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ថ្នន ក់ទី៦ក១ 1 

អារម្ភកថា 

 បៅបពលដដលខ្ញាំសា ប្រេះ  ណ្ញ េះពន្លកកាំណាពយបន្េះបៅបលើ្កមុកញមារ ខ្ញាំមិន្
នឹ្កសាា ន្ថ្ន នឹ្ងបាន្ទទួលដលលផ្កា គួរជាទឹគា ់ចិត្ប ើយ ដតលទញយបៅវញិ ខ្ញាំបាន្ប ើញ
ទឹកចិត្ដ៏ពញេះកប្រោ ល ស្របមាលនន្មបោរបចេ តោ ដ រជាមាន្ដលលផ្កា គួរជាទីបមាទ
ន្ៈ។  
 សាន នដ ទឹកនដ ដដលបចញពីប េះដូងពិតៗ រ ាំបលចនូ្វមបោរបចេ តោ ប េះចង់
វាចារា ់រយរន់្មា៉ា ត់ ក៏ទឹកចិត្បៅដតហូរបហៀរមិន្បចេះអរ់។ ពួកបគសាមគគីគាន   បងាើត
ទិវាកាំណាពយប ើង ចង្កងជាក្មងអន្ញរាវរយ៍ីមញន្បពលដ កគាន ។ ជាក់ដរង្ដូចជា
កាំណាពយបន្េះ៖  មិតប្អើយបអើយមិតដ្ កគាន បហើយ ចូរកញាំកបន្្ើយនឹ្ងគាន អី 
         ឥ ូវដ កគាន ប្វើបមច្ក្ី ចូរខាំរិកាប្រេះអនក្គ។ូ 
 បន្េះគឺជាកាំណាពយពិត ដដលបចញពីទឹកចិត្បកាងស្រីមាន ក់ មញន្ោងចាកបចញពី
សាលា ឋមរិកាវត ូ្ព៌។បៅឃ្លល ចញងប្ោយនន្កាំណាពយបន្េះ ពញាំ្តឹម្តវូតាមចាំណា ់
ជួន្ប ើយ ដតអវីដដលគួរឲ្យចា ់អារមាណ៍បោេះ គឺទឹកចិត្រ រ់ោង ដដលមាន្ោរបពញ
ចិតស្្រលាញ់បៅបលើវរ័ិយកាំណាពយ។ 
  បោយសារប ើញទឹកចិត្ពិត អារមាណ៍ពិតបន្េះបហើយ បទើ បរៀវបៅក្មង

សាន នដបន្េះមាន្ចាំណងបជើងថ្ន៖ “ប េះដងូពិត” បហើយបន្េះក៏ជាឆ្ន ាំទីមួយបហើយ ដដល

ប េះដូងពិតបលចបចញជារ ូរាងប ើង ទន្ទឹមនឹ្ងបោេះ បយើងក៏រងឃឹមថ្ន បៅឆ្ន ាំប្ោយ 
ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទីពីរ បៅដតមាន្រ ូរាង បហើយរតឹដតលអឥតប េ្ េះជាងបន្េះបៅបទៀត។ 
 ោងខ្ញាំរូមដលលងអាំណរគញណយ៉ាង្ជាលប្ៅ ចាំបរេះបលាកោយក អនកស្រីោ
យិោរង និ្ងបលាកោយករងនន្សាលា ឋមរិកាវត្ ូព៌ ដដលបាន្ល្ល់ជាកមាល ាំងចិត្
និ្ងជារមាា រ ឲ្យខ្ញាំមាន្ឆន្ទៈ បងាើតជាបរៀវបៅបន្េះប ើង ទញកជាឯកសារកនញងោររិកា
ស្សាវ្ជាវដលនកកាំណាពយ និ្ងជា្ បយជន៍្ដលនកសាា រតីរ រ់កញមារលងដដរ។ 
      
      លាក់ មា៉ា ដ ន្ 
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ថ្នន ក់ទី៦ក១ 2 

ស្រប េះប្លៀងធ្លល ក ់
( ទពាកយស្រាំពីរ) 

១. ស្របណាេះប្លៀងធ្លល ក់ដខវរា  ស្របណាេះសាលាទឹកដ្នកហូរ 
 ទឹកជន់្លិចអរ់គួរអារូរ  បយើងបាន្្តឹមឈរបសាករប្ងង។ 
២. ្ន្បរៀន្្ន្បាន្ប ើញអនក្គ ូ ដ កមិត្្ ក្ិយូរចិត្វបងវង 
 បម បអើយកញាំយាំឈ ់រប្ងង ឲ្យបយើងបកាងៗបាន្រិកា។ 
៣. បម រាាំង្មាជាតិស្ររ់ ាំ្ពង បយើងបាន្ចង្កងអន្ញរា 
 បរៀ ចាំរមាអ តបោយហតាា   លេិតលេង់ចិោ្ឥតបវេះបគច។ 
៤. អនក្គរូមលឹងមញខញញឹម  ដួងចិត ្៉ា្ ឹមលញររ ាំបលច 
 ប ើញបយើងសាមគគីពីដួងចិត្  ឯពួកបយើងពិតរ ាយន្ក។ 
៥. ប្លៀងធ្លល ក់បដើមឆ្ន ាំចាាំជានិ្ចេ  បកើតអន្ញរាពិតកនញងដួងនច 
 ប្លៀងធ្លល ក់ចញងឆ្ន ាំប ល្ ចលារន្ក បកើតចិតអ្ាល័យនលៃដ កគាន ។ 
៦. លាបហើយសាលាទីស្រលាញ់ ខ្ញាំពិតប បមនញប្រេះនឹ្កោ 
 រងឃឹមនលៃមួយអាចជួ គាន   បាន្ជួ ពញាំងាសារជាលាី។ 
      

