
ចាប់ស្រី 

បទភុជងគលីលា 

១ ននេះបទកំណត់ចងជា ភូជងគលីលា ចងជាចាប់ស្រី។ 

 កាលនាងអិរនទវតី ចរចាកតាមបត ី គឺបុណណកយកា។ 

 នាងវមឹលាជាមាតា នបើកបនទូលថា ហៃកូនពិរី ។ 

 នាងនឹងរតាច់រតង់តាមបត ី នចញចាកអំពី ពិភពនាគននេះ ។ 

៥ នៅឋានមនុរសនលាកនាយអេះ ចូរនាងចំានចេះ បំនរ ើស្វវ មី ។ 

 នធវើវតតរបតតិបតតិរបរកតី កំុឲ្យស្វវ មី អាក់អន់ចិនាត  ។ 

 នាងនអើយគំដដងរកឡា ជាមាា រ់រិរស្វ កូនកំុមាក់ងាយ។ 

 
ហៃកូនស្រីរងួនមារមាត យ រកណារ់នាងអាយ តាមនោយចាប់ស្រី។ 

 រកមួយមិនបានរំដី ពាកយទន់តិចហន ឲ្យញាតិចូលចិតត។ 

១០ រកមួយមិននចេះរេិះគិត នឃើញញាតិឆ្ងង យជិត នៅន ើងឆីស្វល ។ 

 ន េះមានមិនមានកតីណា ពាកយដផែមចរចារ នទើបនគស្រលាញ់ 

 
កំុជួចិតតរមូរកំណាញ់ មិនមានអរ់អញ នឹងញាតិរនាត ន។ 

 នកើតយររបរ់ផងបាន នកើតរុខនកសមកានត ពីនរពាេះកូនស្រី។ 

 
ន េះនឹងនិយាយស្រដី ការនករ តិ៍ជាស្ររត ី កំុរតីន េះលារ់។ 

១៥ ថានលងដូចនកមងនញ េះនញា េះ នឃើញរបុរកំនលាេះ រនរៀរចូរជិត។ 

 
នរើចនរពៀងបន ឆ្ ៀងមិនគិត របុរនរពើលបានចិតត  ហាននោយស្វរ។ 

 នៅស្រីអរបិយឥតការ ឥតមានអិរយិា មារយាទកនុងខលួន។ 



 នរើនវុ ើពំុនធវើនឹងនួន ស្រដីមិនមួន មិនមាននអៀនអន់។ 

 
នឃើញនគនបៀតដបរគយគន់ នរើចរួរចំអន់ ចំអកឲ្យរបុរ។ 

២០ នៅស្រីអរបិយទុរយរ មិនខ្លល ចខលួនខុរ មារយាទរកិតយរកម។ 

 នធវើការអងគុយរចលំ នឹងរមពំុរម ថាឯងជាស្រី ។ 

 មិននកាដមិនខ្លល ចចិតតបត ី ឲ្យរបុរដហទ មាក់ងាយបតីណា។ 

 នៅស្រីឥតលកខណា ឥតមានកិរយិា មារយាទពំុរម។ 

 
នធវើការផងណានរបើខំ ន េះតាញចាក់ដំ នាងខំឲ្យនៃើយ។ 

២៥ កំុទុកនៅមុខនទៀតន ើយ ថាចំាបនងហើយ ករមណារ់ណា។ 

 ន េះនធវើៃូលនោមដរពផ្កា  ោក់តាញនៃើយណា បាននស្រចរឹមនធវើ។ 

 នធវើឲ្យនកើតនកររបនរើរ នៃើយកំុឲ្យនដើរ នលងផទេះនគណា។ 

 ឱរងួនខលឹមខលួនរកា នាងខំនធវើការ  ន់ខលួនរកមំុ។ 

 
