ធនញជ័យ

ធនញជ យ
័
េនះនឹងនិយយពីេរឿងធនញជ័ យ

កនុងេពះនងមតយ

កលេដមេឡយមកចប់កេំ ណត

នងមតយយល់ សបតិ៍េទៀបឯរពឹកដូ ចជយល់ សូង យល់ សបតិ៍

េបះដូ ងេបះបនទ ំងែផល

យល់ សបតិ៍េឃញែខ ែខេនះេពញបូ ណ៌មី។ នងេនះ

ភញក់េឡងពីេដកគិតថ សបតិ៍េនះលអណស់ េបដូ េចនះអញនឹងេទេអយេហរ
េមលេអយបនដឹងថសបតិ៍េនះលអឬអរកក់េអយរបកដ។
ធូ បេទដល់ ផះ
ទ េហរ អនកេហរមិនេន េនែតរបពនធ

េហយសួ រថ

គិតេរសចក៏យកេទៀន

នងេនះេទដល់ ផះ
ទ េហរ

អនកេហរេនេទ របពនធេហររបប់ថមិនេនេទ

នងេនរបប់ថ

រកគត់ថីន
វ ង

មករកគត់េអយទយសបតិ៍ តបតខញ
ិ ុ េំ ដកលក់េទយល់ សបតិ៍េទៀប

ឯរពឹកហក់ដូចយល់ សូង

េឃញែខៗេពញបូ ណ៌មី

យល់ សបតិ៍េឡងេបះដូ ងេបះបនទ ំងែផល យល់ សបតិ៍

របពនធេហរសតប់ដឹងសពវរគប់ដឹងថនងេនះនឹងេកត

កូ ន កូ នេនះរបុសនឹងបនជេសតច ដឹងដូ េចនះក៏នឹករចែណនេហយគិតថ អញ

នឹងទយេអយេទជខញុេំ គ គិតេរសចេហយរបប់ថ

នងនឹងមនកូ នរបុសមួ យ

នឹងេទជខញុេំ គ នងេនះសតប់របពនធេហរទយដូ េចនះេហយក៏លវលមកផទ
ះវញ។
ិ
ិ
ដល់ េពលសំរល កូ នេនះជរបុសែមន ែម៉ឪេហេឈមះថធនញជ័ យ

បនអយុ

៧ឆន ំេកង
ម េនះេដរេទេលងផទះមហេសដឋីែដលេនជិតខងេដយសពវៗៃថង។ ៃថងមួយ

របពនធមហេសដឋីតបញេនេលផទះ េបះរតល់ េទវធលក់េទដី រកេលកេទេឃញ

ធនញជ័ យេលងេនេនះក៏ែរសកថ អជ័យេអយេរសរតល់
េអយអញ ធនញជ័ យ


សួ រវញថ
េបខញុេំ រសរតល់
េតេអយរបស់អីខញ
វ ុ ំ របពនធមហេសដឋីថ អញេអយ
ិ


អំបុកអជ័យឯង ធនញជ័ យសួ រេទៀតថ េតេអយតិចឬេរចន នងរបពនធមហ
េសដឋីរបប់ថ

េអយ េហយអងគុយច ំ
អញេអយេរចន េទបធនញជ័ យេរសរតល់
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ំ ឹ ងអលេទផទះ របពនធមហ
ទរអំបុកពីរបពនធមហេសដឋីថ េអយអំបុកមក ខញុន

េសដឋីេអយអំបុកមកធនញជ័ យ

ធនញជ័ យ

ថថតិចណស់

េអយេរចនេទៀត

េទបរបពនឋមហេសដឋីេអយយកអំបុកមកេអយធនញជ័ យេរចនដល់ េទមួ យកេញជ រ
ធនញជ័ យេនែតទរថេអយេរចនេទៀត របពនឋមហេសដឋីថ អញេអយេរចន

អស់បុ ៉ណឹ ណងេហយ ធនញជ័ យសតប់េហយខឹងយំទរែតអំបុកេរចនៗេនះ ឮដល់

មហេសដឋី មហេសដឋីេដរចូ លមកេមលេហយសួ រថ អជ័យថវីក៏យ ំ េទបរបពនឋ

ំ េអយអំបុកវេរចន ឥឡូវខញុំ
មហេសដឋីរបប់ថ ខញុេំ អយវេរសរតល់
េអយ ខញុថ


េអយវដល់ មួយកេញជ រេទេហយ វេនែតទរថេអយេរចនេទៀត ឥឡូវេនះវ

អងគុយែតយំ មហេសដឋីក៏ថ ឱឯងមិនដឹងចិតតអជ័យេទ មនែតអញេអយវេទប
វរពមសុ ខចិតត េទបមហេសដឋីេហថ អជ័យមកេណះអញេអយអំបុកឯងេរចន
ឯធនញជ័ យឮមហេសដឋីេហដូ េចនះេហយក៏េដរេទតមមហេសដឋី មហេសដឋី

ំ ុ កនឹងចេងអរេអយបនជពីរចំែណកេហយសួ រថ
េអយយកចេងអរមួ យមកដក់អប
អជ័យអេមល អំបុកណេរចន ធនញជ័ យចងអុលេទអំបុកនឹងចេងអរថ េនះេរចន

ចងអុលេទអំបុកនឹងចេងអរថ េនះតិច េទបមហេសដឋីថ េបឯណេរចនអឯង
យកខងេរចនេនះចុ ះ ធនញជ័ យយកអំបុកនឹងចេងអរ

េពលេកបអំបុកេហយេទប

គិតកនុងចិតតថ ឱអញចញ់ េបកមហេសដឋីេនះេហយ អញនឹងផចញ់ របជញគត់

េនះេអយបនេទបអញសុ ខចិតត។ ធនញជ័ យ គិតដូ េចនះេរសចេហយ េដរេទដល់

មតយឪពុ កក៏របប់មតយថ អនកែម៉េទយករបក់េសដឋី

ំ ឹ ងជខញុម
ំ ហេសដឋីនឹង
ខញុន

ំញ ង
៉
ំ ិនេននឹងអនកែម៉េទ។ មតយធនញជ័ យឮកូ នថដូ េចនះ
បំេរេលកតមច
ខញុម

ិតតខុ ប
េហយសួ រកូ នថ

ំ ក់បណ
ំ ុ លេគក៏េទ េមតចក៏
អនកមសមតយ មតយនឹងមនជព

ំ ឹ ងេទ
េអយមតយយកកូ នេទេនជខញុេំ គដូ េចនះ េទបធនញជ័ យរបប់មតយថ ខញុន

េនផចញ់ របជញេលកមហេសដឋីេទ មតយឪពុ កឃត់កូនមិនបនក៏េអយកូ នេទ
ំ ហេសដឋីអព
ំ ី ៃថងេនះឯង។
េនជខញុម
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ធនញជ័យ
មហេសដឋីក៏េរបេចធនញជ័ យេអយកន់ថសសលេដរតមេទគល់ េសតច

សពវៗៃថងេទ ឯធនញជ័ យេដររកដល់ តបតមហេសដឋ
ីជិះេសះនឹងេដរមិនទន់ បន
ិ

ជមហេសដឋីរសដីថ អជ័យឯងេដរដូ ចេមតចក៏មិនទន់អញ េទបធនញជ័ យរបប់
ំ ទខលចវរជុះរបអប់អព
ំ ី ថសសល មហេសដឋីរសដីរបប់ថអំពីៃថងេនះ
ថតបតខញ
ិ ុប

