
ច្បាប់ស្រ ី
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                   

 

ACER
Typewritten Text
This book was uploaded by K-NN E-Book						www.k-nn.info



ច្បាបស់្រ ី

១. ននេះបទកំណត់ចងជា ភុជងគលីលា ចងជាចាប់ស្រី។ 
 កាលនាងឥរនទវតី ចរចាកតាមបដី គឺបុណយកយកា។ 
 នាងវមិលាជារពេះមាតា នបើកបនទូលថា ហៃកូនពិរី។ 
 នាងនឹងរតាច់រតង់តាមបដី នចញចាកអំពី ពិភពនាគននេះ។ 

៥. នៅឋានមនុរសនលាកនាយនអេះ ចូរនាងចំានចេះ បនរមើស្វវ មី។ 
 នធវើវតតរបតិបតតិរបរកតី កំុឲយស្វវ មី អាក់អន់ចិនាដ ។ 
 នាងនអើយគម្មដងរកឡា ជាមាា រ់រិរស្វ កូនកំុមាក់ងាយ។ 
 ហៃកូនស្រីមារមាដ យ រកណារ់នាងអាយ តាមនោយចាប់ស្រី។ 
 រកមួយមិនបានរមដី ពាកយទន់តិចហន ឲយញាតិចូលចិតត។ 

១០. រកមួយមិននចេះរេិះគិត នឃើញញាតិឆ្ងា យជិត នៅន ើងឆីស្វល ។ 
 ន េះមានមិនមានកដីណា ពាកយម្ផែមចរចា នទើបនគស្រឡាញ់។ 
 កំុជួចិតតរមូរកំណាញ់ មិនមានអរ់អញ នឹងញាតិរនាដ ន។ 
 នកើតយររបរ់ផងបាន នកើតរុខនកសមកានដ ពីនរពាេះកូនស្រី។ 
 ន េះនឹងនិយាយស្រដី ការនករជាស្រី កំុរដីន េះនឡាេះ។ 

១៥. ថានលងដូចនកមងនញ េះនញា េះ នឃើញរបុរកនមាល េះ រនរៀរចូលជិត។ 
 នរើចនរពៀងកន ឆ្ ៀងមិនគិត របុរនរពើលបានចិតត វាហ៊ា ននោយស្វរ។ 
 នៅស្រីអរបិយឥតការ ឥតមានឥរយិា មារយាទកនុងខលួន។ 
 នរើនរ ើពំុនធវើនឹងនួន ស្រដីមិនមួន មិនមាននអៀនអន់។ 
 នឃើញនគនបៀតម្បរគយគន់ នរើចរួរចំអន់ ចំអកឲយរបុរ។ 

២០. នៅស្រីអរបិយទុយ៌រ មិនខ្លល ចខលួនខុរ មារយាទរកឹតយរកម។ 
 នធវើការអងគុយរច ំ នឹងរមពំុរម ថាឯងជាស្រី។ 
 មិននកាតមិនខ្លល ចចិតតបដី ឲយរបុរដហទ មាក់ងាយបដីណា។ 
 នៅស្រីឥតលកខណា ឥតមានកិរយិា មារយាទពំុរម។ 
 នធវើការផងណានរបើខំ ន េះតាញចាក់ដំ នាងខំឲយនៃើយ។ 
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២៥. កំុទុកនៅមុខនទៀតន ើយ ថាចំាបនងហើយ ករមណារ់ណា។ 
 ន េះនធវើៃូលនោមម្រពផ្កា  ោក់តាញនៃើយណា បាននស្រចរឹមនធវើ។ 
 នធវើឲយនកើតនករ តិ៍របនរើរ នៃើយកំុឲយនដើរ នលងផទេះនគណា។ 
 ឱរាួនខលឹមខលួនរកា នាងខំនធវើការ  ន់ខលួនរកមំុ។ 
 មានបដីបានអវីជាខំ រវល់កូនយំ ករមនចេះឆ្ងល ត។ 

