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ឧ ប នៅ ស ង្ហា  



 

ប យិាយ នៃ កំណាព្យ មនោសនចេ តោ 
ររណររ ណោយ ឧប ណៅ រង្ហា  
១៤  វ ច្ចិិ្ា ២០១៧ 

2 

 

 

ផ្កា កុលាប ក្កហម 

១២  វ ច្ចិិ្ា ២០១៧ 

 

 

 

ណនោះជារុំណនៀង    គិត្កន ុងអារមមណ៏ 

ជាមណោបារមភ     អុំពីអតី្ត្។ 

 

ចារជាប់ដួងចិ្ត្ត  ជាណរឿងមានពិត្ 

កន ុងជីវ ច្ត្មអែម      ដូច្ផ្កា រកីណដើម។ 

 

កុលាបក្កពុុំ          ក្រង់ទឹករណនសើម 

ច្ិត្តច្ង់ដណណត ើម     ក្រូបគនធ ក្កអូប។ 

 

ក្កហមក្រវុំង         ចិ្ត្តណក្រោះលួច្របូ 

ផ្កា ជាគូរណរេ ហ៏         ទាុំងឥត្រងឃឹម។ 

 

 



 

ប យិាយ នៃ កំណាព្យ មនោសនចេ តោ 
ររណររ ណោយ ឧប ណៅ រង្ហា  
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ក្សនណាោះ ព្ុកមម៉ែ 

១២  វ ច្ចិិ្ា ២០១៧ 

 

 ក្រណ ោះពុកមម៉ែោុំក្រក់ទឹកមនេក 

យុំរំមលកទុកខ ណក្រោះនឹកដីមក្រ 

នឹកពុកនិងពូជាអេកណច្ោះមែ 

នឹកមម៉ែនិងមីងជាទីណរេហា។ 

នឹកបងនិងបអ នូនិងញាត្ិរោត ន 

ររណ់ៅកន ុងរោា នជាមហាក្គួសារ 

កន ុងនរៈជាត្មិានពុទធសារោ 

មានរកយភាសាជាសាសារន៏អារយៈ។ 

ពុកមម៉ែណៅវត្តសាងបុណយណអាយកូន 

ណអាយដល់បអ នូបងជាញាតិ្រមួឈាម 

មដលធ្លា ប់មានទុកខ ណៅកន ុងរង្គ្ង្ហា ម 

តាមទុំណនៀមននជាត្ិសារន៏ណេមរា។ 

កូនណលើកហតាា ពួងរួងពីោយ 

រូមណអាយក្ពោះរំលាយក្គបណ់រាគា 

ពីាយពុកមម៉ែណហើយមានណទវតា 



 

ប យិាយ នៃ កំណាព្យ មនោសនចេ តោ 
ររណររ ណោយ ឧប ណៅ រង្ហា  
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តាមជួយមែរកាដល់អេកមានគុណ។ 

 

 

 

នសេ ហា ទុំ ៃិង ទាវ 

១២  វ ច្ចិិ្ា ២០១៧ 

 

ទុុំក្កណេកណមើលទាវបវ 

ទាវក្រីរបូលែោុំច្ិត្តណក្រៀវ 

ណក្រៀវណ ើញក្រីលែររាងរាវ 

លែ -ត្កន ុងមនេកណមើលក្កណេក។ 

 

ទាវក្រីណ ើញទុុំចិ្ត្តរនធត្់ 

ច្ិត្តោុំរលត្ច់្ាប់ក្រីែេឹក 

 រ ច្ត្េួ ននឲលុត្តាមណរេហ៏ចិ្ត្ត  

រនធត្់ច្ិត្តណរេហណ៏ក្រោះណ ើញទុុំ។ 

 

 

 

 



 

ប យិាយ នៃ កំណាព្យ មនោសនចេ តោ 
ររណររ ណោយ ឧប ណៅ រង្ហា  
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ៃឹកន ើញជាៃិច្េ 

១២  វ ច្ចិិ្ា ២០១៧ 

 

ច្ងរក់ណរោះណោលតាមោក្តា 

កុលាបក្កហមដូច្តារា 

ញញឹមជានិច្ចច្ិត្តណមតាត  

ោុំណអាយណរេហាណោមក្រីរួគ៏។ 

 

ឱរបូហេ ឹងណហើយក្រីពុុំង្ហ 

នឹកណ ើញជានិច្ចោុំររកមម 

ដល់ច្ិត្តលុំណទានណក្ាមក្ពោះច្នទ  

ក្ាបលួច្ណរេ ហ៏កមមគាម នជុំនោះ។ 

 

 

 

 

 



 

ប យិាយ នៃ កំណាព្យ មនោសនចេ តោ 
ររណររ ណោយ ឧប ណៅ រង្ហា  
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មិតតសំឡាញ់ 

១៣  វ ច្ចិិ្ា ២០១៧ 

 

គាម នរុំណនៀងពិត្មត្ច្ិត្តនឹក 

ដល់មិត្តរុំឡាញ់រមួក្បណទរ 

ឱរបូមក្បក្បួលដូច្ធម៏ណទរ 

ពីណកមងដល់អទោះជរាភាព។ 

 

មត្មេសច្ុំណងជាមិត្តភាព 

ច្ងភាពណមក្ត្ីគាម នមកមក្ប 

ឱមិត្តរុំឡាញ់មលងររ់មកែរ 

មត្មែជានិច្ចច្ិត្តណសាម ោះររ។ 

 

 

 

 



 

ប យិាយ នៃ កំណាព្យ មនោសនចេ តោ 
ររណររ ណោយ ឧប ណៅ រង្ហា  
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 ដូវមាៃបួៃ 

១៤  វ ច្ចិិ្ា ២០១៧ 

រដូវបួន       រង ននមត្មួយ     ក្តួ្យក្កអូប 

វរានគឺ      ឈឺណពញេួ នន     រង ននជាផ្កា  

ក្កអូបនក្ក    នែាមាច រ់ចិ្ត្ត      រ ច្ត្ណបោះដូង 

ឈឺេួ ននណក្រោះ ណសាម ោះច្ិត្តណរេហ៏  មត្អន័ពវ។ 

ររទក្រី         ែមីបនត               ត្ក្មងកា ិន 

ក្កអូបឈង ប់   លុបអារមមណ៏    បារមភច្ិត្ត  

ខ្លា ច្កា ិនរង នន  ពួនកន ុងែូ        បត រូទុកខ េុ្ុំ 

ជាប់ជាណឈា ើយ  ណ ា្ ើយមិនរចួ្    លួច្ណរេហា។ 

ណហមនតមាន     ទានធូកអុជ   ដុត្ដូច្អុរ 

ភាយកុំណៅ       ណៅជាប់កា ិន  ឋិត្កន ុងច្ិត្ត          

ាយកុំក្រ     ទារណរេហ៏ក្រី   ក្បិយក្បាយដូច្    

នរយុំណលាម      ណរាមរុាខ         ថារង្ហ។ 

និទា រាយ     សាយកា ិនែមី   ក្រីពុុំង្ហ 

មលងរង្ហ        លាទុកខ ណរេ ហ៏  មែយូរណហើយ 

លាកមមច្ិត្ត     ដែិត្រងឃឹម  រឹមររ់វ ច្ញ 

កា ិនក្កអូប     ក្រូបមិនច្ប់ លប់ទុកខ ណរេហ៏។ 


