
យថុា �ៃនជំៃនឿ ំសចក�ីពិត ទជនកកទជៃន ៃិនបទពិំស  

កម�វិីទី១៦ 

កិច�សៃ�នពិតឿ ភស�តុនង�ទំេផនំទេតៀជពីពព្ំយសេយវ 

សូរសព�៖ សំេឡងមនុស្សម ា�ាែជម េព�េំុញារេអពរ េារ..... 

ឧត�ម៖ ឆឡុែកែាេនឆះ ឆា�មន�មនែ អរគុណនេម�ណសា�ែ�លនេនេហុំមែេំុញារំអះតងា    

          ជមមួែ 

នេម�៖ េហុំរេំភបណសា�ែ�លឭឧត�ម�ងឯូ�ឯេត�ម�ូបូមហង! អូេម�ន៍! សនបងបបូនេ ួងេខមេឆម�ូប  

         ួែេទេំុេអេ�េមះតណៀ ! េហុំេាឿជែាឭ មេនួូរេម ពមែេ ួងនហងញឯបមូ��ុួលនគបា   

             ជនាសសបរំបងបបូនងស�ូលនសនា�តេឯនេទឯូ�រមមសនមេលតជមេនននែ អូ! ឧត�មេអួ  

             នេយួលបាេហុំប�នបមេមះតនូរភស�ុសងអំពូពេួសពូរមែ!  

