វចអនកនពនធ
ករមងសនៃដមនេរច នជអេនក េលសកលេលកេយងេនះ។ សនៃដ
ទំងអស់គឺេកតេចញពីករខិ តខំ របឹ ងែរបងពយយមអស់ទំងកមលំងកយចិតត
និ ងេពលេវល កនុងេគលបំ ណងចង់ បងហញពី ករអប់ រ ំកនុងអតថន័យអវីមួយពិត
ែដលអនកនិពនធចង់សំេដយក។ ទនទឹមែបបេនះ ករមងសនៃដមួយែដលបន
របសូតេចញេនះ គឺ េក តេចញពីករ ខិ តខំ ពយយម អស់ទំងកមលំងកយ
និ ងចិតតដូចគន រហូតបនសេរមច។ ចំ េពះសនៃដេនះជវណណ កមមទី៣េហយ
ែដលខញំុបនចងរកងេឡង រួមទំងអប់រ ំផលូវេលក និ ងផលូវធម៌។ ដូ េចនះខញំុសូម
របសិទិធនមេសៀវេភេនះថ “ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម” របសិទិធនមយ៉ ងេនះគឺ
េក តេចញពី កររសៃមរបស់ខំុញ ជយូរមកេហ យ។

បុ ពវេហតុ េកតេសៀវេភ េនះេដយខញំុបនអនេសៀវេភមួយ េឈមះ

(ពនលកកវ ីកនុងកតីសងឃឹម)

ជកំ ណពយសុទដ
ធ ូចគន។
កលជួ បគនរគដំ បូង

ែដល

មចស់អនកនិពនធេឈមះ

មស

សំណង

ខញំុបនទទួលេសៀវេភេនះេដយមចស់និពនធផទល់
េហយេពលេនះ ខញំុមិនទន់ បនចូ លជ សមជិ ក

សមគមអនកនិ ពនធែខមរេនះេទ។ខញំុជញជឹងគិតថៃថងណមួយនឹងនិ ពនធេសៀវេភ

មួ យែដរេឈមះ (ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម) រសបតមកររសៃមរបស់ខំុញេនះឯង។
េហតុ េនះេហយ េទ បសនៃដមួយេនះបនសេរមចេជគជ័យ ពិ តរបកដ
ែមនេរកមករពយយមយ៉ ងខលំង។
គំ និតកនុងអតថន័យអប់ រ ំមនុ សស

វណណ កមមមួយេនះសងឃឹមថជករផតល់

រគប់ វ ័យ រគប់ វណណ ៈទំងអស់ ពិ េសសគឺ

កុ លបុ រត កុ លធី ត ែខមររគប់ វ ័យ កុំឲយេភលតេភលនហួសេហតុ គួ រយកេពល
េវលេទសិកសេរៀនសូរត នឹ ងេធវអំេពលអកុ នងសងគមជតិ និ ងសសនផង។

តបិតថជី វ ិតេយងរគប់គនមិ នេទៀងេទ!ប៉ុ ែនតេទៀងនឹងសលប់! េហតុ េនះ

ចូ រអនកទំងឡយេធវខួលនអនកឲយលអ កនុងរពះពុ ទធសសនៃនេយងេទ បរបេសរ៕
អនកនិពនធ

ភិកុ ខ ចង កមចិេណណ េពរជ សំណង

សរសតចរយ នង រកុមនសសតបនទប២
់ ០៧
ៃនសកលវិទយល័យេបៀលរបយ

ពធ#រ$គល់'ញ
ញ បនបរត
ថនក់ឆនំសកសម ូលដឋននងប័ណណសរេស#រជ ូននសសតេឆន#ម
ឆនំសកស២០០៩-២០១០

ពនលកក8កនង:ត
រសៃម
ុ
A dream writer

នពនធ
េដយ
ិ
សមណៈនិសសត
េពរជ សំណង
ិ
សមជិ កសមគមអនកនិពនធែខមរ
ពិនិតយអកខរវរុិ ទ ធេដយ
ឧបសក ប ួ សុ#ផ ូ

េខតតបត់ដំបង

រូបភពេដយ
សមេណរ យBន ភរកស
************
ព.ស.២៥៥៧

គ.ស.២០១៤

េពរជ សំណង
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មតិកេរឿង
( contents)
-េលខេរៀង

ទំព័រ

-វចអនកនិ ពនធ................................................

....................>..............ក

-កមមលិខិតរកិតឲយជួ បេសនហ៍អនកកវ ី.......................

..............................១

-និ សស័យេសនហ៍តមែខសទូ រសពទៃដ…………..........

...............................៣

-រពត់ គនេរពះែតវណណ ៈ...........................................

>..........................៥

-ឆកេលខនជីវ ិត……………….............................

..............................១០

-សមបថឥតន័ យ………....................................>>..

............................១៣

-ពកយែផអមមនពិស……………………………………

…………………….…១៦

-លួចេសនហ៍ដួងចនទ…………………..............>>.
-ដឹ ងេហយគួ រេជៀសវង……………………...

...................................១៧
.......................................១៨

-គួ រឲយអនិ ចចវសននរីកមមករេរងចរក.....................
-រពះពុ ទធសសនជសសនរបស់រដឋមរត៤៣..

......................២០

............................២៤

-េប កបររតូវរបុងរបយ័តន......................................... ............................២៥
-កូ នលអរតូវដឹង………....................................

..................................២៧

-រតនៈទីពឹងយ៉ ងៃរកែលង............................

.................................៣០

-ទឹ កចិ តតរគូបេរងៀន............................>>...........

................................៣២

-មិ នទន់ ឲយផលកុំអលខឹង...........................

..>>..............................៣៤

-របឡងបក់ឌុបលង់ េសនហ៍អនករគូរកមុំ…………
-មនចំ េណះពិ តជីវ ិតមនន័យ………………

………….……… ………៣៦
………………………………៣៩

-ខញំុេនែតចំបិណឌភជំុវតតថី ម……………………………………
-ឳេបៀលរបយអនគតខញំុ…………………………………

-េផញចិតន
ត ឹ កតមគងគ……………………………………
ព.ស. ២៥៥៧

….………………៤២
……………..……៤៥
……….………………៥០
គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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-សតយេឈមះនិសសិត……………………………………

……………………៥១

-ៃថងបុណយសងសរ………………………………………

……………..…………៥៤

-កមមវ ិធីពនលឹៃនរពះធម៌ …………………………………………
-វសនកមមករសំណង់……………………………………
-ៃចដនយវសនចរមកឲយជួបមសសងួន................

…..……………៥៧
……………………៥៨

...........................៥៩

-េត ចំេណះដឹងគឺ ជអវី?....................................

................................៦១

-ជំ នួយែតងមនចំណង.................................

.................................៦៣

-គួ រឲយអនិ ចចជីវ ិតនិសសិតរកី រក……..............
-នឹ ករសុកកំ េណត……..............................

.....................................៦៤
......................................៦៥

-កូ នខុ សេហយែម៉!…………………………………………………

.…………៦៦

-េត សញញបរតគឺ ជអវី?......................................................

..............៦៨

-ទី បញចប់ ជូនពរមិតតអនកអនរគប់ វ ័យ………………………..……

…………៦៩

-អវសនកថ
3

សនៃដបនទប់ គឺ (កំ ណប់ដង
ួ ចិតត)

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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កមមលខតរEតឲយជ ួបេសនហអ
៍ ក
ន ក8
-អតថន័យនិ យម

រួមរបមូ លផតំុ

េចញពី កវ ី

តក់ ែតងកំណពយ

បទកពយខលីៗ

របេលមេលកកតី

កវ ីជួ យបន។
-តបិតកវ ីៃថល

េគឲយតៃមល

របុសេពកលយណ

េដយសរចំ េណះ

ៃថលជងលុយឡន

តមេរឿងបូ រណ

ពី េរះេហយលអ។
ិ៍ ត
-កិ តិតយសេករេឈ
មះ

លបីលបញខពង់ខពស់

េទះជនមនរក

ែតងចង់រប់ អន

េក តកតីវ ឹកវរ

សរមស់លមអ

ែថមមួ យករមិត។
-េគសគល់េរច នគន

ខលះហ៊នពុ ះពរ

មិនសតយជី វ ិត

ឲយែតបនរស់

ចិ តតកយេកៀកកិត

លះបង់ ជូនពិ ត

មិ នគិតអវីេសះ។
-ឲយែតបនបង

សមតមបំ ណង

នួនលអងរសីរសស់

បូ ជជូ នេព

ទំងកយចិ តតេសមះ

ៃថលេអហយេជឿចុ ះ

រសីេសមះពិ តែមន។
-សងួនកុំបំពន

ែដលមនុ សសរប់ លន

កំ ពុងរចែណន

ជមួ យរូបេព

មនមនុ សសេរចនែសន

េពលមិ នបត់ ែបន

េដះដូ រពុំ សតយ។
-េរពះែតរពលឹង

េរៀមេគងទនទឹង

ទំងមិ នជិ នណយ

េពបណូត លចិ តត

រពលឹងេឆមឆយ

ទុកខេសកទំងឡយ

បនេសបយកងវល់។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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-រ ីករយរគប់ រគ

សុខសនតជន

ចិតតអនកបនផតល់

សុភមងគល

របក់ រពំ បនសល់

មិនមនកិ ចចកល

េលៀមលក់ េសះេឡយ។
-ពកយចស់េពលថ

េប អនកឯណ

ចង់សេរមចេហយ

រល់បំណងអវី

ែដលេពរតណេរត យ

ពិតមិនកេនតយ

ពយយមរបឹ ងែរបង។
-ពកយថពយយម

មិ នែមនបនភលម

ឬេក តឯងៗ

បនេដយពុះពរ

េទះេកតែបកែផសង

មិនគិតេកតែរកង

ខលួនផទល់េនះេទ។
-តួ យ៉ងបញ
ជ ក់

សតីឥតេលៀមលក់

ដូចជមសេម

ទំងមនឧបសគគ

មិ នខលចងកេរ

េទះមិ នទំ េនរ

រគប់ េពលក៏ េដយ។
-យ៉ ងណបនពិត

កនុងមួ យជី វ ិត

ពិតមុនឬេរកយ

បនគនជគូ

េនះជអំ េណយ

សងួនមិ នបេណ
ត យ

េទះមិ នែមនគូ។
-ែតពិ តរបកដ

កមមបនកំ ណត់

រគន់ ជគំ រូ

គូ េសនហ៍ៃនេយង

េរបៀបផទំងគំ នូរ

រូបបងអនកគូរ

អូ នអនករកស។
-មិ នរពត់គូេរពង

គរគឹ កគេរគង

ៃថងេយងេរៀបករ

ញតិ ផងជិតឆងយ

រ ីករយេខញៀវខញរ

េពញកនុងេគហ

ពនលឺេរពងរពត។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ុ ី រសៃម

-េភញៀវមកកុ ះករ

សទរអំ ណរ

មនចងៃដេទៀត

សបបយរគប់ គន

ដល់យប់ អរធរត

ែណនណន់ ចេងអៀត

ជូ នពរេសនហ៍ថី ម។
-អពហ៍ពិពហ៍

សវមី ភរ ិយ

របុសេពកវ ី

ភកតីេសនហ

តមកតីរសៃម

ដូចបនរសដី

ខលីេនះឯងេហង។
នសស័យេសនហត
៍ មែខសទ ូរសពទៃដ
-រពលប់ រសងៗ

ថលែថលងតឹ កតង

េសនហ៍តមទូ រសពទ

វចរសដី

គូ ថី មសសពទ

ទុករគន់ នឹងសតប់

សរមប់ កមសនត។
-េសនហវ ័យខចី

របុសេហយនិងរសី

រ ីករយចំ ណន

េតរចលំេលខ

េទ បបេងកតបន

េសនហ៍មួយលំអន

តមែខសទូ រសពទ។
-រសដី េឆលយឆលង

ពកយេពចន៍ អូនបង

និយយសសពទ

ជប់ កី តកងវល់

លង់ េសនហ៍ចំណប់

និសស័យចងចប់

បនជេសនហ៍េសមះ។
-រល់េពលេវល

ចិ តតនឹករគប់ រគ

និងសតយរសេណះ

សំដីមសសងួន

ែរបជេរកៀមេរកះ

របគល់ទំងអស់

េបះដូ ងអូនមួ យ។
-ឲយបងរកស

េបះដូ ចកននិដឋ

សូមេពកុំ រពួយ

ពនលកេសនហ៍េនះ

ឲយបនលស់រតួយ

កុំេឡយរលួយ

រសេពនេរកៀមសវិត។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ីរសៃម
ុ

េឆលយឆលងែផលផក

ពកយមិ នេដះស

ែថមកតីអណិត

ពី រប
ូ មចស់សួងន

រសស់ែកវវរមិ តត

េរៀបរប់ លំអិត

ែកបរេដមរទូងៃថល។

-ដូ ចបនបញ
ជ ក់

ជមួ យវរលកខណ៍

េរពះែតនិ សស័យ

ថេយងនឹ ងជួ ប

តមកររសៃម

ចិតតែតងអល័យ

មិ នដូចចំ េប ង។
-ដល់កលកំណត់

តមពកយសមបថ

របកដេទវេឡង

បនជួ បគនពិត

មនភពថកំុេថកង

មិនអចបក់ េបុ ង

-និ យយសសង

រសដី េផតះផតង

រសប់ រសល់

អនុ សសវរ ីយ៍

មិ នែមនសំណល់

ចិតតគមនខវយខវល់

រសត់ តមខយល់។

ពី េរឿងអវីេផសង។
-មិ នែមនែកលងេបក

ពលេពពនលក

បេញចញសំេឡង

បនរតឹ មពី េរះ

ែតេសនហ៍េលងៗ

ដបិតខលួនវ ័យេកមង

េពលពកយមិនពិ ត។
-េសមះសម័រគគមនពី រ

ជូ នរសស់ជីវ ី

ៃថងេនះេទមុ ខ

រសឡញ់អណិត

កនុងចិតតរប
ួ រ ឹត

ហ៊នលះជី វ ិត

បញ
ជ ក់ កី តេសមះ។
-សរមប់ រសីសួន
ង

មិ នលក់ បំពួន

រសីអូនេជឿចុះ!

ភកតីរពលឹង

រកមុំ កំេលះ

សូមេទវតរបស់

មនតជួយបនទន់។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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េពរជ សំណង

ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-ជួ យរបសិទិព
ធ រ

មងគលបវរ

បែនថមេវទមនត

គូ េសនហ៍ថី មេនះ

កុំ បីទរមន់

ជក់ មិនេលភលន់

េដយពកយសំដី។
-ឲយេយងជគូ

រសៃរបលវីងជូ រ

សូមកុំ មនអី!

មនែតែផអមែលហម

ែសតងពិ តឥតសតី

អសូររបណី

មួ យករមិ តេទៀត។
-នចុ ងេរកយជក់

សូមបនជួបអនក

េហយមិ នឲយឃលត

រ ឹងរ ឹតសថិតែកបរ

ជួ បេហយជួ បេទៀត

ពនលឺេរពងរពត

ដូ ចវង់ ចរនទ។
-េនះភ័ ពន
វ ិ សស័យ

កមមលិខិតៃចន

ឲយបនជួ បគន

គឺ ពិតជគូ

កំ ណត់ ៃថងជ

ៃថងបនេពល

ផសំជគូ អឺយ!។
រពត់គនេរពះែតវណណៈ
-កមមលិខិតតក់ ែតង

ឆកេលខនសែមតង

បេងកតជមនុ សស

រស់រនជី វ ិត

េដយបុ ណយខពង់ខពស់

ផុតចកបបេរគះ

េលភពែផនដី។
-ចរមុះេរច នគន

មនុ សសេនះកលយជ

េភទរបុសេភទរសី

មនទំងវច

សរមប់ រសដី

ភជប់ ពកយរសដី

ែផអមមិ នសងស័យ។
-មនទំងករងរ

ខនះែខនងមហិម

មិនថយប់ ៃថង

ចិ ញចឹមរគួសរ

លំបកខលំងៃរក

េនះហួសវ ិស័យ

ទំងវ ័យចស់េកមង។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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េពរជ សំណង

ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-របុសជគូ រសី

េនេលែផនដី

េទះេភទផទុយេផសង

រតូវែតមនគូ

មិ នែមនេលងៗ

មិនដូចទឹ កេរបង

លយគនមិ នេកត។
-ខញុំសូមថលែថលង

ៃនគូ េសនហ៍មួយ

ែបកជផកែរតង

េផតមេសនហ៍កេក ត

េនះបនបេងកត

េរបៀបេទេសនហ៍េអ ត

បនតិចមតងៗ។
-មនគូ េសនហ៍មួយ

ពកយេពចន៍ ជំនួយ

េសនហអូ នបង

បនទប់ ៃថងេនះ

បេងកនេសនហ៍សនង

ទុកជចំ ណង

និ សស័យេសនហ៍ថី។
ម
-និ សស័យជួ បភ័ រកត

របុសែកវវរលកខណ៍

េទះអូ នរករកី

បងមិនរបកន់

វណណ ៈអូ នអី!

