
យថុា �ៃនជំៃនឿ៖ំេសចក�ីពិ៖ ជំចា ជៃំ៖ៃពំិ ីពំិេ(ចម�វពេ� �២០)៖

ចពស�េៃ�ំីពិឿ៖ េសុុ ំងែិលប ចាថ៖ថី ំយេះេវសេាំ រសំ វព៖៖

(ំិសេពេ្សិេាថី ំយេះេវូវជចែ�សយចិចេីថ ំា្រទ ំ់?)៖

េេសេី�ឿ៖៖េជំ រំសំថមមំសិេាថ្ព �ិ ៃ៖ី�ចំ្ន�ិជជ ំថាយី�ថក យិំីជស �សប៖

ឧត�ម៖ សួស�ីនិមល! សុខសប្បោយេទហ�? 

និមល៖ អូ សួស�ីឧត�ម! សុខសប្បោមធមោយ និ បអីុយហ� ប�ងបបស្� ��ោម�យ 

ោេប? គតតោេនតែតោយេតនមនោយ? 

ឧត�ម៖ ខ�ុំក៏សុខសប្បនយែ ប�ងបបសខ�ុំ ោំ�សងងកោេមនកីែោមយ�អសតបី្យអសលមីសថ�  

េ៍មុន កទុ�អំឡុ�ោមលោនា គតតនិ បោងយនរសតគតតងំបនោ �់  

យូោយទាោេបងមហលនែទករសតសូមូីនតោមលយូែយសរន៍ក៏មិនោកតនយែ 

គតតថនសំុខ�ុំុ�ឱួបជនំមីែុ�គតត �្ បត 

ខ�ុំថនជនងមាំមីែយំរហ �លងឹ��បាំ�មូលុ�គតត �្ បត 

ោេបខ�ុំក៏ថនឱនឱកកមួបគតតអំមីែស�ុម�នយលបែដ កតមីសែែសតោឡ�់ឡិែបសត

ងមាោបសសូ់ គតតសនតនតងគនតោបក�មុនោេបុឡូ់ោនា 

ប�ុនន�ោេនតអសតកងម ំ�ោេោឡប ោង់មីសែោព្ក និ�ងមា់ ិែ 

ខ�ុំយំរបោមលាំ�អសតសងងបតនយែកែគតត 

ថ� ែបសតខ�ុំកំមុ�ោោធយំោរ ែឱំនួឡោពងបោយសឱប�ុន 

ោេបង� បែបសតខ�ុំំតតនយ�មុខឱំនួឡងកបមេសុនឱំនួសោមលនយលថ�ខ�ុំមិនោេ 

និមល៖ ខ�ុំែកីរបរសតនយលប�ងបបស្�ថនងគនតោបក�មុន ខ�ុំនត�នតអោិ ង្ នុ� គ 



តត សលោប�ឱួបគទ ោលកមុន ោប�ថនឱនឱកគទ  

មីសែនយលយសរនសននថនោលកោឡ�� 

ងមាោបសសូ់មិតកមិនថនងនងមាឱនធែសតមី ម្ បតោឡ�់ឡិោនាោយ 

ោេបងយហស�ីាំ�ោនាមិនជយមន�លតអំមីកម� ំនមហាាំ�បួននយលយយួលបកាំ�អទក

ងថឱ�នយលកងំិ ក្ ន និ�មិននមនកងំិ ក្ នោនាោយ កម� ំនមហាាំ�បួនោនា តំ១ 

ងមាោបសសូ់ងតរ់ថនោំនេ � ២. ផទូែោេយោយ ៣. 

