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អារមភក្សថ្ន 

 ប េះគឺឆ្ន ាំទី៣ប ើយ ដដលប េះដូងពិតមា រ ូរាងប ើង ប ើយក៏្សបសទើរដតមិ ប ឿ
ដដរថ្ន ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទី១  ិងឆ្ន ាំទី២ បា ប្វើការដែក្សចាយអស់រ ូតដល់បៅជាងប្បាាំ
រយក្សាល។ ប េះគឺជាសមមិទធផលមួយ ដដលបក្សើតបែញពីការប្ ឹងដប្ ងរវាងប្គូ  ិង
សិសសបយើងទាំងអស់ ប ើយអវីដដលប្វើឲ្យបសៀវបៅប េះស្សស់ ស់ ាំផុតប េះ គឺ
បសៀវបៅប េះ បា  ងក ់ ូវប េះដូងរ ស់ពួក្សបយើង ដដលបោរបពញបៅបោយបសែក្សតី
ស្សលាញ់យ៉ាងពិតប្បាក្សដ។ 

 ែាំណួល ដដលពួក្សបយើងទទួលបា ពីការលក់្សបសៀវបៅ គឺពួក្សបយើងយក្សបៅ ួយ
សាលា ដផនក្សតន្រ តី  ួស ុលកុ្សាំពយូទ័រ  ិងមួយដផនក្សបទៀតពួក្សបយើងយក្សមក្សបរៀ ែាំក្សមមវ ិ្ ី
ប្  ងមហូ   ិងក្សមមវ ិ្ ីបក្សមងឆ្ា តបៅក្សនុងថ្នន ក់្សទី៦ក្ស១ផ្ទទ ល់។  

បោយដ ក្សក្សនុងប េះដដរ ប្ក្សុម ិសសតិ ដដលអប ជ្ ើញមក្សពីសាក្សលវទិាល័យ
 ញ្ញា សាស្រសត បា ែូលរមួឧ តថមភែាំ ួ  ៣៥០០០៛ ដដលប្បាក់្សប េះ ខ្ុាំយក្សមក្សបបាេះពុមភ
បសៀវបៅប េះដូងពិតឆ្ន ាំទី ី ប ើយដែក្ស ូ សិសា ុសិសសថ្នន ក់្សទី៦ក្ស១ទាំងអស់ បោយ
មិ ចាាំបាែ់ឲ្យពួក្សបគែាំណាយ។ 

 សូមអរគុណដល់ អូ ៗសិសា ុសិសស  ិងប្ ិយមិតត ដដលគាំប្ទក្សនុងការ ួយ
ជាវបសៀវបៅពួក្សបយើង។ ប េះជាក្សមាា ាំងែិតត ដ៏ខ្ា ាំងកាា  ាំផុតសប្មា ់ខ្ុាំជាប្គូ ប ើយក៏្ស
សប្មា ់ពួក្សបគ ដដលសិសសរ ស់ខ្ុាំ។  

 សូមអរគុណដល់បលាក្ស យក្ស  យក្សរង  យិការង  ិងបលាក្សប្គូអនក្សប្គូបៅ
ក្សនុងសាលា ឋមសិក្សាវតត ូព៌ទាំងអស់ ដដលគាំប្ទយ៉ាងបពញទីែាំបោេះសាន ដដមួយ
ប េះ។ 

     បសៀមរា  ដងៃទី១៣ ដខមិងុ  ឆ្ន ាំ២០១២ 

       លាក់្ស មា៉ា ដ   
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ក្សាំណាពយ    ិងាប្គួសារខ្ុាំ ( ទភុ ងគលីលា) 
 
១. ដម៉ាពុក្សវាយគន រាល់ដងៃ  មិ ទាំប រដដ  ដវ ៉ាឥតស្សាក្សស្សា ត។ 
២. ពុក្សដម៉ាមិ បែេះឈឺប្បាណ ឲ្យកូ្ស បរៀ បា  ដតទុក្សខបវទ ។ 
៣. ដងៃណាក៏្សដវ ៉ាដតគន   មិ បែេះរញួរា  បវទ រាល់ដងៃ។ 
៤. ប េះប ើយ ិងាែដប្ង  ាំឲ្យរងីដរ  ដល់ប្ក្សមុប្គួសារ។ 
៥. ក្សនុង មបយើងខ្ុាំកុ្សមារ  បលើក្សដដប តជ្ា  មិ  ិងាប ើយ។ 
   

 ិព ធបោយ៖  សិសា ុសិសសថ្នន ក់្សទី៦ក្ស១ទាំងអស់ 
 
     
 

 
 

បប្គឿងបញៀ  ( ទភុ ងគលីលា) 
 
១. បប្គឿងបញៀ វបងវងវញិ្ញា ណ ឲ្យកូ្ស បស្សក្សឃ្លា   ជាបរៀងរាល់ដងៃ។ 
២. មិ បែេះស សាំសាំដែ  ចាយអស់ពីដដ គម  សល់អវីប ើយ។ 
៣.  ក់្សែិតត ក់្សឥតមា បសបើយ បភាែបរៀ អស់ប ើយ បប្ោេះដត ក់្សដប្ក្ស។ 
៤. ប េះប ើយថ្នន ាំបញៀ ែដប្ង ប្វើឲ្យកូ្ស ក្សស័យ ប្គ ់បពលមា វា។ 
៥. ដូបែនេះបយើងទាំងអស់គន  កុ្សាំបចាលបវលា  ដក្សខាួ ជាងមី។ 
  ិព ធបោយ៖  ប្ក្សមុសបន្រ គ្ េះ  ទ  ់ ដូែជា៖ 
    កុ្សមារ ីហា  ស្សីយ៉ា   កុ្សមារកីាល់ ម នីបពបប្  
    កុ្សមារា បបា៉ា  សុបមធា  កុ្សមារ ីគត   ុ រ ជ ី 
    កុ្សមារា ដួង មិងុ   កុ្សមារា បទៀង កុ្សមភៈ 
    កុ្សមារ ីលាក់្ស មា៉ា  ីត  កុ្សមារ ឡាយ សុខប ៀង 
 ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   
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ក្សាំណាពយ  ការសិក្សារ ស់ខ្ុាំ ( ទប្ព មគីតិ) 
 
១. បក្សើតមក្សទាំងប្ ុសស្សី  ប្តូវឃ្លម តខមីប្គ ់បវលា 
 បរៀ សូប្តបា ប្គ ់គន   បទើ បវលាបលាក្សផតល់ឲ្យ។ 
២. ្មមតាបក្សើតជាម ុសស   បទេះស្សីប្ សុបែេះសាត យបប្កាយ 
 ខាំបរៀ មិ  បណាត យ   សមបតតិឲ្យបោយតស ូ។ 
៣. បៅបពលប្គូ បប្ងៀ    ខ្ុាំខាំបផទៀងសាត  ់អនក្សប្គ ូ
 ខ្ុាំដតងដតតស ូ    មិ រអ ូខាំសិក្សា។ 
 
  ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីឯក្ស សុវណណ ុបាា  កុ្សមារា អាាំង អ គ្ រភិរណុ 
    កុ្សមារា សុខ សុភាព 

 
 
 
រកី្សរាយដងៃ ១០្នូ ( ទភុ ងគលីលា) 

 
១.  ដងៃទីដ ់ដខ្នូ  បយើងសិសសគាំរ ូ  ាំគន ដស្សក្សបហា រ។ 
២. ស ាយអ អរសាទរ មា អនក្សគាំប្ទ  ខិតខាំបលើក្សសទួយ។ 
៣. អងគការដភា ជា ាំ ួយ  គួរដម៉ាពុក្ស ួយ   ជ្ូ  កូ្ស បរៀ ។ 
៤. ែាំបណេះវជិាជ ជាសាា    សូមឲ្យកូ្ស បរៀ  បដើមបី ីវតិ។ 
៥. កុ្សមារបអើយប្តូវខាំគិត  ប្តូវឲ្យ ីវតិ  ផុតទុក្សខែាំដ ង។ 
   

 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីសាំរទិធ សុគ ធ  អាយុ ១៣ឆ្ន ាំ 
  ដក្សសប្មលួបោយ៖ សិសសថ្នន ក់្សទី៦ក្ស១  ិងអនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   
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បពលខ្ុាំបៅមាន ក់្សឯង ( ទប្ព មគីតិ) 

១. បពលខ្ុាំបៅមាន ក់្សឯង   ប្ទូងែាំដ ងដស បខ្ា ែផា 
 មិ ដឹងថ្នដងៃណា   បទើ ទុកាខ ប េះបា បសបើយ។ 
២. ពុបទធ ! ឱទុកាខ     ឈឺណាស់ណាឥតដលហបលហើយ 
 ខ្ុាំខាំតស ូប ើយ   ឯណាបប្តើយដ ក្សតីសុខ។ 

 
 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីហា ងមួយគ ់  កុ្សមារ ីវងស វែិឆិកា 
  កុ្សមារ ីភួ   ីវ ័រ  កុ្សមារ ីរសមី រោា  
  កុ្សមារ ីថ្ន ់ ស្សីបៅ  កុ្សមារា រសមី ភារមយ 
ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   

 

 

ថ្នន ក់្សបរៀ ខ្ុាំ ( ទភុ ងគលីលា) 

១. ក្សនុងថ្នន ក់្សបរៀ រ ស់ខ្ុាំ  មិតតភក្សតិរមយទម ប ើយដស សុភាព។ 
២. អនក្សប្គគូត់ក៏្សសាអ តបទៀត គត់មា រប ៀ  សមជាស្សីដខមរ។ 
៣. ប ើយថ្នន ក់្សខ្ុាំក៏្សសាអ តដដរ គឺសមបូរដត  រ ូភាពសាអ តៗ។ 
៤. បក្សមងៗដតងដតស វ្ ត  ក្សនុងថ្នន ក់្សគឺសាអ ត គួរឲ្យប តី។ 
៥. បយើងមា ទាំង ណាណ ល័យ បសៀវបៅបប្ែើ ដប្ក្ស រា ់មិ អស់ប ើយ។ 
៦. អនក្សប្គូដតងដតឆ្ាងបឆ្ាើយ មិ ដដលអត់ប ើយ បៅដងៃប្ព សបតិ៍។ 

  
 ិព ធបោយ៖ កុ្សមារ ីខុ  រក្សា  កុ្សមារ ីដ ម មុ ីសិលា 

   កុ្សមារ ីឯក្ស សុវណណ ុបាា  កុ្សមារា ឡាយ សុខប ៀង 
   កុ្សមារ ីប ៉្ា  មីុ ីញ  កុ្សមារ ីហា  ស្សីយ៉ា  

ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   
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បពលបា៉ាមា៉ា ក់្សមិ បៅ ( ទប្ព មគីតិ) 
១. បពលបា៉ាមា៉ា ក់្សមិ បៅ   ខ្ុាំរស់បៅដស ឯកា 
 ដតងដត ឹក្សមាតា    ិង ិតាដដលឃ្លា តឆ្ៃ យ។ 
២. បពលខាេះស្សក់្សទឹក្សដភនក្ស   ូររ ាំដលក្សែូលចា បាយ 
 ប េះដូងបសទើរបប្ េះធាា យ  ែង់ ិយយគម  អនក្សសាត  ់។ 
៣. ទឹក្សដភនក្សស្សក់្សតក់្សៗ   រា ់ដាំណក់្សែង់ដតសាា  ់ 
 ប េះប ើយភាពអួរអា ់  ដស ែុក្សចា ់បប្ោេះ ឹក្សមាត យ។ 
៤. បប្ោេះដតការសិក្សា   បទើ អតាម ប្តូវឃ្លា តឆ្ៃ យ 
 បទេះ ីឃ្លា តពីមាត យ   ខ្ុាំឥតសាត យ ប្តូវខាំបរៀ ។ 

 
 ិព ធបោយ៖ កុ្សមារា   ុ  សុខរា យ   កុ្សមារ ីវណណ ណាលី  
  កុ្សមារា ដក្សវ ួ  មងគលពិសិដា  កុ្សមារ ីបអៀង បសៀវមីុ 
  កុ្សមារា ចា ់ តុងប ង   កុ្សមារ ីសិុ  ពិសី 
  កុ្សមារ ីលាក់្ស មា៉ា  ីត 
ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   

 
 

 
 ង អូ ខ្ុាំ ( ទភុ ងគលីលា) 

