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ត ើមានអ្វីត្វើឲ្យអ្នក 
មានសម្រសស់្អា  ? 
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 មានពេលមយួ ពេឡា(Lela)បានវលិត្រេបម់កផ្ទះវញិ ទាំង
ទឹកភ្នែកហូររហាម។ មរិតរមួថ្នែ ករ់បស់នាងមយួចាំននួ បានចមអក
ឲ្យនាង ពៅតាមបណ្តត ញសងគម កដូ៏ចជាពៅកែុងថ្នែ កព់រៀន។ េកួ
ពេបានពៅនាងថ្ន “ព ើចាកព់មេញ” ពហើយបានពសើចចមអកឲ្យ
រូបរាងដស៏គម ស្គ ាំងរបស់នាង។ តាមេិរ ពេឡាមានជមងមឺយ៉ាង 
ភ្ដលបានពមវើឲ្យនាងសគម ពសទើរភ្រមនិអាចពេើងេីេូបាន។ ពទះ
នាងបានញាំបាយពត្ចើនប៉ាុណ្តា  កព៏ៅភ្រសគម។ 
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 ពេឡាកប៏ានេយយាមពមវើឲ្យខ្លួនឯង “មានសត្មស់ស្អ រ” 
ពោយេយយាមញាំអាហារកានភ់្រពត្ចើនពេើងៗ។ បនាទ បម់ក ត្បេន័ធ
បាំភ្លងអាហារពៅកែុងខ្លួននាង កប៏ានចាបព់ផ្តើមផ្លល ស់បតូរ។ ភ្លល មៗ
ពនាះ នាងកប៏ានពេើងេីេូយា៉ា ងឆាបរ់ហ័ស។ កែុងរយៈពេលភ្រ២ឆាែ ាំ 
នាងបានពេើងេីេូ េី៤០េីេូពៅ៧០េីេូ។ 
 ឥេូវពនះ ពេត្បាបព់េឡាថ្ន នាងធារណ់្តស់។ មនុសសពៅជុាំ
វញិខ្លួននាងកប៏ានពសើចចមអកឲ្យមាឌដម៏ាំរបស់នាង ពហើយនាងក៏
មានអារមេណ៍ថ្ន នាងកាំេុងភ្រទទលួរងសមាា មឲ្យផ្លល ស់បតូររាងមតង
ពទៀរ។ នាងកប៏ានរមអាហារ ពហើយហារត់្បាណយា៉ា ងសវិរស្វ ញ 
ប៉ាុភ្នត នាងដឹងថ្ន នាងេិបាកផ្លល ស់បតូរ ឲ្យត្រូវតាមសតងោ់ននសត្មស់
របស់មនុសសពៅជុាំវញិខ្លួននាង។ ពទះនាងពមវើយា៉ា ងណ្តកព៏ោយ 
នាងហាកដូ់ចជា មនិអាចមានភ្លេ “លអត្េបត់្ាន”់។ ពរើនាងនឹង
មានភ្លេទកទ់ញលេមនឹងអាចមានពេត្សឡាញ់ ពហើយពរៀបការជា
មយួនាងឬពទ? ពរើនឹងមាននងងភ្ដលពេនឹងឲ្យរនមលនាង ពោយមនិ
ខ្វល់អាំេីរូបរាងគរបស់នាងឬពទ?  
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ពរើអែកធាល បម់ានបទេិពស្មនដូ៍ចពេឡាឬពទ? ពរើអែកមាន
អារមេណ៍ថ្ន អែកត្រូវផ្លល ស់បតូររូបរាងគ ត្ានភ់្រពដើមបឲី្យសបាយចិរត
ឬ? ពរើពេធាល បព់សើចចមអកឲ្យមាឌ រូបសមបរិត ឬសាំពលៀកបាំពាក់
របស់អែកឬពទ? ពរើអែកធាល បឆ់្ងល់ឬពទថ្ន ជីវរិរបស់មនុសសមានអវីៗ
ភ្ដលពលើសេីពនះពទៀរ េឺមនិភ្មនសត្មាបប់ងខាំខ្លួនឯងឲ្យមានរូប
សត្មស់ “ស្អ រ” ពដើមបឲី្យពេត្សឡាញ់ និងទទលួស្គ ល់ពនាះពទ?  
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ទ ោះនាងខិតខំយ៉ា ងណា 
កទ៏ោយ នាងទៅតតមាន
អារម្មណ៍ថា នាងទៅតត 
ម្និអាចផ្គា បចិ់តតអ្នកដទៃ។ 
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ការដេញតាមភាពស្ររ់ស្អា ត :  