េទអឯងរតូវរត់េអយទន់េសះអញ ធនញជ័ យសតប់េហយ េឆលយថបទ។
លុ ះដល់ ៃថងេរកយមក

ធនញជ័ យរតូវេចញេទតមមហេសដឋីេទៀត

កលមហេសដឋីេឡងជិះេសះេចញេទ ធនញជ័ យពឺតែតរត់តមេរកយេសះ
រជុះអស់របអប់សលអំពីកនុងថង់េរសះ

េនែតថសសលេហយនិងថង់េរសះទេទ

ំ ុ ំមហេសដឋីចុះអំពីខនងេសះេឡងេទេលសលជួ បជុ អ
ំ ងគយ
លុ ះេទដល់ សលជន
ុ

នឹងអស់នមុ ឺនធំតូចេហយក៏េហេទថ អជ័យយកសលមកេអយអញសុ ី

ឯ

ធនញជ័ យយកថសសលជូ នមហេសដឋី េហយថយមកអងគុយេនទីមួ យដ៏គួរសមនឹង

ខលួនឯង មហេសដឋីទទួលថសសលយកមក េមលេទេឃញែតថសទេទ

មិនហ៊នរសដីថអវីៗេឡយ

លុ ះដល់ េពលរតលប់មកផទះវញក៏
េហថ
ិ

ខមសេគ

អជ័យ

អមកេណះ ឯធនញជ័ យឮមហេសដឋីេហខលួនដូ េចនះេហយក៏េដរចូ លេទ មហ

េសដឋីក៏សួរថ អជ័យ េតរបអប់សលអញបត់អស់េទណ ធនញជ័ យេឆលយថវ
រជុះតមផលូវ

មហេសដឋីខឹងណស់ែរសកថ អឯងដូ ចេមតចក៏រជុះធលក់របស់អស់

ំ បថខញប
មិនេរសេឡ
ធនញជ័ យជរ
ិ

ងវញ
ុ ំ ទខលចតមមិនទន់េលកតបនជបទ

មិនហ៊នឈប់េរស
តបតេលកតផ
ត ំថេអយរត់េអយទន់េសះេលកតេនះឯង

ិ

ំ ន េបមិន
មហេសដឋីក៏របប់ថ េបេទេលកេរកយ រជុះរបស់អីេអយេរ
សកុ
ខ
វ


បនេរស
អញវយអឯង ធនញជ័ យសតប់ឮមហេសដឋីផត ំដូេចនះេហយក៏ច ំទុក។


រពឹកែសអកេឡងមហេសដឋីរតូវេទគល់ េសតចជថមីេទៀត គត់េឡងជិះេសះ

ឯធនញជ័ យកន់ថសសលរត់តមេរកយេសះេនះឯង

លុ ះដល់ េសះវជុ ះអចម៍

់ ល ទល់ ែតេពញេហយរត់តមេរកយេទ
េសះដក់កុ ងថង
ធនញជ័ យក៏េរសអចម៍
ស
ន
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មហេសដឋីជិះេសះេទដល់ មុន រកេមលធនញជ័ យមិនេឃញ លុ ះធនញជ័ យេទដល់

ំ បថ
ក៏សួរថ េមលអឯងថវីក៏េដរមិនេអយទន់អញ េទបធនញជ័ យជរ

បនជ

ំ ទតមមិនទន់េលកត តបតខញ
ំ ទរវល់ ឈប់េរសអចម៍
ខញុប
េសះវធលក់េរចន

ិ ុប

ំ ទឈប់េរស
ណស់ តបតរបសសន៍
េលកតផត ំថ េបមនរបស់អីរជុ
វ ះេអយខញុប

ិ

ទ ំងអស់ ដូ េចនះេហយបនជយូ រ។ មហេសដឋីថ អឯងេអយថសសលមកអញ
ធនញជ័ យរបគល់ ថសសលេចញេទ

មហេសដឋីេមលេឃញសុ ទែធ តអចម៍េសះេន

កនុងថង់េរសះក៏េអៀនខមសអស់នមុ ឺនែដលអងគុយេនេលសលជមួ យគន គត់មិន

រសដីថអវីៗេឡយ េហយក៏ចុះពីសលេឡងេសះបរេទផទះវញ
ិ

ឯធនញជ័ យក៏

យកថសសលមកេហយេដរេទតមមហេសដឋី លុ ះេទដល់ ផះ
ទ មហេសដឋី

ំ មអញេទគល់ េឡយ អឯងសមែតច ំចំករវញ
រសដីថ អជ័យឯងកុ ត
េទប
ិ

សមនឹងមុ ខងរអឯង រួចមហេសដឋីរបប់ថ ត ំងែតពីៃថងេនះេទ អឯងេទច ំ

ចំករែតសពវៗៃថងេទ ឯធនញជ័ យសតប់េហយក៏េឆលយថបទ េហយក៏េដរេចញេទ

ច ំចំករដូ ចែដលមហេសដឋីេរបដូ េចនះឯង។

ំ
ំេនកុ ងចំ
ធនញជ័ យេដកច ំចំករ ឯអស់ដណ
ករេនះសតវេគរកបីវសុ ី
ន

អស់នឹងមនេដញក៏េទ លុ ះដល់ មហេសដឋីេដរេទេមលចំករក៏មិនេឃញមនសល់

ំ
ំអីេឡ
ដណ
វ យ េឃញែតេគរកបីកំពុងសុ ីឥតសំៃច ក៏ែរសកេហថ អជ័យេអយ

អមកេណះអញនឹងសួ រអឯងេមល ធនញជ័ យឮេហយក៏េដរចូ លេទរកេហយ

រកបសំពះេនមុ ខ មហេសដឋី េនេសងៀមច ំសតប់មហេសដឋីនឹងថដូ ចេមតច ។
មហេសដឋីសួរថ អជ័យ អឯងរវល់ េដរេទឯណេទបមិនេដញេគរកបី

ំ
ំអស់ ធនញជ័ យេឆលយថ បនជខញុប
ំ ទពុ ំបនេដញេគរកបី
េអយវសុ ីដណ

ំ
ំេនះ
វសុ ីដណ

តបតេលកតម
ិនបនផត ំេអេយដញេគរកបី េលកតផត ំែតថ
ិ

ំ ទេមលែតចំករ ឥឡូវេនះចំករវេនែតវេទ នឹងមនបត់េទណ។
េអយខញុប

មហេសដឋីសតប់េហយក៏េនេសងៀម

នឹកថអជ័យេនះេហេពញជកចណស់
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ធនញជ័យ
េបដូ េចនះេតនឹងេរបករអវីបន ទីបំផុតមហេសដឋីគិតថ មនែតេរបវេអយឃវល

េគវញ
េទបមហេសដឋីេហថ អជ័យឯងមកេណះ ធនញជ័ យឮេហយេឆលយថ
ិ

បទ េហយេដរចូ លេទអងគុយេនេសងៀមេនមុ ខមហេសដឋី ឯមហេសដឋីក៏របប់ថ

ំ បសុ ំ
អជ័យេទឃវលេគសពវៗៃថងកុេំ អយខនេឡយ ធនញជ័ យសតប់េហយក៏ជរ

ំ ទឥតមនរបពនធ ឥឡូវេនះេលកតេអយេទឃវល
មហេសដឋីថ តបតខល
ិ ួ នខញុប

េគ

ំ បថេគញីទ ំងអស់ែដល
ំ ទអរេហយនឹងបនរបពនធេរចន ខញុប
ំ ទជរ
ខញុប

មនប៉ុនមនេនកនុងេរងេនះ េអយែតេឈមះថេគញី

ទ ំងអស់។

មហេសដឋីមិនមនរសដីថអវី

េទឃវលេគេទសពវៗៃថង

ំ ទសុ យ
ំ កេធវរបពនធ
ខញុប

ំ បលមហេសដឋី
ឯធនញជ័ យក៏ជរ

េហយេបមនេគេឈមលឯណវមកពក់េគញីេនះ

ធនញជ័ យក៏េចទថេគេឈមលទ ំងេនះវលួចរបពនធខួ នេហ
ល
 យចប់ចងទុកជេរចន
ំ ក ធនញជ័ យមិនេអយេទេហយរបប់េគថ
ណស់ មចស់េគេឈមលេគមកសុ យ
េគអនកឯងមកលួ ចរបពនធអញ េបចង់បនេទវញមនែតយករបក់
មកេអយ
ិ

