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អារម្ភកថា 
 មនសុ្សស្ត្វទ ាំងអស្់    ដែលរកើត្មកស្ទុ្ ធដត្ 
មានដម៉ែឪ   ែូរច នេះរ ើយ   កាលរបើមម៉ែឪរៅមានជីវតិ្ 
កនូគរួដត្រ្វើរស្ចកតលីអជាមួយគាត្ ់ រោយបានររចើន 
ក ុាំឲ្យមានពាកយថា   សាត យររកាយរៅរពលដែលគាត្ ់
លាចាករលាករនេះរៅ     កនូៗភាគររចើន      ដែលខ ្ុាំ 
ធ្លល បប់ានរឃើញ  គរឺពលដែលដម៉ែឪ  ដលងរៅដកបរ 
រទ្ើបបានភ្ាកខ់ លនួថា      ឳពកុដម៉ែពិត្ជាលអចាំរពាេះកនូ 
ណាស្់ររពាេះកាលពកុដម៉ែរៅមានជីវតិ្   ពកុដម៉ែមត្ង 
ជួយកនូរគបក់ារងារទ ាំងអស្់    មិនថាកនូរ្វើអវីខសុ្ 
ចាំរពាេះពកុដម៉ែករ៏ោយ        ករ៏បេះែូងពកុដម៉ែរៅដត្ 
រសាម េះស្ម័រគជានចិ ចចាំរពាេះកនូ ពកុដម៉ែរៅដត្ស្ស្ឡាញ់ 
ភកតសី្រតត ស្ររោស្ររេីកនូ  អត្រ់ោនរោយកនូ 
រគបរ់ពលទ ាំងអស្ ់ ពីមនុកនូមិនែឹងថារបេះែូងដម៉ែ 
ឪលអប៉ែណុាា ចាំរពាេះកនូរ ើយ        រទ្ើបកនូរចេះដត្រ្វើ 



 dYghbJT½yénGñkmanKuN                          

ររៀបររៀងរោយសាមរេរ ឆិម ប នុឆា      smaCikRkúmyuvsmNGñkniBn§ 

ឲ្យរលាកពិបាកចតិ្ តសឹ្ងគាម នរពលរស្បើយ ។ 
 ែូរច នេះែួង ឫទ្យ័ននអនកមានគេុ  ដែលអនក 
កាំពងុដត្កានោ់នរៅនងឹ ត្ថា របស្់អនក  គោឺចជួយ 
រោបអ់នកបាន    អាំ ពីែួង ឫទ្យ័របស្់មម៉ែឪលអយ៉ែង 
ណាចាំរពាេះ  ចរូអនកសិ្ការស្ចកតកី នងុរស្ៀវរៅរនេះ 
ែូចត្រៅ........................ 
 បតា យមានជយ័  ១៥រកើត្ ដខផលគុន ព.ស្ ២៥៥៥ 
   សាមរេរ ឆិម ប នុឆា 

r(1)s 
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អ្នកមានឧបការ កនុ ងការងារធម្មទាន 
   រពេះអងគរគូ ប ៉ែន សផុេង (រពេះរគូរៅអ្កិារវត្តរពេះឬស្សី) 
   សាមរេរ សខុ កសុល ជួយវាយក ុាំពយូទ្រ័ 
   ភកិ ខុ ភួង រសម ីនងិសាមរេរ សុ៊ិន អកខរា 
   ភកិ ខុ  អ៊ន់ អន របា៉ែយដប៉ែត្ 
   ឧបាសិ្កា  ៉ែ៉ូ ង៉ែ រវយាវច: នងិជាំនញួកនុងការរបាេះពមុព 
   ឧបាសិ្កា ស៊៉ូ ហួង ឧបត្ាមភបច ចយ័៤រាលម់ខ 
   ឧបាស្ក វ៉ែ   ៊ុនថុន នងិឧបាសិ្កា ឡាយ ឆវ៉ែ ន់ 
   ឧបាសិ្កា េល ផភឿក នងិឧបាសិ្កា ស្សនីុច 

   ឧបាសិ្កា ផវឿន របា៉ែយដប៉ែត្ 
   បងររុស្ ព៊ិស៊ិដ្ឋ របា៉ែយដប៉ែត្ 
   ឧបាសិ្កា ផខៀវ យ៉ែ ន់ មងគលបូរ ី
   ឧបាស្ក សាយ នន់ គេ:កមមការវត្តសាវ យស្  
   ឧបាស្ក ណាយ នី ភមិូសាវ យស្ 
   ឧបាស្ក សនួ អ៊ន ភមិូសាវ យស្ 
   កញ្ញា  វលក័ខ ភមិូសាវ យស្ 
   ឧបាសិ្កា ឌី សាផាន នមិិត្ ត 
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   ឧបាសិ្កា អុ៊ឹម រនុ នមិិត្ ត 
   ឧបាសិ្កា ហុ៊ិន ហុន ភមិូររឡាយនរជ 
   ឧបាសិ្កា ឡងុ ណាផរ ើន នងិឧបាសិ្កា ផលឿត ររាងរគា 
   ឧបាសិ្កា រមី បតា យតង  
   ឧបាសិ្កា ទ៊ឹម សខុគី  របា៉ែយដប៉ែត្ 
   ឧបាសិ្កា មុុំ រពេះពតល  

r(1)s 
អ្នកជយួត្ររួពនិិត្រអ្កខ រាវរុិទ្ធ 

 រពេះអងគរគូ ប ៉ែន សផុេង (រពេះរគូរៅអ្កិារវត្តរពេះឬស្សី) 
 រពេះភកិ ខុ យ៊ិ  សេុល ស្មេនសិ្សិត្នងិរគូបង់ាត្សី់្ល្ម  
 រពេះភកិ ខុ សរ សាលនី រគូបង់ាត្សី់្ល្ម រពេះពទុ្ ធសាស្ត 
 រពេះភកិ ខុ គង់ ចាន់សភុក័្រកត ស្មាជិកររុមយវុស្មេអនកនពិនធ 
 រពេះភកិ ខុ ទ៉ូច ចន្ថា  ស្មាជិកររុមយវុស្មេអនកនពិនធ 
  សាមរេរ សា ចានរ់ា៉ែ ត់ ស្មាជិកររុមយវុស្មេអនកនពិនធ 
  សាមរេរ សនួ សុំអត វត្ តស្ាំរៅមាស្ ភនាំរពញ 

 

r(1)s 



 dYghbJT½yénGñkmanKuN                          

ររៀបររៀងរោយសាមរេរ ឆិម ប នុឆា      smaCikRkúmyuvsmNGñkniBn§ 

មាត៊ិកា 
3 

   ឈ ម្ ោះអ្រថបទ្                                            ទ្ំព័រ 
រស្ចកតមីេត ាំមនុនងឹោនរស្ៀវរៅរនេះ.............១ 
១. ពកុ .................................................................៣ 
២. ដម៉ែ ...............................................................១៨ 
៣. កនូ ..............................................................៤០ 
៤. រលាកឪពកុជាកមមករស្ាំេង.់......................៤៦ 
៥. អនកមាត យជាកមមករស្ាំេង ់.........................៥២ 
៦. រលាកឪពកុស្មយ័ស្ង្រ្ងាគ ម .........................៧១ 
៧. អនកមាត យស្មយ័ស្ង្រ្ងាគ ម ............................៨៣ 
៨. ែួងចតិ្ តដម៉ែឪកករ់តត ររពាេះកនូ......................៩៣ 
៩. របេះែូងដម៉ែឪពិត្ជារតូ្វការកនូ......................៩៨ 
    -ពាកយសូ្មខមារទស្ដម៉ែឪ..........................១០០ 
    -ពាកយដម៉ែឪអត្រ់ទស្ឲ្យកនូ.......................១០២ 
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១០. ខ លីៗ ក នងុនយ័ពិចារណា...............................១០៤ 
      -នកឹពកុនកឹដម៉ែ (កាំណាពយ)........................១១១ 
      -រ ម្ េះរស្ៀវរៅដែលបានររៀបររៀង.....១១៤ 
      -រ ម្ េះអនកចលូរួមរបាេះពមុពរស្ៀវរៅ.....១១៧ 

r(1)s 
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េរៀបេរៀងេ យ មេណរ ឆិម ប៊ុនឆ             សមជិក្រកុមយុវសមណអនកនពិនធ 

េសចក្តែីណនមំុននងឹ 
នេសៀវេភេនះ 

    កនុងនមខញុ  ំ ជអនកនិពន្ឋេសៀវេភេនះផទ ល់    ខញុ  ំ
សូមជ្រមប     មិត្តអនក នេសៀវេភេនះទងំអស់    ឲយ 
បន្រជប់ថ     មុននឹងអនកចប់េផ្តើមេធ្វើករ នៃផទេរឿង 
ទងំមូលេនកនុងេសៀវេភេនះ  ខញុសូំមេធ្វើករែណនអំនក 
ដូចតេទ…… 
 -សូមអនក ងំ រមមណ៍ឲយបនល្អ      េហើយចប់ 
េផ្តើមបិទេន្រ ទងំសង  េ យេផ្ត ត រមមណ៍េឆព ះេទ 
កន់េ កអនកមនគុណរបស់អនកែតមយង៉  េបើអនកមន 
ម្ត យ  ចូរអនកនឹកេទរកម្ត យ  េបើអនកមនឪពុក ចូរនឹក 
េទរកឪពុក    ែតេបើអនកមនទងំឪពុក  ទងំម្ត យ  ចូរ 
អនកនឹកេទរកេ កទងំពីរ  េ យសមធិចិត្ត   េហើយ 
នឹកគិតេទដល់កយវកិររបស់គត់    ែដលេធ្វើករងរ 
ល់ៃថង   េដើមបចីិញចឹ មអនក   ថេតើេថមើេណះ   េ កទងំ 
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ពីរេនកែន្លង  ? កពុំងែតេធ្វើអ្វីខ្លះ  ? េ កេធ្វើេដើមប ី
អនក  ? ល់ៃថងសុខភពរបស់េ កយ៉ងេម៉ចែដរ? 
ឬក៏ចូរអនកនឹក  េទដល់ករងរ្រគប់ែបបយ៉ង     របស់ 
េ ក  ែដលអនកធ្ល ប់ដឹង    ធ្ល ប់េឃើញ    បនទ ប់មកចូរ 
អនកផ យេម ្ត ចិត្តចេំពះពួកគត់   និងអនកែដលជទី 
្រស ញ់របស់អនក       សូមឲយេ កបននូវេសចក្តី 
សុខ  បននូវ យុែវងអស់រយៃនឆន  ំ      សូមឲយេ ក 
មនសុខភពល្អបរបូិរណ៍        សូមឲយេ ករស់េនជ 
សុខកនុងបចចុបបនន          សូមកុឲំយមនអន្ត យ មួយ 
េបៀតេបៀនដល់ពួកគត់េឡើយ សូមឲយមនែតេសចក្តី 
ចេ្រមើន   េកើតេកើនដល់គត់្រគប់េពលេវ  ។ េយើងេធ្វើ 
យ៉ងេនះរយ:េពល ៥នទី  រួចេហើយសូមអនកេបើកែភនក 
េឡើង  េធ្វើករចប់េផ្តើម នេសៀវេភេនះេ យយកចិត្ត 
ទុក ក់ជទីផុត ……………។ 

……បំណងល្អពីខញុ ំ ឆិម ប៊នុឆ…… 
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១. ពុក 
3 

 ពន្លឺរសមីៃន្រពះ ទិតយ    មន រ³សខំន់ ស់ 
ស្រមប់ភពែផនដី   និងមនុស ទងំ យែដលរស់េន 
េលើែផនដីេនះ  ។    េពល ែដល្រពះ ទិតយរះេឡើង 
បេញចញពន្លឺរសមី  យភយេពញៃផទនភល័យ   ែផន 
ដីទងំមូលក៏មនភព្រសស់ប្ំរពង      េពញេទេ យ 
េ ភ័ណល្អ្រតកល     កមច ត់បង់នូវភពងងឹតអន្ឋករ 
អស់ពីែផនដី  បន ល់េនែតភពដ៏្រសស់ ្អ តៃ្រកែលង 
ែដលចងំែចងេទេ យពន្លឺរសមីៃន្រពះ ទិតយ  មនុស  
មន ទងំ យ ក៏េចញដេំណើ រេទ្របកបរបរចិញចឹ មជីវតិ 

មមេធយបយេរៀងៗខ្លួន។ ែត្របសិនេបើ ៃថង ែដល 
្រពះ ទិតយមិនរះេឡើងេនះ  េតើភពែផនដីទងំមូលនឹង 
េទជយ៉ង េទ ? ្របកដជងងឹតសូនយឈឹងេមើល 
អ្វីែលងេឃើញមិនខន    េហើយេតើមនុស េយើង ចរស់ 
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េនបនេទ ្របសិនេបើ្រពះ ទិតយមិនរះេឡើងរហូតេនះ 
េសចក្តីលបំកេវទន        ភពែដលគួរឲយរន្ឋត់តក់ស្លុត 
ភ័យខ្ល ចនឹងេកើតមនេឡើង្របកដ   េនេលើែផនដីេនះ 
មិនខន ។ 
 េសចក្តីេនះយ៉ង      ជីវតិរបស់កូនែដលមន 
ពន្លឺរសមី  េ យ រមនពុកក៏យ៉ងេនះែដរ   ។  ពុកគឺ 
ជរសមីៃនដួងជីវតិរបស់កូន     ្រគប់េពលេវ ែដលកូន 
េនែកបរពុក      ពុកែតងែតផ្តល់ភពកក់េក្ត ដល់កូនជ 
និចច  មិនែតប៉ុេ ្ណ ះពុកែថមទងំផ្តល់ដបូំនម នល្ៗអ ដល់ 
កូនេទៀតផង  ។   េពលខ្លះពុកេធ្វើកច   េធ្វើខឹង ក់កូន   
ែតកនុងចិត្តរបស់ពុកគឺចង់ឲយកូនល្អ   ។ 
 ពុក ពិតជមនុស ែដលល្អយ៉ងៃ្រកែលង ស់ 
ស្រមប់កូន  េ្រពះ ល់កយវកិរ ករ្រប្រពឹត្តរបស់ពុក 
មកេលើកូន    គឺបងកប់េទេ យភពេម ្ត    ករុ ករ 
្រស ញ់ ណិតចេំពះកូន  ។ 
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 ពុក  ជវរិ:បុរស   ែដលចជួំយកូន    ល់េពល 
ែដលកូនមនេសចក្តីទុកខលបំក  េ្រពះ ល់េពលែដល 
កូនមនទុកខលបំកម្តងៗ ពុកែតងជួយស្រមលទុកខកូន 
ជនិចច  មិនទុកកូនេចលឲយេនមន ក់ឯងេឡើយ ។ 
 ពុក មនដួងហឬទយ័េ ម ះសរ ល្អបរសុិទ្ឋចេំពះ 
កូន  រកអ្វីផទឹមគម នេឡើយ      េ្រពះែកវែភនកទងំគូរបស់ 
ពុកែដលសម្លឹងមករកកូន   គឺមនភព្រសទន់    េពញ 
េ យក្តី្រស ញ   ចែដលពុកនិយយមករកកូនក៏ 
មិនបងកប់េ យភពពិសពុល   ែតងដក់ជប់េ យករ 
អប់រជំនិចច  ។ 
 ពុក  លបំកកនុងករេធ្វើករងរ  េក្ត រងរ   រងទុកខ 
្រគ្ំរគ  ធ្ល ក់ខ្លួនឈមឺិនសូវជ យ៉ង   ក៏ពុកេនែត 
ញញឹមកនុងករេធ្វើករងរេនះ     េ យភពភក្តីេ្រពះ 
ពុកេធ្វើេដើមបជីីវតិកូន  ។ 
 ពុក  តសូ៊ចិញចឹ មកូន មិនែដលត្អូញែត្អរថលបំក 
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េនឿយហត់េឡើយ   ពុកចិញចឹ មកូន ងំពីតូច រហូតដល់ 
កូនធដំឹងក្តី   េ យកម្ល ងំេញើសឈមរបស់ពុក ។ 
 ពុក  លះបង់ទងំេពលេវ   លះបង់ទងំកម្ល ងំ 
កយ   ទងំកម្ល ងំចិត្ត    បូជជីវតិចេំពះកូន     ឲយកូន 
បននូវេសចក្តីសុខ  បននូវភពកក់េក្ត   ។ 
 ពុក  ធ្វីអ្វីៗែតងគិតដល់កូនជនិចច ពុកគិតពីជីវតិ 
កូន  គិតពីអនគតរបស់កូន   គិតខ្ល ចកូនឈសុឺខភព 
មិនល្អ  ខ្ល ចកូនមិនបននូវេសចក្តីសុខ ខ្ល ចកូនរស់េន 
មិនកក់េក្ត     គិតខ្ល ចកូនបរេិភគ រមិន្រគប់្រគន់ 
ពុកគិត្រគប់ែបបយ៉ងជុវំញិជីវតិកូន  ។ 
 ពុក   ែតងមនបណំង្របថន        ចង់ឲយកូនបន 
នូវេសចក្តីសុខ្រគប់េពល        ឲយកូនមនជីវតិមួយដ៏ល្អ  
កនុងកររស់េនបន្តវង ្រតកូល        និង្របថន ចង់ឲយកូន 
ជមនុស ល្អេនកនុង្រកុម្រគួ រ    និងជមនុស ល្អេន 
កនុងសងគម       ជពិេសសពុកចង់ឲយកូន       ជអនកដឹង 
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ល្អ ្រកក់   ដឹងទបខពស់     ដឹងគុណេទស     និងដឹង 
ខុស្រតូវ ។ 
 ពុក  ែតង ស់េតឿនេ្រកើនរលឹំកកូន  ជេរៀង ល់ 
ៃថង  េ យកូន្របឹងែ្របសិក េរៀនសូ្រត     េ្រពះគម នអ្វី 
ដៃទែដល ចជួយជីវតិកូនជេរៀងរហូតបន  េ្រកអពីំ 
ចេំណះវជិជ េឡើយ  ពុក ចជួយកូនបនែតេពលែដល 
ពុកេនមនជីវតិប៉ុេ ្ណ ះ  លុះពុកអស់ជីវតិេទពុកមិន 

ចជួយកូនបនេទៀតេឡើយ  គឺមនែតចេំណះវជិជ េទ 
ែដល ចជួយកូនជនួំសពុកបន ។ 
 ពុក  គម នអ្វីល្អ្របគល់ឲយកូន   ក៏ពិតែមន  ែតពុក 
បន្របគល់នូវជីវតិមួយដ៏ល្អ្របេសើរដល់កូន   ែដលេធ្វើ 
េ យកូន  មនៃថងេនះ ។ 
 ពុក  ្រគប់េពលេវ      ែដលកូនេនជមួយពុក  
កូន គ ល់ែតភពថន ក់ថនម    និងភពកក់េក្ត   ែដលពុក 
បនផ្តល់ឲយកូន   ែតេពលេវ ែដលកូនែបកពីពុកកូន 
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មិនបន គ ល់   និងមិនែដលបនទទួលភពកក់េក្ត ពី 
នរ មន ក់  ឲយដូចជពុកេឡើយ      កូន គ ល់ែតភព 
ល្វីជូរចត់  ែដលេកើតមន្របកដកនុងជីវតិកូន េនេពល 
ែដលអត់មនពុក ។ 
 ពុក  េ្រពះែតេដើមបជីីវតិកូន  មិនថពុក្រតូវ ្ល ប់ 
ទងំខ្លួន  ក៏ពុក ៊ នទទួលរងជនួំសកូនែដរ    េទះពុក 
្រតូវេធ្វើជខញុបំេ្រមើេគ ជកូនឈនួល ច់ៃថ្លរបស់េគ ក៏ពុក 
គម ន ែរកេឡើយ        ឲយែតពុក ចចិញចឹ មកូនបនរស់ 
ប៉ុណ្ណឹ ង  គឺល្អ្របេសើរ ស់ស្រមប់ពុក  ។ 
 ពុក  េទះ្រតូវឈរឺងរ       េដកេវទនេនេលើែ្រគ 
េហើយក៏េ យ ក៏ពុកេនែតគិត្រពួយបរមភពីកូនជនិចច 
ខ្ល ចកូនគម នអនកជួយែថរក   ខ្ល ចកូនលបំកេនេពល 
ែដលគម នរូបពុក  ។ 
 ពុក  េហតុអ្វីបនជពុកល្អចេំពះកូនេម្លះ?េហើយ 
េហតុបនជកូនខ្លះេមើលមិនេឃើញេសចក្តីល្អរបស់ពុក 
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អញចឹ ង ? ឬមួយក៏កូនគិតថ  ពុកចស់ជ េហើយ    េន 
េធ្វើករងរឲយកូនមិនបនយូរេទ    ដូេចនះេហើយពុកគម ន 
្របេយជន៍អី្វស្រមប់កូនេទៀតេឡើយ ។ េនះេហើយឬជ 
ករតបសនងរបស់កូនមកេលើពុក    ករលះបង់ដ៏ធេំធង 
របស់ពុក  គម នន័យអ្វីស្រមប់កូនេទឬ ?  ពុកែតមន ក់ 

ចចិញចឹ មកូនដល់ដប់ៃមភនក់រស់        ចុះេហតុអ្វីបន 
ជកូនដប់ៃមភចិញចឹ មពុកែតមន ក់មិនរស់  ?  េតើ មិន 
អយុត្តិធម៌េពកេទឬចេំពះពុក    ។    ករលះបង់របស់ 
ពុកចេំពះកូន  គឺ គម ន្រពំែដនេឡើយ     ែតចេំពះកូន 
វញិបនលះបង់អី្វខ្លះ េដើមបពុីកេហើយឬេន ? េពលែដល 
ពុកឈឺ       ពុកមិនសូមឲយកូនយកអ្វីមកជូនពុកេឡើយ 
ពុកសូម្រតឹមបនេឃើញមុខកូនប៉ុណ្ណឹ ង      ពុកអស់ចិត្ត 
េហើយ  េ្រពះពុក្រស ញ់កូន  ពុក្រតូវករកូន    ពុក 
ចង់េឃើញមុខកូន   មុនេពលែដលពុកឃ្ល តឆង យពីកូន 
េទ   េតើកូនៗឮេទ ?  កូន ្ត ប់ឲយចបស់     ថ ពុក 
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ពិតជ្រស ញ់កូនខ្ល ងំ ស់ !!!  
 េនះេហើយគឺជ   ដួងហឬទយ័ពិត្របកដ  របស់ 

េ កឪពុក ។ 
  ពុក  ជរសមីៃនជីវតិកូន 
  ពុក  ែតងែថថួនបុ្រតសងួនចរៃណ 
  ពុក  ្របឹងេធ្វើករជេរៀង ល់ៃថង 
  ពុក  េធ្វើេដើមបបុី្រតៃថ្ល្រគប់គន   ។ 
  ពុក  ពិតចិត្តេ ម ះចេំពះកូន ស់ 
  ពុក  គឺជ្រពះែតងជួយករពរ 
  ពុក  ឃុ្ំរគងកូន្រគប់េពលេវ  
  ពុក  ទុកខ្រគ្ំរគេវទនអពំល់ ។ 
  ពុក  េអើយៗពុកល្អនឹងកូេនេម្ល៉ះ 
  ពុក  ឈឺយ៉ងេនះែតពុកមិនខ្វល់ 
  ពុក  គិតែតកូនបុ្រតសងួននិមល 
 ពុក  ែសនខ្វ យខ្វល់ដល់កូន្រគប់្របណ។ 
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ពុកជអនកក្ល នរបសក់នូ 
នកឹពកុធ្ល បព់កលកនូេនតចូ 

 នកឹពកុធ្ល បហួ់ចេសៀងដពិ៏េ ះ 
នកឹពកុធ្ល បឲ់យក្តអីនេុ្រគះ 

 នកឹពកុដេ៏ ម ះអស់ពីចតិ ្ដកនូ។ 
កលកនូេនតចូពកុេលើកកនូព 

 កលកនូេរៀនឈរពកុេ ងសណ្ដូ ន 
កលកនូភ្ល តេ់ជើងពកុទញៃដកនូ

 េពលកនូឈឺ្រគុនពកុថនមបមបី។ 
ពកុគអឺនកក្ល នរបស់កនូ 

 ពកុគជឺកបូនឆ្លងប្ុរត្របុស្រសី 
េទះជគម នែម ៉ពកុេចះលកៃល 

 ពកុអធយ្រស័យដលក់នូទងំ្រប។ំ 
ឆន ំេនះជនធ់លិំច ព នឫស  ី

 ប្អូនតចូពកុបីេ បជប្់រទូងម ំ
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េលើ ម បញជិ ះប្អូន្រសនីងិខ ញុ ំ  
 ឯបងធំៗ ពកុកនហ់ ថ ។ 

ពកុកេ៏នេកមងកនូកេ៏នេកមង 
 ពកុខលីំែសងែបងទញិ រ 

លយុខ ្លះពកុទកុកនូេទ  
 ពកុពិតអ ច រយ្របជញ ងៃវ។ 

ពកុជេ ក្រគូដេ៏ឆនើមចំ ន 
 ពកុជកលយណដេ៏ឆនើម្របៃព 

ពកុបំភ្លផឺ ្លូវដលក់នូ្របុស្រសី 
 ពកុផ្ដលរ់សមីឲយកនូភ្លឺ ្វ ង។ 

ពកុបេ្រង នកនូឲយ គ លច់ស់ទ ុ ំ
 េចះជួយសងគម្របឹងជួយក ង 

ពកុជជំហរឈរជតំ ង 
 ពកុទបេ់ជើងកងឲយបក់ ម ។ 

ពកុបេ្រង នកនូឲយ្រស ញ់គន   
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ក ុបីំននិទ មិ្រត្រគបរូ់ប 
ែថទបំរ ិ ថ នសមបតិ្ដេខម  

 ពកុជ ចរយេចះធមវ៌និយ័។ 
ពកុែណនកំនូឲយេចះសេន្ត ស 

 េរៀនអនេុ្រគះខ ពស់ភពអភយ័ 
េរៀនេចះ កខ់ ្លនួយលញ់ត្ិរបុស្រសី

 ទកុ ខអនកដៃទៃលែបងចនិ្ដ ។ 
ពកុមិនែដលត្អូញឲយកនូៗឮ 

 េទះជពកុឈឺកមិ៏ន ច 
ែ្រកងកនូខ ្វលខ់្វ យក្ល យជេ ក

 ែសនអនចិច ពកុជួបែតកមម។ 
េពល ង ចទនេ់ទរៃថងែ្រជសូរយែសង

 ពកុរតប់ែន្លងេ្រច ងេលង្របច ំ
ពកុែតងថន កថ់នមបីបមែថទ ំ

 ពកុជ្រពះ្រពហមកនូេភ្លចមិនបន។ 
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ពកុេនមន កឯ់ងមិនែស្វងរក្រសី 
 ែថកនូ្របៃពៃថ្លេសមើនងឹ្របណ 

ពកុេ ម ះនងឹកនូចតិ ្ដមិន មនយ 
ពកុជកលយណដល៏្អក នុងេ ក។ 
កនូមិនសបបយែ្រសកទញួយែំយក

 ពកុជតូទកឹែភនករែំលកក្ដេី ក 
កនុងដួងចតិ ្ដពកុ្រសេ ះ្រសេ ក

 ពយុះកមមបកេ់បកឲយពកុេវទន។ 
ឱទ ្វបីេ កដែ៏សនកំ ចេអើយ!

 ចតិ ្ដពកុឥតេសបើយេ ះេឡើយ្រគ្ំរគ 
ែថទកំនូសងួនសព្វទនិទិ   

 េទះេក្ដ រងរកព៏កុ្រទេំ្រកក។ 
ែម៉ ្ល បេ់្រចីនឆន ំពកុចជិំតែកបរ 

 ពកុសនយែមក៉ ុឲំយវេិយគ 
ពកុរួមសខុទកុ ខរួមក្ដេី យេ ក 
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ពយុះផគរបកេ់បកពកុេ្រកកពំងេភ្ល ង។ 
ពកុគមឺ មិ្រតចតិ ្ដល្អេ ម ះ 

 សភុពបរុសឥតមនចតិ ្ដេល្អ ង 
ពកុជ្រពះ្រពហមចតិ ្ដធងនមិ់នេផ្អ ង 

 េក្ដ រងរេភ្ល ងេទៀងែតមនពកុ។ 
ពកុ្រស ញ់កនូដេ៏សមើៗគន  

 ពកុមិនផ្ដនទ ចងជទនំកុ 
មនអ្វីបន្ដចិៃលចបិចឲយសខុ 

 េនចេំពះមខុពកុគជឺ្រពះ។ 
សូរចតិ ្ដពកុែស្វងសខុជនូកនូ 

 យបៃ់ថងបងប្អូនែតងែតសំពះ 
ពកុជ្រពះ្រពហមែដលេនកនុងផទះ 

  ពកុមនេតជ:្រកស់េ យគណុធម។៌ 
េបើក ុមំនពកុផ្ដលក់ ្ដេីម ្ដ   

 េម្លះ៉កនូ្រគបគ់ន ពិតមិនបនល្អ 
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ទងំចេំណះដឹងៃថ្លថ្ល បវរ  
 េ្រពះចតិ ្ដេ ម ះសពកុដឧ៏ត្ដម។ 

ពកុេអើយៗពកុកនូខមេទស 
 ទេង្វ ើ្រជុល្រជួសេលើសលបមិ់នសម 

  ទងំចតិ ្ដេចតន អេចតនផគុ ំ   
  អរគណុ្រពះ្រពហម្រទនជីំវតិ។ 

ឥឡូវកនូធេំពញរូប ងេ   
 ខ ្លះក្ល យជឪជែមេ៉គពិត! 

