
ច្បាប់ស្រ ី
ម៉នឺ-មម រ ៀបរ ៀង  
បទភ៉ជងគលលីា 

(2)  

១ 

 

 

 

៥ 

 

 

 

 

១០ 

 

 

 

 

ននះបទកំណត់ចងជា 

កាលនាងឥរនទវតី  

នាងវមឹលាជាមាតា  

នាងនឹងរតាច់រតង់តាមបត ី 

នៅឋានមនុស្សនលាកនាយអះ 

នធវើវតតរបតតិបតតិរបរកតី  

នាងនអើយគំដដងរកឡា 

ហៃកូនស្សី្ស្ងួនមាស្មាត យ  

រកមួយមិនបានសំ្ដី  

រកមួយមិននចះរះិគិត  

នោះមានមិនមានកតីណា  

កំុជួចិតតស្មូរកំណាញ់  

នកើតយស្របស់្ផងបាន 

នោះនឹងនិយាយស្ស្ដី  

ភូជងគលីលា 

ចរចាកតាមបតី  

នបើកបនទូលថា  

នចញចាកអំពី  

ចូរនាងចំានចះ 

កំុនោយស្វវ មី  

ជាមាា ស់្សិ្រស្វ  

រកណាស់្នាងោយ  

ពាកយទន់តិចហន  

នឃើញញាតិឆ្ងង យជិត 

ពាកយដផែមចរចារ  

មិនមានអស់្អញ 

នកើតសុ្ខនកសមកានត  

ការនករ តជ៍ាស្រស្ត ី 

ចងជាចាប់ស្សី្។ 

គឺបុណណកយកា។ 

ហៃកូនពិសី្ ។ 

ពិភពនាគននះ ។ 

បំនរ ើស្វវ មី ។ 

ោក់អន់ចិនាត  ។ 

កូនកំុមាក់ងាយ។ 

តាមនោយចាប់ស្សី្។ 

នោយញាតិចូលចិតត។ 

នៅន ើងឆីស្វល ។ 

នទើបនគស្ស្លាញ់ 

នឹងញាតិស្នាត ន។ 

ពីនរពាះកូនស្សី្។ 

កំុស្តីន ះលាស់្។ 



១៥ 

 

 

 

 

២០ 

 

 

 

 

២៥ 

 

 

 

 

៣០ 

 

ថានលងដូចនកមងនញេះនញាេះ  

នស្ើចនរពៀងបន ឆ្ ៀងមិនគិត  

នៅស្សី្អរបិយឥតការ 

នស្ើនវុ ើពំុនធវើនឹងនួន  

នឃើញនគនបៀតដបរគយគន់  

នៅស្សី្អរបិយទុរយស្  

នធវើការអងគុយរចឡំ  

មិននកាដមិនខ្លល ចចិតតបត ី 

នៅស្សី្ឥតលកខណា  

នធវើការផងណានរបើខំ  

កំុទុកនៅមុខនទៀតន ើយ 

នោះនធវើៃូលនោមដរពផ្កា  

នធវើនោយនកើតនកររបនស្ើរ 

ឱស្ងួនខលឹមខលួនរកា  

មានបតីបានអវីជាខំ  

រពួយចិតតគំនិតចនងែៀត  

រងឹរពួយោំងមួយោំងពីរ 

នឃើញរបុស្កំនលាះ  

របុស្នរពើលបានចិតត  

ឥតមានឥរយិា  

ស្ស្ដីមិនមួន 

នស្ើចសួ្រចំអន់ 

មិនខ្លល ចខលួនខុស្ 

នឹងស្មពំុស្ម  

នោយរបុស្ដហទ 

ឥតមានកិរយិា 

នោះតាញចាក់ដំ  

ថាចំាបនងហើយ  

ោក់តាញនៃើយណា 

នៃើយកំុនោយនដើរ 

នាងខំនធវើការ  

រវល់កូនយំ  

មួយនៃើយមួយនទៀត  

រកបាននោយឆី  

ស្នស្ៀរចូរជិត។ 

ោហាននោយស្វរ។ 

មារយាទកនុងខលួន។ 

មិនមាននអៀនអន់។ 

ចំអកនោយរបុស្។ 

មារយាទរកិតយរកម។ 

ថាឯងជាស្សី្ ។ 

មាក់ងាយបតីណា។ 

មារយាទពំុស្ម។ 

នាងខំនោយនៃើយ។ 

ករមណាស់្ណា។ 

បាននស្ស្ចសឹ្មនធវើ។ 

នលងផទះនគណា។ 

ោន់ខលួនរកមំុ។ 

ករមនចះនឆលៀត។ 

យំោរដតឆី។ 

នទើបបានបាត់មាត់។ 



 

