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ផ្កា កុលាប ក្កហម 

១២ វចិ្ជ ិកា ២០១៧ 

ដនេះជាសំដនៀង    គិតក្ន ុងអារម្មណ៏ 

ជាម្ដោបារម្ភ     អំពីអតីត។ 

 

ចារជាប់ដួងចិ្តត  ជាដរឿងមានពិត 

ក្ន ុងជីវតិផ្អែម្      ដូច្ផ្កា រកី្ដដើម្។ 

 

ក្ុលាបក្ក្ពុំ          ក្សង់ទឹក្សដនសើម្ 

ច្ិតតច្ង់ដដណត ើម្     ក្សូបគនធ ក្ក្អូប។ 

 

ក្ក្ហម្ក្សវងំ         ច្ិតតដក្រេះលួច្របូ 

ផ្កា ជាគូរដសេហ៏         ទងំឥតសងឃឹម្។ 
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ក្ររ ោះ ពុកមម៉ែ 

១២ វចិ្ជ ិកា ២០១៧ 

 ក្សដ េះពុក្ផ្ម្៉ែោំក្សក្់ទឹក្ផ្នេក្ 

យំរំផ្លក្ទុក្ខ ដក្រេះនឹក្ដីផ្ក្ស 

នឹក្ពុក្និងពូជាអេក្ដច្េះផ្ែ 

នឹក្ផ្ម្៉ែនិងម្ីងជាទីដសេហា។ 

នឹក្បងនិងបអ នូនិងញាតិសោត ន 

រសដ់ៅក្ន ុងសោា នជាម្ហាក្គួសារ 

ក្ន ុងនរៈជាតមិានពុទធសាសោ 

មានរក្យភាសាជាសាសាសន៏អារយៈ។ 

ពុក្ផ្ម្៉ែដៅវតតសាងបុណយដអាយកូ្ន 

ដអាយដល់បអ នូបងជាញាតិរមួ្ឈាម្ 

ផ្ដលធ្លា ប់មានទុក្ខ ដៅក្ន ុងសង្គ្ង្ហា ម្ 

តាម្ទំដនៀម្ននជាតិសាសន៏ដេម្រា។ 

កូ្នដលើក្ហតាា ពួងសួងពីោយ 

សូម្ដអាយក្ពេះរំលាយក្គបដ់រាគា 

ពីកាយពុក្ផ្ម្៉ែដហើយមានដទវតា 

តាម្ជួយផ្ែរក្ាដល់អេក្មានគុណ។ 
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ររេ ហា ទុុំ និង ទាវ 

១២ វចិ្ជ ិកា ២០១៧ 

ទុំក្ក្ដេក្ដម្ើលទវបវរ 

ទវក្សីរបូលែោំច្ិតតដក្សៀវ 

ដក្សៀវដ ើញក្សីលែសរាងរាវ 

លែ -តក្ន ុងផ្នេក្ដម្ើលក្ក្ដេក្។ 

 

ទវក្សីដ ើញទុំចិ្តតរនធត់ 

ច្ិតតោំរលតច់្ាប់ក្សីែេឹក្ 

 រតិេួ ននឲលុតតាម្ដសេហ៏ចិ្តត 

រនធត់ច្ិតតដសេហដ៏ក្រេះដ ើញទុំ។ 
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នឹករ ើញជានិច្ច 

១២ វចិ្ជ ិកា ២០១៧ 

ច្ងសក់្ដសេះដោលតាម្ោក្តា 

ក្ុលាបក្ក្ហម្ដូច្តារា 

ញញឹម្ជានិច្ចច្ិតតដម្តាត  

ោំដអាយដសេហាដោម្ក្សីសួគ៏។ 

 

ឱរបូហេ ឹងដហើយក្សីពុំង្ហ 

នឹក្ដ ើញជានិច្ចោំររក្ម្ម 

ដល់ច្ិតតលំដទនដក្កាម្ក្ពេះច្នទ  

ក្កាបលួច្ដសេហ៏ក្ម្មគាម នជំនេះ។ 
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មិតតរុំឡាញ់ 

១៣  វចិ្ជ ិកា ២០១៧ 

 

គាម នសំដនៀងពិតផ្តច្ិតតនឹក្ 

ដល់ម្ិតតសំឡាញ់រមួ្ក្បដទស 

ឱរបូផ្ក្បក្បួលដូច្ធម៏្ដទស 

ពីដក្មងដល់អទេះជរាភាព។ 

 

ផ្តផ្េសច្ំណងជាម្ិតតភាព 

ច្ងភាពដម្ក្តីគាម នផ្ក្ផ្ក្ប 

ឱម្ិតតសំឡាញ់ផ្លងរស់ផ្ក្ែរ 

ផ្តផ្ែជានិច្ចច្ិតតដសាម េះសរ។ 
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 ដូវមានបួន 

១៤  វចិ្ជ ិកា ២០១៧ 

រដូវបួន       សង ននផ្តមួ្យ     ក្តួយក្ក្អូប 

វសានគឺ      ឈឺដពញេួ នន     សង ននជាផ្កា  

ក្ក្អូបនក្ក្    នែាមាច ស់ចិ្តត      រតិដបេះដូង 

ឈឺេួ ននដក្រេះ ដសាម េះច្ិតតដសេហ៏  ផ្តអន័ពវ។ 

សរទក្សី         ែមីបនត               តក្ម្ងក្ា ិន 

ក្ក្អូបឈង ប់   លុបអារម្មណ៏    បារម្ភច្ិតត 

ខ្លា ច្ក្ា ិនសង នន  ពួនក្ន ុងែូ        បត រូទុក្ខ េំុ្ 

ជាប់ជាដឈា ើយ  ដ ា្ ើយមិ្នរចួ្    លួច្ដសេហា។ 

ដហម្នតមាន     ទនធូក្អុជ   ដុតដូច្អុស 

ភាយក្ំដៅ       ដៅជាប់ក្ា ិន  ឋិតក្ន ុងច្ិតត          

កាយកំ្ក្រ     ទរដសេហ៏ក្សី   ក្បិយក្បាយដូច្    

នរយំដលាម្      ដរាម្រុកាខ         ថារង្ហ។ 

និទ រាយ     សាយក្ា ិនែមី   ក្សីពុំង្ហ 

ផ្លងរង្ហ        លាទុក្ខ ដសេហ៏  ផ្ែយូរដហើយ 

លាក្ម្មច្ិតត     ដែិតសងឃឹម្  សឹម្រស់វញិ 

ក្ា ិនក្ក្អូប     ក្សូបម្ិនច្ប់ លប់ទុក្ខ ដសេហ៏។ 
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កុលាប  កី 

១៥  វចិ្ជ ិកា ២០១៧ 

ពនា ឺក្ពឹម្ៗដក្កាម្ វហិា 

លាពសុភាកាយរំអឹល 

ច្នទច្រច្ុេះអុតផ្ម្ក្អម្ព ិល 

លាវលឹវញិក្ន ុងរជនីែមី។ 

លាក្សីក្ក្ពុំងូតសដនសើម្ 

ដក្កាម្ដម្ ដសើម្ពណ៏េច ីក្ក្ហម្ 

ទុក្សង ននជាមួ្យ វភិាក្រ 

លំអ្វពីណ៏ដរាហិត។ 

ក្ក្ហម្លែ ដ្ើតដៅក្ន ុងសួន 

ដោម្លែសម្សួនដសម ើអម្ររត័េ 

ជាពិក្ជក្ន ុងរដាសួគ៏ឪទាន 

ជាឋានក្សីលែក្ន ុងដលាក្ៈ។ 

ក្ុលាបមានដសេហ៏ជាធម្មជាតិ 

មានជាតិបវទញដសេហា 

ទក់្ច្ិតតក្គប់សតវចាញ់ត ា  

ច្ង់ជួបបុបាភ ជាគូគាប់។ 



 

