
យថុា �ៃនជំៃនឿ៖ំេសចក�ីពិ៖ ជំចា ជៃំ៖ៃពំិ ីពំិេ៖ចធ កពេ� �២៦៖

ចពស�េៃ�ំីពិឿ៖ំេសចក�េំេ�ង ៖

សូរសព�៖ សំេឡងទូរសព�និមលេរទទេឡឡង... 

និមល៖ សួស�ីឧត�ម! មា ក៉ររសក់ងងាងេមាមេចឡហ? 

ឧត�ម៖ ៃដេឆ�ងនិងេជឡងេឆ�ងររសកគតក់ ក៉កំងសងង រា បន�គតកនាង់សឹេសាឡហេរកប 

េនឹ។ គតកនាងសសម៉េាមន�ីរេពទរសរបចល១២ៃថ�េទៀត។ 

និមល៖ អរគ ណសពឹអងង គតកម់សកេរក់េឡឡងជេិ។ េតឡេរ ងរា ជរងាងេមាម? 

ឧត�ម៖ មា ក៉៉ំព ងបតជិឹមាូតូ  ូរ បតមាូតូ  ូរេមឡលមិនេេឡេញនស៉ងងេ�ឹេទ េចឡហពូមាូតូ  ូរ 

់ននស រក៉់ ងសពិត�ិតរណទ េ�ឹ។ មា ក៉់នស់រកបា ំរ 

៉ងកររសកញនស៉ងងរតករលំងគតកេតម បសតាមបត៥សងកទីបមាសតរា េេណ ឹ។ 

និមល៖ សពឹទ ៉ជីជតិតរមា ក៉ររសក់ងេឯហនរបតេចត តលអីមួហេចឡហេមឡលេត។ 

ឧត�ម៖ មា ក៉បា ំ ក៉និងហអ ីមាងបដរ មាងេចឡហេទឡរបា ំទូរសព�េត់ងច់ាងេ។ 

និមល៖ េតឡតរបា ំជួហ់នងាងេមាមេត? 

