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កង ់(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ឱ! ក្ង់អ ើយក្ង់អៅទីណា   អេតុ វីសាវាអៅអោលគ្នា  
 ពីតូចដល់ធាំមិនបបក្វា   ឥឡូវប្គ្នាំប្គ្នបបក្អៅអេើយ។ 
២. អៅដល់ទីណានឹក្គ្នា ផង   សូមចិតតអសាេ៍សាងកុ្ាំអលេចអឡើយ 
 កុ្ាំអៅអោលខ្ុាំណាក្ង់អ ើយ   គឺ ាក្អនេះអេើយជាមិតតលអ។ 
      អោយ៖ កុ្មារា បក្វ រតនៈសមបតតិ 
 

កង ់(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ខ្ុាំចង់រនក្ង់មួយមក្ជិេះ  ជាយានជាំនិេះរបស់ខ្ុាំ 
 មិនបដលអធវើឱយវាអប្ក្ៀមប្ក្ាំ  ចាំអពាេះរ៉ាខ្ុាំមិនឱយល័យ។ 
២. រ៉ាខ្ុាំបតងបតលាងសមាអ ត  ឱយវារាងសាអ តដូចក្ង់ថ្មី 
 ខ្ុាំបតងបតជិេះអរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ  មិនបដលប្បល័យវាអសាេះអឡើយ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា លឹម មុយទី 

កង ់(បទកាក្គតិ) 
១. ខ្ុាំមានក្ង់មួយ  មិនបដលល័យប្ពួយ អៅណាមក្ណា 
 វាបតងដឹក្ខ្ុាំ   អៅរក្សាលា  វាប្រប់ខ្ុាំថា 
     ខ្ុាំមិនេត់អទ។ 
២. អៅអពលជិេះក្ង់  ខ្ុាំខាំផចិតផចង់  កាន់ថ្ដទាំងអទវ 
 ធាក់្ក្ង់អៅមុខ  មិនអៅរាអរ  មិនោាំអគអទ 
     ខ្ុាំអៅឱយអលឿន។ 
     អោយ៖ កុ្មារា ប ុន អខវនិ 

 
កង ់(បទពាក្យប្រាំពីរ) 

១. ខ្ុាំស្សឡាញ់ចូលចិតតក្ង់ណាស់  ក្ង់បតងបតផ្លេ ស់នាំខ្ុាំអៅ 
 អទេះដល់ទីណាឬយប់អប្ៅ   ក៏្ក្ង់នាំអៅមិនធុញបដរ។ 
២. ក្ង់គឺជាមិតតលអរបស់ខ្ុាំ   ក្ង់អនេះសុខុមមានមនតអសាេ៍ 
 អទេះបីវាោស់មិន ីអទ   ក៏្ខ្ុាំអៅបតស្សឡាញ់វា។ 
     អោយ៖ កុ្មារា វងស អរ៉ាឆាយ 
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កងថ់្មខី្ញុំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. រ៉ាខ្ុាំទិញក្ង់ឱយខ្ុាំមួយ  ខ្ុាំបតងបតប្ពួយខ្លេ ចវាខូច 
 អប្ពាេះក្ង់ថ្មីខ្ុាំវារាងតូច  អប្ពាេះខ្ុាំអរ ើសម៉ាូតណាបដលលអ។ 
២. ខ្ុាំបតងបតល័យខ្លេ ចវារត់  អប្ពាេះខ្លេ ចចល័តមិនបវរ 
 ខ្ុាំបតងពូបក្ខ្លងបិុនត   អ ើញក្ង់អគលអខ្ុាំបតងសួរ។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ 
 

ស្រែកនញងភមូខិ្ញុំ (បទកាក្គតិ) 
១. បស្សខ្ុាំធាំណាស់  ទាំងអក្មងទាំងោស់ បតងបតមក្ជួយ 
 ឯខ្ុាំអនេះណា   មិនបដលរ ាំ ួយ មិនខជិលរលួយ 
     ក្ាុងការងារអឡើយ។ 
២. អពលខ្ុាំសិក្ា   ខ្ុាំបតងឧសាេ៍ វជិាជ មក្អក្ើយ 
 អពលខ្ុាំអៅអរៀន  មិនបដលក្អនតើយ រនអចេះដឹងអេើយ 
     ជីវតិប្បអសើរ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា  ួន សុខនី 

 
ររួសារខ្ញុំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 

១. ខ្ុាំមានប្គួសារមួយដ៏ធាំ  មានចិតតធាំៗមិនបដលបប្ប 
 អយើងស្សឡាញ់គ្នា ដូច ាក្បស្ស ពួក្អយើងពូបក្ខ្លងសិក្ា។ 
២. អលាក្រ៉ាខ្ុាំជាអលាក្រ៉ាលអ   ាក្មា៉ា ក់្បវរវយូីរា 
 អេើយមានបងបអូនពីរនក់្ណា អៅដល់ទីណាក៏្នឹក្បដរ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា តាំង បវងេុង 

ររូបងរងៀន (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. អពលខ្ុាំចូលថាា ក់្ទីប្រាំមួយ  ខ្ុាំបតងល័យប្ពយួនិងល័យខ្លេ ច 
 អប្ពាេះសិសសថាា ក់្ខ្ុាំបស្សក្ោចៗ អប្ពាេះមាន ាំណាចអៅក្ាុងថ្ដ។ 
២. ប្គូថ្មីខ្ុាំអ ម្ េះលាក់្មា៉ា បឡន  សមបុរស្សប មដូចតថ្ត 
 គ្នត់បអប្ងៀនសិសសបតងមានន័យ ប្រប់ថាលាងថ្ដប្តូវបតលាង។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ 
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ផ្សារ (បទកាក្គតិ) 
១. អសៀមរាបមានផារ  អៅណាមក្ណា ក៏្សាា ល់អគបដរ 
 គឺមានផារោស់  និងផារអលើបក្បរ ផារអប្កាមផារបញ៉ា 
     និងផាររាប្តី។ 
២. ឯអៅលាាំអពញ   មានផារទាំនិញ អេើយមានផារថ្មី 
 មានផារអដើមគរ  ផារ ូឫសស ី  លក់្ប្តបបក្ខចី 
     ផលិតផលបខមរ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា លីម គីមស្សង់ និង ប ុន អខវនិ 

 
ព្រៃង ើ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 

១. ក្មពុជាសមបូរថ្ប្ពអ ើ   អមើលអប្កាមអមើលអលើរត់ថ្ប្ព ស់ 
 មិនដឹងអោរណាវាលួចអសាេះ  កាប់ថ្ប្ពអ ើ ស់ស្សអណាេះបខមរ។ 
២. ថ្ប្ពអ ើអនេះមានពីដូនត  អយើងប្តវូរក្ាអក្រដាំបណល 
 អប្ពាេះ ីពួក្អយើងគឺជាបខមរ  ប្តូវខាំថ្ាមបថ្ឱយគង់វងស។ 
     អោយ៖ កុ្មារា លីម គីមស្សង់ 

ង ើមបកីនូ នងិែែិស (បទកាក្គតិ) 
១. មាត យឬឪពុក្   គ្នត់រនទាំនុក្  បប្មុងប្គួសារ 
 អទេះបីជីវភាព   ទាំនបយា៉ាងណា  ខាំប្បឹងរក្ា 
     អដើមបីថ្្ុាំអថ្្ើង។ 
២. ប្គូរនបអប្ងៀន  ឱយសិសសខាំអរៀន  ខួររកី្ចអប្មើន 
 អទេះបីអនឿយេត់  សង្ត់ចិតតរន  អទេះេត់ប៉ាុនម ន 
     អៅបតខាំប្បឹង។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីគុណ សុខណាេា 

ព្រៃង ើ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ថ្ប្ពអ ើមានអៅក្មពុជា  មនុសសអប្ចើនននក្ាំពុងោាំ 
 ពួក្អយើងជាសិសសប្តូវចងោាំ  អយើងោាំដាំណាាំទាំង ស់គ្នា ។ 
២. ប្គូនឹងបអប្ងៀនពីថ្ប្ពអ ើ  មានតមដាំអណើ រអប្ចើននន 
 ដូអចាេះអយើងប្តូវបតការពារ  វបបធម៌រមួគ្នា កុ្ាំឱយរត់។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ 
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ររូខ្ញុំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ប្គូខ្ុាំគឺជាប្គូដ៏លអ   ដ៏បសនបវរអៅក្ាុងអលាក្ 
 ជាប្គូដ៏លអមិនងាយរក្  គ្នត់ជាជប្មក្ដ៏ស្សស់ថាេ ។ 
២. គ្នត់មានចិតតអសាម េះជួយធុរៈ  មិនបដលថ្វ ៉ាធាក់្រនបតថា 
 និយាយដបដលមិនអៅណា  មានចិតតអមតត ជួយធុរៈ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា រទិធិ សីុណាវា៉ាប្ត 

ស្កែ (បទកាក្គតិ) 
១. បក្ខ្ុាំមានពីរ  មានអ ម្ លមានញី  អចេះសីុចាំណី 
 អេើយវាបតងបត ចូលចិតតកាយដី  វាមិនខវល់ វី 
    ឱយបតរនកាយ។ 
២. បក្ខ្ុាំមួយអនេះ  ជាបក្សាំគិស   គិតបតសបាយ 
 អពលណាវា ឺ វាមិនខវល់ខ្លវ យ  មិនអចេះសីុរយ 
    អប្ពាេះបតអរឿង ឺ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា រទិធិ សីុណាវា៉ាប្ត និង បក្វ ឆាយឡុង 

មតិ្តភកត ិ(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. សុផ្លនីតជាមិតតលអ   ទឹក្ចិតតអសាម េះសរអលើរបូខ្ុាំ 
 ពួក្អយើងបតងបតចូលទិញនាំ  បចក្គ្នា មួយដុាំពិតជាឆាៃ ញ់។ 
២. នីតជាមិតតដ៏បសនលអ   មានចិតតបវរមិនក្ាំណាញ់ 
 នងមិនបដលនិយាយពាក្យ ញ អទេះបីនងោញ់ក៏្មិនខឹង។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ 

 
មតិ្តភកត ិ(បទកាក្គតិ) 

១. ខ្ុាំមានមិតតលក្តិ   ពីរបីបួននក់្  អៅឯសាលា 
 ខិតខាំអរៀនសូប្ត  សុភាពរាបសារ មិតតលក្តិអនេះណា 
     ខ្ុាំចូលចិតតណាស់។ 
២. អៅឯសាលា   មិតតលក្តិខ្ុាំណា  ចងោាំដល់ោស់ 
 មិនអលេចគ្នា អទ   ចូលចិតតគ្នា ណាស់ អយើងមិនបដលខ្លម ស 
     អយើងស្សឡាញ់គ្នា ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា ប ុន អខវនិ និង លីម គីមស្សង់ 
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ស្កែខ្ញុំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ខ្ុាំមានបក្មួយអៅឯផទេះ  វាបតងប្បទេះអ ើញសតវឆាម  
 អេើយវាចូលចិតតវាយប្បហារ  អៅដល់ទីណាខ្លាំ ាក្អនេះ។ 
២. អពលវាអ ើញខ្ុាំអៅអដក្ផទេះ  វាបតងសាំពេះមិនបង់អរេះ 
 ឱយវាអលាតអឡើងអេើយអលាតចុេះ មុខវាស្សស់បស់មិនជរា។ 
៣. ខ្ុាំស្សឡាញ់ចូលចិតតវាណាស់ អពលវារតឹោស់អេើយរញួរា 
 ខ្ុាំនឹងោច់ខ្លតមិនអោលវា  អេើយខ្ុាំធានបថ្ឱយលអ។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ី ឹុង គឹមអលៀង 

 
ងនន ត្ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 

១. អដើមអតា តស្សកុ្អយើងមានអប្ចើនណាស់ មានបផេអសអក្សេ្ះអប្ចើន អនក្ 
 អបេះអតា តមតងៗខ្ុាំបតងបចក្   អតា តដ៏ចបមេក្ក្ាុងលូមិខ្ុាំ។ 
២. អពលអបេះរនបផេខ្ុាំសបាយ   ខ្ុាំមិនខវល់ខ្លវ យគិតបតសុាំ 
 គឺខ្ុាំចង់រនបផេអតា តធាំ   យក្អធវើជានាំឆាៃ ញ់ខ្លេ ាំងណាស់។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអស្សង ស្សីនថ្ 

ស្ផ្សែល្ហញង (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. អៅផទេះខ្ុាំមានលហុងមួយទុាំ  វាជាបផេធាំដ៏ សាច រយ 
 មិនបដលល័យប្ពួយវាអនេះណា លហុងខ្ុាំ សាច រយទុក្វាញុាំ។ 
២. ខ្ុាំោាំវាជាអលើក្ទីពីរ   ពួក្អយើងមូលមីរអៅរង់ោាំ 
 មិនបដលល័យអទ អទើបបតោាំ  ខ្ុាំអៅរង់ោាំវារេូត។ 
     អោយ៖ កុ្មារា អស្សង បញ្ញា បុប្ត 

 
អងគរវត្ត (បទពាក្យប្រាំពីរ) 

១.  ងារគឺជាប្រសាទលប ី  មនុសសប្បុសមនុសសស្សីអៅទសសន 
 មានទាំងជនជាតិប្គប់សាសន អគអៅទសសនគួរគបបី។ 
២.  ងារខ្ុាំមានក្ាច់រចន  ថ្ចារបូ បសរា និងដាំរ ី
 អៅប្គប់ប្រសាទមានស្សីៗ  ប្បុសជិេះដាំរក៏ី្មានបដរ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា អស្សង បញ្ញា បុប្ត 
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ងៃល្យប ់(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. អៅអពលយប់មួយអពញបូរមី  មនុសសប្បុសមនុសសស្សីនាំអៅអមើល 
 រឯីអក្មងៗអឡើងអដើមអ ើ  គិតបតនាំអមើល ត់អៅអដក្។ 
២. អៅអពលយប់អនេះខ្ុាំអក្ើតទុក្ខ  អ ើញសតវក្ាំប្បុក្ក្ាំពុងបស្សក្ 
 ខ្ុាំយាំតមវាអចញទឹក្បលាក្  ខ្ុាំអសាក្សអប្ងងអប្ពាេះបតវា។ 
     អោយ៖ កុ្មារា អស្សង បញ្ញា បុប្ត 

ស្ផ្សែល្ហញង (បទកាក្គតិ) 
១. ខ្ុាំមានបផេលហុង   រាងមូលអេើយធាំ  សាច់វាក៏្បផអម 
 វាមានពណ៌អលឿង  ពណ៌ថ្បតងបថ្ម  អេើយវាក៏្បផអម 
     ខ្ុាំចូលចិតតវា។ 
២. គុណសមបតតមួយ  គឺវាអចេះជួយ   អចញនូវបផេផ្្ល 
 ជាអរៀងរាល់ឆាា ាំ  អដើមវាលេឺថាេ    បតងឱយប្គួសារ 
     ខ្ុាំបរអិភាគ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា ប ុន អខវនិ 

មតិ្តភកតខិ្ញុំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ខ្ុាំមានមិតតមាា ក់្អ ម្ េះនីត  អេើយនិងក្នាិកាស្សស់បាំប្ពង 
 ពួក្អគទាំងពីរជាចាំណង  មិនបដលឃ្លេ តមតងពីរបូខ្ុាំ។ 
២. ពួក្អគជាមិតតដ៏បសនលអ  ទឹក្ចិតតអសាម េះសរខ្ុាំមិនយាំ 
 អយើងបតងបចក្គ្នា អពលញុាំនាំ  អៅក្ាុងអារមមណ៍ខ្ុាំមិនអលេច។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ 

 ុំណុំខ្ញុំ (បទកាក្គតិ) 
១. ខ្ុាំោាំដាំណាាំ   អមើលជាប្បោាំ   មិនឱយឃ្លេ តអឡើយ 
 អពលប្ពឹក្អស្សាចទឹក្  ខ្ុាំមិនក្អនតើយ   និងរនបអងហើយ 
     ឆាប់រនសិក្ា។ 
២. អពលថ្ថ្ៃមក្វញិ  ខ្ុាំមិនទអនទញ   ក្ត់ររយការណ៍ 
 ពិនិតយដាំណាាំ   អតើរនបិុនណា  យក្អៅសាលា 
     អៅអពលប្បឡង។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ 
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ង ើមល្ហញង (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. អៅផទេះខ្ុាំមានអដើមលហុងមួយ  ខ្ុាំមិនបដលប្ពយួខ្លេ ច ត់បផេ 
 អពលខ្ុាំយក្លហុងអៅស្សកុ្បស្ស ខ្ុាំអេើយនិងបម៉ាបចក្ ាក្ស្សុក្។ 
២. ខ្ុាំខិតខាំោាំនិងរក្ា   វាអចញបផេផ្្លក៏្ស្សណុក្ 
 ខ្ុាំមិនបដលខ្លេ ចខ្ុាំ ផសុក្  អទេះបីវាសតុក្ក៏្ខ្ុាំបថ្។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿក្ណិការ 