 កុំ ពយ មរោររចច តោ 
និពនធ  ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៧-២០១៩ 

10 

 

 

ររេ ហាប រិុទធ  

១៦  វចិ្ជ ិកា ២០១៧ 

ក្រដីោម្លែតាំងពីក្ក្ពុំ 

ន័ង្គ្ក្ត ែំុ្ដែាើងដក្ើតជាសក្ម្ស់ 

ផ្ក្ពសូក្តជាកាយលែឥតដខ្លច េះ 

សាបអស់ច្ិតតេំុ្ជាយុវៈ។ 

កាយដអាយលហុជាវដោ 

ច្រដទររក្ដសេហដ៏ ើញរសម ី 

ដូច្ទុំដ ើញទវសង ននដបតី 

ដម្ក្តទីំដនៀម្ក្តូវវោទ ។ 

មិនហា៊ា នសូម្ដសេហ៏ផ្កា អូរអង់ 

លួច្ដម្ើលម្ិនក្តង់ខ្លា ច្ទវខ្លម ស 

ផ្តែប់ដដងា ើម្ច្ិតតក្ចាលក្ចាស 

អាសូររក្យចាសតបសំដនៀង។ 

ថាផ្កា យល់ច្ាស់ច្ិតតបុរស 

ច្ិតតដសាម េះក្សឡាញ់ក្ុលាបពិត 

ផ្តផ្កា ចូ្លម្ាប់ជាច្ាប់រទិធ ៍ 

ក្តវូសាងច្រតិក្សីក្គប់លក្ខណ៏។ 



 

 កុំ ពយ មរោររចច តោ 
និពនធ  ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៧-២០១៩ 

11 

រយើងដៅដក្មងចិ្តតបរសិុទធ 

កាយចិ្តតពិសសុ តជាឥសសរៈ 

ដសរភីាពមានក្ន ុងដលាក្ៈ 

រសម ីអក្ា ៈជួយបំនា ឺ។ 

ផ្ល វូក្តវូតាម្ដក្រ ត៍ដៅពិសី 

ដៅក្សីក្ក្ពុំផ្កា មានទង 

វងាបុក្តីដលើបងាង 

ផ្ម្៉ែឱគាត់គងដៅដលើដពក្ជ។ 

មតច្ិតតក្ដមាា េះធ្លតុជាក្រន 

ច្ិតតច្ង់បំរនក្ែួ នសាង្គ្សាត  

ដ ើញដោម្ក្សីលែ លួច្ដសេហា 

ក្ុលាបជីវក្ន ុងជីវតិ។ 

លួច្ច្ិតតបរសិុទធផ្កា ក្ក្ពុំ 

គាម នសុកំ្ុលាបក្ក្ហម្លែ  

ដក្រេះធ្លា ក្េួ់ ននក្បាណជាទសក្ 

ដសេហកុ៏្លាបលែបាត់សាម រតី។ 

ញញឹម្ៗគាម នច្ដម្ា ើយ 

ផ្តមិ្នក្បដងើយក្ន ុងផ្ក្វផ្នេក្ 

ោំឲក្ដមាា េះកាន់ផ្តផ្ក្សក្ 

ដសេហ៏ច្ង់ផ្វក្ចិ្តតរក្ការពិត។ 
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ញញឹម្ព័នធច្ិតតម្ិនរំដោេះ 

ក្៏មិ្នបានក្បស់ទុក្ខបុរស 

ច្ិតតក្បសុចុ្េះចាញ់ដោម្សក្ម្ស់ 

ឥតដខ្លច េះបំអុសបឋម្ដសេហ៏។ 

ក្បតិព័នទក្ុលាបជាដសេហ៏ឯក្ 

ជាដសេហ៏យុវៈច្ិតតពិម្ល 

ក្បសុពដនច្រផ្លងរវល់ 

នរៈសុទនតជាដក្រ ត៍ច្ាប់។ 

ញញឹម្ម្ិនឈប់ជាធម្មជាតិ 

ជាធ្លតឫុសជាត៍ក្សីពុំង្ហ 

ោំឲដែនដសេហ៏ច្ិតតក្ំក្រ 

ក្កាបកាយដសេហាដោម្បុបាភ ។ 

រកា ើច្ំអក្ថាក្បសុក្ំសាក្ 

ច្ិតតច្ង់សិកាខ ក្ែួ នសាសង 

គូសងារដូច្អូននឹងបង 

ក្ន ុងបំណងក្តងរក្យនេក្ដសេហ៏។ 

មតខ្លា ច្ដក្ក្ៀម្ក្ក្ម្សណត ំច្ិតត 

ដអាយរតឹដក្ើតទុក្ខក្ន ុងឱរា 

មិ្នដឹងផ្ែាងអវ ីជាមួ្យផ្កា  

ក្បាថាេ អីអងដពលដ ើញនង្គ្ក្ត។ 
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រកា ើដសើច្ដ ើញក្បសុដដងា ើម្ភាំង 

ដនាច្ភាា ំងដ វ្ងសាត ំអនទេះសា 

ដពលដ ើញបុបាភ ពីច្មាង យ 

ជិតោង យផ្លងដឹងអួ វូក្តូវដដើរ។ 

លង់លុេះច្ង់ជួបដៅពិសី 

ផ្តចិ្តតដបតីខ្លា ច្កុ្លាប 

ម្ិនដចាលដនក្តាម្ក្ក្បសុថាា ន 

ជាឋានដមាទោរមួ្ដមាហៈ។ 

រដើរកាន់ផ្តដបៀតក្ុលាបក្សី 

ច្ិតតមានដសរសុួីតឱរា 

េួ ននសុ្រដក្រេះដរាគសដងឃរា 

រាតតាតោប់រា៉ា រាងកាយក្បសុ។ 

គឺដរាគដសេហាអត នច្គាម នក្ានត  

ជិតោង យដូងផ្កា ន័យេុសគាេ  

ដៅផ្ក្ែរក្ពួយខ្លា ច្ក្សីពុំង្ហ 

ដររាមិ្នបត រូក្បក្ស័យផ្នេក្។ 

ក្ពួយដសទ ើរដដងា ើម្អុតមាច ស់ចិ្តត 

ក្សីគិតថាក្បសុគាម នទំនង 

ដដើរតាម្បុបាភ ជាអេក្ក្គង 

កុ្លាបមួ្យទងដួងច្ិតតផ្សត។ 
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ពិលាសសីង ននបាញ់ដូច្ក្ពួញ 