១. ខ្ុាំមា  ង អូ ប្បាាំ ក់្ស មាន ក់្សបែេះរាក់្សទក់្ស គឺសុខ សុភាព។ 
២. ភា ី ែូលែិតតបប្ ៀ ប្ៀ  ប្ ឹងដប្ ងខមីឃ្លម ត បរៀ សូប្តគិតគូ។ 
៣. ែាំដណក្ស អារ ីវញិណា  ពូដក្សអសាា រយ  ខ្ងដផនក្សគាំ ូរ។ 
៤. កាណា ែូលែិតតបាលូ មិ បែេះរអ ូ  ជាបក្សមងឧសា ៍។ 
៥. ម នីបពប្  ពូដក្សបវាហាស៍ សមតីអសាា រយ  ដតមិ បែេះប រ។ 
៦.  ង អូ មិ ប្តូវប របគ  ប្តូវបែេះរេិះបរ  ប ើយស្សលាញ់គន ។ 
   ិព ធបោយ៖ កុ្សមារា សុខ សុភាព  កុ្សមារា វ ិ វពុិ្សុភា ី 
    កុ្សមារា សាំណាង តារាវតី កុ្សមារ ីបា៉ាល់ បា៉ា  ់កាណា 
    កុ្សមារ ីកាល់ ម នីបពប្   កុ្សមារ ីចា ់ រ ី
    កុ្សមារា ដស បសរវីឌុ្ឌី 

មាន ក់្សឯង ( ទប្ព មគីតិ) 



ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទី៣  2011-2012 

សាលា ឋមសិក្សាវតត ូព៌ ថ្នន ក់្សទី៦ក្ស១                          6 

១. បពលខ្ុាំបៅមាន ក់្សឯង   ប្ទូងែាំដ ងដស បវទ  
 គម  មិតតគម  មីងមា   ដស បវទ គម  បពលបសបើយ។ 
២. បៅបពលខ្ុាំញុាំបាយ   ប្ទូង ិងកាយ ឹក្សឥតបលហើយ 
 ឱ! អនក្សមាត យខ្ុាំបអើយ   កូ្ស ដឹងប ើយថ្នលាំបាក្ស។ 
៣. តាាំងពីកូ្ស បក្សើតមក្ស   ក្សនុង ប្មក្សឥតបតាក្សយ៉ាក្ស 
 បប្ោេះមាត យឥតសប្មាក្ស  ប ឿយឥតស្សាក្សក្សនុងការ្រ។ 
៤. ដូែប េះបយើងកុ្សមារ   ប្តូវដឹងថ្នមាត យបវទ  
 ខាំបរៀ កុ្សាំរញួរា    ប្តូវប្វើជាកូ្ស ដ៏លអ។ 

 
 ិព ធបោយ៖ កុ្សមារា អាាំង អ គ្ រភិរណុ កុ្សមារ ីសុខ លី  ង់ 
  កុ្សមារា     ីណារទិធ  កុ្សមារា ង  ដតលី 
  កុ្សមារា ទួ   ិបរាទរងស ី កុ្សមារ ីមាស រសម ី
  កុ្សមារា  ី ែ័ ទ ិមមិត 
ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   

 

 
 

ថ្នន ក់្សខ្ុាំ ( ទប្ព មគីតិ) 
១. បៅក្សនុងថ្នន ក់្សបរៀ ខ្ុាំ   មា តូែ ា្ំមា ខាស់ទ  
 ពួក្សបគរាងដូែប្ោ    មា រប ៀ លអគួរសម។ 
២. បគមា សមតថភាព   ែរតិបទៀតក៏្សរមយទម 
 ពូដក្សទាំងបរៀ ែាំ   បមើលលអិតលអ ់លអគ ់ែិតត។ 

 
 ិព ធបោយ៖ កុ្សមារ ីបសឿ  ណារ ី  កុ្សមារ ីគត   ុ រ ជ ី 
  កុ្សមារ ី ូ មា៉ារា៉ា វ ី  កុ្សមារា សម ពិបងរ 
  កុ្សមារ ីឌឹ្ម រក្សា  កុ្សមារ ីសា  លីណា 
ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គលូាក់្ស មា៉ា ដ   
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កូ្ស ប្តូវដតគិត ( ទោក្សយប្បាាំពីរ) 
១. អវីៗក្សនុងបលាក្សបក្សើតបប្ោេះប តុ ប ើញែាស់ប្ក្សដ តគុណដម៉ាឪ 
 កូ្ស រស់ ា្ំប ើងប្តូវរក្សផាូវ  សងគុណដម៉ាឪបទើ ប្តូវែា ់។ 
២. ប ើមិ បា សងអវី ា្ំដុាំ   កុ្សាំដតស្សីមុាំដប្ ប្ក្សឡា ់ 
 រត់បែញពីផទេះមិ បា ប្បា ់  ប្ ញ ់តាមប្ ុសបប្ោេះបសនហា។ 
៣. ែាំដណក្សកូ្ស ប្ សុក៏្សដូែគន   កុ្សាំប្វើឫក្សោម ុសសបាតផារ 
 ប្ គល់ខាួ ប្បាណឲ្យស្សីស្សា បរាគផ្ទត ែ់ស ខ្ រគុណដម៉ាឪ។ 
៤. ដម៉ាឪែិ ា្ ឹមដ ់ដមភឆ្ន ាំ   កូ្ស ដប្ ប្វើក្សមមបក្សរ តិ៍អាស្សូវ 
 ែុេះបែញពីផទេះបាត់ភាា មបៅ  ប្វើឲ្យដម៉ាឪរស់បសាក្សសាត យ។ 
៥. ដូែប េះែូរបយើងទាំងប្ សុស្សី ែូរសាត  ់សាំដីឪពុក្សមាត យ 
 គត់ែង់ឲ្យបយើងសុខស ាយ កុ្សាំឲ្យបសាក្សសាត យបៅដងៃមុខ។ 
    

បសៀមរា ដងៃទី ២៣ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១១ 
    ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីមាស រសម ី អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 

 
 

សាលាខ្ុាំ( ទភុ ងគលីលា) 
 
១.  មខ្ុាំប្ក្សុមទីប្បាាំមួយ  ខិតខាំបលើក្សសទួយ សម័ប្គ ួយសាលា។ 
២. ខ្ុាំមា គន បប្ែើ ណាស់ណា ខិតខាំរក្សា  ប្ពមទាំងបមើលដង។ 
៣. ម ុសសដដលមក្សែង់ដក្សបរ បែេះរក្សាដង  សាលាបា លអ។ 
៤. បមើលបៅទីធាា លមអ  ផ្ទក ស្សស់ វរ   ិងែមាា ក់្សបទៀត។ 
៥. គួរបយើរ ាំគន ខមីឃ្លម ត   ួយដងដងមបទៀត កា ់ដតប្ បសើរ។ 
៦. បយើងបក្សមងបែេះគិតឈឺឆ្អ ល ប្តូវបប្ ើប្បាជ្ា  ពិចារណាផង។ 
   

បសៀមរា ដងៃទី១២ ដខបមសា ឆ្ន ាំ២០១២  
 ិព ធបោយ៖ កុ្សមារ ីសាំរទិធ សុគ ធ កុ្សមារ ីវងស វែិឆិកា 

     កុ្សមារ ីបអៀង បសៀវមីុ 
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ក្សាំណាពយ    ឹក្សរលឹក្ស( ទភុ ងគលីលា) 

១. សមាឹងបមើលបដើមទទឹម ប ើញស្សស់ ៉ាប្ ឹម  ឹក្សប ើញfriendsខ្ុាំ។ 
២.  ប្គស ាយ ួ  ុាំ   ិយយែង់យាំ បប្ោេះបៅស្សបណាេះ។ 
៣. ស្សដមប ើញរ ូសប្មស់ ដ៏លអឥតបខ្ា េះ  រ ូស្សស់ក្សញ្ញា ។ 
៤. ពិបសសក្សាំបលាេះអសាា រយ មា ទាំង ញ្ញា  ដតចាញ់រ ូស្សី។ 
៥. ពួក្សបលាក្សប្ សុចាញ់សមតី បពលដដលស្សដី ពុាំសូវហាសតី។ 
៦. ប្វើឲ្យែិតតពួក្សស្សីៗ  ប្វើមិ បា អវី  គួរឲ្យបតត ែិតត។ 
៧. បពលប េះមិ បា បៅ ិត បក្សៀក្សបក្សើត ីវតិ បាត់ទាំងសាំប ង។ 
៨. ធាា  ់ ាំគន ប្ ដ ងបលង ែង់ឈនេះប្ ដ ង ស ាយខារខ្ា យ។ 
៩. ឥ ូវែូលបរៀ ស ាយ បប្ោេះបា  ិតកាយ Teacher  ិងFriends។ 
   

បសៀមរា  ដងៃទី២០ ដខបមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 
   ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីសាំរទិធ សុគ ធ  អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 
  ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   

 
 
 
 
រកី្សរាយ ឹងសាំប ងតន្រ តី ( ទភុ ងគលីលា) 

១. អតថ ័យភាសាតន្រ តី  ដស ពីបរាេះដប្ក្ស គម  អវីបប្ ៀ បា ។ 
២. អនក្សបភាងបលងបា ែាំណា   ទទាំង ៉ាុ ម   ដស ពីបរាេះដប្ក្ស។ 
៣. រ ាំបលែបៅបោយអតថ ័យ មា ទាំងប្ ុសស្សី រាាំបលងស ាយ។ 
៤. ពួក្សបគក៏្សបា រា៉ា  ់រា៉ាយ   ិងបា បោេះស្សាយ  ញ្ញហ   ។ 
 
    ិព ធបោយ៖ កុ្សមារ ីសាំរទិធ សុគ ធ  អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 
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ខ្ុាំដឹងខាួ ប ើយ( ទភុ ងគលីលា) 
១. បក្សើតមក្សមិ ទ ់ ឹងខុស បប្ោេះមិ បដើរខុស បៅតាមអារមមណ៍។ 
២. ែិតតក្សនុងបៅដតសមៃាំ  សាត  ់្ម៌ ួយផសាំ ែិតតខ្ុាំមិ បរ។ 
៣. បពលប េះែិតតខ្ុាំខុសបទ បប្ោេះដតមា បគ  ួយបប្ជាមដប្ ងគន ។ 
៤. ឥ ូវប េះប្តូវបវទ   ក្សនុងែិតតប្គាំប្គ ឥតមា ដលហបលហើយ។ 
៥. ឱ! អនក្សមា គុណខ្ុាំបអើយ ខ្ុាំដឹងខាួ ប ើយ អ តរាយ ីវតិ។ 
៦. ខ្ុាំបា សាងបរឿងអតីត បោយមិ បា គិត ប្ ុលតាមមិតតឯង។ 
៧. បពលខុសគម  អនក្ស ួយដប្ក្សង គិតដតសដមតង  ថ្នខាួ ប្វើប្តូវ។ 
៨. ដឹងខាួ គម  អនក្សតប្មវូ  បប្ោេះដតបយើងប្តវូ ទទួលមុខែា ់។ 
៩. ប េះដូងកូ្ស ដស ឈឺចា ់ រស់ពុាំបា គ ់ ដ   ិតយ ួ  ុាំ។ 
១០. ខ្ុាំបៅម ទីរអ ់រ ាំ  បា បៅ ួ  ុាំ  អនក្សបញៀ ថ្នន ាំដដរ។ 
១១. ប្ទូងខ្ុាំដស ែបងអៀតដណ  គម  អវីបប្ ៀ បា  ដស មា វ ិតតិ។ 
១២. ខ្ុាំែង់បៅក្សដ ាងសាៃ ត់  ែង់លុ វ ិតតិ  ឲ្យខ្ា យទាំងអស់។ 
១៣. រ ូខ្ុាំបៅ ឹក្សស្សបណាេះ មិ ដដលបភាែបសាេះ ប្គដដលក្ស ាង។ 
១៤. ធាា  ់មា អនក្សមាត យថ្នន ក់្សងនម ឪពុក្ស ី ម   ាំោក់្សែិតតខ្ុាំ។ 
១៥. ប្វើឲ្យែិតតខ្ុាំែង់យាំ   ឹក្សដល់ប្ទ ាំ  ធាា  ់រស់ប្បាស្ស័យ។ 
១៦. ឆ្ន ាំបប្កាយជាឆ្ន ាំផ្ទា ស់ងមី ឆ្ន ាំដដលប្ ដព  សប្មា ់វលិដវ។ 
១៧. សូមដម៉ាែងចាាំសមតី  កូ្ស សូមស្សដី  ថ្នគម  បលើក្សបប្កាយ។ 
១៨. សូមអនក្សទុក្សឱកាសឲ្យ ខ្ុាំបា បក្សៀក្សបក្សើយ ដក្សបរអនក្សដូែមុ ។ 
១៩. កូ្ស សូមបលើក្ស តថប្ ណមយ សូមបលាក្សមា គុណ ឲ្យពរខ្ុាំផង។ 
២០. បពលប េះខ្ុាំដូែ ាំណង ដដលខ្ុាំបា ផសង រែួផុតពីទុក្សខ។ 
២១. ខ្ុាំបៅបប្ែៀងបរៀ ទាំ ុក្ស សូមដម៉ា ិងពុក្ស សាត  ់បោយបមប្តី។ 
២២. សងឃឹមអនក្ស ឹងប្ ណី  សប ត សខ តី  កូ្ស ដងាដូែមុ ។ 
២៣. ខ្ុាំដឹងថ្នអនក្សប្វើគុណ  ែាំបោេះខ្ុាំ្ៃ ់  ខ្ុាំមិ យល់ ័យ។ 
២៤. បប្ោេះទីប្ក្សងុសីុវល័ីយ  បទើ បា ដឹក្សដដ ឲ្យកូ្ស ធាា  ់ខាួ ។ 
 
