
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



វចអនកន�ពនធ 
          ករមងសន ៃដមនេរចនជអេនក េលសកលេលកេយងេនះ។  សន ៃដ 
ទំងអស់គឺេកតេចញពីករខិតខំរបឹងែរបងពយយមអស់ទំងកមល ំងកយចិតត
និងេពលេវល កនុងេគលបំណងចង់បងហ ញពីករអប់រកំនុងអតថន័យអវីមួយពិត
ែដលអនកនិពនធចង់សំេដយក។  ទនទឹមែបបេនះ   ករមងសន ៃដមួយែដលបន 
របសូតេចញេនះ គឺេកតេចញពីករ ខិតខំ ពយយម អស់ទំងកមល ំងកយ 
និងចិតតដូចគន  រហូតបនសេរមច។ ចំេពះសន ៃដេនះជវណណកមមទី៣េហយ 
ែដលខញុំបនចងរកងេឡង រមួទំងអប់រផំលូវេលក និងផលូវធម៌។    ដូេចនះខញុំសូម    
របសិទិធនមេសៀវេភេនះថ “ពនលកកវកីនុងកតីរសៃម” របសិទិធនមយ៉ងេនះគឺ
េកតេចញពីកររសៃមរបស់ខញុំ ជយូរមកេហយ។  
          បុពវេហតុេកតេសៀវេភ េនះេដយខញុំបនអនេសៀវេភមួយ េឈម ះ 
(ពនលកកវកីនុងកតីសងឃឹម) ែដល មច ស់អនកនិពនធេឈម ះ មស សំណង 
ជកំណពយសុទធដូចគន ។ ខញុំបនទទួលេសៀវេភេនះេដយមច ស់និពនធផទ ល់
កលជួបគន រគដំបូង     េហយេពលេនះ   ខញុំមិនទន់បនចូលជ សមជិក   
សមគមអនកនិពនធែខមរេនះេទ។ខញុំជញជ ឹងគិតថៃថងណមួយនឹងនិពនធេសៀវេភ
មួយែដរេឈម ះ (ពនលកកវកីនុងកតីរសៃម) រសបតមកររសៃមរបស់ខញុំេនះឯង។ 
េហតុេនះេហយ េទបសន ៃដមួយេនះបនសេរមចេជគជ័យ ពិតរបកដ 
ែមនេរកមករពយយមយ៉ងខល ំង។ វណណកមមមួយេនះសងឃឹមថជករផតល់
គំនិតកនុងអតថន័យអប់រមំនុសស  រគប់វយ័ រគប់វណណៈទំងអស់ ពិេសសគឺ
កុលបុរត កុលធីត ែខមររគប់វយ័ កំុឲយេភលតេភលនហួសេហតុ គួរយកេពល
េវលេទសិកសេរៀនសូរត នឹងេធវអំេពលអកនុងសងគមជតិ និងសសនផង។  
           តបិតថជីវតិេយងរគប់គន មិនេទៀងេទ!បុ៉ែនតេទៀងនឹងសល ប់! េហតុេនះ 
ចូរអនកទំងឡយេធវខលួនអនកឲយលអ កនុងរពះពុទធសសនៃនេយងេទបរបេសរ៕ 

                                                                       អនកនិពនធ   
                                                                                         ភិកខុ  ចង កមចិេណណ   េពរជ សណំង 

 



សរសត ចរយ ន�ង  រកុមន�សស�តបនទប២់០៧ 
ៃនសកលវិទយលយ័េបៀលរបយ 
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                            ពនលកក8កនងុ:តរសៃម  
              A dream writer  

        នពិនធេដយ 
   សមណៈនិសសតិ   េពរជ សំណង 

  សមជិកសមគមអនកនិពនធែខមរ 
 

       ពិនិតយអកខរវរិទុ ធេដយ 
                  ឧបសក ប ួសុ#ផ ូ   េខតតបតដំ់បង 

 
 

     របូភពេដយ 
                     សមេណរ   យBន ភរកស 

                               

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

 
        ព.ស.២៥៥៧                              គ.ស.២០១៤



េពរជ សំណង                                             6                    ពនលកកវកីនុងកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
មតិកេរឿង 
( contents) 

-េលខេរៀង                                                                              ទំព័រ     
-វចអនកនិពនធ................................................      ....................>..............ក 
-កមមលិខិតរកិតឲយជួបេសនហ៍អនកកវ.ី......................      ..............................១ 
-និសស័យេសនហ៍តមែខសទូរសពទៃដ…………..........      ...............................៣ 
-រពត់គន េរពះែតវណណៈ...........................................      >..........................៥ 
-ឆកេលខ នជីវតិ……………….............................      ..............................១០ 
-សមបថឥតន័យ………....................................>>..      ............................១៣ 
-ពកយែផអមមនពិស……………………………………      …………………….…១៦ 
-លួចេសនហ៍ដួងចនទ…………………..............>>.      ...................................១៧ 
-ដឹងេហយគួរេជៀសវង……………………...      .......................................១៨ 
-គួរឲយអនិចច វសននរកីមមករេរងចរក.....................      ......................២០ 
-រពះពុទធសសនជសសនរបស់រដឋមរត៤៣..     ............................២៤ 
-េបកបររតូវរបុងរបយ័តន.........................................   ............................២៥ 
-កូនលអរតូវដឹង………....................................      ..................................២៧ 
-រតនៈទីពឹងយ៉ងៃរកែលង............................      .................................៣០ 
-ទឹកចិតតរគូបេរងៀន............................>>...........     ................................៣២ 
-មិនទន់ឲយផលកំុអលខឹង...........................     ..>>..............................៣៤ 
-របឡងបក់ឌុបលង់េសនហ៍អនករគូរកមំុ…………     ………….……… ………៣៦ 
-មនចំេណះពិតជីវតិមនន័យ………………      ………………………………៣៩ 
-ខញុំេនែតចំបិណឌ ភជុំវតតថមី……………………………………      ….………………៤២ 
-ឳេបៀលរបយអនគតខញុំ…………………………………      ……………..……៤៥ 
-េផញចិតតនឹកតមគងគ ……………………………………      ……….………………៥០ 



េពរជ សំណង                                             7                    ពនលកកវកីនុងកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

-សត យេឈម ះនិសសិត……………………………………        ……………………៥១ 
-ៃថងបុណយសងសរ………………………………………      ……………..…………៥៤ 
-កមមវធីិពនលឹៃនរពះធម៌…………………………………………      …..……………៥៧ 
-វសនកមមករសំណង់……………………………………      ……………………៥៨ 
-ៃចដនយវសនចរមកឲយជួបមសសងួន................      ...........................៥៩ 
-េតចំេណះដឹងគឺជអវី?....................................      ................................៦១ 
-ជំនួយែតងមនចំណង.................................      .................................៦៣ 
-គួរឲយអនិចច ជីវតិនិសសិតរកីរក……..............      .....................................៦៤ 
-នឹករសុកកំេណ ត……..............................      ......................................៦៥ 
-កូនខុសេហយែម៉!…………………………………………………        .…………៦៦ 
-េតសញញ បរតគឺជអវី?......................................................      ..............៦៨ 
-ទីបញច ប់ជូនពរមិតតអនកអនរគប់វយ័………………………..……      …………៦៩ 
-អវសនកថ 

 
3 

                                         សន ៃដបនទ ប់ គឺ (កំណប់ដងួចិតត) 
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                         កមមល�ខ�តរEតឲយជបួេសនហអ៍នកក8  
 -អតថន័យនិយម  រមួរបមូលផតុំ  េចញពីកវ ី
 តក់ែតងកំណពយ  បទកពយខលីៗ របេលមេលកកតី 
     កវជួីយបន។ 
 -តបិតកវៃីថល   េគឲយតៃមល របុសេពកលយណ 
 េដយសរចំេណះ  ៃថលជងលុយឡន តមេរឿងបូរណ 
     ពីេរះេហយលអ។ 
 -កិតិតយសេករ តvេឈម ះ លបីលបញខពង់ខពស់ េទះជនមនរក 
 ែតងចង់រប់អន  េកតកតីវកឹវរ សរមស់លមអ 
     ែថមមួយករមិត។ 
 -េគសគ ល់េរចនគន   ខលះហ៊នពុះពរ មិនសត យជីវតិ 
 ឲយែតបនរស់  ចិតតកយេកៀកកិត លះបង់ជូនពិត 
     មិនគិតអវីេសះ។ 
 -ឲយែតបនបង  សមតមបំណង នួនលអងរសីរសស់ 
 បូជជូនេព   ទំងកយចិតតេសម ះ ៃថលេអហយេជឿចុះ 
     រសីេសម ះពិតែមន។ 
 -សងួនកំុបំពន  ែដលមនុសសរប់លន  កំពុងរចែណន 
 ជមួយរបូេព  មនមនុសសេរចនែសន  េពលមិនបត់ែបន 
     េដះដូរពំុសត យ។ 
 -េរពះែតរពលឹង  េរៀមេគងទនទឹង ទំងមិនជិនណយ 
 េពបណតូ លចិតត  រពលឹងេឆមឆយ ទុកខេសកទំងឡយ 
     បនេសបយកងវល់។ 
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 -រកីរយរគប់រគ  សុខសនតជន ចិតតអនកបនផតល់ 
 សុភមងគល   របក់រពំបនសល់ មិនមនកិចចកល 
     េលៀមលក់េសះេឡយ។ 
 -ពកយចស់េពលថ េបអនកឯណ ចង់សេរមចេហយ 
 រល់បំណងអវី  ែដលេពរតណេរតយ ពិតមិនកេនតយ 
     ពយយមរបឹងែរបង។ 
 -ពកយថពយយម  មិនែមនបនភល ម ឬេកតឯងៗ 
 បនេដយពុះពរ  េទះេកត ែបកែផសង មិនគិតេកតែរកង 
     ខលួនផទ ល់េនះេទ។ 
 -តួយ៉ងបញជ ក់  សតីឥតេលៀមលក់ ដូចជមសេម 
 ទំងមនឧបសគគ  មិនខល ចងកេរ េទះមិនទំេនរ 
     រគប់េពលក៏េដយ។ 
 -យ៉ងណបនពិត កនុងមួយជីវតិ ពិតមុនឬេរកយ 
 បនគន ជគូ   េនះជអំេណយ សងួនមិនបេណត យ 
     េទះមិនែមនគូ។ 
 -ែតពិតរបកដ  កមមបនកំណត់ រគន់ជគំរូ 
 គូេសនហ៍ៃនេយង  េរបៀបផទ ំងគំនូរ រូបបងអនកគូរ 
     អូនអនករកស។ 
 -មិនរពត់គូេរពង  គរគឹកគេរគង ៃថងេយងេរៀបករ 
 ញតិផងជិតឆង យ  រកីរយេខញៀវខញ រ េពញកនុងេគហ 
     ពនលឺេរពងរពត។ 
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 -េភញៀវមកកុះករ  សទរអំណរ មនចងៃដេទៀត 
 សបបយរគប់គន   ដល់យប់អរធរត ែណនណន់ចេងអៀត 
     ជូនពរេសនហ៍ថមី។ 
 -អពហ៍ពិពហ៍  សវ មីភរយិ របុសេពកវ ី
 ភកតីេសនហ   តមកតីរសៃម ដូចបនរសដី 
     ខលីេនះឯងេហង។ 

    ន�សស័យេសនហត៍មែខសទរូសពទៃដ 
 -រពលប់រសងៗ  ថល ែថលងតឹកតង េសនហ៍តមទូរសពទ 
 វចរសដី   គូថមីសសពទ ទុករគន់នឹងសត ប់ 
     សរមប់កមសនត។ 
 -េសនហវយ័ខចី  របុសេហយនិងរសី រកីរយចំណន 
 េតរចលំេលខ  េទបបេងកតបន េសនហ៍មួយលំអន 
     តមែខសទូរសពទ។ 
 -រសដីេឆលយឆលង  ពកយេពចន៍អូនបង និយយសសពទ 
 ជប់កតីកងវល់  លង់េសនហ៍ចំណប់ និសស័យចងចប់ 
     បនជេសនហ៍េសម ះ។ 
 -រល់េពលេវល  ចិតតនឹករគប់រគ និងសត យរសេណះ 
 សំដីមសសងួន  ែរបជេរកៀមេរកះ របគល់ទំងអស់ 
     េបះដូងអូនមួយ។ 
 -ឲយបងរកស   េបះដូចកននិដឋ  សូមេពកំុរពយួ 
 ពនលកេសនហ៍េនះ  ឲយបនលស់រតួយ កំុេឡយរលួយ 
     រសេពនេរកៀមសវិត។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 េឆលយឆលងែផលផក   ពកយមិនេដះស ែថមកតីអណិត 
 ពីរបូមច ស់សងួន  រសស់ែកវវរមិតត េរៀបរប់លំអិត 
     ែកបរេដមរទូងៃថល។ 
 -ដូចបនបញជ ក់  ជមួយវរលកខណ៍ េរពះែតនិសស័យ 
 ថេយងនឹងជួប  តមកររសៃម ចិតតែតងអល័យ 
     មិនដូចចំេបង។ 
 -ដល់កលកំណត់  តមពកយសមបថ របកដេទវេឡង 
 បនជួបគន ពិត  មនភពថកុំេថកង មិនអចបក់េបុង 
     រសត់តមខយល់។ 
 -និយយសសង  រសដីេផត ះផតង រសប់រសល់ 
 អនុសសវរយ៍ី  មិនែមនសំណល់ ចិតតគម នខវ យខវល់ 
     ពីេរឿងអវីេផសង។ 
 -មិនែមនែកលងេបក ពលេពពនលក បេញច ញសំេឡង 
 បនរតឹមពីេរះ  ែតេសនហ៍េលងៗ ដបិតខលួនវយ័េកមង 
     េពលពកយមិនពិត។ 
 -េសម ះសម័រគគម នពីរ ជូនរសស់ជីវ ី កនុងចិតតរបួរតឹ 
 ៃថងេនះេទមុខ  រសឡញ់អណិត ហ៊នលះជីវតិ 
     បញជ ក់កតីេសម ះ។ 
 -សរមប់រសីសងួន  មិនលក់បំពួន រសីអូនេជឿចុះ! 
 ភកតីរពលឹង   រកមំុកំេលះ សូមេទវតរបស់ 
     មនតជួយបនទន់។ 
 



េពរជ សំណង                                             12                    ពនលកកវកីនុងកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ជួយរបសិទិធពរ  មងគលបវរ បែនថមេវទមនត 
 គូេសនហ៍ថមីេនះ  កំុបីទរមន់ ជក់មិនេលភលន់ 
     េដយពកយសំដី។ 
 -ឲយេយងជគូ  រសៃរបលវីងជូរ សូមកំុមនអី! 
 មនែតែផអមែលហម  ែសតងពិតឥតសតី អសូររបណី 
     មួយករមិតេទៀត។ 
 -នចុងេរកយជក់ សូមបនជួបអនក េហយមិនឲយឃល ត 
 រងឹរតឹសថិតែកបរ  ជួបេហយជួបេទៀត ពនលឺេរពងរពត 
     ដូចវង់ចរនទ ។ 
 -េនះភ័ពវនិសស័យ  កមមលិខិតៃចន ឲយបនជួបគន  
 គឺពិតជគូ   កំណត់ៃថងជ ៃថងបនេពល 
     ផសំជគូអឺយ!។ 

           រពតគ់ន េរពះែតវណណ ៈ 
 -កមមលិខិតតក់ែតង ឆកេលខ នសែមតង បេងកតជមនុសស 
 រស់រនជីវតិ   េដយបុណយខពង់ខពស់ ផុតចកបបេរគះ 
     េលភពែផនដី។ 
 -ចរមុះេរចនគន   មនុសសេនះកល យជ េភទរបុសេភទរសី 
 មនទំងវច  សរមប់រសដី ភជ ប់ពកយរសដី 
     ែផអមមិនសងស័យ។ 
 -មនទំងករងរ  ខនះែខនងមហិម មិនថយប់ៃថង 
 ចិញច ឹមរគួសរ  លំបកខល ំងៃរក េនះហួសវស័ិយ 
     ទំងវយ័ចស់េកមង។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -របុសជគូរសី  េនេលែផនដី េទះេភទផទុយេផសង 
 រតូវែតមនគូ  មិនែមនេលងៗ មិនដូចទឹកេរបង 
     លយគន មិនេកត។ 
 -ខញុំសូមថល ែថលង  ែបកជផក ែរតង េផតមេសនហ៍កេកត 
 ៃនគូេសនហ៍មួយ  េនះបនបេងកត េរបៀបេទេសនហ៍េអត 
     បនតិចមតងៗ។ 
 -មនគូេសនហ៍មួយ  ពកយេពចន៍ជំនួយ េសនហអូនបង 
 បនទ ប់ៃថងេនះ  បេងកនេសនហ៍សនង ទុកជចំណង 
     និសស័យេសនហ៍ថមី។ 
 -និសស័យជួបភ័រកត  របុសែកវវរលកខណ៍ េទះអូនរករកី 
 បងមិនរបកន់  វណណៈអូនអី!  មនែតភកតី 
     សូមរសីេជឿចុះ។ 
 -េដយករសនយ  របុសែកវជីវ៉ េទះមនកំហុស 
 មិនគិតពីមុន  េទះេរចនចរមុះ កនុងនមកូនរបុស 
     ៃថលមិនេរ សេអង។ 
 -គូេសនហ៍រកីរក  របុសរសីករម ជួបេសនហ៍លស់េឡង 
 េរពះអីធល ប់មន  ឧបសគគបំេបុង មិនឲយថកុំេថកង 
     ដូចចិតតរបថន ។ 
 -េដយករតសូ៊  ទីបំផុតគូ  ភកតីេសនហ 
 រកីធំដុះដល  បូកែថមចរយិ មរយទលកខិណ 
     ៃនសងួនពិសី។ 
 