គំនក្់ទំនួញចិ្តតហាម្ឈាន 

ដជើងក្បសុទុរពលផ្លងហា៊ា ន 

ដបាេះមួ្យជំហានដដើរដៅមុ្េ។ 

កាយក្សីេិតកាន់ផ្តម្ក្ជិត 

ពំនិតគឺដោា ក្េួ ននបុរស 

ដអាយសុួតជំហរច្ិតតនិតយដសាម េះ 

ដក្រេះចាញ់សក្ម្ស់្ ក់្ទញច្ិតត។ 

ក្រឡាញ់អវ ីដម្ាេះផ្កា ក្ក្ពុំ 

ដពលដៅដទៀប ុរំក្យដពច្នដ៏សេហ ៏

ផ្នេក្រំនពសទ ងដ់ម្ ច្ង់ផ្ក្ប 

ទិសផ្បររក្ក្សចីាំងក្បភា។ 

ឆោក្សីដច្ញពីដោម្របូ 

បដោទ រនូតជាធម្មជាតិ 

ក្ត ឹបផ្កា រហឹម្ដពលក្ពឹក្ក្រង 

បក្សីផ្ក្សក្ដក្ច្ៀងឲក្ក្ពុ។ំ 

រៅផ្ក្ែរក្សីដ្ៀបឈឺក្ន ុងដរេះ 

ពិតដក្រេះច្ងក់្ែង់ក្ា ិនភាា សង នន 

គនធ ក្ក្អូបនួនពីផ្កា ដទព 

និដវទន៏ផ្នេក្ទន់ពដនាៀក្ក្សី។ 
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ច្ង់សត ីរក្ក្សីមានលួសបាំង 

បោា រោំងជាវសោ 

ហាម្ដរលរក្យច្ម្ទវិនទសងារ 

អូនបងនក្ាជានក្ត ី។ 

ច្ំណីដសេហាក្បសុនិងក្សី 

សំដីដំណូរចិ្តតនិងចិ្តត 

ផ្តក្ម្មអវ ីមានពីអតិត 

ម្ិនអាច្ក្បឌិតហួសកំ្រតិ។ 

ក្ុលាបក្តាច់្អុតពីម្ុម្ផ្នេក្ 

ម្ិនបានរំផ្លក្ច្ិតតដម្ក្តី 

គាម នអសសអវ ីដសាេះសទធិង្គ្នទ ិយ 

ជាក្ត ីសងឃឹម្មានេា ឹម្សារ។ 

ដសេហាបរសិុទធនិក្តក្ន ុងច្ិតត 

វអតិតដៅជាប់ដួងអារម្មណ៏ 

ដទេះញញឹម្ក្សីគាម នបារម្ភ 

នឹក្នួនច្ង់ក្បសវ់សោដយើង៕ 
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ក្ពោះច្័នទលាក់ខ្ល នួ 

៨ ធន  ូ២០១៧ 

យប់ងងឹតឈឹង   ក្ពេះច័្នទលាក្់េួ នន 

យក្ពពក្ពួន     ក្ន ុងសាា នសួគា៌ា ។ 

រជនីទវិនទ ដសាម្     ដបើគូគាម នគាេ  

រស់ដៅក្ំក្រ         ដរាច្ោច់្ផ្េបុសស។ 

ក្តវូនែងអង្ហា            ច្័នទអតោទ ដទស 

រជនី របឹអូស          ដវលារមួ្ដសេហ៏។ 

ដំដណើរច្័នទគតិ      រជនីដៅផ្ែ 

ហរទ័យជួបផ្សដា1    ដក្ើតដពញបូណ៏ម្ី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ផ្សដា; ផ្ដលលែោច្់ដគ, le plus beau។ 
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 លកកមម  

៩ ធន  ូ២០១៧ 

រលក្រដល            តាម្ដ េ្រជលសា 

ដទច្េួ ននឯកា    យំផ្សនក្សដ េះ។ 

ទួញរក្សងារ       ជាដសៀងក្បដកាេះ 

ដទរត បដង្ហា េះ2       ក្ន ុងក្ពហាវន័3។ 

សូរទកឹ្រលក្         ក្ទំរ4ផ្អែម្រាន ់

ទុក្ខកាន់ផ្តជាន់   ដនក្តជាអំសសុ 5។ 

យំក្បបមាតទ់កឹ្    ក្សដ េះដពលសុេ 

ជាគូគាម នទកុ្ខ         រស់ក្ន ុងធម្មជាតិ។ 

រលក្ម្ធុរ6            ផ្ក្បរា៉ា ជាធ្លត ុ

រលក្ដធវ ើឃាត        ជារលក្យក្ស។ 

ក្សូបយក្សងារ     ជាគូរមួ្រក្ស 

រនរកី្គប់លក្ខណ៏  ដបាេះក្ន ុងសាគរ។ 

បាត់ផ្លងក្តេប់   បដងា ើតគនំរ 

ទុរាបនទរ                 អារគាម នដ ំច្់៕ 

 

2 បដង្ហា េះ ; secouer។ 
3 ក្ពហាវន័ ; នក្ពដក្សាក្ ; forêt  dense។ 
4 ក្ំទរ, ក្ំទរ, សដម្ាង ; voix។ 
5 អសសុ , ទកឹ្ផ្នេក្។ 
6 ម្ធុរ, ម្ុទុ, ផ្អែម្ផ្លាម្ ; doux, charmant។ 
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លាពុក 

១០ ធន  ូ២០១៧ 

 

ក្បណំកាយសូម្លាពុក្        ចាក្ោង យពីក្សកុ្ 

ក្ស័យ7សុេជាផ្េម រ។ 

បាទពុក្អតិតដលើយង្គ្នត ផ្ែ      ដច្សាត ពូផ្ក្ 

ជាផ្េេងកូ្នផ្េម រ។ 

ោង យពីក្សកុ្ចិ្តតដៅផ្ក្ែរ  ពុក្ធ្លា ប់ទផំ្ែ 

សែែផ្សែម្ុេឱ។ 

ថាកូ្នរស់ដៅោង យក្តូវ  ដវៀរចាក្អាក្សូវ 

សាម ញ8អួ វូេូច្ដក្រ ត៏។ 

ក្រតព់ុក្កូ្នក្ជតូទុក្ខ ដទវ  ពុក្និងក្បដទស 

ជាដទវគុណធងន់។ 

យុវន័លងងច់្ិតតដៅទន់  ក្សគត់ក្សគំ 

លួច្យំនឹក្ពុក្។ 

 

 

 

7 ក្ស័យ, ជរំក្ ; abri។ 
8 សាម ញ, ក្ច្បូក្ក្ច្បល់ ; embrouiller។ 
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ច្ុំនួប រពល ក្បភាត 

១២ ធន  ូ២០១៧ 

សូរយោងោប់ម្ក្ដល ់ ដពលច្នទដៅសល់ 

េយលអ់តលក់្តជាក់្។ 

ដ ើញវភិាក្រ9ច្នទវក្់  ដវលា ជាក្ ់

ក្តវូលាក្ក់ាយពួន។ 

ញញឹម្ោក់្គាេ ដក្រេះជួប  ដៅដពលជួន 

ដអៀនេួ ននហួសសាម ន។ 

អាច្ជួបដពលក្បភាតបាន  ដ ើញនង្គ្ក្តនិងក្បាណ 

សោត នគាេ ដសាត10។ 

មួ្យោទីដសម ើនឹងដកាដិ  លួច្អរដបាា ត11 

គួរដកាតធម្មជាតិ។ 

បដងា ើតនច្ដនយច្ាប់ដក្ជៀត12  ឲច្នទបានដបៀត 

នឹងញាតវិងសតន់13។ 

 

 

