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ខ្លោ ចចតិ្ត! ខ្េលដឹងថា អ្នកម្តត យ 
លាក់ពាកយ ទាំងននេះកន ុងចិត្តមិនឲ្យកូនដឹង !!! 

 

 

ទ ោះលំបាកយ៉ា ងណាក៏អ្នកម្តា យជាទីទោរព និង ស្រលាញ់ននកូនស្រប់ៗោន  តែងតែមិនរិែអ្វី ងំ
អ្រ់ ទ ោះបីលំបាកយ៉ា ងណា រឺទៅតែរ ូទ ីមបកូីន។ តែផ្ទុយមកវញិ ម្តនកូនមួយចំននួ មិន ឹងទ យីថា
លំបាកអ្នកម្តនរុណយ៉ា ងណាទ ោះទទ។ កូន ងំអ្រ់រុទធតែទចោះនិយយ ំបូងទោយសារទលាក និង 
ចិញ្ច ឹមបីបាច់តែរកា បង្ហា ែ់បទស្ងៀនឲ្យទចោះច ំបំទពតផ្ែរផ្ែ ឲំ្យសាា ល់ស្ក ទចោះអ្ែ់ធ្មែ់ ស្បឹងទរៀន សាា ល់អាស្កក់
លអ។ 

 

១. តម៉ាយទំស្រោះកូន 

ទពល ឹងខ្លួនម្តននផ្ទទរោះ តម៉ាស្រក់ទឹកតននក ទស្រោះរបាយចិែាទពក រកអ្វីមកទស្បៀបពំុបាន។ ទពល
ស្បរូែបុស្ែភ្ងា រចួបានពរភ្ងល ម តម៉ាហូរទឹកតននកមែងទទៀែ ទោយទហែុទ ញីកូនទកីែមកម្តនរពវម្តន
ស្រប់ ក្លល យជារម្តជិកែមីកនុងរ ា នចិែាអាណិែទមត្តា ។ រកីរាយ ខ្លល ចរអា អាណិែ ស្រឡាញ់ 
រុទធតែទធ្វីឲ្យតម៉ាស្រក់ទឹកតននកទប់មិនជាប់។ ទពលកូនយ ំតម៉ាទៅមិនរុខ្ទប់មិនបាន យតំ្តមកូន… 
 ឹងទទស្រប់យ៉ា ងទស្រោះតម៉ាស្រលាញ់កូន ទទីបទឹកតននកតម៉ាង្ហយស្រក់យ៉ា ងទនោះ។ 

២. តម៉ាចង់ចមអនិអាហារឲ្យកូនរហូែ ទងាមីចុងទស្ក្លយ 

ទរចកែីរុខ្របរ់តម៉ា អាចទ ញីកូនធំ្ធាែ់ ម្តនរុខ្ភ្ងពលអ។ ទពលតម៉ាទ ញីកូន អ្ងាុយចអំាហារ
ទបីកតននកស្ក ង់ទោយភ្ងពទហវហែ់ តម៉ាស្បប់ប់ររួរាន់ទធ្វីមាូបរស្ម្តប់កូន។ ម្តនរុនមងាលបំផុ្ែ 
ទ ញីកូនរបាយចិែាទពលទទលួ នអាហារ ស្បាប់តម៉ាថាឆ្ងា ញ់ណារ់។ ទ ោះទពលតម៉ាចរ់ ធាល ក់
ទឹកន  មាូបតលងឆ្ងា ញ់ ូចមុន តែរងឃមឹថាអាចទធ្វីឲ្យកូនបានបុ់ទំទៀែ កំុធុ្ញនឹងតម៉ាអី្ណា។ 
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៣. តម៉ាឈណឺារ់ ៩តខ្ ១០នែា  

តម៉ារងទុកខររ់ទៅមិនរុខ្ ទស្រោះតែស្ពួយ ឯខ្លួនស្បាណវញិចញ់ឥែទរបយី ទនោះទហយីឈទឺស្រោះពរ
ទរោះកូន។ ទពលកូនស្បរូែ តម៉ាស្ែូវឈមឺែងទទៀែ ឈរឺហូែទពលខ្លោះមិនអាចនឹងថាល តែលងបាន។ ទពល
កូនទបាចរក់តម៉ា ទពលកូនខ្លតំម៉ា ទពលកូនខ្លញ តំម៉ា ទពលកូនទៅ  ឹងទទថាតម៉ាឈណឺារ់ តែមិនខឹ្ងទទ 
របាយចិែាត លកូនររ់រទវកី ម្តនកម្តល ងំ។ រាងក្លយតម៉ា អាចឲ្យឈ ឺ តែមិនអាចឲ្យឈ ឺល់កូនទទ 
រាងក្លយតម៉ាអាចឈ ឺតែមិនអាចឲ្យកូនយទំទ។ ទ ោះតម៉ាឈយឺ៉ា ងណាក៏មិនហារាី ទស្រោះខ្លល ចកូនមិន
របាយចិែា។ 

