
ចំេរៀង៖  ្របលង ៃយ ៉ 
 

ឪពុកនងេម្រត៖ី សូមជំ បអសេ់ កអនកនងជទីេម្រតី  ែដលមក 
កំ ន្តកនុងឱកសបុណយផក ្របកេ់នះថ  ្រកុម ៃយេ៉យងីខញុ ំនឹងេបីក 
េ យមនករ្របលង្របែជងមយួ  េបីសិនអស់េ កអនក េឡងី 
មកេ្រចៀងឈនះកូន្រសីខញុ  ំ េនះខញុ ំនឹងេលីកនងេ យេធ្វីជ្របពនធភ្ល ម! 
(សំេលងទះៃដ) 
ឪពុកនងេម្រត៖ី មនអនក ៊ នេឡងីេទ?  មនអនក ៊ ន 
េឡងីេទ? 
កំេ ះទីមយួ៖   បទ!៎  ខញុ ំ!   ខញុសំុំេ្រចៀងជមយួនង! 
ឪពុកនងេម្រត៖ី ល្អ!  េបីអញច ឹងអនកេភ្លង  ចអីំេទៀត? 
(េភ្លងចប់េផ្តីមេលង) 

កំេ ះទីមយួ៖    ពុេទធ អរហំ ងំែហកេមឃ  រនទះបញ់ែបកកបលេម្រកបី។ 
   ៃដខញុ ្ំរបណមយជងគង់ខញុលុំត  សេំបរេចញភ្លុតប៉ុនភ្លុកដរំ។ី 
   េនឯ នងេម្រតី   សូមអេញជើញ្រសីមកេ្រច ងកុេំអៀន។ 

ឱេពពន្លកពកពេន្លច   ពកបនបន្តិចអញទះពេន្ល ន។ 
   ធមម នបំញចុ ក្រតូវែតមនេលបយ េលើកៃដបង់េបយ្រតូវេ យេចះេលប ន។ 
 
នងេម្រតី៖    ខញុមំកដល់េហើយេអើយអនកេសម ន  ខញុ មិំនែមនេអៀនដូចអនកថអី។ 
   កងិងកងង់ែកបរេដើមេកង ក   េ យែត ៊ នេ្រកកចបស់ជ ៊ នស្តី។ 
   ្រតី្រពលូងេនមត្់រប យ  រ ស់េក្ត ងខច យែកបរគល់ពៃន្ល។ 
   ឮថ្របសុបងជអនកលប ី   ចំ ្ត បស់ដីំអូនសួរេ យេឆ្លើយ។ 
   វជិជ អ្វីខ្លះែដលមិនបច់េរៀន  េហើយេចះេពញ្របណ ៎ ្រ ណេ្រតើយ។ 
   េគេចះេយើងេចះទងំអស់គន   េចះគម ន្រគូបសូមអនកេឆ្លើយ។ 

េតើមនប៉ុនម ន ្រ ណេ្រតើយ  ្របសុកុកំេន្តើយេឆ្លើយ្របបម់ក្រសី។ 
 
កំេ ះទីមយួ៖    ្រពលឹងសួរេនះេពញេ ែប្លក  ចជំេជើងឯកខងសដីំ។ 
   មនុស េកើតេឡើងកនុងេ ក  ងំពីកុមរដល់ដឹងក្តី។ 
   េបើមិនបច់េរៀនមិនេចះអី   ្រទឹស្តីថេចះមកពីេរៀន។   
 
នងេម្រតី៖    ឆង យ ស់ៗខុសឆង យ ស់   គម នេកតគម នបះ៉េទអនកេសម ន។ 
   ្រកេលច្រក ស់េ្រកមេដើម្រក ញ់  ្រកឡ កខ់្ល ញ់េនេកៀន្រកេលៀន។ 
   េឆ្លើយមកមិន្រតូវគួរេ យេអៀន   សូមេទសអនកេសម នថយេចញេទ។ 
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ឪពុកនងេម្រតី៖ ហ៎កចញ់មន កេ់ហយី   មនអនក ៊ នេឡងីេទៀតេទ?  
កំេ ះទីពីរ៖   េបីគម នអនក ៊ ន  ទុកេ យខញុ ំេឡងីកំដរអនកនងចុះ! 
 

