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អារម្ភកថា 
 នន្េះជានលើកដបូំងដដលក្កុម្ការងារអប់រនំក្ៅក្បពន័្ធពរីភាសានន្អងគការសហការ 

(ICC) នេត្តរត្ន្គរិ ីបាន្នរៀបចំផលិត្នសៀវនៅក្កុម្យុវជន្ជាភាសាទំពួួន្ដដលបាន្សរ

នសរកនុងវគគសកិាា សាលាសរសរនរឿងដល់ក្កុម្យុវជន្ជាត្ទំិពួន្ នដើម្បីពក្ងីកចំន េះដងឹអកសរ

សាស្រសតទំពួន្ ទំងការសរនសរន្ងិការអាន្ដល់កូន្នៅជំនាន់្នក្កាយ។ 

 នោលបំ ងនន្ការផលិត្នសៀវនៅនន្េះ គចឺង់នលើកទកឹចតិ្តយុវជន្ នអាយនចេះ 

ស្សឡាញ់ការសកិារន្ងិេតិ្េនំរៀន្សកូ្ត្ នហើយន្វ ើជាយុវជន្គរំនូ្ងិជាយុវជន្ន ន្ ើម្នៅកនងុ

សហគម្ន្ ៍។ ជាពនិសសនអាយនជៀសផុត្ពអំីនពើរអបាយមុ្េទំងឡាយ ន្ងឹអាចកាា យជា

ពលរដឋលអ កូន្លអ នអាយសម្ស្សបនៅន្ងិសភុាសតិ្ដេែរមួ្យនោលថា«យុវជន្ជាសសរ

ក្ទូងនន្ក្បនទសជាត្»ិ។ 

 ក្កុម្ការងារនយើងេុ្សំងឃឹម្ថា កូន្នសៀវនៅដដលនលាកអនកកពុំងកាន់្ កនងុនដនន្េះ 

 មិ្ន្ក្ត្មឹ្ដត្ជាការអាន្កសំាន្តអារម្ែ ៍ននាេះនទ ដែម្ទំងអាចន្វ ើឱ្យយុវជន្ មាន្នសចកត ី

រនំ ើបន្ងិនក្ត្កអរចំនោេះសាន នដរបស់េាួន្ជាមិ្ន្ខាន្ន ើយ។ 

 នដើម្បីដកសំរលួកូន្នសៀវនៅនន្េះនអាយកាន់្ដត្ក្បនសើរន ើងដែម្នទៀត្ ក្កុម្

ការងារនយើងេុ្ ំរងចទំទួលន្ូវម្ត្រិេិះគន់្ នដើម្បីសាា បនាពសំីណាក់មិ្ត្តអនកអាន្នោយកតី

រកីរាយជាន្ចិច។ 

«សមូ្អរគុ »    

ក្កុម្ការងារន្ពិន្ធ 
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សមាសភាពក្រុមការងារនិពនធ និងររៀបររៀង 
និទានរោយ 

ក្រមុយុវជនជនជាតិទំពួន  
-នពល សូលីោ   -ន្ឿង ចន់្ថា      -មិ្ន្សូណាយ      -នកើគ ន្ ីសុន ទ 

 -ក្ពងី កវង  -ហយូង ជាត្ ិ  -នបឿន្ ែង -វ ីបួុ ន្នហន្ 

 -ទូន្ វ ណ នៅ   -ណាង លី  សុខា  -ន ឿង សនេង   -ដន្ សង  

-ក្ពុង ខាពុំន្   -នអឿ ដ វ ន្   -ខាវ ត់្ េនំត្ឿង -នទៀង  ចន់្ែ ិ

 

 
 

អ្នរចងក្រង និង ររៀបររៀង 
 

 លោរ ល ៀង សាលវឿន       បុគ្គលិរ អងគការ ICC   
 លោរ មួងភារមី               បុគ្គលិរ អងគការ ICC   
 លោរ ពុន ទួញ                បុគ្គលិរ អងគការ ICC   

គណៈរមមការករសំរលួភាសាទំពនួ 
 

 លោរ ល ៀង សាលវឿន  បុគ្គលិរ អងគការ ICC   
 លោរ មួង  ភារមី   បុគ្គលិរ អងគការ ICC   

 
កាលបរនិចឆទសរនសរនរឿង 

នៅនែៃទ១ី៣-១៧ ដេ ៨ ឆ្ន ំ២០១២ 
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មាតិការររឿង 
ល-រ ចំណងលជើងលរឿង ទំព័រ 

១- 
២- 
៣- 
៤- 
៥- 
៦- 
៧- 
៨- 
៩- 
១០- 
១១- 
១២- 
១៣- 
១៤- 
១៥- 
១៦- 
១៧- 
១៨- 
១៩- 

សារ កាណំ អន់លតើប 
សារ កាលណើ ត អលុ អ្អៃ ហាអុញ 
សារ ហាៃ ងំ លូ ល ័ 
សារ តរ័ សា អ្បលល ក្ជី ក្បលះ័័ 
សារ បល នឹម មលស បល នឹម លលៀន 
សារ បល ក្ទូ សា សាអ្លង តាបលុង 
សារ  អច់ អលុ ចារ 
សារ ក្បូ កាបលូវ 
សារ បលណូស លូ ការពឺ់ 
សារ មមលវ លូ សូ 
សារ បលណូស លពៀរ ដូវ តាច់ លបល ះ័័ 
សារ វគ័្ ក្កាគ់្ ឡ ំមីុរ 
សារ វគ័្ ក្ពឹម ក្បុី 
សារ លទៀរ លក្ជៀយ ឡិ តំាលបុើះ តាល់ 
សារ ឡ ំល ៀន បលតះ័័ អ្មលគ្ អយិរ 
សារ ពឹ លូ គ្ន មអ្ 
សារ ចារ អំលហ្ាោ យ 
សារ វគ័្ សាងំ 
សារ លកាល  កាមល ញ់ បល គ់្ ក្ពី មែន 

6 
7-8 
9 
10 
11-12 
12-13 
14 
15-16 
16-17 
18 
19 
20 
21 
21 
23 
24-25 
25 
26 
27 
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ល-រ ចំណងលជើងលរឿង ទំព័រ 

២០- 
២១- 
២២- 
២៣- 
២៤- 
២៥- 
២៦- 
២៧- 
២៨- 
២៩- 
៣០- 

សារ គ្ន កាបលូវ អូ លង់ 
សារ កាមលញ់ មអ្ លត័ា 
សារ អញ់មស្ លក្កា កា 
សារ ខាប់ខួ រលឹញ សាន់ តប់ បយល  
សារ វគ័្ លទៀវ រង លទៀ 
សារ កាន រង សាមគ្ 
សារ ងល រ មួត ក្ការ់ តំាងរង់ ក្ទុង ស្សុរ 
សារ សិច កាណាគ័្ យរ មួត កាមល រ័ តាញ មអ្ 
សារ សិច កាណាគ័្ យរ មួត អង់កាន់ តាញ មអ្ 
សារ មរវ វគ័្ ឡយ 
សារ សិច សាអ្លង តំពួន អលុ ក្បគ័្ ឡឹង លមល  

28 
29-30 
30-31 
31-32 
32 
33 
33 
34-35 
36 
37 
38-39 
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១.សារ កាណំ អន់រតើប 
 សាគ់  ឹង នសើគ ដព ទី អង់កាន់្ នពៀរ ដវូ អុេះ មីុ្  អន់្ឌ ីនអវ បា៉ា គ់ មីុ្រ ។   

ទី ោរ់ នមា៉ា ញ អន់្ដឌ ដរត្ នក្តា ចងឹ ក្ប៉ាគ ័សាអា ង សង់ ពរ កាោរ់ ។  ន ង នណាេះ 

មីុ្ ដអ  នត្ើល ផា «  អុេះ អីស កាគ់ សាអា ង ហេះ នបុើក នោគ  ! អាញ់ ចងឹ ជរឹ នអាេះ 

នទៀក កា ពនិ្ »។  ន ង នណាេះ មីុ្ ដអ  កា ជរឹ ហំុ នអាេះ នទៀក តាទិច ហង ។ អុេះ 

ដអ  ក្ទង នបុើក អា េំ ក្ត្ុត្ អុញ ដរត្ នក្តា ទឹល សឹន្ ឡានអាច ស្សក នអវ ដងឹ  

ទងត្គិ ័កគ ័។ មីុ្ ដអ  ោវ  ឹង ហំុ នហ នក្តា ស្សក  ដអ  កា នក្ច អុេះ ដអ  សា  ។ 

អុេះ ដអ  េំ បា៉ា ដគក ផា ដអ  អូ ទី សា អុេះ នក្តា ស្សក ដអ  នៅ  មីុ្ ដអ  នអវ អូ នសឿ ។   

នកេះនណាេះ មីុ្ ដអ  ពតី្ សាបាវ ត្ ័អុេះ ដអ  កា ខាក់  ។ អន់្ត្គី  ឹង នណាេះ អុេះ ដអ   

កា សាតាក់ ឡាច់ នអវ បា៉ា គ់ ក្ព ីនមា៉ា ញ ដវូ ដអ  ។ ដអ  នអវ បា៉ា គ់ ក្ព ីនណាេះ អូ ទី ពរ  

សង់ អុេះ ។   នកេះនណាេះ ដអ  កា ប៉ាប័ សួន្ កាតាវ នមា៉ា ញ សួន្   ដអ  កា គុគ សា  

កាតាវ នណាេះ អន់្នដើរ ញុ ំអន់្នដើរ  ន្នីណាេះួ័ នលើយ ហង  ក្ប៉ាគ ័អន់្ កា ពរឹ ដអ   

តាដហ ក ។ ន ង  ឹង នណាេះ ទី នសម្ អន់្នត្ើប នមា៉ា ញ កាប ផា «  អុេះ ផា អីស  

អូ សា អូ បា៉ា ន់្នតា័ អាញ់  ចងឹ អយក់ សានលៀ ក្គច  ជងឹ ពរឹ អីស ។ ណាង នណាេះ  

កា ក្ប៉ាគ ័ពួយ បា៉ា ន្រឹ នសម្ អន់្នត្ើប នណាេះ ។  

  ន ង  ឹង នណាេះ នសម្ អន់្នត្ើប កា ជងឹ ពរឹ ដអ  នណាេះ តាទិច ។  កញិ 

នអៀង អា បក់ ដអ  ចំ  ផូង័ កាវ ស អូ េនឹ្ សា លូ អូ េនឹ្ បា៉ា ន់្នតា័ នសម្  

អន់្នត្ើប ។  បក់ ចំ អូ នសឿ េំ សាបា៉ា គ់ េំ បា៉ា ន់្នតា័ អន់្នត្ើប បា៉ា  ូស នណាេះ ចងឹ  

ទី អីគ ពាុ ។    

ក្ចគ់ សារ អា សិចៈ  នពល សូលីោ  ន្ឿង ចន់្ថា   វ ីប ុន្នហន្   មិ្ន្សូណាយ   

លី សុខា ជាអនកន្ទិន្    
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២.សារ ការណើ ត អលុ អ្អៃ ហាអុញ 
 ទី សារ នមា៉ា ញ រ៉ាេះ ផា បា៉ា  ូស នសើគ ដព អូ អាុ  នអវ ោអុញ អុេះ  ផាដន្វ 

អង់កាន់្ ចំ ឡានកា នគៀម្ ក្គបឹ នេ ពូ  េះ អយក់ ឡាច់ គន្  ក្ប៉ាគ ័អន់្ នម្៉ាគ សាសាវ  

នណាេះ នតា័ ។  សារ អា ក្ប៉ាគ ័អន់្ កាឡំំាង ស្សុក ទី កាន្ អុក ពុត្ ញន្ ខាត្ កា   

បា៉ា  ូស ខាក់ ។ ផេះ នណាេះ ទី កាមា៉ា ក ័នមា៉ា ញ ដវូ កាមា៉ា ញ់ ដអ  កា កាម័្ ចងឹ ក្គបឹ 

នេ ក្ត្គ់  េះ ឡាក់កា ពូ នដល ។ កាមា៉ា ក ័នណាេះ កា ចក ក្សាគ់ ចក ទឹងគង បុាងំ

ហ យង បុាងំនហយើត្ ឡានកា ពងឹ ក្ព ីតាប់ ោរ់ ៗ េង ដអ  អូ បិុច ប៉ាប័ ពូ  េះ កាមា៉ា

ញ់ ដអ  អុេះ ។  ចក កាដអ  ហង អូ អាុ  មុាងំ អូ អាុ  ោរ់  ផាឌ ីកាតាងំ ពូ កាកាប រា៉ា

នសា នមា៉ា  ដអ  កា ឡំា បង់ បា៉ា គ់ នណាេះ ផាឌ ីប៉ាប័ ស្សុក ពូ ត្សី ែចឺ ដអ  កា ប៉ា រ់ ដំ 

ហេះ ស្សុក ពូ នណាេះ ។  ផេះ នណាេះ ពូ កា អន់្ ដអ  នត្ ពងឹ សាដន្ន្ ោគ់ ៗ ។  បា៉ា គ់ 

កាមុាងំ ដអ  កាតាងំ ពូ កាកាប រា៉ានសា នមា៉ា  ដអ  កា ឡំា នហ ផាឌ ីប៉ាប័ មួ្ត្ យ៉ា គ់ ប 