ដម៉ាបោល៖ ដម៉ាផ្ទត ាំឱ! ស្សស់ ឹម ួ  កូ្ស បែេះភ្ាក់្សខាួ  ដម៉ាសៃួ មិ ខឹង។ 
  ប ើកូ្ស បែេះគិតស ជ្ ឹង  ដម៉ា ឹងខាំប្ ឹង  បដើមបីព ាក្ស។ 

 

អនក្សណាមាន ក់្សបញៀ ថ្នន ាំប ើយ គឺបប្ ៀ ដូែជាម ុសសឆ្កួត។ 
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 អនក្សបញៀ ថ្នន ាំបប្ ៀ បា បៅ ឹងម ុសសឆ្កួត ដលងសាគ ល់ដម៉ា ញតិមិតត ង អូ ។ 
ហា  ប្វើប្គ ់យ៉ាង បដើមបីបា ថ្នន ាំមក្សបទេះជាឪពុក្សមាត យក្សតី  ងក្សតី  អូ ក្សតី ឲ្យដតមា លុយ 
គឺហា  ទាំងអស់  ូក្សរមួទាំងសមាា  ់ផងដដរ។ 
 ដូបែនេះ បយើងជាកូ្ស ដខមរ កូ្ស លអ សិសសលអ ពលរដាលអ ែូរបយើងកុ្សាំយក្សខាួ បៅប ៀត
ជាមួយបប្គឿងបញៀ  បប្ោេះឥទធិពលវាខ្ា ាំងណាស់។ 
   បសៀមរា  ដងៃទី១០ ដខបមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 
   ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីសាំរទិធ សុគ ធ  អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 
  ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   
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ែបប្មៀង    ែិតតដ៏លអរ ស់អនក្សប្គូខ្ុាំ 

 ១. អនក្សប្គូលាក់្ស មា៉ា ដ    ដតងដត ួយ បប្ងៀ ខ្ុាំ 
  ពូក្សខ្ុាំដស អរគុណបពក្សព ់ ដដលអនក្សប្គូខិតខាំ បប្ងៀ ខ្ុាំ 
  ដដលអនក្សប្គូខិតខាំ បប្ងៀ ខ្ុាំ។ 
 ២. គម  អវី ឹងសងគុណ  បលើក្សដដប្ ណមយសងគុណអនក្សបទ 
  លុត ងគង់បោយប ើងទាំងបទវ ដ  ប េះបទជាការសងគុណ។ 
  ដ  ប េះបទជាការសងគុណ។ 
 ៣. សងគុណបោយែិតតបសាម េះស ជាសិសសលអសប្មា ់អនក្សប្គូ 
  បយើងខ្ុាំ ឹងខាំតស ូ  បដើមបីអនក្សប្គូខិតខាំបរៀ សូប្ត។ 
  បដើមបីខាួ ឯងខិតខាំបរៀ សូប្ត បដើមបីប្គួសារខ្ុាំប្តូវបរៀ សូប្ត 
  បដើមបីសងគមខ្ុាំប្តូវប្វើលអ។ 
   
  បរ ៉ា បរ ៉ា មី សូល   មី បរ ៉ា មី បរ ៉ា សីុ សីុឡា 
  សីុ បរ ៉ា សីុ បរ ៉ាឡា សូល សូល សីុឡា សូលឡា 
  សីុឡា សូលឡា សីុបរ ៉ា មីបរ ៉ា សីុ សីុឡា សីុបរ ៉ា 
  សីុ បរ ៉ាឡា សូលសូល 
   ិព ធ ទបភាង  ិងទាំ ុក្សបប្ែៀងបោយ៖ 
  កុ្សមារ ីមាស រសម ី កុ្សមារ ីឯក្ស សុវណណ ុបាា  កុ្សមារ ីខុ  រក្សា 

ក្សាំណាពយ   សាលាវតត ូព៌ ( ទកាក្សគិតិ) 
១. បៅសាលាខ្ុាំ  មា ទីធាា ា្ំ  អាគរបប្ែើ ដប្ក្ស 
   ទ ់ទឹក្សសាអ ត មា អ ម័យ  កូ្ស សិសសប្ សុស្សី 
    ទឹក្សមុខស្សស់ ស់។ 
២. បៅ ណាណ ល័យ បសៀវបៅបប្ែើ ដប្ក្ស អា រា ់មិ អស់ 
 គួរបកាតសរបសើរ សាន ដដទាំងអស់ រ ស់ យក្ស 
    សាលាវតត ូព៌។ 
៣. មា   ទ ់បភាង លា ់ឮសាំប ង  ប ទ រស័ពទសូរ 
 មា ពា ីកា  រ តពាណូ  សិសស  ាឺសូរ 
    ហាត់បរៀ ផាុាំប ើង។ 

 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារា អាាំង អ គ្ រភិរណុ  ិងកុ្សមារ ីវងស វែិឆិកា 
   ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   



ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទី៣  2011-2012 

សាលា ឋមសិក្សាវតត ូព៌ ថ្នន ក់្សទី៦ក្ស១                          12 

   សាលាបរៀ ខ្ុាំ ( ទភុ ងគលីលា) 
១. សាលាមា ទីធាា ា្ំ  អនក្សប្គូប្ក្សមុាំ  បលាក្សប្គូស ហ្ រ។ 
២. ប្ោ ប ើរស្សស់លអអសាា រយ ទាំងបក្សមងកុ្សមារ ជាបក្សមងរមទមយ។ 
៣. អនក្សប្គូបលាក្សប្គូអ ់រ ាំ  ឲ្យគម  គាំ ុាំ  គឺមា ដតលអ។ 
 

 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារា ទួ   ិបរាទរងស ី ិងកុ្សមារា  ី ែ័ ទ ិមមិត 
   
 

  ខ្ុាំស្សលាញ់បា៉ាមា៉ា ក់្ស ( ទភុ ងគលីលា) 
១. ពួក្សខ្ុាំស្សលាញ់មា៉ា ក់្សបា៉ា   ួយដងរក្សា  ពួក្សបយើងពីបក្សមង។ 
២. មិ ដដលឲ្យបយើងែាំដ ង គត់ខាំប្ ឹងដប្ ង បមើលដងរក្សា។ 
៣. បយើងប្តវូដឹងគុណគត់ណា បប្ោេះគត់បមតាត  បយើងតាាំងពីបក្សមង។ 
 

 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីកាល់ មុ នីបពប្   ិងកុ្សមារ ីបអៀង បសៀវមីុ 

ប្ ធា ទាំង ីបៅថ្នន ក់្សទី៦ក្ស១( ទភុ ងគលីលា) 
១.  ុបាា ជាសិសសគាំរ ូ  បែេះគិតបែេះគូ  ដ ងដែក្សការ្រ។ 
២. ភិរណុដតងដតការោរ  ខិតខាំពុេះោរ  ពុាំរអ ូបទ។ 
៣. សុភាពបក្សាៀវកាា ណាស់ដដរ មិ ដដលចាញ់បទ ពីបរឿងការ្រ។ 
៤. ប្ ធា ទាំង ីឧសា ៍  ួយប្វើកិ្សែាការ រ ស់អនក្សប្គូ។ 
 

 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីឈួ  សុកា   កុ្សមារ ីបអៀវ បសៀវមីុ 
    កុ្សមារ ីបា៉ាល់ បា៉ា  ់កាណា 

ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ    
 

ប្ ធា ទាំង ីរ ស់ខ្ុាំ( ទភុ ងគលីលា) 
១.  ុបាា សាអ តប ើយពូដក្ស  មឺុងមា៉ា ត់ជាបគ  គួរយក្សគាំរ។ូ 
២. ភិរណុបែេះគិតគ ់គូ  មិ ដដលរអ ូ  ក្សនុងក្សាឹ សិក្សា។ 
៣. សុភាពជាសិសសឧសា ៍ ក្សនុងការសិក្សា  មិ ដដលដតអរតអូញ។ 

បសៀមរា  ដងៃទី២៥ ដខកុ្សមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ 
 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីមាស រសម ី ិងកុ្សមារា ឡាយ សុប ៀង 
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បភាើងបឆ្េះផទេះ ( ទប្ព មគីតិ) 

១. បចារ ា ់បៅសល់ផទេះ   អស់ប្បាក់្សមាសមិ ជាអវី 
 បឆ្េះផទេះបៅសល់ដី   អត់បាយឆី្ដីលក់្សបា ។ 
២. ចាញ់ដលបងបៅ ីវតិ   ប ើបែេះគិតវលិវញិបា  
 បញៀ ថ្នន ាំប្ ចាាំប្បាណ  ដក្សដលងបា សាា  ់ទាំងអស់។ 

 
 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីថ្ន ់ ស្សីបៅ  ិងកុ្សមារ ីរសមី រោា  

   

 ីវតិប្តូវខាំបរៀ  ( ទោក្សយប្បាាំពីរ) 
១. បដើមបីបា សុខក្សនុង ីវតិ  ប្តូវមា ែិតតគិតឲ្យបា លអ 
  ិងមា គាំ ិតដងា វរ   ស សាំ្ម៌ក្សសាង ប្មក្ស។ 
២.  ីវតិមា ទុក្សខជា្មមតា  បប្ ៀ ដូែ លសាមា រលក្ស 
  ៉ាុដ ត ញ្ញា ស្សាវប្ជាវរក្ស  ចា ់យក្សសុខសៃ ់ប្ត  ់វញិ។ 
៣. ដឹងថ្នទុក្សខរតឹដតែិតតសៃ ់  ប េះប ើយជាប្ទពយប្តូវ ាំបពញ 
 ទុក្សខកាយដតែិតតមិ បទបមនញ   ីវតិបោរបពញបោយសាម រតី។ 
៤. វញិ្ញា ណមា ្ម៌ជាអាហារ  បទើ បា សុខ្ទាំងប្ ុសស្សី 
 សុែារតិ្ម៌ពិតជាែាំណី  សិរសួីសតីមា រា ់ឆ្ន ាំ។ 
 

 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីថ្ន ់ ស្សីបៅ  ិងកុ្សមារ ីរសមី រោា  
 

គាំ ិតខ្ុាំែាំបោេះអនក្សប្គូ ( ទោក្សយប្បាាំពីរ) 
១. អនក្សប្គូខ្ុាំប ម្ េះ លាក់្ស មា៉ា ដ   សមតីគត់ដផអមដូែទឹក្ស មុាំ 
 ប ើយគត់ក៏្សមិ ដដលបា យាំ ែាំបោេះមុខខ្ុាំ ឲ្យបយើងខវល់។ 
២. អនក្សប្គូខ្ុាំមិ ដដលក្សប តើយ   បប្ងៀ រែួប ើយដតងព យល់ 
 ពីបមបរៀ ណាដដលមិ យល់  ឲ្យខ្ុាំបា យល់អតថ ័យែាស់។ 
៣. ឥ ូវខ្ុាំបា ា្ំបពញវយ័  ែិតតខ្ុាំមដមអនក្សប្គូណាស់ 
 ចាាំោក្សយ ណាត ាំចាាំយ៉ាងែាស់ ឲ្យខ្ុាំគិតណាស់ ការសិក្សា។ 