9  វភិាក្រ, ក្ពេះអាទិតយ។ 
10 សោត នដសាត, ជាក្គួសារដសាេះ ; en plus, c’est de la famille។ 
11 ដបាា ត, ោ៉ែ ងខ្លា ងំ ; vivement។ 
12 ដក្ជៀត, បផ្នាម្ ; ajouter។ 
13 តន់, ជាទីក្សឡាញ់ ; bien aimé។ 
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ជរាភាព 

១៤ ធន  ូ២០១៧ 

ជរាភាពម្ក្ដល់ដហើយ  គាម ននរ ដេើយ 

អាច្ដ ា្ ើយថាដទ។ 

ដទេះេួ ននគាម នដពលទំដនរ  ទទួលដហើយដវរ 

ដពលដរអាយុ។ 

ដក្រេះវជាអួ វូម្នុសស  ម្ិនអាច្ក្បទុស 

ពនយុ េះយក្ឈេ េះ។ 

ដទេះក្ពេះអាង់ធម៏្ដតជៈ  ក្៏ជួបក្បទេះ 

ចាសរ់េះក្ន ុងកាយ។ 

ពុទធច្ក្ក្ជាអនិក្បាយ14 បានផ្ែាងច្ុេះអាយ 

របាយ15កាយសតវ។ 

វលវដតសងារជាច្ាប ់ អនិច្ច ំក្បាប់ 

 របូក្រត់អាតម ័ន។  

នុេះជនម្ិនក្តវូបារម្ភ  ដៅក្ន ុងអារម្មណ៏ 

 ច្ុេះញ៉ែម្ការពិត។ 

 

14 អនិក្បាយ, ធម្៏, ក្ែួ ន។ 
15 របាយ, s’effriter។ 
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ទឹកហូ រៅ 

១៩ ធន  ូ២០១៧ 

ហូរគាម នក្តេប់          ដៅរក្សាគរ 

ដលើដីនគរ                 ទុក្លាប់ជាជី។ 

តាម្ដងទដនា             េួ ននជាវរ ី

ក្តវូហា៊ា នវនទី           ទឹក្ច្ិតតេវល់ខ្លវ យ។ 

ផ្តផ្កា មាត់ក្ចាំង        នឹក្ដេើងដសាក្សាត យ 

ដ ើញភាា ម្ដៅោង យ    ឃាា តគនធពុំង្ហ។         

ហូរផ្ក្ែរក្ុលាប          គាម នដពលបានលា 

ច្ិតតដក្ើតឫសា          ដ ើញក្ចាំងញញឹម្។ 

វសនត រដូវ                   ធ្លា ក្ដ់នាៀងរលឹម្ 

ច្ិតតគាម នសងឃឹម្         វលឹជួបផ្កា វញិ។ 

ហូរគាម នក្តេប់          ទងំច្ិតតសង នតរងី 

ដ ើញច្នទ រេះដពញ        រជនីដពញបូណ៏។  

ច្នទអុជដនា ើងផ្កា យ     បំនា ឺដម្ បូរណ៏                

បោា យទឹក្ហូរ           រា៉ា ដក្កាម្ដួងដសាម្។ 
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 ររៀលគងភ្េ ុំ 

២៣ ធន  ូ២០១៧ 

ជាបទច្ំដរៀងអតិតក្ន ុងច្ិតត  

សាត ប់ោឲំនឹក្ដរឿងគូរដសេហ៏ 

សរដសើរក្វដីច្េះបក្ផ្ក្ប 

ដរឿងពិតទុក្ផ្ែក្ន ុងដបេះដូង។ 

ដរៀបរាប់ពីដសាក្ក្ន ុងអារម្មណ៏ 

ច្ិតតក្សំ16ដែិតតាញដសេហ៏ដំបូង 

ម្ិនបានសាម នថាក្តូវសាបសូនយ 

គូរដក្ពងគាម នអូនជាវសោ។ 

ក្វថីាក្ម្មពីអតិត 

ដទេះម្ហិទធិឫទធិក្ន ុងដសេហា 

ពុកំ្សាយបញ្ហា ធម្មដវរា 

ក្បាថាេ របូក្សីជាគូរស៊ាន17។ 

មានផ្តលាក្់េួ ននពួនក្ន ុងទុក្ខ  

ដក្រេះដុតដនា ើងដសេហ៏គាម នទំនង 

ោឲំច្ិតតក្សីរក្បងាង 

ក្ក្ងក្គងដសេហាមានទំោស់។ 

 

16 ក្ស,ំ ដធវ ើទុក្ខ បុក្ដម្េញខ្លា ំង ; damner។ 
17 ស៊ាន ; ដទវគណុ, doubler។ 
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មម៉ែ 

២៦ ធន  ូ២០១៧ 

កូ្នដៅជាក្ុមារភាព  ផ្ហផ្ម្៉ែម្ុេក្គាម្ 

ជិេះោនផ្ក្ែរដលាង18។ 

ក្ន ុងក្ែួ នជូនផ្ម្៉ែដៅដរាង  សវក្ម្ម19ដក្គាង 

ដីដលាែ ម្20ក្ន ុងវតត។ 

បីវសាផ្បក្ផ្ម្៉ែវង21  កូ្នរស់េវ េះទង 

ដក្រេះរងក្ំក្រ។ 

េវេះទងែេម្ជាមាតា  ផ្ែទរំក្ា 

ក្ុមារក្គប់លាក្់។ 

ដៅរក្ផ្ម្៉ែទរោម្យប់22  ក្ពេះក្សីរ23គក្ម្ប់ 

សពវក្គប់ការឃាា ន។ 

សពវនែងនឹក្ផ្ម្៉ែម្ិនឃាា ត ជួននេក្រាប់ដរៀប 

ជំរាបផ្ច្ក្ផ្ម្៉ែ។ 

 

18 ដលាង, កាត រម្ឈូស។ 
19 សវក្ម្ម , ការរលំាយសព។ 
20 ដលាែ ម្, ក្ន ុងក្ផ្នាងលហំ, ដៅក្ ត លវលធ។ំ 
21 វង, អេក្នែា។ 
22 ោម្យប,់ យយំប់។ 
23 ក្ពេះក្សរី, ទកឹ្ដោេះ។ 
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ថ្ងៃកុំរ ើត 

២៨ ធន  ូ២០១៧ 

នែងផ្ដលកូ្នដក្ើត 

ផ្ក្សយំក្ដក្ក្ើក្  ជាធម្មជាតិម្ន ុស  ក្តវូមានជីវនត  

  រស់គាម នក្បទុស  ច្ិតតផ្សតបរសិុទធ  គាម នទុក្ខ ក្រត់ផ្ម្៉ែ។ 

ផ្នេក្កូ្នដៅបិទ 

ផ្តក្ច្មុ្េះហិត ក្ា ិនដហើរដៅផ្ក្ែរ  កាយកូ្នអាក្កាត 

ឋិតដៅជិតផ្ម្៉ែ  ក្ំដៅមាត យផ្ែ  ទរក្ដៅក្សួយ។ 

អរគុណអេក្វង24 

ច្ំនួនផ្េនព25  ពដរេះគាម នក្ពួយ  ច្ិញ្ច ឹម្ពីជៈ26 

ក្ន ុងនអទគាម នក្បួល27  ឋានសុេផ្ម្៉ែជួយ  អតល់ក្គប់ចំ្ណី។ 

បដិការគុណ 

អញ្ញ លីផ្សនធងន់ ច្ំដរេះសក្តី  ជនី28ម្ន ុសដលាក្ 

ដៅដលើផ្អនដី   វនិស29ជាក្សី ជាោអរយិ។ 

 