េពរជ សំណង                                             14                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -េទបែខសចំណង  របុសនិងនួនលអង មិនគិតអវីៗ 
 ឲយែតអូនចង់  បងែតងរបណី បំេពញចិតតរសី 
     ឲយសងួនេជឿជក់។ 
 -អនុសសវរយ៍ី  េរៀមនិងឆវ ី បនសងពីរនក់ 
 មនេរចនសនធឹក  េដយករេជឿជក់ របុសេពវរលកខណ៍ 
     ជមួយនឹងអូន។ 
 -បងខំរបឹងែរបង  បងហ ញសែមតង េទះជីវតិសូនយ 
 ឲយកស័យសងខ រ  ែរបេរកៀមរសេពន ក៏គិតដល់សងួន 
     េឈម ះជរបពនធ។ 
 -គម នអនកណមន ក់  េធវជឧបសគគ  ឬទឹកជំនន់ 
 លិចសពវទិសទី  មនទឹកេជរជន់ ចិតតមិនរជយទន់ 
     តសូ៊េសម ះរតង់។ 
 -សរមប់អូនពិត  គូេសនហ៍ែនបនិតយ ពិតហ៊នលះបង់ 
 េយងធល ប់បនសង េគលេដតរមង់ េដយករផចិតផចង់ 
     ទិសេដរួមគន ។ 
 -ែតមនៃថងមួយ  េបះដូងរញជួ យ ែកែរបេវល 
 បំែបករបូអូន  ពីរទូងពំុង េដយកតីេវរ 
     វណណៈអនកមន។ 
 -អនកមនគុណបង  បេងកតនួនលអង ឲយបនរស់រន 
 មនវយ័ធំធត់  មិនអចបំពន េរពះជីវតិមន 
     េដយសរពួកគត់។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -កូនលអរតូវដឹង  ជីវតិមួយហនឹង គត់ខំអំណត់ 
 ចំណីបនតិច   បងអត់ពីមត់ េដយចិតតរបតិព័ទធ 
     េលកូនរគប់គន ។ 
 -េពលកូនរបុសរសី មនរបពនធបតី រកីរយរគប់រគ 
 សបបយរសស់រសយ សុខសនតជន មនរទពយហូរេហៀរ 
     េគេសះដំរ។ី 
 -រស់មិនលំបក  ឃល តភពេតកយ៉ក េធវករអវីៗ 
 ចិញច ឹមរគួសរ  េពញចិតតរបិមរបិយ គម នភពរករកី 
     កនុងេគហេឡយ។ 
 -េដយករយល់ន័យ មត យរសស់ចរៃណ ឲយអូនរពត់េហយ 
 ពីរទូងរបុសបង  ណេពរតណេរតយ ទុកខអូនឥតេសបយ 
     េរពះសត យរបុសបង។ 
 -មិនគួរកមមរកិត  កំណត់ករមិត រពត់រូបេសនហ៍សនង 
 ឲយបំេភលចអស់  សន មេសនហ៍កនលង អូនេហយនិងបង 
     បនសងពីរនក់។ 
 -ែតេទះយ៉ងណ  កនុងនមសងសរ តសូ៊បញជ ក់ 
 េសនហ៍កំសត់េនះ  រពត់េហយេរពះរបក់  េទះមនរចវក់ 
     ចក់ក៏មិនគង់។ 
 -អូនរកណស់បង  មិនសមនួនលអង បំណងលិចលង់ 
 េរបៀបេទនឹងទឹក  ែដលចំកំពង់ ែតវជរជុង 
     មួយៃនគំនិត។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ចិតតរសីពំុង  េនែតនឹកន ចង់រួមែនបនិតយ 
 រកសកតីេសនហ៍  េសម ះសម័រគេនះសថិត េសថរេនមនពិត 
     ចិតតនិងវច។ 
 -បងេអហយករចុះ  នមបងកូនរបុស បេងគ លរគួសរ 
 េលកសទួយកិតិតយស េករ v តេឈម ះៃថលថល  សបបយហឺុហ 
     េនកនុងសងគម។ 
 -កមមបនកំណត់  គូេសនហ៍កំសត់ មិនបនជួបជំុ 
 តបិតគូេសនហ៍េនះ  េរពះែតចស់ទំុ មិនបនផសំផគុំ 
     ជគូពិតេឡយ។ 
 -អូនជូនពរបង  សូមឲយចំណង គូេសនហ៍េកៀកេកយ 
 រសតីែដលជីវ៉  ប៉ងេរៀបករេហយ សូមឆលងផុតេរតយ 
     កនុងន័យរជលេរជ។ 
 -សុខសនតសបបយ អូនសូ៊ឃល តឆង យ ពីរទូងពលេព 
 េបៀមទុកខមន ក់ឯង  សុខចិតតេនេរព កតីេសនហ៍លង់េរជ 
     ក៏រសីសូ៊រទំ។ 
 -េបមនជតិេរកយ អូនមិនបេណត យ ឲយេបះដូងជំ 
 រពត់ពីសងសរ  រទូងែសនេរកៀមរកំ រកសលំនំ 
     គូេសនហ៍េនះេហង។ 

                ឆកេលខ នជី'ត 
 -េយងេជឿជក់ថ  េនេលេលក មនពិតជក់ែសតង 
 គឺកមមលិខិត   ជអនកតក់ែតង គម នេចះរែអង 
     េកតែរកងយ៉ងេនះ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -តួយ៉ងបញជ ក់  មនុសសមន េរចននក់  គំនូសកនុងList 
 មនកនុងបញជ ី  ែថលងេរឿងយ៉ងេនះ ទុករគន់រតិះរះិ 
     ែតងជកំណពយ។ 
 -អនកសងអំេព  បបមួយអេនល រតូវមនដរប 
 េសយនូវទុកខេទស េរពះែតចិតតបប ចងជបទកពយ 
     រគន់ពិចរណ។ 
 -េធវអំេពលអ   សនសំគុណធម៌ កនុងរពះសសន 
 សងបុណយកុសល ផលពិតអសច រយ នេលេលក 
     ជក់ែសតងណស់ៃថល។ 
 -ដូចរតកូលមួយ  មិនធល ប់សគ ល់រពួយ ហត់េនឿយមួយៃថង 
 តបិតែតរតកូល  របស់ចរៃណ មនរទពយេរចនៃរក 
     សំបូរហូរេហៀរ។ 
 -ែថមទំងកិតិតយស ឧតតមខពង់ខពស់ ធំេពកមហិម 
 មនកររសឡញ់  រប់អនមីងម ញតិមិតតរគប់គន  
     រគប់ទិសទំងឡយ។ 
 -មនទំងខញុំរបុស  ខញុំរសីចរមុះ បេរមែកបរកយ 
 ខញុំកំដរេនះ   ជួយឲយរសស់រសយ ទុកខបនរសំយ 
     ឆង យពីដួងចិតត។ 
 -ឡនរគប់េស៊រ ី  មន-CRV luxes-េសដិសពិត 
 ជិះេដរកមសនត  សបបយអស់ចិតត េទះេទឆង យជិត 
     សថិតកយរគប់រគ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -មិនខវះេឡយរទពយ របេសរគួរគប់ រល់េពលេវល 
 លុយឡនមសរបក់ រទពយឥតគណន េពញេរបៀបហូរេហៀរ 
     គម នេពលណរសក។ 
 -ែតកមមអកុសល  បបកមមបនផតល់ ភជ ប់ជសំណក 
 របឡក់ជប់សអិត  អនកមនរបសចក រគួសរេតកយ៉ក 
     ខសត់េខសយរទពយ។ 
 -រតកូលធល ប់ខពស់  រស់មនកិតិតយស មិនែមនកំរព 
 ែតមួយរេំពច  កិតិតយសរទពយ េដយកមមេវរ 
     ឲយវនិសបត់។ 
 -រគួសរធល ប់មន  បបកមមឈល នពន បុញញកមមរសត់ 
 បបពីអតីត   ឲយេកតវបិតិត បុណយែរបខច យខច ត់ 
     ជួបកតីេរបះរសំ។ 
 -ឲយខលួនរងទុកខ  រស់មិនបនសុខ មនទុកខសំញំុ 
 កមមលអឲយផល  សុខសនតរប់ឆន ំ គួរចំបណត ំ 
     បបកមមកំុេភលច។ 
 -ជីវតិមិនេទៀង  េរបៀបេទនឹងេភលៀង ែបរែរបរបួលេខទច 
 មនែតផគរលន់  េភលៀងគម នបនតិច ពិតមិនអចេគច 
     លុះែតែចកឋន។ 
 -រទពយធនទំងឡយ េនជប់ែកបរកយ មសរបក់លុយឡន 
 ែតសល ប់េទវញិ  យកេទមិនបន េទះសូ៊បង់របណ 
     ក៏គម នរបេយជន៍។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -កល យជឥតន័យ  េគែតងភិតភ័យ ចៃរងអេសចv 
 សល ប់ពីមនុសសេទ  ែរបជសពេខម ច សល់ឆអឹងេខល ចៗ 
     កេមល ចធយូងេខម ។ 
 -ឆអឹងេនរសស់ៗ  េគែតងេបកេបះ របស់ឯខងេរក 
 េរពះេគយល់ថ  ឆអឹងេនះហមងេស ទុកនំមួេម៉ 
     លងមនុសសរគប់គន ។ 
 -េកតរពួយចំែបង  ភ័យរគប់កែនលង ដល់ញតិមីងម 
 រស់គម នសុខសនត  េទះចស់ជរ ជួយែតភយ 
     ៃរបលវីងជូរចត់។ 
 -េនះគឺសងខ រ  កមមលិខិតចរ មិនែមនសនមត 
 កមមមនជក់ណស់ ចបស់ពិតរបកដ អនកមនឬខសត់ 
     ចុងេរកយរតូវសល ប់។ 
 -េទះអនករកមន  មសេពរជចិេញច ៀន ទំងមរនតីចបប់ 
 អនកមនវឡី  អនកអងចក់កប់ មិនរួចកណត ប់ 
     មចចុេនះអី!។ 
 -េហតុេនះអនកេអហយ បនេកតមកេហយ េកមងឬចស់កតី 
 េពលមនជីវតិ  រស់រនេលដី កនុងែដនេលកីយ៍ 
     រតូវខំសងលអ។ 
 -បនតិចមតងៗ   បុណយេនះចមលង កុសលលមអ 
 េទេកតទីណ  ឃល តឆង យរកីរក មនរូបេឆមលអ 
     ខពស់មុខតំែណង។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -េទេកតឋនសួគ៌  អបសរបញឈរ េរចៀងរសំែមតង 
 េរជសេរ សមួយណ មកេលងបែនលង េរសចែតខលួនឯង 
     េនះជកំណប់។ 
 -នទីអវសន  បងបអូនរគប់របណ េពបជួបរបសពវ 
 េដយបុណយខពង់ខពស់ សួគ៌ឋនរតឡប់ ឋនចុងបញច ប់ 
     តនិពវ នេហង។ 

                   សមបថឥតនយ័ 
 -ពកយេពចន៍ខលឹមសរ ចប់សល បប៉កក ចរទុកបញជ ក់ 
 េរៀបរប់សសពទ  ឥតមនេលៀមលក់ តជចងវ ក់ 
     ដល់ជនេខមរ។ 
 -េគឲយនិយមន័យ  េហកពយរបៃព ជករសនយ 
 យកពកយសមបថ  មកែថលងចរច រគប់គន សគ ល់ថ 
     សនយសំដី។ 
 -អនកខលះដល់សបថ  ជក់ពិតរបកដ យកេធវសកស ី
 តួយ៉ងជក់ែសតង  របុសសបថជូនរសី ខលះយកែផនដី 
     ជសកខីភព។ 
 -ខលះយកអនកត  ខលះយកេទវត ឲយដឹងរជួតរជប 
 ខលះយកទំងរពះ  មិនយល់ខពស់ទប យកមកេរបៀបេធៀប 
     ឲយរនទះបញ់។ 
 -មិនភ័យមិនខល ច  េទះរនទះកច អំណចរសឡញ់ 
 បញជ ក់ជូនរសី  របុសបងមិនចញ់ េរពះចិតតកនក់កន ញ់ 
     េពញកនុងេបះដូង។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ជួនកលសបថែសប កនុងន័យេសម ះេសនហ៍ នរគដំបូង 
 េផតមចិតតរបតិព័ទធ  លក់កនុងេដមរទងូ េនះជគេរមង 
     សថិតកនុងឳរ។ 
 -េដមបីរសីសងួន  រសស់ែកវនឹមនួន បក់ចិតតេសនហ 
 េឆលយតបអូេខ  រពមគម នេដះស រសមតមសនយ 
     េសនហរបៃព។ 
 -ខលះហ៊នសចច   េយងនឹងេរៀបករ រកីរយៃថងជ័យ 
 េរកយពីចូលឆន ំ  រលំងឆន ំថមី  បងនឹងចូលសតី  
     អូនដល់េមប។ 
 -មនទំងចស់ទំុ  មកជួយេវចនំ ភជ ប់ពកយជីវ៉ 
 េហមេរង-បយខុន ចងៃដេភលងករ រកីរយេខញៀវខញ រ 
     សបបយកនលង។ 
 -ែតផទុយទំងអស់  រល់ពកយថេសម ះ ចិតតែរបេសហមង 
 ដល់ែខឆន ំេហយ  េមតចមិនេឃញបង មិនគួរនួនលអង 
     កបត់ពកយសមបថ។ 
 -ដូចេគថពិត  េសនហ៍មិនែដលគិត ពកយពិតរបកដ 
 សំដីសនយ   ែដលមិនកំណត់ ករពិតគឺកបត់ 
     េបករបស់សមនយ។ 
 -ដូចគូពីរនក់  ធល ក់កនុងអនទ ក់ ហ៊នលះបង់របណ 
 អស់ភពបរសុិទធ  េដយសរលុយឡន ចិតតេនះកល ហន 
     ហ៊នកបត់ែម៉ឪ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -សបបយមួយកត រ  េភលចពកយេមប ទូនម នរបេដ 
 ផតល់ដំបូនម ន  េទដល់កូនេច កំុឲយលងង់េខល  
     ចូរចំឲយខជ ប់។ 
 -កូនលងង់មិនដឹង  េរចនរងឹទទឹង របថន ែតរទពយ 
 មិនសត ប់មិនេជឿ  ពកយរបេសរគប់ េភលចទំងទមល ប់ 
     របៃពណីខលួនឯង។ 
 -ដល់េពលចុងេរកយ េនែតបេណត យ មិនខល ចរែអង 
 អស់ទំងខលួនរបណ េរពះែតរបែឡង ឈលក់វក់នឹងែលបង 
     េរគឿងេញៀនអរបិយ។ 
 -អស់ភពរកមំុ  គម នអនកអភិរមយ កួចចិតតេបតី 
 េរបៀបបននឹងផក   បត់កលិនេមរតី េភលចខលួនជរសីត 
     ែខមរពីបូរណ។ 
 -ដូចរបណអនកែដរ េរកយសកែលបងេសនហ៍ េគឈប់ចង់បន 
 សបបយមួយេពល ទុកករកំសនត  ទយថសម នៗ 
     គម នអនកចង់សគ ល់។ 
 -ដបិតអីរូបអនក  អស់រកមំុជក់  ដូចរបស់សំណល់ 
 េគេបករបស់េសះ មិនខចីខវ យខវល់ េគឈប់ប៉ះពល់ 
     រគប់គន ជិនណយ។ 
 -ចុងេរកយខូចចិតត ទុកខេសករួបរតឹ េពញកនុងរងកយ 
 សូមផត ំផងចុះ!  អូនេអហយកំុសត យ គម នអនកជួយរសយ 
     សរមប់សងួនេទ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ដូចេនះរល់គន   រគប់ៗអងគ  ដូចកពយសំេណរ 
 រគន់បនរលឹំក  បអូនរសីេយងេគ េទបខំសរេសរ 
     ដស់េតឿនចប់េហង។ 

    ពកយែផអមមនព�ស 
 -សនយសមបថ  គូេសនហ៍កំសត់  ផល ស់បតូរតៃមល 
 គឺេកតេចញពី  ពកយេពចន៍សំដី ទំងែផអមមនន័យ 
     ៃរបលវីងជូរចត់។ 
 -កំសត់សបបយ  សត ប់មិនជិនណយ ដល់ថន ក់ហ៊នកបត់ 
 េទះបតីរបពនធ  មុនករែសបសបថ ែដលេលកសនមត 
     មកពីសំដី។ 
 -ខលះគូសងសរ  បេងកតេសនហ ឬរប់អនកតី 
 ជមិតតសមល ញ់  ឬក៏េសនហ៍រសី រពត់របពនធបតី 
     េរពះសំដីែផអម។ 
 -ខលះេបករបស់មិតត សគ ល់េហយទំងចិតត េទបខំបែនថម 
 េពលសតីពីេរះ  តបេឆលយែផអមែលអម ដូចនំបែងអម 
     រសឆង ញ់ពិស។ 
 -ែតអនកកំុេភលច  ចូរគិតបនតិច កនុងន័យខលឹមសរ 
 ពកយែផអមមនពិស ពុលខល ំងអសច រយ ឲយមនុសសមរណ 
     សល ប់ចកែផនដី។ 
 -រសែផអមនិងលវីង  េសទរអស់រលីង ដបិតេរពះសំដី 
 េបកបេញឆ តចិតត  ជនណមន ក់កតី វង់ភ័រកតរបិមរបិយ 
     លយកលមយ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -សំដីឆេបក  ឲយមនុសសទបេថក េពលថសំុល 
 េទះេរឿងេសនហ៍រសី ធល ប់េសម ះែរបជ កបត់ទំងចិតតគន  
     កនុងរទូងផសេខល ច។ 
 -សំដីជរទពយ  លអពីេរះគប់    សំដីអេសចv 
 សំដីមនន័យ  លបីលបញរប់េយជន៍    លនលង់លេនល ច 
     របេយជន៍មនេហង។ 

