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១. ញញឹម ញញឹម ញញឹមដ ើមបអី្នកណា? ដ ើមបខី្ លនួឯង ដ ើមបគី្រួសារ ដ ើមប ី

មនសុ្សកនុងដោកាដ ើងដនេះ។ 
២. ទញួ ំ ដ ើដគ្កៀមគ្កំ ដគ្កៀមគ្កំ ដ ើមបអី្នកណា? ឬដគ្រេះខ្ លនួឯង ដ្វើឲ្យគ្រួសារ 

ដ្វើឲ្យមនសុ្សកនុងដោកាដសាកដៅ។ 
 នទរ. ស្មូដោស្ផង ដរឿងកនលង កហុំស្ឆ្គង ដ លរ ូខ្ ្ុផំតលដ់ៅ ខ្ ្ុនឹំងខ្តំស្ រូស្ដ់ៅ 

ញញឹមដៅរកអ្នកោងំអ្ស្គ់្នន ។ 
 ញញឹមដៅ    ញញឹមដៅ    ញញឹមដៅ   កុដំៅរញួរា សាា ម 
 ញញឹមជ ួដ ើងគ្រ គ់្គ្ន    ឲ្យពេុះររឈ្ាេះឧ ស្រគ។   សាា ម ញញឹមជ ួ

ដ ើងគ្រ គ់្គ្ន ឲ្យពេុះររ ឈ្ាេះដេោឈឺ្ចា ។់ 
  

ដស្ៀមរា  ថ្ងៃទ១ី៨ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១១ 
   និពនធដោ  ទដលលង និងទនំកុដគ្រៀង៖ ោក ់ម៉ា ដែន 
  ដកស្គ្មួល ទដលលងដោ ៖ អ្ុឹងោក ់សាវ ហា  ់និងសិ្ស្សថ្នន កទ់៦ីក១  
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របូខ្ញុំររៀនរ េះ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ខ្ញុំមកររៀនគួរររៀងរាល់ថ្ងៃ  ចាយប្រាក់រាល់ថ្ងៃរប្ររើនអស្ចា រយ 

 ប្រគូផ្តល់ររមលើយរប្ររើនមហា  ដល់ថ្ងៃរនេះណាមានរុំរ េះ។ 

២. ប្រគូសួរសុំ ួរខ្ញុំតែងរ្លើយ  ខ្ញុំមិនទញករ ើយរប្ររេះរង់ររេះ 

 របូខ្ញុំរនេះរ ើយតសនវរិសស  ខ្ញុំមានែប្រមិេះររេះរ្វើការ។ 

      រសៀមរាបថ្ងៃទី០២ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 

     និពនធរោយ៖ កញមារា ប្រព ម សញខមញនីឧែតម 

 

ស្ទ ូប្ររីៅមារស់្ទងឹ(បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 
១. ខ្ញុំរៅសទូរប្រែីរៅមាែ់សទឹង  រាេះសនទូរវងឹឆ្ៃ យជាងរគ 

 គ្មម ននរណាមាន ក់រាេះដូររទ  ានប្រែីខញសរគលអណាស់ណា។ 

២. ដល់រពលវាែ់មកានស្សីឆ្ល ុំង ខ្ញុំតស្សករ ើងខ្ល ុំងលាន់មាែ់ថា 

 ខ្ញុំរកដុំបងរែ់រ្លឆ្ល    ខ្ញុំក៏ប្របហារប្រែីរ េះរៅ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី០២ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 

     និពនធរោយ៖ កញមារា វងស សីហា 
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រៅស្ទ ូប្រកី្ក្ែរព្ប្ព (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. រពលរទសភាពលអរង់សទូរប្រែី រពលរ ើញប្រពឹកសថ្ប្រពរិែតសបាយ 

 រពលប្រែី ក់រលាែខ្ញុំកាអ កកាអ យ រិែតខ្ញុំសបាយរពញមួយឆ្ន ុំ។ 

២. ខ្ញុំឈប់សប្រមាករប្ររេះខ្ញុំ ែ់  ប្រែីរលាែខ្ញុំកែ់គូររុំណាុំ 

 អាល័យតែភ្លឹកប្រែីរលាែខ្ុំ  រនេះពិែជាកមមខ្ញុំតមនឬ?។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី០២ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីរៅ រសៀវលិង 

ររៀនគរួ (បទប្ពហ្មគីរិ) 
១. វរិឆិកាជាឆ្ន ុំងមី    អនកប្រគូស្សីស្ចរ់ស្សតអម 

 របើកគួរររៀនបតនែម   រៅទិសតដនទីប្រាុំ ក។ 

២. សិសសស្សីប្របសុានសួរ  ពីររៀនគួរែថ្មលលអ 

 សិសសរភ្លងខុំប្រែដរ   រ េះបីប្រកតែខុំប្របឹង។ 

៣. មញខវជិាា ចាស់ៗ   សររសររាស់លុំហាែ់ដឹង 

 កតនលងែូរប ញ ណឹ ង   របើខ្ញុំប្របឹងានសរប្រមរ។ 

៤. សុំ ួររមៃល់តបលក   កិរាការតសអកលុំហាែ់ផ្តត រ់ 

 មួយែួមិនប្រកឡារ់   ប្រែង់មិនការ់អស្ចរបង់។ 

៥. ររៀនគួរក៏លអតដរ   សូមពញកតម កញុំបងអង់ 

 មិនភាុំងានែប្រមង់   មិន រង់ឱ្យរុំណាយ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី០២ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 

     និពនធរោយ៖ សុំបូន រែនៈ 
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គុំនរិស្ទ ូប្រ ី(បទប្ពហ្មគីរិ) 

១. អាទិែយHoliday  រពលទុំរនររញងសាត  ៍ 

 ររួរ ើយរាល់កិរាការ  ខ្ញុំប្រាថាន រៅសទូរប្រែី។ 

២. របើខ្ញុំានប្រែីប្រាុំ  គិែរុំណាុំរុំណាយអវី 

 អុំបិលសកររប្រមរងមី  ប ីររងកតីក៏រសជាែិ។ 

៣. ប្រែីផ្ទក់ប្ររក់ប្រែីប្រកាញ់  មិនតដលចាញ់ប្ររក់ប្រែីរងៀែ 

 រាេះសនទូរភាល មខ្ទ ែ  រ ែញអវីរប្ររៀែតផ្លសនទូរ។ 

៤. ទញកយូរក៏វាសញី   ប្រែីរភាល េះពីរក៏តស្សកអូរ 

 ពូខ្ញុំរ ម្ េះពូប្រកូរ  រិែតមិនែូររប្រមាបផ្ង។ 

៥. ខ្ញុំរប្ររើសររ ើសមហូបប្ររក់  ទឹកប្ររលក់ជារមបង 

 រលើកោក់រលើកង់ផ្ង  បងរអើយបងhappyណាស់។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី០៤ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 

     និពនធរោយ៖ សុំបូន រែនៈ 

ការរស្រ់ៅខ្ញុំ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ផ្ទេះខ្ញុំទូលាយតែរាងែូរ  មានទូពិែដូរជាផ្ទេះរគ 

 ររៀងរាល់រពលណាខ្ញុំទុំរនរ  មិនសូវតដលPlayឥែរ្វើការ។ 

២. ប្រពឹកមញនរៅររៀនប្រែូវរូែផ្ទេះ  ថ្ងៃរ ើរែូរេះរៅស្ចលា 

 លាៃ ររ ើងប្រែូវរៅថាន ក់ភាស្ច យប់រ ើងកិរាការកាត របនទេះ។ 

៣. មិនថាផ្ទេះាយបនទប់ទឹក  ខ្ញុំតែងរលឹករាសមញខផ្ទេះ 

 ចានាយប្រែូវលាងប្រពម ុំងខទេះ កញុំរភ្លរសុំពេះររៀងរាល់Day។ 
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៤. ប្រពឹកខលេះបែ់មញងភួ្យឱ្យរ ើយ  កញុំរៅករនតើយកញុំរេិះររ 

 រប្ររេះរពលរវលាមិនចាុំរទ  រៅរពលទុំរនរតែងកុំណាពយ។ 

៥. ផ្តក រៅមញខផ្ទេះរស្ស្ចរប្របចាុំ  ខ្ញុំតែងរុំណាុំផ្តក កញលាប 

 មិនតដលរ្វើតស្សសទូងសុំណាប តែធ្លល ប់បង្រ្កក បរមសែវលអិែ។ 

៦. វាលតស្សមញខផ្ទេះមានកតឆឆ ែ  កុំរាល កអត ត ែផ្តត ុំកាត ែសអិែ 

 ាុំងបិទ ល់តែកាត ែខឹងរិែត  ខឹងនឹងគុំនិែរប្ររេះលៃង់រលល ។ 

៧. រនេះជាទមាល ប់្មមជាែិឋាន  រស់សញខរកសមកានតឬរស្ចករៅ 

 ភាពរកីរាយរ េះប្រែជាក់រតត   គុំនិែតដលរលម កញុំយកតាម។ 

៨. អរគញ អនកប្រគាូនបរប្រងៀន  អនកប្រគូពិែមានការហាមប្រាម 

 កាយវកិារខលេះគ្មែ់តែងហាម  គុំនិែសុំរាមគិែខញសរ ើយ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី១១ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 
     និពនធរោយ៖ សុំបូន រែនៈ 

អ្នក្មានគញណ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. អនកមានគញ ខ្ញុំមាត យឪពញក  គិែពីកតីទញកខថ្នកូនសៃួន 