មនុសរកោងយនថនោបឡងមាោបសសូ់ោេងនងមាឱនធោងសបមីសែនេ � និ�យី៤ 

ុែ ិបយែបសតមួកសិសរថនបម សតប�ូែ និ�ំបតោផ�ម ស នងបសសមីសែនយល 

ងមាោបសសូ់ងនងមាឱនធែសតមីសុំតោឡ�់ឡិ 

ឧត�ម៖ សែោនាយូយកឱួបែយំកខ�ុំ� មួកោប�មិតកោងតជមខមួនែយួរលតោេបកទុ�សែឱនឱក 

គទ អំមីយសរនសនយលោលកោឡ�� 

តំសិសរែបសតងមាោបសសូ់កអទកនយលលួយ្កសមែបសតងយ�ត 

មួកោប�មិនថនឱនឱកគទ មីោែេ�ោនាោយ 

មីោងរាខ�ុំថនយយួល្ែុ�នំប�ងបបសខ�ុំោពឱួបោកកយុកយបែសលោនា 

ខ�ុំថនជនមីោែេ�ោនា 

និមល៖ ោនានរ តំបយំមីែង��បឱំមូក២៨៖ ១១យលត១៥ 

សលន�កំមុ�នតោព ោនាមួក មល្តខមាក៏យូលោពកទុ�យីងកប� 

ឱំរបយលតមួកសស�ង ឱ មីសែាំ�ប�ុនធ ននយលោកតមក ែយួសលអទកាំ�ោនា 

នហ�មួកំសតយំុថនងបឱំុ ោេបមិោងគាគទ  

ោនាោំបកងថកតកោងយនោពសូកយលតមួកា ន ោកបរក�� 



យូែ្�រលតគទ និ ប� កទុ�សលនយលោប�ខ�ុំកំមុ�នតោយកលកត 

ោនាមួកសិសរែបសតស ថនមកលួយបកោចធ យស ាំ�បបតថតតោពោេប 

ោបោសយក�ីាំ�ោនាយោពយលតោកកោល ធ ប ោនាោប�នហ�ោពមន�លតោកក 

ុ�្�រលតគទ ថនែយួមីោាស ោំយយួលងថកតោនា ោេបក៏ោោធមមប�ង បត 

ថនកោែេ�ោនាយខះែចះ ប យូោពងំបតកទុ�្សន៍បូកយរបយលតសមធ្យអោនា 

ឧត�ម៖ យូោយទា យសរនសនយល� សិសរែបសតងមាោបសសូ់លួយងមាសមងយ�ត តំកយសរនសំសត 

ំំែ ហលសងងបតសែបោង�ជន្នំមីែសែីយធីោពោលទមអ ះ្ ែ� 

សែែសតោឡ�់ឡិ្នអ�ងងមាោបសសូ់ងំិសក 

ងបកឱនោេសមបបោនាថនោឱេោពោលោែេ�ោនា

មីោងរាា នាំ�អសតសុយសនតថននិ បនូ់ោែេ�យូយគទ  

នយលគំងយោកបបរ� អទកយហកនំ្ន្សន៍បូក 

និមល៖ ោាាបីកងនមនុសរកោងយនោឱេោលោែេ�ងបេិតោនាក៏ោកប ក៏ងនអទកខមាមិនថន 

ោឱេនយែ មួកអទកនយលមិនថនោឱេមួកា ន តំថនសម បកមួកងំិ ក្ ន 

យហ�្កមិនិត�ោមលោេតុផលនយលបរ� លុ�មនុសរាំ�អសតោនាមិនោឱេមួកា

 ន និ�ោមយហកនំ្ន្សន៍បូក 

