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សួស្ដីមិត្តទាំងអស់គា្នេ!

ស្វេគមន៍ការមកកាន់លេខថ្មីដេលកេុមកាងារSabay 

Magzនិយាយពីបេធានបទប្លេកៗពាក់ព័ន្ធជំនឿអរូបិយ
ផេសេងៗដេលមនុសេសសម័យនេះនៅតេជឿថមានពិត។
កេេពីជំនឿតាមបេបសសនាលេខនេះកេុមការងារក៏បាន
លើកយកបេធានបទដេលនិយាយពីបទពិសោធន៍
របស់យុវវ័យមួយចំនួនធា្លេប់បានជួបពេលឹងខ្មេច
ដេលវិលវល់នៅកេបេរពួកគេ។

បន្ថេមពីនេះកេុមការងារក៏បានចុះទៅជួបផ្ទេល់ាមួយអ្ន
កគេូរបាំដ៏លេបីនាយិការោងមហោសេពសិលេបៈខ្មេរដើមេបី
បកសេេយលើជំនឿផេសេងៗក្នុជងរបាំនិងវង់ភ្លេងបុរាណខ្មេរ
ដេលធា្លេប់តេឮជំនឿតគា្នេថរបាំវង់ភ្លេងនិងឧបករណ៍ភ្លេងបុ
រាណមានពេលឹងនៅក្នុជងនះ។

មនុសេសសម័យថ្មីមិនសូវជឿលើជំនឿអរូបិយទេបូករួមទាំងខ្ញុជំ
តេទាំងគេទាំងខ្ញុជំនៅតេអុជធូបទៀនបួងសួងសុំក្ដីសុខ
និងចូលរួមពិធីបុណេយបេពេណីខ្មេរផេសេងៗទៀត
សេបតាមជំនឿតាំងពីខ្មេរបុរាណនិងតាមសសនាដេ
លបេាជនយើងតេងគោរព។និយាយដល់ចំណុចនេះ
បេហេលាមានការបកសេេយផេសេងគា្នេ
តាមជំនឿដេលមនុសេសមា្នេក់ៗមាន។

អរគុណដល់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់គា្នេដេលបានគាំទេSabay 

Magzតាំងពីដើមរហូតមក។មេតា្តេអធេយាសេ័យដល់កេុមការងា
រទាំងអស់គា្នេបេសិនបើមានកំហុសឆ្គងាមួយកើតមានឡើ
ងដោយអចេតនា។ Sabay Magzនឹងខិតខំស្វេងរកអ្វីដេលថ្មី
មកជូនមិត្តអ្នកអានបន្តទៀតនៅខេកេេយ។

ដោយក្ដីគោរពពីខ្ញុជ ំ
តុង

18

16

30

36

28

07

10

12



4 5URBAN LEGEND ISSUE URBAN LEGEND ISSUE

VOX POP ប្រចាំខ្រ

VOX
POP

ខ្ញុជ ំតេងតេយល់សប្ដិប្លេកៗ ជួនកាលទៀតដូច
ាមិនមេនយល់សប្ដិទេតេហាក់ដូចាមាន
ពេលឹងដេលចាំបេេប់នាំផ្លូវឬហេតុការណ៍អី
មេយា៉េងដេលនឹងកើតឡើងតេមិនដេលខ្ញុជំផ្ទេល់
មិនដេលបានឃើញពេលឹងខ្មេចនះថ
មានរូបរាងបេបាទេ។តេខ្ញុជ ំជឿថពេលឹង
ទាំងនះមានមេនពេេះអ្វីដេលខ្ញុជំតេូវបាន
ពេលឹងបងា្ហេញបេេប់ពេលខ្លះាពិតាកើត
ឡើងពិតដូចក្នុជងយល់សប្តិដេលគេពេយាយាម
នាំផ្លូវរបស់ខ្ញុជ ំមេនដេលមិនគួរឲេយជឿតេាពិត
ាបានកើតឡើងមកលើរូបខ្ញុជំមេន។

Chhun Havan

Ah Kik

តាំងពីតូចមកចាស់ៗ តេងតេបនា្លេចក្មេង
ៗថបេយ័ត្នខ្មេចលងអ៊ីចេះអ៊ីចុះហើយ
ាក៏កា្លេយាផ្នត់គំនិតគួរឲេយខ្លេចមួយាប់
មកដល់ពេលធំឡើងទើបខ្ញុជំជឿថពេលឹង
ខ្មេចមានមេនបើអត់មានម៉េចបានទាំង
ចាស់ទាំងក្មេងចេះតេជឿតាមគា្នេ។ហើយ
បើាមិនពិតម៉េចមនុសេសសំបូររឿងទាក់ទង
រឿងខ្មេចចេើនម៉េ្លះមានអ្នកខ្លះថខ្មេច
លងជេុះសក់អីទៀតក៏មានបើថអត់មាន
ពេលឹងខ្មេចាដូចាមិនសូវទុកចិត្ត។

Bunhann

Porsour

ពេលខ្លះខ្ញុជ ំជឿពេេះដោយសរមានការ
និយាយបេេប់ពីអ្នកជិតស្និតដូចាបងប្អូន
ដេលធ្វើអោយខ្ញុជំសេមេទៅដល់ស្ថេនភាព
ពេលនះហើយមានអារម្មណ៍ថខ្លេចជួន
កាលខ្ញុជំក៏មានអារម្មណ៍ថមានអីមេយា៉េងនៅ
ជិតនៅពេលដេលខ្ញុជំនៅមា្នេក់ឯង។ប៉ុន្តេ
ពេលខ្លះគិតដល់វិទេយាសស្តេដេរពេយាយាម
មិនសូវរវីរវល់ាមួយអារម្មណ៍ថមានអី
នៅជិតហើយតាំងចិត្តាគា្មេនស្អីទេហើយ
ក៏មិនសូវជឿលើអរូបីជំនឿពេកដេរ៕

សមេេប់ខ្ញុជ ំ៥០%ជឿថមានពេលឹងខ្មេច
៥០%ទៀតមិនចេបាស់ពេេះធា្លេប់លឺថមាន
ពេលឹងគេចូលសណ្ឋិតអ្នកដទេដេលអត់
ដេលស្គេល់គា្នេសោះតេសេេប់តេដឹងគេប់
រឿងក្នុជងកេុមគេួសរអ្នកដេលគាត់បានស្លេប់
ហើយនិយាយរៀបរាប់តេូវរឿងទាំងអស់បើ
មិនមានពេលឹងខ្មេចអ៊ីចឹងម៉េចដឹងចេបាស់ពី
រឿងក្នុជងគេួសរគេហ្នឹងបាន។មានតេពេលឹង
ខ្មេចហ្នឹងមិនអស់ចិត្តតេលតោលទើបមក
ចូលគេហើយឆ្លៀតពេលឆ្លងឆ្លើយាមួយ
អ្នកផ្ទះតេខ្ញុជំគេេន់តេបានលឺតេមិនដេលបាន
ឃើញផ្ទេល់ខ្លួនឯងទេថខ្មេចហ្នឹងរាងម៉េច
ទើបជឿតេ៥០%។

តើអ្នកជឿថមានពេលឹងខ្មេចមេនអត់??
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ារៀងរាល់ឆ្នេំយើងតេងនាំគា្នេបេេរព្ធធ្វើពិធីបុណេយភ្ជុជំ
បិណ្ឌនៅតាមទីអារាមនានាកេេពីទៅវត្តដោយនាំ
យកនូវទេយេយទានម្ហូបចងា្ហេន់ផេសេងៗ ដើមេបីឧទ្ទិសបុណេយ
កុសលជូនដល់បុព្វការីជនដេលបានបាក់បេកចេកឋាន
ទៅ។នៅក្នុជងនះយើងក៏មានពិធីបោះបាយបិណ្ឌផង
ដេរតេអ្វីដេលសំខន់គឺយើងមិនបេេកដថបោះទៅ
បានដល់បេេតមេនអត់ឬបានបាបមកវិញបើបោះអត់
បានតេឹមតេូវ។បើចង់បានបុណេយហើយឲេយបេេតទទួល
បានបាយបិណ្ឌកុំភ្លេចអានអត្ថបទនេះទាំងអស់គា្នេ!

ការបេេរព្ធធ្វើពិធីបោះបាយបិណ្ឌនេះគឺដើមេបីផ្ដល់ម្ហូប
អាហារដេលបោះនះទៅកាន់បេភេទបេេតម៉េយាងដេល
មិនអាចទទួលសំណេនដេលដាក់នៅក្នុជងចានស្អេត
បាតបានដូចបេេតមួយចំនួនផេសេងៗ ទៀតគឺទាល់តេម្ហូប
នះនៅផ្ទេល់នឹងដីទើបចាប់កាន់ហូបបាន។ដូច្នេះ
ហើយគេបានរៀបចំជីករណ្ដេក្នុជងដីនៅជុំវិញពេះវិហារ
ដើមេបីឲេយពុទ្ធបរិស័ទដេលទៅចូលរួមពិធីបោះបាយបិណ្ឌ
បោះចូលទៅក្នុជងនះទៅគឺបេេតទាំងនះនឹងទទួល
បានហើយ។និយាយពីរឿងបានវិញនះដោយសរតេ
ពេះវិហារាទីកន្លេងសកា្កេរដេលយើងគោរពបូាដូច្នេះ
ការបោះបាយបិណ្ឌតេូវមានការបេុងបេយ័ត្នបន្តិចមិន
តេូវចេះតេបោះផ្ដេសផ្ដេសពាសាលពាលកាលធ្វើឲេយ
បេឡាក់បរិវេណពេះវិហារនះនឹងនាំទុក្ខោសា
បាបមកយើងវិញាក់មិនខនតេូវបោះបាយបិណ្ឌ
ទៅតាមកន្លេងដេលគណៈកម្មការវត្តបានរៀបចំរួច
សេេចទើបាការបេសើរ។

អីចឹងយើងបានដឹងចេបាស់ហើយថបោះបាយបិណ្ឌម៉េច
បានដល់បេេតហើយអត់បានបាបតេលប់មកផ្ទះវិញគឺ
ដោយការគោរពសងេួមចិត្តមិនមេនទៅបោះបាយបិណ្ឌ
គប់គា្នេលេងខុសសា្ដេប់ធា្នេប់នាំឲេយបុណេយកា្លេយាបាប
ទេគេប់គា្នេបេេកដាបានយល់ហើយនេ៎!

បេភព៖ពេះតេជគុណឡុជងសុភាព
និតា

បោះបាយបិណ្ឌ
ម៉េចបានដល់បេេត?

ដោយសរបេាជនខ្មេរយើងាអ្នកគោរពបេតិបត្តិនូវ
សសនាពេះពុទ្ធដេលាសសនានេរដ្ឋដូច្នេះហើយ
យើងគេប់គា្នេមានចិត្តបរិសុទ្ធនិងដាក់ចិត្តដាក់កាយ
មានជំនឿាក់ចេបាស់ទៅលើពេះពុទ្ធ។ដើមេបីទទួល
បានសេចក្ដីសុខសបេបាយមនុសេសមិនតេឹមតេទុកពេះ
ក្នុជងចិត្តទេថេមទាំងបានកេច្នេធ្វើរូបពេះាបន្តេង
សមេេប់ពាក់ាប់ខ្លួនទៀតផងតេយើងចេបាស់ាធា្លេប់
លឺតៗ គា្នេដេរហើយថអ្នកាដេលពាក់ខេសេកបន្តេង
រូបពេះមិនឲេយពាក់ចូលបន្ទប់ទឹកនះអីឆ្ងល់អត់ម៉េច
បានពាក់ចូលមិនបាន?

ថ្ងេនេះSabayបានជួបសមា្ភេសផ្ទេល់ាមួយពេះតេជគុណ
ឡុជងសុភាពដេលចាត់ចូលាបណ្ឌិតសងេឃមួយអង្គ
នៅក្នុជងពុទ្ធសសនាយើងសព្វថ្ងេនេះដេរពេះអង្គ
បានជួយសេេយបំភ្លឺនូវចម្ងល់មួយនេះដោយមាន
សងេឃដីកាថ«តាមពិតទៅរឿងខេសេកបន្តេងរូបពេះ
ដេលគេមិនឲេយពាក់ចូលបន្ទប់ទឹកនះពេេះបន្ទប់ទឹក
ាទីកន្លេងកខ្វក់ហើយពេេះរូបពេះក៏បេៀបដូចាទី
សកា្កេរៈផងដេរយើងគួរតេគោរពដូចពុទ្ធរូបធំៗ ផងដេរ

តេបិតថយើងធ្វើកា្លេយារូបតូចយកតាមខ្លនួក៏ដោយ » ។
តេបើមេយា៉េងវិញទៀតសមេេប់អ្នកដេលពាក់បន្តេងពេះ
ដេលមានបញ្ចុជះអថ័នមន្តអាគមការពារអីអស់នះគេ
ហាមបេេមមិនឲេយពាក់ចូលបន្ទប់ទឹកពេេះគេយល់ថ
ខ្លេចសបអថ័នលេងពូកេស័ក្ដិសិទ្ធិអស់អានុភាពអី
អ៊ីចឹងទៅ។

គួរតេយល់ាក់ចេបាស់ហើយណេ៎បើមានពាក់បន្តេង
ខេសេកពេះពេលចូលបន្ទប់ទឹកគួរតេដោះទុកសិនទៅ
ដើមេបីាការគោរពបូាឲេយបានតេឹមតេូវចំោះពេះពុទ្ធ
មិនថចំោះអ្នកពាក់ដោយការគោរពសេាញ់ឬ
អ្នកពាក់មានបញ្ចុជះអថ័នក៏ដោយគួរតេតំណមដូចគា្នេ
ទៅ។ឬមេយា៉េងទៀតឲេយតេយើងមានពេះនៅក្នុជងចិត្ត
ទៅបានហើយចង់ទៅទីាក៏បានដេរមិនបាច់ពិបាក
ដោះបន្តេងពេះចេញចូលផង។

និតា

ម៉េចពាក់បន្តេងរូបពេះ

ចូលបន្ទប់ទឹកអត់បាន?

រូបសំាកខ្លេដេលគេនិយមដាក់តាមមាត់ទា្វេរផ្ទះតេូវបានបេាពលរដ្ឋមានជំនឿ
អុជធូបសេនពេេនបន់សេន់ក្នុជងឱកាសពិធីាមួយ។តើរូបសំាកខ្លេនេះមាន
បេវត្តិយា៉េងាដេលធ្វើឱេយបេាពលរដ្ឋមានជំនឿយា៉េងដូច្នេះ?
លកតាឡាអាចារេយសេនឆុងនៅវិហារលកតាពេះៅវត្តភ្នំបានដំាលឱេយ
Sabayដឹងថកាលពីសម័យបុរាណរបស់ចិនមានកើតកលយុគផេសេងៗដេលនាំ
ទុក្ខទុរភិកេសគេេះរាំងស្ងួតមានចោរកម្មផេសេងៗដល់បេានុរាស្តេ។ នៅពេលនះ
ទេវតាឋានលើបាននិមិត្តមកឃើញហេតុដូច្នេះក៏បានបញ្ជូនទេវតាខ្លេចុះមកឋាន
កា្ដេល។នៅពេលដេលឧបទេពបិសចគេេះកាចផេសេងៗបានឃើញទេវតា
ខ្លេក៏រត់បាត់អស់។កលិយុគចោរកម្មក៏លេងមានតទៅទៀតឯផលដំាំរបស់
បេានុរាស្តេក៏ឃើញថបានផលល្អគាប់បេសើរ។

ដោយឫទ្ធិអំាចនេទេវតាខ្លេបេានុរាស្តេក៏ចាប់ផ្ដើមជឿទុកចិត្តនឹងគោរពបូា
ទេវតាខ្លេនិងបានជឿាក់ថទេវតាខ្លេាសភាវៈមានអំាចជួយកមា្ចេត់គេេះកាច
នាំមកនូវតេសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចមេើនគេប់ៗ គា្នេ។

ណេងណេង
បេភព៖ពេឹទា្ធេចារេយនៅវត្តភ្នំ

ដឹងថាហេតុអីគេដាក់រូបសំណាក់ខ្លេ
នៅតាមមាត់ទ្វេរអគារអត់?