ឧត�ម៖ អ់៉រតកមាូតូ  ូរបដល់ននស រកគ់់សគិន� ន។ មា ក៉ររសកបា ំ់នជបជ៉គ់់មួហរ រស 

េ�ឹម នបដលគតកនស រក។ គតក់ននិងហស់រកមា ក៉រ “ គតកនស រកពិតបមន 

បតអរគ ណសពឹបដលអ់៉់នរសក។ បា ំមនសន�ិនពេចឡហ បា ំដាងរ 

សពឹេហសសូជគ់៉ំព ងបតរងក់ំបា ំេានន នសួគន 

េចឡហសទងកនាងបថរ៉កសរពនរ៉ ូនររសកបា ំតងបដរ។ អ់៉មិនមនេសម៉�ីសងកាម 

និងសន�ិនពេ�ឹេទ េតឡបមនេទ? េសតហម៉មា ក៉បា ំស់រករ រ រសេ�ឹេមឡលេតេលឡ 

េេាម ហ ក៉ដូម់គតក៉ំព ងបតជួរនាងមិត�សំញេក់សកររសកគតក 

េចឡហ ក៉នស រកេត “ 

និមល៖ ពិត់អនស ររបមន។ េតឡ់ងនង លកេ�ល ឹអ់៉រតកមាូតូ  ូរេ�ឹេទ? បា ំដាងម់សករស៉ងម 

ជំន ំររសកេហឡងនាងជួហសរពនរ៉ូនររសកគតក។ 

ឧត�ម៖ ច់ាងេចឡហ! បា ំមនពតនមនគតក និងេលបទូរសព�សរពនរររសកគតក។ បា ំនាងតរេលប 

គតកេត់ងេពលបដលបា ំជួរនាង់ង។ 

េរ ងេចត េនឹេធ�ឡតររាឹះលកមិត�មា ក៉បា ំបមនបទន។ មា ក៉ដាងរ 

គតកមិនបដលលស រកមនេសម៉�ីសងកាម និងសន�ិនពដូមបដលរ រសេ�ឹមនេទ 

បា ំ់ននិងហស់រកគតករ 

ពួ៉េហឡង៉ំព ងបតនិងហគ់ពីេរ ងបដលសពឹេហសសូជគ់់តសូជបតមួហគតក�ំេតតនក

េសម៉�ីសេ�ងង ឹ និងងស� ុង់េសមឡនេទៀត។ បា ំ់នស់រកមា ក៉រ 



េដឡរុមសពឹេហសសូជ គ់ដូម់តរេរ� ា់  �ះចទពិះចទមាងបដរ។ គតកនិងហរ 

គតកេសតរមបសួនរមួរលកេចឡហ៉់ ងតរម ឹ៉ិមសសនចេ�ឹ។ 

េតឡបា ំគួរបតេធ�ឡងាងេមាមេត? ា់  

និងរងសរងសបា ំមងកដាងពីរេរៀរតស ហ់អ់៉េដឡរុមសពឹេហសសូជតងបដរ។ 

និមល៖ សរេសឡរតេម�ឡងដលកសពឹអងងេត សសមរកតរ�ំហ៉េរ ងលកជំនួសតរេរ ងបដល� 

ស៉ ក៉។ 

េតឡ់ងគិតរស៉ងមសគន្រ់ងពិត់ហលកម់សកអំពីល៉ប់ណព ៃនតរេធ�ឡមំេះឹសពឹេហ

សសូជ៉់ ងតរបដលេគតស ហ់សគិន� នេចឡហនេា? 