24 អេក្វង, អេក្នែា។ 
25 នព, ក្បាំបួន។ 
26 ពិជៈ, គន៏, ដដើម្ក្ំដណើត ; fœtus។ 
27 ក្បួល ជារក្យកាត់ របស់រក្យ ផ្ក្បក្បួល។ 
28 ជនី, មាត យ។ 
29  វនិស, ធម្មជាត។ិ 
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រួរត ី ឆ្េ ុំងមី 

៣១ ធន  ូ២០១៧ 

ោេ ំែមីម្ិតតជិតោង យក្បាណជូនពរ 

ោេ ំែមីអួ ូវក្តវូរោំំដជាគជ័យ 

ោេ ំែមីច្ិតតគិតរក្ក្ជក្ក្ន ុងធម៏្ 

ោេ ំែមីផ្រង30ផ្វងដវទ31ដទសន៏ជាធ្លេ ប់32។ 

 

ោេ ំែមីចាគន័ក្33ក្គប់សពវក្ន ុងចិ្តត 

ោេ ំែមីច្ងក្ក្ងក្ទពយរត័េសុច្រតិ 

ោេ ំែមីវតញាតិផ្ច្ក្ផ្រក្ក្គបទ់ុក្ខ  

ោេ ំែមីជាគាេ គាប់រាប់សុេសានត។ 

 

 

 

 

 

 

30 ផ្រង, ច្ង ; ផ្ក្សេះ។ 
31 ដវទ ; ច្ំដណេះ។ 
32 ធ្លេ ប់ ដក្បើជារក្យកាត់ ស ត ប់ធ្លេ ប់។ 
33 ចាគៈនក័្ ; សាង នូវ សោធ ទន។ 
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 ដូវក្ច្តូ 

១ ម្ក្រា ២០១៨ 

អងគ ុយក្សងូត     ក្ ត លអាក្ធ្លត 

ចិ្តតមានវវិទ     ដៅក្ន ុងអារម្មណ៏។ 

ក្ន ុងតូបក្បក់្សែូ វ     ច្ិតតែប់បារម្ភ 

ឮរយ34សម្ពនធ      អផ្ងែលកាោ។ 

យប់សាង ត់មានផ្េ     រសម ីដសាម្ថាា  

ពពក្ោក្តា     តាម្េយល់ក្តជាក្់។ 

ដ ើញក្សូវក្ន ុងផ្ក្ស     ច្ិតតជាប់ចំ្រក់្ 

ក្សីធ្លា ប់រាក់្ទក់្     ដពលរដូវក្ចូ្ត។ 

ច្ិតតក្បសុរង់ចាំ     ក្សីដោម្បីដូច្ 

ក្ដណត ៀវក្តូវក្ចូ្ត     ទងំក្សូវទងំដសេហ៏។ 

ក្ន ុងផ្ក្សោេ ំែមី     រាប់ផ្េេំផ្ែ 

កាយក្សីដៅផ្ក្ែរ     ជាដក្ពងសំ ង។ 

 

 

 

 

34 រយ, រយុ, េយល។់ 
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រងើបរលើកដុំបូង 

៤ ម្ក្រា ២០១៨ 

រដូវវសាកាយក្តជាក្ ់

លីឈាេ ងជញ្ហជ ត់តាម្នា ឺផ្ក្ស 

ដក្កាម្ដនាៀងរលឹម្ក្សីដៅផ្ក្ែរ 

ផ្ក្វក្ុហក្ផ្ម្៉ែដៅចាប់កាត ម្។ 

អូនបងសដសៀររក្ដដើម្ដតាេ ត 

ជក្ម្ក្រក្ដក្ជាក្ដនាៀងដបេះក្បាណ 

ជាឋានសាស័ពទក្បាប់ក្គប់ោ៉ែ ង 

ដក្តើយក្តាណ35ដម្តាត ឲបងដែើប។ 

ថាព លដ់សើម្ទឹក្ដនាៀងជាដៅគនធ 36 

ក្សវឱបទម្37ច្ិតតរំដនើប 

ក្សីនែាដៅដសង ៀម្ម្ិនក្ដក្ម្ើក្ 

ទដងវ ើច្ំដពើប38ក្គប់គូរដសេហ៏។ 

 

 

35 ដក្តើយក្តាណ ឬ ក្តាណដក្តើយ, គាំក្ទ។  
36 ដៅគនធ , ទកឹ្ក្ក្អូប, ទឹក្អប់។ 
37 ទម្, ផ្កា ដៅក្ក្ពុ។ំ 
38 ទដងវ ើច្ដំពើប, ទដងវ ើដលើក្ទី១។ 
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រម ភូ្ម ិ

៥ ម្ក្រា ២០១៨ 

ដយើងដច្ញច្ាំង  ដដើរដៅម្ុេ  ចូ្លវយខ្លម ំង 

ក្ន ុងោម្ោម ំ  រោា ផ្េម រ  ការររដី 

ដច្នឡាដឈាម េះ  ដជើងល័ពធទ័ព39  រដាដសរ ី

ក្សកុ្ផ្េម រែមី  ក្បជាជាតិ  មានក្មាា ំង។ 

 

ទង្គ្ោទ នពី  ដចារឈាា នរន  គាម នដម្តាត  

ដយើងសនា  ដពលនែងលិច្  វយតបខ្លម ំង 

នេ ំសនទ ុក្  សម្រនូម្ិ  ដយើងក្បោំង 

ជាក្មាា ំង  ក្ងពលតូច្  ដលេក្បាំបី។ 

 

អាដគេយ៏នេ ំ  ក្ងដសោ  តូច្ក្មាា ំងក្សួច្ 

ចូ្លវយយួន  ក្ម្ម ុយនិសត   មារសាសោ 

ខ្លម ំងបាញ់ក្តវូ  ម្ិតតសមាា ញ់  បុក្តដេម្រា 

ក្ត នលឱរា  ហូរជលដនក្ត ផ្ក្ែរសពវង40។ 

     

 

39 ដជើងល័ពធទ័ព, ក្បតិបតត ិការសឹក្។ 
40 វង, អេក្នែា។ 
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ក្កដារ-រ 

១៣ ម្ក្រា ២០១៨ 

ច្ិតតតប់ក្បម្ល់ច្ង់និពនធ  

អំពជីិពជនម 41ដលើក្ក្ោស 

អាយក្បាប់ដល់អស់ញាតិសោត ន 

ពីច្ិតតដរររសសពវដរឿងរា៉ា វ។ 

ដរឿងច្ិតតដរឿងជាតិគាម នច្ដោា េះ 

គាម នដខ្លច េះចារជាដរឿងក្បដឡាេះ42 

ក្ន ុងផ្េសជីវតិផ្កជ ប់ច្ដោា េះ 

េួ នននិងជាតិដបាេះជាសតិ។ 

ផ្តផ្នេក្ដផ្កត តដលើក្ក្ោសស 

ច្ិតតម្ិនបនតជាអក្សរ 

ដក្រេះផ្តមានេួរជាអេក្ក្ក្ 

តក្ម្ិេះលំអជាអេក្ដច្េះ។ 

ម្ិនដូច្អេក្ក្បាជាជាក្វ ី

ដច្េះោា តវងនវន េ្សំដី 

ផ្ែាងបានសពវក្គប់ក្រណី 

សរដសរដូច្សត ីជាសិលែៈ។ 

 

