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កក  ខខ  ជាសទ្ធធ  នជាសទ្ធធ  ន  ជាអនកយាមជាអនកយាម  
អហំខញុ ំបាទសង្វឝ តឥតឃ្លវ តអហំខញុ ំបាទសង្វឝ តឥតឃ្លវ ត      តតងកាពរជូនញាតិលានជ់ាជំនួយតតងកាពរជូនញាតិលានជ់ាជំនួយ  
ពពលអានធម៌ចបត់លែងបានលាែលពួយពពលអានធម៌ចបត់លែងបានលាែលពួយ    ពលរោះជីវតិមយួលពួយលរប់តតាបពលរោះជីវតិមយួលពួយលរប់តតាប     ។។  
អបែលបាថ្នប ធំលពួយផឋុ ំពលចើនពឡើងអបែលបាថ្នប ធំលពួយផឋុ ំពលចើនពឡើង      អបែតណ្ហា ពសថើងលាែទុែខលាលំាអបែតណ្ហា ពសថើងលាែទុែខលាលំា  
ខញុ ំតតងកាពរជូនជនលរប់អង្វគខញុ ំតតងកាពរជូនជនលរប់អង្វគ       ែបុងនយ័ធមអ៌ាថល៌បាថ្នប ផុតទុែខែបុងនយ័ធមអ៌ាថល៌បាថ្នប ផុតទុែខ    ។។  
មានអែខរលែមអបែនមំខុឃ្លវមានអែខរលែមអបែនមំខុឃ្លវ       ពលបៀបដូចសទ្ធន នផំលលរបម់ខុពលបៀបដូចសទ្ធន នផំលលរបម់ខុ  
មាន នមាន ន  យាមពលកាយែំុយាមពលកាយែំុឲ្រជួបទុែខជួបទុែខ      រែរជួនបានសុខខំាងសីលទ្ធនរែរជួនបានសុខខំាងសីលទ្ធន  ។។ 
ែ ែមយនកំាយពែើតែបុងាទ នែ ែមយនកំាយពែើតែបុងាទ ន      ខ ខននលបាបំានជាពែើតមានខ ខននលបាបំានជាពែើតមាន  
រ រួររិតរូរែំុបំរនរ រួររិតរូរែំុបំរន        ឃ ពឃើញបណុរទ្ធនមានផលពលចើនឃ ពឃើញបណុរទ្ធនមានផលពលចើន  ។។  
ង ពងើបង ពងើបែំុងុយែំុទលមន់ែំុងុយែំុទលមន់        ច ចិតថពោភលនែំុ់ចពលមើនច ចិតថពោភលនែំុ់ចពលមើន  
ឆ ពោតពឆវោវែំុបពងកើនឆ ពោតពឆវោវែំុបពងកើន        ជ ជាតិពែើតពែើនទុែខពពែពន់ជ ជាតិពែើតពែើនទុែខពពែពន់    ។។  
ឈ ឈបា់ងបាបលុោះអវានឈ ឈបា់ងបាបលុោះអវាន      ញ ញុាងំសនថ នញ ញុាងំសនថ នឲ្រទនភ់វន់ទនភ់វន់ 
ដ ពដញពមាហៈភារៈធងន់ដ ពដញពមាហៈភារៈធងន់        ឋ ឋានសុខជនរង់នឹងបានឋ ឋានសុខជនរង់នឹងបាន    ។។  
ឌ លបឌិតច្ចបផលបុណរខវួនឌ លបឌិតច្ចបផលបុណរខវួន      ឍ វឌណនៈែផនួតាមលំអានឍ វឌណនៈែផនួតាមលំអាន  
ណណ  តណនចិំតថខាតស់នថ នតណនចិំតថខាតស់នថ ន      ត តាមលំអានលពោះទូនយ នត តាមលំអានលពោះទូនយ ន    ។។  
ថ តថរែាផលបចចុបផនបថ តថរែាផលបចចុបផនប        ទ ទ្ធញទុែទ្ធនល់ានជ់ាយានទ ទ្ធញទុែទ្ធនល់ានជ់ាយាន  
ធធ  ធនសមផតថិរួរពធឝើទ្ធនធនសមផតថិរួរពធឝើទ្ធន        ន និសសយ័មានបុណរលរបល់ាន់ន និសសយ័មានបុណរលរបល់ាន់    ។។  
ប បាបែមយមនុរួរលុបដានប បាបែមយមនុរួរលុបដាន      ផ ផាតពី់លបាណែំុពរបរាប ន់ផ ផាតពី់លបាណែំុពរបរាប ន់  
ព ពុតរលលតូវលោះបនធ ន់ព ពុតរលលតូវលោះបនធ ន់        ភ ភយ័ពមាហននពិតពំុមានភ ភយ័ពមាហននពិតពំុមាន    ។។  
ម ពមើលតថទ្ធផំលបណុរមនុម ពមើលតថទ្ធផំលបណុរមនុ      យ យែជាទុនទុែជាាភ នយ យែជាទុនទុែជាាភ ន  
រ រោិះរែធមទុ៌ែជាយានរ រោិះរែធមទុ៌ែជាយាន        ល តលងបំរនតាមរលជនល តលងបំរនតាមរលជន    ។។  
វ វដឋសងារដឹងពំុបានវ វដឋសងារដឹងពំុបាន        ស សតឝលរបល់បាណរងទុែខធងន់ស សតឝលរបល់បាណរងទុែខធងន់  
ហ ហតរ់ហាមពលរោះពោភលន់ហ ហតរ់ហាមពលរោះពោភលន់      ឡ ពឡើងទុែខធងនព់លរោះពលសែឃ្លវ នឡ ពឡើងទុែខធងនព់លរោះពលសែឃ្លវ ន  ។។  
អ អស់លតឹមពនោះចបអំ់ណ្ហនអ អស់លតឹមពនោះចបអំ់ណ្ហន      ឯវ ំសនថ នអតព់ទ្ធសទ្ធនឯវ ំសនថ នអតព់ទ្ធសទ្ធន  
តផតិតួ ឌ ឍតផតិតួ ឌ ឍ  ពំុសូវមានពំុសូវមាន        ពលបើមខុពទទ្ធនែំុអាែអ់ន់ពលបើមខុពទទ្ធនែំុអាែអ់ន់    ។។  
សូមសុខសួសឋីែំុបីខានសូមសុខសួសឋីែំុបីខាន        ដល់ញាតិលរប់លបាណលរបតំ់បន់ដល់ញាតិលរប់លបាណលរបតំ់បន់  
បានសុខចពលមើនផុតពមាហននបានសុខចពលមើនផុតពមាហនន      អស់ភយ័អាសនបលុោះនិរឝ នអស់ភយ័អាសនបលុោះនិរឝ ន    ។។ 

កកតញ្ញូតញ្ញូ   
ែតញ្ដូ តាការដឹងរុណែតញ្ដូ តាការដឹងរុណ        ជាទុនជីវតិពិតដព៏ឆបើមជាទុនជីវតិពិតដព៏ឆបើម  
ជួយ ញុាងំបារមធំីសពមផ ើមជួយ ញុាងំបារមធំីសពមផ ើម        និងជាដពងាើមច្នែុសលនិងជាដពងាើមច្នែុសល      ។។  
ែតញ្ដូ តាការដឹងរុណែតញ្ដូ តាការដឹងរុណ        នចំាែទ្ធរណុបាបែងឝល់នចំាែទ្ធរណុបាបែងឝល់  
រឺជាបញ្ញដ ពលរឿងតមកល់រឺជាបញ្ញដ ពលរឿងតមកល់        នខំវួនចូលដល់ែុសលែមយនខំវួនចូលដល់ែុសលែមយ    ។។  
រុណធមល៌អណ្ហស់ែបុងខវួនមនុសសរុណធមល៌អណ្ហស់ែបុងខវួនមនុសស      ែូនែំុលបទូសថលតូវចងចាំែូនែំុលបទូសថលតូវចងចាំ  
ជាធមយតារុណាយ នពលបោះលាំជាធមយតារុណាយ នពលបោះលាំ      ពទ្ធោះយូរតខោប ពំៅតតលអពទ្ធោះយូរតខោប ពំៅតតលអ      ។។  



-2- 

ពបើែូនចងប់ានជាមនុសសពិតពបើែូនចងប់ានជាមនុសសពិត      លតូវមានរំនិតច្ថវបវរលតូវមានរំនិតច្ថវបវរ  
ែូនែំុយែពមយ ពធឝើជាសែូនែំុយែពមយ ពធឝើជាស        ែំុយែរុណលអមែជាន់ឈវីែំុយែរុណលអមែជាន់ឈវី    ។។  

  
កកមមស កមមខ្មមមមស កមមខ្មម   

បណុររឺផលសជាញាតិពៅបណុររឺផលសជាញាតិពៅ      បាបរឺផលពមយ ពបាលសលមុែបាបរឺផលពមយ ពបាលសលមុែ  
ជីវតិពាយផលទុែខឬសុខជីវតិពាយផលទុែខឬសុខ      លំបាែលសណុែពែើតពីែមយលំបាែលសណុែពែើតពីែមយ    ។។  
ដាាំឝ យពបោះាឝ យពដាយខវួនឯងដាាំឝ យពបោះាឝ យពដាយខវួនឯង      ដាតំសវងពបោះតសវងជាលបចាំដាតំសវងពបោះតសវងជាលបចាំ  
ពបោះតផវពីពដើមតដលខវួនដាំពបោះតផវពីពដើមតដលខវួនដាំ        ផលពែើតពីែមយតដលខវួនពធឝើផលពែើតពីែមយតដលខវួនពធឝើ    ។។  
របូតតងតលបលបួលដួលរបូតតងតលបលបួលដួលរលំរលំ        ពវទនតលសែយំជូនដំពណើ រពវទនតលសែយំជូនដំពណើ រ  
សញ្ញដ ចាផំវូវតដលលតូវពដើរសញ្ញដ ចាផំវូវតដលលតូវពដើរ        សង្វខ ររោុះពរ ើាងរបូថយីសង្វខ ររោុះពរ ើាងរបូថយី      ។។  
វញិ្ញដ ណឆែប់ាបឬោបបុណរវញិ្ញដ ណឆែប់ាបឬោបបុណរ      តាមផលសុខសុនធរឬ៍អលបិយតាមផលសុខសុនធរឬ៍អលបិយ  
វបិាែជាញាតិែបុងភពថយីវបិាែជាញាតិែបុងភពថយី        អាលែែល់អែឋីផសសំនឋ នអាលែែល់អែឋីផសសំនឋ ន      ។។  
លោះបាបចាបប់ណុរពុនជាពសផៀងលោះបាបចាបប់ណុរពុនជាពសផៀង      តសឝងរែផលពទៀងសងប់សុខានថតសឝងរែផលពទៀងសងប់សុខានថ  
ាភ នមរគឥតមារមែរខំានាភ នមរគឥតមារមែរខំាន        រឺសតិបផដាឌ នផវូវបវររឺសតិបផដាឌ នផវូវបវរ      ។។  
សតិបញ្ញដ ថ្នវ ផូរផង់សតិបញ្ញដ ថ្នវ ផូរផង់        ចិតថចំពរោះលតងក់ាយពចញចរចិតថចំពរោះលតងក់ាយពចញចរ  
មរគចំពរោះមខុពឃើញផលសមរគចំពរោះមខុពឃើញផលស      និរឝ នបវរសុខសុចិណតនិរឝ នបវរសុខសុចិណត       ។។  
ពចោះដឹងយល់ាគ ល់រាល់បទតបបពចោះដឹងយល់ាគ ល់រាល់បទតបប      ទុពរនោង ញ់តែវបលែអបូែវិនទុពរនោង ញ់តែវបលែអបូែវិន  
អបែលបាជញបណឍិ តរំនិតឆអិនអបែលបាជញបណឍិ តរំនិតឆអិន        ែរ៏ងត់តមនិពសយើលពោះធម៌ែរ៏ងត់តមនិពសយើលពោះធម៌      ។។  
ពចោះដឹងធមពិ៌តខំរិតរូរពចោះដឹងធមពិ៌តខំរិតរូរ        ពហើយខំតស ូរាយពិពរ័ណ៍ពហើយខំតស ូរាយពិពរ័ណ៍  
ាយ រតីរងឹបុឹងែំុញាបញ័់រាយ រតីរងឹបុឹងែំុញាបញ័់រ        រមាង ស់យែជរ័ពចញពីាច់រមាង ស់យែជរ័ពចញពីាច់    ។។  
រឺសតិបផដាឌ នវបិសសនរឺសតិបផដាឌ នវបិសសន        ចូលលុែកាប់ោក រស ូបឋូរផាឋ ច់ចូលលុែកាប់ោក រស ូបឋូរផាឋ ច់  
ពឃើញចិតថពចតសិែរបូជាបាច់ពឃើញចិតថពចតសិែរបូជាបាច់      ាស់រពំលើងកាចផ់ាឋ ចឫ់សរល់ាស់រពំលើងកាចផ់ាឋ ចឫ់សរល់    ។។  
ពបើចិតថជំរែនឹ់ងជាតិភពពបើចិតថជំរែនឹ់ងជាតិភព        ពលរោះពមាហ៍ទល់ទបង់បវ់លិវល់ពលរោះពមាហ៍ទល់ទបង់បវ់លិវល់  
សតិបញ្ញដ ថ្នវ វមិលសតិបញ្ញដ ថ្នវ វមិល        ែមាច តឫ់សរល់ែមាច តឫ់សរល់ឲ្រអស់ពៅអស់ពៅ    ។។ 
សតឝតដលពែើតាវ បែ់បុងច្លតភពសតឝតដលពែើតាវ បែ់បុងច្លតភព      ងងឹតដូចយបែំុ់ចងព់ៅងងឹតដូចយបែំុ់ចងព់ៅ  
ពបើមនិលពមពឡើងទូែសំពៅពបើមនិលពមពឡើងទូែសំពៅ      លិចកានត់តពលៅពងើបតលងរចួលិចកានត់តពលៅពងើបតលងរចួ    ។។  
របូពលបៀបបាននឹងពពុោះទឹែរបូពលបៀបបាននឹងពពុោះទឹែ        តដលភែវ់ល់វែឹតដលភែវ់ល់វែឹឲ្រពងើបលពួចពងើបលពួច  
ជីវតិតាងំពៅបានតិចតួចជីវតិតាងំពៅបានតិចតួច        ដូចពភវើងកាលំជួចពឆោះរលត់ដូចពភវើងកាលំជួចពឆោះរលត់    ។។  
នមតដលពឹងរបូមនិពថរឋតិនមតដលពឹងរបូមនិពថរឋតិ      ពចតសិែនចិំតថពចតសិែនចិំតថឲ្ររននត់រននត់  
របូជាជលមែតតមយួរត់របូជាជលមែតតមយួរត់        នមពែើតរលតរ់ាល់ខណៈនមពែើតរលតរ់ាល់ខណៈ    ។។  
សតិបផដាឌ នវបិសសនសតិបផដាឌ នវបិសសន        ពលើែយែបញ្ញដ ចាងំលបចែសពលើែយែបញ្ញដ ចាងំលបចែស  
ពឃើញសភាវៈធមរ៌ងពលាោះថ្នប ែ់ពឃើញសភាវៈធមរ៌ងពលាោះថ្នប ែ់      ពតាងពោែុតថរលោះពោែិយពតាងពោែុតថរលោះពោែិយ    ។។  
លោះបាបចាបប់ណុរសមាអ តចិតថលោះបាបចាបប់ណុរសមាអ តចិតថ      បានពតាងជាប់សអិតែបុងាយ រតីបានពតាងជាប់សអិតែបុងាយ រតី  
រំនិតមនិថ្នវ បញ្ញដរំនិតមនិថ្នវ បញ្ញដ ខវីខវី        សូមទ្ធនលបណីអភយ័ផងសូមទ្ធនលបណីអភយ័ផង    ។។  
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ដឹងខវោះសឝោះតសឝងពឈវចខវឹមារដឹងខវោះសឝោះតសឝងពឈវចខវឹមារ      ឲ្រយល់អតទអាថខំ៌ពដាតលែងយល់អតទអាថខំ៌ពដាតលែង  
ពទើបបានសពលមចដូចបំណងពទើបបានសពលមចដូចបំណង      ពលើែបណុរចមផងជូនពោែអបែពលើែបណុរចមផងជូនពោែអបែ    ។។  
ពបើពឃើញខឝោះខាតឬខុសឆគងពបើពឃើញខឝោះខាតឬខុសឆគង      ពលើសលស់រលំងឆវងពោតវរគពលើសលស់រលំងឆវងពោតវរគ  
រំនិតមនិពលៅបញ្ញដ រាែ់រំនិតមនិពលៅបញ្ញដ រាែ់        សូមទ្ធនបញ្ញជ ែយ់ែបុណរពទៀតសូមទ្ធនបញ្ញជ ែយ់ែបុណរពទៀត  ។។  
របីណុរពោែអបែបណុរខញុ ំរបីណុរពោែអបែបណុរខញុ ំបាទបាទ      ែំុែំុឲ្របងខ់ាតរបផពីឆវៀតបងខ់ាតរបផពីឆវៀត  
លបមលូពលើែជូនជនឯពទៀតលបមលូពលើែជូនជនឯពទៀត      រឺជនរមួជាតិទ្ធងំលបុសលសីរឺជនរមួជាតិទ្ធងំលបុសលសី    ។។  
មនិថ្នសលតូវឬមយួមតិថមនិថ្នសលតូវឬមយួមតិថ        លពមទ្ធងំមនិរិតចាស់ពែយងែឋីលពមទ្ធងំមនិរិតចាស់ពែយងែឋី  
រហូតសពឝសតឝែបុងភពបីរហូតសពឝសតឝែបុងភពបី        បានសុខសួសថីតពៅមខុបានសុខសួសថីតពៅមខុ      ។។  
សូមពឃើញពនវឺច្នលពោះធម៌សូមពឃើញពនវឺច្នលពោះធម៌        ឈបភ់យ័ញាប់ញ័រពលរោះែងទុែខឈបភ់យ័ញាប់ញ័រពលរោះែងទុែខ  
ែបុងជាតិែំផុយភពែំពុែែបុងជាតិែំផុយភពែំពុែ        ចាែពោែជារុែតពៅពហាងចាែពោែជារុែតពៅពហាង    ។។  

ការក្រកងចតិតការក្រកងចតិត  
បថុុជជនពៅលងងល់ងែ់បុងែិពលសបថុុជជនពៅលងងល់ងែ់បុងែិពលស      ដូពចបោះចូរលបឹងែំុខឹងរសោលដូពចបោះចូរលបឹងែំុខឹងរសោល  
ពសពរបប់ណឍិ តពិតែំុរយាលពសពរបប់ណឍិ តពិតែំុរយាល      ែំុខជិលពដែលទ្ធលែំុអតួខវួនឯងែំុខជិលពដែលទ្ធលែំុអតួខវួនឯង    ។។  
ពមើលចុោះភបធំំែរ៏ង់រោយពមើលចុោះភបធំំែរ៏ង់រោយ        ទឹែបឹងទ្ធងំឡាយហតួពដាយសូររតសងទឹែបឹងទ្ធងំឡាយហតួពដាយសូររតសង  
ខវួនពយើងតូចមវុ ឹងលតូវលបឹងពកាតតលែងខវួនពយើងតូចមវុ ឹងលតូវលបឹងពកាតតលែង    ែំុពលើែខវួនឯងលតូែំុពលើែខវួនឯងលតូវតលែងពចោះពរវតលែងពចោះពរ    ។។  
ពទ្ធោះបីលទងព់លរឿងរងុពរឿងពដាយយសពទ្ធោះបីលទងព់លរឿងរងុពរឿងពដាយយស    ពដើរអតួឫែខភស់យសសូនរទពទពដើរអតួឫែខភស់យសសូនរទពទ  
លទងចិ់តថពដាយធមក៌ាយមនិទំពនរលទងចិ់តថពដាយធមក៌ាយមនិទំពនរ      មែុដសីលពលើសិរពរឯងបានសុខមែុដសីលពលើសិរពរឯងបានសុខ  ។។  

ការរគបរ់គងចិការរគបរ់គងចតិតន ាំមកនវូខ្សចកដសីខុន ាំមកនវូខ្សចកដសីខុ  
ពរមានតផបែពរមានតផបែ      តប៉ែែមនិលអតប៉ែែមនិលអ        ែូនែំុពឃបើសែូនែំុពឃបើស  
ែូនលតូវពលជើសែូនលតូវពលជើស      ពរ ើសយែសពរ ើសយែស        លអពរមានលអពរមាន  
ជាលបពយាជន៍ជាលបពយាជន៍      ពហាចលបកាន់ពហាចលបកាន់        ពោភ ោះនិរឝ នពោភ ោះនិរឝ ន  
ខុសប៉ែនុយ នខុសប៉ែនុយ ន      ជាបាបពលាោះជាបាបពលាោះ        របស់ពររបស់ពរ    ។។  
ការបដបិតតិនវូតនួទជីាមនសុសគជឺាការបដបិតតនិវូធមដ៌ស៏មគរួតាមធម៌ការបដបិតតិនវូតនួទជីាមនសុសគជឺាការបដបិតតនិវូធមដ៌ស៏មគរួតាមធម៌  
តួនទីតួនទី        លតូវសំភីលតូវសំភី          ពធឝើពធឝើឲ្រលអលអ  
ចិតថពាយ ោះសចិតថពាយ ោះស      បនថការបនថការ          ាយ រតីមានាយ រតីមាន  
មនិលបមាទមនិលបមាទ      ែបុងជីវតិែបុងជីវតិ        ពិតជាាភ នពិតជាាភ ន  
ចាែអតឃ់្លវ នចាែអតឃ់្លវ ន      ឈានឆវងពលាោះឈានឆវងពលាោះ        រស់លបច្ពរស់លបច្ព  ។។  
ខជិលពធឝើការខជិលពធឝើការ      មានពឈាយ ោះថ្នមានពឈាយ ោះថ្ន        ាវ បទ់្ធងំរស់ាវ បទ់្ធងំរស់  
ាវ បដូ់ចពស់ាវ បដូ់ចពស់      រស់ែតងកបរស់ែតងកប        តបបសតឝច្រតបបសតឝច្រ  
ពហតុដូពចបោះពហតុដូពចបោះ      ែូនលតូវពចោះែូនលតូវពចោះ        ោវ តោងច្វោវ តោងច្វ  
ែមាច តភ់យ័ែមាច តភ់យ័      ច្លច្លឲ្រសពឝសពឝ        ញាបច់្ដពជើងញាបច់្ដពជើង  ។។  

ការរពមខ្រពៀងគ្ននការរពមខ្រពៀងគ្នន   
ការលពមពលពៀងាប ច្នពួែលែុម   ការង្វរតូចធំពំុលំបាែ 
ពបើតបែបាែ់ាប ទុែខឥតលាែ   លសពែែលសកាែការពំុពលសច  ។ 
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ពលបៀបដូចជាមរគអងគលបាបីំ    ពៅពលើពោែិយកាតម់ិនដាច់ 
ពលរោះមនិលរបអ់ងគពទើបមនិពលសច   ពោែុតថរផាឋ ច់ពលរោះលពមពលពៀង  ។ 

កាលមនុខ្ុាំកដ៏ចូអនកក្ដរកាលមនុខ្ុាំកដ៏ចូអនកក្ដរ 
សុភាពបរុសែំពោោះសង្វា     ជាទីលបាថ្នប ច្នលសីទ្ធងំឡាយ 
លែមុលំរបល់ែខណ៍លអភក្រែថលអកាយ   បរុសទ្ធងំឡាយតតងតតលបាថ្នប   ។ 
ចំពរោះអបែតដលសលងួមឥក្រនធីយ៍   ជានឈ់វអីវជិាជ ពចញពីចិនថ  
រឺជាអបែញុាងំពសចែីថលជោះថ្នវ    ដល់ជនលរប់ាប ទ្ធងំអស់ទួពៅ  ។ 
បណឍិ តឥតរិតពបៀតពបៀនអបែណ្ហ   ោគ ឆំគងពមឋចមាឋ ជួយ លបាប់តលមូវ 
តតងមានពមតាថ ដល់ជនទួពៅ   ពារពតម៉ែ ឪចិញ្ច ឹមថបមតថ   ។ 
ឆអឹងពខាយ ចាែសពបរុសក្រសថី   ហាែដូ់ចលសដីទ្ធងំយំតអូញតតអរ 
ថ្នកាលមនុខញុ ំែ៏ដូចអបែតដរ   អបែែរ៏ងត់តដូចខញុ ំតដរពទ   ។ 
ដំបលូាយ ន ទ សលមាបល់តងទឹែ   ពភវៀងធ្លវ ែស់ននឹែរងទឹែទំពនរ 
ដំបលូមាន ទ ទឹែពលចើនជាងពរ   ែមាវ ងំខាវ ងំពទឝចូលរងឥតខឝល់  ។ 
យា៉ែ ងណ្ហចិតថឥតបានលបមលូផឋុ ំ   ឲ្រមែជួបជំុពលើបណុរែុសល 
ចិតថពនោះតបងតចែតបែពលចើនែិចចែល  តាមអែុសលងងុលឥតាឝ ង  ។ 
ពបើចិតថផឋុ ំាប សទ្ធន តាងំមា ំ    សតិពោភ ោះចំែុសលតតម៉ែាង 
ែមាវ ងំបណុរខាវ ងំតាងំជាតំណ្ហង   បញ្ញដ ភវាឺឝ ងាងសុខសិរ ី  ។ 
មាសលបាែច់ាយបានពពលមានជីវតិ  បណុរែុសលពិតាវ បរ់ស់មនិថឝី 
បណុរតតងលទលទងឲ់្រផុតទុែខភយ័   ឆវងពលាោះភពច្លតែបុងវដឋសងារ  ។ 

កសុលរតវូខ្ឆេះខ្ោយខ្ភលើងខ្ោភៈកសុលរតវូខ្ឆេះខ្ោយខ្ភលើងខ្ោភៈ 
មខុមាតល់សស់បស់ពលរោះបានជួបជំុ  រងទុែខប៉ែនុភបយំំពលរោះលរត់លបាស 
យបម់ានដួងតខពលរោះពមឃលសឡោះ   ពោភលនឥ់តខាយ សពលរោះលបាថ្នប ធំ ។ 
សពៅជាពមយ ពលរោះពណ៌ពៅចុោះ   លតូវពៅជាខុសពលរោះតតរំនំុ 
ដំពៅមនិសោះពលរោះខធុោះោែំុ    ពដើមពឈើរលំពលរោះដាចឫ់សរល់  ។ 
ែបុងផធោះងងឹតពលរោះបិទបងអួច   ពចារហា នចូលលួចពលរោះែមយឲ្រផល 
អាលែែថ់្នលអពលរោះតតមនិយល់   វពងឝងវលិវល់ពលរោះអវជិាជ    ។ 
តពមកើងឫែខភស់ពលរោះតតភវចខវួន   ពផថើមពរឿងរំុែួនពលរោះតតឥសា 
ពែើតជាជពមាវ ោះពលរោះឥតពមតាថ    ហា នពរលមុាពលរោះតតចងឈ់បោះ ។ 
បាតប់ងខ់នថីពលរោះែីថលបាថ្នប     បាតប់ងធ់មអ៌ាថប៌ណុរលតូវវនិស 
ពដើមពតាប តដាចែ់ពលរោះតតរនធោះ   បជូាសំពោះពលរោះតតលជោះថ្នវ   ។ 
រុណធមធ៌្លវ ែ់ទ្ធបពលរោះោភទ្ធញចុោះ  សីលដាចធ់្លវ យសុសពលរោះតតតណ្ហា  
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ពោភៈនចំងប់ាតប់ង់បញ្ញដ    ពទ្ធោះពរៀនធមអ៌ាថែ៌ពំុ៏ង្វយពចោះ  ។ 
មានតិចខឝោះតិចពលរោះពោភឥតពែើន  មានពលចើនខឝោះពលចើនពលរោះពែើនែិពលស 
ចាបព់ផថើមសនសពំលរោះពោភបពញ្ឆ ោះ   ែុសលលតូវពឆោះពលរោះពភវើងពោភៈ  ។ 

កសុនិរាកសុនិរា 
ខញុ ំសូមពរៀបរាបព់ហតុបីលបការ   តដលលពោះាាថ យាងមែនិរឝ ន 
ពៅែុសិនរាាាថ លទងញ់ាណ   នូវពហតុតដលមានទ្ធងំបីលបការ  ។ 
ទីមយួលពោះមហាសុទសសន-   សូលតមានពសថចចលែរងុពរឿងអាច ររ 
មានរាជធ្លនីពៅែុសិនរា    កាលពនោះពឈាយ ោះថ្នែុាវតី  ។ 
ជនពលចើនបានាថ បល់ពោះសូលតពនោះពហើយ  មនិពៅែពនថើយពហើយខំឃ្លយ តខយី 
បំពពញែុសលពៅពដាយាយ រតី   ពឃើញថ្នអឝីៗសុទនអនិចាច    ។ 
ទីពីរពលរោះពលបាសនយសុភទធៈ   តដលជាាវែ័អាលស័យាាថ  
លពោះអងគលទងព់លបាសលបទ្ធននយ័ថ្ន   ពលៅពីាសនមនិមានសមណៈ ។ 
សុភទធាថ បព់ហើយរែពលតើយនិរឝ ន   ាាថ ពៅមានបសួជាាវែ័ 
ពាយាមសពលមចអរហតថមរគ   បចឆិមាវែ័នមសុភពទ្ធធ   ។ 
ទីបីពលរោះពហតុតចែនូវលពោះធ្លតុ   ែំុឲ្រវោិទដល់ថ្នប ែ់ឈាមហូរ 
រឺបានពទ្ធណលរហយណ៍តដលធ្លវ ប់ជាលរូ  ខំលបឹងតស ូពរលពីខនថី   ។ 
សូមអបែទ្ធងំឡាយរែីរាយរែាប    ធ្លតុលពោះភរោតចែជាលបាបីំ 
លពោះពុទនបរមលរូសរពសើរខនថី   ពឈាវ ោះាប ពធឝើអីតចែាប ពទើបលអ  ។ 
ឳ ! ែុសិនរាាលលពឹែសឧទាន   ាទ នលពោះលទងញ់ាណនិរឝ នពិតហប៎ 
ពៅតតលពោះធមឲ៌្រសតថនិែរ    ពដើរតាមផវូវលអតាមាប មលពោះបាទ  ។ 

កហុកអាងអវីកហុកអាងអវ ី
ពឈើតដលពុែផុយអតណថ តតាមទឹែ  វលិវល់ោង ចលពឹែែបុងទឹែែខឝែ់ 
លបពសើរជាងមនុសសនិយាយែុហែ   មាយាែបិែែបែម់ុខទ្ធឝ រអវចីិ  ។ 
និយាយលពលងទមាវ ប់អាលែែ់   និយាយែុហែខូចអស់ពសចែថី 
និយាយពខាែពាោះពលាោះពលរោះសមថី   អាបឳ់នរសយីសមថរីងែមយ   ។ 
ពសចែថីពាយាមនិងចិតថអំណត់   ជាលរូបង្វា តឲ់្រពយើងចំណ្ហំ 
ពបើមនិាងលអជាបជ់ាលបចា ំ   រស់រាបរ់យោប ែំឥ៏តមាននយ័  ។ 
លានត់តរែរពិតរែាពំុបាន   ពតើឲ្រសនថ នសងឃមឹពលើអឝី 
ឬអាងចាស់ាវ បច់ាបែំ់ពណើ តថយី   ចុោះាវ បព់ែយងវយ័ពនោះអាងអឝីតដរ  ។ 

កនូកុាំរបមាទកនូកុាំរបមាទ 
ែូនែំុលបមាទែបុងជីវតិ    ផវូវពនោះពៅជិតតែផរមាតព់លជាោះ 



-6- 

ចិញ្ច ឹមជីវតិឲ្របានរស់    ែូនលតូវាគ ល់ពលាោះឲ្រជាែោ់ែ់  ។ 
បាបមតិថលសីលានិងតលផងភាប ល់   លពមទ្ធងំមនិខឝល់នឹងធុរៈ 
ជាពលជាោះពលាោះថ្នប ែ់លបាែដជាែ់   ពលជាោះពលៅមនិរាែធ់្លវ ែប់ាែែ់  ។ 
ដំពណើ រជីវតិពិតលំបាែ    តតបានធូរលាែពលរោះពធឝើលអ 
ផវូវអបាយមខុមនិលតាចច់រ    ពចោះភយ័ខាវ ចលែលបឹងពរៀនសូលត  ។ 

កនូរតវូខ្ចេះគតិកនូរតវូខ្ចេះគតិ 
អឝីៗែបុងពោែពែើតពលរោះពហតុ   ពឃើញចាស់លែតឡតរុណតម៉ែ ឪ 
ែូនរស់ធំពឡើងលតូវរែផវូវ    តបរុណតម៉ែ ឪពទើបលតូវចាប់  ។ 
ពបើមនិបានតបអឝីធំដំុ    ែំុតតលសីម៉ែមុតលបលែឡាប់ 
រតព់ចញពីផធោះមនិបានលបាប់   លបញាបត់ាមលបុសពលរោះពសបហា  ។ 
ចំតណែែូនលបុសែដូ៏ចាប     ែំុពធឝើឫែរមនុសសបាតផារ 
លបរល់ខវួនលបាណឲ្រលសីលា   ពរារផាថ ចស់ង្វខ រពចាលតម៉ែ ឪ  ។ 
តម៉ែ ឪចិញ្ច ឹមដបច់្មមោប  ំ    ែូនបានពធឝើែមយពែរ ថរ ិ៍អាលសូវ 
ចុោះពចញពីផធោះបាតភ់ាវ មពៅ    ពតើឲ្រតម៉ែ ឪពៅសល់អឝី   ។ 

កនូមាសពនលកកនូមាសពនលក 
ែូនសមាវ ញ់មាថ យែំុពរៀនសថីពជរ   ែំុពរលកាចព់រណ្ហមាសែូនពអើយ 
ពបើមានសំណួរណ្ហពំុរួរពឆវើយ   ឪែូនលបាបព់ហើយពឆវើយលតឹមញញឹម ។ 
បណ្ហថ ឪំែូន ែ ខ នមំខុ    ែ ជួរពលកាយទុែឲ្រែូនសងឃមឹ 
តម៉ែលសឡាញ់ែូនឥតមានអឝីផធឹម   ពុែែូនសងឃមឹតតងជួយ រមវែឹ  ។ 
ែ ែូនមាសសងួននួនមាសឪពុែ   ខ ខានជួបមខុពុែ តម៉ែតសននឹែ 
រ រិតដល់ែូនរាល់ពពលោង ចលពឹែ  ឃ ពឃើញបាយទឹែនឹែែូនពនព់ពែ ។ 
ង ងុយយបព់លៅពៅពដែពំុលែ់   ច ចិតថវវីែម់ាថ យែូនទឹែតភបែ 
ឆ ោបម់ែពៅែំុពៅយូរពពែ   ជ ជួបជតជែមាថ យចងយ់ល់ភក្រែថ  ។ 
ឈ ឈបព់ឆវោវពៅពៅពនវែ   ញ ញាតិរាបរ់ែញញឹមរាែ់ទ្ធែ់ 
ដ ដឹងរុណពទ្ធសពចោះាគ ល់ពលៅរាែ់  ឋ ឋតិពថរជាែា់យ នអបែអនអ់ាែ់  ។ 
ឌ ឌឺពដៀមដាមពនោះនឈំចុឺែ   ឍ វឌណនៈសុខែំុបីថ្នប ងំថ្នប ែ់ 
ណ តណនផំវូវតម៉ែ ឪទុែដាែ់   ត តាមបណុរស័ែថិែំុសីុលួចោែ់ ។ 
ថ តថទ្ធខំវួននួនមាសឪពុែ   ទ ពៅច្ថងមខុពុែ តម៉ែពឹងអបែ 
ធ ធនធ្លនមានញាតិហា នពឹងរែ់  ន នឲំ្រអបែរងុពរឿងអពនែ  ។ 
ប ពបើបាតម់ខុបាត់ឲ្រពរនឹែ   ផ ផឹែលតឹមទឹែាយ រតីលអឯែ 
ព រែរពិសពុលនពំឈាវ ោះលបតែែ   ភ ភយ័អល់តអែពលរោះតតតបែបាែ់ ។ 
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មមតិថផឹែសីុែំុសងឃមឹពពែ    យ យបចូ់លពដែែំុពភវចទុែដាែ់ 
រ ពរៀនរែសីុែំុហា នហសួលបាែ់   ល លុយជំរែត់តងនទឹំែតភបែ  ។ 
វ វយ័សិែាពរៀនឲ្រជាែ់ោែ់   ស សូមឲ្រអបែពចោះរិតតវែតញែ 
ហ ហាតសូ់លតធម៌មនុចូលដំពណែ  ឡ ពឡើងពីពដែែំុពៅសំែុែ  ។ 
អ អស់ពីឪពៅលតូវច្លលែ    ែ ខ យែមែរស់ជំុញាតិលសុែ 
ែ ជួរពលកាយពៅលតូវចារំែរពុែ   ត ពៅច្ថងមខុកាន់តតលំបាែ  ។ 

កនូមាសឪពកុកនូមាសឪពកុ  
ពុែនិងតម៉ែ   តតប៉ែពុណត ោះ    ពចោះតតចាស់ 
លបាែដណ្ហស់   ចាស់ជាលរត់    ឃ្លតម់និបាន 
ែូនលតូវខំ    នវំជិាជ      មែដាែល់បាណ 
ពទើបែូនបាន   ទីពំនឹង     ពឹងអាលស័យ ។ 

កនូមាសឪពកុរតវូក្តជាមនសុសដចូតខ្ៅកនូមាសឪពកុរតវូក្តជាមនសុសដចូតខ្ៅ  
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    មនិរងឹតអឹង 
តតពបើរងឹ    លតូវរងឹបុឹង    លបឹងសិែា 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    មានលបាជាញ  
លពោះផាថ ថំ្ន    ែំុពសបហា    លាលសីតលផង ។ 
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    មនិជាបនុ់យ 
ែំុពសបហ៍លុយ   សអុយពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះ    រស់ដូចតផសង 
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    ពចោះខាវ ចតលែង 
លពោះសតមថង   ឲ្រទមាវ ប់    ជាបសី់លវញិ ។ 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    ពចោះពាយ ោះលតង់ 
ែំុតាមចង់   តលែងមនិសុខ    ទុែខពទ្ធពមបញ 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    តាមពចោះវញិ 
លបឹងបំពពញ   ធមស៌ពនថ ស    ពលបាសពមតាថ  ។ 
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    មនិលបមាទ 
ជាលសីោវ ត   ពចោះលបពមើល    ពមើលែិចចការ 
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    ទនច់រយិា 
តតយា៉ែ ងណ្ហ   សូមលសីម៉ែមុ    ែំុទនព់ខាយ ។ 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    ពចោះអតធ់ន់ 
ការលាលធងន់   ែំុទលមន់    ទនប់ពណ្ហថ យ 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    មនិថយពលកាយ 
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ែំុចាឲំ្រ    មនុសសលសីលចាន    បានពៅមខុ ។ 
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    មនិពឡោះពឡាោះ 
រែរពីពរាោះ   មានរពបៀប    ពរៀបទំនុែ 
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    រែាសុខ 
ពបើខាវ ចទុែខ   ែំុជាមនុសស    លទុសថសីលធម៌ ។ 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    ពចោះាគ ល់ខវួន 
ចិតថមាមំនួ   មនិអំនួត    អតួខាធ រខធរ័ 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    មនិញាបញ័់រ 
ជួបពោែធម៌   លតូវពិចារណ៍    ថ្នមនិពទៀង ។ 
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    ពចោះដឹងរុណ 
ជាពដើមទុន   ច្នជីវតិ     ពិតជាពសផៀង 
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    មនិលំពអៀង 
សមថពីទៀង   ពិតលបាែដ    មាតល់ែអបូ ។ 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    ពចោះចាបព់ផថើម 
ែំុចផចិពចផ ើម   លតូវលបឹងតលបង    តលែងខឝោះហូប 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    មនិពចោះពោយ ភ 
តតពបើពលទ្ធប   លទ្ធលដល់ខជិល    រលិបញ្ញដ  ។ 
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    មនិលចតណន 
ពរៀបបតត់បន   ជាមងគល    ដល់លរួារ 
ែូនលសីឪ    លតូវជាមនុសស    មានពមតាថ  
មនិឥសា   ែបុងជីវតិ    ពិតជាសងប់ ។ 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    ដឹងលបមាណ 
ែបុងខវួនលបាណ   រាល់យបច់្ថង    ច្លឲ្រាប់ 
ែូនលបុសឪ   លតូវជាមនុសស    មនិអភព័ឝ 
មនិលតូវជាប់   ពលរឿងពញៀនញា៉ែ ម   កាមរុណលបា ំ ។ 
ែូនលសីឪ    ែំុជាមនុសស    លទុសថមតិថភែថិ 
ែំុជំរែ់    លទពរបំណុល    បលុបញ្ញច ំ 
ែំុរា៉ែ បរ់ង    ធ្លនលទពរ    ជាបព់លាោះែមយ 
ឪសូមផាថ  ំ   ែមយពវរា     ជាពលាោះកាច ។ 
ែូនលបុសឪ   ែំុជាមនុសស    លទុសថសីោ 
ែំុរិតថ្ន    សីលពនោះណ្ហ    ខាវ ែំណ្ហច 
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តាមពិតសីល   ជាពទវតា    កាវ អងអ់ាច 
មានអំណ្ហច   អាចលបហារ    ខាវ ែិពលស ។ 
ែូនលបុសលសី   ែំុជាមនុសស    លទុសថមាតា 
លសីពនោះណ្ហ   ជាលពោះលពហយ    ែំុលបតហស 
តតលពពហើន   ហា នពឃ្លពៅ    លតូវពភវើងពឆោះ 
ជាតិអបែពចោះ   លតិោះរោិះដឹង    លបឹងបជូា ។ 
ែូនលបុសលសី   ែំុជាមនុសស    លទុសថបិតា 
លតូវដឹងថ្ន   លបុសពនោះណ្ហ    ជាលពហាយ  
បានសុខពហើយ   ែបុងជំរ ំ     លពហយវហិារ 
លតូវមបមីាប     ភាង ររឭែ     នឹែតបរុណ ។ 
ែូនលបុសលសី   ែំុជាមនុសស    លទុសថលពោះពុទន 
លតូវលំអតុ   កាយោចា    លបាថ្នប បណុរ 
ែូនមានទ្ធន   សីលភាវន    ជាពដើមទុន 
ផុតទ្ធរណុ   ចាែអបាយ    ោង យពីទុែខ ។ 
ែូនលបុសលសី   ែំុជាមនុសស    លទុសថលពោះធម៌ 
ែំុជាបជ់រ័    ច្នកាមរុណ    ស ុនែបុងរុែ 
លបឹងពដើរតាម   ាប មលពោះបាទ    លពោះជានទុ់ែ 
ែំុសលមុែ    ពធឝើដំពណើ រ    ពដើរផវូវមារ ។ 
ែូនលបុសលសី   ែំុជាមនុសស    លទុសថលពោះសងឃ 
លតូវនឹែលតង់   អងគាវែ័    លពោះភរោ 
លទងា់សន   លពោះជិនលសី    លផខីធរខាធ រ 
លែងធមាយ     ជាបិដែ    វ.ិសុ.អ  ។ 
ែូនមាសឪពុែទ្ធងំឡាយពអើយ   លពោះធមម៌ានពហើយែំុពធឝើខាឝ ែ់ 
លបឹងអានលបឹងរិតឲ្រលបចែស   ខណៈដល៏អែំុែនវង   ។ 
ច្ថងដបល់បាពំែើតតខពិាខ    ជាច្ថងសលមាែពធឝើបណុរឆវង 
លពោះពុទនលទងព់ែើតជាចមផង    ចមវងសតឝពោែផុតភពបី  ។ 
ច្ថងដបល់បាពំែើតតខអាាឍ   ែូនឪលតូវោវ តយល់ពសចែថី 
ច្ថងពនោះជាច្ថងលពោះជិនលសី    ចាបព់ផថើមពរលសថីលតាស់ពទសន ។ 
ជាច្ថងែំពណើ តច្នលពោះធម៌    ាថ បព់ហើយតាងំរភដ៌ច៏្ថវថ្នវ  
ដល់ពពលលបសូតបានពាតា   ផុតចាែទុកាខ ែបុងអបាយ   ។ 
ច្ថងតដលលពោះសងឃមានែំពណើ ត   ច្ថងដបល់បាពំែើតមនិតមនោង យ 
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រឺច្ថងតតមយួតដលធមយកាយ   ចាបព់ផថើមផសពឝផាយពដាយលពោះពុទន ។ 
លពោះពុទន លពោះធម ៌និងលពោះសងឃ   ែូនលតូវឳនអងគយា៉ែ ងលំអុត 
ពារពបជូាពដាយពមាោះមតុ    លបពសើរបំផុតលតងចិ់តថាអ ត  ។ 
ច្ថងដបល់បាពំែើតមាឃបូជា    អងគលពោះភរោលទងឳ់ោទ 
លបាបព់បោះដូងធម៌ែបុងសនបិបាត   រឺជាឳោទបាតិពមាែខ   ។ 
ពិាខ អាាឍ មាឃបជូា   ែូនឳលរបា់ប លបញាបព់លកាែ 
ពៅវតថាថ បធ់មប៌ាតិពមាែខ    ែំុឲ្រចាញ់ពបាែមារែបុងខវួន  ។ 
ពរៀបចំផាក ភញពីលរឿងបូជា    សំពោះវនធ ឲ្រស ប់សួន 
ពធឝើទ្ធនកានសី់លឲ្រខាជ ប់ខជួន   រំនំុរំុែួនែំុបីមាន   ។ 

ខ្កើតស្លល ប់ខ្កើតស្លល ប់  
ភាជនៈដីតដលសយូនោប ងំពធឝើ   តូចធំជំពទើរពៅែថីឆអិនែថី 
រតមងលតូវតបែបំតណែជាដី    កាវ យជាឥតន័យពៅទីបំផុត  ។ 
ពនោះយា៉ែ ងណ្ហមិញជីវតិសតឝពោែ  ឈឬឺឥតពរារវពិយារតែស់វុត 
រតមងលតូវាវ បព់ចាលកាយែបដុ់ត   ពៅទីបំផុតែដូ៏ពចបោះតដរ   ។ 
ភាពពិតយា៉ែ ងពនោះរោិះរិតយា៉ែ ងណ្ហ   រួររែធមអ៌ាថ៌ឬរួរែំុតែផរ 
អបែលែែា៏វ ប់មានែា៏វ បត់ដរ   ែមយែរពៅតែាវ បត់តទ្ធងំអស់  ។ 
អបែពែើតតតងាវ បម់និយា៉ែ បរិ់តពទ   ទ្ធងំពយើងទ្ធងំពរាវ បឥ់តសល់ពាោះ 
លានត់តមនុពលកាយយូរោបប់៉ែពុណ្ហត ោះ  រួររិតពមើលចុោះរួររិតយា៉ែ ងណ្ហ  ។

  

កុាំខ្មម សរគខូ្ពទយកុាំខ្មម សរគខូ្ពទយ 
ដឹងថ្នមានពរារពជាែែបុងចិតថ   លបាបព់ពទរពហើយរិតខំពលបថ្នប  ំ
តមចំណីទ្ធស់ផសោះខននលបា ំ   អាសវៈពលរឿងលតារំងខ់ាច តខ់ាច យ  ។ 
អបែឈពឺធឝើជាតឹងពាបាល    ោែព់រារធងនល់ាលលបចាកំាយ 
ែបុងពៅថ ខាងពលៅហាែ់សបាយ   ស ូលទ្ធពំវចាភ យលរបព់វោ  ។ 
អបែឈែឺបុងពពទរ ពពទរតថទ្ធ ំ   ឲ្រថ្នប លំតូវចំពរារនឹងជា 
អបែពៅពលៅពពទរោែព់រាា   មនិសុទនតតជាទ្ធងំអស់ពទ  ។ 

កុាំចង់ខ្កាងខ្មល ាំងក្រកងបាកខ់នង ខ្បើ សខុចតិត កុាំ ងកុាំចង់ខ្កាងខ្មល ាំងក្រកងបាកខ់នង ខ្បើ សខុចតិត កុាំ ង  
សុខចិតថដិតដាមពដាយាប មពមតាថ    ែំុខឹងពពែណ្ហង៉ែែង់ដូចពែយង 
សុខចិតថាថ បធ់មពិ៌តលអច្លែតលង   ែំុាថ បត់តពភវងនិងបទចពលមៀង  ។ 
សុខចិតថឳនទ្ធបរាបពសយើវណត ៈ   ែំុចាងអាងស័ែថិជាពរឿងមនិពទៀង 
សុខចិតថអាងបុណរលអលបពសើរជាង   ែំុពកាងកាចរ់ាងអាងតតមានខបង  ។ 
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សុខចិតថខិតខំសនសមំតិថញាតិ   ែំុនវំោិទជាមយួអបែផង 
សុខចិតថជួយ ាប ពដាោះលាយចំណង  ែំុនពំៅហយងរំុចងែំហឹង  ។ 
សុខចិតថបងល់ទពរតដលាបចិ់នថ    ែំុបងព់មតាថ ពដាយការលសវងឹ 
សុខចិតថទនក់ាយតតចិតថរងឹបុឹង   ែំុសនសខឹំងបថឹងពរបថឹងឯង  ។ 
សុខចិតថរស់ជិតជំុមតិថលពោះធម៌   ែំុចងលូ់ែលពរឿងលាលសីតលផង 
សុខចិតថពធឝើការពទ្ធោះបីលីតសង   ែំុរបនឹ់ងតលផងតតងនលិំចលង់  ។ 
សុខចិតថពឹងពលើផលបុណរទ្ធនសីល  ែំុពលពើលខូចខិលតាមតតចិតថលងង់ 
សុខចិតថរិតតែតថពឈាយ ោះពូជពងស   ែំុឲ្រលិចលង់ពលរោះតតពមាហ៍បាងំ ។ 
សុខចិតថសុខកាយពដាយែថីសពនថ ស  ែំុហា នពធឝើខុសអាងខវួនអបែខាវ ងំ 
សុខចិតថរបួរមួសនសែំមាវ ងំ    ែំុចងព់កាងខាវ ងំតលែងពោបាែឆ់អឹង ។ 
សុខចិតថលរប់យា៉ែ ងែាងជីវតិ   ែំុទ្ធល់រំនិតឥតរិតខំលបឹង 
សុខចិតថយែាចដ់ាចចិ់តថពីឆអឹង   ែំុពដែសមវងឹលបឹងចាែិំបពែង  ។ 
សុខចិតថលោះលទពរែបែ់បុងបុណរទ្ធន  ែំុសីុតាមឃ្លវ នដូចជាែូនពែយង 
សុខចិតថលពមតាមពហតុផលពផសងៗ  ែំុឲ្រវពងឝងពរងលពួយចំតបង  ។ 
សុខចិតថតចែចាយផសពឝផាយែថីសុខ  ែំុចងល់សណុែពដាយឥតលបឹងតលបង 
សុខចិតថពធឝើពោតពដាយពចោះពកាតតលែង  ែំុឲ្រផវុ ំតផសងតែវងដុតជាពភវើង  ។ 
សុខចិតថជាធម៌ដល៏អឥតពខាច ោះ   ែំុពបោះតផវអស់ាស់រល់រពំលើង 
សុខចិតថ ចិតថសុខរឺសុខដល់ពយើង   ែំុរតញ់ាបព់ជើងពចញពចាលសុខែបុង ។ 

