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សមាសភាពក្រុមការងារ 
 អ្នរនពិនធ នងិររៀបររៀង 

 សោក សធ្ៀង សាសវឿន 

 អនកគូររបូភាព 

 សោក ោុងំ ោន់សធ្ឿម្ 

ក្រួរពនិរិយការររៀបររៀងនងិរចនារសៀវរៅ 
 ស ោក ពុន ទួញ 

  
 គណៈរមមការក្រួរពនិនរិយ 
 សោក វ៉ាង សវ ើញ   សោក ថូង ស ៀវ 

 សោក ខរ ន ោា វ   សោក ឡាន ទិត 

 សោក សធ្ៀង សាសវឿន  សោក វ៉ាយ សទៀង 

 សោក សបក សយក   សោក ឃិន  ុែ ំសអឿន 

 សោក ខែង  ុង   សោក ោា   ទិវ 

 

 

 

 ទកី្បរឹា 
 សោក សអនររ ូខា ឹន 
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សារ អគុន 
 អាញ់ បា រ់ អគុន មុ្ ី សអនររ ូខា ឹន ទី តង ័រាះ អន់តគ់ ឡឹង ឡាសបៀប របាគ ័

ង៉ា រ ោ រកុ ំតពួំន ។ ខអែ របាគ ័ោន ោណុង អុងោន អាយ  ុី  ុី សែត រត់តាណាគ់

គរិ ីឡាក់ ទី អន់ អាញ់ រចាគ់ សារ ោប ឡឹង ោន ទី សោោ  ោមាា ញ់ អង់គុន  ុន

សាត តពួំន សមាា ញ ប់ខ ង ខគង សតះ រ៉ាសអើន ។ ោន រចាគ់ គម្ ផាប់ អា ឃឺ បុ ិច ោ 

គន សសា រ៉ំ ុងហាវ អន់តគី អោុ  ឡឹង ឡាសបៀប ោា ញ់ ង់ ។ 

 ស ឿ ឡឹង សណាះ ណាវគ អាញ់ បា រ់ អគុន វ៉ាចងឹ ងាន  ុនសាត តពួំន សតះ  

រ៉ាសអើន ជង  ូ ោណាគ់ោមំាា ោ  ត់រតា តពួំន ទិ ឡឹង ពុត សពៀក ែង អន់ខរ 

អយក់ ពុត ចចគ តង័ ោា នតិ ចហ ឡឹង ឡាសបៀប រចាគ់  ត់រតា តពួំន សពៀក អន់ហនូ រ ័

 ូ ោា នរឹ ោប ោា ន់ែបឹ ោប ោា ញ់់សជាៀរ  ូ ោន អន់តគ់ ោា សតា អន់ រតគ់ ឡាក់ោ 

ោា នរឹ តពួំន សឃើយ ោ សឃើយ យរ ឡឹង សមាា ហ ។ 

 

 

សធ្ៀង សាសវឿន 
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លិខរិថ្លែងអ្ណំរគុណ 
 ែញុ ំូម្ខថោងអំណរគុណែ ់ រោរ រអ្នក្រូ ខាសឹន  ជាទីរបឹកាខននកភាសា

ទំពួនរប ់អងគោរ ហោរ ( ICC ) របចាំសែតដរតនគរិ ីោនអនុញ្ញា តឲ្យែញុោំនសរៀប

ចំចងរកងឲ្យមានស ៀវសៅអាពាហ៍ពពិាហ៍រប ់ជនជាតទំិពួនសៅភូ្មិ្ អឺនជងសនះ

សឡើង ។ ោរសរៀបចំចងរកងស ៀវសៅសនះ កនងុសោ បំណងចង់ឲ្យខថរកាទុកនូវ

វបបធ្ម៌្របចពណីរប ់ជនជាតទំិពួន  រមាប់ឲ្យកូនសៅជំនាន់សរោយោនយ ់ែងឹ

អំពរីសបៀបសរៀបចំពធិ្អីាពាហ៍ពពិាហ៍សនះ ។ 

 ស ើ ពសីនះសៅសទៀតែញុ ំូម្ខថោងអំណរគុណចំសពាះ សោក ចងឹ ង៉ន សៅកនងុ 

ភូ្មិ្ អឺនជង រពម្ទំាងគណៈកម្មោរភាសារទំពួន ខែ ោនយកចតិដទុកដ្ឋក់កនងុោរ

ពនិតិយនូវែោមឹ្សារ អតែបទ នងិ ខក រមួ្ ពាកយសពចន ៍ឃ្លោ  នងិ  ុភា ិត រពម្

ទំាងោរទូនាម នសរបៀនរបសៅសនេងៗ ឲ្យោនរតមឹ្រតវូតាម្វបបធ្ម៌្ របចពណីជនជាតិ

ទំពួន ។ 

 

 

សោក សធ្ៀង សាសវឿន 
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ពុត បុ ិច ោប 
 អង់កះ ័ អា ហង រកុ ំតពួំន ញឹន ទី របាគ ័ផាប់ ោប ឡឹង សារ ទី សោោ  ោមាា ញ់ 

អង់គុន  ុនសាត តពួំន មាា ញ ខបែង ចអា ខគង សតះ រ៉ាសអើន សភ្ឿ អន់ ោា ណូ  អាន 

ទីរ ូអោុ  ឡឹង សាងំែុ ំសមាា ហ តពួំន  ូ រាះ សារ អា អន់ ោ មួ្ត សាា សា រ៉ំ ុងហាវ  

អន់តគីៗ ណាវ គ សភ្ឿ ខជ អន់ អន់ខរ ព ឹ ោន ឡាប័ សឃើយ  ុនសាត តាងំឡា ។ 

ស ើគ ខព  ុនសាត តពួំន ទី  សាងំែុ ំ ូ ទី ោន ឡាប័ ស ឿ សអៀង ខាក់ ។ ញន 

ពនិ អូ ទី  ំបុត  ត់រតា រចាគ់ គម្ សាងំែុ ំ ូ ោន ឡាប័ ស ឿ ម្ាះ តពួំន ពនិ  

អន់ដ្ឋ សណាះ ោ ទិ ហយែង សហយើត សមាា ញ រ៉ំ ុងហាវ ត ុ ុ ិតៗ ។ 

 សា ំចងឹ សកះ ផាប់ អា រកុ ំតពួំន ញឹន ែ ំអំបាញ់  ូ សាងំកចិ រចាគ់ សមាា ញ 

ទង ត ុ ិតៗ សាគ់ ឡឹង សាណា ំ២០០៥ ទឹ  សាណា ំ២០០៧ ។ ផាប់ អា ញឹន 

របាគ ័សកើត ញន ទី អុងោន អាយ  ីុ  ីុ តង័ ។ 

 សាទួក ោ រកុ ំញឹន រចាគ់ ទុញ បាុប សណាះ សារ អា ឃឺ ចអា ទី ចារ អន់ដ្ឋ 

សបើ  ូវ រតគ់ ោ ខាក់ អុះ តាម្ ចហ ។ ទឹ  នសីណាះ ័ ោា ណូ  ចំ ទី អាន សារ អា  

បា រ់ តង័ រាះ ចារ យច  ូ ចារ អូ  ូវ ឃឺ អូ  ូវ រាគ់ អន់ ោ រកុ ំញឹន អោុ  អន់តគ់ សណើ  

មាា គ់ ញឹន ចងឹ អោុ  ខគ ោា យ៉ា ម័្ ផាប់ អា អន់ ខអែ ខហែង ដ្ឋគ់ ស ឿ ឡឹង អា ណាវគ ។ 

 

ោា នរឹ រកុ ំតពួំន  
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អារមភរថា 
 សនះជាស ើកែំបូងសហើយ ខែ រកុម្ោរង៉រសយើងែញុ  ំោនែតិែរំបឹងខរបងសរៀប

ចំចងរកង ឲ្យមាននូវកសរមាងស ៀវសៅពធិ្សីរៀបចំអាពាហ៍ពពិាហ៍រប ់ជនជាតទំិពួ

សៅភូ្មិ្ អឺនជងសនះសឡើង កនងុសោ បំណងចង់ឲ្យអនកអាន ោនយ ់ែងឹពវីបបធ្ម៌្ 

របចពណី រប ់ជនជាតទំិពួន នងិ ពសិ  ទុក រនាប់កូនសៅទំពួនជំនាន់សរោយ 

ោនយ ់ែងឹបខនែម្សទៀត សែើម្បីកុឲំ្យសភ្ោច របចពណីែោួនឯង ។ ជនជាតទំិពួនមាន

វបបធ្ម៌្របចពណីជាសរចើន ខតឥឡូវសនះសចះខតោត់បង់បនតចិម្ដងៗ ពមួី្យជំនាន់សៅ

មួ្យជំនាន់ សដ្ឋយសារទំពួនពំុមានរបពន័ធកត់រតាទុក ។  

 ស ៀវសៅសនះ រកុម្ោរង៉រសយើងែញុោំនែតិែ ំាវរជាវ នងិ រស របនតចិ 

ម្ដងៗ តាងំពឆី្នន ំ ២០០៥ រហូតែ ់ឆ្នន ំ ២០០៧ សរោម្ោរជួយឧបតែម្ភព ីអងគោរ

 ហោរ ( ICC ) ។ 

 រកុម្ោរង៉រសយើងែញុសំជឿជាក់ថា ស ៀវសៅសនះរោកែជាសៅមានចំណុចែាះ

ខាតពំុខានសឡើយ ។ អារ ័យសហតុសនះ  ូម្អ ់សោក សោករ ី ខែ ោនអាន

ស ៀវសៅសនះ  ូម្សម្តាដ ជួយនដ ់នូវម្តរិះិគន់ ខក ំអសនេងៗរគប់ម្ជឈដ្ឋា ន សែើបបី 

ឲ្យរកុម្ោរង៉រសយើងែញុខំក រមួ្ ឲ្យោនោន់ខត អរបស ើសឡើងខថម្សទៀត ។ 

 

 ូម្អរគុណ 

រកុម្ោរង៉រទំពួន 
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 ២.ទ ឹ ោា គ់សតា បា រ់ អន់ែ ី រាះ ផា សារ បក់ អន់ខរ ផា បា រ់ ពរ ោក សទៀក សាង ញឹន  

រទង អា ោ ខរវ រាគ់ រតគ់សជើង ទិ រ ូសកះ ។  

៣.ទ ឹ ខអ ែ ផា បា រ់ ទី បា រ់ រង អង់ោន់ អា អន់ ខអ ែ ទី ទ ឹ សតា័ ទី ទ ឹ សអាម្ ចែ  ផា ទី 

អង់ោន ័ោ ោា សោា ះ អង់ោន ័ោ ោា ងា ់ អាោ ត ញឹន អូ ចច អុះ ។ 

៤.ដ្ឋរ់ យ៉ា ង ័មាំ ុង អន់សទៀ ផា ោមាា ក ័សណាះ អាោ ត អង់ោន់ អា អន់ ខអ ែ  ែង សកះសណាះ 

សរបើ ុ ខអ ែ ណាងំ សោោ  ោ ថាម្ ។ ផា ោមាា ក ័សណាះ ចាក វ ី ុវ៉ាច ញឹន ចហ មាា ត់ ពងឹ អុះ មីុ្    

កោញឹ វ៉ា នូង ័ោចង់ ខអ ែ ហង ។ ចឡង សណាះ មួ្ត ោណង ័ជរឹ ឡំា ោា គ់ ហី ោមាា ក ័។ 

 ទឹ  ោា គ់ ហី ោមាា ក ័អន់ខរ ផា  ៈ អឺ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា សណះ របា ង់ ទិ រ ូកញិសអៀ អាញ់ បា រ់ រាះ 

សារ ពូ ឡឹង សតា អន់តគ់ ពងឹ ញឹន ទី ៤ ែ ៖ 

១.សារ អន់ែ ី ផា បា រ់ ពរ ោក សទៀក សាង ពូ ឡឹង សតា ខរវ រាគ់ រតគ់សជើង ទិ រ ូសកះ    

ែក់ោ ទី ដ្ឋគ់ ទី ោា ឡឹង រទុង ោចាប័ រ៉ាន់ដ្ឋប់ សាគមឹ្ ។ 

 
២-សព សៅែ ់ទីសនាះ ូម្សម្អសណត ើ ករោប់ពួកសគថាសរឿងខែ ខាងសនះ មូ្ោយ

ឆ្នា ញ់ ូម្ទឹកសាអ តសនាះខាងសគយ ់រពម្ទំាងអ ់ោន សហើយ ។  

៣- សបើោត់ ូម្សរៀបោរនងិរ ីសនះ ូម្សអាយោត់រ ឡាញ់អ ់មួ្យជវីតិណា ់ សបើ

 ិនរោន់ខតម្កសោករោ ់សយើងមិ្ន ុកចតិតសទ ។ 

៤- សៅចថាសរោយសបើ និបុរ សនាះខ ងរ សីនះសអាយោត់ ងសហើយនងិសអាយោត់ 

រកបដ ីសអាយថាម្ ។ សបើ ិនបុរ សនាះសែើរសនដះនដះសយើងែញុនំងិសអាយបងបអូ នោត់ទទួ  

ែុ រតវូ សព ពួកសគនយិ៉យរចួសហើយពួកសម្អសណដ ើ កកស៏ៅនទះខាងរបុ សទៀត ។ សព 

ែ ់នទះខាងរបុ សហើយពួកសគរោប់ថា ឲ្បងបអូ នទំាងអ ់ោន ឥឡូវសនះែញុ ំ ូម្រោប់ពី

សរឿងខាងរ ីខែ សគោនខនដផាដ រំោប់តាម្រយះពួកគែឺញុ ំមានបួនចំណុច :  

១- សរឿងខែ ខាងសនះ ូម្ោយឆ្នា ញ់ ូម្ទឹកសាអ តសនាះខាងសគយ ់រពម្ទំាងអ ់ោន

សហើយ ។ សអាយខតបុរ សនះរ ឡាញ់សដ្ឋយសសាម ះអ ់ពចីតិតនងិខថទំាសអាយ អ ។  

 

  



9 

 

២.អន់ខរ រទង សតា សរបើ ុ ញឹន អំបាញ់  ូ អន់ែ ី ោា គ់ អា អន់ែ ី បិុច ទិរ ូចច ទិរ ូសែ  

ប ោ អង់ោន់ អា ? ផា ទី សមាា ញ ែវូ ផា អូ បិុច ោា រសាយ អាោ ត ង៉ា ច អា ទី សែ  ដ្ឋគ់  

តាខព សបើ សតា័ សាសណា័ សបើ ឡាសយ៉ ា ។ 

៣.ទ ឹ ខអ ែ ផា បិុច ទី បិុច រង អង់ោន់ អា អន់ ខអ ែ ទី ោចប័ រ៉ាន់ដ្ឋប់ សាគមឹ្ ទ ឹ សតា័ 

ទឹ  សអាម្ ផា ទី អង់ោន ័ោ ោា ងា ់ អាោ ត ពូ រាះ ោ ចច អុះ ។ 

៤.ផា រវី អាោ ត ថាម្ ពូ ោរ ីហង អំោំ ុង សណាះ ណាវគ សរបើ ុ ណាងំ សោោ  ោ ថាម្ ។ ោតាងំ 

ោណង ័រាះ នសីណាះ ័ វគ ័បោ  ោ សតើ  ផា  ៈ អឺ ោណង័ អឺ ោោា ច់ សារ អន់ែ ី អាញ់   

សាយំ៉ំ ុង រតគ់ ទិ សណាះ ័ សកះ ទ ឹ នសីណាះ ័ បា រ់់ អន់ែ ី អយក់ ោា នរឹ ញឹន ឡឹង អា ឡំា ជនឹ 

ោ អន់ខរ ោា គ់ សតា នសីអៀ  ៈ                                                                           

១ ញឹន រទង អា បិុច ទ ិរ ូចច ទិ រ ូសកះ ោ អង់ោន់ អា ។ 

២ ោមាា ក ័អា ផា បិុច ោ អង់ោន់ អា ទឹ  សតា័ ទឹ  សអាម្ អូ អាោ ត អូ សឡើយ ។ 

 

២- បងបអូ នខាងរ ីសនាះសអាយពួកែញុ ំួរខាងសនះ សតើខាងបុរ សនះរគប់ោន ោនសពញចតិត

ចំសពាះរ ីសនាះខែរឬសទ ? សបើមានបងបអូ នណាមាន ក់មិ្នសពញចតិតខ ងោន សព យប់សនះ

កោ៏នតបិតសគមិ្នទាន់ចាករសារមិ្នទាន់ោប់មាន់ ។  

៣- សបើោត់ថារ ឡាញ់រ ីសនះ ូម្សអាយោត់រ ឡាញ់អ ់មួ្យជវីតិនងិខថទំាសអាយ

ោន អ សបើ ិនរោន់ខតម្កសោករោ ់សហើយខ ងោន  ខាងសនាះថាមិ្ន ុកចតិតសទ ។ 

៤- ចថាសរោយសបើ និរវីខ ងថាម្សគនងិផាកសហើយសអាយោត់ ងនងិសអាយោត់រកបដ ី

សអាយថាម្សទៀតនង ។ សព ឮសម្អសណដ ើ ករោប់ែសូចនះ តាបោ កស៏ ោ្ ើយថាឱសម្អសណដ ើ ក

សអើយសរឿងពួកោត់រោប់សនះែញុសំាដ ប់រតវូទំាងអ ់សហើយសបើែសូចនះ ូម្សម្អសណដ ើ កយក

ពាកយ ំែសីយើងែញុ ំពសីនះសៅរោប់ខាងសគែចូសនះ 

១- ពួកសយើងខាងសនះោនយ ់រពម្ទំាងអ ់ោន សហើយចំសពាះរ ីសនះ ។  

២- បុរ សនះថារ ឡាញ់រ ីសនះអ ់មួ្យជវីតិមិ្នខ ងោន រសទ ។ 
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វគ ័សបើះ ផាៈ អឺ សសា រតគ់ ឡគ់ អី  សរបុើ អាញ់ របាគ ័ោណង ័របាគ ័ោ ោា ច់ ែងឹ ោ អាញ់ 

អា ោា ណូ  អូ អោុ  សារ អូ អោុ  ោរ ីតាខព អី  ហយែង ពងឹ សាោំា រ ់ អយិរ អី  ហយែង ពងឹ  

រ៉ាសជៀវ  ។ ទឹ  នសីណាះ ័ ញ៉ា ង ទង អី  ចងឹ សរបើ ុ អាញ់ របាគ ័ោណង័ ោ អី  អា សសា ?  

ថាម្  ៈ សពៀរ ទង ោណង ័ទី  ូ ោណង ័ ឹត យ៉ា ង ័សតា វគ ័។ ផា ឡាក់ោ អី  ផា សណាះ 

អាញ់ ចច របាគ ័ោណង ័ោ អី  យះ ័ អូ អោុ  អូ ញ៉ា  អាញ់ រូ ា ័ ឡំា នសីណាះ ័ ហង ។ ផា សរបើ ុ 

អាញ់ ោណង ័ោប សារ ោប ោរ ីអន់ែ ី អាញ់ អូ ចច អុះ អង់ោន ័ោ សែើក ង៉ា រ សែើក 

សដ្ឋរ អាញ់  ។ នចីម័្ រាប់ ដ្ឋរ់ អា អី  អូ ទី បិុច ប ោ ោមាា ក ័អន់សទៀគ ? ថាម្  ៈ ោយ 

ឡឹង ខអ ែ អាញ់ អូ ទី បិុច ោ ោមាា ក ័សពឿ អុះ វគ ័។ 

 

 
 

 

តា សបើះ នយិ៉យថាសៅឲ្យែញុ ំសធ្ា ើសម្អសណត ើ កជាោររតមឹ្រតវូសហើយ ែញុ ំជាម្នុ េពំុ ូវសចះ

នយិ៉យ សរចើនខាោ ចខតែញុមិំ្នអាចសធ្ា ើសម្អសណត ើ កោនខាតរសារខាតមាន់សៅអត់របសយ៉ជ 

ន ៍។ សតើឲ្យែញុសំធ្ា ើសម្អសណត ើ កបាុនាម នែងសៅ ? ថាម្ : ចា  សោក តា រតវូសធ្ា ើ២ែង !សធ្ា ើ 

សម្អសណត ើ  ំរ៉ប់នេំនគំពួកែញុ ំទំាងពរី១ែង នងិសព ពួកែញុ ំម្កវញិ១ែងសទៀត ។ សបើសធ្ា ើ 

សម្អសណត ើ  ំរ៉ប់នេំនគំអនកទំាងពរី នងិ សព ពួកសៅម្កវញិគែឺញុ ំយ ់រពម្ ។ សបើឲ្យែញុសំធ្ា ើ 

សម្អសណត ើ កសដ្ឋះរសាយសរឿងសលោ ះទា ់ខទងោន ែញុ ំមិ្នរពម្សធ្ា ើសទសរពាះវ៉ នាសំអាយរខំាន

ោរង៉រែញុ ំ ។ រ៉ ់ចថាសនះសតើសៅមានរ ឡាញ់របុ សនេងសទ ? ថាម្ : សរៅពោីត់ែញុមិំ្ន

រ ឡាញ់របុ សនេងសទ សោកតា ។  
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   ដ្ឋគ់ អី  អូ ទី សែ  ប រទុង គង សាន់វ៉ាយ សាសម្ៀយ រ៉ំ ុងបឹ ុ  សាមឹ្ ុ  ទួម្ ោញ់ចនិ 

ោមាា ក ័អន់សទៀគ ? ផា ទី បា រ់ អី  ជនឹ ពងឹ ោណ័ង ង៉ា ច អា ហង ផា អី  ជនឹ អន់តងុ 

រទង រព ីរទង អយិត អូ រតគ់ អុះ ។ ថាម្  ៈ អូ ទី អុះ វគ ័។ ផា អូ ទ ីោ ដ្ឋគ់ សែ  សារ អា 

យះ ័ ទី អូ ទី ញឹន រតគ់ សភ្ឿ អំបាញ់ នសីណាះ ័ ហង ចឡង អុះ មីុ្ ថាម្ ោ អន់តគ់ ោា នរឹ ពងឹ 

ោណង ័ផា   ៈ អឺ វគ ័ោណង ័វគ ័ោោា ច់ កញិសអៀ ញឹន ចងឹ អន់តគ់ ោា នរឹ ពងឹ អន់ែ ី  

នសីអៀ  ៈ 

១.បា រ់ អន់ែ ី អំបាញ់  ូ មួ្ត សតា អន់ខរ បិុច ទិរ ូសែ  ប ោ អង់ោន់ អា ? ផា ទី     

សមាា ញ ែវូ ផា អូ បិុច ោា រសាយ អាោ ត ង៉ា ច អា ោ ទី សែ  ដ្ឋគ់ តាខព សបើ សតា័ សាសណា័ 

សបើ ឡាសយ៉ ា ។  

 
 
សតើសៅមាន ោន់ែចូជា កងចែ ខែេក ជស ជ្ៀន របុ សនេងសទ ? សបើមាន ូម្សៅ របគ ់ 

ជូនឲ្យែញុ ំជាសម្អសណត ើ កសៅយប់សនះសហើយ សបើសៅ ួចជូនវ៉ងតាម្ចរពមិ្ន អសទ ។ ថាម្ :  

អត់មានសទ សោកតា ! សបើអត់មានក ៏អខែរ សរឿងសនះសទាះមាន ឬ មិ្នមានពួកែញុ ំរតវូ ួរ 

អ ជ្ឹងសហើយ ។ បនាទ ប់ម្ក បងបអូ ន ថាម្ កោ៏នសនញ ើ ំែនីយិ៉យខណនាតំាម្រយះសម្អសណត ើ ក 

ថា ឱយតាសម្អសណដ ើ កពួកែញុ ំ ូម្ខនដផាដ តំាម្ពួកនាក់ែចូសនះ 

១. ូម្ ួរបងបអូ នខាងរបុ សនាះនង សតើសគសពញចតិតសពញសថោ ើម្ទំាងអ ់ោន ខែរឬ ? សបើពួក 

សគមិ្នយ ់រពម្ ឬ មានបងបអូ នមាន ក់មិ្នសពញចតិតសនាះ មូ្រោប់តាម្រយះសម្អសណត ើ ក  

សអាយរសំាយោន សៅយប់សនះសហើយសរពាះមិ្នទាន់ចាករសារមិ្នទាន់ែតុមាន់ ។  
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សិច ប៉ាណូស កាណុង សារ 

ឡ.រ             ិច       ោមាា ក/័អង់ោន់       តួណាទី 

១ រវី ោមាា ក ័ គន ោមាា ក ័(បដ ី) 

២ ថាម្ អង់ោន គន អង់ោន់ ( របពនធ ) 

៣ ម្ង ័ ោមាា ក ័ ោា ណូ  ជនឹ រទងណ ោមាា ក ័គួប រវី 

៤ ណាង បម្ អង់ោន់ ោា ណូ  ជនឹ រទង អង់ោន់ គួប ថាម្ 

៥ កោញឹ រតាង័ ោមាា ក ័ ោណង័ រទង ោមាា ក ័

៦ វគ ័បិវ ោមាា ក ័ ព ឹណាង ថាម្ 

៧ យ៉ា គ់ ោ ំ អង់ោន់ សម្ើគ ណាង ថាម្ 

៨ វគ ័ខហាែ  ោមាា ក ័ វគ ័ណាង ថាម្ 

៩ យ៉ា គ់ រ ង អង់ោន់ យ៉ា គ់ ណាង ថាម្ 

១០ កោញឹ រទិន ោមាា ក ័ កោញឹ ណាង ថាម្ 

១១ ងូយ  ោមាា ក ័ អង់ ោា សាវ រទង អង់ោន់ 

១២ វគ ័សបោ ើត ោមាា ក ័ ព ឹរវី 

១៣ យ៉ា គ់ ស ើន អង់ោន់ សម្ើគ រវី 

១៤ វគ ័រជមិ្ ោមាា ក ័ វគ ័រវី 

១៥ វគ ័បោ  ោមាា ក ័ វ៉ា រវី 

១៦ ែតូ ័ ោមាា ក ័ អង់ ោា សាវ រទង ោមាា ក ័

១៧ របា ង់ ហិង  អង់ោន់ របា ង់ រវី 

១៨ វគ ័សបើះ ោមាា ក ័ ោណង័ រទង អង់ោន់ 

១៩ ណាង សងឿ  អង់ោន់ ោា ណូ  ជនឹ រទង អង់ោន់ 

២០ សសា សហន ោមាា ក ័ ោា ណូ  ជនឹ រទង ោមាា ក ័
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ោញ់ជ ីគុ  សារ 
  ចិ សារ         សឡកហាោ  

ជំពូក ទ ី១  ៈ អន់រទួ  ឡឹង ោា ញ់ ង់………………………………………………… 

  ១. របាគ ័សម្ើ ុត …………………………………………………………. 

  ២. តាគ់ ោតាងំ ព ឹចម្ាគ ……………………………………………… 

  ៣. សអើ អុះ មុ្ ី …………………………………………………………… 

ជំពូក ទ ី២  ៈ រ៉ាវ៉ាង ោា ញ់ ង់ ………………………………………………………… 

 -ដ្ឋរ់ ទី សមាា ញ 

  ១. ចអត ោំ ុងកយិ  ……………………………………………………… 

  ២. សរ ើ ុ ះ របាះ ័ ោា រទូ ……………………………………………………… 

  ៣. ោ ាញ់ ង់ …………………………………………………………… 

 -ដ្ឋរ់ ទី សពៀរ 

  ១. ោោប សារ ោណា ័ ………………………………………………… 

  ២. ោា តា ំ……………………………………………………………………. 

  ៣. ឡាសបៀប របាគ ័សាអែោង ោណា ័ …………………………………….. 

  ៤. ម្ប សាអែោង ោណា ័ ………………………………………………….. 

  ៥. ចអត ោណា ័ ………………………………………………………….. 

 -ដ្ឋរ់ ទី ចបាង 

  ១. ម្ប រ៉ា  ោណា ័ ……………………………………………………… 

  ២. ចអត រ៉ាវ ជុង ត ីោណង ័ ូ ចអត មុ្តសរោា យ ………………………… 

ជំពូក ទ ី៣  ៈ អន់តគី ឡឹង ោា ញ់ ង់ ……………………………………………………… 

  ១. ក ំោញ់ចំាង …………………………………………………………….. 

  ២. ចអត ឡាអត់ ឡាសោ …………………………………………………… 

  ៣.  ឹត  ង់ ពរ …………………………………………………………….. 
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៣ ដ្ឋរ់ យ៉ា ង ័មាំ ុង អន់សទៀ ផា អន់ខរ តាគ់ អន់សតើ សរ ើ ុ សាណូន ័អញ់ជូន ោតាប់ ពនិ ោប 

ទិ រ ូអន់តគ់ ទិ រ ូផា អន់ខរ អូ ស ឿ អូ រ៉ាប់ ខអ ែ សណាះ តាម្ អន់ខរ តាងំឡា ។ 

៤ ផា ថាម្ អាោ ត រវី អន់ ខអ ែ ណាងំ រ៉ា   ែង អំោំ ុង សណាះ ណាវគ អន់ ខអ ែ ណាងំ ោមាា ញ់ 

ោ រវី ។ សារ ពូ អន់តគ់ ឡឹង សតា ទិ គតិ សណាះ ័ រចះ ័ គតិ សណាះ ័ សកះ ។ កញិសអៀ អាញ់   

ចងឹ អំបាញ់  ូ រវី ណាវ គ ទី ២ ែៈ នចីម័្ ម្ន រវី ! រាប់ ដ្ឋរ់ អា ! អី  ទី ប បិុច ោ អង់ោន់ 

អន់សទៀគ ? រវី  ៈ អូ ទី បិុច ោ អង់ោន់ សណាះ អង់ោន់ អា អុះ ។ អី  ទី ប ទួម្ គង សាន់

វ៉ាយ សាសម្ៀយ រ៉ំ ុងបឹុ  ទួម្ (ពួត)១ ទួម្ ោញ់ចនិ ពូ ? ផា ទី អី  ជនឹ ពងឹ ញឹន ង៉ា ច 

អា ហង ផា អី  ជនឹ រទង រព ីរទង អយិត អូ រតគ់ អុះ ។ រវី  ៈ អឺ ោណង ័អឺ ោោា ច់ 

 អន់ែ ី អំបាញ់ នសីណាះ ័ រតគ់ សកះ ! រាប់ ដ្ឋរ់ អា ោយ ឡឹង ខអ ែ គង សាន់វ៉ ាយ សាសម្ៀយ 

រ៉ំ ុងបឹុ  ពូ ោ អាញ់ អូ ទួម្ អូ ទី រទុង សែ  រាប់ ដ្ឋរ់ អា ។ ផា អូ ទី ោ ដ្ឋគ់ សកះ សសា ! 

