
យថុា �ៃនជំៃនឿ ំសចក�ីពិត ទជនកកទជៃន ៃិនងទពិំេស 
កម�វិសីទី១២ “ កិច�សៃ�នពិតឿ  សសុុ នងវតសិេ�សសជពីពពំយសពះវ 

សះរសព�៖ សជំ ឡនំនកកនុំេនៃីយ យី ៃ..... 

 

និមល៖ អរគុណស្រមាប់រហ្ៃថា្នតង់ៃនម! កំុ្ភ�ច្រមាម់ថីថឯថផ មា ម្ូ  

់ថរមសា់ៃាតិៃិត ាាា� ំថងសា  ំ

់ៃនម៖ ហ�ឹថ្ហយ ខ�ុំនឹថ្រមា់ៃា តៃមុននឹថ្ឹ ខ�ុំចថាំតំកិមជយនិមលអំត់ភសនុីថ  

ាថតឯ�ក្មរៃនិ�ិសនអំត់្តត្យសះ រមននិច រនអៃា? 

និមល៖ រនអ់ រន្ៃ! ខ�ុំក៏កំតុថតៃ��រ្ិរត់្រីថ្នត ស្រមាររសិកក្តតគម្់រន  

្កកមំំនំុិសន់ឯថតែរំ (សំ្ឡថរររក្ករសក�ុថរម ម....) ្នតតណ! កំណៃា្ហៃុ  

រមសាខ�ុំ! 