គេប់គា្នេតេងតេមានជំនឿនិងគោរពបូាទាំង
ពុទ្ធសសនាទាំងជំនឿពេលឹងដូនតាអ្នកតាមា្ចេស់ទឹក
ដីនិងវត្ថុជស័ក្ដិសិទ្ធិផេសេងៗ ាចេើនពេេះទំនៀមទមា្លេប់
ទាំងអស់នេះបានបនេសល់មកតៗគា្នេគេប់ជំនាន់រួចមក
ហើយ។ាមួយកើតមកាមនុសេសរមេងជួបបញ្ហេ
និងភាពភ័យខ្លេចទើបមនុសេសតេងពឹងពាក់ទៅលើការ
បន់សេន់ដេលគិតថអាចជួយខ្លួនបានខ្លះយា៉េងហោច
ាស់ក៏បានធូរក្នុជងចិត្តបន្តិចដេរពេលបានបន់សេន់
រួច។ថ្ងេនេះSabayបានចុះទៅដល់ទីកន្លេងសកា្កេរ
ស័ក្ដិសិទ្ធិមួយដេលបេាជនមានជំនឿនិងទៅគោរព
បូាទាំងខ្មេរទាំងចិនផងដេរ។បើចង់ដឹងកាន់តេចេបាស់
ចំាយពេលអានបន្តិចមើលចង់ដឹងថនៅាវិញ
?ខងកេេមនេះាការរៀបរាប់ខ្លះឲេយបានដងឹពីបេវត្តិដេល
នាំឲេយបេាជននាំគា្នេទៅ គោរពនៅទីសកា្កេរៈនះ៖

 តាមពិតទៅនៅមិនជិតហើយក៏មិនឆ្ងេយ
ដេរគឺស្ថិតនៅក្នុជងសងា្កេត់អូរឫសេសី១ខណ្ឌ៧មករាយើង
នេះឯងពេលទៅដល់គេេន់តេសួរគេឯងរកវិហារបា៉េវ
កុងទៅគេនឹងចង្អុជលបេេប់ហើយ។ពេលទៅដល់ភា្លេម
យើងនឹងឃើញអសនៈធំៗ២គឺមួយាលក្ខណៈកេបាច់
រចនាតាមបេបបេពេណីចិននះគឺអាសនៈរបស់អ្នកតា
ចិនបា៉េវកុងឬបា៉េវជីងធានដេលាស្ដេចយមរាជនះ
ឯងដោយឡេកនៅមា្ខេងទៀតនះគឺាអាសនៈរបស់
លកយាយជំទាវម៉េពេជេនិលដេលមានរំលេចា
គេឿងរា្ដេប់សកា្កេរបេបខ្មេរបុរាណយា៉េងវិចិតេផង
ដេរដេលលឺថមានអ្នកទៅគោរពបូាចេើនពេេះពូកេ
ស័ក្ដិសិទ្ធិទើប Sabayចុះទៅផ្ដិតយករូបភាពផ្ទេល់តេ
ម្ដង។

 អ្នកតាបា៉េវកុងតេូវបានបងប្អូនជនាតិ
ចិននិងាប់ខេសេសេឡាយចិននៅកម្ពុជាគោរពបូា
ារៀងរាល់ឆ្នេំគឺនៅពេលចូលឆ្នេំថ្មីរដូវកាលហេ
អ្នកតានិងពិធីផេសេងៗទៀតាចេើន។ពួកគេបានបេេប់

ថការគោរពបូានេះបានជួយពួកគេឲេយបានសមេេច
ជោគជ័យទាំងការងាររកទទួលទានផេសេងៗ ឬក៏ជំនួញ
ធំតូចទាំងឡាយបានកាក់កបទៅមុខាលំដាប់។ាង
នេះទៅទៀតការបន់សេន់ក៏បានផ្ដល់នូវសេចក្ដីសុខ
សបេបាយដល់ពួកគេារៀងរាល់ឆ្នេំផងដេរ។

 បើងាកមកចាប់អារម្មណ៍ខងនេះវិញ
លកយាយជំទាវម៉េពេជេនិលគឺាបុព្វបុរសខ្មេរ
ដ៏លេបីខ្ទរខ្ទេរនិងមានតេជះបារមីយា៉េងខ្លេំងពូកេមិនថ
បេាជនខ្មេរក្មេងចាស់បេុសសេីសុទ្ធតេធា្លេប់ស្គេល់ដឹង
លឺនូវកិត្តិនាមរបស់លកយាយគេប់ៗ គា្នេ។អ្នកមាន
ដេលមានជំនឿទាំងឡាយបានមកបន់សេន់ក្នុជងការងារ
ជំនួញជួញដូរសព្វបេបយា៉េងហើយលកយាយក៏
បានជួយឲេយសមេេចដូចបំណងបេេថ្នេគេប់ៗ គា្នេ។ទាំង
នេះាការរៀបរាប់របស់កូនៅដេលទៅគោរពបូា
បារមីលកយាយម៉េារឿយៗ។បើចង់ដឹងកាន់តេ
ចេបាស់ថស័ក្ដិសិទ្ធិប៉ុា្ណេគឺអាចសកលេបងទៅបន់សេន់
ដោយផ្ទេល់បានដោយកុំភ្លេចយកទៅនូវគេឿងរា្ដេប់
សំខន់ៗ ដូចាធូបទៀនចេកម្លូស្លេឬាផ្កេម្លិះ
ផ្កេឈូកាដើម។កាលាដេលបានសមេេចបំណង
ហើយកូនៅាទូទៅតេងមកាបំណន់រៀងៗ ខ្លួនខ្លះ
ាផ្លេឈើនំនេកមាន់សោ្ងេរកេបាលជេូកនិងភេសជ្ជៈ
ផេសេងៗាដើមទៅតាមសនេយាខ្លួន។

 យើងាកូនខ្មេរគួរគបេបីគោរពបូាចំោះ
បុព្វបុរសជំនាន់ដើមរបស់យើងតួយា៉េងដូចាបារមី
លកយាយជំទាវម៉េពេជេនិលនេះក៏ដូចាដូនតា
ផេសេងៗ ទៀតាចេើនដើមេបីកុំឲេយភ្លេចនូវាតិកំណើត
ខ្មេរយើងហើយសូមឲេយបារមីបុព្វបុរសទាំងនះតាម
ថេរកេាកូនៅខ្មេរទាំងអស់គា្នេផងចុះ។

និតា

ទី សក្ការ ដ៏ ស័ក្ដិសិទ្ធិ ដាល អ្នក មិន បាន ដឹង
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ជំនឿលើពេលឹងមានតំាងពីយូរលង់ាស់មកហើយក្នុជងជីវភាពខ្មេរយើងបុ៉ន្តេដោយសរតេពេលវេាកន្លងមកចេើនឆ្នេំហើយសម័យកាលកាន់តេទំនើបជឿនលឿន
ទៅធ្វើឲេយមនុសេសចាប់ផ្ដើមមានការសងេស័យលើជំនឿអស់ទំាងនះថមានពិតមេនអត់!ដើមេបីបំបាត់ភាពមន្ទលិសងេស័យមួយនេះSabayបានខិតខំស្វេងរកឃើញអ្នក
ដេលសណ្ឋតិរូបសព្វថ្ងេនិងធ្វើការសមា្ភេសផ្ទេល់ាមួយគាត់ចង់ដឹងការសណ្ឋតិរូបតាមរបៀបាហើយពិតមេនអត់ឆប់អានអត្ថបទខងកេេមទំាងអស់គា្នេ។

លកគេូសីុងាអ្នកស្នងរូបជិត២០ឆ្នេំហើយគាត់សណ្ឋតិទំាងរូបអ្នកតាចិននិងរូបបុព្វបុរសខ្មេរដេលដំបូងឡើយគាត់គេេន់តេាអ្នកចូលចិត្តបេពេណីហេអ្នកតាចិនរាល់
ឆ្នេំដើមេបីបានយ័ន្តសុខសបេបាយតេកេេយៗ មកទៀតគាត់ក៏ធា្លេក់ខ្លនួឈឺធ្ងន់មើលមិនាក៏ចាស់ៗ បេេប់ឲេយរៀបចំសកា្កេរថ្វេយអ្នកតាដើមេបីាសះសេបើយវិញ។តំាងពីរៀបចំ
ហើយគាត់ក៏តេវូពេលឹងអ្នកតាចូលសណ្ឋតិមិនបានដឹងខ្លនួធ្វើឲេយអ្នកជិតខងឆោឡោមកមើលនិងគោរពជឿតៗ គា្នេដល់សព្វថ្ងេពេលនេះមានអ្នកគោរពបូានៅទសីកា្កេរ 
លកគេូាបេចំា។បុ៉នា្មេនឆ្នេំកេេយមកពេលបេេរព្ធពិធីបេពេណីចិនក៏មានពេលឹងបុព្វបុរសខ្មេរមួយរូបសេេប់តេមកសណ្ឋតិចូលក្នុជងខ្លនួគាត់ពេលដេលរូបចិនចេញភា្លេម
ចាប់ពីពេលនះមកគាត់ក៏បានរៀបចំទីសកា្កេរមួយទៀតថ្វេយដល់ពេលឹងបុព្វបុរសខ្មេរគឺលកយាយជំទាវម៉េពេជេនិល។
តាមពាកេយសម្ដីរបស់លកគេូសីុងបានឲេយដឹងថពេលដេលសណ្ឋតិរូបគឺគាត់លេងដឹងខ្លនួទំាងអស់និយាយរួមគឺដូចគេងលក់អី៊ចឹងរូបកាយតេវូបានពេលឹងាអ្នកគេប់គេង
វិញម្ដងតេពេលដេលសណ្ឋតិរូបខ្មេរសំខន់គឺតេវូដុតធូបអញ្ជើញគេូឲេយចូលដោយមានភ្លេងពិណពាទេយថ្វេយនិងម្លូស្លេបារីបុ៉ន្តេពេលសណ្ឋតិរូបចិនវិញគឺតេវូាយស្គរធំឲេយ
ាន់អឺងកងតាមសសនាចិនវិញ។លកគេូសីុងពេមស្នងរូបដោយសរគាត់មាននិសេស័យតេវូបានពេលឹងបុព្វបុរស ទំាងនះមកពឹងពាក់ដើមេបីបេើរូបកាយគាត់អាសេយ័
មួយពេលៗ ដើមេបីជួយបេេសជីវិតសត្វលកដេលចង់បានសេចក្ដីសុខចមេើនរំដោះឧបទេពចងេេនិងជួយសមេេចបំណងបេេថ្នេកូនៅដេលមកពឹងពាក់ទំាងអស់គា្នេ
ហើយតេងទទួលផលបានសមេេចដូចចិត្តទើបធ្វើឲេយមានមនុសេសទៅគោរពថ្វេយតៗគា្នេនៅទីសកា្កេររបស់លកគេូដល់សព្វថ្ងេ។

បើSabayមិនបានឃើញផ្ទេល់ក៏មិននឹកស្មេនថការចូលរូបបេបនេះនៅតេបន្តមានក្នុជងសង្គមជីវភាពខ្មេរយើងដេរតេជឿឬមិនជឿទាល់តេបានឃើញខ្លនួឯងសិនដូច
ពាកេយចាស់ថលឺមួយរយដងមិនស្មើនឹងឃើញផ្ទេល់ម្ដងទេ!ហើយនេះមិនមេនាការបំផុសបំផុលផ្នេកជំនឿទេាគេេន់តេាអំណះអំាងដេលSabayពេយាយាមស្វេងរក
ដើមេបីជួយសេេយបំភ្លឺដល់មិត្តអ្នកអានដេលចង់ដឹងទាក់ទងនឹងជំនឿអរូបីតេបុ៉ណ្ណេះ។
លកគេូសីុង
Tel:012303083

និតា

ជឿអត់ថាការសណ្ឋិតរូបមានពិត?

Red Line
ហេតុអីបានពាក់ខេសេអំបោះ
កេហមនិងខេសេចង្កេះ?

ខ្មេរយើងតំាងពីដើមមកបានទទលួឥទ្ធពិលលទ្ធិពេហ្មញ្ញ
សសនាពីបេទេសឥា្ឌេទើបសព្វថ្ងេនេះខ្មេរយើង
នៅតេមានជំនឿលើវិញ្ញេណនិងមន្តគាថដេលសេស
សល់មកពីបុរាណដូច្នេះហើយទើបមនុសេសចេះតេមាន
ភាពភ័យខ្លេចហើយរកមន្តអាគមដើមេបីជួយតាមថេរកេា
ការពារទាំងផ្លូវភ្លឺនិងផ្លូវងងឹត។

ទំនៀមទមា្លេប់ពាក់ខេសេសីមាកេហមនឹងដេនិងខេសេចង្កេះ
គឺមានតាំងពីយូរលង់ាស់មកហើយដោយសរតេ
ពីជំនាន់ដើមគេជេើសយកពណ៌កេហមាពណ៌ដេល
មានឫទ្ធិអំាចតេជះបារមីទើបគេតេងតេចារគាថ
ស័ក្ដិសិទ្ធិនានានៅលើកេាត់ពណ៌កេហម។គេតេង
យកយន្តទាំងនះដាក់ក្នុជងផ្ទះឬទាំងស្ដេចទាំងមេទ័ពក្តី
តេងមានយ័ន្តគាថការពារមុនពេលចេញចេបាំងដើមេបី
ឲេយសតេូវខ្លបខ្លេចបាក់សេបាតនិងចេបាំងឈ្នះតេលប់មក
វិញដោយសេចក្ដីសុខ។ហេតុដូចនេះហើយដោយសរ
តេយ័ន្តទាំងនះធំពិបាកយកតាមខ្លួនគេប់ពេលទើប
មនុសេសច្នេដោយវេញាខេសេអំបោះកេហមរួចសូតេគាថ
និងមូរសន្លឹកកថដេលបានចារគាថរួចចងាប់នឹងខេសេ
ពាក់នៅចង្កេះវិញ។

ជំនឿលើវត្ថុជស័ក្ដិសិទ្ធិទាំងនេះនៅតេបន្តដល់សព្វថ្ងេ
ពេេះមនុសេសជឿថាអាចជួយបញ្ចៀសនូវគេេះកាច
ផេសេងៗពីធ្មប់ខ្មេចពេេយបិសចាដើមនិងផ្ដល់សេចក្ដី
សុខសបេបាយដល់ខ្លួនផងដេរ។