៣០. រពួយចិតតគំនិតចនងែៀត មួយនៃើយមួយនទៀត យំ រម្តឆី។ 
 រងីរពួយ ំងមួយ ំងពីរ រកបានឲយឆី នទើបបានបាត់មាត់។ 
 នៅកាន់ការនធវើឲយស្វទ ត់ ៃូលនោមោត់កាត់ អនទងតាញនៅ។ 
 កំុទុកកនុងរមុគស្វម ញនូវ ម្រកងដល់យូរនៅ ខ្លតខូចអស្វរ។ 
 ហៃកូនស្រីរាួនមាតា ចូរចំារកា កំុនភលចស្វម រតី។ 

៣៥. ចូររកនរៀនយកចាប់ស្រី ឲយនកាតខ្លល ចបដី គម្មដងរកឡា។ 
 នធវើវតតរបតិបតតិនស្វតណា ឲយនាងរកា ភនក់នភលើង ំងបី។ 
 ឲយកាត់ឲយគង់របរកតី រពវហថាកំុឲយបី នភលចផលុំឲយនឆេះ។ 
 ម្រកងរាលដូចោលរពាយនរបេះ នកើតនដដ រនលេះ រលាយអរ់អងគ។ 
 នភលើងនរដកំុនំានៅកនុង ឲយនឆេះបំផលុង ឬផលុំបងាា ត់។ 

៤០. នភលើងកនុងមិនរបងុរបយ័តន នំាមកបងាា ត់ ឲយនឆេះឯនរដ។ 
 អុជអាលបណាដ លឲយនដដ  ោលដល់កូននៅ អនស្វចអរបិយ។ 
 ឲយនាងខំរបុងស្វម រតី នមើលនភលើង ំងបី រកាឲយគង់។ 
 នភលើងននាេះឲយកូនពំុលង់ នឹងឲយឧតដុង ឧតដមកនលង។ 
 នកើតយររបរ់រទពយផង បរបូិរឥតៃមង របនរើរកាដ ត់ណា។ 

៤៥. នភលើងមួយននាេះឲយរកា គឺគុណមាតា បិតារាូនរគង។ 
 ឲយនាងនធវើនោយគនលង របណិប័តន៍កំុឆគង នឹងមាដ យឪពុក។ 
 ឲយខំម្ថ ំញឹុកញ ុ ក ចំណីចំណុក ចំណង់អាតាម ។ 
 កំុឃ្លល នទុកឆីន ើយណា ឆ្ងា ញ់ឈាុយពិស្វ ជូនជារបរកតី។ 
 ពាកយនពចន៍ការកិចាអវីៗ អត់ឱនកំុបី ឲយអាក់ចិនាដ ។ 
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៥០. នភលើងមួយគម្មដងរកឡា គឺបដីអាតាម  ឋិននថររមួរក័ស។ 
 ឲយនាងរបណិប័តន៍នជឿជាក់ កំុនធវើឲយអាក់ ឲយអន់ចិតតបដី។ 
 អត់ឱនខ្លល ចខលួនជាស្រី កំុឲយស្រដី ទុកនគជានរមើ។ 
 ន េះនកើតនៃតុនភទស្វរនពើ ពាកយពំុរបនរើរ ជ ជ្ ឹងចំាស្វដ ប់។ 
 ន េះបដីស្រដីពំុោប់ ពំុគួរឲយរបាប់ បានដឹងដល់មាដ យ។ 

៥៥. នកើតខឹងម្រងរងីខារខ្លា យ ឮពាកយពីមាដ យ ខសឹបនខសៀវរបាប់បដី។ 
 មិនកានតម្បកបានពីបដី នកើតជារមដី រួរចុេះរួរន ើង។ 
 ពំុស្វា ត់នរាៀមមាត់ចនចើង ជម្ជកនំាន ើង ចនចើងមិនបាត់។ 
 តតាំងពាកយខ្លល ំងមិនស្វា ត់ មិននរាៀមឲយបាត់ ឲយបានទីរុខ។ 
 ជម្ជកនរទើរម្បក ំងស្រកុ មិនមាននៅរុខ យូរលង់ន ើយហន។ 