41 ជិពជនម , ការរស់ដៅរាល់នែង។ 
42 ក្បដឡាេះ, មួ្យដលើក្ៗ, ច្ដោា េះដពល។ 
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ទាវស្លា ប់រក្រោះទុុំ 

២១ ម្ក្រា ២០១៨ 

ទុំក្បចាន់ផ្លងគិតពីច្ាប់ 

ម្ិនបានរាយរាប់ដល់ម្ច្ច ុរាជ 

ថាេួ ននមានច្ុតហាម យពីរាជយ 

ម្ក្ដោេះយក្ទវជានរោិ។ 

ពីដក្កាម្ឥទធិពលននមាតា 

ដបតជាា យក្ទវម្ក្ដរៀបការ 

បំរនច្ាប់ផ្េម រក្គប់ក្បការ 

គាម នច្ិតតដម្តាត ដល់អាតាម ។ 

ទំុអឹក្ក្សវងឹផ្ក្ែរដរាងការ 

ផ្លងពិចារ តាម្ក្បាជាា  

គិតផ្តពីផ្ក្សក្ដក្ច្ៀងេូឡា 

រក្ទវដសេហាគាម នគិតដសេ ៀត។ 

ក្តូវដគអូសយក្ដៅក្បហារ 

លុេះក្ស័យជីវទងំអាក្ធ្លត 

តក្ម្ូវឲទវដធវ ើអតាឃាត 

តាម្សម្ព័នធភាពអននត។ 
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ទុំនួញោងទាវ 

១៤ តុលា ២០១៨ 

 

ទវតន់ដ ើញសពទុំដសេហា 

ក្សវកាោដផ្កែ បនឹងក្ទងូ 

អាសូរបត ីសាា ប់ក្បាណសត ឹងសត កូ្ 

ដក្រេះផ្តចាញ់នូតផ្ម្៉ែជរា 

ទវយំផ្យក្បត ឹងអស់ដទវតា 

និងអេក្តារស់ដលើក្ពឹក្ា 

ដធវ ើជាសាក្សីក្ន ុងទុរា 

ជាក្សីជីវក្រត់សាវ ម្ី។ 

ក្បណម្យជុលី43ោក្់ដលើក្ាល 

កាយក្កាបដលើសពនែាជាបត ី 

ដពញក្ក្បេណឌ ក្ន ុងច្ាប់ឥង្គ្នទ ិយ44 

ផ្ដលជារសម ីច្ាប់ក្ពេះខ្លន់ 

ឥេូវដដក្សាា ប់ដចាលជីវ 

ផ្លងមានវចាដ ា្ ើយក្បចាន់ 

ក្បកាន់នរោិដក្រេះក្សឡាញ់ 

 

43ក្មាម្នដ, ក្ក្ពុំក្មាម្នដ។ 
44 ច្ាប់ជីវតិ។ 
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ក្បមាញ់ដសេហ៏អូនគាម នគុំគួន។ 

បងអឺយដហតុអវ ីេឹងដល់ម្ា ឹង 

ម្ិនែាឹងច្ាប់ដសត ច្ទុក្ជាក្ែួ ន 

ក្បោំងអេក្ផ្ម្៉ែនិងអជូន 

បងវ ិលជំនូនបិទសុីការ 

ឥេូវបងសាា ប់ដក្រេះក្សឡាញ់ 

ដែិតកាេ ញ់នឹងអូនចូ្លដរាងការ 

ច្ិតតក្ែត់នឹងក្បសុជាសងារ 

សនាថារស់សាា ប់ជាគូ។ 

សំណពវច្ិតតក្គប់ក្រណី 

សពវក្គប់វនិ័យជាគំរ ូ

ជីវតិរមួ្គាេ គាម នទំដោរ 

ផ្បក្គូក្ម្មគាម នការបូជា 

ឥេូវក្តូវសាា ប់តាម្ក្បសុនែា 

ដក្រេះជាតនម្ានរោិ 

ផ្ដលអូនទុក្ជាការបូជា 

ដូច្ជាជំោ45នននក្ត ី។ 

 

 

 

 

45 ដំដណើរផ្ដលក្បក្ពឹតតដៅលែ , ដសច្ក្ត ីលែ ។ 
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រភ្ាច្មិនបាន 

២១ តុលា ២០១៨ 

 

ដទេះបីោេ ំដដើរគាម នសំរាក្ 

ដលើោា នផ្កា រកី្លែប៉ែនក្ប 

ក្បសុដៅចាំច្ាស់ច្ិតតក្សីនែា 

ក្ក្ងជានិសស័យដសេហ៏ដំបូង។ 

ច្ិតតក្បសុនក្ត ីក្សីច្ំដរនី 

ផ្កា ដក្ច្ើនក្ន ុងសួនមានផ្តមួ្យ 

អម្ដោយទងសា ឹក្ដៅជាក្តួយ 

ច្ិតតគាម នន័យក្ពួយលួច្ដសេហ៏អូន។ 

 

ោងចាំបានដទបងដៅផ្ក្ែរ 

អូនផ្បរនង្គ្ក្តសង ននញញឹម្ោក្់ 

បងក្សូបសក្ម្ស់គាម នរអាក្់ 

ច្ំដរនីហុច្ហតាឲអងាញ់។ 

បងដបាេះជាផ្លែងបុរាណផ្េម រ 

ផ្តផ្ែរសាេ ម្ក្រ46សុរនី47 

 

46 នដ។ 
47 ផ្ដលមានក្ា ិនក្ក្អូប។ 
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ទុក្ក្ន ុងអតតៈជានក្ត ី 

ច្ំដរនីដសរដឹីងទងំអស់។ 

 

អូនចាំបានដទថាបងហា៊ា ន 

អដញ្ជ ើញបំរនច្ាប់ង្គ្សត ី 

ោគំាេ ដៅដម្ើលក្ុនលាញលែី 

ផ្តោងម្ិនសត ីបដណត ច្ដច្ញ។ 

បងចាំទងំអស់ច្រតិក្សី 

ដជៀសេ ជ័យ48ដក្បៀបដសម ើនឹងរបូដោម្ 

ដំដណើរអូនក្សាលដូច្រាដំលាខ ន 

ច្ំដរនីមានដលាម្ណ៏49អគ នបនិងច្ិតត។ 

 

បដងា ើតដសេហាដនាច្ម្ិនបាន 

ក្ន ុងោា នក្ំដណើតននម្នុសា 

មានច្ាប់វសោផ្ដលក្តូវបត រូ 

នរ ូ50ក្រត់គាេ ម្ិនបានលា។ 

ដក្រេះជាអលក្ម្មជាធម្មជាតិ 

ម្ិនអាច្ក្បដក្ជៀតការជំទស់ 

 

48 ច្ដក្ម្ើនបំអុត។ 
49 ដសានន័ភាព។ 
50 ម្នុសស។ 
(note de bas de page - suite) 
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 វដិោគ51 វរិាព52ហាម្រលាស់ 

ម្ិនអាច្នឹងវស់ទំហំទុក្ខ។ 

 

យុរ53ជាធ្លតុបងនិងអូន 

បុតាត 54ជាកូ្នមានក្តកូ្ល 

ជួបគាេ ក្ន ុងក្គាដវនយប់ចូ្ល 

េា ី ស់ដៅអូនបងក្តូវផ្បក្។ 

ម្ិនហា៊ា ននឹងផ្ក្សក្លាច្រនណ 

ក្សីនែាក្ក្ពុំផ្លងយល់ដឹង 

នូវដហតុអលអវ ីខ្លា ំងដល់ម្ា ឹង 

បាត់សូនយដំណឹងគាម នរំឭក្។ 

 