មនែតភកតី

សូមរសីេជឿចុ ះ។
-េដយករសនយ

របុសែកវជី វ៉

េទះមនកំហុស

មិ នគិតពី មុន

េទះេរច នចរមុះ

កនុងនមកូ នរបុស

ៃថលមិនេរ សេអង។
-គូ េសនហ៍រកី រក

របុសរសីករម

ជួបេសនហ៍លស់េឡង

េរពះអីធលប់ មន

ឧបសគគបំេបុ ង

មិនឲយថកំុ េថកង

ដូ ចចិតតរបថន។
-េដយករតស៊ូ

ទី បំផុតគូ

ភកតីេសនហ

រ ីកធំ ដុះដល

បូ កែថមចរ ិយ

មរយទលកខិណ

ៃនសងួនពិ សី។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-េទ បែខសចំណង

របុសនិ ងនួនលអង

មិនគិតអវីៗ

ឲយែតអូ នចង់

បងែតងរបណី

បំេពញចិ តតរសី

ឲយសងួនេជឿជក់។
-អនុសសវរ ីយ៍

េរៀមនិ ងឆវី

បនសងពី រនក់

មនេរច នសនធឹក

េដយករេជឿជក់

របុសេពវរលកខណ៍

ជមួ យនឹ ងអូ ន។
-បងខំ របឹ ងែរបង

បងហញសែមតង

េទះជី វ ិតសូនយ

ឲយកស័យសងខរ

ែរបេរកៀមរសេពន

ក៏គិតដល់សួន
ង

េឈមះជរបពនធ។
-គមនអនកណមនក់

េធវជឧបសគគ

ឬទឹ កជំ នន់

លិចសពវទិសទី

មនទឹ កេជរជន់

ចិតតមិនរជយទន់

តស៊ូេសមះរតង់។
-សរមប់ អូនពិ ត

គូ េសនហ៍ែនបនិ តយ

ពិតហ៊នលះបង់

េយងធលប់ បនសង

េគលេដតរមង់

េដយករផចិតផចង់

ទិ សេដរួមគន។
-ែតមនៃថងមួយ

េបះដូ ងរញួជ យ

ែកែរបេវល

បំ ែបករូបអូន

ពី រទូងពុំ ង

េដយកតីេវរ

វណណ ៈអនកមន។
-អនកមនគុ ណបង

បេងកតនួនលអង

ឲយបនរស់រន

មនវ ័យធំ ធត់

មិ នអចបំ ពន

េរពះជីវ ិតមន

េដយសរពួ កគត់។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-កូ នលអរតូវដឹង

ជី វ ិតមួ យហនឹង

គត់ ខំអំណត់

ចំ ណីបនតិច

បងអត់ពីមត់

េដយចិ តតរបតិ ព័ទធ

េលកូនរគប់ គន។
-េពលកូ នរបុសរសី

មនរបពនធបី ត

សបបយរសស់រសយ សុខសនតជន

រ ីករយរគប់ រគ
មនរទពយហូរេហៀរ

េគេសះដំ រ ី។
-រស់មិនលំបក

ឃលតភពេតកយ៉ ក

េធវករអវីៗ

ចិ ញចឹមរគួសរ

េពញចិ តតរបិ មរបិ យ

គមនភពរករកី

កនុងេគហេឡយ។
-េដយករយល់ន័យ

មតយរសស់ចរៃណ

ឲយអូ នរពត់ េហយ

ពី រទូងរបុសបង

ណេពរតណេរត យ

ទុកខអូនឥតេសបយ

េរពះសតយរបុសបង។
-មិ នគួ រកមមរកិត

កំ ណត់ ករមិ ត

រពត់ រប
ូ េសនហ៍សង
ន

ឲយបំ េភលចអស់

សនមេសនហ៍កនលង

អូនេហយនិ ងបង

បនសងពី រនក់។
-ែតេទះយ៉ ងណ

កនុងនមសងសរ

តស៊ូបញ
ជ ក់

េសនហ៍កំសត់ េនះ

រពត់ េហយេរពះរបក់ េទះមនរចវក់
ចក់ ក៏មិនគង់។

-អូ នរកណស់បង

មិ នសមនួ នលអង

បំណងលិចលង់

េរបៀបេទនឹ ងទឹក

ែដលចំកំពង់

ែតវជរជុង

មួ យៃនគំ និត។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-ចិ តតរសីពុំង

េនែតនឹកន

ចង់រួមែនបនិ តយ

រកសកតីេសនហ៍

េសមះសម័រគេនះសថិត

េសថរេនមនពិ ត

ចិ តតនិងវច។
-បងេអហយករចុ ះ

នមបងកូ នរបុស

បេងគលរគួសរ

េលកសទួយកិ តិយ
ត ស

ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះៃថលថល

សបបយហុឺហ

-កមមបនកំ ណត់
តបិតគូ េសនហ៍េនះ

េនកនុងសងគម។
គូ េសនហ៍កំសត់

មិនបនជួ បជុំ

េរពះែតចស់ទុំ

មិនបនផសំផំុគ

ជគូ ពិតេឡយ។
-អូ នជូ នពរបង

សូមឲយចំ ណង

គូេសនហ៍េកៀកេក យ

រសតីែដលជីវ៉

ប៉ ងេរៀបករេហយ

សូមឆលងផុ តេរត យ

កនុងន័ យរជលេរជ។

-សុខសនតសបបយ

អូ នស៊ូឃលតឆងយ

ពីរទូងពលេព

េបៀមទុ កខមនក់ ឯង

សុខចិ តតេនេរព

កតីេសនហ៍លង់ េរជ

ក៏ រសីស៊ូរទំ។
-េប មនជតិ េរកយ

អូ នមិនបេណ
ត យ

ឲយេបះដូ ងជំ

រពត់ ពីសងសរ

រទូងែសនេរកៀមរកំ

រកសលំនំ

គូ េសនហ៍េនះេហង។
ឆកេលខនជី'ត
-េយងេជឿជក់ ថ

េនេលេលក

មនពិ តជក់ ែសតង

គឺ កមមលិខិត

ជអនកតក់ ែតង

គមនេចះរែអង

េកតែរកងយ៉ ងេនះ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-តួ យ៉ងបញ
ជ ក់

មនុ សសមនេរចននក់

គំ នូសកនុងList

មនកនុងបញជី

ែថលងេរឿងយ៉ ងេនះ

ទុករគន់ រតិ ះរ ិះ

-អនកសងអំ េព

បបមួ យអេនល

រតូវមនដរប

េសយនូវទុ កខេទស

េរពះែតចិ តតបប

ចងជបទកពយ

ែតងជកំ ណពយ។

រគន់ ពិចរណ។
-េធវអំេព លអ

សនសំគុណធម៌

កនុងរពះសសន

សងបុ ណយកុ សល

ផលពិ តអសចរយ

នេលេលក

ជក់ ែសតងណស់ៃថល។
-ដូ ចរតកូ លមួ យ

មិ នធលប់ សគល់រពួយ

ហត់ េនឿយមួយៃថង

តបិតែតរតកូ ល

របស់ចរៃណ

មនរទពយេរចនៃរក

សំបូរហូរេហៀរ។
-ែថមទំងកិ តិតយស

ឧតតមខពង់ខពស់

ធំេពកមហិម

មនកររសឡញ់

រប់ អនមី ងម

ញតិ មិតតរគប់ គន

រគប់ ទិសទំងឡយ។
-មនទំងខញំុរបុស

ខញំុរសីចរមុះ

បេរម ែកបរកយ

ខញំុកំដរេនះ

ជួ យឲយរសស់រសយ

ទុកខបនរ ំសយ

ឆងយពី ដួងចិ តត។
-ឡនរគប់ េស៊រ ី

មន-CRV

luxes-េសដិ សពិ ត

ជិ ះេដ រកមសនត

សបបយអស់ចិតត

េទះេទឆងយជិ ត

សថិតកយរគប់រគ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-មិ នខវះេឡយរទពយ

របេសរគួ រគប់

រល់េពលេវល

លុយឡនមសរបក់

រទពយឥតគណន

េពញេរបៀបហូរេហៀរ

គមនេពលណរសក។
-ែតកមមអកុ សល

បបកមមបនផតល់

ភជប់ ជសំណក

របឡក់ ជប់សិអត

អនកមនរបសចក

រគួសរេតកយ៉ ក

ខសត់ េខសយរទពយ។
-រតកូ លធលប់ខពស់

រស់មនកិ តិតយស

មិនែមនកំ រព

ែតមួ យរ ំេពច

កិ តិតយសរទពយ

េដយកមមេវរ

ឲយវ ិនសបត់។
-រគួសរធលប់ មន

បបកមមឈលនពន

បុញញកមមរសត់

បបពី អតី ត

ឲយេក តវ ិបតិ ត

បុណយែរបខចយខចត់

ជួ បកតីេរបះរសំ។
-ឲយខលួនរងទុ កខ

រស់មិនបនសុខ

មនទុ កខសញ
ំ ុ ំ

កមមលឲ
អ យផល

សុខសនតរប់ ឆនំ

គួរចំបណ
ត ំ

បបកមមកុំេភលច។
-ជី វ ិតមិនេទៀង

េរបៀបេទនឹ ងេភលៀង

ែបរែរបរបួលេខទច

មនែតផគរលន់

េភលៀងគមនបនតិច

ពិតមិនអចេគច

លុះែតែចកឋន។
-រទពយធនទំងឡយ

េនជប់ ែកបរកយ

មសរបក់ លុយឡន

ែតសលប់ េទវ ិញ

យកេទមិ នបន

េទះស៊ូបង់ របណ

ក៏ គមនរបេយជន៍។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

-កលយជឥតន័ យ

េគែតងភិ តភ័ យ

ចៃរងអេសចិ៍

សលប់ ពីមនុ សសេទ

ែរបជសពេខមច

សល់ឆឹ អងេខលចៗ

កេមលចធយូងេខម។
-ឆអឹងេនរសស់ៗ

េគែតងេបកេបះ

របស់ឯខងេរក

េរពះេគយល់ថ

ឆអឹងេនះហមងេស

ទុកនំមួេម៉

លងមនុ សសរគប់ គន។
-េក តរពួយចំ ែបង

ភ័ យរគប់ កែនលង

ដល់ញតិ មីងម

រស់គមនសុខសនត

េទះចស់ជរ

ជួយែតភយ

ៃរបលវីងជូ រចត់ ។
-េនះគឺ សងខរ

កមមលិខិតចរ

មិនែមនសនមត

កមមមនជក់ណស់

ចបស់ពិតរបកដ

អនកមនឬខសត់

ចុ ងេរកយរតូវសលប់ ។
-េទះអនករកមន

មសេពរជចិ េញចៀន

ទំងមរនតីចបប់

អនកមនវ ីឡ

អនកអងចក់ កប់

មិនរួចកណ
ត ប់

មចចុេនះអី!។
-េហតុ េនះអនកេអហយ

បនេក តមកេហយ

េកមងឬចស់កី ត

េពលមនជី វ ិត

រស់រនេលដី

កនុងែដនេលកីយ៍

រតូវខំ សងលអ។
-បនតិចមតងៗ

បុ ណយេនះចមលង

កុសលលមអ

េទេកតទី ណ

ឃលតឆងយរកី រក

មនរូបេឆមលអ

ខពស់មុខតំ ែណង។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ីរសៃម
ុ

-េទេក តឋនសួគ៌

អបសរបញឈរ

េរចៀងរំសែមតង

េរជ សេរ សមួ យណ

មកេលងបែនលង

េរសចែតខលួនឯង

េនះជកំ ណប់។
-នទី អវសន
េដយបុ ណយខពង់ខស
ព ់

បងបអូនរគប់ របណ

សួគ៌ឋនរតឡប់

េព បជួ បរបសពវ
ឋនចុ ងបញចប់

តនិ ពវនេហង។
សមបថឥតន័យ
-ពកយេពចន៍ខឹ លមសរ

ចប់ សលបប៉ កក

ចរទុ កបញ
ជ ក់

េរៀបរប់សសពទ

ឥតមនេលៀមលក់

តជចងវក់

ដល់ជនេខមរ។
-េគឲយនិ យមន័ យ

េហកពយរបៃព

ជករសនយ

យកពកយសមបថ

មកែថលងចរច

រគប់ គនសគល់ថ

សនយសំដី។
-អនកខលះដល់សបថ

ជក់ ពិតរបកដ

យកេធវសកសី

តួ យ៉ងជក់ ែសតង

របុសសបថជូ នរសី

ខលះយកែផនដី

ជសកខីភព។
-ខលះយកអនកត

ខលះយកេទវត

ឲយដឹ ងរជួតរជប

ខលះយកទំងរពះ

មិ នយល់ខពស់ទប

យកមកេរបៀបេធៀប

ឲយរនទះបញ់។
-មិ នភ័ យមិ នខលច

េទះរនទះកច

អំណចរសឡញ់

បញ
ជ ក់ ជូនរសី

របុសបងមិនចញ់

េរពះចិតតកនក់កនញ់

េពញកនុងេបះដូង។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-ជួ នកលសបថែសប

កនុងន័ យេសមះេសនហ៍

នរគដំ បូង

េផតមចិ តតរបតិព័ទធ

លក់ កុងេដ
ន
មរទូង

េនះជគេរមង

រសស់ែកវនឹ មនួន

បក់ ចិតតេសនហ

រពមគមនេដះស

រសមតមសនយ

សថិតកនុងឳរ។
-េដ មបីរសីសួន
ង
េឆលយតបអូ េខ

េសនហរបៃព។
-ខលះហ៊នសចច

េយងនឹ ងេរៀបករ

រ ីករយៃថងជ័យ

េរកយពីចូលឆនំ

រ ំលងឆនំថី ម

បងនឹងចូ លសតី

អូ នដល់េមប។
-មនទំងចស់ទុំ

មកជួ យេវចនំ

ភជប់ ពកយជី វ៉

េហមេរង-បយខុន

ចងៃដេភលងករ

រ ីករយេខញៀវខញរ

សបបយកនលង។
-ែតផទុយទំងអស់

រល់ពកយថេសមះ

ចិតតែរបេសហមង

ដល់ែខឆនំេហយ

េមតចមិ នេឃញបង

មិនគួរនួនលអង

កបត់ ពកយសមបថ។
-ដូ ចេគថពិ ត

េសនហ៍មិនែដលគិត

ពកយពិ តរបកដ

សំដីសនយ

ែដលមិ នកំ ណត់

ករពិ តគឺ កបត់

េបករបស់សមនយ។
-ដូ ចគូ ពីរនក់

ធលក់ កុងអន
ន
ទ ក់

ហ៊នលះបង់របណ

អស់ភពបរ ិសុទធ

េដយសរលុយឡន

ចិតតេនះកលហន

ហ៊នកបត់ ែម៉ ឪ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-សបបយមួ យកតរ

េភលចពកយេមប

ទូនមនរបេដ

ផតល់ដំបូនមន

េទដល់កូនេច

កុំឲយលងង់េខល

ចូ រចំឲយខជប់ ។
-កូ នលងង់មិនដឹ ង

េរច នរឹងទទឹ ង

របថនែតរទពយ

មិ នសតប់ មិនេជឿ

ពកយរបេសរគប់

េភលចទំងទមលប់

របៃពណីខលួនឯង។

-ដល់េពលចុងេរកយ

េនែតបេណ
ត យ

មិនខលចរែអង

អស់ទំងខលួនរបណ

េរពះែតរបែឡង

ឈលក់វក់ នឹងែលបង

-អស់ភពរកមុំ

គមនអនកអភិ រមយ

កួចចិតតេបតី

េរបៀបបននឹងផក

បត់ កិ លនេមរតី

េភលចខលួនជរសីត

េរគឿងេញៀនអរបិ យ។

ែខមរពី បូរណ។
-ដូ ចរបណអនកែដរ

េរកយសកែលបងេសនហ៍ េគឈប់ ចង់ បន

សបបយមួ យេពល

ទុ កករកំ សនត

ទយថសមនៗ

គមនអនកចង់ សគល់។
-ដបិតអី រូបអនក

អស់រកមុំ ជក់

ដូ ចរបស់សំណល់

េគេបករបស់េសះ

មិ នខចីខវយខវល់

េគឈប់ ប៉ះពល់

រគប់ គនជិ នណយ។
-ចុ ងេរកយខូ ចចិតត

ទុ កខេសករួបរ ឹត

េពញកនុងរងកយ

សូមផតំផងចុះ!

អូ នេអហយកុំ សតយ

គមនអនកជួ យរសយ

សរមប់ សួងនេទ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

-ដូ ចេនះរល់គន

រគប់ ៗអងគ

ដូចកពយសំេណរ

រគន់ បនរ ំលឹក

បអូនរសីេយងេគ

េទ បខំ សរេសរ

ដស់េតឿនចប់េហង។

ពកយែផអមមនពស
-សនយសមបថ

គូ េសនហ៍កំសត់

ផលស់បូតរតៃមល

គឺ េក តេចញពី

ពកយេពចន៍ សំដី

ទំងែផអមមនន័ យ

ៃរបលវីងជូ រចត់ ។
-កំ សត់ សបបយ

សតប់ មិនជិនណយ

ដល់ថនក់ ហ៊នកបត់

េទះបតីរបពនធ

មុ នករែសបសបថ

ែដលេលកសនមត

មកពី សំដី។
-ខលះគូ សងសរ

បេងកតេសនហ

ឬរប់អនកតី

ជមិ តតសមលញ់

ឬក៏ េសនហ៍រសី

រពត់ របពនធបី ត

េរពះសំដីែផអម។
-ខលះេបករបស់មិតត

សគល់េហយទំងចិតត

េទ បខំ បែនថម

េពលសតីពីេរះ

តបេឆលយែផអមែលអម

ដូចនំបែងអម

រសឆងញ់ពិស។
-ែតអនកកុំ េភលច

ចូ រគិ តបនតិច

កនុងន័យខលឹមសរ

ពកយែផអមមនពិ ស

ពុ លខលំងអសចរយ

ឲយមនុ សសមរណ

សលប់ ចកែផនដី។
-រសែផអមនិ ងលវីង

េសទរអស់រលីង

ដបិតេរពះសំដី

េបកបេញ
ឆ តចិតត

ជនណមនក់ កី ត

វង់ ភ័រកតរបិ មរបិយ

លយកលមយ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-សំដីឆេបក

ឲយមនុ សសទបេថក

េពលថសុំល

េទះេរឿងេសនហ៍រសី

ធលប់ េសមះែរបជ

កបត់ ទំងចិតតគន

កនុងរទូងផសេខលច។
-សំដីជរទពយ

លអពីេរះគប់

សំដីអេសចិ៍

សំដីមនន័ យ

លបីលបញរប់េយជន៍

លនលង់លេនលច

របេយជន៍ មនេហង។
ល ួចេសនហដ
៍ ួងចនទ
-ជី វ ិតខញំុ េអហយ!

