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អារម្ភកថា 
ន េះជាអកខរាពីដួងចិត្ត   ពីន េះដូងពិត្កនុងនាម្គ្រ ូ

ឆ្ន ាំសិកាន េះខ្ុាំត្ស ូ   នគ្រេះសិសសខ្ុាំ តូរតត្នរឿងតបែង។ 

សិសសស្សីរ ែ ឹីងចិត្តខ្ុាំ  សិសសគ្ ុសមិ្ សម្ឈ្លក់វនងេង 

ទូរស័ពទដដខ្ុាំនសទើរត កតសសង  វបិវប់វនងេង ឹងកូ នរ។ 

ឆ្ន ាំន េះខ្ុាំចាំជា ់ចិនាត    ឱ្យខ្ុាំនោកាមិ្ នលលចនទ 

តត្ខ្ុាំមិ្ ខឹងមិ្ ទុកខនទេ  នគ្រេះខ្ុាំដឹងតដរថាខ្ុាំគ្រ។ូ 

ន េះ ីនមៅ សបអអាគ្កក់  ខ្ុាំអាចនៅឆក់ការត្ស ូ 

ពួកនរនៅអាចកា ់  ិច តូរ  រ ាំនបចអកសរជានសៀវនៅ។ 

សូម្ឱ្យពួកនរបា ឆលងសុត្  នរឿងរា៉ា វត្ក់សលុត្គ្ត្ជាក់នតត  

សូម្រស់រងុនរឿងត្នរៀងនៅ  ជួយសងគម្នៅឱ្យន្កើងន្កើ ។ 

 

   នសៀម្រា  ដ្ៃទី ២៩ តខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

    លាក ់ម៉ា ឡែន 
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រុណមាតា ិតា 
១. មាតា ិតាជាគ្ពេះរស់   ធាំន ើយតស ខពស់នបើកនលាកកិយ 

នយើងខ្ុាំជា ុគ្ត្ ុគ្តី្   នាាំគ្នន បកដបសងរុណនលាក។ 
២. នៅនពបកូ នធេើខុសម្តងៗ  រាប់ភាពនៅ ៅង ិងទុកខនោក 

ឱ្យទឹកតលនកនលាក ូរជាាំនជាក យ៉ាងណាក៏នលាកមិ្  ននាទ ស។ 
 
      ិព ធនោយកុមារ៖ី មា  ច័ ទនពញ ូរមី្ 
 

រុណសនម្តចតា 
១. ដ្ៃទី១៥តខតុ្លា    ដ្ៃសនម្តចតាគ្ទង់សុរត្ 

រឺជាដ្ៃតដបល័យរ ធត់្   ពួកនយើងកា ់ទុកខគ្រ ់ៗគ្នន ។ 
២. ន េះរឺជាទុកខនគ្កៀម្គ្កាំណាស់    ាំងនកៅង ាំងចស់ចាំគ្រ ់គ្នន  

នគ្រេះគ្នត់្ជាកសគ្ត្មា មុ្ខងារ  ជាគ្ពេះរាជាដ៏ឧត្តម្។ 
៣. ពួកនយើង ាំងអស់ជាកូ តខៅរ   ទមាល  ់មិ្ តគ្ នទើ ោកសម្ 

នគ្រេះគ្នត់្មា រុណនបើពួកខ្ុាំ  ម្ហាតស ធាំម្កនបើនយើង។ 
៤. រុណន េះរឺធាំជាង ុពេតា   ធាំជាងជបោតដបតខៅរន ើញ 

សូម្រុណ ុណយនលាកសូម្អន ជ្ ើញ  នម្ើបត្តខៅរនយើងឱ្យរងុនរឿង។ 
 
      ិព ធនោយកុមារាាៈ  នេងវឡិា  ិងដឆ សុងរីម្ 
     តកសគ្ម្បួនោយកុមារា៖  តត្ រីម្យូ 

កនុងនខត្តនសៀម្រា  
     (បទភុជង្គលីលា) 
១. នៅឯទឹកដីន ៀមរាប  មានផ្ទះតន្មៀប តាមជួរជាន្រើន។ 
២. នោគផ្លដំណំក៏ន្រើន នជាគជ័យរន្មើន ស នលអនេកក្្ក។ 
៣. ្ាសាទអង្គរមានន័យ អនកនរះអនកក្រន  តំាង្េីបុរាណ។ 
៤.  ូមអនកកំុឱ្យខកខាន  មកនលង្កមានត តំបន់នទ ររណ៍។ 
៥. នខតតននះមានមនុ សអ ូអរ នអើយស នកុះករ នៅផ្ាររា្តី។ 
៦. ទីន ះនគមានអាង្្តី  មា៉ា ា រក្  ដល់នភញៀវទំង្ឡាយ។ 
៧. ន្វើឱ្យនភញៀវន ើរក្អអ កក្អអ យ  ំគ្នន  បាយ កនុង្នខតតន ៀមរាប។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី នេង្ ន ៀអីុង្ 
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នទសភាពនជើងលនាំ 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. នទ ោេនជើង្ភនំខញុំនេញរិតត  នទះបីវាេិតជា ងប់សាង ត់ 
 ប៉ាុសនតខញុំចំមិននភេរាត់  សែមទំង្រសាត់កនុង្ដួង្រិតត។ 
២. នៅតាមដង្ផ្េូវន ើង្នលើភនំ  ដូរន ើញ ង្គមក្្េន ើេិត 
 នេលសដលានន ើង្ជាមួយមិតត អារមមណ៍ជិត និទិធក៏នកើតមាន។ 
៣. នេលខេះខញុំក៏មានន ៀវនៅ  នដើមបីយកនៅនមើលនមនរៀន 
 នេើយនៅតាមផ្េូវក៏មានសាា ន សត្កនេើគ្នម ននៅកនុង្ទឹក។ 
៤. នេលខញុំកំេុង្នមើលន ៀវនៅ  នៅន្ក្អមមេប់ បូវក្នក្្េ្េឹកស 
 ប៉ាុសនតនេលខេះខញុំក៏នឹក   អារមមណ៍រលឹកនឹកដល់ផ្ទះ។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី មាន រ័នទនេញបូរមី 

ផ្កក កនុងសួ ចារ 

(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. នមើលន ះផ្កា កុលាប្កេម   ខញុំសតង្សតប៉ាង្ស្ ូបកេិនផ្កា  
 គន់នមើលនទៀតន ះផ្កា រមា៉ា    យករង្នកសា្កអូបក្្ក។ 
២. នមើលនៅខាង្ន ះផ្កា  ូករត័ន  គួរឱ្យ្បតិេ័ទធលអថ្លេ ក្ែេ 
 ខញុំសតង្មកគយគន់រាល់ក្ែង   សែមទំង្ស្ ក្មកនុង្ដួង្រិតត។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី មាន រ័នទនេញបូរមី` 

 
សលូវនៅអងគរ 

(បទពាកយ្ាំេីរ) 
១. នៅតាមដង្ផ្េូវនៅអង្គរ  នទ ោេ មបូរក្្េ្េឹកា 
 េួកនយើង្ ំគ្នន សែរកា   ទឹង្ សាា ន  ួនរារក្នអង្គរ។ 
២. រាល់ក្ែងមាននភញៀវន្រើនអននក  ្បទក់ជាសភនកឥត ប់ រ 
  ំគ្នន ទ ស ្ាង្គអង្គរ  សាន ក្ដដ៏លអក្មមាន។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី មាន រ័នទនេញបរមី 
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ថាន ក់ខ្ុាំ 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. ខញុំនរៀនថ្លន ក់ទី្ាំមួយក   សាន ក្ដបវរនៅកនុង្ថ្លន ក់ 
 មិនអារបំនភេរនទះនៅាត់   នៅរង្ចំណ ់កនុង្ដួង្រិតត។ 
២. ខញុំនរៀននៅសាលាវតតបូេ៌   មាននករ តិ៍ន ម្ ះលអឥត្បឌិត 
 េួកនយើង្នៅរង្ចំកនុង្រិតត   មិនអារនភេរគិត្គប់នវលា។ 
៣. េួកនយើង្ស្ លាញ់អនក្គួណ ់  ្បឹង្ស្បង្ស វង្ វះ្គប់អង្គគ រ 
 ខិតខំនរៀន ូ្តមានមុខង្គរ   ននះជានវលាសដលរកគ្នម ន។  
៤. េួកនយើង្ ំគ្នន ខំនរៀនណ ់   ស វង្ វះ្បឹង្សាា ប់ដំបូ ម ន 
 នយើង្ខញុំមានរិតតមិននអៀនន្បៀន  ន្ពាះេួកនយើង្មានរិតតក្អេ ហាន។ 
៥. ជារុង្បញ្ច ប់ ូមអរគុណ   ដល់ញាតិច ់ទំុទំង្្គប់្ាណ 
 មិនថ្លជានកមង្ច ់ក៏ាន   នរៀបក្អយឱ្យានរិតតលអេិត។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី គ្នង្ រង្ស ី

