
យថុា �ៃនជំៃនឿ ំសចក�ីពិត ទជនកកទជៃន ៃិនបទពិំស 
កម�វិីទី១៨ 

កិច�សៃ�នពិតឿ ភស�តុនងែដបប� កកថថព្ំយសេយវ៊ៃថព្នៃ�ពសកំ �រនវិឡ 

សូរសព�៖ សំេឡងេចញពីផ�ូវ មនុស្សំពុងងជងសកគ េ�សគុង�ងងេង 

ឧត�ម៖ សួស�ីនិមល! សុខសប្បោេជគទង? 

និមល៖  អូ! សួស�ីឧត�ម, ខ�ុំសុខសប្បេតេ! ចុះឯងវញិេនះ? 

ឧត�ម៖ ខ�ុំស៏សុខសប្បជយរ ជតមនងរបលយលចឡំតិចតួចត េពលជយលលតឡបយេេផ�ះវញិ ខ�ុំបន ងជងសកគ

ោមួបបងលបរសខ�ុំពីេរេងឿស�ុ�ងជយលេដសលលល ង្ លពួសេបេងបនអយិប្បអំពីលពះេបសូំវ យទង

យាងេមាចេជ បងលបរសខ�ុំកតយខំលបទងប� បយជមនជជនត ចទងេេបេជេបេយងេឱ្ខ�ុំសប្បចិត� ណសយ 

�បបយជតេលងបមសពួស េបេងនំកគ េមេលជូរជស្ន្សគុងសមងវយីិអំពីលពះេបសូំវ េេបសមងវយីិ គទងបន

េយងេឱ្ខ�ុំបលយលចឡំពី ងររសយេឡេង វញិរបសយលពះេបសូំវត 

និមល៖ អូូ! ខ�ុំអចចបយទងេេប សមងវយីិគទងនិយបពីលជទស�ីននខុសាខងអំពីលពះេបសូំវេនះ យូច ោ

ងរសុលត ងរបប�ុ ះសគុងផគូរ  និងងរសយេឡេងវញិ ជមនអតយ? េតេសមងវយីិគទងមននិយប លពះ េបសូំវ

លកនយជតសន�បយបាុេណេ ះ មិនជមនសុលតភ� មេ�េលេេេឈ ងេនះេជ? េតេពួសេលបនេយងេបជ សមា ស

ោមួបបបណិ ត  ជយលមនលំនិត លពះេបសូំវពិតោសុលតេ�េលេេេឈ ងជមន  ជតបស សពរបសយ

លជងយលតវជាឆលពសីុ េេបកង ននរណរសេកេញេនះេជ? 

ឧត�ម៖ លតវេេបពួសេលបននិយបពីេរេងអសយគទងជមនត ពួសេលជថមចំងបននិយប អគសេយេរ�ម លពះ 

េបសូំវលកនយជត�សេមេ�សឆមា រេវ េរវបួសេតុអំពីងររសយេឡេងវញិរបសយលជងយជតបាុេណេ ះត 

និមល៖ ចទង េ�ះរសេមេលខលមមីរជយលចសយជងោមួបនទងងរឈ ង និងងររសយេឡេងវញិរបសយលពះេបសូំវេ� 

សគុងេវបបបចំងអសយកគ ត េនះបសអនបជខលមមីរេនះេមេល! 