បនេក តមកេហយ

ជកូ នអនករក

េទះរបស់េរប

ក៏ មិនបនលអ

ចង់េរៀនបនត

ក៏ គមនអនកជួ យ។
-កមមលិខិតរកិត

ែមនពិ តករមិ ត

ឲយរទូងទុ កខរពួយ

គមនទំងករេធវ

របកដណមួ យ

រគន់ បនេលកសទួយ

ជួ យកនុងរគួសរ។
-េក តមកអភ័ពវ

ខវះសមបតិ តរទពយ

គប់ លកខិណ

មិ នអចេរបៀបផទឹម

ដួ ងចនទភឺ លថល

ខពស់ហួសហតថ

មិ នអចេឈងដល់។
-បនរតឹ មែតគិ ត

រកសកនុងចិ តត

េក តកតីកងវល់

បំ ណងទំងអស់

មិ នមនអវីសល់

រសត់ តមខយល់

ទុ កខធំឥតេសបយ។
-គួ រអនិ ចច

េពញចិ តតរសីណ

មិនហ៊នរបប់េឡយ

ចង់ សរភពែដរ

មិ នហ៊នសួរេឆលយ

ខលចេពរតណេរត យ

នងតបេដះស។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-េពលខលះចង់ ែដរ

សរភពពី េសនហ៍

មនកនុងចិ នត

ប៉ ងេសនហ៍នួនលអង

ែរកងជួ បទុ កខ

បនរតឹ មេខលចផស

េគមិ នដឹងខលួន។
-បនរតឹ មរសៃម

រល់េពលយប់ៃថង

េបះដូ ងអរងួន

ែតខលួនទបេពក

មិ នអចផទឹមសងួន

បនរតឹ មបំពួន

កនុងចិតតមនក់ ឯង។

-វណណ ៈខុ សគន

េបះដូ ងរគំរគ

ចនទខពស់ហួសែថលង

ែតខំ សនសំ

រទូងេរៀមចំ ែបង

កំណពយចរែចង

ែសតងពី េរឿងពិត។
-ជួ បនឹ ងវ ិបតិ ត

រកសសំងត់

ខំជញជឹងគិ ត

រសេណះខលួនែដរ

ែតកមមលិខិត

េលកបនករមិ ត

មកឲយខញំុេហយ។

ដYងេហ#យគ ួរេជៀសវង
-េយងឮរគប់ គន

ទុ កខេសកេវទន

េទះចស់េកមងកតី

មនករសនសំ

ផលបុ ណយបរមី

េនេលែដនដី

រកសឲយខជប់ ។
-េក តជមនុ សស

មនភ័ ពវ
វ សន

របេសរគួ រគប់

មនទំងសសន

រពះពុ ទធកន់ ខជប់

ជំេនឿទមលប់

តពី បូរណ។
-រគប់ វ ័យទំងអស់

េជឿេដយសម័រគេសមះ

គុណៃថលចំណន

គុ ណែកវទំងបី

ទី ពឹងកលយណ

ដល់អមតឋន

សួគ៌និ ពវន។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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នឋនកណ
ត ល

ដឹ ងេហយសគល់េហយ ពកយថេរគឿងេញៀន

ពនលកកវ ីកនងកត
ីរសៃម
ុ

មនមនុ សសែសនលន
មនុសសែតងបំ ពន

មិ នខលចបនតិច។
-េពញៃផទរសុកែខមរ

េទះអនករកុងែរស

េរគឿងេញៀនទំងឡយ ឲយលង់ កប់ លិច

ឲយរចនកេមទច
មតងបនតិចៗ

ពី ៃថងេនះេទ។
-ដឹ ងេហយគួ រខលច

ៃនភពកំ ណច

កុំឲយផុ ងេរជ

កលយជមនុ សសពល

ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះអរសូវ

លងង់វេងវងផលូវ

អរកក់ ពុតតបុត។
-ខតខូចរបេយជន៍

ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះអេសចិ៍

គមនអនគត

បងបអូនកត់ កល់

មិ តតភកតិេគចរត់

ខលះហ៊នសមលុត

អនកមនគុ ណេទៀត។
-ដូ ចេគឯងែដរ

ខលួនជជតិ ែខមរ

ប៉ុែនតេចលេមសៀត

សងគមសអប់េខពម

រស់ខវះមិ តញ
ត
តិ

េគសអប់េរពងរពត

នូ វទេងវខួលន។
-បុ រសឬរសី

មនរបជញខចី

ែតងគិ តគុំ កួន

ដល់អនកជិ តខង

េធវបញករកអួន

េរគឿងេញៀនអរងួន

កលយមនុ សសចៃរង។
-ែណនំលំបក

ទូ នមនឲយផអក

និងយល់តៃមល

ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះថកំុេថកង

េទះរស់មួយៃថង

លបីលបញេពកៃរក

មនកិ តិតនមលអ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-គួ រឈប់ របរពឹ តត

េសពគប់ បបមិតត

ចិតតគមនគុ ណធម៌

រស់េនបនសុខ

មងគលបវរ

អនកផងអំ ណរ

សទររ ីករយ។
-រស់កុនងសងគម

អស់អនកជិ តខង

រគួសរជួ បជុំ

េគឈប់ េពបរជយ

េគមិ នេម លងយ

េទះសលប់ ក៏ងយ

រួចផុ តចកទុ កខ។
-េប មិនទន់ សលប់

ក៏ មនេគរតប់

ទុកជរតី មុខ

ជជនគំ រូ

កនុងភូមិេខតតរសុក

រស់េដយកតីសុខ

ៃថងេនះេទអឺ យ!។

គ ួរឲយអនចចវសននរ]កមមករេរងចរក
-មនុសសេលែផនដី

របុសកតីរសីកី ត

នបចចុបបននកល

ែតងមនរគប់ គន

ករងរធងន់រសល

ជីវភពដុ ះដល

េរពះែតករងរ។
-កិ ចចករេរច នណស់

បងបអូនេកមងចស់

េវៀរែលងជរ

ែដលចូ លនិ វតតន៍

េទ បឈប់ ទមទរ

មនលុយហូរេហៀរ

សបបយចយៃរក។
-ែតករងរខលះ

រគប់ វ ័យេកមងចស់

ែតងវយតៃមល

េទេលភរកិ ចច

លួចេគសុំកី ត

កមមករអរបិ យ

រល់ៃថងលំបក។
-មនករងរែដរ

រទូងរពួយគមនែលហ

ខលះរកេតកយ៉ ក

គមនអនកណជួយ

េទ បស៊ូេចញចក

មិនែមនកំ សក

ខលចមិ នហ៊នឆលង។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-រកករងរណ

ែដលេគេពលថ

េឈមះលអកនលង

ជអនករគប់ រគង

កនុង-officeផង

េបៀវតសតបសង

-ែតគួ រអនិ ចច

ភ័ ពវេរពងវសន

កមមករេរងចរក

ចង់ បនរបក់ ែខ

សបបយហុឹកហ៊ក់

េទះេញសសរសក់

ខពស់មនឋនៈ។

ក៏ មិនគិ តេផសង។
-ឲយែតសេរមច
ខលះេគសតីថ

ចិ នតបតូរផតច់

េយងេនវ ័យេកមង

ខលំងមិ នែមនេលង
េទរកករេផសង

របក់ ែខក៏ ៃថល។
-ែតេរពះចង់ សក

េទះហត់ លំបក

រវល់រល់ៃថង

រគប់ េពលេវល

គមនេពលឈប់កីត

អសូររបណី

ដល់អនកកមមករ។
-េធវករកំ ណត់

េម៉ ងពិ តរបកដ

មិនគិតមនរក

ឲយែតចូ លេធវ

េទះមនរូបលអ

េគមិ នអងវរ

ឲយេយងចូ លេទ។
-េហតុ េនះរតូវរបឹ ង

ែថមចបប់ តឹងរុ ឹង

កមមករេយងេគ

េប ឈប់ ឬយឺត

េគកត់ របក់ ែខ

េទះខំ តូអញែតអរ

ក៏ មិនអណិត។
-េរពះអីករងរ

េគមិ នទមទរ

មិនបងខំចិតត

ចង់ េធវខួនឯង
ល

រតូវែតរបឹ ងរបិត

មកពីឆងយជិ ត

មិ នគិតេសះេឡយ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-ខលះមនជំ ងឺ

ពុ លចញ់ពនលឺ

គីមីឥតេសបយ

ណអស់កមលំង

មយ៉ ងខលួនឈឺេហយ

អនិចចខញំុ េអហយ

-របក់ ែខបនតិ ច

ែភនកមិ នហ៊នរពិច

របក់ បង់ ផទះជួ ល

ចំ ណយេលមូហប

េទះមិ នឆងញ់រសួល

ទំងចិ តក
ត ុតកកតួល

ករងរសុីឈួនល។

ចិ តតែសនខវល់េទៀត។
-ដច់ ែខដច់ខយល់

េបៀវតសចយសល់

តិចេពកេទបេឆលៀត

េធវករែថមេម៉ ង

ៃថងេហយយប់ េទៀត

ខលះេធវអរធរត

លុយសងេគអស់។
-ឲយបនេផញខលះ

ដល់ពុកែម៉ ចស់

រទូងែសនេរកៀមេរកះ

ខលះមហូបមិនឆងញ់

បយសរសស់ៗ

គមនរសជតិ េសះ

ក៏ ខំរបឹ ងេដ រ។
-េផញខលះទុកតិ ច

កនុងចិតតខទំេខទច

របឹ ងេធវដំេណរ

ខិ តខំបំេពញ

មិ នគិតេគេរប

ឲយខលួនរបេសរ

ៃថលថលេពកពន់។
-េទះមនពកយថ

ករងរេនះណ

មិនវ ិេសសលន់

ែថមទំងហត់ េនឿយ

ចុ កេរយរសពន់

ក៏មិនទរមន់

ចិ តតឥតទន់ រជយ។
-រស់ទំងេរកៀមរកំ

រទូងេកតផសងំ

េរពះេគមក់ ងយ

សំដីរគប់ ម៉ត់

េខកេគះេពបរជយ

សរេសរផសំលយ

ែសតងពី ចិតព
ត ិ ត។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ីរសៃម
ុ

-េធវេមតចវសន

កមមលិខិតចរ

ទុកពីេរពងរពឹទធ

កនុងរគួសរផទល់

បនរតឹ មែតគិត

មិនខវល់អតី ត

-មិ នបនេដ រេលង

កែនលងេផសងៗ

េទសចរណ៍ដូចេគ

ទំងកិ តិតយស

ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះរសីេដរ

មិនខពស់មុខេទ

ជី វ ិតេនះេទ។

នរ ីេរងចរក។
-ខលះមនសងសរ

បេងកតេសនហ

ឮគួរេផអលភញក់

សសងសំដី

សបថែសបពី រនក់

េសនហ៍បងជក់លក់

មិ នខលចឪេជរ។
-បនទប់ពីដឹង

រសស់ែកវរពលឹង

ជកមមករេដរ

នរ ីេរងចរក

េធវឲយមសេម

មិនអចផទឹមេគ

រតូវរពត់ េសនហ៍េទៀត។
-ខលះរបុសេបករបស់

សងេសនហ៍វ ិបលលស

ចិតតែសនេចលេមសៀត

បនសគល់មួយេហយ

េនមិ នសកប់េទៀត

ចង់ែតរកេឆលៀត

មិ នេចះេនឿយណយ។
-សងឃឹមៃថងមួយ

កតីទុកភ
ខ ័ យរពួយ

រសត់ េទឆងយ

មនករងរលអ

បនជួ បេឆមឆយ

ចិតតែសនសបបយ

សងេសនហ៍ជថមី។
-ៃថងអនគត

កតីេសករលត់

េផតមេសនហ៍ភកតី

ផលស់ភពកំ សត់

យកភពសិរ ី

របុសចិ តតអរបិ យ

កុំ ឲយជួ បជិ ត។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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េពរជ សំណង

ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-កមមករកំ ណត់

សងសរសនមត

វណណ ៈមិ នគិត

គមនេឡយេរ សេអុ ង

េសនហ៍ចិតតនិងចិតត

េនះេហយជី វ ិត

នរ ីកត់ េដរ។
រពះពុទស
ធ
សនជសសនរបស់រដឋមរត៤៣
-ចបប់ បនកំ ណត់

ចបស់ពិតរបកដ

ថពុ ទធសសន

កនុងរដឋធមមនុញញ

រតង់ ចបប់ មរត

ែសសិបបី ណ

ៃនចបប់ របេទស។
-រពះពុ ទធសសន

មនកនុងរដឋ

េយងគួ រដឹ ងេចះ

ជសសនរដឋ

ែថមចត់ ពិេសស

មិនែមនជេលស

ែសវងរកជំ នួយ។
-ពលរដឋរបុសរសី

េទះេកមងចស់កីត

បំណងេលកសទួយ

េរជ សេរ សសសន

រ ំងប់ ទុកខរពួយ

កន់ សសនមួ យ

ជអភិ េនរសកមណ៍។
-ពលរដឋរគប់ គន

មនសិទិ ធទមទរ

សសនស័កិ តសម

ែថមមិ នេរ សេអុង

មិ នអចបនលំ

គមនអនកបងខំ

ឬហ៊នបងករ។
-សវ័កលអគប់

ជំ េនឿកន់ ខជប់

េលសសនណ

ពលរដឋរគប់ រូប

អនកមនរបជញ

េទះេរកសសន

រពះពុ ទធេយងកតី។
-ពកយេរបៀនរបេដ

កុំ ឲយលងង់េខល

េទះរកមនកតី

ចំទុកកុំ េភលច

ពលរដឋរបុសរសី

េជឿេលអី វៗ

រតូវគិ តរគប់ រគ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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េពរជ សំណង