ការរស់នៅរ ស់ខ្ុាំ 
 (បទភុជង្គលីលា) 

១. ខញុំគឺជាកូន ំណេវ  ជាកូន្ប ប់   រប ់េុកសម៉ា។ 
២. នេលខញុំនរៀនានេូសក  មួយសខៗ   គ្នត់ បាយរិតត។ 
៣. ខញុំនៅសតមានគំនិត  ្បឹង្ស្បង្ខំខិត  កនុង្ក្អរ ិកា។ 
៤. ខញុំមិនបង់្នាះនទណ  ្ំន ើង្ន្វើក្អរ   នដើមបីេុកសម៉ា។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី នេង្ ន ៀអីុង្ 
  

គ្រួោរ ិងខ្ុាំ 
(បទភុជង្គលីលា) 

១. កូនសខមរមុខមាត់ស្  ់ថ្លេ  ខិតខំន្វើក្អរ  បន្មើ្គួសារ។ 
២. នដើមបីផ្គត់ផ្គង់្អាហារ  នៅកនុង្្គសារ ឱ្យានែាុំនែាើន។ 
៣. ្គូសារខញុំរន្មើនន ើង្ នទើបខញុំន្វើនផ្ើង្  ឱ្យាន្ូរធារ។ 
៤. កំុឱ្យរបូខញុំនវទ   នទើបខញុំេុះពារ  នរៀនឱ្យានខា ់។ 
៥. ្ំន ើង្ខញុំមិនរង់្បួ   ន្ពាះនរៀនានខា ់ ន្វើក្អរង្គរ្ំ។ 
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៦. បន្មើ្គួសារនេើយមំុ  ន្វើក្អរង្គរ្ំ  ាន្ាក់សខចយ។ 
៧. នេើយខញុំមិននរះរំណយ ាន្ាក់សខចយ យក នសំទុក។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ េង់្ តុលា 
 
    

មាា យឪពុកខ្ុាំ 
(បទភុជង្គលីលា) 

១. មាា យខញុំជាអនកលក់ដូរ  ខិតខំសតរក   ្ាក់រិញ្ច ឹមកូន។ 
២. គ្នត់មិនសដលេឹង្បង្បអូន អាស្ ័យសតខេួន  មិនសដលតអូញសតអរ។ 
៣. ឪេុកខិតខំ្បឹង្សែ  គ្នត់បន្ង្ៀនសត  មិនឱ្យខាម  នអៀន។ 
៤. ឱ្យកូននរៀននេើយក្អេ ហាន នេើយខិតខំនរៀន  នដើមបី្គួសារ។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី នេង្ ន ៀអីុង្ 
     

ជីវតិ្រស់នៅរ ស់ខ្ុាំ 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. ជីវតិខញុំជាអនក្កី្ក   មានរិតតនសាម ះ នេើយសតង្គិត 
 ខញុំមានទុកខ្េយួនៅកនុង្រិតត  ន្ពាះមានជីវតិជាអនក្ក។ 
២. ខញុំមិន ូវនរៀនេូសកនទ   អនក្គូសតង្នជរឱ្យខញុំលអ 
 អនក្គូសតង្ជួយនេលខញុំ្ក  ខញុំសតង្រិតតលអជាមួយគ្នន ។ 
៣. ខញុំ្តូវសតខំ្បឹង្ស្បង្នរៀន  បង្ខំបន្ង្ៀនអាន  ។ 
 មិនន្វើឱ្យខញុំឆ្ាួតលីលា   ខញុំសតង្មនីមាន នៅសាលា។ 
៤. ខញុំនគង្នេលយប់ន្ក្អកនេល្េឹក ខញុំសតង្សតនឹកនៅរកផ្ារ 
 ខញុំនដើរទិញក្ ានិង្្ករូឆ្មម រ  ខញុំនៅសាលានដើមបីនរៀន។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី នេង្ មីុមីុ 
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គ្ពេះពុទធោសនា 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. សខមរនយើង្សតង្នជឿនលើ្េះេុទធ  ្េះបរម ុទធលអក្ែេថ្លេ  
 នលាកសតង្សតផ្ាល់ជា្ម៌អាែ៌ ដល់ តវមនុ ាឱ្យនសាម ះ ។ 
២. ្េះអង្គសតង្សតន្បៀន្បនៅ  ថ្លឱ្យកូននៅ្ប្េឹតតលអ 
 ដល់សខបុណយទនយក មេ  ាយដ៏បវរ្បនគននលាក។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី  ុគនធនេ្ជរា៉ា  
 
   

ការសិកា 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. ខញុំនរៀននៅថ្លន ក់ទី្ាំមួយ   អនក្គាូនជួយឱ្យ ិកា 
 ខញុំនរៀនរប់ថ្លន ក់នៅនេលណ   ខញុំខំន្វើក្អរយកលុយចយ។ 
២. ខញុំខិតខំនរៀនមាន្បជាញ    នេលនៅន្វើក្អរមិនខវល់ខាវ យ 
 មានរំនណះដឹង្យ៉ាង្ បាយ  រិតតខញុំមិនឆ្មង យេីអនក្គូ។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី ែុល គឹមលន់ 
     

ោលានរៀ ខ្ុាំ 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. សាលានរៀនខញុំសាអ តអសាច រយ   នេើយមាន ួនរារដ៏្បណីត 
 មានស្ ះទឹកមួយសាអ តេិតៗ   គួររង់្សនបនិតយកនុង្ឱ្រា។ 
២. នលាក្គូអនក្គូដ៏ជំ ញ   គឺគ្នត់បន្ង្ៀននោយវាច 
 នទះខុ យ៉ាង្នម៉ារគ្នត់ ាីថ្ល  មិនហា នេិង្ានលើេួកនយើង្។ 
       និេនធនោយកុមារា៖ ន ង្ វឡិា 
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ជីវតិ្រ ស់ខ្ុាំ 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. ខញុំរ ់នៅឯនខតតន ៀមរាប   ខញុំសតង្សតនរៀបផ្ទះជានិរច 
 ជានរៀង្រាល់ក្ែងខញុំមិននគរ   ក៏មិនសដលនភេរក្អរ ិកា។ 
២. ខញុំនរៀននៅសាលាវតតបូេ៌   មា៉ា ក់ជូនម៉ាូតូនៅសាលា 
 នេលខញុំនៅនរៀនលាមា៉ា ក់ា៉ា    នេើយជួយនលាកតាោំទឹកសត។ 
៣. នេលមកេីនរៀនខញុំជួយា៉ា    នេើយជួយនលាកតាោំទឹកសត 

នេើយ្េមទំង្ជួយអនកមា៉ា ក់សដរ  ជួយរិតបសនេទុកន្វើមហូប។ 
      និេនធនោយកុមារ៖ី លីប ុនថ្ល ោសណត 

  
ជីវតិ្ខ្ុាំ 

(បទពាកយ្ាំេីរ) 
១. ជីវតិខញុំាន្បន ើរលអ    ខញុំមានផ្ទះែមាននៅសាន ក់ 
 នេើយេួកនយើង្គ្នម ននរណមាន ក់  មកហា នបំាក់ទឹករិតតនយើង្។ 
២. េួកនយើង្រ ់នៅយ៉ាង្ ុខស្ ួល  នេើយគ្នម នរអួលគ្នម នទំននើង្ 
 េួកនយើង្ន្វើក្អរតាមរិតតនយើង្  សតមិននរ ើ នអើង្ក្អរនរៀន ូ្ត។ 
៣. េួកនយើង្ខំនរៀននទើបនយើង្ាន  កតី ុខនកាមកានតសតរេូត 
 សតនយើង្្តូវសតខំនរៀន ូ្ត   ជីវតិឥតនសាា តានកតី ុខ។ 
៤. នយើង្្តវូសតនរះអត់ឱ្ននទ   ្តូវនរះ ន ត  នទើបាន ុខ 
 េួកនយើង្្តូវគិតេី ុខទុកខ   េីមាា យឪេុកញាតិ  ា ន។ 
៥. ្តូវគិតេីមាា យេូបអូនបង្   សារ់ញាតិនទៀតផ្ង្នទើបនយើង្ាន 
 ឱ្យក្អេ យនៅជា ុខ្គប់្ាណ  ្គប់ជាតិ្គប់ឋាន្គប់កសនេង្។ 
៦. មិនសតប៉ាុនណណ ះនយើង្្តវូនរះ   រការំនណះរប ់ឯង្ 
 ន្ពាះអនកនផ្សង្នគមិនសដលស្កង្  េីរិតតអនកនផ្សង្នេើយន្វើាន។ 
៧. ននះនេើយនទើបខញុំបនង្ាើតឃ្លេ    ពាកយនេរន៍  កនុង្កនុង្កំណេយ 
 មិន្តូវ្ប្េឹតតអំនេើាប   ននះនេើយកំណេយរប ់ខញុំ។ 
       និេនធនោយកុមារា៖ ក្ឆ្  ុង្គីម 
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គ្តី្ឱ្ជារស 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. បង្    ទូរានស បកនជើង្មួយ  អូន តិះ ឥត្េយួ ទូរាន្តី 
 យកនៅដល់ផ្ទះលាយសាវ យខចី  ជាមួយទឹក្តីដ៏ ងុយឆ្មង ញ់។ 
២. េួកនគដល់ផ្ទះដឹង្ខេួនរា ់   មាា យនគអរណ ់ស នស្ ឡាញ់ 
 នមើលនៅេួកវាគួរឱ្យខាន ញ់   គួរឱ្យស្ ឡាញ់គឺអូនតិះ។ 
៣. អូនតិះជាកូននៅសដលឆ្មេ ត   អកសរវាសាអ តមានត្មិះ 
 វាសតង្ខំនរៀនយករំនណះ   ឱ្យានឆ្មប់នរះរកីរន្មើន។ 
៤. បង្ ជាបង្ដ៏លអមាន ក់   នគសតង្រក្ាក់ឱ្យាននកើន 
 សតង្សតយកមកានន្រើនៗ   ឱ្យរកីរន្មើន្គួសារនគ។ 
       និេនធនោយកុមារា៖ ក្ឆ្  ុង្គីម 
 
