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 មក� 2023 រដូវរង 	
 
យល់ដងឹ�មរយ�តុក្ត� អំពី�រមមណ៍ជនជតិជប៉ុន “រេបៀបកំ�ន្តរកី�យរដូវរងេន្របេទសជប៉ុន” 
◇ជប៉ុន្របេទស្រពិល ～យន្តករៃនករធ្ល ក្់រពិលេ្រចើនខ្ល ងំ～  ◇ចូលឆន ថំមីេនជប៉ុន ម្ហូបអូសិឈ ិនិង បបរ��គុ� 
កុគឹហគុណុម៉ុរ ិ“អកតរកនជ់ីែដល�នដូចគន ” 

 
 
 

― រេបៀបកំ�ន្តរកី�យរដូវរងេន្របេទសជបុ៉ន ― 

 

រដូវ្រតជកម់នេរឿងសបបយៗេ្រចើន�ស់! 
េន្របេទសជប៉ុន េនេពលែដលសីតុណ្ហ ភពធ្ល កចុ់ះនរដូវរង មនកែន្លងជេ្រចើនែដលធ្ល ក្់រពិល។ េនកនុងតំបនែ់ដលមន្រពិល
ធ្ល កេ់្រចើនេនះ េគេពញនិយមេលងកី�រដូវរង ដូចជជិះសគី នងិជិះសគីក្ដ រ។ េន្របេទសជប៉ុន មនចេ្រម�ងស្រមបកុ់មរដល៏ប ី
លបញមយួេ�ថ "យូគី" ែដលចប ់េផ្តើមេ�យទំនុកេ្រច�ង "យូគីយ៉ កុនកូ ��៉េរយ៉ កុនកូ" ។ មនមនុសតជេ្រចើន�គ ល់ និង
េនចបំទចេ្រម�ងេនះេនេពលពួកេគេឃើញ្រពិល ដូេចនះសូម�ករកេមើលចេ្រម�ងេនះេនេលើអុនិធឺណិត។ េនរដូវ្រតជក ់�កសំ៏ខន់
ផងែដរកនុងករញុំ��រែដលផ្តល់ភពកកេ់ក្ត ដល់�ងកយ និងករពររង។ សូមែថរក�សុខភពរបស់អនកឱយបនល្អ។  
 

 

"មតិ្តរបស់សិកខ កមបណ្តុ ះប�្ត លជំនញ" ្រតូវបនេបះពុមពជភ�ជប៉ុន ជមយួសីុងសំ�ប�់នហ្វឹរ�ិគ � និង ្របបំនួភ�េទៀត (េវៀត�ម ចិន ហ្វីលីពីន 
ឥណ្ឌូ េនសីុ ៃថ កមពុជ មយ៉ីនម៉់ ម៉ុងេ�គ លី និងអងេ់គ្លស) អំពីពត័ម៌នែដលមន្របេយជនក៍នុងជីវតិ្របចៃំថងេន្របេទសជប៉ុន �ក�របេ្រង�នភ�ជប៉ុន តុកក�
សុ៊មបនួជេដើម ស្រមបសិ់កខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញ និង សិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លបេចចកេទស ។ េយើងសងឃមឹថអនកទងំអស់គន នឹង�ន�! 

        
 

្របធនបទ 

គតិដល់រង 
គ្ឺរពិល.. 

ធ្ល កគ់រេលើគន  
េ្រសើតៗ... រតជុ់វំញិសួន យ៉ងសបបយ 

ែឆក... 

