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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។
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េ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 ។

Website : www.khmercenter.ch មណ្ឌ លវបបធម៌ែខមរេន្របេទសស្វីស
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