 

 ង អូ ពីរនាក់សទចូគ្តី្ 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. ខញុំនិង្ជាតានៅ ទូរ្តី    ទូរន ើង្បីក្ែងាន្តីមួយ 
 ខញុំនិង្ជាតាស នទុកខ្ េយួ    ទូរាន្តីមួយ្េយួទុកខក្្ក។ 
២. នេលយប់ ុបិនន ើញ្តីលអ   ្តីន ះអង្វរកំុ្បល័យ 
 ទុកឱ្យខញុំរ ់ានបីក្ែង    កំុអាល្បល័យ ូមអង្វរ។ 
       និេនធនោយកុមារ៖ី ថ្លន់វរិឆិក្អ 
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ការសទចូគ្តី្ដាំ ូងរ ស់ខ្ុាំ 
(បទក្អកគតិ) 

១. នៅក្ែងអាទិតយ  បង្ខញុំន ម្ ះនិត  បបួល ទូរ្តី 
 នៅឯ ទឹង្មួយ សដល មបូរ្តី  ខញុំមិនន្វើអវី 
    នទើបនៅជួយគ្នត់។ 
២. ខញុំ ទូរាន្តី  ្ំប៉ាុនកក្ដ   នេើយរាង្វាធាត់ 
 រំសណកបង្ខញុំ  គ្នត់នរៀបនឹង្វាត់  សបរ នទូរគ្នត់ 
    ោេ ត់រំស បកនជើង្។ 
      និេនធនោយកុមារា៖ េង់្តុលា 
 

ោន ដដកូ តខៅរ 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. វតតបុរាណសខមរលអឥតនខាច ះ  នទ ោេស នស្  ់គួរទក់ទញ 
ន្វើឱ្យកូនសខមរមានជំ ញ  េូសកទក់ទញនភញៀវនទ ររ។ 

២. កូនសខមរេូសកខាង្ ិលបៈ  សែមទំង្ខាង្ឆ្មេ ក់ានយ៉ាង្លអ 
ននះជាគំរដ៏ូបវរ   ជាតិសខមរនយើង្លអមិនសាប ូនយ។ 

      និេនធនោយកុមារា៖ េង់្តុលា 
 

នខត្តនសៀម្រា  
(បទភុជង្គលីលា) 

១. នៅនខតតន ៀមរាបននះណ មាន្ាង្គ ិលា ដ៏លអ្ បក្េ។ 
២. ននះនេើយអនកមានសាន ក្ដ េូសកខាង្ក្រន  ្ាសាទទំង្ឡាយ។ 
៣. ន្វើឱ្យអនកផ្ង្ជិតឆ្មង យ សតង្មក បាយ នៅនខតតន ៀមរាប។ 
៤. េួកនគមកមិនរង់្ឃ្លេ ត េីនខតតន ៀមរាប នៅស្ កុនគវញិ។ 
៥. េួកនគនៅសតទននទញ  នទះនៅភនំនេញ ក៏នគមិននភេរ។ 

និេនធនោយកុមារ៖ី  នអៀង្ ន ៀវ ិង្ តិក  ុវា៉ាន់ណវ ី
ផ្ល រនទបរមី 
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តសែកនជើងសអយុ 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. ខញុំ ំបង្ខញុំនៅ ទូរ្តី   នទ ោេលអក្្កស ន បាយ 
ខញុំោក់កនទុយោក់្គ្នប់ាយ  ាន្តី ណា យយកនៅលក់។ 

២. បង្ខញុំ ទូរានស បកនជើង្មួយ វាស នរលួយដូរជាភក់ 
បង្ខញុំនិង្ខញុំ អុយន ើយ េក់  ស បកនជើង្កនុង្ភក់ អុយអសាច រយ។ 

      និេនធនោយកុមារ៖ី នេង្ ន ៀអីុង្ 
     

ដ្ៃឈ្ ់សគ្មាក 
(បទ្េេមគីតិ) 

១. ក្ែងននះ ប់ ្មាក   នយើង្ានផ្កអ កេី ិកា 
 ិ ស្គប់ៗសាលា   មិន ិកាកនុង្ក្ែង ប់។ 

២. អនក្គាូនផ្កា ំថ្ល   ន្វើកិរចក្អរឱ្យ េវ្គប់ 
េូកខញុំាននគ្នរេ   រប់្គប់មុខមិនឱ្យខវះ។ 

    និេនធនោយកុមារ៖ី  តិក  ុវា៉ាន់ណវ ី ភួង្ ស្ ីនិរ 
    

នទសភាពលនាំរូតប  
(បទ្េេមគីតិ) 

១. នទ ោេភនំគូសលន   ទំង្ច ់នកមង្នៅទ ស  
ទីន ះមានអាហារ   ឆ្មង ញ់ណ ់ណស នលអក្្ក។ 

២. នៅនលើភនំគូសលន   ទឹកថ្លេ ន វង្ឥតននឿយណយ 
េួកខញុំ បាយក្្ក   ទឹកមិនក្្បនេើយ្តជាក់។ 

៣. នៅនលើកំេូលភនំ   មាន តវយំទឹកេូរធាេ ក់ 
នទ ររានស្ ូលភ័ក្តកត  ទឹក្តជាក់េី្មមជាតិ។ 

    និេនធនោយកុមារ៖ី  តិក  ុវា៉ាន់ណវ ី ភួង្ ស្ ីនិរ 
       កុមារា៖  ំ ោវតិ 
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គ្បាោទអងគរ 
(បទ្េេមគីតិ) 

១. ្ាសាទអង្គរវតត   ានវវិឌឍន៍ជាន្រើនឆ្មន ំ 
កូនសខមរានរង្ចំ   កត់រំណំនៅកនុង្រិតត។ 

២. កនុង្្ាសាទអង្គរ   មានការ់កបូរយ៉ាង្្បណីត 
នទ ររន្រើនរូលរិតត  វតថុេិតេីបុរាណ។ 

៣. សខមរមានអរឆរយិៈ   ស្  ់វង់្ភ័ក្តកាលអរំណន 
សាន ក្ដទំង្ប៉ាុ ម ន   នទ ររានរង្ចំទុក។ 

៤. នៅនេលរូលឆ្មន ំសខមរ   នយើង្ជូយសែតនៅមុខ 
េួកនយើង្ាននគ្នរេ   រង្្កង្ទុកនៅកនុង្រិតត។ 

៥. កូនសខមរមានរំនណះ   មានត្មិះនិង្គំនិត 
នយើង្ខញុំានតំាង្រិតត   ខញុំជួយគិតសែរកា។ 

   និេនធនោយកុមារ៖ី តិក  ុវា៉ាន់ណវ ី ភួង្ ស្ ីនិរ 
្ាក់ រតថ     រត័ន សាន់រាយ 

 
គ្រូោរខ្ុាំ 

(បទភុជង្គលីលា) 
១. ្គួសារខញុំស នលអក្្ក  គ្នត់មានសាន ក្ដ ឥតមានខុ ន ើយ។ 
២. ក្អរង្គរគ្នត់មិនកននតើយ គ្នត់ឆ្មប់បនង្ហើយ ឱ្យាន េវ្គប់។ 
៣. ្គួសារខញុំាននគ្នរេ  នេើយន្វើ្គប់មុខ មិនមានរន េ ះ។ 
៤. េួកគ្នត់ន្វើានឥតនខាច ះ មិនសដលគិតនសាះ ថ្លគ្នត់មិនន្វើ។ 
   និេនធនោយកុមារ៖ី  តិក  ុវា៉ាន់ណវ ី
 