 តម រៅផ្ទេះតែងតែតងងួន  មិនតដលគិែខលួនគិែតែកូន។ 

២. តម ពញកតែងឱ្យកូនសុំពេះ  ដូរយកបនទេះបរប្រងៀនបអូន 

 ប្រែូវយកគុំរតូាមបងកូន  ប្រែូវឱ្នលុំរ នរពលរ ើញចាស់។ 

៣. រពលកូនររប្រមើន ុ្ំរពញវយ័  ពញកមាត យប្របថ្ពថាលអណាស់ 

 ដល់រពលតដលកូនវយ័រុំណាស់ គុំនិែចាស់ៗយកមករប្របើ។ 

៤. ឱ្យកូនសិកាយករុំរ េះ  ឱ្យកូនានររេះមកបរប្រមើ 

 ឱ្យសងគមរយើងរគសររសើរ  រប្ររេះតែដុំរ ើ រអនកខពង់ខពស់។ 
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៥. រៅរពលមានបញ យរ ុំលឹកគញ  ខ្ញុំគិែគញ ្ៃន់ឱ្យរុំនួស 

 គញ តដលខ្ញុំរ្វើឱ្យវា ួស  មិនឱ្យធ្លល ក់ប្ររសួរីវែិរ ើយ។ 

រសៀមរាបថ្ងៃទី០២ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 
     និពនធរោយ៖ សុំបូន រែនៈ 

ស្ប្រស្ប់ងឹទរនេសាប (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ទរនលស្ចបស្ចអ ែរ ើយ ុ្ំរទៀែ រដើមរឈើប្របរប្ររៀែគ្មន រស់រៅ 

  ុំងែូរ ុំង ុ្ំតាមដងផ្លូវ  រ េះជាមិនសូវមានសែវថ្ប្រព។ 

២. ទឹកថាល រឈវងគួរឱ្យគយគន់  វាពិែមានគញ ដ៏ថាល ថ្ងល 

 មិនថារពលយប់ឬរពលថ្ងៃ  ខ្ញុំនឹកស្សថ្មរង់ដងផឹ្ក។ 

៣. ថ្ប្រពរឈើជារប្ររើនរខៀវស្សកែ់ សែវរ ើរ្លងកាែ់ខ្ញុំរមើលភ្លឹក 

 មានកញកតកអករ ើយនិងប្របវកឹ  រ ើញវារហាេះរឹករករុំ ី។ 

៤. ទូកកា ូែ ុ្ំរប្ររើនអស្ចា រយ  ស្ចអ ែខ្ល ុំងណាស់ណាគួររបែី 

 រគរិឆា ឹមពស់ ប្រករពើ ប្រែី  រៅកនញង ឫទ័យតសនសបាយ។ 

៥. រពលរិេះខយល់បក់ពីឧែតរ  រម ស្ស េះលអាែ់ខវល់ខ្វ យ 

 ខ្ញុំរ ើញប្រែីរលាែរសើរកាអ កកាអ យ ានលុំត កាយ្ូរឱ្រា។ 

៦. រភ្្ៀវរទសររមករប្ររើនដូរជា   ុំងកមពញជា មីយ ន់មា  

 កូររ   រប ញន ថ្ង ឡាវណា  រគមកទសស រប្ររើនរមល េះរទ។ 

៧. រយើងប្រែវូរការួយរមើលតង  រប្ររេះរយើងជាតខមរតងទរនល 

 រ េះជាថ្ងៃ បលិរប្រជាលរប្ររ រូរកញុំចាុំរគរកាឱ្យ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី១៣ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 
     និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 
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បុំណងខ្ញុំ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. អនកប្រគសូពវថ្ងៃមានគញ ្ៃន់  គញ មានទមៃន់្ៃន់អស្ចា រយ 

 ពួករយើងគួរតែខុំស្សវា  រ្វើរាល់កិរាការប្រគូោក់ឱ្យ។ 

២. វជិាា គឺជាស្ចព នរមលង   ជាភាពរមបងកញុំបករប្រកាយ 

 រយើងខុំរៅមញខកញុំករនតើយ  រយើងានផ្ញែរ ើយកញុំមួ មង។ 

៣. រនេះរ ើយគឺជាការស្សថ្ម  វាមានែថ្មលថ្ប្រកកនលង 

 រយើងររៀនបរ តើ ររ ើយបន់ផ្សង រនេះជាបុំ ងរបស់ខ្ញុំ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២០ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 

 «    និពនធរោយ៖ កញមារ ីលាែ សញផ្លវែតី 

អ្នក្មានគញណខ្ញុំ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. អនកមានគញ ខ្ញុំដូររទវតា  អនកតងរកាផ្តល់រុំរ េះ 
 ឱ្យខ្ញុំររេះគិែដល់ែប្រមិេះ  ឱ្យមានរុំរ េះនិងរុំ ី។ 
២. គ្មែ់តងរកាផ្តល់រប្រមក  គ្មែ់ររេះថ្លលករ្វើគបបី 
 រពលខ្ញុំ ុ្ំរ ើងររេះលកថ្ល  ខ្ញុំនឹងគបបីររៀនឱ្យររេះ។ 
៣. និងអនកមានគញ ្ៃន់មួយរទៀែ តដលខុំប្របរប្ររៀែផ្តល់រុំរ េះ 
 ឱ្យសិសស ុំងឡាយររៀនានររេះ ខុំផ្តល់រុំរ េះយ ងខ្ល ុំងកាល ។ 
     រសៀមរាបថ្ងៃទី២០ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 

 «    និពនធរោយ៖ កញមារ ីលាែ សញផ្លវែតី 
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សាលាររៀនខ្ញុំ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ស្ចលាខ្ញុំតសន ុ្ំអស្ចា រយ  ប្រគូស្សស់ថ្ងលថាល ថ្ប្រកកនលង 

 ប្រគូតែងបរប្រងៀនមិនតដល្លង  រ ុំលឹកចាស់ផ្ងមិនតដលខ្ន។ 

២. មានប្របែិភូ្មកទសស   រពលរ ើញសួនរាររង់កមានត 

 ប្របគញុំែង្រ្នតីរចាលមិនាន  ស្ចវ គមន៍កលា យ ងកក់រតត ។ 

៣. រដើមរឈើែូរ ុ្ំរៅរសរពញ ដញេះដកមិនររញ ុំងកនញងរប្រត 

 កនញងទីចាែ់ការមានទូរតត   មិនតដលររេះរតត ប្រគប់ថាន ក់ររៀន។ 

៤. ស្ចលាខ្ញុំ ក់ ញរទសររ  រប ញនស្សស់លអឈររៅរកៀន 

 តកបរ វ រតដលខ្ញុំកុំពញងររៀន  អនកប្រគូបរប្រងៀនឱ្យសួសតី។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២៩ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីរៅ រសៀវលិង 

អ្នក្មានគញណទុំងប ី(បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. រលាក យកខ្ញុំលអខ្ល ុំងណាស់ គ្មែ់ខុំតសវងសវេះឱ្យសិសសររៀន 

 រ េះបីរនឿយ ែ់ឥែរស្សកឃ្លល ន រួលប្រគបូរប្រងៀនឱ្យរយើងររេះ។ 

២. រលាកប្រគូអនកប្រគូក៏លអតដរ  ពួកគ្មែ់ពូតកផ្តល់រុំរ េះ 

 រុំត កសិសសតដលមិនសូវររេះ ក៏ខិែខុំរបេះពីអនកប្រគូ។ 

៣. ពញកមាត យខ្ញុំជាអនកមានគញ   គ្មែ់រ្វើការ្ៃន់មិនរអ ូ 

 រ េះអស់កមាល ុំងក៏ែស ូ  មិនតដលរអ ូរ ើយការករ។ 

     រសៀមរាបទី០៧ តខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៣ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីរងង សញគីម 
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សាលាររៀនគរួ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ស្ចលាររៀនគួររបស់ខ្ញុំ  មានសិសសែូរ ុ្ំរប្ររើនអស្ចា រយ 

 ថាន ក់ែូរថាន ក់ ុ្ំមកសិកា  អនកប្រគូផ្ងណាខិែខុំណាស់។ 

២. សុំ ួរលុំហាែ់រាល់កិរាការ  ប្រគប់មញខវជិាា តែងតសវងសវេះ 

 អនកប្រគមូា ត នតសនលអលអេះ  រ ើយមានរពលខលេះរប្របៀនប្របរៅ។ 

៣. សិសសប្រគប់ៗគ្មន តសនសបាយ មិនតដលខវល់ខ្វ យប្រែជាក់រតត  

 ខិែខុំររៀនសូប្រែឥែ មងរៅ  មិនារ់ប្រគូរៅក៏រូលររៀន។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី១៩ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 
     និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 

សាលាវរតបពូ ៌(បទភញជញងគលលីា) 

១. ស្ចលាររៀនខ្ញុំ ុ្ំណាស់ សិសសរប្ររើនលអលអេះ  មិនខវេះសិសសររៀន។ 

២. ប្រគូសួររយើងប្រែវូតែហា ន មិនប្រែូវរអៀនរប្របៀន  ខិែខុំសិកា។ 

៣. សិសសប្រគប់គ្មន ររេះវ ទ   រកយរពរន៍    រិែតរស្ចម េះភ្កតី។ 

៤. ខុំររៀន ុំងប្របសុ ុំងស្សី រ ើញអនកដថ្ទ  វាចាទន់ភ្លន់។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី១៩ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 
     និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 
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អ្នក្មានគញណ(បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. មាតាបិតាមានគញ ថ្ប្រក  ្ៃន់ ួសអវីៗកនញងរលាកា 

