
យថុា �ៃនជំៃនឿ៖ំេសចក�ីពិ៖៖ ជំចា ជៃំ៖ៃពំិ ីពំិេ៖

ចម�វពេ� �១៩៖

ចពស�េៃ�ំីពិឿ៖ េសុុ ំងែិលប ចាថ់ីាំយេះេវសេាំ រសំ វព៖

សូរសព�៖ សំេឡងេនតមូ� ត មសុស្សជួេនាងេម េងអេិន 

ឧន�ត៖ប េេអ តម! នំជួ នពាេរីងរឿមែដពថេសពូ�ត ដនម�ប សត�ម ថាួមងួូរ ឿូផ  

         រឿមដពថះតមារប សរតែងេនថេា សទមរ ែរសរែដនម�សត�ម ថាួមងរងូឿាឿូងាីត្ េេអេដេ  

        តាសាសពរសសីដាងីដនម�ប ជសីាេសមាេរុីេដពយ េរីងេ ថសែ សីេេផរតមា  

         ណសីត ះ្រេសីេនថេា រនែ េរជំដាេត មសុមយាន រឿមេអងរនងរនេយា  

         ញសីណសីតដសព្ បុព�្យ 

 តម៖ ាាត្ េរពព ណិ នរសសីះតមារេំពាួូរដពថេសពូ� ះវដនម�ប េង�អេឡអងពាសំណាីេំា  

         ទូរសស រឿមែេួាកសសាករ ាែីេា ពនែកសសជួនទងាម ំងដស�ន�សវស�ពពេំា  

       សដែសី ះូសូសះំរេូ ួូរងមីេាលយ ាា២ ស ែនេេេដពអ  ងដះស�សរ ស្ាមីកសសជួ  

        ែ ដពថេសពូ�ដនម�ប សត�ម ថាួមងួូរយ ព្ា ា ប សតូ  េេនតួូរ េេអផ�មំះនែ  

        ា ពនែត េេនតរងូឿាឿូងាីាំរម  ងផលរុីេដពជសីាេសមាសាសពដពថ  

        េសពូ�ប េនថេា យ 

ឧន�ត៖ ពនរត េេអយ េួាេឿអរត  ងេួាដសរំង ងដពថេសពូ�សមាបរនមីកសសជួែ  

           សាសពរសសីដាងីដនស�ប សត�ម ថាួមងួូរយ េរីងរឿមេួាដសរំងាូមីកសសតរឿរ  



          េនថ ពនែស�មងឿូែាីរស�ងណសីយ េអងប  នជួពាា� ៤នទង  

          រឿម ំងេួាេសី  ងសណ� េួាដបស�ពពេំាសមាបរនាា្មសទ មីឿមផជួយ ១  

        ដពថេសូ�ដនម�ប រីងេសទម  សពាននី ២ ួូរេនាេា ៣ ត មសុែេដផអ សមាបរន  

         េថកងែប េាអយដាងីេដេពាសមះន ៤ ឥរ នសារសសីស�ា្ប បម សីស�ូរពាេរ  

    ្ាម ផ  ងមីដផឡំ េេែែ ផំេ ីែាី  ងាំ មាផន� រឿមឿងែ ដពថេសពូ�ពនែ    

      ប រសីពាសមះនយ ដពថះតមារប សេដងេ ែ ដពថដះាស�ពនែប រសីេឡអង� យរឿមសមាជួ  

       ែត្ា�  ំង៤នទងេនថណសីយ 

 តម៖  រត េេអ ពាលរឿម នែ សាសពដពថេសពូ�ដនម�ប សមាេរុីេដព  

             ាា្មសទ មីែ ដសថេសពូ�ដនម�ប រីង សទមរ ែត ប ព លមីពស� រពាួូរាេាេនថេា  