៤. តម៉ាខ្លល ចណារ់ 

ចប់ត្តងំពីទពលពទរោះ រហូែ ល់ទពលស្បរូែ តម៉ាតែងតែទធ្វីស្រប់យ៉ា ងទ ីមបកី្លរររកូន ទស្រោះតម៉ា
ខ្លល ចបាែ់បង់កូន។ តម៉ាតស្បជាមនុរសចទងអៀែចងអល់ចំទរោះអ្នក នទ មិនឲ្យទរពរកូន ទស្រោះខ្លល ចទរមិន
ស្បយែ័ន កូនធាល ក់ពីន ។ ទពលកូនទៅណាមកណា តម៉ាខ្លល ចកូនម្តនទស្ោោះថាន ក់ ស្ែូវទៅចមំ្តែ់ វ រផ្ទោះ 
មិនថាយប់ ឬនែា។ កំុរិែថាតម៉ាែឹងតែងចំទរោះកូន ទធ្វីតបបទនោះក៏ទស្រោះខ្លល ចបាែ់បង់កូន។ 

៥. តម៉ា ឹងថាតម៉ាមិនលអស្រប់យ៉ា ងទទ 

តម៉ាតែងតែចង់ទធ្វីជាម្តែ យ ៏លអឥែទខ្លច ោះម្តន ក់ ប៉ាុតនាតម៉ាទធ្វីមិនបាន។ ទពលខ្លោះតម៉ារអប់ខ្លួនឯង ត លមិន
អាចទធ្វីអ្វីត្តមកូនចង់បាន។ អ្វីត លអាចទរៀនបាន តម៉ានឹងស្បឹងទរៀនបតនែមទទៀែ ទ ីមបទីធ្វីជាអ្នកម្តែ យ
 ៏លអម្តន ក់របរ់កូន។  

៦. តម៉ាចូលចិែាទមីលកូនទរង 

តម៉ាទរងមិនលក់ ទស្រោះលង់នឹងភ្ងពររួឲ្យស្រលាញ់ ទពលកូនទរង លង់នឹងមុខ្ ៏រួរឲ្យក្លន ញ់។ ទពល
កូនទរងមិនលក់ តម៉ាតែងទស្ចៀងបំទព ទ ោះតម៉ាស្ែូវទនឿយហែ់ប៉ាុនណាក៏មិនរិែ។ ទពលទរងលក់ តម៉ា
ស្ែូវទៅចទំមីលកូនទទៀែ ខ្លល ចកូនភ្ងញ ក់ ទ ញីកូនអាចទរងលក់រកប់រកល់ទទីបតម៉ាបានរាប់។ 
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៧. តម៉ាស្ែវូពរកូនអ្រ់ទស្ចីនតខ្ 

តម៉ាស្ែូវទរៀនពរកូន ទពលចមអិនអាហារ ទពលទបាររម្តអ ែ និងទពលទរៀបចំផ្ទោះ ទស្រោះម្តនតែតម៉ាទទ
ត លអាចទធ្វីបានតបបទនោះ។ តម៉ាបីកូនឲ្យទរង អ្ស្ងួនកូនឲ្យបាែ់យ ំ តម៉ាស្ែូវផ្ល រ់បែូរស្រប់យ៉ា ងទ ីមប ី 
កូន។ ន តម៉ាទរាយណារ់ ចទងកោះតម៉ាចុកណារ់ តែតម៉ារបាយចិែាទពលបានពរកូន។ 

៨. តម៉ាឈចឺប់ណារ់ ទពលឮកូនយ ំ

ោម នអ្វីឈចឺប់រស្ម្តប់អ្នកម្តែ យ ជាងទពលទ ញីកូនយទំ ោះទទ។ ទពលកូនរែ់មករកតម៉ាទោយទឹក
តននកហូររហាម តម៉ាពាយមទធ្វីក្លយវកិ្លរស្កមិចស្កទមីម ទ ីមបលីួងកូនឲ្យបាែ់យ។ំ 

៩. កូនជាមនុរសទីមយួជានិចច 

មកពីទធ្វីក្លរវញិ ទ ោះតម៉ាហែ់ ឬងងុយទរងយ៉ា ងណា ក៏តម៉ាស្ែូវទមីលតែកូនមុន។ ទពលកូនឃ្លល ន តម៉ា
ចមអិនអាហារឲ្យកូន ទពលកូនពិបាកចិែា តម៉ាលួងកូន និយយទលងជាមយួកូន។ តម៉ាទស្បីកម្តល ងំ ងំ
អ្រ់ត លខ្លួនម្តន ទ ីមបឲី្យកូនរបាយចិែា ទហយីតែងទុកកូនរំខ្លន់ជាងខ្លួនឯង។ 

១០. ស្រប់យ៉ា ងតម៉ាអាចទធ្វបីានទ ីមបកូីន 

ោម នក្លរង្ហរអ្វីត លពិបាកជាងទធ្វីជាម្តែ យទរទទ ប៉ាុតនាទ ោះពិបាកយ៉ា ងណាក៏តម៉ាអាចទធ្វីបានទ ីមបី
កូនត រ ទស្រោះតម៉ារបាយចិែាទពលបានទៅជិែកូន។ ទ ោះបីជាម្តនក្លរឈចឺប់ មិនបានទ កពួន 
ស្ែូវភ្ងញ ក់ពីយប់ ប៉ាុតនាតម៉ាទៅតែអាចទធ្វីបាន ទ ីមបកូីនម្តន ក់រែ់៕ 

 

 

 