បេភព៖www.chanbokeo.com 

និតា



បាពាណី ជំនឿ  ខ្មារ លើ ករ បួង សួង  ឬ ថ្វាយ គាូ មាន តាំង ពី យូរ លង់ ណាស់ មក ហើយ     ដាល គាប់ គ្នា ចាះ តា បាកន់ 

ខ្ជាប់ មក មិន ដាល ភ្លាច  តា ទាះ បី ជា យើង ធ្លាប់ ដឹង  លឺ ឡើង ស៊ាំ តាចៀក ហើយ នូវ ពិធី ថ្វាយ គាូ  ឬ សាន ពាាន មុន ពាល 

ធ្វើ ករ សម្ដាង សិលាបៈ ផាសាង ៗ  ហ្នឹង  តា នា តា មាន កូន ខ្មារ ខ្លះ មិន បាន ដឹង ចាបាស់ ថ គា ធ្វើ ពិធី នាះ ឡើង ដើមាបី អ្វី មាន 

អត្ថន័យ ថ ម៉ាច  ! អ៊ីចឹង នា ថ្ងា នាះ  Sabay  បាន ចុះ ទា ដល់ កន្លាង សិលាបៈ មួយ កន្លាង  ដាយ សមា្ភាស ជាមួយ អ្នក 

គាូ របាំ ជើង ចាស់ មា្នាក់ អំពី ករ បួងសួង ថ្វាយ គាូ នាះ យក មក បក សាាយ ឲាយ មិត្ត អ្ន កាន នបាន ដឹង ទាំង អស់ គ្នា ។

អ្នក គាូ  ជាម  សុភីលីន ជា  នាយិក  ក៏ ដូច ជា គាូ បងាៀន របាំ ខ្មារ នា វិទាាស្ថាន សិលាបៈ ខ្មារ      និង  ជា គាូ បង្ហាត់  ផ្ទាល់  

បាចាំ កាុម សិលាបៈ សុភីលីន ហើយ មាន តួ នាទី ជា ទី បាឹកាា កាសួង វបាបធម៌  និង វិចិតា សិលាបៈ ផង ដារ ។  ថ្ងា នាះ អ្នក គាូ 

បាន ផ្ដល់ កិត្តិយស នឹង សាាយ បំភ្លឺ ពី ករ បួង សួង ថ្វាយ គាូ មុន រាល់ មុន ពាល ចាប់ ផ្ដើម សម្ដាង របាំ ថ វា  ធ្វើ ឡើង ដើមាបី 

អី មាន អត្ថន័យ បាប ណា ! អ្នកគាូ  សុភីលីន មាន បាសសន៍ ថ៖ « ករ ថ្វាយ គាូ គឺ ធ្វើ ឡើង រាល់ មុន ពាល ចាប់ ផ្ដើម 

ករ សម្ដាង ករ រាំ  ដើមាបី បួង សួង រំលឹក ដឹង គុណ ដល់ បុព្វ បុរស ខ្មារ ដាល បាន បង្កើត ស្នាដា សិលាបៈ របាំ នាះ ឡើង  ក៏ 

ដូច ជា  ពាលឹង គា ូរបំា បុរាណ គាប់ ៗ  ជំនាន ់ទំាង អស់  និង  គារព ថ្វាយ ដល់ គា ូខ្លនួ  ផ្ទាល់  ដាល បាន បង្ហាត ់បងាៀន  ឲាយ ចាះ 

សព្វ គាប់ » ។   

   នាះ គឺ ជា ករ ដឹង គុណ   ក៏ ដូច ជា   សុំ ពរ ជ័យ ពី ពាលឹង បុព្វបុរស និង គាូ ៗ ទាំង អស់   ដើមាបី ឲាយ     ករ សម្ដាង មាន ាព 

រលូន មិន ឆ្គាំ ឆ្គង ឬ ហា ថ ករ រាំ ចូល តួ បាន ល្អ រហូត ដល់ ចប់  ដាល នា ក្នុង ករ គារព ថ្វាយ គាូ នាះ     គឺ សិសាស របា ំ

 ទាំង អស់ តាូវ មាន រណា្ដាប់ ដូច ជា ធូប ៥ សរសា  ទៀន ១ គូរ រឺ មាន ផ្លា ឈើ ៣ ឬ ៥ មុខ គារព មុខ          គាូ ដាយ  ថ្វាយ 

រណា្ដាប់ ទាំង នាះ ហើយ គាូ នឹង ឲាយ ពរ ជ័យ សាចក្ដី សុខ និង ជាគជ័យ ដូច បំណង បាាថ្នា របស់ សិសាស ។        ចំពាះ 

សិសាស ដាល  មិន បាន គារព ខ្ជាប់ ខ្ជួន ឬ មើល សាាល លើ  ករ រាំ តាង ឃើញ មាន ាព ឆ្គាំ ឆ្គង នា ពាល សម្ដាង ដាល អ្នក 

ខ្លះ ទៀត តាង ហា ថ  ខុស គាូ រាំ អត់ សម  មិន ចូល តួ ា្លាំង ា្លាត់ ផាសាង ៗ  ។

តាម ពិត ទា មិន មានសំដាងករ គារព ដឹង គុណ តា អ្នក ដាល សម្ដាង របាំ ខ្មារ នាះ ទា  ករ ដឹង គុណ ចំពាះ ជីដូន 

ជីតា  ឳពុក មា្ដាយ យើង ក៏ សំខន់ ដូច គ្នា ដារ ពាាះ  ករ ដឹង គុណ នឹង នាំ មក នូវ សាចក្ដី ចមាុង ចមាើន ដល់ យើង ជានិច្ច 

ដូច ពាកាយ ចាស់ គត់ និយាយ ករ ចាះ ដឹង គុណ គឺ មិន ចាះសាុត ទា !!

កាុមសីលាបសុភីលីន 

TEl: 017 938 993 

និតា             

ហាតុ អី ចាំ បាច់ 
ថ្វាយ គាូ មុន ពាល រាំ របាំ ខ្មារ  ?
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Champei
Ghost Flower?

ចំបុីជាផ្កាខ្មាច?

យើងតេងតេបានលឺហើយចាំទុកតៗ គា្នេរហូតមកឲេយតេពាកេយចាស់ៗ ដេលគាត់បាន
បេេប់ថរបស់នេះឬរបស់នះមិនល្អអ៊ីចេះមិនល្អអ៊ីចុះនាំមកនូវអពមង្គលផេសេងៗ ទាំង
ពេលខ្លះយើងមិនយកាមកពិចារាសោះថតើសមហេតុសមផលឬពិតដូចពាកេយ
ដេលគេនិយាយហ្នឹងមេនអត់ទេ។ពេេះ Sabayក៏ចង់ដឹងពីការពិតនេរឿងទាំងអស់
ហ្នឹងដេរទើបជេើសរីសយកការបកសេេយពីផ្កេចំបុីមកនិយាយគេតេងថផ្កេហ្នឹងអត់
ល្អតេឃើញអ្នករាំរបាំអបេសរាបេរាមានបេើផ្កេចំបុីមកលម្អលើកេបាលពេលរាំទៅវិញ!
កាន់តេឆ្ងល់ទៀតហើយអ៊ីចឹងបើចង់ដឹងថហេតុអីសកអានពីការជួបពិភាកេាាមួយ
អ្នកគេូរបាំបុរាណយើងផ្ទេល់តេម្ដងនៅខងកេេមនេះ។

អ្នកគេូាមសុភីលីនាសិលេបកររបាំបុរាណខ្មេរដ៏ឆ្នើមមា្នេក់និងាគេូរបាំរបស់កេុម
សិលេបៈសុភីលីនថ្ងេនេះអ្នកគេូបានចូលរួមផ្ដល់ការវិភាគវេកញេកពីជំនឿទាក់ទងនឹង
ផ្កេចំបុីដេលគេចេះតេបេកាន់តៗ គា្នេមកថាផ្កេមិនល្អាផ្កេអពមង្គល។អ្នកគេូ
សុភីលីនមានបេសសន៍ថ«តាមពិតទៅរឿងជំនឿទៅលើផ្កេចំបុីហ្នឹងាមានមេនតេ
នៅក្នុជងការរាំរបាំអបេសរាវិញគេបេរាជេើសរីសយកផ្កេចំបុីមកលម្អពេេះាមានរូបរាង
សេស់ស្អេតសមនឹងសមេស់ដ៏សេទន់ល្វតល្វន់របស់អបេសរាពេលដេលរាំហើយា

សយភាយគន្ធពិដោរដ៏កេអូបថេមទៀត»។តេនៅក្នុជងជំនឿតៗ គា្នេវិញគឺគេមិនឲេយដាំា
នៅកេបេរផ្ទះពេេះគេតេងយល់ថដើមផ្កេចំបុីនេះាទីអាសេ័យរបស់ខ្មេចពេេយមិនល្អ
យើងអាចនិយាយបានថជឿឬមិនជឿយើងគួរគបេបីកុំដាំាកេបេរផ្ទះអី។

តេតាមបេសសន៍របស់អ្នកគេូគាត់បានបន្ថេមទៀតថផ្កេចំបុីនេះតេូវបានជនាតិ
ឥណ្ឌូណេសុីហៅថ “ផ្កេកម្ពុជ”ដេលបេដូចទៅនឹងបេទេសយើងដោយសរាមានរូបរាង
និងគន្ធពិដោរកេអូបឈ្ងុជយឈ្ងប់ដូច្នេះយើងមិនគួរារីសអើងាទេ។ាាោគ
ផលដេលធម្មាតិបានផ្ដល់ឲេយយើងទាំងអស់គា្នេោះបីាផ្កេរបស់ខ្មេចមេនយើង
គេេន់តេនិយាយសុំគេពេលដេលបេះទៅថសុំឲេយយើងមានសេចក្ដីសុខមានសេរី
សួស្ដីពេលដេលបានផ្កេនេះមកលម្អឬបេើបេេស់ផេសេងៗ ទៅគឺចប់បាត់ហើយ។អបិយ
ជំនឿតេងតេមានតេមុននឹងយើងជឿក៏តេូវយកមកពិចារាបន្តិចសិនដេរកុំឲេយជឿ
ងប់ងុលទាំងសេុងពេក។

និតា

GEEK ISSUE

Photographer: Steven Gargadennec
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MEMORAL OLD CONSTRUCTIONS

អំឡុជងសម័យបារាំងឆ្នេំ១៩០០រហូតមកទល់បច្ចុជបេបន្នបានបនេសល់ទុកនូវសំណង់ដ៏

សេស់ស្អេតាចេើនោះបីឥលូវនេះយើងមើលឃើញថអាគារទាំងអស់នះមាន

ភាពចាស់សឹករិចរិលបន្តិចមេនប៉ុន្តេានៅតេបនេសល់នូវទសេសនីយភាពសំណង់ចាស់

ៗដ៏សេស់ស្អេតដដេល។មកទល់ពេលនេះអាគារទាំងនះតេូវបានជួសជុលខ្លះមេន

ប៉ុន្តេនៅខងក្នុជងនៅតេរកេាទុកនៅសំណដើមដដេលបើមានឱកាសគួរតេទៅថត

រូបនៅអាគារទាំងនះដើមេបីទទួលបានអារម្មណ៍ហាក់ដូចាវិលតេលប់ទៅ កាន់

សម័យកាលនះវិញម្តង។

រំលឹក អនុសាាវរីយ៍ សំណង់ ចាស់ ៗ

Photographer: Mr. Lee
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LIGHT AND SHADOW

ពន្លឺ និងស្រមោលកម្មវិធី ល្ខោន សោបោក សោមោល ពី កោុម សិលោបៈ គោក ធ្លក
កាលពីថ្ងេទី២ខេកញ្ញេឆ្នេំ២០១៥នេះThe Plantation Resort and Spaបាន
ចូលរួមផេសព្វផេាយពីវបេបធម៌សិលេបៈបុរាណខ្មេរទាក់ទងនឹងរបំាសេមោលសេបេក
ខលដេលមានការចូលរួមយា៉េងកោះករពីសំាក់ភ្ញៀវខ្មេរនិងបរទេស
ដោយមានការបមេើជូននូវភេសជ្ជៈនិងអាហារសមេន់ាចេើនទៀតដេលធ្វើ
ឲេយកម្មវិធីមានភាពសបេបាយរីករាយ។

Light and Shadow By Kok Thlok Association
Plantation +855(0)23 21 51 51
#28 Street 184, Phnom Penh ,Cambodia

ខ្មេរយើងតាំងពីជំនាន់ដើមមកាអ្នកខ្លេំងពូកេខង
សិលេបវេទមន្តគេប់មុខវិា្ជេមកទល់សព្វថ្ងេនេះក៏នៅតេ
សេសសល់សមេេប់យកមកបេើបេេស់ក្នុជងជីវភាពបេចាំ
ថ្ងេផងដេរតេតេង់នេះ Sabayចង់លើកយកវេទមន្តនៅ
ក្នុជងការលេងសៀកមកនិយាយម្ដង។សៀករហសេសកម្ម
មិនមេនាអ្វីដេលគេប់គា្នេសុទ្ធតេអាចធ្វើបាននះទេា
សុទ្ធតេមានអំាចចិត្តខងក្នុជងដេលអាចនិយាយបាន
ថដូចាវេទមន្តដេរដើមេបីរួមចំណេកធ្វើឲេយសៀកនះ
កាន់តេអស្ចេរេយនឹកស្មេនមិនដល់។

លកតេងសម៉េាអ្នកលេងសៀកអាជីពដ៏លេបី
មួយរូបដេរនៅក្នុជងបេទេសកម្ពុជាយើងគាត់ចេះលេង
សៀកអស់ាង១៥ឆ្នេំហើយដោយសរតេមានភាព
សេាញ់ដិតដាមខ្លេំងចំោះការលេងសៀកគាត់បាន
ស្វេងរកចំណេះពីការលេងសៀកគេប់វិធីដោយគា្មេនគេូ
បងេៀន។ាហាក់ដូចាពិបាកនឹងជឿថគាត់គេេន់តេ
អានសៀវភៅចេើនទាក់ទងនឹងការលេងសៀកហើយ
រៀនវិធីទាំងនះតាមសៀវភៅក៏អាចធ្វើឲេយលកកា្លេយ
ាអ្នកលេងសៀកយា៉េងជំនាញដូចសព្វថ្ងេនេះដេរ។

លកសម៉េបេេប់មកកាន់Sabayថ«ខ្ញុជំជឿលើវេទមន្ត
ថាពិតាមានមេនបើខ្ញុជំមិនជឿថាមានទេខ្ញុជំក៏គា្មេន
ថ្ងេនេះដេរ»ពេេះអ្វីដេលខ្ញុជំបានបងា្ហេញតាមរយៈសៀក
រហសេសកម្មគឺមើលទៅសុទ្ធតេាវេទមន្ត្តដេលអស្ចេរេយ
មិនគួរឲេយជឿហើយគេប់គា្នេតេងតេភា្ញេក់ផ្អើលហើយ
និយាយថាាវេទមន្តឬមិនមេនទើបាអាចទៅរួច
បេបនេះ!

