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ការក្សហុក្សធ្វើឲ្យវនិាសអន្តរាយ 

អាធៅជាធក្សេងរបុិលរប ូចម្នា ក្សធ់ៅក្សាុងភមិូ។ រាលថ់្ងៃ វាតត្ងតត្ធៅឃ្វវ ល
ធោធៅថ្រពខាងត្បូងភមិូ រហតូ្ដលថ់្ងៃលិចធទើបរត្ឡបម់ក្សផ្ទះវញិ។ ថ្ងៃមួយ 
ធពលរធសៀល វាបាន្ធៅធទៀមស្រសាតដលសថិត្ធៅផ្ទះមីងសំ ន្ងិពដូ ុំ។ វាបាន្
ន្យិាយធៅកាន្ព់ូម្នា ក្សធ់ េ្ ះចន្ថ្ន៖”ពូ! ធត្ើពូដឹងធទថ្ន ខាា វាបាន្សុីធោខ ្ុអំស់
ជាងពីររយក្សាល ស្រសាបត់ត្ធពលធនាះ ខ ្ុបំាន្វាយវាមួយដំបងយា ងខាា ងំច ំ
លលាដក៍្សាលធ្វើឲ្យតបក្សហរូ្មធស្រសាចខ ានួ្ វាក្សរ៏ត្ប់ាត្ធ់ៅ ធត្ើខ ្ុអំសាា រយ
ធទពូ?” ពូចន្សាត បឮ់ធហើយក្សធ៏្ាើយ៖” តមន្ឬអី? ធបើអុីចងឹក្ស មួយពិត្ជាខាា ងំ
ណាស់ ធត្ើក្ស មួយអាចបង្ហា ត្ក់្សាចវ់ាយខាា ធនាះដលព់ូបាន្ធទ?” ធៅធ្ាើយ៖”ធត្ើពូ
អាចធោរពលក្សខណ្ឌ បាន្ធទធៅក្សាុងការហាត្ធ់នាះ? ធបើពូអាចធោរពលក្សខខណ្ឌ
បាន្ ពូអាចហាត្ប់ាន្ធហើយ ពូចសំាត បខ់ ្ុណំា! អាក្សអាចហាត្ប់ាន្៖ 

-ទ១ីរត្ូវម្នន្អាយចុបពី់២៧ដល៣់៩ឆ្ា ំ 
 -ទពីីរ រត្ូវម្នន្ក្សមពស់ពីរតម ត្ធឡើងធៅ 
 -ន្ងិទបីី ធចះឃ្វវ លធោចាស់ 
 អាធៅន្យិាយបន្ត៖”ធត្ើពូអាយបុ នុាម ន្? ម្នន្ក្សមពស់ប នុាម ន្? ន្ងិធចះ
ឃ្វវ លធោធទ?” 
 ពូចន្ធ្ាើយ៖”ពូអាយ៥ុ០សិបឆ្ា ំធហើយ ក្សមពស់២តម ត្ ធហើយពូមិន្ធចះ
ឃ្វវ លធោធទ តត្អាចហាត្ប់ាន្ ពូសូមអងវរក្ស មួយចះុ យក្សតត្បណុ្យធៅណាា៎ ។” 
ធៅធ្ាើយ៖” ធណ្ាើ យ! ខ ្ុបំង្ហា ត្ព់ូធៅចះុ”។ 
 មនុ្ដំបូងអាធៅថ្ន៖”ពូ! ពូរត្ូវដាក្សធ់ ើងឲ្យរត្ង ់ ធហើយក្សតន្ែក្សបន្តចិផ្ង
(ពូចន្ធ្វើតាមអាធៅទងំអស់) បនាទ បម់ក្សធទៀត្ ពូកាន្ដំ់បងក្សាុងថ្ដឲ្យជាបរួ់ច
ត្រមងធ់ៅធដើមធ ើ  តដលធៅពីមខុពូធៅ។” ពូចន្ធ្វើតាមអាធៅទងំអស់ 
លះុអាធៅតស្រសក្សថ្ន ថ្វ   ោត្ក់្សថ៏្វ   ស្រសាបត់ត្ធៅរត្ូវត្ែតដលធៅតក្សបរធនាះ 
ធ្វើឲ្យត្ែធនាះហក្សម់ក្សសង្រងគុបខាោំត្ធ់្វើឲ្យរបួស។ 

ចបត់ាងំពីថ្ងៃធនាះមក្ស ពូចន្តលងធ ឿអាធៅធទៀត្ធហើយ។      ចតំណ្ក្ស 
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អាធៅកាន្ត់ត្ធដើរក្សហុក្សអាក្សស្រសុក្សធពញភមិូ ប តុន្ តម្នន្តត្បូរា  ចន្ែ ី តដលជា
មិត្តភក្សតរិបស់វា ន្ងិពូចន្ធទ តដលមិន្ធ ឿវា។ បូរា  ន្ងិចន្ែរីះិរក្សររប់
មធ្ោបាយធដើមបីបំបាត្ក់ារក្សហុក្សរបស់ធៅ ធររះមិន្ចងឲ់្យធៅធដើរក្សហុក្ស
ធរត្ធៅធទៀត្។ ពួក្សធរបាន្ណាត្អ់ាក្សភមិូធៅសាលាស្រសុក្សទងំអស់ោា  នាធវលា
ធម្ន ងបួន្ធទៀបភា ឺ ធដាយមិន្ឲ្យធៅដឹងពីធរឿងធន្ះធឡើយ។ ពួក្សធរបាន្ន្យិាយ
អំពីការក្សហុក្សធបាក្សរាស់របស់ធៅ តដលធៅតត្ងតត្បងែវាធឡើង ធដើមបីជា
ការសប្បាយរបស់ខ ានួ្។ 
 លះុរពឹក្សធឡើង ធៅបាន្ធដើរកាត្ត់្កុាធហវ ស្រសាបត់ត្ពូម្នា ក្សប់ាន្តស្រសក្សពីត្ ុ
កាធហវថ្ន៖ “ធអ! អាធៅ ឯងចងធ់រៀន្ក្សាចថ់្វ  ត្ែធទ ក្ស ុឲំ្យត្ែខាដូំចពូ?” អាធៅ
ង្ហក្សមក្សរក្សម្នា ស់សំធឡង ស្រសាបត់ត្ង្ហក្សមក្ស រពឺូចន្ធសាះ វាខាមសធរយា ងខាា ងំ។ 
ចបពី់ធពលធនាះមក្ស ឲ្យតត្រក្សយវាន្យិាយ អាក្សភមិូសទុ ែតត្យលថ់្ន ជារក្សយ
មសុាទងំអស់។ វាត្ចូចតិ្ តជាខាា ងំ។ លាៃ ចមួយ វាបាន្ធៅឃ្វវ លធោដូចសពវ
មួយដង វាអងគុយធរកាមធដើមសាវ យមួយ មួយរធំពចធរកាយ ម្នន្ខាា ពីរចលូមក្ស
តក្សបរហវូងធោរបស់វា ខាា ទងំពីរបាន្ធដញចបធ់ោរបស់ធៅធ្វើឲ្យធោរត្ូវ
សាា បម់តងមួយៗ ធៅក្សប៏ាន្តស្រសក្សធៅ អាក្សភមិូឲ្យមក្ស ួយ តត្អាក្សភមិូតបរ
ជាយលថ់្ន ធន្ះរជឺាការក្សហុក្សរបស់ធៅប ធុណាណ ះ ធទើបោម ន្ន្រណារវរីវល់
ន្ងឹធៅធឡើយ។ ធៅទបីញ្ា ប ់ ធៅមិន្រត្ឹមតត្បាត្ប់ងធ់ោធទ សូមបីតត្ ីវតិ្
របស់ខ ានួ្ ក្សរ៏ត្ូវបាត្ប់ងត់ដរ។ 
 

ការនិយាយកហុកន ាំមកនវូសេចកតវីនិេអនតរាយ 
សរធសរធដាយក្សមុ្នរ៖ី  ពទុ្ ធ ចន័ទវត ី
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កំហុសខ្ុំ!! 
 សព្វថ្ងៃពូ្សាយ និងមីងសំមានកូនពី្រនាក់។ កូនទីមួយឈ ម្ ោះ បូណា អាយុ14
ឆ្ន ំឈរៀនឈៅថ្នន ក់ទី6ឆ2  និងកូនទីពី្រឈ ម្ ោះ បុប្ឆា  អាយុ10ឆ្ន ំ ឈរៀនឈៅថ្នន ក់ទី4ឃ1ថ្ន
សាលាបឋមសិកាវត្តបូព៌្។  

 បូណាតត្ងតត្កុហកឳពុ្កមាត យវាថ្ន វាឈៅឈរៀនជាឈរៀងរាល់ថ្ងៃ ប ុតនតការពិ្ត្ វា
មិនតែលឈៅ ជាន់សាលាឈនាោះឈទ គឺវាតត្ងតត្ឈៅឈលងឈហេម ឈហើយលួចលុយឳពុ្ក
មាត យវា តែលខិត្ខំឈ្វើការតបកឈ ើសរហាម។ តបរឈៅបុប្ឆា វ ិ នាងខិត្ខំឈរៀនសូត្ត្ 
ទទួលប្ឆនរង្វវ ន់សិសសពូ្តកជាឈរៀងរាល់ឆ្ន ំ ឈ្វើឲ្យពូ្សាយ និងមីងសំមានទឹកមុខ
រកីរាយែូចជាផ្កា ត្ត្ូវទឹកសឈនសើមអីុចឹង ក៏ប ុតនតឈហតុ្អវីក៏ បូណាមិនែូចជាបុប្ឆា ? ទឈងវើ
របស់បូណា ឈ្វើឲ្យអនកមានគុណទំងពី្រពិ្ប្ឆកចិត្តខ្ល ំងណាស់ រហូត្ឈ្វើឲ្យមីងសំធ្លល ក់
ខលួនឈឺ្ៃន់ឈទៀត្ផង។ 
 មីងសំប្ឆនធ្លល ក់ខលួនឈឺអស់រយៈឈព្លបីតខឈហើយ។ ពូ្សាយប្ឆនរកឈព្ទយមក
ព្ាប្ឆល ឈហើយចំតណកបុប្ឆា ប្ឆនឈមើលតងទំមាត យជាឈរៀងរាល់ថ្ងៃឈព្លតែលមកពី្
ឈរៀនវ ិ។ តត្ជាអកុសលមីងសំទទួលអនិចចកមមឈៅ។ ការលាចាកឈលាករបស់មីងសំ 
ឈ្វើឲ្យបូណាឈសាកសឈត្ងង និងមានការឈសាកសាត យជាខ្ល ំងចំឈ ោះទឈងវើតែលខលួនប្ឆន
ឈ្វើកនលងមក។ បូណាប្ឆនឈែើរឈៅជិត្ឳពុ្កត្បកបឈោយទឹកមុខស្ស ប់ស្សឈ ន 
ឈហើយនិយាយថ្ន៖”ពុ្ក! កូនខុសឈហើយ កូនសូមឈទសនូវកំហុសត្គប់យា ង តែលកូន
ប្ឆនឈ្វើឈៅឈលើអនកទំងពី្រ កូនសូមសនាថ្ន កូននឹងតកខលួនឈ្វើជាមនុសសលអ ឲ្យែូចជា
អូនបុប្ឆា  សូមពុ្កអភ័យឈទសឲ្យរបូកូនផង”។ ពូ្សាយ ឮកូននិយាយសារភាព្កំហុស 
គាត់្កតុកកតួលអួលឈែើមក ឈហើយក៏ឈត្ត្កអរណាស់តែរ ឈទើបមានត្បសាសន៍ថ្ន៖”កូន
សមាល  ់ពុ្ក! ពុ្កត្ព្មអភ័យឈទសែល់របូកូនត្គប់យា ង ឲ្យតត្កូនត្ព្មតកខលួន”។ បុប្ឆា
ឈត្ត្កអរណាស់ តែលឈឃើ បងត្បុសរបស់ខលួន ឈចោះែឹងកំហុសយា ងឈនោះ។ 
 ចាប់តំងពី្ថ្ងៃឈនាោះមក ត្គួសារពូ្សាយរស់ឈៅឈោយសុខែុមរមនា  និងមាន
សុភមងេលជាទីបំផុត្ ឈត្ ោះបុប្ឆា  ប្ឆនកាល យជាត្គូបឈត្ងៀន ឈៅវទិាល័យ ចំតណកឯ
បូណា គឺកាល យឈៅជា manager ថ្នការយិាល័យជួរមុខ ថ្នត្កុមហ ុនឯកជនមួយ។ 
   

