
យថុា �ៃនជំៃនឿ៖ំេសចក�ីពិ៖ ជំចា ជៃំ៖ៃពំិ ីពំិេ៖ចធ កពេ� �២១៖

ចពស�េៃ�ំីពិឿ៖ កិ្ជំ ំាៃងំំនន េពលព �ិ ៃ៖រល១៖៖
( ុច�ំ ក ំ៖ៃពំ កចចា)៖

េកូេី�ឿ៖អធំដយិ សំធរំលព �ិ ៃ៖ី�ចំលន�ិនុជជ ំ យំីនថក យិំពជក �ស៖

ឧត�ម៖សួស�ីនិមល! សុខសប្បោយ? 

និមល៖ អូ! សួស�ីឧត�ម! សុខសប្បោយ!? និយបយចឹ បឹងបរស�ឹ ងតគយតឹោមតយ 

ោហប? 

ឧត�មៈ បឹងបរសសបសគខខុុំនងងនគោបោងយនោហបន ោងយប ីំននិយបីមួបងតគអុ ីម 

ស�ុតឹយុឹោងយប យលបដល បងង ញោបសរូះសសគ ីសុសតោ ីឹះបិ ងតគងំបគខខុុង 

ងតគោេជង ង ញោបសរូះ ិតីំនសសគ ីសុសតោ ីឹះបិមនន 

ងតគយ គឹយចឹបននមោយទតអុ ីសោបទបយលលយយច បីអយជោយសតមង ញោបសរូះេយ ជគន 

ជយុឹោ លោនញ តំខខុុជំងតីបគមជ ីយុោដ សេុនួបលមួន 

ងតគំនា ីអីីយល ួជោបឹំនេេជងយ  ងតគជំនិយបង ជយុឹសបបខួសងជហម 

ឪ ុជ េ� ប និឹបឹងបរស 

សមួីមួបបបូបបសីតូយសបសគងតគសុយុតងត្ះំនសេច បគមុឹអសគ 

ោដបយសតោតជតំនយយួលយសអបគស ុី អយជោយញយចឹ 

និឹលយនិយបាយំាុឹ ំនន ងបសិនោបង ញេនមន េនអុាយោយយ�  

ោហប ិតីលប យូយីអីីយលងសិយគ ននិយបមន 

ោហតុអីជំង ញអនុ �ុ តតឱយសយសលងជជគោយឹកយឹ ោនញោជតោ ីឹំន? 

បបូនបសីតូយយលេនលបុងតចមមួបមយ ុ នឹមិនសមនចឹយច បគោយន 

ោងយប តំ និយបយចឹសយួមជ ខខុុជំមិនយចឹីងត្ះនិយបអីីោយទតយសន 

បឹងបរសខខុុយលងបរឹ តនចឹយច បោ�ីអយជោេជេយ ជគោ�ោហប 

តោដបយសតខខុុមិនលយោចបតបោ�យសេុមសគសបសគ តំ ខខុុមិនំនន 

ខខុុ ិតីមិនយចឹងងត្ះននិយប យោយីអីីោ�យនគ ួជងតគមនន 

និមល៖ អូហូ! ោនញ ិតីោសជឹយំសួសតឱ ិំជសោងមយយិត�មន! បតុន�ង ញីេា សគ និឹង ញ 

បនគូលសបសគងយ គឹ សគេនអុាយីឹប លុ សបសគោបឹ សមួមុឹោសជឹោនញឿឹយសន 

ឧត�ម! ោដញ លនសមមីសោតជុបុត�ិេុ ូជ១ ខ៣១ោ�ន 

ឧត�ម៖ ោតជុបុត�ិេុ ូជ១ ខ៣១ “ សយួង ញងយ គឹយតងសបគមុឹអសគ យលងយ គឹំនោយីោនញ ជំ 

ោកបង មុឹអសគីយសលបងបល ....” 

និមល៖ ឥីូះលនសមមីស១ជូសនិថូស១៥៖២២ោយទតន 



ឧត�ម៖ ង ញសមមីស១ជូនសនិថូស១៥៖២២ “ ោងរញយូយីងសបគមនុសមមុឹអសគងត្ះយច បគជយុ  ឹ

ោតជអដមីយតឹា ោនញងសបគងយ នចឹោងំសតឱសសគជយុឹង ញងសីសគយតឹោនញយស  

និមល៖ ោសយជ�ីយច បគមិនមនីឿយជលនសោងេឹយសោយមសបសគង ញយុោរញមនុសមោនញោយន 

ោសយជ�ីយច បគ សគីលយុឿលលនអុោ ំបសបសគមនុសមន 

ងសបគយតឹសគគំនបគោឿ�មតុ ីេុននគអដម 

និឹោអគតយលមិនយ� បបដប បគង ញោដបយសសីុឿចលនោយមយចឹខុសងត្ះ 

និឹអុោ លងជជគោ់ជយុឹសួនោអយនន ង ញំនពមមិនតឱ ួជោសសីុឿចោសោនញោយ 

ោងរញង ោប ួជោសពរ នសីុ  ួជោសនចឹងត្ះយច បគន ឿគុបោ�ះបិ អដម 

និឹោអគតយ� បគតមយតុឹោហបេនំបមសគនចឹង ញន អុោ ំបោយមោនញ 

ំនចឹបន�មជយលគោបឹាលគងយ ន 

ឿលលនោសយជ�ីយច បគជំតមីបគីមួបោបឹមជយសន 

ឧត�ម៖ យូោយយញយសយច បគសបសគងជរមងសមយស តំខខុុ សគោដបយសតអុោ ំបសបសគមនុសម គមិន 

មនមជ ីង ញោនញោយ យុញបបូនបសីតូយសបសគ តំ ខខុុះបិោនញ? 