 

 

៣៥ 

 

 

 

 

៤០ 

 

 

 

 

៤៥ 

 

 

 

នោះកាន់ការនធវើនោយស្វទ ត់  

កំុទុកកនុងស្មុកស្វម ញនៅ  

ហៃកូនស្សី្ស្ងួនមាតា 

ចូររកនរៀនយកចាប់ស្រស្ត ី 

នធវើវតតរបតិបតតិនស្វតណា 

នោយកាន់នោយគង់របរកដី  

ដរកងរាលដូចោលរពាយនរបះ 

នភលើងនតត កំុនំានៅកនុង  

នភលើងកនុងមិនរបុងរបយ័តន  

អុជោលបណាត លនោយនតត   

នោយនាងខំរបុងស្វម តី  

នភលើងននាះនោយគុណពំុលង់  

នកើតយស្របស់្រទពយផង 

នភលើងមួយននាះនោយរកា 

នោយនាងនធវើនោយគនលង  

នោយខំដថោំញិុកញេុ ក  

កំុឃ្លល នទុកឆីន ើយណា  

ៃូលនោមោតកាត់  

ដរកងដល់យូរនៅ  

ចូរចំារកា  

នោយនកាតខ្លល ចបតី  

នោយនាងរកា 

ស្ពវហថងកំុបី  

នកើតនតត រនលះ 

នោយនឆះបំផលុង  

នំាមកបងាា ត់  

ោលដល់កូននៅ  

នមើលនភលើងោំងបី  

នឹងនោយឧតតងគ  

បរបូិណ៌ឥតៃមង  

គឺគុណមាតា 

របណិបតន៍ខុស្ឆគង  

ចំណីចំណុក  

ឆ្ងង ញ់ឈថុយពិស្វ  

អនទងតាញនៅ។ 

ខ្លតខូចោស្វរ។ 

កំុនភលចស្វម រតី។ 

គំដដងរកឡា។ 

ភនក់នភលើងោំងបី។ 

នភលចផលុំនោយនឆះ។ 

រលាយអស់្អងគ។ 

រងឹផលុំបងាា ត់ ។ 

នោយនឆះឯនរត។ 

អនស្វចអរបិយ។ 

រកានោយគង់។ 

ឧតតមកនលង។ 

របនស្ើរកាត ត់ណា។ 

បិតាស្ងួនរគង។ 

នឹងមាត យឪពុក។ 

ចំណង់ោតាម ។ 

ជូនជារបរកតី។ 



 

៥០ 

 

 

 

 

៥៥ 

 

 

 

 

៦០ 

 

 

 

 