ន្ពិន្ែធដាយររមុពងទ៖  -ក្សមុ្នរ ីពទុ ែ ចន័្ ទវត្ ី     -ក្សមុ្នរ ីយា ន្ មរក្សត្ 
     -ក្សមុ្នរា លី លឹមវាសនា  

-ក្សមុ្នរ ីផាត្ ធពរ រត័្ ា្ តីា 
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ការខតិខាំេិកាជយួឲ្យខ លនួមានអនគតល្អ 
 សខុជាធក្សេងម្នា ក្ស ់ តដលខតិ្ខសិំក្សាជាធរៀងរាលថ់្ងៃ មិន្តត្ប ធុណាណ ះធរជា
ធក្សេងឧសាហត៏ងមធទៀត្ផ្ង។ សខុតត្ងតត្ ួយក្សចិ ាការផ្ទះ មិន្តដលរអ ូថ្ន 
ធន្ឿយហត្ធ់ឡើយ ប តុន្ ត ចតំណ្ក្សឯ វចិ ឆកិាវញិមិន្តដលខធំរៀន្សូរត្ធឡើយ វា
តត្ងតត្ធដើរធលង ជាមួយធក្សេងទធំន្ើងទងំអស់ធនាះ រហតូ្យូរៗធៅ វាក្សក៏ាន្ត់ត្
ធ្លា ក្សក់្ស ាុងផ្ាូវអាររក្សរ់ហតូ្ដក្សខ ានួ្តលងរួច សូមបីតត្សាលាធរៀន្ ក្សវ៏ាតលងចលូ
តដរ។  
 ថ្ងៃមួយសាលាបាន្សរធសរសំបរុត្ធៅរាបឳ់ពកុ្សម្នត យវចិ ឆកិា ថ្នវចិ ឆកិា
ខាន្ធៅធៅធរៀន្ ិត្មួយសាត ហធ៍ហើយ។ សំបរុត្ធន្ះ ធ្វើឲ្យធលាក្សទងំពីរភ្្ញក្ស់
ធផ្អើលយា ងខាា ងំ ធររះពួក្សធលាក្សមិន្ន្កឹ្សសាេ ន្ថ្ន ក្សនូ្ហា ន្ក្សហុក្សពួក្សោត្ធ់សាះ។ 
ចបត់ាងំពីថ្ងៃធនាះមក្ស ក្ស ុថំ្នធឡើយសាលា សូមបីតត្ផ្ទះក្សវ៏ចិ ឆកិាតលងចលូតដរ។ 
ធររះតត្ក្សតរីពួយបារមភ ន្ងិស្រសលាញ់ក្សនូ្ ធ្វើឲ្យអាក្សម្នត យអត្ប់ាយររហាយទកឹ្ស 
រហតូ្ធ្លា ក្សខ់ ានួ្ ឺ បាត្ប់ង ី់វតិ្ធៅ។ 
 តងាងពីសខុវញិ បាន្ទទលួលទ វផ្លជាទោីបច់តិ្ ត។ យវុ ន្សខុ បាន្
រប្បឡងជាបស់ញ្ញា បរត្ម្យមសិក្សាទតុ្យិភមិូ ន្ធិទ ទសA ធ្វើឲ្យអាក្សម្នន្រណុ្
ទងំពីរម្នន្ធម្នទន្ភ្ញពយា ងខាា ងំ។ សខុក្សប៏ាន្ធៅបន្តការសិក្សាតផ្ែក្ស ំនាញ
ឯក្សធទសររបរ់រងទធូៅធៅឯបរធទស។ រាឆំ្ា ំធរកាយ សខុក្សប៏ាន្រត្ឡបម់ក្ស
ស្រសុក្សក្សធំណ្ើ ត្វញិ ធហើយបាន្ធ្វើការធៅក្សាុងសណាា ោរមួយ ក្សាុងត្នួាទជីា អាក្ស
ចត្ក់ារទធូៅ(General manager)។ ចតំណ្ក្សឯវចិ ឆកិាវញិ កាន្ត់ត្ធ្លា ក្សខ់ ានួ្ធរៅ
ធៅៗរហតូ្ដល ់ក្សថ់្នា ធំញៀន្ ផ្កឹ្សស្រសា ធលងតលបងររបយ់ា ង ទបំីផ្តុ្ក្សធ៏ដើរ
្ក្សប់្បាន្ធ់រធទៀត្។ 
 ថ្ងៃមួយ វចិ ឆកិាបាន្ចលូធៅលួចរាក្សធ់រធៅក្សាុងផ្ទះ ក្សរ៏ត្ូវម្នា ស់ផ្ទះធដញ 
វាយយា ងដំណំ្ រហតូ្មក្សដលរ់ចក្សផ្ាូវមួយ យវុ ន្ក្សស៏ន្ាបប់ាត្ធ់ៅ។ លះុធបើក្ស
តភែក្សធឡើង ធទើបវចិ ឆកិាដឹងខ ានួ្ថ្ន ខ ានួ្ក្សពំងុធៅក្សាុងមន្ទរីធពទយ។ យវុ ន្បាន្
ធ ើញសខុអងគុយតក្សបរតរររបស់ខ ានួ្ ធទើបដឹងថ្ន ការពិត្រសឺខុជាអាក្ស ួយ ីវតិ្
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ខ ានួ្។ សខុបាន្ធចញថ្ងាពោបាលឲ្យវចិ ឆកិាទងំអស់ ធហើយន្យិាយយា ងខ ាថី្ន៖ 
“ឯងររួតត្រតិ្សាធឡើងវញិ ធបើឯងតក្សខ ានួ្ វាមិន្ហួសធពលធទ” ន្យិាយធហើយ 
សខុក្សត៏បក្សពីវចិ ឆកិាធៅ។ 
 ចបត់ាងំពីថ្ងៃធនាះមក្ស សខុមិន្តដល ួបវចិ ឆកិាធទៀត្ធទ ប តុន្ តការពិត្ 
វចិ ឆកិាបាន្ប ូលីសចបដ់ាក្សរ់កុ្សពីបទប្បាន្ធ់រធៅធហើយ។ រាឆំ្ា ំធរកាយមក្ស វចិ ឆកិា
បាន្រួចពីពន្ែ្ នាោរ។ ក្សាុងមួយរយៈធពលធន្ះ វចិ ឆកិាបាន្រតិ្ធរចើន្ណាស ់
ធហើយក្សដឹ៏ងពីក្សហំសុរបស់ខ ានួ្តដលបងែធឡើងតដរ។ ដូចធន្ះ យវុ ន្បាន្
សធរមចចតិ្ តរត្ឡបធ់ៅផ្ទះវញិ ធដើមបីសុំខម្នធទស ររបត់បបយា ងពីធលាក្ស
ឳពកុ្ស ក្សដ៏ូចជាររុមររួសារទងំមូល។ 
 ជាការពិត្ណាស់ វចិ ឆកិាបាន្កាាយជាមន្សុសងម ី យវុ ន្បាន្ខតិ្ខធំ្វើការ
ធដើមបរីក្សរាក្សម់ក្ស ចញិ្ា ឹ មឳពកុ្ស តដលចស់ រាបន្តចិធៅធហើយធនាះ។ ថ្ងៃមួយ
យវុ ន្បាន្ធៅធលងផ្ទះរបស់សខុ រពមទងំម្នន្កាន្ធ់ចក្សមួយសទង យក្សធៅ
ធផ្ញើសខុផ្ងតដរ។ រោន្ត់ត្ធ ើញភ្ញា ម សខុធរត្ក្សអរណាស់ ក្សរ៏ត្ធ់ៅទទលួ
វចិ ឆកិា ឲ្យចលូអងគុយធលង។ វចិ ឆកិាន្យិាយទងំទកឹ្សមខុញញឹម៖ “អររណុ្ណាស់ 
តដលឯងសាវ រមន្ខ៍ ្ុ ំ ធន្ះខ ្ុយំក្សធចក្សមក្សធផ្ញើឯង វាជាធចក្សតដលខ ្ុដំាធំដាយ
ផាទ លថ់្ដ”។ សខុត្ប៖”ពួក្សធយើងជាមិត្តភក្សត ិ រត្ូវតត្ ួយោា អុីចងឹធហើយ ឯងក្ស ុំ
អររណុ្ខ ្ុអីំ ការពិត្ខ ្ុសំប្បាយចតិ្ តណាស់ តដលធ ើញឯងតក្សតរប្បយា ងធន្ះ ។ 
រត្ូវធហើយ! ឮថ្នឯងពូតក្សធ្វើចម្នែ រណាស់ ធចក្សធន្ះរប្បតហលជា ម្នន្រសជាត្ិ
តផ្អមណាស់ធហើយធមើលធៅ ខ ្ុនំ្ងឹញំុវាមិន្ឲ្យសលមួ់យធទ”។ សខុ ន្ងិវចិ ឆកិា
នាោំា   ត ក្សោា ធដាយសប្បាយរកី្សរាយ។ 
 ចបត់ាងំពីថ្ងៃធនាះមក្សវចិ ឆកិារស់ធៅក្សាុង ីវភ្ញពមួយដស៏មរមយ ចតំណ្ក្ស
ឯអាក្ស ិត្ខាង រសឺ្រសលាញ់រាបអ់ាន្ោត្ដូ់ចជាបងប្បអូន្តដរ។  

 
ការខតិ្ខសិំក្សាធ្វើឲ្យ ីវតិ្សធរមចន្វូភ្ញពធជារ យ័។ 
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ធដើមស្រសល ់ន្ងិធដើមយថុ្នែ  
 ធដើមស្រសល ់ន្ងិធដើមយថុ្នែ ដះុធៅតក្សបរោា ។ ថ្ងៃមួយធដើមស្រសលធ់រលធៅ
កាន្ធ់ដើមយថុ្នែ  តដលម្នន្បនាា រចធងងរចង្ហងធស្រសាបខ ានួ្ថ្ន៖ “ឯងធមើលមក្សខ ្ុចំះុ! 
ទងំខ ពស់ទងំម្នមួំន្ ស្រសឡូន្ស្រសធៅ ធហើយស្រសស់សាអ ត្ធដាយសាឹក្សរត្សុំ
រត្សាយផាត្ផ់ាយតាមខយលដ់ូចសរថ្សសក្សធ់ទព្តីា ចតំណ្ក្សឯងត្ចូទប ម្នន្
បនាា ធស្រសាបខ ានួ្អាររក្សថ់្ររណាអាររក្ស។់ ធដើមយថុ្នែ រោន្ត់ត្ឮធដើមស្រសល់
ន្យិាយ ក្សម៏្នន្ការអន្ច់តិ្ តណាស់តដរ ប តុន្ តធ្វើធម ចធបើរូបរាងរបស់ខ ានួ្អុីចងឹ
តមន្ ធទើបមិន្ធចញសតី  ធ្វើធមតចធបើ្មមជាត្តិាក្សត់ត្ងមក្សដូធច ែះធហើយ។ 
 ប នុាម ន្ថ្ងៃធរកាយមក្ស ស្រសាបត់ត្ម្នន្បរុសពីរនាក្សម់ក្សកាបធ់ដើមស្រសលទ់ងំ
ធនាះធៅអស់ ធររះធររត្ូវយក្សធៅអារកាត្ផ់្សំធ្វើធររឿងផ្ទះ។ ធៅធពលធនាះ 
ធដើមស្រសលយ់ធំសាក្សធបាក្សខ ានួ្យា ងខាា ងំ ក្សន៏្យិាយធឡើង៖ “ហ ុឺ!.........ធ្វើធមតច
ធឡើយ ខ ្ុអំាចកាា យធៅជាធដើមយថុ្នែ បនាា ធស្រសាបខ ានួ្ធនាះ ធបើខ ្ុកំាា យជាធដើមយថុ្នែ  
ចាស់ជាោម ន្ន្រណា មក្សកាបអ់ារយក្សធៅធឡើយ!........”។ 
 

អវីៗររបយ់ា ងធៅធលើធលាក្សធន្ះ រមឺ្នន្រណុ្សមបត្តធិរៀងខ ានួ្។ 
 

េរសេរសោយ៖  កមុារ ី ជ ូគមឹឆែ 



ប េះដូងពតិ ឆ្ន ាំទ២ី                                                                             ២០១០-២០១១ 