 ុណយចូបឆ្ន ាំតខៅរ 
(បទភុជង្គលីលា) 

១. នៅនេលបុណយរូលឆ្មន ំសខមរ េួកនយើង្សតង្សត សលង្សលបង្កមានត។ 
២.  ំគ្នន នរៀបស ន្គប់្ាណ នដើមបី ុខសានត ទទួលនទវតា។ 
៣. ទំង្នលាកយយនេើយនលាកតា សតង្នៅវតតវា៉ា ទំង្នកមង្ទំង្ច ់។ 
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៤. េួកគ្នត់មិនសដលនរះខាម   ទំង្នកមង្ទំង្ច ់ រានំលង្្គប់គ្នន ។ 
៥. នៅនេលរុង្ន្ក្អយមួយ្គ្ន នកមង្ច ់្គប់គ្នន   ំគ្នន នដើរនលង្។ 
    និេនធនោយកុមារ៖ី តិក  ុវា៉ាន់ណវ ី ភួង្ ស្ ីនិរ 

្ាក់រត  
   

អនកមាា យខ្ុាំ  
(បទភុជង្គលីលា) 

១. ទឹករិតតរប ់មាា យខញុំ  គុណនលាកស ន្ំ  ្ំជាង្ មុ្ទ។ 
២. មាា យខញុំទឹករិតតបរ ុិទធ ររយិនមាះមុត  រំនពាះកូនៗ។ 
៣. មាា យហាមទឹកមុខស្ នពាន ឱ្យអ ់កូនៗ   ្តូវខំញញឹម។ 
៤. នបើដួល្តូវខំ ង្ឃឹម  នង្ើបន ើង្ញញឹម  មា មំុកំុយំ។ 
     និេនធនោយកុមារ៖ី ភួង្ស្ ីនិរ 
   

មាា យរ ស់ខ្ុាំ 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. មាតាគឺជាអនកមានគុណ   គុណនលាកស ន្ងន់ឥតឧបមា 
ខញុំ្តូវសតខិតខំ ិកា    មិនឱ្យមាតា្េយួារមត។ 

២. ដូនរនះនយើង្ជាបុ្ត្ីតា   ខំ្បឹង្ ិកាកំុនាះបង់្ 
ខញុំនរៀនអវីៗសតង្ផ្ចិតផ្ចង់្   ខញុំសតង្សតរង់្ខាង្ ិកា។ 

៣. មាា យខញុំជាមនុ សដ៏រំណន   គ្នត់នរៀបខេួន្ាណសាអ តនៅផ្ារ 
គ្នត់នរះទំង្ខាង្របូមនតណ   កូននៅសាលាមិនខករិតត។ 

៤. មាា យខញុំគឺជាអនករិតតលអ   មានរិតតបវរនេើយសតង្គិត 
មានទំង្ការ់កបូរកនុង្ជីវតិ   គ្នត់លអេិតៗមិនចញ់នគ។ 

៥. មាត យខញុំមានរបូនឆ្មមលអណ ់  ឱ្យរំណីច ់មិនខកនទ 
គ្នត់នរះន្វើក្អរមិននគរនវរ   គ្នត់មិនសដលនជរកនុង្្គសួារ។ 

      និេនធនោយកុមារ៖ី នេង្ មីុមីុ 
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ចរយិសម្ែត្តិមិ្ត្តលកតិខ្ុាំ 

(បទភុជង្គលីលា) 
១.   ុនទីេូសករអ ូ   ន្វើឱ្យអនក្គ ូ  ស ន្េយួារមា។ 
២. ក្ែគ្នង្រូលរិតត នសំ   ំនរឿង្ទុកខ្ំ  នេញសតកនុង្ថ្លន ក់។ 
៣. រង្សីនគ្នរេអនកមា៉ា ក់  និង្មិតតកនុង្ថ្លន ក់ និង្អនក្គូសដរ។ 
៤. នម៉ាង្េគួរន្បៀបដូរជាសខ  េូតបូតណ ់សដរ មិនសដលន េ្ ះគ្នន ។ 
៥. ឆ្មយេុង្េីមុនពាលា ឥ ូវស្បជា  មិន ូវមាននរឿង្។ 
៦. មា៉ាោសតង្សតរិតតន ឿង្ ពា ់អាវេណ៌នលឿង្ ជិះកង់្្កេម។ 
៧. បង្ មីេូសកសា ង្  ជាមួយអនកផ្ង្ នៅឯជិតផ្ទះ។ 
៨.  ុង្គីមមានរិតតមានះ សតង្សតរង់្ នះ នៅនលើ្បធាន។ 
៩.  វីន ែមិនសដលនគរនរៀន រំនណះជាសាា ន នៅអ គត។ 
១0. គីមលាង្េូសក មេុត  មិតតភកាិនមើលមុខ គ្នត់សតង្ មេឹង្។ 
១១. រ មីគិតសតរង់្ដឹង្  នេលមិតភកាិេឹង្  វះស វង្ណ ់សដរ។ 
១២. ន ៀវយនរូលរិតតញុាសំត េូសកផ្ង្សដរ  ខាង្នរៀនខាង្ ូ្ត។ 
១៣. ណវេូីសកនដើរម៉ាូត  នេលនដើរសតង្នលាត គួរចប់អារមមណ៍។ 
១៤. គីមយូបិុនខាង្បនេំ  នេលមានអា នន រត់យកររួខេួន។ 
១៥. ធារទិធកមាេ ំង្មាំមួន  ន្វើក្អរផ្ទួនៗ  នេលអនក្គូន្បើ។ 
១៦. ោរា៉ា ត់អនក្គ ូរន ើរ  នេលមិតតភកតិន្បើ  វះស វង្ខំជួយ។ 
១៧. វរិឆិក្អមានរំណុរមួយ ស នលអឥត្េយួ ជួយន្វើក្អរង្គរ។ 
១៨. គឹមលន់មានរិតតនមតាត  សតង្សត្ាថ្លន   រង់្មានកតី ុខ។ 
១៩. គង្គគ មិននរះ ំកុក  មិនរង់្ស្ ណុក ន្វើក្អរលកក្ល។ 
២០. ្ីណមិននិយយ ាី  សតង្សតន្វើអវី  សបេកៗេីនគ។ 
២១. សាមឌីេូសកខាង្នជរ  នៅនេលទំននរ រូលរិតតគូររបូ។ 
២២. ោណុជួយន្វើក្អរេុក   ្មាលបនទុក នៅកនុង្្គួសារ។ 
២៣. មា៉ា វនីមិន ូវ ូឡា  នេលនៅសាលា សតង្សតខំនរៀន។ 
២៤.  ុខុមអង្គុយនៅនកៀន ន្វើមុខនអៀនៗ  លួរន ើរោក់្គូ។ 
២៥. រត មិនសដលរអ ូ  សតន្វើមុខជូរ  នេល្គបូន្ង្ៀន។ 
២៦. បរមីសតង្នដើរនៅនរៀន  នដើរន្រើនជំហាន ្ននៅសាលា។ 
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២៧. ស្ ីនិរមិន ូវណ ់ណ នេលនដើរនៅណ សតង្សតលកក្ល។ 
២៨. វនិលេៀមនិយយ ួ ាី  នៅក្អន់មិតតែមី  រាល់នេលនវលា។ 
២៩. បូរមី្បធានមុខង្គរ  នមើលនយើង្្គប់គ្នន  ជំនួ អនក្គូ។ 
៣០.  ុធារទិធិន្វើក្អរយូរ  ខិតខំត  ូ  នៅនេល្ប ង្។ 
៣១. សាន់រា៉ាយេូសកឌឺដង្  នេើយជាកូនរបង្ នៅកនុង្្គួសារ។ 
៣២. រំសណកជីមីន ះណ  គិតសត ូឡា  នៅកនុង្ថ្លន ក់នរៀន។ 
៣៣. ោសណតគឺរូលរិតតន្រៀង្ ្ប ង្រន្មៀង្ គឺាននលខមួយ។ 
៣៤. នីក្អគឺរូលរិតតជួយ  នេើយជាជំនួយ រប ់េួកខញុំ។ 
៣៥. បុាា នេញវយ័្កមំុ  ស នលអរមទមយ  ុោេរាបសា។ 
៣៦. មុននីរូលរិតតេឺុហា  នេលនដើរនៅណ ជាមួយមិតតភកតិ។ 
៣៧. ជាតាគឺរូលរិតតោញ ក់   នមេៀកបំពាក់ ស នលអនេកក្្ក។ 
៣៨. ប ុនណធាេ ប់នៅតាក្ត ្េមទំង្ ទូរ្តី ានន្រើនអសាច រយ។ 
៣៩. នេ្ជរា៉ាជ្មាបលាា៉ា   នេលនៅសាលា មិនសដលនភេរន ើយ។ 
៤០. តារារូលរិតតកននាើយ  មិនខំនរៀនន ើយ រូលរិតតនដើរនលង្។ 
៤១.  ីហាក់រូលរិតតសាា ប់នភេង្ គិតសតន្រៀង្នលង្ នៅនេលទំននរ។ 
៤២. ោវតិសតង្សតសាា ប់នម  នេើយរូលរិតតនដរ ជាក្អរកមានត។ 
៤៣. តុលាេូសកនលង្ឡាន  នៅនេលទិញាន យកសរកគ្នន នលង្។ 
៤៤.  ីុម៉ាុនរូលរិតតនដើរនលង្ និង្រូលរិតតនគង្ នៅនេល ្មាក។ 
៤៥. ជាវនេង្មនុ សកំសាក បបួលេួកមា៉ាក ឱ្យនៅនដើរនលង្។ 
៤៦. េ ុយគង់្រូលរិតត្បសជង្ មិនសដលជំសទង្ គឺដូរជាស្ ី។ 
៤៧. មីុមីុសតង្សតលកក្ល  នៅនេលមានអវី សតង្សរកគ្នន ញុា។ំ 
៤៨. ន ៀវអីុង្នេលខេះគឺចំ សតង្សតរំណំ  នៅ្គប់នមនរៀន។ 
៤៩. រា៉ា នន្តមិនសដលលនមអៀង្ នៅនេលមកនរៀន នទៀង្នេលនវលា។ 
៥០. រំសណករឯីនប៉ាង្គ្ន  ត  ូេុះពារ  ជមនះឧប គគ។ 
៥១. នីតារូលរិតតខាង្ា៉ា ក់ គំនូររមាេ ក់  គឺលអនេកក្្ក។ 
៥២.  ុ ីមគឺមានែវីក្ដ  ខាង្ន្រៀង្ខាង្ក្ដ នែេើមក្ែេស នលអ។ 
៥៣. វឡិាជាមនុ សអំណរ  គំរបូវរ   លអឥតសាប ូនយ។ 
៥៤. ន ៀវ ិង្មានក្ដស្  ូន ន្បៀបដូរជាកបូន នៅនលើគង្គគ ។ 
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៥៥. នេលននះ ូមជ្មាបលា អនកទំង្អ ់គ្នន  ឱ្យ ុខ បាយ។ 
៥៦. ក្ែងស អកក្ែង ្មាកក្អយ េួកនយើង្ បាយ មិនមាននកើតទុកខ។ 
  និេនធនោយ៖ កុមារ ីមាន រនទនេញបូរមី កុមារ ីផ្ល រនទបរមី 

