


 

 



 

អារម្ភកថា 

 

 

   ខ្ញ ុំមានទឹកចិត្តរំភ ើបរីករាយក្រកលែង លែែមានឱកាសបានបភចេញ

នូវទសសនៈផ្ទា ែខ់ឡនួ តាមរយៈការសរភសរអត្ថបទខល ី  ៗ ជាពាកយករមងលកវ

លែែពាកយទូន្មា នខលះមាន ឬគ្មា នចុងចនួ ខល ឹមសារទុំងភន្មះឆលញះបញ្េ ុំងពីត្ថ-

ភាពសងគម និងជីវភាពរស់ភៅរបស់របជាពែរែះតាមទីជនបទរសញកលរស

ចមាា រ ទីរកញងកនញងសងគមលខា របចេញបបនន។  

ខ្ញ ុំសូមភ្វើការអ ័យភទសនូវរាែ់កុំហុសឆគង ភោយអភចត្ន្មក្នគុំនិត្ 

និងការសរភសរនូវពាកយភពចនឃ៍្លល ភឃ្លល ងទុំងឡាយណា លែែមិនគបបីសម-

រមយភៅតាមអ្ារស័យរបស់របិយមិត្ត ភោកអនកអាន ភហើយក៏រង់ចុំទទែួ

យកនូវការរ ះគនស់ាថ បន្មលកែមអ នងិភរត្ៀមពនយែ់បករសាយ រាែក់ារ

សាកសួរចមងែ់ភសសង  ៗ ពីខល ឹមសារអត្ថន័យកនញងភសៀវភៅភនះ ជូនមិត្តអនក 

អានភៅរគបម់ជឈោះ នន្មន្ម បានយែរ់ជាបចាស់ ភោយរជះថ្លល  និងកដី

ភសាមនសសរកីរាយ។ 

 
 

 

 



 

សេចកតីថ្លែងអំណរគុណ 
 

ជាែុំបូងខ្ញ ុំមានភមាទនភាពរីករាយក្រកលែង លែែមាឱកាស ភរៀបចុំ

គុំនតិ្សរភសរនវូទសសនៈឆលញះបញ្េ ុំងពីជវីភាពពិត្  សងគមពិត្ន្មភពែបចេញបបនន

ភែើមបីជុំនយួរែំឹកោស់សាា រតី្ែែ់ជនរបញសរសីកុំពុងសិកា និងរបកបកិចេការ 

រកទទួែទនចិចេ ឹមជីវ ត្ជារបចុំក្ថង។ 

ការសភរមចបានែទធសែលបបភនះបាន ភោយមានការគ្មុំរទសដែ់ឱកាស 

ភពែភវោទុំនុកបរមញងជាកមាល ុំងចិត្តយ៉ងកក់ភដដ បុំសតុ្ពីសុំណាកឧ់ត្តម រ យ 

រពាប-មភន្មរមយ កនូរស ីពឹង-ឆែីកា កូនរបញស ពឹង-ឆែីហ៊ា ង ជាទរីសឡាញ។់ 

ភោករគូ សឹុម-រត្នៈ ជួយបង្ហា ញពីរភបៀប និងភរៀបចុំក្នការចងរកងអត្ថបទ។ 

ភោករគ ូសុនារ៍-សាភមៀន ជួយភសាៀងផ្ទា ត្់អកខរាវ រទុធ។ ភោកបណ្ឌ ិត្ ឆាយ-

ហុកភសង របភទសបារាុំងលែែបានគ្មុំរទភែើកទឹកចិត្ត។ ភោករស ីែុក-បុរី 

រពមទុំងកូនភៅរបភទសបារាុំង បានបរ ចគថវ កាចែូរួមចុំលណ្កកនញងការ

ភបាះពុមពភសៀវភៅនូវទឹករបាក់ចុំនួន ១,២០០ែុោល រសងលែរ។ 

ខ្ញ ុំសូមឧទិាសសាន ក្ែទសសនៈអប់រំភនះ សរមាប់ជាគតិ្កនញងជីវ ត្របចុំក្ថង

ជូនែែ់កូនលខា រជុំន្មន់ភរកាយ បានជារបភយជន៍ត្ភរៀងភៅ។ 

ក្ថងរពហសបត្ិ៍ ៩ភរាច លខភចរត្ ឆាន ុំជូត្ ភទស័ក ព. ស. ២៥៦៣ 

ភសៀមរាប, ក្ថងទ១ី៦ លខភមសា ឆាន ុំ២០២០ 
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 វាចាអនកសរៀបសរៀង 

 

ការអប់រំជាលសនកមួយែ៏សុំខាន់បុំសុត្របស់សងគមមនសុសភយើង លែែ

មិនអាចខវះបាន។ ភបើគ្មា នការអប់រំភហើយ លសនកែក្ទៗភទៀត្ក៏នឹងសាបសនូយ 

ភៅលែរ ភរពាះគ្មា នការភចះែឹងនងឹបភងាើត្នវូអវីលែែថាីៗបានភ ើយ។ ភហត្ុ

ែូភចនះភហើយ ភទើបភោកន្មយកសាោបំមសិកាវត្តបូព ៌ ខុំពុះពាររាែ់

ឧបសគគភែើមបីលកក្ចនសាោមួយភនះ ឲ្យកាល យភៅជាសាោគុំរឈូានមខុភគ

ភៅកនញងភខត្តភសៀមរាប រហូត្ែបីរនាឺទូទុំងរបភទស មិនរត្ឹមលត្ប៉ុភណាណ ះ

រហូត្ែែប់រភទសសងលែរ។ ភោកន្មយក ពឹង-គិម្សេន មិនរត្ឹមលត្ភ្វើ

ឲ្យសាោ និងសិសានសុិសសមានរភបៀបវ ន័យែអប៉ុភណាណ ះភទ ភោកបាន

ទុំន្មក់ទុំនងជាមួយភ ៀ្វជាត្ ិអនតរជាត្ិឲ្យចែូមកទសសន្មលថមភទៀត្ រហូត្

ែែ់ភ ៀ្វភពញចិត្ត ភគជយួឧបត្ថមភជាសិកខូបករណ្ ៍និងថវ កាភសសងៗ ភែើមបី

សគត្់សគង់ែែស់ាោ ជាភរចើនភទៀត្សង។ ភរដពីភពែទុំភនរ ភោកន្មយកខុំ

របឹងរសាវរជាវនវូចុំភណ្ះែឹងបលនថមភទៀត្ រពមទុំងបានសរភសរជាពាកយ

ភសាល ក សុភាសិត្ែអៗបានបភង្ហា ះភៅកនញងបណាត ញសងគម លែែភ្វើឲ្យអនកចូែ

ភមើែ ភហើយសរភសើរមនិោច់ពីមាត្ ់នូវទឹកក្ែែម៏ានអត្ថន័យរបស់ភោក។ 

ភៅភពែភន្មះលែរខ្ញ ុំកប៏ានជួប និងសនាន្មជាមួយភោកន្មយក។ កនញងការ

សនាន្មជាមយួភោកន្មយកសាោភន្មះ គ្មត្ប់ានសតែជ់ាគុំនតិ្ និងទសសនៈ 

ែអៗ គរួយកមករបត្ិបត្តែិូចជា៖  

ចតុ្សតមភភម   មានបនួយ៉ងគ ឺភមគិត្, ភមលក, ភមគុណ្ និងភមគុក៖  

១-សម្គិត បានភសចកតថី្ល ្មាតាអនកលែែជាភមរបស់ភគ រត្ូវគតិ្

រគប់រជញងភរជាយទុំងអស់ ភែើមបីឲ្យបានសភរមចជាែទធសែ លែែសាភាា ប់ 
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ជាមួយនឹងការង្ហរ។ ភមគិត្ រគោស់មកវ ញថ្ល មិត្តភគ ភរពាះភមរត្ូវភ្វើ

ខលួ នឲ្យភៅជាមិត្តភគ ្មាតាភមភបើភ្វើខលួ នជាភមភគ អនកលែែភ្វើការភៅភរកាម

បង្ហគ ប់ខាល ចរអា ឯការង្ហរមិនសូវរីកចភរមើនភ ើយ ភបើភ្វើខលួ នឲ្យភៅជាមិត្ត

របស់ភគវ ញ ការង្ហរទុំងអស់នឹងភៅភោយរែនូ ភរពាះអនកភរកាមបង្ហគ ប់

ភគភ្វើការង្ហរភែើមបីមិត្តរបស់ខលួ ន មិនមានការភកងរបវ័ចេភ ើយ។ 

២-សម្ថ្ក អនកលែែជាភមរបស់ភគ គឺរត្ូវភចះលកខលួ នឯងឲ្យមានឫកពា 

សមរមយ ចរ ត្ក្ថលថនូរ  ភហើយភមើែការខុសរត្ូវកូនភៅរគប់រជញងភរជាយ។ 

ភបើកូនភៅភ្វើខុសភហើយ លត្ងភចះជួយលកត្រមូវឲ្យរត្ឹមរត្ង ់ មិនឲ្យខុស

ភែើកភរកាយ ភៗទៀត្ ភហើយក៏មិនលមនគិត្លត្ពីចបក់ុំហសុភន្មះភទ រពមទុំង 

ភចះលករាែ់បញ្ា លែែ្ុំ ឲ្យភៅជាបញ្ា ត្ូច បញ្ា ត្ូចឲ្យភៅជាគ្មា នបញ្ា ។ 

គឺភ្វើយ៉ងភម៉ច ភែើមបីឲ្យសាថ ប័នភន្មះរកីចភរមើនទុំងបរ មាណ្ នងិគុណ្ភាព 

ភទើបភឈាា ះថ្ល ភមលក។ ភមលក ភបើរគោស់មកវ ញ គឺលម៉ភគ ្មាជាត្ជិាលម ៉

លត្ងជយួទុំនុកបរមញងែែកូ់នរគប់ភពែភវោ ស៊ាូហ៊ា នែះបងអ់វីទុំងអស់

ភែើមបីកនូ មិនខាល ចភនឿយហត្ ់ឬបង់រទពយសមបត្តិភ ើយ ភ្វើយ៉ងែូចភមតច

ភែើមបីកនូរបស់ខលួ នបាននវូភសចកតីសខុ យ៉ងណាមិញអនកលែែជាភមរបស់ 

ភគក៏ែូភចន ះលែរ។ 

៣-សម្គុណ ភៅទីកលនលងណាក៏ភោយ ភបើមានការ រកីចភរមើនបានក ៏

ភោយសារអនករគប់រគងភៅទីភន្មះមានជុំន្មញ និងភចះភរៀបចុំបានែអ។ 

ែូភចនះកិត្តិយសរបស់ភម រត្ូវបានភគភែើកត្ភមាើងភទវែង ឬបី ភៅបួនែងក៏

មាន ភគភៅថ្ល ភមគុណ្ គឺភគគុណ្នូវទភងវើែអលែែបានភ្វើមក។ ភមគុណ្

ភនះបានភសចកតីភទៀត្ថ្ល ភបើកូនភៅភ្វើការង្ហរមតង ភមរត្ូវភ្វើពរីែង ឬបីែង 

រួចរត្ួត្ពិនិត្យជាភរចើនែងភទៀត្ ភែើមបីឲ្យការង្ហរភន្មះបានចាសោ់ស។់ 
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ភបើសិនជាអារកក់វ ញ ភរឿងអារកក ់ ភរឿងអភសាចរបស់ភម រត្ូវបានភគបក

អារកាត្ភទវែង ឬភរចើនែងជាងកនូភៅភៅភទៀត្។ ពាកយថ្លភមគុណ្ភនះ គឺ

ជាភសចកតែីអរបស់ភមទុំងឡាយ រត្ូវលត្មានែែក់នូភៅ សុំភៅែែ់មាន 

ន្មយក្មទ៌ុំងរបាុំមួយគ ឺ ភមរត្ូវមានភសចកតអីត្់្ន,់ ភមរត្ូវភ្ាក់រពក្ 

ភរឿយៗ, ភមរត្ូវរបឹងលរបងពាយម, ភចះលចករំលែករទពយសមបត្ត,ិ អាណ្ិត្ 

អាសរូ និងរំក្ពភមើែការខសុរត្វូ។ ពាកយភនះភបើរគោសម់កវ ញថ្ល មុនភគ 

បានភសចកតថី្ល អនកលែែជាភមភគ រត្ូវភ្វើការអវីឲ្យបានមនុភគ ហ៊ា នភសតើមភ្វើ

អវីៗមុនភគ ភែើមបីជាគុំរូែែ់កនូភៅ ភគនងឹភ្វើតាម។ 

៤-សម្គុក ពាកយថ្ល ភមគុក ភនះបានភសចកតីថ្ល ្មាតាសត្វភោក 

ទុំងអស់ គជឺាប់ជុំពាក់ភៅភោយអារមាណ្៍ភសសងៗ រពមទុំងជាប់ចុំណ្ង

ទុំងឡាយ ភសាើរលត្មិនអាចភររីួចភ ើយ ែូភចនះអនកលែែជាភមភគ រត្ូវរត្ួត្

ពិនតិ្យនវូសាថ នភាពបួនយ៉ងភទៀត្គ៖ឺ ១-ជីវភាព ថ្លភត្ើបុគគែកិភន្មះមាន

របាក់ភបៀវត្សរ៍ យកភៅសគត្់សគង់ជីវភាពភៅកនញងរគួសាររបស់គ្មត្់បាន្រូធារ 

សមរមយលែរឬភទ? ២-សុខភាព អនកលែែជាភមភគរត្ូវសាគ ែស់ុខទុកខ

មនុសសភរកាមបង្ហគ ប់ឲ្យបានភរចើន ថ្លភត្ើបុគគែកិភន្មះមានសុខភាព នងិ

រាងកាយមាុំមួនលែរឬភទ? ៣-សុវត្ថភិាព ថ្លភត្ើបុគគែិកលែែមកភ្វើការគ្មា ន

ភរគ្មះថ្លន ក់ភៅតាមសលូវ ឬក៏ភៅកលនលងការង្ហរលែរឬភទ? ៤-គុណ្ភាព ភាពក្ន

គុណ្, ែុំភណ្ើរលែែមានគណុ្របភយជន ៍ បានភសចកតីថ្ល របស់លែែ

ភយើងបភងាើត្ឲ្យមានភហើយ គឺរត្ូវឲ្យមានទុំងបរ មាណ្ និងគណុ្ភាព លត្ភបើ

មានលត្បរ មាណ្ភទ វត្ថញទុំងអស់ភន្មះរកសារៈគ្មា នភ ើយ ភហត្ុែូភចនះភហើយ 

ចុំភពាះភោកន្មយកផ្ទា ែ់ ភោកខុំរបងឹលរបង គភឺែើមបីឲ្យសាោមួយភនះ
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មានគុណ្ភាពភៅបាន ភោករតូ្វែឹកន្មុំភោករគ ូ អនករគូឲ្យមានចុំភណ្ះ

ែឹង និងចុំភណ្ះភ្វើ ភបើរគូណាមានរត្ឹមលត្សញ្ា ប័រត្ទុតិ្យ ូមិ ភោកឲ្យ

ភៅភរៀនយកបរ ញ្ា បរត្ ភបើមានបរ ញ្ា បរត្ភហើយឲ្យភរៀនែែ់អនុបណ្ឌ ិត្

បលនថមភទៀត្... ភមគុក ភបើរគោស់មកវ ញ គឺមុខភគ ភយើងជាភមភគរត្ូវភ្វើ

អវីមុខភគជានចិេ រត្ូវន្មុំភគរបរពឹត្តនូវអវជីាគុំរូែអែែភ់គ និងជារបភយជន៍ឲ្យ

បានមុខភគ។ ពាកយភនះ ភៅថ្ល ចតុ្សតមភភមគុក កប៏ាន។ 

  

កំថ្ណទម្ម្ង់សាលាបឋម្េិកាវតតបូព៌ 

ភោកន្មយកសាោ ពឹង-គិមភឆន បានជុំនះរាែឧ់បសគគទរមាុំ

លត្សាោមួយភនះកាល យជាសាោគុំរូ ភោកបានភ្វើការលកត្រមូវ៤ចុំណ្ចុគឺ៖ 

១. ការភ្វើកុំលណ្ទរមង់ែុំបូងបុំសុត្ តាុំងពីទទែួត្ុំលណ្ងជាន្មយក 

សាោបំម កនញងឆាន ុំ១៩៩៤ ភោកបានភ្វើកុំលណ្ទរមង់ជាភរចើន លែែមនិ 

ធាល ប់មាន ភែើមបផី្ទល ស់បដូរមខុមាត្់ថាី ភផ្ទដ ត្ជាពិភសសភៅភែើសណាដ ប់ធាន ប ់

 វ ន័យ និងចកខញវ ស័យសុំខាន់ៗ របស់សាោបំមសិកាមួយភនះ។  

ែុំភណ្ើរការលកទរមង់ែុំបូង ពិត្ជាមានការែុំបាក ភោយសារលត្ថ្លន ក់ភែើ 

ទុំងលខសបភណាដ យ និងលខសទទឹងមិនយែ់អុំពចីកខញ វ ស័យរបសស់ាោ។ 

២. កតាត រគូបភរងៀន 

ភោកន្មយកពឹង-គិមភឆន របាប់ភទៀត្ថ្ល រគូបភរងៀនភៅភរកាម 

បង្ហគ ប់ទុំងអស់ បានបង្ហា ញការមនិសបាយចិត្តចុំភពាះការរឹត្បនដឹងវ ន័យ 

លែែត្ឹងលត្ងខាល ុំង។ រគូបភរងៀនកនញងសាោភសាើររគបគ់្មន យែ់ថ្លរបាក់លខ 
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រគូមានករមតិ្ែូចៗគ្មន ភទ ចុះភហត្ុអវចីុំបាច់រតូ្វភ្វើឲ្យែអជាងភគយ៉ងភនះ? 

ែូភចនះភហើយទរមាុំឲ្យភគ្មែបុំណ្ង និងចិត្តគុំនិត្របស់ភោករជាបែែ់ 

ភបះែូងអនករគប់ៗគ្មន  គឺមិនលមនជាភរឿងង្ហយរសួែភ ើយ ទរមាុំលត្អវីៗចប់ 

ភសដើមែុំភណ្ើរការភៅមខុភទៀត្។ 

៣. កតាត ឪពុកមាដ យ 

ន្មយកសាោលែែទទួែបានការវាយត្ក្មលករមិត្សដង់ោរខពស់ 

របចុំរបភទសរូបភនះបនតថ្លបញ្ា មួយភទៀត្ភន្មះគឺមាតាបិតានិងអាណាពាបាែ 

របស់សសិស។ មាតាបិតាសិសសមួយចុំននួមិនទនយ់ែ់ និងមនិលែែជួប 

របទះចុំភពាះការរឹត្បនដឹងវ ន័យ សណាដ ប់ធាន ប់របសស់ិសស។ ែូភចនះភហើយ 

ភទើបពួកគ្មត្ប់ានបភចេញនូវរបត្ិកមាយ៉ងខាល ុំងន្មភពែភន្មះ។ ប៉ុលនដន្មភពែ 

បចេញបបននមានមាតាបិតាសសិសត្ិចណាស់ លែែរបត្ិកមាភោយភាគភរចើន 

ឪពុកមាដ យរបស់សិសានុសិសសទុំងអស់ បានបង្ហា ញការគ្មុំរទចុំភពាះការ  

ភរៀបចុំរបសស់ាោភៅវ ញ។ 

៤. កតាត រគសួាររបស់ភោកផ្ទា ែ់ 

ភរកាយមានរបត្ិកមាភរចើនពីភោករគូ អនករគ ូនិងអាណាពាបាែ 

របស់សសិស រគួសាររបសភ់ោកន្មយក ពឹង-គិមឆេន មិនជាសបាយចិត្ត 
ប៉ុន្មា នភន្មះភទ។ មួយវ ញភទៀត្ភន្មះ អនកសាះរបស់ភោកមិនសបាយចិត្ត 

ភ ើយចុំភពាះអវីលែែភោកបានអនុវត្ត ភរពាះបានចុំណាយភពែភរចើនភែើ

ការង្ហរ រពែឹមភចញ រពែប់ចែូ ភសាើរលត្រាែក់្ថង លត្ទទែួបានមកវ ញ

នូវការរបត្ិកមាជាភរចើនភៅវ ញភន្មះ។ ភទះជាយ៉ងណាកដនី្មយកសាោ 

រូបភនះឲ្យែឹងថ្ល ភទះជារត្ូវរបឹងលរបងភែើរភៅមុខភោយែុំបាកកដី ក៏ប៉ុលនដ
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Kimeqn ភោកបានជុំនះភែើពយញះ្ុំទុំង៤ភនះរួចរាែ់ភហើយ។ រហូត្មកែែ់ភពែ 

បចេញបបនន ការត្ស៊ាែូុំបាករបឹងលរបងរគប់លបបយ៉ងក៏ទទែួបានែទធសែ 

យ៉ងគ្មប់របភសើរបុំសុត្។ ភោកន្មយកបានបនតភទៀត្ថ្ល៖ 

-ក្ថងរពហសបត្ិ៍ឱយកនូសសិសភរៀនែចូ្មាតា ែបតិ្សាោសាអ ត្ជានិចេ 

សាអ ត្រាែ់ភពែ គ្មា នសុំរាមមួយទង។ 

-រគូបភរងៀនគ្មា នែកន់ុំកនញងថ្លន ក់។ 

-កូនសិសសរត្វូភ្វើសមា្យ៉ិងភហច៥ន្មទីភរៀងរាែក់្ថង... ទុំងភនះ 

គឺជាសាន ក្ែខលះ លៗត្ប៉ុភណាណ ះរបស់ភោកពឹង-គិមភឆន ន្មយកសាោបំម-

សិកាវត្តបពូ ៌កនញងរកញងភសៀមរាប។ ភោកមានបទពិភសា្បភរងៀន និងែឹកន្មុំ 

សាោរបមាណ្៤ទសវត្សរ៍មកភហើយ, ភោករគពូឹង-គិមភឆន បានទទែួ 

រង្ហវ នភ់ែខ១  "ន្មយកសាោែអ" លែែជាពានរង្ហវ នរ់បស់របមខុរោះ  ិបាែ 

និងសតួចភសតើមភោយរែះមន្តនតសីិកា្កិារជាត្ិ។ វ័យ៦០ឆាន ុំ ន្មយកែអរូបភនះ 

រមលឹករបវត្តិកនញងសុំភនៀងរែនឺលបបអនកភសៀមរាបថ្ល ភោកចែូបភរងៀន តាុំងពី

ឆាន ុំ១៩៨០ គឺតាុំងពីបភរងៀនគ្មា នរបាក់លខ បភរងៀនែរូអងារ ែបិត្កមពញជារកីរក 

ភទើបលត្ភងើបវារភចញព ី "នរកលខា ររកហម"។ ភោកលថលងបនតភោយរកាលកវ

ល នក លឺថ្លល ៖ "ខ្ញ ុំធាល បែ់ុំបាក ខ្ញ ុំមនិចង់ភ ើញកនូខ្ញ ុំ និងកនូលខា រែុំបាកែចូ

ខ្ញ ុំភទៀត្ភទ"។ ភោករគូ នងិ រ យ មានបុត្តពីរន្មក។់ បុរត្ចីបងជារគូភពទយ 

និងកូនរបញសភៅជាអនកចាប់។ ភៅសែ់ភពែមនិភរចើនភទៀត្ភទ លែែ

ន្មយកសាោែអរូបភនះនឹងរត្វូចែូនិវត្តន៍។ កនញងការែឹកន្មុំសាោបំម- 

សិកា រហតូ្កាល យជាសាោគុំរូថ្លន ក់ជាត្,ិ ភោកពឹង-គិមភឆន បានរកា

ភគ្មែការណ្ ៍ "១មិន ៥មាន"។ "១មិន" គឺមនិអាតាា និយម ភហើយ "៥
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មាន" គឺមានឆនាៈ, មានកតអីត្់្ាត់្, មានភសចកតីពាយម, មានភាពភសាា ះរត្ង់ 

និងមានការែះបង់។ ចុំភពាះការអប់រំកុមារត្ចូៗភរៀងរាែក់្ថង គឺភោក

ន្មយកសាោរបងឹលណ្ន្មុំបគុគែកិសិកា យកចិត្តទុកោកប់ភរងៀនឱយមាន

គុណ្ភាព, ឱយកូនសិសសមានចុំភណ្ះែឹង និងចុំភណ្ះភ្វើ។ លថមពីភនះរត្ូវ

បភរងៀនឱយមានឥរ យបថក្ថលថនូរ, មានអន្មម័យ  និងមានសខុភាពែអ។ បន្មា ប់ពី

សនាន្មរចួមក គ្មត្់កប៏ានពឹងឲ្យខ្ញ ុំជួយភរៀបភរៀងភសៀវភៅទសសនៈលែែបាន 

បភង្ហា ះភៅកនញងភហវសប៊ាុក មានជាភរចើនទសសនៈ និងឯកសារជាភសៀវភៅសង

លែរ ខ្ញ ុំក៏បានយកមកភ្វើភោយយកចិត្តទុកោក់ គឺភរៀបតាមែុំោប់អកសរព ី

ក ែែ ់អ រហូត្ែែច់ប ់និងភរៀបចុំភបាះពុមពកនញងភែើមឆាន ុំ២០២០ភនះ។  

ភសៀវភៅភនះមានសាររបភយជន៍សុំខាន់លែរ សរមាប់អនកយកភៅ

របត្ិបត្តិ ភហើយក៏អាចភរជើសភរីសសុភាសិត្ណាលែែខលួ នភពញចតិ្តយកភៅ

អនវុត្តិ ឬក៏ោក់ជាបោ្ុំ  ៗ ភែើមបីឲ្យជន្មនជុនអានយកជាចុំភណ្ះែឹង ក៏

ជាការែអ សរមាប់កូនលខា រភយើងជុំន្មន់ភរកាយ។ 

ក្ថងអង្ហគ រ ៤ភរាច លខភជសះ ឆាន ុំជូត្ ភទស័ក ព. ស. ២៥៦៤ 

ភសៀមរាប, ក្ថងទ០ី៩ លខមិថុន្ម ឆាន ុំ២០២០ 
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ម្បវតតិរូបេសងេប  