៦០. ននេះនៅភលក់នភលើង ំងបី មាដ យផ្កដ ំកូនស្រី ឲយខំរកា។ 
 នាងគម្មដងរកឡា ខុរឆគងនមដចមាដ  មាដ យផ្កដ ំកូនស្រី។ 
 ឲយអត់រងាត់ៃឫទ័យ កូនកំុស្រដី នដើមបដីកំបំាង។ 
 កំុនជរកំុនចញជាខ្លល ំង ខសត់នខាយនលល ខ្លល ំង នាងកំុនមើលងាយ។ 
 លាង់នខាយនរបើឲយនិយាយ ម្ណនំានលងលាយ ឲយស្រលួវាចា។ 

៦៥. ន េះបដីស្រដីនមដចមាដ  នខខឹងនជរថា នបាេះពាកយទមាន់។ 
 នរកាធនរកវឆុលនឆវមិនអន់ មិនអាក់នស្ស្វកស្រន់ នោយចិតតោន ន់កាន ញ់។ 
 រអ៊ាូរ ំទននទញ នជរថាជននលញ តបិត រ់នឹងចិតត។ 
 ឲយកូនស្រីរាួនខំអត់ ឲយបានរលត់ រលាយកំៃឹង។ 
 កំុកូនកាន់ខលួនម្របរបឹង តតបនៅនឹង អនកជាស្វវ មី។ 

៧០. នខខឹងរកញឹងរមដី មិនគិតខលួនស្រី ស្រដីរទនោេះ។ 
 របម្កករដីពាកយគំនរាេះ គំរាមបន ឆ្ េះ បនជជ រឲយខឹង។ 
 រងឹររូនមើលមុខរមលឹង រមលក់នៅរងឹ ចចឹងចង់ន ល្ េះ។ 
 រងឹឆលងនឆលើយពាកយបន ឆ្ េះ បំម្បកជាន ល្ េះ បំម្បរពំុនទៀង។ 
 នជរថាម្ឆាឆ្ងម បំនរពៀង នដៀលតមេះបន ឆ្ ៀង ប្ឈឺចិតតបដី។ 
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៧៥. នបាេះនបាករបទេះអវីៗ ចាប់នចាលនៅដី ម្បកបាក់ពំុគិត។ 
 មិនស្រលួទទួលបាត់មាត់ មនេះមាន កនុងចិតត ឲយបានបដីចាញ់។ 
 នទើបបានរុខចិតតជាវញិ នៅស្រីមនេះនមនញ អាប់នករ តិ៍យរឆ្ងា យ។ 
 នៅកូនស្រីរាួនមារមាដ យ ខុរណារ់នាងអាយ កំុនធវើដូចនគ។ 
 ន េះបីនបើបដីនាងនជរ នាងចូលនៅឯ ដំនណកគិតរិន។ 

៨០. នចញមកនាងយកពាកយទន់ ស្រដីឲយអន់ ស្ស្វយន រននាេះនៅ។ 
 ន េះបីនបើបដីរបនៅ ចូរនាងចំានៅ ទុកកនុងអាតាម ។ 
 ពាកយនពចន៍កំុនភលចន ើយណា ម្រកងឆគងនមដងមាដ  តបិតបានផ្កដ ំស្ស្វប់។ 
 នរពាេះឯងមិនម្រកងមិនស្វដ ប់ ពាកយនគបងាា ច់ បនងាើតម្តន ល្ េះ។ 
 ឥតរុខអារកក់ម្តន ម្ េះ ឮនគរបន ល្ េះ មិននចេះនៅម្លហ។ 

