
| watkhmer in Switzerland |

្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
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