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ស្រីតូច និងឪពុក រ្់ន�ៅន�ើន�ៅះន្លើម្្មដ៏ស្្់ស្ៅត។ 
នៅងរពឹ្ នកលៀវ�លៅ រហ័្រហួន និងចូ�ចិត្ត្នងកេត។
្ត្វ និងធម្មជៅតិជៅបងប្អូនរប្់នៅង។ 
ដូនចនះ ស្រីតូចស្លៅញ់ និង�ៅរពៅរពួកនេណៅ្់។

១



ន�ៅនព�ទំននរ នៅងនដើរនរើ្ស្ល្ំអៅតន្នរ។ នៅងនដើរវៅ្កូនសតរីចូ�កននុង្មុសទវិញ។ 
នៅងនដើរតៅមពរីនស�ៅយ្ត្វ�្តៅមរហូតដ�់ពសពស្ៅត់។ នៅងស្រមុ្រទឹកជៅនសចើនន�៉ៅងនមើ�ន្ះ
្មុសទនិងផកេៅ្្ម។

២



ព្្មួយ នៅងនដើរ្ន្ៀរផ្ៅំង្្មជៅមួយឪពុក។
 

សសៅប់សតនៅងន�ើញកន្ៅយយក្សមួយរបួ្ន្រើង។ 
នៅងក៏យក្លឹកន�ើថនៅំបិទរបួ្ន្រើងកន្ៅយ។ 

រំនពចននៅះ �ៅនយៅនសដកធំមួយន�ៅះចុះមក។ 

៣



នធ្មញរណៅបៅន�ៅត់បំបៅក់នដើមន�ើបៅក់លៅន់ឮ្ូរ «សបៅវៗ»។ 
កន្ៅយនិង្ត្វទៅំងឡៅយភិតភ័យជៅខលៅំង។ ៤



ស្រីតូចរត់្ំន�ៅមនុ្្សនសរៅភពយ៉ៅងនកលៀវ�លៅ៖ ឯងនធ្វើឱ្យន្្ច្្រីនដើមន�ើនិងន្្ើ�្ត្វអ្់
នហើយ។ នតើឯងជៅនរណៅ នហើយចង់យ៉ៅងនម៉ច? មនុ្្សនសរៅភព៖ នយើងមកពរីភពនសរៅ។

នយើងនឹងបនងកេើតទរីសកុងសដកធំនហើយ្្ព្់ន�ៅទរីននះ។ 

៥



នៅង្្តរីបនន្ៅ្៖ ឯងគ្មៅន្ិទ្ិនទ។ 
ឪពុកនៅងសស្កខលៅំងៗ៖ សត�ប់ន�ៅភពឯងវិញភលៅម!
សបយ័តននយើងចៅប់សេវៅត់ចូ�្មុសទ។
មនុ្្សនសរៅភព្ឹង ក៏ចុចប៊ូតុងនតនេបញ្ៅ។
ពដសដកនចញពរីយៅនចៅប់គៅត់រុញចូ�កននុងយៅន។ 

៦



ស្រីតូចរត់ចូ�យៅនតៅមឪពុក៖ ឆៅប់ស�ងពុក្្នុំភលៅម! 
�ៅ្�ៅ! នៅងសចម៉ក់ នតើនៅងអៅចនធ្វើអរីនយើងបៅន?  
ស្រីតូច្ឹងនឹងពៅក្យន្ើចចំអកននះណៅ្់ ។ ប៉ុសន្ត នៅងពយាយៅមទប់កំហឹង នហើយរិះរក 
មនធ្យោបៅយរំន�ៅះឪពុក។ 

៧



មនុ្្សនសរៅភពចុចប៊ូតុងមួយ។ 
កញ្ចក់ស្្រីនបង្ៅញមុ្�្តៅយនេ៖ នតើកូន�ៅន�ៅរអរី?
នតើកូនបៅនសបេ�់សរែ�ៅ្ និងត្អូង្្ម
ឱ្យនៅងនហើយឬន�ៅ? 

ស្រីតូចន្លើយយ៉ៅងរហ័្៖  
្្នុំមិនសតូវ�ៅរនទ។ ្្នុំក៏មិនគៅំសទឱ្យ�ៅនទរីសកុងសដកនេើយ។ 
្ររីវិត្ត្វសដ�ជៅបងប្អូន្្នុំនឹងសតូវបៅត់បង់។ ៨



�្តៅយមនុ្្សនសរៅភព្ួរ៖ នហតុអរីនៅងេិតសបបននះ?    
នៅងពន្យ�់៖ ធម្មជៅតិបៅត់បង់នឹងនៅំឱ្យ្ត្វសលៅប់។ 
ម្យ៉៉ាងនទៀត ទឹក្មុសទនឹងនធ្វើឱ្យសដកនេើងនសចះ។ 
សៅរជៅតិសសចះនឹងន�ៅបំពុ�ទឹក្មុសទ នធ្វើឱ្យ្ត្វសលៅប់។