កុមារ ីតំាង្ ន ៀវយន កុមារា ថ្ល  ុវណណោរា៉ា ត់ 
  ជំនួយបសនថមនោយ៖ កុមារ ីនអៀង្ ន ៀវ ីង្  កុមារ ីនេង្ ន ៀអីុង្ 
 កុមារា េង្ស តុលា 
 សក ្មលួនោយ៖ អនក្គូ លាក់ មា៉ា ស ន 
 

ោសនាកនុងនលាក 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. នៅកនុង្នលាកមានន្រើនសា    នយើង្កំុរអា្តូវនគ្នរេ 
ទំង្្ប ុទំង្ស្ ីនយើង្មិន អប់  ឱ្យាន េវ្គប់នទើប ុខសានត។ 

២. សា  ដក្ទនយើង្មិន អប់   មិន្តូវ្ុញែប់នទើបានកានត 
ទំង្អ ់គ្នន នយើង្ន្វើឱ្យាន   កមាុជា ុខសានតនឹង្ាន ុខ។ 

និេនធនោយ៖ កុមារា ននត មា៉ា វនី 
កុមារា ឡា ំនប៉ាង្គ្ន 

 
ោសនាខ្ុាំ 

(បទភុជង្គលីលា) 
១. ្េះេុទធសា  មានន្រើន  សតង្សតនែាើង្នែាើន នៅកនុង្នលាកិយ។ 
២. នលាកតានេើយនិង្នលាកយយ គ្នត់សតង្ឃ្លម តខមី ក្អន់ ីល្ម៌អា។ 
៣. មនុ សនៅកនុង្នលាក្អ  ក្អន់សតសា   ្េះេុទធ្េះ ង្ឃ។ 
៤. ដូរននះមនុ ស្គប់អង្គ  កំុ ង់្ទីម៉ាង់្  ្តូវនៅវតតវា៉ា។ 
  និេនធនោយ៖  កុមារ ីតន់ រ មី កុមារ ីលីប ុនថ្ល ោសណត 
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គ្ពេះពុទធោសនា 
(បទពាកយ្ាំេីរ) 

១. ្បនទ នយើង្មានន្រើនសា   សដលមានញាតិក្អ េវទីឋាន 
 ន្វើឱ្យ្េះេុទធនយើង្នែាើង្ថ្លា ន  ាន ុខនកសមកានតជាមិនខាន។ 
២. ្េះេុទធសា  ជាជ្មក  ឱ្យនយើង្ាន្ជក្គប់ៗ្ាណ 
 នដើមបីជាមេប់្ជកក្អយាន  និង្ ុខនកសមកានតនរៀង្តនៅ។ 
 និេនធនោយ៖ កុមារ ី ុគនធ នេ្ជរា៉ា   កុមារ ីរត័ន សាន់រា៉ាយ 

នាម្ជានខម្រា 
(បទក្អកគតិ) 

១.  មជានខមរា  រិតត្តូវនបតជាញ   កំុឱ្យរលំង្ 
 ក្អរពារទឹកដី  កំុឱ្យឆ្មគ ំឆ្គង្  មិន្តូវរលំង្ 
    ជាតិសា ន៍ក្ននយើង្។ 
២. ្បក្េណីសខមរ  កូននៅខំសែ  មិន្តូវនរ ើ នអើង្ 
 ទំង្ក្អរន េៀកពាក់ ខេីនេកខយល់នបុើង្ អា ូរសខមរនយើង្ 
    តេីដូនតា។ 
៣. សខមរលអេូជលអ  ជាជាតិបវរ  ស្  ់ដូរបុាា  
 ្តូវមានរំនណះ នរះេិចរណ  កំុឱ្យនគថ្ល 
    សខមរេូជអា្កក់។ 
៤. រមួក្ដគ្នន ន ើង្  ្តូវនលើកតនមាើង្ កំុឱ្យមានលអក់  
 វបប្ម៌ជាតិឯង្ កំុឱ្យកខវក់  កំុន ើង្េង្វក់ 
    សាម រតីជាតិសខមរ។ 
៥. នតាះ! េួតក្ដគ្នន  ្គប់នេលនវលា ខិតខំសកស្ប 
 រកាទឹករិតត  នបះដូង្ជាសខមរ  ន្បៀបដូរដួង្សខ 
    រះភេឺ្តរះ។ 
    ន ៀមរាប ក្ែងទី០៥ សខកកាោ ឆ្មន ំ២០១៣ 
    និេនធនោយ៖ ្គូ និង្ ិ សថ្លន ក់ទី៦ក១ 
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នរឿង កាំ ុសរ ូ អូ  
 ក្អលនដើមន ើយ្គួសារមួយមានមាតាបិតា និង្ មនុ សនផ្សង្នទៀតនៅកនុង្
ផ្ទះ។ មានកុមារន ម្ ះ  មបតតិ រំសណកឯបង្ស្ ី  មបតតិ វញិន ម្ ះ សារមឹ។  មបតតិ 
សតង្សតរកនរឿង្បង្ជានិរច។ រាល់ក្ែងនៅនេល មបតតិយំមាត យ មបតតិសតង្សតវាយបង្
ស្ ី មបតតិជានិរចន្ពាះបង្ មបតតិមិននមើលបអូន។ សតតាមេិតបង្ មបតតិនមើលបអូនជា
និរចសតមកេីបអូនមិនសាា ប់បង្។ នៅនេលខេះសារមឹតូររិតតន្ពាះមាត យ ង្យករិតត
ទុកោក់នលើបអូននេក។ 
 នៅក្ែងមួយ  មបតតិនៅសាលានរៀន។ ក្ែងន ះអនក្គាូនបន្ង្ៀនអំេីអំណន 
នរឿង្បង្បអូន។ នៅនេលសដល មបតតិសាា ប់នរឿង្ន ះមក  មបតតិក៏ោញ ក់ខេួនថ្លរាល់ក្ែង
 មបតតិកំេុង្សតន្វើខុ រំនពាះបង្ស្ ីខេួន។ នៅនេលដល់នមា៉ាង្នរញនៅផ្ទះ មបតតិរត់
យ៉ាង្នលឿននៅផ្ទះ។ នៅនេលនៅដល់ផ្ទះ មបតតិក៏នៅ ំុនទ បង្ស្ ី នៅនេលន ះ
បង្ស្ ី មបតតិ បាយរកីរាយយ៉ាង្ខាេ ំង្ នៅនេលសដលបអូន្ប ុខេួនដឹង្ខេួនខុ 
នេើយ ង្ក៏អត់នទ ឲ្យ មបតតិ។ រំសណកឯ មបតតិក៏រកីរាយសដរ េីន្ពាះបង្ស្ ី
ានអត់នទ ឲ្យ។ យ៉ា ! រំនេលាយក្ែង្តង់្លមមេួកនគក៏នៅញុាាំយយ៉ាង្ឆ្មង ញ់
សដលមាត យនគន្វើនោយផ្កទ ល់។ មាត យរប ់េួកនគរកីរាយណ ់នៅនេលន ើញកូនៗ
មិនន េ្ ះគ្នន ។ 