មានបតីបានអវីជាខំ រវល់កូនយំ ករមនចេះនឆលៀត។ 

៣០ រពួយចិតតគំនិតចនងែៀត មួយនៃើយមួយនទៀត យំ រដតឆី។ 

 រងឹរពួយ ំងមួយ ំងពីរ រកបានឲ្យឆី នទើបបានបាត់មាត់។ 

 ន េះកាន់ការនធវើឲ្យស្វទ ត់ ៃូលនោមោតកាត់ អនទងតាញនៅ។ 

 កំុទុកកនុងរមុកស្វម ញនៅ ដរកងដល់យូរនៅ ខ្លតខូចអាស្វរ។ 

 
ហៃកូនស្រីរងួនមាតា ចូរចំារកា កំុនភលចស្វម រតី។ 

៣៥ ចូររកនរៀនយកចាប់ស្ររត ី ឲ្យនកាតខ្លល ចបត ី គំដដងរកឡា។ 

 នធវើវតតរបតិបតតិនស្វតណា ឲ្យនាងរកា ភនក់នភលើង ំងបី។ 



 ឲ្យកាន់ឲ្យគង់របរកដី រពវហថងកំុបី នភលចផលុំឲ្យនឆេះ។ 

 
ដរកងរាលដូចោលរពាយនរបេះ នកើតនតត រនលេះ រលាយអរ់អងគ។ 

 នភលើងនតត កំុនំានៅកនុង ឲ្យនឆេះបំផលុង រងឹផលុំបងាា ត់ ។ 

៤០ នភលើងកនុងមិនរបុងរបយ័តន នំាមកបងាា ត់ ឲ្យនឆេះឯនរត។ 

 អុជអាលបណាត លឲ្យនតត  ោលដល់កូននៅ អនស្វចអរបិយ។ 

 ឲ្យនាងខំរបុងស្វម តី នមើលនភលើង ំងបី រកាឲ្យគង់។ 

 
នភលើងននាេះឲ្យគុណពំុលង់ នឹងឲ្យឧតតងគ ឧតតមកនលង។ 

 នកើតយររបរ់រទពយផង បរបូិណ៌ឥតៃមង របនរើរកាត ត់ណា។ 

៤៥ នភលើងមួយននាេះឲ្យរកា គឺគុណមាតា បិតារងួនរគង។ 

 ឲ្យនាងនធវើនោយគនលង របណិបតន៍ខុរឆគង នឹងមាត យឪពុក។ 

 ឲ្យខំដថ ំញិុកញ ុ ក ចំណីចំណុក ចំណង់អាតាម ។ 

 
កំុឃ្លល នទុកឆីន ើយណា ឆ្ងង ញ់ឈថុយពិស្វ ជូនជារបរកតី។ 

 ពាកយនពចន៍កិចាការអវី  ៗ អត់ឱនកំុបី ឲ្យអាក់ចិនាត ។ 

៥០ នភលើងមួយគំដដងរកលា គឺបតីអាតាម  ឋិតនថររួមរក័ស។ 

 ឲ្យនាងរបណិបតន៍នជៀកជាក់ កំុនធវើឲ្យអាក់ ឲ្យអន់ចិតតបតី។ 

 អត់ឱនខ្លល ចខលួនជាស្រី កំុឲ្យស្រដី ទុកនគជានរមើរ។ 

 
ន េះនកើតនៃតុនភទស្វរនពើ ពាកយពំុរបនរើរ ជ ជ្ ឹងចំាស្វត ប់។ 

 ន េះបីតស្រដីពំុោប់ ពំុគួរឲ្យរបាប់ បានដឹងដល់មាត យ។ 

៥៥ នកើតខឹងដរងរងឹខារខ្លា យ លឺពាកយពីមាត យ ខសឹបនខសៀវរបាប់បតី។ 



 មិនកានតដបកបានពីរបី នកើតជារំដី រួរចុេះរួរន ើង។ 

 
ពំុស្វង ត់នរងៀមមាត់ចនចើង ជដជកនំាន ើង ចនចើងមិនបាត់។ 

