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សំរង់កំណាព្យខ្លះរបស់លោកម ៉ុក សឱំក 
 

មេអំមៅនងិដងកូវ 
 
មមអមំៅថា   អាមោរមោហា   អាដង្កូ វមនេះ 
រូបរាង្អារររ់   រររវរ់អវីមមលលេះ   រលិនខ្លួនឆ្អា បម្ាេះ 

អញមខ្ពើមណាស់ណ៎ា។ 
មៅណាមៅមោល  អារាតនមោល   ជាអោថា 
មមេចរ៏គម ល្ើន   រពម ើនអស្ចា រយ   វារមលង្មលើផ្កក  

ផ្កក មនេះបាត់រលិន។ 
មចៀសមចញមអាយឆ្អប់  ខ្មំៅនឹង្ស្ចល ប់   នឹង្បញទធិភមរនិទ 
ចិញ្ាឹ មជីវតិ   នឹង្ផ្កក ោនរលិន   ជាតិឯង្ជាតិ ីន 

មៅសីុលាមរមៅ។ 
ដង្កូ វថាមយើ   ពីមសលិមិញមតើ   មភលចភ្លល មម ើយមៅ 
ស្ចទ បខ្លួនមៅមមើល  រតជារ់ឬមតេ    សតវមមអមំៅ 

មចញមៅពីណា។ 
មអាយដឹង្ជាតិខ្លួន  សឹមមលង្សនួំន   មដៀលតិេះតាមារ 
រុអំាលតមេះអញ   ជាមមជាបា   ដូចពារយឧបោ 

បាចខ្ាច់រោសខ្យល់។ 
 
********************* 
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គណុគ្គូ 
 មមលឪោនគុណ គុណោនទមងន់ ធងន់ដូចរបថពី 

 គ្មម នអវីនឹង្សង្ គុណមលារទងំ្ទវី ោសបលុនគិរ ី
  ថ្ថលពុំមសមើមហាង្ ។ 

 ររីគបូាធាយ គួរទុរដូចោា យ ឪពុរមយើង្ផង្ 

 របិតមរបៀនរបមៅ មោយនូវគនលង្ ពុឲំ្យឆ្អគ ំ្ គង្ 

  នឹង្ចាប់ស្ចលា។ 

 ឲ្យដឹង្ឲ្យមចេះ ឲ្យោនតរមិេះ ររសីុមធវើារ 
 ោនមររ េិ៍ោនម ម្ េះ ោនយសសាេ  ោនទងំ្បរវិារ 
  មនុសសសតវសោទ យ ។ 

 រូបរគបូាត់មៅ មររ េិ៍ម ម្ េះគង់្មៅ នឹង្សិសសទងំ្ឡាយ 

 មដលោនរតញ្ញូ  នឹង្រគបូាធាយ អាចឲ្យពណណរាយ 

  របមោជន៍ទងំ្បី ។ 

     
      ********************* 

 

ផ្កក ឈូក 
 
បង្អុទូំរមៅ   ឮសូររគូរៗ   មៅមបេះផ្កក ឈូរ 

ដុេះរនុង្បឹង្ររ់។ 
ឱផ្កក ឈូរមអើយ   ដុេះមចញពីភរ់   គួរធុអំារររ់ 

មមេចម ើយឈងុយឈងប់។ 
ទងំ្មមើមររមៅ   មមៅឈងុយសពវ   ដុេះរនុង្ដីលបប់ 

រតលប់ជាលា។ 
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អ ខំ ្ុ ំ
បទលេងទឹក  (ឬបទភ៉ុជងគេោី?) 