ឧត�ម៖ បា ំ់នពនរលកសគរកងស� ុងកំងអសកេចឡហ។  បា ំ់ន�នរលកបគមនីរបដលបា ំមង់ំ 

់នដូម់ ហាូហនជំពូ៉៣៤ ប១៧ ដលក២១ និងបគមនីរដៃទេទៀត។ បា ំដាងរ 

ពួ៉គតកពិត់ហលក 

េចឡហេរ� ា់ មិត�ងាងម តមំេដឡមាីតស ហបសួន់អ់៉េដឡរុមសពឹេហសសូជ់សពឹអមស សក

សេ�ងង ឹ។ បា ំបថមកំង់នស់រកពួ៉គតកេទៀតរ 

េពលបដលេហឡងតស ហបសួន់សគិន� ន គ់េហឡងសតជបតតរកេគរពររូេស ក៉េតឆងបេទៀត 

េរ ងេ�ឹេចឡហបដលសមជិ៉សគ្នរដៃទ�មនាងជំកសក។ ា់  

និងរងសរងសររសកបា ំស់រកបា ំរ ពួ៉គតកដាងម់សករបសួនមន់រ 

និងេជ រមនបតសពឹេហសសូជមួហគតកបដល�មជួហសេ�ងង ឹពួ៉េគ់ន 

ពីេសះឹបតពួ៉េគេជ រ 

សទងកពិត់់នស គតេាេលឡេតឡេ� ងេដឡមាីេឹគតកេមេពីអំេពឡ់រ 

េចឡហសទងក់នរងប េតរេេឡេម់សករពួ៉េគសតជ់នអតកេកសេឯហតររសកេឡឡ

ងជេិពីស គត។ 

និមល៖ ន� រកេតដូម់ពួ៉េគហលក់នម់សកសកេចឡហ និងមងកតស ហបសួន់សគិន� ន 

សសមរកជេសមឡសដកសតាមសតជ។ មន សឆបសឹមិន់នហលកពីដំណា ងលក 

ន ក៉ពួ៉េគមងកតស ហ់សគិន� នេតុមតសូជប ស 

ដូម់ពួ៉េគមងកតស ហ់សគិន� នពីេសះឹបតគិតរ�មជួហមេសមឡនដលកម បជំនួេ 

ន ក៉ជួហពួ៉េគតរទទួល់នតំបណងបនសកបេា៉់ ងអងងតរសគិន� នបដលពួ៉េគ៉ំព ង

បតេធ�ឡតរ។ េ�ឹមិនបមន់េចត តលសតាមសតជេទ 

រ គងលបររេនឹមិនបមន់មន សឆេនល ឹសតងកេទ។ 

រដូម់សរេងទៃនតរេរៀរតរេតមន សឆេម់ ក៉បដលអ់៉មិន់នសញេកមាង

បដរ ពីេសះឹេឯហនរបតអ់៉េ�ឹមនល ហ់េដឡម។ 



ឧត�ម៖ បា ំគិតរ មា ក៉ ា់  និងរងសរងសបា ំមិនបមនអ ីមាងេ�ឹេទ។ បា ំគិតរ ពួ៉គតកពិត  ់

មន សឆេនល ឹសតងកេសក។ 

េាេពលបដលបា ំទទួលហ៉សពឹេហសសូជ់សពឹសេ�ងង ឹ�� លកបសួន 

បា ំ់នអធិនន ន់ដំរូង។ បា ំ់នស់រកពួ៉គតកអំពីរទពិេនធ 

េចឡហពួ៉គតកមងកអធិនន នេដឡមាីទទួលសពឹសគិស�។ េតឡមនះ៉រពិេសសអីបសឹ 

បដលបា ំគួរនិងហេាេពលបដលអធិនន នេ�ឹ? រមននរសសំៈនកេសក 

បា ំមិនមងកតរមន៉ំច សេ�ឹេទ។ 

និមល៖ ច ាសប!!! (េសឡម) ឧត�ម! ់ងនាងតស ហ់េមលជដីកលកម់ ក៉។ ់ងមងករចង ក៉តរ 

ម់សកសករ េរ ងសគរកងាងគ់ស ទរបតសរម់រក។ 

េសម៉�ីសេ�ងង ឹគ់់ទំ� ក៉ទំនង�� លកបសួន់មួហសពឹេហសសូជសគិស�។ 

គល នះ៉រសម�ីេជទមន�េបដល�មតរេហឡងនិងហេដឡមាីតរ់នសេ�ងង ឹេ�ឹេទ។ 

អធិនន នទទួលសពឹសគិស� គ់ដូម់តរស ស់ ៃន�ះចទពិះចទ។ េកឹរី់៉ូនស៉ម ំ 

និង៉ូន៉ំេញឹមននពងាហេារ និងហះ៉រស ស់ មិនម់សក ក៉េឯហ 

បតេរឡពួ៉េគមនេសម៉�ីេនល ឹសតងក៉់ ងមិត� ពួ៉េគពិត់់នសេ�ងង ឹ។ 

ឧត�ម៖ គួរតរេជ ់នបមន! ដូេម់ឹេតឡបា ំគួរនិងហស់រកពួ៉គតកដូមេម�មេត? 

និមល៖ សគនកបតស់រកពួ៉គតករ អធិនន ទទួលសពឹសគិស�គ់ដូម់តរសន��មួហ។ ពួ៉គតក 

គួរបតជបជ៉់មួហសទងក និងទូលសទងកនូជអ�ីបដលពួ៉គតកស់រក់ងបដលពួ៉គតកេជ ។ 

ពួ៉គតកសតជេជ រ សពឹេហសសូជ គ់់សពឹអមស សកបដល់នរេង�ឡតពួ៉គតក។ 

ពួ៉គតកេជ រ បសួនមន់រ 

េចឡហពួ៉គតកដាងម់សករសពឹេហសសូជ់នសងៃថសេឹសសមរ់រុំងពីអតីត

ល រមស រាន់តល និងអ�គត េឯហេសម៉�ីស គតេាេលឡេតឡេ� ង។ 

ពួ៉គតកសតជទូលសពឹេហសសូជរ ពួ៉គតកេជ េលឡសទងក េចឡហមងកេដឡរុមសទងក 

េគរពុម េចឡហសរេសឡរតេម�ឡងសទងក។ 

ពួ៉គតកសតជបតស ំអំេមពីសពឹេហសសូជជួហពួ៉េគតរេមេត តពីររូេស ក៉េតឆងប 

បដលពួ៉គតកលស រកេគរពរូ់ 

េចឡហរ៉ក៉�ីជំេន េកឹរី់មនតររ ិឹ គនកពីអ់៉ដៃទេឯហនរបតតរតស ហបសួន់សគិ

ស�ររសិាទ។ ់ង�មស់រកពួ៉គតកពីអ�ីបដល់ង់នអធិនន ន សរសិនេរឡ់ងមងក 

រា បន�េ�� តសំៈនករ 

គ់មិត�និងេរឹដូងពួ៉គតកេទបដលសំៈនក់ងះ៉រសម�ី់េទៀត។ 

ឧត�ម៖ អរគ ណេសក។ តនកបតេធ�ឡតរបា ំលកសរេសឡរ់ងម ន។ េតឡបា ំគួរនិងហស់រកពួ៉គតក 



រន�េទៀតងាងដូមេម�មេទៀត េសតហបដលពួ៉គតកេរ� ា់ េជ េលឡសពឹេហសសូជេចឡហ 

េ�ឹ? 