សារ អា ញឹន អំបាញ់ សភ្ឿ នសីណាះ ័ ហង ។  

 
៣- សបើ ិនចថាសរោយពួកសគទំាងពរីនាក់បដូរចតិតកនំតិអត់រ ឡាញ់ោន សទសយើងរតវូទូមាន

ទំាងអ ់ោន រសបើពួកសគមិ្នរពម្សាដ ប់សទសនាះជាសរឿងរប ់ពួកសគ ។  

៤- សបើសៅថាម្ខ ងរវីសអាយោត់រករប ់ ងនងិសអាយោត់រករបពន័ធសអាយរវីសទៀត

នង ។ សរឿងខែ សគខនដផាដ ពំខីាងសនាះអ ់រតមឹ្សនះសហើយ ។ ឥឡូវសនះែញុ ួំររវីសទៀត

មាន២ចំណុច  ៈ  

- សតើ ពាចថាសនះកមយួរវីមានសទរ ឡាញ់រ ីសនេងសទៀតសទ ? រវីស ោ្ ើយថាអត់មានរ 

ឡាញ់រ ីសនេងសទៀតសទ ។  

- កមយួោនោន់ កងចែ អង៉ា ម្ ជស ច្ ៀនរ សីនេងសទ ? សបើមាន ូម្ជូនតាម្ពួកែញុ ំោា ច

សនះសហើយសបើជូនតាម្នោូវឬតាម្កខនោងសនេងគែឺ ុសហើយមិ្នរតវូសទណា! ។ រវីស ោ្ ើយថា

ឲ្សម្អសណដ ើ កោត់ ួរសនះ រតវូសហើយ ពាចថាសនះសរៅពរី ីសនាះែញុ ំអត់មានោន់ កងចែ 

អង៉ា ម្ ឬជស ច្ ៀនរ ីសនេងសទៀតសទ ។ 

- សបើអត់មានជាោរ អសហើយសៅ!សរឿងសនះសយើងរតវូ ួរអ ជ្ឹងសហើយ។  

១. សពៀក សារំ៉ាប់ ោប អន់រូ  ូ សពៀក ោញ់ចនិ 
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សកះ អី  ផា អូ ទី ដ្ឋរ់ យ៉ា ង ័មាំ ុង អន់សទៀ ផា អី  ជនឹ រទង រព ីរទង អយិត ខអ ែ សណាះ 

សារ ចអា ពងឹ អី  ោរ ីចអា ពងឹ អី  ហង សសា ។ ចឡង សណាះ វគ ័សបើះ  ូ កោញឹ រតាង ័ជរឹ 

ឡំា ោា គ់ ហី អង់ោន់ ណាវគ ។ ទ ឹ ោា គ់ សណាះ អន់ខរ ផា  ៈ អឺ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា ទិ រ ូសារ 

អន់ែ ី សរបើ ុ ញឹន រាះ ោ ពូ ោា គ់ សតា ញឹន ោ ទ ីរាះ សកះ អន់ខរ រទង សតា ោ ទី អន់តគ់  

ោា នរឹ សរបើ ុ ញឹន រាះ ោ អន់ែ ី ោា គ់ អា នសីអៀ  ៈ                                                      

១ អន់ខរ រទង សតា បិុច ទិរ ូចច ទិរ ូសកះ ោ អង់ោន់ អា ។                                           

២ ោមាក ័សណាះ ផា បិុច ទឹ  សតា័ ទ ឹ សអាម្ តាទិច ហង ោ អង់ោន់ អា ។                                

៣ ដ្ឋរ់ យ៉ា ង ័មាំ ុង អន់សទៀ ផា អន់ខរ តាគ់ អន់សតើ សរ ើ ុ សាណូន ័អញ់ជូន ោតាប់ ពនិ ោប

ទិ រ ូអន់តគ់ ទិ រ ូផា អន់ខរ អូ ស ឿ អូ រ៉ាប់ ខអ ែ សណាះ តាម្ អន់ខរ តាងំឡា  ។                 

៤ ផា ថាម្ អាោ ត រវី អន់  ខអ ែ ណាងំ រ៉ា  អំោា    ែង ោ រវី អំោំ ុង សណាះ ណាវគ អន់ ខអ ែ 

ណាងំ ោមា ាញ់ អន់ ោ រវី នសីៅ សែ  ។ 

សបើសៅថាអត់មានខតចថាសរោយសៅជូនតាម្នោូវឬតាម្កខនោងសនេងសនាះសរឿងសហតសុៅ

ស ើសៅសហើយណា! ។ នយិ៉យរចួសហើយតាសបើះនងិពូរតាងស័ៅនទះខាងរ ីសទៀត ។ ែ ់

នទះរ ីសហើយពួកសគនយិ៉យថាឲ្បងបអូ នពូមី្ងទំាងអ ់ោន សរឿងខែ ខាងសនះសអាយពួក

ែញុ ំរោប់ពួកសគខាងសនាះពួកែញុរំោប់អ ់សហើយពួកសគខាងសនាះកស៏អាយពួកែញុរំោប់ខាង

សនះែចូតសៅ 

       ១-  ពួកសគខាងសនាះោនយ ់រពម្ទំាងអ ់ោន សហើយចំសពាះរ សីនះ ។ 

        ២- បុរ សនាះថារ ឡាញ់រ ីសនះអ ់មួ្យជវីតិមិ្នខ ងោន រសទ ។ 

        ៣- សបើ ិនចថាសរោយពួកសគទំាងពរីនាក់បដូរចតិតកនំតិអត់រ ឡាញ់ោន សទសយើង   

        រតវូទូមានទំាងអ ់ោន ពួកសគមិ្នរពម្សាដ ប់សនាះជាសរឿងរប ់ពួកសគ ។  

        ៤- សបើសៅថាម្ខ ងរវីសអាយោត់រករប ់ ងនងិសអាយោត់រករបពន័ធសអាយរវី               

  ែចូោន រខែរ ។  
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  ជពូំរ ទ ី១: អ្ន់ ក្ទលួ ឡឹង ប៉៉ញ់សង់ 
 ១.របាគ ័សម្ើត 

  ែក់ោ ទឹ  ម្ង ោង៉ា ច អូ ផា ោ ចែ អូ តាតារ អូ ផា ោ ចែ អង់ឡំា មួ្ត តាតាម័្ ោា ណា ំគួប 

អន់ចរ ចាក សងើយ ោា គ់ ហី មួ្ត អង់ោន់ រាះូ ។ បក់ អន់ដ្ឋ ោសបោះ គួងទងឹ បក់ អន់ដ្ឋ (អន់ខទង)

១ រពួក បក់ អន់ដ្ឋ សខាោ ម្ (រទួ)២  រាគ់ សរអះ ោញ់សរអះ ។ បក់ ោជ ី ចាចាក អន់ដ្ឋ ចអា ពងឹ 

សរ៉ាង របា គ់ អាញ់ខ ែ ចាខជ ោា ន់ែបឹ ោា គប ោា សន ោា ន់

សទ សម្ើត យម្ ។ បក់ អន់ដ្ឋ ោប ោា វ៉ាម្  បក់ អន់ដ្ឋ 

កូម័្ ោ ទួង ។ បក់ ចំ ទួង អូ រតគ់ ពូ តងូ ័ោបោយ់ ោា គ់ 

យ៉ា គ់ រោគ់ ។ តាតាម័្ អន់ដ្ឋ ណាវគ ឡំា សាយុំ៉ំងំ ពូ 

មាា ម្ន អន់រ ូ ូ មួ្ត អង់ោន់ រាះូ ោ ទី សែ  ។  
 

 
 
 

 
ជពំកូ ទ១ី : មនុនងឹររៀបការ 
១ . ោរសធ្ា ើ ងារ 

     រ៉ ់សព ោា ចមិ្នថាខែភ្ោ ឺឬ ខែងងតឹពួកកសំោះខតងខតនាោំន សែើរស ងតាម្នទះកូនរកមំុ្ ។  

អនកែោះ ស ងចាបុ ីសឃ្លោ ក សហើយអនកែោះសទៀតស ង (រពួក) នងិភ្ោែំោុយពសិរ៉ះ យ៉ា ងរណត ំ  ។ អនកែោះ 

ែច ិសែើរស ង សៅខតកនងុសាោសរ៉ងភូ្មិ្ រកខតងបទចំសរៀងសរចៀង ទាក់ទងព ីគូ ងារ  ។  អនក

ែោះនយិ៉យពាកយរបសៅ សហើយអនកែោះសទៀតចំាខតស ោ្ ើយ ។ សបើ នណាស ោ្ើយមិ្នរតវូ សគនងឹនយិ៉យ

បសញ្ញជ  រ ឺចំអកចំអន់ជាមួ្យយ៉យចា ់ ។ កសំោះែោះសទៀត នាោំន សៅសាត ប់សគនទិានសរឿងសរពង 

ជាមួ្យពួករកមំុ្ កម៏ានខែរ ។  

១.ោរនតិ របាគ ័អន់ សតះ ពួយ យុ អញ់ខ ែ សមាា ញៗ 

២.ោណាគ ័ពូ របាគ ័ ូ ោា អូ ស ើ សាស ៀវ សារំ៉ាប់ អន់ មួ្ត តាតាម័្ រាះូ សខាោ ម្  ំរបាគ ័អនែខ ែ តពួំន អន់ដ្ឋ សអើ ផា សជើង  



17 

 

  ចាខនក រវី ម្ង ័ោ ឡំា ចាចាក ោា គ់ ហី អង់ោន់ រាះូ សពៀរ ែវូ  ិច ណាង ថាម្  ូ ណាង 

បម្ ។ ោតាងំ ោា នរឹ  ូវ ោា  ់ អន់ខរ រ៉ាសហើះៗ ណាង ថាម្ ោ អំបាញ់ ោា សហយើ ឡឹង ោណុង ៖ 

សពឿ សណាះ ? ម្ង ័សតើ  ោា សហយើ ឡឹង សតះ ផា សពឿ ចងឹ ទី អាញ់  ូ រវី ។ អី   ូ រវី ? ផា

សណាះ ញ៉ា  អូ ហាវ សងើយ ពងឹ ហី អា មី្ ។  អឺគ ហាវ សែ  ។ សកះសណាះ រវី  ូ ម្ង ័ោហាវ 

ពងឹ ហី ោា ឡឹងៗ ។ បគ់ រវី  ូ ម្ង ័ឡំាងចអា ញ៉ា  សកះ ណាង បម្ ោកប ចារ់ចវា ផា ៖ ហគ់ 

ហត អា មី្ អន់ែ ឹ អយបឹ ឡាឡិគ ័នសីណាះ័ ហងញឹន អា អែក  ូ រតង ័ោដ្ឋងំ ទឹប ោា នរឹ ង៉ា ច 

អា អោុ  ោ ែា    តាណាា ញ់់ ឡឹង ចំ ហង សោា ក អន់ ែ ឹ ទ ឹ ោា គ់ អា សា ឹំះ សាសំ ៀង ។ 

សពវ ម្ង ័សតើ  អន់ តាន ័ជុង ៖ “សតើម្ បី សតើម្ ែា  ឡឹង ចំ ចងឹ ទី ញឹន សាតាក់ សរាះ សបាោះ 

ោ បែ  រតង់ៗ ឡា ណាង ឡា ញ៉ា  អន់ែ ី ោប ោា ញ់រ  ់ រា ់ ោា រចម័្ ឡាសោ សៅ            

នសីណា័ះ ”។  

 

    

     ចំខនក ឯ រវី នងិម្ង ័សៅសែើរស ងនទះកូនរកមំុ្ពរីនាក់ សលម ះ នាងថាម្ នងិ នាងបម្ ។ 

សព ឮ ខ ា្រពូ នាង ថាម្ ោន ួរពរីកនងុនទះថាៈ ពរីណាសគនងឹ ? ម្ង ័ោនស ោ្ ើយថា ៖ ែញុ ំជាមួ្យ

បងរវី សទ ។ បង ជាមួ្យ បងរវី ឬ..? សបើអ ជ្ឹងសម្ាចកពួ៏កបងទំាងពរីមិ្នសឡើងស ងស ើនទះ

 ិន ។ ោទ មានអី..!សឡើងខែរ បនាទ ប់ម្ក រវី ជាមួ្យ ម្ង ័ោនសឡើងស ើនទះយ៉ា ងថមម្ៗ ។  

សព រវី ជាមួ្យ ម្ង ័ោនអងគុយរចួរ៉ ់សហើយ  នាង បម្ ោននយិ៉យពង៉ា ងថា ៖ ខន បង

ទំាងពរីជក់ោរសី ង ពួកែញុ ំទំាងពរីនាក់មិ្ន ូវជាសាអ តបាុនាម នសទ? សហើយពួកែញុ ំនយិ៉យ តីមិ្ន ូវ

ពសិរ៉ះ  ោា ចសនះមិ្នែងឹជាែយ ់គួចម្កពខីាងណាសទោនបកអនកទំាងពរីម្កែ ់ទីសនះជាស ើក

ែំបូង .រវី នងិ ម្ងោ័នស ោ្ ើយភាោ ម្ថា ៖ ោម នសភ្ោៀងែយ ់អីបកពួកែញុសំទ. អូនសអើយ ែញុ ំរោប់រតង់ៗ

គពួឺកែញុ ំរត់សគចពរី សងា ើចពមី្ែូ  សហតអុា ីោនជាអនកនាងទំាងពរី នយិ៉យ តីបង៉អ ប់ែោួនឯង 

អ ជ្ឹង ។  
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ចឡង សណាះ អន់ខរ សងើយ រាះ សារ សណាះ រាះ សារ អា ថាមំាដ្ឋ ហង ។ ណាង ថាម្  ូ ណាង 

បម្ សណាះ ឡាយ៉ា ម័្ ខាក់ ចហ ឡំា ត ីដ្ឋគ់ រាង៉ា ង ចហ ឡំា ខម្ង ោក ទំុៗ ចហ ឡំា ក ់កុ ំ  

ដ្ឋគ់ ចាន់ទុគ  រាគ់ ោា នរឹ បាុប ច ម្ ជួង ។ ទឹ  រជុ មាងំ ចែ ទិ បាះ សរជង តាតារ បោម័្ៗ ត ំ ូ 

ែា  ឡាអត់ រ៉ាជបី ម្ង ័ោ សជៀក រវី  ឹត ចតប ។ ោតាងំ នសីណាះ ័ ណាង ថាម្ ោ ោប    

ោុងំឃឺ អង់គុន អន់ខរ អង់ោន់ រាះូ អង់ោន់ ដ្ឋយ ពួយ ពួ សមាា ហ ៖                                     

ញ៉ា  រុញិ ោ  ឹត មីុ្ ញ៉ា  អូ ចអា សងើយ ?                                                                  ‑

បក ័សកះ អន់សទៀ តម័្ អន់ែ ី ជ ី បាះ អំ ឺ ។ សកះ ផា នសីណាះ័ រវី  ូ ម្ង ័ោ  ឹត ចតប   

ោា គ់ សរ៉ាង ។   ង៉ា ច អន់តគី រវី  ូ ម្ង ័ចាក សងើយ ណាវគ ។ ណាង ថាម្  ូ ណាង បម្ ោ អយូវ 

 ុះ អុញ ោបង ត ីសកះ សណាះ ឡំា សបើក អំោា រ ោា ឡឹងៗ ។  

 

 

     បនាទ ប់ម្កពួកសគអងគុយស ងនយិ៉យសរឿងសនះសរឿងសនាះតាម្ធ្ម្មតា ។ នាង ថាម្ នងិ នាង 

បម្ ជារ សីាអ តណា ់សម្ើ ចែសាអ តរ  ន់ រកខ កសម្ើ ថព ់ រកហម្រសោង ុីជម្ពូ  រកខ 

កសម្ើ ថាា  សាអ តគួរសអាយគយគន់  ំែពីសិរ៉ះែចូ តាសារោិ ។ ែ ់សព យប់សរៅ រពះចនច ័

បស ច្ញពនោ ឹឺម្ៗ ខថម្ទំាងមានែយ ់បកយ៉ា ងរតជាក់នងខែរ  ម្ង ័កោ៏ន បបួ  រវី សៅនទះ

សែក ។ នាង ថាម្ ោនឮែចូសនាះកន៍យិ៉យសអាយសាក ម្តាម្ពាកយ ំែរី រីកមំុ្តាម្បុរ

ណថា ៖ សហតអុា ីបងឆ្នប់សៅវញិសម្ាោះ សម្ាចកមិ៍្នអងគុយស ង ិន!  មម្សហើយខាោ ចអនកទំាងពរី

សែករជុ រពកឹសឡើងមិ្នអាចចុះបុករ ូវោន ។ នយិ៉យរចួសហើយ រវី នងឹ ម័្ង ោនសៅវញិសែក

សៅ សាោសរ៉ងភូ្មិ្ ។ យប់ខ អក រវី នងឹ ម្ងក័ោ៏នសៅស ងសទៀត ។ នាង ថាម្ នងឹ នាង បម្ 

ោនសរោកអុចសភ្ោ ើងចនោុះ រចួសហើយសៅសបើកទាា យ៉ា ងថនម្ៗ ។  
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ម្ង ័អង ចអា កាម័្ អុញ ោបង ចាខនក រវី ចអា អន់សែន ោា ណីរ  អន់ងរី បែិង អុញ ោបង ត ី

សមាា ញ ោខពវ គ ហត់ មួ្រ ពរឹ រាះ សារ រា  អន់ដ្ឋ ោនតិ អន់ដ្ឋ ។ បគ ័អយបឹ ទ ីសពៀរ ចបាង មួ្រ រវី 

ោ ជរឹ សដ្ឋម្ ។ អន់តាន ័សណាះ ម្ងោ័ សាងំកចិ អំបាញ  ូ ណាង ថាម្ “ថាម្ អី  ចងឹ តាច់ 

ញ៉ា  អូ (ោបាូវ)១ អាញ់ របូ សណាះ ?” ។ 

ោតាងំ ម្ង ័អំបាញ់ នសីណា័ះ ថាម្ ចាខរចប សមាា ញ រទុ ោណុង ពុត សកះសណាះ ខអ សតើ  ផា “យី 

មីុ្ រតគ់ ឡគ់ អី  ផា សណាះ ហះោ ញឹន អា អង់វុគិ ័ោា សតា ោា ច ង អង់ចឡង ោា សតា ឃោ ត កត់ 

ោបាូវ អូ ោបាូវ អី  អូ ោចាប័ សតះ័ ។ ម្ង ័ោា ណូ  ឡាប័ ចាក សងើយ ោតាងំ ណាង ថាម្ ោប 

នសីណា័ះ ខអ អោុ អន់តគ់ ផា ថាម្ បិុច ោ រវី សកះ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្ង ័ោនអងគុយជតិសភ្ោ ើងចនោុះ ចំខនកឯ រវី អងគុយបខងអកែនងស ើជញ្ញជ ំងខបរមុ្ែសៅសភ្ោ ើងចនោះុ 

ចែមាា ងោន់ថាន មូំ្  សដ្ឋយ ោឹក ឯមាត់កពុំងនយិ៉យស ងនង នងឹ នយិ៉យខម្ានខទននង ។ ជក់

ថាន មូំ្ ោនពរីបីសែើម្សហើយ រវី ក ូ៏ម្ចុះសៅបត់សជើងតចូ ។ ស ោ្ៀតសព សនាះ ម្ង ័ោន ួរនាង 

ថាម្ ថា ៖ សតើនាង ថាម្ ទិញអត់រកបី ែញុ ំ ក់សនះ ? សព ោនឮ ម្ង ័ រួែចូសនាះ នាង ថាម្ 

ោនគតិកនងុចតិតមួ្យ នទះុរចួសហើយ នាង ថាម្ ស ោ្ ើយថា ៖បង ួរសនាះរតមឹ្រតវូសហើយខតពួកែញុ ំ

សធ្ា ើខែេ ំរ៉ប់ទាក់ពវី ោ៍ោសែវខែេចងសជើងសធ្ា ើពវី ោ៍ឃោ តខាោ ចខរកងចងរកបីបងសនាះមិ្នជាប់សទ

ែងឹ ? ខាោ ចរកបីសនាះខែេពួកែញុ ំចងមិ្នជាប់ ? ម្ង ័ជាម្នុ េធ្លោ ប់ សែើរស ងជាមួ្យ រវី សព 

ឮនាង ថាម្ គតិយ៉ា ងសនាះែញុ ំែងឹថានាង ថាម្ រ ឡាញ់រវីសហើយ ។ 

 

១. សពៀក សារំ៉ាប់ មួ្ត តាតម័្ ោប ោា ញ់សជាៀរ  ូ អង់ោន់ រាះូ ោា តាង  ចិ ោា ណូ  តាតាម័្ 
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បគ ័រវី ហាវ ឡឹង សដ្ឋម្ ម្ង ័ោសបោះ មាា ត់ សមាា ញ ចបែង  ូ ោប ោសហៀច ផា៖“ដ្ឋគ់ ោសឡាះ 

សែ  ោ ពនិ រវី” ។ ោតាងំ ម្ង ័ផា នសីណាះ័ រវី ោកកី ហិញហុញ សកះសណាះ ម្ាុត ចអា ហះ 

ចារ  ខអែ រោន ។ អន់ សងើយ រាះ សារ ទឹ  រជុ មុាងំ សកះសណាះ ចតប ឃូ សពឿ ឃូ ខអែ ។ កាម័្ 

តារ អយិរ សអាគ សមាា ញ ទង ណាង ថាម្  ូ ណាង បម្ ោ អយូវ សបាះ ចាខនក រវី  ូ ម្ង ័ោ 

ោា ន់តាន  ឹត ចតប តាគ់ អន់តារ ោា គ់ សរ៉ាង ។ គតិ ង៉ា ច សណាះ រវី  ូ ម្ង ័ឡំា សងើយ ចត ប 

ោា គ់ ហីណាង ថាម្ ស ើយ ហង ។                                                                                                       

 ២.តាគ់ ោតាងំ ព ឹចម្គ 

      រវី  ូ ណាង ថាម្ របា គ់ សម្ើត គួប អន់ខរ ទី តាម័្ សរតា ចែ សម្ើគ ព ឹថាម្  ិច វគ ័បិវ  ូ 

យ៉ា គ់ ោ ំោ ឃឹត ណាងំ ោា ណូ  សមាា ញ ែវូ សារំ៉ាប់ អំបាញ ោា ឡាក់  ូ រវី សបៀរ ខបែង ង៉ា ច 

ឡឹង សណាះ វគ ័បិវ ោ ឡំា ចាចាក រាះ សារ ោា គ់ ហី កោញឹ រតាង ័។ ចឡង សណាះ ខអែ ផា៖             

“ម្ន រតាង ័អី  រ ុចអា  ូ សសា រវី អី  អំបាញ់  ូ ខអែ រ ូោ អាញ់ រ ូម្ន” ។ 

  
     សព  រវី បត់សជើងតចូរចួសហើយ កស៏ឡើងស ើនទះ  ម័្ង ោនញ៉ក់ខភ្នកមាា ង នងិ ោននយិ៉យ 

ែេឹបថា ៖ មិ្នអីសទ(សយើងោនន ់សហើយ) រវី សគមិ្នបែសិ ធ្នងឹសយើងសទ ។ សព ឮ ម័្ង  

នយិ៉យែចូសនាះ រវី ោនស ើចសាញិញ សហើយកោ៏នចូ អងគុយ កខនោងសែើម្វញិ ។ ពួកសគោន

ជខជកោន ែ ់យប់សរៅ រចួសហើយោនសែកតាម្គូសរៀងៗែោួន ។ ជតិភ្ោ ឺមាន់រង៉វម្តង នាងថាម្ 

នងិ នាងបម្ ោនសឡើងបុករ ូវ  ចំខណក រវី នងិ ម័្ង ករ៏បញ៉ា ប់សៅវញិ សែកបនតសៅឯសាោ

សរ៉ង ។ ចាប់តាងំពយីប់សនាះម្ក រវី នងិ ម័្ង  សៅសែកសៅនទះ នាងថាម្ រហូតម្ក ។ 

 ២ . ឲ្យ ឪពុក មាត យែងឹឮ                                                                                    

រវី នងិ នាង ថាម្ ោនសធ្ា ើ ងារជាមួ្យោន ោន៥-៦ខែសហើយ  ឪពុកមាត យ នាងថាម្សលម ះ 

តាបិវ នងិយ៉យ ោ ំកច៏ង់រកម្នុ េមាន ក់សែើម្បីសៅ ួរបញ្ញជ ក់ រវី ។ ពរីបីយប់សរោយម្ក 

តាបិវ កោ៏នសៅជខជកស ងសៅនទះ ពូរតាង ័។ បនាទ ប់ម្កោត់ថា ៖ កមយួ រតាង ័ធ្លោ ប់សៅជា

មួ្យសៅ រវី កមយួ ួរសៅ រវី ឲ្យែញុនំងសម្ើ កមយួ ។ 
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អំបាញ់ សារ ញ៉ា  វគ ័? វគ ័បិវ ោែគ់ តាងំ បាកៗ សកះសណាះ ចាគ ័ហត់ អន់សែើរ ោប អន់សែើរៈ 

សារ ោបាូវ អន់តគិ ័សតះ រ៉ាសវាះ អន់តគិ ័ឡាន ។ នចីម័្ សសា រវី ចាចាក ោា គ់ ថាម្ ចងឹ ោនតឹ 

តាទិច ប ?” ។ អឺុគ អំបាញ់ ោ អំបាញ់ ខអែសតះ ័ ។ ផារ ីទី សពៀរ ង៉ា ច ឡឹង សណាះ រវី ោ ឡំា ចា

ចាក ោា គ់ ហី កោញឹ រតាង ័។ សកះ រាះ សារសណាះ រាះ សារ អា ទិ សកះ កោញឹ រតាង ័ផា ៖                                                          

នចីម័្ រវី អី  ចាចាក ោា គ់ ថាម្ អី  បិុច ទី បិុច រង តាទិច ប ? រវី ោកកី គកចកក សកះ

សណាះ រាះ ផា  ៈ សណា័ះ អាញ់ ផា ! ផា ពូ បិុច ពូ ចច ។ ឡឹង សពឿ អី  អោុ ោ ញឹន បិុច គួប ញឹន 

ខម្ត ?  អាញ់ អោុ  ឡឹង វគ ័បិវ ។ អន់ខរ បិុច ោ អី  ខាក់ សណាះ ហង អន់ខរ សរបើ ុ អាញ់  

អំបាញ់ អា ។ ោតាងំ កោញឹ រតាងំ រាះ នសីណា័ះ រវី សហាគ ោណុង ពុត ខាក់ សណាះ ហង ខអែ ោប 

ផាៈ ព ឹចម្ាគ អុះ មីុ្ អាញ់ ោ ឃឺ ចងឹ បិុច សែ  ោ អាញ់ ទី អង់ោន់ សណាះ ។ 

 
 

 

 ួរ សរឿងអី តា..? តាបិវ ោនសោះោស ៀឮ ូតក់ៗ រចួសហើយោត់ញ៉ត់ថាន ដំ្ឋក់ោស ៀ 

បសណត ើ រនងិ នយិ៉យបសណត ើ  សរឿង សកមងៗ  សម្តចសហើយសៅ រវី ខែ សៅស ងនទះថាម្ សគរ  

ឡាញ់ខម្ានខទន ឬ កអ៏ត់ ? ោទែញុ ំួរកោ៏នខែរអ ជ្ឹង...! ពរីយប់សរោយម្ក រវី កោ៍នសៅ 

ស ងនទះពូ រតាង ័។ ពួកោត់នយិ៉យសរឿងសនះ នយិ៉យសរឿងសនាះរចួសហើយ ពូ រតាង ័នយិ៉យ 

ថា ៖ សម្ាចសហើយ រវី ឯងសៅស ងនទះ ថាម្សនាះសតើ ឯងរ ឡាញ់ខម្នឬកមិ៏្នខម្ន ? ឮែចូ 

សនាះ រវី កស៏ ើចសាញិញបនាទ ប់ម្កនយិ៉យ ថា ៖ ោទែញុរំ ឡាញ់ខម្ន !សបើសគសពញចតិត 

សពញសថោ ើម្រ ឡាញ់ខម្នសនាះ ។ សតើសោក ពូ ែងឹ ពអីនកណា ពួកែញុរំ ឡាញ់ោន  ? ែញុ ំែងឹព ី 

តាបិវ  ។ ពួកសគរ ឡាញ់សពញចតិតឯងណា ់  សទើបពួកសគឲ្យែញុ ំ ួរឯង ឮ ពូ រតាង ័រោប់ែចូ 

សនាះ រវី  បាយកនងុចតិតខាោ ងំណា ់ សហើយនយិ៉យថា ៖ ឪពុក មាត យ បងបអូ នែញុ ំកស៏ពញចតិត  

នងឹសអាយរ ឡាញ់រ សីនាះខែរ ។  
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ចឡង សណាះ អន់ខរ ោ រាះ សារ អន់សទៀគ ណាវគ ហង ។ ង៉ា ច អន់តគី កោញឹ រតាង ័ោ ឡំា ោា គ់ 

ហី វគ ័បិវ ។ ទឹ  ោា គ់ សណាះ វគ ័បិវ ផាៈ នចីម័្ ម្ន រតាង ័អី  អំបាញ់ សកះ សារ ពនិ ផា 

ខព ? អាញ់ អំបាញ់ សកះ ខអែ ផា អំ ឺ ទី ង៉ា ច ទី ហង ផា អន់ែ ី បិុច ចច ោ ខអែ ។ ផា អន់ខរ 

ចច ោនតឹ ឡាក់ ោ ោា នរឹ អន់ខរ ផា ោា ចឡ បុន ពនិ សកះ ម្ន ។ ោនតឹ សែ  តះ ័ ឃឺ អូ ឡិគ ័

ឡះ ័ អុះ ោា ណូ  សណាះ ។ ចឡង សណាះ កោញឹ រតាង ័ោ  ឹត ោា គ់ហី ខអែ ហង ។ 

      ទឹ  ថុន សពៀ ទំុ ខាប់ែួ វគ ័បិវ ោ ចអត សអើ ោា ង៉ា ត ័សពៀ ។ ដ្ឋរ់ សណាះ រវី ឡំា ោា គ់ ហី   

ថាម្ ឡឹង ោ ឺំ នុងមុាងំ សភ្ឿ ោា ណា ំមួ្ត តាតាម័្ តងូ ័រពយឺ ោា គ់ មីុ្រ ។ ទឹ  មីុ្រ បក់ អន់ដ្ឋ    

រ៉ាឡូវ សខាោ ម្ ចាប័ ពងឹ សបើ ុក បក់ អន់ដ្ឋ ម្ាុត ឡាយុះ ខជ អន់តគិ ័មីុ្រ ។  

 

 

 

រចួសហើយពួក សគោននយិ៉យសរឿងសនេងៗបនតសទៀត ។ យប់ខ អក ពូ រតាង ័កោ៏នសៅនទះ  

តាបិវ ។ សព សៅែ ់នទះ  តាបិវ  ួរថា ៖ សម្ាចសហើយ កមួយ រតាង ័សរឿងខែ ែញុ ំសអាយ ួរ 

សនាះ? ោទ ែញុ ំោន ួរសហើយ ! វ៉ថាចថាករ៏ ឡាញ់ យប់ករ៏ ឡាញ់ខែរ សអាយខតឪពុក  

មាត យ ខាងរ សីពញចតិតសគ ។ សបើពួកសគរ ឡាញ់ោន ពតិរោកែ ែចូមាត់ពួកសគថាខម្នសនាះ 

 គជឺាោ អសហើយកមយួរបខហ ពតិរោកែខម្ន ម្នុ េសនាះមិ្នសចះសោករោ ់សគសទ ។  

បនាទ ប់ម្ក ពូ រតាង ័កស៏ៅនទះែោួនឯងវញិ ។ែ ់ខែរ ូវទំុ រគួសារ តាបិវ កន៏កឹ(ខ នរ ូវ) 

សៅរព ឹងរ ូវ ។ ចថាសនាះ រវី ោនសៅនទះ នាង ថាម្ តាងំពរីពកឹរព ឹម្ សែើម្បីបបួ ពួក 

កសំោះខ ងពាងសៅចំោរ ។ សព ែ ់ ចំោរ អនកែោះ រមាកភ្ោុែំោុយកនងុែទម្ អនកែោះសទៀត 

អង់រនុសែើម្ពពាយចាប់ចខចសៅ កណាត  ចំោរ ។ 
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រវី ចាក តារ់ អន់រទ ឹ សកះសណាះ ោា ណា ំពូ ជរឹ សអាះ សទៀក ។ ហាវ ឡឹង សអាះ សទៀក អន់ខរ 

តះូ តាខព សកះសណាះ ជូរ រ៉ាន់ដ្ឋប់ ហះ អញ់ខ ាែន ។ បគ ័ពូ របាគ ័សាអោង របាគ ័ញ៉ា  សកះ វគ ័បិវ 

សរ ើះ តាខព អន់ ោ ោឡំំាង ចអត ។ ោោា ច់ រវិ ខអ ចអា ហះ សតើម្ រពយឺ ចហ សទៀក ោ ពូ ។ រវិ 

ចអា ( ំបា ត់)១ ហះ សណាះ ឡឺង ោ ឺំ ទ ឹ តាប់ មុាងំ ។ បគ ័ពូ សកះ ចអត សកះ  ង់ រវី រុ ី   

គួង រ៉ាន់ដ្ឋប់ ដ្ឋគ់ រុ៉ងំអិត សកះសណាះ  ុះ រក សមាា ញ  ែច  ែ  អុញ ោ កោញឹ វ៉ា ថាម្  ឹត  

ោា គ់ ហី ។ តារ ោ ឺំ រវី  ូ ថាម្ ោ ោា ន់តាន ឡំា ោា គ់ មីុ្រ ោយ រពយឺ រ៉ាវ អង់សគៀន រ៉ាវ គូម្ 

រ៉ាវ បួង រ៉ាវ វ៉ាក រ៉ាវ ចក រ៉ាវ ខជន ចឡងសណាះ អន់ខរ អញ់ជូន  ឹត ោា គ់ ហី ។ 

 

 

រវី សែើរជំុវញិរពំចំោរ រចួ 

សហើយ បបួ ោន ចុះសៅែង 

ទឹក ។ សឡើងពែីងទឹកពួកសគ  

ោនចាក់រសាពាង រចួសហើយ 

បូម្រសាពាងដ្ឋក់កនងុែបទុក 

សកៀនជញ្ញជ ំងែទម្ ។ សព  

សគសធ្ា ើម្ហូបអាហាររចួសហើយ តាបិវឧបកចិចរសារពាងសអាយោឡំំាងនកឹ ។ ចំខណក រវី អងគុយ 

ជតិរសាពាងចំាចាក់ទឹកសអាយសគនកឹ រវី សៅបំសរ ើកម្មវធិ្នីកឹ រសារសនាះតាងំពរីពកឹ ែ ់  

យប់ ។ សគនកឹរចួសហើយ រវី កោ៏នរសាយខែេគងទុកដ្ឋក់ោនសរៀបរយសហើយ បនាទ ប់ម្កក ៏ 

អុចសភ្ោ ើងចនោុះបំភ្ោនឺោូវសអាយ អែុំ  ពូ មី្ង ខាងនាង ថាម្ សៅនទះ ។ រពកឹសឡើង រវី នងឹនាងថាម្  

ករ៏បញ៉ា ប់សៅចំោរសែើម្បី ោយពាង ោងចាន សាោ បរពា ខកវ នទ ិរចួសហើយ ពួកសគជ ជ្ូន  

សៅនទះ ។ 

១. របាគ ័ង៉ា រ អន់សទៀគ ៗ តាម្ ពូ យរ 
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 ផារ ីអញ់ជតឹ ដ្ឋរ់ ឡឹង សណាះ ហី រវី ចអត ពុះ សា ចម្គ សាខគ (ោសែើត)១ ោ វគ ័ 

សបោ ើត ។ ថាម្ ោ ឡំា  ំបា ត់ ោា គ់ សណាះ ឡឹង ដ្ឋរ់ គុ  ទឹ  ដ្ឋរ់ សកះ ចអត សកះ  ង់ នសីៅ 

សែ  ។ ទ ឹ ថុន ោា សឡះ សបាោះ សានង វគ ័សបោ ើត ផា “មីុ្ បិវ ដ្ឋរ់ ចំ ពនិ ចងឹ តាគ់ អង់សកះ សារ 

អង់គន ពនិ អា ? ផា ពនិ រកូ តាគ់ អង់សកះ អន់សទៀ អន់ខរ របាគ ័សារ របាគ ័ោរ ីោា ណាប ពនិ 

សៅ” ។ វគ ័បិវ ផា  ៈ“រតគ់ ហង អី  ោប សណាះ អុះ ! ផា នសីណា័ះ ពនិ កឡំត់ ោា គ់ ចែ      

អន់តគី ោា រ់មីុ្ អិុះ ? វគ ័សបោ ើត ផាៈ អឹុះ នសីណា័ះ ោតាម្ ។ បគ ័អោុ  ឡាក់ ឡឹង ចែ ចអត ោា ញ់ ង់ 

សកះ ខាប់ែួ រទង ោមាក ័ ូ ខាប់ែួ រទង អង់ោន់ ោ ឃឹត សរ៉ាម្ តាខព ខ ែ ពរ រទង សពឿ   

រទង ខអែ ហង ។ ចាខនក រវី ោ ចអា ោា គ់ ហី ថាម្ ។    

   

 

 

  ោន១០ចថាសរោយម្កសៅនទះ រវី  កម៏ានកម្មវធិ្នីកឹ ីុោប់សម្រជូកខ នសអាយ សោក  

តាសបោើត ។ នាង ថាម្ កោ៏នសៅជួយ រវី តាងំពសីែើម្រហូតែ ់ចប់ែចូោន ខែរ ។ ែ ់រែវូ 

រោងំសគរបមូ្ ន រ ូវរចួសហើយ តាសបោ ើត ោន ួរថា៖ បង បិវ សតើចថាណានងឹគតិគូសរឿង 

កូនសៅសយើងសនះ ? សបើពនាសព យូរខាោ ចពួកសគមានសរឿងរ៉ាវសយើង នងឹពោិកសដ្ឋះរសាយ 

សហើយ ។ តា បិវ  ថា ៖ រតមឹ្រតវូសហើយបអូ ន ! សបើអ ជ្ឹងសយើងកណំត់ ខែសរោយសព សពញ 

សោចុះ ?តា សបោ ើត ថា ៖ ោទ អ ជ្ឹងកោ៏នខែរ ។ សព ែងឹចា ់ពចីថាខែសរៀបោរ ពួកសគ 

ទំាងពរី ។ ែសូចនះរគួសារខាងរបុ  នងិ រគួសារខាងរ ីសរៀបចំរ ូវអងារ ំរ៉ប់ បិទរសា 

ពាងសរៀងែោួនៗ ។ ចំខណកឯ រវី កស៏ៅនទះ នាង ថាម្ មុ្ន ។                                                

                                                