                  លចួេសនហដ៍ងួចនទ 
 -ជីវតិខញុំេអហយ!  បនេកតមកេហយ  ជកូនអនករក 
 េទះរបស់េរប  ក៏មិនបនលអ ចង់េរៀនបនត 
     ក៏គម នអនកជួយ។ 
 -កមមលិខិតរកិត  ែមនពិតករមិត ឲយរទូងទុកខរពួយ 
 គម នទំងករេធវ  របកដណមួយ រគន់បនេលកសទួយ 
     ជួយកនុងរគួសរ។ 
 -េកតមកអភ័ពវ  ខវះសមបតិតរទពយ គប់លកខិណ 
 មិនអចេរបៀបផទឹម  ដួងចនទភលឺថល  ខពស់ហួសហតថ  
     មិនអចេឈងដល់។ 
 -បនរតឹមែតគិត  រកសកនុងចិតត េកតកតីកងវល់ 
 បំណងទំងអស់  មិនមនអវីសល់ រសត់តមខយល់ 
     ទុកខធំឥតេសបយ។ 
 -គួរអនិចច    េពញចិតតរសីណ មិនហ៊នរបប់េឡយ 
 ចង់សរភពែដរ  មិនហ៊នសួរេឆលយ ខល ចេពរតណេរតយ 
     នងតបេដះស។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -េពលខលះចង់ែដរ  សរភពពីេសនហ៍ មនកនុងចិនត  
 ប៉ងេសនហ៍នួនលអង  ែរកងជួបទុកខ  បនរតឹមេខល ចផស 
     េគមិនដឹងខលួន។ 
 -បនរតឹមរសៃម  រល់េពលយប់ៃថង េបះដូងអរងនួ 
 ែតខលួនទបេពក  មិនអចផទឹមសងួន បនរតឹមបំពួន 
     កនុងចិតតមន ក់ឯង។ 
 -វណណៈខុសគន   េបះដូងរគំរគ ចនទខពស់ហួសែថលង 
 ែតខំសនសំ   រទូងេរៀមចំែបង កំណពយចរែចង 
     ែសតងពីេរឿងពិត។ 
 -ជួបនឹងវបិតិត  រកសសំងត់ ខំជញជ ឹងគិត 
 រសេណះខលួនែដរ  ែតកមមលិខិត េលកបនករមិត 
     មកឲយខញុំេហយ។ 

     ដYងេហ#យគរួេជៀសវង 
 -េយងឮរគប់គន   ទុកខេសកេវទន េទះចស់េកមងកតី 
 មនករសនសំ  ផលបុណយបរមី េនេលែដនដី 
     រកសឲយខជ ប់។ 
 -េកតជមនុសស  មនភ័ពវវសន របេសរគួរគប់ 
 មនទំងសសន  រពះពុទធកន់ខជ ប់ ជំេនឿទមល ប់ 
     តពីបូរណ។ 
 -រគប់វយ័ទំងអស់  េជឿេដយសម័រគេសម ះ គុណៃថលចំណន 
 គុណែកវទំងបី  ទីពឹងកលយណ ដល់អមតឋន 
     សួគ៌និពវ ន។ 



េពរជ សំណង                                             26                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -បចចុបបននកល  នឋនកណត ល មនមនុសសែសនលន 
 ដឹងេហយសគ ល់េហយ ពកយថេរគឿងេញៀន មនុសសែតងបំពន 
     មិនខល ចបនតិច។ 
 -េពញៃផទរសកុែខមរ  េទះអនករកុងែរស ឲយរចនកេមទច 
 េរគឿងេញៀនទំងឡយ ឲយលង់កប់លិច មតងបនតិចៗ 
     ពីៃថងេនះេទ។ 
 -ដឹងេហយគួរខល ច  ៃនភពកំណច កំុឲយផុងេរជ 
 កល យជមនុសសពល េករ តvេឈម ះអរសូវ លងង់វេងវងផលូវ 
     អរកក់ពុតតបុត។ 
 -ខតខូចរបេយជន៍ េករ តvេឈម ះអេសចv គម នអនគត 
 បងបអូនកត់កល់  មិតតភកតិេគចរត់ ខលះហ៊នសមលុត 
     អនកមនគុណេទៀត។ 
 -ដូចេគឯងែដរ  ខលួនជជតិែខមរ បុ៉ែនតេចលេមសៀត 
 សងគមសអប់េខពម  រស់ខវះមិតតញតិ េគសអប់េរពងរពត 
     នូវទេងវខលួន។ 
 -បុរសឬរសី   មនរបជញ ខចី ែតងគិតគំុកួន 
 ដល់អនកជិតខង  េធវបញករកអួន េរគឿងេញៀនអរងួន 
    កល យមនុសសចៃរង។ 
 -ែណនំលំបក  ទូនម នឲយផអ ក និងយល់តៃមល 
 េករ តvេឈម ះថកុំេថកង  េទះរស់មួយៃថង លបីលបញេពកៃរក 
    មនកិតិតនមលអ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -គួរឈប់របរពឹតត  េសពគប់បបមិតត ចិតតគម នគុណធម៌ 
 រស់េនបនសុខ  មងគលបវរ អនកផងអំណរ 
    សទររកីរយ។ 
 -រស់កនុងសងគម  រគួសរជួបជំុ េគឈប់េពបរជយ 
 អស់អនកជិតខង  េគមិនេមលងយ េទះសល ប់ក៏ងយ 
    រចួផុតចកទុកខ។ 
 -េបមិនទន់សល ប់  ក៏មនេគរតប់ ទុកជរតីមុខ 
 ជជនគំរ ូ  កនុងភូមិេខតតរសុក រស់េដយកតីសុខ 
    ៃថងេនះេទអឺយ!។ 

   គរួឲយអន�ចច វសននរ]កមមករេរងចរក 
 -មនុសសេលែផនដី  របុសកតីរសីកតី នបចចុបបននកល 
 ែតងមនរគប់គន   ករងរធងន់រសល ជីវភពដុះដល 
    េរពះែតករងរ។ 
 -កិចចករេរចនណស់ បងបអូនេកមងចស់ េវៀរែលងជរ 
 ែដលចូលនិវតតន៍  េទបឈប់ទមទរ មនលុយហូរេហៀរ 
    សបបយចយៃរក។ 
 -ែតករងរខលះ  រគប់វយ័េកមងចស់ ែតងវយតៃមល 
 េទេលភរកិចច  លួចេគសំុកតី កមមករអរបិយ 
    រល់ៃថងលំបក។ 
 -មនករងរែដរ  រទូងរពួយគម នែលហ ខលះរកេតកយ៉ក 
 គម នអនកណជួយ  េទបសូ៊េចញចក មិនែមនកំសក 
    ខល ចមិនហ៊នឆលង។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -រកករងរណ  ែដលេគេពលថ េឈម ះលអកនលង 
 ជអនករគប់រគង  កនុង-officeផង េបៀវតសតបសង 
    ខពស់មនឋនៈ។ 
 -ែតគួរអនិចច   ភ័ពវេរពងវសន កមមករេរងចរក 
 ចង់បនរបក់ែខ  សបបយហឹុកហ៊ក់ េទះេញសសរសក់ 
    ក៏មិនគិតេផសង។ 
 -ឲយែតសេរមច  ចិនត បតូរផត ច់ ខល ំងមិនែមនេលង 
 ខលះេគសតីថ  េយងេនវយ័េកមង េទរកករេផសង 
    របក់ែខក៏ៃថល។ 
 -ែតេរពះចង់សក  េទះហត់លំបក រវល់រល់ៃថង 
 រគប់េពលេវល  គម នេពលឈប់កតី អសូររបណី 
    ដល់អនកកមមករ។ 
 -េធវករកំណត់  េម៉ងពិតរបកដ មិនគិតមនរក 
 ឲយែតចូលេធវ  េទះមនរូបលអ េគមិនអងវរ 
    ឲយេយងចូលេទ។ 
 -េហតុេនះរតូវរបឹង  ែថមចបប់តឹងរុងឹ កមមករេយងេគ 
 េបឈប់ឬយឺត  េគកត់របក់ែខ េទះខំតអូញែតអរ 
    ក៏មិនអណិត។ 
 -េរពះអីករងរ  េគមិនទមទរ មិនបងខំចិតត 
 ចង់េធវខលួនឯង  រតូវែតរបឹងរបិត មកពីឆង យជិត 
    មិនគិតេសះេឡយ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ខលះមនជំងឺ  ពុលចញ់ពនលឺ គីមីឥតេសបយ 
 ណអស់កមល ំង  មយ៉ងខលួនឈឺេហយ អនិចច ខញុំេអហយ 
    ករងរសីុឈនួល។ 
 -របក់ែខបនតិច  ែភនកមិនហ៊នរពិច របក់បង់ផទះជួល 
 ចំណយេលមហូប  េទះមិនឆង ញ់រសួល ទំងចិតតកតុកកតួល 
    ចិតតែសនខវល់េទៀត។ 
 -ដច់ែខដច់ខយល់  េបៀវតសចយសល់ តិចេពកេទបេឆលៀត 
 េធវករែថមេម៉ង  ៃថងេហយយប់េទៀត ខលះេធវអរធរត 
    លុយសងេគអស់។ 
 -ឲយបនេផញខលះ  ដល់ពុកែម៉ចស់ រទូងែសនេរកៀមេរកះ 
 ខលះមហូបមិនឆង ញ់  បយសរសស់ៗ គម នរសជតិេសះ 
    ក៏ខំរបឹងេដរ។ 
 -េផញខលះទុកតិច  កនុងចិតតខទ ំេខទច របឹងេធវដំេណ រ 
 ខិតខំបំេពញ  មិនគិតេគេរប ឲយខលួនរបេសរ 
    ៃថលថល េពកពន់។ 
 -េទះមនពកយថ  ករងរេនះណ មិនវេិសសលន់ 
 ែថមទំងហត់េនឿយ ចុកេរយរសពន់ ក៏មិនទរមន់ 
    ចិតតឥតទន់រជយ។ 
 -រស់ទំងេរកៀមរកំ  រទូងេកត ផសងំ េរពះេគមក់ងយ 
 សំដីរគប់ម៉ត់  េខកេគះេពបរជយ សរេសរផសំលយ 
    ែសតងពីចិតតពិត។ 
 



េពរជ សំណង                                             30                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -េធវេមតចវសន  កមមលិខិតចរ ទុកពីេរពងរពឹទធ 
 កនុងរគួសរផទ ល់  បនរតឹមែតគិត មិនខវល់អតីត 
    ជីវតិេនះេទ។ 
 -មិនបនេដរេលង  កែនលងេផសងៗ េទសចរណ៍ដូចេគ 
 ទំងកិតិតយស  េករ តvេឈម ះរសីេដរ មិនខពស់មុខេទ 
    នរេីរងចរក។ 
 -ខលះមនសងសរ  បេងកតេសនហ ឮគួរេផអលភញ ក់ 
 សសងសំដី  សបថែសបពីរនក់ េសនហ៍បងជក់លក់ 
    មិនខល ចឪេជរ។ 
 -បនទ ប់ពីដឹង  រសស់ែកវរពលឹង ជកមមករេដរ 
 នរេីរងចរក  េធវឲយមសេម មិនអចផទឹមេគ 
    រតូវរពត់េសនហ៍េទៀត។ 
 -ខលះរបុសេបករបស់ សងេសនហ៍វបិលល ស ចិតតែសនេចលេមសៀត 
 បនសគ ល់មួយេហយ េនមិនសកប់េទៀត ចង់ែតរកេឆលៀត 
    មិនេចះេនឿយណយ។ 
 -សងឃឹមៃថងមួយ  កតីទុកខភ័យរពួយ រសត់េទឆង យ 
 មនករងរលអ  បនជួបេឆមឆយ ចិតតែសនសបបយ 
    សងេសនហ៍ជថមី។ 
 -ៃថងអនគត  កតីេសករលត់ េផតមេសនហ៍ភកតី 
 ផល ស់ភពកំសត់  យកភពសិរ ី របុសចិតតអរបិយ 
    កំុឲយជួបជិត។ 
 



េពរជ សំណង                                             31                    ពនលកកវកីនុងកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -កមមករកំណត់  សងសរសនមត វណណៈមិនគិត 
 គម នេឡយេរ សេអុង េសនហ៍ចិតតនិងចិតត េនះេហយជីវតិ 
    នរកីត់េដរ។ 

                     រពះពទុធសសនជសសនរបសរ់ដឋមរត៤៣ 
 -ចបប់បនកំណត់  ចបស់ពិតរបកដ ថពុទធសសន 
 កនុងរដឋធមមនុញញ  រតង់ចបប់មរត ែសសិបបីណ 
    ៃនចបប់របេទស។ 
 -រពះពុទធសសន  មនកនុងរដឋ  េយងគួរដឹងេចះ 
 ជសសនរដឋ  ែថមចត់ពិេសស មិនែមនជេលស 
    ែសវងរកជំនួយ។ 
 -ពលរដឋរបុសរសី  េទះេកមងចស់កតី បំណងេលកសទួយ 
 េរជសេរ សសសន រងំប់ទុកខរពួយ កន់សសនមួយ 
    ជអភិេនរសកមណ៍។ 
 -ពលរដឋរគប់គន   មនសិទធិទមទរ សសនស័កតិសម 
 ែថមមិនេរ សេអុង  មិនអចបនលំ គម នអនកបងខំ 
    ឬហ៊នបងក រ។ 
 -សវក័លអគប់  ជំេនឿកន់ខជ ប់ េលសសនណ 
 ពលរដឋរគប់រូប  អនកមនរបជញ  េទះេរកសសន 
    រពះពុទធេយងកតី។ 
 -ពកយេរបៀនរបេដ កំុឲយលងង់េខល  េទះរកមនកតី 
 ចំទុកកំុេភលច  ពលរដឋរបុសរសី េជឿេលអវីៗ 
    រតូវគិតរគប់រគ។ 



េពរជ សំណង                                             32                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -រតូវេចះអណិត  សទធ ពីចិតត លះេពៀរេវរ 
 ពីៃថងេនះេទ  សមគគីសមគគ  ឈប់េបៀតេបៀនគន  
    រចួចកវបិតិត។ 
 -នរជនណ  បនសគ ល់សសន សមលអេពកកត ត់ 
 លះអកុសល  នីវរណធម៌បត់ េសហមងកមច ត់ 
    បនសនតិភព។ 
 -សិកសធម៌រពះ  គុណបុណយេតជះ យល់ដឹងរជួតរជប 
 ខលឹមសររពះធម៌  បរបូិណ៌េពញេរបៀប សមបូរេភគលភ 
    ជួបសបបុរសធម៌។ 
 -េសតចររសតមរនតី  េសដឋីគហបតី េទះមនឬរក 
 បនេកតជមនុសស េលកថករម មយ៉ងពលរដឋលអ 
    េទបជតិេកសមកសនត។ 

   េប#កបររតូវរ$ុងរ$យត័ន 
 -អនកបញជ យន  មិនរតូវបំពន នឹងចបប់េបកបរ 
 គួររបុងរបយ័តន  េរពះជីវតិរក េរគះចរចរ 
    ឮេហយគួរខល ច។ 
 -ពលរដឋចំណប់  រតូវែតេចះចបប់ មនចិតតអង់អច 
 េគរពសិទធិគន   តបិតេរគេនះកច វមនអំណច 
    ខល ំងកល ណស់ណ។ 
 -ពកយេពចន៍ែផតផត ំ  ពលរដឋរតូវចំ ចងជវច 
 ៃថងេនះៃថងែសអក  គម នេរគះថន ក់ណ រតូវទប់បងក រ 
    គឺេរតៀមខលួនេរសច។ 



េពរជ សំណង                                             33                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ឈប់ឲយេកតមន  េរគះថន ក់បំពន ឲយបនសេរមច 
 សមតមបំណង  គិតេរតៀមជេរសច ចំទុកបតូរផត ច់ 
    រគប់ន័យសសពទ។ 
 -កំុបីមនេទៀត  រពត់អស់មិតតញតិ ពលរដឋរតូវរតប់ 
 នូវករេបកបរ  មិនរតូវរបញប់ មយ៉ងរតូវេចះចបប់ 
    អតថន័យដស់េតឿន។ 
 -រល់ករេបកបរ  េទះយនយនតលអ កំុតេមលងេលបឿន 
 នំខូចរបេយជន៍  របុសរសីបងេភឿន រតូវបនថយេលបឿន 
    រគប់េពលេវល។ 
 -ចំទុកចុះណ  អនកេបកផឹករស េទបេកតប៉ះពរ 
 បត់បង់សម រតី  មិនអចបញជ  ខលះេបកេកៀរគន  
    េបកកបលផទប់ដី។ 
 -គួរមនេមតត   សេនត សករុណ ទំងរបុសទំងរសី 
 េបកកំុែជងគន   េដយអងឡនថមី មនចិតតរបណី 
    េទបបនសុខ។ 
 -ខលះេសនហ៍េថម ងថមី  គេរមងចូលសតី េដមបីេរៀបករ 
 េទរបប់ដំណឹង  បងបអូនយយត ពីរនក់សងសរ 
    រកីរយកនលង។ 
 -ែតគួរសេងវគ  រសេណះពន់េពក េរគះមិនទន់ឆលង 
 កំពុងេបកបរ  ែរបជេសហមង េសនហអូនបង 
    រតូវរពត់គន េហយ។ 
 



