
យថុា �ៃនជំៃនឿ ំសចក�ីពិត ទជនកកទជៃន ៃិនបទពិំស 

កម�វិីទី១៧ 

កិច�សៃ�នពិតឿ ភសតុតនងជពីីពាពពា្បសកពពាំយសពះវ 

សូរសព�៖ មនុស្សម ា�ពុពុរ បរិេភារអនបពរ រាងម អ(ពួារេា�ពុពញុ�ភារហមួជងម រយគព�េ បារ) 

ឧត�ម៖អបជយៃថគតពតមួជរពេរន�អរមួហមួជុ ពបមងថ មតាសតអណ 

នបមេ៖ ខ�ុ�សុ្ជោបត�ាសត សេឧត�មតពោូេោបត�ភារយៃថគតពតរន�ណអរតនរ។ាគេេល េសនគ�បុ្ជពមាស�ុអ

តពរេ្ពរងេតអគ�ពមគព�រជសេូេរង? 

ឧត�ម៖  េមាោុពរគរជយនររគ�បុ្ជអរ។ាគេេល េរជនពអងតតបនគ�បុ្ជពមាស�ុតព សេយអគព�រជសេូេអ

េឺពបតហគព�ណ 

នបមេ៖ ជ តុមបមអរពេសបា្គព�េមះមររយាមុពគាុម្ស�មអសនុពុបូន្ស�មសម ាតសនររតកព តពោបត�អរែជងរ តងតតអ

បនរួុមនុស្ សេនបនជយអគព�រជសេូេពុ� មនហគព�ពបតររ�រងអេឺគងពតគុ ឺេគងនត តហរងេតអគមនុស្អ

ហតប�មមតមួជរូុ បុុរាេ �ណ 

ឧត�ម៖  មនរ នឺជអខគព�េមះមរអ សេរ។ាគេបន ោានជអភោុយ ាតបនយអគព�រជសេូេេឺពបតហគព�ណអ

គព�រជសេូេសនតាសបងិបាមុពិរាបោកមួជោ�នួនអ សេសន តគព� បុុរាេ �ភោរ�នបនអគតតរបសនូេគ�រពនបុ(សប ាុសអ

២៖១០) រតតរសោាកមអ(ជបូាន៥៖២២) រសតពមសុេតរឡនពេ បម(ជបូាន៦៖៣៩សេត៤០) នបពគេ តុគេពគម�ប�ពគសតអ

(សបយជ២៨៖១៨) 

នបមេ៖ ោកពរត�រ�ងម រមនេខេមះមរប�ពគសតងម ណអរន�គព�េមះមរសប ាុសរ�ពូា២អខ៣សេត១២អ ោពយអ“ គងររ�សនអ

៤រាត សពមនុស្ងស តុយសងស តុររនពមាតគងពតអ តពុ�ភោនកពោូេរបតគងពតបនរឡនជអរែជរគ�ឺូពមនុស្អបនអ

ហរេរ នុាស�ុូេេ��គតពតា នសព សេគងពតេពតរយអរេង�េុ�រោួរ នឺជអររ�ា ស�រតូ គេអ សេមនុស្ងស តុយសងស តុអ

ររនពរសាររ�ោុ�រេអគព�រជសេូេា រកនមរសោា�មរ�រនំរុសតគមាប�ពររ�អរ នឺជគងពតសនុន�ូេរេគមាងស តុយសអ

ងស តុររនពយអាូនរគនជបុរុសតតពបនគតតរបស់េតពរ នឺជអរយងមររ�សនភនរេខស�គពអុជរ ប�េបតាមុពោបត�យអ

រឺតុគមបនហមនុស្រន�រេាេគុសៃសេតគព�សូរោម�អរគរពមគព� តមួជអរតនសនគមាានកពភោគតតរបសអ



បុបនអ តគព�រជសេូេគងពតគហុាមុពគព�េ បយ្រគងពតហមួជរ �រពោនមយអរេរ ប�េបតាមុពោបត�នបពសូរនម �អរងនុគងពតសនអ

