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្របជំុកងធម៌ ្របជំុេរឿងេ្រពង ចបប់េផ ងៗ ប ្ដ ំ្រកមងុ៉យ គ ដ ទ

ទំព័រេដើម ក ១ ២ ៣ ៤ ៥ កំនត់េហតុជីវ ក្វ ន់

ពនយល់ពកយខ្លះ
ជសំដីែខមរ េហើយ ជីវ ក្វ ន់ កត់ជអក រចិន (េរៀប មលំ ប់អក រ)

     កងពងឈូ រ ឺកងពងជូ : មេយបល់របស់េ ក េប៉លិេយតថ ពកយកងពង ក្ល យពីពកយកំពង់ ។ មេយ

បល់របស់េយើងថ កំពង់ចិន សរេសរែតមួយមត់េទថ បុ៉ង ដូចជបុ៉ងច ំ: កំពង់ចម។ មយ៉ងេទៀត ឈូ ែរ ជូ ែ្របមិនេកើត

។ ដូេចនះ េយើងយល់ថពកយេនះទំនងជមកពីពកយ កំែពងជួរ េទវញិ េ្រពះពីេដើមទី្រកុងនិមួយៗ េ ងេធ្វើជកំែពងជ

ជួរព័ទធជំុវញិ ជ្រពំែដនៃនទី្រកុង។ កនុងបរេិវណៃនកំែពងេនះ អនកកនុងរស់េន មន ងំ មនផ រេផ  មនផទះអនកទី្រកុង។

ទំ ប់បុ ណេ ថកំែពង រ ឺសីម។ សូមេមើលពកយេ ក សុត្ដន្ដ្របីជអិនទ កនុងគតិេ កទី១ និយយេ ទី្រកុងថ

កំែពង។ េនសិ ចរកឹជេ្រចើនក៏េ ទី្រកុងថ កំែពង។ េ កេប៉លិេយត បនែ្របកងពងជូថ Vill Murée ក៏សម

ន័យថកំែពងេនះែដរ។

    កនពូជី (ចិនទជីវ ន : កព័ំរទី) : ជសំដីចិន កត់ មសំដីែខមរ : កមពុជ រ ឺកមពុជ។ េហតុេនះេហើយ បនជចិនែដល

សរេសរេ្រកយជីវ ក្វ ន់ែកេទជ កពូំេច ែដលេនេ្របើជប់រហូតសព្វៃថងេនះ។ ជីវ ក្វ ន់ បនបញជ ក់កនុងេសចក្ដីេផ្ដើម

ថ មករកត់្រ របស់ពួកអឺរ ៉ុបថ ្របេទសេនះេឈម ះដូេចនះែដរ។ ្រតង់េនះនេំ យេយើងដឹងថ ជីវ ក្វ ន់ បនេមើល

េសៀវេភកំនត់េហតុរបស់អឺរ ៉ុប គឺពួកព័រទុយេហគ ែដលសរេសរេឈម ះ្របេទសេយើងថ Kambuja រ ីKamvuja កម្វុជ (សូ

មេមើលេសៀវេភ Le Cambodge។

    ឃុនលុន : េឈម ះសមុ្រទ េដលេ កជីវ ក្វ ន់និយយថ េន មរយៈផ្លូវពី្រកុងចម មក្រសុកេចន ។ េ ក េប៉

លិេយត្រ ្រជវេឃើញថ ជសមុ្រទេកះ្រត ច ែដលេ កែ្រប = Lamer de Poulo-Condor បុ៉ែន្ដេយើង្រ វ្រជវ

មរកេ យេឃើញន័យចបស់ជងេនះេទៀតពំុទន់េឃើញ។

    េចនគ ង រ ឺ ងំេក ង : ទំនងជពកយសំ្រសកឹត ្រសីគរែដលែខមរនិយមយកមកេ្របើ េ ពពួក សនំបរ ិ រ និង អនកបំ

េរ ើេស្ដច សំ ប់ែហហម ជលំអនិង កត្ដិយសេស្ដច។ េយើងសរេសរសព្វៃថងេទជ «្រសឹងគ រ»។ មកពីដំបូងេគ នថ សឹង

គរៈ មនសំេលង រៈ េនចុងលុះចិនគម នអក រ រ ក៏យកសំេលង ឡ រ ឺល មកជំនួសបនជ សីករៈ េទជ េចន គ ង។

    េចងផូវ រ ឺេថងភូ : េ កជីវ ក្វ ន់ ទុកជេឈម ះ្រសុកមួយ ជជយែដន្របេទសេចន ។ េ កេប៉លិេយតបញជ ក់