េពរជ សំណង                                             34                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -េកតមនជក់ែសតង ឆន ំមុនេនះឯង តបនូវចេមលយ 
 ជិតដល់ៃថងករ  បនភជ ប់ពកយេហយ មិនទន់ដល់េរតយ 
    េរពះកមមេវរ។ 
 -េនកំពង់េសម  មនមនុសសេចមេរម រពឺរពួចមហិម 
 ឡនកុងតឺន័រ  ផទុកទំនិញេហៀរ បនមកប៉ះពរ 
    បុកមនុសសទំងរស់។ 
 -រសីពីររបុសមួយ  េកតកតីរញជួ យ ខល ំងជងធល ក់េរជះ 
 សល ប់ទំងបីនក់  គម នេឡយអនករស់ េនះក៏ពីេរពះ 
    អនកេបកទំងរសុង។ 
 -ចុងេរកយរពត់គន  ទំងមិនទន់ល សងសរបរមុង 
 រពត់ទំងញតិមិតត បងបអូនទំងរសុង េរគះកចកប់ផុង 
    េយងរតូវចងចំ។ 
 -មុនេពលេបកបរ  េធវដំេណ រក៏ រកសខងសត ំ 
 េរតៀមខលួនរគប់េពល គួរកត់ចំណំ េនះជបណត ំ 
    កវផីត ំផង។ 

   កនូលអរតូវដYង 
 -កូនេចរបុសរសី  ទំងតូចធំកតី រតូវែតសគ ល់គុណ 
 ៃនេលកទំងពីរ  ែសនវេិសសលន់ គុណធំមហធងន់ 
    មតបិត។ 
 -រពះពុទធសែមតង  គុណេលកេនះឯង ធំជងបពវត 
 ធំជងគិរ ី  សមុរទជលស េទះធំបុ៉នណ 
    ក៏មិនេសមេឡយ។ 



េពរជ សំណង                                             35                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ដូចេនះកូនលអ  េទះមនឬរក រតូវេធវតបេឆលយ 
 បំេពញនទី  ទំង៥ឲយេហយ រគន់បនចិតតេសបយ 
    តិចតួចបនខលះ។ 
 -េលកមត យឪពុក  ចំណីចំណុក ជូនពួកគត់ចស់ 
 ទន់បរេិភគេកត  មយ៉ងេលកជរពះ មនេនកនុងផទះ 
    គុណឈនះមិនចញ់។ 
 -េហតុេនះកូនៗ  មុនសល ប់េទសូនយ តបកតីរសឡញ់ 
 េលកចំណីមហូប  អហរឆង ញ់ៗ លះចិតតកំណញ់ 
    លួងេលមថនមែថ។ 
 -បញចុ កអហរ  ខិតខំេធវករ ទុកខរពួយគម នែលហ 
 េទះៃថងឬយប់  ក៏មិនខជិលែដរ េនះគុណពុកែម៉ 
    េទបកូនសុខសនត។ 
 -ដល់កូនវយ័ធំ  េលកគិតផសំផគុំ កូនេចរគប់របណ 
 មនគូរសករ  ែចករទពយលុយឡន ែម៉ខលះែចកឋន 
    េទកន់អបយ។ 
 -តបិតកលេនរស់  អប់អស់កិតិតយស ឮសុសជិតឆង យ 
 ែម៉េកងរបវញ័ច   េគវយេរទមកយ េរពះខល ចខវះបយ 
    ឲយកូនរគប់គន ។ 
 -ែម៉ចង់បនណស់ េទបហ៊នេបករបស់ េគរគប់េវល 
 រកសីុចិញច ឹម  ដល់ខលួនរគំរគ េទះបីរង 
    ក៏ែម៉សូ៊រទំ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -យរតឆង យជិត  លំបកមិនគិត េទះឆលងភក់រជំ 
 េដររគប់រចកលហក  យ៉ងណក៏រទំ ចិតតែម៉រងឹមំ 
    រកសមិនែរប។ 
 -បញចុ កអហរ  ែសវងរកកិចចករ ទុកខែម៉គម នែលហ 
 រកៃថងដល់យប់  ក៏មិនខជិលែដរ េដយសរពុកែម៉ 
    េទបកូនសុខបន។ 
 -ែម៉ខំយ៉ងហនឹង  កូនេអហយគួរដឹង រលឹករគប់របណ 
 រតូវដឹងគុណេលក មិនបច់ដល់ឡន កូនភញ ក់េថមរម៉ន 
    គួរនឹកដល់មត យ។ 
 -កូនខលះេឈល ះគន   គត់ខំមនីមន  របញប់េដះរសយ 
 ទំងមនជំងឺ  េនរបចំកយ ឲយកូនរសំយ 
    ករខឹងគម នសល់។ 
 -ឲយេចះេធវទន  បុណយេនះជសព ន នឹងបននូវផល 
 ទិដឋធមិមកតថៈ  បុណយេនះបនផតល់ កងករកុសល 
    ដល់អរយិមគគ។ 
 -មនអងគរបំបី  សវក័របុសរសី េគរពេជឿជក់ 
 រតនៈទីពឹង  រគន់ជពំនក់ បនដល់ៃរតលកខណ៍ 
    ឆង យអវជិជ ។ 
 -បរស័ិទរតូវចំ  ឈប់សងបបកមម ឈប់េបៀតេបៀនគន  
 កំុេធវអរកក់  អំេពពល េទបេទសួគ៌ 
    ទីឋនបវរ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -េទះអស់សងខ រ  នឹងេកតទីណ គម នេឡយរកីរក 
 លអទំងសុខភព  របូរសស់បវរ មនខញុំកំដរ 
    ទំងរទពយលុយឡន។ 
 -មនផទះវឡី  ែថមមនរបជញ  គិតេលឿនចំណន 
 េទះសិកសអវី  អចសេរមចបន ទំនយបូរណ 
    បនេដយសរបុណយ។ 
 -ករសងកុសល  របកដបនផល េរពះកូនតបគុណ 
 ជមួយឪពុកមត យ  អនកមនគុណធងន់ ផលទុកជទុន 
    េទនិពវ នេហង។ 

   រតនៈទ#ពcងយ៉ងៃរកែលង 
 -រតនៈទីពឹង  គុណែកវបីហនឹង មនរសមីែបលក 
 ជែកវវេិសស  រងុេរឿងអេនក ពនលឺចែមលក 
    គួរេយងេគរព។  
 -រតូវសគ ល់តៃមល  េគរពយប់ៃថង កំុេឡយឈរឈប់ 
 លះរទពយេធវទន  ឈនះអស់ឧបរទព េឈម ះបនរជកមលប់ 
    រពះពុទធសសន។ 
 -មនភ័ពវនិស័សយ  រតនៈជៃរត េនេលេលក 
 មកេកតជមនុសស  េដយបុណយខល ំងកល  មនេជគវសន 
    ែថមអយុែវង។ 
 -កំុឲយហួសអី!  ទំងវយ័ចស់កីត ទំងអស់វយ័េកមង 
 គួរកន់ឲយខជ ប់  បនេហយកំុែលង ឈប់េជឿេផសងៗ 
    សត យេរកយមិនដឹង។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -អនករកសសីល  របសចកមនទិល ទទួលសីលហនឹង 
 ឲយសីលបរសុិទធ  សរមប់ទីពឹង អចឆលងផុតសទឹង 
    េទដល់េរតយពិត។ 
 -រសឡញ់លះបង់  តណហ ចំណង់ កំុេឡយរបរពឹតត 
 មចឆរយិៈ  កំណញ់សវ ញសវិត ឲយេចញពីចិតត 
    អនកនឹងបនសុខ។ 
 -សមបូរហូរេហៀរ  ជួបជំុមីងម ផលេនះេទមុខ 
 សុភមងគល  ជួបមត យឪពុក ដល់ឋនបរមសុខ 
    សបបយរកីរយ។ 
 -េនះជកំណប់  ៃថងចុងបញច ប់ ចរពីេរពងនយ 
 េយងែតងេពលថ បុណយជសំពយ េទះអបេខម ចរពយ 
    យយីមិនបន។ 
 -េទះេដរជិតឆង យ  អរមមណ៍រសស់រសយ   បនេដរកំសនត 
 េគែតងរសឡញ់  ចូលចិតតរប់អន េទសពវទីឋន 
    ែតងេពបសុខ។ 
 -េបេគបុ៉នប៉ង  អរកក់កនលង េរចននក់េមតចមត  
 ក៏ែរបជមិតត  មនចិតតេសនហ េទះអនកេញៀនម៉ 
    ខលបខល ចផងែដរ។ 
 -ដឹងេហយគួរគិត  ជញជ ឹងគំនិត តបគុណពុកែម៉ 
 រស់ទំងមនសីល  ម៉យងេយងកូនែខមរ គួរេយងជួយែថ 
    រពះពុទធសសន។ 
 



េពរជ សំណង                                             39                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ភ័ពវនិងសំណង  ដូចបនសំអង ទំងេជគជត 
 េបអស់ជនម   ជីវតិមរណ េរកយកស័យសងខ រ 
    េទសួគ៌ឋនអឺយ។ 

   ទcកច�តតរគូបេរងៀន 
 -រគូពិតរបកដ  ទឹកចិតតអំណត់ ខិតខំសងវ ត 
 បេរងៀនកូនសិសស  មិនគិតលអសអ ត េបកូនេគឆល ត 
    មកពីពូជពងស។ 
 -ែតេបបេរងៀន  ឲយឆង យេរគឿងេញៀន កំុឲយលិចលង់ 
 មកពីរគូកច  េទបសិសសេនះលងង់ មិនមកពីពងស 
    រតកូលេទណ។ 
 -បេរងៀនទំងកបួន  េទះកពយចុងចួន ទំងកបួនតរម 
 ទឹកចិតតបេរងៀន  េបកអស់របជញ  អនុេរគះសិសស 
    រល់េពលយប់ៃថង។ 
 -រសឡញ់េសមគន   ចំេណះវជិជ  ខិតខំែកៃចន 
 ែសវងរកឯកសរ  មិនគិតយប់ៃថង ែតងឲយតៃមល 
    េរពះកតីករុណ។ 
 -មនែថមលំហត់  ពនយល់មឹុងម៉ត់ ជរគូសល 
 េដមបីកិតិតយស  េករ តvេឈម ះៃថលថល  ផតល់កតីេមតត  
    ដល់សិសសេទវេឡង។ 
 -េទះរបក់ែខតិច  ខលួនចំមិនេភលច ពិតមិនេរ សេអង 
 េទះមិនសបបយ  មិនមនេឈម ះេឡង ថន ក់ខពស់តេមលង 
    ឲយេឡងវលិជំុ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -បូរណេពលថ  េបេរៀនរគូណ ែតងបនអប់រ ំ
 ពនយល់បេរងៀន  ឲយសគ ល់ចស់ទំុ រស់េដយសុខដុម 
    អនកផងអណិត។ 
 -យករគប់ឯកសរ  េទះេរកសល េរឿងេផសងមិនគិត 
 តសូ៊រល់ៃថង  ហត់េនឿយមនពិត េនះគឺទឹកចិតត 
    រគូែតងរសៃម។ 
 -ៃថងេបករបក់ែខ  រគូបេរងៀនែដរ ែតបនកៃរម 
 េបៀវតសបនទប  ែថមលំបកៃរក រវល់យប់ៃថង 
    គម នអវីេដះស។ 
 -ជករពិតណស់  រគូឆល តៃវឈល ស សូមផសងសចច  
 ផតល់ដំបូនម ន  ឲយឆង យរសីរស វយ័កនុងសិកស 
    បអូនរតូវេជៀសេគច។ 
 -េទះករងរអវី  រគូបេរងៀនថមី ែតងចំមិនេភលច 
 មនុសសេយងរគប់របូ េរបៀបបនៃថងលិច ពនលឺរពិចៗ 
    គម នអនកណហ៊ន។ 
 -េធៀបរគូដឹកនំ  ចំេណះរួមផសំ កល យរគូបេរងៀន 
 រគូមនកិតិតយស  ទំងេករ តvេឈម ះមន បអូនកំុបំពន 
    របមថចស់ទំុ។ 
 -យល់អស់កិចចករ  េទះករងរណ ទំងចូលជំនំុ 
 មនករសរេសរ  ពីបងបអូនអំ៊ រស់កនុងសងគម 
    កិតិតយសខពស់េហង។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 

                                ម�នទនឲ់យផលកុំអលខcង    (បទកកគតិ) 
 -សចចៈេទៀងពិត  ផលបុណយអតីត សងេនះបវរ 
 បុញញកមមទំងឡយ េធវេដយករម ផលេនះពិតលអ 
    េហយែថមរបកដ។ 
 -សនសំបនេរចន  បុណយេនះចេរមន របសចកកំសត់ 
 ករេធវទំងអស់  មិនអចកំណត់ ែតពិតរបកដ 
    សេរមចដូចចិតត។ 
 -មិនទន់បនឆប់  ចង់បនរបញប់ មិនឆប់ដូចចិតត 
 េធវពីបចចុបបនន  ឲយផលអតីត អនគតជិត 
    បនតបនទ ប់។ 
 -បុរសរសតីណ  មនចំណត់ករ របេសរគួរគប់ 
 ចយលុយេធវទន  េឈម ះជកំណប់ នចុងបញច ប់ 
    មិនសបសូនយេទ។ 
 -េបផលឲយយូរ  សូមឈប់រអូ៊ រល់អស់េយងេគ 
 បនេធវរចួេហយ  ផលេនះឲយេទវ សូមកំុទន់េជរ 
    ថមិនឲយផល។ 
 -េទះមុនឬេរកយ  ផលជអំេណយ េដយសងកុសល 
 កនុងរពះសសន  កយចិតតតមកល់ ផលបុណយជថនល់ 
    េទឋនសួគ៌នយ។ 
 -រពះមនពុទធដីក  អនកែដលរកស ទនសីលពណណរយ 
 ពិតផតល់កតីសុខ  ទឹកមុខរកីរយ កតីេសករលយ 
    ភ័យរពួយគម នសល់។ 



េពរជ សំណង                                             42                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -េឈម ះឋននិពវ ន  បរស័ិទេរពៀងលន របថន ឲយដល់ 
 ជទីផុតទុកខ  ៃនអរហតតផល អនិសងសផតល់ 
    ជក់ែសតងយ៉ងហនឹង។ 
 -េធវរគប់ទិវ  រល់េពលេវល េយងែតងទនទឹង 
 កមល ំងផលេនះ  ជក់ចបស់អីុចឹង េលកេអហយកំុខឹង 
    នំខូចរទពយលអ។ 
 -នទីអវសន  របកដែចកឋន មិនគិតមនរក 
 េទៀងណស់នឹងសល ប់ រល់ៃថងបនត េទះបីេខម ស 
    ញតិមិតតបអូនបង។ 
 -ទំងជនរកមន  បូ៉លីសទហន ជរជករផង 
 េសតចររសតមរនតី  េឈម ះលអកនលង កិតិតយសគម នហមង 
    សល ប់េទគួរសត យ។ 
 -ែថមអនកកវ ី  ទំងអស់េសដឋី ឧកញ៉ទំងឡយ 
 អនកែរសអនករកុង  អនកចបប់េដះរសយ វបិតិតែរបកល យ 
    ជីវតិបត់បង់។ 
 -រលត់សូនយឈឹង  េទះខំជញជ ឹង កតីសល ប់េទៀងរតង់ 
 រតូវកស័យសងខ រ  ទំងចិតតមិនចង់ តបិតជចំណង់ 
    ៃនកមមលិខិត។ 
 -ចុងេរកយេយងេគ សល ប់មិនសល់េទ គម នកតីអណិត 
 មចចុរជមកផត ច់  ទំងជនសុចរតិ េរៀបរប់លមអិត 
    េនែតនមេឈម ះ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ជជនសបបុរស  ហ៊នលះទំងអស់ េដមបីកិតិតយស 
 បនសល់សន ៃដ  កុសលខពង់ខពស់ កតីេសកទមលុះ 
    ឲយផលពិតេហង៕ 