 

១. ច ន សាក់ អយក់ោា ជូ អយក់រគូ សខាោ ម្ សាសដ្ឋះ 
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   សមាា ញ ចែ ឡឹង សណាះ វគ ័សបោ ើត ឡំា ោា គ់ ហី វគ ័បិវ  ។ ខអែ ផា៖      “ មីុ្ បិវ  ! ង៉ា ច ចំ ពនិ ចងឹ 

ឃឹត សអើ អុះ មីុ្ ?   ា  វគ ័បិវ ផា ៖ សអើ ង៉ា ច រ៉ាយ៉ា ង ័សតា័ ! កយិប ដ្ឋរ់ យ៉ា ង ័ពនិ សរបើ ុ ពូ ចាក រាះ 

 ូ អុះ មីុ្ ឡឹង ខគង ។ វគ ័សបោ ើត អុ ឹ ះ នសីណាះ ោតាម្  ។ ទ ឹ ម្ង ោង៉ា ច រវី ោ ចាក រាះ  ូ 

កោញឹ វ៉ា សណះ របា ង់ ោ ណុង រ ុក សរបើ ុ ឡំា សាយំ៉ំ ុង សារ ខអ ែ ចងឹ ទី ោមាា ញ់ ។ ចាខន ថាម្ 

ោ ចាក រាះ  ូ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា នសីៅ សែ  ។  

៣.សអើ អុះ មីុ្ 

ក.រទង ោមាា ក ័ 

  បគ ័អុះ មីុ្ ក្ ឹញ វ៉ា តុ ំទិ សកះ យ៉ា គ ័ស ើន ោ អយគ់ តាខព សទៀក សមាា ញ ចាយ សារំ៉ាប់ រតងឹ 

អន់ ោ ោា ណូ  ឡំា សាយំ៉ងំ សារ រវិ ពូ អន់  ិច តាខព សណាះ ផា តាខព សអើ អុះ មីុ្ ។ 

ែតូ ័អយក់ តាខព សណាះ រតងឹ សមាា ញ សពៀង សកះ សណាះ អន់ទឺប អន់ ោវគ ័សបោ ើត សរ ើ ុ ះ ចឡង 

សណាះ ខអែ អន់ ោ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា សណះ របា ង់ ចអា រសណាះ ទរិ ូ។  

ោន១ខែសរោយម្ក តា សបោ ើត សៅនទះតា បិវ ោត់ថា ៖ បង បិវ  សតើយប់ណាពួកសយើង 

នងឹសៅបងបអូ ន ? តា បិវ ស ោ្ ើយថា ៖ ោទ គយឺប់ខានខ អក ! ចថាខ អកពួកសយើងនងឹឲ្យ

សគសែើររោប់បងបអូ នខែ សៅឆ្នា យ ។ តា សបោ ើត ថា ៖ ោទ អ ជ្ឹងកោ៏នខែរ ! សព ែ ់

យប់សនាះ រវី  កស៏ែើររោប់ អែុំ  ពូ មី្ង បងបអូ ន សៅកនងុភូ្មិ្សែើម្បីម្កសាត ប់ សរឿងោត់ នងឹ

យករបពនធ ។ ចំខណកឯ នាងថាម្ កោ៏នសែើររោប់ អែុំ  ពូ មី្ង បងបអូ នម្កសាត ប់សរឿងែចូ

ោន ខែរ ។ 

៣. ោរ សៅបងបអូន  
ក. ខាង របុ                                                                                       

សព អែុំពូមី្ងបងបអូ នោនជួបជំុោន អ ់សហើយ យ៉យ ស ើន កោ៏នយករសា រមួ្យែប ំ

រ៉ប់ចាក់ឲ្យម្នុ េខែ ម្កសាត ប់សរឿងរប ់ រវី ។ សគឲ្យសលម ះរសា រមួ្យែបសនាះថា 

៖ រសាសៅបងបអូ ន ។ ែតូយ័ករសា រសនាះចាក់មួ្យខពងរចួសហើយកហុ៏ចឲ្យ តាសបោ ើត 

សែើម្បីឧបកចិចបនាទ ប់ម្កោត់កោ៏នចាក់រសា រខចកឲ្យបងបអូ នអែុំពូមី្ងទំាងអ ់ោន  ។  
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សកះ ចអត តាខព ទី ទងតគិ ័អន់សទាង១ វគ ័រជមិ្ ោ អំបាញ់  ូ រវី អន់រទួ  ឡឹង ពូ ផា៖ សារ 

ញ៉ា  អី  សអើ ោ ញឹន ង៉ា ច អា សសា រវី ? ោតាងំ វគ ័រជមិ្ អំបាញ់ នសីណាះ រវី ោ រាះ ផា  ៈ អូ ទី 

សារ ញ៉ា  សែ  វគ ័! ផា អន់ែ ី ខរវ រាគ់ រតគ់ ោប អាញ់ ផា ចងឹ ឃឹត ណាងំ គន ណាងំ         

ោមាា ញ់ ហង ។ សាទួក ោ អាញ់ ផា នសីណាះ ផា អន់ែ ី អូ ភ្ម្  អូ ខរវ អាញ់ ោ អូ ែនឹ    

សែ  ។ វគ ័រជមិ្ ផា ៖ ញ៉ា  ចងឹ យច ោ បា រ់ ទ ីគន ទី ោមាា ញ់ សសា ! ែង ោា ណូ  ពនិ អា អូ 

ផា ោមាា ក ័អូ ផា អង់ោន់ ទ ឹ ឡាសោ ោា ញ័ រាះ ោា ញ័ តាម័្ រតគ់ ណាងំ គួប រតគ់ ណាងំ សរគៀ

២ នសីអៀ ហង ។ យះ ័ រុ៉ងំហាវ ពូ ោា ស ើ ុគ អំខព ោ នសីៅ សែ  ។ ហះ ោ សារ ទ ីោមាា ញ់ អា 

ខអែ រាគ់ ពងឹ សណាះ ហង ឡំាោក ពងឹ សណាះ ហង សសា ។  

 
 
សព នកឹរសាអ ់កនោះខពង តារជមិ្ កោ៏ន ួរ រវី មុ្នសគ ! 

មានសរឿងអីោនជា សៅ រវី សៅពួកែញុ ំម្កជួបជំុយប់សនះ ? 

ឮ តារជមិ្  ួរែចូសនាះ រវី កោ៏នស ោ្ ើយថា ៖  

អត់មានសរឿងអីសទ សោកតា ! សបើ ិនជាអនកទំាងអ ់ោន សពញចតិត ឫ នយិ៉យរតវូោន  

ែញុ ំគតិថា ចង់ោនរបពនធកូនែចូសគ ែចូ ឯងខែរ ។ សបើ ិនជាអនកទំាងអ ់ោន មិ្ន សពញ

ចតិតែញុ ំកមិ៏្នហាែនយកខែរ ។ តារជមិ្ ស ោ្ ើយថា៖ មិ្នែុ អីសទសៅ សយើងយក របពនធកូន

សនាះ ។ ម្នុ េសយើងមាន ក់ៗមិ្នថារបុ  ឫ រ ី ែ ់សព សពញកសំោះ សពញរកមំុ្ គមិឺ្ន

ហួ ពោីរយករបពនធកូនែចូោន សទ ។ សទាះសគ ម័្យមុ្នកែ៏ចូ ម័្យសយើងសនះខែរ ។ 

សយើងយករបពនធ បាយនង នងិ មិ្ន បាយនង។ 
 

 

១. អង់សគៀន ថ ិសារំ៉ាប់ ចអត តាខព សទៀក ស ើ តាខព សានូរ 

២. សពៀក សារំ៉ាប់ ោប អន់រូ  ូ សពៀក គួប ។ ផា អូ ទី សពៀក គួប ខគង ងុ ីរ ពូ អូ យរ អុះ សពៀក អា 
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ោា ណូ  ពនិ អា ទ ឹ ទ ីគន ទ ីោមាា ញ់ សកះ ខអែ អូ រតគ់ ហង ឡាក់ ោ ពនិ ចអា  ( ចារ់សហើ

 ១) ចាក តាម្ ពចឹ ចាក តាម្ ចច ចអា នចីម័្ ោ ដ្ឋគ់ ។ ទឹ  ពនិ ទ ីគន ទ ីោមាា ញ់ ពនិ រតគ់  

របាគ ័មី្ ុរ របាគ ័ខរ ែ រង សាខគ រុ៉ងំចហ អយិរ សហៀន ឃឹត រ៉ា  ឃឹត អំោា   រុ៉ងំចហ គន  

ោមាា ញ់ ពនិ អន់ កុ ំអន់ ែ ់ ។ អូ ទី សណាះ ពូ មឹុ្ង អី  អូ ទី អា ពូ មឹុ្ង អី  ហង ហី សបើ ុ ុ ិក 

យា ះ ័ ទុរ  រ៉ា ែម្ សោា ម្ ោា ខ  ពូ មឹុ្ង អី  ទិ សណាះ ័ ហង ែង អី  អង់ ពូ ។ 

ផា ពូ ចអត  ង់ អន់ ទី អុញ រ៉ាោោ ក សទៀក រ៉ាសពាោ ង រទង បីៗ ។ ចឡង សណាះ វគ ័បោ  ផា៖ កោញឹ 

រជមិ្ អន់តគ់ អំខព រតគ់ ទិ សណាះ ័ សកះ ចាខនក អាញ់ បា រ់ អំបាញ់ នសីអៀ ៖ នចីម័្ អី  ទី ោមាា ញ់ 

អា ពូ ោុងំោប័ ោុងំែំ ស ើ អី  ណាងំ អី  តាងំ ឡា ? រវី សតើ  ផា ៖ អាញ់ បិុច អាញ់ តាងំ

ឡា អូ ទី សពឿ ោុងំែំ អាញ់ អុះ ។  

 
 
ម្នុ េសយើងសព មានរបពនធកូនសហើយ មិ្នែចូសយើងសៅែោួនកសំោះសទ សែើរតាម្ ចតិត

ចង់ ចង់សៅណាម្កណាតាម្ចតិតែោួនឯង ឫ សៅឯណាកោ៏នខែរ ។ សព មានរបពនធកូន

សហើយសយើង រតវូែតិែំសធ្ា ើ ខរ  ចំោរ ចិ្ ជឹម្ រជូក មាន់ ទា ខថម្ទំាងែំរក ុយោក់

សែើម្បី នេំទុកសអាយកូនសៅ នងឹ សម្ើ ខថរបពនធកូនោនែតិ ែ ់នងខែរ ។ សបើសគអត់

មានសនះ អត់មានសនាះសគនងឹពងឹស ើសៅឯងសហើយ ែចូជា សធ្ា ើនទះ  សធ្ា ើែទម្ សគពងឹស ើ

សៅឯងទំាងអ ់សហើយ សរពាះសៅឯងជា កូនរបសាររប ់ សគ ។ សព សគមានកម្មវធិ្នីកឹ

 ុីអា ីមួ្យ សៅរតវូអុញសភ្ោ ើងបំភ្ោ ឺែងទឹកសអាយ សពញ ពុយ នងិ រត ួនោូវសអាយ អ ។ ជា

បនត តាបោ  ោននយិ៉យថា ពូរជមិ្ ខណនាពំាកយ ទំាងអ ់សនាះពតិជារតមឹ្រតវូខម្ន ។ 

ចំខណកែញុ ំវញិចង់ ួរបខនែម្ថា សៅយករបពនធ សតើមានសគបសង៉គ ប់ មានសគចាប់បងាំ ឫ 

រ ឡាញ់ែោួនឯង ។ រវី ោនស ោ្ ើយថា ៖ ោទ ែញុរំ ឡាញ់ែោួនឯងអត់មានពណីាម្កចាប់

បងាំសទ ។ 

១. ោា ណូ  សបើ តាន ័ទី សោោ  ោមាា ញ់ 
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វគ ័បោ  ផា ៖ ទឹ  នសីណាះ ័ ោា ញ័ ពុត អី  ោខាក់ សកះ ប អី  ចហ អង់ោន់ សណាះ ? ផា អូ 

ោា ញ័ ពុត បា រ់ អី  រាះ ង៉ា ច អា ហង ដ្ឋគ់ (តាខព សបើ សតា័ សាសណា័ សបើ ឡាសយ៉ ា)១ ។ រវី ផា  ៈ 

អង់ោន់ អា រតគ់ ពុត អាញ់ ោ ខាក់ សកះ ។                                                              

- ទឹ  នសីណាះ ័ ញ៉ា ង សាណា ំអី  ចងឹ ទ ីោមាា ញ់ អា ?                                                            

រវី  ៈ ទី គតិ ចម័្ ឡុច ញុ អាញ់ ឡុច ញុ ខអែ សមាា ញ ចំុ សទៀក សអាម្ មាា ស  ញ ៗ ។                                   

- នចីម័្ ផា អី  អាោ ត ខអែ តគិ ័អី  ចងឹ ឃឹត នចីម័្ ?                                                      

រវី ៖ ផា អាញ់ អាោ ត ខអែ អាញ់  ែង តាខព សាខគ  ូ គួង សមាា ញ  ំរកុ ។ ចឡង សណាះ វគ ័បោ  

ោ អន់តគ់ ោា ន់ខធ្ម្ ោ រវី ផា ៖ អំខព អី  រាះ ផា អង់ោន់ សណាះ អី  ណាងំ អី  តាងំឡា 

អូ ទី សពឿ ោុងំែ ំសកះសណាះ អី  ឡាប់ រ៉ំ ុងចហ ទឹ  សតា ័ទ ឹ សអាម្ ។  

 

 

តា បោ  ស ោ្ ើយ . សបើអ ជ្ឹងសៅសម្ើ រ សីនាះ សពញចតិតសៅសហើយឫសៅ ? សបើសៅមិ្នសពញ 

ចតិតសទ ( ូម្រោបយុបសនះសហើយសរពាះមិ្នទាន់ចាករសារមិ្នទាន់វ៉យមាន់ែតុ)យប់សនះ 

 ូម្សៅរោប់ សោក តា តាម្រតង់ចុះ ទាន់សៅមាន ចា ់ទំុ នងិ សាកេចំីាសាត ប់ ។ 

 រវី . រ ីសនះ ែញុ ំសពញចតិតណា ់ ! តាម្គនំតិសៅ ! សៅនងិរ ឡាញ់របពនធសនះបាុនាម នឆ្នន ំ ? 

រវី . ែញុរំ ឡាញ់អ ់មួ្យជវីតិ  ុះែ ់ចា ់សោងែនងសរៀងៗែោួន ។ សបើ ិនជាសៅ(ខ ង

ោន រ)ឈប់រ ឡាញ់សគ សតើសៅគតិយ៉ា ងណា ? រវី . សបើ ិនជាែញុ ំ(ខ ងោត់)ឈប់រ 

ឡាញ់សគ ែញុ ំ ុែចតិត ងរសា១សែើម្ រជូក៦ ចាប់ នងិ គង១កសំភ្ោ ។បនាទ ប់ម្ក តាបោ  ក៏

ោនខណនា ំរវី បខនែម្សទៀត ថា : អំោញ់មិ្ញសៅោនរោប់ថារ ីខែ សៅរ ឡាញ់

សនាះគោឺម នអនកណាម្កបងាំសៅសទ សហើយសៅកយ៏ ់រពម្ ខថរកាសគែ ់ចា ់សាោ ប់ ។  

១. សបើ តាន ័ោា ញ់ ង់ សបើ តាន ័សកះ សោោ  ោមាា ញ់ 
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ផា ដ្ឋរ់ យ៉ា ង ័មាំ ុង អន់ សទៀ អី  របា គ់ វ ី ុវ៉ាច ័ញឹន អូ ឡាប់ អុះ ចែ  ! ផា អី  អាោ ត អី  ហង 

ណាងំ រ៉ា   ែង ោ ពូ ផា អី  អូ ទី រ៉ា   ែង ែងឹ ោ អី  ចងឹ ម្ប ក ់ ោ ពូ ហង ។          

អាញ់ អន់តក់ ោ អី  អា ទ ិគតិ សណាះ ័ ហង ។ ចឡង សណាះ របា ង់ ហិង ោ អន់តគ់ ោា ន់ខធ្ម្ 

ខអែ ណាវគ ផា ៖ រវី ទ ឹ អី  បិុច ទី គន ទ ីោមាា ញ់ អី  ទ ីអន់ ដ្ឋគ់ៗ ខជ មាា ន សារ មា ាន    

ោរ ីែង ពនិ ោា ណូ  ថុក ញ៉ា ក ។ ទ ឹ អី  ទី ោមា ាញ់ សកះ អី  ចអា អន់ របាគ ័ពុត រោគ់ 

សហៀន រតះ រតាងំ ហាងំ សាឡាច់ ជុង ពងឹ ហី ត ីពងឹ មីុ្រ ។ សកះ របាង ហិង ោប ខអែ វគ ័សបោ ើត 

អយគ់ តាខព សមាា ញ បោាច អន់ ពងឹ ោ ទំុ សកះសណាះ  ខអែ ផា ហគ់ រវី តាខព អា ! សពឿ អី  ចងឹ 

សរបើ ុ របគ ័ោណង ័ោ អី  ោ ខអែ សណាះ ហង អី  រតងឹ តាខព អា ។  

 

 

 

ចថាម្ាុែចថាសរោយសបើ ិនជាសៅមិ្នសោរពតាម្ពាកយ ំែែីោួនឯងសនាះសទ  គពួឺកែញុ ំមិ្ន

ទទួ ែុ រតវូសរឿងរប ់សៅសឡើយ ។ សបើ និជាសៅឈប់រ ឡាញ់សគ គសឺៅែោួនឯងរក

រប ់របរ ង់សគ ។ សបើសៅមិ្នមានរប ់របរ ង់សគ គសឺៅរបគ ់ែោួនឲ្សគចុះ ។ ែញុ ំ

ខណនាសំៅអ ់បាុណត ឹ ងសហើយ ។ បនាទ ប់ម្ក មី្ង អែុំ  កោ៏នខណនាបំខនែម្ឲ្រវី ថា :  រវី 

សបើ ិនជាឯងចង់ោនរបពនធ កូន គរឺ ់សៅឲ្ អ កុសំចះខតរកសរឿងនងិសគ សរពាះសយើងជា

ម្នុ េរករីក។ សបើសៅមានរបពនធសហើយ រតវូសធ្ា ើែោួនឲ្ អែចូអនកចា ់ទំុ ។ សរៀនសធ្ា ើែោួនឲ្

ឧ ាហ៏ នងិ ែំ ពាយ៉ម្សធ្ា ើោរង៉រចិ្ ជឹម្រគួសារ ។ សព ចប់ មី្ង អែុំ  ខណនា ំរវី 

តា សបោ ើត ោនយករសា រ ១ែបតចូដ្ឋក់ស ើចសងអបនាទ ប់ម្កហុចឲ្រវី! ខនរវីរសារសនះ 

សតើឯងនងឹសរបើនាក់ណាសអាយ សធ្ា ើសម្អសណត ើ កឲ្ឯងគនឺាក់សនាះសហើយឯងចាករសាសនះ ។  
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 រវី ោ អយគ់ តាខព សណាះ រតងឹ សមាា ញ សពៀង សកះសណាះ រតងឹ អន់ ោ កោញឹ រតាង ័៖ ហគ់    

ខម្ត អាញ់ យរ អី  របាគ ័ោណង ័ោ អាញ់ ។ អោុ     សែ  ោ សែើក ង៉ា រ សែើក សដ្ឋរ អី  តា

ោា ប ោ អាញ់ រ ូ។ កោ ឹញ រតាង ័អយក់ តាខព ឡឹង រវី សកះសណាះ ោប ផា ៖ អាញ់ អូ ផា ឡគ់ 

ោ សែើក ង៉ា រ សែើក សដ្ឋរ ខនវ សារ នសីអៀ សមាា ញ មឹុ្ង សមា ាញ ែងឹ ោ អាញ់ អា ោា ណូ  អូ អោុ  

ោប អូ អោុ  ផា អូ អោុ  ោរ ីអន់ តាខព អី  ហយែង ពងឹ សាោំា រ់  អយិរ ហយែង ពងឹ (រ៉ាសជៀវ)១ ។                              

តា ួម្ ោ អី  សរបើ ុ អាញ់ របាគ ័ោណង ័របាគ ័ោោា ច់ ោ អី  អាញ់ បា រ់ អំបាញ់ នសីអៀ  ៈ      

‑ញ៉ា ង ទង អី  ចងឹ សរបើ អាញ់ ចងឹ របា គ់ ោណង ័អា ? រវី ផាៈ សពៀរ ទង ខម្ត ។ ោណង័  

ោ ញឹន ទី គួប ញឹន សមាា ញ ទង  ូ ោណង ័ោ ញឹន  ឹត យ៉ា ង ័សតា សមាា ញ ទង ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
រវី កោ៏នយករសាសនាះចាក់ ១ ខពងរចួសហើយហុចឲ្យ ពូរតា័ង :  មូ្សោកពូ សធ្ា ើសម្អ

សណត ើ កឲ្ែញុ ំនង ។ ែញុ ំែងឹខែរថារខំានោរង៉រសោកពូខត ូម្អាណិតែញុនំង ។ ពូរតា័ងោន

យករសា ពរីវី សហើយនយិ៉យថា : ែញុ ំមិ្នថាសទកមយួរខំានោរង៉រសទសរឿងសនះសយើងរតវូ

ខតពងឹពាក់ោន សៅវញិសៅម្កសទា ខតែញុ ំជាម្ន ុេមិ្ន ូវសចះនយិ៉យសរចើន មិ្នសចះ

សដ្ឋះរសាយសរឿងសហតខុាោ ចខតខាតរសារខាតមាន់រប ់កមយួអត់របសយ៉ជន ៍។ រជុ ោន

ជាកមយួឲ្យែញុ ំសធ្ា ើសម្អសណត ើ កសហើយ  ែញុ ំ ូម្ ួរែចូសនះ សតើឯងឲ្យែញុ ំសធ្ា ើសម្អសណត ើ កសនះ

បាុនាម នែង ? រវី :ោទសោក ពូ រតវូសធ្ា ើ២ែង ។ សធ្ា ើសម្អសណត ើ  ំរ៉ប់នេំនគុំពួកែញុទំំាងពរី១

ែង នងិ សព ពួកែញុ ំ(សៅហូបោយសៅនទះែញុ ំ)ម្កវញិ១ែងសទៀត ។ 

 

១. រព ីរ៉ាហីង អូ  ូវ ទី អយិត ស ើគ ខព រព ីនសីអៀ ពូ អូ របាគ ័មុ្ ីរ អុះ ែង សតះ ោតាងំ អូ ដ្ឋគ់ សពៀ ។ 
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‑ផា ោណង ័ោ អន់ែ ី ទ ី ូ ោ អន់ែ ី  ឹត យ៉ា ងស័តា សទៀ អាញ់ ចច ផា សរបើ ុ អាញ់ របាគ ័

ោណង ័ោប សារ ោប ោរ ីអន់រ ី អាញ់ អូ ចច អុះ ។ ចឡង សណាះ វគ ័សបោ ើត សរបើ ុ យ៉ា គ់ 

ស ើន អយគ់ តាខព សទៀក សមាា ញ ចាយ ណាវគ សារំ៉ាប បា រ់ ពរ ោក សទៀក សាង  ។ បគ ័ទី តាខព 

សណាះ សកះ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា រវី ោ អន់តគ់ ោា នរឹ ពងឹ ោណង ័ផា  ៈ អឺ ោណង ័ម្ន រតាង ័ទ ឹ   

ោា គ់ សតា អី  រាះ ផា តាខព សមាា ញ ចាយ អា ញឹន ឡឹង អា បា រ់ ពរ ោក សទៀក សាង)១  បា រ់ ចអា 

បា រ់ សោប ហង ផា អន់ែ ី ខរវ រាគ់ (រតគ់ សជើង )២  ទ ិអុះ ទិ មីុ្ ។ ផា អន់ខរ អូ ភ្ម្ យា ះ ័ សមាា ញ  

ែវូ ោតាម្ អន់ អន់ខរ រាះ ពងឹ ោណង ័ង៉ា ច អា ហង ញឹន ោ អូ ោំ ុងែំ សែ  ។  ចឡង សណាះ 

កោញឹ រតាង ័អយគ់ តាខព សមាា ញ ចាយ សណាះ រទុង ឡំា ោា គ់ ហី អង់ោន់ ។                          

 

 

សបើសធ្ា ើសម្អសណត ើ  ំរ៉ប់នេំនគំអនកទំាងពរី នងិ សព ពួកកមយួម្កវញិគែឺញុ ំយ ់រពម្ ។ សបើឲ្យែញុ ំសធ្ា ើ 

សម្អសណត ើ កសដ្ឋះរសាយសរឿងសលោ ះទា ់ខទងោន ែញុ ំមិ្នរពម្សធ្ា ើសទ ។ បនាទ ប់ម្ក តាសបោ ើត ឲ្យ

យ៉យស ើនយករសា រ១ែបសទៀត  ំរ៉ប់ ុំយកកូនរបសាររ ី ។ សព ោនរសា១ែបសហើយ 

បងបអូ ន អែុំ  ពូ មី្ង កោ៏នសនញ ើ ំែតីាម្រយះសម្អសណត ើ កថា  កមយួរតា័ង អឺយ  ូម្រោប់បងបអូ នខាង

រ ីសនាះនងថា រសា១ែបសនះ គពួឺកែញុ ំ ុំកូនរបសាររ ី  ុំយកសៅជាមួ្យោន រប ិនជាបងបអូ ន

ខាងរ ីសពញចតិតសពញសថោ ើម្ទំាងអ ់ោន សនាះ ។ សបើពួកសគមិ្នយ ់រពម្ឬមានបងបអូ ន១មាន ក់

មិ្នសពញចតិតសនាះ ូម្រោប់តាម្រយះសម្អសណត ើ ក ខាងពួកែញុ ំកមិ៏្នហាែនបងាំខែរ ។ រចួសហើយ ពូ

រតា័ង កោ៏នយករសា រ១ែបសនាះ យកសៅនទះរ ី ។ 

 

      

១. បា រ់ ទី គន រាះូ  

២. រតគ់ ោប គួប សសាប ភ្ម្ គួប សសាប ខរវ គួប សសាប 
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ែ សអើ អុះ មីុ្ រទង អង់ោន់                                                                                 

ទឹ  ោា គ់ សតា ោ ោប អង់គុន ពូ សមាា ហ ផា  ៈអឺ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា ទិរ ូអាញ់ អា អង់សអៀក (សាងំ

អយែក)១ សារ ពូ ។ ទ ឹ នសីណាះ ័ តាខព សមាា ញ ចាយ អា ពូ ឡឹង សតា ផា បា រ់ ពរ ោក   សទៀក 

សាង ហះ អន់ែ ី ។ ផា អន់ែ ី ខរវ រាគ់ រតគ់ សជើង រាះ ង៉ា ច អា ហង ផា អន់ែ ី អូ បិុចអូ ចច 

ោ ោមាា ក ័អា បា រ់ អន់ែ ី រាះ  ូ ញឹន ង៉ា ច អា ហង ។ អន់ខរ រទង សតា ោ អូ ោំ ុងែំ   សែ  ។ 

សកះ សណាះ ងូយ រតងឹ តា ខព សអើ ុ អុះ មីុ្ អន់ ោ វគ ័បិវ សរ ើ ុ ះ សកះសណាះ ខអែ រតងឹ អន់ ោ ោំ

ឡំាង ចអា រសណាះ  ូ រតងឹ អន់ ោ មួ្ត ោណង ័ណីង ។ ចឡង សណាះ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា រទង អង់

ោន់ សមាា ញ ែវូ  ិច វគ ័ខហា  ែ  ោ សតើ  ផា  ៈ ោណង ័អំបាញ់ សណាះ រតគ់ ទ ិសណាះ ័ សកះ សារ 

អា ែងឹ ោ អំបាញ់ ោា ឡាក់  ូ សសា ថាម្ ោសឡើគ ចាខនក ញឹន កោញឹ វ៉ា (សចាះ អោែង អង់សោង)

២ ពួយ ខអែ ញឹន អា អូ អោុ សរ ើ ុ  ោ អង់ អូ អោុ សាណង ័ោ មាា យ យះ ័ អែក ែក់ោ ខជ ឡូ ម្ាូ ែក់

ោ ខជ អន់តងុ ។                                                                                             

ខ. ហៅ បងបអូនខាងស្រី   

សព ែ ់នទះរ ីសហើយកោ៏ននយិ៉យែចូ ម័្យបុរ៉ណពមុី្នថា : ឲ្យបងបអូ ន អែុំ  ពូ មី្ង ទំាងអ ់ោន  ែញុ ំ

សនះសធ្ា ើ( តាខកអកពំានាសំរឿងពសីគ)សម្អសណត ើ ក  ំរប ំរ ួសរឿងសគ ។ រសា១ែបសនះសគខាងរបុ ចង់

( ូម្នោូវសែើរជសណដ ើ សឡើងខាងពួកនាក់)ោនកូនរបសាររ ី ខាងសនះ ។ សបើសយើងខាងសនះសពញចតិត សពញ

សថោ ើម្សហើយ  ូម្រោប់ឲ្យសគខាងសនាះ ែងឹកនុងយប់សនះនង ។ សបើសយើងខាងសនះមិ្នសពញចតិត នងឹ របុ 

សនាះ  ូម្រោប់ឲ្យពួកែញុ ំែងឹកនុងយប់សនះនង សគខាងសនាះកមិ៏្នហាែនបងាំខែរ ។ រចួសហើយ ងូយ ោន

ចាក់រសាសៅបងបអូ ន ឲ្យតាបិវឧបកចិច រចួសហើយចាក់រសាខចកឲ្យអនកខែ ចូ រមួ្សាត ប់ នងិ ខចកឲ្យសម្

អសណត ើ កសនាះនងខែរ ។ បនាទ ប់ម្កបងបអូ ន អែុំ  ពូ មី្ងខាងរ ីមានមាន ក់សលម ះតា ខហា  ោនស ោ្ ើយថា 

សោកសម្អសណត ើ ក ួរសនាះរតមឹ្រតូវសហើយ សរឿងសនះសយើងរតូវ ួរបញ្ញជ ក់សៅថាម្ែោួនឯង ិន ចំខណក

ពួកែញុ ំជា បងបអូ ន អែុំ  ពូ មី្ង (យ ់រពម្តាម្ោត់)រោន់ខតខណនាបំង៉ហ ញនោូវឲ្យសគ ពួកែញុ ំមិ្នសចះសរ ើ កូន

របសារសទទា ់សគមិ្ន អ(កំសអាយខតម្នុ េធ្មបអាប)សទា សគសមម ឲ្យខតកុំសែើរ ួចរប ់សគ ។  

១.សាងំកង់ ោា នរឹ ជនឹ  តឹ ស ជនឹ ោា នរឹ 

២.ភ្ម្ ពួយ ពុត គន ភ្ម្ អន់ ទ ីគួប សសាប 
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 នចីម័្ អន់ែ ី ព ឹចម្គ ទឹ  ពូ ឡឹង សតា ផា បា រ់ ចអា បា រ់ សោប នសីណាះ ័ អន់ែ ី ចងឹ ភ្ម្    

សែ  តះ ័ ? វគ ័បិវ  ូ យ៉ា គ់ ោ ំសតើ  ផា  ៈចាខនក ញឹន ព ឹខម្គ អូ អោុ  ចងឹ ោប នចីម័្ អុះ ផា 

បិុច ញឹន បិុច ពួយ ខអ ែ ផា ខអ ែ ផា អូបិុច ញឹន ោ អូ អោុ  ចងឹ ោំ ុងែំ អុះ សារ នសីអៀ ។ ចឡង 

សណាះ វគ ័ខហា  ែ  អំបាញ់  ូ ណាង ថាម្ ណាវគ  ៈ អី  បិុច សែ  ោ ោមាា ក ័អា ? 