ឧត�ម៖ យសរនសោនាមិនថនមន�លតោពោលកម� ំនមហាាំ�បួនោនាោយ  សមិនថនមន�លតមី 

កម� យី១ នយល� ងមាោបសសូ់មិតកងតរ់ថនោំនេ � កសែមិតរសត 

ងយហស�ីោនាងបនំ�ោពនហ�យសរនសនននយល� 

ងនអទក ម្ បតឱំនួសងមាោបសសូ់ោេោលោែនេ � ឆក៏� ងមាោបសសូ់ងគនតនតសនមបត 

មិនថនសុំតោនាោយ 



និមល៖ ងយហស�ីក៏ថនមន�លផ�នយែមីកម� យី២ នយល� ផទូែោេយោយ កសែមិតរសត យ 

សរនសោនាក៏ផកុបផ�នយែោពនហ�ងយហស�ីសមបបយំោនបនយល� នយល� 

សមងមាោបសសូ់ងតរ់ ថនបាះុ ាកទុ�ផទូែយ៏រកតមួប ោេបងតរ់ថនសីុោកបេធូ�នេ្ងម 

ប�ុនន�ងយហស�ីមិនជយមន�លតកម� យី៣ នយល� 

មនុសរកោងយនថនោបឡងមាោបសសូ់ោេែសត និ�កម� យី៤� 

សិសរងមាោបសសូ់ថនំបតោផ�មងបសស� ងមាោបសសូ់ែសតោឡ�់ឡិ 

ឧត�ម៖ ងន្ករីកោងយននកតរសតនយលថនោបឡបក លតនែទកនូ់សែែសតោឡ�់ឡិែបសត 

ងមាោបសសូ់ ខ�ុំមិនថនំិត� មនុសរកោងយនគទ ោនាងតរ់ថនោំោថកបោែា ត 

ងបសិនោបមួកសិសរថនប�ន ឡងមាសមងមាោបសសូ់ 

ោេបោោធមុតក�ងយ�តោេងនងមាឱនធែសតោនា 

ងគនតនតកមិននយលទបោយឡមី្កសម តំសងំបតងគនតរសតោពោេបនយល� 

ងមាោបសសូ់ងយ�តសុំតោនា  

និមល៖ ងតរ់នតយ�ំំផ�នយែ� បរ� ្់ បក ស នងបសសមីសែែសតោឡ�់ឡិែបសតងមា 

ោបសសូ់ ��សម  នម��ោយេត មួកោំមិនថនយយួលអធីកផលតបសទ�សងងបតសែ 

ងបសសោនាោយ ោង់នតមីងតរ់ថនោំសបយំ ំបតកកតំុក  ោេបោសកនតាំ�អសត 

មួកោំងតរ់ថនសតតោាសងប ែឱី់តិ សងងបតោសយក�ីឱំោនេោយេតផ� 

មនុសរោប�ជយនហ�និ បកុេក ោយមូីាឡបកផលយំោរឡកលុបសកត 

ប�ុនន�បរ� សិសរែបសតងយ�តងននតក�ីយុកងីមកបសងងបតោសយក�ីឱំោនេនតប�ុោរែ ា 

គធ នមនុសររងទ កតជយនហ�សុខយិត� ម្ បត 

ោកប្ែនតោែេ�កុេកនយលោំថនងបេិតោឡ�ោកបខមួន្�ោនាោយ 



ឧត�ម៖ សងនបែន ផ�នយែយំោរាមួកា នអទក មោនា កយំបូ� ា នងទ កតជយ 

នហ�ោយកល�តលកត ក៏ប�ុនន�សមិតកំួែុ�ស�របបរសត� 

ោតមួកា នជយនហ�ោយកលកត យំរលគទ កទុ�ោមលនតមួបឆ ��រ? 