កុាំខ្ចេះក្តចងគ់្នម នបលងក់ុាំខ្ៅកុាំខ្ចេះក្តចងគ់្នម នបលងក់ុាំខ្ៅ  
បានអានបានាថ បា់រសពធតវងខវី   រែរពពចន៍មាននយ័សមថទឹីែឃយុ ំ 
តផអមតលាមពរៀបរាបប់ងកបអ់បរ់ ំ   ធមល៌ពោះរែរលពហយចាស់ទំុទូនយ ន  ។ 
ថ្នែំុចងប់ានរបស់តដលអត់   ពហតុមនិលបាែដែំុចងបំ់រន 
ែំុជាបចិ់តថនឹងរបស់តដលមាន   អឝីទ្ធងំប៉ែនុយ នពំុមានខវឹមារ  ។ 
ពលរោះអឝីពែើតពឡើងមានពហតុបចចយ័   ពពលពហតុអស់ច្ថវរលតស់ង្វខ រ 
ពែើតពហើយអស់ពៅជាពរឿងធមយតា   ជរាពិការជាអបែែំដរ   ។ 
ាយ នអឝីតដលលអសលមាបព់យើងពឡើយ  ជាងពយើងពនោះពហើយតដលជាមនុសសលអ 
លបលពឹតថបដិបតថិតាមផវូវលពោះធម៌   ជីវតិបវរទទួលពជារជ័យ  ។ 
ជីវតិជាការតស ូលបឹងតលបង    អបរ់ខំវួនឯងតាមធមវ៌និ័យ 
ែំុអស់សងឃមឹរិតតតពីភ័យ   លតូវខំលែច្លតាមតួនទី  ។ 
ជីវតិជាការតលបលបួលបថូរផាវ ស់   ពីពែយងពៅចាស់ជរាញាញីំ 
ចុងពលកាយរឺាវ បព់ចាលពលើលបថពី  ចំណីធរណីពចាលែូនរហង់  ។ 



-12- 

ជីវតិពលបៀបដូចជាការពដើរផវូវ   លពោះធមរ៌ងព់ៅពលបៀបដូចជាបវង់ 
តផនទីពៅមានពមថចមនិតលមង់   ពដើរវលិឥតបវងែំុ់ចងដ់ល់ោប់  ។ 
ភវណឺ្ហស់ចាស់ណ្ហស់លពោះសទនមយច្ថវ  អស់ែថីសងសយ័ពលកាយពីបានាថ ប់ 
ពលបៀបដូចពបើែផាង ររបស់តដលផាក ប់   ឬដូចពរលបាប់អឝីតដលែំបាងំ  ។ 
ដូចបង្វា ញផវូវដល់អបែវពងឝង   តដលពដើរផសងពលពងឲ្រដល់ទីតាងំ 
ឬដូចពរពលទ្ធលលបទីបបញ្ញច ងំ   ទីងងឹតខាវ ងំឲ្រមានរសយី   ។ 
អបែមានតភបែភវឺអាចយល់សណ្ហឌ ន   ពមើលពឃើញដឹងបានចពលមើនាយ រតី 
ពរចផុតោលភែន់រែអវចីិ    ឆវងផុតទុែខភយ័អាលស័យធមយយាន ។ 
ខញុ ំសូមលបកាសសចចៈោចា    ថ្នបណុរពនោះណ្ហពែើតពលរោះធមយទ្ធន 
តដលធ្លវ បប់ានាថ បម់ែទ្ធងំប៉ែនុយ ន  នចិំតថសនថ នឲ្រមានសទ្ធន   ។ 
សូមអនុពមាទនែុសល    ឧទធិសជូនផលដល់ញាតិលរបា់ប  
មាតា បិតា លរូឧបជាយ៍    បង បអូន មងី មា ញាតិលរបស់នថ ន ។ 
សូមឲ្របានសុខសិរសួីសថី    ផុតទុែខផុតភយ័រែសីុមានបាន 
សូមបណុរតដលខញុ ំពធឝើទ្ធងំប៉ែនុយ ន   ជួយ នរំញុលចានបានជួបធមពិ៌ត  ។ 
ពបើមានរូលរងសូមរូពដាយធម៌   ពបើមានែូនពសូមជាបណឍិ ត 
សូមជួបតតញាតិជាែលាណមតិថ   សូមមានរំនិតរិតតតពរឿងលអ  ។ 
លរបជ់ាតិសូមជួបតតផវូវមានបវង់   បណុរជួយ តលមងទ់្ធនតាមែំដរ 
ពបើមានភាវ ងំភាវ តសី់លលសងប់នថ   សូមពតាងលពោះធម៌លុោះដល់និរឝ ន ។ 
ចាបពី់បចចុបផនបជាតិពនោះតពៅ   សូមពដើរតាមផវូវច្នលពោះលទងញ់ាណ 
ផវូវច្ចបបនវំែំុឲ្រពែើតមាន    សូមដល់និរឝ នែំុយឺតយូរពឡើយ  ។

  
កុាំជាបច់តិត កុាំចងប់ានសង្ខា រធម៌កុាំជាបច់តិត កុាំចងប់ានសង្ខា រធម៌  

ែំុចងប់ាននូវអឝីតដលអត់    ខនថីអំណតែំុ់ពលសែឃ្លវ ន 
ែំុជាបចិ់តថនឹងអឝីតដលមាន    ពបើអតធ់នប់ានពិតជាសុខ  ។ 
អឝីៗពែើតពលរោះពហតុបចចយ័    រងជ់ាចំណីច្នែថីទុែខ 
ពែើតពហើយតលបលបួលមិនបានសុខ   សង្វខ រជាទុែខពលរោះមនិពទៀង  ។ 

កុាំខ្ភលចរគូកុាំខ្ភលចរគូ  
ែំុយែពឈើពុែមែពធឝើជពណឋើ រ   ែំុពធឝើដំពណើ រពដាយឥតពាលពៅ 
រមភរីពៅមានែំុពចាលសំពៅ   តលែងខុសពាលពៅវពងឝងែបុងច្លព  ។ 
ផវូវពៅមានាប មរួរតាមលបលពឹតថ   កានធ់មសុ៌ចរតិពនោះពទើបលបច្ព 
ពរឿងតូចពរឿងធំផគុ ំជាពរឿងថយី    ពរឿងចាស់មាននយ័របផរីែា  ។ 
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ែំុពដើរោែដ់ានដូចសណ្ហឌ នពចារ   ផវូវអពមាពហារួរតតយាលតា 
ែំុពដើរពភវចខវួនពួនពលើែអាតាយ    ពចោះពីតលមាថ្នពរៀនឥតលរូ   ។ 

កុាំខ្ភលចបរខ្ោកកុាំខ្ភលចបរខ្ោក  
ការាវ បជ់ាចាបច់្នជីវតិ    តតពោភៈចិតថនពំាកា 
ពភវចរិតការាវ បជ់ាធមយតា   ជនលរបរ់បូាាវ បល់រប់ាប   ។ 
ពទ្ធោះពសថចពសដឌីមក្រនថីរាក្រសថ    ែំុមានមានោះអាងលទពា 
ពភវចពសចែថីាវ បព់ភវចជរា    មចចុទ្ធមទ្ធរពទើបភយ័សវន់  ។ 
ពរឿងយសពរឿងស័ែថិមាសលបាែ់ែថី   ពពលរស់មាននយ័នបំំភ័នថ 
ពមើលង្វយពរឯងអាងខវួនលាន់   រិតតតបចចុបផនបពភវចបរពោែ  ។ 
ឬថ្នខវួនរស់រហូតពៅ    ឥតមានអាលសូវឥតពាយពាែ 
លបយត័បខននលបាបំនវំពបាែ    រាល់ពរឿងពាយ ែពលាែលតូវែមាច ត់  ។ 
ពភវៀងធ្លវ ែទឹ់ែកាតក់ាអ តត់លសែយំ   អាសូរខវួនខញុ ំពែើតជាកាអ ត់ 
ពំុបានពធឝើបណុរតផតិជាសតឝ   តតមនិបំបាត់លួចបវនព់ទ   ។ 
រស់មានជីវតិពទ្ធោះមនុសស សតឝ   រែសីុតខឝងខាឝ តឥ់តទំពនរ 
មនិលតូវឆពបាែលួចបវន់ពរ    រួរតតរោិះពររែផវូវលតូវ   ។ 
មានលែលាន់តតែំដរចិតថ    ពពលអស់ជីវតិចិតថលបាសពៅ 
ពរឿងមានឬលែឥតនផំវូវ    អបែតដលនពំៅរឺផលែមយ  ។ 

កុាំរកខ្ទ្ធសខ្គកុាំរកខ្ទ្ធសខ្គ  
ពសពរបនឹ់ងតលផងវនិសតតងចា ំ   លបលពឹតថពចារែមយរុែចាទំទួល 
លបលពឹតថមនិសមអារមយណ៍មនិលសួល  សតិតលបលបួលដួលពលរោះលសវងឹ  ។ 
រួរាងែុសលតមកល់ចិតថកាយ   រស់ពដាយសបាយរាំយែំហឹង 
ែំុឲ្រាថ យពលកាយពដាយថ្នមនិដឹង  បាបធងនយ់ា៉ែ ងហបឹងរួរដឹងរួរោង  ។ 
ខវួនទីពឹងខវួនតាមែផនួតលមា   លពោះធមត៌ចងថ្នជីវតិមនិពទៀង 
ែំុអាងពៅពែយងវពងឝងនឹងរាង   បញ្ឆ ិតបពញ្ឆ ៀងពផធៀងរែពទ្ធសពរ  ។ 
ែំហុសខវួនឯងជាែត់សថងឥតសថី   ពទ្ធសអបែដច្ទរចំ្ពធំពទឝ 
ដំរមីយួាវ ប់បាងំនឹងចពងអរ   ជិតតដរឬពទរួរពិចារណ្ហ   ។ 
ែំហុសតតងមានចំពរោះអបែពធឝើ   អបែអងគុយពមើលែំុពចោះតតថ្ន 
រួរមានពមលតីពដាយែថីពមតាថ     ពៅតាមធមអ៌ាថត៌ដលលពោះទូនយ ន  ។ 

កុាំខ្សពគបន់ងឹខ្ទ្ធសៈកុាំខ្សពគបន់ងឹខ្ទ្ធសៈ  
ការពឃើញែំហុសអបែដច្ទ    មនិរួរឲ្រភយ័ពសយើែិពលស 
តដលលតាែំបុងចិតថពយើងឯពណោះ   លតូវឆលួោបពឆោះពដាយពទ្ធសៈ  ។ 
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ជាអបែអជុអាលបង្វក តព់ភវើង   ដុតទ្ធងំចិតថពយើងពមយ លបឡាែ់ 
ពបើពាយាមពធឝើរថវងខ់ាឝ ែ់    ពទើបផុតពលាោះថ្នប ែខុ់សខូចខាត  ។ 
ពសពរបព់ទ្ធសៈធម៌ោមែ   នធំ្លវ ែន់រែពលរោះលបមាទ 
អតធ់យតត់ាមលពោះពុពទ្ធន ោទ    ចិតថនឹងលអាអ តដូចតផនដី  ។ 
រួរខាវ ចរួរពខភើមចិតថពទ្ធសៈ    ចិតថនតំបែបាែច់ាែខនថី 
ចាពំទជីវតិរស់សពឝច្ថង    ពលកាមពហតុបចចយ័អបែចាតត់ចង  ។ 

កុាំស្លត យខ្ភលើងធាតុកុាំស្លត យខ្ភលើងធាតុ  
ពរឿងាវ បស់តឝពោែតតងតែស់វុត   តតពរចមនិផុតពលរោះែំពណើ ត 
ពបើចងព់ចៀសាវ បល់តូវពចៀសពែើត   ចងឃ់្លតែំ់ពណើ តតាមតណ្ហា   ។ 
ពរឿងាវ បម់ិនរួរភយ័ខាវ ចពាោះ   ការពិតពលរោះអស់ពភវើងឧាយ  
វញិ្ញដ ណរលត់លពមពពលាប    អាយុសង្វខ រែ៏តបែធ្លវ យ   ។ 
លានត់តពភវើងធ្លតុរលត់ពៅ    ចិតថលពួយពាែពៅអាល័យាថ យ 
ពភវើងធ្លតុពនោះពឆោះអរសបាយ   ពភវើងធ្លតុខាច ត់ខាច យែភ៏័យសវន់  ។ 
ការាវ បម់និតមនអែុសល   ពបើលពួយខាឝ យខឝល់សតិភ័នថ 
ពៅពពលមរណ្ហសនបជវន័    ទុរគតិតាមទ្ធន់លបាែដចាស់  ។ 
ពបើថ្នអាលែែ់ពពលាវ ប់ពៅ   ចុោះពពលរស់ពៅលអពមថចខវោះ 
ធមយតាការពែើតតតងលរតល់បាស   ពដាយការឈចឺាស់ាវ ប់ជានិចច  ។ 

កាំណាពយខលីៗកាំណាពយខលីៗ   
ពបើពមើលពឃើញពទ្ធសអបែដច្ទ   រួររចំ្ពពទ្ធសខវួនឯងផង 
ធមយតាពយើងពរតតងខុសឆគង   ពទ្ធសធំែនវងពទ្ធសវដថៈ   ។ 
ពលរោះតតអវជិាជ និងតណ្ហា     ឧបាទ្ធនកាមាធមអ៌បផលែខណ៍ 
ពទើបពយើងពែើតាវ បវ់លិឥតអាែ់   ែបុងសងារចលែាយ នឈបឈ់រ  ។ 
តាមលពោះពុទនដីកា     ែមយណ្ហៗជាអំពពើ 
មនុសសសតឝលរបា់ប ពធឝើ    តតងធ្លវ ែព់លើខវួនឯងវញិ   ។ 
ពបើយល់ដូចពនោះពហើយ    អាចបនទយទុែខពទ្ធពមបញ 
ោងបាបពទ្ធសៈពចញ    តលងពចាទពរពធឝើទុែខខវួន   ។ 
មនិមានអបែណ្ហពធឝើសុខទុែខ   លំបាែលសណុែតចែាប ពទ 
វបិាែពែើតពីែមយបពុពឝ    តដលមាច ស់ពយើងពរបានពធឝើពហើយ ។ 
ពបើពរពធឝើទុែខឲ្រពយើងបាន    រងព់ធឝើសុខបានពំុខានពឡើយ 
ពបើពធឝើសុខពរឲ្រពែើតពហើយ    ពមថចមនិពធឝើឲ្រខវួនឯងផង  ។ 
ឲ្របានរចួផុតពីជរា    ពាធិមរណ្ហដូចបំណង 
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អាសវៈែិពលសទ្ធងំឡាយផង   ពទើបពឈាយ ោះថ្នពរឲ្រទុែខខវួន  ។ 
ពែថៀនអឝីមនិពសយើពែថៀនែិពលស   ពចោះអឝីមនិពសយើលបតិបតថិធម៌ 
លំបាែអឝីមនិពសយើដូចពៅែបុងរភ៌   រុណអឝីមនិពសយើលពោះាាថ   ។ 
ទុែខអឝីមនិពសយើបញ្ចខនន    ធនអ់ឝីមនិពសយើចិតថមាតា 
លតជាែអ់ឝីមនិដូចធមព៌មតាថ     ខុសអឝីមនិពសយើមានពទ្ធសៈ  ។ 
សុខអឝីមនិពសយើនឹងែថីសងប់    ជាបអ់ឝីមនិពសយើសអិតដូចពោភៈ 
លងងអ់ឝីែម៏និពសយើពមាហៈ    លបចែសអឝីមនិដូចពសចែថីពិត  ។ 
លាលអឝីមនិពសយើជលមុោះខនន    លបកានអ់ឝីមនិពសយើនឹងជីវតិ 
យល់អឝីមនិពសយើពោែមានពិត   ជារបស់វថីិចិតថតតប៉ែពុណ្ហត ោះ  ។ 

កាំណាពយតាមលាំន ាំខ្សចកតីកាំណាពយតាមលាំន ាំខ្សចកតី  
យសទតតខ្តថរគ្នថាយសទតតខ្តថរគ្នថា  

បរុគលអាប់   ពតាែយា៉ែ ែយា៉ែ ប់   ឥតបញ្ញដ  
អនធោះា    ចងឈ់បោះចាញ់    ពមាប ពមបញចិតថ 
ពទ្ធោះបានាថ ប់   សពធលបពៅ    លពោះវចិិលត 
ពនោះរងឋ់តិ   ពៅោង យពពែ    ដូចពមឃដី ។ 
បរុគលណ្ហ   អាបប់ញ្ញដ     លបាថ្នប តជង 
ពទ្ធោះខវួនឯង   ពនោះបានាថ ប់    លពោះជិនលសី 
លបាបល់បពៅ   រងា់បសូនរ    ចាែវនិយ័ 
ហាែដូ់ចបី   លពោះចក្រនធ     នរពនច ។ 
រលជាជន   ទនប់ញ្ញដ     ចិតថឫសា 
រិតលបាថ្នប    ចងល់បែួត    អំនួតខូច 
ពទ្ធោះបានាថ ប់   សពធលបពៅ    មនិរងុពរាចន៍ 
ពនោះរងដូ់ច   លតីែបុងទី    ោរតិីច  ។ 
បរុគលអាប់   ាថ បព់ទសន    លពោះជិនលសី 
យា៉ែ ងពនោះែថី   ែច៏ងត់ជង    ឥតមានពភវច 
នឹងលូតោស់   ែបុង ធមម    បានដូចពមថច 
រលួយពខធច   ដូចពូជសអុយ    ផុយែបុងតលស ។ 
បរុគលណ្ហ   មានចិនថ     រែាពហើយ 
ពំុែពនថើយ    ាថ បឳ់ោទ    ជាហូរតហ 
បានជាែច់ាស់   ពៅែបុងធម៌    ឥតង្វែតបរ 
ពទើបអាចតែ   អាសវៈ     ឲ្រអស់បាន ។ 
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កាំរាសពវ 
ពលយើសរុណបុពឝការ ី    មនិឃ្លយ តខយីពធឝើការង្វរ 
លបឹងតលបងតតពឈាវ ោះាប     ពិតរង្វែំលរសពឝ   ។ 
ែំលរទ្ធងំរុណធម៌    ចិតថញាបញ័់រតសនអភព័ឝ 
ខឝោះញាតិខឝោះទ្ធងំលទពរ    ែំលរសពឝពលរោះសអបធ់ម៌   ។ 

កដបិរតឡាច 
 ជំពនរលតជាែធ់្លវ ែខ់រល់ពីពជើង   លតឡាចពឡើងពលទើងពចញផាក មយួៗ 
 ឫសរែុែបុងដីច្លរែជំនួយ   ចិញ្ច ឹមពដើមលតួយជួយ ែឋិបលតឡាច ។ 
 ពចាលលតីយែពស់រស់ចងល់តាលំា  តលងកាឋ នក់ាន់ខាវ សង្វា រឥតខាវ ច 
 ែិបពែងបានមានពលសែឃ្លវ នអំណ្ហច  ពភវចែឋិបលតឡាចពាង រលតីលបឡាែ់  ។ 
 អាហារតដលច្ថវតែច្ចបោង ញ់មាត់   តតមនិលបាែដថ្នអតព់លាោះថ្នប ែ់ 
 ពឡើងឈាមពលើសខាវ ញ់ឈតឺាមសនវ ែ់  ដូចពរដែស័ែថិដាែឲ់្រតរែដី  ។ 
 ជំនួយមយួដងចំណងចងជាប់   រូលរងមនិសកប់ពៅជាបអ់បែថយី 
 ែូនពៅអាបយ់សរស់ឥតសិរ ី   ពសបហាលជុងបីពលាោះថ្នប ែច់្លែតលង  ។ 

កាលពស់កាលពស ់ កនទុយពស់កនទុយពស់  
ែាលពស់ខាងំ្វបជ់ាបន់័យទុែខ   ែនធុយសមសុខលសណុែចាប់ 
តតពបើមនិតលងរតមងាវ ប់    ការចាបញុ់ាងំពោែឲ្រពាកា  ។ 
សបាយពហើយទុែខសុខពហើយពាែ  ពនោះពហើយរារពរារឫសតណ្ហា  
លសឡាញ់ពហើយពឈាវ ោះពលរោះកាមា   អស់ទុែខលុោះលតាតតតណ្ហា ែសយ័  ។ 

រករទពយមានចិតតធម ៌
រស់ពៅខធមតលសរងត់តបានសុខ   លអជាងជាបរុ់ែរាប់រយរនដ់ង 
លែលទពរមានធមចិ៌តថឥតពៅហយង   លអជាងចិតថផសងប៉ែងពធឝើទុចចរតិ  ។ 

ខងឹខសុខចូខ្មតខងឹខសុខចូខ្មត  
អឝីៗពចោះតតែនវងផុតពៅ    ពរឿងរា៉ែ វអាលសូវពែើតជាបនថ 
លតែូលធ្លវ បម់ានអាចកាវ យជាលែ   អបែខូចអបែលអាវ បទ់្ធល់តតអស់  ។ 
អបែធ្លវ បល់សឡាញ់ាវ ប់ឥតពរ ើសមុខ  ទ្ធងំមាថ យ ឪពុែាវ បត់សនលសពណ្ហោះ 
ជីវតិសូនរពៅពៅសល់តតពឈាយ ោះ   ដូពចបោះអបែរស់លតូវពមតាថ ាប   ។ 
ចិតថពអើយ ពអើយចិតថចូរចងចាចុំោះ   ខឹងខូចខឹងខុសខាតលរប់ពវោ 
ពពលខឹងមថងៗពសធើរឈពឺសធើរជា   ខឹងនលំាលំាដុតតតចិតថឯង  ។ 
ជនអបែមានសីលមានចិតថលអថ្នវ    ជនមានបញ្ញដ ពចោះរិតពកាតតលែង 
ពបើខឹងមថងៗឈតឺតខវួនឯង    ខឹងនចំំតបងរួរពិចារណ្ហ  ។ 
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ខ្ុាំនកឹរពេះណាស់ខ្ុាំនកឹរពេះណាស់  
ខញុ ំឈរែណ្ហថ លទីលែុងចាស់   ខញុ ំនឹែលពោះណ្ហស់ពពលលពលប់ 
បញ្ច រិរពីៅពឃើញលរប់    ចិតថខញុ ំលបារពនលពោះាាថ    ។ 
ផលគុនពខបើតចាស់ចនធភវពឺហើយ   ខញុ ំពំុពឃើញពឡើយលពោះបិតា 
បាតា់ង តសូ់នរអស់អរហនថ    សល់តតសិោនិងច្លពភបំ   ។ 
ហាែដូ់ចថយីៗឥឡូវពាោះ    លាបត់តបាត់អស់ចាែពចាលខញុ ំ 
ខញុ ំបានលតឹមតតថ្នឝ យបងគំ    ដួងចិតថតលសែយំនឹែាាថ   ។ 
នឹែពអើយតសននឹែអងគលពោះពុទន   ខញុ ំសូមលំអតុឳនសិរា 
សតមថងពរៀបរាប់ចារអែខរា    មរធៈាាថ ធ្លវ បអ់ាលស័យ  ។ 
ថឝីតផតិរបូកាយពសថចយាងបាត់   ធមយកាយមនិខាច តឋ់តិសពឝច្ថង 
អារាធនអងគលពោះពុទនច្ថវ    រងែ់បុងហឫទ័យច្នពយើងខញុ ំ  ។ 

ខ្ុាំភ្្ញកខ់លនួខ្ហើយខ្ុាំភ្្ញកខ់លនួខ្ហើយ  
ពៅពពលពលសែឃ្លវ នដឹងរសជាតិោង ញ់  ពៅពពលលសឡាញ់ដឹងភាពលអាអ ត 
ពៅពពលអស់ពដើមដឹងពិតជាខាត   ពៅពពលលបមាទខាតទ្ធងំជីវតិ  ។ 
កាបា់ស់លីតសងដឹងែមាវ ងំកាយ   ជួបភយនថរាយដឹងែមាវ ងំចិតថ 
ពពលធ្លវ ែខ់វួនលែដឹងចិតថញាតិមតិថ   រស់តែផរយូរពិតពទើបដឹងែិពលស  ។ 
ពៅពពលពលើែថវឹងដឹងពីទមងន់   ពៅពពលដឹែធងនដឹ់ងធុនរពទោះ 
បររថផវូវោង យដឹងែមាវ ងំពសោះ   ាថ បធ់មរ៌ងព់ចោះដឹងខុសដឹងលតូវ  ។ 
កាលមនិាថ ប់ធមវ៌ែឹវរខាវ ងំណ្ហស់  មនិពារពចាស់មនិាថ ប់តម៉ែ ឪ 
ពដើរពលងពភវើតពភវើននពំរឿងអាលសូវ   បំផាវ ញតម៉ែ ឪអស់លសូវអស់តលស  ។ 
ពំុចូលាោវែត់លផងពលរឿងពញៀន  លរូខំទូនយ នែឥ៏តាថ បត់ដរ 
ពធឝើឲ្រតម៉ែ ឪរងទុែខឥតតលា    ជីវតិឪ តម៉ែអាបឳ់នរសយី   ។ 
រដូវលតជាែដឹ់ងអបែតសផែលអ   បានាថ បល់ពោះធម៌ែូនភាញ ែ់ាយ រតី 
របម់តិថលពោះធមរ៌ែសុខសិរ ី   រែាខនថីលុបាប មដំពៅ   ។ 
តម៉ែ ឪពៅពែយងឥតមានទ្ធមទ្ធរ   ពពលចាស់ជរាដឹងចិតថែូនពៅ 
ពធឝើអឝីពំុពែើតការង្វរែបុងពលៅ    ចងពឹ់ងែូនពៅឲ្រពៅែំដរ  ។ 
អវជិាជ មានធម៌ជាពលរឿងបំភវឺ   ចនធមានពនវឺជាពលរឿងលំអ 
តម៉ែ ឪមានែូនជាអបែបនថ    មនុសសតដលបវរលំអពដាយសីល ។ 

ក្ខមររសឡាញក់្ខមរ 
លសឡាញ់ែល៏សឡាញ់ចុោះ    លបុស លសីលសួលលសុោះលុោះសីលធម៌ 
ែំុតតលសឡាញ់ឲ្រវែឹវរ    បងកអាលសូវពៅែបុងលសុែ   ។ 
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សីលធមស៌ងគមលបច្ពណី    ពយើងរមួាមរគីរែាទុែ 
តខយរលសឡាញ់តខយរ តខយរមានមខុ   តខយរពយើងមានលសុែមានវបផធម៌  ។ 
តខយរពសវៀែរែត់ខយរតខយរនិយាយតខយរ   តខយរមានឪ តម៉ែអបែអងគរ 
តខយរមានអរយិធមខ៌ភស់បវរ    តខយរមានអែសររបស់ខវួន   ។ 
តខយរនាំប កាន់ាសនពុទន   តខយរចិតថពមាោះមតុជាតិមាមំនួ 
តខយរមានបិដែភាាខវួន    តខយរមានចាបែ់ផនួតខយរមានធម៌  ។ 
តខយរពយើងជាពូជអបែលាញលផ ី   តខយរមានទឹែដីច្លពអងគរ 
តខយរមានលបាាទលផខីាធ រខធរ   តខយរមាច ស់អងគរបនថតថ   ។ 
តខយរមានលពោះសងឃតខយរមានវតថ   តខយរមានតបបបទរបស់តខយរ 
តខយរទទួលាគ ល់រុណឪ តម៉ែ   តខយរពចោះពធឝើតលសតខយរមានបាយ  ។ 
តខយរលសឡាញ់តខយរ តខយរតថខវួន   តខយរជាតិមាមំនួតខយរសបាយ 
តខយររមួលបជំុជាតិទ្ធងំឡាយ   តខយរមានឧបាយែាងជាតិ  ។ 
តខយរពធឝើតខយររិតដល់ខវួនឯង    តខយររិតពកាតតលែងសនថ នញាតិ 
តខយរតថាសនលបពទសជាតិ   តខយរលតូវមនិឃ្លវ តពីសីលធម៌  ។ 
ដូពចបោះតខយរលតូវតតលោះបង់    ចំពរោះចំណងអ់នវងម់រណ៍ 
លចតណនឈាប នីសនវំែឹវរ    ចងឲ់្រខវួនលអែំុពដៀលពរ   ។ 
អែសរាក្រសថវបផធមល៌បច្ពណី   នទីែូនតខយរតថឲ្រពថរ 
ជាតិពរលសឡាញ់របស់ពរ    តខយរលតូវរោិះពរលសឡាញ់តខយរ   ។ 

ខលមឹមនសុសខលមឹមនសុស  
មនុសសយែសមថដំីរយីែភវុែ   តខយរចងលែងទុែជារែរលបពៅ 
នងនួនខវឹមែបុងឫសសខីវឹមពលៅ   ខវឹមមនុសសសំពៅពៅលតងព់រលពិត ។ 

ខលនួកានក់្តចាសច់តិតកានក់្តខ្កមងខលនួកានក់្តចាសច់តិតកានក់្តខ្កមង  
ចិតថពអើយចិតថចងចំណងជីវតិ   ពែើតរលតពិ់តតតចិតថពៅចា ំ
ពចោះលបកានខ់វួនរំុែួនរាបោ់ប  ំ   ចិតថចងលែងែមយចាពំៅជាតិមខុ  ។ 
ចិតថពអើយចិតថរងឹខឹងតថមឥសា   ចិតថចងល់បាថ្នប ឲ្ររចួផុតទុែខ 
តតចិតថឥតសងប់ដូចជាបែ់បុងរុែ   លបាថ្នប ពលចើនមខុទុែខពលរោះចិតថឯង  ។ 
ចិតថពអើយចិតថពិតឥតមានរបូកាយ   ចងត់តសបាយឥតរិតពកាតតលែង 
នឲំ្រសតឝពោែពាយពាែចំតបង  ចិតថទ្ធញពរឯងទមាវ ែអ់វចីិ  ។ 
ចិតថពលចើនមុនឺតសនអលួតណនពដើមែ  ខវួនជាអបែលែចិតថជាពសដឌី 
ពពលខឹងែឍុងកាឍ ងំខាវ ងំដូចដំរ ី   ខូចខាតពដែដីដួលដូចពាចាស់  ។ 
ចិតថហា នបំរនអាងាយ នរបូកាយ   ពៅជិតឬោង យលបលពឹតថពផថសផាថ ស់ 



-19- 

ចិតថរំុែួនាប ចងពពៀរែមយលកាស់   ចិតថសយុរាយ ញណ្ហស់វលិវល់ដូចតផសង ។ 
ចិតថឥតភក្រកាថ អបែណ្ហអាចាគ ល់   ចិតថមានលផចិែលែផតព់រែផតឯ់ង 
ែផតទ់្ធងំសមឋីតដលខវួនសតមថង   ែផតទ់្ធងំខវួនឯងនឆំកួតវពងឝង  ។ 
ចិតថពអើយចិតថហា នបំរនឥតខាយ ស   ខវួនកានត់តចាស់ចិតថកាន់តតែយង 
ខវួនជាអាចាររចិតថជាអបែពលង   លួចោែែិ់បពែងតលងរិតការង្វរ ។ 
ចិតថពអើយឥតតលែងចិតថឯងអាងអឝី   ពទ្ធោះពសថចពសដឌីចិតថហា នបញ្ញជ  
នអំបែមានលបាែឲ់្រឆកួតលីោ   លសីលាបារពបៀចិតថតតងនពំៅ  ។ 
លតូវតតពរៀនរស់តសឝងរែវជិាជ     រែអបែការររទបចិ់តថអាលសូវ 
ែំុឲ្រចិតថទ្ធែទ់មាវ ែខុ់សផវូវ   យែលអរឺលតូវអបរ់ចិំតថឯង  ។ 

ខលនួឯងជយួខលនួឯងខលនួឯងជយួខលនួឯង  
អបែទីមយួ   ពលើែសធួយពយើង   ឲ្រពថកើងថ្នក ន 
ឬតដលបាន   លចានទមាវ ែ់    ដល់អវចីិ 
រឺខវួនឯង    តដលលបឹងតលបង    ែបុងពោែិយ 
ភាវ តា់យ រតី   ធ្លវ ែអ់វចីិ    ពលរោះខវួនតដរ ។ 

ក្ខសជវីតិក្ខសជវីតិ  
បានជាពែើត   មែជាមនុសស    ផុតតិរចាឆ ន 
រួរលបិតលបាណ   រិតលបពយាជន៍    ពដាយលបយត័ប 
លបលពឹតថលអ   ទុែបនថ     ែំុឲ្របាត់ 
តលែងោខាច ត់   ពៅអបាយ    ាថ យពំុខាន ។ 
ច្ថងនិងយប់   វលិពៅមខុ    ឥតបងអង់ 
ពទ្ធោះមនិចង់   រិតតអអង់    ែម៏និបាន 
ពលបលតបាែ់   នូវសង្វខ រ    ជនលរបល់បាណ 
ឥតសល់ខាន   ាយ នរចួបាន    មាប ែណ់្ហពឡើយ ។ 
ពបើែថីាវ ប់   យូរឬោប់    រងម់ែដល់ 
ពមឋចអំពល់   ពឈាវ ោះដពណឋើ ម    ាប ឥតពសផ ើយ 
ពទ្ធោះលទពរធន   យសអំពណ្ហយ    ពនោះែព៏ដាយ 
ពពលចុងពលកាយ   ឲ្រមចចុ     ពនោះទ្ធងំអស់ ។ 

ក្ខសបកូាតខ់្រសចផ្តត ចច់តិតកាំណាញ់ក្ខសបកូាតខ់្រសចផ្តត ចច់តិតកាំណាញ់  
ពរៀនរោិះពររែពរឿងរា៉ែ វពរៀបរាប់    ពរៀនយែទមាវ បឲ់្រធ្លវ ប់ពធឝើលអ 
ពបើពរៀនបានខភស់មានពឈាយ ោះបវរ   ពបើបានាថ បធ់មល៌អរតឹតតលសស់  ។ 
ពរៀនខភស់មានធមល៌អច្លែែនវង   ពបើបដិបតថិផងលអឥតមានពខាច ោះ 
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ទ្ធងំែបុងទ្ធងំពលៅលអឥតអឝីទ្ធស់   លអលរបទ់្ធងំអស់ពាយ ោះនឹងែុសល ។ 
មនិលបលពឹតថខុសែនវងលពោះធម៌   មនិពធឝើវែឹវរមនិនែំងឝល់ 
មនិពធឝើសងគមឲ្រចោចល    មនិនអំំពល់ដល់អបែផងាប   ។ 
ជីវតិរស់ពៅែំុពដើរផវូវពខាយ ច    លតូវពធឝើលបពយាជនល៍របព់ពលពវោ 
ឲ្រអបែដច្ទអាលស័យសុខជា   បានពឹងរែា់ប លាពពលមានភយ័ ។ 
ហូបតតមយួពរោះរស់តតមយួជាតិ   ែំុឲ្រពឃវៀងឃ្លវ តពីធមវ៌និយ័ 
ពទ្ធោះជាលែីលែែ៏មានពមលតី    មានលទពរលែច្លជួយ ជាតិាសន ។ 
តខសបលូែហមអមមាច ស់សទ្ធន    មខុែុដិពខាវ ងទ្ធឝ រវហិារាោ 
ែាងរចួពលសចដូចែថីលបាថ្នប    សូលតមនថពទសនពវរដារោនឆ់វង  ។ 
តខសបលូអលសស់របស់មាច ស់បណុរ   ចាយលបាែដ់ាែទុ់នបណុរជាសំណង 
ពធឝើបណុរដាែ់បាលតជំុញាតិអបែផង   ចិតថឥតពៅហយងលែងបុណរឆវងពលតើយ ។ 
តខសបកូាតព់លសចផាថ ចចិ់តថែំណ្ហញ់   តលងជាភណឍ អញភណឍ ឯងពទៀតពហើយ 
កាវ យជាររភុណឍ សងឃពៅពហើយ   ាយ នពចារណ្ហពឡើយលួចបានពទពៅ ។ 
ពទ្ធោះពៅទីណ្ហភវឺថ្នវ ជានិចច    បណុរមនិបំពភវចចងចិតថចាពំៅ 
តតងលទលទង់មាច ស់រហូតតពៅ   ឆវងផុតពលជាោះពលៅពៅពលតើយនិរឝ ន ។ 
សូមញាតិទ្ធងំឡាយលពមពដាយសទ្ធន   អនុពមាទនទទួលផលទ្ធន 
តដលពោែមាច ស់បណុរពធឝើទ្ធងំប៉ែុនយ ន  ទទួលឲ្របានែំុបីខានពឡើយ  ។ 
ពទ្ធោះជាលំបាែពតាែយា៉ែ ែយា៉ែ ងណ្ហ  ជរាពិការខាឝ ែខ់ឝិនែ៏ពដាយ 
ពបើមានសពនថ សែបុងសនថ នពហើយ   ឥតខឝោះអឝីពឡើយចិតថលសួលលសណុែ ។ 
ពបើាយ នសពនថ សពៅែបុងសនថ ន   ពទ្ធោះមានប៉ែនុយ នែ៏ពំុបានសុខ 
ពទ្ធោះលសួលផវូវកាយែចិ៏តថរងទុែខ   លទពរមានលរបម់ខុចិតថលែរហាម  ។ 
សូមជូនមរគផលដល់អបែទ្ធងំឡាយ  សូមឲ្រសុខកាយចិតថែ៏សុខតាម 
សមផរូសបាយចិតថឥតរហាម   លបលពឹតថតាមាប មលពោះយុរលបាទ ។ 
ែំុឲ្រតបែតបរតលបជាទីច្ទ    ផុតទុែខផុតភយ័បញ្ញដ ច្វោវ ត 
ែមាវ ងំខាវ ងំកាវ រាងកាយលអាអ ត   រែរថ្នខឝោះខាតែំុបីជួបពឡើយ  ។ 

គតធិម៌គតធិម៌  
រតិធមស៌មអប់ររំំនិតរតិធមស៌មអប់ររំំនិត        ដំពណើ រធមពិ៌តជីវតិធមយតាដំពណើ រធមពិ៌តជីវតិធមយតា  
ធមយជាតិច្លពលពឹែសដួងលពោះសុរយិាធមយជាតិច្លពលពឹែសដួងលពោះសុរយិា      ផឋល់ការសិែាសង្វខ រឃ្លវ ឃ្លវ តផឋល់ការសិែាសង្វខ រឃ្លវ ឃ្លវ ត    ។។  
រិតធមស៌មអប់របំញ្ញដរិតធមស៌មអប់របំញ្ញដ         ពដាោះលាយបញ្ញា សិែាធមយជាតិពដាោះលាយបញ្ញា សិែាធមយជាតិ  
សិែាចងចាខំននលបាអំារធសិែាចងចាខំននលបាអំារធ      មខុតតនឹងឃ្លវ តពរៀនឃ្លវ តឲ្រពហើយមខុតតនឹងឃ្លវ តពរៀនឃ្លវ តឲ្រពហើយ  ។។  

គកុកាមគកុកាម  
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រុែែមយរុែកាម   រុែពញៀនរុែញា៉ែ ម   ដាមជាបដួ់ងចិតថ 
រុែចាបខ់ញុ ំចង   ចំណងជីវតិ    រុែដាែខ់ញុ ំពិត 
     តផតិអវជិាជ  ។ 
ពហតុតតខញុ ំលងង់   បានមែជាបជុ់ង   បញ្ចខនន  
ជាបែ់បុងអនធ ែ់   កាមៈរាា    រស់រងពវទន 
     ពរាលរាលពៅថ ផា ។ 
លតូវពភវើងរារៈ   ពទ្ធសៈពោភៈ    ដុតពរាលចិនថ  
ពឆោះពៅថ រងទុែខ   ែបុងរុែកាមា    ពលរោះតតលបាថ្នប  
     តណ្ហា ពោភលន ់។ 
លតូវនីវរណៈ   ជាពលរឿងរាងំាធ ែ់   ងងឹតពពែពន់ 
បិទឋានសួរសុ៌ខ   ជួបទុែខមហាធងន់   ខំលបឹងតរែពុន 
     ទ្ធរណុពោែិយ ។ 
ែមយអបែចាតត់ចង   សង្វខ រតាែត់តង    ផគុ ំអងគលបុសលសី 
បពងកើតខននរុែ   ជាទុែខឥតបី    រួរណ្ហស់ពោែច្ល 
     រិតតែពដើរពចញ ។ 
លោះែថីលបាថ្នប    ពៅែបុងកាមា    តដលនពំទ្ធពមបញ 
កាតែ់ថីអាល័យ   ឥតបីវលិវញិ    ញុាងំចិតថឲ្រពពញ 
     ពដាយបណុរែុសល ។ 
ដូពចបោះតពៅ   ែំុលងល់ែព់ៅ    ែបុងែថីែងឝល់ 
សមាយ សតិ   ពនោះលតូវតមកល់    នឹងបានមរគផល 
     ែបុងលាខាងមុខ ។ 
ឈបត់លងបពណ្ហថ យ  បតណថ តពទៀតពហើយ   ពទើបរចួផុតទុែខ 
រមវតែិ់ពលស   តដលពឆោះលុយលុែ   ែពមធចែមយរុែ 
     បានសុខតពៅ ។ 

គណុននសទ្ធធ  
ែមយរឺជាយាន   សទ្ធន ជាាភ ន    ឈានចូលពៅាថ ប់ 
លតពចៀែនួនលអង   លតាបល់តងចំណ្ហប់   សូរពសៀងារសពធ 
     សពឝាចធ់ម៌អាថ ៌។ 
កមមំខេត្ត ំ   សទ្ធធ ពីជំ    លបពសើរច្ថវថ្នវ  
សីលជារបង   ឃំុលរងរែា    បានផលតផវផាក  
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     ច្ថវថ្នវ ឧតថម ។ 
ែមយរឺអំពពើ   សទ្ធន អបែពធឝើ    ពលរោះពរជាធំ 
ពឈាយ ោះថ្នជាច្ដ   លបច្ពស័ែថិសម    អាចលបមលូផថុ ំ 
     ែុសលទ្ធងំអស់ ។ 
សទ្ធធ ធន ំ   លទពរលអតចងចាងំ   ពលើសអស់របស់ 
លទពរែបុងពោែិយ  ឥតអឝីពសយើពាោះ    ឥតមានដូរពដាោះ 
     ដូចលទពរនៗ ។ 
សទ្ធធ ពលំ   ញុាងំែមយទីនងំ    ឆវងកាតជ់លធ្លរ 
បញ្ញដ ចងកូត   តលមងម់ាា៌    វរីយៈពុោះររ 
     សួា៌រងច់ា ំ។ 

គណុននខ្សចកតលីាំបាកគណុននខ្សចកតលីាំបាក  
ពភវើងពឆោះពខធចច្លពអឝីពទៀតអពនែ   តតតដែរងឹរតឹតតរងឹ 
ទុែខដុតមនុសសពខាយឲ្រលបាសទីពឹង  តតតបរមនុសសរងឹលតាស់ដឹងសចចៈ  ។ 
មនិមានអឝីសលអជាងរុណធម៌   ខនថីបវរតស ូឥតអាែ់ 
ទឹែតតមយួផធិលលតឹមពសើមលបឡាែ់   ពាយាមដងចាែដ់ាែព់ពញអាងធំ ។ 
វខីោ តលបថ្នអបែកាវ អងអ់ាច   ទុែខខាវ ងំមនិខាវ ចពលរោះអាចផសផំគុ ំ 
ពាយាមខនថីបញ្ញដ អបរ់ ំ    ឈបោះអស់ទុែខធំជួបជំុរុណាប់  ។ 
លទនផលការង្វរជាតច្មវមនុសស   ពធឝើការដូចពរោុះជលមុោះអភព័ឝ 
ជមបោះឧបសរគលបចែសែំណប់   រុណធមជ៌ាលទពរជាបត់ាមជីវតិ  ។ 
មនុសសតដែរងឹបុឹងតតមិនរងឹរសូ   ពាយាមជលមុោះមានោះែបុងចិតថ 
ទនក់ាយោចាពមតាថ មានពិត   តតរងឹលបលពឹតថសុចរតិដូចតដែ  ។ 
មនុសសទឹែទន់តមនតតមិនទនព់ខាយ  ហូរាយ នថយពលកាយឲ្ររស់តាមតផបែ 
រែុខជាតិ មនុសស សតឝសមផតថិលអឯែ  មនុសសទឹែពដាយតឡែពីមនុសសទនព់ខាយ។ 
មនុសសទឹែដូចទឹែដែព់ៅទីខភស់   តតងហូរធ្លវ ែ់ចុោះលបទ្ធនអំពណ្ហយ 
មានពមតាថ ចិតថឧទធិសផលឲ្រ   ពួែពលបតបានពាយែថីសុខពដាយារ ។ 
មនុសសទឹែថ្នវ ាអ តដូចលសោះពបាែខរណី  សមនឹងឧបពមយរវចីច្ថវថ្នវ  
លពមទ្ធងំលតជាែអ់លមតឹរា   ពលាចសតឝពោកាោចាធមយទ្ធន  ។ 
មនុសសទឹែតតងោងនូវពលរឿងពាយ ែពលាែ  ជាទីបរពិភារតាមការពលសែឃ្លវ ន 
មនុសសទឹែសពក្រង្វគ ោះពដាយការទូនយ ន  តដលអាចពលបៀបបាននឹងទឹែបរសុិទន ។ 
មនុសសទឹែទទួលោងលរបអ់ារមយណ៍  ាអ តសអុយភែ់លជាលំទ្ធបំានបំផុត 
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មនិអរមនិខឹងសមវងឹពមាោះមុត   ចិតថ ពចតសិែសុទនទទួលអារមយណ៍ ។ 
មនុសសដីទ្ធបពិតជីវតិឥតពថ្នែ   លទលទងស់តឝពោែពដាយសីលរងឹមា ំ
សតឝពោែបានរស់ពលរោះសីលឧតថម  មានសីលស័ែថិសមជាមនុសសតផនដី ។ 
មនុសសដីលបឹងតលបងលទលរបភ់ារៈ   ែិចចការមានជាែច់ាតត់ចងឃ្លយ តខយី 
មនិពបាោះបងព់ចាលការង្វរលបច្ព   ពលបៀបដូចតផនដីលទលរបភ់ារៈ  ។ 
មនុសសដីលពមរា៉ែ ប់រងលរបទ់្ធងំអស់   អាលែែល់អសពាយ ោះលរបរ់បស់តដលធ្លវ ែ់ 
ដូចជាតផនដីមាននយ័ជាែោ់ែ់   អារមយណ៍តតងធ្លវ ែចិ់តថជាែជ់ាដឹង ។ 
មនុសសពភវើងលអពិតពលរោះដុតែិពលស  មនធិលោអ បពឆអោះែិពលសពលកាធខឹង 
ដូចពភវើងពឆោះច្លពែបុងនយ័ខំលបឹង   ពាយាមសមវឹងអនិចចំជីវតិ  ។ 
មនុសសពភវើងពឆោះភវពឺនវឺលបាជាញ    ែមាច តអ់ននកាពមាហាងងឹត 
ពភវើងពឆោះបំភវរឺឺជានិមយតិ    យល់ដឹងការពិតលបទីបបញ្ញដ   ។ 
មនុសសពភវើងែែព់ៅថ ពៅែបុងជីវតិ   អបឧ់ណា៍ ផវូវចិតថបំបាតព់ាកា 
រង្វអាងំពភវើងមាននយ័ខវឹមារ   មនុសសមានបញ្ញដ បានការែែព់ៅថ  ។ 
មនុសសខរល់រវល់ពៅែបុងការង្វរ   លរបល់ាតតងលបឹងសមវឹងទិសពៅ 
ដូចខរល់តតងតតបែម់ែបែព់ៅ   បែត់ាមរដូវលតូវតាមទិា  ។ 
មនុសសខរល់មនិខឝល់ពៅែបុងដួងចិតថ  តលាពលាើយពពែពិតតផតិបានផោ 
ការង្វរសពលមចពលរោះតតឧសាហ៍   ដូចខរល់បែ់ផាក ាយែវិនលែអបូ  ។ 

គណុភ្ញពននជវីតិគណុភ្ញពននជវីតិ  
នឹងរែអបែណ្ហ   ឲ្រសមចិនថ     លបាថ្នប តនបនិតរ 
សូមផខីវួនឯង   ែត៏តងវបិរតិ    ខុសពីការពិត 
     ខែចិតថសងឃមឹ ។ 
ធមអ៌និចចំ    នទុំែខឲ្រខាវ ងំ    បិទបាងំញញឹម 
ពលរោះតតទុែចិតថ   ពពែពិតសងឃមឹ    ពភវៀងផគរលរហឹម 
     រលឹមជលពនលត ។ 
ធមអ៌និចាច    ពយើងលតូវសិែា    បញ្ញា សពងកត 
អាលស័យាយ រតី   សូមផមីយួតភវត    ចិតថទនឳ់នពលទត 
     ជាែព់ខតថពោកា ។ 
ដែែថីសងឃមឹ   ពចញភក្រែថញញឹម   ប៉ែលបិមលសស់ថ្នវ  
ទទួលការពិត   ែមាច តព់មាហា    ពនវឺលបាថ្នប  
     ចិនថ សុខសងប ់។ 
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គណុមាតាគណុមាតា  
សូមពលើែហតាទ លកាបថ្នឝ យបងគំ   អបែមាថ យភរិមរជាទីលជោះថ្នវ  
ធ្លវ បបី់ថ្នប ែថ់បមតថទ្ធរំែា    ពដាយចិតថពមតាថ មនិតដលពៅហយង ។ 
កាលពៅពីតូចពំុទ្ធនដឹ់ងែថី   បញ្ចុ ែចំណីបំពៅពដាោះផង 
ផងូតទឹែដុសោងសមាអ តពលចើនដង   ពលើែពឡើងលតែងដាែព់លើែលមាល ។ 
ពពលពរងអបែមាថ យពៅជិតអាតាយ    មនិហា នពៅណ្ហឃ្លវ តោង យខុសកាល 
សមងពំសងៀមាង តព់មើលអភបិាល   ពធឝើការលាលៗខាវ ចភាញ ែពិ់សី  ។ 
ពពលពរងអលងឹងទ្ធញពយាលជានិចច  មនិឲ្រទងគិចប៉ែោះពលើអឝីៗ 
តលែងពោែូនភយ័បាត់បងា់យ រតី   តតងតតលបណីដល់ែូនសមាវ ញ់  ។ 
អបែមាថ យពលតែអររែីរាយច្លែពពែ   ពឃើញែូនបានពដែលែ់លសួលយា៉ែ ងោញ ញ់ 
ែរ៏មាង បចិ់តថពំុមានាប នក់ាប ញ់   ពពញចិតថលសឡាញ់ចំពរោះែូនមាថ យ ។ 
លុោះែូនធំពឡើងចូលពរៀនាោ   ពៅតតែរណុ្ហផគតផ់គងចំ់ណ្ហយ 
លុយកាែល់បាែម់ាសមនិតដលនឹែាថ យ  ទុែឲ្រែូនចាយស ូអតខ់វួនឯង  ។ 
ែំពុងពរៀនសូលតវជិាជ មយួណ្ហ   មនិមានរអាលបាជាញ ចាតត់ចង 
ពរៀនចាោំប់ពចោះតាមលពោះសតមថង   មនិលពួយចំតបងលសួលលតជាែចិ់តថ ។ 
ផវូវពោែផវូវធមែូ៌នពចោះបានលអ   លបពសើរបវរបរមតទលំអិត 
យែធមទី៌ពឹងតាងំមាយំា៉ែ ងសបិទនិ   ពចោះធមល៌បណីតពីលពោះសមភុទន  ។ 
អឝីៗទ្ធងំអស់ែបុងនពោែិយ   ពំុមានសិរជីាពភវើងពឆោះដុត 
បំផាវ ញសតឝពោែពំុអាចតយុទន   ាយ នទីបំផុតវលិពែើតវលិាវ ប់  ។ 
ផវូវធមន៌សំតឝពចញពីវដថៈ    មនិពៅលបឡាែឲ់្រពរចាែក់ាប់ 
មានលចែពដើរពចញរសួរាន់លបញាប់   ពលរោះធ្លវ បប់ានាថ បធ់មល៌ពោះលទងល់តាស់ ។ 
រុណមាថ យធំពធងាយ នអឝីពលបៀបពសយើ   ជួយ ជូនដំពណើ រដល់ែូនឥតខឝោះ 
តាងំពីពែើតមែរហូតដល់ចាស់   ផថល់សុខពលចើនណ្ហស់ពំុអាចរណន ។ 
អាសូរមាថ យណ្ហស់ពពរោះលរបត់ខ   លំបាែឥតតលាលចីនពំុសូវជា 
ជួនឈជួឺនឃ្លវ នជួនែរ៏ង្វ    ទលមាសំងួនភាង លបសូតចាែច្ផធ  ។ 
ែូននឹែតសននឹែដល់រែរអបែមាថ យ  ទូនយ នពែាោះែាយពីពរាោះមាននយ័ 
មនិឲ្រលបលពឹតថខុសលបច្ពណី   តាមធមល៌បច្ពពទើបជាមងគល  ។ 
ែូនអងគុយាថ ប់ចាបយ់ែសមថី   មយួមា៉ែ តណ់្ហែថីចាាំធ តព់ហើយយល់ 
ពារពលបតិបតថិមនិឲ្រអំពល់   ខំលបឹងរវល់ពធឝើលតាបល់ពោះពម  ។ 
ពពលណ្ហែូនឈអឺបែមាថ យសឝោះតសឝង  តរងលពួយច្លែតលងមិនពៅទំពនរ 
រែថ្នប ពំាបាលរោិះរិតាប នព់របរ   សួរឯងសួរពររតរ់ែពពទរហយ  ។ 
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ពពលែូនបានជាសោះពសផ ើយធូរចិតថ   អងគុយបែផ់វិតាទរអបអរ 
ពទ្ធោះបានអឝីៗមនិពសយើអំណរ   រឺជាផលលអែលមពែើតមាន  ។ 
អបែមាថ យខញុ ំពអើយែូនសបាយណ្ហស់  ពដាយបានដឹងចាស់អបែមាថ យពធឝើទ្ធន 
ដល់សតឝទួពៅែំពុងពលសែឃ្លវ ន   មានដល់ពួែលរហយណ៍សមណៈផងតដរ ។ 
ទ្ធនពនោះជាពសផៀងសលមាបព់ធឝើផវូវ   រំនិតយល់លតូវលតងដូ់ចជាតខស 
ជាអរយិលទពរែបទុ់ែហូរតហ   ដូចដួងលពោះតខរោះពពញបណ៌ូមី  ។ 
ការសនសបំុណរនមំែនូវសុខ   បានលសួលលសណុែមានទ្ធងំរសយី 
បនថិចមថងៗពទ្ធោះពលចើនតិចែថី   រួរតតពមលតីពធឝើបណុរលរបា់ប   ។ 
មយួពទៀតលតូវនាំប រែាសីល   លបាែំថីែំុខជិលពវៀរបាបពវរា 
ជួយ ពដាោះរចួផុតពីទុែខពវទន   ដល់ពលតើយឈបោះមារលពោះនិរឝ នពហាង ។

