
យថុា �ៃនជំៃនឿ៖ំេសចក�ីពិ៖ ជំចា ជៃំ៖ៃពំ៖ង ីពំិេ៖ចធ កពេ� �២២៖

ចពស�េៃ�ំីពិឿ៖ កងរពំេេំធៃទំំឹងង ាពលទព �ិ ៃ(ភទ២)៖
ំិលីពំយេសក៊ទគឺជា៊កូិធតយទិាត?៖

សូរសព�៖ 

អមេដយបទេេមរមេង្រ� ិ...ពួកេងជួយជំុគា េេនមហេងកិអមៃហរេង្រ� ិេេិរដ� ន្

បាមួ. 

ឧត�ម៖ សួស�ីិ្មា!អរងុណែមិែបិែដាបិជួយគា េេកែិកមេិងេ 

ិ្មា៖ សួស�ីឧត�ម! ខ�ុំទូាទ្ត�កែិកមេិង េេរងម្ត�នក�្ខ�ុំបិេយាកនមហេងកេិងជ្ត២ 

ែខមកេងា េដាម្ីកាុេេជួក្ទិហរអមៃហរេេិរដ� ន្បារយសភគតភ ែដា 

ជួេក�មៗងរមេេគងេដហរជួកដូរ ញពាកម�កុករេ 

េបកភទំេណកែដារកបិពីេពជិីដ� ិេិង�ទជួេក�មៗបិេយកណ៥០ន

កភឱ្បិេេរទេរិេេមាាេេមមដូទម្ិសូជាសសភយសភ 

កិយប� អីែមិេប? 