ពរើអែកដនទេិរយា៉ា ងណ្តចាំពពាះអែក?   

 ខុ្្ាំចាាំថ្ន កាលខុ្្ាំសថិរកែុងអាំេុងពេលននការភ្ចចងជ់ាមយួ
មរិតត្បសុខុ្្ាំ ខុ្្ាំបានេយយាមរការាងឲ្យពៅសគម ពហើយមនិភ្ដល
ពចញេីផ្ទះ ពោយមនិបានផ្លរមុ់ខ្ និងរុបភ្រងខ្លួនពេើយ។ 
បនាទ បេី់ពយើងបានភ្បកាែ  ារត់្បាបខុ្់្ាំថ្ន តាមេិរ ារច់ងឲ់្យខុ្្ាំ
មានរបូរាងគធារជ់ាងពនះបនតចិ ពហើយមានមុខ្ “ភ្បបមមេជារិ” 
ពោយមនិមានលាបពមស ៉ា មា៉ា ស់ការា៉ា  ឬភ្ត្កមពេើយ។ មុនពនាះ ខុ្្ាំ
មនិដឹងពស្ះថ្ន ពយើងមានទសសនៈខុ្សាែ យា៉ា ងពនះ អាំេីសត្ម
ស់។ ខុ្្ាំេិរថ្ន ខុ្្ាំបានេយយាមពមវើឲ្យខ្លួនឯងមានរបូសត្មស់ស្អ រ
សត្មាបា់រ ់ ប៉ាុភ្នត តាមេិរ ារច់ងឲ់្យខុ្្ាំមាន “ភ្លេស្មញ្ញ ” 
ពៅវញិពទ។  

 តាមវចនានុត្កម សត្មស់េឺជាភ្លេត្សស់ស្អ រ ភ្ដល
មានពៅកែុងភ្ផ្ែកទាំងអស់របស់មនុសសមាែ ក ់ ឬវរថុណ្តមយួ េឺ
មនិភ្មនភ្រពៅកែុងរូបសមបរតិខាងពត្ៅប៉ាុពណ្តា ះពេើយ។ ប៉ាុភ្នត ប
ណ្តត ញសងគម ទសសនាវដតី និងភ្ខ្សភ្លេយនតពត្ចើនភ្រពផ្លត រពៅ
ពលើភ្ររូបសមបរតិ ភ្ដលជាសមបកខាងពត្ៅរបស់មនុសស។   