  
គណុមាតា បតិា 

ខញុ ំសូមឳនកាយលកាបថ្នឝ យបងគំ   ពលើែលមាមច្ដផគុ ំតាងំចិតថសទ្ធន  
រមវែឹនឹែរុណមាតា បិតា    ែូនតសនពខាវ ចផាពពែច្លែែនវង  ។ 
កាលពៅពីតូចពោែតថរែា   ថ្នប ែថ់បមខាវ ងំកាវ បីផងពថើបផង 
មនិឲ្រទ្ធស់ចិតថនិងខុសបំណង   ពៅណ្ហមថងៗមនិហា នពៅយូរ  ។ 
ែូនលំបាែណ្ហស់ែំលរតម៉ែ ឪ   លបឹងតលបងរស់ពៅជីវតិតស ូ 
ញាតិមតិថអាណិតតតងជួយ រិតរូរ   ពដាោះលាយយា៉ែ ងធូរបានចូលសិែា ។ 
ចំពណោះពចោះដឹងលបឹងបានសពលមច   ផវូវពោែចាបំាចដូ់ចប៉ែងលបាថ្នប  
ផវូវធមស៌ពឝច្ថងែប៏ានភវថឺ្នវ     ពរៀនពីអាចាររតាមរមភីរលពោះ  ។ 
ពាយាមយប់ច្ថងពសធើរពភវចអាហារ   មនិឲ្រតណ្ហា យែពធឝើជាមាច ស់ 
ពលរោះពោែិយអាលែែអ់ាលែីណ្ហស់  ែិពលសមានលកាស់ជាបុថុជជន  ។ 
ដំពណើ រជីវតិពៅតសនតវងោង យ   រិតរូរពដាោះលាយមនិពៅទលមន់ 
យែលពោះធមត៌ដលជាទីពឹងធងន់   រមវែឹនឹែដល់រុណលពោះសមភុទន  ។ 
ចាបព់ផថើមពធឝើទ្ធននិងរែាសីល   មនិលបតហសខជិលពទើបបានរចួផុត 
ពីទុែខចច្លងជាមហាសមុលទ   នពំយើងពៅផុតអបាយភូមបិនួ  ។ 

គណុរបសទ់្ធន 
ទ្ធនចិញ្ច ឹមបលុតបរសុិទនែបុងច្ផធ   រហូតដល់ច្ថងបលុតច្ថវចាែរភ៌ 
ទ្ធនចិញ្ច ឹមពាយ ោះទឹែពដាោះបវរ   ែូនរស់បានលអពលរោះធមស៌បផរុស ។ 
ទ្ធនថ្នឝ យដល់សងឃផចង់ឧទធិសទ្ធន  ពលបតរចួពីឃ្លវ នពលរោះទ្ធនរពំដាោះ 
ទ្ធនជាពទវធមលំ៌អសបផរុស   ទ្ធនមានចិតថពាយ ោះសពក្រង្វគ ោះជីវតិ  ។ 
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ទ្ធនរឺជាលទពរជាបត់ាមសនថ ន   ជាមតិថរមួលបាណឆវងភពងងឹត 
ទ្ធនកាចបំ់បាែ់ពមាហៈែបុងចិតថ   បានលតាស់ដឹងពិតតផតិទ្ធនបារមី ។ 
ច្ហែូនលបុស លសីរបផចីាទុំែ   រុណមាថ យ ឪពុែទ្ធនធិបតី 
ែូនដឹងមងគលាមសិបលបាបីំ   ពចៀសែមយអលបិយផុតភ័យអបាយ ។ 

គណុរបសស់ទ្ធធគណុរបសស់ទ្ធធ   
មនុសសលអ   ពលរោះតតពចោះ    ទូនយ នខវួន 
លអមាមំនួ    ពលរោះតតខវួន    លបលពឹតថលអ 
តសឝងរែលបាែ់   ដាែជី់វតិ    ពៅែបុងធម៌ 
ពិតមនិលែ   ពលរោះមានធម៌    សុចរតិ  ។ 
ពមើលធមយជាតិ   ពហើយលបឹងពឆវៀត    រិតសិែា 
ពមើលមនុសា   ពដាយាយ រតី    លតិោះរោិះរិត 
អាលែែល់អ   ពនោះពលសចតត    ពលើរំនិត 
លសឡាញ់ពិត   រិតពៅមខុ    ថ្នទុែខមាន ។ 
លបសិនសអប់   ពធឝើចិតថសងប់    ែំុពលកាធខឹង 
រិតជញ្ជ ឹង   លអប៉ែណុតឹ ង    ែំុពៅហា ន 
ពបើចងល់អ    ពរឿងអាលែែ់    ែំុបំរន 
ពនោះពទើបាយ ន   ទុែខពបៀតពបៀន    ដល់ជីវតិ ។ 
បានផុតពលាោះ   ពនោះែព៏លរោះ    តតលបយត័ប 
អាចែមាច ត់   ែថីពៅថ ផា    បានពដាយពិត 
រឺលពោះធម៌    ថ្នវ ផូរផង់    រួរតនបនិតរ 
ាងជីវតិ   ផថិតនិសសយ័    ច្ចបបញ្ញដ  ។ 
ជីវតិរស់    ពទ្ធោះទ្ធបខភស់    រស់ែបុងរុណ 
ែាងបណុរ   បានជាទុន    លោះតណ្ហា  
អបរ់ចិំតថ    ពិតជាែិចច    ែបុងាសន 
លអសពឝកាល   ពលរោះតតពចោះ    ាគ ល់លបមាណ ។ 
អបរ់ចិំតថ    ពិតជាែិចច    ការែំពូល 
យសផងមលូ   ពលរោះមានបណុរ   ពលាបសនថ ន 
ដឹងការពិត   ពនោះពទើបចិតថ    អាចលទ្ធបំាន 
រស់សុខានថ   ពលរោះការតំ-    ែល់ចិតថលតូវ ។ 
ដឹងទុែខពិត   ពនោះពលរោះតផតិ    តតបញ្ញដ  
របស់ណ្ហ   តដលមានពហើយ   ែំុជាបព់ៅ 
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របស់ណ្ហ   តដលមនិមាន    ែម៏និលតូវ 
ចងខុ់សផវូវ   នបំងចិ់តថ    ឥតអំពពើ ។ 
ពុទនឳោទ    ផសែំថីោវ ត    ពិតពថកើងថកល់ 
សពលមចផល   ជាមងគល    ដល់អបែធឝី 
មនុលបលពឹតថ   ខំរោិះរិត     ពិនិតរពមើល 
ពចោះទ្ធងំពធឝើ   ទ្ធងំនិយាយ    ពណត រាយលរប់ ។ 
ាគ ល់ខវួនឯង   ពចោះពកាតតលែង    អបែដច្ទ 
សុខលបច្ព   ពនោះាយ នអឝី    មែរងំខធប់ 
ពពលងងឹត   ពនោះរឺពិត    ជាពពលយប់ 
រិតរែរុប   ដុតបំភវឺ     ពទើបយាលតា ។ 
មនុនឹងពៅ   ពរឿងទិសពៅ    លតូវែំណត់ 
ឲ្រលបាែដ   ពទើបមនិមាន    ពថ្នវ ោះពធ្លវ យការ 
ែិចចការអឝី    មនិពចោះតត    សមលបាថ្នប  
ែបុងពោកា   តតលបលពឹតថ    ពិតមានពហតុ ។ 
ពយើងបានលជែ   មវបល់តឈងឹ    ដឹងលតជាែ់ 
ពលរោះដឹងជាែ់   ែពតថ ច្ថង     ច្នតខពចលត 
រែសុខពឃើញ   ពលរោះមានទុែខ    ពនោះជាពហតុ 
អាលស័យតម៉ែលត   ពទើបបានដឹង    នូវរង្វឝ ស់ ។ 
ពរឿងជីវតិ    តតងជាបដិ់ត    ពដាយបញ្ញា  
ជីវតិណ្ហ    តដលមនិមាន    ផលរមាស់ 
ពតើចិតថណ្ហ   តដលមនិមាន    ែថីាបទ់្ធស់ 
សវឹែពឈើោស់   តតងពរាយរោុះ    ជាធមយតា ។ 
សចចៈធម៌    ច្នជីវតិ     ពិតរួរដឹង 
ពហើយខំលបឹង   ពដាយពជឿជាែ់    ែបុងចិតថថ្ន 
ពបើពធឝើលអ    នឹងបានលអ    រមួសុខា 
ាយ នអបែណ្ហ   លអនឹងពយើង    ដូចពយើងលអ ។ 
រែររមវែឹ   ខញុ ំសូមពលើែ    មែតចងចង 
ជាែលមង    បទកាពា    លានែំ់ដរ 
ពាតារមយណ៍   ពដាយផចងចិ់តថ    រិតពាយ ោះសរ 
ពជារបវរ    សូមមានដល់    អស់ជនផង ។ 
សូមឲ្រធម៌   ដែ៏លម     ពនោះតាងំពៅ 
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បង្វា ញផវូវ   ដល់ពួែជន    តដលលតាបល់តង 
បានបដិបតថិ   តាមបញ្ដតថិ    ច្នរនវង 
លពោះចាស់ចផង   លទងព់ទសន    លបទ្ធនទុែ ។ 

គមុពឫសស ីគមុពឫសស ី
ឫសសអីាងបនវ ការររខវួន    លបាជញអាងចាបែ់ផនួការររខុស 
ឫសសតីបែរុមភទំរងំដុោះ    ាមរគីាប រស់តបែាប ាវ ប់  ។ 

ខ្គថាខ្គថា  
ពរថ្នពរមានមាត់     ពតើនឹងឃ្លតព់រពមថចបាន 
ពីពរាោះឬរខំាន     តាងំសនថ នែំុវលិវល់   ។ 
ពរថ្នតាមពររិត     តាមរំនិតតដលពរយល់ 
អបែាថ បព់ែើតអំពល់    ែងឝល់ចិតថឥតអំពពើ   ។ 
រែរមនុសសមានពលចើនណ្ហស់   ខុសលតូវខវោះពដាយអពនវើ 
អបែលងងល់ងល់ងីពលងើ    មនិដឹងពធឝើតាមនរណ្ហ   ។ 
អបែពចោះពរពចោះរិត     មនិខឝល់ចិតថតផតិោចា 
ពដាោះលាយនូវបញ្ញា     ពដាយបញ្ញដ លអលបច្ព   ។ 
ពយើងពធឝើពយើងអបែដឹង    លតូវតថវងថវឹងវនិិចឆយ័ 
ផាគ បចិ់តថមនិលតូវអី     ពលរោះនិសសយ័ោខុសាប    ។ 
ពបើយល់ថ្នលតឹមលតូវ    រួរពធឝើពៅែំុរញួរា 
ពធឝើែបុងផវូវលអជា     ែំុប៉ែោះររអែុសល   ។ 
អបែថ្នរងព់ចោះហត់    អបែអំណតព់ទើបបានផល 
ខុសលតូវមានអបែយល់    ដល់ចុងពលកាយពាយសុខា  ។ 

ខ្គ្នរពរពេះធម៌ខ្គ្នរពរពេះធម៌  
សទ្ទហាខោ អរហត្ ំ    ធមមំ នពិ្វា នបត្តយិា 
សសុសសំ លភខត្បញ្ញំ    អប្បមខតត  វចិកខខោ  ។ 
អបែតដលពជឿធមល៌ពោះអរហនថពហើយ   ធមន៌ដំល់ពលតើយរឺលពោះនិរឝ ន 
ទ្ធងំមនិលបមាទឲ្រខាតសីលទ្ធន   ពធឝើអឝីែម៏ានការពិចារណ្ហ  ។ 
ជាអបែាថ បធ់ម៌ពារពពដាយលអ   មនិពធឝើមាតែ់មិនពរលចរចា 
មនិពធឝើរខំានពពលាថ ប់ពទសន   តតងបានបញ្ញដ ភវថឺ្នវ ពដាយពិត  ។ 
សូមពុទនបរស័ិទអបែាក ត់រែធម៌   លបុងាថ បព់ដាយលអយែជារំនិត 
ទុែជាពមពរៀនសលមាប់ជីវតិ    ែំុឲ្រងងឹតរហូតមរណ្ហ   ។ 

គាំនតិរបខ្សើរគាំនតិរបខ្សើរ  
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រំនិតលបពសើរពិតជាឧតថម    វជិាជ រមួផសពិំតជាច្ថវថ្នវ  
ពាយាមពរៀនសូលតពិតមានបញ្ញដ    មាតា បិតាពិតជាមានរុណ  ។ 

គាំនតិយលដ់ងឹគាំនតិយលដ់ងឹ  
ចិតថមានពមតាថ ាងញាតិមតិថចិតថមានពមតាថ ាងញាតិមតិថ      ចិតថពឃ្លរពៅពិតាងសលតូវចិតថពឃ្លរពៅពិតាងសលតូវ  
សអបអ់បែដច្ទរឺពដើរផវូសអបអ់បែដច្ទរឺពដើរផវូ វវ        ពៅរែសលតូវឲ្រខវួនឯងពៅរែសលតូវឲ្រខវួនឯង      ។។  
សអបព់ររឺសអប់ខវួនឯងជាងសអបព់ររឺសអប់ខវួនឯងជាង        បាបតាមរបូរាងលបាែដតសឋងបាបតាមរបូរាងលបាែដតសឋង  
មខុមាតភ់ាាខឝោះពកាតតលែមខុមាតភ់ាាខឝោះពកាតតលែងង      ដុតចិតថខវួនឯងចាញ់អាតាយដុតចិតថខវួនឯងចាញ់អាតាយ     ។។  
ពពៀរមនិរមាង បព់ដាយពវរាពពៀរមនិរមាង បព់ដាយពវរា        ពបើមនិាយ រោនឹងពខាវ ចផាពបើមនិាយ រោនឹងពខាវ ចផា  
ដូចពរឿងពមលមរឹនិដូចពរឿងពមលមរឹនិងពមខាវងពមខាវ         សងសឹែលបហារតភពជាតិសងសឹែលបហារតភពជាតិ    ។។  
នឹែដល់ទីឃ្លវែុុមារនឹែដល់ទីឃ្លវែុុមារ        ាឋ បរ់ែរបិតាពពលតបែឃ្លវ តាឋ បរ់ែរបិតាពពលតបែឃ្លវ ត  
ពធឝើឲ្រសលតូវកាវ យជាញាតិពធឝើឲ្រសលតូវកាវ យជាញាតិ        រមួជាតិទ្ធងំរមួរាជបលុតីរមួជាតិទ្ធងំរមួរាជបលុតី      ។។  
លពោះពុពទ្ធន ោទនិងសុចរតិលពោះពុពទ្ធន ោទនិងសុចរតិ        ជាលពោះែបុងចិតថាយ នបាយសីជាលពោះែបុងចិតថាយ នបាយសី  

  រស់ពៅបានសុខមានសិរ ីរស់ពៅបានសុខមានសិរ  ី       រចួពពៀររចួភ័យលបាលំបការរចួពពៀររចួភ័យលបាលំបការ      ។។  
សីលលបាែំមយបថឫែសពពោសីលលបាែំមយបថឫែសពពោ      អារហ៍ពិរហ៍ចងហតាទអារហ៍ពិរហ៍ចងហតាទ   
ចងឲ្រែូនចារំែរពមចងឲ្រែូនចារំែរពមបាបា        រែាសពក្រង្វគ ោះរស់តាមធម៌រែាសពក្រង្វគ ោះរស់តាមធម៌    ។។  

គ្នម នអវខី្រៅពខី្ោភៈគ្នម នអវខី្រៅពខី្ោភៈ 
ពឈើមវបល់តជាែទ់្ធែអ់បែដំពណើ រ   លរូលអលបពសើរទ្ធែអ់បែសិែា 
ពបៀវតសយសស័ែថិទ្ធែ់អបែរាជការ   ពោភៈតណ្ហា ទ្ធែអ់បែបញ្ញដ ខវី  ។ 
ពំុមានបរុសរួរឲ្រពសបហា    ពំុមានែញ្ញដ រួរឲ្រពបតី 
ពំុមានការលរតរួ់រឲ្រអាល័យ   ពំុមានលទពរអឝីរួរឲ្រលបាថ្នប   ។ 
ពំុមានអបែខុសរួរឲ្រថ្នប ងំថ្នប ែ់   ពំុមានយសស័ែថិរួរឲ្រហឺុហា 
ពំុមានអឝីោង ញ់រួរចងពិ់ា    ពំុមានបរុគលណ្ហរួរឲ្រខឹងសអប់  ។ 
ពនោះជាជីវតិពិតលបចាចំ្ថង    ពរាររងីរុាចំ្រែិពលសរុជំាប់ 
ពទើសចិតថខឹងតឹងដំពឡើងការសអប់   ជួបោភចិតថាបប់ងល់ទពរចិតថពាែ ។ 
ពនោះពហើយពោភៈអនធ ែ់តណ្ហា    នឲំ្រពខាវ ចផាចិនថ ពាយ ែពលាែ 
លបាថ្នប បចចុបផនបពភវចរិតបរពោែ   ចងឆ់វងដល់ពាែពភវចទូែអរយិមរគ ។ 

គ្នម នអវមីានរសមខី្សមើរពេះធមខ៌្ឡើយគ្នម នអវមីានរសមខី្សមើរពេះធមខ៌្ឡើយ 
ពនវឺពភវើងពទៀនមានរសយី    ពនវឺរាលតីលពោះចក្រនធ  
ពនវឺលពោះធមស៌ពាភា    ភវពឺលើសចក្រនធ និងសូររោន  ។ 
លពោះពុទនឧតថមពោែសតមថង   ឥតមានកាវ យតែវងលពោះលទង់ញាណ 
ឳោទលពោះអងគមនិបំរន    សលមាបជ់ាយានែបុងពោែិយ  ។ 
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ជមភូទឝីបពយើងមានាសន   បានាថ បធ់ម៌អាថល៌ពោះជិនលសី 
លពោះអងគខំាងលរបប់ារមី    ទុែជាលទឹសថីលបពៅសតឝ   ។ 
សតឝណ្ហមានឧបនិសសយ័ខភស់   តតងមានែិតថិយសលកាបលបតិបតថិ 
ពធឝើតាមឳោទអងគអរហតថ    មនិឲ្ររាត់បាតម់យួឃ្លវ   ។ 
ពនវឺលពោះធមល៌អវពិសស    ភវថឺ្នវ ចាងំតចសពពញភារា 
នសំតឝឲ្រខាច ត់ពីអវជិាជ     ឲ្រឃ្លវ តពវទនរឺបាបែមយ  ។ 
របូកាយមនុសសពយើងតដលពែើតមែ  រឺជាជលមែពលរឿងពលបោះលាំ 
លពោះធមល៌បពៅទុែមុនឺោប  ំ    ឲ្រាងែុសលែមយែុសលធម៌  ។ 
ចងឲ់្រជីវតិរចួផុតែមយ    លពោះជិនលសីផាថ ទុំែបនថ 
សតឝណ្ហាងបណុរជួបធមស៌   ជួបលពោះពុទន លពោះធមល៌អាយ នពីរ  ។ 
សតឝណ្ហពដើរតាមពុពទ្ធន ោទ   សតឝពនោះពិតឃ្លវ តនរែរមមរី 
សតឝណ្ហអននរលលរបញាញីំ   ទ្ធឝ រនរែរមមរីពបើែរង់ចា ំ   ។ 
ឳ ! សតឝពោែពអើយរួរែំុបំពភវច   ភាវនជានិចចលពោះពុទនផាថ  ំ
ពបើចងរ់ចួផុតរពៅថ ែមយ    រែាសីលលបាសីំលលបាបីំ  ។ 
បានពែើតជាមនុសសមានោភខភស់   ខំាងពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះឲ្របានលផ ី
ែំុឲ្រវពងឝងតលផងលាលសី    ភមូនិរែពោែិយែំុចងព់បៀត  ។ 
ពបើពយើងពធឝើបុណរាងែមយលអ   សង្វឝ តធមស៌ែំុរោត 
អបាយភមូអិបាយមខុមនិមែពលជៀត  មនិហា នមែពបៀតរបូពយើងពឡើយ ។ 
ឳ ! សតឝពោែពអើយចូរចាាំថ ប់   លតូវខំលតងលតាបែំុ់លពពងើយ 
លពោះធមចូ៌លមែដល់ផធោះពហើយ   អបែែំុែពនថើយពផធៀងពាតា  ។ 
រាល់ពពលយបច់្ថងលតូវខំលបឹង   ែំុពៅជញ្ជ ឹងលងងដ់ល់ណ្ហ 
ាយ នពនវឺអឝីភវពឺសយើោចា    លពោះពុទនពទសនចារផាថ ទុំែ  ។ 
ថ្នែំុឲ្រសតឝពោែលបមាទ    លតូវខំសង្វឝ តតសឝងធម៌សុខ 
ពទៀបបរនិិរឝ នពោែផាថ ទុំែ   ដល់លរបភ់មូលិសុែលរប់របូកាយ  ។ 
ពុទនបរស័ិទពអើយែំុបំពភវច    បណ្ហថ ាំរពពជញែំុជិនណ្ហយ 
ែំុពភវើតែំុពភវើនែំុសបាយ    លបយត័បធ្លវ ែក់ាយែបុងអវចីិ  ។ 
រែីវនីងខញុ ំសូមបញ្ចប់    តណនលំរប់សពឝឳោទលពោះជិនលសី 
ខុសឆគងពមថចមាថ សូមលបណី   អតព់ទ្ធសអភ័យែវផីង   ។ 

រគខូ្ដើមរគខូ្ដើម  
មាតា បិតា   ជាលរូអាចាររ    ដំបងូបងអស់ 
បង្វា តប់ង្វា ញ   ពដាយចិតថសយ័លរពាយ ោះ   ឲ្រពចោះពៅពដាោះ 
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     បានរស់ដល់ធំ ។ 
បពលងៀនលរបម់ខុ   ជុោះពនមហូបចុែ   ពុែតចវតម៉ែអុំ 
តម៉ែ ឪលបឹងណ្ហស់   រា៉ែ បខ់វួនជាខញុ ំ    ជួយ ឲ្រែូនធំ 
     នែូំនដល់ពលតើយ ។ 
បង្វា តម់ារយាទ   លបាបឲ់្រាគ ល់ញាតិ   យែរុណជាពខបើយ 
សុចរតិជាមងុ   ពាយ ោះលតងប់ែព់លាើយ   ការមនិែពនថើយ 
     យែជាែពនធល ។ 
បង្វា តស់មថី   ឲ្រែូនលបុសលសី    និយាយដឹងពពល 
លបពៅឲ្រពលកាែ   ែំុពៅពដែពលទល    ងូតទឹែដុសតែអល 
     តម៉ែលបាបទ់្ធងំអស់ ។ 

រគសួ្លរកកខ់្ៅតរគសួ្លរកកខ់្ៅត   
លរួារែែព់ៅថ    តម៉ែ ឪ ែូន ពៅ    លតូវពៅែបុងធម៌ 
មនិតាមែិពលស   ពចោះរស់ែបុងពរ    អាយុបវរ 
     រុណធមែ៌បុងចិតថ ។  

ខ្រគ្នេះស្លសនខ្រគ្នេះស្លសន  
ជាតិអបែពនាទសង្វឝ តរែលតី   លបហាររាល់ច្ថងឥតែថីពមតាថ  
ជាតិអបែលបមាញ់លសឡាញ់ធបូាប    សមាវ បប់ែាឥតញពញើតច្ដ  ។ 
ជាតិជាអបែបសួរស់ែបុងអារាម   ប៉ែងពវៀរចាែកាមតាមលពោះជិនលសី 
សង្វឝ តសូលតពរៀនទ្ធងំយបទ់្ធងំច្ថង   តាមធមវ៌និយ័លពោះពុទនាសន  ។ 
បពឝជិតទ្ធងំឡាយខឝល់ខាឝ យលបតិបតថិ  តាមធមប៌ញ្ដតថិច្នលពោះាាថ  
បរស័ិទទ្ធងំឡាយសបាយបជូា   ពដាយចិតថសទ្ធន បជូាឥតាថ យ  ។ 
លពោះសងឃាវែ័ជាែជ់ាតលសបណុរ   ជនាបពូជមុនបានផលឯនយ 
ពំុលពួយរងីរាងំពំុខាវ ចជនា់យ   រែីរាយសបាយឥតាថ យលសពណ្ហោះ ។ 
លបសិនពបើវតថអតម់ានលពោះសងឃ   ពោែមានតតសផងស់ងឃបាតប់ង់អស់ 
ទ្ធងំធមវ៌និយ័បាតប់ងស់លមស់   ពនោះពៅថ្នពលាោះអនថរាយាសន ។ 
ច្ហអស់នរៈជនទ្ធងំឡាយពអាើយ   ចូរែំុែពនថើយខិតខំសិែា 
ទ្ធនធ់មព៌ៅមានពរៀនពិចារណ្ហ   ចងឈ់បោះចាញ់ាប បានលបពយាជនអ៍ឝី ។ 

ខ្ឃើញនថៃរេះឥតស្លា លរ់ពេះសរុយិាខ្ឃើញនថៃរេះឥតស្លា លរ់ពេះសរុយិា  
វញិ្ញដ ណទ្ធងំលបាចំាដឹំងខាជ បខ់ជួន   មខុង្វរពរៀងខវួនពំុអាចោយឡំ 
តាមមខុង្វរពិតចិតថជាអបែផស ំ   ពបើពលបើលចឡំពំុសល់សំពៅ  ។ 
តភបែខំសមវងឹឥតដឹងសំពនៀង   លតពចៀែខំពផធៀងឥតដឹងែពតថ  
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លចមោុះខំហិតឥតដឹងសពមយ     អណ្ហថ តលិទនពៅឥតដឹងរបូលអ  ។ 
កាយប៉ែោះទនរ់ងឹឥតដឹងតផអមច្លប   ប៉ែោះរល់ពដាយច្ដឥតដឹងរសសករ 
ពបើលតូវទ្ធងំលបាចិំតថចាបំនថ    ដឹងរសែវិនពណ៌សំពឡងញ័រភយ័ ។ 
វញិ្ញដ ណទ្ធងំលបាចំាតួំនទី    នរជនសំភឥីតពភវចាយ រតី 
ពរៀនពិចារណ្ហធមអ៌ាថ៌បាលី   ឲ្រយល់តាមន័យជាអនតាថ   ។ 
ពលរោះតភបែមនិពទៀងរបូែ៏មនិពទៀង   ពតើចិតថពឃើញពទៀងបានពដាយយា៉ែ ងណ្ហ 
ចូរែំុលបមាទសង្វឝ តសិែា    ពទើបមានបញ្ញដ រែាែុសល  ។ 
ពដាយអវជិាជ ការររបាងំបិទ   ដឹងរពហើយពិតរួរតតដឹងខរល់ 
អបែពែើតតតងាវ បជ់ាចាបែំុ់ឆងល់   ដឹងពហើយរួរខឝល់រែផវូវយាលតា  ។ 
រស់ខឝោះពមតាថ ឥតាគ ល់អឝីលអ   រស់ោង យលពោះធម៌ឥតមានបញ្ញដ  
ពឃើញតតច្ថងរោះឥតាគ ល់លពោះសុរយិា  ពែើតទ្ធនា់សនឥតាគ ល់ធមយរស ។ 

ឃមុាំនងិរយុឃមុាំនងិរយុ  
រយុចូលចិតថោមែ    មនុសសរលមែ់ពសពអធម៌ 
ឃយុ ំចូលចិតថពែសរ     ជាតិមនុសសលអចូលចិតថបុណរ  ។ 

ចងក់ស្លងខលនួកុាំឆ្ងៃ យអនករបាជ្ចងក់ស្លងខលនួកុាំឆ្ងៃ យអនករបាជ្  
របរ់ល រលនពំៅរែខុស   លសីលបុសចូរចាែំុំតាមចង់ 
របល់បាជំញ លបាជញនពំៅរែលតង់   សីលលអផូរផង់ចងល់តឹមលតូវ  ។ 
ពសពរបប់ាបមតិថពិតនខំវួន   ឲ្រខុសផធួនៗពែរ ថិ៍អាលសូវ 
ែំពណើ តជាមនុសសលែពពែែូវ   ែូនលតូវាថ ប់ឪពទើបពឈាយ ោះលអ  ។ 

ចតិតជាធាំចតិតជាធាំ  
ពោែធមទ៌្ធងំឡាយមានចិតថជាធំ   រមួលបមលូផថុ ំឧតថមពលើចិតថ 
ចងព់សើចឬយំអនឬ់លបណីត   សពលមចពដាយចិតថជាអបែែំណត់  ។ 
ជនណ្ហមានពទ្ធសៈពែើតពហើយ   ឥតពធឝើលអពឡើយអាលែែ់លបាែដ 
ពទ្ធោះនិយាយសថីចច្លងជូរចត់   ទ្ធងំកាយទ្ធងំមាតអ់តម់ានែុសល ។ 
ពលរោះតតអំពពើអាលែែព់នោះឯង   ែថីទុែខរតមងពដញតាមបុរគល 
ដូចែងរ់ពទោះតតងតតវលិវល់   តាមពានង័គលតដលអសូដូពចបោះ  ។ 
ដានពាពៅណ្ហដានែង់ពៅហបឹង   រួរតតយល់ដឹងែំុពធឝសលបតហស 
រួរតតសិែាធមអ៌ាថឲ៌្រពចោះ   ែំុឲ្រចិតថពនោះនពំៅអវចីិ   ។ 

ចតិតជារបធានចតិតជារបធាន  
ពោែធមទ៌្ធងំឡាយចិតថជាបលបធ្លន  លបពសើរពំុមានអឝីធំពលើចិតថ 
ដឹងសុខដឹងទុែខមខុរួរអាណិត   សពលមចពដាយចិតថជាអបែចាតត់ចង ។ 
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បរុគលមានចិតថលជោះថ្នវ លអពហើយ   ពំុលបលពឹតថពឡើយការនចំំតបង 
ពទ្ធោះនិយាយសថីលបច្ពច្លែតលង   ពារពពកាតតលែងពធឝើតតែុសល  ។ 
ពលរោះចិតថលជោះថ្នវ បរសុិទនពនោះឯង   ែថីសុខរតមងតាមជាបប់រុគល 
ដូចជាលសពមាលអពនធ លវលិវល់   តាមលបាណបុរគលយា៉ែ ងដូពចាប ោះឯង ។ 
ខយា ន ខោ រនីរៈជនណ្ហ   មានចិតថលអថ្នវ លបាថ្នប ចាត់តចង 
ពធឝើបណុរឲ្រទ្ធនឥតមានចំតបង   ែថីសុខរតមងតាែត់តងជនពនោះ  ។ 

ចតិតជាបម់ហាចតិតជាបម់ហា  
ខាឝ ែត់ភបែតវែផវូវពឹងពឈើលចត់   ពឹងែូនែមសត់ឲ្រដឹែច្ដ 
ពបើខាឝ ែប់ញ្ញដ ខឝោះនិសសយ័    ពឈើលចតដឹ់ែច្ដែម៏និពែើត  ។ 
ឯជនអននរលរាលពឆោះោប   ាងអំពពើបាបមនិញពញើត 
រពនចងងឹតឥតាគ ល់ពខបើត   រលតាងំពីពែើតពទើសពពលាវ ប់ ។ 
អំពពើអាលែែប់ែអ់លបិយ    នរែអវចីិចារំងរា៉ែ ប់ 
យមបាលផាច លពទ្ធសោយចាែក់ាប់  ទួញពាែារសពធរា៉ែ បទ់្ធរណុ  ។ 
ពលរោះលងងវ់ពងឝងចិតថវលិវល់   អតរិ់តឥតយល់ពទ្ធសថ្នរុណ 
ចិតថរលពងឝែ់បាបថ្នបុណរ   នកំាយតរែពុនទនដុ់នដាប  ។ 

ចតិតក្ម៉ែចតិតក្ម៉ែ  
លតីពៅពលើពាែបលមោះរែទឹែ   ចចែតតងនឹែរែច្លពសយាន 
សតឝែបុងទឝីបពោែនឹែរែសុខានថ  មនិអាចពលបៀបបានចិតថតម៉ែតដលនឹែ ។ 
ពៅពពលពភវៀងធ្លវ ែរ់ែុខជាតិពខៀវខចី   បែាបែសពីខញៀវខាញ រពពលលពឹែ 
ច្ថងពៅថ សតឝរែលជែពលកាមសនវឹែ   ពលបៀបដូចែូននឹែរែតម៉ែពពលឈ ឺ  ។ 

ចតិតខ្យើង ចតិតខ្គចតិតខ្យើង ចតិតខ្គ  
ចិតថពយើងចិតថពរ   ែូនលតូវរោិះពរ    ាប នព់របរឲ្រចាស់ 
ែំុតាមចិតថរល   តាមលពោះតលមាស់   លពោះធមល៌អណ្ហស់ 
     ែូនលតូវបដិបតថិ ។ 
ចិតថពរចិតថពយើង   ពបើមានោះពឡើង    ែូនលតូវែមាច ត់ 
ពបើចងសុ់ខចិតថ   ែូនលតូវហឝឹែហាត់   រស់ពដាយលបយត័ប 
     ពទើបផុតអនថរាយ ។ 
ខវួនជាឧបមា   ចពលមើនពមតាថ     ពទ្ធារាំយ 
ឲ្រសុខខវួនឯង   និងសតឝទ្ធងំឡាយ   សុខពៅមនិោង យ 
     រែពឃើញែបុងចិតថ ។ 

ចតិតខ្អើយចតិតចតិតខ្អើយចតិត  
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ចិតថពអើយចិតថឯងកាលពែើតមែ   ាយ នតដលនយំែអឝីមែពាោះ 
ពមថចពចោះហងួតហងាថ យលសពណ្ហោះ  ពឃើញលរបរ់បស់សុទនតតលអ  ។ 
ដល់ពពលចិតថឯងរលតព់ៅ   ាយ នអឝីសល់ពៅពលៅពីធម៌ 
ពពលចិតថរលតអ់ឝីៗែ៏    រោយបនថលពមពពលាប    ។ 
លសឡាញ់ដីទឹែនឹែពភវើងខរល់   នតំតែងឝល់ពែើតពវរា 
លបយត័បធ្លវ ែែ់បុងអនធ ែម់ារ    យែលអការររមនុពាបាល  ។ 
លតូវមានសតិរឭែដឹង    ថ្នអាណិតខឹងពលតែលតអាល 
លតឹមតតជាចិតថពែើតលរប់កាល   ផាវ ស់បថូរធងនល់ាលរាល់ខណៈ  ។ 
រួររិតថ្នពនោះមនិតមនពយើង   ទឹែដីខរល់ពភវើងតតងជាធ្លប ែ់ 
លួងពោមអូសទ្ធញចិតថឲ្រធ្លវ ែ់   ជាបែ់បុងវដឋៈទុែខលាលំា   ។ 
ការមនិលបកានខ់ននបញ្ចែៈ    ពទើបផុតមរណៈជាតិជរា 
ការពៅនិរឝ នែដូ៏ចាប     បានពសចែថីថ្នតលងវលិវញិ  ។ 
ពបើមានបញ្ញដ ខំពធឝើបណុរ    សនសពំដើមទុនពទើបចំពណញ 
ភាវនសីលលបាជំាបព់ពញពលញ   លពមទ្ធងំបំពពញទ្ធនសុចរតិ  ។ 
ខនថីសីលធមល៌អអាច ររ    ជាអលង្វក ររបស់ចិតថ 
ឈបោះអស់សលតូវពទ្ធោះោង យជិត   ពចាមពរាមមលូមតិថសយ័លរពមលតី  ។ 
រកីារបពលមើអងគលពោះពុទន    លពោះធមល៌អផុតភពតផនដី 
ទ្ធងំការបពលមើលពោះសងឃច្ថវ    ាយ នអឝីលបពសើរជាងពទៀតពទ  ។ 
ពាយាមាថ ប់ធមនិ៌ងបដិបតថិ   តាមលពោះបញ្ដតថិមនិពវៀចពវរ 
ខំសូលតែំុចាពំពលទំពនរ    អវជិាជ នទុំែខឲ្រខវួនឯង   ។ 
ពភវៀងមាសពភវៀងលបាែ់ធ្លវ ែព់លើដី   មនិពសយើលពោះអរយិពោែសតមថង 
ាថ បព់ភវៀងលពោះធមល៌អចាងំតចង   ាបលពួសតាែត់តងពូជសទ្ធន   ។ 

ខ្ចតយិសនតភិ្ញពខ្ចតយិសនតភិ្ញព  
អរណុពណ៌មាសចាងំជោះរសយី   ពលើលសីបាទៈសុមនែូដា 
បានញុាងំលសពមាលពចាលរបូបពឝតា  ពចតិយច្ថវថ្នវ ពនដព៏ពែ   ។ 
លបាជាញ លបច្ពបីដូចសុរយិា    ែមាច តព់មាហាអស់ការតសឝងរែ 
ដួងចិតថលបច្ពបីដូចពពែ    ទទួលកានយ់ែពចតិយសនថិភាព  ។ 

ចាំណងខ្មបាចាំណងខ្មបា 
ជីវតិសតឝពោែពែើតមែពដាយែមយ   រស់ពលចើនតខោប ចូំរចាទុំែពៅ 
អបរ់បំលុតភាង ែំុឲ្រលងងព់មវ     តបរុណតម៉ែឪពនោះពទើបលបពសើរ  ។ 
ចំណងពមបាពរៀបការែូនពៅ   អពញ្ជ ើញញាតិពៅឲ្រពរឲ្រជយ័ 
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សីុការសបាយចាយលបាែច់ងច្ដ   ពធឝើការដបច់្ថងចងច្ដការមយួ  ។ 
ពពលមងគលការហឺុហាសបាយ   សីុផឹែកាអ ែកាអ យកាយចិតថឥតលពួយ 
រិតថ្នបានាប លានជ់ាជំនួយ   ពភវចរិតតថមមយួលពួយពសយើខននដប់ ។ 
កាយមយួខននលបារំងែមយអពនែ   កាយពីរទឹែតភបែសពងឝរលរបស់ពឝ 
កាយពលចើនទុែខពលចើនចពលមើនទុែខជាប់  រស់ចាចំ្ថងាវ បត់លែងអស់អាលសូវ  ។ 
លពោះធមព៌ៅមានពមថចមនិពរៀនាថ ប់   លពោះធមជ៌ាចាបល់បាបប់ង្វា ញផវូវ 
មានរបូមានទុែខមានខុសមានលតូវ   រួរខំពរៀនពៅែំុខុសពលចើនពពែ  ។ 

ចាំណងត់រមងត់ាមចាំខ្ណេះចាំណងត់រមងត់ាមចាំខ្ណេះ 
ពបើចងប់ានទឹែែំុលុបលបឡាយ   ពបើចងស់បាយែំុពធឝសលបតហស 
ពបើចងទំុ់លអែំុបនធ នព់បោះ    ពបើចងយ់ែពចោះែំុរហ័សខឹង  ។ 
ពបើចងរ់ាបអ់ានែំុពចញចូលញាប់   ពបើចងប់ញ្ចបែំុ់ពធឝើរែរបថឹង 
ចងប់ានអំពណ្ហយែំុឲ្រមាតរ់ងឹ   ចងប់ានដំណឹងែំុនិយាយកាត់  ។ 
ពបើចងជំ់នួញែំុជួញលបពដញ   ពបើចងចំ់ពណញែំុពែងបំបាត់ 
ចងព់ធឝើលបធ្លនែំុហា នតមាត់   ចងោ់ែឲ់្រាង តែំុ់មាតរ់អិល  ។ 
ពបើចងប់ានលអែំុពភវចបុណរទ្ធន   ពបើចងប់ានមានែំុពភវចទ្ធនសីល 
ពបើចងផុ់តទុែខែំុពុតខូចខិល   ពបើចងជ់ាបសី់លែំុពភវចសលងួម  ។ 

ខ្ចេះពតិមនិអត់ខ្ចេះពតិមនិអត ់
ពចញដំពណើ រយឺតតតមានពាលពៅ  ជាជាងពលឿនពៅវ តតមិនដឹងទិស 
សងផ់ធោះតូចទ្ធបរង់តតមានលរឹោះ   ពឈើខភស់ឥតឫសមានអឝីលបាែដ  ។ 
ពឈើខភស់ពដើមច្លតតងភយ័នឹងខរល់  ពឈើទ្ធបតមែទ្ធល់ខឝល់នឹងវលវិ៍ព័ទន 
ពឈើខវឹមឫសធំថយភបសំងកត់    ឈរមានអំណតអ់តខ់ាវ ចលពោះរយ ។ 
ពនោះយា៉ែ ងណ្ហមិញចំពណោះពចោះាធ ត់  ឥតភយ័តលែងអតល់បាែដពណត រាយ 
ការង្វរសុចរតិឥតរិតរាយមាយ   បណុរទ្ធនឥតាថ យចំណ្ហយបជូា ។ 
ពនោះពៅថ្នពចោះចំពណោះខាងលតូវ   ឥតពចញចាែផវូវច្នលពោះធមាយ  
ឋានសួរ ៌ឋានសុខចាលំរបព់វោ   និរឝ នពបើែទ្ធឝ រជានិចចរង់ចា ំ  ។ 

ចាប់របសក់មមចាប់របសក់មម  
អបែលែរស់ពៅលំបាែខាវ ងំណ្ហស់   ពំុមានបណុរចាស់តមកល់តាែត់តង 
បានលពឹែខឝោះោង ចតរងលពួយចំតបង   ខំលបឹងសឝោះតសឝងពៅតតមនិលរប់  ។ 
ពនោះជាែមយផលសលមាបស់តឝពោែ   ពលរោះលទងម់ានពជារសតមថងជាមវប់ 
កមមសសខោមហិ លទងប់ានលបារពន   ពរៀងរាល់ច្ថងយប់ជារបស់ខវួន  ។ 
ែំុយល់ថ្នពលរោះមែពីអបែណ្ហ   ពហតុពលចើនលបការឲ្រផលផធួនៗ 
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សនសសំនថ នទុែយា៉ែ ងខាជ បខ់ជួន   ជួបមាច ស់ាបជួ់នផថល់ជូនពិពសស ។ 
កមមទ្ធយាខទ្ធ សតមថងលបាប់   មរតែចាបឫ់សតែវចំពណោះ 
ែុសល អែុសលផលមនិរពបោះ   ជាបស់អិតដូចពលចោះសីុរងូច្ផធែបុង  ។ 
កមមខយាន ិលបាបថ់្នែំពណើ ត   មានជាតិរមួពែើតទំនុែបលមុង 
យែបាបនិងបុណរាលំទពផថើមផចុង   ចុោះចិតថសំយុងចាត់តចងឧសាហ៍  ។ 
កមមពធុ  តដលជាពៅពងស    ជួយ បនថវងសតួអងគពចតន 
ហុចផលវបិាែដល់របូអាតាយ    រសោង ញ់អាច ររចូរចាចំង  ។ 
កមមបដនិសិសរខោ    ជា សង្កខប្ោ រឭែចងលែង 
មានមែលរប់ជាតិជាចមផង   អឝីៗចាលំតងបនថភពពទៀត   ។ 
ពនោះរឺអំពពើរបស់ពយើងពធឝើ    មនិមានលងីពលងើាយ នអឝីមែពលជៀត 
ដឹងពហតុាគ ល់ផលពំុមានអឝីពបៀត   ទីណ្ហចពងអៀតពៅតតពឆវៀតបាន  ។ 
នត្ថ ិកមមំ សមំ ពលំ    ែមាវ ងំយា៉ែ ងខាវ ងំមនិអាចលបមាណ 
តាមមែឲ្រផលលរបព់ពលមនិខាន   ាយ នអឝីតលបបានពីចាបធ់មយជាតិ  ។ 
ពបើយល់ដូពចបោះរួរែំុសនស ំ    អំពពើពោភលនអ់ែុសលធ្លតុ 
ពធឝើឲ្ររងទុែខលំបាែលរបជ់ាតិ   លតូវខំខយីឃ្លយ តាងែុសលធម៌  ។ 
អងគមរគលបាបីំផវូវលពោះអរយិ    ពៅនពោែិយមនិទ្ធន់លរបរ់ភ៌ 
ពលជើសយែែុសលជួយ ផថល់បនថ   ទ្ធញផលពនោះហប៎សនសពំៅ  ។ 
ផលបណុរទ្ធងំឡាយទុែដូចមាតា  ថ្នប ែថ់បមរែារញុដល់ពាលពៅ 
អដឌងគិែមរគលអពពែែូវ    លសស់ថ្នវ ាយ នពៅថ ពលតើយលពោះនិរឝ ន ។ 
ចាបែ់មយមានលបាលំទងល់ពោះសតមថង   លបាបឲ់្រជាែ់តសថងចូរែំុបំរន 
យល់ខុសបណ្ហថ ពីំលពោះលទង់ញាណ   មខុជាខែខានតលងបានជួបសុខ ។ 

ឆ្ងកខ្ោា នជវីតិឆ្ងកខ្ោា នជវីតិ 
ពតើសតឝពោែពែើតមែពលរោះពហតុអឝី  ចពមវើយលបច្ពពនោះរឺថ្ន 
ពែើតពលរោះែមយចាស់ឲ្រផោ   ពលរោះតតពចតនពីអតី   ។ 
តដលតតងលបលពឹតថបាបនិងបណុរ   តដលកាវ យជាទុនែបុងភពថយី 
ពហើយតតងាវ បព់ៅជាលបលែតី   ពំុអាចមានអឝីឃ្លតឃ់្លងំបាន  ។ 
ពពលតដលពែើតមែច្ដទពទ    ទ្ធងំពយើងទ្ធងំពរលរប់ៗ លបាណ 
ដល់ពពលាវ បព់ៅបានប៉ែនុយ ន   លទពរធនលុយឡានយែបានពទ  ។ 
ោែពោខ នជីវតិពិតយា៉ែ ងពនោះ   រួរតតលតិោះរោិះរិតាប ន់ពរបរ 
ោមាច ស់បំណុលឈបប់ុលពរ   ោោែពោខ នតដរតលងតែផរពទៀត ។ 
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ក្ឆែខ្កើតរមាសអ់ក្ងាក្ឆែខ្កើតរមាសអ់ក្ងាសុីសុ ី
តឆកពែើតអតងគាយ នពទពរាម    រមាស់ាគ ំងសគមលពមលតជាែ់ 
លំបាែខវួនខាវ ងំតាងំញ័រញាែ់   រតព់បាលទលទ្ធែធ់្លវ ែដ់ល់ភយ័  ។ 
ពៅកានទី់ណ្ហែា៏យ ញសយុរ   ទីពនោះមនិសុខលសុែឬច្លព 
ពទ្ធោះពដែពទ្ធោះពដើរដំពណើ រែសយ័   ឧបសរគចច្លងអាលស័យខវួន  ។ 
ដូចមនុសសែបុងពោែពរារែបុងចិតថ   ពៅថ ផាពពែពិតតផតិរំុែួន 
រែាពិសពៅថ ពៅែបុងខវួន    លបកានម់ាមំនួខវួនឥតសុខ  ។ 
ពហតុពែើតលតងណ់្ហផលលតងហ់បឹង   ពបើបានជាដឹងលបឹងសលមុែ 
ែមាច តពិ់សពៅថ ពទើបបានសុខ   ពទ្ធោះលសុែឬច្លពាយ នអឝីទ្ធស់  ។ 

ឆ្ងន ាំឆលវូឆលងបណុយផលានុខ្ពញបណ៌ូមីឆ្ងន ាំឆលវូឆលងបណុយផលានុខ្ពញបណ៌ូម ី
សំពឡងតក្រនថីែំដរពរាងការ    សំពឡងពទសនែំដរពរាងបុណរ 
ទទឹងពៅពលកាយបពណ្ហថ យពៅមុន   ដឹងរុណធមច៌្ថវរសយីតចងចាងំ  ។ 
ោប ឆំវូវែនវងឆវងរដូវកាល    ជិតចូលោប ខំាលពដើមរដូវលបាងំ 
ទ្ធនព់មឃពៅរាងំទ្ធងំពំុពៅថ ខាវ ងំ   ពយើងរមួែមាវ ងំពរៀបចំបណុរថយី  ។ 
ោប ឆំវូវឯែស័ែចារោវ ែចំ់ណ្ហំ   ោប ពីំររនល់បារំយហាសិបបី 
ែបុងតខផលគុនច្ថងពពញបូណ៌មី   បណុរខួបោប ថំយីឆវងចមាវ ែ់ថយ  ។ 
ពុទ្ធន ភពិសែលពោះបដិមា    អងគលពោះាាថ លពោះទីបងករ 
មានលពោះាវែ័និមនថបនថ    តាមផវូវដល៏អបរស័ិទាងថ្នឝ យ  ។ 
លបវតថិកាលតដលសុពមធតាបស   សំុាងចពនវ ោះផវូវមយួលបឡាយ 
ពំុទ្ធនរ់ចួពលសចពសថចយាងដល់អាយ  លកាបកាយពធឝើាភ នថ្នឝ យលពោះមានឫទនិ ។ 
លពោះទីបងករបរមាាថ     លទងព់ាែរថ្នសុពមធបណឍិ ត 
នឹងបានលតាស់ដឹងជាលពោះពុទនពិត   បរស័ិទជំុជិតទ្ធងំមនុសសពទរថ   ។ 
ឆវងបដិមាែច្នសារពពជញ    តដលពាយ ោះជានិចចនឹងលពោះភាថ  
កាលតដលជាតិជានងសុមតិាថ    នងបានថ្នឝ យផាក សុពមធតាបស  ។ 
លជោះថ្នវ ថ្នឝ យផាក ឈូែផាធ ល់នឹងច្ដ   ឧបនិសសយ័ជាលសីចិតថពាយ ោះ 
លពោះនងនិរឝ នជាតិពលកាយបងអស់   ជាតិពឈាយ ោះយពាធរាពិមាភ   ។ 
លពោះពរធិសតឝសុពមធតាបស   ជាតិពលកាយបងអស់ជាលពោះភរោ 
សមណពាតថមបរមាាថ    របូបដិមាលពោះអងគាអ តណ្ហស់  ។ 
នងសុជាតាលបណមរឳនកាយ   ែំពុងកានថ់្នឝ យមធុបាយាស 
បណុ្ហត ទ្ធសីោងតវរហ័ស    តាមបពលមើមាច ស់ពដាយចិតថភែថី  ។ 
ដងទងជ់ាឝ ោអមបដិមា    និមយតិសញ្ញដ ពនវឺរសយី 
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តំណ្ហងសតិបញ្ញដ ាយ រតី    ចពលមើនបារមីដល់ញាតិសនថ ន  ។ 
បណុរខួបែំពណើ តបពងកើតបណុរថយី   ពៅពលើទឹែដីបជូនីយដាឌ ន 
សូមបណុរតដលពយើងពធឝើទ្ធងំប៉ែុនយ ន  ាគ ល់តតសុខានថែំុបីមានហយង  ។ 
ទ្ធនហា នបំផុតដុតចិតថែំណ្ហញ់   បណុរជាសមាវ ញ់ជួយ ទ្ធញចមវង 
ជួយ បពងាើបពខាប ោះជួយ ពដាោះចំណង   សីលជួយ ចមវងឆវងភពងងឹត  ។ 
ាថ បល់ពោះធមពិ៌តមានចិតថលជោះថ្នវ    ពែើតជាតិណ្ហៗែំុឲ្រភយ័ភតិ 
សូមសបផរុសសយ័លរពាយ ោះជាមតិថ   ពែើតជាបណឍិ តរហូតនិរឝ ន  ។ 