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

-រតូវេចះអណិត

សទធពី ចិតត

លះេពៀរេវរ

ពី ៃថងេនះេទ

សមគគីសមគគ

ឈប់ េបៀតេបៀនគន

រួចចកវ ិបតិ ត។
-នរជនណ

បនសគល់សសន

សមលអេពកកតត់

លះអកុ សល

នី វរណធម៌ បត់

េសហមងកមចត់

បនសនតិភព។
-សិកសធម៌ រពះ

គុ ណបុ ណយេតជះ

យល់ដឹងរជួតរជប

ខលឹមសររពះធម៌

បរ ិបូ ណ៌េពញេរបៀប

សមបូរេភគលភ

ជួ បសបបុរសធម៌។
-េសតចររសតមរនតី

េសដឋីគហបតី

េទះមនឬរក

បនេក តជមនុសស

េលកថករម

មយ៉ ងពលរដឋលអ

េទ បជតិ េកសមកសនត។
េប#កបររតូវរ$ុងរ$យ័តន
-អនកបញ
ជ យន

មិ នរតូវបំ ពន

នឹងចបប់ េប កបរ

គួ ររបុងរបយ័តន

េរពះជីវ ិតរក

េរគះចរចរ

ឮេហយគួ រខលច។
-ពលរដឋចំណប់

រតូវែតេចះចបប់

មនចិ តអ
ត ង់ អច

េគរពសិទិធគន

តបិតេរគេនះកច

វមនអំណច

ខលំងកលណស់ណ។
-ពកយេពចន៍ ែផតផតំ

ពលរដឋរតូវចំ

ចងជវច

ៃថងេនះៃថងែសអក

គមនេរគះថនក់ ណ

រតូវទប់ បងករ

គឺ េរតៀមខលួនេរសច។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

-ឈប់ ឲយេក តមន

េរគះថនក់ បំពន

ឲយបនសេរមច

សមតមបំ ណង

គិ តេរតៀមជេរសច

ចំទុកបតូរផតច់

រគប់ ន័យសសពទ។
-កុំ បីមនេទៀត

រពត់ អស់មិតញ
ត
តិ

ពលរដឋរតូវរតប់

នូ វករេប កបរ

មិ នរតូវរបញប់

មយ៉ ងរតូវេចះចបប់

អតថន័យដស់េតឿន។
-រល់ករេប កបរ

េទះយនយនតលអ

កុំតេមលងេលបឿន

នំខូចរបេយជន៍

របុសរសីបងេភឿន

រតូវបនថយេលបឿន

រគប់ េពលេវល។
-ចំទុកចុ ះណ

អនកេប កផឹ ករស

េទ បេក តប៉ ះពរ

បត់ បង់ សមរតី

មិ នអចបញ
ជ

ខលះេប កេកៀរគន

េបកកបលផទប់ដី។
-គួ រមនេមតត

សេនតសករុណ

ទំងរបុសទំងរសី

េប កកុំ ែជងគន

េដយអងឡនថមី

មនចិ តតរបណី

េទ បបនសុខ។
-ខលះេសនហ៍េថមងថមី

គេរមងចូ លសតី

េដ មបីេរៀបករ

េទរបប់ដំណឹង

បងបអូនយយត

ពីរនក់ សងសរ

រ ីករយកនលង។
-ែតគួ រសេងវគ

រសេណះពន់េពក

េរគះមិនទន់ ឆលង

កំ ពុងេបកបរ

ែរបជេសហមង

េសនហអូ នបង

រតូវរពត់ គនេហយ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

34

េពរជ សំណង

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-េក តមនជក់ ែសតង

ឆនំមុនេនះឯង

តបនូវចេមលយ

ជិ តដល់ៃថងករ

បនភជប់ ពកយេហយ

មិនទន់ដល់េរតយ

េរពះកមមេវរ។
-េនកំ ពង់ េសម

មនមនុ សសេចមេរម

រពឺ រពួចមហិម

ឡនកុ ងតឺន័រ

ផទុកទំនិញេហៀរ

បនមកប៉ ះពរ

បុ កមនុ សសទំងរស់។
-រសីពីររបុសមួ យ

េក តកតីរញួជ យ

ខលំងជងធលក់ េរជះ

សលប់ ទំងបី នក់

គមនេឡយអនករស់

េនះក៏ ពីេរពះ

អនកេប កទំងរសុង។
-ចុ ងេរកយរពត់គន

ទំងមិ នទន់ ល

សងសរបរមុង

រពត់ ទំងញតិមិតត

បងបអូនទំងរសុង

េរគះកចកប់ ផុង

េយងរតូវចងចំ។
-មុ នេពលេបកបរ

េធវដំេណរក៏

រកសខងសតំ

េរតៀមខលួនរគប់េពល

គួ រកត់ ចំណំ

េនះជបណ
ត ំ

កវ ីផតំផង។

ក ូនលអរតូវដYង
-កូ នេចរបុសរសី

ទំងតូ ចធំ កី ត

រតូវែតសគល់គុណ

ៃនេលកទំងពីរ

ែសនវិេសសលន់

គុណធំ មហធងន់

មតបិ ត។
-រពះពុ ទធសែមតង

គុ ណេលកេនះឯង

ធំជងបពវត

ធំ ជងគិ រ ី

សមុ រទជលស

េទះធំ ប៉ុនណ

ក៏ មិនេសមេឡយ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-ដូ ចេនះកូ នលអ

េទះមនឬរក

រតូវេធវតបេឆលយ

បំ េពញនទី

ទំង៥ឲយេហយ

រគន់ បនចិ តតេសបយ

តិ ចតួចបនខលះ។
-េលកមតយឪពុក

ចំ ណីចំ ណុក

ជូនពួកគត់ ចស់

ទន់ បរ ិេភគេកត

មយ៉ ងេលកជរពះ

មនេនកនុងផទះ

គុ ណឈនះមិនចញ់។
-េហតុ េនះកូ នៗ

មុ នសលប់ េទសូនយ

តបកតីរសឡញ់

េលកចំ ណីមហូប

អហរឆងញ់ៗ

លះចិ តតកំណញ់

-បញុច កអហរ

េទះៃថងឬយប់

លួងេលមថនមែថ។
ខិ តខំ េធវករ

ទុកខរពួយគមនែលហ

ក៏ មិនខជិលែដរ

េនះគុ ណពុ កែម៉

េទ បកូ នសុខសនត។
-ដល់កូនវ ័យធំ

េលកគិតផសំផុំ គ

កូនេចរគប់ របណ

មនគូ រសករ

ែចករទពយលុយឡន

ែម៉ ខលះែចកឋន

េទកន់ អបយ។
-តបិតកលេនរស់

អប់ អស់កិតិតយស

ឮសុសជិ តឆងយ

ែម៉ េកងរបវ ័ញច

េគវយេរទមកយ

េរពះខលចខវះបយ

ឲយកូ នរគប់ គន។
-ែម៉ ចង់ បនណស់

េទ បហ៊នេបករបស់

េគរគប់ េវល

រកសុីចិញចឹម

ដល់ខួលនរគំរគ

េទះបី រង

ក៏ ែម៉ ស៊ូរទំ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-យរតឆងយជិ ត

លំបកមិ នគិ ត

េទះឆលងភក់ រជំ

េដ ររគប់ រចកលហក

យ៉ ងណក៏ រទំ

ចិតតែម៉ រ ឹងមំ

រកសមិ នែរប។
-បញុច កអហរ

រកៃថងដល់យប់

ែសវងរកកិ ចចករ

ទុកខែម៉ គមនែលហ

ក៏ មិនខជិលែដរ

េដយសរពុ កែម៉

េទ បកូ នសុខបន។
-ែម៉ ខំយ៉ងហនឹង

កូ នេអហយគួ រដឹង

រលឹករគប់ របណ

រតូវដឹ ងគុ ណេលក

មិ នបច់ដល់ឡន

កូនភញក់ េថមរម៉ ន

គួ រនឹ កដល់មតយ។
-កូ នខលះេឈលះគន

គត់ ខំមី នមន

របញប់ េដះរសយ

ទំងមនជំងឺ

េនរបចំកយ

ឲយកូ នរ ំសយ

ករខឹ ងគមនសល់។
-ឲយេចះេធវទន

បុ ណយេនះជសពន

នឹងបននូ វផល

ទិ ដឋធមិ មកតថៈ

បុ ណយេនះបនផតល់

កងករកុ សល

ដល់អរ ិយមគគ។
-មនអងគរបំបី

សវ័ករបុសរសី

េគរពេជឿជក់

រតនៈទី ពឹង

រគន់ ជពំ នក់

បនដល់ៃរតលកខណ៍

ឆងយអវ ិជជ។
-បរ ិស័ទរតូវចំ

ឈប់ សងបបកមម

ឈប់ េបៀតេបៀនគន

កុំ េធវអរកក់

អំ េព ពល

េទ បេទសួគ៌

ទី ឋនបវរ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-េទះអស់សងខរ

នឹ ងេក តទី ណ

គមនេឡយរកី រក

លអទំងសុខភព

រូបរសស់បវរ

មនខញំុ កំដរ

ទំងរទពយលុយឡន។
-មនផទះវ ីឡ

ែថមមនរបជញ

គិតេលឿនចំ ណន

េទះសិកសអវី

អចសេរមចបន

ទំនយបូ រណ

បនេដយសរបុ ណយ។
-ករសងកុ សល

របកដបនផល

េរពះកូនតបគុណ

ជមួ យឪពុកមតយ

អនកមនគុ ណធងន់

ផលទុ កជទុ ន

េទនិ ពវនេហង។
រតនៈទ#ពcងយ៉ងៃរកែលង
-រតនៈទី ពឹង

គុ ណែកវបី ហឹង
ន

មនរសមីែបលក

ជែកវវ ិេសស

រុងេរឿងអេនក

ពនលឺចែមលក

គួ រេយងេគរព។
-រតូវសគល់តៃមល

េគរពយប់ ៃថង

កុំេឡយឈរឈប់

លះរទពយេធវទន

ឈនះអស់ឧបរទព

េឈមះបនរជកមលប់

រពះពុ ទធសសន។
-មនភ័ពវនិស័សយ

រតនៈជៃរត

េនេលេលក

មកេក តជមនុសស

េដយបុ ណយខលំងកល

មនេជគវសន

ែថមអយុែវង។
-កុំ ឲយហួសអី!

ទំងវ ័យចស់កីត

ទំងអស់វ ័យេកមង

គួ រកន់ ឲយខជប់

បនេហយកុំ ែលង

ឈប់ េជឿេផសងៗ

សតយេរកយមិ នដឹង។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-អនករកសសីល

របសចកមនទិល

ទទួលសីលហនឹង

ឲយសីលបរ ិសុទធ

សរមប់ ទីពឹង

អចឆលងផុ តសទឹង

េទដល់េរត យពិត។
-រសឡញ់លះបង់

តណ
ហ ចំ ណង់

កុំេឡយរបរពឹតត

មចឆរ ិយៈ

កំ ណញ់សវញសវិត

ឲយេចញពី ចិតត

អនកនឹងបនសុខ។
-សមបូរហូរេហៀរ

ជួ បជុំមីងម

ផលេនះេទមុ ខ

សុភមងគល

ជួ បមតយឪពុ ក

ដល់ឋនបរមសុខ

សបបយរ ីករយ។
-េនះជកំណប់

ៃថងចុងបញចប់

ចរពី េរពងនយ

េយងែតងេពលថ

បុ ណយជសំពយ

េទះអបេខមចរពយ

យយីមិនបន។
-េទះេដរជិតឆងយ

អរមមណ៍រសស់រសយ

េគែតងរសឡញ់

ចូ លចិ តរ
ត ប់ អន

បនេដរកំសនត
េទសពវទីឋន

ែតងេព បសុខ។
-េប េគប៉ុ នប៉ ង

អរកក់ កនលង

េរច ននក់ េមតចមត

ក៏ ែរបជមិ តត

មនចិ តតេសនហ

េទះអនកេញៀនម៉

ខលបខលចផងែដរ។
-ដឹ ងេហយគួ រគិ ត

ជញជឹងគំនិត

តបគុណពុកែម៉

រស់ទំងមនសីល

ម៉ យងេយងកូ នែខមរ

គួរេយងជួ យែថ

រពះពុ ទធសសន។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-ភ័ ពវនិងសំណង

ដូ ចបនសំអង

ទំងេជគជត

េប អស់ជនម

ជី វ ិតមរណ

េរកយកស័យសងខរ

េទសួគ៌ឋនអឺយ។
ទcកចតរត គូបេរងៀន
-រគូពិតរបកដ

ទឹ កចិតតអំណត់

ខិតខំសងវត

បេរងៀនកូ នសិសស

មិ នគិតលអសអត

េប កូនេគឆលត

មកពីពូជពងស។
-ែតេប បេរងៀន

ឲយឆងយេរគឿងេញៀន

កុំឲយលិចលង់

មកពី រគូកច

េទ បសិសសេនះលងង់

មិនមកពី ពងស

រតកូ លេទណ។
-បេរងៀនទំងកបួន

េទះកពយចុងចួន

ទំងកបួនតរម

ទឹ កចិតតបេរងៀន

េប កអស់របជញ

អនុេរគះសិសស

រល់េពលយប់ៃថង។
-រសឡញ់េសមគន

ចំ េណះវ ិជជ

ខិតខំែកៃចន

ែសវងរកឯកសរ

មិ នគិតយប់ ៃថង

ែតងឲយតៃមល

េរពះកតីករុណ។
-មនែថមលំហត់

ពនយល់មុឹងម៉ ត់

ជរគូសល

េដ មបីកិតិតយស

ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះៃថលថល

ផតល់កី តេមតត

ដល់សិសសេទវេឡង។
-េទះរបក់ ែខតិច

ខលួនចំមិនេភលច

ពិតមិនេរ សេអង

េទះមិ នសបបយ

មិ នមនេឈមះេឡង

ថនក់ ខពស់តេមលង

ឲយេឡងវិលជុំ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

-បូ រណេពលថ

េប េរៀនរគូណ

ែតងបនអប់ រ ំ

ពនយល់បេរងៀន

ឲយសគល់ចស់ទុំ

រស់េដយសុខដុម

អនកផងអណិត។
-យករគប់ឯកសរ

េទះេរកសល

េរឿងេផសងមិ នគិ ត

តស៊ូរល់ៃថង

ហត់ េនឿយមនពិត

េនះគឺ ទឹកចិ តត

រគូែតងរសៃម។
-ៃថងេប ករបក់ ែខ

រគូបេរងៀនែដរ

ែតបនកៃរម

េបៀវតសបនទប

ែថមលំបកៃរក

រវល់យប់ៃថង

គមនអវីេដះស។
-ជករពិ តណស់

រគូឆលតៃវឈលស

សូមផសងសចច

ផតល់ដំបូនមន

ឲយឆងយរសីរស

វ ័យកនុងសិកស

បអូនរតូវេជៀសេគច។

-េទះករងរអវី

រគូបេរងៀនថមី

ែតងចំមិនេភលច

មនុ សសេយងរគប់រប
ូ

េរបៀបបនៃថងលិច

ពនលឺរពិ ចៗ

គមនអនកណហ៊ន។
-េធៀបរគូដឹកនំ

ចំ េណះរួមផសំ

កលយរគូបេរងៀន

រគូមនកិ តិតយស

ិ៍ ត
ទំងេករេឈ
ម ះមន

បអូនកុំបំពន

របមថចស់ទុំ។
-យល់អស់កិចចករ

េទះករងរណ

ទំងចូ លជំនុំ

មនករសរេសរ

ពី បងបអូនអ៊ំ

រស់កុនងសងគម

កិ តិតយសខពស់េហង។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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មនទន់ឲយផលកុំអលខcង

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

(បទកកគតិ)

-សចចៈេទៀងពិ ត

ផលបុ ណយអតី ត

សងេនះបវរ

បុ ញញកមមទំងឡយ

េធវេដយករម

ផលេនះពិ តលអ

េហយែថមរបកដ។
-សនសំបនេរច ន

បុ ណយេនះចេរម ន

របសចកកំសត់

ករេធវទំងអស់

មិ នអចកំ ណត់

ែតពិ តរបកដ

សេរមចដូ ចចិតត។
-មិ នទន់ បនឆប់

ចង់ បនរបញប់

មិនឆប់ដូចចិតត

េធវពីបចចុបបនន

ឲយផលអតីត

អនគតជិ ត

បនតបនទប់ ។
-បុ រសរសតីណ

មនចំ ណត់ ករ

របេសរគួ រគប់

ចយលុយេធវទន

េឈមះជកំ ណប់

នចុ ងបញចប់

មិ នសបសូនយេទ។
-េប ផលឲយយូរ

សូមឈប់ រអ៊ូ

រល់អស់េយងេគ

បនេធវរច
ួ េហយ

ផលេនះឲយេទវ

សូមកុំ ទន់ េជរ

ថមិ នឲយផល។
-េទះមុ នឬេរកយ

ផលជអំ េណយ

េដយសងកុ សល

កនុងរពះសសន

កយចិ តតតមកល់

ផលបុ ណយជថនល់

េទឋនសួគ៌នយ។
-រពះមនពុទធដីក

អនកែដលរកស

ទនសីលពណណ រយ

ពិ តផតល់កី តសុខ

ទឹ កមុខរ ីករយ

កតីេសករលយ

ភ័ យរពួយគមនសល់។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-េឈមះឋននិ ពវន

បរ ិស័ទេរពៀងលន

របថនឲយដល់

ជទី ផុតទុ កខ

ៃនអរហតតផល

អនិ សងសផតល់

ជក់ ែសតងយ៉ ងហនឹង។
-េធវរគប់ ទិវ

រល់េពលេវល

េយងែតងទនទឹង

កមលំងផលេនះ

ជក់ ចបស់អុីចឹង

េលកេអហយកុំខឹង

នំខូចរទពយលអ។
-នទី អវសន

របកដែចកឋន

មិនគិតមនរក

េទៀងណស់នឹងសលប់

រល់ៃថងបនត

េទះបី េខមស

ញតិ មិតតបូនបង។
អ
-ទំងជនរកមន

ប៉ូ លីសទហន

ជរជករផង

េសតចររសតមរនតី

េឈមះលអកនលង

កិតិតយសគមនហមង

សលប់ េទគួ រសតយ។
-ែថមអនកកវ ី

ទំងអស់េសដឋី

ឧកញ៉ ទំងឡយ

អនកែរសអនករកុង

អនកចបប់ េដះរសយ

វ ិបតិ តែរបកលយ

ជី វ ិតបត់ បង់ ។
-រលត់ សូនយឈឹង

េទះខំ ជញជឹង

កតីសលប់ េទៀងរតង់

រតូវកស័យសងខរ

ទំងចិ តម
ត ិ នចង់

តបិតជចំ ណង់

ៃនកមមលិខិត។
-ចុ ងេរកយេយងេគ

សលប់ មិនសល់េទ

គមនកតីអណិត

មចចុរជមកផតច់

ទំងជនសុចរ ិត

េរៀបរប់ លមអិត

េនែតនមេឈមះ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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េពរជ សំណង

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-ជជនសបបុរស

ហ៊នលះទំងអស់

េដ មបីកិតិតយស

បនសល់សនៃដ

កុ សលខពង់ខពស់

កតីេសកទមលុះ

ឲយផលពិ តេហង៕

រ$ឡងបក់ឌប
៍ ក
ន រគូរកមុំ
ុ លង់េសនហអ
-ដល់កលេវល

ខញំុខំមី នមន

សទុះសទរបញប់

េទពី រពលឹម

ឲយដល់ឆប់ ៗ

េម៉ ង៧ចប់

េដ រចូ លរបឡង។
-របឡងបក់ឌុប

ចិ តតខំុជ
ញ ំ ពប់

ជប់ កុ ងចំ
ន
ណង

អនករគូរកមុំ

រពឺ រពួចកនលង

សូមបួ ងសួងផសង

របថនជួ បគន។
-មនសិសសេរច នណស់ ទំងេកមងទំងចស់

េរច នឥតគណន

បំ ណងរបឡង

េនះេហយជរគ

េទ បខំ ពុះពរ
របឡងបញចប់។

-េរៀមេឃញជី វ៉

េធវសកមមភពណ

សងួនបុិ នរបសប់

ែតងខលួនែបបែខមរ

លអយ៉ងរគប់ ១០

សយកលិនទឹ កអប់

ពី របណរសស់រសី។
-េឃញគួ ររសឡញ់

េបះដូ ងរតបញ់

កនញ់ចង់ េបតី

ខញំុរពមរគប់ យ៉ង

បញ
ជ ក់ ជូនរសី

េដយភពភកតី

ចំ េពះរូបសងួន។
-ខញំុ រទំមិនបន

េពលេឃញភុំ ផន

រសីេពនឹ មនួ ន

ចិ តតពុះកេរញ
ជ ល

របថនជួ បជួ ន

នឹងរូបរសីសួន
ង

ជគូ េសនហ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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េម លខទង់រចមុ ះ

េពលបនេឃញេហយ ញ័រេពញឳរ

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

សមនឹ ងចរ ិយ
លង់ េសនហ៍េរៀមរ៉

ជនរីែខមរ។
-ខញុំសូមសរភព

េពលខញំុេរៀនចប់

ឲយសងួនបនរជប

ចូ លដល់ពុកែម៉

ដឹងថខញុំេសនហ៍

េទះសងួនអនកែរស

ក៏ រពមរសឡញ់។
-ខញុំរទំមិនបន

ជួ បរសស់កលយណ

េឃញេហយែសនកនញ់

សមលឹងៃផទមុខ

រ ឹងរ ឹតរសឡញ់

ចិតតរពមចុ ះចញ់

លង់ េសនហ៍េពេហយ។
-មិ នបងអង់យូរ
សងេសនហ៍ភកតី

ខញំុនឹងគិ តគូរ

េទ បទុ កខបនេសបយ

មិនេនកេនតយ
ចុងេរកយតបេឆលយ

បនជគូ គប់។
-ចូ លសតីតមចបប់

ែខមរេយងមនរសប់

តជទមលប់

កុំ បីរ ំលង

រកសឲយខជប់

រុងេរឿងបនទប់

សថិតេនជប់សិអត។
-ខញុំទទូ ចសុំ

តបពីចិតតម៉ុម

រតឹ មមួ យចំ ណិត

ដល់ជនកំ សត់

ភកតីអណិត

តមកមមលិខិត

ករមិ តជគូ។
-េចញវិញញស

គយគន់ជីវ៉

ចំវង់ ភ័រកតយូរ

េក តកតីរបតិព័ទធ

លង់ េសនហ៍អនករគូ

េដយចិ តតតស៊ូ

េធវេមតចនឹ ងបន។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-សេរមចចិ តតឆប់