និេនធនោយកុមារា៖ េង់្ តុលា 
 

នរឿងកណតុ រ ិងឆ្ៅ  

 ក្អលនដើមន ើយមានកណាុ រ្ំមួយាននដើររក ីុ។ នេលន ះកណាុ រានជួប
នឹង្ឆ្មម  សដល្បុង្នឹង្ ីុវា។ កណាុ រក៏និយយអង្វរឆ្មម ថ្ល៖ “បង្ឆ្មម នអើយ ូមបង្កំុ ីុខញុំអី 
តបិតសតខេួនខញុំ្ំសមន សតខញុំអត់អាហារេីរបីក្ែងនេើយ។ចំខញុំរកអាហារ ីុាន ចំបង្ ីុខញុំ
រុះខញុំមិនថ្លអីនទ”។ នេលឮ        កណតុ រនិយយសបបននះឆ្មម អាណិតកណតុ រខាេ ំង្ណ ់ 
នេើយាននិយយ្ាប់កណតុ រថ្ល៖ “ចំខញុំរកអាហារឲ្យឯង្ ីុ”។ កណតុ រក៏និយយថ្ល ៖ 
“អរគុណបង្ឆ្មម ”។ ឆ្មម ្ាប់កណតុ រថ្ល៖ ខញុំមិន ីុឯង្នទ។ ចប់េីនេលន ះមក ឆ្មម និង្  
កណតុ រក៏ានក្អេ យជាមិតតលអនឹង្គ្នន រេូតមក។ 

និេនធនោយ៖ កុមារ ី ុគនធ នេ្ជរា៉ា  
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នរឿង មិ្ត្តបអ 
 បូរមី និង្ ោសណតជាមិតតរមួថ្លន ក់ជាមួយគ្នន ។ ន្ក្អយមកនោយសារមា៉ា រ ី
និយយអា្កក់េីបូរមី ន្វើឲ្យបូរមីខឹង្ោសណតនោយមិនដឹង្មូលនេតុ។ ោសណត ួរ
បូរមីយ៉ាង្ណក៏នោយ បូរមីមិននឆ្េើយនឹង្ ំណួរោសណតសដរ។ ក្ែងមួយោសណត ួរ 
បូរមីមតង្នទៀត។ បូរមីាននឆ្េើយថ្ល៖ “ខញុំានឮមា៉ា រនិីយយថ្ល ោសណតថ្លខញុំជាមិតតមិន
លអ”។ ោសណតាននៅមា៉ា រមីកនិយយគ្នន បី ក់។ មា៉ា រាីននឆ្េើយថ្ល៖ “ពាកយននះ        
ោសណតមិនាននិយយនទ។ ខញុំជាអនកនិយយខេួនឯង្នទ”។ បូរមីឮមា៉ា រនិីយយសបប
ននះ ក៏ាន ំុនទ ោសណត។ ោសណតក៏ានអភ័យនទ ឲ្យបូរមីសដរ។ ចប់តំាង្េី
នេលន ះមកបូរមីនិង្ោសណតក្អេ យជាមិតតភកតិនឹង្គ្នន ដ៏លអរេូតមក។ 

និេនធនោយ៖ កុមារ ី ុគនធ នេ្ជរា៉ា  
 

នរឿង ការស្សឡាញ់អនកជិត្ខាង 
 មីង្លីគ្នត់ជាអនកមាននៅកនុង្ភូមិខញុំ។ គ្នត់់មានលុយន្រើនជាង្នគនៅកនុង្ភូមខញុំ 
ន្ពាះឪេុករប ់គ្នត់ានបនសល់នៅដី្េីជាន្រើនដល់គ្នត់។ 
  េវក្ែងគ្នត់រ ់នៅយ៉ាង្ ុខស្ លួនោយគ្នម នក្អរលំាកអវីន ើយ។ គ្នត់គឺជា
មនុ សរិតតលអ គ្នត់សតង្សតយកលុយនៅជួយដល់ជន្កី្កសដលជួបក្អរលំាក ទុកន្វើ
ជានដើមទុនកនុង្ក្អររក ីុ។ នេើយគ្នត់មិនសដលយកក្អរ្ាក់េីមនុ សសដលគ្នត់ឲ្យខចី
លុយន ះនទ។ ក្រដនយមានក្ែងមួយមីង្លីគ្នត់កំេុង្នដក ស្សាប់សតមានជនមួយ្កុម
មកដុតផ្ទះរប ់គ្នត់។ 
 មីង្លីភ័យនេកក៏សស្ កថ្ល ជួយផ្ង្!ជួយផ្ង្!។ នេលន ះអនកជិតខាង្រប ់
គ្នត់ានមកជួយេនេត់នភេើង្ នេើយនិង្ជួយយករប ់របរនរញេីកនុង្ផ្ទះរប ់គ្នត់។ 
េីរនៅបីនមា៉ាង្ន្ក្អយមក នភេើង្ក៏ានរលត់។ 
 មីង្លីាននិយយនៅអនកជិតខាង្ថ្ល៖ “ខញុំ ូមអរគុណ នបើគ្នម នអនកនទជីវតិខញុំ 
និង្្ទេយ មបតតិរប ់ខញុំ្បសេលជាអ ់នេើយ”។ 
 ចប់េីនេលន ះមកភូមិន ះរ ់នៅជាមួយគ្នន យ៉ាង្ បាយ ន្ពាះេួកនគនរះ
ជួយគ្នន នៅនេលមានអា នន។ 

និេនធនោយ៖ កុមារា ន ង្ វឡិា 
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នរឿង វាសនាអាតិ្េះ ិងអាសរ 
  រ និង្ តិះជាអនកជិតខាង្នឹង្គ្នន ។ តំាង្េីនេល សដលេួកវាានរូលសាលា
នរៀនមក េួកវាសតង្សតនៅនលង្សលបង្មួយរំនួន សដល ង្គមកំេុង្ អប់នខាើមមានដូរជា 
នេគម AK JX និង្ សាមកុកជានដើម។ នេើយេួកវាមិនខិតខំនរៀនន ះនទ រេូតដល់អនក
មានគុណរប ់េួកនគសរកឋាននៅ។ 

ឆ្មន ំននះ រ និង្ តិះាន្ប ង្ជាប់នេើយន ើង្នៅថ្លន ក់ទី៣ ដូរបំណង្្ាថ្លន
សដលេួកវាាននរៀនអ ់រយៈនេល៥ឆ្មន ំ។ ក្ែងមួយ  រាននដើរនៅនលង្នេគម នេើយ
នេលន ះវាន ើញកុមារមាន ក់កំេុង្នដើរេិតក្អវ។ វាក៏ានគិតថ្លនៅក្ែងអ គតវា
្បសេលជាសបបននះនេើយ នបើវានៅសតមិនសកខេួនន ះ។ 
 មានក្ែងមួយ រាននដើរនៅផ្ទះរប ់តិះ នដើមបីនៅសណ ំឲ្យតិះ ប់នលង្
នេគមតនៅនទៀត សតតិះមិនយល់្េម។  រ  ួរតិះ ៖ “នតើឯង្ាន្ាក់មកេីណ នបើ
ឯង្នៅសតមិន ប់នលង្នេគមន ះ?”។ 
 តិះនឆ្េើយ៖ “ឯង្កំុារមភ! ទុកឲ្យខញុំជាអនកនោះស្សាយ ន្ពាះវាគឺជាអ គតរប ់
ខញុំ”។ 
 អ ់រយៈនេលជាន្រើនឆ្មន ំកនេង្ផុ្តនៅ  រ ាន្ប ង្ជាប់ថ្លន ក់ទី១២។ រឯី
តិះវញិក្អេ យជានកមង្អ ថ្លនដើរតាមផ្េូវគ្នម នក្អរង្គរន្វើ។ 
 ន្ក្អយេីបញ្ច ប់ក្អរ ិកា  រ ានរូលន្វើក្អរង្គរនៅកនុង្្កមុេ ុនឯកជនមួយ
សដលមាន្ាក់សខខា ់។  រ ាន នសំ្ាក់សខអ ់ជាន្រើនឆ្មន ំនេើយក៏ានសាង្
 ង់្ ផ្ទះវឡិា វីនមួយដ៏្បណិត។ នេលតិះន ើញអ គតរប ់  រ មានក្អររកី
រន្មើនដូនរនះ នទើបតិះមានក្អរសាត យន្ក្អយ។ 