អញេទបអញេបកេអយយកេទ េបមិនយករបក់មកេអយអញ អញមិនេបក
េអយវេទេទ។

មចស់េគេឈមលកលេបបនឮធនញជ័ យថដូ េចនះេហយក៏េកត

ំ បេលកមហេសដឋី
កតីេកតរកហយ ចូ លេទបតឹងដល់ េលកមហេសដឋីថ សូ មជរ
័ យឃវលេគេនះ វចប់េគេឈមលេយងខញុំ
បនរជប តបតេលកេអយធនញជ
ិ

រល់ គនអស់េគ២០ឬ៣០

វេគេនះេទលួ ចរបពនធវ វថេគញីទ ំងអស់េនះ

េលកមហេសដឋីេអយជរបពនធវ

ំ ំងអស់គនពុ ស
ំ ុ ខចិតតនឹង
េបដូ េចនះេយងខញុទ

ធនញជ័ យវេធវពុ ំរតឹមរតូវ សូ មេអយេលកយកេគេអយេយងខញុវំ ញ។
ឯមហេសដឋី
ិ

សតប់េហយក៏គិតថ អញេរបអជ័យេនះនឹងេកតេទសេរចនេទេទៀត គត់េរប

មនុ សសមនក់ថ អឯងេទេហអជ័យេហយយកទ ំងេគែដលវចប់េនះមកផង

បំេរេនះស
ត ប់េហយក៏េដរេទេហធនញជ័ យដូ ចពកយមហេសដឋីេរបេនះឯង េទ


ដល់ េហយរបប់ថ េចជ័យ ឥឡូវេនះេលកមហេសដឋីេរបអញេអយមកេហ
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េចជ័យឯង េហយេអយយកទ ំងេគែដលចប់របស់េគេនះេទផង ធនញជ័ យ

សតប់េហយេឆលយថ េបដូ េចនះឯងជួ យដឹកេគេអយអញផង េហយក៏ដឹកេគទ ំង

ំ បថ េចជ័យមកដល់ េហយ យកទ ំងេគ
េនះេទដល់ មហេសដឋី អបំេរេទជ
រ


េនះមកផង មហេសដឋីសួរថ អជ័យ ឯងដូ ចេមតចក៏បនជេទចប់េគេគេហយ
ំ បថ ខញប
ំ
ថលួ ចរបពនធអឯង ឯធនញជ័ យជរ
ុ ំ ទបនជរបសូ មយកេគញីេនះឯង

ំញ ទ ឥឡូវេគេឈមលទ ំងអស់េនះវេដញចង់របពនធរបស់ខុ ប
ំញ ទ បន
ជរបពនធខុ ប

ំ ទចប់ចងទុកនឹងយកមកបតឹងេលកត េបេលកតមនរបសសន៍ដូចេមតច
ជខញុប

ំ បដូ េចនះេហយ
ំញ ទរពម មិនហ៊នទទឹងេទ។ លុ ះមហេសដឋីសតប់ធនញជ័ យជរ
ក៏ខុ ប

ក៏របប់ថ អឯងេអយេគរបស់េគេទមចស់េគវញ
េហយខលួនអឯងកុ េំ ទឃវល
ិ

េគេទៀត វបេងកតេទសេរចនណស់ អឯងបនែតេរបករកនុងផទះវញេទ
ិ
បជ។
ធនញជ័ យក៏ខនពុ ំបនេទឃវលេគអំពីៃថងេនះឯង

មហេសដឋីេរបធនញជ័ យ

េអយេធវករកនុងផទះែតសពវៃថងេទ។

មនកលៃថងមួយ មហេសដឋីេចញេទអងគុយេលងេនសលេរក

និយយនឹងអស់នមុ ឺនមរនតីែដលេគមកគិតករអវីៗនឹងមហេសដឋី អំពីរពឹកដល់ ៃថង
រតង់ េពលឃលនបយ របពនធមហេសដឋីរសដីេរបថ អជ័យ េទេហេលត

អឯងមកពិសបយ វៃថងណស់េហយ។ ធនញជ័ យសតប់េហយក៏េដរេទេហ

មហេសដឋីថ េលកតេអយពិសបយ េដរបនតិចេទែរសកេហមតងេទ ឮដល់

មហេសដឋី មហេសដឋីក៏ខមសេគណស់ ែតមិនរសដីថេអយដឹងេឡយ។ លុ ះ

ធនញជ័ យេទដល់ េហយ ចូ លេទរកមហេសដឋីែរសកថ េលកយយេអយេហ

េលកតេទពិសបយ តបតៃថង
ណស់េហយ មហេសដឋីខឹងណស់ ចុ ះពីេល
ិ

សលេដរេទដល់ ផះ
ទ េទបរសដីថ ដូ ចេមតចក៏បនអជ័យឯងែរសកេហអញខល ំងៗ

េម៉ះ
ល េបេដរដល់ ជិតសឹមរបប់វអវី ធនញជ័ យេឆលយថ

ំ ទនឹងេធវឯងក៏េទ តបត
ខញុប
ិ

ំ ទេហដូ េចនះឯង
េលកយយេរបេអយេហេលកតមកពិសបយ បនជខញុប
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ធនញជ័យ
មហេសដឋីរសដីថ អឯងអំពីៃថងេនះេទ េបេគេរបេអយេទេហអញ អឯងេដរ

េដរេអយដល់ សិនេទសឹមរបប់អញតិចៗ កុ េំ អយេគឮេឡយ េបអឯងេហអញ
ដូ ចពីមុ នេនះេទៀត អញវយអឯងមិនខន ធនញជ័ យសតប់េហយក៏ច ំទុកកនុងចិតត។
េនយូ របនតិចេទ

មនកលមួ យៃថង មហេសដឋីេដរេទអងគុយឯសល

េរកបងគប់មនុ សសមនេអយេធវករ រគេនះេភលងេឆះផទះមហេសដឋីេនះឯង របពនធ

មហេសដឋីភ័យេហយេហថ អជ័យេទេហេលកតអឯង របប់ថេភលងេឆះផទះ

អស់េហយ ឯធនញជ័ យក៏េដរេទេហមហេសដឋីថ េលកតេអយេភលងេឆះផទះ

អស់េហយ ែតេហតិចៗ េជងរបឹងែតេដរមត់ក៏របប់តិចៗថ េលកតេអយេភលង
េឆះផទះអស់េហយ មហេសដឋីរកេលកេមលមកេឃញធនញជ័ យេដរេធវមត់មប
ហ ៗ