យ នអវ ក្ប៉ាគ ័លូ បា៉ា  ូស នអវ ហេះអុញ  ៖បក់ អន់្ោ ផា “ អូេះ  ៉ាច់ ៗ ”បក់ អន់្ោ 

ផា “ សាន់្ត្ុក នទៀក ៗ”បក់ អន់្ ផា “ អ ត្ អន់្ោន ំ ៗ”បក់ អន់្ោ ផា “បាស សា

នលៀវ កាសិត្ កាក់”បក់ អន់្ោ ផា “ ក្ចំុ ហី នត្េះ ៗ”  បក់ អន់្ោ ណាវគ ផា “ បា៉ា កូេះ 

អុញ ៗ អន់្ ដអ  សូេះ  ៉ាច់” ។បា៉ា  ូស នណាេះ កា ឡំា នហ ទឹល ទឹល ក្ជុ មុាងំ គតិ្ ច

ម័្ ពូ រា៉ារា៉ាច់ នអវ ោអុញ ។  ដអ  កាប លូ យ៉ា គ់ ប យ ផា “ន្នីអៀ នដល អន់្ដសី ក្ប៉ាគ ័

អន់្ដសី ! បា៉ា គ់ ញឹន្ នតា សូួ  នអវ  េះ អយក់ ដងឹ គន្ ! ឡាក់កា អន់្ដសី អា ោគ់ ។  

កាតាងំ ដអ  ផា ន្នីណាេះួ័ មួ្ត្ យ៉ា គ់ ប យ យ៉ា គ់ នក្គៀង ផា “ ញ៉ា  ក្ត្គ់ ក្ប៉ាគ ័ន្ី

នណាេះួ័  ! ចងឹ ោច់ ទិ ហង បា៉ា  ូស ស្សុក អីស វគ ័! ហគ់ អយក់ អន់្ោន ំ អា ។  ន 

ង នណាេះ យ៉ា គ់ ប យ កា អន់្ អន់្ោន ំ ឡាម្៉ាគ់  អន់្ោន ំ នក្តាស កា បា៉ា  ូស នណាេះ 

លូ រ៉ាេះ បា៉ា ន់្ដ្ម្  ឹង ឡានបៀប ប យ មួ្ត្ អង់កាន់្ នអវ ោអុញ កា ដអ   ីង ។  
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ន ង នណាេះ បា៉ា  ូស កា សឹត្ នត្ប ហង ។  តារ កាលឺំ មួ្ត្ ត្ក ័កា ចក ឡាច់ 

ណាងំ សា រា៉ាងា៉ា ប់ ។  នមា៉ា ញ ក្ទុ  ឹង មួ្ត្ ត្ក ័ចក បា៉ា  ូស នណាេះ កា សាទឹរ នដ

ល  ផាឌ ីដអ  ផា “ ញ៉ា  ក្ត្គ់ ពងឹ នត្ើម្ ក្ជ ីន្នីអៀ អាញ់ អា ! ន្ចីម័្ ចងឹ អាុ  ជរឹ អា ? 

” ។  បា៉ា  ូស នណាេះ នអវ នត្ប អន់្នត្ប ពងឹ តាងំកង់ ក្ជ ីោា ក់ នណាេះ ហង ។   បា៉ា

គ់ ត្ក ័សឹត្  ឹង ណាងំ សា កាងា៉ា ច ផាឌ ី ដអ  នហ ឡាក់កា ស្សុក ែចឺ នត្ល នៅ ។ 

ដអ  កា ដំ ហេះ នណាេះ នមា៉ា ញ មុាងំ ណាវ គ  ។ តារ កាលឺំ ដអ  កា អយូវ ស្ស ស ប៉ា រ់ សឹត្ 

ប៉ា រ់ ចក ហេះ តាងំឡា ហី ោគ់ បា៉ា  ឹង ។  តាងំឡា ហី កា ត្គ ័ក ឺអន់្ ដអ  ជរឹ នកេះ

នណាេះ កាប ផា “ចក ោគ់ បា៉ា  ឹង វគ ័! ” ។ បា៉ា  ូស នត្ើល ផា “អឺួុគ !” ន ង 

នណាេះ ដអ  ជរឹ ចក នលើយ ។ទឹល បា៉ា គ់ ហី កាមា៉ា ញ់ ដអ  កា ទឹល ោរ់ នអវ ោអុញ  

ដអ  កា នអើ មួ្ត្ អង់កាន់្ លូ នកេះនណាេះ អន់្ត្គ់ រ៉ាេះ  ឹង ឡានបៀប ប យ អង់កាន់្ 

នអវ ោអុញ ។  

 ន ង នណាេះ ដអ  លូ មួ្ត្ យ៉ា គ់ប យ នពៀរ នប៉ាង ដវូ នណាេះ  កា ប យ  

កាមា៉ា ញ់ ដអ   ោគ់ រា៉ា ៉ាច់ រា៉ា ុងំ តាទិច ហង ។  កាឡំំាង ស្សុក នត្េះ ទិ ឌូ កា នោក 

ខាក់ ប៉ាប័ អន់្ដឌ អាុ  បុាងំនកើត្ គន្ អូ  េះ ន្នីណាេះួ័  ។ គតិ្ ោរ់ នណាេះ ហង ពូ អាុ  

 ឹង ឡានបៀប ប យ បា៉ា  ូស នអវ ោអុញ ទឹល កញិនអៀ  ។ 

ក្ចគ់ សារ អា សិចៈ  ខាវ ត់្ ខានំត្ឿង  
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៣.សារ ហ្វ ងំ លូ ម ័ 
ទី ោរ់ នមា៉ា ញ ោវ ំង ជរឹ នអត្ នទៀក តាងំនលា័ នមា៉ា ញ សាដន្ង ចរ ដអ  

នឃ្ើយ ណាងំ សា  ។ ោវ ំង ផេះ ចងឹ នអត្ នទៀក ផាឌ ី នោ័ ផា “ញ៉ា  អីស ចងឹ ក្ប៉ាគ ័

អា មីុ្ ោវ ំង ? ” ោវ ំង នត្ើល ផា “ អាញ់ ចងឹ នអត្ នទៀក ញ៉ា  អីស អំប៉ាញ់ ន្ី

នណាេះួ័ ? ” នោ័ នត្ើល ផា “ផា អីស បិុច នអត្ នទៀក អា អីស បា៉ា សង សាតាក់ លូ 

អាញ់ អន់្ក្ទួល  អាញ់ នណាេះ អាញ់ ចងឹ អន់្ អីស នអត្ នទៀក អា ោវ ំង ” ។ ោវ ំង 

ផា “ ែ ិៗ ឡានកា ចក នមា៉ា ញ ោរ់ អូ ទី នមា៉ា ញ សានទៀ បិុច បា៉ា សង លូ អាញ់ នដ

ល” ។  នោ័ ផា “ កញិនអៀ កាគ់ នេ បា៉ា រ់មីុ្ ពនិ្ បា៉ា សង គួប នសាប បា៉ា គ់  ឺ ”  ។ 

ោវ ំង ផា “ អឺុគ ! ោរ់ នណាេះ អាញ់ ចងឹ ពេឹះ បា៉ា គ់ អា ” ។ នទរ ៗ នេ បា៉ា រ់មីុ្ ជុងក្កង់ 

នោ័ កា លួម្ គួប អន់្ដឌ រ៉ាេះ  ឹង ផនិ្កាន្   អន់្ដឌ បា៉ា ល័ លូ ោវ ំង នកេះនណាេះ អន់្

ដឌ នអវ ជំុ តាងំនលា័ ន ឿ ចងឹ បា៉ា ង៉ាល់ ោវ ំង ។ បគ ័សាសោវ ំង ទឹល បា៉ា គ់ នណាេះ 

សាោវ ំង កា នអើ នោ័ ៖អឺ នោ័ ..!   “កាវ ក បា៉ា គ់ អន់្នត្េះួ័ ” សាោវ ំង  សាតាក់ ឡំា 

បា៉ា គ់ អន់្នត្េះួ័ នហ អូ ប៉ាប័   ។អឺ នោ័ ..!  “កាវ ក បា៉ា គ់ អំបុាងំ ”   សាោវ ំង  សាតាក់ 

ឡំា ដតិ្ ៗ បា៉ា គ់ អំបុាងំ នហ អូ ប៉ាប័ ។ អឺ នោ័ ..!   “ កាវ ក បា៉ា គ់ អន់្នត្េះួ័ ” សាោវ ំង  

សាតាក់ ដតិ្ ៗ បា៉ា គ់ អន់្នត្េះួ័ នហ អូ ប៉ាប័ ។   

នោ័  បា៉ា ង៉ាល់ សាោវ ំង បា៉ា គ់ អន់្នត្េ័ួះ បា៉ា គ់ អំបុាងំ ៗ  ក្ប៉ាគ ័អន់្ សាោវ ំង 

នកាេ័ួះ នោេះ សានោេះ  ន ង នណាេះ នតា័ កា ដអ  ហេះ តាងំនលា័ នណាេះ សាត្វលឹ រយ 

អច់ បា៉ា ញ័ ពរឹ ។                        (ក្ចគ់ សារ អា សចិៈ នកើគ ន្ ីសនុ ទ) 
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៤.តក័ សា ប៉្រល ប៉រី ប៉្រះ័ 
  ទី សារ នមា៉ា ញ រ៉ាេះ ផា  ផេះ នណាេះ ពងឹ អង់ កក់ នត្េះ នបើ តាន្ ័ទី 

បា៉ា  ូស នអវ អុេះ ទី ដងឹ ក្ប៉ាេះួ័ លូ ត្ក ័នោេះ ។  ទី ោរ់ នមា៉ា ញ ត្ក ័ឡំា សា នប៉ាា  ក្ជ ី 

ក្ត្គ់ នត្ើម្ ក្ជ ីត្សីៗ ចរ ក្ប៉ាេះួ័ នអវ ។  ក្ប៉ាេះួ័ ផា៖ «ត្ក ័ ញ៉ា  ក្ត្គ់ អីស ោវ នអាេះ   

នប៉ាា  អា  ង ពងឹ ហី អាញ់ នអវ ន្នីអៀ ? នប៉ាា  អា  ង អន់្នទៀគ ៗ នអៀង បផ ិញ៉ា  ក្ត្គ់ អូ 

នអាេះ សា » ។  ត្ក ័នត្ើល ផា៖ «វគ ័! អាញ់ អូ អាុ  អន់្ត្គ់ កា នប៉ាា  អា  ង អីស  !      

តាលួម្ កា អាញ់ នអាេះ នកេះ  ន្ចីម័្ អីស ចងឹ ផា កាអាញ់ ? » ។  ក្ប៉ាេះួ័ នត្ើល  

ផា«ហ ូត្ អា អាញ់ អូ ផា ញ៉ា  អុេះ េង អីស នបើ អាុ  អន់្ត្គ់ ។  អន់្ត្គី នទៀ បក់     

ត្ក ័ចំ េនឹ្ នអាេះ សា នប៉ាា  ក្ជ ីអាញ់ អា  បក់ នណាេះ ចងឹ នកើត្ អូ អាុ  ោវ អា  ង លូ  

នកើត្ អូ ហាង់ រា៉ានយ៉ា េ័ួះ ហង  ។    

ទុញ មុាងំ កាា ួំង ោរ់  ឹង នណាេះ ត្ក ័ង៉ាល់ ៗ នណាេះ កា អយក់ សា នប៉ាា  ក្ជ ី

ក្ប៉ាេះួ័ នណាេះ ណាវ គ ។  ផាឌ ីអន់្ ត្គី  ឹង ត្ក ័ង៉ាល់ ៗ កា អូ អាុ  ោវ អា  ង នកើត្ នអវ 

នមា៉ា ញ ដវូ នមា៉ា ញ ដឌន្ ពងឹ នត្េះ អន់្ត្គី  ឹង នណាេះ ដអ  កា នតា័  ។  

ក្ចគ់ សារ អា សិច  ៈ ក្ពងី កវង . ហយូង ជាត្ ិ.នបឿន្ ែង. វ ីបួុ ន្នហន្ .ទូន្ វ ណ នៅ   

ណាង លី  សុខា .ន ឿង សនេង  
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៥.បរនឹម  រ ស បរនឹម មលៀន                                                
 នសើគ ដព ទី បា៉ា  ូស នមា៉ា ញ ដវូ ចក ក្សាគ់ ចក ទឹង គង បា៉ា គ់ ក្ព ីបា៉ា ន្មឹ្ 

ត្ក ័េង បា៉ា ន្មឹ្ នណាេះ ទី ត្ក ័នអវ នអៀង ខាក់ ។ ទឹល បា៉ា គ់ នណាេះ ដអ  កា បា៉ា ញ់ ត្ក ័

ផាងំ ត្ូគ សាត្លឹ  ិ បា៉ា គ់ នត្េះ ។  ត្ក ័នអវ រនណាេះ ប៉ាប័ កាឡំំាង អន់្ដឌ នតា័ កា តា

យិុប កាប់ បា៉ា  ូស បា៉ា ញ់ នណាេះ  ។ បា៉ា  ូស សាតាក់ កា ត្ក ័ត្ុត្ នកាេ័ួះ  ត្ក ័នអវ អូ 

ែយ ន ង នណាេះ ដអ  កា តា ំអំក្ប៉ាគ ័នតា័ ។  ត្ក ័អំប៉ាញ់ លូ គួប អន់្ដឌ ផា « នតា ័

នកេះ បា៉ា  ូស អា! បា៉ា គ់ ចំ ពិន្ ចងឹ ត្ប់ បា៉ា  ូស អា ?» ។ ត្ក ័ត្សី នមា៉ា ញ នត្ើល 

ផា « ត្ប់ បា៉ា គ់ បា៉ា ន្មឹ្ មា៉ា ស បា៉ា ន្មឹ្ នលៀន្ នតា ។  ន ង នណាេះ មួ្ត្ ត្ក ័កា ឡំា 

ត្ប់ បា៉ា  ូស នណាេះ បា៉ា គ់ បា៉ា ន្មឹ្ មា៉ា ស បា៉ា ន្មឹ្ នលៀន្ នកេះនណាេះ អន់្ដឌ សឹត្ រា៉ាដ