                     រ$ឡងបកឌ់បុលងេ់សនហអ៍នករគូរកមុំ 
 -ដល់កលេវល  ខញុំខំមនីមន   សទុះសទ របញប់ 
 េទពីរពលឹម  ឲយដល់ឆប់ៗ េម៉ង៧ចប់ 
    េដរចូលរបឡង។ 
 -របឡងបក់ឌុប  ចិតតខញុំជំពប់ ជប់កនុងចំណង 
 អនករគូរកមំុ  រពឺរពួចកនលង សូមបួងសួងផសង 
    របថន ជួបគន ។ 
 -មនសិសសេរចនណស់ ទំងេកមងទំងចស់ េរចនឥតគណន 
 បំណងរបឡង  េទបខំពុះពរ េនះេហយជរគ 
    របឡងបញច ប់។ 
 -េរៀមេឃញជីវ៉  េធវសកមមភពណ សងួនបិុនរបសប់ 
 ែតងខលួនែបបែខមរ  លអយ៉ងរគប់១០ សយកលិនទឹកអប់ 
    ពីរបណរសស់រសី។ 
 -េឃញគួររសឡញ់ េបះដូងរតបញ់ កន ញ់ចង់េបតី 
 ខញុំរពមរគប់យ៉ង  បញជ ក់ជូនរសី េដយភពភកតី 
    ចំេពះរូបសងួន។ 
 -ខញុំរទំមិនបន  េពលេឃញភំុផន រសីេពនឹមនួន 
 ចិតតពុះកេរញជ ល  របថន ជួបជួន នឹងរូបរសីសងួន 
    ជគូេសនហ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -មិនរតឹមបុ៉េណណ ះ  េមលខទង់រចមុះ សមនឹងចរយិ 
 េពលបនេឃញេហយ ញ័រេពញឳរ លង់េសនហ៍េរៀមរ៉ 
    ជនរែីខមរ។ 
 -ខញុំសូមសរភព  ឲយសងួនបនរជប ដឹងថខញុំេសនហ៍ 
 េពលខញុំេរៀនចប់  ចូលដល់ពុកែម៉ េទះសងួនអនកែរស 
    ក៏រពមរសឡញ់។ 
 -ខញុំរទំមិនបន  ជួបរសស់កលយណ េឃញេហយែសនកន ញ់ 
 សមលឹងៃផទមុខ  រងឹរតឹរសឡញ់ ចិតតរពមចុះចញ់ 
    លង់េសនហ៍េពេហយ។ 
 -មិនបងអង់យូរ  ខញុំនឹងគិតគូរ មិនេនកេនតយ 
 សងេសនហ៍ភកតី  េទបទុកខបនេសបយ ចុងេរកយតបេឆលយ 
    បនជគូគប់។ 
 -ចូលសតីតមចបប់  ែខមរេយងមនរសប់ តជទមល ប់ 
 កំុបីរលំង  រកសឲយខជ ប់ រុងេរឿងបនទ ប់ 
    សថិតេនជប់សអិត។ 
 -ខញុំទទូចសំុ  តបពីចិតតមុ៉ម រតឹមមួយចំណិត 
 ដល់ជនកំសត់  ភកតីអណិត តមកមមលិខិត 
    ករមិតជគូ។ 
 -េចញវញិញ ស  គយគន់ជីវ៉ ចំវង់ភ័រកតយូរ 
 េកតកតីរបតិព័ទធ  លង់េសនហ៍អនករគូ េដយចិតតតសូ៊ 
    េធវេមតចនឹងបន។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -សេរមចចិតតឆប់  ចង់ដឹងរបញប់ របប់ដល់កលយណ 
 ថខញុំមនពិត  កនុងចិតតបុ៉នម ន េបះដូងរុញរចន 
    របណបនរបេសរ។ 
 -េពេឆលយែបបខម ស តបវញិយ៉ងចបស់ រសីសូមសរេសរ 
 វញិញ សថមី  សងួនេមលេសៗ សរេសរបេណត រ 
    សមលឹងមុខផង។ 
 -នៃថងចុងេរកយ  េយងមិនបេណត យ វជិជ របឡង 
 េធវបនរតឹមរតវូ  ខញុំនិងនួនលអង េរចនមុខកនលង 
    េធវេហយរួចេរសច។ 
 -សរេសរភល មៗ  េដយករពយយម រគប់មុខសេរមច 
 បនពីតសូ៊  រគប់មុខរតូវម៉ច់ េយងរបឹងបតូរផត ច់ 
    រចួទំងពីរនក់។ 
 -ដល់េម៉ងសរមក មិនេនកំសក សួរេឈម ះវរលកខណ៍ 
 សងួនែបរមុខចំ  តបមិនេលៀមលក់ ែតេពរងភញ ក់ 
    ឮពកយរសឡញ់។ 
 -ចិតតេយងទំងពីរ  រមួផតុំមូលមីរ អរងួនរបបញ់ 
 តបយ៉ងពីេរះ  ថរពមរសឡញ់ រសីមិនកំណញ់ 
    រតឹមតបពកយេសនហ៍។ 
 -បុ៉ែនតចមបង  សូមេពនួនលអង ចូលដល់ពុកែម៉ 
 រសីនឹងរង់ចំ  មយ៉ងេយងជែខមរ  រសីមិនរបួលែរប 
    ឲយែតរសបចបប់។ 
 



េពរជ សំណង                                             46                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ខញុំឮអរភ័យ  ដួងចិតតមៃម ហួសែថលងសសពទ័ 
 បន់ឲយឆប់ដល់  ចូលយ៉ងរបញប់ អស់កតីរសប់ 
    បត់ភពកងវល់។ 
 -េយងនឹងេរៀបករ  បយខុន-េភលងករ អនុសសរប៍នសល់ 
 េនៃថងមួយេនះ  កមមលិខិតបនផតល់ េនះេហយជផល 
    របឡងបក់ឌុប។ 

                       មនចំេណះដYងព�តជី'តមននយ័ 
 -រគប់គន របថន   ជួបសបបុរសណ េឈម ះជមនុសសលអ 
 េសពគប់មិតតេនះ  គម នេរឿងបងក ឆង យចកភពរក 
    រគប់របូជន។ 
 -េគជបណឌិ ត  ជជនេចះគិត មនទំងវជិជ  
 នំេយងឲយលអ  ឆលងផុតអវជិជ  េចះេយគយល់គន  
    មិនបងកេឈល ះ។ 
 -មិនជក់េរគឿងេញៀន គិតសងវ តេរៀន នំនូវកិតិតយស 
 រស់េនបនសុខ  មិនជួបបបេរគះ ឧតតមខពង់ខពស់ 
    េឈម ះអនកលបញលបី។ 
 -េទះេធវកិចចករ  បេញច ញវច គួរចង់េបតី 
 យល់អនកតូចធំ  េសតចររសតមរនតី ចិតតេសម ះភកតី 
    ផទុយអវជិជ ។ 
 -សងែតកមមលអ  េទះមនឬរក មិនេរ សេអងគន  
 រសឡញ់អណិត  ជួយកិចចករងរ មិនេលងេប៉េបៀ 
    នំចិតតហមងេស។ 



េពរជ សំណង                                             47                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ផទុយពីជនលងង់  កប់កនុងអនលង់ មិនសត ប់របេដ 
 បងបអូនពុកែម៉  របប់ដល់កូនេច បនែតឆួលេកត  
    ខឹងគត់សតីថ។ 
 -បបមិតតនំទុកខ  េធវខុសជប់គុក មិនចូលសល 
 សបបយរសីញី  មិនសវ ងៃថងណ គម នេចះពិចរណ 
    គម នករេសកសត យ។ 
 -េចញពីគុកេហយ  មិនអរគុណេឡយ អនកេនែកបរកយ 
 មតបិត  គត់ខំចំណយ ែតគត់សបបយ 
    រសឡញ់េពកកូវ។ 
 -មយ៉ងបង់សល  ឲយកូនសិកស បនសគ ល់ខុសរតូវ 
 ឈប់េដរពល  នំេរឿងអរសូវ មិនេដរចំផលូវ 
    ណលអអរកក់។ 
 -គម នរគូអចរយ  របេដសតីថ អចជួយរពំរបក់ 
 រស់េគភ័យខល ច  រសត់ហិចហក់ មិនខុសជីងចក់ 
    សំឡក់ែតេគ។ 
 -េពលេគេឃញភល ម ទឹកមុខែរបេរកៀម ខលះដល់េគេជរ 
 ដក់បណត ស  គម នកិតតិយសេទ មិតតភកតិេយងេគ 
    កំុដូចេនះេឡយ។ 
 -េរៀនទន់វយ័េកមង  មិនរតូវេដរេលង ចូលេរៀនឲយេហយ 
 ពយយមរបឹងែរបង កំុេឡយកេនតយ ចំេណះជេរតយ 
    ករងរខពង់ខពស់។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -េសពគប់មិតតរបជញ អនកផងខលបខល ច លបីលបញទំងេឈម ះ 
 េទះខលួនសល ប់េទ  ក៏មនបុណយខពស់ សំដីពីេរះ 
    េរពះចំេណះពិត។ 
 -ចំេណះវជិជ   បនេដយពុះពរ បេងកតគំនិត 
 េដះរសយេរឿងអវី  េធវេដយករគិត អចជួយញតិមិតត 
    េពលមនបញហ ។ 
 -មូ៉តូឡនថមី  រគប់រទពយអវីៗ របកបបញញ  
 រគប់រគងបនលអ  បនពីសិកស មសេពរជ-ដុលល រ 
    សមតមបំណង។ 
 -ទំងកនុងរគួសរ  តួនទីជីវ៉ េឈម ះជេរៀមចបង 
 បអូនៗទំងអស់  រសឡញ់នួនលអង េគរពគម នហមង 
    រសបរបៃពណី។ 
 -ទីអវសនណ  ពិតកស័យមរណ អនកសល ប់មនន័យ 
 េគសគ ល់រគប់គន   េទះអនកកសិណកស័យ េគេនរសៃម 
    គួរសត យេពកពិត។ 
 -េដយេសចកតីលអ  សចចៈេសម ះសរ ៃនសងួនវរមិតត 
 សល ប់េទែតកយ  េករ តvេឈម ះេនសថិត ជគំរូពិត 
    ៃនេកមងខងេរកយ។ 
 -ដូេចនះសូមផត ំ  កំុេភលចបណត ំ វយ័មុនឬេរកយ 
 គួរមនសន ៃដ  េរបៀបបនអំេណយ សូមឈប់បេណត យ 
    េគេកតសរេសរ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -េគសគ ល់េរចនណស់ មនវយ័េកមងចស់ ពួកេភឿនរមក់េកល 
 ចង់េធវអវីមួយ  មនអនកបេរម ែថមអមដំេណ រ 
    េទរគប់ទីឋន។ 
 -េដយករសិកស  អនគតជីវ៉ ករងរកលយណ 
 សល ប់េកតសួគ៌  បនទ ប់ែចកឋន ចស់ៗបូរណ 
    ជកំណប់េហង។ 

   ខញុំេនែតចំប�ណឌ ភជុំវតតថមp 
 -េម៉ង៤េទៀបភលឺ  មន់បនបនលឺ រងវជសញញ  
  ថរតូវេរកកេឡង េលកសមូតបរ ដសដល់យយត 
     និងភិកខុសងឃ។ 
 -របជរបុសរសី  យុវជន-យុវតី មិនេនបងអង់ 
  ខលះជិះរថយនត  ខលះទំងជិះកង់ ខលះេដររហង់ 
     សំេឡងេខញៀវខញ រ។ 
 -មនកូនចិនែខមរ  មកជហូរែហ ជងេដរផងណ 
  រតកូលរកមន  អនកែរសអនកផសរ េចញចរយរត 
     មកជួបជំុគន ។ 
 -បិណឌ ភជុំេបះពួយ  េកតកតីរញជួ យ កកកុញហូរេហៀរ 
  មកេបះបយបិណឌ  ែហជំុវហិរ េរៀបចំបញកព 
     សមជកូនែខមរ។ 
 -រកមំុកំេលះ  បំណងមកេបះ ខលះរួមពុកែម៉ 
  ខលះមកមន ក់ឯង  កនុងវតតថមីែដរ បុណយរបៃពណីែខមរ 
     កនុងរពះសសន។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -វង់ភ័រកតែសនរសស់ លអសមគម នទស់ េរពះេទបម៉សស 
  ផត់ែរកមែថមេមស េឡ-សផងណ អមម៉សក រ៉ 
     េទបែតទិញថមី។ 
 -មុខមូលដូចចនទ  េពលសមលឹងកន់ សពវរបណពិសី 
  សច់សរេលង  ម៉ដឋសេហយខចី ដូចែម៉សំឡី 
     ចញ់មនតតូចតន់។ 
 -មនមួយអេនល  មុខពងរកេព គន់មិនែឆអតឆអន់ 
  ចេងកះអរងកង  សមនឹងសុដន់ សមផសសមិនអន់ 
     េឃញគួរេសនហ។ 
 -ខលះមុខរងរសួច  ញញឹមថព ល់ខួច សុភពរបស 
  េសលៀកហូលផមួង អវប៉ក់េប៉ងសម  សមរសីេខមរ 
     េមលមិនេចះែឆអត។ 
 -សរុបវច  កវផីត ំថ  កំុែតងហួសេហតុ 
  វបបធម៌សពវៃថង  េឃញចបស់រកែឡត ចុះតមកែសត 
     រមួទសសនវដីត។ 
 -សំគល់ែខមរបន  តំងពីបូរណ េករ v តេឈម ះលបញលបី 
  ទំងករែតងខលួន  ឬេសលៀកពក់កតី សមជរសីត 
     របៃពណីដ៏លអ។ 
 -េយងសបបយពិត បុ៉ែនតរតូវគិត េហយឈប់បនត 
  េសលៀកពក់ហួសេពក េខចខលីដល់ក េនះឬវបបធម៌ 
     ែខមរេយងសពវៃថង។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -សូមជួយរកស  េករ តvពីដូនត ែដលលអសមៃរក 
  ទំេនៀមទមល ប់  លអហួសវស័ិយ រកសតៃមល 
     អស់រសីតែខមរផង។ 
 -កវសូីមផត ំ  េយងគួរចងចំ យយតបអូនបង 
  របប់កូនរបុសរសី កំុឲយកនលង េនះជបំណង 
     ពីមច ស់កពយថមី។ 
 -កំុេភលនេភលចខលួន  េចះសសន៍ចិនយួន កំុេភលចែខមរអី! 
  មកវតតេធវបុណយ  េទះភជុំបិណឌ កតី េពលេដយខលីៗ 
     រតូវខំសងលអ។ 
 -អនិសងសផលទន របកដេកតមន ឲយផលបនត 
  លអទំងរទង់រទយ របូេឆមក៏លអ របសចករកីរក 
     គុណបុណយបរមី។ 
 -ដូចឆន ំេនះេទៀត  ែណនណន់ចេងអៀត បិណឌ ភជុំវតតថមី 
  ជេរៀងរល់ឆន ំ  សមគគីឃម តខមី ទំងរបុសទំងរសី 
     របថន បន់រសន់។ 
 -តន័យបែណត ត  ទូទំងេប៉យែប៉ត     វតតថមីមិនអន់ 
  រសះរតច-សទឹងបត់ ផសរកណត លែណនកតន់   អណតូ ងថមប៉ន់ 
     ដីលបប់េពលេភលៀង។ 
 -សំេឡងទូងសគរ  ទួលរបសទ-ទួលពរង អូរៃខដនេរពៀងៗ 

 ៃរពគប់-អូរនង  េទះេមឃរតូវេភលៀង អកសធតុមិនេទៀង 
ែរបរបួលែមនពិត។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ែតមិនខវល់េឡយ  ដល់ភជុំធំេហយ មិនគិតឆង យជិត 
  េទេបះបយបិណឌ  េរឿងេផសងមិនគិត េធវតេរពងរពឹទធ្ 
     បុណយភជុំបិណឌ េហង។ 

     ឳេបៀលរrយអនគតខញុំ! 
 -ចំេណះទំងឡយ វជិជ នយអយ របជញ បនពី 
  ករខំរបឹងែរបង  សិកសសំភី ខួរកបលគិតវ ី
     ក៏មិនរែរក។ 
 -លទធផលេនះឯង  ទទួលជក់ែសតង តបវញិទន់ែភនក 
  ឆង យចកកតីលងង់  របសចកពុនែរក រតូវឆលងសទឹងែរពក 
     ដល់េរតយសុខ។ 
 -ជំហនរតូវឆលង  បក់ឌុបរបឡង លុះជប់កលណ 
  ថន ក់ទី១២  ខលះមនកិចចករ ខលះតបរញិញ - 
     បរតេនសកល។ 
 -ែរជកពយុះឈនះមរ  ផុតកតីេវទន របេយជន៍លទធផល 
  ផតល់តបឲយអនក  បត់អស់កងវល់ របកដនឹងផតល់ 
     តបវញិពំុខន។ 
 -ែតជបឋម  អវីែដលស័កិតសម រកសកលចំណន 
  ែដលេគសគ ល់េរចន មនរគប់ទីឋន វជិជ លអថក ន 
     សកលលបញលបី។ 
 -មនសិទធិរគប់គន   េពលន័យតឃល  មិនគិតរករកី 
  េធវរតូវែបបបទ  េទះសិសសចស់ថមី ទំងចស់េកមងកីត 
     មនសិទធិដូចគន ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ខលះេទពីឆង យ  េប៉យែប៉តដល់សវ យ  តបិតសត យេវល 
  ខលះេនថមពួក  ខលះជិតរពះវហិរ  របឹងែរបងពុះពរ 
     នូវរល់ឧបសគគ។ 
 -េទះមកពីឆង យ  ពិតរតូវចំណយ េទះអស់លុយកក់ 
  េពលេភលៀមរលឹម  ធល ក់មកសរសក់ ក៏មិនថន ំងថន ក់ 
     េពលថសត យេរកយ។ 
 -មិនគិតលំបក  ខលះរតូវេចញចក េទះគម នអំេណយ 
  េរៀនទន់េនេកមង  កំុឲយេថល ះេធល យ ក៏មិនបេណត យ 
     ឲយខតេនះេទ។ 
 -ឆង យដច់សែងវង  កំសត់មន ក់ឯង សូ៊រទំទំងេទវ 
  ភ័យខល ចលងង់េខល   េទបខំគន ន់េគនរ និសសិតេយងេគ 
     លះបង់ដូចគន ។ 
 -រកករងរលអ  សកលបវរ េរពះខល ចេវទន 
  ខលះេរៀនទំងភ័យ  តបិតខលួនកំរព គម នដុលល រេហៀរ 
     កនុងរកុមរគួសរ។ 
 -គួរគិតឲយលអិត  មុនសេរមចចិតត េរៀនសកលមួយណ 
  រគូមនគុណភព  ជសរសត ចរយ យល់ពីកិចចករ 
     បទពិេសធន៍លអ។ 
 -មួយេទៀតរតូវគិត  សកលលអពិត គួរេមលឧបករណ៍ 
  េរគឿងសងហ រមឹ  ទីធល លមអ  រួមេករ v តេឈម ះលអ 
     កនុងរបេទសជតិ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ដូចសកលBBU  សកលគំរូ េគសគ ល់េរពងរពត 
  និសសិតមកេរៀន  ែណនណន់ចេងអៀត ែថមតៃមលទប 
     សមរមដឹងេរចន។ 
 -ៃថលបង់សិកស  មិនៃថលណស់ណ េទបមនកំេណ ន 
  ទំងសិសសនិសសិត រមួសរសត ចយេកន ចំនួនចេរមន 
     រល់ឆន ំកនលង។ 
 -សកលលបញលបី និសសិតរបុសរសី មនវន័ិយផង 
  េទះេម៉ងសិកស  ឬេពលរបឡង តឹងរុងឹចមបង 
     េរៀនេទមិនខុស។ 
 -អនកេរៀនចប់េហយ កងវល់បនេសបយ និងអចសឆលុះ 
  ជំនញមួយៗ  មនេរចនចរមះុ អនកេអហយេរៀនចុះ 
     ចូលទំងអស់គន ។ 
 -េរៀនចប់កលណ សកលេបតជញ  េបៀលរបយធន 
  មនអនគត  រមួទំងករងរ ចំេណះវជិជ  
     ជីវតិភលឺសវ ង។ 
 -ដូចបនរសដី  សកលលបញលបី េបៀលរបយសំអង 
  ទំងេនទីរកុង  ជនបទខងៗ បនជតំណង 
     ៃនអនករគប់រគង។ 
 - បេរមកិចចករ  ជសរសត ចរយ ស័កិតសមទំនង 
  ទំងេនរគឹះសថ ន  ពិតអនករគប់រគង ថន ក់ខពស់រពតេរពង 
     រគប់ទីកែនលង។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ឲយែតពយយម  មិនែមនបនភល ម ៤ឆន ំជក់ែសតង 
  េរៀនចប់េពលណ េគែតងសញប់ែសញង របប់ឮែកតងៗ 
     េនះឯងេបៀលរបយ។ 
 -លទធផលែផលផក   ចប់មនកិចចករ និសសិតជិតឆង យ 
  ជីវភពធូរធរ  សុខដុមសបបយ ចុងេរកយែរបកល យ 
     រគប់រគងថន ក់ខពស់។ 
 -ដូចពកយេកនេរកន មនសខេរចន េហយេគសគ ល់េឈម ះ 
  អនកេអហយេរៀនចុះ  អចចក់ទមលុះ េនះក៏ពីេរពះ 
     អនកេរជសេរ សរតូវ។ 
 -អនកេលកទឹកចិតត  សេនត សអណិត គឺពីែម៉ឪ 
  ចង់ឲយបនលអ  ខលះលក់ទំងរសូវ របឹងចងអុលផលូវ 
     េទបកូនេនះលអ។ 
 -េលកសទួយរគួសរ េគរពេមប រស់មនគុណធម៌ 
  មយ៉ងជនជតិែខមរ  របៃពណីលអ បងហ ញឈមជ័រ 
     ជកុលបុរតែខមរ។ 
 -អនគតខញុំ  ជីវតិសុខដុម ជតិេយងែកែរប 
  កុលបុរត-ធីត  សុទធអនកពូែក តបគុណពុកែម៉ 
     បំេបទឹកេដះ។ 
 -រូបខញុំនិងអនក  ជករបញជ ក់ និសសិតទំងអស់ 
  ែដលចប់សិកស  ចុងេរកយបងអស់ រគប់ទីេកៀនេកះ 
     េដយមិនេតះេតយ។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -អនកគួររជបថ  េទះេនសិកស ឬេរៀនចប់េហយ 
  សកលេបៀលរបយ មិនែដលកេនតយ េបៀលរបយតបេឆលយ 
     សួរនំរហូត។ 
 -េទះចប់ថមីចស់  េបៀលរបយមិនផល ស់  ឲយខញុំសលូតបូត 
  ជមនុសសេចះគិត  យល់ដឹងរជបេរជត េដយករេរៀនសូរត 
     រគប់េពលេវល។  
 -បនករងរលអ  េបៀវតសបវរ ឆង យកតីេវទន 
  និសសិតេយងេគ  សេរមចរគប់គន  រូបសងួនពំុង 
     ជីវតិភលឺសវ ង។ 
 -អនគតៃនខញុំ  រគួសរសុខដុម ជលភសំណង 
  េលកសទួយកិតិតយស េករ v តេឈម ះរគប់យ៉ង ដូចលតរតដង 
     យសស័កតិេថកងថកុំ។ 
 -ខញុំែសនសបបយ  សកលេបៀលរបយ  ផតល់អនគតខញុំ 
  ដក់ទុនចំេណះ  វជិជ មូលផតុំ    រស់បនសុខដុម 
     សុខសនតេទអឺយ។ 
 