តាាំងេពីកេងមក ពេត្បាបព់យើងថ្ន មនុសសត្សីេរួភ្រមានរាង
សលីម នងិភ្សបកសរស្អ រ។ ពហរុពនះពហើយ មនុសសជាពត្ចើន
ពជឿថ្ន ពយើងចាាំបាចម់ានរូបរាងភ្បបណ្តមយួ ពដើមបឲី្យមានភ្លេ
ទកទ់ញ។ ការពនះបានពមវើឲ្យពយើងេិបាកចូលកែុងចាំពណ្តមពេ
ឲ្យចុះ ពហើយភ្ងមទាំងមានផ្លប៉ាះពាល់មកពលើទសសនៈភ្ដល
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ពយើងមានចាំពពាះខ្លួនពយើងផ្ងភ្ដរ។  
 ពៅស្លាពរៀន ខុ្្ាំបានទទលួឥទធិេលេីមរិតនកតិ
របស់ខុ្្ាំ ភ្ដលខិ្រខ្ាំរការាងឲ្យពៅសលីម។ ទនទឹមនឹងពនាះ 
មាត យរបស់ខុ្្ាំកច៏ាបព់ផ្តើមរមអាហារផ្ងភ្ដរ។ ពេលណ្ត
ារអ់ាចសត្មកទមងន ់ ពោយពជាេជយ័ ារក់ប៏ានទទលួ
ការសរពសើរជាពត្ចើន ភ្ដលពមវើឲ្យខុ្្ាំចងស់ត្មកទមងនភ់្ដរ។ 
ដូចពនះ ខុ្្ាំកប៏ានហារត់្បាណពត្ចើនហួសពហរុ  ពហើយខុ្្ាំក៏
បានកាំណរប់រមិាណកាេូរភី្ដលខុ្្ាំត្រូវទទលួទន ត្េម
ទាំងងលឹងទមងនខ់្លួនឯងជាពរៀងរាល់នងង។ បនាទ បម់ក ពសទើរភ្រ
មយួេត្េិចភ្នែក ខ្លួនរបស់ខុ្្ាំត្ស្បភ់្រពហើម។ កាលពនាះ ខុ្្ាំ
មនិបានដឹងពស្ះថ្ន មុនរបស់ខុ្្ាំពបា៉ា ង ពហើយខ្លួនរបស់ខុ្្ាំ
ពហើម ពោយស្រអាភ្េកសីុ នឹងរបស់អវីមយួភ្ដលខុ្្ាំបាន
ញាំ។ ទល់ភ្រដល់ពេលភ្ដលខុ្្ាំបានពៅេិនិរយសុខ្ភ្លេ
ពហើយ ពទើបខុ្្ាំអាចផ្លល ស់បតូររបបអាហាររបស់ខុ្្ាំ។ ពេលខុ្្ាំ
ឆ្លុះកញ្ចក ់ ខុ្្ាំព ើញពកេងត្សីកាមា៉ា បដ់ឯ៏ពកាមាែ ក ់ ភ្ដលកាំេុង
មានចិរតពត្សកឃ្លល នចងប់ានពសចកតីត្សឡាញ់ និងការ
ទទលួស្គ ល់េីអែកដនទ។ 
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ការដស្រកឃ្លា នភាពស្ររ់ស្អា ត:  

ពរើអែកយល់ព ើញយា៉ា ងណ្ត ចាំពពាះរបូសត្មស់របស់ខ្លួនឯង?  

 ពេលភ្ដលអែកឆ្លុះកញ្ចក ់ ពរើអែកមានអារមេណ៍យា៉ា ងណ្ត 
ចាំពពាះខ្លួនឯង? ការសទងម់រិស្រសតីរាបព់ានន់ាក ់ ពៅទូទាំងេិនេ
ពលាក បានរកព ើញថ្ន ពលើសេី៥០ភ្លេរយននពកេងត្សីកែុងវយ័
ជាំទងទ់ាំងអស់ មនិពេញចិរតនឹងរូបរាង និងសត្មស់របស់ខ្លួនឯង។ 
េកួពេភ្លេពត្ចើននិយាយថ្ន េកួពេមនិចងព់ចញពៅជបួអែកដនទ
ពេើយ ពបើសិនជាេកួពេមនិពេញចិរតនឹងរូបសត្មស់របស់ខ្លួនពទ
ពនាះ។ ពហើយេកួពេជាពត្ចើននាកព់ជឿថ្ន េកួពេនឹងមនិមានពជាេ
ជយ័ពេើយ ពត្ពាះេកួពេពជឿថ្ន េួកពេមនិមានឱកាស និងមាន
ទាំនុកចិរតដូចនារភី្ដលមានរូបសត្មស់ស្អ រជាងេកួពេ។ 