 
 ិព ធបោយ៖   កុ្សមារ ីប ៉្ា  មីុ ីញ កុ្សមារ ីដ ម មុ នីសិលា 
ដក្សសប្មលួបោយ៖  អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   
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ក្សាំណាពយ    ងស្សីខ្ុាំ ( ទប្ព មគីតិ) 
 
១. ទឹក្សែិតត ងស្សីខ្ុាំ   គត់រមយទមលអអសាា រយ 
 គត់តស ូណាស់ណា   បដើមបី អូ មិ  ត់ប ើយ។ 
២. គត់ប្វើការ ូរបញើស   មិ  ាំទស់ ឹងបមប ើយ 
 គត់មិ ដដលសាត យបប្កាយ  ប្គ ់បរឿងដដលគត់ខាំប្ ឹង។ 
៣. ខ្ុាំអាណិតគត់ណាស់  ខ្ុាំមិ ែាស់ក្សនុងែិតតពឹង 
 បរឿងគត់ខាំប្ ឹង នឹង   គត់មិ ឲ្យខ្ុាំគិតប ើយ។ 
៤. គត់មា ែិតតសមរមយ   គត់រមយទមសាអ តណាស់ប ើយ 
 គត់មិ ខ្ា ែអវីប ើយ   គត់លអប ើយប្គ ់លក្សខណៈ។ 
៥. គត់មា ែិតតស្សលាញ់  គត់មិ ចាញ់ ឹងបរឿងខាេះ 
 គត់ខិតខាំប្ ឹងណាស់  បដើមបីផ្ទា ស់ តូរ ីវភាព។ 
   បសៀមរា  ដងៃទី៣០ ដខបមសា ឆ្ន ាំ២០១២   

 ិព ធបោយ៖ កុ្សមារា ង  ដតលី អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 

 
 
 
ស្សបណាេះ ងស្សី ( ទភុ ងគលីលា) 

១. ឱ!  ីវតិជា ងស្សី  ខិតខាំឃ្លម តខមី  បប្ោេះែិតតជាស្សី។ 
២. រក្សសីុអវីពឹងសមតី  ប្ យុទធបម ដី  ឹក្សប ើងឈឺផា។ 
៣.  ឹក្សដល់ប្គស្សស់ប្តកាល ធាា  ់ដតមាតា  រក្សសីុែិ ា្ ឹម។ 
៤. ឥ ូវប្តវូចាាំទ ទឹង  ចាាំ ងែិ ា្ ឹម  ទាំងឈឺទាំងជា។ 
៥. ប្វើការទាំងខាួ បវទ   បដើមបីពុាំ្  ជាទីអាល័យ។ 
៦.  ឹក្សប ើងស្សបណាេះបពក្សដប្ក្ស ែិតត ឹក្សស្សដម  រ ូ ងដដលយ៉ា ់។ 
៧. ខ្ុាំប េះប្តូវ ួយ ាំបាត់  បទើ ការឈឺចា ់ គម  សប្មា ់ ង។ 
 
   បសៀមរា  ដងៃទី៣០ ដខបមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 
   ិព ធបោយ៖ កុ្សមារ ីសាំរទិធ សុគ ធ  អាយុ១៣ឆ្ន ាំ 

ទឹក្សែិតត ងស្សី ( ទភុ ងគលីលា) 
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១. ឱ! ទឹក្សែិតត ងស្សីខ្ុាំ   ឹក្សប ើងែង់យាំ គួរឲ្យឈឺចា ់។ 
២. បពល ឹក្សដល់ប្គគត់យ៉ា ់ ប្វើការប្ ញ ់ ខ្ា ែ អូ ឃ្លា  បាយ។ 
៣. មិ ហា   ឹង រយិយ បប្ោេះខ្ា ែបាត់កាយ  អូ ប្ សុស្សីខ្ុាំ។ 
៤. បពលគត់ ិយយប្បា ់ខ្ុាំ ឮប ើងែង់យាំ   ីវតិបវទ ។ 
៥. ឥ ូវប េះខ្ុាំពណ៌   ពីបរឿងបវទ    ីវតិ ងមតង។ 
    

បសៀមរា  ដងៃទី៣០ ដខបមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 
   ិព ធបោយ៖ កុ្សមារ ី     ែម ណាត់តាលី  អាយុ១៣ឆ្ន ាំ 

 

អ ុសាវរយ៍ីមិតតថ្នន ក់្សទី៦ 
      (លាំ ាំ ទ ប្ោ ស តិភាព) 

១. ឱ! មិតតរមួថ្នន ក់្សទាំងអស់គន  ដស សាត យបវលាប្គ ់យ៉ាងដដលក្ស ាង 
 អវីដដលពួក្សបយើងធាា  ់សាសង មិ ដដល ៉ាុ  ៉ាងែង់ដ ក្សគន ប ើយ។ 
២. ឥ ូវបយើងថ្នន ក់្សទីប្បាាំមួយប ើយ កុ្សាំបៅក្សប តើយប្តូវដតខាំសិក្សា 
 ដូែោក្សយចាស់បលាក្សបា បោលថ្ន មាសដងា ៉ាុ ណាពុាំបសមើវជិាជ ។ 
 
   ិព ធបោយ៖  កុ្សមារា អាាំង អ គ្ រភិរណុ អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 

 
បទសភាពប ើងភនាំ ( ទោក្សយប្បាាំពីរ) 

១. ខ្ុាំធាា  ់រស់បៅប ើងភនាំ   ឮសូរសតវយាំឆ្ាងបឆ្ាើយគន  
 ប្ក្សអូមផ្ទក ដប្ពដស រមយ   សាយភាយគ ធ ពីែមាៃ យ។ 
២. របសៀលប្តជាក់្សធាា ក់្ស ាំប រ  សាំប ងទឹក្ស ូរបៅមិ ឆ្ៃ យ 
 បទសភាពប ើងភនាំគ ់មិ ណាយ អារមមណ៍ស្សស់ស្សាយ ឹង្មមជាតិ។ 
៣. បពលប េះរ ូខ្ុាំបៅដស ឆ្ៃ យ   ឹក្សស្សស់បឆ្មឆ្យមិ ែង់ឃ្លា ត 
 ែង់ប ើញបទសភាពទីដទបទៀត សប្មស់្មមជាតិដក់្សជា ់ែិតត។ 
 
   ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីែម ណាត់តាលី អាយុ១២ឆ្ន ាំ 
     កុ្សមារ ី ូ ស្សីប្ព ួ  អាយុ ១៣ឆ្ន ាំ 
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យុវតីគាំរ ូ( ទោក្សយ៨) 

១. ប្ពេះោយជាសិសសមក្សពី   ទ  តស ូអាំណត់ ឹងការសិក្សា 
ជាកូ្ស ក្សសិក្សរ ស្សុក្សដស្ស ែមាក រ   ីវភាពខសត់ណាមិ សូវ្ូរធារ។ 

២. មក្សបរៀ  ទីប្ក្សុងក្សនុងែិតតមដម   ខ្ា ែ ួ បប្គេះភយប្គុ បតត រ្ 
ែិតតមួយប្ពួយគិតបរឿងប្ កូ្សមា ់ទ  មាត យមិ សូវជាបៅផទេះឯកា។ 

៣. បៅដងៃដាំ ូងបពលដដលែូលបរៀ   សិសសកូ្ស អនក្សមា ឫក្សបគ ឺុហា 
រាងកាយស្សស់បថ្នា សស្សស់សាអ តស ហ្ រ លមអងបសនហាផ្ទក បៅឧទា ។ 

៤. ប្ពេះោយ្ក្សដ រសមាឹងឯខាួ   បប្ ៀ ដូែប្តកួ្ស សៃួតរក្សទឹក្សគម   
ែង់បា ព ាឺលអ ភាឺវមិា    ែិ ត ដស្សក្សឃ្លា  ែង់បា ភាឺថ្នា ។ 

៥. ដត ញ្ញហ ប េះពិតជាមិ ងវី   បរឿងគួរឲ្យភ័យគឺការសិក្សា 
ប្ពេះោយ្ក្សគិតប្វើដូែបមតែមាត   បតើប្វើយ៉ាងណាបទើ បរៀ ពូដក្ស។ 
 
 ិព ធបោយ កុ្សមារ ី  ថ្ន ់ ស្សីបៅ  កុ្សមារា  រសមី   ភារមយ 
  កុ្សមារ ី  បសឿ  ណារ ី  កុ្សមារា  សម ពិបងរ 
 ដក្សសប្មលួបោយ អនក្សប្គ ូ លាក់្ស មា៉ាដ   

វាយកុ្សាំពយូរទ័របោយ កុ្សមារ ីឯក្ស សុវណណ ុបាា   
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មិតតរ ស់ខ្ុាំ ( ទភុ ងគលីលា) 
 
១.  ុបាា ជាសិសសគាំរ ូ   សុជាតិ ិ គូរ  មិ ទាំប រដដ។ 
២. តុងប ងរអ ូរាល់ដងៃ   មិ បែេះលក្សដល គិតដតបរឿងបលង។ 
៣. លា ប ងែូលែិតតបប្ែៀងបលង សុភាពប្ ដ ង ឌឺ្ដងដផាផ្ទក ។ 
៤.  ីវ ័រពូដក្សអសាា រយ   មា ទាំប្បាជ្ា  ពិតជាលអណាស់។ 
៥. លីប ៀងពូដក្សបលងណាស់  មក្សរាមិ ខ្ម ស ពូដក្សបក្សអងកាអ ង។ 
៦. បដត ិយយមា ភ័សតុតាង  មិ បែេះអេះអាង យក្សដតឈនេះបគ។ 
៧. ណាលី មិ ដដលបែេះប   ពិតបៅទាំប រ  មិ គិតបរឿងបលង។ 
៨. មា៉ា  ីតមិ ដដលបែេះបលង  គិតដតប្ ដ ង  បប្ក្ស យក្សែាំប េះ។ 
៩.  វែិឆិកា ិុ បប្ក្ស ែាំប េះ    ហ្ ត់សិសសបែេះ មិ សូវប ឿយ ត់។ 
១០. កាណាមិ សូវប្បាក្សដ  ក្សនុងការ្រ ត់ ែូលែិតត ួយគន ។ 
១១. ភិរណុខ្ា ែបគបវទ    សុខែិតតពុេះោរ បវលាឈឺចា ់។  
១២.  ិមិតតមិ បែេះឈឺចា ់   ស្សីបៅប្ ញ ់ ចា ់យក្សែាំប េះ។ 
  

 ិព ធបោយ៖   កុ្សមារា បលើត វណណ្ី  កុ្សមារ ីសាំរទឹធសុគ ធ 
    កុ្សមារ ីែម ណាត់តាលី 
 ដក្សសប្មលួបោយ៖  អនក្សប្គ ូលាក់្សមា៉ា ដ   
 វាយកុ្សាំពយូទ័របោយ៖  កុ្សមារ ីឯក្ស សុវណណ ុបាឆ  អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 
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បរឿង    បខ្ម ែដតបហាង   
 កាលពីបប្ពង យ មា  រមីាន ក់្សបា បដើរកាត់ដប្ព ា្ំមួយ ស្សា ់ដតបពលប េះ 
មា បចារដប្ពមួយប្ក្សមុ ដដលមា គន ប្បាាំ ក់្ស។ មាន ក់្សៗសុទធដតកា ់កាាំ ិតបរៀងៗខាួ ។ ទី
មួយប ម្ េះតយ  ទីពីរប ម្ េះតឹង ទី ីប ម្ េះបតឿ ទី ួ ប ម្ េះត ់ ទីប្បាាំប ម្ េះ ដត។ 
បចារទាំងប្បាាំ ក់្ស បា មក្សចា ់ រមីាន ក់្សប េះដដលបដើរែូលដប្ពយក្សបៅសមាា  ់បចាល
បដើមបីយក្ស ងវិែដដលមា តដមា ស់ ង។  របី េះ  បា កាា យ បៅជាបខ្ម ែដតបហាង
មាន ក់្សដ៏សាហាវបៅក្សនុងដប្ពប េះ។ 
 ដងៃមួយមា  ុរសមាន ក់្សបៅកា ់អុស បខ្ម ែដតបហាងប េះបា សមាា  ់ ុរស
ប េះ។ ឲ្យដតមា  រណាែូលបៅ គឺបខ្ម ែដតបហាងសមាា  ់។ អនក្សបៅក្សនុងភូមិ ប េះក៏្ស ាំ
គន ខ្ា ែក៏្សដលង ាំគន បៅដប្ពប េះបទៀត។ ពីរ ីដខក្ស ាង មក្សអនក្សភូមិបា ោក់្សប ម្ េះដប្ព
ប េះថ្នដប្ពដតបហាង។ 