ែថមថ ្រសុកេនះេន្រតង់ភូមិភគ Cap Saint-Jacques រ ឺេខត្ដបេរៀសព្វៃថងេនះ។

េចន  រ ឺេចន ក់ : ពកយេនះេនកនុងករ វរកសំខន់ ស់ េ្រពះជេឈម ះ្របេទសែតម្ដង។ នឹងថ ជេឈម ះែដល

អនក្រសុកេយើងេ ខ្លួនថ េយើងជអនកេចន  រ ឺជតិេចន  ក៏មិនែមន េ្រពះដូចនិយយខងេដើមេសចក្ដីែ្របេនះ

្រ ប់ ែដលេ កជីវ កច ន់បញជ ក់ អនក្របេទសេនះេ ខ្លួនែអងថ កន់ ៃជ ចី េហើយែដលអនក្រសុកអឺរ ៉ុបកត់ទុកថ

កពូំចី ែដលមនសំេលង្រសេដៀងនឹង កពូំេច ែដរ។ កំនត់េនះបង្ហ ញថ មិនែមនជនជតិេយើង ក់ េឈម ះេចន

េនះេទ ្របកដជបរេទសេ សំគល់ មេហតុ រ ឺ មរបស់អ្វីមួយមិនខន ពិេសសគឺចិនេនះែអង បនមកទក់ទង

េហើយបនសរេសរកត់្រ ្រសុកេយើងមុនេគ ( ងំពីសតវត ទី៤) ។ េបើដូេចនះេយើង្រតូវ វរក មសំេនៀងសំដីចិន េតើ
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េចន េនះថ្រ ប់ មសំដីែខមរថេម៉ច? អុទហរណ៍ ពកយ ហ្វូ ន រ ឺហ្វូ ម មកពី្រ ប់ពកយែខមរថ ភនំ ចិនគម នអ

ក រតំរួត េម្ល ះេហើយ ភនំ រែំលកសំេលងេទជភូណម រ ឺភូ ម។

កលខញុំេទ្រសុកចិន ជួបនឹងអនក្រ វ្រជវចចិនមន ក់ េឈម ះសីុវេម៉ង គត់្របប់ខញុំថ គត់េឃើញែអក រមួយនិយយពី

េឈម ះេចន េនះ។ គឺេដើមេឡើយ ចិនេ ្របេទសមួយ ែដលសថិតេនខងេលើ ្របេទសហ្វូ ន។ ្របេទសេនះមន

ៃ្រព្រកស់ ស់ េហើយសំបូរឃមុំយក្រកមួនេធ្វើេទៀន។ ពួកចិនែតងេធ្វើដំេនើរ មសំេពមកទិញដូរយក្រកមួនសុទធ គឺ្រកមួ

នយកពីឃមុំ េដើមបីនេំទលក់ែអ្រសុកេគ សំ ប់េធ្វើេទៀន េហើយេគនគំន សនមតេ ្រសុកេនះថ : ្រកមួនសុទធៗ គឺថ េចន

រ ឺេចង ែ្របថសុទធ ែអ  រ ឺ ក់ ែ្របថ ្រកមួន រ ឺឃមុំ រ ឺេទៀន (ភ ចិនេគ ក់គុណនមមុននម) បូករួមមកបនន័យថ

«្រសុក្រកមួនសុទធ»។ មនេយបល់មួយេទៀតចុះសំរុងគន ថ េន្រចកទេន្លធ្ល យេទសមុ្រទ ជកែន្លងអនកេចន  ន្ំរកមួន

សុទធេទទុកលក់េ យសំេពចិនេនះ េគសនមតេឈម ះ្រសុក្រកមួនែដរ គឺ្រកមួនស (កមពុជេ្រកម) សេនះមិនសំេ ខ្ល ញ់

េគេទ េ្រពះសម័យេនះមិនទន់មន ដូេចន ះ សេនះគឺ ជសុទធេនះែអង េហើយេនភូមិភគ្រកមួនសេនះ ក៏មន្រសុក

ភូមិមនេឈម ះថ ្រកមួនៗេ្រចើន ស់ នេំ យសននិ ្ឋ នបនថ : ្រសុកភូមិ្រតង់េនះជទីឃ្ល ងំផទុក្រកមួន នេំទទុក

លក់េ យសំេពចិនែមន េ្រពះសំេពេដើរែត មសមុ្រទ មិនបនចូលមក មទេន្លេទ។

    ឆីនថ រ ឺេឆនថន់ : ទំនងមកពីពកយ ជន់ ន ែ្រកងកនុងពិធីេនះេគនេំ កមកកន់ទីកែន្លងរបស់កូន្រសី? បុ៉ែន្ដកនុងទំ