តាមពិតទៅតិចនិកនិងភាពរហ័សរហួនាចំណុច
សំខន់នៅក្នុជងការលេងសៀកតេទន្ទឹមនឹងនេះដេរទាល់
តេមានភាពជឿាក់ខ្លេំងនៅពេលដេលលេងសៀក
ដេលអាចហៅាបានថាអំាចផ្លូវចិត្តខងក្នុជងដេល
ាវេទមន្ត។មុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្ដេងសៀកគឺតេូវដឹង
ចេបាស់ពីទឹកចិត្តទសេសនិកជនថគាត់ចង់បានអីគាត់ជឿ
ដេរអត់និងទីតាំងនេការសម្ដេងតើាអំណយផល
ទៅលើសៀកមួយានះហើយដេលគាត់ហៅាថ
ាវេទមន្តអាចទាញយកចំាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក
មើល។
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កាស  និង ធុង បាស អត់ ខ្ស្  2 in 1

សមេេប់អ្នកដេលចូលចិត្តស្ដេប់តន្តេីនិងរាំលេងនេះា
បេភេទកាសស្ដេប់និងធុងបាសាមួយគា្នេតេមួយធ្វើ
ឲេយអ្នកកាន់តេចំណេញដោយមិនបាច់ចំាយការទិញ
កាសស្ដេប់ផេសេងនិងធុងបាសផេសេងទៀតទេ។ាដើរតួ
នាទីាកាសស្ដេប់បេើបាន១០មោ៉េងនិងាធុងបាស
បានដល់ទៅ៥មោ៉េងហើយមានសំឡេងពីរោះរងំទាំង
ស្ដេប់ាប់តេចៀកទាំងបើកលឺចេញមកកេេដោយ
ភា្ជេប់Bluetoothពីទូរស័ព្ទដេឬ Tablet របស់អ្នកា
ការសេេចអ្នកនឹងអាចស្ដេប់ចមេៀងដ៏ពីរោះនិងអាចរាំ
លេងជុំគា្នេាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកបានយា៉េងសបេបាយ។

ាបេភេទជញ្ជីងដ៏តូចចេឡឹងតេអាចថ្លឹងបានចេើន
យា៉េងដូចជញ្ជីងធំៗ និងងាយសេួលយកទៅគេប់ទី
កន្លេងដោយគេេន់តេដំឡើងកម្មវិធីនៅក្នុជងទូរស័ព្ទរបស់
អ្នកហើយភា្ជេប់Bluetoothាមួយជញ្ជីងWeightitz ា
នឹងបងា្ហេញលេខទម្ងន់ដេលថ្លឹងនៅក្នុជងទូរស័ព្ទឬTablet
របស់អ្នក។លក្ខណៈពិសេសរបស់ាគឺអាចជំនួសតួនាទី
ជញ្ជីងាចេើនបេភេទដូចាជញ្ជីងថ្លឹងឥា៉េន់ថ្លឹងទម្ងន់
មនុសេសសត្វថ្លឹងតេីសច់គេឿងទេសគេប់បេភេទទាំង
អស់។ដេលជញ្ជីងWeightitz     មួយអាចថ្លឹងបានដល់
ទៅ៣០គីឡូតេបើអ្នកចង់ថ្លឹងអ្វីកាន់តេធ្ងន់ាងនេះអ្នក
គេេន់តេបេើជញ្ជីង Weightitzបន្ថេម២ឬ៣ទៅតាម
ឥា៉េន់តិចឬចេើនដេលអ្នកចង់ថ្លឹងគេេន់តេដាក់ាទាំង
អស់នៅកេេមឥា៉េន់ទាំងអស់ដេលអ្នកចង់ថ្លឹងានឹងបូក
ទម្ងន់ទាំងនះរួមទៅាទម្ងន់សរុបឲេយអ្នក។

Weightitz
ជញ្ជីងសេេលជាងគេលើពិភពលោក

បច្ច្រកវិទ្រយាប្រចាំខ្រ

កង្ហេរតេជាក់ទំនើប

COOLMORE
ាបេភេទកងា្ហេរតេាក់ទំនើបថ្មីដេលអាច
ជំនួសកងា្ហេរធម្មតាកងា្ហេរទឹកកកធុងកា្លេសេ
និងមា៉េសុីនតេាក់ដេលមិនគួរឲេយជឿាជួយ
សនេសំថវិកាចំាយាចេើននិងជួយការពារ
បរិស្ថេនទៀតផង។ាតូចល្មមអាចយកទៅ
តាមខ្លួនបានគេប់ទីកន្លេងដោយបេើាា
កងា្ហេរលើតុពេលបេើកុំពេយូទ័រកុំឲេយក្ដេក៏បាន
ាធុងកា្លេសេភេសជ្ជៈផេសេងៗ និងពេលដេល
ក្ដេបេើជំនួសមា៉េសុីនតេាក់ក៏បានពេេះា
បញ្ចេញខេយល់តេាក់មកកេេដោយគេេន់
តេភា្ជេប់ាមួយដុំUSBរបស់ាដេលសក
ថ្មពេញគឺបេើបានតេម្ដងពេលនេះអ្នកនឹង
លេងបារម្ភពីភាពក្ដេស្អុជះស្អេប់គេប់ទីកន្លេង
ទៀតហើយ។

Source: www.kickstarter.com/   
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នាឱកាសបុណេយបេពេណីាតិភ្ជុជំបិណ្ឌនេះមជេឈមណ្ឌលកមេាន្តKids 

Cityនឹងផ្ដល់ភាពសបេបាយរីករាយាចេើនដល់អស់លកអ្នកទាំង
អស់គា្នេចាប់ពីថ្ងេទី១១រហូតដល់ថ្ងេទី១៣ខេតុានេះនៅKids City
មានការដាក់បងា្ហេញពីការធ្វើនំអនេសមខ្មេរពីអ្នកដេលមានបទពិសោធន៍
ធ្វើនំអនេសមយកេសហើយលកអ្នកអាចធ្វើការភ្លក់បានគេប់គា្នេនិងកាន់
តេអស្ចេរេយនះលកអ្នកមានឱកាសទទួលបាននូវការបញ្ចុជះតម្លេដ៏
ពិសេសទៀតផង។

ដោយសរក្នុជងខេតុានេះាខេដេលមានកម្មវិធីសបេបាយៗចេើន
យើងក៏បានរៀបចំនូវកម្មវិធីដ៏ពេញនិយមនៅលើពិភពលកផងដេរ
គឺបុណេយHalloweenដេលបេេរព្ធធ្វើនៅថ្ងេទី៣១តុាដល់ថ្ងេទី១
ខេវិច្ឆិកា។យើងមានបើកជូននូវការកមេាន្តក្នុជងផ្ទះខ្មេច(Haunted 

House)សមេេប់អ្នកដេលមានភាពអង់អាចកា្លេហានហា៊េនចូល
ទៅសកលេបងដើមេបីយកឈ្នះភាពភ័យខ្លេចាមួយខ្មេចាចេើន
ដេលបានស្លេប់ដោយហេតុផលផេសេងៗគា្នេនៅក្នុជងផ្ទះខ្មេចនះហើយ
លើសពីភាពសបេបាយរីករាយអ្នកក៏អាចទទួលបានរងា្វេន់ដ៏អស្ចេរេយ
ាចេើនពីKids Cityលើសពីនេះយើងក៏នឹងមានកម្មវិធីស្វេងរក
ល្ពេសមេេប់ក្មេងដេលអ្នករកបានល្ពេដេលាក់បានចេើនាង
គេនឹងទទួលបានរងា្វេន់ពិសេសៗផងដេរ។ហើយនៅរសៀលមោ៉េង១
ដល់ម៉ោេង៣នឹងមានការបន្ថេមជូននូវកម្មវិធីតុបតេងមុខបេបHalloween
សមេេប់អ្នកដេលមកចូលរួមលេងកមេាន្តនៅKids Cityដោយឥត
គិតថ្លេ។

នៅថ្ងេទី១ខេវិច្ឆិកាវិញមានផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីកាន់តេពិសេសសមេេប់
កូនរបស់អស់លកអ្នកគឺកម្មវិធីជប់លៀងរបស់ក្មេង(Halloween 

Kids’ Party)។ក្មេងដេលចូលរួមក្នុជងកម្មវិធីនឹងអាចញ៉េអំាហារសមេន់
និងភេសជ្ជៈនិងការលេងកមេាន្តបានមួយសកម្មភាពបូករួមទំាងមាន
ឱកាសចុះឈ្មេះបេកួតក្នុជងកម្មវិធីបងា្ហេញម៉ូតសំលៀកបំពាក់Hal-

loween (Halloween's Kid Fashion Show)ឬអាចចុះឈ្មេះបេកួត
ក្នុជងកម្មវិធីគូរមុខ(Face Painting)ប្លេកៗរៀងខ្លួន។
អ្នកដេលស្លៀកសំលៀកបំពាក់Halloween  ឬអ្នកដេលបានគូរមុខ
ស្អេតាងគេនិងសកសមាងគេនឹងតេូវបានជេើសាជ័យាភី
ហើយទទួលបានរងា្វេន់អស្ចេរេយាចេើនពីKids City។ឱកាសកមេាន្ត
សបេបាយរីករាយាមួយកូនៗនិងកេុមគេួសរដេលមិនគួររំលងសូម
អញ្ជើញមកKids Cityនៅក្នុជងរដូវកាលកម្មវិធីពិសេសៗនេះទាំង
អស់គា្នេកុំខន!!

បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

Halloween

G h o s t  i n  P h o t o

កម្មវិធីនេះគឺអ្នកអាចបន្ថេមរូបភាពខ្មេចទៅក្នុជងរូបដេល
ថតភា្លេមៗ ឬរូបថតដេលមានសេេប់នៅក្នុជងទូរស័ព្ទ
របស់អ្នកក្នុជងនះមានរូបភាពខ្មេចាចេើនដេលអ្នក
អាចជេើសរីសបានតាមចិត្ត។ដោយគេេន់តេធ្វើការ
Download  កម្មវិធីនេះពីInternetអ្នកនឹងអាចកាត់
រូបថតបនា្លេចមិត្តភក្តិរបស់អ្នកាមួយខ្មេចបានហើយ
Share  នៅក្នុជងFacebook ,Instargramផេសេងៗ តាម
តមេូវការរបស់អ្នកចាំអងា្កេល់ទៀតDownloadកម្មវិធី
នេះឥលូវភា្លេមទៅ។

( A n d r o i d )

-ាបេភេទកាសស្តេប់តេចៀកគុណភាពខ្ពស់ាមួយនឹងបច្ចេកវិទេយាHi-Res Audio.

-ខេសេកាសធ្វើការតភា្ជេប់ទៅនឹងរន្ធសកថ្មរបស់បេភេទAndroid Mini USB និង
Lightening iPhoneដើមេបីចាប់យកសម្លេងបេភេទ Analogueដេលផ្ដល់នូវសំឡេង
លឺចេបាស់ហាក់បីដូចាអ្នកកំពុងស្តេប់ការបេគុំតនេ្តីផ្ទេល់។
-មានភា្ជេប់ាមួយនឹងតំណរខេសេបេភេទMini Jack 3.5mmផងដេរ។

លកអ្នកអាចរកាវបាននៅតាមតំាងចេកចាយលក់របស់កេុមហ៊ុនSONY 
Sony Music Café: 
Kfour Group Ltd. Soriya level 3 Sunsimexco Co, Ltd.
Kim Heng Center (No. 118., South of Central Market)
Nojima  (Level1,  Aeon Mall).
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ដោយសរ BRAND HONDAមានការគាំទេកើនឡើងយា៉េងខ្លេំងពីសំាក់អតិថិជននៅក្នុជងបេទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយHONDAពេយាមយាមធ្វើឲេយមាន
ភាពនិយមឥតងាករេចំោះមា៉េកផលិតផលរបស់ខ្លួនដោយបានបង្កើតកម្មវិធីមួយដេលមានឈ្មេះថ“Honda AT Club”។នេះាឆ្នេំទី១ដេលកេុមហ៊ុន
អិនសុីអិចបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដោយទទួលការចុះឈ្មេះសមាជិកHonda AT Clubចំនួន២៥០០នាក់ដល់អតិថិជនដេលបេើបេេស់ម៉ូតូ
ម៉ូដេលHonda Scoopy I, Honda MooveនិងHonda Click125។សមាជិកHonda AT Clubនឹងទទួលបានអត្ថបេោជន៍ដ៏ពិសេសាងអ្វីដេលអ្នក
ដទេនឹកស្មេនាមួយការផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លេនូវសៀវភៅគូប៉ុងពេមទាំងរីករាយនឹងអត្ថបេោជន៍ាចេើន ដេលធ្វើឲេយអ្នកទទួលអារម្មណ៍សបេបាយ 
រីករាយនិងមានន័យាងពេលាៗទាំងអស់។

ដើមេបីបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងលើកទឹកចិត្តពេមទាំងថ្លេងអំណរគុណយា៉េងជេេលជេេដល់អតិថិជនកេុមហ៊ុន NCX (Honda)។កេុមហ៊ុនបានរៀបចំ
បេេរព្ធពិធីសមោ្ពេធកម្មវិធីHonda AT Clubនៅថ្ងេសៅរ៍ទី26ខេកញ្ញេឆ្នេំ2015ចាប់ពីមោ៉េង១រសៀលដល់មោ៉េង៦ា្ងេចនៅរោងកុនPlatinum Cineplex
ផេារទំនើបសូរិយា(ាន់ទី5)។

7BENEFITS of MOTORBIKE

ាការពិតរថយន្តពេលខ្លះអាចនិយាយបានថមាន
អត្ថបេោជន៍ចេើនពេេះាជួយបាំ
ងខេយល់ភ្លៀងកម្ដេនិងមានផសុកភាព។ទន្ទឹមនឹង
សរៈសំខន់ទាំងនេះាក៏មានផលលំបាកចំោះ
បេាជននៅទីកេុងដេលមានលុយកាក់មិនសូវ
ចេើនហើយចង់ទិញឡានជិះពេេះការចំាយ
សំងចេើនពេលកកស្ទះកន្លេងទុកដាក់ថ្លេជួសជុល
ាដើម។ដោយសរហេតុផលទាំងនេះហើយធ្វើឲេយ
ពូកគេសមេេចបេើបេេស់ម៉ូតូចេើនាងឡាន។តើការ
បេើបេេស់ម៉ូតូបេសើរាងឡានលើចំណុចអ្វីខ្លះ?

