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សួសតីមិតតភកតិទងំអស់គន  ជួបជមួយខញុ ំមដងេទៀតេហយេនកនុងករបករសយអំពីរដូវេភលៀង។ បទ 
អកសធតុេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺមនលកខណៈេកដ េហយេសម។ បទ 
េនកនុងេនះែដរគឺេគែបងែចក រដូវេកដ េហយនឹងរដូវេភលៀង។ បទ រដូវេភលៀងគឺមនលកខណៈ បទ 
រដូវេភលៀងគឺមនលកខណៈ ៣ ែខ បទ រឯី ៣ ែខេទៀតមនលកខណៈធល ក់ខយល់ រឯី ៦ 
ែខេទៀតគឺមនលកខណៈសភពេកដ េហយេសម។ បទ រដូវេភលៀងគឺចប់ពីែខសីហ កញញ  តុល បទ 
ែត ៣ ែខេទ គឺមនលកខណៈធល ក់េភលៀងេរចន។ បទ េបសិនជេយងគិតថវធល ក់េភលៀងេរចន 
វធល ក់េភលៀងេរចនេនចេនល ះែខ ែខសីហ និងែខតុល បទ រឯីែខតុលវញិ 
មិនសូវជមនធល ក់េភលៀងេទ។ បទ េពលែដលធល ក់េភលៀង[?]អញច ឹង […] វផដល់ផលរបេយជន៍ 
េទឲយករដដុំះរសូវ បទ ករដដុំះរសូវ ក៏ដូចជ ផលដំណេំផសងៗ។ 
បុ៉ែនតវផដល់ផលអរកក់េទដល់សងគម ដូចជេនទីរកុង បទ ដូចជេនទីរកុង 
ក៏ដូចជេនកែនលងែដលអភិវឌឍ។ បទ វេធវឲយេនកែនលងេនះលិចទឹក បទ សអុយសំរម បទ 
េពលែដលវលិចទឹកអញច ឹងេទសំរមវអែណដ តេនេលទឹក អញច ឹងេទេធវឲយសអុយ។ បទ 
េហយកតត មួយេទៀតហនឹង វេធវឲយលូហនឹងវមនលកខណៈសទះ បទ លូហនឹងវមនលកខណៈសទះ 
េហយអញច ឹងេទវេធវឲយបរសិថ នហនឹងគឺវកខវក់តមហនឹងែដរ។ េបសិនជលូសទះេហយ [...] 
េពលែដលេយងេធវដំេណ រេទមកហនឹង វេធវឲយមនករ បទ េឡងទឹក […] រតឹមជងគង់េយង […] 
ឬមួយក៏រតឹមចេងកះ[…] េធវឲយេយងមនករពិបកកនុងករេធវដំេណ រេទមកៗ បទ 
េហយក៏មនករផដល់ឲយ[…] មនលកខណៈយឺត បទ េរពះថេយងចង់េទណមួយ េយងមន 
េយងចង់បនេទទីេនះេលឿន បុ៉ែនតេពលែដលមនបញហ លិចទឹកេហយ គឺវេធវឲយេយងហនឹង 
បេងកនភពយឺតេទវញិ បទ បេងកនភពយឺតេទវញិ។ ដូេចនះវមិនមនផលលអ 
េពលែដលមនទឹកេឡង ឬមួយក៏េភលៀងខល ងំេនះេទ។ បទ េនកនុងទីរកុងភនំេពញ 
ក៏ដូចជេនេខតតេសៀមរប របសិនជមនេភលៀងធល ក់មួយេម ឬមួយក៏ពីរេម ដូេចនះគឺេធវឲយេយងហនឹង 
មនលកខណៈ ដូចថ េភលៀងខល ងំពីរ បីេមអីជប់គន អញច ឹងេទ េធវឲយេយងហនឹងមនករលំបកែមនែទន 
េរពះថេពលែដលមនេភលៀងមដងៗ គឺមនលកខណៈ ដូចថេនតំបន់ខលះ គឺវលិចទឹក បទ 