យ់  ។  បគ ័ត្ក ័សឹត្ បា៉ា  ូស កា អយក់ គវ ីសឹត្ មា៉ា ស លូ នលៀន្ ទឹល បា៉ា គ់ ហី  នកើត្ 

ក្ប៉ាេះួ័ បា៉ា ក្ត្ង័ កាវ   ឹង ពូ ។  ប៉ាប័ ដអ  បា៉ា ក្ត្ង័ ន្នីណាេះួ័ បា៉ា  ូស នមា៉ា ញ ដវូ កា ឡំា អំ

ប៉ាញ់ លូ ដអ  ផា «  មា៉ា ស នលៀន្  ឹង ចំ ទី កា អីស នអៀង ៗ អា ? » បា៉ា  ូស បា៉ា

ក្ត្ង័ កា រ៉ាេះ សារ ដអ  លូ ត្ក ័ ឹង គុល ទឹល  ុច អន់្ កា បា៉ា  ូស ទី២ សាយុំងំ ។  

នពៀរ នប៉ាង ោរ់  ឹង នណាេះ បា៉ា  ូស ទី២ កា ឡំា បា៉ា ញ់ ត្ក ័បា៉ា គ់ បា៉ា ន្មឹ្ ត្ក ័ផាឌ ី 

ត្ប៉ាល់ ត្ក ័រា៉ាយិុប កាប់ ដអ  ឡាក់កា បា៉ា  ូស អន់្ក្ទួល នៅ នដល  បា៉ា  ូស នណាេះ 

កា តា ំអំក្ប៉ាគ ័នតា័  ។  ត្ក ័ផា « នតា័ នកេះ បា៉ា  ូស អា ព ិឡំា ត្ប់ ដអ  បា៉ា គ់ បា៉ា ន្មឹ្ 

មា៉ា ស នតា » ។  បា៉ា  ូស ទី២ កាប ផា អាញ់ អូ នច អុេះ ដងឹ បា៉ា គ់ បា៉ា ន្មឹ្ មា៉ា ស    

អាញ់ បិុ បា៉ា គ់ បា៉ា ន្មឹ្ នលៀន្ អន់្ោ ។   
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បគ ័កាតាងំ ដអ  កាកាប ន្នីណាេះួ័ ត្បា៉ា ល់ ត្ក ័កា កាប់  បា៉ា ន់្នតា័ ដអ   នកេះ

នណាេះួ័ ឡំា ត្ប់ បា៉ា គ់ បា៉ា ន្មឹ្ អំនោែ  បា៉ា រ ំ ។  

 

ក្ចគ់ សារ អា សចិ  ៈ   ដន្ សង.   ក្ពុង ខាពុំន្   

. នអឿ ដ វ ន្  .បួន្ ្ុងអន្  .ខាវ ត់្ ខានំត្ឿង   

 

៦.បរប៉រូ សា សាអ្ល៊ង តា្រ៉ុង  

 នសើគ ដព ចង័ ដអ  នតា័ ពូ ពុេះ សាដគ ក្ប៉ាគ ័សាអា ង តាប៉ាុង ឡាយ លូ ដក្ទ  

លូ ត្ូេះ តាដព នពៀរ នប៉ាង នត្ើម្ ន ឿន្ អន់្ បា៉ា  ូស នអវ រា៉ាត្ុ នអត្ សា ។ បា៉ា គ់ នអត្ 

បា៉ា ញឹល ពូ កា នត្ប  ចង័ ដអ  កា នត្ប ន្នីៅ នដល ។  អន់្ត្គិ ័មុាងំ ចង័ ដអ  អយូវ 

នោម្  ផាឌ ីប៉ាប័ បា៉ា ក្ទូ នអវ  ីត្ សា សាអា ង តាប៉ាុង នបារ ៗ ។  ចង័ ដអ  កា នរា៉ា   

បា៉ា  ូស នត្ប រនណាេះ រ៉ាេះ ផា «នតា បា៉ា ក្ទូ ចង័ សា សាអា ង តាប៉ាុង នអត្ តាដព  

នទៀក សាប »  ។ បា៉ា ក្ទូ កាតាងំ   កាកាប ផា « ញ៉ា  អីស រ៉ាេះ កា អាញ់ សា សាអា ង 

អា ! អាញ់ ចងឹ កាក ័អង់កូ  ូត្ អីស អា» ។  ន ង នណាេះ បា៉ា ក្ទូ កា តាយិុប ដអ  

តាទិច ហង ។  ចង័ ដអ  កា សាតាក់ សឹត្ បា៉ា គ់ ហី ។  ទឹល បា៉ា គ់ ហី ព ឹចង័ ដអ  កា 

អយក់ នជៀល កងឹ អំបា៉ា រ ហី ។ បា៉ា ក្ទូ ប៉ាប័ នជៀល កា អំប៉ាញ់ ផា «  េ ញ៉ា  អីស បឹង 

កា អំបា៉ា រ ហី អា ព ឹថា ំ?»  ពថឹា ំនត្ើល « អូ ទី េ ញ៉ា  នដល គន្ ថា ំ! សាត្ អីស 

បិុច នច កា ចង័ អីស ប៉ា រ់ អីស យ៉ា ប នប៉ាា  នជៀល អា អន់្ ទិ អន់្ក្ទួល នណាេះ អាញ់ 

ចងឹ អន់្ ដអ  នអវ លូ អីស»  ។ បា៉ា ក្ទូ កា យ៉ា ប តាទិច ហង  យ៉ា ប ចងឹ ទិ ៗ ពថឹា ំ

ដអ  ញ៉ា ក់  ។ បា៉ា ក្ទូ វុចឹ វុលឹ យ៉ា ប រ៉ាប់  ឹង គុល ណាវ គ នត្ល នៅ ៗ ចូេះ តារ តា
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នោេះ យ៉ា ប អូ ទិ លច ។ បា៉ា ក្ទូ ផា « នប៉ាាង មុាងំ នកេះ សឹត្ ហង អាញ់ ពថឹា ំ» ។  

បា៉ា ក្ទូ  កា សឹត្ តាទិច ។ បគ ័នប៉ាាង តាតារ ពវងឹ ចង័ ដអ  កា ឡំា រ៉ាេះ កា ព ឹនម្ើគ   

បា៉ា ក្ទូ ផា « ព ឹថា ំងា៉ា ច ដព បា៉ា ក្ទូ ចង័ តាយិុប ដអ  អឺក កា អាញ់ រ៉ាេះ កា ដអ  សា 

សាអា ង តាប៉ាុង »។ ព ឹថា ំផា « ដអ  នតា័ នកេះ ន្ចីម័្ អាុ  តាយិុប អីស ! អាញ់ អូ នសឿ 

អុេះ គន្ ថា ំ» ។  ចង័ ដអ  ផា «ផា អូ នសឿ ញ៉ា  អូ អំប៉ាញ់ លូ ព ឹអាញ់  ! ផា ពឹ អូ  

បា៉ា ង៉ាល់ នក្បុើ ដអ  យ៉ា ប នប៉ាា  នជៀល អាញ់ នតា័ កា បា៉ា ក្ទូ ចង័ កាក ័ងា៉ា ច ដព  

នកេះ » ។   

 ន ង នណាេះ អន់្ដឌ កា នបើក នឡាង នហ ផាឌ ីប៉ាប័ ជុង បា៉ា ក្ទូ នោា ប 

ក្ត្ប់ គតិ្ តាកុល តាទិច អន់្ដឌ កា នសឿ ហង ។ គតិ្ ោរ់ នណាេះ ហង បេះ ពូ អាុ   

អន់្ត្គ់ បា៉ា ងា៉ា ត្ ័បា៉ា ក្ទូ អាុ  សឹត្  ីត្ ោា  ទូស នអត្ តាដព នទៀក សាប ទឹល  

កញិនអៀ ។ 

ក្ចគ់ សារ អា សិចៈ   ......  
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៧.សារ  អ្ច់ អ្ល ុចាក 
 នសើគ ដព ទី បា៉ា  ូស នមា៉ា ញ អូ ហាង់ នមា៉ា ញ ដវូ ឡំា ក្ប៉ាគ ័ងា៉ា រ បា៉ា

គ់ មីុ្រ ។   នកេះ សង់ សា ម្ង កាោរ់ ផាឌ ីដអ  កាតាងំ បិុច អច់ ៉ាច់  ដអ  កា សាតាក់ 

ឡំា អច់ បា៉ា គ់ ក្ព ី។   ទឹល បា៉ា គ់ ក្ព ីបា៉ា ក្ត្ងី ដអ  អច់ ក្ត្គ់ ពងឹ អង់កក់ គប ឡាក់ 

នអវ អង់អាវ ត្ ័កា ុង ោា  បា៉ា ស ។  បា៉ា គ់ ដអ  អយូវ  ឹង អច់ ផាឌ ីដអ  ប៉ា ប័ អច់ ដអ  

ចក ក្ក ីៗ  ដអ  កា កាប ផា « អយេះួ័ ញ៉ា  អច់ អាញ់ ោគ់ អាុ  ចក ន្នីអៀ អិេះ !  ផា 

អាញ់ បិុច អច់ កាមុាងំ កាម្ត្ ោគ់ អូ បា៉ាណាប ជរឹ  ឹង ហី នកេះ   អច់  ឹង ហី  

កា ោគ់ ហង ។   

 បា៉ា គ់ កាមុាងំ ដអ  កាតាងំ បិុច អីគ  ៉ាច់   ដអួ  កា អច់ ពឹង ហី នកេះ

នណាេះ ដអ  ម្៉ាុត្ នត្ប ណាវ គ  ។  អន់្ត្គី  ឹង នណាេះ ដអ  កាតាងំ បិុច អច់ ណាវ គ ផាឌ ី

ចគ ័អច់ ដអ  នៅ ប៉ាក់ សាន់្ត្ុត្ បា៉ា អច់ ពងឹ រា៉ាដន្ រា៉ាអយម័្  ដអ  ផា «ញ៉ា  ក្ត្គ់ អូ ចក 

នកេះ អច់ អាញ់ អា » ។  ន ង នណាេះ ដអ  កា បា៉ា ន់្តាន្ ណាងំ នទៀក រា៉ាវ ន ឿ ដជ 

អន់្ ពូ អាុ  អន់្ត្គ់ អន់្នទៀ រា៉ាយួស កា ពូ ។   

ក្ចគ់ សារ អា នកើគ ៈ  យ  មី្ផា 
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៨.សារ ប៉្ូ កា្រវូ                                                                          
 នសើគ ដព ទី ខាប់េួ នមា៉ា ញ រង កាប៉ាូវ ោគ់ នកើត្ រា៉ាល នពៀរ ស ក ខាក់ ។  

អន់្ដឌ ទី កាបូវ ទិ នណាេះួ័ នមា៉ា ញ  ៉ារ  ក្ប៉ាគ ័អន់្  ៉ារ ។  ទី ោរ់ នមា៉ា ញ អន់្ដឌ 

នកាា  កាមា៉ា ញ់ កា ពកឹសា គួប នសាប ក្បូ ឡាច់ កាប៉ាូវ នណាេះ អញ់ជតឹ្ កាត្ុ េង អន់្

ដឌ អូ សូវ ោម័្ រុាងំនហ កា ដអ  នអៀង តាឡាម័្ ។   តារ កាលឺំ នកាា  ដអ  កា អយក់ 

ឡាច់ កាប៉ាូវ អញ់ជតឹ្ កាត្ុ ឡំា ក្បូ តាទិច ហង ។ ទឹល អន់្ត្គិ ័ក្ទង ដអ  យ៉ា ប កា

ប៉ាូវ ទី ប៉ា ប័ ដងឹ អញ់សឹន្ កាត្ុ ដអ  ផា « ដន្គ!  បា៉ា គ់ ចំ កាប៉ាូវ អាញ់ នមា៉ា ញ កាត្ុ 

ណាវ គ អាញ់ វុចឹវុលឹ យ៉ា ប ប ? » ន ង នណាេះ ដអ  យ៉ា ប ណាវ គ បា៉ា  ក់ សឹត្ បា៉ា  ក់ 

នពៀរ នប៉ាង ទង នអវ ប៉ា ប័ ដងឹ អញ់សឹន្ នៅ ។ ន ង នណាេះ ដអ  កា នគៀរ សឹត្ កា

ប៉ាូវ បា៉ា គ់ ហី ណាវ គ ។   ទឹល បា៉ា គ់ ហី កាមា៉ា ញ់ ដអ  អំប៉ាញ់ ផា « ញ៉ា  អយក់ សឹត្ ប៉ាូវ 

បា៉ា គ់ ហី  ! ពូ អូ តាច់ ? » នកាា  ដអ  នត្ើល ផា «អាញ់ សឹង ណាងំ កាប៉ាូវ ពនិ្ ហ យង 

នមា៉ា ញ កាត្ុ  ផា អូ ប៉ាប័ នគង នក្ព ចងឹ ខាត្ ពនិ្ » ។  កាមា៉ា ញ់ ដអ  ផា អយូគ អីស វុ ឹ

ចវុលឹ យ៉ា ប ត្េះួ័ !» ។  ដអ  ផា «អូ អុេះ  ! អីស នហ អាញ់ ចងឹ យ៉ា ប នមា៉ា ញ ទង 

ណាវគ !  យ៉ា ប កា ដអ  ហង  «នមា៉ា ញ .នពៀរ .នប៉ាង. បា៉ាវ ន់្ .បា៉ា តាម័្ . នក្តា. តានំបុើេះ . 