កនូៗបនយលេ់ទដលទ់កឹចតិ ្ដ 
 ពកុធ្ល ប់ ណិតផចតិផចងែ់ថកនូ។ 

្រគេនះកនូ ធថំកុេំថកើងសបបយ 
 ប្អូនខ ្លះកក៏្ល យទ នសក្ដ៤ិ 

ឯកនូធំៗ ករដុំកភំនួ  
 ែតចតិ ្ដកនូៗែសន្រសេ ះពកុ។ 

សូមពកុបនសខុនងិ្រសណុកចតិ ្ដ 
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ពកុខំ ្វ ញស្វិតរកធម៌ ថទ៌កុ 
េបើពកុខ ្វះអ្វីកនូៗជួយពកុ  

 ផ្លូវរួចចកទកុ ខគពឺេុទធ ទ ។ 
គណុធមព៌កុទកុដូចេមឃបូកដី 

 កនូេលើក្រមមៃដៃថ្លថ្ល ល្អ ្អ ត 
ពកុគ្ឺរពះ្រគូ មផ្ដលឱ់ ទ  

 កនូសំពះបទេ កពកុឧត្ដម៕ 
 

    និពធេ យ សងួ េដវដិ 

r(1)s 
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២. ែម៉ 
3 

ែម៉ !    ជពកយែដលមនអតថន័យខ្លឹម រសខំន់ 
ខ្ល ងំ ស់ចេំពះកូន    ជពកយែដលពិេ ះរន្តំ យ  
ឡផំ េំទេ យភពែផ្អមែល្ហម     ែដលេសើម្រជួត្រជប 
ដក់ជប់េនកនុងដួងចិត្តរបស់កូន ។ េពល ែដលកូន 
នឹកេឃើញដល់ែម៉     េសចក្តីទុកខេ កខ្វ យខ្វល់កង្វល់ 
ទងំ យក៏រ យអស់ពីកនុងចិត្តរបស់កូន    េ្រពះែម៉ 
ជអនកមនគុណដ៏ធៃំ្រកែលងចេំពះកូន ែម៉ជអនកផ្តល់ 
កេំណើ តឲយកូន     ែម៉ជអនកឲយនូវជីវតិដល់កូន  ឲយនូវក្តី 
្រស ញ់្រគប់យ៉ងដល់កូន     កូនរស់ នមកដល់ៃថង 
េនះ  ដ៏េ យ រមនែម៉      ែម៉លបំកកនុងករចិញចឹ ម 
កូន  ងំពីតូច   រហូតដល់កូនធ ំ   េពលខ្លះែម៉សឹងែត 
គម នអី្វឲយកូនបរេិភគ       េ្រពះែម៉្រកគម ន្រទពយសមបត្តិ 
េដើមបចីិញចឹ មកូនឲយបនសុខ្រសួល    ែតែម៉េនែតខ្ំរបឹង 
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ែ្របង  េ យភពអណំត់   អត់ធមត់យ៉ងៃ្រកែលង  កនុង 
ករែស្វងរក រមកចិញចឹ មកូន ែម៉ហត់េនឿយលបំក 
ខ្ល ងំ ស់         ទ្រមែំតចិញចឹ មកូនបនរស់ដល់ឥឡូវ 
ជីវតិរបស់ែម៉សឹងែតរលត់ផុតពីភពែផនដី    ែលងបន 
េឃើញពន្លឺៃថង    ែលងបនេឃើញមុខកូន    ែដលជដួង 
ចរៃណៃនដួងចិត្តែម៉     ក៏ ចថបន  ។    េ យ រ 
ែម៉មនចិត្តល្អចេំពះកូន       ៊ នបូជជីវតិឥត ្ត យ 
្រសេ ះចេំពះកូន   និង ៊ នេធ្វើអ្វីៗ   េដើមបកូីន្រគប់  
យ៉ង  ដូេចនះេហើយ   េទើបែម៉មនេឈម ះថ  ជ្រពះរស់ 
របស់កូន  ជ្រពះេនកនុងផទះ    ែដលចជួំយែថរក កូន 
្រគប់េពលេវ    េពលកូនជួបឧបសគគនន   កូនែតង 
បន់្រពះ   សពំះេទវ ដៃទ    ឲយមកជួយកូន      ែតកូន 
ែបរជេភ្លច ្រពះែដលកូនរស់េនជមួយ ល់ៃថងេទវញិ 
កូនមិនបនដឹងថ    ្រពះែដលចជួំយែថរក កូនរហូត   
គឺមនែត្រពះេនកនុងផទះប៉ុេ ្ណ ះ    ។    ្រពះេនកនុងផទះ 
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ជួយកូន  េ យមិនចបំច់កូន  បន់្រសន់   ែសនេ្រពន  
សពំះថ្វ យបងគសូំមេឡើយ        ឲយែតែម៉ដឹងថកូនមន 
េសចក្តីទុកខលបំកេនកនុងជីវតិ   ែម៉ែតងគិតពីកូនរហូត  
ែម៉ពិបកចិត្តជងកូនេទេទៀត    េ្រពះែម៉្របឹងែ្របងរក 
មេធយបយ    ជួយកូនឲយផុតពីេសចក្តីទុកខលបំក  េនះ 
េហើយគឺជសន្ត នចិត្ត្រពះេនផទះរបស់េយើង  ។   

្រគប់េពលេវ  ែម៉ែតងយកចិត្តទុក ក់ថន ក់ថនម 
កូន     េទះបីកនុងកល³េទស³ ក៏េ យ     ឲយែតែម៉ 

ចចិញចឹ មកូនរស់  គឺែម៉មិនខ្វល់េឡើយ   ។   មិនថេក្ត  
មិនថរងរ   ែម៉ពុះពរ្រគប់ឧបសគគ     េដើមបបីន្របក់ 
យកមកចិញចឹ មកូន      ជីវតិរបស់ែម៉ផ រភជ ប់េទេ យ 
ជីវតិរបស់កូន    េពលកូនឈឺ    ែម៉ក៏ឈជឺមួយនឹងកូន 
េពលកូនយ ំ ែម៉ក៏យជំមួយនឹងកូន  េហើយេពលែដល 
កូនសបបយរកី យ   ែម៉ក៏សបបយរកី យជមួយនឹង 
កូនែដរ ែម៉រួមសុខរួមទុកខជមួយនឹងកូន្រគប់េពលេវ  
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េទះបីជេវ ៃថង  ឬក៏េវ យប់  ែម៉បរមភសុខទុកខកូន 
ជនិចច   កលែម៉មិនទន់មនកូន   ែម៉ែតងបរមភពីជីវតិ 
ែម៉  ខ្ល ចលបំក ខ្ល ចេនឿយហត់  ែតេពលែដលែម៉មន 
កូន     ជីវតិរបស់ែម៉ែលងខ្ល ចលបំកេនឿយហត់អ្វីទងំ 
អស់    ែម៉េភ្លចគិតពីជីវតិខ្លួនឯង    េ្រពះែម៉រវល់គិតែត 
ពីជីវតិកូន    ជីវតិរបស់កូនគឺពិតជសខំន់ជងអ្វីៗទងំ 
អស់  េទះកូន ្រកក់ល្អ   សេខម  ្រតូវខុស  ក៏កូនេនែត 
ជកូនរបស់ែម៉   ែម៉េនែត្រស ញ់កូន   មិនែ្រប្របួល 
េឡើយ  េទះែម៉សថិតេនកនុងជីវភពដ៏ែសនលបំកយ៉ក់ 
យ៉ប់្រកខ ត់អត់ឃ្ល ន ដុន បខ្ល ងំក្រមឹត ក៏េ យ 
ក៏ែម៉មិនេបះបង់កូនេចលេឡើយ   ែម៉្របឹងែ្របងចិញចឹ ម 
កូនេ យេញើសឈមរបស់ែម៉ រហូតកូនមនជីវតិដល់ 
ៃថងេនះ  ។ េតើកូនៗដឹងេទថ  ជីវតិរបស់កូន  ែដលមន 
មកដល់ៃថងេនះ    បងកប់េទេ យភពល្វីងជូរចត់េន 
កនុងជីវតិរបស់ែម៉យ៉ង ខ្លះ ?េយើង ក្រសៃម៉េមើល 
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េទថ កលែដលេយើងសថិតេនកនុងៃផទេពះរបស់ែម៉កនុង 
្រគេនះ   េតើេយើងេធ្វើេ យែម៉រង់ទុកខពិបកេ យ រ 
េយើងយ៉ង ខ្លះ   ?  េហើយកលែដលេយើង្របសូ្រត 
េចញចកៃផទរបស់ែម៉  េតើែម៉ឈខឺ្ល ងំប៉ុ ្ណ  ? ែម៉រងទុកខ 
េវទនេខ្ល ចផ ប៉ុ ្ណ    ?     ទ្រមែំតែម៉ចម្លងកូនផុតពី 
សមុ្រទេ្រគះថន ក់     ជីវតិរបស់ែម៉សឹងែតក្ល យជចណីំ 
របស់មចចុ ជេទេហើយ  ។ 

េនះគឺជេរឿងពិត    ែដលកូន្របុស្រសីទងំ យ 
មិន ចបដិេសធបន    ពីេ្រពះអនក   ែដលថមិន 
ធ្ល ប់មនែម៉  អនក  ែដលថមិនេកើតេចញពីៃផទេពះ 
របស់ែម៉  គឺមិនមនេឡើយ      ដូេចនះេហើយេរឿងអីែដល 
េយើង្រតូវបេំភ្លចែម៉  េរឿងអីែដលេយើង្រតូវេធ្វើបបចិត្តែម៉ 
េធ្វើឲយែម៉លបំកចិត្តេ យ រេយើង      េ្រពះអី្ៗវ ែដល 
េយើងមន ល់ៃថងេនះ    គឺដូរេ យេញើសឈម    និង 
ជីវតិរបស់ែម៉  ។ 
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មុននឹងែម៉មនកូន  េតើកូនៗដឹងេទថ  ែម៉េធ្វើអ្វីខ្លះ 
មុនេពលែដលកូនេកើតមក   ែម៉ែតងេធ្វើនូវេហតុករណ៍ 
ែដលគួរឲយកត់សមគ ល់េ្រចើនយ៉ង ស់ដូចជ ³ 

ែម៉  កល្របថន ចង់បនផលគឺកូន រែមងនម ក រ 
េទវ េដើមបសូីមកូន ែម៉សួរនូវនកខត្តបញក ទងំ យផង 
សួរនូវរដូវ    និងឆន ទំងំ យផង     ថេតើកូនេកើតកនុង 
បញក   កនុងរដូវ    កនុងឆន ំ   េទើបបននូវ យុ 
ែវង ។ 

ែម៉  រងទុកខេ យ រមននូវរដូវ    កលែម៉មន 
រដូវេហើយ  ក៏រែមងមនករ ងំគភ៌េឡើង    េហើយែម៉ក៏ 
មនករចញ់គភ៌  ហូបមិនបន  ស្រមន្តមិនលក់  កនុង 
ខ្លួនែម៉េក្ត ស់   ដូចជេភ្លើងេឆះទងំរស់     េ្រពះែម៉ 
ចញ់គភ៌ ។ 

ែម៉  មនករ្រស ញ់កូន    ថន ក់ថនមកូន   ែដល 
េកើតកនុងេពះរបស់ខ្លួន    េ្រពះេហតុេនះឯង   េទើបែម៉ 
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មនេឈម ះថ សុហទ (្រស្តីមនចិត្តល្អ) ។ 
ែម៉  រក គភ៌អស់មួយឆន  ំ ឬជិតមួយឆន  ំ    េហើយ 

េទើបបនឆ្លងទេន្លស្រមលកូន  េ្រពះេហតុេនះ   េទើប 
ែម៉មនេឈម ះថ  ជនយន្តី ឬ ជេនត្តី  (្រស្តីជអនកឲយកូន 
បនេកើតមក ។ 

ែម៉ ជអនកែដលលបំកេនឿយហត់េ យ រកូន 
េ្រចើនជងអនក ៗទងំអស់     ែម៉លបំកកនុងករពៃផទ 
កូនអស់ជេ្រចើនែខ    ែម៉លបំកកនុងេពលែដលកូនេកើត 
ចកៃផទរបស់ែម៉  ែម៉លបំកកនុងករចិញចឹ មបីបច់ែថរក  
កូន   ែម៉លបំក ងំពីកូនតូចរហូតដល់កូនធ ំ ទ្រមែំត 
ែម៉ចិញចឹ មកូនបនរស់       ែម៉្រតូវរងនូវករលបំកេ្រចើន 

ស់ ។ 
ែម៉  ជអនកែដលកូន្រតូវករ ្របថន ចង់េនជមួយ 

ជេរៀងរហូត      េពលេវ ែដលកូនរស់េនជមួយែម៉ 
ក់បីដូចជខ្លី ស់    េ្រពះេពលេវ ែដលកូនេធ្វើ 
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េ យែម៉សបបយចិត្ត   គឺតិចតួចបផុំត   ែតេពលេវ  
ែដលកូនេធ្វើឲយែម៉ពិបកចិត្ត    េ្រចើនហួសនឹងែថ្លងេ្រចើន 
េលើកេ្រចើន្រគេហើយ     ែដលកូនេធ្វើេ យែម៉យកូំនេធ្វើ 
ឲយែម៉លបំកទងំផ្លូ វកយ  លបំកទងំផ្លូ វចិត្តកូនេធ្វើឲយ 
ែម៉គិតពីកូន    ្រពួយបរមភពីកូន     ដួងចិត្តរបស់ែម៉្រតូវ 
េខទចខទ  ំ េសទើរ្រទមំិនបន  ក៏េ យ រែតកូន ទឹកែភនក 
របស់ែម៉ហូរេសទើរេខ ះអស់ពីខ្លួន     ក៏េ យ រែតកូន 
េតើកូនដឹងេទថ    ករឈឺចប់របស់ែម៉     មនទហំំធ ំ
ប៉ុ ្ណ     គឺ េខ្ល ចផ ស់     េពលែដលកូនេធ្វើបប 
ចិត្តែម៉  ។  កូនេអើយ  ែម៉សូមអង្វរ !!!  ឈប់េធ្វើបប 
ែម៉េទៀតេទ  កូនមិន ណិតែម៉ខ្លះេទឬ ?  កនុងែកវែភនក 
របស់កូន     មនែដលេមើលេឃើញពីេសចក្តីទុកខលបំក 
របស់ែម៉ែដរេទ   ?    កូនមន រមមណ៍យ៉ង េពល 
ែដលកូនេឃើញទឹករបស់ែម៉  ្រសក់ហូរ  យេំ កេ យ 

រកូន ? ប៉ុណ្ណឹ ងបនេហើយ   កូនេអើយឈប់េទ  
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កូន   ឈប់ឲយែម៉លបំកេ យ រកូនេទៀតេទ   ឈប់ 
េសពេ្រគ ងេញ ន     ឈប់ជក់ េភៀន     ឈប់េញ ន 
យ៉ម៉   ឈប់ផឹកសុ   ឈប់ត ៉ជមួយនឹងែម៉ឪ  ឈប់ 
េ យែម៉េ កេ េទៀតេទ !!! ។  

ករឈឺចប់របស់ែម៉បុណ្ណឹ ង    ្រគប់្រគន់េហើយ 
ឈប់បែនថមករឈឺចប់ឲយែម៉  កន់ែតខ្ល ងំជងេនះេទ 

កូន ។ 
កូនៗទងំ យ  េតើអនកមនដឹងេទថ  អនកម្ត យ 

របស់េយើងលះបង់អ្វីខ្លះ េដើមបេីយើង ?  អនក ករកនឹក 
េទេមើលថ    ទ្រមែំតេយើងមនៃថងេនះ     េយើងេធ្វើឲយ 
អនកម្ត យរបស់េយើងលបំកយ៉ង ខ្លះ   ?  ទងំជីវតិ 
ទងំករងរ     ទងំកម្ល ងំេញើសឈម     ែម៉បូជទងំ 
អស់ចេំពះេយើង  េហើយជពិេសស  ងំពីអតីតកល 
រហូតមកដល់បចចុបបននកលេនះ        អនកមនដឹងេទថ  
កយវកិរ  ករ្រប្រពឹត្តរបស់ែម៉មកេលើអនកមនអ្វីខ្លះ ³ 
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កលអនកេនពីតូច   មិនថអនកេទ   មក     
្រស្តីមន ក់េនះមិនឲយអនកេនឿយហត់េឡើយ    ្រស្តីមន ក់េនះ 
ែតងេ ប្រតកងបីពអនកជនិចច ។ 

មិនថអនកធេំហើយក៏េ យ  ក៏្រស្តីមន ក់េនះេនែត 
េ ប្រកេ បអនកជនិចចែដរ  ឲយែតមនឳកស ។ 

មិនថអនកេកើតទុកខមិនសុខចិត្ត  ឬមនវបិត្តិបញ្ហ  
អ្វីមួយកនុងជីវតិរបស់អនកក៏េ យ  ្រស្តីមន ក់េនះ    េនែត 

ចជួយអនកបន្រគប់េពល ។ 

មិនថអនកេនតូច  ឬធមំន្រកុម្រគួ រ    េហើយ 

មនេសចក្តីសុខសបបយ    ឬមនករខ្វល់ខ្វ យ    កនុង 

េរឿងអ្វីមួយក៏េ យ   ្រស្តីមន ក់េនះ    េនែតគិតពីអនកជ 

និចច ។ 

មិនថអនករងឹម ំ    ចឈរខ្លួនឯងបនេហើយក៏ 

េ យ  ក៏្រស្តីមន ក់េនះេនែតជួយ្រទ      ជួយ្រគហ៍អនក 

ជនិចចមិនឲយអនកដួលេឡើយ  ។ 
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ចុះអនកវញិ    មននឹកេឃើញដល់្រស្តីមន ក់េនះែដរ 
េទ  ?  មនែដលជួយស្រមលទុកខ្រស្តីមន ក់េនះែដរេទ ? 
មនដឹងថ  ្រស្តីមន ក់េនះ  រង់ទុកខលបំកេ យ រអនក 

ខ្ល ងំប៉ុ ្ណ េទ  ?   ្របែហលជអនកេមើលមិនេឃើញ  ្រស្តី 
មន ក់េនះេទេមើលេទ    ?  ឬក៏មិនដឹងថ្រស្តីមន ក់េនះជ 

អនក  ?  េហើយេនទី  ?  ្រស្តីមន ក់េនះ  មិនេនទី 

ឆង យពីអនកេឡើយ    គឺេនែកបរៗខ្លួនអនកេនះេហើយ 

្រស្តីមន ក់េនះ  មិនគឺអនក េផ ងេឡើយេ្រកអពីំអនកែម៉ 
េ្រពះ ល់េពលែដលកូន  មនទុកខលបំក   មនែតែម៉ 
េទ    ែដលជួយលួងេ មកូន     ជួយស្រមលទុកខកូន 

ជួយផ្តល់េសចក្តីសងឃមឹ    និងផ្តល់ភពកក់េក្ត ដល់កូន 

អនកែម៉រងទុកខេ្រចើន ស់េ យ រកូន  កនុងផនត់គនិំត 

របស់ែម៉  គឺែតងែតគិតពីកូន    ្រពួយបរមភពីកូន   ្រគប់ 
េពលេវ ទងំអស់   ែតកនុងផនត់គនិំតរបស់កូនមិនសូវ 
គិតពីែម៉េឡើយ    កូនគិតអនកដៃទសខំន់ជងែម៉    ទងំ 
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ែដលដឹងថ  អនកែដលេនែកបរ េមើលែថរក កូនជនិចច 
គឺមនែតែម៉ក៏េ យ    ក៏កូនមួយចនួំនខ្លះ   េនែតចត់ 
ទុកមិត្តភក្តិ  និងសង រ    ថសខំន់ជងែម៉ែដរ    េទះ 
ជែម៉លះបង់អ្វីៗ្រគប់ែបបយ៉ងចេំពះកូន    ក៏កូនេន 

ែតមិនខ្វល់ពីែម៉   មិនចប់ រមមណ៍នឹងអេំពើល្អរបស់ែម៉ 

េឡើយ  ។ 

ជីវតិរបស់ែម៉  គម នេទេសចក្តីសុខ   េ្រពះេសចក្តី 
សុខរបស់ែម៉     គឺជេសចក្តីសុខរបស់កូន  បនន័យថ   
េបើកូនមនេសចក្តីសុខែម៉ក៏មនេសចក្តីសុខែដរ េបើកូន 

មនទុកខែម៉ក៏ទុកខជមួយនឹងកូនដូចគន   ។ 

ែម៉!  ែម៉!  ែម៉! ពកយេនះពិេ ះ ស់កនុងេបះដូង 

កូន  េនមនជនិចចេលើបបូរមត់កូន  េ្រពះអនក ជអនក 

ផ្តល់កេំណើ តឲយកូន       ែម៉ផ្តល់ឈមគឺទឹកេ ះដ៏មន 

្រពះគុណែដលមិន ចកត់ៃថ្លបន      ឲយកូនេបះប៊តឺ 

ជញជក់សឹងែតេខ ះអស់ពី្រទូងែម៉  េហើយែម៉ខតំសូ៊យក 
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បតៃដថន ក់ថនម  ករពរ ែថរក កូន    េ យមិនគិតពី 

ករេនឿយហត់ខ្លួនឯងេឡើយ   ។  ែម៉ពយយមតសូ៊   រក 
្របក់ឲយកូនបនសិក   េទះេភ្ល ងផគរ     េក្ត រងរយ៉ង 

    ែម៉េនែតមិនថងូ រឲយកូនឮ   ែម៉្រទអំត់   ្រទឃំ្ល ន    
មនជងំឺក៏េ្រពះែតកូន  េនះគឺជពលីកមមដ៏ធេំធងរបស់ 
ែម៉ចេំពះកូន ។ 

ែម៉  ជ្រពះ្រពហមធអំ ច រយ 
ែម៉  ជេទវ រក កូន 
ែម៉  ថន ក់ថនមេសនហ៍ែកបរបុ្រតសងួន 
ែម៉  ្របឹងែថថួននួនពិសី ។ 
ែម៉  ែតងតសូ៊ប្តូ រជីវតិ 
ែម៉  មនដួងចិត្តពិតភក្តី 
ែម៉  ្រស ញកូនេលើសអ្វីៗ 
ែម៉  ែសនល្អៃ្រកៃថ្លជងេព្រជ ។ 
ែម៉  ៊ នលះបង់អ្វីទងំអស់ 
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ែម៉  ពិតចិត្តេ ម ះមិនែកេគច 
ែម៉  គិតពីកូនមិនែដលេភ្លច 
ែម៉  ល្អជនិចចចេំពះកូន ។ 
ែម៉  គឺជ្រពះល្អេពកៃ្រក 
ែម៉  ែតងថនមបីៃថ្លមសសងួន 
ែម៉  ជ្រពះរស់របស់កូន 
ែម៉  ដូចជកបូនជួយកូនៃថ្ល  ។ 
ែម៉  ែតងករពររងរេក្ត  
ែម៉  ទុកខេ កេ ែតមិនថ្វី 
ែម៉  ច្រទបំន្របណរងីៃរ 
ែម៉  េនភក្តីៃថ្ល្រ ណេ្រតើយ  ។ 
ែម៉  ផ្តល់ទឹកេ ះឲយកូនេប 
ែម៉  ែតងនិ្រតេនជិតេកៀកេកើយ 
ែម៉  គិតពីកូនគម នេពលេសប ើយ 
ែម៉  មិនខ្វល់េឡើយជីវតិែម៉!!! ៕ 
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 សកមមភពរបស់ែម៉ែដលេធ្វើមកេលើកូន 

 

      េតើអនកែដលនយិយថ  ខ ញុ្ំរស ញ់ពកុែម ៉ េទ 
កនគ់តែ់ដរេទ  ?  អនកែដលធ្ល បប់នថ្វ យបងគពំកុ 
ែមែ៉ដរឬេទ  ?     េបើមិនទនេ់ទ     ចរូអនក្របញប ់
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្របញល ់ េធ្វើឲយេហើយេទ  ក ុឲំយមនពកយថ.... 
-ពកុែម ៉ កនូ ្ត យេ្រកយ ស់     ែដលមិន 

បននយិយពកយថ  “្រស ញ់”   េទកនព់កុែម។៉ 
-ពកុែម ៉ កនូ ្ត យេ្រកយ ស់      ែដលកនូ 

មិនបន “ថ្វ យបងគ”ំ  ពកុែម ៉ ។ 
-ពកុែម ៉ កនូ ្ត យកហំសុ ស់     ែដលកនូ 

េធ្វើខសុ  ចេំពះពកុែម ៉។ 
-ពកុែម ៉ កនូ ្ត យេ្រកយ ស់     ែដលកនូ 

មិនដឹងថ      ពកុែម ៉     គជឺអនកមនគណុដធ៏េំធង   
របស់កនូ។ 

-ពកុែម ៉ កនូ ្ត យេ្រកយ ស់      ែដលកនូ 
មិនទនប់នសងគណុពកុែម ៉។  

+ពកយទងំអស់េនះ  េតើបន្របេយជនអ៍្វី េទ 
ស្រមបព់កុ នងិែម ៉។    ចរូកនូពិចរ ផង  

r(1)s 
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ប ្ត ពំីម្ត យអនកខ ត់ 
ផគរ ន្់រគឹមៗ្រគហឹម្រគបទ់ ី
ែសងអសនពីីទសិ្របបីំ 
កែងកបហុីងក្អ ត ់ តយ់េំពញៃ្រព 
ម្ត យញ័រេជើងៃដដួងៃចច្ំរបប៉ ។ 
ទកឹកតខ់ ទមែ្រស្រទូងែម្៉រសេ ះ 
ដីែ្រសលកអ់ស់េ្រពះែតខ ្វះសព្វ 
ជមងឺ្រគ្ំរគេវទនៃថងយប ់
ក្តបីរមភថប់ ្ល បក់យមិនខន។ 
្រកេឡកជុំខ ្លនួផទួនចតិ ្តសេង្វគ 

មួយកនូែបកប្តីកែ៏ចក ន 
អនកទ្ីរស ញ់ឃ្ល តេចញពី្របណ 
ញតមិិត្តសន្ត នបន្រតឹមទកឹែភនក ។ 
េនះជប ្ត ពីំម្ត យអនកខ ត ់
ផ្ត មំនុែមផ៉តុកណំតៃ់ថងែបក 
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សងខ រមិនេទៀងេល្អ ងែតរែហក 
បបបណុយេ យែឡកែចក ចពី់គន ។ 
កនូេអើយម្ត យអស់របស់េករ ្ត ិ៍ករ 
ម្ត យសូមអង្វរកនូល្អេ ភ 
ខេំ្រកបជញជ ក្់រតងយកវជិជ  
បំេពញករងរជកចិ ច្របណិបត្ត ិ។ 
ក ុហំកេ់ភ្លើតេភ្លើនេលឿន ម រមមណ៍ 

ងំចតិ ្តឲយមេំហើយខទំប់ ក ត ់
ក ុេំជរ មែភនកែរងសែង្វកគតិ 

សូរដលច់តិ ្ត ណិតម   ។ 
ក ុេំភ្លច្រតេចៀកងកចកគន្លង 
គបបី្រ ប្រតងបង៉េ្រកបសិក  
ក ុឈំ្លកន់ងឹេភ្លងវែង្វងេ  
េរៀន ្ត បធ់ម៌ ថ ៌ ្រ ្ត វជិជ   ។ 
ក ុឈំ្លកន់ងឹរសេ្រជះរ មមណ៍ 
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ដូច្រតូវសណ្តំ ជ ុំជបគ់ន្ឋ  
ប ្ត ែំមផ៉្ត ចំ ំ ព ុំង 
ែមអ៉ស់្រទពយែចកជេករ្ត ិ៍េហើយ ។ 
ឱភមិូេកះែកវេ ភមិូច្រនទ  
នេពលសន្ឋយិ្រគេព្រ ណេ្រតីយ 
េនកមុរភព បៗេនេឡើយ 
ែមេ៉គកដេង្ហ យេឆ្លើយឆ្លង្របេដញ។ 
ឱភមិូសំេ ងនងិ្រប យហ្លួង 
្រពះសងឃ យជួងដូចជួយទេនទញ 
រលឹំកក្តេី កសំេ កេទេមនញ 
ឥឡូវកនូេចញចកភពទទីល័ ។ 
       េនមនភគបន្ត !! 

សូម នភគបន្តេនទព័ំរ៦២ េនេ្រកមអតថ 
បទ  អនកម្ត យជកមមករសំណង ់។ 

r(1)s 
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កំណត់េហតុខ្លីមនន័យដល់កូនៗ 
ង ចៃថងមួយ  ខ ញុេំចញពី េរៀនេ យេធ្វើ 

ដំេណើ រយ៉ង្របញប្់របញល ់   េ្រពះេពលេវ  
របស់ខ ញុ ំមិនសូវជសមបូរប៉នុម នេឡើយ ដូេច នះេហើយ 
ខ ញុែំតងយកេពលេវ    ែដលេនេសសសលប់ន្តចិ 
បន្តួច    ពីករសិក េរៀនសូ្រត    មកសេងកតពិន្ិរត 
អំពីជីវតិរស់េន្របចៃំថង   របស់មនសុ េនកនុង 
សងគម   ែដលមនែបបបទខសុៗគន ក នុងកររស់េន 
អនកមនរស់េន មែបបអនកមន   អនក្រករស់េន  

មែបបអនក្រក     អនកសុំទនរស់េន     មែបប 
អនកសុំទន ែដលជករឆ្លុះបញច ំងអំពីថតភពជក ់
ែស្តង   េនកនុងជីវតិរបស់មនសុ    ែតទងំអស់េនះ 
មិនជខសុគន អ្វី េទ         េទះបីអនកមនកបព់ពក 

្រទពយសមបត្តចិយ យមិនខ ្វះ      កប៏៉ែុន ្តែបបបទៃន 
កររស់េន   មិនចះុស្រមុង    េទនងឹសងគមរបស់ 
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មនសុ ល្អ ខ ្វះករអនេុ្រគះសេន្ត ស   េ្របស្របណី 
ដលគ់ន នងិគន   គម នករេយគយលគ់ន   ខ ្វះភពកតញញូ  
មិនដឹងគណុម បិ   ឬអនកដៃទ   ែដលធ្ល បម់ន 
គណុមកេលើខ ្លនួឯង   កររស់េនរបស់ពួកអនកមន 
ទងំេនះ កដូ់ចជគម ននយ័អ្វីទលែ់តេ ះ  បន 
្រតឹមែតម៉រស់  េហើយក ៏ ្ល បេ់ទវញិបតេ់ទ   គម ន 
ក ងអ្វី           ឲយជដុំកភំនួស្រមបជ់ទពឹីងខ ្លនួឯង 
េឡើយ       េពលេវ ែដលរស់េន      ែតងែតេធ្វើ 
ឲយអនកដៃទេគពិបកចតិ ្ត           ជពិេសសអនកមន 
គណុ  ។ ដូេច នះ  អនកមនក្តអីនក្រកក្ត ី ្រតូវរស់េនកនុង 
ែបបែផនែតមួយ  គរឺស់េនេ យគណុធម ៌  ឪពកុ 
ម្ត យ    េចះ្រស ញ់កនូ     កនូេចះ្រស ញ់ឪពកុ 
ម្ត យ   នងិរស់េនេចះមនសជីុវធមរ៌ ងគន   នងិគន  
េទើបេឈម ះថ  ជកររស់េនដ្៏របៃពេនកនុងសងគម 
មនសុ ល្អ       ពីេ្រពះករមនសជីុវធម ៌ គជឺលម្អ 
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របស់ជីវតិ     ដូចជកំ ពយរបស់ឧបសក    គយុ 
សធុន មួយបនេលើេឡើងថ… 
  សជីុវធមែ៌តងលម្អមនសុ  
  ្រគបជ់ន្រស្ីរបុសែដលកនរ់ក  
  េទះមនឬ្រកធតំចូយ៉ង  
  បនកនរ់ក ៃថ្លថ្ល ឧត្តម  ។ 
  អំេពើឆគ ំឆគងគន្លងមិនល្អ 
  សជីុវធមជ៌អនកេរៀបច ំ
  ដកេចលអំេពើ ែដលពុំសម 
  េរសី្រសងស់ន ំទកុអំេពើល្អ ។ 
  េចះខមសខ ្លនួឯងែ្រកងអនកដៃទ 
  េចះលកេចះៃលវនិយ័ឬធម ៌

រស់សមជមនសុ ខ ពងខ់ ពស់បវរ 
េបើមនសុ ឥតធមេ៌សមើនងឹតរិចឆ ន ។ 

r(1)s 
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៣. កនូ 
3 

 កូន   គឺជអនកែដលពុកែម៉បេងកើត   ឲយមនរូប ង 
េឡើង  េ យទឹកេ ះរបស់ែម៉  និងេ យ របយ 
ទឹក  ែដលពុកខ្ំរបឹងែ្របងែស្វងយកមកចិញចឹ មជីវតិែម៉ 
និងជីវតិកូន   ។  កូនជអនកែដលេធ្វើឲយពុកែម៉មនភព 
កក់េក្ត កនុងចិត្តេ្រពះតបតិមនកូន   ្រគន់ែតពុកែម៉ដឹង 
ថកូនេកើតមក       កនុងចិត្តពុកែម៉្រជូត្រជប      េ យ 
្រពហមវ ិ រធម៌   េហើយពុកែម៉បញជូ ននូវ្រពហមវ ិ រធម៌ 
េនះ  េឆព ះេទកន់កូនែដលេទើបែតនឹងេកើតមកេ យ 
ក្តី្រស ញ់និងេ យករទទួលខុស្រតូវ ្រគប់យ៉ង ។ 

