
យថុា �ៃនជំៃនឿ៖ំេសចក�ីពិ៖ ជំចា ជៃំ៖ៃពំិ ីពំិេ៖
ចម�វពេ� �១៣ចពស�េៃ�ំីពិឿ៖

ភេ�តុំងិវិ�ពិិេ�ំ ស�ំំ សិេជី�ងីពំយេពះវងស�េ�៖
េះរេី�៖េជំ ឡំំនចកុំ ំេនៃ�យ យី ៃ៖

និមល៖ មុននឹងេទថ ា� ់ ុ�ុង�ង់ �្បងប់មេែថមេ�ៀតអំពុភងង្តមពិរបំព បសល�ស�  

្�� ា�នូតេ�តបសលគម�តរំ�� ់�ត់ននិិ�េ�ៀតងៀ្េ� េំូត  ៊

ឧមពម៖ ឃា បសល់នសាដំង�េុេៀតេំថតេវុូេំូ� បសលបង់នងប់ ុ�ៀតស�្ូងេំ្  

់ន្�� ា� ងៀ្េ� េំូត់នេប�ននូតេរូងេរឿ របសេង នុន េ នូ�ងមនត់នយ ង  

េដ�េេាៀតពម គតៀិមសេរូងគសរងប  ួ ា�េភានល៊ ផ់ន្�� ា�ង់ �្�ន�បម  

ុ្ �ំងៀ្េ� េំូតៀិមសពនបមនាថុងង្តមពិរបំព៊  ់ ុ�ាម�ុូលាថុងេំថតេវនូត  

អំពុភង់�ត បសល់ ុ�ំុបុាច�ផ់នសមស�្ងង្ួំរ្ �ំ់ ុ�  ៊

និមល៖ ពនង្តមពិតែូិមស�រូ្ េែថមេត� ្ ភំុតែុំ បសលរ �ំេរៀតថ �៦០ េទសល�១២០  

ៃនគ.ំ៊ច�េែ ងៀ្េ� េំូតងមនត់នយ ងាថុងងៀ្�ន�ង្ពះ៣៣ថ � េ នូ�គម�តរ 

ុុងេង��ងមនត់នំរេំរេេនងេរថ �៩៥ ាថុង�តតមិរ �ំេររ្ �ំភាំុតែុំបសរ  ៊

 ភាំុតែុំគតសង្តមពិតែូិរ ទពុូ�ងសុ �ំដន�ពថ ា�៊ ាម�់នំរេំរ “  

 េបិរ�រ ទមូំមេះរ ទ ូ់នេប�នធរះុាម� និងំពា �្ៀសាងគតរកេ ន៊ ងគតរកេ នគតសៀសា  

េថាេសនរភម្ុរំេត� ្ងគតំក បសលងមនត់នយ ងាថុងរ�បេបិរ�បេ្រទំ 

េដ� ទ្ុនធំៀតពម៊ 

្ កំ �្ៀតងៀ្េ� េំូតងមនតយ ង “ មនពំគមេអិនិិរងមនត់ន �្ាា េេុេ េរេុតដរ 

បេល និងរ ទមូ៊ 

ឧមពម៖ េូូូ! ភាំុតែុំ់ន្នប េ ១ ងៀ្េ� េំូតៀិមសពនបមនេរាថុងង្តមពិរបំព  

២ ងែង�ៀិមសងមនតយ ងេដ�េេាៀតពម ៣  មនុំ្ពថ ់នេាេថាេសនរភម 

ងែង�្ កំ �្ៀតយ ងសងគតរកេ ន  ៊

េមនភាំុតែុំុង�ពននន�េមទុេ�ៀតំាប ្ ព្ រេអិនិិរងមនត់ន �្ 

ាា េ េុេ េរេុតដរ បេល និងរ ទមូ? 