់ៃនម៖ មថ្មកសខ�ុំនិិយផ ់ៃាមិន្ំីនលាតៃ្�តផ ្តត្យសះ រតិៃិរនតមន  

ំ ់ៃាគិៃផ ្តត្យសះ រ គវិៃជអថត្មងិៃ្ឡថរ� កា ែ ចិៃជអថតកណនុ រម់គ់្ុរ  

ចឹថតែរំ ់ៃានិិយ្យេៃផ ្មសិនិ្តត្យសះ រតិៃិរនតមន រិថង 

ក៏្់នា តៃិមុរស�មសសម�ី រ� កាមរុ្ង់ត តែល្្រយមក្យេៃ អ�ក្ំីីម 

នំថងយខំនា្ឹរកផ ់ៃាិ្តត ្ហយតជក្គបចម្ថកៃ�សច្គិសន 

្ឡថតៃម�ថំ 

និមល៖ តមន្ហយ់ៃនម រនមនុសស្្ចនងសា តែលគិៃែ ចិមថ្មកសរមសាីថចឹថ  

នលាតៃតជក្គរន្េររតសេថយលាខ�ត ្យមរនភ�វតភ�កំ មុនែំម ថមំឯុៃ  មងន  

�រ វក និថអ�ក្ែរីម្តត្យសះ រ �់ ន្រកា្លកយឹកចឹៃនស្រមាររ្មរស 

ត់ររតែល្តត្យសះ ររន្តតំន�រសាត់សុគៃ្ឡថរាិ និថផ្យថាិ្តត១០០% 

និថិមនុសស១០០%្ចត្យំ ្ូក�ុថសមវយ្តត្យសះ រ ំនិៃិអ់ុ��តអល្ៃែរ 

រន្ៃរៃ្ី្រយតជករ រំុថ ្ហយ�សចឯ� ររររមសាតជកអ់ុ��តអល គវ�ស 

ចយ រំ តជក�រ វកមិនរនរ� យិអ�ក រអរសនុកសនម ្រយ�រតៃ្សចក�់ំំ 

្នី្ល្តត្យសះ រ និថររមា្ឯនម្ឡថ�សច្គិសា្ ចត្យំ ឯាុយ្ឹរាិ 

តជក្គ្ៃែរ្គ្េយុកកមុក្ម�ា មារកាគុក  ្េនរណុកម� និថ្ៃែររនសរ� មា  

ត់សំងកាតជករ រ ម និថតជកំេ់ហេតហម្យេៃ  ំ

់ៃនម៖ ខ�ុំរនបនក�ុថ្សេរ្វមជយផ ្តត្យសះ ររនសិសស១២ចកាំ សិសសរ� កាតែល  



្ឈ� តយ រស តែលកលៃា្យថា មិន្ៃែររនរមាមសន ល្ចត្យំ �រ វកតែល  

សលា១១ចកា្យេៃ ្រយរជមនំថ�រ វកមរ លរក្លា្ូក�ុថលយ�ិ្គិសា�សច  

រនម លរដ ន្លររម្្ថេនរមសា្តត្យសះ រយា លាំ តជក្គសុយ�តៃ្ៃែររន្គ  

្េយុកកមុក្ម�ា និថយយជលរររយែំ្រយ�រតៃ្សចក�់ំំ្នី្ល្តត្យសះ រំ  

�រវកនំថ១១ រជមនំថ�រ វកមរ លសុយ�តៃ្ៃែររនរៃា្នស្ម់រំ់រៃិត់តជក  

ំេ់ហេ ឬរ រ រំុថ ្រយ�រតៃ្សចកន់ំំ្នីំ �រ វកយរ ់ន តែលិអ�កសរ្សរ  

កណ� ្តតគម្់រររិរណណ និថកណ� គម្់រី្យេៃតក�ថគម្់រសសស ហ�់ គវិ�រ វកតៃរ� កា 

តែល�� មាក�ុថរ វយសាិថ្គ ្ហយ់ៃា�� មាក�ុថគុក  ំ

និមល៖ ្ូមងន ្ម្យសិ្្ចន ែ ចិសហរែដប្មរចិ តែលរន្សរល់តាថ�ស  

ច ជំនរលមនុសសមា្ឯនមំំ្នី�សចសា ឬហ�់ ្ហយតជក្គរ� យ ិអ�ក 

រនសនុកសនមម មរុតន�្នតមិនតមនែ ចិករណ់�រ វកែំម ថនំថ១២ចកា្ចត្យំ ្ូ 

ក�ុថតកំ់រៃិរមសាតជក្គ តជក្គ្តរយររមមតៃត់ក�់ំំ្នីតជក្គមរុ្ង់ត តជក្គមិន 

តែលរនរ� យិអ�ករន្យតនសមលៃនិ្ចត្យ  ំ

់ៃនម៖ មនុសសតិៃិនឹថ្តម�� មា និថរថយុកកស្រមាអេ់តែល្គ្ំីិកាផិ្រីថតិៃ  

មរុតន�តជក្គច្សាិមិន្តម�� មា ឬរថយុកកចំ្កត្រីថររ រតែលមិនតិៃ តែលតជក 

្គម្ថកៃ្ឡថ្រយខ�ជន្គ្ចត្យ  ំ

និមល៖ ចឹថ អេ់តែល្យថរនបនអំត់ររម្្ថេនរមសា�រ វក្ែមែំម ថក�ុថគម្់រសសស ហ�់   

គវិ្រីថតែលតជក្គ្ំីិកាផិ្រីថតិៃ្រកែំតជក្គ និថតជក្គិ�ាះ ន ែំម ថត  

្ំីិកា្ល្រីថ្នត តិៃិ្គមា្់នាស្រមាសនតជក្គរថយុកក ឬ�� មាស្រមាកន់ំំ 

្នីតជក្គំ ែ ច្នត តិៃិមិនបច្ឹរជច្យ តែលផ តជក្គ្មងិៃ្រីថររ រ្ឡថ 

អំត់្តត្យសះ រ ្ែមល់យយជលឯលចំ្ណាអ់ ឬរន្យតនសមលិៃន ែ ចតែលមថ្មកស 

ីថអតបថ្ចត្យំ 

់ៃនម៖ តមន្ហយ ខ�ុំនឹថយកអំណតអំងថ្នត្ឹំតំកិមជយមថ្មកសខ�ុំម�ថ្យេៃ  ំ

និមល៖ ្ហៃុឯលមជយ្យេៃ តែល្យថបចែឹថផ ្តត្យសះ រ្គ់សាតិៃិរនរសា្ូក�ុថ  