មហេសដឋីមនទិលកនុងចិតតក៏ែរសកសួ រថ អជ័យេអយ អឯងថអវីក៏មិនថេអយ

ខល ំងមក អញនឹងឮ ឯធនញជ័ យក៏ថតិចៗដូ ចែដលេនះឯង លុ ះេដរេទដល់ ជិត

េទបេអនេទខសបថ
េលកត េភលងេឆះផទះអស់េហយ ឯមហេសដឋីសតប់ដឹង
ឹ

ដូ េចនះេហយេរបថ អជ័យ េទយករបស់រសលៗេអយឆប់េទ ធនញជ័ យក៏

រត់េទយកសំបុមន់ែដលវពុ ំទន់បនេភលងេឆះ យកេទទុកជេរចនរបមណជ
៣០សំបុកមន់

លុ ះដល់ េភលងរលត់អស់េហយមហេសដឋីរសដីេអយេគយកអស់

របស់ែដលយកបនទន់េពលេភលងពុ ំបនេឆះេនះមកទ ំងអស់

បត់ែតធនញជ័ យ

ពុ ំេឃញយកអវីេចញមកនឹងេគ មហេសដឋីក៏សួរថ អជ័យឯងយកបនរបស់អីវ
ទុកខលះ

ំ ទយកបនេរចនណស់
យកមកេអយអញនឹងេមល ធនញជ័ យ ថខញុប

ំញ ទេទយកមកជូ ន
ច ំខុ ប

េហយធនញជ័ យេទយកសំបុកមន់ទ ំងេនះមកេអយ

ឯេទៀតក៏អឯងមិនយក

ធនញជ័ យេឆលយថ តបតេលកតផ
ត ំថេអយយករបស់
ិ

មហេសដឋី ឯមហេសដឋីថ អជ័យ ដូ ចេមតចក៏េទយកសំបុកមន់េទវញ
ឯរបស់
ិ

ំ ទយកសំបុកមន់េរពះវរសលជងរបស់ដៃទ។
រសលៗេនះឯង បនជខញុប

េពលមហេសដឋីសួររកមុ ខអនកេដមេភលងែដលេធវេអយេឆះផទះ ធនញជ័ យក៏សុ ះេទ
ទ
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ំ បថ េជង
ចប់េជងរកនចងដក់ឃនងន ំយកមកជូនមហេសដឋីេហយរសដីជរ

រកនេនះឯងជេដមេភលង

េភលងែតងែតន ំេឆះអំពីេជងរកនេនះឯង រល់ ផះ
ទ

ំ ទ
មនុ សសសពវៃថងរបកដជេឆះេចញពីេជងរកនមិនខន ថេបមិនែមនេទ ខញុប

ទទួលខុសេអយេលកតេធវេទស។ ឯមហេសដឋីសតប់េហយក៏គិតែតកនុងចិតតថ

អជ័យេនះេឃញថអញេរបវមិនបន េបេរបេទេឃញថនឹងខូចអស់រទពេរចន

េបដូ េចនះមនែតអញន ំេទថវយេសតចេអយរសលះពីខលួនអញ

គិតដូ េចនះេហយ

គត់ក៏របប់ថ អជ័យ អញនឹងឯងយកេទថវយហលួងកនុងរពឹកែសអកេនះឯងេហយ
ឯធនញជ័ យក៏េនេសងៀម។

លុ ះរពឹកេឡង មហេសដឋីក៏េរៀបចំខួ នេឡ
ល
ងេទគល់ េសតច េហយយក

ំ
ធនញជ័ យេទជមួ យផង េទដល់ េហយរកបបងគគល់
េទបទូលថ សូ មទនរកប

ំ
ំ នេកមងមនក់មនរបជញណស់ នឹងេដញរបជញវមិនទន់
ទូល តបតទូ
ិ លបងគជខញុម

ំ
ំ កមកថវយ
ឥឡូវេនះទូលបងគជខញ
ុយ

េឡយ គមនមនុ សសឯណនឹងកុ ហកដូ ចគមន

ំ ួ លងធូ លីរពះបទ
ជខញុហ

ឯរពះមហកសរតរទង់សណ
ត ប់េហយមនបនទូលរតស់

េហថ អជ័យចូ លមកអយ ធនញជ័ យក៏េឆលយថ រពះករុណៃថលវេសស
េហយ
ិ

ខិតចូ លេទជិតមុ ខរពះភរកត េទបមហកសរតសួ រថ អជ័យឯងេចះកុ ហកែមនឬ?
ធនញជ័ យក៏រកបទូលថ េចះែមន។ េសតចរតស់ថ េបដូ េចនះអឯងកុ ហកមក

ំ
អញនឹងេមល ធនញជ័ យរកបទូលថ ឯកុ ហកេនះមនកបួនេនផទះទូលបងគជខញ
ុំ

េទបេសតចរតស់ថ េបដូ េចនះអឯងេទយកមកនឹងកុ ហកេអយអញេមល។

ធនញជ័ យរកបទូលថ មនែតេអយអនកណមនក់េទយកកបួនអំពីផទះទូលបងគំ

ជខញុំ េទបេសតចរតស់េរបមហតលិកមនក់ថ អឯងេទយកកបួនកុ ហកពីផទះ
អជ័យមកេអយឆប់ ឯមហតលិកេនះរកបថវយបងគំ េហយក៏រត់េទផទះ
ធនញជ័ យ របប់មតយធនញជ័ យថ

កុ ហក

័ យរបប់ថេអយមកយកកបួន
តបតធនញជ
ិ

ំង
ឯមតយសតប់េហយេឆលយរបប់ថគមនេទ។ មហតលិកវលេទវ
ិ
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ធនញជ័យ
វញទូ
លេសតចតមដេំ ណរ
ិ

េទបេសតចមនរពះបនទូលរតស់សួរថ អជ័យអឯង

ថមនកបួនកុ ហកេនឯផទះ ឥឡូវេនះេអយេទយក មតយឯងថគមនេទ ធនញជ័ យ

ក៏រកបទូលថ េនះេហថកុ ហកថវយេហយ សូ មទនរជប។ េសតចសតប់េហយ

ក៏រទង់រពះសំរួល មនរពះបនទូលថ អជ័យឯងេនគល់ បេំ រអញសពវ
ៗៃថងកុេំ អយ


ខន ឯធនញជ័ យទទួលរពះបនទូលេហយក៏េនេសងៀម េហយគល់ បេំ រគ
 ម នខនដល់

មួ យៃថង។

័ ថ អញនឹងលបងរបជញ
មនកលមួ យៃថង េសតចគិតកនុងរពះរជហបញទយ

់ ឹងេមល លុ ះដល់ រពឹកេឡងេសតចយងេទកំពង់ទឹក េហយបនេហ
អជ័យចងដ

អស់ទ ំងនមុឺនតូ ចធំទ ំងប៉ុនមនេអយរកពងមន់មួយមនក់មកកតប់កុ ងៃដ
េពលចុ ះ
ន
កនុងទឹកមុ ជេទេងបេឡងេអយែរសកថ តុ កត
ក តពង១ ថវយេសតច ឯធនញជ័ យកុ ំ

េអយដឹងេរឿងេនះេឡយ។ អស់នមុ ឺនមរនតីរកពងបនមួ យៗ េហយមនក់ៗមុ ជចុ ះ
ទឹក េងបេឡងែរសកដូ ចៗគនថ តុ កត
ក តពងមួ យ យកពងេទថវយេសតចរគប់ែត
គនអស់េហយេនសល់ ែតធនញជ័ យេរកយេគ