និមល៖ ់ង�ម�នបគមនីរបសឹបេទៀតតរពួ៉គតកន� រកពីតរបដល់រររសកគតកសតជ់ន 

អតកេកស ពីតរបដលពួ៉េគតស ហ់មន សឆថលី 

និងនន នសួគន់៉បនសងរ ី៉ រហេឯហេសម៉�ីសេ�ងង ឹ។ េណឹ 

់ំបា ំតររទគមនីរេងងបសឹេត់ង មនរសិម និងស៉ឯសេាជិតេទ? 

ឧត�ម៖ បា ំេសតរមេសៀជេេ និងរសិមរមួរលកេចឡហ។ 

និមល៖ សពឹគមនីរលូតជំពូ៉១៥ ប៧ ហាូហនជំពូ៉១ប១២ រ ាមូ ជំពូ៉៥ប៦ដលក១១ ២៉ូរនិថូ 

ស ជំពូ៉៥ ប១៧ និងេអេងសូរជំពូ៉២ ប៨ដលក៩ 

ឧត�ម៖ អូេប! លូតជំពូ៉១៥ ប៧ ហាូហនជំពូ៉១ប១២ រ ាមូ ជំពូ៉៥ប៦ដលក១១ ២៉ូរនិថូស  

ជំពូ៉៥ ប១៧ និងេអេងសូរជំពូ៉២ ប៨ដលក៩ សតជអតក? 

និមល៖ ់ង៉តកមូលស៉ឯសអសកនេា? មា ក៉់ងទទួលអ់៉េតសួរស បទ ៉់់ននេា? េតឡបា  ំ

�មេតមន�ីរេពទរ់មួហសគគង� ល និងសរពនរគតក់ននអតក? 

ឧត�ម៖ ់ ទេតឡ មា ក៉�មទទួលជួរ់នរចូតដលកេមាង៩ហរក។ បា ំគិតរសគ្នរបា ំពិត  ់

សរ់ហមិត�េពលជួរ់ង េ៉សគគង� លេរា  និងរងសីលរតីងបដរ។ 

និមល៖ អូេប!បា ំនាងទូរសព�េហពួ៉គតកម៉ជួរគ់េាមន�ីរេពទរេាេមាង៦� ម។ បា ំគិតរ  

ពួ៉េហឡង�មជួហសគ្នរ់ងតរតនកបតជិតស់ិទរ់មួហសពឹជហិរ 

និង់រកេត�ឡមរេសងរនពួ៉គតកពីរេរៀរ�នគមនីរ អធិនន ន 

និងតរតស ហបសួន់សគិន� នដកម តមំតងបដរ។ 

េ៉សគគង� លេរា ក៉មនរ់ ក៉សគិន� នថលីបដល�មជួហពួ៉គតកតរតនកបតមន

នពម់សកសក ៉់ ងហលកពីតរេរ� ា់ មិត�៉់ ង�ម់សគិស�ររសិាទ។ 

េសតហពីេរៀនមរក ពួ៉គតក�មទទួលសជម ជទា៉់ន។ 

េហឡងនាងជួហដលកសរពនរររសកពូមាូតូ  ូរ និង៉ូនតូមររសកគតកតងបដរ។ 

ឧត�ម៖ អរគ ណេសកនិមល។ ់ងពិត់សពឹពរដកធំមួហសសមរកបា ំ និងស៉ងមសគ្នរបា ំ។ មិន 

ដាង់អរគ ណងាងេមាមេទឡរអសកេទ។ ់ំជួរគ់េាេមាង៦� មេនឹ។ 

និមល៖ បា ំ ក៉េរៀន់នេសមឡនពីតរសន��ររសកេហឡងបដរ។ បា ំនាងជួរ់ងេា់មន�ីរេពទរេ! 

េចឡហ!  

ឧត�ម៖ � មរន�ិមេទៀតជួរគ់េ េចឡហ! 

 

 



 

 

  