ចង់ ដឹងរបញប់

របប់ ដល់កលយណ

ថខញំុមនពិត

កនុងចិតតប៉ុនមន

េបះដូ ងរុញរចន

-េពេឆលយែបបខមស

តបវ ិញយ៉ ងចបស់

រសីសូមសរេសរ

វ ិញញសថមី

សងួនេម លេសៗ

សរេសរបេណត រ

របណបនរបេសរ។

សមលឹងមុខផង។
-នៃថងចុងេរកយ

េយងមិ នបេណ
ត យ

វ ិជជរបឡង

េធវបនរតឹ មរតូវ

ខញំុនិងនួ នលអង

េរច នមុ ខកនលង

-សរេសរភលមៗ

េដយករពយយម

រគប់ មុខសេរមច

បនពី តស៊ូ

រគប់ មុខរតូវម៉ ច់

េយងរបឹ ងបតូរផតច់

េធវេហយរួចេរសច។

រួចទំងពី រនក់ ។
-ដល់េម៉ ងសរមក

មិ នេនកំ សក

សួរេឈមះវរលកខណ៍

សងួនែបរមុ ខចំ

តបមិនេលៀមលក់

ែតេពរងភញក់

ឮពកយរសឡញ់។
-ចិ តតេយងទំងពី រ

រួមផតំុមូលមី រ

អរងួនរបបញ់

តបយ៉ ងពី េរះ

ថរពមរសឡញ់

រសីមិនកំ ណញ់

រតឹ មតបពកយេសនហ៍។
-ប៉ុ ែនតចមបង

សូមេពនួ នលអង

ចូលដល់ពុកែម៉

រសីនឹងរង់ ចំ

មយ៉ ងេយងជែខមរ

រសីមិនរបួលែរប

ឲយែតរសបចបប់។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

-ខញំុ ឮអរភ័ យ

ដួ ងចិតតមៃម

ហួសែថលងសសពទ័

បន់ ឲយឆប់ដល់

ចូ លយ៉ ងរបញប់

អស់កី តរសប់

េពរជ សំណង

បត់ ភពកងវល់។
-េយងនឹ ងេរៀបករ

បយខុ ន-េភលងករ

អនុសសរ ៍បនសល់

េនៃថងមួយេនះ

កមមលិខិតបនផតល់

េនះេហយជផល

របឡងបក់ ឌុប។
មនចំេណះដYងពតជី'តមនន័យ
-រគប់ គនរបថន

ជួ បសបបុរសណ

េឈមះជមនុសសលអ

េសពគប់ មិតតេនះ

គមនេរឿងបងក

ឆងយចកភពរក

រគប់ រប
ូ ជន។
-េគជបណិ ឌ ត

ជជនេចះគិត

មនទំងវ ិជជ

នំេយងឲយលអ

ឆលងផុតអវ ិជជ

េចះេយគយល់គន

មិ នបងកេឈលះ។
-មិ នជក់ េរគឿងេញៀន

គិ តសងវតេរៀន

នំនូវកិ តិតយស

រស់េនបនសុខ

មិ នជួបបបេរគះ

ឧតតមខពង់ខពស់

េឈមះអនកលបញលបី។
-េទះេធវកិចចករ

បេញចញវច

គួរចង់ េបតី

យល់អនកតូចធំ

េសតចររសតមរនតី

ចិតតេសមះភកតី

ផទុយអវ ិជជ។
-សងែតកមមលអ

េទះមនឬរក

មិនេរ សេអ ងគន

រសឡញ់អណិត

ជួ យកិ ចចករងរ

មិនេលងេប៉ េបៀ

នំចិតតហង
ម េស។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-ផទុយពីជនលងង់

កប់ កុងអនល
ន
ង់

មិនសតប់ របេដ

បងបអូនពុ កែម៉

របប់ ដល់កូនេច

បនែតឆួ លេកត

ខឹ ងគត់ សីថ
ត ។

-បបមិតតនំទុកខ

េធវខុសជប់ គុក

មិនចូលសល

សបបយរសីញី

មិ នសវងៃថងណ

គមនេចះពិ ចរណ

គមនករេសកសតយ។
-េចញពី គុកេហយ

មិ នអរគុ ណេឡយ

អនកេនែកបរកយ

មតបិ ត

គត់ ខំចំណយ

ែតគត់ សបបយ

រសឡញ់េពកកូ វ។
-មយ៉ ងបង់ សល

ឲយកូ នសិកស

បនសគល់ខុសរតូវ

ឈប់ េដ រពល

នំេរឿងអរសូវ

មិនេដ រចំ ផូ លវ

ណលអអរកក់ ។
-គមនរគូអចរយ

របេដសតីថ

អចជួ យរពំ របក់

រស់េគភ័ យខលច

រសត់ ហិចហក់

មិនខុសជី ងចក់

សំឡក់ ែតេគ។
-េពលេគេឃញភលម

ទឹ កមុខែរបេរកៀម

ខលះដល់េគេជរ

ដក់ បណ
ត ស

គមនកិ តិ តយសេទ

មិតតភកតិេយងេគ

កុំ ដូចេនះេឡយ។
-េរៀនទន់ វ ័យេកមង

មិ នរតូវេដ រេលង

ចូលេរៀនឲយេហយ

ពយយមរបឹ ងែរបង

កុំ េឡយកេនតយ

ចំេណះជេរត យ

ករងរខពង់ខស
ព ់។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

-េសពគប់មិតតរបជញ

អនកផងខលបខលច

លបីលបញទំងេឈមះ

េទះខលួនសលប់ េទ

ក៏ មនបុ ណយខពស់

សំដីពីេរះ

-ចំ េណះវ ិជជ

បនេដយពុះពរ

បេងកតគំនិត

េដះរសយេរឿងអវី

េធវេដយករគិ ត

អចជួ យញតិ មិតត

េរពះចំេណះពិត។

េពលមនបញ
ហ ។
-ម៉ូ តូឡនថមី

រគប់ រទពយអវីៗ

របកបបញញ

រគប់ រគងបនលអ

បនពី សិកស

មសេពរជ-ដុ លលរ

សមតមបំ ណង។
-ទំងកនុងរគួសរ
បអូនៗទំងអស់

តួ នទី ជីវ៉

េឈមះជេរៀមចបង

រសឡញ់នួនលអង

េគរពគមនហមង

រសបរបៃពណី។
-ទី អវសនណ

ពិ តកស័យមរណ

អនកសលប់ មនន័ យ

េគសគល់រគប់ គន

េទះអនកកសិណកស័យ

េគេនរសៃម

គួ រសតយេពកពិត។
-េដយេសចកតីលអ

សចចៈេសមះសរ

សលប់ េទែតកយ

ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះេនសថិត

ៃនសងួនវរមិ តត
ជគំ រូពិត

ៃនេកមងខងេរកយ។
-ដូ េចនះសូមផតំ

កុំ េភលចបណ
ត ំ

វ ័យមុ នឬេរកយ

គួ រមនសនៃដ

េរបៀបបនអំ េណយ

សូមឈប់ បេណ
ត យ

េគេកតសរេសរ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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េពរជ សំណង

ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

-េគសគល់េរច នណស់ មនវ ័យេកមងចស់

ពួកេភឿនរមក់េកល

ចង់ េធវអីម
វ ួយ

ែថមអមដំ េណរ

មនអនកបេរម
េទរគប់ទីឋន។

-េដយករសិកស

អនគតជី វ៉

ករងរកលយណ

សលប់ េក តសួគ៌

បនទប់ ែចកឋន

ចស់ៗបូ រណ

ជកំ ណប់ េហង។
-េម៉ ង៤េទៀបភលឺ

ខញំេុ នែតចំបណឌភជំុវតតថpម
មន់ បនបនលឺ

រងវជសញញ

េលកសមូតបរ

ដសដល់យយត

-របជរបុសរសី

យុវជន-យុវតី

មិនេនបងអង់

ខលះជិ ះរថយនត

ខលះទំងជិ ះកង់

ខលះេដ ររហង់

ថរតូវេរកកេឡង

និ ងភិកុសងឃ។
ខ

សំេឡងេខញៀវខញរ។
-មនកូនចិ នែខមរ
រតកូ លរកមន

មកជហូរែហ

ជងេដរផងណ

អនកែរសអនកផសរ

េចញចរយរត

មកជួបជុំ គន។
-បិ ណឌភជំុេបះពួ យ
មកេបះបយបិ ណឌ

េក តកតីរញួជ យ

ែហជុំ វ ិហរ

កកកុញហូរេហៀរ
េរៀបចំ បក
ញ ព

សមជកូ នែខមរ។
-រកមុំ កំេលះ
ខលះមកមនក់ ឯង

បំ ណងមកេបះ

ខលះរួមពុ កែម៉

កនុងវតតថី មែដរ

បុណយរបៃពណីែខមរ

កនុងរពះសសន។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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េពរជ សំណង

-វង់ ភ័រកតែសនរសស់
ផត់ ែរកមែថមេមស

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

លអសមគមនទស់

េរពះេទបម៉ សស

េឡ-សផងណ

អមម៉ សករ៉

េទ បែតទិ ញថមី។
-មុ ខមូ លដូ ចចនទ
សច់ សរេលង

េពលសមលឹងកន់

សពវរបណពិ សី

ម៉ ដឋសេហយខចី

ដូចែម៉ សំឡី

ចញ់មនតតូចតន់ ។
-មនមួ យអេនល
ចេងកះអរងកង

មុ ខពងរកេព

គន់មិនែឆអតឆអន់

សមនឹ ងសុដន់

សមផសសមិ នអន់

េឃញគួ រេសនហ។
-ខលះមុខរងរសួច
េសលៀកហូលផមួង

ញញឹមថពល់ខួច

សុភពរបស

អវប៉ ក់ េប៉ ងសម

សមរសីេខមរ

េម លមិ នេចះែឆអត។
-សរុបវច
វបបធម៌ សពវៃថង

កវ ីផតំថ

កុំែតងហួសេហតុ

េឃញចបស់រកែឡត

ចុះតមកែសត

រួមទសសនវដី។
ត
-សំគល់ែខមរបន

តំងពី បូរណ

ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះលបញលបី

ទំងករែតងខលួន

ឬេសលៀកពក់ កី ត

សមជរសីត

របៃពណីដ៏ ល។
អ
-េយងសបបយពិត
េសលៀកពក់ហួសេពក

ប៉ុ ែនតរតូវគិ ត

េហយឈប់ បនត

េខ ចខលីដល់ក

េនះឬវបបធម៌

ែខមរេយងសពវៃថង។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង

-សូមជួ យរកស
ទំ េនៀមទមលប់
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

ិ៍ ត ដូនត
េករពី

ែដលលអសមៃរក

លអហួសវិស័យ

រកសតៃមល

អស់រសីែត ខមរផង។
-កវ ីសូមផតំ
របប់ កូនរបុសរសី

េយងគួ រចងចំ
កុំ ឲយកនលង

យយតបអូនបង
េនះជបំ ណង

ពី មចស់កពយថមី។
-កុំ េភលនេភលចខលួន
មកវតតេធវបុណយ

េចះសសន៍ចិនយួន

កុំេភលចែខមរអី!

េទះភជំុបិណឌកតី

េពលេដយខលីៗ

របកដេក តមន

ឲយផលបនត

រូបេឆមក៏ លអ

របសចករកី រក

រតូវខំ សងលអ។

-អនិ សងសផលទន
លអទំងរទង់ រទយ

គុ ណបុ ណយបរមី ។
-ដូ ចឆនំេនះេទៀត
ជេរៀងរល់ឆនំ

ែណនណន់ ចេងអៀត

បិណឌភជំុវតតថី ម

សមគគីឃមតខមី

ទំងរបុសទំងរសី

របថនបន់ រសន់។
-តន័យបែណតត
រសះរតច-សទឹងបត់

ទូ ទំងេប៉ យែប៉ត

វតតថីមមិនអន់

ផសរកណ
ត លែណនកតន់ អណូត ងថមប៉ន់
ដី លបប់ េពលេភលៀង។

-សំេឡងទូ ងសគរ
ៃរពគប់-អូ រនង

ទួ លរបសទ-ទួ លពរង

អូរៃខដនេរពៀងៗ

េទះេមឃរតូវេភលៀង

អកសធតុ មិនេទៀង

ែរបរបួលែមនពិត។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង

-ែតមិ នខវល់េឡយ
េទេបះបយបិ ណឌ
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ដល់ភំុជធំេហយ

មិនគិតឆងយជិ ត

េរឿងេផសងមិ នគិត

េធវតេរពងរពឹ ទ្ធ

បុ ណយភជំុបិណឌេហង។

-ចំ េណះទំងឡយ
ករខំ របឹ ងែរបង

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

ឳេបៀលរrយអនគតខញំុ!
វ ិជជនយអយ

របជញបនពី

សិកសសំភី

ខួរកបលគិតវ ី

ក៏ មិនរែរក។
-លទធផលេនះឯង
ឆងយចកកតីលង
ង ់

ទទួ លជក់ ែសតង

តបវ ិញទន់ ែភនក

របសចកពុ នែរក

រតូវឆលងសទឹងែរពក

ដល់េរត យសុខ។
-ជំ ហនរតូវឆលង
ថនក់ ទី១២

បក់ ឌុបរបឡង

លុះជប់ កលណ

ខលះមនកិចចករ

ខលះតបរ ិញញ-

បរតេនសកល។
-ែរជកពយុះឈនះមរ
ផតល់តបឲយអនក

ផុ តកតីេវទន

របេយជន៍ លទធផល

បត់ អស់កងវល់

របកដនឹ ងផតល់

តបវ ិញពុំ ខន។
-ែតជបឋម
ែដលេគសគល់េរច ន

អវីែដលស័កិតសម

រកសកលចំណន

មនរគប់ ទីឋន

វ ិជជលអថកន

សកលលបញលបី។
-មនសិទិ ធរគប់ គន
េធវរតូវែបបបទ

េពលន័ យតឃល

មិនគិតរករកី

េទះសិសសចស់ថី ម

ទំងចស់េកមងកី ត

មនសិទិ ធដូចគន។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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-ខលះេទពី ឆងយ

