
 

 

 
 ច្បាប់ស្រ ី

 
ន េះបទកំណតច់ងជា    ភុជងគលីលា    ចងជាចាបស់្រី។  
កាលនាងឥរ ទវតី    ចរចាកតាមបដី    គឺបុណយកយកា។  
នាង ឹងស្តាចស់្តងត់ាមបដី   នចញចាកអំពី    ពិភពនាគន េះ។  
នៅឋា ម ុរសនលាកនាយនអេះ  ចូរនាងចានំចេះ    បនស្មើស្វា ម។ី  
ន្ាើវតតស្បតិបតតិស្បស្កតី    កំុឲ្យស្វា ម ី   អាកអ់ ចិ់នាដ ។  
នាងនអើយគម្មដងស្កឡា    ជាម្ចា រ់រិរស្វ   កូ កំុម្ចកង់ាយ។  
ហៃកូ ស្រីម្ចរម្ចដ យ    ស្កណារ់នាងអាយ           តាមនោយចាបស់្រី។  
ស្កមយួម ិបា រមដ ី   ពាកយទ តិ់ចហ    ឲ្យញាតិចូលចិតត។  
ស្កមយួម ិនចេះរេិះគិត    ន ើញញាតិឆ្ងា យជិត   នៅន ើងឆីស្វា ។  
ន េះម្ច ម ិម្ច កដីណា   ពាកយម្អែមចរចា   នទើបនគស្រឡាញ់។  
កំុជចិួតតរមូរកំណាញ់    ម ិម្ច អរ់អញ    ឹងញាតិរនាដ  ។  
នកើតយររបរ់អងបា    នកើតរុខនកសមកា ដ   ពីនស្ពាេះកូ ស្រី។  

ន េះ ឹង ិយាយស្រដី    ការនករជាស្រី   កំុរដីន េះនឡាេះ។  
ថានលងដូចនកមងនញ េះនញា េះ   ន ើញស្បុរកនម្ចា េះ  រនរៀរចូលជិត។  
នរើចនស្ពៀងកន ឆ្ ៀងម ិគិត   ស្បុរនស្ពើលបា ចិតត  វាហ៊ា  នោយស្វរ។  
នៅស្រីអស្បិយឥតការ    ឥតម្ច ឥរយិា   ម្ចរយាទកនុងខាួ ។  
នរើនរ ើពំុន្ាើ ឹង  ួ    ស្រដីម ិម ួ   ម ិម្ច នអៀ អ ។់  
ន ើញនគនបៀតម្បរគយគ  ់  នរើចរួរចំអ  ់  ចំអកឲ្យស្បុរ។  
នៅស្រីអស្បិយទុយរ៌    ម ិខ្លា ចខាួ ខុរ  ម្ចរយាទស្កឹតយស្កម។  
ន្ាើការអងគុយស្ច ំ     ឹងរមពំុរម   ថាឯងជាស្រី។  
ម ិនកាតម ិខ្លា ចចិតតបដី    ឲ្យស្បុរដហទ   ម្ចកង់ាយបដីណា។  
នៅស្រីឥតលកខណា    ឥតម្ច កិរយិា   ម្ចរយាទពំុរម។  
ន្ាើការអងណានស្បើខំ    ន េះតាញចាកដំ់  នាងខំឲ្យនៃើយ។  
កំុទុកនៅមុខនទៀតន ើយ   ថាចាបំនងហើយ   កស្មណារ់ណា។  
ន េះន្ាើៃូលនោមម្ស្ពផ្កា    ោកត់ាញនៃើយណា  បា នស្រចរឹមន្ាើ។  
ន្ាើឲ្យនកើតនករ តិ៍ស្បនរើរ    នៃើយកំុឲ្យនដើរ   នលងអទេះនគណា។ 
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ឱរាួ ខាឹមខាួ រកា    នាងខំន្ាើការ      ខ់ាួ ស្កមុ។ំ  
ម្ច បដីបា អាីជាខំ    រវល់កូ យ ំ   កស្មនចេះនឆាៀត។  
