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សួសតីមិតតភកតិទង
ំ អស់គន ជួបជមួយខញុំមដងេទៀតេហយេនកនុងករបករសយអំពីរដូវេភលៀង។ បទ
អកសធតុេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺមនលកខណៈេកដេហយេសម។ បទ

េនកនុងេនះែដរគឺេគែបងែចក រដូវេកដេហយនឹងរដូវេភលៀង។ បទ រដូវេភលៀងគឺមនលកខណៈ បទ
រដូវេភលៀងគឺមនលកខណៈ ៣ ែខ បទ រ ីឯ ៣ ែខេទៀតមនលកខណៈធលក់ខយល់ រ ីឯ ៦

ែខេទៀតគឺមនលកខណៈសភពេកដេហយេសម។ បទ រដូវេភលៀងគឺចប់ពីែខសីហ កញញ តុល បទ
ែត ៣ ែខេទ គឺមនលកខណៈធលក់េភលៀងេរចន។ បទ េបសិនជេយងគិតថវធលក់េភលៀងេរចន
ិ
វធលក់េភលៀងេរចនេនចេនលះែខ ែខសីហ និងែខតុល បទ រ ីឯែខតុលវញ

មិនសូវជមនធលក់េភលៀងេទ។ បទ េពលែដលធលក់េភលៀង[?]អញច ឹង […] វផដល់ផលរបេយជន៍
េទឲយករដំដុះរសូវ បទ ករដំដុះរសូវ ក៏ដូចជ ផលដំណេំ ផសងៗ។
ប៉ុែនតវផដល់ផលអរកក់េទដល់សងគម ដូចជេនទីរកុង បទ ដូចជេនទីរកុង
ក៏ដូចជេនកែនលងែដលអភិវឌឍ។ បទ វេធវឲយេនកែនលងេនះលិចទឹក បទ សអុយសំរម បទ
េពលែដលវលិចទឹកអញច ឹងេទសំរមវអែណដតេនេលទឹក អញច ឹងេទេធវឲយសអុយ។ បទ

េហយកតតមួយេទៀតហនឹង វេធវឲយលូហនឹងវមនលកខណៈសទះ បទ លូហនឹងវមនលកខណៈសទះ
េហយអញច ឹងេទវេធវឲយបរ ិសថនហនឹងគឺវកខវក់តមហនឹងែដរ។ េបសិនជលូសទះេហយ [...]

េពលែដលេយងេធវដំេណរេទមកហនឹង វេធវឲយមនករ បទ េឡងទឹក […] រតឹមជងគង់េយង […]
ឬមួយក៏រតឹមចេងកះ[…] េធវឲយេយងមនករពិបកកនុងករេធវដំេណរេទមកៗ បទ

េហយក៏មនករផដល់ឲយ[…] មនលកខណៈយឺត បទ េរពះថេយងចង់េទណមួយ េយងមន
េយងចង់បនេទទីេនះេលឿន ប៉ុែនតេពលែដលមនបញហលិចទឹកេហយ គឺវេធវឲយេយងហនឹង
ិ បទ បេងកនភពយឺតេទវញ។
ិ
បេងកនភពយឺតេទវញ
ដូេចនះវមិនមនផលលអ

េពលែដលមនទឹកេឡង ឬមួយក៏េភលៀងខលង
ំ េនះេទ។ បទ េនកនុងទីរកុងភនំេពញ

ក៏ដូចជេនេខតតេសៀមរប របសិនជមនេភលៀងធលក់មួយេម ឬមួយក៏ពីរេម ដូេចនះគឺេធវឲយេយងហនឹង
មនលកខណៈ ដូចថ េភលៀងខលង
ំ ពីរ បីេមអីជប់គនអញច ឹងេទ េធវឲយេយងហនឹងមនករលំបកែមនែទន
េរពះថេពលែដលមនេភលៀងមដងៗ គឺមនលកខណៈ ដូចថេនតំបន់ខលះ គឺវលិចទឹក បទ
េហយេយងយ៉ ប់េធវដ
 ំេណរ។ េហយេពលែដលលិចទឹកេនះ