េប៉ យែប៉ តដល់សវយ

តបិតសតយេវល

ខលះជិ តរពះវិហរ

របឹ ងែរបងពុ ះពរ

ខលះេនថមពួក

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

នូ វរល់ឧបសគគ។
-េទះមកពី ឆងយ

ពិ តរតូវចំ ណយ

េទះអស់លុយកក់

េពលេភលៀមរលឹម

ធលក់ មកសរសក់

ក៏មិនថនំងថនក់

េពលថសតយេរកយ។
-មិ នគិ តលំបក
េរៀនទន់េនេកមង

ខលះរតូវេចញចក

េទះគមនអំ េណយ

កុំ ឲយេថលះេធលយ

ក៏មិនបេណ
ត យ

ឲយខតេនះេទ។
-ឆងយដច់ សែងវង

កំ សត់ មនក់ឯង

ស៊ូរទំទំងេទវ

ភ័ យខលចលងង់េខល

េទ បខំ គនន់ េគនរ

និសសិតេយងេគ

លះបង់ ដូចគន។
-រកករងរលអ
ខលះេរៀនទំងភ័ យ

សកលបវរ

េរពះខលចេវទន

តបិតខលួនកំ រព

គមនដុ លលរេហៀរ

កនុងរកុមរគួសរ។
-គួ រគិ តឲយលអិត
រគូមនគុ ណភព

មុ នសេរមចចិតត

េរៀនសកលមួ យណ

ជសរសតចរយ

យល់ពីកិចចករ

បទពិ េសធន៍ ល។
អ
-មួ យេទៀតរតូវគិត
េរគឿងសងហរឹម

សកលលអពិត

គួរេម លឧបករណ៍

ទី ធលលមអ

ិ៍ ត
រួមេករេឈ
ម ះលអ

កនុងរបេទសជតិ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង

-ដូ ចសកលBBU
និ សសិតមកេរៀន
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

សកលគំ រូ

េគសគល់េរពងរពត

ែណនណន់ ចេងអៀត

ែថមតៃមលទប

សមរមដឹ ងេរច ន។
-ៃថលបង់ សិកស
ទំងសិសសនិសសិត

មិ នៃថលណស់ណ

េទ បមនកំ េណន

រួមសរសតចយេក ន

ចំនួនចេរម ន

រល់ឆនំកនលង។
-សកលលបញលបី
េទះេម៉ ងសិកស

និ សសិតរបុសរសី

មនវ ិន័ យផង

ឬេពលរបឡង

តឹងរុ ឹងចមបង

េរៀនេទមិ នខុ ស។
-អនកេរៀនចប់ េហយ
ជំ នញមួ យៗ

កងវល់បនេសបយ
មនេរច នចរមុះ

និងអចសឆលុះ

អនកេអហយេរៀនចុ ះ

ចូ លទំងអស់គន។
-េរៀនចប់ កលណ
មនអនគត

សកលេបតជញ

េបៀលរបយធន

រួមទំងករងរ

ចំេណះវ ិជជ

ជី វ ិតភលឺសវង។
-ដូ ចបនរសដី
ទំងេនទី រកុង

សកលលបញលបី

េបៀលរបយសំអង

ជនបទខងៗ

បនជតំ ណង

ៃនអនករគប់ រគង។
- បេរម កិចចករ
ទំងេនរគឹះសថន

ជសរសតចរយ

ស័កិតសមទំនង

ពិ តអនករគប់ រគង

ថនក់ ខពស់រពតេរពង

រគប់ ទីកែនលង។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង

-ឲយែតពយយម
េរៀនចប់ េពលណ
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

មិ នែមនបនភលម

៤ឆនំជក់ ែសតង

េគែតងសញប់ែសញង

របប់ ឮែកតងៗ

េនះឯងេបៀលរបយ។
-លទធផលែផលផក
ជី វភពធូ រធរ

ចប់ មនកិ ចចករ

និសសិតជិ តឆងយ

សុខដុ មសបបយ

ចុងេរកយែរបកលយ

រគប់ រគងថនក់ខពស់។
-ដូ ចពកយេក នេរកន
អនកេអហយេរៀនចុ ះ

មនសខេរច ន

េហយេគសគល់េឈមះ

អចចក់ ទមលុះ

េនះក៏ ពីេរពះ

សេនតសអណិត

គឺពីែម៉ ឪ

ខលះលក់ ទំងរសូវ

របឹ ងចងអុលផលូវ

អនកេរជ សេរ សរតូវ។

-អនកេលកទឹ កចិ តត
ចង់ ឲយបនលអ

េទ បកូ នេនះលអ។
-េលកសទួយរគួសរ

េគរពេមប

រស់មនគុ ណធម៌

មយ៉ ងជនជតិ ែខមរ

របៃពណីលអ

បងហញឈមជ័ រ

ជកុ លបុ រតែខមរ។
-អនគតខញំុ
កុ លបុ រត-ធី ត

ជី វ ិតសុខដុម

ជតិ េយងែកែរប

សុទធអនកពូ ែក

តបគុណពុកែម៉

បំ េបទឹ កេដះ។
-រូបខញំុនិងអនក
ែដលចប់ សិកស

ជករបញ
ជ ក់

និសសិតទំងអស់

ចុ ងេរកយបងអស់

រគប់ ទីេកៀនេកះ

េដយមិ នេតះេត យ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង

-អនកគួ ររជបថ
សកលេបៀលរបយ
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

េទះេនសិកស

ឬេរៀនចប់ េហយ

មិ នែដលកេនតយ

េបៀលរបយតបេឆលយ

សួរនំរហូត។
-េទះចប់ ថី មចស់
ជមនុ សសេចះគិ ត

េបៀលរបយមិ នផលស់
យល់ដឹងរជបេរជត

ឲយខញំុសូលតបូត

េដយករេរៀនសូរត

រគប់ េពលេវល។
-បនករងរលអ
និ សសិតេយងេគ

េបៀវតសបវរ

ឆងយកតីេវទន

សេរមចរគប់ គន

រូបសងួនពុំ ង

ជី វ ិតភលឺសវង។
-អនគតៃនខញំុ

េលកសទួយកិតិតយស

-ខញុំែសនសបបយ
ដក់ ទុនចំ េណះ

រគួសរសុខដុម

ជលភសំណង

ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះរគប់ យ៉ង

ដូចលតរតដង

យសស័កិ តេថកងថកំុ។

សកលេបៀលរបយ
វ ិជជមូ លផតំុ

ផតល់អនគតខញំុ
រស់បនសុខដុម

សុខសនតេទអឺយ។
េផញpចតន
ត cកតមគងគ
-អវីៗសុទធមនគូ
ៃរបលវីងជូ រចត់

មនសិសសមនរគូ

មនសមនេខម

មនកូ នមនេច

មនប៊ិ ចៃដេខម

មនទឹ កមនរតី។
-មនរនធមនសតវ
មនញីមនេឈមល
ព.ស. ២៥៥៧

លន់ ឮសងប់សងត់

មនចស់មនថមី

មនរបុសមនរសី

រតកូ លមនកតី
គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

រករកី តមផល។
-មនទបមនខពស់
មនេសនហ៍ភកតី

មនេកះមនេរជះ

មនផលូវមនថនល់

ឆេបកកិ ចក
ច ល

មនេសនហ៍ចុងរសល់

សុទធជគូ វ។
-ដូ ចខញំុេនះមតង

េហតុ េរៀមេនឆងយ

-គងគហូរឆងយ
េរៀមឈរមនក់ ឯង

លង់ េសនហ៍នួនលអង

របថនពុំ ង

េរបៀបមនុ សសកំរព

មនែតគងគ

នំចិតតខំុន
ញ ឹ ក។

ចិ តតបនសបបយ

រហូតឈរភលឹក

សមលឹងៃផទទឹក

រលកគរគឹ ក

ដូ ចចិតតនឹករសី។
-សូមអស់េទពត
កមពុជរដឋ

មនេលេលក

ែថេលែដនដី

រគប់ ទិសទីកី ត

មនរ ឹទិ ធលបញលបី

ជួ បនងពិ តផង។
សតយេឈមះនសសត
-អំ េព រតឹ មរតូវ
ផលូវេលកផលូវធម៌

ករសិកសនូ វ

ចំេណះវ ិជជ

សពវទិនទិ វ

ផុតទុកខរគំរគ

ៃនករលំបក។
-េទះជួ បេវទន

របជញវ ិជជ

េប៉ យែប៉ត-េទសវយ មនហ៊នសរមក

បងខំចិតតចក
ផទុយមនុ សសកំសក

មិ នសងវតេរៀន។
-យុវជន-យុវតី
រស់ចូលសងគម

ទំងតូ ចធំ កី ត

ឆងយចកេរគឿងេញៀន

គមនពកយទិ េតៀន

ស៊ូមិនខមសេអៀន

េដ មបីខួលនឯង។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង

-តន័យនិ សសិត
េទះខលួនរកីរក
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

រតូវបងខំចិតត

ឃលតផទះសែមបង

កេណ
ត ចកែណតង

កំណពយចរែចង

ែថលងពី និសសិត។

-និ សសិតេឈមះលអ

មនរកមសីលធម៌

ឮគួរអណិត

ឆលងកត់ឧបសគគ

យ៉ ងេរច នេពកពិត

អេណចដួ ងចិ តត

នូ វរល់ឧបសគគ។
-បនរតឹ មសេងវគ
បនជប់ បក់ឌុប

រសេណះខលួនេពក

ហឫទ័ យអួ លអក់

សបបយហុឹកហ៊ក់

រតូវបនតថនក់

ចូ លដល់បរ ិញញ។
-មកេរៀនជុំ គន
េឃញេគអនកមន

ខលះកូ នកំ រព

ឃលតឆងយរគួសរ

ឡនថមីដុលលរ

កតុកកតួលេកតផស

មិ នបនសបបយ។
-ែតអសចរយែដរ
ជប់ សិសសពូែក

និ សសិតកូ នែខមរ

រូបេឆមេលមកយ

ទុ កខខលះរ ំសយ

និសសិតជិ តឆងយ

ែតងេពលសរេសរ។
-សងួនរកែតសអត
េផអលអស់បុរស

ែថមករេរៀនឆលត

សមទំងដំ េណរ

េពញថនក់ េហយេត?

ខលះចង់ បេណត រ

បងហញចិ តតេសមះ។
-ខលះសរភពេសនហ៍
ពកយេពចន៍ េសនហ

របុសកូ នចិន-ែខមរ

លង់ នឹងសរមស់

វចផតងេផតះ

ចំេពះរសីរសស់

តបិតធលក់ អនលង់។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង

-សក់ ែវងអនលយ
សុភពនរី
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ពនលកកវ ីកនងកត
ីរសៃម
ុ

ចរ ិយេឆមឆយ

វង់ ភ័រកតេឆមយង់

ជរសីជំទង់

និសសិតផងលង់

របថនជួ បជុំ ។
-មយ៉ ងសងួនជីវ៉

េទេដ រេប៉ ែឡ

-រូបសមចំ េណះ
េប ចង់ កលណ

ខិ តខំ សិកស
មិ នសគល់ចស់ទុំ
សងគមបចចុបបនន។

ពិតកនុងសងគម

ចរ ិតរមទម

សិកសបនេចះ

របេយជន៍ តូចតន់

ជបេណ
ត ះអសនន

ឆលតឈលសមិនអន់

ផទុយជនអវ ិជជ។
-ែតគួ រឲយសតយ
េសពមិ តតអរកក់

រូបសងួនែរបកលយ

នំឲយពល

បងហញបញកព
ជជនអវ ិជជ

េរចៀងKaraoke។
-េរៀនមិ នទន់ ចប់
ពួ កម៉ កបងេភឿន

រសឡញ់ែរបសអប់

េធវអរសូវេករ ិ៍ ត

មិ នខវល់មតយេជរ

េដ រគមនទំ េនរ

េភលចករសិកស។
-ធលប់ ែតឧតតម
មិ នគិតខលួនរសី

ថេដយចំ ៗ

គមនទំងកិចចករ

ជរសីេត ខមរ

េធវរសីបតផសរ

េទណែឆកលូ។
-េភលចគមនសល់អី វ
ដំ បូនមនលអ

ចបប់ របុសចបប់ រសី

េភលចបណ
ត ំ រគូ

េរៀមចបងមី ងពូ

ពុកែម៉ រអ៊ូ

េដ រឥតរបេយជន៍។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង

-គួ រឲយសតយណស់
ឈប់ េធវែបបហនឹង
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

និ សសិតេកមងចស់

កិតិតយសអេសចិ៍

េហយគមនរបេយជន៍

រទពយធនហិនេហច

អស់តៃមលរសី។
-ទំងករសិកស
បត់ បង់ឳកស

េរៀនថនក់ បរ ិញញ

មិនទន់ចប់ អី!

វ ័យេនេកមងខចី

វេងវងសមរតី

អស់ភកតីេសមះ។
-ឈប់ េធវែបបហនឹង

េរឿងធំ ដល់មឹ ៉លង

ឮគួររសេណះ

រប់ អនមិ តតពល

ចងចំទំងអស់

រកមុំ កំេលះ

េឈមះជនិសសិត។
-សូមអនកសិកស

រគប់ ករមិ តណ

កុំរតប់ ចរ ិត

បញកពែបបេនះ

េភលចខលួននិ សសិត

គួរសតយវរមិ តត

-សូមផតំរល់គន
គួ រមនេសនហ៍េសមះ

ចរ ិតដូ ចសងួន។

កុំ េឡយពល

ែដលមិ នសមខលួន

ចរ ិយសមសួន

េគប៉ ងជួបជួ ន

ជគូ ពិតអឺ យ។
ៃថងបណ
ុ
យសងសរ
-កុ លបុ រត-ធី ត
សបបយរ ីករយ

គួ រគិ តផងណ

វបបធម៌ ែខមរេយង

កុំ េធវទំេន ង

អងៃដអងេជ ង

េដះរសយបញ
ហ ។
-ទំ េនៀមបូរណ
ទំងករេសលៀកពក់

របៃពណីកលយណ

ស័កិតសមអសចរយ

អវប៉ ក់ េប៉ ងសម

សមជតិ េខមរ

មនពី យូរលង់ ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង

-ទំងរបុសទំងរសី
េឃញកួ ចេបតី
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

យុវជន-យុវតី

កនុងវ ័យជំ ទង់

េសទរទន់ជងគង់

េដយចិ តតកប់ លង់

របតិ ព័ទធេសនហ។
- ែខមរេរៀបចំ បន
តមរបៃពណី

មនែលបងកមសនត

ខួបរបំងវសស

មនបុ ណយមនករ

តុបែតងរចន

មនេលខនរបំ។
-កនុងេនះរួមមន
េកមងចស់របុសរសី

បុ ណយភូ មិដរលន

ភជុំបិណឌចូ លឆនំ

របរពធរល់ឆនំ

ជតិ ែខមរចងចំ

ិ៍ ត
ជេករមរតក។
-បុ ណយេនះសបបយ
ពិ េសសទី រកុង

មនមនុ សសទំងឡយ

របជុំ កុញកក

ភនំេពញមិ នរសក

ខលះជិ ះរុ ឺម៉ ក

ខលចកកខតសំង។
-ទេនលមុខបួ ន
អង់ េគលស-ជប៉ុន

មនសសន៍ ែខមរ-យួន
រ ីករយជខលំង

ចិន-ចម-បរំង
មនទូករបណំ ង

សំេឡងេខញៀវខញរ។
-មនកំរជួចផង
ចរមុះរបុសរសី

បនលឺអឺងកង

ពសេពញេវហស៍

េនមុ ខសួនចបរ

ខលះគូ សងសរ

ជអនកពិ េសស។
-េហយមនបុ ណយមួ យ យុវវ័យេលកសទួយ
េឈមះបុ ណយសងសរ

Best of The best

េពញៃផទរបេទស
សបបយអវីេម៉ លះ

េពលចូ លមកដល់។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង

-ៃថង១៤កុ មៈភ
អនកមនសងសរ
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ពនលកកវ ីកនងកត
ីរសៃម
ុ

េវលេផអលភញក់

បំបត់ កងវល់

ទិ ញផកជូ នដល់

កុលបផតល់ផល

បេងកតេសនហ។
-េសនហដំ បូង
េសនហបរ ិសុទធ

បញ
ជ ក់ ដំបូង

ជំនួសវច

ចំ េពះកននិដឋ

គមនអនកឯណ

បំ ែបកបនេឡយ។
-ខលះណត់ គនថ
ភនំេពញែរពកលប

េពលបុ ណយសងសរ

េយងេទេកៀកេក យ

េនជិ តបេងកយ

េកះដច់ ឆលងេរត យ

ឲយេលហយចិ នត។
-ខលះលះបង់ដល់
បូ ជជូ នបង

ខលួនរបណមិ នសល់

ៃថងបុណយសងសរ

ទំងរពហមចរ
មិនគិតកយ

ថរបស់សំខន់។
-ខលះនិ យយគន
េកៀកសមេដ រចូល

េទសណ
ឋ គរ

អមគូកំណន់

Hotelដួ ងចនទ

េភលចែខមររបកន់

ណស់ជរសីែខមរ។
-ខលះCallទូ រសពទ
កក់ ផទះសំណក់

េរពះែតរបញប់

របប់ ដល់េថែក

មុ នកនលះែខ

បនទប់មួយផងែដរ

សរមប់ រូបខញំុ ។
-ដល់េពលកំណត់
ៃថលកក់ បនទប់

ខញំុពិតរបកដ

ជូ នដល់ម៉ក់ អំ៊

នឹងយកលុយដុំ
តមអវីែដលខញំុ

សនយជេរឿង។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

េពរជ សំណង
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-កុំ េភលនេភលចខលួន

េចះសសន៍ចិន-យួន

កុំេចលែខមរេយង

កុំ េព តកុំ េពង

សបបយហួសេរឿង

កុំ េធវរកេអ ត

ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

តមែតចំ ណង់ ។
-ចូ លវតតេដះឆរត
កុំ សុីតមឃលន

ឳនកយរបណិប័តន៍

លំអុតឳនអងគ

កុំ ហ៊នតមចង់

កន់ ចបប់ រសុករតង់

កុំ បង់ សសន។
-កុំ េសពេរគឿងេញៀន
គួ រេធវែតអវី

កុំ ជក់ អេភៀន

កុំសកកញ
ឆ

សងគមរតូវករ

រដឋរួមសសន

គិ តេហយសឹមគូរ។
កមម'ធ#ពនលBៃនរពះធម៌
-អហំរ ីខញំុ ផង
គ អញជលី

េលកហតថទំងពីរនមសករ

ៃនរពះសមពុទធជសសត

រគូមនុ សសេទវតរគប់ ៗគន។

-រពះអងគបនរតស់ដឹងកនុងេលក

របេសរជ័ យេជគេលពសុធ

េរបសដល់មនុសសសតវមិនរួញរ

េទះេកតរងយ៉ ងណកតី។

-សូមថវយបងគំេឆពះរពះធម៌

ធមមពិ តលអេរបសរបណី

៨៤០០០ធមមកខនធៃន

របស់ជិនរសីរគន់បំភឺល។

-សូមថវយបងគំេឆពះរពះសងឃ

រគងចី វរសបង់ទង់ ជ័យភលឺ

រគប់ មនុ សសរបុសរសីែតងដឹ ងឮ

ែសនលបីរនទឺខពស់រតែដត។

-េពលេនះបនដល់កមមវ ិធី

េនកនុងសថនី បុសិ៍តេប៉ យែប៉ ត

វ ិទយុ៩៨.៣ចបស់រកែឡត

អែណតតរតែសតពនលឺៃនរពះធម៌ ។

-រពះសងឃសែមតងេរៀងរល់ៃថង

រពឹ កសែកៃចនេរច នកុ ះករ

ែបងែចកេវនេទសន៍ បនត

េហយៃថងេនះក៏ រតូវវតតថីម។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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-នៃថងរពហសបតិ៍កុងសប
ន
ត ហ៍

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

របធនបទេទសនកំណពយខលី

រួមបទពិ ចរណសពវេសចកតី

ែដលមនអតថន័យអំពីបុណយ។

-កមមវ ិធីេនះអចដំ េណរករ

របកបបញញវិេសសលន់

េផតមេដយរពះរគូអនុ គណ

រពះទ័ យេទរទន់ រគប់េវល។

-យល់ថកមមវ ិធីមនរបេយជន៍

ដូចទឹករសពេរសចរគប់ ជន

េរកយពី បនសតប់នូវធមម

កត់ ផតច់ អវ ិជជមនរសមី។

-រគន់ ជពនលឺរគប់កែនលង

របជញថលេឈវងេរបៀបេពរជៃចន

ពនលឺរពះធម៌ លស
អ ឹម
ក ៃសក

អនកមននិ សស័យគង់ចូលចិតត។

-ទំងជនអនកសតប់ទីជិតឆងយ

ចង់ឃលតអបយគួ រែនបនិ តយ

េផទៀងេសតសតប់ ឲយបនជិ ត

េនះរបកដពិ តពី េរះជក់ ។

-តបិតេយងជតិេនះេក តជមនុ សស

មនបុ ណយខពង់ខពស់ពីអតីតៈ

បចចុបបននផតល់ផលផុតអបលកខណ៍

មិនទញខលួនធលក់កុនងអវ ិចី ។

-ចុ ងេរកយជីវ ិតជនរគប់ គន

រគប់ អងគេទះេកមងកតី

េទះេសតចអនកររសតរដឋមរនតី

េសដឋីគហបតី មនរទពយធន។

-មិ នអចយកេទបនតមខលួន

េទះបងឬបអូនកូ នរបពនធ

ដូ ចេនះអនកេអហយខំសងបុ ណយ

ទនសីលជទុ នសមបំណង។

-េដយសរពនលឺរពះធម៌ េនះ

ជយនជំ និះសរមប់ឆលង

ឲយបនរួចចកបបកមមផង

ទំងទុ កខេសហមងកនុងអងគរបណ។

-េទះេទបចចុបបននអនគត

ខនធរបំរលត់ចកេចលឋន

េសយសមបតិ តទិពវបរិបូ ណ៌បន

ដល់អមតឋនគឺនិពវនេហង៕

វសនកមមករសំណង់ (បទរពហមគីតិ)
-កិចចករេរប កមលំង
ពយយមខំពុះពរ
ព.ស. ២៥៥៧

សបញ
ច ំងពី ករងរ
េនះពិ តជលំបកៃរក។
គ.ស. ២០១៤
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-េប ខុសេគសតីថ