ុន�ូេរេរេយអរឺតុគមបនហគមាាេតងម សនេ�នបតាមុពោបត�នបពសូរោម�អតដបត សេនបនជនកពមនុស្ងស តុយសអ

ងស តុររនពរន�យអអបុតពបនគតតរបស់េតពរ នឺជអគយ់េរគរារឡនពជា គេតពរសនររេអររ�រតនអាេាអ

លជយអហហពអ បុុ នករសនមដម់េគមាាេតងម សកពយអរយ េនសមរន�អាូនមនុស្សនគ�ាោនកពគតតរបសបុបនអ

(ររ�គងពតសនុន�ូេរេមនុស្ងស តុយសងស តុររនពយអ) គមគប តុ់េតពរគរារឡនពអជា គេតពរសនររេេ��រេអ

ងតតា រគរារឡនព សិ មជា គេរសនររោមរេអរយមុខគមាប�ពគសតងម អបនហគេ តុងម សនរសោារមគងក រេអ

រ នឺជពរ៌រសររសនរតរមរនពសេតគព�អរែជាេយអរជនពមបន សេរកនមនបពសូរោម�រឡនជអណ 

ឧត�ម៖ រយាមុពេមះមរសប ាុសរ�ពូា២អខ៧បន ោពយអរមសការ�ងសរសកពហាតយសន តគព� បុុរាេ � សេភោនកពអ

គតតរបសបុបនណអរយាមុពេមះមរសប ាុសរ�ពូា២អខ១០សេត១១អគព�រជសេូេបនគតតរបសបុ់េុុរសងស តុយសររនពអ

រ នឺជុល មគព�រោង� គងពតរែជស មកពររគងក រេណអរងេតអគមនុស្រ។ា�មមតមបនភោគតតរបសនូេបុអ

គស មកពនូេររគងក រេបនរងណ 

នបមេ៖អគូឺូ! ខ�ុ�នកព ោារ � េាររំពរន�ហមួជមបត�ាា�បខ�ុ�អសពងកមយពបតហភោរួជរពបនណ 

ឧត�ម៖អជបូានរ�ពូា៥ខ១៦សេត២៣អ ោពយអរឺតុរន�បនហពួាងសនមជូែអរេរុេតរុេនសេតគព�រជសេូេអ

រ នឺជរាសសស តុគងពតអរែជរគ�គងពតរ�នររររ�រយយៃថន តុសគសាអ បុុ នកគព�រជសេូេសនុន�ូេរេរេយអ

គព�េរ បុតខ�ុ�គងពតរ�នររសាុមាសេតមឡូេរន�អរ នឺជខ�ុ�ា រ�នររ សរអរែជរឺតុាេររ�អបនហពួាងសនមអ

ជូែអរេរាសសស តុគងពតរ កត តតស �ពរឡនពអពមរគ�គងពតមបន មនគងនត តរ �េពោ្ តុយនយៃថន តុសគសា បុុរាេ �អ

េឺបនប�ពរងគព�យអហគព�េរ បុតយនគងពត ៃមរងេតអរ នឺជរេនាគពអគងពតរសមននកពគព�េពអសូរោម�គព�រជសេូេគងពតអ

សនុន�ូេរេសនជរេរេយអគបាស មនអខ�ុ�បនគប តុគមាាេតងម ហគបាសយអគព�ារុុគតពុ�ភោនកពរ�នររគមរែជអ

គព�គពអគងពតបនរងអរ�នបន តររគម សេរកនមគព�េរ បុតរ�នអតដបតររគម សេគព�េរ បុតរ�នអររ�គព�ារុុគតអ

ា រ�នសូរនម � សរអពមរគ�គព�េរ បុតអគងពត សរមតគព�ា រុុគតអរ នឺជា ុល ម់េគព�ារុុគតរកនមគសតប�ពររអ