     េផញpច�តតនcកតមគងគ  
 -អវីៗសុទធមនគូ  មនសិសសមនរគូ មនសមនេខម  
  ៃរបលវីងជូរចត់  មនកូនមនេច មនបិ៊ចៃដេខម  
     មនទឹកមនរតី។ 
 -មនរនធមនសតវ  លន់ឮសងប់សង ត់ មនចស់មនថមី 
  មនញីមនេឈម ល មនរបុសមនរសី រតកូលមនកតី 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

     រករកីតមផល។ 
 -មនទបមនខពស់ មនេកះមនេរជះ មនផលូវមនថនល់ 
  មនេសនហ៍ភកតី  ឆេបកកិចចកល មនេសនហ៍ចុងរសល់ 
     សុទធជគូវ។ 
 -ដូចខញុំេនះមតង  លង់េសនហ៍នួនលអង របថន ពំុង 
  េហតុេរៀមេនឆង យ េរបៀបមនុសសកំរព មនែតគងគ  
     នំចិតតខញុំនឹក។ 
 -គងគ ហូរឆង យ  ចិតតបនសបបយ រហូតឈរភលឹក 
  េរៀមឈរមន ក់ឯង  សមលឹងៃផទទឹក រលកគរគឹក 
     ដូចចិតតនឹករសី។ 
 -សូមអស់េទពត   មនេលេលក ែថេលែដនដី 
  កមពុជរដឋ  រគប់ទិសទីកតី មនរទិឹធលបញលបី 
     ជួបនងពិតផង។ 

     សត យេឈម ះន�សស�ត 
 -អំេពរតឹមរតូវ  ករសិកសនូវ ចំេណះវជិជ  
  ផលូវេលកផលូវធម៌  សពវទិនទិវ ផុតទុកខរគំរគ 
     ៃនករលំបក។ 
 -េទះជួបេវទន  របជញ វជិជ  បងខំចិតតចក 
  េប៉យែប៉ត-េទសវ យ មនហ៊នសរមក ផទុយមនុសសកំសក 
     មិនសងវ តេរៀន។ 
 -យុវជន-យុវតី  ទំងតូចធំកតី ឆង យចកេរគឿងេញៀន 
  រស់ចូលសងគម  គម នពកយទិេតៀន សូ៊មិនខម សេអៀន 
     េដមបីខលួនឯង។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -តន័យនិសសិត  រតូវបងខំចិតត ឃល តផទះសែមបង 
  េទះខលួនរកីរក  កេណត ចកែណត ង កំណពយចរែចង 
     ែថលងពីនិសសិត។ 
 -និសសិតេឈម ះលអ  មនរកមសីលធម៌ ឮគួរអណិត 
  ឆលងកត់ឧបសគគ  យ៉ងេរចនេពកពិត អេណចដួងចិតត 
     នូវរល់ឧបសគគ។ 
 -បនរតឹមសេងវគ  រសេណះខលួនេពក ហឫទ័យអួលអក់ 
  បនជប់បក់ឌុប  សបបយហឹុកហ៊ក់ រតូវបនតថន ក់ 
     ចូលដល់បរញិញ ។ 
 -មកេរៀនជំុគន   ខលះកូនកំរព ឃល តឆង យរគួសរ 
  េឃញេគអនកមន  ឡនថមីដុលល រ កតុកកតួលេកត ផស 
     មិនបនសបបយ។ 
 -ែតអសច រយែដរ  និសសិតកូនែខមរ រូបេឆមេលមកយ 
  ជប់សិសសពូែក  ទុកខខលះរសំយ និសសិតជិតឆង យ 
     ែតងេពលសរេសរ។ 
 -សងួនរកែតសអ ត  ែថមករេរៀនឆល ត សមទំងដំេណ រ 
  េផអលអស់បុរស  េពញថន ក់េហយេត? ខលះចង់បេណត រ 
     បងហ ញចិតតេសម ះ។ 
 -ខលះសរភពេសនហ៍ របុសកូនចិន-ែខមរ លង់នឹងសរមស់ 
  ពកយេពចន៍េសនហ វចផតងេផត ះ ចំេពះរសីរសស់ 
     តបិតធល ក់អនលង់។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -សក់ែវងអនល យ  ចរយិេឆមឆយ វង់ភ័រកតេឆមយង់ 
  សុភពនរ ី  ជរសីជំទង់ និសសិតផងលង់ 
     របថន ជួបជំុ។ 
 -មយ៉ងសងួនជីវ៉  ខិតខំសិកស ពិតកនុងសងគម 
  េទេដរេប៉ែឡ  មិនសគ ល់ចស់ទំុ ចរតិរមទម 
     សងគមបចចុបបនន។ 
 -រូបសមចំេណះ  សិកសបនេចះ របេយជន៍តូចតន់ 
  េបចង់កលណ  ជបេណត ះអសនន ឆល តឈល សមិនអន់ 
     ផទុយជនអវជិជ ។ 
 -ែតគួរឲយសត យ  របូសងួនែរបកល យ បងហ ញបញកព 
  េសពមិតតអរកក់  នំឲយពល ជជនអវជិជ  
     េរចៀងKaraoke។ 
 -េរៀនមិនទន់ចប់  រសឡញ់ែរបសអប់ េធវអរសូវេករ v ត 
  ពួកម៉កបងេភឿន  មិនខវល់មត យេជរ េដរគម នទំេនរ 
     េភលចករសិកស។ 
 -ធល ប់ែតឧតតម  ថេដយចំៗ គម នទំងកិចចករ 
  មិនគិតខលួនរសី  ជរសីតេខមរ េធវរសីបតផសរ 
     េទណែឆកលូ។ 
 -េភលចគម នសល់អវី  ចបប់របុសចបប់រសី េភលចបណត ំរគ ូ
  ដំបូនម នលអ  េរៀមចបងមីងពូ ពុកែម៉រអូ៊ 
     េដរឥតរបេយជន៍។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -គួរឲយសត យណស់ និសសិតេកមងចស់ កិតិតយសអេសចv 
  ឈប់េធវែបបហនឹង  េហយគម នរបេយជន៍ រទពយធនហិនេហច 
     អស់តៃមលរសី។ 
 -ទំងករសិកស  េរៀនថន ក់បរញិញ  មិនទន់ចប់អី! 
  បត់បង់ឳកស  វយ័េនេកមងខចី វេងវងសម រតី 
     អស់ភកតីេសម ះ។ 
 -ឈប់េធវែបបហនឹង  េរឿងធំដល់មÀលឹង ឮគួររសេណះ 
  រប់អនមិតតពល  ចងចំទំងអស់ រកមំុកំេលះ 
     េឈម ះជនិសសិត។ 
 -សូមអនកសិកស  រគប់ករមិតណ កំុរតប់ចរតិ 
  បញកពែបបេនះ  េភលចខលួននិសសិត គួរសត យវរមិតត 
     ចរតិដូចសងួន។ 
 -សូមផត ំរល់គន   កំុេឡយពល ែដលមិនសមខលួន 
  គួរមនេសនហ៍េសម ះ ចរយិសមសួន េគប៉ងជួបជួន 
     ជគូពិតអឺយ។ 

     ៃថងបណុយសងសរ 
 -កុលបុរត-ធីត  គួរគិតផងណ វបបធម៌ែខមរេយង 
  សបបយរកីរយ  កំុេធវទំេនង អងៃដអងេជង 
     េដះរសយបញហ ។ 
 -ទំេនៀមបូរណ  របៃពណីកលយណ ស័កិតសមអសច រយ 
  ទំងករេសលៀកពក់ អវប៉ក់េប៉ងសម  សមជតិេខមរ 
     មនពីយូរលង់។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ទំងរបុសទំងរសី យុវជន-យុវតី កនុងវយ័ជំទង់ 
  េឃញកួចេបតី  េសទរទន់ជងគង់ េដយចិតតកប់លង់ 
     របតិព័ទធេសនហ។  
- ែខមរេរៀបចំបន  មនែលបងកមសនត ខួបរបំងវសស 
  តមរបៃពណី  មនបុណយមនករ តុបែតងរចន 
     មនេលខ នរបំ។ 
 -កនុងេនះរួមមន  បុណយភូមិដរលន ភជុំបិណឌ ចូលឆន ំ 
  េកមងចស់របុសរសី របរពធរល់ឆន ំ ជតិែខមរចងចំ 
     ជេករ តvមរតក។ 
 -បុណយេនះសបបយ មនមនុសសទំងឡយ  របជំុកុញកក 
  ពិេសសទីរកុង  ភនំេពញមិនរសក   ខលះជិះរុម៉ឺក 
     ខល ចកកខតសំង។ 
 -ទេនលមុខបួន  មនសសន៍ែខមរ-យួន ចិន-ចម-បរងំ 
  អង់េគលស-ជបុ៉ន  រកីរយជខល ំង  មនទូករបណំង 
     សំេឡងេខញៀវខញ រ។ 
 -មនកំរជួចផង  បនលឺអឺងកង ពសេពញេវហស៍ 
  ចរមុះរបុសរសី  េនមុខសួនចបរ ខលះគូសងសរ 
     ជអនកពិេសស។ 
 -េហយមនបុណយមួយ យុវវយ័េលកសទួយ េពញៃផទរបេទស 
  េឈម ះបុណយសងសរ Best of The best សបបយអវីេម៉លះ 
     េពលចូលមកដល់។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -ៃថង១៤កុមភៈ  េវលេផអលភញ ក់ បំបត់កងវល់ 
  អនកមនសងសរ  ទិញផក ជូនដល់ កុលបផតល់ផល 
     បេងកតេសនហ។ 
 -េសនហដំបូង  បញជ ក់ដំបូង ជំនួសវច 
  េសនហបរសុិទធ  ចំេពះកននិដឋ  គម នអនកឯណ 
     បំែបកបនេឡយ។ 
 -ខលះណត់គន ថ  េពលបុណយសងសរ េយងេទេកៀកេកយ 
  ភនំេពញែរពកលប េនជិតបេងកយ េកះដច់ឆលងេរតយ 
     ឲយេលហយចិនត ។ 
 -ខលះលះបង់ដល់  ខលួនរបណមិនសល់ ទំងរពហមចរ 
  បូជជូនបង  ៃថងបុណយសងសរ មិនគិតកយ 
     ថរបស់សំខន់។ 
 -ខលះនិយយគន   េទសណឋ គរ អមគូកំណន់ 
  េកៀកសម េដរចូល  Hotelដួងចនទ េភលចែខមររបកន់ 
     ណស់ជរសីែខមរ។ 
 -ខលះCallទូរសពទ  េរពះែតរបញប់ របប់ដល់េថែក 
  កក់ផទះសំណក់  មុនកនលះែខ បនទប់មួយផងែដរ 
     សរមប់រូបខញុំ។ 
 -ដល់េពលកំណត់  ខញុំពិតរបកដ នឹងយកលុយដំុ 
  ៃថលកក់បនទប់  ជូនដល់ម៉ក់អំ៊ តមអវីែដលខញុំ 
     សនយជេរឿង។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

 
 -កំុេភលនេភលចខលួន  េចះសសន៍ចិន-យួន កំុេចលែខមរេយង 
  កំុេធវរកេអត  កំុេពតកំុេពង សបបយហួសេរឿង 
     តមែតចំណង់។ 
 -ចូលវតតេដះឆរត  ឳនកយរបណិប័តន៍ លំអុតឳនអងគ 
  កំុសីុតមឃល ន  កំុហ៊នតមចង់ កន់ចបប់រសុករតង់ 
     កំុបង់សសន។ 
 -កំុេសពេរគឿងេញៀន កំុជក់អេភៀន កំុសកកញឆ  
  គួរេធវែតអវី  សងគមរតូវករ រដឋរួមសសន 
     គិតេហយសឹមគូរ។ 

     កមម'ធ#ពនលBៃនរពះធម ៌
  -អហំរខីញុំផគងអញជ លី    េលកហតថទំងពីរនមសក រ 
   ៃនរពះសមពុទធជសសត     រគូមនុសសេទវតរគប់ៗគន ។ 
  -រពះអងគបនរតស់ដឹងកនុងេលក របេសរជ័យេជគេលពសុធ 
   េរបសដល់មនុសសសតវមិនរញួរ េទះេកត រងយ៉ងណកតី។ 
  -សូមថវ យបងគំេឆព ះរពះធម៌   ធមម ពិតលអេរបសរបណី 
   ៨៤០០០ធមមកខនធៃន    របស់ជិនរសីរគន់បំភលឺ។ 
  -សូមថវ យបងគំេឆព ះរពះសងឃ  រគងចីវរសបង់ទង់ជ័យភលឺ 
   រគប់មនុសសរបសុរសីែតងដឹងឮ  ែសនលបីរនទឺខពស់រតែដត។ 
  -េពលេនះបនដល់កមមវធីិ   េនកនុងសថ នីបុសvតេប៉យែប៉ត 
   វទិយុ៩៨.៣ចបស់រកែឡត   អែណត តរតែសតពនលឺៃនរពះធម៌។ 
  -រពះសងឃសែមតងេរៀងរល់ៃថង  រពឹកសែកៃចនេរចនកុះករ 
   ែបងែចកេវនេទសន៍បនត   េហយៃថងេនះក៏រតូវវតតថមី។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