អនកែដលេធ្វើឲយពុកែម៉សបបយរកី យ ្រគប់េពល 
េវ    និងអនកែដលជទី្រស ញ់េពញចិត្ត កនុងជីវតិ 
របស់ពុកែម៉គឺជរូបកូន     េហើយអនកែដលេធ្វើឲយពុកែម៉ 
េកើតទុកខលបំកចិត្ត្រគប់េពលេវ ក៏ជកូនែដរ។ 
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 អ្វីៗ្រគប់យ៉ងែដលពុកែម៉េធ្វើ  គឺេដើមបកូីន  ពុកែម៉ 
៊ នលះបង់របស់្រគប់ែបបយ៉ង       ឲយែត ចចិញចឹ ម 

កូនឲយមនជីវតិល្អ្របេសើរបន    ពុកែម៉មិនែដល ែរក 
េឡើយ  េ យេ ចេទសូមបែីតជីវតិ  ក៏ពុកែម៉មិនខ្ល ច 
កនុងករលះបង់  េដើមបកូីនែដរ  ។ 
 កូន  ពុកែម៉សបបយចិត្ត ស់    ែដលកូនេកើត 
មកជកូនរបស់ពុកែម៉  ែតពុកែម៉ក៏េ ក ្ត យ ស់ 
ែដរ    េពលែដលពុកែម៉ែណនទូំនម នកូន    ែតកូនមិន 

្ត ប់  ្របប់កូន  ែតកូនមិន ម ។ 
 កូន  េតើអនកដឹងេទថ  ពុកែម៉មនដួងហឬទយ័ល្អ 
យ៉ង ចេំពះកូន  ពុកែម៉ចង់េនែកបរកូនរហូតដល់ 
សូនយសងខ រ    ពុកែម៉ចង់េ បកូន ល់ៃថង    ពុកែម៉ចង់ 
ថន ក់ថនមកូន  ដូចកលកូនេនពីតូច ស់  េទះបីជ 
កូនធមំន ្វ មីភរយិេហើយក៏េ យ ែតស្រមប់ពុកែម៉ 
េនែតចត់ទុកកូនជកូនេកមងដែដល  េនកនុងេបះដួង 
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របស់ពុកែម៉  ្រស ញ់កូន   ថន ក់ថនមកូន  ពីេដើមយ៉ង 
  ដល់េពលឥឡូវក៏េនែតយ៉ងេនះ  មិនែ្រប្របួល 

េឡើយ ។ 
 កូន  ពុកែម៉េពញចិត្ត ស់នឹងចិញចឹ មកូន  េទះ 
បីជកូនធេំឡើងមិនចិញចឹ មពុកែម៉វញិក៏េ យ  ក៏ពុកែម៉ 
មិនថអ្វីេឡើយ  េ្រពះពុកែម៉ចិញចឹ មកូន  េ យមិនទម 
ទអ្វីពីកូនេឡើយ    ពុកែម៉ចិញចឹ មកូន   េ យេ ម ះអស់ 
ពីចិត្ត  គម នគិតចង់បនអ្វីពីកូនេទ ។ 
 កូន  គឺជែកវែភនកទងំគូរបស់ពុកែម៉     ឬដូចជ 
ចរៃណ      ែដលញុងំរសមីជីវតិពុកែម៉       ឲយភ្លឺថ្ល បន 
េបើេទះជយប់គម នដួងែខ  ែតដួងចិត្តពុកែម៉  មិនងងឹត 
ដូចយប់គម នដួងែខេឡើយ    េ្រពះពុកែម៉មនដួងផក យ 
ដ៏តូចមួយ    ែដលមនពន្លឺភ្លឺនឹក ម នមិនដល់ជួយបភំ្លឺ 
ជីវតិពុកែម៉    ដួងផក យដ៏តូចេនះ    មិនគឺនរ  ដៃទ 
េឡើយេ្រកអពីំកូន ។    
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 កូន  គឺជដុេំព្រជ  ែដលមនតៃម្លកត់ៃថ្លមិនបន 
េនកនុងចិត្តពុកែម៉  ពុកែម៉សេងកតេឃើញថ  េពលេវ  
ែដលអត់មនកូន     ជីវតិរបស់ពុកែម៉       ដូចជេ ះ 
កេ្រកះ    គម នរសជតិអ្វីទល់ែតេ ះ      ែតកនុងរយ: 
េពលែដលមនកូន  ជីវតិពុកែម៉ដូច្រសស់ប្ំរពង  មន 
ភពរកី យខុស្រប្រកតី   េ្រពះ ្រស័យកូនែដលជដុ ំ
េព្រជដ៏មនតៃម្លរបស់ពុកែម៉ ។ 
 ល់ករលះបង់្រគប់យ៉ង    របស់ពុកែម៉េទេលើ 
កូន  ពុកែម៉គម នពកយថ  ្ត យេ្រកយេឡើយ      េទះ 
ករលះបង់េនះបនទទួលករតបសនងពីកូនក្តី      មិន 
បនទទួលក្តី  ក៏គម នអ្វីែដលថ   ឲយពុកែម៉េ ក ្ត យ 
ែដរ ពុកែម៉មនែតសបបយចិត្ត ែដលពុកែម៉បនេធ្វើអ្វីៗ 
េដើមបកូីន  េ្រពះពុកែម៉គិតថតួនទី  កនុងនមជេ ក 
ឪពុក  អនកម្ត យ    គឺពុកែម៉បនបេំពញយ៉ងល្អេហើយ 
ដូេចនះគម នអ្វីែដលថ  ឲយពុកែម៉មនវបិបដិ រ ី  ចេំពះ 
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កូនេឡើយ ។ 
 កូន  មនេ្រចើន ស់    មនទងំកូនល្អ    មន 
ទងំកូន ្រកក់  េបើបបកមមរបស់ពុកែម៉េនេសសសល់ 
ពីអតីតជតិ    ្របកដជជួបកូន ្រកក់    ែតេបើបុណយ 
របស់ពុកែម៉មន  នឹងជួបកូនល្អមិនខន  ។ ដូេចនះសូម 
ពុកែម៉ទងំ យ  កុតូំចចិត្តនឹងខ្លួនឯង   ែដលមនកូន 

្រកក់អី    ្រតូវ្រពមទទួលយកនូវអេំពើ       ែដលេយើង 
ធ្ល ប់ ងពីមុនមក  េ្រពះកលពីមុន េយើង ចជអនក 
មិនដឹងគុណឪពុកម្ត យ        េធ្វើបបចិត្តគត់ឲយ ល់ៃថងក៏ 
ថបន  េទើបមនកមមេពៀរមកដល់ជតិេនះ  ្រតូវកូនេធ្វើ 
បបចិត្តវញិ    អញចឹ ងេហើយេយើងគួរែតទទួលកមមេពៀរ 
េវ ឲយេហើយេទ    កុបំច់ខឹងនឹងេគេធ្វើអី     ចត់ទុកថ 
េយើងសងេគេទចុះ ។ 
  កូន  េអើយកូនេកើតពីែម៉ឪ 
  កូន  បនរស់េនកនុងេ ក 
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  កូន  រស់េ្រពះេ កែថរក  
  កូន  ្រគប់រូបឧស ហ៍គិត ។ 
  កូន  មន ច់ឈមពុកែម៉ឲយ 
  កូន  កុបំេ ្ត យេធ្ល យគនិំត 
  កូន  មនពុកែម៉រស់េនជិត 
  កូន  គួរ្របណិបត្តិគត់ ល់ៃថង ។ 
  កូន  ជចរៃណៃថ្លជងេព្រជ 
  កូន  ចងំរេំលចេ យរសមី 
  កូន  មិនដឹងខ្លួនេទឬអ្វី 
  កូន  រស់ ល់ៃថងេ្រពះអនក  ។ 
  កូន  ចូរដឹងចុះ ពិសី 
  កូន  រស់មនន័យល្អៃថ្លថ្ល  
  កូន  រស់េ្រពះមនម បិ  
  កូន  ្រតូវរក អនកមនគុណ ។ 

r(1)s 
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៤. េ កឪពុកជកមមករសណំង់ 
3 

 ្រពះសូរយិរះចងំែចងជះរសមីភ្លឺចិញច ច      កេម្ដ  
ៃថងែសនេក្ដ ហួតែហង   ស្រមប់អនកែដលេធ្វើករងរេន 
កនុងបនទប់ម៉សីុន្រតជក់   គឺ មិនែមនជបញ្ហ អី្វេឡើយ 
ែតចំេពះអនកែដលេធ្វើករងរ លកេម្ត ៃថង      េន 
ក ្ត ល ល      ដូចជេ កឪពុក     ែដលជកមមករ 
សណំង់វញិេនះេតើេ កេក្ត យ៉ង េទ   ?     ពិត 
ែមនេហើយ   កូន្របុស្រសីទងំ យេអើយ      េយើងគួរ 
ដឹងេហើយថ    ករងរជកមមករសណំង់   ែដលេ ក 
ឪពុកខ្ំរបឹងេធ្វើ    គឺ ពិតជពិបកខ្ល ងំ ស់  ។   
មួយករងរត្រមូងឲយេលើករបស់ធងន់ៗ         ែដលរបស់ 
ខ្លះ  កម្ល ងំរបស់ឪពុកមិន ច្រទ្ំរទបន      មួយ 
កេម្ត ៃថងក៏មិនអនុេ្រគះ បនជះរសមីមកេលើកយរបស់ 
គត់   ឲយេក្ត េសទើរែតេឆះេពញខ្លួន្របណ    ។     េពល 
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ខ្លះឪពុកហត់េនឿយអស់កម្ល ងំខ្ល ងំ ស់       ពុកេសទើរ 
ែត្រទេំធ្វើករងរបន្តេទមុខេទៀតែលងបន េហើយេពល 
ខ្លះកេម្ត ៃថងេក្ត ខ្ល ងំេពក     ពុកេទជឈមឺិន្រសួលខ្លួន 
្រគុនេក្ត     េសទើរែតេធ្វើករងរឲយេគមិនេកើត   ។  ែតេទះ 
បីជខ្លួន្របណពុកដុន បដល់ម្លឹងក៏េ យ       ក៏ពុក 
មិនគិតេឡើយ  េហើយពំុេនះេ តេទៀត      ពុកែបរជ 
មនកម្ល ងំចិត្តេធ្វើករងរេឡើងវញិ   េនេពលែដលពុក 
នឹកេឃើញដល់កូនៗ        ែដល្រតូវរស់ ្រស័យេលើពុក     
រង់ចកំរចិញចឹ មបីបច់ែថរក    និងករថន ក់ថនម    ផ្តល់ 
ភពកក់េក្ត អពីំពុក     េម្ល ះេហើយេទះបីជពុក្រតូវេធើ្វ 
ករងរ     ែដលពិបកជងេនះ ប់រយដងក៏ពុកេនែត 

ច្រទេំទបន  គឺពុក្រទេំដើមបជីីវតិរបស់កូន ពុក្រទ ំ
េដើមបអីនគតដ៏ភ្លឺ ្វ ងរបស់កូន     កនុងចិត្តរបស់េ ក 
ឪពុក្រគប់ដេង្ហើមេចញចូលគឺមនែតរូបកូនដួងហឬទយ័ 
របស់េ កឪពុក      ែតងគិតពីកូន្រគប់េពលេវ មិន 
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ែដលបេំភ្លចេឡើយ ។ 
 េតើកូនមនដឹងេទថ        ជីវតិរបស់កូន សខំន់ 
ប៉ុ ្ណ   ស្រមប់ពុក   ?   គឺ ពិតជសខំន់ខ្ល ងំ ស់    
សខំន់ជងជីវតិរបស់ពុកេទេទៀត    សខំន់ខ្ល ងំរហូត 
ដល់ថន ក់ពុក ៊ នលះបង់ជីវតិរបស់ពុក      េដើមបជីីវតិ 
របស់កូនបន។  េទះបីពុក     េធ្វើជកមមករសណំង់េន 

លកេម្ត ៃថង  លេភ្ល ងផគរ  េក្ត រងរ លបំកេវទន 
យ៉ង      ក៏ពុកមិនថងូ រឲយកូនឮេឡើយ      េ្រពះពុក 
គិតថ     ពុកហត់េនឿយែតផ្លូ វកយប៉ុេ ្ណ ះ ែតចេំពះ 
ផ្លូ វចិត្តរបស់ពុកវញិ    គឺ មិនហត់េនឿយេឡើយ  េ្រពះ 
ពុកមនកូនជទីកក់េក្ត េនកនុងជីវតិរបស់ពុក  ពុកមន 
កូន  ែដលពុក្រតូវែតមនទនូំលខុស្រតូវខពស់    កនុងករ 
ចិញចឹ មបីបច់ែថរក    ករពរ        ផ្តល់េ្រគ ងបរេិភគ 
ឧបេភគ្រគប់យ៉ងដល់កូន  ។ 
 កនុងមួយជីវតិរបស់ពុក     ចប់ ងំពីមនកូនមក 
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េសទើរែតរកេសចក្តីសុខខ្លួនឯងមិនបន    េ្រពះពុកបន 
្របមូលេសចក្តីសុខ្រគប់យ៉ង     ្របគល់េទឲយកូនទងំ 
អស់      ឲយែតកូនរបស់ពុកបនេសចក្តីសុខ  ពុកក៏សុខ 
ជមួយ  និងកូនែដរ  ។  ពុកមកពីេធ្វើករងរអស់កម្ល ងំ 
ែតពុកែបរជញញឹមេចញមកេ យក្តីេពញចិត្ត េ្រពះ 
ពុកបនេឃើញមុខកូន    ែដលេសើច ក់ពុក    ពុកសទុះ 
មកេលើកកូនេ បេថើបញីញ៉ក        េ យក្តី្រស ញ់ 
យ៉ងៃ្រកែលង      ភពេហវហត់អស់កម្ល ងំទងំប៉ុនម ន 
ែដលពុកមន    ្រតូវរ យអស់ពីកនុង្របណ    េ យ 

រពុកបនេឃើញមុខកូន        ែដលជទីសងឃមឹរបស់ 
ពុក ។    

ដួង រះេ្រពង្រពត    េនេលើេមឃ     ែតមិន 
ចញុងំៃសបងងឹតៃន ្រតីកល         េ យភ្លឺថ្ល បន 

េឡើយ   គឺមនែតដួង្រពះច័នទមួយដួងប៉ុេ ្ណ ះ    ែដល 
ចញុងំ ្រតីកល   ឲយ្របស់ចកពីភពងងឹតអនធក 
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បន     យ៉ង មិញដួងចិត្តរបស់េ កឪពុក  ែដល 
ចមនពន្លឺរសមីេទបន       ក៏េ យ រពុកមនកូន  

កូនគឺជចរៃណ     ែដលញុងំរសមីៃនដួងជីវតិរបស់ពុក 
ឲយភ្លឺ ្វ ង        និងេពញេទេ យភពទទួលខុស្រតូវ 
ខពស់ ។  ករងរ្រគប់យ៉ងែដលពុកគិតថ  មិនសមនឹង 
ពុកេធើ្វ   ែតេពលែដលពុកមនកូន    េទះករងរេនះ 
លបំកដល់ក្រមឹត   ជកូនឈនួលេគ    េធ្វើករេលើក 

ក់លីែសងពុនែរក       ឬជកមមករសណំង់េធ្វើករេន 
េលើ គរខពស់ៗ    ្របថុយដល់ជីវតិ   ក៏េ យ     ក៏ពុក 

៊ នេធ្វើទងំអស់    ឲយែតបនកៃ្រមមកចិញចឹ មកូន  ពុក 
េធ្វើេ យមិនសៃំចកម្ល ងំេឡើយ   ។   
 ភពទទួលខុស្រតូវរបស់េ កឪពុក    គឺជភព 
កក់េក្ត របស់កូនៗ  ពុកជពុកែដលមនដួងហឬទយ័ល្អ 
េ ម ះសចេំពះកូន  ល់ករងរែដលពុកេធ្វើ    គឺេដើមប ី
កូន  អី្ៗវ ែដលពុកលះបង់ គឺេដើមបកូីន ទិសេ កនុងជីវតិ 
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របស់ពុក  គឺករចិញចឹ មកូនឲយបនល្អ     ឲយបនេសចក្តី 
សុខ  និងបននូវភពកក់េក្ត   ។ 
 ្រគប់េពលេវ    ែដលពុកទេំនរពីករងរ    ពុក 
ែតងយកេពលទេំនរេនះ  មកេនជមួយនឹងកូន   ពុក 
អប់រកូំន  ល់ ង ច   ល់្រពឹក  ឲយកូនជមនុស ែដល 
េចះ្រស ញ់ឪពុកម្ត យ     េចះ្រស ញ់បងប្អូនេចះ 
ប់រកញតិជិតខង   និងឲយេចះែស្វងរកទីពឹងស្រមប់ 

ខ្លួនឯង      េ យករ្របឹងែ្របងសិក េរៀនសូ្រត      ជ 
ពិេសសពុកែតងអប់រកូំន  ឲយក្ល យេទជមនុស ល្អកនុង 
្រគួ រ  និងមនុស ល្អេនកនុងសងគម  ។ 

េនះេហើយជដួងចិត្តពិត្របកដរបស់េ កឪពុក 
  ែដលជកមមករសណំង់  ។ 

r(1)s 
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៥. អនកម្ត យជកមមករសណំង់ 
3 

 ដួង្រពះទិននករចរយ្រ នេពលៃថង  ដួង្រពះច័នទ 
ៃថ្លចរយ្រ នេពលយប់     ដួងច័នទមនុស េ កែតង 
្រស ញ់ចូលចិត្ត        េ្រពះដួងច័នទមិនែដលបេញចញ 
កេម្ត ឲយមនុស សត្វរងទុកខេឡើយ     ជះរសមីកន់ែតខ្ល ងំ 
គឺកន់ែតល្អ្របេសើរ     េហើយេធ្វើេ យធមមជតិនេពល 
្រតីកន់ែតមនភព្រសស់ប្ំរពង់          ែតចេំពះ្រពះ 
ទិតយវញិថ្វីតបតិែតមនពន្លឺរសមី ចញុងំឲយច្រក ឡ 

ទងំមូលភ្លឺចបស់ល្អ    េមើលេឃើញអ្វីៗ្រគប់យ៉ងបនក៏ 
េ យ  ែតៃថងខ្លះេធ្វើឲយមនុស ទងំ យ   រងទុកខពិបក 
្រទនឹំងកេម្ត របស់ ផងែដរ  ។  ែតចេំពះែម៉ េទះបីជ 
ៃថងមនរសមីេក្ត ខ្ល ងំយ៉ង     ក៏ែម៉េនែតពុះពរ   េធ្វើ 
ករងរេ្រកមកេម្ត ៃថង  េដើមបចីិញចឹ មកូនែដរ ។ 
 អនកម្ត យេធ្វើករសីុឈនួលេគ        េនេ្រកមកេម្ត  
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ដ៏ែសនេក្ត ៃន្រពះ ទិតយ     យ៉ងគួរឲយ ណិត      ែត 
ចេំពះកូនែបរជេដើរចយ យហឺុ    ដូចជកូនេសដ្ឋី 
េទវញិ ។ 
 េយើង្រកេឡកេមើលេទ  គរមួយ     ែដលមន 
កមពស់្របែហលជ ៣េទ៤ជន់  កពុំងែត ងសង់េន 
េឡើយ    េហើយមនកមមករសណំង់េធ្វើករ   យ៉ងេ្រចើន 
កុះករ  ទងំេកមងទងំចស់   ទងំ្របុសទងំ្រសី    កពុំង 
ែតញ៉ប់ៃដញ៉ប់េជើង  បូក យ បសីុម៉ងត៍  ខ្លះេន 
ជន់េលើ  ខ្លះេនជន់េ្រកម     ចែំណកអនកខ្លះេទៀតលី 
ែសងេលើក ក់  ែដលសុទ្ឋសឹងែតជរបស់ធងន់ៗ ។ 
 េធ្វើករធងន់ មិនថ្វីេទ ែតេនមនកេម្ត ្រពះ ទិតយ 
ែដលរះជះរសមីមកេលើ្របណរបស់ពួកគត់       ឲយេក្ត  
សឹង្រទមំិនបន  មន ក់ៗែបកេញើសេពញខ្លួន    ែតេទះ 
បីជៃថងេក្ត យ៉ង      ក៏ពួកគត់េនែត្រទេំធ្វើករបន្ត 
េ យគម នមត់កអ្វីេឡើយ េ្រពះេដើមបបីនកៃ្រមចិញចឹ ម 
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្រកពះខ្លួនឯង  និង្រកពះរបស់កូនៗ ។ 
 កលពីមុន   ករេធ្វើករងរ  ែដល្រតូវេលើករបស់ 
ធងន់ៗ  ដូចជកមមករសណំង់ជេដើម   ភគេ្រចើនមនែត 
មនុស ្របុសេទជអនកេធ្វើ  មិនសូវមនមនុស ្រសីប៉ុនម ន 
េទ  ែតសម័យឥឡូវ្របុសក៏េ យ   ្រសីក៏េ យ    ច 
េធ្វើករងរេនះបនទងំអស់        ឲយែតមនកម្ល ងំ ច 
េធ្វើបន  គឺមិនខ្វល់េឡើយ     មួយជីវភព លបំក 
ខ្វះខតខ្ល ងំេពក     េទះជ្រតូវេធ្វើករងរធងន់ជងេនះ 
ប់រយដង  ក៏េធ្វើែដរ  ឲយែត ចចិញចឹ មកូនរស់។ 

 ្រស្តីមន ក់  កពុំងែតយក្រកម៉ជូតេញើស  ែដលហូរ 
មកេពញមុខរបស់គត់  េ យភ្រក្ត្រសេពន េមើលេទ 

ក់បីដូចជគម នកម្ល ងំកែំហងអ្វីេ ះ    េននឹងខ្លួន។ 
េ្រពះែតភពខ្វះខតកនុង្រគួ រ    ែម៉សុខចិត្តមកេធ្វើជ 
កមមករសណំង់ េដើមបបីន្របក់ផគត់ផគង់្រគួ រ  និងបន 
ជួយឧបតថមភករសិក េរៀនសូ្រតរបស់កូន   េទះជករ 
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ងរធងន់  ្រតូវេធ្វើេនេ្រកមកេម្ត ៃថង  ដ៏ែសនេក្ត   សឹងែត 
្របះអស់ទងំខ្លួនក៏េ យ     ក៏ មិនជបញ្ហ ស្រមប់ែម៉ 
េឡើយ   ែតបញ្ហ ែដលែម៉្រតូវគិត្រពួយបរមភ គឺជីវតិកូន 
ជីវតិកូនគឺជជំ នដបូំងែដលែម៉្រតូវគិត     ែតកូនមិន 
ែដលគិតពីជីវតិែម៉េឡើយ      កូនមិនែដលគិតពីេសើចក្តី 
ទុកខលបំករបស់ែម៉ ែដល្របឹងេធ្វើករងរ លកេម្ត ៃថង 
េដើមបកូីនេឡើយ     កូនគិតពីជីវតិរបស់អនកដៃទ    េ្រចើន 
ជងគិតពីជីវតិែម៉កូនេឃើញអនកដៃទល្អជងែម៉    េពល 
ខ្លះកូនយក្របក់   ែដលជកម្ល ងំេញើសឈមរបស់ែម៉ 
េទប៉វមិត្តភក្តិ ជប់េលៀង សីុផឹកយ៉ងសបបយរកី យ 
េដើមបយីកចិត្តយកេថ្លើម  អួត្របប់មិត្តភក្តិថ ខ្លួនឯងជ 
អនកមន    ែត មករពិតម្ត យេធ្វើករឲយេគរ ម ល់ 
ៃថង  កូនេធ្វើឬកពរដូចជកូនម េសដ្ឋី      េ្រពះេដើមប ី
មិត្តភក្តិកូន នកបត់ទឹកចិត្តែម៉         េដើរេលងមិនចូល 

   េតើម្ត យឯ   ែដល ច្រទមំិនឈឺចិត្តបន 
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ម្ត យឯ ែដល ច្រទមំិនយបំន      េបើកូនេធ្វើ ក់ 
ម្ត យែបបេនះ    ែម៉្របឹងេធ្វើករងរេសទើរគម នៃថងស្រមក់  
ទងំយប់ទងំៃថងគឺែម៉មិនែមនេធ្វើេដើមបជីីវតិែម៉េទ  ែម៉េធ្វើ 
េដើមបជីីវតិកូនេតើកូនដឹងេទថែម៉េធ្វើេដើមបកូីន    ែម៉្រពម 
្រពមឲយខ្លួនរបស់ែម៉លបំក       ្រពមឲយខ្លួនរបស់ែម៉្រតូវ 
កេម្ត ៃថង ្រពមេធ្វើអ្វីៗ  េដើមបកូីន    ចុះកូនមនែដល្រពម 
លបំកេដើមបែីម៉ែដរេទ  ?  កូន្រពមេធ្វើអ្វីៗ  េដើមបជីីវតិែម៉ 
ប៉ុនម នដងេហើយ    ៊ នលះបង់្រគប់យ៉ងដូចែដលែម៉ 
លះបង់ែដរេទ  ?  គឺតិចតួចបផុំតែដលកូនេធ្វើអ្វីៗ េដើមប ី
ែម៉  ករលះបង់របស់កូនសឹងមិនបនមួយចេំរៀកៃនករ 
លះបង់របស់ែម៉  ។   ចង់ដឹងថែម៉លះបង់អ្វីខ្លះ   េដើមប ី
កូន   ចូរេខមរជនទងំអស់   ននូវេរឿងខ្លីមួយ   ែដល 
មនចណំងេជើងថ    “អនកម្ត យអភ័ព្វ”    និងសិក  
ពិចរ រូបភពដូចខងេ្រកម : 
 អនកមីងបុបផ    គឺជ្រស្តីមន ក់ែដលមនករតសូ៊េន 
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កនុងជីវតិដ៏ជូរចត់  កម ត់េសទើរែតមិន ច្រទរំស់េនកនុង 
េ កដ៏ធលំ្វឹងេល្វើយេនះបន    ែតអនកមីងខ្ំរបឹងែ្របង 
ឆ្លងកត់េនកនុងែខ ជីវតិដ៏ែសនេខ្ល ចផ េនះ      េ យ 
ភពអត់ធមត់យ៉ងៃ្រកែលង   កនុងករចិញចឹ មកូន ។  ជីវតិ 
របស់គត់     ្រតូវរងនូវករឈឺចុកចប្រគប់ែបបយ៉ង  
លបំកទងំផ្លូ វកយ  លបំកទងំផ្លូ វចិត្ត  លបំកេ្រពះ 
ជីវតិជួបនូវវបិត្តិេសដ្ឋកិចច ខ្វះខត់្រទពយសមបត្តិ  លបំក 
េ្រពះ ្វ មីកបត់ចិត្តមន្រសីថមីរត់េចលរូបគត់និងកូនៗ  
ឲយរស់េនកនុងភពឯក    អនថ      េហើយនិងលបំក 
េ្រពះកូនៗ    េធ្វើបបចិត្ត ល់ៃថង    ែភនកទងំគូេជកជ ំ
េទេ យទឹកែភនក        ែដល្រសក់ហូរមកគម នលស់ៃថង 
េឡើយ     េទះជឈចឺប់ដល់ក្រមិត      ែតភពជ 
ម្ត យែដលគត់មនចេំពះកូន   េនែតដូចេដើម     ករ 
ទទួលខុស្រតូវកនុងករចិញចឹ មកូន    គត់េនែតេធ្វើ    ករ 
្រស ញ់  ករ ណិត  ករគិត្រពួយបរមភគត់េនែត 
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មនជនិចចចេំពះកូន    ែតកូនរបស់គត់មន ក់ៗសុទ្ឋែត 
អន់ចរតិ  េ្របើករមិនបន មួយៃថងៗ េដកចបំឺតែតឈម 
ែម៉    លុយកក់ែដលគត់រកមកេ យពិបក    ែតកូន 
យកេទចយ យសីុផឹកយ៉ងសបបយរកី យ  េ យ 
គម នគិតពីករហត់េនឿយរបស់ែម៉េឡើយ    គត់លះបង់ 
ល់ៃថង    េដើមបឲីយកូនបនសិក េរៀនសូ្រត  ែតករលះ 

បង់របស់គត់  ក់ដូចជគម នន័យទល់ែតេ ះបន 
្រតឹមបង្ហូ រេញើសឈម  បង្ហូ រទឹកែភនក  ែ្រសកអង្វរកដល់ 
កូន  ឲយ ណិត  ឲយេម ្ត   ដល់អនកម្ត យអភ័ព្វេនះផង 
ែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

េពលេវ ៃនកររស់េនរបស់គត់     គឺជេពល 
េវ ដ៏ឈចឺប់បផុំត ែតគត់ពយយម ក់ទុកកនុងចិត្ត 
មិនបេញចញឲយអនក ដឹងឮេរឿងដ៏ឈឺចប់  របស់គត់ 
េឡើយ  ។  ពីមួយៃថងេទមួយៃថង    េសចក្តីទុកខរបស់គត់ 
កន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ      ែដល េពញែណន     កនុងដួង 
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ហឬទយ័េសទើរែតផទុះែបកេចញមកេ្រកេទេហើយ  េ្រពះ 
ឈខឺ្ល ងំេពក      ទីបផុំតេ យ រែតមិន ច្រទ្ំរទ 

នឹងករឈចឺប់េនះបន       េទើបគត់្រពមបេញចញនូវ 
ករឈឺចប់ែដល ក់ទុកកនុងចិត្តជយូរមកេហើយ មក 

ត្រត ង្របប់ដល់កូនៗទងំ យ  ឲយេមើលេឃើញ 
ករលះបង់របស់ែម៉ផង   “ទងំកម្ល ងំកយ  ទងំកម្ល ងំ 
ចិត្ត  ទងំជីវតិ  ែម៉លះបង់អស់េហើយ   េតើកូនចង់បន 
អ្វីពីែម៉េទៀត ឬក៏កូនគិតថ  ករលះបង់របស់ែម៉ចេំពះ 
កូន   មិនទន់្រគប់្រគន់នូវេឡើយ     ទល់ែតែម៉ ្ល ប់  
េទើបកូនអស់ចិត្តែមនេទ ” ។ 
  -ែម៉  ខញុដូំចជឆងល់ ស់   ែម៉េចះែតនិយយថ 
ែម៉លះបង់េនះ  ែម៉លះបង់េនះ ែម៉េធ្វើេនះ េធ្វើេនះដល់ 
កូន    ែត ងំពីខញុ េំកើតរហូតមកដល់ឥឡូវេនះ     េតើែម៉ 
បនលះបង់អី្វឲយខញុ េំហើយឬេន     ខញុសូំមែម៉ទិញម៉ូតូែម៉ 
ទិញឲយខញុ េំទ      ល់ៃថងេនះែម៉ឲយលុយខញុបំ៉ុនម នេទេរៀន 
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មិត្តភក្តិខញុ េំគេទេរៀនជិះសុទ្ឋែតមូ៉តូឡូយឡូយ      លុយ 
ចយមិនខ្វះ  ែតខញុ វំញិជិះែតកង់កញច ស់េទេរៀន លុយ 
ក៏គម នចយ្រគប់្រគន់នឹងេគ        ែម៉ឯងឲយខញុ េំរៀនយ៉ង 
េម៉ច ? ែម៉ឯងេឆ្លើយមក  ថឲយខញុ េំធ្វើយ៉ងេម៉ច ? ែម៉មន 
ដឹងអត់ថ ល់ៃថងេនះ     ខញុខំម សេគប៉ុ ្ណ    េពលែដល 
មិត្តភក្តិខញុដំឹងថ     ែម៉ខញុជំអនក្រក       ខញុខំម សេគ ស់ 
រហូតដល់ខញុមំិនចង់េទេរៀន    មិនចង់េទេឃើញ  
ខញុ េំចះែតេដកគិតថ  ែម៉បនេធ្វើអ្វីមកេលើខញុខំ ្លះ  ែតខញុគំិត 
មិនេឃើញេ ះ ។ “ េនះជ ចកូន្របុសរបស់គត់ ”  
 -្រគន់ែតឮ ចដ៏េ្រគត្រគតរបស់កូន  អនកម្ត យ 
ៃថ្ល  សឹងែតសន្លប់បត់ ម រតី   គងំអស់ចលន  ស្តី 
អ្វីមិនរួច បន្រតឹមែតស្រមក់ទឹកែភនក យែំយក េបើកែភ្លក 
ភ្លឹះៗេមើលមុខកូន   ណិតខ្លួនឯង   ែដលខ្ំរបឹងែ្របង 
ចិញចឹ មកូន    េសទើរសូនយជីវតិ    ែតទីបផុំតកូនែបរជគិត  
មិនេឃើញករលះបង់របស់ែម៉  មិនដឹងថ    ែម៉េធ្វើអ្វីខ្លះ 
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េដើមបកូីន   “ កូន !  កូនមសម្ត យ    េហតុអ្វីបនជកូន 
េពលពកយយ៉ងដូេចនះ     កូនថែម៉មិនែដលលះបង់អ្វី 
េដើមបកូីន   ងំពីកូនតូចរហូតដល់កូនធ ំ ចុះខ្លួនរបស់ 
កូន    អវយវ:តូចធរំបស់កូន   មនៃដេជើងជេដើម  អនក 