 
រនុង្មពលមដលឈប់ពីរមខ្  ខ្ញុ មំៅរសុរមរស   មៅផទេះធរំសី។ 
អ ខំ្ញុោំនមគ្មររបី    រគ្មន់ភជួ ររាស់ដី   មធវើមរសចាំរ។ 
មរៀង្រាល់មតមខ្វសា   រនុង្ឆ្អន មំនេះណា   គ្មម នមភលៀង្ធ្លល រ់មស្ចេះ។ 
មមើលរសូវរនុង្ររង្់រមលាេះ   ខ្លេះគ្មម នសល់មស្ចេះ  សូមទនមគសីុ។ 
មទើបឯអាខិ្លអាខូ្ច   មសវង្ររមតលួច   ចិញ្ាឹ មជីវតិ។ 
អនរោនរពួយរបាណរពួយចិតេ  ោល ចមនុសសទុចារតិ  វាមរញញីំ។ 
អនរររគ្មម នអង្ករសីុ   បញ្ា ដំីធលី   មគ្មមៅមគ្មម ម្ ល។ 
អ ខំ្ញុលំរ់មគ្មរូនមរាល   មលើសនឹង្អាមោល  ររបីម ើង្រ។ 
យររបារ់មអាយទនអនរររ  ទិញរសូវអង្ករ   ចិញ្ាឹ មរូនមៅ។ 
មអាយោនជីវតិតមៅ   មទេះបីលងង្់មលល    ជាខ្ញុរំាជារ។ 
អ ខំ្ញុជំាអនរឧសា ៍   ោនចិតេរជេះថាល    នឹង្ាររុសល។ 
មោលល េះម ើយោនមគមផេើមផេល់  រោស់នង្គ័ល   មិនមដលទិញមទ។ 
មគមធវើជូនាត់ទុរមររ េិ៍   មវលាទមំនរ   មគមរជួយភជួ រ។ 
មគគួរមោេះគ្មត់រតឹគួរ   ពុំោនជង្ជួរ   នឹង្ញតិណាមស្ចេះ។ 
ទឹរធលិំចភូមិគ្មត់អស់   គ្មត់ឥតរពួយមស្ចេះ  នឹង្មធវើមធនើរមៅ។ 
ញតិគ្មត់មរមូលខ្មួលមលម   មធវើរានមអាយមៅ   ោរ់រទពយសមបតេិ។ 
ពុំោនអនេរាយោា យោា ត់   ខូ្ចោតបង្់បាត់   ដូចរទពយមគមទ។ 
អ ខំ្ញុោំនមនេពូមរ    ោត់មិនទមំនរ   ថ្ដមជើង្មិនមសងៀម។ 
មលារោទំនឹំមទមំនៀម   ម ើយមលារពាោម  សចារុំសល។ 
របរពឹតេិមតផលូ វមគគផល   រតង្់រេីសល់វ លល់   មលារមវៀរដរាប។ 
មលារោល ចម ើយមអៀនោម សបាប  ររីររមថារទប   មលារមិនោម សម ើយ។ 
រូនមៅមលារធអំស់ម ើយ  មតង្មរមរឿយៗ   មគមៅមលារៗ។ 
ដុេះមពាេះសមំអារៗ   ខ្លេះមធវើជាមលារ   ខ្លេះមធវើជាថី។ 
ខ្លេះមធវើអនុមន្តនេី    ោនទងំ្មរគឿង្ឥ-  សសរយសធោ។  
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គ្រុងព្គ្ៃនគរ 
 
មរមអើយមរដល់  បានម ើ្ញមណឌ ល  ររុង្ថ្រពនគរ 
ជាទវ របុរ ី  ជាតិដីខ្យល់លា   មរើតរសូវអង្ករ 

បរបូិណ៌មពរថ្ររ។ 
របាល លសមំៅ   ចូលមរចតមៅ   ដង្មាេ ង្ដូចថ្រព 
ផទុរមសបៀង្អាហារ  ោមំចញរាល់ថ្ថង   ្លេះ្លង្ជលស័យ 