៦៥ 

ពាកយនពចន៍កិចាការអវី  ៗ 

នភលើងមួយគំដដងរកលា  

នោយនាងរបណិបតន៍នជៀកជាក់  

អត់នោនខ្លល ចខលួនជាស្សី្  

នោះនកើតនៃតុនភទស្វរនពើ  

នោះបីតស្ស្ដីពំុោប់  

នកើតខឹងដរងរងឹខារខ្លា យ 

មិនកានតដបកបានពីរបី  

ពំុស្វង ត់នស្ងៀមមាត់ចនចើង  

តតំាងពាកយខ្លល ំងមិនស្វង ត់  

ជដជកនស្ទើរដបកោំងស្ស្ុក 

ននះនៅភនក់នភលើងោំងបី  

នាងនអើយគំដដងរកលា 

នោយអត់ស្ងាត់ៃរទ័ិយ 

កំុនជរកំុនចញជាខ្លល ំង 

លងង់នខាយនរបើនោយនិយាយ 

នោះបដីស្ស្ដីនមតចមាត   

អត់នោនកំុបី 

គឺបតីោតាម   

កំុនធវើនោយោក់  

កំុនោយស្ស្ដី  

ពាកយពំុរបនស្ើរ  

ពំុគួរនោយរបាប់  

លឺពាកយពីមាត យ 

នកើតជាសំ្ដី  

ជដជកនំាន ើង 

មិននស្ងៀមនោយបាត់  

មិនមាននៅសុ្ខ  

មាត យផ្កត ំកូនស្សី្  

ខុស្ឆគងនមតចមាត  

កូនកំុស្ស្ដី  

ខសត់នខាយនលល ខ្លល ំង  

ដណនំានលងលាយ 

នខខឹងនជរថា  

នោយោក់ចិនាត ។ 

ឋិតនថររមួរក័ស។ 

នោយអន់ចិតតបតី។ 

ទុកនគជានស្មើរ។ 

ជ ជ្ ឹងចំាស្វត ប់។ 

បានដឹងដល់មាត យ។ 

ខសឹបនខសៀវរបាប់បតី។ 

សួ្រចុះសួ្រន ើង។ 

ចនចើងមិនបាត់។ 

នោយបានទីសុ្ខ។ 

យូរលង់ន ើយហន។ 

នោយខំរកា។ 

មាត យផ្កត ំកូនស្សី្។ 

នដើមបតីកំបំាង។ 

នាងកំុនមើលងាយ។ 

នោយស្ស្ួលវាចា។ 

នបាះពាកយទំងន់។ 



 

 

 

 

៧០ 

 

 

 

 

៧៥ 

 

 

 

 

៨០ 

 

 

នរកាធនរកវឆុលនឆវមិនអន់  

រអូ៊រោំទននទញ  

នោយកូនស្សី្ស្ងួនខំអត់  

កំុកូនកាន់ខលួនដរបរបឹង  

នខខឹងរកញឹងសំ្ដី  

របដកកស្តីពាកយគំនរាះ  

រងឹរសូ្នមើលមុខសំ្លឹង  

រងឹឆលងនឆលើយពាកយបនឆឆ ះ 

នជរថាដឆាឆ្ងម បំនរពៀង 

នបាះនបាករបទះអវីៗ  

មិនស្ស្ួលទទួលបំបាត់  

នទើបបានសុ្ខចិតតជាវញិ  

ហៃកូនស្សី្ស្ងួនមាស្មាត យ  

នោះបីនបើបតីនាងនជរ  

នចញមកនាងយកពាកយទន់ 

នោះបីនបើបតីរបនៅ  

ពាកយនពចន៍កំុនភលចន ើយណា  

មិនោក់ស្ស្វកស្ស្ន់  

នជរថាជននលញ  

នោយបានរលត់  

តតបនៅនឹង 

មិនគិតខលួនស្សី្  

គំរាបបនឆឆ ះ  

សំ្លាក់នោរងឹ  

បំដបកជានលល ះ  

នដៀលតមះបន ឆ្ ៀង  

ចាប់នចាលនៅដី  

មនះនមនញកនុងចិតត  

នៅស្សី្មនះនមនញ  

ខុស្ណាស់្នាងោយ  

នាងចូលនៅដអ  

ស្ស្ដីនោយអន់  

ចូរនាងចំានៅ  

ដរកងឆលងនមតចមាត   

នោយចិតតោន ន់កាន ញ់។ 

តបិតោស់្នឹងចិតត។ 

រលាយកំៃឹង។ 

អនកជាស្វវ មី។ 

ស្ស្ដីរទនោះ។ 

បនឆជ រនោយខឹង។ 

ចនចើងចង់នលល ះ។ 

បំដបរពំុនទៀង។ 

ប្ឈឺចិតបតី។ 

ដបកបាក់ពំុគិត។ 

នោយបានបតីចាញ់។ 

ោប់នករ តយ៍ស្ឆ្ងង យ។ 

កំុនធវើដូចនគ។ 

ដំននកគិតសិ្ន។ 

ស្ស្វយនោស្ននាះនៅ 

ទុកកនុងោតាម ។ 

តបិតបានផ្កត ំស្ស្វប់។ 



 

 

៨៥ 

 

 

 

 

៩០ 

 

 

 

 

៩៥ 

 

 

 

 