តាងំោម្ .អញ់សឹន្.  អយគ ័អិួុេះ ប៉ា ប័ ដងឹ អញ់សឹន្ កាត្ុ តាទិច ។  កាមា៉ា ញ់ ដអ  នត្ើ

ល ផា « បក់ អីស ជេិះ នណាេះ អីស យ៉ា ប ញ៉ា  នបើ ? »  នកាា  ដអ  ផា « អាញ់ អូ ទី 

យ៉ា ប អុេះ ! នណាេះ ហង ផា អូ ក្គបឹ អាញ់ ពលឹ យ៉ា ប កាប៉ាូវ បក់ អាញ់ ជេិះ »   

ន ង នណាេះ នកាា  ដអ  កា កាកកី កា ឡានកា ដអ  នៅ  អូ នជៀ ឡំា ក្បូ នកេះ កាប៉ាូវ 
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ោរ់ នណាេះ  ។   

ក្ចគ់ សារ អាៈ នកើគ យួង ន្ឿង   

៩.បរណសូ លូ ការ់ព ឺ
ទី ោរ់ នមា៉ា ញ បា៉ា  ូស ជេិះ រា៉ានត្េះួ័ ឡំា មីួុ្រ ផាឌ ីបា៉ា ត្េះួ័ ការ់ព ឺនអវ ពងឹ នទៀក 

តាងំនលា័ សាវ ត់្ ។  ការ់ព ឺប៉ាប័ បា៉ា  ូស ដអ  កា នក្បើួុ បា៉ា  ូស នណាេះ អញ់ជនឹ្ ដអ  បា៉ា

គ់ នទៀក ។ បា៉ា  ូស តាបា៉ា ប កា កត់្ ការ់ព ឺពងឹ រា៉ានត្េ័ួះ នកេះនណាេះ អន់្ បា៉ា គ់ នទៀក ។ 

ការ់ព ឺនអត្ នទៀក ត្ុត្ ផគី ទី សាងំុ នកេះ ដអ  បិួុច កាប់ បា៉ា  ូស នណាេះ ណាវគ េង 

ដអ  បា៉ា  ូស កត់្ រតឹ្ បិុច បា៉ា ន់្នតា័ ដអ  ។  បា៉ា  ូស នត្ើល ផា «ផា អាញ់ បិុច បា៉ា ន់្

នតា័ អីស ញ៉ា  ចងឹ នច ឡំា ជនឹ្ អីស បា៉ា គ់ នទៀក អា ប ? » ។ ការ់ព ឺផា «អូ ទី អុេះ 

អីស បិុច បា៉ា ន់្នតា័ អាញ់ ហង ! ទឹល នេ បា៉ា រ់ មីុ្ អីស ឡំា ជនឹ្ ឡានកា កា អាញ់ បា៉ា

គ់ អា នដស » បា៉ា  ូស នត្ើល ផា «អឺុគ» ទឹល នេ បា៉ា រ់មីុ្ បា៉ា  ូស នណាេះ កា ចក 

បុាងំនហយើត្ ឡានកា ពងឹ ក្ព ីចក អន់្នដើរ ញុ ំអន់្នដើរ ផាឌ ីបា៉ា ត្េះួ័ លូ សាោវ ំង ។  

សាោវ ំង អំប៉ាញ់ ផា «សារ អីស ទី កាឌ ីញ៉ា  អីស ទួម្ បេះ អីស ចក អន់្នដើរ ញុ ំ

អន់្នដើរ អា ?»  បា៉ា  ូស កា រ៉ាេះ សារ ដអ  ត្ង័ ការ់ព ឺអន់្ កា សាោវ ំង  ។ សាោវ ំង 

ផា៖ « ោគ់ នកេះ នណាេះ អាញ់ ចងឹ ឡំា  ីត្ ផាម្ នត្ល ការ់ព ឺ។ កាតាងំ សាោវ ំង 

ផា ន្នីណាេះួ័ បា៉ា  ូស នណាេះ ដហ ង អយូគ ហង នសាប ។   សាោវ ំអ ផា « ព ិអាញ់ 

ជនឹ្ អីស ឡំា បា៉ា គ់ ចរ ការ់ព ឺ» ន  នណាេះ អន់្ដឌ កា ចក ហង ។ 



17 

ទឹល បា៉ា គ់ នទៀក ប៉ាប័ ការ់ព ឺនអវ កាគ់ តាទិច ។   សាោវ ំង អំប៉ាញ់ លូ ការ់

ព ឺផា៖“«ន្ចីម័្ បា៉ា  ូស កត់្ អីស អន់្ កត់្ ណាវ គ មា៉ា គ់ អាញ់ ចងឹ អាុ  តាត់្សុួិន្ សារ 

អន់្ដសី អា »។ ការ់ព ឺកា អន់្ សាោវ ំង កត់្ ដអ  ន ង នណាេះ សាោវ ំង កា អំប៉ាញ់ 

លូ ការ់ព ឺផា៖ 

-ដអ  កត់្ អីស រតឹ្ អំរា៉ាគ់ អា ហង ប ?”   ការ់ព ឺផា « ផា រតឹ្  ឹង នណាេះ 

ណាវគ » ។ សាោវ ំង រតឹ្ កាដស  នកេះនណាេះ អំប៉ាញ់ ណាវ គ  

-« សានម្ើួុ អា ហង ប ?” ការ់ព ឺនត្ើល ផា៖“ ផា អំរា៉ាគ់ អា ផាញ៉ា  ”» ។  សា

ោវ ំង រ ឹួុត្  ដ្ម្ នលើយ  ការ់ព ឺផា « ផា អំរា៉ាគ់ នណាេះ ផាញ៉ា  » នៅ ៗ ។  សាោវ ំង 

រតឹ្ ណាវ គ  ឡាច់ ការ់ព ឺអូ អាុ  តាងំនហើម្ លូ អូ នត្េះ កាប ។ ន ង នណាេះ សាោវ ំង 

កា នក្បើួុ បា៉ា  ូស អយក់ បា៉ា នថា កានម្ ការ់ព ឺនណាេះ ទឹល នតា័ ។ 

ក្ចគ់ សារ អាៈ នកើគ នសៀង  ាលិ 
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១០.សារ រមវ លូ សូ 

ទី ោរ់ នមា៉ា ញ  ដម្វ លូ សូ រ៉ាេះ សារ ណាងំ សា សិម្ ឡានកា ។  សូ អំប៉ាញ់ 

ដម្វ ផា ដម្វ ផា « កាយ  ឹង ងា៉ា រ ណាងំ កាប់  ៉ារ់ អីស ណាងំ សា ញ៉ា  អន់្ោ ដម្

វ ? »។  ដម្វ រ៉ាេះ ផា «ផា អាញ់ ណាងំ កាប់  ៉ារ់ អូ ទី អាញ់ ចក អន់្ត្ុង សាអា ង បា៉ា

 ូស រ៉ាប់ ហី ៗ ។  សូ កាតាងំ ដម្វ រ៉ាេះ ន្នីណាេះួ័ ដអ  ប៉ា រ់ ពួយ ដម្វ នដល ។ 

មុាងំ អន់្ត្គី សូ លូ ដម្វ កា ចក ណាងំ អន់្ត្ុង សា សាអា ង រ៉ាប់ ហី ។ 

ចក កា អន់្ដឌ ហង ផាឌ ីទឹល បា៉ា គ់ ហី តាងំឡា សូ ។ ដម្វ ផា « ហី អា អូ េវេះ សា

ណា ខាច អុេះ ! រ៉ាប់ អាញ់ ឡំា នក្ពៀង សឹត្ នោេះ » ។  សូ កាគនឹ្ កា ុង ពុត្ ផា « 

អីស អា អយូ អន់្ត្ុង សា សាអា ង តាងំឡា អាញ់ ! តាងំឡា អាញ់ នក្ចម្ អាញ់ លូ 

ពតី្ អាញ់ នលើយ » ។ ន ង នណាេះ សូ ផា « អីស ចក អន់្ក្ទួល កា ពនិ្ ដម្វ េង 

អីស ឡានកា ែ»ិ ។ ដម្វ កា ចក ហង ផាឌ ីសូ កាប់ ដអ  ក្ទង អង់កក់  ដម្វ កា 

ឡំាងហាងំ កា ខាក់  កាតាងំ ទឹល តាងំឡា ហី ។  តាងំឡា ហី កា អយូវ ពតី្ ដម្វ 

បីុស ហេះ ជុង ! បីុស ហេះ ម្៉ាូេះ តាពល ឡាច់  ឹង ពរឹ សូ នបាា  ដង់ ៗ ។  

តាងំឡា សូ កា ឡាលស កល់ សូ េង ដអ  អាុ  អន់្ត្គ់ ផា សូ ដអ  អូ ទី អន់្

ត្ុង សា សាអា ង ដអ  អុេះ ។ 

ក្ចគ់ សារ អា ៈ នកើគ ន្ឿង   ចនាា  
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១១.បរណសូ មពៀរ ដូវ តាច់ មបរ ះ័ 
នសើគ ដព ទី បា៉ា  ូស នពៀរ ដវូ ឡំា តាច់ នបា៉ា េះួ័ បា៉ា គ់ នម្ឿង  នមា៉ា ញ ដវូ នមា៉ា

ញ ក្កង់ ។ បា៉ា គ់ សឹត្ អន់្ដឌ ត្ូង័ នបា៉ា េះួ័ ទិ នពៀរ ក្កង់ ខាា ងំ ខាក់ ។  ន ង នណាេះ 

បក់ អូ ហាង់ កាប ផា « ញ៉ា  កាា ងំ ខាក់ នបា៉ា េះួ័ អា ពិ នអាន្ នមា៉ា ញ ក្កង់ អយក់ សឹត្ 

នមា៉ា ញ ក្កង់ មីុ្ » ។ បា៉ា  ូស ហាង់ នត្ើល ផា « នអាន្ ដអ ត្េះួ័ » ។  អន់្ដឌ កា នអាន្ 

នបា៉ា េះួ័ ហេះ នណាេះ អូ នជៀ ហេះ អា អូ នជៀ ញន្ អយូគ កា ពូ ប៉ាប័  ។  បា៉ា  ូស ហាង់  

ផា «ព ិនអាន្ កា ុង នទៀក នតា ោគ់ សាគមឹ្ » ។ ន ង នណាេះ អន់្ដឌ កា ម្៉ាុត្ 

នអាន្ នបា៉ា េះួ័ កា ុង នទៀក នមា៉ា ញ ក្កង់ នកេះនណាេះ អន់្ដឌ ត្ូង័ សឹត្ នមា៉ា ញ ក្កង់ ។   

នបា៉ា េះួ័ អន់្ដឌ នអាន្ កា ុង នទៀក កា ទិ ោា ច់ ។ បា៉ា គ់ អន់្ អន់្ដឌ ឡំា 

អយក់ ប៉ាប័ ដងឹ ក្កង់ តានោេះ ប៉ាប័ ដងឹ កា អង់កាញ់ នអវ រនណាេះ ។ បា៉ា  ូស អូ ហាង់ 

ផា « នពឿ អន់្ត្ុង នបា៉ា េះួ័ ពនិ្ អា » បា៉ា  ូស ហាង់ ផា « នពឿ ចងឹ ទី កា សាញ់កាញ់ 

នណាេះ ហង ។  បា៉ា  ូស អូ ហាង់ កា រ៉ាបុ កា សាងំកាញ់ តាប៉ាេះ តាប៉ាយ់ តានគៀង នតា

រ កា ផាឌ ីក្ត្គ់ កានន្ៀក កា ពងឹ តាបា៉ា ង ត្ ីបា៉ាា ប់ ៗ ឡាច់ ផា អីគ ចុក កា ខាក់ ។  

ក្ចគ់ សារ អា សចិៈ នកើគ  នី្  
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១២.សារ វគ័ ប៉កាគ់ ឡា ំម៉ុីរ 
ទី វគ ័ក្កាគ់ នមា៉ា ញ ដវូ ឡំា មីុ្រ ឡំា មីុ្រ នមា៉ា ញ ដវូ ដអ   ។  ទឹល បា៉ា គ់ មីុ្រ 

ដអ  សុីរ ពូ ចនី្ កាម័្ អន់្ក្ទឹល មីុ្រ ។ វគ ័ឡាងា៉ា ត់្ សុីរ ពូម្ អូ អាុ  អន់្ត្គ់ កា អន់្ទួ

ប ដអ  ែូរ ័តាយ ឡាច់ បា៉ា គ់  ីង ។ ផេះ នណាេះ ផាឌ ីទី ប ក នមា៉ា ញ នអវ ច ំនហ  ឹង 

ក្ព ីដលវ ៗ  ដអ  ផា “ អូ នប៉ាា  នណាេះ អង់កេ័ួះ ក្កញឺ ៗ នបើ តាន្ ័ទំុ កា ខាក់ អុេះ  កាគ់ 

នពៀរ នប៉ាង ោរ់ ហិ អាញ់ ចងឹ ឡំា នអាេះ សា” នកេះ ផា ន្នីណាេះួ័ ប ក កា ចក ណាងំ 

សា បា៉ា គ់ ចងំោយគ  ។ ចដំន្ក វគ ័ក្កាគ់ ឡាក់ អូ អាុ  អន់្ត្គ់ សារ ញ៉ា  នណាេះ កា 

សឹត្ បា៉ា គ់ នបុើក ពុេះ សា ពូម្ សាបំាយ ។ 

នពៀរ នប៉ាង ោរ់  ឹង នណាេះ វគ ័នអវ កាគ់ ហី  អន់្ យ៉ា គ់ ឡំា មីុ្រ ដអ  ណា

វ គ ។ ទឹល បា៉ា គ់ មីុ្រ យ៉ា គ់ កា ឡំា សីុរ ពូម្ ហេះ ចរ វគ ័សីុរ ដអ  នណាេះ នដល ។ យ៉ា