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ថ្នា ក្សទី់៦ក្ស១ 7 

កំហុសខ្ុ ំ
 កាលពីសាត ហម៍នុ្ ខ ្ុបំាន្ធៅធលងផ្ទះមីងពរូបស់ខ ្ុ ំ តដលធៅមិន្ឆ្ៃ យ
ពីផ្ទះរបស់ខ ្ុបំ នុាម ន្ធឡើយ។ ធពលខ ្ុធំៅដល ់ ខ ្ុធំ ើញមីងក្សពំងុហាលធខាអាវ 
ធពលធនាះខ ្ុកំ្សប៏ាន្រត្ធ់ៅ ួយហាលធខាអាវោត្។់ បនាទ បម់ក្ស ខ ្ុបំាន្រត្ធ់លងជា
មួយក្សមួយ ន្ងិបងប្បអូន្របស់ខ ្ុបួំន្រានំាក្ស។់ ធដាយក្សតសីប្បាយរកី្សរាយ ខ ្ុកំ្សម៏្នន្
ការធ្វសរប្បតហសរត្ធ់ៅបកុ្ស ធ្វើឲ្យសែួធខាអាវរលំំអស់ ចតំណ្ក្សសធមាៀក្ស
បំរក្សទ់ងំអស់ ក្សធ៏្លា ក្សធ់ៅរប្បឡាក្សន់្ងឹភក្ស។់ ខ ្ុភំយ័ខាា ងំណាស់ ស្រសាបត់ត្មីងខ ្ុំ
រត្ឡបម់ក្សពីផ្ារវញិលេម។ ខ ្ុរំតិ្ថ្ន ធន្ះរជឺាក្សហំសុខ ្ុ ំ ខ ្ុកំ្សរ៏ត្ធ់ៅរក្សោត្ ់
ធហើយន្យិាយថ្ន៖ “ខ ្ុរំត្ធ់លង បាន្ធ្វើឲ្យរលំសែួន្ងិស្រសឡាក្សធ់ខាអាវអស់
ធហើយឲ្យខ ្ុសូំមធទសមីង!។ ធពលធនាះ មីងខ ្ុខំងឹន្ងឹខ ្ុខំាា ងំណាស់។  ពូខ ្ុកំ្សម៏ក្ស
ដល ់ ខ ្ុបំាន្រាបោ់ត្ពី់ដំធណ្ើ រធរឿងតដលធ្វើឲ្យមីងខងឹ ធទើបពូម្នន្រប្បសាសន្ ៍
ធៅកាន្មី់ងថ្ន៖ “បាន្ធហើយ!  បស់តីបធនាទ សឲ្យក្សមួយធៅ វាបាន្សូមធទសឯង
ធហើយធត្ើ ធ ើញធទ វាភយ័ខាា ងំណាស់”។ មីងបាន្សមាឹងមក្សខ ្ុ ំ ធហើយតបរជា
ញញឹមត្ចិៗ ោត្ម់្នន្រប្បសាសន្ថ៍្ន៖ “បាន្ធហើយ! មីង បធ់ដញធដាលក្សប៏ាន្ 
តត្ក្សមួយរត្ូវធៅ ួយសម្នអ ត្សធមាៀក្សបំរក្សមី់ងផ្ងបាន្ធទ?”។ រោន្ត់ត្ឮមីង
ម្នន្រប្បសាសន្ដូ៍ចធន្ះ ខ ្ុសំប្បាយចតិ្ តណាស់ ក្សធ៏ៅរប្បមូលសធមាៀក្សបំរក្ស់
ទងំអស់ ធហើយ ួយសម្នអ ត្មីងរហតូ្ដលរួ់ចរាល។់ លាៃ ចធនាះ ខ ្ុកំ្សប៏ាន្ធៅញំុ
បាយលាៃ ចជាមួយពួក្សោត្យ់ា ងសប្បាយរកី្សរាយ។ 
 ខ ្ុបំាន្ធ្វើខសុ តត្ខ ្ុបំាន្ទទលួសាគលក់្សហំសុរបស់ខ ្ុ ំ រពមទងំន្យិាយ
សូមធទស ធៅកាន្អ់ាក្សតដលខ ្ុបំាន្ធ្វើខសុ ចះុអាក្សវញិ? 
 ន្ពិន្ែធដាយ ររុមពងកាៃ ន្ តដលម្នន្សម្ន ិក្សដូចជា៖ 
 -ក្សមុ្នរា ពឹង បញ្ញា រ  ូត្ -ក្សមុ្នរ ីឡូ ម្ន ន្តិ្ -ក្សមុ្នរ ីតហម ថ្នវន័្ ត 
 -ក្សមុ្នរ ីចន្ ់ដាន្តុ្    -ក្សមុ្នរា តយ  ម សខុា 
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ការស្គា ល្ក់ាំហុេខ លនួ 
 ធៅក្សាុងថ្នា ក្សទ់6ីក្ស1 ម្នន្សិសសម្នា ក្សធ់ េ្ ះវសិាល។ ធរជាមន្សុសម្នា ក្ស ់
តដលមិន្ធចះទទលួសាគលន់្វូក្សហំសុរបស់ខ ានួ្ធឡើយ។ ធហត្ដូុធច ែះធហើយ ធទើប
វសិាលជាបធ់ េ្ ះថ្ន ជាធក្សេងមិន្លអធហើយធរក្សព៏ ុំសូវម្នន្មិត្តភក្សតធិរចើន្ធទ។ 
ម្នន្ថ្ងៃមួយ ធពលតដលអាក្សររូជាបរ់ប្ប ុំ វសិាលន្ងិធក្សេងខលិខូចមួយចនំ្នួ្ 
បាន្នាោំា ធលងបាលក់្សាុងថ្នា ក្ស។់ ពួក្សធរតស្រសក្សឡូឡា រប្បទញរប្បទងោ់ា  ធ្វើឲ្យបាល់
ធនាះខាទ ត្ធៅប ះក្សាលរណីា ន្ងិចងំតូដលដាក្សត់ាងំធៅធលើត្រុរ ូ ធ្វើឲ្យតបក្ស
ធខ ទចខ ទអីស់។ រណីាខងឹន្ងឹវសិាលយា ងខាា ងំ។ ធពលអាក្សររូអធញ្ជើញរត្ឡប់
មក្សវញិ ោត្ប់ាន្សួររក្សមូលធហត្ ុប តុន្ តព ុំម្នន្ន្រណាម្នា ក្សធ់ចញមខុទទលួខសុ
រត្ូវធឡើយ។ អាក្សររូម្នន្រប្បសាសន្ថ៍្ន៖ “មន្សុសតដល ហា ន្ទទលួសាគលន់្វូ
ក្សហំសុរបសខ់ ានួ្ រជឺាមន្សុសតដលម្នន្សត្សិមប ញ្ា ៈក្ស ាងុខ ានួ្ ន្ងិជាមន្សុសលអ 
ររួជាទសី្រសលាញ់រាបអ់ាន្ពីអាក្សដថ្ទ។ បនាទ បពី់អាក្សររូម្នន្រប្បសាសន្ច៍ប ់
ស្រសាបត់ត្ម្នន្ក្សមុ្នរម្នា ក្សប់ាន្ធបាះ ំហាន្មក្ស ិត្អាក្សររូ ធក្ស េងធនាះរវឺសិាលយា ង
រាក្សដ។ វសិាលបាន្ន្យិាយធរៀបរាបធ់រឿងរា វ តដលខ ានួ្ធ្វើខសុ ក្សធ៏្វើការសូម
អភយ័ធទសពីអាក្សររ ូ រួចធហើយក្សធ៏ៅសូមធទសរណីាផ្ងតដរ។ ធដាយធ ើញ
វសិាល រពមទទលួក្សហំសុរបស់ខ ានួ្ដូចធន្ះ រណីាតបរជាញញឹម ក្សហឹំងហាក្សបី់ 
ដូចជាសាបរលាបអស់ ចតំណ្ក្សអាក្សររូ សប្បាយចតិ្ តណាស់ តដលធ ើញ
សិសសរបស់ោត្ម់្នន្អ្ោស្រស័យចធំរះោា ដូចធន្ះ។  
 ចបត់ាងំពីថ្ងៃធនាះមក្ស វសិាលបាន្កាាយធៅជាធក្សេង ររួជាទសី្រសលាញ់
រាបអ់ាន្ ពីមិត្ តរួមថ្នា ក្សទ់ងំអស់។  
 
ការទទួលស្គា ល់កាំហុស ប្វើឲ្យជីវតិរស់បោយគ្មា នការភយ័ខ្លា ច។ 

   និពនធសោយ៖ កមុារ ី  ឡុញ ស្េីឡា 
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ខ្មោ ចលងតាស ំនិងកនូស្ស ី
 កាលធដើមធឡើយ តាសំ ន្ងិក្សនូ្ោត្ ់ ធៅចបក់្សតងែបធៅតាមវាលតស្រស។ 
ោត្ប់ាន្ធ ើញក្សតងែបធរចើន្ណាស់ ធដាយតឡក្សម្នន្ក្សតងែបមួយ ក្សពំងុសថិត្ធៅ
ធលើផ្ាូរមួយ ោត្ស់ាេ ន្តត្ធរដាក្សដី់ររធលើោា  ោត្ក់្សធ៏ដើរចលូធៅចប។់ 
ធពលធនាះ ធហើយ តដលធខាេ ចចបទ់ញោត្ច់លូផ្ាូរ ចតំណ្ក្សស្រសើមុំ ជាក្សនូ្ស្រសើ
ោត្ ់ រភឺយ័ខាា ងំណាស់ ធពលរត្ឡបធ់ៅដលផ់្ទះវញិ នាងក្សរ៏ ុះសក្សអ់ស់ជា
ធរចើន្។  
 ធត្ើប្បអូន្ៗទងំអស់ធ ឿធទ? ចរូប្បអូន្រតិ្ពិចរណា ធត្ើមន្សុសតដលសាា ប់
ធៅធហើយ កាា យជាធខាេ ច អាចមក្សចបព់ូសំចលូផ្ាូរបាន្តដរឬធទ? 
    ធសៀមរាប ថ្ងៃទ៨ី តខមីនា ឆ្ា ំ២០១១ 
     ន្ពិន្ែធដាយ៖ ក្សមុ្នរ ី  ូរមឹត្ 
     តក្សសរមួលធដាយ៖ អាក្សររូ លាក្ស ់ម្ន តឡន្ 
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ខ្ ឿង   កនូទាហាន “តុងហាា ង” 
 មានឈរឿងតំ្ណាលថ្ន មានថ្ងៃមួយ មានត្គសួារមួយប្ឆនឈ្វើពិ្្ីបុណយ ខួប
កំឈណើ ត្ឲ្យកូនត្បុសស្សីទំងពី្រនាក់។ ឈៅឈព្លបញ្ច ប់កមមវ ិ្ ី ពួ្កឈគក៏ប្ឆនឈបើកកាែូ
ទំងអស់ឈមើល ឈព្លឈនាោះឈគឈឃើ កាែូពី្រ មានរបូតបលកពី្ឈគ មួយគឺរបូត្ព្ោះនាងឈៅកនុង
ត្ប្ឆសាទ ឯមួយឈទៀត្មានទហានថ្មៃត្បំ្ឆនាក់។ កូនត្បសុឈនាោះឈឃើ កូនទហានមាន ក់ 
ប្ឆត់្ឈជើងមាា ង វាឆៃល់ខ្ល ំងណាស់ តត្វាមិនប្ឆននិយាយសតីអវីឈ ើយ។ ឈព្លមួយ 
ត្គួសារឈនាោះ ក៏នំាគាន ឈែើរឈលង ត្បតហលជាពី្របីថ្ងៃឈទើបត្ត្ ប់មកវ ិ ស្សាប់តត្កូន
ទហានប្ឆនឈៅតុ្កាតែថ្ទឈទៀត្មកឈលងជាមួយ  កូនទហានមាន ក់តែលអត់្ឈជើង 
ប្ឆនឈែើរឈលងត្គប់ទីកតនលង ក៏ប្ឆនជួបនឹងត្ព្ោះនាង ឈត្ព្ៀលលី។ ពួ្កឈគប្ឆនសាេ ល់គាន  
ឈហើយត្ព្ោះនាងឈត្ព្ៀលលី ប្ឆនោក់ឈ ម្ ោះឲ្យទនឈនាោះថ្ន តុ្ងហាវ ង។ ឈព្លឈនាោះកូន
ទនហានឈត្ត្កអរណាស់។ ពួ្កឈគប្ឆនឈែើរឈលង ត្ព្ោះនាងឈត្ព្ៀលលីប្ឆនត្ប្ឆប់ទី
កតនលងតែលឈៅកនុងឈគហោា ន។ ឈគប្ឆនត្បទោះឈឃើ ត្បអប់មួយ ឈៅកនុងឈនាោះមាន
បិសាចត្កជីវឈច មក ឈហើយប្ឆនទោះកំឈផលៀងត្ព្ោះនាងឈត្ព្ៀលលីមួយថ្ែ ឈព្លឈនាោះ
តុ្ងហាវ ងប្ឆនរារាងំ។ពួ្កឈគប្ឆនត្បយុទធគាន ។ បិសាចត្កជីវប្ឆនឈនោះ។ បនាា ប់មក
បិសាចប្ឆនទមាល ក់ តុ្ងហាវ ងចុោះពី្ឈលើផាោះ។ មានឈកមងពី្រនាក់រត់្ឈលងតមផលូវ ប្ឆន    
ឈឃើ តុ្ងហាវ ង មកជាប់នឹងងម ឈហើយពួ្កឈគប្ឆនយកតុ្ងហាវ ងឈៅបតណត ត្ទឹក។ 
តុ្ងហាវ ងភ័យខ្ល ំងណាស់ ក៏ស្សាប់តត្ប្ឆនឈឃើ កណតុ រថ្ត្ព្មួយសំឈៅឈៅរកគាត់្ គាត់្
ក៏ប្ឆនយកកំាឈភលើងឈៅប្ឆ ់ចំកណតុ រថ្ត្ព្ តត្កណតុ រថ្ត្ព្ក៏រត់្ប្ឆត់្ឈៅ។ តត្តុ្ងហាវ ងប្ឆន
ធ្លល ក់ចូលឈៅកាន់ទឈនល្ំ ឈព្លឈនោះមានត្តី្មួយ្ំប្ឆនឈលបតុ្ងហាវ ងចូលឈៅកនុងឈ ោះ
របស់វា។ ថ្ងៃមួយមានត្គួសារមួយ បុរសជាបតីប្ឆនឈៅសាូចត្តី្ ឈែើមបយីកមកឈ្វើមហូប 
បុរសក៏សាូចប្ឆនត្តី្ ឈហើយយកមកវោះឈ ោះ ក៏ស្សាប់តត្ឈឃើ តុ្ងហាវ ង។ ស្សីជាត្បព្នធ
គិត្ថ្នតុ្ងហាវ ងសាល ប់ក៏យកតុ្ងហាវ ងឈៅឈប្ឆោះឈចាល តត្តុ្ងហាវ ងមិនទន់សាល ប់ឈទ 
គាត់្ែឹងខលួនឈ ើង ក៏ត្បញាប់រត់្ឈៅផាោះយា ងឈលឿនឈហើយក៏ប្ឆនជួបនឹងត្ព្ោះនាង
ឈត្ព្ៀលលីរស់ឈៅជាមួយគាន រហូត្ឈៅ។ 
 