ថាម្  ៈ អាញ់ បិុច ហង វគ ័។ សពឿ សរបើ ុ អី  ទី ោមាា ក់ អា ព ឹចម្គ អី  ស ើ អី  បិុច ទី អី  

តាងំឡា ? ថាម្  ៈ អាញ់ បិុច អាញ់ តាងំឡា ហង វគ ័យ៉ា ង ័សតា អី  ចងឹ ផា ញឹន ោំ ុងែំ   

ោា ន់ដ្ឋ ំសរបើ ុ អី  ទី ោមាា ក ័អា អូ ចែ  ! អា ដ្ឋគ់ អុះ មីុ្ ោមាា ក ័ោសមាង អី  ទិ រ ូ។  

 
 
ចំខណកខាង ឪពុក មាត យវញិគតិយ៉ា ងណាខែរសបើសគខាងរបុ សនាះ ំុរ ់សៅជាមួ្យោន  

សតើអនកទំាងពរីយ ់រពម្សទ ? តា បិវ នងិ យ៉យ ោ ំស ោ្ ើយថា : ចំខណកពួកែញុ ំជា ឪពុក 

មាត យ មិ្ន ូវសចះនយិ៉យសទ សបើកូនថារ ឡាញ់ សពញចតិតសហើយ ពួកែញុ ំកត៏ាម្កូនខែរ 

សបើកូនថាមិ្នរ ឡាញ់ សពញចតិតសគ សនាះកពួ៏កែញុ ំមិ្នហាែនបងាំសទសរឿងអ ជ្ឹង ។ រចួ

សហើយ តា ខហែា  ោន ួរសៅ ថាម្ សម្ាចសហើយ សៅ ថាម្ សៅរ ឡាញ់ សពញចតិតសទ

របុ សនាះ ?ថាម្ : ចា  សោកតាែញុរំ ឡាញ់ ! សតើពរីណាឲ្សៅរ ឡាញ់របុ សនះ 

ឪពុក មាត យ ឬ សៅ ថាម្ រ ឡាញ់ែោួនឯង ? ថាម្ : គែឺញុ ំរ ឡាញ់ែោួនឯង សោកតា សបើ

ចថាសរោយ ថាពួកែញុ ំជាអនកបងាំ ឲ្យសៅរ ឡាញ់របុ សនះ មិ្នរតវូសទ ! សៅទីសនះ បង

បអូ នរបុ រ ីោនែងឹ ឺទំាងអ ់ោន សហើយ ។  
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ចឡង ឡឹង វគ ័ខហា  ែ  ោប ខអ ែ កោញឹ រទនិ អំបាញ់ ោា ន់ខធ្ម្ ខអ ែ ណាវ គ  ៈ ញ៉ា ង សាណា ំអី  ចងឹ 

ទី សោោ  អី  អា ថាម្ ? ថាម្  ៈ ទី ឡុច ញុ ទ ឹ សតា័ ទ ឹ សអាម្ ។ ផា អី  អាោ ត ខអ ែ តគិ ័នចីម័្ 

អី  ចងឹ របា គ់ ? ថាម្  ៈដ្ឋរ់ យ៉ា ង ័មាំ ុង ផា អាញ់ អាោ ត អាញ់ សឡើយ ខអែ អាញ់  ែង ោខអែ ោ

តាម្ ។ ទ ឹ នសីណាះ ័ ដ្ឋគ់ សកះ កញិ សអៀ អាញ់ បា រ់ មួ្ត អង់ោន់ ោប អន់ខរ ណាវគ ។ បគ ័   

កោញឹ រទិន ផា នសីណាះ ័  យ៉ា គ់ រ ង ោ អំបាញ់  ូ ថាម្ ផា  ៈ នចីម័្ អី  ចហ ោមាា ក ័រតគ់ ពុត 

អី  ោខាក់ ប ? ផា អូ រតគ់ ពុត បា រ់ អី  រាះ  ូ ោណង ័ង៉ា ច អា ដ្ឋគ់ តាខព សបើ សតា័       

សាសណា័ សបើ តាន ័ឡាសយ៉័ ។ ថាម្  ៈ រតគ់ ពុត អាញ់ សកះ ោមាា ក ័អា យ៉ា គ់! ចាខនក អាញ់    

អំ ឺ ទី ង៉ា ច ទី ហង ។  រតគ់ សកះ អី  ទី សោោ  អា សសា ! មាា គ់ តង ័សាងំុ ព ឹចម្គ គតិ សណាះ ័ 

គតិ សអៀ ។  

 

 

 

 

 

តាខហែា  នយិ៉យចប់ ពូរទនិ 

ោន ួរបខនែម្សទៀត : សតើសៅ 

រ ឡាញ់បតីសៅសនះបាុនាម នឆ្នន ំ ? 

 ថាម្ : ែញុ ំរ ឡាញ់អ ់មួ្យ 

ជវីតិ ែ ់ សាោ ប់សបើ ិនសៅ 

ឈប់រ ឡាញ់(ខ ងោត់) សតើសៅគតិយ៉ា ងណា ? ថាម្ : សបើ និជាចថាសរោយែញុ ំឈប់ 

រ ឡាញ់(ខ ងោត់)សគែញុ ំរពម្ទទួ  ងអាីៗទំាងអ ់ឲ្យសៅសគ ។ សបើអ ជ្ឹង អសហើយ ខត 

ឥឡូវែញុ ំ ូម្ឲ្យខាងរ ីៗ នយិ៉យម្តង សទៀត ។ យ៉យ រ ង ក ៏ួរសៅ ថាម្ ថា : សៅ ថាម្ 

 សម្ើ របុ សនាះរតវូចតិតរប ់សៅសហើយឬសៅ ? សបើមិ្នរតវូចតិត ូម្សៅ រោប់ឲ្សម្សណត ើ ក 

ែងឹចា ់សៅយប់សនះ (សរពាះមិ្នទាន់ចាករសារមិ្នទាន់វ៉យមាន់)សរពាះមានសាកេីចំា   

 សាត ប់ ។ ថាម្ : របុ សនាះរតវូចតិតែញុ ំសហើយសោកយ៉យ ! ចំខណកែញុ ំវញិចថាករ៏ ឡាញ់ យប់ 

ករ៏ ឡាញ់សហើយ ។  រតវូសហើយសៅគតិគូយកបត ីសនះ សែើម្បីជួយោរង៉រឪពុកមាត យរប ់សៅ 

ោនមួ្យករំតិ ខែរ ។ 
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 ហះោ សារ ទី សោោ  ទី អា អូ រតគ់ ហង ឡាក់ោ ពនិ ចអា ចារ់សហើ  ចាចាក ោា គ់ ចំ ោ   

ដ្ឋគ់ រា ់ ចាចវា នចីម័្ ោដ្ឋគ់ អូ ទី សពឿ ចងឹ អឺក អូ ទី សពឿ ចងឹ កាគ់ អុះ ។ ទ ឹ អី  ទី 

គន ទី សោោ  សកះ អូ រតគ់ ហង ចងឹ របាគ ័នសីណាះ ័ ចែ  ។ អី  រតគ់ ពុត រោគ់ ោា ន់តាន  

របាគ ័ពរ របាគ ័សាអោង របាគ ័ង៉ា រ របាគ ័សដ្ឋរ រង សាខគ រ៉ំ ុងចហ អយិរ តាញ អន់តបួ តាញ 

អង់យ៉ា គ ័សាោា គ់ ោោា   សរពៀយ សហៀន រ៉ាង៉ា   គ  (សរ៉ា )១ អំពកឹ ។ ផា ទី ោន អឺគ 

ពោុ ចុនចច ស ើ ទី ោន ចអត  ង់ ពូ មឹុ្ង ែងឹ អី  ហង សបាះ សរសាះ សអាះ សទៀក ណាងំ  

រ៉ាសម្ាះ សអោះ ហាោ  សកោះ ័ នចីម័្ ោ អូ ផា ហង ែង អី  មា ាយ ពូ ។ បគ ័ពូ អន់តគ់ ោា សតា ទិ 

សកះ កោញឹ រទនិ អយក់ តាខព សទៀក សមាា ញ បោាច អន់ ោា គ់ ថាម្ សរបើ ុ ណាងំ ោណង ័រទង ខអ ែ ។ 

ថាម្ អយក់ តាខព សណាះ រតងឹ អន់ ោ វគ ័ សបើះ សមាា ញ សពៀង សភ្ឿ សរបើ ុ ខអ ែ របាគ ័ោណង ័។  

 
 

 
 
សរឿងមានបតីមានចុះ  ខតសយើងមិ្នអាចសធ្ា ើែោួនែចូសៅកសំោះរកមំុ្សទ ចង់សៅណាកោ៏ន

ចង់របខ ងស ងជាមួ្យពណីាកោ៏នោម នអនកណាម្កែងឹ ោម នអនកណាម្ក របចណឌ សយើង

សទ ។ សព សៅមានកូនមានបតីសហើយ សៅមិ្នអាចសធ្ា ើែចូសនាះោនសទ ។ រតវូសធ្ា ើចតិតគនំតិ

ចា ់ទំុ សចះសធ្ា ើម្ហូបអាហារ សធ្ា ើខរ  ចំោរ ចិ្ ច ឹម្រជូក មាន់ តម្ាញពងឹ តមំ្ាញភួ្យ 

រចវអំសោះ ចំា ួរ................................. 

សបើមានអនកឈឺធ្ាន់ ឬ មានកម្មវធិ្នីកឹ ីុអា ីមួ្យ គសឺគពងឹសៅអនកបុករ ូវ ែងទឹក រកអុ  

សទាះហត់យ៉ា ងណាកមិ៏្នហាែនថា សរពាះសយើងជាកូនរបសារសគសហើយ ។ 

សព រគប់ោន ោនខណនារំចួរ៉ ់សហើយ ពូរទនិ យករសា រ១ែបឲ្សៅ នាងថាម្ សែើម្បី 

រកអនកណាសធ្ា ើសម្អសណត ើ កខាងរ ី ។ នាងថាម្ យករសាសនាះចាក់ឲ្យ តាសបើះ១ខពងឲ្យ

ោត់សធ្ា ើសម្អសណត ើ ក ។  

១.ត ីសាមាា  រ៉ាវុ ី រ៉ំ ុងកតឹ ត ីសាងំសអា  មិ្ ោោា   បុ ិច ោត ី ោោា   ឡាច់ ែងឹ ខអែ  ំឡី ឡាច់ ែងឹ ខអែ 
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             ចឡង សណាះ វគ ័ខហា  ែ  ផា  ៈ សារ ោណង ័រាះ សណាះ អាញ់ សាយំ៉ំ ុង រតគា ទិ សណាះ ័ 

សកះ កញិសអៀ ពនិ ចងឹ កឡំត់ ដ្ឋរ់ ចអត ោា ញ់ ង់ អន់ខរ បិុច ចអត ដ្ឋរ់ ចំ ? ចឡង សណាះ 

មួ្ត ោណង ័ោ ជរឹ ឡំា ោា គ់ ហី ោមាា ក ័ណាវ គ ទឹ  ោា គ់ សណាះ អន់ខរ ផា  ៈ អឺ វគ ័សបោ ើត 

អឺ យ៉ា គ់ ស ើន អឺ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា ទិ រ ូពូ រទង សតា អូ ទី ោប សារ ញ៉ា  សកះ អន់ខរ សរបើ ុ 

ញឹន អំបាញ់ ឡឹង ដ្ឋរ់ ចអត ោា ញ់ ង់ ។ អន់ែ ី រទង អា បិុច ចអត ដ្ឋរ់ ចំ ?  

វគ ័រជមិ្  ៈ ញ៉ា  ចងឹ គម្ ទុញ ោ សណាះ ! ចអត ដ្ឋរ់ យ៉ ាង ័ហង ។ ចឡង សណាះ វគ ័សបើះ  ូ 

កោញឹ រតាង ័ជរឹ រាះ ោា គ់ ហី អង់ោន់ ណាវគ  ៈ  

‑ពូ រទង សតា ផា ចអត ដ្ឋរ់ យ៉ ាង ័ហង នចីម័្ អន់ែ ី រទង អា ចងឹ ភ្ម្ ញ៉ា  អូ ? វគ ័បិវ  ៈ

ញ៉ា  ចងឹ រតគ់ អូ ភ្ម្ ! ចអត ដ្ឋរ់ យ៉ ាង ័ោ ខហ ែង ដ្ឋគ់ សកះ សណាះ ។ ចឡង សណាះ មួ្ត   

ោណង ័ ឹត ចតប ហី សពឿ ហី ខអ ែ ហង ។ 

 
 
បនាទ ប់ម្កតាខហា កស៏ ោ្ ើយថាសរឿងសម្អសណដ ើ ករោប់សនះែញុសំាដ ប់រតវូទំាងអ ់សហើយ 

ឥឡូវសនះពួកសយើងកណំត់ចថាខែ នងិសរៀបោរពួកសគសតើចង់ោរសៅចថាណា ? បនាទ ប់ម្ក

ពួកសម្អសណដ ើ កកស៏ៅនទះខាងបុរ សទៀតសព សៅែ ់សហើយពួកសគនយិ៉យថាឱតាសបោើត

យ៉យស ើននងិបងបអូ នពូមី្ងទំាងអ ់ោន ពួកសគខាងសនាះអត់មាននយិ៉យសរឿងអា ីសទៀត

សទពួកសគសអាយពួកែញុ ំ រួខាងសនះពចីថានងិសរៀបោរ ។ សតើខាងសនះចង់សរៀបោរសៅចថា

ណា ? តារជមិ្ស ោ្ ើយថាមិ្នោច់ចំាយូសទសរៀបោរសៅចថាខ អកនងឹសហើយ ។ នយិ៉យរចួ

សហើយតាសបើះនងិពូរតាងស័ៅនទះខាងរ ីសទៀត ។ ែ ់នទះរ ីសហើយពួកោត់រោប់ថាខាង

សនាះសគចង់សរៀបោរសៅចថាខ អកនងិសហើយ សតើខាងនះយ ់រពម្សទ ? តាបិវស ោ្ ើយថា

សរៀបោរសៅចថាខ អករត់ខត អនយិ៉យសរឿងរចួសហើយកស៏ៅសៅនទះសរៀងៗែោួន ។  
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            ជំពូក ទ ី២ ៈ  រវ៉៉៉ង  ប៉៉ញ់សង់ 

ដ្ឋរ់ ទ ីសមា ាញ 

១. ចអត ោំ ុងកយ ិ 

តារ ោ ឺំ ពូ ឡំា ជនឹ តាខព  ូ អយិរ ទិ ោា គ់ សរ៉ាង ។ ោណង ័អយក់ អយរិ  ពុះ ោសោះ ឡឹង 

ទិសណាះ ័ គម្ ែងឹ ពោូ ៤ សារំ៉ ាប់ អយក់ ោ អន់ខរ ោណង ័។ មួ្ត តាតាម័្ ោា ណា ំគួប អន់ខរ 

សអាះ សទៀក តះូ តាខព សកះ សណាះ ជូរ ។ មួ្ត អង់ ោា សាវ ទិ សពៀរ ខប ែង អន់ខរ អន់ទ    

គួង អន់ទ  ចចង  ូ តង ័ពូ សអាះ សទៀក ណីង ។  ឹន សាអោែង  ឹន សាអាោ ច់ សកះ មួ្ត កោញឹ 

វ៉ា រោគ់ តាងំកង់  ូ រោគ់ ហី ទិ សពៀរ ខបែង ឡំា ោា តុ ំទិ ោា គ់ សរ៉ាង ។ ចឡង សណាះ       

ោណង ័ ឡំា អយក់ រវី  ូ ថាម្ ឡំា ោា គ់ សរ៉ាង ។  មួ្ត តតាម័្ ចាក ពួយ រវី មួ្ត អង់់ោន់ 

រាះូ ចាក ពួយ ថាម្ ។ មួ្ត តាតាម័្ រាះូ សចាះ អញ់សចើម្ សាសណើ ម្ ឡាសោ ឡាយ៉ ាម័្ ខាក់ ។  

មួ្ត ោណង ័អយក់ ណូ  អយិរ អន់ ពងឹ សតារ រពយឺ សកះ សណាះ សជៀក ព ឹចម្គ អុះ មីុ្ កោញឹ 

វ៉ា ទិ សពៀរ ចបែង សរ ើះ តាខព ។  

ជំពូក ទ២ី កនុងពិធីររៀបបការ 

ចថាទមួី្យ 

 ១. នកឹរសារសធ្ា ើពធិ្ពីរងងឹ

រព ឹង 

   សព រពកឹសគសៅជូនរសារនងិមាន់

សៅសរ៉ងភូ្មិ្ ។ ពួកសម្អសណដ ើ កែតុ

មាន់សធ្ា ើម្ហូបទំាងអ ់ទុកខតសៅោ ៤ ំ

រ៉ប់ខចកោន  ។ ពួកកសំឡាះនាោំន ែងទឹកចាករសារនងឹបូម្រសារដ្ឋក់ែបពួកកូនរបសា

រទំាង ងខាងពួកសគចងពយួរគង ំរ៉ប់វ៉យនងិជួយែងទឹកខែរ ។ សព  អិនម្ហូបសហើយ

ពួកចា ់ទំនងិពូអំុទំាង ងខាងម្កជួបជំុោន សៅសរ៉ងភូ្មិ្ ។ បនាទ ប់ម្កពួកសម្អសណដ ើ ក

សៅយករវីនងិថាម្សអាយម្កសរ៉ងខែរ ។ ពួកកំសឡាះសែើរតាម្រវីពួករកមំុ្សែើរតាម្ថាម្

ពួកកសំឡាះរកមំុ្សគទុបខតងែោួនយ៉ា ងសាអ ត ។ សម្អសណដ ើ កយកសបះែងូមាន់ដ្ឋក់ស ើរតសជៀ

កពាងរសារបនាទ ប់ម្កសៅពួកចា ់ទំទំាង ងខាងសអាយសធ្ា ើឧបកចិចរសា ។  
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 អន់ខរ ោប ផាៈ អយគ ័តាខព ផារ ីអយិរ តាម្ាុង ញឹន កត់ ជុង ត ីគន សសា ទី សោោ  ទី        

ោមាា ញ់ អន់ សកើត របះ ័ តាបះ អំសោ ា ហាវ អំរ៉ ាញ អន់ (សកើត សរទៀ  រ៉ា   ែក)១ សកើត ហី 

សកើត រ ុក សាណុក ចអា សាណុក សោប    ា ។ សកះ សរ ើ ុ ះ សកះ ញ៉ា  កោញឹ រតាង ័អយក់ សាងំនតិ 

រ ត់ ពងឹ រពយឺ សកះ សណាះ ោំ ុងកយិ  រវី  ៈ អយគ ័អាញ់ ោំ ុង កយិ  រវី អន់ ោង ័ោា ង៉ា ត់   

ោង ័ោា  ឹង បាុប អំសហាម  ដ្ឋរ សទៀរ ោា  យ់ ខជ អីគ ខជ ពោុ   ា។ វគ ័សបើះ ោំ ុងកយិ  ថាម្  ូ 

គង ផា  ៈ អយក់ អាញ់ ោំ ុងកយិ  សសា ថាម្ អន់ោង ័ោា ង៉ា ត់ ោង ័ោា  ឹង បាុប អំសហាម  ដ្ឋរ 

សទៀ ោា  យ់  ខជ អីគ ខជ ពោុ  ។ ចឡង សណាះ វគ ័សបើះ បង់ សទៀក ផា  ៈ អយគ ័អាញ់ បង់    

សទៀក អា អន់ អន់ខរ ចអា ដ្ឋគ់ ឡាសោ ដ្ឋគ់ ោំ ុងចឡ ខជ អីគ ខជ ពោុ អន់ អន់ខរ ចអា ខជ 

សកើត ោរ ីខជ ទ ីសារ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពួកសគនយិ៉យថាសនះជារសារពាងោា រនីងិមាន់គកពួកែញុ ំចងចែកូនសៅមានរបពន័ធមានបដ ី

សអាយពួកសគរក ីុមានោននងិមានអំណាចខាោ ងំពូខកសអាយមានកូនសៅសរចើននងិមាន

ស ចកដ ុីែសានដមាននទះសកើតភូ្មិ្ ។ សធ្ា ើឧបកចិចរចួសហើយពូរតាងយ័កោបិំតែទួ ម្កសដ្ឋត

ស ើរសារពាងបនាទ ប់ម្កដ្ឋក់ស ើមាត់រវីសហើយនយិ៉យថាែញុ ំដ្ឋក់ោបិំតស ើមាត់រវីសនះ

សអាយោត់មាន ុែភាព អនងិរបូោយរងឹមាែំចូថមែចូខែកកសំអាយមានជំង ឺ។ តាសបើះ

យកកងចែដ្ឋក់ស ើមាត់ថាម្សហើយនយិ៉យថាែញុដំ្ឋក់កងស ើមាត់ថាម្សនះសអាយោត់

មាន ុែភាព អនងិរបូោយរងឹមាែំចូថមែចូខែកកុសំអាយមានជំងឈឺឺរគុន ។ បនាទ ប់ម្ក

តាសបើះយកទឹកចាក់បំសពញពាងរសារសហើយនយិ៉យថាែញុ ំចាក់បំសពញទឹកសនះសអាយពួក

ោត់ទំាងពមីាន ុែភាព អនងិ កុ ំ សអាយមានជំងឈឺឺរគុននងិកុសំអាយមានសរឿងសហត ុ។  

១. អូ សតា ័សកើត ចឡង អា ចអា រុ ី  ទិសណាះ ័  
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  សកះ សណាះ អនខរ ម្ាុត ចអត តាខព ពូ កត់ ជុង ត ី៧ ែវូ  ៈ ទី វគ ័សបើះ រវី ថាម្ ម្ង័ សហ

ន ណាង បម្  ូ ណាង សងឿ  ។ អន់ខរ ចអត សមាា ញ ែវូ សមាា ញ ចក ។ ចាខនក កោញឹ រតាង ័ 

ចអ ែ ម្ាុត ចអត ពងឹ រពយឺ អន់សទៀគ  ូ ចហ សាអោែង ោ ពូ ណីង ។ វគ ័បិវ  ូ វគ ័សបោ ើត ម្ាុតចអត 

សមាា ញ ែវូ ១ សតើម្ សែ  ។ បគ ័មួ្ត ៧ ែវូ ចអត សកះ ៗ កោញឹ រតាង ័ហាា ត់ ឡាច់ ៥ ចាា ត់ គម្ 

២ ចាា ត់ សកះសណាះ ខអ ែ ោា ឡិ ពូ អន់ សទៀគ ណាវគ ។ សកះ កត់ ជុង ត ីរវី  ូ ថាម្ ឡំា ចអត តា

ខព មួ្ត តាតាម័្ រាះូ  ូ តាខព អុះ មីុ្ រវី ចអត ឡាងត ោា គ់ ហី រវី ឡាច់       ោា ញឹ  ោា ច ិ 

យិ ុ  មា ាម្ន ។ 

 រចួសហើយពួកសគនាោំន ចូ នកឹរសារចងចែរចំនួន៧នាក់មានែចូជាតាសបើះ រវី ថាម្ សហន 

នាងបម្ នាងសងឿ  ។ ពួកសគនកឹមាន ក់មួ្យកបំា ង់ ចំខណកពូរតាងោ័ត់ចូ នកឹពាងសនេងសហើយ

ែ ួម្ហូបសអាយសគនង ។ តាបិវនងិតាសបោ ើតចូ នកឹមាន ក់មួ្យពាងខែរសព ពួក៧នាក់នកឹរចួ

សហើយពូរតាងែ័កសចញបំពង់បឺត៥ទុកខត២សហើយោត់សអាយសគសនេងសទៀតចូ នកឹ ។ ចងចែរី

វនងិថាម្រចួសហើយកស៏ៅនកឹរសារពួកកសំឡាះរកមំុ្នងិរសារបងបអូ នរវីនកឹជុបស ៀងសៅនទះរវី 

សឡើងរ វងឹសរចៀងរ៉ ំ។ 

 ២. ចអត សរ ើ ុ ះ របាះ ោា រទូ  

            ក. សរ ើ ុ ះ របាះ ោា រទូ ហី ោមាា ក ័ 

 បគ ័ដ្ឋរ់  ិ កោន់ៗ វគ ័សបើោត សរបើ ុ ែតូ ័ពុះ សាខគ ខា សពៀរ តាបឹ ុង សារំ៉ាប់ សរ ើ ុ ះ របាះ ័ ោា រទូ 

ោ  រវី ។ របាគ ័សាអោង សាខគ សណាះ  នឹ សកះ ែតូ ័តះូ តាខព សមាា ញ សតើម្ សកះសណាះ ជូរ ។  

 

 ២. នកឹខ នសខាម ច   

ក. នកឹខ នសខាម ចសៅនទះខាងបុរ     

 សព ចថារស ៀ សហើយតាសបោ ើតរោប់សអាយែតូែតុរជូក២ចាប់ ំរ៉ប់ខ នសខាម ចសអាយ

រវី ។ សព សធ្ា ើម្ហូបសាច់រជូកសនាះរចួរ៉ ់សហើយែតូកយ៏កទឹកចាករសាពាងសហើយបូម្ដ្ឋក់ែប ។  
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  ២. ចអត សរ ើ ុ ះ របាះ ោា រទូ  

ក. សរ ើ ុ ះ របាះ ោា រទូ ហី ោមាា ក ័ 

បគ ័ដ្ឋរ់  ិ កោន់ៗ វគ ័សបើោត សរបើ ុ ែតូ ័ពុះ សាខគ ខា សពៀរ តាបឹ ុង សារំ៉ាប់ សរ ើ ុ ះ របាះ ័ ោា រទូ ោ រវី ។ 

របាគ ័សាអោង សាខគ សណាះ  នឹ សកះ ែតូ ័តះូ តាខព សមាា ញ សតើម្ សកះសណាះ ជូរ ។ ផារ ីមាំ ុង   

អយិរ មុ្ ាត អន់រទុង ោណង ័ ូ អុះ មីុ្ នង ័ោចង់ ថាម្ ឡំា សរ ើ ុ ះ តាខព សរ ើ ុ ះ របាះ ័ ោ ារទូ ោា គ់ ហី ោ

មាា ក ័។ វគ ័សបោ ើត អយក់ ណូ  សាខគ ចចគ ពងឹ សតារ រពយឺ សកះសណាះ អន់ខរ សរ ើ ុ ះ ផា  ៈ តាខព   

សាសតាក  ូ សាខគ ញឹន សរ ើ ុ ះ របាះ ័ ោា រទូ ោ រវី ទ ីោមាា ញ់ អន់ អន់ខរ ដ្ឋគ់ ឡាសោ ដ្ឋគ់ ោំ ុង

ចឡ ត ី ឡាម្ាង់ តង់ ឡាពុ ខជ ពោុ ខជ អីគ អន់ របាះ ័ ោា រទូ ខជ ណាងំ ខជ អំបាញ់ ហង ។ សកះ

សណាះ វគ ័សបោ ើត បង់ សទៀក ផា  ៈ អយគ ័អាញ់ បង់ សទៀក អា អន់ រទូ វគ ័រទូ យ៉ ាគ់ ចអត អន់រទួ  

 ង់ អន់រទួ  អន់ែ ី  រ៉ំ ុងចហ ែា ញឹន រ ូ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ែ ់សព ោា ចមាន់ចូ រទុងសហើយសម្អសណដ ើ កនងិឪពុកមាដ យបងបអូ នថាម្កស៏ៅសធ្ា ើឧបកចិច

រសារខ នសខាម ចសៅនទះខាងបុរ  ។ តាសបោ ើតយកសបះែងូរជូកដ្ឋក់ស ើរតសជៀកពាងរសារបនាទ ប់

ពួកសគ សធ្ា ើឧបកចិចពួកសគនយិ៉យថាសនះជារសារពាងសាសតាកនងិរជូកពួកែញុ ំខ នសខាម ចសអាយរវី

មានរប  ពន័ធសអាយពួកសគទំាងពមីាន ុែភាព អរបូោយមាមួំ្នកុសំអាយមានជំងឈឺឺរគុន ូម្

សខាម ចែនូតាកុ ំួរកុរំកវ៉អី ។ ពួកសគសធ្ា ើឧបកចិចរចួសហើយតាសបោ ើតយកទឹកចាកបំសពញស ើរសារ

ពាងសហើយនយិ៉យថាែញុ ំចាកទឹកបំសពញស ើរសារសនះ ូម្សខាម ចតាសខាម ចយ៉យនកឹមុ្ន ីុមុ្នសៅ

ពួកែញុនំកឹ ីុតាម្សរោយ ូម្ខថរកាពួកែញុទំំាងអ ់ោន នង ។  
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 សកះ សរ ើ ុ ះ សកះ ញ៉ា   រោគ់ ហី មុ្ ាត ចអត អន់រទួ  ឡឹង ពូ សកះសណាះ សរបើ ុ មួ្ត ោណង ័ចអត 

អន់ខរ ណាវ គ  ។ ចឡង សណាះ រោគ់ ហី ម្ប អន់ ោ ោា ណូ  សមា ាញ ែវូ សារំ៉ាប់ ចហ      

ោឡំំាង ពងឹ ហី អុះ មីុ្ រទង អង់ោន់  ូ ោឡំំាង រ ុក ។ ចាខនក មួ្ត អក់ោន់ រោគ់   

យ៉ ាគ់ តាងំកង់ ពូ អន់ ចអត សានូរ ។ 

          សកះ ចអត តាខព សរ ើ ុ ះ របាះ ័ ោា រទូ ោា គ់ ហី ោមាា ក ័មួ្ត ោណង ័សរទៀម្ តគ ័រ៉ាន់ដ្ឋប់ 

ោណាគ ័សឃឿង ែង រវី ចងឹ រតគ់ អយក់ ម្ាុត ោា គ់ ហី ោមាា ញ់ ខអ ែ អន់ ទិ ពងឹ ខរវ ដ្ឋគ់    

រ៉ំ ុងអិត សកះសណាះ អន់ខរ ជរឹ ឡំា ោា គ់ ហី អង់ោន់ ។ កោញឹ រតាង ័គា ីខរវ គយ រសាគ់ ោា ក ័

ទឹងគង វគ ័សបើះ  ែ  រក ចាក អន់រទួ  ។ ចាខនក អុះ មីុ្ នូង ័វ៉ ាច់ រវី ទឹប ោមាា ក ័ទឹប 

អង់ោន់ ឡំា ជនឹ ចាក សចាង អន់តគី ចរតង ៗ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សធ្ា ើឧបកចិចរចួសហើយចា ់ទំកនងុនទះចូ នកឹមុ្នសគបនាទ ប់ម្កឲ្យពួកសម្អសណដ ើ កចូ   នកឹ ។ 

បនាទ ប់ម្កសទៀតចា ់ទំកនងុនទះរបគ ់ឲ្យម្នុ េមាន ក់សែើម្បីសអាយោត់ចាត់ខចងសអាយ

មាច  ់នទះនងិបងបអូ នខាងរ ីនងិនាក់ភូ្មិ្ចូ នកឹ ។ ចំខណកពួករ ីនងិយ៉យចា ់សអាយ

នកឹរសារខែ សគបូម្ដ្ឋក់កនងុែប ។ នកឹរសារខ នសខាម ចែនូតារចួសហើយពួកសម្អសណដ ើ ក

ករ៏៉បចំទុកដ្ឋក់អីវ៉ាន់រប ់របរខែ រវីរតវូយកសៅនទះរបពន័ធោត់ដ្ឋក់កនងុោផាទំាងអ ់

រចួជារសាច់ បនាទ ប់ម្កពួកសគនាោំន ចុះសៅនទះខាងរ ីវញិ ។ ពូរតាង់ ំពាយោផានងិ

បំពង់រពួញ ីសាន រចំខណកតាសបើះ ោ្ុះសភ្ោ ើងសៅមុ្ន ។ បងបអូ នរវីទំាងរបុ ទំាងរ ីសៅជូន

រវីសែើរតាម្សរោយ ។  
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 ែ. សរ ើ ុ ះ របាះ ោា រទូ រទង ហី អង់ោន់  

      ទឹ  ោា គ់ ហី អង់ោន់ ោណង ័ោ អយក់ សព  រវី អយក់ ម្ាុត សណាះ រតាក ័សារំ៉ាប់ ចអា 

ោា ញ់ ង់ ។ យ៉គ់ ោ ំអយក់ តាខព សទៀក សមាា ញ ចាយ សារំ៉ាប់ សរ ើ ុ ះ ោ ពូ រតាក ័សព  ។      

ោណង ័សរ ើ ុ ះ ផា  ៈ អយគ ័តាខព អញ់ស ើម្ ញឹន សរ ើ ុ ះ ោ រតាក ័សព  ោ រវី  ូ ថាម្ អា អន់  

អន់ខរ ចអា ដ្ឋគ់ ឡាសោ ដ្ឋគ់ ោំ ុងចឡ ខជ អីគ ខជ ពោុ ។ សកះសណាះ វគ ័បិវ សជៀក ោណង ័

សរ ើ ុ ះ តាខព សរ ើ ុ ះ របាះ ័   ោា រទូ ោ រវី ម្ាុត ចអា ហី ថាម្ ។ អន់ខរ ផា  ៈអយគ ័តាខព  ោា ឡាង ័ ូ 

សាខគ ញឹន សរ ើ ុ ះ របាះ ័ ោា រទោ រវី  ូ ថាម្ អន់ អន់ខរ ដ្ឋគ់ ឡាសោ ដ្ឋគ់ ោំ ុចឡ ត ី ឡាម្ាង់ 

តង់ ឡាពុ ខជ ពោុ ខជ អីគ  អន់ របាះ ័ ោា រទូ តង ័រ៉ំ ុងចហ រ៉ំ ុងែា អន់ខរ រ ូ។ សកះសណាះ វគ ័បិវ 

បង់ សទៀក ខអ ែ ោប ផា  ៈ   អយគ ័អាញ់ បង់ សទៀក អា អន់ រទូ វគ ័រទូ យ៉ ាគ់ ចអត អន់រទួ  

 ង់ អន់រទួ  អន់ែ ី រ៉ំ ុងចហ ែា ញឹន រ ូ។  សកះ សរ ើ ុ ះ វគ ័បិវ ម្ាុត ចអត អន់រទួ  សកះ

សណាះ ខអែ ម្ប ោ ោា ណូ  ១ ែវូ សារំ៉ាប់ ចហ ោា ណូ  ពងឹ ហី អុះ មីុ្ រទង ោមាក ័ ូ  

ោឡំំាង រ ុក ។ មួ្ត អង់ោន់ ពូ អន់ ចអត សានូរ ។ 

 

ែ. នកឹខ នសខាម ចសៅនទះខាងរ ី (ខ នែនូតា) 
សព សៅែ ់នទះរ ីសហើយសម្សណដ ើ កយកកសនទ ខែ រវីយកម្កសនាះរោ  ំរ៉ប់អងគុយនេំនគុំកូនកំ

សឡាះកូនរកមំុ្ ។ យ៉យោយំករសារ រមួ្យែប ំរ៉ប់សធ្ា ើឧបកចិច 

សព រោ កសនទ  ។ សម្អសណដ ើ កឧបកចិចនយិ៉យថាសនះជារសារ រពួកែញុឧំបកចិចករោ កសនទ ឲ្យរវី

នងិថាម្ឲ្យពួកសគទំាងពមីាន ុែភាព អរបូោយមាមួំ្នកុំឲ្យមានជំងឺឈឺ       រគុន ។ បនាទ ប់ម្កតាបិវ

សៅសម្អសណដ ើ កឧបកចិចរសារខ នសខាម ចែនូតាឲ្យរវីខែ ចូ សៅនទះថាម្ពួកសគនយិ៉យថាសនះរសារ

ពាងោា ឡំាងនងិរជូកសនះពួកែញុ ំឧបកចិចឲ្យរវីនងិ ថាម្ឲ្យពួកសគមាន ុែភាព អរបូោយមាមួំ្នកុំឲ្យមាន

ជំងឺឈឺរគុន ូម្សខាម ចែនូតាជួយខថរកាសគទំាងពនីង ។ បនាទ ប់ម្កតាបិវយកទឹកចាកបំសពញស ើរសារ

ពាងសហើយនយិ៉យថាែញុ ំចាកទឹកបំសពញស ើរសារសនះ ូម្សខាម ចតាសខាម ចយ៉យនកឹមុ្ន ីុមុ្នសៅពួកែញុ ំ