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ីរសៃម

េជរឡូឡេរៀងរល់ៃថង

េធវយឺតេគកត់ៃថល

របក់ កៃរមទបតិ ចណ។

-េប េឆលៀតេទេដ រេលង

កែនលងេផសងេចលកិ ចចករ

មកវ ិញេគសតីថ

េចទេដះសថដកេចញ។

-េនះមកពី ខួនឯង
ល

រទូងចំ ែបងេគចង់ េដញ

ទុ កេនមិ នចំ េណញ

ខលះបេណតញឲយឈប់ េធវ។

-មយ៉ ងខលួនមិ នសូវេចះ

គមនចំ េណះេរបៀបលងីេលង

ពី បករកករេធវ

េដ រឡឺកឺេលងវេងវង។

-សូមផតំដល់អនកេរកយ

កុំ បេណ
ត យឈប់ េដ រេលង

ខំ េរៀនទន់ វ ័យេកមង

េរឿងេផសងៗកុំ អលគិ ត។

-មនចំេណះលអៃរក

រូបចរៃណស័កិតសមពិ ត

ឆងយចកកតីងងឹត

េទឆងយជិតេគរប់អន។

-រ ីករយសុខសបបយ

រកែរបកលយមនលុយឡន

េគសគល់កិតិយ
ត សថកន

េឈមះកលយណពីេរះេហង។

ៃចដនយវសនចរមកឲយជ ួបមសសងួន

១/តំងពី រូបបង

បងរបឹ ងសមលឹង

បនសគល់នួនលអង

ទំងចិ តតលបលួច

ចិ តតបងេផតមផតួច

រូបរសីថពល់ខួច

ែសនរសស់អសចរយ។
២/បងរបឹ ងសមលក់

ទំងចិ តតកនញ់កនក់

េពញចិ តតេសនហ

េត រូបរសីសួងន

អូ នគិតយ៉ ងណ

សូមរសីវច

៣/បងនឹងធូ រេសបយ
េដយបនរូបរសី

អូ េខមួ យម៉ ត់។
េរពះចិតតបនេលហយ

ទុ កខនឹងរសត់

បវរេពកកតត់

ចិតតអស់វ ិបតិ ត

រ ីករយសបបយ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

៤/េពលបងមកវ ិញ

ចិ តតបងេទេមនញ

េរពះបត់ េឆមឆយ

េគងក៏ មិនលក់

បយក៏ ជិនណយ

ចំែណករូបកយ

សគមេទៗ។
៥/ ចំ ែណកមិ តតភកិត
មនទុ កខេរពះេសនហ៍
៦/ អនកភូមិរសីរបុស
េរពះេឃញរូបនង

ពួ កេគេផអលភញក់
រួបរ ឹតជប់ េន

ថបងឥឡូវ
េត រសស់ពលេព

នងសងួនេឈមះអី វ?
ែតងេហចរមុះ

ថកលយណី

សច់ រសស់លអខី ច

មិនចញ់រសីៗ

កូ នអនកទី រកុង។
៧/ េឈមះពិ តណរ ី
កូ នែខមរកត់ ចិន

េនកនុងបញជី
េធវឲយខញំុលង់

េសៀវេភតកុ ង
េសនហ៍រសស់េឆមយង់

គមនអី នឹងជូ ន

ដល់រសស់រសីខួច

សុំេសនហ៍ទទូ ច

ចិ តតបងេផតមផតួច

ដកចិតតមិនរួច។

៨/ រូបបងេសនហ៍អូន
មនែតអកខរ

របតិ ព័ទធរប
ូ អូ ន។
៩/ េពលអូ នបនយល់
សរេសរតបវិញ

សូមរសស់និមល

កុំ េធវឲយសូនយ

ណរសស់នឹមនួន

បងចំមសសងួន

ផតល់នូវចេមលយ។
១០/េពលបងេពញវ ័យ
េរពះែតរសលញ់

បងនឹងចូ លសតី

មិ នេនកេនតយ

រូបអូ នេនះេហយ

ចង់បនេកៀកេក យ

ថនមេដយហតថ។
១១/សូមអូ នរង់ ចំ
េរៀនចប់ចូលសីត

នូ វពកយបណ
ត ំ

ែដលបងបនចរ

អូ នដល់ម៉ក់ ប៉

តមផលូវេមប

សូមអូ នេជឿចុ ះ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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១២/បងសូមសនយ
សរភពជូ នេសនហ៍

ពនលកកវ ីកនងកត
ីរសៃម
ុ

ជូ នរសស់កននិដឋ
េដយកី តស័មរគេសមះ

កនុងនមកូ នរបុស
លះបង់ ទំងអស់

ទំងកយចិ តប
ត ង។

េyចំេណះដYងzជអវ#?
១/មនមនុ សសជេរចនជញជឹងគិ ត

េត វ ិជជពិ តេនទីណ?

េហតុ អី វបនជកនុងេលក

ពយយមសិកសរគប់ៗគន។

តស៊ូេរៀនសូរតឥតគណន

ខលះចស់ជរក៏ មិនសតយ។

២/ តំងពី ថនក់តូចដល់ថនក់ ខពស់

េធវដំេណរេឆពះអស់រទពយ

៣/ េត េនះេដយសរែតេហតុ អី វ?

េទ បមនុ សសរបុសរសីមិនជិនណយ

ហត់ពត់លត់ដំបនទំុកយ

ខនះែខនងខវល់ខវយរកចំេណះ។

៤/ ជនណបនេរៀនខលួនរបេសរ
សិកសវ ិជជឲយបនេចះ

ឈនេធវដំេណរមិ នរបែហស

៥/ ចំ េណះពិ តជក់ខពស់ឧតតម

វ ិជជរួមផសំេនះសនងឲយ

ែសវងរកករងរអវីក៏េដយ
៦/ បេរម ករងររបក់ ែខខពស់
េកមងចស់របុសរសីែតងលិចលង់
៧/ េទះករគិ តគូរលអឥតេខចះ
គិ តេហយសឹមគូររកសសថិត
៨/ ចំ េណះវ ិជជមនេរច នលអ
ខំ របឹ ងទេនទញទំងយប់ ៃថង
៩/ លះបង់ គំនិតទិ ដិឋខុស
េរៀនេរចនចេរមនទំងវ ័យេកមង

េឆលៀតយកតរមិ ះេទៃថងេរកយ។
លអណស់មិនេធលយដូចជនលងង់។
មនទំងកិតិ តយសខពស់ឧតតុងគ

េរពះែតេឆមយង់ ចងគំនិត។
មិ នមនចេនលះរចសកនុងចិតត

ចំទុកកនុងចិ តម
ត ិ នេភលចៃថង។

ផលូវេលកផលូវធម៌ លេអ ពកៃរក
លកៃលែកៃខទន់ េនេកមង។
កនុងនមកូ នរបុសកុំេដ រេលង
ស៊យែរបជេហងៃថងអវសន។

១០/អនកមនចំេណះមនទំងរបក់

សបបយហុឹកហ៊ក់អី វក៏បន

រស់េនមនន័យសុខសនតរតណ

មនទំងលុយឡនរបក់ េហៀរហូរ។

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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១១/មនខញំុកំដរទំងេឆវងសតំ
េរជ សេរ សអនកថមីមកជថនូរ
១២/ កវ ីបណិឌ តអនករបជញផង

សនៃដនិ ពនធយ៉ងចំណប់
១៣/ េសៀវេភលក់ េនបណណគរ
តមកល់រង់ចំមិនបិ ទបំង
១៤/ ដូ េចនះចូ រអនកខំ ឧសសហ៍
កិ តិ តយសខពស់ថលមិ នអរសូវ
១៥/ ចំ េណះេចះពិតមិ នបត់បង់
េចររបឹងយ៉ ងណេទះកស័យរបណ
១៦/ អុី ចឹងេហយអនកេអហយខំសិកស
វិជជពិ តេនះផតល់ចេមលយ
១៧/ មយ៉ ងេយងយុវជនយុវវ័យ
េបអនកខុ សពិតមិនអចជួយ
១៨/ េកតមកជមនុសសរតូវសគល់ខុស
ខំ របឹងយកឈនះទំងរតដួ ស
១៩/ អនករបជញចំេចះរបេសរគប់

ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

រ ីករយរបចំឬេដះដូ រ
មនទំងរសគររង់ ចំរសប់ ។
បនេរៀបចងរកងជេរច នចបប់
េរៀបរប់សសពទឆុះបញ
ល
ច ំង។

រគប់ ទីននដក់ ទូតំង

មនទំងកនុងឡំងលអេពកកូ វ។
េរៀនវ ិជជណែដលរតឹ មរតូវ

រគន់ បងហញផលូវសពវទីឋន។
េទះមនេគចង់ មករ ំខន

ក៏ លួចពុំ បនេទអនកេអហយ!
េយងបុ រតេខមរកុំ កេនតយ
របកដតបេឆលយៃថងណមួយ។
កុំ យកចបប់ ៃរពពនលករតួយ
េធវខុសញយៗគង់ មនេទស។
អនកមនកំ ហុសេធវរជុលរជួស
គមនេទកិ តិ តយសចំ េពះខលួន។

រស់េនមនភ័ពវែថមមំមួន

គឺ េលកខំ េរៀនពី ចបប់ កបួន

ដូ េចនះបអូនៗគួ រខំ ែថ។

រកសសនៃដែដលពូែក

តយយពុកែម៉ បនសល់មក។

២០/ ភ័ពវេរពងសំណងចរជូ នអនក
២១/ េរពះេហតុ េនះេហយអនករល់គន
ែសនលបីរនទឺេពញេលេលក
២២/ កមពុជរបេទសអសចរយណស់
កមសនតរ ីករយកនុងកយ
ព.ស. ២៥៥៧

បនេក តចំ ជក់ ជកូនែខមរ

ខំ របឹ ងពុ ះពរមនជ័ យេជគ
ខពស់ដូចពពកេលេវហស៍។
េភញៀវជតិេកមងចស់មកទសសន
មនទំងអបសររំសវគមន៍ ។
គ.ស. ២០១៤
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

ជំន ួយែតងមនចំណង
១/ និ សសិតរកី រក
ទំងៃថងទំងយប់

េរៀនទំងរតដរ

របឹ ងែរបងតស៊ូ

មិ នហ៊នរអ៊ូ

ខិ តខំគិតគូ រ

ពី ករសិកស។
២/ បួ នឆនំយូរេម៉ះ
ល

រទូងេសទររេលះ

ែរបជេកតផស

តស៊ូលំបក

គមនអវីេដះស

រស់កុនងេលក

ជី វ ិតអភ័ពវ។
៣/ គមនអនកណជួ យ
ខលួនចូលចិ តតេរៀន

រគន់ ជជំ នួយ

របេសរគួរគប់

ប៉ុ ែនតខវះរទពយ

បនរបលងជប់

កំ ណត់ ចកេចញ។

៤/ បនតសិកស

េរៀនយកបរ ិញញ

បរតេនភនំេពញ

ចំ នួន៤ឆនំ

លំបកេមតចមិ ញ

បនែតទេនទញ

ខញំុរកអវីេមល៉ះ?
េត រកពី ណ

បនលុយទំងេនះ?

៥/ រប់ រយដុ លលរ
សិកសតេទៀត

ឲយខលួនពិ េសស
ែលងគិ តភ័ យរពួយ។

នឹងមនចំ េណះ

៦/ ៃចដនយវសន

បនជួ បបុ ញញ

មនអនកជំ នួយ

េគរបប់ រប
ូ ខញំុ

ចូ រកមួយកុំ រពួយ

៧/ េរៀនឲយបនខពស់
កុំភ័យេរឿងលុយ
៨/ ែតមនេរឿងមួ យ
សេរមចដូ ចចិតត
ព.ស. ២៥៥៧

កមួយកុំ បរមភ។
កមួយមនកិតិ តយស
កមួយឯងរតូវខំ
រតូវខកបំ ណង។

បញ
ជ ក់ ជូនកមួយ

េដយកី តប៉ុនប៉ង

អ៊ំ ជក់ នឹងជួ យ
ឧតតុងគឧតតម
កុំ ឲយម៉ ក់ អ៊ំ
ឲយបនដឹ ងផង
ជំ នួយចំ ណង

គ.ស. ២០១៤

70

េពរជ សំណង

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

តមករេសនសុំ។
៩/េពលចប់សិកស
នងេឈមះលីនដ

កមួយរតូវេរៀបករ
អ៊ំ នឹងផសំផំុគ

ជមួ យកូ នខញំុ

អ៊ំ របកដជក់

ជួ យរគប់ ចំនួន

ដល់វសនបអូន

ែតរតូវរបុសសងួន

ជួ យកមួយរគប់ រគ

នវចមលង

មនចស់មនទុំ

របៃពណីតដូន។

១០/កុំ ភ័យលុយកក់
ឧបតថមភសិកស

ជួ បអ៊ំ វ ិញផង។

១១/ជួ យរគប់ េវល
កី តទុកខកងវល់

ែដលរួបរឹតផង

រសយពី ចំណង

ឲយេសបយេទអឺ យ!
គ ួរឲយអនចចជី'តនសសតរ:រក!
១/ ឳះឱ!អនិ ចចជី វ ិតខញំុ

រស់មិនសុខដុមដូចេគឯង

រល់ៃថងទុកខរពួយែសនចំ ែបង

កំ ណពយចរែចងពីេរឿងពិត។

២/ ខញំុ បទនមេឈមះេពរជសំណង
េកមងចស់របុសរសីេទះឆងយជិ ត

សូមលតរតដងជូនរបិ យមិ តត

៣/ និ សសិតរកីរកតស៊ូេរៀន

កួ ចចិ តតែនបនិតយឬយ៉ ងណ។

េលកអនកមនគុ ណកនុងេគហ

ខលួនរតូវឃលតរបណពី រគួសរ
បនតសិកសេនេបៀលរបយ។

មយ៉ ងខលួនឃលតមកដល់រសុកឆងយ

រស់េនរយប៉ យកែនលងេគ។

៤/ បរ ិញញ៤ឆនំហក់ យូរេមល៉ះ!

៥/ រល់ៃថងែសនរពួយទុ កខគមនែលហ
រស់ផងេរៀនផងខំ សរេសរ
៦/ េធវេម៉ ចេកតមកជកូ នរបុស

េដះរសយេរឿងអវីេដយផលូវចបប់

៧/ េទះសលេនះឆងយឃលតគន
ព.ស. ២៥៥៧

រទូងេអហយេសទរេរបះរេលះកយ
កុំ ឲយអនកែរសេគេដៀលេជរ
កំ ណពយហូរែហជូនរគន់ សតប់ ។
ខំ របឹងេរៀនចុះគង់ចំណប់
អនកលអមនរសប់ គឺបណិឌ ត។
ក៏ ខំពុះពរមិនែដលគិត
គ.ស. ២០១៤
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៨/

លំបកយ៉ ងណទុ កកនុងចិ តត
េទះបី ខួលនរកគមនរទពយ

ក៏ខំមនក់ ឯងតស៊ូេរៀន

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

គិ តែតរបរពឹ តក
ត ុំ ខមសេអៀន។
មិ នមនលុយេហៀរដូចអនកមន
រកែរបជមនេនៃថងេរកយ។

៩/ េរៀនផងរពួយផងដល់លុយបង់
រពឹ កគិ តលងចគិតមិ នបេណ
ត យ
១០/ ែតមិ នតូ ចចិតន
ត ឹ ងវសន
រពហមលិខិតកំណត់ជក់រតូវរពួយ
១១/ មួ យសបតហ៍េរៀនែតពីរៃថង
េសរ ៍អទិ តយយូរពិ តចំ ែបង
១២/ មយ៉ ងបង់ សលមយ៉ ងបង់ ផទះ

សលពិ តរតង់ មិនែដលេធលយ
េទះមនអំ េណយេគថជួ យ។
មនហ៊នតវ៉ តបិតខលួនមួ យ

គមនេគេលកសទួយេរកខលួនឯង។

គិ តេហយសងស័យមិ នែដលេលង
ភ័ យពិតជក់ ែសតងកនុងចិតតចំ។

អស់លុយេរចនណស់កុង៤ឆ
ន
នំ

រតូវបង់ ឲយេគជរបចំ

តមករចំ ណំ១ែខមតង។

១៣/ េត ជីវ ិតខញុំែរបយ៉ ងណ?

េបករសិកសតមចិតតប៉ង

១៤/ មិ នតូ ចចិ តតេទេឃញេគមន

មសេពរជចិ េញជៀនដុលលរឡន

ចប់ បរ ិញញអនុបណិឌ តផង!