ឆ្ងមឆ្ងម  
ែិពលសពាយ ែពលាែពលរឿងពៅហយង  ពៅថ ច្លែែនវងចំណងមារ 
ពលរោះឲ្រចំណីឆីលរបល់ា    ោរតឹទ្ធមទ្ធរមារែបុងចិតថ   ។ 
បងអតអ់ាហារោយ ែិពលស    ែំុទ្ធល់ចំពណោះពចោះអាណិត 
ែិពលសធំធ្លត់ពំុលអពិត    រំនិតលអលអិតរិតកានសី់ល  ។ 
សលងួមោចារែាចិតថ    សលងួមច្ផធពិតែមាច តខ់ជិល 
សលងួមឥក្រនធិយញាញីំខិល    សលងួមែបុងសីលសុទ្ធន ជីព  ។ 

ជញ្ជ ាំងមានរតខ្ចៀក 
 រលែរពលញលបពដញរលរឹែ   លបពផាមែបុងទឹែរងដឹ់ងដល់ពរឮ 
 ពទើសចិតថមាប ែ់ឯងបំតបវងរោិះពរ   បំច្ភវពភវចពរពៅនឹងពែៀនពែវៀែ  ។ 
 រែរចាស់ពរលថ្នមាត់មានរនងំ  ែបុងផធោះជញ្ញជ ងំរង់មានលតពចៀែ 
 ពបើចងស់តមឋងតបងពលចើនចពលមៀែ   រពំលៀែសមឋីមច្មពមើលលបាណ  ។ 
 សមឋមីានពិសពរលពចញពីមាត់   អបែឮលបាែដអតល់ទ្ធពំុំបាន 
 មនិអាចទុែយូរបននូរសនឋ ន   ពដើមពរប៉ែនុយ នបានដល់ប៉ែុណតឹ ង  ។ 
 ពចញពីមាតព់យើងចូលលតពចៀែពរ   ទបម់និជាបព់ទរែរពិសអញ្ច ឹង 
 ែំុរពអៀសខវួនពួនពធឝើមនិដឹង   យា៉ែ ងណ្ហយា៉ែ ងហបឹងពរដឹងលបាែដ ។ 
 ពភវើងពឆោះជលមែយែពទ្ធសចក្រង្វក ន  ពភវើងពឆោះសនថ នបានអឝីែំណត់ 
 ពភវើងពឆោះជលមែយែទឹែពនវត់   ពភវើងពឆោះទឹែមាត់អតង់្វយដឹងពទ  ។ 

ជមៃជឺវីិតជមៃជឺវីិត 
ពែើតភាវ មតលសែយំាឝ រមនជី៍វតិ   បញ្ញជ ែក់ារពិតជីវតិរង្វ 
អវជិាជ បនវំបំពផើមពវទន    នមរបូមាយាបំភន័ថការពិត  ។ 
តណ្ហា ជីវតិពិតដូចោតា    ពបាែបែចិ់នថ បញ្ញា ជីវតិ 
រស់ជាជមងឈឺចឺាបត់មនពិត   ជមងជីឺវតិរបួរតឹឥតសងប់   ។ 
ខរល់ចូលខរល់ពចញលបពដញដពងាើម  បថូរផាវ ស់ដពណថើ មពផថើមពហើយបញ្ចប់ 
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រសជាតិជីវតិរិតពឃើញធុញថប់   ពីពដើមដល់ចប់ផាគ បចិ់តថមាយា  ។ 
ពមើលពឃើញការពិតរួររិតពិចារណ៍  អនិចចំ អនតាថ  មរណ្ហពវោ 
ពរៀនរស់លតឹមលតូវតាមផវូវមជឈមិា   ាងសីលសទ្ធន ពលតៀមោជីវតិ  ។ 

ជមនេះដរ៏បខ្សើរជមនេះដរ៏បខ្សើរ 
ែុែពភវចជុងពមថចលបុងលបយត័ប   លតីលតូវពរកាតដ់ាែោ់ប ងំសវ 
ពលរោះតតពឃើញនុយសធុោះមែលស   ដូចចិតថពលតែអរនឹងពោភា  ។ 
តដែលតូវពភវើងដុតលតព់ៅរងឹ   ចិតថខូចរបឹងឥតរណន 
ពទ្ធោះលតូវរងទុែខពាែពលចើនលា   ពំុង្វយនឹងភាង រដឹងខវួនបាន  ។ 
លសឡាញ់សអប់ខឹងហបឹងពរារចិតថ   តាមជាបយ់ា៉ែ ងសអិតពិតរខំាន 
បងកទុែខពាែពរារាមានរ   អំពល់ឥតលានថាយ នយបច់្ថង  ។ 
បក្រង្វក បដំរលីែបីពសោះ    ពបើទ្ធល់ចំពណោះនឹងលបល័យ 
បក្រង្វក បរំនិតចិតថអលបិយ    ពបើភាវ តច់ាញ់ច្ដពិតែសយ័ខវួន  ។ 
សតិពអើយពលកាែែំុពៅពសងៀម   ពធឝើែថីពាយាមឲ្រមាមំនួ 
ពចាលអឝីពចាលចុោះែំុពចាលខវួន   រែាតថថួនពដាយលបឹងតលបង  ។ 
វស័ិយច្នចិតថដិតអារមយណ៍    ពលរោះបានសនសជំាអតងឝង 
ជនបានឈបោះពិតឥតចំតបង   ជាជនរួរតសញងែបុងពោកា  ។ 

ជាមនសុសជាមនសុស 
ជាមនុសស   រស់ែបុងពោែ    ពរារជីវតិ 
ពបើមនិរិត   ពិតវពងឝង    ពលងតណ្ហា  
ភាពអវជិាជ    ជាចំណង    លែងបញ្ញា  
ទុែខពខាវ ចផា   បារទំនស់    ពលរោះចំណង់ ។ 
ចងព់នោះមថង   រោិះមថងពនោះ    រោុះជីវតិ 
ចងជ់ានិចច   តផតិពោភៈ    ទ្ធែចំ់ណង់ 
ពរារតណ្ហា    តសនាោ    លបាថ្នប ចង់ 
បាតព់ាយ ោះលតង់   បងរំ់និត    រិតតលងលតូវ ។ 
ោនចំណង់   ចងម់និចប់    លរបដ់ពងាើម 
ចងបំ់ពផើម   ពផថើមជំរែ់    ពលរោះលងងព់មវ  
ពរឿងជីវតិ    រិតពមើលចុោះ    ឆវុោះឲ្រពលៅ 
វលិវល់ពៅ   ពៅមនិោង យ    ាថ យតណ្ហា  ។ 
ពបើមនិរិត   ពិតជាលង់    ែបុងជីវតិ 
រស់ងងឹត    ឥតពនវឺ     ឈពឺខាវ ចផា 
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អវជិាជ     ជាលបភព    ខធបវ់ចិារណ៍ 
ភាញ ស់តណ្ហា    ឧបាទ្ធន    ពលសែឃ្លវ នរស់ ។ 
មនុសសពលចើនយា៉ែ ង  អាងពលចើនតបប    តអបពលចើនបទ 
រូសែំណត់   ែតត់ាមធុន    រុណទ្ធបខភស់ 
មនុសសធមយតា   លសោលទពរ    រាបស័់ែថិយស 
ពលសែសមពសស   លសស់ខាងពលៅ    ពៅវចិារណ៍ ។ 
លបាជញបណឍិ ត   ពិតបណថុ ោះ    ផុសសចចៈ 
មនិពោភៈ   ោែរំ់នំុ    ផគុ ំហិងា 
អបរ់ចិំតថ    រិតសីលទ្ធន    មានពមតាថ  
ចិតថសងបថ់្ន   លតាមារយាទ    ជាតិបណឍិ ត ។ 
បណឍិ តពសបហ៍   តតសចចៈ    សយ័លរខនថី 
ោចាសថី    ច្លលបមាណ    បានថវឹងរិត 
មនិអតួអាង   ាងអញឯង    តែវងលបឌិត 
កានសុ់ចរតិ   ឥតលំពអៀង    ពផអៀងទមងន់ ។ 
ជាតិបណឍិ ត   ចិតថសចចៈ    អហិងា 
ពដាោះបញ្ញា    ពមតាថ ជាប់    រាបជ់ារុណ 
មនិអតួអាង   ឆកួតជំពនរ    ពជារពោភលន់ 
ចិតថតរងធងន់   រុណធមពិ៌ត    ឥតរោត  ។ 
ររីលពិត   ចិតថអវជិាជ     មារជំរែ់ 
ពសបហ៍ពោភៈ   ោែរំ់នំុ    រំុលបមាទ 
មនិាគ ល់យល់   ផលពីពហតុ    ពែើតពាបាទ 
ចិតថលបមាទ   ខាតរំនិត    រិតបំច្ភវ ។ 
រង្វឝ ស់បី    សថីខាងពលើ    ពធឝើជាខាប ត 
ោស់មារយាទ   ោតវចិារណ៍    ាថ រនិសសយ័ 
រស់ជាមនុសស   ពទ្ធោះពលសែឃ្លវ ន   មានវនិយ័ 
រែតច្មវ    ច្ចបជីវតិ     ពិតលបាែដ ។ 
សីលជាាភ ន   ទ្ធនជាពសផៀង    ពទៀងជាខវឹម 
ចិតថតលមមឹ   លតឹមតលមង់    លតងត់ាមបទ 
ថវឹងបញ្ញដ     ែរណុ្ហចិតថ    រិតពផធៀងផាធ ត់ 
រុណធមប៌ទ   ែតបំ់ភវឺ     ឮលបចា ំ ។ 

ជវីតិជវីតិ  
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ចាែឧទរ    លទដពងាើម    ពផថើមជីវតិ 
ជួបទុែខពិត   ជីវតិមនុសស    រស់ឈផឺា 
មនិលសណុែ   សុខោយទុែខ    ផធុែបញ្ញា  
វដឋសងារ    តណ្ហា ពលៅ    ពៅងងឹត ។ 
ទុែខោស់ពែើន   ពលចើនលសទ្ធប់    ជាបបំ់ណុល 
សុខខចីបលុ   បំណុលរស់    ពលរោះជីវតិ 
ចងម់និចង់   មនិសកបចិ់តថ    តផតិមនិរិត 
ផាគ បជី់វតិ    សបិទនតណ្ហា     ទ្ធរមនិឈប់ ។ 
រស់មយួច្ថង   ខចីជីវតិ     ពៅជិតាវ ប់ 
ជាបលមាប់   លបាបរ់មវែឹ    លពឹែច្ថងយប់ 
ថ្នការពិត   ឥតមានពីរ    ទីបញ្ចប់ 
លតូវពចោះលរប់   ទបចិ់នថ     ថ្នវ ជីវតិ  ។ 
ភពពោែិយ   បរុទុីែខ     សុខមានតិច 
ខឝោះជានិចច    តផតិតណ្ហា     ោលបឌិត 
ពបើចងល់រប់   លតូវឈបច់ង់    តលមងរិ់ត 
ពឃើញជីវតិ   ពិតលរបា់ប     ជាបញ្ញា  ។ 
ទុែខពដើរតាម   ាប មតណ្ហា     ឧបាទ្ធន 
នបំំរន    ាយ នពអៀនខាយ ស    លបាសវចិារណ៍ 
បាតភ់វាឺឝ ង   ពជារអាងអតួ    ឆកួតតណ្ហា  
ពភវចពិចារណ៍   ថ្នមរណៈ    ាធ ែជី់វតិ ។ 

ជវីតិជាការខ្ដើរផលវូ 
ជីវតិលរបា់ប ជាការពដើរផវូវ    មនិអាចពទៀងពៅែបុងភពណ្ហៗ 
បានពដើរមែពហើយលោះបង់ជាតា   ភពដូចាោសំណ្ហែម់យួលា  ។ 
លរបា់ប មែជំុាោសំណ្ហែ់   មនិលតូវជំរែ់មាសលបាែល់រឹហា 
រតឹតតមនិលតូវពឈាវ ោះទ្ធស់តទងាប    ពនោះជាពវោលតូវមានវចិារណ៍  ។ 
ជីវតិលរបា់ប ជាការពដើរផវូវ    លំបាែពពែែូវមនិដឹងពៅណ្ហ 
ាយ នទីបំផុតតាមផវូវមហា    ផវូវច្លតសិកាខ ពទើបដល់និរឝ ន  ។ 

ជវីតិជាទកុាជវីតិជាទកុា 
ពែើតមែជាមនុសស  តរងទុែខពសធើរធវុោះ    តបែធ្លវ យហឫទយ័ 
ពលរោះតតជីវតិ   របួរតឹពដាយភយ័    រាបអ់សពងខយរ 
     ឥតបីរណន ។ 
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ពហតុតតមានជាតិ   ពែើតពហើយពែើតពទៀត   ពែើតាយ នពោោះលា 
មនិយូរប៉ែនុយ ន   សតឝលរបអ់ង្វគ     កាវ យជាជរា 
     ខុសភាពលបលែតី ។ 
ចូរពមើលរាងកាយ   ធ្លវ បត់តពឆើតោយ   កាវ យជាអលបិយ 
តលបលបួលលតឡប់   រាល់យបរ់ាល់ច្ថង   ផាវ ស់ពីពែយងវយ័ 
     ខចីពៅជាចាស់ ។ 
តសផែពឡើងលជីវលជួញ  សរច្សពរៀវរញួ    កាយាបថូរផាវ ស់ 
តភបែពឡើងលសោងំ   ពមើលអឝីតលងចាស់   ខបងតលបវបិោវ ស 
     ពកាងលរបន់ទី ។ 
រឯីចពងកោះ    ឈផឺាពសធើរពលបោះ    ពលរោះពរារញាញីំ 
នទុំែខពទ្ធមនសស   ឲ្រដល់ជីវ ី    មចចុតាមសីុ 
     លរប់ៗ ដពងាើម ។ 
សែធ់្លវ បត់តលអ   កាវ យពៅជាស    រួរពខភើមរពអើម 
លតពចៀែែថ៏វង់   បាតប់ងភ់ាពពដើម   ទនថ ចាបព់ផថើម 
     បាែជ់ាបពណថើ រ ។ 
លរបស់រ៌ងគកាយ   ច្នសតឝទ្ធងំឡាយ   តតងពធឝើដំពណើ រ 
ជាមយួមចចុ   ដូចលមាែនិ់ងពែវើ    ពទ្ធោះពហាោះឬពហើរ 
     ែព៏រចមនិរចួ ។ 
លុោះទីបំផុត   លិចែបុងសមលុទ    ដត៏សនលពឺលពួច 
រឺែថីមរណ្ហ   ចូលមែលបលួច   ដែដាវយា៉ែ ងលសួច 
     ផាថ ចប់ងជី់ោ ។ 
មនិតតប៉ែពុណ្ហត ោះ   អឝីៗទ្ធងំអស់    ពៅែបុងពោកា 
ពទ្ធោះមានវញិ្ញដ ណ   ឬអតយ់ា៉ែ ងណ្ហ    ពចាលជាអារ 
     យែពៅមនិបាន ។ 
ដូចពយើងពឃើញចាស់  លទពរធនពលចើណ្ហស់   ែងម់៉ែតូូឡាន 
ដីតលសចមាក រ   ពលពៀងោនសនថ ន  

 លរតល់បាសចាែលបាណ 
     តលងបានពឃើញមខុ ។ 
ពៅតតមាប ែឯ់ង   ោង យដាចស់តងឝង   តាមែមយពរៀបទុែ 
ពបើបាបពនោះលកាស់  នសំតឝចូលរុែ    ខឝោះបណុរទំនុែ 
     រឺរុែអបាយ ។ 
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លរប់ៗ សតឝពោែ   មនិរួរងុយពង្វែ   ែបុងកាមទ្ធងំឡាយ 
លតូវលបតិបតថិ   អបរ់ចិំតថកាយ    ពធឝើបណុរែំុាថ យ 
     រែីរាយលរបល់ា ។ 
លទពរពយើងពៅមាន  លតូវពឆវៀតពធឝើទ្ធន    ែំុឲ្ររញួរា 
លបយត័បាវ បព់ៅ   ឯពកាែំលរ    ាយ នអឝីារំរ 
     ចាស់ជាទុែខធំ ។ 

ជវីតិមានតចិ 
ជីវតិពនោះមានលបមាណតិចហប៎   អតឃ់្លវ នមានលែពមយ សលសី លបុស 
រលឬបណឍិ តលបលពឹតថលតូវខុស   តតងាវ បថ់យចុោះពីមយួរយោប  ំ  ។ 
ពបើរស់ហសួពីមយួរយោប ពំហើយ   ឥតរស់យូរពឡើយមចចុរងច់ា ំ
រឺលតូវជរាផថនធ ខននលបា ំ    ពធឝើទ្ធរណុែមយាវ បជ់ាលបាែដ  ។ 
ពំុតមនរស់ហួសមយួរយោប ពំៅ   ពឈាយ ោះថ្នរស់ពៅហសួកាលែំណត់ 
ពននដារតលងទ្ធរជរាតលងព័ទន   តលងាវ បល់បាសលរត់ពនោះអតម់ានពឡើយ។ 
ពបើដូពចបោះពិតពតើរិតយា៉ែ ងណ្ហ   ពែយងែម៏រណ្ហពលចើនណ្ហស់ពោែពអើយ 
បានរស់ដល់ចាស់សំណ្ហងធំពហើយ  ពមថចពឡើយលពពងើយពំុមានទ្ធនសីល ។ 

ជាំរ ាំចតិតជាំរ ាំចតិត  
ពឈើដុោះពលើភបជំំរបំែស ី    ពឈើដុោះែបុងច្លពជំរលំមាឹ 
ពឈើដុោះែបុងទឹែជំរមំចាឆ     ពឈើដុោះែបុងផារបងអួតពទសចរ  ។ 
ពឈើាងផធោះធំជំរអំបែមាន    ខធមតូចពែៀនៗជំរអំបែលែ 
ាងែុដិអារាមជំរអំបែធម៌    ាងែុសលលអជាជំរចិំតថ  ។ 
រែមវបល់ជែពួនពលរោះតតពៅថ កាយ   ដំពៅមនិកាវ យពលរោះមានថ្នប បិំទ 
មនិពបៀតពបៀនពរពលរោះតតអាណិត   ចងល់តជាែពិ់តពមថចមនិពរៀនធម៌  ។ 
ពចោះធមវ៌និយ័សមថីពីពរាោះ    ទទួលែិតថិយសមានពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះលអ 
ចិតថែល៏តជាែ់មានអបែែំដរ    រឺមតិថលពោះធមល៌អលបច្ពណ្ហស់  ។ 
ាយ នអឝីលតជាែ់ជាងអបែយល់ធម៌   ាយ នអឝីតដលលអជាជាងធមល៌ពោះ 
ាយ នអឝីសមរមរជាងឳនសំពោះ   ពបើលជែែបុងផធោះជលមោះចិតថផង  ។ 

ឈចឺាបក់នងុចតិតឈចឺាបក់នងុចតិត  
សនថ នហឫទ័យច្នលពោះអរហនថ   មែពលើពួែជនមធរត័យា៉ែ ងណ្ហ 
ទឹែចិតថតម៉ែ ឪពលើបុលតធីតា    មធរត័អាច ររែយ៏ា៉ែ ងពនោះតដរ  ។ 
ចូរែូនទ្ធងំឡាយែំុោយតច្មវ   ទឹែចិតថលបច្ពច្នពុែនិងតម៉ែ 
ឲ្រពសយើនឹងលទពរឬពសយើលបាែត់ខ   ពលរោះថ្នឪ តម៉ែជាលពោះអរហនថ  ។ 



-44- 

ពៅែបុងពោែពនោះពំុមាននរណ្ហ   ចិតថរិតលបាថ្នប ពមតាថ ពពែពន់ 
ពលើែូនលបុស លសីមាននយ័រុណធងន់  ឲ្រដូចអរហនថមាតា បិតា  ។ 
ពបើែូនតសឝងរែអងគលពោះអរហនថ   ពដើមផបីនធនឳ់នលកាបសិរា 
ែូនលតូវនឹែដល់មាតា បិតា   លពោះអរហនថ ឋតិពៅែបុងផធោះ  ។ 
មាតា បិតាចិនថ បរសុិទន    សយ័លរពាយ ោះពលើបុលតសុទនចិតថលតងល់ោះ 
ែមាវ ងំកាយចិតថជីវតិលបាែម់ាស   ចិតថលអដូចលពោះពវសសនថរែសលតា  ។ 

ឈនេះខលនួឯងខ្ទើបរបខ្សើរឈនេះខលនួឯងខ្ទើបរបខ្សើរ  
ឈបោះអបែដច្ទនមំានពពៀរ    ឈបោះែិពលសមារសុខអតងឝង 
ឈបោះពរពៅតតលពួយចំតបង    ការឈបោះខវួនឯងពទើបលបពសើរ  ។ 

ឈនេះនងិចាញ់ឈនេះនងិចាញ់  
អបែឈបោះរតមងបាននូវពពៀរ    អបែចាញ់ពវទនពដែជាទុែខ 
អបែឈបោះខវួនឯងរតមងបានសុខ   អបែរចួផុតទុែខពលរោះអស់តណ្ហា   ។ 

ឈនេះនងិសខុឈនេះនងិសខុ  
ពរឿងែបុងលរួារការសុបិន    មានពៅមានឆអិនរួរជិនណ្ហយ 
មានទុែខែងឝល់ពំុរាយ    លុោះដល់ឃ្លវ តោង យតបរអាល័យ  ។ 
ចិតថជាបជំ់រែ់ែបុងកាមរុណ   មានទុែខទ្ធរណុធងនព់ពែច្លែ 
លបពយាជនប៍ាតប់ងត់ាមយបច់្ថង   កាមរុណឧបពមយរបីដូចពចារ  ។ 

ឈនេះនងិសខុឈនេះនងិសខុ  
ពរឿងែបុងលរួារការសតមថង    ដូចពោខ នពរតតងពលងលបឌិត 
រួរែំុលបកានព់ោខ នជីវតិ    សិែាការពិតបរមតទធម៌   ។ 
អឝីៗបីដូចជាខចីពរ     ដូចឆអឹងទពទតតបិទជរ័ 
កាមរុណបីដូចការតាងំរភ៌   ញាបញ័់រលបសូតពាយពាកា  ។ 
លទលទងរុ់ណធមា៌ងែថីសងប់   បានអឝីលរបស់ពឝចបត់ណ្ហា  
អស់ទុែខែងឝល់អស់លបាថ្នប     តលងពាយពាកាសុខពិតពហាង ។ 

ឈនេះអវមីនិខ្សមើឈនេះខលនួឯងឈនេះអវមីនិខ្សមើឈនេះខលនួឯង  
ច្លជដុោះពលើពតាប តបពញ្ញឆ តសតឝលជឹង   ទ្ធបខភស់ឥតដឹងខំលបឹងផាក តផវ 
ចងឈ់បោះចងខ់ភស់ចងព់ឈាប ោះពូតែ   ពលើពរលអតដរតតពិបាែពដើរ  ។ 
យែឈបោះចាញ់ាប មានអឝីលបច្ព   ឈបោះអបែដច្ទមានអឝីលានព់បើ 
ពបើឈបោះខវួនឯងពនោះពទើបលបពសើរ   ែំុឲ្រខននពលបើបពលមើតណ្ហា    ។ 
ខំាងសីលទ្ធនមានពឈាយ ោះឧតថម  ែំុភន័ថលចឡំរមួផសឥំសា 
នតំបែាមរគីពចញរែរោចា   ពដាយហិងាថ្នមានពរអតខ់ញុ ំ  ។ 
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ាភ នមយួធំណ្ហស់មានអឝីចពងអៀត   ពបើពៅពទើសពទៀតមានអឝីសមរមរ 
ពបើមនិសលងួមរុណធមរ៌លំ   ពទ្ធោះសីលប៉ែនុភបែំ៏លតូវបាតអ់ស់  ។ 
ផធោះតូចចពងអៀតអាចពលជៀតពៅបាន   ចពងអៀតសនថ នឥតមានចពនវ ោះ 
ពបើពារពធម៌អាចជួយ រពំដាោះ   លពោះធមជួ៌យ ពលបាោះឲ្រចិតថទូោយ  ។ 

ញញមឹញញមឹ  
ញញឹមពលរោះាគ ល់សង្វខ រពោែ   ញញឹមពលរោះពជារសងបព់រារចិតថ 
ញញឹមមា៉ែងពនោះពលរោះចរតិ   ញញឹមលបណីតពលរោះចិតថជា  ។ 
ញញឹមតស ូនឹងឧបសរគ    ញញឹមបំបាែព់សនមារ 
ញញឹមពាបាលអស់ពរាា   ញញឹមរាបា់ប ចិតថពមតាថ    ។ 
ញញឹមលពោះពុទន អាននធសួរ    ញញឹមាបរួ់រតាមធមយតា 
ញញឹមហឝឹែហាតក់ាតព់ទ្ធា   ញញឹមពសបហាមនិបាច់ហាត់  ។ 

ដងទង់ខពសល់អដងទង់ខពសល់អ  
ដងទងល់តងខ់ភស់ចាងំឆវុោះរសយី   លំអពចតិយច្នលពោះាាថ  
ពលបៀបដូចមែុដពពលជលំអែសលតា   ដូចហឝូងតារាលំអដួងតខ   ។ 
ទងជ់ាលបធ្លនអបែមានពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះ   បណុរលអខភងខ់ភស់មានទងព់ៅតែផរ 
ពមើលពីចមាង យែព៏ឃើញចាស់តដរ   ទងត់ាមដតងាបុណរតដលលបណីត ។ 
អបែមានសទ្ធន មិនទ្ធនខ់ាវ ងំកាវ    ពឃើញទងក់ាលណ្ហលជោះថ្នវ ែបុងចិតថ 
ទងឈ់រតំណ្ហងអបែាងសុចរតិ   បណុរខភងខ់ភស់ពិតឥតអាបរ់សយី  ។ 
អបែលបលពឹតថធម ៌ធមត៌តងលទលទង់   អបែែាងទង់ខភងខ់ភស់លបច្ព 
អបែអនុពមាទនជាអបែោវ តវយ័   ខភងខ់ភស់ផុតភ័យជាមយួអបែាង ។ 
ពបើពៅមានជាតិែម៏និអាបយ់ស   ចាបភ់ពខភងខ់ភស់រស់មានសំណ្ហង 
សីលទ្ធនែព៏ធឝើដងទងែ់៏ាង   រែាភសថុតាងខាងពសចែថីសុខ  ។ 

ោកអ់ាយសុង្ខា រ ោកអ់ាយសុង្ខា រ បរនិាិវ នបរនិាិវ ន  
អាកាសលតជាែធ់្លវ ែជំ់ពនរ   តាមតលពែទឹែហូរសូររងំ 
លសពណ្ហោះោលតលសតខកាអ តយំ់   តម៉ែ ឪពៅជំុសុខសបាយ  ។ 
ច្ថងពហើយនិងយបែ់នវងពៅ   បនសល់ទុែពៅពរឿងទ្ធងំឡាយ 
អបែាវ បប់ាតប់ងទ់្ធងំរបូកាយ   អបែរស់ខឝល់ខាឝ យជាធមយតា  ។ 
អងគលពោះលទងញ់ាណមានពតជោះ   សតមថងលបាប់លពោះអាននធថ្ន 
រពទោះតដលចាស់បរពៅណ្ហ   ពៅបានពដាយារអបឫសស ី  ។ 
តថ្នរតចាស់លាលំាពហើយ   មាប លអាននធពអើយមានមាអីំ 
ដូចរពទោះចាស់អបឫសស ី    វសាោប ថំយីតប៉ែតសិបពហើយ  ។ 
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ពលកាយលពោះអាននធលទងព់ចញផុត   ពីលពោះសមភុទនមនិយូរពឡើយ 
ពលកាយភតាថ ហារច្ថងលតងព់ហើយ   មារមនិែពនថើយាល់ាាថ   ។ 
ោប មំាញ់តខមាឃច្ថងអាទិតរ   ពពញបណ៌ូមពិីតច្ថងពនោះណ្ហ 
លពោះអងគលទងដ់ាែ់អាយុសង្វខ រ   ចំពរោះមខុមារលាពនោះឯង  ។ 
ពៅនបាោលពចតិយ    តែផរពវាលីពលៅែំតផង 
ែពលែើែធរណីលរបែ់តនវង    ផគរោនខ់ាឝ តត់ខឝងខធរអាកាស  ។ 
ពលកាយមែភិែខុជួបជំុាប     អងគលពោះភរោលទងប់ានលតាស់ 
សតមថងាថ្នអាច ររណ្ហស់   រមវែឹយា៉ែ ងចាស់លតាស់ឳោទ  ។ 
លទងប់ានលតាស់ថ្នសង្វខ រទ្ធងំឡាយ  តតងតតអនថរាយវនិសខូចខាត 
ចូរអបែទ្ធងំឡាយែំុបីលបមាទ   លបឹងតលបងសង្វឝ តឲ្រសពលមចការ  ។ 
ភាជនត៍ដលសយូនោប ងំដំដុតពដាយដី  តូចែថីធំែថីពៅឆអិនយា៉ែ ងណ្ហ 
ចុងពលកាយតតងមានែិរយិា   តបែធ្លវ យធមយតាពនោះជាការពិត  ។ 
យា៉ែ ងណ្ហជីវតិសពឝសតឝនិែរ   ពែយងចាស់មានលែរលឬបណឍិ ត 
ចុងពលកាយរតមងតតងតតាវ បពិ់ត   បាតប់ងជី់វតិែ៏យា៉ែ ងពនោះតដរ  ។ 
ជីវតិតថ្នរតមានលបមាណតិច   ពារពរែរពពចនឥ៍តពរចតែតលប 
ពីច្ថងពនោះពៅពៅលតឹមបីតខ    តថ្នរតលតូវតតបរនិិរឝ ន   ។ 
បីតខែនវងយា៉ែ ងរហ័ស    តសនពាែាថ យណ្ហស់លពោះលទង់ណ្ហណ 
ពវោជិតភវលឺទងចូ់លឈាន   ពហើយចូលនិរឝ នែណ្ហថ លច្លព  ។ 
ែបុងតខពិាខច្ថងអង្វគ រ    ោប មំាញ់ពវោចុងរាលតី 
ច្ថងដបល់បាពំែើតពពញបូណ៌មី   បរស័ិទលបុសលសីជំុពលតៀបលតា  ។ 
ទីលទងនិ់រឝ នពនោះតាងំពៅ    តែផរផវូវពៅកានែុ់សិនរា 
រាងំភបមំយួរូាលលពឹែា    មានផាធ ងំសិោពៅចពនវ ោះ  ។ 
ែំុថ្នពឡើយមនុសសពាយពាកា   សូមផពីទវតាឋានទ្ធងំអស់ 
យំពាែពបាែលបាណាថ យលសពណ្ហោះ  ោនែ់ពលែើែអស់ភពតផនដី  ។ 
ទីលទងនិ់រឝ នពនោះឥឡូវ    មានសថូបតាងំពៅលអលបិមលបិយ 
សមាគ ល់ទីតដលលពោះជិនលសី   និរឝ នពលើដីែុសិនរា   ។ 
ែបុងសថូបមានលពោះបដិមាថយ    ែាងយា៉ែ ងលអរួរលជោះថ្នវ  
តំណ្ហងលពោះសពលពោះាាថ    សថូែសថឹងកាយាតសនអាសូរ  ។ 
អបែពៅដល់ពិតចិតថដិតជាប់   ពឃើញដូចលពោះសពពៅលជពង្វ 
មានសផងចី់វរថ្នឝ យផាវ ស់បថូរ   ទឹែពនលតាហូរនឹែលពោះអងគ  ។ 
នឹែហាែដូ់ចជាពៅថយីៗ    នឹែលពោះជិនលសីពលបាសពលាចលសង់ 
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នឹែដល់លពោះធមល៌អផូរផង់    នឹែទ្ធងំលពោះសងឃអងគាវែ័  ។ 
ចាបត់ាងំអំពីច្ថងពនោះពៅ    សូមពដើរតាមផវូវលពោះអរយិៈ 
ពលកាមមវបល់ពោះធមដ៌ល៏តជាែ់   ផុតពីអនធ ែច់្នពួែមារ   ។ 
សូមឲ្រពោែអបែបានសូលតាថ ប់   លបវតថិារសពធលពោះភរោ 
បានសុខចពលមើនលរប់ៗ ាប     ែំុបីឃ្លវ តឃ្លវ លាណ្ហពឡើយ  ។ 

ដាំខ្ណើ រធមមយារតាខ្ៅរសលីង្ខែដាំខ្ណើ រធមមយារតាខ្ៅរសលីង្ខែ   
លសុែលសីលង្វក សមផរូបុណរ   ទឹែដីអរហនថពោែរងព់ៅ 
លពោះពុទនែល៏ទងធ់្លវ បយ់ាងពៅ   ភបខំភស់ពលជាោះពលៅលតជាែចិ់តថ  ។ 
តតទីតដលរួរឲ្រលជោះថ្នវ     រឺលពោះាាថ ពសថចអាណិត 
បនសល់លពោះធ្លតុច្ថវពិតៗ    ឲ្រពុទនបរស័ិទទ្ធងំលបុសលសី  ។ 
បានថ្នឝ យបងគំធ្លតុពីរនឡិ   ែបុងសុវណត មាលែពចតិយ 
បពងកើតសទ្ធន ទ្ធងំយបច់្ថង    ពដាយឧបនិសសយ័ផសពីំមនុ  ។ 
កាលពឃើញលពោះលសីពរធិលពឹែស   ដាែចិ់តថឲ្រនឹែលពោះមានបុណរ 
លទងម់ានែរណុ្ហបញ្ញដ រុណ   វសុិទនិរុណពលបៀបពំុបាន   ។ 
ពពលថ្នឝ យបងគំលពោះនោដ    ឧណាី សធ្លតុដ៏ពថកើងថ្នក ន 
ហាែដូ់ចអតណថ តផុតពីាទ ន   ពលរោះមនិនឹែាយ នបានមែដល់  ។ 
ទ្ធងំអែខែធ្លតុច្ថវបវរ    លពោះពែសធ្លតុែល៏ែបានយល់ 
អបែជួបពិតជាបុណរឲ្រផល   តដលមហាែុសលពែើតពលរោះពហតុ ។ 
ពុទនាទ នពិពសសមានមយួពទៀត   រឺលពោះទនថធ្លតុលអលតតដត 
រងែ់បុងពកាដឌមាសខភស់មយួតម៉ែលត   វនធ មនិតឆអតពទមាច ស់ច្ថវ   ។ 
ដំបលូលបែម់ាសលអអាច ររ   ពិតានមានផាក ច្មមលបាបីំ 
ពធឝើពីមាសសុទនរងុពរឿងច្លែ    រចនពដាយច្ដជាងលបណីត  ។ 
ជាទីសកាក រៈបជូា     តមកល់ទនថ លពោះលទងឫ់ទនិ 
ចងកូមាថ ំពលកាមលអពពែពិត   ភវពឺផវែវចិិលតដូចផាក យលពឹែ  ។ 
ទីតដលបរស័ិទចារំហូត    ភបសុំមនែូដលអពនវឹែ 
ខភស់តមនតតពៅចាញ់ចិតថនឹែ   រឭែដល់ាប មលពោះបាទច្ថវ  ។ 
មនុសសមាប ជាពលចើនទ្ធងំពែយងចាស់   តស ូខាវ ងំណ្ហស់លបឹងយបច់្ថង 
អបែខវោះោរពឡើងរែព់លាមច្ដ   រិតថ្នពទ្ធោះែសយ័ែម៏និាថ យ  ។ 
ចំតណែជនជាតិលសីលង្វក     តលសែនមាក រពីចមាង យ 
ជាមយួពួែពយើងយា៉ែ ងសបាយ   ថ្នពរមែថ្នឝ យបងគំលពោះ   ។ 
បរស័ិទតខយរពយើងពឹងពឈើលចត់   លបសិនពបើអត់មខុជាសធោះ 
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មនិង្វយពឡើពទលពោះរុណមាច ស់   ពលរោះភបខំភស់ណ្ហស់ែបព់វហា  ។ 
ពពលពឡើងពៅដល់ចិតថលអាអ ត   វនធ លពោះបាទពដាយលជោះថ្នវ  
លកាបថ្នឝ យបងគំជល់សិរា   ពលើាប មបាទ្ធលពោះពុទនច្ថវ  ។ 
យបល់តជាែធ់្លវ ែស់ពនស ើម    រង្វញ័រពថវើមអាសូរច្លែ 
ដល់ជនាយ នទីាប ែអ់ាលស័យ   សលមាែផាធ ល់ដីឥតអឝីបាងំ  ។ 
ពួែពយើងពលជៀតតណនែបុងបនធប់   រងព់រងលែ់ស បព់លរោះងុយខាវ ងំ 
ណ្ហមយួពឡើងភបអំស់ែមាវ ងំ   ចាតំតភវលឺាងនឹងអាលពងើប  ។ 
ពៅថ្នឝ យបងគំលពោះបាទ្ធ    ពពលនមាក រចិតថរពំភើប 
ពលតែអរសបាយហាែ់ដូចពទើប   ពងើបពីឋានពលកាមមែសួា៌  ។ 
ពពលពនោះអរណុចាងំរសយី    បចចូសសមយ័ពយើងនាំប  
ឈរចាពំារពសូលតវនធ     តបរពៅបរ៌ូទិសច្ថងរោះ   ។ 
តមែជនជាតិលសីលង្វក     លបទែសណិបូជាច្ដសំពោះ 
ពារពពលើែទូលចង្វា ន់លពោះ   ថ្នឝ យចំពរោះមាច ស់ដម៏ានរុណ  ។ 
តាងំពីលពោះអងគចូលនិរឝ ន    បរស័ិទថ្នឝ យទ្ធនជាបនិ់រនថរ ៍
ពសយើពុទនសែរាជជាងពីររន់   រិតទ្ធងំពលកាយមនុរាល់ៗច្ថង  ។ 
ចុងពលកាយឳនកាយថ្នឝ យបងគំ   ោទីឧតថមបាទ្ធច្ថវ 
របូកាយោង យពិតចិតថអាល័យ   មនិដឹងមានច្ថងណ្ហជួបពទៀត  ។ 
មាច ស់ពអើយពទ្ធោះបីពឃើញតតាប ម   ចិតថនឹែដិតដាមមនិរោត 
សូមជួបច្លតរត័បលរប់ៗ ជាតិ    ែំុបីឃ្លវ ងឃ្លវ តខុសលបាថ្នប   ។ 
ពពលចុោះពីភបែំដូ៏ចពឡើង    ឈចុឺែច្ដពជើងសពឝកាយា 
ប៉ែតុនថែមាវ ងំចិតថលជោះថ្នវ     សបាយអាច ររពភវចឈចឺាប់  ។ 
ពយើងោែូឡុមបពូចញោង យពហើយ  រាលតីចុងពលកាយហាែផ់ាថ លំបាប់ 
ឲ្រនឹែលង្វក មហាែំណប់    នឹែយបចុ់ោះអព័មពពលពឡើងភបំ  ។ 
ពីច្ថងពនោះពៅពទ្ធោះពៅោង យ    ោចាចិតថកាយខំបនធុ ំ 
ពាយាមាថ ប់ធមព៌ហើយអបរ់ ំ   ពធឝើទ្ធនសីលផសបំជូាលពោះ   ។ 

ឋាននរតរតនៈឋាននរតរតនៈ  
លែុងររាណសីទឹែដីពរធិសតឝ   ែបុងសងារវដថបំពពញបារមី 
លពោះបាទលពហយទតថលរងតដនកាសី   លពោះពរធិសតឝច្ថវបសួជាតាបស  ។ 
ឥសិបតនៈច្លពមរិទ្ធយា    ាទ នលពោះភរោលរបអ់ងគទ្ធងំអស់ 
សតមថងធមយចែកពលបាសពួែតាបស   អរយិមរគខភងខ់ភស់បឋមពទសន  ។ 
អាាឍបណុត មចី្ថងែំពណើ តធម៌   ពទសនបវរមជឈមិយាលតា 
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ច្ថងខួបែំពណើ តលពោះធមព៌ទសន   បរស័ិទលជោះថ្នវ ថ្នឝ យផាក ពចតិយ  ។ 
អាាឍបណុត មចី្ថងែំពណើ តសងឃ   សរណៈពពញអងគសងឃរលមបបី់ 
ឋានច្លតរតនៈែបុងតដនកាសី   អាាឍបណុត មអីាាឡាបជូា  ។ 
ពចតិយលពោះយសខភស់ពលរោះសសរ   យសបានាថ ប់ធមត៌លំដាបា់ប  
ឯហិភែិខុពដាយលពោះភរោ    លពោះយសបានជាសងឃលពោះអរហនថ ។ 
ហាសិបបនួអងគសមាវ ញ់លពោះយស   មែបសួទ្ធងំអស់ច្លពមរិទ្ធយវន័ 
ឋានច្លតរតនៈឋានលពោះភរវន័ថ   លតាស់លបាបអ់រហនថពចញផាយពទសន ។ 
ខញុ ំថ្នឝ យបងគំឋានច្លតរតនៈ    ពដាយចិតថពាយ ោះសយ័លរនឹែលពោះាាថ  
នឹែលពោះអរហនថនឹែធមព៌ទសន   ខញុ ំសូមលបាថ្នប ផុតកាមពោែិយ  ។ 

តមែលខ់លនួខ្ោយរបនពតមែលខ់លនួខ្ោយរបនព 
ការពលើែតមកល់ខវួនពដាយលបច្ព   មាននយ័លតូវយល់តមកល់យា៉ែ ងណ្ហ 
មនិតមនពលរោះលទពរយសស័ែថិបរោិរ   ឫអតួឡូឡាសង្វា បានពឈាយ ោះ  ។ 
ការតមកល់ខវួនមនិពួនពធឝើបាប   ខវួនមនិធំុោអ បបាបែមយបាបពលាោះ 
ជីវតិាវ បព់ៅពឈាយ ោះលអពៅរស់   ជីវតិខភងខ់ភស់ាវ បរ់ស់លបច្ព  ។ 

តាមខ្ហតបុចចយ័ចេុះតាមខ្ហតបុចចយ័ចេុះ 
រួរហឝឹែហាត់   ឲ្រពចោះលយម    លពមពយារយល់ 
ពចោះលបរល់   ការខុសលតូវ    ពៅឲ្រចិតថ 
ទូនយ នខវួន   ឲ្រមាមំនួ    ាគ ល់ការពិត 
ែបុងជីវតិ    ពិតផុតទុែខ    សុខតលាពលាើយ ។ 
ែំុចាបំាច់    ចងត់ែតលប    ពរឿងខាងពលៅ 
ឲ្របានលតូវ   ពៅតាមចិតថ    ច្នខវួនពឡើយ 
ពហតុបចចយ័   ច្ចបរូរបវង់    ផចងព់លសចពហើយ 
លុោះដល់ពលតើយ   ពសផ ើយែថីទុែខ    សុខឧតថម ។ 

តារារាបរ់យចនទមយួភលជឺាង 
ផាក យពលចើនអពនែ   រោះពៅពពញពមឃ   ពតើលបពយាជនអ៍ឝី 
ពលរោះមនិអាចញុាំង  ច្សផពមយ រាលតី    ឲ្រភវាឺឝ ងច្សឝ 
     ចាែែថីអននកា ។ 
អបែមានបលុតពលចើន  តតមនិចពលមើន    ដល់ពូជពងា 
ពលចើនតតបលុតរល   នរំាលពៅថ ផា    ពតើនឹងលបាថ្នប  
     បលុតពនោះឬពទ ។ 
ពទ្ធោះបលុតតតមយួ   តតអាចពលើែសធួយ   រិតរូរាប នព់របរ 
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ឲ្រមាថ យឪពុែ   ខភស់មខុនឹងពរ    យសស័ែថិខភស់ពទឝ 
     ពលរោះបលុតពិសី ។ 
ដូចដួងចក្រនធ    តតមយួអង្វគ     ពៅតសនលបច្ព 
ពពញវងល់តចង់   ចាងំតចងរសយី    អាចញុាងំរាលតី 
     ឲ្រលសស់លតកាល ។ 

តោុការកមម 
 ែំណ្ហញ់រោិះលបិតតផតិចងម់ាន   ពធឝើបាបបំរនឃ្លវ នចង់លអ 
 លបលពឹតថអាលែែត់ផតិខាវ ចលែ    រស់ឥតសីលធមចិ៌តថអលបិយ  ។ 
 អបែលែពធឝើពចារលួចពលរោះឃ្លវ ន   ចុោះពចារអបែមានលួចពលរោះអឝី 
 មានពិសដូចពស់រស់នភំយ័   ាវ បព់ៅអវចីិពលរោះតណ្ហា   ។ 
 ែមយអបែកាតែ់ថីពរឿងសតឝពោែ   ឥតសីុសំណូែឥតមាុ 
 កាតយុ់តថិធមត៌ាមពហតុការណ៍   លបលពឹតថយា៉ែ ងណ្ហបានយា៉ែ ងពនោះ  ។ 
 ែំុាងទុចចរតិតផតិចងត់ឆអត   ែំុពធឝើជាពលបតខវួនជាមនុសស 
 ែំុចងព់ាយតតឈាមនិងខធុោះ   ពបើពិតជាមនុសសលតូវមានសីល  ។ 

ខ្តជេះរពេះពទុធខ្តជេះរពេះពទុធ 
លពោះសុរយិារងុពរឿងពពលច្ថង    ចនធពពញបណ៌ូមរីងុពរឿងពពលយប់ 
អងគែសលតលទងព់លរឿងរងុពរឿងនរបថិ៍   អបែចូលឈានលរបរ់ងុពរឿងាសន ។ 
លពោះពុទនរងុពរឿងពដាយពតជោះបណុរ   ពតជោះច្នរុណ ពតជោះសីោ 
ពតជោះលពោះធម ៌ពតជោះបញ្ញដ     រងុពរឿងអាច ររទ្ធងំយប ់ទ្ធងំច្ថង  ។ 

រតវូជយួខលនួឯងរតវូជយួខលនួឯង 
បរពិភារបាយទឹែ   រាល់ពពលោង ចលពឹែ   បំបាតព់លសែឃ្លវ ន 
ពបើមនិហូបពទ   ពិតជាមនិមាន    អបែទទួលទ្ធន 
     ជំនួសពយើងបាន ។ 
យា៉ែ ងណ្ហែិពលស  ែណ្ហថ ញ់ចាែពលសោះ   ពៅែបុងសនថ ន 
លតូវខំដុសខាត់   ខវួនឯងែំុខាន    ញាតិទ្ធងំប៉ែនុយ ន 
     ជួយ ពំុបានពឡើយ ។ 

រតវូស្លា លអ់វកី្ដលគរួរតវូស្លា លអ់វកី្ដលគរួ  
ទឹែថ្នវ ឈូែដុោះឆវុោះពឃើញបាតដី   ទឹែលអែម់ានលតីឥតដឹងធំតូច 
មនុសសពមើលខាងពលៅឥតដឹងខិលខូច  លសពដៀងឬដូចរួរពមើលឲ្រោង យ  ។ 
លអពឆើត លអរនម់នុថពសបហ៍ស័ែថិសិទនិ   ពរឿងពីពលពងលពឹទនឥតរិតខឝល់ខាឝ យ 
ខនននពំែើតាវ បពំុ់ពចោះជិនណ្ហយ   ធ្លវ បធ់្លវ ែអ់បាយមានចាតំដរពទ  ។ 
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ចិតថឥតខនថីរហ័សខឹងពលកាធ   ចិតថអបែលងងព់ោតោបព់ជឿរែរពរ 
រលពៅែំុពៅស ូពៅទំពនរ   សអបរ់ែរសថីពជរែំុនិយាយពលង  ។ 
ែំុដាពំដើមលាុងពៅែបុងាររ   ែំុយែដំុថយចលមាញ់រែពលបង 
ែបុងតលសដាលំសូវែំុដាពំដើមតលតង   ពបើខឝោះអំតបងែំុបំតបែោប ងំដី  ។ 
ែំុចងព់ធឝើពពទរែបុងពភទជាសងឃ   ែំុពធឝើតាមចង់បាតប់ងខ់នថី 
លសឡាញ់ចីវរែំុាថ បរ់ែរលសី   ែំុយែលែបីចងតែផរែូនពចែ  ។ 
ែំុអាងទ្ធល់លចែពរលថ្នពភវចរិត   ែំុអាលទុែចិតថសតឝពស់ចតមវែ 
ែំុយែពងមាន់ពៅពផញើនឹងតែអែ   ែំុចាចំ្ថងតសអែជីវតិមនិពទៀង  ។ 
អំពពើែុសលតមកល់ឲ្រលតង់    ែំុឲ្រលិចលង់បាតប់ងរ់បូរាង 
ែំុឭផគរោនច់ាែព់ចាលទឹែរង   ធមយជាតិមនិពទៀងជួនពភវៀងជួនរាងំ ។ 

នរតគណុនរតគណុ 
ាគ ល់ច្លតរុណ   នរជនពនោះ    ពឈាយ ោះបណឍិ ត 
ពលរោះរំនិត   រិតពឃើញលតូវ    ផវូវែុសល 
ាគ ល់លពោះរុណ   ទុនច្ថវថ្នវ     ាយ នអឝីដល់ 
ាគ ល់ពហតុផល   យល់ដឹងចាស់    លពោះរុណបី ។ 
ពែើតមែបានរស់ពលរោះរុណតម៉ែ   ពោែថ្នប ែថ់បមតថចិតថពសបហ៍លបណី 
ធំពឡើងពៅពរៀនមានវជិាជ លផ ី   រុណលរូលបុសលសីរួរច្លពារព  ។ 
ដូន តា មងី មា ដូចជាតម៉ែ ឪ   លបឹងពលបៀនលបពៅចាែពមវ ឧបលទព 
រុណច្ថវទ្ធងំបីលបច្ពដូចមវប់   លតជាែច់្ថងយបរឺ់មវបល់ពោះធម៌  ។ 