ឧត�ម៖ លពះលមមីរ១សូរនិថូស ងំពូស១៥ ខ ១៧ និង ២០ បនជចង  “ េបេលពះលលីស�មិនបនរសយេឡេងវញិជមន 

េនះេសចស�ីងំេនេរបសយអគសកលយកគ របសយអគសកលយកគ ស៏ោងរកតអំេពេ អគសកលយកគ េ�សគុងអំេពេបបេ� 

េឡេប...ជតកឡូវេនះ លពះលលីស�លជងយមនលពះងនងរសយពីប� បយេឡេងវញិោពិត ោផលយំបូងពីពួសអគស 

ជយលបនេយសលសយេេេេប “  

និមល៖ ងររសយពីប� បយេឡេងវញិិងជផគសរបូងបរបសយលពះេបសូំវលលីស� លឺោអំេណបចនមួបរបសយពួស លលី

ប� នត លបសិនេបេលពះលលិស�ពិតោមិនបនរសយពីសុលតេជេនះ េកលលជទិលលិប� នមិនជមនោ េសចស�ី

ពិតេនះេជត ោងេនះេេេជេត េបេលពះេបសូំវមិនបនសុលតេ�េលេេេឈ ង េនះលជងយស៏មិន 

ចំបចយមនលពះងនងរសយេឡេងវញិ និងោលជទផលេកលលជទិលលិប� ននទងង� បេេោងរេបសលបសត 



ឧត�ម៖ ពិតោចទងជមនត េចះបីោសមងវយីិជូរជស្ន្គទងលបទងបំឿន�ំខ�ុ ំ ជតវរតិជតងួបបប� សយនូវេរេងកា វ ជយល

េបេងបនងជងសកគ ពីិងេយេមត ឿស�ុ�ងជផគសលបវត�ិបិស� បជជំនប រមួចំងអគសលបង�មិនជមនោ 

លលិស�បរសំិជសុជទជតបលយ�សបកគ េលេស�� បួនយាង លឺ៖ 

 ១. លពះេបសូំវពីឿូមិណបជរ ាតលតវបនងតយេចសលប�រងីវតិ និងឈ ងេេបបាុនចសពីសតត 

 ២. ផគូរេ�ជេជ 

 ៣.មនុស្មគ ោេលចេនសុជទជតអះអងបនេកេញលពះេបសូំវរសយេឡេងវញិេលងបបីឆថេត 

 ៤. ករយិបថរបសយបណ� បវសំបនក� សយប�ូរពីភពឿំប �ិ ច និងជុស�លពពប មសោស�ីរសីកប និងងំេនេ 

ោសយ េេបបរងររសយេឡេងវញិរបសយលពះលលីស�ត 

និមល៖  ពិនិត្េមេលងរពន្លយឆនខលមមីរជយលោបយចសយជងោមួបស�� ចំងបួនេនះត េ�សគុង១សូរនិថូស 

ងំពូស១៥ខ៣យលយ៧ បវសំបាូលបនសរេសរ “ ខ�ុំបនលបបយមសអគសកលយកគ  �មេសចស�ីជយលខ�ុំ 

បនជជួលជយរ លឺលពះលលីស�បនសុលត េេបេល្ះបបេបេងកលយកគ  �មបជខលមមីរ េេបលជងយ 

លតវេលបប�ុ ះសគុងផគូរ រចួយលយឆថេជី៣ េនះលជងយមនលពះងនងរសយេឡេងវញិ ស៏�មបជលមមីរ េេប លជងយ

បនេលចមសឱ្េសកសេកេញ រចួយលយពួស១២នសយជយរ េលងបមសេជេតលជងយបនេលចមសឱ  ្ ពួស

បងប�ូន៥០០នសយេកេញជតម�ង ោពួសជយលមនងគ េលចេនរសយេ� យកបយលយសពងឆថេេនះ ជតមនខ�ះ 

បនេយសលសយេេេេប េលងបមសលជងយេលចមសឱ្យា សុបេកេញ ស៏ឱ្ពួសបវសំចំងអសយកគ េកេញ 

ជយរត 

ឧត�ម៖  លពះលមមីរ១សូរនិថូសលតវបនសរេសរេឡេងេ�សគុងឈគ ំ៥៥ លបជលោ២០ឈគ ំេលងបពីងរសុលត និងរសយ 