មិនបនដឹងខលួនថេសតចេអយចុ ះ

ទឹកកន់ពងមន់េទដូ េចនះេឡយ លុ ះេសតចេអយេហមកថ អជ័យឯងចុ ះមុ ជ

ទឹកេទេងបេឡងនឹងអលថវយពងមន់មួយដូ ចេគ ធនញជ័ យនឹងរកពងមន់គមន

ែតមុ ជចុ ះទឹកដូ ចេគែដរ េពលេងបេឡងែរសកថ កឹគគិគលគក ឯេសតចមនបនទូល

ំ
េឈមល
សួ រថ ឯណអជ័យពងមន់ េទបធនញជ័ យទូលថ ទូលបងគេនះជមន់
ំ
េឈមល
ជន់មន់ញីទ ំងអស់េនះឯង បនជមនពង េបកុ ែំ តទូលបងគជមន់

េហយជន់មន់ញីទ ំងេនះ េមមន់ទ ំងេនះគមនពងេទរកបទូល សូ មរទង់រជប។

េសតចសតប់េហយក៏េកតរបជញធនញជ័ យេហយមនរពះបនទូលសួ រថ អជ័យអយុ

ំ ខ ញំ បន១១ឆន ំ។
ឯងប៉ុនមនឆន ំេហយ ធនញជ័ យរកបទូលថ អយុ ទូលបងគជ
ុ

ចនឹង
េសតចសតប់េហយមនរពះបនទូលរបប់អស់នមុ ឺនេអយបនដឹងថ តបតេសត
ិ

ំកំណត់ដប់ៃថងេទៀតេទបេសតច
យងេទរបពតៃរព េអយអស់នមុ ឺនេរៀបចំខួ នច
ល
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យងេទ

ឯអស់នមុ ឺនបនសតប់រពះបនទូលដូ េចនះេហយក៏េរៀបខលួនរគប់តម

មុ ខងរេរៀងខលួន

ំ
លុ ះដល់ កណ
ត់ៃថងេចញេទេហយ

េទបេសតចេហធនញជ័ យ

មកមនបនទូលបងគប់ថ អជ័យឯង អញេអយជិះដរំ ែដលដក់
រកយេសងយ
ី

េទេអយបនទន់អញ េបមិនទន់អញ ឯងនឹងមនេសចកតីខុសមិនែលងេឡយ

ឯដរំ េនះេសត
ចេអយយកដរំ ចស់
នឹងេដរមិនចង់រួច េហយេអយធនញជ័ យជិះេទ
ី
ី

ធនញជ័ យក៏េឡងជិះបរេទ ដរំ វេដ
រមិនទន់េគេឡយ
ី

ធនញជ័ យក៏េធវេកតងេហយ

យកេថនលេដលេលខនងដរំ េនះឯង។
រពះមហកសរតេសតចយងេទដល់ រពះពនល
ី
េហយេអយរកធនញជ័ យក៏បត់ េហយរតស់ថ អជ័យេនះខុសមិនខនេហយ

លុ ះដល់ យូរេទបធនញជ័ យមកដល់

រពះមហកសរតេអយេហធនញជ័ យមកសួ រថ

អជ័យឯងបរដរំ ដូ
ថ
ី ចេមតចក៏មិនទន់អញ អឯងខុសេហយ តបតអញបនរបប់
ិ

ំ ន ធនញជ័ យសតប់រពះបនទូលេហយក៏រកបទូលថតបតដ
េអយមកេអយទន់កុខ
ិ រំ ី

ំ
ំ
វមិនេដរ ទូលរពះបងគជខញ
ុ េំ ធវេកតងេបក េហយេធវេថនលេដលផង ទូលរពះបងគ

ំ ឹ ងបនរបែហសក៏េទ សូ មរទង់រជប។
ជខញុន
មនបនទូលថដូ ចេមតចក៏េទ។

េសតចសតប់េហយក៏េសងៀមេន នឹង

េសតចរកសលសបបយេទ លុ ះដល់ ៃថងរេសៀលវល
ិ

័ ថ អជ័យេនះមនរបជញ
មកវញេហ
ិ
 យចូ លផទំ េសតចគិតកនុងរពះរជហបញទយ

ណស់ នឹងគិតេធវដូ ចេមតចេអយទល់ របជញវេនះ

នឹងេដញរបជញវេទៀត េសតចរទង់រពះតំរះដូ
ិ េចនះេហយ

មរនតី

េបដូ េចនះមនែតអញ

េអយអស់នមុ ឺន មុ ខ

នូ វអស់មហតលិកនូ វអស់ឃុនមុ ឺនកនុងងរែដលមនេនកនុងរពះនគរ

ំ ឹ ងរទង់បងគប់េអយែហរេសតចេចញេទរបពតៃរពេទៀតេនៃថង
េអយមកជួ បជុ ន

ែសអកេនះឯង ែតេអយជិះេសះែហរេអយបនរគប់គន ែតអនកណគមនេសះជិះ
នឹងបនេសចកតីខុសមិនែលងេឡយ

ឯធនញជ័ យកុ េំ អយវដឹងេសចកតីេនះ េបរពឹក

េឡងនឹងេចញេទេហយសឹមរបប់អជ័យថ េអយរកេសះជិះេទ។ លុ ះដល់ រពឹក
េឡងេសតចេចញដេំ ណរេទ អស់នមុ ឺនេឡងជិះេសះែហរេសតច ឯរពះមហកសរត

11

eroberogeLIgvijeday b‘uncan; suRksirI

ធនញជ័យ
េអយេហធនញជ័ យមកេហយរទង់បងគប់ថ

អជ័យឯងមកែហរអញេទ េហយ

េអយរកេសះជិះ េដរេទេជងទេទអញនឹងយកេទសអឯងថខុស ឯធនញជ័ យ
សតប់េហយទទួលរពះបនទូល រត់រកេសះគមន ឥតនរណនឹងេអយ។

រពះមហ

កសរតរបប់ធនញជ័ យេហយេសតចយងេចញេទ ឯធនញជ័ យកលរកេសះមិនបន

ក៏រត់េទយកេសះកូ នចរតងគកតប់នឹងៃដ េហយេដរេទែហរេសតច។ រពះមហកសរត

េសតចេទដល់ រពះពនលេហយរកធនញជ័ យមិនេឃញ។ ធនញជ័ យេដរអំពីចំងយ

លុ ះដល់ លម
ម េសតចទតមកេឃញក៏របឹងរត់េទដល់ េហយរកបថវយបងគំ រពះ

មហកសរតរទង់មនរពះបនទូលសួ រថ អជ័យអញេអយឯងជិះេសះមក

ឥឡូវ

េនះេមតចក៏មិនជិះេសះ ធនញជ័ យលបតៃដេហយរកបទូលថ េសះេនះែដល

ំ
ំ ិះែហរមចស់ េសតចសតប់េហយក៏េសងៀមេន មិនមនរពះបនទូលជអវី
ទូលបងគជខញ
ុជ
េឡយ

េហយេសតចក៏វលមកកន
ិ
ិ
ុ ងរពះរជវ ំងវញ។

រពឹកមួ យេសតចរតស់េហេអយធនញជ័ យមកគល់ េហយមនរពះបនទូល

ំ
ំ
ថ អជ័យឯងេទេបសេរកមដណ
ក់កុេំ អយមនសំរមេនេរកមដណ
ក់អស់
អនកមនងសពវៗៃថងេទ េបអឯងខននឹងបនេសចកតីខុសមិនែលងេឡយ ធនញជ័ យ

ំ
សតប់រពះបនទូលេហយក៏េរៀបខលួនចូ លេទេបសេរកមដណ
ក់អស់អក
ន មនងេនះ។
អស់ទ ំងរសីបំ
ត េរវេដ
រទរនទ ំេលកបលធនញជ័ យែតសពវៗៃថង ឯធនញជ័ យគិតថ

