
| watkhmer in Switzerland |

្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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្រពះសងឃផង លុះដល់ យុេ្រចើនក៏វលិ្រតលប់មកកន់ជីវភពជជនធមម វញិ។ ែអករល្អិតល្អន់ជងេនះេទ

េទៀត ខញុំមិនបនដឹងេ យចបស់ ស់េឡើយ។
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