ស្ពួយចិតតគំ ិតចនងែៀត    មយួនៃើយមយួនទៀត   យ ំរម្តរីុ។  
រងីស្ពួយ ងំមយួ ងំពីរ   រកបា ឲ្យរីុ   នទើបបា បាតម់្ចត។់  
នៅកា ក់ារន្ាើឲ្យស្វទ ត ់   ៃូលនោមោតក់ាត ់  អ ទងតាញនៅ។  
កំុទុកកនុងរមុគស្វម ញនៅ   ម្ស្កងដល់យូរនៅ   ខ្លតខូចអស្វរ។  
ហៃកូ ស្រីរាួ ម្ចតា    ចូរចារំកា    កំុនភាចស្វម រតី។  
ចូររកនរៀ យកចាបស់្រី   ឲ្យនកាតខ្លា ចបដី    គម្មដងស្កឡា។  
ន្ាើវតតស្បតិបតតិនស្វតណា   ឲ្យនាងរកា    ភនកន់ភាើង ងំបី។  
ឲ្យកាតឲ់្យគងស់្បស្កតី    រពាហងាកំុបី    នភាចអាុ ំឲ្យនឆេះ។  
ម្ស្កងរាលដូចោលស្ពាយនស្បេះ   នកើតនដដ រនលេះ    រលាយអរ់អងគ។  
នភាើងនស្ដកំុនានំៅកនុង    ឲ្យនឆេះបំអាុង    រងឹអាុ ំបងាា ត។់  
នភាើងកនុងម ិស្បុងស្បយត័ន   នាមំកបងាា ត ់   ឲ្យនឆេះឯនស្ដ។  
អុជអាលបណាដ លឲ្យនដដ    ោលដល់កូ នៅ   អនស្វចិ៍អស្បិយ។  
ឲ្យនាងខំស្បុងស្វម រតី    នមើលនភាើង ងំបី   រកាឲ្យគង។់  
នភាើងននាេះឲ្យកូ ពំុលង ់    ឹងឲ្យឧតដុង    ឧតដមក ាង។  
នកើតយររបរ់ស្ទពយអង   បរបូិណ៌ឥតៃមង   ស្បនរើរកាដ តណ់ា។  

នភាើងមយួននាេះឲ្យរកា    គឺគុណម្ចតា   បិតារាូ ស្គង។  
ឲ្យនាងន្ាើនោយគ ាង    ស្បណិបត័ កំុ៍ឆគង   ឹងម្ចដ យឪពុក។  
ឲ្យខំម្ង ញឹុំកញ ុ ក    ចំណីចំណុក   ចំណងអ់ាតាម ។  
កំុឃ្លា  ទុកឆីន ើយណា   ឆ្ងា ញ់ឈ្ាុយពិស្វ  ជូ ជាស្បស្កតី។  
ពាកយនពច ក៍ារកិចាអាីៗ    អតឱ់ កំុបី   ឲ្យអាកចិ់នាដ ។  
នភាើងមយួគម្មដងស្កឡា    គឺបដីអាតាម    ឋ ិនងររមួរក័ស។  
ឲ្យនាងស្បណិបត័ ន៍ជឿជាក ់  កំុន្ាើឲ្យអាក ់  ឲ្យអ ចិ់តតបដី។  
អតឱ់ ខ្លា ចខាួ ជាស្រី    កំុឲ្យស្រដី   ទុកនគជានរមើ។  
ន េះនកើតនៃតុនភទស្វរនពើ   ពាកយពំុស្បនរើរ   ជ ជ្ ឹងចាសំ្វដ ប។់  
ន េះបដីស្រដីពំុោប ់   ពំុគរួឲ្យស្បាប ់  បា ដឹងដល់ម្ចដ យ។  
នកើតខឹងម្រងរងឹខារខ្លា យ    ឮពាកយពីម្ចដ យ   ខសបឹនខសៀវស្បាបប់ដី។  
ម ិកា តម្បកបា ពីបដី    នកើតជារមដ ី  រួរចុេះរួរន ើង។  
ពំុស្វា តន់រាៀមម្ចតច់នចើង   ជម្ជកនានំ ើង   ចនចើងម ិបាត។់  
តតាងំពាកយខ្លា ងំម ិស្វា ត ់  ម ិនរាៀមឲ្យបាត ់ ឲ្យបា ទីរុខ។  