អស់ទ ំងរសីេនះេដ
ត
រេលកបលអញ

េបដូ េចនះអញនឹងគិតេធវកុ េំ អយេសតចេរបមក

ំ
េបសេរកមដណ
ក់េនះេទៀតបនេឡយ។ គិតេរសចេហយធនញជ័ យក៏ែរសកេជរ
ថ េមេចរដកទងទ ំងអស់េនះ វបនសុ ីក៏ែតពីគូ ទ វមិនបនសុ ីក៏ែតពីគូ ទវ។

ំ
ធនញជ័ យែរសកេជរខល ំងៗឮដល់ អស់អក
ក់េនះ ពួ កអនកមនង
ន មនងេនខងេលដណ
់
ខឹងនឹងធនញជ័ យក៏បបួ លគនេឡងេទរកបទូលេសតចថ សូ មរទង់រជប តបតរទង
ិ

ំ
រតស់េរបអជ័យេអយវេទេបសេរកមដណ
ក់ ឥឡូវេនះវេជរបេញ
ច រអស់ទ ំង

ំ ទំងន់ មុ ខគួ រេអយខមសអស់មនុ សសផងទ ំងពួង នឹងេធវជរពះមនងេសតច
េយងខញុជ
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មិនបនេទ សូ មរជប។

រពះមហកសរតមនបនទូលសួ រថ វេជរដូ ចេមតច

េទបអនកមនងទូលថ េជរេមេចរដកទងទ ំងអស់េនះ វបនសុ ីែតពីគូ ទ វមិនបន
សុ ីក៏ែតពីគូ ទវ។

េសតចសតប់េហយក៏រទង់រពះេរកធ

រតស់េអយេហធនញជ័ យ

ំ
មកេហយមនបនទូលសួ រថ អជ័យឯងអញេរបេអយឯងេទេបសេរកមដណ
ក់

ដូ ចេមតចក៏បនអជ័យឯងេជរបេញ
ច ររបពនធអញែមនឬេទ េទបធនញជ័ យរកបទូល

ំ
ំ លេទ
ំ ឹ ងបនេជរបេញ
ថ ទូលបងគជខញ
ច រអស់អក
ន មនងក៏េទ ប៉ុែនតកលទូលបងគចូ
ុន

ំ
ំ
េបសេរកមដណ
ក់េនះមនពីងពងព័ទេធ រកមដណ
ក់យ៉ងេរចន ដល់ ទូលបងគំ

ំ
ចូ លេទេបសវជប់កបលទូលរពះបងគជខញ
ុ ំ បនជេជរថេមេចរដកទង វបនសុ ី
ែតពីគូ ទ វមិនបនសុ ីក៏ែតពីគូ ទវ េរពះពីពងវេធវសំបុកនឹងគូ ទច ំចប់សតវដៃទ

ំ
ំ ឹ ងបនេជរអស់អក
សុ ីជអហរ ទូលបងគជខញ
ន មនងជមចស់ក៏េទ សូ មរទង់រជប។
ុន

ំ ឹងនឹងវ
រពះមហកសរតសតប់េហយក៏មនបនទូលនឹងអស់អក
ន មនងថ អស់ឯងកុ ខ

អជ័យវនឹងបនេជរឯងក៏េទ វេជរែតពីងពងេទ េទបអស់អក
ន មនងរកបទូលថ

ំ
អំពីៃថងេនះេទមចស់កុេំ អយអជ័យវេទេបសេរកមដណ
ក់េនះេទៀតេឡយ។

ំ
រពះមហកសរតក៏ហមធនញជ័ យមិនេអយេទេបសេរកមដណ
ក់េនះេទៀត ឯ

ំ
ំ ី ៃថងេនះឯង។
ធនញជ័ យក៏ខនពុ ំបនចូ លេបសេរកមដណ
ក់អព

័ ថ អជ័យេនះជមនរបជញណស់
រពះមហកសរតគិតកនុងរពះហបញទយ

នឹងេដញរបជញវមិនទន់

េបដូ េចនះអញនឹងេអយវយកមន់មកជល់ នឹងមន់

អញមតង េហយអញនឹងេអយហមរបមអនកនគរអញកុ េំ អយនរណេអយមន់

ខល ំងរបជល់ មកធនញជ័ យេទះទិញកតីឬខចីកតី េបនរណេអយខចីឬលក់េអយធនញជ័ យ
នឹងយកេទសខុសមិនខនេឡយ

័ ដូ េចនះេហយេសតចក៏
គិតកនុងរពះហបញទយ

់
រកសលសបបយេទ។ លុ ះដល់ រពឹកេឡយេសតចេចញមកគងេនសលេរក

រទង់េអយេហនមុ ឺនមកជួ បជុ ំ េហយមនរពះបនទូលបងគប់េអយរកមន់មកជល់
េនមុ ខរពះលន េហយេអយេហធនញជ័ យមកគល់ ផង លុ ះធនញជ័ យមកដល់
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ធនញជ័យ
េសតចមនរពះបនទូលបងគប់ថ អជ័យឯងេទយកមន់អឯងមកជល់ នឹងមន់

ំ
អញេអយបនឥឡូវេនះឯង ឯធនញជ័ យក៏រកបបងគលេទរកមន់
េហយគិតថ

រពះមហកសរតនឹងផចញ់ របជញអញេទៀតេហយ េបអញនឹងរកទិញមន់េគ េលក

មុ ខែតហមរបមមិនេអយនរណលក់េអយេឡយ េបដូ េចនះងយេទ អញនឹង

យកមន់អញេនះឯង គង់ែតនឹងជល់ ឈះ
ន មន់របស់រពះមហកសរតមិនខនេឡយ។
គិតេហយធនញជ័ យក៏េដរដល់ ផះ
ទ ខលួនេហយចប់យកកូ នមន់ែដលេទបនឹងញស់
េហយយកសំពត់រុ ំកូនមន់េនះរួចេដរេទ លុ ះដល់ រពះមហកសរតេហយរកប

ថវយបងគំ េសតចទតេមលមិនេឃញធនញជ័ យយកមន់មកជល់ តមរទង់បងគប់ក៏

រទង់មនរពះបនទូលសួ រថ អជ័យឯណមន់ែដលអឯងរតូវយកមកជល់ នឹងមន់

អញេនះ ឯធនញជ័ យក៏រកបទូលថ េអយែតយកមន់រពះរជរទពយេនះមកនឹង
ំ
ជល់ នឹងមន់របស់ទូលរពះបងគជខញ
ុំ

េទបរពះមហកសរតរតស់េរបេអយេទយក

មន់រពះរជរទពយមកជល់ េហយេអយែលងមន់េនះេនទីរបជល់ េនះឯង។

ឯអស់នមុ ឺនក៏ដក់មន់េអយជល់ គនេដយគូ ៗរគប់គន ឯរពះមហកសរតមនរពះ

៏ ិនែលងមន់អឯងេទេមល ធនញជ័ យឮរពះបនទូល
បនទូលេតឿនេទថ អជ័យថវីកម
េតឿនដូ េចនះេហយក៏យកកូ នមន់ែដលរុ ំនឹងសំពត់សដក់េទេអយជល់ នឹងមន់

រពះរជរទពយ

ឯកូ នមន់េនះកលេបេឃញមន់ធ ំ

សសុ លេរកមេពះមន់ធេំ នះ

វសមនថជេមវក៏រត់េទ

ំ លេបេឃញកូ នមន់រត់មកសសុ ល
ឯមន់ធក

េរកមេពះដូ េចនះ វក៏រត់េចញ ធនញជ័ យក៏ទះៃដែរសកថ មន់ធេំ នះចញ់ មន់
អញេហយ មិនហ៊នជល់ េទ វរត់េទេហយ។ ឯរពះមហកសរតក៏រទង់រពះេរកធ

