកេ្របើ មនសន្ឋ នដូចដីសេន្រសុកចិន េ យលញ់េ យែវង ចិតចុង្រសួចេគេ ថ េ (២) េហើ

យេគសរេសរេ យៃដ បនជប់ដិតល្អ ស់ មិនងយនឹងរលុបេឡើយ។ កល េគសរេសរេហើយ េគយកដីសេនះ

មកេសៀតនឹង្រតេចៀក នេំ យេគចំនបំនថ អនកេនះេហើយជអនកសរេសរ។ េបើសរេសរេហើយ្រតូវករលុបវញិ េ ង

េ្របើរបស់ទទឹកយកមកជូតេទើបរលុបអក រេនះេទវញិ។ អក រេនះ មនសន្ឋ នដូចអក រជនជតិហួយតូវ (តួរក៍) ដូេចនះ

ែដរ។ ករសរេសរជលិខិតអ្វីក៏េ យ េគសុទធែតសរេសរពីេ្រកយេទមុខ មិនែមនសរេសរពីេលើចុះេ្រកម។ ខញុំលឺ ៊

យ យ៉ និយយថ្រសះៃនអក ររបស់េគ ្រសេដៀងគន នឹងអក រជតិមុងេ គ លែដរ មនែប្លកគន ែតពីរបីបុ៉េ ្ណ ះ

។ កលេនះគម នអតថបទេបះពុមពេទ បុ៉ែន្ដមនអនកនិពនធ និងអនកែតងកពយេពចន៍ែដរ។

១ = េ កេប៉លិេយត ែ្រប្រតង់េនះថ Ecriture ។ ែតន័យេយើងថេនះទូ យជង េ្រពះតំរូវ មអក រចិន (?) ។

២ = ្រតង់េនះេ កេប៉លិេយតថ េ ថសូ េទវញិ។ ែតេបើលឺ មចស់ៗនិយយតៗមកថ េគសរេសរនឹងដីសពង

គឺដីសុទធ ែតដូចេម ។
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្របជំុកងធម៌ ្របជំុេរឿងេ្រពង ចបប់េផ ងៗ ប ្ដ ំ្រកមងុ៉យ គ ដ ទ

ទំព័រេដើម ក ១ ២ ៣ ៤ ៥ កំនត់េហតុជីវ ក្វ ន់

៣ - ្របៃពណីអនក្រសុកេចន

    ១៣. អំពីេពលបុណយចូលឆន ំ

េគយកែខទីត១០ របស់ចិនេធ្វើែខទី១ េហើយែខេនះមនេឈម ះថកតិក (កក្ដិក)(១)។ េនពីមុខ ងំេគសង់េវទិករមួយ

យ៉ងធំ ែដល ច ក់បនមនុស មួយពន់នក់ េហើយេគចង្របទីបជ្វ  និងផក ផញីជេដើម លំអេនេលើថន ក់េនះ។ េន

ពីមុខែដលឃ្ល តពីទីេនះ្របមណជ ២០០ហតថ មនទី នមួយេទៀត េគបន្ដេឈើេធ្វើជេ ងរនទ  ែដលមនកំពល់ដល់

េទជង២០០ហតថ។ កនុងយប់េនះេគអុជក្ំរជួច រនទ  ផវបី-បួន រ ឺ្របកំែន្លង។ េនកនុងេ ងេនះ េស្ដចក៏យងេចញមក

ទត ក្ំរជួច រនទ  និង ផវ ែដលេគអុជេនខងេ្រកចំងយ ១០០លី ែតេគ ចេមើលេឃើញ និង ្ដ ប់សូរយ៉ងចបស់ លឺខ្ល ំ

ងេមើលែតកេំភ្លើងធំ្រទហឹងខទរខទ រេពញែតទី្រកុង។

១ = បនជ ប់ពីែខកកកិត េ្រពះជំនន់េដើមេគ ប់រេនចមុនេខនើត គឺពី១េ ចែខកក្ដិក េទជេដើមឆន ែំខេលខ ១។

ម្រន្ដីនិង ជវង ទងំអស់នគំន កន់េទៀន និងម្លូ ្ល ែដលជេហតុនេំ យចំនយ្របក់យ៉ងេ្រចើន។ េនកនុងពិធីេនះ េស្ដ

ចបនអេញជ ើញពួកទូតបរេទសេទចូលរួមផងែដរ។ េគេធ្វើដូចេនះអស់រយៈេពលកន្លះែខេទើបបនចប់។

េនកនុងែខនិមួយៗ សុទធែតមនពិធីបុណយែដរ ដូចជេនែខទី៤ េគេបះឈូង ែខទី៩ េធ្វើ ៊ ប ក់(២) ពិធីេនះេគេ

្របជំុមនុស ចូល្រកុង េហើយ ត់កបួនេដើរដែង្ហកត់មុខ ងំ។ ែខទី៥ េគទទួលយកទឹកមន្ដ្រពះពុទធ ពី្រគប់ទីជិតឆង យទងំ

នច្រក យកមកេ្រ ច្រសង់ថ្វ យ្រពះ ជជំរះកយ េហើយអំុន េនេលើេគក (អំុទូកេគក) ែអេស្ដចយងេឡើងេលើ

្រប ទទតមកពិធីេនះ។ ែខទី៧ េធ្វើពិធីដុតភនំ្រសូវ។ េពលេនះ្រសូវេទើបនឹងទំុថមី េគទទួលយកមក មទ្វ រខងតបូង

េហើយេគគរដុត ថជករបូជចំេពះ្រពះពុទធ។ មន្រសីៗេ្រចើន ស់ជិះរេទះ រ ឺដំរ ីនគំន មកេមើលពិធីេនះ ែអ្រពះ ជ

មិនេចញមកទតពិធីេនះេទ ្រទង់គង់េនែអ្រពះដំនក់។ ែខទី៨ េធ្វើពិធីៃអ (ំ៣) ពិធីេនះេគ ំែរក។ េគចត់អនក ំនិង

អនកេភ្លងពូែកៗេ យចូលេទ ំៃអ កំនុង ងំ ល់ៗៃថង។ េ្រកពីេនះមន្របជល់្រជូក និង្របជល់ដំរេីទៀត។ ពិធីេនះេស្ដ

ចក៏អេញជ ើញពួកទូត្របេទសេ្រកចូលទស នផងែដរ។ េគេធ្វើដូេចនះរហូតដល់្រគប់ដប់ៃថង។ ែអដៃទេទៀត ខញុំមិនបនកត់

្រ េ យចបស់ ស់េទ។ អនក្រសុកេនះ ក៏មនអនកេចះវជិជ ្រស្ដដូចចិនែដរ ចនឹងេដញរកៃថងែខ ធំតូច រ ឺ

សូរយ្រគស ចនទ្រគសែដរ ែតៃថងែខធំតូចេនះ មិនដូចគន នឹង្របេទសចិនេទ។ េបើឆន ំ ជឆន អំធិកមស េគក៏មនេលើក

ែខែដរ។ ែខែដល្រតូវេលើកេនះគឺែខទី៩(៤) បុ៉ែន្ដខញុំមិនដឹងករេនះសព្វ្រគប់េទ។ កនុង១យប់ េគែចកេចញជ្របយំម។

្របពីំរៃថង ប់ជមួយជំុ គឺដូចគន េន្រសុកចិន េ ថ កយ-ពី-េភៀន-ជូ។

២ = េ កេប៉លីេយតែ្របថ Ya-lie េហើយចុះេសចក្ដីយល់ថ Ràp Riep។ ៣ = េ កេប៉លីេយតែ្របថ Gnai-lan

(Ràm) ៤ = មពិតេយើងេលើកែខទី៨ គឺែខ ធ បុ៉ែន្ដេនះ គឺេ កជីវក្វ ន់និយយ មែខមរជំនន់េដើម ែដល ប់ពី១

េ ច ែខ ធ េទដល់ ១េកើតែខ្រ ពណ៍ចត់ជែខទី៩។

អនក្រសុកេនះ គម នេ្របើនម្រកកូល(ែស) គម នេឈម ះ េហើយមិនេចះកត់ៃថងែខកំេនើតផង ភគេ្រចើន េគយកេឈម ះៃថងែដ

លេកើត េ ជេឈម ះមនុស ។ មកបួនយមថ កនុងមួយសប្ដ ហ៍ មនពីរៃថងល្អបំផុត បីៃថងលមមមធមយ ពីរៃថង ្រកក់

េហើយៃថង ្រតូវេចញដំេនើរែបរមុខេទទិបូព៌ រ្ឺរតូវេឆព ះេទទិសបសចឹម។ ពួក្រសីៗក៏េចះ ប់ៃថងែខែដរ។ ឆន ទំងំ១២

មនយកសត្វជដំនងដូចឆន រំបស់ចិនែដរ ែតេ េឈម ះខុសគន  អុបមដូចេគេ ឆន េំសះថ បុ៉ក យ ឆន មំន់េ
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ថ ក់ ឆន ្ំរជូកេ ថ េចកលូ និងឆន េំគេ  គូជេដើម។

    ១៤. អំពីករកត់ក្ដី

េរឿង្របជ ្រស្ដក្ដីក្ដ គំន  ពិតែមនែតជករតូច ច បុ៉ែន្ដជករមួយគួរេ យចង់ដឹងចង់លឺែដរ។ េរឿងក្ដីក្ដ រំបស់ ្រស្ដ សុទធ

ែតេឡើងគល់រហូតដល់េស្ដចេ យជំរះក្ដី។ េដើមេឡើយ េស្ដចអិតមន យតប់េ យរពំត់ធំ រ ឺតូចេឡើយមនែតពិន័យ

ជមសបុ៉េ ្ណ ះ។ េបើអនកេនះមនះមិន្រពមេធ្វើ ម រ ឺមនេទសធងន់េនះ េគចប់ចងយកេទ្រប រជីវតិែដរ ្រគន់

ែតនេំចញេទទ្វ រខងលិច េហើយេ យជីករេន្ដ កប់អនកេទសេនះ និង យកដី រ ឺថមកប់្រគបពីេលើបុ៉េ ្ណ ះ។

េទស្រ លបនទ ប់មក គឺកត់្រមមៃដេជើង មនខ្លះ្រតូវេគកត់្រចមុះេចលក៏មនែដរ។ េរឿងស យសមន់ និងេលង

ែលបង អិតមន មឃត់េទ។ េបើប្ដីរបស់្រសីែដលមនស យេនះដឹង េគយកេឈើពីរ េទចងគបេជើងរបស់្របុស

ស យេនះ េ យឈឺេសទើរ ្ល ប់។ បក ពួកខង្របុសទងំប៉នម ន្រតូវរួចខ្លួន។ ែអអនកែដលេផ្ដើមគំនិតេបក្របស់េគ