នងេម្រតី៖    ងេ េមើលែតជីងចក់រលូត  
 េសទើរក្អករបូតេឡើងមកេធ្វើអី។ 
   មុខ ្ល ងំែភនកស្លក់ដូច្រតី ្ល ត  
 មុខដូច្រក តឈ្លក់ទឹក្រតី។ 
 
កំេ ះទីពីរ៖    ហនឹងមកពីពងនងមិន្រគបអី  
 ្រក តចៃ្រង ឈ្លក់េលងេទ។ 

 
នងេម្រតី៖    កុទំនស៊់កេសៀតដូចេសន តេពត   ្របយ័តនខញុ េំ តដូចអេំព។ 
 
កំេ ះទីពីរ៖    េមើលនងមន្រតេ តប៉ុ ្ណ េទ  េម ្ត ពលេពែចកមួយផង។ 
  
នងេម្រតី៖    ្របសុេនះមឌតូចសដីំធ ំ    ្រចមុះដូច្រគមំតដូ់ចខយង។ 
  
កំេ ះទីពីរ៖    េបើនងទេំនរយកចន្រតង   ចេំមើល្រគបំងពងមិនេចះធុញ។  
 
នងេម្រតី៖    ឈបសិ់នៗអនក្របុសសង្វិត   កុដូំចកបិំត ន់េលើ្រជញុ។ 
   ខញុចំងដឹ់ងពីវជិជ ចេំណះ    េចះមិនបច់េរៀនេហើយមិនេចះសុញ។ 
 
កំេ ះទីពីរ៖    េហ្អើអញចឹ ងច ំ ្ត ប់អនក្រតឡុញ   ខញុ េំឆ្លើយមិនធុញេ យអនក ្ត ប់។ 
   វជិជ ែដលេចះមិនបច់េរៀន   ខញុ េំឆ្លើយមិនេអៀន មលំ ប់។ 
   គឺមន្របយ៉ំងចូរនង ្ត ប់   ខញុ នឹំងេរៀប ប់េ យពិ ្ត ។ 

ទីមួយេកើតេឡើងគឺេចះយ ំ   ទីពីរេចះេសើច ៎ ជី ៉ ។ 
ទីបីេចះសីុេចះេភក្ត     ទីបួនេឆ្លឆ្ល រកបងគន់។ 

 
នងេម្រតី៖    មួយពីរបីបួនជួនរណ្តំ     េឆ្លើយហនឹងេឆ្លើយសមល្អេពកពន់។ 
   េនខ្វះមួយេទៀត តូចតន ់   េឆ្លើយ្របប់រួស នកុ់សំងក ។ 
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កំេ ះទីពីរ៖    ទី្របគំឺវជិជ ដួងចិត្ត    អនក្រសុកឆង យជិតថេសន ។ 
   វជិជ េនះមនេរៀនពីនរ    ្របសុ្រសី្រគបគ់ន េចះទងំអស់។ 

េចះេថើបេចះបឺតេចះជញជ ក់   េចះភ្លឹកេចះភ្លក់េចះកនិកនក់។ 
បេបសអែង្អលសព្វេកៀនេកះ   ងំពីចុងសក់ដល់បតេជើង។ 
វជិជ ហនឹងខ្ល ងំជងេគឯង    ជួន្រតជក់េ្រសងជួនដូចេភ្លើង។ 
ជួន្របកចតូ់ងដួលបះេជើង   ទងំេគទងំេយើងដឹង យសុះ។ 
ខញុ េំឆ្លើយ្រគប់េហើយ ៎ ្រសស់្រសី   ខុស្រតូវេម្តចក្តីសូមថចុះ។ 
 

នងេម្រតី៖    ្របសុេឆ្លើយសមរមយ្រតូវទងំអស់   ្រសី្រសស់សូមចុះចញ់លបងេហើយ។ 
 
ម្ត យនងេម្រតី៖ យពុីក   ចុះអនទិតេនះមកពី   េ្រចៀងទលែ់តកូនេយងីេឆ្លីយមិនរចួ? 

ឪពុកនងេម្រតី៖ យសី  គរួេ យេក្ត ែមន!   មិនអីេទ  ចអំញេឡងីេទ ក! 