 អនកបរងកើែខ្ញុំគឺមាតា   រុំត កបិតារិឆា ឹមតង។ 

២. អនកប្រគូផ្ងណាក៏មានគញ   រ ើយក៏តសន្ៃន់ខពស់ឥែតលហ 

 មាត យឪពញកខ្ញុំមិនែអូញតែអ  ខ្ញុំប្របឹងតប្របងតដររ ើយខុំររៀន។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី១៩ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 
     និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 

អ្នក្ប្គូខ្ញុំ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ខ្ញុំមានអនកប្រគូប្រាុំមួយ ក់  ជាស្សីប្រគប់លកខ ៍ស្សស់រស្ចភា 

 បកហ ែ់បរប្រងៀនផ្តល់វជិាា   ថាល ដូរគកគ បកហ ែ់ខ្ញុំ។ 

២. អនកប្រគូទីមួយរៅ និមល  គ្មែ់តែងតែផ្តល់ការអប់រ ុំ 

 រ ើយពាយមមិនតដលរសើរយុំ ររែិរមយទមដូរបញាឆ ។ 

៣. អនកប្រគូប ទ ប់ថ្  សញវ ណរ ី  ទឹករិែតមូលមីរលអថ្ងលថាល  

 គ្មែ់មានគញ រ ើយមានបញ្ញា  ្ៃន់ ួសបពវតាប្របរសើរថ្ប្រក។ 

៤. អនកប្រគូទីបីែូរ ប តូ ល  គ្មែ់ជាបរកគ លមួយប្របថ្ព 

 រគ្មលរុំ រខពស់ែបែិជាស្សី  ប្រាជ្ាវាងថ្វលអរកសមកានត។ 

៥. ប ទ ប់គឺអនកប្រគសូញខ រែន៍  ការករម ែ់រែ់រ ើយកាល ហាន 

 ស្ចអ ែដូរ្ីតាប្ររ ុំឋាន  មារយទក៏ានសមសួនណាស់។ 

៦. អនកប្រគូទីប្រាុំមា  ផ្លាល    គ្មែ់រនេះរ ើយណាតសនលអលអេះ 

 រាល់មញខវជិាា តែងតសវងសវេះ  គ្មែ់ខិែខុំណាស់ប្រគប់រវលា។ 
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៧. អនកប្រគូរញងរប្រកាយលាក់ មា ត ន គ្មែ់ររេះបែ់តបនរាល់ការករ 

 គ្មែ់បរប្រងៀនសិសសររេះវ ទ   រ ើយសកតិសមជា រតីខមរ។ 

៨. អរគញ អនកប្រគ ូុំងប្រាុំមួយ  តដលតែងតែរួយមិនែអូញតែអរ 

 រកើែជាែិណាសញុំរស់តកបរ  អនកប្រគូឥែតលហែររៀងរៅ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី១៩ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 

ប្បធានថ្នន ក្់ និងរិរតររួថ្នន ក្់ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១.  ងមននីពូតកប្រគប់ប្រគងថាន ក់  នរលីអណាស់ឥែមាន ស់ 

 រុំត កលឹកសមីសតីផ្តងរផ្តត េះ  ឯរបូសប្រមស់លអតងមរទៀែ។ 

២. វែតីមញខរាងតវងបនតិរ   លួររសើរប្រពិរៗមិនអាររប្របៀប 

 ោលីងតែងតែមានររបៀប  រា វែីមានមាឌលអគួរសម។ 

     រសៀមរាប ថ្ងៃទី២១ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីររ  ន សូលីកា 

អ្នក្ប្គូ និងររិតខ្ញុំ (បទភញជងគលលីា) 

១. ប្រគូខ្ញុំរ ម្ េះលាក់ មា ត ន  ពូតកបែ់តបន  តែងកុំណាពយររឿង។ 

២. ពួកខ្ញុំតែងតែរិែតរសឿង  រយើងខុំតែងររឿង ដូរអនកប្រគូតដរ។ 

៣. ពួកខ្ញុំមិនតដលប្រែតប    ខ្ញុំក៏ខុំតដរ  មិនឱ្យប្រគូខឹង។ 

៤. ពួករយើងតែងតែខុំប្របឹង  ខ្ញុំក៏សមលឹង  រមើលមញខអនកប្រគូ។ 

៥. តែងរ ើយខ្ញុំសួររលាកពូ  អនកសិសសគុំរ ូ  ថាខ្ញុំតែងលអ។ 

៦. តែងរប់រគញញ ុំបបរ   តសនរអើយតសនលអ ជាមិែតគុំរ។ូ 
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៧. មិែតខលេះររេះគូរគុំនូរ   មិនតដលរអ ូ  ថា ែ់រនឿយរ ើយ។ 

៨. មិែតខលេះតែងផ្តល់ររមលើយ  ហា នសួរហា នរ្លើយ រុំររេះអនកប្រគូ។ 

៩. ថ្ងៃរនទររ ើសសិសសគុំរ ូ   កញុំឱ្យអនកប្រគ ូ  អស់កតីសងឃឹម។ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីផ្លល ីបញ្ញា រញ ី

បញណយ ូលឆ្ន ុំ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ប្របជារនតខមរសបាយរិែត  រប្ររេះានប្របប្រពឹែតបញ យប្របថ្ព 

 គឺជាបញ យតាមប្របថ្ព ី  ររៀបរុំោក់អវីរៅរលើែញ។ 

២. កញុំរភ្លរ ុំគ្មន រៅវែតវា    ទិញមហូបអាហាររូនតម ពញក 

 ររួរ ើយរយើងររៀបរុំផ្ទេះទញក  ររៀបរុំលញបមញខរៅរលងតលបង។ 

៣. ខ្ញុំមិនរលងតលបងតដលហាមឃ្លែ់ រប្ររេះជាទមាល ប់្កួែវរងវង 

 វានឹងរ្វើឱ្យខ្ញុំរតមបង   រស់រស្ចកសរប្រងងរកើែទញកខាន។ 

     រសៀមរាប ថ្ងៃទី២៥ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ី  ញន ោវ ី

 ូលឆ្ន ុំថ្មី (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. តខមររយើងឥ ូវលអខ្ល ុំងណាស់  ុំងរកមង ុំងចាស់រូលវែតវា  

 មិនសូវគិែពីររឿងសញរា  អារភ្ៀនកញ្ញឆ លេះតលងហា ន។ 

២. រៅរពលរិែដល់រូលឆ្ន ុំតខមរ  ពួករយើងកញុំតប្របររឿងោក់ ន 

 រយើងមិនប្រែូវគិែររឿងប្រកមាន  រយើងអារោក់ នតាមស ធ ។ 

     រសៀមរាប ថ្ងៃទី២៦ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីលី ោលីង និង សន ស្សីសួគ៌ 
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មា៉ា រេស្ញយីនតរ េះMH370 (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. យនតរហាេះMH៣៧០   រ្វើឱ្យញែិមិែតប្រគប់ៗគ្មន  

 រដើររកយនតរហាេះប្រគប់ទីធ្លល   រប្ររេះមានមនញសសមាន រ្វើដុំរ ើ រ។ 

២. មានប្រគប់វយ័រ ើយប្រគប់រនជាែិ រពលតដលានរួបរង់សួររែើ 

 រពលតដលឯងានរ្វើដុំរ ើ រ ឯងាន ិររ ើរដល់ទីណា? 

៣. អនករួយរញករកមានតសនរប្ររើន គ្មម នរកីររប្រមើន ខ្ញុំប្រាថាន  

 របើយនតរហាេះរ េះមិនសកខ រ  ឮរកយរនេះណាសូមប្រែ ប់។ 

៤. ពីមា រ សញីរៅរប កាុំង  ប្របព័នធកមាល ុំងមិនបឆា ប់ 

 ប្រែូវតែរកមនញសសឱ្យានប្រគប់  រ េះបីថ្ងៃយប់ឥែរញួរា។ 

៥. ដូររនេះខ្ញុំសូមរួយកាន់ទញកខ  សូមឱ្យានសញខប្រគប់ៗប្រគ្ម 

 រ េះបីឈឺថាក ែ់ក៏ប្រែូវជា  រងឹមាុំពញុំរររៅរង់ចាុំ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២៦ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

     និពនធរោយ៖ កញមារា សុំបូន រែនៈ 

រិរតលអរបស្ខ់្ញុំ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ខ្ញុំមានមិែតបួន ក់តសនលអ  តដលខ្ញុំកប្រមានរួបគ្មន  

 រ េះបីមានរប្រគ្មេះរយើងពញេះររ របួរមួស្ចមគ្មគ ឥែរវៀររវរ។ 

២. ទីមួយរ េះគឺជាមា និែ  ជាមិែតរិែសនិទធលអជារគ 

 រពលតដលខ្ញុំយុំលួងបុំរព  មិនារ់យុំរទ ុំរវទ ។ 

៣. ទីពីរគឺជាសញផ្តរែន៍   មិនតដលឱ្យភាល ែ់ការសិកា 

  ងតែងតែខុំប្រគប់កិរាការ   ងធ្លល ប់កាល យជាសិសសគុំរ។ូ 
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៤. ទីបីគឺជាបញ្ញា រញ ី   ខុំប្រគប់អវីៗខុំស្ចត ប់ប្រគូ 