ខ្ៅក្កោចោ់បខ្ៅក្កោចោ់ប 
ចិតថពអើយចិតថខឹង   ចិតថឯងខំលបឹង    ដុតខវួនឯងពៅ 
ចិតថពអើយចិតថរល  នរំាលផាពៅថ     ចិតថឯងពនោះពមវ  
     ជាបព់ៅែិពលស ។ 
ចិតថពអើយចិតថបាប   ចិតថឯងពនោះដាប    ពដាយែវិនោអ បពឆអោះ 
ចិតថពអើយចិតថចង់   បំណងយា៉ែ ងពនោះ   ចងព់នោះមនិពចោះ 
     ចបអ់ស់ែថីចង ់។ 
ចិតថពអើយចិតថពោភ  ពទ្ធោះបានបរពិភារ   ែព៏ៅលតាចល់តង់ 
លតាចព់ៅលតាចម់ែ  រែបានដូចបង់    ដែែរហង់ 
     បាែព់រោះដតដល ។ 
ចិតថពអើយ ពអើយចិតថ  រួរណ្ហស់តតរិត   រែផវូវពរចតែ 
ខញុ ំអឝីែល៏ាន់   ជាងខញុ ំពៅតែ    តណ្ហា ពនោះតដរ 
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     ពៅតែដាចដ់ាប ។ 
ថាន ាំរកាចតិតថាន ាំរកាចតិត 

របូលអសរាងរួរលសឡាញ់    តតចាញ់លអចិតថរំនិតជា 
មនិយូរប៉ែនុយ នរបូជរា    ឯចិតថលអជាមនិចាស់ពឡើយ  ។ 
ចូរែូនលបុសលសីែំុបំពភវច    ធមច៌្ថវជាងពពលជនដំល់ពលតើយ 
មានរបូមានពរារឥតលាែពសផ ើយ   ែូនពអើយលពោះធម៌មនិពចោះឈ ឺ  ។ 
ពបើែូនពរៀនធមអ៌បរ់ចិំតថ    លបលពឹតថសុចរតិចិតថែូនភវឺ 
ជីវតិលតូវាវ បរ់បូលតូវឈ ឺ    ប៉ែតុនថចិតថភវមឺនិាវ បព់ទ   ។  

ថាវ យបងាាំរពេះរតនៈនរត 
សូមលកាបសំពោះអងគលពោះសមាយ    សមភុទនែរណុ្ហសតឝែបុងភពច្លត 
លពោះអងគលតាស់ដឹងពដាយបញ្ញដ ច្ថវ   រុណលកាស់ពពែច្លែឥតបីឧបមា  ។ 
សូមលកាបសំពោះអងគលពោះធមាយ    រុណឥតរណនលសង់សតឝពោកា 
សូមលកាបសំពោះលពោះសងឃច្ថវថ្នវ    តលសបណុរអាច ររតថាសនទុែ ។ 
នត្ថ ិខទ្ធសសខោ គខហា   ពលាោះភយ័សវនព់ាវ ជាងពចារចូលលសុែ 
រឺពលាោះពលែវពលកាធលង់ពោតនមំខុ   ពលាោះអស់ែថីសុខពលាោះាយ នអឝីដូច  ។ 
អត្ត ហខវ ជិត្ ំខសខយោ   ែបុងខវួនមានពចារពទ្ធពាែំហូច 
ឈបោះខវួនឯងបានពែសមែានថរងុពរាចន៍  លអាយ នអឝីដូចលបពយាជន៍អាច ររ  ។ 
អខោក ខធន ជិខន ខោធ ំ   លពោះអងគលទងត់ាងំលពោះធមព៌ទសន 
ឲ្រលោះពលកាធពលាោះរស់ពដាយពមតាថ    ឈបោះពលកាធឫសាពដាយការមនិពលកាធ ។ 

ទងជ់័យរពេះពទុធស្លសនទងជ់័យរពេះពទុធស្លសន 
ខនថីតលបថ្នការអតល់ទ្ធ ំ    រងឹមាលំអលសស់ដូចជាទង់ 
រែាែុសលឲ្ររងវ់ងស    ពមតាថ ដូចទងប់ែរ់វចិ   ។ 
ពមតាថ ខនថីរូសមស័ែថិ    មនិមានថ្នប ងំថ្នប ែអ់ឝីបនថិច 
រឺអពទ្ធសៈច្ថវជាងពពលជ    ែពមធចសលតូវពៅែបុងខវួន   ។ 
តខសែតញ្ដូ បងាូតទង់    លទលទងប់ារមីឲ្រមាមំនួ 
បញ្ញដ ជាដងយា៉ែ ងស បសួ់ន   ខរល់បែអ់លងួនរឺពោែធម៌  ។ 
សតិជាលរឹោះែបែ់បុងដី    ដងទងា់យ នអឝីលតូវញាប់ញ័រ 
ទងប់ែរ់វចិរពំលចពណ៌    ទទួលពោែធមទ៌្ធងំលបាបីំ  ។ 
ពខៀវ ពលឿង លែហម ស ហងសបាទ   ពណ៌ពផវែលសស់ាអ តចាងំរងស ី
ជាផលសពលមចពីបារមី    សីលជាតផនដីលទដងទង់  ។ 
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ទសសនៈគួរពចិារណាទសសនៈគួរពចិារណា 
អតទភាពជីវតិអាចឋតិពៅបាន   លែឹតរលែមវតថមានកាយពហើយនិងចិតថ 
តច្មវច្នមនុសសែមភស់ជីវតិ    វបផធមរំ៌និតរិតាងសងគម  ។ 
សងគមលូតោស់ពលរោះយុតថិធម៌   បរុគលភាពលអពលរោះការអប់រ ំ
សីលធម ៌រុណធម៌រឺជាលទនំ   សងគមសុខានថមានសនថិភាព  ។ 
មនុសសលរប់អាតាយ លបាថ្នប ែិតថិយស   រស់ពរៀន ពរៀនរស់ខភស់ពដាយមារយាទ 
មនិតមនពដាយលទពររាបច់្ថវពថ្នែទ្ធប  មានឥសសរភាពពរៀបរយជីវតិ  ។ 

ទ្ធទ្ធនងិ មាន ់
ទ្ធរងត់តជាទ្ធ     មនិកាវ យជាសតឝដច្ទ 
ចងខុ់សពែើតទុែខភយ័    លអលបច្ពនយ័លតងពិ់ត   ។ 
ចំណងឲ់្រសមពហតុ    ចាស់លែតឡតពរឿងជីវតិ 
ែំុចងត់ែការពិត     អបរ់ចិំតថពិតបានសុខ   ។ 

ទ្ធរណុស្តសតីទ្ធរណុស្តសត ី
រំរជីូវតិែលមិតោសន    រពលមាងតណ្ហា រលមាមជីវតិ 
រមាវ នចងោ់ង ញ់ែំណ្ហញ់ាឝ ញសឝិត  ែពតវ បាងំបិទែលមតិភពថយី  ។ 
ែំពណើ នពភារផលែំណល់វណត ៈ   រំនរមាសលបាែអ់នធ ែព់ោែិយ 
ែំហឹងខវួនឯងែំតហងាយ រតី   ែំហុសអលបិយែំតហងចិនថ   ។ 
ែំណល់បាែភ់ាវ តែំ់ណត់ទុែខភយ័   ែំតណខុសន័យែំណួចបញ្ញា  
រំនំុរំុែួនរំនិតឫសា    រំនូសពសបហារំនបាបចង  ។ 
កាលពៅផធោះសវឹែដំបលូធវុោះធ្លវ យ   រិតថ្នមនិង្វយរែបថីដូចបង 
បាងំពភវៀងឲ្រអនូបីែូនលតែង   ពភវៀងយបម់ថងៗបងឥតនិក្រនធ   ។ 
កាលពៅពនឿយហតែ់មសតល់ែីលែ   មានចិតថពាយ ោះសរដល់ាប និងាប  
ពលកាយពពលរែបានមានលទពរធូរធ្លរ  តបរពភវចភរយិាពៅមានលសីថយី  ។ 
មាសលបាែស់មផរូផាវ ស់បថូរលបពនន   ពនោះជាទ្ធរណុសលមាបក់្រសថី 
ែូនឈយឺបា់ង តប់ាតល់សពមាលបថី   ពធឝើឲ្រលទូងលសីចំតបងពពែច្លែ  ។ 
ការង្វរក្រសថីាយ នអឝីធងនព់ទ    តតាយ នទំពនរពទែបុងមយួច្ថង 
ពបាសជូតសមាអ តពបាែរែញ់ាបច់្ដ  ដាសំវតែច្ចបសលមាបល់រួារ  ។ 
ការង្វរពលចើនពិតលសីឥតសំណ្ហង   ពលរោះឥតភសថុតាងផលច្នែិចចការ 
ោងចានដុសោប ងំឥតមានខវឹមារ  ពធឝើមាូបអាហារហូបអស់ាយ នសល់ ។ 
ជាតិជាក្រសថីមានភយ័ពលចើនយា៉ែ ង   ពបើមានសំណ្ហងអាចធូរែងឝល់ 
ពពលជួបវបិតថិបនាតត់ាមខរល់   ពពលមានែងឝល់រែធមម៌ែកាត់  ។ 
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ពមាហៈចាត់តចងតតងនវំពងឝង   ទំនស់ទ្ធស់តទងតតងមានវបិតថិ 
ធមយៈលរប់យា៉ែ ងតតងតតមានអតទ   លរបក់ារបដិបតថិតតងមានទិសពៅ ។ 
ពភវើងលែុងឬតលសតតងតតមានតផសង   ចិតថឥតពចោះតលែងតតងនហំយងពៅ 
សុរយិាចាងំតចងតតងមានែពតថ    របអ់បែលងងព់មវ តតងតតវនិស  ។ 
ចនធចាែពពែតតងចាងំរសយី   ផុតពពលរាលតីសុរយិាតតងរោះ 
បជូាលពោះពុទនតតងមានពតជោះ   បជូាធមល៌ពោះតតងមានបញ្ញដ   ។ 
លពោះធមត៌មនពិតឥតរិតលបុស លសី   អបែមានាយ រតីពារពលជោះថ្នវ  
លទលទងល់ពោះធម ៌ធមត៌តងរែា   ឆវងវដថសងារដល់ពលតើយសុខានថ ។ 

ទពីងឹដ៏របខ្សើរ 
លពោះចនធអាទិតរឥតពរ ើសមខុ   បំភវលឺរបល់សុែពខតថនិរម 
ធមល៌ពោះសមភុទនដឧ៏តថម    ពលបាសជនតូចធំលរបវ់ណត ៈ  ។ 
ឲ្រតតជាអបែមានសទ្ធន     ែំុពៅរញួរាពដាយពសធើរាធ ែ់ 
ផចងចិ់តថខំាថ ប់ពដាយពាយ ោះសយ័លរ   នឹងបានពំនែ់លបពសើរច្លែ  ។ 
ការាថ បក់ារអានការសិែា   រិតពិចារណ្ហពទើបលបច្ព 
លតិោះរោិះលអិតលអននូ់វពសចែថី    ពទើបបានយល់នយ័ចំខំពនោះលអ  ។ 
ពហើយអាចបាននូវទីពឹងពិត   ពឹងែបុងជីវតិដ៏បវរ 
រឺពឹងអំណ្ហចច្នលពោះធម៌    ទីពឹងមាលំអែបុងសងារ   ។ 
ពឹងធមជ៌ាាភ នយាននពំៅ   ពឹងធមជ៌ាផវូវចរយាលតា 
ពឹងខវួនបដិបតថិនូវធមអ៌ាថ៌    ពឹងលពោះាាថ បង្វា ញផវូវ  ។ 
ពឹងសងឃរួរដល់ទែខិណ្ហ    តដលបានរែាាសនពៅ 
ពឹងទ្ធនពឹងសីលវតថលតឹមលតូវ   អាចនខំវួនពៅពដាយលបពសើរ  ។ 
ទីពឹងដច្ទែបុងពោកា    ទីពឹងណ្ហៗែពំុ៏ពសយើ 
ពទ្ធោះែូន លបពនន សមាវ ញ់ ពែវើ   តតមយួដំពណើ រែបុងអតទភាព  ។ 
ប៉ែតុនថរតនៈតែវទ្ធងំបី    ពនោះមានតច្មវឥតអឝីពលបៀប 
ពយាងជនខភង់ខភស់ឬពថ្នែទ្ធប   ដរាបពរៀងរាបដល់និរឝ ន   ។ 

ទកឹនងិទកូ 
ទឹែអាចឲ្រទូែអតណថ តពៅមខុ   ជិោះយានបានសុខលសណុែកាយា 
តតទូែអាចលិចចុោះែបុងជលា   ផាថ ចប់ងស់ង្វខ រពដាយារទឹែតដរ ។ 

ទកឹហូរគ្នម នរតឡប់ទកឹហូរគ្នម នរតឡប ់
ពពែរាតប់ាតោ់ង យពៅ    សង្វខ រមនិពៅពៅតាមច្ថង 
ទឹែធ្លវ ែច់ាែភបំពំុអាល័យ    ជីវតិតសនច្ថវចាែជីវ ី   ។ 
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ទឹែហូរធ្លវ ែពិ់តឥតលតឡប់   ពទ្ធោះធ្លវ ែដ់ែព់ទើរពលើរិរ ី
យសខភស់ញាតិរស់ជំុមូលមរី   ចាែទីចុោះទ្ធបវនិសលរត់  ។ 
ច្លពធំមានលមឹរទឹែមានលតី    ពវហាបែសហិីចពហើរាធ ត់ 
ពោែធមល៌បាបីំអឝីពទៀងទ្ធត់   ច្លតលែខណ៍លបាែដតលជែសង្វខ រ  ។ 

ទកុចតិតខ្មតចបានទកុចតិតខ្មតចបាន  
ពោែពៅហាឝ យធំមានខញុ ំបពលមើ   បង្វគ បល់បាបព់លបើបពលមើែិចចការ 
ទ្ធស់តតពៅហាឝ យជាខញុ ំតណ្ហា    ែិពលសលតួតលតាលទូងតឹងពសធើរពលបោះ ។ 
ចងរ់តព់ៅណ្ហែម៏និសុខតដរ   រឺលុោះលតាតតរតពី់ែិពលស 
ពទ្ធោះមានឬលែែែំុ៏លបតហស   តផតិអីពោែពនោះពលកាមអំណ្ហចែមយ ។ 

ទាំនញួរពហមទាំនញួរពហម 
លពោះលពហយឈរយំនឹែលសពណ្ហោះ   លពហយយំពលរោះអស់ែថីសងឃមឹ 
ទឹែតភបែតលជែភក្រែថធ្លវ ប់ញញឹម   ទុែខឥតអឝីផធឹមពពលពនោះមថង  ។ 
លពហយវហិារធមទ៌្ធងំបនួ    រិតថ្នមាមំនួអាចចមវង 
ែូនសងួនឲ្រផុតែថីមរួហយង    ដល់ពលតើយសុខផងលុោះមរណ្ហ  ។ 
ឥឡូវមនិបានដូចការរិត    លពហយឈរអាណិតបលុតសងារ 
ពឃើញែូនធ្លវ ែ់ខវួនរួរអនិចាច    បងកបញ្ញា ែបុងជីវតិ   ។ 
ឈវែត់លផងពបា៉ែ ពបៀាប រូែន   វងត់លផងបារបនងបង់ងឹត 
ងងល់វលិវល់ែបុងរំនិត    លបលពឹតថទុចចរតិឥតពិចារណ៍  ។ 
ែូនកាវ យជាមនុសសបាតសងគម   លទូងតម៉ែពៅថ ងំលែំពខាវ ចផា 
ដូចភបសំងកតព់លើឳរា    ខាយ សញាតិកាែបុងភមូលិសុែ  ។ 
ពទ្ធោះជាយា៉ែ ងណ្ហែព៏ដាយែថី   មាថ យែបុងពោែិយឥតពរ ើសមខុ 
លបាថ្នប ឲ្រែូនបានែថីសុខ    រចួផុតចាែទុែខលរបព់វោ  ។ 
ពទ្ធោះមាថ យលំបាែច្លែយា៉ែ ងណ្ហ   សូមែូនសងាររចួចាែពពៀរ 
រចួពីរំនិតរិតរោ    ជាមនុសសលអែបុងសងគម   ។ 
ទឹែតភបែជនព់ជារហូរពជាែភក្រែថ   សូមជួយ ពញ្ញដ ែចិ់តថែូនខញុ ំ 
ឲ្រតែខវួនបានយា៉ែ ងស័ែថិសម   ជួបែថីសុខុមតពរៀងពៅ   ។ 

រទងរ់តាសដ់ងឹរទងរ់តាសដ់ងឹ 
កាលលពោះសទនតទដ៏មានបណុរ   លពោះជនយលរបដ់បល់បាមំយួលពោះវសា 
លទងព់ាយរាជរជួសលពោះបិតា   លរបល់រងរដាឌ ែបិលពសថុ   ។ 
ជាមយួលពោះនងយពាធ្លរា   ពិមាភ ែសលតីយ៍លសីលអលសស់ 
លបពសើរពលើសលសីសបំទ្ធងំអស់   លបែបពដាយយសពថកើងណ្ហស់ណ្ហ ។ 
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លុោះដល់លពោះជនយបានលរបធួ់ន   ច្មមលបាបំនួលពោះវសា 
លទងប់ានឳរសមយួច្ថវថ្នវ     នមថ្នរាហុលលអលបិមលបិយ  ។ 
ែបុងច្ថងរាហុលពែើតពនោះមញិ   លទងព់ចញបពឝជាពដាយឃ្លយ តខយី 
បចឆិមបដិបតថិតឹងពពែច្លែ    ពដើមផឲី្រោប់បានលតាស់ដឹង  ។ 
ពលកាយពពលលទងល់ោះលពោះែិរយិា   ទុែករៈពនោះណ្ហលទងរ់ពឹំង 
មជឈមិបដិបតថិបានលតាស់ដឹង   ធមច៌្ថវឥតថវឹងដព៏ែសមែានថ  ។ 
ពៅនច្ថងពុធពពញបណ៌ូមី    ពិាខរងសរីកាបាន 
ជាសពឝញ្ដូ ពុទនពថកើងថ្នក ន    លពោះញាណលបាជញពលបាសឆវុោះពោកា ។ 
ពៅពលកាមពដើមពរធិ៍មានមងគល   ពៅលតងម់ណឍ លពឈាយ ោះរយា 
តែផរពឆបរនទីពនរញ្ជរា    បានជាលរូលរបស់ពឝភពបី  ។ 
ទីលទងល់តាស់ដឹងពនោះលពោះបាទ   អពាែនថពសថចតផនដី 
លទងា់ងលពោះសថូបលអលបិមលបិយ   សមាគ ល់ទីដីលទងល់តាស់ដឹង  ។ 
ខញុ ំសូមលកាបថ្នឝ យបងគំវនធ     ពោភ ោះលពោះភរោជាទីពឹង 
លពោះអងគឈបោះមារពហើយលតាស់ដឹង   សមវងឹពលតើយនយនិរឝ នពិត  ។ 
សូមបណុរតដលពយើងរបួរមួាប    ពាយាមពុោះររទ្ធងំោង យជិត 
ពទ្ធោះពៅថ រង្វយប់ងងឹត    លបឹងអស់កាយចិតថតផតិលជោះថ្នវ   ។ 
សូមបណុរទ្ធងំពនោះជួយ នមំខុ   ឲ្រឆវងផុតទុែខដូចលបាថ្នប  
សូមឲ្របានពែើតជាតិណ្ហៗ   ជួបទ្ធនា់សនលពោះលទង់ញាណ ។ 
សូមែំុឲ្រជួបភយនថរាយ    ពរាាទ្ធងំឡាយែំុឲ្រមាន 
សូមែំុឲ្រជួបការអតឃ់្លវ ន    រហូតនិរឝ នែំុខានពឡើយ  ។ 

  
រទងរ់បសតូរទងរ់បសតូ 

កាលលពោះសទនតទអមាច ស់ច្ថវ    ពសថចចុោះចាបច់្ផធច្នលពោះមហា 
មាយាពទវពុីទនមាតា    ពៅោប រំកាពពញបណ៌ូមី   ។ 
នតខអាាឍច្ថងលពហសផតិ៍   ជារាជឳរសច្នលពោះលសី 
សុពទ្ធន ទនៈរាជមាច ស់តផនដី   ែបិលពសថុបរុរីាជសីមា   ។ 
ពសថចលទងល់បសូតពចញចាែច្ផធ   មាតាពៅច្ថងសុលែច្ថវថ្នវ  
នពពញបីណ៌មវីាិខា    ោប ចំពនោះណ្ហមានសួសថី   ។ 
ពៅពពលតដលលពោះវរមាតា    យាលតាពចញពីរាជបរុ ី
ែបិលពសថុពៅពដើមផ ី    បងគំលពោះបិតា មាតា   ។ 
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ពៅឯពទវទហៈរាជធ្លនី    ដល់លុមភនីិវន័ច្ថវថ្នវ  
លទងល់ជែពលកាមមវបា់លលពឹែា   ទិោលតងជ់ាែល់ទង់ឈចឺ្ផធ   ។ 
លទងឈ់រពតាងតមែលពឹែាាល   អយរបលុតលតកាលពោមលបច្ព 
លបសូតចាែរភរ៌សួរានច់្វ    វស័ិយអបែពទសនច៍ាែធមាយ   ។ 
លបសូតភាវ មឈរពដើរពឈាងឈាន   លបាពីំរជំហានលពោះបាទ្ធ 
លទងប់ានបនវឺលពោះោចា    ថ្នពយើងពនោះណ្ហជាចមផង  ។ 
ពលើពោែទ្ធងំបីឥតនរណ្ហ   ផធឹមពសយើអាតាយ ពយើងជាមថង 
ជាតិពនោះជាជាតិបំផុតពហាង   ពយើងនឹងចមវងសតឝទ្ធងំឡាយ  ។ 
ឲ្រឆវងដល់ទីដ៏ពែសមែានថ    ពដាយធមយយានអតទបរយិាយ 
ឲ្រឆវងដល់ពលតើយនិរឝ ននយ   សូនរោង យចាែទុែខសុខមហិមា  ។ 
ទីលទងល់តាស់ដឹងពនោះលពោះបាទ   អពាែនថពសថចឥណ្ហឍ  
លទងា់ងពាលថយលអពាភា   មយួជាអនុសាវរយី៍   ។ 
ខញុ ំសូមលកាបថ្នឝ យបងគំពាយ ោះ   ចំពរោះអងគលពោះមហាមុនី 
ពសថចលទងល់បសូតពៅលតងទី់   សួនលុមភនីិពដាយសទ្ធន    ។ 
សូមសុខសួសថីជយ័មងគល    ចូលដល់ខញុ ំនិងអបែរាល់ាប  
តដលបានសូលតាថ បស់ពឝពណ៌ន   ពុទនបផវតថិពនោះែំុបីខាន   ។ 

រទពយវជិាជរទពយវជិាជ   
លទពរវជិាជ     ជាែំណប់    លទពរលបច្ព 
ែូនោវ តច្វ   ច្លយែលទពរ    ែបែ់បុងខវួន 
ពសយើតម៉ែ ឪ    ពៅជាមយួ    ជួយ តថថួន 
ចិតថមាមំនួ   ពួនផុតពលាោះ    រស់សិរ ី  ។ 
លទពរចំពណោះ   ពចោះលរបយ់ា៉ែ ង    ាងលបពយាជន៍ 
មនិហិនពហាច   ដូចជាលទពរ    ែបែ់បុងដី 
លទពរចំពណោះ   ពឆោះភវពឺលរង    ពយាងលបុសលសី 
ចូរឃ្លយ តខយី   បីលតែង    លតងយែពចោះ ។ 
បរុឝ ចាររ    ាាថ ពដើម    ពឆបើមពិសិដឌ 
ពៅពែៀែែិត   ចិតថទ្ធែទិ់ន    មនិលបតហស 
បង្វា តែូ់ន   សងួនពិសី    សថីឲ្រពចោះ 
ផថល់ចំពណោះ   សំពឡោះពមវ     ពៅរែពកាោះ ។ 

ធមប៌ីធមប៌ ី
សំុសីលមានបី   បថុុជជនលបុសលសី   តតងមានធមយតា 
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អបែខវោះពៅសំុ   បង្វា ញអាតាយ     ពលរោះខាវ ចពរថ្ន 
     ខាយ សអបែភមូផិង ។ 
ឯអបែខវោះពទៀត   ពៅសំុពចាលពមសៀត   សីលឥតរបង 
ចុោះពីាោ   មនិដល់ផធោះផង    សីលលអែនវង 
     លជុោះអស់តាមផវូវ ។ 
ឯអបែទីបី    ជាជនលបច្ព    បដិបតថិលតឹមលតូវ 
សំុពហើយរែា   ការពែរ ថិ៍អាលសូវ    លតាចត់ាមាប មផវូវ 
     ច្នលពោះាាថ  ។ 
សិែាមានបី   ជនែបុងពោែិយ   របផដឹីងថ្ន 
សិែាទីមយួ   ជាខញុ ំតណ្ហា     រឺការសិែា 
     លបាថ្នប ោភយស ។ 
សិែាទីពីរ   ខិតខំសំភី    ចងព់លើែែមភស់ 
វងសបរយិតថិ   ឲ្របានខភងខ់ភស់    ែំុឲ្របាតព់ឈាយ ោះ 
     ពដាយែថីពាយ ោះសយ័លរ ។ 
សិែាទីបី   លបពសើរថ្នវ ច្ថវ    រចួផុតវដថៈ 
រោស់ខវួនពចញ   បានដល់ផវូវមរគ    ពៅនិសសរណៈ 
     បរយិតថិចាពំចោះ ។ 
រឯីធមបី៌    នជំនលបុសលសី    រចួចាែែិពលស 
ែតញ្ដូ តា    លបហារអសយិ    មានោះចពចស 
     ឲ្ររមាង បប់ង ់។ 
ចំតណែសចចៈ   រមាង បព់ោភៈ    ឈបឲ់្រលតាច់លតង់ 
ខនថីជលមោះ    ចិតថឲ្រផូរផង់    ពទ្ធសៈបងអង់ 
     ពលរោះតតខនថី ។ 
ជនអបែលបាថ្នប    និងលតាចយ់ាលតា   ពចញចាែភពបី 
រចួពីអនធ ែ់   រុែែមយពោែិយ   លតូវមានធមបី៌ 
     អាលស័យជាមិតថ ។ 

 
ធមព៌តិ 

សិទ្ ទ ហាខោ អរហំ    ធមមំ នពិ្វា ន បត្តយិា 
ទីមយួពជឿធម៌លពោះអរហនថ     ធមល៌អអាច ររនដំល់និរឝ ន  ។ 
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ទ្សុសូសំ លភខត្ បញ្ញំ    ទីពីរចិតថតាងំលបឹងាថ បព់ដាយឃ្លវ ន 
លពោះធមព៌ទសនតាមលពោះទូនយ ន   ពារពធមយទ្ធនបានមានបញ្ញដ   ។ 
អបមខតត  វចិកខខោ    ពីរពនោះជាពាពបើែទ្ធឝ រពមាហា 
មយួមនិលបមាទមយួពិចារណ្ហ   លបាជាញ ភវថឺ្នវ ពលរោះអងគបនួពនោះ  ។ 
រុណភាពជីវតិពិតមានតច្មវ   អបរ់រំាល់ច្ថងវស័ិយអបែរោិះ 
ែាងរុណធមជ៌ាយានទុែជិោះ   មនិបាចឈ់ាប នីសនឹងអបែដច្ទ  ។ 
ឧទធិសែុសលឲ្រដល់ខវួនឯង   លពោះធមស៌តមថងមានពលបតែបុងច្លព 
តតពយើងពចោះាថ បច់ាបយ់ែអតទនយ័  ពូជពលបតែបុងច្លពអលបិយែបុងមនុសស ។ 
ធមព៌មយ ែខឝែ់លអែចិ់តថសនថ ន   បាបធមា៌មានរសីលទ្ធនលបទូសថ 
ពនោះពហើយពូជពលបតមានែបុងខវួនមនុសស  ពបើមនិជលមុោះាវ ប់ពៅអបាយ  ។ 
ខវួនពិតជាមនុសសតតដុោះពូជពទព   អាលស័យរបព់សពសបផរុសជិតោង យ 
ាថ បធ់មប៌ានាគ ល់ពហតុផលទ្ធងំឡាយ  ពជឿធមឃ៌្លវ តោង យពីអបាយមខុ  ។ 
ធមពិ៌តនសំតឝឲ្រផុតចាែពាែ   ធមពិ៌តឥតពរារនរំចួចាែទុែខ 
ធមពិ៌តជាទងទ់លមងោ់យលុែ   ធមពិ៌តជារុែច្នពមាហននការ  ។ 
រុណធមែ៌បុងខវួនរុណភាពជីវតិ   រុណធមែ៌បុងចិតថជីវតិលសស់ថ្នវ  
រុណធមល៌សង់សតឝកាត់បង ់ហីោ  រុណធមខ៌ាវ ងំកាវ លបហារែិពលស  ។ 
រុណភាពជីវតិពិតជាមាននយ័   រុណភាពដច្ទច្ចបតាមចំពណោះ 
រុណភាពជីវតិពលរោះមនិលបតហស   រុណភាពតលមោិះលតងព់ចោះលបលពឹតថ  ។ 
សងឃមឹរុណធមត៌សនលអពពែពន់   សងឃមឹលទពរធនតសនធងនរំ់និត 
សងឃមឹែូន ពៅពៅែបុងវបិរតិ   សងឃមឹធមពិ៌តជីវតិឧតថម  ។ 
ទីពឹងខវួនឯងសតមថងលបច្ព    ទីពឹងដច្ទមាននយ័តផសផស ំ
ទីពឹងលពោះធមត៌សនលអលតូវចំ   ទីពឹងបឋមខិតខំខវួនឯង   ។ 
ជីវតិពថ្នែច្ថវអាលស័យការង្វរ   ជីវតិធមាយ មនុសសមាប ពកាតតលែង 
ជីវតិខវឹមារពិតពឹងខវួនឯង   រុណភាពច្លែតលងរុណភាពជីវតិ ។ 

ធមមជាត ិ
 វសាលិចខាវ ងំតខលបាងំរងីខោះ   ពលើភបចំ្លពលកាស់ទឹែពសើមពៅដល់ 
 មនិសួរបញ្ញជ ែ់លទ្ធោំែ់ចមងល់   ថ្នដឹងនខំឝល់សួររែខរល់អី  ។ 
 រដូវលសូវពផើមពសើមចុងសនវឹែ   សពនស ើមពពលលពឹែទទឹែលតួយខចី 
 តំណែប់នថសដូចសំឡី    ទឹែសល់ពលើដីសតឝលតីែ៏មាន  ។ 
 អឝីណ្ហតដលពែើតរឺលតូវតតពែើត   បណុរឲ្រែំពណើ តបពងកើតធនធ្លន 
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 អឝីណ្ហតដលមានរឺលតូវតតមាន   ែំុចងបំ់រនររចាបធ់មយជាតិ  ។ 
 រែីពហើយរោុះពរាយជាពរឿងបបុាព    បានែូនពរៀបការហឺុហាពៅញាតិ 
 ដល់បានពៅពអរមយួាពទៀត   អតួលបាបម់តិថញាតិពីមារយាទពៅ ។ 
 លសឡាញ់ែូនខាវ ងំតតាងំនឹងទុែខ   រែរមាឋ យ ឪពុែមានលតជាែ់ពៅឋ  
 ជួនជខឹងពជរែូនពលរោះកាន់ពជើងពៅ  ពពលតបលរតព់ៅពៅតសនអាល័យ ។ 

ធមមតាធមមតា 
អាកាសលំហទីចរបែស ី    រកុាខ លពឹែសច្លពទីចរលមឹា 
ាររទីចរមចាឆ នៗ    សង្វខ រលីោច្នភពមនិពទៀង  ។ 

ធមមតាធមមតា 
លពោះសងឃាវែ័អងគឯណ្ហ    លុោះបានបញ្ញដ ដល៏បច្ព 
ឆវងអនវងក់ាមពដាយពជារជយ័   តលងញាបញ័់រអឝីនឹងសុខទុែខ  ។ 
ពលរោះបានដល់នូវការអស់ពៅ   ពមាហៈែពតវ តដលជារុែ 
តតងឃំុឃ្លងំជនឥតពរ ើសមខុ   អបែតដលតសឝងសុខែបុងកាមរុណ ។ 

ធមមតាកនងុខ្ោកធមមតាកនងុខ្ោក 
សុរយិាតតងរោះពរពៅលិច    ចុោះទ្ធបតិចៗតាមលំដាប់ 
ដូចរបូសតឝពោែតតងពែើតាវ ប់   ពទ្ធោះយូរឬោបឥ់តរងព់ៅ  ។ 
លរបព់ពលពវោឥតរង់ចា ំ    យបច់្ថងតខោប ែំនវងពៅ 
តតងទំរសីុរបូរាងពៅ    វយ័ពែយងពោភ ោះពៅចាស់ជរា  ។ 
ធមយជាតិពលើពោែឥតពទៀងទ្ធត់   ជួបពហើយតតងលរតល់របរ់បូា 
ដូចែផនួឫសសែីបុងជលា    អតណថ តយាលតាពចាលែំពង់  ។ 
ជាតិមនុសសពែើតមែបានពដាយលែ   ពែើតពដាយបុណរលអចិតថផូរផង់ 
ដូពចបោះរួរតតខំផចិតផចង់    តមកល់ចិតថលតង់ពោភ ោះែុសល  ។ 

ធមមនយិាមស្លមសបិរបសរ់ពេះពទុធរគប់រពេះអងាធមមនយិាមស្លមសបិរបសរ់ពេះពទុធរគប់រពេះអងា 
សូមលកាបបងគំលបណមរវនធ    ពោភ ោះលពោះភរោពុទ្ធន បានលតាស់ 
ធមយនិយាមទំពនៀមលអលអោះ    ាមសិបមខុចាស់ខញុ ំសូមពណ៌ន ។ 
មយួរញ្ជួយភពជាតិចុងពលកាយ   បារមនីឲំ្រដឹងពពលពវោ 
លទងយ់ាងកាន់ច្ផធាយ រតីលអជា   ដឹងខវួនលរបល់ាែបុងរភ៌មាតា  ។ 
ទីពីររឺលពោះភក្រែថវរលែខណ៍ែបុងរភ៌   សយិងាយ ធិ៍ែបុងធមប៌វរកាយា 
លពោះភក្រែថតបរផធុយពីខបងមាតា   ពោភ ោះច្ផធភវថឺ្នវ មាតារចំ្ព   ។ 
បីឥរយិាបថច្នលពោះមាតា    ពពលលរបម់ាាាាថ ចាែច្ផធ 
មាតាលទងឈ់រខុសលសីដច្ទ   លបសូតបលុតច្ថវហឫទយ័លជោះថ្នវ   ។ 
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បនួសួនឧទានទីាទ នលបសូត   ែបុងច្លពរហូតពឈើលសូតពចញផាក  
ពទវតានិងមនុសសថ្នឝ យាធុការ   ចលែោលបពឝតាខធរ័ខាធ រអអូរ  ។ 
លបាលំបសូតចុោះលសូតយាងឈាន   លបាពីំរជំហានពោភ ោះទិសឧតថរ 
លតួតលរបទិ់សាទ នកាវ ហានបវរ   ពទើបបានបនថបនវឺសីហនថ  ។ 
លបាមំយួលបពមើលទតពមើលនិមយតិ   ពទវទូតបនួពិតចិតថរិតលោះញាតិ 
បលុតពែើតច្ថងណ្ហច្ថងពនោះលទងឃ់្លវ ត   ចិតថឥតរោតយាលតាាងផបួស  ។ 
លបាពីំរតធីពរាផាថ ច់បថូរឈាម    ឥតមានទ្ធែទ់្ធមែបុងនមអបែបសួ 
ែំណតព់វោមនិអាចតិចហសួ   លបាពីំរច្ថងពនោះនឹងបានលតាស់ដឹង  ។ 
លបាបីំមពហសីរងព់ាយបាយាស   ែបុងច្ថងបានលតាស់លទងច់ាស់ទីពឹង 
បាយាសថ្នសមាសថ្នឝ យលពោះច្ថងហបឹង  ពៅបាយលតាស់ដឹងបានបណុរមហិមា ។ 
លបាបំនួជួនភព័ឝលទងល់ទ្ធបស់ផវូភាវ ងំ   កាវ យជាបលវ័ងករងត់ាងំភាវន 
ពៅរល់ពរធិលពឹែសនទិសបរ៌ូ   បលវ័ងកភរោផុសលាាយ័ណា   ។ 
ដបា់បហ់ឬទ័យអានបាណៈ   បរែិមយលបចែសសតិដឹងទ្ធន់ 
ខរល់ពចញខរល់ចូលចិតថមលូមនិភន័ថ  ដំពណើ រជវន័ជានឆ់វងកាមា  ។ 
ដបម់យួជំនួយពីលពោះបារមី    ផាច ញ់មារអលបិយលពមទ្ធងំពសន 
ពុទនបផវតថិលតងព់នោះអាច ររ    បរស័ិទលជោះថ្នវ បាចផាក អភពិសែ  ។ 
ដបពី់រមនីុអងគលទងស់ពលមចញាណ   ច្លតវជិាជ មានលទងញ់ាណអពនែ 
ពិាខបណុត មីពែើតញាណតបវែៗ   ពរធិញ្ញដ ណខភស់ឯែែពលែើែធរណី ។ 
ដបបី់ែសលតច្ថវរងែ់បុងមហាាទ ន   វមិតុថិពែសមែានថអស់ាទ នលបាពីំរ 
សបាថ ហ៍ាទ នមយួពលើែសធួយាទ នទី  ពចតិយលពោះមនីុលបាពីំរែតនវង  ។ 
ដបប់នួជួនលពហយជំុអារាធន   សូមលពោះភរោយាងលតាស់សតមថង 
លពោះធមល៌បច្ពវស័ិយសូររតសង   លទងល់ពមសតមថងពដាយលពហយវហិារ ។ 
ដបល់បាចំាចំាស់លទងល់តាស់ធមយចែក  ឥសិបតនៈច្លពមរិទ្ធយា 
ាទ នច្លតរតនៈអាាឡាបជូា   ច្ថងលពោះភរោាទ បនលពោះសងឃ  ។ 
ដបល់បាមំយួលទងរ់ងល់តាស់ឳោទ   បដិពមាែខាអ ងាអ តឳោទផូរផង់ 
ពបោះដូងលពោះធមព៌នវឺចតុរងគ    ច្ថងពនោះលតូវលតង់មាឃបុណត មី  ។ 
ដបល់បាពីំរលទងរ់ងវ់តថពជតពន   ពលបាសដល់មហាជននិរនថរល៍បលែតី 
លទងយ់ែអរណុពជតពនសួសថី   ពជតពនជិនលសីអាលស័យជានិចច  ។ 
ដបល់បាបីំលទង់សតមថងបាដិហាររ   យមែៈអាច ររនិលរនទរតព់រច 
ពៅលែុងាវតទីលបុសលសីមនិតិច   ពនោះរឺពុទនែិចចសពក្រង្វគ ោះពោកា  ។ 
ដបល់បាបំនួលទងរ់ងឋ់ានច្លតលតិងស   លតិោះរោិះរពឹំងថវឹងរុណមាតា 
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សតមថងអភធិមយស័ែថិសមអាច ររ   ថ្នឝ យលពោះមាតាសុខាអមតៈ  ។ 
ច្មមរឺលពោះអងគលទង់ចាែពទវពោែ   ពសថចយាងចុោះមែតដនសងកសសៈ 
មហាជនពលចើនពិតយែចិតថទុែដាែ់  បជូាារវៈអចលពចតិយ   ។ 
ច្មមមយួរឺលទង់រងែ់បុងសមាបតថិ   លពោះញាណសងប់ាង តល់ោះកាតព់ោែិយ 
អរហតថផលតមកល់លបលែតី    ោបែ់ថីយូរែថីវស័ិយពុទនញ្ញដ ណ  ។ 
ច្មមពីរលបពមើលពមើលលរបព់វពនយរ   ឧបនិសសយ័សពឝសតឝតដលមាន 
ពដាយលពោះែរណុ្ហសមាបតថិញាណ   លតួតសតឝពកាដិោនមានពីរោរៈ  ។ 
ច្មមបីលទងច់្លវនិយ័អាជាញ     បញ្ដតថិសិកាខ តាមការលជាបជាែ់ 
មានពរឿងពែើតមនុខូចរុណាវែ័   មានពហតុជាែ់ោែព់ទើបដាែវ់និ័យ ។ 
ច្មមបនួអលងួនហឫទយ័ែរណុ្ហ   ជាតែពទសនាាថ លែច្ល 
ពដើមពរឿងជាពហតុបពងកើតអតទនយ័   ជាតែលបច្ពច្លតាមពហតុការណ៍ ។ 
ច្មមលបាលំទងព់លបាសដល់ពួែលពោះញាតិ  អងគលពោះពោែនថសតមថងបាដិហាររ 
ែមាច តម់ានោះលពោះញាតិវងា    ពទើបលទងព់ទសនរមភរីពុទនវងស  ។ 
ច្មមលបាមំយួលទងរ់ងធ់ងន់ែបុងធម៌   បរស័ិទណ្ហលអមានធមល៌ទលទង់ 
ពសថចយាងទទួលលសុោះលសួលពដាយអងគ  ារវៈផូរផងព់ោភ ោះលតងល់ពោះធម៌  ។ 
ច្មមលបាពីំរលទងរ់ងច់ាវំសា    ពបើមាននរណ្ហនិមនថពដាយលអ 
ពពលពចញវសាមនុយាងពចញចរ   លទងច់ពលមើនពរលតាស់ោអបែពនោះ ។ 
ច្មមលបាបីំលទង់រងយ់ា៉ែ ងមធរត័   មនុភតថពលកាយភតថាយ នភាវ តព់ភវចពាោះ 
បំពពញពុទនែិចចលរបយ់ាមទ្ធងំអស់   ពុទនែិចចសពក្រង្វគ ោះមនុសសនិងពទវតា ។ 
ច្មមលបាបំនួលទងរ់ងព់ាយមសំៈ   ែបុងច្ថងលតងដ់ាែអ់នុដាឌ នកាយា 
បិណឍ បាលតចុងពលកាយជាទ្ធនច្ថវថ្នវ   ពាយរសមំាហឫទ័យបរសុិទន ។ 
ាមសិបអវានលទង់បានចូលឈាន  មនុនឹងនិរឝ នឈានពលចើនបំផុត 
ច្មមបនួតសនពកាដិសមាបតថិបរសុិទន   រចួលទងផុ់តរលតស់ង្វខ រ   ។ 
អហំ រខីញុ ំបងគំវនធ      ពោភ ោះលពោះភរោលពោះធមច៌្ថវថ្នវ  
លពមទ្ធងំលពោះសងឃផូរផង់សីោ   ចិនថ លំអតុលពោះពុទននិយាម  ។ 
សូមឲ្រសពឝសតឝបដិបតថិតាមធម៌   ាសនបវរលអដូចលពោះនម 
អរហំសមាយ  ាយ នការទ្ធែទ់្ធម   ែិពលសរោមរោតសូនរបង់  ។ 
សូមឲ្រាសនសមាយ សមភុទន   បរស័ិទពមាោះមតុរមួចិតថលទលទង់ 
ឋតិពថរចីរកាលអភបិាលពដាយសងឃ  លពមពលពៀងពាយ ោះលតងផ់ចិតផចងសិ់កាខ  ។ 
សូមមនុសស ពទវតាមានការពារព   ទ្ធងំច្ថងទ្ធងំយបែ់បុងលពោះាសន 
សូមបានសពលមចដូចែថីលបាថ្នប    អស់នូវតណ្ហា ទុកាខ ចបព់ហាង  ។ 
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ខ្ធវើលអបានលអខ្ធវើលអបានលអ 
ពធឝើលអបានលអបវរភាសិត    រុណធមែ៌បុងចិតថជីវតិឧតថម 
រុណធមច៌ពលមើនពែើនពលរោះសនស ំ   ាយ រតីខិតខំែាងអាតាយ   ។ 
ថយភបរំល់ពឈើពដើរពលើឥតតលែង   លុោះដល់តាែត់តងវចិិលតរចន 
ឲ្រពៅជាលពោះពុទនបដិមា    មនុសសែបុងពោកាពារពវនធ   ។ 
មនុសសលអោវ ែ់ខវួនពដាយធមវ៌និយ័   បដិបតថិរាល់ច្ថងវស័ិយអបែជា 
កាយោចាចិតថសអិតាអ ងលរបល់ា   បដិបតថិបជូាលរបា់ប ថកុ ំពថកើង  ។ 

  
នកឹរសកុរពេះណាស់នកឹរសកុរពេះណាស ់

នឹែលសុែលពោះណ្ហស់មាច ស់ច្ថវពអើយ   នឹែមនិពភវចពឡើយពលកាយពីបាន 
ពៅថ្នឝ យបងគំទីពថកើងថ្នក ន    សំពវជនីយដាឌ នបនួែតនវង  ។ 
ទ្ធងំពពលពបើែតភបែទ្ធងំពពលពធយច   នឹែពឃើញជានិចចតតមាប ែ់ឯង 
នឹែអស់សពឝាទ នលពោះអងគតតង   និមនថខាឝ តត់ខឝងរងព់លបើលបាស់  ។ 
នឹែខាវ ងំជាងពរពុទនរយា    តដលលពោះភរោធ្លវ បប់ានលតាស់ 
មហាពរធិ៍ភសថុតាងបញ្ញជ ែច់ាស់   ឲ្រនឹែខាវ ងំណ្ហស់ពរៀងរាល់ច្ថង  ។ 
រចួពទើបនឹែដល់ឈាបនដាឌ ន   និងទីនិរឝ នលពោះចមច្ថវ 
ពសថចយាងពៅពៅពពលបចចូសសមយ័  សុលែពពញបូណមត៌ខពិាខ  ។ 
រចួពហើយចិតថនឹែពៅែតនវង   លពោះអងគសតមថងលពោះធមយចែក 
ែំពណើ តលពោះធមល៌ពោះសងឃជាែ់   ពលបាសអងគាវែ័បញ្ច វរគីយ៍  ។ 
ឯទីលបសូតែអ៏ាច ររ    ឥនធលពហយពទវតាមនុសសមលូមរី 
ចាថំ្នឝ យបងគំលពោះមុនី    ទ្ធងំមហាលបថពីែរ៏ញ្ជួ យ  ។ 
ពលតែអរទទួលលពោះមានបុណរ   ពលបាសសតឝលរបជ់ានប់ាតទុ់ែខលពួយ 
ែបុងពោែមានតតលពោះអងគមយួ   ជាទីពឹងជួយ លុោះអមតៈ   ។ 
រចួបានអនុពមាទននឹែដល់   មហាបណុរែុសលលពោះែសសបៈ 
ទូលពុទនបាទច្ថវពលើសិរ    ពារពពាយ ោះសយ័លរឥតរណន  ។ 
រចួនឹែដល់រុណលពោះអរយិសងឃ   ពោែបានចងលែងសងគយាន 
លពោះធមវ៌និយ័ច្ថវមហិមា    ឲ្រពយើងរាល់ាប លបតិបតថិតាម  ។ 
ខំកាតពី់ោង យថ្នឝ យបងគំ    តតាង តល់ជងំពឃើញតតាប ម 
សល់តតទីច្លពវតថអារាម    ចិតថរតឹដិតដាមនឹែលពោះពុទន  ។ 
អបែខវោះលទ្ធបំានពៅធមយតា    អបែខវោះពាកាយំរននត់ 
ាថ យមនិបានជួយ លពោះសុរត   លពោះទយ័បរសុិទនាអ តផូរផង់  ។ 
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តតពទ្ធោះមនិទ្ធន់បានជួបែថី    ែពុ៏ទនវនិយ័ពៅលតចង់ 
ពបើពាយាមពរៀនពដាយផចិតផចង់   អរយិមរគនលំតងព់ៅជួបលពោះ  ។ 

ខ្ៅក្តមនិរាងខ្ៅក្តមនិរាង 
ពរឿងពីពលពងលពឹទនបណឍិ តថ្នវ តថវង   ែថីពាែសពលងងតតងជួបលបទោះ 
សពឝសតឝែបុងពោែសនបិោស   ជួបតតវនិសលបទោះតតលពួយ  ។ 
មវុងឹពហើយមនិលពមចុោះញ៉ែមអបែណ្ហ   ែិពលសតណ្ហា ោង ញ់តផអមរលួយ 
ែុសលមនិាងបនល់ពោះឲ្រជួយ    ឥតរិតភយ័លពួយច្ថងមយួមរណ្ហ  ។ 
ពពលឈមឺថងៗភយ័ពអើយតសនភយ័  ជរារាល់ច្ថងឥតរិតអនិចាច  
លបាថ្នប តតោង ញ់បំពពញតណ្ហា    ឥតធមព៌មតាថ លបាថ្នប ខភងខ់ភស់  ។ 
វតថឥតពរៀនសូលតបាត់បងធ់មអ៌ាថ៌   ែូឡាបឥតផាក បាតប់ងស់លមស់ 
លបលពឹតថទុចចរតិបាតប់ងែិ់តថិយស   កានធ់មស៌បផរុសពិតរស់មាននយ័ ។ 
រពទោះឥតែងប់ាត់បងខ់វឹមារ   ទូែឥតលចោបាតប់ងព់សរ ី
បពឝជិតឥតខាយ សបាតប់ង់វនិយ័   សីលឥតខនថីបាតអ់ស់រុណធម៌  ។ 

បងខសុខ្ហើយអនូបងខសុខ្ហើយអនូ 
សមថរីមរទម   សមថទឹីែឃយុ ំ    អបរ់ទួំពៅ 
សមថែំីហូច   ដូចសមថលីសូវ    សមថហុីយលតូវ 
     នពំសកៀបរមាស់ ។ 
លំបាែពមវ៉ែោះពទ   ចងបិ់ទមាតព់រ    សមថពីឡោះពឡាោះ 
តតលតពចៀែខវួន   ចំហទ្ធងំអស់    ាយ នអឝីទបព់ាោះ 
     មតុអស់សនថ ន ។ 
ពរឿងែបុងផធោះពាោះ   អបែពលៅដឹងអស់   ទុែចិតថពមថចបាន 
លតូវលបុងលបយត័ប   អបែពៅជិតលបាណ   ពរឿងហសួលបមាណ 
     ែំុអាលឲ្រដឹង ។ 
ការរមួរស់ពៅ   តតងមានខុសលតូវ   តភបែពៅសមវឹង 
លបឹងចាបែំ់ហុស   ចាចំងែំហឹង    មាប ែខុ់សមាប ែខឹ់ង 
     លានព់បើអបែណ្ហ ។ 
ពែើតមែពដាយបណុរ  រស់បានពដាយរុណ   មនុសូនរសង្វខ រ 
លតូវពធឝើបណុរទ្ធន   មានចិតថលជោះថ្នវ     ខុសទ្ធស់ពមថចមាថ  
     ពមតាថ ាប ផង ។ 
សុទនតតអបែពចោះ   ពភវចរិតែិពលស   ពលបោះពចញមថងៗ 
ាហាវខាវ ងំណ្ហស់  ឥតខាយ សអបែផង   មយួយបែ់នវង 
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     បងខុសពហើយអនូ ។ 
ទទួលែំហុស   ដឹងថ្នខវួនខុស    ពធឝើមខុលសពរន 
មនិយូរប៉ែនុយ ន   មនិបានជួបអនូ    ពភវចលបពននែូន 
     អនូយំដតដល ។ 
ពដើរដួលពំុពលកាែ   ែិពលសោពបាែ    ពខាែពហើយអតងអល 
ខឹងខុសខូចខាត   លបមាទដតដល    បានលតឹមលបតហល 
     លែតវលភបពំភវើង ។ 
សអបក់ាចខាវ ចពៅថ    ពមថចពចោះតតពៅ    ាធ បច្ដជានព់ជើង 
កាចោប សប៉ែោះសអិត   ចិតថពររែពលទើង    ពឡើងពហើយរពលើង 
     ពភវើងរោែពហើយ ។ 