នឹងធនញជ័ យេហយវលចូ
លេទកនុងរពះរជមនទីរ េហយរទង់រពះចិនតថ េបដូ េចនះ
ិ
អញនឹងរបជល់ រកបីវញ។
ិ

មនកលមួ យៃថង េសតចរតស់េហអស់នមុ ឺនមកេហយមនរពះបនទូល

ហមអស់នមុ ឺនថ េបអជ័យវរកខចីរកបីនរណ កុ េំ អយររសតណេអយេឡយ
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េបនរណេអយខចីនឹងមនេទសខុស រទង់ហមអស់នមុ ឺនេរសចេហយក៏យង
ំ
កនុងដណ
ក់វញ
ិ

ឯធនញជ័ យនឹងបនដឹងថេសតចហមដូ េចនះក៏េទ។ លុ ះរពឹកេឡង

េសតចេចញមកគង់េនសលេរកេហយេរបេអយយករកបីរពះរជរទពយ១ែដល

េឡងកំល ំងមកដល់ ឥតមនរកបីឯណនឹងជល់ បនេឡយ។ រកបីរពះរជរទពយ
័ យេអយរកបីមក
មកដល់ េហយ េសតចមនរពះបនទូលេអយបំេរេទេហធនញជ


របជល់ នឹងរកបីរពះរជរទពយកុ េំ អយខនេឡយ។

បំេរស
 ត ប់េហយក៏រត់េទរបប់

ធនញជ័ យដូ ចមនរពះបនទូលបងគប់េនះឯង ធនញជ័ យសតប់រពះបនទូលដូ េចនះេហយ
ក៏ចុះអំពីផទះេទចប់យកកូ នរកបីែដលេទបសំរលបនដប់ៃថងេហយចងកូ នរកបី
េនះដឹកន ំជមួយនឹងបំេរេទដល់


ំ
េហយរកបថវយបងគគល់
ឯរពះមហកសរត

េសតចទតមកយល់ រកបីែដលធនញជ័ យដឹកមកដល់ ក៏រទង់បងគប់ធនញជ័ យថ េអយ

យករកបីអឯងមកជល់ នឹងរកបីអញេមល េទបធនញជ័ យដឹកកូ នរកបីេទេទៀបរកបី
ធំេនះឯង ឯកូ នរកបីវេមលេទេឃញរកបីធំេនះេហយ វសមនថជេមវ វក៏
រត់េទេបពងេបលករកបីធំេនះ ឯរកបីធំវរេសប វក៏សុ ះេបលដច់
ែខសនឹងចប់ក៏
ទ

មិនបន ធនញជ័ យែរសកថ ចញ់ េហយៗ កូ នរកបីក៏របឹងេបលតមរកបី
េឈមលេនះឯង េរពះវថជេមរបស់វ។

ឯរពះមហកសរតទតេទេឃញរកបី

រពះរជរទពយេនះវេបលេទ េហយេឃញកូ នរកបីវេបលតមពីេរកយដូ េចនះ

័ ណស់ េហយេសតចមនរពះបនទូលរបប់អស់នមុ ឺន
ក៏េអៀនកនុងរពះហបញទយ

េអយឃត់ធនញជ័ យកុ េំ អយចូ លកនុងរជវ ំងេឡយ េបនរណេអយអជ័យវ

ចូ លកនុងវ ំង អញនឹងយកេទសខុសមិនែលងេឡយ។ មនរពះបនទូលដូ េចនះេហយ

ំ
េសតចយងចូ លេទកនុងដណ
ក់វញ
ិ

ឯអស់នមុ ឺនេហធនញជ័ យមករបប់ថ តបត
ិ

េសតចរទង់បងគប់េអយរបប់ អជ័យឯងថ ពីៃថងេនះេទដល់ ១០ឆន ំ កុ េំ អយចូ ល
កនុងរពះរជវ ំងេទៀត េបឯងមិនសតប់ ឯងនឹងមនេសចកតីខុសមិនខនេឡយ។

ឯធនញជ័ យសតប់េហយក៏េសងៀមេន

េហយលេចញេដរេទផទះអតមវញ។
ិ
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ធនញជ័យ
លុ ះយូ ររបមណបនបួ នៃថង នឹងដល់ ៃថងសីល

សរងគជចូ លេទេទសនកនុងរជវ ំង

េសតចនឹងនិមនតេលករគូ

ធនញជ័ យដឹងដូ េចនះេហយក៏េដរេទអងគុយកនុង

ំ ន េរចន េហយធនញជ័ យេធវជរសដីថ
សលេរក ជួ បនឹងនមុ ឺនមុ ខមរនតីតូ ចធំជុគ
កនុងៃថងសីលេនះ េសតចនឹងេហខញុេំ ទកនុងវ ំងមិនខនេឡយ ឯអស់នមុ ឺនបនឮ

ធនញជ័ យថដូ េចនះេហយក៏េសចទ ំងអស់គនេហយថ េហអអជ័យេគចូ លេទបន

ែមនេហយ ថដូ េចនះេហយក៏ចុះេដរេទផទះទីៃទៗ ឯធនញជ័ យក៏េដរេទផទះវញ។
ិ
លុ ះដល់ រពឹកៃថងសីល េសតចេអយេទនិមនតេលករគូសរងគជចូ លេទេទសនកនុង

រពះរជវ ំង ឯធនញជ័ យក៏េទអងគុយច ំផូ វេលករគូ
សរងគជ េលករគូសរងគជក៏
ល

េដរតមផលូវេទជួ បនឹងធនញជ័ យ

ឯធនញជ័ យេមលេឃញេលករគូសរងគជេដរមក

ំ លថ សូ មេលករគូេមតតឈប់សន តបតខញក
ដល់ េហយរកបថវយបងគទូ
ិ
ិ ុ ំ ុ ណដឹង

ំ ុ ណនឹងទូលេអយរជប េលករគូសរងគជសតប់េហយ
ករណ៍មួ យជមនទិល ខញុក
ំ ូ ចសក់េកងក
ក៏ឈប់េន ឯធនញជ័ យក៏េដរចូ លេទជិតទូលថ េមលសក់កបលខញុដ

េមលេទមុ ខេលករគូរគន់ជងគូ ទខញុំ

ឯេលករគូសរងគជសតប់េហយខញល់ នឹង

ធនញជ័ យេដៀលមុ ខដូ េចនះេលកគិតថ អញនឹងេទទូលរពះមហកសរត លុ ះេទ

ដល់ ជួបនឹងេសតចេហយ េលករគូសរងគជថវយរពះពរទូលថ តបតអជ័
យវរសដី
ិ

េអយអតមភពថ េមលេទសក់វដូ ចសក់េកងក េមលមកមុ ខអតមភពរគន់

ំ ុ ំជរំ ះេអយអតមភពសុ ខចិតតផង
ជងគូ ទវ សូ មរពះមហរជយកធនញជ័ យមកជន

េទបបន

កុ េំ អយអជ័យវរសដីេអយអតមភពដូ េចនះេទៀត។ រពះមហកសរត

សតប់ពុទដ
ធ ីកេលករគូសរងគជដូ េចនះេហយ

េសតចរតស់េរបមហតលិកមនក់

ំ ូ រេឡយ។ ឯេច
េអយេទេហធនញជ័ យេអយចូ លគល់ េសតចេអយឆប់ កុ យ

ធនញជ័ យរសដីេអយេលកដូ េចនះេហយ ក៏េទអងគុយេនសលេរកជមួ យអស់
នមុ ឺន

ំ ូ លេទគល់ មិនខន
េហយថបនតិចេទៀតេសតចនឹងេអយមកេហខញុច

ំ កថ ែមនេហយ
កលណឮធនញជ័ យរសដីដូេចនះេហយ នមុ ឺនអស់េនះរសដីចអ
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បនតិចេគចូ លេទគល់ ហួ លងមិនខនេឡយ ឯមហតលិកេនះ កលេបេដរេទដល់