 ការពដញតាមភ្លេលអឥរពខាច ះននរូបសត្មស់ពនះ អាចមាន
ផ្លប៉ាះពាល់មកពលើរពបៀបភ្ដលពយើងពមវើការ សិកា ត្បករួកីឡា 
និងការកមានតសបាយផ្ងភ្ដរ។ ពេលណ្តពយើងេយយាមភ្សវង
រកការទទលួស្គ ល់េីអែកដនទ ពោយភ្ផ្អកពៅពលើរូបរាងខាងពត្ៅ
របស់ពយើង ពនាះវាហាកដូ់ចជាមនិភ្ដលមានភ្លេត្េបត់្ានព់េើយ។  

 ដូចពនះ បញ្ហា ពនះអាចពមវើឲ្យពយើងមនិចងជ់បួអែកដនទ។ វា
អាចនាាំឲ្យពយើងឲ្យរនមលខ្លួនឯង ខាល ចពេបដិពសមន ៍ និងភ្ងមទាំង
មានជមងធឺាល កទឹ់កចិរតពទៀរផ្ង។  

ពហរុអវីបានជាពយើងចាាំបាចត់្រូវបនតរស់ពៅ ពោយខ្វះទាំនុកចិរត
យា៉ា ងដូចពនះ? ពរើពយើងកាំេុងភ្រេយយាមពមវើឲ្យខ្លួនឯងលអដូច
នរណ្ត?  
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បញ្ហា របរ់រស្មរ់ :  

ការឆ្លុះបញ្ហច ាំងេរិត្បាកដ 
 ពរើអែកធាល បព់មើលេាំនូរជីវចលពរឿងត្េះនាងត្េិលស និង
មនុសសពរឿទាំង៧ពទ? ពៅកែុងពរឿងនិទនសត្មាបកុ់មារពនះ មាន
កសត្រីមយួអងគ មានសត្មស់ស្អ រ ភ្រចិរតអាត្កក។់ ត្េះនាងបាន
សួរកញ្ចកទិ់េវ ជាពរៀងរាល់នងងថ្ន “កញ្ចកទិ់េវ កញ្ចកទិ់េវ ពរើ
នរណ្តស្អ រជាងពេពៅពលើពលាកពនះ?” អស់ជាពត្ចើនឆាែ ាំមក
ពហើយ ភ្ដលកញ្ចកទិ់េវពនាះពៅភ្រទូលនាងថ្ន នាងជាមនុសស
ភ្ដលស្អ រជាងពេ កែុងេិនេពលាក។ ភ្រនងងមយួ កញ្ចកទិ់េវក៏
ត្ស្បភ់្រផ្តល់ឲ្យនូវចពមលើយខុ្សេីមុនថ្ន ត្េះនាងត្េិលស ភ្ដល
ជាបុត្រីចុងរបស់ត្េះនាង េឺជានារភី្ដលស្អ រជាងពេបាំផុ្រ។ 
ពរឿងពនះពៅមានដាំពណើ រពរឿងបនតពទៀរ ភ្រអវីភ្ដលសាំខានព់នាះ 
េឺ : ពទះកសត្រីចិរតអាត្កកព់នាះមានសត្មស់ស្អ រយា៉ា ងណ្តក៏