ឧត�ម៖ ែមិេងា ម្្ាម្កេេហពីជួយគា េេជន្ររទួ ខ�ុំក បិេតកយភេេ្�ង េងាប  ិ

ជែជកមួបប  ិ្មយមេយ្សរយសភខ�ុំ 

េងាក បិេេកាិូជសំណួរបប រយសភខ�ុំអំពីហរែដាេពងអិុបអ តឱ្បុក្េជបន 

ិ្មហរ�េកកភេកាតកិកាុមព្នពេទកេិងេ េេហពីរ� យភហរពិ្ាភរយសភខ�ុំ បប  

ិ្មយមេយ្សខ�ុំក ាភេពម�ិងមនីរេរមៗខកួិ 

េងាពួកេាម�ទជួយជែជកគា ម�មកាុមមួសប� ងាេ 

ខ�ុំព្តសយបទ្ត�ិសភេ េេហមក ខ�ុំក េយុមមុខ បិមយប� មួេបតេ 

កបកភខ�ុំេេាកបប�ិងមនីរេ គតភនកភដូទម្ិសូជសយបទ្ត� 

េងាសួរយកមកខ�ុំពីរសំណួរ ងឺ បី១ 

េតាកិែតេពងេសយូជមួេបញែដា�ទជួសេយងៃ ងបិ? បី២ េយាអ�ិបមែមិ 

េតាកិអកីេកាតេកាមទំេរងយុពកហរជីិីំមទរយសភេាម 

ែដាម្ិបិេជជេពងេសយូជពីេេរងពួកគតភម្ិែដាបិជួយពួកេង្រ� ិ 

ញម្ិែដាបិរៃ ាភពីេពងងមនីរេរងេនង? ខ�ុំម្ិកិអកីែដាេតរជិ្នេប 

ខ�ុំក េបយភគតភ ខ�ុំ បិមេនកាហរារជេជ 

េងា្�ាភទេមកាដាភគតភេេសប� ងាេេហេ ហរព្ត បប  

ិ្មយមេយ្សខ�ុំក ទមភដបមទេមកាពីេរជមេិងែដរេ 

ិ្មា៖ េនងងបទមចាភ ិ្មឱហសមួដ ាដេយពេ មមេតរជហរេពាេជទេេទាិិសភ 



សេកយភហរអន្រធ ិ េនងមម បិម�ទ្�ាភិូជទេមកាដ េតបមេតរជ 

ិ្ម�កយ្ក្រន្សមាសយេ មម�ទ្�ាភិូជទេមកាេតបមេតរជបិ 

យបុែិ�េយាស្ិមមកិេកបិពពេជ្ា ញក ខកងទ្ត�េមត� ករុិ  

េពាមម្�ាភទេមកាេនង 

េក្មេងរររមម បិមម្ិបបួាកទេមការយសភមមេនងេបេ 

ឧត�ម៖ ាភេងា ខ�ុំក បិេនកាហរារជេជកាុមងមនីរត្ទតួទែដរ ិ្មនកភដូទទេមកា 

ទំេរងសំណួរបី១រយសភកបកភខ�ុំ ងឺ “ បប េពងេសយូជ ងឺ្កូជសេយងៃ ងែតមួងតភ “ 

ិ្មា៖ េិងងឺខយបងមនីរែដា�ទជួយបប កភេេេាាទេមការយសភមម ងឺបូនិ ជំពូក 

១៤ ខ១៦ “ េពងេសយូជកិយិ�ូា ខ�ុំងឺ្កូជ េសទក�ីព្ត េងាជីជត្ 

េយាម្ិមកតមខ�ុំ េនងគ� ិអាកិេេមេពងជរយ្តបិេកា “េ 

េពងងមនីរក្ទិហរជំពូក៤ ខ១១ដាភ១២ ែទម “ 

កិែតេពងេសយូជែតមួយបុេ េិ ង... េងាគ� ិេសទក�ីសេយងៃ ង 

េដររអាកិេបតេរង ត្្តេេេេហមេមេ គ� ិនមេឃ� ងិេបត 

បិេយីិមកមិុស្េទក ឱ្េាម្ាភគា បិសេយងៃ ងេនងេកាេ “ 

ឧត�ម៖ ពីេេរងែតកិនស�ុតមេេទាិិសភេេកាុមេពងងមនីរ ខ�ុំេជជព្តខងមនីរីំមេនង 

សុប�ែតហរព្តេេ យបុែិ� េយស្ិេយាខ�ុំេគ ភិែត�ិខងមនីរីំមអសភេនងេបយភកបកភខ�ុំ 

េនងគតភទបសភេគ ភិែតិ្ន េគាាប�្េង្រ� ិ ងឺទេមដរតទមដាភិសភ 

កបកភេជជ េងយភរសនីំមអសភសុប�ែតនំេេរកេពង 

ញហរសេយងៃ ង ញក អកីែដាាដដូទែដាេងបិអង�មេ 

េយស្ិេយាមិុស្េនកាែតអំេពាាដ េងាកិទ្ត�េរ� ងេតមភ 

េនងេងយភេគ ភិិសភេេេងា”េ 

ិ្មា៖ ឧត�ម! េមាាកម�ជនី្បូរបស្ ាិេនង េតាកិយប� អីងាបម? 

ឧត�ម៖ អូ! េេាកឧប�កា ងទេក(េអេកកុកែបរ)េនងពីេាាមនសមុេបេ េេាកមិុស្េេ 

កាុមបបកេបត េមាាេេដូទកំពុមែតាមភបបកេ េនង 

អាកជួសេយងៃ ងកំពុមែតេទតទុងពីេអេកកុកែបរ េងាេ 

គតភកំពុមែតទមពិយភែខ្េេ បិមមិុស្កំពុមាមភបបកេនងេ អូ! េមាា ាិ 

េងីំមពីរីកេទក្ុតពីបបកនបមកិសុជតធ្ពពេងាេ 

ិ្មា៖ េតាកិឧប�កា ងទេកយបុន� ិែដរ? 

ឧត�ម៖ េេាកែតមួងាបម! 

ិ្មា៖ ទុងអាកជួសេយងៃ ងកិយបុន� ិនកភ? ទុងែខ្ជួសេយងៃ ងជក្? 



ឧត�ម៖ អាកជំនកែងាបបកកា កភែដាេទតទុងេេកាុមបបក បិមអាកជួសេយងស ងកា កភេបត 

ុរយភកតភ កី រឧប�កា ងទេក អាកតេមមភែខ្ ិ្មអាកេយាកិ�េនងកា កភ 

ទបមកិអាកជួសេយងៃ ងដាភេេយីនកភ េងាកិែខ្ែតមួយបុេ េិ ង! 

ិ្មា៖ េតាមមង្តអាកាមភបបកម្ិសយបទ្ត�េពាេេាកកិែតឧប�កា ងទេកែតមួ 

េេងគម ិ្មែខ្សេយងៃ ងែតមួញអី? េតាមមង្ត 

អាកែដាេតរជេងជួសេយងៃ ងតដូករអយូ អាកជួសេយងៃ ងរយូេងមិុស្ទ្ត�ទេមដរត 

ពីេេរងែតពួកេង្�ាភែខ្ែតមួយបុេ េិ ង េដាម្ីជួសេយងៃ ងេទកពីហរាមភបបកញ? 

ឧត�ម៖ ព្តម្ិទបមេនងេប! អាកាមភបបកទបសភសយបទ្ត�ិសភេ េតបមែតឧប�កា ង 

ទេកមួេេងគម ែខ្មួ ងឺេតរជហរិសភ! ខ�ុំម្ិង្តាាដេយេសារេប 

េយស្ិេយាកិឧប�កា ងទេករងូតដាភេេេបំេេងគមពំនមជួសេយងៃ ងមិុស្ដ

ែដាេនងេកាេ ឧប�កា ងទេក៥េេងគមេយែងា�ទយុកគា  

េងាែខ្ជួសេយងៃ ង�ទ បិមជំរកភគា េបត្ម 

េងាអាកាមភបបកេយែងា�ទា្ទេេកាុមបបក 

ខណៈេពាែដាពួកេងសេេមទ 

េតាឧប�កា ងទេកមួិែដាាដមេងកាុមេយត្យត�្ហរជួសេយងៃ ងេនង? 