និេនធនោយ៖ កុមារា ន ង្ វឡិា 
 

នរឿង ការន ោទខុសចា ់ 
 មានយយមាន ក់ន ម្ ះ យយ ុខ គ្នត់្បកបរបរលក់្តីជានរៀង្រាល់ក្ែង។ អនក
ភូមិសតង្សតមកទិញ្តីគ្នត់ជានរៀង្រាល់ក្ែង។ ក្ែងមួយមានេូមាន ក់ឆ្ងល់នឹង្្តីសដលយយ
 ុខយកមកលក់ ន្ពាះ្តីសដលគ្នត់យកមកលក់ន្រើនរាប់មឺុនកាល។ គ្នត់ាន ួរ
យយ ុខថ្ល៖ “យយ! នតើយយនៅននសាទនៅឯណ?”។ យយ ុខនឆ្េើយ៖ “ខញុំនៅ
ននសាទនៅបឹង្ទននេសាប ន្ពាះទីន ះមាន្តីន្រើន នេើយមានេង្នទៀតផ្ង្។ ខញុំលក់
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ានក្ែេណ ់”។ េូ្ាប់យយ ុខថ្ល៖ “យយមិនគួរនៅននសាទទីន ះនទ នៅរដូវ
ននះជារដូវ្តីេង្”។ យយ ុខឮបុរ ន ះនិយយសបបន ះ គ្នត់ក៏ ប់នៅននសាទ 
គ្នត់រង្ចំឱ្ក្អ មកដល់យយ ុខនឹង្នៅននសាទ ។ 

និេនធនោយ៖ កុមារ ី ុគនធ នេ្ជរា៉ា  
  

នរឿង ទឹកចិត្តនលាកបា៉ា   
 មានផ្ទះមួយមានមនុ សរំនួន៣ ក់ គឺា៉ា  បង្ស្ ីនិង្ បអូនស្ ី។ នលាកា៉ា
ន ម្ ះសារមុ បង្ស្ ីន ម្ ះ  ុខា និង្បអូនស្ ីន ម្ ះ ដូណ។ នគត្មូវឲ្យ ុខានៅ
នរៀននៅជប៉ាុន។ នេលន ះ ុខាានលានលាកា៉ា និង្ដូណនៅនរៀនបនណត ះអា នន។ 
នេលសដល ុខានៅាត់ គ្នត់ាន ំដូណនៅលំសេក្អយ នេើយក្អរនៅនដើរកមានត
ននះានជួបនរឿង្នោយសាម នមិនដល់។ 
 នេលសដលគ្នត់ជិះនៅស្សាប់សតឡានរប ់គ្នត់រលត់ាត់។ េូសារមុ ានរុះេី
ឡាន ននះគឺជាក្្េសដលគ្នម ននរណាននៅដល់។ នេើយក៏ជាក្្េស នខាេ របំផុ្ត។ 
គ្នត់មិនដឹង្ថ្លននះជាក្្េអវីនទ។ ស្សាប់សតមានខាេ មួយាននរញមកចប់ដូណនៅ  
ាត់។ នលាកា៉ា ភ័យនេកគ្នត់ានរត់តាមខាេ រេូតដល់រងូ្រប ់វា។ គ្នត់ានរក
ឧាយកល្គប់សបបយ៉ា់ង្នដើមបយីកដូណមកផ្ទះវញិ នទើបនិយយជាមួយខាេ ថ្ល៖ “នបើ
នលាក្តូវនគយកកូននៅាត់ នតើនលាក ឺចប់នទ?”។ ដំបូង្ខាេ មិន្េមនទ ប៉ាុសនតនលាក
េូាននិយយនរឿង្ជាន្រើន។ ខាេ េិចរណនេើយក៏នោះសលង្ដូណនៅវញិ។ រុង្
បញ្ច ប់គ្នត់ាននៅដល់ផ្ទះវញិ នេើយរំសណក ុខាវញិក៏្ត ប់មកផ្ទះវញិសដរ។ 
្គួសារននះរ ់នៅជាមួយគ្នន នោយ ុភមង្គល។ 

និេនធនោយ៖ កុមារ ីគ្នង្ រង្សី 
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នរឿង ទន លនម្រងគ 
ក្អលនដើមន ើយ មានបុរ មាន ក់មានន ម្ ះថ្លេូ្កឹម។ ជានរៀង្រាល់ក្ែងគ្នត់

សតង្សតននសាទ្តីនៅទននេនមគង្គ។ នេលគ្នត់ននសាទ្តីមាង្ៗគ្នត់បង់្ ំណញ់ាន
សត្តី្កឹម នទើបអនកស្ កុនៅគ្នត់ថ្ល េូ្កឹម។ គ្នត់រ ់នៅជាមួយ្បេនធមាន ក់ន ម្ ះ
មីង្្ក្អញ់។ នេលននសាទាន្តីគ្នត់សតង្សតយក្តីនៅឲ្យមីង្្ក្អញ់យកនៅលក់
ាន្ាក់បនតិរបនតួរទុករិញ្ច ឹមជីវតិ។ ក្ែងមួយមានបុរ េីរ ក់ជិះឡានមករតនៅ
តាមផ្េូវជិតកសនេង្សដលេូ្កឹមននសាទ្តីជានរៀង្រាល់ក្ែង នេើយបុរ មាន ក់ានក្អន់
ឧបករណ៍ឆ្ក់្តីខុ រាប់ នេលប្មុង្នឹង្ឆ្ក់ េូ្កឹមនិយយថ្ល៖ “នបើេួកនលាកន្បើ
ឧបករណ៍ឆ្ក់សបបេនឹង្មកននសាទ រា ់ជា្តីនឹង្្តវូផុ្តេូជ នេើយអនកននសាទ  
នផ្សង្ៗនឹង្គ្នម ន្តីននសាទ នេើយនឹង្គ្នម នែវកិ្អ ្មាប់រិញ្ច ឹម្គួសារ”។ បុរ មាន ក់
ានគិតមួយ នទុះនេើយនិយយ៖ “ខញុំ្គ្នន់សតសាា ប់តាមបញ្ជា រប ់នលាកនៅសកខញុំនទ”
។ េូ្កឹមនិយយ៖ “អីុរឹង្នលាក ប់ន្វើវានៅ”។ បុរ មាន ក់នទៀតាននិយយនោយ
ទឹកមុខន្កៀម្កំ៖ “នបើមិនន្វើខញុំមិនមានែវកិ្អ ្មាប់រិញ្ច ឹមជីវតិនិង្្បេនធកូននៅឯផ្ទះ
ន ះនទ”។ េូ្កឹមនិយយបនតនទៀតថ្ល៖ “នបើនលាកយកកិរចក្អរទំង្ននះដូរជាកិរចក្អរ
សដល ង្គមទទួលសាគ ល់វញិមិន្បន ើរជាង្”។ បុរ ទំង្េីរន្ក្អក រនោយន រកតី
ក្អេ ហាននេើយនិយយ៖ “ចប់េីក្ែងននះនៅេួកនយើង្នឹង្រូលរមួសែរកា មបតតិ្មមជាតិ
ឲ្យក្អន់សតលអ្ បន ើរសែមនទៀត។ 

ក្អររូលរមួសែរកា មបតតិ្មមជាតិគឺជាក្អរជួយអភិវឌឍខេួនឯង្ និង្ជួយអភិវឌឍ
 ង្គម។ 
  

និេនធនោយ កុមារ ីតំាង្ ន ៀវយន 
កុមារា នៅ រានន្ត 
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នរឿងមិ្ត្តលកតិពីរនាក់ 
 ក្អលេីន្េង្ យមាននកមង្ស្ ីមាន ក់ន ម្ ះ អា ិវ ជានកមង្ក្អរ នេើយមាន
នកមង្ស្ ីមាន ក់នទៀតន ម្ ះ អា ិង្ ជានកមង្ េូត។ នគទំង្េីរជា ិ សនរៀននៅសាលា
បឋម ិកាភូមិបឹង្។ ក្ែងមួយេួកនគាន ំគ្នន នៅសាលា។ អា ិង្ានាត់ន ៀវនៅ
មួយកាល អា ិវានលាក់នលៀមអា ិង្។ ក្ែងមួយ អា ិង្ាននៅនលង្ផ្ទះ      
អា ិវ នេើយេួកនគក៏ាន ំគ្នន នរៀន។ អា ិង្ាននបើកក្អបូបអា ិវ នេើយក៏ាន
ន ើញន ៀវនៅរប ់វា។ អា ិង្ានខឹង្អា ិវខាេ ំង្ណ ់។ អា ិង្ាន ួរ     
អា ិវថ្ល៖ “នតើឯង្ានន ៀវនៅននះមកេីណ?”។ អា ិវតប “ខញុំនរ ើ ានវានៅកនុង្
ថ្លន ក់”។ អា ិង្ក៏និយយ៖ “នតើឯង្អារឲ្យវាមកខញុំវញិានសដរឬនទ”។ អា ិវានឲ្យ
ន ៀវនៅនៅអា ិង្វញិ។ ចប់េីនេលន ះមកអា ិង្និង្អា ិវានក្អេ យជាមិតត
លអ ចប់េីនេលន ះមក។ 