ខំែតសិកសេដយកលហន
១៥/ សូមផតំដល់អក
ន ចង់ សិកស
ខំេរកបជញជក់ វ ិជជេនះ

េនះតមបំណងខលួនចង់បន។

នឹ ងបនសុខសនតខួលនខពង់ខពស់។
គួ រខំរសវតិ ចរជុលហួស

នឹ ងមនកិ តិ តយសមិនខនេឡយ៕
នcករសុកកំេណ#ត

១/ ររតីយប់ យន់ ទន់អរធរត
អនុ សសវរ ីយ៍ែដលបេងកត
២/ តំងពី ខួនតូ
ល
ចរហូតធំ

កនុងរកុមរគួសរយ៉ ងជិ តសនិទធ
៣/ ឥឡូវឃលតឆងយេពកកនលង

កនុងចិ តតែសននឹ ករគប់ េវល
៤/ នឹកដល់បងបអូនមិ តភ
ត កិតផង
ព.ស. ២៥៥៧

ខលួនគិ តរវទទីកំេណត
នរសុកកំ េណតពីអតី ត។
រស់េនជួ បជុំបនែនបនិតយ
មនមងគលពិ តសថិតជិតគន។
យូរៗជួ បមតងឆលងមួយរគ
ដួ ងចិ តតរងរគឃលតចក។
សបបយអឺងកងឥតលំបក
គ.ស. ២០១៤
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រ ីករយរបិ មរបិយេសចកអកកអយ

ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

មិ នគិ តរពត់ ចកពីគនអី ។

៥/ េពលេនះខលួនឯងមកដល់ឆងយ
លំបកលំបិនមិនហ៊នសតី

នឹ កដល់តយយបអូនរបុសរសី

៦/ បំណងេដមបីករសិកស

បនតបរ ិញញផទួនៗគន

រតូវបងខំចិតតែរជកពយុះមរ

ស៊ូរទំេធវហីមិនរួញរ។

េទះបី ឃលតគនយ៉ ងេមតចកី ត។

៧/ ៃថងបនសេរមចវិលវ ិញថកន

េទជួ បសនតនទំងរបុសរសី

េលកអនកមនគុ ណមី ងតយយ

សងរួមជថមីៃថងេនះតេទ។

ក ូនខុសេហ#យែម៉!

១/ េសនហ៍េអហយេសនហ៍េសមះ
សគល់ចិតតសគល់េថលម

លះបង់ទំងអស់

មិនរសេណះអី វ

នំគនចូលឆី

Hotelលបញលបី

នររតីសងត់ ។
២/ េនះេហយេសនហ
ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះដ៏លអ

ឥតបនពិ ចរណ៍

េធវឲយបង់ បត់

បវរេពកកតត់

ែបរជរសត់

បត់ គមនសល់អី!
៣/ សបបយេភលចខលួន
េភលងពណ៌ចរមុះ

៤/ រសួលែតមួយែភលត
េរកបចនទទឹកឃមំុ
៥/ រជុលចិតតរជុលកយ
ិ៍ ត ែខមរ
សតយេកររសី

ពពក់ ពពូន

េលពូកសំឡី

ឆលុះសច់ សខី ច
ទំងពី រអតម។

កនុងចិតតអរភ័ យ

ែភនកេបករកែឡត

ចំរបុសសងហ

ហក់ងំអសចរយ

បនរបណកលណ

របុសែរបេដះៃដ។
ខុ សេហយេទបសតយ អេឡះអល័យ
កបត់ ទំងរបៃព-

ណីធលប់ មនជ័យ

តំងពី បូរណ។
៦/ មិនគួ រខលួនធលក់
េភលចអស់បណ
ត ំ
ព.ស. ២៥៥៧

េនកនុងអនទក់
អនកមតយទូនមន

ចញ់ៃដរបុសរពន
ថកូ នរគប់ របណ
គ.ស. ២០១៤
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ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម

រតូវេចះែថថួន។
៧/ កូ នខុ សេហយែម៉
ផទុកទំងេរគេអដស៍
៨/ េរគេអដស៍សុីដ
មិ នយូរមិ នឆប់

កូ នមិនបនែថ
មនេនកនុងខលួន
ពកយែម៉ ធលប់សីត។

េភលចេរសមករពរ

េរពះមិនសតប់កបួន

េកតមនកលណ

េលរបណរបុសរសី

ែតងអយុខីល

មចចុរបល័យ

ឲយកស័យសងខរ។
៩/ ធលប់ែតសបបយ

ឲយលអខជប់ ខួជន

មិ តតភកិតកអកកអយ

ែលបងរសីែលបងរស

េរសបរសលតណ
ហ
នំគនចូ លបរ
ទំងចិ តតេទរទន់។

១០/ អយុក៏ខីល
ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះរគួសរ

ចំ េណះអវីៗ

មនពី កលមុន

ពី េរះេពកពន់

ឲយអនកមនគុ ណ

ចិ តតែសនេសក។
១១/ ធលប់ ែតឧតតម
មនរបុសកំ េលះ

កលវ ័យរកមុំ
េចមេរមេសនហ

រកពុំ ដូចផក
មនេអដស៍កលណ

ែលងែកបរមសម៉ុ ម។
១២/ រកមុំកំេលះ
ខំ របឹងេរៀនសូរត
១៣/ ចប់ ឃលមនន័យ
យុវវ ័យរសីរបុស

រគប់ របណទំងអស់ ចូរសតប់ ពកយខញំុ

េរតៀមខលួនសមរមយ
នឹ ងផតល់មកឲយ។

ផសំវ ិជជឧតតម

ខញំុសូមរសដី
កុំ បីបេណ
ត យ

ែផតផតំចុងេរកយ
កុំឲយេថលះេធលយ

នំជួបវ ឹកវរ។
១៤/ ជទី បញចប់
រគប់គនទំងអស់

សូមេលករមមដប់

េគរពជូនពរ

នមែខមរអងគរ

លអេហយបវរ

អចឆរ ិយៈអសចរយ។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

១៥/ សូមបនជួ បរពះ

េហយេព បរបទះ

ពរបួ នរបករ

អយុយឺនយូរ

ជងរយរពះវសស

វណណ ៈេនះណ

ពរពី រែសនលអ។
១៦/ សុខេដកសុខេដរ
សុខទីជិតឆងយ

សុខេធវដំេណរ

សុខទំងរតច់ ចរ

សុខសបបយអរ

បនសុខបវរ

េនះពរទី បី។
១៧/ ឯពរទី៤
េរបៀបបននឹ ងសតវ

ពលៈមំមួន

កមលំងសមរតី

េគេសះដំ រ ី

ខលំងេលសអវីៗ

រគប់ ៗគនអឺយ៕
*************
េតសញ
ញ បរតគឺជអវី ?
(បទពកយរបំពីរ)
១/ េហតុ អី វមនុ សសេយងខំ សិកស
លំបកយ៉ ងណខំមីម
ន ន
២/ េទះេធវដំេណរេទែសនឆងយ
មិ នថេទេនះវអស់ៃថល
៣/ បួ នឆនំសិកសហក់ យូរេមល៉ះ!
ចង់បនចំ េណះេទ បខំ របឹ ង
៤/ មនលុយតិ ចតួ ចមិនហ៊នចយ
និ សសិតរកីរកជគំរូ
៥/

េត េនះមូ លេហតុេដយសរអវី?
ខលះខំសិកសមិនរែអង

៦/

េត សញញបរតេនះគឺ ជអវី?
ព.ស. ២៥៥៧

ចង់ បនបរ ិញញរគប់ៗគន
ខំ របឹ ងពុ ះពររល់យប់ ៃថង។
ឃលតឪពុ កមតយទំងអល័យ
ក៏ មិនអល័យេទលុយហនឹង។
រទូងេអហយេសទរេរបះេហយឬដឹ ង
េទះឆលងែរពកសទឹងក៏ តស៊ូ។
មិ នហ៊នចំណយេរពះគិ តគូ រ
បនេចះេដយស៊ូែតមនក់ ឯង។
េទ បមនុ សសរបុសរសីខំរបឹ ងែរបង
េរៀបរប់ ថលែថលងតខលឹមសរ។
េហយមនតៃមលៃថលយ៉ងណ
គ.ស. ២០១៤
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ដូេចនះអនកបនបរិញញ
៧/ សរៈរបេយជន៍ៃនសញញបរត
សញញបរតេនះតដល់កូន
៨/ េប អនកដក់ េឈមះចូលេធវករ
បំេពញCVរួចAPPLY

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

សញញបរតថលសំគល់ខួលន។

បវរេពកកតត់ណស់បងបអូន

រតប់ តមចបប់កបួនឆលងផុ តេរត យ។

អនកមនបរ ិញញបរតរួចេហយ

អនកកុំ រពួយេឡយករងរេនះ។

៩/ របកដជបនកីតសេរមច
ទឹ ករបក់េបៀវតសក៏ បនខពស់
១០/ ករងរក៏ រសួលេនកនុងមលប់

េដយមនចំ េណះេរបៀបេពរជៃចន

១១/ មួ យៃថងៗខំ េធវករ

េគរង់ ចំេរសចេនទីេនះ
និ ងមនកិ តិ តយសឧតតមៃរក។
មិ នមនឈរឈប់ ហត់ រល់ៃថល
ផលស់រប
ូ ែកៃខផទុយជនលងង់។

ហត់ េនឿយកយដូចកនុងរទុង

របកបករអវីក៏ឡុងចុ ង

ខតេដ មខតចុ ងរគប់េវល។

១២/ េរពះែតខលួនឯងគមនបរ ិញញ

បនេដយខំ របឹ ងេញសហូរេហៀរ

១៣/ចូ លេទេធវករែសនលំបក
ករងរែដលេគដក់ ឲយេធវ
១៤/ មូ លេហតុ ខួលនឯងគមនវិជជ

ចូ លបេរម ករេគរួញរ
មិ នរបកដជបនករេធវ។
លំបិនឥតរសករល់ទេងវ
ដូ ចមនុ សសងី េង េនេកមងខចី។
ដូ េចនះករងរវេនថមី

លំបកេសទរសលប់ កុំតូអញអី

ែដលខលួនអរបិ យគមនសញញបរត។
េរៀនចប់ កលណរតូវដុ សខត់

ខំ របឹងរគប់ គនយកសញញបរត

ករងររបកដរង់ចំេហយ។

១៥/ អុី ចឹងេហយេយងជបុ រតេខមរ

ទីបញច ប់ជន
ូ ពរមិតតអនកអនរគប់វយទំ
័
ងអស់ !
១/ េដយេវលខលី
ថលែថលងតចប់

3
ខញំុសូមរសដី
ចងជពកយកពយ

អតថបទកំ ណពយ
មនេរច នដរប

រគប់ ឃលមនន័យ។
២/ សុទធន័យអប់ រ ំ
កំេលះរកមុំ
ព.ស. ២៥៥៧

េកមងចស់តូចធំ

ពិេសសរគប់ វ ័យ

តូ ចកីធ
ត ំ កី ត

បងបអូនរបុសរសី
គ.ស. ២០១៤
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ពនលកកវ ីកនងកត
ីរសៃម
ុ

គួ រគិ តពិ ចរណ៍។
៣/ មនសំណងណស់
ខំ សិកសេរៀន

កនុងសសនរពះ
រពះធម៌ ពិសតរ

បនេក តមនុ សស
សគល់កិ លនរស

អតថរសរពះធម៌។
៤/ មនទំងវ ិជជ
កនុងេនះរួមមន
៥/ ខញំុសូមខនតី

អកខរៈអកសរ

េរច នឥតគណន

ពីេរះេហយលអ

ផលូវេលកផលូវធម៌
តមនិ សស័យខលួន។

រ ីករយេរតកអរ

រល់កំហុសអវី

រតង់ កពយចុ ងចួន

មិ នរតូវចបប់ កបួន

ពកយមិ នសមសួន

ែតងេក តចំ េពះ

ដល់អនករបរពឹតត

ចេរម នរ ឹងរឹត

អនកអងគុយជិ ត

ចំ េពះរបិ យមិតត។

៦/ េរពះថកំ ហុស
េធវេរច នខុ សេរច ន

ឥតខុ សអវីេសះ។
៧/ ែតេទះយ៉ ងណ
នូ វកររ ិះគន់

ខញំុសូមសចច
េកមងចស់ទំងអស់

ទទួលេដយេសមះ
ែរកងមនចេនលះ

ខវះខតរតង់ណ!
៨/ ខញំុេនេកមងខចី
ប៉ុែនតគំនិត
៩/ កុំ ឲយសបបយ
មសរបក់ លុយកក់

ចំ េណះអវីៗ

ខលីអបបរបជញ

ជួ យកនុងរដឋ

ទំងកនុងសសន

ែដលខលួនជួ យបន។
មិ តតភកិ តកអកកអយ
ម៉ូ តូលុយឡន

េភលតេភលនហួសរបណ
គិតែតកមសនត

គមនេពលណរសក។
១០/ ឲយេចះេធវទន
សនសំកុសល

ទន់ ជីវ ិតមន

កុំឲយអបលកខណ៍

តមកល់ឥតអក់

េនះរបកដជក់

សួគ៌ឋននិ ពវន។
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤
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១១/ ខញំុសូមជូ នពរ

ដល់មិតតរបុសរសី

ពនលកកវ ីកនងកត
ុ ី រសៃម

មងគលបវរ

សូមឲយេក តមន

អនករកអនកមន

ទន់ រពះរទង់ញណ

រពះសិអរយេមរតី ។
១២/ េហយចូ រសតប់ ធម៌

សេរមចកុ ះករ

សមបតិ តអី វៗ

េសតបតតិមគគ

ជក់ ជរបៃព

សេរមចេជគជ័ យ

នៃថងអវសន។
១៣/ សកទគមី
បនសេរមចផល

អនគមី

អរហតតឋន

គមនអវីរ ំខន

ទុកខទំងប៉ុ នមន

ឥតេក តមនដល់។
១៤/ េហយេព បរបទះ
មនបួ នរបករ

ពររបស់រពះ

ែដលរទង់ បនសល់

ចូ រេក តមនដល់

សូមផលផល

មនរគប់ េវល។
១៥/ អយុវណណំ
រស់េនយឺនយូរ

សុខំពលំ

ចបស់ជក់ រគប់ គន

គមនទំងេរគ

អស់េពៀរេវរ

ពី េពលេនះេទ!
១៦/ េពរជសំណងខញំុ
េរពះែតេវល

េលកហតថបងគំ
ខលីវតរមូវ

រតឹ មេនះឥឡូវ

ចប់េសលះមិ នេន

បងអង់បនយូរ។
១៧/ េលកហតថសូមល
សេងខបឯវ ំ

បងបអូនមី ងម
ជួ បេទៀតមិនយូរ

សូមកុំ រអ៊ូ
លញតិ មីងពូ

រតឹ មែតប៉ុ េណណ ះ៕

ចប់
ព.ស. ២៥៥៧
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ពនលកកវ ីកនងកត
ីរសៃម
ុ

អវសនកថ
ពកយចស់េពលថ

“េសចកតីពយយមគង់ បនសេរមច“ទី បំផុត

ទទួ លបនភពេជគជ័ យពិ តរបកដ។
(ពនលកកវ ីកនុងកតីរសៃម)

ខញំុក៏
និ ពនធេសៀវេភ

ករចងរកងេនះេផតម

ជសួនកំណពយចរមុះមនរគប់អតថន័យសុទធែតបងកប់

នូ វករអប់ រ ំ សរមប់ បងបអូន រគប់ រសទប់ វ ័យ។ ពិ េសសគឺ យុវជន-យុវតី កុ មរកំពុងសថិតកនុងវ ័យសិកស

កុ មរ ីជកុ លបុរតែខមររគប់ រូប

គួ រយកេពល

េវលែដលមិ នសូវមនរបេយជន៍ េទេរៀនសូរតឲយបនេរច ន។
អតថន័យមួយេទៀត

គឺ ទទួ ល

កលេប េយងបនសិកសេរៀនសូរតឲយបនេរច ន

បននូវអតថរបេយជន៍េរច នណស់សគល់នូវអំេព

បប-បុណយ-

គុ ណេទស អរកក់ លអ សេខម េចះេធវបុណយទន សងេសចកតីលអ រស់េន
របកបេដយរកមសីលធម៌ខពស់សរមប់ កររស់េនដ៏ ៃថលថូនរកនុងសងគមជតិនិង
សសនផងែដរ។

អចជួ យខលួនឯងនិ ងអនកដៃទរួមរកុមរគួសរ

និ ងជួយកនុង

សងគមជតិផង។តបិតេយងេឈមះជទំ ពំងសនងបញសសីេនះឯង។មិ នគបបីអីេធវនូវ
ទេងវណមួយែដលមិ នសមផទុយពី វ ិញញូ ជន

េគយល់ដឹងរកវតថុមួយ

សរមប់ ជីវ ិតតំងពីបចចុបបននកលនិ ងបរេលកខងនយបន
រតនរត័យទំងបីគឺគុណរពះពុ ទ-ធ គុណរពះធម៌
មយ៉ ងវ ិញេទៀត
វ ិនសេទវិញ

ដ៏ៃរកែលង

គឺ យក

គុ ណរពះសងឃេនះឯង។

េគមនករសេងវគចំ េពះជីវ ិតនិងសងខរេកតមកេហយែតង

ជករ

ធមមត

គឺ េទៀងណស់សលប់ រគប់ៗគន

េទះបីមន-

រកេសតចេសដឋីគហបតីតូចធំ ទំងឡយកតីចុងេរកយរតូវសលប់ ដូចគន។

របសិនណេបករចងរកងនិពនធេឡងនូ វសនៃដេនះ
បទ-បទ

អកខរៈ

គុណ

ដូ េចនះ

ែរកងមនកំ ហុសឆគងេល

ពយញជនៈបលីេសចកតីអធិបបយេលេជ ងកពយចុ ងចួនសំនួន

េវហសពទកី ត សូមខនតី អភ័ យេទស ដល់ទនផង!

សូមជនអនកអនទំងអស់គន រស់េនមនសុភមងគល កនុងរគួសរសូម
េពបរបទះ ជួ បែតពុ ទព
ធ រទំងឡយ៤របករ គឺ
អយុ
វណណ ៈ
សុខៈ
ពលៈកុំ បីអក់ ខនេឡយ។

សរេសរចប់េនៃថងទី០៩ែខកញញឆនំ២០១៣

និ ពនធេដយ ភិកខុ ចង កមចិេណណ េពរជ សំណង
ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៤