៨៥. ននេះពំុរាប់ជាស្តរតីនទ ជាអនកនបា ម្  ចិតតនចារដកទង។ 
 ឲយមាត់បង្គងគបបដីផង ឲយនគស្វដ ប់នហង ថាឯងរោន់នបើ។ 
 គឺនមាេះនាងននាេះមិននរបើ មិននបើកឲយនដើរ បន ា្ ើឲយនទ។ 
 ន េះបីបដីនរបើមារនម កំុកូនចំម្អ ចំនអៀកមិននៅ។ 
 ឆ្ងា យជិតកំុគិតរង់នៅ នរកាកនរករនដើរនៅ កំុឲយបដីនជរ។ 

៩០. កំុនៅនៅយូរផទេះនគ រវល់ទំននរ រនវៀរមកណា។ 
 ហៃកូនខលឹមខលួនមាតា ជាស្រីននេះណា ករមណារ់នាង។ 
 មិនថាតបិតលែរបូរាង មិននរ ើរតបិតជាង នចេះការ ំងរគប់។ 
 មិនបានស្វគ ល់ទិនោរព ស្វគ ល់នទឧបរទព  ំងដប់របការ។ 
 នៅម្តនឹងលែរបូា ពិតនៃើយនចេះការ គួរនកាតនោយយា ង។ 

៩៥. មួយរបូលែររនាល ង ឥតនគផទឹមខ្លង ចាប់ផងមិននចេះ។ 
 លែពិតគំនិតមិននផេះ ន េះនលម រកនងេះ ការនស្វតរមគួរ។ 
 គឺនមាេះនាងននាេះមិនជួ នចេះដឹងរមគួរ ស្វគ ល់អរ់ឥរយិា។ 
 ននេះឯងពីនរពងនលាកថា នៅលែរបូា កបកលាណី។ 
 ហៃកូនស្រីរាួនពិរី មាដ យរបាប់អំពី ឧបរទពចហរង។ 
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១០០. កាន់កាលបដីនៃើយរកហច មិនបាននលើកហដ បិទទូលរំពេះ។ 
 នលាកទុកនរមើកុកទំផទេះ រងគំរងគេះ នឹងបង់អរ់រទពយ។ 
 កនលងនជើងបដីពំុោប់ នរពាេះចិតតចង់ឆ្ងប់ រលំងនជើងបដី។ 
 នរមើរតវលលករីុនខ្លម ចខមី នៃើយរចាលអរបិយ នកើតពាធិនរាោ។ 
 ចហរងមួយហនរាល់ោន  នចញចូលមាត់ វ រ ពំុបានបិទបាំង។ 

១០៥. នធវររបាណខុរខ្លនមិនរាងំ មិនរញុបំបំាង នមើលយល់ស្វយរុរ។ 
 ទុកនរមើនគអុជចនលុេះ ឲយនចារចូលផទេះ យករទពយ ំងឡាយ។ 
 ស្រីមួយនរើចនលងកាែ កកាែ យ ឮនលខចមាា យ រលំងផទេះបី។ 
 នរមើរតវចចាតបកស ី ចូលភូមិផងកដី ចហរងកាដ ត់ណា។ 
 ស្រីមួយនដកោក់កាយា របេះម្របអាតាម  ឲយខនងនៅបដី។ 

១១០. ទុកនរមើពរ់រកាយអរបិយ ន ើងផទេះឥតបី ឥតនបើគណនា។ 
 ចហរងកាចហរកពំុជា នឹងរពាត់របារោន  ពំុបានម្វងឆ្ងា យ។ 
 ស្រីមួយរក់ម្វងអនាល យ ររុំររសំ្វយ រក់នស្វតនររា។ 
 នៅមាត់អណដូ ងមាត់ វ រ បីដូចមជជរា ឆ្ងម លាក់រកចក។ 
 ចហរងឥតបីនបើរក នររារំកក មិនចុករក់ងាយ។ 