ថ្ដសតេសីទនេរ។ 
អនរតាង្របមទស   សរមសើរររុង្មនេះ   ថាមនុសសមរចើនលា 
ទងំ្រសីទងំ្របុស  សឹង្មចេះអរសរ   មទេះអនរររីររ 

រ៏ពុំលងង្់មលល ។ 
រសុរថ្រពនគរ   ោនមខ្តេមរចើនលា  ទងំ្រនុង្ទងំ្មរត 
ោនស្ចសន៍មផសង្ៗ  ចូលមរនិតយមៅ   មធវើជាដមខៅ  

មៅមរសេុរសេមភ។ 
ម ើយសឹង្មតោន  របារ់មរៀលរាប់លាន  និង្ហាង្ធំៗ  
អស់ទងំ្រូនឈនួល  មលម ខ្មួលរុេះរុ ំ  ោនចិតេខិ្តខ្ ំ

មធវើារយប់ថ្ថង។ 
គយគន់ោទី   ដូចររុង្បាល រសី   សបាយមពរថ្ររ 
រពេះពាយផ្កយផ្កត់  ពីោត់ជលស័យ   រតជារ់ រទយ័ 

ជាសុខ្មរសមរានេ។ 
 
 

          ********************* 
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មេចកតអំីណតគ់ងប់ានេំមរចដូចគ្ាថ្នា ! 
 
មបើចង្់មអាយរសួចដូចបោល    រតូវមតឧសា ៍ដុសមដរដុល។ 
មទេះោនរុសលអរុសល   រុោំមំសសផលមោេះជួយជូន។ 
រតូវមតខិ្តខ្រំទមំនឿយ ត់   ោោំត់អត់ធន់មរៀនចាប់របួន។ 
វជិាជ ស្ចរមពើមនេះោខំ្លួន    ពឹង្ពួនមិនមអាយររតាមទន់។ 
មបើមយើង្សមន្ត គ្ េះមនុសសមតារោល រ  ររីររលបំាររនុង្បចាុបបនន។ 
មទវតាចររនុង្មដនសុវណណ    មយើង្ោនអាសននមលារមរជាមមរជង្។ 
ាររររគប់មុខ្បនទុរមលើ    រតូវមធវើមអាយរួចពីមុខ្ឯង្។ 
មទើបអនរទងំ្ឡាយមគសញប់មសញង្   មាតមររង្ថវីថ្ដនិង្របាជាញ ។ 
មអាយមតរបឹង្មធវើមេង្បនេិច   គង្់មតសមំរចដូចរបាថាន ។ 
បលុមនេឥ ូវរតូវោប់ារ    មលារថាមនឿយមុនរសណុរមរាយ។ 
 
 

ម្វើទានមោយមោយម ម្ ោះ 
 
ោនមរមង្របុសោន រ់  ជួបនឹង្ោយោវ រ់  អង្គុយសូមទន 
ថាោយមអើយោយ  មមលលេះសមោយឃ្លល ន  សូមបមីតោន 

មួយមសនមៅរាល ។ 
ខ្ញុនឹំង្មធវើទន   ជូនោយមអាយបាន  ទិញអីពិស្ច 
ខ្ញុរំ៏គ្មម នមដរ   ោនមតមសោ   អមញ្ជើញពិស្ច 

មផាមម ើយឈងុយឆ្អង ញ់។ 
ស្ចធុមៅមអើយ   ោយអរមពរម ើយ  ម ើយោយរសលាញ់ 
សដំីមៅឯង្   មផាមម ើយឈងុយឆ្អង ញ់  មសោណាមិញ 

ឆ្អង ញ់ជាង្ពារយមៅ។ 
 

          ********************* 
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ចតិ តមាតាបិតា 
 មមលឳម ើ្ញោនគនិំត ររីមថលើមររីចិតេ រងឹ្រតឹរសឡាញ់ ។ 

