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  លោក ជីវ តាក្វា ន់ មាន កំល ើតលៅស្រុកលវ៉េងតា លេតតជាក់ក្វង កនុងភូមិភាគចិនខាងតបូង ។ លោកគឺជា

លេរកទូតរេរ់អធិរាជចិនដែលបានមកស្នន ក់លៅអងគរពីឆ្ន ំ ១២៩៦ ែល់ឆ្ន ំ១២៩៧ ។ កំ ត់លេតុរេរ់លោក ជី

វ តាក្វា ន់ គឺជាឯកស្នរដតមួយគត់ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានលមអិតអំពីជីវភាពររ់លៅ ស្េំងំ ៃ និងទិែឋភាពងនចស្កភព

អងគរនារម័យក្វលលនាោះ ។        

 កំ ត់លេតុដែលស្តូវបានេកដស្េជាភាស្នដេែរលោយ លោក លី ធាមលតង លបាោះពុមពផ្ាយលៅឆ្ន ំ១៩៧៣ 

មានកស្មារ់ ៨១ ទំព័រ ដែលកនុងលនាោះ ៦១ ទំព័រជាេលឹមស្នរងនកំ ត់លេតុរុទធ និង ២០ ទំព័រជាក្វរពនយល់លែើម

លេតុងនក្វរេកដស្េ និងលរចកដីពនយល់ពាកយដេែរដែលលោក ជីវ តាក្វា ន់ កត់ស្តាតាមរំលនៀងចិន ។ កំ ត់លេតុ

លនោះដេងដចកជា ៤០ ជំពូក ដែលជំពូកេលោះមានដត២ ឬ៣ េនាា ត់ និងជំពូកេលោះមានលស្ចើនទំព័រ ជារួមជំពូកទងំលនោះ

ពិព ៌នាអំពី ស្នរនា ក្វរក្វត់កដី ភាពជាស្ពោះមហាកសស្ត ករិកមែ រតាស្នល េ េដនល ស្េងព ីងនក្វរងូតទឹក និងទ

ស្នទរី ។ ទិែឋភាពលផ្សងៗងនជីវភាពដេែរលៅរតវតសរ៍ទី១៣ ដែលលោក ជីវ តាក្វា ន់ បានលរៀេរាេ់ ែូចជា ក្វរ

លរលៀកពាក់ ឧេករ ៍លស្េើស្បារ់ រតាអូរទញ និងក្វរជួញែូរ លៅដតល ើញមានេនតរេូតមកែល់ទរវតសឆ្ន ំ

១៩៩០ ។ ចំដ កឯទិែឋភាពលផ្សងៗលទៀត ែូចជា ទស្នទរី ចាេ់ស្គេ់ស្គង និងក្វរក្វត់កដីមិនដផ្អកលលើលេតុផ្ល

ចារ់ោរ់ ស្តូវបានដកដស្េលៅរតវតសរ៍ទី១៩ ។ 

  សេចក្ដីស្ដើម 

  លរឿងរា៉េ វទងំលនោះ លោក ជីវ តាក្វា ន់ បាននិពនធល ើងកនុងរម័យរាជរនតតិវងស ងន់ (កនុងរាជយស្ពោះបាទ ងន់ លច

ង) គឺលៅស្រុកលវ៉េងតា លេើយលស្ក្វយមកលោក េកូវ គង់ បានដករស្មួលកនុងរវាងរាជរនតតិវងស លម៉េង (រតវតសរ៍ទី

១៣-១៤) កនុងស្រុកលរងអាន (លេតតេូណាន់) ។ លរចកដីអធិេាយទំងស្រុងមានែូចតលៅ ៖   

 លចនឡា ឬំមឡា អនកស្េលទរលនោះលៅេលួនឯងថា “ក្វន់ងផ្ចី” តាម កំ ត់េលោះរេរ់ពួកេរចិមស្េលទរ 

បានលៅថា ក្វពូំចី ដែលមានរំល ងស្រលែៀងនឹង “ក្វពួំលច” ដែរ ។      

 េ្ុំំេ់លធាើែំល ើរលចញ ពីស្រុកអ ូជីវ (លេតតជាក់ក្វង) តាមផ្លូវទឹក តាមទលនលស្រុកមំុាងគូយ និងគង់តុង ក្វត់

រមុស្ទ “ឈិតជីវ” លៅែល់រមុស្ទ “ក្វវជីវ” ក៏បានលៅែល់ទីស្កុង “ំម” េនតែំល ើរេលណាដ យេយល់លចញពីស្កុង

ំមលៅអរ់រយៈលពលកនលោះដេលទៀត ក៏បានលៅែល់ស្រុក លចងផ្ូវ (ជមពូ?) ដែលជាស្ពំដែនងនស្េលទរលនោះ ។ លុោះ

លចញពី លចង ផ្ូវ លៅ លទៀតឆ្លងរមុស្ទ ុនលុន ក៏លៅែល់មាត់ពាម គឺដេកលចញពីមាត់រមុស្ទលៅជាងែទលនលលស្ចើន

ស្ចកណារ់ ។ កនុងេណាដ ស្ចកទងំលនាោះ មានដតស្ចកទី៤លទ លទើេអាចចូលលៅបាន លស្ៅពីលនោះលគែឹងថា មានទឹករាក់
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ណារ់នាវាធំៗមិនអាចលធាើែំល ើរបានល ើយ ។ ស្តង់ពាមជាមាត់ស្ចកលនាោះ ល ើញមានងស្ពរ ុេស្ទុេ លេើយលស្ៅពី

លនោះមានវាលេាច់ព ៌លលឿង និងមានលែើមេេូរ និងអំលៅងស្ព ែុោះដេកផ្កក ររំស្ពូរ លមា៉េល ោះលេើយអនកែំល ើរពិបាក

ចំណំាផ្លូវរកស្ចកចូលលៅណារ់ ។        

 ចូលផ្ុតពីមាត់ពាម លធាើែំល ើរតាមែងទលនលលឆ្ព ោះលៅទិរខាងលជើងអរ់រយៈែំល ើរស្េមា កនលោះ ដេលទៀត 

លទើេបានលៅែល់ស្រុកមួយល ែ្ ោះ លឆ្ណំា (ឆ្ន ំង?) ដែលជាលេតតមួយងនស្េលទរលនោះ ។ លុោះលធាើែំល ើរពី លឆ្ណំា េ

លណាដ យតាមទឹកេូរលៅលជើងអរ់រយៈ១០ង ៃលទៀត ក្វត់ភូមិពូ ូវឈឹង (ដស្េថាភូមិកណាដ លផ្លូវ) េ ុតឈឹង (ភូមិ

ស្ពោះពុទធ) ឆ្លងក្វត់រមុស្ទទឹកស្នេ (ទលនលស្នេ) លៅលទៀត លទើេបានែល់ទីស្កុងក្វងពាងឈូ (កំដពងជួរ?) ។ ស្កុង

លនោះមានទំេំ ៥០ លី (១ លីស្េដវង ១.៨០០ េតថ) លេើតាមលរៀវលៅពួកេរចិមស្េលទរររលររថា ស្េលទរលនោះ 

មានទំេំែី ៧.០០០ លី និងមានស្ពំស្េទល់ខាងលជើងទល់នឹងស្កុងចម៉េា គឺស្តូវលធាើែំល ើរអរ់លពលកនលោះដេ ខាងនិរតី

លៅឃ្លល តពីស្រុកលរៀមចមាៃ យផ្លូវកនលោះដេដែរ លៅខាងតបូងឃ្លល តពីទីស្កុង “េួងអ ”ូ ចមាៃ យ ផ្លូវ១០ង ៃ ឯខាងលកើត

ស្េលទរគឺមហារមុស្ទ លេើយដែលជាស្េលទរមួយធាល េ់ទក់ទង ខាងលរែឋកិចចជាមួយស្រុកលយើងតាងំពីលែើមលរៀង

មកផ្ង ។           

 លៅស្ាដែលស្េលទរចិន (កនុងរាជយរនតតិវងសម៉េុងលហាគ ល) បានស្តួតស្តាលលើមហារមុស្ទកនុងទាីេលោក

លេើយ លោកចមពល (លមទ័ពធំ) ល ែ្ ោះ ជុន តូវ ដែលលៅឈរស្េំកំ្វរស្តួតស្តាទីស្កុងំម បានំត់មន្តនតី២នាក់ 

គឺលោក េ ូ លេ៉េកេូវ អនកមានបា៉េ នមារ១ និងលោក ឆ្យ េូវ ឱ្យលៅក្វន់ស្េលទរលចនឡា ដតស្តូវស្េលទរលនោះ

ំេ់ ុំទុកមិនឱ្យមកវិញ ។ លុោះមកែល់រជជក្វលលរដច ងន់ លចង (គ.រ ១២៩២) ដេទី៦ ស្ពោះរាជាអងគលនោះ ស្ទង់

ំត់លេរកកមែទូតមួយមកស្េលទរលចនឡា លេើយលពលលនាោះេលួនេ្ុំក៏ស្តូវំត់មកជាមួយដែរ ។ គឺលៅកនុងដេទី២ ងន

ឆ្ន ំេនាា េ់មក លយើងបានំកលចញពីស្រុក លម៉េងជីវ លនាោះមកលទៀត ។ លុោះង ៃ១៥ ដេទី៣ លទើេមកែល់ទីស្កុងំម ។ 

លៅកណាដ លផ្លូវ ជួេនឹងេយល់េក់េន្តរច រពីមុេមកវិញ ដែលជាលេតុនាឱំ្យមានក្វររអាក់រអួលកនុងែំល ើរ ។ ែល់

មកដេ៧ដែលជាររទរែូវលទើេបានមកែល់ស្េលទរលនោះ ស្ពមចំ ោុះចុោះចូលលៅ (ស្ពមទទួលរាក់ទក់លេរកជន) ។

 លុោះែល់មករជជក្វលលរដច តាយ លតក (គ.រ ១២៩៧) ដេទី៦ េ្ុំជិោះនាវាស្ត េ់មកវិញ លេើយែល់ង ៃ១២ 

ដេ៨ លទើេនាវាចូលចតែល់កំពង់ដផ្ស្រុករុីលម៉េង ។       

 ចំលពាោះលរឿងស្េងព ី និងកិចចក្វរងនស្េលទរលចនឡាលនោះ េ្ុំមិនបានែឹងលអិតលអន់អរ់លរចកដីរពាស្គេ់ដមន ដត

េ្ុំបានែឹងលោយស្តួរៗ អាចនឹងជស្មាេជូនបានដែរ ។ 

  ១.  បរិវេណនៃទីក្រុង 

  េរិលវ ងនទីស្កុងលនោះ មានទំេំ ២០ លី មានទា រ៥ ។ ទា រទងំលនាោះរុទធដតស្នងកស្មារ់ជា២ជាន់កនុងលស្ៅ 

គឺលៅទិរខាងលកើតមានទា រ២ ។ លស្ៅពីលនោះ កនុងមួយទិរមានទា រដតមួយលទ ។ លៅលស្ៅកំដពងស្កុង រុទធដតមាន

ស្េឡាយទឹកធំៗ ពីលស្ៅស្េឡាយលនាោះ មានផ្លូវលែើរលៅក្វន់ស្នព នធំៗ លេើយលៅរងខាងស្នព ននីមួយៗ មានលទវរូេ ែ

៥៤ ែូចជារូេលមទ័ព ែែ៏ធំៗែូលចនោះដែរ ។ រូេទងំលនាោះែូចៗាន លៅតាមស្ចកទងំ៥ ។ េង្កក ន់ងែស្នព នទងំលនោះ លគលធាើ
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អំពី ែលេើយមានឆ្ល ក់ជារូេពរ់ែ៏ធំ (នាគ) ដែលមានកាល៩ ឯរូេ ែទងំ៥៤លនាោះ រុទធដតយកងែំេ់ទញពរ់

លនោះឯងហាក់ែូចជាមិនចង់ឱ្យរាោុះលៅ រួច ។ លៅខាងលលើលខាល ងទា រមានពុទធរូេ ែ៥អងគ ដេរភ័ន្តកតលៅទិរខាងលិច 

លេើយមួយអងគដែលរថិតលៅចំកនាដ លលគ មានទឹកមារលអស្ររ់ផ្ង ។ លៅរងខាងទា រមានឆ្ល ក់រូេែំរី ែលទៀត ។

 កំដពងទីស្កុង លគលធាើពី ែទងំអរ់ មានកំពរ់ ២០ េតថ តលស្មៀេ ែយ៉េ ងជិតលេើយមំាណារ់ ។ លៅពីលលើ

ាែ នលមែ ែុោះល ើយ ដតលៅចលនាល ោះមួយែំុៗមានោលំែើមងស្ជ ។ ឯងផ្ាកនុងងនកំដពង ដែលមានចលនាល ោះពីាន ែល់លៅជាង 

១០០ េតថលនាោះ រថិតលៅជាែីជស្មាលេីែូចជស្មាលងនភនំ រលីងស្នអ តណារ់ ។ លលើកំដពងដែលមានងផ្ាជាែីជស្មាល

លនាោះ មានទា រធំៗដែលេិទជិតលៅលពលយេ់ លេើយលេើកចំេលៅលពលង ៃតាងំពីស្ពលឹម និងមានអនកយមស្េំកំ្វរ

ជានិចច ។ រតាដឆ្ក លគមិនឱ្យចូលកនុងទា រលនោះលទ ។ ជនណាដែលធាល េ់មានលទរស្តូវលគក្វត់ស្មាមលជើង ក៏មិនឱ្យចូល

ដែរ ។ កំដពងព័ទធជុំវិញលនាោះ មានស្ជុងលស្ជាយលអណារ់ លេើយលៅស្តង់ស្ជុងនីមួយៗរឹងមានស្បាងគ ែមួយេពរ់លៅ

ស្េំសំ្គេ់ ស្ជុង ។          

 លៅកណាដ លទី ស្កុងលនោះ មានស្បាស្នទមារមួយ (ស្បាស្នទបាយ័នត) និងលៅជិតខាងលនោះមានស្បាងគស្េស្នទ

ជាង២០លទៀត ស្ពមទងំមានេនាេ់ ែចំនួនលស្ចើនរយេនាេ់ផ្ង ។ លៅដេ៉េកខាងលកើតមានស្នព នមារមួយ មានរូេលតា

មារ២រថិតលៅអមខាងលឆ្ាង និងខាងស្នដ សំ្នព នមារ ។ មានស្ពោះពុទធរូេមារ៨អងគ តមកល់លៅតលស្មៀេាន ចំពីលស្ក្វម

ស្បាងគរិោ ។ លៅខាងលជើងស្បាស្នទមារចមាៃ យស្េមា ជាងមួយលី មានស្បាស្នទស្នព ន់មួយលទៀតដែលមានកំព

រ់េពរ់ជាងស្បាស្នទមារ គួរឱ្យគយគន់ណារ់ ។ ចំពីលស្ក្វមស្បាស្នទស្នព ន់លនោះ ល ើញមានេនាេ់ ែស្េដេលជា១០

ដែរ ។ លចញពីលនោះលៅខាងលជើងដ មមួយលីលទៀត គឺជាស្ពោះរាជែំណាក់ដែលលរដចគង់លៅ ។ លៅកនុងដលាងដែលជា

ស្ពោះែំណាក់លនាោះ មានស្បាងគមារមួយលទៀត ។ ទំនងជាលោយលេតុលនោះលេើយ ដែលពួកឈែួ ញេរលទរដតងែំណាល

ថា ស្េលទរលចនឡា  កុំល កើងរុងលរឿងណារ់ ។       

 លចញពីកំដពងតាមទា រខាងតបូងលៅចមាៃ យស្េមា ជា ជាងកនលោះលី តាមពាកយចំមអារាមលគនិយយថា

មានលចតិយ លូេ ូន (ស្បាស្នទអងគរវតត) រង់ដតមួយយេ់ ។ ផ្នូររព ឬលចតិយ លូេ ូន រថិតលៅលស្ៅកំដពងខាងតបូង

ជាងកនលោះលី លេើយមានេរិលវ ព័ទធជុំវិញស្េមា ជាង១០លី និងមានេនាេ់ ែជាលស្ចើនរយលទៀតផ្ង ។ លៅស្រោះ

ខាងលកើតកំដពងនគរស្េមា ចមាៃ យ១០លី មានស្បាស្នទ ែីមួយលទៀត (ស្បាស្នទលមេុ យខាងលិច ដែលលគស្ច ំថា

ជាទិរខាងលកើត)ែ៏មានេរិលវ ព័ទធជុំវិញស្េដវង១០០ លី ។ លៅកនុងស្បាស្នទលនោះ មានស្ពោះពុទធរូេមួយអងគស្ទង់ផ្ាុំពី