្រតូវមនេទសែដរ។ េបើមនមនុស ្ល ប់េននឹងទ្វ រកំែពង េគយកែខ ចងអូសេទទី លេ្រក្រកុង េហើយសម័យេនះ

គម នករពិនិតយ កសព្វអ្វីេទ។ េបើេគចប់បនេចរក៏ ចនេំទឃំុឃងំសួរចំេលើយែដរ ែតមនករគួរេ យអស់សំេនើ

ច គឺថ េបើេគសង ័យថជនេនះជេចរ េហើយជនេនះមិន្រពមទទួល រភព េគនឹងយកខទះមក ខំ្ល ញ់េ យេក្ដ

ែមនែទន េហើយេគេ យជនេនះលូកៃដេទកនុងខ្ល ញ់កំពុងពុះេនះែអង។ េបើជនេនះជេចរែមនក៏្រតូវរ ករលួយ

ៃដ េបើមិនែមនជេចរេទ អិតមនរ កេឡើយ។ មយ៉ងេទៀត េបើមន្រគួ រពីរក្ដីក្ដ គំន  េហើយរកកត់េសចក្ដីរកនរ

្រតង់ រ ឺេវៀចមិនមិនេកើត េគេធ្វើដូេចនះ េនពីមុខ ងំ មន្រប ទថមតូចៗ ១២ខនង េហើយេគបញជ កូនក្ដីេ យចូលេទអងគុ
យកនុង្រប ទេនះមួយមន ក់។ េគអងគុយ ងំពីមួយៃថង ពីរ បី រ ឺបួនៃថងេទ េបើនរ ែដលជអនកេធ្វើខុសនឹងចបប់េនះ

ពិតជមនភស្ដុ ងេលចេឡើងមិនខន គឺេបើមិនេចញកមរមស់េទ ក៏ក្អេក្ដ ផ្ដ យែដរ។ ែអអនកេទៀង្រតង់អិតមនផុល

រមស់អ្វីេឡើយ។ ករវន័ិចឆ័យដូេចនះ េគេ ថ គុកសួគ៌។ េរឿងដូេចនះបនមកពី្រពះភូមិរក ទឹកដីរបស់េគ ពូែកសក្ដិសិទធិ

ស់ េទើបេគ ចេធ្វើដូេចនះេទេកើត។

១ =គុកសួគ៌ គឺជគុកមួយែដលសក្ដិសិទធ ដូចេទវ មកកត់ក្ដីេនះេ យ។

    ១៥. អំពីជំងឺែ្រសង(២)

អនក្រសុកមនេកើតជំងឺែ្រសងេ្រចើនគន ស់ មកពីេគចូលចិត្ដមុជ្រ កំនុងទឹក េហើយអុស ហ៍ ងសក់កបល ែតងមន

េកើតជំងឺែ្រសងេ្រចើន ស់។ េន មផ្លូវធ្ល  ពួកេនះមិនសូវេអៀនខម សេទ។ ខញុំលឺេគថ ពួកទងំេនះែតេគរួមរក័គន ភ្ល ម

េគចុះេទងូតទឹកេហើយ ដូេចនះែតងមនជំងឺមូល បន្ដ លេ យ ្ល ប់អស់៨-៩នក់ែដរកនុងបន្ដ មួយពន់នក់។ េនទីផ រ

មនលក់ថន សំំ ប់ែកេ គែដរ ែតមិនដូចថន ចិំនេទ មិនដឹងជថន អំ្វីេឡើយ ែថមទងំមន្រគូមន្ដ គមេដើរពយបលេ គ

េ យេគ ជករគួរអស់សំេនើច ស់។

១ = េ កេប៉លិេយត ែ្របថឃ្លង់ បុ៉ែន្ដ មន័យអក រចិន ែ្របេ យចំគឺែ្រសង។ េបើថឃ្លង់ដូចជមិនែមន េ្រពះេកើត

ឃ្លង់ែអ ដល់េទេពញ្រសុក េបើឃ្លង់ែមន មិនងយេមើលជេទ។ េបើថែ្រសងេនះសមែមន េ្រពះជំងឺេនះេ្រចើន

បន្ដ លមកពីករកខ្វក់។

    ១៦. អំពីមរណភព

មនុស ចស់េគអិតមន ក់ក្ដ រមឈូសេទ េគយកែតកេនទល្រកលពីេ្រកម យកកំនត់សំពត់្រគបពីេលើ េហើយេគយក

េទៃ្រពេហើយ។ កលពីេដើម េគក៏េ្របើទង់្រពលឹង និង េភ្លងភ្ល ត់ែហេខម ចែដរ េហើយេគលីង ចពីរមុខ បច មផ្លូវនំ

មុខេខម ច លុះែលងេទដល់េ្រក្រកុងដល់កែន្លង ង ត់ េគក៏ ក់េចលេខម ចេនះេហើយ្រតលប់មកវញិ។ េបើមនសត្វែខ្ល

ង រ ឺតិរចឆ នអ្វីដៃទេទៀតសីុេខម ចេនះអស់មួយរេំពចេទ េគថអូវពុកម្ដ យេនះ មនភ័ពបនសុខសបបយល្អ ស់ ែត
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េបើគម នសត្វសីុេ ះ រ ឺមនសីុែដរ ែតមិនអស់វញិ េគែបរជយល់ថ អូវពុកម្ដ យេនះ មនេពៀរមនេទសេទើបបនដូ

េចនះ។

លុះមកដល់្រគអិលូវេនះ មនេគយកេខម ចេទដុតបូជខ្លះៗេហើយ។ ពួកអនកែដលមនជប់ពូជជកូនចិន អូវពុកម្ដ យ

្ល ប់េទេគអិតេស្ល កពក់សកន់ទុកខេទ។ ្របុស្រគន់ែតេករសក់ ក៏ចត់ជករកន់ទុកខេហើយ។ ចំែនកេស្ដចវញិ មន

្រប ទសំ ប់កប់ បុ៉ែន្ដមិនដឹងជកប់ខ្លួនទងំមូល រ ឺកប់ែតឆ្អឹងេទ។

    ១៧. អំពីករភជួរ ំ

្របែហលជកនុងមួយឆន  ំេគ ច បេ្រពះនិង្រចូត្រសូវបនបី រ ឺបួនេលើក ពីេ្រពះរដូវទងំបួនមនធតុ កស្រសួល

ល្អ ដូចជែខទី ៥ ទី ៦ ែដរ។ មយ៉ងេទៀត ្រសុកេនះ េគមិន គ ល់ដូចេម្ដចថធ្ល ក់្រពិល រ ឺទឹកកកេឡើយ។ ្រសុកេគ កន្លះឆន ំ

េភ្ល ង កន្លះឆន អិំតមនេភ្ល ងេ ះ។ ចប់ ងំពីែខទី៤ ដល់ទី៥ ែតដល់េពលរេសៀលមនេភ្ល ងធ្ល ក់ ល់ៃថង ទឹកេនកនុង

សមុ្រទទឹក ប (ទេន្ល ប)  េជរេឡើងមនកំពល់ ៧០ -៨០ ហតថ។ េដើមេឈើធំៗលិចេនសល់ែតចុង ែអពួកអនក្រសុក

រស់េនែកបរមត់ទឹកេនះបននគំន េរ ើលំេនមក្រជកខងេ្រកយភនំវញិ។

ចប់ពីែខទី១០ ដល់ែខទី៣ ៃនឆន ថំមី គម នេភ្ល ងមួយដំនក់េទ េនកនុងសមុ្រទទឹក បេនះ េធ្វើដំេនើរបនែតកូនន តូចៗ

េទ។ ្រតង់កែន្លងទឹកេ្រជ មនជំេ ្រតឹម ៣ រ ឺ៥ហតថបុ៉េ ្ណ ះ។ េពលេនះអនក្រសុកេរ ើលំេនេទេនមត់ទឹកេធ្វើករភជួរ

វំញិ។ ចំេពះ្រសូវ ដល់េទេពល ទំុ ក៏្រតូវេពលទឹកេឡើងដល់លមម។ េគ បេ្រពះ ំ មកែន្លងដីរបស់េគរក

េរៀងខ្លួន។ េគភជួរែ្រសេ យមិនបច់េ្របើេគេទ។ ចប និង កេន្ដ វរបស់េគ ពិតែមនែតមនសន្ឋ ន្រប ក់្របែហលគន

នឹង របស់ចិនែដរ ែតមិនដូចគន េឡើយ។

មនែ្រសៃ្រពមួយែបបេទៀត េគមិនេ្រពះ្រសូវធមម េទ ្រសូវែដលេគេ្រពះេនះេចះលូតេឡើង មទឹក េបើទឹកេឡើងដល់

កំពស់ ១០ហតថ ក៏្រសូវលូតេឡើងកំពស់េនះែដរ។ េនះ្របែហលជពូជ្រសូវមួយែបបេផ ងេទៀតេហើយ។ ែ្រសអំពកនិង

ថន លបែន្ល េកមិនេ្របើេ្រគ ងេ ម គេ្រគក ែដលជេហតុនេំ យមិន ្អ តេនះេទ។ ពួកចិនែដលេទដល់្រសុកេនះ ក៏

េគមិន ៊ ននិយយេរឿងពង មកេន្របេទសចិនេ យពួកេនះដឹងែដរ េ្រពះខ្ល ចេគេមើលងយ។ េនកនុងផទះពីរបី

ខនង េគជីករេន្ដ បងគន់ ច់មួយេហើយេគ្របក់សបូវ។ ដល់កល េពញេទេនះ េគលប់េចលវញិ េហើយេទជីរេន្ដ មួ

យេទៀត។ េទេពលែដលបេនទ របង់រួច េគែតងែតចុះេទ ងែអកនុង្រសះេ យបន ្អ តជនិចច ែតេគយកែតៃដេឆ្វង

េទ ងេទ ែអៃដ ្ដ េំគទុកបរេិភគបយ។ ពួកេគេមើលេឃើញជនជតិចិនចូលបងគន់េហើយយក្រក សកិត េគេសើច

ែថមទងំមិនចង់េ យេឡើងេលើផទះេគេទៀតផង។ ្រសីៗ្រសុកេនះ បត់េជើងតូចឈរដូច្របុសែដរ ជករគួរេ យអស់សំ