   ធសៀមរាប ថ្ងៃទ ី០៨ តខមិនា ឆ្ា ំ២០១១ 
   សរធសរធដាយ៖ ក្សមុ្នរ ី  ូរមឹត្ 
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សរឿង បរុេបនីកស់្គល បស់ោយស្គា មញញឹម 

 

 
 

 

 

 

 
 ម្នន្បរុសបីនាក្សជ់ាមិត្តភក្សតនិ្ងឹោា ។ បរុសទងំបីនាក្សធ់នាះ បាន្ធៅរក្សសុី
ផ្ាូវខសុោា ។ បរុសទមួីយបាន្ធៅចក្សធ់ឆ្ែ ត្ធៅក្សតន្ាងមួយ។ ធពលធម្ន ងបួន្ 
ន្ងិថ្មភរានំាទ ី ធឆ្ែ ត្ក្សច៏បធ់ផ្តើមធចញ ធពលធនាះ បរុសធនាះក្សប៏ាន្ធមើល
តារាងធឆ្ែ ត្។ ោត្ដឹ់ងថ្ន ខ ានួ្រត្ូវធឆ្ែ ត្ធហើយ ក្សអ៏រខាា ងំណាស់ អររហតូ្ដល់
ោងំធបះដូងសាា ប ់ ធដាយសាែ មញញឹម។ ឯបរុសទពីីរបាន្ធៅសួន្ចារមួយ ក្ស ៏
រប្បទះធ ើញស្រសើសាអ ត្ម្នា ក្ស ់ ក្សស៏ុំ ស្រសើសាអ ត្ធនាះធដក្សធលើធលា  ស្រសើសាអ ត្ធនាះក្ស ៏
ធរចៀងបំធពរោត្។់ បរុសទឮីស្រសើសាអ ត្ធរចៀងបំធពរ ក្សធ៏ដក្សលក្សធ់ហើយសាា ប់
ធដាយសាែ មញញឹម។ ចតំណ្ក្សបរុសទបីី បាន្ឮផ្គរលាន្ធ់ហើយម្នន្ធភាើង ក្សស៏ាេ ន្
តត្ធរងត្ ធពលធនាះបរុសទបីីញញឹម ក្សរ៏ត្ូវរន្ ទះបាញ់សាា បធ់ៅ។  
 
   សរធសរធដាយ៖ ក្សមុ្នរ ីផ្លាី ធទវរុ ី
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ធរឿង  អធណ្តើ ក្ស ន្ងិហុីងធចះ ួយោា  
ម្នន្សត្វអធណ្តើ ក្សមួយ។ ថ្ងៃមួយ វាបាន្ ួបន្ងឹររន្ថ្រពម្នា ក្ស ់ ។ ធពល

តដលបាន្ធ ើញអធណ្តើ ក្ស ររន្ថ្រពសប្បាយចតិ្ តណាស់  ក្សច៏បអ់ធណ្តើ ក្សយក្ស
ធៅ តត្ហុីងក្សធ៏ៅហក្សធ់តាង ធ្វើឲ្យររន្ថ្រពភ្្ញក្សធ់រពើត្ ធហើយតស្រសក្សថ្ន៖ “ ួយ
ផ្ងហុីងធតាងក្សខ ្ុ ំ“។ ររន្ថ្រពក្សរ៏ត្ប់ាត្ ់ធហើយទម្នា ក្សអ់ធណ្តើ ក្សធចល។ អធណ្តើ ក្ស
ក្សរួ៏ចផ្តុ្ពីធសចក្សតសីាា ប។់ តត្លះុមក្សដលថ់្ងៃមួយ ហុីងក្សប៏ាន្ ួបអាក្សរក្សហុីង
ម្នា ក្ស។់ អាក្សរក្សហុីង ក្សច៏បហ់ ុីង។ អធណ្តើ ក្សធ ើញដូចធនាះ ន្កឹ្សរណុ្ដលហ់ ុីង
តដលបាន្ ួយខ ានួ្កាលពីថ្ងៃមនុ្ ក្សស៏ទុ ះធៅខាធំ ើងអាក្សរក្សហុីង ធ្វើឲ្យអាក្សរក្សហុីង 
ភ្្ញក្ស ់សទុះរត្ទ់ម្នា ក្សហ់ ុីងធចល។ ហុីងក្សរួ៏ចផ្តុ្ពីធសចក្សតសីាា ប។់ 

 
   សរធសរធដាយ៖ ក្សមុ្នរ ី  ូណាន្ ថ្នា ក្សទ់៣ី រ១ 



ប េះដូងពតិ ឆ្ន ាំទ២ី                                                                             ២០១០-២០១១ 

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ថ្នា ក្សទី់៦ក្ស១ 13 

ធរឿង   សាគលក់្សហំសុខ ានួ្ 
ម្នន្អាក្សធឡើងធតាែ ត្ពីរនាក្សធ់ េ្ ះពិន្ ន្ងិប ន្។ ធពលតដលពួក្សោត្ធ់ៅ

ធលើចងុធតាែ ត្ ស្រសាបត់ត្ម្នន្មន្សុសម្នា ក្ស ់ក្សពំងុតត្ធដើរធរកាមធដើមធតាែ ត្។ ពូប ន្ 
បាន្រាបឲ់្យពូពិន្ឲ្យទម្នា ក្សធ់តាែ ត្ធលើក្សាលអាក្សធដើរធនាះ  ប តុន្ តពូពិន្ពុំហា ន្
ទម្នា ក្សធ់ឡើយ ស្រសាបត់ត្ពូប ន្ក្សទ៏ម្នា ក្សធ់ដាយខ ានួ្ឯង។ នាងប បត់ដលធដើរពីធរកាម
ធដើមធតាែ ត្ ក្សរ៏ត្ូវន្ងឹតផ្ាធតាែ ត្ហរូ្មយា ងធរចើន្  ពូពិន្ក្សរ៏ាបធ់ៅពបូ ន្
ថ្ន៖”តន្! ប ន្ ឯងទម្នា ក្សធ់តាែ ត្រត្ូវក្សាលធរធចញ្មធហើយ”។ ពូប ន្ន្យិាយ
ត្ប៖”ធអុើ ! ឲ្យវា្មខ ាះធៅ”។ ធពលធនាះ ពូពិន្ ន្ងិពូប ន្ នាោំា ចះុមក្សធរកាម
វញិ ពូពិន្បាន្រាបន់ាងប បថ់្ន៖”ខ ្ុមិំន្បាន្ទម្នា ក្សធ់តាែ ត្ធន្ះធទ របឺ ន្ជាអាក្ស
ទម្នា ក្ស”់។នាងប បត់ស្រសក្សយ ំ ធហើយន្យិាយថ្ន៖”ក្សាលខ ្ុំ្ មហរូខាា ងំណាស់ 
ពូប ន្ ពូឯងទម្នា ក្សធ់តាែ ត្មិន្ធមើលអាក្សធដើរធទឬ?។ ពូប ន្ត្ប៖”រខឺ ្ុមិំន្ធ ើញ
អាក្សណាធដើរធទ ធហើយណាមួយនាងធដើរបាងំ ខ ្ុធំមើលមិន្ធ ើញ សាេ ន្ថ្នោម ន្
មន្សុសធទើបខ ្ុទំម្នា ក្សធ់ៅ “។ នាងប បខ់ងឹខាា ងំណាស់ ក្សន៏្យិាយថ្ន៖”ពូក្ស ុមំក្សធ្វើជា
មិន្ធ ើញធនាះ ក្ស ុធំចះតត្ន្យិាយ ធមើលពូពិន្! ធត្ើពូបាន្ធ ើញខ ្ុតំដរឬធទ?”។ 
ពូពិន្ក្សធ៏្ាើយថ្ន ៖“បាទ! ធ ើញពិត្តមន្ ធហើយប ន្តងមទងំធរប្បើឲ្យខ ្ុទំម្នា ក្ស ់
ធតាែ ត្ធលើនាងធទៀត្ផ្ង ប តុន្ តខ ្ុមិំន្ហា ន្ធ្វើធទ ធររះខាា ចណាស់”។ នាងប ប់
ត្ប៖”ធ ើញធទ! ពូពិត្ជាម្នន្ធចត្នាពិត្តមន្ ធ្វើតបបធន្ះធហើយ ធៅមិន្ហា ន្
ទទលួក្សហំសុរបស់ខ ានួ្ធទៀត្ មន្សុសអីក្សអ៏ាររក្សយ់ា ងធន្ះ?”។ បនាទ បពី់ឮនាង
ប បស់តីបធនាទ សសពវតបបយា ង ពូប ន្ក្សរ៏ពមទទលួក្សហំសុរបស់ខ ានួ្ ធហើយក្ស ៏
ន្យិាយធៅកាន្ន់ាងប បថ់្ន៖”ឲ្យខ ្ុសូំមធទសនាងផ្ង ន្វូរាលក់្សហំសុរបស់ខ ្ុ ំ ខ ្ុំ
ដឹងខសុធហើយ!”។ បនាទ បពី់ឮរក្សយធន្ះ នាងប បហ់ាក្សរ់សំាយក្សហឹំង ធហើយត្ប
ថ្ន៖”វាជាការលអណាស់ តដលពូធចះទទលួក្សហំសុ  មិន្អីធទ ខ ្ុធំលើក្សតលងឲ្យ
ពូចះុ ខ ្ុធំៅផ្ទះលាបថ្នា ធំដាយខ ានួ្ឯងបាន្ ពួក្សពូធបះធតាែ ត្ធទៀត្ចះុ តត្ថ្ងៃធរកាយ
ក្ស ុធំ្វើតបបធន្ះធទៀត្”។  