េនៀម េហើយមកអិលូវេនះមិនេឃើញមនេធ្វើដូេចនះេទ។ ពត៌មនេនះ មិនគួរនឹងេជឿ បុ៉ែន្ដេយើងយល់ថ េតើេ កជីវ

ក្វ ន់បំេផ្លើសេរឿងេនះេដើមបី្របេយជន៍អ្វី? មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ េ កបញជ ក់ទងំេពលែដលេឃើញេគេធ្វើ េហើយ្រតង់

េ កមិនេឃើញផទ ល់ែភនកដូចជេនកនុបនទ ប់ក៏េ កបញជ ក់ចបស់ថ េ ក្រគន់ែតលឺេគថេទ (្រតង់េនះេឃើញថ

េ កមនចិត្ដ្រតង់ ស់កនុងដំេនើរកត់េហតុេនះ។

    េឆ ំ រ ឺឆ ំ : ជសំេលងចិន ្រ ប់ មពកយែខមរឆន ងំ េ យ រចិនគម នសំេលងអក រតំរួត គឺសំេ យក កំពង់

ឆន ងំ េ្រពះពកយកំពង់ែ្របថ ភូមិ េម៉្ល ះេហើយ េ កជីវ ក្វ ន់កត់យកែតេឈម ះភូមិែតម្ដង។ ចបស់ែថមពីេលើេនះ

េទៀត គឺ េ កជីវ ក្វ ន់បន ប់េរៀបថ ជេឈម ះេខត្ដមួយៃន្របេទសេចន  េហើយេគេធ្វើដំេនើរេចញពីេនះ ្រតូវឆ្លង

កត់សមុ្រទ ប (ទេន្ល ប) អស់េពលដប់ៃថងេទៀត េទើបដល់្រកុងធំ។

    ផូគូ :  ក្ល យ មសំដីចិន ទំនងជេ ពកយែខមរ េចគូ ែដលេគធ្ល ប់និយមេ្របើេនចុងសតវត ទី១៣ សំ ប់េ េ ក

សងឃ (សព្វៃថងេសៀមេនេ្របើេនេឡើយ)។

   ប៉េតង : ពកយែខមរបុ ណ ្រមេតង ែដលេ្រកយមកក្ល យជ កំរែតង រួចសព្វៃថងថ គំែដង គឺសំ ប់សំគល់ងរម្រន្ដីជន់

ខពស់ និង អន្របជញធំ រ ឺអនកមនរទិធេតជៈខ្ល ងំក្ល ។ សព្វៃថងេនេ្របើចំេពះ្រពះសងឃ អុទហរណ៍  : បពិត ្រពះគំែដងសងឃ ទំ

ង យ ជេដើម។

    ប៉ធ : ទំនងជ្រតប់ មសំេលងអនក្រសុកេដើមេ ថ ប៉តូវ។ េ កែប៉លិេយត បញជ ក់ថ សព្វៃថងជនជតិច យ

េនេ្របើពកយ ប៉តូវ េ អូវពុកេនេឡើយ។

    ប៉នឃប រ ឺប៉នឃីត : ទំនងជ្រ ប់សំេលងែខមរ បណ្ឌិ ត (ែដលេយើង នក្ល យេទ បនទីត រ ឺអនទិត សំេ យកពួកអនក

្របជញ។

    ប៉វេទៀងកក : មេសចក្ដីកនុងអតថបទ េ កជីវ ក្វ ន់ េ សំគល់អងករ។ មកពីពកយអងករ បុ ណេយើង េ រងករ
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មនេ្របើកនុងសិ ចរកឹជេ្រចើន។

ប៉សីុវុ ី: សំ្រសកឹត បស្វី ែ្របថអនកមនតបៈ គឺែខមរបុ ណេ ពពួកអនកបួសជ បសេន មៃ្រព េ្រចើនអនក្របតិបត្ដិ ម

គមពីរេវទ (សូមេមើលកនុងេរឿង មេករែខមរ េគេ្របើពកយេនះសំ ប់ពួកយក េ ្រពះ ម ែដលេធ្វើតបៈកនុងៃ្រពថ បស្វី។

    េផង េកសីុ : េ កជីវ ក្វ ន់ថ េផងេកសីុ ជរុកខជតិែដលេគយកស្លឹក មកេធ្វើ្រ ។ េយើងបន្របទះេឃើញកនុងវចន