នរពាះឯងមិនដរកងមិនស្វត ប់  

ឥតសុ្ខោរកក់ដតនលម ះ 

ននះពំុរាប់ជាស្សី្នទ  

នោយមាត់បង្រងគបបតីផង 

គឺនមាះនាងននាះមិននរបើ  

នោះបីបតីនរបើមាស្នម 

ឆ្ងង យជិតកំុគិតរង់នៅ  

កំុនៅនៅយូរផទះនគ  

ហៃកូនខលឹមខលួនមាតា 

មិនថាតបិតលែរបូរាង  

មិនបានស្វគ ល់ទីនោរព 

នៅដតនឹងលែរបូា  

មួយលែរបូស្ស្នាល ង 

លែពិតគំនិតមិននផះ 

គឺនមាះនាងននាះមិនជួ  

ននះឯងពីនរពងនលាកថា  

ហៃកូនស្សី្ស្ងួនពិសី្  

ពាកយនគបងាគ ប់  

លឺដតរបនលល ះ  

ជាអនកនបាេ ដ   

នោយនគស្វត ប់នហាង 

មិននបើកនោយនដើរ  

កំុកូនចំដអរ  

នរកាកនរកស្នដើរនៅ  

រវល់ទំននរ  

ជាស្សី្ននះណ៎ា  

មិននរ ើស្តបិតជាង  

ស្វគ ល់ដតឧបរទព  

ពិតនៃើយនចះការ  

ឥតនគផទឹមខ្លង  

នោះនលម រកនងះ  

នចះដឹងស្មគួរ  

នៅលែរបូា  

មាត យរបាប់អំពី  

បនងាើតដតនលល ះ។ 

មិននចះនៅដលហ។ 

ចិតតនចារដកទង។ 

ថាឯងរោន់នបើ។ 

បន ា្ ើនោយនទ។ 

ចំនអៀកមិននៅ។ 

កំុនោយបតីនជរ។ 

រនវៀស្មកណ៎ា។ 

ករមណាស់្នាង។ 

នចះការោំងរគប់។ 

ោំងដប់របការ។ 

គួរនកាតនោយយាេង។ 

ចាប់ផងមិននចះ។ 

ការនស្វតស្មគួរ។ 

ស្វគ ល់អស់្អិរយិា។ 

កបកលាណី។ 

ឧបរទពចហរង។ 



១០០ 

 

 

 

 

១០៥ 

 

 

 

 

១១០ 

 

 

 

 

១១៥ 

 

កាន់កាលបតីនៃើយរកហច  

នលាកទុកនស្មើកុកទំផទះ 

កនលងនជើងបតីពំុោប់ 

នស្មើស្តវរលកនខ្លម ចខមី  

ចហរងមួយហនរាល់ោន   

នធវស្របាណខុស្ខ្លនមិនរាងំ  

ទុកនស្មើនគអុជចនលុះ  

ស្សី្មួយនស្ើចនលងកាែ កកាែ យ  

នស្មើស្តវចចាតបកស ី 

ស្សី្មួយនដកោក់កាយា  

ទុកនស្មើពស់្រកាយអរបិយ  

ចហរងនកើតហរកពំុជា 

ស្សី្មួយស្ក់ដវងអនាល យ 

នៅមាត់អណតូ ងមាត់ោវ រ  

ចហរងឥតបីនបើរក  

ស្សី្មួយនដើរនលងោត់ជាយ 

សំ្ពត់ោច់ោចមិននឹក  

មិនបាននលើកហដ  

រងគំរងគះ  

នរពាះចិតតចង់ឆ្ងប់  

នៃើររចាលអរបិយ 

នចញចូលមាត់ោវ រ 

មិនរញុបំបំាង  

នោយនចារចូលចុះ  

លឺនលចចំងាយ  

ចូលភូមិផងកត ី 

របះដរបោតាម   

ន ើងផទះអិតបី  

នឹងរពាត់របាស់្ោន   

រសុំ្ស្រសំ្វយ  

បីដូចមជជរា  

នររាសំ្កក  

លឺលាន់នស្ទើរធ្លល យ  

នដើរលឺគគឹក  

បិទទូលសំ្ពះ។ 

នឹងបង់អស់្រទពយ។ 

រលំងនជើងបតី។ 

នកើតពាធ៍នរាោ។ 

ពំុបានបិទបំាង។ 

នមើលយល់ស្វយសុ្ស្ 

យករទពយោំងឡាយ។ 

រលំងផទះបី។ 

ចហរងកាត ត់ណ៎ា។ 

នោយខនងនៅបតី។ 

ឥតនបើគណនា។ 

ពំុបានដវងឆ្ងង យ។ 

ស្ក់នស្វតនររា។ 

ឆ្ងម លាក់រកចក។ 

មិនចុកស្ក់ងាយ។ 

របថពីស្នលឹក។ 

នស្មើសូ្ររនទះ។ 



 