នកឹ ីុតាម្សរោយ ូម្ខថរកាពួកែញុ ំទំាងអ ់ោន នង ។ ឧបកចិចរចួសហើយតាបិវចូ នកឹមុ្នសគបនាទ ប់ម្ក

សទៀតោត់របគ ់ឲ្យម្នុ េមាន ក់សែើម្បីឲ្យោត់ចាត់ខចងឲ្យមាច  ់នទះនងិបងបអូ នខាងបុរ នងិនាក់ភូ្មិ្

ចូ នកឹ ។ ចំខណកពួករ ីសគសអាយនកឹរសារខែ សគបូម្ដ្ឋក់ែប ។ 
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 ៣. ោា ញ់ ង់  

           ក. ោណង ័តាោំង រ៉ា  អំោា   

   រវី  ូ ថាម្ ឡំាងចអា កាម័្ គួប សសាប អន់ ងុរី បែិង ោណង ័។ ោណង ័អំបា ន់ សរពៀយ ោក

សមាា ញ ែវូ សមាា ញ ោា ណន់ ។ រវី  ូ ថាម្ ោ អំបាន់ នសីៅ សែ  ។ អន់រទួ  ឡឹង ោា ញ់ ង់ វគ ័

សបើះ ផា  ៈអឺ វគ ័បិវ ! អឺ យ៉ា គ់ ោ ំ!អឺ វគ ័ខហាែ  ! អឺ កោញឹ រទនិ ! អឺ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា ទិរ ូកញិសអៀ 

អាញ់ ចងឹ តាោំង ោណាគ ័ ូ សឃឿង ែង សសា រវី អយក់ មុ្ ាត ហី សសា ថាម្ អា យះ ័ ខបែត យះ ័ 

សអៀង អន់ ពនិ បាប័ ទិរ ូ។  ោណាគ ័សឃឿង ែង ខអែ អយក់ មុ្ ាត អា ទី   ៈ សោះ  ័សមាា ញ អន់តវូ ខភ្ 

សមាា ញ សគៀត បួង ២  ិរ ២ អង់សគៀន ២ កគ ័១ ស ព  ១ បោះ ័ អង់យ៉ ាគ ័១ បោះ ័ អន់ទួប ២ បោះ ័ 

ខរវ ១ រសាគ់ ១ ម្ាក់ ១ សាងំនតិ ១  ូ សគៀត ចអត ១ ។ ដ្ឋរ់ យ៉ា ង ័មាំ ុង អន់សទៀ ផា ោតាងំ 

អន់ែ ី ោប សពា សរ៉ ា ចាចក់ អន់តគិ ័សតះ អន់តគិ ័ឡាន ផា សសា រវី ោា ណូ  អូ គតិ អូ សោរ ទី 

ោមាា ញ់ អូ អយក់ មុ្ ាត  ូ រ៉ា  ញ៉ា  ។ ផា អន់ែ ី សយ៉ ាគ អន់ែ ី ចឡ នសីណាះ ័ សារ ចអា ពងឹ 

អន់ែ ី ោរ ីទួម្ ពងឹ អន់ែ ី ហង ។  

 

៣.សព នេនំគុំ 

ក.សម្អសណដ ើ កបង៉ហ ញរប ់រប 

រវីនងិថាម្ម្កអងគុយជតិោន ខបរមុ្ែខាងសម្អសណដ ើ ក ។ សម្អសណដ ើ កពាក់អំសោះ រស ើ

កា មាន ក់មួ្យចង៉ាា យរវីនងិថាម្កព៏ាក់ខែរ ។ មុ្ននងិប ច្ុកោយតាសបើះនយិ៉យថាឱ

តាបិវយ៉យោតំាខហាែ ពូរទនិនងិបងបអូ នអំុមី្ងទំាងអ ់ោន ឥឡូវសនះែញុ ូំម្បង៉ហា ញរប ់

របរខែ សៅរវីយកម្កសៅនទះថាម្សទា បីតចិឬសរចើនឲ្យសយើងសឃើញទំាងអ ់ោន  ។ 

រប ់របរខែ សៅរវីយកម្កមានែចូជា អំបិ មួ្យកពាច ប់ អងារមួ្យសឃ្លោ ក សាោ បរពា

ពរី ចានោយពរី ចាន ម្ោពរី ឆ្នន ំងមួ្យ កសនទ មួ្យ ភួ្យមួ្យ បឹុងពរី ោផាមួ្យ សាន រ

មួ្យ ផាគ ក់មួ្យ ោបិំតែទួ មួ្យ នងិសឃ្លោ កទឹកមួ្យ ។ ចថាមុ្ែចថាសរោយសបើអនកទំាងអ ់

ោន នយិ៉យសែើម្ថាសៅរវីជាម្នុ េអត់ោនោរយករបពនធអត់មានយកម្ករប ់របរអា ី

សសាះ ។ សបើនយិ៉យែសូចាន ះគែឺុ សហើយណា ។  
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ចឡង សណាះ យ៉ា គ់ រ ង សតើ  ផា  ៈ អឺ ោណង ័អឺ ោោា ច់ អន់ែ ី រាះ អន់តគ់ សណាះ ោ 

រតគ់ ទិ សណាះ ័ សកះ ដ្ឋរ់ យ៉ា ង ័មាំ ុង អន់សទៀ ផា ញឹន ោប នសីណាះ ័ នចីម័្ ចងឹ របាគ ័ញឹន 

ឡាប់ យច ។ 

ែ. ោា សរោ ា  ូ ចហ សរជង  

       ោណង ័ចចគ ខភ្ ពងឹ សអា សកះសណាះ រ ត់ សរជង ២ ស្រ្សាា ងំ បែិ  ុង ោមាា ក ័១ រសាំា ង បែិ  ុង  

អង់ោន់ ១ រសាំា ង ។ ពរ ២  ិរ អយិរ សាន់តកុ ២ ោត ុ។ សកះសណាះ ពូ តះូ តាខព សតើម្ សមា ាញ   

ចគឹ សារំ៉ាប់ ោា ញ់ ង់ ។ ោណង ័ ុះ សរជង អន់ កតី ទិ សពៀរ សកះសណាះ អន់ខរ សោច ខភ្    

សមាា ញ ែវូ សមាា ញ ចំបយចិ សកះសណាះ អន់ខរ ោា សរោ ា១ ផា  ៈ អយគ ័ ខភ្ សាបាងំ រ៉ំ ុងតយ័២ ញឹន 

ោា សរោ ា ោ សសា រវី  ូ ថាម្ អា ផា អន់ខរ រតង់ ពុត  ឹត ោា នរឹ អន់ ញឹន អន់ សរជង អា កតី  

សាសម្ើ ុ សៅ ។ ផា អន់ខរ ចអា អូ រតង់ ពុត អូ  ឹត ោា នរឹ គួប អន់ខរ អន់ សរជង អា កតី ចំាងហីគ 

ោតះ ័ ។ សពឿ ទ ីោា នរឹ អន់សរជង កតី សាអាងំ សពឿ ញ៉ ំ អង់ហាងំ អន់ សរជង កតី ហែរ ។  

ចឡង  សណាះ អន់ខរ កុគ ត ីរ៉ាឡី ខភ្ ពងឹ ពោូ សកះសណាះ រពះឹ ខភ្ ពងឹ ក ់ រវី  ូ ថាម្ ។ សរជង 

រវី  ូ ថាម្ កតី សាសម្ើ ុ សៅ ។ មួ្ត ោណង ័រាះ ផា  ៈ អុញ សរជង អា កតី សាសម្ើ ុ សៅ ស ើ ីយ 

សកះសណាះ អូ ទី ហែរ ផា តាម្ ពនិ ចហ អុញ សរជង អា អន់ខរ សោោ  ោមាា ញ់ ឃឺ ចងឹ រតង់ ពុត 

 ឹត ោា នរឹ តាទិច ហង ។ ោតាងំ ោណង ័រាះ នសីណាះ ័ ព ឹចម្គ រវី  ូ ព ឹចម្គ   ថាម្ ទី ពុត រា

គ់ សហា ខាក់ ។ 

ែ.នេនំគុំនងិសម្ើ សភ្ោ ើងសទៀន 

 សម្អសណដ ើ កយកអងារដ្ឋក់កនងុនត ិរចួយកសទៀនពរីសែើម្សដ្ឋតពសី ើ១សែើម្ខាង 

បុរ ១សែើម្ខាងរ ី ។ ោយ២ចាននងិមាន់សសាា ២កា  ។ បនាទ ប់ម្កសគចាករសារ 

ពាងមួ្យសែើម្ ំរ៉ប់នេនំគំ ។ សម្អសណដ ើ កែតុសទៀនទំាងពរីសែើម្រចួសហើយពួកសគយកអងារមាន ក់១

ចាប់សហើយពួកសគសធ្ា ើឧបកចិចថាសនះជាអងារសធ្ា ើស បៀងពួកែញុ ំឧបកចិចឲ្យរវីនងិថាម្សបើ ិនជាពួក

សគទំាងពរីមានចតិតសសាម ះរតង់នងិោន ឲ្យសភ្ោ ើងសទៀនសនះស្ះស មើោន  ។ ខតសបើ ិនជាពួកសគទំាងពរី

មានចតិតមិ្នសសាម ះរតង់នងិោន សទសអាយសភ្ោ ើងសទៀនសនះស្ះ១ែពួ ១ទាប ។ អនកណាមានរពាប

ជាងឲ្យសភ្ោ ើងសទៀនរប ់ោត់ស្ះ អកុឲំ្យមានហូរសបើអនកណាយំខរ កឲ្យសភ្ោ ើងសទៀនរប ់ោត់

ហូរ ។  

១. អយក់ ខភ្ សមាា ញ ចំាបិច ោបំាង់ ពងឹ ត ីសកះសណាះ រ៉ាមាា   ពងឹ ពោូ ពរឹ ោប អញ់រ ំ  ូ ត ី                                           

២. ខភ្ ពូ ចកឹ ពងឹ ត ីសារំ៉ាប់ រ៉ាមាា   
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       រចួសហើយពួកសគ ងាត់សរម្ៀម្ចែរខែ ោន់អងារស ើសៅោ រប ់ែោួនបនាទ បម្កពួកសគោច

អងារស ើកា រវីនងិថាម្សភ្ោ ើងសទៀនរវីនងិថាម្ស្ះស មើោន  ។ ពួកសម្អសណដ ើ កនយិ៉យថាសភ្ោ ើង

សទៀនសនះស្ះស មើោន រហូតអត់មានហូរសទ ។ សបើតាម្ោរសយើងពនិតិសម្ើ អាចែងឹថាពួកសគទំាង

ពរីនាក់បដ ីរបពន័ធមានចតិតសសាម ះរតង់នងិោន ខម្នសហើយ ។ សព ឮ ពួកសម្អសណដ ើ កនយិ៉យែសូចនះ

ឪពុកមាដ យរវីនងិថាម្ ាយចតិតណា ់ ។ 

 

គ.ោន  មិ្  

        សកះ ចហ សរជង  ោណង ័សបាះ ោំ ុងចឡ អយិរ សាោំា ត់ អន់រ ូ ូ ពរ សមាា ញ ែវូ សមាា ញ សាំ

ោា ត់ សារំ៉ាប់  ិម្ រវី  ូ ថាម្ ។ ហះោ អន់រទួ  ចងឹ  ិម្ មួ្ត ោណង ័រាះ ផា  ៈ បា រ់ អន់ែ ី 

 ង់ ោា ឡឹង ៗ របាគ ័នចីម័្ ខជ អន់ តា ន  ូ ខជ អយូ ែត ពរឹ  ។  ផា អន់ែ ី អយូ ែត ពរឹ សណាះ   

អន់ែ ី ចងឹ ោឡី  ោ បា ់អន់ហនី ។ ផា អន់ែ ី តា ន ពូ ផា អូ ដ្ឋគ់ គន សសា ។ នចីម័្  

អន់ែ ី ោតាងំ ឡាក់ សែ  ប ញឹន រាះ សណាះ ? រវី  ូ ថាម្ សតើ  ផា  ៈ “ោតាងំ សែ   ា ។      

  

គ.ោរប ច្ុកោយ                                                                                                    

សម្ើ សភ្ោ ើងសទៀនរចួសហើយសម្អសណដ ើ កខហកសាច់មាន់យកពូតជាមួ្យោយមាន ក់មួ្យែុំ ំរ៉ប់

ប ច្ុករវីនងិថាម្ខតមុ្ននងិប ច្ុកោយពួកសម្អសណដ ើ កោនរោបថានាក់ទំាងពរីរតវូហូបតាម្ ំ

រ ួកសំអាយតា ួននងិកជូំតមាត់ ។ សបើនាក់ទំាងពរីជូតមាត់នាក់ទំាងពរីនងិកណំាញ់ឪពុកសែមច

មាដ យសែមចសបើនាក់ទំាងពរីតា ួនសធ្ា ើសអាយ ុែភាពកូនសៅមិ្ន ូវ អ ។ សតើសាដ ប់ោនសទសរឿង

ខែ ពួកែញុរំោបសនះ ? រវីនងិថាម្ស ោ្ ើយថាសាដ ប់ោន ។  
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 ចឡងសណាះ មួ្ត ោណង ័ោ សាោំា ត់ ពរ ចចគ ោំ ុងចឡ អយិរ សមាា ញ ែវូ សមាា ញ សាោំា ត់ 

សកះសណាះ  ិម្ រវី  ូ ថាម្ សមាា ញ ែវូ សមាា ញ ទង ។ សកះ អន់ខរ  ង់ ោណង ័សបាះ ឡាច់ 

ពោូ អយិរ ទិ សពៀរ ខបែង គម្ សារំ៉ាប់ អន់ខរ  ង់ ហាវ ឡឹង ហំុ ោ ឺំ  ូ សបាះ អយក់ ោង ោ 

អន់ខរ ចងឹ ចហ ។   ់ ឡឹង សណាះ អន់ខរ សរបើ ុ មួ្ត សាសាា   ង់ តាគ់អង់ទិ ។ មួ្ត សាសាា  

ោ ម្ាុត  ង់ សា សាអោែង អយិរ សណាះ សមាា ញ ែវូ សមាា ញ នរឹ ។ 

 

      បនាទ ប់ម្កសទៀតសម្អសណដ ើ កពូតោយដ្ឋក់សាច់មាន់មាន ក់មួ្យែុំរចួសហើយប ច្ុករវីនងិថាម្

មាន ក់ម្ដងហូបោយរចួសហើយពួកសម្អសណដ ើ កខហកសៅោ មាន់ទំាងពរីទុក ំរ៉ប់ នាក់ទំាងពរីហូប

ោយសព រពកឹសរោយពងូីតទឹករចួនងិខហកយកចង៉ា មាន់ ំរ៉ប់សម្ើ នង ។ សាច់មាន់សៅ

  ់សនាះពួកសគសអាយពួកសកមងចូ ហូបោយបសងហ ើយពួកសកមងកចូ៏ ហូបសាច់មាន់សនាះមាន ក់

មួ្យមាា ត់ៗ ។  
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   ឃ.សរ ើ ុ  តាខព ោា ញ់ ង់ 

ោណង ័ផាៈ សរជង អំខព កតី សាសម្ើ ុ សៅ ោង អយិរ អា ោ រតង់ នសីៅ សែ  អន់ខរ សោោ    

ោមាា ញ់ អា រតង់ ពុត  ឹត ោា នរឹ ហង ។ ចឡង សណាះ ោណង ័សជៀក វគ ័បិវ  ូ វគ ័សបោ ើត សរ ើ ុ ះ 

តាខព ោា ញ់ ង់ ។ សកះ ចចគ ណូ  អយិរ ពងឹ សតារ រពយឺ វគ ័បិវ វគ ័សបើះ  ូ ោណង ័ទិ សពៀរ   

សរ ើ ុ ះ តាខព ោា ញ់ ង់ អន់ខរ ផា  ៈ អយគ ័តាខព ច ឹអយិរ តា ម្ាុង ញឹន ោា ញ់ ង់ រវី  ូ ថាម្ អា អន់ 

អន់ខរ សកើត របាះ ័ តាបះ អំសោ ា ហាវ អំរ៉ាញ សកើត សរទៀ  រ៉ ា   ែក សកើត ហី សកើត រ ុក សាណុក 

ចអា សាណុក សោប ។ ចឡង សណាះ ោណង ័បង់ សទៀក ផា  ៈ អយគ ័អញ់ បង់ សទៀក អា អន់     

អន់ខរ ចអា អន់ ដ្ឋគ់ ឡាសោ ដ្ឋគ់ ោំ ុងចឡ ខជ អីគ ខជ ពោុ ខជ សកើត ោរ ីខជ ទី សារ ។  សកះ បង់ 

សទៀក ោណង ័មុ្ ាត ចអត អន់រទួ  សកះសណាះ អន់ខរ សរបើ ុ ពូ ណាវ គ ។ តាខព អា ពូ ចអត សា 

សាអែោង អយិរ សាន់តកុ សមាា ញ ែវូ ត ុ ិត ៗ ។ ចាខនក រវី  ូ ថាម្ ម្ាុត ចតប ពងឹ ោណុង ទិ 

អន់ខរ ។ សកះ ចអត កោញឹ រតាង ័ ូ វគ ័សបើះ អយក់ ពោូ អយិរ សមាា ញ ែវូ សមាា ញ សកះសណាះ  ឹត ហី 

សពឿ ហី ខអ ែ ។                                                                                                    

ឃ. ឧបកចិចរសារនេនំគុំ                                                                                        

ពួកសម្អសណដ ើ កនយិ៉យថាសភ្ោ ើងសទៀនអំោញ់មិ្ញស្ះស មើោន ឥឡូវសនះចង៉ា មាន់ក ៏អខែរ ពួកសគ

ទំាងពរីនាក់បដ ីរបពនធពតិជាមានចតិតសសាម ះរតង់នងិោន ខម្នសហើយ ។ បនាទ ប់ម្កសម្អសណដ ើ កសៅតា

បិវនងិតាសបើះឧបកចិចរសារនេំនគំ ។ ដ្ឋក់សបះែងូមាន់ស ើរតសចៀកពាងរសារសហើយតាបិវតាសបើះ

នងិសម្អសណដ ើ កឧបកចិច រសារនេនំគំពួកោត់នយិ៉យថាសនះជារសារពាងចនឹងិមាន់សោកខែ 

ពួកែញុនំេំនគំរវីនងិថាម្  សអាយសគទំាងពរីរក ីុមានោននងិមានអំណាចខាោ ងំពូខកនងិសអាយមាន

កូនសៅសរចើននងិមានស ចកដ ីុែសានដមាននទះសកើតភូ្មិ្ ។ រចួសហើយសម្អសណដ ើ កយកទឹកចាកបំ

សពញស ើរសារពាងសហើយនយិ៉យថាែញុ ំចាកទឹកបំសពញស ើរសារសនះសអាយសគទំាងពរី មាន ុែ

ភាព អរបូោយមាមួំ្នកុឲំ្យមានជំងឈឺឺរគុននងិកុឲំ្យមានសរឿងសហតអុា ីសសាះ ។ ចាកបំសពញទឹក

ស ើរសារពាងរចួសហើយសម្អសណដ ើ កចូ នកឹមុ្នសគរចួសហើយពួកសគឲ្យសគសទៀត ។ រសារសនះសគ

នកឹខែោម្ជាមួ្យសាច់មាន់សសាា មាន ក់១មាា ត់ ។ ចំខណករវីនងិថាម្ចូ សែកកនងុបនទប់ ។ សព សគ

នកឹរចួសហើយពូរតាង់នងិតាសបើះកយ៏កសៅោ មាន់មាន ក់មួ្យរចួសៅសែកសៅនទះសរៀងៗែោួន ។ 
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 ដ្ឋរ់ ទ ីសពៀរ  

 តារ ោ ឺំ រវី  ូ ថាម្ ចាក រាះ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា អន់ខរ រទង សពឿ រទង ខអ ែ សភ្ឿ ោប (ោា តា)ំ

១  ូ ោប សារ ោណា ័ ។ 

១.ោ ោប សារ ោណា ័ 

   អន់តាន ័ោណង ័សបើ តាន ័ទ ឹ កោញឹ រជមិ្ ផា  ៈ នចីម័្ ពនិ ចងឹ បា រ់ ោណា ័ ប ? ផា បា រ់ 

អន់ែ ី ចងឹ បា រ់ បាុប ចំ ? វគ ័សបោ ើត  ូ យ៉ា គ់ ស ើន សតើ  ផា  ៈ កោញឹ រជមិ្ អំបាញ់ សណាះ រតគ់ 

សកះ ! យះ ័ គន ញឹន អូ ោនតឹ អូ ោណូរ ខា សា យ ម្ាូះ សា យ មាា ត់ ញឹន បា រ់ ោណា ័  ៈ 

        ‑តាខព សតើម្ ៣ សតើម្ តាខព សទៀក ២០ ចាយ 

        ‑សាខគ ៥ តាពងឹ  

        ‑អង់យា គ ័១ អន់ទួប ១  ូ ស ៀន សពៀរ រ៉ ាយ៉ំ ុង ( ស ៀន ោា ស ើគ) ។ 

 

 

ចថាទពីរី                                                                                               

ែ ់រពកឹខ អករវីនងិថាម្សៅរោបបងបអូ នសរៀងៗែោួនសែើម្បីសធ្ា ើកចិច នានងិនយិ៉យសរឿង

ខែ រតវូសអាយរប ់របសៅសគ ។  

១.នយិ៉យសរឿងខែ រតវូសអាយរប ់របសៅសគ                                      

សព សម្អសណដ ើ កមិ្នទាន់ម្កែ ់ពូរជមិ្នយិ៉យថាសតើសយើងនងិ ូម្រប ់របពសីគឬ ? 

សបើ ូម្ពួកនាក់នងិ ូម្បនាម ន ? តាសបោើតនងិយ៉យស ើនស ោ្ ើយពូរជមិ្ ួរសនះរតវូសហើយ

សទា បីកូនែញុអំត់ោនោរសដ្ឋយសាវ៉សចញពែីញុពួំកែញុ ំរតវូខត ូម្សហើយ ។ 

-រសារពាង៣ពាងរសារ រ២០ែប 

-រជូក៥ចាប់ 

            -ភួ្យមួ្យបឹុងមួ្យ ុយចំនួន២០០សរៀ ( ុយពសីែើម្) ។  

១. ោប អន់តគ់ ោា សតា បុ ិច ោ ហាងំ សាឡាច់ ខជ អន់ សកើត ោរ ីទី សារ 
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 . អង់យ៉ា គ ័ ូ អន់ទួប ញឹន បា រ់ ( សារោ)ំ១ ។ តាខព សាខគ ញឹន សា សដ្ឋង២ ។ សាទួក 

ោ ញឹន ផា បាុប សណាះ ផា អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា ផា អូ រតគ់ ញឹន ោ សាយំ៉ំ ុង សែ  ។ វគ ័រជមិ្  ៈ  

ញ៉ា  ចងឹ យច ោ បា រ់ ោណា ័ សារ អា ឡឹង សមាា ហ ខព ោ នសីអៀ ហង ។ ោណុង បា រ់ សណាះ 

ពូ អន់ បាុប ចំ ពនិ អយក់ បាុប សណាះ សារ នសីអៀ ពនិ អូ អោុ  ោំ ុងែំ អុះ ។ ផារ ីចឡង សណាះ ទឹ  

ោណង ័។ កោញឹ រជមិ្ ោ រាះ ោ មួ្ត ោណង ័ពួយ ោា នរឹ វគ ័សបោ ើត  ូ យ៉ា គ់ ស ើន រាះ ោ ខអ 

សណាះ ហង ។ ចឡង សណាះ កោញឹ រតាង ័ ូ វគ ័សបើះ ោ ជរឹ ឡំា ោា គ់ ហី អង់ោន់ ។ ទ ឹ ោា គ់ 

សណាះ កោញឹ រតាង ័ផា  ៈ អឺ វគ ័បិវ អឺ យ៉ា គ់ ោ ំអឺ វគ ័ខហា  ែ   ូ អុះ មីុ្ សណះ របង់ ទិ រ ូពូ រទង 

សតា បា រ់ ោណា ័ ខា សា យ ម្ាូះ សា យ មាា ត់ រវី សណាះ ទី  ៈ                                                  

 -តាខព សតើម្ ៣ សតើម្ តាខព សទៀក ២០ ចាយ                                                   

 -សាខគ ៥ តាពងឹ                                                                                          

 -អង់យ៉ា គ ័១ អន់ទួប ១  ូ ស ៀន សពៀរ រ៉ាយ៉ំ ុង (ស ៀន ោា ស ើគ )។ 

ភួ្យនងិបឹុងពួកែញុ ំ ូម្ ីុដ្ឋច់ ចំខណករជូករសារនងិ ុយពួកែញុ ំជូនវញិ ។ សទា បី

ពួកែញុ ំ ូម្បាុណណ ឹ ងសបើ បងបអូ នថាមិ្នរតវូសទពួកែញុកំស៍ាដ ប់តាម្ខែរ ។ តារជមិ្ស ោ្ ើយថាោរ

ខែ  ូម្សនះមិ្ន ែុ សទោរសនះតាងំពបូីរបូំរ៉ណគអឺញ់ចងឹសហើយ ។ 

កនងុោ ូបសនះសបើសគសអាយ បាុនាម នយកបាុននងឹសរពាះោរសនះសយើងអត់សចះបងាំសទ ។ 

សរោយម្កសម្អសណដ ើ កម្កែ ់ពូរជមិ្រោប់ពួកសម្អសណដ ើ កតាម្ពាកយខែ  តាសបោ ើតនងិយ៉យ

ស ើនោនរោប់ោត់សនាះសហើយ ។ រចួសហើយពូរតាង់នងិតាសបើះកចុ៏ះសៅនទះរ ីសព សៅែ ់

សហើយពូរតាង់នយិ៉យថាឱតាបិវ យ៉យោ ំតាខហែា នងិបងបអូ នទំាងអ ់ោន សអើយបងបអូ នខាង

បុរ សនាះសគ ូម្រប ់របរចថោរវីសចញពឪីពុកមាដ យ ។                                                  

-រសារពាង៣ពាងរសារ រ២០ែប                                                                         

-រជូក៥ចាប់                                                                                                     

-ភួ្យមួ្យបឹុងមួ្យ ុយចំនួន២០០សរៀ ( ុយពសីែើម្) ។  

១. អយក់ រ៉ាសយ៉ា ះ ័ 

២. សា សកះ អន់តគី រតគ់ ជងឹ  ឹត ណាវ គ សាសម្ើ ុ សៅ  
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   អង់យ៉ា គ ័ ូ អន់ទួប អន់ខរ បា រ់ សា រោ ំ។ តាខព សាខគ  ូ ស ៀន អន់ខរ ផា សា សដ្ឋង ។ 

ទឹ  នសីណាះ ័ នចីម័្ អន់ែ ី រទង អា ចងឹ ផា ? សាទួក ោ អន់ខរ បា រ់ បាុប សណាះ ផា អន់ែ ី 

អូ ទី អន់ខរ ោ អូ ោងុំែំ សែ  ។ 

    វគ ័ខហា  ែ   ៈ មិ្តសរោ ាយ បា រ់ សណាះ ោ រតគ់ សកះ យច ែងឹ ោ ញឹន អូ អូ ទី អា ហង ផា ញឹន 

ទី អន់ សអៀង ឡឹង សណាះ ោ ដ្ឋគ់ ែង ោា ណូ  ចអា  ូ ញឹន ។ ទ ឹ នសីណាះ ័ នចីម័្ ចាខនក   

អន់ែ ី ឡាក់ ព ឹចម្ ាគ ចងឹ ទី សែ  ប អំរ៉ាគ់ ពូ ផា សណាះ ? ផា ទី អន់ែ ី អន់ ផា អូ ទី នចីម័្ 

ចងឹ របាគ ័ពនិ សឡាម្ មិ្តសរោ ាយ រទង សតា ណាវគ ។ វគ ័បិវ ផា  ៈ វគ ័អំបាញ់ សណាះ រតគ់ សកះ ។  

កញិសអៀ អឺ ោណង ័អឺ ោោា ច់ អន់ែ ី រាះ សណាះ រតគ់ សកះ ញឹន អា បយិ  ពោូ សអះ បយិ  សបាា ះ 

អីគ ។ ទ ឹ នសីណាះ ័ បា រ់ អន់ែ ី រាះ  ូ មួ្ត សរោ ាយ រទង សតា ផា តាខព អង់យ៉ ាគ អន់ទួប 

ញឹន ភ្ម្ ទិសណាះ សកះ ោោា ច សាខគ អា យះ ័ ត ី អូ អោុ  យះ ័ ថ ិអូ អោុ  បឹុត ញឹន បា រ់ គតិ ៤ តា

ពងឹ ញ៉ា  ចងឹ យច អន់ខរ បា រ់ បាុប សណាះ ែងឹ ោ ញឹន អូ ទី ។                                             

  

 ភួ្យនងិបឹុងពួកសគ ូម្ ីុដ្ឋច់ ចំខណករជូករសារនងិ ុយពួកសគជូនវញិ ។ សបើែសូចនះខាង

សនះនងិនយិ៉យែចូសម្ដច ? សទា បីពួកសគ ូម្បាុណណ ឹ ងសបើខាងសនះអត់មានពួកសគកមិ៏្នបងាំ   

ខែរ ។ តាខហាែ ស ោ្ ើយថាពួកតាឡង ូម្សនាះមិ្នែុ សទខតែ ុសដ្ឋយសាពួកែញុ ំអត់មានសបើពួកែញុ ំ

មានសអាយសរចើនជាងសនះកមិ៏្នែុ ខែរសរពាះម្នុ េសៅនទះពួកែញុ ំ ។ សបើែសូចនះសតើនាក់ជាឪពុក

មាដ យនងិមានសទែចូសគ ូម្សនាះ ? សបើមានសអាយសបើអត់មានមិ្នែងឹសធ្ា ើយ៉ា ងសម្ ាចមានខតពួក

សយើង ូម្អងាពួកតាឡងខាងសនាះសទៀត ។ តាបិវនយិ៉យថាតា ួរសនាះរតវូសហើយឱពួកសម្     

អសណដ ើ អឺយពួកោត់រោប់សនាះរតវូសហើយខតពួកែញុសំនះោត់កពួំនសជើងែំសៅោត់សៅោ វ៉ឈឺរ ។ សបើ

ែសូចនះ ូម្ពួកោត់រោប់ពួកតាឡងខាងសនាះថារសារភួ្យបឹុង ុយ២០០សរៀ ពួកែញុយំ ់រពម្

ទំាងអ ់សហើយចំខណករជូកសទាះធ្កំមិ៏្នអាចោត់សចា សបើតចូកមិ៏្នសចះខថម្ពួកែញុ ំ ូម្សអាយ

រតមឹ្ខត៤ចាប់ ពួកសគ មូ្បាុណណ ឹ ងមិ្នែ ុសទបាុខនតពួកែញុ ំអត់មាន ។  
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 ចឡង សណាះ ោណង ័ោ ឡំា ោា គ់ ហី ោមាា គ់ រាះ ផា  ៈ អឺ វគ ័សបោ ើត អឺ យ៉ា គ់ ស ើន  ូ អុះ មីុ្   

កោញឹ វ៉ា សណះ របា ង់ ទិ រ ូសារ ោណា ័ សារ ោនមឹ្ អា មិ្តសរោ ាយ រទង សតា ទយ១  ទសិណាះ ័ 

សកះ ហះោ សាខគ អន់ខរ បា រ់ ែងឹ ៤ តាពងឹ ទ ឹ នសីណាះ ័ នចីម័្ អន់ែ ី ចងឹ ផា ? ផា អន់

ែ ី ភ្ម្ សា បាុប សណាះ រាះ ពងឹ ញឹន អា ហង ផា អូ ភ្ម្ ោ រាះ ពងឹ ញឹន អា ហង មាា គ់ អោុ  

អន់តគ់ ញឹន ចងឹ ឡំា រាះ ោ អន់ខរ ោា គ់ សតា ។ វគ ័សបោ ើត ោ អំបាញ់  ូ វគ ័រជមិ្  ៈ នចីម័្ វគ ័

ពនិ ចងឹ សា បាុប សណាះ ហង ប ? វគ ័រជមិ្  ៈ នចីម័្ ចងឹ អោុ ផា អាញ់ អង់គន ពូ ? ខនវ សារ  

ខនវ ោរ ីពនិ ចងឹ អោុ អូ ចច តងឹ ៗ តា  ៗ ខនវ ោណា ័ ខនវ ោនមឹ្ អា ពូ ទ ីបាុប ចំ ពនិ សា 

បាុប សណាះ ហង ។ វគ ័សបោ ើត   ៈ រតគ់ ឡាក់ោ វគ ័ផា សណាះ ហង ោណង ័ញឹន អូ ទ ីោប សារ 

ញ៉ា  សកះ ។ ចឡង សណាះ ោណង ័ោ ឡំា ោា គ់ ហី អង់ោន់ ណាវគ ។  

 

 
 
 
             
 រចួសហើយសម្អសណដ ើ កកស៏ៅនទះខាងបុរ រោប់ថា ឱតាសបោ ើតយ៉យស ើននងិបងបអូ នទំាង

អ ់ោន សរឿង ូម្រប ់របរសនះខាងរ ីសនាះសគយ ់រពម្ទំាងអ ់សហើយខតរជូកសនាះពួកសគ

 ូម្សអាយរតមឹ្ខត៤ចាប់ សតើខាងសនះនងិថាែចូសម្ដច ? សបើខាងសនះរពម្ហូបបាុណណ ឹ ងករ៏ោប់សបើ

មិ្នរពម្ករ៏ោប់តាម្ពួកែញុ ំសនះសហើយសែើម្បីសអាយែងឹពួកែញុ ំនងិសៅរោប់សគខាងសនាះ ។ តាសបោ ើត

ក ួ៏រតារជមិ្ថាតាសតើសយើងនងិហូបបាុណណ ឹ ងឬ ? តារជមិ្ស ោ្ ើយថាែញុ ំមិ្នែងឹថាសម្ ាចខែរកូនសៅ

សរឿងសនះសយើងមិ្នអាចតងឹខតងឬមិ្នរពម្សនាះសទសគមានបាុនណាសយើងហូបបាុណណ ឹ ងសហើយ ។ 

តាសបោ ើតស ោ្ ើយថាតានយិ៉យសនាះរតវូសហើយសម្អសណដ ើ កពួកែញុ ំអត់មាននយិ៉យអាីសទៀតសទ ។ រចួ