 ថនមរូនមិនឲ្យខឹ្ង្ាន ញ់ ចណីំណាឆ្អង ញ់ ទុរឲ្យអារស័យ ។ 

 ថនិតថនមដូចមរវចរថ្ណ ដោ៏នតថ្មល មសមើដួង្មនរតា ។ 

 ោគំ្មន មបបន់មទពាេ  អាររសអនរតា រុឲំ្យឈឺថាក ត់ ។ 

 មិនមដលបមោទ សមួយោល ត់ សរមសើរឥតស្ចង ត់ របាប់តារបាប់ោយ។ 

 សរមសើរដល់គូរបាធាយ ម ើយមលើរថ្ដថាវ យ បង្គរំពេះវហិារ ។ 

 ថាម តុមតបុណយសភំ្លរ រពេះដ៏ឈនេះោរ រទរទង្់រូនមៅ ។ 

 ឲ្យោនជីវតិនិតយមៅ ចមំណេះរ៏មរៅ របាជាញ រ៏ថ្វ ។ 

 ម ើយោនោរោទលាថ្ររ នឹង្រិចារបថ្ព មគ្មរពគុណគ្មប់ ។ 

 រូនមនេះជារូនមដើមរទពយ វានឹង្ោនភ័ពវ សណំាង្ជាង្ឳ ។ 

********************** 

ទកុ ខមាា យ 
បទពំនោល 

 មគមៅមរៀនសូរតរាល់គ្មន  រមមអវីមតវា មិនចង្់មចេះដឹង្នឹង្មគ 

 មោអាវមសៀវមៅោនមដរ ធ្លោមលើមមល មមលររឲ្យរគប់របោប់ ។ 

 ឧសមភលើង្បាយទឹរោនរស្ចប់ មមលររសរោប់ សរំាងំ្ឲ្យរូនអារស័យ។ 

 មមលមនឿយទងំ្យប់ទងំ្ថ្ថង មរពាេះមតអនរថ្ថល ដូចដួង្ ឫទយ័ោតា។ 

 មោេះោនមមតាេ ររុណា មុទុតាឧមបាៅ  ឧបោនឹង្អវីពុំបាន ។ 

 មមាចមធវើឲ្យោា យរពួយរបាណ រពួយមរពាេះអនរគ្មម ន នូវចិតេរាប់អានមសៀនសូរត។ 

 មដើរមលង្ម  ដូច្កួត រួចររមរឿង្ភូត មរភរឲ្យោា យស្ចា ប់ភ្លងំ្ ។ 

 រាយបាយររបាយាា ងំ្ រតមីង្ៀតរតីអាងំ្ សីុរួចមដើរបាត់មៅមទៀត ។ 

 ទល់ពារ់រណាា លអរធ្លរត ោរំសីមរមទៀត រសីមោេះរបស់មគផង្ ។ 

 បមំពញទុរៅោា យមពរមហាង្ អាណិតោា យផង្ រុមំធវើឲ្យោា យោម សមគ ។ 

 ោា យមចេះមតថនមបមំព រុឲំ្យោា យមជរ មជរម ើយរបមទចផ្កា ស្ច ។ 

 ដបតិពារយរគូទយោា យថា អារររ់លារាីណា នឹង្មវៀរពុំរួចមទោង្ ។ 

 នឹង្ម ើ្ញទុរៅសុខ្មាលង្ៗ ជាតឹរជាតាង្          ឲ្យោង្រសមណាេះស្ចា យមរាយ។ 

 រូនមអើយរូនរុបំមណាា យ តាមចិតេទមំលាយ មោយចិតេអរតញ្ញូ  ។ 

 មិនយរមលារណាជារគូ មចេះមតតស ូ នឹង្មលារដ៏ោនគុណគ្មប់។ 

 តាមអវីរូនមគឥតចាប់ ឥតោនសណាា ប់ នឹង្ញតិសោា នោស់ទុ ំ។ 
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េមាា ញ់ៃីរនាក ់

