
យថុា �ៃនជំៃនឿ ំសចក�ពិត ទជនកកទជៃន ៃិនបទពិំសៃន 

កម�វិីទី៩ 

សរូសព�ឿ សជំ ឡនំនកកនុងផរ..... 

ឧត�ម៖ សួស�ីនិមល! អរគុណណសសសស្រសារ់ួររជ ួបគាាួនហងួនេហ គាួនេ្ន 

ាួន�ទឹឹឹកង ាសណសសណហ ចាសញុុំ មួមរជ គារួ�? 

និមល៖ សួស�ីឧត�ម! អរគុណួសចចន! សុុាួន�ទឹឹឹមួមគារមឹចទា! 

ឧត�ម៖ រាៗ! សុុាួន�ទឹឹឹ២គឹវមឹហ 

និមល៖ ាលលី់ួររជ ួលចឹមុន ួមចាបន់គ់ឹរជ ា ួមចាួ់ឿបនួេមរួរេរណាសលេ 

គម�ីរររសុិ��លិតំសតទមសតវ្ ួនចមាលិតំួចាមឹលីសលេ ស�ាសំអជឹរួាេចត ់ុនួសឱ្យឹ្ 

គាលាសរនសគតំួរឿាេរ វសរិតួរចាួេមមនុសដួយេហ 

ឧត�ម៖ គមនួនចម, ខ�ុុលិតំចាស់គ់ឹអុលីីស�ុុា គាលាគម�ីរររសុិ�� ួចាមឹលីសរីល 

សរវត�ិិសស�ហ ខ�ុុបនួេចារិវសំវលីសរវនរ�ួនេខនេៗគារ ាូួចជេខ�ុុគិតា ួរចួមចាេ សឹ 

គុនិតរ��ូ លរជ  ួមចាលិតំាចរឹួកចាចួមនចមមួម ួាចម្ីិមរុីនភួឺអជឹគាលមិនមនស 

ួ់ឿ ាូចំរាសររសខ�ុុា សលេគម�ីរររសុិ�� គភលិតំួចាមឹលីសលេលិតសបឹាគមនហ 

និមល៖ ្នីស�ុុា២សុខនស គាលួចាមឹលីសរវត�ិិសស�ហ �ី១ ្នមនុសដំួសចចន �ី 

ឹគននាួផដាៗ និាសលិត�ិារណរ យយួបឹជុាសលេគម�ីរររសុិ��ាចរ ទុ សឹបនលីារសិឹនសរ 

វត�ិិសស�លិីលួេឹ និាខាគផជឹរុេណវ�ិិហ ីស�ុុា�ី២ គភ�ុយមួបឹជុាសលេគម�ីរ 

ររសុិ�� គាលាចរ ទុ សឹបនួេមារួ ចឹតួរចាលិតហនសលិត�ិារណរ សរវត�ិិសស�ហ គតសូមនិ 

យមលីីស�ុុាសរួី��ីមួមមុនសិន ចុរយន រសមឹួ�េតនទានិយមលី�ុយមឹជុាសលេគម�ីរ 

ំួសាមហ 

ឧត�ម៖ ចុំ្នគុនិតលតគមនហ ខ�ុុួ�ចរគតបនានលីួរឿាសរវត�ិិសស�ួ េឹិម និារុេណ 

វ�ិិ គាលសត្វបនរ ទុ សឹួេមមនុសដំួសចចន �ីឹគននាួផដាៗ និាសលិត�ិារណរ យយ គាល 

បនអេិរបមួបឹជុាសលេគម�ីរហ ីស�ុុាមួមឹជុាចុួណមីស�ុុាមុាួយេ គភ ាីឥា�្ន 



េាសីុីាុ៦ស់រា គាលួហា ំសលីសួាណហ សលីសួាណសត្វបនរឹួកចាួប�ីសឹរា 

មួម គាលសលេគម�ីរួហា នីនីួវរហ នីនីួវរ គភំ�ីសឹរាមួមួបឹជុាសលេគម�ីរមូណស និាសត្វ 

បនួរេរេរសលី�ីឹគននាំួសចចនួផដាួ�េតួបឹជុាសលេគម�ីរ អីុចទា ួមចាាចាទាសបឹាា 

�ីសឹរាួយេលិតំ្នលិតគមនហ ្នួសេវួេគម�ីរិសយួផដាួ�េត គាលបនលណណ យ 

លី�ីសឹរាយយ គាលមិនាចរឹីស�ុុាមឹរ ទុ សឹបនា ួបតុរនសណ ាូចគាលគម�ីរួគ 