ស្កែខ្ញុំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ខ្ុាំមានបក្មួយអ ម្ េះអាគី   វាចូលចិតតសីុបតកអឹងប្តី 
 អពលអគឱយនាំវាអធវើេី    អពល ស់ ីកីអទើបដឹងខេួន។ 
២. អាគីជាបក្មួយ សាច រយ   ក្មាេ ាំងវាណាគឺមាាំមួន 
 អពលខ្ុាំអៅវាវាបតងពួន   វាខាំលាក់្ខេួនមិនឱយអ ើញ។ 
   អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ និងកុ្មារា តាំង បវងេុង 

សាលាងរៀនខ្ញុំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. សាលាបខមរខ្ុាំគឺវតតបូព៌    មានសិសសអេៀរេូរអពញសាលា 
 មានសិសសពូបក្ខ្លងសិក្ា   ខាំអរៀនអៅណាមានចាំអណេះ។ 
២. មានប្គនិូងសិសសអប្ចើនកុ្េះក្រ   ខាំអរៀន ក្សរអទើបអយើងអចេះ 
 អយើងប្តវូខាំអរៀនមានចាំអណេះ   កុ្ាំរត់អគចអវេះជាសិសសខូច។ 
   អោយ៖ កុ្មារា តាំង បវងេុង និងកុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ 

វាងោ (បទកាក្គតិ) 
១. ឱ! វាអយាអ ើយ  អមតច ាក្ក្អនតើយ  អធវើជាមិនដឹង 
 អដើរអលងសបាយ  អហាេះអេើរយា៉ាងេាឹង  ប្បយ័តាខ្ុាំខឹង 
      ប់និយាយរក្។ 
២. អដើរអលងសបាយ  មិនបដលខវល់ខ្លវ យ  គិតបតពីយក្ 
 អរក្បក់្ផ្លយផ្លត់  អៅអលើពពក្   កាលណា ាក្មក្ 
     ខ្ុាំពិតរលាយ។ 
  អោយ៖ កុ្មារ ីអ អឡណា សុផ្លនីត និង រទីីកា 
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ស្រ ៉ែស្ ក (បទកាក្គតិ) 
១. អៅក្មពុជា   មានបរ ៉ានន   ជាអប្ចើន អនក្ 
 មានទាំងបរ ៉ាមាស  ប្ពមទាំងបរ ៉ាបដក្  ពិតជាលអឯក្ 
     គ្នម ន វីអប្បៀបរន។ 
២. អយើងជាកូ្នបខមរ  អយើងប្តវូខាំបថ្   កុ្ាំឱយឃ្លេ តប្រណ 
 បថ្វាឱយលអ   ជាតិអយើងអក្សមក្ានត  អយើងបថ្ឱយរន 
     ឱយវាគង់វងស។ 
   អោយ៖ កុ្មារ ីលុយ អ អឡណា និង សារនិ រទីីកា 

 
ងែចកតរីែឡាញ ់(បទកាក្គតិ) 

១. អបើ ាក្ស្សឡាញ់  ខ្ុាំអជឿ ាក្កាា ញ់  ស្សឡាញ់របូខ្ុាំ 
 អសចក្តីស្សឡាញ់  វាអសមើនឹងលាាំ   ធាំអ ើយបសនធាំ 
     ខ្ុាំអជឿ ាក្អេើយ។ 
២. អបើសិន ាក្លអ   ឱយ ាក្អសាម េះសរ  កុ្ាំអធវើក្អនតើយ 
 ចូរ ាក្សបមតង   អារមមណ៍ឱយអេើយ  ប្បយ័តាសាត យអប្កាយ 
     អគយក្ខ្ុាំរត់។ 
   អោយ៖ កុ្មារ ីលុយ អ អឡណា និងសារនិ រទីីកា 

កម្ែ ុំងចតិ្ត (បទកាក្គតិ) 
១. ឱ! សាា មញញឹម  ឱយមានសងឃឹម  ទាំងប្បសុទាំងស្សី 
 ទាំងអក្មងទាំងោស់  មានកូ្នមានបតី  ក៏្អយើងមានក្តី 
     សងឃឹមបតមួយ។ 
២. អយើងជាកូ្នបខមរ  អយើងប្តវូខាំបថ្   និងខាំអលើក្សទួយ 
 វស័ិយសិលបៈ   កុ្ាំឱយរលួយ   អយើងខាំអលើក្សទួយ 
     ឱយរកី្ចអប្មើន។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីលុយ អ អឡណា 
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វាងោងៃល្រារត្ ី(បទកាក្គតិ) 
១. អៅអពលយប់មួយ  ចិតតខ្ុាំរ ាំជួយ  ប្ពួយការសិក្ា 
 វាអយាបក់្មក្   ប្តជាក់្កាយា  ចិតតខ្ុាំស្សស់ថាេ  
     ពីទុក្ខក្ងវល់។ 
២. មាត យខ្ុាំប្រប់ថា  វាអយាអនេះណា ន័យដូចនឹងខយល់ 
 ចាំបណក្ថាា ក់្ពាក្យ  ខ្ុាំអចេះមិនកៃល់  ខ្ុាំអាចោាំដល់ 
     ថ្ថ្ៃប្បឡងបខ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា អ ៀម វមិល 

វាងោ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. អៅអពលវាអយាបក់្អរក្ខ្លេ ាំង  ខ្ុាំរនរង់ោាំល័យរនធត់ 
 អពលវាអយាសាៃ ត់រត់ក្តីទុក្ខ   ខ្ុាំមានក្តីសុខក្ាុងឱរា។ 
២. ពួក្អយើងប្តូវបតប្បយ័តាដល់   អប្ពាេះជាខយល់ដ៏ខ្លេ ាំងកាេ  
 ពួក្បអូនៗោាំបណាត ាំថា    ខយល់ពយុេះអនេះណាកាចសាហាវ។ 
  អោយ៖ កុ្មារ ីណាល់ សុឃ្លង និង សួង វចិចិកា 

នកឹៃញកនងិស្ម៉ែ (បទកាក្គតិ) 
១. នឹក្ពុក្នឹក្បម៉ា   ពួក្គ្នត់ថ្ាមបថ្  បីរច់រេូត 
 ប៉ាុបនតឥឡូវ   អមតចរត់ពួក្អលាក្  អមតចមិនអ ើញមក្ 
     រក្កូ្នអសាេះអឡើយ។ 
២. អៅអពលនឹក្ខ្លេ ាំង  របូរាងក្មាេ ាំង   ក៏្ចុេះអខាយអេើយ 
 អប្ពាេះថាពួក្គ្នត់  មិនបដលក្អនតើយ  នឹងរបូកូ្នអឡើយ 
     អៅអពលអនេះអនេះ។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ 

វាងោ (បទកាក្គតិ) 
១. ឱ! វាអយាអ ើយ  អមតចមិនកេងអកេើយ  មក្រក្ខ្ុាំផង 
 អពលខ្ុាំអៅ ាក្  ឱយមក្ចមេង   របូខ្ុាំសុាំកេង 
     អៅជាមួយបដរ។ 
២. វាអយាបក់្អរក្  សមុប្ទរលក្   អមតចក៏្បក្បប្ប 
 មិនមក្រក្ខ្ុាំ   អដើរអលងឥតបលហ  អមតចក៏្មិនបថ្ 
     រក្ាខ្ុាំផង។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ 
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នកឹអនកស្ម៉ែ (បទកាក្គតិ) 
១. កាលអៅស្សុក្បស្ស  ខ្ុាំអេើយនិងបម៉ា  រស់អៅខទមមួយ 
 រស់អៅក្ាុងបស្ស  អយើងមិនបដលប្ពួយ  ចិតតអយើងបតមួយ 
     ជួយសអរងាា េះគ្នា ។ 
២. ប៉ាុបនតឥឡូវ   ពួក្អយើងបបក្ផេូវ  ខ្ុាំបសននឹក្ន 
 អេើយប្ពួយររមភ  ប្គប់អពលអវលា  ខ្ុាំចង់ទមទរ 
     អៅបក្បរគ្នត់វញិ។ 
 អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ -លុយ អ អឡណា -សារនិ រទិីកា -ជា សុផ្លនីត 

រាសាទអងគ (បទកាក្គតិ) 
១. ប្រសាទ ងារ   មានអ ម្ េះអលចអធាេ   ប្គប់ទីក្បនេង 
 តាំងពីបុរាណ   អយើងប្តវូសវេះបសវង  ជួយរក្តាំបណង 
     បតងតាំងឱយជ័យ។ 
២. ប្រសាទអនេះណា  មានទាំងសតវសាវ   រក្សីុចាំណី 
 ឯសតវឯអទៀត   មិនបដលខវល់ វី  រក្សីុចាំណី 
     ក្ាុងថ្ប្ពបសនអប្ៅ។ 
  អោយ៖ កុ្មារា តាំង បវងេុង -លីម គីមស្សង់ និង មួង អម៉ាងេួរ 

ឃាត្ក (បទកាក្គតិ) 
១. ឃ្លតក្អនេះណា  យក្កាាំបិតអា   មនុសសស្សីទាំងរស់ 
 ជាមនុសសអោលអមសៀត អេើយក៏្ទុរយស  អា ក្ទាំងរស់ 
     អប្ពាេះបតស្សឡាញ់។ 
២. អៅផទេះសាំណាក់្  កាន់កាាំបិតោក់្  ធេុេះអឡើងអចញខ្លេ ញ់ 
 អប្ពាេះ ីស្សីអនេះ  មិនឱយស្សឡាញ់  មិនសុខចិតតោញ់ 
     ក៏្សមាេ ប់អៅ។ 
  អោយ៖ កុ្មារា តាំង បវងេុង -លីម គីមស្សង់ និង មួង អម៉ាងេួរ 

ចាបច់រាចរណ៍ (បទកាក្គតិ) 
១. ចាប់ចរាចរណ៍  ជាចាប់បដលលអ  បដលប្តវូអគ្នរព 
 ទាំងប្បសុទាំងស្សី  ប្តូវចងោាំទុក្   តអៅថ្ថ្ៃមុខ 
     មិនប្តូវអលេចអទ។ 
២. អយើងជាកូ្នបខមរ  អយើងប្តវូខាំបថ្   ដាំបណលចាប់អគ 
 អប្ពាេះជាប្ទពយធន  ពិអសសជាងអគ  មិនប្តូវអលេចអទ 
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     ចាប់ចរាចរណ៍។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីលុយ អ អឡណា 

ចរាចរណ៍ (បទកាក្គតិ) 
១. ចាប់ចរាចរណ៍  វាពិតជាលអ  សប្មាប់ប្គប់គ្នា  
 អយើងប្តវូអគ្នរព  កុ្ាំអៅរញួរា  អប្ពាេះវាធាន 
     អាយុជីវតិ។ 
២. អយើងប្តវូពាក់្មួក្  ការពាររបួស  មិនអប្គ្នេះថាា ក់្ពិត 
 អយើងប្តវូពាក់្វា  ការពារជីវតិ  ពាក់្វាប្តូវចិតត 
     សងាមសុខសានត។ 
     អោយ៖ កុ្មារា ប ុន អខវនិ 

ទកឹចតិ្តងលាកា៉ែ  (បទកាក្គតិ) 
១. ទឹក្ចិតតអលាក្រ៉ា   អៅដល់ទីណា  ក៏្នឹក្ខ្ុាំបដរ 
 បតងមានចិតតអសាម េះ  មិនបដលបក្បប្ប  គ្នត់នឹងខាំបថ្ 
     ប្គួសាររបស់ខ្ុាំ។ 
២. គ្នត់មានចិតតអសាម េះ  ប្រប់កូ្នទាំង ស់  ប្តូវបតខិតខាំ 
 ប្បឹងបប្បងអរៀនសូប្ត  មានការងារធាំ   ជួយអលាក្រ៉ាខ្ុាំ 
     ឱយផុតទុក្ខប្ពយួ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា តាំង បវងេុង 

ជវីតិ្ងកមងសាា វ (បទកាក្គតិ) 
១. ជីវតិអក្មងសាទ វ   បងហូរ្មរាវ   មិនសាត យជីវតិ 
 យក្លុយចាំណាយ  អៅទិញកាាំបិត  ស ូបតូរជីវតិ 
     មិនោញ់គ្នា អឡើយ។ 
២. ប៉ាូលីសោប់រន  វាអនេះបសនអាង  មិនអកេើយចអមេើយ 
 ប៉ាូលីសខាំថ្វ ៉ា   ឱយវាអនេះអកេើយ   របូវាអនេះអេើយ 
     ជា ាក្ប្បប្ពឹតត។ 
  អោយ៖ កុ្មារា តាំង បវងេុង និងអ ៀម វមិល 

កនូកុំរា (បទកាក្គតិ) 
១. ឱ! ខេួនខ្ុាំអ ើយ   ក្ាំប្ពាអមេ៉ាេះអេើយ  គ្នម ន ាក្ស្សឡាញ់ 
 បដលមិនប្ចបណន  អេើយមិនក្ាំណាញ់  អប្ពាេះបតរបូ ញ 
     មិនមានដូចអគ។ 
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២. រស់អៅជុាំមាត យ  ចុងគ្នម នគិតកាយ  វាយតប់អេើយអជរ 
 បតងបតវាយខ្ុាំ   គ្នម នអពលទាំអនរ  គ្នម នអាណិតអទ 
     របូខ្ុាំមាា ក់្អនេះ។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអលឿ ក្ណិការ 

អនកម្នរញណ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១.  ាក្មានគុណខ្ុាំគឺ ាក្មាត យ   គ្នត់បតងខវល់ខ្លវ យពីប្គសួារ 
 ខ្ុាំអប្បៀបមាត យដូចអទពធីត   អមើលបថ្កូ្នណា ស់ពីចិតត។ 
២. ខ្ុាំស្សឡាញ់ ាក្មាត យខ្ុាំណាស់  មិនបដលបតូរផ្លេ ស់មួយជីវតិ 
 ខ្ុាំបតងប្រប់គ្នត់ស្សឡាញ់ពិត  ក្ាុងមួយជីវតិស្សឡាញ់គ្នត់។ 
      អោយ៖ កុ្មារា បក្វ រតនៈសមបតតិ 

អនកម្នរញណខ្ញុំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១.  ាក្មាត យខ្ុាំមានគុណអពក្ថ្ប្ក្  ក្ាុងក្តីស្សថ្មគឺខាំប្បឹង 
 មិនឱយកូ្នលៃង់និងពប្ងឹង   ឱយកូ្នខាំប្បឹងអប្ក្បវជិាជ ។ 
២. ឪពុក្ខ្ុាំក៏្មានគុណបដរ   ខិតខាំឥតបលហជួយពុាំងា 
 ខិតខាំបក្បប្បជួយការពារ   មិនឱយសៃួនភាៃ ជួបអប្គ្នេះថាា ក់្។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីេ ុន ោវា៉ាន 

អនកម្នរញណ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១.  ាក្មានគុណខ្ុាំគឺមា៉ា ក់្រ៉ា   អប្បៀបរនអទវតអៅក្ាុងផទេះ 
 អទេះមានអរឿងខឹងមិនបដលទេះ គ្នត់គឺជាប្ពេះរបស់ខ្ុាំ។ 
២. គ្នត់គឺជាមនុសសដ៏បសនលអ  ទឹក្ចិតតអសាម េះសរដូចទឹក្ មុាំ 
 មា៉ា ក់្ខាំអធវើអឡើងចិតតមិនយាំ  អយើងមិនប្តូវសុាំ ីគ្នត់អឡើយ។ 
     អោយ៖ កុ្មារា លីម គីមស្សង់ 