I. ម្បវតតិផ្ទា ល់ខ្ែនួ 

ខ្ញ ុំបាទភឈាា ះ ពឹង-គិម្សេន  ភ ទរបញស សញ្ា ត្កិមពញជា ជនជាត្ិលខា រ 

ក្ថងលខឆាន ុំកុំភណ្ើត្៖ ក្ថងទ១ី៦ លខភមសា ឆាន ុំ១៩៦១ 

ទីកលនលងកុំភណ្ើត្៖  ូមិវត្តសាវ យ  ុុំភសៀមរាប  រសញកភសៀមរាប ភខត្ត

ភសៀមរាប។ 

ទីែុំភៅបចេញបបនន៖  ូមិ្ លកអណ្ដូ ង សង្ហា ត្់សលរកាម រកញងភសៀមរាប ភខត្ត

ភសៀមរាប។ 

-ករមិត្វបប្ម៌៖ បរ ញ្ា បរត្ជានខ់ពស់លសនករគប់រគង (អនុបណ្ឌ ិត្)។ 

-ករមិត្ជុំន្មញ៖ រកបខណ្ឌ រគូករមិត្មូែោះ ន។ 

-សាថ នភាពរគួសារ៖ ឳពុកភឈាា ះ ពឹង-យកេ់ (ប៉ុែពត្សមាល ប់)។ មាដ យ

ភឈាា ះ េ-ំលួម្ (សាល ប់)។ របពនធភឈាា ះ ម្ាប-ម្សោរម្យឆាន ុំកុំភណ្ើត្ 

៣/៥/១៩៦៥ មុខរបរភមសាះ។ កូន២ន្មក ់ ១.ពឹង-េលកីា ភ ទរសី

(មានបដី) មុខរបររគូភពទយ (ភវជាបណ្ឌ ិត្) បចេញបបននរស់ភៅរាជធានី នុំភពញ។ 

២.ពឹង-េលហី៊ា ង ភ ទរបញស (ភៅែវី) មុខរបរមន្តនតីរកសួងពាណ្ិជា-

កមា បចេញបបននរស់ភៅរាជធានី នុំភពញ។ 

II.ម្បវតតិេកិា 

ភៅឆាន ុំ ១៩៦៧  ភរៀនភៅសាោបំមសិកាវត្តសាវ យ (ភសៀមរាប)។ 

១៩៧២ ភរៀនភៅអនុវ ទាែ័យអងគរ (ភសៀមរាប)។ ១៩៨០ វ រកិត្ការរគ ូ
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បភរងៀន(បុំប៉នវគគខល ី១៥ក្ថង)។ ១៩៨៣  វ រកិត្ការរគូបភរងៀន(បុំប៉នវគគម្យម 

៣លខ)។ ១៩៨៥ វគគបុំភពញរូបមនដ៧+១ (សញ្ា បរត្ថ្លន ក់ម្យមឯកភទស)។ 

១៩៩៧ វគគបុំប៉នការអបរ់បំរ សាថ នភៅករមិត្បំមសិកា ( វ ញ្ា បនបរត្)។ 

២០០១ វគគបណ្តញ ះបណាដ ែ សដីពីការរគប់រគងសាោភរៀនលសអកភែើព័ត្ម៌ាន 

 វ ញ្ា បនបរត្បញ្ា ក់ភោយរកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡា សហការភោយ

UNICEF/Sida)។ ២០០៥ វគគបុំប៉នន្មយកសាោបំមសិកា ( វ ញ្ា បន- 

បរត្បញ្ា ក់ការសិកា)២០០៥ វគគបណ្ដញ ះបណាដ ែមុខជុំន្មញកុុំពយូទ័រ( វ ញ្ា - 

បនបរត្បញ្ា ក់ការសិកា)។ ២០០៨ភរៀនភៅសកែវ ទាែ័យចភរមើនពហ ុ

បភចេកវីទា(បរ ញ្ា បរត្ជាន់ខពស់រែះបាែ)។ 

សាធារណៈ (អនុបណឌ ិត) 

២០១០ វគគបណ្តញ ះបណាដ ែរគូករមិត្មែូោះ នភៅសាែគរុភកាសែយ 

 ូមិភាគបាត្ែ់ុំបង។ (បរ ញ្ា បរត្រគូបភរងៀនករមិត្មូែោះ ន)។ ២០១៦ វគគ

បណ្តញ ះបណាដ ែ សដីពីការបញ្ា បការ ភរបើរបាស់បភចេកវ ទាព័ត្៌មាន 

( វ ញ្ា បនបរត្បញ្ា ក់ការសិកាភចញភោយរកសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា)។ 

III.ម្បវតតិការងារ 

ក្ថងទ២ី៤ កញ្ា  ១៩៨០ ចែូបភរមើការជារគូបភរងៀន (ភរត្ៀម)។ 

ក្ថងទី០២ មនី្ម ១៩៨២ បភរមើការរគូបភរងៀន (លត្ងតាុំងស៊ាប់)។ ឆាន ុំ១៩៨២ 

ែែ១់៩៨៤ ជារគូបភរងៀន និងជាន្មយកសាោបំមសិការកសាុំងរភែើង 

(រសញក/ភខត្តភសៀមរាប)។ ឆាន ុំ១៩៨៤ែែ១់៩៨៨ ជាន្មយករងអប់រំសង្ហា ត្់

ភែខ៣ ទីរមួភខត្តភសៀមរាប (ទទែួបនាញកអកខរកមា)។ ឆាន ុំ១៩៨៨ ែែ់

១៩៩១  ជាជាន្មយកអបរ់ំសង្ហា ត្់ភែខ៣ ទីរួមភខត្តភសៀមរាប។ ឆាន ុំ១៩៩១ 
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ែែ់១៩៩៣ ជាន្មយកសាោបំមសិកាភកសរារាម (រសញកភសៀមរាប)។ ឆាន ុំ 

១៩៩៣ែែ២់០១៨ ជាន្មយកសាោបំមសិកាវត្តបូព៌ (រកញភសៀមរាប)។ 

IV.សាន ដៃការងារ 

១/សាន ក្ែបគុគែ៖ 

ឆាន ុំ២០០៧ របកាសនីយប័រត្ ភរគឿងឥសសរ យយសភមោយការង្ហរ 

ថ្លន ក់មាស។ ឆាន ុំ២០១៣ របកាសនយីប័រត្ភរគឿងឥសសរ យយសភមោយ

ការង្ហរថ្លន កម់ាស។ ឆាន ុំ២០១៥ របកាសនីយប័រត្ ពានរង្ហវ ន់សភមដចភត្ភជា

លសន ន្មយកែអចុំណាត្ថ់្លន ក់ភែខ១។ ឆាន ុំ២០១៥ ពានរង្ហវ ន់ WAT BO 

PRIMARY SCHOOL, SIAM REAP CAMBODIA ASEAN ECO-

SCHOOLS AWARD 2015 Primary School Category។ ឆាា ុំ២០១៥  

ែខិិត្សរភសើររបធានមនារីអប់រំយុវជន និងកឡីាភខត្តភសៀមរាប។ ឆាន ុំ២០១៦ 

របកាសនីយប័រត្ ភរគឿងឥសសរ យយសមុនីសារា ័ណ្ឌ  ថ្លន ក់្បិឌិនា។ ឆាន ុំ

២០១៦ បណ័្ណសរភសើររែះមន្តនតីរកសងួបរ សាថ នជនូន្មយកសាោគុំរូ លែែ

មានសាន ក្ែែអកនញងការបន្តញ្ា បចុំភណ្ះែឹងបរ សាថ ន។ ឆាន ុំ២០១៧ របកាស-

នីយប័រត្ភរគឿងឥសសរ យយសភមោយការង្ហរបារាុំងថ្លន ក់មាស។ 

២/សាន ក្ែអងគភាព៖ 

ឆាន ុំ២០១៦ របកាសនីយប័រត្កិត្តិយសកមាវ ្មីភហរសពត្ន្តនតី និង 

ចភរមៀងកុមារ ២០១៦ ភោយរែះមន្តនតីរកសួងព័ត្៌មាន។ ២០០២  ប័ណ្ណសរភសើរ 

(ចុំណាត្់ថ្លន ក់ភែខ១)  រែះមន្តនតីរកសងួអប់រំយុវជន និងកឡីា។ ២០០៦ 

ទង់ជ័យោ ីថ្លន ក់ភែខ២  ភោយរែះមន្តនតីរកសងួអប់រំយុវជន និងកីឡា។ 

២០០៩ ប័ណ្ណសរភសើរ (ចុំណាត្់ថ្លន ក់ភែខ១) រែះមន្តនតីរកសងួអប់រំយុវជន
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និងកឡីា។ ២០១១ ទង់ជ័យោ ីថ្លន ក់ភែខ១ ភោយរែះមន្តនតរីកសួងអប់រំ

យុវជននិងកឡីា។ ២០១៤  ប័ណ្ណសរភសើរ (សុខភាពអន្មមយ័) រកសួង

អប់រំយុវជននិងកីឡា /រកសួងសុខា បិាែ។ ២០១៦  ប័ណ្ណសរភសើរភោយ 

រែះមន្តនតីរកសងួព័ត្៌មាន។ ២០១៧  វ ញ្ា បនបរត្ទទែួសាគ ែ ់(ការអនុវត្ត

សតង់ោសាោសាអ ត្) រែះមន្តនតីរកសងួភទសចរណ្៍។ 

V.ម្បវតតិទេសនកិចចេិកា 

របភទសក្ថចុំននួ១៥ែង។ របភទសកូភរច៊ុំននួ២ែង។ របភទសជប៉នុ 

ចុំននួ៥ែង។ របភទសម៉ាភ សុីចុំននួ១ែង។ របភទសមីយ៉ម៉ាចុំននួ១ែង។ 

របភទសភសនកីាែ់ចុំននួ១ែង (ទវីបអាហវិច)។ 

VI.បទពិសសាធន ៍        

   ភែើមបីែឹកន្មុំអងគភាពមានការអ ិវឌឍែចូបចេញបបននភយើងបានចុំណាយ 

ភពែភវោ២៤ឆាន ុំកនលងសតុ្ភៅ របកបភោយការែុំបាក កនញងការែឹកន្មុំ

ផ្ទល ស់បដូរនូវសនត្់គុំនិត្របសស់ហគមន៍ ចែូរួមចុំលណ្កកសាងវ ស័យអប់រំ

ឲ្យមានការយែ់ែឹងពីអត្ថរបភយជនក៍្នការសិកាសរមាប់អន្មគត្កូនភៅ

ជុំន្មន់ភរកាយ។ បទពិភសា្នជ៍ាក់លសដង លែែរត្ូវបានយកមកអនុវត្តន៍

កនលងមកភន្មះរួមមាន៖ 

១/ការសកិាសាថ នភាពសហគមន ៍

សីកាពជីីវភាពរគសួារ និងសិកាពីត្រមូវការទីសារ (ត្រមង់ទសិភៅ 

បចេញបបនន និងអន្មគត្)។ 

២/ភគ្មែនភយបាយ 
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ក/ភគ្មែនភយបាយរកសួង៖ 

សិកាលសវងយែ់ពីភគ្មែនភយបាយរបស់រកសួងអប់រំ យុវជន 

និងកឡីាជាភគ្មែ ភែើមបភីរៀបចុំភគ្មែនភយបាយរបស់សាោភរៀន រសប

តាមភគ្មែនភយបាយរបស់រកសួង។ 

ខ/ភគ្មែនភយបាយសាោភរៀន 

គុណ្ភាពបភរងៀន និងភរៀនសូ្យ, សុខភាពអន្មមយ័, ឥរ យបថ 

(សុជីវ្ម៌ សែី្ម ៌គណុ្្ម៌)។ 

៣/ចកខញវ សយ័ 

ការលថរកាសវុត្ថិភាព សនតសិុខ សណាដ ប់ធាន ប,់ ការគ្មុំពារសខុភាព 

សិសសរគ,ូ បភរងៀន និងភរៀនឲ្យមានចុំណ្ះែឹង ចុំភណ្ះភ្វើ ឥរ យបថែអ 

និងភចះរួមរស់ភោយសុខែុម។ ភែើកសាួយជីវភាព និងសមត្ថភាពចុំភណ្ះ

ែឹងទូភៅ នងិជុំន្មញរគបូភរងៀនឲ្យកាន់លត្របភសើរ។ 

៤/យុទធសាន្តសតអប់រំ (របមូែកមាល ុំងអប់រំ) ភែើមបីសភរមចបាន

ភជាគជ័យក្នការអបរ់ំ សាោភរៀនមិនអាចខវះការចែូរួមពីសុំណាក់ ូមិ

និងវត្តបានភ ើយ។ ែូភចនះភាពភជាគជយ័កនញងការអប់រំភៅបាន គឺអារស័យ

ភោយមាន្នធានអប់រពំីរគួសារ រគូបភរងៀន និងសាសន្ម ជាកមាល ុំងចែករ 

យ៉ងសុំខានល់ែែមានត្នួ្មទជីាអនកអប់រំ។ 

៥/យុទធវ ្ីការអប់រំ (សមាសភាគអបរ់៥ំ) 

ក-ការអប់រំបញ្ា , ខ-ការអប់រំកាយ, គ-ការអបរ់សំែិបៈ,  -ការ

អប់រំពែកមា, ង-ការអប់រភំសា ័ណ្។ 
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៦/ការទុំន្មកទ់ុំនងជាត្ិ អនតរជាត្ ិ

-ការទុំន្មក់ទុំនង គមឺនិអាចកាត្ផ់្ទដ ចព់ីការអ ិវឌឍបានភ ើយ   ជា

ពិភសសការទុំន្មក់ទុំនងជាមួយសហគមន៍ គជឺាកតាត គនលះឹ និងចមបងលែែ 

អាចទក់ទញ មជឍោះ នខាងភរដមកចែូរួមអ វិឌឍន៍ទុំង្នធានមនសុស 

ថវ កា សមាភ របរ កាខ រ ភសសងៗសងលែរ។ 

៧/ែកខណ្ៈសមបត្តិអនកែឹកន្មុំ 

ចុំភណ្ះែឹងពតិ្សមែាម (ទបបុំសុត្បរ ញ្ា ប័ត្ ភចះយ៉ងត្ចិ២

ភាសា និងភចះ ភរបើ ICTបាន។ ឥរ យបថក្ថលថនូរ (សុជវី្ម៌ សែី្ម ៌

គុណ្្ម៌របភសើរ), សាា រត្ែីះបង ់ កមាល ុំងកាយចតិ្ត ថវ កា រទពយ្ន និង

ភចះលចករំលែក, ការសភរមចចិត្តចុំភគ្មែភៅ, ភ្វើកិចេការមុនទទែួសែ

ភរកាយភ្វើជាគុំរូែអ ភាពភ្វើជាមាេ ស់ (ការទទែួខសុរត្ូវ), ភសាា ះរត្ង់ មនិ

ពុករែួយភកងរបវ័ចេ, យុត្តិ្ម៌ គ្មា នការសអប់រសឡាញ់, បងាបរ យកាស

សបាយៗ។ 

៨/រកាគណុ្ត្ក្មលក្នការអប់រ ំ

សដែ់ទុំនុកែែ់មាតាបិតាលែែភរបើរបាស់ភសវា, ខិត្ខុំបុំភពញភារកិចេ 

អស់ពីសមត្ថភាព, រកាសម្ម៌កនញងការសិកា, ភជៀសវាងការភកងរបវ័ចេ

និងពុករែយួ, របត្ិបត្តយ៉ិងខាា ប់ខាួននូវរកមសែី្ម៌រគូបភរងៀន។ 

៩/រប ពចុំណូ្ែ រគប់រគងនិងភរបើរបាស់ថវ កា 

រគប់រគងថវ កាភោយត្មាល ភាព (គណ្:កមាការរគប់រគង), ភរបើ

របាស់ថវ កាចុំភគ្មែភៅ និងមានរបសិទធភាព, រប ពចុំណូ្ែថវ កាភោយ 

សា័រគចិត្តសបបញរស្ម៌។ 
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    ពុទធភាសិត្ 
 

១០/ទិសភៅ 

ភរត្ៀមបភងាើត្ជាសាោករមិត្មែូោះ ន (ពរងឹងចុំណ្ះែឹងែែ៩់ឆាន ុំ), 

ភរត្ៀមសាងសង់អាហរោះ នទុំភនើប (សុខភាព អន្មម័យ), ការហវឹកហវនឺ

អប់រំឥរ យបថសិសស (សុជីវ្ម៌ សែី្ម ៌គុណ្្ម)៌ កាល យជាមនសុសពិត្។ 

 

 

3 

សុខំ  សុបតិ  ពុទ្ធោ   ច  ទ្េន  ទ្េត្តា   សុភាវតិ្ត 

បុគគែអនកចភរមើនភមតាត ែអភហើយ រលមងភែក និងភរកាកភ ើងជាសុខ។ 
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k - k   



 

k - k   



 

3 
*                           

                   

*កត្តា ជោគជ័យមិនស្ថិតត្តឹមត្រឹស្ាីថា 

ត្តូវគិតវិចារពីជេតុការណ៍ផលោក់ស្ស្ែង។ 

*                  

គឺ                     

*កស្នែងណាក៏ោសាលាជរៀន 

ជត្រោះវិោា មានជៅជុុំវិញត្ាណ។ 

*កជដែ ថ្ងៃមិនអាចត្រល័យ          

កជដែ និស្ស័យថ្នឆននៈ  

*ក                    
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*កាន់ស្ីលមានន័យថា                   

កាយវាចាចិតាត្រត្ពឹតាលអោត្រចាុំ។ 

*                           

គឺ                  

*ការជកើតមានជរឿង   ជជមាែ ោះ 

ជត្រោះគូជ ែ្ ោះគ្មា នអធ្យាត្ស្័យ។ 

*ការស្កចរិតមនុស្សរល 

ជត្រៀរដូចត្រជមៀលងាជ ើងភ្នុំ។ 

*ការខឹងជត្កាធ្យ        

នុំឲ្យខូចត្រជោជន៍ដល់អាត្តា ។ 

*ការខឹងជត្កាធ្យ          

នុំឲ្យអជសាចជៅកនុងស្នា ន។ 

*ការខុំពាោមជួយជោយខែួ នឯង 

មិនស្ូវគិតស្ត្កងដូចពឹងជគជួយ។ 
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*ការខាោះខ្ជា យោកមាស្មាា យ 

ជត្រោះស្តមិនងាយស្កចរិត។ 

*ការគិតជត្ចើន 

នុំរជងកើនជកាស្ិកា  

*ការគិត                   

                         

*ការគិតានរជងកើនជកាស្ិកា 

ោផលស្ផែផ្កក រញ្ញា សាា រតី  

*ការគិតត្រករជោយរញ្ញា  

ជធ្យវើឲ្យកិចចការានស្ជត្មច។ 

*ការគិតឥតជខ្ជច ោះជៅមានធ្យែុោះធ្លែ យ 

រត្មាុំគិតងាយអនារាយ    ធ្យុំ។ 

*                            
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*                        

                        

*                         

                         

*                    

                     

*                      

                       

*                    

គឺ                 

*ការងារស្ដលជោគជ័យ       

គឺអាត្ស្័យជពលជវលា។ 

*ការងារស្ដលត្រជស្ើរពិាកជធ្យវើ  

ការងារអត់អុំជពើងាយជធ្យវើកនែង។ 
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*ការងារតូចងាយជួយកិចចការធ្យុំ  

គរបីគួរកុុំគិតជេើយរំលង។ 

*                    

                     

*ការងារមិនត្តូវជចោះត្តឹមស្តថា  

គួរគិតោ៉ា ងណាជធ្យវើឲ្យត្ាកដ។ 

*ការងារលអរុំនក់រុំងលអ   ចុំជណោះដឹងខាង់ខាស្់ 

ោកិតាិយស្ស្ត្មារ់ស្ងគម។ 

*ការងារលអមានរុំនក់រុំនង 

ជរើរមិនឲ្យឆគង   ត្គរ់កិចចការ។ 

*ការងារលអ   រាក់ទាក់រនា             

កិតាិយស្ត្រថ្ព។ 

*ការងារអវីកុុំរង់ចាុំជុំនួយ 

ត្តូវពាោមជួយខែួ នឯង   ស្ិន។ 
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*                   

                     

*ការចាយវាយមិនជចោះត្រមាណ 

គឺោស្នែ នកែីវិនស្។ 

*ការចាយវាយខាោះខ្ជា យមិនត្រមាណ  

នុំរុកខរុំត្ាណជត្រោះស្តរុំណុល។ 

*ការចាយវាយមិនត្រមាណ 

នុំចិតាត្ាណមិនានស្ុខ  

*ការចិញ្ច ឹមចិតាខឹងត្ររូស្ែ 

មិនស្មនមានជ ា្ ោះោខនាី។ 

*                            

                                

*                  
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*                

គឺ                  

*ការជចោះ                  

គឺ                  

*ការជចោះត្រមាណស្មតថភាព    

ជរើរមិនរនា រនូវតថ្មែ  

*ការជចោះត្រមូលផែុុំគុំនិត 

នុំឲ្យការគិតអស្់កងវល់  

*ការជចោះ                  

គឺ                         

*ការជចោះជលើកស្ាួយ        

ោពនែឺមួយថ្នការអភ្ិវឌ្ឍ។ 

*ការជចោះខ្ជា ស្ជអៀនរជងវើត្តូវខុស្  

ោត្រជភ្រមនុស្សវិចារណញ្ញា ណ។ 
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*ការជចោះគិតសាា រ់គុំនិតអនកដថ្រ  

យកមកស្កថ្ចនឲ្យជីវិតត្រជស្ើរ។ 

*ការជចោះជគ្មរពត្គូមាត្តរិត្ត      

ត្តមកាយវាចាោស្ីលធ្យម៌ត្រថ្ព។ 

*ការជចោះររួលនូវកុំេុស្  

ោមនុស្សខុស្    ត្តូវ។ 

*ការជចោះរុំនក់រុំនង 

គឺោគនែងដឹកនុំ 

*ការជចោះជធ្យវើស្មបទាន            

នុំឲ្យគ្មា នជកើតវិរតាិ។ 

*ការជចោះផែល់នូវអភ្័យ 

ោនិស្ស័យថ្នមនុស្សលអ។ 

*ការជចោះជោគយល់  

ជនោះជរើរានដល់   កាីស្ជនា ស្។ 
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*     ឬ                

                    

*ការជចោះជលើកស្លងកុំេុស្   

គឺស្ជនា ស្អធ្យាត្ស្័យ។ 

*ការជចោះជលើកស្ាួយ        

ោពនែឺមួយថ្នការអភ្ិវឌ្ឍ។ 

*ការជចោះសាា រ់គិតជមើល      

ជរើរោរជងវើគ្មរ់ត្រជស្ើរ។ 

*                 

គឺ                    

*                  

                      

*ការត្ចស្ណនយស្ស្កាិលាភ្ត្រពយធ្យន  

គឺោរមៃន់ចិតាផារុកខត្ពួយ។ 
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*ការជួយដល់អនកដថ្រ      

មានន័យដូចជួយខែួ នឯង។ 

*ការជជឿត្តូវជចោះជមើលត្តមោន 

ជរើរោស្នា នថ្នអនកដឹង។ 

*ការជជឿនុំឲ្យមានកាីស្ងឃឹម    

រស្់គ្មា នត្ពលឹងជត្រោះ  ជាកត្ាស្់។ 

*         ឬ            

                         

*                             

                                     

*                         

                   

*                   
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*                     

                  

*ការោ                       

                        

*ការោស្់ជតឿនោជរឿយៗ   

ោជុំនួយដល់ការចងចាុំ។ 

*ការដឹកនុំគុំនិតថ្ចនត្រតិដឋ  

នុំឲ្យជីវិតការងារជោគជ័យ  

*ការដឹ       ឬ         

                     

*ការដឹកនុំចាត់រុកថាជចាលជមសៀត  

ជរើគ្មា នមារោរត្គរ់ត្គងឲ្យលអ  

*ការដឹ                       
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*ការដឹក                      

                            

*ការដឹកនុំស្ដលជចោះថ្ចនត្រតិដឋ 

គឺោគុំនិតជធ្យវើការជោគជ័យ  

*ការដឹក                  

                       

*ការដឹកនុំស្ដល          

                      

*ការដឹក                

                      

*                                 

                            

*ការដឹកនុំររួលខុស្ត្តូវ   

ជរើកចុំេផែូវការចូលរួម។ 
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*                     

                     

*ការដឹកនុំ               

                     

*ការដឹកនុំ                   

                      

*                  

                   

*                     

គឺ                     

*                        

                    

*                                  

គឺ                      
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*                                

                                   

*ការដឹកនុំរស្់ជសាយស្ុខជលើគុំនររុកខ 

គឺោត្រមុខនុំមកនូវកាីវិនស្។ 

*ការដឹកនុំ                 

                          

*ការដឹកនុំ             

គឺ                    

*ការ           ឬ           

                    