ន្ពិន្ែធដាយ៖ ក្សមុ្នរ ីស ត្ ់សផុ្ល
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ធរឿងសភុមងគលររួសារ 
 កាលធដើមធឡើយម្នន្ររួសារមួយរស់ធៅយា ងសខុសាន្ត។ ធរៀងរាលយ់ប់
ពួក្សធរតត្ងតត្ញំុបាយ ុំោាយា ងសប្បាយរកី្សរាយធពក្សក្សន្ាង។ ទន្ទមឹន្ងឹធនាះ
តដរ ម្នន្ររួសារមួយធទៀត្ធដាយម្នន្មីងសំ ជាធមររួសារមួយថ្ងៃៗ រតិ្តត្ពីយ ំ
ធររះតត្ក្សនូ្របុ្បសម្នា ក្សមិ់ន្ចលូសាលា ធហើយចតំណ្ក្សឯប្បតីោត្រ់តិ្តត្ពីធដើរផ្កឹ្ស 
សុី។ ររួសារធន្ះមិន្តដលរស់ធៅបាន្សខុស្រសួលធទ។ ថ្ងៃមួយក្សនូ្រប្បុសមីងសំ 
តដលម្នន្ធ េ្ ះថ្ន ធស្រសងបាន្ផ្កឹ្សស្រសាស្រសវងឹ ធហើយបាន្ធលើក្សថ្ដវាយប្បអូន្
ស្រសើរបស់ខ ានួ្ដលរ់បួសដឹក្សចលូធពទយក្សមុ្នរ។ការណ៍្ធន្ះ ធ្វើឲ្យមីងសំពិបាក្ស 
ចតិ្ តយា ងខាា ងំ។ 
 មួយតខក្សន្ាងផ្តុ្ធៅ ប្បអូន្ធស្រសងក្សប៏ាន្ជាសះធសបើយ។ ចតំណ្ក្សឯធស្រសង
វញិ ធរចសាលាមិន្ចលូធរៀន្ រហតូ្ដលធ់ញៀន្ថ្នា តំងមធទៀត្។ ររូរប្បចថំ្នា ក្ស ់
របស់ធស្រសងបាន្ធៅ ួបមីងសំ  ត ក្សអំពីបញ្ញា ធន្ះ ប តុន្ តមីងសំបាន្រត្ឹមតត្
ពិបាក្សចតិ្ តប ធុណាណ ះ។  
 តងាងពីម្ន រណីា តដលជាប្បអូន្ស្រសើធស្រសង នាងធរៀន្បាន្ធលខមួយ ធហើយ 
ទទលួបាន្រង្ហវ ន្ធ់ទៀត្ផ្ង។ ថ្ងៃមួយ នាងបាន្ធ ើញបងរបុ្បសក្សពំងុរត្ូវប ូលីស
ចប ់នាងភយ័យា ងខាា ងំ ធហើយក្សរ៏ប្បញបរ់ត្ធ់ៅរាបម់្នត យ។ មីងសំដឹងធហើយក្ស ៏
រប្បញបរ់ត្ធ់ៅប សុតិ៍ប ូលីសភ្ញា ម។ ធៅទបីញ្ា ប ់ ធស្រសងរត្ូវបាន្បញ្ជូ ន្ធៅ
មណ្ឌលតក្សតរប្បធររឿងធញៀន្។  
 មួយឆ្ា ំក្សន្ាងផ្តុ្ធៅ ធស្រសងបាន្ធចញពីមណ្ឌ លតក្សតរប្ប។ ោត្ប់ាន្ដឹងន្វូ
ក្សហំសុ្គងរបស់ោត្ ់បនាទ បម់ក្ស ោត្ប់ាន្ធៅរប្បក្សបរបរចញិ្ាឹ ម ីវតិ្ធដាយខ ានួ្
ឯង ធហើយបាន្ធរៀបការរប្បពន្ែរស់ធៅជាមួយោាយា ងសខុសាន្ត។  
 ថ្ងៃមួយ ធស្រសងក្សប៏ាន្ ួបឪពកុ្សរបស់ខ ានួ្ ក្សស៏ុំឲ្យពកុ្សធៅរស់ធៅជា
មួយតម វញិ ធដាយ បពី់សាស្រសាត្ធៅធទៀត្។ 
 ចបត់ាងំពីថ្ងៃធនាះមក្ស ររួសារធស្រសង ក្ស ួ៏បតត្សភុមងគល។ 

គ្រួស្គរដដលមានកតីសុខ រឺគ្រួស្គរដដលគ្មា នសុរាបៅកនុងខាួន 
និពនធបោយ៖  កុមារ ីយ៉ា ន មរកត 
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កាំណាពយ   សកាោះសពជ្ជ (បទ្កាកគតិ)ិ 
១. ឱស្គា នសកាោះសពជ្ជ  ខ ្ុាំច ាំមិនសលលច   ម្មៃពីរ វចិ ឆកិា 
 ជាម្ងៃទ្កុខសស្គក  ដកក់នុងឱរា   ជ្រជាសខមរា 
     ទ្កុខសស្គកកមសត។់ 
២. ឱស្គា នសកាោះសពជ្ជ  មានសលលើងរ ាំសល្ច  គរួឲ្យជ្រតពិទ័្ ធ 
 ជ្រជាជនស្គល ប ់  សៅសល្ើទ្ជី្ពជ័្ត  ឱស្គា នកមសត ់
     កតជ់ាជ្រវតតសិ្គស្រេត។ 

េរសេរសោយ៖ កមុារ ីជ ូគមឹឆែ 
    

កឡីា   (បទ្លជុងាលី្លា) 
១. ជ្រជាជាតសិខមរា   និយមកឡីា         បាល្ទ់្ោះបាល្ទ់ាត។់ 
២. រតស់លាតជ្រណាាំងឥតភ្លល ត ់ កបួនខ្នន តច ាំស្គទ ត ់ វាយឃ្លីវាយេី។ 
៣. វាយយកពានមាេល្ាញល្ប ី កតិតេិព័ទជ្រម្ព        លានឮ់េោុះស្គយ។ 
៤. កឡីាស្វើឲ្យរាងកាយ  មាាំមួនេរាយ សៅរកភ្លពេាិទ្ ធ។ 
៥. មិតតភ្លពជ្រសេើរវចិជិ្ត  េខុភ្លពជ្រណីត េមបតតមិ្ងលថ្លល ។ 
៦. សយើងគរួខាំថងរកា   ខ្នងឆនាកកឡីា ឲ្យសៅគងវ់ងស។ 
៧. កនូសៅសៅជ្គបព់ជូពងស  រេក់នុងេងាម ចលូ្ចតិតកឡីា។ 
៨. ពកួសយើងគជឺាកមុារ   ជ្តូវហាតក់ឡីា ឲ្យបានជ្គបគ់្នន ។ 
៩. ពកួសយើងជ្គប់ៗ អង្គា   ជ្តូវជយួការពារ េមបតតកិឡីា។ 
១០. ឲ្យជនរមួជាតសិខមរា  ជ្តូវជយួរកា  កុាំឲ្យបាតប់ង។់ 
១១. ចរូមិតតកុាំសៅបងអង ់   កុាំឲ្យបាតប់ង ់ វរប្មជ៌ាតថិខ ែរ។ 

និពនធសោយ៖  កមុារ ីត ាំង សេៀវមុ ី  
កមុារ ីណារនិ ផាវកីា 
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ក្សណំាពយ   ថ្នា ក្សធ់រៀន្ខ ្ុ ំ(បទភ ុងគលីលា) 
 
១. ថ្លន កខ់ ្ុាំជាថ្លន កគ់ាំរ ូ   ចាំថណកអនកជ្គូ កល៏្អជ្រម្ព។ 
២. ឯមិតតទា ាំងជ្រុេទា ាំងស្េី  សពល្ឆដល្មានអវី ឆចកគ្នន ពីស្គរ។ 
៣. ចាំថណកជ្រធានស្េឡីា  ពឆូកអស្គា រយ         ខ្នងជ្គបជ់្គងថ្លន ក។់ 
៤. សយើងទ្កុអនកជ្គូដចូមា៉ា ក ់  ឯជ្រធានថ្លន ក ់ ទ្កុដចូជាបង។ 
៥. ពកួសយើងមិនឆដល្សៅហែង រេដ់ចូរអូនបង េរាយរកីរាយ។ 
៦. ស្គមគាមីិនឲ្យ្លុោះធាល យ  ចតិតកុាំរាយមាយ កុាំសលលចមិតតលកត។ិ 
៧. ពកួសយើងឆតងឆតរាកទ់ាក ់  ជាមួយមិតតលកត ិ ជ្គបស់ពល្សវលា។ 
៨. ពកួសយើងចលូ្ចតិតជយួគ្នន   សពល្មានការង្គរ ឆដល្ជាបរ់វល្។់ 
៩. ពកួសយើងមិនឆដល្ខចូខលិ្  ស្វើឲ្យប៉ាោះពាល្ ់ ដល្អ់នកឯសទ្ៀត។ 
១០. ពកួសយើងឆតងឆតខាំសែលៀត  កចិាការសនសងសទ្ៀតសៅកនុងជ្កុមសយើង។ 
   

ន្ពិន្ែធដាយ៖  -ក្សមុ្នរ ីតាងំ ោងហ យុ -ក្សមុ្នរ ីថ្្ វួចលី 
-ក្សមុ្នរ ីសុឹម សភុរ័រនាង -ក្សមុ្នរ ីសតុ្ធសៀវអុិញ 

    -ក្សមុ្នរ ីធយឿន្ ្តីា 
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កាំណាពយ  អនកជ្គបជ់្គងខ ្ុាំ (បទ្ពាកយជ្រ ាំពីរ) 
១. ស្េឡីាពឆូកជ្គបជ់្គងថ្លន ក ់  គ្នងហ ុយល្អណាេឥ់តមានទាេ ់
 ចាំថណកវតតេីតីនតងសផាត ោះ  ឯរបូេជ្មេល់្អឆងមសទ្ៀត។ 
២. វចួលី្មុខរាងឆវងបនតិច  លាងសេើចជ្ពិចៗមិនអាចសជ្រៀប 
 សទ្វរុឆីតងឆតមានរសបៀប  រា៉ា សណមានមាឌល្អគរួេម។ 
៣. ជ្ពហែរតនវញិមានចតិតល្អ  មរកតបវរឆតងឆតខាំ 
 វមិល្រតនឆតងជ្ចឡាំ  មយុហួរឆតងចងខ់ាំេិកា។ 
៤. ភ្លរមយសពល្ខ លោះគសឺល្ងសជ្ចីន អនកចងង់្ុ ាំសង្ើង ទ្ចូេុីណា 
 គមឹឆែសនោះវញិេខុកាយា  សេៀវអុិញជ្រថ្លន មានវជិាា ។ 
     និពនធសោយ៖ កមុារ ីណារនិ ផាវកីា 

    ជ្កុមរបេខ់ ្ុាំ (បទ្លជុងាលី្លា) 
១. ពកួសយើងជាជ្កុមម្ងៃចនទ  មានមុខង្គរកាន ់ ឆនាកេណាត បធ់ាន ប។់ 
២. ពកួសយើងយាមល្អគរួគ្នប ់  ឆនាកេណាត បធ់ាន ប ់ពឆូកល្អពិត។ 
៣. មិតតខ ្ុាំខ លោះមានគាំនិត   ពឆូកល្អពិត  គាំនិតជ្រម្ព។ 
៤. ជ្កុមខ ្ុាំេមបូរសកែងស្េី  មានជ្រុេពីរបី ជាសកែងឧេាហ៍។ 
៥. ខ លោះសទ្ៀតពឆូកេិកា   សចោះយកអាស្គរ និងសចោះជយួគ្នន ។ 
៦. មិតតខ ្ុាំល្អជ្គប់ៗ គ្នន    សចោះជយួការង្គរ ្រុៈសនសងៗ។ 
៧. ស្វើការមិនឆដល្រតស់ល្ង        មិនឆដល្ជ្រឆជង  យកចញ់ឈ្ាោះសឡើយ។ 
៨. ពកួខ ្ុាំមិនឆដល្កសនតើយ  អនកជ្គូសៅសហើយ មិនឆដល្ឈ្រលលកឹ។ 
៩. អនកជ្គូឆតងឆតរ ាំឭក   ឲ្យជ្កុមសយើងគតិ ជ្តូវស្វើយា៉ា ងណា។ 
១០. ពកួសយើងមិនឆដល្មុស្គ  សៅណាមកណា មិនឆដល្សលលចគ្នន ។ 
     សេៀមរាប ម្ងៃទ្១ី៤ ឆខមករា ឆ្ន ាំ២០១១ 
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កាំណាពយ     េនតិេខុគាំរ ូ(បទ្លជុងាលី្លា) 
១. ពកួខ ្ុាំជាជ្កុមម្ងៃេជុ្ក ឆនាកេនតិេខុ    នសពវនាយពត័ម៌ាន។ 
២. សពល្ខ លោះអនសុកកម៏ាន នាំគ្នន សៅសរៀន  សមសរៀនជ្រឡង។ 
៣. ចាំេរួេាំនរួសគនង  សោយពាកយឆនអមនអង ឥតមានមុស្គ។ 
៤. េរួអនកសៅណាមកណា ចលូ្កនុងស្គលា  មានការអវីថដរ។ 
៥. សបើអនកមានការនងឆដរ ខ ្ុាំនឹងន ាំថណ           ជនូអនកសៅដល្។់ 
៦. ចបក់ារខ ្ុាំអេក់ងវល្ ់ ជនូអនកសៅដល្ ់  កងវល្រ់ស្គយ។ 
៧. ចបក់ារខ ្ុាំថេនេរាយ ឆតខ ្ុាំនឹកស្គត យ  សវលាខ លសីពក។ 
៨. ឆតខ ្ុាំេរាយពនស់ពក សពល្បានរ ាំថល្ក  ការង្គរអនកជ្គូ។ 
៩. ឆនាកខ ្ុាំជាឆនាកគាំរ ូ  ពុាំថដល្រអ  ូ          កនុងការង្គរសឡើយ។ 
១០. សពល្ស្វើកចិ ាការមិនសហើយ ខ ្ុាំមិនកសនតើយ        ទ្កុកចិាការសចល្។ 
១១. ស្គមគាសី្គមគ្នា កុាំសចល្ ចងចតិតឲ្យមូល្        សទ្ើបបានេសជ្មច។ 
      