និ្ពន្ធបោយ្គនិូ្ងរិរសថ្នន ក់ទី៦ក១ 
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ថ្នន ក់ទី៦ក១ 3 

ពាកយម្តា យអ រ់ាំកនូ  
( ទពាកយស្រាំពីរ) 

១. រញ្មងគល្គួសារខ្ញាំ   ររ់បៅរញខដញមដរន្រ ាយ 
 បពលបដើរកមាន្្បរើចោអ កោអ យ   ឥតមាន្ខវល់ វ្ យកនញងជីវតិ។  
២. ម្ាយខ្ញាំគាត់មាន្្ សារន៍្ថ្ន   ្តូវខាំរិកាដរវងយល់គិត 
 រ ូកូន្្តូវដតមាន្គាំនិ្ត   ខិតខាំរេិះគិតបមើលឲ្យចារ់។ 
៣. បពលភ្្ញក់ពីបគង្តូវររួរាន់្   ្ ញា ់ឲ្យ ន់្បម ស្រ េះ 
 ប ើបៅរិកាកញាំបល្រផ្្ករ   គិតគូឲ្យចារ់មញន្ររបររ។ 
៤. បពលកូន្បៅបរៀន្ខាំរិកា   ស្ា ់ឲ្យចារ់ណាកូន្មារបម 
 ចូរកូន្បៅបរៀន្ឲ្យ ន់្បគ   លេិតលេង់ររបររកញាំបគចដក។ 
៥. ប ើកូន្មិន្យល់្តូវរួរ្គូ   ឲ្យគិតមញន្គូកញាំដកដ្  
 ឱ! កូន្រមាល ញ់្តូវស្ា ់ដម៉ា   បហើយកូន្្តូវដតខាំរេិះបរ។ 
៦. ម្ាយមាន្្ សារន៍្ ន្ថ្្ន   បរឿងបរនហាមិន្ឲ្យមាន្បទ 
 ពន្លកស្រីបៅកូន្មារបម   មិន្ឲ្យមាន្បទបរឿងបរនហា។ 
៧. ខ្ញាំស្ា ់ឮដម៉ាវាចាចារ់   ខ្ញាំរ ាយណារ់កនញងចិោ្ 
 បៅកនញងដួងចិតដ្រន្ស្ររ់ថ្នល    ឥតមាន្អនកណាប្ ៀ លទឹមបាន្។ 
 

  និពនធបោយកមុ្តរី៖ អ  ូរវុ ា រី 
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ថ្នន ក់ទី៦ក១ 4 

ស្រួសារខ្ុាំ  
( ទពាកយស្រាំពីរ) 

១. រញ្មងគលកនញង្គួសារ   ជាក្ី្បាថ្នន មន្ញរស្គ ់្បាណ 
 ខិតខាំតរ ូយកឲ្យបាន្   យកក្ីរញខសាន្្បទើ លញត្័យ។ 
២. បមើល្គួសារខ្ញាំររ់ដរន្រញខ   មិន្ដដលបកើតទញកខកនញងហឫទ័យ 
 ដម៉ាពញកឱ ខ្ញាំបោយ្ក្ី   មិន្មាន្ទញកខ្័យកនញងចិោ្។ 
៣. ពួកខ្ញាំបចេះស្រលាញ់ ង អូន្   មិន្ដដលឆ្គ ាំឆគងចបោល េះណា 
 ខ្ញាំស្រលាញ់គាន បោយបមត្ា   ប េះ អូន្យ៉ាងណាខ្ញាំ្ ណី។ 
៤. ប ើ អូន្ប្វើខញរខ្ញាំរ្ី្បា ់   រកយបពចន៍្សារ័ពទខ្ញាំស្រដី 
 មិន្ដដលបលើរបលាេះឲ្យអ្ ិយ   ប្វើឲ្យ អូន្្័យម្ងណាប ើយ។ 
៥. ប ើ អូន្បកើតទញកខខ្ញាំចាំដ ង   ខិតខាំរវេះដរវងមិន្កបន្្ើយ 
 ប ើរិន្ជា អូន្ខ្ញាំបរើចបហើយ   ឱ! ខលួន្ខ្ញាំបអើយបរបើយឱរា។ 
៦. បន្េះបហើយជីវតិខ្ញាំជា ង   បពលខលេះមួហាងខលេះអសាេ រយ 
 ប ើខ្ញាំបកើតទញកខមិន្ដឹងថ្ន   បតើមាន្អនកណាបគមកជួយ។ 
៧. ដតខ្ញាំរកីរាយកនញង្គួសារ   ប្រេះមា៉ា ក់និ្ងបា៉ា ប្ ៀ ដូច្ួយ 
 បពលខ្ញាំរងាពួកគាត់ជួយ   ពួកគាត់ជា្ួយរ្មា ់ខ្ញាំ។ 
 
 

  បោយកមុ្តរី៖ ងនួ ហ្កិចហ្ យួ 
  



ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទី១                                                                                                                    2009-2010 

 