នុ្រកមែខមរភគ១ ទំព័រ ៨២៩ និយយថ ែខមរេយើងជន់េដើមេគយកស្លឹកេឈើមយ៉ងមកេធ្វើ្រ  េ ថ ស្លឹកភង ស។ ភង ស

េនះជេឈើៃ្រព មនសំបក្រកមរ្រជួញៗ ស្លឹកល្អិតរងឹ ផក ល្អិតកញចុ ំ ពណ៌ ្វ យ។ ដូេចនះគឺស្លឹកភង ស េនះេហើយ ែដលកត់

មសំេលងចិនេទជេផេកសីុ។

    ពុៃឡ : សំ្រសកឹត ្រពះ ែ្របថ ្របេសើរ គឺ មនិយមន័យែខមរសំ ប់េ បុគគលជទីេគរព មន្រពះពុទធអងគជេដើម ។

េ្រកយមកេគេ ម្រន្ដីមនសក្ដិខពស់ រ ឺសងឃែដលមនសមណសក្ដិ។

    ពូលូវ រ ឺពូលូឈិង មកពីពកយផ្លូវ ែដលចិនគម នសំេលងអក រតំរួត ក៏ នេទជពីរពយងគថ ពូលូវ ។ែអពកយឈិង ជព

កយចិនែ្របថ ភូមិ ដូេចនះ ពកយេនះមនន័យថ ភូមិផ្លូវ ទំនងជ «ភូមិផ្លូវ្រតី សព្វៃថងេទដឹង? េ្រពះអតថបទេនះ និយយពី

ភូមិេនមត់ទេន្ល ប មរយៈដំេនើរេទេសៀម ប។

    ភុយ ងំ : េ កេប៉លិេយត េ កពនយល់ពកយេនះថ C'est le non d'une barque faite seule pièce de bois,

l'original plan? piran n'est pas cnnu ចំេពះេយើង យល់ថ ទំនងជទូកកំេ ល ែដលេគលុងេធ្វើពីេឈើមួយេដើម បុ៉ែន្ដ

មិនដឹងជេឈម ះេដើមថេម៉ច បនជចិនកត់ជពកយេ ផុយ ងំេនះ។

    ៃម៉ រ ឺមី :ជពកយសំ ប់មនុស ្រស្ដី រ ឺសំ ប់េ ម្ដ យែដលចិនខំថ មសំេលងែខមរេម។ អុទហរណ៍ េម្រជូក េមេគ

េមប...។

    មប៉ : ចិន ន មសំេលងែខមរថ សំពះ។

    សុ៊ន  : េ ក េប៉លិេយត ក់កនុងវង់្រកចក នថ Siennaja េហើយេ កពនយល់ន័យថ L'original de ce nom

de bateau, quelque chose comme senda, n'a pas éteé retrouvé មមតិេយើង គឺជទូកមយ៉ង ែដលេគយក

បនទះក្ដ រមក យភជ ប់ភជិតគន  េគេ្រចើនេ សព្វៃថងថ ទូកេឡើងក្ដ រ បុ ណេ ថទូកសន្ដរ។ ទំនងជ សន្ដរ េនះេហើយ

ែដលចិនកត់េទជសីុន ។

    សីុ ក់ទី : មកពីពកយសំ្រសកឹត ្រសិស្ឋិន រ ឺ្រសិសធី ែ្របថ អនក្រទ្រទង់ នូវ្រសុតិ គឺពួកអនកេចះដឹង រ ឺអនកមន្របជញ ។

    ហុ៊តឈឹង : ពកយេនះ មកពីភ ចិន : ហុ៊ត = ្រពះពុទធ + ឈឹង = ភូមិ្រពះពុទធ។ េ ក េប៉លិេយត យល់ថជភូមិេព

ធិ ត់ បុ៉ែន្ដ េបើ មកំនពយេ កសុតន្ដ្របីជអិនទ និ សអងគរវត្ដ េ កនិយយដំេនើរេ កេទអងគរវត្ដ មមត់ទេន្ល

ប េឃើញភូមិមួយេនពក់កន្ដ លផ្លូវេនះេឈម ះថ ភូមិ្រតភព។ េហើយគត់ពិចរ ថ នរ យកពកយៃ្រតភពមក

ក់េឈម ះ ជនមរបស់្រពះពុទធែដរ ដូេចនះហុ៊ឈឹង គឺជភូមិៃ្រតភពេនះែអង។

Website : www.khmercenter.ch មណ្ឌ លវបបធម៌ែខមរេន្របេទសស្វីស
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