ហរព្ត អាកែដាាមភបបកម្ិ�ទសេយងៃ ងខកួិមមបិេបេ 

ម្ិគតភខំេយបមេយេជ បេយាបែងានបមិេប 

គ� ិ្កូជែដាគតភ បិម�ទេនងេកាមេេដាភឧប�កៃ កទេកេដខកួិមមេនងេបេ 

អាកជួសេយងៃ ងេតរជែតេទកពីឧប�កៃ កទេក ទុងេេកាុមបបក ទមពប យភែខ្ 

េងា្�ាភសបអ េេនីកុត 

ិ្មអាកសេយងៃ ងមេបតឱ្កិហរេយ្មេយ�តាកាុមហរីកេងីំមពីរនកភេទកពីបប

ក េ េិងដូទគា េេ បិមរេយយែដាេពងជរយ្ត េពង្ជយុេត 

ិ្មេពងជប្អ ណយរសុ្ប�ជួសេយងៃ ងពួកេាមេ 

ិ្មា៖ មមេតរជកិជំងរមុបមកបតភ ិ្មយង� កហរេគរព េដាម្ីពិ្ាភកបកភរយសភមម េងយភ 

រសនេេេាាព្នពេទកេិងកិហរេយីំមេយបបសគា  

ដូេទាងម្ិ�ទេេរទួេប ាប�្រយសភពួកេងហរព្តេនងេ 

េយស្ិេយារសនីំមេនងម្ិែមិេសទក�ីព្ត 

ពួកេងម្ិ�ទជួសេយងៃ ងមិុស្បិេបេ បូទមេិង  

ាេតបមែត�ទាប�្រសន ែដា�ទជួមិុស្េ 

ព្ត�ទេេរទួែដាេងយភរសនីំមអសភសុប�ែតខុសេ 



ជនី្ែដា�ទជួឱ្ដបមេតារសនមួិេេេាាព្នពេទកេិងេសទក�ីព្

ត ងឺេមាាេេេាាាប�ពពិហរជួសេយងៃ ងិអាកែដាេជជតមេនងេ ទបម 

មមងួរែតេតកយភេេជក្ 

េងា្�ាភិូជនស�ុតមីំមអសភែដាេាមបិជែជកគា េិងេបយភកបកភរយសភមមេ 

កិនស�ុតមេេទាិិសភែដាយង� កព្តកិេពងែមិ 

េងាិ្មេបមភបិយេមសាតរយសភេងយភនបម ិ្មមិុស្េងយភគា េ 

ដូេទាងកបកភរយសភមម�ទបកក កភេការសនិែដាយេេមរិម្ិកិេពង 

េងាេបមភម្ិបិយេមសាតមិុស្ត្េនងេបេ បី២េនង 

ងឺមម�ទ្�ាភនស�ុតមិេសទក�ីព្តែដាេទកពីងមនីរយរសុ្ប�េ 

េនងកបកភរយសភមមព្ត�ទេបងយមភេកាិូជរសនែដាកិបំេនរេយាំម

មួងមនីរយរសុ្ប�បិេ េពាែដាកំពុមែតិ្នពីេរជមីំមអសភេនង 

មម�ទែទកកមួកបកភរយសភមម េពងេសយូជ 

ងឺដូទអាកជួសេយងៃ ងែដាមកែ្ិដីេដាម្ីសេយងៃ ងមិុស្ត្ែដាកំពុមែតា

មភកាុមអំេពាបយេ អកីែដាពួកេាមេតរជេនកា ងឺបបួាាភេពមឱ្េបមភសេយងៃ ងេាម 

េេរង េាមម្ិ�ទជួសេយងៃ ងខកួិមមបិេបេ 

ឧត�ម៖ អូេខ! ាព្ត្�ាភិូជងំិ្តាដៗ េេទាិសេកយភឱ្ខ�ុំដបមពីរេយយែដាេតរជេេកាតយ 

មួ បិមហរយដ្េសនដំយូមពីេគាាប�្េង្រ� ិរយសភកបកភខ�ុំបិេងាទបមេ 

េពងេសយូជងឺ្កូជែតមួងតភែដា�ទជួសេយងៃ ងបិេ 

េបមភងឺ្កូជែតមួងតភែដាបិេតរជេេជាសេរ ាសេ គ� ិរសនិ 

ញអាកដបកនំរសនមិេបតែដាកិសមតធពព្�ាភេសទក�ីសេយងៃ ង  

ងឺកិែតេពងេសយូជយបុេ េិ ងេ 

ែតានកភដូទេនកាឱ្ខ�ុំកិទមចាភេាាសំណួរមួេបតេងា 

េតាកិអកីេកាតេកាមទំេរងត្សន� ិរយសភេាមែដាម្ិេជជេពងេសយូជ 

ម្ិធក យភីំម�ិងមនីរ េងាម្ិធក យភសូម្ីែតជួយេង្រ� ិិកា កភេរងេនង? 

ិ្មា៖ សំណួរេិងនំិសភេ កំុី ភិ�ាង្តអី េីអីុស្ំិេេ រទួកំិ្នគា ពីេរជម 

េិងេបតេ 

ឧត�ម៖ ទំងំិ្តាដែមិ កំពុមែតេងជារយភ្ម កក្ិម�ូយេនកាឱ្េរងខ�ុំកូរេងរកៗេងាេ 