ថ្នន ក់ទី៦ក១ 5 

ទឹកចិតាម្តា យខ្ុាំ 
( ទពាកយស្រាំពីរ) 

១. បពលខ្ញាំបកើតមកដម៉ាលនម ី   ចិចេ ឹមកូន្ស្រីបោយបមត្ា 
 ចិចេ ឹមរៃួតភ្ញៃ ស្ររ់ជីវា៉ា    ចេញ កអាហារ្គ ់បវលា។ 
២. បពលកូន្ ា្ំប ើងបចេះជួយម្ាយ   បចេះជួយោាំបាយណាពញាំងា 
  ាំងកូន្្ ុរស្រីរៃួន្មាលា   បបារលទេះ្គ ់គាន កញាំជិន្ណាយ។ 
៣. កូន្មាន្រីល្ម៌លអ្  នព   ស្ា ់រកយម្ាយនលលពញាំរូវចាយ 
 លញយោក់រន្សាំទញកឲ្យម្ាយ   បពលកូន្ស្រីចាយ្តូវរេិះគិត។ 
៤. បពលកូន្បៅបរៀន្ខាំរិកា   កញាំមាន្បរនហាគូជីវតិ 
 កូន្ស្រី្តូវដតខាំរេិះគិត   មាន្គូជីវតិបលើពញកដម៉ា។ 
៥. បពលម្ាយ្បា ់កូន្កូន្្តូវស្ា ់   រកយបពចន៍្សារ័ពទរ រ់ដម៉ា 
 កូន្្តូវខាំគិតបហើយខាំដក   រការកយដម៉ាណាមាររៃួន្។ 
៦. បពលកូន្ស្រដី្តូវរេិះគិត   លេិតលេង់គាំនិ្តណានឹ្មនួ្ន្ 
 កូន្្តួវខាំដលរកាខលួន្   ្តូវលាក់ ាំពួន្ណាកូន្ស្រី។ 
៧. ចារអនកម្ាយបអើយកូន្ឮបហើយ   ស្ា ់បាន្ចបមលើយដម៉ាស្រដី 
 រ ួកូន្នឹ្ងប្វើឲ្យ្ នព   តាមរកយម្ាយនលលណាអនកដម៉ា។ 
 
 

  បោយកមុ្តរី៖ ខ្ខលន ធយួមុី 
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ថ្នន ក់ទី៦ក១ 6 

រុ្ មងគលកនងុស្រួសារ  
( ទពាកយស្រាំពីរ) 

១. រញ្មងគលកនញង្គួសារ   ប្វើឲ្យចិោ្ស្ររ់ថ្នល ន្ក 
 មិន្ដដលជួ ប្គាេះទញកខបសាក្័យ   េ្ យអរ់ចន្ងគាា ន្រល់ប ើយ។ 
២. ្គួសារខ្ញាំដរន្ស្ររ់ ាំ្ពង    ងស្រលាញ់ អូន្ពញាំកបន្្ើយ 
 មិន្ដដលបជរគាន បរឿងអវីប ើយ    ង្ រុខ្ញាំបអើយ្ លាញ់ អូន្។ 
៣. មិន្បចេះបជរគាន ដូចកាំដ លង   មីហងអញដអែងខញរចា ់កបួន្ 
 កាំហញរបគកញាំយកជាកបូន្   ោាំដតសា រូន្យដល់ជីវតិ។ 
៤.  ង្ រុខ្ញាំដរន្បចេះគិតគូ   គាត់បចេះតរ ូនឹ្ងជីវតិ 
 គាត់្ រុដតគាត់ដរន្បចេះគិត   ទញកខបសាកជីវតិឥតដតអរតអូញ ។ 
៥. ឯ ងស្រីខ្ញាំរ្ីមួយៗ   បចេះជួយបលើករទួយដល់រ ូ អូន្ 
 បពលខ្ញាំបកើតទញកខ ងជាកបូន្   បចេះយល់ចិត្ អូន្បោយោរគិត។ 
៦. រញ្មងគលកនញង្គួសារ   ប្ ៀ ដូចជាផ្កា មាន្ជីវតិ 
 រកីស្ររ់ ាំ្ពងមិន្្ពមរវិត   បន្េះបហើ់យជីវតិ្គួសារខ្ញាំ។ 
 
 

  បោយកមុ្តរី៖ លាង  រោា  
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ថ្នន ក់ទី៦ក១ 7 

បកេងកាំស្ពា  
( ទពាកយស្រាំពីរ) 