សេៀមរាប ម្ងៃទ្១ី៤ ឆខកមុៃៈ ឆ្ន ាំ២០១១ 
និពនធសោយ៖  កមុារ ីទ្ចូ េុីណា កមុារ ី តន ់ចន័ទេធុារា៉ា  

     កមុារ ីេុឹម េលុជ្កនង 
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កាំណាពយ  មតិតភ្លពរងុសរឿង (បទ្ជ្ពហែគតី)ិ 
១. ទ្កឹហូរបសង្ើតស្គា ន    ស្គលាសរៀនបសង្ើតមិតត 
 អកខរាសោយទ្កឹប ចិ    រ ាំសល្ចសោយតអួកសរ។ 
២. េលឆ្ៃ ញ់សោយស្គរសជ្គឿង   មិតតរងុសរឿងចតិតសស្គែ ោះេ 
 មនេុសមានសបោះដងូល្អ   ខាំជ្តដររកវជិាា ។ 
៣. អនកមានឬអនកជ្ក    ចតិតសស្គែ ោះេល្អម្ងលថ្លល  
 េមូមិតតខាំេិកា    គ្នា នអនកណាដសណតើ មបាន។ 
៤. សៅកនុងេហគមន ៍    ជ្គបរ់បូជនជយួជ្គបជ់្រណ 
 អនកខ លោះស្វើការបាន    មិនជ្រមាណការសលាលល្ន។់ 
៥. សយើងជ្តូវសចោះជយួគ្នន    ជ្គបស់វលាមានអាេនន 
 ចរូមិតតកុាំបងអង ់    កុាំសបាោះបងម់ិតតភ្លពខ ្ុាំ។ 
៦. អនកជ្គូបសជ្ងៀនថ្ល    កុាំជ្រថ្លន ការសលាលល្ន ់
 សយើងជ្តូវសចោះអត់្ ន ់   កនុងេងាមសគេរសេើរ។ 
៧. ពកួសយើងស្គមគាភី្លព   សចោះសជ្រៀបស្ៀបជាបសណតើ រ 
 សចោះយកចាបម់កសជ្រី   សចោះបសជ្មីដល្េ់ងាម។ 
   

និពនធសោយ៖ កមុារ ីណារនិ ផាវតី  
 កមុារ ីត ាំង សេៀវមុ ី
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កាំណាពយ   ជ្កុមម្ងៃពុ្  (បទ្លជុងាលី្លា) 
១. អនកឆដល្សៅជ្កុមម្ងៃពុ្   រមួេខុរមួទ្កុខ សៅជាមួយគ្នន ។ 
២. សទាោះជាល្ាំបាកសវទ្ន  ខតិខាំពោុះពារ  ឲ្យបានេសជ្មច។ 
៣. ពកួសយើងមិនឆដល្ចតិតោច ់ ពិសេេរតូរផាត ច ់    សៅម្ងៃសវនសបាេ។ 
៤. សហើយមិនជ្តឹមឆតប៉ាុសណាណ ោះ អនកខ លោះសឡោះសឡាោះ ស្វើឲ្យសគខងឹ។ 
៥. សបើអនកទា ាំងអេច់ងដ់ងឹ  ខណៈសពល្ហាឹ ង ចាំខ ្ុាំសរៀបរាប។់ 
៦. ទ្មីួយរតនគរួគ្នប ់  មានេណាត បធ់ាន ប ់ គរឺតនល្អ។ 
៧. មរកតគថឺេនបវរ   ញញឹមស្េេល់្អ ប៉ាុឆនតសឡោះឡោះ។ 
៨. ស្េកីាពិតជាល្អណាេ ់  ឆតសៅសពល្ខ លោះ គពិឺតជាកាច។ 
៩. ស្េមី៉ាចុឆតងឆតបុិនខ្នល ច  ចសចកចចច ខ្នល ចជ្តូវសគម្វ ៉ា។ 
១០. ពទុ្ ធចន័ទវតសីចោះម្ចា   ជាំនញខ្នងម្ដ       សហើយបុិនជ្រេប។់ 
១១. សហាកសល្ងឆតងឆតកតច់ប ់ មុនសពល្កាំណត ់ ជាសរៀងរហូត។ 
១២. ចន្រ្នទ សពល្ខ លោះបុិនខចូ  សហើយមិនរាងតចូ ប៉ាុនា នសទ្ណា។ 
១៣. ចាំថណកឯសយឿន្តី  បុិនគរូអស្គា រយ ទ្កុថ្លសល្ខមួយ។ 
១៤. សដវតីសពល្ខ លោះសចោះជយួ  គជឺាជាំនយួ  ដថ៏េនអស្គា រយ។ 
១៥. សពល្សនោះបានចបស់ហើយណា សតើមិតតជ្តូវការ មួយបទ្សទ្ៀតសទ្។ 
 
   សេៀមរាប ម្ងៃទ្ ី១១ ឆខកមុៃៈ  ឆ្ន ាំ២០១១ 
   និពនធសោយ៖ កមុារ ីណារនិ ផាវកីា 
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កាំណាពយ   ទ្កឹចតិតកងទ្ព័ (បទ្លជុងាលី្លា) 
១. កងទ្ព័មានចតិតសស្គែ ោះេ  ខតិខាំកាំដរ  សៅការពារជាត។ិ 
២. ពកួគ្នតម់ិនឆដល្សឃ្លៀងឃ្លល ត សៅការពារជាត ិ ទា ាំងម្ងៃទា ាំងយប។់ 
៣. មិនថ្លជ្ពឹកម្ងៃជ្ពល្ប ់  ពកួគ្នតប់ញ្ឈប ់ ពីការហូបចកុ។ 
៤. ពកួគ្នតឈ់្រជ្រឈ្មមុខ  ចតិតេងឃមឹទ្កុ     ឥតញសញើតសេៀម។ 
៥. ពកួគ្នតអ់ាំណតព់ាយាម  ស្គែ រតកីាល ហាន គតិជាតជិា្ាំ។ 
៦. ទ្ព័ឆខ ែរមានកមាល ាំងមាាំ  គ្នតស់ចោះអតជ់្ទា ាំ សដើមបជីាតសិយើង។ 
៧. ែនទៈសស្គែ ោះេែជ័្គង្ុ ាំសង្ើង  គ្នតឥ់តសរេីសអើង  កនុងការង្គរសឡើយ។ 
៨. កងទ្ព័មិនឆដល្កសនតើយ  ខតិខាំបសងហើយ  ការង្គរឲ្យបាន។ 
៩. សទ្ៀបលលសឺទ្ើបទ្ព័ជ្គបជ់្រណ បរសិភ្លគបាន    សជ្ពាោះចមាាំងសហើយ។ 
១០. ទ្កឹចតិតកងទ្ព័ដងឹសហើយ  ខតិខាំបសងហើយ  ចសមលើយគឈឺ្ាោះ។ 
១១. េមូជ្ពោះសលាកជយួជាំនោះ  ល្បុសេៀមឲ្យជ្ជោះ ពីជ្ពោះវហិារ។ 
    

សេៀមរាប ម្ងៃទ្ ី១១ ឆខកមុៃៈ ឆ្ន ាំ២០១១ 
  និពនធសោយ៖ កមុារ ីេទុាធ  ដងួឧេាហ៍ 
     កមុារ ី សហង ស្េមី៉ាចុ 
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កាំណាពយ   គណុឪពកុមាត យ (បទ្ពាកយ៧) 
 
១. អវីៗទា ាំងអេស់ៅសល្ើសលាក  អនកខ លោះចងយ់កឆតមិនបាន 
 អនកមានចតិតល្អេខុសង្ើងថ្្លន       េរាយជ្គបជ់្រណទា ាំងអេគ់្នន ។ 
២. េជ្មាបថ់តអនកចតិតអាជ្កក ់  ឆតងឆតជបួទ្កុខមិនសចោះលា 
 ស្វើឲ្យខ លនួឯងសកើតសវទ្ន   ឈឺ្ចបជ់្គបគ់្នន ទា ាំងជ្គួស្គរ។ 
៣. កនូសៅខ លោះស្វើបាបពកុមាត យ  មិនសចោះជិនណាយជ្គបអ់ាតា  
 សពល្បាតប់ងស់ៅសទ្ើបដងឹថ្ល  ឱអញសនោះណាខលនួស្វើខេុ។ 
៤. សពល្មានេជ្តូវេងេឹកគ្នន   សពល្ទ្កុខសវទ្នបានមកដល្ ់
 នសពល្សនោះឯងពកុមាត យខ វល្ ់  សចោះឆតគតិែៃល្ស់តើយា៉ា ងណា។ 
៥. ឳពកុមាត យសយើងឆេនខ វល្ណ់ាេ ់ យាំសស្គកកកេទោះកនុងចនិត  
 អាណិតរបូកនូខ្នល ាំងណាេណ់ា  ជ្រថ្លន ឲ្យកនូបានកតេីខុ។ 
 
   និពនធសោយ៖  កមុារ ីណារនិ ផាវកីា 
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កាំណាពយ  េជ្មេនិ់ងអតតចរតិអនកជ្គូខ ្ុាំ 
      (បទ្កាកគត)ិ 
១. សនោះអនកជ្គូខ ្ុាំ   ឆេនស្គអ តរមយទ្ម  េភុ្លពរាបស្គ 
 ទា ាំងការឆតងខ លនួ  េមនឹងកាយា         ឆេបកសជើងនងណា 
     ឆេនស្េេជ់្រិមជ្រិយ។ 
២. េសមលៀកបាំពាក ់  េាំពតម់ិនទាក ់  េមជាស្រេត ី
 សខ្នអាវមានលល ី  ឆេនស្គអ តល្អម្ជ្ក  េមជាស្រេត ី
     រេស់ល្ើដថីខ ែរ។ 
៣. អតតចរតិ   គ្នតថ់េនល្អពិត  គរួគយគនថ់ដរ 
 ជាជ្គូបសជ្ងៀន  េមអវីសមល៉ាោះសទ្  ជ្គបយ់ា៉ា ងOK 
     គលឺ្អជ្រកដ។ 
៤. អនកជ្គូខ ្ុាំសកែង   ឆតគាំនិតសនសង  នសងឹពីអាយ ុ
 ល្អឆេនពឆូក   សចោះគតិម៉ាតច់ត ់  ស្វើពិតជ្រកដ 
     មិនកហុកសទ្។ 
 
    សេៀមរាប ម្ងៃទ្ ី២៤ ឆខកមុៃៈ  ឆ្ន ាំ ២០១១ 
  និពនធសោយ៖ កមុារ ីពទុ្ ធ ចន័ទវត ី និង កមុារ ីយា៉ា ន មរកត 
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កាំណាពយ     ជ្រស្គទ្ជ្ពោះវហិារ  
        (បទ្លជុងាលី្លា) 