ស្នព ន់ លេើយមានទឹកលចញជានិចចពីស្តង់ផ្ចិត េូរធាល ក់លៅកនុងស្រោះធំមួយលៅពីខាងលជើងស្បាស្នទលនោះ ។ លៅទិរខាង

លជើងកំដពងនគរចមាៃ យស្េមា ៥លី មានស្បាស្នទមាររាង៤ស្ជុង (ទំនងជាស្បាស្នទនាគព័នធ) និងមានេនាេ់ ែជា

លស្ចើនរយ លេើយលៅកនុងលនាោះ លគល ើញមានស្ពោះពុទធរូេមារ រូេរិងហមារ រូេែំរី រូេលា រូេលរោះ និងវតថែុងទលទៀត

លធាើពីស្នព ន់ លស្ចើនឥតគ នា ។ 

២.  ដំណារ់-លំវៅឋាៃ        

 ស្ពោះែំណាក់ ផ្ាោះនាមុឺនមន្តនតី និងផ្ាោះអនកមានទងំអរ់រុទធដតដេរមុេលៅលកើត ។ ស្ពោះរាជែំណាក់រថិតលៅខាង
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លជើងស្បាស្នទមារ និងស្នព នមារ លេើយលៅជិតមាត់ទា រែ៏មានេនាា យព័ទធជុំវិញស្េដវង ៥ ឬ ៦ លី ។ លកបឿងស្េក់

តួស្បាស្នទកណាដ លលធាើពីរំ រ ឯអារលផ្សងលទៀតរឹងស្េក់លកបឿងលធាើពីែីែុតព ៌លលឿង ។ រររ និងរ ុមទា រ

រុទធដតឆ្ល ក់ ឬគូររចនារូេលផ្សងៗ ដតភាគលស្ចើនគឺរូេស្ពោះពុទធ ។ ែំេូលទងំលនាោះលអលមើលណារ់ ។ រលេៀងស្បាស្នទ 

និងដ វយ៉េ ងដវង អាចលែើរបានជាផ្លូវខាា ត់ដេាង លេើយែំេូលលនាោះក៏េពរ់ៗរលមបើមណារ់ ។ ទីលនោះជាកដនលងស្ពោះរាជ

វាងំដែលលរដចស្ទង់ស្េកេកិចចក្វរដផ្នែី មានេងអួចមារមួយលៅខាងស្នដ  ំ និងខាងលឆ្ាងងនកដនលងលរដចគង់ស្េថាេ់ 

មានរររេួនស្ជុងតមកល់កញ្ចក់តលស្មៀេាន ស្េមា ជាដររិេ ឬហារិេេនាោះ ោក់ែដងហតាមស្ជុងេងអួចលនោះ 

កំ ល់ស្ទមានរូេរាងជាែំរី (ស្តង់លនោះគឺេុរបុកមួយ ដែលមានរររេួន និងកាច់លមអលោយកញ្ចក់លជើងស្ទលធាើជា

រូេែំរី ដតលោក ជីវ តាក្វា ន់ ររលររថាជារ ុមមួយ លស្ពាោះល ើញមានដគមស្កេជុំវិញ) ។   

 េ្ុំឮលគនិយយថា ទីស្តង់លនោះមានរេរ់ដេលកៗលស្ចើនណារ់ េ៉េុដនតេស្មាមតឹងដតងលពក មិនអាចអនុរា តឱ្យ

ចូលលមើលបាន ។ កនុងេណាដ លរឿងដេលកទងំលនាោះ មានក្វរ ៍មួយថា លៅកណាដ លស្បាស្នទ មានស្បាងគមារមួយ 

លេើយថារាល់យេ់ លរដចដតងល ើងលៅផ្ាុំលលើស្បាងគមារលនាោះ ។ អនកស្រុកលគមានជំលនឿលេើយនាាំន និយយថា លៅ

កនុងស្បាងគមារលនាោះឯងមានេិស្នចមួយ មានរូេជាពរ់ កាលស្បាេំួន (ពរ់កាលស្បាេំួនលនោះ គឺជានាគ លស្ពាោះនាគ

ដេែរមានេលួនជាពរ់ ឯនាគចិនមានលជើង កាលតូច ឥតពពារលទ) ។ េិស្នចលនាោះជាស្ពោះភូមិរកាស្ពោះនគរ ។ រាល់

យេ់ េិស្នចដតងតំដ ងេលួនជាមនុរសន្តរតី លេើយលរដចស្តូវរួមលផ្ដកផ្ដិតនឹងនាងលនោះ រូមបីដតមលេរី ឬរនំរនិទធស្ពោះ

អងគ ក៏មិនហា នចូលលៅកនុងទីលនាោះដែរ ។ លុោះែល់មជឈិមយម លទើេលរដចលចញមកពីនាងពរ់លនាោះ មករួមរ័កសនឹង

មលេរ ី ឬន្តរតីរនំែងទលទៀតបាន ។ លេើបាត់ពរ់លនាោះមិននិមែិតមកលទ លនាោះថាលស្ាោះថាន ក់នឹងមកែល់អាយុលរដច 

លេើយលរឿងរា៉េ វអាស្កក់នឹងលកើតល ើង ។ លេើលរដចមិនបានយងចូលលៅទីលនោះមួយយេ់ណាលេើយ លពលលនាោះ

អពមងគលនឹងពិតជាលកើតល ើងភាល មមិនខានដែរ ។       

 េនាា េ់មក ែំណាក់ស្ពោះញាតិវងស ឬលំលៅនាមុឺន-មន្តនតីធំៗ រង់យ៉េ ងធំទូោយរដកុរដមភដេលកពីផ្ាោះអនកស្រុក

ស្នមញ្ា ។ ផ្ាោះទងំលនាោះរុទធដតស្េក់រលឹក មានដតផ្ាោះអនកធំ និងវិហារលទដែលស្េក់លកបឿង ។ លេើយទំេំផ្ាោះទងំលនាោះ

ស្តូវរង់លៅតាមលំោេ់យររកតិងនមាច រ់ផ្ាោះ ផ្ង ។      

 ចំដ កផ្ាោះស្េជារាន្តរត វិញ រុទធដតស្េក់រលឹក (ឬរបូវ) លគមិនហា នស្េក់លកបឿងលទ ឯទំេំលស្នត រង់លៅ

តាមធនធានេលួន ដតមិនហា នរង់ឱ្យែូចលំនាអំនកធំល ើយ ។ 

  ៣.  សវ ល្ៀរបពំារ់ ៃិងវក្រឿងអលង្កា រ      

 អនកស្រកុទងំអរ់ ំេ់តាំងពីលរដចចុោះលៅ ទងំស្រីទងំស្េុររុទធដតេួងរក់ទងំអរ់ លេើយលគដលងេលួន

ទលទស្នអ ត មានដតរំពត់មួយផ្កា ំងតូចវ័ ឌ ជុំវិញេលួន រលេៀេលគចងពុង លេើយលេើស្តូវក្វរលចញលៅណាមកណា លគ

យកកំណាត់មួយផ្កា ំងលទៀតធំជាងមុន មករុុំលស្ស្នេដ មពីលលើ ។ ក្វរលរលៀកពាក់លនោះ មានលកខេ ឌ លៅតាមឋានៈ

លទៀត ។ ស្ពោះពន្តរតរេរ់លរដច មានតងមលជាមារេី ឬេួនតមលឹង គឺលអោច់ពីរលមលៀកេំពាក់អនកផ្ងទងំពួង ។ អនក

ស្រុកលនោះ លចោះតាញរំពត់លស្េើលេើយ ដតមានលស្េើរំពត់មកពីស្រុកលរៀម និងំមផ្ងដែរ ។ រំពត់ពិលររមកពី
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េរចិមស្េលទរដែលមានស្នច់ម៉េែធលអ មានដតលរដចលទដែលមានលស្េើ គឺជារំពត់ផ្កក ររងររូស្តឆ្ែ រ ។ លរដចពាក់

មកុែមារ លេើជួនក្វលមិនពាក់មកុែលទ គឺពាក់កស្មងផ្កក ែូចជាផ្កក មលិោះជាលែើម ព័ទធជុំវិញស្ពោះរិរ ។ លៅលលើកំពូលស្ពោះ

លករ មានលរនៀតរក់ោតំបូងលពស្ជយ៉េ ងធំលទៀតផ្ង ។ ស្ាន់ដតលស្គឿងអលង្កក រដែលពាក់លៅនឹងស្ពោះបាទ និងស្ពោះ

េរត មានទមៃន់ែល់លៅជាងេីនា ិ ។ លៅស្គេ់ដតស្មាមមានពាក់ចិលញ្ចៀនដែលមានោលំពស្ជដភនកឆ្ែ  ។ បាតស្ពោះ

េរត និងបាតស្ពោះបាទមានោេព ៌ស្កេម លេើយលៅលពលដែលស្ទង់យងលចញមកមដងៗដតងក្វន់ស្ពោះេ័នមារ

មួយ ជានិចច ។           

 ចំដ កស្េជារាន្តរត វិញ មានដតន្តរតីលភទលទដែលអាចោេថាន ំស្កេមលៅបាតងែបាតលជើងបាន ឯស្េុរៗ

មិនហា នោេលទ ។ ស្ពោះញាតិវងស និងមន្តនតីធំអាចលស្េើកំណាត់ផ្កក រលងាើលៗបាន ឯមន្តនតីធមែតាលស្េើបានដតស្តឹមផ្កក ចុង

ជាយេ៉េុលណាណ ោះ ចំដ ករាន្តរតស្នមញ្ា លេើស្រីៗអាចលស្េើរំពត់ផ្កក បានេលោះដែរ ។    

 ជនជាតិចិនដែលលទើេនឹងមកែល់ស្េលទរ លនោះ ែីៗ លទោះេីលស្េើរំពត់មានផ្កក លៅជាយទងំរងខាង ក៏លគមិន

ថាអីដែរ លស្ពាោះលគរនែតថាជាពួកមិនទន់ែឹងទំលនៀម អនកស្រុកលៅថា ពួកង្ក៉េ នទីង បា៉េ  ឆ្ (មិនែឹងភាស្ន?) ។ 

  ៤.  អំពី្ន្តៃរ ី         

 ស្េលទរលនោះមាន រែឋមន្តនតី លមទ័ព និងលហារា លេើយមន្តនតីលស្ក្វមពីលនាោះ មានលស្ចើនឋានៈលទៀត ែូចជាលៅ

ស្េលទរចិនដែរ ដេលកាន ដតល ែ្ ោះលៅ ។ មន្តនតីទងំលនោះភាគលស្ចើនជាពូជពងសរេរ់លរដច លេើមានអនកលស្ៅចូលលធាើ

ជាមន្តនតីផ្ងទល់ដតអនកលនាោះយកកូនលៅថាា យ ឱ្យលធាើជារនំលរដច ។ ក្វរលធាើែំល ើរងនមន្តនតីទងំលនាោះ លគរមាគ ល់តាម

លស្គឿងដេេមតាមឋានៈ ។ អនកធំជាងលគអងគយុលលើដស្គដរនងមារ មានបាងំកលរ់ែងមារេួន ។ អនកេនាា េ់មក

លទៀត ដស្គដរនងមារកលរ់ែងមារពីរ ចុោះមកលទៀតមានដស្គដរនងមារដែរ ដតកលរ់ែងមារមួយ ។ អនកតូចមក

លទៀតដស្គដរនងស្បាក់ មានកលរ់ែងមារមួយ ។ អនកតូចេនតមកលចោះដត យមកកលរ់ែងមារដតមួយ រួចកលរ់ែងស្បាក់

មួយ ឥតមានដស្គដរនង ។          

 ចំលពាោះមន្តនតីដែលស្តូវជិោះដស្គដរនងស្បាក់ និងកលរ់ែងមារមួយល ើងលៅ រុទធដតលៅថា បា៉េ លតង (ស្មលតង) ឬ 

អំាលតង (អដមដង?) ។ អនកដែលមានដតកលរ់ែងស្បាក់ លៅថា “រីឡាត់ទី” (ស្រិរធនិ?) ។ កលរ់លនាោះ លគយករំពត់

ជាតីរូស្តដែលលធាើមកពីស្េលទរចិនពារ លេើយទមាល ក់ចុងរុំភាយចុោះរឹងែល់ែី ។ ឯឆ័្ស្តតាំងយូរ លគយករំពត់

រូស្តព ៌លេៀវមកពារ លេើយទមាល ក់រុំភាយេលីេនតិចដែរ រួចយកលស្េងមកោេយ៉េ ងរលលើេលទៀតផ្ង ។ 

៥.  អំពីលទធិសាសនាបីបបប        

 អនក លចោះែឹង (ពួកស្ពាេែ ?៍) លគលៅថា បា៉េ នឃ្លេ (ទំនងមកពីពាកយ “េ ឌ ិត”) លោករងឃលគលៅថា 

ជូគូ (ស្េដេល មកពីពាកយ “លៅគូ”) ពួកតាេរលគលៅ បា៉េ រុីវុី (ស្េដេលមកពីពាកយ “េរាៈ” ឬ “េរា”ិ) ។ 

ដែលលៅថា បា៉េ នឃ្លេ លនោះមិនែឹងជាលរៀនពីកដនលងណាលទ េ្ុំមិនដែលល ើញស្នោ ឬទកីដនលងលរៀនលស្នោះ េ្ុំល ើញ

ដតរូេពួកលនោះឯងដែលលរលៀកពាក់ែូចដតជនធមែតាដែរ េ៉េុដនតមានដេលកស្តង់ពាក់អំលបាោះរលវញមួយដេសលៅក លេើយ

អំលបាោះលនោះ ពាក់ជាេ់នឹងកអរ់មួយជីវិត ។ លគដតងលរីរយកពួក បា៉េ នឃ្លេ លនោះ ឯង លធាើជាមន្តនតី លស្ពាោះលគទុកជាអនក
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លចោះែឹងជាន់េពរ់លេើយ ។          

 ចំដ កលោករងឃវិញ លក្វរស្ពោះលករ ស្គងចីវរព ៌លលឿងេលញ្ចញស្នែ រខាងស្នដ  ំ លេើយនិមនតលោយលជើង

ទលទ ឥតពាក់ដរបកលជើងល ើយ ។ ស្ពោះវិហារមួយ លគអនុរា តឱ្យស្េក់លកបឿងបាន លេើយលៅកណាដ លស្ពោះវិហារលនាោះ

មានតមកល់ស្ពោះពុទធរូេមួយអងគ ដែលមានភិនភាគែូចជាស្ពោះរកយមុនីដែរ (តាម មហាយន លគលជឿថា មានស្ពោះពុទធ២

អងគ គឺស្ពោះពុទធលែើមលៅឋានរួគ៌នាម “អាមិតាតៈ” និងស្ពោះពុទធដែលស្តារ់ែឹងលៅស្នថ នមនុរសនាម “រកយមុនី”) លគ

លៅថា “ពុតង ” ោេលនព ៌ស្កេម លោយលគយកែីរមករូនលធាើ លេើយោេព ៌លផ្សងៗ ាែ នភិនភាគអាី

លស្ៅពីលនោះលទ ។ មានស្ពោះពុទធរូេតូចៗលស្ចើនអងគលទៀត មានស្ពោះភន្តកតមិនែូចាន លទ លស្ចើនដតកស្នងអំពីស្នព ន់ លេើយាែ ន

ជួង រគរ រាងំ ទង់អាីទងំអរ់ ។ ស្ពោះរងឃឆ្ន់ស្តីស្នច់បាន ដតមិនឆ្ន់ស្ស្នលទ លេើយលគអាចលរៀេមហេូស្តីស្នច់

ទងំលនោះថាា យស្ពោះផ្ង ។ កនុងមួយង ៃលោកនិមនតលៅេិ ឌ បាតពីផ្ាោះបារកដតមួយែងលទ លេើយាែ នលរៀេែណាដ ំរល

លៅកនុងវតតល ើយ ។ លោកឆ្ន់មួយែងកនុងមួយង ៃ ។      

 ធម៌ដែលលោករូស្តមានលស្ចើនណារ់ លគចងស្កងលៅនឹងរលឹកតាលស្ពឹកស ែិតស្នន មអកសរព ៌លមែ  ដតមិន

ដមនររលររលោយជក់ ឬលមែ ែុរល ើយ ។ េ្ុំមិនែឹងលគររលររលោយអាីលទ (ក្វរពិតលគំរលោយដែកំរ លេើយ

យកធយូងោយលស្េងមកលុេ លទើេបានជាស្នន មលមែ លនោះ) ។ លគមានយកដស្គដរនង និងកលរ់ែងមារ ឬែងស្បាក់ មក