បងែយួបានមាសបងែយួបានមាស 
លពោះរាជឧទានមានបងកួយមយួ   មានបណុរពលើែសធួយឲ្រពចោះារវៈ 
ងែែ់ាលបងគំពសថចលទង់ទតជាែ់   ពហើយលតាស់ឲ្រដាែទ់្ធនជាលបចា ំ ។ 
ច្ថងមយួពំុមានាចជ់ាចំណី   លតូវដូរោភថយីដូរទ្ធងំបុញ្ដែមយ 
បងកួយពឡើងចាងពធឝើខុសចំណ្ហំ   រែម់ាសរងែមយពលរោះពហតុតតលងង់ ។ 
បងកួយបានមាសលោះបងា់រវៈ   ពសថចបានលជាបជាែទ់្ធស់ហឫទយ័លទង់ 
ពលើែការឲ្រទ្ធនពរឿងពនោះយូរលង់   តតពៅរងវ់ងសជាលរូលបពៅ  ។ 
សីុោង ញ់ពដែលសួលមានោភមានយស  ពោែធមទ៌្ធងំអស់សមាវ បម់នុសសពមវ  
ឲ្រឃ្លវ តពីរុណោង យពីទិសពៅ   រងទុែខពាែពៅែបុងវដឋសងារ  ។ 
រែារុណធម៌ទទួលោភយស   មនិោយឫែខភស់ជីវតិច្ថវថ្នវ  
បងកួយបានមាសពយើងរួរសិែា   ែំុលងអ់ាតាយ ពៅែបុងពោែិយ  ។ 

បញ្ញបញ្ញ  
ពដើមផបីានសុខែបុងជីវតិ    លតូវតតមានមិតថឲ្របានលអ 
នឹងមានរំនិតច្ថវបវរ    សនសធំមស៌ាងជលមែ   ។ 
ជីវតិមានទុែខជាធមយតា    ពលបៀបដូចជលាមានរលែ 
ប៉ែតុនថបញ្ញដ លាវលជាវរែ    ចាបយ់ែសុខសងបល់តឡបវ់ញិ  ។ 
ដឹងថ្នទុែខពិតតតចិតថសងប់    ពនោះពហើយជាលទពរលតូវបំពពញ 
ទុែខកាយតតចិតថមនិពមាប ពមបញ   ជីវតិពររពពញពដាយាយ រតី  ។ 
វញិ្ញដ ណមានធមជ៌ាអាហារ   ពទើបបានសុខាទ្ធងំលបុសលសី 
សុចរតិធមស៌ជាចំណី    សិរសួីសថីមានរាល់ោប  ំ   ។ 

បញ្ញ នរតខ្ហតុ នរតសកិាាបញ្ញ នរតខ្ហតុ នរតសកិាា  
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ចងត់លជែអាកាសលតាប់បែស ី   ពបើចងត់លជែដីលតាបអ់នធង់ 
ពបើចងត់លជែទឹែលតាបភ់ូជងគ   ចងត់លជែចិតថលងងល់តាប់បណឍិ ត  ។ 
ពសពរបអ់បែពចោះពទើបមនិទ្ធល់   តសឝងដឹងលបឹងាគ ល់ពរឿងជីវតិ 
ចិតថ ពចតសិែ របូ និរឝ នពិត   ពរចមាររបម់ិតថរតឹចរយិា  ។ 
ពែើតមែលជែពៅនពោែិយ   ពលងឹងាយ រតីរិតពិចារណ៍ 
ែបុងែាលមានខួរសបួបញ្ញដ     ពោតកាបលុ់ែោក រពលចពយាបល់ ។ 
ពលជាងពលើែបញ្ញដ ខភស់ដូចពសើន   ពចោះដឹងយល់ពលចើនពែើនែុសល 
ពចោះដឹងធមអ៌ាថព៌ឃើញពហតុផល   ោតែិចចពលចែលាគ ល់ពវៀចលតង់ ។ 
រំនិតភវថឺ្នវ បញ្ញដ រស់    ចំពណោះដឹងខភស់តពមកើងអងគ 
ចរតិច្ថវថបូរសីលផូរផង់    ពលចពធ្លវ ដូចហងសែបុងហឝូងតែអែ  ។ 
ពរៀបឫែរពសយើមនិទ្ធបខភស់   លទលទងែិ់តថិយសលបពសើរឯែ 
មនិបាចប់ពនថើតខវួនពដាយតឡែ   មាសច្ថវជាងតដែរងព់រដឹង  ។ 
សំខានព់នោះរឺពចោះរិតរន់    ចិតថឥតពោភលនធ់នែំ់ហឹង 
មនិឈវែវ់ពងឝងមនិលសវងឹ    បញ្ញដ យល់ដឹងថវឹងពិពាធន៍  ។ 
រំនិតឈាវ សច្វរចំ្ពជង់    ឮរែរញុោះញងចុ់ចចាែព់ដាត 
ខិតខំអតធ់នម់ិនពលែវពលកាធ   កាយមនិលចពឡាតមាតម់ិនសថី  ។ 
ទូនយ នពលបៀនកាយោចាចិតថ   រែាចរតិសទិតលបលែតី 
ោយបែពៅវញិពដាយខនថី    ខនថិបារមមីានពមតាថ    ។ 
កាយែំុែពលមើែពខឝើែតាមែល   រែរពិតរិតដល់ែថីែរណុ្ហ 
ចិតថឥតញាបញ័់រចាែធម៌អាថ៌   ពឹងរែប់ញ្ញដ ពលែើនបក្រង្វក ប  ។ 
បណឍ តរិតបុណរាងែុសល   សនសពំភារផលពរៀងដរាប 
លាល់ពូជសលមាងំខំលពួសាប   ពែើតបណុរពរចបាបខាបនិរឝ ន  ។ 
ចារៈរមវស់ចំណងធន    ឳនកាយបនធន់ជូនពទយរទ្ធន 
ាងសីលចាប់ចិតថចងទូនយ ន   ភាវនឆវងាភ នឈានវពិមាែខ  ។ 
រចួពឈាងចាបសី់ល សមាធិ បញ្ញដ   លោះផលពោកាខាឝ រពមពរារ 
ខាវ ចលងខំ់ពោតពឡើងពលើពាែ   ផុតភែម់ពមាែពរារច្លតលែខណ៍  ។ 
ខជិលពធឝើពមថចនឹងបានដល់    ែំុសមវងឹផលរលំងមរគ 
សពងកតវដថកាយពមើលឲ្រជាែ់   ពលើែពោែុតថរៈលោះតណ្ហា   ។ 
ែំពណើ តច្លតពហតុលអពិសី    ែុសលពហតុបីដច៏្ថវថ្នវ  
មនិពោភមនិខឹងនិងបញ្ញដ    ជួយ ច្លតសិកាខ ខាបនិរឝ ន  ។ 
ច្លតសិកាខ រឺផចងស់តិ    សីលសមាធិបញ្ញដ ញាណ 
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សីលចាតជ់ាផវូវសមាធិជាាភ ន   បញ្ញដ ជាយានចាែជាតិភព  ។ 
បរុគលច្លតពហតុពាយវបិាែ   ជីវតិលបាសចាែពមាហ៍ងល់ងប់ 
បដិបតថិខុសផវូវលតូវទ្ធញទប់   រឭែដឹងលរប់ពហតុែបុងពោែ  ។ 
សតឝតដលពែើតលពមពដាយច្លតពហតុ   បញ្ញដ អតណថ តជួយ ពយាងពយារ 
ពឃើញសភាពធមព៌ៅពលើពាែ   មនិបាចែ់ពក្រញ្ញជ ែលូែលរវាយ ន  ។ 
ចិតថរលលពួសពិសទុែខពទ្ធមនសស   រាលដាលលូតោស់ខាធ ស់រខំាន 
អែុសលាយតមែតលជែសនថ ន   ែិពលសកាវ ហានលចានពបៀនពបៀត  ។ 
លោះពោភតលងខឹងាងបញ្ញដ    ច្លតពហតុភវឺថ្នវ ាថ រតថមពទៀត 
ែំុឲ្រែិពលសចូលតលជែពលជៀត   ោយោឲ្រខាធ តទ្ធងំថយីចាស់  ។ 
សីល សមាធិ និងបញ្ញដ     ជាច្លតសិកាខ សំខានណ់្ហស់ 
ថ្នប ែព់ដើមែណ្ហថ លចុងតចងចាស់   ជាលពោះតលមាស់ែំុចពចើង   ។ 
ថ្នប ែអ់ធិសីលាងលំអាន   អទិែលាណចាបព់ផថើមពឡើង 
លោះែមយទុចចរតិឥតតពមកើង    ែំុពឃបើសពរ ើសពអើងពឆយើងផាច ញ់ផាច ល ។ 
ថ្នប ែស់មាធិចាតទុ់ែបាន    មពជឈែលាណថ្នប ែែ់ណ្ហថ ល 
លោះភាពពភវើតពភវើនឲ្រពសថើងលាល   ចាបចិ់តថពាបាលលតដំ់លជុង  ។ 
ឯថ្នប ែប់ញ្ញដ ញាណចំណ្ហន   បចឆិមែលាណថ្នប ែខ់ាងចុង 
ចាតជ់ាលបទីបពលតៀមបលមុង    បំភវពឺលៅែបុងពសើនវសុិទន   ។ 
ចាស់ទំុពរលទុែឲ្រលតិោះរោិះ    ាងនោជិោះឆវងសមលុទ 
ពចញចាែជាតិភពឲ្រោបផុ់ត   ផុតភយ័តែស់វុតអតតួ់ខវួន  ។ 
លោះរបូោនមនពោែិយ   ដំពណើ រមានបីសមថមីានបនួ 
ពដើរតសឝងជលមែរែទីពួន    មាននយ័លបធួនផធួនពីរវរគ  ។ 
ដល់ពលជាយពឡើងលចាងំពដើរពលើពាែ  ពឃើញចាស់ច្លតពោែពយារច្លតលែខណ៍ 
លោះពោភតលងខឹងអតព់មាហៈ   ពដើរបីពឃើញជាែល់របខ់វឹមារ  ។ 
រឯីែំពូលបញុ្ដ និធិ     សីល សមាធិ និងបញ្ញដ  
ពដើរតាមច្លតពហតុច្លតសិកាខ     ពដើរបីលបការកានត់តចាស់  ។ 
ឯសមថបីនួពរលរែរពិត    ចាតជ់ាពកាវទិលបច្ពណ្ហស់ 
សមថចី្វឈាវ សោសរហ័ស    អាចពនរល់ចាស់សចចៈបនួ  ។ 
ទុែខ សមទុយ័ និពរាធ មរគ    បុិនពរលបញ្ញជ ែត់ាមចាបែ់ផនួ 
ពលើែឧទ្ធហរណ៍តថមលបថួន   រហ័សរហនួលបាបម់ាា៌   ។ 
ដូពចបោះរបផលីតិោះរោិះរិត    តសឝងរែធមពិ៌តទិពឝជាឝ ោ 
បញ្ញដ តសងាចអាចធ្លន   ពឃើញពពួែមារចិតថឫសា  ។ 
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ពឹងពវជជបណឍិ តសតិបផដាឌ ន   ឳសថចំណ្ហនរឺបញ្ញដ  
ពៅមនធីរពពទរវបិសសន    ឆវងវដថសងារពរចែងទុែខ  ។ 
ពាបាលពរារលងង់ែបុងបញ្ចខនន   លោះតលងលបកាន់តពៅមខុ 
ពឃើញរបូនិងនមដូចពឃើញរុែ   ច្លតលែខណ៍ោយលុែបែុបំរន  ។ 
បរមតទធមប៌នួលបពភទ    ពិនិតរសពងកតលរបជំ់ហាន 
ាយ រតីពែវៀវកាវ បញ្ញដ ញាណ   ច្លតពហតុបដិភាណឈានោបយ់ល់ ។ 
ខវឹមារបវរដល៏ជាលពលៅ    ឥតរាងាយ នពៅែបុងបរុគល 
សពងកតពិនិតររែឫសរល់    លបាជាញ លបតិពលយល់ពំុខាន  ។ 
ជីវតិទ្ធមទ្ធរតតបញ្ដតថិ    ែបធ់មប៌រមតទបំបាតដ់ាន 
លបពយាជនព៍ោែិយសតឝចងប់ាន   ឃ្លវ តចាែលំអានបាបចាបជ់ាន់  ។ 
រាល់ផវូវបដិបតថិពតាងពិនិតរ   ផវូវមារផវូវមតិថមានលរប់លាន់ 
សលមាបស់តឝពោែពយាររែព់ន័ន   មានរាល់ជំននល់របជ់ានថ់្នប ែ់  ។ 
អែុសលពហតុពមលែមី    ផលិតចំណីឲ្រចិតថខាឝ ែ់ 
ពលបោយពិសពុលមនិលបចែស   ពោបងួលតបាែលូ់ែលបញាយ  ។ 
បាបលែបចួចិតថយរួសំយុង    ទមាវ ែឲ់្រផុងែបុងអបាយ 
ែិពលសញាញីំឈវរីបូកាយ   នមពៅពាែាថ យជាបអ់ាល័យ ។ 

បឋមោឋ ននរតរតនបឋមោឋ ននរតរតន  
  នឹែទីបឋមឋានច្លតរតនៈនឹែទីបឋមឋានច្លតរតនៈ      ែបុងចិតថអលួអាែនឹ់ែលពោះភរោែបុងចិតថអលួអាែនឹ់ែលពោះភរោ  
  ឥសិបតនៈច្លពមរិទ្ធយាឥសិបតនៈច្លពមរិទ្ធយា      ភែិខុជំុាប ាល់លពោះាាថភែិខុជំុាប ាល់លពោះាាថ     ។។  
  បឋមលពោះសងឃលទងធ់មអ៌ស់ខឝល់បឋមលពោះសងឃលទងធ់មអ៌ស់ខឝល់      សពលមចមរគផលពដាយាថ បព់ទសនសពលមចមរគផលពដាយាថ បព់ទសន  
  បឋមលពោះធមប៌ឋមវសាបឋមលពោះធមប៌ឋមវសា        លពោះអរហនថ ហុែសិបមយួអងគលពោះអរហនថ ហុែសិបមយួអងគ    ។។  

  
បទពចិារណាបទពចិារណា 

រែរណ្ហតដលមនិពិត    រែរលបឌិតរែរមាុ 
រែរពនោះឥតបានការ    ចាញ់បែាបែសយំី   ។ 
ទឹែឃយុ ំតផអមភាវ មពហើយបាតភ់វបឹពៅ   រែរពិតតផអមពលៅពីពរាោះរងំ 
លពោះពុទនដីកាសងឃចារជាលែុម   បិដែជួបជំុធមយពចតិយ   ។ 
ពបើែមាវ ងំតិចែំុចងព់លើែធងន់   ខវួនឥតទមងនែំុ់ចងព់ដើរែថី 
ទឹែមាតខ់វួនាបែំុចងព់រលសថី   ខវួនឥតសិរែំុីចងព់ហាោះធាន  ។ 
លែញាតិលែមិតថ   លែលបាែត់មនពិត    រហូតសំុទ្ធន 
លែពនោះមនិថឝី   តាមលពោះទូនយ ន    លែចិតថលែញាណ 
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     ពទើបលែច្លែតលង ។ 
បនលបនល  

បនវ លសួចពិតឥតខុសអឝីពឡើយ   លបមាទហបឹងពហើយពទើបពជើងមតុជាែ់ 
របូសំពឡងែវិនរសពផាដឌពឝៈ   រឺជាអនធ ែប់នវ ពោែិយ  ។ 
ែូនែំុលបទូសថទ្ធស់នឹងបនវ    តសផែពជើងពនោះណ្ហការររពដើរច្លព 
ដំពណើ រជីវតិពិតជាមានភយ័   សំវរមាននយ័បីដូចតសផែពជើង  ។ 

បពវជតិលអបពវជតិលអ 
លពោះចនធខាងពខបើតបពងកើតរសយី   ច្ថងពពញបណ៌ូមរីាលតីភវថឺ្នវ  
បពឝជិតពាយាមបំពពញសិកាខ    លំអាសនដូចតខខាងពខបើត  ។ 

បរជិណិណ មទិាំ របូាំ ខ្រាគនិទធាំ បភងាណុាំបរជិណិណ មទិាំ របូាំ ខ្រាគនិទធាំ បភងាណុាំ  
ភជិជតិ បតូ ិភជិជតិ បតូ ិសខ្នទខ្ហា មរណនតាំ ហ ិជវីតិាំសខ្នទខ្ហា មរណនតាំ ហ ិជវីតិាំ  

បរជិិណ្ណមិទ្ ំរូបំបរជិិណ្ណមិទ្ ំរូបំ    ពភវើងធ្លតុដុតខាវ ងំពភវើងធ្លតុដុតខាវ ងំ      ឲ្ររបូលាលំារបូលាលំា  
ចាស់ពៅរាល់ច្ថង   ាយ នអឝីការររ    ចំតណែជរា 
     ែម៏និយល់ពយារ ។ 
ខោគនទិ្ ធំខោគនទិ្ ធ ំ     របូកាយឈខឺាវ ងំរបូកាយឈខឺាវ ងំ    

  ពលរោះចាញ់ែលពោែពលរោះចាញ់ែលពោែ  
កាយពនោះពិតជា   សមផែុច្នពរារ    ជីវតិពាយ ែពលាែ 
     ពលរោះពោែលបាមំយួ ។ 
បភង្គុណំ្បភង្គុណំ្      សុទនតតជាខាយ ងំសុទនតតជាខាយ ងំ        មនិអាចនឹងជួយ មនិអាចនឹងជួយ   
ែំុែំុឲ្រកាយពនោះកាយពនោះ      ពុែផុយរលួយពុែផុយរលួយ        រងច់្ថងណ្ហមយួរងច់្ថងណ្ហមយួ      របូលតូវរោយ ។ 
ឯ ភជិជត្ិភជិ ជត្ ិ       សុទនសឹងជាពឈាយ ោះសុទនសឹងជាពឈាយ ោះ      ច្នការង្វបង់្វយច្នការង្វបង់្វយ  
មនិយូរប៉ែនុយ នមនិយូរប៉ែនុយ ន      ខវួនលបាណតបែធ្លវ យខវួនលបាណតបែធ្លវ យ      លបាសលរតរ់ាតរ់ាយលបាសលរតរ់ាតរ់ាយ 
     រួរសវុតអពនែ ។ 
ររីែថ្ន បូបូ--      ត្ ិសខនទខហាត្ ិសខនទខហា        ពោែតលបបំតបែពោែតលបបំតបែ  
ថ្នកាយខវួនសអុយថ្នកាយខវួនសអុយ      អពាចច្លែពពែអពាចច្លែពពែ        រួររួរឲ្រសពងឝរសពងឝរ 
     នឹងធមអ៌នតាថ  ។ 
រ ីមរណ្នតំមរណ្នត ំ     ហិ ជីវតិ្ំហិ ជីវតិ្ ំ       ែខ៏ាវ ងំអាច ររែខ៏ាវ ងំអាច ររ  
ពលរោះជីវតិពនោះពលរោះជីវតិពនោះ      ពទ្ធោះពៅទីណ្ហពទ្ធោះពៅទីណ្ហ        ែល៏តូវមានការែល៏តូវមានការ            ាវ បជ់ាបញ្ចប ់។ាវ បជ់ាបញ្ចប ់។  



-70- 

លុោះលតាតតដល់លុោះលតាតតដល់      ថ្នប ែអ់រហតថផលថ្នប ែអ់រហតថផល      ពទើបពិតជាសងប់ពទើបពិតជាសងប់  
ផុតការពែើតាវ ប់ផុតការពែើតាវ ប់      ជីវតិលតូវចប់ជីវតិលតូវចប់        តលងលសឡាញ់សអប់តលងលសឡាញ់សអប់  
          ោពហើយភពបី ។ោពហើយភពបី ។  

បានមករសកុរពេះបានមករសកុរពេះ 
បានមែលសុែលពោះសបាយណ្ហស់   ទ្ធងំពែយងទ្ធងំចាស់រួរលជោះថ្នវ  
អបែតដលធ្លវ ប់កាចតលបរាបា   ខឹងខុសយា៉ែ ងណ្ហពចោះអតល់ទ្ធ ំ  ។ 
ពលរោះតតលពោះរុណបុណរបារមី   ច្នលពោះជិនលសីពលបាសពរៀបចំ 
សតមថងលពោះធមដ៌៏ឧតថម    ដឹែនសំតឝពោែឲ្រផុតភយ័  ។ 
ពទ្ធោះជាបាតអ់ងគលពោះលទងញ់ាណ   ពសថចលទងនិ់រឝ នពៅពហើយែថី 
សល់តតលពោះសថូបលពោះពចតិយ   ពយើងខញុ ំលបុសលសីសូមវនធ   ។ 
សូមថ្នឝ យបងគំលពោះពុទនាទ ន   តដលមានប៉ែនុយ នាទ ននៗ 
លង្វក  ពនបា៉ែ ល់ ទ្ធងំឥណ្ហឍ    យែជាពំនឹងពឹងតពៅ   ។ 

បារមីខ្រៅរពេះពទុធស្លសនបារមីខ្រៅរពេះពទុធស្លសន 
ទឹែចិតថពសបហាកាបោ់ក រវណត ៈ   ទឹែជនហូ់រចាែទ់មាវ ែល់ចាងំដី 
ផវូវចាស់បាែព់ៅបពងកើតផវូវថយី   មនុសសនិងតផនដីអបែណ្ហជាមាច ស់ ។ 
អតីតអស់ពៅពៅតតបចចុបផនប   អនរតមែទ្ធនព់តើសល់អឝីខវោះ 
ចុងពលកាយរឺាវ បព់ចាលដីលសឡោះ   អបែណ្ហជាមាច ស់យូរណ្ហស់មែពហើយ ។ 
កាលពដើមធ្លវ ប់លផពីលើទឝីបពោកា   ពដើរខុសមយួកាថ រសក្រង្វគ មឥតពសផ ើយ 
ដំរកីាវ យជាលសពមាចពភវើងពហើយ   លបឹងពៅពៅពអើយតលែងជួបដំុសករ  ។ 
លបាាទបណុរពអើយចាដំល់ណ្ហពទៀត  ផុសមែជួយ ជាតិខញុ ំសូមអងឝរ 
ឲ្រខញុ ំបានទ្ធន់ជំននម់នុសសលអ   រស់មានសីលធមព៌ចោះពារពាប   ។ 
តផតិពរារជរាោមែទ្ធនព់ហើយ   តលែងពោពំុពសផ ើយពំុមានពវោ 
ពំុបានរស់ទ្ធន់ជាតិរបួរមួាប    មចចុទ្ធមទ្ធរជាពរៀងរាល់ច្ថង  ។ 
សូមភបដំងតរែតដលមានបារមី   ជួយ តថតដនដីតដលមានតច្មវ 
ពកាោះែុងលយែបុងសមលុទទឹែច្លប   អបែែំុកាច្ឡលបច្ពណីជាតិ  ។ 
អរូពលៅែំុរាែោ់ែល់ពំតដនចាស់   ែំុពធឝើពផថសផាថ សឲ្រលពំចាែឃ្លវ ត 
ពបា៉ែ យតប៉ែតសូមអបែែំុនវំោិទ   រែាធមយជាតិច្លពតចែតដនដី  ។ 
ច្ប៉ែលិនតផងូពពលជលង់លិចដល់បាត  ពតើពោែយាយយា៉ែ តែំពុងពធឝើអឝី 
សូមឲ្រដូនពពញបពញ្ចញរសយី   បំភវចឺ្ផធដីតដនែមភុជា   ។ 
រិរវីងព់អើយែំុរតព់ចាលតលស    ពែរ ថិ៍ពីឪ តម៉ែលតូវតតការររ 
លសុែរមាសតហែ លសុែែំចាយមារ  រដួំល ចក្រនធ  បាវតិភតិភយ័  ។ 
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ពវ ើនច្ស តាតវង រតនៈរិរ ី    ច្លពភបជំាទីជលមែសតឝច្លព 
មណឍ លរិរ ីអរូរាងំ អរូច្ធវ    ឧតថរមានជយ័ លែពចោះ សធឹងតលតង  ។ 
សូមមនីុឥសីតដលជាលរូខញុ ំ    ជួយ ដាស់អារមដាស់យ័នថែតនសង 
ដាស់ពលខអែខរាសីមាែំតផង   អថន័ែំតហងបាតសធឹងសតងក  ។ 
មនថមហាទនាយលសឡាយដំរ ី   បាងំចុែបាងំោយបាងំទ្ធងំដួងតខ 
មនថបំបាងំកាយែួចពដើមលសតង   អពញ្ជ ើញលរូសបហ៍លិនពថ្នងារកិា ។ 
លរូសែែ់ណ្ហថ ញ់ទ្ធងំតូចទ្ធងំធំ   ទ្ធងំលរូសំណំុទ្ធងំលរូសង្វឝ រ 
លរូផចិតរមលូទ្ធងំសបួពមបា    អារែសអបែតាតពមវើងរាសី   ។ 
ពួែពលមញរង្វឝ លនិងលរយែុមារ   លែមនួពាបាលរយែាលលបាបីំ 
មាច ស់ភមូមិាច ស់លសុែតដលមានបារមី  រមួែមាវ ងំច្ដនិងឥសីមនីុ   ។ 
តប៉ែតដានាដានាពដាោះបញ្ញា    តថវងវជិាជ ការសតមថងឫទនី 
ចុចលមាមពជើងមយួរញ្ជួ យធរណី   ចុចលមាមពជើងពីររនធោះពពញពមឃ  ។ 
ចុចលមាមពជើងបីតបងភារបាងំខវួន   ចុចលមាមពជើងបនួអាកាសរតហែ 
ចុចលមាមពជើងលបាធំ្លវ ែព់ភវៀងពីពមឃ  ពលើែច្ដបាងំតភបែពភវៀងរាងំច្ថងរោះ  ។ 
តក្រនថំពជើងមាខ ងសលតូវវែវ់ ី    តក្រនថំពជើងពីរបានជយ័ជមបោះ 
មាតសូ់លតបងួសួងច្ដផគុ ំសំពោះ   យែជយ័ជមបោះឈបោះមារសលតូវ  ។ 
ពនោះលានត់តជាការរិតលសច្ម   បចចុបផនបសពឝច្ថងពូតែអឝីពៅ 
លានត់តពរារពអដស៍ែព៏ពទរអស់ផវូវ   រងច់ាចំ្ថងពៅពៅទ្ធងំអអួាប់  ។ 
តតពទ្ធោះពូតែមានឫទនិែព៏ដាយ   ពរឿងរា៉ែ វចុងពលកាយែល៏តូវតតាវ ប់ 
ែំុអាងមានឫទនិបំរនពលើចាប់   អបែពែើតតតងាវ បជ់ាចាបធ់មយជាតិ ។ 
ពលកាយពពលតដលបានាវ បត់ចែឋានពៅ  បណុរបាបនផំវូវរហូតឥតឃ្លវ ត 
អបែតដលាងលអបណុរតាមជាញាតិ  ាងបាបជួជាតិធ្លវ ែព់ៅអបាយ  ។ 
ខញុ ំសូមលបមលូែងបណុរែុសល   ឧទធិសជូនដល់ពោែអបែទ្ធងំឡាយ 
សូមឲ្រអានពហើយមានចិតថរាយ   សបាយសុខសងបរ់ហូតតពៅ  ។ 
ពពលមានែងឝល់ធុញទ្ធល់រំនិត   សូមឲ្រជួបមតិថតដលដឹងរាែព់លៅ 
ពរឿងណ្ហពៅហយងរិតនអំាលសូវ   ឈបរិ់តោពៅអានពសៀវពៅវញិ  ។ 
ពសៀវពៅជាមតិថឥតកាតច់្ថវបាន   កានអ់ានពថយើរមា៉ែ នឥតមានពមាប ពមបញ 
រំនិតខឝោះខាតពសៀវពៅបំពពញ   បពញ្ចញពភារផលផថល់ឲ្របញ្ញដ   ។ 
លបសិនពបើពៅមានជាតិែំពណើ ត   សូមឲ្របានពែើតលរបជ់ាតិណ្ហៗ 
សូមជួបបណឍិ តរំនិតច្ថវថ្នវ    ជួបពុទនាសនែំុបីឃ្លវ តពឡើយ  ។ 
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បណុយបជូនយីោឋ នកមានតចតិតបណុយបជូនយីោឋ នកមានតចតិត 

វែវ់វីពងឝងវលិវល់វណ័ឍ ោែ ់    មនុពពលពភវៀងធ្លវ ែព់ពែពមយ ដាស 
ពលកាយពពលពភវៀងរចួពមឃតលបលសឡោះ  ចមាំងខាវ ងំណ្ហស់តលបសុខានថលតាណ ។ 
ពរឿងរា៉ែ វតូចធំែបុងលែុមលរួារ   ពរឿងទុែខពខាវ ចផាហួសពីការាយ ន 
យសស័ែថិោភលុយលួចពសបហ៍ពីលបាណ  ាឝ មដូីរឡានដូរទ្ធងំភរយិា  ។ 
ទឹែពនលតាហូរពរៀងរាល់រាលតី   បាតប់ងា់ឝ មលីទូងតសនលាលំា 
បីបមថបមែូននឹែដល់បា៉ែ ោ    ែូនខញុ ំែំលរោពរងលែអ់ស់  ។ 
ចុោះពតើមានអឝីមែទល់តភបែខញុ ំ   នឲំ្រខញុ ំយំពរងមនិលែព់ាោះ 
កាលពៅលែីលែចិតថលអសយ័លរពាយ ោះ   ោភយសបរុសកាវ យជាពលាោះលសី ។ 
ទុែខធំយា៉ែ ងហបឹងមនិដឹងពៅណ្ហ   ជិតពចញវសាែថិនោប ថំយី 
មតិថភែថិបបលួាថ បធ់មទូ៌លច្លត   សូមជាបនិ់សសយ័នឹងលពោះាសន ។ 
លែពឡែពមើលទងរ់ហង់តែផរពរធិ៍   អតណថ តពលចពធ្លវ បែព់លើពវហា 
នពុំទនបរស័ិទរែីរាយលជោះថ្នវ    នឹែពឃើញកាលណ្ហរាយែងឝល់ ។ 
លពោះធមអ៌ាចជួយ ពដាោះលាយទុែខបាន  ពែយងចាស់លរបល់បាណឲ្រតតបានយល់ 
មនិលតឹមតតលសីតដលមានែងឝល់   ពទ្ធោះលបុសសំណល់ែធ៏មជួ៌យ លសង់ ។ 
អសសជុោប ែុំរច្ថងពពញបូណ៌មី   បរស័ិទលបុសលសីឃ្លយ តខយីពោភ ោះលតង់ 
ពធឝើបណុររាបប់ាលតលបពរនលពោះសងឃ   មយួរនល់ពោះអងគពុទ្ធន ភពិសែ  ។ 
ពៅបជូនីយដាឌ នពខតថបាតដំ់បង   ពពលពនោះតតមថងអាច ររអពនែ 
លពោះពរធិ៍លពោះពុទនថយលអចតមវែ   ពុទ្ធន ភពិសែលពោះពុទនរយអងគ  ។ 
ឆវងទ្ធងំអារពុទ្ធន សនៈ    ពខឿនពរធិ៍មានថ្នប ែដ់ាែម់លូដូចែង់ 
លពោះនមលពោះពុទនច្មមលបាបីំអងគ   ោវ ែព់រៀបផចិតផចងល់របអ់ងគឥតទ្ធស់ ។ 
ែច្នសារពពជញតដលជាពិមាភ    លបណមរវនធ សុពមធតាបស 
នងជាភរយិាមានចិតថតសនពាយ ោះ   លរបជ់ាតិទ្ធងំអស់ពាយ ោះនឹងាឝ មី ។ 
លពោះបដិមាចារពឈាយ ោះអបែាង   ជាពលរឿងតំណ្ហងច្នចិតថភែថី 
បដិមាអងគធំមានច្មមលបាបីំ    លពោះអរយិពមពតថយរជាច្មមលបាបំនួ  ។ 
សំណងអ់ារពុទ្ធន សនៈ    ដំបលូពលចើនថ្នប ែែ់ាច់ោវ ែត់ាមែផនួ 
បសុផែុទឹែមាសពចញបង្វា ញខវួន   ឆលតរតួលបាបំនួអំពូលពណ៌ថយី  ។ 
ោលពៅយ ពខៀវលសស់ោស់បងអួតកាយ  បបុាព ទ្ធងំឡាយលំអច្ផធដី 
បពង្វគ លពភវើងឈរលំអរាលតី    លពោះពរធិ៍លតួយខចីពខឿនថយីភវឺថ្នវ   ។ 
លសោះឈូែពរធិ៍ធំែូនភបនិំមយិត   លែពពើពៅយ ពិតរបូរាងសង្វា  
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ពពលពភវៀងមានទឹែដូចតហលលបោ   លូនពបើែពនលតាបង្វា ញមហាជន  ។ 
ទនាយពរធិសតឝែា៏ក តម់ែតដរ   សមផរុដូចតសវពរាមពៅយ លឝតលឝន់ 
ច្ថងពពញបណ៌ូមរីាលតីយបយ់ន់   ទនាយរយរនែ់ណ្ហថ លដួងតខ  ។ 
លពោះរននែុដិខភស់ផុតលពឹែា    ពលើលសោះទឹែថ្នវ ហាែម់ានមនថពសបហ៍ 
មានពុទនបរស័ិទពចញចូលហូរតហ   លរបា់ប តតងតតពារពលជោះថ្នវ   ។ 
លពោះធមយពចតិយដូចលសីលរប់លែខណ៍  ពពញលែមុជំាែត់តោែ់ភក្រកាថ  
តមកល់ែផនួចាបស់លមាបសិ់ែា   តតាយ ននរណ្ហចាបអ់ារមយណ៍ពាោះ ។ 
ពរាងមា៉ែ សីុនចាស់ផាវ ស់ទ្ធន់សមយ័  ពរៀបសំពតថ់យីតុបតតងឥតទ្ធស់ 
ែបុងបជូនីយដាឌ នអឝីៗទ្ធងំអស់   សុទនតតលអលសស់ហសួពីពណ៌ន  ។ 
រាលតីច្ថងបណុរពភវើងភវដូឺចច្ថង    ហាែដូ់ចបរុចី្នឋានសួា៌ 
អបែបានពឃើញពហើយពសផ ើយទុែខមយួលា  អសសជុបជូាច្ថងពចញវសា  ។ 
ច្មមលបាបីំតលរសតមថងពផធៀងផាធ ត់   តាមពុទនលបវតថិែំណតោ់ចា 
រងោនសូ់រសពធលបាប់ជាសញ្ញដ    ចបធ់មព៌ទសនមយួតលរោយមថង  ។ 
យបក់ានត់តពលៅភវកឺាន់តតចាស់   អងគុយសំពោះតខរោះែនវង 
ធមក៌ានត់តចាស់ឥតមានពៅហយង  បញ្ចបធ់មផ៌ងពដាយបទារភញ្ដ  ។ 
សូមឲ្រទុែខពាែរាត់ផាតោ់ង យ   អបែសអបទ់្ធងំឡាយកាវ យជាលសឡាញ់ 
ពចោះពធឝើបណុរទ្ធនតលងមានែំណ្ហញ់  សុខចិតថចុោះចាញ់បំពពញបារមី  ។ 
សូមរូពីពែយងតលងតបែបាែា់ប    ទល់ចាស់ជរាពៅតតភែថី 
សូមឲ្រោភយសរបស់ាឝ មី   ចូលដល់ក្រសថីតដលជាភរយិា  ។ 
សូមពមឃលសទំែំុដូរអតទនយ័   តដលធ្លវ បល់សដីពពលពទើបជួបាប  
លសទំពលរោះចាញ់សលមស់ពំុង្វ   ែំុឲ្រតលបជាលសទំចងព់ភវៀង  ។ 
សូមឲ្រសពឝសតឝបានសុខសបាយ  ចាែពចញជិតោង យែំុឲ្រដាចព់សផៀង 
ពទ្ធោះបីជីវតិពិតជាមនិពទៀង   សូមែំុឲ្រពលអៀងពីសុរតិភព  ។ 

ខ្បើកនូរសកី្ម៉ែខ្ធវើលអខ្ហើយខ្បើកនូរសកី្ម៉ែខ្ធវើលអខ្ហើយឲ្យខ្គថាចេុះខ្គថាចេុះ 
លពោះចនធនិងច្ថងឥតមានដឹងអឝី   តតលតូវលបុស លសីនិនធ សរពសើរ 
ពពែរាតដូ់ចមានាវ បពហើរ   ពភវៀងខរល់ពដែពដើរពរថ្នទ្ធងំអស់ ។ 
បសួជាលពោះសងឃពៅពររោិះរន់   ពធឝើពចារលួចបវនព់រទ្ធន់ដាែព់ខាប ោះ 
លតាស់ជាលពោះពុទនពៅពរមនិពាយ ោះ   ធមល៌អឥតពខាច ោះរង់មានពរសអប់  ។ 
សរពសើរនិនធ មានពីបរូាណ   កានយ់ែមនិបានតាមរែរទ្ធស់ាប់ 
ពបើែូនតាមលបាជញែូននឹងមានភព័ឝ   លតូវមយួខុសដបែំុ់យែខាងពលចើន ។ 

ខ្បើចង់ខ្បើចងឲ់្យរគបរ់តវូឈបច់ង់រគបរ់តវូឈបច់ង ់
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អបែបានរាល់ច្ថងរតឹតតចង់    មនិអស់ចំណង់ពៅតតប៉ែង 
ចំតណែអបែបានយូរៗមថង    មនិបានដូចប៉ែងលតូវពចោះទប់  ។ 
ចំណងព់ែើតពីកាមតណ្ហា     នចិំតថលបាថ្នប ចងា់យ នឈប់ 
តាងំពីលពលឹមទល់លពលប់    ពបើចងឲ់្រលរបល់តូវឈបច់ង់  ។ 

ខ្បើចតិតខងឹខ្រកាធកុាំខ្ចាទអនកដនទខ្បើចតិតខងឹខ្រកាធកុាំខ្ចាទអនកដនទ 
ោអ ងភបជំុំសពឝឥតសងបល់ពោះរយ   សមលុទទ្ធងំឡាយឥតសងបរ់លែ 
ពមឃមនិលសឡោះឥតខឝោះពពែ   មាសសុទនមនិយែពៅរែដំុថយ  ។ 
ាបពូជមនិដុោះបពនធ សតតលាប់   ជាងផារមនិជាបប់ពនធ សសំណ 
លសពមាចពរាមនំពៅបពនធ សសករ   ពដែពផអៀងពថ្នវ ោះែពៅបពនធ សពខបើយ ។ 
ពបើចិតថខឹងពលកាធនឹងបរុគលណ្ហ   មនិលតូវលបហារពាបាទពរពឡើយ 
រឺលតូវសមាវ ប់ែថីពលកាធពនោះពហើយ   សនថ នបានពសផ ើយពលាើយពដែជាសុខ ។ 
អបែឈបោះរតមងមានពពៀរពវរា    អបែចាញ់លាលំារតមងជាទុែខ 
អបែឥតពលកាធខឹងរតមងបានសុខ   ចិតថលសួលលសណុែពលរោះឥតសលតូវ ។ 
ពពៀរពំុតដលសងបព់ដាយការចងពពៀរ   អបែពបៀតពបៀនាប រតមងអាលសូវ 
អបែមានពមតាថ ចិតថឥតពឃ្លពៅ   ពិតពដើរចំផវូវលពោះអរយិៈ   ។ 

ខ្បើសុាំបានលអជយួសុាំខ្ុាំផងខ្បើសុាំបានលអជយួសុាំខ្ុាំផង 
ជីវតិបែសអីាលស័យលពឹែា    ជីវតិមចាឆ អាលស័យរង្វគ  
សតឝពោែសុខានថអាលស័យធមាយ   ការពបៀតពបៀនាប នទុំែខពមាប ពមបញ  ។ 
ជីវតិអបែផារហឺុហារាែទ់្ធែ់   មានពឈាយ ោះជាអបែទិញចូលលែព់ចញ 
ភតូភរផសខំវោះឲ្រតតពរទិញ    ចងប់ានចំពណញពរលរែរមុា ។ 
ជីវតិអបែតលផងតតងតតលបកាន់   ពឃើញពរដូចកាថ នខ់វួនឯងដូចខាវ  
ឈបោះមែសីុចាយឥតពិចារណ្ហ   ពពលចាញ់ពឆវោវ ខចីបលុបញ្ញច ំ  ។ 
ជីវតិែមយែរខំលតដររស់    ហូបតតមយួពរោះខញុ ំពររាបោ់ប  ំ
ពពលឈពឺដែញាែខ់ឝោះលបាែ់ទិញថ្នប  ំ  ជីវតិរងែមយរស់ចាចំ្ថងែសយ័  ។ 
អបែចមាក រតលសតថពភារផោវ    ពបោះយែពៅផារលែយ់ែែច្លម 
ចិញ្ច ឹមជីវតិសនសសំំចយ័    ខិតខំរាល់ច្ថងច្លពធឝើបណុរខវោះ  ។ 
ពែើតមែជាមនុសសពទ្ធោះលែឬមាន   ែំុពធឝើបំរនពដាយឥតពអៀនខាយ ស 
ពធឝើការរែសីុរិតរូរឲ្រចាស់   ែំុពធឝើពផថសផាថ សតាមចិតថពោភលន់ ។ 
សូមអស់លែមុំែំុរខំានពោែ   ែំពោោះរពាែទុែពោែសូលតមនថ 
អបែបសួលទងធ់មម៌និយែលបពនន   លលួចលូែោនប់ាបធងន់ណ្ហពៅ ។ 
ពបើចងចំ់ពណញពចញជួញឯផារ   ចងម់ានបញ្ញដ ខំសិែាពៅ 
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ពបើចងប់ានបុណរលតូវតថតម៉ែ ឪ   ពៅវតថយបព់លៅតលែងពោភាវ ងំភាវ ត់ ។ 
ពបើពិតចិតថធម៌លតូវជួយ ាសន   ពបើចិតថលជោះថ្នវ លតូវមានអំណត់ 
ែំុពធឝើអាចាររជំនួញែបុងវតឋ    នរែពលបតលបាែដពលរោះតតតណ្ហា   ។ 
សូមសបផរុសជនអានពហើយរិតចុោះ  ពបើខញុ ំថ្នខុសសូមទ្ធនពមតាថ  
តផតិអាចាររធំសំុឲ្រខញុ ំថ្ន    តលែងអាចជួយ ផាង រឲ្រពៅជាលអ  ។ 
ពបើចងប់ានលសូវពមថចពៅដាពំៅយ    ពបើលជលែព់មយ ពមថចបានអាវស 
ដុតផធោះពឈើពចាលបនសំុ់ផធោះថយ   ពបើសំុបានលអជួយ សំុខញុ ំផង  ។ 

ខ្បើអតខ់ងឹខ្ទើបអតខ់សុខ្បើអតខ់ងឹខ្ទើបអតខ់សុ 
អបែខវោះលតូវពរោយលបហារ    ពបើខឝោះបញ្ញដ មនិអត់ធន់ 
ពភវចរិតបាបខវួនពធឝើពីមនុ    វបិាែលាលធងននឹ់ងតាមផថល់  ។ 
ពបើមានសតិរឭែដឹង    ចិតថសងបម់និខឹងាយ នែងឝល់ 
ពលរោះពជឿថ្នពិតជាអែុសល   ែមយខវួនឲ្រផលតាមែំហុស  ។ 
អបែតដលោយពយើងាងជលងុែ   ខំលពួសពូជទុែរងនឹ់ងដុោះ 
អបែោយឯពណោះជាអបែខុស   តតពយើងឯពណ្ហោះជាអបែខឹង  ។ 

បាំណុលកាមបាំណុលកាម 
ពសពរបជ់ាមយួនឹងពោភៈ   នជំំរែបំ់ណុលកាម 
ពោភៈទ្ធែ់ចិតថសអិតពញៀនញា៉ែ ម   ឲ្រលែរហាមលរប់ៗ ជាតិ   ។ 
ដំបងូពោភែបុងរបស់មយួ    មនិយូរពែើតលពួយចងប់ានពទៀត 
តពីមយួជាតិពៅមយួជាតិ    ែិពលសពលាតលាតតាមជាបត់ែង ។ 
ពោភៈពែើតមានមយួពពលពាោះ   តតឲ្រទុែខអស់កាលអតងឝង 
ែិពលសអបដច្ទនិងខវួនឯង    ពពញចិតថច្លែតលងពលរោះពមាហ៍បាងំ ។ 

របកានម់ា ាំខ្រកៀមរគ្ន ាំចតិតរបកានម់ា ាំខ្រកៀមរគ្ន ាំចតិត 
សតឝពោែពែើតមែចង់បានសុខ   តតតបរជួបទុែខមខុលសពរន 
ទុែខទ្ធងំតម៉ែ ឪទុែខទ្ធងំែូន    ទុែខរហូតសូនរសតឝសង្វខ រ  ។ 
ថ្នប ពុំលថ្នប ពិំសមនុសសខាវ ចណ្ហស់   តតពបើដឹងចាស់អស់បញ្ញា  
ពបើមនិោបលិទនជាអាហារ   ពិសពុលយា៉ែ ងណ្ហែម៏និថឝី  ។ 
សុរាពមរយ័ពលរឿងលសវងឹ    តតលតូវយល់ដឹងមនិបាច់ភយ័ 
ពបើមនិផឹែពទលសវងឹអី    សុរាពមរយ័ឥតមានាប    ។ 
បនវ ែបុងច្លពាយ នអំណ្ហច    ាប ខាវ ចតតមនុសសពដើរពៅររ 
ពដើរជានា់ប បាែម់តុតបរជា    ថ្នាប ពឃ្លពៅពៅមតុពរ  ។ 
ពភវើងពឆោះលរបល់ាពិតជាពៅថ    តតពបើមនិពៅលូែប៉ែោះពទ 
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ពៅោង យពីពភវើងទ្ធងំពយើងពរ   មនិរោែពទែំុបារមម   ។ 
យា៉ែ ងណ្ហទុែខែ៏មនិអាចពធឝើ   អំពពើនឲំ្រពយើងពលែៀមលា ំ
ពបើពយើងមនិបានលបកាន់មា ំ   លបរល់អារមយណ៍ឲ្រចិតថពៅ  ។ 
ការលបកានម់ាពំនោះឯងណ្ហ   ពបើមនុមរណ្ហមានជាបព់ៅ 
បដិសននិែបុងាទ នពលៅ    រែផវូវសុខានថពំុបានពឡើយ  ។ 

របទបីបញ្ញរបទបីបញ្ញ  
ជនអបែលបាថ្នប    ដុសខាតប់ញ្ញដ     ឲ្រភវលឺបច្ព 
ដូចដួងលបទីប   ពពញពដាយរសយី    រួរចូលអាលស័យ 
     នឹងសបផរុស ។ 
នឹងបានាែសួរ   នូវពហតុតដលរួរ    មនិរួរទ្ធងំអស់ 
អឝីជាែុសល   ពំុមានពទើសទ្ធស់   បាបរួរបងព់បាោះ 
     ដឹងអស់ពសចែថី ។ 
ពនោះជាលបពយាជន៍   រស់ពំុអពាច    ពៅនពោែិយ 
បានរបប់ណឍិ ត   ពិតមានសិរ ី    រស់ែបុងពសចែថី 
     សុខអស់កាលយូរ ។ 

របយត័នរបយត័ន 
ជនរលឥតពទៀងលតង់    ដូចពោែសងឃឥតចីវរ 
ជនឥតមនុសសធម៌    ដូចនររពួែបិាច   ។ 
រស់ជំុនិងរលពិត    ដូចរស់ជិតសតឝែំណ្ហច 
ពសពរបជ់នពកាងកាច    ដូចមមាចឥតាគ ល់ពភវើង  ។ 
ពដើរែថីអាងមាសលបាែ់    ដូចលចោែជ់ាបច់្ដពជើង 
ពភវចរុណតម៉ែ ឪពយើង    ដូចរពំលើងឫសមរគផល   ។ 
កានសី់លឥតសលងួម    ដូចផធោះខធមពភវើងោបដល់ 
បដិបតថិពដាយឥតយល់    ដូចផវូវថបល់លតូវជនលិ់ច   ។ 
បរុគលឥតយល់ាប     ដូចតភបែជាតតពដើរពធយច 
ពលបើរែរពជរលបពទច    ដូចលងលិ់ចែបុងភបែព់ភវើង  ។ 

របយត័នាកយក្ផអមរបយត័នាកយក្ផអម 
ពភវចអឝីពភវចបាន   តតពបើពភវចលបាណ   ឈានធ្លវ ែរ់ពៅថ  
ពបើបានជាភាវ ត់   មនិទ្ធនធ់្លវ ែព់លៅ   លបឹងពឡើងណ្ហពៅ 
     ែំុពៅនលំជុល ។ 
ខូចអឝីមនិពលាោះ   តតពបើខូចពឈាយ ោះ    មនិង្វយជួសជុល 
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ែូនលតូវលបយ័តប   ែំុងបង់ងុល    កាមជាពលរឿងពុល 
     ខូចអស់ទ្ធងំខវួន ។ 
ខូចខវួនខូចពឈាយ ោះ   ខូចពនោះពពញពលាោះ   រស់តលងស ប់សួន 
តតពទ្ធោះយា៉ែ ងណ្ហ   ែំុឲ្រខូចផធួន    លតូវលបឹងតែខវួន 
     ែំុពចាលអាតាយ  ។ 
ពចាលអឝីពចាលបាន  តតែំុពចាលលបាណ   ែបុងវដថសងារ 
ពលរោះតតពោែពនោះ  ឥតមាននរណ្ហ    ជួយ លសងអ់ាតាយ  
     ពលៅពីខវួនពឡើយ ។ 
ែូនលតូវរែា   ការររអាតាយ     ឲ្របានដល់ពលតើយ 
ពដាយការលបយត័ប   និងមនិែពនថើយ    លបយត័បហបឹងពហើយ 
     ជាលពោះែបុងខវួន ។ 
លបយត័បជាមាថ យ   ញុាងំរុណទ្ធងំឡាយ   ឲ្រពែើតមាមំនួ 
អតធ់នជ់ាឪ   រែាលរងសងួន    រុណធមែ៌បុងខវួន 
     ដូចតខខាងពខបើត ។ 
ខនថីដូចថ្នប  ំ   ពលបជាលបចា ំ    រសជាតិលឝីងពឆើត 
លំបាែលទ្ធណំ្ហស់  លុោះដល់ផលពែើត   រសជាតិលឝីងពឆើត 
     មានរុណាប់ពហាង ។ 

របាស្លទរពេះគនធកដុ ិ
ពមឃមរីលសទំុជំុពដាយពពែ   ោពយាបែព់បាែមែប៉ែោះរាងកាយ 
លួងពោមហឫទយ័ច្នជនទ្ធងំឡាយ  លតជាែល់សស់លាយខំពធឝើបនថ  ។ 
រលឹមជក្រញ្ជ ំពលបាោះលពំសំណង់   លែួសខាចផូ់រផងសីុ់ម៉ែង់តប៍ាយអ 
ពរៀបឥដឌផចិតផចងស់ងជ់ាផាធ ងំថយ   សំពឡងែមយែរែំដរច្ថងរោះ   ។ 
ពរាងមា៉ែ សីុនចាស់ពុែអស់ពលរឿងពឈើ  ខរល់បែរ់ពងគើភយ័ពសធើរនឹងសធោះ 
ដំបលូធវុោះធ្លវ យពភវៀងពលចពពញរស  កាវ យជាពណ៌មាសលបាាទសិោ ។ 
លបាាទផុសពហើយផុសមថងបនថិច   ផុសមែរពំលចជាតិនិងាសន 
ចងព់ឃើញលបាាទាអ តឬយា៉ែ ងណ្ហ  លបាាទអាច រររែាលពោះធម៌  ។ 
រដូវវសាោប ពំថ្នោះលតីស័ែ    ាងឥតមានអាែព់ទ្ធោះបីពភវៀងផគរ 
ភសថុតាងបញ្ញជ ែធ់មយៈនររ    ផាក ឈូែបីពណ៌លទតួលបាាទ  ។ 
ឧបសរគទ្ធងំឡាយចូរពចៀសោង យពៅ  ែំុមែោពៅែំុពៅលបមាថ 
ែំុមែពបៀតពបៀនអបែាងលបាាទ  តលែងពោខូចខាតខែពពលពវោ  ។ 
ពៅែបុងលបាាទមានលពោះអងគផធំ   សងឃថ្នឝ យបងគំអងគលពោះភរោ 
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និងលពោះអងគរងព់លើតលរធមាយ    លពោះឥនធវនធ សូមសួរបញ្ញា   ។ 
បសុផែុែណ្ហថ លលបមលូជំុញាតិ   តមកល់លពោះធ្លតុច្នលពោះាាថ  
លតជាែល់តជំុដល់ជាតិាសន   លពោះហសថាាថ លបែបពដាយចលែ ។ 
ពឈាយ ោះថ្នលបាាទលពោះរននែុដិ   ថយតែវបរសុិទនបិទែាច់ចមាវ ែ់ 
សមនឹងលបពទសតាមង្វរតដលដាែ់  រាជាណ្ហចលែអចឆរយិៈ   ។ 
មានរបូលពោះអងគរងធ់មាយ ពៅ   លពោះឥនធចូលពៅបង្វា ញលពោះភក្រែថ 
សូមលបទ្ធនពរដល់អស់ពោែ អបែ  តដលជាបជំ់រែអ់នធ ែ់យែសមារ  ។ 
សូមពលាោះធមយជាតិឃ្លវ តពចញឲ្រោង យ  ែំុនអំនថរាយដល់ែមភុជា 
លតូវពភវៀងឬរាងំតាមពពលពវោ   ែំុជនលិ់ចធ្លវ ខូចពភារផោវ   ។ 
សូមឲ្រធមយជាតិរែីលសស់បំលពង   ពខាយ ចលរយែំុលងដល់អបែរាជការ 
ែំុនវំពងឝងពភវចជាតិាសន   ជួយ ជាតិពខមរាច្ថវថ្នវ រងុពរឿង  ។ 