១១៥. ស្រីមួយនដើរនៅ ត់ជាយ ឮលាន់នរទើរធ្លល យ របថពីរនធឹក។ 
 រំពត់ោច់ោចមិននឹក នដើរឮគគឹក នរមើរូររនទេះ។ 
 ញុានំញើរំនណើ រលេះ ោក់នជើងនលើផទេះ គរោំងគនរគង។ 
 កនរកើកផទេះ ំងបីម្លវង ដូចកលនគម្រង របរ់នចញនៅ។ 
 ស្រីមួយនឃើញរទពយនៅផលូវ កនលងៃួរនៅ មិនចាប់នចញទុក។ 

១២០. ពំុនចរចំនណរនៅមុខ ពំុនចេះោក់ទុក រាយរាល់ម្តម្លវង។ 
 រទពយននាេះរនលាេះនចញឯង ចហរង រ់ម្ទង នធវើឲយអនតរាយ។ 
 ន េះឆីចំណីនូវបាយ លបលូកកកាយ ពមពំុរណាដ ប់។ 
 កូននអើយននេះនៃើយចូរស្វដ ប់ នៅកដីឧបរទព  ំងដប់របការ។ 
 ឲយនចៀរអរ់ ំងននេះណា ឲយនរៀនលកខណា  ំងរបំាពីរផង។ 
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១២៥. គឺរពេះមានបុណយកនលង នទរនាម្ចងចង ជាបទោថា។ 
 មួយមាតុមួយមិតតភរយិា កាតុភរយិាជាតិ  រភរយិាផង។ 
  ំងបួនរបនរើរឥតៃមង គួរឲយចំាចង ទុកកនុងអងាគ ។ 
 រឯីនៅមាតុភរយិា របពនធននាេះជា នលាកទុកនរមើមាដ យ។ 
 ចរតិបីរបការកនុងកាយ មួយចង់ខវល់ខ្លវ យ របនយាជន៍ឲយបដី។ 

១៣០. បាននថាើងរងុនរឿងឮលបី មិនឲយអាប់បដី ឲយបានរកតិយរ។ 
 មួយនបើបដីនរលៀកពាក់ចារ់ យកថមីឲយផ្កល រ់ ចារ់នរលៀកខលួនឯង។ 
 នចេះនរៀបរណាដ ប់តាក់ម្តង ចំណីផងម្រវង រកមកឲយបដី។ 
 មួយនបើបដីឈឺថាា ត់អវី រពួយរបឹងនមើលបដី រកថាន ំរងាូវ។ 
 រកនពទយនមមត់នូវរគ ូ នរោេះយាមគន់គូរ នមើលបដីឲយជា។ 

១៣៥. រឯីនៅកាតុភរយិា របនរើរនស្វភា របពនធនរមើបង។ 
 ននាេះមានចរតិពីរផង ដូចបែូននិងបង ចិតតមូលមួយរបាណ។ 
 មួយនធវើឲយបដីនកសមកានត របរ់បដីបាន នចេះទុករកា។ 
 មួយន េះឮពាកយអនកណា នគតិេះនដៀលថា ស្រដីពីបដី។ 
 ពំុរតូវអាស្រូវអរបិយ នចេះការនករ តិ៍បដី ម្បរបានជារុខ។ 

១៤០. ន េះបីនបើបដីមានទុកខ គិតឲយបានរុខ យកខលួនធ្លនា។ 
 មួយនស្វតឯមិតតភរយិា មានចរតិជា បីរបការមិញ។ 
 បីដូចកលមិតតរមាល ញ់ មានចិតតអរ់អញ មិនឲយមានៃមង។ 
 បីដូចកលបែូននិងបង របារយូរលង់នហង នទើបមកជួបោន ។ 
 មានចិតតរបតិព័ទធមៃិមា តបិតបានជួបោន  មិនឲយមានៃមង។ 