អតេ់ចញពតុីកុ�តតេឹ�ះ！

ឆម ... 
្រតជកច់ងឹ 
េទមនិរចួេទ

ខញុវំញិ រកី�យរដូវរងែបប� 
អូហូ ឆង ញ់ 

ឆន ងំសុ៊បេក្ដ ៗ សគី 

យលដ់�ឹ��រយ�តុកក� អពំ�ីរ�មណ៍ជនជតិជបុ៉ន



ជប៉ុន្របេទស្រពិល ~យន្តករៃនករធ្ល ក់្រពិលេ្រចើនខ្ល ងំ~ 

 េតើតំបនែ់ដលអនករស់េនធ្ល ក្់រពិលែដរឬេទ? ្របេទសជប៉ុន
មន តំបនែ់ដលមន្រពិលធ្ល កខ់្ល ងំ* បំផុតកនុងពិភពេ�ក េបើ
េយង�ម "ចំ�តថ់ន កៃ់នទី្រកុងែដលមន្រពិលធ្ល កខ់្ល ងំ
បំផុតេលើពិភពេ�ក" េ�យ្របពន័ធផ�ព្វផ�យបរេទស ទី្រកុង
េនកនុង្របេទសជប៉ុន ធ្ល បប់នផ�យថទទួលបនចំ�តថ់ន ក់
េលើេគទងំបី ពីេលខ 1ដល់េលខ 3 គឺ ទ្ីរកុង Aomori ទី្រកុង 
Sapporo និង ទី្រកុង Toyama។ ចុះេហតុអ្វីបនជេនជប៉ុន
មន្រពិលធ្ល កខ់្ល ងំដូចេនះ? 
 ជដំបូង េនតំបន�់សីុបូព៌ និង�េគនយ ៍មនខយល់�មរដូវ 
(ខយល់មូសុង) ែដលបកព់ីម�សមុ្រទប៉សីុហ្វិក និងម�     
សមុ្រទ��្ឌ  េឆព ះេទកនទ់្វីបកនុងរដូវេក្ត  និងពីទ្វីបេទសមុ្រទ
កនុង រដូវរង។ េ�យេហតុផលេនះ កនុងរដូវរង ខយល់្រតជកស់ងួត
បកព់ីទ្វីបេឆព ះេទ្របជុំេកះជប៉នុ ប៉ុែន្តខយល់េនះឆ្លងកតេ់លើេមឃ
ៃនសមុ្រទជប៉ុន ជកែន្លងែដល ចរន្តេក្ដ * េ�ថ ចរន្ត 
Tsushima ហូរ ែដលបេងកើតបនជ ចំ�យទឹក* េចញមក
យ៉ងេ្រចើន ។ េនេពលែដលខយល់�មរដូវឬខយល់មូសុង ឆ្លងកត់
េលើចរន្តេក្ត ទងំេនះ ពួក��បយ់កចំ�យទឹក េហើយបេងកើតជ    
ពពក។ េនេពលែដលពពកទងំេនះ េទដល់្របជុំេកះជប៉ុន     
រយៈកមពស់�េកើនេឡើង�មជួរភន ំ េហើយចុះ្រតជកយ៉់ងេលឿន។ 
េនេពលេនះ ចំ�យទឹក្រតជកែ់ដលមនេនកនុងពពកក្ល យ
ជ្រពិល េហើយ្រពិលជេ្រចើនបនធ្ល កម់កេនខងសមុ្រទជប៉ុន។ 
 ផទុយពីខងសមុ្រទជប៉ុន ខងសមុ្រទប៉សីុហ្វកិ ដូចជតំបន ់
Kanto និង Tokai េនរដូវរង មនៃថងសងួត និងេមឃ្រសឡះេ្រចើន 
េ�យ�រខយល់ែដលបតប់ងសំ់េណើ មបនឆ្លងកតភ់នមំក។ 
 

* តំបនែ់ដលមន្រពិលធ្ល កខ់្ល ងំ (តំបនែ់ដលមន្រពិលធ្ល កេ់្រចើន
កនុងរដូវរង។ ្របេទស្រពិល) 
* ចរន្តេក្ត  (ចរន្តទឹកសមុ្រទែដលេក្ត ជងកែន្លងជំុវញិ) 
* ចំ�យទឹក (សំេណើ មកនុងខយល់) 
 

ពត័ម៌នពកព់ន័ធ៖ NHK WORLD-JAPAN "ពត័ម៌នជ��បរេទស និងពត័ម៌នបងក រេ្រគះមហន្ត�យ" 
�ចេមើលពត័ម៌នទូេទ និងពត័ម៌នបងក រេ្រគះមហន្ត�យ បន���� បែនថមពីេលើ��ជប៉ុនងយៗ។  

 

្រពិលធ្ល កេ់្រចើនេនខងសមុ្រទជប៉ុន  
 

 

 
 

យន្តករែដលេធ្វើឱយមន្រពិលេ្រចើន  

ខងសម្ុរទជប៉នុ

ខយល់មូសុង 
(ខយល់បកពី់ទ្វបី) 