ដរងមកបាងំលោករងឃដែរ លស្ពាោះលរដចដតងពិលស្ាោះនឹងស្ពោះរងឃ ចំលពាោះេរហ ណាដែលធំៗរេរ់ស្រុកលទរ ។ 

េ៉េុដនតពំុល ើញមានែូនជីលៅកនុងវតតទងំលនាោះលទ ។        

  រីឯពួកតាេរដែលលៅ បា៉េ រុីវុី លនោះ លរលៀកពាក់ជាអនកស្រុកធមែតាដែរ ដតមានជួតកាលកំណាត់ព ៌រ 

ឬព ៌ស្កេម រលេៀេែូចពួកស្រីតារតាងនជាតិ ម៉េុងលហាគ លដែរ ដតទេជាងេនតិច ។ ពួកលនោះមានវតតែូចស្ពោះរងឃ

ពុទធស្នរនាដែរ ដតមានទំេំតូចជាង ។ លទធិពួកតាេរលនោះ ាែ នឥទធិពលខាល ងំែូចស្នរនាស្ពោះពុទធលទ ។ ពួកលគ

លារពចំលពាោះដត ែមួយែំុធំ (លិងគ) ែូច ែរូេអនកតាស្ពោះស្រុកែូល នំ ោះដែរ ។ ស្េភពកដី រលេៀេស្េតិេតតិងនពួកលនោះកដី េ្ុំពំុ

បានែឹងលទ ។ ពួកលនោះមានែូនជី លេើយវិហារក៏ស្តូវអនុរា តឱ្យស្េក់លកបឿងបានដែរ ។ ពួក បា៉េ រុីវុី មិនេរិលភាគ

រេរ់អនកែងទលទ លេើយមិនេរិលភាគលៅចំលពាោះទីស្នធារ ៈផ្ង លេើយមិនលរពរុរាជាោច់ខាត ។ េ្ុំមិនដែល

ល ើញតាេររូស្តធម៌ ឬក៏លធាើអំលពើអាីជាស្េលយជន៍អនកផ្ងចារ់នឹងដភនកមដងណាល ើយ ។   

 ចំដ កលកែងកូនអនកស្រកុវិញ ដែលស្តូវក្វរលរៀនរូស្ត លគដតងយកលៅទុកោក់លរៀនជាមួយស្ពោះរងឃ លេើយ

េួរជារងឃផ្ង លុោះែល់អាយុលស្ចើនក៏វិលស្ត េ់មកក្វន់ជីវភាពជាជនធមែតាវិញ ។ ឯក្វរលអិតលអន់ជាងលនោះលៅ

លទៀត េ្ុំមិនបានែឹងឱ្យចារ់ោរ់ល ើយ ។ 

៦.  អំពីអនរក្សុរ         

 តាមទមាល េ់រេរ់ពួកមនុរសដែលមិនទន់ រុីវិល័យ លស្ចើនដតមានរូេលឆ្មលមែ គស្មីងគស្មំាង មិននិយមលៅ

លៅលលើលក្វោះដែលរមបូ ៌លោយទឹកលទ ចូលចិតតដតលៅកនុងភូមិឆ្ៃ យោច់ស្រយលពីលគ ។ ទមាល េ់ដេេលនោះជាក្វរពិត

ណារ់ ។ 
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ចំដ កន្តរតីកនុងវាងំ ឬន្តរតីកនុងស្តកូល កុំល កើងវិញមានស្នច់រែូចំន លស្ពាោះដតលគមិនង្កយស្េទោះនឹងកលដដ ង ៃល ើយ ។ 

តាមធមែតាទងំស្រី ទងំស្េុរ ាែ នលរលៀកែ ដ េ់អាីលស្ៅពីរំពត់មួយផ្កា ំងរុុំព័ទធភាជ េ់នឹង ចលងកោះលនាោះលទ ។ លគដលងេលួន

ទុកលែើមស្ទូងលៅកណាដ លវាល ឯរក់េួង លជើងទលទ ាែ នដរបកលជើងល ើយ លទោះជាន្តរតីមលេរីលរដចក៏លោយ ។

 ស្ពោះមហាកសស្តមានមលេរីស្បាអំងគ គឺអគគមលេរីមួយ និងមលេរីស្នមញ្ាេួនស្េំំទិរធំទងំេួនដែរ ។ 

ចុោះពីលនាោះមក េ្ុំឮថាមានន្តរតីរនំ េួនពាន់ ឬស្បាំពាន់នាក់ លេើយមានដចកជាជាន់ថាន ក់ និងមិនឱ្យលចញលែើរលៅណា

មកណាលផ្ដរផ្កដ រ់ល ើយ ។ េ្ុំចូលលៅកនុងវាងំលពលណា ក៏ល ើញលរដចដេែរលចញមកជាមួយអគគមលេរី លេើយគង់

ស្េថាេ់លៅកនុង រ ុមមារ (េុរបុកដែលជាទីស្េថាេ់កនុងស្កឡាស្ពោះ គំនាល់) នាដលាងកណាដ លធំទូោយ ។ ចំដ ក

មន្តនតី អនកកនុងវាងំវិញ នាាំន លៅអងគយុកនុងដ វព័ទធជុំវិញតាមលំោេ់ថាន ក់យររកតិ លរៀងេលួន លេើយនាាំន លេលមើលពី

លស្ក្វមរ ុមមារលនាោះមក ។ េ្ុំបានចូលលៅល ើញមដង គឺឱ្យដតនរណាមានកូនស្កមុំលអ ចារ់ជាស្តូវលគលៅឱ្យនាំ

ចូលលៅកនុងវាងំ ។ ពួកស្រីលៅខាងលស្ក្វយលនោះ ដែលលែើរស្ចវាត់លចញចូលេលស្មើលគលៅថា “តាងំលកឡាង” 

(ស្រឹង្កគ រ?) ។ ពួកលនោះមានចំនួនមិនតិចជាងមួយពាន់ ឬពីរពាន់នាក់លទ ដតអាចយកេដីររ់លៅជាមួយអនកធមែតាបាន 

។ ន្តរតីទងំលនោះរុទធដតលក្វររក់ពីលលើថាៃ រ់េនតិច ហាក់ែូចជាពួកអនកលេើកផ្លូវទឹកលៅស្រុកចិនខាងលជើង លេើយលគ

ោេជាតិេិងគលុលៅស្តង់លជើងរក់ដកបរគុមពស្តលចៀកទងំរង ខាង ។ លនោះលេើយជាររា រមាគ ល់ពួក តាំងលកឡាង 

ឬ លជនាឡាង គឺមានដតពួកលនោះលេើយដែលអាចចូលកនុងវាងំបាន ឯអនក យលថាកពីលនោះលទៀត ចូលលៅក្វន់ផ្លូវដេាង

ខាា ត់ខាងលស្ក្វមស្បាស្នទលនាោះមិនបានលទ ។        

 ន្តរតីអនកភូមិធមែតា ក៏េួងរក់ដែរ េ៉េុដនតាែ នលរៀតលរនៀតរក់ និងតុេដតងលមអលលើរក់កាល ឬលមអមុេ

ល ើយ ។ លៅកងែមានពាក់កងមារលៅនឹងស្មាមងែ មានពាក់ចិលញ្ចៀនមារ ។ មយ៉េងលទៀត ពួកលជនាឡាង និងអនក

លៅកនុងវាងំទងំស្េុរទងំស្រី រុទធដតោេលស្េងស្កអូេដែលផ្សលំធាើល ើងពីជាតិលឈើស្កអូេ និងស្កលលៀនលស្េើរ ។ 

ស្គេ់ ស្គួស្នរទងំអរ់រុទធដតលារពស្េ ិេតន៍ស្ពោះពុទធ ។      

 កនុងស្េលទរលនោះ មានមនុរសស្រីលភទេលោះស្នអ តៗ រាល់ង ៃដតងលែើរជាស្កុមែេ់នាក់ ឬលលើរពីលនោះ លៅពារ

លពញទីផ្ារជាញឹកញយណារ់មានេំ ងទក់ទងពួកចិនៗ ែូរយករេរ់មានតងមល ដែលជាទមាល េ់មួយមិនលអ មិន

ង ល នរូលស្នោះ ។ 

  ៧.  អំពីន្តសរសីក្ាលរូៃ        

 ស្រីអនកស្រុកលនោះ លស្ក្វយដែលរស្មាលកូនរួចលៅ លគយកបាយលៅដ ស្េឡាក់ោយអំេិល លេើយញាត់ចូល

លៅកនុងទា រមារ លុោះែល់បានមួយយេ់មួយង ៃ លទើេលគយកលចញមកវិញ ។ ក្វរលធាើែូលចនោះ ជាលេតុនាឱំ្យមិនរូវមាន

ជំងឺ និងឱ្យបានរួមទា រមារតូចែូចជាស្រីស្កមុំលទៀតផ្ង ។ ក្វលេ្ុំលទើេនឹងែឹងលរឿងលនោះែំេូង ឆ្ៃល់ថា ដស្កងមិនពិត

ែូល នំ ោះលទែឹង ? លស្ពាោះថា លេើបានជាមានេដី និងមានកូនលៅលេើយ ចុោះលម៉េចខាល ចលគែឹងលរឿងលនោះលទៀត ? េ៉េុដនតលៅនឹងផ្ាោះ

ដែលេ្ុំរំណាក់លៅមានស្រីមាន ក់រស្មាលកូន ដែលជាលេតុនាឱំ្យេ្ុំែឹងលរឿងលនោះចារ់ោរ់ៈ លៅលស្ក្វយលពល

រស្មាលកូនលេើយ មួយង ៃលទៀត ស្រីលនាោះពរកូនេចីលៅមុជទឹកទលនល ដែលជាក្វរចដមលកមិនដែលជួេស្េទោះលទ ។ 
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លៅលពលដែលេ្ុំលៅជួេនឹងលគមដងណា លគដតងលពាលថា ស្រីស្រុកលនោះស្ក្វរ់លោយក្វមតណាហ ណារ់ ។ លស្ក្វយ

លពលដែលរស្មាលកូនលេើយមួយង ៃ ឬពីរង ៃេ៉េុលណាណ ោះ លគក៏រួមែំល កជាមួយេដីលទៀតលេើយ ។ លេើេដីលនាោះេំលពញ

ចំ ង់េលួនមិនបានលទ នឹងស្តូវលគលបាោះេង់លំលែូចពួកេូយលឆ្ង (ពួក ដែលលគទិញោច់មិនឱ្យលៅលៅមានស្េពនធកូន

ល ើយ) មិនខាន ។ ស្េរិនេដីលនាោះមានធុរៈលៅស្រុកឆ្ៃ យអរ់លពលលស្ចើនយេ់ ំេ់ពីែេ់យេ់ល ើងលៅ ចារ់ជាស្តូវ

ស្េពនធរដីឱ្យថា “េ្ុំមិនដមនស្រីលខាែ ចលទ លតើឱ្យេ្ុំលែកមាន ក់ឯងលមដចនឹងបាន ?” ។ េ្ុំឮថាមានន្តរតីលស្ចើនណារ់រកាទុក

លរចកដីេរិរុទធរេរ់េលួន ។ ស្រីៗលស្ចើនដតឆ្េ់ំរ់ណារ់ ពីលស្ពាោះដតលគឆ្េ់មានេដី ឆ្េ់មានកូនលពក ។ មនុរស

ដែលមានអាយុ ២០ ឬ ៣០ គឺស្េដេលាន នឹងជនជាតិចិនដែលមានអាយុ ៤០ ឬ ៥០ ឆ្ន ំែូល នំ ោះដែរ ។ 

៨.  អំពីន្តសរីក្រ្  ំ         

 ពួកឪពុក មាដ យដែលមានកូនស្រី ដតងឱ្យពរកូនថា “រូមឱ្យឯងលៅអនាគតបានជាស្រីដែលមានេដីរាេ់រយ

ពាន់ (ឱ្យមាន លគស្រឡាញ់លស្ចើន)” ។កូនស្រី កនុងស្គួស្នរអនកមាន ំេ់ពីអាយុ ៧ លៅ ៩ ឆ្ន ំ ស្គួស្នរអនកស្កេសត់

រេូតែល់អាយុ ១១ ឆ្ន ំ លគនិមនតលោក ឬតាេរមកលេើកមុេកូនស្រីលៅថា ឆឺ្នថាន ។   

 ពិធីលនោះ រាជក្វរោក់កស្មិតឱ្យលធាើមួយឆ្ន ំមដង លៅកនុងដេដែលស្តូវនឹងដេទី៤រេរ់ចិន លោយលរីរយកង ៃណា

មួយលធាើដតមដង ។ អនកមានកូនស្រីដែលស្តូវលធាើពិធីលនោះ លតាងជស្មាេរាជក្វរជាមុន លេើយអនករាជក្វរ លគក៏ឱ្យលទៀនធំ

មួយលែើមមកទុកមុន និងមានគូរគំនូរមួយជាកំ ត់ររា ផ្ងថាែល់លពលយេ់លធាើពិធីលនោះ លេើែុតលទៀនអរ់ស្តឹម

គនាល ក់លនាោះលេើយស្តូវំេ់ពិធី ឆឺ្នថាន ល ើង ។លៅមុនលពលដែលលធាើពិធី លនោះមួយដេ ឬកនលោះដេ ឬែេ់ង ៃ ឪពុកមាដ យ

ស្តូវលស្ជើរលរីរ លោក ឬតាេរណាមួយ ស្េក្វន់ទុកជាមុន លទោះេីលៅវតតណាក៏លោយ ក៏ដតងដតមានលគលៅនិមនត

ដែរ ។            

 លោក ស្គូអងគណាដែលរំខាន់ៗជាងលគ ដតងដតស្តូវពួកមន្តនតី ឬអនកមានលគនិមនតទុកអរ់លេើយ ឯអនកស្កពំុ

អាចលស្ជើរលរីររកលោកបានតាមចំ ង់ល ើយ ។ មន្តនតី ឬអនកមាន លគេូជាលោកនូវរុរា អងករ កំណាត់រំពត់ ស្នល

មលូ និងលស្គឿងស្បាក់យ៉េ ងលស្ចើនរេូតែល់លៅ ១០០ អដស្មកផ្ង លេើយមានតងមលស្េមា មិនតិចជាងស្នច់ស្បាក់ចិន 

២០០ ឬ ៣០០ តមលឹងល ើយ ។ អនកមានរេរ់រេរតិច ក៏គង់ ៣០-៤០ ឬ ១០-២០ អដស្មកដែរ ។ ែូលចនោះ ស្គួស្នរអនក

ស្កស្តូវរង់ំែំល់កូនស្រីអាយុ ១១ ឆ្ន ំលទើេំេ់លធាើពិធីលនោះ មកពីពិបាករករេរ់រេរទងំលនោះឯង ។  

 មានអនកេលោះ លគជួយលុយែល់កូនអនកស្កឱ្យលធាើពិធីលនោះដែលលគទុកជាក្វរស្នងកុរល មួយដែរ ។ កនុងមួយឆ្ន ំ 

លោក ឬតាេរមួយអងគអាចទទួលនិមនតលធាើពិធីលនោះឱ្យលកែងស្រីបានដតមួយ នាក់លទ លេើលោកយល់ស្ពមនឹងអនកណា

មួយលេើយមិនអាចទទួលអនកែងទលទៀតបានលទ ។       

 លៅលពលយេ់ដែលលធាើពិធីលនោះ លគមានលរៀេចំលស្គឿងរុីផ្ឹក និងលភលងភាល ត់ស្ទេឹងអឹងកង ។ លស្ៅពីក្វរជួេជុំ

ញាតិមិតតជិតឆ្ៃ យ លគមានរង់លធាើជាលរាងមួយ តមកល់រូេមនុរស រូេរតាដែលរូនលធាើអំពីែី ។ អនកមានយររកដិ លធាើ

រូេលនោះែល់លៅជាងែេ់ ឯអនកលហាចមក ក៏មានេី ឬេួនដែរ ។     

 ចំលពាោះអនកដែលទល់ស្កខាល ងំវិញ ាែ នលធាើរូេលនោះលទ គិតដតលរៀេពិធីដតមដងលៅ លុោះែល់ស្គេ់លពលស្បាំពីរង ៃ 
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លទើេលគរុោះលរាងលនាោះលចញ ។ លៅយេ់ដែលលធាើពិធីលនាោះលទៀត លគយកដស្គដរនងលៅនិមនតលោក លេើយបាងំកលរ់ និង

លលងលភលងែដងហនាយំកមក ។ លគមានកូនតូេពីរែូចដស្គដរនងដែរដែលេិទបាងំលមអលោយដស្ពព ៌ ភលឺស្ពាល ។ តូេ