្មរៃនិ�ិសន ្រយ�រតៃ្យថរន្លាីក�រ្ឯសថតសរ្សរអំត់ំ់រៃិ្តត  

្យសះ រ ្រយតជក្មរៃនិរយិ តែលមិនតមនិ្គ់�ាះ ន តែលរសា្ូក�ុថសមវយរល 

្តត្យសះ រតែរ ំ តជក្មរៃនិរយិ នំថ្ចតមិនតមនិអ�ក្ែរីម្តត្យសះ រ្ចត្យ  

ិររតិៃ តជក្គគវិតជកអ�ក្មតំថែ៏ា� ំថរ� ្ឹនឹថររម្្ថេនរមសា្យថា មរុតនន 



សំ្ណររមសាតជក្គតមរិខំមបា ាអតបថត់្ហៃុររណក តិៃិ្្ចនត់្តត្យសះ  

រ តែល្យថបចរក្លាន រក�ុថគម្់រសសស ហ�់  ំ

់ៃនម៖ ខ�ុំនឹក្លារលតែល្មសកំនិៃិប្មរចិរ� កានិិយត់្រីថ្នត្ូ្តតរ ិ់ រ  

់ៃានិិយផ ្ូប្មរចិ ្មិំនខ�តច លចិៃន្មអចិមៃ់ិមា្ត� ៃហ�់ ្ហយ 

ខ�តក៏មិនច លចិៃនតែរ មរុតន�តជក្គយលា�សម �់ ផ រិថង្មអចិមៃ់្ូតៃ  ិ

្មអចិមៃ់ំ ្ូ្តលតែលអ�ក្មតំថយលា�សម �់ ្ូ្ល្រីថ្នត គវរិ្រីថ 

តិៃ្រកែ្ហយចឹថ្ចតំ 

និមល៖ ្មរៃនិរយិ មុរណរ� កា្ឈ� តច ្សហេិ ំនិៃិំេ់ហេ ិអ�ក្�� ត  

ស�្ គចំ្កតតជករ រ រំុថ ែ ្ច�ត ់ៃាតិៃិអ�ក្មតំថ្ឹនឹថតជក្គិ�ាះ នែំម ថ  

ស្រមាម ល្ហៃុ២ រិថំ ក�ុថ្សេរ្វរមសា់ៃា សរ្សរផ “ ក�ុថ្តល្នត  

រនមុរសរ� កា្ឈ� ត្យសះ រ ិអ�ក្រំ�រ� កា រន្េន រ្រីថអ�ន រនិ្្ចន   

្ហយិ្គែម្្ថេននមនុសសិ្្ចន តែល្តមយយជល្សចក�់តិៃ រិថរក់រយំ  

់ៃាយកក�តតជកអ�ក្រំ�ំេ់ហេ និថ្កិចឯថតែរំ ្រកត់ងៃ ពសត្មក្យ  

្មរនាត់តជកមុរស្ូក�ុថចំ្ងមតជក្យថ ក៏ស្្មចសន្គយក់ៃា្ឹតក ថំ 

្ហយតជក្គិ�ាះ ន អ�ក្ំី់ៃាមិនននារៃា្ឹង្ចត្យ  ំ

់ៃនម៖ ែ ្ច�ត ច ្សហេ មុរសរ� កា តែលិំនិៃិំេ់ហេ ្ហយិអ�ក់ំ្យតជករ រ រំុថ គវិ  

រ� កា តែល្មតំថនិថ្គិ�ាះ នរចាាៃ រនមបា ាផ យ់១ ្តត្យសះ រតិៃិរន  

តមន យ់២ ់ៃារន្េ្រីថអ�ន រនិ្្ចន តែលតជកអ�ក្ែរីមនំថងយៃាយុក 

ផិររអ�ន រន យ់៣ ់ៃាគវិ្គែម្្ថេនតែលយកក�ត្លតជកំេ់ហេ និថ្កិច យ់៤ 

់ៃា្ៃែររនតក ថ្រយត់ងៃ  និថយ់៥ តជក្គិ�ាះ ន អ�ក្ំី់ៃាមិនននារៃា 

្ឹង្ចត្យំ អ ហ ! ្លាអៃា មជយកផខណ� រមសាច ្សហេរនមបា ា្សារ 

តៃនំថអសាត់គន�ិតន្ហៃុររណក តិៃអំត់្តត្យសះ រ្ូក�ុថគម្់រសសស ហ�់  ំ

និមល៖ តមន្ហយ ច ្សហេមិន្ំីផ្តត្យសះ រតិៃិរនរសាតិសុគៃ្ឡថរាិ ្្រយ  

ត់្ៃែរតក ថ្ចត្យំ មរុតន� ្នតម់ិ្តត្យសះ រមិនរសាត់សុគៃ្ឡថរាិ ្ហៃុអ់  

ក៏អ�ក្ំី្ូតៃមន�្ែរីម្យថា? 

់ៃនម៖ ររតក ថ គវិនរណុកម�ែ៏គជរសនរន�ៃា និថបររសមំឯុៃំ ្នតម់ិ្តត្យសះ រតិៃ  

ិរន្តតំន�រសាត់សុគៃ្ឡថរាិក៏្រយ ក៏ �់ ន្ហៃុឯលអ់តែលគជរសនមនុសស 

មនន្ែរីម្យថាមចា មាត់្ៃែររនតក ថ ិតិ្សស្ូ្តលតែកតជក្គយយជលរន 



តៃររ្េ យុកកមុក្ម�ា និថរររៃា្នស ្រយ�រតៃ្សចក�់ំំ្នីតៃមរុ្ង់ត  ំ

និមល៖ ្ៃឹម្ៃែរ្ហយ់ៃនម ្ូរនភសនុីថ�ស្ែេថ �់ តមម្នត្្ចន្យេៃងសា  ំ

់ៃនម៖ អ ! មិត្ភ�ច! ម់ថខ�ុំរនសនរ្រ រមយុកទុំំ  ីមតិៃង ម់ថខ�ុំមិនតែលសនរ្រ រម  

្តលតែលខ�ុំមកទុអ់ំ្ូយ់្នតិមជយមិៃនភកន្ឯសថ្ចត្យ ់ៃាច្សាិច លចិៃន 

និមលីថ្ហយំ 

និមល៖ ់ៃាចិៃនលលតមនតយន់ៃនម ខ�ុំ្ូរន្តលៃិចៃជចតែរមុន្ឹ�រ ចឹថំទុ ំ 

មតថលមរជច ំនិិយ �់ មននិច្យេៃង  ំ

់ៃនម៖ ំ្មលង ខ�ុំនឹថចំនិមលីថមកយ់្នតសនរនាឹកទមា្ហយ ្្កតអ់ម់ថខ�ុំនឹថ  

រនាតៃចិៃនលលរកាខ�ុំមិនាន  ំ

 

 

 

 

 