 

 

១២០ 

 

 

 

 

១២៥ 

 

 

 

 

១៣០ 

 

 

 

ញំុានញុើដំនណើ ររលះ  

កនរកើកផទះោំងបីដលវង 

ស្សី្មួយនឃើញរទពយនៅផលូវ  

ពំុនចរចំនណរនៅមុខ 

រទពយននាះរនលាះនចញឯង 

នោះឆីចំណីនូវបាយ  

កូននអើយននះនៃើយចូរស្វត ប់  

នោយនចៀស្អស់្ោំងននះណា 

គឺរពះមានបុណយកនលង  

មួយមាតុមួយមិតតភរយិា  

ោំងបួនរបនស្ើរអិតៃមង  

រឯីនៅមាតុភរយិា 

ចរតិបីរបការកនុងកាយ 

បាននថាើងរងុនរឿងលឺលប ី

មួយនបើបដីនស្លៀកពាក់ចាស់្ 

នចះនរៀបរនាដ ប់តាក់ដតង 

មួយនបើបតីឈឺថាា ត់អវី  

ោក់នជើងនលើផទះ  

ដូចកលនគដស្ង 

កនលងៃួស្នៅ 

ពំុនចះោក់ទុក  

ចហរងោស់្ដទង  

លបលូកកកាយ  

នៅកតីឧបរទព 

នោយនរៀនលកខណា  

នទស្នាដចងចង  

ភាតុភរយិាជា 

គួរនោយចំាចង 

របពនធននាះជា 

មួយចង់ខវល់ខ្លវ យ 

មិននោយោប់បដី 

យកថមីនោយផ្កល ស់្ 

ចំណីផងដស្វង 

រពួយរបឹងនមើលបត ី 

គរោំគនរគង។ 

របស់្នចញនៅ។ 

មិនចាប់នចញទុក។ 

រាយរាល់ដតដលវង។ 

នធវើនោយអនតរាយ។ 

ពមពំុស្ណាត ប់។ 

ោំងដប់របការ។ 

ោំងរបំាពីរផង។ 

ជាបទោថា។ 

ោស្ភរយិាផង។ 

ទុកកនុងោតាម ។ 

នលាកទុកនស្មើមាត យ។ 

របនយាជន៏នោយបតី។ 

នោយបានស្កដិយស្។ 

ចាស់្នស្លៀកខលួនឯង។ 

រកមកនោយបដី 

រកថាន ំស្ងាូវ។ 



 

១៣៥ 

 

 

 

 

១៤០ 

 

 

 

 

១៤៥ 

 

 

 

 