 តតំាងពាកយខ្លល ំងមិនស្វង ត់ មិននរងៀមឲ្យបាត់ ឲ្យបានទីរុខ។ 

 ជដជកនរទើរដបក ំងស្រុក មិនមាននៅរុខ យូរលង់ន ើយហន។ 

៦០ ននេះនៅភនក់នភលើង ំងបី មាត យផ្កត ំកូនស្រី ឲ្យខំរកា។ 

 នាងនអើយគំដដងរកលា ខុរឆគងនមតចមាត  មាត យផ្កត ំកូនស្រី។ 

 
ឲ្យអត់រងាត់ៃរទ័ិយ កូនកំុស្រដី នដើមបតីកំបំាង។ 

 កំុនជរកំុនចញជាខ្លល ំង ខសត់នខាយនលល ខ្លល ំង នាងកំុនមើលងាយ។ 

 លងង់នខាយនរបើឲ្យនិយាយ ដណនំានលងលាយ ឲ្យស្រួលវាចា។ 

៦៥ ន េះបដីស្រដីនមតចមាត  នខខឹងនជរថា នបាេះពាកយទំងន់។ 

 នរកាធនរកវឆុលនឆវមិនអន់ មិនអាក់ស្ស្វកស្រន់ នោយចិតតោន ន់កាន ញ់។ 

 
រអ ូរ ំទននទញ នជរថាជននលញ តបិត រ់នឹងចិតត។ 

 ឲ្យកូនស្រីរងួនខំអត់ ឲ្យបានរលត់ រលាយកំៃឹង។ 

 កំុកូនកាន់ខលួនដរបរបឹង តតបនៅនឹង អនកជាស្វវ មី។ 

៧០ នខខឹងរកញឹងរំដី មិនគិតខលួនស្រី ស្រដីរទនោេះ។ 

 របដកករតីពាកយគំនរាេះ គំរាបបន ឆ្ េះ បន ជ្ រឲ្យខឹង។ 

 
រងឹរូរនមើលមុខរំលឹង រំលាក់ន រងឹ ចនចើងចង់ន ល្ េះ។ 

 រងឹឆលងនឆលើយពាកយបន ឆ្ េះ បំដបកជាន ល្ េះ បំដបរពំុនទៀង។ 

 នជរថាដឆាឆ្ងម បំនរពៀង នដៀលតមេះបន ឆ្ ៀង ប្ឈឺចិតបតី។ 



៧៥ នបាេះនបាករបទេះអវី  ៗ ចាប់នចាលនៅដី ដបកបាក់ពំុគិត។ 

 
មិនស្រួលទទួលបំបាត់ មនេះនមនញកនុងចិតត ឲ្យបានបតីចាញ់។ 

 នទើបបានរុខចិតតជាវញិ នៅស្រីមនេះនមនញ អាប់នករ តិ៍យរឆ្ងង យ។ 

 ហៃកូនស្រីរងួនមារមាត យ ខុរណារ់នាងអាយ កំុនធវើដូចនគ។ 

 ន េះបីនបើបតីនាងនជរ នាងចូលនៅឯ ដំននកគិតរិន។ 

៨០ នចញមកនាងយកពាកយទន់ ស្រដីឲ្យអន់ ស្ស្វយន រននាេះនៅ 

 
ន េះបីនបើបតីរបនៅ ចូរនាងចំានៅ ទុកកនុងអាតាម ។ 

 ពាកយនពចន៍កំុនភលចន ើយណា ដរកងឆលងនមតចមាត  តបិតបានផ្កត ំស្ស្វប់។ 

 នរពាេះឯងមិនដរកងមិនស្វត ប់ ពាកយនគបងាគ ប់ បនងាើតដតន ល្ េះ។ 

 ឥតរុខអារកក់ដតន ម្ េះ លឺដតរបន ល្ េះ មិននចេះនៅដលហ។ 