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ជម្ជកនរទើរម្បក ងំស្រុក   ម ិម្ច នៅរុខ   យូរលងន់ ើយហ ។  
ន េះនៅភាកន់ភាើង ងំបី    ម្ចដ យផ្កដ កូំ ស្រី   ឲ្យខំរកា។  
នាងនអើយគម្មដងស្កឡា    ខុរឆគងនមដចម្ចដ    ម្ចដ យផ្កដ កូំ ស្រី។  
ឲ្យអតរ់ងាតៃ់ឫទយ័    កូ កំុស្រដី    នដើមបដីកំបាងំ។  
កំុនជរកំុនចញជាខ្លា ងំ    ខសតន់ខាយនលា ខ្លា ងំ   នាងកំុនមើលងាយ។  
លាងន់ខាយនស្បើឲ្យ ិយាយ   ម្ណនានំលងលាយ   ឲ្យស្រួលវាចា។  
ន េះបដីស្រដីនមដចម្ចដ     នខខឹងនជរថា    នបាេះពាកយទមា ។់  
នស្កា្នស្កវឆុលនឆវម ិអ  ់  ម ិអាកន់ស្ស្វកស្រ  ់  នោយចិតតោន  ក់ាន ញ់។  
រអ៊ាូរ ទំន ទញ     នជរថាជន ាញ    ដបតិ រ់ ឹងចិតត។  
ឲ្យកូ ស្រីរាួ ខំអត ់   ឲ្យបា រលត ់   រលាយកំៃឹង។  
កំុកូ កា ខ់ាួ ម្ស្បស្បឹង    តតបនៅ ឹង    អនកជាស្វា ម។ី  
នខខឹងស្កញឹងរមដ ី   ម ិគិតខាួ ស្រី    ស្រដីស្ទនោេះ។  
ស្បម្កករដីពាកយគំនរាេះ    គំរាមបន ឆ្ េះ    បនជជ រឲ្យខឹង។  
រងឹរូរនមើលមុខរមាងឹ    រមាកន់ៅរងឹ    ចចឹងចងន់ ា្ េះ។  
រងឹឆាងនឆាើយពាកយបនជជ េះ   បំម្បកជាន ា្ េះ   បំម្បរពំុនទៀង។  
នជរថាម្ឆាឆ្ងម បំនស្ពៀង    នដៀលតមេះបន ឆ្ ៀង   ប្ឈចិឺតតបដី។  
នបាេះនបាកស្បទេះអាីៗ    ចាបន់ចាលនៅដី   ម្បកបាកពំុ់គិត។  
ម ិស្រួលទទលួបាតម់្ចត ់  មនេះម្ចន កនុងចិតត    ឲ្យបា បដីចាញ់។  
នទើបបា រុខចិតតជាវញិ   នៅស្រីមនេះនមនញ   អាបន់ករ តិ៍យរឆ្ងា យ។  
នៅកូ ស្រីរាួ ម្ចរម្ចដ យ   ខុរណារ់នាងអាយ   កំុន្ាើដូចនគ។  
ន េះបីនបើបដីនាងនជរ    នាងចូលនៅឯ    ដំនណកគិតមុ ។  
នចញមកនាងយកពាកយទ  ់  ស្រដីឲ្យអ  ់   ស្ស្វយន រននាេះនៅ។  
ន េះបីនបើបដីស្បនៅ    ចូរនាងចានំៅ    ទុកកនុងអាតាម ។  
ពាកយនពច កំុ៍នភាចន ើយណា   ម្ស្កងឆគងនមដងម្ចដ    ដបតិតបា ផ្កដ សំ្ស្វប។់  
នស្ពាេះឯងម ិម្ស្កងម ិស្វដ ប ់  ពាកយនគបងាគ ប ់   បនងាើតម្តន ា្ េះ។  
ឥតរុខអាស្កកម់្តន ម្ េះ   ឮនគស្បន ា្ េះ    ម ិនចេះនៅម្លហ។  
ន េះពំុរាបជ់ាស្តរតីនទ    ជាអនកនបា ម្     ចិតតនចារដកទង។  
ឲ្យម្ចតប់ស្តងគបបដីអង    ឲ្យនគស្វដ បន់ហង   ថាឯងស្ោ ន់បើ។  