 រ ើយ ងក៏ធ្លល ប់ជាថ្ដគូ  ដ៏តសនគុំររូបស់ខ្ញុំ។ 

៥. ទីបួនគឺជា ូ រម ង គួរ  រែ់ដូរខយល់កួររៅកនញងប្រកុម 

 រពលររ ើសានអវីមិនបនលុំ  គ្មែ់តែសួរខ្ញុំាែ់ឬអែ់។ 

៦. រនេះរ ើយគឺជាមិែតដ៏លអ  រ េះមានឬប្រកលកខ ៈខសែ់ 

 រ េះមានររឿងអវីមិនតដលរែ់  រួយរទើបខ្ញុំកែ់រូលកប្រមង។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២៦ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 
     និពនធរោយ៖ កញមារា សុំបូន រែនៈ 

អ្នញស្ាវរយី៦៍១ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ពួករយើង ុំងអស់សញទធតែមិែត ពួករយើងមានរិែតរមួស្ចមគគី 

 ខិែខុំរ្វើការតាម ទី   ប្រកុម ុំងប្រាុំពីររាសសមាអ ែ។ 

២. ខុំប្របឹងខុំតាមស្ចត ប់អនកប្រគូ  ជាសិសសគុំរដ៏ូថ្វឆ្ល ែ 

 សរមលៀកបុំរក់ក៏ស្ចអ ែាែ  តសបកររើងស្សស់ស្ចអ ែប្រគប់ៗគ្មន ។ 

៣. អនញសាវរយ៍ីយ ងរូររែ់  ដ៏តសនកមសែ់ប្រគប់រវលា 

 នឹករ ើញរពលមួយខ្ញុំ ែ់គ្មន  ទឹកមញខប្រគ្មុំប្រគ្មររៀងៗខលួន។ 

៤. ថ្ងៃមួយអនកប្រគាូនតផ្តផ្តត ុំ  កូនរអើយប្រែូវចាុំណាមាសសៃួន 

 ខិែខុំររៀនសូប្រែកញុំរភ្លរខលួន  ឱ្យានខ្ា ប់ខាួនរៅថ្ងៃមញខ។ 

៥. អនញសាវរយ៍ី ញកសិបមួយ  រ េះបីរលួយសញខនិងទញកខ 

 ខ្ញុំនឹងរងចាុំែរៅមញខ   រនេះរ ើយកតីសញខ ញកសិបមួយ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២៦ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

     និពនធរោយ៖ សិសស និងប្រគ ូថាន ក់ទី៦ក១ 
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បញណយ ូលឆ្ន ុំ (បទភញជងគលលីា) 

១. រូលឆ្ន ុំគឺមានបីថ្ងៃ  គឺរដញរថ្ប្រង  ឧបប្រទព ុំងឡាយ។ 

២. ដល់ថ្ងៃគឺតសនសបាយ ខ្ញុំឥែរនឿយណាយ មិនែអូញតែអររទ។ 

៣. ខ្ញុំមិនររេះលួរប្រទពយរគ គឺរិែតទរទ  គិែររឿងកនលង។ 

៤. រូលឆ្ន ុំមិនតដលរៅ មង រាល់ររឿងកនលង ខ្ញុំរៅតែចាុំ។ 

៥. ថ្ងៃទីមួយគឺរូលឆ្ន ុំ  ថ្ងៃទីពីរផ្តត ុំ  វារវប័ែ។ 

៦. ថ្ងៃទីបីខ្ញុំានកែ់  រ្វើការម ែ់រែ់  វាររ ើងស័ក។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២៦ តខមី   ឆ្ន ុំ២០១៤ 
     និពនធរោយ៖ កញមារ ីផ្លល ីបញ្ញា រញ ី

រពល ូលឆ្ន ុំថ្ម ី(បទកាក្គរិ) 

១. រពលរូលឆ្ន ុំងមី  ុំងប្របសុ ុំងស្សី   ុំគ្មន រៅវែត 

 ប្របរគនរកហ ន់  កញុំឱ្យមានភាល ែ់   ខ្ល រវាមិនជាប់ 

    ស្ចល ប់រៅរវទ ។ 

២. រពលថ្ងៃទីពីរ  ញែិប្រគប់ទិសទី  តែរ ើងវហិារ 

 រពលរញេះមកវញិ រមតរក៏រវទ    រិែតមានកមមរពៀរ 

    រប្ររេះាែ់តសបកររើង។ 

៣. រពលថ្ងៃទីបី  បងបអូនប្របុសស្សី  រលងតលបងជាែិរយើង 

 រុំត កអនកខលេះ រលងចាក់អារា ង  រ្វើឱ្យររលើង 

    ប្របថ្ព ីជាែិ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២៩ តខមី   ឆ្ន ុំ២០១៤ 
   និពនធរោយ៖ កញមារា ទូរ វសិ្ចល- គ្មង ដឹងរ ង និងតប ន កាលីម 
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រិរតលអ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ខ្ញុំមានមិែតភ្កតិលអពីរ ក់  មិនតដល ស់ ក់អវីនឹងគ្មន  

 ពួករគតែងរួយប្រគប់រវលា  រ េះឈឺឬជាក៏សបាយ។ 

២. ទីមួយរ េះគឺបញ្ញា រញ ី   មិនគិែររឿងអវីតដលខវល់ខ្វ យ 

 ខិែខុំររៀនសូប្រែឥែរិនណាយ ក៏រសើរសបាយឥែរកើែទញកខ។ 

៣. ទីពីររ េះគឺកដនិកា   កាយមាុំអស្ចា រយរស់តសនសញខ 

 មួយថ្ងៃៗ តែងរ ុំអញក    ងតែងោក់ទញកររឿងរមររៀន។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២៩ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីរងង សញគីម 

 ូលឆ្ន ុំប្បព្ពណីជារិ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. រយើងមានបញ យប្របថ្ព ីជាែិ មិែតភ្កតិផ្ងរទៀែរដើរកមានត 

 រួបរញុំមិែតភ្កតិប្រគប់ទីឋាន  រដើររលងកមានតមិនតបកឃ្លល ែ។ 

២. បញ យរូលឆ្ន ុំតខមរប្របថ្ព ី  ពួករយើងលកថ្លឱ្យខមីឃ្លម ែ 

 សមាអ ែទីឋានប្រគប់ករនលៀែ  ឱ្យស្ចអ ែផ្ងរទៀែរទើបសមរមយ។ 

៣. បញ យរូលឆ្ន ុំតខមររយើងរៅវែត បងបអូនរសួរាន់ ន់រកហ ន់ 

 អញរ្ូបបួងសួងវញិ្ញា  កខនធ   ុំសញខប្រគប់ឆ្ន ុំប្រគប់ៗប្រា ។ 

៤. រនេះរ ើយថ្ងៃបញ យរូលឆ្ន ុំតខមរ ឱ្យរយើងមានតែសញខរកសមកានត 

 រកសញីឱ្យកាន់តែរងកើងថាក ន  ឱ្យរបូរយើងាននូវពររ័យ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២៩ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ី ូ រម ង គរួ 
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អាលយ័រ ើរឆ័ប្រ (បទពាក្យប្រ ុំពរី) 

១. រដើម្័ប្រែជារដើមមួយផ្តល់មលប់ យ ងរប្ររើនដញេះប្រគប់ទីកតនលង 

 រពលមញនខ្ញុំធ្លល ប់រលងប្របត ង វារៅរិែតកងថាន ក់ររៀនខ្ញុំ។ 

២. ឥ ូវរគកាប់អារវាាែ់  រលាក យកចាែ់មិនតមនគញុំ 

 រប្ររេះខ្ល រដងកូវប េះស្ចរ់ខ្ញុំ  ដូររនេះរយើងកញុំអាល័យវា។ 

៣. ប្រគ្មមញនរប្រកាមរដើម្័ប្រែប្រែជាក់ រកញ័រញក់រពញឱ្រា 

 ឥ ូវតសនរតត រពញរិ ត   ប ញតនតយ ងណាស្សលួមា ងតដរ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២៩ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 
     និពនធរោយ៖ កញមារ ីរៅ រសៀវលិង 

ព្ថ្ៃ ៏ពិរស្ស្ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ថ្ងៃរនេះជាថ្ងៃដ៏អស្ចា រយ   មិែតប្រគប់ទិស្ចរសើរសបាយ 

 ឮតែសុំរ ងរសើរកាអ កកាអ យ  រប្ររេះានញញ ុំាយរួបរញុំគ្មន ។ 

២. សមលការនិីងនុំបញ័ង    ូបអស់ ុំងឆ្ន ុំងមិនរញួរា 

 ប្រប ញករុំ ញយនិងពង   ញញ ុំរ ើយប្រគប់គ្មន រៅលាងចាន។ 

៣. ាញ់ យជាមួយនឹងទឹកប្រែី   ុំងប្របសុ ុំងស្សីឆ្ៃ ញ់ប្រគប់ប្រា  

 រប្រកាយមករយើងរលងតលបងកមានត រកទិសឱ្យាន ុំងប្រាុំបី។ 

៤. កនញងថ្ងៃទីបី តខរមស្ច   ប្រប ម តាែ ឱ្នសិរសី 

 ខ្ញុំលាមិែតភ្កតិ ុំងប្របសុស្សី  រៅរូលឆ្ន ុំងមីតខរមស្ច។ 

៥. ថ្មៃមួយរមស្ចរួបគ្មន វញិ  ពួករយើងទរនទញនឹកស្ចលា 

 នឹកមិែតនឹកប្រគូយ ងខ្ល ុំងកាល   រនេះរ ើយរសនហាកនញងថាន ក់ខ្ញុំ។ 



ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទ៥ី                                                                                               ថ្នន កទ់៦ីក១ 