ខយល់
្រតជក់

ចរន្តេក្ដ
ខងសមុ្រទជប៉នុ

្របជំុេកះជប៉នុ 

ជរួភន ំ

ខងសម្ុរទប៉សីុហ្វកិ



ចូលឆន ថំមេីនជប៉នុ ម្ហូបអូសិឈ ិនិង បបរ��គុ� 

 
 េបើនិយយពីម្ហូបតំ�ងចូលឆន េំនជប៉ុន គឺ "ម្ហូបអូសិឈ"ិ ពីបុ�ណ 
នសមយ័ េហ�ង (្របែហលឆន  ំ794-1185) ��រែដលថ្វ យដល់្រពះ
កនុងពិធីបុណយ�មរដូវ (ៃថងផ្ល ស់ប្តូររដូវ) េន�ជ�ងំ (វមិនែដលអធិ�ជ
គងេ់ន)  ្រតូវបនេគេ�ថ ម្ហូបអូសិឈ ិ រចួមកនសមយ័ អិដុ (1603-
1868) ពកយេនះបនរកី�ល�លដល់��រណជនទូេទ េហើយ ម្ហូប
ស្រមប ់ ៃថងចូលឆន ថំមី ែដលជៃថងសំខនបំ់ផុតកនុងចំេ�មៃថងបុណយ�ម  
រដូវ េគកន៏គំន េ�ថ "ម្ហូបអូសិឈ"ិ។ ម្ហូបអូសិឈ ិ សព្វៃថងេនះ មន
េ្រគ�ងផ�េំផ�ងៗដូចជ សែណ្ដ កេខម  កហ�ុណុឹកុ គីនតុន �តិម៉គិ      
កម៉បុកុ្រកហមនិងស និងបងគ  ្រតូវបន�កក់នុង្របអបជ់ងេ់លើគន  (�ង
ជ្របអបែ់ដល�កគ់រពីេលើគន )។ 

 ជមយួគន េនះែដរ េនៃថងទី៧ ែខមក� កម៏នទំេនៀមទម្ល បទ់ទួលទន
��រ "បបរ��គុ� ឬបបរបែន្ល្របពីំរមុខ" េដើមបបីងួសួងសំុឱយ
មនសុខភពល្អ និងសុភមងគល (រស់េនេ�យសប�យមនសុខភពល្អ 
េ�យមនិមនជមង)ឺ។ បបរ ��គុ� េ្របើបែន្ល "សិរ ិ�ហ��ូ ហ្
េគគយ ៉ ូ�កូបិ�៉ ហុតុកិណុហ� សូ៊ហ��ូ (ស្លឹកេដើមកប៊)ឹ និង សូ៊សូ៊សីុ
រ ៉ ូ(ស្លឹកែឆថវ) " ែដលេគេ�ថ "បែន្លនិទឃរដូវទងំ្របពីំរ"។ 
 <រេបៀបេធ្វើបបរ ��គុ�> ដំបូង្រតូវេរៀបចំអងករ 1 ែកវ ទឹក 7 ែកវ 
និងអំបិលបន្តិច។ បនទ បពី់�ងអងកររចួ ្រ�កំនុងទឹករយៈេពល៣០នទី
សិន េទើប�កក់នុងឆន ងំ (ឆន ងំដី ្របសិនេបើមន) ។ េពលឆន ងំ�ពុំះេលើ  
េភ្លើងខ្ល ងំេហើយ បនថយេភ្លើងឱយទបនិងចម្អនិ៤០នទី រចួេពលអងករទន់
េហើយ្រតវូ�កប់ែន្ល្របពីំរមុខែដល�នរ់ចួចូល។ េពលបែន្លទងំ្របពីំរ
មុខឆ្អិនេហើយ សូម�កអំ់បិលបន្តិចេដើមបបីែនថមជតិ េហើយបទិេភ្លើង រចួ
ចំហុយទុកបន្តិចជករេ្រសច។ 
 កនុងប៉ុនម នឆន ថំមីៗេនះ េនផ�រទំេនើប ជេ្រចើនមនលកជ់ឈុត      
"�រណុុ��គុ� ឬ បែន្លនិទឃរដូវទងំ្របពីំរ"។ េ�យ�រែត�
ងយ្រសលួេធ្វើ ដូេចនះសូម�កលបងេធ្វើទងំអស់គន !  