េហយេយងយ៉ប់េធវដំេណ រ។ េហយេពលែដលលិចទឹកេនះ 
គឺវមិនបនផដល់ចំេណញអីេទេនទីរកុង បុ៉ែនតវបនបំផល ញេទវញិ បទ បំផល ញយ៉ង[មិច?] គឺ 
េពលែដលេភលៀងមក គឺវបំផល ញផលូវ បទ វេធវឲយបក់ផលូវ វេធវឲយរសុតដី បទ 
វេធវឲយេយងហនឹងយ៉ប់េធវដំេណ រ បទ េហយដីវញិគឺថទន់[...]រេអៀច បទ របឡក់េជងរបឡក់ៃដ 
អនកខលះក៏មនករេរគះថន ក់ចរចរណ៍េដយសរែត ទឹកជំនន់ ឬមួយក៏ទឹកេភលៀងេនះ។ 
េពលែដលេភលៀងវមក វបិទែភនកេយងជិត េពលែដលេយងជិះម៉ូតូេទ វបិទែភនកេយងជិត 
េយងមិនអចេមលម៉ូតូ េនខងមុខ ក៏ដូចជឡនេនខងមុខ ែដលេយងេនទីេនះេឃញេទ។ បទ 
េហយេនទីរកុង បទ គឺថមនលកខណៈយ៉ប់ែមនែទន េពលែដលេនទីរកុង […] ទងំរបជជន 
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អីេនកនុងទីរកុង គឺមនលកខណៈយ៉ប់ទងំអស់ 
េរពះថរបជជនេនខងកនុងទីរកុងភគេរចនគឺេគេធវករ គឺេគរបកបមុខរបរេហយនិងរកសីុ បទ 
ក៏ដូចជរកសីុេពលយប់ ឬមួយក៏េពលៃថងអញច ឹងេទ។ េបសិនជមនេភលៀងធល ក់មក 
អញច ឹងករលក់ដូររបស់េគហនឹង នឹងមិនសូវដច់ បទ មិនសូវដច់។ 
េហយមនពកយែខមរមួយឃល េទៀតេនះេគថ ែខេភលៀងគឺជែខេពះេគេពះរកបី។ បទ  
វពិតែមនេរពះថែខេគ ែខេពះេគេពះរកបីហនឹង េរបៀបេធៀបេទនឹង ដូចថ ែខេភលៀងហនឹង 
គឺជែខអត់ បទ ែខអត់ឃល ន េរពះថែខហនឹង េយងរកវមិនសូវបន បទ 
េយងរកលុយវមិនសូវបន េហយេយងេចះែតចំណយេរចន។ បទ 
េរពះថឲយែតេពលេភលៀងអញច ឹងេយងឃល ន េយងេចះែតញុ ំបុ៉ែនតកររកចំណូល 
កររកលុយរបស់េយង មនលកខណៈយឺត មនលកខណៈដូចថ 
េយងចយេរចនជងចំណូលរបស់េយង។ ឧទហរណ៍ថ េយង មួយៃថងេយងរកលុយបនចំនួន ៥ 
ដុលល រ បុ៉ែនតរកុមរគួសររបស់េយងហនឹង គឺចយលុយអស់ចំនួន ១០ ដុលល រ អីអញច ឹងេទ 
ដូេចនះវេធវឲយមនបញហ រកុមរគួសរ ជីវភពកនុងរកុមរគួសរអីអញច ឹងេទ។ បទ  
េហយេនខងកនុងរកុងមួយេទៀត គឺេពលែដលមនេភលៀងមដងៗ គឺដូចថ របជជនភគេរចនគឺេនផទះ 
មនករងរអីែដលរតូវេធវហនឹង គឺមិនបនភល មៗេនះេទ គឺបងអ ក់េពលេវល។  
ដូេចនះខញុ ំសូមបញច ប់នូវករបករសយ នូវរដូវេភលៀងែតរតឹមបុ៉េណណះសិន។ បទ សូមអរគុណ 
សូមជរមបល។ 