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌  18 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី៣១ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 
     និពនធរោយ៖ សិសស និងប្រគថូាន ក់ទី៦ក១ 

រូស្ ព្ប្ង (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ឥ ូវមានមូសស្ចហាវណាស់ រកមងប្របសុស្សីចាស់ឈឺប្រគប់គ្មន  

 រពលានឈឺរ ើយតសនរវទ  ពិាកប្រគ្មុំប្រគ្មរស់រងីថ្រ។ 

២. ដូររនេះពួករយើងប្រែូវប្របយ័ែន  រពលយប់កមាា ែ់មូសរថ្ប្រង 

 រូលរដកររួរ ើយគ្មម នទញកខភ័្យ មូសពិែរថ្ប្រងដល់ប្រគួស្ចរ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីររ  ន សូលីកា 

លារហ្ើយរហ្គរខ្ញុំ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. លារ ើយៗណាស្ចមកញក  ខ្ញុំតសនអផ្សញកតែមាន ក់ឯង 

 ខ្ញុំមិនរលងរទៀែខ្ល ររុំតបង  ខ្ញុំតសនរតអងរិែតខលួនណាស់។ 

២. លារ ើយប្រោ កនសញី្ីខ្ញុំ  ខ្ញុំមានទញកខ ុ្ំពិែយ ងរាស់ 

 ថារ្វើមិនប្រែូវយ ងរាស់ណាស់ ខលួនខ្ញុំតសនខ្ម សប្រគប់ៗគ្មន ។ 

៣. សូមអនករុំ ន់រប្រកាយៗរទៀែ កញុំទញករពលរ្លៀែរលងពួកវា 

 ប្រែូវតែខិែខុំប្របឹងពញេះររ  ឱ្យានប្រគប់គ្មន ណាមិែតរអើយ។ 

     រសៀមរាបថ្ងៃទី២ តខរមស្ច ឆ្ន ុំ២០១៤ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីរខឿន កដនិកា 
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ភូរិខ្ញុំរកី្ រប្រើន (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ស្ចលាករប្រមើកជាភូ្មិខ្ញុំ  រស់រៅប្ររងុំរ ើយស្ចៃ ែ់លអ 

 គ្មម នរចារគ្មម នអនកលួរបនត  ភូ្មិរយើងអ ូអរររៀងរាល់ថ្ងៃ។ 

២. គ្មម នអនករដើររលងនិងកាប់ចាក់ ឬជាប់ប្ររវាក់ ុំរថ្ប្រង 

 រពលរ ើញពួកស្ចទ វមិនអភ័្យ ោក់ប្ររវាក់ថ្វ  ឱ្យប ូលីស។ 

៣. ឥ ូវគ្មម នអនករិេះរគ្មយនត  រ ើយរៅបង់ពនធររួររទេះ 

 ម ូែូអាប្រឌីមជារុំនិេះ    ង់ប្រគីស័រ លញរ សញ ីស មិនរតត រទ។ 

៤. សពវថ្ងៃភូ្មិខ្ញុំរកីររប្រមើន  រ ើយលអថាក នរងកើងមិនរេិះររ 

 គ្មម នពួកទុំរនើងស្ចទ វរទៀែរទ  រៅរពលទុំរនររ្វើកិរាការ។ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីរខឿន កដនិកា 

រាស្រស្តក្ខមរកាេ  ន (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ពីររើងដល់ែបូងបញ្ញា ក់ថា  ពូរតខមរអស្ចា រយជាអនកស្ចង 

 ប្រាស្ចទជារប្ររើនជាភ្សតញតាង ប្រគប់យ ងសមាអ ងថាតខមរខ្ល ុំង។ 

២. គុំនិែតកថ្រនមិនររេះរប់  ាែថ្ដប្របសប់បញិនែតាុំង 

 រ េះករតត ថ្ងៃរេះតរងចាុំង  មិនអស់កមាល ុំងមិនរញួរា។ 

៣. កនញង មជាតខមររុំ ន់រប្រកាយ  កញុំបរណាត យឱ្យតខមររវទ  

 រប្ររេះកនលងមកតសនប្រគ្មុំប្រគ្ម  ទប្រមាុំពញេះររានដល់រប្រែើយ។ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីរខឿន កដនិកា 
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សាត យរពលក្នេង (បទភញជងគលលីា) 

១. រិែតរយើងរៅតែនឹកស្ចត យ  នូវររឿង ុំងឡាយ រាល់អនញសា។ 

២. រពលគិែនឹករ ើញមិែតណា  រៅកនញងឱ្រា  តសននឹករពកពន់។ 

៣. នឹកដល់ប្រគ្មមិែតទន់ភ្លន់  មិនររេះរលាភ្លន់ រលើអនកដថ្ទ។ 

៤. មិនថាមិែតប្របសុមិែតស្សី  តែងរប្របើសមតី  ប្រគប់មា ែ់សមរមយ។ 

៥. អនកខលេះវញិតសនរមយទម  ខលេះររេះអប់រ ុំ  រៅអនកតដលខញស។ 

៦. របើសិនរគមានកុំ ញស  មិនថាស្សីប្របសុ តែងតែត  ុំ។ 

៧. មានឧបសគគតែងមញខមាុំ  មានភាពស ូប្រ ុំ ទឹកតភ្នករសទើរ ូ។ 

៨. តសននឹកប្រគ្មមិែតអាសូរ  ប្រគ្មធ្លល ប់រោេះដូរ សមាៃ រសិកា។ 

៩. រពលតដលរយើងរ្វើកិរាការ  ទញកខរសើរផ្ងណា ពិែគួរអា ិែ។ 

១០. លារ ើយលាអស់ពីរិែត  លាមួយរីវែិ  សងឃឹមរួបរទៀែ។ 

      រសៀមរាបថ្ងៃទី១៨ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

      និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 

រិរតលអរបស្ខ់្ញុំ (បទកាក្គរិ) 
១. នរ ីនីតា  វែតីផ្ងណា  តសនលអរមយទម 

 រសៀវលិង លឹកសមី  ងមននីជាខ្ញុំ  ជាមិែតគួរសម 

    រៅកនញងថាន ក់ររៀន។ 

២. នីតាខលួនែូរ  របញិលរប ូរ   ងមននីប្របធ្លន 

 នរផី្ងណា  នីតាក៏ហា ន  មិនតដលបុំរន 

    រលើរាប់ស្ចលា។ 
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៣. លឹកសមីឫក ុ្ំ  រពលរ ើញពួកខ្ញុំ រ្វើឯងសកហ រ 

 រសៀវលិងពូតក រាល់មញខកិរាការ រ ័សផ្ងណា 

    សមជាសិសសលអ។ 

៤. វែតីរាងខពស់  សុំរ ងពីររាេះ  ស្ចអ ែស្សស់បវរ 

 ពួករយើងរាប់អាន ដូរបងបអូនលអ  រយើងនឹងប្រែដរ 

    អស់មួយរីវែិ។ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ី ឈន  ងមននី 

រព្រេទឹក្ក្ភនក្អ្នក្ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ទឹកតភ្នកទឹកតភ្នក ូររ្វើអវី   ុំងប្របសុ ុំងស្សីប្រាប់ានរទ 

 រ ែញអវីក៏អនកយុំឥែតលហ  ឬក៏មានរគឱ្យឈឺចាប់។ 

២. រពលរនេះសូមរា យរា ប់ពីរិែត  ឱ្យអនករេិះគិែរ ើយចាុំស្ចត ប់ 

 ការយុំអារឱ្យមនញសសរយើងស្ចល ប់ គួរអនកប្របញប់ស្ចត ប់វាចា។ 

៣. រពលអនកមានកុំ ញសអវីមួយ  រ្វើឱ្យអនកប្រពួយកនញងរិ ត  

 ប ញតនតការ ូរទឹករនប្រតា  រោេះស្ស្ចយបញ្ញហ ានែិរណាស់។ 

៤. ទឹកតភ្នកប្រគ្មន់បនធូរអារមម ៍  តែអនកខលេះយុំគិែមិនរាស់ 

 ខលេះយុំររួតប្របកាល យស្ស េះ  រុំត កឯខលេះមិន្ូររសបើយ។ 

៥. ឱ្! ទឹកតភ្នករអើយរប្ររើនែុំ ក់ រ ែញអវីប្របឹងស្សក់ឥែតលហរលហើយ 

 រ េះមួយែុំ ក់តដលស្សក់រ ើយ មិនប្រែូវ ូររ ើយប្រែវូរកា។ 

៦. របើទប់មិនានតែប្រែវូប្រ ុំ  រ្វើរិែតឱ្យមាុំប្រែវូខ្ល ុំងកាល  

 រ េះបីប្រ ុំឈឺលញេះមរណា  ញញឹមស្សស់ថាល បនលប់រិែត។ 
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៧. ដឹងរទទឹកតភ្នកមានែថ្មល  មិនអារកាែ់ថ្ងលរូរអនកគិែ 

 ប្រែូវពិចារណាអស់ពីរិែត  ប្របយ័ែនរីវែិរស់រវទ ។ 

៨. ដូររនេះប្រែូវតែហា នរបតជ្ា  ប្រែូវសងឃឹមថាប្រគប់ការករ 

 រ េះែិរឬរប្ររើនប្រែូវពញេះររ  សូមកញុំបញ្ញា ទឹកតភ្នករទៀែ។ 

    និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី និង រ ង រសៀវមញី(១)  