១៥០ 

រកនពទយនមមត់នូវរគ ូ 

រឯីនៅភាតុភរយិា 

ននាះមានចំរតិពីរផង 

មួយនធវើនោយបតីនកសមកានត  

មួយនោះលឺពាកយអនកណា  

ពំុរតូវោស្សូ្វអរបិយ  

នោះបីនបើបតីមានទុកខ  

មួយនស្វតឯមិតតភរយិា  

បីដូចកលមិតតសំ្លាញ់  

បីដូចកលបែូននិងបង 

មានចិតតរបតិព័ទធមៃិមា  

មួយមានមារយាទកនលង  

រោីស្ភរយិាននាះកូវ  

ចរតិរបំាបីរបការខមី  

របុងចិតតការគិតខ្លម ស្នគ 

នោះបតីខឹងហរកបេុនាម ន 

មួយនោះបតីននាះកាចកាត ច់  

នរោះយាមគន់គូរ  

របនស្ើរនស្វភា  

ដូចបែូននិងបង  

របស់្បតីបាន  

នគតិះនដៀលថា 

នចះការនករបតី  

គិតនោយបានសុ្ខ  

មានចរតិជា  

មានចិតតអស់្អញ  

របាស្យូរលង់នហាង 

តបិតបានជួបោន   

នោះនឃើញរបុស្ផង 

កនុងមារតារតូវ  

មួយចិតតខ្លល ចបតី  

មិននោយបតីនជរ 

មិននចះនៅហាន  

ខឹងដល់វាយវាត់  

នមើលបតីនោយជា។ 

របពនធនស្មើបង។ 

ចិតតមូលមួយរបាណ។ 

នចះទុករកា។ 

ស្ស្ដីពីបតី។ 

ដបរបានជាសុ្ខ។ 

យកខលួនធ្លនា។ 

បីរបការមិញ។ 

មិននោយមានៃមង។ 

នទើបមកជួបោន ។ 

មិននោយមានៃមង។ 

មិននលែៀងចិតតនៅ។ 

របពនធខញុំបតី។ 

ដរកងបតីវាយនជរ។ 

បននាទ ស្ខលួនបាន។ 

នឆលើយនលល ះតមាត់។ 

នជរនចារដកទង។ 



 

 

 

 

១៥៥ 

 

 

 

 

១៦០ 

 

 

 

 

១៦៥ 

 

 

មិនហ៊ាននឆលើយនលល ះរលំង 

មួយនចះរបោប់នរៀបបាយ 

អត់ចំាទំរាបំតីមក 

ននះដអងនៅនោស្ភរយិា  

នបើអស់្ស្សី្ណាបានស្វត ប់ 

លុះអស់្ោយុកសិណកស័យ  

នឹងបាននកសមកានតពណរាយ 

រឯីរបពនធពំុជា 

កំុនោយយកទុកកនុងខលួន 

មួយគិតគំនិតចងជា  

របទូស្រងឹរសូ្ខញូវខជ ី 

នឆលើយឆលងសូ្រស្ងបនណតើ រ  

មួយមិនចង់នធវើបំនពញ 

ោងនចះនដៀលតិះពំុដរកង  

មួយមានចិតតននាះនស្ស្ើបស្ស្វល  

មួយចិតតរទឹស្តរទុស្តអរបិយ 

គិតកាប់សំ្លាប់បង់នស្ៀត  

តតបនៅផង  

បតីនដើរជិតឆ្ងង យ 

ជួបជំុនទើបយក  

ស្នមតចភគវា  

យកទុកជាចាប់  

បាននៅនកើតឰ 

នស្ពសុ្ខស្បាយ 

នពជឈឃ្លតភរយិា  

នោយនចៀស្នចញជួន 

ឆ្ងល ស់្នឆលើយបំពារ  

មិននចះចាញ់បតី  

ចង់នលល ះនោយនស្មើ  

បងាគ ប់បតីវញិ  

នោយបតីស្វត ប់ឯង  

ចង់នរតករតោល 

ចង់សំ្លាប់បតី  

នឹងយករបុស្នទៀត  

ដរកងលឺនករឆ្ងង យ។ 

មិនហ៊ានបរនិភាគ។ 

បរនិភាគផងោន ។ 

នទស្នានរបាស្របាប់។ 

កនុងរបាណស្ពវហថង។ 

តុសិ្តសួ្គ៌នាយ។ 

និរទុកខកាយា។ 

ចរតិមានបួន។ 

នកើតកមមនវរា។ 

បំពាននោយបតី។ 

ថាដអងរោន់នបើ។ 

នោយនលើស្បតីវញិ។ 

នោយនថាើងខលួនឯង។ 

នោយចិតតអនធពាល។ 

នចារនពញមុខបតី។ 

ស្ស្លាញ់របុស្នទៀត។ 

នធវើបតីមរណា។ 



 

 

១៧០ 

 

 

 

 

១៧៥ 

 

 

 

 

១៨០ 

 

 

 

 