គ់ កា សីុរ ពូម្ ហង នសាប គុេះគុញ ៗ ចក ឡំា ក្ហិត្ អង់ក្ហិត្ ហេះ នណាេះ   ក្ហិត្ 

អង់ក្ហិត្ ហេះ អា  ក្ហិត្ អង់ក្ហិត្ ហេះ នតា ។  ប ក នអវ ច ំ ឹង ជុង នក្ទៀម្ ដលវ 

ៗ សាលយ ពួយ យ៉ា គ់ ក្កាគ់ អន់្នដើរ កាគនឹ្ កា ុង ពុត្ អន់្នដើរ “ពូ នអាេះ នកេះ 

នប៉ាា  អាញ់ គម្ នណាេះ !  ផា អាញ់ នអាេះ សា ោរ់ នណាេះ អូ ោគ់ កា ញ៉ា  ! គម្ អង់

កាន្ ័កា កាោំែ ស មា៉ា ត់្ តានោេះ ! ហឹុេះ ហឺុ អូ ហាង់ តាឡាម័្ ”  ប ក ញ៉ា ក់ នតារ ដអ  

នៅ  ន ង នណាេះ ដអ  ចក ម្៉ាុត្ ពងឹ ក្ព ីដពត្ដលត្ ដពត្ត្យ័ ហង ។ 

ក្ចគ់ សារ អា សចិៈ នកើគ នអឿ   ដ វ ង 
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១៣.សារ វគ័ ប៉ពឹម ប៉្ុ ី
 ទី វគ ័ក្កាគ់ នមា៉ា ញ ដវូ សិច ក្ពមឹ្ក្បីុ ដអ  អូ ទី កាមា៉ា ញ់ អុេះ  ។   វ

គ ័ក្ពមឹ្ក្បីុ អា ក្តាងំ ក្ប៉ាគ ័មីុ្រ ដស្ស   លូ ក្តាងំ ក្ប៉ាគ ័ដទ ក្ប៉ាគ ័ដគប លូ ទី ពុត្ ោគ់ 

ខាក់ ។   

 ផា ទី សាណា ក្ត្គ់ ដទ  ក្ត្គ់ ដគប នពៀរ នប៉ាង កាត្ុ ដអ  ពុេះ ដអ  

នៅ ។ ផា ទី ក្ត្គ់ នអៀង  ដអ  យរ មួ្ត្ សាសាវ  ឡាក់ នអវ កាម័្ មីុ្រ ដអ  ពុេះ ត្ង័  

នកេះនណាេះ ដអ  ដជក សាណា អន់្ កា សាសាវ  នណាេះ នអៀង ៗ កា ដអ  ដប ត្ ៗ ។ ក្ត្គ់ 

អន់្ោ ដអ  នជៀក មួ្ត្ សាសាវ  ឡំា នហ ដទ នហ ដគប ពួយ ដអ   បិុច កា សាសាវ  ក្តាំ

ង ណាងំ សា ឡាក់កា ដអ  បា៉ា គ់ អន់្ដឌ ត្សី យ៉ា ័នតា ។ 

 រ៉ាប់ វគ ័ក្ពមឹ្ក្បី អីគ ពាុ សាសាវ  នណាេះ  ឡំា ក្ប៉ាគ ័ពរ សាអា ង លូ  រុា ំ

ងនហ រុាងំេា ឡាក់កា វគ ័យ៉ា គ់ តាងំឡា នដល ។  បគ ័វគ ័ក្ពមឹ្ក្បីុ នតា័  ព ឹនម្ើគ 

សាសាវ  លូ កាឡំំាង ស្សុក កា ក្ប៉ាគ ័នឡាង ក្ប៉ាគ ័ហី ោគ់ ៗ ប៉ា រ់  ឡាក់កា បា៉ា ក្ទូ ពូ 

ឡាក់ ទី គន្ នសា ន្នីៅ នដល  ។   

ក្ចគ់ សារ អា សិច ៈ នសើយ នសង  .ែង ឡំាហវី .ណាង នទៀង ចន់្ែ ិ. មិ្ន្ ស ូណាយ  .សវុ ណ រា៉ា  .

 យ  មី្ផា  .ណាង នេៀវ មា៉ា រមិ្ 
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១៤.សារ មរៀក មប៉រៀយ ឡិ តាមំ្៉ុ ះ តាល ់
ទី បា៉ា  ូស នមា៉ា ញ ដវូ សិច វគ ័បាា ងំ ចក ក្សាគ់ ចក ទឹង គង ផាឌ ីដអ  

កាតាងំ នទៀក យឹង អឹង ៗ  ដអ  កា ឡំា បង់ បា៉ា គ់ ចរ នទៀក យឹង នណាេះ  ផាឌ ីដអ  

ប៉ា ប័ នទៀក នក្ជៀយ ោគ់ សា ំៗ ឡាយ៉ា ម័្ នក្បុើេះ ៗ ទី  តានំបុើេះ រុាងំឡាក់ ។   ន ង 

 ឹង នណាេះ ដអ  កា សឹត្ បា៉ា គ់ ហី រ៉ាេះ លូ មួ្ត្ ក្កាគ់ តាងំកង់ ផា « ោរ់ អា អាញ់ ប៉ា

ប័ នទៀក នក្ជៀយ តានំបុើេះ រុាងំឡាក់  នក្ជៀយ នណាេះ ោគ់ សា ំខាក់ ។  ក្កាគ់ តាងំ

កង់ កា ឡំា នហ ចរ នទៀក នក្ជៀយ នណាេះ អន់្ឌូ លូ វគ ័បាា ងំ ។  

ទុញ  ឹង នណាេះ ទី មួ្ត្ អុងកាន្ ជរឹ លួម្ អំប៉ាញ់ ផា “ស្សុក អន់្ដសី អា 

ទី ចរ នទៀក នក្ជៀយ នទៀក តាងំនលា័ នដល ប ? ” ។ មួ្ត្ ក្កាគ់ កា រ៉ាេះ ផា  “ទី 

នទៀក នក្ជៀយ  តានំបុើេះ រុាងំឡាក់ សិច ដអ  នក្ជៀយ ក្ជួង ” ។ មួ្ត្ អុងកាន្ កា ឡំា 

នហ ប៉ាប័ នទៀក នក្ជៀយ នណាេះ ោគ់ សា ំអន់្ដឌ កា កា នក្បុើ កាឡំំាង ស្សុក រុាងំនហ 

ក្ព ីនទៀក លូ អា  ង  ង រនណាេះ អន់្ ោគ់  ។  កញិនអៀ ពូ នអើ សិច ផា នក្ជៀយ សុិន្

នលៀ ញន្ កាម័្ នក្ជៀយ នណាេះ ទី នក្ជៀយ ែ ិនមា៉ា ញ សិច នក្ជៀយ សិុន្នលៀ ។  

នក្ជៀយ សិន្នលៀ នអវ ពងឹ នត្េះ អន់្តាវ ត្ ័ឃំុ្ នសោ  ស្សុក លំផាត់្ នេត្ រត់្តាណាគ់

គរិ ី។ 

ក្ចគ់ សារ អា សចិៈ  នអឿ  ដ វ ង   ក្ពុង ខាពុំន្   ដន្ សង  ខាវ ត់្ ខានំត្ឿង   
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១៥.សារ ឡា ំមហៀន បរតះ័ ប៉មរគ អិ្យរ 
        ទី ោរ់ នមា៉ា ញ អាញ់ លូ គួប អាញ់ ជេិះ មា៉ា ត្ូ សឹត្  ឹង នហៀន្ ចគ ័

នម្៉ាគ អិយរ នមា៉ា ញ ។  បគ ័ញឹន្ តាវ ម្៉ាូត្ូ នម្៉ាគ អិយរ នណាេះ កា សាតាក់ ម្៉ាុត្ កា ុង 

ក្ព ីទឹប កាជក ។  

ញឹន្ ណាងំ នម្៉ាគ អិយរ នណាេះ ហេះ ចំ កា អូ ប៉ាប័ ៗ ន ង  ឹង នណាេះ ញឹន្ 

កា សឹត្ បា៉ា គ់ ចរ នៅ ។ ញឹន្ ផេះ ចងឹ ក្ត្ំ ម្៉ាូត្ូ ផាឌ ីប៉ាប័ អិយរ នណាេះ បា៉ា រ់ ោវ ពងឹ 

នត្ើម្ ចន់្ទី ញឹន្ កា ម្ច រ៉ាុប អាុ  ទី  នកេះនណាេះ ជេិះ មា៉ា ត្ូ សឹត្ បា៉ា គ់ ហី  ។ 

ទឹល បា៉ា គ់ ហី ញឹន្ កា ណាងំ អំប៉ាញ់ តាងំឡា អិយរ  ផាឌ ីក្ប៉ាង់ អាញ់ ផា « 

អិយរ អាញ់ នណាេះ ម្ន្ ! ហេះ ចំ អន់្ដសី ប៉ាប័ ដអ  ?» គួប អាញ់ រ៉ាេះ ផា ញឹន្ ចគ ័បា៉ា

គ់ ក្ទង កាម័្ មីុ្រ អីស ! ន្ចីម័្ អីស ចងឹ ផា ក្បង់ ?» ។  ក្ប៉ា ង់ អាញ់ ផា « ន្ចីម័្ ចឹ

ង ក្ប៉ាគ ័ពនិ្ ពួុេះ សា  េង អិយរ អា កានយ៉ា  ខាក់ ដអ  ដំ ពឹង នត្ើម្ ចន់្ទី នលើយ ។ 

ដអ   ុចយ៉ា ូស នកេះ សា ំទី អន់្ដសី ចគ ័អា » ។ ោគ់ នកេះ អន់្ដសី ក្ត្ង់ ន្នីអៀ  ផា 

ពូ អន់្នទៀគ ចគ ័អាញ់ អូ ប៉ា ប័ កាមា៉ា ប់ នកេះ អិយរ អា ។   

ក្ចគ់ សារ អាៈ ណាង លី សខុា  
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១៦.សារ ពឹ លូ គន រអ្ ៊
 ទី ោរ់ នមា៉ា ញ វគ ័ចញ លូ គន្ កាមា៉ា ក ័ដអ  ឡំា តាឡាត្ តាច់ សា

អ ាង ចងឹ នជៀក ពូ សាមូ្ល ។  តាច់ សាអា ង ទី នកេះ  ផាឌ ីមុាងំ នណាេះ គន្ អង់កាន់្ 

ដអ  ពាុ រា៉ានរ៉ាត្ ។  តារ កាលឺំ ព ឹដអ  កា ឃឹ្ត្ តារ ័រ៉ាេះ កាឡំំាង ស្សុក ឡំា សាមូ្ល មីុ្រ 

ដអ   ផាឌ ីគន្ ដអ  ផា « ព ឹ! ពនិ្ ក្ត្គ់ រា៉ា ូវ សាមូ្ល អង់រា៉ាម័្  េង ណាង អីគ អូ 

បា៉ា ន  » ។ ព ឹដអ  ផា « ដអ  ពាុ រា៉ានរ៉ាត្ នណាេះ !  អាញ់ ទូញ នក្ចវ បា៉ា គ់ មីុ្រ ោគ់ 

ហង » ។  គន្ ដអ  នត្ើល ផា « ព ឹប៉ា រ់ អីស នសឿ អាញ់ នមា៉ា ញ ទង អា ! ពនិ្ ក្ប៉ាគ ័

មីុ្រ ញន្ បិុច សិម្ បា៉ា  ូស នដល ត្េះួ័ ! ផា ណាង អូ បា៉ា ន  អន់្ត្គី អីស អវេះ អប់ ។  

» ។ ព ឹដអ  នត្ើល ផា « ផា ន្នីណាេះួ័ រា៉ា ូវ កាតាម្ គន្  ! ោរ់ ចំ ដអ  បា៉ា ន  ពនិ្ 

សាមូ្ល ោរ់ នណាេះ » ។ 

  អូ កាប នអៀង អន់្ដឌ កា ឡំា ជនឹ្ បា៉ា  ូស អីគ នណាេះ បា៉ា គ់ ម្៉ាូអា 

អន់្តាន្ ័ជុង ។  ម្៉ាូអា រ៉ាេះ ផា ៖ គន្ អីស អា ទី ផា ញ៉ា ត្ ពាុ រា៉ានរ៉ាត្ ញន្ ប ស កាប់ 

។  ក្ត្គ់ នកេះ អន់្ដសី ជនឹ្ ដអ  បា៉ា គ់ អា  ស្ស ស ៗ ន្នីអៀ  ផា អន់្ដសី គម្ ទុញ ដអ  

អូ រុសី អុេះ  ។ ម្៉ាូអា កា ពួ គន្ វគ ័ចញ  អីគ នណាេះ ទឹល ោគ់ តាទិច ។  

បា៉ា គ់ ោរ់ អន់្ដឌ សឹត្ ម្៉ាូអា កា ទី រ៉ាេះ អន់្ត្គ់ កា ខាប់េួ វគ ័ចញ ផា « 

អន់្ដសី ក្ត្គ់ នត្ប ពងឹ មុ្ង  ុក អន់្ោន ំ ទិឌូ ។ ផា ប៉ាប័ ពូ ពាុ រា៉ានរ៉ាត្ ក្ត្គ់ នក្បុើ អន់្

ដឌ ឡំា បា៉ា គ់ ម្៉ាូអា អន់្តាន្ ័ជុង ។   
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 បា៉ា គ់ ហី ខាប់េួ វគ ័ចញ កា ក្ប៉ាគ ័ពួយ បា៉ា ន្រឹ ម្៉ាូអា អន់្ត្គ់ រ៉ាេះ នណាេះ តា

ទិច ។  

សមាជកិក្កុម្ៈ ន ែ្ េះ ក្កុម្ ថាន់្ នពក្ជ  បា  សុខា  ន្ឿ ចនាា   យួរ ប ុន្ន្ឿន្ ន្ ី សុន ទ បិត្ សុភា   