េនើច ស់។

    ១៨. អំពីទឹកដី

ចប់ ងំពីចូលកនុង្រសុក េចងផូវមក ខញុំេមើលេឃើញសុទធែតៃ្រពេឈើែវងអន្ល យ េន មមត់ទេន្លដ៏ធំេធង មនេដើមេឈើ

ធំចស់បុ ណ និង គុមពេផ្ដ សុ៊ប្រទុបចំងយ ប់រយលី េហើយមនសំេលងបក បក ីែ្រស្រទហឹងអឹងកង េនទីេនះផង។

លុះេទដល់ពក់កន្ដ លទេន្ល េទើបេមើលេទេឃើញ លែ្រសដ៏ធំេធង គម នេឃើញេដើមេឈើមួយេដើមេឡើយ េគេមើលេទ

េឃើញែត្រសូវទំុេនសព្វទិសទីបុ៉េ ្ណ ះ។

មនសត្វេគៃ្រព ប់រយ ប់ពន់ បនមកផ្ដុំគន ជហ្វងូេនទីេនះ។ មនរសិ ីដុះជប់គន ជដងៃ្រព មនចំងយ ប់រយលី

េហើយរសិ ីទងំេនះមនជួរបន្ល េន្រតង់្រគប់ថន ងំ។ ទំពងំរសិ ីមនរសជតិ ងខ្ល ងំ ស់ េហើយនិងមនភនំេន្រគប់

ទិសទងំបួនេទៀតផង។
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    ១៩. អពីផ នុផល

្រសុកេនះ មនភនំេ្រចើន និងមនេដើមេឈើែប្លកៗ។ កែន្លង ែដលគម នេដើមេឈើេទ គឺជកែន្លងែដលសត្វរមសនិងដំរ ី

រស់េន។ ពពួកសត្វ ្ល បដ៏មនតំៃល និង សត្វ្រមឹគដ៏ែប្លកៗ មនេ្រចើនអិតគណន។ មនសត្វចចតពណ៌ និងេ មល្អិត

ភ្លុកដំរ ីកុយរមស ឃមុំផ្លិតធំៗ េឈើចនទន៍្រក ន  ្រក ញ ជ័រចុង បេញញើែក្អក (ជីេកង) េ្របងសំេ ង (ៃតហួងជី)។

ចចតជសត្វមួយែបប េគកំរចប់ បន ស់។ េនកនុងៃ្រពមន្រសះ រ ឺ្រតពងំ េហើយេនកនុងទឹកេនះមន្រតីជេ្រចើន

។ សត្វចចត េហើរេចញពីៃ្រពមកចប់្រតីេនះជ រ។ ពួកអនកៃ្រពេគយកស្លឹកេឈើបិទបងំខ្លួនេហើយេទអងគុយ

ែកបរមត់ទឹក។ េគយកេមចចតធន ក់មួយ ក់កនុង្រទុង េដើមបីនឹងបេញឆ តចប់យកចចតេឈម ល គឺេននឹងៃដេគមនក

ន់លប់មួយេទៀត រង់ចកំល ចចតេឈម លមកជិត េគ្រគបលប់េនះយក ។ េគេធ្វើរេបៀបេនះកនុងមួយៃថងទល់ ង ច

 ជួលកលចប់អិតបនេ ះក៏មនែដរ។ ភ្លុកដំរ ីមនែតអនកែដលេនកនុងរូងភនំឆង យ ច់្រសយលពីេគ េទើបរកបន។ ដំ

រមួីយ្រសុត ្ល ប់េទ េនសល់ែតភ្លុកមួយគូបុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះពកយែដលេគធ្ល ប់និយយថ សត្វដំរកីនុងមួយឆន បំ្ដូរភ្លុកម្ដង

េនះមិនពិតេទ។ ភនុក ែដលចក់នឹងចបូក រ ឺលំែពងបនមក េគទុកជភ្លុកេលខ១ េបើភ្លុក ែដលេគបនេ យេឃើញ

្រសុត ្ល ប់ខ្លួន ភ្ល មេគចត់ជភ្លុកល្អេលខ២ េបើេគេរ ើសបនេ យដំរ ី ្ល ប់យូរឆន េំចលេនកនុងរូងភនំ េគចត់ចធុនអ

ន់ជងេគ។

្រកមួនឃមុំ េគរកបនពីេដើមេឈើចស់ៗ េនកនុងភូមិែដលសត្វឃមុំមួយ្របេភទមនចេងកះស្ដចួឆម រ ដូចសត្វអ្រងកង េធ្វើសំ

បុក។ អនក្រសុកែដលេទយកឃមុំ មទូកតូចៗ េគ ច ក់បនពីរបីពន់ផ្លិត។ ផ្លិត ែដលធំជងេគមនទំងន់ដល់េទ

៣០-៤០នឡិ ែអផ្លិត ែដលតូច ក៏មិនតិចជង១៨ រ ឺ១៩នឡិែដរ។

     កុយរមស ែដលពណ៌ស េហើយមនផក  េគចត់ទុកជកុយល្អ េហើយេបើេខម វញិេគទុកជកុយអន់មិនសូវល្អ។

     េឈើចនទន៍្រក ន  ដុះេនកនុងៃ្រពសបត ៃ្រពស្ដកុ។ អនក្រសុកេទកប់យកបនមកេ យពីបក ស់ េ្រពះេឈើែដល

មនខ្លឹម។ េឈើេនះមន ច់្រ យកំ ស់៨ រ ឺ៩តិក។ េទះជេដើមតូចក៏មន ច់្រ យ ៤ រ ឺ៥តិកែដរ។

     ្រក  ពួកអនកៃ្រពេគ េំនេលើភនំ។

     ជ័រចុង គឺជជ័រេឈើមយ៉ងែដលអនក្រសុកេនះេគយកកបិំតេទេចះេឈើសំរក់ជ័រមុនមួយឆន  ំដល់ឆន បំនទ ប់មក េទើប

េគេទយកជ័រេនះមក។ បេញញើេជើងែកង (អ័រគីេដ?) ដុះេនេលើែមកេឈើមួយ្របេភទ ដូចគន នឹងេដើមមនែដលដុះេផញើនឹង

េគដូេចនះែដរ េហើយេគកំរនឹងរកបន ស់

    េ្របងសំេ ង េគយកមកពីែផ្លេឈើេដើមធំមួយ្របេភទែដលមនសន្ឋ នដូចែផ្លដូងល្អិតមូលៗ។ េនកនុងែផ្លេនះមន

្រគប់េ្រចើនេទៀត។ ែអេ្រមច ដុះព័ទធេលើេដើមេផ្ដ មួយគូ មនពណ៌ៃបតងដូលេ ម  េបើេនខចីពណ៌ក៏ខចី និងរតិែតហិរ ស់

ផង។

    ២០. អំពីរបរជំនួញ

អនក្រសុកេនះ ពួក្រសីៗបិុនជួញដូរ ស់ េហតុេនះពួកចិនៗ េគរក្របពនធមួយជមុនសិន េហើយនឹងបនចំេនញេ្រចើនេ

យេគបិុន្របសព្វរកសីុ។ ល់ៃថងែគេទលក់ ងំពីភ្លឺ្រពងៗ ដល់េពលៃថង្រតង់េទើបឈប់ េហើយពួកេនះគម នែ្រគ រ ឺផទះសំ

ប់លក់អិ ៉ ន់ែទ េគេ្រចើនែត្រកលវតថុ ក់ដូចជកេនទលផទ ល់នឹងដីតំេរៀបគន ។ ខញុំលឺេគថ មនបង់ឈនួលដីជលុយេ

យពួកម្រន្ដីេទៀតផង។

ជំនួញតូច ច គឺេគជួញ្រសូវអងករ និង របស់ែដលេធ្វើមកពី្រសុកចិន។ បនទ ប់មក មនលក់ដូរកំនត់សំពត់េផ ងៗ។ ជំនួ

ញធំ គឺេគជួញមស្របក់។ មធមម  ពួកអនកៃ្រព ែតេឃើញពួកចិនេទដល់ េគេគរពចិនសំេបើម ស់ ទុកដូចជបន
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ជួបនឹង្រពះ េហើយ្រកបកបលេគពេទៀតផង។ លុះដល់េពលថមីៗេនះ េទើបមនករេបក្របស់ និង េមើលងយចិន េ

យេហតុមកពីមនមនុស េទេ្រចើនេពក។

    ២១. ទំនិញចិនែដលេគ្រតូវករ

អនក្រសុកេនះ គម នេកើតមសេកើត្របក់េទ េគនឹកេឃើញែតមសមកពី្រសុកចិន គឺមស្របក់ជផលេលខ១ កំនត់មន

ពណ៌ទងំ្របជំេលខ២។ បនទ ប់មកេគ្រតូវករសំនរមកពី្រសុកេចងផីវ ថងំែត ម ច់មកពី្រសុកអូ៊ជីវ  ថូផក ពណ៌មកពី

្រសុកជួរជីវ និង ទឺក្របក់ជតិហិងគុល ្រក សសរេសរ ព ន់ធ័រ ថមដុត េឈើ្រកអូប រសិេប៉កជី ្រកេលៀនេ្របើស សំពត់សរ

ៃសៃធម សំពត់ ្វ ងឆវ ឆ័្រត ឆន ងំែដក ថស ព ន់គជ ្រម័កយណ៍ ្រកសេឈើ មជុល ជេដើម។ េ្រកពីេនះរបស់ែដលធំៗដូច

ជកេនទល្រសុកែម៉ងជីវ ែដលេគេពញចិត្ដបំផុតគឺ មនសញញ រូបេមទស ែតេគមិនងយនឹងយកេទបនេទ។

    ២២. អំពីេ ម  និង េដើមេឈើ

មនេដើមទទឹម អំេព ផក ឈូក ្រកេ ឈូក ែផ្លេខម៉ េចក ដូចេន្រសុកចិនែដរ។ គូែលននិង្រកូចឃ្វិចក៏មន ងេ ដូច

ែតជូរ។ េ្រកពីេនះមនែផ្លេឈើៃ្រពជេ្រចើនែដល្របេទសចិនេយើងមិនធ្ល ប់ែដលេឃើញ េហើយែប្លកៗេទៀតផង។ មន

ផក ជេ្រចើនែដលល្ៗអ  េហើយមនក្លិន្រកអូប ស់។ ផក ែដលដុះេនកនុងទឹកក៏មនេ្រចើនយ៉ង ែតខញុំមិន គ ល់ថជេឈម ះ

ផក អ្វីេទ។ ចំែនកេដើមេថ លី េហងបួយ សុង េប៉ក  ំក្វ យ ឡី េច ៊ ងលីវ គុយ ង េកកលួយ េឈើ្របេភទអស់េនះ

គម នេទ។ េន្រសុកេនះ ែខទី១ ក៏មនផក ឈូកែដរ។

    ២៣. អំពីសត្វ ្ល ប

បន្ដ សត្វ ្ល ប េឃើញមនេកង ក ចចត លលក ែដល្របេទសចិនគម ន។ េ្រកពីេនះដូចជែខ្លង ែក្អក ម ត េសក ចប្រសុក

្រតដក់ កុក ្របវកឹ និងចបពួកជេដើម សុទធែតមនទងំអស់។ សត្វ ្ល បែដល្រសុកេនះគម ន ដូចជ ហីុងតូវ ( ្វ េចក?)