អនកម្នរញណរបែខ់្ញុំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ខ្ុាំស្សអណាេះមាត យឪពុក្ខ្ុាំ  គ្នត់អធវើការធៃន់មិនជិនណាយ 
 គ្នត់ខាំរក្លុយឱយខ្ុាំោយ  បតខ្ុាំសបាយអលេចគុណគ្នត់។ 
២. អពលអៅសាលាខ្ុាំខូចណាស់ អេើយអៅអពលខេេះប្តូវរ ាំពាត់ 
 អប្ពាេះអពលខ្ុាំអរៀនមិនសាត ប់គ្នត់ អពលប្តវូរ ាំពាត់គឺសមអេើយ។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីអស្សង ស្សីនថ្ 
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វាងោ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. វាអយាបក់្អរក្នឹក្សងារ   នឹក្ប្គ្នអសាហាដ៏បផអមបលហម 
 បងបបួល ូនអៅញុាំបណម   មានទាំងបបងអមប្គប់អាហារ។ 
២. អពលបងនឹក្ ូននឹក្មតងៗ   នឹក្ស្សស់នួនលអងខ្លេ ាំងណាស់ណា 
  ូនបតងឱយបងអៅអដើរផារ   អៅទិញខ្លត់ណាយក្ឆាសាច់។ 
      អោយ៖ កុ្មារា បក្វ រតនៈសមបតតិ 

ងបេះ ងូ (បទកាក្គតិ) 
១. ឱ! អបេះដូងអ ើយ  អបើគ្នម ន ាក្អឡើយ  ក៏្គ្នម នខ្ុាំបដរ 
  ាក្មិននិយាយ  ក៏្មិនប្តបប៉ា   មិនអចេះអៅបញ៉ា 
     នរណាអសាេះអឡើយ។ 
២. អពលអ ើញស្សីសាអ ត  មានចិតតសងាវ ត  អបេះដូងតបអកេើយ 
 ចង់រនស្សីអនេះ  មក្អដក្ឱបអក្ើយ  ឱយចិតតប្តណអប្តើយ 
     សបាយេឫទ័យ។ 
      អោយ៖ កុ្មារា បក្វ រតនៈសមបតតិ 

៣១ មនីា (បទកាក្គតិ) 
១. សាមមួយមីន  ពួក្អយើងបបក្គ្នា   អប្ពាេះវា៉ាក្ងតូច 
 ពួក្អយើងអៅផទេះ  អយើងកុ្ាំក្ាំេូច   ការងារតូចៗ 
     ប្តូវអធវើឱយ ស់។ 
២. ឱ! មិតតអ ើយមិតត   ាក្កុ្ាំសូវគិត   អប្ពាេះខ្ុាំស្សអណាេះ 
 នឹក្ ាក្រាល់គ្នា   អោយគ្នម នចអនេ េះ  ខ្ុាំបសនអាអឡាេះ 
     របូ ាក្ខ្លេ ាំងណាស់។ 
      អោយ៖ កុ្មារា បក្វ រតនៈសមបតតិ 

អនកទៃីងឹ (បទកាក្គតិ) 
១.  ាក្មានគុណមួយ  គឺបតងបតជួយ   ឱយស្សស់លេឺថាេ  
 អបើរនញុាំវា   ចាស់ជា សាច រយ  ក្មាេ ាំងខ្លេ ាំងកាេ  
     បញ្ញា វាងថ្វ។ 
២.  ាក្មានគុណអនេះ  មិនមានជអមាេ េះ  អគមិនគិតវយ័ 
 បអូនខ្ុាំបតងញុាំ   មិនបដលអក្ើត វី  អប្ពាេះជាចាំណី 
     អក្រពីដូនត។ 
៣.  ាក្អនេះគឺរយ  មា៉ា ក់្បតងចាំណាយ  អដើមបីពីសា 
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 អគបតងបតលក់្  មិនថ្ថ្េអទណា   អៅប្គប់ទីផារ 
     ទីណាក៏្មាន។ 
     អោយ៖ កុ្មារា បក្វ រតនៈសមបតតិ 

អងគរែង្រ្កែ នត (បទកាក្គតិ) 
១.  ងារសរង្ានត   ពួក្អយើងប្គប់ប្រណ  អៅអលងប្គប់គ្នា  
 ចូលឆាា ាំបខមរផង  អយើងកុ្ាំរញួរា   ឱយរនសុខជា 
     កុ្ាំទស់គ្នា ណា។ 
២. ទាំងប្បសុទាំងស្សី  មនុសសោស់អក្មងវយ័  បតងបតប្រថាា  
 យក្បតក្តីសុខ   សុបិន សាច រយ   កាេ យជាតរា 
     និង ាក្ចអប្មៀង។ 
៣. អពលចូលឆាា ាំបខមរ  ខ្ុាំនិងពុក្បម៉ា   បន់កុ្ាំឱយអលេៀង 
 សូមឱយសបាយ  អេើយអលងកុ្ាំអ ៀន  ឱយមានវញិ្ញា ណ 
     ខេួនជាមនុសសផង។ 
     អោយ៖ កុ្មារា បក្វ រតនៈសមបតតិ 

ផ្សាររារត្ ី(បទកាក្គតិ) 
១. អ ម្ េះផាររាប្តី  មានយុវវយ័   អដើរអលងក្មានត 
 លាំបេកាយចិតត  ឱយរនសុខសានត  អសៀមរាបអយើងរន 
     ទក់្ ាក្ទសសន។ 
២. ជាទីមអនរមយ   ជាទីគួរសម   សប្មាប់អាតម  
  វីក៏្មានលក់្   អៅឯទីផារ   លក់្អពលយប់ណា 
     រកី្រាយក្ាុងចិតត។ 
៣. ក្ាុងនមអយើងបខមរ  ពួក្អយើងប្តូវបថ្   ស់មួយជីវតិ 
 អបើអយើងតស ូ   អនេះវាអក្ើតពិត  អបើអចេះផលិត 
     អធវើឱយរនអប្ចើន។ 
     អោយ៖ កុ្មារា បក្វ រតនៈសមបតតិ 

ផ្កែណររ ី(បទកាក្គតិ) 
១. ជាផ្្លណាប្គី   ប្ក្ ូបគ្នម នពីរ   អៅក្ាុងសួនចារ 
 មិនថាអៅផទេះ   ឬអៅទីណា   ដូចជាបុរា  
     រកី្អពលរាប្តី។ 
២. គួរឱយចូលចិតត   គួរឱយបនបនិតយ  អប្បៀបដូចជាស្សី 
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 សុភាពរាបសារ  ចរយិាសមតី   ដូចមនុសសមានន័យ 
     អៅក្ាុងសងាម។ 
     អោយ៖ កុ្មារា បក្វ រតនៈសមបតតិ 

ផ្កែ រ ុំ លួ្ (បទកាក្គតិ) 
១. រ ាំដួលក្មពុជា   ពួក្អយើងប្គប់គ្នា   មូលមីរក្ា 
 ឱយរនគង់វងស  សថិតអេរ សាច រយ  ប្គប់ពូជសាសន៍ណា 
     ប្តូវជួយបថ្គ្នា ។ 
២. អបើសិនរនេិត   ាក្នឹងមានចិតត  ស្សស់លេឺអសាភា 
 ទាំងកាយទាំងចិតត  អប្បៀបដូចនវា  អៅអលើគងាា  
      បណត តអលើទឹក្។ 
     អោយ៖ កុ្មារា បក្វ រតនៈសមបតតិ 

នកឹអនកររូ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ថ្ថ្ៃអនេះសុាំឆាតអៅ ាក្ប្គ ូ   កូ្ននឹងតស ូឥតរញួរា 

ចិតតកូ្ននឹក្ណាស់ប្គូពុាំងា    ថ្ថ្ៃចនទ ងាា រមិនបដលខ្លន។  
២. កូ្ននឹក្ថាា ក់្អរៀនតុ ងាុយ    មុខកូ្នអឡើងសអុយអពលហាត់ប្រណ  

ថ្ថ្ៃខេេះខេួនអខាយអៅអលងរន   ដួលលីងដូចប្ោនអដក្អលើដី។ 
    អោយ៖ កុ្មារា ប៉ាន ប ុនអណង 

១. របូថ្តោស់ៗផ្លេ ស់បដូរថ្មី   ទីថ្មភប្រាំបីក៏្រត់មិតត 
អ ើញបតរបូថ្តបដលរនផដិត  អៅជាមួយមិតតមិនឃ្លេ តឃ្លេ ។ 

២. ទឹក្បលាក្ខ្ុាំេូរលិចបផនដី   ទីថ្មភប្រាំបីថ្ថ្ៃប្គ្នាំប្គ្ន 
អពលអនេះបលងអ ើញមិតតពុាំងា  ថ្ថ្ៃចនទ ងាា រលាមិតតអេើយ។ 

អោយ៖ កុ្មារា ប៉ាន ប ុនអណង 

បណត ុំចញងងរោយ (បទពាក្យប្រាំបី) 
១. អៅថ្ថ្ៃរនជួប ាក្ប្គូដាំបូង   អធវើឲ្យអបេះដូងក្តុក្ក្ដួល សាច រយ 

អលាក្អ ើយជាតិអនេះខ្ុាំមានវាសន  ជួបអទពធីតជាប្គូបអប្ងៀន។ 
២. ពួក្អយើងជបជក្បស្សក្ខ្លេ ាំងយា៉ាងណា ចរតិដូចសាវ មិនអចេះអ ៀនអប្បៀន 

រ ាំខ្លនខ្លេ ាំងណាស់អពលប្គូបអប្ងៀន  បតអយើងចង់អរៀនជាមួយ ាក្ប្គូ។ 
៣. ឲ្យកូ្នសុាំអទសក្ាំេុសប្គប់យា៉ាង  បដលកូ្នរនសាងមិនរនគិតគូរ 

អេតុ វីកូ្នអធវើមិនគិត ាក្ប្គូ   បដលរនតស ូខាំបអប្ងៀនកូ្ន។ 
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៤. ឱ! អពលអវលាឃ្លេ តឃ្លេ ដល់អេើយ  អទេះបីសាដ យអប្កាយមិនឲ្យសាបសូនយ 
ដល់វទិាល័យប្តូវបដូរផ្លេ ស់ក្បូន  បងផ្លដ ាំបអូនៗបថ្ ាក្ប្គូផង។ 

អោយ៖ សិសសនិងប្គូ ថាា ក់្ទី6ក្1 

លាទុំងអាល្យ័ (បទពាក្យប្រាំបី) 
១. រនទេះអឃ្លរអៅ ជអប្ៅអសាហា   អម ដីសាវា ទឹក្ តម និយម 
 ធមមជាតិប្ពឹក្ា អមតចអសៃៀមសាំងាំ  ខយលបក់្ទុក្ខធាំ រលាំចិតតអសាេ៍។ 
២. ខយល់ទឹក្អម ដី ស់ថ្ប្ពបពវត  គឺ ាក្អេើយណាអតើដឹងខេួនអទ 
 ឱយសាា ល់វតតបូព៌អោយឥតរេិះអរ  អវលា ឺអទវ  ាក្អៅឯណា?។ 
៣. សេឹក្អ ើោក្អម  ខ្ុាំលាោក្ថាា ក់្  អបេះដូង ួលអាក់្ជាអរឿងអសាកា 
 អវលារសាត់ វាលវដតសងារ   ខ្ុាំលាអេើយណាលាទាំងអាល័យ។ 
៤. ក្ប្ងីឃ្លេ តបតី របូស្សីឃ្លេ តមិតត   លាអេើយវរមិប្ត រាប់ឆាម ាំមានន័យ 
 មិនបមនក្ប្ងីបតអសាម េះលក្តី   អសាម េះអោយ តថន័យឬអពលប្ចឡាំ?។ 
៥. សប្មក់្ទឹក្បលាក្ ធមមជាតិប្ពអងើយ  អេតុ វីក្អនតើយ ក្តីបបក្ថ្នខ្ុាំ 
 ដូចប្បអលាមអលាក្អរឿងមហាបសនធាំ អវលាបងខាំមានបតពាក្យលា។ 
      អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី០៨ បខក្ក្្ោ ឆាា ាំ២០១៥ 
      អោយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា អពប្ជ 

ទរូែៃ័ា (បទកាក្គតិ) 
១. ទូរស័ពទ ទូរស័ពទ  បរយិាយរា៉ាយរា៉ា ប់  តមថ្ផទអវហាស៍ 
 Hello បង ូន   សួសតីមា៉ា ក់្រ៉ា    មិតតលក្តិយាយត 
     និយាយសួសតី។ 
២. អពលខេេះរាងStress  គិតអឡើងBranអកេះ  បលងគិត វីៗ 
 Turn on ទូរស័ពទ  អលងGame ថ្មីៗ  ចូលពិលពថ្មី 
     សប្មួលអារមមណ៍។ 
៣. អមអរៀន ត់យល់  អរៀនមានចមៃល់  ទូរស័ពទឧតតម 
 ចុតអបើក្អទៀតអេើយ  Google បសនសម  checkឥតប្ចឡាំ 
     ជួយអយើង ីុចឹង។ 
៤. មានទាំងCamera  ថ្តរបូសងាហ រ   បចក្Friendsឱយដឹង 
 ទឹក្មុខបបេក្ៗ   បនធូរការប្បឹង   ឡូយៗ ីុចឹង 
     អទើបនិយមទូរស័ពទ។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៥ បខក្ក្្ោ ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា អពប្ជ 



ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទ៧ី       

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌  17 

លាកែនិងែនហជ៍ាបរ់ទូង (បទពាក្យប្រាំបី) 
១. វាអយាក្េិនអសាេ៍ដក់្បក្បរអដើមប្ទងូ  ក្េិនអសាេ៍រអលាងអៅជាប់ឱរា 
 អសាហាប្ក្ ូបក្េិនពិអោរផ្្ល   ខ្ុាំលាអេើយណាអសាេ៍បណតូ លចិតត។ 
២. ក្េិនប្រាំមួយ ក្ ឱយខ្ុាំវអងវង   មិនបមនអលងៗបតឱយខ្ុាំសាិទធ 
 អសាេ៍អៅជាប់ប្ទូងអោយក្តីបនបនិតយ ស្សីរនអផតក្ផតិតោក់្ក្ាុងចិតតអេើយ។ 
៣. ទូ រោក់្អសាេ៍ អៅ ីោាំចិតត  តុ ាក្ប្គពិូត អសាម េះអោយចិតតអសបើយ 
 កាត រអខៀនញញឹម  ាំអរសបក់្អលវើយ  ផ្្លប្ក្ ូបអេើយ ាក្ប្គូបសនស្សស់។ 
៤. អវលាកក់្អសាេ៍តបិត ស់និសស័យ  លាទាំងអាល័យមិន ស់ចិតតអសាេះ 
 ពុាំរនដូចចិតតប៉ាុនប៉ាងទាំង ស់  ក្េិនអសាេ៍លអស្សស់អសាម េះចិតតលក្តី។ 
      អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២៨ បខសីហា ឆាា ាំ២០១៥ 
      អោយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា អពប្ជ 