១. រ ូខ្ញាំបន្េះជាបកាងកាំ្រ   ររ់បៅ្គាាំ្គាលាំបាកន្ក 
 បពលប្លៀងធ្លល ក់ខយល់ខ្ញាំដរន្្័យ   ប េះឧ រគគអវីក៏ធ្លល  ់ជួ ។ 
២. ខ្ញាំររ់កាំ្រដតមាន ក់ឯង   ជីវតិដូចដលសងឥតជួ ជួន្ 
 ររ់បៅរពវនលៃឥតរមរួន្   ខលួន្ទីពឹងខលូន្មិន្អរ់ទញកខ។ 
៣. ខ្ញាំចង់សាងខលួន្ររ់ជាលាី   ររ់បោយ្ ិម្ ិយមាន្ក្ីរញខ 
 ខ្ញាំ្តូវខាំបរៀន្ឲ្យ្គ ់មញខ   ឲ្យមាន្ទាំន្ញក្គ ់វរ័ិយ។ 
៤. បោយទឹកចិតរ្បមច្ហ ញន្ដរន្   បលាកខាំរវេះដរវង្ ឹងដ្ ងន្ក 
 ឲ្យខ្ញាំបាន្រញខលញតទញកខ្័យ   េ្ យអរ់ចន្ងទញកខគញាំគួន្។ 
៥. របម្ចឲ្យខាំប្ក វជិាោ    ទញកដូចោវាោាំលលូវខលួន្ 
 ឮបហើយឱរាដរន្អ្ងួន្   ចិត្អរលទួន្ៗប្រេះបាន្បរបើយ។ 
៦. ខ្ញាំបរៀន្ឆ្ ់ដឹងឆ្ ់យល់បចេះ   ប្ក បាន្ចាំបណេះពញាំកបន្្ើយ 
 កនញងថ្នន ក់មិត្្ក្ិយល់ចិតប្ហើយ   ឱ! អនក្គូបអើយស្រលាញ់ខ្ញាំ។ 
៧. ខ្ញាំអរគញណរបម្ចហ ញន្ដរន្   ដដលខាំ្ ឹងដ្ ងជួយបយើងខ្ញាំ 
 ឲ្យមាន្វជិាោ ររ់រញខញម   ររ់បាន្រញខដញមបៅនលៃមញខ។ 
៨. ចញងប្ោយោងខ្ញាំរូមរ្ីថ្ន   ជាក្ី្បាថ្នន បៅនលៃមញខ 
 ប្រេះមាន្វជិាោ ជាទាំន្ញក   ររ់បាន្ក្ីរញខបៅនលៃប្ោយ។ 
 
 

  បោយកមុ្តរី៖  លាង  រោា  
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ថ្នន ក់ទី៦ក១ 8 

កុាំបរពបស្រឿងប ៀន  
( ទពាកយស្រាំពីរ) 

១. ពីមញន្ធ្លល  ់ោាំគាន បញៀន្ថ្នន ាំ   ប េះដូងរងកមាបញៀន្ឥតបរបើយ 
 ពញកដម៉ាយាំដស្រកបៅដបងាែ យ          បញៀន្ថ្នន ាំឥតបរបើយ ាំង្ ុរស្រី។ 
២. ពញកដម៉ា្បា ់កូន្កូន្្តូវស្ា ់   រកយបពចន៍្សារ័ពទកូន្ពិរី 
 កូន្មារម្ាយបអើយ ាំង្ ុរស្រី   ចូរស្ា ់រាំដីអនកម្ាយណា។ 
៣. ដម៉ា្ ឹងឲ្យរ ូកូន្បៅបរៀន្   ឲ្យបចេះរប ៀន្្ ឹងរិកា 
 កញាំបៅបញៀន្ថ្នន ាំបល្រផ្្ករណា   កូន្បៅសាលាបរៀងរាល់ដខ។ 
៤. ឥ ូវ្ជលុបពលហួរបៅបហើយ   កូន្មារម្ាយបអើយគាា ន្អនកដល 
 បន្េះបហើយរ ួកូន្ពញាំស្ា ់ដម៉ា   កូន្គាា ន្អនកដលដូចពីមញន្។ 
៥. ដម៉ាបាន្្បា ់កូន្ឈ ់បដើរបលង   លឹកស្សាបលងដលបងទញកខ រញណ 
 ហនឹងបហើយរ ូកូន្ពញាំដឹងគញណ   រងទញកខ រញណបរទើររាល់នលៃ។ 
៦. ឥ ូវបគចា ់បៅ ញាំខលួន្   ចា ់បៅ ាំពួន្ក ់ដួងនច 
 ខិតខាំដកខលួន្បរៀងរាល់នលៃ   គិតគូបរទើរកសយ័ដតមាន ក់ឯង។ 
៧. បោយសារបាន្របម្ចបតបជា   អាណិតអារូរពញាំចាំដ ង 
  ាំងយ ់ ាំងនលៃប េះបត្ដហង   បលាកពញាំចាំដ ង្ ឹងដ្ ងខាំ។ 
៨. មណឌ លផ្្កច់បញៀន្យន្បលើករទួយ ទញកជាជាំនួ្យពីោររញាំ 
 និ្ង្ពេះមហាកស្តដ៏ឧតម្   បលាករប្ងាគ េះខ្ញាំបោយបមត្ា។ 
៩. ឥ ូវខ្ញាំោល យជាកូន្លអ   រ ូស្ររ់ វរររ់ចិោ្ 
 ពញកដម៉ាស្រលាញ់បោយបមត្ា   អាណិតករញណាដល់រ ូខ្ញាំ។ 
១០. អរគញណណារ់របម្ចបតបជា   អាណិតអារូរដល់រ ូខ្ញាំ 
 ខ្ញាំដតងទញកបលាកដូចពញក ា្ំ   រប្ងាគ េះដល់ខ្ញាំនិ្ង្គ ់គាន ។ 
 
 

  បោយកមុ្តរី៖  ខ្ខលន   ធយួមុី  
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ថ្នន ក់ទី៦ក១ 9 

ជីវតិក្កេងក្ ៀនថាេ ាំ  
( ទពាកយស្រាំពីរ) 