និមល៖ ាុ�េអាុ ភាំុតែុំស�នសមិរ ទមូ សូេុថ្ាម�មិនេ�ូ ងៀ្េ� េំូតៀិមសរ �ំ  

េេនងតេិៀតំុគមេំ្េែ ៊ ាម�េា��េនូៀសាងគិរកេ នស មនពំគមេអិនិ  ិ

េធ្ ត្សភាំុតែុំ្សិេំប�ររ �ំេេនងតេិ បមាម�់ន្នប េ ៀសាងគិរក ន 



បសលេ�ូេលន�ររ �ំេេនងតេិគតេរេុតដរបេល និងរ ទមូ  ៊

ឧមពម៖ ៀិមេ នូ�បសល្�� ា�នូតេ�តបសលគម�តរំ�� ់�ត់ននិិ� ៀតេាលលែលិងគិរកេ ន  

បសលពននំគល�េរង្េែំេុតដរបេល និងេង��មាេរែតងាួងរ ទមូ ភម រ�ូ 

េ្ំាាម� រ្ �ំរត នា ទ្ូលភងបសរ៊ េថាង់� ដងងៀ្គម�តរសេង នុនំា�េ�ូសា� 

រតនា ទ្ូលងមនត់នង្ិរ�តតមិេដ�េបិរ�េះរ ទេូរាថុងថ �៦៦ៃនគំ  ៊

និមល៖ ែត១ ពនង្តមពិតែូិបសលមិនបមនសងគិំក្ រ ិំ នែសេង នុន បសល់ន្�� ា�ភងបសរៀត 

ៀតគនាិ្េូមុ�រះណ ៀិមេ�ៀត�តតមិងៀ្េ� េំូត េ នូ�ងគតរកេ នស�្ូង បសលងមនត់នេបិ 

្្�នូតាថុងងៀ្គម�តរ ៊ េថានិៀនលំមន�េសនមពថ ា� េត� ្ Pliny the Younger បា 

ផា �ស់ប�ូ�ស ប់ុ្រតជាតួ្បូ់�សប ស្ ាត់ ួឺអ Trajan។ េនកបុ�ស ប់ុ្តជា យួ់ ួឺ 

អ្ Trajan ុ់បែហរេនា�្សវយ១១១។ េ�បច់ ួឺអ្បា�ូេ�ូេ ុវ សុបា 

ុ់បូអយ ួ្ ជួុាយរគី ាេ�ារូប្់វុួបទឧារូអជ់ុ់អបសតបាេួហឧុំូុ កបុ 

រូេុចរុ�ូេ�េូ ស្េេុកបុុ្តុាយរគី ាេ ាេនុួុ ុ់ត�ហពបបសបក េ�ារូ�ំុ 

តួាបតាេបេតំយេបហ ស់បុ់វុួបទិតជាេមុេវ ះ់បបាបេាចេចេ យួ ជួេីូ 

ាួុរូ់ាាស។ 

្បត៖ ជួ់កបា ារ�មាួាាេ ជួុាយរគី ាតួាបាេ ា់ុបសុួុេា�ី�េរុួុ  

ូែ�្ បហសឺ ស់ូាយក សេុរា យួរូ�បា្ូ់�សុួុេា�ី�។ វយ១  ជួុាយរគី ាុ្្ត  

ប្ាួ្េ ុួុេា�ី�ាតរុាាបបហុ់់េ�ាា្ួ់បយួ ្ េែេាេុរាត ជួ េា  

ខសទេ េា�ី�េរុួុ។ ះ់បបាប ាុ បបហបែ� សុេចេ យួ Pliny the Younger  

់ង េេ ជួុាយរគី ាេ ា់ុបសុួុេា�ី�េរុួុវសុប្ យួតបាយក ស ១១១ត  

េតាុ។ 

និមល៖ េំពុ េបិរ�ប Trajan បសលំពា �្ៀសាងគតរកេ ន ់នំរេំរ ៀសាងគតរកេ ន់ន  

� �្ងង�ងៀ្េ� េំូតសងៀ្ ុឹងេំ្ ៀសាងគតរកេ នមិន់ន �់ៀមិមង្�ំ  

ងៀ្េ� េំូតសងៀ្េរេៀលេង��មាេំ្េែ៊ ៀសាងគតរកេ នងមនត់នំពា �្ និង  

ធរះុាម�េដ�ររបមេំុាសត��េនូេន្ សូេុថ្ ា� នេូមុភលេតបសលៀសាេគ �់  

ង្ឹង្េងយនមេរូងេន្េេនងេសនមមតាុូាេ់ាង់ំេំ្េែ៊  េដ�ររបមៀសា  

េគពនេំុាពត��េនូេលនងៀ្ៀិមប្្េន្េ នូ� េែន្េគមិន់នេ់្្ង�េចល  