អនកឲយកូន  ?    សេម្ល ក់បពំក់ែដលកូនេស្ល កពក់  
របយទឹក  ែដលកូនបរេិភគ ល់ៃថង    ថេតើអនក 

អនកឲយកូន   មិនែមនែម៉េទឬ  ?   ែម៉េធ្វើករងរ ល់ 
ៃថង  េទះេក្ត រងរក៏ែម៉មិនគិត     េពលខ្លះែម៉ឈឺ  ែតែម៉ 
េន្រទ ំ  គឺែម៉្រទេំដើមបជីីវតិកូន  ឲយែតកូនបនបរេិភគ 
េទះបីែម៉អត់   ែម៉ឃ្ល ន   ក៏ែម៉ ច្រទបំន  កូនថេទ 
េមើល    ថទងំអស់េនះ   ែម៉លះបង់េដើមបនីរ   មិន 
េដើមបកូីនេទឬ    ?   កូនថ     ែម៉មិនទិញម៉ូតូឲយកូនជិះ  
ឲយលុយកូនចយមិន្រគប់្រគន់       ដូចកូនេគអនកមន 
េហតុអី្វបនជកូន  មិនេមើលជីវភព្រគួ រ ថ យ៉ង 

ខ្លះ ? រក្រពឹកខ្វះ ង ច  រក ង ចខ្វះ្រពឹក  បយទឹក 
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បរេិភគមិន្រគប់្រគន់   ែម៉េធ្វើករសណំង់មួយៃថង  បន 
១០០០០េរៀល     ចិញចឹ មកូនបួន្របនំក់   េនកនុងបនទុក 
្រគួ រទងំ្រត ប្រតដួស        មួយៃថ្លទឹកៃថ្លេភ្លើង 
ៃថ្លផទះជួល   មួយៃថ្លថន េំពទយ     េពលកូនឈមឺ្តងៗ 
និងឲយកូនេទេរៀន ល់ៃថង      េតើឲយម្ត យេទរកលុយឯ 

 ទិញម៉ូតូឲយកូន   រកលុយឯង   កូនចយ្រគប់ 
្រគន់  េម្តចក៏កូនមិនេចះគិតផង ” ។ “មងីបុបផ េរៀប ប់ 
ទងំទឹកែភនក ” 
   េរឿង ៉ វជីវតិរបស់អនកម្ត យ្រគប់រូប ពិតជជូរចត់ 

ស់  េបើបនកូនល្អេចះគិតដល់ែម៉ឪ  គឺមិនថ្វីេទ  ែត 
េបើបនកូនដូចជកូនរបស់អនកមីងបុបផ វញិេនះ    ជីវតិ 
អនកម្ត យ  ្របកដជ្រតូវ  រងនូវករឈចឺប់មិនេចះចប់ 
មិនេចះេហើយដូចជមីងបុបផ អញចឹ ង ។េនះជ ច់េរឿង 
ពិត្រគន់ែតដូរេឈម ះតួអងគ  ប៉ុេ ្ណ ះ ។ 
 ខញុ េំលើកេរឿងេនះមក  េដើមបបីនជ រមួយ   ជូន 
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េទកូនៗ្រគប់គន     ឲយបនដឹងថ       អ្វីែដលេយើងមន 
សព្វៃថងេនះ  គឺេ យ រករលះបង់របស់ែម៉ឪ  េ្រពះ 
ែតក្តី្រស ញ់កូន  ែដលកប់េ្រជេនកនុង្រកេ េបះដូង 
របស់ែម៉ឪ   និងេ្រពះែតមន្រពហមវ ិ រធម៌ចេំពះកូន 
េទើបែម៉ឪ ៊ នេធ្វើអ្វីៗ    េដើមបកូីនេ្រចើនដល់ថន ក់េនះ  ។ 
េទះបីជ្រតូវយកជីវតិែម៉ឪេទប្តូ រ    ជថនូរនឹងជីវតិកូន  
ក៏ែម៉ឪមិនខ្ល ចនឹងប្តូ រែដរ    េមើលចុះ    េ កឪពុកអនក 
ម្ត យល្អចេំពះកូនយ៉ងហនឹង       ែតេនែតមនកូនខ្លះ 
េមើលមិនេឃើញេសចក្តីល្អរបស់ពួកគត់  ទល់ែតេ ះ 
តួយ៉ងដូចជកូនរបស់មីងបុបផ ជេដើម  ែដលេមើលមិន 
េឃើញពីករលះបង់របស់គត់ ។ខញុសូំមផ្ត ជំចុងេ្រកយ 
ថ  ចូរកូនៗពយយមសម្លឹងេមើល  េសចក្តីល្អរបស់ែម៉ឪ 
ផង កូន !!!! ៕ 

r(1)s 
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រូបភពបនជគតសិ្រមប់កនូៗពិចរ  

 
ែមស៉៊ូលះបងជី់វតិេដើមបីកនូ  េទះជែម្៉រតូវ 

្ល បខ់ ្លនួ    កមិ៏នេ ក ្ត យេឡើយ  ឲយែត 
កនូរបស់ែមរ៉ស ់ គែឺមស៉បបយចតិ្ត ស់ ។ 
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េមើលចះុ  េតើអនក ែដល ចេធ្វើដូចែមប៉ន 
េ្រពះែត្រស ញ់កនូ  េទះកងរលំបក 

យ៉ង កយ៏កកនូ មែដរ ។ 
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កនុងមួយជីវតិរបសែ់ម ៉ េសទើរែតគម នេពលស្រមក  
 េ្រពះែមរ៉វលក់នងុករចញិចឹ មកនូ  ែតេទះបីជែម ៉

ពិបកយ៉ង   កែ៏មេ៉នែតញញឹមមករកកនូែដរ ។ 
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ប ្ត ពំីម្ត យអនកខ ត់ «តចប់» 
កលមនុ្រសុក្រក្របឹង្រតដររស់ 
ៃ្រព លេកៀនេកះជួយេ ះកង្វល ់
បែន្លបងក រ្រតួយបះេកៀនថនល ់

       យកមកទបទ់លដ់លដ់លក់្តេី្រសកឃ្ល ន។ 
ឥឡូវ្រគប្់រចកលកជ់កមមសិទ ្ឋ 
ជីវតិែមពិ៉តរតិែតទ្រនទ ន 
មិន ៊ នចលូេបះបះ៉ដីអនកមន 
ញំងភពេ្រសកឃ្ល នអន្តរធនេទ ្វ។ 
ចមក រ េ កឬស ីេ្រកកេអើយ 
អនកមិនដឹងេឡើយចតិ ្តខ ញុគំន នេ់គ នរ 
ែរងគតិកន្លង្រទូងខ ញុទំេទ 
សម្ុរទទេន្លទកុ ខខ ញុធំជំង  ។ 
កលកនូេនតចូែមគ៉ចួ្រសូវ្រចូត 

បំយពំនតូ្រសូតេពល្រពឹក្រពង 
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ភមិូ េ្រកេ បនទ យនង 
៉យ ៉ប់ យេរៀងេ្រច ងទកុ ខរងីៃរ ។ 

ភមិូអងគ បសុបភមិូព្រងុះខ ញុ ំ
ឥឡូវកនូធខំ ញុឆំង យផតុៃដ 
ែមឈ៉រមតស់ទឹងមងគលបូរ ី
បនទ យមនជយ័េខត្តែដនសីម ។ 
ែមម៉ន្រមមដបផ់គូបផគុ្ំរបណមយ 
េពលពកយប ្ត ផំ្ត បំ្ុរតម  
ចរូកនូ្របឹងែ្របងែរងខសិំក  
បណ្តុ ំ បញញ ម រតលី្អ  ។ 
ឱភមិូច្រនទ នេពល យណ្ណ 
ម្ដ យសូមែបរបនេ់ យក្ដអីង្វរ 
កនូ្របុសសំណព្វជួបេជគបវរ 
េរៀនសូ្រតបនល្អយតិេយង្រគួ រ។ 
កនូ្រតូវេចះេរៀបខ ្លនួឲយបនគប ់
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េង ើយសកកេ ន ក្់រគប់ កនូ  
េនជមួយេគេចះយក រ 
មនក្ដេីម ្ត ករុ ជធ។ំ 
េទះេយើងទទីល័ក ុដំលខ់ ្វះចតិ ្ត 
េចះជួយ ណិតមនមិត្តឧត្តម 
យកធមខ៌ន្ដជីេគលមតុម ំ
េនះជប ្ដ ែំមផ៉្ដ ចំងុេ្រកយ។ 
េទះេទទី ពទុ ធរូបជបក់យ 
្រកបបងគថំ្វ យគណុម្ដ យក ុេំធ្ល យ 
ៃលជួយសងគមេចះេ្រចីនខងឲយ 
ក ុបីំបេ ្ដ យញយេភ្លចចនិ្ត ។ 
េពលកនូេរៀនចប្់រតឡបម់កវញិ 
ម្ដ យគតិទេនទញខួប្របងំវស  
េបើជីវតិែមេ៉ថរមន សន 
ចជួំបប្ុរ ចរ្រគចងុេ្រកយ។ 
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េបើសងខ រែមែ៉បរជមិនេទៀង 
កនូក ុេំភ្លចេឆៀងមកេលង្រសុកេឡើយ 
មកេមើលប្អូនបង្រគប្់រគងផងេអើយ 
ែម៉ កនូេហើយេនេឡើយ្រសេ ះ។ 
បនទ យមនជយ័ដីកេំណើ តខ ញុ ំ
ែមប៉នែផ្ដផ្ដ សំុំក ្ដសីេន្ត ស 
សូមេ កជួយែថកនូែមផ៉ងចះុ 
ជួយែថកនូ្របុសជួសៃដែមផ៉ង។ 
ប ្ដ ពីំែមខ៉ ទមែ្រសកសំត ់
អកខ ចរកតស់ទុ ធពីេបះដូង 
េផញើភពថនមែថែមេ៉ បជប្់រទូង 
ដលក់នូេសនហស៍នងឆ្លងែដនសម្ុរទ៕ 

                                    និពធេ យ សងួ េដវដិ 

r(1)s 
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៦. េ កឪពុកសម័យស្រងគ ម 
3 

 មនពកយមួយេគែតងនិយយថ      “េបើសិនជ 
េយើងរវល់ែតេដកគិតេរឿងអតីតកល   េតើេថមើរ បន 
ជីវតិ និងគនិំតរបស់េយើងរកីចេ្រមើន”   ។   ពកយេនះេបើ 
េយើងវភិគែវកែញក  ឲយម៉ត់ចត់េទេឃើញថ      មិន 
្រតូវទងំ្រសុងេនះេទ      េ្រពះមនេរឿងអតីតកលខ្លះ    
គឺេយើងមិន្រតូវបេំភ្លេចលេឡើយ     េហើយែថមទងំចង 
ចទុំកកនុងចិត្តជេរៀងរហូតផងែដរ    េតើអនកេភ្លចេហើយ 
ឬ  អពីំពកយេ ្ល កមួយឃ្ល   ែដលេគនគំន និយយតៗ 
គន ថ  “អតីតកលកម ត់ បចចុបបននេនឿយហត់  អនគត 

រុងេរឿង” ពកយេនះគឺពិតជ្រតឹម្រតូវ ស់  េ យ រ 
ែតមនអតីតកល   េទើបមនបចចុបបនន    េហើយបន្តេទ 
អនគតេទៀត     តួយ៉ងដូចជីវតិរបស់េ កឪពុក ល់ 
គន ក៏អញចឹ ងែដរ េ្រពះជីវតិរបស់េ កឪពុកពីអតីតកល 
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សុទ្ឋែតឆ្លងកត់នូវភពកម ត់ទុរគត  េនឿយហត់   េសទើរ 
ែតគម នជីវតិបនមកេឃើញមុខកូនម្តងេទៀត       ដូចជ 
េរឿងេ កឪពុកសម័យស្រងគ មជេដើម  ែដលទមទរ 
ឲយកូនៗទងំ យ  នឹករលឹក្រគប់ៗគន       អពីំែខ ជីវតិ 
ែដលេពរេពញេទេ យ ភពល្វីងជូរចត់  ្រកខ ត់អត់ 
ឃ្ល នរបស់េ កឪពុកនសម័យេនះ ។ 
 េ យ រែតេ កឪពុកមនករតសូ៊    ពុះពរ 
ពយយមឆ្លងកត់ឧបស័គគ ប់រយជពូំក     ដូេចនះេហើយ   
េទើបមនជីវតិកូន្របុស្រសីបនរស់ ន    រហូតមកដល់ 
សព្វៃថងេនះ។ 
 េ កឪពុកគឺជយុទ្ឋជនដ៏អង់ ចក្ល ន មន 
ភពមុះមុត េពរេពញេទេ យឆនទ: េសន ជតិ  និង 
ជវរីបុរស  ករពរទងំជតិមតុភូមិ  ករពរទងំ្រកុម 
្រគួ រ     ែថមទងំេឆ្ល តបេំពញតួនទីជឪពុក     កនុង 
កល:េទស: ែដលមិនអេំ យផលេទៀតផង  ។ 



 dYghb£T½yénGñkmanKuN                          -73- 

េរៀបេរៀងេ យ មេណរ ឆិម ប៊ុនឆ             សមជិក្រកុមយុវសមណអនកនពិនធ 

 រូបកយរបស់ពុកេនឯសមរភូមិ ែតចិត្តរបស់ពុក 
េនជមួយនឹងកូន    ពុកនឹកកូនខ្ល ងំ ស់   ពុកភ័យ 
្រពួយបរមភពីកូន    ខ្ល ចកូនមនេ្រគះថន ក់   ពុកគិតពី 
្រកុម្រគួ រ    សឹងែតគម នកម្ល ងំតទល់ជមួយនឹងខម ងំ 
ស្រតូវ  ែដលមកយយី្របេទសជតិ    េ្រពះពុក ៃឡ 
គិតពីកូន  ែ្រកងកូនគម នអ្វីបរេិភគ  ឬក៏មនែដរែតមិន 
្រគប់្រគន់  េទះបីពុកេនឆង យពីកូន ែតកូនេនែតមន 
ភពកក់េក្ត  េ្រពះពុកែតងគិតគូរពីកូន្រគប់េពលេវ  
សួរសុខទុកខកូនរហូត  មរយ:មិត្តភក្តិ  ឬ មរយ:ករ 
សរេសរសបុំ្រត  េផញើមកែម៉និងកូន  ពុកែតងសួរនពីំកូន 
និងែម៉ថ  “កូនរបស់េយើងយ៉ងេម៉ចេហើយ   ែដរឈេឺទ 
មនបយបរេិភគ្រគប់្រគន់ែដរេទ     ែម៉ ឯងជួយករ 
ពរកូនឲយបនល្អផង  ”    ។   េពលែដលដឹងថកូន 
សុខសបបយពុកេ្រតកអរ ស់  ែតេពលែដលដឹងថ 
កូនមិន្រសួលខ្លួន   ឬមិនមនបយហូប     ពុកស្លុតចិត្ត   
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រហូត្រសក់ទឹកែភនក   េ្រពះពុក ណិតកូន     ពុកែតង 
និយយថពុកសូមេទស ែដលពុកមិនបនែថរក កូន 
ឲយបនល្អ    ែត មករពិត     ពុកគឺជមនុស ល្អយ៉ង 
ៃ្រកែលង    េ្រពះមិនែមនករពរ  ែតមនុស េនកនុង្រគួ 

របុ៉េ ្ណ ះេទ    គឺពុកករពរមនុស េនកនុង្របេទស 
ទងំមូល   ្របេទសជតិ  មនសន្តិភព  ក៏េ្រពះែតពុក 
ជយុទ្ឋជនក្ល ន ពុកជួយទងំកូន ជួយទងំអនកដៃទ 
ពុកជួយ្រសង់ែដនដីែខមរ    ឲយផុតពីករឈ្ល នពនរបស់ 
ពួកមរស្រតូវ ។ 
 កូននឹកេឃើញេពលមួយ    ែដលពុកជួយករពរ 
កូនឲយផុតពីេសចក្តី ្ល ប់     កនុងសម័យេនះ      ថ្វីតបតិ 
ែតកូនេនតូច  ែតកូន ចចបំនថ   ពុកលះបង់ជីវតិ 
របស់ពុក   េដើមបកីរពរជីវតិរបស់កូន ។  ្រសុកែខមរកនុង 
សម័យេនះ  ្រគប់ទីកែន្លងទងំអស់   មនសុទ្ឋែត្រគប់ 
េផ្ល ងធំៗ     ែដលបញ់េបះពី្រគប់ទិសទី   ទី្រកុងែដល 
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ធ្ល ប់ែតសបបយរកី យ     ែ្របក្ល យេទជទី្រកុងេខម ច 
ែដលេពរេពញេទេ យ កសព មនុស ទងំ យ 
រត់េគច្រគប់េផ្ល ងយកែត្របស យូសេរៀងៗខ្លួន  ែត 
ចែំណកពុក       គត់មិនែមនរត់យករួចែតខ្លួនេនះេទ 
ពុករត់បីកូនេ បជប់េដើម្រទូង  ពុកយកខ្លួនរបស់ពុក 
ករពរអែំបង្រគប់    មិនឲយ្រតូវកូន     េ កឪពុកខ្លះ 
្រតូវ្រគប់  ពិករៃដ   ពិករេជើង  ពិករែភនក    រហូតមក 
ដល់សព្វៃថងេនះក៏មន  ។   

េទះបីជជីវតិមនភពច ចល់ សឹងមិនរួចផុត 
ពីេសចក្តី ្ល ប់ក៏េ យ   ក៏ពុកមិនេភ្លចកូនេឡើយ  ពុក 
េនករពរកូនជនិចច    េពលែដលឮថេគ្រតូវចត់ពុក 
ឲយេទករពរតបំន់េផ ង    ឬចត់ពុកេទសមរភូមិពុក 
ែសនេខ្ល ចផ ស់       ពុកមិនចង់ឃ្ល តឆង យពីកូន 
េឡើយ     ពុកសម្លឹងេមើលមុខកូន     ទងំទឹកែភនករលីង 
រេ ង  មិនែមនពុកយ ំ េ្រពះពុកខ្ល ច ្ល ប់េទ  គឺពុក 
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យេំ្រពះពុកមិនចង់ឃ្ល ត់ឆង យពីកូន   ពុកនឹកកូន  ពុក 
ចង់េនែកបរកូនឲយបនយូរ         ពុកខ្ល ចអត់ពីពុកេទ 
មិនមនអនក ករពរកូន  ឲយផុតពីេ្រគះថន ក់     ែត 
ពុកបងខចំិត្តេបះជំ នេដើរេចញពីកូន   េ យទឹកមុខ 
្រសេពន យឡេំ យទឹកែភនក សេង្វគកនុងចិត្តេ្រពះ 
តបតិមិនដឹងថ    ពុកមនជីវតិមកជួបមុខកូនម្តងេទៀត   
ឬយ៉ង េឡើយ  ។   ពុកលះបង់ជីវតិ   េដើមបេីសចក្តី 
សុខរបស់្របេទសជតិ  ក៏ដូចជេដើមបេីសចក្តីសុខរបស់ 
កូនផងែដរ ។ 

ភពទទួលខុស្រតូវរបស់េ កឪពុក   នសម័យ 
ស្រងគ ម    គឺពិតជមហិម ស់    េ្រពះេសទើរែតគម ន 
ឳកសបនរស់េនជួបជុ្ំរគួ រ  ដូច ល់ៃថងេនះេឡើយ 
មួយៃថងៗ  ពុកេនែតជមួយនឹងកេំភ្លើងពុកេ បកេំភ្លើង 
ជនួំសករេ បកូន កនុងេពលែដលពុកនឹកកូន ពុកែតង 
យកកេំភ្លើងមកអងគុយេ ប    េហើយពុកបញជូ នករនឹក 
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រលឹកេទរកកូន        េបះដូងរបស់ពុកស្វិតេ្រក មេ្រកះ  
េ្រពះគម នភពកក់េក្ត ពី្រកុម្រគួ រ  ពុកចង់េ បកូន 
ជនួំសករេ បកេំភ្លើង ពុកចង់ឮសេម្លងកូនយ ំសេម្លង 
កូនេសើច    ជនួំសករឮសូរសេម្លង្រគប់កេំភ្លើង ស់ 
ែតពុកគម នឳកសបនេ បកូន        បនឮសេម្លងកូន 
េឡើយពុកខ្ំរបឹងកត់ចិត្តយ៉ងលបំកេវទន េដើមបយីក 
កម្ល ងំមកចបំងជមួយនឹងពួកខម ងំស្រតូវ ។ 
 េនះេហើយគឺជអតីតកលរបស់ពុក    ែដលេពរ 
េពញេទេ យករតសូ៊  ឆ្លងកត់នូវពយុះសងឃ   ដ៏េខម  
ងងឹតសថិតេនេលើម សមុ្រទឈម នសម័យស្រងគ ម 
ែដលកូនខ្លះពយយមបេំភ្លច  អតីតកលរបស់េ កឪ 
ពុកកនុងសម័យេនះេទៀតផង       េទើបខញុ េំលើកេឡើងមក 
េដើមបពីញក់ ម រតីកូនៗ  ឲយចងចេំឡើងវញិ   នូវអតីត 
កលដ៏កម ត់របស់ពុកសម័យស្រងគ ម  េ្រពះទងំអស់ 
េនះ គឺជករពិត ឥត្របឌិតែកៃឆនរបស់អនកនិពន្ឋេឡើយ 
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ករពិត ត្រត ងយ៉ង    គឺខញុសំរេសរយ៉ងេនះ 
កនុ ងេគលបំណង      ចង់ឲយកូន្របុស្រសីទងំ យ 
បនែស្វងយល់   ពីករពិតេនះផង    េ្រពះកូនខ្លះេកើត 
មកេនេលើគនំរមស្របក់ ែដលឪពុកម្ត យរកបនមក 
្រ ប់    មនែតករសបបយរកី យ   ចយ យ្រទពយ 
សមបត្តិ  មិនែដល គ ល់ភពលបំកេនឿយហត់អ្វីេឡើយ 
អញចឹ ងេហើយ   េទើបមិនដឹងថ    អតីតកលរបស់ឪពុក 
ម្ត យកម ត់យ៉ង   ែខ ជីវតិ្រតូវជួបនូវវបិត្តិដ៏ធេំធង 
ប៉ុ ្ណ   មនករតសូ៊យ៉ង    គឺកូនមិនដឹងេឡើយ ។ 
 ដូេចនះសូមកូនៗេម ្ត ននូវអតថបទដ៏ខ្លី  ែតមន 
អតថន័យ    ដ៏្រជលេ្រជេនះផង  ។   សូមអគុណេ្រចើន 
ចេំពះអនកែដលបន ននូវអតថបទេនះ ! 

r(1)s 
 សូម ន  អតថបទ  “អនកម្ត យសមយ័ស្រងគ ម”  
េនទព័ំរ ៨៣ បន្តេទៀត ………… 
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កំណត់េហតុខ្លីមនន័យដល់កូនៗ 
កលពីឆន ំ២០១១ ែខ ១១ ខ ញុបំនេធ្វើដំេណើ រេទ 

កនែ់ដនដីពទុ ធភមិូ  ្របេទសឥ ្ឌ     េដើមបីនម ក រ 
បូជចេំពះពទុ ធ ថ នននេនទេីនះ  នងិបនេធ្វើករ 
សិក អំពីែបបបទរស់េនរបស់្របជជនឥ ្ឌ ផង 
ែដរ      េដើមបីឲយដឹងថ្របជជនឥ ្ឌ    សមយ័េនះ 
នងិសមយ័ពទុ ធកលខសុគន យ៉ង    ។   បនទ បពី់ខ ញុ ំ
បនេទដល្់របេទសឥ ្ឌ េហើយ  កនុងេវ ្រពឹកៃថង 
មួយខ ញុបំនេធ្វើដំេណើ រេ យេថមើរេជើង     មដងវថិ ី
កនុង្រកុងព ណសី     េគលបំណង  គេឺទថ្វ យបងគ ំ
ចកូ ខណ្ឌី ស្តូបេន រនថ    ជកែន្លង្រពះពទុ ធអងគបន 
ជួបបញច វគគយីភ៍កិ ខុទងំ៥ជេលើកដំបូង ។ 

ករេធ្វើដំេណើ ររបស់ខ ញុំ មដងវថិ ី     គពិឺតជ 
មិនអត្់របេយជនេ៍ឡើយ  ខ ញុែំតងបនជួបនវូអ្វី ែដល 
ែប្លកៗេនទេីនះគរួដលក់រសិក េរៀនសូ្រត   ជក ់
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ែស្តងដូចជៃថងេនះអញចឹ ង ខ ញុបំនជួបអនកសូមទនពីរ 
នក ់ែមន៉ងិកនូ្របុសតចូមួយ កពំងុអងគុយហបូបយ 
ែដលជសំណលស់លពី់េគ  យកមកនគំន បរេិភគ 
េ យសភព   គរួឲយ ណិត       កបី់ដូចជមិន 
ែដលបនហបូបយេ ះពីមនុមក េហើយេរឿងែដល 
េធ្វើេ យខ ញុសំ្លុតចតិ ្តជទបំីផតុេនះគ ឺ     ម្ត យពិករ 
ៃដ ទងំសងខង ែដលមិន ចចប់ រហបូខ ្លនួ 
ឯងបនេឡើយ  ែតកមុរតចូ  ែដលជកនូរបស់គត ់
ពិតជមនភពកតញញូ ស់ចេំពះម្ត យ ជួយដួស 

របញចុ កម្ត យ     ឲយម្ត យបរេិភគែឆ្អតេហើយ 
េទើបខ ្លនួឯងបរេិភគជេ្រកយ  ខ ញុសំម្លឹងេមើលកមុរ 
តចូេនះ   េ យមិន្រពិចែភនក  ទលែ់តេ ះខ ញុេំចះ 
ែតគតិថ្របសិនេបើកនូៗទងំអស់      មនចតិ្តដូចជ 
កមុរតចូេនះ មិនដឹងជល្អយ៉ង េទ    ែតកនូភគ 
េ្រចីនមិនបនសូមបីមួយចណិំតកមុរតចូេនះផង ។ 
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សូមេមើលរូបភព 

 
គរួសញបែ់សញង    ចេំពះភពកតញញូ របស់កមុរតចូ 
មន កេ់នះ ស់  ។   ចរូអនកេមើលេហើយពិចរ  
ថេតើអនកធ្ល បេ់ធ្វើដូចកមុរេនះែដរេទ   ្របសិនេបើ 
អនកជកមុរមន កេ់នះវញិ  េតើអនក ចេធ្វើបនេទ។ 

ច ឬមិន ច    ចេំលើយគមឺនេនកនុងចតិ ្តរបស់ 
អនកខ ្លនួឯង្រ ប ់។ 
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ចកូ ខណ្ឌី ស្តូបេន រនថ កនងុ្រកុងព ណសី 
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៧. អនកម្ត យសម័យស្រងគ ម 
3 

ស្រងគ មេអើយស្រងគ ម!  មន ក់ៗ្រគន់ែតឮពកយថ 
ស្រងគ ម   គឺពិតជគួរឲយខ្ល ច ស់    មិនចង់ឮេឡើយ 
មិនចង់ជួបេឡើយ    ម េហើយ    េ កេអើយេ ក 
ខញុ ែំឆ្អតឆ្អន់េហើយ    ែលងចង់ជួប   ែលងចង់្របទះេទៀត 
េហើយ     ទងំេនះគឺជពកយេពចន៍របស់អនកែដលេកើត 
ទន់សម័យស្រងគ ម  ។ 
 ពិតអញចឹ ងេហើយ គម នអនក មន ក់េឡើយែដល 
ចង់លបំក    គម នអនក មន ក់េឡើយែដលមិនចង់បន 
សន្តិភព  ្រគប់មនុស សត្វ  ែដលរស់េនេលើែផនដីេនះ 
សុទធែតចង់បនសន្តិភព្រគប់ៗគន      ែតមុននឹងបននូវ 
សន្តិភពមន ក់ៗ   សុទធែតឆ្លងកត់អស់េហើយ  នូវជីវតិដ៏ 
ែសនពិបកេនកនុងសម័យស្រងគ ម    ជពិេសសគឺជីវតិ 
របស់េ កឪពុកអនកម្ត យ    េ ក េ កយយៃន 
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េយើង ល់គន    ដូចជេរឿង ៉ វែដលអនកបន នេនកនុង 
អតថបទ េ កឪពុកសម័យស្រងគ មរួចេហើយ េឃើញថ 
ជីវតិរបស់ពួកគត់គឺពិតជមន្រគប់រសជតិ     ែតភគ 
េ្រចើនមនែតរសជតិល្វីង  ជូរចត់   េហើយនិងៃ្រប  មិន 
សូវជមនរសជតិែផ្អមែល្ហមប៉ុនម នេឡើយ   េនកនុងករ 
តសូ៊្រតដររស់របស់ជីវតិពួកគត់ ែតកនុងៃផទៃន ច់េរឿង 
េនះ    គឺខញុសំរេសរែតពីេរឿងឪពុកបុ៉េ ្ណ ះ     មិនបន 
សរេសរទក់ទង់ជមួយនឹងម្ត យេឡើយ      េ្រពះខញុទុំក 
េរឿង ៉ វជីវតិអនកម្ត យ   មកសរេសរបញចូ ល   េនកនុង 
អតថបទេនះ   គឺអតថបទ “អនកម្ត យសម័យស្រងគ ម ” ។ 
 សែ្រមករបស់យុទធជន  ែដល្រតូវរបួស ន់ឮខទប់ 
េ       េធ្វើឲយអនកម្ត យភ័យេ ះ្រពលឹង   រនធត់ញ័រ 
អស់ទងំខ្លួន    ែម៉ភ័យ្រពួយបរមភ   ខ្ល ចពុកមនេ្រគះ 
ថន ក់   េ្រពះបត់ដណឹំងពុកយូរែខ   យូរៃថង   ងំពីេគ 
ចត់ពុក  ឲយេទករពរេនសមរភូមិ    មិនែដលេឃើញ 
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ពុកមកផទះម្តងេ ះ    េ្រពះនឹកប្តី    និងបរមភពីប្តីខ្ល ងំ 
េពក  ែម៉្រសក់ទឹកែភនកេ យមិនដឹងខ្លួន  កនុង រមមណ៍ 
របស់ែម៉មិន្រសួលេ ះ     ្រចបូក្រចបល់រកថមិន្រតូវ 
ែម៉ែតងគិតដល់ពុក្រគប់េពលេវ    “ពុក !  ពុក ឯង 
យ៉ងេម៉ចេហើយ    សុខទុកខយ៉ង     េហតុអ្វីបនជ 
បត់ដណឹំងសូនយឈងឹ       មិនេឃើញមកេអើតផទះេ ះ 
អញចឹ ង  ? កូនរបស់េយើង  យែំ្រសករកពុក ឯង ល់ៃថង 
ខញុ ំ ណិតកូន  េហើយនិងនឹកពុក ឯងខ្ល ងំ ស់ ”ែម៉ 
ែតងបន់្រសន់វតថុសកិ្តសិទធិេនកនុងេ ក        ឲយជួយែថ 
រក ករពរពុក   កុឲំយមនេហតុ សននអន្ត យ េ្រគះ 
ថន ក់ទងំ យ  មនដល់ពុកេឡើយ ។ 
 កនុងេពលេវ  ែដលពុកមិនបនេនែកបរែថរក  
កូន  គឺកូនមិនបនឯេកេឡើយ     េ្រពះកូនមនែម៉េន 
ែកបរករពរកូន្រគប់េពលេវ       ែម៉យកចិត្តទុក ក់ 
ថន ក់ថនមកូនជងអ្វីៗេទេទៀត     ែម៉បីកូនរត់្រជក្រគប់ទី 
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កែន្លង    េដើមបេីគចពី្រគប់រេំសវ      ែដលបញ់គន រ ង 
ទ នែខមរ និងពួកបចច មិត្ត  ែម៉អងគុយបីកូនញ័រច្ំរបប់ 
េ យករភ័យខ្ល ច  ែម៉ខ្ល ច   ខ្ល ចថែម៉    មិន ចករ 
ពរកូនបន    ែតេទះយ៉ង   ែម៉ក៏មិនេបះបង់កូន 
េចលេឡើយ  ដ ប ជីវតិរបស់ែម៉េនមន  ែម៉នឹង 
ករពរកូន  ឲយដល់ទីបផុំត  ។ 
 េពលេវ េចះែតកន្លងផុតេទ  ្របជជនេចះែត 
ជួបករលបំកកន់ែតខ្ល ងំេឡើងៗ     េ យសភពករ 
មិនល្អ     េគក៏ចប់េផ្តើមជម្លះ្របជជនេចញពីភូមិ្រសុក 
ឲយេទេនទីកែន្លងមួយថមី      េដើមបកីរពរសុវតថិភពែត 
កែន្លងថមីេនះ    អ្វីៗក៏អត់មនែដរ      េ្រពះមន ក់ៗែដល 
េចញមកពី្រសុកកេំណើ តមិនបនជគិតគូរ ក់េសប ង 