រឯីស្រតូវភរយិា 

មួយមិនខ្លល ចបតីោតាម  

មួយរទឹងរទមឹងនស្ងៀមស្វង ត់  

មួយបតីស្ស្ដីគនលង  

មួយមិនចង់នោយបតីោប់  

មួយនោះនឹងស្ស្ដីន ើង 

មួយនោះបតីនលាះខញុំស្សី្  

នឃើញោប់រងឹស្ែប់ខ្លន ញ់ោន ន់  

មួយតបិតបតីមានស្ហាយ  

រនីចារភរយិាននាះកូវ  

មួយចង់ចាយរទពយបតីណា  

មួយបតីឃ្លម តឃមីខំរក 

លួចនោយនៅមាត យឪពុក 

មួយខជិលមិនចង់នធវើការ 

នដកនលងចំដខងអស់្កល 

ទទូរនដកថងូរៃឺុ  ៗ 

ននះនៅរបពនធពំុោប់  

ចរតិពំុជា  

បងាគ ប់រតង់ណា  

បតីសួ្របីមាត់  

របនៅចាប់ផង 

មិនចង់របោប់  

ពាកយធំចនចើង  

វាបំនរ ើបតី  

កនុងចិតតរបចណឌ   

ៃួរដៃកសុ្ស្ស្វយ  

ចរតិពំុរតូវ  

នោយខូចោស្វរ 

របស់្បានមក  

បតីសួ្ររកមុខ  

កុៃកមុស្វ 

លុះបតីនគយល់  

បតីនៅមិនលឺ  

ស្សី្ណាកាន់ខ្លជ ប់  

របំាពីររបការ។ 

ពំុនធវើតាមចិតត។ 

ពំុស្ស្ដីផង។ 

ពំុចូលចិតតស្វត ប់។ 

នោយបតីថាុំនថាើង។ 

ចនចស្នឹងបតី។ 

មិននោយោក់អន់។ 

នជរថានាយោយ។ 

នោយបតីោស្ស្ូវ។ 

មានបីរបការ។ 

មិនគង់ជាលែ។ 

មិនដថោំទុក។ 

មិនរបាប់ន ើយណា។ 

ថាឯងរវល់។ 

ពុតនធវើជាឈឺ។ 

ពុតចង់ដតស្វល ប់។ 

ពំុដដលរស្វយ។ 



១៨៥ 

 

 

 

 

១៩០ 

 

 

 

 

១៩៥ 

 

 

 

 

២០០ 

 

លុះអស់្ោយុកល័បកាល យ 

ដតងនឹងរងទុកខរងនស្វក  

នៃតុអកុស្លននះនៃើយ 

ខុស្វតតរបតិបតតិឆ្ងគ ំងឆគង  

មាក់ងាយននាះមានរបំាបី  

មាក់ងាយមួយននាះឯងណា 

ខឹងស្ែប់ធុញថប់មិនរោំ  

នមើលបតីនោយជាឆ្ងប់ឆុត 

មាក់ងាយមួយបតីខសត់រទពយ  

នដៀលតមះថារចាស្នោយស្វរ 

មាក់ងាយតបិតបតីអ័បបយស្ 

នឆមើងខលួននោយបតីបំនរ ើ  

មាក់ងាយមួយតបិតបតីលងង់  

នដៀលតមះពំុនចះោសូ្រ  

មាក់ងាយមួយបតីោរកក់  

កង្រនទលនរាងរលរកអុះ 

ខលួនឯងចិដ ា្ ងរបូរាង  

ធ្លល ក់នៅអបាយ 

រនំោះរចួមក  

តបិតខលួនអិតនរតើយ 

មិននរៀនមិនរង 

មានកនុងបាលី  

តបិតបតីពិការ  

មិនមានរកថាន  ំ 

ខឹងវញិមិនអត់  

ោម ននករ តន៍កាះោប់  

នរពាះខជិលនធវើការ  

ឯងរតកូលខពស់្  

នលល ះន ើងនៃើយនដើរ  

នលល ខលួនរទមង់  

សំ្ដីនខ្លម ះខមូរ  

ស្វច់នលម បេបេក់  

ស្ក់ស្វគ ញស្ាូវសុ្ស្  

ខលួនស្លែជាង  

ោំងបួនចំពួក។ 

នកើតជាមនុស្សនខទើយ។ 

នធវើខុស្គនលង។ 

ខុស្នឹងចាប់ស្សី្។ 

រពះធម៌នលាកថា។ 

មិនបានមំាមួន។ 

រគូនរោះនមមត់។ 

បន់នោយបតីស្វល ប់។ 

នស្មើនឹងោតាម ។ 

នទើបោម នរបស់្។ 

 ពូជពងសពំុនស្មើ។ 

នដៀលតមះពូជពងស។ 

រទមក់យឺតយូរ។ 

មិនដរកងបេុនស្ក់។ 

មុខអុតសីុ្សុ្ស្។ 

នពាះធំកំពាង។ 

ថាបតីមិនស្ម។ 



 

