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ឥតរុខអារកក់ម្តន្មេះ

ឮនគរបន្លេះ

មិននចេះនៅម្លហ។

ជាអនកនបាម្

ចិតតនចារដកទង។

ឲយមាត់បង្គងគបបដីផង

ឲយនគស្វដប់នហង

ថាឯងរោន់នបើ។

គឺនមាេះនាងននាេះមិននរបើ

មិននបើកឲយនដើរ

បន្ាើឲយនទ។

ន

កុំកូនចំម្អ

ចំនអៀកមិននៅ។

នរកាកនរករនដើរនៅ

កុំឲយបដីនជរ។

រវល់ទំននរ

រនវៀរមកណា។

ហៃកូនខលឹមខលួនមាតា

ជាស្រីននេះណា

ករមណារ់នាង។

មិនថាតបិតលែរប
ូ រាង

មិននរ ើរតបិតជាង

នចេះការ

មិនបានស្វគល់ទិនោរព

ស្វគល់នទឧបរទព

នៅម្តនឹងលែរបា
ូ

ពិតនៃើយនចេះការ

គួរនកាតនោយយាង។

ឥតនគផទឹមខ្លង

ចាប់ផងមិននចេះ។

លែពិតគំនិតមិននផេះ

ន

េះនលមរកនងេះ

ការនស្វតរមគួរ។

គឺនមាេះនាងននាេះមិនជួ

នចេះដឹងរមគួរ

ស្វគល់អរ់ឥរ ិយា។

ននេះឯងពីនរពងនលាកថា

នៅលែរបា
ូ

កបកលាណី។

ហៃកូនស្រីរនពិ
រី
ួា

មាដយរបាប់អំពី

ឧបរទពចហរង។

៨៥. ននេះពុំរាប់ជាស្តរតីនទ

េះបីបីដនរបើមារនម

ឆ្ងាយជិតកុំ គិតរង់នៅ
៩០. កុំនៅនៅយូរផទេះនគ

៩៥. មួយរូបលែររនាលង

ំងរគប់។

ំងដប់របការ។

ច្បាប់ស្រី
១០០. កាន់កាលបដីនៃើយរកហច

មិនបាននលើកហដ

បិទទូលរំពេះ។

នលាកទុកនរមើកុកទំផទេះ

រងគំរងគេះ

នឹងបង់អរ់រទពយ។

កនលងនជើងបដីពុំោប់

នរពាេះចិតតចង់ឆ្ងប់

រ ំលងនជើងបដី។

នរមើរតវលលករុីនខ្លមចខមី

នៃើយរចាលអរបិយ

នកើតពាធិនរាោ។

ចហរងមួយហនរាល់ោន

នចញចូលមាត់ វ រ

ពុំបានបិទបាំង។

មិនរុញបំបាំង

នមើលយល់ស្វយរុរ។

ទុកនរមើនគអុជចនលុេះ

ឲយនចារចូលផទេះ

យករទពយ

ស្រីមួយនរើចនលងកាែកកាែយ

ឮនលខចមាាយ

រ ំលងផទេះបី។

នរមើរតវចចាតបកសី

ចូលភូមិផងកដី

ចហរងកាដត់ណា។

ស្រីមួយនដកោក់កាយា

របេះម្របអាតាម

ឲយខនងនៅបដី។

ន

ើងផទេះឥតបី

ឥតនបើគណនា។

ចហរងកាចហរកពុំជា

នឹងរពាត់របារោន

ពុំបានម្វងឆ្ងាយ។

ស្រីមួយរក់ម្វងអនាលយ

រ ំរុររ ំស្វយ

រក់នស្វតនររា។

នៅមាត់អណូដ ងមាត់ វ រ

បីដូចមជជរា

ឆ្ងមលាក់រកចក។

នររារំកក

មិនចុករក់ងាយ។

ឮលាន់នរទើរធ្លលយ

របថពីរនធឹក។

រំពត់ោច់ោចមិននឹក

នដើរឮគគឹក

នរមើរូររនទេះ។

ញា
ុ នំ ញើរំនណើរលេះ

ោក់នជើងនលើផទេះ

គរោំងគនរគង។

ដូចកលនគម្រង

របរ់នចញនៅ។

ស្រីមួយនឃើញរទពយនៅផលូវ

កនលងៃួរនៅ

មិនចាប់នចញទុក។

ពុំនចេះោក់ទុក

រាយរាល់ម្តម្លវង។

រទពយននាេះរនលាេះនចញឯង

ចហរង

នធវើឲយអនតរាយ។

ន

លបលូកកកាយ

១០៥. នធវររបាណខុរខ្លនមិនរាំង

១១០. ទុកនរមើពរ់រកាយអរបិយ

ចហរងឥតបីនបើរក
១១៥. ស្រីមួយនដើរនៅ

កនរកើកផទេះ

ត់ជាយ

ំងបីម្លវង

១២០. ពុំនចរចំនណរនៅមុខ

េះឆីចំណីនូវបាយ

រ់ម្ទង

ំងឡាយ។

ពមពុំរណា
ដ ប់។

កូននអើយននេះនៃើយចូរស្វដប់

នៅកដីឧបរទព

ំងដប់របការ។

ឲយនចៀរអរ់

ឲយនរៀនលកខណា

ំងរបាំពីរផង។

ំងននេះណា

ច្បាប់ស្រី
១២៥. គឺរពេះមានបុណយកនលង
មួយមាតុមួយមិតតភរ ិយា
ំងបួនរបនរើរឥតៃមង

នទរនាម្ចងចង
កាតុភរ ិយាជាតិ