គឺនម្ចេះនាងននាេះម ិនស្បើ   ម ិនបើកឲ្យនដើរ    បន ា្ ើរឲ្យនទ។  
ន េះបីបដីនស្បើម្ចរនម    កំុកូ ចំម្អ   ចំនអៀកម ិនៅ។  
ឆ្ងា យជិតកំុគិតរងន់ៅ    នស្កាកនស្ករនដើរនៅ   កំុឲ្យបដីនជរ។  



ច្បាបស់្រី         បណ្ឌិ ត ម ៉ឺន មម៉ៃ 

 4 

 
កំុនៅនៅយូរអទេះនគ    រវល់ទំន រ   រនវៀរមកណា។  
ហៃកូ ខាឹមខាួ ម្ចតា    ជាស្រីន េះណា   កស្មណារ់នាង។  
ម ិថាដបតិលែរូបរាង    ម ិនរ ើរដបតិជាង  នចេះការ ងំស្គប។់  
ម ិបា ស្វគ ល់នទនោរព   ស្វគ ល់ម្តឧបស្ទព   ងំដបស់្បការ។  
នៅម្ត ឹងលែរូបា    ពិតនៃើយនចេះការ  គរួនកាតនោយយា ង។  
មយួរូបលែររនាា ង   ឥតនគអទឹមខ្លង   ចាបអ់ងម ិនចេះ។  
លែពិតគំ ិតម ិនអេះ    ន េះនលម ស្កនងេះ  ការនស្វតរមគរួ។  
គឺនម្ចេះនាងននាេះម ិជ ួ   នចេះដឹងរមគរួ   ស្វគ ល់អរ់ឥរយិា។  
ន េះឯងពីនស្ពងនលាកថា   នៅលែរូបា   កបកលាណី។  
ហៃកូ ស្រីរាួ ពិរី    ម្ចដ យស្បាបអំ់ពី   ឧបស្ទពចហស្ង។  
កា ក់ាលបដីនៃើយរកហច   ម ិបា នលើកហដ  ពិស្តទូលរំពេះ។  
នលាកទុកនរមើកុកទំអទេះ    រងគំរងគេះ     ឹងបងអ់រ់ស្ទពយ។  
ក ាងនជើងបដីពំុោប ់   នស្ពាេះចិតតចងឆ់្ងប ់ រលំងនជើងបដី។  
នរមើរតាលលករីុនខ្លម ចខមី   នៃើយស្ចាលអស្បិយ នកើតពា្ិនរាោ។  
ចហស្ងមយួហ រាល់ោន     នចញចូលម្ចត ់ា រ  ពំុបា បិទបាងំ។  
ន្ារស្បាណខុរខ្ល ម ិរាងំ   ម ិរុញបំបាងំ   នមើលយល់ស្វយរុរ។  
ទុកនរមើនគអុជច ាុេះ    ឲ្យនចារចូលអទេះ   យកស្ទពយ ងំឡាយ។  
ស្រីមយួនរើចនលងកាែ កកាែ យ   ឮនលចចម្ចា យ   រលំងអទេះបី។  
នរមើរតាចចាតបកស ី   ចូលភូមអិងកដី   ចហស្ងកាដ តណ់ា។  
ស្រីមយួនដកោកក់ាយា   ស្បេះម្ស្បអាតាម    ឲ្យខនងនៅបដី។  
ទុកនរមើពរ់ស្កាយអស្បិយ   ន ើងអទេះឥតបី   ឥតនបើគណនា។  
ចហស្ងកាចហស្កពំុជា     ឹងស្ពាតស់្បារោន   ពំុបា ម្វងឆ្ងា យ។  
ស្រីមយួរកម់្វងអនាា យ   ររុំររសំ្វយ   រកន់ស្វតនររា។  
នៅម្ចតអ់ណដូ ងម្ចត ់ា រ   បីដូចមជជរា   ឆ្ងម លាកស់្កចក។  
ចហស្ងឥតបីនបើរក    នររារំកក   ម ិចុករកង់ាយ។  
ស្រីមយួនដើរនៅ តជ់ាយ   ឮលា ន់រទើរធ្លា យ  ស្បងពីរ ធឹក។  