សហើយពួកសម្អសណដ ើ កកស៏ៅនទះខាងរ ីសទៀត ។  
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 ទ ឹ ោា គ់ សណាះ វគ ័សបើះ ផា  ៈ អឺ វគ ័បិវ អឺ យ៉ា គ់ ស ើន អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា ទិ រ ូពូ រទង សតា ោ 

អូ ទី ផា នចីម័្ សែ  ។ ោណង ័សរបើ ុ គន សសា អង់ ោា សាវ អន់ខរ រាបុ សាខគ ោសម្ ពុះ ហង ។ 

       ២.ោប ោា តា ំ

ក.រទង ោមាា ក ័

ចឡង សណាះ ោណង ័សជៀក ថាម្ ឡំា សាយំ៉ំ ុង ពូ ោា តា ំោា គ់ ហី ោមាា ក ័អន់ខរ ចកឹ ឡំា    

តាខព សទៀក សមាា ញ ចាយ ពូ សអើ តាខព សណាះ ផា« តាខព អន់ហាន  ់ មាា យ ោហំាន់» ទឹ    

ោា គ់ សតា ោណង ័ផា អា ហង តាខព អន់ហាន  ់ មាា យ ោហំាន់ ទ ឹ នសីណាះ ័ អន់ែ ី រតគ់ 

រតងឹ តាខព អា អន់ រគបឹ អុះ មីុ្ ោមាា ក ័អង់ោន់ សមាា ញ ែវូ ត ិុត អង់ោន ័ោ ោតាងំ     

សតារ ។ យ៉ា គ់ ស ើន ោ អយក់ តាខព សទៀក សមាា ញ ចាយ អន់ ពងឹ ោទំុ ពូ សអើ តាខព សណាះ ផា 

« តាខព ោា តា ំ» ។     

 

 

 

 

                                                                                                  

 

សព សៅែ ់សហើយតានយិ៉យថាឱតាបិវយ៉យស ើននងិបងបអូ នទំាងអ ់ោន ពួកសគខាងសនាះសគ

អត់មានថាអាីខែរសរោយម្កសទៀតសម្អសណដ ើ កសអាយកូនសៅចាប់រជូកែតុ ។  

២.នយិ៉យកចិច នា  

ក.ខាងបុរ                                                                                                      

រចួសហើយសម្អសណដ ើ កកន៏ាថំាម្សៅនទះខាងបុរ សែើម្បីសាដ ប់សគនយិ៉យកចិច នាពួកសគោន់ម្ក

រសា រមួ្យែបខែ សគសៅថារសាសាគ  ់កូនរបសារ ី ។ សព សៅែ ់សហើយសម្អសណដ ើ ក

នយិ៉យថាសនះសហើយជារសារខែ សគសៅថារសាសាគ  ់កូនរបសារ ី ។ ែសូចនះសហើយ ូម្ពួក

នាក់ចាករសាសនះសអាយរគប់បងបអូ នរបុ រ ីមាន ក់បនតចិៗសអាយសគោនែងឹឮនង ។ យ៉យស ើន

កយ៏ករសា រមួ្យែបដ្ឋក់ស ើចសងអ រសាសនាះសគសៅថា «រសាកចិច នា »។  
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 កោញឹ រតាង ័ផា  ៈ អឺ វគ ័សបោ ើត អឺ យ៉ា គ់ ស ើន អឺ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា សណះ របាង់ ទិ រ ូសាយំ៉ំ ុង ញឹន  

ចងឹ ោប ោា សតះ រាះ ោា តា ំអន់តគ់ ោា សតា ោមួ្ត សោោ  ោមា ាញ់ អា ចងឹ ចអា ោា គ់ មាា ត ោា គ់ ងុរី ។ 

ទឹ  នសីណាះ ័ អឺ ម្ន រវី អឺ ម្ន ថាម្ គតិ ដ្ឋរ់ អា ចគង មាា ត់ អន់ែ ី អូ រតគ់ តាតាម័្ អូ រតគ់ 

រាះូ សកះ ែង តាខព សតា សាសណា័ ឡាសយ៉ា  ពូ សអើ អន់ែ ី ផា សោោ  ោមាា ញ់ ហង ។ របាគ ័នចីម័្ 

អន់ អន់ែ ី សហៀន របាគ ័ពុត រោគ់ ពុត អង់កង់ រ៉ំ ុងចហ គួប សសាប ទឹ  សតា ទ ឹ សអាម្ ខជ 

បោា ង់ ហាង ោសទៀង កងឺ (រ៉ា ង ក ់) ខជ ចាក អន់តគិ ័មាំ ុង កាម័្ ោតារ អន់សទៀ សកើត ោរ ី

ទី សារ ។ ខជ ពតី សាោាា ត ័ោប សាន់តាគ់ ឡាគ់ ោា អា ំោ គួបសសាប  ូ ខជ កាគ់ គួបសសាប 

 ូ ពូ សតា ពូ អា ។ ចអា អន់ ថ ិពុត ចតឹ យរ អោុ ោរាបុ ព ឹចម្គ កោញឹ វ៉ា សណះ របា ង់ បា ់អន់ហនី ។  

ផា រវី អាោ ត ថាម្ អន់ រវី ណាងំ រ៉ា   ែង សកះសណាះ ណាងំ សោោ  អន់ ោ ថាម្ ។ ផា ថាម្ អាោ ត 

រវី អន់ ថាម្ ណាងំ រ៉ា   ែង សកះសណាះ រតគ់ ណាងំ ោមាា ញ់ អន់ ោ រវី ។                            

  

 

 

 

ពូរតាង់នយិ៉យថាឱតាសបោើតយ៉យស ើននងិបងបអូ នទំាងអ ់ោន  ូម្សាដ ប់ពួកែញុនំងិនយិ៉យ

ខណនាទូំនាម នពនីាក់បដ ីរបពនធសនះនងិរ ់សៅចថាសរោយ ។ ឱកមយួរវីកមយួថាម្ចាប់ពចីថាសនះតសៅ

អនកទំាងពរីមិ្នខម្នជាកសំឡាះមិ្នខម្នរកមំុ្សទៀតសទសរពាះោនចាករសារោប់រជូកសគសៅថាបដី

របពនធសហើយ ។ អនកទំាងពរីរតវូសរៀនសធ្ា ើចតិដជាចា ់ទំុខថរកាោន សៅវញិសៅម្ករហូតែ ់សាោ ប់កុំ

នតិកបត់ោន កុសំែើរស ងសព យប់រព ប់ខរកងសោមានសរឿងសហត ុ។ កុវំ៉យែំរចំធ្លក់កុសំច ដី

ដ្ឋក់ោន នងិកុរំបចណឌ ័ ោន ជាមួ្យអនកែច៏ទ ។ រ ់សៅសដ្ឋយចតិត ុភាពរ៉បសាសចះសោរពឪពុក

មាដ យសកមកនងិចា ់ទំុបងបអូ នទំាងអ ់ ។ សបើ ិនរវីខ ងថាម្រវីរតវូរករប ់ ងនងិរកបដ ីសអា

យថាម្នង ។ សបើ ិនថាម្ខ ងរវីថាម្រតវូរករប ់ ងនងិរករបពនធសអាយរវីនង ។  
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 ចឡង សណាះ កោញឹ រតាង ័អន់តគ់ ោ រវី ណាវគ  ៈ អឺ ម្ន រវី អី  ចអា ហី ោមាា ញ់ ផា ទ ីសារ ទ ី

ោរ ីរតគ់ រទង អី  ោតាម្ រតគ់ រទង ពូ ោតាម្ សាយំ៉ំ ុង ពូ ោប រាះកះ ដ្ឋគ់ ោា ឡឹង ។ ផា 

សារ សណាះ ោោ ងំ តាឡាម័្ អី  រាះ  ូ ោណង ័រាះ  ូ កោញឹ វ៉ា បា ់អន់ហនី ខជ រញិ សាតាក់ ផា  

អី  របា គ់ នសីណាះ ័  អូ រតគ់ អុះ ម្ន ។ ពូ សមាា ហ ស ើគ ខព ទី ោប អន់តគ់ ផា  ៈ អន់រទួ  ចងឹ 

ចាក ចហ រទង អន់ រទួ  ចងឹ ឃោ ង ចហ តាទរ ។ សោោ   ូ ោមាា ញ់ សពៀប ឡាក់ោ សាណាញ់  ូ 

អន់តង់ ពរឹ តង ោប់ ហង គួប ខអ ែ សាខំាន់ ែក់ោ ពនិ បិុនខពង ។ សមាា ញ ណាវគ ផា ពូ ោប 

អន់តគ់ ោ គន សសា ពូ អី  អយក់ យា ូវ ោា គ់ អី  ោ អូ រតគ់ សែ  ។ ញឹន ោណង ័អន់តគ់ អា 

ទិ គតិ សណាះ ័ សកះ អន់ ោ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា អី  ោប ោា ន់ខធ្ម្ អន់ខរ ណាវគ ។ ចឡង សណាះ ព ឹ

ចម្ ាគ រវី ោ អន់តគ់ ោ រវី ោា ន់ខធ្ម្ ណាវគ ផា  ៈ រវី គន ! ទ ឹ អី  ទ ីគន ទី ោមាា ញ់ សកះ   

អី  រតគ់ របាគ ័មីុ្រ រប់គ ័ខរ ែ រង សាខគ រ៉ំ ុងចហ អយិរ សារំ៉ាប់ ខ ន សាក់ សព  អីគ ពោុ ចនឹចច 

ផា ពនិ បា រ់ រ៉ា  ពូ ខអែ ោា ណាប អូ រតគ់ ហង ឡាក់ ោ រ៉ា  ពនិ សៅ បិុច អយក់ ដ្ឋរ់ ចំ ោ ទ ី

ដ្ឋរ់ សណាះ ហង ។  

 

បនាទ ប់ម្កពូរតាង់ទូនាម នរវីសទៀតថាកមយួរវីកមយួសៅនទះខាងរបពនធសបើមានសរឿងរ៉ាវសទាះជារតវូឬ

ែុ កស៏ដ្ឋយរតវូសាដ ប់សគ រម្ប រមួ្ តាម្ រមួ្  ។ សបើមានសរឿងធ្អំនករតវូរោប់សម្អសណដ ើ ក

រោប់ចា ់ទំុនងិឪពុកមាដ យសកមក ិនកុរំបញ៉ា ប់រត់សចញពនីទះសបើរត់សចញខតម្ដងគែឺុ សហើយសធ្ា ើ 

អ ច្ ឹងមិ្នរតវូសទកមយួ ។ សគពបុីរ៉ណនយិ៉យទូនាម នថាមុ្ននងិសៅរតវូសម្ើ នោូវមុ្ននងិ ោ្ងរតវូ

សម្ើ សាព ន ។ បដីនងិរបពនធសរបៀបែចូជាសធ្មញនងិបបូមាត់ខតងខតខាោំន   ំខាន់គរឺតវូសចះខកខរប

ចតិតគនំតិ ។ មួ្យសទៀតសបើសគ ដីថាសអាយកូនសៅសគសបើកមយួគតិថាសគ ដីថាសអាយកមយួកមិ៏្នរតវូ

ខែរ ។ ពួកែញុ ំជាសម្អសណដ ើ កោនទូនាម នអ ់រតមឹ្សនះសហើយទុកសអាយបងបអូ នពូមី្ងអំុតាយ៉យពួក

ោត់នយិ៉យបខនែម្សទៀតបនាទ ប់ម្កឪពុកមាដ យរវីកទូ៏នាម នបខនែម្សទៀតថារវីកូន ! សបើគូនមាន

របពនធមានកូនសហើយកូនរតវូសធ្ា ើចំោរសធ្ា ើខរ ចិ្ ច ឹម្រជូកចិ្ ច ឹម្មាន់ ំរ៉ប់ខ នសរពនសព ឈឺ

រគុនឬសាោ ប់សបើសយើង ំុរប ់សគវ៉ពោិក់មិ្នង៉យែចូជារប ់សយើងនទ ់សទចង់យកសព ណាក៏

ោនសព សនាះ ។  
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 សារ ទ ីោមាា ញ់ អា ថុក ញ៉ា ក សកង ! អី  ណាងំ សា  មិ្ គន  មិ្ ោមាា ញ់ អន់ រតង់ៗ ខជ 

អោឹង ជុង ខជ អោឹង ត ី ។  អី  ចអា ហី ពូ រតគ់ ោរាបុ ពូ រតគ់ សាយំ៉ំ ុង ពូ ចែ  គន ! ផា ពូ         

ចុនចច ចអត  ង់ ោមាំ ុង តាម្ត ពូ មឹ្ ុង អី  ហង របាគ ័សាអោង សាងំកង់ សទៀក សាងំខអយក  

រ៉ាសម្ាះ ោសរកះ អុញ ពុះ រាក់ បយិប ោ ខ  ពុះ សាខគ បយបិ ោ តាណូង ័សណាះ ័ ចងឹ រតគ់ ពុត     

ពូ ។ ខជ សហៀន ោឡី  បឺគ សាណា ោាោ  សាសមាា ង ទី ពរ ោា អា ំសាអោែង ោា អា ំសា ែងឹ អន់ែ ី 

នគី ែងឹ អន់ែ ី ផា របាគ ័នសីណាះ ័ អូ ដ្ឋគ់ អុះ គន ។ ចអត  ង់ ផា ោា ញឹ  ចតប ខជ សហៀន 

ោ ញា ង ពតី គន ោមាា ញ់ ោប តះ ័ សាា គ់ នូង ោចង់ ពូ អូ ដ្ឋគ់ អុះ ។ អី  សហៀន ែងឹ ោន  

ដ្ឋគ់ សហៀន ែងឹ ោន រតះ រតាងំ ហាងំ សាឡាច់ ជុង ពងឹ រព ីត ីពងឹ មីុ្រ សានរី រកក់ គន១ ។  

 

 
 

ោរមានរបពនធសនះគជឺាោរពោិក់ណា ់កូនរតវូរក ីុចិ្ ច ឹម្របពនធសដ្ឋយសសាម ះរតង់កុ ួំចនោន់

រប ់សគសអាយសសាះ ។ កូនសៅនទះសគរតវូសោរពសគសាដ ប់សគសបើសគឈឺរគុនឬមានពធិ្នីកឹ ីុសព 

យប់រព ប់គសឺគពងឹកូនសហើយសធ្ា ើម្ហូបែងទឹករកអុ ោ្ុះសភ្ោ ើងសបើសគោប់សោកូនរតវូយកខែេរសបើ

សគោប់រជូកកូនរតវូយកសឈើ ខ នងសធ្ា ើអ ច្ ឹងសទើបរតវូចតិតសគ ។ កុមំានចតិតកណំាញ់សបើមានោយ

ម្ហូបឆ្នា ញ់ ុីខ អតខតពរីនាក់បដ ីរបពនធសបើសធ្ា ើអ ច្ ឹងមិ្ន អសទកូន ។ សបើនកឹរសាររ វងឹសហើយកុំ

វ៉យរបពនធកូននងិកុសំជកុសំែៀ ពូជពង់សគគមិឺ្ន អសទ កូនរតវូសរៀនខតសធ្ា ើអំសពើ អនងិសអាយឆ្នោ ត

សជើងកនងុចរពចែរកនងុចំោររតវូខថទំាកូនសអាយោន អ ។  

១. ខរន ោ គន បុ ិច ោ គន ោចំាង ោ គន 



56 

 

 អន់ ទ ីដ្ឋក់ រ៉ាខបោ ខទ រ៉ា បោិម្ ោ ំរ៉ាញ៉ា ង សាទួង រាចវ ា ១ ។ អន់ ទី សាអោែង កពូំន សាអោែង សា

សណាម្២ ។  ង់  ូ  ង់ អូ ឃឹត ោ ង៉ា រ អូ ឃឹត ោ សដ្ឋរ ផា អី  របាគ ័នសីណាះ ័ ថុក សពឿ    

ថុក អន់ែ ី សៅ ។ ញឹន អន់តគ់ ោ អី  ទ ិែងឹ សណាះ ហង ។ កញិសអៀ ញឹន បា រ់ អន់តគ់ ោោ

មាា ញ់ អី  ណាវគ ។ អឺ មាា យ អឺ ោហំាន់ អន់សទៀ អី  ផា ញឹន អូ រាះ ! ហី ញឹន អា អីគ សអៀ ពោុ 

សអៀង ញឹន យរ អី  ហង ញឹន មឹុ្ង អី  ហង សបាះ សរសាះ សអាះ សទៀក ណាងំ រ៉ាសម្ាះ សអោះ ហាោ  

ខគោ តាបាុង សា ឹង ោា ញ៉ា វ ផា ខនវ ញឹន អយក់ ោា ជូ រាវូ (ោា ណាន់)៣  ូ ទ ីោន ចអត  ង់ អន់

សទៀគៗ អូ ផា ោ ពងឹ រ ុក អា អូ ផា ោា គ់ ឡីង ខគង ញឹន មឹុ្ង អី  ទិសណាះ ័ ហង ។ យ៉ំ ុង 

សតា អី  ចងឹ ផា « អោុ ោ ហី ពូ សអៀង អីគ ពោុ នសីអៀ អាញ់ អូ ទ ីអុះ » ។  

 

 

សអាយមានអងគប់ អនាទ ក់ ោយ សអាយមានម្ហូបកប់ម្ហូបរពង ។ សរៀនសធ្ា ើនទះ ំខបងបដ ីសធ្ា ើជាឪពុក

របពនធសធ្ា ើជាមាដ យសនាះសទើបសៅសកើតជារកុម្រគួសារ ។ ឥឡូវអនកទំាងពរីមិ្នទាន់សឃើញោរព ិ

ោក់សទសព អនកមានកូនសៅសនាះអនកនងឹសាគ  ់ោពោិក់សហើយ ។ សព សែកផាា ប់រតវូសម្ើ រនូត

សព សែកផាា រតវូសម្ើ ែំបូ កុគំតិខត ីុនកឹមិ្នគតិសធ្ា ើោង៉រសបើកូនសធ្ា ើអ ច្ ឹងអនកទំាងពរីនងិព ិ

ោក់សហើយពួកែញុទូំនាម នអនកទំាពរីអ ់រតមឹ្នងឹសហើយ ។ ឥឡូវពួកែញុ ំ ូម្ទូនាម នរបពនធអនកម្ដងឱ

កូនរបសារ ីចថាសរោយអនកនងិថាពួកែញុ ំមិ្នោនរោប់រគួសារពួកែញុ ំសនះឈឺសរចើនរគុនសរចើនពួកែញុ ំ

 ូម្ពងឹស ើអនកសហើយែងទឹកបុករ ូវរកអុ ោប់ ោឹកសចកបុក ោឹកសយៀវសធ្ា ើ ោរសម្ៅសបើ ិនពួក

ែញុ ំសធ្ា ើអារកេខ នសរពនឬមានកម្មវធិ្សីនេងៗមិ្នថាកនងុភូ្មិ្សនះឬកខនោងសនេងពួកែញុ ូំម្ពងឹស ើ

អនកទំាងអ ់សហើយ ។ ចថាសរោយអនកនងឹថាសបើែញុែំងឹថារគួសារសគសនះ ឈឺសរចើនរគុនសរចើនខបប

សនះែញុ ំមិ្នយកសទ ។  

១. សអៀង រ៉ាសណាង ោា ញ័ រព ី 

២. សពៀក សារំ៉ាប់ ោប អន់រូ  ូ កពូំន ។ សពៀក អា ទី ណី ឡាក់ោ សពៀក កពូំន សែ  ។ 

៣. សពៀក សារំ៉ាប់ ោប អន់រូ  ូ សពៀក ោា ជូ 
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ផា ោតាងំ អី  ផា នសីណាះ ័ ចហ ោ អី  ោ អី  ោសឡើគ ។ ផា ញឹន អីគ ពោុ ចុនចច ញឹន យរ 

ញឹន សរបើ ុ អន់ែ ី អូ ចតឹ អូរ៉ាប់ ញឹន អូ ចច អុះ ។ ញឹន អា ោា ណូ  តាោយ ោ ហត់ ោ ត់ 

ោពរ សាវុរី រាប់ សាណា ំ។ អូ ទី សណាះ បា រ់ ហះ អន់ែ ី អូទី អា មឹុ្ង អន់ែ ី ហង យះ ័     

អន់ែ ី អាះ អន់ែ ី ចំាងហាញ  នចីម័្ ចងឹ របាគ ័ញឹន បា រ់ ហង ទឹ  ពូ ផា គន សសា ។ ផា 

អន់ែ ី រ៉ាខញ តាបាុញ គួប អន់ែ ី ខជ ោប សាន់សតាះ ទ ឹ ព ឹចម្គ នូង ័ោចង់ ។  

           ចឡង សណាះ វគ ័ខហា  ែ  ផា  ៈ “អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា សណះ របា ង់ ោប ោា សតះ រាះ ោា តា ំ     

អន់តគ់ ោា រ់សតា អំខព រតគ់ ទិសណាះ ័ សកះ   ា។ 

ទឹ  នសីណាះ ័ អឺ ោណង ័អឺ ោោា ច់ អន់ែ ី ោា ណូ  ោប ហះ អន់តគិ ័បោាច អន់តគ់ ោា នរឹ អា 

អាញ់ ចងឹ ម្ប ោា ណូ  ពងឹ អន់ែ ី នសីអៀ  ៈ 

 

 

 

សបើឮអនកនយិ៉យែសូចនះអនករតវូទទួ ែុ រតវូសបើពួកែញុ ំឈឺរគុនពួកែញុ ំសរបើពងឹស ើពួកអនកសហើយសបើ

ពួកអនកមិ្នសធ្ា ើតាម្ពួកែញុមិំ្ន ុកចតិតសទ ។ ពួកែញុ ំសនះជាម្នុ េអត់ឃ្លោ នអត់ោយអត់ថាន ជំក់សែើរ

 ំុទានសគរ៉ ់ឆ្នន ំអត់មានអាីៗរតវូ ំុស ើពួកអនកសហើយសទាះបីអនកទំាងពរីថុញកពួ៏កែញុរំតវូខត ំុ  

អ ច្ ឹងសហើយសរពាះកូនសៅ ។ សបើអនកទំាងពរីសលោ ះរបខកកោន កុសំជកុសំែៀ ែ ់ឪពុកមាដ យពូជ 

ពង់ ។ បនាទ ប់ម្កសទៀត តាខហែា នយិ៉យថាឱបងបអូ នពូមី្ងអំុរបុ រ ីសរឿងខែ ទូនាម នសនាះរតវូ

ទំាងអ ់សហើយ ។ សបើែសូចនះឱសម្អសណដ ើ កអនកទំាងពរីជាម្នុ េនយិ៉យសៅកណាដ  រសា រ១

ែបតចូ ំរ៉ប់នាពំាកយសនះែញុ ំ ូម្របគ ់ម្ន ុេសអាយអនកទំាងពរីែចូសនះ  ៈ  
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 ១. ោា ណូ  អា ឡាច់ ឡឹង ញឹន ជុង ចអា ត ីរគបឹ មាា ត់ តាតារ យះ ័ ខអ ែ រ៉ំ ុងចគក យះ ័ ខអ ែ រ៉ំ ុងអា 

ោោ  ា  ិត ញឹន ហាា យ ឡឹង របាះ ័ សាបំាះ ័ ឡឹង យ៉ា ង រ៉ាវ៉ ាច់ សកះ ។ ទ ឹ ញឹន ម្ប ោ អន់ខរ យះ ័ 

ោឡូំ សព័ា សចា័ ចបាាគ១ អន់ខរ តង រ៉ំ ុងចហ ហង ។ ផា អីគ អន់ខរ អូ ណាងំ មូ្ ាអា  រ៉ំ ុងអា អូ 

ណាងំ ោា ជូ ឡូ សា អូ យ៉ំ ុ តមឹ្ រព ីញឹន រាះ ោ អូ ចច អុះ ។ ផាខនវ ពូ  ែ  ោោ  ា  រតគ់ សាខគ 

ចរ ា  សាខគ អន់តារ២័ រតគ់ (គន វ៉ ារ់ អយិរ សអារ)៣ ផា អន់ខរ ោង ័អន់ខរ ោចាប័ ញឹន អូ ចច 

អុះ ។ ផា ោា ណូ  អា ចអា ោា គ់ អន់ខរ ោជក ោខជ  សបោ  មូ្ ា ះ សបោ  មាា ត់ អន់ខរ អូ រ៉ំ ុងចហ 

អូ ែា ផា អន់ខរ របាគ ័នសីណាះ ័ ញឹន ោ អូ ចច សែ  ។                                                                

 

 

 

 

 

 

    ១.ម្ន ុេសនះសចញពពួីកែញុមំានសជើងចែសៅរគប់ខភ្នកសៅភ្ោសឺទាះបីវ៉ គម្សាគ ពួំកែញុ ួំ វ៉ពី

អារកេរចួសហើយ ។ សបើពួកែញុ ំរបគ ់សអាយពួកសគសហើយសទាះវ៉ ាង់សមោ ពួកសគរតវូខតខថទំាអ ច្ ឹង

សហើយ ។ សព វ៉ឈឺសបើពួកសគមិ្នរកសពទយមិ្នសធ្ា ើអារកេសបើធ្មបុអាប ុពួីកសគមិ្ន រមាក់តម្

កនងុចរពពួកែញុ ំមិ្ន ុកចតិតសទ ។ សព វ៉ឈឺសបើ ិនពួកសគមិ្នរកសអាយអារកេឬរគូម្នដអាគម្ន៍

សម្ើ ទាយសបើែងឹថារតវូរជូកសធ្ា ើសអាយឈឺឬមាន់ខតពួកសគមិ្នខ នសរពនសទគពួឺកែញុ ំមិ្ន ែុចតិត

សទ ។ សរពាះម្នុ េសនះសៅជាមួ្យពួកសគសបើវ៉ពោិសជើងចែឬខភ្នកពួកសគមិ្នខថទំាសទសបើពួកសគ

សធ្ា ើខបបសនាះគពួឺកែញុ ំមិ្ន ុែចតិតខែរ ។  

១. ោា ណូ  អូ ទី ោា នរឹ ពរឹ ោង ោប សារ ោរ ី

២. សាខគ បក់ របាគ ័អន់ ោា ណូ  ពនិ ពោុ អីគ ស ើ ចអា ហាអុញ ោរំា ូោរំ៉ាន់  

៣. រតគ់ ោបាូវ រតគ់ រាក់  
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 ២. អន់ខរ មឹុ្ង ោ រវី រតះ រតាងំ ហាងំ សាឡាច់ ជុង ពងឹ រព ីត ីពងឹ មីុ្រ សានរី រកក់ គន 

ដ្ឋក់ រ៉ាខបោ ែ ខទ រ៉ាបោ ិម្ ោរំ៉ាញ៉ា ង សាទួង រ៉ាចវា  ទី សាអោែង កពូំន សាអោែង សាសណាម្ ឡាក់ោ 

ោមាា ក ័ពូ អូ ចែ  ។ ោា ណូ  អា សហាគ ! អង់កក់ ោ មីុ្រ ងុរី ោ ហី ត ីពងឹ ពរ ។ សមាា ញ   

ណាវ គ អន់ខរ មឹុ្ង ោ ោា ណូ  អា ថ ិពុត ចតឹ យរ អុញ រ៉ាោោ ក សទៀក រ៉ាសពាោ ង រ៉ាប់ បា ់ រ៉ាប់ 

អន់ហនី  ដ្ឋម័្ ចអា រជុ មាំ ុង កាម័្ ោា តារ អូ ចែ  ោា ណូ  អា ។ 

៣. ោា ណូ  អា ោជ ី ោា ណូ  អា ោត ័ូ ម្ា ក់ អូ ទួម្ អង់ ង  ូង ័អូ ទួម្ ពងឹ សពវ ។   

៤. ោា ណូ  អា អូ អោុ  ោំ ុងសកើត ហី ោងំសកើត រោន អូ អោុ  ណាងំ ស ៀន សាន់សរទៀន ណាងំ រ៉ា  

អុះ ។  

៥. ទឹ  ញឹន រាះ សកះ អា ផា ោតាងំ អន់ខរ ោប សាា គ់ រវី ផា «  តាោយ ោ ត់ អូ គតិ អូ  

ខា អោុ  ោ នសីអៀ ញឹន អូ អន់ ទី អុះ » ផា ោតាងំ អន់ខរ ផា នសីណាះ ័  ញឹន អយក់  ឹត ោា គ់ 

ញឹន ហង ោា ណូ  អា ។                                                                                         

 

 

២. សគនងិ ងឃឹម្ថារវីសនះនងិឆ្នោ តឧ ាពាយ៉ម្សជើងកនងុចរពចែរកនងុចំោរខថទំាកូនោន អ

មានអងគប់ អនាទ ក់ ោយ នងិមានម្ហូបកប់ម្ហូបរពងែចូបុរ សនេងអត់មានសទ ។ ម្នុ េសនះ  

ខបែនងដ្ឋក់ចំោរខបមុ្ែខាងនទះចែ ូកោយ ។ មួ្យសទៀតពួកសគនងិ ងឃឹម្ថាម្នុ េសនះ ុ

ភាពរ៉បសាសរបើោនសម្ើ ទឹកសភ្ោ ើងរពងសរពៀតសោរពឪពុកមាដ យសែមករទំាសៅែ ់យប់សរៅអត់

ោនសទម្នុ េសនះ ។                                                                                                        

៣. ម្នុ េសនះែច ិណា ់ោបិំតផាគ ក់មិ្នជាប់នងិលន តែងឹមិ្នជាប់នងិែងសទ ។                              

៤. ម្នុ េសនះមិ្នសចះសធ្ា ើនទះ ំខបងមិ្នសចះរក ុយមិ្នសចះរករទពយ ម្បតិតសទ ។                                

៥. សរពាះពួកែញុោំនរោប់សហើយចថាសរោយសបើពួកែញុ ំឮពួកសគនយិ៉យសែៀ ថារវីរករីក កេត់អត់

ោនោរខបបសនះអត់សអាយយកសទ សបើឮសគថាអ ច្ឹងពួកែញុ ំយកសៅវញិសហើយម្នុ េសនះ ។  
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 ៦.ផា រវី របាគ ័អូ រតគ់ បា រ់ អន់ខរ អន់តគ់ រាះ ពងឹ មាា ត់ ខជ ទឹម្ សលោ  ខជ ទឹម្ តា ័ ។ ផា ខអ ែ 

អូ ស ឿ អូ រ៉ាប់ ខជ (សាសគៀ)១ ពងឹ ក ់ ខជ ដ្ឋ ័ ពងឹ មាា ត់ ខជ សាោាា ត ័ ូ អោ ែង បា រ់ អន់ខរ 

អន់ ោតាងំ ញឹន រ ូមាា គ់ ញឹន ចងឹ អន់តគ់ ោា សតា សរោ ា រាះ ោ ខអ ែ សែ  ។  

៧. ផា រវី របាគ ័សារ របាគ ័ោរ ីផា ថិៗ  អន់ អន់ខរ តាងំសកះ ហះ សណាះ ហង ។ ផា សារ រជុ 

ោណូគ ម្ាូ  (រ៉ាហឺគ‑ត ុពោូ រ៉ាសៅែ)២ ត ុសបាាះ អន់តងុ ោ ដ្ឋក់ សាន់តាក ័ោ ោា ម្ រតគ់ (របីុត រហូវ)

៣ របូ ា ោទន បា រ់ អន់ខរ រាះ អន់ ញឹន ោតាងំ រ ូ។ 

៨. ផា រវី បោា ង់ ហាង ោសទៀង កងឺ រតគ់ បា រ់ អន់ខរ រាះ  ូ ញឹន នសីៅ សែ  ។ ពូ សមាា ហ ោប 

ោា ន់ែបឹ ផា« ោបាូវ ចអា ោខ ែ សាខគ ចអា តាងំឡា » ខជ សា សោប សា សចារ ។                          

 

 

៦. សបើរវីសធ្ា ើែុ  ូម្សអាយពួកសគទូនាម នរោប់សៅមុ្ែខតម្ដងកុបំសណាដ យសអាយសសាះសបើវ៉មិ្ន

សជឿមិ្នសាដ ប់តាម្សទកុវំ៉យកា កុដំ្ឋ ់មុ្ែកុវំ៉យនងិសឈើ  ូម្សអាយពួកសគរោប់ពួកែញុ ំនង    

ែម្បីសអាយពួកែញុទូំនកមានវ៉ខែរ ។                                                                                      

៧. សបើរវីបងារសរឿងរ៉ាវតចូតាច ូម្សអាយពួកសគសដ្ឋះរសាយរតមឹ្សគសនាះសហើយ ។ សបើមាន

សរឿងរ៉ាវធ្ែំុំែចូជា ួចបខនោឬ តារប ់សគ ូម្សអាយពួកសគរោប់ពួកែញុែំងឹនង ។                                  

៨. សបើរវីនតិកបត់របពនធវ៉ក ូ៏ម្សអាយពួកសគរោប់ពួកែញុ ំែងឹខែរ ។ ចា ់ពបុីរ៉ណសពា ថារកបី

មានខែេររជូកមានមាច  ់កុោំប់ ុបីនោំ ។ 

១. សគៀយព  សរកះ ស ើ តាឡក ័តាងំបាក់ 

២. ត ី ត ុសបាាះ ត ី តុ ពោូ 

៣. របុ ីត រ៉ាហីញ ោទន ោតវិ  
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 ៩. សពឿ ែនឹ (បាោង់ ហាង ោសទៀង កងឺ )១ រ៉ា ង ក ់ គួប សសាប រតគ់  ែង តាខព សាខគ គួង  

សមាា ញ សារំាកុ  ូ ោ បាូវ សមាា ញ ។ ញឹន ោប ោា តះ រាះ ោា តាងំ ម្ប ោា ណូ  ម្ប ោា ណា អា ោ 

ទិ គតិ សណាះ ័ សកះ វគ ័ោណង ័។ 

 

៩. សបើអនកណាហាែននតិកបត់ោន រតវូ ងរជូករសារគងមួ្យកសំនោនងិរកបីមួ្យ ។ ពួកែញុ ំនយិ៉យរប

គ ់ម្ន ុេសនះអ ់រតមឹ្នងិសហើយតាសម្អសណដ ើ ក ។                                                          

 

    ែ. ោា  តា ំរទង អង់ោន់  

     មួ្ត ោណង ័សាងំកង់ ននិោន ឡឹង ហី ោមា ាក ័ឡំា រាះ ោ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា រទង អង់ោន់ 

សាយំ៉ំ ុង ។ អន់ខរ ផា  ៈ អឺ វគ ័បិវ អឺ យ៉ា គ់ ោ ំអឺ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា សណះ របា ង់ ទិ រ ូអា ហង   