          ពាេដពថរនព្ា ា យ ូាូត សមាជួេេ ងេំិថេំណងេ ត មសុែេដផអ រឿម  

          ប េាអយ  ងពមីដាងីេពមរសីេឡអង� យេនថេាយ ូាូត ប ព លមីែេេនមេាាូ  

          ព្ាស�ា្រសរែរ នរនែ ាំ មាផន� េពមរឿមឿងែដាងីរសីេឡអង� យេនថ ផងពាល  

          រឿម នែ សាសពដពថេសពូ�ដនម�រុីេដពសមាេនថត សមាជួ ងា�  ំង៤  

         េេអា ែេរត ប េាយ 

ឧន�ត៖ ឥឡូ�េ ថែ េួាផមថប សឿេសងែ ត រត ដពថេសពូ�េា រឿមដនម�រីងេនថ  

          ះវត មសុេុងេាយ 

 តម៖ រត េេអពាលេួងាូាែេរត ប រឿរយ ឿំសូង មសេមាសីរ ាទមន ែសសុ                          



            ែួាីរឿមប ាយនីដាងី ប ស ប យពាេន�សពីិដពថេសពូ�នទងផ៊សី េឿអតយាផល  

            ា សីដាងីប  យ ូសសីមីដពថេសពូ�ផ៊សីយ ាា២ ដពថេសពូ�េង�អព បាផ�  

          ែសសរិា ឿូេផួថេេអផ�មំេសីែាីែ ព្ាសេតែផសងម ំងេសីេនថឿងសទ មី   

           ភះដាងីផ៊សីណសីយ ាួមងេពមេនីាែា ែ ត មសុប សទ មីេពដនសសែសសុ  

          ែួាីរសសីដាងីយ េពដនសសប សឿេសងសាឿងយ ដសស េសអែ េួាសទ មីេពដនសស  ង  

         ស�ា្រសសីដាងី ព្ាេះផ៊សីែសីមីដពថេសពូ�នទងែាីងរឿរយ 

ឧន�ត៖ រត េួង េរីងផតកងទតេសីេ ថត កផព លមីពាា� ះ មថរឿមែ ួូរដាងីេន  

          ាេាប េនថេាយ ដសស េសអែ  រណែួាីសម សីសំ ្សដពថេសពូ�រត  នទងេាផ 

           ណសីាូះ្ររនេាអយសាសពេនាួមងួូររឿរយ េរីងេសីេួងេ ីរនស្េថកងែ   

          ែ ត មសុប េាអយដពថេសពូ�េនរសី រនត កផព លមីពាេរស�ូរឥរ នសា  

          រសសីព្ាស�ា្ប េា មមថណរនដពថេសពូ�ប ាមេាព្ាេះពាេរសមះនេនេមអ  

         េឈអរីងយ ដសស េសអដពថេសពូ�ដបសីព្ាេះែ ផ�មំត ប សម សីេនេមអេឈអរីង សទមរ ែ  

          ែ ត មសុេុងេាងនសម សីេសរាំេមសយ េ ថដសរេមែត សណ� មផលព្ា  

          សសុេសីែាីែដពថេសពូ�រសីពាសម សីេឡអង� យនទងេស� រលរសសេ ថេា ូរ នរនស្  

           សព ាីពាេរសេដងេ រសសីដាងីយ  

 តម៖ េនអាត�� ងាាូរាសុ នេួងែ  នែ េ ថែេររេ� អរូេ្សេេនមេា? 