ពោយ កន៏ាងត្រូវភ្រត្ប មមុខ្នឹងការេិរ ភ្ដលថ្ន រូបកាយ
របស់នាងមនិសថិរពសថរជាពរៀងរហូរពទ។ សត្មស់ត្បពនទពនះ 
មនិមានភ្លេយូរអភ្ងវងពទ។  
 មនិភ្រប៉ាុពណ្តា ះ មនុសសមានទសសនៈខុ្សៗាែ  អាំេីសត្មស់
ននរូបកាយ។ កែុងវបបមមខ៌្លះ នារភី្ដលមានរូបរាងគធារ ់ ត្រូវបាន
ពេពមើលព ើញថ្ន េរួឲ្យត្សឡាញ់ជាងនារភី្ដលមានរូបរាងសគម 
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ពត្ពាះពេេិរថ្ន ស្រសតីភ្ដលធារ ់ េឺបានហូបចុកបរបូិរ េឺទាំនងជា
មានត្ទេយសមបរតិ សុខ្ភ្លេលអ និងមានឋានៈខ្ាស់ជាងនារភី្ដល
សគម។ ទសសនៈភ្ដលពយើងមានចាំពពាះសត្មស់កត៏្បភ្ហលជា
មានការផ្លល ស់បតូរ ពោយស្រការយល់ដឹងរបស់ពយើង អាំេី
សត្មស់ េឺមនិមានភ្លេលអឥរពខាច ះពទ។ សត្មស់ននរូបកាយេឺជា
សត្មស់ភ្ដលរាកក់ាំភ្ផ្ល ភ្ដលមានពៅពលើភ្សបក េឺត្ានភ់្រជា
ចាំភ្ណកមយួភ្លេរូច ននសត្មស់ទាំងមូលរបស់អែក។ វាមនិបាន
ឆ្លុះបញ្ហច ាំង អាំេីលកខណៈសមបរតិ ភ្ដលពមវើឲ្យអែកេិពសស ឬអវី
ភ្ដលេិរជាសាំខាន ់ ភ្ដលមានដូចជា បុេគលិកលកខណៈ ចរយិា
សមបរតិ ជាំនាញ និងជាេិពសសទឹកចិរត ភ្ដលអែកមានចាំពពាះ
មនុសសពៅជុាំវញិអែក។ 
សត្មស់របស់អែកនឹងមនិផ្តល់ឲ្យអែក នូវកតីអាំណរដស៏ថិរពសថរពេើ
យ។ ពរើពហរុអវី? ពត្ពាះរនមលដេិ៏ររបស់អែក មនិសថិរពៅកែុង
សត្មស់របស់អែកពទ។ វាមនិសថិរពៅកែុងត្កុមភ្ដលរាបរ់កអែក 
ចាំននួមនុសសភ្ដលfollowអែកពៅពលើ Facebook  ឬទាំហាំននពខា
អាវរបស់អែកពនាះពេើយ។ តាមេិរ ត្េះជាមាច ស់បានបពងកើរអែក
មក សត្មាបអ់វីភ្ដលពលើសេីពនះ។ 
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ការដេញតាមរស្មរព់ិតស្ាក :  