មួយរស្មាេ់ឱ្យកូនស្រីលនាោះអងគយុ ឯតូេមួយលទៀត រស្មាេ់លោក ឬតាេរគង់រូស្តធម៌ ដតេ្ុំមិនែឹងជាលោក

រូស្តអាីល ើយ ។ លពលលនាោះលភលងក៏ស្េគំុឮគឹកកងរុំពងដែរ ។ េ្ុំឮថាយេ់លនោះាែ នស្ត មអាីលទ ស្ាន់ដតែឹងថា ែល់

លពលលវោភាល ម លោក ឬតាេរលនាោះក៏ចូលលៅកនុងេនាេ់ជាមួយកូនស្រី លេើយលូកងែរេរ់លោកផ្កា ល់លៅយក

រេរ់កូនស្រីោក់លៅកនុងស្ស្ន ។ េលោះថាឪពុកមាដ យ និងញាតិមិតត យកលៅផ្ដិតនឹងថាៃ រ់ ឬមុេលរៀងេលួន ។ េលោះលទៀតថា 

យកមកភលកសស្គេ់ាន  លេើយេលោះថា លោកក៏រួមរ័កជាមួយកូនស្រីកនុងលពលលនាោះ ដតេលោះថា ឥតមានលទ ។ លរឿងលនោះ លគ

មិនឱ្យពួកចិនបានល ើញផ្កា ល់លទ លេតុលនោះ លទើេេ្ុំមិនអាចបានែឹងនូវក្វរពិតល ើយ ។    

 លុោះែល់លពលលទៀេភលឺ លទើេលគែដងហលោកលោយដស្គដរនងមានលភលង និងបាំងកលរ់នាយំកលៅវិញ លេើយលគ

យករេរ់លអៗ មានដស្ពព ៌ជាលែើម លៅលធាើជា នរូលរ់យកកូនស្រីលនាោះមកវិញ ។ លេើពំុលធាើែូលចនោះលទ កូនស្រីលនោះមិន

អាចយកលៅឱ្យមានេដីែងទលទៀតបានល ើយ លស្ពាោះលៅជាកមែរិទធិរេរ់លោកលៅល ើយ ។លពលដែលេ្ុំបានល ើញ

លរឿងរា៉េ វលនោះ គឺលៅង ៃទី៦ ដេទី៤ ងនឆ្ន ំ លតងអុីវ កនុងរជជក្វលលរដច តាយលតក (គ.រ ១២៩៧) ។  

 លៅ លពលដែលមុនលធាើពិធីលនោះ កូនស្រីស្តូវលៅលែកកនុងេនាេ់ជាមួយឪពុកមាដ យ លុោះែល់លធាើពិធីលនោះរួចលេើយ 

កូនស្រីស្តូវដេកលៅលែកេនាេ់ែងទ លេើយនាងចង់លៅលែកកដនលងណាក៏បាន តាមចិតតចង់ឥតមាននរណាតាមលមើល

គយឃ្លល លំ ើយ ។           

 ចំលពាោះលរឿងលរៀេអាពាេ៍ពិពាេ៍វិញ ពិតដមនដតមានតស្មូវឱ្យជូនលុយក្វក់ជាលស្ចើន េ៉េុដនតលគមានអនុលស្ាោះ

លស្ចើនដែរ ។ មានេលោះលគអាចលែកលៅរួមរ័កនឹងាន ជាមុនលៅលេើយ លទើេលរៀេក្វរជាលស្ក្វយក៏បាន ។ តាមស្េងព ីលគ

មិនមានំត់ទុកក្វរ ៍លនោះជាក្វរគួរខាែ រលអៀន ឬជាចដមលកល ើយ ។  លៅយេ់ដែលលធាើ ពិធី “ឆឺ្នថាន” លនាោះ 

ជួនក្វលលៅដតតាមផ្លូវមួយមានែល់លៅែេ់ផ្ាោះឯលនាោះ លរៀេលធាើពិធីលនោះ ។ លៅតាមទីស្កុង អនកណាហា នលែើរក្វត់េាូង

ពិធី ពីមុេលោក ឬតាេរទងំលនោះ ចារ់ជាវលងាងវង្កា ន់ផ្លូវលេើយ ណាមួយឮគឹកកងរ័ពារូរលភលងាែ នចលនាល ោះស្តង់

ណាលទ ។ 

៩.  អំពីទាសាទាស ី         

 លគរុទធដតទិញមនុរសងស្ពយកមកេងខំឱ្យលធាើជា ទស្នទរី ។ អនកដែលមានលស្ចើន គឺទស្នែល់លៅជាង

មួយរយនាក់ ឯអនកដែលមានតិច ក៏ស្តឹមែេ់ ងមភនាក់ដែរ លលើកដលងដតអនកស្កេំផ្ុតលទើេាែ នលស្នោះ ។ ចំដ ក

មនុរសងស្ពទងំលនាោះ គឺជាអនកររ់លៅកនុងងស្ពភនំមានជាវងសស្តកូលមួយលៅថាអាលំរ “ ុង” (ជង?) ។ ពួកលនោះលេើ

មកលៅកដនលងណាលេើយ មិនហា នលចញលែើរលៅណាលស្ៅផ្ាោះល ើយ ។ ពួកអនកស្រុកស្កុង លគល ល្ ោះាន  លគលជរាន ថា 

“អា ុងៗ” ែូលចនោះ លគេឹងខាល ងំណារ់ លស្ពាោះទុកជាក្វរលមើលង្កយយ៉េ ងធៃន់ ។ លកែងៗមានកមាល ំងលពញ លគលក់បាន

តងមលមួយរយ “េ៉េូវ” (កំណាត់រំពត់) លេើំរ់ៗ លេាយកមាល ំងបានដតស្នមរិេ ឬដររិេលទ ។  

 ពួកលនោះ លគឱ្យលៅដតលស្ក្វមផ្ាោះ លុោះស្តាមានក្វរលស្េើំំបាច់លទើេលគអនុរា តឱ្យល ើងលលើផ្ាោះ លេើយស្តូវឱ្យ
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លុតជងគង់លលើកងែរំពោះលគរិន លទើេអាចលែើរចូលកនុងផ្ាោះបាន ។ លគលៅមាច រ់លគថា បា៉េ  ូ (ទំនងមកពីពាកយ បា៉េ តាវ 

ដែលលៅរល់កនុងភាស្នជនជាតិលែើមំរា៉េយលៅឪពុក) លៅមាច រ់ស្រថីា មី (លម មាដ យ) ។ ស្េរិនលេើមានកំេុរ

ស្តូវលគវាយែំវិញ ពួកលនោះរុេចិតតស្ជេ់មុេេលណាដ យឱ្យលគវាយតាមចិតត មិនហា នលរីេស្មោះល ើយ ។ ពួកលនោះស្រី-ស្េុរ 

លគយកដតាន លគជាេដី-ស្េពនធ ាែ នរិទធិយកអនកែងទល ើយ ។ លេើមានពួកចិនលៅលៅស្រុកលនាោះយូរ លួចរួមរ័កជាមួយ

ន្តរតីពួកលនាោះ លោយក្វរលស្រកឃ្លល នក្វមតណាហ  លេើយមាច រ់លគទន់ លនាោះអនកផ្ងលគដលងឱ្យចិនលនោះអងគយុជាមួយលគ

លេើយ លស្ពាោះេលួនលួចោក់ជាមួយពួកទរៈ ។ លេើពួកទរៈទងំលនោះ ទក់ទងលួចោក់ជាមួយអនកលស្ៅ រេូតែល់

មានងផ្ាលពាោះ លកើតបានជាកូនលៅ ក៏លៅហាា យនាយឥតរួររកលេតុផ្លល ើយ ។ បានជាលគមិនរួរមកពីលគយល់ថា 

លេើទរៈលនាោះ ក្វលណាបានកូនមក នឹងបានផ្លែល់លគ លស្ពាោះង ៃលស្ក្វយលគនឹងចលស្មើនទរៈល ើងលទៀត ។ 

 លេើទរៈណាលួចរត់ លេើយលគតាមំេ់បានមកវិញ លគស្តូវយកមកស្នក់មុេ ចំកណាដ លថាៃ រ់ព ៌លេៀវ 

ជាលស្គឿងចំណំា លេើយលគោក់ឃ្លន ងជាេ់នឹងក ជួនោក់ឃ្លន ងជាេ់ទងំងែលជើងលទៀតផ្ង ។ 

១០.  អំពីភាសា         

 ភាស្នចិន មានរំល ងស្េហាក់ស្េដេលនឹងភាស្នអនកស្រុកលនោះដែរ ដតនិយយស្បាស្រ័យស្នដ េ់ាន មិនបាន

លទ ស្រុកលនោះមានភាស្នមួយពិលររ លទោះេីជាភាស្នអនកជិតខាងេលួនែូចជា ំម ឬលរៀម ក៏មិនអាចែូចាន ស្នដ េ់ាន

បានល ើយ ។ ១ លគថាេួយ ២ ថាព័ក ៣ ថាលេក ៤ ថាពួន ៥ ថាពុណំា ៦ ថាពុណំាេួយ ៧ ថាពុណំាព័ក ៨ ថាពុ

ណំាលេក ៩ ថាពុណំាពួន ១០ ថាតាេ់ ។ លគលៅឪពុកថា “បា៉េ  ូ” ឪពុកធំ ឪពុកមាក៏លៅ បា៉េ  ូ ដែរ ។ មាដ យ លគ

លៅ “មី” ឯមាដ យមីង និងន្តរតីអនកជិតខាងក៏លគលៅមីដែរ ។ េងស្រី ស្េុរ លៅថា “េ៉េង” េអូនស្េុរស្រី លៅថា 

“ផ្ូវអ ូង” ។ មាខាងមាដ យលៅថា “ង្កកង ” ឯេដីរេរ់មាដ យមីងខាងឪពុក លៅថា “ពូង ” ។ លគលស្េើពាកយយក

ខាងចុងជាលែើមេន្តរច រ់ាន  ។ ឧេមាែូចពាកយ “លនោះ មនុរសទស្ន ំជាេអូន លគថាៈ ផ្ូងអ ូង-ទស្ន”ំ ពាកយថា “លនោះ 

មនុរស លីរុឺមាខាងឪពុក” លគថា “ង្កនង លីរុ”ឺ ឧេមាមួយលទៀត ែូចពាកយលគលៅចិនថា “ពីរុី” លៅមន្តនតីថា 

“បា៉េ លតង” លៅអនកស្បាជ្ថា “បា៉េ នឃ្លេ” លុោះែល់លគចង់ថា មន្តនតីចិន ឬ អនកស្បាជ្ចិន លគមិនថា ពីរុី បា៉េ លតង ឬ ពី

រុីបា៉េ នឃ្លេ លទ លគលៅជាលស្េើថា បា៉េ លតងពីរុី ឬ បា៉េ នឃ្លេ ពីរុី លៅវិញ ។    

 ទងំ លនោះ ស្ាន់ដតលលើកយកជាឧទេរ ៍លាលៗលទ ។ មួយយ៉េ ងលទៀត គឺមន្តនតីលគនិយយតាមដេេមន្តនតី 

អនកស្បាជ្និយយាន តាមភាស្នអនកស្បាជ្ លោករងឃ ឬតាេរក៏មានពាកយរមដីលស្េើរលេៀេេលួនជារងឃ ជាតាេរ 

ឯអនកដស្រចមាក រក៏និយយដេលកតាមដេេរេរ់លគដែរ មិនដេលកអាីពីរលេៀេលស្េើភាស្នអនកស្រុកចិនលទ ។ 

  ១១.  អំពី្ៃ សសនក្ព         

 មនុរសងស្ពមាន ២ ដេេ ។ មួយពួកជាពួកលចោះនិយយភាស្នអនកស្រុកស្នដ េ់ាន បាន គឺពួកមនុរសងស្ពលក់

េលួនជាទរៈេលស្មើលគលនោះឯង ។ មួយពួកលទៀត គឺពួកមនុរសងស្ពដែលនិយយស្នដ េ់ភាស្នាន មិនបាន ាែ នរវល់នឹង

ក្វរចលស្មើន ។ ពួកលនោះ ាែ នលចោះលធាើផ្ាោះស្ជកលៅលទ ដតងនាាំន ទងំស្គួៗលែើរររ់លៅតាមភនំ ។ កាលលគមានពាក់អាីមយ៉េ ង

លធាើពីែីរាងែូចឆ្ន ំង ។ លេើលែើរលៅជួេនឹងរតាងស្ព លគបាញ់នឹងស្ពួញ ឬពួយនឹងលំដពង បានរតាលនាោះមក ក៏គូរែំុ ែ
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យកលភលើងចមអិនរតា រួចអងគយុែំកង់ដចកាន រុី ។ រួចលេើយលែើរលៅលទៀត ។ ពួកលនោះក្វចស្នហាវណារ់ ដតងរមាល េ់

ាន លៅស្កុមជាមួយ លេើយលចោះផ្សថំាន ំពិរពូដករកដិរិទធណារ់ ។ លៅែីវាលជិតខាងកដនលងលៅ លគមានោរំដ ដ កគួ 

លែើមស្កវាញ និងោកំេារតាញរំពត់ជាវិជាជ ជីវៈ ។ រំពត់រេរ់លគលនាោះ ស្នច់ស្ក្វរ់លស្គើម លេើយមានព ៌

ស្កលវមស្កវាមណារ់ផ្ង ។ 

១២.  អំពីអរសរសាន្តសរ        

 លិេិតធមែតា និងអតថេទទងំអរ់ ែូចជាឯកស្នរផ្លូវក្វរជាលែើម រុទធដតររលររលលើដរបករតាលស្េើរ 

រមំាង ឬ ដរបកែងទលទៀត ដែលលគយកមកហាលរៃួតោេព ៌លមែ  ។ លគក្វត់ដរបកលនាោះឱ្យមានទំេំធំ ឬតូច លៅ

តាមលរចកដីស្តូវក្វរ និងយកលមៅម៉េយងមកលស្េើ មានរណាឋ នែូចែីរលៅស្រុកចិន លោយលញ់ឱ្យដវង ចិតចុងស្រួច 

លគលៅថា លស្ន លេើយលគររលររលោយងែបានជាេ់ែិតលអណារ់មិនង្កយនឹងរលុេល ើយ ។ ក្វលណាលគររលររ

លេើយ លគយកែីរលនាោះមកលរៀតនឹងស្តលចៀក នាឱំ្យលគចំណំាបានថាអនកលនោះ លេើយជាអនកររលររ ។ លេើររលររ

លេើយ ស្តូវក្វរលុេវិញលតាងលស្េើរេរ់ទទឹកយកមកជូតលទើេរលុេអកសរលនាោះលៅ វិញ ។ អកសរលនោះ មានរណាឋ ន

ែូចអកសរជនជាតិេួយតូវ (តួរក៍) ែូល នំ ោះដែរ ។ ក្វរររលររជាលិេិតអាីក៏លោយ លគរុទធដតររលររពីលស្ក្វយលៅ

មុេ មិនដមនររលររពីលលើចុោះលស្ក្វមលទ ។ េ្ុំឮអា ស្នយហាយ៉េ  និយយថា ស្រៈងនអកសររេរ់លគ ស្រលែៀងាន នឹង

អកសរជាតិមុងលហាគ លដែរ មានដេលកាន ដតពីរេីេ៉េុលណាណ ោះ ។ ក្វលលនាោះ ាែ នអតថេទលបាោះពុមពលទ េ៉េុដនតមានអនកនិពនធ និង

អនកដតងពាកយលពចន៍ដែរ ។ 

  ១៣.  អំពីវពលចូលឆ្ន  ំ         

 លគយកដេទី១០ រេរ់ចិនលធាើជាដេទី១ លេើយដេលនាោះមានល ែ្ ោះថា ក្វតិ (កកដិក?) ។ លៅពីមុេវាងំ លគមាន

រង់លវទិក្វមួយយ៉េ ងធំ ដែលអាចោក់បានមនុរសជាងមួយពាន់នាក់ លេើយលគចងស្េទីេជាា ោ និងផ្កក ភ្ីជាលែើម 

លមអលៅលលើថាន ក់លនាោះ ។ លៅពីមុេ ដែលឃ្លល តពីទីលនោះស្េមា ជា ២០០ េតថ មានទីោនមួយលទៀត លគេនតលឈើលធាើ

ជាលរាងរនាា  ដែលមានកំពរ់ែល់លៅជាង ២០០ េតថ ។ កនុងយេ់លនាោះ លគមានអុជក្វំស្ជួច រនាា  ឬ ផ្កវ េី-េួន ឬ 