ររួសារខ្ញុំ (បទប្ពេមគីតិ) 
១. ប្គួសារខ្ុាំមិនធាំ  មានរបូខ្ុាំជាបងអគ 
 ខ្ុាំមិនមានបងអទ  ខ្ុាំបងអគជាមេប់បអូន។ 
២. បអូនៗខ្ុាំអចេះណាស់  ចិតតស្សឡេះមិនបដលសូនយ 
 រ៉ាមា៉ា ក់្លអនឹងកូ្ន  មិនបដលតអូញចាំអពាេះខ្ុាំ។ 
៣. បអូនខ្ុាំមានពីរនក់្  បតមាា ក់្ៗមិនទន់ធាំ 
 ពួបក្ខ្លងទួញយាំ  អធវើឱយខ្ុាំខវល់ចិនត ។  
៤. ខ្ុាំស្សឡាញ់រ៉ាមា៉ា ក់្  មិនបដលអាក់្ចិតតអសាហា 
 អទេះអពលអៅទីណា  ក្ាុងចិនត អៅមានគ្នត់។ 
៥. បអូនប្បសុអ ម្ េះអម៉ាងឡុង គឺទាំងស្សុងមិនបដលធាត់ 
 អេើយក៏្មិនតមាត់  ឱយពួក្គ្នត់អពញចិតតថ្ប្ក្។  
៦. បអូនស្សីអ ម្ េះសុខគីម ពូបក្សីុឥតតថ្មេ 
 អពលសីុគ្នម នសាំថ្ច  ក្ាុងមួយថ្ថ្ៃឱយខ្ុាំអៅត ។ 
៧. ឯខ្ុាំអ ម្ េះស ូលី  មិនផឹក្សីុឱយេមងអៅ 
 ខ្ុាំអរៀនមិនលៃង់អលេ   មិនមួអៅ៉ាោក់្ប្គួសារ។ 
៨. ខ្ុាំស្សឡាញ់ប្គួសារ  មិនឡូឡាដូចក្ាុងផារ 
 អេើយមិនអគចសាលា អទើបប្គួសាររនរងុអរឿង។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១២ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៤ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 
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អនកររូខ្ញុំ (បទលុជងាលីលា) 
១. ឥឡូវខ្ុាំសូមអរៀបរាប់   ាក្ប្គូបដលធាេ ប់  បអប្ងៀនរបូខ្ុាំ។ 
២.  ាក្ប្គូបដលប្បឹងបប្បងខាំ បអប្ងៀនរបូខ្ុាំ   គឺលាក់្មា៉ា បឡន។ 
៣.  ាក្ប្គូបដលអចេះបត់បបន មិនបដលប្ចបណន  គឺមា៉ា  ផលាេ ។ 
៤.  ាក្ប្គូមិនបដលនឹងថា ខ្ុាំអនេះឡូឡា   គឺអ ម្ េះសុខ រតន៍។ 
៥.  ាក្ប្គូមួយអនេះមិនធាត់ ពូបក្ខ្លងមាត់   គឺតូច បណតូ ល។ 
៦.  ាក្ប្គូមិនបដលសាបសូនយ គឺគ្នត់មិនតអូញ  ថ្េ សុវណណរ។ី 
៧.  ាក្ប្គូមួយអនេះគ្នម នពីរ ចូលរមួពិធី   គឺញឹម សូអវៀត។ 
៨. អបើសិនខ្ុាំមានអពលអទៀត ខ្ុាំនឹងលួចអកេៀត  បតងពីប្គូខ្ុាំ។ 
៩. បតងពីចរតិបសនធាំ  របស់ប្គខូ្ុាំ   អធវើោក់្សិសសលអ។ 
១០. អបើមានអពលបសនអប្តក្ រ ខ្ុាំនឹងក្ាំដរ   ដល់ទីបញ្ច ប់។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១២ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៤ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ល្ទធផ្សល្រណិត្ (បទលុជងាលីលា) 
១. មសិលមិុញជាថ្ថ្ៃប្បឡង ខ្ុាំមិនឌឺដង   បងអួតអគឯង។ 
២. អប្ពាេះខ្ុាំមិនអចេះសបមតង ឱយអគប្ចបណន  បតក៏្មានមាា ក់្។ 
៣. ប្ចបណនបតប៉ាុនម ននក់្ បតក្ាុងមាា ក់្ៗ   ពិនទុវាលអ។ 
៤. រនពិនទុអោយអសាម េះសរ ពិនទុខ្ុាំលអ   បតមិនអពញអលញ។ 
៥. អពលរបូខ្ុាំបប្មងុអចញ ពិនទុអគអពញ   មក្បងអួតខ្ុាំ។ 
៦. ប្រាំបួនជាពិនទុធាំ  ប៉ាុបនតរបូខ្ុាំ   ថាវាមិនលអ។ 
៧. មិតតលក្តិខ្ុាំចិតតអសាម េះសរ ពិនទុមិនលអ   រនបតប្រាំបី។ 
៨. ខ្ុាំសបាយចិតតអដើមប ី  ពិនទុប្បថ្ព   អេើយរន មេះអគ។ 
៩. មិនោញ់មិតតលក្តិខ្ុាំអទ  អប្ពាេះខ្ុាំសរអសរ  ខុសបតបនតិច។ 
១០. សបាយក្ាុងចិតតមិនអលេច អប្ពាេះចិតតរនអគច  ការប្បឡងអេើយ។ 
១១. អពលអនេះខ្ុាំក៏្រនអសបើយ មិនរច់គិតអឡើយ  ឱយខវល់ចិនត ។ 
១២.  រគុណអោយចិតតអសាហា រ ាំអលើប សាច រយ   រនបតឱយសាត ប់។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៩ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 
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រាសាទងៅងខត្តងែៀមរាប (បទលុជងាលីលា) 
១. ប្រសាទអៅអខតតអសៀមរាប សូមប្រប់ឱយប្ជាប  ដល់ ាក្ដាំអណើ រ។ 
២. ប្រសាទមានអគសរអសើរ អទេះ ាក្បដលអដើរ  ឆាៃ យឬទីជិត។ 
៣. ប្រសាទអសៀមរាបអថ្រេិត ជាប់អៅក្ាុងចិតត  របស់ពូជបខមរ។ 
៤. បុពវបុរស ាក្បក្  ថ្ចាប្រសាទបខមរ  យា៉ាងលអប្បណីត។ 
៥. ពួក្គ្នត់ខិតខាំតាំងចិតត សាងយា៉ាងប្បណីត  គង់វងសរនយូរ។ 
៦. ជាំនន់អប្កាយប្តូវខាំស ូ ប្រក់្នឹងអេៀរេូរ  អប្ពាេះអល្ៀវអទសចរ។ 
៧. ខាំស ូអោយចិតតអសាម េះសរ ប្រសាទក៏្លអ   ដូចមានវញិ្ញា ណ។ 
៨. ប្រសាទទាំង ស់អនេះមាន  ងារតូច្ន  អៅដល់អលខមួយ។ 
៩. រយ័នបតងបតអលើក្សទួយ ញញឹមចង់ជួយ  បខមរឱយអប្កាក្អឡើង។ 
១០. ទីលានដាំរថី្្ុាំអថ្្ើង  អេើយក៏្អក្ើនអឡើង  សង់រនអឡើងវញិ។ 
១១.  ងារធាំឥតអទអមាញ  ជួយឱយចាំអណញ  ប្ទពយខ្លេ ាំងជាងអគ។ 
១២. ប្រសាទដប់ពីរេិតអថ្រ គង់វងសជាងអគ  រក្ារនលអ។ 
១៣. តប្ពេមគឺជាសសរ  សមបូរអទសចរ  មក្ថ្តរបូអលង។ 
១៤. ស្សេះស្សង់មិនសូវកិ្បអក្ង អទសចរមក្អលង  បតយូរៗមតង។ 
១៥. បថ្ទាំប្រសាទចមបង  ជួយរក្ាផង   កុ្ាំអកេៀតលួចយក្។ 
១៦. ប្រសាទទក់្ទញអល្ៀវមក្ ក៏្ជាជប្មក្   ដល់សតវទាំងឡាយ។ 
១៧. ជាំនន់អប្កាយអាចអោេះស្សាយ ជីវភាពទាំងឡាយ  រនយា៉ាងប្បអសើរ។ 
១៨. ខ្ុាំគឺជា ាក្សរអសើរ  ពូបក្ខ្លងអដើរ   អមើលប្រសាទបខមរ។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២០ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៤ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ែុំរាម (បទពាក្យបួន) 
១. សាំរាមមិនលអ   វានាំ ាំពល់ 
 អធវើឱយអយើងទល់  ជាំងឺយា៉ាងធៃន់។ 
២. ឡានោក់្សាំរាម  រនយក្ធានធន 
 បតមិនទន់លេន់   អពលយក្សាំរាម។ 
៣. សាំរាមមានអប្ចើន  អេើយមានពាក្យហាម 
 កុ្ាំឱយអោលតម  ពាសអពញដងផេូវ។ 
៤. ប្តូវអចេះអរៀបចាំ   សាំរាមអសៀវអៅ 
 ប្តូវយក្វាអៅ   ថ្ក្ថ្ចាមតងអទៀត។ 
៥. ឯកាក្សាំណល់  ប្តូវអចេះសួរញតិ 
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 ោក់្ធុងកុ្ាំអកេៀត  ោក់្ខុសក្បនេង។ 
៦. សាំរាមបក្ថ្ចា   ោាំអោយឯក្ឯង 
 ោក់្ក្ាុងក្បនេង  អៅក្ាុងថ្ង់អផសង។ 
៧. វាអាចនឹងជួយ  បតកុ្ាំយក្អលង 
 អធវើ វីអផសងៗ   និងយក្លក់្ផង។ 
៨.  ប់រ ាំចប់អេើយ  ប្តូវអចេះគុណសង 
 ទអនទញោាំផង   អទើបពលរដឋលអ។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២១ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៤ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ចរាចរណ៍ (បទពាក្យបួន) 
១. ចរាចរណ៍លអ   គ្នម ន ាក្បដលសាេ ប់ 
 អេើយក៏្មិនោប់   ាក្បដលបុក្អគ។ 
២. ប្តូវអចេះ ត់អអាន  អបើមិនអចេះអទ 
 អប្គ្នេះថាា ក់្ដល់អគ  អយើងនឹងជាប់អទស។ 
៣. អបើគ្នម នពួក្សាទ វ  អយើងអាចខ្លត់ដុស 
 មនុសសមានអទស  ឱយមក្ជាលអ។ 
៤. ពួក្សាទ វអាប្ក្ក់្  គ្នម នចិតតអសាម េះសរ 
 អទេះបីអទសចរ  ក៏្បុក្សមាេ ប់។ 
៥. មាន ាក្ជិេះអលឿន  បតគ្នម ន ាក្ោប់ 
 ោប់មិនសមាេ ប់  ប្គ្នន់បតោក់្ឃ្លាំង។ 
៦. សទេះចរាចរណ៍   គ្នម នរសមីោាំង 
 អាចថ្ប់និងគ្នាំង  ដអងហើមសាេ ប់រន។ 
៧. ប្តូវអចេះរក្ា   ចរតិឱយក្ានត 
 អពលអបើក្បររន  ចរាចរណ៍លអ។ 
៨. គ្នម ន ាក្បដលសាេ ប់  អទើបអល្ៀវអទសចរ 
 សរអសើរថាលអ   ប្គប់អពលអវលា។ 
៩.  ាក្លក់្ ីវា៉ាន់   អបើមានការងារ 
  ប់អធវើប្គប់ប្គ្ន  សទេះ ាក្ដាំអណើ រ។ 
១០. អបើអាចអធវើរន  អទសចរសរអសើរ 
 បថ្មទាំង ាក្អដើរ  អៅក្ាុងប្បអទស។ 
១១. ចរាចរណ៍លអ   អប្ពាេះមាន ាក្អចេះ 
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 ជួយដល់ប្បអទស  អគ្នរពប្តូវចាប់។ 
១២. ប្តូវអចេះអគ្នរព   កុ្ាំឱយអគោប់ 
 អគ្នរពប្តូវចាប់  សអប្មចបាំណង។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២៣ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ងទែចរ (បទពាក្យប្រាំបួន) 
១. អល្ៀវអទសចរលអខ្លងអប្ៅអៅខ្លងក្ាុង ប្តូវបប្មងុប្បុងប្បយ័តាឱយបមនបទន 
 ជីវតិអាចសាេ ប់អៅរនមានប្រក់្បសន អមើលឱយបមនមិនបដលលអក្ាុងជីវតិ។ 
២. ខេេះជួញដូរអលទមនុសសបាំពានចាប់  រដឋនឹងោប់អទេះជនជាតិអយើងមានសិទធិ 
 អទេះោប់អគវាអាចនឹងជអមាេ េះពិត  អគគ្នម នចិតត ត់ឱនឱយអយើងអនេះអទ។ 
៣. ខេេះអទៀតដូរនូវអប្គឿងអញៀនមិនគិតវា  ថាវាជា ាំអពើខុសបតពួក្អគ 
 អធវើវាខុសរក្ាសិទធិអយើងឱយអថ្រ  កុ្ាំឱយអគបាំពានអយើងរនអឡើយណា។ 
៤.  មាញ់មិុញខ្ុាំនិយាយគុណវបិតតិ  ខ្ុាំរសាត់មក្សមបតតិចិតតអសាហា 
 និងរបស់អល្ៀវអទសចរវញិអេើយណា       ពិត សាច រយអប្ពាេះអទសចរជួយអយើងអប្ចើន។ 
៥. អល្ៀវអទសចរពិតជាលអគឺអាចជួយ  ជាជាំនួយប្គប់ធនធានឱយខពស់អក្ើន 
 ពិតជាលអជួយប្បអទសខ្ុាំរនអប្ចើន  ឱយប្ទពយអក្ើននិងការងារដល់ ាក្អចេះ។ 
៦. អៅអខតតខ្ុាំមានអទសចរចង់មក្ជួយ  និងអលើក្សទួយចង់បអប្ងៀនជាពិអសស 
 ផតល់ភាសា ង់អគេសអទៀតឱយ ាក្អចេះ  រនចាំអណេះដ៏លអមួយជួយប្គួសារ។ 
៧. អល្ៀវអទសចរអាប្ក្ក់្លអគួរប្បយ័តា  ខ្លេ ចវបិតតិនាំវរមិប្តចិតតអខ្លេ ចផារ 
 កុ្ាំអលេចខេួនណានឹមនួនស្សស់អខមរា  ប្តូវោាំថាមនុសសអនេះណាអមើលមិនធេុេះ។ 
      អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២៤ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៤ 
      អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ោរស្ហែៃ (បទពាក្យបួន) 
១. ថ្ថ្ៃមសិលមិុញខ្ុាំរនអចញអៅបេសព អពលបដលចប់ក្ាុងចិតតខ្ុាំបសន សាច រយ 
 អប្ពាេះខ្ុាំរនអធវើកុ្សលអោយចិនត   ចិតតប្ជេះថាេ ជាង វីៗណាទាំង ស់។ 
២. អនេះគឺជាអលើក្ទីមួយបដលខ្ុាំរន  អដើរតមោនដបងហសពមុខមិនស្សស់ 
 អប្ពាេះ ាក្ប្គូរនបអប្ងៀនមុខក្អប្កាេះ អយើងទាំង ស់មិនញញឹមពិតជាប្តូវ។ 
៣. ខ្ុាំរនអដើរដបងហសពគឺោប់ពី   អរាងពិធីដល់ទីវតតគឺមិនសូវ 
 េត់ណាស់ណាអដើរជុាំវញិអពលឥឡូវ ពិតជាប្តូវមិនជាេត់អទេះឆាៃ យថ្ប្ក្។ 
៤. អពលដល់ថាា ក់្អទើបមាា ក់្ៗនាំគ្នា េត់  បតខ្ុាំក្ត់អពលអនេះទុក្អបើមានថ្ថ្ៃ 
 ខ្ុាំនឹងបតងបតឥឡូវក្ត់តថ្មេ   ថ្នមួយថ្ថ្ៃបដលខ្ុាំអដើរអនេះឱយលអ។ 
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៥. ពិត សាច រយថ្ថ្ៃខ្ុាំរនអធវើកុ្សល  ខ្ុាំបសនកៃល់អពលខ្ុាំអដើរអល្ៀវអទសចរ 
 រនថ្តរបូស្សកុ្អគគ្នម ន ាក្អសាម េះសរ មក្ក្ាំដរសពបមនអទខ្ុាំមិនដឹង។ 
៦. អពលអនេះចប់ការបេសពខ្ុាំរនយល់ ខ្ុាំបលងកៃល់បលង ាំពល់អរឿងទាំងេាឹង 
 ប្បថ្ពណីវបបធម៌អយើងប្តវូបតដឹង  ចប់ប្តឹមេាឹងឱ! ប្ពលឹងជប្មាបលា។ 
      អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២៦ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៤ 
      អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ជវីតិ្មនញែសរែ ី(បទកាក្គតិ) 
១. អបេះដូងកូ្នស្សី  សុភាព េ្ សថ្វ  ឫក្ពារបសនលអ 
 ពិតជារមទម   ទឹក្ចិតតអសាម េះសរ  ចូលចិតតក្ាំដរ 
     អគឯងប្គប់គ្នា ។ 
២. អពលអយើងមានបតី  ប្តូវអចេះខនតី   ការងារនន 
 រយទឹក្អាហារ  បអប្មើប្គប់ប្គ្ន   ឱយបតីរនជា 
     រស់អៅសុខសានត។ 
៣. អពលអយើងមានកូ្ន  មិនប្តូវបតអរតអូញ  ការពារឱយរន 
 កូ្នជាជីវតិ   អៅជាប់នឹងប្រណ  អនេះគឺជាឋាន 
     សុខថ្នជីវតិ។ 
៤. អពលអយើងសាេ ប់រត់  អៅក្បនេងសាៃ ត់  ទីអនេះមិនជិត 
 កូ្នបតីអយើងអទ   បតអគអៅដិត   ជាប់អៅក្ាុងចិតត 
     ថ្នអយើងរេូត។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៤ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ជវីតិ្មនញែសរបុែ (បទកាក្គតិ) 
១. អបេះដូងកូ្នប្បុស  អធវើមិនបដលខុស  អៅក្ាុងជីវតិ 
 ប៉ាុបនតប្បសុខេេះ   គឺអគចូលចិតត   អប្គឿងអញៀនជាមិតត 
     អដើរអលងប្គប់ទី។ 
២. ចាំបណក្ប្បុសខេេះ  ចូលចិតតខ្លេ ាំងណាស់  អប្ពាេះមិនលាលី 
 សុភាពបុរស   លអណាស់គ្នម នពីរ  មិនអដើរប្គប់ទី 
     ខ្ុាំពិតអសាហា។ 
៣. អពលមានប្បពនធ  អគសងត់្ធៃន់   អគក៏្សោច  
 រក្ប្រក់្ចិញ្ច ឹម  ទិញមហូបអាហារ  ឱយប្បពនធណា 
     ឱយនងរនធូរ។ 
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៤. អពលអគមានកូ្ន  ចិតតមិនបដលសូនយ  គឺមិនរ  ូ 
 អធវើការយប់ថ្ថ្ៃ   ជីវតិរស់យូរ   ឱយកូ្នរនធូរ 
     រស់រនរាល់ថ្ថ្ៃ។ 
៥. ដូចអនេះប្បសុៗ  មិនប្តូវអធវើខុស  ខុស ស់តថ្មេ  
 ឱយប្បពនធកូ្ន   អាប្ក្ក់្អពក្ថ្ប្ក្  ដូចអនេះគបប ី
     អធវើលអដរាប។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៥ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