*                  

                      

*                    

គឺ                  
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*ការត្តុំងចិតាអស្ាិមានោះ         

គឺោកញ្ាោះកណាា ជលែ ។ 

*ការររួលរូនា នពីអនកដថ្រ 

គឺជលើកតថ្មែដល់ខែួ នឯង។ 

*ការរជនាញានត្តឹមចាុំរត់មាត់  

ជរើចង់ជចោះសាា ត់ត្តូវរកត្សាវត្ោវ  

*ការ                       

គឺ                  

*ការ                       

គឺ                   

*ការរូនា នរលមិនងាយស្ក 

ជរើជស្ពគរ់ស្កបរស្តងវិនស្។ 

*ការជធ្យវើ                    

គឺ                      
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*ការជធ្យវើ                     

                      

*ការជធ្យវើខុស្ោជរឿងធ្យមាត្ត 

   កុំេុស្ថាជរើរររាជ័យ  

*ការជធ្យវើខុស្អាចគិតងាីាន      

ឲ្យស្តស្នែ នមានស្តិ  

*                  ស្ស្មែង  

                         

*                      

                      

*ការជធ្យវើ                 

                    

*                      
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*                 នូវកុំេុស្  

                             

*ការជធ្យវើលអ             

                         

*                       

                    

*                       

                        

*                           

                         

*ការជធ្យវើអវីមិនជត្រើស្តិ 

កុំពុងត្រតិកមានឹងផល  

*ការនិោយជោយជរលរកយខ្ជែ ុំងៗ  

កុំពុងត្រឆុំងអារមាណ៍អនកសាា រ់។ 
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*                           

គឺ                  

*ការនុំជគឲ្យជធ្យវើអុំជពើលអ  ដូចអនកជិោះស្គីជដើរជ ើងភ្នុំ  

ស្តជរើនុំឲ្យជធ្យវើអុំជពើមិនស្មរមយ ដចូជិោះស្គីរមាែ ក់ពីជលើភ្នុំមកដ។ី 

*                                

                                 

*ការរជត្ងៀនត្តូវឲ្យមានលបិច 

គឺត្តូវត្តមចិតាគរុជកាស្លយ។ 

*ការរជត្ងៀនស្ដលមិនមានលបិច  

ជតើជធ្យវើជមែចឲ្យស្ិស្ស   យល់។ 

*ការរជត្ងៀនមិនានអរ់រំ  

ោជត្គ្មោះដ៏ធ្យុំដល់អនកស្ិកា។ 

*                                

គឺ                                  
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*ការរ៉ាងត្ាថាន មានជលើត្គរ់រូរ  

គួរស្តជរើស្យកត្ាថាន ត្តឹមត្តូវ។ 

*                         

                    

*                       

                  

*                          

                                

*ការត្រកាន់ចជត្មើនានខឹង  

មិនស្ិកាដឹងពីជេតុផល។ 

*ការត្រកាន់ត្ជុលានត្តឹមស្រកាក់  

ជត្រោះោអនា ក់ស្រកធ្យែុងសាមគគី។ 

*ការត្រកាន់ជត្រោះមិនចង់ឲ្យចាញ់ចិតា 

ស្តងនុំជីវិតធ្លែ ក់កនុងភាពអនារាយ។ 
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*ការត្ររូស្ានឹងអភ្ិវឌ្ឍន៍ 

ជត្រោះស្នែ នធ្លែ រ់រុំលារ់ខាិល។ 

*ការត្រត្ពឹតាជីវិតឲ្យថ្ងែ    

គឺមានតថ្មែមិនសារស្ូនយ។ 

*                        

                 

*                       

គឺ              

*                           

                           

*                           

                           

*ការជត្រើត្ាស្់នូវអុំជពើេិងា  

មិនរីត្ាថាន ថ្ន     ជលាក។ 
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*ការជត្រើត្ាស្់នូវអុំជពើេិងា  

មិនរីត្ាថាន     ស្តវជលាក។ 

*ការជត្រើត្ាស្់នូវអុំជពើេិងា  

 វិនស្ជខ្ជែ ចផាត្គួសារស្ងគម។ 

*ការជត្រើត្ាស្់              

                 

*                        

                      

*                       

                  

*                          

                       

*ការពឹងរក់អនកតូចនិងអនកធ្យុំ  

ស្តងស្ុខដុមដូចខ្ជវ ក់ពុំនក់ខវ ិន។ 
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*ការពាោមជធ្យវើឲ្យានជកើត  

ជរើរោកុំជណើតពិតត្ាកដ។ 

*ការពាោម               

                         

*ការពាោមជរៀន             

                        

*ការពាោមជរៀន                     

ជរើរមានគុំនិត។ 

*ការ                  

                  

*ការមិនយល់ោឫស្គល់ថ្នរញ្ញា  

ជធ្យវើមិនយល់ោស្ញ្ញា ររាជ័យ  

*ការមិនហ៊ា នស្ជត្មចចិតាជធ្យវើត្តូវ 

គឺោស្ត្តូវោមួយមនស្ិការ  
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*                       

                        

*                   

                      

*ការយល់ានមកពីពនយល់ត្តូវ  

ជរើរានោផែូវថ្នការចូលរួម។ 

*                    

                  

*ការរកា                   

                     

*ការរង់ចាុំមិនអាចស្ងឃឹមត្ាកដ  

អវីអាច    គឺស្ជត្មចចិតាជធ្យវើ។ 

*                      

គឺ                    
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*ការរឹងចជចស្មានោះ         

មិនស្ដល នំ ោះដល់អាត្តា ។ 

*                      

                        

*                      

គឺ                  

*                           

គឺ              

*ការជរៀន                 

                      

*ការជរៀនមិនស្មនជដើមបី  ជរៀន             

គឺជរៀនឲ្យជចោះ    ជមជរៀន។ 

*ការជរៀនជោោះត្សាយនូវរាល់រញ្ញា   

ជនោះជរើរោការជរៀនពីជីវិត។ 



pSayecjBIsalabzmsikSavtÖbUB’                   25 

*ការជរៀនជមើល     គិតសាា រ់           

  ោត្រោរ់ថ្នការជធ្យវើ។ 

*ការជរៀនឲ្យជចោះជមើលជធ្យវើគិតសាា រ់ 

  ោត្រោរ់ថ្នការអភ្ិវឌ្ឍ។ 

*                         

                       

*ការរិោះគន់                          

គឺវាស្់ស្ាង់ពីអាត្តា ។ 

*ការរិោះគន់ជោយ  និតសាថ រន 

ោរុំណងត្ាថាន ថ្នរណឌ ិត។ 

*ការរិោះគន់ជោយរជញ្ច ើចរជញ្ច ើ 

មិនស្មនដុំជណើរចិតាស្របុរស្។ 

*ការជលើកតជមកើង             
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*ការជលើកតជមកើង             

                       

*ការជលើកតជមកើងេួស្ត្រមាណ  

ោស្នា នថ្នកែីវិនស្។ 

*ការជលងស្លបងស្ុីស្ងថាកមានា   

អជសាចស្នា នពូជទាុំងត្គួសារ។ 

*                                      

                                      

*                  

                      

*                      

                             

*                       
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*ការវិនិចឆ័យខុស្                 

ោកុំេុស្អនកដឹកនុំ។ 

*                      

                         

*                 ឬ            

គឺ                              

*ការស្រាយចាយវាយត្តមកត្មិត 

ស្ុំរាុំងស្ុំរិតជីវិតរើករាយ  

*ការសាងស្ង់អាគ្មរអាចានជោយងាយ  

  ាកពណណរាយសាងនូវមនុស្សពិត  

*                     

                   

*ការស្ិកាត្គ្មន់ស្តោមា   

ឆននៈការងារជផែើមពីនិស្ស័យ  
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*ការស្ិកា                    

                         

*ការស្ិកា               

                       

*ការស្ិកា                  

                  

*ការស្ិកា                 

                       

*ការស្ិកា            

                  

*ការស្ិកាស្ផនកស្ិលបៈតន្រនាី  

នុំជកើតស្ិរើដល់កាយរញ្ញា ។ 

*ការស្ិកាពីភាពខុស្និងត្តូវ  

ជរើរានោផែូវថ្នភាពជោគជ័យ។ 
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*ការស្ិកាពីភាពររាជ័យ 

គឺមានតថ្មែដល់ជ័យជុំនោះ។ 

*ការស្ិកា             

                    

*                              

គ ឺ                           

*ការជស្ពគរ់          

គឺ                 

*ការជស្ពគរ់មិតែស្តរូររាងកាយ 

ខូចជ ា្ ោះរង់កាយជត្រោះមិនសាគ ល់ចិតា។ 

*                      

                      

*                    
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*ការសាា រ់                    

               

*ការសាា រ់ជត្ចើនចជត្មើនគុំនិត  

ស្ត្មារ់រុកគិតពិចារណា។ 

*ការសាែ រ់ជោយសារស្តកែីលៃង់ 

ោអនែង់រុកខតស្នែ ន។ 

*ការជស្ែៀករក់ស្មរមយ           

គឺជធ្យវើឲ្យខុ្ុំមានតថ្មែ។ 

*ការត្ស្វឹងមានជត្ចើនត្រការ  

ជត្គឿងជញៀនត្ស្ីត្សាអាយមុខ។ 

*ការស្អរ់ត្ស្ឡាញ់គួរកុុំជទាជមនញ 

ជធ្យវើលអជមែចមិញគង់មានជគស្អរ់។ 

*ការ                          
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*ការ   ហរខាោះខ្ជា យខុស្រុំនង 

កុំពុងអនាងអនកផងមាក់ងាយ  

*ការអរ់រំកុមារត្តូវមានត្គូរី  

គឺមាតុត្រុស្ត្ស្ីត្គូនិងត្ពោះស្ងឃ។ 

*ការអរ់រំ                         

                                  

*ការអរ់រំខវ ោះស្ិលបៈតន្រនាី  

ពុុំស្ូវមានន័យដល់ការស្ិកា។ 

*                     

                         

*ការអរ់រំចុំ            

                        

*ការអរ់រំត្តមរយៈស្ិលបៈតន្រនាី  

ោវិធ្យីត្រថ្ពត្រជស្ើរ   កនែង។ 
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*ការអរ់រំ                    

             KW       

*                              

                         

*                       

                    

*ការអរ់រំ               

                        

*ការអរ់រំ              

                       

*ការអរ់រំវិ   ន៍ត្តមស្ងគម  

ជរើរមិនោរ់ឃុុំត្រវតាិសាន្រស្ា  

*ការអរ់រំឲ្យយល់ត្តមផែូវត្តូវ 

ពិាកយកជៅរូនា នចិតារល។ 
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*                     

                 

*                    

                    

*ការឲ្យតថ្មែដល់អនកដថ្រ 

គឺមានន័យផាល់តថ្មែខែួ នឯង។ 

*                    

                             

*                               

                                   

*                        

                            

*កិចចការស្ដលត្ស្ឡាញ់ជពញចិតា 

ស្តងជួរជីវិតចិតាំ ឺផា។ 
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*កិចចការ                         

                           

*កិចចការ                       

                     

*កិចចការជធ្យវើមធ្យយ័តោរញ្ាតាិជោគជ័យ 

ជរើជធ្យវើរន្រងគរ់ន័យររាជ័យត្ាកដ។ 

*កិចចការជធ្យវើមានរជរៀរ         

ជរើរោមារោរថ្ងែងនូរ។ 

*កិចចការលុំាកស្តជៅជធ្យវើាន 

គឺអាចា៉ា ន់សាា នពីស្មតថភាព។ 

*                      

គឺ                       

*                          
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*                  

                      

*កិចចស្េការមានតថ្មែកនែង  

ស្ររោអនកផងមិនស្ដលគិតដល់។ 

*                            

                         

*                           

                      

*កុមារ     ជត្រៀរដូច ផ្កក          

ស្ដល   ត្តូវការ   រឹកស្ជនសើម។ 

*កុមារជត្រៀរដូចោត្កោស្ពណ៌ស្ 

ចាត់ោមនុស្សលអជៅកនុងពិភ្ពជលាក។ 

*                                    
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*-ជកើតោមនុស្សកុុំអន់ោង    

                          

*ជកើតោមនុស្ស            

មិនគួររស្់ជលើរុកខអនកដថ្រ។ 

*ជកើតោមនុស្សត្តូវសាគ ល់ត្តូវខុស្  

មិនរមាែ ក់កុំេុស្ជលើអនកដថ្រ។ 

*ជកើត                          

                           

*                           

                        

*កុុំគិតថាត្គ្មន់ជរើមិនទាន់ជចោះ 

កុុំរកស្តជលស្យកមកជោោះសា  

*កុុំគិតថាត្គ្មន់ជពលខែួ នគ្មា នកុំជណើត 

ជត្រោះផលស្ដលជកើតមានជគកុំពុងជួយ។ 
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*                                  

                      

*                                 

              

*កុុំឃាត់មាត់ចុំជរោះអនកថា  

ជធ្យវើឲ្យអសាច រយ  ត្រតិរតាិ។ 

*កុុំឃាត់មាត់អនកថា        

ត្តូវពិចារណាអវីគួរត្រតិរតាិ។ 

*កុុំជឃើញគុណអនកឆៃ យជត្ចើនោងអនកជិត  

ជត្រោះងវីតបិតអនកស្ដលជិតជួយត្រចាុំ។ 

*កុុំជឃើញជគខុស្ជត្រោះខែួ នថាត្តូវ  

តត្មូវត្តមអុំណាចោអនកដឹកនុំ។ 

*កុុំជឃើញភាពជលា ងងឹតស្ត្មារ់ខែួ នឯង  

ត្តូវខុំត្រឹងស្ត្រងជធ្យវើឲ្យជីវិតមានន័យ។ 
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*កុុំជឃើញអនកឆៃ យលអោងអនកជិត  

ត្តមការពិតអនកជិតជួយរារ់ឆន ុំ។ 

*កុុំជចោះចាុំត្តឹមស្ូធ្យយរត់មាត់ 

អនុវតាភាែ ុំងភាែ ត់មិនជចោះជធ្យវើ  

*កុុំជចោះស្តរជត្ងៀន   ជគ               

ត្តូវរិោះ     នខែួ នឯង  ។ 

*                    

                     

*កុុំជចោះានស្តត្តឹមថា      

ជធ្យវើជកើតផងណាជរើរ    ។ 

*កុុំជចោះានត្តឹមស្តការជរៀនស្ូ    

មិនអាចត្រដូចជរៀនជេើយជចោះជធ្យវើ។ 

*កុុំជជឿស្តជលើមាត់ជគថា  

ជមើលជធ្យវើផងណាជរើរត្តឹមត្តូវ។ 
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*កុុំត្តុំងខែួ នោអនកជចោះស្ពវត្គរ់  

ស្ដលគ្មា នត្រភ្ពពីការស្ិកា។ 

*កុុំត្តុំងខែួ នឲ្យ    ខាស្់េួស្  

ស្ត្កងរងជត្គ្មោះជត្រោះចរិត   ។ 

*កុុំរនាឹងរំពឹងរង់ចាុំស្តជុំនួយ 

គរបីរិោះត្ពួយជួយខែួ នឯងជរើរត្រជស្ើរ  

*កុុំទាន់ជជឿ             

                       

*កុុំទាន់ជជឿស្មាីនិោយលអ  

ស្ជងកតរនាមារោររាល់ថ្ងៃ។ 

*កុុំទាន់ជជឿអនកថា     

ត្តូវជជឿវិញណាលរធផលអនកជធ្យវើ។ 

*កុុំទាស្់ស្តនឹងរជងវើត្តូវ 

ជត្រោះមិនតត្មូវចិតាអនកថា  
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*កុុំរុកត្ពលឹងោតិជត្រៀរ   ដរត្សា  

នុំ  អរបញ្ញា ដល់ជៅស្នា ន។ 

*កុុំរុក                 

                      

*កុុំជទាមនស្សោមួយអវីស្ដលគ្មា ន  

ត្តូវស្ងអវីមានជេើយកុុំឲ្យាត់។ 

*កុុំជធ្យវើខែួ នដូចស្តវឍាមរា 

មានចរិតោដូចរាជស្ីេ៍  

*កុុំជធ្យវើខែួ នមនុស្សស្តជ ា្ ោះ      

ខុំត្រឹងរស្់ដូចតិរចាឆ ន។ 

*កុុំជធ្យវើ                        

        ជមើល         

*កុុំនិោយពីជរាោះសាា រ់  ខែួ នឯង  

គរបីគិតស្ត្កងដល់ចិតាអនកសាា រ់  ។ 
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*កុុំានខ្ជងស្ុុំមិនងុំរកា 

រង់យស្ឥតការជោយសារមារោរ។ 

*កុុំានត្គ្មន់ជោយមិនជចោះស្ត្កង 

ស្ដលោកស្នែងស្ស្វងាត់យស្។ 

*កុុំានត្តឹមស្តជចោះគិតមាត់ថា      

ជធ្យវើជកើតផងណាជរើរការត្រថ្ព។ 

*កុុំានត្តឹមថា                         

ត្តូវជធ្យវើោ៉ា ងណា ថាជេើយជធ្យវើជកើត។ 

*កុុំត្ររូស្ាោមួយជនរល  

នុំស្តមាក់ងាយដល់អាត្តា ។ 

*កុុំត្ររូស្ែោមួយរល 

នុំឲ្យងាយាត់រង់យស្  

*កុុំជត្រៀរត្ពលឹងោតិនឹងស្ុរា  

ជពលផឹកកាលណាជភ្ែចោតិកុំជណើត។ 
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*កុុំមានរស្សនៈចាុំស្តពឹងជគ  

មិនត្រជស្ើរជរអាចជគជមើលងាយ។ 

*កុុំជមើលងាយស្មតថភាពខែួ នឯង 

ស្តត្តូវជកាតស្ត្កងជចោះអនកដថ្រ  

*                              

                                

*កុុំរស្់ស្តជ ា្ ោះត្តូវយស្ាត់រង់  

ជត្រោះលបិចជវៀចវ៉ង់រនែុំជកងកិរ។ 

*កុុំរស្់ស្ត្មារ់សាែ រ់                

កុុំឆរ់ស្ត្មារ់យូរ។ 

*កុុំជរើស្ជអើងស្តរកវិធ្យីការររ 

កូវើដជរាគ្មោភាន ក់ងារចមែង។ 

*កុុំ                          
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*កុុំរំពឹងជលើស្មាីត្គូទាយ  

ត្តូវជចោះសាវ ធ្យាយពឹងគិតខែួ នឯង។ 

*កុុំឮជគថា                                  

ត្តូវពិចារណា ជេើយស្ឹមត្ស្ដី។ 

*កុុំជលើកថ្ដចារ់ជជើង  ជត្កាមោន់  

កុុំគិតថាត្គ្មន់គឺពុតអាត្កក់។ 

*                          

                              

*                      

                          

*កុុំស្មែឹងស្តជទាស្អនកដថ្រ 

គរបីរំថ្ពកុំេុស្ខែួ នឯង  

*កុុំ                         
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*កុុំេុីហស្តស្ភាពជត្ៅត្ាណ  

រ៉ាុស្នារហមស្ភាពកនុងចិតា។ 

*កុុំជ ើងជេើយកាិច                          

កុុំោន់ពនែិច អនកជៅពីជត្កាម។ 

*                        

                           

*                     

               

*កុំេឹងខឹងមិនានរុំជភ្ែច 

ជត្រៀរដូចកជមាចជភ្ែើងកនុងត្ាណ។ 

*កុំេុស្កុុំរំថ្ពស្តជទាស្     

គួរជចោះស្ជនា ស្ជរើរត្រថ្ព។ 

*កុំេុស្គឺោជមជរៀន            

ស្តត្តូវជរៀនកុុំឲ្យខុស្។ 
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*កុំេុស្ជត្ចើនមានស្តជលើអនកជធ្យវើ  

អនកស្ដលចាុំជមើលខុស្រារ់មិនអស្់។ 

*កុំេុស្ត្ចុំស្ដល                     

មិនស្ដលអភ្ិវឌ្ឍ។ 

*កុំេុស្ដូចត្ស្ជមាលអជនា លត្តមត្ាណ 

ជធ្យវើមិនត្រមាណត្រមារពិតោខុស្។ 

*កុំេុស្                

                       

                 

*កុំេុស្              

                       

*                      

                      

*កុំេុស្ត្តូវានជលើកស្លង  

កុុំខុស្កស្នែង    មាងជេើយមាងជរៀត។ 
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*កុំេុស្ថ្នអនកដថ្រ                  

គួររំថ្ពមកខែួ នឯង។ 

*កុំេុស្អនកដថ្រកុុំរំថ្ពជមើល  

ត្តូវខិតខុំជធ្យវើអុំជពើត្រថ្ពពិត។ 

*កាីស្ុខមានជេើយគួរជចោះរកា  

កុុំដល់ជត្រោះឆជរើរនឹកសាា យជត្កាយ។ 

*កនុងជលាកអវីៗស្ុរធស្តស្ត្រត្រួល  

អនកជមើលថាត្ស្ួលអនកររួលថាពិាក។ 

*                       

                

*ត្កត្រពយមាស្ត្ាក់គង់អាចរកាន 

ត្កចិតាស្នែ នត្កមួយជីវិត  

*ត្កត្រពយអាចជៅស្ជន្រងាគ ោះាន  

ត្កមារោរវិញគ្មា នានអវីស្ជន្រងាគ ោះ។ 
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*ត្កុមត្គួសារមានកិចចស្េការ  

ជធ្យវើឲ្យកុមារមានភាពរឹងមាុំ។ 

*ត្កុមជនផ្កា ច់ការ                         

ចរិតាតផារ អាត្តា និយម។ 

*ត្កុមជនផ្កា ច់ការ    

មិនស្ដលជស្នហត្រោធ្យិរជតយយ។ 

*ត្កុមរមិ ស្តងស្តរមិលគុណ 

ជត្រោះខុំស្រកពុនស្ុំរយអាត្កក់។ 

*ជកាងនឹងរឹក ជកាងនឹងថ្ត្ព ជកាងនឹងដី 

ចូរឳពុកមាែ យឃាា តខា ីត្រុងត្រយ័តន 

កុុំឲ្យជថាែ ោះជធ្លែ យស្ត្កងជលាមានវិរតាិ 

ឧរស្គគមកកមាច ត់ពិាកស្កកុន។ 
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x - x   



 

x - x   



 

3 
*                                  

               

*    គឺ                           

              

*ខនាីោត្រពយដ៏កត្ម            

កិជលស្រងកឲ្យចិតាខឹង។ 

*ខនាីោត្រពយ          រក 

ជត្រោះមាន ក់ៗត្ជក    មែរ់កុំេឹង។ 

*                      

                        

*                       

                        

*                                 
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*ខុស្ឬត្តូវតត្មូវស្តជលើអនកថា  

ានពិចារណាឬអាចា  ស្តជងោះ។ 

*    !                               