ស្បាកំដនលង ។ លៅកនុងលរាងលនាោះ មានរុទធដតមន្តនតីធំ-តូច ស្គេ់ជាន់ថាន ក់ ។ លវោលនាោះ លរដចក៏យងលចញមកទត 

ក្វសំ្ជួច រនាា  និង ផ្កវ ដែលលគអុជលៅខាងលស្ៅចមាៃ យ ១០០ លី ដតលគអាចលមើលល ើញ និងស្នដ េ់ឮរូរយ៉េ ងចារ់ 

ឮខាល ងំលមើលដតក្វលំភលើងធំស្ទេឹងេារខាា រលពញដតទីស្កុង ។       

 មន្តនតី និងញាតិវងសទងំអរ់ដចកាន ក្វន់លទៀន និងមលូស្នល ដែលជាលេតុនាឱំ្យចំណាយអរ់ស្បាក់យ៉េ ងលស្ចើន ។ 

លៅកនុងពិធីលនោះ លរដចបានអលញ្ជើញពួកទូតេរលទរលៅចូលរួេរួមផ្ងដែរ ។ លគលធាើែូចលនោះ អរ់រយៈកនលោះដេបានចេ់ 

។ លៅកនុងដេនិមួយៗរុទធដតមានពិធីេុ យដែរ ែូចជាលៅដេទី៤ លគលបាោះឈូង ដេទី៩ លធាើអា េឡាក់ ពិធីលនោះ លគលៅ

ស្េជុំមនុរសមកចូលកនុងទីស្កុង លេើយហាត់កបួនលែើរែដងហក្វត់មុេវាងំ ។ ដេទី៥ លគទទួលយកទឹកមនតស្ពោះពុទធ ពីស្គេ់

ទីជិតឆ្ៃ យលពញទងំអាណាចស្ក យកមកលស្ស្នចស្រង់ថាា យស្ពោះរាជាជស្មោះក្វយ លេើយអុំនាវាលៅលលើលាក (អំុទូក

លាក) ឯលរដចយងល ើងលលើលកើយស្បាស្នទ ទតមកពិធីលនោះ ។ ដេទី៧ លធាើពិធីែុតភនំស្រូវ ។ លពលលនាោះ ស្រូវលទើេនឹង
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ទុំ ែ ីលគទទួលយកមកតាមទា រខាងតបូង លេើយលគគរែុត ថាជាក្វរេូជាចំលពាោះស្ពោះពុទធ ។ មានស្រីៗជាលស្ចើនណារ់

ជិោះរលទោះ ឬជិោះែំរី នាាំន មកលមើលពិធីលនោះ ឯស្ពោះរាជាមិនលចញមកស្កស្នលទតពិធីលនោះលទ ស្ទង់គង់លៅឯស្ពោះែំណាក់ 

។ ដេទី៨ លធាើពិធី ងអឡា ំពិធីលនោះគឺលគរំាដរក ។ លគំត់អនករំា និងអនកលភលងពូដកៗឱ្យចូលលៅរំាងអឡា ំឯកនុងវាងំរាល់ៗ

ង ៃ ។ លស្ៅពីលនោះមានស្េជល់ស្ជូក និងស្េជល់ែំរីលទៀត ។ ពិធីលនោះ លរដចក៏អលញ្ជើញពួកទូតស្េលទរលស្ៅចូលទរសនា

ផ្ងដែរ ។ លគលធាើែូលចនោះ រេូតែល់ស្គេ់ែេ់ង ៃ ។ ឯដេែងទលទៀត េ្ុំមិនបានកត់ស្តាឱ្យចារ់ោរ់លទ ។ អនកស្រុកលនោះ 

ក៏មានអនកលចោះវិជាជ តារាស្នន្តរតែូចចិនដែរ អាចនឹងលែញរកង ៃដេណាធំតូច ឬរូរយស្ារ ចនាស្ារដែរ ដតង ៃ-ដេធំ

តូចលនោះ មិនែូចាន នឹងស្េលទរចិនលទ ។ លេើឆ្ន ំណាជាឆ្ន ំអធិកមារ លគក៏មានលលើកដេដែរ ។ ដេដែលស្តូវលលើកលនាោះ 

គឺដេទី៩ េ៉េុដនតេ្ុំមិនបានែឹងក្វរលនោះរពាស្គេ់លទ ។ កនុងមួយយេ់ លគដចកលចញជាស្បាយំម ។ ស្បាពីំរង ៃរាេ់ជាមួយជុំ 

គឺែូចាន លៅស្រុកចិន លៅថា ក្វយ-ពី-លភៀន-ជូ ។        

 អនកស្រុកលនោះ ាែ នលស្េើនាមស្តកូល (ដរ) ាែ នល ែ្ ោះ លេើយមិនលចោះកត់ង ៃដេកំល ើតផ្ង ភាគលស្ចើន លគ

យកល ែ្ ោះង ៃដែលលកើត លៅជាល ែ្ ោះមនុរស ។ តាមកបួនយមថា កនុងមួយរបាដ េ៍ មានពីរង ៃលអេំផ្ុត េីង ៃលអ

មធយម ពីរង ៃអាស្កក់ លេើយង ៃណាស្តូវលចញែំល ើរដេរមុេលៅទិរេូព៌ ឬស្តូវលឆ្ព ោះលៅទិរេរចិម ។ ពួកស្រីៗក៏

លចោះរាេ់ង ៃដេដែរ ។           

 ឆ្ន ំទងំ ១២ មានយករតាជាែំណាងែូចឆ្ន ំរេរ់ចិនដែរ ដតលគលៅល ែ្ ោះេុរាន  ឧេមាែូចលគលៅឆ្ន ំ

លរោះថា “េ៉េុកស្នយ” ឆ្ន ំមាន់លៅថា “ឡាក់” ឆ្ន ំស្ជូក លៅថា “លចកលូ” និងឆ្ន ំលា លៅ “គូ” ជាលែើម ។ 

  ១៤.  អំពីការកាត់រដី         

 លរឿងស្េជារាន្តរតកដីក្វដ ាំន  ពិតដមនដតជាក្វរតូចតាចេ៉េុដនតជាក្វរមួយគួរឱ្យចង់ែឹងចង់ឮដែរ ។ លរឿងកដីក្វដ ំ

រេរ់រាន្តរត រុទធដតល ើងាល់រេូតែល់លរដចឱ្យជស្មោះកដី ។ លែើមល ើយ លរដចឥតមានវាយតេ់លោយរុំពាត់ធំឬតូច

ល ើយ មានដតពិន័យជាមារេ៉េុលណាណ ោះ ។ លេើអនកលនាោះមានៈមិនស្ពមលធាើតាម ឬមានលទរធៃន់លនាោះ លគមិនំេ់ចងយក

លៅស្េហារជីវិតដែរ ស្ាន់ដតនាលំចញលៅទា រខាងលិច លេើយឱ្យជីករលដដ កេ់អនកលទរលនាោះ និងយកែីឬ ែកេ់

ស្គេពីលលើេ៉េុលណាណ ោះ ។ លទរស្ស្នលេនាា េ់មក គឺក្វត់ស្មាមងែលជើង មានេលោះស្តូវលគក្វត់ស្ចមុោះលំលក៏មានដែរ ។ 

លរឿងរហាយរែនធ និងលលងដលបង ឥតមានហាមឃ្លត់លទ ។ លេើេដីរេរ់ស្រីដែលមានរហាយលនាោះែឹង លគយកលឈើ

ពីរ លៅចងាេលជើងរេរ់ស្េុររហាយលនាោះឱ្យឈឺលរាើរនឹងស្នល េ់ ។ េកសពួកខាងស្េុរទងំេ៉េុនាែ នស្តូវរួចេលួន ។ ឯ

អនកដែលលផ្ដើមគំនិតលបាកស្បារ់លគ ស្តូវមានលទរដែរ ។ លេើមានមនុរសស្នល េ់លៅនឹងទា រកំដពង លគយកដេសចងអូរ

លៅទីវាលលស្ៅទីស្កុង លេើយរម័យលនាោះ ាែ នក្វរពិនិតយស្នករពអាីលទ ។ លេើលគំេ់បានលំរ ក៏អាចនាលំៅ ុំ

ឃ្លងំរួរចលមលើយដែរ ដតមានក្វរគួរឱ្យអរ់រំល ើច គឺថាលេើលគរងស័យថាជនលនាោះជាលំរ លេើយជនលនាោះមិនស្ពម

ទទួលស្នរភាព លគនឹងយកេាោះមកោខំាល ញ់ឱ្យលៅដ ដមនដទន លេើយលគឱ្យជនលនាោះ លូកងែលៅកនុងខាល ញ់កំពុងពុោះលនាោះឯង 

។ លេើជនលនាោះជាលំរដមនក៏ស្តូវរោករលួយងែ លេើមិនដមនជាលំរលទ ឥតមានរោកល ើយ ។ លគស្បាេ់េ្ុំថា អនក

ស្រុកលនោះលចោះមនតអាគមពូដកណារ់ ។ ម៉េយងលទៀត លេើមានស្គួស្នរពីរកដីក្វដ ាំន  លេើយរកក្វត់លរចកដីថា នរណាស្តង់

http://www.lkc99.com/


                                (www.lkc99.com) Literature Khmer Center 

13 

លវៀចមិនលកើត លគលធាើែូលចនោះ លៅពីមុេវាងំមានស្បាស្នទ ែតូចៗ ១២ េនង លេើយេរជ កូនកដីឱ្យចូលលៅអងគយុកនុង

ស្បាស្នទលនាោះមួយមាន ក់ ។ លគឱ្យអងគយុតាងំពីមួយង ៃ ពីរ េី ឬេួនង ៃលៅ លេើនរណាដែលជាអនកលធាើេុរនឹងចាេ់

លនាោះ ពិតជាមានភរតតុាងលលចល ើងមិនខាន គឺលេើមិនលចញកមរមារ់លទ ក៏កអកលៅដ ផ្កដ ស្នយដែរ ។ ឯអនកលទៀងស្តង់

ឥតមានផ្លរមារ់អាីល ើយ ។ ក្វរវិនិចឆ័យែូលចនោះ លគលៅថា គុករួគ៌ ។ លរឿងលធាើែូលចនោះបាន មកពីស្ពោះភូមិរកាទឹកែី

រេរ់លគ ពូដករកតិរិទធិណារ ់លទើេលគអាចលធាើែូលចនោះលៅលកើត ។ 

  ១៥.  អំពជំីងឺបក្សង         

 អនកស្រុកមានលកើតជំងឺដស្រងលស្ចើនាន ណារ់ មកពីលគចូលចិតតមុជស្តាំកនុងទឹក លេើយឧរាេ៍កក់ោងរក់

កាល ដតងមានលកើតជំងឺដស្រងលស្ចើនណារ់ ។ លៅតាមផ្លូវធាល  ពួកលនោះមិនរូវលអៀនខាែ រលទ ។ េ្ុំ ឮលគថា ពួកទងំ

លនោះដតលគរួមរ័កាន ភាល ម លគចុោះលៅងូតទឹកលេើយ ែូលចនោះដតងមានជំងមឺួល េណាដ លឱ្យស្នល េ់អរ់ ៨-៩ នាក់ដែរ កនុង

េណាដ មួយពាន់នាក់ ។ លៅទីផ្ារ មានលក់ថាន ំរស្មាេ់ដកលរាគដែរ ដតមិនែូចថាន ំចិនលទ មិនែឹងជាថាន ំអាីល ើយ ដ ម

ទងំមានស្គូមនតអាគមលែើរពយបាលលរាគឱ្យលគជាក្វរគួរអរ់រំល ើច ណារ់ ។ 

  ១៦.  អំពី្រណភាព          

 មនុរសស្នល េ់ លគឥតមានោក់ក្វដ រមឈូរលទ លគយកដតកលនាលស្ក្វលពីលស្ក្វម យកកំណាត់រំពត់ស្គេពីលលើ 

លេើយលគយកលៅងស្ពលេើយ ។ ក្វលពីលែើម លគក៏លស្េើទង់ស្ពលឹង និងលភលងភាល ត់ដេលខាែ ចដែរ លេើយលគលីងោចពីមុេ 

បាចតាមផ្លូវនាមំុេលខាែ ច លុោះដរងលៅែល់លស្ៅស្កុងែល់កដនលងណាស្នៃ ត់ លគែ៏ោក់លំលលខាែ ចលនាោះលេើយស្ត េ់មក

 វិញ ។ លេើមានរតាដេលង ឬតិរ ឆំ នអាីែងទលទៀតរុីលខាែ ចលនាោះអរ់មួយរុំលពចលៅ លគថា ឪពុកមាដ យលនាោះ មានភ័ពាបាន

រុេរេាយលអណារ់ ដតលេើាែ នរតារុីលស្នោះ ឬមានរុីដែរ ដតមិនអរ់វិញ លគដេរជាយល់ថា ឪពុកមាដ យលនោះ 

មានលពៀរមានលទរលទើេបានជាែូលចនោះ ។ លុោះ មកែល់ស្ាឥ ូវលនោះ មានលគយកលខាែ ចលៅែុតេូជាេលោះៗលេើយ ។ ពួក

អនកដែលមានជាេ់ពូជជាកូនលៅចិន ឪពុកមាដ យស្នល េ់លៅ លគឥតលរលៀកពាក់រក្វន់ទុកខលទ ។ ស្េុរស្ាន់ដតលក្វររក់ 

ស្រីលគស្ាន់ដតក្វត់រក់ខាងមុេធាល ក់មកលលើថាៃ រ់េ៉េុនមួយទោះ ក៏ំត់ជាក្វរក្វន់ទុកខលេើយ ។ ចំដ ក លរដចវិញ 

មានស្បាស្នទរស្មាេ់កេ់ េ៉េុដនតមិនែឹងជាកេ់េលួនទងំមូល ឬកេ់ដតឆ្អឹងលទ ។ 

១៧.  អំពីការភ្ជួរដ ំ         

 ស្េដេលជា កនុងមួយឆ្ន ំ លគអាចស្នេលស្ពាោះ និងស្ចូតស្រូវបានេី ឬេួនលលើក ពីលស្ពាោះរែូវទងំេួនមានធាតុ

អាក្វរស្រួលលអ ែូចជាលៅដេទី៥ ទ៦ី ដែរ ។ ម៉េយងលទៀត ស្រុកលនោះ លគមិនស្នគ ល់ែូចលមដចថាធាល ក់ស្ពិល ឬទឹកកក

ល ើយ ។ ស្រុកលគ កនលោះឆ្ន ំមានលភលៀង កនលោះឆ្ន ំឥតមានលភលៀងលស្នោះ ។ ំេ់តាងំពីដេ៤ ែល់ដេទី៩ ដតែល់លពល

រលរៀល មានលភលៀងធាល ក់រាល់ង ៃ ទឹកលៅកនុងរមុទាទឹកស្នេ (ទលនលស្នេ) លជារល ើងមានកមពរ់ ៧០ ឬ ៨០ េតថ ។ 

លែើមលឈើធំៗលិចលៅរល់ដតចុង ឯពួកអនកស្រុកររ់លៅដកបរមាត់ទឹកលនាោះបាននាាំន លរីលំលៅមកស្ជក ខាងលស្ក្វយភនំ

 វិញ ។ 
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ំេ់ពីដេទី ១០ ែល់ដេទី៣ ងនឆ្ន ំ ែី ាែ នលភលៀងមួយតំ ក់លទ លៅកនុងរមុទាទឹកស្នេលនាោះ លធាើែំល ើរបានដតលោយ

កូននាវាតូចៗលទ ។ ស្តង់កដនលងទឹកលស្ៅ មានជលស្ដដតស្តឹម ៣ ឬ ៥ េតថេ៉េុលណាណ ោះ ។ លពលលនាោះអនកស្រុកលរីទីលំលៅ

លៅលៅមាត់ទឹកលធាើក្វរភជួរោវំិញ ។ ចំលពាោះស្រូវែល់លៅលពលណាទុំ ក៏ស្តូវលពលទឹកល ើងែល់លែម ។ លគស្នេលស្ពាោះ

ោតំាមកដនលងែីរេរ់លគរកាលរៀងេលួន ។ លគភជួរដស្រលោយមិនបាច់លស្េើលាលទ ។ ចេ និងកល ដ ៀវរេរ់លគ ពិតដមនដត

មានរណាឋ នស្េហាក់ស្េដេលាន នឹងរេរ់ចិនដែរ ដតមិនែូចាន ល ើយ ។ មានដស្រងស្ព មួយដេេលទៀត លគមិនលស្ពាោះ

ែូចស្រូវធមែតាលទ ស្រូវដែលលគលស្ពាោះលនាោះលចោះលូតល ើងតាមទឹក លេើទឹកល ើងែល់កមពរ់ ១០ េតថ ក៏ស្រូវលូតោរ់