  -នៃថងរពហសបតvកនុងសបត ហ៍  របធនបទេទសនកំណពយខលី 
   រមួបទពិចរណសពវេសចកតី  ែដលមនអតថន័យអំពីបុណយ។ 
  -កមមវធីិេនះអចដំេណ រករ   របកបបញញ វេិសសលន់ 
   េផតមេដយរពះរគូអនុគណ   រពះទ័យេទរទន់រគប់េវល។ 
  -យល់ថកមមវធីិមនរបេយជន៍  ដូចទឹករសពេរសចរគប់ជន 
   េរកយពីបនសត ប់នូវធមម    កត់ផត ច់អវជិជ មនរសមី។ 
  -រគន់ជពនលឺរគប់កែនលង    របជញ ថល េឈវងេរបៀបេពរជៃចន 
   ពនលឺរពះធម៌លអសកឹមៃសក    អនកមននិសស័យគង់ចូលចិតត។ 
  -ទំងជនអនកសត ប់ទីជិតឆង យ  ចង់ឃល តអបយគួរែនបនិតយ 
   េផទៀងេសតសត ប់ឲយបនជិត  េនះរបកដពិតពីេរះជក់។ 
  -តបិតេយងជតិេនះេកតជមនុសស មនបុណយខពង់ខពស់ពីអតីតៈ 
   បចចុបបននផតល់ផលផុតអបលកខណ៍ មិនទញខលួនធល ក់កនុងអវចីិ។ 
  -ចុងេរកយជីវតិជនរគប់គន    រគប់អងគ េទះេកមងកតី 
   េទះេសតចអនកររសតរដឋមរនតី   េសដឋីគហបតីមនរទពយធន។ 
  -មិនអចយកេទបនតមខលួន  េទះបងឬបអូនកូនរបពនធ 
   ដូចេនះអនកេអហយខំសងបុណយ  ទនសីលជទុនសមបំណង។ 
  -េដយសរពនលឺរពះធម៌េនះ   ជយនជំនិះសរមប់ឆលង 
   ឲយបនរចួចកបបកមមផង          ទំងទុកខេសហមងកនុងអងគរបណ។ 
  -េទះេទបចចុបបននអនគត   ខនធរបំរលត់ចកេចលឋន 
   េសយសមបតិតទិពវបរបូិណ៌បន  ដល់អមតឋនគឺនិពវ នេហង៕ 

                               វសនកមមករសំណង ់(បទរពហមគីតិ) 
  -កិចចករេរបកមល ំង     សបញច ំងពីករងរ 
   ពយយមខំពុះពរ    េនះពិតជលំបកៃរក។ 
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ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

  -េបខុសេគសតីថ     េជរឡូឡេរៀងរល់ៃថង 
  េធវយឺតេគកត់ៃថល     របក់កៃរមទបតិចណ។ 
  -េបេឆលៀតេទេដរេលង    កែនលងេផសងេចលកិចចករ 
  មកវញិេគសតីថ     េចទេដះសថដកេចញ។ 
  -េនះមកពីខលួនឯង    រទូងចំែបងេគចង់េដញ 
  ទុកេនមិនចំេណញ    ខលះបេណត ញឲយឈប់េធវ។ 
  -មយ៉ងខលួនមិនសូវេចះ    គម នចំេណះេរបៀបលងីេលង 
  ពីបករកករេធវ     េដរឡឺកឺេលងវេងវង។ 
  -សូមផត ំដល់អនកេរកយ   កំុបេណត យឈប់េដរេលង 
  ខំេរៀនទន់វយ័េកមង    េរឿងេផសងៗកំុអលគិត។ 
  -មនចំេណះលអៃរក    របូចរៃណស័កិតសមពិត 
  ឆង យចកកតីងងឹត     េទឆង យជិតេគរប់អន។ 
  -រកីរយសុខសបបយ    រកែរបកល យមនលុយឡន 
  េគសគ ល់កិតិតយសថក ន    េឈម ះកលយណពីេរះេហង។   

         ៃចដនយវសនចរមកឲយជបួមសសងួន 
 ១/តំងពីរូបបង  បនសគ ល់នួនលអង  ចិតតបងេផតមផតួច 
  បងរបឹងសមលឹង  ទំងចិតតលបលួច  រូបរសីថព ល់ខួច 
     ែសនរសស់អសច រយ។ 
 ២/បងរបឹងសមលក់  ទំងចិតតកន ញ់កនក់  េពញចិតតេសនហ 
 េតរូបរសីសងួន   អូនគិតយ៉ងណ សូមរសីវច 
     អូេខមួយម៉ត់។ 
 ៣/បងនឹងធូរេសបយ        េរពះចិតតបនេលហយ  ទុកខនឹងរសត់ 
  េដយបនរូបរសី         បវរេពកកត ត់ ចិតតអស់វបិតិត 
     រកីរយសបបយ។ 
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 ៤/េពលបងមកវញិ  ចិតតបងេទេមនញ េរពះបត់េឆមឆយ     
 េគងក៏មិនលក់  បយក៏ជិនណយ ចំែណករូបកយ 
     សគមេទៗ។ 
៥/ ចំែណកមិតតភកិត  ពួកេគេផអលភញ ក់  ថបងឥឡូវ 
 មនទុកខេរពះេសនហ៍ របួរតឹជប់េន េតរសស់ពលេព 
     នងសងួនេឈម ះអីវ? 
៦/ អនកភូមិរសីរបុស  ែតងេហចរមុះ  ថកលយណី 
 េរពះេឃញរបូនង      សច់រសស់លអខចី មិនចញ់រសីៗ 
     កូនអនកទីរកុង។ 
៧/ េឈម ះពិតណរីណរ ីណរ ីណរ ី  េនកនុងបញជ ី  េសៀវេភតកុង 
 កូនែខមរកត់ចិន  េធវឲយខញុំលង់ េសនហ៍រសស់េឆមយង់ 
     ដកចិតតមិនរចួ។ 
៨/ របូបងេសនហ៍អូន  គម នអីនឹងជូន  ដល់រសស់រសីខួច 
 មនែតអកខរ  សំុេសនហ៍ទទូច  ចិតតបងេផតមផតួច 
     របតិព័ទធរបូអូន។ 
៩/ េពលអូនបនយល់ សូមរសស់និមល  កំុេធវឲយសូនយ 
 សរេសរតបវញិ  ណរសស់នឹមនួន បងចំមសសងួន 
     ផតល់នូវចេមលយ។ 
១០/េពលបងេពញវយ័       បងនឹងចូលសតី  មិនេនកេនតយ 
 េរពះែតរសលញ់        របូអូនេនះេហយ ចង់បនេកៀកេកយ 
     ថនមេដយហតថ ។ 
១១/សូមអូនរង់ចំ  នូវពកយបណត ំ ែដលបងបនចរ
 េរៀនចប់ចូលសីត  អូនដល់ម៉ក់ប៉  តមផលូវេមប 
     សូមអូនេជឿចុះ។ 
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១២/បងសូមសនយ  ជូនរសស់កននិដឋ   កនុងនមកូនរបុស 
  សរភពជូនេសនហ៍      េដយកីតសម័រគេសម ះ លះបង់ទំងអស់ 
     ទំងកយចិតតបង។ 
    េyចំេណះដYងzជអវ#? 
១/មនមនុសសជេរចនជញជ ឹងគិត  េតវជិជ ពិតេនទីណ? 
 េហតុអវីបនជកនុងេលក    ពយយមសិកសរគប់ៗគន ។ 
២/ តំងពីថន ក់តូចដល់ថន ក់ខពស់   េធវដំេណ រេឆព ះអស់រទពយ 
 តសូ៊េរៀនសូរតឥតគណន    ខលះចស់ជរក៏មិនសត យ។ 
៣/ េតេនះេដយសរែតេហតុអវី?  េទបមនុសសរបុសរសីមិនជិនណយ 
ហត់ពត់លត់ដំបនទុំកយ     ខនះែខនងខវល់ខវ យរកចំេណះ។ 
៤/ ជនណបនេរៀនខលួនរបេសរ ឈនេធវដំេណ រមិនរបែហស 
 សិកសវជិជ ឲយបនេចះ     េឆលៀតយកតរមិះេទៃថងេរកយ។ 
៥/ ចំេណះពិតជក់ខពស់ឧតតម  វជិជ រួមផសំេនះសនងឲយ 
 ែសវងរកករងរអវីក៏េដយ    លអណស់មិនេធល យដូចជនលងង់។ 
៦/ បេរមករងររបក់ែខខពស់ មនទំងកិតតិយសខពស់ឧតតុងគ
េកមងចស់របសុរសីែតងលិចលង់      េរពះែតេឆមយង់ចងគំនិត។ 
៧/ េទះករគិតគូរលអឥតេខច ះ មិនមនចេនល ះរចសកនុងចិតត 
 គិតេហយសឹមគូររកសសថិត    ចំទុកកនុងចិតតមិនេភលចៃថង។ 
៨/ ចំេណះវជិជ មនេរចនលអ    ផលូវេលកផលូវធម៌លអេពកៃរក 
 ខំរបឹងទេនទញទំងយប់ៃថង  លកៃលែកៃខទន់េនេកមង។ 
៩/ លះបង់គំនិតទិដឋិខុស   កនុងនមកូនរបុសកំុេដរេលង 
 េរៀនេរចនចេរមនទំងវយ័េកមង ស៊យែរបជេហងៃថងអវសន។ 
១០/អនកមនចំេណះមនទំងរបក់   សបបយហឹុកហ៊ក់អវីក៏បន 
រស់េនមនន័យសុខសនតរតណ     មនទំងលុយឡនរបក់េហៀរហូរ។ 
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១១/មនខញុំកំដរទំងេឆវងសត ំ     រកីរយរបចំឬេដះដូរ 
 េរជសេរ សអនកថមីមកជថនូរ     មនទំងរសគររង់ចំរសប់។ 
១២/ កវបីណឌិ តអនករបជញផង        បនេរៀបចងរកងជេរចនចបប់ 
   សន ៃដនិពនធយ៉ងចំណប់ េរៀបរប់សសពទឆលុះបញច ំង។ 
១៣/ េសៀវេភលក់េនបណណ គរ រគប់ទីននដក់ទូតំង 
    តមកល់រង់ចំមិនបិទបំង        មនទំងកនុងឡំងលអេពកកូវ។ 
១៤/  ដូេចនះចូរអនកខំឧសសហ៍        េរៀនវជិជ ណែដលរតឹមរតូវ 
    កិតតិយសខពស់ថល មិនអរសូវ រគន់បងហ ញផលូវសពវទីឋន។ 
១៥/ ចំេណះេចះពិតមិនបត់បង់ េទះមនេគចង់មករខំន 
 េចររបឹងយ៉ងណេទះកស័យរបណ    ក៏លួចពំុបនេទអនកេអហយ! 
១៦/ អីុចឹងេហយអនកេអហយខំសិកស       េយងបុរតេខមរកំុកេនតយ  
    វជិជ ពិតេនះផតល់ចេមលយ        របកដតបេឆលយៃថងណមួយ។ 
១៧/ មយ៉ងេយងយុវជនយុវវយ័ កំុយកចបប់ៃរពពនលករតួយ 
    េបអនកខុសពិតមិនអចជួយ េធវខុសញយៗគង់មនេទស។ 
១៨/ េកតមកជមនុសសរតវូសគ ល់ខុស   អនកមនកំហុសេធវរជលុរជួស 
   ខំរបឹងយកឈនះទំងរតដួស គម នេទកិតតិយសចំេពះខលួន។ 
១៩/ អនករបជញចំេចះរបេសរគប់ រស់េនមនភ័ពវែថមមំមួន 
   គឺេលកខំេរៀនពីចបប់កបួន ដូេចនះបអូនៗគួរខំែថ។ 
២០/ ភ័ពវេរពងសំណងចរជូនអនក បនេកតចំជក់ជកូនែខមរ 
   រកសសន ៃដែដលពូែក   តយយពុកែម៉បនសល់មក។ 
២១/ េរពះេហតុេនះេហយអនករល់គន     ខំរបឹងពុះពរមនជ័យេជគ 
   ែសនលបីរនទឺេពញេលេលក ខពស់ដូចពពកេលេវហស៍។ 
២២/ កមពុជរបេទសអសច រយណស់ េភញៀវជតិេកមងចស់មកទសសន 
   កមសនតរកីរយកនុងកយ        មនទំងអបសររសំវ គមន៍។  
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   ជំនយួែតងមនចំណង 
១/ និសសិតរកីរក  េរៀនទំងរតដរ  របឹងែរបងតសូ៊ 
 ទំងៃថងទំងយប់  មិនហ៊នរអូ៊  ខិតខំគិតគូរ 
     ពីករសិកស។ 
២/ បួនឆន ំយូរេម៉លះ  រទូងេសទររេលះ ែរបជេកត ផស 
 តសូ៊លំបក  គម នអវីេដះស  រស់កនុងេលក 
     ជីវតិអភ័ពវ។ 
៣/ គម នអនកណជួយ  រគន់ជជំនួយ  របេសរគួរគប់ 
 ខលួនចូលចិតតេរៀន  បុ៉ែនតខវះរទពយ  បនរបលងជប់ 
     កំណត់ចកេចញ។ 
៤/ បនតសិកស  េរៀនយកបរញិញ   បរតេនភនំេពញ 
 ចំនួន៤ឆន ំ  លំបកេមតចមិញ  បនែតទេនទញ 
     ខញុំរកអវីេមល៉ះ? 
៥/ រប់រយដុលល រ  េតរកពីណ  បនលុយទំងេនះ?
 សិកសតេទៀត  ឲយខលួនពិេសស នឹងមនចំេណះ 
     ែលងគិតភ័យរពួយ។ 
៦/ ៃចដនយវសន  បនជួបបុញញ   មនអនកជំនួយ 
 េគរបប់រូបខញុំ  ចូរកមួយកំុរពួយ  អំ៊ជក់នឹងជួយ 
     កមួយកំុបរមភ។ 
៧/ េរៀនឲយបនខពស់  កមួយមនកិតតិយស ឧតតុងគឧតតម 
 កំុភ័យេរឿងលុយ  កមួយឯងរតូវខំ  កំុឲយម៉ក់អំ៊ 
     រតូវខកបំណង។ 
៨/ ែតមនេរឿងមួយ  បញជ ក់ជូនកមួយ  ឲយបនដឹងផង
 សេរមចដូចចិតត  េដយកីតបុ៉នប៉ង  ជំនួយចំណង 
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     តមករេសនសំុ។ 
៩/េពលចប់សិកស  កមួយរតូវេរៀបករ  ជមួយកូនខញុំ 
 នងេឈម ះលីនដ  អំ៊នឹងផសំផគុំ  មនចស់មនទំុ 
     របៃពណីតដូន។ 
១០/កំុភ័យលុយកក់  អំ៊របកដជក់  ជួយរគប់ចំនួន 
 ឧបតថមភសិកស  ដល់វសនបអូន  ែតរតូវរបុសសងួន 
     ជួបអំ៊វញិផង។ 
១១/ជួយរគប់េវល  ជួយកមួយរគប់រគ  នវចមលង 
 កីតទុកខកងវល់  ែដលរួបរតឹផង  រសយពីចំណង 
     ឲយេសបយេទអឺយ!                     

 

គរួឲយអន�ចច ជី'តន�សស�តរ:រក! 
១/  ឳះឱ!អនិចច ជីវតិខញុំ    រស់មិនសុខដុមដូចេគឯង 
     រល់ៃថងទុកខរពួយែសនចំែបង កំណពយចរែចងពីេរឿងពិត។ 
២/  ខញុំបទនមេឈម ះេពរជសំណង     សូមលតរតដងជូនរបិយមិតត 
     េកមងចស់របុសរសីេទះឆង យជិត   កួចចិតតែនបនិតយឬយ៉ងណ។ 
៣/ និសសិតរកីរកតសូ៊េរៀន        ខលួនរតូវឃល តរបណពីរគួសរ 
     េលកអនកមនគុណកនុងេគហ      បនតសិកសេនេបៀលរបយ។ 
៤/   បរញិញ ៤ឆន ំហក់យូរេមល៉ះ! រទូងេអហយេសទរេរបះរេលះកយ 
     មយ៉ងខលួនឃល តមកដល់រសុកឆង យ   រស់េនរយប៉យកែនលងេគ។ 
៥/   រល់ៃថងែសនរពួយទុកខគម នែលហ       កំុឲយអនកែរសេគេដៀលេជរ 
      រស់ផងេរៀនផងខំសរេសរ កំណពយហូរែហជូនរគន់សត ប់។ 
៦/   េធវេម៉ចេកតមកជកូនរបុស ខំរបឹងេរៀនចុះគង់ចំណប់ 
      េដះរសយេរឿងអវីេដយផលូវចបប់   អនកលអមនរសប់គឺបណឌិ ត។ 
៧/   េទះសលេនះឆង យឃល តគន       ក៏ខំពុះពរមិនែដលគិត 
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      លំបកយ៉ងណទុកកនុងចិតត គិតែតរបរពឹតតកំុខម សេអៀន។ 
៨/    េទះបីខលួនរកគម នរទពយ មិនមនលុយេហៀរដូចអនកមន 
       ក៏ខំមន ក់ឯងតសូ៊េរៀន   រកែរបជមនេនៃថងេរកយ។ 
៩/   េរៀនផងរពយួផងដល់លុយបង់       សលពិតរតង់មិនែដលេធល យ 
     រពឹកគិតលង ចគិតមិនបេណត យ       េទះមនអំេណយេគថជួយ។ 
១០/ ែតមិនតូចចិតតនឹងវសន មនហ៊នតវ៉តបិតខលួនមួយ 
      រពហមលិខិតកំណត់ជក់រតូវរពយួ   គម នេគេលកសទួយេរកខលួនឯង។ 
១១/ មួយសបត ហ៍េរៀនែតពីរៃថង      គិតេហយសងស័យមិនែដលេលង 
      េសរអ៍ទិតយយូរពិតចំែបង ភ័យពិតជក់ែសតងកនុងចិតតចំ។ 
១២/ មយ៉ងបង់សលមយ៉ងបង់ផទះ អស់លុយេរចនណស់កនុង៤ឆន ំ 
       រតូវបង់ឲយេគជរបចំ      តមករចំណំ១ែខមតង។ 
១៣/ េតជីវតិខញុំែរបយ៉ងណ? េបករសិកសតមចិតតប៉ង 
       ចប់បរញិញ អនុបណឌិ តផង! េនះតមបំណងខលួនចង់បន។ 
១៤/  មិនតូចចិតតេទេឃញេគមន មសេពរជចិេញជ ៀនដុលល រឡន 
       ខំែតសិកសេដយកល ហន នឹងបនសុខសនតខលួនខពង់ខពស់។ 
១៥/  សូមផត ំដល់អនកចង់សិកស គួរខំរសវតិចរជុលហួស 
       ខំេរកបជញជ ក់វជិជ េនះ      នឹងមនកិតតិយសមិនខនេឡយ៕ 