បនួលចឹួរចាួយេួ�ហ 

មួមវាិួ�េត រននេ�េាសលីសួាណួនេ គភ្ន ជិ មតួអឹដរចរ ិឹ  គាលរ ទុ សឹលីគម�ីរ រប 

ឹដសត�ី២ ខ១៨ាលស១៩, លានវុរឹដសត�ី២ ខ៣២ និាសលេគម�ីរួអិមខ៣៦ាលស៣៧ហ 

ឯាាចួឺួមចលរននេ�សលីសួាណួនេបនួបិរមននីរចសឹីលអាសួគនស ួនចមឯានទា 

ាចួកចារននេ�ចរ ិឹ រុេណឯួ�េត គាលនិយមយ សឹលន�ននទាគផជឹខនេហនគម�ីរស សុ ចសសហ 

និមល៖ មី! អ �ិ រ្ណសស! ខ�ុុសា្ទមាហងណមួមនទាបនួឺួលាសរួ�សអាសួគនស ួនចម 

ចូលិរមននីរួប�ីួយេ ួាចម្ីួមចលរននេ�េាសលីសួាណួយេ គតឥរូវ សុុិវសំវរគនបម 

ុមអិុនួេចួណតរន�ិចហ 

់ួនាលអជឹសរវត�ិិសស�គិតាសលេគម�ីរនិយមឹុន  ឹ ួសយេលួឹួគមិនាចរឹួកចា�ីឹគននា 

ឬឹ �ុ ំ សឹេ សឹណមួមគាលបនលណណ យឹជុាសលេគម�ីរួយេហ គតួសាមមឹលួឹួគរឹួកចា 

ួយេាចរ ទុ សឹបនា សលេគម�ីរគភលិតំសតទមសត្វសគរសួលលមុាអសសហ ាូចំួបឹជុាសលេគម�ីរ 

មរូួស់ ុលូឹ៦ ខ ២០ គាលនិយមលីរួរេរគាលសលេំ �្ សស រណ� លឱ្ឹុគផាសឹរាួមរខូី 

ាួលរលុចុេ ាូួចជេិសនរអីុិគអលាចានសារស�ីសឹរាបនហ អជឹរេិគនសំួសចចនបន 

រួ��ាា ួមេរីំ�ីសឹរាួមរខូីួប្នលិតគមន តឹួេម គតឹុគផាមិនាចាួលរលុបនួ�ហ 

លួឹួគយុរជ សនជិេ� នួេមខុសយេាា ួរឿាួនេសរនសគតំគផជឹមួមហនួ�វវ�ិ  ិ ឬួរឿាសរិត 

អ �ិ រ្នួសួនតុមួមគតររុួណេ េហ គតួបររាកជ ុ១៩៣០ និា១៩៣៦ រុេណវ�ូិ ជ្ សឹ ួឈ� េ 

ារ �ិ ាុ (Garstang)បនរឹួកចាា ឹុគផា�ីសឹរាួមរខូី គាលបននិយមួបឹជុាសលេគម�ីរ 

គភ លិតំាួលរលុលិតសបឹាគមនហ មិនគតររុួណេ េួ� ់ ទុ ាុួយេាួលាួលរលុំសចឹ់ុេល 

គាលាចឱ្ឹា�នលររសសមរូួសយនាាតសចូលួឺួសុចរារណរ ួបឹជុា�ីសឹរាួមរខូីបនយរា



ស�លួ�េតផាហ ួនេសរនសគតំចុណុចមួមហនឧមនរណរ ំួសចចនររុួណេ េ គាលរ ទុ សឹា 

សលេគម�ីរ មិនបននិយមឹុនឹ ួនចមរណ� លួឹអជឹរេិគនសសុ��គតមលសខុសហ 

ឧត�ម៖ ចុណុចួនេាូចំសរួឺនទាឹុណតសស ស្ លសររសសួេឹរណិ ត គណលសុន ឹនភច 

(Nelson Gleuck) ំអជឹឯឹួ�សគផជឹរុេណវ�ិិាតល្ីួបឹជុាលិីលួេឹួមចា គាលួេឹ 

បនគនាា “ រ� នររឹគុួនចាខាគផជឹរុេណវ�ិិណគាលសរកុា ឬផនុមរជ ំមួមនទា 

សលេគម�ីរួយេួ� “ហ 

និមល៖ចសសគមនួនចម!ាូចំអជឹសិឹន ជ្ សឹួឈ� េ ួសុចរវេិមេុុួ ស  គាលំអជឹសិឹនខា 