រំពតោ់ចោ់ចម ិ ឹក    នដើរឮគគឹក   នរមើរូររ ទេះ។  
ញុាំនញើរំនណើ រលេះ    ោកន់ជើងនលើអទេះ  គស្ោងំគនស្គង។  
កនស្កើកអទេះ ងំបីម្លាង    ដូចកលនគម្រង  របរ់នចញនៅ។  
ស្រីមយួន ើញស្ទពយនៅអាូវ   ក ាងៃួរនៅ   ម ិចាបន់ចញទុក។  
ពំុនចរចំនណរនៅមុខ    ពំុនចេះោកទុ់ក   រាយរាល់ម្តម្លាង។  
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ស្ទពយននាេះរលរ់នចញឯង   ចហស្ង រ់ម្ទង   ន្ាើឲ្យអ តរាយ។  
ន េះឆីចំណី ូវបាយ    លបលូកកកាយ   ពមពំុរណាដ ប។់  
កូ នអើយន េះនៃើយចូរស្វដ ប ់  នៅកដីឧបស្ទព     ងំដបស់្បការ។  
ឲ្យនចៀរអរ់ ងំន េះណា   ឲ្យនរៀ លកខណា    ងំស្បាពីំរអង។  
គឺស្ពេះម្ច បុណយក ាង    នទរនាម្ចងចង   ជាបទោថា។  
មយួម្ចតុមយួមតិតភរយិា   កាតុភរយិា     រភរយិាអង។  
 ងំប ួស្បនរើរឥតៃមង   គរួឲ្យចាចំង    ទុកកនុងអងាគ ។  
រឯីនៅម្ចតុភរយិា    ស្បព ធននាេះជា    នលាកទុកនរមើម្ចដ យ។  
ចរតិបីស្បការកនុងកាយ    មយួចងខ់ាល់ខ្លា យ   ស្បនយាជ ឲ៍្យបដី។  
បា នងាើងរុងនរឿងឮលប ី   ម ិឲ្យអាបប់ដី    ឲ្យបា រកតិយរ។  
មយួនបើបដីនរាៀកពាកច់ារ់   យកងមីឲ្យផ្កា រ់    ចារ់នរាៀកខាួ ឯង។  
នចេះនរៀបរណាដ បត់ាកម់្តង   ចំណីអងម្រាង    រកមកឲ្យបដី។  
មយួនបើបដីឈ្ថឺាា តអ់ាី    ស្ពួយស្បឹងនមើលបដី   រកថាន រំងាូវ។  
រកនពទយនមមត ូ់វស្គូ    នស្ោេះយាមគ គូ់រ   នមើលបដីឲ្យជា។  
រឯីនៅកាតុភរយិា    ស្បនរើរនស្វភា    ស្បព ធនរមើបង។  
ននាេះម្ច ចរតិពីរអង    ដូចបែូ  ិងបង    ចិតតមូលមយួស្បាណ។  
មយួន្ាើឲ្យបដីនកសមកា ត    របរ់បដីបា     នចេះទុករកា។  
មយួន េះឮពាកយអនកណា   នគតិេះនដៀលថា    ស្រដីពីបដី។  
ពំុស្តូវអាស្រូវអស្បិយ    នចេះការនករ តិ៍បដី    ម្បរបា ជារុខ។  
ន េះបីនបើបដីម្ច ទុកខ    គិតឲ្យបា រុខ   យកខាួ ធ្លនា។  
មយួនស្វតឯមតិតភរយិា    ម្ច ចរតិជា    បីស្បការមញិ។  
បីដូចកលមតិតរម្ចា ញ់    ម្ច ចិតតអរ់អញ   ម ិឲ្យម្ច ៃមង។  
បីដូចកលបែូ  ិងបង    ស្បារយូរលងន់ហង   នទើបមកជបួោន ។  
ម្ច ចិតតស្បតិពទ័ធមៃិម្ច   ដបតិបា ជួបោន    ម ិឲ្យម្ច ៃមង។  
មយួម្ច ម្ចរយាទក ាង   ន េះន ើញស្បុរអង   ម ិនលែៀងចិតតនៅ។  