 
 

េនះជ�ក�រសិក�ស្រមបេ់រៀនរេបៀបេ្របើ�កយស័ពទនិង អក�រកនជី់ ភ�ជប៉ុន។ សូមរកី�យកនុងករគិតរកចេម្លើយទងំអស់គន ។  

(ចេម្លើយមនេនទំព័របនទ ប់) 

 
©毎日小学生新聞 �ម��ចម្លង ឬែចកចយបន្ត  



រូបថតមួយសន្លកឹ របស់សិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជនំញ ែខេនះ  

សិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញ េវៀត�ម ្របរពធពិធីចូលឆន ថំមី
េន្របេទសជប៉ុន និងតុបែតងខ្លួនេ�យេស្ល�កពក ់ ហ្វឹរសុិដ ិ ដ៏
្រសស់�្អ ត! ករពកគ់ីម៉ូណូជេលើកដំបូងបនក្ល យជ
អនុស�វរយីដល៏្អស្រមបព់ួកេគេន្របេទសជប៉ុន។ 
* បនផុសកលពី ែខមក� ឆន  ំ2022 
（医療法人泉整形外科病院 介護老人保健施設コスモス）

 

េយើងបន�ករ់បូមយួសន្លឹកេនះេ�យបនេរ ើសពី ”ទិ�សិកខ កម
បណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញ” ែដលបនបេង្ហ ះេនេលើេគហទំពរ័ 
JITCOពីសំ�កអ់ងគករទទួលសិកខ កមជេដើម
។េគហទំពរ័“ទិ�សិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញ” 
និង ពកយេសនើសំុ �ចេមើលេនទីេនះបន ។  
（https://www.jitco.or.jp/ja/days/） 

 

ករែណនទំី្របកឹ�េ�បល់
េពលមនបញ្ហ ...?（https://www.otit.go.jp/notebook/） 

េន OTIT (អងគករបណ្តុ ះប�្ត លជំនញបេចចកេទសសំ�បជ់នបរេទស) អនក�ចេ្របើេស�្របឹក�េយបល់ជ��កំេណើ ត
របស់អនក កនុងករណីមនបញ្ហ  េស�្របឹក�េយបល់កនុងតំបន ់ ពត័ម៌នស្តីពីករករពរេ្រគះមហន្ត�យ និងកមមវធិីទូរស័ពទមន
្របេយជន ៍ដូចជ "��ជប៉ុនេនកែន្លងជកែ់ស្ដង" និង "េសៀវេភកមមសិក�ករហី្វឹកហ្វនឺជំនញ"។

សមូ្របប្់របធនបទែដលអនកចងឱ់យេយើងេលើកេឡើងកនុង "មិត្តរបស់សកិខ កមបណ្តុ ះប�្ត លជំនញ"! 
សូមេ្របើទ្រមងែ់បបបទេន�ង�្ដ ំេដើមបេីផញើមកេយើងនូវមតិេយបល់ និងករចប�់រមមណ៍របស់អនកអំពី "មតិ្តរបស់សិកខ កមបណ្
តុះប�្ត លជំនញ" ឬ ្របធនបទែដលអនកចងឱ់យេយើងេលើកេឡើង និង្របធនបទេពញនិយមែដលអនកចប�់រមមណ៍ ។ 

 

អក�រក�ក�េនេលើទងន់ីមយួៗបង្ហ ញពកីរ�ន�មសេម្លងអក�រកនជ់ី Onyomi។ ្របសិនេបើមនិមនករែណនេំទ មនុស��គេ្រចើន�ច�ន
អក�រកនជ់ី�មសេម្លងេដើម��ជប៉ុន Kunyomi ដូចជ "te", "mimi" និង "omou" ជេដើម។ កនជ់ីែដលបេ្រង�នេន��ប�មសិក� ែដល�ច�ន
ថ "シ" មនទ្រមង ់និងអតថនយ័េផ�ងគន ចំនួន�មសិបបីអក�រ។ មនតួអក�រកនជ់ីបី ឬបនួេទៀត ស្រមប ់"シ" និង "シュ" ផងែដរ។  
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