គផជឹរុេណវ�ិិ្ន�សដនទ�ូលុ�ូេម ជ្ សឹួបឹជុាកជ ុ១៨០០ហ រតសមិនួ់ឿា សលេគម�ីរ 

ឹិច�ារួបឹជុាស សុ �ីលិតំសរួសរួេមួេឹលូាគត ជ្ សឹឯាាូចគាលួេឹបនអេា

ាួយេួ�ហ អីុចទាួនចម ួលលគាលួេឹេុុួ សួេចាុួណច រួឺានសសរួ�សាសីុមីននរ ួាចម្ ី

លសាីឹារសិឹនគផជឹរុេណវ�ិិររសសួេ  ឹ រតសបនរឹួកចាា សលេគម�ីរឹិច�ារសត្វបន 

សរួសរួរចាួេមួេឹលូាលិតគមន រចួួេឹចរសួផ�ចមន សសរ�ូរារគិតររសសួេ  ឹ

ួនចមរតសបនួហួេឹលូា ំអជឹសរួសរឹណ គម�ីរលូា និាឹិច�ារា ំ “ មគ 

រណិ តសរវត�ិិសស�” ហ ំួសចចនួលចឹួសចចនសរ ួលលគាលរណ� អជឹរេិគនសសលេគម�ីរររសុិ��ួេច 

ារិវសំវយរាលិ �ិ រ និាលិនិត្ួមចលីស�ុុា ួេមលេួចលារលុួអេា លួឹួគ តឹរឹ 

ួកចាា សលេគម�ីរររសុិ��គភលិតំសតទមសត្វ ួនចមារមននិលសាដនមររសសលួឹួគគភសុ��គតខុស 

ឧត�ម៖ នជទាលិតំសតទមសតវ្ណសសហ ួសេវួេិឹ សិ��ហនគម�ីរិសយយយាូចំរុប សឹ 

�ទឹចិត� មនុសដឹុុឱ្សួរអីួសចចនលីួសចឹ�ីលិត និាភលសបឹាសរំហនសរវត�ិិសស�ួ បឹជុាគម�ីរ 

ររសសួគហ ួសេវួេគម�ីរររសសួគមុាអសសួយេផុមស�មាូចំគឹវអីុចទា ួនចមួរច្ន 

នរណ ជ្ សឹសួរ ឬ្នមននិលសាដនមួសចចន ួយេខនទមិរហនាររួសាេនឹជុាួសេវួេររសសួគ 

ាូចំគរឹខ� តសខ� មអសសហ ចុណុចមួម គាលខ�ុុចូលចិត�លីសលេគម�ីរររសុិ��គភា សលេគម�ីរាូច 

ំរននេគាឹគរាតរ ទាមួមចទា មិនាួមចា្នមននិលសាដនមួច�សរានសយរាណ គភមិន 

គាលគរឹប សឹួរចមហ ួសចឹ�ីលិតួបគត្នំរសំនិច�ហ ខ�ុុ្នអុណរគមនគ�ន គាល 

ួសចឹ�ីលន្លសួប ឹជុាសលេគម�ីរ គភមិនគរឹផុមស�មមលសគតួិេហ 



និមល៖ ួសេវួេមួម គាលសរួសរួេមួេឹ ចូស មទឹាុួវ រល ្នចុណាួ ច់ាា 

ីស�ុុា គាលមមមរារវនិិចននម បនួហសលេគម�ីរាំគាឹស�យរស គាលបនលុេរុគរឹ 

ាាួរំួសចចនហនារួេច�ុឹទរុឹួមជា និាារេិគនសសរកុាហ រ� នួសេវួេណគាលាច 

�រស�លសំមួមនទាាររមសរគរំួសចចនគររួសចចនសណ� នាូចំសលេគម�ីរររសុិ��ួយេួ� 

ឧត�ម៖ ខ�ុុចូលចិត�ភលសួាេារជ ួនេ សលេគម�ីរគភំគាឹគរគាលរា�រ�លសនទាាាួរហនារ 

សរកុាំួសចចនហ 

និមល៖ អូ! ាួនមឹាលសួនចម! ហ ត ឹនិយម ផទឹាួនសិន រចួចុ និយម រគនបម លីួរឿា

នជទាតួ�េត 

ឧត�ម៖ អីុចទា តឹលតម រិាគារ!  

 