(បោាច‑- ំបុត)២ ពូ ម្ប ននិោន ឡឹង សតា អន់ ញឹន រាះ ោ អន់ែ ី ោា គ់ អា ។ សារ ពូ ម្ប   

ឡឹង ហី ោមាា ក ័សតា ទី ៩ ែ ហះោ ញឹន ទូញ អយក់ ែងឹ  ងៗ ទី ៧ ែ  ៈ       

ែ.នយិ៉យកចិច នាខាងរ  ី                                                                                           

ពួកសម្អសណដ ើ កជាអនកនាពំាកយ ម្ដីពនីទះខាងរបុ សៅរោប់បងបអូ នសាច់ញ៉តខិាងរ ីសាដ ប់ ។ 

ពួកសគនយិ៉យថាឱតាបិវយ៉យោនំងិបងបអូ នសាច់ញ៉តទំិាងអ ់ោន  សនះសហើយជារសារ ំបុរត

ខែ ពួកសគខាងសនាះរបគ ់ោរង៉រសអាយពួកែញុមំ្ករោប់ខាងសនះ ។ សរឿងសគរបគ ់ពនីទះខាង

បុរ សនាះមាន៩ចំណុចខតពួកែញុ ំ

យកខត ៧ចំណុចខែ  ំខាន់ៗ  ៈ 

១. រ៉ា ង ក ់ គួប សសាប  

២. ចាយ ថ ិោា តាង របាគ ័ ំបុត ពូ ម្ប ោា នរឹ ពឹរ ោង អន់តគ់ ោា រ់សតា ពងឹ ោណង ័ោោា ច់ 
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 ែ១  ៈោា ណូ  អា ពូ ម្ប ោ អន់ែ ី សកះ ! ោា ណូ  ឡាច់ ឡឹង អន់ខរ ជុង ចអា ត ីរគបឹ មាា ត់ 

តាតារ់ យះ ័ ោឡូំ សព័ា សច័ា ចបា  ាគ អន់ែ ី រង នសីណាះ ័ ហង ។ ផា ោា ណូ  អា ោជក ោខ ជ  

សបោ  ម្ាូះ សបោ  មាា ត់ អន់ែ ី រតគ់ រ៉ំ ុងចហ រ៉ំ ុងែា ។  

ែ ២ ៈ អន់ែ ី មឹុ្ង ោ រវី អា រតះ រតាងំ ហាងំ សាឡាច់ ជុង ពងឹ រព ីត ីពងឹ មីុ្រ សានរី រកក់ 

គន ដ្ឋក់ រ៉ាខបោ ែ ខទ រ៉ាបោ ិម្ ោ ំរ៉ាញ៉ា ង សាទួង រ៉ាចវ ា  ទី សាអោែង កពូំន សាអោែង សាសណាម្ ឡាក់

ោ ោមាា ក ័ពូ អូ ចែ  ។  

ែ៣  ៈ ផា ខអ ែ ពោុ ោា សាក់ អន់ហនក់ រ៉ំ ុប ់ ពូ   ែ  ោោា   ផា រតគ់ សាខគ ចរា  សាខគ អន់តារ ័

រតគ់ គន វ៉ារ់ អយិរ សអារ ផា អន់ែ ី ោង ័  អន់ែ ី ោចាប័ អន់ខរ រាះ ោ អូ ចច អុះ ។ 

ែ៤  ៈសមាា ញ ណាវគ អន់ែ ី មឹុ្ង ោ ោា ណូ  អា ថ ិពុត ចតឹ យរ អុញ រ៉ាោាោ ក សទៀក រ៉ ាសពាោ ង១ 

រ៉ាប់ បា ់ រ៉ាប់ អន់ហនី ចអា រជុ មាំ ុង កាម័្ ោា តារ ឡាក់ោ ពូ អូ ចែ  ោា ណូ  អា ។ ោា ណូ  អា 

អង់កក់ ោ មីុ្រ ងុរី ពងឹ ហី ត ីពងឹ ពរ ។  ោា ណូ  ោត ័ូ អោុ  ោ នសីអៀ ញឹន អូ អន់ ទី អុះ « ផា 

ោតាងំ អន់ែ ី ផា នសីណាះ ័ ដ្ឋរ់ ចំ អន់ខរ អយក់  ឹត ដ្ឋរ់ សណាះ ហង ោ ាណូ  អា ។  

                                                                              

ែទ១ី:ម្នុ េសនះសគរបគ ់ឲ្យខាងសនះសហើយម្នុ េសនះសចញពសីគមានសជើងចែសៅរគប់ខភ្នក

សៅភ្ោសឺទាះបីវ៉ ាង់សមោ ពួកអនករតវូខតខថទំាអ ច្ ឹងសហើយ ។ សបើម្ន ុេសនះពោិរសជើងចែឬខភ្នក

ឲ្យខាងសនះខថទំានង ។                                                                                           

ែ២: សបើខាងសនះនងិ ងឃឹម្ថារវីសនះនងិឆ្នោ តឧ ាពាយ៉ម្សជើងកនងុចរពចែរកនងុចំោរខថទំា

កូនោន អមានអងគប់ អនាទ ក់ ោយ នងិមានម្ហូបកប់ម្ហូបរពងែចូបុរ សនេងគអឺត់មានសទ ។                                                  

ែ ៣. សបើវ៉ឈឺរគុនរតវូឲ្យ អារកេរគូម្នដអាគម្នទ៍ាយសម្ើ សបើែងឹថារតវូរជូកសធ្ា ើឲ្យឈឺឬមាន់

ខតខាងសនះមិ្នរពម្ខ នសរពនសទគពួឺកសគមិ្ន ុែចតិតសទ ។                                                                                                                                                                        

ែ៤. មួ្យសទៀតម្នុ េសនះពួកអនកនងិ ងឃឹម្ថាជាម្នុ េមានចតិត ុភាពរ៉បសាសរបើោនសម្ើ 

ទឹកសភ្ោ ើងរពងសរពៀតសោរពឪពុកមាដ យែមករទំាសៅែ ់យប់សរៅែចូបុរ សគគអឺត់ោនសទម្ន ុេ

សនះ ។ ម្នុ េសនះខបែនងដ្ឋក់ចំោរខបមុ្ែខាងនទះចែ ូកោយ ។ ម្ន ុេសនះែច ិណា ់ោបិំត

ផាគ ក់មិ្នជាប់នងិលន តែងឹមិ្នជាប់នងិែងោផាឬរប ់ខែ រតវូោរសរបើរោ ់កនងុនទះមិ្នសចះតំ

ោញសទ ។   ម្នុ េសនះមិ្នសចះរក ុយមិ្នសចះរករទពយ ម្បតិតសទ ។ ចថាសរោយពួកអនកនងិ

នយិ៉យសែៀ ថារវីជាម្នុ េរករីក កេត់ជាម្នុ េែច ិសបើែងឹថាអត់ោនោរខបបសនះពួកែញុ ំអត់

ឲ្យយកសទ សបើឮពួកអនកថាអ ច្ឹងសៅចថាណាពួកសគនងិយកសៅវញិចថាសនាះសហើយម្នុ េសនះ ។  

១. ផាខនវ ចអត  ង់ របាគ ័នចីម័្ អន់ ទី អុញ ទី សទៀក  
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ែ ៥  ៈ ផា រវី របា គ់ អូ រតគ់ បា រ់ អន់ែ ី រាះ ពងឹ មាា ត់ ខជ (ខជ ទឹម្ សលោ  ខជ ទឹម្ តា ័ )១ ។ផា 

ខអ ែ អូ រ៉ាប់ អូ ស ឿ អន់ែ ី ខជ សាសគៀ ពងឹ  ក់ ខជ ចកឹ ពងឹ ោខពង រាះ អន់ ោតាងំ អន់ខរ 

រ ូមាា គ់ អន់ខរ តង ័អន់តគ់ ោា រ់សតា ។  

ែ ៦  ៈ ផា រវី របាគ ័សារ របាគ ័ោរ ីផា ថ ិៗ អន់ែ ី តាងំ សកះ ហះ អា ហង ផា សារ រជុ     

ោណូគ ម្ាូ  រ៉ាហីគ  ត ុ ពោូ រ៉ាសៅែ ត ុសបាះ ា អន់តងុ ោ ដ្ឋក់ សាន់តាក ័ោ ោា ម្ រតគ់ របីុត តារហូវ 

របូ ា ោទន ស ើ បោា ង់ ហាង ោសទៀង កងឺ អន់ែ ី រាះ អន់ ោតាងំ អន់ខរ រ ូ។ ពូ សមាា ហ ោា ន់ែបឹ 

ផា «(ោបាូវ ចអា ោខ  ែ សាខគ ចអា តាងំឡា )២ »ខជ សា សោប សា សចារ ។                            

 

ែ៥. សបើរវីសធ្ា ើែុ  ូម្រោប់សៅចំសពាះមុ្ែខតម្ដងកុបំសណាដ យ សបើវ៉មិ្នសជឿសទកុវំ៉យកា កុំ

វ៉យសាម   ូម្រោប់ពួកសគនងសែើម្បីសអាយពួកសគជួយទូនាម នវ៉ខែរ ។                                       

ែ៦. សបើរវីបងារសរឿងរ៉ាវតចូតាច ូម្សអាយពួកអនកសដ្ឋះរសាយរតមឹ្ពួកអនកសនះសហើយសបើមាន

សរឿងរ៉ាវធ្ែំុំែចូជា ួចបខនោឬ តារប ់សគឬសបើរវីនតិកបត់របពនធវ៉  ូម្រោប់សអាយពួកសគែងឹ

ខែរ ។ ពួកចា ់ពបុីរ៉ណសពា ថារកបីមានខែេររជូកមានមាច  ់។ 

១. អូ អន់តគ់ ោា រ់សតា កាគ់ ែងឹ របាគ ័យច ោរ ីឡូត 

២. ោា ណូ  ចអា ពងឹ ចម្ាគ ចអា នូង ័ោចង់ 
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 ែ៧  ៈសពឿ ែនឹ បោា ង់ ហាង ោសទៀង កងឺ រ៉ា ង ក ់ គួប សសាប រតគ់  ែង តាខព សាខគ គួង 

សមាា ញ សារំាកុ  ូ ោបាូវ សមាា ញ ។ ននិ ោន អា ពូ ម្ប ឡឹង សតា អា ទិ គតិ សណាះ ័ សកះ ទ ឹ  

នសីណាះ ័ បា រ់ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា សណះ របា ង់ ទិ រ ូអត ័អន់តគ់ តង ័រាះ ោា ន់ខធ្ម្ ោ អន់ខរ ណាវគ ។

ចឡង សណាះ វគ ័ខហា  ែ  ផា  ៈ សារ មិ្តសរោ ាយ ោប ោា តះ រាះ ោា តា ំម្ប ោា ណូ  ម្ប ោា ណា 

សណាះ រតគ់ សកះ កញិសអៀ  អាញ់ បា រ់ អន់តគ់ ោា ន់ខធ្ម្ ណាវគ  ៈ                                                   

‑អឺ សសា រវី អឺ សសា ថាម្ ! អន់ែ ី ទិ រាគ់ ទិ ខរ តាខព សតា័ សាសណា័ ឡាសយ៉ា  អូ រតគ់ តាតាម័្ 

អូ រតគ់ រាះូ សកះ ។ គតិ ដ្ឋរ់ អា អន់ ខគង មាា ត់ អន់ែ ី រាគ់  ូ ង៉ា រ រាគ់  ូ សដ្ឋរ សតារ ពងឹ មីុ្រ 

ចត  ពងឹ រព ីរ៉ំ ុងចហ ព ឹរ៉ំ ុងចហ ចម្គ ។ ោា ស ើគ ខព សកះ អន់ខរ សកោះ ័ ក ីមាំ ុង រចង ័មាា ត់     

កញិសអៀ អន់ខរ មឹុ្ ុង អន់ែ ី ហង ។                                                                      

‑ផា អន់ែ ី (បឺគ សាណា ោោ  ា សាសមា ាង )១ អូ ចហ ព ឹអូ ចហ ចម្គ អូ រតគ់ អុះ ផា អន់ែ ី  

របាគ ័នសីណាះ ័ អូ រាគ់ សពឿ អូ រាគ់ អន់ែ ី សៅ ។                                                                 

 

ែ៧. សបើអនកណាហាែននតិកបត់ោន រតវូ ងរជូករសារគងមួ្យកសំនោនងិរកបីមួ្យ ។ ពាកយខែ ពួក

សគរបគ ់ពខីាងសនាះអ ់រតមឹ្នងឹសហើយ ូម្បងបអូ នពូមី្ងអំុសាច់ញ៉តទំិាងអ ់ោន ជួយទូនាម ន

បខនែម្សទៀតចុះ ។ បនាទ ប់ម្កសទៀតតាខហែា នយិ៉យថាពាកយខែ ពួកតាឡងនយិ៉យកចិច នា

សនាះរតវូទំាងអ ់សហើយឥឡូវែញុ ំ ូម្នយិ៉យបខនែម្សទៀត   ៈ                                         -

ឱសៅរវីសៅថាម្អនកទំាងពរីអ ់ ាយរកីរ៉យសហើយសរពាះោនចាករសារែតុមាន់សហើយពួក

សៅមិ្នខម្នកសំឡាះរកមំុ្សទៀតសទ ។ ចាប់ពចីថាសនះសៅមុ្ែពួកសៅរតវូខត ាយរកីរ៉យនងិោ

ង៉រវញិ រតសចៀកសៅចំោរដ្ឋនសជើងសៅចរពនងិខថរកាឪពុកមាដ យ ។ ពមុី្នពួកសគហត់សនឿយអត់

ងងុយខតឥឡូវពួកសគពងឹស ើអនកទំាងពរីសហើយ ។                                                                

-សបើពួកសៅកណំាញ់ចំណីអាហាអត់សអាយឪពុកមាដ យគមិឺ្នរតវូសទ សបើពួកសៅសធ្ា ើអ ច្ ឹងគមិឺ្ន អ

សទសតើអនកណានងិពោិក់ចតិតគពួឺកសៅនងិសហើយ ។ 

១. ោឡី  ោញ់ សា សាណា អូ ខជក   
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 ‑អន់ែ ី រតគ់ រ៉ំ ុងចហ គួបសសាប ដ្ឋគ់ ឡាយ៉ម័្ សោោ  ោមាា ញ់ ឡាក់ោ សាណាញ់  ូ អន់តង់ 

ពរឹ តង ទី ហង ោន់សតើ  គួប ខអ ែ សាខំាន់ ែក់ោ រ៉ំ ុងយា ង់ ពុត ខជ អយក់យា ូវ តូ ោា ម្ សឡាម្  

រាះ កះ រោ ា  ោា យ៉ា ម័្ ។ ខជ ោប (កោកិោគ់ អញ់ចាគ ័ឡាង៉ា )១  ូ បក់ អា  ូ បក់ សតា អន់សទៀ 

ចាត់ រ៉ា  ខវ  អោ ឹង ។ 

‑ថាម្ ! អី  តង អោុ  ោរាបុ កោញឹ វ៉ា សបើ ុ  អន់ហនី    យា ះ ័ ោឡូំ សព័ា សច័ា ចបា  ាគ ថ ិត ុគន ត ី    

សាអាោ ងំ ត ុទង សាងំ សាអោិត ខជ (សអើ សាន់តាគ់ ឡាគ់ ោា អា)ំ២ ខជ សា ំោា នរឹ តង អយ ិ កូត ័

ទិសណាះ ័ ។ ថាអុះ ថាម្ន គន ោា ចែោ ចាចវ ា រា ់ ខជ កាគ់ រោ ាង តាោំង ោា សតា ខជ សាសំោោ     

មាា ត់  ។ អាញ់ អន់តគ់ ោ អន់ែ ី អា ទិ គតិ សណាះ ័ ហង សសា ។                                       

 

 

-ពួកសៅរតវូខថរកាោន សអាយោន អបដ ីរបពនធសរបៀបែចូជាសធ្មញនងិមាត់ខតងខតបាះទសងគចនងិ

ោន សហើយ ំខាន់សអាយខតសចះសយ៉កយ ់ចតិតោន កុរំបោន់សពករតវូសចះ រម្ប រមួ្ សអាយ អ

កុនំយិ៉យសែើម្រោប់អនកសនះរោប់អនកសនាះគនឺងិបងារសអាយមានសរឿងខវងឆ្នា យ ។ 

-ថាម្!សៅរតវូសចះសោរពបងបអូ ននងិឪពុកមាដ យសែមកសទាះបី ាង់សមោ សទាះបីតចូបា ន់កូនចែបាន់

ែងោបិំតកស៏ដ្ឋយសៅមិ្នរតវូនយិ៉យតាម្ចតិតចង់សនាះសទ រតវូខរកងចតិតសគទំាងអ ់ ។ បងបអូ ន

កូនកមយួស ងស ើចកុរំបចណឌ ័ កុ ំដីចងអ ់មុ្ែ ែញុ ំទូនាម នអនកទំាងពរីគអឺ ់រតមឹ្សនះសហើយសៅ ។  

១. ោប ឡិគឡ័ាគ ័ោប ចាន់ហូវ របាគ ័អន់ សកើត ោរ ីទី សារ 

២. សអើ  ិច សាន់តាគ់ អូ អយិ  អូ ោំសឡាះ ័ 
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 បគ ័ឡុច ោា នរឹ វគ ័ខ ហាែ   យ៉ា គ់ រ ង ោ អន់តគ់ ោ ាសតា ខអ ែ ណាវ គ  ៈ                              

‑សសា ថាម្ ទ ឹ អី  ទ ីគន ទី សោោ  សកះ របាគ ័នចីម័្ អន់ សានង ពងឹ ខអយវ ខរវ ពងឹ អង់កក់ 

តក់ សាញ តាញ រោ ា ់ តាោា  ់ ខបែៗ តាខព ទុក ឡំាងហាក តាខព សទៀក ឡំាងហី (អន់រទ ីត ី

ពងឹ អុញ )១ ។ ោា ន់តាន ចកឹ វ៉ាក សាងំអាក កគ ័របាគ ័ពរ របាគ ័សាអោែង ោ គន សោោ  ។ អន់ ទ ី

រ៉ាសម្ាះ រ៉ាហែក អំហមែក រ៉ាអិត សគៀត រ៉ាបោ ិម្ ខជ ោប ថាងំ ោដ្ឋងំ ោា នរឹ ពរឹ អូ ដ្ឋម័្ ញ៉ ំសាណូ 

ោ គន សោោ  ។ ផា នូង ័សោោ  អី  ទី ោន ចុនចច អយក់ ោា ជូ រា ូោា ណាន់ អី  តង ឡំា សាបំាត់ 

សបាះ សរសាះ សអាះ សទៀក ណាងំ រ៉ាសម្ាះ សអោះ ហាោ  ។ ផា សោោ  អី  ចអត  ង់ ហី កោញឹ វ៉ា អី  អូ 

អន់ ចយា ៗ ផា អី  របាគ ័នសីណាះ ័ អូ រតគ់ អុះ សសា ។ ោា ណូ  ពនិ  អា ផា អូ ចអា  ូ ោឡំំាង 

ោ អូ ដ្ឋគ់ សែ  ។ ពនិ តតឹ ោឡំំាង អន់ដ្ឋ សណាះ ័ ចងឹ អោុ សារ សណាះ អោុ សារ អា ។ អាញ់  

អន់តគ់ ោ អី  ទិ ែងឹ សណាះ ហង ។                                                                                   

 

 សព តាខហាែ នយិ៉យចប់សហើយយ៉យរ ងោត់ទូនាម នសទៀត :  

-សៅថាម្!សព មានបដីមានកូនសហើយសធ្ា ើសម្ ាចសអាយោផាតចូសៅចសងាះោផាធ្ំសៅែនងរចវអំសោះ

សអាយពូខកតោំញសអាយស ឿនតា ់បុករ ូវសអាយរ ងមានរសារពាងរសារ រចែសៅនងិ  

ចស្រ្ង៉ា ន ។ របញ៉ា ប់យកឆ្នន ំងយកខវកដ្ឋោំយសធ្ា ើម្ហូបសអាយបដីសអាយមានអុ សរចើនសឃ្លោ ករពាតកុំ

នយិ៉យខាោ ងំៗកុយំំសនអ ើ ដ្ឋក់បដ ី ។ សបើបងបអូ នសាច់ញ៉តខិាងបដ ីមានោរឈឺរគុនសគយកអារកេ

យករគូម្នដអាគម្នស៍ៅរតវូខតសៅជួយសធ្ា ើោែងទឹកបុករ ូវរកអុ សបះ ោឹកសចក ។ សបើបដ ីសៅ

សៅនកឹរសារសៅនទះបងបអូ នខតសបើសៅមិ្នសអាយសៅនកឹសទសបើសធ្ា ើអ ច្ ឹងគែឺុ សហើយសៅ ។ 

ម្នុ េសយើងសបើមិ្នសៅជាមួ្យអនកភូ្មិ្កមិ៏្ន អខែរសយើងរតវូសៅជាមួ្យោន ែោះសទើបែងឹសរឿងសនះ

សរឿងសនាះ ។ ែញុ ំទូនាម នសៅអ ់រតមឹ្សនះសហើយ ។  

១. រតាងំ របាគ ័ង៉ា រ សណាះ ង៉ា រ អា អូ អាោ ត ត ី 
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           ចឡង សណាះ កោញឹ រទនិ អន់តគ់ ោា ន់ខធ្ម្ ណាវគ ផា  ៈ 

‑រវី ម្ន ! អី  ចអា ពងឹ អា សហាគ ! ហី ញឹន អា ថុក ោមាា យ តាោយ ោអង់ មឹុ្ង ែងឹ អី  

ហង សាងំកង់ សទៀក សាងំសអែៀក រ៉ាសម្ាះ ោសរកះ អុញ អយក់ ោា ជូ រា ូោា ណាន់ ឡំា  ែ  ឡំា 

ោោ  ា  ោមាំ ុង ោម្ត ញឹន មឹុ្ង អី  ទសិណាះ ័ ហង ។ ហី សបើ ុក យះ ័ (ទុរ រ៉ា ែម្ សោ ាម្ោា ខ )១ 

ញឹន មឹុ្ង អី  ហង ។ មីុ្ ខរ ែ ណាវ គ យះ ័ ត ុអំោង ជុង យះ ័ ត ុអំោង ត ីញឹន មឹ្ ុង អី  ហង 

សោះ ោា សតា ោា ន់សតា័ អោ ែង ។ ោបាូវ តាសកះ រ៉ាសវ ា ះ អូ សាងំ ញឹន មឹុ្ង អី  ហង រ៉ំ ុងចហ ។ យ៉ ាង័

សតា អី  ចងឹ ផា អោុ  ោ សកោះ ័ នសីអៀ អាញ់ អូ ទី អុះ អង់ោន់ អា ។ ផា អី  ផា នសីណាះ ័ ចហ ោ 

អី  ោសឡើគ ញឹន យរ ហង ទឹ  អី  អង់ ោា សាវ ញឹន ។ ផា ព ឹចម្គ អន់ែ ី ោា ញឹ  ចអត 

អី  ហង ឡំា អយក់  ែ  អុញ ោ អន់ខរ ។                                                                

 

 

 បនាទ ប់ម្កសទៀតពូរទនិោត់ទូនាម នម្ដងសទៀតថា  ៈ                                                                               

-ឱកមយួរវីអនករ ់សៅជាមួ្យពួកែញុ ំសនះណា! នទះពួកែញុសំនះរកអត់មានកូនរបសារបុ កូនរបសា

រ ីសទរតវូពងឹស ើអនកសហើយែងទឹករកអុ សម្ើ សភ្ោ ើងសៅយកអារកេឬសៅសអាយរគូទាយគពឺងឹ

ស ើអនកទំាងអ ់សហើយ ។ នទះឬែទម្សទាះបីតចូតាចសធ្ា ើព ីោឹកខាន់មាា ឬសធ្ា ើអំពឬី េីរពួកែញុពំងឹស ើ

អនកសហើយ ។ ចំខណកខរ ចំោរសទៀតសទាះបីតចូតាចបាុន់ោតចែបាុន់ោតសជើងកពួ៏កែញុពំងឹស ើអនក

ទំាងអ ់សហើយោប់ចរពរ ំំសឈើ  ។ រកបីឬែំរណីាខែ ោចៗកពួ៏កែញុពំងឹស ើអនកខែរកនងុោរ

ឃ្លា  វ៉ ។ ចថាសរោយអនកនងិថាសបើែងឹថាហត់សនឿយែចូសនះ ែញុ ំមិ្នយកសទរ ីសនះ ។ សបើអនក

នយិ៉យែចូសនាះសរ ចខតអនកសៅចុះ ពួកែញុ ំសរបើនងិសហើយសរពាះអនកជាកូនរបសាពួកែញុ ំ ។ សបើ

ឪពុកមាដ យសកមករ វងឹរសារអនករតវូសៅយកនងិ ោ្ុះសភ្ោ ើងសអាយពួកោត់ ។  

១. សបើ ុក ត ី សបើ ុក ថ ិស ើ ហី ត ី ហី ថ ិ
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 ‑អឺ មីុ្ ោ ំ! អឺ ចអ បិវ ! ោា ណូ  អា សាទួក ោ ពូ ម្ប ោ អន់ែ ី សកះ ផា អន់ែ ី អូ ដ្ឋគ់  

រ៉ំ ុងចហ អូ ដ្ឋគ់ ែា តះ ័ ោចម្គ ចចគ ោ ព ឹតាោំង រទង តាោំង សាឡះ តះ ័ តាងំហយិត  តាងំ

ោា រ់ អូ ទ ីែ អូ ទី រ៉ាឡា សណាះ យច អន់ែ ី ហង ។ ផា អន់ែ ី ោប នសីណាះ ័ ញឹន អូ សសាម្ 

អុះ ែង សារ យច បក់ ចំ ោប បក់ សណាះ ហង ោា យ៉ម័្ ពូ ។ ផា ថាម្ របាគ ័យច អន់ែ ី អន់

តគ់ ែងឹ ោ ខអែ សណាះ ហង ខជ ោប រតគ់ ទ ឹ ម្ន រវី ។ ផា រវី របាគ ័យច អន់ែ ី អន់តគ់ 

មាា ត់ រោ ា ់ ខជ ោប មាា ត់ តាខព អូ រតគ់ អុះ ។ ចាខនក ម្ន រវី ណាវគ ផា ោន យច   ិ      

ោណុង ហី យះ ័ ពូ តះ ័ តាហំយិត ោតាម្ ខជ រញិ សាតាក់  ឹត យះ ័ យច រតគ់ កាគ់ រោគ់ តាងំ

កង់ ោណង ័ោោា ច់ រាះកះ អន់រទួ  ។ ផា អី  សាតាក់  ឹត ឡូត ោ អូ រតគ់ សែ  ។  

 

 

-ឱបងោបំងចថោបិវម្ន ុេសនះសទាះបីជាសគរបគ ់សអាយពួកអនកសហើយ ខតសបើពួកអនកខថទំាមិ្ន

ោន អែចូជាសចឪពុកមាដ យដ្ឋក់បណដ ះសាឬបសណដ ញសចញសដ្ឋយោម នមូ្ សហតសុនាះពួកអនក

ែុ សហើយ ។ សបើពួកអនកសធ្ា ើខបបសនាះពួកែញុអំត់ោន់សជើងសទសរពាះសរឿងសនាះវ៉ែុ អនកណាសច ដី

អនកសនាះសហើយ ំរប ំរ ួជាមួ្យសគ ។ សបើថាម្សធ្ា ើែុ ពួកអនកអប់រខំតមាន ក់ថាម្ោនសហើយកុ ំដី

ថាែ ់កមយួរវី ។ សបើរវីសធ្ា ើែុ  ូម្ពួកអនកអប់រសំព អត់រ វងឹរសារកុ ំដថីាសព រ វងឹរសារគឺ

ែុ  ។ ចំខណកកមយួរវីវញិសបើមានសរឿងែុ  គងកនងុរគួរសារសទាះសគសច ដីឬកប៏សណដ ញសចញក៏

សដ្ឋយកុអំា រត់សចញពនីទះ ម្បីែុ ឬរតវូចាំចា ់ទំុឬសម្សណដ ើ ក ំរប ំរ ួជាមុ្ន ិន ។ សបើ

អនករត់សចញខតម្ដងកមិ៏្នរតវូខែរ ។  
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 ផា រ៉ាខញ ោា រាគ អន់ែ ី សោោ  ោមាា ញ់ អី  អឺក ទឹប ោ ពូ ពងឹ ហី របាគ ័នសីណាះ ័ ោ អូ រតគ់ 

សែ  ម្ន ។ អាញ់ អន់តគ់ ោ អន់ែ ី អា ទិ គតិ សណាះ ័ សកះ អន់ ចអ បិវ អន់តគ់ ខអែ  ោា ន់ 

ខធ្ម្ ខអ ែ ណាវគ ។ ចឡង សណាះ វគ ័បិវ ផា  ៈ ‑សសា រវី អី  ចអា ពងឹ អា អន់ របាគ ័ពុត រោគ់ ពុត 

តាងំកង់ សារ ញ៉ា  ោតាម្ ផា អី  ោតាងំ ឡាក់ៗ សណាះ អី  ស ឿ ខជ សាយំ៉ំ ុង ពូ ោប   

ឡិគឡ័ាគ ័រសតះ រឡាន ។ ផា ញឹន រ៉ាខញ គួប ញឹន  ស ើ ញឹន ោប អន់តគ់ ោ គន សសា ញឹន ! 

អី  អយក់យា ូវ ោា គ់ អី  ោា វ៉ាត់ ោា គ់ អី  ោ អូ រតគ់ សែ  ។ ផា អី  អឺគ ពោុ អូ អោុ  របាគ ័ង៉ ារ  

អី  រាះ ខជ របាគ ័ទឹប ពោុ ទឹប អីគ អន់សទៀ នូង ័អី  ចងឹ ផា ញឹន យរ អី  ទឹប ពោុ ទបឹ អឺគ ។ 

អាញ់ អន់តគ់ ោ អន់ែ ី អា ឡុច គតិ សណាះ ័ ហង ។                                                              

 

 

សបើសលោ ះរបខកកខតពរីនាក់បដ ីរបពនធសបើអនកែងឹទំាងអនកខែ សៅកនងុរកុម្រគួរសារសបើអនកសធ្ា ើ    

អ ច្ ឹងកមិ៏្នរតវូខែរកមយួ ែញុ ំទូនាម នអនកទំាងពរីចប់រតមឹ្នងឹសហើយទុកសអាយបងចថោបិវោត់ទូនាម ន

បខនែម្ម្ដង ។ បនាទ ប់ម្កសទៀតតាបិវនយិ៉យថា  ៈ 

-សៅរវីអនករ ់សៅជាមួ្យពួកែញុ ំសនះរតវូសធ្ា ើចតិតជាចា ់ទំុសទាះមានសរឿងរ៉ាវអា ីកស៏ដ្ឋយសបើអនកឮ

ចា ់សទើបសជឿោន កុសំជឿពាកយចាម្អារ៉ាម្សនដះនដះ ។ សបើពួកែញុ ំមានោរសលោ ះរបខកកនងិោន ពួក

ែញុ ំឬក ៏ដទូីនកមានកូនសៅពួកែញុ ំសបើអនករបោន់នងិគតិថាសគ ដីសអាយអនកកមិ៏្នរតវូខែរ ។ សបើនាក់

ឈឺរគុនមិ្នសចះសធ្ា ើោរ ូម្រោប់កុសំធ្ា ើទំាងឈឺរគុនចថាសរោយបងបអូ នសាច់ញ៉តរិប ់អនកនងិថា

ពួកែញុសំរបើអនកទំាងឈឺរគុន ។ ែញុទូំនាម នអនកទំាងពរីចប់រតមឹ្នងឹសហើយ ។  
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 ោណង ័កោញឹ រតាង ័អបាញ់ ផា  ៈ ទិ ែងឹ សណាះ ហង ប សារ ពនិ ោប អា ?  