ោហតុអីជំង ញមិនេួបសោេដប ញនឹឿឹ? 

និមល៖ មោយ្ំបយលលយោចបនចឹសុដួសោនញំន សគងតីបគោ�លនសមមីសោតជុបុត�ិេុ 

 ូជ៣៖១៤យលគ១៥ យលយឹង “ 

សយួង ញោបហូគតយំីង ញងយ គឹេនបនគូលោ� សគង ោដបោងរញ�ឹំនោយីយូោយយញ 

ោនញោ់ជយុឹអសគមុឹ ួជសតីបសរជសតីលង  �ឹីសតីងត្ះបា� យោហប 

�ឹងត្ះលូនតនចឹោរញ ោហបសីុយូលីយីអសគមួបេីះតិ អបនចឹោយីតឱ�ឹ 

ោហបនចឹ�ស�ី សគមុឹ ូេ�ឹនចឹ ូេនឹ េនោសយជ�ីកុួឹនចឹងយ  

 ូេនឹនចឹជិនជ្ល�ឹ ោហប�ឹនចឹយចជជឹោេឹោសន “ 

ោនញសគីបយយុនបយុបូឹោ់ជយុឹសមមីសយលងង ញនចឹបះនូ នង ញោបសរូះោយមុីមជស

ោេដប ញោបឹ ីំបន ង ញោបសរូះសគមិនមនី ូេសបសគបុសសោនញោយន 

ោដបយសតយតុឹ មិនយ គឹតឱង ញោបសរូះោជតោយបអុ ី�ស�ី 

និឹេួបសោេដប ញមនុសម ន យតុឹំនេុសបុមនុសមីោងយនតឱសេច បគមសជន 

ោ់ជយុឹសមមីស �ុ សគ 

ោបឹំនលន ីយសយលោស�យបសរជោអសីុបប នុ តឱោសសេច បគជូនមសជសបសគយស

ន៍បូដ បតុន�ង ញីេា សគំនយសរសមតូោសន ោ់ោ លយលង ញោបសរូះោជត 

ោស�យោហស តតូប នុ តឱជឹមពនសេច បគមសជមុឹអសគោ់មូមិោបោថចហិម 

បតុន�ង ញងយ គឹតគោយះតតឱមជេួបបតូោសប េតា និឹង ញោបសរូះោសយខចួនន 



យូយងយ យស 

សគយតុឹោនញោហបយលីោមបឹេតឱខួសងជហមសេច បគបបូនបសី តំ �ឹយលីមស

ជតូយោនញ សគមិនមនីង ញោនញោយន 

ឧត�ម៖ បតុន�ោហតុអីជំង ញមិនយសរសនឹតឱសយួ ី ួជមពន? 

និមល៖ ោបឹមិនលយបលគ ីសោងេឹយសនិឹ ង ញហយយពបសបសគង ញមុឹអសគោនញោយ ជយុឹ 

យសតឱោជតេនោះយន និឹោសយជ�ីយច បគជយុឹយុោាមមនុសមន 

ោបឹងត្ះតោេជីជគបុសបលិជលជលដៈសបសគង ញ  ង ញសុដ និឹជ�ីបសសបគន 

ោ លយលខខុុោយីីងស្ោ យឱយុញជមួសិជសោ់មនគីសោ យឱមួប 

ខខុុំនេួបីមួបអយជេុ គឹ�ស�ីងសិយគ នីេ� បះ ពបោជួឹេយ ជគន ជូនសបសគងតគ ំន

យច បគោ់ោ លសងេលន ខខុុ ្យមលួឹោតមងតគ 

បតុន�ខខុុមិនេនរជឱសម�ីអីីនិយបោយន ខខុុ ិតីោងជជមងជុ ំនងតចមតអឹបុបេិត 

បគលយងតគ និឹបុីមួបងតគយសន ោងយបោនញមជ ងតគមបបជសមមីស ីថតតុន 

ងតគលនគោយបមជយតឹកច ុឹ ង ញសមមីសយបូុអលយី២ ១២៖២២យលគ២៣ “ 

ោស�យដះតីេនបនគូលង  យលបុងតេនង ញេនួោ់ោ ីប ោបឹំនតម ោហបបុ 

ោដបសិតងងបហលីង ញោបហូគត ងយ គឹនចឹោងំសោមត� យលគោបឹ 

តឱបុត�េនង ញេនួតោ�ោយយចឹ តឥីូះោនញបុងតសុសតោ�ោហប 

យូោយយញោតោបឹោ់តមអតគោយីអីីោយទត ោតោបឹលយនចឹនុបុងតងតីបគមជះបិំនយ? 