១៤៥. មួយមានមារយាទកនលង ន េះនឃើញរបុរផង មិននលែៀងចិតតនៅ។ 
 រ ីរភរយិាននាេះកូវ កនុងមារតារតូវ របពនធខញុំបដី។ 
 ចរតិរបំាបីរបការខមី មួយចិតតខ្លល ចបដី ម្រកងបដីវាយនជរ។ 
 របុងចិតតការគិតខ្លម រនគ មិនឲយបដីនជរ បននាទ រខលួនបាន។ 
 ន េះខឹងបដីហរកប ុនាម ន មិននចេះនៅហន នឆលើយន ល្ េះតមាត់។ 
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១៥០. មួយន េះបដីននាេះកាចកាដ ត់ ខឹងដល់វាយវាត់ នជរនចារដកទង។ 
 មិនហ៊ា ននឆលើយន ល្ េះរលំង តតបនៅផង ម្រកងឮនករ តិ៍ឆ្ងា យ។ 
 មួយនចេះរបោប់នរៀបបាយ បដីនដើរជិតឆ្ងា យ មិនហ៊ា នបរនិភាគ។ 
 អត់ចំាទរមំាបដីមក ជួបជំុនទើបយក បរនិភាគផងោន ។ 
 ននេះឯងនៅ រភរយិា រនមដចភគវា នទរនានរបាររបាប់។ 

១៥៥. នបើអរ់ស្រីណាបានស្វដ ប់ យកទុកជាចាប់ កនុងរបាណរពវហថា។ 
 លុេះអរ់អាយុកសិណកសយ័ បាននៅនកើតឰ តុរិតរួគ៌នាយ។ 
 នឹងបាននកសមកានតពណណរាយ នរពរុខរបាយ និរទុកខកយា។ 
 រឯីរបពនធពំុជា នពជឈឃ្លតភរយិា ចរតិមានបួន។ 
 កំុឲយយកទុកខកនុងខលួន ឲយនចៀរនចញជួន នកើតកមមនវរា។ 

១៦០. មួយចិតតគំនិតចង់ជា ឆ្ងល រ់នឆលើយបំពារ បំពានឲយបដី។ 
 របទូររងឹររូខញូវខញី មិននចេះចាញ់បដី ថាឯងរោន់នបើ។ 
 នឆលើយឆលងរូររងបនណដើ រ ចង់ន ល្ េះឲយនរមើ ឲយនលើរបដីវញិ។ 
 មួយមិនចង់នធវើបំនពញ បងាែ ប់បដីវញិ ឲយនថាើងខលួនឯង។ 
 អាងនចេះនដៀលតិេះពំុម្រកង ឲយបដីស្វដ ប់ឯង នោយចិតតអនធពាល។ 

១៦៥. មួយមានចិតតននាេះនស្រើបស្ស្វល ចង់នរតករតអាល នចាលនពញមុខបដី។ 
 មួយចិតតរទឹរដិរទុរដអរបិយ ចង់រមាល ប់បដី ស្រឡាញ់របរុនទៀត។ 
 គិតកាប់រមាល ប់បង់នមសៀត នឹងយករបុរនទៀត នធវើបដីមរណា។ 
 រឯីររតវូភរយិា ចរតិពំុជា របំាពីររបការ។ 
 មួយមិនខ្លល ចបដីអាតាម  បងាគ ប់រតង់ណា ពំុនធវើតាមចិតត។ 