១.ចំណេញកន្លេងចត៖ាទូទៅចំោះទីធា្លេចត
រថយន្តមួយគឺអាចឲេយម៉ូតូធនល្មមចតបានដល់ទៅ
៣ឬ៤ឯណះ។នេះក៏ារឿងលំបាកមួយសមេេប់
បេាជនមួយចំនួនផងដេរពេលខ្លះពួកគេមានឡាន
គា្មេនកន្លេងដាក់តេូវយកទៅដាក់កន្លេងផ្ញើរថយន្ត។ា
ធ្វើឲេយខតបង់ថវិកាមួយកមេិតទៀត។



២.ម៉ូតូសុីសំងតិចាងឡាន៖ាការពិតចំោះម៉ូតូ
ធន់ល្មមដូចា Scoopyសុីសំងបេហេលា២,៥
ទៅ៣លីតេប៉ុណ្ណេះក្នុជង១០០គីឡូម៉េតេ។ចំោះ
រថយន្តតេូវចំាយសំងចេើនាម៉ូតូបេហេល៣ទៅ
៤ដងឯណះ។
៣.ម៉ូតូមានតម្លេទាបាងឡាន៖សមេេប់ឡានមួយ
គេឿងស៊េរីល្មមគឺមានតម្លេខ្ទង់មុឺន។ចំោះតម្លេនេះ
អាចទិញម៉ូតូស៊េរីថ្មីធុនតូចបានដល់ទៅ៤៥គេឿង។
ចំណេកថ្លេជួសជុលពេលមានបញ្ហេម៉ូតូក៏ចំាយ
តិចាងឡានដេរ។


៤.អ្នកបើកម៉ូតូមានសុវត្ថិភាពាងឡាន៖អ្នកបើក
ម៉ូតូមិនហា៊េនផ្ញើសរពេលកំពុងបើបរឡើយពេេះពួក
គេខ្លេចមានគេេះថ្នេក់ប៉ុន្តេអ្នកបើករថយន្តអាចឆ្លៀត
បានដោយគិតថខ្លួនឯងនៅក្នុជងឡានដូចនេះាអាច
បា្ដេលឲេយមានគេេះថ្នេក់គេប់ពេល។

៥.ជិះម៉ូតូមានភាពស្និទ្ធស្នេលាងឡាន៖អ្នកអាច
នៅកេបេរាមួយមនុសេសពិសេសបានយា៉េងជិតស្និទ្ធ
ពេលកំពុងជិះម៉ូតូរួមគា្នេ។

៦.ជិះម៉ូតូអាចទទួលខេយល់អាកាសធម្មាតិពេញ
ខ្លួន៖ពេលដេលអ្នកជិះទៅតាមតំបន់ធម្មាតិនានា
អ្នកអាចសេូបនិងប៉ះខេយល់អាកាសពេញខ្លួន។

៧.ជិះម៉ូតូអាចកមេាន្តបត់បេនខ្លួនយា៉េងសបេបាយពេល
កំពុងបើកបរក្នុជងលឿនយឺត។
បេភព៖thekneeslider 

ហ្រតុផល ៧ យ៉្រង បង្ហ្រញ  ថា  
ប្រើប្រ្រស់ ម៉ូតូ ប្រសើរ ជាង ឡាន
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CAFE RACING

សុាព បុរស ជិះ ម៉ូតូ ជុំ វិញ ទី កាុង ភ្នំពាញ
DGRគឺាសហគមន៍មួយដេលបេមូលផ្តុជំសុទ្ធតេអ្នកដេលសេាញ់និងចូលចិត្តជិះម៉ូតូClassic Styleទើបគេ
បានបង្កើតឡើងនូវកម្មវិធីGentleman Rideដេលមានការចូលរួមពីអ្នកស្ម័គេចិត្តាចេើនដោយស្លៀកសំលៀក
បំពាក់ាសុភាពបុរសហើយជិះម៉ូតូClassic Style  ជុំវិញទីកេុងភ្នំពេញ។កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងាលក្ខណៈ
មូលនិធិសបេបុជរសធម៌ដេលចូលរួមវិភាគទានទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់បុរស។

កម្មវិធីជិះម៉ូតូClassic Style ជុំវិញទីកេុងនេះតេូវបានរៀបចំឡើងដោយកេុមអ្នកស្ម័គេចិត្តទាំងអស់គា្នេនៅគេប់
ទីកន្លេងទាំងអស់ហើយគោលដៅនៅក្នុជងការជិះម៉ូតូនេះគឺបានផ្ដល់ជូនសមេេប់អ្នកដេលបានចុះឈ្មេះចូលរួម
កម្មវិធីGentleman Rideតាមរយៈគេហទំព័រ៖www.gentlemansride.com។

THE OFFICIAL DGR 2015 - PHNOM PENH, CAMBODIA
Photo by: Pu Sem
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AFTERLIFE
EDM គឺជាពក្យកាតេ់ចញមកពីពក្យេពញ Electronic Dance Music 
ែដលជាចងា� កេ់ភ�ងមយួ កំពុងវាយលុកក�ុង្រសទបយុ់វវយ័េនកម�ុជា 

ែដលនិយមចូលចិត�សា� បេ់ភ�ងែបបញាកក់�នា� កអ់ារម�ណ៍ ។ េនក�ុងចងា� ក ់
EDM េនមន្របេភទចងា� កតូ់ច (Sub-Genre) េផ្សងៗេទៀតដូចជា 

House, Trap, Dubstep, Trance, Drum & Bass 
ជាេដើមេហើយមនិសូវជាមន ការេ្រច�ងប៉ុនា� នេទ 

ែតសាចេ់ភ�ងអាចេធ�ើេអាយ អារម�ណ៍អ�កសា� ប ់សប្បោយរកីរយបន ។
ឥលូវចងា� កទ់ងំេនះបន រកីសាយភាយេនក�ុង្រសទបយុ់វវយ័ជាេ្រចើន 
បនា� បព់ីមនការ្របគុំត្រនី ដធ៏ំមយួកាលពីចុងែខ ឩសភាកន�ងមក 

ឥលូវចងា� កទ់ងំេនះបន រកីសាយភាយេនក�ុង្រសទបយុ់វវយ័ជាេ្រចើន 
បនា� បព់ីមនការ្របគុំត្រនី ដធ៏ំមយួកាលពីចុងែខ ឩសភាកន�ងមក 

ែដលមន DJ អន�រជាតិ Huy Dx និង DJ Maily ែដលជា DJ ែខ�រជាអ�ក 
ចកេ់ភ�ងេបើកឆាក ។ ចបត់ាងំពីេពលេនាះមកទំពរ័ EDM Cambodia 
កប៏នចបេ់ផ�ើម ទទួលបននូវការគ្ំរទជាបន�បនា� ប ់។ េ្រកាយមក EDM 

Cambodia បន្របមូលជាសមជិក ្របមណ ១៣ អ�កបេង�ើតកម�វធិី 
Party មយួែដលមន DJ ចកែ់តបទ្របេភទ EDM សុទ�កាលពីែខ 

មថុិនា ក�ុងេគលបំណង ្របមូលផ�ុ ំ អ�ក្រសលញ់ចូលចិត�ចងា� ក ់EDM 
បនសប្បោយម�ង េ្រពះថេនកម�ុជា ពិបករកក�ឹបណ ែដលចកេ់ភ�ង 
មថុិនា ក�ុងេគលបំណង ្របមូលផ�ុ ំ អ�ក្រសលញ់ចូលចិត�ចងា� ក ់EDM 
បនសប្បោយម�ង េ្រពះថេនកម�ុជា ពិបករកក�ឹបណ ែដលចកេ់ភ�ង 

EDM សុទ�ណស់ ។
កម�វធិីទីមយួរបស់ EDM Cambodia ទទួលបនគ្ំរទជាខ� ងំេដាយ 
មនអ�កចូលរមួ រហូតដល់េទជាង ៣០០ នាក ់។ EDM Cambodia 
កប៏នបែន�មសមជិក ដល់ ១៤ របូេហើយកប៏នេទសែម�ងេនកម�វធិី 

ត្រនីបូព៌ ផងែដរ ែដលមនអ�កចូលរមួ្របមណ ៧០០ នាក ់។ 
ឥលូវេនះ កម�វធិីទី ៣ របស់ EDM Cambodia បនមកដល់េហើយ ឥលូវេនះ កម�វធិីទី ៣ របស់ EDM Cambodia បនមកដល់េហើយ 

ែដលមនេឈា� ះថ Afterlife : Heaven vs Hell ។ 
កម�វធិីេនះនឹង្របរព�េធ�ើេឡើងេន េកាះេព្រជ អគរ H េនៃថ�េសរ ៍ទី ៣១ 
តុល ២០១៥ ចំៃថ� Halloween ែតម�ង ។ Afterlife : Heaven vs Hell 

នឹងកា� យជាកម�វធិី្របគំត�ន�ី Halloween ដធ៏ំមយួេនកម�ុជា 
ែដលមនិធា� បម់នពីមុនមក ែដលបនរពំឹងទុកនឹងមនអ�កចូលរមួ ៩០០ 

េទ ១.០០០ នាក ់។ EDM Cambodia 
សង្ឃមឹថនឹងផ�ល់ជូនបទពិេសាធន ៍នូវការ្របគុំត�ន�ី សង្ឃមឹថនឹងផ�ល់ជូនបទពិេសាធន ៍នូវការ្របគុំត�ន�ី 

ែបបថ�ីែដលមនិធា� បម់នពីមុនមក ជាពិេសសអ�កែដលចូលចិត�ចងា� ក ់
EDM ៕
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Model: Mey
Makeup: Apple Love
Photographer: Mr. Lee
Concept: Halloween
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Makeup: Apple Love

Photographer: Mr. Lee
Concept: Halloween
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និយាយតាមតេង់តំាងពីក្មេងខ្ញុជមិំនដេលមាន
ក្តសីេមេចង់កា្លេយាdesignerអីនះទេ,
តេបិតតេមានមា្តេយាាងកាត់ដេរប៉ុន្តេខ្ញុជមិំនដេលគិត
សេមេថនិងធ្វើការងារដូចគាត់ទេពីពេេះាាការងា
រមួយដ៏នឿយហត់សឹងតេគា្មេនពេលសំរាកដូចគេ។ខ្
ញុជមិំនដេលដឹងថខ្លនួឯងអាចកាន់ខ្មេដេគូររូបរឺរចនាា
ម៉ូតសំលៀកបំពាក់អីដេរដឹងតេមឹថខ្លនួឯងរីសចេើន
ពេលស្លៀកពាក់ហើយចូលចិត្តសេមើសេមេរូបភាពខ្
លួនឯងាមួយរ៉ូបធំៗដូចគេហៅថរូ៉បពេះនាងក្នុជងរឿង
Fairy Taleអីនឹង។ប៉ុន្តេជីវិតរបស់ខ្ញុជបំេេបេលួដូចកេឡា
ប់ផេនដីពេលខ្ញុជចំាប់ផ្តើមជីវិតមហាវិទេយាល័យ។ពីមួ
យថ្ងេទៅមួយថ្ងេខ្ញុជសំបេបាយរីករាយនិងអ្វដីេលខ្ញុជរំៀន
ហើយមានអារម្មណ៏ថពេញចិត្តនិងជំនេញនេះខ្លេងំឡើ
ងៗ។ដោយមានអ្នកម៉ាក់ដ៏ល្អាគំរូសេេប់ខ្ញុជគិំតពីគាត់រា
ល់ពេលខ្ញុជជួំបការលំបាកការខិតខំរបស់គាត់ាកំាំង
ជំរុញខ្ញុជអំោយដើរទៅមុខានិច្ច។

បើនិយាយារួមខ្ញុជគិំតថហ្វេសសិនាឧសេា
ហកម្មមួយដេលមានការបេកួតបេជេងខ្លេងំ
ពិសេសសំរាប់បេទេសអភិវឌេឈន៏ដូចាអាមេរិច,បារំាង
,ជបុ៉ន....ាដើមប៉ុន្តេសំរាប់កម្ពុជាហ្វេសសិនាឧសេា
ហកម្មដេលនៅមានកំរិតហើយយើងខ្វះធនធានមនុស្

សខងផ្នេកនេះចេើន។យើងមានសៀវភៅម៉ូតាចេើន
និងហាងលក់សំលៀកបំពាក់ាចេើនប៉ុន្តេ
យើងនៅខ្វះគំនិតច្នេបេឌិតដោយខ្លនួឯង
ម៉ូតភាគចេើនចំលងពីបរទេសមេយ៉ាងវិញទៀតបេាជន
មួយចំនួនគាត់មិនសូវយល់ដឹងពីតំលេសិលេបច្នេបេឌិត
ដូច្នេះគាត់មិនសូវអោយតំលេនិងងាកទៅគំាទេតេសំ
លៀកបំពាក់ពីបរទេសវិញ។

សម័យនេះាសម័យកំុពេយូទ័រមនុសេសចាប់ផ្ដើមមា
នគំនិតកាន់តេទូលំទូាយចំោះការបេើបេេស់ជី
វិតរបស់ពូកគេ។សំរាប់ខ្ងុជភំាពលេចធ្លេប្លេកនឹង
គំនិតច្នេបេឌិតដេលមិនលួចចំលងនិងទទួលបានការគំ
ទេចេើននាពេលអនាគតពិសេសពីសំាកយុវវ័យ។

សំរាប់សំលៀកបំពាក់បេពេណីខ្មេរខ្
ញំុជសេាញ់ចូលចិត្តសឹងតេទំាងអស់ពិសេសស្
នាដេសំលៀកបំពាក់នារីរបំាបូរាណ៍នៅសម័យដើម។
ខ្ញុជកំោតសរសើរនូវគំនិតចេ្នបេឌិតរបស់ដូនតាខ្
មេរយើងទៅលើកេបាច់កេបូររចនាទំាងលើសំលៀកបំ
ពាក់ក៍ដូចាថ្មបេេសទ-ល-។កេេពីកេបាច់រចនា
ខ្ញុជចំាប់អារម្មណ៍លើជីវិតរស់នៅក៍ដូចាជំនឿរបស់
បេាជនខ្មេរបូរាណដេលក្នុជងនះផងដេរខ្មុជបំានលើ

កយកជំនឿរបស់បុព្វបុរសយើងទៅលើសក់យ័ន្ត
មកធ្វើាម៉ូតរចនាសំលៀកបំពាក់ដោយបេើបេេស់ដេក
លួសពុតធ្វើាកេបាច់យ័ន្ត។

ការងាររបស់ខ្ងុជភំាគចេើនទាក់ទងនឹងជីរិតខ្មេរនាសម័យ
បូរាណគួបបពា្ចលូាមួយនឹងសិលេបៈសម័យទំនើបខ្ងុជចំ
ង់បងា្ហេញពីកំាំងនឹងភាពអង់អាចរបស់ស្ដេខី្មេរដោយ
លុបបំបាត់នូវការភាពមិនស្មើគា្នេរាងបុរសនិងស្ដេកី្នុជង
សង្គមយើង។ទសេសនៈរបស់ខ្ងុជគឺំចង់អោយស្ដេខី្មេរគ្
របរូបមានភាពកា្លេហានក្នុជងការតុបតេងខ្លនួនិងជេើសរី
សអី្វដេលខ្លន់ួពេញចិត្ដហើយហ៊ាេនបងា្ហេញភាពាខ្លនួ
ឯងតាមរយៈសំលៀកបំពាក់។ខ្ងុជចំង់អោយស្ដេគីេប់រូប
យល់ពីការអោយតំលេទៅលើខ្លនួឯងសេាញ់ខ្លនួឯង
មានភាពជឿាក់លើឹខ់្លនួឯងនិងមានសិទ្ធជេើសរីស
នូវសំលៀកបំពាក់ដេលខ្លនួសេាញ់ដោយមិនតេវូ
តាមការសំរេចចិត្ដពីមនុសេសបេសុ។

“មន្ដសេ្នហ៏របស់មនុសេសសេគឺីស្ថតិនៅលើភាពកា្លេហាន
និងជំនឿជឿាក់លើខ្លនួឯងហើយដើមេបីសំរេចគោល
ដៅមូយនេៈស្ដេគីេប់រូបតេវូការសំលៀកបំពាក់ដេលពួក
គេសេាញ់ពេញចិត្ដ។"

Challenger
FASHION IS ABOUT SOMETHING
THAT COMES OUT WITHIN YOU.
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ART
STREET

វិចិតេករArt Street លេបីនៅកម្ពុជា

កាលពីប៉ុនា្មេនឆ្នេំមុនកន្លងទៅយើងឃើញថរាល់គំនូរ
ដេលបានគូរចោលនៅតាមជញ្ជេំងតាមផ្លូវឬកន្លេង
សំណង់ចាស់ផេសេងៗ គឺគា្មេនអ្នកាចាប់អារម្មណ៍ទាល់
តេសោះគេេន់តេឃើញហើយក៏មើលចោលមិនដឹងថ
ាមានន័យបេបម៉េចឬមានសិលេបៈអ្វីខ្លះដេលវិចិតេករ
ចង់បងា្ហេញតាមរយៈការគូរនះទេ។តេមកទល់ឥលូវ
នេះបេាជនខ្មេរយើងមានការយល់ដឹងកាន់តេចេើន
អំពីសិលេបៈគំនូរនៅតាមជញ្ជេំងផ្លូវដោយសរសិលេបៈ
ក្នុជងការគូររូបនៅលើជញ្ជេំងដេលមានាយាមួយ
រចនាបថខ្មេរធ្វើឲេយវិចិតេករបរទេសមា្នេក់ទទួលបានការ
គាំទេាខ្លេំងពីយុវវ័យជំនាន់ថ្មី។ចង់ដឹងថគាត់ាអ្នក
ាកុំភ្លេចអានការសមា្ភេសខាងកេេមនេះាមួយ
គាត់ផ្ទេល់ម៉ង៎!!