ិ បទ បំផលញយ៉ ង[មិច?] គឺ
គឺវមិនបនផដល់ចំេណញអីេទេនទីរកុង ប៉ុែនតវបនបំផលញេទវញ
េពលែដលេភលៀងមក គឺវបំផលញផលូវ បទ វេធវឲយបក់ផូ វល វេធវឲយរសុតដី បទ

ិ
វេធវឲយេយងហនឹងយ៉ ប់េធវដំេណរ បទ េហយដីវញគឺ
ថទន់[...]រេអៀច បទ របឡក់េជងរបឡក់ៃដ
អនកខលះក៏មនករេរគះថនក់ចរចរណ៍េដយសរែត ទឹកជំនន់ ឬមួយក៏ទឹកេភលៀងេនះ។

េពលែដលេភលៀងវមក វបិទែភនកេយងជិត េពលែដលេយងជិះម៉ូតូេទ វបិទែភនកេយងជិត
េយងមិនអចេមលម៉ូតូ េនខងមុខ ក៏ដូចជឡនេនខងមុខ ែដលេយងេនទីេនះេឃញេទ។ បទ
េហយេនទីរកុង បទ គឺថមនលកខណៈយ៉ ប់ែមនែទន េពលែដលេនទីរកុង […] ទំងរបជជន
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អីេនកនុងទីរកុង គឺមនលកខណៈយ៉ ប់ទង
ំ អស់

េរពះថរបជជនេនខងកនុងទីរកុងភគេរចនគឺេគេធវករ គឺេគរបកបមុខរបរេហយនិងរកសុី បទ
ក៏ដូចជរកសុីេពលយប់ ឬមួយក៏េពលៃថងអញច ឹងេទ។ េបសិនជមនេភលៀងធលក់មក
អញច ឹងករលក់ដូររបស់េគហនឹង នឹងមិនសូវដច់ បទ មិនសូវដច់។
េហយមនពកយែខមរមួយឃលេទៀតេនះេគថ ែខេភលៀងគឺជែខេពះេគេពះរកបី។ បទ
វពិតែមនេរពះថែខេគ ែខេពះេគេពះរកបីហនឹង េរបៀបេធៀបេទនឹង ដូចថ ែខេភលៀងហនឹង
គឺជែខអត់ បទ ែខអត់ឃលន េរពះថែខហនឹង េយងរកវមិនសូវបន បទ
េយងរកលុយវមិនសូវបន េហយេយងេចះែតចំណយេរចន។ បទ
េរពះថឲយែតេពលេភលៀងអញច ឹងេយងឃលន េយងេចះែតញុ ំ ប៉ុែនតកររកចំណូល
កររកលុយរបស់េយង មនលកខណៈយឺត មនលកខណៈដូចថ

េយងចយេរចនជងចំណូលរបស់េយង។ ឧទហរណ៍ថ េយង មួយៃថងេយងរកលុយបនចំនួន ៥
ដុលលរ ប៉ុែនតរកុមរគួសររបស់េយងហនឹង គឺចយលុយអស់ចំនួន ១០ ដុលលរ អីអញច ឹងេទ
ដូេចនះវេធវឲយមនបញហរកុមរគួសរ ជីវភពកនុងរកុមរគួសរអីអញច ឹងេទ។ បទ

េហយេនខងកនុងរកុងមួយេទៀត គឺេពលែដលមនេភលៀងមដងៗ គឺដូចថ របជជនភគេរចនគឺេនផទះ
មនករងរអីែដលរតូវេធវហនឹង គឺមិនបនភលមៗេនះេទ គឺបងអក់េពលេវល។

ដូេចនះខញុំសូមបញច ប់នូវករបករសយ នូវរដូវេភលៀងែតរតឹមប៉ុេណណះសិន។ បទ សូមអរគុណ
សូមជរមបល។
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