១៧០. មួយរទឹងរទមឹងនរាៀមស្វា ត់ បដីរួរបីមា ត់ ពំុស្រដីផង។ 
 មួយបដីស្រដីគនលង របនៅចាប់ផង ពំុចូលចិតតស្វដ ប់។ 
 មួយមិនចង់ឲយបដីោប់ មិនចង់របោប់ ឲយបដីថាុំនថាើង។ 
 មួយន េះនឹងស្រដីន ើង ពាកយធំចនចើង ចនចរនឹងបដី។ 
 មួយន េះបដីនលាេះខញុំស្រី វាបនរមើបដី មិនឲយអាក់អន់។ 
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១៧៥. នឃើញោប់រងីរែប់កាន ញ់ោន ន់ កនុងចិតតរបច័ណឌ  នជរថានាយអាយ។ 
 មួយតបតិបដីមានស្វហយ ៃួរម្ៃករុរស្វយ ឲយបដីអាស្រូវ។ 
 រនីចារភរយិាននាេះកូវ ចរតិពំុរតូវ មានបីរបការ។ 
 មួយចង់ចាយរទពយបដីណា ឲយខូចអស្វរ មិនគង់ជាលែ។ 
 មួយបដីឃ្លម តខមីខំរក៍ របរ់បានមក៍ មិនម្ថ ំទុក។ 

១៨០. លួចឲយនៅមាដ យឪពុក បដីរួររកមុខ មិនរបាប់ន ើយណា។ 
 មួយខជិលមិនចង់នធវើការ កុៃកមុស្វ ថាឯងរវល់។ 
 នដកនលងចំម្ខងអរ់កល លុេះបដីនគយល់ ពុតនធវើជាឈឺ។ 
 ទទូរនដកថាូរៃឺុៗ បដីនៅមិនឮ ពុតចង់ម្តស្វល ប់។ 
 ននេះនៅរបពនធពំុោប់ ស្រីណាកាន់ខ្លជ ប់ ពំុម្ដលរស្វយ។ 

១៨៥. លុេះអរ់អាយុកល័យកាល យ ធ្លល ក់នៅអបាយ  ំងបួនចំពូក។ 
 ម្តងនឹងរងទុកខរងនស្វក រនំោេះរចួមក នកើតជាមនុរសនខទើយ។ 
 នៃតុអកុរលននេះនៃើយ តបិតខលួនឥតនរតើយ នធវើខុរគនលង។ 
 ខុរវតតរបតិបតតិឆ្ងគ ំឆគង មិននរៀងមិនរង ខុរនឹងចាប់ស្រី។ 
 មាក់ងាយននាេះមានរបំាបី មានកនុងបាលី រពេះធម៌នលាកថា។ 

១៩០. មាក់ងាយមួយននាេះឯងណា តបិតបដីពិការ មិនបានមំាមួន។ 
 ខឹងរែប់ធុញថប់មិនរ ំ មិនមានរកថាន ំ រគូនរោេះនមមត់។ 
 នមើលបដីឲយជាឆ្ងប់ផុត ខឹងវញិមិនអត់ បន់ឲយបដីស្វល ប់។ 
 មាក់ងាយមួយបដីខសត់រទពយ ោម ននករនកាេះោប់ នរមើនឹងអាតាម ។ 
 នដៀលតមេះថារចារនោយស្វរ នរពាេះខជិលនធវើការ នទើបោម នរបរ់។ 

១៩៥. មាក់ងាយតបិតបដីអបបយរ ឯងរតកូលខពរ់ ពូជពងសពំុនរមើ។ 
 នឆមើងខលួនឲយបដីបនរមើ ន ល្ េះន ើងនៃើយនដើរ នដៀលតមេះពូជពងស។ 
 មាក់ងាយមួយតបិតបដីលាង់ នលល ខលួនរទមង់ រទមក់យឺតយូរ។ 
 នដៀលតមេះពំុនចេះអារូរ រមដីនខ្លម េះខមូរ មិនម្រកងប ុនរក់។ 
 មាក់ងាយមួយបដីអារកក់ ស្វច់នលម ប ប ក់ មុខអុតរីុរុរ។ 