ោបឹនចឹោ��គ តគមិនយលងតីបគមជ�ោបឹះបិោ ីប” 

�ស�ីីេ� បេនះ ពបោជួឹសបូោនញ យលជូនោយបតយច បគោ�

ំនជុយន�យិត�ោដបយសតបយសមមីសោនញន តមសបៈយចជមយជហូស ងតគនិយបង 

ខខុុនចឹំនេួបជូនខខុុម�ឹោយទត គោ់ជយុឹង ញហសនង ញីេា សគន ង ញសគងយ គឹលប 

និឹោរសោ បោ�ោដបង ញសុដ 

ោមញបីីោ់ជា� លយុោាមយុជលង មបជំោដបន 

ឧត�ម៖ យសេុមសគសបសគ តំ ខខុុ ីយសយច បគសបសគងជរមងសមយស ី ិោសសបបូនបសីតូយសបសគងតគ  

មិនំនបដល បតឱោកប ីជុហុសលនោងលលយុិងសិយគ នោនញោយន ឿគុបោ�ះបិ 

ងសិយគ ន សគីោងលលយុិមួបយលលយឿ�លគយោមចប 

និឹជុយន�យិត�ោ់ោ លយលមសដុជមួំនោជតេនោ ីឹោ�ះបិោយន 

និមល៖ អយជនិបមងងួនង ញ ងួនយោមចបយលលយយយួលបជំនោយន គបោងឹជនង  



មពនខួសងជហម ិតីកច ុឹីឹយយគជតិសបគស�ឹ 

យូោយយញោសលយសេច បគងជរមងសមយស តំ សបសគ�ឹ យូយីមយាុាេយចឹន 

គ ិតីងួនជ�ីសឹីចមោនញោយន 

ឧត�ម៖ យសនខចញបយិោសយ ីា េនោះយន យសលងជជគ លសជមយតុឹ យះ ិុ � ដលងជជគ 

ោឿមឹងន  ួជោស ិំជជយុឹយស នឱលគ ីយសសលគលនសបបឧងជិយ្ខួសងជហមន 

ោយឹោ�តម យសបោងឹជនលនយសនយលេនីតិមុនីតិោងយប និឹជមួឿល 

ងសមយស តំខខុុ ិតីំនោយីអុោ លងជជគយល ីីតិមុន 

យចឹោហបំនី ួជងតគងត្ះំនោសសេច បគបបោនញន ោ់ជយុឹោងលលយុិបបោនញ 

ោសងួនសូមុីតជ�ីសឹីចម យជំយសជុយន�យិត�ោនញោយន 

និមល ៖ ង ញោបសរូះងសិសគ បគជុោដ តជយុឹសបូាឹីមនុសម ងត្ះំនជុដតគងបពសេីះតិ 

ោដបមពនសបសគោស�យោហស តយូ តុឹ ីងយ គឹោ់ះ ពបីមសជន 

ោបឹលយងំជយំនង ង ញោបសរូះងយ គឹងីប េនោមត� លដិតលសូស 

និឹលយ ្ំលសបួសឿចូះយិត� តំ សបសគ�ឹំន ីឹអយជាមុឹអសគន 

ឧត�ម៖ ោនញោយីតឱខខុុនចជោកបយលគបយសមមីសោហោង រេុ ូជ២៖១៨ យលយឹង តុិតង ញោបសរ ូ

ះងយ គឹងត្ះំនងមុយុជលលុំជ មុឹងត្ះោសយជ�ីលុួឹ ោនញងយ គឹជំលយេួយលគអយជយល 

ងត្ះោសយជ�ីលុួឹំនយសន 

និមល៖ ោ ល�ឹោលឹំលគមតគ តឹតេនអយជអឹបុបោមលយតឹកន បគខនួន ខចញជំបសជង  

តឱោយីយតឹោនញ ខចញងមតគយចឹ មិនងត្ះោយីោយមន  ួជោសខចួន�ឹ 

ខចញជំមិនយលោលឹមតគំលគយស បតុន� ួជោសសិតង  ួជោសសគីអយជេុនបន 

ង ញោបសរូះមិនមនយូយោនញោយន ងយ គឹយឹយុញមជ ីយន នសួស� បគជុោដ តីមសជ 

ោហបយយួលសឹោះយនយូយី ួជោបឹយស ោលឹលុឹលនេីះតិ 

តងយ គឹគំនសយញោហប! 

ឧត�ម៖ អសសុដាសគ! ឥីូះខខុុលយោចបតបីមួប តំខខុុំនោហបន សូមអយិយន នឿឹ ខខុ ុ

ងត្ះោ�ោហបន 

និមល៖ ហយចឹោហបខខុុនចឹអយិយ្ន ោហបសុដូម សតឱបឹបបូន�ោយទតអយិយ្នយសនេួបងយ  

ោ លោងយបោយទតា! 

 

 