ឧត�ម៖ ភស�ុសងបន�េមះត�ែ�េេែគ្គគ� �លនេ�ែេឡងេរ គឺអំពូែំេណ តពេួសពូរ នេងសរ     

         ាំទសាតតវអំពូពពជពរបសាពអងែ្ 

នេម�៖ េហុំែំពុង�តឯងាញបាឡូតសំេឡងំនេសឯែ�ូអអេបបួូមហង�ែាែមុងមូរសព�ំែព�បាេងែ មុែ  

           ជនា�់បា�រឯុ�រេឡងទ�ា�តេហុំែមអំពូភស�ុសងេរ េ ូួញឯចឱេហុំួែេទ�ឯែ  

           រ�ំ�ែជមមួែរមគ�្រ ែ៏ែូឯជមេត�ភែ�េេហុំេង�ែរែ 

ឧត�ម៖ េនេពបន�ូ��ែ�េេែគ្លនអអេបបួគឺ ពគមមូរភូ�ូពាំពូែ២ េ៥ែ�ា១១ �ែ��ឯង  

          ឭ ត្រ�តសនគំនេតគេតែូឯជពគូស�េួសពូររ េឆ  �ែ�េទេបមងាសនរបូអង្ជពែ៏េ�  ួ 

         គងា�តមេនលននបាេសឯែ់ូ�ែ�េសេនហងពេរ  មុែជេសឯែ់ូ�ែ�គមរសនាន់បាេឡ  ួគឺមងា  



     លន�បងាពអង្មងា មែួែពពជលរបេមរ េឆ ពមទំងបសូតមែសនរបូជមនុស្េង  

     េ ូួ�ែ�េឃឆមងាសនពពជមនុស្ែូេែម  េរែ៏បរ� បពអង្មងា ទំងឯុឯូ��់បា  

     បគ្បា រូូតែ�ាមូមរណៈ  គឺមងាមមម�សុគតេ�េេឆឆ ងេង េ�ួេូតុេរលនជពេ�  

    ែមងាេឡងយវងេមសា េ ូួលនបទនចឱសនរមែ៏បេសរ �ែ�េ�សជងអសាទំងរមេង 

    េែម្ូស�ណលពរមពេួសពូរ  េរចឱគបាទំងាងង្ាេអ�ប នសមគ េអ�េនែូ េ ូួេអ  

    េសម�េនែូលន�ុតឯុ េ ូួគបាទំងអណ� តលន�អខងលបាឭ  ពេួសពូរគូស�មងាជព  

   អសា សា សំនបាសេរ�ូបែ�ាពែ៏ជពររបេសែ 

នេម�៖ េហុំពេតជលនមមម�ពពរសមបមេគមមូេន ជពេេសសេព�ណ�ែ�េហុំត្រ� ម្ងចឱសន 

           អំណម តែ េរគមមូរលននេយួឭ េ ួងត្រ�តសនគំនេតគេតែូឯពគូស� េ ូួេឯបរ� បាេខមន   

          ែូឯជមងាែ សសបាពគេស� ពែ៏ជញមេែរលនបរ� បអង្មងា ួែរបូជមនុស្ គឺជឧទ  

          ូរណ៍ែ៏�បមមួ លនបេងរនែ�ាបងបបូនគូស�បរ េសរម ចឱេឯបរ� បេខមនយវងេរ�ែរែ 

ឧត�ម៖ េេែគ្លននេយួឭ ពគូស�ែ៏ជពលនួែរបូអង្មងាជមនុស្ជតេ គឺែូឯជអមែែុត  

          នំបុរងលនេអ�េខមនចឱេទជែំុនំបុរួយវងេរ�ែរែ ពេួសពមរមេនលនអសាពពជពេអេព�  

         �ែ�មងាលនែបាែំេណ តជមនុស  ្គឺមងាជនា�ត�បងា�ែសេមសេជព�តបវុេណប ែ តែូឯ  

         ជឧទូរណ៍ពូេស�ឯមមួអង្�ែ�សុេឯេត�ឯុេឯមចូប�ខរងឆ ែែេឯឆពូនាតងំ េ ូួសុឯឯេត�  

         មែេអ�សរជអមែបេមេអែមុងេពានូួ�ជ នមមួែ យវងណមងាេអ�តជេសឯ់ បវុ�ន់េស�ឯេរ  

          ពេតជមេនញឯេបបុព�សេមសេំនពពជេសឯ់ េបមេនឯហងពេតជមេនញឯេអ�សរជអមបេមលនេមែ 

នេម�៖ ែំ�� បាណឧត�ម េហុំញនគមមូរ�ូសាំពូែ១ េ៣១ ៣៤ នេង៣៥ �ែ��ឯងឭ េមរសេរែ៏នេ  



              យួេទសវនឭ េម�រងនហងសនគភបសូតលនបុសមម  ួ�ែ�រងត្រឭ� ួព  

               រមឭ េួសពូរែ រ�ូេ៣៤រ េឆ សវន ែ៏សមរេទេមរសរ េឆឭ េហុំមេន�្�ាបរសណេង ែូេឯម  

             េអ�ែូឯេម់ឯនហងសំេរឯសរេនលន? េ៣៥ េមរសែ៏តបឭ ពរ េិ � ណបរ េសុមសនហងយងមែ  

             សណជេ តេ�រង េ ូួពេឯ�� ំនពែ៏េមសាបំេុត នហងមែគបលំងរងេ�ួពសេស�   

             េូតុេរបុតបរ េសុមស �ែ�នហងបសូតមែេរ ត្រេនឭ ជពនាបុសំនពែ 

ឧត�ម៖ េេែគ្លនេ�ែេឡងអំពូបមមំរួ២ំនគមមូរស �ិ ែសា �ែ�លនបគ� ឆឭពេួសពូរ  

           នហងេែតមែពូរងពូេែរែូ េេែុប្ត�េាំពូែ៣េ១៥�ឯងឭ ពូាំនងស�ូសម ែានហងែេនែប�  

         ពសា�សំងែេអែមុងគមមូរ គបាមនុស្ទំងអសាសុមស�តជមូសស្�ាពូជបាពូាំនបពុែរបសា  

         េគែ សន�តពេួសពូរបវុេណប  �ែ�ជតូសស្�ាែមុងពពជែូនរបសាស� ួែ េម�គមមូរសវ   

         ែុស ាំពូែ៦ េ៣ អមែសនែំេណ តេអពសរែជមមួពេួសពូរ គឺែហងឭមងាជែូនរបសារង  

         សវន គឺពមែេគមេនលនសំេេែ�ាមងាឭ ជែូនរបសា វួូ�សប ប�ូរងសវនេរេ�េមែ ពេត  

         ណសា ែ៏េអសនបមមំរួំនគមមូរស �ិ ែសាែំមេមះត �ែ�លនេ�ែេឡងអំពូេរឿងេន  

         ែូឯជេអ�ួាំពូែ៥៣ េ៥ នេងសនេអែមុងសវឭួាំពូែ១េ១៨ ែ�ា២៥េង�ែរែ 