ឧបក្រណ៍រភេងក្ខមរ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ឧបករ ៍រភ្លងប្របថ្ព ីតខមរ  តដលរយើងតែងតែរមួប្របគញុំ 

 សុំរ ងពីររាេះយ ងរ តុំ   រ ើយមានទុំ ុំខញសៗគ្មន ។ 

២. វង់រភ្លងយីរកមានឧបករ ៍  រ េះសញទធតែលអរប្ររើនដូរជា 

 សគរែូរ ុ្ំ ប្រទអ ូរមួគ្មន    ស្សថ្ ផ្ងជារប្រគឿងយីរក។ 

៣. រុំត កវង់រភ្លងាស្ចក់វញិ  រូររយើងទរនទញ ឹម តារខ 

 ា ន់ រា  រឡា គ្ម ឈិង ប្រទរ្ ប្រទរស្ចក៏រគថាលអតដរ។ 

៤. សូរកូែរកេះរគ្មេះដុំផ្លញុំរដញ  តដលតខមរបរឆាញលអរមល េះរទ 

 សប្រមាប់ប្របគញុំពិ្ីតខមរ   ដូររនេះប្រែូវតែតងរកា។ 

៥. ឧបករ ៍រភ្លងតខមរលអប្រប ីែ រូរអនករេិះគិែរ ើយរសនហា 

 ឧបករ ៍បញរា ពីដូនតា  រ េះលញេះមរណារូរចាុំរអើយ។ 

    និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី និង លាែ សញផ្លវែតី 
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នឹក្ណាស្F់riendsរអ្ើយ (បទប្ពហ្មគិរិ) 
១. រពលឃ្លល ែពីមិែតរៅ  រិែតមិនសូវជាសបាយ 

 តែងតែនឹកខវល់ខ្វ យ  រៅតែស្ចត យប្រគប់រវលា។ 

២. អផ្សញកខ្ល ុំងរមល េះណា  រប្ររេះរិ ត មិនតកបរគ្មន  

 មិនដឹងពីសញខជា  មិែតប្រគប់គ្មន រែើយ ងណា។ 

៣. រពលនឹករ ើញមិែតខ្ល ុំង គ្មម នកមាល ុំងតស្សក ូឡា 

 រសទើរ ូរទឹករនប្រតា  នឹកភ័្ង្រ្កាត Friendsកនលង។ 

៤. អផ្សញកតែមាន ក់ឯង  រិែតរុំតបងប្រគ្មបអូនបង 

 រប្ររេះរិែតរយើងានរង ររឿងកនលងតដលធ្លល ប់មាន។ 

៥. នឹកណាស់នឹករពកថ្ប្រក ខ្ញុំស្សថ្មប្រគប់រុំហាន 

 តដលមិែតខិែខុំររៀន  ឥែរអៀនរប្របៀនរាល់ការករ។ 

៦. សងឃឹមកញុំតប្របរិែត  ឬគុំនិែបុំរភ្លរគ្មន  

 រ េះបីរាល់ការករ  រយើងពញេះររឱ្យានលអ។ 

៧. រយើងរស់ឆ្ៃ យតែកាយ រិែតមិនណាយរៅរស្ចម េះស 

 រ ើយមានរិែតបវរ  Friendsដ៏លអ ុំងអស់គ្មន ។ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 
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អ្នក្មានគញណរអ្ើយ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. អនកមានគញ ខ្ញុំរប្ររើនអរនក  ទូ ម នតបលកៗឱ្យរេិះគិែ 

 រូរប តញ េះខលួនមានគុំនិែ  ប្រែូវររេះមានរិែតពិចារណា។ 

២. រពលរនេះខ្ញុំសូមររៀបរាប់ប្រាប់ រ ើយចាុំប្រែងប្រតាប់ស្ចត ប់វាចា 

 មួយឪពញកមាត យរលាករកា  បីារ់ផ្ងណាតាុំងពីរកមង។ 

៣. រលាកតែងទូ ម នរប្របៀនប្របរៅ ដល់អស់កូនរៅកញុំរៅរលង 

 ខិែខុំសិកាកញុំតបករ្វង  រប្ររេះមិនតមនរកមងដូរមញនរ ើយ។ 

៤. ទីពីររលាកប្រគនិូងអនកប្រគូ  រលាកតែងែស ូឥែតលហរលហើយ 

 ខុំប្របឹងបរប្រងៀនសិសសឥែរសបើយ អប់រ ុំតងរ ើយប្រពមទូ ម ន។ 

៥. ទីបីរីដូននិងរីតា   រលាក ុំងរទវណាតែងបរប្រងៀន់ 

 ឱ្យអស់កូនរៅកញុំរអៀនរប្របៀន  រ ើយសូមរយើងមានរិែតប្ររេះថាល ។ 

៦. ទីបួនគឺរលាកពូនិងអ ុំ   រលាកប្របរៅខ្ញុំខុំសិកា 

 ររែិប្រែូវសញភាពរាបស្ចរ  ឱ្យដូរបញាា រកីកនញងសួន។ 

៧. ទីប្រាុំមនញសសចាស់រកមងធ្លល ប់ស្ចគ ល់ គ្មែ់តែងតែផ្តល់ការតងងួន 

 រាល់អស់ការករណាមាសសៃួន ប្រែូវទញកោក់ខលួនជាប់កញុំរភ្លរ។ 

៨. ដល់អនកមានគញ ប្រគប់ៗប្រា  សូមឱ្យរលាកានសញខជានិរា 

 រ េះជាគញ រលាករប្ររើនឬែិរ ខ្ញុំចាុំឥែរភ្លររទជាែិរនេះ។ 

      និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 
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ព្ថ្ៃ ៏វិរស្ស្ (បទពាក្យប្រ ុំពីរ) 

១. ដល់ថ្ងៃរូលឆ្ន ុំតខមរប្របុសស្សី  រលងតលបងប្របជាប្របិយប្រគប់ៗគ្មន  

 រចាលឈូង ញប្រព័ប្រែឥែរញួរា រាេះអងគញ់ផ្ងជាតលបងកមានត។ 

២. រលងលាក់កតនសងឥែរិនណាយ វាយកអមសបាយប្រគប់ៗប្រា  

 រ េះជាមនញសសចាស់រលងក៏ាន មាន ក់ៗកាល ហានយ ងលអលអេះ។ 

៣. តលបងចាប់កូនតខលងក៏លអតដរ  ប្របជារនតខមរ ុំងរកមងចាស់ 

 ពិែជាប្របឹងតប្របងរលងរពកណាស់ ខិែខុំតសវងសវេះរកវ ិ្ ី។ 

៤. ទុំរនរគិែ ុំគ្មន រាុំរលង   ុំងចាស់ ុំងរកមងរាុំមូលមីរ 

 រយើងពិែសបាយប្រគប់ ទី  ទឹករិែតមូលមីរឆ្ន ុំងមីណា។ 

៥. ប្រគប់តលបងកមានតប្របជាប្របិយ ឱ្យតខមរប្របុសស្សីមញខស្សស់ថាល  

 រកីរាយរពលរូលឆ្ន ុំងមីណា  រយើងសូមប្រាថាន តែររឿងលអ។ 

៦. ដូររនេះរូលរមួតងរកា   តលបងពីដូនតាយ ងបវរ 

 រូររយើងជាតខមររិែតរស្ចម េះស  រប្ររេះជាែុំ ពីដូនតា។ 

      និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 
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ររឿងអ្ួរហួ្ស្ប្ជុល 

 កាលរដើមរ ើយ មានប្រកោសប្រាក់មួយសនលឹក តដលគ្មម នទីកតនលងរាស់លាស់
សប្រមាប់រស់រៅ។ ប្រកោសប្រាក់មួយសនលឹករនេះ មានររែិអួែរកអងកាអ ង រ ើយនិយយអវីមិន
ររេះរកាែតប្រកងរគរ ើយ។ 