១៧.សារ ចាក អំ្ហម៊យ 
      ទី ោរ់ នមា៉ា ញ អាញ់ លូ នម្ើគ អាញ់ ឡំា ចវ គ់ ន េះ អាញ់ បា៉ា គ់ នត្េះ 

រា៉ានអើន្ ដក្គន្ ។ ផេះ នណាេះ ក្ទង ឡំា បា៉ា គ់ នត្េះ រា៉ានអើន្ ដក្គន្ ោគ់ ខាក់ ក្ប៉ាគ ័អន់្ 

ពនិ្ ញឹន្ ជេិះ មា៉ា ត្ូ ោគ់ សា ំ។  អន់្ត្គិ ័ក្ទង នម្ើគ អាញ់ ផា៖“ នយើយ ក្ទង អា ោ

គ់ ែ ីៗ អូ បា៉ា ណាប ហង ពូ ចក សឹត្ ចក ឡំា កាមាំួុង កាម្ត្  ។  អាញ់ ផា « នម្ើ

គ អីស នោក កា ក្ទង ោគ់ អន់្នទៀ ពលឹ តាពំបី ហេះ ចរ ក្ទង នកាគ  ឺ » ។ 

នម្ើគ អាញ់ ផា « អូ ពលឹ អុេះ ! ទឹល ចរ នណាេះ អាញ់ ចងឹ តាពំបី នពៀរ នប៉ាង ទង 

លូ ជេិះ ពកឺ ៗ  េង ក្ទង ោគ់ ន្នីអៀ ពូ ជេិះ ក្បា៉ា ល់ ខាក់ ។    

នប៉ាង ជតឹ្ នន្ៀទី  ឹង នណាេះ ញឹន្ ញឹន្ កា ទឹល បា៉ា គ់ ស្សុក អូ ទី សារ ញ៉ា  នកើត្ ពេឹះ 

ញន្ អន់្ដឌ ជេិះ ម្៉ាូត្ូ អាុ  សាងំនក ។  ន េះ អាញ់ នោក ខាក់ កា ញឹន្ ឡំា បា៉ា គ់ ហី 

ដអ  េង ដអ  កា ឡាងត្ កា ញឹន្ នដល ។  

ក្ចគ់ សារ អាៈ ណាង ែង ឡំា ហវី 
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១៨.សារ  វគ័ សាងំ 
       ផេះ បា៉ា ន់្ោ ដព ទី វគ ័នមា៉ា ញ ដវូ សិច សាងំ ។ ខាប់េួ វគ ័សាងំ អន់្

ដឌ ណាងំ សា ក្ប៉ាគ ័មីួុ្រ ។ មីួុ្រ វគ ័សាងំ ចងំោយគ   ឹង ស្សុក ខាក់ ។  

        ទី ោរ់ នមា៉ា ញ វគ ័សាងំ អយូវ  ឹង នត្ប ស្ស ស ផុងមាំួុង អយក់ ក្សាគ់ 

អយក់ ទឹងគង ឡំា បា៉ា គ់ មីួុ្រ ។  ចក ទឹល បា៉ា គ់ ក្ព ីវគ ័សាងំ កា ប៉ាប័ ជលឹ គន្ កានស

គ ចក ឃ្ាង ក្ទង ។ វគ ័សាងំ រា៉ាយគ  ក្សាគ់ តា ំកា ំចងឹ លឺក ចងឹ បា៉ា ញ់ ជលឹ នណាេះ 

ផាឌ ីគន្ ជលឹ នអវ តាគ់ កាន់្ទឹង នម្៉ាគ ដអ  នកេះនណាេះ កាន  នហ វគ ័សាងំ  ។  វគ ័

ប៉ាប័ គន្ ជលឹ នណាេះ ដអ  កា កាគនឹ្ កា ុង ពុត្ ផា « ផា អាញ់ បា៉ា ញ់ នម្៉ាគ ជលឹ 

នណាេះ គន្ ជលឹ ចងឹ នអវ គន្ ត្ ីលូ រុសី បា៉ាណាប ហង »  ។ ផេះ នណាេះ វគ ័សាងំ 

កា បុាងំគាេឹះ ក្សាគ់ ចក ឡំា នលើយ បា៉ា គ់ មីុ្រ  ។ 

ក្ចគ់ សារ អា ៈ នកើគ ហយូង ជាត្ ិ 
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១៩.សារ មកាល  កា រ ញ់ ប៉អ្វ បរគ់ ប៉ពី រែន 

       ទី ោរ់ នមា៉ា ញ កាញឹ ម្៉ា គ់ ដអ  នជៀក កាមា៉ា ញ់ ដអ  ឡំា នអវ បា៉ា គ់ ក្ព ីដឌ

ន្ ។ ចរ នណាេះ ទី មី្ន្ នអៀង ហេះកា  កាញឹ ម្៉ា គ់ អូ អយូគ អុេះ េង ដអ  ក្គូ ។  ដអ  

នជៀក កាមា៉ា ញ់ ដអ  ឡំា នអវ បា៉ា គ់ នណាេះ មា៉ា គ់ ឡាម្៉ាគ់ ដអ  ចងឹ ស ត្ អូ អន់្ មី្ន្ បា៉ា

ទុេះ ។  

ទី ោរ់ នមា៉ា ញ កាញឹ ម្៉ា គ់ កាគ់ គន្ ដអ  ពាុ អីគ  ៉ាច់  េង កាមា៉ា ញ់ ដអ  ឡំា 

តាច់ អន់្ោន ំ ។  ទឹល បា៉ា គ់ ហី ម្៉ាូអា  ម្៉ាូអា កា អំប៉ាញ់ ផា៖ ន េះ តាច់ អន់្ោន ំ 

ញ៉ា  ? កាមា៉ា ញ់ កាញឹ ម្៉ា គ់ កា រ៉ាេះ ផា៖ អាញ់ ឡំា តាច់ អន់្ោន ំ អីគ  ៉ាច់ កា គន្ អាញ់ 

។  ម្៉ាូអា កា អន់្ អន់្ោន ំ ទឹប សំបុត្ កា ដអ  ។ ទឹល បា៉ា គ់ ហី កាមា៉ា ញ់ កាញឹ ម្៉ា គ់ កា 

អន់្ អន់្ោន ំ ហេះ ចរ នកាា  ដអ  ក្ប៉ាគ ័ក្គូ ។ ន ង  ឹង នណាេះ ទី មី្ន្ បា៉ា ទុេះ នអៀង 

កាខាក់  ។  កាញឹ ម្៉ា គ់ សាម្គ ័កា មី្ន្ បា៉ា ទុេះ ញន្ ដអ  ក្ប៉ាគ ័ក្គូ  ម្៉ាេះ អីស ក្ប៉ាគ ័ក្គូ 

ដអ  កា អយក់ សំបុត្ កាមា៉ា ញ់ ដអ  តាច់ អន់្ោន ំ នណាេះ សូត្ ផា អន់្ មី្ន្ បា៉ា ទុេះ កាងា៉ា

ច នមា៉ា ញ ទង កាលឺំ នមា៉ា ញ ទង ន្នីណាេះួ័ ៗ នលើយ  ញ៉ា  អី មី្ន្ បា៉ា ទុេះ កា ពូ សុេះ ។ 

ក្ចគ់ សារ អា ៈ ណាង នពល សលីូោ 
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២០.សារ គន កា្រូវ អូ្ ហលង់ 
ទី ោរ់ នមាញ គន្ កាប៉ាូវ ឡំា សា នមា៉ា ង បា៉ា គ់ មីុ្រ អន់្ក្ទួល  ឹង ពូ ។  

ទឹល មីុ្រ គន្ កាប៉ាូវ ប៉ាប័ នពៀ ផេះ បា៉ា  ិ ោា  ោគ់ រា៉ាបាយ័ ។ គន្ កាប៉ាូវ សា ហេះ 

នណាេះ អូ នជៀ  សា ហេះ អា អូ នជៀ  ចក សឹត្ ចក វុលី សឹត្ វុលី ចងំហីគ ោរ់  

តានោេះ ។  

នមា៉ា ញ ក្ទុ  ឹង នណាេះ តាងំឡា មីុ្រ ប៉ាប័ កា ក្ទុេះ អយក់ ក្បូ នអាម្ ហឹរ គន្ 

កាប៉ាូវ នណាេះ ក្ត្គ់ ពងឹ មា៉ា ត់្ ដគង សាមា៉ា  បីុស កាបាច់ ។  គន្ កាប៉ាូវ បា៉ា ន់្តាន្    

សាតាក់ ផាឌ ីជុង សាងំអា  ិ  ូេះ ពូម្ បាប់ វុនិ្ រុាងំវុនិ្ សាន់្នក្ទៀន្ អយូវ ន្ចីម័្ 

កា អូ ោម័្ ។ ន ង នណាេះ មា៉ា ង ៗ កា ោវ នោម្ ពងឹ មា៉ា ត់្ ដអ  ដគង សាងំនអា 

អីគ ោង ខាក់ ។  គន្ កាប៉ាូវ ផា « ញន្ អាញ់ បិុច កា ផគី នមា៉ា ញ ដវូ នណាេះ ហង 

បាប អាញ់ កាលឺំ អា » ។  

ន ង នណាេះ តាងំឡា មីុ្រ កា ត្ង័ គន្ កាប៉ាូវ រា៉ា ៉ាច់  ឹង  ូេះ ពូម្ ។ គន្ 

កាប៉ាូវ កា សឹត្ ណាងំ បា៉ា គ់ នម្៉ាគ ដអ  នៅ ហង ។   

ក្ចគ់ សារ អា សចិ ៈ វ ីប ុន្នហន្  
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២១.សារ កា រ ញ់ រអ៊្ មត័ា 
ទី កាមា៉ា ញ់ អង់កេះួ័ នពៀរ នេ វគ ័រា៉ាមា៉ា ន់្ កា ចក ឡំា ណាងំ នសម្ ណាងំ 

អា ំពួយ ពូ បា៉ា គ់ ក្ព ីចងំោយគ  ។ នផាត្ ដអ  នអវ បា៉ា គ់ ក្ព ីកាមា៉ា ញ ដអួ  ក្ទង ហី កា 

អីគ យឹប នតា័ ោប់ អន់្តាន្ ័ជុង ។  បា៉ា ក្ទូ នអវ ពងឹ ហី  នប៉ាង មុាងំ នកេះ នអវ អូ ប៉ា

ប័ វគ ័រា៉ាមា៉ា ន់្ សឹត្ ។ ន ង នណាេះ ពូ បា៉ា ដ្ម្ នពៀរ មុាងំ ណាវ គ កា នអវ អូ ប៉ាប័ រា៉ាមា៉ា

ន់្ សឹត្ ។  បា៉ា គ់ ម្ង កាងា៉ា ច អុេះ មីុ្ កាញឹ  ៉ា បា៉ា ក្ទូ កា ពកឹសា គួប នសាប ោគ់ បា៉ា  ឹ

ង នកេះនណាេះ នជៀក កាឡំំាង ស្សុក ឡំា ត្ប់ ។  

នពៀរ មាំួុង  ឹង នណាេះ  វគ ័រា៉ាមា៉ា ន់្ កា សឹត្  ឹង ក្ព ី។  ទឹល បា៉ា គ់ ហី ពូ 

រ៉ាេះ ផា “ អូ ទី នកេះ កាមា៉ា ញ់ អីស នណាេះ វគ ័ដអ  ចក អាា ត្ អីស នកេះ” ។ នពៀរ មុាងំ 

ដព នកេះ ដអ  កា ុង នត្េះ ដអ  នតា័ ោប់ អន់្តាន្ ័ជុង  កាតាប់ អិយរ  ំ កា អូ តាន្ ័

កានដើត្ សា ំវគ ័។  ផេះ នណាេះ វគ ័រា៉ាមា៉ា ន់្ កា ឡាច់ នទៀក មា៉ា ត់្ រា៉ាដបា ួ   ហយឹក កា ដអ  

អូ តាន្ ័កាដស  តាងំនហើម្ លូ អូ តាន្ ័ត្ប់ កាមា៉ា ញ់ ដអ  ។   

អន់្ត្គី  ឹង វគ ័រា៉ាមា៉ា ន់្ កា អំនបា៉ា  ប៉ាប័ កាមា៉ា ញ់ ដអ  ។  ុក នតា កាមា៉ា ញ់ 

ដអ  កាប ផា “ អីស ដជ ហយឹក កា អាញ់ តាឡាម័្ !  ពនិ្ កាេះ គួប នសាប អា អូ ទុញ 

អុេះ មីុ្ ។ កាគ់ ទី ហី ទី ក្កាន្ អាញ់ ចងឹ នក្ទៀម្ តាដព អយក់ សឹត្ អីស ”  ។  សាគ់ 

 ឹង កាមា៉ា ញ់ ដអ  នតា័ វគ ័រ៉ាមា៉ា ន់្ នអវ អូ បា៉ា អា ំសង់ អូ បា៉ា អា ំសា រុាងំនក ឡានកា 

យប ៗ ។  កាមុាងំ ដអ  អំនបា៉ា  ប៉ាប័ កាមា៉ា ញ់ ដអ  នលើយ ។  
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នក្តា នេ  ឹង នណាេះ វគ ័រា៉ាមា៉ា ន់្ កា នតា័ នផាត្ នត្ប ។  

ក្ចគ់ សារ អា សចិ ៈ នកើគ ត្នឺ្ ឌបី 

២២.អ្ញ់រស៊ មប៉កា កា 
សាក់ បា៉ា ន់្ោ ដព ទី បា៉ា  ូស ក្កាគ់ នពៀរ ដវូ អន់្ដឌ ចក ក្សាគ់ ចក ទឹង

គង បា៉ា គ់ ក្ព ីត្សី ក្ព ីក្កាគ់ ។  ចក ឡំា ចក ផាឌ ីអន់្ដឌ ប៉ាប័ ក្ទូង នទៀក នមា៉ា ញ 

នអៀង កា ខាក់ ។ អន់្ដឌ កាប ផា “នយើយ! ញ៉ា  ោគ់ នអៀង កា ខាក់ នទៀក អា ! 