វគ ័បិវ  ៈ អូ ទី សពឿ ចងឹ ោប សកះ វគ ័ោណង ័ឃឺ ទិ ែងឹ សណាះ ហង ។  

កោញឹ រតាង ័ ៈ ផា អូ ទី មាា គ់ អោុ អន់តគ់ ញឹន ចងឹ ជរឹ ឡំា ោា គ់ សរ៉ាង  សរបើ ុ ពូ របាគ ័សាអោែង ។ 

សកះសណាះ មួ្ត ោណង ័ោ ជរឹ ឡំា ោា គ់ សរ៉ាង ទ ិអន់ខរ សពៀរ ែវូ ។ 

៣. ឡាសបៀប របាគ ័សាអោែង ចអត ោណា ័   

បគ ័មួ្ត ពុះ សាខគ ហាវ ឡឹង សទៀក វគ ័សបើះ ោ សរបើ ពូ រ៉ ាចឡ សាខគ  ៈ 

‑អន់តងី រគះឹ អា អន់ែ ី ោសោះ របាគ ័សាអោែង ឡឹង ។ 

‑ពោូ ទិ សពៀរ អន់ែ ី សពោៀ ។                                                                                   

‑ោខពង សមាា ញ អន់ ោ ោណង ័ោខពង សមាា ញ ណាវគ អន់ ោ វគ ័សបោ ើត  

-ពក ទិ សពៀរ អា អន់ែ ី គម្ ។ តះុ អា ជនឹ ោ អន់ខរ ោា គ់ សតា (ហី អង់ោន់ ) 

‑វ៉ាច់ សកោ ើម្ អា អន់ែ ី អយក់ ចចគ ពងឹ សពោៀ អន់ដ្ឋ គម្ ោ ញឹន សាន់តកុ អន់ដ្ឋ ។                             

 

ពូរតាង់ជាសម្អសណដ ើ កោន ួរថាសតើោរខែ សយើងនយិ៉យអ ់រតមឹ្សនះឬ ? តាបិវស ោ្ ើយថាអត់

មានអនកណានងិនយិ៉យសទៀតសទតាសម្អសណដ ើ កគអឺ ់រតមឹ្នងឹសហើយពូរតាង់ថាសបើអ ់សហើយ

ពួកែញុនំងិចុះសៅសរ៉ងភូ្មិ្សអាយសគសធ្ា ើម្ហូបរចួសហើយពួកសម្អសណដ ើ កកចុ៏ះសៅសរ៉ង ។                            

៣.រសបៀបសធ្ា ើម្ហូប ំរ៉ប់នកឹរសារចថោទកឹសដ្ឋះ                                                                                        

សព អនកខែ ែតុរជូកម្កពទីឹកសហើយតាបិវសអាយសគរបោ សាច់រជូក ។                                              

- អ្ ងឹជំនសីនះោប់ជាែុំៗសធ្ា ើ ោសម្ាៅ                                                                                        

-ោសៅោ ទំាងពរីសធ្ា ើភាោ                                                                                                          

-សាម រមួ្យសអាយសម្អសណដ ើ កសាម រមួ្យសទៀតសអាយតាសបោើត                                                                

-សាច់ ោ្កទំាងពរីទុកសដ្ឋះវ៉ជូនសៅអនកនទះខាងរ ី                                                                           

-សរគឿងកនងុវ៉ដ្ឋក់ជាមួ្យភាោ ែោះទុកសអាយពួកែញុសំសាា ែោះ ។ 
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 ‑អន់តងី សហាង អា អយក់ ោ អន់ែ ី ឡាខា អន់ែ ី សកោះ ័ ពុះ ។    ់ ឡឹង សណាះ ោណង ័

ោត់ រ៉ាត ី ត ុតាចំបាងៗ សារំ៉ាប់ អន់ ោ ពូ ចអត គួប ។ 

៤. ម្ប សាអោង  ូ តាខព ោណា ័  

សកះ របាគ ័សាអោែង របាគ ័ញ៉ា  សកះ ោណង ័អឺ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា ទិ សពៀរ ខបែង ឡំា ោា តុ ំោា គ់ សរ៉ាង 

សភ្ឿ ចងឹ ម្ប សាអោែង ម្ប តាខព ។ ពូ ឡំា តុ ំសកះ វគ ័សបើះ តាោំង តាខព សទៀក តាខព សតើម្  ូ 

សាអោែង សពោៀ ោ ព ឹចម្គ កោញឹ វ៉ា រទង ោមាា ក ័។ សកះសណាះ វគ ័ខហា  ែ  ោប ផា  ៈអឺ អុះ សបោ ើត! អឺ 

មីុ្ រជមិ្ ! អឺ មីុ្ បោ   ូ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា ទិរ ូអា ហង សាខគ ោណា ័ ោនមឹ្ អន់ែ ី បា រ់ ហះ   

មិ្តសរោ ាយ ត ីណាម្ តាម្ផា អន់ែ ី បា រ់ ោណា ័ ោនមឹ្ អយិរ អូ យឹ ុត (សពៀយ)១ ោា ខ   

សាខគ អូ ជំុ រ៉ាខ  ែង រសាគ់ ។ ទ ឹ នសីណាះ ័ អន់ែ ី ោចំាង ោ អុះ ោា គ់ ហី មី្ ុ ោា គ់ ឡីង  

សណើ  ។ តាខព អា សាអោែង អា ញឹន ម្ប ោ អន់ែ ី ហង ខជក នចីម័្ ោតាម្ អន់ែ ី របាគ ័ 

នចីម័្ តាម្ អន់ែ ី ។                                                                                                                                     

 

 

- អ្ ងឹគូតវ៉ពួកអនកខែ ែតុយកខចកោន សៅ ។ សរៅពសីនាះ សម្អសណដ ើ កោប់ជាែុំៗធ្ំៗ  ំរ៉ប់   

សអាយសគខែោម្នកឹរសារជាគូរ ។                                                                                            

  ៤.របសោ ម្ហូបនងិរសារចថោទកឹសដ្ឋះ 

សព សធ្ា ើម្ហូបរចួរ៉ ់សហើយសម្អសណដ ើ កសៅបងបអូ នសាច់ញ៉តទំិាង ងខាងសអាយម្កជួបជំុោន

សៅសរ៉ងភូ្មិ្សែើម្បីរបគ ់ម្ហូបរបគ ់រសារ ។ សព សគម្កជំុោន អ ់សហើយតាសបើះកប៏ង៉ហ ញរសារ

 ររសារពាងនងិម្ហូបភាោ សអាយឪពុកមាដ យនងិបងបអូ នសាច់ញ៉តខិាងបុរ  ។ បនាទ ប់ម្កតា   

ខហាែ នយិ៉យថាឱបអូ នសបោ ើតបងរជមិ្បងបោ នងិបងបអូ នពូអំុទំាងអ ់ោន សនះសហើយសាច់រជូក

សអាយចថោទឹកសដ្ឋះខែ ពួកនាក់ោន ុំពតីាឡងោនខតសចញមុ្ែ ូម្ចថោទឹកសដ្ឋះមាន់ជាន់ចុងឬ

 េីរអត់ទុនរជូកអត់ជំុខែេសាន រនង ។ ែសូចនះ ូម្ពួកអនកសអាយែ ់បងបអូ នសៅនទះសៅខាងសរៅ 

នង ។ រសានងិម្ហូបសនះពួកែញុរំបគ ់សអាយពួកអនកសហើយរតវូសធ្ា ើយ៉ា ងសម្ ាចសរ ចខតពួកអនក  

ចុះ ។  

១. កយង់ ថិៗ  យឹត ជរឹ ឡាន់ត ូ 
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 តាខព ផា អន់ែ ី អន់ ញឹន ចអត សាអោែង ផា អន់ែ ី អន់ ញឹន សា ផា អន់ែ ី អូ អន់ ញឹន 

ោ អូ ផា ញ៉ា  ទឹ  ញឹន ម្ប ោ អន់ែ ី សកះ ។ សកះសណាះ វគ ័ខហា  ែ  សរបើ ុ កោញឹ រទិន ខជក   

តាខព  ូ សាអោង សពោៀ ។ កោញឹ រទិន ោ ខជក សាអោែង សពោៀ សាខគ ោណា ័ សណាះ ៤ ចាខនក  ៈ 

‑សារំ៉ាប់ មួ្ត ោមាា ក ័ទបឹ រោគ់ ទឹប រ៉ំ ុងហាវ សា ចអត ចរាប សមាា ញ ចាខនក  

‑សារំ៉ាប់ មួ្ត អង់ោន់ ទឹប រោគ់ ទឹប រ៉ំ ុងហាវ សា ចអត ចរាប សមាា ញ ចាខនក  

-រទង ោមាា ក ័ឡាក់ តាងំឡា សា ោណា ័ សមាា ញ ចាខនក  

‑រទង អង់ោន់ ឡាក់ អន់ ោណា ័ សមាា ញ ចាខនក ។ 

សាអោែង តាបាុង សមាា ញ កគ ័សារំ៉ាប់ អន់ ពូ សា ចអត តាខព សតើម្ ។ ផា សពឿ ម្ាុត ចអត ោា ណូ  

ចហ សាអោែង រតគ់ សអាះ ទឹប សាអោែង តាបាុង ទឹប សាអោែង សពោៀ ។                                               

 

 

រសារសបើពួកអនកសអាយពួកែញុ ំនកឹកន៏កឹសបើមិ្នសអាយកមិ៏្នថាអាីសទម្ហូបកែ៏ចូោន ខែរសរពាះពួកែញុ ំ

ោនរបគ ់សអាយពួកអនកសហើយ ។ រចួសហើយតាខហាែ សអាយពូរទនិខចករសារនងិម្ហូបភាោ  ។ ពូ 

រទនិខចកម្ហូបភាោ សនាះជា៤ចំខណក:                                                                                

-មួ្យចំខណក ំរ៉ប់បុរ ទំាងចា ់ទំាងសកមងនកឹខែោម្ទំាងអ ់ោន                                            

-មួ្យចំខណក ំរ៉ប់រ ីទំាងចា ់ទំាងសកមងនកឹខែោម្ទំាងអ ់ោន                                                     

-មួ្យចំខណកសទៀត ំរ៉ប់សអាយខាងបុរ ខែ  ុំចថោទឹកសដ្ឋះ ។                                                   

-មួ្យចំខណកសអាយខាងរ ីខែ សអាយចថោទឹកសដ្ឋះ  ោសម្ៅមួ្យឆ្នន ំង ំរ៉ប់សអាយសគខែោម្នកឹ

រសារពាង ។ សបើអនកណាចូ នកឹរសារពាងអនកខែ សម្ើ ម្ហូបរតវូែ ួ ោរសម្ៅនងិម្ហូបភាោ  ។  
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 សកះសណាះ កោញឹ រទនិ ោប ផា សាអោែង អា យះ ័ ត ុ ិត ត ុងិ ុត ពនិ សា សមាា ញ ែវូ សមាា ញ នរឹ 

អង់ោន ័ ោ ោតាងំ សតារ សកះសណាះ ខអ ែ ម្ប សាអោែង ទិសណាះ ័ អន់ ោា គ់ ពូ សារំ៉ាប់ ចហ សពឿ 

ចហ ខអ ែ តាម្ ចាខនក ខអ ែ ខជក សណាះ ហង ។ សកះ ពូ ខជក សាអោែង ខជក ញ៉ា  សកះ ោណង ័ោ 

សជៀក ពូ សរ ើ ុ ះ តាខព សកះសណាះ ោណង ័សជៀក ពូ សរ ើ ុ  តាខព សកះសណាះ ោណង ័សជៀក សរ ើ ុ  

តាខព សតើម្ ទិ ចបាង សតើម្ ។ សកះ សរ ើ ុ  សកះ ញ៉ា  ពូ ខជក តាខព សតើម្ សណាះ តាម្ ចារ ចអត  ៈ 

. អន់ ោ មួ្ត ោមាា ក ័រោគ់ ១ សតើម្  

. អន់ ោ ោមាា ក ័រ៉ំ ុងហាវ ១ សតើម្ 

.អន់ ោ មួ្ត អង់ោន់ ១ សតើម្ សែ  ។                                                                    

 

រចួសហើយពូរទនិនយិ៉យថាសទាះជាម្ហូបសនះបនតចិបនតួចសយើងហូបមាន ក់មួ្យមាា ត់សអាយោនរគប់

ោន បនាទ ប់ម្កោត់របគ ់ម្ហូបទំាងសនាះសអាយសៅអនកខែ ទទួ ែុ រតវូខាងម្ហូបតាម្រកុម្សបើ

អនកណាចូ នកឹោត់សអាយម្ហូបខែ សគខចកសនាះសហើយ ។ សព សគខចកម្ហូបរចួរ៉ ់អ ់សហើយ

សម្អសណដ ើ កសៅសគសធ្ា ើឧបកចិចបនាទ ប់ម្កសម្អសណដ ើ កឧបកចិចរសារពាងទំាងបីសែើម្ ។ ឧបកចិចរចួ

សហើយសគខចករសារពាងសនាះតាម្កខនោងខែ សគនកឹ                                                      

-សអាយសៅខាងបុរ ចា ់ទំមួ្យសែើម្                                                                                  

-សអាយពួកបុរ សពញវយ័មួ្យសែើម្                                                                                       

-សអាយខាងរ ីមួ្យសែើម្ខែរ ។  
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 ោណុង សមាា ញ ចារ ៗ ទី ោា ណូ  សារំ៉ាប់ ចហ ចអត សមាា ញ ែវូ 

. ចហ រទង រោគ់ សមាា ញ ែវូ  

. ចហ រទង រ៉ំ ុងហាវ សមាា ញ ែវូ 

. ចហ រទង អង់ោន់ សមាា ញ ែវូ ។ សកះសណាះ ចអត សតើម្ សពឿ សតើម្ ខអ ែ ហង ។ 

     ៥. ចអត ោណា ័ 

ចឡង សណាះ ពូ ណាងំ ោា ណូ  សពៀរ ែវូ ណាវ គ រទង នូង ័ ោមា ាគ ័១ ែវូ រទង នូង ័ អង់ោន់ 

១ ែវូ សារំ៉ាប់ ោំ ុងខាប់ គួប ចអត ោណា ័ ។ អន់ខរ ោំ ុងខាប់ គួប សណាះ ទី ៣ ខនវ  ៈ 

១.ោា រាគ់ ព ឹចម្គ                                                                                             

២. ោា  រាគ់ អុះ មីុ្ កាម័្ ោសនៀ                                                                                  

៣. ោា រាគ់ អុះ មីុ្ ឡីង ខគង ។                                                                                        

 

កខនោងសគនកឹនមួី្យៗគមឺានមាន ក់ ំរ៉ប់ទទួ ែ ុរតវូរសារនងិម្ហូប                                               

-សម្ើ ពួកបុរ ចា ់ទំុមាន ក់                                                                                            

-សម្ើ ខាងបុរ សពញវយ័មាន ក់                                                                                           

-សម្ើ ខាងរ មីាន ក់ ។ បនាទ ប់ម្កសទៀតសគចាប់សនដ ើម្នកឹតាម្កខនោងនមួី្យៗ ។                                     

៥. នកឹរសាចថោទកឹសដ្ឋះ                                                                                                

សរោយម្កសទៀតសគរកម្នុ េពរីនាក់សទៀតសាច់ញ៉តខិាងបុរ មាន ក់ខាងរ ីមាន ក់សធ្ា ើជាគូរនកឹ

រសារចថោទឹកសដ្ឋះ ។ ពួកសគសធ្ា ើជាគូរសនាះមាន៣របសភ្ត                                                                

១.ឪពុកមាាដ យនងិឪពុកមាាដ យ                                                                                       

២. បងបអូ ននងិបងបអូ នបសងា ើត 

៣. បងបអូ នសាច់ញ៉ត ិ។  
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 ទី គួប សកះ អុះ មីុ្ រទង អង់ោន់ ទិរ ូឡំា អយក់ សាអោែង សាន់តកុ ហះ ោណ័ង សមាា ញ ែវូ ២ រ ឺ

៣ ោា ខាា  ់ សារំ៉ាប់ ចអត គួប ។ សារំ៉ាប់ ចម្គ ព ឹអុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា ោរ់សនៀ  ោណង ័អន់ សអៀៗ

នះបគ ័ខបែត (ទី វ៉ាច់ ពុង សកោ ើម្  ូ ោំ ុងចឡ ដ្ឋគ់) ។ តាខព ចអត កោប់ អា ណាងំ សពឿ ណាងំ   

ខអ ែ ។ បក់ ទី ណាងំ សាអោែង សាន់ទួ ោា ន់ខធ្ម្ ណាវគ ឡាក់ ោ អយិរ រជូ  សាងំគយ … ។ បក់ អូ 

ទី អន់ ែងឹ សាខគ សណាះ ហង ។ ផា អូ ទី តាខព សតើម្ ចអត កោប់  ូ តាខព សទៀក ។ ទ ឹ               

ោណង ័អន់ទឺប សាអោែង អន់ខរ ោ រតងឹ តាខព សទៀក អន់ ោ ោណង ័សមាា ញ ែវូ សមាា ញ   

សពៀង ទិរ ូ។ ទី សាអោែង ទី ញ៉ា  សកះ អន់ខរ ចអត ឃូ សពឿ ឃូ ខអ ែ បក់ អន់ដ្ឋ ចអត ោា គ់ សរ៉ាង 

បក់ អន់ដ្ឋ ចអត ោា គ់ ហី តាម្ ពុត បុ ិច ។ មួ្ត រតគ់ សា តប ត ីបក់ អន់ដ្ឋ ១ បោាច បក់ អន់ដ្ឋ 

១ ចាយ  បក់ អន់ដ្ឋ សមាា ញ ច ឹ។                                                                                     

 

 

មានគូររគប់សហើយបងបអូ នសាច់ញ៉តខិាងរ ីទំាងអ ់ោន សៅយកម្ហូបសសាា សៅសម្អសណដ ើ តមាន ក់

ពរីឬបីែុំ ំុរ៉ប់នកឹជាគូរ ។ ចំខណកឪពុកមាដ យបងបអូ នបសងា ើតនងិពូអំុសម្អសណដ ើ កសអាយសរចើន

បនតចិ(មានសរគឿងកនងុនងិសាច់ អៗ) ។ រសារ ំរ៉ប់នកឹជាគូរសនះសគរតវូរកសរៀងៗែោួន អនកខែ 

មានម្ហូបសគយកម្ហូបពនីទះបខនែម្សទៀតែចូជាមាន់ចរពមាន់សទា ាតនចងជាសែើម្ ។ អនកខែ អត់

មានសគសអាយខតសាច់រជូកសនាះសហើយ ។ សបើអត់មានរសារពាងសទសគអាចនកឹជាគូរជាមួ្យរសា

រ រកោ៏ន ។ សព សម្អសណដ ើ កហុចម្ហូបសអាយសហើយពួកសគកច៏ាករសារសអាយសម្អសណដ ើ កមាន ក់

មួ្យខកវរគប់ោន  ។ សព មានម្ហូបសហើយសគចាប់សនដ ើម្នកឹតាម្គូររប ់សគអនកែោះនកឹសៅសរ៉ងភូ្មិ្

អនកែោះនកឹសៅនទះតាម្ចតិតសគចង់ ។ អនកហូបសគសអាយតបម្កវញិអនកែោះរសារ រមួ្យែបតចូអនក

ែោះមួ្យែបធ្អំនកែោះសទៀតមួ្យពាងតចូ ។ 
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 ដ្ឋរ់ ទ ីចបាង  

១. ម្ប រ៉ា  ោណា ័ 

តារ ោ ឺំ មួ្ត ោណង ័ឡំា ោា គ់ ហី អង់ោន់ អយក់ រ៉ ាយ ោណា ័ ទី អន់ទួប ១ អង់យ៉ា គ ័១ 

ស ៀន សពៀរ រាយ៉ំ ុង (ស ៀន ោា ស ើគ) ោខពង សាខគ ១  ូ ពក សពៀរ ឡំា ម្ប ោា គ់ ហី         

ោមាា ក ័។ ោណង ័ផា  ៈ អឺ វគ ័សបោ ើត ! អឺ យ៉ា គ់ ស ើន ! អឺ អុះ មីុ្ កោញឹ វ៉ា សណះ របា ង់ ទិរ ូ! អា 

ហង ោណាគ ័អន់ែ ី បា រ់ ោ សា យ ម្ាូះ សា យ មាា ត់ ។ សមាា ញ ណាវគ មួ្ត ឡឹង សតា សរបើ ុ 

ញឹន រាះ អូ អន់ សផាត ោា គ់ សណាះ ោា គ់ អា អុះ ! យះ ័ ១ ច ឹ១ ោា ញ៉ា គ់ ដ្ឋរ់ អា អន់ខរ ផា ចអត 

តាោំង រទង តាោំង សាឡះ ោ មិ្តសរោា យ  ូ ចអត រ៉ាវ ជុង ត ីោណង ័ណីង ។ រ៉ាវ ជុង ត ី    

ោណង ័អា អន់ែ ី ឡឹង អា ឡាច់ តាខព អន់ខរ  រទង សតា ឡាច់ អយិរ ។ ចឡង សណាះ យ៉ ាគ ័

ស ើន ោ អយក់ អង់យ៉ា គ ័ ូ អន់ទួប រ៉ានាដ្ឋប់ ។                                                                     

 

 

 ចថាទបីី                                                                                                                           

១. របគ ់សអាយរប ់ចថោទកឹសដ្ឋះ                                                                                       

រពកឹខ អកពួកសម្អសណដ ើ កសៅនទះខាងរ ីសែើម្បីយករប ់ចថោទឹកសដ្ឋះមានបឹុងមួ្យ ភួ្យមួ្យ 

 ុយពរីរយសរៀ ( ុយពសីែើម្)រសារនងិសាច់រជូកសាច់ ោ្ក់ពរីសៅរបគ ់សអាយសៅនទះខាង   

បុរ  ។ សម្អសណដ ើ កនយិ៉យថាឱតាសបោើត!ឱយ៉យស ើន!ឱបងបអូ នពូអំុទំាងអ ់ោន សនះសហើយ

រប ់ខែ ពួកោត់ ុំចថោខែ ម្នុ េសចញពនីទះ ។ មួ្យសទៀតសគខាងសនាះសអាយពួកែញុរំោប់

ខាងសនះថាមិ្នសអាយោត់សៅណាសទចថាសនះសទាះបីរសារពាងតចូតាចកស៏ដ្ឋយចថាសនះពួកោត់ថា

នងិនកឹរសារបង៉ហ ញនោូវសអាយពួកតាឡងនងិសធ្ា ើពធិ្សី ៀងចែពួកសម្អសណដ ើ កនង ។ ពធិ្សី ៀងចែ

សម្អសណដ ើ កសនះខាងពួកោត់សនះសចញរសារសគខាងសនាះមាន់ ។ រចួសហើយយ៉យស ើនកយ៏កភួ្យ

នងិបឹុងទុក ។  
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 សកះសណាះ វគ ័សបោ ើត អយក់ ពក សាខគ ១ អន់ ោា គ់ ោណង ័សរបើ ុ ជនឹ ោា គ់ ហី អង់ោន់ តាម្  

ឡាប័ សឃើយ ឡឹង សមាា ហ ។ សកះសណាះ ោណង ័ោ ឡំា ជនឹ ោា គ់ហី អង់ោន់ ។ 

២. ចអត រ៉ាវ ជុង ត ីោណង ័ ូ ចអត មិ្តសរោា យ 

សកះសណាះ ពូ ពុ ុ ះ អយិរ ១ ោត ុ ូ តះូ តាខព សតើម្ ១ បូម្ អន់ ោ ោណង ័។ 

សកះ របាគ ័សាអោែង អយិរ  ឹន សកះ វគ ័បិវ វគ ័សបោ ើត  ូ ោណង ័សរ ើ ុ ះ ផា  ៈ តាខព បូម្ អយិរ តាម្ាុង 

ចអត រ៉ាវ ជុង ត ីោណង ័អា អន់ ដ្ឋគ់ ឡាសោ ដ្ឋគ់ ោំ ុងចឡ ខជ អឺគ ខជ ពោុ ខជ ត ុខជ ហាង ។ 

សកះសណាះ ពូ អន់ អន់សទាង ោ ោណង ័សមាា ញ ែវូ ១ សភ្ឿ អន់ ោង ័ោា ង៉ា ត ័ោា  ីង ។ អំោំ ុង 

សណាះ ណាវគ ោខពង សាខគ សមាា ញ  ូ ស ៀន អន់ដ្ឋ សែ  ។ ហះោ ស ៀន សណាះ អន់ ោណង ័

សពឿ ោណង ័ខអ ែ ។ សកះសណាះ អន់ខរ សរ ើ ុ ះ តាខព ចអត មិ្តសរោា យ ។                                                         

 

 

 

បនាទ ប់ម្កតាសបោ ើតយកសាច់ ោ្ករជូកមាា ងសអាយសម្អសណដ ើ កសៅជូនសអាយខាងរ តីាម្ទំសនៀម្ 

ទំោប់ពបុីរ៉ណ ។ សម្អសណដ ើ កកស៏ៅជូននទះខាងរ ី ។                                                       

២. នកឹសធ្ា ើពធិ្សី ៀងចែសម្អសណដ ើ កនងិនកឹសអាយពួកតាឡង                                                  

បនាទ ប់ម្កសទៀតសគែតុមាន់មួ្យនងិចាករសារពាងមួ្យសែើម្របគ ់សៅពួកសម្អសណដ ើ ក ។ សព 

សធ្ា ើម្ហូបមាន់ អ្និសហើយតាបិវនងិតាសបោ ើតនងិសម្អសណដ ើ កឧបកចិចរសារពាងពួកសគនយិ៉យថារសារ

ពាងសលម ះបូម្នងិមាន់ឈមូ  សនះនកឹស ៀងចែពួកសម្អសណដ ើ កសអាយមាន ុែភាព អកុសំអាយ

មានឈឺរគុនកុសំអាយមានោរចចរង ។ រចួសហើយសគសអាយចានចសងា ើះសៅសម្អសណដ ើ កមួ្យមាន ក់

សែើម្បីរងឹរប ឹងវញិ្ញា ន ។ បខនែម្ពសី ើសនះសគសអាយសាម ររជូកនងិ ុយែោះខែរ ។ ខត ុយសនាះ

សអាយសម្អសណដ ើ កសរៀងៗែោួនសម្អសណដ ើ កខាងបុរ គបុឺរ ជាអនកសអាយសម្អសណដ ើ កខាងរ ីគរឺ ី

ជាអនក់សអាយ ។ រចួសហើយពួកសគកឧ៏បកចិចរសារសគសអាយពួកតាឡង ។  
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  អន់ខរ សរ ើ ុ ះ ផា  ៈសាសតាក សាខគ ញឹន ចអត តាោំង រទង តាោំង សាឡះ ោ មិ្តសរោា យ អា 

អន់ ញឹន ចអា ដ្ឋគ់ ឡាសោ រាគ់ខរ ស ើយ ។ សកះសណាះ ពូ ចអត សសា ៗ អរ់ ៗ ោឡំំាង រ ុក ឡំា 

រចូះ ទិរ ូបក់ អន់ដ្ឋ ១ សតើម្ បក់ អន់ដ្ឋ ១ចាយ បក់ អន់ដ្ឋ ១ បោាច តាម្ ទី ។ ចអត ោ     

អន់ខរ ទឹក រ៉ាន់ទឹក ោ គួង សដ្ឋង រ៉ាសដ្ឋង ោ សាគរឹ ចអត រា ់ យិ ុ  មាា ម្ន ឡាច់ តា ន  

ឡាច់ ហាក់ ។ 

ជំពូក ទ ី៣  ៈ អន់តគី ឡឹង ោា ញ់ ង់ 

១. ក ំោញ់ចំាង 

       តារ ោ ឺំ រវី ោោយ រពយឺ រ៉ាន់ដ្ឋប់ ដ្ឋគ់ ៗ ។ រពយឺ ចំ ខអ ែ អន់ហាន  ់ សណាះ ខអ ែ ឡំា ជនឹ 

ោ ពូ ។ ចាខនក ថាម្ ោ រ៉ាវ អាា គ់ អង់គូម្ អង់សគៀន រ៉ាន់ដ្ឋប់ ដ្ឋគ់ៗ នសីៅ សែ  ។                   

  

 

 

 

 

ពួកសគឧបកចិចថារសារពាងសលម ះសាសតាកនងិរជូកពួកែញុ ំនកឹបង៉ហ ញនោូវសអាយពួកតាឡងសនះ

សអាយពួកែញុមំាន ុែភាព អនងិមានស ចកដ ីែុសានដរហូត ។ បនាទ ប់ម្កសគនកឹយ៉ា ងអែូអរអនក

ភូ្មិ្ជាសរចើននាក់ោនយករសារម្កជួយអនកែោះរសារមួ្យពាងអនកែោះរសារ រមួ្យែបអនកែោះ

សទៀតយករសារ រមួ្យែបតចូតាម្ខតសគមាន ។ ពួកសគនកឹវ៉យគងវ៉យ គរសរចៀងរ៉យំ៉ា ង 

 ាយរហូតែ ់រ វងឹកអួតសចញ ។ 

ជំពូកទ៣ី: សរោយសរៀបោរ 

១. តម្                                                                                                                  

 សព រពកឹរព ឹម្រវីោយរសារពាងនងិទុែដ្ឋក់ពាងយ៉ា ងរ ួ បួ ពាងណាខែ ោត់

សាគ  ់ោត់សៅជូនសអាយសគែ ់នទះ ។ ចំខណកថាម្ោត់ស ៀងចានឆ្នន ំងទុកដ្ឋក់យ៉ា ងរ ួ បួ 

ខែរ ។  
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 បគ ័អន់ខរ សកះ  ង់ សកះ សា វគ ័បិវ ផា  ៈ« អង់គន ពូ រ៉ាវ៉ាង តាម័្ មាំ ុង អា អន់ែ ី ចអា ក ំ

ោញ់ចំាង ែងឹ ពងឹ ហី អា ហង ! ខជ ចាក ោា គ់ សណាះ ោា គ់ អា ឡិគឡ័ាគ ័អន់សទៀ ោា សតះ ័  

(ោមាា ប់ ោចម្ ា )១ ក ំយម័្ អន់ែ ី អូ ដ្ឋគ់ ឡាសោ អន់ែ ី តាងំ ឡា ។ ថាម្ ផា  ៈសពឿ ចងឹ

ចាក ព ឹទ ឹ អោុ  អន់តគ់ សកះ អា ។ 

២. ចអត ឡាអត់ ឡាសោ 

 បគ ័រគបឹ មាំ ុង រវី  ូ ថាម្ ោ ចាក ោោច ចាក អឺរ សភ្ឿ អន់ ឡាអត់ ឡាសោ ោំ ុងចឡ 

ឡាក់ោ សទៀក ។ ទ ឹ ោង៉ា ច ពូ ចអត ឡាអត់ ឡាសោ អន់ខរ តាខព ១ ច ឹ ូ អយិរ ត ុោា គមឹ្ ។ 

 ឹន សាអោែង ញ៉ា  សកះ វគ ័បិវ អយក់ ណូ  អយិរ អន់ ពងឹ សតារ រពយឺ សកះសណាះ សរ ើ ុ ះ ផា  ៈ តាខព ច ឹ

អយិរ តាម្ាុង អាញ់ ចអត ឡាអត់ ឡាសោ រវី  ូ ថាម្ អន់ ឡាអត់ ឡាសោ ោំ ុងចឡ  អន់ ែនឹ ឡំា 

មីុ្រ ឡំា ខរ  ែ ែនឹ របាគ ័ង៉ា រ ែនឹ របាគ ័សដ្ឋរ ។                                                                                

 

 សព អនកទំាងពរីហូបោយរចួសហើយតាបិវនយិ៉យថាកូនសៅរយ:សព រោយំប់អនកទំាង

ពរីសៅតម្ខតកនងុនទះសនះសហើយកុសំៅណាសនដះផាដ  កុសំអាយសឃើញសាក ប់ តាសរពាះតម្នងិសធ្ា ើ

សអាយ ុែភាពអនកទំាងពរីអត់ អ ។ ថាម្នយិ៉យថាោម នអនកណាសែើរសទឪពុកសរពាះែងឹសហើយ ។ 

២.នកឹរសារសធ្ា ើពធិ្រីតសចៀកែោួន                                                                                    

 សព រគប ់រោយំប ់សហើយរវីនងិថាម្សែើរោចរតនីងិជកកពំ ឺសែើម្បីសអាយរតសចៀកែោួន

រោណែចូទឹក ។ ែ ់សព ោា ចនកឹរសាររតសចៀកែោួនមួ្យពាងចនឹងិមាន់ោា ន់ពពូ ភ្ន ំ។ សព 

ម្ហូប អ្និសហើយតាបិវយកសបះែងូមាន់ដ្ឋក់ស ើរតសចៀកពាងសហើយឧបកចិចថារសារពាងចនឹងិមាន់

ឈមូ  សនះែញុ ំសធ្ា ើពធិ្រីតសចៀកែោួនរវីនងិថាម្សអាយអនកទំាងពរីរតសចៀកែោួនរោណហាែនសៅខរ 

សៅចំោរហាែនសធ្ា ើោរង៉រខ ងតម្សហើយ ។  

១. ច ម្ អា ំសតា័ អន់តគិ ័រព ី



80 

 

 សកះ សរ ើ ុ ះ អន់ខរ ចអត សា សាអោែង អយិរ  ូ សាអោែង (ោពូំ )១ រវី  ូ ថាម្ ចាក ពងឹ សទៀក នះ 

ោ ដ្ឋរ់ ខព ។ គតិ ដ្ឋរ់ សណាះ រវី  ូ ថាម្ ចាក ឡំា ោា គ់ ចំ ោ ដ្ឋគ់ ហង ។ 

៣.  ឹត  ង់ ពរ ោា គ់ ហី ោមាា ក ័

       បគ ័ទឹ  ោង៉ា ច រ៉ាយ៉ា ង ័រវី  ូ ថាម្ ោ  ឹត  ង់ ោា គ់ ហី រវី សមាា ញ មាំ ុង ។ ទឹ  ោា គ់ 

សណាះ ពូ សរ ើ ុ ះ ោ អន់ខរ  ឹត  ង់ ពរ ទី តាខព សមាា ញ សតើម្  ូ អយិរ សមាា ញ ោត ុនសីៅ សែ  ។ 

តារ ោ ឺំ រវី  ូ ថាម្ ោ  ឹត ោា គ់ ហី អន់ខរ សៅ របាគ ័ង៉ា រ របាគ ័សដ្ឋរ ឡាក់ោ ោា ណូ  

អន់សទៀគ សែ  ហះោ រ៉ាវ៉ាង សបើ តាន ័ទី ចបោ ែង បី ចគ ័រវី  ូ ថាម្ រតគ់ ក ំអូ ែនឹ សាោា គ់ កគ ័

សាោា គ់ វ៉ាក  ូ អូ ែនឹ របាគ ័ង៉ា រ ោា គ់ មីុ្រ ចម្គ ព ឹរវី អុះ ែង អយូគ ោ មុ្ត យច មុ្ត ោត ័ូ 

សកើត អឺគ ពោុ ទិ សពៀរ ខបែង អឺគ ពោុ ឡាសោ អន់ខរ តាងំឡា ណីង ។     

      ( ឡុច សកះ )        

                                                                                                                        

 សធ្ា ើឧបកចិចរចួពួកសគនកឹ ីុម្ហូបមាន់នងិម្ហូបរតខីែ រវីនងិថាម្សែើររកពចីថាសនាះសហើយ ។ 

ចាប់ពចីថាសនាះតសៅរវីនងិថាម្សៅណាម្កណាកោ៏នសហើយ ។                                                                 

៣. រតឡប់សៅនទះខាងបុរ សែើម្បសីធ្ា ើពធិ្ហូីបោយ                                                                  

 ែ ់ចថាខ អកសព ោា ចរវីនងិថាម្កស៏ៅហូបោយសៅនទះរវីសែកមួ្យយប់ ។ ែ ់ទី

សនាះសគសធ្ា ើឧបកចិចសអាយរវីនងិថាម្សៅហូបោយសនាះមានរសារពាងមួ្យសែើម្នងិមាន់មួ្យ

ែចូោន ខែរ ។ ែ ់រពកឹខ អករវីនងិថាម្ករ៏តឡប់សៅនទះថាម្សទៀតសធ្ា ើោរង៉រែចូសគខែរខតរយ:

សព មិ្នទាន់មានសភ្ោៀងធ្លោ ក់រវីនងិថាម្រតវូតម្មិ្នហាែនយកឆ្នន ំងដ្ឋោំយសធ្ា ើម្ហូបនងិមិ្នហាែន

សៅសធ្ា ើោរសៅចំោរខាងឪពុកមាដ យរវីសទសរពាះខាោ ចមានសរឿងែុ ឬសកើតមានសរឿងឈឺរគុនទំាង

 ងខាងឬែោួនអនកទំាងពរីនងខែរ ។    

(ចប់) 

១. ោ រ៉ាហីញ ឡុកឡាយ  ូ គនត ីខរង  
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