គឺ                

*ខាិលគឺោមនាិលថ្នភាពត្ក 

អាត្កក់ឬលអជកើតជោយត្រតិរតាិ  

*                    

                    

*ស្ខា រមិនជចោះស្ខា រជចោះស្តអង់ជគែស្ 

អជសាចជករ ាិ៍ណាស្់ររជរស្មិនយល។់ 

*ស្ខា រមិនជចោះស្ខា រថាជចោះស្តររជរស្ 

គួរស្ជងវគណាស្់កនូស្ខា រមនិជចោះស្ខា រ។ 

*ខយល់ស្ៃរ់មិនត្ាកដគ្មា នរឹករលក 

ជីវិតស្តវជលាកស្ុខរុកខោធ្យមាត្ត  

*ខ្ជែ ចលៃង់ត្រជស្ើរោងខ្ជែ ចជលែ  

  ធ្លែ ក់រជដែ ជត្រោះជលែ ត្តុំងខែួ នជចោះ។ 
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K - K   



 

3 
*                        

                         

*គរ់រណឌ ិតនុំជីវិតរុងជរាចន៍ 

គរ់រលរុោះជរាចេិនជហចរលាយ  

*-គរ់រណឌ ិតនុំជីវិតរុងជរាចន៍ 

                      

*គរ់រណឌ ិតនុំជីវិតរុងជរឿង 

គរ់រលនុំជរឿងវិនស្អនារាយ  

*គរ់រណឌ ិតានស្ុខកនែង  

គរ់រលជៅេាងអជសាចជករ ាិ៍។ 

*                       

                            

*                         
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*គរបីកុុំចាុំស្តត្ររូស្ែ 

ត្តូវជួយ ាំុល ាំុស្រកវិធ្យី  

*                           

                             

*                         

                    

*គរបីកុុំស្រាយកាែ យោរុកខ 

 រើករាយមានមុខជកើតរុកខាត់កាយ។ 

*គរបីគិតជេតុផលវិជាមាន 

ជរើរានោសាា នថ្នគុំនិត  

*គរបី                   

                       

*គរបីរមាែ រ់ជចោះស្ជងកត  

ជរើរអាចោស្ភ្នកថ្នជរោះដូង។ 



52                               TsSn³ Bwg-Kimeqn 

*គរបីជធ្យវើ                 

                     

*គរបីជធ្យវើអវីស្ដលត្កជេើយមាន  

ជនោះោស្នា នចិតាស្របុរស្។ 

*                          

                         

*                      

                              

*គរបីមានស្តិមុនគិតជធ្យវើ  

ជរើរោរជងវើមិនងាយជធ្លែ ោះជធ្លែ យ។ 

*គរបីមានស្តិមុនជធ្យវើ 

ជរើរានរជងវើមិនជថាែ ោះជធ្លែ យ  

*គរបី                   
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*គរបី                     

                  

*គរបីសាងសាន ថ្ដឲ្យជកើតោមុន  

ជរើរានោរុនជុំជនឿអភ្ិវឌ្ឍ។ 

*គិតមិនហ៊ា នជធ្យវើ                                

គិតឥតអុំជពើ គិតជដើមបីគិត។ 

*គុណជកើតមានកនងុស្នា នចិតែ 

ជរើរអាចរដិរតាិរជងវើលអ  

*                              

                                     

*-                         

                         

*                        
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*គួរកុុំស្រាយជភ្ែើតជភ្ែើនជភ្ែចខែួ ន 

ខណៈគ្មរ់ចួនខែួ នកុំពុងត្ក។ 

*                       

                           

*គួរជធ្យវើឲ្យត្ាកដមិនខាោះខ្ជា យ 

ជរើរមានពណណរាយកនុងជីវិត  

*-                          

                         

*-                          

                      

*ជគ្មរពចារ់ចរាចរណ៍    

ោស្ុជីវធ្យម៌ថ្នអនកជរើកររ។ 

*                 
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*                         

                           

*                   

                     

*                        

                          

*                             

                            

*គុំនិតស្ដលជថាកឬមានតថ្មែ  

ត្ារ់ត្តមស្មាីឬការស្រជស្រ។ 

*គុំនិតស្ដលានឲ្យអភ្័យ 

គឺមានន័យជស្ាើស្របុរស្។ 

*គុំនិតរញ្ញា ក់ពីស្ញ្ញា ណកុំជណើត 

ស្ដលអាចជធ្យវើជកើតអតថត្រជោជន៍ពិត  
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*គុំនិតរល             

                           

*គុំនិតរលមិនងាយរងាា ញមុខ  

គុំនិតស្ុកមម៉ាុកចាក់រុកពីជត្កាយ។ 

*                  

                     

*គុំនុុំស្តងគ្មា នកុំជណើត          

ានត្តឹមជកើតស្តរញ្ញា ។ 

*គ្មា នកិចចស្េការសាលានិងត្គួសារ  

លរធផលស្ិកាគ្មា នគុណភាព។ 

*គ្មា ន                      

                

*គ្មា នតថ្មែជរ ជរើអនកអរ់រំជគ  

ជធ្យវើខែួ នមិនឲ្យអនកដថ្រជគ្មរព។ 
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*                           

                            

*ត្គូថ្នការ      មាន៤                   

វដែៈឲ្យគ្មរ់ជួនជមើល សាា រ់ គិត ជធ្យវើ។ 

*                         

                         

*ត្គូរជត្ងៀនោរឹកជភ្ែៀង            

ស្ិស្ស   ជរៀនោវាលស្ត្ស្ ពុកស្ម៉ាដចូោជី ោតិ។ 

*ត្គូរជត្ងៀន                      

                               

*                             

                            

*ត្គូអរ់រំស្ិស្សត្ស្ុោះដូចអន្រងកង  

ស្ជត្មចរុំណងដល់អនកស្ិកា។ 
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X - X   



 

3 
*-                          

                        

*ជឃើញអនកដថ្រខុស្កុុំជទាជមនញ    

 ពាោមជួយវិញជោយចិតាជសាា ោះ។ 

*                        

                    

*-ឃាែ ុំងគុំនិតស្ត្មារ់ពិចារណា  

គួរ        សាា រ់ឲ្យានជត្ចើន។ 
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3 
*                       

                      

*                   

                    

*-                      

                   

*ងរ់ងុលនឹងរកយរជញ្ញា ររជញ្ច ើច  

ានត្តឹមជគជស្ើចជៅពីជត្កាយខនង  

*-                   

                     

*                        

                        

*ងារោឧកញ៉ា ជត្រោះានជួយោតិ 

រ៉ាុស្នាកុុំជឆែៀតរុំផ្កែ ញស្ងគម។ 
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3 
*ចង់កាែ យោអនកអរ់រំជគ  

   ត្តូវរិោះជរស្វ័យពិនិតយខែួ នឯង។ 

*ចង់ នំ ោះត្តូវជរៀនជុំនោះរញ្ញា  

ត្ស្រត្តមសាថ នការណ៍ស្ដលអាចជធ្យវើាន។ 

*ចង់ នំ ោះមិនរណែុ ោះការេវឹកហត់ 

នុំឲ្យរង់ាត់ធ្យនធ្លនមនស្ិការ។ 

*ចរិតខាោះខ្ជា យខាីខ្ជា                         

គឺោងារថ្នវិនស្  

*ចរិត                         

គឺ                  

*                    

                       

*ចរិតមិនជខាោះស្ដលមិនជចោះខ្ជា ស្់  

គុំនិតត្គ្មន់ណាស្់ស្តគ្មា នតថ្មែ  
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*ចរិតដល់ជត្តើយជស្ើយគូរ          

មិនស្មនោពូជអនកោ  

*ចរិតត្រកាន់ខឹងមានោះ 

ជត្រោះស្តកញ្ាោះថ្នតណាា   

*ចរិតត្រកាន់មានោះឆរ់ខឹង 

ជត្រោះមិនខុំត្រឹងស្មាា រិដឋិ  

*ចរិតមានោះស្ដលគ្មា នជេតុផល 

នុំរុកខកងវល់ដល់អនគត។ 

*ចរិតជរើស្ជអើង               

ោជភ្ែើងចុំជរើងរុំផ្កែ ញស្ងគម។ 

*ចាក់ដីខាស្់ជត្រោះមិនចង់ឲ្យលិចរឹក 

មិនានោនឹកលិចផាោះអនកដថ្រ។ 

*ចាក់ដីខាស្់ជត្រោះមិនចង់ឲ្យរឹកលិច  

លរធផលស្ជត្មចលិចផាោះជិតខ្ជង។ 
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*                

                 

*                  

គឺ                   

*ចិតា                    

                  

*ចិតាគ្មរ់និងទាស្់ជៅជិតគ្មន      

គរបីជនត្តូវត្រយ័តន។ 

*ចិតាចាុំងមិន នំ ោះកែីកុំណាញ់ 

ចិតាចាុំងស្តងចាញ់កាីមានោះ។ 

*ចិតាោរណឌ ិតពិ   ាកជធ្យវើ  

ចិតារលងាយជធ្យវើ    ោងរណឌ ិត។ 

*ចិតាោរណឌ ិតមិនងាយជធ្យវើាន  

ចិតារលសាមានយងាយជធ្យវើកនែង។ 
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*ចិតាស្ដលលអកត្ម   ជធ្យវើាន  

                      

*ចិតាមានោះររឹងរឹងរូស្            

រងកោពយុោះររាជ័យ។ 

*ចិតាមានោះជត្រោះចង់ នំ ោះចាញ់ 

គឺោស្ុំណាញ់ថ្នកែីរុកខ។ 

*ចិតារ    ស្ត្ចស្ណនឥស្ា 

អារមាណ៍ំឺផាគ្មា នកែីស្ុខ  

*ចិតា ឬ                  

                          

*ចិតាស្ុខជត្រោះកែីស្ៃរ់សាៃ ត់  

កុំចាត់វិរតាិផងទាុំងពួង  

*                       
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*                       

                 

*                          

                     

*                  

                    

*                  

                  

*                   

                       

*ចិតែអនយតិ   យសាមានយ  

មិនអាចជកើតាន      ស្ុខ  

*ចិតាអាត្កក់លអកុុំស្មាគ ល់ត្តឹមរកយស្មែីថា 

ពិនិតយខែ ឹមសារវិចារវាយតថ្មែោផលពិត។ 
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*ចុងរ៊ា៊ិកតូចអាចជធ្យវើឲ្យានលរធផលធ្យុំ  

ដូជចនោះគួរកុុំចាុំានផលធ្យុំជរើរជធ្យវើ។ 

*   !                 

                    

*   រួមគ្មន ររ់សាក ត់កមាច ត់          

ជោយត្រការស្មាអ តអនម័យោចមបង  

*ចុំណងសាមគគីដ៏រឹងមាុំ        

គឺោកមាែ ុំងខវោះមិនាន។ 

*ចុំណីអាហរគ្មា នអនម័យ 

កុំពុងត្រល័យជននុជន  

*                

គឺ                   

*ចុំណីអាហរោអាវុធ្យមុខពីរ    

មួយឲ្យរស្់ជីវើពីរគឺស្មាែ រ់។  
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*ចុំណីអាហរស្ដលមានអនម័យលអ  

នុំឲ្យស្ុខភាពរវររូរកាយមាុំមួន។ 

*ចុំណីអាហរមានសារធ្លតុគីមី 

កុំពុងស្មាែ រ់ជីវើអនកពិសា។ 

*ចុំណីអាហរអនម័យ           

មានតថ្មែដល់ស្ុខភាព  

*ចុំជណោះគ្មា នរីរញ្ចរ់      

ត្រស្រ់មិនស្ដលត្គរ់ត្ជុង។ 

*ចុំជណោះដឹងជកើន                       

ចជត្មើនពីសាា រ់។ 

*ចុំជណោះដឹងគឺ             

                        

*ចុំជណោះដឹង   ានមកពីការជរៀន 

នូវ         ស្ដលជៅជុុំវិញ    ។ 
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*                           

                   

*                       

                       

*                          

                          

*ជចោះ   ជដើមជេតុមកពីលៃង់ 

ពាោមត្រឹង   ានជចោះ   ។ 

*-                      

                       

*-                      

                       

*ជចោះពិតត្ាកដ                   

ំរ់ស្អរ់ភាពលៃង់។ 
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*ជចោះមិនស្ដលចរ់               

ត្រស្រ់មិនស្ដលោរ់។ 

*ជចោះស្ូធ្យយធ្យម៌ចាុំរត់មាត់  

ដល់ត្រតិរតាិជឃែ ៀងឃាែ តឆៃ យ។ 

*ជចោះឲ្យស្ពវស្ឹមជធ្យវើជៅស្ក  

ជរើរមិនស្ត្រោកស័យត្រពយធ្យន។ 

*    គឺ                       

គឺ                   

*                  

                  

*               គឺ        

                        

*                   
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q - q   



 

q - q   



 

3 

*    គឺ             

                       

*ឆកជីវិតស្ដលស្វងឬខែ ី        

គឺវាអាត្ស្័យ   គុំនិត។ 

*ឆកជីវិតានស្ចកជចញោពីរ                

មួយគឺជីវើ ពីរ  គុំនិត។ 

*ឆន ុំងាីអាចត្រល័យកូរ៉ូណា 

ជរើានរងាក រមិនជដើរជផែស្ផ្កែ ស្  
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C - C   



 

C - C   



 

3 
*ជក់ារើខូចស្ុខភាពអនកនិងខុ្ុំ  

ដូជចនោះស្ូមកុុំពិសាារើ។ 

*-                     

                           

*ជនរលមិនងាយសាា រ់ស្មាីពិត  

ឯជនរណឌ ិតសាា រ់ជេើយ     ។ 

*                               

                                

*ជិតក៏រុណយឆៃ យក៏រុណយ  

ឲ្យស្តត្គរ់ជនត្តុំ ចិតាត្រ  រតាិ។ 

*ជីវភាពមនុស្ស        ជលើជលាក  

អនកជធ្យវើថាជថាកអនកជមើល  ជឃើញ ថ្ងែ។ 

*                       

                    



pSayecjBIsalabzmsikSavtÖbUB’                   71 

*                                     

            

*ជីវិតជត្រៀរដូចពពករសាត់ 

ត្តូវស្ងត្រយ័តនឃាែ តពីកាោ។ 

*                       

                   

*ជីវិតសាែ រ់ពិតស្តវិញ្ញា ណរស្់ 

ជរើរោកិតាិយស្រស្់ឧតាម។ 

*ជីវិតសាែ រ់រស្់ខ្ជងមុខមិនជរៀង 

គរបីចិតារាងសាងារោផល  

*ជីវិតអនករស្់ជត្រោះធ្យមាោតិ  

ោតិលបីជ ា្ ោះជត្រោះស្ងគមលអ។ 

*ជួយអនកជត្តកោ៉ា កគួរស្តជមើលជគ  

ខុំជួយខែួ នជរជពលស្ដលលុំាក។ 
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*ជួយអនករន់ជខាយឲ្យមានសាា រតី  

ោអនកត្រថ្ពត្រជស្ើរកនែង។ 

*ជជឿឲ្យមានជេតុ                

មិនត្រមារមិនជសាកា។ 

*ជោគជ័យគួររំថ្ពពីលរធផល 

គុំនិតនុំដល់ចុំជគ្មលជៅពិត  

*                     

                   

*                         

                         

*    ត្ចស្ណនស្ស្នំឺចុកចារ់ 

កុំពុងស្មាែ រ់នូវមនស្ិការ  

*                                
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*                     

                           

*ជុំនញពឹងចុំជណោះ    

ជត្កាយពីជចោះជរើរមានជុំនញ។ 

*ជុំជនឿស្ដលគ្មា នជេតុនិងផល  

នុំរុកខកងវល់ដល់អាត្តា ។ 

*ជុំរក់ត្តូវជជឿោក់អាចជោោះរុំណុល  

កុុំឲ្យខវល់អារមាណ៍កុំពុងជុំរក់  

*                           

                             

*ជិោះកង់ជថាកឲ្យចរិតថ្ងែ  

 ងជិោះឡានថ្ងែ  ចរិតជថាក។ 

*ត្ជលក់ស្មែីជ ែ្ ោះនឹងរលនុំរង់យស្ 

ស្៊ាូតត្តុំងជ ែ្ ោះនឹងរណឌ ិតជកើតរញ្ញា   
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j - j   



 

Q - Q   



 

j - j   



 

3 
* នំ ោះត្ាកដានមកពីការចាញ់  

ដួលជេើយជត្កាកវិញរិោះរកភាព នំ ោះ។ 

*                           

                               

*-                        

                 

 

3 

*                            

            ក     

*ញុុំអវីជចាលស្ុំរាមជលើជត្កាមតុ  

ផាល់ផលអាត្កក់កិតាិយស្ខែួ នឯង។ 

*ញុុំអវី ចូរកុុំជភ្ែច          

       ខាុ រមាត់ោត្រចាុំ។ 
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d - d   



 

d - d   



 

3 
*ដឹកនុំគួរគិតពីលរធផល  

ជរើរានដល់អនកដឹកនុំលអ។ 

*ដឹកនុំគ្មា នយនាការត្តួតលអ  

រាយការណ៍រនាភ្ូតរណាែ ក់។ 

*ដឹកនុំោត្រជោជន៍ស្ត្មារ់ជគ  

ចុំស្ណកខ្ជងជជរស្ត្មារ់ខែួ នឯង។ 

*                     

                       

*                       

គឺ                        

*                             

                         

*                         
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*ដឹងថារលគួរជគចឲ្យឆៃ យ  

ជរើរមិនអនារាយដល់អាត្តា ។ 

*ដឹងថាលៃង់ខុំត្រឹងជចោះ           

ោត្រជឆោះថ្នរណឌ ិត។ 

*                    

                      

*ដឹងលៃង់គង់ពាោមជចោះ 

នូវចុំជណោះស្ដលជៅលៃង់។ 

*ដឹងលអអាត្កក់ត្ទាុំជធ្យវើមិនាន 

ជត្រោះស្តស្នែ នចិតាត្រងុជាន។ 

*                                   

                       

                

*ជដើមបី                      
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z - z   



 

z - z   



 

D - D   



 

*ជដើរស្តជរៀនមិនស្ដលានជួយជធ្យវើ  

ខ្ជតឥតអុំជពើគ្មា នជួយស្ងគម។ 

*                    

                      

 

3 
*                         

                             

*-                     

                           

 

3 

*-                    
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Z - Z   



 

t - t   



 

N - N   



 

3 

*ឍាលិនស្ត្រថាអនកចាុំងមានស្ខលការររ 

ស្ិកាខ ត្គរ់គ្មន មានវិោា ជធ្យវើោស្ខល  

 

3 

*-                      

                           

 

3 
*តជមកើងខែួ នជចោះស្តមិនខវល់ដឹង  

កុំពុងខុំត្រឹងរកកាីវិនស្។ 

*                             
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*តថ្មែការងារចុំណោុះជលើអនកជធ្យវើ  

ជរើថាមិនជធ្យវើ     ឥតត្រជោជន៍។ 

*តថ្មែការងារពឹងស្មតថភាពមារោរ 

ត្រឹងស្ត្រងខា ីឃាា តជោយមានមនស្ិការ។ 

*តថ្មែការហ៊ា នលោះរង់ 

គឺអាចជត្សាចត្ស្ង់សាថ នការណ៍។ 

*តថ្មែ                                

         គឺ                      

*                        

គឺ                     

*តថ្មែថ្នត្រពយររស្់  មិនានជត្រើជសាោះ 

ក៏ោចុំស្ណកថ្នការចុំណាយ។ 

*តថ្មែពិតមិនស្ថិតជលើការនិោយលអ  

ត្រត្ពឹតាជសាា ោះស្ជនោះជរើរោតថ្មែពិត។ 



80                               TsSn³ Bwg-Kimeqn 

*តថ្មែមិនអាត្ស្័យត្តឹមត្ាក់ស្័កែិយស្ 

ជក   ជ ា្ ោះ  ជរាោះោកិតាិយស្ត្រថ្ព  

*តថ្មែអាត្ស្័យជោយរជងវើ          

ស្ុច រិតជធ្យវើោត្រចាុំ  

*                           

                           

*                         

                       

*                          

                     

*                          

                        

*                       
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*                           

                        

*ត្តូវខុស្មិនកុំណត់ត្តឹមការគិត  

អវីខុស្ត្តូវពិតគឺផលោក់ស្ស្ាង។ 

*ត្តូវស្រងស្ចកោច់ោមួយខុស្  

ជរើចារ់កុំេុស្ខុស្ត្ពមគ្មន ។ 

*ត្តូវរស្់ឲ្យានគ្មរ់             

ជរើរមិនងារ់ស្នា ន។ 

*ត្តួតពិនិតយកុំពុងជធ្យវើញយៗ  

ជរើរមិនជថាែ ោះជធ្លែ យនូវរាល់ស្ផនការ។ 
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f - f   



 

f - f   



 

3 
*ជថាកក៏ជថាកចុោះឲ្យស្តថ្ងែ        

កុុំឲ្យស្តថ្ងែតថ្មែជថាក។ 

*ជៅស្កស្ដលដឹងរាក់ជត្ៅ     

ជត្រោះធ្លែ រ់ជៅោកមាករ។ 

*ថ្ងៃណាក៏ោថ្ងៃរុណយស្ដរ     

ឲ្យស្តស្ខា រត្ពមត្រតិរតាិ។ 

*ថាន ក់ជត្កាមជចោះភ្ូត  

មកពីជលើជឆតគ្មុំត្រជោគជ័យ។ 
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3 
*រជងវើខុស្ត្តូវខែួ នឯងអាចដឹង  

គួរកុុំខុំត្រឹងជត្រើរកយជោោះសា។ 

*រជងវើ                  

                  

*រជងវើរងាា ញពីផនត់គុំនិតមារោរ 

រុគគលជចាលជមសៀតឬថ្ងែថ្ងៃអនគត។ 

*រជងវើររស្់ឪពុកមាា យ  

ត្ត្តរ់ត្តមានងាយពីកូនជៅ។ 

*រជងវើអាត្កក់ត្តមលងអាត្តា   

ជធ្យវើលអវិញណាស្នា នរើករាយ។ 

*រមាែ រ់ភ្ូតភ្រ       មានអនកគ្មុំត្រឲ្យជចោះកុេក។ 

*                              
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*រស្សនកិចចជត្ចើន    ចជត្មើនរញ្ញា              ។ 

*រស្សនកិចច       គឺ                    

*រស្សនៈមិនជរៀតជរៀនអនកដថ្រ 

គឺរស្សនៈមានន័យត្រជស្ើរកនែង។ 

*រស្សនវិស្័យ៖ 

  -                              

  -                     តិដឋ 

  -                             

*                  

                    

*រីណាមានស្ុំរាម   អនកត្គរ់ត្គងរីជនោះមាន 

ស្មតថភាពទារោស្ុំរាម។ 
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*រឹកចិតាភ្កាី                

គឺមានអតថន័យកាត់ថ្ងែមិនាន។ 

*រឹកលាងជត្មោះនូវមនាិល  

ភាពខាិលជត្មោះជោយឧស្ាេ៍។ 

*រឹកជ ើងត្រស្ជងគ្មន ចាក់ដីខាស្់  

ដល់ជពលរងជត្គ្មោះរឹកលិចទាុំងអស្់គ្មន ។ 

*                   

                   

*                      

                        

*ជទាោះរីត្គូខុំត្រឹងោ៉ា ងណា គ្មា នកិចចស្េការពីត្គួសារ 

កុមារគ្មា នការអភ្ិវឌ្ឍ។ 

*      ចាយមិនគិតរុំផ្កែ ញត្ាណ  

ត្កត្តមទាន់ានជត្រោះកាីត្រមារ។ 

*                        
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*                      

                      

*                              

                           

*ត្រពយ               

                 

*ត្រពយមានឬត្កជត្រោះស្តមារោរ 

ត្កជវើនខុំជឆែៀតខាោះខ្ជា យស្ុំថ្ច  

*ត្រពយ                      

                        

*ត្រឹស្ែីោមាគ្ម៌ពិតត្ាកដ  

ស្ត្មារ់អនកេាត់ចត់កនុងការងារ។ 

*ត្រឹ                       

                            

*ត្រឹស្ាីស្ដលមានឬគ្មា នតថ្មែ 

ពុំនក់អាត្ស្័យការត្រតិរតាិ។ 
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F - F   



 

F - F   



 

3 

*ធ្យនធ្លនមនុស្សោកមាែ ុំងរីពីរ   

រញ្ញា មូលមីអងគភាពខាង់ខាស្់។ 

*ធ្យមាោតិជួយជីវភាពមនុស្ស   

ជោយយកចុំជណោះជៅជត្រើវា។ 

*ធ្យមាោតិជួយមនុស្ស         

ជពលជយើងជចោះរកាស្ង។  

*ធ្យមាោតិជធ្យវើឲ្យជីវិតរស្់  

ជរើជយើងទាុំងអស្់ជចោះការររ។ 

*ធ្យមាោតិរជត្មើមនុស្ស      

ជពលអភ្ិវឌ្ឍជោយស្កាា ។ 

*ធ្យមាោតិរុំផ្កែ ញមនុស្ស  

ជពលណាមនុស្សរុំផ្កែ ញធ្យមាោតិ។ 
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*ធ្យមាោតិពុំនក់មនុស្ស         

 រើឯមនុស្សពឹងធ្យមាោតិ។ 

*ធ្យមាោតិស្មាែ រ់មនុស្ស  

ជពលត្កុមមនុស្សរុំផ្កែ ញវា។ 

*ជធ្យវើ                

                           

          

*ជធ្យវើ                       

           គឺ            

*ជធ្យវើអាត្កក់កុុំថាជគមិនដឹង  

គរបី  ត្រឹងពាោមស្កត្ាណ។ 

*ជធ្យវើឲ្យជគត្ស្ឡាញ់មិនងាយជរ  

ជធ្យវើឲ្យជគជជរ   ងាយណាស្់។ 

*ជធ្យវើអវីកុុំត្តមជគត្ារ់ ោរមាែ រ់មិនត្រថ្ព 

ជធ្យវើអវីត្តមការថ្ចន ឲ្យមានន័យ ជរើរត្រជស្ើរ។ 
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*ជធ្យវើអវីកុុំត្តូវស្តចិតាអនកថា  

គួរជធ្យវើោ៉ា ងណាត្តូវចិតាអនកជធ្យវើ។ 

*ជធ្យវើអវីគង់ស្តអនកដថ្រដឹង  

រ៉ាុស្នាខុំត្រឹងលាក់ស្ភ្នករុំថ្ភ្ែ។ 

*ជធ្យវើអវីគរបីឲ្យជមើលកាល  

ជរើរមិនរណាា លខូចការធ្យុំ។ 

*ជធ្យវើអវី ជដើមបីររួលផល    

ោងគិតមនិដល់ជធ្យវើជដើមបីជធ្យវើ។ 

*ជធ្យវើអវីស្ដលមានជេតុនិងផល  

ជរើរស្ជត្មចដល់រុំណងត្ាថាន ។ 

*ជធ្យវើអវីជរើមិនចង់ឲ្យជគដឹង      

គួរកុុំខុំត្រឹងជធ្យវើមិនគរបី។ 

*ជធ្យវើអវីឲ្យស្តជគថាជធ្យវើ      

ខ្ជតឥតអុំជពើ   ត្រជោជន៍។ 
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n - n   



 

n - n   



 

3 

*នយកធ្យម៌មាន   ត្ាុំមួយ  

ពិតោជលើកស្ាួយតថ្មែដឹកនុំ។ 

*នយក                 

                           

*នយក                

គឺ                  

*និោយតិចស្តជធ្យវើជកើតជត្ចើន  

ជរើរចជត្មើនដល់ោតិស្ងគម។ 

*និោយមិនរំខ្ជនអនកដថ្រ  

ោអធ្យាត្ស្័យថ្នមនុស្សលអ។ 
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*និ                          

           គឺ               

*ជៅោមួយគ្មន ជចោះស្តខុស្ទាស្់  

ជពលស្រក  អស្់ជរើរនឹកជសាកសាា យ។ 

*ជៅជពលឮកុុំត្រញរ់និោយ 

នុំឲ្យអនារាយជោយសាា រ់ត្ច ុំ។ 

*                     
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b - b   