៨៥ ននេះពំុរាប់ជាស្រីនទ ជាអនកនបា ដ  ចិតតនចារដកទង។ 

 
ឲ្យមាត់បង្រងគបបតីផង ឲ្យនគស្វត ប់នហាង ថាឯងរោន់នបើ។ 

 គឺនមាេះនាងននាេះមិននរបើ មិននបើកឲ្យនដើរ បន ា្ ើឲ្យនទ។ 

 ន េះបីបតីនរបើមារនម កំុកូនចំដអរ ចំនអៀកមិននៅ។ 

 ឆ្ងង យជិតកំុគិតរង់នៅ នរកាកនរករនដើរនៅ កំុឲ្យបតីនជរ។ 

៩០ កំុនៅនៅយូរផទេះនគ រវល់ទំននរ រនវៀរមកណ៎ា។ 

 
ហៃកូនខលឹមខលួនមាតា ជាស្រីននេះណ៎ា ករមណារ់នាង។ 

 មិនថាតបិតលែរូបរាង មិននរ ើរតបិតជាង នចេះការ ំងរគប់។ 

 មិនបានស្វគ ល់ទីនោរព ស្វគ ល់ដតឧរទព  ំងដប់របការ។ 



 នៅដតនឹងលែរូបា ពិតនៃើយនចេះការ គួរនកាតនោយយា ង។ 

៩៥ មួយលែរូបររនាល ង ឥតនគផទឹមខ្លង ចាប់ផងមិននចេះ។ 

 លែពិតគំនិតមិននផេះ ន េះនលម រកនងេះ ការនស្វតរមគួរ។ 

 គឺនមាេះនាងននាេះមិនជួ នចេះដឹងរមគួរ ស្វគ ល់អរ់អិរយិា។ 

 ននេះឯងពីនរពងនលាកថា នៅលែរូបា កបកលាណី។ 

 ហៃកូនស្រីរងួនពិរី មាត យរបាប់អំពី ឧរទពចហរង។ 

១០០ កាន់កាលបតីនៃើយរកហច មិនបាននលើកហដ បិទទូលរំពេះ។ 

 នលាកទុកនរមើកុកទំផទេះ រងគំរងគេះ នឹងបង់អរ់រទពយ។ 

 កនលងនជើងបតីពំុោប់ នរពាេះចិតតចង់ឆ្ងប់ រលំងនជើងបតី។ 

 នរមើរតវរលកនខ្លម ចខម ី នៃើររចាលអរបិយ នកើតពាធិ៍នរាោ។ 

 ចហរងមួយហនរាល់ោន  នចញចូលមាត់ វ រ ពំុបានបិទបំាង។ 

១០៥ នធវររបាណខុរខ្លនមិនរាងំ មិនរុញបំបំាង នមើលយល់ស្វយរុរ 

 ទុកនរមើនគអុជចនលុេះ ឲ្យនចារចូលចុេះ យករទពយ ំងឡាយ។ 

 ស្រីមួយនរើចនលងកាែ កកាែ យ លឺនលចចំងាយ រលំងផទេះបី។ 

 នរមើរតវចចាតបកស ី ចូលភូមិផងកត ី ចហរងកាត ត់ណ៎ា។ 

 ស្រីមួយនដកោក់កាយា របេះដរបអាតាម  ឲ្យខនងនៅបតី។ 

១១០ ទុកនរមើពរ់រកាយអរបិយ ន ើងផទេះឥតបី ឥតនបើគណនា។ 

 ចហរងនកើតហរកពំុជា នឹងរពាត់របារ់ោន  ពំុបានដវងឆ្ងង យ។ 

 ស្រីមួយរក់ដវងអនាល យ ររុំររសំ្វយ រក់នស្វតនររា។ 



 នៅមាត់អណតូ ងមាត់ វ រ បីដូចមជជរា ឆ្ងម លាក់រកចក។ 

 
ចហរងឥតបីនបើរក នររារំកក មិនចុករក់ងាយ។ 