ទវអឺយបងដដើរដលើអួ វូដសេហ៏ 

អួ វូមានផ្បក្ផ្េសគូសងារ 

ក្សឡាញ់ដសម ើគាេ ដលើពសុធ្ល 

ជាក្ម្មដវរាជាបុរស។ 

ក្សឡាញ់ដគដសាម េះជាគូកាយ 

ដសេហ៏អូនទូលាយជាគូច្ិតត 

 

51 ការផ្បក្គាេ ។ 
52 សផ្ក្ម្ក្។ 
53 យុវតនីិងយវុជនទងំឡាយ។ 
54 កូ្នក្បសុនងិក្ស។ី 
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មានច្ាប់ពក្ង្ហង55បចាច ម្ិតត 

ដក្បើច្ិតតសាវសទ ចូ្អក្ុសល។ 

 

សីតកាល56យូរោេ ំក្នាងដៅ 

ច្ិតតដៅនឹក្ដល់បំណេះដសេហ៏57 

សុំជូនពរក្សីឲជួបផ្ត 

ជីវតិផ្លងផ្ក្បក្ន ុងម្ងាល។ 

គាម នអំពល់ទុក្ខមានពំនឹង 

រំដឹងដសេហាក្ន ុងវសោ 

តាម្អួ វូលែក្ន ុងវដតសងារ 

ផ្ដលជាច្ិតាត ដូច្បំណង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 ហាម្ម្និដអាយបនតក្បក្ពឹតត ិក្ហំុស។ 
56 រដូវរង្ហ។ 
57 ដសេ ហ៏ផ្ដលប៉ែេះគាេ ។ 
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ថ្ យុំ 

២៧ តុលា ២០១៨ 

សដម្ាងក្ទហឹងនរយំ   ដនាងក្បគុំគាម នច្ង្ហវ ក្់ 

ក្ន ុងក្ពឹក្ានែងក្បញាប់  គងោប់ដលើនភាបាទ58។ 

យំក្សដ េះផ្ក្ែរសតវទក្  ទសសោគាម នការបារម្ភ 

យំដរៀបរាប់ពីអារម្មណ៏   ដតើអេក្ែប់ពីដរឿងអវ ី? 

 

ផ្ក្ែរមាត់ទឹក្យប់ែមី   ច្ង់សត ីរក្នរជាម្ិតត 

សួររក្ដហតុឲដឹងពិត ពិបាក្ក្ន ុងច្ិតតដមាេ ម្េេះ។ 

ដក្រេះយំរនទ ឺខ្លា ំងដម្ាេះ   ឮពី-រនេះ59រោម្60 

ដសម ើនឹងរាវ6ី1ក្ពេះរាម្   គំរាម្ដដើររក្សីតា។ 

 

យឲំនរ ដម្តាត    ដទរត ក្៏គាម នដច្តោ 

ច្ង់សាត ប់ដរឿងដវទោ   រវល់ជួយដវររាក្តី។ 

ជំនួសសតរងសី62   យប់ែមីសំរាប់ក្ពេះច្នទ  

 

58 ដជើងដម្ ។ 
59 រនៈ, ជាយនក្ព។ 
60 រោម្, នក្ពលិច្ទកឹ្។ 
61 រាវ,ី សផ្ក្ម្ក្។ 
62 សតរងសី, ក្ពេះអាទតិយ។ 
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ជាវ លា63ននដសាម្64បញ្ហច ំង   ក្ពេះចាជ ោច្នទ 65ពីក្សេះ។ 

 

ច្នទដ ើញរបូេួ ននក្ន ុងក្សេះ   ក្ំដរដោយក្តៈ66ដសាក្67នរ 

ផ្ដលជាលាែ ន68ក្បបជាយនក្ព   តង្គ្នត ីននអក្ុសល។ 

នរយំដរៀបរាប់ម្ិនសល់   ម្ិនគិតរវល់បូណ៏ម្ី 

ម្ិនយល់ពីទុក្ខ ដក្រេះអវ ី   ម្ិនសត ីរក្ច្នទដពញវង់។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 ជាវ លា, ពនា ឺផ្ដលនា ឺដក្រងក្រត។ 
64 ដសាម្, ក្ពេះច្នទ។ 
65 ចាជ ោច្នទ , ច្នទចាជ ោ។ 
66 ក្តៈ, ដឈាម េះបទដនាងពិណរទយមួ្យដម្។ 
67 ដសាក្, ដសច្ក្ត ីសដក្ងង។ 
68 លាែ ន, ដសច្ក្ត ីដៅហមង។ 
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ថ្ងៃក្រីរ ៀបកា  

១៨  វចិ្ជ ិកា ២០១៨ 

នែងែមីពនា ឺក្ពឹម្ៗ  មាត់ដឈាម លរដងៀវ 

សំដនៀងក្សួច្កួ្ច្ច្ិតាត ។ 

ក្បសុក្រត់គូដសេហ៏ឯកា   េំផ្ែដសេហា 

វសោក្ំរតិដោយក្ម្ម។ 

បងមានហិរ ិ69ដៅចា ំ  វជាក្ម្មអល 

ទុក្ខអតល់នូវដទសកាលច្ិតត70។ 

ផ្តក្សីអក្ម្មក្ំរតិ   គាម នដទសតាម្អតិត 

ក្ន ុងច្ិតតក្តូវផ្បក្សងារ។ 

ដនេះជាអួ វូជាដវរា   ដៅដលើពសុធ្ល 

ដសេហាននតរុណវយ័71។ 

ម្ិនអុតពីបរាជ័យ   ដក្រេះទិនេន័យ 

ង្គ្សត ីក្តូវដគារពឱផ្ម្៉ែ។ 

អូនដរៀបការដក្រេះច្ង់ផ្ែ   ដក្រ តិ៍ម្ិនឲផ្ក្ប 

ជាផ្អាគាម នពូជខ្លជ ប់េជ នន។ 

 

69 ហិរ ិឬ ហិរ,ី ន. ខ្លវ សបាប។ 
70 កាលច្តិត, ដសច្ក្ត ីសាា ប់ច្ិតត។ 
71 តរណុវយ័, វយ័ដក្មង។ 
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ដនាងការេទ ័រឲញ័រេួ នន   ដក្រេះបងនកឹ្សង នន 

គងគ នន72នឹងេួ ននអនពយ។ 

បងផ្ែាងក្ន ុងច្ិតតដរៀបរាប់   ពីដរឿងសម្ព ័នធ  

ច្ិតត សពវ73ក្ន ុងក្គាដំបូង។ 

ផ្ដលជាដសេហាដូច្តែូ ង   ចាំងដពញដបេះដូង 

ដសម ើដួងផ្េដពញបូណ៏ម្ី។ 

ដតើក្បស័យ74មានក្បណី   ពីក្ន ុងច្ិតតក្សី 

ដពលសត ីក្បាប់ថាក្តូវឃាា ត ? 