ច្បាបស់្រ ី

២០០. កង្គនទល នរាងរលរកអុេះ រក់ស្វា ញរាូវរុរ នពាេះធំប ុនពាង។ 
 ខលួនឯងចិម្ ា្ ងរបូរាង ខលួនរលែជាង ថាបដីមិនរម។ 
 មាក់ងាយមួយបដីមិនខំ នធវើការនលលា ំ ម្  នដើរនលង។ 
 នឆលៀតនឆលើយនបាេះពាកយគនរគង ន ល្ េះនជរមិននឈវង គិតខុរមារតា។ 
 មាក់ងាយមួយបដីផឹកស្ស្វ ស្រវងឹនចាលការ នដើរនលងម្តនតា។ 

២០៥. ពាកយនកែងរានំរចៀងនឡាៗ ឲយម្ឆារពរុនឆ្ង នផែើលភាញ ក់កូននៅ។ 
 ឮមាត់បដីនៃើយខឹងនដដ  របនទចនជរនៅ តាមនោយចិតតកាន ញ់។ 
 មាក់ងាយមួយនទៀតននាេះមិញ តបិតបដីស្រឡាញ់ លលូករបម្ ង។ 
 មួលបិចចាក់ចុចជាម្លបង មិនមាននកាតម្រកង បានចិតតនជរវញិ។ 
 តបិតម្តយល់នគស្រឡាញ់ ស្រដីផងមិញ គំនរាេះគំនរ ើយ។ 

២១០. នធវើកាន ញ់ម្បរនចញរពនងើយ នគនឹងកននតើយ កនិចកនក់មាយា។ 
 ពំុបាននកសមកានតនឹងោន  មាក់ងាយននេះជា គំរប់របំាពីរ។ 
 កូននអើយននេះនៃើយចាប់ស្រី ឲយកូនពិរី រកនរៀនរកា។ 
 យកទុកកនុងអងគអាតាម  របនរើរកាដ ត់ណា នកើតរុខរួរដី។ 
 របនរើរ ំងនានលាកិយ ន េះបរនលាកកដី រឹងលុេះរបាថាន ។ 

២១៥. ន េះចិតតគន់គិតរចាា  ជាពុទធមាតា រឹងបានបរបូិរណ៍។ 
 ដូចចិតតឆុតឆ្ងប់ពំុយូរ កបនកើតរមបូរ រមបតតិរទពយផង។ 
 នកើតយរខពង់ខពរ់កនលង យឺនយូរឥតៃមង ដូចកដីរបាថាន ។ 
 ចាប់ននេះឧតតមហថលថាល  ន េះស្រីឯណា ឮនៃើយមានភ័ពវ។ 
 ជាលែករមបានស្វដ ប់ ស្វដ ប់នៃើយចូរចាប់ ចូរចំារគប់ោន ។ 

២២០. បានដល់មគគផលរួោ៌ របនរើរនស្វភា ចូរចំាកំុនភលច។ 
 ចរចាអរ់អាថ៌ពាកយនពចន៍ ពាកយពិតកាពយកិចា បរបូិរណ៍របហព។ 
 របាជាញ ម្របរឯីនាមហន ខញុំន ម្ េះមឺុន ហម ម្មនមានរ ធ ។ 
 មានចិតតកួចគិតកាពា កបនកើតរជេះថាល  នរតករតង់កុរល។ 
 រចាា របាថាន មគគផល ផុរផុរនយាបល់ នលចនលើកទុកនៅ។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%BA%E1%9E%93_%E1%9E%98%E1%9F%83&action=edit&redlink=1
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២២៥. ន េះបីនរចកដីខុររតូវ រូម នតរមូវ តរមង់ឲយផង។ 
 កំុតមេះតិេះនដៀលន ើយនហង រូមស្វងផលផង ទុកតស្វរនា។ 
 ររមាប់ជាចាប់មារតា រូនរចបការា បរបូិរណ៍ម្ចងចប់៕ 
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