េឡេងវញិរបសយលពះេបសូំវត អូូ! េមេលងំពូស១៥ ខ៦ បនជចង ងររសយេឡេងវញិរបសយលពះលលីស�េយងេ 

ឱ្មនុស្៥០០នសយេកេញជតម�ងត បាូលបនសរេសរ បស្ីក� លយជឿគសភលេលចេនេ�រសយេ�េឡេប 

េ�ឈគ ំ៥៥ត កង នបសនយឆជណជយលមនងរអះអងយូចេនះេជត 

  

 េសចស�ីពន្លយេ�សគុងលមមីរបលយ�សបកគ េេនទងស�� ចំងបួនត ១លពះេបសូំវលតវបនឈ ងេេប បាុន

ចសពីសត ២. ផគូរេ�ជេជ ៣. មនុស្ោេលចេនបនកបងរប្ េកេញលជងយរសយេឡេងវញិ ៤. ប

ណ� បវសំបនក� សយប�ូរេេោមនជំនុសចិត�ភ� មេ�េពលជយលលជងយរសយពីប� បយេឡេងវញិេនះត 

និមល៖  ជប ឧត�ម បសេមេលលជទស�ីចំងអសយេនះ នទងេកេញវពិតោសីុកគ ោមួបស�� ចំងបួនេនះជមនត  

រសេមេលលជទស�ីជយលេលនិយបលពះេបសូំវលកនយជតសន�បយេ�េលេេេឈ ងបាុេណេ ះត 

មនបប� ចមមងោមួប្ស្និយបយូេចគះត លពះេបសុំវលតវបនេលវប ឈ ង និងចសយនទង 



លំជពង កង នមនុស្ណមគ សយអចសន�បយ ឬេយងេពុតោប� បយបនេនះេជត ច�នរ ាមូមន 

ងំនញច្សយណសយសគុងងរេយងេេចសសំសបយនុស្េ�េលេេេឈ ងត 

 

េពលជយលេវង�បបណិ តសមំបជំេនេបពិនិត្េេេលេសំបួរជយលលពះេបសូំវសន�បយេ�េលេ

េេឈ ង ឬប� បយពិតលបសយេនះ ពួសេលបនបប� បយ “ ងរបស�បបជផគសេវង�បិស�ឆន 

ឿស�ុ�ងលបវត�ិបិស�ប �្ ញ លពះេបសូំវពិតោបនប� បយេ�េពលជយលេលេសយចុះ ពី

េេឈ ងេនះត  ងរបស�បបេនះបនចុះផុបេលេលពិត�ិបលតសមលមេវង�បិស�ឆន 

សរយ�អេមរចិ ងលពីឆថេជី២១ ជខមីន ឈគ ំ១៩៨៦ត 

ឧត�ម៖   េចះបីោលពះេបសូំវលកនយជតសន�បយេ�េលេេេឈ ង េនះកង នេតុផលអីជយលលជងយលតវ 

រសយេឡេងវញិោេលចេនឆថេេលងបមស េេបកង នជទស ឬអ�រេនះេជ រចួេរ េក� ំងថងបិជផគូរ 

េចញ េលចខ�ួនពីពួសច�នយមផគូរ  រចួេលចឱ្ពួសបវសំេកេញ �មជបបេនះ រតិជតមិន

អចត 

និមល៖  លបសិនេបេលពះេបសូំវរសយេឡេងវញិពីឈ ងងំនួសឱ្អពាូតេតុឆនងររសយេឡេងវញិេនះ កង ន 

េតុផលអីជយលបណ� ពួសបវសំងនយជតមនជំនុសចិត� លជងយលឺោលពះពិត េេបងរ 

បេលងងនរបសយលជងយលឺោេសចស�ីពិតេនះេជត សូមចំ េលរពីបូេសអីុប របីាុត ជយល 

សមតយលជងយបវសំយំបូងបងនយជតមនងរេលេសជទសចិត�ពីេសចស�ីពិត ជយលពួសេលមិនអច 
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