
ចំរ ៀង៖  ប្រលងអាយ ៉ៃ  
 

ឪពុកនាងរេត្រី៖ សូេជំរាបអស់រោកអនកនាងជាទីរេត្រី  ដដលេក 
កំសាន្តកនុងឱកាសបុណ្យផ្កា ត្ាក់រន្េះថា  ត្កុេអាយ ៉ៃរ ងីខ្ុ ំន្ឹងរបីក 
រអា មាន្កា ត្បលងត្បដជងេួ   របីសិន្អស់រោកអនកណារឡងី 
េករត្ចៀងឈនេះកូន្ត្សីខ្ុ ំ  រនាេះខ្ុ ំន្ឹងរលីកនាងរអា រ្វីជាត្បពន្ធភ្លា េ! 
(សំរលងទេះយដ) 
ឪពុកនាងរេត្រី៖ មាន្អនកណាហ៊ា ន្រឡងីរទ?  មាន្អនកណាហ៊ា ន្ 
រឡងីរទ? 
កំរោេះទីេួ ៖   ាទ៎!  ខ្ុ ំ!   ខ្ុ ំសំុរត្ចៀងជាេួ នាង! 
ឪពុកនាងរេត្រី៖ លអ!  របីអញ្ច ឹងអនករលាង  ចអំីរទៀរ? 
(រលាងចប់រ្តីេរលង) 
កំរោេះទីេួ ៖    ពុទ្ធោ អរហំតងំហហកទ្មឃ  រនទះបាញ់ហបកកាលទ្មក្កបី។ 
   ដដខ្ុ កំ្បយម្ជងខង់ខ្ុលុំត  សទំ្បារទ្ចញភលុតប ុនភលុកដរំ។ី 
   ទ្ៅឯណានាងទ្មក្តី   សូមអទ្ ជ្ើញក្សីមកទ្ក្ចៀងកុទំ្អៀន។ 

ឱទ្ៅពនលកពកពទ្នលច   ពកបានបនតិចអញទះពទ្នលៀន។ 
   ធមមតនំប ច្ុ កក្តូវហតមានទ្លាយ ទ្លើកដដបង់ទ្បាយក្តូវទ្ោយទ្ចះទ្លបៀន។ 
 
នាងរេត្រី៖    ខ្ុមំកដល់ទ្ហើយទ្អើយអនកទ្សមៀន  ខ្ុមំិនហមនទ្អៀនដូចអនកថាអី។ 
   កងិងកងង់ហកបរទ្ដើមទ្ងង ក   ទ្ោយហតហ៊ា នទ្ក្ងកចាស់ជាហ៊ា នសតី។ 
   ក្តីក្ពលូងទ្ៅមាត់ក្បលាយ  រលាស់ទ្ងត ងខ្ចច យហកបរគល់ពដនល។ 
   ឮថាក្បុសបងជាអនកលប ី  ចសំ្តត ប់សដំីអូនសួរទ្ោយទ្ឆលើយ។ 
   វជិាជ អវីខលះហដលមិនបាច់ទ្រៀន  ទ្ហើយទ្ចះទ្ពញក្បាយណាា៎ ក្តយទ្ក្តើយ។ 
   ទ្គទ្ចះទ្យើងទ្ចះធងំអស់គ្នន   ទ្ចះគ្នម នក្គូបាសូមអនកទ្ឆលើយ។ 

ទ្តើមានប ុនាម នណាក្តយទ្ក្តើយ  ក្បុសកុកំទ្នតើយទ្ឆលើយក្បាប់មកក្សី។ 
 
កំរោេះទីេួ ៖    ក្ពលឹងសួរទ្នះទ្ពញទ្ៅហបលក  ចជំាទ្ជើងឯកខ្ចងសដំី។ 
   មនុសសទ្កើតទ្ឡើងកនុងទ្លាង  តងំពីកុមារដល់ដឹងកតី។ 
   ទ្បើមិនបាច់ទ្រៀនមិនទ្ចះអី   ក្ទឹសតីថាទ្ចះមកពីទ្រៀន។   
 
នាងរេត្រី៖    ឆ្ងង យណាស់ៗខុសឆ្ងង យណាស់   គ្នម នទ្កតគ្នម នប ះទ្ទអនកទ្សមៀន។ 
   ក្កទ្លចក្កលាស់ទ្ក្ងមទ្ដើមក្កលាញ់  ក្កឡដាក់ខ្ចល ញ់ទ្ៅទ្កៀនក្កទ្លៀន។ 
   ទ្ឆលើយមកមិនក្តូវគួរទ្ោយទ្អៀន   សូមទ្ធសអនកទ្សមៀនថយទ្ចញទ្ៅ។ 
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ឪពុកនាងរេត្រី៖ ហ៎កចញ់មាន ក់រហ ី   មាន្អនកណាហ៊ា ន្រឡងីរទៀររទ?  
កំរោេះទីពី ៖   របីគ្មា ន្អនកណាហ៊ា ន្  ទុករអា ខ្ុ ំរឡងីកំដ អនកនាងចុេះ! 
 