ក្ផនដីក្ផនដ ី
ធងនត់ណននឹងធឹងដូចតផនដី   មនិមានជាបអ់ឝីដូចអាកាស 
សងបព់សងៀមលតជាែត់សនលសឡោះ   រឺសុខពិតណ្ហស់ចិតថអប់រ ំ  ។ 

ផ្តែ មានកលនិរកអបូផ្តែ មានកលនិរកអបូ  
អបែតដលដល់លពមពដាយការពចោះដឹង  មានទ្ធងំទីពឹងរឺការលបលពឹតថ 
អបែពនោះលបពសើរែបុងពោែពដាយពិត  អបែផងចូលចិតថតនបនិតរមនិណ្ហយ ។ 
ដូចផាក មានែវិនលែអបូពហើយាអ ត   លសស់តាមធមយជាតិញាតិលបដាបក់ាយ 
ពដាតលែងដាែថូ់លកាបសំពោះថ្នឝ យ   មនុសសផងទ្ធងំឡាយមិនោង យពីែវិន ។ 

ផលវូឆ្ងៃ យផលវូឆ្ងៃ យ  
ជីវតិរឺជាដំពណើ រផវូវោង យ    ឯរបូរាងកាយជាខធមសំណ្ហែ់ 
អបែាងរុណធមពិ៌តលអឥតអាែ់   ពលរោះថ្នាយ នអបែណ្ហាងជួសបាន ។ 
សីលធមពំុ៌តដលពចាលអបែដំពណើ រ   រឺមនុសសពទពតើនិរាសចាែាទ ន 
រតព់ចាលសីលធមធ៌្លវ បឲ់្រសុខានថ  របរ់លនឹែាយ នថ្នបានផុតភយ័ ។ 
បណឍិ តពំុតដលតសឝងរែែថីសុខ   ពលើរំនរទុែខច្នអបែដច្ទ 
តតងលបាបផ់វូវលអទ្ធនដល៏បច្ព   ដល់ជនលរបវ់យ័ឲ្របានចាពំចោះ  ។ 
អបែតដលពធឝើទ្ធនពិតជាមានភព័ឝ   ពលបៀបដូចនលំទពរពីផធោះពភវើងពឆោះ 
ពទ្ធោះផធោះពឆោះពខធចអស់រង់មានចំពណោះ  សល់លទពរពិពសសសលមាបផ់វូវកាយ ។ 

ផលវូននខ្សចកតសីខុផលវូននខ្សចកតសីខុ 
សុខណ្ហស់សងបណ់្ហស់  ពពលបានយល់ចាស់   ពីពរឿងជីវតិ 
ដឹងថ្នែបុងពោែ   មានសុខទុែខពិត   តតមនិបានរិត 
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     ជាពរឿងខវួនឯង ។ 
អបរ់ឲំ្រដល់   ពទើបចិតថតលងខឝល់   លបកានហ់ងួតហង 
លបរល់ពរឿងរា៉ែ វ   ពលើពហតុចាត់តចង   បចចយ័តាែត់តង 
     មនិបានសុខសងប ់។ 
សុខពនោះលបណីត   ឧតថមពពែពិត    ជាងលទពរែំណប់ 
អឝីែល៏បពសើរ   មនិពសយើសុខសងប់   ដល់ទីបញ្ចប់ 
     និរឝ នរងច់ា ំ។ 

ផាាំងដាំរនីរពផាាំងដាំរនីរព 
សមថសំីពៅពចញពីសនថ ន    ោចាពថយើរមា៉ែ នែំុាយ នមនិដឹង 
ែបុងចិតថយា៉ែ ងណ្ហសមថយីា៉ែ ងហបឹង   សមវែស់មវងឹលបឹងលបាបអ់បែណ្ហ  ។ 
ពទ្ធោះពរថ្នពយើងអាលែែែ់ព៏ដាយ   ែំុឲ្រតតពយើងដូចរែរពរថ្ន 
ពបើពយើងអាលែែហ់សួពីឧបមា   ពរថ្នពយើងលអែពំុ៏លអពឡើយ  ។ 
ពបើបរុគលណ្ហមជុចុោះែបុងភែ់   រឺកាមរលមែព់ដាយខវួនឯងពហើយ 
ពតើពធឝើពមថចពឡើយពឡើងពាែរែពលតើយ  ែំុបាចថ់្នពឡើយជួយ អបែដច្ទ  ។ 
ទមែ័ជីែដាសំសរធំមា ំ    បង្វា បប់ែុដំពៅែបុងតផនដី 
សលមាបច់ងពលែៀែផាំងសតឝដំរ ី   តដលចាបពី់ច្លពពដើមផពីលបើបាន  ។ 
យា៉ែ ងណ្ហលពោះអរយិាវែ័    បានចងពលែៀែជាែទ់្ធែ់ចិតថសនថ ន 
រមាង បភ់ាជ បនឹ់ងសតិបផដាឌ ន    ឲ្របានជាែច់ាស់នូវលពោះនិរឝ ន  ។ 
ពនោះរឺលពោះអរយិបរុគល    ពោែផុតែងឝល់តមកល់ែបុងឈាន 
ពោែមនិលបមាទពោែមនិបំរន   ែបុងចិតថពោែមានពមតាថ ជានិចច  ។ 
ចុោះពយើងឥឡូវពនោះយា៉ែ ងណ្ហតដរ   លានត់តឪ តម៉ែពំុរួរពបើពភវច 
រុណមនិលទលទងរ់ងត់តលងលិ់ច   ដឹងរុណជានិចចពធយចតភបែញញឹម  ។ 

ាកយថាក្ម៉ែាកយថាក្ម៉ែ 
រែរតម៉ែមាននយ័សំខាន់ខាវ ងំណ្ហស់  លបជំុរុណលកាស់ច្លែជាងធរណី 
រែរតម៉ែពីពរាោះលរបពលើលបថពី   លអដូចរិរពីពញពដាយរកុាខ   ។ 
ច្លពធំមានសតឝជាពលរឿងលំអ   ភរយិាបវរលអភាថ  
ទឝីបពោែលអលសស់ែព៏លរោះសុរយិា   សតឝែបុងពោកាលអពលរោះមានតម៉ែ  ។ 

ាកយពបីរូាណាកយពបីរូាណ 
អំពៅរសតផអមវពិសសណ្ហស់   តផអមលសីលអលអោះពលើសអំពៅ 
សុភាសិតបណឍិ តពរលលបពៅ   តផអមពលើសអំពៅនិងលសីលអ  ។ 

ាកយខ្ពចនក៍្ម៉ែ ឪាកយខ្ពចនក៍្ម៉ែ ឪ 
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រែរពពចនត៍ម៉ែ ឪលតូវែូនចា ំ   បណ្ហថ ទឹំែចិតថពិតរែរលពហយ 
រែរលបាជញពីពលពងតម៉ែ ឪផគុ ំ    និយមលពោះពុទនវសុិទនពពចន៍  ។ 
អរណុពណ៌មាសជោះរសយី    សមថតីម៉ែ ឪលតូវរពំលច 
រមវែឹចំៗែំុឲ្រពភវច     រែរពពចនដូ៍ចច្ថងច្ថវដូចមាស  ។ 
ទឝីបពោែលអលសស់ពលរោះសុរយិា   មាតា បិតារឺជាលពោះ 
ជាដួងសុរយិាយាលតារោះ    ែូនលតូវសំពោះទិសបរ៌ូ   ។ 
ទិសបពូម៌ានន័យបពុឝការ ី    បពងកើតលបុស លសីពពញពសុធ្ល 
រែរពពចនត៍ម៉ែ ឪលតូវដូចជា   សុរយិាែបុងលាបំភវពឺោែ  ។ 

ាកយខ្មទ្ធាំងអសរ់បដចូនងឹក្ម៉ែាកយខ្មទ្ធាំងអសរ់បដចូនងឹក្ម៉ែ 
ភបលំពោះសុពមរុរឺ៍ជាពមភបំ    ធំច្លែតលងធំលទច្លតលតិងសឋាន 
តតរងព់ៅតូចជាងតម៉ែែលាណ   ពលរោះតម៉ែលទឋានលពោះលពហយមខុបនួ  ។ 
តម៉ែពិតជាធំពៅែបុងពោកា    ពមទព័ខាវ ងំកាវ សំពោះតម៉ែខវួន 
ពទ្ធោះពសថចចលែពតថិលរងទឝីបទ្ធងំបនួ  អំណ្ហចមាមំនួតតពៅខាវ ចតម៉ែ  ។ 
រែរពមែបុងពោែមានពលចើនពពែច្លែ  ពមពជើង ពមច្ដ ពមលសុែ ពមតលស 
រែរពមទ្ធងំពនោះលបដូចនឹងតម៉ែ   រែរពមហូរតហរឺតម៉ែទ្ធងំអស់  ។ 
ពលរោះតម៉ែជាធំតម៉ែអបែបពងកើត    តម៉ែឲ្រែំពណើ តតម៉ែឲ្រពៅពដាោះ 
តម៉ែបង្វា តែូ់នតម៉ែមានចិតថពាយ ោះ   តម៉ែរឺជាពកាោះច្នជីវតិែូន   ។ 

ពីខ្នេះពខី្នេះពីខ្នេះពខី្នេះ 
ចិញ្ច ឹមសតឝតឆករងព់ចាររអា    ចិញ្ច ឹមសតឝោយ បង្វក រែណថុ រ 
ចិញ្ច ឹមពោភៈពទ្ធសៈពមាពហា   ដូចចិញ្ច ឹមពចារទុែបពងកើតភយ័  ។ 
ជួយ សតឝតិរចាឆ នតដលាយ នពិស   ជាជាងជួយ មនុសសចិតថអលបិយ 
ាយ នទីលំពៅសូវពដែដី    ជាជាងបលុខចីពរសងផ់ធោះ   ។ 
ពធយចពបើែពធយចពបើែែនវងពលចើនោប  ំ   ពតើពោែអបែចាបំានពធឝើអឝីខវោះ 
ាងបណុរែុសលឬាងែមយលកាស់  រួររិតរហ័សចាស់ពរៀនមានែផនួ  ។ 
ាយ នអឝីមានទុែខពសយើបញ្ចខនន   ាយ នអឝីលបកាន់ពសយើនឹងតួខវួន 
ាយ នអឝីសំខានព់សយើធ្លតុទ្ធងំបនួ   ាយ នអឝីមាមំនួពសយើែមាវ ងំចិតថ  ។ 
ទឹែធ្លវ ែព់លើថយលំអធមយជាតិ   យសស័ែថិលបាែញ់ាតិលំអជីវតិ 
ែងបណុរែុសលលំអផវូវចិតថ   ឯខនថីពិតលំអអបែលបាជញ   ។ 

ខ្ពៀរ 
ែំុពឃើញកាលតវងរឺចងពពៀរ   ពបើចងជ់ាបា់ប ពវរាយូរច្លែ 
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ែំុោបត់បែមតិថពិតែំុពឃើញខវី   ាគ ល់កាលមាននយ័ពសចែថី ឯវ ំ ។ 

ន ហិ ខវខរន ខវោន ិ    សមមន តធី កទុ្ធចន ំ
ែបុងកាយណ្ហៗធមយតាពពៀរខាវ ងំ   ចងពពៀរលបោងំពោែពនោះមនិសងប់ ។ 
អខវខរន ច សមមន ត ិ    ាថ បរិ់ត ស.ុ ច.ិ ពវរារមាង ប ់
ពដាយការមនិចងពពៀរពទើបបញ្ចប់   ពវរារមាង បព់លរោះសងប់រំនំុ   ។ 
ឯស ធខោោ  សននតខោ    រមាង បព់មាពហាពទ្ធពារលំ 
មនិចងពវរានាំប មែជំុ    ធមព៌នោះបរមមានពីបរូាណ  ។ 
ទីឃ្លវាុគ ល់ពវោពួនអងគ    រស់យា៉ែ ងផចិតផចងព់ដាយែថីកាវ ហាន 
តស ូពធឝើការលំបាែប៉ែនុយ ន    លទ្ធពំចោះតតបានោែល់បាណរហូត ។ 
ាយ រតីមាមំនួពិនិតរការង្វរ   លរបល់ាមនិពធឝសោវ តឈាវ សសវូតបតូ 
រាបអ់ានមនុសសមាប ដល់លាពទើបលសូត  រតូចូលោងំពសថចសពលមចការធំ  ។ 
បណឍិ តមានសីលមនិខជិលឳនអងគ   ោចាពាយ ោះលតងឫ់ែររមរទម 
សមថពីីពរាោះលបាជាញ អបរ់ ំ    រុណធមម៌លូផថុ ំរុណភាពជីវតិ  ។ 
បរុគលពាយាមមនិខជិលលចអសូ   លបាជាញ ចាែធ់វុោះយល់ពហតុផលពិត 
ឧបសរគទ្ធងំឡាយែបុងទីោង យជិត  រុណភាពជីវតិចិតថមនិញាបញ័់រ  ។ 
បរុគលចងមតិថមានចិតថសពក្រង្វគ ោះ   ពចោះពរលពីពរាោះដឹែនតំាមធម៌ 
លបាសចាែែំណ្ហញ់លសឡាញ់ពុទនពរ  នអំបែលតាចច់ររែរុណជីវតិ  ។ 

ខ្ពញបណ៌ូមនីថៃឧខ្បាសថខ្ពញបណ៌ូមនីថៃឧខ្បាសថ 
រាលតីលសឡោះ   ចនធរោះភវចឺាស់    លបាសចាែមនធិល 
ច្ថងឧពបាសថ   សមាទ្ធនសីល    ជលមោះផាថ ចផ់ថិល 
     បាបអែុសល ។ 
រាលតីលបច្ព    ចនធពពញបណ៌ូមី   ចិតថឥតែងឝល់ 
ដួងចនធាអ តលអ   ដួងចិតថតមកល់    តាងំែបុងែុសល 
     បរសុិទនហយតម់៉ែង ។ 
រាលតីពាភា   ពមើលដួងចក្រនធ     ែំពុងរោះឆវង 
បពញ្ចញរសយី   បំភវសឺតឝផង    ដូចសីលចមវង 
     ជនផងដល់ពលតើយ ។ 
រាលតីភវថឺ្នវ     ចនធចរយាលតា    ហាែប់ានតលាពលាើយ 
ដូលសីលែមាច ត់   មនធិលចិតថពហើយ   ចិតថពនោះបានពសផ ើយ 
     ពឃើញពលតើយសុខា ។ 
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ពនវឺចនធច្ថវ   ញុាងំពពលរាលតី    ឲ្រលសស់អាច ររ 
ដូចសីលជលមោះ   ដុសខាតប់ញ្ញដ     ឲ្របានភវថឺ្នវ  
     លបហារែិពលស ។ 

ពយេុះចតិតអរបយិពយេុះចតិតអរបយិ 
ពដើមដូងពដៀមដាមដល់ពដើមាវ    ថ្នពដើមតូចោយ រចងដូ់ចពរ 
លបយត័បលតូវខរល់អំពល់ពរ    តលែងដួលពលើពរនអំនថរាយ  ។ 
ពដើមាវ តបថ្នតផតិខញុ ំតូច    មនិខូចដួលពលើអបែទ្ធងំឡាយ 
តផតិពដើមលបពហាងខវឹមពលាបកាយ  អបែផងជិតោង យតតងពលបើលបាស់  ។ 
ពដើមដូងសវុតចិតថអាណិតាវ    ពដាយបានដឹងថ្នាវ ខំណ្ហស់ 
ខំលបឹងជួយ ទប់ខរល់អាកាស   ខរល់ពលចើនមុខណ្ហស់ែពលែើែដី  ។ 
ផធោះពឈើតូចតាចខាវ ចខរល់ពរោុះ   ខរល់ពធឝើបាបមនុសសឥតលបណី 
តតពរោុះពៅចាញ់ចិតថអលបិយ   ចិតថមនុសសលបុស លសីឥតរបូកាយ ។ 
ពបើលអ លអណ្ហស់ាយ នអឝីដូច   ពបើខូច ខូចណ្ហស់ហសួបរយិាយ 
ចិតថនឲំ្រែូនពញៀនសបាយ   ហា នពធឝើបាបមាថ យោយឪពុែ  ។ 
ខឹងពលកាធមយួតភវតខុសពលចើនណ្ហស់  លបុស លសី ពែយង ចាស់លតូវចាទុំែ 
ពពលពលកាធពែើតពឡើងឥតយល់មុខ  ពទ្ធោះមាថ យ ឪពុែែឥ៏តាគ ល់  ។ 
ពោែធមទ៌្ធងំឡាយចិតថជាធំ   អបែណ្ហពសើចយំចិតថឥតខឝល់ 
ពលកាធខឹងពែើតពឡើងាយ នែុសល   លតូវតតតមកល់ចិតថឲ្រលអ   ។ 

រពហមលខិតិរពហមលខិតិ 
ជំពនឿាសនលពហយលិខិត   ពរៀបចំវចិិលតសពឝពោែិយ 
មនុសសពោែពទវតាពភវើងទឹែដី   ាយ នអឝីថ្នលពហយមនិតាែត់តង  ។ 
ពបើលពហយតាែ់តតងពោែយា៉ែ ងពនោះ   ពយើងរួរលតិោះរោិះតាមជាែត់សថង 
រែពហតុរែផលសពឝែតនវង   លបឹងតលបងតសឝងរែនូវការពិត  ។ 
ពហតុអឝីមនុសសពយើងមនិដូចាប    មានជាមានឈភឺវងឺងឹត 
មានលែសពមយ ពមវ បណឍិ ត    ទ្ធងំការលបលពឹតថខុសាប ោង យ  ។ 
ចំតណែតិរចាឆ នបានមនិលអ   មាននឹមទ្ធែែ់រួរឲ្រណ្ហយ 
សតឝពលចើនទុែខខាវ ងំែបុងអបាយ   ពលបតអសុរកាយនិងអវចីិ  ។ 
ពលៅពីមនុសសសតឝែព៏ឃើញចាស់   ខរល់ពរោុះខាវ ងំណ្ហស់ែពលែើែដី 
ភបពំភវើងទឹែជន់ឥតលបណី    រាងំពភវៀងង្វបល់តីសអីតាែត់តង  ។ 
លពោះពុទនលតាស់ដឹងពីធមយជាតិ   របូធ្លតុនមធ្លតុលទងស់តមថង 
សតឝពោែពៅពលើែមយចាតត់ចង   ឥឡូវសូមតថវងពីតម៉ែ ឪ   ។ 
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ពៅពពលមានរភពី៌របីតខ    ពបើតម៉ែលិខិតមិនឲ្រពៅ 
ែូនសទិតែបុងច្ផធមខុតតលតូវ    អស់ផវូវបានពែើតពឃើញសូររតសង  ។ 
ែូនខវោះឪមនិទទួលាគ ល់    លិខិតពដាយផាធ ល់ថ្នអបែឯង 
មនិតមនែូនអញយា៉ែ ងជាែត់សថង   ែូនលតូវចំតបងមយួជីវតិ   ។ 
ែូនខវោះពែើតមែតម៉ែពបាោះពចាល   ាវ បរ់ស់តតលពតាលតម៉ែមនិរិត 
ែូនខវោះលតូវឪចាប់ជំរតិ    រពំោភលបលពឹតថអនចារ   ។ 
ែូនខវោះពែើតចំឪលបមែឹ    ោយតម៉ែពពលផឹែលសវងឹលា 
ទ្ធងំែូនែបុងច្ផធដួលផាក ប់ផាង រ   ែូនណ្ហរស់ធំពដើរសំុទ្ធន  ។ 
ែូនខវោះតម៉ែ ឪតលងលោះាប     លាលំាលរួារដូចបាែ់ាភ ន 
ែូនខវោះរស់ខឝោះការទូនយ ន    ពលបៀបដូចជិោះយានភវូែធ្លវ ែ់ពលជាោះ  ។ 
លពហយមានមខុបនួពិតលបាែដ   តតពបើលពហយខសតពិ់តជាពលាោះ 
ពលរោះលពហយអតម់ុខឲ្រែូនរស់   ខឝោះធមស៌ពក្រង្វគ ោះលបាលំបការ  ។ 
តម៉ែ ឪជាលពហយលិខិតែូន    ចាតត់ចងឲ្រសូនរឬភវថឺ្នវ  
ពបើពិតជាលពហយលតូវពមតាថ     មខុថ្នវ លសស់ដូចលពហយបាយន័  ។ 
តម៉ែ ឪមានលពហយវហិារធម៌    ចាបព់ផថើមតាងំរភម៌និធុញលទ្ធន់ 
ពលរោះពមតាថ ចិតថពែើតរសួរាន់   ែបុងចិតថបនធ នឲ់្រលរបត់ខ   ។ 
ចងព់ឃើញមខុែូនសងួនពិសី   ពទ្ធោះលបុសឬលសីែែូ៏នតដរ 
ខំរែារភពិ៌តជាតម៉ែ    ឪខំពធឝើតលសលបមលូលទពរ   ។ 
ពពលឆវងទពនវតម៉ែឈណឺ្ហស់   ឈចឺ្លែឈលឺកាស់ហសួពរៀបរាប់ 
ពដាយតម៉ែលសឡាញ់ែូនសំណពឝ   ជាភព័ឝជួយ ឲ្រសតិតាងំ   ។ 
បានពឃើញមខុែូនតម៉ែសបាយ   ទឹែមខុលសស់លាយទ្ធងំពសវែាវ ំង 
ពលរោះអមាញ់មិញតម៉ែឈខឺាវ ងំ   រចួពហើយតម៉ែតាងំបំពៅពដាោះ  ។ 
តម៉ែលសឡាញ់ែូនតម៉ែថ្នប ែ់ថបម   បំពពបីបមមនិឲ្រពខាច ោះ 
តម៉ែជាលពោះលពហយពលរោះចិតថពាយ ោះ   ែបុងពោែលអលសស់ពលរោះរុណតម៉ែ ។ 
តម៉ែ ឪជាលពហយលិខិតពោែ   ពលបាោះលពំជយ័ពជារពោែបានតលា 
ែំុពភវចឲ្រពាោះលពោះរុណតម៉ែ   ឪពុែផងតដរអបែាងពោែ  ។ 
ខវួនលបាណពជើងច្ដមនុសសទ្ធងំអស់  រមួទ្ធងំរបស់ពលរឿងបរពិភារ 
អាលស័យលពោះរុណអបែាងពោែ   ែូនាឝ ងចាែពង្វែពទើបយល់លតូវ ។ 

រពហមវហិារធមប៌ួនយា៉ែ ងរពហមវហិារធមប៌ួនយា៉ែ ង 
ពមតាថ តលបថ្នការរាបអ់ាន    ដូចមតិថែលាណបានសពក្រង្វគ ោះ 
ជួយ ផថល់លបពយាជនឲ៍្របានរស់   សពក្រង្វគ ោះឲ្រសុខលរប់ៗ ាប   ។ 
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ែរណុ្ហតលបថ្នការអាណិត    មានចិតថចងជួ់យ ជនែំលរ 
ឲ្រមានទីពឹងបានសុខជា    មនុសសលរប់ាប ផុតទុកាខ    ។ 
មទិុតាតលបថ្នការទនត់ាម    ចិតថឥតដិតដាមពដាយឥសា 
ពលតែអរទន់ភវនល់សស់ភក្រកាថ    ចិនថ បរសុិទនផុតពាបាទ   ។ 
ឧពបកាខ តលបថ្នការសមវឹង    មនិធូរមនិតឹងលបឹងសង្វឝ ត 
ឲ្រលតងត់ាមចាបត់ាមែផនួខាប ត   ចិតថាអ តលតឹមលតូវតាមពហតុផល  ។ 

នរពឫសស ីនរពឫសស ី
សូរសពធាសងសរពសើរសងារ   ចងចូ់លចរចាចាបចិ់តថចាចំង 
បពបាសបីបាច់ពបើបានពបៀតបង   ដណថឹ ងដបដ់ងដុនដាបដិតដាម  ។ 
លួចោែព់ោពលងលិចលងល់បពោត  រពហតរហូតរពហមរហាម 
រាបរ់សល់រពសមរាម    ដឹងដល់ពដៀមដាមពដាោះច្ដពដញពដាល ។ 
តបែបាែប់ាត់បងប់បលួតបរបន់   តាមតតតូចតន់តឹងតតងតតលពតាល 
ចពចសចូលចាបចុ់ោះពចញចាែពចាល  បំបរបំពបាលបំតបែបំបាែ់  ។ 
សបូរសបាប មាប ពសបហ៍សបងសបិទនាប ល  អុីអុំអជុអាលអល់តអែអនអ់ាែ់ 
ពថវើមច្ថវថ្នវ តថវងពថ្នវ ោះពធ្លវ យថ្នប ងំថ្នប ែ់  លបឹងតលបងពលបើលបាែត់លបលបួលរូរពលពង ។ 
ពរឿងរា៉ែ វពរៀបរាបច់ប់ឥតខវឹមារ   ពរឿងរា៉ែ វពសបហាវលិវល់វពងឝង 
ពបើរស់ឥតសីលាយ នធម៌ទបត់លជង   ពទ្ធោះអាយុតវង តវងតតពវោ  ។ 
តសសិបលបាបីំវយ័វឌណនការ   លបាងំទល់វសាឈពំុឺសូវជា 
ពបើតសអែមនិាវ បព់យើងបានជួបាប    ាថ បធ់មស៌នធនចពលមើនបារមី  ។ 
ចូលតសសិបលបាបំនួជួនជួបរុណាប់  បណុរធំជាលទពរជួនខួបោប ថំយី 
ពៅវតថពវឡុវន័ពៅច្លពឫសស ី   ឆវងលពោះពចតិយឆវងពខាវ ងទ្ធឝ រផវូវ  ។ 
ខញុ ំពែើតមនិទ្ធន់ពវឡុវន័លសុែលពោះ   តតបានលបទោះពវឡុវន័ឥឡូវ 
ចំច្ថងែំពណើ តពហើយតចែពសៀវពៅ   អានឲ្រចបព់ៅពហើយទុែឲ្ររង់  ។ 
ពលរោះការពចោះចាពំទ្ធោះពលចើនឬតិច   អាចភាវ ងំភាវ តព់ភវចកាវ យពៅជាលងង់ 
ពបើមានរមភរីទុែជួយ លទលទង់   ពបើពភវចែរ៏ង់ពៅមានទីអាង  ។ 
សំណល់សំពៅសំពណរសំណពឝ   ពពលខវោះមានភព័ឝកាវ យជាសំណ្ហង 
អបែលបាជញមានែផនួទុែជាទីអាង   រែាភសថុតាងទុែមនិឲ្របាត់  ។ 
ដូចពសថចមានទព័ទុែជាែមាវ ងំ   ពពលមានពចារខាយ ងំទព័ពចញែមាច ត់ 
បណឍិ តមានបុណរទុែជាសមផតថិ   អបរ់ហំឝឹែហាត់សតិបញ្ញដ   ។ 
រឯីធមយជាតិពលើភពតផនដី    ភវពឺដាយរសយីច្នដួងសុរយិា 
សូមឲ្រសពឝសតឝមានចិតថភវថឺ្នវ    ពដាយមានបញ្ញដ ជាដួងរសយី  ។ 
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ខរល់ជំពនរធ្លវ ែល់តជាែស់ពឝកាយ   លតជាែផ់វូវកាយច្នជនលបុស លសី 
សូមឲ្រសពឝសតឝលតជាែ់ហឫទយ័   ពដាយទឹែមនថច្នទឹែចិតថពមតាថ   ។ 
សូមែំុចាញ់ពបាែពរឿងសងារវដឋ   សូមែំុភាវ ងំភាវ ត់ផុងភែត់ណ្ហា  
សូមពផាវ ោះរលំងឆវងភពអននកា   ផុតវដឋសងារដល់ពលតើយនិរឝ ន  ។ 

  
រពេះគណុក្ម៉ែរពេះគណុក្ម៉ែ 

រុណតម៉ែតាងំតតរភច៌ាប់ពផថើម   លទ្ធពំពរោះពផើមលទ្ធលំំបាែ 
ពដែពដើរដូចពរារតាមឥតលាែ   ទលមាែូំនចាែពចញពីច្ផធ   ។ 
ពពលឆវងទពនវតម៉ែឈខឺាវ ងំ    ចិតថតាងំកាយលបឹងលពមពដាយភយ័ 
មនិដឹងយា៉ែ ងណ្ហចិតថមច្ម    នឹែភយ័តលែងែូនសូនរសង្វខ រ  ។ 
លុោះែូនបានពែើតជាទ្ធរែ    តម៉ែពថើបជញ្ជែ់សពឝកាយា 
បីបមថ្នប ែថ់បមពពញហតាទ     ពមតាថ តលបឈាមជាទឹែពដាោះ  ។ 
ពៅពពលែូនឈតឺម៉ែរែា    បីផធបឳ់រាពដាយចិតថពាយ ោះ 
ែូនឈតឺម៉ែភយ័មខុាវ ំងអស់   មនិសលមានថពាោះោស់ៗលពឹែ  ។ 
ពៅពពលែូនជាតម៉ែសបាយ   ចិតថតម៉ែមនិណ្ហយមានតតនឹែ 
ឃ្លវ តោង យបនថិចចិតថវរវែឹ    រឭែរែែូនវលិវញិភាវ ម   ។ 
អងគុយែែិលពលកាែឈរពដើរ   ពៅតាមដំពណើ រតម៉ែពាយាម 
ខំបង្វា តែូ់នពដាយមនិទ្ធម   ែបុងនមជាលរូឧតថមច្លែ   ។ 
ជុោះពនមហូបចុែពសវៀែដណថ ប់   ចំពណោះពចោះសពឝលបចាចំ្ថង 
សមថភីាាមារយាទច្ថវ    ែូនែំុសងសយ័តលែងឥតលរូ  ។ 
ែូនពចោះមយួមខុតម៉ែអរមថង    អតួលបាបអ់បែផងមនិចាយូំរ 
តម៉ែពនឿយយា៉ែ ងណ្ហមនិរិតរូរ   បននូរែងឝល់ពដាយថ្នភ ល់ែូន  ។ 
ែូនធំបនថិចតបបរាងដឹង    ែូនខវោះទទឹងអាងជីដូន 
តម៉ែខឹងអនចិ់តថមខុលសពរន   ោយែូនរចួរិតអាណិតពលកាយ  ។ 
ែូនលអតម៉ែសុខច្លែែនវង    បានដូចតម៉ែផសងសំុអំពណ្ហយ 
ដូចបានតែវទិពឝពទវតាឲ្រ    ឬដូចបានពាយសុខសួា៌  ។ 
ពពលែូនបានសុខតម៉ែសុខផង   ពពលែូនមានហយងតម៉ែពំុជា 
ែូនលែលំបាែតម៉ែរង្វ    លរបល់ាតម៉ែរិតែូនលសី លបុស  ។ 
ែូនខូចអាលែែ់ែបុងភមូឃំុិ    ពររំុពរសអប់សពឝាយសុស 
តម៉ែដឹងលបាែដថ្នែូនខុស    តតតម៉ែសពនថ សពលបាសលបណី  ។ 
តម៉ែរឺជាលពោះរបស់ែូន    ជាែផនូជីវតិមនុសសលបុស លសី 
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តម៉ែមានរុណធងនហ់សួពរលសថី   ាយ នអឝីជំនួសតម៉ែបានពឡើយ  ។ 
រពេះគណុមាច សជ់ាបរុសផ្តែ យរពេះគណុមាច សជ់ាបរុសផ្តែ យ 

រួរលជោះថ្នវ     នឹងសទ្ធន     លពោះរុណមាច ស់ 
ែលមណ្ហស់   លោះបងក់ាយ    ថ្នឝ យលពោះទយ័ 
ពារពពជឿ    សយ័លរពាយ ោះពលើ    រុណតែវបី 
ធមវ៌និយ័    ែម៏ាច ស់ច្ថវ    បដិបតថិបាន ។ 
ពោែពាយាម   លតាចច់រតាម    ពុពទ្ធន ោទ 
មនិលពមឃ្លវ ត   ាប មលពោះបាទ    លពោះលទងញ់ាណ 
មនិង្វែពរ   ពីទិសពៅ    ពៅនិរឝ ន 
ពោែសមមាន   លពោះនមជា    បរុសផាក យ ។ 
រឯីមនុសស   សវឹែពឈើលជុោះ    ខឝោះអំណត់ 
មនិលបាែដ   លជុោះទីណ្ហ    ពទ្ធោះជិតោង យ 
តតងញាបញ័់រ   តាមពោែធម៌    បែផ់ាតផ់ាយ 
នចិំតថកាយ   ឲ្រពនឿយណ្ហយ    ចាែទិសពៅ ។ 

រពេះគណុរបសក់្ម៉ែជាជរមកមខ្នរមយរទនាំកនូរពេះគណុរបសក់្ម៉ែជាជរមកមខ្នរមយរទនាំកនូ 
លពោះតម៉ែយែខបងបាងំែពតថ ច្ថង   យែលទូងពថវើមច្ថវពធឝើទីជលមែ 
រុណតម៉ែជាមវប់ឲ្រែូនលជែ    ខបងតម៉ែពងពែែូនសុខមពនរមរ  ។ 
របស់សំខានរឺ់ខវួនលបាណតម៉ែ   តតតម៉ែបតងឝរយែជាលទនំ 
តម៉ែខាវ ចពរោុះពភវៀងចាញ់ខាវ ចែូនយំ   ែូនរស់ធំបានតម៉ែោចាែែូន  ។ 

រពេះគណុរបសឪ់ជាឋានរពហមជាំរ ាំកនូរពេះគណុរបសឪ់ជាឋានរពហមជាំរ ាំកនូ 
លពោះបពងកើតែូនមានពឈាយ ោះថ្នឪ   មនិតមនលពោះពៅែបុងសួា៌ឋាន 
រុណឪមានពៅែបុងចិតថសនថ ន   ែូនបានសុខានថពលរោះឪជាលពហយ ។ 
របស់ពិពសសរឺែូនឪពិត    ឪបថូរជីវតិលបឹងាងជំរ ំ
ឪពធឝើការខាវ ងំពនឿយហតប់៉ែនុភបំ   តតសុខមពនរមរពលរោះពឃើញមខុែូន ។ 

រពេះទ័យរពេះអគាស្លវក័រពេះទ័យរពេះអគាស្លវក័ 
លពោះារបីលុតទូលសួរលពោះថ្ន   ពហតុខញុ ំលពោះែរណុ្ហមនិអាល័យ 
មនិពលតែអរនឹងពវទនបី    សូមថ្នឝ យពសចែថីដូពចបោះថ្ន  ។ 
ពវទនទ្ធងំបីមនិពទៀងទ្ធត់   ពែើតពហើយលបាសលរត់លរបព់វោ 
ពទ្ធោះចិតថបានពាយសុខពវទន   រងត់តលាលំាជាទុែខលពួយ  ។ 
លពោះពុទនទទួលថ្ន ាធុ    អបែមានអាយុពិតជាជួយ  
ការពាយអារមយណ៍ឯណ្ហមយួ   ែបុងពោែទុែខលពួយនឹងមានខាវ ងំ  ។ 
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ការពាយពវទនលរប់លបពភទ   យកំញិ្ចិ ខវទ្យតិ្ ំត្ ំ
ទ្កុ ខសោិន ត ិទុែខពែើតខាវ ងំ    ពបើពៅពឹងអាងធមព៌ោែិយ  ។ 
ចិតថលពោះអរហនថមិនញាបញ័់រ   ពពលជួបពោែធមទ៌្ធងំលបាបីំ 
ពោែដាែចិ់តថកាយដូចតផនដី   ទទួលលរបអ់ឝីៗតដលមែដល់  ។ 

រពេះធមជ៌ាស្លព នរពេះធមជ៌ាស្លព ន 
ពែើតជាមនុសសពហើយ  ចូរែំុែពនថើយ    រែពលតើយនិរឝ ន 
សទ្ធន ជាពូជ   ដូចលពោះទូនយ ន    លពោះធមជ៌ាាភ ន 
     ឆវងវដឋសងារ ។ 
ពបើជាតិតិរចាឆ ន   ពធឝើទ្ធនពមថចបាន   ទុែខលុោះមរណ្ហ 
ឥតាគ ល់សីលទ្ធន  ពំុមានធមអ៌ាថ៌    ខឝោះទ្ធងំអាហារ 
     ពខាវ ចផាលុោះែសយ័ ។ 
ពែើតជាមនុសសពនោះ  ជាបណុរពិពសស   ជាោភធំច្លែ 
ែំុពភវចសីលទ្ធន   ាភ នឆវងភពច្លត   សូមជាបនិ់សសយ័ 
     លពោះពុទនាសន ។ 
សទ្ធន ពៅរាែ់   ពបើខឝោះវរីយិៈ    ជំរែត់ណ្ហា  
ពបើខឝោះខនថី    បាតែ់ថីពមតាថ     ពបើខឝោះបញ្ញដ  
     ជាបបំ់ណុលែមយ ។ 

ខ្ភលើងកាមតណាាខ្ភលើងកាមតណាា  
រែរថ្នលសឡាញ់  ពីពរាោះតផអមោង ញ់    អនធ ែដួ់ងចិតថ 
ជនែបុងពោែិយ   ពែើតែថីវបិរតិ    អំពល់ពពែពិត 
     តផតិរែរលសឡាញ់ ។ 
ឯែថីពសបហា   បែសពួែតណ្ហា     ជនផងតតងចាញ់ 
សទិតពៅពលកាមនឹម  លបឹងឲ្រឲ្លតបាញ់   មានោះរិតកាញ់ 
     តផតិលតូវពិសពុល ។ 
ឳ ! ែថីលសឡាញ់   ពលបៀបដូចសំណ្ហញ់   តដែមានឥទនិពល 
ជនតដលជាប់ពហើយ  ពិតជាវលិវល់    ពំុអាចបានយល់ 
     រសយីែថីសុខ ។ 
ដូចជនលតូវពិស   តតងវពងឝងទិស    តណ្ហា ដឹែមខុ 
រស់ពៅរងែមយ   ែបុងវមិានទុែខ    រស់ពៅែបុងរុែ 
     ភពកាមែិពលស ។ 
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ចិតថអនធោះា   ពភវើងកាមតណ្ហា     ដុតពរាលោបពឆោះ 
ឈចឺាបព់ខាវ ចផា   ឳរាពសធើរពលបោះ    អនវងក់ាមពនោះ 
     ពឆោះលុោះច្ថងាវ ប ់។ 

ខ្ភលើងអាចរលត់ខ្ោយខ្ភលៀងរលមឹខ្ភលើងអាចរលត់ខ្ោយខ្ភលៀងរលមឹ 
ច្ហអស់ែូនតម៉ែលបុស លសីទ្ធងំឡាយ  ចូរែូនាថ បម់ាថ យណ្ហែូនមាសសងួន 
ឥឡូវធំពហើយលតូវតថទ្ធខំវួន    ែំុខឹងរតពួ់នដូចពៅែុមារ  ។ 
កាលែូនពៅតូចែូនខឹងអាងយំ   ពពលពនោះែូនធំែំុពលបើហិងា 
តផតិមនុសសសពឝច្ថងពលចើនខឝោះពមតាថ    ែូនពៅទីណ្ហលបយត័បសមថី  ។ 
ឯែូនលសីតម៉ែែូនែំុមាយា    តផតិលបុសពលចើនាប ោប់មាែង់្វយលសី 
របូែូនពៅពែយងែំុភយ័អតប់ថី   តផតិមនុសសលបុស លសីពិតមានរូពលពង ។ 
ចំតណែែូនលបុសលតូវខំពុោះររ   តសឝងរែវជិាជ ទ្ធនខ់វួនពៅពែយង 
ពសពរបប់ណឍិ តពិតឥតវពងឝង   ពញៀនលាលសីតលផងតតងតតវនិស ។ 
តម៉ែរែីរាយណ្ហស់ពពលែូនាងផបួស  រិតថ្នែូនបសួរស់ពរៀនធមល៌ពោះ 
តម៉ែខំដាែប់ាលតសមាអ តមុខផធោះ   ពៅវតថសំពោះាថ ប់ធមព៌ទសន  ។ 
ប៉ែតុនថតម៉ែលតូវខែចិតថពពែច្លែ    ពៅច្ថងតដលែូនោចាែសិកាខ  
តម៉ែអស់សងឃមឹតឹងតណនឳរា   មនិនឹែាយ នថ្នពោែែូនសឹែពទ ។ 
តម៉ែខវោះមនិចងឲ់្រែូនបសួពឡើយ   ចងឲ់្រពរៀនពហើយលបឡងនឹងពរ 
តម៉ែយំរននតព់ពលពឃើញមាសពម   បសួជាាមពណរពៅសំុចាបល់រូ ។ 
តម៉ែចងឲ់្រែូនសឹែចូលពរៀនវញិ   ខឝោះខាតពមថចមញិតម៉ែអបែរិតរូរ 
ពលរោះតម៉ែខាវ ចែូនបសួមនិបានយូរ   សឹែមែរែរូឥតមខុរបរ   ។ 
ែូនតម៉ែពរៀនឈរជំហរឲ្រមា ំ   លតូវាងសនសតំតអំពពើលអ 
ែំុពដើរែនវងជានខ់បងអបែលែ    តលែងពរដល់ែែូនលតូវរងពលាោះ  ។ 
ែូនលតូវពចោះរតប់តត់ាមសងគម   ពរឿងរា៉ែ វតូចធំែំុនជំពមាវ ោះ 
យែឈបោះអបែទ្ធបពដាយការសពក្រង្វគ ោះ  យែឈបោះអបែខភស់ពដាយការវនធ   ។ 
តម៉ែចងឲ់្រែូនឈបោះពលៅសក្រង្វគ ម   ពបើែូនពាយាមឈបោះអបែផងាប  
ែូនលតូវលបយ័តបលរបម់ា៉ែ តល់របឃ់្លវ    តឆកឆកួតពស់ជាោឥតាគ ល់មាច ស់  ។ 
កាយតតងលាលំាជរានពំៅ   តតពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះពៅដិតដាមយា៉ែ ងចាស់ 
រពទោះឡានខូចមានពលរឿងបនវ ស់   ខូចអស់ពែរ ថិ៍ខាយ សាយ នអឝីផាវ ស់ពឡើយ ។ 
ពពលអស់ពីតម៉ែលតូវតថបង បអូន   តម៉ែសងឃមឹែូនជូនបអូនដល់ពលតើយ 
ពបើែូនយល់ញាតិពិតជាធូរពសផ ើយ   ែូនពធឝើតាមពហើយតម៉ែអរឥតផធឹម  ។ 
សូមែូនមាសមាថ យរាំយហិងា   ពចោះផាយពមតាថ ពដាយាប មញញឹម 
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ពភវើងអាចរលតព់ដាយពភវៀងរលឹម   ែូនទីសងឃមឹច្នជីវតិតម៉ែ   ។ 
មចចរុាជ មាច សម់ាន ់មាន់មចចរុាជ មាច សម់ាន ់មាន ់

មានរិ់តម៉ែាង   លាងរែសីុ    ទីជិតៗ 
ឯមាច ស់ពិត   រិតរីឡូ    ដូរយែលុយ 
មាននិ់ងមាច ស់   ចាស់មនិដឹង    លបឹងសីុនុយ 
ាវ បព់លរោះលុយ   នុយនុយនុយ    មចចុរាជ  ។ 

មនសុស នងិ សតវមនសុស នងិ សតវ 
ពែើតជាសតឝតឆកតតមានបុណរចាស់   នឲំ្រតឆកពនោះមានមាច ស់លសឡាញ់ 
ែតនវងពៅាអ តចំណីោង ញ់ៗ   សមផរូាច់ខាវ ញ់សុខជាងមនុសសខវោះ ។ 
ពែើតមែជាមនុសសបណុរពសធើរតតាយ ន  លែខសតអ់ត់ឃ្លវ នលំបាែច្លែណ្ហស់ 
រងទុែខជាងសតឝតដលមានបណុរខវោះ  ពែើតមែជួបមាច ស់អបែមានចិតថធម៌ ។ 
តតពទ្ធោះយា៉ែ ងណ្ហជាតិមនុសសឧតថម  ពលរោះអាចសនសបំណុរទ្ធនបនថ 
តិរចាឆ នពំុអាចាងអំពពើលអ   ពបើមនុសសឥតធមអ៌នជ់ាងសតឝពហើយ ។ 

មនសុសក្ដលខ្គទកុចតិតមនសុសក្ដលខ្គទកុចតិត 
ញញឹមរែាប    តាងំចិតថសនធន    ោចាពីពរាោះ 
ពពលពរមានទុែខ   លតូវជួយ សពក្រង្វគ ោះ   បានអឝីដាែព់រោះ 
     ែំុរស់តតឯង ។ 
លតូវពចោះលោះបង់   ទ្ធងំចិតថពាយ ោះលតង់   ចិតថចងព់ចោះតលែង 
ពទសនពីពរាោះ   សពក្រង្វគ ោះច្លែតលង   មនិអតួខវួនឯង 
     មនិតហងទឹែចិតថ ។ 
ទឹែចិតថទឹែមាស   ពបោះដូងមានលពោះ    មនថពសបហ៍ស័ែថិសិទនិ 
ញាតិពលចើនែនវង   អបែផងទុែចិតថ    លុោះចាែពចញពិត 
     ញាតិមតិថអាល័យ ។ 
ពចោះពលបើខវួនឯង   លពមទ្ធងំពចោះតលែង   អបែផងអាល័យ 
លបឹងជួយ ការង្វរ   ពពញពជើងពពញច្ដ   ញាតិមតិថអាល័យ 
     ពពលែសយ័ជីោ ។ 
ពចោះអានខវួនឯង   លពោះធមស៌តមថង    ឲ្រពចោះសិែា 
ដឹងតួនទី   មនិពចាលែិចចការ   ពចោះាគ ល់អាតាយ  
     មនុសសមាប ចូលចិតថ ។ 
ពចោះពតឿនខវួនឯង   ទ្ធងំពចោះលបឹងតលបង   អបែផងអាណិត 
ែំុចាពំរពលបើ   ការង្វរលអពិត    វរីយិៈសណឌិ ត 



-90- 

     ញាតិមតិថលតូវការ ។ 
មនសុសនថលជាងរបាក់មនសុសនថលជាងរបាក ់

សុចរតិច្ថវជាងពពលជ    ែំុបំពភវចពចាលខវួនលបាណ 
មនុសសច្ថវពន់លបមាណ    ែំុពចាលលបាណដូរយែលបាែ់  ។ 
ពចាលលបាណពសយើលែខ់វួន    ឪពរលផធួនឲ្រលបចែស 
មនុសសពយើងច្ថវជាងលបាែ់    លតូវទុែដាែខ់វួនឲ្រលអ   ។ 

មនសុសធម៌មនសុសធម ៌
ជាតិមនុសស   តដលខភងខ់ភស់    ពលរោះមានធម៌ 
ពសចែថីលអ   តដលជារុណ    ដឧ៏តថម 
ពលើសពួែសតឝ   យា៉ែ ងពនោះពហើយ    រួរតតខំ 
លបឹងសនស ំ   ធមជ៌ារុណ    ទុនតពៅ ។ 
ពិភពមនុសស   អាចពថរឋតិ    និតរពៅបាន 
សុខពែសមែានថ   ឥតរខំាន    ពនោះរឺផវូវ 
តដលលពោះពុទន   បានទូនយ ន    ពលបៀនលបពៅ 
ជាទិសពៅ   តដលរួរពដើរ    លបពសើរពិត ។ 
រឺសីលលបា ំ   តដលលពោះអងគ    បានែំណត់ 
សិកាខ បទ    ជារបង     ចងយា៉ែ ងជិត 
អាចរារាងំ   កាយោចា    ជាទុចចរតិ 
ពនោះឯងពិត   ជាែំពូល    មនុសសធម៌ ។ 
ពលរោះជាធម៌   មនិពបៀតពបៀន    អបែដច្ទ 
ជាវនិយ័    ពារពសិទនិ    ដែ៏លម 
ជាសីលធម៌   ែបុងសងគម    ដប៏វរ 
ជាលំអ    ច្នជីវតិ     ពិតលរបល់បាណ ។ 
ពហើយសីលធម៌   ដល៏បច្ព     អាចតាងំពៅ 
ពនោះឯងលតូវ   ពចោះពខភើមខាវ ច    បាបប៉ែនុយ ន 
រឺ ហិរ ិ    ឧត្តប្ប     ទ្ធងំពីរលបាណ 
ពនោះឯងបាន   ពឈាយ ោះជាធម៌    រែាពោែ ។ 
រែាពោែ   រែាធម៌     រែាមនុសស 
ឋតិលងលុ់ោះ   អតងឝងពៅ    ពដាយជយ័ពជារ 
ែមាច តប់ង់   នូវទុែខពាែ    វបិផពយារ 
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តដលជាពរារ   មនុសសពោែ    មនិលតូវការ ។ 
ពបើដូពចបោះ    ជនមាប ែ់ៗ     ែបុងសងគម 
រួរអបរ់ ំ    សនថ នចិតថ    ពហើយរែា 
នូវសីលលបា ំ   ពៅតាមផវូវ    ច្នាសន 
ជាចរយិា    ដល៏បច្ព     ច្នមនុសស ។ 
ពបើសងគម    ពនោះលបជំុ    ពដាយជនលអ 
ពនោះបាបធម៌   ពិតមនិអាច    មានសនធុោះ 
ាយ នែមាវ ងំ   នឹងតតាងំ    លបឹងលបទូសថ 
សងគមពនោះ   ពៅពថរឋតិ    ពិតសុខានថ ។ 