និេនធនោយ៖  កុមារា នខង្ ក្ែគ្នង្ 
កុមារ ីេួរ េ ុយគុង្ 

 
 

នរឿង នយើងគ្តូ្វចូបរមួ្ការររសត្េដគ្ព ាំងអស់គ្នន  
 ក្អលេីន្េង្ យមានបុរ មាន ក់មាន្បេនធ និង្កូនបី ក់។ បុរ ន ះន ម្ ះ
ថ្ល  យសាន ្បេនធគ្នត់ន ម្ ះស្ ីន ៉ា។ គ្នត់មានមុខរបរជាអនកាញ់ តវក្្េ។ នៅ
នេលមួយគ្នត់  ុបិនាន ើញថ្លគ្នត់កំេុង្សតនដើរាញ់ តវក្្េក៏ន ើញ តវ េូ មួយ
កំេុង្រត់ក្អត់មុខគ្នត់។ គ្នត់រត់តាមាញ់ តវ េូ ន ះនឹង្្េួញរប ់គ្នត់។ នៅ
នេលាញ់ាននេើយគ្នត់យក តវន ះនៅផ្ទះឲ្យ្បេនធគ្នត់រមអិនន្វើមហូបេិសាាយ
នេលលាង រ។ ប៉ាុសនតគ្នត់មិនដឹង្ថ្ល្េះឥក្តនទ្ិរាជានស្ប្កឡាជា តវ េូ ន ះនទ។ 
នៅនេលញុាាំយនេើយ ្បេនធនិង្កូនរប ់គ្នត់ានរមួលនពាះយ៉ាង្ខាេ ំង្នេើយ
សាេ ប់ោេ មៗសតមាង្។ គ្នត់អង្គុយអ ់ ង្ឃឹមមាន ក់ឯង្ទំង្ទឹកសភនកស្ ក់រុះយ៉ាង្ន្រើន
គ្នត់ានឮ ំន ង្មួយកំេុង្និយយមករកគ្នត់ថ្ល៖ “នេតុអវីានជាឯង្យំ? នតើឯង្
យំនដើមបនីរណ?”។ បុរ នឆ្េើយ៖ “នដើមបី្បេនធកូនខញុំ។” ្េះឥក្តនទាន ួរបនត៖ “នតើឯង្
ដឹង្នទរាល់ក្ែងននះឯង្ានន្វើឲ្យ តវក្្េជួបក្អរលំាកខាេ ំង្”។  យសានតប៖ “ឯង្
ជានរណ? នេតុអវីានជាឯង្មិនបង្គហ ញខេួនឲ្យនយើង្ន ើញមក?”។ ្េះឥក្តនទតប៖ 
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“នយើង្ជា្េះឥក្តនទ”។  យសានតប៖ “ ូមនលាក្េះឥក្តនទនមតាត ្ប ់ឲ្យ្បេនធនិង្កូន
ខញុំរ ់វញិផ្ង្”។ ្េះឥក្តនទនិយយ៖ “នបើ ិនឯង្រង់្ឲ្យ្បេនធកូនរប ់ឯង្រ ់ន ើង្វញិ
ទល់សតឯង្នរះជួយខេួនឯង្ជាមុន ិន  ប់ាញ់ តវក្្េនទៀត នតើឯង្ដឹង្នទឥ ូវ
ននះនគកំេុង្សតអភិរកស តវក្្េផ្ង្ អីុរឹង្នយើង្អ ់កិរចក្អរនេើយនយើង្លាឯង្នៅឋាន
វញិនេើយ”។ នៅនេលន ះគ្នត់ោញ ក់េី ុបិនតដ៏ស នអា្កក់ននះទំង្ភ័យញ័រនេើយ
នៅឱ្ប្បេនធកូនទំង្ទឹកមុខន្កៀម្កំ លាយ ំនឹង្ន រកាី បាយរកីរាយ។ នេល
ននះគ្នត់យល់េីក្អរអភិរកស តវក្្េ។ គ្នត់យកនរឿង្ននះនៅ្ាប់្ពានក្្េមាន ក់នទៀត
ថ្ល ឲ្យ ប់ាញ់ តវក្្េនទៀតនៅ។ នេលន ះ តវក្្េ្តូវាននគក្អរពារយ៉ាង្
មុតមាំ។ 

និេនធនោយ កុមារ ី ុង្ នីតា 
 
 

នរឿង ការនៅសទចួគ្តី្រ ស់សុខា 
 ក្ែងននះគឺជាក្ែងអាទិតយ ។  ុខា និង្មាា យនគន្ក្អកេី្េលឹមនដើមបនីៅចប់្តីកនុង្
បឹង្មួយសដលនៅជិតផ្ទះ។ មាា យរប ់ ុខាក៏ោ ់ ុខានេើយក៏និយយនៅកូន៖ “ក្ែង
ននះគឺជាក្ែងអាទិតយ នៅជាមួយសម៉ានទនដើមបចីប់្តី”។  ុខា្គ្នន់សតឮថ្លចប់្តី នគក៏
 ទុះនៅពាក់នខាអាវយ៉ាង្្បញាប់ នេើយយក្បោប់ចប់្តីនៅជាមួយ ។ នេល ុខា
នៅដល់មាត់បឹង្នគក៏នលាតរូលនៅកនុង្ទឹកនោយរនំភើបនេើយនិយយ៖ 

 ុខា៖  សម៉ាៗនៅទីននះមាន្តីន្រើនណ ់នយើង្មកចប់្តីទីននះ ។ 
មាា យ ុខាឮថ្លមាន្តីន្រើនក៏រុះទឹកតាម ុខា៖ 
សម៉ា៖  ុខាក្ែងននះនយើង្នេង្នេើយទីន្ពាះមាន្តី្ំៗន្រើននបើសម៉ាចប់ាន

ន្រើនសម៉ានឹង្យកនៅលក់នៅឯផ្ារ និង្ទុកេូប ។ 
ោេ មន ះ ុខាានន ើញ្តី្ំមួយកំេុង្ ំនៅមករកនគ ។  ុខាន្តៀមចប់

្តីន ះយ៉ាង្្បងុ្្បយ័តន នេល្តីន ះសេលជិតដល់  ុខាក៏្បឹង្ស្បង្ចប់្តី។ នគ
ក៏ចប់្តីន ះាន។  ុខា បាយរិតតណ ់ នគរង់្យកឱ្យមាា យនមើលប៉ាុសនត្តីន ះ
ក៏្ជុះរបូតេីក្ដនៅាតនេើយនគក៏និយយ៖ “ខញុំចប់ាន្តី្ំមួយ ខញុំរង់្យកឱ្យសម៉ា
នមើលសតវាក៏របូតេីក្ដខញុំនៅ”។ 
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មាា យ ុខាន ើរនេើយនិយយ៖”្តី្ំៗេូសកនលាតណ ់ នបើកូនឯង្ចប់ាន
្តី្ំនលើកន្ក្អយកូនឯង្្តូវសត្បញាប់ោក់រូលកនុង្ែង់្ ឬរប ់អវីសដលន្វើឱ្យ្តីមិន
អារនលាតនរញាន”។ នេលសដល ុខានមើលនៅនឆ្វង្ក្ដរប ់នគ  ុខាន ើញមាន
ក្្េមួយគុមាដុះនៅនលើទឹកក៏ ួរនៅមាា យ៖ “សម៉ានតើក្្េសដលដុះនៅនលើទឹកន ះជាក្្េអវី 
នេើយ ្មាប់ តវអវី?”។ មាា យ ុខាក៏នឆ្េើយ៖”ក្្េនៅទីន ះគឺជាក្្េលិរទឹក ក្្េ
ន ះជាក្្េ ្មាប់្តីេង្ ។ នៅនេលដល់រដូវ្តីេង្នយើង្មិន្តូវននសាទនទ នេើយ
ក៏មិន្តវូន្បើឧបករណ៍ននសាទ្តីខុ រាប់សដរ ដូរជាក្អរន្បើមង្សដលមាន្កឡា
ញឹក និង្ន្បើសខសនភេើង្ឆ្ក់្តីនដើមបីចប់្តី ។ េីន្ពាះវាអារន្វើឱ្យកូន្តី និង្នម្តីង្គប់
ាន”។  

នបើអីុរឹង្នេលសដលដល់រដូវ្តីេង្នយើង្មិន្តូវននសាទ្តីនទ ។ 
និេនធនោយ៖ នម៉ាង្វណណ វនីលេៀម 

 