 ចងរមៀងបចចញបបនន (បទកាក្គតិ) 
១. កាលមុនសិលបៈ  រនអធវើឱយោក់្  ក្ាុងអបេះដូងពិត 
 សីុនសីុសាមុត  ជាប់អៅក្ាុងចិតត  អធវើឱយអយើងគិត 
     ដល់គ្នត់រាល់ថ្ថ្ៃ។ 
២. ចាំបណក្បចចុបបនា  វាគឺថ្ចដនយ   ដូចមានតថ្មេ 
 បទពីមុនខេេះ   វាលអឥតថ្ប្ក្   អចញបទរាល់ថ្ថ្ៃ 
     អោយក្តីអសាហា។ 
៣. ប៉ាុបនតមិនលអ   មិនគ្នប់បវរ   ដូចបទអដើមណា 
 បទអដើមអប្ចើនណាស់  ពីអរាេះ សាច រយ   ខ្ុាំបសនអសាហា 
     បទអដើមអនេះជាង។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៩ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ោរងរបើរាែរ់ចមញេះ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ថ្ថ្ៃមួយប្ចមុេះអនេះរនេិត  ក្េិនរនដិតគឺខយល់លអ 
 បរសុិទធរតឹបសនបវរ   ប្ចមុេះថ្វលអរតឹ សាច រយ។ 
២. ថ្ថ្ៃមួយប្ចមុេះេិតកាវវញិ  អាប្ក្ក់្អទអមាញក្ាុងចិនត  
 ចង់ឱយមនុសសអចេះពិោរណា  អេើយនឹងសនា ប់េិតវា។ 
៣. មនុសសរនសាត ប់ឮ ប់េិតអទៀត រនអចេះខមីឃ្លម តរក្ការងារ 
 ឬខាំអដើររក្អរៀនវជិាជ    នឹងមានអវលារស់រនយូរ។ 
៤. ដូចអនេះេិតកាវខូចសុខភាព   ឺោប់អោលអមសៀលសឹងបតស ូ 
 រស់អៅក្ាុងអលាក្មិនរនយូរ អេើយវាមិនធូរក្ាុងជីវតិ។ 
៥. អបើប្ចមុេះអចេះគិតដូអចាេះ  បសនលអ វីអមេ៉ាេះអៅក្ាុងចិតត 
 រនរស់ធូរអេើយសូមកុ្ាំគិត  ថាចង់បតេិតវាអទៀតណា។ 
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     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២៦ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ងជើងនងិព្  (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. អយើងមានថ្ដពីរអជើងពីរណា  ទុក្អធវើចលនអរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ 
 ទាំងថ្ដទាំងអជើងមានតថ្មេ  ពិតលអឥតថ្ប្ក្ចាំអពាេះ ាក្។ 
២. អជើងសប្មាប់អដើរអៅទីឆាៃ យ  អេើយអជើងមិនណាយនិងមិនសាទ ក់្ 
 ដូចអនេះអយើងខ្ុាំសូមបញ្ញជ ក់្  ប្រប់ដល់របូ ាក្ថាវាលអ។ 
៣. រឯីថ្ដអាចទុក្ោប់កាន់  ឬកាន់ប្ពេះខ័នគ្នប់បវរ 
 និងកាន់ វីៗរនយា៉ាងលអ  ថ្ដជាសសរសប្មាប់អយើង។ 
៤. អបើសិនជាថ្ដរក់្អៅរត់  ឬវារសាត់មក្រក់្អជើង 
 រក់្អជើងរក់្ថ្ដអធវើឱយអយើង  អនេះមិនថ្្ុាំអថ្្ើងដល់អយើងអទ។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី៣០ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ងបេះ ងូម្នត្ព្មែ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ក្ាុងខេួនមនុសសមានអបេះដូងមួយ អបេះដូងអលើក្សទួយឱយរស់រន 
 រស់អៅក្ាុងអលាក្រនសុខសានត និងញតិសនត នផងណាថ្ថ្េ។ 
២. អបេះដូងមនុសសមានពណ៌ប្ក្េម ពណ៌ប្ក្េមសមសួនឥតថ្ប្ក្ 
 អបេះដូងអនេះពិតមានតថ្មេ  អយើងរស់រាល់ថ្ថ្ៃអោយសារវា។ 
៣. អបើ ត់អបេះដូងអយើងនឹងសាេ ប់  គ្នម ន ាក្សមាេ ប់សូមធាន 
 អបើសិនរបូអយើងរត់បង់វា  អនេះអពលអវលាអយើងតិចណាស់។ 
៤. ដូចអនេះមនុសសមានអបេះដូងមួយ អេើយជាជាំនួយរស់ដល់ោស់ 
 ក្ាុងខេួនមនុសសមានអបេះដូងចាស់ អបេះដូងលអណាស់ចាំអពាេះ ាក្។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី៣០ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ងភែៀង (បទពាក្យបួន) 
១. អលេៀងធាេ ក់្អធវើឱយ   ដាំណាាំអយើងលអ 
 ផលគ្នប់បវរ    រនអប្ចើនណាស់ថ្ថ្េ។ 
២. រឯីអលេៀងធាេ ក់្    អប្ចើនអរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ 
 ដាំណាាំអប្ចើនថ្ប្ក្   ប្តូវខូចខ្លត ស់។ 
៣. អលេៀងមិនអទៀងទត់   ឬក៏្អលេៀងអខាេះ 
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 ដាំណាាំអខទច ស់   ខ្លតប្រក់្ទអទ។ 
៤. ដូចអនេះអលេៀងធាេ ក់្   ឱយដាំណាាំអគ 
 ខេេះលអខេេះអទ    អាប្ក្ក់្បតមតង។ 
៥. សូមកុ្ាំប្បកាន់    អលេៀងមិនអចេះសង 
 អេើយកុ្ាំអៅេមង   ក្ាុងអរឿងអលេៀងធាេ ក់្។ 
៦. អេើយអពលអលេៀងធាេ ក់្  មិនអទៀងវាជាក់្ 
  ឺដល់របូ ាក្   មិនខ្លនណាថ្ថ្េ។ 
៧. ប្តូវបថ្សុខភាព   អៅអរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ 
 ខេួនមានតថ្មេ    ប្តូវបថ្ឱយលអ។ 
៨. ខ្ុាំសូម រគុណ   អោយចិតតអសាម េះសរ 
 ថ្ថ្ៃអប្កាយក្ាំដរ    ាក្ជាមិនខ្លន។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី០៦ បខកុ្មភៈ ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

មហបូរបែស់្ខមរ (បទពាក្យបួន) 
១. មហូបបខមរអយើងមាន   ទឹក្អប្គឿងប្បេុក្ 
 មានអប្ចើនប្គប់មុខ   បសនលអអពក្ថ្ប្ក្។ 
២. បុក្ ាំពិល មុាាំ    ចង់ញុាំរាល់ថ្ថ្ៃ 
 បសនលអអពក្ថ្ប្ក្   មហូបបខមរ សាច រយ។ 
៣. អាម៉ាុក្មហូបលប ី   នាំបញ្ចុ ក្ណា 
 ខ្ុាំបសនអសាហា   មហូបបខមរអនេះពិត។ 
៤. សមេប្បអេើរ    រតឹលអប្បណីត 
 បបនេពិតៗ    បសនលអឥតបី។ 
៥. អសាៃ រប្មេះលវីងពិត   ប៉ាុបនតឆាេ តថ្វ 
 ជួយសុខភាពថ្ថ្េ   ឱយស្សស់ថាេ អ ើយ។ 
៦. រឯីបបងអម    មានអចក្ខទិេះអេើយ 
 និងអប្ចើនអទៀតអ ើយ   ោាំខ្ុាំប្រប់ណា។ 
៧. បបរអពព វញិ    និងប្តវ សាច យ 
 បបរអពាតណា   គួរចូលចិតតញុាំ។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១០ បខកុ្មភៈ ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 
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ផ្កែ រ ុំ លួ្ងែៀមរាប (បទលុជងាលីលា) 
១. រ ាំដួលអខតតអសៀមរាបណា បសនលអ សាច រយ  អប្ពាេះក្េិនប្ក្ ូប។ 
២.  ាក្អៅតមដងសទឹងស្សបូ យក្ក្េិនប្ក្ ូប  យា៉ាងលអ សាច រយ។ 
៣. អេើយផ្្លរ ាំដួលអនេះណា តាំណាងចិនត    អៅអខតតអសៀមរាប។ 
៤. រ ាំដួលសាអ តលអគ្នម នអប្បៀប អៅអខតតអសៀមរាប  ពិតលបីរនទឺ។ 
៥. អតើរបូ ាក្រនសាត ប់ឮ  បទលបីរនទឺ   រ ាំដួលអសៀមរាប។ 
៦. អបើសិនរបូ ាក្រនប្ជាប រ ាំដួលអសៀមរាប  លអណាស់បមនអទ?។ 
៧. សូម ាក្ជួយប្រប់ដល់អគ ថាវាជាអក្រ តិ៍   អ ម្ េះលអអពក្ថ្ប្ក្។ 
៨. ឱយកូ្នអៅដឹងតថ្មេ  ដ៏លអអពក្ថ្ប្ក្   ថ្នរ ាំដួលអយើង។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី ១៣ បខកុ្មភៈ ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ងររឿងរែវងឹ អ៏ារកក ់(បទពាក្យបួន) 
១. អប្គឿងស្សវងឹអនេះ   អាចឱយ ាំពល់ 
 ប៉ាេះពាល់អៅដល់   វបិតតិផេូវចិតត។ 
២. អប្គ្នេះថាា ក់្ចរាចរណ៍   អទេះឆាៃ យឬជិត 
 ឱយសាេ ប់ជីវតិ    អក្ើតទុក្ខឥតបលហ។ 
៣. ប៉ាេះពាល់សុខភាព   មិនអាចបក្បប្ប 
 គួរបត ាក្បបរ    មក្ ប់គិតវា។ 
៤. អពលអសពវាអេើយ   ខ្លតអពលអវលា 
 ប្តូវអជៀសប្គប់គ្នា    កុ្ាំអសពអទៀត ី។ 
៥. អប្គឿងស្សវងឹអនេះ   ឱយរត់សាម រតី 
 និងមិនប្បប្ក្តី   ចាំអពាេះខេួនឯង។ 
៦. អលេចចាប់ វី ស់   មិនអចេះអកាតបប្ក្ង 
 អប្ពាេះបតវអងវង    នឹងអប្គឿងស្សវងឹ។ 
៧. ដូចអនេះមិនប្តូវ   ខិតខាំបប្បងប្បឹង 
 អសពអប្គឿងស្សវងឹ   អទៀតអទណាមិតត។ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ងៃល្ររូមនិងៅ (បទកាក្គតិ) 
១. អពលប្គមិូនអៅ  ពួក្ខ្ុាំមិនសូវ   អចញអប្ៅក្បនេង 
 ប្គ្នន់បត ាក្ខេេះ  ចូលចិតតប្បបឡង  និងខេេះអលងបលបង 
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     ក្ាុងថាា ក់្ផងបដរ។ 
២. ខេេះជបជក្គ្នា    អយើងអប្ចើនេូរអេៀរ  ប្បធានបតងបណ- 
 នាំពួក្អយើងខ្ុាំ   កុ្ាំឱយពូបក្   ជបជក្ឥតបលហ 
     អៅក្ាុងថាា ក់្អពក្។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី៣១ បខមីន ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

មញខផ្សាេះរបែខ់្ញុំ (បទប្ពេមគីតិ) 
១. មុខផទេះរបស់ខ្ុាំ   ទីលានធាំដ៏ស្សស់សាអ ត 
 ខ្ុាំបតងបតសមាអ ត  អទើបវាសាអ តអលើសពីអគ។ 
២. អៅខ្លងមុខផទេះណា  មានបុរា អប្ចើនមាសអម 
 មិនបមនអាប្ក្ក់្អទ  សាអ តជាងអគប្តូវចងោាំ។ 
៣. ខ្ុាំស្សឡាញ់មុខផទេះ  អប្ពាេះមិនសទេះមានដាំណាាំ 
 របូខ្ុាំជា ាក្ោាំ   ខ្ុាំចងោាំអរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ។ 
    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៨ បខឧសភា ឆាា ាំ២០១៥ 
    អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

អាសា៊ា នទុំង១០របងទែ (បទកាក្គតិ) 
១. អាសា នបអង្ើត  ទីម័រខ្លងអក្ើត   គ្នម នក្ាុងអាសា ន 
 មានដប់ប្បអទស  ពលរដឋរាប់លាន  និងរនរស់រាន 
     អលើអលាក្សុខសានត។ 
២. ឥណឌូ អនសីុ   និងមា៉ា អឡសីុ   ប្ពុយអនអនេះរន 
  លិវឌឍលអ   សាាំងហ្ាពួរក្ានត  ថ្ថ្រនសុខសានត 
     លីលីពីន ឡាវ។ 
៣. អវៀតណាម លូមា  និងក្មពុជា   សុខសានតគ្នម នោវ 
 កាាំអលេើងអាប្ក្ក់្  គួរឱយសាហាវ   ឥឡូវគ្នម នោវ 
     រកី្រាយ សាច រយ។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២៧ បខឧសភា ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

ែងមែៀកបុំាករ់បព្ៃណីជាត្ ិ(បទពាក្យបួន) 
១. សអមេៀក្បាំពាក់្  អសេៀក្មានអខ្លបចវ 
 លអដូចអពប្ជបក្វ  អលបើក្ ក្បនិ ចាំណាប់។ 
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២. អោមពុង អាវកាក់្  ោស់ៗបតងប្រប់ 
 ស្សួលពាក់្អេើយឆាប់ អាវកុ្តក្ប្តង់។ 
៣. មានអខ្លសាា ប់អៅេ   អេើយអយើងបតងចង់ 
 ពាក់្វាជិេះក្ង់   រមួអខ្លអថ្ារប្រាំ។ 
៤. រឯីសាំឡុយ   អសេៀក្អៅចាំណាាំ 
 សាអ តលអចង់ផ្លត ាំ  ថាវា សាច រយ។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី០២ បខមិថុ្ន ឆាា ាំ២០១៥ 
     អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 