ធា្លេប់ឃើញដេរអត់រូបនៅតាមជញ្ជេំងដេលមានរូបដេ?
គំនូរទាំងនះគឺាស្នេដេច្នេបេឌិតរបស់លកChifumi
ដេលាជនាតិបារាំងហើយបានរៀនចប់ផ្នេកគូររូបនៅ
បេទេសគាត់។ភាគចេើននេគំនូររបស់Chifumiគឺមាន
រូបដេនិងាយឡំាមួយរចនាបថខ្មេរបញ្ចូលគា្នេដូចា
រូបនាគរូបរាហូាដើមដេលបងា្ហេញពីសិលេបៈថ្មីតេលើក
តម្កើងពីវបេបធម៌ខ្មេរ។Chifumiបេេប់មកកាន់Sabayថ
«រូបដេគឺានិមិត្តសញ្ញេដេលបងា្ហេញថាាស្នេដេរបស់
លកហើយាបញ្ជេក់ពីអត្ថន័យនេគំនូរបេៀបដូចា
ភាសកាយវិការដេលបេើដេមកនិយាយទើបលកបេើ
រូបដេដើមេបីបកសេេយពីអត្ថន័យបង្កប់នេគំនូរ»។

Chifumiសងេឃឹមថតាមរយៈស្នេដេរបស់លកនឹងធ្វើឲេយ
វិចិតេករខ្មេរជំនាន់កេេយមានទឹកចិតនិងបន្តបងា្ហេញ
ស្នេដេទាំងអស់គា្នេឲេយបានកាន់តេចេើននិងធ្វើឲេយកម្ពុជា
មានវិចិតេករទាំងសម័យនិងបុរាណមានឱកាសបេកួត
បេជេងនៅលើឆកអន្តរាតិទាំងអស់គា្នេ។
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កេេពីទៅមើលកុននៅរោងកុនធំៗមានដឹងអត់ថអាច
ទៅមើលនៅាវិញ?ពេលខ្លះធុញនឹងមនុសេសចេើន
ពេលទៅមើលកុនម្តងៗហើយតេូវកក់សំបុតេតមេង់ជួរ
យកសំបុតេតេបើមិនបានកក់វិញអាចនឹងខកខនអស់
សំបុតេឬចូលមើលមិនទាន់ពេេះតមេង់ជួរយូរពេក
។ាមួយពេលខ្លះរឿងដេលបញ្ចេំងមិនតេូវនឹងមោ៉េង
ដេលអ្នកទំនេរអាចមើលបានទៀតាកាន់តេពិបាក
ថេមទៀតដើមេបីកុំឲេយមានភាពស្មុជគស្មេញចេើនបេបនេះ  
Sabayនឹងណេនាំអ្នកឲេយបានស្គេល់នូវកន្លេងដេលផ្តល់
នូវសេាបញ្ចេំងកុនាលក្ខណៈឯកជនដេលអ្នកអាច
រីសមើលមោ៉េងាក៏បានតាមពេលដេលអ្នកទំនេរ
ហើយមានកាតាឡុជកគេប់រឿងដេលអ្នកអាចជេើសរីស
ចង់មើលបាននិងមានមា៉េសុីនតេាក់ហើយនឹងការ
បមេើអាហារផេសេងៗ ។អ្វីដេកពិសេសគឺលកអ្នកអាច
មើលកុនក្នុជងបន្ទប់ឯកជនាលក្ខណៈគេួសរមិត្តភ័ក្ដិ
គូរស្នេហ៍ដេលមានផសុកភាពនិងអាចញ៉េំអាហារ
សមេន់ញ៉េំបានដោយសេរី។ខងកេេមនេះាកន្លេង
បមេើសេាកម្មបញ្ចេំងកុនឯកជនទាំង៥ដេលSabay 

បានណេនាំ៖

The Empire

 # 34,ផ្លូវលេខ130
Tel:077 468 243
Open: 1pm – 12am
www.the-empire.org/

T & 3D Movie House
# 71G, St. 402 
Tel: 089 725 520 / 081 310 069 
Open: 8pm-9pm
 www.tn3moviehouse.com 

The Flicks 1
#39B Street 95, Phnom Penh 
www.theflicks.asia

The Flicks 2
#90 Street 136, Phnom Penh

The Flicks 3
#8 Street 258, Phnom Penh

Soo Karaoke and Cinema
# 23, St. 112, KT Tower, 1st Floor
Tel:012 763 120 

និតា

ចង់មើលកុន
លក្ខណៈ
ឯកជនអត់?

PRIVATE CINEMA
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COVER DANCER
សព្វថ្ងេនេះដោយសរសិលេបៈនេការរាំកំពុងតេមានភាព
ពេញនិយមជុំវិញពិភពលកឃើញថមានយុវវ័យា
ចេើនបានបេមូលគា្នេាកេុមដើមេបីរាំតាមបទចមេៀង
លេបីៗ ដេលមានកេបាច់រាំឡូយៗ ហើយធ្វើការបង្ហេះនៅ
ក្នុជងគេហទំព័រសង្គមដូចា  Facebook, Youtubeដើមេបី
ទទួលបានការគាំទេពីទសេសនិកជនពីសមត្ថភាពនេការ
រាំរបស់ពួកគេ។ថ្ងេនេះSabayបានស្វេងរកឃើញកេុម
រាំCoverាយុវវ័យខ្មេរយើងដេលមានសមត្ថភាពរាំមិន
ចាញ់នឹងបរទេសមកបងា្ហេញឲេយគេប់គា្នេបានស្គេល់ចង់
ដឹងថពួកគេចេះរាំបានល្អពីាអត់ជួបាមួយការ
សមា្ភេសពីកេុមគាត់ខងកេេមទាំងអស់គា្នេ។

កេុម Elaztixមានសមាជិកដល់ទៅ១៨នាក់ក្នុជងនះ
មានសេីចំនួន៨នាក់និងបេុស១០នាក់មា្នេក់ៗ សុទ្ធតេ
មានកេបាច់រាំពិសេសរៀងៗ ខ្លួនពួកគេបានចាប់ដេគា្នេ
ាកេុមដោយសរមានក្ដីសុបិនដូចគា្នេ។ដោយសរតេ
សេាញ់ចូលចិត្តការរាំតាមបទភ្លេងរបស់តារាចមេៀង
កេុមកូរ៉េឲេយតេមានពេលទំនេរពីការសិកេាពួកគេតេង
ជុំគា្នេហាត់រាំតាមបទចមេៀងកូរ៉េទាំងនះដោយគេេន់
តេមើលតាមវីដេអូលើគេហទំព័រYoutubeសោះក៏
ពួកគេអាចរាំបានយា៉េងល្អដូចនៅក្នុជងវីដេអូនះអ៊ីចឹង
។មិនខ្វល់ថមានការរិះគន់បន្តិចបន្តួចពីសំាក់អ្នក
មើលមួយចំនួនក៏ដោយក៏សមាជិកក្នុជងកេុមទាំងអស់គា្នេ
នៅតេបន្តហ្វឹកហាត់និងបង្កើនសមត្ថភាពរាំទាំងអស់គា្នេ
ឲេយកាន់តេបេសើរាងមុនមិនឈប់ដាច់ខត។

បេធានកេុមElaztixបាននិយាយថ«នេះមិនមេនា
គាំទេសិលេបៈវបេបធម៌កេេបេទេសាងវបេបធម៌ក្នុជងសេុក
នះទេតេាាការបងា្ហេញពីសមត្ថភាពរាំថ្មីៗ ដេលមិន
មេនតេបេទេសយើងទេដេលបានធ្វើសូមេបីតេបេទេស
ជិតខងយើងនិងបេទេសនៅលើពិភពលកទាំង
មូលបាននាំគា្នេធ្វើាដេរ»។ហើយគោលបំណងរួមនេ
សមាជិកកេុមទាំងអស់គា្នេគឺចង់ឲេយខ្មេរយើងមានកេុមរាំ
Coverលេបីដូចនៅបេទេសជិតខងយើងពេេះគេអាច
ធ្វើបានពួកយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគា្នេបើមានការគាំទេ
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រFacebook  របស់Elaztix
ទាំងអស់គា្នេដើមេបីមើលវីដេអូរាំCover   ថ្មីៗ របស់ពួក
យើងទាំងអស់គា្នេ។

និតា
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MyTVសហការាមួយBBC Media Actionដើមេបីអប់រំ
យុវជនកម្ពុជាMyTVរួមាមួយBBC Media 

Action នឹងនាំមកជូនលកអ្នកនូវកម្មវិធីស្នេហ៍៩
រដូវកាលទី២ក្នុជងពេលឆប់ៗនេះ។កម្មវិធីទូរទសេសន៍
នេះបានទទួលថវិការឧបត្ថម្ភដោយអង្គការUNFPA
និងUSAIDក្នុជងគោលបំណងដើមេបីអប់រំយុវជនកម្ពុជ
ាលើបញ្ហេផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជ។
កម្មវិធីស្នេហ៍៩រដូវកាលទី១
បានចាក់ផេាយម្តងកាលពីឆ្នេំ២០១៤
នៅលើកញ្ចក់ទូរទសេសន៍MyTVនិងទទួលបានការគាំ
ទេយា៉េងខ្លេំងពីសធារណៈជនទូទៅនះដោយសរ
ភាពយន្តនេះបានផ្តល់អត្ថបេោជន៍ាចេើន
។ស្នេហ៍៩បានកា្លេយាកម្មវិធីដ៏មានបេាបេិយភា
ពយា៉េងខ្លេំង។កម្មវិធីនេះទទួលបានចំនួនLike
រហូតដល់១0000នាក់នៅក្នុជងបា្ដេញសង្គម
Facebookមានអ្នកទសេសនាចំនួន១,៣
ាននាក់នៅលើបា្ដេញYoutube
និងមានការទូរស័ទ្ទចូលកម្មវិធីវិទេយុជចំនួន៧០៥
នាក់នូវរាល់បេធានបទទាំង៤១ផេសេងគា្នេ។
រឿងនេះបានបេើពាកេយសំដីកំប្លុជកកំប្លេងដើមេបីសំរាលរា
ល់ពាកេយពេចន៍ដេលមានការហាមឃាត់ពីបេពេណីដេ
លារឿយៗមានការពិបាកដើមេបីពិភាកេានូវបញ្ហេដេ
លពិបាកបកសេេយ។ស្នេហ៍៩ពិពណ៌នាអំពីភាពកា្លេ
ហាននិងភាពឯករាជេយរបស់ស្តេីដូចនៅក្នុជងតួអង្គសំខ
ន់ៗនៅក្នុជងរឿងក្នុជងគោលបំណងដើមេបីដោះសេេយនិ
ងបំពេញគមា្លេតយា៉េងសំខន់នៅក្នុជងការសន្ទនាដេល
មាននៅជុំវិញសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជ។
អ្នកសេីMeghan MacBainដេលានាយករបស់
BBC Media Actionបេចាំបេទេសកម្ពុជា
បានមានបេសសន៍ថ៖ស្នេហ៍៩បានផ្
សព្វផេាយទៅដល់យុវជនាង១ាននាក់
បងា្ហេញពួកគាត់ពីកន្លេងដេលតេូវទៅដើមេបីទទួលបា
នពត៌មានលើបញ្ហេសុខភាពបន្តពូជនិងជួយឱេយពួក
គាត់ហា៊េនពិភាគេាបញ្ហេនេះទៅបីាតេូវពិគេេះាមួ
យឪពុកមា្តេយក៍ដោយ។ាមួយនូវការអប់រំនិងការ
ផ្តល់ពត៌មានរឿងភាគនេះក៍បងា្ហេញពីភាពកំប្លេងស្ងួ
តាចេើនហើយយើងគិតថទសេសនិកជននឹងទទួ
លបានភាពរីករាយនិងបន្តទសេសនារហូតដល់ភាគចុ
ងកេេយ។
ការចាប់ផ្តើមសម្តេងមាតិកានេរឿង

របៀបបេើពាកេយសំដីតេូវបានទទួលស្គេល់យា៉េងទូលំ
ទូាយពីទសេសនិកជនទាំងនៅតាមជនបទនិងទីក្
រុង។ភាពជោគជ័យនេការសម្តេងបានកើតមានឡើង
នះដោយសរតេការពិភាកេាឋិតនៅក្នុជងពេំដេនមួ
យដេលមិននិយាយហួសឫចាកបេធានបទ។
លកគុជចាន់វិសលបេធានគេប់គេងផ្នេកកម្មវិធី
របស់MyTVបាននិយាយថកម្មវិធីនេះាវិធីមួយដ៏
អស្ចេរេយដើមេបីអប់រំមិត្តបុរសរបស់យើងពីការគោរពដ
ល់ដេគូនិងរបៀបពីការថេរកេាដេគូលើបញ្ហេសុខភា
ពបន្តពូជ។
នេះគឺាកម្មវិធីបេបអប់រំអោយយើងតេូវតេគោរពនិ
ងអោយតំលេមនុសេសសេី។ស្នេហ៍៩នេះនឹងបំភ្លឺមនុ
សេសគេប់គា្នេពីរបៀបដើមេបីឱេយមានស្វេមីនិងដេគូដេល
ោរពេញទៅដោយក្ដីសេឡាញ់និងគោរព។លក
វិសលបានបន្ថេម។
លកបានថ្លេងថនេះបងា្ហេញយា៉េងចេបាស់ថMyTV 