នពៀរ នប៉ាង ោរ់ ន ង អា ពិន្ នជៀក កាឡំំាង ស្សុក នត្េះ ឡំា នក្កា  អិុេះ !” ។  “អឺុគ 

” នណាេះ ហង គួប ដអ  នត្ើល ។  ន ង នណាេះ អន់្ដឌ កា ចក នពៀល ណាវគ ហង ។ 

បា៉ា គ់ ហី អន់្ដឌ កា ចក រេះ លូ កាឡំំាង ស្សុក នត្េះ អន់្ អាុ  អន់្ត្គ់ លូ អំប៉ា

ញ់ផា “ ញឹន្ ប៉ាប័ ក្ទូង នទៀក នមា៉ា ញ នអៀង កា នកង   អន់្ដសី នច ប ឡំា នក្កា ?”  

បក់ នណាេះ ផា “នច”  បក់ អា ផា “នច”  បក់ នតា ផា “នច” ហង ។ 

នពៀរ នប៉ាង ោរ់  ឹង នណាេះ  កាឡំំាង ស្សុក កា ឡំា នក្កា តាទិច ហង បក់ 

អន់្ោ អយក់ គយ រា៉ាយ៉ា េះ សានល  បក់ អន់្ោ គយ អំហែ ក ហាម្ ១ ដវូ នមា៉ា ញ ច

 គ់ ៗ ចក ពួយ មួ្ត្ ក្កាគ់ នពៀរ ដវូ ឡាក់ បា៉ាណា ំក្ទង ។ ទឹល បា៉ា គ់ នទៀក អន់្

ដឌ កា ពតី្ សានល ពតី្ ហាម្ ដពក ប៉ាក ៗ  ងីុរ នពឿ ងុីរ ដអ   បក់ អន់្ោ ពតឹ្ នទៀ

ក  បក់ អន់្ោ តាញ ោក់ ទឹម្ ន ឿ ដជ អន់្ កា  ង់ ចំងយយគ  បា៉ាណាប ពួយ ។  

នកេះនណាេះ ណាវគ អន់្ដឌ កា បា៉ា ន់្តាន្ រ៉ាបុ កា ក្ទង នពឿ ក្ទង ដអ  អូ ផា កាមា៉ា ក់ អូ 

ផា អង់កាន់្ ។   
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រា៉ា ៉ាច់ សង់ សា ម្ង ោរ់ វគ ័ក្កាគ់ នពៀរ ដវូ នអើ កាឡំំាង សឹត្ បា៉ា គ់ ឡា

ន ើ េះ បា៉ា  ុន្ កា នចគ នមា៉ា ញ ចរ នកេះនណាេះ អន់្ដឌ ដជក កា តាម្ ចំលួន្ បា៉ា  ូ

ស សានមុ្ើ នៅ ៗ គួប នសាប អូ ផា កាមា៉ា ក ័អូ ផា អងកាន់្ អូ ផា ក្កាគ់ អូ ផា សា

សាវ  ។ ន ង នណាេះ អន់្ដឌ កា សឹត្ បា៉ា គ់ ហី រា៉ាចកិ រា៉ាចលិ នោក កា ទី កា នអៀង ។ 

ក្ចគ់ សារ អា សចិៈ នកើគ ខាវ ត់្ ខានត្ឿង 

២៣.សារ ខា្ខ់ួ កលឹញ សាន់ ត្់ ្រា 

        កា ុង ខាប់េួ កាញឹ សាន់្ ទី បា៉ា  ូស បា៉ាវ ន់្ ដវូ ។ កាន្ ណាងំ សា 

ដអ  ឃឺ្ ក្ប៉ាគ ័មីុ្រ ។  ទឹល ែុន្ បា៉ា ន េះ កាញឹ សាន់្ ក្ប៉ាគ ័ម្៉ាូស សួន្ ត្ប់ ប៉ាា ។ អន់្ក្ទួ

ល ចងឹ ត្ប់ បា កាញឹ សាន់្ ជកី ចរ ោគ់ ៗ នកេះនណាេះ សុេះ ។ នកេះ សុេះ ដអ  នចេះ 

រ៉ាងូ តាគ ័បា៉ា តាម័្ នក្តា ោរ់ នកេះនណាេះ ដអ  អយក់ សាបក់ លូ សានំបយើង សុេះ ពងឹ រង 

នណាេះ បិុច កា ប៉ាា ដអ  ោគ់ ។    អន់្ត្គី  ឹង នណាេះ កាញឹ សាន់្  កា  ក្ចូ នទៀក 

ពងឹ រង នកេះនណាេះ ដអ  ត្ប់ ប៉ាា ហង  ។ កាញឹ សាន់្ ឡំា ក្ចូ  ប៉ាា នណាេះ រ៉ាប់ កាលឺំ 

រ៉ាប់ កាងា៉ា ច អូ លន្ ោរ់ អុេះ ។ ប៉ាា ទី អាញុ នមា៉ា ញ នេ  កាញឹ សាន់្ នចគ រុាងំ ពងឹ 

រង ន ឿ ដជ នប៉ាា  ប៉ាា ដអ  នអាម្ ។    ប៉ាា កាញឹ សាន់្ ោគ់ ខាក់ េង ដអ  អាុ   ឹង កា

ន្ ត្ប់ លូ កាន្ រាំួុងនហ ប៉ាា ។  ផា ទី អន់្ក្ទុង សា ប៉ាា   កាញឹ សាន់្ អូ យរ អន់្ោន ំ 

ពូ ក្បូ បា៉ា គ់ តាឡាត្ អុេះ  ឃឺ្ ក្ប៉ាគ ័អន់្ោន ំ ដអ  តាងំឡា ឡាក់កា ។  នប៉ា  នេ  ឹង 

នណាេះ ប៉ាា កាញឹ សាន់្ កា នប៉ាា  នអៀង ខាក់ ។ កាញឹ សាន់្ នអាេះ សា កា ុង ខាប់េួ 

ដអ  អន់្ោ ក្បូ កា ុង ស្សុក តាងំឡា អន់្ោ លូ ក្បូ បា៉ា គ់ តាឡាត្ អន់្ោ នដល ។   
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កា ុង នមា៉ា ញ សាណា ំៗ កាញឹ សាន់្ ទី នលៀន្  ឹង ក្បូ ប៉ាា អូ ដប ត្ អុេះ 

េ នណាេះ ហង បេះ ខាប់េួ ដអ  បា៉ា ន  ដប ត្  ឹង ពូ  ។ កាឡំំាង ស្សុក ប៉ាប័ កាញឹ សា

ន់្ ទី នលៀន្ នអៀង អន់្ដឌ ទី ពុត្ បិួុច ក្ប៉ាគ ័ពួយ កាញឹ សាន់្ ន្នីៅ នដល ។    

ក្ចគ់ សារ អា សចិៈ នកើគ ទូន្ វ ណ នៅ 

២៤.សារ វគ័ មរៀវ រង មរៀ 
               វគ ័នទៀវ ដអ  ទី រង នទៀ នអៀង ខាក់ កា ុង ស្សុក នណាេះ ។  

អន់្ត្គី  ឹង នណាេះ នទៀ វគ ័នទៀវ កា ម្៉ាុត្ បា៉ា ញុ ។ វគ ័នទៀវ កា ឡំា អំប៉ាញ់ លូ ម្៉ាូ

អា រុាងំនហ នសម្ អា ំ។ ម្៉ាូអា រ៉ាេះ កាដអ  ផា៖ នទៀ អីស អា ំ នកើត្ បា៉ា ញុ រុាបំល់ 

នកេះ វគ ័។  វគ ័នទៀវ អំប៉ាញ់ ណាវ គ ផា ៖  ន្ចីម័្ ពនិ្ ចងឹ ពួ ផាញ៉ា ត្ នណាេះ ? ម្៉ាូអា 

កា ទី រ៉ាេះ ផា ផាញ៉ា ត្ នណាេះ អូ អាុ  ពួ អុេះ េង ដអ  អូ ទី អន់្ោន ំ ពួ ។  ទឹល ន្នីណាេះួ័  

អីស ដជ សា នដស នទៀ នតា័ នណាេះ ផា អីស សា ផាញ៉ា ត្ នណាេះ ត្តឹ្ ទយ បា៉ា គ់ អី

ស ណាវគ ហង ។  វគ ័ នទៀវ ផា ៖ អាញ់ អូ សា អុេះ េង អាញ់ អាុ  អន់្ត្គ់ នកេះ អា ។    

ក្ចគ់ សារ អា ៈ នកើគ ថាន់្ នពក្ជ 
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២៥.សារ កាន រង សារគ 
      ខាប់េួ កាញឹ អាញ់ ទី រង សាដគ នអៀង ខាក់ នមា៉ា ញ ទង សិម្ នប៉ាង 

បា៉ាវ ន់្ រា៉ាពួង ។  សាដគ នណាេះ ទី ដន្វ តាង ៗ ឡាក់កា “សាដគ ទីស នតារ សាដគ 

នោច ។  រ៉ាប់សាណា ំកាញឹ អាញ់ ក្បូ សាដគ ទី នលៀន្ នអៀង ខាក់ ។  

សាដគ ទី ខា នអៀង ឡាក់កា ក្បូ អយក់ នលៀន្ ត្ូរ ័កាណាគ ័យរ  លូ អយក់ 

ពុេះ សា ដសន្ សាក់ អន់្នទៀគ ៗ ណាវ គ  ។ ខាប់េួ កាញឹ អាញ់ ទី ញន្ រង សាដគ 

នណាេះ ហង ។ ពូ ប៉ាប័ កាញឹ អាញ់ រង សាដគ នអៀង ោគ់  ពូ ទី ពុត្ បិុច រង សាដគ 

ឡាក់ កា កាញឹ អាញ់ នដល ។  

ក្ចគ់ សារ អា សចិ ៈ នកើគ កនឺ្ សកូ្ត្ 

                               ២៦.ងរ រ មួត ប៉កាគ់ តាងំកង់ ប៉រុង ប៉សុក 
-រ៉ាេះ អន់្ត្គ់ បា៉ា នតា កា កាឡំំាង ស្សុក នត្េះ ។                                               

-រ៉ាេះ  ឹង កាន្ រុាងំនហ ស្សុក លូ កាន្ រុាងំនហ ក្ព ីនទៀក តាងំឡា។ 

-រ៉ាេះ  ឹង កាន្ យច ក្ត្គ់ លូ កាន្ អូ ោគ់ ឡាយ៉ា ម័្ អន់្នទៀគ ៗ បា៉ាណា ំ កាឡំំាង 

ស្សុក បា៉ាយ៉ា ម័្ នរា៉ាង ។ 

 -រ៉ាេះ  ឹង កា ំ ស្សុក នជៀក កាឡំំាង ស្សុក ចក ឡាបាត្ ជំុ គួយ ស្សុក តាងំឡា  

-រ៉ាេះ  ឹង កាន្ រុាងំនហ សាងំេុំ នសើគ ដព ដជ អន់្ ហ យង  

ក្ចគ់ សារ អា សចិៈ ទូន្ វ ណ នៅ    កនឺ្ សកូ្ត្   បួន្ ្ុងអន្     ថាន់្ នពក្ជ  យួង ន្ឿង    
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២៧.សិច កាណាគ័ យរ មួត កា រ ក័ តាញ រអ៊្ 
កាមា៉ា ក ័សុន្សាត្ ទំពួន្ អាុ  តាញ កាណាគ ័យរ នអៀង ដន្វ ឡាក់កា ៈ ដរវ 

អន់្ហន ង កាទំុ នក្គៀង  នសង តាដង់ បុង កាអាី  តាដលប រម្ ក្កាគ ័ពុង ពុងន្យ ត្ឹ

ប នជន្  ត្បឹ នោច សាងំអង ដពល...។  

នឃ្ឿ ពូ តាញ ទីៈ បា៉ា អូ សានលៀវ  បា៉ា សត់្ ការ់ឡា បា៉ា ដល សាងំគក រុាងំ

កាងំ  ដក្ហ   នក្ទៀស ។  

ពួ ពូ ឌុ យៈ  ទី ពួ កាក្ហី  ម្៉ាូ   បាក  ប ូក  ។ ពួ អា ពូ យរ សារំា៉ាប់ តាញ ដរវ 

អន់្ហន ង លូ ត្បឹ នជន្ ។ 

ឡានបៀប ឡាយ ពួៈ   

១.ពួ កាក្ហី ៈ សាន់្ត្ុក ន្ច នកេះនណាេះ ក្តា ំតាណាញ (រុាងំកាងំ ក្កាគ់ 

នមា៉ា ញ អុេះ)  អន់្ទុញ ៗ គតិ្ ចម័្ ម្៉ាុត្ ពួ កាក្ហី នណាេះ ចងឹ អយក់ ឡាច់ តាគ ័។   ផា 

អូ ទី ន្ច ពូ សាន់្ត្ុក ចរ ័សាដប ង នចគ អយូគ  ក្តា ំម្៉ាុត្ រុាងំកាងំ កា កាក្ហី ន្នីៅ 

នដល ។   

២.ពួ ម្៉ាូ  ៈ ពូ គច បា៉ា អូ អយក់ ឡាច់ អញ់ចគ ័ទិ បា ី នកេះនណាេះ ឡាប ក្ោច   

នកេះនណាេះ ណាវគ ហុរ លូ អុញ អយី អន់្ ម្៉ាូ  ៗ   ។ ទឹល ដអ  ឡាអត់្ នកេះ ពូ បា៉ាវ ត្ ័លូ 