កមពរ់លនាោះដែរ ។ លនោះស្េដេលជាពូជស្រូវមួយដេេលផ្សងលទៀតលេើយ ។ ដស្រអំពក និងថាន លេដនល លគមិនលស្េើ

លស្គឿងលស្នែ គលស្ាកដែលជាលេតុនាឱំ្យមិនស្នអ តលនាោះលទ ។ ពួកចិនដែលលៅែល់ស្រុកលនាោះ ក៏លគមិនហា ននិយយ

លរឿងពាងោមកលៅស្េលទរចិនឱ្យពួកលនាោះែឹងដែរ លស្ពាោះខាល ចលគលមើលង្កយ ។ លៅកនុងផ្ាោះពីរេីេនង លគជីករលដដ

េងគន់អាចម៍មួយលេើយលគស្េក់របូវ ។ ែល់ក្វលណាលពញលៅលនាោះ លគលេ់លំលវិញ លេើយលៅជីករលដដ មួយ

លទៀត ។ លៅរាល់លពលដែលេលនាា រេង់រួច លគដតងដតចុោះលៅោងឯកនុងស្រោះឱ្យបានស្នអ តជានិចច ដតលគយកដតងែលឆ្ាង

លៅោងលទ ឯងែស្នដ  ំ លគទុកេរិលភាគបាយ ។ ពួកលគលមើលល ើញជនជាតិចិនចូលេងគន់លេើយ យកស្កោរកិតលគ

លរើច ដ មទងំមិនចង់ឱ្យល ើងលលើផ្ាោះលគលទៀតផ្ង ។ ស្រីៗស្រុកលនោះ េត់លជើងតូចក៏ឈរែូចស្េុរដែរ ជាក្វរគួរឱ្យ

អរ់រំល ើចណារ់ ។ 

  ១៨.  អំពីទឹរដី         

 ំេ់តាងំពីចូលកនុងស្រុក “លចងផ្ូវ” មក េ្ុំលមើលល ើញរុទធដតងស្ពលឈើដវងអនាល យ លៅតាមមាត់ទលនលែ៏ធំ

លធង មានលែើមលឈើធំំរ់េុរា  និងគុមពលដដ រ ុេស្ទុេចមាៃ យរាេ់រយលី លេើយមានរំល ងេកាេកសីដស្រក

ស្ទេឹងអឺងកង លៅទីលនាោះផ្ង ។ លុោះលៅែល់ពាក់កណាដ លទលនល លទើេលមើលលៅល ើញវាលដស្រែ៏ធំលធង ាែ នល ើញ

លែើមលឈើមួយលែើមល ើយ លគលមើលលៅល ើញដតស្រូវទុំលៅរពាទិរទីេ៉េុលណាណ ោះ ។    

 មានរតាលាងស្ពរាេ់រយរាេ់ពាន់ បានមកផ្ដុំាន ជាេាូងលៅទីលនាោះ ។ មានឫរសីែុោះជាេ់ាន ជាែងងស្ព មាន

ចមាៃ យរាេ់រយលី លេើយឫរសីទងំលនាោះមានជួរេនាល លៅស្តង់ស្គេ់ថាន ំង ។ ទំពាងំឫរសីមានររជាតិហាងខាល ងំណារ់ 

លេើយនិងមានភនំលៅស្គេ់ទិរទងំេួនលទៀតផ្ង ។ 

១៩.  អំពីផលាៃ ផល         

 ស្រុកលនោះមានភនំលស្ចើន និងមានលែើមលឈើដេលកៗ ។ កដនលងណាដែលាែ នលែើមលឈើលទ គឺជាកដនលងដែលរតា

រមារ និងែំរីររ់លៅ ។ ពពួករតាស្នល េែ៏មានតងមល និងរតាស្មឹគែ៏ដេលកៗ មានលស្ចើនឥតគ នា ។ មានរតាចំត

ព ៌ និងលរាមលអិត ភលកុែំរី កុយរមារ  ែុ ំផ្លិតធំៗ លឈើចនាន៍ស្កស្នន  ស្កវាញ ជ័រចុង េលញ្ាើដកអក (ជីលកង) លស្េង

រំលរាង (ងតេួងជឺ) ។ ចំតជា រតាងស្ពមួយដេេ លគកស្មំេ់វាបានណារ់ ។ លៅកនុងងស្ពមានស្រោះ ឬស្តពាងំ 

លេើយលៅកនុងទឹកលនាោះ មានស្តីជាលស្ចើន ។ រតាចំត វាលេើរលចញពីងស្ពមកំេ់ស្តីលនាោះជាអាហារ ។ ពួកអនកងស្ព 

លគយករលឹកលឈើេិទបាំងេលួន លេើយលៅអងគយុលៅដកបរមាត់ទឹក ។ លគយកលមចំតធាន ក់មួយោក់កនុងស្ទុង លែើមបីនឹង
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េលរឆ តំេ់យកចំតល ែ្ ល គឺលៅនឹងងែលគមានក្វន់កូនលេ់មួយលទៀត រង់ំកំ្វលណាចំតល ែ្ លលនាោះមក

ជិត លគក៏ស្គេលេ់លនាោះយកវា ។ លគលធាើរលេៀេលនោះកនុងមួយង ៃទល់ោៃ ច ជួនក្វលំេ់ឥតបានលស្នោះក៏មានដែរ ។ 

ភលកុែំរី មានដតអនកដែលលៅកនុងរូងភនំឆ្ៃ យោច់ស្រយលពីលគ លទើេរកបាន ។ ែំរីមួយស្រុតស្នល េ់លៅលៅរល់ដតភលកុ

មួយគូេ៉េុលណាណ ោះ ។ ែូលចនោះពាកយដែលលគធាល េ់និយយថា រតាែំរីកនុងមួយឆ្ន ំេដូរភលកុមដងលនាោះ មិនពិតលទ ។ ភលកុណាដែល

ំក់នឹងចបូក ឬលំដពងបានមក លគទុកជាភលកុលអលលេមួយ លេើភលកុដែលលគបានលោយល ើញថាស្រុតស្នល េ់េលួនវាភាល ម

លគំត់ជា ភលកុលអលលេពីរ លេើលគលរីរបានលោយែំរីស្នល េ់យូរឆ្ន ំលំលលៅកនុងរូងភនំ លគំត់ជាធុនអន់ជាងលគ ។ 

 ស្កមួន  ែុ ំលគរកបានពីលែើមលឈើំរ់ៗ លៅកនុងភូមិដែលរតា ែុ ំមួយស្េលភទមានចលងកោះរដួចឆ្ែ រ ែូចរតា

អន្តងកង វាលធាើរមបុក ។ អនកស្រុកដែលលៅយក ែុ ំ តាមទូកតូចៗ លគអាចោក់បានពីរេីពាន់ផ្លិត ។ ផ្លិតណាដែលធំ

ជាងលគមានទមៃន់ែល់លៅ ៣០-៤០ នា ិ ឯផ្លិតណាដែលតូចក៏មិនតិចជាង ១៨ ឬ ១៩ នា ិដែរ ។ កុយរមារណា

ដែលព ៌រ លេើយមានផ្កក  លគំត់ទុកជាកុយលអ លេើយលេើលមែ វិញ លគទុកជាកុយអន់មិនរូវលអ ។ លឈើចនាន៍ស្កស្នន  

ែុោះដតលៅកនុងងស្ពរាត ងស្ពរដកុ ។ អនកស្រុកលៅក្វេ់យកមកបានលោយពិបាកណារ់ លស្ពាោះជាលឈើដែលមានេលឹម ។ 

លឈើលនោះមានស្នច់ស្ស្នយកស្មារ់ ៨ ឬ ៩ តឹក ។ លទោះេីលែើមតូចក៏មានស្នច់ស្ស្នយ ៤ ឬ ៥ តឹកដែរ ។ ស្កវាញ គឺ

ជាពួកអនកងស្ព លគោលំៅលលើភនំ ។ ជ័រចុង គឺជាជ័រលឈើមួយយ៉េ ងដែលអនកស្រុកលនោះ លគយកក្វំេិតលៅលំោះលឈើ

រស្មក់ជ័រមុនមួយឆ្ន ំ ែល់ឆ្ន ំេនាា េ់មកលទើេលគលៅយកជ័រលនាោះមក ។ េលញ្ាើដកអកជីលកង (អ័រគីលែ?) ែុោះលៅលលើដមក

លឈើមួយស្េលភទ ែូចាន នឹងលែើមមនដែលែុោះលផ្្ើស្ននំឹងលគែូលចនោះដែរ លេើយលគកស្មនឹងរកបានណារ់ ។ លស្េង 

រំលរាង លគយកមកពីដផ្លលឈើលែើមធំមួយស្េលភទដែលមានរណាឋ នែូចដផ្លែូងលអិត មូលៗ ។ លៅកនុងដផ្លលនាោះមាន

ស្ាេ់ជាលស្ចើនលៅលទៀត ។ ឯលស្មច ែុោះព័ទធលលើលែើមលដដ មួយគូ មានព ៌ងេតងែូចដផ្លលមែ  លេើលៅេចីព ៌ក៏េចី និងរិត

ដតេិរណារ់ផ្ង ។ 

២០.  អំពីរបរជំៃួញ         

 អនកស្រុកលនោះ ពួកស្រីៗេិុនជួញែូរណារ់ លេតុលនោះ ពួកចិនៗលគស្តូវរកស្េពនធមួយជាមុនរិន លេើយនឹង

បានចំល ញលស្ចើនលោយលគេុិនស្េរេ់រករុី ។ រាល់ង ៃ លគលៅលក់តាងំពីភលឺស្ពាងៗែល់លពលង ៃស្តង់លទើេឈេ ់

លេើយពួកលនោះាែ នដស្គ ឬផ្ាោះរស្មាេ់ោក់លក់ឥវា៉េ ន់លទ លគលស្ចើនដតស្ក្វលវតថ ុ ហាក់ែូចជាកលនាលផ្កា ល់លៅនឹងែី

តលស្មៀេាន  ។ េ្ុំឮលគថា មានេង់ឈនួ លែីជាលុយឱ្យពួកមន្តនតីលទៀតផ្ង ។     

 ជំនួញតូចតាច គឺលគជួញស្រូវអងករ និងរេរ់ដែលលធាើមកពីស្រុកចិន ។ េនាា េ់មក មានលក់ែូរកំណាត់

រំពត់លផ្សងៗ ។ ជំនួញធំ គឺលគជួញមារស្បាក់ ។ តាមធមែតា ពួកអនកងស្ព ដតល ើញពួកចិនលៅែល់ លគលារពចិន

រលមបើមណារ់ ទុកែូចបានជួេនឹងស្ពោះ លេើយស្ក្វេកាលលារពលទៀតផ្ង ។ លុោះមកែល់លពល ែីៗលនោះ លទើេមាន

ក្វរលបាកស្បារ់ និងលមើលង្កយចិន លោយលេតុមកពីមានមនុរសលៅលស្ចើនលពក ។ 

២១.  ទំៃិញចិៃបដលវរក្តូេការ       

 អនក ស្រុកលនោះ ាែ នលកើតមារលកើតស្បាក់លទ លគនឹកល ើញដតមារមកពីស្រុកចិន គឺមារស្បាក់ជាផ្លលលេ១ 
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កំណាត់មានព ៌ទងំស្បាជំាលលេ២ ។ េនាា េ់មក លគស្តូវក្វររំ មកពីស្រុកលកងជីវ ថំាងដតស្នែ ច់មកពីស្រុកអ ូជី

វ  ូផ្កក ព ៌មកពីស្រុកជួរជីវ និងទឹកស្បាក់ ជាតិេិងគលុ ស្កោរររលររ ស្នព ន់ធ័រ  ែែុត លឈើស្កអូេ ឫរលេ៉េកជ ី

ស្កលលៀនលស្េើរ រំពត់ររងរងឆ្ែ រំពត់ហាា ងឆ្វ ឆ័្ស្ត ឆ្ន ំងដែក ថារ់ស្នព ន់ គជ់ ស្ម័កស ៍ ស្ក្វរលឈើ មជលុ ជា

លែើម ។ លស្ៅពីលនោះ រេរ់ដែលធំៗែូចជាកលនាលស្រុកលម៉េងជីវ ដែលលគលពញ ចិតតេំផ្ុត គឺមានររា រូេលមារ ដតលគ

មិនង្កយនឹងយកលៅបានលទ ។ 

២២.  អំពីវមៅ  ៃិង វដើ្វ ើ        

 មានលែើមទទឹម អំលៅ ផ្កក ឈូក ស្កលៅឈូក ដផ្លលេមមា៉េ  លចក ែូចលៅស្រុកចិនដែរ ។ គូដលន និងស្កូច ា ិច 

ក៏មានរាងលៅែូចដតជូរ ។ លស្ៅពីលនោះ មានលឈើងស្ពជាលស្ចើនដែលស្េលទរចិនលយើងមិនធាល េ់ដែលល ើញ លេើយដេលកៗ

លទៀតផ្ង ។ មានផ្កក ជាលស្ចើន ដែលលអៗ លេើយមានកលិនស្កអូេណារ់ ។ ផ្កក ដែលែុោះលៅកនុងទឹកក៏មានជាលស្ចើនយ៉េ ង 

ដតេ្ុំមិនស្នគ ល់ថា ជាល ែ្ ោះផ្កក អាីលទ ។ ចំដ កលែើមលថា លីលេងេួយ រុង លេ៉េក ស្ន ំក្វា យ  ី លំ អា ងលីវ គុយ

ឡាង លកកលូយ លឈើស្េលភទអរ់លនោះ ាែ នលទ ។ លៅស្រុកលនាោះដេទី១ ក៏មានផ្កក ឈូកដែរ ។ 

  ២៣.  អំពីសតវសាល ប         

 េណាដ រតា ស្នល េ ល ើញមានលក្វៃ ក ចំត លលក ដែលស្េលទរចិនាែ ន ។ លស្ៅពីលនោះែូចជាដេលង ដកអក 

តាែ ត លរក ំេស្រុក ស្តែក់ កុក ស្េវឹក និងំេពូកជាលែើមរុទធដតមានទងំអរ់ ។ រតាស្នល េដែលស្រុកលនោះាែ ន 

ែូចជា េុីងតូវ (ោា លចក?) េុងលអង (ក្វៃ នងស្ព) អឹុងលអង (ដកលងលលឿង) តូវអ ូ (ស្តលចៀកក្វ)ំ … ។ 

  ២៤.  អំពីសតវវជើងបួៃ         

 រតាចតុបាទ មានរមារ ែំរី លាងស្ព ដែលស្េលទរចិនាែ ន ។ លស្ៅពីលនោះ ខាល ធំ ខាល ស្តី ខាល  ែុ ំ ស្ជូកងស្ព 

លស្េើរ ក្វដ ន់ និងកលន្តរជ ងជាលែើម រុទធដតមានលស្ចើនណារ់ ។ រតាដែលស្រុកលនោះាែ ន គឺ លតារុីងរុីង (ស្នា គីងកុង) 

និងឱ្ែឋ ។ មាន់ ទ លា លរោះ ស្ជូក និង ពដព មានលស្ចើនងស្កដលង ។ ដតលរោះស្រុកលនោះទេៗណារ់ លាតូចៗ ក៏

មានលស្ចើនណារ់ដែរ ។ រតាលាលៅររ់ លគហា នជិោះដតែល់វាស្នល េ់លៅ លគមិនហា នរុី និងមិនហា នវោះយកដរបកវា

លទ លគទុកឱ្យវារលួយលៅតាមចិតតចុោះ ពីលស្ពាោះវាធាល េ់ជួយែល់កមាល ំងមនុរសលោក ។ វាធាល េ់ដតអូររលទោះ ។ ពីលែើម

មក មិនធាល េ់មានក្វៃ នលទ េ៉េុដនតឥ ូវលនោះមានលេើយ លស្ពាោះមាននាវាចិនលៅញយៗ លគយកពូជពីស្រុកចិនលៅ ។ 

ក ដុ រស្រុកលនោះធំៗែូចរតាឆ្ែ  លេើយមានក ដុ រមួយមុេលទៀត មានកាលដេលកពិលររធំ ែូចជាកាលកូនដឆ្ក ។ 

  ២៥.  អំពីបបៃលបង្កា រ         

 េដនលមានស្តកួន ងរព គូឆ្យ ស្តេ់ ឪ ឹក ស្តឡាច ស្តរក់  ិនឆ្យ ។ េដនលដែលាែ នលស្នោះ គឺឆ្យលៅ 