 

b - b   



 

3 

*រងក កាា រ់ ឆក់ ជឆែៀត  ឱកាស្  

  ោ    សាន្រស្ាអនកដឹកនុំ។ 

*រងកជជមាែ ោះគ្មា នផលចុំជណញ  

ជរើត្តូវគ្មន វិញចុំជណញទាុំងស្ង។ 

*                       

                 

*                         

                      

*រជត្ងៀនជគជភ្ែចជរៀនខែួ នឯង  

                     

*រជត្ងៀនជគជភ្ែចជរៀនខែួ នឯង  

ោជត្គ្មោះថ្ត្កស្លងដល់ស្ងគម។ 
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*រជត្ងៀនមានកិចចស្តងការ   

ជត្រៀរដូចចងាវ អុុំរូកជៅមុខ។ 

*រជត្ងៀន                 

គឺ                     

*                     

                        

*រញ្ញា តូចកុុំរុកឲ្យធ្យុំ            

គរបីត្តូវផែុុំពនែត់រញ្ញា ។ 

*                       

                       

*រណឌ ិតជគចរលទាល់ស្តចាកត្ស្ុក 

ជរើចង់ត្ស្ណុកត្តូវខុំពីជកាង  

*រណឌ ិត   ងងឹតនូវចុំជណោះ  

ជត្រោះមិនត្រឹងជចោះវិោា រនា  
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*                         

                               

*រណឌ ិត                

                          

*រណឌ ិតស្តជ ា្ ោះកិតាិយស្គ្មា ន 

ជីវិតរស្់រានមិនមានតថ្មែ  

*រណឌ ិតស្តជ ា្ ោះកិតាិយស្មិនយូរ 

ជត្រោះគ្មា នគុំរូរុកោត្រជោជន៍  

*រណឌ ិតស្តជ ា្ ោះរញ្ញា មិនគ្មរ់ 

ជត្រោះគ្មា នរមាែ រ់រនាស្ិកា  

*រណឌ ិតរូនា នចង់ឲ្យត្ស្ណុក 

ត្ត្តរ់រលមិនស្ុខរស្មងជួរភ្័យ។ 

*រណឌ ិតជធ្យវើអវីស្រែកៗពីជគ  

ានត្តឹម   ជជរស្តមានត្រជោជន៍  
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*រណឌ ិតជត្រើមជធ្យាាយរូនា ន  

គ្មា នគិតជរៀតជរៀនដល់អនកដថ្រ។ 

*រណឌ ិតពិត           

ស្តងមានគុំនិតចង់ជួយអនកដថ្រ។ 

*រណឌ ិតពិត                              

ស្តងមិនត្រត្ពឹតាមារោរមនុស្សរល។ 

*រណឌ ិតមានជត្ចើនណាស្់  

រ៉ាុស្នាជៅខវោះរណឌ ិតោត្រជោជន៍។ 

*រណឌ ិតមានជត្ចើនអជនក  

រ៉ាុស្នាចស្មែកខវោះនូវរណឌ ិតពិត។ 

*រណឌ ិតមានត្តឹម  ស្ញ្ញា រ័ត្ត   

អាចនុំ   វិរតាិដល់ស្ងគម  

*                                     
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*រណឌ ិតមានោះវិនស្អាត្តា  

ជត្រោះមិនត្តូវការមតិរូនា ន  

*រណឌ ិតសាងលអកត្មរលសាររ  

ជត្រោះរលវឹកវរសាងអុំជពើអាត្កក់  

*រណាណ ល័យ  

គឺោាវស្ត្មារ់ឲ្យអនកជត្រើចូលត្សាវត្ោវ។ 

*រណាណ ល័យស្ដលមានត្រជោជន៍ 

ត្តង់អនកជចោះជត្រើត្ាស្់ឲ្យានោត្រជោជន៍។ 

*ររពិជសាធ្យន៍             

                 

*ររពិជសាធ្យន៍លអជិតមិនស្ដលជមើល  

ជត្រោះខ្ជែ ចការជធ្យវើត្តមជគវាអន់។ 

*រ                      
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*ររិមាណរងាា ញពីគុណភាព 

 រើការ     ឆែ តរងាា ញពីស្មតថភាពត្រថ្ព។ 

*ររិមាណានពីគុណភាព  

ររិមាណទារគុណភាពអន់។ 

*ររិមាណរើកចជត្មើន      

គឺានចារ់ជផាើមពីគុណភាព។ 

*ររិសាថ នររិស្ុរធសាអ តាន 

ជត្រោះមិនរំខ្ជនពីមហជន  

*                        

                  

*                                 

                          

*                   
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*                   

                    

*                   

                       

*                              

                           

*រុគគល                 

                 

*រុគគលជចោះជគ្មរពជកាតស្ត្កង  

មិនស្ដលស្ស្មែងវាយឫកខាស្់។ 

*រុគគលជចោះ                 

គឺ                    

*                 
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*                 

                  

*                  

                   

*                          

                          

*                       

                   

*រុគគល                     

                               

*រុគគលស្ដលចិតាស្របុរស្ជសាា ោះ  

មិនចង់ានជសាោះពីការតរគុណ  

*រុគគលស្ដលជចោះជគ្មរពជកាតស្ត្កង  

រូនា នរស្មងានោស្របុរស្។ 
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*រុគគលស្ដលពឹងឲ្យស្តជគជួយ  

សាា រតីជផាកផាួលពឹងជគរេូត។ 

*រុគគលស្ដល  ឬ        

គឺ                     

*                        

                        

*                             

                                

*                       

                    

*រុគគលជៅស្តកនុងវង់ស្លបងត្សា  

ចង់ជធ្យវើអាចារយអនកណាជគសាា រ់។ 

*រុគគលរុំជពញភារកិចចានលអ  

នុំថ្ងែរវរដល់ស្មូេភាព។ 
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*រុគគលត្រត្ពឹតាស្តស្លបងត្ស្ីត្សា  

ចង់ជធ្យវើអាចារយអនកណាជគ   ។ 

*             គឺ         

           គឺ           

*                         

                          

*រុគគលមិនសាគ ល់តថ្មែខែួ នឯង  

គឺរស្មងស្តងជួរកែីវិនស្  

*                            

                              

*រុគគលរស្់គួរជចោះឲ្យតថ្មែ  

កុុំចាុំកសិណកស័យជរើរជលើកស្រជស្ើរ។ 

*                     
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*                        

                         

*                     

                     

*រុគគលស្ករ់ស្កល់នឹងចុំជណោះ 

គិតថាជគជចោះមិនដល់អញ។ 

*                        

                       

*រុណយគឺកសាងនូវអុំជពើលអ  

អនកត្គរ់ត្ស្ករត្តូវត្រតិរតាិ។ 

*រុណយជិតខែួ នោមួយឪពុកមាា យ  

រុណយរារ់ថាឆៃ យមិតាញតិរងរអូន។ 

*រុណយជិតៗជត្ចើនស្តជមើលរំលង  

ជរើឆៃ យវិញផងជធ្យវើជោយមេិចឆត្ត។ 
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*រុណយជុុំវិញខែួ នមិនចូលចិតាជធ្យវើ  

ជរើឆៃ យវិញជមើលមិនជោយរញ្ញា ។ 

*រុណយ               

                   

*រុណយនិងារស្តងស្ចកោច់ពីគ្មន   

គួរស្តជនជរើស្យកខ្ជងរុណយ។ 

*រុណយនិងារមានជៅ  កនុងចិតា  

ត្តមការត្រ     ថ្នកិចចការងារ។ 

*រុណយនិងារមានជៅកនុងចិតា  

ជយើងអនកត្រតិរតាិជរៀនរាល់ថ្ងៃ។ 

*រុណយ                     

                

*រុណយស្ត្រថាការជធ្យវើអុំជពើលអ  

ជមាចត្រោនិករមិនត្ពមត្រតិរតាិ។ 
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*                       

                  

*រុណយមិនចាុំាច់ទាល់ស្តជៅវតា  

ជួយជនរុគ៌តក៏   ានរុណយ។ 

*រុណយមិន                         

                                  

*រុណយស្័កាិខាស្់គួរោក់ខែួ នឲ្យទារ  

ជរើរោមារោរថ្ន   ដឹកនុំ។ 

*                             

                              

*រុណយត្ស្ុកជយើងមានជត្ចើន    ណាស្់  

អនកសាគ ល់រុណយចាស្់មានជោយកត្ម។ 

*រុណយមានោជរៀងរាល់ថ្ងៃ   

ឲ្យស្តឃាែ តឆៃ យពីារ។ 
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*រុគគលិកជធ្យវើខុស្            

ោកុំេុស្ររស្់ជមដឹកនុំ។ 

*ជរើកាច់ឫកេុំមិនខុំត្រឹងជធ្យវើ  

គឺោអុំជពើាត់យស្តថ្មែ  

*ជរើកុំសាកត្តុំងខែួ នត្គ្មន់ជរើ 

គឺោដុំជណើរចិតាជត្តកោ៉ា ក  

*                               

គឺ                      

*                              

               

*                     

                     

*ជរើត្កត្រពយអាចនឹងស្ងឃឹមរកាន  

មារោរស្នែ នត្កគឺតត្តកូល  
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*ជរើត្កជត្រោះធ្យមាោតិអាចមានញតិជួយ 

ត្កខាិលរលួយត្ពោះក៏ជួយមិនាន។ 

*                               

                

*                        

                      

*                          

                   

*                     

គឺ              

*                       

                    

*                             
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*                   

                     គឺ              

*ជរើគិតពីជេតុឲ្យរំពឹងផល  

ជនោះជរើរានដល់គុំនិតអនកជធ្យវើ។ 

*ជរើគិត                     

                        

*ជរើជគខឹងជត្រោះខុំត្រឹងសាងលអ 

កុុំលអក់កករនុំខូចចិតារុណយ  

*ជរើជគខឹងជត្រោះ  មិនដឹងខុស្ 

មិនស្មនកុំេុស្អនករូនា ន    

*ជរើ                    

                      

*ជរើ                        
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*                      

                       

*ជរើជគជធ្យវើអាត្កក់កុុំស្ងត 

ពាោមជធ្យវើលអមិនរងកភ្័យ។ 

*ជរើគ្មា នគុំនិតគឺគ្មា នកុំជណើត  

មិនអាចកជកើតជៅោត្រពយធ្យន  

*                      

             គឺ         

*ជរើត្គ្មន់ស្តឮនិោយត្តមជគ 

មិនគរបីជរនុំាត់តថ្មែ  

*ជរើត្គ្មន់ស្តសាែ រ់ ាត់ការចងចាុំ                 

២៥-៣០កនុង២៤ជមា៉ា ង។ 

*ជរើត្គ្មន់ស្តសាែ រ់អាចាត់នូវការចងចាុំ 

ជរើកត់ចុំណាុំជភ្ែចជៅចាុំជត្រោះកត់ត្ត្ត  
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*ជរើជឃើញខុស្ភាែ មស្កភាែ ម  

ជរើរមានវិញ្ញា ណចងចាុំ។ 

*ជរើចង់ជចោះមិនត្តូវខ្ជែ ចខ្ជត  

ជរើចង់ឆែ តស្ងាវ តគិតគូរ។ 

*ជរើចង់ចុំជណញត្តូវកុុំត្រមារ  

ជត្រោះខ្ជតមកពីត្រមារជរឿយៗ។ 

*ជរើចង់ជួយជគត្តូវជត្តៀមជរៀមរុកខ  

ស្ត្មារ់កាីស្ុខដល់អនកជត្តៀមភ្័យ។ 

*                       

                     

*ជរើចង់ជលើកស្ាួយដល់ស្ិរធ ិកុមារ  

មិនស្មន            ជធ្យវើជ ើយ។ 

*                            
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*                          

                          

*         គឺ         

                       

*                       

                          

*                           

                         

*                   

                     

*                        

                       

*                       
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*ជរើជចោះត្តមជគថាស្តមិនដឹង  

ជចោះរជរៀរេនឹងជចោះមិនត្ាកដ។ 

*                     

គឺ                 

*ជរើជចោះ                  

                      

*                           

                                

*                        

                   

*                 

គឺ                 

*ជរើោត្គូរអ៊ាូពីលុំាក  

នុំឲ្យត្ាស្ចាកពីនមអនកធ្យៃន់  
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*ជរើោ               

                    

*ជរើោមនុស្ស               

ត្តូវស្តរស្់ជត្រោះគុណធ្យម៌។ 

*ជរើោម                   

                       

*ជរើោម                   

                           

*ជរើជួររញ្ញា ត្តូវពាោមជោោះ 

កុុំមិនជធ្យវើជសាោះនុំឲ្យត្កុំជត្កៀម។ 

*ជរើជួយកុុំនឹកដល់ពីត្តមទារ  

ជនោះជេើយជរើរោជុំនួយស្របុរស្។ 

*                            
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*                       

                      

*ជរើោក់ចុោះនូវចិតាមានោះ    

គឺពិតោ នំ ោះជលើខែួ នឯង។ 

*ជរើដឹងខែួ នត្កត្កជវើនចុំណាយ 

េុំេួនស្តកាយស្រាយជត្តកោ៉ា ក។ 

*ជរើដឹង                

                       

*ជរើដឹង                 

                  

*ជរើដឹងខែួ នលៃង់គង់អាចជចោះ 

នូវចុំជណោះជចោះមិនត្គរ់ត្គ្មន់  

*ជរើដឹងថាខែួ នជធ្យវើអវីខុស្  

ឆរ់ស្កកុំេុស្ជរើរមិនជសាកា។ 
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*ជរើដឹងលៃង់ខុំត្រឹងចង់ជចោះ                            

គង់មានតត្មិោះជចោះត្ាកដ  

*ជរើដឹងថា                   

                        

*ជរើជួយរិញររស្់ស្ដលកុមារលក់  

ដូចជួយពងវក់ឲ្យកុមារំរ់ជរៀន។ 

*      ខែួ នជចោះ 

ត្ាកដោជចោះចុំជណោះមិនត្គ្មន់  

*ជរើ                       

                     

*ជរើត្តឹមដឹងរ៉ាុស្នាមិនយល់   

គឺោឫស្គល់ចិតាមានោះ។ 

*ជរើត្តឹមស្តជចោះមិនជស្ាើានដឹង  

ជៅជពលយល់ដឹងជរើរជចោះត្ាកដ។ 
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*ជរើត្តឹមស្តដឹងរ៉ាុស្នាមិនយល់ 

គឺោឫស្គល់ថ្នចិតាមានោះ។ 

*                            

                  

*ជរើថ្ងៃជៅែ អាចរកមែរ់ត្ជក 

ចិតាជសាា គជត្គ្មកត្ជកអាចម៍ជជនែន  

*ជរើថាន ក់ជលើចាុំស្តត្ររូស្ែ 

ថាន ក់ជត្កាមរងជត្គ្មោះោត្រចាុំ  

*ជរើរមាែ រ់ជធ្យវើត្តមត្ត្តរ់គ្មា នគុំនិតមិនត្រថ្ព 

គរបីលកថ្លស្កថ្ចនត្តមសាថ នការណ៍ជរើរត្រជស្ើរ  

*                              

                               

*                            
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*                                     

                           

*ជរើរិញរុំនិញស្ដលកុមារលក់  

ដូចជួយពងវក់ឲ្យជគំរ់ជរៀន។ 

*                       

                     

*                       

                        

*ជរើជធ្យវើ                          

                                

*ជរើជធ្យវើ               

                       

*ជរើជធ្យវើ                  
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*ជរើជធ្យវើត្តមត្ត្តរ់មិនស្ូវគ្មរ់ 

ជធ្យវើត្តមរមាែ រ់មិនត្រជស្ើរ។ 

*                         

                       

*ជរើជធ្យវើត្តមត្តឹមត្ត្តរ់អាចអរបរញ្ញា   

ជរើជត្រើត្ាោ្ជកាស្ិការចជត្មើន  

*                              

                                

*                     

គឺ                

*ជរើជធ្យវើរុណយកិរជកងរចច័យ  

ជត្រោះគ្មា ននិស្ស័យោមនុស្ស  

*                ស្ស្មែង  
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*                      

                     

*                          

                        

*ជរើជធ្យវើអវីស្ដលមិន  យល់  

ោឫស្គល់ថ្ន    វិនស្  

*ជរើរជត្ងៀន                

                          

*ជរើរជត្ងៀនជចោះត្តឹមអាចារយស្តជងោះ  

អាចស្ងគមជនោះនុំគ្មន ជចោះត្តឹមថា  

*                                      

                      

*ជរើរណឌ ិតមានគុំនិតរល 

ពិតោមិនងាយស្កតត្មង់  
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*                          

                        

*                       

                    

*                        

                      

*ជរើរួស្ត្គ្មន់ស្តឲ្យចាស្់វស្ា 

មិនានស្ិកាសាស្នងមងយ។ 

*ជរើរួស្ចាស្់ស្តវស្ា 

មិនានស្ិកានុំឲ្យសាស្នមានឥរធិពលងយ ។ 

*                        

              

*                           
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*ជរើផឹកស្ុរាស្ូមកុុំជរើកររ      

នុំជត្គ្មោះរនា   អនកមិនដឹង។ 

*                        អត់    

                             

*ជរើពិ              

                     

*ជរើពិភ្ពជលាកគ្មា នកុមារ  

ោថ្ស្បអនធការ  មនុស្សចាស្់់។ 

*                       

                           

*ជរើពាោមយល់                   

ត្សាវត្ោវដល់គល់ជរើរអាចដឹងាន។ 

*                         
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*                         

                 

*                           

                                  

* ជរើមានកុុំជភ្ែចត្គ្មកមសត់ត្ក 

ជរើរអាចរនាមានោនិរនែរ៍។ 

*                      

                            

*                       

                      

*ជរើមានគុំនិតស្តគ្មា នកុំជណើត 

មិនកជកើតានោត្រពយធ្យន  

*                        

គឺ               
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*                      

គឺ                  

*ជរើមានចុំជណោះជចោះស្ចករំស្លក 

គឺានោស្ផនកធ្យនធ្លនអរ់រំ។ 

*                    

                       

*                           

គឺ                     

*ជរើមានឆ   ជធ្យវើជៅសាា ក់ជស្ាើរ 

គ្មា នគុំនិតជរើគឺររាជ័យ  

*ជរើមានឆនាៈជៅជស្ាើរសាា ក់ 

មិនអាចពុំនក់ខែួ នឯងាន  

*ជរើមានឆនាៈហ៊ា នជុំនោះជធ្យវើ 

គឺោរជងវើស្ត្មារ់ជធ្យវើធ្លន ក់  
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*ជរើមានជុំនញនិោយ  មិនពូស្កជធ្យវើ 

មិនលអដូច     ស្តមិនត្រស្រ់និោយ  

*ជរើមានជុំនញសាា ត់          

ត្តូវត្រយ័តនឲ្យរឹតស្តជរវ។ 

*                   

                       

*                            

                           

*                           

                           

*ជរើមានជមារនភាពត្ជុល      

នុំឲ្យងរ់ងុលាត់តថ្មែ។ 

*             និង            
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*                        

                       

*                    

                         

*ជរើមានជេតុផលអាចផាល់ត្រជោជន៍ 

ជរើជករ ាិ៍អជសាចផាល់ភាពអាមា៉ាស្់។ 

*                     

                         

*ជរើមានអាជីពោត្គូរជត្ងៀនរជត្មើស្ងគម 

គរបីអរ់រំោគុំរូដល់ជនជុំនន់ជត្កាយ  

*ជរើមានឱកាស្ស្តខវោះមារោរ 

មិនស្កជីវភាពស្ត្រឲ្យត្រជស្ើរ។ 

*                               
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*                              

                            

*                       

                        

*                     

                       

*                     

                      

*                         

                    

*ជរើមិនដឹងថាខែួ នឯងលៃង់ 

គង់ស្តជៅលៃង់មួយជីវិត  

*                          

                    



126                               TsSn³ Bwg-Kimeqn 

*                        

គឺ                    

*                          

                          

*                         

                        

*             និង         

                      

*ជរើ                    

                        

*                              

                             

*ជរើរស្់                    
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*ជរើរ                           

                       

*ជរើរ                    

គឺ            លអ  

*ជរើរស្់      មឹ     

គឺ                  

*ជរើរ                   

គឺ                  

*ជរើជរៀនកុុំានត្តឹមស្តជចោះស្ូធ្យយ  

ត្តូវជរៀនរេូតដល់ជៅជចោះជធ្យវើ។ 

*ជរើជរៀន                    

                     

*ជរើជរៀន               
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*ជរើជរៀន                  

                   

*ជរើជរៀន                   

គឺ              

*                       

                    

*ជរើលៃង់ពាោមគង់ជចោះ  

ខាិលជធ្យវស្ត្រស្េស្នុំជលែ ។ 

*                            

                               

*ជរើស្ិកាជចោះត្រឹស្ែីជៅវតាឬសាលា 

គរបីជត្រើការត្រតិរតាិជធ្យវើោគុំរូ  

*                       
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*ជរើស្ៃរ់សាៃ ត់គួរកុុំជៅជស្ៃៀម 

គរបីគិតជត្តៀមរុំរុងការណ៍។ 

*                             

                         

*ជរើត្ស្                    

គឺ                  

*ជរើត្ស្ឡាញ់ជីវិតររស្់ជលាកអនក 

ត្តូវស្តជជឿោក់ជលើស្ុខ្ជភ្ិាល  

*ជរើត្ស្ឡាញ់ស្ុខភាព            

ត្តូវខា ីឃាា តជឆែៀតហត់ត្ាណ។ 

*ជរើស្អរ់ត្តូវនឹកដល់ត្គ្មត្ស្ឡាញ់ 

ជរើរអាចផ្កច លផ្កច ញ់នូវចិតាស្ដលស្អរ់។ 

*                            
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*ជរើ                    

                    

*                             

                              

*ជរើហ៊ា នត្តូវមានជេតុ      

កុុំត្រមារជរើរមិនជសាកា។ 

*ជរើហ៊ា ន                      

                       

*ជរើហ៊ា នថាជេើយហ៊ា នជធ្យវើ 

ជរើរអុំជពើមិនជចាលជមសៀត  

*ជរើហ៊ា ន                      

គឺ            

*ជរើអធ្យាត្ស្័យានឆរ់ជធ្យវើជៅ 

ជត្រោះជីវិតជៅរស្់មិនជរៀងជ ើយ។ 
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*                         

                         

*                            

                          

*                         

                       

*ជរើអាណិតកុមារកុុំជួយរិញ  

រកវិធ្យីវិញជួយជគស្ររណា។ 

*ជរើអនកចង់ជចោះចង់ដឹង       

ត្តូវខុំត្រឹងអានជស្ៀវជៅ។ 

*ជរើអនកចង់                       

                              

*ជរើអនកធ្លែ រ់ជួរនូវជត្គ្មោះរញ្ញា  

ជរើរដឹងថាការរូនា នត្តឹមត្តូវ  
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*                      

                       

*                 

                     

*រុំណងលអជត្រៀរដូចោកបូន  

ស្ត្មារ់ជួយជូនរកជត្តើយវាស្ន។ 

*រុំណងលអមិនងាយពនយល់ 

រុំណងពិស្ពុលយល់ជត្តកអរ។ 

*រុំ                ត្ក  

                       

*រាីត្រពនធកុុំទាស្់ចារ់  េុស្  

គួរគិតកាលជណាោះជស្នហជកាងខច ី។ 

*ត្រតិរតាិរុណយជោយរញ្ញា   

ផលដល់អាត្តា ជៅស្នា ន។ 
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*ត្រយ័តន! រលលួចជៅពឹងត្ពោះ  

យកស្បង់រក់ស្ុំពោះញ័រថ្ដ។ 

*ត្រយ័តន! ស្ុំរកោរណឌ ិត    

ឯចិតាគុំនិតោជនរល។ 

*                          

                         

*ត្រស្ិរធភាពការងារស្ុំខ្ជន់ជលើអនកជធ្យវើ  

មិនចុំណោុះជលើអនកចាុំជមើលានត្តឹមថា។ 

*ត្រឡាយរឹកជត្រៀរោស្រថ្ស្្ម 

ស្ដលជធ្យវើឲ្យមានមនុស្សរុកខោតិស្តវ។ 

*ត្ាក់តិចកុុំរិចចាយជត្ចើន     

ចជត្មើនខវល់ដល់អាត្តា ។ 

*ត្ាជគ្្មា នចុំជណោះ                  

ដូចថ្ងៃរោះគ្មា នរស្ាី  
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*ត្ាជព្ុុំជស្ាើលុតត្ការស្អរអរ 

ត្ាជខ្្ជែ ចខែរចរិតជ ម ឺម  

*ត្ាជម្ិនជស្ាើអុំណាចស្អរអរ 

ស្ែឹកត្តជចៀកខែរខ្ជែ ចជ ម ឺម  

*                    

                  

*                         

                        

*ជត្រើមនុស្សគួរឲ្យជចោះជមើលកាល  

ជរើរមិនរណាា លដល់ការត្ររូស្ា។ 

*                        

                      

*ជត្រើស្ុីជរែអនកចរខ្ជងមុខមិនខុស្  

ោកុំេុស្អនកជរើកររខ្ជងជត្កាយ។ 
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*-ស្ផនដីមិនអាចឲ្យរារជស្ាើាន 

ចិតាស្តវត្គរ់ត្ាណមិនជស្ាើគ្មន ស្ដរ។ 

*ជផាើមពី      និង        

                         

*ជផាើមពីមិនជចោះ                 

ដូជចនោះ        ពីមិន   ជចោះ។ 
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B - B   



 

B - B   



 