១. មន្ញរសបកើតមកបហើយខលេះកាំ្រ   បដើរបលងរលាឥតពញកដម៉ា 
 បដើររញីលឹករលាបបា៉ា ដ    ឥតពញកឥតដម៉ាមាន្ដតខលួន្។ 
២. មាន្ខលេះបញៀន្ថ្នន ាំជក់បារ ី   លឹករញីមាន្ស្រីឈឺលទួន្ៗ 
 មិន្បចេះគិតពីជីវតិខលួន្   បមើលមិន្រមរួន្បដើរដតលឹក។ 
៣. នលៃខលេះពួកបគបដើរបញៀន្ថ្នន ាំ   លឹករញីមិន្សាញ ាំប្វើ្ មឹក 
 ពួកបគដតងដតបៅរញីលឹក   ដូចពួក្ មឹកររ់មាន្កមា។ 
៤. ឥ ូវមាន្កដន្លងអ ់រ ាំ   រ្មា ់បកាង ា្ំបដើរបញៀន្ថ្នន ាំ 
 កដន្លងអ ់រ ាំជួយលាងកមា   ឈ ់ឲ្យបញៀន្ថ្នន ាំតបទៀតបហើយ។ 
៥. ពួកបគមាន្ក្ីរងឃឹមថ្ន   នឹ្ងឈ ់លឹកស្សាបញៀន្ថ្នន ាំបហើយ 
 និ្យយថ្នបទមិន្កបន្្ើយ          ពួកបគបរៀងបហើយនឹ្ងប្គឿងបញៀន្។ 
៦. ពួកបគរចាេ ថ្នដកខលួន្   ដកឲ្យរមរួន្បជៀរអាប្ៀន្ 
 បហើយពួកបគនឹ្ងរអ ់ប្គឿងបញៀន្   ហាមមិន្ឲ្យមាន្តបៅបទៀត។ 
 
 

  បោយកមុ្តរី៖  អ  ូ រវុ ា រី  
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ថ្នន ក់ទី៦ក១ 10 

ថាេ ក់ទីប្រ ាំម្យួ ក១ ( ទពាកយស្រាំពីរ) 
១. មញន្បពកដ កគាន លាបៅឆ្ៃ យ   ខ្ញាំរូម រយិយរា៉ាយរា៉ា  ់្បា ់ 
 ពីមិត្្ក្ិខ្ញាំរូមចាាំស្ា ់   តាមបលខលាំោ ់ដូចតបៅ។ 
២. ទីមួយ  ញបាា  ផ្កា លអស្ររ់   រាំប ងពីបរាេះដូចតាប ៉ា 
 អាមញី លវតលវន់្រមរាងបៅ     ញន្បម៉ាង ្ ុរបៅញញឹមស្ររ់។ 
៣. អាហ យួ រាងខពរ់រក់អោល យ   បលាកបហងគិតឆ្ៃ យបរឿង ាំងអរ់ 
 រាំអន្ ញញឹមមាន្រ្មរ់   បម៉ាងហួរ មិន្ខពរ់ដតរងាែ រ។ 
៤. ណាទី តូចពិតចិត្អង់អាច   ចាំណាន្ មិន្ ល្ ចលយហញឺហារ 
 ឈូករត័ន លវតលវន់្ដតវាចា   ដូចសារោិពីបរាេះណារ់។ 
៥. លីហ័រ មញខរៃួតមិន្ញញឹម   តញលា  ៉ា្ ឹម្័្ក្លឺចារ់ 
 បដវតី ា្ំមាាំដតរហ័រ   រញលលគិតណារ់ឥតបលងប្ចើន្។ 
៦. គឹមបយ៉ាន្ គឹមយ៉ាញន្ ជា ង អូន្   មិន្បចេះដតអរតអូញឫកបរ ើរបអើង 
 ោរា៉ា  រងាែ រមិន្នឆាបឆាើង   លីហា លាញាំបលាើងញញឹមស្ររ់។ 
៧. គិចអញី ោរដីរន្រញភ្ញព   រញមា៉ា  រា   រមឥតប េ្ េះ 
 រញណីា រាំប ងដរន្ពីបរាេះ   រញ ញន្ ា្ំខពរ់ស្ររ់រងាែ រ។ 
៨. រោា  ស្រដអមដតដរន្ស្ររ់   លីថ្ន រកបញរមញខស្ររ់ថ្នល  
 រហីា លវតលវន់្រមបសាភ្ញ   អារញមី ធ្លោបរឿងបរៀន្រូ្ត។ 
៩. មញនី្ោល ខាីឃ្លា តបឆលៀតរិកា   លីហ ញន្ វញិណាខាំរហូត 
 វឌ្ឍោ ខាំដដរ្ងបរៀន្រូ្ត   ដតបចេះបដើរម៉ាូដគា ់បន្្តា។ 
១០. ពន្លក តូចលអិតចិត្ ា្ំណារ់     ីបរក បចេះបផ្្កេះលង្វាចា 
 រាំបអឿន្ ពួកដក្ងបវាហា   ឯ ដួង្ីតា រលូតទន់្្លន់្។ 
១១. រូទី បមា ស្ររ់រាំដីស្រយួ   វរ័ិក ឥត្ពួយរញខបជារជន់្ 
 បដវតិ ផ្កនិ្ត គួរគួយគន់្   មញន្នី រាំដីទន់្មាន្មន្្បរនហ៍។ 
១២.  រា  វាចារ្ីមួយៗ   ផ្កនី្ មិន្្ពយួខវល់ពីបគ 
   ញន្ហាក់ បគាេះរគរបរាទិបមល៉ាេះបទ   ផ្ករ៉ាតូ រេិះបរគិតដវងឆ្ៃ យ។ 
១៣. វណាា រ ីរាំ្ីបចេះជួយមិត្   រញីវបម៉ាង បៅបាត់ោាំចិតស្្ាយ 
 គាា ន្លាមួយមា៉ា ត់រកយចញងប្ោយ    ៉ាញង្គយុ បៅបហើយគាា ន្្ត  ់។ 



ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទី១                                                                                                                    2009-2010 

 

ថ្នន ក់ទី៦ក១ 11 

១៤. លាបហើយmy friends មារឆអិន្បអអ   ដតបវលាបៅឥត ចេ  ់ 
 មិត្ភ្ញពកនញងចិត្ឥតនលៃរៃ ់   មិត្ភ្ញពបយើងររ់ជានិ្រន្រ្។៍ 
 

  ថ្ងៃទី១៥ ខ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១០ 
  និពនធបោយអនកស្រូ៖  លាក ់  ម្ត៉ា ខ្ែន 
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ចក្ប្ម្ៀងសប្ាប់អ្េក 
១. ខ្ញាំចង់ឲ្យបម  អាចឲ្យខ្ញាំបហាេះ បឆ្ព េះបៅរកអនក 

២. ចប្មៀងមួយ ទ បោយក្ីបជឿជាក់ ទញករ្មា ់អនក 
  បជឿជាក់កនញងជីវតិ ឆ្ៃ យជិតចិត្ដតមួយ ឆ្ៃ យជិតប េះ

ដូងមួយ។ 
 

The song for you!!!!! 
1 I want the sky, make me can fly, go to meet you. 
2 I sing a song that I can do. It’s for you………….. 

Everyone in the world. 
 

1. ឡារូលហាវ ដូ បរ ៉ាដូ ឡារូលហាវ បរ ៉ា បរ ៉ាឡាដូហាវ  
2. ឡារូលហាវ ដូ បរ ៉ាដូ ឡារូលហាវ បរ ៉ា បរ ៉ាឡាដូហាវ  

បរ ៉ាហាវ ឡារូល ហាវ រូលហាវ បរ ៉ា។ 
 

ដតង ទប្លង និ្ងទាំន្ញកប្ចៀងបោយអនក្គូ៖ លាក់ មា៉ា ដ ន្ 
ដករ្មួល ទប្លងបោយ៖ រិរសប្លងកនញងថ្នន ក់ទី៦ក១ ឆ្ន ាំរិកា 

២០០៩-២០១០ 
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នកឹម ៉ែ ( ទរកយ្បាាំពីរ) 

១. ព្រះពាយប៉ែះស្លឹកអំរិលទកឹ 
ដូងរលឹកនកឹដលម់្តា យ 
ស្ស្ណណាះណស្េហម៍ ៉ែនកឹឥតណាយ ព្ទូងណស្ទើរមបកខ្លល

យក្លលយជាឈា ។ 
២. អំរិលលាស្់ព្តួយផ្កា ជាថ្ម ី

ចតិ ាមស្នឃ្មា តខ្ មណីៅ ិនណស្ងៀ  
ណបះដូងស្ស្រនស់្វិតព្រំណព្រៀ   ណស្ទើរមតកអួតឈា 

ស្លល បទ់ងំរស្់។ 
 
 

  អនសុ្ាវរយីទ៍ទីណនះ! ( ទរកយ្បាាំពីរ) 

១. ទណីនះកមនលងធ្លល បសិ់្កា     
 ភ្នណំព្ក្ល ណស្េហាមដលខ្ ្ុនំកឹ 
 ណបះដូងខ្ ្ុណំនះមស្នរលឹក     
 ជួបគ្ននញាបញឹ់កណៅភ្នណំព្ក្ល ។ 
២. នកឹណរលអងគុយណរៀនជិតគ្នន     
 ណរលណនះឃ្មល តឃ្មល មតរូបណោ  
 ចតិ ាណយើងនកឹគ្នន ធ្លល បព់្រណលា     
 ខ្ងឹម្តនអនកណលា ឲ្យស្ស្ស្់ថ្លល ។ 

 
និ្ពន្ធបោយ៖  ្គ ូនិ្ងរិរសថ្នន ក់ទី៦ក១ នន្សាលា ឋមរិកា្នាំប្ោម 

    ឆ្ន ាំរិកា ២០០៥-២០០៦  
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កម្តល ងំរលក ម ( ទរកយ្បាាំពីរ) 

១. ណដើ ណ ើយរលក មគ្នម នណទចប   
គ្នម នអវីយក កដដទណទ 

   អនកព្រូបណទទ ស្មថ្ ទងំណជរ   
 ិនណចះរតិណទកាលរងឹណាស្់។ 

២. ណរលអនកព្រូព្ាប ិ់នខ្ណំ្វើ   
ណនះជាទណងវ ើអាព្រកណ់ាស្់ 
ខ្ ជលិណអើយមស្នខ្ ជលិចតិ ាម្តនះ  
ព្ចមែនចងឈ់្េះមតគ្នន ឯង។ 

៣. ក ុខំ្ ជលិព្ចអូស្ព្តូវខ្ពំ្រឹង   
ព្តូវមតស្ញ្ជឹ ងណ្វើឲ្យមស្ាង 

   ព្តូវណ្វើឲ្យចាស្់ក ុពំ្រម ង   
ក ុពំ្រឹងជមជកញំុាមតន។ំ 

៤. កម្តល ងំរលក មព្តូវស្ល រគ ី  
ខ្តិខ្សំំ្ភ្ណីទើបរកី្ ំ
តណៅខ្លង ខុ្ម្តដំូចភ្ន ំ   
គ្នម នអនករលំំឲ្យដួលបាន។ 