 

 

២០៥ 

 

 

 

 

២១០ 

 

 

 

 

២១៥ 

 

 

 

មាក់ងាយមួយបតីមិនខំ  

នឆលៀតនឆលើយនបាះពាកយគនរគង  

មាក់ងាយមួយបតីផឹកស្ស្វ  

ពាកយនកែងរានំរចៀងនឡា  ៗ 

លឺមាត់បតីនៃើយខឹងនតត   

មាក់ងាយមួយនទៀតននាះមិញ 

មួលបិចចាក់ចុចជាដលបង 

តបិតដតយល់នគស្ស្លាញ់  

នធវើខ្លន ញ់ដបរនចញរពនងើយ 

ពំុបាននកសមកានតនឹងោន   

កូននអើយននះនៃើយចាប់ស្សី្  

យកទុកកនុងអងគោតាម   

របនស្ើរោំងនានលាកិយ  

នោះចិតតគន់គិតស្ចាា   

ដូចចិតតឆ្ងប់ឆុតពំុយូរ  

នកើតយស្ខពង់ខពស់្កនលង 

ចាប់ននះឧតតមហថលថាល   

នធវើការនលលំា  

នលល ះនជរមិននឈវង  

ស្ស្វងឹនចាលការ  

នោយដឆារពុស្នឆ្ង  

របនទចនជរនៅ  

តបិតបតីស្ស្លាញ់  

មិនមាននកាតដរកង 

ស្ស្ដីផងមិញ  

នគនឹងកននតើយ  

មាក់ងាយននះជា  

នោយកូនពិសី្  

របនស្ើរកាត ត់ណា  

នោះបរនលាកកតី  

ជាពុទធមាតា 

កបនកើតស្មបូរ  

យឺនយូរឥតៃមង  

នោះស្សី្ឯណា 

 ដ នដើរនលង។ 

គិតខុស្មារតា។ 

នដើនលងដតលនតាល។ 

នផែើលភាញ ក់កូននៅ។ 

តាមនោយចិតតខ្លន ញ់។ 

លលូករបដលង។ 

បានចិតតនជរវញិ។ 

គំនរាះគំនរ ើយ។ 

កនិចកនក់មាយា។ 

គំរប់របំាបី។ 

រកនរៀនរកា។ 

នកើតសុ្ខសួ្ស្តី។ 

សឹ្ងលុះរបាថាន  ។ 

សឹ្ងបានបរបូិណ៌។ 

ស្មបតតិរទពយផង។ 

ដូចកតីរបាថាន  ។ 

លឺនៃើយមានភ័ពវ។ 



 

២២០ 

 

 

 

 

២២៥ 

ជាលែករមបានស្វត ប់  

បានដល់មគគផលសួ្ោ៌  

ចរចាអស់្ោថ៌ពាកយនពចន៍  

របាជញដរបរឯីនាមហន 

មានចិតតកួចគិតកាពា  

ស្ចាា របាថាន មគគផល  

នោះបីនស្ចកតីខុស្រតូវ 

កំុតមះតិះនដៀលន ើយនហាង 

សំ្រាប់ជាចាប់មារតា 

ស្វត ប់នៃើយចូរចាប់  

របនស្ើរនស្វភា  

ពាកយពិតកាពយកិចា  

ខញុំនលម ះមឺុន-ហម  

កបនកើតរជះថាល   

ផុលផុស្នយាបល់  

សូ្មោនតំរវូ  

សូ្មស្វងផលផង  

សូ្នរចបការា 

ចូរចំារគប់ោន  ។ 

ចូរចំាកំុនភលច ។ 

បរបូិណ៌របហព។ 

ដមនមានស្ោធ  ។ 

នរតករតង់កុស្ល។ 

នលចនលើកទុកនៅ។ 

តំរង់នោយផង ។ 

ទុកតស្វស្នា ។ 

បរបូិណ៌ដចងចប់។ 

 ចប់ 

 
តំណភ្ជា ប់ 
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