3 

*រកយ                            

           គឺ               

*រកយស្ដលមិនពិតត្រតិដឋនិោយ  

ោជទាស្មួយងាយផាល់ឲ្យអនារាយ។ 

*រកយជោោះសារ     

ោគុំនររញ្ញា ថ្នការជោោះត្សាយ។ 

*                      

                        

*រកយរូនា នជត្រៀរដូចការត្ារ់ផែូវ  

គួរជនរូជៅជចោះររួលយក។ 
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*រកយរូនា នជត្រៀរដូច          

                       

*រកយរូនា នជត្រៀរដូច          

                           

*រកយរូនា នរស្មងដូចត្គ្មរ់ស្ស្ែង  

រជញ្ញា ររស្មងដូចស្ស្ងជៅដុត។ 

*រកយរងាអ រ់ជត្រៀរដូចត្គ្មរ់ស្ស្ែង  

គរបីចាស្់ជកាងកុុំនុំរងាអ រ់។ 

*                              

                          

*រកយជត្រៀនជៅត្ារ់ថា       

ោរនែ ថ្នរលសាា រ់។ 

*រកយពិតស្តងស្តផ្កច ញ់រល  

រកយជរាយរាយផ្កច ញ់អាត្តា ។ 
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*រកយពិតពិចារណាយូរានយល់ 

សាែ រ់មិនដល់គល់ចាុំស្តត្រជរច។ 

*                      

                           

*រលជចញត្តមស្មាីឥរិោរង  

ស្ដលានកុំណត់ជៅត្តមរុគគល។ 

*រលឬរណឌ ិតសាែ រ់ត្តមវាចា  

ជមើលពីឥរិោជរើរកុំណត់ត្តូវ។ 

*ពិធ្យីរុណយចូលឆន ុំមានជត្ចើនដង 

សាែ រ់មានស្តមែងចូរញតិចងចាុំ  

*ពិធ្យីរុណយមានជត្ចើនអជនក  

រ៉ាុស្នាចស្មែកមិនស្មបូរមនុស្សលអ។ 

*ពិភ្ពជលាកោត្រុងថ្នមនុស្ស  

គួរជនត្ស្ីត្រុស្ស្ជងវគអាត្តា ។ 
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*ពឹងស្តជគជួយ            

ខែួ នមិនស្ដលត្ពួយកែីវិនស្។ 

*ពូជពងសថ្ងែងនូរ                              

ស្តងស្តគ្មុំត្រដល់ការអរ់រំ។ 

*ពួកជកាងៗចូលចិតាជភ្ែើង.រឹក.ជំើ.ដី  

ចូរជនត្រុស្ត្ស្ីមានសាា រតីត្រយ័តន។ 

*ជពលជចោះត្តូវគិតពីភាពលៃង់  

ជរើរមិនាត់រង់ថ្នភាពជចោះ។ 

*ជពលជួរគ្មន ជចោះស្តធ្យុញទាស្់  

ជពលឃាែ តឆៃ យអស្់ចិតានឹកអាល័យ។ 

*ជពលជួរត្តូវនឹកដល់ត្រត់  

ជត្រោះវាោវដែថ្នស្តវជលាក។ 

*ជពលស្ដលខឹងត្ាកដោខុស្  

ជពលសាគ ល់កុំេុស្ពិតោត្តូវ។ 

*ជពលស្ដលជចោះជរើរដឹងថាលៃង់  

ជត្កាយពីខឹងជរើរដឹងថាខុស្។ 
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*ជពលជធ្យវើជរើរជឃើញពិត        

មានគុំនិតានត្រជស្ើរ។ 

*ជពលជធ្យវើរុណយរមាែ រ់ផឹកត្សា  

ានរុណយពីណាមានស្តារ។ 

*ជពលមានគរបីគិតដល់ត្ក  

ជរើរមិនរងកឲ្យត្កត្តមទាន់។ 

*ជពលមានជភ្ែចត្ក                        

ោជត្គ្មោះរនាដល់ពូជជៅ។ 

*ជពលជវលាគឺ       

                        

*ជពលជវលា                 

                              

*ជពលជវលាជរៀងទាត់ក៏ជៅមិនជរៀងទាត់  

ការអនុវតាជៅមានភាពស្ត្រត្រួល។ 

*                       
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*ជពលជវលាមានឬគ្មា នតថ្មែ 

គឺពឹងអាត្ស្័យជៅជលើមនុស្ស។ 

*ជពលជវលា   ស្ត្មារ់មនុស្សខែ ី  

មនុស្សមានន័យ   ជវលា        ។ 

*ជរលរកយខែ ីស្តមានន័យត្គរ់ត្គ្មន់ 

ោងរកយ   រន់គ្មា នន័យអវីជសាោះ។ 

*ជរលរកយស្ដលោវិធ្យីជោោះសារ 

គឺោរនែ ថ្នអនកចាុំសាែ រ់។ 

*ជរលរកយារចិតាមិនានស្ុខពិត  

ជត្រោះោារមិតាដល់អនកដថ្រ។ 

*ជរលរកយលអត្រជស្ើរណាស្់  

ជរើជធ្យវើានចាស្់ត្រជស្ើរថ្ត្ក។ 

*ជរលរកយលអត្រជស្ើរពិត  

ស្តជធ្យវើជកើតពិតត្រជស្ើរ   ។ 
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*ជរលរកយលអពិាកជរើស្មកស្ងែង  

ជរាយរាយរស្មងងាយស្ងែងកនែង។ 

*                  

                   

*ពាោមស្ករមាែ រ់មិនត្តឹមត្តូវ  

ជរើរោផែូវថ្នការអភ្ិវឌ្ឍ។ 

*ពាោម                    

                         

*ពាោមពឹងអុំណត់            

ភាពត្កខសត់ពឹងខុំរក។ 

*ពាោមស្ិកា         

ានផលស្ផែផ្កក មកអាត្តា វិញ។ 

*                        
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*                          

                             

*ភាពខុស្ត្តូវមិនជៅត្តឹមស្តថា  

គួរគិតស្ិនណាជរើរថាានត្តូវ។ 

*ភាពខុស្ឬត្តូវរុកោត្គូ     

ស្ដលោគុំរូជមជរៀនជីវិត។ 

*ភាព                    

គឺ                 

*ភាពជោគជ័យ         

មិនពឹងអាត្ស្័យចាុំស្តជគជួយ។ 

*ភាពជោគោុំជោយការត្ស្វឹង 

គឺាត់ពុំនឹងកនុងជីវិត។ 
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*ភាពជរៀងទាត់គឺោតថ្មែ 

ស្ដល         ដល់រុគគល  

*                            

                 

*ភាពលៃង់មកពីមិនជចោះ  

ជរើរគ្មា នចុំជណោះស្ត្មារ់ខែួ នពឹង។ 

*ភាពលបីលាញ                 

                         

*ភាពលបីលាញររស្់អនកជចោះជធ្យវើ  

មកពីអនកជមើលជចោះវាយតថ្មែ។ 

*ភាពស្ករ់ស្កល់ 

អាចោផលររាជ័យ  
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*                         

                          

*ភាពេាត់ចត់                     

ត្ាកដោជោគជ័យ។ 

*ភាព        

                             

*ភាពជអៀនជត្រៀន         

ស្តងមិនមានស្ិរើដល់អាត្តា ។ 

*                            
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*មនុស្សកុំណាញ់ការស្រជស្ើរ   

ជត្រោះខ្ជែ ចជគត្គ្មន់ជរើោងខែួ ន។ 

*មនុស្សជកាងរុំជនើង   

មកពីចាស្់ជធ្យវើជត្រើងឲ្យវារជ ើង។ 

*មនុស្សខូចជ ា្ ោះ  

ជត្រោះយកររស្់ស្ដលជគមិនានឲ្យ។ 

*មនុស្សត្គរ់រូរជួររុកខធ្យមាត្ត  

គួរកុុំជសាកានុំខវល់ខ្ជវ យចិតា។ 

*មនុស្សត្គរ់រូរជរៀងស្តមិនជរៀង 

ត្តង់កាយវិញ្ញា ណរលត់ជពលណា  

*មនុស្សត្គរ់រូរជធ្យវើចិតាដូចស្ុំជ ងតន្រនាីាន 

                        ជលាកា។ 
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*មនុស្សចរិតត្កជពើ             

ជភ្ែចជមើលខែួ នោជីងចក់។ 

*មនុស្សចរិតអន់          

កុុំគិតថាត្គ្មន់ោងអនកដថ្រ។ 

*មនុស្សចរិតអន់  

                       

*មនុស្សចរិតអួតអាង        

ានត្តឹមសាងរុកខជវរន។ 

*មនុស្សចាត់រុកថាមានអុំនួត  

ជធ្យវើអវី       ានត្តឹម  ថា។ 

*មនុស្សចាស្់ោអនករជត្ងៀននូវកុំេុស្  

ឬភាពត្តឹមត្តូវទាុំងអស្់ដល់មនុស្សជកាង។ 

*មនុស្សចាស្់ានផែល់កុំជណើតចុំជណោះដល់ជកាង 

ចុំស្ណកជកាងៗរស្មងកាែ យចាស្់តជុំនន់។ 
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*មនុស្សជចាលស្ុំរាមរស្វាលរស្កាល 

    អនារាយកិតាិយស្ស្ងគម។ 

*មនុស្សជចោះពិត                         

ស្តងមានគុំនិតជមើលជធ្យវើគិតពីអនកដថ្រ។ 

*មនុស្សជចោះជរៀរចុំខែួ នសាអ តសាមញ្ា  

កិតាិយស្មូលវិញជោយរញ្ញា ខាស្់។ 

*មនុស្សស្ដលគ្មា នវិចារណញ្ញា ណ 

ជធ្យវើជេើយមិនហ៊ា នររួលខុស្ត្តូវ។ 

*មនុស្សស្ដល           

               

*មនុស្សស្ដលឆែ តថ្វស្តងស្តស្ស្វងរកគុំនិតងាីៗ  

ដូចផ្កក ំូករ័តនរើកឃាា តខា ីរកពនែឺត្ពោះអារិតយ។ 

*មនុស្សស្ដលោមងគលស្តងមានធ្លតុរី              

ជធ្យវើ,គិត,សាា រ់,   អនកដថ្រ     ។ 
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*មនុស្សស្ដលោអាត្តា និយម  

មិនជួយស្ងគមរស្់ត្ស្ួលស្តឯង។ 

*មនុស្សស្ដលពិាកអរ់រំរុំផុត 

ត្តង់មានគុំនិតពឹងជត្ពងវាស្ន។ 

*មនុស្សស្ដលមិនសាគ ល់ការពិត  

ជធ្យវើឲ្យជីវិតររាជ័យ។ 

*មនុស្សស្ដលរស្់ជៅជលើស្ផនដី  

ត្គ្មន់ស្តអាត្ស្័យរជណាា ោះអាស្នន។ 

*មនុស្សស្ដលជស្ពស្ុរាជេើយជរើកររ 

កាែ យោឃាតកត្តមដងផែូវ។ 

*មនុស្សស្តជ ា្ ោះ        

ជត្រោះស្តរស្់ដូចស្តវតិរចាឆ ន។ 

*មនុស្សជរៀងសាែ រ់ស្តមិនដឹងជពល 

ជត្រៀរដូចរជងវលថ្នវដាជីវិត។ 
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*                      

                       

*                            

                          

*មនុស្សនិោយកុេកអនកដថ្រ  

  មានន័យកុំពុងកុេកខែួ នឯង។ 

*មនុស្សរីត្កុមស្ដលជួយ   កុមារ  

គឺត្គូអាចារយ    និងត្ពោះស្ងឃ។ 

*មនុស្សផ្កគ រ់ផគនុស្តអនកជត្ៅ  

ស្តជឆវឆវចុំជរោះអនកកនុង។ 

*មនុស្សរលងាយ   ជធ្យវើអាត្កក់  

   ចាុំឆាក់   រកឱកាស្ជធ្យវើ។ 

*មនុស្សរល               

ងាយត្រត្ពឹតាអុំជពើអាត្កក់។ 
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*មនុស្សរល                     

ស្ស្មែង                     

*មនុស្សពិតស្តងត្ស្ឡាញ់យស្  

មនុស្សស្តជ ា្ ោះត្ស្ឡាញ់រល។ 

*                   

                    

*មនុស្សមានពូជសាែ រ់ស្ុរធស្តជរៀង 

មិនដឹងកាយរាងរលត់ជពលណា។ 

*                       

                  

*មនុស្សមិនសាគ ល់ការពិត         

គ្មា នគុំនិតអភ្ិវឌ្ឍន៍។ 

*មនុស្សមិនសាគ ល់គុណអន់ោងស្តវ 

ជភ្ែចខែួ នោកាអ ត់វាយឫកោ      
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*មនុស្សរស្់កនុងត្រុងពិភ្ពជលាក 

គួ ស្តថ្លលកស្ចកគ្មន រួមរស្់។ 

*មនុស្សរស្់                

                       

*មនុស្សជលងស្តស្លបងត្ស្ីត្សា  

មានរកយពីណាត្រជៅត្ារ់។ 

*មនុស្សលៃង់ជធ្យវើជចោះ                       

ោមនុស្សជលែ ដុំជៅដល់ស្ងគម។ 

*មនុស្សលៃង់មិនស្ដលយកររពិជសាធ្យន៍អនកដថ្រ  

មនុស្សឆែ តថ្វស្កថ្ចនររពិជសាធ្យន៍អនក

ដថ្រឲ្យកាែ យោត្រជោជន៍ខែួ ន។ 

*មនុស្សលអគឺមានចិតាលអ  

អនកដឹកនុំរវរត្រតិរតាិត្តឹមត្តូវ។ 

*មនុស្សលអ            
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*មនុស្សលអ             

                          

*មនុស្សលអពិតជួយត្គួសារោតិ 

មនុស្សជចាលជមសៀតរុំផ្កែ ញស្ងគម  

*មនុស្សលអ                             

           

*មនុស្សលអពិតរឹងមាុំដូចងា 

គឺចិតាកត្មងាយនឹងរលាយ។ 

*មនុស្សលអមិនខវល់ពីការស្អរ់ 

ជត្រោះករ់កុំណរ់លអកនុងស្នា ន។ 

*មនុស្សលអមិន  ល           

                        

*មនុស្សលអមិនស្មនអនកមិនខុស្ជសាោះ  

អនកខុស្ជចោះស្កជរើរោមនុស្សលអ។ 
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*មនុស្សលអ                           

                              

*មនុស្សវាយឫកោអនកធ្យុំ  

ត្តុំងខែួ នោ៉ា ងេុំឲ្យជគជកាត។ 

*មនុស្សវាយឫកោអនកធ្យុំ  

ស្តងពួនស្មៃុំលបិចជចាលជមសៀត។ 

*មនុស្សវាយឫកោអនកធ្យុំ   

មិនស្ដលជុំនុុំនឹងអនកជចោះ។ 

*មនុស្សវាយឫកោអនកធ្យុំ  

ស្អរអរយករុណយមិនខ្ជា ស្ញតិ។ 

*មនុស្សសាែ រ់រស្់ជត្រោះគុំនិតស្មែី 

មនុស្សឆែ តថ្វជចោះថ្លជត្រើរញ្ញា ។ 

*មនុស្សសាែ រ់រស្់ជត្រោះស្មែី 

មន្រនាីជងកើងថ្ងែជត្រោះមារោរ។ 
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*មនុស្សអាត្កក់លអកុុំជមើលស្ុំរកជត្ៅ 

ពិនិតយត្កជៅកនុងជរើរមិនផុងគុំនិត។ 

*មនុស្ស                     

គឺ    យ       ។ 

*មន្រនាី                 

                       

*មន្រនាីត្គ្មរ់ជពា នុំផែូវវិនស្ 

ស្ដលគ្មា នជតជោះឲ្យរាន្រស្ាស្ុខដុម  

*                      

                   

*                      

                      

*                      
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*មន្រនាី                    

                      

*                              

                                 

*                     

                            

*មន្រនាី                     

                      

*                        

គឺ                   

*                                        

                             

*មន្រនាីជលាភ្លន់ 

នុំរុកខទារុណដល់រាន្រស្ែត្រោ  
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*                       

                             

*                                       

*មន្រនាីជ ម ឺមចង់ានស្តអុំណាច 

មិនជចោះជកាតខ្ជែ ចរុករាន្រស្ាោធ្យុំ  

*មន្រនាីជ ម ឺមជត្ចើនជត្ជើមត្តមគ្មន  

នុំរាន្រស្ាត្រោជវរនត្រចាុំ  

*មន្រនាី          ឬ    

                      

*មានកជងវជរើរដុំរើខ្ជែ ច 

មានអនកត្ាជជ្រើរ   ស្រុងជរឿង។ 

*មានគរបីជចោះស្ុំថ្ច             

មិន         នុំឲ្យត្ក។ 

*មានគុំនិត   មារោរ    

ត្រ        ត្រពយ  ។ 
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*មានគុំនិតមិនស្ជត្មចចិតាជធ្យវើ  

ជត្រោះមិនជជឿជលើគុំនិតខែួ នឯង។ 

*មានចុំជណោះដឹងជត្ចើន    ចជត្មើនត្រជរស្ោតិ។ 

*មានជុំនួយស្តគ្មា នគុំនិត  

ជត្រៀរានត្តឹមគិតស្តមិនជធ្យវើ។ 

*មានស្តភាពស្ត្រត្រួល    ស្ដលមិនស្ត្រត្រួល។ 

*-មានត្តឹមជវាហរមិនសាា រ់ជគឯង 

និោយស្កាងៗថាខែួ នអស្់អញ។ 

*មានថ្ងៃជនោះគួរគិតពីថ្ងៃមុន  

ពីឧរការគុណនុំដល់ថ្ងៃជនោះ។ 

*មានត្រពយ      ត្គរ់ត្គ្មន់              

ស្តពុុំជស្ាើ    វិោា ។ 

*មានត្រពយររស្់ជេើយមិនជចោះស្ង  

ររូតផុតស្ររជរើរនឹកសាា យជត្កាយ។ 



pSayecjBIsalabzmsikSavtÖbUB’                   159 

*មានស្ភ្នកត្តូវឲ្យជចោះជមើល  

កុុំជមើលជេើយមិនហ៊ា នជឃើញ។ 

*មានស្ត្តូវ   រណឌ ិត      

                   

*                          

               

*មានអនម័យលអ                           

ស្ុខភាពលអ។ 

*មារោរត្ករងកឲ្យខូចយស្ 

ាត់ជករ ាិ៍រង់ជ ា្ ោះស្នែ នអជសាច  

*មារោរជថាកថ្ងែអាត្ស្័យរជងវើ 

កុំណត់ជៅជលើការត្រតិរតាិ។ 

*                        
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*       គឺ              

                       

*                                      

*មារោរ               

        ឬ       

*មាស្ត្ាក់ោត្រពយជត្ៅត្ាណ  

ឯចិតាជរើរានកនុងត្ាណត្ាកដ។ 

*មាស្ត្ាក់យស្ស្កាិមានកនែង  

ជេតុោចមបងជោយមារោរ។ 

*-មា៉ាស្ុីនជឆោះជោយត្រព័នធដុំជណើរការ  

ត្រជរស្ថ្ងែថាែ ជោយសារអនកជចោះដឹង។ 

*មិតា         គឺ        

                         

*មិតាលអឲ្យស្ុខ           ារមិតាឲ្យរុកខត្គរ់រិនរិវា។ 
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*                                              

*មិនចាស្់កុុំរជត្ងៀន    ជរើរជត្ងៀន   ឲ្យខុស្។ 

*                   

                        

*                           

                           

*មុន                  

                       

*មុនរូនា នជគជត្តៀមរូនា នខែួ នឯង  

ជរើរមិនជកាតស្ត្កងជពលរូនា នជគ។ 

*មុននឹងជជឿគួរជមើលមារោរ 

ជរើរមិនចាញ់ជស្នៀត   ការជាកត្ាស្់។ 

*មុននឹងថា                            

ត្តូវគិតពីស្ផនការស្ដលជធ្យវើឲ្យស្ជត្មច។ 
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*                         

                       

*មុននឹងជធ្យវើត្តូវគិត            

រួចពិនិតយស្ឹមពិចារណា។ 

*មុនជពលចូលជគង  

ពួកជយើងជកាង តៗ្តូវដុោះជធ្យាញជរៀងរាល់យរ់។ 

*                     

គឺ                    

*             គឺ                      ៖ 

          , ៥  ៖       ,      

       ,         ,             , 

និង           (រស្សនៈជនោះជលាក 

នយកយកមកជត្រើោ  ចាុំ)។  
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*ជមើលជឃើញជគសាអ ត    

គរបីថ្វឆែ តជធ្យវើឲ្យសាអ តដូចជគ។ 

*ជមកុុំជធ្យវើលអស្តនឹងមុខ         

ត្រត្ពឹតាអាត្កក់ពីជត្កាយ។ 

*ជមោយោលាយរជងកើតយស្  

អវីលអោងជនោះគឺយស្មហជនផាល់ឲ្យ។ 

*ជមដឹកនុំជរើកជរោះដូងជូនកូនជៅ  

ោពូជតជៅថ្នរណឌ ិត។ 

*ជមផាោះជៅផារ អនកត្តូវដឹងថា           

ចុំស្ណកងវិកាខែោះោស្ុំរាម។ 

*           

                                    

*    អាហរស្ដលស្មាែ រ់គឺមានពីរ  

មួយោតិគីមីពីរគ្មា នអនម័យ។ 
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*ជយើងោស្ិស្សសាលា  មិនត្តូវជស្ពស្ុរា 

កញ្ញឆ និងជក់ារើ។ 

*ជយើងោស្ិស្សសាលា    

ពាោមស្ិកាឲ្យោត្រចាុំ។ 

*ជយើងត្តូវរួមគ្មន ររ់សាក ត់ការររ 

ជរើរអាច នំ ោះមារកូវើដត្រល័យ  

*ជយើងជធ្យវើគុណកុុំគិតពីជគស្ង  

ជរើរោរុំណងអនកមានគុណធ្យម៌។ 

*ជយើងជធ្យវើគុណជលើជគកុុំស្ស្មាង 

ជគជធ្យវើគុណជលើឯងកុុំរុំជភ្ែច។ 

 



pSayecjBIsalabzmsikSavtÖbUB’                   165 r - r   



 

r - r   



 

3 
*រកាញតិ    ជិតខ្ជង     ររង  

ត្រជស្ើរកនែងោងជធ្យវើររង   ជុុំ។ 

*រស្់កនុងស្ងគមត្តូវការពឹងរក់  

ស្តកុុំឲ្យធ្លែ ក់ដល់ការពឹងស្ផអក។ 

*                    

                 

*រស្់មិនរំខ្ជនដល់អនកដថ្រ 

គឺរស្់មានន័យត្រជស្ើរកនែង។ 

*រស្់ឲ្យមានសាា រតី   ជួយ   

កុុំរស្់ជលើត្ពួយអនកដថ្រ។ 

*រាក់ទាក់ ស្តមិនអងវរករ , មុឺងមា៉ា ត់ ស្តមិនជកាងកាច, 

រន់ភ្ែន់ ស្តមិនរន់ត្ោយ,      

         ។ 
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*                    

                          

*                         

                             

*                         

                               

*រាន្រស្ាសាងោតិ                    

មារោរសាងវិោា ។ 

*                      

                     

*រូរកាយាត់រង់ជៅស្មនពិត  

ឲ្យស្តគុំនិតជៅរស្់      ។ 

*រូរ        ឬ             

                    ឬ       
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*រួមគ្មន គិតជធ្យវើអុំជពើថ្ងែ 

ជរើរោនិស្ស័យមនុស្សលអ  

*ជរៀនកាន់ស្តជត្ចើនចជត្មើនឆៃល់  

ជនោះជរើរានដល់ោរណឌ ិត។ 

*                  

                     

*ជរៀនជចោះជួយ   អនកដថ្រ      

មានតថ្មែោមនុស្សធ្យម៌។ 

*ជរៀនថ្ងៃមិនត្គរ់យរ់រស្នថម  

                 ។ 

*                                 

*                             

(          )  
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*                           តិដឋ 

*ជរៀនគន់ជរៀនគិត    ជរើរមានគុំនិតជធ្យវើ។ 

*ជរៀន   ជួយដល់មិតាភ្កាិ          

មានពុំនក់កនុងស្នា ន។ 

*ជរៀនជចោះពិត               

មកពីគុំនិតជចោះត្សាវត្ោវ។ 

*ជរៀនជដើមបីជីវិតរស្់      

ជរើរោជ ា្ ោះអនកពាោម។ 

*ជរៀនជោោះត្សាយ         

ជរើរគ្មា នរញ្ញា ជីវិត។ 

*ជរៀនជធ្យវើស្ផនការ   ស្ត្មារ់ការអនុវតា។ 

*ជរៀនពីពិភ្ពពិត    ជរើរជីវិតរុងជរឿង។ 
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*ជរៀនពីស្ងគមត្គួសារសាលា 

គឺោកត្តា វាស្នជោគជ័យ។ 

*ជរៀនពីជេតុ ជរើរស្ជងកតជឃើញផល ស្ស្វងជេតុ 

ដិតដល់ ានផលពណណរាយ។ 

*                          

                  

*ជរៀនស្ជងកតនិងពិនិតយ          

ោត្គូពិតថ្នចុំជណោះ។ 

*ជរៀនឲ្យជចោះជមត្តា          

គឺោខែ ឹមសារថ្នមនុស្សពិត។ 

*ជរៀនឲ្យជចោះអាណិត       

ជរើរសាគ ល់ពិតជីវិតស្ងគម។ 
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*ជរៀនឲ្យមានគុំនិតផាុុំ       