មិនមេនតេឹមតេាប៉ុស្ត៍ទូរទសេសន៍កមេាន្តប៉ុន្តេក៏ា
បា្ដេញអប់រំមនុសេសជំនាន់កេេយឱេយយល់ដឹងចេបា
ស់ដោយខ្លួនឯងនិងទទួលស្គេល់សុខុមាលភាពបន្ត
ពូជ។
ដើមេបីបញ្ជេក់ពីភាពជោគជ័យ
កម្មវិធីស្នេហ៍៩រដូវកាលទី២នេះមានរហូតទាំងអស់
១០ភាគ។ទេង់ទេេយនេការសម្តេង
ការបេើពាកេយពេចន៍ការលេងសើច
និងទំរង់ផេសេងទៀតគឺយកតាមគំរូស្នេហ៍៩
រដូវកាលទី១នះដោយសរស្នេហ៍៩រដូវកាលទី១
នេះបានទទួលការគាំទេយា៉េងខ្លេំងសមេបើម។
កម្មវិធីស្នេហ៍៩រដូវកាលទី២
នឹងចាក់ផេាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទសេសន ៍MyTV
នៅថ្ងេទី២៥ខេកញ្ញេឆ្នេំ២០១៥វេាមោ៉េង៧យប់
និងចាក់ផេាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងេសៅរ៍វេា
មោ៉េង៥ា្ងេចនៅលើកញ្ចក់ទូរទសេសន៍MyTVដដេល
និងចាក់ផេាយម្តងទៀតនៅរៀងរាល់ថ្ងេពេហសេប
ត៍៏វេាមោ៉េង៥:១៥នាទីនៅលើកញ្ចក់ទូរទសេសន៍
CTN។ភាគនីមួយៗមិនតេឹមតេាការកមេាន្តស
មេេប់អ្នកទសេសនានះទេប៉ុន្តេនឹងផ្តល់នូវគន្លឹះនិងចំ
ណេះដឹងពីសុខភាពផ្លូវភេទទំនាក់ទំនងស្តេីនិងបុរស
និងភាពឯករាជេយនិងមិត្តភាព។
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គេេន់តេឃើញឈ្មេះហាងហឹរហឹរធ្វើឲេយយើងគិតក្នុជងចិត្ត
ភា្លេមថនៅហាងហ្នឹងមានលក់អីខ្លះហើយចេបាស់ាហឹរ
គេប់មុខហ្មង៎!ាពិសេសសមេេប់អ្នកដេលចូលចិត្តញ៉េំ
ហឹរគឺដឹងតេលួចលេបទឹកមាត់ហើយពេលបានឃើញមុខ
ម្ហបូនៅហាងនេះដោយសរតេSabay មិនអស់ចិត្តចង់ដឹង
ថម្ហូបនៅហ្នឹងហឹរប៉ុនាទើបស្វេងរកទៅដល់កន្លេង
ហាងហឹរហឹរហើយសកញ៉េំភា្លេមតេម្តង។

នៅទីនេះមានលក់អាហារសមេន់ាចេើនបេភេទដេល
លកអ្នកអាចជេើសរីសបានដូចាសច់ចងា្កេក់អំាង
គេចួអំាងោតអំាងដំឡូងអំាងនិងម្ហបូលេបីបេចំាហាង
នះគឺបបរគេចួ។អាហារសមេន់ទំាងអស់នះសុទ្ធតេ
តេវូបានផេសំាមួយនឹងទឹកបេឡាក់រូបមន្តពិសេសដេល
មា្ចេស់ហាងផ្ទេល់ាអ្នកាយហើយសច់គេចួដេលអំាង
និងធ្វើាបបរគឺមានរសាតិសេស់ៗដេលធានាថ

ប្លេកមាត់អស់លកអ្នក។លឺថហឹរហឹរអ្នកដេលអត់ចេះ
ញ៉េហឹំរចេបាស់ាគិតថស្តេយពេេះញ៉េមិំនកើតទេមើល
ទៅតេតាមពិតអ្នកអាចកម្មង់ញ៉េបំានដូចគា្នេពេេះនៅទី
នះមានទឺកបេឡាក់២បេភេទហឹរនិងអត់ហឹរ។

ាចុងកេេយបើសិនពេលាបានទៅដល់ហាងហឹរ
ហឹរហើយSabayលួចបេេប់បន្តចិចុះគឺកំុភ្លេចសកញ៉េំ

ហិរ ហិរ

ោតអំាងបបរកេចួនិងគេចួអំាងឲេយសោះបេេកដាមាន
មួយមុខាឆ្ងេញ់ាប់មាត់ញ៉េមំ្តងហើយចង់ញ៉េលំើក
កេេយទៀតមិនខន។
អាសយដា្ឋេន៖ផ្ទះលេខ172A0.St.51បឹងកេងកង១
Tel:093883882
www.facebook.com/helhelcambodia

Spicy Recipes
helhelcambodia
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MENUS FOR PCHUM BEN
NEW

មុខម្ហូបថ្មីៗ ប្លែកមាត់ពែះសងែឃរដូវបុណែយភ្ជុំ

សមែែប់់ពែះសងែឃនារដូវនែះ

ារៀងរាល់ឆ្នេំនារដូវបុណេយភ្ជុជំបិណ្ឌយើងតេងនាំគា្នេយកចងា្ហេន់ទៅបេគេនពេះសងេឃ
នៅតាមវត្តអារាមនានាយា៉េងកោះករឃើញថមានម្ហូបអាហារបង្អេមចងា្អេបគេប់មុខ
ទាំងអស់តេគេប់គា្នេហាក់ដូចាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេថម្ហូបភាគចេើនដូចគា្នេដូចា
ឆមីសួសម្លការីាដើមពេេះាាម្ហូបបេចាំរដូវកាលភ្ជុជំមិនអា ចចោ លបាន។
ប៉ុន្តេនៅឆ្នេំនេះ    Sabayចង់រំលឹកបងប្អូនខ្លះនូវមុខម្ហូបាចេើនផេសេងទៀតដេលអាច
យកទៅបេគេនដល់ពេះសងេឃបានដូចគា្នេហើយប្លេកមាត់លកក៏ដូចាជីដូនជីតា
ញតិកាទាំង៧សា្ដេនរបស់យើងផងដេរ។

តាមកេបួនវិន័យរបស់ពេះសងេឃលកគបេបីឆន់អាហារាដេលមានភាពងាយសេួល
មិនហាមាត់ធំៗ ឬបេើដេចាប់ហេកកាន់និយាយរួមគឺរបស់ដេលសេួលញ៉េំដាក់ចូល
មាត់តេម្ដងអ៊ីចឹងគួរាស់តេធ្វើម្ហូបផេសេងៗ ទៀតដូចាសម្លកកូរសម្លម្ជូរគេឿង
អាម៉ុកតេីឆខ្ញីឆក្ដេាំស្វេយ ាដើមដេលសុទ្ធតេាម្ហូបឆ្ងេញ់ហើយងាយសេួលញ៉េំ
។ពេេះបើតាមភាពាក់ស្ដេងដេល Sabayបានឃើញនៅតាមវត្តអារាមនារដូវបុណេយ
ភ្ជុជំរាល់ឆ្នេំនះគឺម្ហូបាដេលប្លេកមិនសូវមានពុទ្ធបរិស័ទធ្វើតេងតេូវបានលកឆន់
អស់មុនម្ហូបដេលាន់គា្នេចេើន។

អ៊ីចឹងឆ្នេំនេះយើងអាចនឹងគិតគូរដូរមុខម្ហូបខ្លះដើមេបីយកទៅបេគេនពេះសងេឃពេេះ
ដើមេបីកុំឲេយម្ហូបដដេលៗ ាន់គា្នេចេើនពេកហើយប្លេកមាត់ផងពេះសងេឃឆន់បានកាន់
តេចេើនយើងនិងជីដូនជីតាកូនៅយើងក៏បានបុណេយចេើនតាមហ្នឹងដេរ។

និតា

វិធីធ្ើអ មុ៉កត
ែី

-តេីរ៉ស់ឬតេីឆោ្ដេរ១គីឡូកេេម

-ដូងទុំ១
-ម្ទេសបោ្លេកកេៀម៥ផ្លេ

-ម្ទេសបោ្លេកទុំសេស់៥ផ្លេ

-គល់ស្លឹកគេេ៥គល់

-រំដេងល្មៀត១ចំណិតប៉ុនមេដេ

-ខ្ទឹមស១០កំពឹស
-មេសៅស៊ុប១ភាគ២ស្លេបពេេបាយ

-ទឹកតេី១ស្លេបពេេបាយ

សណ្ដេកដី១០កេេម

ស៊ុតទា២គេេប់
សមេបកកេូចសើច១ចំណិត

ស្លឹកចេកាំា៉េសមេេប់ខ្ចប់៥ធាង

ខ្ជេយ១មើម
ខ្ទឹមកេហម៥កំពឹស
កាពិឬបេហុកសច់២កេេម

ស្ករតោ្នេត១ស្លេបពេេបាយ

អំបិល១ភាគ២ស្លេបពេេបាយ

ស្លឹកកេូចសើច១០សន្លឹក

ស្លឹកញឬស្លឹកកន្ទួត១០តេួយឬចេើនាងនេះតាម

ចំណូលចិត្ត។

គ្រឿងផ្រសំ

តេីរ៉ស់ឬតេីឆោ្ដេរយកសេកាចេញឲេយស្អេតកាត់កន្ទុជយ
ចៀរពេុយោះនិងខ្នងចេញហើយកោសាងទឹកឲេយ
ស្អេតកាត់កេបាលចេញទុកមួយអន្លើ។កេបាលពុះាពីរ
ឆ្កឹះយកសេបេកកេអូមលើចេញាងឲេយស្អេត។បើធំ
ពេកអាចកាត់ាដុំតូចៗ ល្មម។ខ្លួនតេីសើយយកឆ្អឹង
ខ្នងចេញហាន់ាបន្ទះស្ដើងល្មម។
គល់ស្លឹកគេេហាន់ស្ដើងម្ទេសបោ្លេកកេៀមខ្ទឹមស
ខ្ទឹមកេហមរំដេងខ្ជេយល្មៀតសមេបកកេូចសើចអំបិល
បុកបញ្ចូលគា្នេឲេយម៉ដ្ឋបេហុកចិញ្ចេេំឲេយម៉ដ្ឋឬដាក់កាពិ
បុកាមួយគេឿង។សណ្ដេកដីលីងបុកឲេយល្អិត។
ស្លឹកកេូចសើចហូតទេនុងចោលាងទឹកឲេយស្អេត
ហាន់ាសរសេល្អិតៗ ។
ដូងទុំកោសពូតយកខ្ទិះដើមទុកដោយឡេកនិងទឹកខ្ទិះ
ទី២ទុកដោយឡេក។
យកខ្ទិះដូងទី១ពាក់កា្ដេលបង់អំបិលបន្តិច(កុំឲេយ
បេេ)។
ដាក់សច់តេីគេឿងសណ្ដេកដីកាពិឬបេហុកពង

ទាទឹកខ្ទិះទីមួយដេលនៅសល់ទឹកតេីស្ករមេសៅ
ស៊ុបាយចេបល់ចូលគា្នេកូរឲេយសព្វចាក់ទឹកខ្ទិះទី
២ចូល(បេយ័ត្នកុំឲេយរាវពេក)បន្តកូរឲេយទាល់តេខប់
បេហេល៣០នាទីទុកមួយសន្ទុជះសិន។
ស្លឹកញកាត់ទេនុងចេញឬស្លឹកកន្ទួតាងទឹកឲេយស្អេត
ដាក់ទេេប់បាតកន្ទេងចេើនឬតិចតាមចំណូលចិត្ត។
ដួសតេីដេលកូរគេឿងរួចដាក់ក្នុជងកន្ទេង(ឲេយស្មើសច់
ស្មើគេឿង)ដួសទឹកខ្ទិះដើមចាក់ពីលើបន្តិចរោយស្លឹក
កេូចសើចរួចដាក់ចំហុយឲេយឆ្អិន(១៥ឬ២០នាទីតាម
ទំហំតូចឬធំ)។

របៀបធ្វើកន្ទេង

ស្លឹកចេកហេកកាត់រាង
ការេ(០,១៧ម៉េតX០,១៧ម៉េត)ដាក់តេួតគា្នេពីរ
ាន់(ផ្កេប់មួយផ្ងេរមួយ)ចាប់ចំពាក់កា្ដេលនេជេុង
នីមួយៗ កួចខ្ទេស់លេមើលឲេយបាតកន្ទេងស្មើល្អ។
ចៀរមាត់កន្ទេងឲេយស្អេតតាមចំណូលចិត្ត។
បេភព៖www.km.wikipedia.org

និតា

វិធីធ្វើ
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Model: Shiandy Puyao
Makeup: Dori Molnar
Photographer: Steven Gargadennec
Location: Raffles Hotel Le Royal
Concept: luxury selfie

Selfie has become a world wide expression of 
one’s self in todays generation. wether it is duck 
face, pouty lips, closeup shot or a suggestive 
pose, social media was poured with selfies 
proving that its not just a trend but a craze of 
everybody having smart phones regardless of 
nationality, culture, gender and personality.

Social scientists are still on debate on the 
psychological and social effects of selfies. Some 
say that selfie is a larger version of narcissism 
which is more prevalent in today’s youngsters  
arguing that too much of self-portraits are exten-
sion of self-absorption. On the other hand, some 
analysts believe that selfies are nothing more 
than an outlet of self-expression.

Regardless of the views about selfies, it is un-
deniably fun and contagious. It is so far became 
a part of our daily routine in which we click not 
only while posing with a good view but in almost 
everything we do. Generally speaking, we take 
selfies with a close up shot, side view of the face 
while smirking, smiling or pouting, we even take 
from all angles as  much as we could extend 
our hands or with a selfie stick but now, it has 
reached to the next level where one can truly 
express his/her best feature and where we can 
become who we want. 

And for taking it to the next level, now selfie 
goes high fashion..