 ថ្ងៃមួយមានខយល់បក់រាកយ ងខ្ល ុំង ានបក់យកប្រកោសប្រាក់រនេះមកដល់កនញងថ្ប្រព 
រ ើយស្ស្ចប់តែមកជាប់នឹងរៅម មួយគញមព។ ប្រកោសប្រាក់ក៏បនលឺរ ើង៖ “ឯងប្រគ្មន់តែជារៅម
កនញងថ្ប្រពប ញរណាណ េះ ឯងគ្មម នែថ្មលរសមើរយើងរទ ឆ្ប់ររញឱ្យឆ្ៃ យពីរយើងរៅ។” រៅម ក៏មិនែវា អវី
តដរ តែរៅកនញងរិែតរេិះគិែថា៖ “មករៅពីរលើរគរ ើយ មិនអរគញ រគ តបរជាថារគគ្មម នែថ្មល
រៅវញិ។” មិនយូរប ញ ម ន ប្រពេះរយក៏ានបកយកប្រកោសប្រាក់រៅដល់កតនលងមួយ តដល
សមបូររៅរោយមនញសសអ ូអរជារប្ររើន។ ស្ស្ចប់តែរពលរ េះ មានថ្ដដ៏ ុ្ំមួយមកររ ើសយក
រៅោក់កនញងកាបូបាែ់រៅ។ មកដល់កនញងកាបូបសញទធតែប្រកោសប្រាក់រផ្សងៗរទៀែរៅទី
រ េះ។ ប្រកោសប្រាក់ ុំងរ េះ បប្រមុងនឹងនិយយរកយគួរសមរៅប្រកោសប្រាក់រ េះ តែរគ
ររលមញនមកថា៖”ពួកឯងកញុំរៅរិែរយើង ឆ្ប់ររញឱ្យឆ្ៃ យរៅ រយើងជាប្រកោសប្រាក់តដល
មានែថ្មលបុំផ្ញែកនញងរលាករនេះ។” ពួកប្រកោសប្រាក់ ុំងឡាយាននិយយរ ើង៖ “ឯងមិន
គួរនិយយអញីរឹងរទ របស់រៅរលើរលាករនេះ សញទធតែមានែថ្មល ុំងអស់។” និយយមិន ន់
រប់ផ្ង ប្រកោសប្រាក់រ េះក៏ែបថា៖”ឯងកញុំររេះ រប្ររេះពួកឯងរៅតែគ្មម នែថ្មល។” មិនបងអង់
យូរក៏ស្ស្ចប់តែមានថ្ដមួយរូលមក រ ើយចាប់ប េះប្រកោសប្រាក់អួែ ញមករប្រត។ មក
ដល់ខ្ងរប្រតរ ើយ រគរមើលរ្វងស្ចត ុំមញខរប្រកាយ ក៏ានរ ើញបតនលោក់ែរប្រមៀបគ្មន ជារប្ររើន 
ក៏និយយ ប្រពម ុំងរសើររុំអករទៀែថា៖”ពួកបតនលឯងគិែរៅគ្មម នែថ្មលដូរខ្ញុំរស្ចេះ ហាស់ៗ
ៗៗ! ប្រែូវមកោក់ែរប្រមៀបគ្មន  រមើលរៅរៅតែគ្មម នែថ្មល។” ប្រពេះអាទិែយ និងប្រពេះរយមិនរង់ឮ
រកយរេិះគន់របស់ប្រកោសប្រាក់រទៀែរទ ប្រពេះរយានបរឆាញខយល់យ ងខ្ល ុំងរ្វើឱ្យប្រកោស
ប្រាក់រ េះរបូែពីថ្ដរបញើងរស្ចែ់រៅតាមខយល់រ ូែដល់កនញងថ្ប្រពដ៏ស្ចៃ ែ់ប្ររងុំ កប្រមមានមនញសស
្លងកាែ់។ រពលរនេះប្រកោសប្រាក់រៅតែមាន ក់ឯង ករណាត រកត ត ងអផ្សញក រវទ  រទើបមាន
អារមម ៍ខញស្គង មិនគួរខលួនរ្វើតបបរ េះរស្ចេះ។ រៅរលើរលាករនេះ មិនតមនមានតែខលួនរទ 
តដលមានែថ្មល ប្រកោសប្រាក់ក៏បនលឺតែមាន ក់ឯង៖”ខ្ញុំខញសរ ើយ! ខ្ញុំដឹងកុំ ញសរ ើយ។” 

 លាៃ រររសៀលមួយ រៅម មួយគញមព តដលធ្លល ប់រងការរេិះគន់ពីប្រកោសប្រាក់ ាន្លងកាែ់
ទីរ េះ។ ប្រកោសប្រាក់យល់ថាខលួនខញស ក៏ររលរ ើងថា៖”ខ្ញុំសូមអភ័្យរ សផ្ង! ខ្ញុំលៃង់
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រលល  រពលរនេះខ្ញុំដឹងខញសរ ើយ។” រៅម មានរិែតទូលាយក៏ប្រពមរលើកតលងរ ស រ ើយក៏
រាប់អានប្រកោសប្រាក់រ េះរ្វើជាបងបអូនែររៀងរៅ។ 

ដឹងខញសររេះតក រទើបប្រែឹមប្រែូវ។ 

រលើរលាករនេះអវីក៏មានែថ្មលមិនតមនមានតែលញយរទ។ 

រសៀមរាបថ្ងៃទី ២៩ តខមី  ឆ្ន ុំ២០១៤ 

 និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 

ររឿងផ្កា រ ុំ ួល 

 មានផ្ទេះ ហានមាន ក់ររររពញរៅរោយផ្តក ជារប្ររើនរៅរញុំវញិផ្ទេះ។ ផ្តក ជារប្ររើនមាន
សប្រមស់ស្សស់ស្ចអ ែររៀងៗខលួនដូរជា៖ ផ្តក មលិេះ ផ្តក ថ្សបររឿង ផ្តក មាញលមាស ផ្តក កញលាប ផ្តក រ ុំដួល 
ប្រពម ុំងផ្តក រមា ។ ថ្ងៃមួយផ្តក  ុំងអស់ានរតរកគ្មន រ ើយអួែពីសប្រមស់របស់ខលួន។ ផ្តល មលិេះ
ាននិយយថា៖”ខលួនខ្ញុំស្ចអ ែណាស់ រ ើយមានកលិនប្រកអូបជាងផ្តក ដថ្ទរទៀែ។” ផ្តក ថ្សបររឿង
ឮដូររ េះ ក៏ែបថា៖”ឈប់សិនផ្តក មលិេះ! ខលួនខ្ញុំរទតដលស្សស់ស្ចអ ែ រកីប្រកពញុំគួរឱ្យ ក់ ញ 
គ្មម នអនកណារប្របៀបដូររទ។”ផ្តក មាញលរពប្ររានបនតថា៖” ខ្ញុំរទ! តដលមានសប្រមស់លអរ ើ្ែ
ឆ្យរ េះ ប្រពម ុំងមានកលិនពិរោររែឹតែគ្មម នអនកអាររប្របៀបផ្ទឹមានរទ។” រុំត កឯផ្តក
កញលាបវញិាននិយយថា៖”មានតែខ្ញុំរទ តដលមានព ៌រឆ្មលអគ្មម នពីរៅរលើរលាករនេះ 
សូមបីតែបញ យថ្ងៃបញ យថ្នកតីស្សឡាញ់ក៏រគមិនអារខវេះខ្ញុំានតដរ ដឹងអែ់?។” ឯផ្តក រមា វញិ
ានែបថា៖”ផ្តក តដលស្សស់ស្ចអ ែជាងរគរៅកនញងផ្ទេះរនេះ គឺជាខ្ញុំឯរនេះរទ តដលរគស្សឡាញ់
ទញកជាប់រៅនឹងប្រា គឺយករៅរងសក់រ្វើឱ្យសក់របស់រគប្រកអូប និងរ្វើឱ្យរគរពញរិែតជា
ខ្ល ុំង។” ផ្តក  ុំងអស់រ ល្ េះប្របតកកគ្មន រៅវញិរៅមករោយគិែតែអួែអាងរៅរលើរបូសប្រមស់
របស់ខលួនឯង។ រពលកុំពញងតែរ ល្ េះស្ស្ចប់តែមានរមអុំរៅមួយទុំរលើផ្តក រ ុំដួល រ ើយ
និយយថា៖”អនក ុំងអស់គ្មន ឈប់រ ល្ េះគ្មន រៅ! មិនររេះខ្ម សផ្តក រ ុំដួលរទរអហ? រគមានរបូ
សប្រមស់ស្សស់ស្ចអ ែរ ើយសញភាពរាបស្ចរ រមយទម មិនររេះអួែពីរបូសប្រមស់របស់ខលួនឯង
រទៀែផ្ង មា ងវញិរទៀែរគគឺជាផ្តក ែុំណាងឱ្យប្របរទសកមពញជា មិនដូរជាផ្តក  ុំងអស់គ្មន រ េះ
រទ។” ផ្តក  ុំងអស់នឹកខ្ម សនឹងរកយសមតីខលួនឯងជាខ្ល ុំងក៏ឈប់រ ល្ េះប្របតកករ ើយក៏តលង
ហា នអួែអាងដូរមញន។  

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីឈន  ងមននី 
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ររឿង ប្ពេះនាងផ្កា ឈកូ្មាស្ 

 កាលរដើមរ ើយមានរសតរមួយអងគមានបញប្រែី១៤អងគ។ បញប្រែីបងៗមានប្រពេះ មរ ុំរង់ទី
១ ទី២ ទី៣ រ ូែដល់ទី១៣។ ប ញតនតតបលកតែបញប្រែីទី១៤ តដលមានប្រពេះ មផ្តក ឈូកមាសមិន
តមនជារ ុំរង់។ ប្រពេះ ងទី១៤មានរបូសប្រមស់ស្ចអ ែតងម ុំងមានកលិនផ្តក ឈូកប្រកអូបរពញប្រពេះ
កាយរទៀែផ្ង។ គ្មម ននរណាមាន ក់ដឹងថា រ ែញអវីានជាប្រពេះ ងប្រកអូបដូរផ្តក ឈូករ េះរទ 
មានតែប្រពេះអងគ និងប្រពេះមរ សីរទតដលដឹងពីររឿងរនេះ សូមបីតែប្រពេះ ងខលួនឯងក៏្ៃល់តដរ។ 