ណមនរពះបនទូលេអយេហ
មុ ខសលេឃញធនញជ័ យក៏របប់ថ តបតរពះករុ
ិ

ំ ន ធនញជ័ យសតប់េហយក៏របប់អស់នមុ ឺនថ
អជ័យឯងេទចូ លគល់ ឥឡូវេនះកុ ខ

ំ មចស់នឹងេអយេហចូ លវ ំងមិនខន អស់េលកមិនេជឿខញុំ ថេហយធនញជ័ យ
ខញុថ

ំ យេសងៀមេន
ក៏ចុះតមមហតលិកចូ លេទកនុងវ ំង េទដល់ រកបថវយបងគេហ


ឯរពះមហកសរតទតេឃញធនញជ័ យមកដល់ មនរពះបនទូលសួ រថ អជ័យឯង

ំ
បនរសដីថដូ ចេមតចេអយេលកសរងគជែមនឬ ធនញជ័ យទូលថ ទូលបងគថែមន
ំ
ែតនឹងេដៀលេតមះេលកក៏េទ ថេនះជឧបមេអយខលួនទួលបងគេទេត
 តបតេលក
ិ
ំ នបនចូ លបនជទូលបងគថ
ំ
ំ ូច
ចូ លកនុងវ ំង ឯខលួនទូលបងគម
េមលសក់កបលខញុដ
ិ

ំ រពះមហកសរតសតប់េហយមន
សក់េកងក េមលេទមុ ខេលករគូរគន់ជងគូ ទខញុ។

ំ ញ ល់ នឹងអជ័យេឡយ វថជឧបមខលួន
រពះបនទូលនឹងេលកសរងគជថ េលកកុ ខ
ំ ូ លមកកនុងវ ំងអញេទៀត ធនញជ័ យ
វេទ េហយេសតចបេណតញថ អជ័យឯងកុ ច
សតប់េហយក៏ថវយបងគវំ លេទផទ
ះវញ។
េសតចមនរពះបនតូលបេណតញធនញជ័ យ
ិ
ិ

័ ថ ឥតអនកណេដញរបជញអជ័យបន អញហម
េហយក៏គិតកនុងរពះរជហបញទយ
មិនេអយវចូ លវ ំង ឥឡូវេនះវចូ លបន មិនមនេទស តបតរបជ
ញ វមន។
ិ

េរកយមក េសតចមនរពះបនទូលបងគប់ថ េអយអស់រសីេនកនុងវ ំងេទ

ជុ ះអចម៍ដក់ផះ
ទ អជ័យ េបវថដូ ចេមតចេអយចប់យកេទសខុស។ ឯរសីអនកកនុង

វ ំងបនឮរពះបនូ លបង
ទ
គ ប់ដូេចនះេហយ ក៏បបួ លគនេទជុ ះអចម៍ដក់ផះ
ទ ធនញជ័ យ
េទដល់ េហយរបប់ធនញជ័ យថ តបតម
ទ ជ័យឯង
ិ ច ស់េលកេអយជុ ះអចម៍ដក់ផះ

ំ ិនហ៊នឃត់
ឯធនញជ័ យសតប់េហយក៏េឆលយថ េបមនរពះបនទូលដូ េចនះេហយ ខញុម

់ ះក៏ជុះចុ ះ។ អស់អក
េទ តមចិតតអស់អក
ន ចុ ះ េបចងជុ
ន ទ ំងេនះសតប់ធនញជ័ យថ

ដូ េចនះេហយក៏បបួ លគនជុ ះអចម៍ដក់ផះ
ទ ធនញជ័ យតមរពះបនទូលេសតចបងគប់េនះ

ឯធនញជ័ យក៏េដរេមល េហយេបេឃញមនេនមផង ធនញជ័ យវយអស់រសីែដល
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ធនញជ័យ
ជុ ះេហយេនមផង អស់រសីទ ំងេនះដឹងធនញជ័ យវយដូ េចនះ ក៏រត់េទទូលេសតច

ំ លថ តបតមចស់េរបេអយេទ
េអយរទង់រជប លុ ះេទដល់ េហយរកបថវយបងគទូ

ិ
ជុ ះអចម៍ដក់ផះ
ទ ធនញជ័ យ អស់េយងខញុេំ ទជុ ះដក់តមរពះបនទូល ឥឡូវេនះ

ធនញជ័ យវយអស់េយងខញុំ

សូ មរទង់រជប។

រពះមហកសរតសតប់េហយរតស់ថ

ំ ុ ំ ឯអស់ទហនសតប់រពះបនទល
េអយអស់ទហនេទចប់អជ័យយកមកនឹងជន
ូ

ដូ េចនះេហយ ក៏េទចប់ធនញជ័ យតមរជបញ
ជ លុ ះេទដល់ ផះ
ទ ធនញជ័ យក៏េឡង

េទេលផទះចប់ៃដធនញជ័ យចង រួចរបប់ថេសតចមនរពះបនទូលេអយមកចប់យក

ឯងេទ េរពះរទង់ខញល់ ណស់ ឯធនញជ័ យសតប់េហយគិតថ េបដូ េចនះអញនឹង
េធវកុ េំ អយវចងអញបន

គិតេរសចេហយក៏ថ អស់ទ ំងអក
ន ឯងនឹងចងអញេនះ

មិនបនេទ ែតអញថេអយឯងសលប់ ឯងនឹងសលប់មិនខន ឯងមិនដឹងេទ េនះឯង

េហយេឈមះធនញជ័ យអនករបជញ សូ វែលងវញជ
អស់ទហនសតប់ពកយធនញជ័ យ
ិ

េហយក៏មិនហ៊នចងៃដធនញជ័ យ ន ំគនរសយែខសេចញ ធនញជ័ យក៏េដរេជងទេទ

េទដល់ រកបថវយបងគំ េនេសងៀមច ំសតប់រពះបនទូល។
ធនញជ័ យមកដល់ េហយ

មនរពះបនទូលបណឹត ងថ

រពះមហកសរតទតេឃញ

អជ័យដូ ចេមតចក៏បនជ

អឯងេដញវយសវឡឹកែដលអញេអយេទជុ ះអចម៍ដក់ផះ
ទ អឯងេនះ េតអ

ំ
ឯងខុសឬអឯងរតូវ េទបធនញជ័ យយកេសចកតីរកបទូលថ បនជទូលបងគជខញ
ុំ

់បងគប់
វយេនះ តបតអស់
អក
ន សវឡឹកេធវេលមសរពះបនទូល ខុសមិនរតូវ តបតរទង
ិ
ិ
ថេអយេទែតជុ ះអចម៍េទ នឹងមនរពះបនទូលថេអយេទេនមឯណ

ឥឡូវ

ំ
ំ យ
អស់អក
ន ទ ំងេនះេទជុះផងេនមផង េហតុ ដូេចនះេហយបនជទូលបងគជខញ
ុវ
សូ មរទង់រជប។

េឡយ

រពះមហកសរតសតប់េហយក៏េនេសងៀម ពុ ំមនរពះបនទូលថអវីៗ

នឹងយកេទសធនញជ័ យក៏មិនបន។
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