េំុាពត��េនូ េធ្ ត្សងមនតេគេប�នែុាទសល��តតមិាុេដ�  ៊

ឧមពម៖ ុឹង េ�នងំុនិិ� ៀសាេថាង្�ងនឹងងៀ្គម�តរគតៀិមស �់ធេេទរាួៀ  

់ុំ បសលភមៀិមងៀ្គម�តរ គតៀិមសងមឹមងមនត្ �ំ  ៊



និមល៖ េន្សឧធូរះណ មស�េែថមបសល្�� ា�ៀតង្តមពិរបំព�ន�បមុ្ �ំេ�ៀតងៀ្គម�តរ  

ំូមំនគម�តរពទ�២៧ ់៤៥ និង៥១ ់នេបិ្្�េ�ៀត�រយ ងៃនងៀ្េ� េំូត 

ឧមពម៖ (ំនងៀ្គម�តរ)ពទ� ២៧ ់៤៥ ភ�ងៀតៃ់ថងមង�សរ្សល�េពទង ត្រេំថល េំ្  

ពនងងិមដ្ងគ្េៀេេលនបភនសត 

ពទ� ២៧ ់៥១ “ ងាេំ្ផ�ងននាថុងងៀ្ត ិិ រ ាុរបូាស២ួគ ច �្ភ�ងៀត  

េលនុុ្េទសល�េង�ម ាុពនាេងានាសត េ នូ�់�ាុរេ្្ដ �ុៀតាថ  ៊

និមល៖ េមឃងងិម់ុំបម�ភេរេៀលរេំថល និងរង�ស �សត េរេៀលយ ងងៀ្េ� េំូត ងមនត  

់ន្�� ា�េដ�ៀសាង្តមពិតែូិ្ុរះធ�ងេន្សូុស ភបេំ �ូេលថំ េែថែុ�  

េលថន និងេភាូយុងសេសនម  ៊

ឧមពម៖ េូូូ! ៀិមសេរឿ រប្ �ំ! េុេៀតអំពុភងធ�ងេន្ េ�នងំុង់ាស់ន  

 ែត១ ងៀ្េ� េំូតៀិមសរ �ំេរបមន ែត២  ងែង�ៀិមសងមនត់នេគយ ងបមន ែត៣ ៃ់ថ  

បសលយ ងងៀ្េ� េំូត េមឃៀិមសងងិមធ�ងៃ់ថបមន ែត៤ េង��ៀតងៀ្េ� េំូតភុម  

សេងបនម រង�ស �សតមស�់នេានមេេនង ែត៥ ៀសាងគតរកេ នេរេុតដរបេល និងែតងាួងរ ទមូ  

េ�ូសា�េលន�ររ �ំេេនងតេិ ែត៦ ៀសាងគតរកេ ន� �្ងង�ងៀ្េ� េំូតសងៀ្ េធ្ ត្ស  

ៀសាេគងមនត់នេគេប�នធរះុាម� និងង្ិរ�តតមិេដ�ររបមេំុាសត��េនូាុេដ� 

និមល៖ ពនអំពុភងង្តមពិរបំពសេង នុនេែថម បសល់ន្នប េៀតបភថាេភ្ងែៃនគម�តរ  

ំ�� ់�ត៊ ច�និិ�ាថ ៃ់ថេង��េែថម្ឧមពម េងំ្់ ុ�សល�េពទងុូលេរថនេទ  

េ នូ�៊ 

ឧមពម៖ េរគុះ្និមល បសល់ន�ស�ៀនបល�់ ុ�ៀតអំពុភងធ�ងេ �ំេន្៊ ផ�ន�បមេប�ន  

ងបេំុាសត��េនូរ្ �ំ់ ុ��ន�បមរងឹព�េែថមេ នូ�៊ ់ ុ�ង្ំ �្េទភក្បសរេ នូ�  

េសនមមតនិិ�េរូងធ�ងេ �ំេន្សមស�្ងង្ួំរ្ �ំ់ ុ�េ�ៀតអំពុភងធ�ងេ �ំេន  ្

និមល៖ ់ ុ�សូុាថ បសរ អំពុភងធ�ងេ �ំេន្ រមឹបមេប�នងបេ�ូសា�េលនងៀ្គម�តរ្បន�មេែថម េ�ត  

បសលងៀ្គម�តរនិិ�េ�ៀិងៀ្េ� េំូតសេំុាសតៀិម េ�នងង់ាសសពនាសតំងមឹម 

ទិងប� េបងនូតេ�តបសល់នំនមាថុងគម�តរ សូុសរ� ន សំគ ំនពិួៀ និង�តតមិេ �ំ 

ាលមសនិុឿសេសនម្ឧមពម៊ 

ឧមពម៖ េរគុះមសងេែថម្និមល៊ �ស្ាថ េៀលេង��៊ េរថនងបំ្្�ុុ្្! 

និមល៖ មិន់ �ុគសរំមេែឧមពម៊ �ស្ាថ ៃ់ថេង�� 

ឧមពម៖ ់�ែែ 