សមាា ប់បងដោយដពជឈឃាត   ជានរឃាត 

         ម្ច្ច ុរាជទុក្ជាដទសដសេហ៏។ 

 

 

 

 

 

 

 

72 គងគ នន, ច្ងគនំុមំ្ិនផ្លង។ 
73 សពវ, ក្ិ. សម ័ក្គដសាម េះ។ 
74 ក្បស័យ, ដសច្ក្ត ដីសេហា។ 
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ផ្កា កន ុងរួន 

៥ ធន  ូ២០១៨ 

ក្ពលឹម្ដពាម្75ក្តជាក្់   ទឹក្ដនាៀងធ្លា ក្់អផ្ងែលកាយ 

ច្ិតតក្បសុផ្សនសបាយ   ក្ា ិនផ្កា ភាយដៅក្ន ុងសួន។ 

ម្ា ិេះលាក្ក្អូបោច្់   ពណ៍សលាែ ច្់76ដូច្ម្ា ិេះរតួ 

ក្ុលាបក្ក្ហម្មួ្ន77   ក្សទប់ធួ នង78បង្ហា ញដោម្។ 

រំដោលរំដួលដ្ើត   លាង ច្បដងា ើតសារគនធទិពវ 

ោសា79ប៉ែេះទងា ិច្   ដសេហាទិច្ដួងជីវ។ 

ច្ំបុីច្ំបា៉ែ  រកី្   ក្ន ុងសួន រតឹផ្តក្បាថាេ  

គយគន់ដម្ើលបុសា80 ក្គប់ពណ៏ផ្កា ដពញក្ក្មំុ្។ 

ផ្កា ផ្ក្វផ្សត81សាែ តសម្   ជាសក្ម្ស់ក្ន ុងក្ញ្ច ុ ំ 

គោធ ក្បមូ្លអត ុំ   ម្ិនចាញ់ម្ុដំឈាម េះក្ក្វន់។ 

ដលឿងេច ីក្តជាក្់ដនក្ត ច្ិតតនឹក្ផ្នបផ្កា អងរលាន់ 

ផ្ក្ែរផ្កា ក្ំពុងលាស់   ដច្ញសក្ម្ស់គឺយីហ៊ាុប។ 

ផ្កា ដុេះជិតរំដោល   ក្ក្ហម្ដោលក្បម្ផ្កា ក្ម្មុ្ 

 

75 ដពាម្, េយល់។ 
76 លាែ ច្់, សង្ហា ។ 
77 មួ្ន, មាំ, ធ។ំ 
78 ធួ នង, ច្ំហធំ។ 
79 ោសា, ក្ច្ម្េុះ។ 
80 បុសា, ផ្កា ក្គប់ោ៉ែ ង។ 
81 ផ្សត, ពណ៏ស។ 
(note de bas de page - suite) 
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ផ្កា ដម្អំដៅរុង82   អងារជុំលំអសួន។            

ច្ារមានក្សេះទឹក្ថាា    អលិតផ្កា ក្ពលឹតនួន83 

ផ្កា លំច្ង់ដុេះរមួ្   គាម ននឹក្ក្ពួយក្ន ុងវរ។ី 

ដនេះពិតជាសួនដសដា84   ជាឋានដទពននជីវ ី

ផ្កា មាលតីតាំងទី   ផ្ក្ែរផ្ដនដីក្ណត ឹងឈូក្។ 

លែ ដ្ើតផ្កា ក្ំនា ឹង  លួច្សម្ា ឹងេយងទន់ ួ នប85 

និរតីផ្កា លាក្់េួ នន   ផ្តម្ិនពួននឹងវភិា។ 

ក្ំពីងពួយ86តាំងយូ   ពូជផ្តមួ្យដលើពសុធ្ល 

ដុេះម្ិនោង យក្ន ុងធ្លា    មានគាេ ជាផ្កា ក្សលិត។ 

ផ្កា ក្បាក្87អង្ហា ដី   ពនាក្េច ីដៅតូច្លែ ិត 

ដក្កាម្ដនាៀងទឹក្អក្ម្ឹត   ដក្សាច្ដក្េឹម្ផ្កា ក្ក្ពុំ។ 

រាក្់ក្ក្ហម្ផ្ក្ជក្អត ុំ   ែ្វូដៅជុំផ្កា រាងំនេ ំ 

ក្ន ុងទីអាំជំរុំ   ផ្កា ក្ក្ម្ុបំនាំពូជ។ 

បាយដំដណើបផ្កា លែ    ផ្កា ក្ក្ម្មានក្ន ុងសួន 

ដក្សរកូ្ល88ជួបជួន   ្ោសង ននជានិម្ិតត។ 

សួនឧមា89ជាឋាន   នពដទរត សួសត ីញាតិ 

 

82 រុង, ផ្ដលច្ដក្ម្ើន។ 
83 នួន, អូរអង។់ 
84 ដសដា, ក្បដសើរដលុើសលន់។ 
85 េយងទន់ ួ នប, limace។ 
86 អាក្ំពងីពួយ ឬ តាងំយូ។ 
87 ក្បាក្ពណ៍ក្ក្ហម្ ែ្និ។ 
88 ដក្សរកូ្ល ឬ ផ្កា អរ័គីដដ។ 
89 សួនឧមា, សួនសនតភិាព។ 
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ក្គប់ម្ិតតជាម្នុសសជាត ិ  ម្ក្ក្សូបធ្លតុគនធ ក្ក្អូប។ 

ម្ក្ក្ំសានតច្ិោត    ជាក្ីឡាសំរាប់របូ 

ចាប់ក្មាា ំងម្ក្របួ   ដដើម្ែីរស់ក្ន ុងម្ងាល។ 
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រាក្តីគ្មម នមខ្ 

១០ ម្ិែុោ ២០១៩ 

ក្ម្ប់នពក្តជាក្់       ក្ពេះផ្េពួនកាយ 

                    ក្ន ុងដម្ គាម នផ្កា យ   ោំច្ិតតពនា ឹក្។ 

រនធត់កាោ                ដក្រេះគាម នរំពឹង 

                    ថាមានពនា ឹម្             បំនា ឺជីវតិ។ 

ក្ត ុក្ក្ត នលឱរា៉ា                ោំក្សម្ុតច្ិតត 

                     ក្ន ុងរបូរេិត               រង្ហញាប់ញ័។ 

   ដក្ើតទុក្ខ ដវទោ          ជាម្ដោសម្ផសស 

                     ដក្រេះេវេះសក្ម្ស់          ននរសម ីច្នទ។ 
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រភ្ា ៀងរស្លក ី

១៣ ឧសភា ២០១៩ 

រំលាធ្លា ក្់ដលើដី                    រដូវែមីដនាៀងរុក្រាន 

      ោំបាត់នូវរបូរាង               ជានិទ កាលជាវ លា។ 

ផ្តេយល់លវន់ផ្កយផ្កត់        ច្ិតតរសាត់ដលើវហិា 

       ម្ិនដឹងដល់ទី                ជាោក្តាអួ វូអាកាស។ 

              ដលើដម្ ោសអុតផ្នេក្        ដនាៀងក្បឹងផ្ក្ជក្ផ្ដនដទរត  

          ផ្សវ ងរក្បទុមា                    ក្ន ុងក្សេះថាា ដលាក្ម្ចាជ ។ 

      សាត ប់ដនាៀងសាត យសូរយៈ           េួ ននក្បទក្់ក្ន ុងដវលា 

              សុរយិងាលាច្ិតាត                    គាម នដម្តាត ដពលសាយណា ។ 

 

រផ្ញើជូនដលអ់រក់្បយិមិតតទាុំងក្បរុក្រី រដាយរមក្តីភាព 

  

 

    

       