 

ឪពុកនងេម្រត៖ី    កណ្តុ រកេណ្ត រេនវត្តក ្ត ល   កណ្តូ បជិះផលេទវត្តកណ្តឹ ង។ 
   អនទិតឯងមកពី្រសុក     បនជេ រគួរេ យអញខឹង។ 
   កូន្រកមុអំញ ្អ តម្លឹងៗ    េម្តចកខ៏្ំរបឹងេពលមិនគបប។ី  
 
កំេ ះទីពីរ៖    េទហ៍  ពូឯងកុេំពលពកយេផ្តសផ្ត ស  ្របយ័តនខញុទំះេបុើងេទដល់ដី។ 
 
ឪពុកនងេម្រត៖ី    យ៉ស  េកមងបិុនេមៃដ    តិចអញេញចដូចៃចមិនេ យសល់។ 
 

កំេ ះទីពីរ៖    ៃចខញុជំៃចេជើង្របបីំ    េញច្រតឹម្រមមៃដ្រគន់្រសងល់។ 
   េចះរុលតបុលចូល្រកេលៀត   ែតពូភ្ល ត់េសន តចូលេទដល់គុល។ 
   េកើតកូនពូនេចេ្រចើនេពកសល់   សីុរះដល់គុលែសងទំ ក់ទឹក។ 
  
ម្ត យនងេម្រតី៖ អីយ៉  ឪ ចញ់ អនទិតេនះេទៀតេហយីេតី ... េនេធ្វីអីេទៀត   េឡងីេទពន្លះ សិន!    
 

កំេ ះទីពីរ៖    ឱ អ៊្ំរសីខេំឡើងមកេធ្វើអី    េ្រពះនងេម្រតីចញ់ខញុទំងំរស់។ 
   េបើ មពកយែដលេ កពូស្តី   ខញុ ្ំរតូវេធ្វើប្តីកូនេ កអ៊េំ ម ះ។ 
  
ម្ត យនងេម្រតី៖    ថយេចញៗអនកកេំ ះ    ្របយ័តនអញេគះមួយែកងៃដ។ 
   ឯងេនះចជំរខំនែមន    េធ្វើេ យបុណយទន ប់ សី។ 
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កំេ ះទីពីរ៖    េទហ៍  ចុះែ្រកងេ្រច ងឈនះ្រពមេទេធ្វើប្តី  ឥឡូវេម្តចស្តីេផ្តសផ្ត ស់េទវញិ។ 
 
 
អនកេដីមករ៖ យ ី រកែតកតេ់ឈម ះអនកចូលបចចយ័មិនបន  េតី យ៉ងេមច៉អសេ់ហយីអនកេ្រចៀង ៃយទ៉ងំហឹនង? 
 

អនកេដីមករ៖  ៃយ៉រវល់ែតេឈ្ល ះគន     ខញុអំនកេដើមករមិនេ យលុយ។ 
   មនុស ែដលចូលមកចបកុ់សល   េគនគំន េដើរេទវញិរពុយ ។ 
 
ឪពុកនងេម្រត៖ី    េម៉ចកថ៏មិនេ យលុយ    ខូចខតហុងសុ៊យខញុអំស់សនធឹក។ 
 
ម្ត យនងេម្រតី៖    េរឿងហនឹងមកពីអនទិតឯង    ចូលមកថ្ល ែថ្លងេ យវរវកឹ។ 
 
កេំ ះទីមយួ៖    អីយ៉េ ង ន់ឮ្រគឹកៗ    ខេំនវរវកឹដល់ េទៀត។ 
 
នងេម្រតី៖    នឹកេឡើងេក្ត ក្តួលដូចអួលក្ត ម   ស្អប្់របសុមុខឆ្ល មរងឹេចលេម ត។ 
 
កំេ ះទីពីរ៖    ្អ   េបើដឹងថចញ់េនេ យេសង មេទ  កុេំពលងូវៗដល់ េទៀត។ 
  
អនកេដីមករ៖  មន ក់ៗសុទធែតគម នមរយទ   េ្រច ងគម នជីរជតិេឈ្ល ះែតគន ។ 
 
 

 
 
 