មួកា នាំ�អសតោនា ងបនេលកកតិ្សន៍ែ �មូ 

មួកោំងតរ់ថនេធហក តត់និបបច�នផទកា ន ��តហ�ែុ ហ�កទុ�សមបបោនា 

ខ�ុំថនជនោសេ់ោវងប់ត�ិ្តស�មួប នយលនិ ប� 

ងបសិនោបំបតថនា នែ �មូរងទ កតកំមុ�នតោយកលកត 

ោមលនយលកំមុ�បំោមឡសែ�ែ មសម មួកោំយ្សតកងតរ់សប យំ 

និ�យុតាំ�ែសត ងបសិនោបខ�ុំកមួកា នអសតោនា់ឡិ 

សែចម យឡោឡតនហ�់និបបយរទ កមធនបប ��ោនា 

យ្សតកោោធុ�ខ�ុំមិន ស នោយកលកតោ្ាោឡប 

និមល៖ ងបសិនោបោប�ោងបជបោោេប សែេធហក តត និ�់និបបែបសតមួកា នែ �មូ ោពនហ� 

មួកសិសរ ោែេ�ោនាសនល�ំួែុ�ោឱេថនោយេតោេប 

មួកសិសរងគនតនតកអទកោន្យ កអទកងបមូលមនស មិនជយោពែយួោយ នយល� 

មួកសិសរនយលមិនថនេធហក តតអសតោនា 

ជយនហ�ងនសមតមទមោពលួយសមងមាោបសសូ់ថន ោកបគធ នសែំបត�ទ កតថន 

ោកប្ែមួកា នែ់លតនតោយកលកត 

យំុយធរ�ំខកបតមុខផកូែងនយមអនត ��ោ យរសត មី៩០០ ោព១៥០០ំីឡូ្ោរា  

គធ នផមូ់ោយនយល�បរ� មួកសិសរជយែឡុសោយឡថន  ��សអបត អ្ តត 

ោកបមិនុ�ា នសូមូីនតងទ កតទ� កតោ្ាោនា 



ឧត�ម៖ មួកសិសរមិននមននិនំែោនាោយ(ោសយ...) ងបសិនោបា នងទ កតទ� កត ោនា 

ា នាំ�អសតនហ�ទ� កតោឡ�យូយគទ   ��ោ យរសត 

ក៏ំ�តនតងនសិសរងទ កតងតរ់ំបតថន ឆសងម បតោកបមួកា ននយែ 

និមល៖ សែបកក្បយ៏លអំឹមីយសរនសនយល�មួកសិសរលួយ្កសមងមាោបសសូ់ោនា តំ 

�កោែេ�នយលមួកា នងតរ់ថនយយួលសំរូកោយមូីនិ បកុេក 

សែកកតយរក កមធោពោលា នរនយលោយកលកតោមលកំមុ�នតោោធសែ មសម 

តំសមិនជយោយ� ា នាំ�អសតោយកលកតងំបតគទ កទុ�ោមលនតមួប 

កមួបមួកសិសរនយលមិនថនេធហក តតច�នផទក់និបបា ន 

ឆកូួនសហកសស�ង មអធីោ្ាោនា 

មួកោំ តំមិតកមិនងនុសសលួយ្កសមងមាោបសសូ់ោកបោកំឱបប 

និ�ោំយខមួនថនោកបគធ នសែសងម បត ឆំបតខមួនថនមីមួកា នោនាោយ 

ឧត�ម៖ ងនែស�ុម�សនសហកសនស បតរសតនយលគំងយកទុ�សែបោង�ជនោេកទុ�ំមីែ នយល�  

ងមាោបសសូ់មិតកថនងនងមាឱនធែសតមី ម្ បតោឡ�់ឡិនមន 

យសរនសោផរ�សនយលថនោលកោឡ�បយិោសោ និ�មិនគំងយគទ ោនាោយ 

គធ នយសរនសងយហស�ីយ្យរោយេតជយមន�លតថនមីកម� ំនមិាាំ�បួនោនាោយ  

អែំុររសតនយលថនឱនឱកគទ កមួបខ�ុំអំមីោែេ�ាំ�អសតោនា ខ�ុំងតរ់ោពោេប 

យលតោមលនយលងតរ់ោែេបយំជ ែ្យអងត�តសងងបតប�ងបបសខ�ុំោេប 

ឱួបគទ ោមលោងសបោយេតរ! 

និមល៖ កោេប ងមាអ�ងងបានមែរឧត�ម! 