 សេគងពតរ�ន សរអគងពតនកពុល ម់េរកនមររ��រេនសហពររប�ពនេរេរងេតអរសនមដម់េគមាាេតងម សនរសោាកមអ

គងក រេអតដបត សេគព�េរ បុតអគងពតរគបសមនុស្ងស តុ់េសនរមេ បតរសតរឡនពេ បមនបពាអររ�គព�ារុុគតនកពអ

រគបសសេតគមាាអ សេគងពតសពគព�ឺគងពជា សូរនម � សរអគព�េរ បុតគងពតមបនរ�នុ�រ�រ�គមាាអគងពតបនគុេេតអ

គេ តុរររ�នុ�រ�រ�អសេតគព�ារុុគតេ បមអរសនមដម់េមនុស្ត�ពគសតបនរងរពគុតបុតប�តមគព�ារុុគតអសូោហរងរពអ



គុតបុត�បសេតគព�េរ បុត សរអគមាា សេមបនរងរពគ បុតុតប�សេតគព�ារុុគតអររ�ា មបនរងរពគុតបុត�បសេតគព�េអ

រ បុត សេនតត់េគងពតមា សរណ 

នបមេ៖អររគ�បុ្ជររ�ពបតហរួជុយ ាតនបពោ្សតយអគព�រជសេូេអេឺហគព�ពបតអមបន មនហរងេតអគា អ

គងនត តហមនុស្រ។ាររ�ណអខ�ុ�បននបនជគប តុមបត�ាា�បខ�ុ�យអគព�េមះមពបតហុល មពមគព�រជសេូេយគងពតមបន មនអ

ហរងេតអគា ហមនុស្រ។ាររ�រងអពមរគ�យអរងេតអគា មនុស្មបនភោងងួេជាររយ ជុពអ�ររ�រងអ

េឺសន តគព� បុុរាេ � សេភោងងួេជារររន�បនណអគព�រជសេូេងងួេជាររយ ជុពអ�ណអរយាមុពេមះមរាបោកររអ

រ�ពូា១៤អងេ ពា បុូេបនស មកពររគងក រេរយងមគាុពេម្ង� អមនុស្សម នតតងុាអនបពបាបសហមបត�អយេឺហអ

គព�ណអមនុស្ពសនមរ�ងម យ ជុពអ�អនបពសររ រ ពួារេប�ពពមររាតណអ បុុ នកប�ព បុូេអនបពបាបសមបនភោអ

ងងួេជាររររ�បនរងអពមរគ�ពួារេគងនត តហមនុស្ងមា្ បុុរាេ �អរ នឺជរងេតា មបនភោងងួេជារអ

ររន�បនសូោងម  សរណអរយាមុពេមះមរេ បេររ រ�ពូា២២៖អ៨សេត៩ ោពយអ“  េឺជបូានខ�ុ� សេបនរកនមអរ នឺជរសោអ

ា�មប�ពរន�អេុ�ខ�ុ�អរ នឺជរកនមអររ�ខ�ុ�ា ងសស ាតខសួនគរុយ ជុពអ�រយរងេុររនពយនរងេតអ សេុល ម់េខ�ុ�រកនមអ

រសោាកមប�ពរន�អរងេតគប តុខ�ុ�យអាុ�់េរ�នសូរោម�រឡនជអខ�ុ�ា ហបេ �ុររ នហមួជនកពគមា សរអរ នឺជហមួជនកពអពួារាាអ

ហុពុបូនគមាអនកពពួាគមា សេរនតតមគព�ុន�ូេាមុពេមះមររន�េពណអោូរយ ជុពអ�សេតគព�េ បមោុ�ណ 

ឧត�ម៖អគព�រជសេូេគនុយ្ត់េពួាសបស្រងគងពតយហគព�អរ នឺជគងពតគពមងងួេជាររយ ជុពអ�ណអរយាមុពជបូអ