គួរឲយចាំចង

ជាបទោថា។
រភរ ិយាផង។
ទុ កកនុងអងាគ។

រ ីឯនៅមាតុភរ ិយា

របពនធននាេះជា

ចរ ិតបី របការកនុងកាយ

មួយចង់ខវល់ខ្លវយ

របនយាជន៍ឲយបដី។

មិនឲយអាប់បីដ

ឲយបានរកតិយរ។

មួយនបើបីដនរលៀកពាក់ចារ់

យកថមីឲយផ្កលរ់

នចេះនរៀបរណា
ដ ប់តាក់ម្តង

ចំណីផងម្រវង

ចារ់នរលៀកខលួនឯង។

មួយនបើបីដឈឺថាាត់អីវ

រពួយរបឹងនមើលបដី

រកនពទយនមមត់នូវរគូ

នរោេះយាមគន់គូរ

១៣០. បាននថាើងរុងនរឿងឮលបី

១៣៥. រ ីឯនៅកាតុភរ ិយា
ននាេះមានចរ ិតពីរផង
មួយនធវើឲយបដីនកសមកានត
មួយន

េះឮពាកយអនកណា

ពុំរតូវអាស្រូវអរបិយ
១៤០. ន

េះបីនបើ បីមា
ដ នទុកខ

នលាកទុកនរមើមាដយ។

រកមកឲយបដី។

រកថានំរងាូវ។

នមើលបដីឲយជា។

របនរើរនស្វភា

របពនធនរមើបង។

ដូ ចបែូននិ ងបង

ចិតតមូលមួយរបាណ។

របរ់បីបា
ដ ន

នចេះទុករកា។

នគតិេះនដៀលថា

ស្រដីពីបីដ។

ិ៍ ត ី
នចេះការនករបដ

ម្បរបានជារុខ។

គិតឲយបានរុខ

យកខលួនធ្លនា។

មួយនស្វតឯមិតតភរ ិយា

មានចរ ិតជា

បីដូចកលមិតរ
ត មាលញ់

មានចិតអ
ត រ់អញ

មិនឲយមានៃមង។

បីដូចកលបែូននិងបង

របារយូរលង់នហង

នទើបមកជួបោន។

តបិតបានជួបោន

មិនឲយមានៃមង។

ន

មិននលែៀងចិតតនៅ។

មានចិតរត បតិព័ទធមៃិមា
១៤៥. មួយមានមារយាទកនលង
រី

រភរ ិយាននាេះកូវ

េះនឃើញរបុរផង

បីរបការមិញ។

កនុងមារតារតូវ

របពនធខំុប
ញ ី។
ដ

របុងចិតកា
ត រគិតខ្លមរនគ

មិនឲយបដីនជរ

ន

មិននចេះនៅហន

បននាទរខលួនបាន។

ចរ ិតរបាំបីរបការខមី

េះខឹងបដីហរកបុនាមន

មួយចិតខ្ល
ត ល ចបដី

ម្រកងបដីវាយនជរ។

នឆលើយន្លេះតមាត់។

ច្បាប់ស្រី
១៥០. មួយន

េះបដីននាេះកាចកាដត់

ខឹងដល់វាយវាត់

នជរនចារដកទង។

មិនហ៊ាននឆលើយន្លេះរ ំលង

តតបនៅផង

ិ៍ ត ា យ។
ម្រកងឮនករឆ្ង

មួយនចេះរបោប់នរៀបបាយ

បដីនដើរជិតឆ្ងាយ

មិនហ៊ានបរ ិនភាគ។

អត់ចាំទរមាំបីម
ដ ក

ជួបជុំនទើបយក

បរ ិនភាគផងោន។

ននេះឯងនៅ

រនមដចភគវា

នទរនានរបាររបាប់។

យកទុកជាចាប់

កនុងរបាណរពវហថា។

រភរ ិយា

១៥៥. នបើអរ់ស្រីណាបានស្វដប់
លុេះអរ់អាយុកសិណកស័យ

បាននៅនកើតឰ

នឹងបាននកសមកានតពណណ រាយ

នរពរុខរបាយ

និរទុកខកយា។

រ ីឯរបពនធពុំជា

នពជឈឃ្លតភរ ិយា

ចរ ិតមានបួន។

កុំឲយយកទុកខកុងខល
ន ួន

ឲយនចៀរនចញជួន

នកើតកមមនវរា។

ឆ្ងលរ់នឆលើយបំពារ

បំពានឲយបដី។

របទូររ ឹងរូរខញូវខញី

មិននចេះចាញ់បីដ

ថាឯងរោន់នបើ។

នឆលើយឆលងរូររងបនណើ ដ រ

ចង់ន្លេះឲយនរមើ

ឲយនលើរបដីវ ិញ។

មួយមិនចង់នធវើបំនពញ

បងាែប់ បីវដ ិញ

អាងនចេះនដៀលតិេះពុំម្រកង

ឲយបដីស្វដប់ឯង

ឲយនថាើងខលួនឯង។

១៦០. មួយចិតគ
ត ំនិតចង់ជា

១៦៥. មួយមានចិតតននាេះនស្រើបស្ស្វល

តុរិតរួគ៌នាយ។

នោយចិតតអនធពាល។

ចង់នរតករតអាល

នចាលនពញមុខបដី។

មួយចិតរត ទឹរិរដ ទុរអ
ដ របិយ

ចង់រមាលប់បីដ

ស្រឡាញ់របុរនទៀត។

គិតកាប់រមាលប់បង់នមសៀត
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