រ មខ្លួនេឡើយ     ្រគប់គន េយងែត ម ខ្លួនឯង 
សឹងមិនរួចផង  េម្ល ះេហើយ   េទើបមកដល់កែន្លងថមីេនះ 
្រតូវេវទន្រគប់ែបបយ៉ង  អត់ទងំ របរេិភគ អត់ 
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ទងំទីលេំន ន ក់េន   កូនៗយរំពំង់េពញភូមិ   េ្រពះ 
ឃ្ល នខ្ល ងំេពក    យូរៗបនមនរបប រ    ែដលេគ 
េបើកឲយម្តង       ែត រែដលបនមកពីករេបើករបប  
មន្របមណតិច ស់      ឲយែតកូនបរេិភគសឹងមិន 
្រគប់្រគន់  ឪពុកម្ត យសូ៊អត់ក៏មន   ។    ចែំណកែម៉ក៏ 
មិនខុសពីអនកម្ត យដៃទេឡើយ     េ យែតកូនបនបរ-ិ 
េភគ្រគប់្រគន់    គឺែម៉សបបយចិត្ត ស់  ែម៉អត់   ក៏ 
ែម៉មិនខ្វល់េឡើយ    េ្រពះែម៉ជមនុស ធ ំ   មនកម្ល ងំ 
េ្រចើនជងកូន  អត់ រ  ែម៉ ច្រទបំន     ែតេពល 
ែដលកូនយេំ្រពះកូនឃ្ល ន      ែម៉មិន ច្រទថំមិនយ ំ

មកូនបនេឡើយ     េ្រពះសេម្លងកូនយេំ្រប បដូចជ 
វុធដ៏មុត្រសួច    ចក់ទម្លុះេបះដូងែម៉   ឲយឈឺ     ឈឺ 

រហូតទល់ែតែម៉យេំចញមកខ្ល ងំៗ    ជងកូនេទេទៀត 
េ្រពះែម៉ ណិតកូន      ែដល្រតូវមកជួបទុកខេវទនជ 
មួយនឹងែម៉  ។ 
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 ទឹកចិត្តៃនអនកម្ត យ   េទះជកនុងេពលេវ ែបប 
   ករ្រស ញ់   ករ ណិតកូន    ែម៉េនែត ច 

រក បន  ឲយឋិតេថរជនិចច    កនុងេបះដូងែម៉    េទះជ 
ែម៉ចិញចឹ មកូន រហូតដល់កូនធមំិនចិញចឹ មែម៉វញិក៏េ យ 
ែតែម៉អត់ ្ត យេ្រកយេឡើយ   ែម៉ដឹង្រតឹមថ     ែម៉នឹង 
បេំពញតួនទីរបស់ែម៉ឲយបនល្អ កដំរកូនរស់េនេ្រកម 
សូរសេម្លង្រគប់កេំភ្លើង      ដ បទល់ែត្របេទសជតិ 
មនសន្តិភព   ។ 
 កនុងេពលែដល្របេទសជតិមនសន្តិភព ស្រងគ ម 
ក៏្រតូវបនបញចប់       ្របជជនក៏រស់េនយ៉ងសុខ ន្ត 
ែតកនុងអឡុំងេពលែដល  ្របេទសជតិ     កពុំងែតមន 
ភពសបូំរសបបយ  េហតុករណ៍    ែដលមិននឹក ម ន 
ដល់ក៏េកើតេឡើង្របកដ  ដល់រូបែម៉    គឺកូនេគេភ្លច្រគ 
លបំករបស់ែម៉    ែដលធ្ល ប់ឆ្លងកត់កនុងករចិញចឹ មកូន 
េភ្លចអស់ករលះបង់របស់ែម៉  េ្រពះវតថុសមភ រ³នេពល 
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បចចុបបនន    អូសទញ់េបះដូងរបស់កូន      ឲយេភ្លច នុ- 

ស វរយ៍ី  ដ៏ជូរចត់របស់ែម៉ កនុងសម័យស្រងគ ម  កូនន ំ 
គន គិតែតពីខ្លួនឯង  គិតថ េធ្វើយ៉ង    ឲយែតខ្លួនឯង 

សបបយ     មិនែដលគិតថករសបបយរបស់ខ្លួន េធ្វើ 
ឲយេបះដូងរបស់ែម៉្រតូវ្រគ្ំរគេឡើយ ។ 

េហតុករណ៍អ្វីៗ  ែដលមិនល្អ  េកើតេឡើងចេំពះ 
ែម៉  ទងំេពលែដលែម៉្របឹងេធ្វើករេដើមបកូីន  ទងំេពល 
ែម៉យេំ្រពះកូន  កូនដឹង មិនែមនកូនមិនដឹងេទ  ែតកូន 
េធ្វើជេមើលមិនេឃើញទឹកែភនករបស់ែម៉   កូនេធ្វើជេមើល 
មិនេឃើញេសចក្តីល្អ្រគប់យ៉ងរបស់ែម៉  ។ 

កល្រសុកេទសរងេ្រគះ  េ យ រស្រងគ ម ែម៉ 
េវទនចិញចឹ មកូនម្តងរួចេទេហើយ ែតដល់េពល្របេទស 
ជតិមនសន្តិភព    ផ្លូ វចិត្តរបស់ែម៉េនែតរងទុកខេវទន 
ដែដល   េតើេពល    េទើបែម៉មនេសចក្តីសុខផ្លូ វចិត្ត 
នឹងេគេទ  ? េពល   េទើបែម៉ឈប់រងេ្រគះ  េ យ 
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រកូនេទៀតកូនគម នចិត្ត ណិតែម៉ខ្លះេទឬ ? កូននឹក 
មិនេឃើញខ្លះេទឬ  ្រគែដលែម៉យកជីវតិកពរកូន កូន 

កនឹកគិតេរឿងរបស់ែម៉ពីមុនេទេមើល     ថទ្រមែំត 
មនៃថងេនះេតើអតីតកលរបស់ែម៉យ៉ង ខ្លះ ? កល 
េបើកូននឹកេឃើញេហើយ  កនុងេពលេនះកូននឹងបនដឹង 
ថ  ែម៉ជមនុស ែបប ចេំពះកូន ?ែម៉មនចិត្តែបប 

ជមួយនឹងកូន ? ែម៉េធ្វើអ្វីខ្លះេដើមបកូីន ?   ទងំអស់ 
េនះកូននឹងបនដឹងេ យខ្លួនឯង       ្របសិនេបើកូនជ 
មនុស មនវចិរណញណ  ។ 
 េដើមបកូីន  ែម៉សូ៊សូនយក យ័សងខ រ 
 េដើមបកូីន  ហត់យ៉ង មិនថអ្វី 
 េដើមបកូីន  េទះលបំកឥតេពលស្តី 
 េដើមបកូីន  ករងរអ្វីក៏េធ្វើែដរ  ។ 
 េដើមបកូីន  េទះ ្ល ប់ខ្លួនែម៉មិនខ្វល់ 
 េដើមបកូីន  សងួននិមលអពំល់េរ 
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 េដើមបកូីន  ែម៉មិនខ្ល ចេឡើយមសេម 
 េដើមបកូីន  សងួនដឹងេទែម៉យ៉ង  ។ 
 េដើមបកូីន  ែម៉យកខ្លួនរងករពរ 
 េដើមបកូីន  េក្ត រងរជធមម  
 េដើមបកូីន  េទះឧបស័គគេ្រចើនេម្តចម្ត  
 េដើមបកូីន  គម នពកយថេនឿយហត់េឡើយ ។ 
 េដើមបកូីន  េធ្វើជកបូនឲយកូនឆ្លង 
 េដើមបកូីន  េ កេ ហមងឥតែល្ហេល្ហើយ 
 េដើមបកូីន  ែម៉រងទុកខគម នេពលេសប ើយ 
 េដើមបកូីន  សងួនដល់េ្រតើយែម៉ែលងគិត  ។
 េដើមបកូីន  ដឹងេទសងួនែម៉ថន ក់ថនម 

េដើមបកូីន  ្របឹងបីបមេ ម្របណិត 
េដើមបកូីន  ែម៉លះបង់ដល់ជីវតិ 
េដើមបកូីន  ែម៉េដកគិត ល់យប់ៃថង ។ 
េដើមបកូីន  បុ្រតមសសងួនបនក្តីសុខ 
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េដើមបកូីន  ម្ត យឪពុកទុកខរងីៃរ 
 េដើមបកូីន  ្របឹងេធ្វើករគម នសៃំច 
 េដើមបកូីន  ែម៉េសទើក យ័សូនយសងខ រ…។  

r(1)s 
 

 
  

កនូគតិេមើល  អនក េទែដលល្អជមួយកនូ 
ដូចជែមឪ៉េនះ  គដូឺចជគម នេ ះេឡើយ 

េនេលើែផនដីេនះ  ។ 



 dYghb£T½yénGñkmanKuN                          -93- 

េរៀបេរៀងេ យ មេណរ ឆិម ប៊ុនឆ             សមជិក្រកុមយុវសមណអនកនពិនធ 

៨. ដួងចិត្តែម៉ឪកក់េក្ត េ្រពះកនូ 
3 

 ្រគប់េពលេវ   ែដលមនកូនេនជិតែម៉ឪ   កនុង  
ដួងចិត្តែម៉ឪ  ែសនកក់េក្ត ស់   េ្រប បបីដូចជបុបផ  
ែដលស្វិត្រសេពន   គម នស្រមស់   ែតមនអនកយកទឹក 
មកេ្រ ច្រសប់េ្របះ្រពំ       ឲយមនជីវតិរស់េឡើយ 
វញិ   យ៉ង មិញ   េបះដូងែម៉ឪក៏ដូចគន    រកី្រសស់ 
ប្ំរពងេនេពលមនកូនេនែកបរ  ែតស្វិត្រសេពន  េន 
េពលបត់មុខកូនមិនេឃើញមកេមើលែម៉ឪ     ែម៉ឪរង់ច ំ
ផ្លូ វកូនជនិចច   ចង់រស់ែកបរកូន   ចង់េឃើញមុខកូន ល់ 
ៃថង   េហតុអ្វីកូន ច់ ល័យពីែម៉ឪេម្ល៉ះ     កូនមនដឹង 
ថែម៉ឪឯេកយ៉ង េទ   មន រមមណ៍នឹកដល់ែម៉ឪ 
ខ្លះែដរេទ   ចែំណកពុកែម៉វញិនឹកកូនខ្ល ងំ ស់  កនុង 
ចិត្ត្រស ញ់កូន  ្រតូវករកូនជងអ្វីៗទងំអស់ ។ 

ជយូរយ ស់មកេហើយ     ែដលេបះដូងែម៉ឪ  
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ែ្រសកដេង្ហ យេ រកកូន    េ្រពះេបះដូងែម៉ឪខ្វះភព 
កក់េក្ត ពីកូន  កូនមិនសូវជយកចិត្តទុក ក់  េមើលែថ 
ែម៉ឪ   ដូចជែម៉ឪេមើលែថកូនេឡើយ    េពលកូនមនទី 
ពឹងេហើយ    ក៏េបះបង់ែម៉ឪេចល    េ យរស់េនកនុង 
ភពឯក  ្រ ែំ្រតងចែំបងកនុងចិត្ត  នឹក ណិតខ្លួនឯង 
ែដល្របឹងែ្របងចិញចឹ មកូន     េសទើរែតក យ័ជីវតិ     ែតទី 
បផុំតរកែតកូនមន ក់េនែកបរក៏គម នែដរ      េ្រពះកូនេគ 
រវល់ ស់    រវល់រហូតេភ្លចែម៉   េភ្លចឪ    េភ្លចគិតថ 
ខ្លួនឯងមនឪពុកម្ត យ  ទនទឹងរង់ចផំ្លូ វេនឯផទះ ។ 
 “ គន់េមើលេទេមឃេមឃ ក់ែសនឆង យ     

េបើេមើលេទផក យរះឆង យសន្លឹម        
ងកមកេមើលកូនដូចគម នសងឃមឹ 

      ែត្របឹងញញឹមទទួល្រគប់យ៉ង ”  ។ 
 កូនរេបៀបេនះគឺេ្រប បបីដូចជសត្វ ្ល ប   េពល 
ែដលរងឹេជើងរងឹៃដ  ដុះ ្ល ប  ចេហើរបនេហើយ    ក៏ 
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េហើរេចលគម នងកេ្រកយ  មកេមើលេមបេឡើយ ។ 
សូមកូនទងំ យពិចរ នូវកំ ពយេនះ.... 
 ម បិ    េ កទងំេទ្វ រ 
 អនកឲយអ្វីៗ   ឲយនូវជីវតិ   
 ពិតមនតៃម្ល  ដល់កូន្របុស្រសី 
   រស់ នបនេសប ើយ ។ 
 គុណេ កទងំពីរ ចង់ែសងចង់លី 
 ក៏មិនរួចេឡើយ  គួរកូន្របុស្រសី 
 កុេំធ្វើកេន្តើយ   ពុកែម៉េនះេហើយ 
   េសប ើយទុកខេល្ហើយែល្ហ ។ 
 កូន្របុស្រសីខ្លះ  ខញុធំ្ល ប់េឃើញចបស់ 
 មិន គ ល់ឪែម៉  គត់ខេំរៀបច ំ

ឲយមនគូេសនហ៍ ដល់េពលែបកែបរ 
  ែលងែកបរែម៉ឪ  ។ 
េ្រពះខ្លួនបន្រគន់ មន្រទពយ ប់ពន់ 
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ែតែបរលងង់េខ្ល   គួរ ស់ែត គ ល់ 
ដល់គុណែម៉ឪ  គត់ខ្ំរបេ  

ែថទរំក  ។ 
 ដល់េពលដុះ ្ល ប េ្រប បដូចសត្វចប 
 េនេលើេវ ស៍  រងឹេជើងរងឹៃដ 
 េហើររួចកល   ឈប់ គ ល់េមប 
   ែលង្រតូវករេហើយ ។ 
 េពលេវ កន្លងេទយូរ ស់    េទើបេឃើញកូន 
កូនមកជួបែម៉ឪម្តង      ែតករមកជួបែម៉ឪរបស់កូនកូន   
គឺមិនែមនមកេ យករនឹករលឹកគត់េទ  គឺកូនមកជួប 
ចង់ឲយែម៉ឪជួយករងរខ្លួនឯង      រហូតដល់កូនេឈ្ល ះ 
គន ដេណ្តើ មែម៉ឪ  េទេនជមួយេរៀងៗខ្លួនេទៀតផង  ែត 
ករចង់បនែម៉ឪេទេនជមួយ  មិនែមនេដើមបបីនេន 
ែកបរែថរក គត់េនះេទ      គឺយកគត់េទឲយេមើលកូន 
ខ្លួនឯង     ឲយចផំទះ បំយ ទឹំកបេ្រមើខ្លួនឯង    ែម៉ឪ 



 dYghb£T½yénGñkmanKuN                          -97- 

េរៀបេរៀងេ យ មេណរ ឆិម ប៊ុនឆ             សមជិក្រកុមយុវសមណអនកនពិនធ 

ចស់ ស់េហើយ  កូនេអ្ហើយ    េហតុអ្វីេនែតេ្របើគត់ 
េទៀតឲយគត់េមើល ងំពីកូន      រហូតដល់េចមិនទន់ 
្រគប់្រគន់ឬអ្វី ? ចូរកូនពិចរ នូវកំ ពយេនះ....... 
 កូនខ្លះយកែម៉  ចូលមកេនែកបរ 
 ឲយេមើលកូនឲយ  យកគត់មកេន 
 ម នថឲយេសប ើយ  ដឹងអីេម្តចេឡើយ 
   បេ្រមើខ្លួនេ ះ ។ 
 ែម៉ឪចស់េហើយ  ចុះេហតុេម្តចេឡើយ 
 កូនេធ្វើដូេចន ះ  គួរ ស់មនចិត្ត 
 ណិត្រសេ ះ មិនគួរេឡើយេ ះ 
   យកគត់េធ្វើខញុ  ំ ។ 
 >>>ទកុឳកស ឲយែមឪ៉     បនេធ្វើបណុយទន 
ផង កនូ >>>>>>!!! 

r(1)s 
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៩. េបះដូងែម៉ឪពតិជ្រតូវករកនូ 
3 

  េពលេវ ែដលពុកែម៉រស់េនជមួយនឹងកូន 
គឺេនតិចតូចេពក ស់   េ្រពះជីវតិរបស់ពុកែម៉កន់ 
ែតេធ្វើដេំណើ រេឆព ះេទមុខេហើយ    កូនេអ្ហើយ     កនុង្រគ 
នទីជីវតិចុងេ្រកយេនះ    ពុកែម៉ពិតជ្រតូវករកូនមក 
េនជិតពុកែម៉ខ្ល ងំ ស់    ពុកែម៉នឹកកូន   ្របថន ចង់ 
េឃើញមុខកូនជេលើកចុងេ្រកយ   េ្រពះែម៉ឪចស់ជ   

ស់េហើយ  េនរស់េលើែផនដី    ជមួយកូនមិនបន 
យូរេឡើយ     ប៉ុណ្ណឹ ង      េតើកូន ចផ្តល់ឲយពុកែម៉បន 
ែដរឬេទ  ពុកែម៉្រស ញ់កូន    ពុកែម៉្រតូវករកូនជង 
អ្វីៗទងំអស់  គឺគម នអ្វីជទីសងឃមឹរបស់ពុកែម៉ េ្រកអពីំ 
កូន្របុស្រសីទងំ យេឡើយ   េបើកូនៗមិនគិតគូរែម៉ឪ 
មិនមកេមើលែម៉ឪ      េតើអនក េទែដល ចឲយែម៉ឪ 
ពឹងពក់ ្រស័យបនេនះ េ្រពះអនកែដលជទីសងឃមឹ 
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ញញឹមកនុងចិត្តរបស់ែម៉ឪគឺកូននឹងេហើយ ។  េតើកូនេន 
្រពេងើយកេន្តើយ ក់ែម៉ឪដល់       ែម៉ឪសូមបុ៉ណ្ណឹ ង 
កូនផ្តល់ឲយមិនបនឬ   ?      េបើយ៉ងេនះេតើឲយែម៉ឪេន 
េសសសល់អី្វេទៀត ។ កូនមនដឹងេទថ  េពលេនះែម៉ឪ 
្រតូវករកូនខ្ល ងំបុ៉ ្ណ      ែម៉ឪនឹកកូន     ្រស ញ់កូន 
្របថន ចង់េឃើញមុខកូន មុនេពលែដលែម៉ឪឃ្ល តឆង យ 
ពីកូន   ចក់េ កេនះេទ ។     
 ដួងចិត្តតក់ស្លុតរនធត់ភ័យ 
 ចុកចបរងីៃរេសទើរក យ័្របណ 
 េ្រពះបត់មិនេឃើញបុ្រតកលយណ 
 ទុកខឥត្រ ក្រ ន្តមិនបនសុខ ។ 
 េបះដូងែម៉ឪ្រតូវករកូន 
 ឳ បុ្រតមសសងួនចង់េឃើញមុខ 
 អនុេ្រគះេម ្ត ដល់ែម៉ពុក 
 សូមផ្តល់ក្តីសុខផ្លូ វចិត្តផង  ៕ 
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ពកយសមូខមេទសែម៉ឪ 
3 

បពិ្រតឪពកុនងិអនកម្ត យ 
កនូសូម្រកបថ្វ យេទៀបបទ 
េ កមនគណុធងនធ់មំហិម 
ពុំ ចពណ៌នឲយអស់បន ។ 
 រូបកនូទងំ យថ្វ យបងគ ំ
 ពកុែមឧ៉ត្តមទងំពីរ្របណ 
 បងគនំកឹគណុទងំប៉នុម ន 
 សូមឲយេ កបនក្តសីខុ។ 
ែមេ៉អើយកលកនូេទើបចបៃ់ផទ 
ែមថ៉នមបមបីែមរ៉ក  
ែមែ៉ថករពរេ យហ ថ  
មនចតិ្តេម ្ត េពញហឫទយ័ 
 ចែំណកឪពកុកដូ៏ចគន  
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 ្របឹងេធ្វើករងរឥតសំៃច 
 ចញិចឹ មកនូរស់ដលស់ព្វៃថង 
 រូបកនូដឹងក្តេី្រពះពកុែម ៉។ 
រូបកនូបនេធ្វើកហំសុធងន ់
ឲយអនកមនគណុទកុ ខឥតែល្ហ 
េ្រពះែតមិនដឹងគណុពកុែម ៉
ទ្រមបំនែកែ្របចតិ ្តថម ី ។ 
 េធ្វើឲយេ ករងទកឹេន្រ  
 េ យ ររូបកនូទងំ្របុស្រសី 
 េកើតទកុ ខផទួនៗេរៀង លៃ់ថង 
 ហឫទយ័្រគ្ំរគេវទនពិត ។ 
កនូសូមអភយ័េទសទងំ យ 
ែដលខសុេ យកយ ចចតិ្ត 
្រប្រពិត ្តេធ្វើេទមិនបនគតិ 
សូមេ ក ណិតអតេ់ទសៃព។ 
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 ឥឡូវរូបកនូសូម្រសងទ់កឹ 
 េ្រតកអរពន្លកឹនកឹគណុៃ្រក 
 ជ្រមះមនទលិេ្រគះចៃ្រង 
                        ងអស់អ្វីៗទងំ យេ ង ៕ 
                          េ យ មេណរ ឆិម បុ៊នឆ 

(កំ ពយេនះសូ្រតមនុេពល្រសងស់គុនធ រជីនូែមឪ៉) 

r(1)s 
ពកយែម៉ឪអត់េទសឲយកនូ 

3 
ពកុែមប៉ន ្ត បសូ់រស័ពទ ច 
កនូ្រគបរូ់បខមេទស  
ពកុែមរ៉េំភើបចតិ ្ត ស់ពុំង 
េឃើញកនូ្រគបគ់ន ដឹងេទសកហំសុ ។ 
 ពកុែមមិ៉នខងឹ្របកនក់នូេទ 
 េបះដូងេនេសនហែ៍កបរកនូ្រស្ីរបសុ 
 អតេ់ ន្រគបយ៉់ងនវូ លក់ហំសុ 
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 ែដលកនូេធ្វើខសុមកេលើែមឪ៉។ 
ែតកនូ្រតូវចបំ ្ត ែំមព៉កុ 
ចរជទនំកុទកុបនជផ្លូវ 
តែ្រមត្រមងត់្រមិមេ យ្រតូវ 
ក ុឲំយលងងេ់ខ្ល ខសុេហើយមិនែក ។ 
 អំេពើកនូ ង្រគបយ៉់ងទងំអស់ 
 ខសុឆគងេលើសេ ះមកេលើពកុែម ៉
 កេ៏នមិនខងឹ្របកនក់នូែដរ 
                                 េ្រពះអីពកុែម្៉រស ញ់កនូ ស់ ។ 
ពកុែមជ៉នូពរដលក់នូ លគ់ន  
រកសុីល្អជ្រទពយមិនខ ្វះ 
សខុភពមមួំនពីេកមងដលច់ស់ 

្រកកប់្តូ រផ្ល ស់េ យេទល្អេ ង ៕ 

          េ យ មេណរ ឆិម បុ៊នឆ 
(កំ ពយេនះជករេឆ្លើយតបរបស់ែមឪ៉ចេំពះកនូ) 

r(1)s 
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១០. ខ្លីៗកនងុន័យពិចរ  
3 

 ១. ៃថងែដលេយើងជកនូ  ្របសូ្រតេចញចកៃផទ 
របស់ែម ៉    គជឺៃថងែដលជីវតិែមេ៉សទើរែតរលតផ់តុ 
េ កជៃថងែដលេយើងជកនូ្របុស្រសី   ្រតូវែតចង 
ចទំកុកនុងចតិ ្ត្រគប់ៗ គន  ។ 
 ២. ែមលំ៉បក ពកុេនឿយហត ់ែម្៉រកខ ត ់ ពកុ 
អតឃ់្ល ន  ែតកនូមនេសចក្តសីខុេ្រពះពកុែម្៉រពម 
លំបកេនឿយហត ់ ្រកខ តអ់តឃ់្ល ន  េដើមបីប្តូ រយក 
េសចក្តសីខុមក្របគលឲ់យកនូ ។ 
 ៣. មនសុ ្រគបរូ់ប     ែតង្រស ញ់ជីវតិខ ្លនួ 
ឯងជងអ្វីៗទងំអស់       ែតចេំពះេ កឪពកុអនក 
ម្ត យ   ែបរជ្រស ញ់ជីវតិកនូ     ជងជីវតិខ ្លនួឯង 
េទវញិ ។ 
 ៤. កនូទងំ យេ្រចីនខ ្វលខ់្វ យ   ែតេរឿងករ 
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ងរ  ភរយិ ្វ មី កនូ្របុសកនូ្រសីរបស់ខ ្លនួឯងេភ្លច 
គតិឪពកុម្ត យែដលចស់ជ  េដកទនទងឹរងចេំមើល 
ផ្លូវកនូឯផទះ   េពលទេំនរ  ចរូកនូរួតរះេទេមើល្រពះ 
េនផទះផង កនូ ។ 
 ៥. ្រកក ់ ឬល្អ   កក៏នូេនែតជកនូរបស់ែម ៉
ឪេទះបីកនូជមនសុ ខូចខលិ     រមិលគណុ ពិបក 
្របេ យ៉ង   កព៏កុែមេ៉នែត្រស ញ់កនូ  ពកុ 
ែមេ៉នែតេ រកកនូ ។ 
 ៦. េពលពកុែមឈឺ៉      ពកុែមមិ៉ន្របថន សូម 
ឲយកនូយកអ្វីមកជនូពកុែមេ៉ទ       ពកុែមសូ៉ម្រតឹម 
បនេឃើញមខុកនូជេលើកចងុេ្រកយ  ប៉ណុ្ណឹ ងគពឺកុ 
ែមស៉បបយចតិ្តរកអ្វី េ្រប បពុំបនេឡើយ ។ 
 ៧. កនូឈឺ  ពកុែមក៉ឈឺ៏  កនូជ    ពកុែមក៉ជ៏  
កនូេកើតទកុ ខ   ពកុែមក៉េ៏កើតទកុ ខ   េពលកនូបនសខុ 
ពកុែមក៉ប៏នសខុ    ែតេពលែដលពកុែមឈឺ៉ គឈឺឺ 
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ែតមន កឯ់ងេពលែដលពកុែមេ៉កើតទកុ ខ     កេ៏កើតទកុ ខ 
ែតមន កឯ់ងែដរ។ 
 ៨. លអំ់េពើ្រគបយ៉់ង         ែដលកនូេធ្វើខសុ 
ចេំពះពកុែម ៉         ពកុែមអ៉ភយ័េទសឲយកនូទងំ 
អស់    ែតេពលែដលកនូដឹងថ   ខ ្លនួខសុេហើយកនូ 
្រតូវេចះែកខ ្លនួឲយល្អេឡើងវញិផង កនូ ។ 
 ៩. េពលេវ របស់ពកុែម ៉  ែដលរស់េនជ 
មួយនងឹកនូមិនបនយូរេឡើយ កនូេអើយបន្តចិេទៀត 
ពកុែមន៉ងឹ្រពតឆ់ង យពីកនូេហើយ  ែតពកុែមច៉ងែ់ផ្ត 
ផ្ត កំនូថេពលែដលអតពី់ពកុែមេ៉ទ    កនូ្រតូវេចះ 
្រស ញ់បងប្អូន កនូ   កនូក ុេំឈ្ល ះទស់ែទងគន  
ឲយេ ះ ។ 
 ១០. ជំ នដំបូងៃនករគតិរបស់ែមឪ៉  គែឺម ៉
ឪគតិដលក់នូ មនុគតិអ្វីៗទងំអស់ េ្រពះកនូសំខន ់
ណស់េនកនុងជីវតិរបស់ែមឪ៉  ។ 
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 ១១. ករលះបងេ់ពលេវ       លះបងក់ម្ល ងំ 
កយចតិ្ត  បង្ហូរេញើសឈម  បង្ហូរទកឹែភនក  នងិករ 
្របឹងែ្របងសព្វ្រគបែ់បបយ៉ងរបស់ែមឪ៉     លៃ់ថង 
េនះ     គេឺដើមបីកនូែតប៉េុ ្ណ ះ      មិនែមនែមឪ៉េធ្វើ 
េដើមបីនរ មន កេ់ឡើយ   គែឺមឪ៉េធ្វើេដើមបីកនូ្របុស 
្រសី្រគបគ់ន  ។ 
 ១២. ែមឪ៉ ទទលួនវូអែ្រងកជីវតិ    ធងន ់ ស់ 
េសទើរែត្រទ្ំរទមិនបន     េ្រពះ ធងន ់ ស់ស្រមប ់
ជីវតិែមឪ៉    ែតែមឪ៉េនែតតសូ៊  ទទលួនវូអែ្រងកដ ៏
ធងនេ់នះ  េដើមបីែស្វងរកអនគតដល៏្អស្រមបក់នូ។ 
 ១៣. កនុងចតិ ្តរបស់អនកមនគណុ       ែតងនកឹ 
កនូជនចិ ចែតកនុងចតិ ្តរបស់កនូ   មិនែដលនកឹេឃើញ 
ដលអ់នកមនគណុេឡើយ     ទលែ់តកនូជួបឧបស័គគ 
េផ ងៗ       ឬទលែ់តកនូមនករងរ    ចងឲ់យែមឪ៉ 
ជួយេទើបកនូនកឹដលែ់មឪ៉  េពលែដលកនូមនភព 
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សបបយរកី យ  កនូែតងេភ្លចែមឪ៉  កនូមិនែដល 
ដលែ់មឪ៉េឡើយ  ។ 
 ១៤. េតើកនូទងំ យមនដឹងេទថ ្រគបេ់ពល 
េវ   ែដលែមឪ៉សបបយ     ែមឪ៉ែតងនកឹដលក់នូ 
ែមឪ៉ចងឲ់យកនូ    មកចលូរួមសបបយ    ជមួយនងឹ 
ែមឪ៉  េហើយ្រគបេ់ពលែដលែមឪ៉ជួបនវូេសចក្តទីកុ ខ 
គកឺ នុងេពលែដលែមឪ៉ឈឺ  គែឺមឪ៉ពិតជ្រតូវករកនូ 
ខ្ល ងំ ស់        ែមឪ៉្របថន ចងឲ់យកនូមកេមើលែមឪ៉ 
េទះជកនូគម នអ្វីយកមកជនូែមឪ៉កេ៏ យ     ឲយែត 
បនេឃើញមខុកនូកអ៏ស់ចតិ ្តែដរ      េ្រពះែមឪ៉នកឹ 
កនូខ្ល ងំ ស់ ។ 
 ១៥. េតើមននរ េទ      ែដល ៊ នលះបង ់
ជីវតិេដើមបីកនូដូចជែមឪ៉   ?  មននរ េទែដល 
ល្អចេំពះកនូដូចជែមឪ៉ ?  មននរ េទ    ែដល 
្រពមេធ្វើអ្វីៗ្រគបយ៉់ង  េដើមបីកនូដូចជែមឪ៉ ? គដូឺច 
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គម នេ ះេឡើយ េនេលើែផនដីេនះ  មនែតែមឪ៉េទ 
ែដល ៊ នេធ្វើេដើមបីកនូ្រគបយ៉់ង ។ 
 ១៦. េបើែមឪ៉លះបងអ់្វីៗ  ្រគបយ៉់ងចេំពះកនូ 
េទេហើយេនះ        េម្តចកេ៏ចះែតេធ្វើឲយែមឪ៉ពិបក 
ចតិ ្តឥតឈបឈ់រែបបេនះ ? េហតអុ្វីបនជកនូមិន 
ែដលេធ្វើឲយែមឪ៉សមបយម្តង អញចឹ ង!! ។    

