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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។
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   េ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។
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