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្រសីចាណាឡាយា (Srijanalaya)
បានចង្រកងេសៀវេភៅេនះេឡើង
េដោយមានការឧបត្ថម្ភពី អង្គការ
មូលនិធិអាសុី េសៀវេភៅស្រមាប់អា
សុីុ។ Srijanalaya គឺជាអង្គការ
មិនែមនរដ្ឋាភិបាលមួយែដលមាន
មូលដ្ឋានេនៅ្របេទសេនប៉ាល់ែដល
បេង្កើតនូវបរិយាកាសសិក្សាមួយដ៏
មានផាសុកភាពតាមរយៈសិល្បៈ
េផ្សងៗ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម
ចុចេលើ srijanalaya.org ។
ចំណងេជើង៖ អ៊ីមូវ៉ា (ឆ្នាំ ២០១៨)
ែដល្រតូវបានេបោះពុម្ពផ្សាយដំបូង
េនៅក្នុង ជិនឌីយ៉ាកាសុីឈា (ឆ្នាំ
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១៩៦៥) និពន្ធេដោយ៖ Durga Lal
Shrestha, អ្នកនិពន្ធ៖ Binita
Buddhacharya, អ្នកនិពន្ធ៖
Sharareh Bajracharya, Muna
Gurung និង Niranjan Kunwar
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េរឿង ្រសេមោចនិងនំប័ុង
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មាន្រសេមោចមួយក្បាលេនៅេលើដងផ្លូវ
និងមាននំបុ័ងមួយេដើម។
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េមើលេនោះ!! មាន្រសេមោចដ៏ក្លាហាន
កំពុង្របទាញ្របទង់ដុំនំបុ័ង!
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្រសេមោចេនោះ្របឹងទាញេហើយទាញ
េទៀត ែតនំបុ័ងេនៅមួយកែន្លងដែដល!!
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្រសេមោចេនោះមិនេបោះបង់ការ្របឹងែ្របង
េឡីយ!
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េមើលហ្ន៎! វាកំពុងេហៅគ្នាមកជួយ
េហើយ! មិត្តរបស់វា ជាក្តីសង្ឃឹម
ែតមួយគត់របស់វា។
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្រកុម្រសេមោចទាំងអស់បានរួមសាមគ្គី
គ្នា។
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ខ្លះទាញ ខ្លះរុញរេទះដឹកនំបុ័ងអម
េដោយបទចេ្រមៀងែ្រសកេ្រចៀងជាពួក
េពញមួយៃថ្ងេដោយមិនមានការ
េនឿយហត់។
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ទីបំផុត ្រកុម្រសេមោចបានេទៅដល់រន្ធ
្រពមទាំងនាំនំបុ័ងេទៅជាមួយ។
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េដោយទុកនំប៉ុ័ងខ្លះស្រមាប់បរិេភោគ
េលើកេ្រកោយ  ពួកវាបានែចករំែលក
នំបុ័ងជាដុំៗ េហើយបរិេភោគេទៅតាម
ចំែណករបស់វាេរៀងៗខ្លួន ។
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អំពីអ្នកនិពន្ធ DurgaLal Shrestha
ជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យដ៏ល្បីេឈ្មោះ
្របចាំ្របេទសេនប៉ាល់។ ក្នុងនាមជា
្រគូបេ្រងៀនភាសាេនប៉ាល់បាសា េនៅ
សាលាមធ្បមសិក្សា KanyaMandir
េនៅចេន្លោះឆ្នាំ១៩៥០ ដល់ឆ្នាំ១៩៧០
េលោកបានសរេសរចេ្រមៀងេដើម្បី
ជំរុញទឹកចិត្តកុមារឲ្យបេញ្ចញគំនិត
េដោយនិយាយភាសាកំេណើតរបស់
ខ្លួន។ បទចេ្រមៀងរបស់គាត់បាន
ល្បីល្បាញេនៅទូទាំង្រជលងភ្នំកាត់មាន់
ឌូ (Kathmandu) េហើយចេ្រមៀង
កុមារទាំងអស់របស់គាត់្រតូវបាន
េបោះផ្សាយេឡើងវិញ និងេនៅែត្រតូវបាន
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ែចកផ្សាយរហូតដល់សព្វៃថ្ង។
អំពីវិចិ្រតករ BinitaBuddacharyais
ជាវិចិ្រតករែដលមានេទពេកោសល្យ។
គាត់េទើបែតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់
បរិញ្ញាប្រតជាន់ខ្ពស់ែផ្នកគំនូរេនៅ
សកលវិទ្យាល័យ Tribhuvan។
េ្រកៅពីការងារជាអ្នករចនានិងតុបែតង
ឆាកេល្ខោន គាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំ
សិក្ខាសាលាកុមារផងែដរ។ គាត់ក៏
មានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញញិ
កអ្នកគូរគំនូរេនៅ្របេទសេនប៉ាល់។
គាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាេ្រចើន
ដូចជា៖ ពាន់រង្វាន់ពិេសសថ្នាក់ជាតិ
ពីបណ្ឌិតសភាវិចិ្រតសិល្បះជាតិ
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(NAFA) ពានរង្វានP់rasantaSmritiPuraska
ឆ្នាំ២០១៤ ពានរង្វាន់ Sarbanam-
Puraskar ឆ្នាំ ២០១៣ និងពានរង្វាន់
AmritopadeshPuraskar ឆ្នាំ
២០០៩។
េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ ជាដំបូង
េយើងសូមែថ្លងអំណរគុណអ្នកនិពន្ធ
DurgaLal Shrestha ែដលបាន
េបើកទូលាយចំេពោះគេ្រមោងេនះ។
េលោកជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកមាន
គំនិតៃច្ន្របឌិតជំនាន់េ្រកោយ។ សូម
ែថ្លងអំណរគុណយ៉ាងកក់េក្តៅដល់
វិចិ្រតករ Amber Delahaye មកពី
StichtingThang ែដលបានេរៀបចំ
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សិក្ខាសាលាគំនូរ។ េហើយចុងេ្រកោយ
េសៀវេភៅេនះមិនអាចេចញជារូបរាង
បានេទ្របសិនេបើមិនមានវត្តមានកូនៗ
របស់េលោក DurgaLal Shrestha
ែដលមានេឈ្មោះដូចជា Suman និង
Suchita Shrestha ្រពមទាំងភរិយា
របស់គាត់គឺអ្នក្រសី Purnadevi
Shrestha ែដលែតងែតគាំ្រទេលោក
ជានិច្ច។
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