១១៥ ស្រីមួយនដើរនលង ត់ជាយ លឺលាន់នរទើរធ្លល យ របថពីរនលឹក។ 

 រំពត់ោច់ោចមិននឹក នដើរលឺគគឹក នរមើរូររនទេះ។ 

 ញំុានញុើដំនណើ ររលេះ ោក់នជើងនលើផទេះ គរោំគនរគង។ 

 កនរកើកផទេះ ំងបីដលវង ដូចកលនគដរង របរ់នចញនៅ។ 

 
ស្រីមួយនឃើញរទពយនៅផលូវ កនលងៃួរនៅ មិនចាប់នចញទុក។ 

១២០ ពំុនចរចំនណរនៅមុខ ពំុនចេះោក់ទុក រាយរាល់ដតដលវង។ 

 រទពយននាេះរនលាេះនចញឯង ចហរង រ់ដទង នធវើឲ្យអនតរាយ។ 

 ន េះឆីចំណីនូវបាយ លបលូកកកាយ ពមពំុរណាត ប់។ 

 កូននអើយននេះនៃើយចូរស្វត ប់ នៅកតីឧរទព  ំងដប់របការ។ 

 
ឲ្យនចៀរអរ់ ំងននេះណា ឲ្យនរៀនលកខណា  ំងរបំាពីរផង។ 

១២៥ គឺរពេះមានបុណយកនលង នទរនាដចងចង ជាបទោថា។ 

 មួយមាតុមួយមិតតភរយិា ភាតុភរយិាជា  រភរយិាផង។ 

  ំងបួនរបនរើរឥតៃមង គួរឲ្យចំាចង ទុកកនុងអាតាម ។ 

 រឯីនៅមាតុភរយិា របពនធននាេះជា នលាកទុកនរមើមាត យ។ 

 
ចរតិបីរបការកនុងកាយ មួយចង់ខវល់ខ្លវ យ របនយាជន៏ឲ្យបតី។ 

១៣០ បាននថាើងរុងនរឿងលឺលប ី មិនឲ្យអាប់បដ ី ឲ្យបានរកដិយរ។ 

 មួយនបើបដីនរលៀកពាក់ចារ់ យកថមីឲ្យផ្កល រ់ ចារ់នរលៀកខលួនឯង។ 



 នចេះនរៀបរនាដ ប់តាក់ដតង ចំណីផងដរវង រកមកឲ្យបដ ី

 
មួយនបើបតីឈឺថាា ត់អវ ី រពួយរបឹងនមើលបត ី រកថាន ំរងាូវ។ 

 រកនពទយនមមត់នូវរគ ូ នរោេះយាមគន់គូរ នមើលបតីឲ្យជា។ 

១៣៥ រឯីនៅភាតុភរយិា របនរើរនស្វភា របពនធនរមើបង។ 

 ននាេះមានចំរតិពីរផង ដូចបែូននិងបង ចិតតមូលមួយរបាណ។ 

 មួយនធវើឲ្យបតីនកសមកានត របរ់បតីបាន នចេះទុករកា។ 

 
មួយន េះលឺពាកយអនកណា នគតិេះនដៀលថា ស្រដីពីបតី។ 

 ពំុរតូវអាស្រូវអរបិយ នចេះការនករបត ី ដបរបានជារុខ។ 

១៤០ ន េះបីនបើបតីមានទុកខ គិតឲ្យបានរុខ យកខលួនធ្លនា។ 

 មួយនស្វតឯមិតតភរយិា មានចរតិជា បីរបការមិញ។ 

 បីដូចកលមិតតរំលាញ់ មានចិតតអរ់អញ មិនឲ្យមានៃមង។ 

 
បីដូចកលបែូននិងបង របារយូរលង់នហាង នទើបមកជួបោន ។ 