រ ីរភរយិាននាេះកូវ    កនុងម្ចស្តាស្តូវ    ស្បព ធខ្ុ ំបដី។  
ចរតិស្បាបីំស្បការខមី    មយួចិតតខ្លា ចបដ ី   ម្ស្កងបដីវាយនជរ។  
ស្បុងចិតតការគិតខ្លម រនគ   ម ិឲ្យបដីនជរ    បននាទ រខាួ បា ។  
ន េះខឹងបដីហស្កប ុនាម      ម ិនចេះនៅហ    នឆាើយន ា្ េះតម្ចត។់  
មយួន េះបដីននាេះកាចកាដ ត ់  ខឹងដល់វាយវាត ់  នជរនចារដកទង។  
ម ិហ៊ា  នឆាើយន ា្ េះរលំង   តតបនៅអង    ម្ស្កងឮនករ តិ៍ឆ្ងា យ។  
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មយួនចេះស្បោបន់រៀបបាយ   បដីនដើរជិតឆ្ងា យ   ម ិហ៊ា  បរនិភាគ។  
អតច់ាទំស្ម្ចបំដីមក    ជបួជំុនទើបយក   បរនិភាគអងោន ។  
ន េះឯងនៅ រភរយិា   រនមដចភគវា   នទរនានស្បារស្បាប។់  
នបើអរ់ស្រីណាបា ស្វដ ប ់  យកទុកជាចាប ់ កនុងស្បាណរពាហងា។  
លុេះអរ់អាយុកសណិកសយ័   បា នៅនកើតឰ   តុរិតរួគន៌ាយ។  
 ឹងបា នកសមកា តពណណ រាយ   នរពរុខរបាយ   ិរទុកខកយា។  
រឯីស្បព ធពំុជា     នពជឈឃ្លតភរយិា  ចរតិម្ច ប ួ។  
កំុឲ្យយកទុកខកនុងខាួ     ឲ្យនចៀរនចញជ ួ  នកើតកមមនវរា។  
មយួចិតតគំ ិតចងជ់ា    ឆ្ងា រ់នឆាើយបំពារ  បំពា ឲ្យបដី។  
ស្បទូររងឹរូរខ្ូវខ្ី    ម ិនចេះចាញ់បដី   ថាឯងស្ោ ន់បើ។  
នឆាើយឆាងរូររងបនណដើ រ   ចងន់ ា្ េះឲ្យនរមើ  ឲ្យនលើរបដីវញិ។  
មយួម ិចងន់្ាើបំនពញ    បងាែ បប់ដីវញិ   ឲ្យនងាើងខាួ ឯង។  
អាងនចេះនដៀលតិេះពំុម្ស្កង   ឲ្យបដីស្វដ បឯ់ង   នោយចិតតអ ធពាល។  
មយួម្ច ចិតតននាេះនស្រើបស្ស្វល  ចងន់ស្តកស្តអាល  ចាលនពញមុខបដី។  
មយួចិតតស្ទឹរដិស្ទុរដអស្បិយ   ចងរ់ម្ចា បប់ដី   ស្រឡាញ់ស្បុរនទៀត។  
គិតកាបរ់ម្ចា បប់ងន់មសៀត    ឹងយកស្បុរនទៀត  ន្ាើបដីមរណា។  

រឯីរស្តូវភរយិា    ចរតិពំុជា    ស្បាពីំរស្បការ។  
មយួម ិខ្លា ចបដីអាតាម     បងាគ បស់្តងណ់ា   ពំុន្ាើតាមចិតត។  
មយួស្ទឹងស្ទមងឹនរាៀមស្វា ត ់  បដរួីរបីម្ច ត ់   ពំុស្រដីអង។  
មយួបដីស្រដីគ ាង    ស្បនៅចាបអ់ង   ពំុចូលចិតតស្វដ ប។់  
មយួម ិចងឲ់្យបដីោប ់   ម ិចងស់្បោប ់   ឲ្យបដីងាុ ំនងាើង។  
មយួន េះ ឹងស្រដីន ើង   ពាកយ្ំចនចើង    ចនចរ ឹងបដី។  