១៧. ែមឪ៉ែតងែត   ញញឹមសងឃឹមទកុកនុងចតិ ្ត 
ជនចិ ចថ  េពលកនូធេំឡើយ   កនូនងឹក្ល យខ ្លនួេទជ 
កនូល្អ ែតផទុយខសុ្រសឡះពីចតិ ្តគនំតិែដលរពឹំងទកុ 
េ្រពះកនូធេំឡើង    កនែ់តរងឹរួស    មិន ្ត បព់កយ 
ទនូម នរបស់ែមឪ៉េឡើយ ។ 
 ១៨. កនុងមួយជីវតិរបស់ពកុែម ៉       គពឺកុែម ៉
ចំ យេពលេវ េ្រចីន ស់  កនុងកររស់េន 
ជមួយនងឹកនូ  េធ្វើសព្វ  េធ្វើ្រគបេ់ដើមបីកនូ  ទងំករ 
ចញិចឹ មបីបចែ់ថរក ថន កថ់នមករពរ  ទងំករអប ់
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រទំនូម នេ្រប ន្របេ   ករងរទងំអស់េនះគពឺកុែម ៉
េធ្វើសឹងែតមួយជីវតិរបស់ពកុែមេ៉ទេហើយ  ែតពកុ 
ែមមិ៉នខ ជលិ្រចអូសេឡើយ ពកុែមេ៉ធ្វើេ យចតិ ្តេ ម ះ 
ចេំពះកនូជនចិ ច ។ 
 ១៩. េទះបីជពកុែម្៉រកី្រក      ខ ្វះ្រទពយសមបត្ត ិ
ចញិចឹ មកនូកពិ៏តែមន   ែតពកុែមមិ៉នែដលេបះបង ់
កនូេចលេឡើយ  ពកុែមខ៉្ំរបឹងចញិច ឹ មកនូេ យរស់ 
េ យៃដរបស់ពកុែម ៉       រហតូកនូធដឹំងក្ត្ីរគបគ់ន  
េទះេក្ត រងរេភ្ល ងផគរយ៉ង     ពកុែមេ៉នែតេធ្វើ 
ករគម នៃថងស្រមកេ់ឡើយ ។ 
 ២០. ពកុែមេ៉អើយ!…  ពកុែមពិ៉តជល្អចេំពះ 
កនូ ស់  ពកុែមជ៉្រពះែដលមកជួយកនូ      ្រគប ់
េពលែដលកនូជួបនវូេសចក្តទីកុ ខលំបក      ពកុែម ៉
មកថន កថ់នមកនូ  ្រគបេ់ពលែដលកនូ្រតូវករពកុែម ៉
ពកុែម៉ ៊ នពលីកមម្រគបយ៉់ងចេំពះកនូឥតេ ក 
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្ត យេឡើយ  េនះេហើយគជឺដួងហឫទយ័ពិត្របកដ 
របស់អនកមនគណុ ។ 

r(1)s 
នឹកពកុ នឹកែម៉ 

3 
នកឹពកុ  កលថនមរក កនូ 
នកឹពកុ  េ បខ ្លនួកនូជប្់រទូង 
នកឹពកុ  ករពរ្រគកន្លង 
នកឹពកុ  ឃុំ្រគងប្ុរតមសសងួន ។ 
    នកឹែម ៉ ថនមែថប្ុរតពិសី 
    នកឹែម ៉ កនុងៃថង្របសូ្រតកនូ 
    នកឹែម ៉ រងទ់កុ ខេសទើរ ្ល បខ់ ្លនួ 
    នកឹែម ៉ ផទួនៗេរៀង លៃ់ថង ។ 
នកឹពកុ  មិនែដលមនក្តសីខុ 
នកឹពកុ  រងទ់កុ ខេ្រពះប្ុរតៃថ្ល 
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នកឹពកុ  ខ្ល ងំ ស់េលើសអ្វីៗ 
នកឹពកុ  េចះៃលៃឆនេរៀបច ំ។ 
          នកឹែម ៉ បំេពរេ យចេ្រម ង 
          នកឹែម ៉ កលេ្រច ងសូររង ំ
          នកឹែម ៉ខ្ល ងំ ស់េសទើរែតយ ំ
          នកឹែម ៉ ខតិខចំញិច ឹ មកនូ ៕ 
                        េ យ មេណរ ឆិម បុ៊នឆ 

r(1)s 
សូមែថ្លងអំណរគណុ ចេំពះេ កអនក នទងំអស់ 

ែដលអនកខតិខំ នេសៀវេភេនះ  ងំពីេដើមរហតូដលច់ប ់
សូមជួនពរេ កអនក   េ យជួប្របទះ  ែតនងឹេសចក្តសីខុ 
េសចក្តចីេ្រមីន ្រគបេ់ពលេវ ក ុបីំ កខ់នេឡើយ ។ 

ខ ញុ្ំរពះករុ  ម ភព  េមណរ  ឆិម  ប៊នុឆ  
សូមនម ក រ  នងិសូមចេ្រមីនពរ  !… 

……… ចប់……… 
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ដួងហឫទយ័ៃនអនកមនគណុ      គ្ឺរបថន  
ចងេ់ យកនូៗ ែស្វងយលេ់ យបន 
េ្រចីនអំពីទកឹចតិ ្តរបសេ់ កឪពកុ 
អនកម្ត យែដលមនទហំំធេំធង 

សច់េំពះកនូ ៕ 
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េសៀវេភែដលេរៀបេរៀងេ យ 
មេណរ ឆមិ ប៊ុនឆ 

េសៀវេភេបះពុមពេហីយរមួមន 
 ១. ដឹងគណុ តបគណុ នងិនយិមនយ័កំ ពយ 
 ២. ែមេ៉អើយកនូសូមេទស 
 ៣. ពទុ ធឧទន ភគ១ 
 ៤. ត្រមងផ់្លូវជីវតិ 
 ៥. តណំកទ់កឹែភនក 
 ៦. ដួងហឫទយ័ៃនអនកមនគណុ 
េសៀវេភមិនទន់េបះពុមពមន 
 ១. ឧត្តម ្វ មី និងឧត្តមភរយិ 
 ២. ែស្វងយល់ជីវតិយុវវយ័ 
 ៣. សិក ករពិតៃនជីវតិ 
 ៤. ទរុណ្រស្តី 
 ៥. ពុទធឧទនគថ 
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េបើពុទធបរស័ិទ  ចង់ចូលរួមេបះពុមពេសៀវេភទងំ 
អស់េនះ     ឬក៏ចង់ែចករែំលកបទពិេ ធន៍    កនុងករ 
ចិញចឹ មកូន ឬមនេសចក្តីទុកខេ យកូនេធ្វើបបចិត្តែដល 

ក់ទុកជយូរមកេហើយ  មិនដឹងថ្រតូវនិយយ្របប់ 
អនក         ញតិេញម ចនិយយ្របប់ ម បន  
េដើមប ី ម សរេសរបញចូ លេទកនុងេសៀវេភដៃទ ឲយកូន 
បនដឹងអពីំេសចក្តីទុកខរបស់ែម៉ឪផង  ញតិេញម ច 
ទក់ទងបន មរយ : 
 េលខទូរស័ពទ :  ០៨៩ ៨០០ ៧៨៨ 
 E-mail : Bunchha.chhim@yahoo.com 
 Skype : chhim_bunchha 
Paltalk Room : Buddhism Knowledge for all khmer 

សូមសត្វេ ករស់េ យសន្ដភិព 
May all beings be at peace; 
សូមផតុគនំបេខន ះឃន ងទកុខ  
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May all beings be free from suffering; 
សូម្របណីគន េ យធមេ៌ម ្ត  
May all beings be with loving-kindness; 
សូមករុ រួមរស់សខុ ន្ដ។   
May all beings live in compassions. 
ក្រមបនេកើតជតជិតមិនសុ   
Rare is birth as a human being; 
គម នទលែ់តេ ះរស់អមត:   
Hard is the life of mortals; 

ននពិ្វ នបរមសខុជក ់  
Unlike NIBBANA is so blissful; 
គរួក ុ្ំរជុលធ្ល កហួ់សឱកស។  
Do no let slip this opportunity. 

    នពិនធេ យ សួង េដវដិ 

r(1)s 
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េឈម ះអនកចូលរមួេបះពុមពេសៀវេភេនះ 
3 

-្របកស់ល់ពកីរេបះពុមពេសៀវេភតណំកទ់ឹកែភនក……………………………….…….៣០០ ដុ ្ល  
-ឧបសិក ឡុង ចនថ វ ី(Uastralia) ……………………..……………………………….១៥០ ដុ ្ល  
-្រកុមយុវសមណអនកនិពនធេខត្តបតប់ង………………………………………….……….១០០ ដុ ្ល  
-ឧបសិក េ  េវឿន និងបុ្រត (USA) ………………………………………………១០០ ដុ ្ល  
-េ កមច ស់្រគូ ែបន៉ សុេផង (េចអធិកវត្តៃ្រពឬស )ី…………………………………….៥០ ដុ ្ល  
-ឧបសិក ម្លះិ  (ភនេំពញ)………………………………………………………………….៥០ ដុ ្ល  
-ឧបសក ទួត េសឿប ឧបសិក ឆុត ែកវ និងបុ្រត (Uastralia) ............……………..៥០ ដុ ្ល  
-ឧបសក ដក ់ថច ់និងឧបសិក េព្រជ សុភព (USA)………………………………..៣០ ដុ ្ល  
-ឧបសិក នូន ប៉ង (Canada).......................................................................២០ ដុ ្ល  
-ឧបសិក ែរម៉ (Canada)...............................................................................២០ ដុ ្ល  
-ឧបសិក េហៀង ែឡម (Canada)...................................................................២០ ដុ ្ល  
-ឧបសិក ហ៊ន ់(Canada)..............................................................................១០ ដុ ្ល  
-្រពះភកិខុ ភរមយ (Thailand)…………………………………..……………………………..១០ ដុ ្ល  
-កញញ  សីុ  នងិ្រគួ រ .......................................................................១៥០០០ េរៀល 
-ពុទធបរស័ិទ ឃុំេគកកថនិ .................................................៨០០០០ េរៀល និង ១៥០ បត 
-ពុទធបរស័ិទ ផ សមគមន ៍េប៉យែបត៉ ...................................................៣១០០០០ េរៀល 
-ឧបសក ឈួន គឹម ៉  និងឧបសិក សួគ៌ ................................................១០០០០ េរៀល 
-កុម  េណង ង ក ់កុមរ ីេណង ងឃីម.......................................១០០០០ េរៀល 

ពុទធបរសិទ័ភូមិ ្វ យស 
-ឧ.ស យ នន ់ឧ.សិ ទុយ ៊ ប..........................................................៣០០០០ េរៀល      
-  ព្ល ន យយណូវ………...................................….…...........................២៥០០០ េរៀល 
-្រពះ ្រគូេចអធិក ប្លង ដូង ……...........................................................…២០០០០ េរៀល    
 -ចន ់េថង នង សុខ ………..........................................................……២០០០០ េរៀល 
-ឧ.ស េ  អុងី ឧ.សិ ទី ណន ................................................................២០០០០ េរៀល  
-េ ក ថងំ េងឿម នង ប ់ចង.......................................................... ២០០០០ េរៀល 
-កឺយ នង ឆុន …………..........................................................……....….២០០០០ េរៀល     
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-យ៉ុន ឡូត និង សី  …..........................................................……….….១៥០០០ េរៀល 
-ឧបសក វនិ និងឧបសិក េឆឿយ...........................................................១៦០០០ េរៀល     
-េវឿត នង តង ……………..........................................................…..……១៥០០០ េរៀល 
-អលុ នង ភត ់…….….………….............................................................១៥០០០ េរៀល     
 -ឧ.ស  ឆ ំយ៉ម ឧបសិក យនួ............................................................១១០០០ េរៀល 
-េញម ឆឺន និង េញម ថង ..........................................................…....…១០០០០ េរៀល     
 -ឧ.ស េ្រព ន និង ឧ.សិ េលឿម …............................................................១០០០០ េរៀល 
- ន ់នង ថយ …………...........................................................….……១០០០០ េរៀល     
-ឧបសិក ត ……..…………..............................................................១០០០០ េរៀល 
-ជី នង េ ម ……………...........................................................……….១០០០០ េរៀល     
-លួន នង  វង ់…………….................................................................១០០០០ េរៀល 
-ឆិក នង ៉  ……………………...........................................................…..១០០០០ េរៀល      
-ង៉ម នង ប៉ន ់…………...........................................................…………១០០០០ េរៀល 
-ៃថ លួង នង ផនី …….........................................................………..….១០០០០ េរៀល      
-េ ក រ ៉មុ ឈក ់នង គវ …..............................................................…១០០០០ េរៀល 
-ឧ.ស ចន ់េខង និង យយ ហង ់............................................................១០០០០ េរៀល       
- យ និង យយ េ  ............................................................……១០០០០ េរៀល 
-ឌិន នង េអឿប ………………...........................................................……១០០០០ េរៀល      
 -ឧ.ស ៉ ត ់និង ឧ.សិ មត ….............................................................…..១០០០០ េរៀល 
- ចរយ ន នងិ យយ ជូត .........................................................……..១០០០០ េរៀល      
-ឧបសក ែយម៉ ឆូត ……..…............................................................….…១០០០០ េរៀល 
-ឧ.ស េអស េឡង និងយយ េវៀន ...........................................................១០០០០ េរៀល     
-នង វយួ …………………………..............................................................១០០០០ េរៀល 
-អនក ្រពតិ យយហុិត…………….........................................................…..១០០០០ េរៀល     
-  វនិ នង ធី ………...........................................................…...………១០០០០ េរៀល 
-នង បក ់(្រពមទងំបុ្រត) …………...........................................................១០០០០ េរៀល    
 -នង  ទរ ្រពមទងំបុ្រត…...........................................................…...១០០០០ េរៀល 
-ឧ.ស េត និង ឧ.សិ ហុ…ំ………….. .........................................................១០០០០ េរៀល    
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 -េ ក ឡន ឆន និង េសើន ...........................................................…….១០០០០ េរៀល 
-ពល នង ចនទី ……..…………..........................................................…….១០០០០ េរៀល    
 -ថ នង ចំ ប៉ …………..…...........................................................……..១០០០០ េរៀល 
-េ ក េព្រជ ឆន នង …ំ….........................................................…….១០០០០ េរៀល     
-  រនួ នង ន ……….….…..............................................................១០០០០ េរៀល 
-វង ់ឆង ទូ …………………..........................................................……....១០០០០ េរៀល       
-េមឿត នង េធើន ……………...........................................................……..១០០០០ េរៀល 
-ឧ.ស សុភណ និងឧ.សិ ទូច ..........................................................….…១០០០០ េរៀល      
 -ឧបសិក ទី េម៉ល .............................................................……………១០០០០ េរៀល 
-សីុ ភត ់េរៀម េប៉ និង បុ្រត …........................................................………១០០០០ េរៀល    
-សំុ នង េនឿត នងិនក នង គមិគី ...........................................................១០០០០ េរៀល 
-យ៉វ ៊ ង ហុន ក…………..........................................................……១០០០០ េរៀល     
 -ឧបសិក េសឿន ………...........................................................…………១០០០០ េរៀល 
-េ ក ្រគូ ឃន  វធុ អ ស ……..........................................................១០០០០ េរៀល      
-្រគូ កយ នង ែវង ………….............................................................……..១០០០០ េរៀល 
-ឧបសក យិវ ឧបសិក ែអម …..............................................................១០០០០ េរៀល        
-ប៊បិ នង វមឹ …………………............................................................……១០០០០ េរៀល   
-យ៉ុង នងផនឌ់ ីកុម សុេផង ថវនី ផននី..............................................១២០០០ េរៀល           
-េយ៉ម នង នង (បុ្រត) ……….............................................................…១០០០០ េរៀល 
-ផូ នង ………………….........................................................……១០០០០ េរៀល      
-អតួ នង េ ម ….…..............................................................…………….១០០០០ េរៀល 
-ែវង៉ នង យគ …………............................................................………….១០០០០ េរៀល        
-ហុីង នង េតឿ និងបុ្រត….............................................................……….១០០០០ េរៀល 
-េហ៊ង  នង ឌី ……………............................................................……….១០០០០ េរៀល        
-ផ ្ល  នង គិម យួត ……….…................................................................១០០០០ េរៀល 
-ឧបសិក ំង …….............................................................…………….១០០០០ េរៀល        
-ជួយ  នង ន៉ូ នងិបុ្រត……..…..............................................................….១០០០០ េរៀល 
-ឧបសក ទិន ឧបសិក េធឿយ….........................................................…១០០០០ េរៀល 
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-អនក ឆត នង  និងបុ្រត ...................................................................១០០០០ េរៀល    
-យយ ទុន ់និង ម៉ប ់នង ៉  …............................................................៧៥០០ េរៀល 
-េម៉ង នង ភល់ និង ថងំ នង គ ី............................................................៧០០០ េរៀល      
-ឈក នង គិមលី កុម ឃី កុម  ឆឈងឹ.........................................៧០០០ េរៀល 
-ែរន៉ នង ផនី …….........................................................……………………៦០០០ េរៀល     
 នង ហូ ………………………............................................................…..….៦០០០ េរៀល 
-េបឿម នង នរនិ ………….........................................................……………៦០០០ េរៀល     
 -ឧបសិក ផន ……………..............................................................……..៦០០០ េរៀល 
-ផន ់នង យួម …………….…..........................................................……...៦០០០ េរៀល      
-ឧបសក ឌឹម ឧ.សិ បក ់នងិបុ្រត…...........................................................៥០០០ េរៀល 
-ងិក នង អមួ ………………….……............................................................៥០០០ េរៀល      
-ឧបសិក ណិប េមល ...........................................................…………….៥០០០ េរៀល 
-េ ក យយ (ម៉) ………..……..........................................................……៥០០០ េរៀល      
-ឧ.ស ឆនទ់ី ឧ.ស លឺ គិម ជី នងិបុត្ត..........................................................៥០០០ េរៀល 
-វងឹ នង អតួ …….………………........................................................………៥០០០ េរៀល    
-ឧបសិក អ៊កុ (បុ្រត) ………..….............................................................…៥០០០ េរៀល 
-សូ ៉  នងិ ភរយិ (បុ្រត)………….........................................................…….៥០០០ េរៀល     
-ម៉ េធឿន មងីក (បុ្រត) ...........................................................…………….៥០០០ េរៀល 
-ខប នង សីុ  …………….......................................................………...៥០០០ េរៀល   
-យុក នង ឌនី .………………...........................................................….៥០០០ េរៀល 
-យួក នង ប៊បិ ……………........................................................…………….៥០០០ េរៀល    
-កញញ  ឈូន ……………….………...........................................................….៥០០០ េរៀល 
-យយ ណិប ម៉ និង (បុ្រត) …….........................................................…….៥០០០ េរៀល    
-ឧបសិក េ ន …….……….……...........................................................…៥០០០ េរៀល 
-អុនី នង លឹង …….......................................................……………………..៥០០០ េរៀល   
-នង កញញ  េសៀង ៃហ …...........................................................…………..៥០០០ េរៀល 
-ឧបសក យ៉ម ឧបសិក យនួ....................................................... ………៥០០០ េរៀល   
-ឌុច េធៀញ ៊ ន េមឿន និងបុ្រត......................................................... .៥០០០ េរៀល 
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-ហុន េហឿយ មលូគី និងបុ្រត…….....................................................…..…..៥០០០ េរៀល   
-សន េមង េថង សុភល់ និងបុ្រត…...........................................................៥០០០ េរៀល 
- ៊ ន េសឿង េលឿត ធី  និងបុត្ត …........................................................…៥០០០ េរៀល    
-េយ៉ន នង លីន …...............................................................………………៥០០០ េរៀល 
-វតិ នង សីុ  ……………........................................................……....……៥០០០ េរៀល     
-ខុម នង គមិ យ ……...............................................................……….៥០០០ េរៀល 
-ឌុច ចន ់រតិ  េញ ប វនិ ….........................................................……....៥០០០ េរៀល      
-ឧបសក េលខ ឧបសិក ៊ ច ............................................................…៥០០០ េរៀល 
-េរឿប នង ញ៉ ……………...….......................................................…….….៥០០០ េរៀល      
 -េនឿយ នង គមិសីុ ……….….............................................................……៥០០០ េរៀល 
-យ នង ៉ សីុ ……………………….......................................................…..៥០០០ េរៀល       
-សឹក នង េលៀវ …………..............................................................…...៥០០០ េរៀល 
-សីុ  នង  នួន ………......................................................……………៥០០០ េរៀល    
- វន៉ នង ែសន (បុ្រត)............................................................... ………..៥០០០ េរៀល 
-យយ ឡុន កូន សូល នង ្រតង ់…......................................................……៥០០០ េរៀល     
-ភយុ នងយីន ………………...............................................................……៥០០០ េរៀល 
-នង ្រចិប និង កុន …………………......................................................…….៥០០០ េរៀល    
-ឧបសិក គុណ និង បុ្រត ……...............................................................…៥០០០ េរៀល 
-េ ក ្រគូ ឈួម និងឈនិ ៊ំ ង ………........................................................៥០០០ េរៀល    
-យួប នង សមុ្រទ (បុ្រត) .…................................................................…..៥០០០ េរៀល 
-ផូ នង ៉ ក ់និង បុ្រត ……….…….....................................................………៥០០០ េរៀល    
-ឧ.ស េឈឿយ ឧ.សិ ភន…់…................................................................… ៥០០០ េរៀល 
-ផលី នង េ ម (បុ្រត) ………........................................................…..…..៥០០០ េរៀល      
-យុវជន ចន ់……………….................................................................…….៥០០០ េរៀល 
-  គយ យយ េមន …………………......................................................….៥០០០ េរៀល    
-ឧបសក ឆ ំេយន៉ (បុ្រត) …...............................................................……៥០០០ េរៀល 
-នង េយឿ ……………………………......................................................……៥០០០ េរៀល     
-អតួ នង េ ម ………...............................................................…………….៥០០០ េរៀល 
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-ឧបសិក េរឿង និង កូនេច …………......................................................….៥០០០ េរៀល    
-ឈួង យយ ធួយ (បុ្រត) ……................................................................….៤០០០ េរៀល 
- ក ់នង ស់(បុ្រត)និងយុវជន ថង......................................................៤០០០ េរៀល    
-អតួ នង េ ម ………………...............................................................…….៤០០០ េរៀល 
-កុម  មក  កុមរ ីេមខ ……………….......................................................៤០០០ េរៀល    
-ឧបសិក ឡុក …………...............................................................………..៤០០០ េរៀល 
-ប៊លិ នង េលឿយ ……………….....................................................………..៤០០០ េរៀល    
-យយ េ ន …………..............................................................……………៤០០០ េរៀល 
-នង ឈង ……………......................................................………………….៤០០០ េរៀល    
- ៉ ក ់នង ច្រនទ  ……………..............................................................………៤០០០ េរៀល 
-ឈុន នង អមឹ ……………...........................................................…………៤០០០ េរៀល      
-  េមឿយ នង េលឿន ………...............................................................……..2០០ បត 
-ឆន នង រ ូ…………………………………..........................................................1០០ បត    
-ែកវ នង រមុ ……………………...............................................................……..1០០ បត 
-េហើយ នង ង …………………….......................................................…..….1០០ បត    
-ឧបសិក  ជ ភុ ំ…………................................................................…..……..1០០ បត 
-េ ក ហូ  ឃន ់និង ឧបសិក ហុង.….......................................................1០០ បត    
-យួន នង ម៉ូត (បុត្ត) …...............................................................………………1០០ បត 
-េញ៉ម នង ប៉ុត (បុត្ត) ……………......................................................…………..1០០ បត    
-នង េសឿត (បុត្ត) ……………...............................................................……….1០០ បត 
-បង សុខ ……………………........................................................……………….1០០ បត      
-េហុើន នង សិក ……………..................................................................………1០០ បត 
-នង ណី ្រពមទងំបុ្រត ……………........................................................………1០០ បត    
-ឧបសិក រ ី  (្រពមទងំបុត្ត)................................................................ ……….1០០ បត 
-ឧបសិក េយឿង ( ្រពមទងំបុត្ត) ………......................................................….1០០ បត    
-ជី នង ៉ ម  (្រពមទងំបុត្ត) ……..............................................................…….1០០ បត 
-ឧបសក ន ់យយ អុ ី (្រពមទងំបុត្ត) ........................................................1០០ បត     
-ឧបសក ភន ់ នងិមងីប…ូ…………..............................................................….100  បត 
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-េ ក វ ិ  ំនង ែតម ទយ ្រពមទងំបុត្ត.....................................................1០០ បត  
-អនក េវត នង ពន្លក និងបុ្រត..............................................................………100 បត 
-ឧ.ស មុយ េលឿន ឧ.សិ អុ ំ្រពមទងំបុត្ត ..........................................................1០០ បត        
-នង េហឿត  ……………………..............................................................………..5០ បត 
-នង ហុក  (្រពមទងំបុត្ត) …………....................................................................5០ បត         
-សំ បត ់យយ  ្រពមទងំបុត្ត…..............................................................……5០ បត 
បតួ  នង ្របួច  (្រពមទងំបុត្ត)............................................................  ………….5០ បត          
-ផុន   (បុត្ត)  .................... ….................................................................៥០០០០ េរៀល 
-ង៉ុង សួង  (បុត្ត) ...................................................................................២០០០០ េរៀល    
អុ ំនី អុ ំផឹត ..........................................................................................៣៥០០០ េរៀល 
ែដន និង លួន ..........................................................................................៥០០០ េរៀល 
-  ៊ ន យយ េសន. .....................................................១០០ បត ែខមរ ១៥០០០ េរៀល   
-ឧបសិក សំុ (បតុ្ត) ........................................................................……២០០០០ េរៀល 
-េពទយ េយត នង ន .......................................................................២០០០០ េរៀល   
- ត នង សុ ឃុន......……….......................................................................១០០ បត 
-ខ្លូត សីុ នួន ........................................................................................….....១០០ បត      
-ឧបសក េហៀយ ឧបសិក ៉  …...................................................................១០០ បត 
- ៉ ច នង េព .............................................................................................១០០ បត     
-អុ ំរនឺ .............................. …......................................................................១០០ បត 
-  យ៉ន .............................................................................................១០០០០ េរៀល    
-ឧបសិក ធ (បតុ្ត) ..…...........................................................................១០០០០ េរៀល 
-េមើយ នង េសស ..............................................................................…១០០០០ េរៀល      
-អនក ្រគូ ហុីង ...........................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ហុន ជី នង ប៉ូរនី ........ …........................................................................៥០០០ េរៀល      
-េឈើយ នង ផ ែណត ....................................................................... ....៥០០០ េរៀល 
-ឧបសក  ឈន ់យយ ឡី .......................................................................៥០០០ េរៀល       
-េវង នង ភព .........................................................................................៥០០០ េរៀល 
-អុ ំផង ់.......................................................................................………...៥០០០ េរៀល      
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-សូ៊ នង រ ្ឋ  ...........................................................................................៥០០០ េរៀល 
-េ ក  អុនី ............................................................................ ….....១០០០០ េរៀល      
-ឆិត នង េឈើន ................................................................................…..៥០០០ េរៀល 
-ចន ់ ៉  នង សុភក ់...............................................................................៥០០០ េរៀល      
-េញម ទូច (បុត្ត) ..................................................................................១០០០០ េរៀល 
-អុ ំឈតិ អុ ំសប .............................................................................. .…១០០០០ េរៀល      
-មងំ នង ង .....................................................................................៥០០០ េរៀល 
-េឆម នង សួង ......................................................................................៥០០០ េរៀល      
-្របុញ នង េសៀម ..............................................................................…១០០០០ េរៀល 
-យុវជន ថវ ី............................................................................................៥០០០ េរៀល      
-េគឿន នង ភព ...................................................................................១០០០០ េរៀល 
-កន នង សួម  ......................................................................................៥០០០ េរៀល      
-ចយ នង រ ្ឋ  .......................................................................................៥០០០ េរៀល 
-្រគូ ថង នង ភន ់.................................................................................២០០០០ េរៀល     
- ៉ ន ់ថន នង គមឹ ណ ..............................................................................៥០០០ េរៀល 
-េលឿយ នង រន៉ ................……............................................................….....១០០ បត         
-ឧបសក ប៊និ ឧបសិក ន .................................................................១០០០០ េរៀល 
-យួន នង សីុង .......................................................................................៥០០០ េរៀល         
-្រសួច នង ពន្លឺ  ......................................................................................៥០០០ េរៀល 
-្រកុមសមគមន ៍ភមូ ិ ្វ យ ស ...............................................................២០០០០ េរៀល       
 -ពុក  េរៀន ែម ៉ងវ  (បុត្ត) ....................................................................៥០០០ េរៀល 
-អុ ំប្ល យ អុ ំធិ  (បុត្ត) ...........................................................................៥០០០ េរៀល         
-ម ហួន មងី ទិព្វ .....................................................................................៥០០០ េរៀល 
-អុ ំ ក ់អុ ំេរឿង......................................................................................៥០០០ េរៀល          
-បង នី បង  េរម៉ ………........................................................................៥០០០ េរៀល 
-បង យបួ បង សមុ្រទ .............................................................................. ៥០០០ េរៀល           
-កញញ  បូ េរត៉ ................................................................................... …….៥០០០ េរៀល 
-កញញ  វល្លកខ ............................................................................................៥០០០ េរៀល            
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-កញញ  គឹម ជូ ...........................................................................................៥០០០ េរៀល 
-កញញ  សីុ ត ......................................................................................៥០០០ េរៀល        
-កញញ  សីុ េនត ....................................................................................….៥០០០ េរៀល 
-កញញ  ពសីិ ............................................................................................៥០០០ េរៀល      
-កញញ  គឹម ន .....................................................................................៤០០០ េរៀល 
-កញញ  នី  ............................................................................................៥០០០ េរៀល      
-នង សីុណូ  ..........................................................................................៤០០០ េរៀល 
        ពុទធបរស័ិទចូលរមួ ចបពី់ ៣០០០េរៀលចុះេ្រកមមន 