 ិព ធបោយ កុ្សមារ ីប ៉្ា  មីុ ីញ  កុ្សមារ ីខុ  រក្សា 

កុ្សមារ ីដ ម មុ ីសិលា កុ្សមារ ីហា  ស្សីយ៉ា  

 វាយកុ្សាំពយូទ័របោយ៖ កុ្សមារ ីឯក្ស សុវណណ ុបាឆ  
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បរឿង    ុរសឆ្ាងដដ រក្សប្ ព ធ 
កាលពីឆ្ន ាំមុ មា  ុរសមាន ក់្សបា  ិេះឡា បៅរក្សប្ ព ធបៅឯសាវ យបរៀង ប ើយ

បគក៏្សបៅរក្សប្ ព ធបៅឯប្ពាំដដ បវៀតណាម។  ុរសប េះមិ បែេះភាសាបវៀតណាម ក៏្ស
មក្សរក្សប្ ព ធ បៅឯបខតតបសៀមរា វញិ បគបា រក្ស ប្ ព ធបៅ ិតសអក្ស ពីបប្ោេះប្ ព ធបៅ
ទីប េះ សុទធដតអនក្សមា ។ បពល ុរសបៅដល់មុខផទេះ មា ដឆ្កញីមួយ ប ម្ លមួយ  

ប ើយមា កូ្ស  ួ បា បដញខ្ាំ ុរសប េះ  ោែ់ប ើង ូរ្ម។ បពលរែួពីដឆ្កប ើយ
ែូលបៅដល់ អនក្សការោរផទេះសាម  ដតបចារែូលលួែ ក៏្សយក្សដាំ ងមក្សឆ្ក់្ស។ បពលប េះ
ឪពុក្សមាត យខ្ងស្សី បា បែញពីផទេះ មក្សបមើលប តុការណ៍ ក៏្សបា  ាំ ុរសប េះ ែូល
បៅក្សនុងផទេះប ើយបា ប្ ដ លមួយស ទុេះ ឪពុក្សខ្ងស្សីបា យក្សទឹក្សមក្សឲ្យ ុរសផឹក្ស។ 
 ុរសប ើញកូ្ស ប្ក្សមុាំបគក៏្សបមើលយ៉ាងភាឹក្ស ូរ្មតាមប្ែមុេះ មា ប តុការណ៍ជា តគឺ
បភាើងបា ោែ់ កូ្ស ប្ក្សមុាំក៏្សភ័យសាម  ដតមា បរឿងអវីក៏្សបបាេះបចាលដក្សវទឹក្សបៅ។  ួ គន ដដរ 
ក៏្សមា បភាៀងផគររ ទេះស្សា ់ដត ុរសក៏្សបា សតីថ្ន ខ្ុាំក៏្សមា វជិាជ ខ្ងអគគីស ីដដរ ប ើយបគក៏្ស
បៅតបភាើង រ ាំបពែប េះក៏្សមា រ ទេះ បាញ់ ុរស ិង ងបៅ បមដឆ្ក ិងកូ្ស ដឆ្ក។  ុរសក៏្ស
ស ា ់បៅ។ បៅបពលដដលដឹងខាួ ក៏្សប ើញកូ្ស ប្ក្សមុាំក្សាំពុង បរៀ បាយ ទឹក្សឲ្យ។ 

 ប្ពឹក្សដសអក្សឪពុក្សមាត យខ្ងស្សីសួរឯងស្សឡាញ់កូ្ស បយើងពិតដដរឬបទ?  ុរស
បឆ្ាើយថ្ន៖ “ខ្ុាំពិតជាស្សឡាញ់កូ្ស អីុដម ”។ បគប ើញ ុរសពុេះោរប្គ ់ឧ សគគក៏្សប្ពម
បលើក្សកូ្ស ឲ្យ។ 

  

  ិព ធបោយ      កុ្សមារា វ ិ វពុិ្សុភា ី  កុ្សមារា សុខ សុភាព 

   កុ្សមារា   ុ  សុរា យ  កុ្សមារា ឆុ្ង លា ប ង 

   កុ្សមារា ្ល់ វណណបដត  

 វាយកុ្សាំពយទ័របោយ៖ កុ្សមារ ីឯក្ស សុវណណ ុបាា  
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រ ឿង    កូ្ស ខុសប ើយ! 
 កាលពីដ ់ឆ្ន ាំមុ មា ប្គសួារមួយ មា គន  ី ក់្ស ដតឥ ូវបៅសល់ដតពីរ ក់្ស
បទ បប្ោេះ តីបា សាា  ់បចាលបៅប ើយ។ សពវដងៃមីងឌី្រស់បៅជាមួយកូ្ស មាន ក់្សប ម្ េះ រា៉ា  
បោយប្ ក្ស មុខរ រ ជាអនក្សលក់្ស ដ ាបៅផារ។  
 កាលពីឪពុក្សរា៉ា បៅរស់ រា៉ាជាបក្សមងឧសា ៍ពាយមប្ ឹងដប្ ងអាំណត់    តស ូ
ប្គ ់ដ  យ៉ាង ទាំងកិ្សែាការសាលា ទាំងកិ្សែាការក្សនុងបប្តផទេះ។  ៉ាុដ តចា ់ពីឪពុក្សសាា  ់
បៅ រា៉ា ក៏្សដប្ រ ូដប្ ែិតតដប្ ែរតិ ឫក្សោរក៏្សដ ាក្សរ ូតកាា យជាបក្សមងសាទ វ បដើរ ក់្សមា៉ា  ថ្នន ាំ
បញៀ ជាមួយពួក្ស ង ា្ំ ឬប ើងកាង។ រឯីមីងឌី្វញិ ខាំរក្សប្បាក់្សទាំងយ ់ដងៃ មិ ទាំប រដដ
ប ើយ រ ូតដល់ខាួ មា  មៃឺបទៀតផង។ 
 ដងៃមួយគត់បា ទទួលដាំណឹងថ្ន កូ្ស មា រ ួស គត់ភ័យណាស់ បប្ោេះគម  
លុយសប្មា ់វេះកាត់ មៃឺកូ្ស  ក៏្សបៅប្វើការសីុឈមួល ដ ថមបទៀត។ គត់ប្វើការ្ៃ ់បលើស
ពីក្សមាា ាំងរ ស់គត់។ 
 ចា ់តាាំងពីដងៃប េះមក្ស បប្កាយបពលបែញពីម ទីរបពទយ រា៉ាបា ដឹងក្សាំ ុសខាួ 
ដដលបា ប្វើពីមុ មក្សបលើមាត យ បទើ រា៉ាសូមបទសមាត យ  ិងស ាថ្ន ខាួ  ឹងសាត  ់
 គ្  ់  ឹងខិតខាំបរៀ សូប្តបដើមបអី គត។  
  

 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីសាំរទឹធ សុគ ធ អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 
 

 

ខុសដងៃប េះប ើយ សូមដងៃបប្កាយកុ្សាំឲ្យខុសបទៀត  
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បរឿង   អនក្សប្ក្ស ិយយអីក៏្សមិ ប្តូវ 
  

កាលពីបប្ពង យមា  ង អូ  ី ក់្ស (ប្ សុពីរស្សីមួយ)ជាកូ្ស ក្សាំប្ោ។ បពល
ពួក្សបគ ា្ំបពញវយ័ កូ្ស ែបងកាា យជាអនក្សមា  ែាំដណក្ស អូ ស្សី  ទ  ់បទេះ ីមិ មា ដូែ
ជា ង ដត ងក៏្សមា ប្ទពយអាែរស់បៅបា សមរមយ ផទុយពី អូ ប្ ុសបៅគឺប្កី្សប្ក្សលាំបា
ក្ស។ បៅបពល ួ  ុាំប្គសួារបទេះ អូ ប្ សុបៅ ិយយអវី ក៏្ស ងប្ ុសវាថ្នខុសរ ូតប្វើ
ឲ្យគត់អ ់ែិតតណាស់ ដតក៏្សមិ ហា  ត តអវី។ លុេះបប្កាយមក្ស  អូ ប្ សុបៅខាំរក្សសីុក៏្ស
បា កាា យជាអនក្សមា ។ បពលមក្ស ុាំប្គួសារ  អូ ប្ សុបៅក៏្ស ិយយ៖” ងឯង ិង ង
ស្សីបរៀ ការជាមួយគន បៅ!”។ បោយសារខ្ា ែអាំណាែ អូ ជាអនក្សមា   ងប្ សុមិ 
បា គិតពីសមតី អូ ប េះបទ ក៏្សបឆ្ាើយផូង៖”លអ! ប្តវូប ើយ អូ ប្ សុ”។ គួរឲ្យខឹងណាស់ 
បតើមា  ង អូ  បងកើតឯណា ដដលបរៀ ការជាមួយគន ប េះ។  អូ ប្ ុសបៅត ៖” ងឯង
ឆ្កួតប ើយ! កាលពីខ្ុាំប្ក្ស ខ្ុាំ ិយយប្តូវ  ងឯងថ្នខុសរ ូត ដល់ឥ ូវ ខ្ុាំ ិយយខុស 
 ងដ រជាថ្នប្តូវបៅវញិ គិតបៅអនក្សមា  ិយយអីក៏្សប្តូវដដរ ន៎!”។ 
 
  សរបសរបោយ៖ កុ្សមារា បលើត វណណ្ី 
 
 

ោក្សយបពែ ៍មុ ស្សដី គួរប្ ុសស្សីគិតឲ្យែាស់ 
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បរឿង   វាស រ ស់បក្សមងពីរ ក់្ស 
  

កាលបដើមប ើយមា បក្សមងប្ ុសពីរ ក់្សរស់បៅក្សនុងភូមិជាមួយគន ។ មាន ក់្សប ម្ េះ 
សុភា ជាកូ្ស ក្សសិក្សរប្កី្សប្ក្សមាន ក់្ស។ សុភាជាបក្សមងឧសា ៍ពាយមក្សនុងការសិក្សា  ិងបែេះ
 ួយប្វើការឪពុក្សមាត យ ប្ពមទាំងអនក្ស ិតខ្ង។ ែាំដណក្ស វែិិប្ត ជាកូ្ស អនក្សមា បៅក្សនុងភូ
មិ។ ពួក្សបគទាំងពីរគឺបរៀ បៅថ្នន ក់្សជាមួយគន ។ សុភាខិតខាំបរៀ សូប្ត  ិងសាត  ់ប្គូ
ព យល់  ៉ាុដ តវែិិប្តវញិ អាងដតខាួ ជាអនក្សមា  ក៏្សមិ ខិតខាំបរៀ សូប្ត  ិងសាត  ់ប្គូ
ព យល់បទ វាែូលែិតតរក្សបរឿងអនក្សដដទណាស់។ 
 បប្ែើ ឆ្ន ាំក្ស ាងផុតបៅ សុភាបា កាា យជាបៅដក្សបៅប្ក្សុម  ុ មួយ។ ផទុយបៅវញិ 
វែិិប្តធាា ក់្សខាួ កាា យជាក្សមមក្សរសាំណង់ បោយសារមាត យរ ស់បគធាា ក់្សខាួ ឈឺ ប្ទពយ
សមបតតិក៏្សអស់។ ដងៃមួយពួក្សបគទាំងពីរបា  ួ គន  បោយដែដ យ។ វែិិប្តបា បគែមុខ
បែញពីសុភាបោយបអៀ ខ្ម ស។ សុភាប ើញដូែប េះ ក៏្សបដើរបៅរក្សប ើយ ិយយថ្ន៖”
វែិិប្ត! ឯងឈ ់ប្វើជាក្សមមក្សរសាំណង់បទៀតបៅ ឯងមក្សប្វើការជា ុគគលិក្សបៅប្ក្សុម  ុ 
គន បៅ គន  ឹងទទួលយក្សឯង”។ វែិិប្តត ៖”គន មិ សម ឹងប្វើការជាមួយឯងបទ បប្ោេះ
គន ខវេះែាំបណេះវជិាជ  ប េះប ើយមក្សពីគន មិ ខិតខាំបរៀ សូប្ត បដើរបលងបភាើតបភាើ  អាងប្ទពយ
សមបតតិឪពុក្សមាត យ ែុង ា្  ់លទធផលបា ផតល់ ូវបមបរៀ  ីវតិយ៉ាងដូបែនេះ គន ខុស
ប ើយ!”។ 
 
  ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីលាក់្ស មា៉ា  ីត  កុ្សមារ ីវណណ ណាលី  
    កុ្សមារ ីសិុ  ពិសី 
 

បលង ួសប្ មាណ ប្វើឲ្យខក្សខ្ ការបរៀ សូប្ត 
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បរឿង     មីរយេះ 
 កាលបដើមប ើយ មា តាយយពីរ ក់្សជា តីប្ ព ធ ឹងគន ។ ដងៃមួយតាយយពីរ
 ក់្សប េះ បា ទិញមីទុក្សពីរក្ស ា្  ់ ។ បពលប េះ មីបា ទក់្ស ឹងដដក្សលួសក៏្សរយេះងង់។ 
លុេះប្ពឹក្សប ើង មា ប្ពេះសងឃមួយអងគបា បដើរ ិណឌ បាតមក្សដល់ផទេះពួក្សគត់។ តា
យយបា យក្សមីពីរក្ស ា្  ់ដដលពួក្សគត់ទិញទុក្សប េះ មក្សោក់្សបាតប្ពេះសងឃ ស្សា ់
ដតប្ពេះសងឃមា ពុទធដិការប ើង៖”មីរយេះ”។ ឮដូែប េះ យយក៏្សត វញិ៖”ក្សរណុាបា 
យក្សមីមក្សោក់្សបាតប្ពេះអងគប ើយ បមតែក៏្សប្ពេះអងគប រកូ្សរណាថ្ន មីរយេះបៅវញិ?”។ ប្ពេះ
សងឃត ៖”មិ ដម បទ! គឺមីរយេះ”។ 
  សរបសរបោយ៖ កុ្សមារា បលើត វណណ្ី  អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 

 

 

បរឿង   កុ្សមារាបដើរៗបភាើងបឆ្េះបខ្ 

 កាលពីបប្ពង យ មា កុ្សមារាមាន ក់្សប ម្ េះ ចា ់សុក្ស។ បគបរៀ បៅសាលាទប ា
បាសាក់្ស។ ចា ់សុក្សមា មិតតមាន ក់្សប ម្ េះ ពិសិដា។ ពិសិដាដតងដតញុេះញង់ សុក្សថ្ន “សុក្ស
សាំ ុក្សក្សបណាត  បភាើងបឆ្េះបខ្បលាតែូលទឹក្ស”។ សុក្សបា  ិយយបៅកា ់ពិសិដាបោយ
ខឹងប្ែបឡាតថ្ន៖”ប ើឯង ិយយោក្សយ នឹងបទៀត ខ្ុាំ ឹងប្បា ់អនក្សប្គបូ ើយ”។ តាាំងពីដងៃ
ប េះមក្ស ពិសិដាដលងហា   ិយយបទៀតប ើយ។ ដតបៅដងៃមួយ សុក្សបា បដើរបៅបរៀ  
ក៏្សប្ ទេះ ឹងបក្សមងោលមួយប្ក្សុមក្សាំពុងបលងបភាើង សុក្សក៏្សបា បៅប្បា ់ពួក្សបគកុ្សាំឲ្យបលង
ប្ យ័តនបឆ្េះផទេះរ ស់អនក្សភូមិ។ បក្សមងទាំងប េះក៏្សបា យក្សបភាើងបៅដុតបខ្រ ស់សុក្ស 
ដដលក្សាំពុងបសាៀក្ស ឹងខាួ ។ បពលបភាើងបឆ្េះ សុក្សក៏្ស ឹក្សដល់សាំដីពិសិដា វាក៏្សបលាតែូល
ទឹក្សដម  បភាើងក៏្សរលត់អស់។ ចា ់ពីដងៃប េះមក្ស បគក៏្ស ិយយថ្ន៖”សុក្សសាំ ុក្សក្សបណាត  បភាើ
ងបឆ្េះបខ្បលាតែូលទឹក្ស”។ 
  ិព ធបោយ៖  កុ្សមារា     ីណារទិធ 
    កុ្សមារា ឡាយ សុខប ៀង 
    កុ្សមារា ង  ដតលី 
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បរឿង   ក្សាំពូលបចារលៃង់ ៉ាេះតាចាស់បលៃើ 
  

បៅយ ់មួយមា តាចាស់មាន ក់្ស ិេះម៉ាូតូកាត់មុខវតត។ បៅបពលប េះបចារមួយប្ក្សមុ
បា មក្សសាក ត់ផាូវគត់បដើមបី ា ់យក្សម៉ាូតូយ៉ាងក្សញ្ញា ស់រ ស់គត់។ បចារប េះបា 
 ិយយបៅកា ់តាថ្ន៖”តាឯងឆ្ ់ឲ្យម៉ាូតូមក្សខ្ុាំ”។  ិយយរែួបចារក៏្សដក្សប្ ោ ់ឈូស
លហុងមក្សគាំរាមតា ដតតាបា ត ់បៅវញិថ្ន៖” ឱ!បលាក្សបចារ ខ្ុាំសូមអងវរ ប ើសិ ជា
បលាក្សយក្សម៉ាូតូរ ស់ខ្ុាំ បតើខ្ុាំបា ម៉ាូតូឯណា ិេះលក់្សប្តដ ៉ា?។តា ិយយរែួប ើយ បចារក៏្ស
សមាុតតាថ្ន៖”ដ ! ប ើតាឯងមិ ឲ្យម៉ាូតូបយើងបទ បយើង ឹងយក្សអាវុ្ ដ៏ក្សាំណាែប េះមក្ស
ឈូសមុខតាឯង”។ តាត ៖”បតើបលាក្សបចារពិតជាយក្សម៉ាូតូប េះដម ឬ?”។ បចារ ិយយ
៖”បយើងមក្ស ា ់តាឯង មិ ដម មក្សទិញតដងាយ៉ាងប េះបទ បចារដូែបយើង ធាា  ់ដតលួែ
ែូលវតត លួែរ ងបលាក្ស ដតដល់មក្ស ា ់ម៉ាូតូក្សញ្ញា ស់ យ៉ា  ់អីយ៉ា  ់យ៉ាងប េះ បអើយ! 
ឈ ់ប្វើបចារប ើយ យ៉ា ់ណាស់ បៅរក្សសីុប្តឹមប្តូវវញិ ប្ បសើរជាង”។ 
  

 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីថ្ន ់ ស្សីបៅ  កុ្សមារា សម ពិបងរ 
    កុ្សមារ ីភួ   ីវ ័រ  កុ្សមារ ីបសឿ  ណារ ី

បរឿង    ប្គួសារដឆ្ក 
 ដងៃមួយមា កូ្ស ដឆ្កមួយក្សាលបា វបងវងបាត់ពីបមវា ខណៈដដលវាក្សាំពុងបែញ
បៅរក្សែាំណី។ កូ្ស ដឆ្កប េះប ម្ េះសុគី ឯមាត យវាប ម្ េះសូ ី បៅបពលដដលបមវាបែញ
បៅរក្សែាំណីបាត់ វាបា ធាា ក់្សែូលបៅក្សនុងទឹក្សសទឹងរាក់្សមួយ ស្សា ់ដតមា សតវខ្ា ដ៏
ក្សាំណាែមួយបៅ ួយវាបែញពីទឹក្សប េះ ។ សតវខ្ា  ប្មងុ ឹងសីុកូ្ស ដឆ្ក ស្សា ់ដតមា 
ដឆ្កប ម្ លមួយបា  ក់្សសន្រងគ ់បលើសតវខ្ា ដ៏ក្សាំណាែប េះ។ ដឆ្កប ម្ លមា ប ម្ េះថ្ន 
សុគ។   ទ  ់ពីរែួ ីវតិពីបសែក្សតីសាា  ់ កូ្ស ដឆ្កបា បរៀ រា ់ប្បា ់ដឆ្កប ម្ លតាម
ដាំបណើ របរឿង។ ដឆ្កប ម្ លបា  ាំកូ្ស ដឆ្កបៅរក្សមាត យវាទល់ដតប ើញ បទើ ដឹងការពិត
ថ្ន កូ្ស ប េះជាកូ្ស  បងកើតរ ស់ខាួ ។ វាគួរឲ្យរកី្សរាយណាស់ បៅទី ាំផុតប្គួសារដឆ្កបា 
 ួ  ុាំគន វញិ ប ើយរស់បៅជាមួយគន ប្ ក្ស បោយបសែក្សតីសុខតបរៀងបៅ។ 
   ិព ធបោយ៖   កុ្សមារ ី ូ មា៉ារា៉ា វ ី
  ដក្សសប្មលួបោយ៖  អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   
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បរឿង  បមមា ់ប្ក្ស ម  ិងក្សបន្រញ្ញជ ងក្សាំណាែ 
 កាលបដើមប ើយ មា បមមា ់មួយក្សាល មា ពណ៌ប្ក្ស ម បា បែញពីស្សុក្ស
ឆ្ៃ យមក្សរស់បៅក្សនុងដប្ពបប្ៅ បោយគម  កូ្ស  គម   តី។ បមមា ់បា ចា ់បផតើមសង់ផទេះ
បដើមបីរស់បៅ ដតបពលសង់បា ោក់្សក្សណាត លស្សា ់ដតខវេះបឈើ បទើ បៅរក្សដងម  ួ 
បពលប េះក៏្សបា  ួ ក្សបន្រញ្ញជ ងមួយក្សាលដដលមា រាងសគមសាគ ាំង បមើលបៅដូែជាអត់
អាហារជាយូរដងៃណាស់មក្សប ើយ។ ក្សបន្រញ្ញជ ងប្គ ់ដតប្ក្សបលក្សប ើញបមមា ់ក៏្សគិតក្សនុង
ែិតតថ្ន៖”បមើលបៅ លាភអញប ើយ ប ើមិ បឆ្ាៀតឱកាស វា ឹងបៅជាបមា ៈប ើយ។ 
ដូែប េះ គួរដតសីុបៅ”។ គិតប ើយ ក្សបន្រញ្ញជ ងបដើរល ៗបដើមបចីា ់បមមា ់ប្ក្ស មប េះ 
ដតបោយអកុ្សសល ក្សបន្រញ្ញជ ងក៏្សមុត  ា សាា  ់បៅ។ 
  ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីសាំរទិធ សុគ ធ  អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 
    ដក្សសប្មលួបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   
 

កុ្សាំប្វើអវីឲ្យ ួសប្ មាណ ប្តូវគិតមុខគិតបប្កាយសិ ។ 
 

បរឿង    វាស  ងកាណា 

ដម៉ា:  ប ើយដងៃប េះបតត ណាស់ែង់បប្ែៀងមួយ ទ  ៉ាុដ តខ្ា ែកូ្ស វាបសើែែាំអក្ស។
ែង់ប ើក្សក្ស ហ្ រដតខ្ា ែអស់បភាើង ឥលូវរក្សបៅមី      កូ្ស ប េះមក្សបមើល។ 

កូ្ស :   ចាស់រក្សខ្ុាំមា ការអវី? បា ជាប្ ញ ់ប្ ញល់ដូបែនេះ។ 
ដម៉ា:  បអើអញរក្ស ងឯងបប្ោេះែង់សួរថ្ន ឯងប្វើមហូ រែួឬបៅបយើងឃ្លា  បាយ

ណាស់។ 
កូ្ស :   ចាស់រែួប ើយអនក្សដម៉ា។ 

ម្  ីស:  អូ ! ប្មា សួរអនក្សមីង។ 
ដម៉ា:   បលើក្សដដថ្នវ យប្ពេះក្សមួយ។ បតើក្សមួយមក្សមា ការអវី? 