ងរពលេៀវ េូវលចង លបា៉េ ល ង ជាលែើម ។ េដនលែូចជាស្តេ់ ឪ ឹក ស្តរក់ ស្តឡាចជាលែើម ដតែល់ដេទី១ មានលេើយ ។ 

លែើមស្តេ់មានែុោះរាេ់ឆ្ន ំមិនទន់រុំលលើងលំលក៏មាន ។ លែើមគរេពរ់ៗ ជាងផ្ាោះលៅលទៀត អាយុជាង ១០ ឆ្ន ំមិនទន់

ក្វេ់លំលក៏មានដែរ ។ មានេដនលលស្ចើនមុេលទៀតដែលេ្ុំមិនស្នគ ល់ល ែ្ ោះ ឯេដនលែុោះកនុងទឹកក៏មានលស្ចើនមុេដែរ ។ 
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២៦.  អំពីក្តី ៃិង សតវលូៃ        

 ពួកស្តី និងអល ដ ើកមានៈ ស្តីរ៉េរ់លស្ចើនណារ់ លស្ៅពីលនោះែូចជាស្តីឆ្ពិន និងស្តីលអិតៗ ឯលទៀតរិតដតលស្ចើន

ណារ់លៅលទៀត មានស្តី ូវពូ ដែលធំលនាោះ មានទមៃន់ែល់ជាងពីរនា ិ លេើយស្តីដែលេ្ុំមិនស្នគ ល់ល ែ្ ោះលនាោះ ក៏មាន

លស្ចើនណារ់ដែរ ដែលជាស្តីមកពីរមុទាទឹកស្នេ (ទលនលស្នេ) ។ ចំដ កស្តីទឹកងស្េវិញ ក៏មានលស្ចើនមុេ រាងែូច

អនាង់ និងស្តីេជឹងេឹងដែរ ។ ពួកអនកស្រុកលនោះ មិនរុីកដងកេលទ លមា៉េល ោះលេើយែល់លពលយេ់ លគល ើញកដងកេលោត

ស្ចវាត់ក្វត់ផ្លូវលែើរ ។ អល ដ ើក-កនាធ យធំៗេ៉េុនចលងអរអុំ ។ លទោះជាអល ដ ើកលនាោះមានអាយុែល់លៅ ៦ឆ្ន ំ ក៏លគលៅដតរុី

វាដែរ ។ េងកងលៅស្រុកឆ្ណំា (កំពង់ឆ្ន ំង) មួយ មានទមៃន់ែល់ជាងមួយនា ិ ។ លជើងអល ដ ើកលៅស្រុកលចនភូ 

មានស្េដវងជាង ៨-៩ តឹក ។ ស្កលពើធំេ៉េុនៗទូក ។ មាននាគលជើងេួនមួយស្េលភទយ៉េ ងចដមលកឥតមានដរនងលទ ។ 

ចំពុោះទ លលៀរ េយង លមច  លៅកនុងរមុទាទឹកស្នេលនាោះ ស្ាន់ដតលូកងែលៅក៏យកបានភាល មលេើយ ដតេ្ុំមិនល ើញមាន

ក្វដ មលទ េ្ុំស្នែ នថាស្េដេលជាមានដែរ ដតលគមិនរុីលទលមើលលៅ ។ 

២៧.  អំពីការបិទក្សា         

 ស្ស្នស្រុកលគលនោះមានេួនយ៉េ ង ស្ស្នលលេមួយ ចិនលៅ ស្ស្នទឹក ែុ ំ ដែលលគយកជាតិថាន ំ និងទឹក ែុ ំោយ

ជាមួយទឹក លេើយផ្សលំធាើល ើង ។ េនាា េ់មកលៅតាមពាកយអនកស្រុកថា លផ្ងលករុី ដែល លគយករលឹកលឈើមកផ្ស ំគឺ

រលឹកលឈើល ែ្ ោះ លផ្ងលករុី (ភាៃ រ) លនោះឯង ជាលឈើមួយស្េលភទ ។ េនាា េ់មកលទៀត លគយកអងករ ឬបាយដែល

លរររល់លៅេិទស្ស្នលៅ បា៉េ វល ងក្វក លស្ពាោះពាកយថា បា៉េ វល ងក្វក បានន័យថា អងករ ។ លស្ក្វមពីលនាោះមក

លទៀត មានស្ស្នទឹកងលៃរករ ដែលលគយកជាតិរករមកេិទឱ្យលកើតលៅជាស្ស្ន ។ លេើលគចូលលៅស្រុកភូមិតាមមាត់ទលនល 

លគស្េទោះស្ស្នមួយមុេលទៀតលធាើពីទឹកស្កំេ់ លស្ពាោះស្កំេ់ែុោះលៅមាត់ដស្ពក លេើយរលឹកវាមានររជាតិរករ ដែលលគ

អាចយកមកលធាើជាស្ស្នបាន ។ 

២៨.  អំបិល ទឹរវ្ៅេះ ស ីអ េី ៃិង ្ ី       

 លៅ ស្េលទរលនោះ ក្វរលធាើរេរ់ទងំលនោះ ឥតមានហាមឃ្លត់លទ ។ តាមលឆ្នររមុទាំេ់ពីលចនភូ (ចនាេូ   ) និង

បា៉េ ក្វង (បាក្វន) លគលធាើអំេិលលោយទឹករមុទា ។ លៅកនុងភនំមានដរ៉េ ដែលលគបានជាតិ ែលធាើជាអំេិលស្េលរើរជាង

អំេិលរមុទាលទៀត និងយក ែលធាើជាវតថែុងទៗលទៀត ។ ពួកអនកស្រុកលនោះ មិនលចោះលធាើទឹកលេែោះដតលគចូលចិតតលស្េើជាតិជូរ

លៅកនុងមហេូណារ់ លគស្តាទំឹកក្វលំផ្ង (អមពិល) លធាើជាមជូរ ក្វលណាលែើមលឈើលនោះកំពុងដតោរ់ លគយករលឹក ឬទងេចី 

ក្វលណាមានដផ្ល លគយកដផ្លវិញ ។ លគមិនលចោះលធាើមីលទ លស្ពាោះដតាែ នស្រូវស្ន ី និងរដ ដ ក ។ ពួកលនោះ មិនលចោះលធាើ

ែំដេស្ាេ់លទ ។ ក្វលណាលគេិទស្ស្ន លគោយទឹក ែុ ំ និងទឹកស្តារំលឹកលឈើ ឱ្យបានជាកាលស្ស្ន លេើយកាលស្ស្ន

លនោះ ែូចាន នឹងស្ស្នរ លៅកនុងភូមិស្រុកលយើងដែរ ។ 

២៩.  អំពីដងាេូនាង ៃិង វដើ្្ៃ        

 អនកស្រុកលនោះមិនលចោះចិញ្ច ឹមែងកូវនាងលទ ទំងលែើមមនក៏ាែ នោដំែរ ។ ស្រីៗមិនលចោះបា៉េ ក់ជុល និងលែរេ៉េោះ

http://www.lkc99.com/


                                (www.lkc99.com) Literature Khmer Center 

18 

ល ើយ ។ លគលចោះតាញរំពត់ដតលគមិនលចោះរងវអំលបាោះលទ លគយកងែស្តគួញររងរកេារឱ្យលកើតបានជាអំលបាោះ 

លេើយលគយកមកតាញមិនបាច់មានកីលទ ។ លគចងររងរអំលបាោះមាខ ងជាេ់នឹងចលងកោះលគ លេើយលគតាញពីចុងមាខ ង

លទៀត លោយមានស្តល់ជាេំពង់ឫរសី ។ េ៉េុនាែ នឆ្ន ំលស្ក្វយមកលនោះ មានពួកលរៀមចូលមកលៅ លគក៏ោមំន ចិញ្ច ឹមនាង

លធាើរូស្ត លោយយកពូជមកពីស្រុកលរៀម ។ លៅស្រុកលនោះ ាែ នលែើមងឆ្ែលទ មានដតលែើមស្កលៅ ។ ជនជាតិលរៀមលចោះ

លែរបា៉េ ក់ចំណាេ់ លេើរំពត់អនកស្រុកលនោះរដេក លគយកមកពឹងស្រីលរៀមឱ្យលែរេ៉េោះឱ្យ ។ 

៣០.  អំពីក្បដប់វក្បើក្ាស ់        

 អនកស្រុកធមែតាមានផ្ាោះលៅលេើយ ដតាែ នតុលៅអី ំនដែក ឬថំាងជាលែើម លស្េើលទ លគលស្េើឆ្ន ំងែីរស្មាេ់

ែណាដ ំបាយ លេើយឆ្ន ំងមួយលទៀតរស្មាេ់រល ។ លគយក ែេីែំុតមកល់លធាើជាលជើងស្ក្វន និងយកស្តលឡាកែូងលធាើជាដវក 

។ លគលស្េើំនទេមកពីស្រុកចិនរស្មាេ់ោក់បាយ ឯរមល លគោក់នឹងកលនាា ងរលឹកលឈើដែលលកវខាា រ់មិនលិចទឹកលទ 

។ លគយករលឹក ស្កំេ់លធាើជាស្នល េស្ពាែួររមលេញ្ចូលមាត់ ក្វលណាលស្េើរួច លគលបាោះលំលលៅ ។ មហេូថាា យស្ពោះ ឬ

ថាា យលទពតាក៏លគោក់នឹងរលឹកែូល នំ ោះដែរ ។ លគយកលស្គឿងដែលលធាើពីស្នព ន់រដែលោក់ទឹកលៅដកបរេលួន រស្មាេ់

ស្ជលក់ងែកំុឱ្យជាេ់បាយនឹងងែ លស្ពាោះលគេរិលភាគលោយផ្កា ល់នឹងងែ លេើាែ នទឹកលផ្សើមងែមិនបានល ើយ ។ លគលស្េើ

ផ្តិលរំរឹទធ ិរស្មាេ់ំក់ស្ស្នផ្ឹក ចំដ កអនកស្កលស្េើផ្តិលដែលលធាើអំពីែី រីឯពួកមន្តនតី លគលស្េើផ្តិលលធាើពីស្បាក់ ឬមារ

ផ្ងក៏មាន ។ លេើកនុងឱ្ក្វរេុ យធំៗ ែូចជាេុ យជាតិវិញ លគលស្េើស្េោេ់ទំងលនោះ រុទធដតពីមារទងំអរ់ លេើយ

មានរលេៀេលផ្សងពិលររលទៀតផ្ង ។ លៅនឹងែីលគស្ក្វលកលនាលមកពីស្រុកលម៉េងជីវ (ស្រុកចិន) ឬមួយស្ក្វលដរបក

ខាល ធំ ខាល រេិន ដរបកលស្េើរ រមំាង… ពំុលនាោះលទ លគលស្េើកលនាលលដដ  ។ លៅលពលជិតៗលនោះ លគលទើេនឹងលចោះលស្េើតុទេៗ 

មានកំពរ់ស្េដេលមួយេតថ ។ រស្មាេ់កដនលងលគលែក លគលស្េើកលនាលឫរសី ដតឥ ូវលនោះមានេលោះលស្េើដស្គទេៗេលោះ

ដែរលេើយ ដែលជាដស្គលធាើមកពីស្រុកចិន ។ មហេូចំ ី លគស្គេលោយរំពត់ ឯលៅកនុងវាងំ លគលស្េើរំពត់ដស្ពបា៉េ ក់ឌិន 

ឬដេសរយ ដែលបានមកពីពួកឈែួ ញរំលៅស្េលទរលស្ៅនាយំកមកថាា យ ។ លែើមបីស្រិតអងករ លគមិនលស្េើតាល់កិនលទ 

លគលស្េើតាល់េុកលៅវិញ ។ 

៣១.  អំពីរវទេះ ៃិង អក្ងឹងបសនង       

 ក្វរលធាើអស្ងឹងដរនង លគយកលឈើមួយលែើមដែលលក្វងចំកណាដ លដអ នចុោះលស្ក្វម ចុងរងខាងល ើងលលើ លេើយ

លៅចុងលនាោះលគឆ្ល ក់ជាកាច់ផ្កក ភ្ី និងមានលស្ស្នេមារ ឬស្បាក់ពីលស្ៅលឈើលនាោះផ្ង លគលៅថាអស្ងឹងែងមារ ែង

ស្បាក់ រស្មាេ់តាមលំោេ់ថាន ក់ ។ ចមាៃ យពីចុងែងស្េមា មួយេតថ លគវាយដែកលធាើជាស្រយូវមាខ ងមួយ លេើយ

លគយករំពត់មួយផ្កា ំងយ៉េ ងធំ លេើយស្ក្វរ់ មកេត់លធាើជាស្តលចៀករស្មាេ់រ កដេសភាជ េ់លៅនឹងស្រយូវដែកលនាោះ ។ 

អនកជិោះអងគយុលលើរំពត់លនាោះ ងែក្វន់ជាយរំពត់ផ្ង លេើយឱ្យមនុរសពីរនាក់ជាអនកដរង ។ លៅដកបរអស្ងឹងដរនង

ដតងដតមានស្េោេ់មួយលទៀតមានរណាឋ នែូចែំេូលទូក ដតធំជាងែ៏មានេិទបាំងលោយរំពត់ដស្ពស្បាំព ៌ លេើយ

មានមនុរសេួននាក់ដរង និងមានមនុរសលែើរតាមដេរពីលស្ក្វយផ្ង ។ លេើលធាើែំល ើរលៅឆ្ៃ យ លគអាចជិោះែំរី និង
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លរោះ ស្ពមទងំលស្េើរលទោះដែរ ។ រលទោះលៅស្រុកលនោះ ក៏មានលកខ ៈ ែូចរលទោះស្រុកឯលទៀតដែរ ដតលគជិោះលរោះ ឥតមាន

ដកេលទ ឯែំរីក៏ាែ នស្េោេ់រស្មាេ់អងគយុដែរ ។ 

  ៣២.  អំពីទូក-ក្ចវា         

 អំពីទូកធំៗ រុទធដតលធាើល ើងលោយយកលឈើ រឹងៗ មកំំងជាេនាោះក្វដ ររិន រួចលទើេវាយផ្ដុំល ើងជាទូក ។ លម

ជាងឥតមានលស្េើរណារលទ លគលស្េើដតែឹង លេើយនិងដែកេួង ដែលជាលេតុនាឱំ្យខាតលឈើ និងកមាល ំងលស្ចើនណារ់ ។ 

លៅស្គេ់លពលដែលលគចង់ក្វត់លឈើជាកំណាត់ លគដតងយកដែកេួងមកេួងទមលោុះផ្កដ ច់ដតមដង លទោះជាលធាើផ្ាោះ ក៏លធាើ

រលេៀេែូចាន លនោះដែរ ។ លគមានលស្េើដែកលាលវាយលធាើទូកដែរ ។ លគយករលឹកល ង (ស្កំេ់) មកស្េក់លធាើែំេូល 

លោយយកលែើមស្នល មកពុោះជាេនាោះាេរងកត់រលឹកលនាោះផ្ង ។ ទូករលេៀេលនោះ លគលៅថា “រុីនណា” ។ លគេិទពរទូក

លោយជ័រលឈើ ខាល ញ់ស្តី ោយនឹងកំលបារ ។ ចំដ កទូកតូចៗវិញ លគលុងលធាើពីលឈើមួយលែើមធំ ។ លគយកលភលើងែុត

លឆ្ោះលរាលឱ្យទន់ស្នច់លឈើ លទើេទល់េំលបា៉េ ងពស្ងីកលពាោះទូកឱ្យធំ កាលកងនសស្រួចឥតមានលស្េើែំេូលលទ ដតោក់បាន

មនុរសលស្ចើននាក់ដែរ ។ ទូករលេៀេលនោះលៅថា “កុយឡាងំ” ។ 

៣៣.  អំពីវ្តរ         

 លេតតមានទងំអរ់ជាង ៩០ គឺលេតត លចងពូ (ចនាេូរ) ឆ្ណំា (ឆ្ន ំង) បា៉េ ក្វង (បាក្វន) មុងោង េ៉េូចរុី ផ្ូ

វមួយ ទីេួង បាក់លុតលបា៉េ  ង ក្វខាងំ េ៉េូចរុឺលី ជាលែើម ។ លស្ៅពីលនោះ េ្ុំមិនំលំ ែ្ ោះលទ ។ លេតតនិមួយៗរុទធដត

មានមន្តនតីធំលៅក្វន់ក្វេ់ លេើយមានលធាើេនាា យលឈើជារបាំងផ្ង ។ 

៣៤.  អំពីក្សុរភ្ូ្  ិ

លៅកនុងភូមិ និមួយៗជួនមានវតត ជួនមានស្បាស្នទ លេើយមានមន្តនតីមាន ក់លៅស្តួតស្តាយ៉េ ងេែត់ចត់ ។ មន្តនតីលនាោះលគ