នេម�៖ ែស� �ែ�ពេួសពូរសនស់ួជមនុស្គឺរងសវន បវុ�ន់មងាមេនសនបពុែជមនុស្េរ  

          គឺពូេរឭ ពររបេសំនម្ងាគឺជព គឺសន�រសំននាណសាសសបាសរួ�ាែហងរបសា  

          គូ�� ន ឭ ពេួសពូរពេតជពេរែ  

ឧត�ម៖ ពេួសពូរគឺេុស�បខែអំពូអមែ�ែ�បេងឆត�សរររទំងអសា ពូេរឭ គឺមងាជពសំង  

          មុន�ែ�មងាេែតមែេមខែមមួេេ្ងេមះត គឺឭពេួសពូរសនអំណអំណងពូពពជព  



        េ ូួលនេ��ានូរភស�ុសងេែម្ូជំមអំណអំណងេរែ 

នេម�៖ េព�គេតេទែ�ាគមមូរភូ�ូពាំពូែ២ េ៥ែ�ា១១ ពេួសពូរមេន�មនេមប�តសនរត�សនេអ  

           េព��ែ�រងសវនសនំេ�េរបវុេណប េម គឺមងាជអង្មមួំនំត�ែំនព គឺពររបេស  

           ពនាបុស នេងពរ េិ � ណបរ េសុមសរមឯេទេ ូួែ 

ឧត�ម៖ េម�ពគមមូ វួូានាំពូែ៨ េ៥៨រ េឆម់ង មុន�ែ�េេែអលាំេែតមែ េរសនេហុំេ ូួ   

           េព��ែ�ពេួសពូរសនបន�ូ�ែូេឯម គឺមងាឯងាសំេេពរមំនព�ែ�លនេនេអែមុង 

            គមមូរនេែ�មនំាំពូែ៣ េ១៤ែ ពអង្ត្រលនបិ់ែាអញងឭជព ជ�មសេ� េអែមុងគមមូរ 

            វួូាន៨េ៥៤ េ ួងេឃឆឭ អមែែហែរំបណ� េមែហែរំ�សរពយមេែ�មងាសសខ បា  

            នហងអេ ពូេរ�តមងាបសសឭជពែ 

នេម�៖ ម្េ�មេឆ េអែមុងសរសេែិពគមមូរំនែរមងស� ូពមែេ ួងលនេរះនេអពគមមូរសវ ែុសាំពូែ  

          ១៤ េ៦១ែ�ា៦៤ �ែ��ឯងឭ ពមែេគលនរមពេួសពូរេទ�េ�សេម់ឯសង� េអមូេរ  

         សន េមែហែរំ�សរ ែសាមំុ ពមែអមែឯបបាលនបាំុជម ែ េសួមែសនេមសេម់ឯសង�សម ែា  

         សមរមងាឭ  �ងជពេមសូុ ជពនាបុសំនែ៏សនពរ៏អូ ពេួសពូរតបឭ គឺេហុំេនេ ូួ  

         មមួេមះត អមែន�ាគមនហងេឃឆែូនមនុស  ្អង្ុួេអនង�� ំំនពេឯ�់ េ ូួទំងមែែមុង  

        ពពែេ�េមឃេងែេរសំេែឯសង� ែ៏�ូែពពងស�េេែ េ�ួរែឱឭ េតេ ួងែមលឯា  

        ត្រសរនហងមូសស្�ាណេមះត អមែន�ាជម លបលរែឱបសអេនេ ូ  ួឯំុេតគេតែូឯេម់ឯ  

        អមែទំងអសាជម ែ៏សតាេទសមងាឭ គមរ�ខ បាេ ូួែ 

ឧត�ម៖ េសឯែ់ូអអេប្ួបិ់ែា�តឯបសាឭ ពេួសពូរគឺពេតជពែ េែតមែពូរងពូេែរ ូសរ 



       �ា រឱ ជេឯន សររសាេឡងរ េឆ គឺសុមស�តជភស�ុសង�ែ�លនបិ់ាែាអញងេរែ េបេរឿង  

        ទំងអសាេនសុមស�តជសរពេត េរពេួសពូរគឺពេតជពែ 

នេម�៖ ពេួសពូរយងមែ�េនែូជទរែ អំេឡងសខ ួជមនុស្បរស េ ូួសុគតេអេ�េេឆឆ ង   

            ពូេរ�តមងាពសកឆាែ�ាេ ួងន�ាជម ែ េ ូួមងាឯងាចឱេ ួងពសកឆាមងារ េឆ�ែរែ  

             ពូេរ�តពេួសពូរជព ពអង្លនេ�ឯមែែមុងពពែេអែមុងសេរ េ�ប េ ូួមនុស្គបា  

             របូត្រ�ត មមម�េាឿមងាែ មេន�មនពសកឆាមងាេ�ួ�ែខងបនខ ំពូេរ�តេសឯែ់ូភរួនខ ឯ  

           ៏ែ៏ពូេរ�តពមែេគឯងាលនអំណឯ នេងមពឱសម្ត�េមងាេរេមែ 

ឧត�ម៖ បសេនេបពអង្សា សាែំេកេររេពឆេ�ួមពឱសម្ត�េមមួអង ្ឯងា�ស�ងរែមេូសូ �ែ�  

          ពេតជពសកឆាមងាែមុងរមជមនុស  ្មេន�មនសំឡហងេឃឆ�តមពឱសម្ត�េ នេងអំណឯ  

          ំនមងាេរ មងាឯបសាជមុែមពឱសម្ត�េេែ� េ ូួ�ែខងេខមនេអ�ជអមែែបេមេគជមេន  

          ននែ បសេនេបសនងស�ូណសម ែាពសកឆាពអង្សា សាេរ មុនេព��ែ�រងលនែហងអំពូ  

         អំណឯ នេងមពឱសម្ត�េរបសាមងាេរ ពអង្សា សាែំេេជបលែែឭ រងពេតជ  

         ពសេឆាមងាពេតលែែ�មនែ  

នេម�៖ េរពេតជអ�ូ�ែ�ពេួសពូរលនេអ� េ�ួួែរបូជមនុស្ែ មងាបេងឆត�មសពព  

            សសបាេ ួង ពសកឆាមងាេ�ួដត�ែខងសខ ួសសបាអត�ឯរ េតរបសាមងាាំនមសចឱសរឯងា  

           បំលតាពពភរួនខ ឯ ៏ឯងាលនអំណឯពូមងាែ តពេតជេសឯែ�ូពសកឆាែ៏អ�ា រឱណសាែ 

ឧត�ម៖ តជេរឿងអ�ា រឱណសាែ អរគុណនខ ំងណសាសសបាញារំអះតងាណនេម�ែ 

នេម�៖ មេនលឯាគមរសមេម អរគុណែូឯជម �ែ�លននេយួលបាេហុំអំពូ ស�ុសងេនណឧត�មែ 