មយួន េះបដីនលាេះខ្ុ ំស្រី    វាបនស្មើបដី    ម ិឲ្យអាកអ់ ។់  
ន ើញោបរ់ងីរែបក់ាន ញ់ោន   ់  កនុងចិតតស្បចណ័ឌ    នជរថានាយអាយ។  
មយួដបតិបដីម្ច ស្វហយ   ៃួរម្ៃករុរស្វយ   ឲ្យបដីអាស្រូវ។  
រនីចារភរយិាននាេះកូវ    ចរតិពំុស្តូវ    ម្ច បីស្បការ។  
មយួចងច់ាយស្ទពយបដីណា   ឲ្យខូចអស្វរ    ម ិគងជ់ាលែ។  
មយួបដីឃ្លម តខមីខំរក ៍   របរ់បា មក ៍   ម ិម្ង ទុំក។  
លួចឲ្យនៅម្ចដ យឪពុក    បដីរួររកមុខ    ម ិស្បាបន់ ើយណា។  
មយួខជិលម ិចងន់្ាើការ    កុៃកមុស្វ    ថាឯងរវល់។  
នដកនលងចំម្ខងអរ់កល   លុេះបដីនគយល់    ពុតន្ាើជាឈ្។ឺ  
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រស្ាបអ់្នកចូ្បលច្បតិតអាននិងតមមកើងរិលបៈអ្កសរសាស្តរតខ្មែរ 
 

 
ទទូរនដកងាូរៃុឺៗ    បដីនៅម ិឮ   ពុតចងម់្តស្វា ប។់  
ន េះនៅស្បព ធពំុោប ់   ស្រីណាកា ខ់្លជ ប ់ ពំុម្ដលរស្វយ។  
លុេះអរ់អាយុកាយ័កាា យ   ធ្លា កន់ៅអបាយ   ងំប ួចំពូក។  
ម្តង ឹងរងទុកខរងនស្វក   រនំោេះរចួមក   នកើតជាម ុរសនខទើយ។  
នៃតុអកុរលន េះនៃើយ   ដបតិខាួ ឥតនស្តើយ  ន្ាើខុរគ ាង។  
ខុរវតតស្បតិបតតិឆ្ងគ ឆំគង    ម ិនរៀងម ិរង   ខុរ ឹងចាបស់្រី។  
ម្ចកង់ាយននាេះម្ច ស្បាបីំ   ម្ច កនុងបាលី   ស្ពេះ្មន៌លាកថា។  
ម្ចកង់ាយមយួននាេះឯងណា   ដបតិបដីពិការ   ម ិបា ម ួម្ច។ំ  
ខឹងរែប់្ ុញងបម់ ិស្  ំ  ម ិម្ច រកថាន  ំ  ស្គូនស្ោេះនមមត។់  
នមើលបដីឲ្យជាឆ្ងបអុ់ត    ខឹងវញិម ិអត ់  ប ឲ់្យបដីស្វា ប។់  
ម្ចកង់ាយមយួបដីខសតស់្ទពយ   ោម  នករនកាេះោប ់ នរមើ ឹងអាតាម ។  
នដៀលតមេះថាស្ចារនោយស្វរ   នស្ពាេះខជិលន្ាើការ  នទើបោម  របរ់។  
ម្ចកង់ាយតបតិបដីអបបយរ   ឯងស្តកូលខពរ់  ពូជពងសពំុនរមើ។  
នឆមើងខាួ ឲ្យបដីបនស្មើ    ន ា្ េះន ើងនៃើយនដើរ  នដៀលតមេះពូជពងស។  
ម្ចកង់ាយមយួដបតិបដីលាង ់  នលា ខាួ ស្ទមង ់  ស្ទមកយ់តឺយូរ។  
នដៀលតមេះពំុនចេះអារូរ    រមដនីខ្លម េះខមូរ   ម ិម្ស្កងប ុ រក។់  
ម្ចកង់ាយមយួបដីអាស្កក ់  ស្វចន់លម ប ប ក ់  មុខអុតរីុរុរ។  
កស្ត ទលរាងរលស្កអុេះ    រកស់្វា ញរាូវរុរ  នពាេះ្ំប ុ ពាង។  