ហុងេអង(កង នៃ្រព) អឹ៉ងេអង (ែក្លងេលឿង) តូវអូ៊ (្រតេចៀកក)ំ..។

    ២៤. អំពីសត្វេជើងបួន

សត្វចតុបទមនរមស ដំរ ីេគៃ្រព ែដល្របេទសចិនគម ន។ េ្រកពីេនះ ខ្ល ធំ ខ្ល ្រតី ខ្ល ឃមុំ ្រជូកៃ្រព េ្របើស ក្ដ ន់ និង

កេ្រញជ ងជេដើម សុទធែតមនេ្រចើន ស់។ សត្វែដល្រសុកេនះគម នគឺេ សីុងសីុង(១) និង អូដ្ឋ។ មន់ ទ េគ េសះ ្រជូ

កនិង ពែពមនេ្រចើនៃ្រកែលង។ ែតេសះ្រសុកេនះទបៗ ស់ េគតូចៗក៏មនេ្រចើន ស់ែដរ។ សត្វេគេនរស់ េគ

៊ នជិះ ែតដល់ ្ល ប់េទេគមិន ៊ នសីុ និង មិន ៊ នយកែសបក េទ េគទុកេ យ រលួយេទ មចិត្ដចុះ ពីេ្រពះ

ធ្ល ប់ជួយដល់កំ ងំមនុស េ ក។ ធ្ល ប់ែតអូសរេទះ។ ពីេដើមមក មិនធ្ល ប់មនកង នេទ បុ៉ែន្ដអិលូវមនេហើយ

េ្រពះមនន ចិនេទញយៗ េគយកពូជពី្រសុកចិនេទ។ កន្ដុរ្រសុកេនះធំៗដុចសត្វឆម  េហើយមនកន្ដុរមួយមុខេទៀត

មនកបលែប្លកពិេសសធំ ដូចជកបលកូនែឆក។

១ = គឺជ ្វ មឌធំបុ៉នមនុស  ដូចេគធ្ល ប់េ មកុនថ ្វ គីងកុង

Website : www.khmercenter.ch មណ្ឌ លវបបធម៌ែខមរេន្របេទសស្វីស

 ជេស កមម កនុងករផ យពុទធ សន វបបធម៌ ជភ ែខមរ
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្របជំុកងធម៌ ្របជំុេរឿងេ្រពង ចបប់េផ ងៗ ប ្ដ ំ្រកមងុ៉យ គ ដ ទ

ទំព័រេដើម ក ១ ២ ៣ ៤ ៥ កំនត់េហតុជីវ ក្វ ន់

៤ - ្របៃពណីអនក្រសុកេចន

    ២៥. អំពីបែន្លបងក រ

បែន្លមន ្រតកួន ៃសព គួឆយ ្រតប់ អូវលឹក ្រត ច ្រតសក់ ឃិញឆយ។ បែន្លែដលគម នេនះគឺ ឆយេថ ៃសពេខៀវ ខូវេច

ង េប៉េលង ជេដើម។បែន្លដូចជ្រតប់ អូវលឹក ្រតសក់ ្រត ចជេដើម ែតដល់ែខទីមួយមនេហើយ។ េដើម្រតប់មនដុះ

ប់ឆន មិំនទន់រេំលើងេចលក៏មន។ េដើមគរខពស់ៗជងផទះេទេទៀត យុជង១០ឆន មិំនទន់កប់េចលក៏មនែដរ។ ម

នបែន្លេ្រចើនមុខេទៀត ែដលខញុំមិន គ ល់េឈម ះ ែអបែន្លដុះកនុងទឹកក៏មនេ្រចើនមុខ ស់ែដរ។

    ២៦. អំពី្រតី និង សត្វលូន

ពួក្រតី និង អេន្ដើកមន : ្រតីរស់៉េ្រចើន ស់ េ្រកពីេនះដូចជ្រតឆពិន និង ្រតល្អិតែអេទៀត រតិែតេ្រចើន ស់េទេទៀត

មន្រតីថូវពួែដលធំនះ មនទំងន់ដល់ជងពីរនឡិ េហើយ្រតីែដលខញុំមិន គ ល់េឈម ះេនះ ក៏មនេ្រចើន ស់ែដរ ែដល

ជ្រតីមកពីសមុ្រទទឹក ប (ទេន្ល ប)។ ចំែនក្រតីទឹកៃ្របវញិ ក៏មនេ្រចើនមុខ ងដូចអនទង់ និង ្រតីខជឹងបឹងែដរ។ ពួក

អនក្រសុកេនះមិនសីុកែងកបេទ េម៉្ល ះេហើយដល់េពលយប់ េគេឃើញកែងកបេ ត្រច ត់កត់ផ្លូវេដើរ។ អេន្ដើក កនធ យធំៗ

បុ៉នចេង្អរអំុ។ េនះជអេន្ដើក មន យុដល់េទ៦ឆន  ំក៏េគេនែតសីុ ែដរ។ បងកងេន្រសុកឆ (កំពុងឆន ងំ) មួយមន

ទំងន់ដល់ជងមួយនលិ។ េជើងអេន្ដើកេន្រសុកេចនភូមន្របែវងជង ៨ - ៩តឹក។ ្រកេពើធំៗបុ៉នទូក។ មននគេជើងបួន

មួយ្របេភទយ៉ងចំែលក អិតមនែសនងេទ។ ចំពុះទ េលៀស ខយង េខច  េនកនុងសមុ្រទទឹក ប (ទេន្ល ប) េនះ្រគន់

ែតលូកៃដេទក៏យកបនភ្ល ម ែតខញុំមិនេឃើញមនក្ដ មេទ ខញុំ ម នថ្របែហលជមនែដរ ែតេគមិនសីុេទេមើលេទ(១)។

១ = ករពិត្រសុកេយើងមនក្ដ មេ្រចើន ស់ពីេដើមមក ែត្របែហលជេ កជីវ ក្វ ន់ មិន្របទះេឃើញកនុងទេន្ល។

    ២៧. អពីករបិទ្រ

្រ ្រសុកេនះមនបួនយ៉ង ្រ េលខមួយ ចិនេ ្រ ទឹកឃមុំ េដលេគយកជតិថន  ំនិង ទឹកឃមុំ យជមួយទឹក េហើយ

ផ ំេធ្វើេឡើង។ បនទ ប់មកេ មពកយអនក្រសុកថ េផងេកសីុ ែដលេគយកស្លឹកេឈើមកផ ំ គឺស្លឹកេឈើេឈម ះេផងេកសីុ

េនះែអង ជេឈើ១្របេភទ។ បនទ ប់មកេទៀត េគយកអងករ រ ឺបយែដលេសសសល់េទបិទ្រ  េ ប៉វេលងកក េ្រពះ

ពកយថ ប៉វេលងកក បនន័យថអងករ(២) េ្រកពីេនះេទៀត មន្រ ទឹកៃលងសករ ែដលេគយកជតិសករមកបិទេ យ

េកើតេទជ្រ ។ េបើេគចូលេទ្រសុកភូមិ មមត់ទេន្ល េគ្របទះ្រ មួយមុខេទៀតេធ្វើពីទឹក្រកចប់ េ្រពះ្រកចប់ដុះេន

មត់ែ្រពក េហើយស្លឹក មនរសជតិសករ ែដលេគ ចយកមកេធ្វើជ្រ បន។

២ = អងករពីេដើម េគេ  រងករ។

    ២៨. អំបិល ទឹកេខមះ សីុអីុវ និង មី

េន្របេទសេនះ ករេធ្វើរបស់អស់ទងំេនះ អិតមន មឃត់េទ។ មេឆនរសមុ្រទចប់ពីេចនភូ និង ប៉ងកង(១) េគ

េធ្វើអំបិលេ យទឹកសមុ្រទ។ េនកនុងភនំមនែរ ៉ែដលេគបនជតិថម េធ្វើពីអំបិល្របេសើរជងអំបិលសមុ្រទេទៀត និងយក

ថមេធ្វើជវតថុដៃទៗេទៀត។ ពួកអនក្រសុកេនះមិនេចះេធ្វើទឹកេខមះេទ ែតេគចូលចិត្ដេ្របើជតិជូរេនម្ហូប ស់ េគ្រ ទឹំកកំ

េផង(២) េធ្វើជមជូរ កល េដើមេឈើេនះកំពុងែត ស់េគយកស្លឹករទឺងខចី កល មនែផ្លេគយកែផ្លវញិ។

Khmercenter http://www.khmercenter.ch/History/Chitakvan/Chenla%2004.htm

1 of 5 1/27/2009 7:09 PM



   េគមិនេចះេធ្វើមីេទ េ្រពះែតគម ន្រសូវ លី និង សែន្ដក។ ពួកេនះក៏មិនេចះេធ្វើដំែប្រគប់ែដរ កល េគបិទ្រ េគ

យទឹកឃមុំ និងទឹក្រ សំ្លឹកេឈើ េ យបនជកបល្រ  េហើយកបល្រ េនះ ដូចគន នឹង្រ ស េនកនុងភូមិ្រសុកេយើង

ែដរ។

១ = េចនភូ = ចនទបូរ រ ឺចនទបុរ ី។ ប៉កង = បកន ។ ២ = មេមើលេទ េដើមេនះគួរជេដើមអំពិល េ្រពះេគេ្របើស្លឹកក៏

បនែផ្លក៏បន។

    ២៩. អំពីដងកូវនង និង េដើមមន

អនក្រសុកេនះមិនេចះចិញច ឹមដងកូវនងេទ ទងំេដើមមនក៏គម ន ែំដរ។ ្រសីៗមិនេចះប៉ក់ជុលនិងេដរប៉ះេឡើយ។ េគេចះ

តបញសំពត់ ែតមិនេចះរៃវអំេបះេទ េគយកៃដ្រតកួញសរៃសកបបស េ យេកើតជអំេបះ េហើយេគយកមកតបញ មិ

នបច់កីេទ។ េគចងសរៃសអំេបះមខ ងជប់នឹងចេងកះេគ េហើយេគតបញចុងមខ ងេទៀត េ យមន្រតល់ជបំពង់រសិ ី។