ន្  ីស:  ខ្ុាំប្បា ់បរឿងដល់អនក្សមីងែុេះ កាណា ឹងណាបគមិ ប្ពមប្វើអវី  ងឈរ
បៅមាត់ ងអួែចាាំបមើលបពលមីង ិតមក្សដល់ បទើ បគ ឹងប្វើ។ 

កូ្ស :   មិ ពិតបទដម៉ា  មិ ពិតបទដម៉ា ។ 
 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីកាល់ មុ នីបពប្   កុ្សមារ ីបា៉ាល់ បា៉ា  ់កាណា 

    កុ្សមារ ីបអៀង បសៀវមីុ  កុ្សមារ ីឈួ  សុកា  
    កុ្សមារ ី  ឹង រែ  
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  បរឿងខាី  ក្សបន្រញ្ញា ង ិងបមមា ់ប្ក្ស ម  
 
ដងៃមួយ បមមា ់ប្ក្ស មមួយបែញបៅរក្សអុសយក្សមក្ស ួស ុលផទេះរ ស់ខាួ ដូែ 

សពវដង ។ បពលបែញបៅដល់ោក់្សក្សណាា លផាូវមា ក្សបន្រញ្ញជ ងមួយបា ពួ សាទ ក់្សចា ់
បមមា ់ប េះបោយោក់្សក្សនុងងង់ ា្ំមួយ ប្មុង ឹងយក្សមា ់ប េះបៅប្វើជាែាំណីរ ស់ខាួ
 ។ បដើរមិ ទ ់បា  ៉ាុ ម  ផងក្សបន្រញ្ញជ ងប េះបា ឈ ់សប្មាក្សបៅដក្សបរប ើងភនាំមួយ។ 
ខណៈបពលដដលក្សបន្រញ្ញជ ងក្សាំពុងដតបដក្សលក់្សយ៉ាងសក ់សកល់ស្សា ់ដតបពលប េះបម
មា ់ប្ក្ស មបា យក្សក្សដន្រ ត ដដល បៅក្សនុងក្សដ សង ង់ក្សររ ស់វាយក្សមក្សកាត់ងង់ប េះ
រ ូតដល់បា សបប្មែប ើយបា យក្សដុាំងមតូែៗោក់្សែូលបៅក្សនុងងង់ប េះ។   តិែ
បប្កាយមក្សក្សបន្រញ្ញជ ងបា ភាៃ ក្សពី  ដាំបណក្សវញិរែួសាា យងង់ប េះយក្សបៅផទេះបោយគម  
សងស័យអវីទាំងអស់ ។ លុេះបពលបៅដល់ផទេះក្សបន្រញ្ញជ ងបា ោាំទឹក្សពុេះយ៉ាងខ្ា ាំងរែួចាក់្ស
ងង់ ដដលោក់្សមា ់ប េះែូលបៅក្សនុងទឹក្សប េះប្វើឲ្យខ្ទ តទឹក្សដ៏ដស បតា ប េះ បា ខ្ទ ត
មក្ស ៉ាេះក្សបន្រញ្ញជ ងប េះប្វើឲ្យក្សបន្រញ្ញា ងប េះសាា  ់ភាា មមួយរ ាំបពែ ។ 

ចា ់តាាំពីបពលប េះមក្ស បមមា ់រស់បៅបា សុខស្សលួប ើយក្សបន្រញ្ញជ ងដដទ
បទៀតក៏្សមិ ហា  បៅដក្សបរបមមា ់ប េះបទៀតដដល ។ 

 
 ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីសាំរទិធ សុគ ធ  អាយុ ១២ឆ្ន ាំ 
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បរឿងខាី     កូ្ស អក្សត ា្ូ 
 កាលបដើមប ើយមា ប្គសួារមួយ ជាអនក្សមា សតមភបៅក្សនុងភូមិ។ គត់មា កូ្ស 
ប្ ុសមាន ក់្ស  ិងកូ្ស ស្សីមាន ក់្ស។ កាលបៅតូែពួក្សបគែូលែិតតបរៀ សូប្ត  ិងឧសា ៍ណា
ស់។ លុេះបពលបពញវយ័ កូ្ស ប្ ុសែបងែូលែិតតបដើរបលង រ ូតកាា យជាបក្សមងទាំប ើង 
ប ើយយក្សលុយឪពុក្សមាត យ បដើមបីបៅទិញថ្នន ាំបញៀ  ឬបារ ីក់្ស  ទី ាំផុត ក៏្សមិ ប ើញប្ត
  ់មក្សផទេះវញិ។ អាំបពើទាំងប េះ ប្វើឲ្យអនក្ស ិតខ្ង  ិងអនក្សភូមិទាំងអស់សអ ់បខាើមណា
ស់។ ែាំដណក្សឯកូ្ស ស្សីបៅែូលែិតតបរៀ សូប្ត ប ើយដតងដតទទួលបា រ វ្  ់ជាបរៀង
រាល់ដាំណាែ់ឆ្ន ាំ។   
 ចា ់ពីកូ្ស ប្ សុបែញពីផទេះបាត់ ឪពុក្សមាត យពិបាក្សែិតតណាស់ រ ូតដល់ធាា ក់្ស
ខាួ ឈឺ។ លុេះមួយដខបប្កាយមក្ស  ឹក្សអាណិតដល់ឪពុក្សមាត យ ក៏្សប្ត  ់មក្សផទេះវញិ 
ប ើយបា លុត ងគង់សូមបទសែាំបោេះមុខបលាក្សមា គុណទាំងពីរ សារភាព ូវ
ក្សាំ ុសដដលខាួ បា ប្វើខុស។ បលាក្សទាំងពីរបា  ិយយថ្ន៖ “ប ើកូ្ស ដឹងខុសប ើយ 
ពុក្សដម៉ាស ាយែិតតណាស់ កូ្ស ប្តូវខិតខាំក្សសាងខាួ សារជាងមីវញិ”។  
 ចា ់តាាំងពីបពលប េះមក្ស កូ្ស ប្ ុសរ ស់គត់ក៏្សបា ដក្សដប្ ខាួ ប ើងវញិ ប ើយ
បា កាា យបៅជាអនក្សប្គ ់ប្គង(manager)ដ៏ស ហ្ រមាន ក់្សដងមបទៀតផង។ 
 
   បសៀមរា  ដងៃទី ២៧ ដខមក្សរា ឆ្ន ាំ២០១២ 
   ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីលាក់្ស មា៉ា  ីត  អាយុ១២ឆ្ន ាំ 
     កុ្សមារ ីវណណ ណាលី  អាយុ១២ឆ្ន ាំ 
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បរឿងខាី   Yes No Ok! 
  

កាលពីដ ់ឆ្ន ាំមុ  មា ឪពុក្សកូ្ស ពីរ ក់្ស ជាអនក្សមា  បា  ាំគន បៅប្ បទស    
បារាាំង។ បពលប េះឪពុក្សសួរបៅកូ្ស ថ្ន៖”កូ្ស ! ែុេះបៅបពលដដលបគសួរបយើង បតើបយើង
ប្តូវបឆ្ាើយត យ៉ាងដូែបមតែបៅបគវញិ?”។ កូ្ស បឆ្ាើយ៖”ពុក្សឯង ិយយថ្ន Yes No Ok
បៅ វារែួបស្សែប ើយ”។  ដ ក្សរែួ ឪពុក្សកូ្ស ទាំងពីរ ក់្ស ក៏្ស ាំគន បគងបៅ។ លុេះដសអក្ស
ប ើង ឪពុក្សបា  ាំកូ្ស បៅបលងសួ កុ្សមារ។ បពលប េះ ពួក្សបគបា  ួ  ឹង  ជាតិបា
រាាំមាន ក់្ស ដដលបា បាត់កា ូ លុយ ក្សនុងការ ូ ប េះមា លុយមួយមឺុ ដូឡារ ប ើយក៏្ស
បា មក្សសួរឪពុក្សកូ្ស ទាំងពីរ ក់្សប េះជាភាសាបារាាំងថ្ន៖ “បតើអនក្សទាំងពីរមា បា 
បរ ើសកា ូលុយខ្ុាំដដរឬបទ?”។ ឪពុក្សបឆ្ាើយ៖”Yes!”។ បារាាំងត ៖”អីុែឹង! ឲ្យខ្ុាំសុាំវញិមក្ស 
បតើបា បទ?”។ កូ្ស បឆ្ាើយ៖”No”។ បារាាំង ិយយ៖”អីុែឹង! ខ្ុាំបតបៅ ៉ាូលីស ឲ្យមក្សចា ់
អនក្សទាំងពីរប ើយ”។ ឪពុក្សបឆ្ាើយ៖”OK”។ បារាាំងត ៖ “ ៉ាូលីសមក្សដល់ឥ ូវប ើយ”។  
 
  ិព ធបោយ៖  កុ្សមារា បលើត វណណ្ី  (អាយុ១២ឆ្ន ាំ) 
    កុ្សមារា អិុ  មក្សរា (អាយុ១២ឆ្ន ាំ) 
    កុ្សមារា ដក្សវ ួ  មងគលពិសិដា (អាយុ១២ឆ្ន ាំ) 
    កុ្សមារា សាំណាង តារាវតី (អាយុ១២ឆ្ន ាំ) 
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បរឿង     ីវតិកុ្សមារតស ូ  
  

កាលបដើមប ើយ មា ប្គួសារមួយមា សមា ិក្ស ី ក់្ស គឺឪពុក្ស មាត យ  ិងកូ្ស  
ដដលមា ប ម្ េះថ្ន ស ។ូ មីងពុ  ពូបឈឿ បា  ជ្ូ  កូ្ស បៅបរៀ  ប ើយយក្សែិតត
ទុក្សោក់្សែាំបោេះកូ្ស ជាខ្ា ាំង  ៉ាុដ ត បៅបពលស ូបរៀ ដល់ថ្នន ក់្សទី៤ មាត យឪពុក្សក៏្សទទួល
អ ិែាក្សមមបៅ។ ស ូប្តូវរស់បៅឯបកា ដតស ូមិ  ា្  ់ការសិក្សារ ស់ខាួ ប ើយ។ បគ
បា ខាំបរៀ  បោយរក្សលុយសិក្សាបោយខាួ ឯង រ ូតែ ់ថ្នន ក់្សទី១២ ដូែបគឯងដដរ។ 
ដាំណឹងប េះ ក៏្សបា បលែឮដល់បសដាីមាន ក់្សប ម្ េះ បមឿង។ បលាក្សបសដាី បា បកាេះបៅ
កុ្សមារស ូឲ្យមក្ស ួ ។ កុ្សមារបា រា៉ាយរា៉ា  ់ប្បា ់ពីប្ វតតិរ ស់ខាួ ។ បប្កាយបពលសណាត  ់
រែួ បលាក្សបសដាីក៏្សមា ែិតតអាណិត ប ើយស ់្ដសង្ែាំបោេះការតស ូរ ស់កុ្សមារស ូយ៉ាង
ខ្ា ាំង បលាក្សក៏្សបា ផតល់ប្បាក់្សកាសមួយែាំ ួ   ិងផតល់ប ម្ េះមួយបទៀតដល់កុ្សមារស ូថ្ន
៖ កុ្សមារតស ូ ចា ់ពីបពលប េះមក្ស។ 
    

បសៀមរា  ដងៃទី២៨ ដខមក្សរា ឆ្ន ាំ២០១២ 
  ិព ធបោយ៖  កុ្សមារ ីឯក្ស សុវណណ ុបាា  (អាយុ១២ឆ្ន ាំ) 
    កុ្សមារា អាាំង អ គ្ រភិរណុ (អាយុ១២ឆ្ន ាំ) 
    កុ្សមារ ីហា ង មួយគ ់ (អាយុ១២ឆ្ន ាំ) 
    កុ្សមារ ីសុខ លី  ង់ (អាយុ១២ឆ្ន ាំ) 
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បរឿង   ការបាត់ខាួ រ ស់ផ្ទវតីា 
 ដងៃមួយប្គួសារផ្ទវតីា បា បៅបដើរក្សមា តបៅបលើក្សាំពូលភនាំមួយ។ បោយ