ខាួ ឯងចិម្ ា្ ងរូបរាង    ខាួ រលែជាង   ថាបដីម ិរម។  
ម្ចកង់ាយមយួបដីម ិខំ    ន្ាើការនលលំា   ម្  នដើរនលង។  
នឆាៀតនឆាើយនបាេះពាកយគនស្គង   ន ា្ េះនជរម ិនឈ្ាង  គិតខុរម្ចស្តា។  
ម្ចកង់ាយមយួបដីអឹកស្ស្វ   ស្រវងឹនចាលការ  នដើរនលងម្តលនតា។  
ពាកយនកែងរានំស្ចៀងនឡាៗ   ឲ្យម្ឆាស្ពុរនឆ្ង   នអែើលភ្ាកកូ់ នៅ។  
ឮម្ចតប់ដីនៃើយខឹងនដដ     ស្បនទចនជរនៅ   តាមនោយចិតតកាន ញ់។  
ម្ចកង់ាយមយួនទៀតននាេះមញិ   ដបតិបដីស្រឡាញ់  លលូកស្បម្ ង។  
មលួបិចចាកចុ់ចជាម្លបង   ម ិម្ច នកាតម្ស្កង  បា ចិតតនជរវញិ។  
ដបតិម្តយល់នគស្រឡាញ់   ស្រដីអងមញិ   គំនរាេះគំនរ ើយ។  
ន្ាើកាន ញ់ម្បរនចញស្ពនងើយ   នគ ឹងកន តើយ   កនិចកនកម់្ចយា។  
ពំុបា នកសមកា ត ឹងោន    ម្ចកង់ាយន េះជា  គស្មបស់្បាពីំរ។  
កូ នអើយន េះនៃើយចាបស់្រី   ឲ្យកូ ពិរី   រកនរៀ រកា។  
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យកទុកកនុងអងគអាតាម     ស្បនរើរកាដ តណ់ា   នកើតរុខរួរដី។  
ស្បនរើរ ងំនានលាកិយ   ន េះបរនលាកកដី   រឹងលុេះស្បាថាន ។  
ន េះចិតតគ គិ់តរចាា     ជាពុទធម្ចតា    រឹងបា បរបូិរណ៍។  
ដូចចិតតឆុតឆ្ងបពំុ់យូរ    កបនកើតរមបូរ    រមបតតិស្ទពយអង។  
នកើតយរខពងខ់ពរ់ក ាង   យ ឺយូរឥតៃមង   ដូចកដីស្បាថាន ។  
ចាបន់ េះឧតតមហងាថាា     ន េះស្រីឯណា    ឮនៃើយម្ច ភព័ា។  
ជាលែកស្មបា ស្វដ ប ់   ស្វដ បន់ៃើយចូរចាប ់  ចូរចាសំ្គបោ់ន ។  
បា ដល់មគគអលរួោ៌    ស្បនរើរនស្វភា    ចូរចាកំុំនភាច។  
ចរចាអរ់អាងព៌ាកយនពច  ៍  ពាកយពិតកាពយកិចា   បរបូិរណ៍ស្បហព។  
ស្បាជ្ាម្ស្បរឯីនាមហ     ខ្ុ ំន ម្ េះមុ ឺ ហម    ម្ម ម្ច រ ធ ។  
ម្ច ចិតតកចួគិតកាពា    កបនកើតស្ជេះថាា     នស្តកស្តងកុ់រល។  
រចាា ស្បាថាន មគគអល    អុរអុរនយាបល់   នលចនលើកទុកនៅ។  
ន េះបីនរចកដីខុរស្តូវ    រូម  តស្មូវ    តស្មងឲ់្យអង។  
កំុតមេះតិេះនដៀលន ើយនហង   រូមស្វងអលអង   ទុកតស្វរនា។  
រស្ម្ចបជ់ាចាបម់្ចស្តា    រូនរចបការា    បរបូិរណ៍ម្ចងចប៕់   
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