បុ៉នម នឆន េំ្រកយមកេនះ មនពួកេសៀមចូលមកេន េគក៏ មំន ចញច ឹមនងេធ្វើសូ្រត េ យយកពួជមកពី្រសុកេសៀម។

េន្រសុកេនះ គម នេដើមៃធមេទ មនែតេដើម្រកេច។ ជនជតិេសៀមេចះេដរប៉ក់ចំនប់ េបើសំពត់អនក្រសុកេនះរែហក េគ

យកមកពឹង្រសីេសៀមេ យេដរប៉ះេ យ។

    ៣០. អំពី្រប ប់េ្របើ្របស់

អនក្រសុកធមម  មនផទះេនេហើយ ែតគម នតុេកអី ចនែដក រ ឺថងំជេដើមេ្របើេទ េគេ្របើឆន ងំដីសំ ប់ដន្ដ បំយ េហើយ

ឆន ងំមួយេទៀតសំ ប់ស្ល។ េគយកថមបីដំុកំកល់េធ្វើជេជើង្រកន និងយក្រតេ កដូងេធ្វើជែវក។ េគេ្របើចនទបមកពី

្រសុកចិនសំ ប់ ក់បយ ែអសំល េគ ក់នឹងកេនទ ងស្លឹកេឈើែដលេគខទ ស់មិនេលចទឹកេទ។ េគយកស្លឹក្រកចប់េធ្វើ

ជ ្ល ប្រពដួសសំលបញចូលមត់ កល េ្របើរួចេគេបះេចលេទ។ ម្ហូបថ្វ យ្រពះ ថ្វ យេទវ  ក៏េគ ក់នឹងស្លឹកដូ

េចនះែដរ។ េគយកេ្រគ ងែដលេធ្វើពី ព ន់ស ែដល ក់ទឹកេនែកបរខ្លួន សំ ប់្រជលក់ៃដកំុេ យជប់បយនឹងៃដ េ្រពះ

េគបរេិភគេ យផទ ល់នឹងៃដ េបើគម នទឹកេផ ើមៃដមិនបនេឡើយ។ េគេ្របើផ្ដិលសំរទិធសំ ប់ចក់្រ ផឹក ចំែនកអនក្រក

េ្របើផ្ដិលែដលេធ្វើអំពីដី រែីអពួកម្រន្ដី េគេ្របើផ្ដិលេធ្វើពី្របក់ រជឺមសផងក៏មន។ េបើកនុងេ កសបុណយធំៗ ដូចជបុណយ

ជតិវញិ េគេ្របើ្រប ប់ទងំេនះ េធ្វើសុទធែតពីមសទងំអស់ េហើយមនរេបៀបេផ ងពិេសសេទៀតផង។ េននឹងដី េគ

្រកលកេនទលមកពី្រសុកេម៉ងជីវ (្រសុកចិន) រ ឺមួយ្រកលែសបកខ្ល ធំ ខ្ល រខិន ែសបកេ្របើស រមងំ ពំុេនះេទ េគេ្របើកេនទល

េផ្ដ ។ េនេពលជិតៗេនះ េគេទើបនឹងេចះេ្របើតុទបៗ មនកំពស់្របែហលមួយហតថ។ សំ ប់កែន្លងេគេដក េគេ្របើ

កេនទលរសិ ី ែតអិលូវេនះមនខ្លះេ្របើែ្រគទបៗខ្លះែដរេហើយ ែដលជែ្រគេធ្វើមកពី្រសុកចិន។ ម្ហូបចំនី េគ្រគបេ យសំ

ពត់ ែអេនកនុង ងំ េគេ្របើសំពត់ែ្រពប៉ក់ឌិន រ ឺែខ សយ ែដលបនមកពីពួកឈមួញសំេព្របេទសេ្រកនយំកមកថ្វ យ។

េដើមបី្រសិតអងករ េគមិនេ្របើតបល់កិនេទ េគេ្របើតបល់បុកេទវញិ។

     ៣១. អំពីរេទះ និង អ្រងឹងែសនង

ករេធ្វើអ្រងឹងែសនង េគយកេឈើមួយេដើមែដលេកងចំកន្ដ ល ែអ៊នចុះេ្រកម ចុងសងខងងេឡើងេលើ េហើយេនចុងេនះ

េគឆ្ល ក់ជកបច់ផក ភញី និង មនេ្រ បមស រ ឺ្របក់ពីេ្រកេឈើេនះផង េគេ ថ អ្រងឹងដងមស រ ឺដង្របក់ សំ ប់

មលំ ប់ថន ក់។ ចំងយពីចុងដង្របែហលមួយហតថ េគ យែដកេធ្វើច្រសយូវមខ ងមួយ េហើយេគយកសំពត់មួយផទ ងំ

យ៉ងធំ េហើយ្រកស់ មកបត់េធ្វើជ្រតេចៀកសំ ប់ស៊កែខ ភជ ប់េទ នឺង្រសយូវែដកេនះ។ អនកជិះេគអងគុយេលើសំពត់

េនះ ៃដកន់ជយសំពត់ផង េហើយេ យមនុស ពីរនក់ជនក់ែសង។ េនែកបរអ្រងឹងែសនង ែតងែតមន្រប ប់មួយ

េទៀត មនសន្ឋ នដូចដំបូលទូកែតធំជង ក៏មនបិទបងំេ យសំពត់ែ្រព្របពំណ៌ េហើយេ យមនមនុស បួននក់ែស

ង និងមនមនុស េដើរ មែហពីេ្រកយផង។ េបើេធ្វើដំេនើរេទឆង យ េគ យជិះដំរនិីងេសះ ្រពមទងំេ្របើរេទះែដរ។

រេទះេន្រសុកេនះ ក៏មនលកខណដូចរេទះ្រសុកែអេទៀតែដរ ែតេគជិះេសះអិតមនែកបេទ ែអដំរក៏ីគម ន្រប ប់សំ ប់
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អងគុយែដរ។

    ៣២. អំពីទូក្រច

អំពីទូកធំៗ សុទធែតេធ្វើេឡើងេ យយកេឈើរងឹៗ មកចងំជបនទះក្ដ រសិន រួចេទើប យផ្ដុំេឡើងជទូក។ េមជងអិតមន

េ្របើនរ េទ េគេ្របើែតដឹង េហើយនិងែដកខួង ែដលជេហតុនេំ យខតេឈើនិងកំ ងំេ្រចើន ស់។ េនេពលែដ

លេគចង់កត់េឈើជកំនត់ េគែតងយកែដកខួងមកខួងទំលុះផ្ដ ច់ែតម្ដង េទះជេធ្វើផទះក៏េធ្វើរេបៀបគន េនះែដរ។ េគមន

េ្របើែដកេគល យេធ្វើទូកែដរ។ េគយកស្លឹកេលង (្រកចប់) មក្របក់េធ្វើដំបូល េ យយកេដើម ្ល មកពុះជបនទះគប

សងកត់ស្លឹកេនះផង។ ទូករេបៀបេនះ េគេ ថ «សីុន »។ េគបិទពរទូកេ យជ័រេឈើ ខ្ល ញ់្រតី យនឹងកំេបរ។ ចំ

ែនកទូកតូចវញិ េគលុងេធ្វើពីេឈើមួយេដើមធំ។ េគយកេភ្លើងដុតេ លេ យទន់ ច់េឈើ េទើបទល់បំេប៉ងព្រងីកេពះទូ

កេ យធំ កបលកៃន ្រសួច អិតមនេ្របើដំបូលេទ ែត ក់បនមនុស េ្រចើននក់ ស់ែដរ។ ទូករេបៀបេនះ េ ថ

កុយ ងំ។

    ៣៣. អំពីេខត្ដ

េខត្ដមនទងំអស់ជង ៩០ គឺេខត្ដ េចងពួ (ចនទបូរ) ឆ (ឆន ងំ) ប៉កង(បនកន) មុង ង បួ៉ចសីុ ភូវមួយ ទីហួង បក់

លុតេប៉ ៃណកខងំ បួ៉ចសីុលី ជេដើម។ េ្រកពីេនះ ខញុំមិនចេំឈម ះេទ។ េខត្ដនិមួយៗ សុទធែតមនម្រន្ដីកន់កប់ េហើយ

មនេធ្វើបនទ យេឈើជរបងំផង។

    ៣៤. អំពី្រសុកភូមិ

េនកនុងភូមិនិមួយៗ ជួនមនវត្ដ ជួនមន្រប ទ េហើយមនម្រន្ដីមន ក់េន្រតួត្រ យ៉ងហមត់ចត់។ ម្រន្ដីេនះេគេ ថ

មួយសីុ។ េន មផ្លូវធំៗ ែតងមន មួយសំ ប់ឈប់សំ ក េគេ ថសិុមប៉ក់។ បុ៉ែន្ដេនេពលថមីៗេនះ មនេកើត

ចំបងំជមួយនឹង្របេទសេសៀម ភូមិទងំេនះក៏ែ្របក្ល យេទជដី លេទវញិ។

    ៣៥. អំពី្របមត់្របមង់

កលពីមុនេនះ ែតដល់ែខទី៨ េគែតងេធ្វើករចប់មនុស យក្របមត់ ពីេ្រពះេស្ដចចម កនុងមួយឆន េំគសំុយក្របមត់មួ

យថូ ែដលមនចំនួន ប់ពន់។ េនកនុងេពលយប់ េគចត់ពួកអនកយក្របមត់ (្របមត់្របមង់?) េដើរេទ មផ្លូវននកនុង

ទី្រកុង និង កនុងភូមិ។ េបើ្របទះមនុស េដើរកនុងេពលយប់ ង ត់េនះ េគចប់យកែខ ចងកបលេ យជប់ េហើយកូន

កបិំទចក់េ្រកមេឃ្ល កខង ្ដ ខំ្វះយក្របមត់ ក់កនុងថូ លុះ្រ ែតបនេពញចំនួន េទើបេគយកេទថ្វ យេស្ដច្រកុងចម

។ បុ៉ែន្ដេគមិនយក្របមត់ជនជតិចិនេទ ពីេ្រពះមនកលមួយឆន េំនះ េគយក្របមត់របស់ចិនមួយេទ យនឹងេគ

ក៏បន្ដ លេ យស្អយុរលួយខូច្របមត់េនកនុងថូ ែលងេ្របើករបនទងំអស់ េពលេ្រកយមក េគែលងមករេដើរចប់យក