 មានចិតតរបតិព័ទធមៃិមា តបិតបានជួបោន  មិនឲ្យមានៃមង។ 

១៤៥ មួយមានមារយាទកនលង ន េះនឃើញរបុរផង មិននលែៀងចិតតនៅ។ 

 រ ីរភរយិាននាេះកូវ កនុងមារតារតូវ របពនធខញុំបតី។ 

 ចរតិរបំាបីរបការខម ី មួយចិតតខ្លល ចបត ី ដរកងបតីវាយនជរ។ 

 
របុងចិតតការគិតខ្លម រនគ មិនឲ្យបតីនជរ បននាទ រខលួនបាន។ 

 ន េះបតីខឹងហរកប ុនាម ន មិននចេះនៅហាន នឆលើយន ល្ េះតមាត់។ 

១៥០ មួយន េះបតីននាេះកាចកាត ច់ ខឹងដល់វាយវាត់ នជរនចារដកទង។ 



 មិនហា ននឆលើយន ល្ េះរលំង តតបនៅផង ដរកងលឺនករឆ្ងង យ។ 

 
មួយនចេះរបោប់នរៀបបាយ បតីនដើរជិតឆ្ងង យ មិនហា នបរនិភាគ។ 

 អត់ចំាទំរាបំតីមក ជួបជំុនទើបយក បរនិភាគផងោន ។ 

 ននេះឯងនៅន រភរយិា រនមតចភគវា នទរនានរបាររបាប់។ 

១៥៥ នបើអរ់ស្រីណាបានស្វត ប់ យកទុកជាចាប់ កនុងរបាណរពវហថង។ 

 លុេះអរ់អាយុកសិណកស័យ បាននៅនកើតហអ តុរិតរួគ៌នាយ។ 

 
នឹងបាននកសមកានតពណរាយ នរពរុខរបាយ និរទុកខកាយា។ 

 រឯីរបពនធពំុជា នពជឈឃ្លតភរយិា ចរតិមានបួន។ 

 កំុឲ្យយកទុកកនុងខលួន ឲ្យនចៀរនចញជួន នកើតកមមនវរា។ 

១៦០ មួយគិតគំនិតចងជា ឆ្ងល រ់នឆលើយបំពារ បំពានឲ្យបតី។ 

 របទូររងឹរូរខញូវខជ ី មិននចេះចាញ់បត ី ថាឯងរោន់នបើ។ 

 
នឆលើយឆលងរូររងបនណតើ រ ចង់ន ល្ េះឲ្យនរមើ ឲ្យនលើរបតីវញិ។ 

 មួយមិនចង់នធវើបំនពញ បងាគ ប់បតីវញិ ឲ្យនថាើងខលួនឯង។ 

 អាងនចេះនដៀលតិេះពំុដរកង ឲ្យបតីស្វត ប់ឯង នោយចិតតអនធពាល។ 

១៦៥ មួយមានចិតតននាេះនស្រើបស្ស្វល ចង់នរតករតអាល នចារនពញមុខបតី។ 

 មួយចិតតរទឹរតរទុរតអរបិយ ចង់រំលាប់បត ី ស្រលាញ់របុរនទៀត។ 

 
គិតកាប់រំលាប់បង់នរៀត នឹងយករបុរនទៀត នធវើបតីមរណា។ 

 រឯីររតូវភរយិា ចរតិពំុជា របំាពីររបការ។ 

 មួយមិនខ្លល ចបតីអាតាម  បងាគ ប់រតង់ណា ពំុនធវើតាមចិតត។ 



១៧០ មួយរទឹងរទមឹងនរងៀមស្វង ត់ បតីរួរបីមាត់ ពំុស្រដីផង។ 

 
មួយបតីស្រដីគនលង របនៅចាប់ផង ពំុចូលចិតតស្វត ប់។ 