ជរើរស្ុខដុមផាុុំកមាែ ុំងត្ាជ។្ 

*ជរៀនឲ្យមានរមាែ រ់លអ           

កត្មជចាលមារោរ។ 

*ជរៀនឲ្យេាត់ចត់            

ត្ាកដោជីវិតជោគជ័យ។ 

* រិោះគន់មិនពិចារណា          

ានត្តឹមថាស្ត    មិនជកើត។ 

*ឫស្សីស្តង  ដុោះោគុមា         

        ផាុុំស្ុខកនែង។ 

*ឫស្សីស្តង  ដុោះោគុមា         

   រស្់     ដូចឫស្សី។ 
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*                          

                             

*លរធផល ោស្ម៉ាត្តវាស្់នូវគុណភាព។ 

*លរធផលោស្ម៉ាត្តវាស្់ការគិតត្តូវខុស្       

លរធផលអាចឆែុោះពីគុំនិតោក់ស្ស្ាង។ 

*លរធផលថ្នការស្ិកាអរ់រំ 

ចុំជណោះផស ុំផគុុំត្រឹស្ែីត្រតិរតាិ  

*លរធផលស្ិការរស្់កុមារ  

ជរើមានយនាការមានការស្ត្រត្រួល។ 

*                      
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*                    

                      

*លៃង់គរបីស្ស្វងរកត្រភ្ពជចោះ  

    មាន     ស្ិកាភាពលៃង់។ 

*លៃង់ត្តុំងខែួ នជចោះាត់នូវតថ្មែ 

គឺោនិស្ស័យអាចារយត្តថាុំ។ 

*លៃង់                   

                  

*លៃង់ពាោមគង់ជចោះ         

រលុងតត្មិោះជលែ    

*ស្លបងស្ុីស្ង   ត្តមរីសាធ្លរណៈ  

ដូចស្េកជករ ាិ៍ខ្ជា ស្រងាា ញញតិដងផែួវ។ 

*លវីងជូរចត់ោឱស្ងស្កជរាគ 

ស្ផអមស្តជសាា កជត្គ្មកោជរាគត្រហរ។ 
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*វតាមានអនកជរៀននិងអនករជត្ងៀន  

ជោះផលវិជាមានដល់ការស្ិកា។ 

*                          

                      

*                        

                       

*វាស្នពឹងជលើអុំជពើគុំនិត  

កុំពុងត្រត្ពឹតាជធ្យវើោត្រចាុំ។ 

*ជវលាជរៀងទាត់ជៅមិនជរៀងទាត់ 

ជត្រោះស្តវាលវដាផ្កែ ស្់រាូរជវលា។ 
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* វិោា ោមិតា                                 

ជលាកិយពិត      ថាក ន។ 

* វិោា វិជស្ស្ជលើស្ត្រពយធ្យន 

ជចារខុំ    រែន់លួចមិនាន។ 

*                            

                              

* វិន័យ             

                     

* វិន័យ             

                   

*                         

        ជមើល              
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*ស្កមាភាព                

ោស្ម៉ាត្តវាស្់នូវស្មតថភាព។ 

*ស្កមាភាពស្ដល  ពិត           

រញ្ញា ក់ជីវិតត្រចាុំថ្ងៃ។ 

*                         

                              

*ស្ងគមស្ត្រត្រួលជត្រោះជួយពីញតិ  

ពីត្គរ់ស្ញ្ញា តិជរើរោតិងកុុំជងកើង  

*ស្ងគមអភ្ិវឌ្ឍជត្រោះអរ់រំលអ 

ស្ដលានរងកឲ្យត្គួសារចូលរួម  

*ស្ជងវគជត្រោះស្តជេតុអវិោា  

កុំពុងរកទាវ រមេនារាយ។ 
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*ស្ជងវគជត្រោះជេតុអវិោា  

នុំរុកខជវរនដល់រូរកាយ។ 

*                      

                          

*ស្ញ្ញា រត្តរុកស្ត្មារ់ស្មាគ ល់ 

តថ្មែរនា ល់គឺលរធផលពិត  

*ស្ញ្ញា រត្តជៅជលើត្កោស្ 

ការងារមិនចាស្់គ្មា នលរធផល  

*ស្ញ្ញា រ័ត្តមានស្តជធ្យវើមិនាន  

មិនអាចស្ត្រត្ាណមានជីវភាពលអ  

*                             

                       

        (             

                               

          )  
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*-ស្តវរស្់ជោយសារត្រព័នធកនុងខែួ នជដើរ  

ត្រជរស្ត្រជស្ើរជោយសារអនកជចោះដឹង។ 

*ស្រាយមួយជពលជកើតរុកខភ្័យ 

នុំឲ្យអស្់ន័យមួយជីវិត។ 

*ស្របុរស្េុតរឹកស្មែឹងកាក  

ជត្រោះត្កជត្តកោ៉ា កស្តិសាា រតី  

*ស្ពវថ្ងៃមានអនកជធ្យវើរុណយជត្ចើនណាស្់  

រ៉ាុស្នាជៅខវោះអនកមានចិតារុណយ។ 

*ស្មតថកិចចស្ដលមិនជគ្មរពចារ់  

កុំពុងរងាអ រ់រោឋ ភ្ិាល។ 

*ស្មតថភាពពិតខែួ នឯងោអនកដឹង  

គួរខិតខុំត្រឹង    ត្តង់មិនដឹងពិត  

*ស្មតថភាពពិតនុំជីវិតថ្ងែ  

ដូចោនិស្ស័យថ្ងៃរាស្ីលអ។ 
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*ស្មតថភាពពិតរជងកើនសាន ថ្ដ 

គឺោនិស្ស័យថ្នកែីពាោម។ 

*ស្មតថភាពពឹងជលើចុំជណោះមារោរ 

ជចោះស្តជចាលជមសៀតជឆែៀតអាត្តា និយម។ 

*ស្មតថភាពវាស្់ជោយលរធផល  

  ខាោះខ្ជា យវាស្់ដល់មារោរ  

*ស្មិរធផលស្ដលជកើតពីជុំនួយ 

ត្តូវជត្តៀមគិតត្ពួយជត្កាយជួយរញ្ចរ់  

*ស្មែីគជត្គ្មតគត្គ្មត 

នុំឲ្យញតិជៅេាងចិតា  

*ស្មាីស្ដលគ្មា នការពិត         

ដូចកាុំរិតចិតដងឯង។ 

*ស្មាីស្ដលចាត់រុកមិនានការ 

គឺានត្តឹមថាស្តជធ្យវើមិនជកើត។ 
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*                     

                 

*ស្មាីរណឌ ិតស្តងខុស្ពីរល  

មិនស្ដលតិោះជដៀលដល់អនកដថ្រ។ 

*ស្មាីរណឌ ិតស្តងោត្រជោជន៍  

រកយរលជរាលជខ្ជែ ចជថាកដល់ស្ងគម។ 

*ស្មាីរណឌ ិតសាា រ់ជេើយជរើស្រុក  

តុំណជៅមុខអាចមានតថ្មែ។ 

*ស្មាីស្ផអមខែ ឹមសារពិស្ពុល 

គឺោរុគគលត្តូវជចៀស្ឲ្យឆៃ យ។ 

*ស្មែីស្ដលជសាោះកជត្កាោះ 

ផលអស្របុរស្ថ្នចិតា។ 

*ស្មែីថ្ងែគឺជរលរកយពិតមានត្រជោជន៍ 

ស្មែីអជសាចគ្មា នត្រជោជន៍អស្់តថ្មែ។ 
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*ស្មែីរកយពិតថ្នរណឌ ិត 

មិនានស្ណឋ ិតកនុងចិតារល  

*ស្មែី     មិនត្ាកដថាត្តូវ  

ជរើអនកសាា រ់ជៅចាុំចារ់កុំេុស្។ 

*ស្មាីពីជរាោះកុុំទាន់ថាលអ  

រជងវើជសាា ោះស្ជរើរ លអពិត។ 

*ស្មែីពីជរាោះនឹងមិតាមិនងាយជធ្យវើាន 

ស្មាីនឹងកលាណ     ងាយជធ្យវើកនែង។ 

*ស្មាីមិនានការ          

  ោរនែ     ជរោះដូងថ្នអនកសាា រ់។ 

*ស្មាីមួយមា៉ា ត់មានគ្មរ់មានទាស្់  

ដល់ជនទាុំងអស្់កុំពុង  សាា រ់។ 

*ស្មាីជរាយរាយឥតត្រជោជន៍  

ានត្តឹមអជសាចកិតាិយស្។ 
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*                   

                             

*ស្មាីលអស្តគ្មា នការពិត   

ជត្រៀរដូចកាុំរិតចាុំត្រហរ។ 

*ស្មាីអាត្កក់មិនត្ាកដថាមិនលអ 

ស្មាីស្ផអមដូចស្ករមិនត្ាកដថាមិនអាត្កក់។ 

*ស្មាីអាត្កក់ឬ           

                       

*                     

                     

*ស្មាីអា           

                       

*ស្មែីអនកដថ្រស្ដលគ្មា នន័យ  

ោជមជរៀនរាល់ថ្ងៃថ្នជីវិត។ 
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*ស្មែីអនកដថ្រស្ដលមានន័យ  

សាា រ់ជេើយលកថ្ល   ត្រតិរតាិ។ 

*ស្មាីអនកដថ្រមានឬគ្មា នន័យ  

សាា រ់ជេើយត្តូវថ្ចនឲ្យោត្រជោជន៍។ 

*ស្មែថ្ត្រមួយចុរសារមួយថ្ដ 

ខូចជ ា្ ោះមួយថ្ងៃលបីមួយជីវិត ។ 

*                         

                             

*ស្មែសារថ្ត្រអាត្ស្័យអនកភ្ែកស 

ដឹកនុំវើវក់ជត្រោះគ្មា នឧាយ  

*ស្មែសារថ្ត្រអាត្ស្័យអនកភ្ែកស 

អនកខាិលត្រមក់ជីវភាពមិនថ្ងែ។ 

*ស្មែឹងជមើលជិតត្តូវគិតឲ្យឆៃ យ  

ជរើរមិនអនារាយដល់កិចចការធ្យុំ។ 
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*ស្ជមែងតន្រនាីពីជរាោះជៅាន  

ជោយមិតាត្គរ់ត្ាណ       សាមគគ។ី 

*ស្មាអ តផាោះឯង  ស្ុំរាមជចាលផាោះជគ 

មានស្ដលគិតជរ    ជគជចាលផាោះឯង។ 

*ស្មាអ ត                    

                       

*សាមគគីលអ                                   

កិចចការរវរ  ត្រជស្ើររុងជរឿង។ 

*សាមគគីលអ                                  

កិតាិយ      ត្រជស្ើរឧតាម។ 

*សាមគគីោកមាែ ុំង                  

ស្រកកមាែ ុំងរលាយ។ 

*សាមគគីមនុស្សោកមាែ ុំងរីមួយ  

ជត្មុញជលើកស្ាួយអងគភាពអភិ្វឌ្ឍន៍។ 
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*សារោតិត្កជពើមិនស្ដលសាគ ល់មាច ស្់ 

រលកត្មណាស្់សាគ ល់គុណតថ្មែ។ 

*សារោតិោមនុស្សត្កជពើ  

មិនស្ដលជអើជពើគុណអនកដថ្រ។ 

*សារោតិថ្នជនស្របុរស្ 

មិនរំពឹងជសាោះពីការតរស្នង។ 

*សារោតិ              

                        

*សារត្រជោជន៍ថ្នរណាណ ល័យ 

គោឺលរធផលចងុជត្កាយថ្នអនកត្សាវត្ោវ។ 

*សាលាជរៀន                  

                      

*សាលាជរៀនស្ដលជងកើងថាក នាន 

ជោយសារស្នា នត្គូរជត្ងៀន។ 
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*សាលាជរៀនស្ដលមានជសាភ្ណភាព 

ត្គូនុំគ្មន ជរៀរជោយចិតាជមត្តី។ 

*សាលាជរៀន              

   ជញៀនកញ្ញឆ ត្សាារើ។ 

*សាលាជរៀនមួយមានតួឯករួន  

ជរើរជួយអត្ងួនការអភ្ិវឌ្ឍ  ( -

           , ២-         , 

៣-         , ៤-          )  

*សាលាជរៀនសាអ ត                 

                        

*សាលាជរៀនសាអ ត             

                  

*សាលាជរៀនសាអ តមិនស្មនគ្មា នស្ុំរាមជរ 

រ៉ាុស្នាសាលាជរៀនស្ដលមានស្ុំរាម  

ជេើយគ្មា នស្ុំរាមជរើរោសាលាជរៀនលអ។ 
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*សាលាជរៀន   គឺោររិសាថ នអរ់រំស្ដលត្តូវជឆែើយតរ 

តត្មូវការ  ររស្់ស្ិស្ស។ 

*សាលាជរៀនគ្មា នការគ្មុំត្រពីត្គួសារ  

លរធផលស្ិកាកុមា ជៅមានកត្មិត។ 

*សាលាជរៀនគ្មា នការគ្មុំត្រពីត្គួសារ  

ជធ្យវើឲ្យកុមារគ្មា នអនគត។ 

*សាលាជរៀនស្ដលមានគុណភាព 

គឺររិសាថ នសាអ តត្រស្ិរធភាពជរៀនលអ។ 

*សាលាជរៀនមានររិសាថ នសាអ ត  

ជោយភាពថ្វឆែ តថ្នត្គូរជត្ងៀន។ 

*សាលាជរៀនសាអ ត     

នយកស្ងាវ តចលនចូលរួម។ 

*               
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*               

                          

*ស្ិស្សស្ដលអាចលអជៅាន  

ជោយភាពស្និរធសាន លពីត្គូ។ 

*ស្ិស្សស្ដលឧស្ាេ៍  

ត្តូវស្ងរការរិសាថ នសាលាឲ្យត្ស្ស្់រុំត្ពង។ 

*ស្ិស្សមិនត្តូវរុកត្គូត្តឹមសាា នឆែង  

គិតពីគុណផងជរើរោកតញ្ាូ។ 

*                      

                   

*                            

                      

*                               
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*ស្ីលស្ដលត្ាកដ                      

គឺចិតាស្តងស្ៃរ់ ស្ជងវគជត្រោះកមា។ 

*ស្ីលស្ដលមិនោច់ជធ្យវើត្តមស្ិកាខ   

កុុំជចោះស្ូធ្យយថាកុំដរស្តរុណយ។ 

*                       

                   

*ស្ុខភាពមាត់ជធ្យាញត្រជស្ើរកនែង  

ញុុំដុស្ជធ្យាញផងកនុងជពលមួយថ្ងៃ។ 

*ស្ុជីវធ្យម៌ថ្នអនកជរើកររ  

ជគ្មរពចរាចរណ៍ត្តមដងផែូវ។ 

*-                       

                        

*ជស្ៀវជៅ          

គឺោឃាែ ុំងស្ដលផាុកនូវចុំជណោះដឹង។ 
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*ជស្ៀវជៅ       

គឺោមិតាពិតស្ដលស្ា័ត្គចិតាត្តមរជត្មើ។ 

*ជស្ៀវជៅរ៊ា៊ិកោមិតាដ៏ត្រជស្ើរ  

អាចនុំអនកជដើររកជីវិតពិត។ 

*ជស្ៀវជៅរ៊ា៊ិកមិតាត្រជស្ើរគ្មរ់  

អនកឆែ តជរើររារ់ោមិតាាន។ 

*ជស្ចកាីជត្កាធ្យ               

រណាា លមកពីជឆតលៃង់។ 

*ជស្ចកាីត្រមារស្តងនុំឲ្យជធ្លែ យ  

ាត់លាភ្ញយៗជោយការត្រមារ។ 

*ជស្ចកាីត្រមារ           

                     

*ជស្ចកាី                  
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*ជស្ចកាី                     

        ភាព       

*ជស្ចកាីលអកត្មនឹងរក  

ខាោះខ្ជា យជសាា កជត្គ្មករកានងាយ។ 

*ជស្ចកាីលអមិនករ់ជៅាតរង 

ស្របុរស្រាល់ជរៀងកុស្លត្រចាុំ។ 

*ជស្ចកាីវិនស្         

ជត្រោះចិតាមានោះោជេតុត្តូវចាុំ។ 

*ជស្ចកាីស្ុខរុកខមិនជរៀងត្គរ់ត្ាណ  

ស្ដលអាចជកើតានត្គរ់ជពលជវលា។ 

*ជស្ចកាីស្ុខរុកខ            

                         

*                        
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*ជស្ចកាីស្ុខ                 

                     

*ជស្ដឋីមានចិតាស្របុរស្ពិតៗ  

មិននុំជីវិតេុតរឹកស្មែឹងកាក  

*ជស្ពគរ់ោមួយអនកត្ាជ ្    

អនកនឹងអាចោរណឌ ិត។ 

*-                         

                          

*                          

                         

*ជស្ពស្ុរាថាកុំដររុណយ  

ោរកយជោោះកុនថ្នអនកផឹក។ 

*ស្ុំណាងពឹងចុំជណោះ               

    ជចោះពឹងគមាីរ។ 
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*ស្ុំពោះ   ញញឹមត្ស្ស្់ត្រតិរ   លអ 

គឺ                    

*ស្ុំពោះ   ញញឹមត្ស្ស្់ត្រតិរ   លអ  

ោជត្គឿងលមអនូវតថ្មែរុគគលជឆនើម។ 

*                    

                      

*ស្ុំរាមត្តូវស្មាអ តោរនា  

កុុំចាុំជភ្ៀ្វមកជរើរជចោះស្មាអ ត។ 

*ស្ុំរាមរងាា ញពីមារោរ 

គុំនិតជចាលជមសៀតឬតថ្មែ  

*ស្ុំរាមជត្រៀរដូចោស្ត្តូវ                  

ជរើរុកវាជៅនុំាត់យស្  

*ស្ុំរាមមានឬគ្មា នជផាើមពីខុ្ុំ  

ដូជចនោះគួរកុុំស្ុំរាមជធ្យវើមាច ស្់។ 
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*ស្ុំរាម                 

                          

*                    

                       

*សាា រ់ជត្ចើនចាុំរុកោត្គូ    

គុំនិត      រុកពិចារណា។ 

*សាា រ់រកយ                      

  ឲ្យ                        

*សាា រ់នូវរកយជពចន៍ថ្នរណឌ ិត          

ានោគុំនិតកនុងស្នា ន។ 

*សាា រ់រកយរលាន                       

ស្តនុំរំខ្ជន ជីវិតរស្់ជៅ។ 

*  រ់                          
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*សាា រ់                   

 ផែូវ                 

*សាន ថ្ដការងារអងគភាពអនកជធ្យវើ  

មកពីថាន ក់ជលើជចោះវាយតថ្មែ។ 

*សាន ថ្ដ            តិដឋ    

គឺ                   

*ស្ែឲ្យសារ                                 

ស្មាីឲ្យទារ ត្ាោ្ថ្វ។ 

*សាែ រ់កាយស្តស្រាយចិតា    

ជត្រោះតបិតានត្រត្ពឹតាលអ។ 

*                             

                             

*ត្ស្ថ្មខាស្់ជពកស្ររជដករង់ចាុំ 

ជទាោះរយស្ស្នឆន ុំជៅចាុំដស្ដល  
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*ត្ស្ឡាញ់កូនមួយជៅជៅមួយជត្តន  

ជត្រោះស្តត្ជកជត្កាមថ្នមែរ់ជមត្តា ។ 

*ត្ស្ីារូរត្ស្ស្់ស្ត្មស្់សាអ តស្តមួយរយៈខែ ី 

ន្រស្ាីរញ្ញា ថ្វចរិតថ្ងែសាអ តមួយជីវិត  

*សាវ ធ្យាយមិនត្គ្មន់កុុំទាន់ថាត្គរ់ 

មិនានោមែរ់ជីវិតរុងជរឿង។ 
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h - h   



 

h - h   



 

3 

*ហ៊ា នជមើលជឃើញសាែ រ់គិតថា 

ោត្រការស្កលមអ  

*                                      

*   ហខាោះខ្ជា យមិនត្រមាណត្ាណ 

ត្គ្មជត្កាយគង់ានសាា យស្មាា យត្ក  

*                    

                    

*េូររស្នែជត្ចើន  រជងកើនស្ុខភាព។ 

*េូរសាអ ត ផឹកសាអ ត  ស្ុខភាពលអ។ 

*ជេតុស្ដលត្រស្ជងគ្មន ចាក់ដីខាស្់ 

ជត្រោះស្តរស្់គ្មា នការដឹកនុំលអ។ 

*ជេតុមិនចុំណោុះត្តឹមស្តរកយជោោះសារ 

ហ៊ា នត្សាយរញ្ញា ជរើរកត្តា ជោគជ័យ។ 
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L - L   



 

3 
* ិក ក់នឹងជកាងរស្មងអារ់យស្ 

លជលងស្តវពស្់ជត្គ្មោះដល់អាត្តា ។ 

*                       
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G - G   



 

G - G   



 

3 
*អងគភាពស្ដលររួលានលរធផលលអ 

មកពីរុគគលិកជសាា ោះស្រួមសាមគគី។ 

*អងគភាពងកុុំជងកើង 

គឺអាត្ស្័យជ ើងជោយភាពជសាា ោះត្តង់។ 

*អងគភាព                

                     

*                     

                         

*                        

              

*                     
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*អធ្យាត្ស្័យានគរបីជធ្យវើចុោះ  

កុុំចារ់កុំេុស្ស្ដលមានពីមុន។ 

*អនគតភ្ែឺថាែ ថ្នកុមារ  

ពឹងជលើសាលាត្គួសារស្ងគម។ 

*អនម័យ              

ោភារកិចច  ជយើងទាុំងអស្់គ្មន ។ 

*                              

                

*អាចារយស្ដលស្ស្វងរកលាភ្  

នុំរន់ទារដល់សាស្ន  

*អានជត្ចើន ជចោះជត្ចើន                      

ជកើនរញ្ញា ។ 

*អានជត្ចើនរជងកើនចុំជណោះ  

ជធ្យវស្ត្រស្េស្នុំអនារាយ។ 
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*អានជត្ចើន  រជងកើ           

                        

*អាហរស្ដលមានរស្ោតិ    ពិត  

ជត្រោះ            អនកចមអិន។ 

*អាហររស្ឆៃ ញ់ជោយចុងជៅជចោះផស ុំជត្គឿង 

អងគភាពរុងជរឿងជោយជមជចោះផស ុំគុំនិត។ 

*ឧរស្គគមានស្ត្មារ់អនកជធ្យវើ  

   មិនជផាើមជធ្យវើររា     ។ 

*ឧាយកមាច យត្ារ់ការណ៍ពិត 

ជួយវិធ្យីគិតត្សាយរញ្ញា   

*ឧ                   

                     

*             
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*ឳពុកមាា យកូនត្តូវចិញ្ច ឹមស្ង  

កុុំដល់ស្រកស្ររស្ស្នរំឭកគុណ។ 

*ឳពុកមាា យមិនស្ដលស្ុំពោះ  

ជពលនិរាស្ជរើរថាវ យរងគុំ។ 

*                       

                       

*អុំនតួនុំឲ្យឆកួតតស្នែ ន  

លរធផលវញិានត្តឹមជចោះស្តថា  

*អុំនួតនុំឲ្យមានវិរតែិ 

                            

*                                 

                                

*អុំជពើស្តងពឹងជលើគុំនិត    

ការត្រត្ពឹតារងាា ញមារោរ។ 
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*អុំជពើត្តូវពឹងជលើមារោរ     

ោសារធ្លតុថ្នលរធផល។ 

*អុំជពើ                                

              

*អុំជពើរណឌ ិតមិនត្ស្ណុកចិតាកាយ 

អុំជពើស្រាយរលងាយនឹងត្រត្ពឹតា។ 

*                          

                           

*                         

                            

*                      

                        

*អុំជពើអាត្កក់លអជកើតជចញពីចិតា 

កុំពុងស្ណឋ ិតកនុងជីវិតរាល់ថ្ងៃ។ 
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*                            

                       

*អនកកុុំគរបីរំថ្ពជទាស្ជគ  

គួរគិតផងស្ដរជទាស្ឯងរ៉ាុណាណ ។ 

*                   

                        

*អនកត្កខុំត្រឹងត្តដរជធ្យវើមាន  

ភាពត្កជកើតមានតជៅស្នា ន។ 

*អនកជត្កាមជចោះភ្រ         

អនកជលើចុំេឲ្យជរៀនកុេក។ 

*អនកខ្ជកជសាា ោះជៅត្តមដងផែូវ  

នុំរ៉ាោះរល់នូវដល់ស្ុខភាព។ 

*អនកខ្ជកជសាា ោះជៅត្តមដងផែូវ  

អត់ខ្ជា ស្រ៉ាោះត្តូវដល់អនកចរ។ 
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*អនកខឹងជត្រោះមិនត្ពមដឹងខែួ នខុស្ 

កិចចស្កកុំេុស្ត្ររូស្ាចង់ថ្ងែ។ 

*អនកជលែ គរ់រក   ត្ាជ ្      

ជត្កាយគង់អាចោរណឌ ិត។ 

*អនកគរបីកុុំជឃើញស្តជគខុស្   

ពិនិតយឲ្យអស្់ជរើរដឹងរញ្ញា ។ 

*អនកគិតថាជគមិន   អញ  

  នុំឲ្យចាញ់ដល់អាត្តា ។ 

*អនកជគ្មរពចារ់ចរាចរណ៍     

ោពលរដឋលអថ្នស្ងគម។ 

*អនកគ្មា នគុំនិតគឺពិាកជួយ  

ជត្រៀរាត់អវីមួយកនុងរឹករជនែ។ 

*អនកគ្មា នមាស្ត្ាក់ត្រជស្ើរោងគ្មា នវិញ្ញា ណ  

ជរើមានធ្យនធ្លន    វិញ្ញា ណគ្មា នអវី   ។ 
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*អនកត្គរ់ត្គងគ្មា នគុណធ្យម៌  