្របមត់េទៀតេហើយ េហើយេគចត់ម្រន្ដីេ យែលកសំ ប់មុខងរខងយក្របមត់ពីពួកេ្រកមអំនចខ្លួន ែដល ងំេ

យេនជយ្រកុងែកបរទ្វ រខងេជើង។

    ៣៦. អំពីេរឿងចំែលក

េនកនុងកំែពងនទិសខងេកើត មនអនកៃ្រពមន ក់េនះរួមរក័ជមួយប្អូន្រសីែអងបេងកើត ក៏្រ ប់ែតជប់ែសបក ច់គន េបះ

មិនេចញរហូត្រគប់បីៃថង អិតមនសីុចុកអ្វីេ ះ ក៏ ្ល ប់បង់ជីវតិេទ។ អនក្រសុកខញុំមន ក់ែស «សីុ» េគបនរស់េន្រសុកេនះ

រ ង មសិប្របឆំន  ំេគថ េគបនេឃើញេរឿងេនះចបស់ពិតពីេលើក េហើយេគថ បនជសក្ដិសិទធដូេចនះ េ្រពះបរមី្រពះ

របស់្រសុកេនះខ្ល ងំពូែក ស់។

    ៣៧. អំពីករងូតទឹក
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្របេទសេនះេក្ដ ខ្ល ងំ ស់ កនុងមួយៃថងៗ េបើមិនងូតទឹកេ្រចើនេលើកេទ គឺចបស់ជអត់្រទមិំនបនេឡើយ េទះបីេនេពល

យប់ក៏េជៀសមិនរួចពីករងូតទឹកម្ដង រ ឺពីដងែដរ។ េគគម នបនទប់ទឹក គម នចនែដក គម នេប៉តេទ។ កនុងផទះមួយេ ងមន

្រសះមួយ េបើពំុេនះេទ េគ្រពួតគន ២ -៣ផទះេទងួតទឹក្រសះមួយេ យែលងខ្លួនេចល អិតគិតពីេរឿងខម សគន ្រសី្របុសេទ

។ បុ៉ែន្ដេបើអូវពុកម្ដ យចស់ គត់េទដល់្រសះមុន េកមង្រសី្របុសមិន ៊ នេទជិតេទ ្របសិនេបើេកមងកំពុងែតងូតទឹក្រសះ

េនះមុនវញិ ក៏ចស់ទំុេនះ នគំន េគចេចញែដរ។ មនុស មនវយ័្រសបលគន  អិតគិតេអៀនខម សគន េឡើយ។ េគយកែត

ៃដេធ្វងបិទបងំេករ ្ដខម សរបស់ខ្លួន េហើយេដើរចុះកនុងទឹកេទ។ ជួនកលកនុងរយៈ ៣.៤ៃថង រ ឺ៥-៦ៃថងម្ដង ពួក្រសីៗទី្រកុងមួយ

្រកុម មនគន  ៣-៤នក់ នគំន េចញេទមុជទឹកទេន្លខងេ្រកកំែពង្រកុង។ េនេពលែដលេទដល់ទេន្លេនះ េគេ ះសំ

ពត់េដលវណ័្ឌ ខ្លួនេចញ េដើរចុះេទកនុងទឹក េហើយេទជួបជំុគន េនកនុងទេន្លេនះ ប់ពន់នក់។ សូមបីែតពួក្រសីៗែដលម

ន្រកកូលខពង់ខពស់ ក៏ដូេចនះែដរ។ េគអិតមនខម សអ្វីេទ ចប់ ងំពីកបលដល់ចុងេជើង េមើលគន េឃើញទងំអស់។

េនមត់ទេន្លេ្រកទី្រកុងេនះ ស់ៃថងែតងែតមនជនជតិចិនេនទំេនរ េហើយលួចនគំន េទចេំមើលេលង មគំនិតខិល

ខូច េហើយលឺថ េគេឆ្ល តេពលេនកនុងទឹកេនះផង។ ទឹកេនះេនេក្ដ អុនៗជនិចច លុះ្រ ដល់េពលយប់យមបួនេទើប

្រតជក់ លុះដល់្រពឹក ៃថងរះេឡើងក៏េក្ដ អុនៗេឡើងវញិេទៀត។

    ៣៨. ករចូល្រជកេន (អេន្ដ ្របេវសន៍)

ពួកជនជតិចិន ែដលជអនកឈនួញេដើរសំេព កលមកដល់្រសុកេនះក៏េពញចិត្ដេគខ្ល ងំ ស់ េ្រពះ្រសុកេនះមិនបច់

េ្របើសំេលៀកបំពក់េ្រចើន េហើយអងករេគក៏្រសួលរក ្របពនធក៏្រសួលរកបន ែអផទះសំែបងក៏ងយេធ្វើ េ្រគ ងេ្របើ្របស់ក៏ង

យរក ករលក់ដូរក៏ធូរងយ េម្ល ះេហើយបនជមនអនកចូលពី្រសុកេ្រក មករស់េន្រសុកេនះេ្រចើន ស់។

    ៣៩. អំពីកងទ័ព

កងទ័ពេធ្វើដំេនើរេ យែលងខ្លួនអិត វ។ ៃដ ្ដ េំគកន់លំែពង ៃដេឆ្វងកន់ែខល គម នេ្របើធនូនិង្រពួញេទ កេំភ្លើងធំ រ ឺ វ

េ្រកះក៏គម នែដរ។ មលឺេគថ កលេកើតចំបងំ នឹងជតិេសៀម េគនគំន េកណ្ឌ អនក្រសុកេទ យេ យកំ ងំែតម្ដង ពំុ

មនេ្របើលបិចកលអុបយអ្វីេឡើយ(១)។

១ = េរឿងេនះ មកពីជីវ ក្វ ន់ មិនបនេឃើញ នឹងេសុើបពត៌មនេទ េ្រពះ មែអក រជេ្រចើន ស់ ថែខមរេចះេរៀបចំ

ទ័ព្រតឹម្រតូវ មន ្រ ្ដ វុធ និងកបួនយុទធ ្រស្ដផង។

    ៤០. អំពីករយងេចញៃនម ក ្រត

ខញុំបនលឺេគនិយយថ េស្ដចអងគមុនៗ មិនែដលយងេចញេទ េទ េ្រពះខ្ល ចមនេរឿងេហតុ។ េស្ដចអងគថមីេនះ្រតូវ

សនិ េស្ដចមុន(២)។ កលពីេដើម េ កមន នៈជេមទ័ព។ បិ េកមកេនះសព្វ្រពះទ័យ នឹង បុ្រតី្រពះអងគ ស់ប

នជកូន្រសីេនះ លួចយក្រពះខ័នមសបន េហើយយកេទេ យប្ដីរបស់្រពះនង។ បុ្រ បេងកើតក៏មិនបនទទួល ជសនង

បិ  ក៏េលើកគន េទដេន្ដើម ជ ែត្រតូវេស្ដចថមី្រជបករទន់ ចប់បននយំកមកកត់្រមមេជើង េហើយយកេទ ក់គុក

ងងឹត។ េស្ដចថមីេនះមនពក់ វេ្រកះែដក េទះបីេគេ្របើកបិំត រ្ឺរពួញក៏មិន ចមុតបនែដរ។ ដូេចនះេហើយ េទើប្រពះ

អងគ ៊ នយងេចញេ្រក។ ខញុំបនេទេនទីេនះជងមួយឆន  ំបនេឃើញ្រពះអងគយងេចញមក៤-៥ដង។ ករយងេចញ

មកម្ដង ែតងមនទ័ពេទករពរពីខងមុខ មនអនកកន់ទង់ជ័យ និង មនត្រន្ដីេនខងេ្រកយ។ ្រសីសនំ៤-៥នក់េស្ល

កសំពត់ផក េសៀតផក េនសក់កបល ៃដកន់េទៀនធំ េដើរជ្រកុមៗ។ េទះបីេនេពលៃថងភ្លឺ្រកែលតក្ដី ក៏េគអុជេទៀនែដរ។

េនកនុងចំេនម្រសីសនំទងំេនះ មនខ្លះកន់េ្រគ ង មនដូចជភជន៍មស និងេ្រគ ងបិទបងំជេដើមេផ ងៗពីគន  មិនដឹ

ងជេគយកេទេ្របើករអ្វីខ្លះេឡើយ។ េនមន្រសីសនំខ្លះេទៀត កន់សនរ លំែពង ែខល ជទ័ព េនខងកនុងមួយ្រកុមេទៀត

ផង មនរេទះទឹមពែព និង រេទះទឹមេសះ ែដលមន ក់ែតងេ យេ្រគ ងមសបរដែង្ហែដរ។
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២ = េស្ដចអងគេនះ េ ក A-Leclère សរេសរកនុង Histoire du Cambodge ថ : កនុងចេន្ល ះេពលេនះ មនេស្ដចេ

យ ជជេ្រចើនអងគមិន្របកដនម ែតេគសំគល់បនមួយ មលិ ចរកឹ គឺ េស្ដចជយបរេមសូរៈ (្រពះបទអិ្រនទវរ មន័ទី៣)

ែដលេ យ ជកនុងចេន្ល ះឆន  ំ១២៥០ - ១៣០០េនះ។

ពួកនមឺុនសព្វមុខម្រន្ដី និង ពួកញតិវង  សុទធែតជិះដំរ ីេនខងមុខ េបើេមើលពីចំងយេទេឃើញសុទធែតក្លស់ពណ៌្រកហម

អិតគណន។ បនទ ប់មកេទើបដល់្រពះមេហសីធំតូច មលំ ប់ថន ក់ ជីះអ្រងឹងែសនងជិះរេទះេសះ រ ឺជិះដំរដ៏ីមនក្លស់

េបើកបងំមិនតិចជងមួយរយេទ។ បនទ ប់េទៀត េទើបដល់្រពះ ជ្រពះ្រទង់ឈរេនេលើខនងដំរ ី្រពះហស្ដកន់្រពះខ័នទិព្វ

។ ភ្លុកដំរ ី្រពះទីនងំសឹងមនពក់ចងកំមស។ មនក្លស់ស (េស្វតចឆ្រត) ចំនួន២០ ដ៏មនែស៊មមសេបើកបងំជំុ្រពះអងគែដ

លសុទធែតជក្លស់ដងមស េនជំុវញិ្រពះអងគមនទ័ពដំរ្ីរប ប់េ យ វុធជេ្រគ ងករពរ។ េបើ្របសិនជេស្ដចយង