រវល់ដតស ាយរកី្សរាយក្សនុងការ ួ  ុាំគន  ពុាំមា  រណាដឹងថ្ន បាត់ផ្ទវតីាតាាំងពីបពល
ណាប ើយ។ ផ្ទវតីាបា បដើរែូលបៅក្សនុងដប្ពកា ់ដតបប្ៅបៅៗ ដត ងមិ បា ដឹងថ្ន 
ខាួ ក្សាំពុងបដើរបៅណាប ើយ។ ជាការពិតណាស់ ផ្ទវតីាបទើ ដតមា អាយុប្បាាំពីរឆ្ន ាំ
 ៉ាុបណាណ េះ។ បោយបដើរឆ្ៃ យបពក្ស  ងហាក់្ស ីដូែជាអស់ក្សមាា ាំងខ្ា ាំងណាស់ ក៏្សបៅ
អងគុយបៅបលើងមបប្កាមបដើមបឈើមួយ ស្សា ់ដតប្ក្សបលក្សប ើញសតវចា មួយក្សាំពុង
 ា្ុ ក្សែាំណីកូ្ស   ងក៏្សសួរបៅកា ់ចា ៖ “បតើឯងក្សាំពុងប្វើអវី?”។ ចា ត ៖ ”ខ្ុាំក្សាំពុង
 ា្ុ ក្សែាំណីកូ្ស ណា ងតូែ ែុេះ ងបៅណាមក្សណាដតមាន ក់្សឯង នឹង?”។  ងតូែ
បឆ្ាើយ៖ “ខ្ុាំក្សាំពុងរក្សផាូវ បៅ ួ បា៉ាមា៉ា ក់្សខ្ុាំវញិ ខ្ុាំលាពួក្សឯងសិ ប ើយ”។ ផ្ទវតីា  ត
ដាំបណើ របៅមុខបទៀត ក៏្សប្ ទេះ ឹងបមមា ់ដប្ពមួយក្សាំពុងដតលាសាា  ប្គ ពីបលើកូ្ស រ ស់
វា  ងសួរបៅកា ់មា ់ដប្ព៖”បតើឯងក្សាំពុងប្វើអវី?”។ មា ់ដប្ពបឆ្ាើយ៖ “ខ្ុាំក្សាំពុងដតការោរ
កូ្ស ខ្ុាំ ពីព ាឺដងៃដ៏ដស បតត ប េះណា ងតូែ ែុេះ ងបៅណាមក្សណាដតមាន ក់្សឯង នឹង?”
។ ផ្ទវតីាបឆ្ាើយ៖ "ខ្ុាំក្សាំពុងរក្សផាូវបៅ ួ បា៉ាមា៉ា ក់្សខ្ុាំវញិ ខ្ុាំលាពួក្សឯងសិ ប ើយ”។ ផ្ទវតីា
  តដាំបណើ របៅមុខបទៀត ក៏្សប្ ទេះ ឹងសតវឈាូសមួយ វូង ា្ំ ក្សាំពុងរមួគន ប្ យុទធ ឹងខ្ា
សាហាវមួយ រ ូតបដញខ្ា ឲ្យបែញពីលាំបៅរ ស់ខាួ ។ ផ្ទវតីាបដើរែូលបៅប ើយសួរ៖ 
“បតើពួក្ស ងក្សាំពុងប្វើអវី?”។ បមឈាូសបឆ្ាើយ៖”ពួក្សបយើងក្សាំពុងបដញសប្តូវ ដដលែង់សីុកូ្ស 
បយើងណា ងតូែ ែុេះ ងបៅណាមក្សណាដតមាន ក់្សឯង នឹង?”។ ផ្ទវតីាបឆ្ាើយ៖ “ខ្ុាំក្សាំពុង
រក្សផាូវបៅ ួ បា៉ាមា៉ា ក់្សខ្ុាំវញិ ខ្ុាំលាពួក្ស ងសិ ប ើយ”។ ផ្ទវតីា  តដាំបណើ របៅមុខបទៀត 
មតងប េះ ងបា ប ើញសតវដាំរកី្សាំពុងដត ាំបៅបោេះកូ្ស   ងក៏្សសួរបៅកា ់បមដាំរ៖ី”បតើ
 ងក្សាំពុងប្វើអវី?”។ ដាំរបីឆ្ាើយ៖”ខ្ុាំក្សាំពុងដត ាំបៅបោេះកូ្ស ណា ងតូែ ែុេះ ងបៅណា
មក្សណាដតមាន ក់្សឯង នឹង?”។ ផ្ទវតីាបឆ្ាើយ៖ “ខ្ុាំក្សាំពុងរក្សផាូវបៅ ួ បា៉ាមា៉ា ក់្សខ្ុាំវញិ ខ្ុាំលា 
ងសិ ប ើយ”។  ងតូែ ប្មុង  តដាំបណើ របៅមុខបទៀត  ៉ាុដ តដាំរក៏ី្ស  ាឺប ើង៖ “ែុេះ ង
សាគ ល់ផាូវបៅផទេះបទ?”។ ផ្ទវតីាបឆ្ាើយ៖ “ខ្ុាំអត់សាគ ល់បទ ខ្ុាំបែេះដតបដើរៗបៅ”។ ដាំរតី ៖”
ែុេះមក្សតាមផាូវ  ងបា  ួ  ឹងអវីខាេះ?” 

ផ្ទវតីាបឆ្ាើយ៖” ខ្ុាំបា  ួ  ឹងចា  មា ់ដប្ព  ិង ងឈាូស”។ ដាំរក៏ី្សសួរ៖” អីុែឹង 
ប តុអី ក៏្ស ងមិ សួរពួក្សបគ បដើមបីរក្សផាូវបៅផទេះ?”។ ផ្ទវតីាត ៖”ខ្ុាំប ើញពួក្សគត់
សុទធដតរវល់ដងទាំកូ្ស ប្គ ់ៗគន  បទើ ខ្ុាំពុាំហា  រ ាំខ្ គត់យូរ ក៏្សលាពួក្សគត់បែញមក្ស”។ 
ដាំរគិីតថ្ន៖”ឱ! បក្សមងតូែដ៏បឆ្តលៃង់ ប ើ ងសបប្មែែិតតសួរចា តាាំងពីដាំ ូង បមា៉ាេះ ងក៏្ស
ពុាំមក្សដល់ដប្ពបប្ៅយ៉ាងប េះដដរ ”។ គិតប ើយ ដាំរក៏ី្ស ិយយបៅកា ់ផ្ទវតីា៖”ខ្ុាំ ូ ឯង
ប្ត  ់បៅរក្សបា៉ាមា៉ា ក់្សឯងវញិ ឯងឆ្ ់ប ើងបលើប្ បមាយខ្ុាំមក្ស”។ ផ្ទវតីាបប្តក្សអរ
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ណាស់ ដត ងក៏្ស តូរទឹក្សមុខជាស្សបោ វញិ ប ើយ ិយយបៅកា ់ដាំរ៖ី”ប ើ ង ូ ខ្ុាំ
បៅ ែុេះកូ្ស រ ស់ ង អនក្សណាជាអនក្សដងរក្សា  ងមិ ខ្ា ែវាមា បប្គេះថ្នន ក់្សបទឬ?”។ ដាំរ ី
គិតប ើយត ៖”ពិតដម ប ើយ!”។ ផ្ទវតីាហាក់្សដូែជាអស់សងឃឹមខ្ា ាំងណាស់ បក្សមងតូែ
អងគុយបែាមក្សាល ងគង់មួយស ទុេះ ក៏្សសួរបៅកា ់ដាំរថី្ន៖ “ ងដាំរ!ី បតើបដើមផ្ទក
ប្តដ ក្សដប្ពដ៏ដស ា្ំដ ាក្សខុសពីបគប េះ បៅឯណា? ដាំរតី ៖”អូ! បដើមផ្ទក ប្តដ ក្សដប្ពប េះ 
គឺសថិតបៅែប ា េះទិសខ្ងប ើង  ិងខ្ងបក្សើតពីដ ាងឯងអងគុយប េះប ើយ”។ សាត  ់
ែបមាើយរ ស់ដាំរបី ើយផ្ទវតីាញញឹម ក៏្សលាដាំរបីដើរបែញបៅទិសឦសា ដូែដដលដាំរ ី
ប្បា ់ ក៏្សមក្សដល់បដើមប្តដ ក្សដប្ព ា្ំែដមាក្សប េះដម ។ បក្សមងតូែ្ក្សដ របៅទិសខ្ង
ប ើង រែួក៏្សសទុេះរត់យ៉ាងបលឿ បៅរក្សបា៉ាមា៉ា ក់្ស  ិង ងប្ ុសស្សីបោយក្សតីស ាយរកី្សរា
យ។ 

 
ខ្ុាំបសើែបៅបពលប្គសួារ ួ  ុាំ ខ្ុាំទុក្សខ្ ាំបៅបពលប្គសួារដ ក្សបាក់្សគន  

 
     ិព ធបោយ៖ អនក្សប្គ ូលាក់្ស មា៉ា ដ   
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បរឿង    ឋា សួគ៌ ិងប្គួសារ 
បៅក្សនុងប្គួសារប្កី្សប្ក្សមួយមា ឪពុក្ស មាត យ កូ្ស ប្ សុ  ិងកូ្ស ស្សីបៅមាន ក់្ស។ កូ្ស 

ស្សីបៅមា ប ម្ េះថ្ន មា៉ា រយី៉ា។ បទេះ ីសថិតបៅក្សនុង ីវភាប្កី្សប្ក្សក៏្សពិតដម   ៉ាុដ តកូ្ស 
ប្ ុសស្សីទាំងពីរប េះ ខិតខាំបរៀ សូប្តបោយយក្សែិតតទុក្សោក់្សណាស់។ 
 ដងៃមួយ   ទ  ់ពីអា បសៀវបៅ  ិងប្វើលាំហាត់រែួ មា៉ា រយី៉ា ក៏្សប ើងបលើដប្គ ប ើយ
លង់លក់្សបៅ។  ងបា សុ ិ ថ្នខាួ បៅដល់ឋា សួគ៌ដ៏ស្សស់សាអ ត ដតទីប េះហាក់្ស
 ីដូែជាសាៃ ត់ប្ ងាំ គម  ឮសាំប ងអវីបសាេះ។ មា៉ា រយី៉ាបា បដើរពីក្សដ ាងមួយបៅក្សដ ាង
មួយ រ ូតមក្សដល់ក្សដ ាងក្សមា ត សមបូរបោយវតថុបលងដ ាក្សៗ  ងក៏្ស  ាឺប ើង៖”ពុក្ស 
ដម៉ា  ងប្ សុបៅឯណា?”។ បៅដតសាៃ ត់ប្ ងាំគម  សាំប ងត ។ មា៉ា រយី៉ា  តដាំបណើ របៅ
មុខបទៀត។  ងមក្សដល់ក្សដ ាងមួយបផសង ដដលបោរបពញបៅបោយ្មមជាតិពណ៌បខៀវ
ស្ស្ត់ លាយ ឹងសាំប ងសតវយាំតិែៗពិតជាគួរឲ្យែង់បលងស ាយ ដត ងបៅដត
មិ បភាែ  ាឺប ើង៖”ពុក្ស ដម៉ា  ងប្ ុសបៅឯណា? ឮខ្ុាំបៅបទ?”។ បៅដតគម  សាំប ង
ត ដដដល។ មតងប េះ មា៉ា រយី៉ា ភ័យដម ដទ   ងក៏្សសបប្មែែិតតបលាតបៅឈរបលើ
ពពក្សមួយផ្ទទ ាំង ា្ំ ប ើយប្ក្សបលក្សបមើល ុាំវញិខាួ  ស្សា ់ដតប្គ ់យ៉ាងដប្ ជាងងឹតសាុ 
បមើលអវីមិ ប ើញ។  ងយក្សដដសាត ាំខទ ់បៅបលើប្ទូងបឆ្វងរ ស់ ង ប ើយរា ់ពីរ១
រ ូតដល់១០ បទើ  ិយយដតមាន ក់្សឯង៖”កុ្សាំភ័យ! កុ្សាំខ្ា ែ! ទីប េះមិ ដម ជាផទេះខ្ុាំបទ!”។ 
មា៉ា រយី៉ា ក៏្សបលាតពីបលើពពក្ស ប ើយដស្សក្សយ៉ាងខ្ា ាំង៖”ពុក្ស ដម៉ា  ងប្ ុស!”។ ពុបទធ បអើយ! 
មា៉ា រយី៉ាធាា ក់្សពីបលើដប្គក្សឌុក្ស។  ងប ើក្សដភនក្សប ើង ស្សា ់ដតប ើញពុក្ស ដម៉ា  ិង ងប្ ុស
ក្សាំពុងបៅ ុាំវញិ ង។ មា៉ា រយី៉ាស ាយែិតតណាស់ ក៏្សសទុេះបៅឱ ពួក្សគត់ទាំង ី ស្សដី
ថ្ន៖”បទេះបៅដល់ទីណា ក៏្សពុាំបសមើ ឹងប្គួសាររ ស់ខ្ុាំដដរ”។ 
 
 

ឋា សួគ៌ស្សស់សាអ តយ៉ាងណា 
បៅចាញ់ប្គសួារ ដដលមា សុភមងគល 
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