លាងហើយ ៦ក១ (បទពាក្យប្រាំបី) 
១. លាអេើយថាា ក់្ទីប្រាំមួយក្មួយ  ចិតតខ្ុាំរញ្ជួ យញ័រល័យឱរា 
 ប្តួយប្រាំមួយក្អសាេ៍មិនអប្បេះឆា  បតអពលអនេះណាប្តូវបបក្គ្នា អេើយ។ 
២. ទឹក្បលាក្ចរថ្ណលាថ្ថ្េប្គប់គ្នា   គ្នម នអពលអវលាជួបភាៃ អទៀតអឡើយ 
 ឱ! ទឹក្អម ដីអមតច ាក្ក្អនតើយ  បញ្ច ប់ ស់អេើយ នុសាវរយ៍ី។ 
៣. លាអេើយ ាក្ប្គូបណតូ លដួងថ្ច  លាអេើយអៅ ីតុធាេ ប់សាំលី 
 កាត រអខៀនធាេ ប់អសើច ទូអសាម េះជាទី  មិតតប្បសុនរអីចេះោាំប្គប់គ្នា ។ 
៤. ខ្ុាំសូម រគុណរាល់ ាំអពើលអ   អោយចិតតអសាម េះសរប្រប់អពលអវលា 
 អសាេ៍របស់អយើងថាេ ដូចគងាា    នសស័យជួបគ្នា ប្តូវលាប្តឹមេាឹង។ 
      អោយ៖ ប្គូនិងសិសសថាា ក់្ទី៦ក្១ទាំង ស់ 
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អនកររូខ្ញុំ (បទលុជងាលីលា) 
១. តាំងពីខ្ុាំចូលសាលា   ាក្បដលរក្ា  និងអមើលបថ្ខ្ុាំ។ 
២ គឺជាមនុសសមួយដ៏ធាំ  បតងបថ្ទាំខ្ុាំ  គឺជា ាក្ប្គូ។  
៣  ាក្ប្គជូា ាក្គិតគូរ  មិនបដលរ ូ  អពលអៅមអតតយយ។ 
៤  ាក្ប្គូមិនទន់ជាយាយ គ្នត់មានប្បស្សី អ ម្ េះថាសុជាតិ។ 
៥ មាា ក់្អទៀតខ្ុាំមិនចង់ឃ្លេ ត បតងចង់រស់អបៀត ប្គូថាា ក់្ទីមួយ។ 
៦  ាក្ប្គូគិតបតងបតជួយ ឲ្យខ្ុាំប្ជសុប្ពយួ ពីការប្បឡង។ 
៧ គឺគ្នត់បតងមានបាំណង គ្នត់បតងបតបង អ ម្ េះេងសសាវនុ។ 
៨ ប្គូបដលលអអពក្ពន់  ដូចផ្្លប្ក្ពុាំ  មិមពុទធ រ។ី 
៩ បអប្ងៀនអៅថាា ក់្ទី២  អៅក្ាុងជីវ ី  គឺមានកូ្នប្រាំ។ 
១០. មាា ក់្អទៀតមិនបដលប្បច័ណឌ  ក្ាុងេឫទ័យោាំ គឺថាា ក់្ទីបី។ 
១១. គ្នត់មានអ ម្ េះលអប្បថ្ព គឺដូចអជើងថ្ដ  អ ម្ េះតូចបណតូ ល។ 
១២.  ាក្ប្គូបដលបតងបតអោល និងមានប្បផាូល ដូចផ្្ល ូក្រត័ា។ 
១៣. គឺលអអេើយប្បអសើរគ្នប់ គឺជាទមាេ ប់  អ ម្ េះសុខ រតន៍ណា។ 
១៤. មាា ក់្អទៀតអ ម្ េះមា៉ា  ផលាេ  ពូបក្ សាច រយ  គឺខ្លងតរនតី។ 
១៥. គ្នត់បតងសនសាំសាំថ្ច  មិនបាំអលេចថ្ថ្េ  គិតប្បអទសជាតិ។ 
១៦. មាា ក់្អទៀតមានគាំនិតអប្បៀត មិនចូលចិតតអបៀត គាំនិតដថ្ទ។ 
១៧. អេើយគ្នត់បតងមានសាា ថ្ដ យក្ ាេះប្បុសស្សី អធវើអមប្គប់ប្គង។ 
១៨. គ្នត់ដូចសតវោប់បាំប្ពង មានគាំនិតអយាង អ ម្ េះលាក់្ មា៉ា បឡន។ 
១៩. ក្ាំណាពយអនេះខ្ុាំខាំបតង  គឺសប្មាប់បត   ាក្សាត ប់អចេះគិត។ 
២០. សាត ប់អេើយឱយមានគាំនិត ប្តូវអចេះរេិះគិត  ស្សឡាញ់ប្គូឯង។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១២ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៤ 
     អោយកុ្មារ៖ី ណារនិ វឡូីរា៉ា  

ែុំរាម (បទប្ពេមគីគិ) 
១. គុណសមបតតិសាំរាម  មិនសូវអប្ចើនឬេូរអេៀរ 
 អបើអយើងយល់ពីវា  វាពិតជាមានសមបតតិ។ 
២. ប្ក្ោសអគជូតមាត់  អេើយអគទត់អរេះអោលរត់ 
 អធវើឱយវារសាត់   សូមបីោប់មិនរនផង។ 
៣. វាគួរឱយសអងវគ   ាក្បដលអដក្តមផេូវដង 
 គួរអាណិតអគផង  បដលអដក្គងអលើសាំរាម។ 
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៤. ចាំបណក្ផលវរិក្  ក៏្រនោក្និងក្សាង 
 អេើយក៏្អប្ចើនអពក្ថ្ាន លុបមិនរនមារយាទអនេះ។ 
៥. ប្បអទសមានសាំរាម  គឺមិនអថ្្ើងមិនប្តិេះរេិះ 
 អគបថ្េងប្បអទសអនេះ  មិនគួរជិេះឬក្មានត។ 
៦. ដូចអនេះអយើងប្តូវខវល់   ាំពីផលថ្នសាំរាម 
 អធវើឱយអយើងក្សយ័ប្រណ ពីអប្ពាេះរនកេងអមអរាគ។ 
     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី ២១ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៤ 

ងភៀ្វងទែចរណ៍ (បទពាក្យប្រាំបួន) 
១. អល្ៀវអទសចរណ៍  មាន ាំណរ   មក្ក្មានត  

ខេេះជិេះឡាន   លាំបេប្រណ   នឹងអទសភាព 
ខេេះជួយទិញ   របស់អប្បើ   និងជួយជាតិ   
អមើលអក្មងអទៀត  ឱយខមីឃ្លម ត   ជាមនុសសលអ។ 

២. អគជួសជុល  អេើយនិងយល់ ប្រសាទបខមរ 
 អគមិនបក្  ឬក៏្បប្ប  អេើយបនត 
 ជួយបខមរអយើង  ឱយរនអ ើញ  ពីចិតតលអ 
 បដលក្ប្ម  អល្ៀវអទសចណ៍ មក្ការពារ។ 
៣. អល្ៀវអទសចរណ៍ ខេេះមិនលអ  មក្ចាំអណញ 
 ខេេះប្តូវអដញ  ឬមួយទិញ  ជួញដូរគ្នា  
 ខ្លងផេូវអលទ  ឬថាា ាំអញៀន  គ្នម នការងារ 
 អេើយបបរជា  អធវើការងារ  អនេះអៅបខមរ។ 
៤. អគបតងបត  ពងវក់្បខមរ  ឱយជូញដូរ 
 ឬអគបតូរ  មក្ជួញដូរ  អាវធុបដរ 
 អេើយយក្ប្រក់្ អៅប្បអទស  ជាេូរបេ 
 អយើងប្តវូបត  ខាំបក្បប្ប  វាឱយ ស់។ 
៥. សរបុមក្  មានគអគ្នក្  អាប្ក្ក់្លអ 
 អល្ៀវអទសចរណ៍ មានខេេះលអ  ខេេះអាប្ក្ក់្ 
 ដូអចាេះអយើង  ប្តូវប្បយ័តា  កុ្ាំវរីវក់្ 
 កុ្ាំប្ជលក់្  ឱយអាប្ក្ក់្  ក្ាុងជីវតិ។ 
    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២៤ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៤ 
    អោយ៖ កុ្មារ ីណារនិ វឡូីរា៉ា  
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ងបេះ ងូម្ត យខ្ញុំ (បទពាក្យប្រាំបួន) 
១. មានស្សីមាា ក់្  បតងអជឿជាក់្  អលើរបូខ្ុាំ 
 បតងបតខាំ  និងសនសាំ  ប្រក់្ឱយអរៀន 
 ក្ាុងចិនត   ជួយបាំលេឺ  ដូចអលេើងអទៀន 
 អេើយបអប្ងៀន ផេូវអមអរៀន  មិនអលបខ្លយ។ 
២. ស្សីអនេះគឺ  មាត យខ្ុាំឮ  អេើយស្សឡាញ់ 
 សុខចិតតោញ់  មិនក្ាំណាញ់  និងបថ្កាយ 
 គ្នត់ស្សឡាញ់ ពួក្អយើងណាស់ ឥតសូនយសាយ 
 មា៉ា ក់្អឆាមឆាយ កូ្នមិនសាត យ  ជាកូ្នមា៉ា ក់្។ 
៣. មា៉ា ក់្អមើលបថ្  ទាំងបងបដរ  មិនលអមអៀង 
 គ្នត់បតងអប្បៀន ពីធនធាន  និងប្រក់្កាស 
 ឱយសាំថ្ច  មិនឱយខវេះ  អរឿងលុយកាក់្ 
 ឯឋានៈ  ប្តូវសាា ល់ចាស់ ោស់ឬអក្មង។ 
៤. ស្សឡាញ់គ្នត់ ដល់ធាំធាត់  ដល់បញ្ច ប់ 
 អសាេ៍អលើសលប់ អពលគ្នត់ចប់  នឹក្បមនបទន 
 មិនអលេចគ្នត់  ក្ាុងអបេះដូង  ចាស់មិនអគង 
 ខ្ុាំសអងវគ  មិនរនអលង  ថ្ាមបថ្អទៀត។ 
    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២៧ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៤ 
    អោយ៖កុ្មារ ីណារនិ វឡូីរា៉ា  

ង ើមងនន ត្ (បទពាក្យប្រាំបួន) 
១. ប្បអយាជន៍អតា ត គួរឱយអកាត  សរអសើរណាស់ 

 ទាំងអក្មងោស់ រនប្រក់្កាស យា៉ាងសនធឹក្ 

 ទាំងសរ្អតា ត  បផអម ៃុយឆាៃ ញ់ រនរ ាំឭក្ 

 យា៉ាងញប់ញឹក្ អយើងប្តវូគិត  ការពារវា។ 

២. អដើមអធវើផទេះ  ពនេឺជេះ   ដូចធមមត 

 បផេ សាច រយ  យក្ជាការ  ញុាំមិនលា 

 ទឹក្អតា តឆាៃ ញ់ រសជាតិពិត  មិនទមទរ 
 ប្រក្ដជា  មិនរញួរា  បថ្និងោាំ។ 

៣. គ្នម នវបិតតិ  កុ្ាំក្មាច ត់  ឱយក្ស័យ ស់ 

 ទាំងអលើអកាេះ  គ្នម នចអនេ េះ  អតា តឥតរាំង 

 អបើមានវា  ជាដីបខមរ  អយើងប្តវូោាំ 
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  ាក្មិនោាំ  អតា តដាំណាាំ  ជាមនុសសអឆាត។ 

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៥ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 

    អោយ៖ កុ្មារ ីណារនិ វឡូីរា៉ា  

ទែិទុំងរា ុំប ី(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ទិសតូចធាំទាំង ស់ប្រាំបី  ដូចប្តីនិសស័យបងាហ ញផេូវ 
 លិច អក្ើត អជើងតបូងអយើងប្តូវអៅ សម័យឥឡូវអយើងប្តូវោាំ។ 

២. ឦសាន ពាយពយ និងនិរតី  អាអគាយ៍ប្បិមប្បិយប្តូវចាំណាាំ 
 អនេះគឺទិសតូចៗបដលផ្លត ាំ  ថាប្តូវចងោាំអពលប្បឡង។ 

៣. ឦសានចអនេ េះអជើងនិងអក្ើត  អាអគាយ៍សថិតអក្ើត និងតបូងផង 

 ពាយពយគឺលិចអជើងណាបង  និរតីប្តក្ងលិចនិងតបូង។ 

៤. អនេះអេើយទិសតូចធាំទាំង ស់ ដូអចាេះស្សីប្បុសប្តូវបតអយាង 

 ទិសទាំង ស់លិចអក្ើតអជើងតបូង កុ្ាំដូចទីងអមាងអដើរខុសផេូវ។ 

     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី០៥ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 

     អោយ៖ កុ្មារ ីណារនិ វឡូីរា៉ា  

 ុំងណើ រកមានត (បទប្ពេមគីតិ) 
១. ឡូរា៉ា អៅអដើរអលង  បថ្មទាំងអគងសណាឋ គ្នរ 
 ជាមួយមិតតគាីគ្នា   គ្នម នការងារអដើរក្មានត។ 

២. មិតតនងអ ម្ េះរតន  និងសកាត មិនខក្ខ្លន 

  ាក្កាន់សាេ បប្ពាោន មិនបដលខ្លនគឺណាវ។ី 

៣. មាា ក់្អទៀតអ ម្ េះមុតត   បតងបតអកេឆាេ គឺមួយ ីុ 

 កូ្នចិនអ ម្ េះស ូលី  ចង់លឹង េីបញ្ញា អពប្ជ។ 

៤. ពួក្អគអដើរក្មានត  និងតមោនមិនអចេះអគច 

 អដើរបអញ្ចញពាក្យអពចន៍ រនរ ាំអលចតួ ក្សរ។ 

៥. អៅប្រសាទ ងារ  ទឹក្អប្ជាេះេូរដ៏បវរ 
 សមុប្ទដីខាច់លអ  អល្ៀវអទសចរណ៍ក៏្អៅបដរ។ 

៦. បនទ ប់គឺអាហារ  ញុាំលីេាអរៀងរាល់បខ 

 ឆាៃ ញ់មិនដល់មហូបបខមរ  អគបតងបតញុាំការ។ី 

៧. អវលាក្នេងផុត  លអបាំផុតនិងវក់្វ ី
 ដាំអណើ រក្មានតពី  នាំគ្នា គាីអៅអដើរអលង។ 

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១០ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 

    អោយ៖ កុ្មារ ីណារនិ វឡូីរា៉ា  
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ងររេះថ្នន កព់្នកង ់(បទប្ពេមគីតិ) 
១. ក្ង់គឺជាមិតតលអ  បសនបវរសប្មាប់អយើង 

 អោយ ា្ ន់ធាក់្នឹងអជើង  ាក្ខេេះអបុើងអដើមប្ទូងតូច។ 

២. វាងាយស្សួលនឹងជិេះ  យានជាំនិេះមានមាឌតូច 

 វាក្ប្មនឹងខូច   ប្គ្នន់បតដូចរបក្ថាា ាំ។ 

៣. អដើមបីមានសុវតថិភាព  អយើងប្តវូអរៀបរាប់និងោាំ 
 មុនជិេះប្តូវអមើលកាាំ  បថ្មទាំងរហាវ ាំងពិនិតយផង។ 

៤. ជិេះប្តូវប្បកាន់សាត ាំ  មានអលេើងោាំងអៅប្តក្ង 

 ជិេះមិនប្តូវឌឺដង  ខ្លេ ចអគប៉ាងបុក្ឱយសាេ ប់។ 

៥. ប្តូវពាក់្មួក្សុវតថិភាព គ្នម នសមាព ធប៉ាូលីសោប់ 

 កុ្ាំសងឃមឹជាឆាប់  ប៉ាូលីសោប់អទេះបីមិតត។ 

៦. មិនជិេះទនទឹមគ្នា   ខ្លេ ចប៉ាេះពារអាចក្ាំបិុត 

ប្រក្ដ ស់ជីវតិ  គ្នម នអពលគិតតអៅអទៀត 

៧. អនេះអេើយគឺអប្គ្នេះថាា ក់្  ស់លុយកាក់្និងលាជាតិ 

 បលងរនជាទយាទ  រក្ាជាតិឱយគង់វងស។ 

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១០ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 

    អោយ៖ កុ្មារ ីណារនិ វឡូីរា៉ា  

ទកឹចតិ្តអនកម្ត យ (បទកាក្គតិ) 
១. អយើងជាកូ្នស្សី  អសាម េះសរលក្តី  គួរឱយអសាហា 

 សុភាពរមយទម  សមរមយដូចផ្្ល អចេះបថ្កាយា 

     មានសុខភាពលអ។ 

២. បថ្បអប្មើបតី   ស្សឡាញ់ក្ាុងន័យ អសាហាបវរ 
 អមើលបថ្កូ្នៗ   អសាេ៍អបើចាំេ  ដូចជាសសរ 
     ប្ទប្ទង់ប្គួសារ។ 

៣. អៅអពលអពារអពាេះ  ខិតខាំប្បឹងរស់  អមើលបថ្កូ្នណា 

 បីបមថ្ាមបថ្   មិនបក្សាវា  អសាេ៍បតីផងណា 

     ចិញ្ច ឹមកូ្នអទៀត។ 

៤. អពលកេងទអនេ    ឺខ្លេ ាំងអមេ៉ាេះអទ បតងចង់រស់អបៀត 

 កូ្នស្សស់អសាភា  ទមទរថាជាតិ អនេះប្តូវរស់អបៀត 

     កូ្នៗឱយរន។ 

៥. មាត យបតងបតខាំ  រក្ប្រក់្សនសាំ  ឱយកូ្នរនក្ានត 
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 បង់ថ្ថ្េសាលា   មិនបដលខក្ខ្លន កូ្នរនសុខសានត 
     អប្ពាេះមានទាំនុក្។ 