បទបនោោ លកាក 

សម្លា ញ់ទី១៖ មមើលអាសោល ញ់ ឯង្ទូោម នឲ្យអញសម័រគ 

 តាមពុទធវចនៈ មោេះមតើរបមសើរដូចមមាច។ 

សម្លា ញ់ទី២៖ វមិសសោង្រតង់្ មិនឲ្យររង្ង់្ររង្ិច 

 រាជារសមរមច តាមរិចាគតិទងំ្បួន ។ 

 មធវើជាមន្តនេី ឲ្យតាងំ្មនេបីោជ ប់ខ្ជួន 

 គតិទងំ្បួន មនេះខ្លួនរុបំង់្មួយណា ។ 

 ឯង្មចេះរបមសើរ មមាចរ៏មិនមធវើរាជារ 
សម្លា ញ់ទី១៖ មបើមធវើរាល់គ្មន  អាណាមធវើមរសររសីុ ។ 

 ឯង្មធវើោមឺុន ឯអញររមវ ើនវាតទី 

 មធវើជាគូលី មមលអញឳអញរ៏រសួល ។ 

សម្លា ញ់ទី២៖ ឯង្សាីមនេះរតូវ បលុមនេមិនសូវទនួំល 

 ម ើ្ញមតខ្លួនរសួល មិនម ើ្ញរបមោជន៍នគរ ។ 

 រាជារមរៀបច ំ តារ់មតង្មថទងំ្ឲ្យលា 
 រពុំង្មតររ មិនទន់បមង្កើតបានរគប់ ។ 

 មទើបអញមនេះណា ខ្មំធវើរាជារថ្ថងយប់ 

 មិនោនធុញថប់ មគៀចរាញនឹង្រិចាារ ។ 

 ដូមចនេះរសុរមយើង្ នឹង្បានថកុ មំថកើង្មោយស្ចរ 
 រោល ងំ្ តាា  ម ើយនឹង្របាជាញ ថ្វវាង្ ។ 

សម្លា ញ់ទី១៖ ឯង្ោនស័រេិយស ថាអវីមិនខុ្សមិនមលាៀង្ 

 មធវើាររពមមរពៀង្ មនេះរ៏របថ្ពណាស់មហាង្។ 

 សូមឯង្របមៅ ទូោម នរូនមៅអញផង្ 

 ឲ្យតាមគនលង្ គនិំតឯង្គិតមួនោ ំ។ 

សម្លា ញ់ទី២៖ មយើង្ោនស្ចលា ោនរគូអាោរយមៅោ ំ

 រតួតរតាមថទ ំ របមៅទូោម នឲ្យមចេះ ។ 
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 មមលឪបមណាា យ រូនមៅនឹង្មធ្លល យមោយមធវស 

  ឯង្រុរំបម ស មតខ្មំគជិេះឯង្អូស ។ 

សម្លា ញ់ទី១៖ អញោនរូនបី បួននឹង្មីរសីរប ូស 

 មរើតរមមរើតបូស រជិំលរចអូសមពញខ្លួន។ 

សម្លា ញ់ទី២៖ ឯង្មិនសអំាត មទើបវាមរើតពាធិរបធួន 

 មបើមថោមួំន ផងូតទឹររពឹរលាង ចោនអវី ។ 

 រាីរសអំាត គួរសមជាោន តរូនរសី 

 រតូវឯង្មជរសាី ទងំ្របុសទងំ្រសីផង្ណា ។ 

 ស្ចប ូមួយដុ ំ ថ្ថងមួយលុយធមំទវតា 

 មបើឯង្មៅផារ ទិញមរឲ្យគ្មន ដុសមរាល ។ 

 មមើលមរមង្រខ្វរ់ ស្ចគ ងំ្សគមសលឹតសលរ់រាស់មររល 

 ដបតិជាតិរមំអល ោមំមររមីុរមរោស់ ។ 

 

********************** 
 

 

 
 