េទ ជិតៗេទ ្រទង់គង់េលើែ្រគែសនង (្រពះវរ) េហើយអនកែសងសុទធែត្រសីៗសនំ។ សឹងែត ល់ដង កល េស្ដចយង

េចញដំេនើរែតងមនរូបស្ដបូតូចមួយ េហើយពីមុខេនះមន្រពះពុទធរូបមសមួយអងគផង ែសងពីមុខ្រពះ ជ។ បន្ដ ជន

ែដលេន មដងផ្លូវ ្រតូវសំពះលុងជងគង់្រកបកបលដល់ដីែដលេគេ ថ សំប៉ (សំពះ?) េបើពំុដូេចន ះេទ នឹង្រតូវេគេច

ទថ េមើលងយ្រពះេច ្ដ  េហើយនឹង្រតូវេគចប់យកេទឃំុេចល អិតេ ះែលងេឡើយ។

កនុងមួយៃថង្រពះ ជ្រទង់កិចចកររដ្ឋពីរេលើក គឺទទួលសវនករពីរដ្ឋម្រន្ដី និង ្រស្ដ បុ៉ែន្ដគម នបញជ ីកត់កំនត់ចំនួន មនុស នឹ

ងកិចចករេនះេទ។ េបើម្រន្ដី រ ឺ ្រស្ដ ចង់ចូលគល់ ្រតូវែតចូលេទអងគុយបត់េជើងផទ ល់នឹងដីរង់ចជំមុន។ មួយសនទុះ

េ្រកយមក េទើបេគលឺសូរសំេលងត្រន្ដីរងំខងកនុង។ អនកេនខងេ្រកផ្លុំស័ងខតបេទវញិ។ ខញុំលឺេគថ េគេ្របើែតទីនងំែ្រគ

ែសនងមស (្រពះវរមស) េទ េបើ្រគន់ែតយងជិតៗ។ បនទ ប់មកេគេឃើញ្រសីសនំពីរនក់រូត ងំននពញរះវរេនះេឡើង

ក៏េលចេឃើញេស្ដចគង់ឈរកន់្រពះខន់ េនកនុងសុ៊មមសជទី្រពះែទនគង់្របថប់។ េពលេនះ ទងំម្រន្ដីទងំ ្រស្ដសុទធ

ែតេ នកបលេលើៃដសំពះ លុះ្រ ែតផុតសំេលងស័ងខែដលជសញញ េ យេងើបមុខេឡើង េទើប ៊ នេងើប្រពមគន ។ ែដ

លជេករ ្ដដំនមកេ្រចើនេស្ដចេហើយ។ លុះ្រទង់្រប្រស័យករចប់េហើយ េស្ដចយងចូលវញិ េ យមន្រសីសនំពីរនក់រូតរនំ

ងបិទដូចេដើម អនកទងំអស់គន ក៏េ្រកកឈរេហើយែអបៗខ្លួនេទេកៀនេរៀងខ្លួនេទ។ ពិតែមនែត្រសុកេនះ មិនសូវសីុវល័ិ

យ ែតេគ គ ល់ចបប់ទំ ប់េគរព្រពះម ក ្រត។

Website : www.khmercenter.ch មណ្ឌ លវបបធម៌ែខមរេន្របេទសស្វីស

 ជេស កមម កនុងករផ យពុទធ សន វបបធម៌ ជភ ែខមរ
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្របជំុកងធម៌ ្របជំុេរឿងេ្រពង ចបប់េផ ងៗ ប ្ដ ំ្រកមងុ៉យ គ ដ ទ

ទំព័រេដើម ក ១ ២ ៣ ៤ ៥ កំនត់េហតុជីវ ក្វ ន់

ពនយល់ពកយខ្លះ
ជសំដីែខមរ េហើយ ជីវ ក្វ ន់ កត់ជអក រចិន (េរៀប មលំ ប់អក រ)

     កងពងឈូ រ ឺកងពងជូ : មេយបល់របស់េ ក េប៉លិេយតថ ពកយកងពង ក្ល យពីពកយកំពង់ ។ មេយ

បល់របស់េយើងថ កំពង់ចិន សរេសរែតមួយមត់េទថ បុ៉ង ដូចជបុ៉ងច ំ: កំពង់ចម។ មយ៉ងេទៀត ឈូ ែរ ជូ ែ្របមិនេកើត

។ ដូេចនះ េយើងយល់ថពកយេនះទំនងជមកពីពកយ កំែពងជួរ េទវញិ េ្រពះពីេដើមទី្រកុងនិមួយៗ េ ងេធ្វើជកំែពងជ

ជួរព័ទធជំុវញិ ជ្រពំែដនៃនទី្រកុង។ កនុងបរេិវណៃនកំែពងេនះ អនកកនុងរស់េន មន ងំ មនផ រេផ  មនផទះអនកទី្រកុង។

ទំ ប់បុ ណេ ថកំែពង រ ឺសីម។ សូមេមើលពកយេ ក សុត្ដន្ដ្របីជអិនទ កនុងគតិេ កទី១ និយយេ ទី្រកុងថ

កំែពង។ េនសិ ចរកឹជេ្រចើនក៏េ ទី្រកុងថ កំែពង។ េ កេប៉លិេយត បនែ្របកងពងជូថ Vill Murée ក៏សម

ន័យថកំែពងេនះែដរ។

    កនពូជី (ចិនទជីវ ន : កព័ំរទី) : ជសំដីចិន កត់ មសំដីែខមរ : កមពុជ រ ឺកមពុជ។ េហតុេនះេហើយ បនជចិនែដល

សរេសរេ្រកយជីវ ក្វ ន់ែកេទជ កពូំេច ែដលេនេ្របើជប់រហូតសព្វៃថងេនះ។ ជីវ ក្វ ន់ បនបញជ ក់កនុងេសចក្ដីេផ្ដើម

ថ មករកត់្រ របស់ពួកអឺរ ៉ុបថ ្របេទសេនះេឈម ះដូេចនះែដរ។ ្រតង់េនះនេំ យេយើងដឹងថ ជីវ ក្វ ន់ បនេមើល

េសៀវេភកំនត់េហតុរបស់អឺរ ៉ុប គឺពួកព័រទុយេហគ ែដលសរេសរេឈម ះ្របេទសេយើងថ Kambuja រ ីKamvuja កម្វុជ (សូ

មេមើលេសៀវេភ Le Cambodge។

    ឃុនលុន : េឈម ះសមុ្រទ េដលេ កជីវ ក្វ ន់និយយថ េន មរយៈផ្លូវពី្រកុងចម មក្រសុកេចន ។ េ ក េប៉

លិេយត្រ ្រជវេឃើញថ ជសមុ្រទេកះ្រត ច ែដលេ កែ្រប = Lamer de Poulo-Condor បុ៉ែន្ដេយើង្រ វ្រជវ

មរកេ យេឃើញន័យចបស់ជងេនះេទៀតពំុទន់េឃើញ។

    េចនគ ង រ ឺ ងំេក ង : ទំនងជពកយសំ្រសកឹត ្រសីគរែដលែខមរនិយមយកមកេ្របើ េ ពពួក សនំបរ ិ រ និង អនកបំ

េរ ើេស្ដច សំ ប់ែហហម ជលំអនិង កត្ដិយសេស្ដច។ េយើងសរេសរសព្វៃថងេទជ «្រសឹងគ រ»។ មកពីដំបូងេគ នថ សឹង

គរៈ មនសំេលង រៈ េនចុងលុះចិនគម នអក រ រ ក៏យកសំេលង ឡ រ ឺល មកជំនួសបនជ សីករៈ េទជ េចន គ ង។

    េចងផូវ រ ឺេថងភូ : េ កជីវ ក្វ ន់ ទុកជេឈម ះ្រសុកមួយ ជជយែដន្របេទសេចន ។ េ កេប៉លិេយតបញជ ក់

ែថមថ ្រសុកេនះេន្រតង់ភូមិភគ Cap Saint-Jacques រ ឺេខត្ដបេរៀសព្វៃថងេនះ។

េចន  រ ឺេចន ក់ : ពកយេនះេនកនុងករ វរកសំខន់ ស់ េ្រពះជេឈម ះ្របេទសែតម្ដង។ នឹងថ ជេឈម ះែដល

អនក្រសុកេយើងេ ខ្លួនថ េយើងជអនកេចន  រ ឺជតិេចន  ក៏មិនែមន េ្រពះដូចនិយយខងេដើមេសចក្ដីែ្របេនះ

្រ ប់ ែដលេ កជីវ កច ន់បញជ ក់ អនក្របេទសេនះេ ខ្លួនែអងថ កន់ ៃជ ចី េហើយែដលអនក្រសុកអឺរ ៉ុបកត់ទុកថ

កពូំចី ែដលមនសំេលង្រសេដៀងនឹង កពូំេច ែដរ។ កំនត់េនះបង្ហ ញថ មិនែមនជនជតិេយើង ក់ េឈម ះេចន

េនះេទ ្របកដជបរេទសេ សំគល់ មេហតុ រ ឺ មរបស់អ្វីមួយមិនខន ពិេសសគឺចិនេនះែអង បនមកទក់ទង

េហើយបនសរេសរកត់្រ ្រសុកេយើងមុនេគ ( ងំពីសតវត ទី៤) ។ េបើដូេចនះេយើង្រតូវ វរក មសំេនៀងសំដីចិន េតើ
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េចន េនះថ្រ ប់ មសំដីែខមរថេម៉ច? អុទហរណ៍ ពកយ ហ្វូ ន រ ឺហ្វូ ម មកពី្រ ប់ពកយែខមរថ ភនំ ចិនគម នអ

ក រតំរួត េម្ល ះេហើយ ភនំ រែំលកសំេលងេទជភូណម រ ឺភូ ម។

កលខញុំេទ្រសុកចិន ជួបនឹងអនក្រ វ្រជវចចិនមន ក់ េឈម ះសីុវេម៉ង គត់្របប់ខញុំថ គត់េឃើញែអក រមួយនិយយពី

េឈម ះេចន េនះ។ គឺេដើមេឡើយ ចិនេ ្របេទសមួយ ែដលសថិតេនខងេលើ ្របេទសហ្វូ ន។ ្របេទសេនះមន

ៃ្រព្រកស់ ស់ េហើយសំបូរឃមុំយក្រកមួនេធ្វើេទៀន។ ពួកចិនែតងេធ្វើដំេនើរ មសំេពមកទិញដូរយក្រកមួនសុទធ គឺ្រកមួ

នយកពីឃមុំ េដើមបីនេំទលក់ែអ្រសុកេគ សំ ប់េធ្វើេទៀន េហើយេគនគំន សនមតេ ្រសុកេនះថ : ្រកមួនសុទធៗ គឺថ េចន