នcករសុកកំេណ#ត 
១/  ររតីយប់យន់ទន់អរធរត ខលួនគិតរវទទីកំេណ ត 
    អនុសសវរយ៍ីែដលបេងកត       នរសុកកំេណ តពីអតីត។ 
២/ តំងពីខលួនតូចរហូតធំ   រស់េនជួបជំុបនែនបនិតយ 
    កនុងរកមុរគួសរយ៉ងជិតសនិទធ       មនមងគលពិតសថិតជិតគន ។ 
៣/  ឥឡូវឃល តឆង យេពកកនលង យូរៗជួបមតងឆលងមួយរគ 
    កនុងចិតតែសននឹករគប់េវល ដួងចិតតរងរគឃល តចក។ 
៤/   នឹកដល់បងបអូនមិតតភកិតផង សបបយអឺងកងឥតលំបក 
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  រកីរយរបិមរបិយេសចកអ កកអ យ    មិនគិតរពត់ចកពីគន អី។ 
៥/   េពលេនះខលួនឯងមកដល់ឆង យ       នឹកដល់តយយបអូនរបុសរសី 
     លំបកលំបិនមិនហ៊នសតី សូ៊រទំេធវហីមិនរួញរ។ 
៦/   បំណងេដមបីករសិកស       បនតបរញិញ ផទួនៗគន  
      រតូវបងខំចិតតែរជកពយុះមរ        េទះបីឃល តគន យ៉ងេមតចកីត។ 
៧/   ៃថងបនសេរមចវលិវញិថក ន េទជួបសនត នទំងរបុសរសី 
      េលកអនកមនគុណមីងតយយ    សងរួមជថមីៃថងេនះតេទ។ 
         កនូខសុេហ#យែម៉! 
១/   េសនហ៍េអហយេសនហ៍េសម ះ លះបង់ទំងអស់ មិនរសេណះអីវ 
     សគ ល់ចិតតសគ ល់េថលម  នំគន ចូលឆី Hotelលបញលបី 
     នររតីសង ត់។ 
២/   េនះេហយេសនហ  ឥតបនពិចរណ៍ េធវឲយបង់បត់ 
    េករ ¡ តេឈម ះដ៏លអ   បវរេពកកត ត់  ែបរជរសត់ 
     បត់គម នសល់អី! 
៣/  សបបយេភលចខលួន  ពពក់ពពូន េលពូកសំឡី 
     េភលងពណ៌ចរមុះ   ឆលុះសច់សខីច កនុងចិតតអរភ័យ 
     ទំងពីរអតម ។ 
៤/   រសួលែតមួយែភលត  ែភនកេបករកែឡត ចំរបុសសងហ  
     េរកបចនទទឹកឃមុំ   ហក់ងំអសច រយ      បនរបណកលណ 
     របុសែរបេដះៃដ។ 
៥/   រជុលចិតតរជុលកយ  ខុសេហយេទបសត យ អេឡះអល័យ 
     សត យេករ ¡ តរសីែខមរ   កបត់ទំងរបៃព- ណីធល ប់មនជ័យ 
     តំងពីបូរណ។ 
៦/   មិនគួរខលួនធល ក់   េនកនុងអនទ ក់ ចញ់ៃដរបុសរពន 
     េភលចអស់បណត ំ   អនកមត យទូនម ន ថកូនរគប់របណ 
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     រតូវេចះែថថួន។ 
៧/  កូនខុសេហយែម៉   កូនមិនបនែថ ឲយលអខជ ប់ខជួន 
     ផទុកទំងេរគេអដស៍  មនេនកនុងខលួន េរពះមិនសត ប់កបួន 
     ពកយែម៉ធល ប់សតី។ 
៨/   េរគេអដស៍សីុដ  េកតមនកលណ    េលរបណរបុសរសី 
      មិនយូរមិនឆប់   ែតងអយុខលី មចចុរបល័យ 
     ឲយកស័យសងខ រ។ 
៩/  ធល ប់ែតសបបយ   មិតតភកិតកអ កកអ យ ែលបងរសីែលបងរស

 េភលចេរសមករពរ  េរសបរសលតណហ    នំគន ចូលបរ 
     ទំងចិតតេទរទន់។ 
១០/ អយុក៏ខលី   ចំេណះអវីៗ មនពីកលមុន 
      េករ ¡ តេឈម ះរគួសរ  ពីេរះេពកពន់ ឲយអនកមនគុណ 
     ចិតតែសនេសក។ 
១១/ ធល ប់ែតឧតតម   កលវយ័រកមំុ រកពំុដូចផក  
      មនរបុសកំេលះ  េចមេរមេសនហ         មនេអដស៍កលណ 
     ែលងែកបរមសមុ៉ម។ 
១២/ រកមំុកំេលះ   រគប់របណទំងអស់ ចូរសត ប់ពកយខញុំ 
      ខំរបឹងេរៀនសូរត   េរតៀមខលួនសមរមយ ផសំវជិជ ឧតតម 
     នឹងផតល់មកឲយ។ 
១៣/ ចប់ឃល មនន័យ  ខញុំសូមរសដី ែផតផត ំចុងេរកយ 
      យុវវយ័រសីរបុស   កំុបីបេណត យ កំុឲយេថល ះេធល យ 
     នំជួបវកឹវរ។ 
១៤/ ជទីបញច ប់   សូមេលករមមដប់  េគរពជូនពរ 
      រគប់គន ទំងអស់   នមែខមរអងគរ  លអេហយបវរ 
     អចឆរយិៈអសច រយ។ 
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១៥/ សូមបនជួបរពះ  េហយេពបរបទះ ពរបួនរបករ 
      អយុយឺនយូរ   ជងរយរពះវសស    វណណៈេនះណ 
     ពរពីរែសនលអ។ 
១៦/ សុខេដកសុខេដរ  សុខេធវដំេណ រ សុខទំងរតច់ចរ 
      សុខទីជិតឆង យ   សុខសបបយអរ បនសុខបវរ 
     េនះពរទីបី។ 
១៧/ ឯពរទី៤   ពលៈមំមួន កមល ំងសម រតី 
       េរបៀបបននឹងសតវ  េគេសះដំរ ី ខល ំងេលសអវីៗ 
     រគប់ៗគន អឺយ៕ 

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

េតសញញ បរតគឺជអវី ? 
(បទពកយរបំពីរ) 

១/  េហតុអវីមនុសសេយងខំសិកស ចង់បនបរញិញ រគប់ៗគន  
   លំបកយ៉ងណខំមនីមន  ខំរបឹងពុះពររល់យប់ៃថង។ 
២/   េទះេធវដំេណ រេទែសនឆង យ ឃល តឪពុកមត យទំងអល័យ 
     មិនថេទេនះវអស់ៃថល              ក៏មិនអល័យេទលុយហនឹង។ 
៣/  បួនឆន ំសិកសហក់យូរេមល៉ះ!  រទូងេអហយេសទរេរបះេហយឬដឹង 
      ចង់បនចំេណះេទបខំរបឹង  េទះឆលងែរពកសទឹងក៏តសូ៊។ 
៤/   មនលុយតិចតួចមិនហ៊នចយ  មិនហ៊នចំណយេរពះគិតគូរ 
      និសសិតរកីរកជគំរូ  បនេចះេដយសូ៊ែតមន ក់ឯង។ 
៥/    េតេនះមូលេហតុេដយសរអវី?    េទបមនុសសរបុសរសីខំរបឹងែរបង 
      ខលះខំសិកសមិនរែអង  េរៀបរប់ថល ែថលងតខលឹមសរ។ 
៦/    េតសញញ បរតេនះគឺជអវី? េហយមនតៃមលៃថលយ៉ងណ 



េពរជ សំណង                                             75                    ពនលកកវកីនងុកតីរសៃម 

 

ព.ស.  ២៥៥៧                                                                                             គ.ស.  ២០១៤ 

     ដូេចនះអនកបនបរញិញ   សញញ បរតថល សំគល់ខលួន។ 
៧/  សរៈរបេយជន៍ៃនសញញ បរត     បវរេពកកត ត់ណស់បងបអូន 
     សញញ បរតេនះតដល់កូន  រតប់តមចបប់កបួនឆលងផុតេរតយ។ 
៨/   េបអនកដក់េឈម ះចូលេធវករ       អនកមនបរញិញ បរតរចួេហយ 
     បំេពញCVរចួAPPLY  អនកកំុរពួយេឡយករងរេនះ។ 
៩/   របកដជបនកីតសេរមច េគរង់ចំេរសចេនទីេនះ 
      ទឹករបក់េបៀវតសក៏បនខពស់ និងមនកិតតិយសឧតតមៃរក។ 
១០/ ករងរក៏រសួលេនកនុងមលប់ មិនមនឈរឈប់ហត់រល់ៃថល 
  េដយមនចំេណះេរបៀបេពរជៃចន    ផល ស់រូបែកៃខផទុយជនលងង់។ 
១១/ មួយៃថងៗខំេធវករ  ហត់េនឿយកយដូចកនុងរទងុ 
      របកបករអវីក៏ឡុងចុង     ខតេដមខតចុងរគប់េវល។ 
១២/ េរពះែតខលួនឯងគម នបរញិញ         ចូលបេរមករេគរញួរ 
   បនេដយខំរបឹងេញសហូរេហៀរ    មិនរបកដជបនករេធវ។ 
១៣/ចូលេទេធវករែសនលំបក លំបិនឥតរសករល់ទេងវ 
      ករងរែដលេគដក់ឲយេធវ ដូចមនុសសងីេងេនេកមងខចី។ 
១៤/ មូលេហតុខលួនឯងគម នវជិជ  ដូេចនះករងរវេនថមី 
      លំបកេសទរសល ប់កំុតអូញអី ែដលខលួនអរបិយគម នសញញ បរត។ 
១៥/ អីុចឹងេហយេយងជបុរតេខមរ  េរៀនចប់កលណរតូវដុសខត់ 
      ខំរបឹងរគប់គន យកសញញ បរត       ករងររបកដរង់ចំេហយ។ 
                   ទីបញច បជ់នូពរមិតតអនកអនរគបវ់យ័ទងំអស់ ! 

3 

១/  េដយេវលខលី  ខញុំសូមរសដី អតថបទកំណពយ 
     ថល ែថលងតចប់  ចងជពកយកពយ      មនេរចនដរប 
    រគប់ឃល មនន័យ។ 
២/  សុទធន័យអប់រ ំ  េកមងចស់តូចធំ ពិេសសរគប់វយ័ 
     កំេលះរកមំុ  តូចកីតធំកតី  បងបអូនរបុសរសី 
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    គួរគិតពិចរណ៍។ 
៣/ មនសំណងណស់ កនុងសសនរពះ បនេកតមនុសស 
    ខំសិកសេរៀន  រពះធម៌ពិសត រ សគ ល់កលិនរស 
    អតថរសរពះធម៌។ 
៤/ មនទំងវជិជ   េរចនឥតគណន ពីេរះេហយលអ 
    កនុងេនះរួមមន  ផលូវេលកផលូវធម៌ រកីរយេរតកអរ 
    តមនិសស័យខលួន។ 
៥/ ខញុំសូមខនតី  រល់កំហុសអវី រតង់កពយចុងចួន 
    អកខរៈអកសរ  មិនរតូវចបប់កបួន ពកយមិនសមសួន 
    ចំេពះរបិយមិតត។ 
៦/ េរពះថកំហុស  ែតងេកតចំេពះ ដល់អនករបរពឹតត 
   េធវេរចនខុសេរចន  ចេរមនរងឹរតឹ អនកអងគុយជិត 
    ឥតខុសអវីេសះ។ 
៧/ ែតេទះយ៉ងណ  ខញុំសូមសចច  ទទួលេដយេសម ះ 
    នូវកររះិគន់  េកមងចស់ទំងអស់    ែរកងមនចេនល ះ 
    ខវះខតរតង់ណ!  
៨/  ខញុំេនេកមងខចី  ចំេណះអវីៗ ខលីអបបរបជញ  
     បុ៉ែនតគំនិត  ជួយកនុងរដឋ  ទំងកនុងសសន 
    ែដលខលួនជួយបន។ 
៩/  កំុឲយសបបយ  មិតតភកិតកអ កកអ យ េភលតេភលនហួសរបណ 
     មសរបក់លុយកក់ មូ៉តូលុយឡន គិតែតកមសនត 
    គម នេពលណរសក។ 
១០/ ឲយេចះេធវទន  ទន់ជីវតិមន កំុឲយអបលកខណ៍ 
      សនសំកុសល  តមកល់ឥតអក់ េនះរបកដជក់ 
    សួគ៌ឋននិពវ ន។ 
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១១/ ខញុំសូមជូនពរ  មងគលបវរ សូមឲយេកតមន 
      ដល់មិតតរបុសរសី  អនករកអនកមន ទន់រពះរទង់ញណ 
    រពះសិអរយេមរតី។ 
១២/ េហយចូរសត ប់ធម៌ សេរមចកុះករ សមបតិតអវីៗ 
       េសតបតតិមគគ  ជក់ជរបៃព សេរមចេជគជ័យ 
    នៃថងអវសន។ 
១៣/ សកទគមី  អនគមី  អរហតតឋន 
       បនសេរមចផល គម នអវីរខំន ទុកខទំងបុ៉នម ន 
    ឥតេកតមនដល់។ 
១៤/  េហយេពបរបទះ ពររបស់រពះ ែដលរទង់បនសល់ 
        មនបួនរបករ  ចូរេកតមនដល់     សូមផលផល 
    មនរគប់េវល។ 
១៥/  អយុវណណំ   សុខំពលំ  ចបស់ជក់រគប់គន  
       រស់េនយឺនយូរ  គម នទំងេរគ អស់េពៀរេវរ 
    ពីេពលេនះេទ! 
១៦/  េពរជសំណងខញុំ  េលកហតថបងគំ រតឹមេនះឥឡូវ 
       េរពះែតេវល  ខលីវតរមវូ  ចប់េសលះមិនេន 
    បងអង់បនយូរ។ 
១៧/ េលកហតថសូមល បងបអូនមីងម សូមកំុរអូ៊ 

សេងខបឯវ ំ   ជួបេទៀតមិនយូរ លញតិមីងពូ                 
                               រតឹមែតបុ៉េណណះ៕ 
 

        ចប ់
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                       អវសនកថ 
       ពកយចស់េពលថ “េសចកតីពយយមគង់បនសេរមច“ទីបំផុត ខញុំក៏    
ទទួលបនភពេជគជ័យពិតរបកដ។ ករចងរកងេនះេផតម និពនធេសៀវេភ 
(ពនលកកវកីនុងកតីរសៃម) ជសួនកំណពយចរមះុមនរគប់អតថន័យសុទធែតបងកប់
នូវករអប់រ ំសរមប់បងបអូន រគប់រសទប់វយ័។ ពិេសសគឺយុវជន-យុវតី កុមរ-
កុមរជីកុលបុរតែខមររគប់រូប កំពុងសថិតកនុងវយ័សិកស គួរយកេពល
េវលែដលមិនសូវមនរបេយជន៍េទេរៀនសូរតឲយបនេរចន។ 
       អតថន័យមួយេទៀត កលេបេយងបនសិកសេរៀនសូរតឲយបនេរចន    
គឺទទួល បននូវអតថរបេយជន៍េរចនណស់សគ ល់នូវអំេព បប-បុណយ-
គុណេទស អរកក់លអ សេខម  េចះេធវបុណយទន សងេសចកតីលអ រស់េន
របកបេដយរកមសីលធម៌ខពស់សរមប់កររស់េនដ៏ៃថលថនូរកនុងសងគមជតិនិង
សសនផងែដរ។ អចជួយខលួនឯងនិងអនកដៃទរមួរកមុរគួសរ និងជួយកនុង
សងគមជតិផង។តបិតេយងេឈម ះជទំពំងសនងបញសសីេនះឯង។មិនគបបីអីេធវនូវ
ទេងវណមួយែដលមិនសមផទុយពីវញិញូជន េគយល់ដឹងរកវតថុមួយ ដ៏ៃរកែលង 
សរមប់ជីវតិតំងពីបចចុបបននកលនិងបរេលកខងនយបន គឺយក គុណ
រតនរត័យទំងបីគឺគុណរពះពុទធ-គុណរពះធម៌ គុណរពះសងឃេនះឯង។ 
មយ៉ងវញិេទៀត េគមនករសេងវគចំេពះជីវតិនិងសងខ រេកតមកេហយែតង
វនិសេទវញិ ជករ ធមមត គឺេទៀងណស់សល ប់រគប់ៗគន  េទះបីមន-
រកេសតចេសដឋីគហបតីតូចធំទំងឡយកតីចុងេរកយរតូវសល ប់ដូចគន ។  ដូេចនះ
របសិនណេបករចងរកងនិពនធេឡងនូវសន ៃដេនះ ែរកងមនកំហុសឆគងេល  
បទ-បទ អកខរៈ ពយញជ នៈបលីេសចកតីអធិបបយេលេជងកពយចុងចួនសំនួន  
េវហសពទកតី សូមខនតី អភ័យេទស ដល់ទនផង! 
        សូមជនអនកអនទំងអស់គន  រស់េនមនសុភមងគល កនុងរគួសរសូម 
េពបរបទះ ជួបែតពុទធពរទំងឡយ៤របករ គឺ អយុ វណណៈ សុខៈ 
ពលៈកំុបីអក់ខនេឡយ។  

 
                                      សរេសរចប់េនៃថងទី០៩ែខកញញ ឆន ំ២០១៣ 

                                      និពនធេដយ ភិកខុ  ចង កមចិេណណ   េពរជ សំណង 