ការមានទសសនៈងេមីយួ 
អែកមនិអាចមានភ្លេលអឥរពខាច ះសត្មាបអ់ែកដនទពេើយ … ប៉ាុភ្នត វា
មនិភ្មនជាបញ្ហា ពនាះពទ។ វាមនិភ្មនជាបញ្ហា ពទ ពត្ពាះអែកមានភ្លេ
ត្សស់ស្អ រសត្មាបអ់ងគបុេគលមយួ េឺត្េះ ភ្ដលជាអែកបពងកើរអែកម
ក។ ត្េះេមារីប បី ភ្ដលជាពាលជាំពនឿរបស់ត្េីសទបរស័ិទបានភ្ចងថ្ន 
“ត្ទងប់ានបពងកើរពយើងមកយា៉ា ងេរួពការ េរួអស្ច រយ ឯស្ែ នដននត្ទង ់ក៏
សុទធភ្រអស្ច រយទាំងអស់”(ទាំនុកដាំពកើង ១៣៩:១៤)។ 

 អែកមានភ្លេត្សស់ស្អ រ កែុងត្េះពនត្រត្េះ ពត្ពាះត្េះអងគបាន
បពងកើរអែកមកឲ្យមានរូបភ្លេដូចត្េះអងគ។ ត្េះអងគមនិបានទរពមើល 
ឬវនិិចឆយ័អែក ដូចអែកដនទពេើយ។ ផ្ទុយពៅវញិ ត្េះអងគត្សឡាញ់
អែក ពទះអែកជាមនុសសភ្បបណ្តកព៏ោយ ដបរិត្េះអងគបានបពងកើរ
អែកមក ពដើមបបីាំពេញពាលបាំណងមយួ។ ពហើយត្េះអងគកាំេុងភ្រដឹក
នាាំអែក ឲ្យពដើរតាមផ្លូវមយួ ពដើមបឲី្យអែកស្គ ល់សត្មស់េិរត្បាកដ
របស់អែក និងដឹងថ្ន អែកមានរនមលប៉ាុណ្តា  កែុងត្េះពនត្រត្េះអងគ។  
 ពរើពយើងអាចស្គ ល់ត្េះអងគ និងចាបព់ផ្តើការពមវើដាំពណើ រពនះ 
ពោយរពបៀបណ្ត? ចពមលើយពនាះេឺ : តាមរយៈត្េះរាជបុត្តាត្េះអងគ 
េឺត្េះពយស ូវត្េីសទ ភ្ដលបានយាងចុះមកភ្ផ្នដី ពដើមបចីាបក់ាំពណើ រ
ជាមនុសស កាលេីជាង២០០០ឆាែ ាំមុន។ កាលត្េះពយស ូវយាងមក
ចាបក់ាំពណើ រ ត្េះអងគមានការចាបអ់ារមេណ៍ចាំពពាះអស់អែកភ្ដល
សងគមបដិពសម និងអែកភ្ដលេិរថ្នខ្លួនឯងាេ នរនមល។ សត្មាបអ់ែក
ភ្ដលសងគមបដិពសម េឺត្េះពយស ូវបានទរព ើញថ្ន េកួពេមាន
ភ្លេត្សស់ស្អ រ ពត្ពាះត្េះអងគបានបពងកើរេកួពេមក។ 
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ពបើអែកកាំេុងភ្រភ្សវងរកសត្មស់ ភ្ដលពលាកិយកាំេុងភ្រពដញតាម 
ពនាះអែកនឹងមនិអាចសកបចិ់រត ពហើយកម៏និមានទាំនុកចិរត។ ប៉ាុភ្នត 
ពបើអែករកព ើញពសចកតតី្សឡាញ់របស់ត្េះ ភ្ដលបានបង្ហា ញ
ពចញមកតាមរយៈត្េះពយស ូវត្េីសទ អែកនឹងមានទសសនៈងេីមយួ 
អាំេីសត្មស់ និងរនមលេិរត្បាកដរបស់អែក កែុងនាមជាស្ែ រត្េះ
ហសតរបស់ត្េះអងគ។ 

 ពេលភ្ដលអែកពមើលព ើញខ្លួនឯង ដូចភ្ដលត្េះជាមាច ស់
ទរព ើញអែក ការយល់ដឹងរបស់អែក អាំេីសត្មស់ កម៏ានការ
ផ្លល ស់បតូរផ្ងភ្ដរ។ ការពនះនឹងនាាំអែកពមវើដាំពណើ រតាមផ្លូវននពសរ ី
ភ្លេ ឲ្យស្គ ល់ខ្លួនឯងចាស់ េឺមនិរស់ពៅពដើមបផី្លគ បចិ់រតអែកដនទ
ពនាះពេើយ។  