៦. ទឹក្ចិតត ាក្មាត យ  អសាេ៍ឥតសូនយសាយ ស ូណាយោក្ទុក្ខ 
 កូ្នប្តូវវនទ    រក្ប្រក់្ទាំនុក្  ឱយគ្នត់រនសុខ 

     អពលោស់ជរា។ 

     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១២ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 

     អោយ៖ កុ្មារ ីណារនិ វឡូីរា៉ា  

ងៅងៃល្ោម (បទកាក្គតិ) 
១. ថ្ថ្ៃអនេះខ្ុាំយាម  អយើងរនពាយាម  បាំអពញកិ្ចចការ 
 បផាក្សណាត ប់ធាា ប់ ប្ពមទាំងកី្ឡា  ជួយដល់សាលា 

    មួយបខមានមតង។ 

២. ប្រាំមួយក្មួយ មានចិតតបតងជួយ  អប្ចើនអលើក្អប្ចើនដង 

 ពិអសសអពលយាម អយើងមានបាំណង  ដូអចាេះបអូនបង 

    ប្តូវបតមក្យាម។ 

៣. បផាក្សណាត ប់ធាា ប់ ពួក្អយើងប្តូវគ្នប់  ោាំរច់ពាយាម 

 អមើលមុខអខ្លេ ងទវ រ េូរអញើសេូរ្ម  អដើមបីក្ាុងនម 

    ជាសិសសសមរមយ។ 

៤. រឯីកី្ឡា   ាក្យាមផងណា  បតងអពញនិយម 

 រល់ទត់រល់ទេះ  ាក្ខេេះជួបជុាំ   ផតុាំជាជាំរុ ាំ 
    នាំគ្នា ក្មានត។ 

៥. សិលបៈតរនដី  ពួក្អយើងស្សថ្ម  បតងបតតមោន 

 អរៀបសមាភ រ  តរនដីអទើបរន   មិនប្តូវខក្ខ្លន 

    ឱយរត់វាអឡើយ។ 

៦. សុខភាពសអរងាា េះ  ាក្ខេេះ ឺអពាេះ  មិនប្តូវក្អនតើយ 

 អៅជួបប្គូអគ  រនសអប្មចអេើយ  អយើងកុ្ាំគិតអឡើយ 

    ជាអធវើមិនដឹង។ 

៧. ចាំបណក្ព័ត៌មាន សមបតតិធនធាន  ប្រប់ជាដាំណឹង 

 អៅអពលអគរត់ អយើងមិនប្តូវខឹង  ការងារប៉ាុណណឹ ង 

    អនឿយេត់ខ្លេ ាំងណាស។ 

៨. បផាក្ នម័យ  ប្តូវអចេះបក្ថ្ចា   សាំរាមថ្មីោស់ 

 ប្រប់អគឱយអរ ើស មិនរនប្រក់្កាស  ប៉ាុបនតលអណាស់ 
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    អប្ពាេះអយើងអចេះជួយ។ 

៩. បផាក្បណាណ ល័យ អយើងប្តវូអាស្ស័យ  ក្ាុងការអចេះជួយ 

 អរៀបចាំអសៀវអៅ មិនខជិលរ ាំ ួយ   ការផតល់ជាំនួយ 

    ពិតប្បអសើរគ្នប់។ 

១០. ទាំងអនេះជាបផាក្ អយើងប្តវូបបងបចក្  និងប្បកាន់ខ្លជ ប់ 

 ខិតខាំអធវើការ  អយើងប្តវូផាភាជ ប់  អបើអយើងអធវើជាប់ 

    សាលាថ្្ុាំអថ្្ើង។ 

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៣ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៤ 

    អោយ៖ កុ្មារ ីណារ ិវឡូីរា៉ា  
 

ងរឿង  ុំងណើ រកមានត 
ថ្ថ្ៃមួយជាថ្ថ្ៃ ប់សប្មាក្។ ឪពុក្ខ្ុាំរននាំខ្ុាំអៅអដើរអលងក្មានតអៅររាយណ៍។

ររាយណ៍គឺជាអាងទឹក្មួយបដលមានទឹក្សាអ ត អេើយក៏្អាចទក់្ទញអល្ៀវអទសចរណ៍អៅ
មុជទឹក្អៅទីអនេះរន។ អយើងអាចជិេះទូក្អៅកាន់អកាេះអផសងមួយអទៀត។ អពលជិេះតមទឹក្ 
ខ្ុាំរនអ ើញអទសភាពសាអ តអៅអលើអម  និងមានប្តីអលាតផុសអចញពីក្ាុងទឹក្។ ឪពុក្ខ្ុាំ
រនប្រប់ថា៖”ពួក្ ាក្មក្អលងអៅទីអនេះ អប្ចើនទិញរបស់ញុាំ។  ាក្ខេេះញុាំអេើយក៏្អរេះ
សាំរាមចូលក្ាុងទឹក្”។ ខ្ុាំសួរ៖”ពុក្! អតើអរេះសាំរាមចូលអៅក្ាុងទឹក្ ប្តឹមប្តូវឬអទ?”។ ពុក្អកេើយ
៖ “មិនប្តឹមប្តូវអទកូ្ន! អយើងប្តូវយក្អៅអោលក្ាុងធុងសាំរាមអទើបប្តឹមប្តូវ”។  

ខ្ុាំសងឃមឹថា ថ្ថ្ៃអប្កាយពួក្អគចាស់ជាយល់ដឹង ថាសាំរាមមិនប្តូវយក្អៅអោលក្ាុង
ទឹក្អទ ប្តូវយក្អៅអោលក្ាុងធុងសាំរាម។ 

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៤ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 

    អោយ៖ កុ្មារា សឺុ លាប  ូ  
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ងរឿង ងៃល្ងវលា 

ថ្ថ្ៃចនទ គឺោនិងសុខរនចូលអរៀនអេើយ។ អៅអពលសុខអៅដល់សាលា សុខរន
ក្ាំណត់អគ្នលអៅថានឹងខិតខាំអរៀនឱយរនពូបក្។ អៅក្ាុងថាា ក់្ ាក្ប្គក៏ូ្រនសួរសិសសទាំង
 ស់៖ “អតើអពលអវលាគឺជា វី?”។ សុខក៏្អងើបអកេើយមុនអគ៖ “ជប្មាប ាក្ប្គូ! អពលអវលាគឺជា
មាសប្រក់្ អប្ពាេះអពលអវលាអាចអធវើឱយអយើងសអប្មចអគ្នលបាំណងរន”។  ាក្ប្គថូា៖ 
“ចអមេើយចអមេើយបដលសុខអកេើយគឺប្តឹមប្តូវ។ អពលអវលាមានតថ្មេ អយើងប្តូវអគ្នរពអពលអវលា
អទេះបីអៅណាមក្ណាក៏្អោយ”។  

សុខរនប្រប់មិតតទាំង ស់គ្នា  ថាអពលអវលាគឺជាអពលបដលអគឱយអយើងសប្មាប់អធវើ វី
មួយក្ាុងការងារឬក្ាុងអមអរៀនអផសងៗ។  

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៤ បខកុ្មភៈ ឆាា ាំ២០១៥ 

    អោយ៖ កុ្មារា សឺុ លាប  ូ 

ងរឿង ោរភ្្ញករ់ល្កឹរបែែ់ញខញម 
សុខុមគឺជាកូ្ន ាក្មានមាា ក់្។ អគមានបងបអូនពីរនក់្ អេើយអគជាកូ្នអៅ។ បងស្សី

របស់អគអ ម្ េះនីកា អរៀនអៅថាា ក់្ទី៦ ចាំបណក្សុខុមវញិអរៀ់នអៅថាា ក់្ទី៣។ ជាអរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ
សុខុមបតងបតរក្អរឿង និងប្ចបណននីកាឥត ប់ រ។ ឯនីកាវញិក៏្អប្ពាេះបតបអូន នងប្តវូ
មា៉ា ក់្វាយ សតីបអនទ សអធវើឱយនង ងាុយយាំអសទើររាល់ថ្ថ្ៃ។ សុខុមគិតបតអដើរអលង ឯនីកាវញិអៅ
ផទេះមិនបដលហា នអចញអៅណាអឡើយ គិតបតអមើលអមអរៀន អធវើលាំហាត់ ឬកិ្ចចការផទេះ។  

មានថ្ថ្ៃមួយសុខុម និងនីការនអ េ្ េះគ្នា យា៉ាងខ្លេ ាំងអធវើឱយមា៉ា ក់្របស់ពួក្អគខឹង ក៏្
អលើក្ថ្ដថ្វ ៉ានីកាយា៉ាងខ្លេ ាំង។ នីការនសនេប់រត់សាម រតី អធវើឱយសុខុមនិងមា៉ា ក់្របស់អគល័យ
យា៉ាងខ្លេ ាំង ក៏្ប្បញប់ប្បញល់បញ្ជូ ននងអៅមនទីរអពទយជាបនទ ន់។ អលាក្ប្គូអពទយរន
និយាយថា៖”នងមិន ីអទ! ប្គ្នន់បតល័យបតប៉ាុអណាណ េះ”។ ទីបាំផុតនីកាក៏្មានជាំងឺសរថ្សប្បសា
ទ។ ោប់តាំងពីអពលអនេះមក្ សុខុមរនភ្ាក់្ខេួនអេើយក៏្គិតថា៖”មិនគួរណាខ្ុាំអធវើរបបង
អឡើយ”។ សុខុមចង់សូមអទសបងស្សី បតេួសអពលអៅអេើយ។ 

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២១ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 

    អោយ៖ កុ្មារ ីបម៉ាន រទិធរតី 
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ងរឿង នកឹ 

អៅក្ាុងប្គួសារមួយមានបងបអូនពីរនក់្។ សុលីជាបងស្សីរបស់វរីៈ។ ប្គួសារពួក្អគរស់
អៅយា៉ាងសុខសបាយ។ 

សុលីចូលចិតតអានអសៀវអៅអរឿងបដលឪពុក្មាត យអគទិញឱយ។ មានថ្ថ្ៃមួយវរីៈរនសួរ
សុលីថា៖”បង! អេតុ ីក៏្ចូលចិតតអានអសៀវអៅអរឿងអមេ៉ាេះ?”។ សុលីអកេើយ៖ “រនជាបងចូលចិតត
អាន អប្ពាេះអសៀវអៅ អានអប្ចើនអក្ើនចាំអណេះ និងជួយអយើងអាចអោេះស្សាយរាល់បញ្ញហ ជីវតិ
បដលអក្ើតអឡើង៖។  

ោប់តាំងពីអពលអនេះមក្ វរីៈក៏្អចេះអានអសៀវអៅតមបងរបស់អគ។ 

     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៩ បខមីន ឆាា ាំ២០១៥ 

     អោយ៖ កុ្មារា សឺុ លាប  ូ 

ងរឿង ផ្កែ ណររ ី
សាន និងសុខជាបងបអូននឹងគ្នា ។ ពួក្អគអរៀនអៅសាលាបេមសិក្ាវតតបូព៌។ អពល

បដលអចញពីអរៀន ពួក្អគទាំងពីររនអៅអមើលផ្្លណាប្គីបដលសានោាំអៅអប្កាយផទេះ។ 
អពលអនេះសុខរនសួរបងថា៖ “បង! បងឯងោាំផ្្លណាប្គីអធវើ វី?”។ សានអកេើយ៖ “បងោាំផ្្ល
ណាប្គី គឺអប្ពាេះបតផ្្លអនេះមានក្េិនប្ក្ ូបជេះចូលដល់ក្ាុងផទេះអៅអពលយប់”។  

ោប់តាំងពីថ្ថ្ៃអនេះមក្ សុខបលងកៃល់នឹងការោាំរបស់សានអទៀតអេើយ អេើយបថ្ម
ទាំងជួយោាំសានប្បក្បអោយបអចចក្អទសយា៉ាងប្តឹមប្តូវ។ 

     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២៤ បខមីន ឆាា ាំ២០១៥ 

     អោយ៖ កុ្មារា សឺុ លាប  ូ 
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ងរឿង ស្ខងមសា 

 កាលអដើមអឡើយមានបតីប្បពនធពីរនក់្។ បតីអ ម្ េះអៅ ឯប្បពនធអ ម្ េះសាំ។  
ថ្ថ្ៃទី១៤ ១៥ ១៦ បខអមសា ឆាា ាំ២០១៥ជាថ្ថ្ៃចូលឆាា ាំប្បថ្ពណីជាតិ ពួក្គ្នត់ទាំងពីរ

រនអៅផារទិញរបស់របរអដើមបតុីបបតងផទេះទទួលអទវតឆាា ាំថ្មី។ ប្តឡប់ពីផារវញិ ពូអៅ
រនអឡើងជអណតើ រអរសពីងពាង និងអរសសមាអ តផទេះយា៉ាងសាអ ត។ 

ថ្ថ្ៃចូលឆាា ាំរនមក្ដល់អេើយ មីងសាំរនសួរអៅបតីថា៖”អតើអយើងប្តូវយក្រយនិង
មហូបអៅវតតអទ?”។ ពូអៅអកេើយ៖ “អយើងប្តូវបតយក្អៅ អប្ពាេះអដើមបីឪពុក្មាត យបដលបចក្ឋាន
អៅរនទទួលកុ្សលបដលអយើងរនអធវើ”។ 

ោប់តាំងពីអពលអនេះមក្ មីងសាំបលងសួរពូអៅអទៀត អប្ពាេះគ្នត់យល់ដឹងចាស់ពី
អរឿងអនេះអេើយ។ 

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី០៩ បខមីន ឆាា ាំ២០១៥ 

    អោយ៖ កុ្មារា សឺុ លាប  ូ 

ជវីតិ្អនកងរៀនែរូត្ 
សុលីជាកូ្នបតមួយគត់អៅក្ាុងប្គួសារ។ កាលអៅពីកុ្មារ នងបតងបតស្សថ្មថា ខេួន

ចង់អធវើជា ាក្អរៀនសូប្តដ៏ពូបក្មាា ក់្អៅអពលខេួនធាំ បតនងក៏្ប្តូវោប់អផតើមពីតូចបដរ។ នង
អរៀនអៅសាលាបេមសិក្ាវតតបូព៌។ សុលីមានបផនការ និងការក្ាំណត់អគ្នលអៅយា៉ាងចាស់
លាស់។ ទីបាំផុតនងរនកាេ យជា ាក្អរៀនសូប្តដ៏ពូបក្មាា ក់្។ នងរនបនតការសិក្ារេូត
ដល់ចប់ អទេះបីមានឧបសគាយា៉ាងណាក៏្អោយ។  

នងរនកាេ យជាប្បធានប្ក្ុមេ ុនមួយអៅរាជធានីលាាំអពញ អេើយរនផាត់ផាង់ និង
ចិញ្ច ឹមបីរច់ឪពុក្មាត យរបស់នងយា៉ាងមានក្តីសុខ។ 

     អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២២ បខក្ក្្ោ ឆាា ាំ២០១៥ 

     អោយ៖ សីុ លាប  ូ 

 
ងរឿង ជវីតិ្ថ្នន កទ់៦ីក១ 

 សានគឺជាកូ្នរបស់ក្សិក្រមាា ក់្។ កាលពីកុ្មារភាព សានរនគិតថា ខេួននឹងអរៀន
អៅថាា ក់្ទីប្រាំមួយក្មួយ អប្ពាេះថាា ក់្អនេះ ជាថាា ក់្បដលមានបរសិាថ នសាអ ត គ្នម នសាំរាម និង
មានការសមាអ តជាប្បោាំ។ ទីបាំផុត សានរនអរៀនអៅក្ាុងថាា ក់្អនេះបមន។ អរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ សាន
មានការងារដូចជា អរសមុខថាា ក់្ ខ្លងក្ាុងថាា ក់្ ជូតការ ៉ានិូងអរសពីងពាង។  មិនបត
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ប៉ាុអណាណ េះ សានអរៀនរនចាំណាត់ថាា ក់្អលខមួយប្បោាំថាា ក់្អទៀតផង។ សានសបាយចិតត
ណាស់ អេើយការខាំប្បឹងអនេះអៅបតបនតឥត ប់ រ។ 

 ប្រាំមួយឆាា ាំអប្កាយមក្ សានប្បឡងសញ្ញា បប្តមធយមសិក្ាទុតិយលូមិជាប់រន
និអទទសA គួរឱយអកាតសរអសើរ។ សានរនកាេ យអៅអវជជបណឌិ តមាា ក់្បដលប្បក្បអោយគុណ
ធម៌ និងអមតត ធម៌។ 

      អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២៣ បខក្ក្្ោ ឆាា ាំ២០១៥ 

      អោយ៖ កុ្មារា សឺុ លាប  ូ 

 
ងរឿង អនាមយ័ខែនួរាណ 

 សុខ្លគឺជាអក្មងមាា ក់្ បដលមិតតលក្តិនិងប្គួសាររបស់អគមិនចូលចិតតអឡើយ។ អគមិន
សមាអ តខេួនអទ អេើយបថ្មទាំងមានថ្ចអៅអលើក្ាលអទៀតផង។ បនទប់របស់អគរាយរ៉ាយគ្នម ន
សណាត ប់ធាា ប់។ អពលអគអៅសាលាមតងៗ មិតតលក្តិបតងសអប់អខពើមអគ។ ថ្ថ្ៃមួយសុខ្លេួស
អមា៉ាងអៅអរៀន អគមិនដឹងថា ប្តូវយក្ វីោក់្ វីអនេះអទ អប្ពាេះបនទប់គ្នម នសណាត ប់ធាា ប់។ អពល
អៅដល់សាលាយឺត ប្គរូនោក់្ពិន័យអគ។ មិតតលក្តិមាា ក់្អ ម្ េះចិនត  អគមិនចូលចិតតសុខ្ល
អឡើយ។ អៅអពលចិនត អលេចខេួន សុខ្លក៏្យក្ថ្ចោក់្អលើក្ាលចិនត ។  
 បសអក្អឡើងសុខ្លមិនរនមក្អរៀនអទ អប្ពាេះមានជាំងឺ។ មិតតលក្តិជាអប្ចើនសួរអលាក្ប្គូថា
៖” អតើអគអក្ើត វី?”។ អលាក្ប្គូអកេើយ៖ “អគ ឺ អប្ពាេះអគមិនអចេះសមាអ តខេួនរាល់ថ្ថ្ៃ”។  
 ថ្ថ្ៃបនទ ប់ ចិនត ក៏្ោប់អផតើមរមាស់ក្ាល។ អគអ េះរេូតទល់បតអចញដាំអៅ។ ចិនត ដឹង
ខេួនថា តមពិតអគអសើចសុខ្លខុសអេើយ។ ពួក្អគនាំគ្នា ចូលលុយគ្នា ទិញសាប ូក្ក់្សក់្ឱយសុ
ខ្ល។ អពលអ ើញមិតតលក្តិលអោក់្ខេួន សុខ្លទទួលយក្អោយរកី្រាយ។ 

 ោប់តាំងពីថ្ថ្ៃអនេះមក្ សុខ្លអចេះសមាអ តបនទប់ ខេួនប្រណ និងគ្នម នថ្ចអទៀតអទ។    
សុខ្លរនក្មាច ត់ជាំងឺអចញពីខេួន ស់អេើយ។ 

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី០៩ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 

    អោយ៖ តាំង ស ូលី 
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ងរឿង ម្ត្ច់ព្រងរបែង់សាភ្ញ 

 ជាអរឿយៗ អសាភាមានមាត់ចថ្ប្ងនិយាយអផតសផ្លត ស។ មាត់អសាភាមិនបដលមាន
គប្មបមតងណាអឡើយ។ អោយសារបតអេតុអនេះអេើយ អទើបមិតតលក្តិមិនសូវចូលចិតតអគ។ ឆាា ាំ
អនេះ នងអរៀនថាា ក់្ទីបួនអេើយ។ អពលនងនិយាយពាក្យចថ្ប្ងមតងៗ អគបតងបតបលងប្បកាន់
នឹងនង។ 

 រដូងកាលអចេះបតក្នេងផុតអៅ។ អសាភារនបញ្ច ប់ថាា ក់្ទី១២អោយអជាគជ័យ។ ពួក្
អគប្តូវអៅស្សាវប្ជាវអៅអកាេះមួយ។ អសាភាអៅជាមួយមិតតរបស់នងមួយប្ក្ុម មាន លីេា 
ពិសី វចិិប្ត ពិសិដឋ និងសីហា។ ពួក្អគរនវអងវងផេូវអៅកាន់បតឆាៃ យ។ របស់ញុាំក៏្ ស់រលី
ង។ អសាភាជាមនុសសមាត់ចថ្ប្ងផងក៏្និយាយ៖ 

 -ពួក្ឯងនឹងសាេ ប់អៅទីអនេះ  
 -ចុេះឯង! សាេ ប់ដូចបតគ្នា េាឹង (ពិសីតប) 
 -សាេ ប់គឺសាេ ប់ បតប្តូវរក្ផេូវអចញឱយអ ើញសិន (លីេាបនេឺ) 

-អសាភាឯង រក្ផេូវអចញអ ើញអេើយអៅ រនជានិយាយថាពួក្អយើងនឹងសាេ ប់
(ពិសិដឋសួរ) 
-ខ្ុាំរក្អ ើញអេើយ 

-មានសតវចបមេក្ (វចិិប្តបស្សក្) 
-សតវក្បងប្ ីធាំយា៉ាងអនេះ? (ពួក្អគបនេឺប្ពមគ្នា ) 
អសាភាមិនខ្លេ ចក៏្និយាយ៖ “ហាស់ហា! ក្បង្បតូចអសាេះេាឹង ខ្ុាំនឹងោប់វាយក្មក្សីុ 

ក្ាំពុងបតឃ្លេ នផង។” ក្បង្បក៏្យក្អជើងដ៏ធាំរបស់វា បប្មុងចង់ជាន់អសាភា បតនងបស្សក្
អឡើង៖ “សូមអទស! បងក្បង្ប”។ អសាភាឱបអជើងក្បងប្ រចួនិយាយ៖”បង! ខ្ុាំអាចជួយជូត
អជើងបងរន”។ ក្បង្បមិនទន់ចិតត ក៏្និយាយ៖”លអ! ឯងជូតអេើយ អយើងនឹងសីុគ្នា របស់ឯង
ទាំង ស់ ប្ពមទាំងឯងផងបដរ”។  

ថ្ថ្ៃអនេះ អោយសារបតអសាភា អទើបក្បងប្ចង់សីុ។ អគក៏្វអងវងផេូវបតមាា ក់្ឯង អោយ
ក្បង្បតមអដញោប់ពីអប្កាយផង។ មិតតរបស់អគទាំង ស់រនរក្អ ើញផេូវ ក៏្អចញពីថ្ប្ពរចួ 
ប៉ាុបនតអសាភាក្ាំពុងរត់អគចពីអសចក្តីសាេ ប់ អោយសារបតមាត់ចថ្ប្ងរបស់នង។ អតើអសាភារត់
រចួអចញពីក្បងប្ដ៏ធាំរនបដរឬអទ? អបើចង់ដឹងសូមតមោនទសសនអៅវគាបនតគឺអរឿង បលាក្
សាក្សិទធិរបស់អសាភា។ 

    អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 
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ងរឿង ស្ភនកសាកែទិធរិបែង់សាភ្ញ 

អសាភារនរត់អចញពីក្បង្បអៅដល់ថ្ប្ពមួយអទៀត។ ថ្ប្ពអនេះអ ម្ េះថា បប្ពអវទម
នត។ ថ្ប្ពអនេះមានតឥសីរស់អៅ។ អោយររមីរបស់តឥសី បិសាចក្បង្បមិនអាចចូលអៅ
រនអទ។ អលាក្តរនដឹងថា អសាភារត់ចូលមក្ អេើយក៏្ដឹងថានង ជាមនុសសមាត់ចថ្ប្ង
បដរ អទើបចង់សាក្លបងនឹងអសាភា អដើមបីឱយនងបក្បប្បចរតិអាប្ក្ក់្អចញ ក៏្ប្បគល់បលាក្ទិពវ
ឱយនង បតការពិតគឺជាពាក្យកុ្េក្អទ។ អោយការចងអុលបងាហ ញរបស់តឥសី អសាភារន
រក្អ ើញមិតតលក្តិរបស់នងវញិអេើយ បតក្បង្បក៏្មក្ដល់លមម។ អសាភាសមេឹងអមើលអៅ
បិសាចក្បង្ប អោយសាម នថាខេួនមានបលាក្ទិពវបមនអាចសមាេ ប់ក្បង្បរន បតផទុយស្សឡេះ 
នងមិនអាចអធវើ វីរនទាំង ស់ អទើបសុខចិតតឱយមិតតលក្តិនងរត់អៅជិេះទូក្ប្តឡប់អៅវញិ 
អោយប្គ្នន់បតនិយាយថា៖”ជួយប្រប់រ៉ាមា៉ា ក់្ខ្ុាំផង ខ្ុាំលាអេើយ!”។ លីេា ពិសីបស្សក្រមួ
គ្នា ៖ “អសាភា!”។ ពិសិដឋ និងវចិិប្តក៏្រត់អៅ ូសនងអឡើងទូក្អៅជាមួយ។ 

អសាភារនបក្បប្បចរតិ នងក៏្ោប់អផតើមមានបលាក្ទិពវ រញ់ចាំក្បង្បសាេ ប់មួយរ ាំអពច។
ពួក្អគក៏្ប្តឡប់អៅលាាំអពញវញិប្បក្អោយសុវតថិភាព។ 

   អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២២ បខមក្រា ឆាា ាំ២០១៥ 

   អោយ៖ កុ្មារ ីតាំង ស ូលី 
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ងរឿង ទរីកុងសាា ត្ 

 សុគនធនិងនីសា ជាមិតតលក្តិនឹងគ្នា ។ ថ្ថ្ៃមួយ ាក្ប្គរូនសួរសិសសទាំង ស់គ្នា ថា៖ “អតើ
សាំរាមជា វី?”។ នីសាអលើក្ថ្ដសាំពេះអេើយអកេើយថា៖ “ោស់!  ាក្ប្គូ សាំរាមគឺជាកាក្សាំណល់ 
បដលអយើងអប្បើប្រស់រចួ”។  
 មួយសរត េ៍អប្កាយមក្ នីសារនអៅអដើរអលងជាមួយ ាក្ប្គូនិងមិតតលក្តិអៅក្ាំពង់
អសាម។ នីសារនបណនាំមិតតលក្តិឱយរនសាា ល់ និងយល់ពីការអោលសាំរាម។  

អពលចូលអរៀនវញិ  ាក្ប្គូរនោត់នីសាអមើលការខុសប្តូវចាំអពាេះការអោលសាំរាម
របស់សិសសក្ាុងសាលា។ ជាអរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ នងរនពនយល់បណនាំ សិសសឱយរនយល់ដឹងពី
សាំរាម។ ថ្ថ្ៃមួយពួក្អគរនអរៀបក្បួនដបងហរ ាំពីសាំរាម។ ប្បជាជនរនយល់ដឹងពីសាំរាមតមរ
យៈក្បួនរបស់សិសសសាលា។ អប្កាយមក្ទីប្ក្ងុរបស់ពួក្អគគ្នម នសាំរាមអេើយសាអ តអទៀតផ
ង។  ាក្អៅទីអនេះសបាយរកី្រាយអប្ពាេះទីប្ក្ងុសាអ ត។ 

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី១៥ បខធាូ ឆាា ាំ២០១៥ 

    អោយ៖ កុ្មារ ីជា វងសសាវរស 

ងរឿង ោរែងរញណ 

កាលអដើមអឡើយ មានស្រសតីមានគល៌មាា ក់្រនអឡើងអលើរថ្យនតប្ក្ុងមួយ។ ក្ាុងរថ្យនត
ប្ក្ុងអនេះសុទធបតមនុសសយា៉ាងអប្ចើនកុ្េះក្រ។ អពលអនេះឌីណារនអ ើញ ាក្មីងមានគល៌ក៏្
អងើបអឡើងអេើយស្សដីថា៖ “ ាក្មីង សូម ងាុយក្បនេងខ្ុាំចុេះ”។  ាក្មីងតប៖ “ រគុណណាស់
ក្មួយ”។ មួយសនទុេះដល់ចាំណតរថ្យនត។ ឌីណារនចុេះពីអលើរថ្យនតមក្ រប បផេូវបប្មុង
នឹងកេងថ្ាល់ បតឡានម៉ាូតូអប្ចើនអពក្ នងក៏្ របនតអទៀតអោយពុាំហា នកេង។  ាក្មីងបដល
មានគល៌ក៏្រនកាន់ថ្ដឌីណាកេងផេូវ ឌីណា រណាស់ក៏្បនេឺ៖ “ រគុណ ាក្មីង! “។  ាក្មីងតប
៖ “មិន ីអទក្មួយ! មីងក៏្មិនអលេចអរឿងអៅអលើឡានប្ក្ុងបដរ”។ 

    អសៀមរាបថ្ថ្ៃទី២០ បខវចិឆិកា ឆាា ាំ២០១៥ 

    អោយ៖ កុ្មារ ីគូ  ុនមីុមីុ 
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ចប្រៀង   ខ្ វេះបនេហា 
១ ខ្ ្ញា្ំ តូវការអ្វី  មានតតបោកយិ បទើ យលពី់ដួងចតិ តខ្ ្ញាំ ចតិ តជាកនូ្រុន រិន

្ទបហាយាំ តតប េះដូង ងខ ាំ ឲ្យខ្ ្ញាំប្រៀរ្រំរន់សននឯកា។ 
២ មាន្ទពយប្ចើនបទ វ តតចតិ តទបទ ប្រេះតតខ្ វេះក តបីនេហា រិនចងប់ានអ្វី សតខ្ ្ញា្ំ តូវ

ការ ទកឹចតិ តបនេហា មាតា ិតា បនេហាកកប់តត ។ 
R រោយអ្ន់បហើយ បនេហរិ៍នបានប ើយ មានតតបោកបៅ មានតត្ទពយធន 

គ្មា នអ្នកថ្នរបៅ ផ្លូវ្តងប់េចបៅ ធ្លល កប់្ៅកនញងផ្លូវនរក។ 
៣ កនូរិនចងខ់្ ញន តតបរឿងទ ាំងអ្ន់រកពីទកឹចតិ តវវីក ់ វលិវលវ់បងវងោត យបរឿង

ទ ាំងអ្ន់ ប េះដូងរងប្គ្មេះ បដើរ្រុលធ្លល កប់្ជាេះនងគរទាំបនើង 
៤. ោា នថាលងលិ់ច ផ្លូវបដើរងងតឹឱ្យចតិ តរិនអាចប្លើងប ើង ោា នថាធ្លល កប់្ៅកនញង

ផ្លូវទាំបនើង រិនអាចោងប ើង ោា នថាតលងបថ្កើងបរខី្ លនួរិនរួច។ 
R. បកាងស្នើតចូលអិត ជាពនលចឺតិ តឱ្យតលង្ពឺ្ពួច នរតីពីប េះដូចនាំប ងហួច ទញ
កនូឱ្យរួច ចាកផ្ ញតកាំណួចជាបកាងទាំបនើង។ 
   ទាំន ញកប្លង នងិទាំន ញកប្ចៀងបោយ៖ ោក ់ មា៉ា ត ន 
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ចប្រៀង  ឈារតតរួយ 
១ ប េះដូងរួយ ទ ញក ខ្ ពួយ បយើងបវញជាបាច ់ បធវើឲ្យរោតរ់លតប់ចញពី ឱ្  

បយើងរួរចតិ តតតរួយ ប េះដូងទទលួដឹងថា ពិ្ពបោកបនេះណា ្តូវការ    
ននតភិាព។ 

២ ភាពកកប់តត  កបតត បៅជា ដ់ដបយើង ឥតបរនីបអ្ើង ដមាបមាើង្រតរង ប្រៀ 
បធៀ  លួងបោរចតិ តបនេហា ស្នវាយកននតភិាព ក ញាំឲ្យោ រោ ឋតិបថ្រ ជា
អ្រតៈ។ 

R  ពិ្ពបោកទ ាំងរូល ប េះដូងតតរួយបោា េះនា័្េ ស្នោញ់គ្មន បោយប េះដូង
្តជាក ់រ ាំលតន់ង្គ្រគ រ ពិ្ពបោកទ ាំងរូល ប េះដូងរួយរួរឈារ ស្នោញ់
គ្មន  ញ្ច  ប់្លើងនង្គ្រគ រ ប្រេះឈារតតរួយ .....។ 

៣ អ្នកចងរ់ន់ ខ្ ្ញាំចងរ់ន់ រន់ដូចគ្មន  បទេះបវោ ខ្ញនគ្មនគ្មា នអ្នកចង ់្ពួយ ច ញេះបហត ញ
អ្វី ប េះដូងរិនអាចរួរគ្មន រួយ បតើអ្នកណាអាចរួយនទួយននតភិាព។ 

    ទាំន ញកប្ចៀងនងិទាំន ញកប្លងបោយ៖ ោក ់មា៉ា ត ន 