១. ជ្រស្គទ្ជ្ពោះវហិារល្អម្ជ្ក  សពជ្ជមានតម្មល តពីដនូត។ 
២. ពិតជ្រស្គទ្មួយសនោះណា  េមបតតដិនូត សបតកិលណ័ឌ ។ 
៣. សយើងមានលេ័តុតងជ្គបជ់្គ្នន ់ ឥតមានភ្លាំងភ្លន ់ ជារបេថ់ខ ែរ។ 
៤. សជ្ពាោះវាជាសករតាំថណល្  ពិតរបេថ់ខ ែរ  ពុាំមានរាឆរក។ 
៥. ឆខ ែរសអើយេរាយពនស់ពក ជ្រស្គទ្ល្អឆរលកសគជ្ពមស្គា ល្ស់ហើយ។ 
៦. េសមតចហ ុន ឆេនសនោះសហើយ សទ្ើបបានស្វើឲ្យ      ជ្រស្គទ្ជ្ពោះវហិារ។ 
៧. បានចលូ្ពិតមានស ែ្ ោះជា សបតកិលណ័ឌ   ម្នពិលពសលាក។ 
៨. ចាំថណកឯសេៀមមនេុសសលាល មិនទ្ទ្លួ្យក ការពិតសនោះសទ្។ 
៩. ជ្ពោះវហិារសករពីបុសពវ  រោះសល្ើដថីខ ែរ  ឆដនដវីមិាន។ 
១០. សេៀមកច៏លូ្មក ល្ នពាន    ល្កុល្យុទ្ន្រ្នទ ន  ឥតមានស្ស្គកស្ស្គនត។ 
១១. ស្េសណាោះជ្ពោះវហិារកល្ាណ ធាល បថ់តសៅបាន   សពញសោយកតេីខុ។ 
១២. ធាល បរ់េស់ោយកតសី្េណុក  ឥល្វូមានទ្កុខ រកុរានដល្ខ់ លនួ។ 
១៣. ខ ្ុាំេមូជនូពរនទួនៗ   កងទ្ព័មាាំមួន ឆដល្សៅជរួមុខ។ 
១៤. េមូឲ្យជបួឆតកតេីខុ   សជាគជយ័នតុទ្កុខ ឈ្ាោះអេេ់ជ្តូវ។ 
 

     សេៀមរាប ម្ងៃទ្ ី២៤ ឆខកមុៃៈ  ឆ្ន ាំ ២០១១ 
 និពនធសោយ៖ កមុារ ីពទុ្ ធ ចន័ទវត ី
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កាំណាពយ       ខ ្ុាំស្េលាញ់ខ លនួឯង  (បទ្លជុងាលី្លា) 
១. ជីវតិខ ្ុាំមានឆតមួយ  មិនឆដល្ទ្កុខជ្ពួយ  សៅកនុងចនិត ។ 
២. របូខ ្ុាំថតងេងឃមឹថ្ល  គងម់ានម្ងៃណា  ស្វើបានេសជ្មច។ 
៣. របូខ ្ុាំជ្តូវឆតរតូរផាត ច ់  ស្វើឲ្យបានសស្េច  េសជ្មចបាំណង។ 
៤. ពកួខ ្ុាំមិនឆដល្សៅហែង ចតិតសមាោះប៉ាុនប៉ាង  បាំណងជ្រថ្លន ។ 
៥. ពកួខ ្ុាំរេដ់ចូជាផ្ា  សៅសល្ើពេធុា            ដថ៏េនល្វឹងសល្ហើយ។ 
៦. របូខ ្ុាំថតងឆតហា នសែលើយ ហា ននតល្ច់សមលើយ  ចាំសពាោះអនកជ្គូ។ 
៧. គ្នតថ់តងបង្គហ តខ់ ្ុាំគរូ រាល្ស់មា៉ា ងគាំនរូ  ជាសមា៉ា ងេិកា។ 
៨. រាល្ស់ពល្ខ ្ុាំសៅស្គលា ខតិខាំេិកា      ខ្នងឆនាកកាំណាពយ។ 
៩. ចតិតខ ្ុាំសហាោះសហើ រដចូចប សទាោះយា៉ា បល់្ាំបាក  កម៏ិនជាអវី។ 
១០. ពកួខ ្ុាំជ្រឹងឆជ្រងរាល្ម់្ងៃ សគ្នរពវនិយ័   សៅកនុងស្គលា។ 
  
  សេៀមរាប ម្ងៃទ្ ី១៨ ឆខមីន ឆ្ន ាំ ២០១១ 

និពនធសោយជ្កមុជ្រកឹាកមុារឆនាកបណាណ ល្យ័ដចូជា៖ 
  -កមុារ ីណារនិ ផាវកីា  -កមុារ ីនល្ល ីសទ្វរុ ី  

-កមុារ ីលមឹ េមុា៉ា វតត ី -កមុារ ីឡូ មា៉ា និត   
-កមុារ ីេទុាធ  ដងួឧេាហ៍ -កមុារ ីេខុ ចនម់ាលា 
-កមុារ ីេតុ សេៀវអុិញ -កមុារា ងនួ ឡូ   
-កមុារ ីជ ូគមឹឆែ  -កមុារ ីពាញ ជីពរា៉ា ត ់
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កាំណាពយ  ម្ងៃឈ្បេ់ជ្មាក (បទ្លជុងាលី្លា) 
១. ខ្ននឆេអកសយើងជ្តូវឆបកគ្នន  កនុងចតិតជ្គ្ន ាំជ្គ្ន នឹកនម្ងៃសនោះ។ 
២. សបោះដងូសេទើរសហាចរល្ោុះ  សជ្រៀបដចូខយល្ព់យុោះ ពយុោះេ ណូាមិ។ 
៣. ចតិតខ ្ុាំថរងគតិជ្តិោះរោិះ   គតិឆតពីmiss  ដល្ម់ិតតរាល្ម់្ងៃ។ 
៤. សពល្ណាឆដល្គតិឈឺ្ម្ជ្ក ចតិតឆេនអាល្យ័ អនេុាវរយី។៍ 
៥. សពល្ចងស់លលចចតិតវកវ់ ី  នឹកជ្គបន់ទ្ ី         នឹកមិនឆដល្ខ្នន។ 
៦. មិនចងស់លលច friendsជ្គបជ់្រណ ស្វើឲ្យរ ាំខ្នន  ដល្ ់my feeling។ 
៧. ប៉ាុនា នម្ងៃឥតសទាសមាញ  ជ្តូវឆតបាំសពញ កចិាការង្គរនទោះ។ 
៨. សជ្កាកជ្ពលឹ្មទានម់្ងៃរោះ  នាំគ្នន រតូរោះ  ជជ្មោះរាងកាយ។ 
៩. We have breakfastេរាយ       ឆល្ងគតិឆល្ងស្គត យមិតតលកតទិា ាំងអេ។់ 
១០. How many dayស្េសណាោះ  សហើយឆេនអាសឡាោះដល្ស់រឿងកនលង។ 
១១. ខ ្ុាំបានេមលឹងអនកនង  ខ ្ុាំែៃល្ក់នលង  សតើសគស្វើអវី?។ 
១២. ខ ្ុាំេរួសគទា ាំងអរលយ័  សគបានស្េដ ី ថ្លជិតចលូ្ឆ្ន ាំ។ 
១៣. ខ ្ុាំគតិសហើយកតច់ាំណាាំ  ទ្រូេព័ទcallផាត ាំ     ជ្របដ់ល្m់y friends។ 
១៤. Holiday,I buy ទ្សុរន   go លនាំគឆូល្ន  with my family។ 
១៥ ម្ងៃសនោះជាម្ងៃវកវ់ ី   វាគមឺ្ងៃទ្ ី  ទ្ដីបជ់្រ ាំបួន។ 
១៦. ម្ងៃឆេអកម្ងៃឆដល្ជ្តូវជយួ  មកសរៀនជាមួយ អនកជ្គូខ ្ុាំវញិ។ 
 
 និពនធសោយ៖ កមុារ ីឡុញ ស្េីឡា  កមុារ ីត ាំង គ្នងហ ុយ 
    កមុារ ីតន ់ចន័ទេធុារា៉ា  កមុារ ីហ ុន េខុគ្ន 



ប េះដូងពតិ ឆ្ន ាំទ២ី                                                                             ២០១០-២០១១ 

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ថ្នា ក្សទី់៦ក្ស១ 27 

កាំណាពយ  ម្ងៃឈ្បេ់ជ្មាក  (បទ្លជុងាលី្លា) 
១. ម្ងៃទ្ពីីរសយើងលាគ្នន   សយើងសៅនឹកន មិនអាចបាំសលលច។ 
២. កនុងចតិតសយើងច ាំជានិចា មិនអាចបាំសលលច អនេុាវរយី។៍ 
៣. កនុងចតិតខ ្ុាំថេនវកវ់ ី  គតិជ្គបន់ទ្ ី ឆេននឹកអាល្យ័។ 
៤. កនុងសពល្សនោះគតិរាល្ម់្ងៃ ឆេននឹកសពកម្ជ្ក សៅកនុងចនិត ។ 
៥. សៅនទោះខ ្ុាំជយួមា៉ា កប់ា៉ា  គតិដល្គ់្នតណ់ា ចនិត រងីម្រ។ 
៦. កមុារទា ាំងសកែងជ្រុេស្េី នាំគ្នន ឃ្លែ តខ ា ី ជយួកចិាការនទោះ។ 
៧. សពល្ខ លោះខ ្ុាំជយួជជ្មោះ  សៅខ្នងមុខនទោះ ជាសរៀងរាល្ម់្ងៃ។ 
៨. ពកួខ ្ុាំគតិឆេនសពកម្ជ្ក ឆេននឹកអាល្យ័ នម្ងៃខ្នងមុខ។ 
៩. កនុងចតិតខ ្ុាំបានគតិទ្កុ ថ្លពិតជាេខុ ដល្ម់្ងៃចលូ្សរៀន។ 
  

និពនធសោយ៖  កមុារ ីេទុាធ  ដងួឧេាហ៍ កមុារា សហង េ នុលី្ 
    កមុារា ពឹង បញ្ញា រ ៉ាតូ កមុារ ីពាញ ជីបរា៉ា ត ់
    កមុារ ីេតុ សេៀវអុិញ 
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កាំណាពយ  ម្ងៃឈ្បេ់ជ្មាក  (បទ្ជ្ពហែគតី)ិ 
១. ម្ងៃសយើងឈ្បេ់ជ្មាក  ខ ្ុាំបានផាអ កពីេិកា   
 ស្េឡោះកនុងឱរា   កនុងចនិត ស្េេថ់្លល ម្ជ្ក។ 
២. សៅកនុងម្ងៃសនោះណា  ជ្គបអ់ាតា ឆតងស្េម្ម 
 សហើយនឹកនឹកអាល្យ័  ឆតងស្េម្មសឃ្ើញមិតតលកត។ិ 
៣. I love my teacher   សោយមិនចងឃ់្លល តសៅឆ្ៃ យ 
 សយើងសល្ើកម្ដ bye bye  េមូលាឆ្ៃ យមួយរយៈ។ 
៤. ចលូ្ម្ងៃ new year khmer  happy ឆដរសយើងមាន ក់ៗ  
 ជនូពរសោយរាកទ់ាក ់  េមូមាន ក់ៗ េខុជ្គបគ់្នន ។ 
៥. លាសហើយឱ! my friends  េមូលាេិនកុាំជ្គ្ន ាំជ្គ្ន 
 សទាោះឃ្លល តសយើងនឹកន  សពល្សវលាដថ៏នអមឆល្ហម។ 

    ម្ងៃឈ្បេ់ជ្មាក   (បទ្លជុងាលី្លា) 
១. រាម្ដbye bye friends សអើយ  ខ ្ុាំលាេិនសហើយលាមួយរយៈ។ 
២. សបោះដងូខ ្ុាំសៅសស្គែ ោះេែជ័្គ  សៅនឹកឆតអនកនិងmy teacher។ 
៣. my friends រកសោយកជ្ម  គថឺេនបវរសហើយល្អបាំនតុ។ 
៤. ទ្កឹចតិត្ ាំជាេមុជ្ទ្           សហើយឆេនសមាោះមុតសោយឥតរញួរា។ 
៥. ខ្ននឆេអកសយើងនឹងលាគ្នន   សទាោះទ្កុខជ្គ្ន ាំជ្គ្នចងចាំជានិចា។ 
៦. សៅឆតមិនអាចបាំសលលច  សៅចាំជានិចាអនេុាវរយី។៍ 
៧. Teacher ឆេនល្អគ្នា នពីរ  គជឺានរដីល៏្អជ្គបល់្កខណ៍។ 
៨. ពកួសយើងសៅឆតសស្គែ ោះេែជ័្គ សហើយសៅរាកទ់ាកនឹ់ងគ្នន ដឆដល្។ 
 