នាងរេត្រី៖    រាងទ្ៅទ្មើលហតជីងចក់រលូត  
 ទ្សទើរកអករបូតទ្ឡើងមកទ្ធវើអី។ 
   មុខស្តល ងំហភនកសលក់ដូចក្តីស្តល ត  
 មុខដូចក្កឡាតឈលក់ទឹកក្តី។ 
 
កំរោេះទីពី ៖    ោហនឹងមកពីពាងនាងមិនក្គបអី  
 ក្កឡាតចដក្ងវាឈលក់ទ្លងទ្ៅ។ 

 
នាងរេត្រី៖    កុធំន់ស៊ាកទ្សៀតដូចទ្សនៀតទ្ពាត   ក្បយ័តនខ្ុ ទំ្ដាតដូចអទំ្ៅ។ 
 
កំរោេះទីពី ៖    ទ្មើលនាងមានក្តទ្ណាតប ុណាា ទ្ៅ  ទ្មតត ពាលទ្ៅហចកមួយផង។ 
  
នាងរេត្រី៖    ក្បុសទ្នះមាឌតូចសដំីធ ំ   ក្ចមុះដូចក្គមំាត់ដូចខ្ង។ 
  
កំរោេះទីពី ៖    ទ្បើនាងទទំ្នរយកចនក្តង   ចទំ្មើលក្គបំងពងមិនទ្ចះធុញ។  
 
នាងរេត្រី៖    ឈប់សិនៗអនកក្បុសសងវិត   កុដូំចងបំិតហន់ទ្លើក្ជុញ។ 
   ខ្ុចំង់ដឹងពីវជិាជ ចទំ្យះ    ទ្ចះមិនបាច់ទ្រៀនទ្ហើយមិនទ្ចះសុញ។ 
 
កំរោេះទីពី ៖    ទ្ហអើអ ច្ឹ ងចសំ្តត ប់អនកក្តឡុញ   ខ្ុ ទំ្ឆលើយមិនធុញទ្ោយអនកស្តត ប់។ 
   វជិាជ ហដលទ្ចះមិនបាច់ទ្រៀន   ខ្ុ ទំ្ឆលើយមិនទ្អៀនតមលដំាប់។ 
   គឺមានក្បាយំ ងចូរនាងស្តត ប់   ខ្ុនឹំងទ្រៀបរាប់ទ្ោយពិស្តត ។ 

ទីមួយទ្កើតទ្ឡើងគឺទ្ចះយ ំ   ទីពីរទ្ចះទ្សើចណាា៎ ជីវា ។ 
ទីបីទ្ចះសីុទ្ចះទ្ោងត     ទីបួនទ្ឆលឆ្ងល រកបងខន់។ 

 
នាងរេត្រី៖    មួយពីរបីបួនជួនរយតំ     ទ្ឆលើយហនឹងទ្ឆលើយសមលអទ្ពកពន់។ 
   ទ្ៅខវះមួយទ្ទៀតណាតូចតន់   ទ្ឆលើយក្បាប់រួសរាន់កុសំង្កា ។ 
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កំរោេះទីពី ៖    ទីក្បាគំឺវជិាជ ដួងចិតត    អនកក្សុកឆ្ងង យជិតថាទ្សនហ។ 
   វជិាជ ទ្នះមានទ្រៀនពីនរណា   ក្បុសក្សីក្គប់គ្នន ទ្ចះធងំអស់។ 

ទ្ចះទ្ថើបទ្ចះបឺតទ្ចះជ ជ្ក់   ទ្ចះភលឹកទ្ចះភលក់ទ្ចះកនិកនក់។ 
បទ្បាសអហងអលសពវទ្កៀនទ្ងះ   តងំពីចុងសក់ដល់បាតទ្ជើង។ 
វជិាជ ហនឹងខ្ចល ងំជាងទ្គឯង    ជួនក្តជាក់ទ្ក្សងជួនដូចទ្ភលើង។ 
ជួនក្បងច់តូងដួលបះទ្ជើង   ធងំទ្គធងំទ្យើងដឹងស្តយសុះ។ 
ខ្ុ ទំ្ឆលើយក្គប់ទ្ហើយណាា៎ ក្សស់ក្សី   ខុសក្តូវទ្មតចកតីសូមថាចុះ។ 
 

នាងរេត្រី៖    ក្បុសទ្ឆលើយសមរម្ក្តូវធងំអស់   ក្សីក្សស់សូមចុះចញ់លបងទ្ហើយ។ 
 
មាត  នាងរេត្រី៖  ពុីកវា  ចុេះអន្ទិររនាេះេកពីណា  រត្ចៀងទាល់ដរកូន្រ ងីរឆាី េិន្ ចួ? 
ឪពុកនាងរេត្រី៖  សី  គួ រអា រតត ដេន្!   េិន្អីរទ  ចអំញរឡងីរៅសាក! 
 