 ពេឡាកាំេុងភ្រមានការលាំបាក ពោយស្របញ្ហា ននរូប
សត្មស់របស់នាង ពហើយខុ្្ាំកម៏ានបញ្ហា ពនះផ្ងភ្ដរ។  ពទះជា
យា៉ា ងណ្តកព៏ោយ ទសសនៈរបស់ខុ្្ាំបានផ្លល ស់បតូរ ចាបត់ាាំងេីពេល
ភ្ដលខុ្្ាំបានដឹងថ្ន រូបសត្មស់របស់ខុ្្ាំសាំខានច់ាំពពាះត្េះ េឺខុ្សេី
ការេិររបស់មនុសសជាទូពៅ។ ពេលភ្ដលខុ្្ាំបានយល់អាំេីជពត្ៅ
ននពសចកតីលអ ពសចកតីត្សឡាញ់ និងត្េះេុណ ភ្ដលត្េះត្ទងម់ាន
ចាំពពាះខុ្្ាំ ខុ្្ាំកប៏ានចាបព់ផ្តើមយល់អាំេីអរថនយ័ននសត្មស់ តាមទ
សសនៈដង៏េីត្សឡាង។ ជនួកាល ខុ្្ាំបានទទលួរងសមាា មឲ្យពមវើការ
ផ្លល ស់បតូររូបសត្មស់របស់ខុ្្ាំ ពដើមបឲី្យអែកដនទចូលចិរតខុ្្ាំ។ ប៉ាុភ្នត ខុ្្ាំ
ដឹងថ្ន ខុ្្ាំមនិចាាំបាចត់្រូវផ្លល ស់បតូររូបរាងកាយ ពដើមបឲី្យត្េះជាមាច ស់
ទទលួស្គ ល់ខុ្្ាំពនាះពេើយ ពត្ពាះត្េះអងគត្សឡាញ់ខុ្្ាំ ពទះខុ្្ាំជា
មនុសសភ្បបណ្តកព៏ោយ។ 
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ពេលភ្ដលអែករកព ើញកតីត្សឡាញ់ របស់ត្េះជាមាច ស់ 
ភ្ដលបានបង្ហា ញមក តាមរយៈត្េះពយស ូវ ត្េីសទ អែក
នឹងមានទសសនៈងេមីយួ ពោយស្គ ល់សត្មស់ និងរនមល
េិររបស់អែក កែុងនាមជាស្ែ ត្េះហសតដវ៏ពិសសរបស់
ត្េះអងគ។  
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 ខុ្្ាំបានទទលួនូវការធានាដអ៏ស្ច រយថ្ន ខុ្្ាំមានភ្លេត្សស់ស្អ រដ៏
េិពសស ចាំពពាះត្េះជាមាច ស់ េឺដូចភ្ដលបទេមារីទាំនុកដាំពកើង ជាំេូក
១៣៩ បានភ្ចងថ្ន :  
“ទូលបងគាំនឹងអរត្េះេុណដល់ត្ទង ់
ដបិរត្ទងប់ានបពងកើរទូលបងគាំមកយា៉ា ងេរួពការ េរួអស្ច រយ 
ឯស្ែ នដននត្ទង ់កសុ៏ទធភ្រអស្ច រយទាំងអស់ 
ត្េលឹងទូលបងគាំកដឹ៏ងចាស់ពហើយ 
កាលទូលបងគាំពកើរមានពៅទីកាំបាាំង 
ពហើយបានសូនយពមវើភ្បបចាំភ្េកៗពៅទីទបននភ្ផ្នដី 
ពនាះពត្ាងកាយរបស់ទូលបងគាំមិនកាំបាាំងនឹងត្ទងព់ទ 
ត្េះពនត្រត្ទងប់ានព ើញធារុននទូលបងគាំ 
កែុ ងកាលភ្ដលមិនទនម់ានរូបរាងពៅពេើយ 
ទាំងអស់បានករទុ់កកែុ ងបញ្ជី របស់ត្ទង ់
េឺអស់ទាំងនងងអាយុ ភ្ដលបានរត្មូវឲ្យទូលបងគាំរស់ពៅ 
កែុ ងកាលភ្ដលមិនទនម់ាននងងណ្តមយួពនាះពៅពេើយ”។ 

 ពរើអែកចងភ់្សវងយល់បភ្នថម អាំេីត្េះពយស ូវពទ? ត្េះអងគស្គ ល់
អែក ពហើយកត៏្សឡាញ់អែក ពទះអែកមានរូបរាង ឬចាំណុចខ្វះខារ
យា៉ា ងណ្តកព៏ោយ។ 
 អែកអាចភ្សវងយល់បភ្នថម អាំេីត្េះអងគ ពៅកែុងពសៀវពៅ ពរឿង
ននពសចកតីសងឃមឹ តាម link: https://khmer-odb.org/ds/story-of-
hop/ ពសៀវពៅពនះ នឹងត្បាបអ់ែកជាបភ្នថមពទៀរថ្ន ត្េះពយស ូវជា
នរណ្ត ពហើយបានពមវើអវីខ្លះ សត្មាបអ់ែក។ 
 
For more articles by young people: ymi.today 
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