៥. ព្រណោជនដ៍នកម្តល ងំរលក ម   
រាងក្លយកម៏្តជំាតកិថ៏្លា ន 
ណយើងទងំអស្់គ្នន ព្តូងរួ ព្ាែ  
ណទើបក ពុជាបានរស្់រងុណរឿង។ 

 
 និ្ពន្ធបោយ៖  ្គ ូនិ្ងរិរសថ្នន ក់ទី៦ក១ នន្សាលា ឋមរិកា្នាំប្ោម 
    ឆ្ន ាំរិកា ២០០៥-២០០៦ 
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ស្ព្ ស្ភ់្នណំព្ក្ល ! ( ទរកយ្បាាំពីរ) 

១. ស្ព្ ស្់ភ្នណំព្ក្ល  នសុ្សណោ ណរា    
ទងំណលើទងំណព្ក្ល លអឥតណខ្លច ះ 
យបដ់ថ្ងស្ស្ដ  ិនណចះអស្់  ចងណ់ ើញស្ព្ ស្់ណៅភ្នំ

ណព្ក្ល ។ 
២. វថិ្ណីទស្ភារលអព្រែីត   

អព្ងួនដួងចតិ ាចងព់្រណលា  
ណ ើញភាល  ជាបច់តិ ាណព្ពាះរូបណោ   នាណស្េហភ៍្នណំព្ក្ល ណោ 

ស្ស្ស្់ណាស្់។ 
៣. រកុ ខជាតមិលលផ្កា អាហារដ្ឋា ន   

ម្តនអនកចណំានណព្ចើន ិនខ្ វះ 
អនកលកអ់នកទញិណព្ចើនណពារពាស្ តដ ល ិនណាស្់រសឺ្ លា

 ។ 
៤. ចមំែកឯណលើករំូលភ្ន ំ   

សំ្ណ ងស្តវយជួំយលួងណលា  
ណបើណ ើងណៅដលព់្តឹ កញ្ចូ    ណអើតណ ើល កណព្ក្ល រតឹ

អស្លច រយ។ 
 

និ្ពន្ធបោយ៖  ្គ ូនិ្ងរិរសថ្នន ក់ទី៦ក១ នន្សាលា ឋមរិកា្នាំប្ោម 
    ឆ្ន ាំរិកា ២០០៥-២០០៦ 
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លា ិតាស្ម្តល ញ់! ( ទរកយ្បាាំពីរ) 

១. លា ិតាស្ម្តល ញ់ចតិ ាខ្ ្ុណំអើយ  លាណៅ
ោង យណហើយគ្នម នព្ត ប ់

ណបះដូងអួលមែនមស្ន្ញុថ្ប ់ ចតិ ាណៅ ិន
ស្ងបក់បក់ ាសី្ខុ្។ 
២. តណៅណទះនកឹ ិនបានជួប  ដថ្ងមខ្វលិខួ្បណៅ
 ិនស្ខុ្ 

ខ្ ្ុយំរំាលដ់ថ្ងចងជួ់ប ខុ្  នកឹណ ើញកាសី្ខុ្
ជួប ខុ្ ិតា។ 
៣. ស្លាយផ្កាស្លា យណមា មកែរបង   ិត ាធ្លល បច់ង
ព្រងកព្ ងចតិ ា 

ស្ស្លបម់តឥ ូវមព្រណព្រៀ ស្វិត ណវលាកព្ តិឲ្យ
ឃ្មល តឃ្មល ។ 

 
និ្ពន្ធបោយ៖  ្គ ូនិ្ងរិរសថ្នន ក់ទី៦ក១ នន្សាលា ឋមរិកា្នាំប្ោម 

    ឆ្ន ាំរិកា ២០០៥-២០០៦ 
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នកឹព្របោ់៉ែង! ( ទរកយ្បាាំពីរ) 

១. ណ ើលដុំររកមព្ររែ៌ណមា  ររកហាងណមកនុងដួងចតិ ា 
ដូចខ្ ្ុអំាបអួ់រកនុងជីវតិ  ណព្ពាះព្តូវមបក ិតាស្ម្តល ញ់ខ្ ្ុ។ំ 

២. ថ្លន កណ់យើងមត ួយណរៀនជ ុំគ្នន  ណទះណតា រងារស្់ស្ខុ្ ុ 
ឥ ូវណរលណនះខ្ ្ុពំ្តូយ ំ  មបកទងំបងខមំស្ននកឹដព្រ។ 

៣. នកឹណអើយមស្ននកឹ ិតាខ្ ្ុណំាស្់ ណហតអុវីក មព្ក្លស្់មស្នចដព្ង 
ណ ាច កព្រហារឲ្យទកុ ខភ្យ័ ខ្ ្ុរំស្់ណ្វើអវី ណបើព្តូវមបក។ 

៤. ណបើណរលណវលាវលិថ្យណព្ក្លយ ខ្ ្ុ ិំនបណណាា យឲ្យមលនណ   
ណយើជា ិតាគ្នន ព្តូវខ្ែឌ មចក  មតណវលាមបកហួស្ណៅណហើយ។ 