�្តៅយមនុ្្សនសរៅភពងក់កបា��ៅក់ដូច
ទទួ�ស្តៅប់នហតុ្�។ ៩



មនុ្្សនសរៅភព្ួរសបបចំអក៖ នតើធម្មជៅតិ�ៅនអរីអស្ចៅរ្យន�ៅ? នៅងន្លើយតបភលៅម៖ វៅស្្់
ស្ៅត និង�ៅនសបនយៅ្រន៍នសចើនណៅ្់។ នបើចង់ដឹង ឆៅប់តៅម្្នុំមក!  នេបំពៅក់ឧបករណ៍មួយ
ន�ៅន�ើ កពដរប្់នៅង។ ឧបករណ៍ននះ្រួយឱ្យ�្តៅយនេន�ើញសេប់្កម្មភៅព។ 

១០



នៅងនរៀបរៅប់ន្្មៅះនិងអៅយុ�ៅ�នដើមន�ើនិង្ត្វនរីមួយៗ។
បន្ៅប់មក នៅងស្រមុ្រចូ�កននុងទឹក។ កន្ៅយយក្សនធ្វើជៅយៅន្ស�ៅប់មនុ្្សនសរៅភព្រិះពរី
ន�ើ។ មនុ្្សនសរៅភពន្ើចន�៊ៅ្បបាយ។ ននះជៅន�ើកទរីមួយសដ�នេបៅនន�ើញទិដ្ឋភៅព 
ស្្់ស្ៅតកននុង្មុសទ។

១១



មនុ្្សនសរៅភពនិយៅយ ៖ នយើងចង់បៅនកន្ៅយយក្សន�ៅភពរប្់នយើង។ 

ស្រីតូចពន្យ�់៖ ប៉ុសន្ត ធម្មជៅតិទរីននះជៅទរី្រសមក្ុវត្ិភៅពរប្់ ្ត្វ។ 
�ៅរពន្យ�់ន�ៅយភៅពឆលៅតពវ បៅនបន្ន់ចិត្តមនុ្្សនសរៅភពពរីរនៅក់�្តៅយ 
និងកូន។ នេក៏ន�ៅះស�ងឪពុកនៅង និង្នយាមិនសត�ប់មករំខៅននទៀតនទ។ 
នេបៅននៅំយកកូនន�ើមួយចំនួនសដ�ស្រីតូចឱ្យន�ៅ�ៅំសដរ។

១២



�ុះនស�ៅយមក នេ្ង់រូប្ំណៅកស្រីតូច នៅងសតូវអនកភូមិបៅនន�ៅថៅ «សពះនៅងធម្មជៅតិ» 
រហូតមក។ ននះជៅនរឿងនសពងទៅក់ទងនឹងន�ៅះន្លើម្្មសដ�្ររីដូនរប្់តៅសបៅប់។ 
នក្មងៗវ័យ១០ឆនៅំបរីនៅក់ញញឹមទះពដអបអរ។  

១៣



វិបុ�នមើ�ច�្ពៅមន�ៅពដ៖ អរីចឹងបៅនជៅតៅ�ៅមមិនឱ្យ្្នុំបៅញ់្ត្វន�ង។ 
តៅងក់កបា�៖ មិនសតូវបៅញ់ទរីទុយ ឥនន្រី ឬនមៀមសដ�នេថៅជៅ្ត្វចពសងសដរ។ តៅមពិត 
ពួកវៅជៅ្ត្វកសម។ ្ុភរីរីករៅយ៖ ្្នុំនឹងនបើកយៅនអវ�ៅ្ន�ៅ្រួបមនុ្្សនសរៅភព។
�ៅលៅអសងួនពដតៅ៖ ្្នុំនឹងនធ្វើជៅនម�ុំ�្ �ៅរពៅរធម្មជៅតិ ដូចសពះនៅងធម្មជៅតិ។

១៤



នរឿង សពះនៅងធម្មជៅតិ

សមាជិិកកកុមហាក់កាសន៖ េឹម អៅនអរុណ ( អ្នកនិពន្ធ )   ្៊ូ ្ុភរី ( វិចិក្រករ)   �៊ៅវ ្ររីងអ៊ៅ  (អ្នករចនា)
រចនាប្លង់ចុងកកកាយក�ាយ៖ អ៊ុង គៅនមសៅ 
សូមថ្្លងអំណរគុណជាពិកសសដល់ ហ៊ុយ រ្រនា កសឿម កក្ក�ា ជូ ជីនិ្រ ហួ្រ សុជាតា និងកកុមការងារ CamAnt Technology ចំក�ាះការជួយគាំក្រដល់កម្មវិធីហាក់កាសនកសៀវក�ាកអឡិចក្រូនិចកតាះ
អាន! ថដលបានកធវើកឡើងក្ននុង្រីកកុងភ្នំកពញ កាលពីថ្ងៃ្រី ១៩ ថែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៧។
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អាជ្ាប័ណ្ណ ដូចខាងកកកាម៖

កសចក្តីថ្្លងអំណរគុណ - អ្នកក្រូវសរកសរពីកបភពឯកសារឲយបានសមកសប បង្ាញពី្រំណរភ្ជាប់ក�ាកាន់អាជ្ាប័ណ្ណ និងបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តចូរែ្លឹមសារ កបសិនកបើមាន។ អ្នកអាចកធវើថបបកនះ 
តាមវិធីណាក៏បានថដលសមកសប ប៉ុថន្តពុំមានន័យថា អ្នក្្តល់អាជ្ាប័ណ្ណគាំក្រដល់អ្នក ឬដល់ការកកបើកបាស់របស់អ្នកកនាះក្រ។
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