 ថ្ងៃមួយប្រពេះមរ សីក៏សរប្រមរប្រពេះទ័យប្រាប់ឱ្យប្រពេះ ងផ្តក ឈូកមាសប្រជាបពីររឿង
រនេះរោយមិនមានអនកណាដឹង។ ប្រពេះមរ សីមានប្រពេះបនទូល៖”ថ្ងៃមួយមាតាានយងរៅ
បឹងរដើមបីរបេះផ្តក ឈូក ប ញតនតរពលមាតារញេះដល់រក់កណាត លបឹង មាតាានទែរ ើញ
ផ្តក ឈូកមាសមួយរដើម។ រ ុំរពររ េះក៏មាន រកិាផ្ញសររញពីផ្តក ឈូកមាសរ េះ។  រកិា
រ េះគឺជាបញប្រែី។ មាតាក៏រលើកបញប្រែមកបី រ ើយក៏ានប េះប្រែបកផ្តក ឈូកមាសបីស្ស ប់រៅ
ជាប់នឹងខលួនបញប្រែ រទើបមានកលិនប្រកអូបស្ចយរោយផ្តក ឈូក។ អញីរឹងរ ើយរទើបមាតាោក់
រ ម្ េះឱ្យបញប្រែថា ប្រពេះ ងផ្តក ឈូកមាស។ បញប្រែីប្រែូវរងចាុំររឿងមួយថា របើមនញសសប្របុសណា
ប េះប្រែបកឈូករនេះ រគមាន ក់រ េះ នឹងកាល យជាមនញសសចាស់ស្ចល ប់ភាល មៗ។ បញប្រែីប្រែូវតែរកា
ររឿងសមាៃ ែ់រនេះឱ្យាន។” ប្រពេះ ងផ្តក ឈូកមាសក៏មានប្រពេះបនទូលែិរៗ៖”ចាស! ប្រពេះមា
តា។” រៅរពលតដលអនក ុំងពីរកុំពញងរតរកគ្មន រ េះ យកសដ៏កុំណារមួយក៏ស្ចត ប់ឮ។ យកស
រ េះ មានរ ម្ េះថា ស្ចមាន។ ស្ចមានឮររឿងរនេះរ ើយរង់អភិ្រសកជាមួយប្រពេះ ង
ផ្តក ឈូកមាស ក៏រៅតស្សកសញុំររៀបអភិ្រសកជាមួយប្រពេះ ង។ រពលរៅដល់ប្រពេះអងគខ្្ល់
ណាស់ តដលយកសរនេះមកអញក ញក រ ើយក៏មានប្រពេះបនទូលថា មិនរលើកឱ្យរ េះរទ។ ស្ច
មានខឹងយ ងខ្ល ុំង ក៏រៅវញិ។ ប្រពេះ ងរ ុំរង់ប្រាក់ក៏ដឹងតដរថា ប្រពេះ ងរៅររញមកពីណា
ក៏មានរិែតប្ររត ន ន្ នីស។  ងមានប្រពេះបនទួល និងប្រទង់ប្រពេះកតនសងតែមាន ក់ថា៖”រ ែញអវី
រយើងគ្មម នរបូសប្រមស់ស្ចអ ែដូរជាប្រពេះ ងផ្តក ឈូកមាស?។ រយើងរង់ានកលិនប្រកអូបដូរជា
ផ្តក ឈូកណាស់។” ប្រពេះ ងផ្តក ឈូកមាសានឮ ក៏គិែរពញមួយយប់ ណាមួយររឿងយកស 
ណាមួយររឿងបងស្សី។ ប្រពឹករ ើងប្រពេះ ងានរៅយកសស្ចមានមករួប រ ើយពនយល់ថា
៖”ស្ចមានរអើយ! រយើងជាមនញសសមិនអាររស់រៅជាមួយយកសរទ។ កញុំស្ចងាបកមមអី។” ស្ច
មានស្ចត ប់រ ើយ ក៏ប្រពមរ្វើតាមប្រពេះ ងផ្តក ឈូកមាស។ ប ទ ប់មក ប្រពេះ ងក៏ានប្រាប់    
បងៗ ប្រពេះបិតា និងប្រពេះមាតាថា៖”បងរ ុំរង់ទី១ បងឈប់ារមៃរទៀែរៅ ខ្ញុំនឹងឱ្យប្រែបកឈូក
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មាសឱ្យបងោក់ជាប់ខលួនរពញមួយឆ្ន ុំ។ លញេះអស់រពលប្រែូវឱ្យបងរ ុំរង់ទី២បនត រ ើយបនតៗ
គ្មន រ ូែមួយឆ្ន ុំមតងៗ។ 

 ប្រពេះមាតាប្រពេះបិតានិងបងៗ ុំងអស់ប្រពមរ្វើតាមប្រពេះ ងផ្តក ឈូកមាស។ ប្រពេះ ង
 ុំងអស់ក៏មានកលិនផ្តក ឈូករពញខលួន។ យកសស្ចមានក៏បួសរ្វើជាយកសលអ។ ប្រពេះអងគ ប្រពេះ
មរ សី និងប្រពេះ ង ុំង១៤ក៏រស់យ ងសញខស្ចនតកនញងនគរែររៀងរៅ។ 

     រសៀមរាប ថ្ងៃទី២៩ តខវរិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៣ 

     និពនធរោយ៖ កញមារ ីរៅ រសៀវលិង 

ររឿង ស្ុំរារមានន័យ 
 មានបញរសពីរ ក់ជាអនករាសសុំរាមរៅកនញងរខែតកុំពង់ចាម តដលរាល់ថ្ងៃគ្មែ់មិន
យល់ថាគ្មែ់មានសិទធិរទ។ បញរសមាន ក់រទៀែយល់ពីសិទធិរាស់ តែមិនររេះររ ើសសុំរាម។ ថ្ងៃ
មួយគ្មែ់ានោក់រ ម្ េះឱ្យគ្មន រៅវញិរៅមក។ បញរសទី១ោក់រ ម្ េះឱ្យបញរសទី២ថា រ  
និងបញរសទី២ោក់រ ម្ េះឱ្យបញរសទី១ ថា រ ង។ ពួករគានរាប់គ្មន ជាបងបអូន។  

 ថ្ងៃមួយមានការផ្ាយលក់មា សញីនលអៗ  អារដឹកសុំរាម ុ្ំៗាន តែរ  និងរ ងគិែ
ថាគ្មម នប្រាក់ ក៏ ុំគ្មន ររ ើសករមទរកមទីឡានម ូែូ កង់មកតកថ្រនរ្វើជាមា សញីនកិនងង់។ រពលរ្វើ
ានររួរាល់ រ និងរ ងគិែថាយកសុំរាមតដលរលួយយករៅរ្វើរី និងយកកុំប ញងលក់
ររញ រឯីងង់ោក់កនញងមា សញីនកិនរ្វើជារតស ូប្រកាលងនល់។ រាល់ថ្ងៃរ និងរ ងរដើរប្របមូល
សុំរាមប្រគប់ទិសទីឱ្យានរប្ររើន។ ថ្ងៃមួយរ េះ មានបញរសមាន ក់ានរ ើញបញរស ុំងពីរ ក់
រ្វើរតស ូ ក៏គិែយករៅប្រកាលមញខសណាា គ្មរខលួនក៏រូលរៅកនញងផ្ទេះសុំរាមរបស់គ្មែ់ ុំងកតី
រ ុំរភ្ើបរោយមិនរខពើមររអើម។ បញរស ុំងបីានររចាគ្មន  មាា ស់សណាា គ្មរានផ្តល់ឡានដឹក
រតស ូមួយរៅឱ្យគ្មែ់។ មិនានមួយសាត  ៍ផ្ងរ និងរ ងានប្រកាលរ ើយររួរាល់
រពញមញខសណាា គ្មរ។ មាា ស់សណាា គ្មរានផ្តល់ប្រាក់រុំនួន៣០០ដញលាល រ។ រ  រ ង 
សបាយរិែតណាស់ក៏រង់ផ្សពវផ្ាយពីការកិនរតស ូ រោយការររញប្រកោសផ្សពវផ្ាយ។ 
អនកភូ្មិមិន ន់សរប្រមររិែតរទ ស្ស្ចប់តែអានរប់ភាល ម ពួកគ្មែ់ភ្ាក់រប្រពើែក៏ានថ្រលញយគ្មន
ទិញមា សញីន។ កនញងថ្ងៃ៨ មី  បញរស ុំងពីរតរងថា  របី្រគ្មន់តែរកសុំរាម ប្របុសៗរៅរមើល
មា សញីនផ្លិែរតស ូ។ ពួករគមានរគ្មលបុំ ងអភិ្វឌឍន៍រខែតកុំពង់ចាម។  

     រសៀមរាបថ្ងៃទី១៨ តខមករា ឆ្ន ុំ២០១៤ 

    និពនធរោយ៖ កញមារា សុំបូន រែនៈ និងកញមារ ី ូ រម ង គរួ 
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សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌  30 

ររឿង ការរោលស្ុំរារ 

 ថ្ងៃមួយកញមារនិីងកញមារាានរ ើញរកមងមាន ក់ទិញនុំ ានរាេះរចាលសុំរាមមិនប្រែឹម
ប្រែូវ រពលរ េះកញមារា និងកញមារាីនរៅប្រាប់រកមងរ េះថា៖”បអូនប្របសុ! សូមបអូនកញុំរចាល
សុំរាមរប្រត ញ្ងអី រប្ររេះវាអាររ្វើឱ្យខូរសញខភាពនិងបរសិ្ចែ នាន។” រកមងប្របុសឮដូរចាន េះក៏
នឹកគិែថា៖”របើខ្ញុំរចាលដូររនេះ ខ្ញុំមិនតមនជាកូនលអរទ!” ក៏យកថ្ដរៅររ ើសសុំរាមរ េះវញិ។ 
កញមារាកញមារក៏ីអរគញ រៅរកមងប្របុស ររួពួករគបនលឺ៖”រ្វើតបបរនេះរទើបលអបអូន។” 

      រសៀមរាបថ្ងៃទី ១៨ តខមករា ឆ្ន ុំ២០១៤ 

    និពនធរោយ៖ កញមារ ីផ្លល ីបញ្ញា រញ ីនិងកញមារា រមៀន មា និែ 
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សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌  31 

 

 


