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្រសីចាណាឡាយា (Srijanalaya)
បានផលិតេសៀវេភៅេនះេដោយមានការ
គាំ្រទពីអង្គការមូលនិធិអាសុីសមកម្ម
វិធីេសៀវេភៅស្រមាប់អាសុី។ ្រសីចាណា
ឡាយា (Srijanalaya) ជាអង្គការ
េ្រកៅរដ្ឋាភិបាលែដលមានទីស្នាក់ការ
េនៅ្របេទសេនប៉ាល់ែដលបេង្កើតទីតាំង
េរៀនសូ្រតែដលមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈ
សិល្បៈ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម សូម
ចូលេទៅកាន់ srijanalaya.org.
ចំណងេជើង៖ ����� Pulu
Gera’ (ឆ្នាំ២០១៨) េបោះពុម្ពច្បាប់េដើម
េនៅ Chiniyamha Kisicha
(ឆ្នាំ១៩៦៥) េដោយអ្នកនិពន្ធេឈ្មោះ
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អំពិលអំែពក! អំពិលអំែពក! េហើរចុះ
មក! េហើរចុះមក! ែភ្នកហាក់បីដូចជា
បិទភ្លឹបែភ្លតៗ! េឃើញបាត់ៗ! ក្នុងទី
ងងឹត!
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អំពិលអំែពក! អំពិលអំែពក! េហីរចុះ
មក! េហីរចុះមក! ្រពះអាទិត្យនឹងរះ
េឡើង...េពល្រពឹក្រពហាមក៏នឹងឈាន
ចូលមកដល.់.
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មកេនះខ្ញុំ្របាប់ កុំខ្លាចងងឹតអ!ី
អំពិលអំែពក! អំពិលអំែពក! េហីរចុះ
មក!េហើរចុះមក!
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េហើរចុះមក មកជួយលួងេលោម
អ្នក្រគប់គ្នា!
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អ្វីៗ្រគបដណ្ដប់េដោយភាពងងឹត
ជាមួយនឹងែកវែភ្នកែដលពេពញេទៅ
េដោយទឹកែភ្នក និងភាពបាត់បង់។
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អំពិលអំែពក! អំពិលអំែពក! េហើរចុះ
មក! េហើរ ចុះមក!
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ហាក់ដូចជាបិសាច។
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មកបន្លាចបិសាចរា្រតី។
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អំពិលអំែពក! អំពិលអំែពក! េហើរចុះ
មក! េហើរចុះមក!
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បន្លាចេទៅ! បន្លាចេទៅ! េធ្វើឲ្យបិសាច
វិលមុខ!
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ទាញទម្លាក់សត្វដំរី ឲ្យដូចសត្វ
កេណ្ដៀរ!
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អំពិលអំែពក! អំពិលអំែពក! េហើរចុះ
មក! េហើរចុះមក!
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ពន្លឺ្រពះអាទិត្យនឹងបញ្ចាំងរស្មីឱ្យ
ទ្វារមាសេបើកម្តងបន្តិចៗ អំពិលអំែពក!
អំពិលអំែពក! េហើរចុះមក! េហើរចុះ
មក!
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អំពិលអំែពក! អំពិលអំែពក! េហើរ
ចុះមក! េហើរចុះមក! អំពិលអំែពក!
អំពិលអំែពក! េហើរចុះមក! េហើរចុះ
មក!
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អំពីអ្នកនិពន្ធ DurgaLal Shrestha
ជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យដ៏ល្បីេឈ្មោះ
្របចាំ្របេទសេនប៉ាល់។ ក្នុងនាមជា
្រគូបេ្រងៀនភាសាេនប៉ាល់បាហាសា េនៅ
សាលាមធ្យមសិក្សា KanyaMandir
េនៅចេន្លោះឆ្នាំ១៩៥០ ដល់ឆ្នាំ១៩៧០
េលោកបានសរេសរចេ្រមៀងេដើម្បី
ជំរុញទឹកចិត្តកុមារឲ្យបេញ្ចញគំនិត
េដោយនិយាយភាសាកំេណើតរបស់
ខ្លួន។ បទចេ្រមៀងរបស់គាត់បាន
ល្បីល្បាញេនៅទូទាំង្រជលងភ្នំកាត់មាន់
ឌូ (Kathmandu) េហើយចេ្រមៀង
កុមារទាំងអស់របស់គាត់្រតូវបាន
េបោះផ្សាយេឡើងវិញ និង្រតូវបានែចក
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ផ្សាយរហូតដល់សព្វៃថ្ង។



19

អំពីវិចិ្រតករ
Mrigaja Bajracharya ជាវិចិ្រតករ
ឯករាជ្យែដលបានបញ្ចប់ការសិក្សា
ក្រមិតបរិញ្ញាប្រតែផ្នកសិល្បៈជំនាញ
េរៀបចំស្ទូឌីយ៉ូ ពីមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ
និងតុបែតងរបស់សកលវិទ្យាល័យ
កាត់មាន់ឌូ។ ការងាររបស់គាត់្រតូវបាន
េបោះផ្សាយេដោយអង្គការជាេ្រចើនដូចជា
រ៉ូមធូរីត (Room to Read) និងយូនី
ែសហ្វ (UNICEF)។ ការងាររបស់គាត់
ភាគេ្រចើនជាគំនូរេដោយេ្របើប៊ិក និងជក់
ែដលពណ៌នាពីគំនិតរបស់គាត់ចំេពោះ
ពិភពេលោក និងការសិក្សា្រសាវ្រជាវពី
េសចក្តីស្លាប់ និងភាពមិនេទៀងទាត់ៃន
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ជីវិត។
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ ជាដំបូង
េយើងសូមែថ្លងអំណរគុណអ្នកនិពន្ធ
DurgaLal Shrestha ែដលបាន
េបើកទូលាយចំេពោះគេ្រមោងេនះ។
េលោកជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកមាន
គំនិតៃច្ន្របឌិតជំនាន់េ្រកោយ។ សូម
ែថ្លងអំណរគុណយ៉ាងកក់េក្តៅដល់
វិចិ្រតករ Amber Delahaye មកពី
StichtingThang ែដលបានេរៀបចំ
សិក្ខាសាលាគំនូរ។ េហើយចុងេ្រកោយ
េសៀវេភៅេនះមិនអាចេចញជារូបរាង
បានេទ្របសិនេបើមិនមានវត្តមានកូនៗ
របស់េលោក DurgaLal Shrestha
ែដលមានេឈ្មោះដូចជា Suman និង
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Suchita Shrestha ្រពមទាំងភរិយា
របស់គាត់គឺអ្នក្រសី Purnadevi
Shrestha ែដលែតងែតគាំ្រទេលោក
ជានិច្ច។
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