SELFIE
GOES HIGH FASHION!
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ការ គោង សំខាន់ 
 ដោល យើង មិន តោូវ មើល រំលង 

គេនិយាយថមួយជីវិតរបស់យើងមនុសេសចំាយ
ពេលសមេេប់គេងអស់ាងពាក់កា្ដេលជីវិតរួចទៅ
ហើយពេេះក្នុជងរយៈពេលមួយថ្ងេ២៤មោ៉េងយើងគេង
អស់៨មោ៉េងទៅ១០មោ៉េងបាត់ទៅហើយ។តាមរយៈ
ការសិកេាសេេវជេេវនេសកលវិទេយាល័យវេជ្ជសស្តេ
Harvardបានបញ្ជេក់ថរាងកាយរបស់មនុសេសតេូវការ
គេងឲេយបានចេើនដួចទៅនឹងការបរិោគអាហារការ
ញ៉េំទឹកនិងការសេូបយកខេយល់ដកដង្ហើមដូចគា្នេ។ខង
កេេមនេះនឹងបងា្ហេញបេេប់អ្នកថគេងសំខន់បេបា
ហើយមានអត្ថបេោជន៍យា៉េងម៉េច៖

តារាងបេេប់ពីរយៈពេលគេងបានតេឹមតេូវទៅតាមវ័យ៖
កូនង៉េត(អាយុកេេម៣ខេ)១៤-១៧មោ៉េង/១ថ្ងេ
កូនក្មេង(អាយុ៤ខេ-១១ខេ)១២-១៥មោ៉េង/១ថ្ងេ
កូនក្មេងទើបចេះដើរ(១-២ឆ្នេំ)១១-១៤មោ៉េង/១ថ្ងេ
កូនក្មេង(អាយុ៣-៥ឆ្នេំ)១០-១៣មោ៉េង/ថ្ងេ
ក្មេង(អាយុ៦-១៣ឆ្នេំ)៩-១១មោ៉េង/ថ្ងេ
ក្មេងជំទង់(អាយុ១៤-១៧)៨-១០មោ៉េង/ថ្ងេ
ក្មេងជំទង់(អាយុ១៨-២៥)៧-៩មោ៉េង/ថ្ងេ

មនុសេសវ័យកា្ដេល(អាយុ២៦-៦៤)៧-៩មោ៉េង/ថ្ងេ
មនុសេសចាស់(អាយុ៦៥ឆ្នេំឡើងទៅ)៧-៨មោ៉េង/ថ្ងេ
អត្ថប្រយោជន៍ន្រការគ្រងបានគ្រប់គ្រ្រន់:

+ជួយជួសជុលរាងកាយរបស់អ្នក:
រាងកាយរបស់យើងពេលដេលគេងលក់ានឹងបង្កើត
បេូតេអ៊ីនបន្ថេមមកទៀតាចេើនដេលធ្វើឲេយកោសិកា
មានភាពរឹងមាំអាចបេយុទ្ធាមួយមេរោគផេសេងៗ ា
ចេើននិងមានសុខភាពល្អ។

+ជំនួយឲេយបេះដូងរឹងមាំ:
ពេលគេងលក់ធ្វើឲេយសរសេឈាមគា្មេនសមា្ពេធខ្លេំងដេល
ាអាចដុតបំផ្លេញបេះដូងរបស់អ្នកាធ្វើឲេយមានភាព
ស្ងប់និងចរន្តឈាមដើរបានសេួលហើយរកេាសរាតិ
កូឡេស្តូរ៉លឲេយនៅនឹង។

+ជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងធុញថប:់
ការគេងលក់ធ្វើឲេយសមា្ពេធឈាមដើរយឺតនិងកាត់
បន្ថយភាពតានតឹងដេលអ្នកមានពីថ្ងេពេលដេល
អ្នកខឹងធុញហត់តាំងពីពេឹកាធ្វើឲេយសមា្ពេធឈាមដើរ

លឿនដេលអាចបា្ដេលឲេយមានជំងឺដាច់សរសេឈាម
ខួរកេបាលាដើមគេងបានគេប់គេេន់អាចធ្វើឲេយអ្នកក្មេង
ាងវ័យមិនឆប់ចាស់ទៀតផង។

+បង្កើនការចងចាំ:
ការគេងមិនគេប់គេេន់ឬចូលគេងយប់ជេេធ្វើឲេយការ
ចងចាំចុះខេាយពេេះពេលដេលយើងគេងបានចេើន
ខួរកេបាលរបស់យើងាមានពេលគេប់គេងបេព័ន្ធនេការ
ចងចាំឲេយដំណើរការបានកាន់តេបេសើរាងមុន។

+ជួយគេប់គេងទម្ងន់:
ពេលដេលចូលគេងយប់ជេេពេកាធ្វើឲេយកោសិកាអ្នក
បេេបេួលហើយធ្វើឲេយមានភាពឃា្លេនភា្លេមរំពេចដូច្នេះ
អ្នកនឹងរកអីញ៉េំទាំងយប់ដេលានឹងបង្កឲេយកើនឡើង
នូវសរាតិកូឡេស្តូរ៉លដេលធ្វើឲេយអ្នកធាត់ពេេះពេល
គេងលក់ាអាចគេប់គេងនូវការឃា្លេនរបស់កោសិកាអ្នក
ទើបអ្នកគួរគេងពីពេលប់។
បេភព៖ www.better-sleep-better-life.com

និតា

លើសត្
តពីចាស់បុរាណ

បោផ្នូល

តាមជំនឿខ្មេរយើងធា្លេប់ជឿថសត្វខ្លេងសេេកសត្វ
មៀមឬលលកខ្មេចសុទ្ធសឹងាអ្នកបមេើឬាអ្នកនាំ
សររបស់ខ្មេចពេេយបិសចឬាអ្នកចាំទារពេលឹង
អ្នកដេលស្លេប់ាធម្មតាមនុសេសទាំងចាស់ទាំងក្មេងតេង
ភ័យខ្លេចញ័ររន្ធត់ឲេយតេបានលឺសមេេកសត្វទាំងនេះ
នៅពេលកា្ដេលអាធេេតេ។គេធា្លេប់ចំាំមកទៀត
ថបើកាលាខ្លេងសេេកទំយំនៅលើដំបូលផ្ទះា
ឬក៏ទំនៅលើមេកឈើជិតផ្ទះាគឺមានមនុសេសក្នុជងផ្ទះ
នះឈឺធ្ងន់ឬអាចស្លេប់ផងក៏មានដូច្នេះគេតេងសេេក
ជេរឬដេញកាប់សត្វនះឲេយាទៅឲេយឆ្ងេយពីផ្ទះ។

ចំណេកឯសត្វអំពិលអំពេកវិញាសត្វរស់នៅពេេឬ
តាមាលសេេដេលយើងអាចចំាំាបានពេេះាមាន
ាតិហ្វូស្វ័រតេង់ោះាហើយមានពន្លឺភ្លឺនៅពេលយប់។
អំពិលអំពេកកមេនឹងហើរចូលមកក្នុជងផ្ទះាស់ប៉ុន្តេ
ាចេដនេយបើាហើរចូលក្នុជងផ្ទះោះបីលើឬកេេមផ្ទះក្ដី
ចាស់បុរាណទាយថានាំយកាភសកា្កេរមកឲេយមា្ចេស់
ផ្ទះនះ។ជួនកាលអំពិលអំពេកនៅហើរវីវក់ឆ្វេលចុះ
ឆ្វេលឡើងក្នុជងផ្ទះអស់ពេលយា៉េងយូរតេពេលខ្លះាចូល
មកតេមួយភ្លេតក៏ចេញទៅវិញ។ោងទៅតាមបាត
ភូតបេបនេះគេមានជំនឿថបើាចូលមកហើរចុះហើរ
ឡើងតេមួយភ្លេតនះនឹងមានាភតិចតួចតេបើហើរ
កាន់តេយូរនះនឹងទទួលបានាភកាន់តេធំតាមនះ
ដេរ។

សព្វថ្ងេនេះគេនៅតេចាំផ្ទៀងស្ដេប់សត្វតុកកេយំនៅ
តាមផ្ទះពេេះចាស់ៗ ធា្លេប់បេេប់តគា្នេមកថបើតុកកេ
ាយំតិចាង៧មា៉េត់នះមិនល្អឡើយពេេះា
បងា្ហេញពីរាសីដាក់ទើបចាស់ៗ បេេប់ឲេយដេញាចេញ
ពីផ្ទះតេបើតុកកេាដេលយំចាប់ពី៧មា៉េត់រហូត
ទៅដល់១៥ឬ១៨មា៉េត់នះលកទាយថល្អខ្លេំង
ាស់តេូវថេរកេាាឲេយនៅក្នុជងផ្ទះឲេយបានល្អពេេះតាម
រយៈចំនួនមា៉េត់ដេលាយំបានចេើនហ្នឹងបងា្ហេញពីរាសី
ខ្ពស់និងភាពចមេុងចមេើនរបស់មា្ចេស់ផ្ទះ។

នៅតាមផ្ទះោះបីានៅក្នុជងកេុងក្តេក៏គេបេទះឃើញ
មានសត្វពេេបហោះចូលឬហោះចេញហើយាា
បេផ្នូលខុសគា្នេពេលដេលាហោះចូលនិងចេញ។ា
មានរូបរាងគួរឲេយសេាញ់តេសំឡេងយំរបស់ឮសូរដូច
សំឡេងថ្ងូររបស់អ្នកជំងឺដូចចាស់ៗ ោលថ"ថ្ងូរដូច
ពេេប"មេយា៉េងទៀតមានពាកេយអ្នកសេុកខ្លះចំអន់លេង
ថ"ពេេបាពូកេថ្ងូរពេេបនះពិតាធាត់"។ទើបគេ
ចេះតេចំាំតៗ គា្នេថបើកាលាគេឃើញសត្វពេេប
ហើរទាំងហ្វូងមកអាសេ័យនៅលើផ្ទះានះាសញ្ញេ
បេេប់ឲេយដឹងថគេួសរនះនឹងមានជោគជតារាសីល្អ
គួរមើលថេានឹងនាំមកនូវភាពតេាក់តេជំដល់អ្នកផ្ទះ
។ផ្ទុជយទៅវិញបើពេេបទាំងនះកំពុងតេរស់នៅលើផ្ទះ
ាមួយសុខៗ ហើយាសេេប់តេនាំគា្នេហើរចេញពី
ផ្ទះលេងនៅតទៅទៀតាាសញ្ញេបេេប់ឲេយដឹងថរាសី
មា្ចេស់ផ្ទះនឹងធា្លេក់ចុះនិងមានហេតុភ័យមិនល្អតទៅថ្ងេ
មុខ។នេះគេេន់តេាការចំាំតៗ គា្នេពីចាស់ៗ បុរាណ
មិនដឹងថហេតុពិតបេបនះមេនឬអត់ទេតេាក៏ា
ចំណេះដឹងមួយផ្នេកដេរពេេះយើងអាចសង្កេតមើលថ
ាពិតដេរអត់ពេលដេលយើងបានជួបបេទះនឹងហេតុ
ាមួយដូចខងលើនេះ។

បេភព៖km.wikipedia.org 
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ផ្ញេីArt-Workរបស់អ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉េល:
luok.vannarong@cidc.com.kh ។
កេុមការងារនឹងធ្វេីការជេេីសរេីសArt-Work

របស់អ្នកក្នុជងករណីសមសេបតាមលក្ខចណ្ឌ
ដេលបានកំណត់។

ព័ត៌មានបន្ថេមសូមចូលទៅកាន់
ទំព័រហ្វេសបុកFacebook Sabay Magz :  
https://www.facebook.com/SabayMagz

At home
3 Mangos Eden's
A.N.D
Adidas
Air France Agency
AIS
Alliance Pharma Cambodge
Amara Spa & Shop
Amber House
AMED Clinic
Angkor CamView Tours
Angkor Spa
ANZ royal Bank
Artillery Café
Artwood
AsIAN Kitchen
Bar Italia
Bar Sito
BBW City Mall
BBW Sorya 2nd floor
BBW Sovanna
Beeline
Bloom Café
Blue Dog
Blue Pumpkin
Bon Bon Ice Cream
Brew House Café
Build Bright University
Burger King - AIRPORT
Café Bean Monivong
Cambodia Brewery Limit
CBM
CD World
Cosmopolitan
Costa Café
Costa Coffee
Couleur Coffee
Dairy Queen - AIRPORT
Dao Café
Deco
Decosy
Digi
E-Optic
Equinox Bar
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Esspresso Café
Ezecom 3rd floor
Flavors of India
Flavour Rastaurant
Fox Wine Bistro
Freebird
Frizz
G Eleven
G-Cam Watch
Gasolina
Gloria Jean
Gong Cha
Green of Farm
Hanuman Tour
Hanuman Traditional Art
Herb Café
Holika Cusmetic
Honda Sushi
Hope World Wide Medical
i-Qlick
iFood Restaurant & Soup
Jasmine Boutique
Jiggsy Tea
Jojo Green Tea
Kabas Tailors
Kashaya Silk
Katiya Shop
KaViar 
Keokjay
Khmer Surin Restaurant
Khmerittute 
Kids City
King Grand Hotel
King Grand Suite Hotel
Kiriya Café
Kiwi Mart
Koi Café
KTM Motorcycle
Le Café
Le Duo Bar
Le Jardin
Le Marais
Le Temps Des Cerises
Legend Cinema
Lezard Bleu

Lina Boutique
Liquid Bar
Living Room Café
Liz House of Beauty
Lotus
Lotus Bars & Café
Lotus Luxery Villa
Luggaga Gallery
Luna Shoes
LUV Brand Boutique
Mama New York Deli
Manulife, 8th floor
Mart In & Out
Mega 
Mekong Creation
Mekong Kilt
Metfone (Ms. Jessica)
Milk Green Tea TTP
Mini Banana
Ministry of Information
Mobitel
Moly Care Car wash
Mommy BBQ Soup
Monkey Business
Mosaic Gallery
Mother In Law Restaurant
Mother In Law Restaurant
Motor Image - Sabaru
Mount Everest
Mount Manaslu
Mt. Manaslu
Narita Vespa
Nata Spa
New Golden Bridge 
Nike’s Pizza
Nine Star Spa
NOM
Norton Uni New Campus
Norton Uni Old Campus
Ocean Restaurant
Ochaya Tea
One Up Banana
Open Wine Restaurant
Orchid Spa
Pachem Dental
Pachem Dental Norodom
Pachem Dentist
Palm Tours
Panda Massage
Panda Massage
Pannasastra University
Pannasastra University
Paperdolls
Passion Spa
Patio Hotel
Peace Handcrafts & Silk
Penh Jet
Phibious
Phkar Romyool Restaurant
Phnom Penh City Hotel
Phnom Penh City Mart
Pizza World
Pizza World City Mall
Pizza World Ratanak Plaza
Platinum Cineplex
Pleasure Restaurant
Poly’s Class
Preap Sovath Hair Cut
qb
Queen Boutique
Quick Stop Food Mart
Red Apron
Red Ochid
Relax
Ripple Café
River Ochid
Romdeng
Rooms & Spa
RUPP Book Store 1
RUPP Book Store 2

Saffron 
SaMaKy Rest. & Lounge
Sawadee Goldie Guest-
house
Score Bar
Sinan Rstaurant
Sleuk Teuy Restaurant
Smart  (Marketing)
Smart Sport Ly Ly Mart
Smateria
Smile Mart
Sofia Hotel
Sofiya Tour
Sokha Club Hotel
Solidus
Solinna Salon
Spicy Green Mango
Spinelli Café
Steave Steak House
Steave Steak House
Subtyl
Succogene Café
Sugar Palm
Suite Home Boutiqe
Sunshine Mart
Super Fit Gym
Sushi Been
Swiss Watch Center
T&C 
T&C City Mall
Tapas
Tarana Asian Kitchen
Tea Art
Tela Mart
Tela Mart 
Tele Mart
Tendance Khmere
Terrazza
The 240
The Emerald Lotus Boutique
The Latin Quarter
The Mad Monkey
The Mou Café
The Pavilion
The Plantation Hotel
The Taste
The White Maison
theWarehouse
Tips & Toe
TLJ Preh Sihanouk
TLJ Sovanna
Tom Yum Kong
USA Donut
Vanda Institute
Vegetarian
Veggys
Vego Salad Bar
Villa Boran Boutique
Villa Samnang
Villa Samnang
VIP Mini Mart
VIP Pho Restaurant
Vtea
Wanderlust
Western University
Western University
White Lotus Spa
Wild Wing Restaurant
Wing 
Wings Café
WTT Advertising
Wuttisak Clinic
Wuttisak Clinic
Yi Ren Garden Restaurant
yoshinoya
Yves Rocher
Zaman University

បេធានបទ:ភ្ជុជំបិណ្ឌ
បេភេទ:Digital Art

សិលេបៈករ: Soun ottara

បេធានបទ:សត្វជើង៤ដំាងសេុកខ្មេរ
បេភេទ:Doodle

សិលេបៈករ: Sopheak