 មួយមិនចង់ឲ្យបតីោប់ មិនចង់របោប់ ឲ្យបតីថាុំនថាើង។ 

 មួយន េះនឹងស្រដីន ើង ពាកយធំចនចើង ចនចរនឹងបតី។ 

 មួយន េះបតីនលាេះខញុំស្រី វាបំនរ ើបត ី មិនឲ្យអាក់អន់។ 

១៧៥ នឃើញោប់រងឹរែប់ខ្លន ញ់ោន ន់ កនុងចិតតរបចណឌ  នជរថានាយអាយ។ 

 
មួយតបិតបតីមានរហាយ ៃួរដៃករុរស្វយ ឲ្យបតីអាស្រូវ។ 

 រនីចារភរយិាននាេះកូវ ចរតិពំុរតូវ មានបីរបការ។ 

 មួយចង់ចាយរទពយបតីណា ឲ្យខូចអាស្វរ មិនគង់ជាលែ។ 

 មួយបតីឃ្លម តឃមីខំរក របរ់បានមក មិនដថ ំទុក។ 

១៨០ លួចឲ្យនៅមាត យឪពុក បតីរួររកមុខ មិនរបាប់ន ើយណា។ 

 
មួយខជិលមិនចង់នធវើការ កុៃកមុស្វ ថាឯងរវល់។ 

 នដកនលងចំដខងអរ់កល លុេះបតីនគយល់ ពុតនធវើជាឈឺ។ 

 ទទូរនដកថងូរៃឺុ  ៗ បតីនៅមិនលឺ ពុតចង់ដតស្វល ប់។ 

 ននេះនៅរបពនធពំុោប់ ស្រីណាកាន់ខ្លជ ប់ ពំុដដលរស្វយ។ 

១៨៥ លុេះអរ់អាយុកល័បកាល យ ធ្លល ក់នៅអបាយ  ំងបួនចំពួក។ 

 
ដតងនឹងរងទុកខរងនស្វក រនំោេះរួចមក នកើតជាមនុរសនខទើយ។ 

 នៃតុអកុរលននេះនៃើយ តបិតខលួនឥតនរតើយ នធវើខុរគនលង។ 

 ខុរវតតរបតិបតតិឆ្ងគ ំងឆគង មិននរៀនមិនរង ខុរនឹងចាប់ស្រី។ 



 មាក់ងាយននាេះមានរបំាបី មានកនុងបាលី រពេះធម៌នលាកថា។ 

១៩០ មាក់ងាយមួយននាេះឯងណា តបិតបតីពិការ មិនបានមំាមួន។ 

 ខឹងរែប់ធុញថប់មិនរ ំ មិនមានរកថាន  ំ រគូនរោេះនមមត់។ 

 នមើលបតីឲ្យជាឆ្ងប់ឆុត ខឹងវញិមិនអត់ បន់ឲ្យបតីស្វល ប់។ 

 មាក់ងាយមួយបតីខសត់រទពយ ោម ននករ តិ៍នកាេះោប់ នរមើនឹងអាតាម ។ 

 នដៀលតមេះថារចារនោយស្វរ នរពាេះខជិលនធវើការ នទើបោម នរបរ់។ 

១៩៥ មាក់ងាយតបិតបតីអ័បបយរ ឯងរតកូលខពរ់ ពូជពងសពំុនរមើ។ 

 នឆមើងខលួនឲ្យបតីបំនរ ើ ន ល្ េះន ើងនៃើយនដើរ នដៀលតមេះពូជពងស។ 

 មាក់ងាយមួយតបិតបតីលងង់ នលល ខលួនរទមង់ រទមក់យឺតយូរ។ 

 នដៀលតមេះពំុនចេះអារូរ រំដីនខ្លម េះខមូរ មិនដរកងប ុនរក់។ 

 មាក់ងាយមួយបតីអារកក់ ស្វច់នលម ប ប ក់ មុខអុតរីុរុរ។ 