   និពនធសោយ៖ កមុារ ីឡូ មា៉ា និត   កមុារ ីពទុ្ ធ ចន័ទវត ី 

និង កមុារ ីេ តេ់នុល្ 
ឆកេជ្មលួ្សោយ៖ អនកជ្គ ូលាក ់មា៉ា ឆឡន
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ស្គលាសរៀនខ ្ុាំ (បទ្ពាកយជ្រ ាំពីរ) 
១. ស្គលាសរៀនខ ្ុាំស្គអ តខ្នល ាំងណាេ ់  ពុាំមានអវីខ វោះល្អជ្រម្ព 

មានទា ាំងសកែងជ្រុងនិងសកែងស្េី  នាំគ្នន ឃ្លែ តខ ាខីាំេិកា។ 
២. ស្គលាសរៀនខ ្ុាំវនិយ័ល្អ   សកែងចតិតសស្គែ ោះេល្អម្ងលថ្លល  

ស្គល្សរៀនសនោះជាតជ្មា   ឲ្យខ ្ុាំេិកាមានអនគត។ 
៣. ខ ្ុាំស្េលាញ់សលាកជ្គូអនកជ្គូ  ខតិខាំតេ ចូតិ តសមាោះមុត 

ឆតសពល្ខ លោះខ ្ុាំថេនកមសត ់      សៅសពល្ឆដល្អតស់ឃ្ើញអនកជ្គូ។ 
៤. ខ ្ុាំសេើចសពល្ខ ្ុាំបានជបួមិតត  ខ ្ុាំច ាំកនុងចតិតឥតរអ  ូ

ខ ្ុាំេមូេចា ថ្លតេ  ូ    ស្វើជនគាំរកូ នុងេងាម។ 
េរសេរសោយ៖ េិេសថ្លន កទ់្៦ីក១ទា ាំងអេ ់

 
សេចកតេីាិទ្ ធស្គា ល្ជ្គូនិងេិេស (បទ្លជុងាលី្លា) 

១. អនកជ្គូខ ្ុាំមានស ែ្ ោះថ្ល លាកម់ា៉ា ឆឡនណា ពឆូកសពកម្ជ្ក។ 
២. របូគ្នតធ់ាល បម់ានស្គា ម្ដ ឆដល្ខាំថកម្ចា  បង្គហ តព់កួខ ្ុាំ។ 
៣. គ្នតស់ជ្រៀបដចូផ្ាជ្កពុាំ សៅកនុងចតិតខ ្ុាំ  ពុាំថដល្សលលចសឡើយ។ 
៤. អនកជ្គូមិនឆដល្កសនតើយ ោករ់បូខ ្ុាំសឡើយ និងអនកជ្គបគ់្នន ។ 
៥. សៅសពល្ពកួសយើងឆបកគ្នន   ទ្កឹមុខជ្គ្ន ាំជ្គ្ន សេទើរកសយ័ជីវតិ។ 

និពនធសោយ៖ កមុារ ីេខុ ចនម់ាលា 
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ការស្គត បដ់ាំបនូា នអនកជ្គូ (បទ្លជុងាលី្លា) 
១. ម្ងៃសនោះខ ្ុាំេរាយចតិត សពល្បានជបួមិតត          សៅកនុងថ្លន កស់រៀន។ 
២. ពកួខ ្ុាំគតិឆតខាំសរៀន  មិនឆដល្ឃ្លល តសឃ្លៀង ពីចាបស់្គលា។ 
៣. ពកួខ ្ុាំស្វើតមតជ្មា  ឆដល្អនកជ្គូចរ  សៅសល្ើកាត រសខៀន។ 
៤. មិតតខ ្ុាំមិនឆដល្ល្សមអៀង ឆចកសមា៉ា ងគ្នន សរៀន  តមអនកជ្គូផាត ាំ។ 
៥. ថ្លន កខ់ ្ុាំមិនឆដល្ជ្រចាំ ស្វើតមបណាត ាំ  មិនឲ្យសៅហែង។ 
៦. សទាោះបីមានអនកសផាត ោះនតង មិនឲ្យខេុែាង  ពីសរឿងអវីសឡើយ។ 
៧. សពល្ជ្គូោកក់ចិាការឲ្យ មិនឆដល្កសនតើយ          ទ្កុកចិាការសចល្។ 
៨. មិនចងជ់្តូវជ្គូេតីឲ្យ  អវីៗកស៏ោយ   ស្វើតមចនិត ។ 
៩. អនកជ្គូបានជ្របស់យើងថ្ល សៅវយ័កមុារ  ជ្តូវខាំសរៀនេជូ្ត។ 
១០. មិនជ្តូវសដើរសល្ងខលិ្ខចូ របុិល្រប៉ាូច   សៅវយ័េិកា។ 
១១. ដចូពាកយចេស់លាកសពាល្ថ្ល សបើមានជ្រថ្លន    ជ្តូវខាំពីសកែង។ 
១២. ដល្ច់េស់យើងមិនវសងវង ឥតមានឆបកសែវង  ពីចាបេ់ងាម។ 

និពនធសោយ៖ កមុារ ីេទុាធ  ដងួឧេាហ៍ 

េមូសទាេអនកជ្គូ! (បទ្ជ្ពហែគតី)ិ 
១. ម្ងៃេជុ្កទ្ជី្រ ាំមួយ   សហតកុារណ៍មួយបានសកើតសឡើង 
 ពកួខ ្ុាំបានម្ែែសែែើង   វាសកើតសឡើងសពល្ខ ្ុាំខេុ។ 
២. ម្ងៃសនោះអនកជ្គូខងឹ   ខ ្ុាំខាំជ្រឹងលាងកាំហុេ 
 សោយស្គរខ ្ុាំស្វើខេុ   សជ្ពាោះកាំហុេកាល យជាទ្កុខ។ 
៣. េមូអនកជ្គូកុាំខងឹ    ខ ្ុាំេងឃមឹថ្លឈ្បខ់េុ 
 សល្ើកសនោះមានកាំហុេ  ខ ្ុាំឈ្បខ់េុសល្ើកទ្ពីីរ។ 
  និពនធសោយ៖ កមុារ ីនល្លី សទ្វរុ ី កមុារ ីម្ែ វចួលី្  
     កមុារ ីពាញ ជីបរា៉ា ត ់
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កាំណាពយ  គណុអនកទា ាំងប ី (បទ្ពាកយជ្រ ាំពីរ) 
១. ឪពកុនិងមាត យមានគណុ្ៃន ់ មហាឆេន្ៃនជ់ាងជ្រឹងពី 

គ្នា នអវីនឹងេងសលាកទា ាំងពីរ ម្ងលជាងគរីលីនាំបពវត។ 
២. ចាំថណកអនកជ្គូកម៏ានគណុ គណុសនោះក ៏្ ៃនដ់ចូមា៉ា កប់ា៉ា  

ខតិខាំបសជ្ងៀនឲ្យេិេា  សៅកនុងស្គលាឲ្យឃ្លែ តខ ា។ី 
៣. គ្នតម់ិនបសជ្ងៀនពាកយថ្លសអើ គរបបីសជ្មីជ្រសទ្េជាត ិ

សហើយគ្នតម់ិនឆដល្ខ ាខី្នា សទ្ៀត ខតិខាំខ ាឃី្លែ តសរៀងរាល្ម់្ងៃ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

និពនធសោយ៖ កមុារ ីនល្លី សទ្វរុ ីនិងកមុារ ីម្ែ វចួលី្ 
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ចសជ្មៀង េមូសទាេអនកជ្គូ (ល្ាំន ាំបទ្សយើងឆបកគ្នន ) 
១. អនកជ្គូឲ្យខ ្ុាំេមូសទាេ  ខ ្ុាំមានកាំហុេ ្ាំសពកណាេណ់ា 
 ស្វើឲ្យអនកជ្គូសស្គកា   ខ ្ុាំស្វើយា៉ា ងណាអនកជ្គូកុាំខងឹ។ 
២. សពល្សនោះខ ្ុាំស្វើខេុសហើយ  អនកជ្គូខ ្ុាំសអើយ ខ ្ុាំស្វើយា៉ា ងសម៉ាច 
 សរឿងសនោះខ ្ុាំមិនបាំសលលច  ខ ្ុាំច ាំជានិចា ជាសរៀងរហូត។ 
៣. ពកួសយើងរបុិល្រប៉ាូច   រសហតរហូតឲ្យអនកជ្គូខងឹ 
 សរឿងសនោះគវឺាអុីចងឹ   េមូអនកជ្គូកុាំខងឹពកួសយើងអី។ 
៤. ពកួសយើងនឹងខាំឃ្លែ តខ ា ី  ខាំស្វើថតអវី  អនកជ្គូេរាយ 
 អនកជ្គូេមូកុាំខ វល្ខ់្នវ យ  ពកួសយើងនឹងកាល យជាពល្រដឋល្អ។ 
៥. La la la la la la    la la la la la la la la 

 La la la la la la    la la la la la ស្េលាញ់អនកជ្គូ។ 
   

េរសេរសោយ៖ កមុារ ីណារនិ ផាវតី  
និងកមុារ ីសហង ស្េមី៉ាចុ 
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ចសជ្មៀង  ខ ្ុាំសងើបបា៉ាមា៉ា ក ់(I love my parents) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I I love you, mummy daddy. I want you to kiss 

me. Kiss me, kiss me. I love you. I love you. 

*I love you mother, father. I want to kiss you. 

Kiss you, kiss you. I love you. I love you. I love 

you…ho……….. 

*និពនធបទ្សលលងនិងទ្ាំនកុសជ្ចៀងសោយ៖ 
អនកជ្គ ូលាក ់មា៉ា ឆឡន និងេិេសសលលងថ្លន កទ់្ ី៦ក១ 
*េរសេរអកសរសលលង និងេជ្មលួ្បទ្សលលងសោយ៖ 

អនកជ្គ ូជីហាូស្គ តណាកា 
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សកាោះសពជ្ជ ២២ វចិ ឆកិា (បទ្ជ្ពហែគតី)ិ 
១. ម្មៃពីរម្ងៃសខ្នល ចនា    ឆខវចិ ឆកិាពីពានដ់ប ់

ទ្កុខសស្គកឆេនឧបជ្ទ្ព   ស្គល បេ់នលបស់ល្ើស្គា នសពជ្ជ។ 
២. មនេុសជាងបីរយនក ់   ពិតបងជ់ាកស់្គល បជី់វតិ 

ជិតបួនរយសខ្នល ចចតិត   រចួជីវតិពីកតសី្គល ប។់ 
៣. រាជ្តីម្ងៃម្មៃពីរ    សមឃ្មូល្មីថេនអអួាប ់

េឆជ្មកជាេរូេព័ទ    ឆេនឈឺ្ចបស់្គល បគ់រគ្នន ។ 
៤. ចងុសជ្កាយម្ងៃអុាំទ្កូ    កាល យជាទ្កុខសស្គកជ្គ្ន ាំជ្គ្ន 

អាេរូជនជ្រជា    េខុសវលាឆជ្រជាសស្គក។ 
៥. េឆជ្មកទ្កឹឆលាកហូរ   ទ្ាំនញួេរូដចូរល្ក 
 សបោះដងូសេទើរសែោះសខ្នល ច   បាតព់នលកញាតេិមាល ញ់។ 
៦. សស្គយសស្គកយាំសបាកខ លនួ   ឆស្េកនទួនៗសជ្ពាោះសទាសមាញ 
 េសមតចសតសជាវញិ    កស៏ទាសមាញពុាំស្ស្គកស្ស្គនត 
៧. លនាំសពញជ្កុងសកាោះសពជ្ជ   ចាំកនុងចតិតឥតសលលចបាន 
 ជ្រជាជនជ្គបជ់្រណ   ចងចាំបានសស្គកនដកមា។ 
៨. ឆងលងពិតេសមតចសតសជា   កាំណតយ់កម្ងៃម្មៃជ្រ ាំ 

សគ្នរពវញិ្ញា ណកខនធ    សរៀងរាល្ឆ់្ន ាំថខវចិ ឆកិា។ 
៩. េមូសល្ើកហតថជ្រណម   កនុងអារមាណ៍សស្គយសស្គកា 

ឧទ្ ទេិដល្ស់ខមរា    ជនជ្រជាបានេៃបេ់ខុ។ 
១០. េមូបានចបជ់ាតងិាី   មានេិរនីតុកតទី្កុ ខ 
 េមូឲ្យបានកតេីខុ    កុាំជបួទ្កុខដចូជាតសិនោះ។ 
   និពនធសោយ៖ អនកជ្គ ូលាក ់មា៉ា ឆឡន 
 