-អុ ំសុត,កញញ  ចន្ត ,កញញ  គមិ ៊ ន,កញញ  ពុលឹំង,ម ងវ មងី ប៉ុត,បង េញ ត បង  ៉ ន, 
កុម  ែដង នងិ  វ ីនិង វតិ,យយ ឡិម នងិ ម៉ប ់នង ទុង,ប៉ញុ នង សុភព,ឧបសិក 
 ឃឺន,កុមរ ីរយ៉ី និង ឡុង,កុម  មញីសឺ នងិ ចនធី,ឈប នង ែកវ, កណ្តឹ ង នង រង៉, ងំ នង 
 ឈួ,កុមរ ី ន ់្រសីប៊ចិនងិ សុឃ,ីកុមរ ីគិម យម,សុធី,យ៉ុន,្រសីធ,េសៀវម៉ក,់ៃឡហយួ, 
ឈុនលី, នីត, េណ,បូរម,ី ងំយឺន,ផលឹក,ផន់ ,លី សូ,សុជ,វទុធី,វនិយ័,កលីន,វចិឆិក, 
ពេិសស, ៉ ន ់សី,សិទធិ,សីុនង, នួន ឃន,់្រពមឹ យ៉ុន,េ  វន៉,្រសិល ៃអ,ចកន់ងិសុ៊ន,េភឿនិងជ, 
អនកយ៉ុមនិងជួនថ, ៉ ត ់សុះ,ប៊នុ េធឿន ចន ់េហង,នង ឡុង សុភណ័,នង ន,េ ក្រគូ 
ផតនិង ប, ហួន យយឆូត,អនកផត នង ៃផ,ចតិ្តនងផត,េ ក្រគូគយនងខុន,េខល 
សរ,រុ ំ េលឿន,អនក េងលនង ចំប៊,ីអនកេហៀកនងផន,អនកេវត៉នងរមួ,សំបូរ,យយ ៉ ន, 

អនកៃហនងចិន,អ៊កុរកឺ,អនកៃឡនង ែម,៉អនកសឹងនងសិម, ថនងគង,់អនករទិធនង ប, 
ឧបសិកយ៉ន, យឺនយយសូវ,យយថងយ់យេអឿន, ញ៉កយ់យឈន, េឃឿម យយ 

ម៉ក,់ ចនយ់យភណ័, 
ពុទធបរសិទ័មងគលបូរ ី

-ឧបសិក សូ៊ ហងួ និងបុ្រត …..…….........................................................…….១០ ដុ ្ល      
-ឧបសិក ប៊ូ ង ៉និងបុ្រត ……………….............................................................១០ ដុ ្ល  
-េ កជួនចនធ់ី អនក្រសី យចិន្ត  និងបុ្រត ...........................................៣០០០០ េរៀល  
 -ឧ.សិ ចរយិ នងិ បុត្ត............................................................................៣០០០០ េរៀល 
-េ ក  យ េទៀង យយ  ំគិន នងិបុ្រត........................................២០០០០ េរៀល      
កញញ  ន ់ធរ.ី......................................................................................១៥០០០ េរៀល 
-េ ក នំ េប៉យ អនក្រសី ជួន េសងហួន នងិបុ្រត........................................២០០០០ េរៀល      
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េ ក យយ ន.................................................................................១៥០០០ េរៀល 
-េ ក យ ជីវ ូអនក្រសី េយឿម តឹង និងបុ្រត........................................... ២០០០០ េរៀល  
យយ េរឿង ..........................................................................................១៥០០០ េរៀល 
-េ ក  យ េទៀង យយ  ំគិន (បុត្ត)........................................... ២០០០០ េរៀល  
 េច ពសិិទធ និង ភរយិ និងបុត្ត................................................................១៥០០០ េរៀល 
-េ ក ភវី ប៊ុន លកខណ៍័ អនក្រសី ជួន គមឹ ន បុត្ត.......................................១០០០០ េរៀល    
 -កញញ  ជួន េសង គី ..............................................................................១០០០០ េរៀល 
-ែក េអឿន គល់ ែញ៉ត (បុត្ត) .....................................................................១០០០០ េរៀល  
 -កញញ  ឃួន ភក្តី ...........................................................................….....១០០០០ េរៀល 
-អនក ហន ចន នង ែកវ គឹម យងឹ បុត្ត.......................................................១០០០០ េរៀល    
-េ ក អ៊ ូស អនក្រសី ជួន គមឹ ហ៊ួង បុត្ត.....................................................១០០០០ េរៀល 
-េ ក ឯម កំសត ់អនក ្រសី ជួន គមឹ េអង (បុត្ត)..........................................១០០០០ េរៀល      
-ឧបសិក ប៉ច េម (បុត្ត) ......................................................................១០០០០ េរៀល 
-េ ក ែផង ក ់អនក្រសី ជួន គមឹ អងួ.................................................... ១០០០០ េរៀល      
-ឧបសិក េសង  េរ ើយ ......................................................................១៥០០០ េរៀល 
-េវជជ ហូ៊ សិរ ីវទិយ និង ភរយិ (បុត្ត) ............................................................១៥០០០ េរៀល   
-ឧបសក ចនថ  នង ចននី (បុត្ត) ................................................................១០០០០ េរៀល 
-ឧ.ស ហុ៊ន ផ រនិ និងឧ.សិ េខៀវ យ៉ន.់....................................................១០០០០ េរៀល  
-ឡយ េគឿម នងិ ភរយិ (បុត្ត) .................................................................១០០០០ េរៀល 
េ ក ប៊និ បូរនិទ និង អនក្រសី ជ ចននី .........................................................១០០០០ េរៀល   
 ឧបសិក ចន ់ប៊ុនលី (បុត្ត) ..................................................................១០០០០ េរៀល 
-ឧ.ស ផួន  អ៊នួ ឧ.សិ ែបន៉ សីុម .........................................................១០០០០ េរៀល      
-ឧបសិក ចន ់្រទី (បុត្ត) .......................................................................១០០០០ េរៀល 
-ឧបសិក េ   េមឿន (បុត្ត) ...............................................................១០០០០ េរៀល   
-ឧបសិក ន ៉ ត ់.............................................................................១០០០០ េរៀល 
ឧបសិក ផន អ៊ុ  ..............................................................................១០០០០ េរៀល   
យុវជន សន .....................................................................................១០០០០ េរៀល 
ផ ្ល  និង គិម សួត ................................................................................១០០០០ េរៀល   
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ឧ.ស ច វធុ ឧ.សិ ខងួំន លីន..........................................................១០០០០ េរៀល 
នង វ ី ៉  ...............................................................................................១០០០០ េរៀល   
េ ក និត និង បតុ្ត.................................................................................១០០០០ េរៀល 
ែខក សុខួម និង អនក្រសី េទព េ វតុ.........................................................១០០០០ េរៀល   
ឧ.សិ េអឿង សីុវ គី និង ប្អូនៗ....................................................................១០០០០ េរៀល 
ជិម វ ីនងពុធ និងបុត្ត........................................................................១០០០០ េរៀល    
ឧ.សិ គួច ៉  ណ និងបុត្ត........................................................................១០០០០ េរៀល 
េកសរ និង នងភព និងបុត្ត....................................................................១០០០០ េរៀល   
 អតិ េពក និង ឡុង វ ៉ងុ.......................................................................១០០០០ េរៀល 
ងួត នី .................................................................................................១០០០០ េរៀល    
ន ់ចន ់សីុ នងិ ភរយិ និងបុត្ត...............................................................១០០០០ េរៀល 
ន ់បញញ  វឌ ន ៍និងភរយិ និងបុត្ត...........................................................១០០០០ េរៀល    

សភព និង ្វ ម ីនិង ភយីវ ...................................................................១០០០០ េរៀល 
-ឧបសក ែផង ឧបសិក ៉ ត (បុត្ត)........................................................ ...៥០០០ េរៀល   
-អនក ហួត ប៊ុន សួរ នង ពសីិ (បុត្ត) .............................................................៥០០០ េរៀល 
-អនក េក គង ់នង សីុន (បុត្ត) ....................................................................៥០០០ េរៀល   
-ឧបសិក យនឺ (បុត្ត) ..............................................................................៥០០០ េរៀល 
-ឧបសក ែផង ៃឆ ប ...........................................................................៥០០០ េរៀល   
- អ៊ ូហូ៊ ជឹង .............................................................................................៥០០០ េរៀល 
-អ៊វូ និន .................................................................................................៥០០០ េរៀល    
-អ៊ ូម៊ ីនង ..............................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ភវិ ម៉ុយ ង ........................................................................................៥០០០ េរៀល    
-ភវិ ម៉ុយ ជី .............................................................................................៥០០០ េរៀល 
-យយ អ៊យុ ភ ីអនក ទិត នង ផ ................................................................៥០០០ េរៀល    
-ឧបសក ជ ឧបសិក ហម (បតុ្ត) .............................................................៥០០០ េរៀល 
-អនក ្រគូ ថង សីុ េហង ...........................................................................…៥០០០ េរៀល     
-ឧបសិក យូ ៉ វ ី.....................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ឧបសក ន ់គមឹ ទវ (បុត្ត) ....................................................................៥០០០ េរៀល   
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-ឧបសិក េសៀង ៊ ន ធ (បុត្ត) ................................................................៥០០០ េរៀល 
-ឧ.ស នួន ជនិ ឧ.សិ មក៉ ់សុេខន ...............................................................៥០០០ េរៀល      
-ឧបសិក ្របង សំបន (បុត្ត) ..................................................................៥០០០ េរៀល 
-ឧបសិក ែផង ៃឆ ង ..........................................................................៥០០០ េរៀល  
-ឧ.ស ែរម៉ ផ នតិ ឧ.សិ េរឿន  េរឿង........................................................៥០០០ េរៀល 
-នង េមល ្រស ៃម ៉(បុត្ត) ........................................................................៥០០០ េរៀល     
-នង ប៉ន រ ្ឋ  (បុត្ត) ................................................................................៥០០០ េរៀល 
-អនក ែកវ ហុ៊ន នង សួន េព (បុត្ត) .............................................................៥០០០ េរៀល     
-ែកវ យិន គល់ រុ ំ(បុត្ត) .........................................................................៥០០០ េរៀល 
-កញញ  ជួន សុខ ចំេរ ើន ..............................................................................៥០០០ េរៀល     
-ឧបសិក រុ ំធី (បុត្ត) ................................................................................៥០០០ េរៀល 
- ន ឆុ ែងត៉ េរត៉ (បុត្ត)............................................................................៥០០០ េរៀល       
-េ ក ្រគូ ឡី ែអម នង េឌឿន............................................................. .៥០០០ េរៀល 
-ែកវ យិញ និង ភរយិ (បុត្ត) ......................................................................៥០០០ េរៀល     
-ែកវ គឹម យ៉ួង នងិ ភរយិ (បុត្ត) .................................................................៥០០០ េរៀល 
អនក ហុីង នង នី (បុត្ត) ..............................................................................៥០០០ េរៀល     
-ឧបសិក ច ឡុង ..............................................................................៥០០០ េរៀល 
-អនក េញ ន នង ភ ី..................................................................................៥០០០ េរៀល     
-លឹម អនក ្រគូ ម៉និនទ (បុត្ត) .........................................................................៥០០០ េរៀល 
-សិទធិ ែផ (បុត្ត) ................ .......................................................................៥០០០ េរៀល   
-ឧ.ស ឃនួ អនិ ឧសិ ច យ បុត្ត.........................................................៥០០០ េរៀល 
-េ ក ្រគូ មស សល នង ធី (បតុ្ត) ..........................................................៥០០០ េរៀល   
-សុ  គឹម យ ..................................................................................៥០០០ េរៀល 
-េប៉ក េរ ើន (បុត្ត).......................................................................................៥០០០ េរៀល      
-ថន លួម (បុត្ត) .......................................................................................៥០០០ េរៀល 
-េតង េហៀង (បុត្ត) ...................................................................................៥០០០ េរៀល     
សឹុង ផយ លឹមេពឿ (បុត្ត) ...........................................................................៥០០០ េរៀល 
- ៊ ន សុពល សឹុង សីុ  (បុត្ត)................................................................៥០០០ េរៀល    
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-នង ែក ភុ ំ(បុត្ត) .....................................................................................៥០០០ េរៀល 
-េសង ជ ងំ ហុ៊ន (បុត្ត) .........................................................................៥០០០ េរៀល   
យិន គឹម េប៉ ហម េ ន (បុត្ត)...................................................................៥០០០ េរៀល 
-េ ក ្រគូ ជវ លី អនក ្រគូ អ៊ុំ សុផល បុត្ត......................................................៥០០០ េរៀល     
-សល  ្រគូ ្រចប .......................................................................................៥០០០ េរៀល 
-េខល ឌី តុប ប៊នុ ថូ (បុត្ត) ........................................................................៥០០០ េរៀល    
-ែក អុមិ ្រកូទី (បតុ្ត)...................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឡុង ពនិ ែយម៉ េម ..................................................................................៥០០០ េរៀល    
- ង េវឿន ែយម៉ ហំ .................................................................................៥០០០ េរៀល  
-រតិ ន អ៊ចូ ហួត ..….............................................................................៥០០០ េរៀល   
 -េសត សំ (បុត្ត) ......................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ទូច សុ៊ក ឨម សុ ផត ..............................................................................៥០០០ េរៀល  
 - ្វ ង គង ់មស .....................................................................................៥០០០ េរៀល 
-  ប៉ច ពូន គង ់យម៉ ..............................................................................៥០០០ េរៀល    
-ចន ់ធួក ពនិ ង សិុម (បុត្ត) ..................................................................៥០០០ េរៀល  
-ឈុន លី ប៊នុ លី (បុត្ត) .............................................................................៥០០០ េរៀល     
-ឧបសិក កី អនូ .....................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ែក ន ៃហ ៊ ន (បុត្ត)...........................................................................៥០០០ េរៀល     
-ប៊ ួែឆត ែក នុត (បុត្ត) ...............................................................................៥០០០ េរៀល 
-ែក សី  េអៀ សីុលន (បុត្ត).....................................................................៥០០០ េរៀល    
-ខន ់ចន ់ថ ែក ឈុន ង (បុត្ត)........................................................... ..៥០០០ េរៀល 
-យុវជន ែក សុខន ....................................................................................៥០០០ េរៀល     
-ភងួ ផន (បុត្ត) ........................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ភងួ  (បុត្ត) ........................................................................................៥០០០ េរៀល     
-អ៊ចូ ដង ់ឈុន វតិ  (បុត្ត) ..........................................................................៥០០០ េរៀល 
-អ៊ចូ  េវឿត ឆូវ  រតួ (បុត្ត) ...................................................................៥០០០ េរៀល    
 -េទព វ ី(បុត្ត) .....................................................................................៥០០០ េរៀល 
-អ៊ ូេអឿង (បុត្ត) ........................................................................................៥០០០ េរៀល    
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ឈមិ ឆ ួអុតិ ភណ័ (បុត្ត) ...........................................................................៥០០០ េរៀល 
-េ ម ប៊ុន េធឿន ច ៉  (បុត្ត) .................................................................៥០០០ េរៀល    
-លួន រនុ េបឿន ចប៉ំ (បុត្ត) .........................................................................៥០០០ េរៀល 
-េ  គង ់វង  ប៊នុ ចនន់ី (បុត្ត) .................................................................៥០០០ េរៀល   
សិុម នង ភន ់(បុត្ត) ................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ជ ចំេរ ើន ជួប ប៊នុ េធឿន (បុត្ត) ...................................................................៥០០០ េរៀល     
-េថង ជន និង េ  រ ី(បុត្ត) .................................................................៥០០០ េរៀល 
-ឧបសិក ភ ួេរឿន (បុត្ត) ...........................................................................៥០០០ េរៀល    
- ន ់ រនុ េ  ហួច (បុត្ត) ...................................................................៥០០០ េរៀល 
-ម៉ ែឆម .................................................................................................៥០០០ េរៀល   
-ឡង ឃិត ...............................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ែន   (បុត្ត) .......................................................................................៥០០០ េរៀល      
- យ េហឿន .........................................................................................៥០០០ េរៀល 
-លី មយួ គ (បុត្ត) ...................................................................................៥០០០ េរៀល     
-េ ក ប៊ុន េធឿន អនក្រសី ជ ចនរ់ ី.............................................................៥០០០ េរៀល 
-េហង វ ីរនិទ ្រកុម ្រគួ រ ...........................................................................៥០០០ េរៀល   
- ងំ អុមី (បុត្ត) .......................................................................................៥០០០ េរៀល 
-រង ់េខ (បុត្ត) .........................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ទុន េសៀម (បុត្ត) .....................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ម៉ ៉ ន ់ជិន ...........................................................................................៤០០០ េរៀល   
-េអឿ គឹម លី (បុត្ត) ...................................................................................៥០០០ េរៀល 
-យុំ (បុត្ត) ................................................................................................៥០០០ េរៀល    
-ងួន ប៊នុ ន នងិ ទូច ............................................................................៥០០០ េរៀល 
-ឧបសិក ឡឹក ប និង ែអម សុខុម ........................................................៤០០០ េរៀល  
-ឧបសិក ចន ់  រមី .............................................................................៥០០០ េរៀល 
-េ ក ឌិម ឈុន ្រគុយ អនក្រគូ ឈឈីវី គង.់.................................................៥០០០ េរៀល    
-  ្រសី ..................................................................................................៤០០០ េរៀល 
-ស ្រកឹ ន  និង ្វ ម ី(បុត្ត) .......................................................................៥០០០ េរៀល    
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-ណុច និង ចន ់ធ ..................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ឈ សុខវ ឌី .........................................................................................៥០០០ េរៀល    
-ឃុន  ខន (បតុ្ត) .................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ឧបសិក ៉ ន ់(បុត្ត) ................................................................................៥០០០ េរៀល    
-ែច េមត (បុត្ត) ........................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ែកវ ឈ ំភរយិ (បុត្ត) ..............................................................................៥០០០ េរៀល     
-ចន ់  រង ់ ្វ ម ី(បុត្ត) .........................................................................៥០០០ េរៀល 
-េសៀង ថូ (បុត្ត) .......................................................................................៥០០០ េរៀល   
-ែច េសៀន (បុត្ត) ......................................................................................៥០០០ េរៀល 
-េ  គឹម េសៀ ប៊នុ ជួន ............................................................................៥០០០ េរៀល   
 -អនក អនក្រសី ពង  (បុត្ត) ...........................................................................៥០០០ េរៀល 
-ម៊នឺ ម៉ន ់នងិ េហឿន ................................................................................៥០០០ េរៀល    
-ហុយ ជ (បុត្ត) .......................................................................................៥០០០ េរៀល 
-េសរ ី  អមឹ និង ភរយិ (បុត្ត) .................................................................៥០០០ េរៀល     
ៃវ សុ ខុន (បុត្ត) .......................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ឯក យបិ (បុត្ត) .......................................................................................៥០០០ េរៀល      
-ជ ចន ់   ........................................................................................៥០០០ េរៀល 
-ជ ចន ់ ៉  .......................................................................................៥០០០ េរៀល     
-អនក ្រគូឈ ឺគិមេហង (បុត្ត) .......................................................................៥០០០ េរៀល 
-ែ្រក ធុច (បុត្ត) ........................................................................................៥០០០ េរៀល      
-ឌុក រមឹ (បុត្ត)..........................................................................................៥០០០ េរៀល  
យយ េអៀង និងបុត្ត..................................................................................៥០០០ េរៀល      
ឧ.សិ ឈតិ គិម សួ និងបុត្ត........................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧសិ ច េវត និង កមួយៗ....................................................................៥០០០ េរៀល     
ឧ.សិ គលីីន............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ ៉  គឹម ន និងបុ្រត.........................................................................៥០០០ េរៀល    
ឧ.សិ គមិ េលន និងបុ្រត............................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ ណុប នង និងបុ្រត...........................................................................៥០០០ េរៀល    
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េ ក យ េសងហួត.............................................................................៥០០០ េរៀល 
វង  ងហ៊ួរ និង ៉ ន ់សុធ........................................................................៥០០០ េរៀល   
 អនក្រគូ ចន័ទ វឌ ន ...................................................................................៥០០០ េរៀល 
យុវជន ចន ់វស័ិក្ត....................................................................................៥០០០ េរៀល  
យុវជន ចន ់វ ិ ល..................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ ជី ម៉វ ី............................................................................................៥០០០ េរៀល   
 ឧ.សិ ម៉ត ់ រន៉....................................................................................៥០០០ េរៀល 
េ ក ភយុ ចយ និង ៉  គិមសិច................................................................៥០០០ េរៀល   
្រគូ ម៉ប ់នងិនង សុគនធ ............................................................................៥០០០ េរៀល 
ចិន្ត  មនុី បុបផ រតន ៍និង ្វ ម.ី......................................................................៥០០០ េរៀល    
េសង ៃថ នង េឡង នងិបុ្រត......................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.ស ផង ់សន នងិបុ្រត.............................................................................៥០០០ េរៀល     
កញញ  ហ្វូង ..............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ េហង សីុនួន....................................................................................៥០០០ េរៀល    
េ កយយ ន ីនិងបុ្រត.............................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ យក និងបុ្រត....................................................................................៥០០០ េរៀល    

 យន យយ វន (េតឿ) ..........................................................................៥០០០ េរៀល 
េម៉ សំរទិធ និងភរយិ..................................................................................៥០០០ េរៀល    
មតិ្ត សំេអៀង ភរយិនិងបុ្រត........................................................................៥០០០ េរៀល 
ន ់បញញ វទុធ និងបុ្រត...............................................................................៥០០០ េរៀល    

យយ សូរនិ និងបុ្រត.................................................................................៥០០០ េរៀល 
ណយ ប៊ុនធមឹ នងិឆឹន លីជូ........................................................................៥០០០ េរៀល    
ឧ.ស ន ់គមឹទវ និងបុ្រត........................................................................៥០០០ េរៀល 
អនក ហួត នង គវ និងកមួយៗ .....................................................................៥០០០ េរៀល   
ឧ.ស យី រនុ ឧ.សិ ជុក េឈឿត...............................................................៥០០០ េរៀល 
យឺ ប៊ុនេវឿន នង ផ ្ល  និងបុត.្..................................................................៥០០០ េរៀល   
៉ នន់.ី.....................................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ េសង េរឿយ និងបុ្រត.........................................................................៥០០០ េរៀល   
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ឧ.សិ សុ៊យ សំផន និង សុ៊យ រនិ............................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ សន េន..........................................................................................៥០០០ េរៀល   
សិររីតន និងខួច េហង...............................................................................៥០០០ េរៀល 
ភងួ គិមេហង និងបុ្រត................................................................................៥០០០ េរៀល    
ឧ.សិ េជៀម េហង និងបុ្រត..........................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.ស ត ឧ.សិ ហួយ នង.....................................................................៥០០០ េរៀល   
ឧ.ស ចនធ់ នងិបុ្រត...............................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.ស សិុន េរឿន ឧ.សិ លិញ គមិហួន......................................................៥០០០ េរៀល   
ឧ.សិ េជៀម  ំនិងបុ្រត............................................................................៥០០០ េរៀល 
ែពត និង ប៊ុន រត័ន និងបុ្រត...........................................................................៥០០០ េរៀល   
កញញ  តុប គឹមទី........................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ ែត សូ៊េអង និងបុ្រត...........................................................................៥០០០ េរៀល   
អនក្រសី ៉ នៃ់ណ និងអនក្រសី សុធរ.ី..............................................................៥០០០ េរៀល 
ែច េញក ..............................................................................................១០០០០ េរៀល 
ភកិខុ េរឿន សុវណ្ណ  វត្តលួង.........................................................................១០០០០ េរៀល 

មេណរ រនិ សុេវត វត្តលួង .....................................................................៥០០០ េរៀល 
ភកិខុ ឈួម រម៉ វត្តលួង............................................................................៥០០០ េរៀល 
េរឿង ផូង និងភរយិ ..................................................................................៥០០០ េរៀល 
ទិត ម ីនិងបុស េយឿម ..............................................................................៥០០០ េរៀល 
ជង ញ៉ នងិភរយិ ..................................................................................៥០០០ េរៀល 

 គិវ និងបុ្រត......................................................................................៥០០០ េរៀល 
េរម ផល្លី .................................................................................................៥០០០ េរៀល 
ែច ម.ី......................................................................................................៥០០០ េរៀល 
េ ក ចរយ ន និងឧបសិក ទូច.........................................................៥០០០ េរៀល 
រស ខន .................................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក គឹម យ៉ុម ...............................................................................១០០០០ េរៀល 
ខូវ ថង និងភរយិ ...................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក រស សំ ង...............................................................................៥០០០ េរៀល 
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ឧបសក មនិ មន និងឧបសិក េហឿន.......................................................៥០០០ េរៀល 
ម  ន ់សុជីវ ៍និងភរយិ ......................................................................៥០០០ េរៀល 
ប៉ត សូនីឧបសក ប៊ុន សុវណ្ណ  នងិឧបសិក ចន ់គឹមឆូត.............................៥០០០ េរៀល 

 ខ ំយយ យត៉.....................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសក ជូ ៃឆ នងិភរយិ...........................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសក ឈន ឧបសិក យឺប..................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.ស ហនួ ឧ.សិ ឈនឺ...............................................................................៥០០០ េរៀល 
ម៉ តន យយ ែសម..................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ ន នងិបុ្រត...................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.ស េសៀប ឧ.សិ សំបត.់.........................................................................៥០០០ េរៀល 

 ឈួន យយ ឈនឺ និងបុ្រត....................................................................៥០០០ េរៀល 
វជជបណ្ឌិ ត ហួ េសរ ីនិងភរយិ...................................................................១០០០០ េរៀល 
វជជ ្រសី ចនរ់ ីនិងអនក្រសី ែវន សុភវត្ត ីនិងបុ្រត ..........................................១០០០០ េរៀល 
ម ប៊នុ ត និងមហីួរ........................................................................... ៣០០០០ េរៀល 

ឧ.ស សុ៊យ និងឧ.សិ ជ នងិបុ្រត................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ ម៉ូវ ជី ..........................................................................................១០០០០ េរៀល 
ឧបសិក មុត េសឿម ............................................................................១៥០០០ េរៀល 
េ  សីុវន ្វ មនីិងបុ្រត.........................................................................២០០០០ េរៀល 
េ  គឹម ្រសី និងបុ្រត.............................................................................១០០០០ េរៀល 
មរយ: ឧបសិក មុ ំ្រពះពន្ល  សរបុទងំអស់.........................................១៦០០០០ េរៀល 

ឧបសិក េក..........................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក ឈមិ េអឿម...............................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក នង អង...................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក ហុនិ ........................................................................................៥០០០ េរៀល 
េ ក េហង ប៊ុនេរន៉ .................................................................................៥០០០ េរៀល 
ទ មុយេហៀក..........................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសក ែពក ឧបសិក េឡម...................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក េអម ធនី...................................................................................៥០០០ េរៀល 
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េ ក  េអម យុយ..................................................................................៥០០០ េរៀល 
្វ ង រត័ន..................................................................................................៥០០០ េរៀល 

ឧបសិក ច.........................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក គង ់យ៉ុង...................................................................................៥០០០ េរៀល 
បង សុង ែចមនិ........................................................................................៥០០០ េរៀល 
 

ពុទធបរសិទ័េ ងេគ នងិភនំតូច  
ម៉ន ់េសឿង នងិភរយិ............................................................................២០០០០ េរៀល 

 ដួង េយន និង ម៉ ខ.ំ........................................................................១០០០០ េរៀល 
ឧបសិក គឹម ហុង និងឧបសិក គឹម េទៀង ............................................១០០០០ េរៀល 
គង ់ងឺ នង សីុ  ...............................................................................១០០០០ េរៀល 
ឧបសក សុង សិុន ឧបសិក រនឺ....................................................... ....១០០០០ េរៀល 
យួម ម៉ប ់...............................................................................................៥៥០០ េរៀល 

 តុ យយ តុ.ំ.........................................................................................៥០០០ េរៀល 
 ឃឺន យយ េសង ៉ ន ់..........................................................................៥០០០ េរៀល 

រនុ នង សីុម............................................................................................៥០០០ េរៀល 
យឹង នង េអៀង ........................................................................................៥០០០ េរៀល 
េ កយយ េខឿត.....................................................................................៥០០០ េរៀល 
វ ីនង ហុីង..............................................................................................៥០០០ េរៀល 
្រគូ រុ ំឧបសិក ចន់ ៉ ន.............................................................................៥០០០ េរៀល 

 ឡិក យយ គនឺ....................................................................................៥០០០ េរៀល 
េពទយ ផុន និងឧបសិក ឡុង េរ ើន និងបុ្រត ............................................៥០០០ េរៀល 
េរត ចន់ ៉  ..............................................................................................៥០០០ េរៀល 

ប នង វ.ី........................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក ឈួន .......................................................................................៥០០០ េរៀល 

 ឆឺយ ឧបសិក េឈឿត..........................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក េឈឿប.....................................................................................៥០០០ េរៀល 
េ ម រតន នង េ  ទន.់........................................................................៥០០០ េរៀល 
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ធិន នង ម៉ប.់.........................................................................................៥០០០ េរៀល 
យយ វត្ត េ ងេគ.....................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសក េ ម ឧបសិក រនឺ....................................................................៥០០០ េរៀល 

 េ  យយ ឈួម.................................................................................៥០០០ េរៀល 
 រនុ យយ េបឿន....................................................................................៥០០០ េរៀល 

វតិ នង បូរ.ី..............................................................................................៥០០០ េរៀល 
រមុ នង ខ្ល.ី..............................................................................................៥០០០ េរៀល 
យយ វន៉  វ ....................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ េយឿង.............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ ៃយ.៉...............................................................................................៥០០០ េរៀល 

 ហូ យយ េរឿង.....................................................................................៥០០០ េរៀល 
យយ ផន...............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ប៊ុនលី គុនេធឿន........................................................................................៥០០០ េរៀល 

 ក្អ ត ់យយ តុ.ំ.....................................................................................៥០០០ េរៀល 
ង នង េឈឿត......................................................................................៥០០០ េរៀល 

ថន នង លួង..........................................................................................៥០០០ េរៀល 
នង មុត..................................................................................................៥០០០ េរៀល 

 ងិន ឧបសិក េលឿត............................................................................៥០០០ េរៀល 
នង ថវ ................................................................................................៤០០០ េរៀល 
ឧបសក យន ផ្លង និងឧបសិក មនិ អុ ី...........................................................៣ កបល 
ហុឹង ហួន ......................................................................................................១ កបល 
េ ក ផ្លង សំ ន អនក្រសី សុខ ម៉រមី ...............................................................១ កបល 
ផ្លង សំេអៀត អនក្រសី ឆិម..................................................................................១ កបល 
េ ក ផ្លង សំេអឿន អនក្រសី េព.........................................................................១ កបល 
សំ សុវ ្ណ  និង ផ្លង សុផល..............................................................................១ កបល 
ផ្លង េរឿន និងអនក្រសី ជួប វរ.ី.....................................................................១ កបល 
េ ក ថប ប៊នុ េឈៀង អនក្រសី កុ ប..............................................................១ កបល 
យុវជន ឈង ជីវ ...........................................................................................១ កបល 
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ឧបសក មូ េមឿន និងភរយិ សទឹងែ្រតង ..........................................................៣កបល 
ជួន ជុន នងិ ្រសី បូ នី សទឹងែ្រតង ......................................................................៣កបល 
្រសី សុទធី សទឹងែ្រតង..........................................................................................១ កបល 
ងំ វឡុង នងិសុខ ភរិនុ សទឹងែ្រតង...............................................................១ កបល 