ឧន�ត៖ េួងេេអ េះ នផង!យ ព្ាេះប  នពាេរីងែ សណ� េួារឿមប េាអយ  



           ដពថេសពូ�រសី� យ សមាបរនាំពមងមីសស�យ ផ�មំត ះនពាលរឿមេះ នេសី    

          េួងពនែះ្រផលេសីប េនថេា ពាេដពថែ ពព្ាសសុ ប េាអយ ប សទថ  ង  

       សរ េភះែត្ដាងី េេអែ ត មសុ៥០០នាីប េាអយេដេពារសីេឡអង� យយ ាួមង  

       នតែេួាេរង ាងរួាផ៊សីែួាី ផ�មំឿងែត កផែ សាុា៥០០នាីមីសស�  

       េាអយឿូផជួ ូ�េរីងងទ �រនត្ ាួមងេពមឿូផជួប េា យ 

 តម៖ ពនេេអ េសអេអងព នេតអមេឡអង� យពាា�  ំងស្  េនអព្ាេះកផមីស�ពាួូរាេា  

      ដសស េួាដសរំងផងីសត់សីមាបដះស�  ំងពាសីេ�អត ព្ាេះ ំងេសីជួដនម�េង�អេឿអតយា  

      ស ប យឿមីត មសុែួ ូ�សាសពដពថេសពូ�យ 

ឧន�ត៖ រេំាសរេឡអង� យ ះែ ពាលរឿមែដាងីដជ ីរនស មសីត រត សមះន ាូត កផ  

        ព លមីេរស�ូរឥរ នាសា�ាេ ព្ាស�ា្ប យ ពាលរឿមែសាសពដាងីដនម�រុីេដពសមា 

          ាូត កផសាកសប ពាេរេមផរសូងងេឡអង� យពាឿំសូង  ងេរស�ូរឥរ នាសា�ា  

          េ ព្ាស�ា្ប យ ពាលរឿមែែ េួាេុងសម សីសំ ្សដពថេសពូ�ាូត កផសា  

        កសពាេរីងួូរេនាេា េរស ប យរសូងងែឿំសូង  ងេរស�ូរឥរ នាសា�ាេ ព្ា  

         ស�ា្ប យ ផមងសត� សីេរ នែ ែេររេ� អរូេ្សេេនមពនែត កផព លមី 

           ពាេរីងួូរេនាេាប េាយ ផង ជ�  ពាលសតែាណត្កផតាសរង�រាសេ េសផាែា  

           ពនាួមងដពថះតមារប េាយ 

 តម៖ ត មសុេអងែួាីនដនម�េផថេដសអសេរ អសរូងេរសេដងេ នទង កសយមេនាួមងដពថ  



         ះតមារ រឿមែដពថេសពូ�ប រសីេឡអង� យ ែត្ ងពាលផតកងទតដផសូា  

        ដផសមីរឿមរា េរពនត េាអយយ 

ឧន�ត៖ ផ�មំត រឿមប ះនេរីងេ ថពាតម តាេសថ ែដាស�ារឿមែ ដពថេសពូ�ដជ ី  

          រនស មសីងំេនេមអរីងដសរំងជួែត្ពាលែ ែ េួាេុងេាងនសម សីសំ ្សដពថ  

            េសពូ�យ ពាលែដពថេសពូ�ស មសីងំេនីស�  ែនំផលួូរេនាេា សទមរ ែដាសែាែ ដាងី  

           ដនម�សត�ម ថាួមងរងូឿាងាីាំរម សឿេសងែត ែ ួូរេេ� យយ �មេេ� យពាលរឿម  

         នែេួាេសីតនំជួកសេតអកសេតទែដពថេសពូ�រសីពសម សីេឡអង� យ ស្សព ាី  

        ែ ដាងីពនែប សមះនេនេមអេឈអរីង េេអសាសពដាងីដនម�េនាួមងួូរយ េូេូ!  

        ពាលសតែាេសីេួងដផសូាដផសមីណសីយ េរសេដងេ រសសីដពថះតមារ រឿមែដពថ  

         េសពូ�ប រសីពាសមះនេឡអង� យ  កសយមមី  ងផ៊សីំសីណសីយ 

 តម៖ ផមថាត�� ងាេួងែ  នែ សសុដពថេសពម�នំជួម្ផាសាសពដាងីេផយ  

           ពាួូរេា? 

ឧន�ត៖ េា េនីប  នពាេរីងេួងេាយ 

 តម៖ េរីងងីី�ពាលផតកងីតេសីេួងសីះំរ មណសី េេអូសមាបរនែេរីងរឿមព្ា  

           សេតែផសង់ប ដស ្នេឡអង េពមរឿមព្ា ា ដបសីែួូរេនាេាយ 

ឧន�ត៖ ផ�មំពនែផងីឿងេដផអ ែងេ ថេាងនណសី(សំេឡងសរាូរសព�េងាន)យ េូ! ឿមីេពម  

         ដនម�េេេេអ សងដសសសផ�មំឈវ េេអែទ ាីផលសូ ជនីេេេពាលយ ផ�មំ ងដបសីជនីពាេរីង  



         រឿមេអងប សរសាជួេនេងទេ ថយ េនអកផស្សជួសប� េនេដេ នពាេរីងរឿម  

           ែព្ាសសុម្ផាសពដពថេសពូ�ប េា? 

 តម៖ ដបាឿែប  េពមែ� សងទំផសីយ ផ�មំ ងស្េងសយ  ផលសងដសសសយងរសីែណយ 

ឧន�ត៖ េរះមិ! ស្សជួេពមេដេេាងនណ 

 តម៖ ំេេអ ដពថេងទដស  ពរយ 