ជត្រៀរដូចផ្កា ុំងងាជៅជលើជៅា ។ 

*អនកចជចស្ជត្ចើនស្តអាងខនង  

វាយឫកជកាងជត្រើចរិតកាង។ 

*អនកចាត់រុកជគអន់ោងខែួ នឯង  

ត្តូវរកកស្នែងឯងត្គ្មន់ត្តង់ណា។ 

*អនកចិតារុណយពិត    

ស្តងមានគុំនិតជួយអនករុកខភ្័យ។ 

*អនកចូលចិតាស្ិកាស្ិលបៈតន្រនាី 

ជត្ចើនជធ្យវើការអវីៗជោយចិតាពាោម។ 

*អនកជចាលស្ុំរាមកនុងរឹកជលើដី  

ខូចគុណតថ្មែខែួ ននិងស្ងគម។ 

*អនកជចោះ  ថ្ចនត្រតិដឋ           

ជរើរ     គ្មរ់ត្រជស្ើរ។ 
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*អនកជចោះ  រងករ់   ចរិតអន់  

កុុំថាត្គ្មន់ោង   លៃង់ចរិតលអ។ 

*អនកជចោះត្តឹមថា                         

    ខ្ជែ ចជគថា ខែួ នមិន   ធ្យុំ។ 

*អនកជចោះនិោយជត្រៀរដូចោផ្កក   

អនកជចោះស្តថាជត្រៀរដូចលាមក។ 

*អនកជចោះនិោយជត្រៀរដូចោផ្កក   

អនកជចោះជធ្យវើការជត្រៀរដូចោស្ផែ។ 

*អនកជចោះត្រដូចជីវិតខែួ នឯងនឹងអនកដថ្រ 

ោអធ្យាត្ស្័យ       ត្ពេាវិហរធ្យម៌។ 

*អនកជចោះត្ាកដ                          

ស្តងពាោមស្ពវ    ត្គរ់កិចចការ។ 

*អនកជចោះត្ាកដ                        

មានភាពអុំណត់ មិនជជរត្រមាង។ 
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*អនកជចោះជត្រើត្ាស្់   ជស្ៀវជៅ 

ោពនែឺ   ចុំជណោះដឹង។ 

*អនកជចោះមិនត្ាកដថាដឹង  

អនកខឹងមិនត្ាកដថាមិនជត្កាធ្យ។ 

*អនកជចោះជរៀរចុំរុកោក់ត្រពយ  

ោអនកមានភ្័ពវដ៏ត្រជស្ើរ។ 

*អនកជចោះស្ូធ្យយធ្យម៌មានជត្ចើនណាស្់  

ជមាចានខវោះអនកត្រតិរតាិធ្យម៌។ 

*អនកចាុំងមិន នំ ោះជត្រោះចិតាកុំណាញ់ 

អនកចាុំងស្ដលចាញ់ជត្រោះចិតាមានោះ។ 

*អនកឆែ តក៏អាចជៅមានលៃង់  

អនកជសាា ោះត្តង់       កបត់។ 

*អនកឆែ តត្តូវជរៀនពីអនកជោគជ័យ   

រួចគិតស្កថ្ចនឲ្យោត្រជោជន៍។ 
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*អនកឆែ តមិនត្រមារ         

ជរើរអាចានជោគជ័យ។ 

*អនក   គុំនិតររស្់ជគ              

គរបីរិោះជរគុំនិតត្តូវ។ 

*អនកោរណឌ ិត               

ស្តងស្ត   គុំនិតអនកដថ្រ។ 

*អនកោរណឌ ិត                  

ស្តងផស ុំគុំនិតអនកដថ្រ។ 

*                          

                       

*អនកត្ជិញជគរស្មងស្តងត្ជួញ  

ានត្តឹមរួញខែួ នមិនដូចជគ។ 

*អនកញុោះញង់ឲ្យជគជជឿពូស្ក  

អនកជជឿត្តមស្ដរគឺមនុស្សលៃង់។ 
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*អនកដថ្រជធ្យវើអវីគ្មា នន័យកុុំជទាមនស្ស 

ជួយស្កកុំេុស្ជរើរោមនុស្សត្រថ្ព។ 

*អនកដថ្រ             

                   

*អនកដថ្រអាចជួយជយើងាន 

ទាល់ស្តស្នែ នខែួ នឯងត្រថ្ព  

*អនកដឹកនុំ                  

កុុំត្គ្មន់ស្តោអនកនុំរកយ។ 

*អនកដឹកនុំកុុំគិតស្តពឹងជគ  

ត្តូវចលនជគ  ោជុំនួយ។ 

*អនកដឹកនុំកុុំោមនុស្សអាយ៉ាង  

ថ្ចនត្រតិដឋផងជរើររុំណងស្ជត្មច  

*អនកដឹកនុំកុុំត្តជចៀកស្  

សាា រ់ជេើយរនារកជេតុផល។ 
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*អនកដឹកនុំគិតជធ្យវើជោយត្រមារ  

នុំឲ្យខូចខ្ជតត្រជោជន៍ស្ងគម។ 

*អនកដឹកនុំគ្មុំររកូនជៅ   

ដូចស្តវត្មឹគញីរុំជៅកូន។ 

*អនកដឹកនុំ            

                    

*អនកដឹកនុំចជងអៀតចងអល់  

ស្តងមិនានផលគ្មរ់ត្រជស្ើរ។ 

*អនកដឹកនុំជចោះត្តឹមជឆែើយោក់គ្មន  

លរធផលការងារគ្មា នផែូវជៅមុខ  

*អនកដឹកនុំជចោះត្តឹមរកយជោោះសា  

ស្មែីរាយការណ៍ខុស្មកពីជគ  

*អនកដឹកនុំោកត្តា ចលករ 

ជធ្យវើគុំរូលអជរើរអងគភាពរឹងមាុំ  
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*អនកដឹកនុំស្ដលស្ស្មាងឫក  

ដូចស្តវត្មឹគជៅថ្ត្ពស្តឯង។ 

*អនកដឹកនុំ                   

                        

*អនកដឹកនុំ               

                    

*អនកដឹកនុំ                   

                  តិដឋ   

                         

*អនកដឹកនុំត្តូវោក់ខែួ នឲ្យទារ  

ដកកឲ្យខាស្់រស្សនៈស្វងឆៃ យ។ 

*អនកដឹកនុំជធ្យវើត្តូវត្តមសាថ នការណ៍ 

រុគគលិកស្ែីថាត្តូវស្ត   ត្ទាុំ  

*អនកដឹកនុំត្រកាន់ឫកធ្យុំោងមាឌ្ 

រូកគ្មា នមារោរនុំឲ្យោតិលិចលង់។ 
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*អនកដឹកនុំ                               

                តិដឋ       

*   ដឹកនុំមានគុំនិតចលករ 

អាត្កក់ឬលអស្ផអកជលើលរធផល  

*អនកដឹកនុំមាន   គុំនិត                     

ជរើរនុំឲ្យ   មានជុំនួយ។ 

*អនកដឹកនុំមានគុំនិត       

ជរើរមានពិតអនកមកជួយ។ 

*អនកដឹកនុំមានចិតាលជមអៀង  

ដូចោជភ្ែៀងកណាែ លថ្ងៃជៅា ។ 

*អនកដឹកនុំមានស្ីលត្ាុំមួយ  

មានតថ្មែជួយអនកដឹកនុំ។ 

*អនកដឹកនុំ                      
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*អនកដឹកនុំលៃង់ជត្រើអុំណាច   

អនកដឹកនុំឆែ តជត្រើរញ្ញា ។ 

*អនកដឹកនុំមានលុយស្តខវោះមារោរ  

ជទាោះរីខុំជឆែៀតជួយក៏គ្មា នតថ្មែ  

*អនកដឹកនុំមិនគរបីមានស្កមាភាព 

ត្តឹមស្តោអនកនុំរកយជ ើយ។ 

*អនកដឹកនុំមិនគរបីកាែ យោអនកនុំរកយ 

ជោយគ្មា នភាពោអនកដឹកនុំ។ 

*អនកដឹកនុំមិនសាគ ល់ខែួ នឯង  

គឺគ្មា នកស្នែងដឹងខែួ នខុស្  

*អនកដឹកនុំអងគភាពអាត្តា និយម  

មិនអាចស្ងគមស្ុខដុមចជត្មើន។ 

*អនកដឹកនុំអ                           
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*អនកដឹកនុំ               

                    

*អនកដឹងថាខែួ នឯងលៃង់          

ត្តូវខុំត្រឹងរកចុំជណោះ។ 

*អនកស្ដលចាត់រុកថាជចោះត្ាកដ  

យល់ដឹងេាត់ចត់ជេតុផលត្តឹមត្តូវ។ 

*អនកស្ដលជចោះជគ្មរពជពលជវលា  

ជរើរមានជ ា្ ោះោជគ្មរពខែួ នឯង។ 

*អនកស្ដលជចោះជរៀនគ្មា នរីរញ្ចរ់  

អនកស្ដលត្រស្រ់មិនត្គរ់ត្ជុងជត្ោយ។ 

*អនកស្ដលជចោះសាា យនូវជពលជវលា 

គឺអាចចាត់ោពាោមត្ាកដ។ 

*អនកស្ដលឆែ តមិនត្ាកដថាមិនធ្លែ រ់លៃង់  

អនកស្ដលជសាា ោះត្តង់មិនត្ាកដថាមិនកបត់។ 
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*អនកស្ដលជជឿត្តមការញុោះញង់ 

គឺោភាពលៃង់ថ្នខែួ នឯង។ 

*អនកស្ដលជោគជ័យ  

ជត្រោះស្តអាត្ស្័យជគ្មរពជវលា។ 

*អនកស្ដលរុកថាអាត្កក់រុំផុត  

ជធ្យវើលអនឹងមុខពុតកបត់ពីជត្កាយ។ 

*អនកស្ដលជៅផារ 

ជរើមិនពិចារណាអាចងវិកាកាែ យោស្ុំរាម។ 

*                           

                            

*អនកស្ដលមាន                

                              

*អនកស្ដលមានស្តមិនជរៀងថាមាន 

ឯរូរវិញ្ញា ណជរៀងស្តរលត់។ 
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*អនកស្ដលមានរមាែ រ់ពឹងស្តជគ  

គ្មា នតថ្មែជរស្ត្មារ់ខែួ នឯង។ 

*អនកស្ដលមាន          ឬ      

                         

*អនកស្ដលមិនររួលសាគ ល់ការពិត  

ជធ្យវើឲ្យជីវិតជួរររាជ័យ។ 

*អនកស្ដលមិនមានចុំជណោះដឹង 

គឺគ្មា នលុំនឹងកនុងកិចចការ។ 

*អនកស្ដលជរៀនជចោះពិត 

ស្តងមានគុំនិតថ្ចនត្រតិដឋោត្រចាុំ។ 

*អនកស្ដលរិោះគន់ជគថាអួត  

កុំពុងស្តរងអួតខែួ នឯងឲ្យត្រជស្ើរ។ 

*អនកស្ដលលក់ររស្់ 

ជរើមិនគិតជសាោះត្ាក់កាែ យោស្ុំរាម។ 
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*អនកស្ដលលៃង់ជត្រោះស្តការត្រមារ  

អនកស្ដលឆែ តមិនត្រមារជរើរជោគជ័យ។ 

*អនកស្ដលថ្វឆែ ត                           

មកពីស្ងាវ ត ជរៀនជមើលគិតសាា រ់។ 

*អនកស្ដលឧស្ាេ៍ពាោម  

ជរើររារ់ថាមានជោគវាស្ន។ 

*អនកោុំពូជជលែ ដុំជៅគុំនិត 

នុំឲ្យជីវិតចិតា រិករាលោល។ 

*អនកតូចនិងធ្យុំស្ុរធស្តរជត្មើរាជការ  

គួរពិចារណាកុុំេិងារុំរនស្ិរធ ិ។ 

*អនកត្តូវជចោះខ្ជា ស្ខែួ នឯង  

អុំជពើស្ដលស្តងស្តជធ្យវើខុស្។ 

*អនកថាជគលៃង់                             

ខែួ នឯងក៏គង់    ជចោះត្ាកដ  
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*អនកជធ្យវើខុស្ជចោះស្កកុំេុស្ 

គឺោមនុស្សស្ដលជោគជ័យ។ 

*អនកជធ្យវើខុស្មិនររួលកុំេុស្ 

គឺោមនុស្សស្ដលររាជ័យ។ 

*អនកជធ្យវើខុស្មិនររួលកុំេុស្  

ជត្ចើនស្តត្ររូស្ានឹងអនកដថ្រ។ 

*អនកជធ្យវើខុស្មិន    កុំេុស្  

      អនកជនោះធ្លែ ក់    រជដែ ។ 

*អនកជធ្យវើខុស្ជេើយជោោះសារ        

គឺអនកអាត្តា និយម។ 

*អនកជធ្យវើគុណកុុំរង់ចាុំជគស្ង  

អនកស្ដលតរស្នងគួរកុុំរុំជភ្ែច។ 

*អនកជធ្យវើជត្ចើន                

អនកមិនជធ្យវើជសាោះខុស្    ស្ដរ។ 
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*អនកជធ្យវើស្តងជួរឧរស្គគ   

ជធ្យវើឲ្យត្រតយកសជោគកនែង។ 

*អនកជធ្យវើស្តងមានត្តូវនិងខុស្ 

គឺការស្ជនា ស្ត្រករជោយស្ីល។ 

*អនកជធ្យវើរុណយជត្ចើនរងករ់ារ  

ជត្រោះមិនឆែ តជោយមនិសាគ ល់រុណយ។ 

*អនកជធ្យវើរុណយមានជត្ចើនអជនក  

រ៉ាុស្នាចស្មែកត្កចិតារុណយ។ 

*អនកជធ្យវើរុណយមិនសាគ ល់រុណយ  

ានចុំជណញស្តខ្ជងារ។ 

*                          

                         

*អនកជធ្យវើ               
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*អនកជធ្យវើលអជគមិនយល់ស្តងរងជត្គ្មោះ 

អនកចាុំត្ររូស្ែមានលាភ្យស្ស្កាែ   

*អនកធ្យុំជចោះសាា រ់ស្មែីអនកតូច  

ោផលត្រជោជន៍ដល់ការដឹកនុំ។ 

*អនកធ្យុំត្តូវជចោះត្រមូលផាុុំ     

ឲ្យជគានធ្យុំទាុំងអស្់គ្មន ។ 

*អនកជៅឆៃ យកាែ យោជិត  

ជត្រោះស្ស្វងជរៀនពិតគុំនិតអនកឆៃ យ។ 

*អនកជៅជិតជត្រៀរដូចោឆៃ យ  

ជោយចិតាមាក់ងាយជមើលរំលង។ 

*                        

                 

*អនកជរើកររខ្ជកជសាា ោះជចាលត្តមផែូវ 

នុំឲ្យអាត្ស្ូវដល់ពូជស្នា ន។ 
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*អនកជរើកររផឹកជក់ត្តមផែូវ 

ជចាលជករ ាិ៍អាត្ស្ូវស្ត្មារ់អនកចរ។ 

*អនករុំផ្កែ ញធ្យមាោតិ       

កុំពុងស្តជរៀរខែួ នឲ្យវិនស្។ 

*អនករុំផ្កែ ញធ្យមាោតិ        

ជត្រៀរដូចរុំផ្កែ ញខែួ នឯង។ 

*អនករុំផែិចរុំផ្កែ ញររិសាថ ន 

យូរឆរ់គង់ានវិនស្អាត្តា ។ 

*អនកត្ាជត្្រឹងស្ត្រងស្ស្វងរកវិោា  

   គិតថា មិនចាស្់មិនសាែ រ់។ 

*អនកត្ាជជ្ត្រកត្ពុស្ 

មាត់ស្រកពពុោះខូចកិតាិយស្ជត្រោះខែួ នមិនស្ត្រ។ 

*អនកជត្រើសារោតិគីមីកនុងអាហរ 

ោឃាតករីផារថ្នអនកជត្រើត្ាស្់។ 
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*អនកជត្រៀរត្ពលឹងោតិនឹងស្ុរា  

រងខូចសាវត្តស្ខា រអនកត្រមឹក។ 

*អនកផលិតត្សាានោត្រជោជន៍  

ដល់ជករ ាិ៍អជសាចស្ត្មារ់អនកផឹក។ 

*អនកពូស្កមិនស្ដលជចោះានត្ាកដ 

អនកស្ដលត្រស្រ់មិនស្ដលត្គរ់ត្ជុងជត្ោយ។ 

*អនកពូស្ក                     

                              

*អនកពូស្កអត់ធ្យាត់  

ស្តងានស្ជត្មចនូវភាពជោគជ័យ។ 

*អនកពាោមជរៀនជកើនចុំជណោះ  

អនកកមាិលជផោះ   រញ្ញា ។ 

*អនកពាោមជរៀនគុំនិតកាន់ស្តជកាង  

អនកត្រមារស្តងគុំនិតកាន់ស្តចាស្់។ 
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*អនក    ត្ាជ ្ កណាែ លជលែ     

     ដូច ជៅា      ខាច់។ 

*អនកមានកង់    ជថាកចរិតថ្ងែ  

ោង  ឡានថ្ងែ    ចរិតជថាក។ 

*អនកមាន                      

                           

*                           

                       

*អនកមានគុំនិតខ្ជងត្តួតត្ត្ត  

ស្តងជត្រើេិងា        ។ 

*អនកមានគុំនិតខ្ជងត្តួតត្ត្ត  

ស្តងជត្រើេិងាោត្រចាុំ។ 

*អនកមានគុំនិត   រុិនត្រស្រ់ 

    គ្មា នរមាែ រ់កនុងការត្សាវត្ោវ។ 
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*អនកមានគុំនិតត្តឹមស្តជចោះស្ុុំ  

ការគិតជៅផាុុំោស្ាូមោចក។ 

*អនកមានគុំនិតរជញ្ចៀស្រញ្ញា   

ោងមានរញ្ញា     ជោោះត្សាយ។ 

*អនកមានគុំនិតមិនត្រករញណ 

គឺគុំនិតមានស្តគ្មា នរញ្ញា ។ 

*អនកមានគ្មា នគុណធ្យម៌  

រងជត្គ្មោះរនាដល់ជនរន់ទារ។ 

*អនកមាន                    

                                 

*អនកមាន                  

                           

*អនកមាន                    
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*អនកមានចុំជណោះពិតត្ាកដ  

រាូរឥរិោរងានត្រជស្ើរ។ 

*អនកមានចុំជណោះស្មនពិត         

ស្តត្រយ័តនចរិតអន់។ 

*អនកមានជុំជនឿស្ដលគ្មា នជេតុផល  

ពិតោានដល់   កាីវិនស្។ 

*អនកមានជុំនញត្តូវត្រយ័តន 

ស្ត្កងជលាភាែ ត់ាត់ឲ្យររា។ 

*អនកមានជត្រើររស្់លអ          

អនកត្កជត្រើររស្់ចាុំាច់។ 

*អនកមានរមាែ រ់ត្រមារជជរ  

គ្មា នស្ីលធ្យម៌ជរភាពោមនុស្ស។ 

*អនកមានរញ្ញា មិនស្ដលជោោះត្សាយ 

ជរៀមភាពជសាកសាា យស្ត្មារ់ជីវិត។ 
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*អនកមានរុណយស្កាិធ្យុំ  

គួរជចោះស្នស ុំភាពស្ុខដុមដល់ស្នា ន។ 

*អនកមានត្ាក់   រិញ    ររស្់ 

មិនានជត្រើជសាោះត្ាក់ោស្ុំរាម។ 

*អនកមានមិនត្ាកដថាមិនត្ក  

អនកលអមិនត្ាកដថាមិនអាត្កក់។ 

*អនកមានមិនអាច  ត្ាកដ  

អនកខសត់មិនត្ាកដថាគ្មា ន។ 

*អនកមិនជចោះ              

                            

*អនកមិនជចោះឲ្យតថ្មែជៅជគ  

ជត្រោះស្តខ្ជែ ចជគត្គ្មន់ជរើោងឯង។ 

*អនកមិនស្ដលជធ្យវើកុុំត្តុំងខែួ នត្គ្មន់  

ត្តូវជចោះជរៀ ឃាែ ុំ  ត្ត្តរ់អនកជធ្យវើ។ 
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*អនកមិនររួលសាគ ល់ភាពត្តឹមត្តូវ  

ស្តិស្ត្តូវនឹងស្ចចធ្យម៌។ 

*អនកមិនសាែ រ់ជគជត្រោះជគនរមិនដល់អញ 

គុំនិតជគចាញ់មិនដូចអញគិតជ ើយ  

*អនករកាស្ីលចរិតមានោះ  

មិនស្ដលាន នំ ោះចិតាខែួ នឯងជ ើយ។ 

*អនករស្់កនុង                   

                            

*អនករស្់កនុងស្ងគម  

ត្តូវជួយពូនត្ជុុំជរើរស្ងគមរុងជរឿង។ 

*អនករិោះគន់            

                     ។ 

*អនករិោះគន់ថាជគមានអុំនួត  

កុំពុង          ខែួ នឯង។ 
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*អនករុញជគឲ្យពាោមជរៀន  

ស្តង  ត្គ្មុំជត្កៀមរកយត្រហរ។ 

*អនកជរៀនស្ដលជចោះពិត         

គឺគ្មា នគុំនិតលួចចមែង។ 

*អនកជរៀនពីកុំេុស្         

   កញ្ចក់ឆែុោះជមើលខែួ នឯង។ 

*អនកជរៀនស្ូ  ស្តងមានវិធ្យី  

អនកស្ុំភ្ីស្តងមានគុំនិត។ 

*អនកលក់អាហរកុុំគិត  ចុំជណញ 

ត្តូវជួយគិ  វិញស្ុខភាពអនកពិសា។ 

*អនកលក់អាហរគិតត្តូវចុំជណញ 

ជរើគិតខុស្វិញសាែ រ់អនក   ។ 

*អនកជលើកស្ាួយឲ្យជគមានតថ្មែ 

ោរុណយជពកថ្ត្កកត្មនឹងរក។ 
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*អនកលៃង់ពាោមគង់ជចោះ   

មិនខុំត្រឹងជចោះលៃិតលៃង់។ 

*                   

                          

*                   

                       

*                            

                           

*អនកលអមិនស្មនជធ្យវើអវីមិនស្ដលខុស្  

ជរើមានកុំេុស្ជចោះស្កពិតោលអ។ 

*អនកលអរ   ស្ត   ជធ្យវើខុស្  

អនកខុស្ជចោះស្កមានជោយ  ។ 

*អនកស្័កាិតូចធ្យុំស្ុរធស្តរាជការ  

គួរជត្រើស្ិរធ ិណាត្តមត្កមត្រតិរតាិ។ 
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*អនកសាមគគីគុំនិតរូលាយ  

លោះរង់ចិតាកាយអធ្យាត្ស្័យលអ។ 

*អនកស្ីលស្តជ ា្ ោះ  

ចិតាជៅា គុុំជ ែ្ ោះត្ររូស្ារាលខឹង។ 

*អនកជរៀន    ពឹងចុំជណោះ 

អាចារយស្តជងោះពឹងជវាហរ។ 

*អនកសាគ ល់ចា  រុណយ                  

ត្តូវជួយជធ្យវើមុន រុកោ    ។ 

*អនកសាគ                   

                      

*អនកសាា រ់ជដើមបី    ស្ត  សាា រ់  

មិនោ  ោរ់ស្ត្មារ់អនកជចោះ។ 

*អនកសាា រ់ជេើយ     យល់       

ជរើរានដល់ោអនកជចោះ។ 



pSayecjBIsalabzmsikSavtÖbUB’                   231 

*អនកសាែ រ់ជោយត្រព័នធកនុងខែួ នំរ់ជដើរ  

ជស្ដឋកិចចត្រជស្ើរជោយចុំជណោះដឹងខាស្់។ 

*                                 

                                   

*អនកអរ់រំគ្មា នគុំនិតត្គរ់ត្គ្មន់ 

 វិវឌ្ឍន៍មិនទាន់ស្ងគមស្ត្រត្រួល  

*អនកហ៊ា នត្ារ់ហ៊ា នស្កោញតិដ៏កត្ម 

អនករូនា នលអកត្មរលរារ់ោមិតា។ 

*                         

                       

*                       

                           

*អវីស្ដលមានគួរនុំគ្មន រកាស្ង 

កុុំានពូស្កស្ុុំស្តជត្រើខាោះខ្ជា យ។ 
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*អវីជៅស្ដលជៅថាចិតារុណយ 

គឺចិតាអត់ធ្យន់ជួយមនុស្សស្តវ។ 

*អវីជៅស្ដលជៅថាចិតាអកុស្ល  

ជនោះគឺានដល់ចិតា   គ្មា នជមត្តា ។ 

*អវីៗ                          

                           

*អវីៗអាចរិញាន  

ស្ុខភាពត្គរ់ត្ាណ   មនិាន    ។ 

*អវីៗ        អាចរិញាន 

ស្ុខភាពខែួ នត្ាណរញិមិនានជ ើយណា។ 