េ ក្រគូ ឈួម ឧបសិក សុខ ឈវី ...................................................................៥កបល 
ឧបសិក ផ្លង គមឹអនូ សទឹងែ្រតង .......................................................................២កបល 
េយឿន ថ និង បុ្រត េរន ធ ៉ .............................................................................១ កបល 
ឧបសិក សីុវ េលឿម........................................................................................១ កបល 
ឧបសិក េប៉ គមឹ្រសុី សទឹងែ្រតង........................................................................១ កបល 
ឌឹម េអៀង សទឹងែ្រតង.........................................................................................១ កបល 
ឧបសិក វង  េវឿន សទឹងែ្រតង.......................................................................១ កបល 
ឧបសិក ែកវ អនូ និងកូនេច............................................................................១ កបល 

ពុទធបរសិទ័្រកុងេប៉យែប៉ត 
-េ ក េទព ចនថ  អនក្រសី សួន ថូ  និងបុត្ត១០ដុ ្ល  -េ ក ែញ៉ម ែងត៉ អនក ្រសី ទឹម សុខគី..១០ ដុ ្ល  
-ឧ.ស ៉  ប៊ុន ធុន ឧ.សិ យ ឆ ៉ ន.់......១០ ដុ ្ល      -ឧស សម ប៊ុន ង...........................១០ដុ ្ល  
ឧ.ស យ គឹមឈង...........................៥ ដុ ្ល        អនក្រសី យ ឆ ៉ ន ់និងបុ្រត .................៥ ដុ ្ល  
ឧ.សិ េន ៉ នន់ី និងឧ.សិ យ ឆវ.ី........៥ ដុ ្ល        ឧ.សិ េវឿន និងកូនេច.......................៥ ដុ ្ល   
-លន ់  េរន៉ មុន ៉  និងបុត្ត......៥០០០០ េរៀល   -ផល េភឿក និង ភរយិ និង បុត្ត...៥០០០០ េរៀល 
-េឡង វណ្ណ ៈ អុឹង ្រសីេព និង បុត្ត.....២០០០០ េរៀល   -្រសី វចិ និង ្វ ម ីនិង បុត្ត..........២០០០០ េរៀល 
-អុិន ៉ ន និង ្វ ម ីនិង បុត្ត.............២០០០០ េរៀល   -ឧសិ ម៉ រនួ .............................២០០០០ េរៀល 
-ែច ផ លក ់ ច ់េគ....................២០០០០ េរៀល   -បង្រសី ែបន៉ សំអនូ បង្រសី ៉ ត ់សំ ង.២០០០០ េរៀល 
-ឧសិ ឃី ចន ់ថន ឧសិ ជូន ផ ្ល  ....២០០០០ េរៀល  -ឧសិ ែអម ៃថ ........................ ..២០០០០ េរៀល 
-ឧសិ ជូ ផ ្ល  ...............................២០០០០ េរៀល   ឈុន ប ងំ និង ហុង រមយន.......២០០០០ េរៀល 
អនក្រសី រត័ន និង ្វ ម ីនិង បុត្ត...........១៥០០០ េរៀល   -  ែកវ យយ មន៉ ...................១៥០០០ េរៀល 
-េ កសួស រមី អនក្រសី សុខ េសៀក យ....១៥០០០ េរៀល   -ែស េសង និង ៉ ត ់គីនី...............១៥០០០ េរៀល 
-េ ក ្រគូ ធមម ចរយ េព សុវ ្ណ ៉ ...១៥០០០ េរៀល   -ឧសិ ្រសី េយត៉ ........................១២០០០ េរៀល 
-េ ក េចះេ  និង ៃច ថន ………១០០០០ េរៀល    -ឧសិ េឈឿត ……………............១០០០០ េរៀល 
-េ ក សំ  េវឿន អនក្រសី េឈឿង ផរ…ី..…១០០០០ េរៀល   -មងី គុណ………….................…១០០០០ េរៀល 
- ៉ យ ប៊ុន ថង ់និង សុគនធ  និង បុត្ត…១០០០០ េរៀល   -ឧស េអឿនហំ ឧសិ លឹម ហួ………១០០០០ េរៀល 
-ឃួត េឃឿម និង ្វ ម ីនិង បុត្ត………១០០០០ េរៀល  -ផល ្រសី េព្រជ………..........……១០០០០ េរៀល 
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-ប្អូន ត េ  កី……………...........១០០០០ េរៀល   -ពូ ក ់និង ភរយិ និងបុត្ត……..១០០០០ េរៀល 
-អ៊ូច េសង គង…់................…………១០០០០ េរៀល   -អី ហួ និង បុត្ត……...........………១០០០០ េរៀល 
-ចំេរ ើន…………...........................…១០០០០ េរៀល   -ហុង េមង៉ធង ភរយិនិងបុ្រត……១០០០០ េរៀល 
-សុខ េថង និងភរយិ និងបុ្រត………១០០០០ េរៀល    -អុឹង េអង គុយ……...........………១០០០០ េរៀល 
-ឃុន ត និងបុត្ត…………….........១០០០០ េរៀល   -គង ់សំ ង …………............…១០០០០ េរៀល 
-ភរតិ ផ ្ល  និង បុត្ត….......…………១០០០០ េរៀល  -ឧ.សិ យង៉ រ ៉ុម…………............…១០០០០ េរៀល 
-ផល់ េអឿន……….....................……១០០០០ េរៀល  -អុី ង៉ ………….......................…១០០០០ េរៀល 
-ភនួ េផង …………......................…១០០០០ េរៀល  -ឧសិ រស់ គឹម េសឿន…..........……១០០០០ េរៀល 
-ឧសិ ក េវន៉  ………….............…១០០០០ េរៀល  -អនក្រសី ច លកខិ  និង ្វ ម១ី០០០០ េរៀល 
- ៊ ង េហឿន……..................………១០០០០ េរៀល   -អុឹម ចន ់េធឿន………..........……១០០០០ េរៀល 
-ភូ ចំ េរឿន……......................………១០០០០ េរៀល  លឹប េពញ..................................១០០០០ េរៀល 
េសង សុេខង ្វ ម ីហុង សុខឆយ និងបុត្ត១០០០០ េរៀល     ថន គីម ន.់............................១០០០០ េរៀល 
ភុនង ផល យយេវឿន....................១០០០០ េរៀល   -សី  វ ីនិង បុត្ត ………….......…១០០០០ េរៀល 
ថន នងលួន និង ែកវ យ..............៧០០០ េរៀល   ឧសិ េបៀន....................................៦០០០ េរៀល 
េ ក េ  អនក្រសី វន.................៦០០០ េរៀល   សីុ ឆយ.......................................៥៥០០ េរៀល 
េអឿន យយ វ ........................៥០០០ េរៀល    ប៊ុន ម៊ ីគុណេធឿន.........................៥០០០ េរៀល 
ត យយ ទុំ...............................៥០០០ េរៀល   ង នង េឈៀត..........................៥០០០ េរៀល 

ឧសិ គឹម ្រហុង.................................៥០០០ េរៀល    ឧសិ សុខ ៊ ប………..........…..…៥០០០ េរៀល 
យយ េព្រជ ចិន្ត ………………........…៥០០០ េរៀល   នង មុត .....................................៥០០០ េរៀល 
សុត នង ្រពឹក..................................៥០០០ េរៀល   េវឿបូ ..........................................៥០០០ េរៀល 
ឧសិ េយឿន......................................៥០០០ េរៀល   យយ វូង.....................................៥០០០ េរៀល 
ឧសិ ៃយ.៉..........................................៥០០០ េរៀល  ហូយ យយេរឿង.......................៥០០០ េរៀល 
យយ ផន......................................៥០០០ េរៀល    យូយយ េយឿននិងបុត្ត..............៥០០០ េរៀល 
ឧសិ េហង គីម……………..........……៥០០០ េរៀល    ឧសិ ែហង ហួ៊យ និងបុត្ត……………៥០០០ េរៀល 
េ ក  តុន …………………..........៥០០០ េរៀល    េ ក យយ េសត……………..……៥០០០ េរៀល 
ថន េ  និង ្រទី លីន………………៥០០០ េរៀល    ឧ.សិ សុខ ្រសី និង បុត្ត…..…………៥០០០ េរៀល 
េ ក ប៊ុន ចនថ់ និង ែកវបុបផ ……៥០០០ េរៀល    ឧ.សិ េធៀម អម……………..........…៥០០០ េរៀល 

ក ់គុង…………...................……៥០០០ េរៀល   សងួន ច………..............…………៥០០០ េរៀល 
ឧសិ ឡុង ចន ់ថន…………......……៥០០០ េរៀល   ឧ.សិ ៉  េរឿន………………..........…៥០០០ េរៀល 
ែវន៉ េហឿន………………..................៥០០០ េរៀល   ឧ.សិ រ…ី………..................………៥០០០ េរៀល 
ឧសិ ឈុន យ៉ត និង បុត្ត……...……៥០០០ េរៀល    ្រសី ……................……………៥០០០ េរៀល 
ែច ្រចឹប……………...................……៥០០០ េរៀល   េច ង អុី…………...............………៥០០០ េរៀល 
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កុមរ ីែហល ង ៉ តហុ់ង កលយណ៥០០០ េរៀល  េ ក ហឹុម ហន អនក្រសី ឆុង………...៥០០០ េរៀល 
េ ក កន អនក្រសី ចិន………………..៥០០០ េរៀល  កញញ  សុ៊ន សុភ……………….......…៥០០០ េរៀល 
អនក្រសី អុី ផ ្ល ……………........……៥០០០ េរៀល   អនក្រសី ហុង សុខ និង បុត្ត.…………៥០០០ េរៀល 
សីុម លី ………..................…………៥០០០ េរៀល   ឧសិ ចន ់ វ…ី…………........……៥០០០ េរៀល 
ប៉ន ធី………....................…………៥០០០ េរៀល   ឃឹម វ…ី………….................……៥០០០ េរៀល 
ភូ សុភ…..................………………៥០០០ េរៀល    ែកវ សុ ខុម……………..............……៥០០០ េរៀល 

ត ចរយិ និង បុត្ត…………….……៥០០០ េរៀល   ឧសិ កក ់វចួ ង………………...…៥០០០ េរៀល 
ឧសិ េវឿន…….................……………៥០០០ េរៀល   ឧសិ ម៉ េព្រជ………………...........…៥០០០ េរៀល 
ឈមឹ យ និង ភរយិ និង បុត្ត……៥០០០ េរៀល    ៃណ សុខ និងភរយិ និងបុត្ត..………៥០០០ េរៀល 
កញញ  ្រសី ្រសស់……………….......…៥០០០ េរៀល   អនក្រសី ផូ ម៉ុត និង ្វ ម…ី………៥០០០ េរៀល 
អនក្រសី ឌិប ្រសីក និង ្វ ម…ី………៥០០០ េរៀល  ផន ់េអង……………….................…៥០០០ េរៀល 
ង៉ូវ វង  េមង៉ និង យូ រសមី……...………៥០០០ េរៀល  អុី រស់ និង ្របក ់ …………………៥០០០ េរៀល 
យយ នី…………………..................៥០០០ េរៀល  ហន ក…់..............………………៥០០០ េរៀល 
ឆ ត…………………..................៥០០០ េរៀល  ចយ៊ ឈតិ វនថ .........…………………៥០០០ េរៀល 
យយ លី គឹម ង…..………………៥០០០ េរៀល   ហម ហួច………………................…៥០០០ េរៀល 
ែអម៊ មុ…ំ………………....................៥០០០ េរៀល   ទឹត វចួ ជូ ្វ ម ីនិង បុត្ត……….....…៥០០០ េរៀល 
លី សុខ េហង…………...........………៥០០០ េរៀល   នង េខម……….................…………៥០០០ េរៀល 
ញត េរៀន……...............……………៥០០០ េរៀល   សីុ ………...................…………៥០០០ េរៀល 

ក ់ផ ្ល  និង យន ់ឃម………….៥០០០ េរៀល    គី សុខ ………………..............…៥០០០ េរៀល 
ែម ៉ឆយ…………….................……៥០០០ េរៀល    ឧ.សិ េសង គីម……………….........…៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ ជ គឹម េយៀត…………………...៥០០០ េរៀល  ឧ.សិ េផង លី  …………......………៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ សុខ េលៀប……………......……៥០០០ េរៀល   ផង ធ និង ភរយិ និង បុត្ត…………៥០០០ េរៀល 
ជង លិត និង ភរយិ និងបុត្ត…………៥០០០ េរៀល   ៉  វ…ី……………….........................៥០០០ េរៀល 

ន្ត យុង……………...............……៥០០០ េរៀល   លី ថ រ…ី……...................…………៥០០០ េរៀល 
ជ ចន័ទ សុភ ឃ្លិឃិ…………...………៥០០០ េរៀល   េទព ក ់និង ភរយិ………...………៥០០០ េរៀល 
មស គឹម ង…………………........៥០០០ េរៀល   អ៊ុន ងំ េសង…………….........……៥០០០ េរៀល 
េបង៉ ស៊ន…………................………៥០០០ េរៀល   ឧ.សិ សឹុម មន៉ និងបុត្ត……………៥០០០ េរៀល 
យយ ត េយម៉…………....………៥០០០ េរៀល    អ៊ុន សុភ…ី..................………………៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ ឃ្លិន េឈឿយ………...…………៥០០០ េរៀល    េ ក េ  េថង អនក្រសី ហុង សុខន៥០០០ េរៀល 
េ ក  អុិ និង យយ ដឺ……………៥០០០ េរៀល   ឧ.សិ ភ ីឆន និង បុត្ត…………………៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ ឡឹ ម និងបុត្ត…………….…៥០០០ េរៀល   េ ក អ៊ ំភុល ឃិន……...……………៥០០០ េរៀល 
ទី េអ……………......................……៥០០០ េរៀល   ឧ.ស អ៊នុ ងំេអង ឧសិ េសៀក គីម ៊ ង..…៥០០០ េរៀល 
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េសៀក សុធរ ីនិង ្វ ម ីនិង បុត្ត.……៥០០០ េរៀល   កុម ៉  របីុត្ត និង ឪពុក អនកម្ត យ…៥០០០ េរៀល 
បងេសៀក េសង ៊ ត ទីឈងៃម ៉ទីេសៀវេហង៥០០០ េរៀល  េសៀក ្រសី នង……………………..…៥០០០ េរៀល 
ឧសិ ធូនង……………..............……៥០០០ េរៀល  ហ៊យ ផនូវ និង ្រកុម្រគួ រ…………៥០០០ េរៀល 
្រកងសីុនួន សិ  និង បុត្ត……………៥០០០ េរៀល  សីុ ន និងធី និង បុត្ត………………៥០០០ េរៀល 
្រកងេសឿត និង សីុ  និង វថិន……៥០០០ េរៀល  ៉  និង ភរយិ េនញ និងបុត្ត…………៥០០០ េរៀល 
ពិសិដ្ឋ និង ែម ៉សិទធ………………...…៥០០០ េរៀល   ែច  និង បង ពិសិទធ…………………៥០០០ េរៀល 
ឧ.សិ តុងេហង ឧសិ េឡងគ និងបុត្ត..៥០០០ េរៀល  ឧ.សិ ញ់ ង៉ ឧសិ រនិរ ីនិងបុត្ត..៥០០០ េរៀល 
អនក្រសី ឃុន េគៀវ និងបុត្ត……………៥០០០ េរៀល   បន េវទ និងបុត្ត……………..……៥០០០ េរៀល 
មន៉ ផត និងបុត្ត………………..…៥០០០ េរៀល   ចន ្រ  សុធរ…ី……………........…៥០០០ េរៀល 
តុល ្រសីៃណ និងបុត្ត…………….……៥០០០ េរៀល   ថង សីុ ត និង ្វ ម ីនិងបុត្ត………៥០០០ េរៀល 
អ៊រំមិ អ៊ ំអិន និងម៊វីចិ អ៊រំមួពិសិដ្ឋ…..…៥០០០ េរៀល   ភ ី្រសីុម .......................................៥០០០ េរៀល 
ែម ៉  ់ ន.់....................................៥០០០ េរៀល   កញញ  ប៊ុន សុខ នី...................................១ ដុ ្ល  
វ ីនង ហីុង និងបុត្ត.........................៤០០០ េរៀល   េអៀង ប៊ុន រន៉ ........................២០០០០ េរៀល 
េហៀង យិន សឹម និង លឹម ចនធូ .....៣០០០០ េរៀល   កញញ  ្រសី ញឹប ...........................២០០០០ េរៀល 
្រសី េម៉ ែច ្រចិប .........................២០០០០ េរៀល  ជង អុីម ....................................១០០០០ េរៀល 
េប៉ េសងវនួ និងគុយ ហុ៊ន.............១០០០០ េរៀល  តឹក វនួ ......................................១០០០០ េរៀល 
្រសី ជងសួរ ...............................១០០០០ េរៀល  អុី លកផ់ ៃថ...............................១០០០០ េរៀល 
យយ លក ់គងម៉........................១០០០០ េរៀល  តឹក ង យ៉ន  និងបុ្រត.........១០០០០ េរៀល 
េហង ្រសីមយួ .............................១០០០០ េរៀល  ្រសី មញិ.....................................១០០០០ េរៀល 
េហៀង យិន និងលឹម ចនធូ និងបុ្រត...២៥០០០ េរៀល  េហៀង ចិន្ត  ................................១០០០០ េរៀល 
ម៉ក ់ េហង ..............................១០០០០ េរៀល  កក ់វចួលីន និង ្វ ម.ី..................១០០០០ េរៀល 
ង ន ់.................................១០០០០ េរៀល  ម៉ក ់ ទុំ........................................៥០០០ េរៀល 

ែច តូច..........................................៥០០០ េរៀល  ជង នី..........................................៥០០០ េរៀល 
បង ៃម..........................................៥០០០ េរៀល  ចងំ មុនី.......................................៥០០០ េរៀល 
ជុំ ្រសីមុ.ំ.......................................៥០០០ េរៀល   ែចេពជយ........................................៥០០០ េរៀល 

ង គឹមេ្រស វ.............................៥០០០ េរៀល   បូ..............................................៥០០០ េរៀល 
ែច ្រចិប........................................៥០០០ េរៀល   ឧ.សិ េលើប និងបុ្រត.........................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក េសង ចំេរ ើន .....................៥០០ បត     ឧបសក ជឹម រ ្ឋ  ...........................២០០ បត 
ឧ.សិ ៉ ន ់ទូច និង ្វ ម ី.....................២០០ បត   ឧ.សិ មុ ំម៉ទី....................................១០០ បត 
ឧ.សិ ផន លីន.............................១០០ បត     េសង ឡឹង........................................១០០ បត 

ពុទធបរសិទ័ភូមិ្រប យៃ្រជ 
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 ំែវត និងភរយិ………… …………១២០០០ េរៀល   បង ៉  ែច លួន……………………១០០០០ េរៀល 
េសឿម នង េឃៀន ……………………១០០០០ េរៀល    ចក ់……………………………១០០០០ េរៀល 

មេណរ វបិុល ……………………១០០០០ េរៀល     មេណរ ពំី ន ……………១០០០០ េរៀល 
 អឹល ឧបសិក ហិុន ហុ៊ន ………១០០០០ េរៀល     បង មន ែចលី……………………៥០០០ េរៀល 

ឧសិក ្រកិច…………………………៥០០០ េរៀល          ឧបសិក េម៉………………………៥០០០ េរៀល 
យយ ឡយ…………………………៥០០០ េរៀល          យ. េរៀម េមឿន យ. សូវ យ. វ…ី៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក ឳរ…ី………………………៥០០០ េរៀល        ឧ.សិ សួម ឧ.សិ  ំឧ.សិ ដូន……៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក ឈុត …………………………៥០០០ េរៀល    ឧបសិក វនួ…………………………៥០០០ េរៀល 

 ហល់ យយ េលន…………………៥០០០ េរៀល        ញូ៉វ យយ បី …………………៥០០០ េរៀល 
ចន ់ផល ឡឹង…………………………៥០០០ េរៀល       ក េលឿត…………………………៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក េរន និងកូនគួយ……………៥០០០ េរៀល       បង រនួ ែចម៉ប…់…………………៥០០០ េរៀល 
សី េនឿន ឆន…………………………៥០០០ េរៀល        ឧបសិក េនឿម……………………៥០០០ េរៀល 
កញញ  ភណ័…………………………៥០០០ េរៀល       រនិ នងឆុន …………………………៥០០០ េរៀល 
ផ ្ល  យយ េសៀម……………………៥០០០ េរៀល       ចក ់មស …………………………៥០០០ េរៀល 

 េអៀន និងបុ្រត………………………៥០០០ េរៀល     ផល្លី ផរុ…ំ…………………………៥០០០ េរៀល 
ចន័ទ ត ចន័ទ រនុ………………៥០០០ េរៀល         យុន យយ ត…់………………៥០០០ េរៀល 
យយ ប៊ុក ផន………………………៥០០០ េរៀល      គង ់នង ៉………………………៥០០០ េរៀល 
លី ធី……………………………………៥០០០ េរៀល          េម៉ យយហួន…………………៥០០០ េរៀល 
យយ វ…………………………៥០០០ េរៀល           អនក រ ែច េរ ើក………………………៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក េបឿន យយ សូ…………៥០០០ េរៀល           ឧ.ស ថង ឧ.សិ យង៉…់…………៥០០០ េរៀល 

 េពច យយ េបឿន…………………៥០០០ េរៀល          ចន យយ ៃម ៉យយ មន……៥០០០ េរៀល 
យយ ្របម……………………………៥០០០ េរៀល           េឆៀង យយ េលឿន……………៥០០០ េរៀល 
យយ ជន និងបុ្រត……………………៥០០០ េរៀល         ្រពះភកិខុ ហិុន ហុ៊ន…………………៥០០០ េរៀល 
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ផលី ខន្តី………...........……………៥០០០ េរៀល       សន ចនថ ……………………………៥០០០ េរៀល 
យយ ក……………….....……៥០០០ េរៀល       ែអម សុធ ៉……………………………៥០០០ េរៀល 
ឆត នង យួន…………………...…៥០០០ េរៀល       េរ ើន យយ ៃឡ……………………៥០០០ េរៀល 
យយ ៃច រមួ យយ យន…………៥០០០ េរៀល        េរ ើន យយ យ៉ុន……………………៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក កិត អន យយ ប៉វ……..៥០០០ េរៀល     យយ ណន ……………………………៥០០០ េរៀល 
ពុំ ម៉ន……………………..............៥០០០ េរៀល       ន ់យយ ុ …ំ…………………៥០០០ េរៀល 
យយ ងួន  ជូ…………………...…៥០០០ េរៀល    មងី ត ់េន…………………………៥០០០ េរៀល 
ឆុង ប…………………...........…៥០០០ េរៀល       សុង យយ តឹម……………………៥០០០ េរៀល 
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យយ ែបន៉ យយ ហុង………………៥០០០ េរៀល    យយ េដឿង……………………………៥០០០ េរៀល 
យយ ៉ ន…………………...........…៥០០០ េរៀល      រនុ យយ ង……………………៥០០០ េរៀល 
កុមរ ីមនិ បរម…ី…………………....៥០០០ េរៀល      ឧបសិក ម៉ ខ…ំ…………………៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក ក……………………៥០០០ េរៀល       ឧបសិក ឌី…………………………៥០០០ េរៀល 
កំេ ះ ្រជក…់………………......…៥០០០ េរៀល       ឧបសក ភូន នួម……………………៥០០០ េរៀល 
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ឧបសិក ឌី ផន នងិបុ្រត ………………………………………………………២០០០០ េរៀល 
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ត និង យយ យន័ ........................................................................១០០០០ េរៀល 
ចន ់នី ................................................................................................១០០០០ េរៀល 

ច វទុធី .............................................................................................១០០០០ េរៀល 
ឧស ម នួម ....................................................................................១០០០០ េរៀល 
ឧសិ ឡុង េនឿន និង បុត្ត .......................................................................១០០០០ េរៀល 
ឧស ឃុត ឧសិ សុខ ន .....................................................................១០០០០ េរៀល 
ឧស ែ្រស រនុ ឧសិ អ៊ុំ េនឿង និងបតុ្ត..........................................................១០០០០ េរៀល 
យយ  ធុន និងបុត្ត...............................................................................៧០០០ េរៀល 
យយ ថ ...............................................................................................៥០០០ េរៀល 
យយ ណុប ង៉ និង បុត្ត ..........................................................................៥០០០ េរៀល 
េអង ទឹត ................................................................................................៥០០០ េរៀល 
េសន សុ៊យ .............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ផ េ លី ...............................................................................................៥០០០ េរៀល 

 សុង យយ េន...................................................................................៥០០០ េរៀល 
 ទូច យយ ត ់.................................................................................៥០០០ េរៀល 

េឈឿម លី  ..........................................................................................៥០០០ េរៀល 
េសកេព ខតេ់ព.....................................................................................៥០០០ េរៀល 
ប្អូនកំសត ់ប្អូនេភឿន .................................................................................៥០០០ េរៀល 
យយ រតិ ...........................................................................................៥០០០ េរៀល 
យយ ហ៊ន .............................................................................................៥០០០ េរៀល 

 ងួន និង ភរយិ ...................................................................................៥០០០ េរៀល 
េដក យ៉ ................................................................................................៥០០០ េរៀល 
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យយ េសកចនទ….....................................................................................៥០០០ េរៀល 
យយ កង ់..............................................................................................៥០០០ េរៀល 
េផន យយេខឿន ..................................................................................៥០០០ េរៀល 

ឧសិ េឈងសុខ និង ្វ ម.ី........................................................................៥០០០ េរៀល 
ទិតយ េសៀន ............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ជយ័ ថ .................................................................................................៥០០០ េរៀល 
ែម ៉ មន និងបតុ្ត ...................................................................................៥០០០ េរៀល 
យយែសស ង ..................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឆន ម៉ូយ និង ចន ្រសី មុ.ំ............................................................................៥០០០ េរៀល 
ែមលឹ៉ម ..................................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឡឹក សរ ែងត៉ គមិ េហង...........................................................................៥០០០ េរៀល 
កលយរេ  ហំ ធុច ..................................................................................៥០០០ េរៀល 

 ក ់យយ េមត.................................................................................៥០០០ េរៀល 
ចន ់ទី ....................................................................................................៥០០០ េរៀល 
ជត ិមក  ...............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ជ េឈឿន ...............................................................................................៥០០០េរៀល 
ឧសិ អ៊យុ េយឿន .....................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧសិ ភុ ំែស .............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧសិ ជឺ កង ់............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧសិ េលឿង ណប និងបុត្ត ........................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧសិ ហង  ថន........................................................................................៥០០០ េរៀល 
ញឹម ចន ់ធូ នងិបុត្ត ................................................................................៥០០០ េរៀល 
យយ សំុ...............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ញឹម ន មនុនសូីរយិ ..............................................................................៥០០០ េរៀល 
យយ េលឿម ឡី .....................................................................................៥០០០ េរៀល 
បក៉ ់ប៊នុ រ ៉នូ ............................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឈមឹ េកើត .............................................................................................៦០០០ េរៀល 
ប៉ុល ៉ វនិ................................................................................................៥០០០ េរៀល 
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េ កយយ មុ ំអុ.ី.....................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក េហង មុត..................................................................................៥០០០ េរៀល 

្រពះសងឃវត្តសភុមងគលនិងវត្តហ្លងូ 
េ ក  ជួន ជ ..................................................................................១១០០០ េរៀល 
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មេណរ សុ៊ន ចក ់............................................................................១០០០០ េរៀល 
មេណរ េហ េជៀន ............................................................................១០០០០ េរៀល 

េ ក  ធិន េសឿន ................................................................................៧០០០ េរៀល 
ភកិខុ ឡូយ សុជិន .....................................................................................៥០០០ េរៀល 

មេណរ ៃយ ៉គឹម ន ........................................................................៥០០០ េរៀល 
មេណរ ញឹម ៉  វធុ ..............................................................................៥០០០ េរៀល 
មេពរ ដុំ េដឿន ...................................................................................៥០០០ េរៀល 
មេណរ ត ់េដត .............................................................................៥០០០ េរៀល 
មេណរ យុទ ពល ...............................................................................៥០០០េរៀល 
មេណរ អន៊ ់ ៉ ន .............................................................................៥០០០ េរៀល 
មេណរ ជុន ឆវ ី..................................................................................៥០០០ េរៀល 
មេណរ សក ំឧសភ ...........................................................................៥០០០ េរៀល 
មេណរ សុខ កុសល ............................................................................៥០០០ េរៀល 

ពុទធបរសិទ័បនទ យនង 
ឧបសិក រមី .......................................................................................៤០០០០ េរៀល 
ឧបសិក សួន ....................................................................................៤០០០០ េរៀល 
ឧបសិក វនី........................................................................................១០០០០ េរៀល 
អនក្រសី លី ថវ ីនិងបុ្រត.........................................................................១០០០០ េរៀល 
ឧបសិក ឈុ.ំ.....................................................................................៨០០០ េរៀល 
េ ក ណង និងនង ផល......................................................................៨០០០ េរៀល 
ឧបសក េ  យ ីឧបសិក សួន ែឡ........................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក ង សុខ...............................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក ឡីត.........................................................................................៥០០០ េរៀល 
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ឧបសិក សូត.........................................................................................៥០០០ េរៀល 
ផ ្ល  និង យយ យ៉ុន...............................................................................៥០០០ េរៀល 
គុំ េកឿន នងិភរយិ ...................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក ហនិ........................................................................................៥០០០ េរៀល 
ឧបសិក ដិម........................................................................................៤០០០ េរៀល 
ឧបសិក កុល........................................................................................៤០០០ េរៀល 
ឧបសិក ឌី សំបកុ....................................................................................៤០០០ េរៀល 
ឧបសិក ដុំ ផ ្ល ....................................................................................៤០០០ េរៀល 
ឧបសិក ប៊ុន ឡ.....................................................................................៤០០០ េរៀល 
ឧបសិក សំ កញញ ...................................................................................៤០០០ េរៀល 
ឧបសិក ហនួ........................................................................................៤០០០ េរៀល 
ឧបសិក សុង.........................................................................................៤០០០ េរៀល 

ពុទធបរស័ិទ ចូលរមួ ៣៥០០ េរៀល មនចំនួនទងំអស់ ២៦ នក ់
ពុទធបរស័ិទ ចូលរមួ ៣០០០ េរៀល មនចំនួនទងំអស់ ៨៥ នក ់
ពុទធបរស័ិទ ចូលរមួ ២៥០០ េរៀល មនចំនួនទងំអស់ ៧៤ នក ់
ពុទធបរស័ិទ ចូលរមួ ២០០០ េរៀល មនចំនួនទងំអស់ ១២០ នក ់
ពុទធបរស័ិទ ចូលរមួ ១៥០០ េរៀល មនចំនួនទងំអស់ ៣១ នក ់
ពុទធបរស័ិទ ចូលរមួ ១០០០ េរៀល មនចំនួនទងំអស់ ៥៨ នក ់
ពុទធបរស័ិទ ចូលរមួ ៥០០ េរៀល មនចំនួនទងំអស់ ១៩ នក ់

សូមអធយ្រស័យចេំពះញតេិញមែដលបនចរួូមេហើយ 
ែតបតមិ់នេឃើញេឈម ះ  េ្រពះែ្រកងេ ភ្ល ងំភ្ល តេ់ យ 

អេចតន ។   សូមេញមេធ្វើទកុក នុងចតិ ្តថបណុយ 
ែដលេញមេធ្វើេហើយ គមិឺនបតេ់ទ េឡើយ 

គសឺថិតេនកនុងចតិ ្តេញមជនចិ ច ។ 