ឪពុកនាងរេត្រី៖    កយតុ រកទ្យត ៀរទ្ៅវតតកណាត ល   កយតូ បជិះផាលទ្ៅវតតកយតឹ ង។ 
   អនទិតឯងមកពីក្សុកណា    បានជាទ្វាហរគួរទ្ោយអញខឹង។ 
   កូនក្កមុអំញស្តអ តមលឹងៗ    ទ្មតចក៏ខកំ្បឹងទ្ពាលមិនគបប។ី  
 
កំរោេះទីពី ៖    ទ្ទហ៍  ពូឯងកុទំ្ពាលពាក្ទ្ផតសផាត ស  ក្បយ័តនខ្ុទំះទ្បុើងទ្ៅដល់ដី។ 
 
ឪពុកនាងរេត្រី៖    យ ស  ោទ្កមងបុិនទ្មដដ    តិចអញទ្ញចដូចដចមិនទ្ោយសល់។ 
 
កំរោេះទីពី ៖    ដចខ្ុជំាដចទ្ជើងក្បាបំី    ទ្ញចក្តឹមក្មាមដដក្គ្នន់ក្សងល់។ 
   វាទ្ចះរុលតបុលចូលក្កទ្លៀត   ហតពូោល ត់ទ្សនៀតចូលទ្ៅដល់គុល។ 
   ទ្កើតកូនពូនទ្ៅទ្ក្ចើនទ្ពកសល់   សីុរះដល់គុលហសងទលំាក់ទឹក។ 
  
មាត  នាងរេត្រី៖ អីយ៉ៃ   ឪវាចញ់អាអន្ទិររនាេះរទៀររហ ីររី ... រៅរ្វីអីរទៀរ   រឡងីរៅពន្ាេះវាសិន្!    
 
កំរោេះទីពី ៖    ឱ អ៊ាកំ្សីខទំ្ឡើងមកទ្ធវើអី    ទ្ក្ពាះនាងទ្មក្តីចញ់ខ្ុធំងំរស់។ 
   ទ្បើតមពាក្ហដលទ្លាកពូសតី   ខ្ុ កំ្តូវទ្ធវើបតីកូនទ្លាកអ៊ាទំ្ស្តម ះ។ 
  
មាត  នាងរេត្រី៖    ថយទ្ចញៗអនកកទំ្លាះ    ក្បយ័តនអញទ្គ្នះមួយហកងដដ។ 
   ឯងទ្នះចជំារខំ្ចនហមន    ទ្ធវើទ្ោយបុយ្ធនោប់រាសី។ 
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កំរោេះទីពី ៖    ទ្ទហ៍  ចុះហក្កងទ្ក្ចៀងឈនះក្ពមទ្ៅទ្ធវើបតី  ឥឡូវទ្មតចសតីទ្ផតសផាត ស់ទ្ៅវញិ។ 
 
 
អនករដីេកា ៖   ី  កដរករ់រ ា្ េះអនកចូលបចច័ េិន្ាន្  ររីវាយ៉ៃ ងរេ៉ៃចអស់រហ ីអនករត្ចៀងអាយ ៉ៃទាងំហឹនង? 
 
អនករដីេកា ៖  ោដយ រវល់ហតទ្ ល្ ះគ្នន     ខ្ុអំនកទ្ដើមងរមិនទ្ោយលុយ។ 
   មនុសសហដលចូលមកចប់កុសល   ទ្គនាគំ្នន ទ្ដើរទ្ៅវញិរពុយ ។ 
 
ឪពុកនាងរេត្រី៖    ទ្ម ចក៏ថាមិនទ្ោយលុយ    ខូចខ្ចតហុងស៊ាុយខ្ុអំស់សនោឹក។ 
 
មាត  នាងរេត្រី៖    ទ្រឿងហនឹងមកពីអនទិតឯង    ចូលមកថាល ហថលងទ្ោយវរវកឹ។ 
 
កំរោេះទីេួ ៖    អីយ ទ្រាងលាន់ឮក្គឹកៗ    ខទំ្ៅវរវកឹដល់ណាទ្ទៀត។ 
 
នាងរេត្រី៖    នឹកទ្ឡើងទ្តត កតួលដូចអួលងត ម   សអប់ក្បុសមុខឆ្ងល មរងឹទ្ចលទ្មសៀត។ 
 
កំរោេះទីពី ៖    ហអ   ទ្បើដឹងថាចញ់ទ្ៅទ្ោយទ្សងៀមទ្ៅ  កុទំ្ពាលងូវៗដល់ណាទ្ទៀត។ 
  
អនករដីេកា ៖  មាន ក់ៗសុទោហតគ្នម នមារយទ   ទ្ក្ចៀងគ្នម នជីរជាតិទ្ ល្ ះហតគ្នន ។ 
 
 

 
 
 