ោា  ឡាងា៉ា  ោា  នគៀត្ នលើ អញ់ចគ ័អន់្នតាល បិុច កា ដអ  ោគ់ ម្៉ាូ  នជៀល បា ឹច ៗ 

។  ទឹល ដអ  នកេះ ៗ ពូ នអើ ផា ញ៉ា ូង័ ។ 

៣ .ពួក បាក ៈ  ផា បិុច កា ពួ បាក   ពូ អយក់ បា៉ា អូ ដងឹ េាមី្ ៗ ។   
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៤.ពួ ប ូក / ពាួកៈ  ផា បិុច កា ពាួក ពូ អយក់ បា៉ា អូ នលើ រុាងំកាងំ ហុត្ លូ 

អុញ នលើ តាគ ័ពងឹ ត្ុ ទុញ ៗ ។ 

នោរៈ នោរ ឡាក់ វគ ័យ៉ា គ់ បុាងំនកើត្ នសើគ ដព  ទី នោរ រញិ   នោរ នពៀរ 

អំពុបា៉ា កាន្ ័នោរ នពៀរ បា៉ា ទឹង   នោរ នប៉ាង នោរ កាទំុ  នោរ ស្សគ់  នោរ តានវៀស  

នោរ ដជន្ ។  ូស ពូ តាញ ទី  ូស កាា ង   ូស ទឹប ។ 

សិច នប៉ាាៈ  ទី នប៉ាា  បា៉ាវ ន់្   នប៉ាា  អញ់សឹន្  នប៉ាា  បា៉ាយ៉ា  នប៉ាា  ត្លី ប៉ាា  នប៉ាា  ក្អ ង  

កាង អិយរ ោា  អន់្ហន ត្ បា៉ា ត់្ ចតិ្   ចងំមី្ត្ រា៉ាញ់សិវ មា៉ា ត់្ អន់្ក្ទុង  អង់ ៉ាក ័ សា

ណាញ់ សាងំគយ ហី កាកវលឹ អន់្ក្ទួង ប៉ាុកនោា   រាបំ ង... ។   

ចន់្ដហ ត្ៈ  ឡានបៀប ដសត្ ទី ៥  

១.ដស ត្ ទរ អាស  ត្ងកាន្   ដក្ហ  ១ 

២.ដស ត្ កល់ រយ   ត្ងកាន្  ដក្ហ  ២ 

៣ ដស ត្ កល់ ងង  ត្ងកាន្ ដក្ហ  ២  

៤.ដស ត្  កាង អិយរ ត្ងកាន្  ដក្ហ  ២ 

៥. ដស ត្ ចក់ អញ់នជើ ត្ងកាន្   ដក្ហ  ៦ 

 នប៉ាា  ទិ អា សុន្សាត្ សួន្ ដប ត្ ត្ំពួន្ នអវ អាុ  តាញ នប៉ាា  ឡាក់កា ពូ 

នមា៉ា ហ ក្បាន្ នដល ។ 

ក្ចគ់ សារ អា សិចៈ  យួ ប ុន្ន្ឿន្   ហយូង ជាត្ ិ ន ឿង  សនេង  ន្ ីសុន ទ     នសៀង     ាលិ    
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២៨.សិច កាណាគ័ មួត អ្ង់កាន់ តាញ រអ៊្ 
អង់កាន់្ សុន្សាត្ ត្ំពួ អាុ  តាញ កាណាគយរ នអៀង ដន្វ នដល ឡាក់កាៈ  

អញ់ជុគ   អញ់ដស ង  អន់្ទួប  អង់យ៉ា គ ័ កាទុង  ត្បឹ  តាដលប សាអំង  ក្ចគ់ 

នគៀត្  ។  

នឃ្ឿង ត្ងកាន្ៈ កាន់្នក្ត្  បា៉ា ន់្ោន ក់ បា៉ាសា កាដស  តាញ  នខាង កានន្ៀង  

អា  ង តាងំកូ  អា  ង ន ើក  បា៉ា តាគ់ សាងំនគៀង  ទឹង ឃ្ាត្ នញ៉ាប  សាបុាងំ កាស រ  ពូម្ 

គយ នក្ជង ក្ទយ រុាងំកតឹ្ កាបា៉ា ស  ។  

សិច នប៉ាាៈ ទី នប៉ាា  រា៉ាយ  នប៉ាា  តានន្ៀម្   ោា  អន់្ហន ត្   នប៉ាា  ប៉ាា អង់វគិ ័ អង់

 ៉ាក់ ហី បា៉ា ក្ទូ ។ល។ 

ពួ ពូ យរ កា ុង កាន្ តាញៈ ពួ ម្៉ាូ  ពួ កាក្ហី  ពួបាក ពួ  ។ 

ឡានបៀប ឡាយ ពួៈ   

ពួ កាក្ហី ៈ ចរ ័ចដប ង  កានម្ នត្ើម្ បា៉ា នងា៉ា  ដរត្ ដរត្ នកេះនណាេះ ក្តា ំ

នក្ពៀយ ។ 

ពួ ម្៉ាូៈ   ក្តា ំនក្ពៀយ បាក កា ុង ម្៉ាូ  ឡាក់ ពូ ក្តា ំកា ុង ក្ពយឺ 

។  

ពួ បាក ៈ  ពូ អូ ឡាយ លូ ញ៉ា  អុេះ េង នក្ពៀយ បាក សាន់្ដគ់ ។    

ក្ចគ់ សារ អា សចិ ៈ ត្នឺ្  ឌតី្  . យ  មី្ផា . ណាង ែង ឡំាហវី .ណាង នទៀង ចន់្ែ.ិ  

ណាង នេៀវ មា៉ា រមិ្ 
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២៩.សារ ររវ វគ័ ឡាយ 
ពងឹ នត្េះ ឡាប៉ាូ ឃំុ្ យ៉ា គ់នឡាម្ ទី បា៉ា  ូស នមា៉ា ញ ដវូ អាុ  តាញ ដរវ ោគ់ 

ខាក់  ដអួ  នណាេះ សិច វគ ័ឡាយ ហេះកា ស្សុក កាន ើត្ ដអ  បា៉ា គ់ នត្េះ រា៉ានអើន្ ដក្គន្ 

។  វគ ័ឡាយ អាុ  តាញ ដរវ នអៀង ដន្វ ឡាក់កា ដរវ នប៉ាា   ដរវ ស្សត់្ ដរវ កាង អិយរ ដរ

វ រា៉ាញ់សិវ លូ ដរវ ពាុង ។  ដរវ ទិនណាេះួ័ ដអ  តាញ ត្សី អន់្ោ ែ ិអន់្ោ ហេះកា កា 

ក្ត្ង័ ោគ់ ឡាយ៉ា ម័្ កាង័ ៗ ន្នីៅ  ក្ប៉ាគ ័អន់្ កាឡំំាង បិុច តាច់ យរ ។   

វគ ័ឡាយ តាញ ដរវ នកេះ ោរ់ ចំ ពូ តាច់ អយក់ ោរ់ នណាេះ  ូត្  ដអ  អូ បា៉ា

ណាប ចក ឡំា ក្បូ បា៉ា គ់ ចំងោយគ  អុេះ ។  ដរវ វគ ័ឡាយ ទី កានំ  តាម្ ដន្វ ដរវ 

នមា៉ា ញ ៗ  គតិ្  ឹង ពូ ដរវ ស្សត់្  ដរវ នប៉ាា  លូ ដរវ កាង អិយរ េង ដរវ ទិ អា បា៉ាណា

ប កា ុង កាន្ តាញ លូ ត្ងកាន្ ញ៉ា ូង័ លូ ន្ច នអៀង  ីង ត្គិ ័ ។ 

កាន្ តាញ ដរវ ក្បូ ឡាក់កា វគ ័ឡាយ អា កា ឡានបៀប ណាងំ នលៀន្ នមា៉ា

ញ ដន្វ នដល ។ 

ក្ចគ់ សារ អា សចិៈ  នទៀង  ចន់្ែ ិ
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៣០.សិច សាអ្ល៊ង តំពួន អ្ល ុប៉្រគ័ ឡឹង ម រ ហ 
សុន្សាត្ ត្ំពួន្  ឹង នសើគ ដព ទឹក កញិនអៀ អាុ  ក្ប៉ាគ ័សាអា ង នអៀង ដន្វ 

នអៀង េ ឡាក់កា សុន្សាត្ អន់្នទៀគ ៗ នដល ។ សាអា ង ទិនណាេះួ័ ទី សិច តាង ៗ 

គួប ដអ  ។  ន ឿ អន់្ ឡាម្៉ាក់ អន់្ោន ល់ សិច ពនិ្ ដជក ឡាច់ សិច សាអា ង នណាេះ 

តាម្ ដន្វ តាម្ ក្កុំ ឡាក់កា អន់្នត្េ័ួះ អា ៖ 

 ១.សាអា ង ដន្វ ក្កគី ទី ៈ  សាអា ង តាប៉ាុង/ ឹង បា៉ា យុងំ  អ

ន់្ដទ  បា៉ា នកើ  

 ២.សាអា ង នទៀក  ទី ៈ   សាអត់្  អន់្ត្ុ សាត់្ត្ុក  

៣.សាអា ង ទឹង ទី  ៈ   ក្ប៉ាូង័ ក្ចំ  .ក្ប៉ាូង័ សាន់្ត្ុត្ /តាអរ់   

៤.សាអា ង អូ ទី នទៀក ទី ៈ អំពូន្ នពាៀ  កាសាល/រា៉ាហុល  សាត្ុក/ 

សាអូេះ  តានទៀង តាគ់ អំរុចិ  ដគា ទឹរ ពុេះ 

៥.សាអា ង គម្ ទុញ ទី ៈ  មុា ំ ក្ប៉ាក ័ កា អយូគ  អង់យិុត្ តានឡាគ 

អង់ការ   អង់ការ កាម្៉ាូវ រ៉ាក់   សាន្រ  

រយ នក្កាេះ  ។ 

សាណា ខាច សារំា៉ាប់ សារំា៉ាប់ ក្ប៉ាគ ័សាអា ង ៈ ទី បុាងំន  ប៉ាុង សាណា ហី  

លូ នសម្ អា ំក្ព ីក្គបឹ ដន្វ  អូ ផា ពងឹ នោក អូ ផា ពងឹ នទៀលក អន់្ក្ទុង កាក្តា័  

សាន់្ទឹង ។ 

ោា  អិយត្ ោា  អ យង ៈ  ោា  អិយត្ ដជក ឡាច់ នពៀរ ដន្វ នដល ឡាក់កា  
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១.ោា  អិយត្ ពនិ្ ត្ប់ ៈ   ោា  អិយត្  ពនិ្ ត្ប់ ពងឹ មីុ្រ ពងឹ សួន្ ទី ឡាក់កា 

ក្ប៉ាូ   ពុញ ប៉ាា បា៉ាវ ល់  ដក្ទ  នគៀត្ នងវ គ នតាេះ  រា៉ានពៀយ កាអាា ត្ នប៉ាា  ឡាហុង  នប៉ាា  

អន់្ហនឹ រ  ក្បីុត្ ពូម្ នពាៀង  ទង នក្តា  តាកវនឹ្ បិច នអាម្ តាបា៉ា ង័ បា៉ា កាវ កាឌ ីោា  អំ

ក្មំុ្ ....។ 

២.សាណា ក្ព ីៈ បា៉ា នសង កានញ៉ា េះ /អំបុង ក្គត្ បា៉ា កាវលូ នប៉ាា  រ៉ាដវូ  បា៉ា កាវ រា៉ា

មា៉ា ល   ចងំនឡាង សាបា៉ាវ ត់្ តាបា៉ា ង័  បា៉ា កាវ ក្បាក  បា៉ា កាវ ប៉ាូស  អង់ឡំាងក្ប៉ាូស័  

ក្ោនក្ោប  អំបុង ផរ់  បា៉ា ទុក  តានវៀង  នក្តា  តានវៀង  តាល័ បា៉ា នវៀស  ចជុក 

ង៉ាក អាបំា៉ា ល័ អង់ឡំាង ជូ  កាក្អយច់  សាន់្តាង នទៀក បា៉ា កាត្ ក្ព ី អំបុង សា ំង់ 

កវេះ  ន ៉ា  បូត្ ័នមា័ ែូប័  នមា័ បា៉ាា  នមា័ ក្កាយ  នមា័ នប្ា ើរ នមា័ ប យុរ នមា័ អា  ង  នមា័ 

កង់  នមា័ នទៀក បី នមា័ បា៉ា អូ បា៉ា ដល បា៉ា សត់្... បា៉ា ញ៉ា វ  ។   

នេឿង ក្ប៉ាគ ័សាអា ង  ទី ៈ  អំរុចិ ឃ្យង នក្ប៉ាស កាចម័្ បា៉ាា ង័  ជរី អាច់ ជរី វុ ឹ

ល អាច់ នតារ  ៉ារ់ អញ់សំ អង់អ ម្ ោា  លូ នប៉ាា  កានអៀល  ក្ត្ច់  ោា  កាប៉ាេះ  ោា  លូ 

នបា អំពុល.....។ 

 ក្ចគ់ សារ អា សិចៈ នចន្  នី្  បា សុខា   នបឿន្  ែង   ក្ពងី កវង   ប ិត្ សុភា 
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នសៀវនៅនរឿងេា ីៗ ក្កុម្នន្យុវជន្ជន្ជាត្ទំិពួន្ នេត្តរត្ន្គរិ ី

នបាេះពុម្ពនលើកទី១ ចំន្នួ្ ៤០ កាល 

ដេ វចិឆកិា ឆ្ន ំ ២០១២ 

នបើចង់បាន្ពត័្ម៌ាន្បដន្ាម្ 

សូម្ទក់ទងតាម្អាសយោឋ ន្ខាងនក្កាម្នន្េះ 
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