២០០ កង្រនទលនរាងរលរកអុេះ រក់ស្វគ ញរាូវរុរ នពាេះធំកំពាង។ 

 ខលួនឯងចិដ ា្ ងរូបរាង ខលួនរលែជាង ថាបតីមិនរម។ 

 មាក់ងាយមួយបតីមិនខំ នធវើការនលលំា  ដ នដើរនលង។ 

 នឆលៀតនឆលើយនបាេះពាកយគនរគង ន ល្ េះនជរមិននឈវង គិតខុរមារតា។ 

 មាក់ងាយមួយបតីផឹកស្ស្វ ស្រវងឹនចាលការ នដើនលងដតលនតាល។ 

២០៥ ពាកយនកែងរានំរចៀងនឡា  ៗ ឲ្យដឆារពុរនឆ្ង នផែើលភាញ ក់កូននៅ។ 

 លឺមាត់បតីនៃើយខឹងនតត  របនទចនជរនៅ តាមនោយចិតតខ្លន ញ់។ 

 មាក់ងាយមួយនទៀតននាេះមិញ តបិតបតីស្រលាញ់ លលូករបដលង។ 



 មួលបិចចាក់ចុចជាដលបង មិនមាននកាតដរកង បានចិតតនជរវញិ។ 

 
តបិតដតយល់នគស្រលាញ់ ស្រដីផងមិញ គំនរាេះគំនរ ើយ។ 

២១០ នធវើខ្លន ញ់ដបរនចញរពនងើយ នគនឹងកននតើយ កនិចកនក់មាយា។ 

 ពំុបាននកសមកានតនឹងោន  មាក់ងាយននេះជា គំរប់របំាបី។ 

 កូននអើយននេះនៃើយចាប់ស្រី ឲ្យកូនពិរី រកនរៀនរកា។ 

 យកទុកកនុងអងគអាតាម  របនរើរកាត ត់ណា នកើតរុខរួរតី។ 

 
របនរើរ ំងនានលាកិយ ន េះបរនលាកកត ី រឹងលុេះរបាថាន  ។ 

២១៥ ន េះចិតតគន់គិតរចាា  ជាពុទធមាតា រឹងបានបរបូិណ៌។ 

 ដូចចិតតឆ្ងប់ឆុតពំុយូរ កបនកើតរមបូរ រមបតតិរទពយផង។ 

 នកើតយរខពង់ខពរ់កនលង យឺនយូរឥតៃមង ដូចកតីរបាថាន  ។ 

 ចាប់ននេះឧតតមហថលថាល  ន េះស្រីឯណា លឺនៃើយមានភ័ពវ។ 

 
ជាលែករមបានស្វត ប់ ស្វត ប់នៃើយចូរចាប់ ចូរចំារគប់ោន  ។ 

២២០ បានដល់មគគផលរួោ៌ របនរើរនស្វភា ចូរចំាកំុនភលច ។ 

 ចរចាអរ់អាថិពាកយនពចន៍ ពាកយពិតកាពយកិចា បរបូិណ៌របហព។ 

 របាជញដរបរឯីនាមហន ខញុំន ម្ េះមឺុន-ហម ដមនមានរ ធ  ។ 

 មានចិតតកួចគិតកាពា កបនកើតរជេះថាល  នរតករតង់កុរល។ 

 
រចាា របាថាន មគគផល ផុលផុរនយាបល់ នលចនលើកទុកនៅ។ 

២២៥ ន េះបីនរចកតីខុររតូវ រូម នតំរូវ តំរង់ឲ្យផង ។ 

 កំុតមេះតិេះនដៀលន ើយនហាង រូមស្វងផលផង ទុកតស្វរនា ។ 



 រំរាប់ជាចាប់មារតា រូនរចបការា បរបូិណ៌ដចងចប់។៚ 

     