ានរ�ពូា២០អខ២៨អបន ោពយអររ�ៃូសបសេុតរពអពតោុ�អរពេរកនមគព�រជសេូេរសតរឡនពអរ នឺជ  សាយអ“ 

គព�គសក សតយនងូេុពអ�អ់! គព�យនងូេុពអ�រគនជអ“ ៃូសបសយ ជុពអ�គព�រជសេូេយគងពតេឺហគព�អរ នឺជគព�រជសេូេា ពុ�អ

បនុសបរស�អហមួជាេសមកមអគសាមមិពរុសតៃូសបសររ�រងណអរយាមុពសបយជរ�ពូា២៨អខ១៧រ�នររពបពរ៌អ

រគ�ពមពួាងេ ពាសយងរងេតអ សេយ ជុពអ�គព�រជសេូេេព សរណអគងពតងងួេជាររយ ជុពអ�រន�អតដបតគងពតហគព�ណ 

នបមេ៖អាស�ុតពរន�ភោុយ ាតបនយអគព�រជសេូេពបតហគតេបនគុរសយហគព�ណអគុសបនរ នុរសោាកមគុរសពមអ

ិពហគព�ររ�ហររពបតអតមគម សេាស�ុតពបនុល មអររ�មនុស្គេ តុរូុ េួរ តយ ជុពអ�គងពតយហគព�ណ 

ឧត�ម៖អយពបមុនអរជនពរ រាងម គ�ពមគព�គពអសក សតមួជគពអអ សេោុ�នាពមុេពពរអរប�ុពតរនេគាពជតាសបងិបពបរសសអ

រ នឺជជារមេ បតរសតរយហមនុស្�មមតណអគមារ សេហមបត�ពបតគបាសរុសតគងពតគុាសហមបនសកពពមងេតពបតអ

រុសតគងពតររ�រងពមស�ុូពណអុន�បោមកព�អពួារេនកពរារកនមយអមនុស្រន�េឺហរស�ោណអររុេុ សេរេនបនជអ



ររំពាត េ សេរេរ�នអគេ តុោ�រុោប�ពគសតសុងិ តុយ ាតយអុុរសរន�មបន មនហមនុស្�មមតរងណអគមាា សេអ

 សរមតគងពតពបតអនបពរនត តរងរពគងពតរនត តតស �ពរេនសពមមុនណអររំពរន�ា សូោហររំពគព�រជសេូេ សរអ

គងពតនពមាអជាា�ររន តហបរាអគងពតរ�នររហហពរននអ បុុ នកុន�បោមកព�អគមាា សេ សរមតគងពតពបតអ

គបាសអនកពរារកនមយអគងពតេឺពបតហគព�ណ 

នបមេ៖អរឺតុរររម ពបត សេយគព�រជសេូេេឺហគព�អ តជាា�ររន តហមនុស្រួជ់េរជនពរនត ត ស។មតគងពតអ

 ៃមរងេតអពមរគ�គងពតពបតហជេតគ�ពមរមេ បតរុសតរជនពណអគព�រជសេូេគងពតគហុពមគម សេរងយរមេ បតអររលរអ

នបពងុាគពពជាមុពិពហមនុស្ណ 

ឧត�ម អរ។ាគេបនុាក តររគ�បុ្ជររាមុពេមះមររឺរគពនរ�ពូា៤៖១៤សេត១៥អ“ សូរោម� សេសនសរមកោសពងអ

នបព��មួជគពអអ សេគងពតបននពរតតគសតត�ពហនតងំនសួេ៌អេឺគព�រជសេូេហគព�ារុុគតយនគព�អររ�គតេ តអ

់េរជនពសនោបត�ែោត សឡ�អនបពររំតមោុ�អតដបតសពងយនរជនពអគងពតមបន មនមបនភោនកពភរប តភសូរសេតរសោអ

ា�មា�រងជរុសតរជនពាេតងម ររ�រងអរគ�គងពតបនគតេរសោា�មេដួពគេ តុនបពសូោហរជនពាេតងម  សរអ តមតរ�នអ

បុរឡនជ 

 

 

 