លៅថា េួយរុី ។ លៅតាមផ្លូវធំៗ ដតងមានស្នោមួយរស្មាេ់ឈេ់រស្មាក លគលៅថា រុិមបា៉េ ក់ ។ េ៉េុដនតលៅ

លពល ែីៗលនោះ មានលកើតចមាំងជាមួយនឹងស្េលទរលរៀម ភូមិទងំលនោះក៏ដស្េក្វល យលៅជាែីវាលលៅវិញ ។ 

  ៣៥.  អំពីក្បាត់ក្ប្ង ់        

 ក្វលពីមុនលនោះ ដតែល់ដេទី៨ លគដតងលធាើក្វរំេ់មនុរសយកស្េមាត់ ពីលស្ពាោះលរដចស្កុងំមកនុងមួយឆ្ន ំលគ

រុំយកស្េមាត់មនុរសមួយ ូ ដែលមានចំនួនរាេ់ពាន់ ។ លៅកនុងលពលយេ់លគំត់ពួកអនកយកស្េមាត់ (ស្េមាត់

ស្េមង់?) លែើរលៅតាមផ្លូវនានាកនុងទីស្កុង និងកនុងភូមិ ។ លេើស្េទោះមនុរសណាលែើរកនុងលពលយេ់ស្នៃ ត់លនាោះ លគំេ់

យកដេសចងកាលឱ្យជាេ់ លេើយយកកូនក្វេំិតំក់លស្ក្វមល ល ៀកខាងស្នដ លំេាោះយកស្េមាត់ោក់ កនុង ូ លុោះស្តាដត

បានលពញចំនួន លទើេលគយកលៅថាា យលរដចស្កុងំម ។ េ៉េុដនតលគមិនយកស្េមាត់ងនជនជាតិចិនលទ ។ ពីលស្ពាោះមាន

ក្វលមួយឆ្ន ំលនាោះ លគយកស្េមាត់រេរ់ចិនមួយលៅោយនឹងលគ ក៏េណាដ លឱ្យរអយុរលួយេូចស្េមាត់លៅកនុង ូ 
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ដលងលស្េើក្វរបានទងំអរ់ លពលលស្ក្វយមក លគដលងមានក្វរលែើរំេ់យកស្េមាត់លទៀតលេើយ លេើយលគំត់មន្តនតី

លោយដ ក     មុេង្ករយកស្េមាត់ពីពួកលស្ក្វម អំណាចេលួន ដែលតាងំឱ្យលៅជាយស្កុងដកបរទា រខាងលជើង ។ 

  ៣៦.  អំពីវរឿងចប ល្រ្ួយ        

 លៅកនុងកំដពងនាទិរខាងលកើត មានអនកងស្ពមាន ក់លនាោះរួមរ័កជាមួយេអូនស្រីឯងេលងកើត ក៏ស្ស្នេ់ដតជាេ់ដរបក

ស្នច់ាន លេោះមិនលចញ រេូតែល់ស្គេ់េីង ៃ ឥតមានរុីចុកអាីលស្នោះ ក៏ស្នល េ់េង់ជិវិតលៅ ។ អនកស្រុកេ្ុំមាន ក់ដរ “រុិ” 

លគបានមកររ់លៅស្រុកលនោះរវាងស្នមរិេស្បាឆំ្ន ំលេើយ លគថា លគបានល ើញលរឿងលនោះចារ់នឹងដភនកពីរលលើក លេើយ

លគថា បានជារកតិរិទធិែូលចនោះ លស្ពាោះបារមីស្ពោះរេរ់ស្រុកលនោះខាល ងំពូដកណារ់ ។ 

៣៧.  អំពកីារងូតទឹរ         

 ស្េលទរលនោះលៅដ ខាល ងំណារ់ កនុងមួយង ៃៗ លេើមិនងូតទឹកលស្ចើនលលើកលទ គឺចារ់ជាអត់ស្ទមំិនបានល ើយ 

លទោះេីលៅលពលយេ់ក៏លជៀរមិនរួចពីក្វរងូតទឹកមដង ឬពីរែងដែរ ។ លគាែ នេនាេ់ទឹក ាែ នំនដែក ាែ នលបា៉េ តលទ ។ 

កនុងផ្ាោះមួយលតាងមានស្រោះមួយ លេើពំុលនាោះលទ លគស្ពួតាន  ២-៣ ផ្ាោះលៅងូតទឹកស្រោះមួយលោយដលងេលួនលំល ឥតគិត

លអៀនខាែ រាន ស្រីស្េុរលទ ។ េ៉េុដនតលេើឪពុកមាដ យំរ់ ាត់លៅែល់ស្រោះមុន លកែងស្រីស្េុរមិនហា នលៅជិតលទ 

ស្េរិនលេើលកែងកំពុងដតងូតទឹកស្រោះលនាោះមុនវិញ ក៏ំរ់ទុំលនាោះ នាាំន លគចលចញដែរ ។ មនុរសមានវ័យស្របាលាន  

ឥតគិតលអៀនខាែ រាន ល ើយ ។ លគយកដតងែលឆ្ាងេិទបាងំលករ តិ៍ខាែ ររេរ់េលួន លេើយលែើរចុោះកនុងទឹកលៅ ។ ជួនក្វលកនុង

រយៈ ៣-៥ ង ៃ ឬ ៥-៦ ង ៃមដង ពួកស្រីៗកនុងទីស្កុងមួយស្កុមមានាន  ៣-៤ នាក់ នាាំន លចញលៅមុជទឹកទលនលឯខាង

លស្ៅកំដពងស្កុង ។ លៅលពលដែលលៅែល់ទលនលលនាោះ លគលោោះរំពត់ដែលវ័ ឌ េលួនលចញ លែើរចុោះលៅកនុងទឹកលេើយលៅ

ជួេជុំាន លៅកនុងទលនលលនាោះរាេ់ពាន់ នាក់ ។ រូមបីដតពួកស្រីៗដែលមានស្តកូលេពង់េពរ់ក៏ែូល នំ ោះដែរ ។ លគឥតមានក្វរ

លអៀនខាែ រអាីលទ ំេ់តាងំពីកាលែល់ចុងលជើងលមើលាន ល ើញទងំអរ់ ។ 

លៅមាត់ទលនលលស្ៅទីស្កុងលនាោះ រាល់ង ៃដតងដតមានជនជាតិចិនលៅទំលនរ លេើយលួចនាាំន លៅំលំមើលលលងតាមគំនិត

េិលេូច លេើយឮថាលគលួចលឆ្លៀតលពលលៅកនុងទឹកលនាោះផ្ង ។ ទឹកលនាោះលៅលៅដ ឧ ហ ៗជានិចច លុោះស្តាែល់លពលយេ់

យមេួនលទើេស្តជាក់ លុោះែល់ស្ពឹក ង ៃរោះល ើងក៏លៅដ ឧ ហ ៗល ើងវិញលទៀត ។ 

  ៣៨. ការចូលក្ជរវៅ (អវនារ ក្បវេសៃ៍)      

 ពួកជនជាតិចិន ដែលជាអនករុីឈនួ លលែើររំលៅ ក្វលមកែល់ស្រុកលនោះ ក៏លពញចិតតលគខាល ងំណារ់ លស្ពាោះ

ស្រុកលនោះមិនបាច់លស្េើរលមលៀកេំពាក់លស្ចើន លេើយអងករលគក៏ស្រួលរក ស្េពនធក៏ស្រួលរកបាន ឯផ្ាោះរដមបងក៏ង្កយលធាើ 

លស្គឿងលស្េើស្បារ់ក៏ង្កយរក ក្វរលក់ែូរក៏ធូរង្កយ លមា៉េល ោះលេើយបានជាមានអនកចូលពីស្រុកលស្ៅមកររ់លៅស្រុកលនោះ

លស្ចើន ណារ់ ។           

 ៣៩.  អំពីរងទ័ព         

 កងទ័ពក៏លធាើែំល ើរលោយដលងេលួនឥតអាវ ។ ងែស្នដ លំគក្វន់លំដពង ងែលឆ្ាងក្វន់ដេល ាែ នលស្េើធនូ និងស្ពួញលទ 
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ក្វលំភលើងធំ ឬ អាវលស្ក្វោះក៏ាែ នដែរ ។ តាមឮលគថា ក្វលលកើតចមាំងនឹងជាតិលរៀមលគនាាំន លក ឌ អនកស្រុកលៅវាយ

លោយ កមាល ំងដតមដង ពំុមានលស្េើលបិចកលឧបាយអាីល ើយ (តាមឯកស្នរជា លស្ចើនថា ដេែរលចោះលរៀេចំទ័ពស្តឹមស្តូវ

មានស្នន្តស្នត វុធ និងកបួនយុទធស្នន្តរតផ្ង លរឿងលនោះស្េដេលមកពី ជីវ តាក្វា ន់ មិនបានល ើញ និងមិនបានលរុើេ

ព័ត៌មាន) ។ 

  ៤០.  ការយាងវចញនៃ្ហារសក្ត        

 េ្ុំ បានឮលគនិយយថា លរដចអងគមុនៗ មិនដែលយងលចញលៅណាលទ លស្ពាោះខាល ចមានលរឿងលេតុ ។ លរដច

អងគ ែីលនោះ ស្តូវជារុ ិស្នលរដចមុន ។ ក្វលពីលែើម លោកមានឋានៈជាលមទ័ព ។ េិតាលកែកលនាោះរពាស្ពោះទ័យនឹង

េុស្តីស្ពោះអងគណារ់បានជាកូនស្រី លនោះ លួចយកស្ពោះេ័នមារបាន លេើយយកលៅឱ្យេដីរេរ់ស្ពោះនាង ។ េុស្តា

េលងកើតក៏មិនបានទទួលរាជយរនងេិតា ក៏លលើកលៅវាយែល ដ ើមរាជយ ដតស្តូវលរដច ែីស្ជាេក្វរទន់ ំេ់បាននាយំកមក

ក្វត់ស្មាមលជើង លេើយយកលៅោក់គុកងងឹត ។ លរដច ែីលនោះមានពាក់អាវលស្ក្វោះដែក លទោះេីលគលស្េើក្វេំិត ឬស្ពួញក៏

មិនអាចមុតបានដែរ ។ ែូលចនោះលេើយ លទើេស្ពោះអងគហា នយងលចញលស្ៅ ។ េ្ុំបានលៅលៅទីលនាោះជាងមួយឆ្ន ំ បាន

ល ើញស្ពោះអងគយងលចញមកេួន-ស្បាែំង ។ ក្វរយងលចញមកមដងណា ដតងមានទ័ពលៅក្វរពារពីខាងមុេ មានអនក

ក្វន់ទង់ជ័យ និងមានតន្តនតីលៅខាងលស្ក្វយ ។ ស្រីរនំេួន ឬស្បានំាក់លរលៀករំពត់ផ្កក លរៀតផ្កក លៅរក់កាល ងែក្វន់

លទៀនធំលែើរជាមួយស្កុមៗ ។ លទោះេីលៅលពលង ៃភលឺស្កដ តកដី ក៏លគអុជទនដែរ ។ លៅកនុងចំលណាមស្រីរនំទងំលនាោះ 

មានេលោះក្វន់លស្គឿងមានែូចជា ភាជន៍មារ និងលស្គឿងេិទបាងំជាលែើមលផ្សងៗពីាន  មិនែឹងជាលគយកលៅលស្េើក្វរអាីេលោះ

ល ើយ ។ លៅមានស្រីរនំេលោះលទៀតក្វន់រនរ លំដពង ដេល ជាទ័ព លៅខាងកនុងមួយស្កុមលទៀតផ្ង មានរលទោះទឹមពដព 

និងរលទោះទឹមលរោះ ដែលមានតាក់ដតងលោយលស្គឿងមារេរែដងហដែរ ។     

 ពួកនាមឺុនរពាមុេមន្តនតី និងពួកញាតិវងស រុទធដតជិោះែំរីលៅខាងមុេ លេើលមើលពីចមាៃ យលៅ ល ើញរុទធដតកលរ់

ព ៌ស្កេមឥតគ នា ។ េនាា េ់មក លទើេែល់ស្ពោះមលេរីធំ-តូចតាមលំោេ់ថាន ក់ ជិោះអស្ងឹងដរនង ជិោះរលទោះលរោះ 

ឬជិោះែំរីែ៏មានកលរ់លេើកបាងំមិនតិចជាងមួយរយលទ ។ េនាា េ់មកលទៀត លទើេែល់ស្ពោះរាជាស្ទង់ឈរលៅលលើេនងែំរី 

ស្ពោះេតថក្វន់ស្ពោះេ័នទិពា ។ ភលកុែំរី ស្ពោះទីនាងំរឹងមានពាក់ចងកំមារ ។ មានកលរ់រ (លរាចឆស្ត) ចំនួន ២០ ែ៏មាន

ដរ មមារលេើកបាងំជុំស្ពោះអងគ ដែលរុទធដតជាកលរ់ែងមារ លៅជុំវិញស្ពោះអងគមានទ័ពែំរីស្េោេ់លោយអាវុធជា

លស្គឿងក្វរពារ ។ លេើស្េរិនជាលរដចយងលៅណាជិតៗលទ ស្ទង់គង់លលើដស្គដរនង (ស្ពោះវរ) លេើយអនកដរងរុទធដត

ស្រីៗរនំ ។ រឹងដតរាល់ែង ក្វលណាលរដចយងលចញែំល ើរដតងមានរូេរតេូតូចមួយ លេើយពីមុេលនោះមានស្ពោះពុទធ

រូេមារមួយអងគផ្ង ដរងពីមុេស្ពោះរាជា ។ េណាដ ជនដែលលៅតាមែងផ្លូវ ស្តូវរំពោះលុតជងគង់ស្ក្វេកាលែល់ែី

ដែលលគលៅថា “ស្នបំា៉េ ” (រំពោះ?) លេើពំុែូល នំ ោះលទ នឹងស្តូវលគលំទថា លមើលង្កយស្ពោះលចស្នដ  លេើយនឹងស្តូវលគំេ់

យកលៅ ុំលំល ឥតលោោះដលងល ើយ ។        

 កនុងមួយង ៃ ស្ពោះរាជាស្ទង់កិចចក្វររែឋពីរលលើក គឺទទួលរវនាក្វរពីរែឋមន្តនតី និងរាន្តរត េ៉េុដនតាែ នេញ្ជីកត់

កំ ត់ចំនួនមនុរស និងកិចចក្វរលនាោះលទ ។ លេើមន្តនតី ឬរាន្តរតណាចង់ចូលាល់ ស្តូវដតចូលលៅអងគយុេត់លជើងផ្កា ល់
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នឹងែីរងំជំាមុន ។ មួយរនាោុះលស្ក្វយមក លទើេលគឮរូររំល ងតន្តនតីរងំពីខាងកនុង ។ អនកលៅខាងលស្ៅផ្លុំរ័ងខតេលៅ

 វិញ ។ េ្ុំឮលគថា លគលស្េើដតទីនាងំដស្គដរនងមារ (ស្ពោះវរមារ) លទ លេើស្ាន់ដតយងជិតៗ ។ េនតិចមក លគល ើញ

ស្រីរនំពីរនាក់រូតវាងំននស្ពោះវរលនាោះល ើង ក៏លលចល ើញលរដចគង់ឈរក្វន់ស្ពោះេ័ន លៅកនុងរ ុមមារជាទីស្ពោះដទនគង់

ស្េថាេ់ ។ លពលលនាោះ ទងំមន្តនតី ទងំរាន្តរតរុទធដតឱ្នកាលលលើកងែរំពោះ លុោះស្តាដតផ្ុតរំល ងរ័ងខដែលជាររា

ឱ្យលងើេមុេល ើង លទើេហា នលងើេស្ពមាន  ។ លរដចក៏គង់ស្េថាេ់ដែរ ។ ស្ពោះដទនលនាោះ ស្ក្វលលោយដរបករតារិងហ 

ដែលជាលករ តិ៍ែំ មកលស្ចើនលរដចលេើយ ។ លុោះស្ទង់ស្បាស្រ័យក្វរចេ់លេើយ លរដចយងចូលវិញលោយមានស្រីរនំពីរ

នាក់រូតរនាងំេិទែូចលែើម អនកទងំអរ់ាន ក៏លស្ក្វកឈរលេើយដអេៗេលួនលៅលកៀនលរៀងេលួនលៅ ។ ពិតដមនដតស្រុកលនោះ

មិនរូវរុីវិល័យ ដតលគស្នគ ល់ចាេ់ទមាល េ់លារពស្ពោះមហាកសស្ត ៕ 
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