រ ឺេចង ែ្របថសុទធ ែអ  រ ឺ ក់ ែ្របថ ្រកមួន រ ឺឃមុំ រ ឺេទៀន (ភ ចិនេគ ក់គុណនមមុននម) បូករួមមកបនន័យថ

«្រសុក្រកមួនសុទធ»។ មនេយបល់មួយេទៀតចុះសំរុងគន ថ េន្រចកទេន្លធ្ល យេទសមុ្រទ ជកែន្លងអនកេចន  ន្ំរកមួន

សុទធេទទុកលក់េ យសំេពចិនេនះ េគសនមតេឈម ះ្រសុក្រកមួនែដរ គឺ្រកមួនស (កមពុជេ្រកម) សេនះមិនសំេ ខ្ល ញ់

េគេទ េ្រពះសម័យេនះមិនទន់មន ដូេចន ះ សេនះគឺ ជសុទធេនះែអង េហើយេនភូមិភគ្រកមួនសេនះ ក៏មន្រសុក

ភូមិមនេឈម ះថ ្រកមួនៗេ្រចើន ស់ នេំ យសននិ ្ឋ នបនថ : ្រសុកភូមិ្រតង់េនះជទីឃ្ល ងំផទុក្រកមួន នេំទទុក

លក់េ យសំេពចិនែមន េ្រពះសំេពេដើរែត មសមុ្រទ មិនបនចូលមក មទេន្លេទ។

    ឆីនថ រ ឺេឆនថន់ : ទំនងមកពីពកយ ជន់ ន ែ្រកងកនុងពិធីេនះេគនេំ កមកកន់ទីកែន្លងរបស់កូន្រសី? បុ៉ែន្ដកនុងទំ

េនៀម េហើយមកអិលូវេនះមិនេឃើញមនេធ្វើដូេចនះេទ។ ពត៌មនេនះ មិនគួរនឹងេជឿ បុ៉ែន្ដេយើងយល់ថ េតើេ កជីវ

ក្វ ន់បំេផ្លើសេរឿងេនះេដើមបី្របេយជន៍អ្វី? មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ េ កបញជ ក់ទងំេពលែដលេឃើញេគេធ្វើ េហើយ្រតង់

េ កមិនេឃើញផទ ល់ែភនកដូចជេនកនុបនទ ប់ក៏េ កបញជ ក់ចបស់ថ េ ក្រគន់ែតលឺេគថេទ (្រតង់េនះេឃើញថ

េ កមនចិត្ដ្រតង់ ស់កនុងដំេនើរកត់េហតុេនះ។

    េឆ ំ រ ឺឆ ំ : ជសំេលងចិន ្រ ប់ មពកយែខមរឆន ងំ េ យ រចិនគម នសំេលងអក រតំរួត គឺសំេ យក កំពង់

ឆន ងំ េ្រពះពកយកំពង់ែ្របថ ភូមិ េម៉្ល ះេហើយ េ កជីវ ក្វ ន់កត់យកែតេឈម ះភូមិែតម្ដង។ ចបស់ែថមពីេលើេនះ

េទៀត គឺ េ កជីវ ក្វ ន់បន ប់េរៀបថ ជេឈម ះេខត្ដមួយៃន្របេទសេចន  េហើយេគេធ្វើដំេនើរេចញពីេនះ ្រតូវឆ្លង

កត់សមុ្រទ ប (ទេន្ល ប) អស់េពលដប់ៃថងេទៀត េទើបដល់្រកុងធំ។

    ផូគូ :  ក្ល យ មសំដីចិន ទំនងជេ ពកយែខមរ េចគូ ែដលេគធ្ល ប់និយមេ្របើេនចុងសតវត ទី១៣ សំ ប់េ េ ក

សងឃ (សព្វៃថងេសៀមេនេ្របើេនេឡើយ)។

   ប៉េតង : ពកយែខមរបុ ណ ្រមេតង ែដលេ្រកយមកក្ល យជ កំរែតង រួចសព្វៃថងថ គំែដង គឺសំ ប់សំគល់ងរម្រន្ដីជន់

ខពស់ និង អន្របជញធំ រ ឺអនកមនរទិធេតជៈខ្ល ងំក្ល ។ សព្វៃថងេនេ្របើចំេពះ្រពះសងឃ អុទហរណ៍  : បពិត ្រពះគំែដងសងឃ ទំ

ង យ ជេដើម។

    ប៉ធ : ទំនងជ្រតប់ មសំេលងអនក្រសុកេដើមេ ថ ប៉តូវ។ េ កែប៉លិេយត បញជ ក់ថ សព្វៃថងជនជតិច យ

េនេ្របើពកយ ប៉តូវ េ អូវពុកេនេឡើយ។

    ប៉នឃប រ ឺប៉នឃីត : ទំនងជ្រ ប់សំេលងែខមរ បណ្ឌិ ត (ែដលេយើង នក្ល យេទ បនទីត រ ឺអនទិត សំេ យកពួកអនក

្របជញ។

    ប៉វេទៀងកក : មេសចក្ដីកនុងអតថបទ េ កជីវ ក្វ ន់ េ សំគល់អងករ។ មកពីពកយអងករ បុ ណេយើង េ រងករ
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មនេ្របើកនុងសិ ចរកឹជេ្រចើន។

ប៉សីុវុ ី: សំ្រសកឹត បស្វី ែ្របថអនកមនតបៈ គឺែខមរបុ ណេ ពពួកអនកបួសជ បសេន មៃ្រព េ្រចើនអនក្របតិបត្ដិ ម

គមពីរេវទ (សូមេមើលកនុងេរឿង មេករែខមរ េគេ្របើពកយេនះសំ ប់ពួកយក េ ្រពះ ម ែដលេធ្វើតបៈកនុងៃ្រពថ បស្វី។

    េផង េកសីុ : េ កជីវ ក្វ ន់ថ េផងេកសីុ ជរុកខជតិែដលេគយកស្លឹក មកេធ្វើ្រ ។ េយើងបន្របទះេឃើញកនុងវចន

នុ្រកមែខមរភគ១ ទំព័រ ៨២៩ និយយថ ែខមរេយើងជន់េដើមេគយកស្លឹកេឈើមយ៉ងមកេធ្វើ្រ  េ ថ ស្លឹកភង ស។ ភង ស

េនះជេឈើៃ្រព មនសំបក្រកមរ្រជួញៗ ស្លឹកល្អិតរងឹ ផក ល្អិតកញចុ ំ ពណ៌ ្វ យ។ ដូេចនះគឺស្លឹកភង ស េនះេហើយ ែដលកត់

មសំេលងចិនេទជេផេកសីុ។

    ពុៃឡ : សំ្រសកឹត ្រពះ ែ្របថ ្របេសើរ គឺ មនិយមន័យែខមរសំ ប់េ បុគគលជទីេគរព មន្រពះពុទធអងគជេដើម ។

េ្រកយមកេគេ ម្រន្ដីមនសក្ដិខពស់ រ ឺសងឃែដលមនសមណសក្ដិ។

    ពូលូវ រ ឺពូលូឈិង មកពីពកយផ្លូវ ែដលចិនគម នសំេលងអក រតំរួត ក៏ នេទជពីរពយងគថ ពូលូវ ។ែអពកយឈិង ជព

កយចិនែ្របថ ភូមិ ដូេចនះ ពកយេនះមនន័យថ ភូមិផ្លូវ ទំនងជ «ភូមិផ្លូវ្រតី សព្វៃថងេទដឹង? េ្រពះអតថបទេនះ និយយពី

ភូមិេនមត់ទេន្ល ប មរយៈដំេនើរេទេសៀម ប។

    ភុយ ងំ : េ កេប៉លិេយត េ កពនយល់ពកយេនះថ C'est le non d'une barque faite seule pièce de bois,

l'original plan? piran n'est pas cnnu ចំេពះេយើង យល់ថ ទំនងជទូកកំេ ល ែដលេគលុងេធ្វើពីេឈើមួយេដើម បុ៉ែន្ដ

មិនដឹងជេឈម ះេដើមថេម៉ច បនជចិនកត់ជពកយេ ផុយ ងំេនះ។

    ៃម៉ រ ឺមី :ជពកយសំ ប់មនុស ្រស្ដី រ ឺសំ ប់េ ម្ដ យែដលចិនខំថ មសំេលងែខមរេម។ អុទហរណ៍ េម្រជូក េមេគ

េមប...។

    មប៉ : ចិន ន មសំេលងែខមរថ សំពះ។

    សុ៊ន  : េ ក េប៉លិេយត ក់កនុងវង់្រកចក នថ Siennaja េហើយេ កពនយល់ន័យថ L'original de ce nom

de bateau, quelque chose comme senda, n'a pas éteé retrouvé មមតិេយើង គឺជទូកមយ៉ង ែដលេគយក

បនទះក្ដ រមក យភជ ប់ភជិតគន  េគេ្រចើនេ សព្វៃថងថ ទូកេឡើងក្ដ រ បុ ណេ ថទូកសន្ដរ។ ទំនងជ សន្ដរ េនះេហើយ

ែដលចិនកត់េទជសីុន ។

    សីុ ក់ទី : មកពីពកយសំ្រសកឹត ្រសិស្ឋិន រ ឺ្រសិសធី ែ្របថ អនក្រទ្រទង់ នូវ្រសុតិ គឺពួកអនកេចះដឹង រ ឺអនកមន្របជញ ។

    ហុ៊តឈឹង : ពកយេនះ មកពីភ ចិន : ហុ៊ត = ្រពះពុទធ + ឈឹង = ភូមិ្រពះពុទធ។ េ ក េប៉លិេយត យល់ថជភូមិេព

ធិ ត់ បុ៉ែន្ដ េបើ មកំនពយេ កសុតន្ដ្របីជអិនទ និ សអងគរវត្ដ េ កនិយយដំេនើរេ កេទអងគរវត្ដ មមត់ទេន្ល

ប េឃើញភូមិមួយេនពក់កន្ដ លផ្លូវេនះេឈម ះថ ភូមិ្រតភព។ េហើយគត់ពិចរ ថ នរ យកពកយៃ្រតភពមក

ក់េឈម ះ ជនមរបស់្រពះពុទធែដរ ដូេចនះហុ៊ឈឹង គឺជភូមិៃ្រតភពេនះែអង។

Website : www.khmercenter.ch មណ្ឌ លវបបធម៌ែខមរេន្របេទសស្វីស

 ជេស កមម កនុងករផ យពុទធ សន វបបធម៌ ជភ ែខមរ
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