៥. តធុ្លល បអ់ងគុយណរៀនរួ គ្នន   ណយើងធ្លល បណ់ស្ស្លចផ្កា ណហើយឆ្លងណឆ្លើយ 
ណរលណនះផ្កា ណព្រៀ ណស្ងៀ ព្រណង ើយ ក្លា រណខ្ៀនខ្ ្ុណំអើយធ្លល បស់្រណស្រ។ 

៦. អនកព្រូព្រណៅណរៀងរាលដ់ថ្ង  ខ្ ្ុមំស្នអាលយ័នកឹណ ល៉ែះណទ 
ណទះបីណរលខ្ លះអនកព្រូណជរ  នកឹអវី ណ ល៉ែះណទស្លលាខ្្ុ។ំ 

 
 

និ្ពន្ធបោយ៖  ្គ ូនិ្ងរិរសថ្នន ក់ទី៦ក១ នន្សាលា ឋមរិកា្នាំប្ោម 
    ឆ្ន ាំរិកា ២០០៥-២០០៦ 
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ប្រួសារខ្ញាំ   (បទពាក្យប្រាំពីរ) 

១. ហឹងាបៅកនញង្គួសារខ្ញាំ   យ ់្ពឹកវាយដាំឥតជិន្ណាយ 

ឳខ្ញាំ ញផ្កគ ក់គ ់ចាន្បាយ   ដម៉ាខ្ញាំរត់ឆ្ៃ យ ញពូបៅ។ 

២. ឯខ្ញាំ្តូវ្ោ  ាំង្ិត្័យ   តក់រលញតបរទើរកស័យប្រេះដម៉ាឳ 

រ្ងាគ ម្គួសារដរន្សាហាវ  បតើនលៃតបៅររ់យ៉ាងណា?។ 

៣. រវល់ដតគិតប្លចបមើលលលូវ   ឳរត់បឆ្ព េះបៅរកមាតា 

ផ្កគ ក់ញ័រទប្ទើតកនញងហតាា    រត់រកមាតាឥត្ ណី។ 

៤. ដតដម៉ាជាក់ណារ់ចារ់ដឹងមញន្  ពូបៅកាច់គញន្ត សាវ មី 

សាហាវអសាេ រយជាងយញវវយ័   កញន្ភ្ញគចិន្លាីបលើដីដខារ។ 

៥. ខ្ញាំចង់រត់រកបគឲ្យជួយ    មតិជាំនួ្យជួយពញកដម៉ា 

ដតមិន្ ន់្បាន្រត់លញតដស្រ   ខ្ញាំ្តូវរេិះបររត់្ត  ់។ 

៦. ខ្ញាំដឹងខលួន្ឯងដលងឈរបហើយ  ផ្កគ ក់ឳខ្ញាំបអើយចូលប្ៅក ់ 

ពូបៅដម៉ាខ្ញាំឥត្ត  ់    វា្តូវបរៃៀមរៃ ់បលើសាច់ខ្ញាំ។ 

៧. បលាហិតដិតោមបលើ្័្ោ្   ខ្ញាំប ើញមាតា្ទបហាយាំ 

ពួកគាត់ ាំងបទវលនមឱ ខ្ញាំ   បាត់អរ់គាំន្ញាំទញកខប សា។ 

៨. គងាគ បន្្តាថ្នល ឥតលអក់   រា ់រន់្តាំណក់ស្រក់ប ល្ ចលា 

ដម៉ាពញកឱ ខ្ញាំបោយបរនហា   ឱ! មាេ រ់រងាខ រកូន្រមាល ញ់។ 

៩. ដម៉ា បោទ រពញកថ្នឫរា   បន្េះបហើយហឹងាគាា ន្អនកចាញ់ 

ពញកថ្នបន្េះប្រេះមែូ មិន្ឆ្ៃ ញ់  បមល៉ាេះរមនឹ្ងអញមាន្ប សា។ 

១០. ឱ! កូន្រមាល ញ់ឳខញរបហើយ   ដបងែើមកូន្បអើយចាាំ ិតា 

ឳោាំបៅបពទយប្បាររងាខ រ   កូន្តាាំងចិោ្តរ ូររ់។ 

១១. ខ្ញាំស្ា ់ឮឳវាចាចារ់   ខ្ញាំរ ាំប ើ្ ណារ់បហើយចង់ររ់ 

 ៉ាញដន្្បពលបន្េះោយខ្ញាំបខាេះ   លល ញណយខ្ញាំអរ់្តឹមបន្េះបហើយ។ 

១២. រូររ័ពទខសឹកខសួលអួលបដើមក  ដស្រកយាំអងវរបទវតាអឺយ 
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ពញកដម៉ាយាំដស្រកបៅដបងាែ យ   វញិាណខ្ញាំបអើយលារហូត។ 

១៣. បន្េះបហើយហឹងាគាា ន្ោរគិត   ប្វើឲ្យជីវតិរវិតប្កៀមបសាព ត 

រងាខ របាត់ ង់រ រ់ខូច   មួយជាតិរ ូតបសាព តអរ់រញខ។ 

១៤. បដើរគិតបដកគិត ឈរក៏គិត   លេង់ណារ់ជីវតិដ្កងលញតទញកខ 

កញាំយកហឹងាជា្តីមញខ   អារមាណ៍រៃ ់រញខបទើ លញត្័យ។ 

 

និ្ពន្ធបោយ៖  អនក្គ ូលាក់ មា៉ា ដ ន្  
 