មនសុសពិតមនសុសពិត 
ពទ្ធោះបីដឹងថ្ន   ែមយពនោះតចងចារ    ោសនជីវតិ 
មនិរួរលោះបង់   ពាយាមែបុងចិតថ   ពផថែផថួលរំនិត 
     តផតិែមយោសន ។ 
ែមយអបែែំហិត   មនុសសអបែលបលពឹតថ   ពដាយចិតថហានកាវ  
អាចជាបចចយ័   លែច្លជួយ ាថ រ   តែតលបោសន 
     ច្ថវថ្នវ លបច្ព ។ 
ពយើងជាមនុសសពិត  ឈរពឡើងពិនិតរ    ឲ្រដឹងពសចែថី 
ពលងឹងជំហរ   លបាជាញ ាយ រតី    បា៉ែ នធី់តែច្ខ 
     វថីិជីវតិ ។ 
របូពែើតពលរោះែមយ   បណុរបាបចំណ្ហំ   ពលរោះែមយអតីត 
បញ្ញដ ជាងច្ចប   ថឝីច្ដពិសិដឌ    បិទបាបឲ្រជិត 
     តផតិបណុរបចចុបផនប ។ 
ពាយាមអតធ់ន់   បញ្ញដ ជាទុន    ពៅពពលអាសនប 
ែំុលពួយភយ័ភិត   រិតតតតបរបន់    ឥតមានអបែលាន់ 
     ជាងខវួនពយើងពឡើយ ។ 
បណុរពលពងោសន  រឺពយើងអបែចារ    ពដាយខវួនឯងពហើយ 
ឥតមានឥនធលពហយ   ណ្ហែំណតឲ់្រ    ផុតទុែខតលាពលាើយ 
     ពដាយការយល់លតូវ ។ 
ពាមយាមជាថយី   ច្ថងមនុចាញ់ច្ដ    ច្ថងពនោះអាលសូវ 
ែំហុសពីមនុ   រនត់ែតលមូវ    ពធឝើខវួនឲ្រពៅ 
     ជាមាច ស់ោសន ។ 
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ពាយាមពុោះតលជែ   ពទ្ធោះទ្ធងំទឹែតភបែ   ហូរពជាែភក្រកាថ  
ែមាច តែិ់ពលស   ពឆោះែបុងអាតាយ     ពទើបឆវងសងារ 
     ដល់ពលតើយពែសមែានថ ។ 

មនសុសខ្យើងសាំខ្មនស់រមាបខ់លនួឯងណាស់មនសុសខ្យើងសាំខ្មនស់រមាបខ់លនួឯងណាស ់
លបាបឲ់្រែូនពធឝើលអ     ពសវៀែរែស់រឺចិតថពាយ ោះ 
លបពៅឥតមានពខាច ោះ    ដូចពរពលចាោះយែទឹែថ្នវ    ។ 
អបរ់ពំលែើនរមវែឹ     ពទ្ធោះោង ចលពឹែឪពទសន 
លបាបឲ់្រែូនឧសាហ៍    ពធឝើែិចចការជាែលាណ   ។ 
សុចរតិច្ថវជាងពពលជ    ែំុបំពភវចពចាលខវួនលបាណ 
មនុសសច្ថវពន់លបមាណ    ែំុពចាលលបាណដូរយែលបាែ់  ។ 
ពចាលលបាណពសយើលែខ់វួន    តម៉ែពរលផធួនឲ្រលបចែស 
មនុសសពយើងច្ថវជាងលបាែ់    លតូវទុែដាែខ់វួនឲ្រលអ   ។ 

មរតកគតបិណឌិ តមរតកគតបិណឌិ ត 
ឳ! ែូនលបុសលសីសមថឪីពុែ   ចាជំាទំនុែទុែជារំនិត 
មរតែសចចៈរតិបណឍិ ត    រស់ពរៀបជីវតិពរៀនរិតលបមាណ  ។ 
ចំពណោះវជិាជ រមួាប សុភាព    ចរយិាមារយាទពរៀបរយពថកើងថ្នក ន 
រុណធមជ៌ាតម៉ែលតោស់មនុសសលរបល់បាណ  សមាអ តសនថ នាប មដានអវជិាជ   ។ 
រស់ពៅលតូវាគ ល់ឫសរល់តច្មវ   នទីយបច់្ថងច្នពពលពវោ 
ែំុរស់ខជោះខាជ យរាយមាយខជីខាជ    ពលរោះពពលោោរឺជាជីវតិ  ។ 
រស់ែំុលបមាទសមាអ តចិនថ     ពបើពុលតណ្ហា ពនលតាងងឹត 
រស់សតិរតិបណឍិ ត    ពរៀបចំជីវតិលបលពឹតថែុសល  ។ 
រស់ពរៀន ពរៀនរស់ជាមនុសសឧតថម   រស់មានលែឹតរលែមមនិនែំងឝល់ 
បញ្ញដ ភវថឺ្នវ វចិារណ៍ពហតុផល   រស់ាងែុសលបនសល់រុណធម៌ ។ 

មាតា បតិា សខ្ស្តង្ខា េះកនូខ្ោយធមរ៌បា ាំយា៉ែ ងមាតា បតិា សខ្ស្តង្ខា េះកនូខ្ោយធមរ៌បា ាំយា៉ែ ង 
មាតា បិតាជាលរូពដើម    ជាលរូដព៏ឆបើមែបុងពោកា 
ម៉ែាងពទៀតរឺពិតជាពទវតា    លពោះពុទនលតាស់ថ្នជាលពហយផង  ។ 
មាតា បិតារឺពិតជាលពោះ    រស់ពៅែបុងផធោះជាចាស់ចផង 
សពក្រង្វគ ោះលបាយំា៉ែ ងលអហយតហ់យង   ចមវងបលុតភាង ឲ្រដល់ពលតើយ  ។ 
សពក្រង្វគ ោះទីមយួពដាយការឃ្លត់   មនិឲ្រែូនភាវ ត់ពធឝើបាបពឡើយ 
ពឃើញែូនពធឝើខុសឥតែពនថើយ   ហាមពហើយហាមពទៀតពឆវៀតតាមឃ្លវ  ំ ។ 
ែំពណើ តជាមនុសសច្ថវពពែពន់   ែូនលតូវអតធ់នឲ់្របានសម 
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ែំុឲ្រចំណងោ់បងខំ     ចូលលជាធំ្លវ ែព់លជាោះរស់អពាច  ។ 
សពក្រង្វគ ោះទីពីរពដាយការន ំ   តផសផសសំនសរុំណលបពយាជន៍ 
ពៅរស់ជាមនុសសែំុជាពខាយ ច   យា៉ែ ងពហាចលតូវឲ្រមានសីលលបា ំ ។ 
តម៉ែ ឪបំរែអ់លង្វក រ    រឺធមព៌ទសនជាលបចា ំ
ែូនលតូវលសឡាញ់ែលាណែមយ   រុណាបល់តូវចាែំុំបំពភវច  ។ 
សពក្រង្វគ ោះទីបីរឺឲ្រពរៀន    អជុពទៀនវជិាជ ភវរឺពំលច 
សមផតថិចំពណោះច្ថវជាងពពលជ   ដាចខ់ាតលតូវពរចពីពលរឿងពញៀន  ។ 
ថ្នប ពំញៀនបំផាវ ញនូវាយ រតី    ពញៀនតលផងអលបិយនខូំចពរៀន 
ពញៀនលាពញៀនលសីពរារពបៀតពបៀន  ពបើពញៀននឹងពរៀនសុរយិារោះ  ។ 
សពក្រង្វគ ោះទីបនួរឺពរៀបការ    ែបុងពរឿងលបាថ្នប លរបល់រងផធោះ 
មនិលតូវបងខំចងយ់ែឈបោះ    មានោះនខូំចលបពយាជនធំ៍  ។ 
ពសបហាជាការែបល់ពលឹង    ពរឿងហបឹងលតូវដឹងឲ្រលរបម់ុំ 
ែំុអាងថ្ននឡិធំជាងនំ    មានពរឿងទ្ធវទំុរំរលូាប់   ។ 
សពក្រង្វគ ោះទីលបារឺំតចែលទពរ    តាមកាលរួរាបជ់ាបជ់ាចាប់ 
មរតែជាលទពរច្នអបែាវ ប់   មនិលតូវលបញាបឲ់្រដាច់ពឡើយ  ។ 
ឲ្រតិចឲ្រពលចើនជាលបចា ំ    រាល់ច្ថងតខោប ឲំ្រណ្ហស់ពហើយ 
ចំតណែសមផតថិនដំល់ពលតើយ   ដូចបានពរលពហើយរឺឳោទ  ។ 
សពក្រង្វគ ោះលបាយំា៉ែ ងរឺជារុណ   ជាទុនជីវតិតាមែផនួខាប ត 
តម៉ែ ឪជាលពោះអបែនអំាទិ៍    ែូនែំុលបមាទតពៅពហាង  ។ 

មានអវមីនិខ្សមើនងឹមានបញ្ញមានអវមីនិខ្សមើនងឹមានបញ្ញ  
អបែមានែំហុសពធឝើអឝីែភ៏័យ   អបែមានវនិយ័ពធឝើអឝីែស៏ម 
អបែមានសមផតថិជួនទុែខពលែៀមលែំ   អបែលអឧតថមរឺមានបញ្ញដ    ។ 
ពទ្ធោះមានឬលែឥតអងឝរចិតថ    ាងតតសុចរតិឥតពចាលពមតាថ  
ពារពលសឡាញ់ជនលរបអ់ាតាយ    ជួយ ទុែខធុរៈាប លរបល់ាអាសនប  ។ 
ពបើពឃើញពរលអជួយ អរពដាយពាយ ោះ   ពឃើញពរឆគងខុសលបាប់ឥតបំភន័ថ 
ជួយ ជាពយាបល់ដូចផថល់រង្វឝ ន់   ឥតរិតពរបរាប នទ់្ធនខុ់សពៅលាល ។ 
ពសពរបនឹ់ងធមល៌អបវរពិត   ពសពរបប់ណឍិ តពិតលអលរបក់ាល 
ពសពរបជ់នរល រលតតងអជុអាល  ពរឿងខូចខុសលាលរាលដាលធំបាន ។ 
លបលពឹតថឥតយល់ផលអបែដច្ទ   ពនឿយហតរ់ាល់ច្ថងអាលស័យចងម់ាន 
បណុរបាបឥតរិតលបលពឹតថបំរន   ពរឿងសីលបុណរទ្ធនឥតមានសទ្ធន  ។ 
អបែមានបញ្ញដ ពមតាថ ជានិចច    ពទ្ធោះលទពរមានតិចែចិ៏តថលជោះថ្នវ  



-94- 

ពធឝើបណុរឲ្រទ្ធនអាលស័យបញ្ញដ    សុខលរបល់បការរហូតនិរឝ ន  ។ 
មាយាតណាាមាយាតណាា  

ជនែបុងពោែិយ   តតងឲ្រតច្មវ    មាសពពលជលទពរធន 
ថ្នមានតច្មវ   លបពសើរពលើសលន់   អាចជួយ សលមន់ 
     សលមាលែថីទុែខ ។ 
ពរតតងលបាថ្នប    ពលរោះតតយល់ថ្ន   រស់ពៅពាយសុខ 
ពលរោះតតមាសលបាែ់  ពនោះជាលបមខុ    រស់តលងពែើតទុែខ 
     ពាយសុខមយួជាតិ ។ 
ពលរោះតតយា៉ែ ងហបឹង  ពទើបពរខំលបឹង    ពលបើលរបល់ផចិពសបៀត 
បានប៉ែពុណត ោះពហើយ  ចងប់៉ែពុណ្ហត ោះពទៀត   ចាញ់ែលមារយាទ 
     មាយាតណ្ហា  ។ 
ពំុពឃើញសុខពាោះ  ពទ្ធោះលទពររបស់    ពនោះពលចើនប៉ែណុ្ហត  
ពលរោះពំុអាចសងប់   ចបែ់ថីលបាថ្នប     មានតតពៅថ ផា 
     ចិនថ មហួយង ។ 
សុខែបុងាសន   តាមពុទនដីកា    ថ្នសុខចមផង 
រឺសងបែ់បុងចិតថ   ឥតែថីពៅហយង    សុខច្លែែនវង 
     ាយ នអឝីពលបៀបពសយើ ។ 

មចិាា ទដិឋិមចិាា ទដិឋ ិ
បថុុជជន    តដលវលិវល់    ែបុងវដថៈ 
សុទនជាអបែ   ជាបអ់នធ ែ់    ច្នទិដឌិ 
មានែលមង   ភងួមាោ    រឺ អសោិ 
ជាែិពលស   ដត៏សនលអិត    សអិតែនវង ។ 
ពបើជាអបែ    តដលមនិមាន    នូវសទ្ធន  
ពៅរបរ់ល   អសបផរុស    ជាមតិថផង 
ញុាងំទិដឌិ    រតឹតតខុស    បនថិចមថង 
ផុតរនវង    ច្នលពោះធម៌    នឹងទូនយ ន ។ 
ពដាយតណ្ហា    ពនោះអជុអាល    នូវដួងចិតថ 
តបែរំនិត   ឥតជំពនឿ    ពធឝើបំរន 
បដិពសធ    នូវែមយផល    សួរនិ៌រឝ ន 
រតឹតតហា ន   ពធឝើទុចចរតិ    តផតិលងងព់មវ  ។ 
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ពលរោះតតពរ   មនិបានពជឿ    បណុរនិងបាប 
ចិតថពនោះដាប   ជាទមងន់    ពដាយធមព៌មយ  
ផបតសី់លធម៌   សុចរតិលអ    ឥតហយងពៅ 
ាយ នសល់ពៅ   ែបុងសនថ ន    បានតិចតួច ។ 
ជំរញុខវួន    ឲ្រពៅែបុង    ែថីអនថរាយ 
ធ្លវ ែអ់បាយ   មនិង្វយនឹង    បានពងើបរចួ 
រងទុែខធងន់   តសនទ្ធរណុ    រួរលពឺលពួច 
ពលរោះមនិលសួច   ពដាយបញ្ញដ     កាវ ខាងខុស ។ 

មនិគួរយកធម៌ខ្ធវើជាខលនួមនិគួរយកធម៌ខ្ធវើជាខលនួ 
បញ្ច វញិ្ញដ ណ   រតមងពែើតមាន    ពលរោះតតបាទ 
ប៉ែោះខធបនឹ់ងរបូ   ទ្ធងំលបាជំាបាទ    រមួផសធំមយធ្លតុ 
     ពៅអាយតនៈ ។ 
របូមនិឋតិពថរ   បាទលបួលតលប    វញិ្ញដ ណសងខតៈ 
ផាវ ស់បថូរមនិពទៀង   ពរៀងរាល់ខណៈ    មនិរួរពាយ ោះសយ័លរ 
     យែធមព៌ធឝើខវួន ។ 

មនិខ្ចេះក្ឆអតមនិខ្ចេះក្ឆអត 
សូមពលើែហតទែមផង់    ច្នពោភ ោះលតងល់ពោះសមភុទន 
វនធ ខភស់បំផុត     ពដាយលំអតុលំឳនកាយ  ។ 
លពោះធមជ៌ាពំនឹង     សតឝទីពឹងបានសបាយ 
សុខលសួលតពៅោង យ    រាល់របូកាយរួរពារព   ។ 
លពោះសងឃអងគាវែ័    លបលពឹតថជាែ់បានពដាយលរប់ 
ាសនថ្នជាមវប់    អបែចាែភពពលរោះអស់តណា   ។ 
មនិតឆអតមានដបយ់ា៉ែ ង    ជាភសថុតាងមានលរបល់ាន់ 
បណឍិ តរងដឹ់ងទ្ធន់    មនិរួរភន័ថធម៌ទ្ធងំពនោះ   ។ 
ពភវើងមនិតឆអតនឹងឧស    សពឝាយសុសពៅពពលពឆោះ 
ពឈើច្លពកាវ យជាពផោះ    ពៅថ រពឡោះលរបព់វោ   ។ 
សមលុទមនិតឆអតទឹែ    តលពែសននឹែពលចើននៗ 
ទពនវសធឹងរង្វគ      ពទ្ធោះពលចើនាប យា៉ែ ងណ្ហែថី  ។ 
មនិតដលតឆអតមថងពាោះ    ឬទឹែពលចាោះហូរពពញដី 
សមលុទមនិតដលែថី    បារមមអឝីទឹែពនោះពឡើយ   ។ 
ពសថចចលែលរងរាជរមរ    លបពសើរសមតពរៀងពអើយ 
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ពទ្ធោះលបលពឹតថធម៌ពហើយ    មនិពសងៀមពឡើយខាងចងប់ាន  ។ 
ពសថចមនិតឆអតតដនដី    លរងបរុទី្ធងំប៉ែុនយ ន 
ចងធំ់ពលើសពឝាទ ន    ាយ នលបមាណលរបទិ់ា   ។ 
លសីមនិតឆអតរបស់     លរបទ់្ធងំអស់អលង្វក រ 
មាសពពលជពលាបកាយា    តតងលបាថ្នប មិនពចោះលាន់   ។ 
ជនរលមនិតឆអតបាប    ពធឝើពថ្នែទ្ធបតែវងបំភន័ថ 
ពទ្ធោះបីមាច ស់ពរទ្ធន់    ធ្លែទ់្ធតជ់ានម់ិនរាងពទ   ។ 
ឆែប់វនម់ាសតែវែង    វតទុផងាយ នទំពនរ 
មនិខាវ ចរបស់ពរ     វនិសពទតាមចិតថចង់   ។ 
ទ្ធយែមនិតឆអតទ្ធន    ឲ្រប៉ែនុយ នាយ នខាវ ចបង់ 
ដល់ជនអបែចំណង់    ពដាយចិតថលតងត់ាមលបាថ្នប   ។ 
បរុគលមានវរីយិៈ     មនិតដលអាែ់ខាងឧសាហ៍ 
មនិពចោះតឆអតមថងណ្ហ    ពទ្ធោះែិចចការយា៉ែ ងណ្ហែថី   ។ 
ពាយាមទល់សពលមច    មនិពចោះពរចពទ្ធោះចាស់ថយី 
សតិដឹងលបលែតី     ពទ្ធោះែិចចអឝីណ្ហែព៏ដាយ   ។ 
បរុគលអបែសពនថ ស    សបផរុសតាមបពណ្ហថ យ 
ពទ្ធោះជនពមថចែព៏ដាយ    ចិតថចងឲ់្រសុខចពលមើន   ។ 
មនិពចោះតឆអតសពនថ ស    លសីឬលបុសបានយា៉ែ ងពលចើន 
ចិតថចងចំ់ណង់ពែើន    តតងលែពវ ើនពមើលលតូវខុស   ។ 
ឯពុទនបរស័ិទ     ពលចើនពពែកាថ តទ់្ធងំលសី លបុស 
លជោះថ្នវ ចិតថផុលផុស    មានភក្រែថពោភ ោះាល់លពោះពុទន  ។ 
មនិតឆអតាល់លពោះអងគ    តតងចិតថចងម់ិនឲ្រផុត 
សនថ នាអ តបរសុិទន    ឳនលំអតុលកាបវនធ    ។ 
បណឍិ តលបាជាញ ាប់    មនិតឆអតាថ ប់លពោះធមាយ  
ទុែដាែែ់បុងទយា     ពារពជាចិតថអបែធម៌   ។ 
មនិតឆអតលពោះធមច៌្ថវ    ពទ្ធោះយបច់្ថងចិតថពាយ ោះស 
រាបអ់ានបានយា៉ែ ងលអ    លរបតំ់ណជាតិអបែលបាជញ   ។ 
មនិតដលលោះធមាយ      ពទ្ធោះមានលាអឝីែំណ្ហច 
តតងមានចិតថអងអ់ាច    ពំុតដលខាវ ចអំពពើាអ ត   ។ 
និងឲ្រអបែដច្ទ     ដឹងពដាយនយ័តាមចាប់ខាប ត 
ពាយាមលបឹងសង្វឝ ត    ធមជ៌ាអាថទុ៌ែែបុងខវួន   ។ 



-97- 

រឺពមាោះជាតិអបែពចោះ    តតងលតិោះរោិះបានខាជ ប់ខជួន 
ពលើែសធួយឲ្រមាមំនួ    លបពយាជនខ៍វួននិងដច្ទ   ។ 
អបែលបាជញមានមយួនែ់    បានពឹងរែ់ាប ែអ់ាលស័យ 
សុខានថពរៀងរាល់ច្ថង    លអលបច្ពបានវឌណន   ។ 
មនិតឆអតដបព់នោះឯង    មានជាែត់សថងពំុឃ្លវ តឃ្លវ  
រឺលពោះភរោ     ពទសធមាយ ែបុងបិដែ   ។ 
លបពៅដល់បរស័ិទ    ឲ្រលបតិបតថិជាមរតែ 
ែំុឲ្រពធឝើអាលែែ់     ពចញចាែភែ់រឺរារៈ   ។ 
ពរឿងពនោះមានពិតណ្ហស់    ពបើចងច់ាស់សូមពោែអបែ 
ពិនិតរែំុបីអាែ់     រមភរីជាែជ់ាដីកា   ។ 
សូមបរស័ិទលសី លបុស    ចិតថសពនថ សពដាយពមតាថ  
អបែពរៀនែបុងាសន    បានសុខាយូរអតងឝង   ។ 

មទុតិាមទុតិា 
មទិុតាជាថ្នប រំមាង បព់រារ    ឥសាពាយ ែពលាែពរារែបុងចិតថ 
ឥសាពែើតពឡើងអស់អាណិត   ដូចពខាយ ចសណឌិ តពៅែបុងខវួន  ។ 
ឥសានឲំ្រមានរំនំុ    ពធឝើឲ្រសងគមមិនមាមំនួ 
ចាែព់ដាតពាបាទពលរោះរំុែួន   តថថួនពដាយថ្នប មំទិុតា   ។ 

ខ្មើលអវីៗ គបបខី្មើលខ្ោយសកិាាខ្មើលអវីៗ គបបខី្មើលខ្ោយសកិាា   
ពមើលអឝីៗ    របផពីឃើញ    ថ្នជាលរូ 
លងងម់និយូរ   លរូតាមលបាប់    ចាបធ់មយជាតិ 
ពមើលពឈើច្លព   នយ័មនិខុស    ពីពមើលញាតិ 
ពលរោះធមយជាតិ   តតងពឃវៀងឃ្លវ ត    ពីធ្លតុពដើម ។ 
ពមើលអឝីៗ    របផនឹីែ    ដល់ាាថ  
លទងល់តាស់ថ្ន   ការសិែា    លបាថ្នប ពឆបើម 
លរូលបពៅ    ពៅលតងរិ់ត    រំនិតពផថើម 
លរបដ់ពងាើម   ដូចសពនស ើម    ពពលច្ថងរោះ ។ 
ពមើលអឝីៗ    របផដឹីង    ដល់ពហតុផល 
ពរឿងែងឝល់   ខឝល់វបិរតិ    ពិតពយើងឈបោះ 
លរូជំុវញិ    ពពញលបពៅ    ពៅជិតលពោះ 
លកាបសំពោះ   លពោះរតនៈ    លបចែសរុណ ។ 
ពមើលអឝីៗ    របផយីល់    ដល់ផលពិត 
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ទុែជីវតិ    ជិតដូចោង យ    ចាយជាទុន 
តសឝងរែលទពរ   ផាគ បជី់វតិ    ែំុឲ្រស ុន 
លតូវផាគ បផ់គុន   បណុរែបុងចិតថ    តផតិមរណ្ហ ។ 
ពមើលអឝីៗ    របផពីមើល    ជាលបពយាជន៍ 
ពបើពមើលពខាយ ច   ឲ្រពហាចខឹង    ដឹងពិចារណ៍ 
ពមើលមនុសសឈ ឺ   លពឺសពងឝរ    តញែខវឹមារ 
ពមើលកាយា   ថ្នជាខធម    លទមពដាយពភវើង ។ 
ពមើលអឝីៗ    របផពីមើល    ឲ្រជាសុខ 
មនិសំែុែ   លសណុែតភបែ    ពលតែពឡើងពលទើង 
រែាចិតថ    តផតិមានលទពរ    ជាបនឹ់ងពយើង 
ពមើលជាបព់ជើង   ពភវើងែិពលស    ពឆោះែុសល ។ 
ពមើលអឝីៗ    របផពីមើល    ឲ្រចពលមើន 
ខំលែពវ ើន    ពលែើនរមវែឹ    នឹែរែផល 
ពាយាមលតូវ   ពៅែបុងមរគ    ជាែជ់ាដល់ 
សុខពថកើងថកល់   ផលឧតថម    សមលបាថ្នប  ។ 
ពមើលធមយជាតិ   ែំុឲ្រឃ្លវ ត    ពីច្លតលែខណ៍ 
ពមើលឲ្រជាែ់   លែខណ៍ទ្ធងំបី    ឆីសង្វខ រ 
ពមើលពឃើញទុែខ   សុខែបុងចិតថ    តផតិបញ្ញដ  
ពឃើញតណ្ហា    ោក រដែឫស    ពិសែសណិែសយ័។ 
ពបើពមើលទុែខ   ឬពមើលសុខ    ពមើលឲ្រដឹង 
សុខទុែខហបឹង   លបឹងអងឝរ    ែល៏បាលស័យ 
ឬលបលពឹតថ    ពៅតាមពហតុ    តាមបចចយ័ 
វនិិចឆយ័    ច្លតលែខណ៍ធម៌    ញ័រភពបី ។ 
ពមើលតាមនយ័   លបច្ពរែរ    រារលសែលសុត 
ពមើលឲ្រសវុត   ដុតតណ្ហា     ដាររាលតី 
ពមើលឲ្រពឃើញ   លរូលបពៅ    ពៅពពញដី 
ពមើលអឝីៗ    របផពីមើល    ពដាយសកាខ  ។ 
បីនែព់ឃើញតាមយល់    មាប ែប់ានខឝល់មាប ែឥ់សា 
មាប ែព់ទៀតលបាជាញ ថ្នវ     ពឃើញអាចាររែំពុងលបាប់  ។ 

ខ្មតាតខ្មតាត  
ពមតាថ តលបថ្នការរាបអ់ាន    រែអបែតដលបានរមួពែើតាវ ប់ 
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លរបា់ប លបាថ្នប សុខោប់ៗ     លបញាបច់ងរ់ចួពីទុកាខ    ។ 
សតឝពោែលសឡាញ់ខវួនឯងណ្ហស់  ែិពលសតសនលកាស់លរបអ់ាតាយ  
លពោះឲ្រយែខវួនជាឧបមា    សតឝែបុងពោកាលបាថ្នប សុខ  ។ 
អធាលស័យសតឝមនិដូចាប    ចាតត់ចងការង្វរតាមភូមលិសុែ 
ប៉ែតុនថសតឝពោែលបឹងសលមុែ   ពធឝើការយែសុខដូចតតាប   ។ 
កាលណ្ហបានយល់ដូពចបោះពហើយ   ចពមវើយដល៏អរឺភាវន 
ចពលមើនពមតាថ លចូចរង្វគ     លពួញពិសកាវ យជាបបុាព លសស់  ។ 

ខ្មតាត ភ្ញវនខ្មតាត ភ្ញវន 
ែថីសុខរឺជាបំណងធំច្លែ    សតឝែបុងភពច្លតភយ័ខាវ ចទុកាខ  
អបែមានចិតថខភស់រស់ពដាយពមតាថ    ខវួនជាឧបមាលបាថ្នប សុខានថ  ។ 
ចពលមើនពមតាថ រឺការតាងំចិតថ   សូមឲ្រជីវតិោង យជិតសពឝាទ ន 
រស់ពៅបានសុខាយ នអឝីរខំាន   សីលធមែ៌លាណបានជាសមផតថិ ។ 
ាយ រតីមនិពភវចជានិចចរាល់ច្ថង   តាងំចិតថថ្នវ ច្ថវពវៀរែថីវបិតថិ 
ពរៀបកាយោចាសិែាហឝឹែហាត់   ពមតាថ សមផតថិែមាច តហិ់ងា  ។ 

ក្ម៉ែគជឺារពេះកនងុផទេះក្ម៉ែគជឺារពេះកនងុផទេះ 
តម៉ែជាអាចាររ   តម៉ែជាពទវតា    សទិតពៅែបុងផធោះ 
និងតម៉ែជាលពហយ   លពមទ្ធងំជាលពោះ    ែូនលកាបសំពោះ 
     ឈបោះអស់សលតូវ ។ 

ក្ម៉ែខ្រតកអរនងឹកនូស្លងផនសួក្ម៉ែខ្រតកអរនងឹកនូស្លងផនសួ 
តម៉ែខែចិតថ   តផតិែូនោ    ចាែសិកាខ  
មនិហា នថ្ន   ហាោាវ ែ់    ខាជ ែោ់តសវង 
ពបើលបឹងឃ្លត់   នបំាបមាត់    តតមាប ែឯ់ង 
ពទើបថវឹងតថវង   ឈបហ់ងួតហង    តលងចរចា ។ 
ពបើជាលបុស   តម៉ែនឹងបសួ    ជំនួសែូន 
តតោភសូនរ   ពជារអាបឳ់ន    ពភទហីន 
មនិអនុញ្ញដ តិ   ឲ្រក្រសថី     ាងបពឝជា 
ដូចកាលលា   លពោះាាថ     រងព់ៅពឡើយ ។ 
មនិថឝីពទ    ពបើពពលពនោះ    ពហតុបចចយ័ 
អសូទ្ធញច្ដ   ែូនលបុសច្ថវ    ោង យពីពលតើយ 
ពទ្ធោះតម៉ែតឹង   ចពងអៀតចិតថ    ែពិ៏តពហើយ 
ប៉ែតុនថពណាើ យ   រងព់ពលពលកាយ    ែូននឹងយល់ ។ 
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ថ្នមាសលបាែ់   ោភយសស័ែថិ    ថ្នប ែម់ក្រនថី 
ទ្ធងំពសដឌី   ពសនបតី    ពសថចលទងព់ល 
រងព់ៅចាញ់   ែមាវ ងំបណុរ    ផបួសឲ្រផល 
ជាែុសល   នែូំនដល់    ថបល់និរឝ ន ។ 
ែូនដឹងពទ   លែពពែច្លែ    បចចយ័លយម 
លែដល់លពម   ទ្ធងំសទ្ធន     តដលែូនមាន 
លែបានពែើត   មែជាមនុសស    ទ្ធងំធនធ្លន 
លែធមយយាន   លពោះលបទ្ធន    ទុែពែរ ថិ៍ឲ្រ ។ 
លែម៉ែាងពទៀត   លែពែើតទ្ធន់    ពុទនាសន 
លែអាចាររ    ពលបាសពទសន    លរបល់ជុងពលជាយ 
ច្ថងមរណៈ   កានត់តខិត    ជិតណ្ហស់ពហើយ 
មាសមាថ យពអើយ   ពមថចែពនថើយ    តលងខនថី ។ 
ែបុងពោែពនោះ   ាយ នអឝីពាោះ    ជាទីពួន 
ឲ្រែូនសងួន   បានរចួខវួន    ចាែទុែខភយ័ 
តតពបើអបែ    ពឹងពលើលពោះ-    រតនៈច្លត 
ែូនលបុសច្ថវ   រចួភពបី    ផុតទ្ធរណុ ។ 
កាលែូនបសួ   សមឥតពខាច ោះ    តម៉ែញញឹម 
មានសងឃមឹ   ែូនថ្នឝ យខវួន    បពលមើបណុរ 
តតពទ្ធោះសឹែ   ែែំុ៏ោង យ    ពីពុទនរុណ 
តម៉ែភយ័សវន់   ខាវ ចតណ្ហា     ខចីែូនពលបើ ។ 

ក្ម៉ែមានរពេះគណុរពមជាមយួឪក្ម៉ែមានរពេះគណុរពមជាមយួឪ 
ផាក ឈូែតដលដុោះរែីលសស់ពាភា   អាលស័យរង្វគ រមួាប និងភែ់ 
រូពលពងជួបភក្រែថវលិវល់វរីវែ់   រមួរែសលង់លែប់ពងកើតពោកា  ។ 
លពហយចុោះជួបលពោះសំពោះវនធ     លកាបអារាធនឲ្រលទងព់ទសន 
លពហយបានជួបលពោះពែើតរុណអាច ររ  មាតា បិតាជារូរុណាប់  ។ 

ក្ម៉ែខ្អើយ ក្ម៉ែខ្ុាំ ក្ម៉ែ ខាំ រក្ម៉ែខ្អើយ ក្ម៉ែខ្ុាំ ក្ម៉ែ ខាំ រ 
តម៉ែពអើយតម៉ែខញុ ំែូនទ្ធងំលបុសលសី   ខំថ្នប ែថ់បមបីចិញ្ច ឹមការររ 
តម៉ែរិតដល់ែូនលរបព់ពលពវោ   ខំទ្ធងំឈជឺាលរបល់រងលរួារ  ។ 
តម៉ែតតងពពរោះពលរោះែូនអាលស័យ   ខំតថយបច់្ថងតមទ្ធងំអាហារ 
តម៉ែលទ្ធចំាញ់រភលំ៌បាែយា៉ែ ងណ្ហ   ខំពធឝើែិចចការឥតមានឈបឈ់រ  ។ 
តម៉ែចិញ្ច ឹមែូនទលមាដឹំងែថី    ខំតថែូនខចីពលរោះជាឈាមជ័រ 
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តម៉ែឮែូនយំលទូងតម៉ែញាប់ញ័រ   ខំលួចពថើបពចិតថឥតពវៀចពវរ  ។ 
តម៉ែពឃើញែូនធំលែមុពំពញវយ័   ខំរនរ់ចំ្ពរិតឥតទំពនរ 
តម៉ែខាវ ចែូនលសីពៅចាញ់ពបាែពរ   ខំតថពលចើនពទឝពលើសពៅែុមារ  ។ 
តម៉ែសូមអងឝរដល់ែូនទ្ធងំឡាយ   ខំពរៀនែូនមាថ យែំុពធឝើបាតផារ 
តម៉ែរិតថ្នែូនមិនពចាលាោ   ខំលបឹងសិែាបញ្ញដ បវរ   ។ 
តម៉ែពឃើញែូនសងួនពចោះឳនសំពោះ   ខំពរៀបចំផធោះតម៉ែតសនពលតែអរ 
តម៉ែចិញ្ច ឹមែូនពទ្ធោះបីតម៉ែលែ    ខំលបឹងលតដរពដាយលពហយវហិារ  ។ 
តម៉ែចិញ្ច ឹមែូនពីតូចដល់ធំ    ខំលបឹងអបរ់តំថទ្ធកំារររ 
តម៉ែពរៀបឲ្រែូនមានបថីភរយិា    ខំតចែលទពាដីតលសចមាក រ   ។ 
តម៉ែដឹងថ្នែូនពធឝើការពលចើនមខុ   ខំជួយ ដាែទុ់ែពរៀបចំអាហារ 
តម៉ែចិញ្ច ឹមែូនពដាយែថីពមតាថ    ខំហតយ់ា៉ែ ងណ្ហតម៉ែឥតរិតរូរ  ។ 
តម៉ែចងឲ់្រែូនរស់មានពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះ   ខំាងែិតថិយសឲ្រខភស់យឺនយូរ 
តម៉ែចងឲ់្រែូនយែជារំរ ូ    ខំពធឝើជាលរូតស ូពុោះររ   ។ 
តម៉ែទូនយ នែូនឲ្រដឹងរាែព់លៅ   ខំលបាបផ់វូវលតូវទបា់ក ត់ផវូវមារ 
តម៉ែតតងលបាប់ែូនឲ្ររបួរមួាប    ខំលរបព់វោមនុសូនរសង្វខ រ  ។ 
តម៉ែពអើយតម៉ែខញុ ំលំបាែខាវ ងំណ្ហស់   ខំរហូតចាស់ចិញ្ច ឹមលរួារ 
តម៉ែាងតតលអលុោះច្ថងមរណ្ហ   ខំាថ រពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះរស់ជារំរ ូ  ។ 

ក្ម៉ែ ឪនកឹកនូ កនូខ្ៅខ្ញៀនថាន ាំមា៉ែក្ម៉ែ ឪនកឹកនូ កនូខ្ៅខ្ញៀនថាន ាំមា៉ែ  
តម៉ែសលមាលែូនឪអរខាវ ងំ    ចិតថតាងំសចាច ចិញ្ច ឹមែូន 
ឪពនឿយយា៉ែ ងណ្ហបិទមាតសូ់នរ   ពពលនឹែដល់ែូនចិតថលតាចព់ៅ  ។ 
នឹែដល់ែូនខាវ ងំឪខំលបឹង    សមវងឹែិចចការចិតថជាបព់ៅ 
ែូនពអើយច្ថងពនោះឪទុែខពលៅ    ពលរោះឮែូនពៅពញៀនថ្នប មំា៉ែ   ។ 
ដំណឹងពនោះកាចច្លែអាលែែ់   ដូចមចចុឆែផ់ាថ ច់សង្វខ រ 
ែូនមាសឪពុែសូមពមតាថ     ែរណុ្ហតម៉ែ ឪលតងព់នោះផង  ។ 

យលច់តិតអនករកយលច់តិតអនករក 
ពបើពៅហាឝ យនយាគ ល់ចិតថអបែលែ  ពលបើខញុ ំែំដរសុខចពលមើនពិត 
ពលរោះចិតថអបែលែហា នបថូរជីវតិ   តផតិដឹងរំនិតពៅហាឝ យចិតថធម៌  ។ 

រកខ្រតើយ 
ែិាពាតមលីសីមានបុណរ   សនសាំងរុណពីបពុពឝ 
បណុរនមំែជួបលពោះឥតង្វែពរ   ាងផបួសលោះពសបហ៍តបររែពលតើយ ។ 
ជីវតិមនុបសួរស់លសួលតដរ    ប៉ែតុនថមនិពទៀងទុែខឥតពសផ ើយ 
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មានជួបមានលរតោ់ឲ្រពហើយ   លបញាបរ់ែពលតើយទីពឹងពិត  ។ 
រកាខលនួ 

អវយវៈមានតច្មវ     វស័ិយបីដូចជារតនៈ 
រួរពលបើឲ្រលអនិងទុែដាែ់    ឲ្រសមអនរ័ឃថ្នប ែឧ់តថម   ។ 
មនិលតូវលបលពឹតថការទ្ធបពថ្នែ   សមាវ បឆ់ពបាែចាបប់ងខំ 
វចីទុចចរតិពិតពំុសម     រួរតតខិតខំរែាធម៌   ។ 

រការពេះនរតបដិករការពេះនរតបដិក 
សិែាបិដែមរតែលពោះ    មានជយ័ជមបោះឈបោះពមាហា 
រឺជាែុសលផថល់សញ្ញដ     ឆវងវដថសងារពោភ ោះនិរឝ ន  ។ 
ដូពចបោះពយើងលតូវតថរែា    បិដែច្ថវថ្នវ ជាធមយទ្ធន 
លពោះធមយពចតិយលបាជាញ ញាណ   ាាថ ពៅមានពយើងលតូវលបឹង  ។ 
រែាបិដែមានរុណច្លែ    លែច្លតបងតចែតញែឲ្រដឹង 
លបាពីំរលបការរិតជញ្ជ ឹង    លអមវុងឹលបឹងតថតខយរមានធម៌  ។ 
មយួរឺរែាលពោះាសន    មរតែអាច ររជាពុទនពរ 
រែរពិតរែរពុទនសុទនបវរ   ពចតិយលពោះធម ៌វ.ិសុ.អ   ។ 
ពីររឺរែាលពោះាាថ     វនិយ័ធមអ៌ាថ៌ចារទុែដាែ់ 
សទិតពៅជាលរូដស៏មស័ែថិ    លបចែសធមាយ ជាាាថ    ។ 
បីរឺរែាការង្វរសងឃ    លទលទងត់លមងល់ពោះាសន 
សង្វគ យនធម៌វនិយ័ណ្ហ    លតាស់អស់វសាតសសិបលបា ំ  ។ 
បនួរឺរែារុណសមផតថិ    ច្នពុទនបរស័ិទចាតជ់ាោប  ំ
លពោះធមវ៌និយ័លពោះអងគផាថ  ំ    សទិតពលចើនរនោ់ប ពំលរោះបរស័ិទ  ។ 
លបារឺំរែាច្លតសទនមយ    បរយិតថិនចំំបដិបតថិ 
បដិពវធៈជាបែ់មាច ត់    ែិពលសបងប់ាតា់ង តស់នថ ន  ។ 
លបាមំយួរែាច្លតរតនៈ    សទិតលបចែសសរណដាឌ ន 
លពោះពុទនលពោះធមន៌សុំខានថ   លពោះសងឃែលាណមានវនិ័យ  ។ 
លបាពីំររែាច្លតសិកាខ     ាសនចារជាបដួ់ងហឫទយ័ 
សីលសមាធិធមល៌បច្ព    ផុតភយ័អាលស័យពដាយបញ្ញដ   ។ 
លពោះច្លតបិដែមានលបវតថិ    ពរឿងរា៉ែ វបានែត់ចារអែខរា 
អរយិធមវ៌បផធមម៌នុសសពទវតា   បពុពឝយា៉ែ ងណ្ហចារឲ្រដឹង  ។ 
បិដែជាចាប់លបាបភ់ពច្លត   អបែមាននិសសយ័ច្លលែលបឹង 
សិែាបដិបតថិែមាច តខឹ់ង    ជញ្ជ ឹងសមវងឹដឹងច្លតលែខណ៍  ។ 
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បិដែចាបព់ដើមលពោះាសន   បាលីអែខរាាាថ ជាែ់ 
បដិបតថិបជូាធ្លនមរគ    ែំណតច់្លតលែខណ៍ោច្លតពោែ ។ 
ែាងពចតិយបិដែតខយរ    ពយើងនាំប តហលពោះមានពជារ 
ាធុ ! ាធុ ! ផុតចាែពរារ   ាធុផុតពោែ អនុពមាទន  ។ 

រខ្ងែៀសកខិ្លសខលនួឯងវញិរខ្ងែៀសកខិ្លសខលនួឯងវញិ 
ែិពលសខវួនឯងរាបពំុ់បាន    លតាែំបុងសនថ នជាលបលែតី 
រួរខំលបឹងោងជាជាងខចី    ចិតថអបែដច្ទមែរែា   ។ 
ការរពងកៀស   នូវែិពលស    អបែដច្ទ 
មនិលបច្ព    រួរពចៀសោង    ោងជលមោះ 
លតឹមចិតថខវួន   ឲ្រមាមំនួ    តាមធមល៌ពោះ 
ពទើបលបទោះ   ការសងបចិ់តថ    តផតិអស់ខឝល់ ។ 

របសខ់្ៅតរបសខ់្ៅត  
អឝីហប៎ពៅថ ខាវ ងំែបុងពោែពនោះ   មនិតមនពភវើងពឆោះតតពៅថ ងំ 
ដុតចិតថសតឝពោែឲ្រទួញយំ   រែីរាយបនវំលតឹមខាងពលៅ   ។ 
រឺតភបែលចមោុះអណ្ហថ តកាយ    លតពចៀែទ្ធងំឡាយសុទនសឹងពៅថ  
ពបើជាបជំ់រែ់ពលចើនៗពៅ    មខុជាចូលផវូវអបាយភមូិ  ។ 

របសព់តិរបសព់តិ 
រំនិតលបពសើរពិតជាឧតថម    វជិាជ រមួផសពិំតជាច្ថវថ្នវ  
ខិតខំពរៀនសូលតពិតមានបញ្ញដ    មាតា បិតាជាអបែមានរុណ  ។ 

របសអ់នតាតរបសអ់នតាត  
រចីែខុ    ជាវតទុ     មនិពទៀងទ្ធត់ 
ពែើតពហើយលរត់   តលបលបួលផាវ ស់    ចាស់ជាថយី 
ទ្ធងំអតីត   និងអនរត    ពលឿនពពែច្លែ 
ចាបំាចថ់ឝី    ពរលចំពរោះ    តភបែបចចុបផនប ។ 
ទ្ធងំលតពចៀែ   ទ្ធងំលចមោុះ    អណ្ហថ តកាយ 
រួរពនឿយណ្ហយ   ែំុអាល័យ    ាថ យច្ថងមនុ 
ែំុសងឃមឹ    ពពលខាងមខុ    នទុំែខធងន់ 
លពោះមានរុណ   លទងស់តមថង    ពលបាសាវែ័ ។ 
ពបើពាយាម   ពលែើនសតិបផដាឌ ន   វបិសសន 
ពទើបបញ្ញដ    ពឃើញផសា-    យតនៈ 
រលតព់ែើត   តែំពណើ ត    ពលឿនឥតអាែ់ 
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ពហើយពជឿជាែ់   ថ្នវដថៈ     ពនោះមនិពទៀង ។ 
រចួលបតិបតថិ   ពដើមផណី្ហយ    ោង យពីភព 
មនិងបល់ជប់   នឹងធមយជាតិ    តដលតតងពលអៀង 
ជួនបានសុខ   ជួនមានទុែខ    ពរដូចពភវៀង 
ធមម៌និពទៀង   រួរពចៀសោង    ពទើបសងបចិ់តថ ។ 

រខ្បៀបវនិ័យរខ្បៀបវនិ័យ 
ពធឝើលអបានលអបវរភាសិត    រុណធមែ៌បុងចិតថជីវតិឧតថម 
រុណធមច៌ពលមើនពែើនពលរោះសនស ំ   ាយ រតីខិតខំែាងអាតាយ   ។ 
ថយភបរំល់ពឈើពដើរពលើឥតតលែង   លុោះដល់តាែត់តងវចិិលតរចន 
ឲ្រពៅជាលពោះពុទនបដិមា    មនុសសែបុងពោកាពារពវនធ   ។ 
មនុសសលអោវ ែ់ខវួនពដាយធមវ៌និយ័   បដិបតថិរាល់ច្ថងវស័ិយអបែជា 
កាយោចាចិតថសអិតាអ ងលរបល់ា   បដិបតថិបជូាលរបា់ប ថកុ ំពថកើង  ។ 

រវល់រវល ់
រវល់ជតជែឥតខវឹមារ    រវល់ផឹែលាជំុមតិថភែថិ 
រវល់ពដាោះលាយឲ្ររារៈ    រវល់ជាបធ់្លប ែ់នរែពោែិយ  ។ 
រវល់តតហូបបីបនួដង    រវល់ពដែផងខជិលពធឝើអឝី 
រវល់តពរឿងរាល់រាលតី    ពធឝើលអលសដីថ្នអតព់ពល   ។ 
បរពិភារកាមរុណពពញបនធុែ   ផឹែលាលសណុែពដែពលទ្ធបពលទល 
បរទ្ធរែមយដូចអពចលែ៍    ពធឝើលអអតព់ពលតសនលសពណ្ហោះ  ។ 
មនុសសចិតថអាលែែព់ចោះបរពិភារ   វជិាជ ែបុងពោែពចោះទ្ធងំអស់ 
ពចោះសពឝការង្វរលផទី្ធងំពឈាយ ោះ   មនិពចោះមយួពនោះរឺពធឝើលអ   ។ 

រសមរីពេះសទធរសមរីពេះសទធមម 
លពោះធមរ៌ោះពហើយភវចឺាងំតចង   រសយីដូចតសងលពោះសុរយិា 
ញុាងំជនពោែិយលរប់អាតាយ    ចាែផុតអននកាអវជិាជ    ។ 
លពោះធមរ៌ោះពហើយបំភវឺពោែ    ជនតដលងុយពង្វែលរប់អង្វគ  
លបញាបព់លកាែពឡើងពហើយមបមីាប    សធុោះាធ ទទួលយែសិរ ី   ។ 
លពោះធមជ៌ាយានដ៏ឧតថម    នផំវូវអបែខំពធឝើវដថលបច្ព 
អតណថ តលតតសតផុតទុែខភយ័   រចួចាែពោែិយផុតែថីាវ ប់  ។ 
ពហតុពនោះរួរែំុបពណ្ហថ យចិតថ   មនិលតូវលបលពឹតថតាមទមាវ ប់ 
ាថ បល់ពោះសទនមយកាតអ់ភព័រ   ផារភាជ បនិ់សសយ័និងាសន  ។ 
លពោះពុទនបរនិិរឝ នពៅ    លពោះធមរ៌ងព់ៅជាធមយតា 
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ជនខំលតងលតាបា់ថ បសិ់ែា   អាចកាតត់ណ្ហា នអនរត  ។ 
ពទ្ធោះជាឋានសួរ៌ទ្ធងំលបាមំយួ   និងឋានមនុសសមយួជាែំណត់ 
ពទ្ធោះជាលពហយឋានខភស់បំផុត   រងអ់ាចចរតិុលតឡបប់ាន  ។ 
ប៉ែតុនថលពោះធមា៌ភ នឧតថម    អាចឆវងផុតលពហយនិងសួរឋ៌ាន 
ដាែដ់ល់និរឝ នទីពែសមែានថ   រចួចាែទុែខបានែានថមពនរមរ  ។ 
រចួពីចំណងច្នែងែមយ    ភពតលងចំណ្ហចំារំបូខញុ ំ 
ភបពំភវើងែិពលសតលងពឆោះងំ    ាយ នអឝីសុខដុមជាងពនោះពទ  ។ 

រាជសហីម៍និបរខិ្ភ្ញគស្លចស់អយុរាជសហីម៍និបរខិ្ភ្ញគស្លចស់អយុ 
ជាតិជាពសថចលមរឹមានចិតថអងអ់ាច   សពឝសតឝពកាតខាវ ចអំណ្ហចរាជសីហ៍ 
មនិបរពិភារពៅយ ដូចសតឝដច្ទ   សំណល់អឝីៗែម៏និបរពិភារ  ។ 
បរពិភារតតសតឝតដលខវួនសមាវ ប់   ដល់ពពលពៅចាបត់តងតតមានពជារ 
ពបើអតស់ ូាវ ប់មនិឳនែាលពឈាង ែ  មនិបរពិភារពាយ ែពលាែាចស់អុយ ។ 
ធីរជនអបែលបាជញពលបៀបដូចរាជសីហ៍  រស់ែបុងវនិយ័ាគ ល់អឝីជានុយ 
ចិញ្ច ឹមជីវតិមនិាយ នលបថុយ   សុខចិតថអតលុ់យមនិលួចមនិបវន់ ។ 
លបឹងតលបងពធឝើការពដាយែមាវ ងំខវួន   ការលអពធឝើផធួនមនិពួនបន់លសន់ 
មនិពួនសីុតពមិនោែបំ់ភន័ថ   មនិជិោះមនិជានម់និចាញ់អាតាយ   ។ 
ពារពខវួនឯងពធឝើការមធរត័    រែាតបបបទឧតថមចរយិា 
ចិតថជារាជសីហ៍សពលមចែិចចការ   អតឃ់្លវ នយា៉ែ ងណ្ហអាហារបរសុិទន ។ 

រងឹកនងុទន់ខ្រៅទសិខ្ៅស្លសនរងឹកនងុទន់ខ្រៅទសិខ្ៅស្លសន 
បង្វគ  កាថ ម ខចង បងកងជលា   តូចតាមធមយតាពលរោះថ្នរងឹពលៅ 
ខាងែបុងទនព់ាោះតូចតែូនពៅ   ដូចមនុសសលងងព់មវ ឫែពលៅលាន់ពបើ ។ 
ពា ពសោះ លែបី ដំរលីអរន់    រងឹែបុងពលៅទនជ់ាសតឝបពលមើ 
ដូចមនុសសសុភាពរាបាលបពសើរ   ចំពណោះលានព់បើដំពណើ រអបែលបាជញ  ។ 
ធមយជាតរងឹពលៅរែីពៅមនិធំ   ឫសសចី្លពភបបំនវ រួរខាវ ច 
ពទ្ធោះាវ  ពតាប ត ដូងែរ៏ងម់ិនអាច   ធំដូចពដើមលតាច ពបង ធបង់ ផចឹែ រាងំ ។ 
មនុសសលតូវពចោះរិតរំនិតសិែា   ធមយជាតិយា៉ែ ងណ្ហែំុឲ្រភ័នថភាងំ 
ទនែ់បុងរងឹពលៅដូចជាប់ឃំុឃ្លងំ   លតូវពចោះរោងំលបយត័បែបុងពលៅ  ។ 
រងឹែបុងទនព់លៅសំពៅចរយិា   ទនភ់វនរ់ាបាលបហារធមព៌មវ  
រុណធមច៌ពលមើនផុតការពាែពៅ  ពនោះជាទិសពៅលពោះពុទនាសន  ។ 

ខ្រឿងពតិរបសជ់វីតិខ្រឿងពតិរបសជ់វីតិ 
ជួនបាបោមែ   ពចាលែវិនអាលែែ់   អពាចអាច ររ 
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ជួនមានែុសល   លែអបូជាងផាក     រួរពិចារណ្ហ 
     បញ្ញា ជីវតិ ។ 
មនុសសពោែពមាប ពមបញ  ែនធែែ់ពនធញ    ពៅថ លែហាយចិតថ 
មែពីមនិយល់   ថ្នពនោះពរឿងពិត    របស់ជីវតិ 
     ោយា៉ែ ងហបឹងឯង ។ 
មនិតតប៉ែពុណ្ហត ោះ   តថមទ្ធងំរិតខុស   លបកានហ់ងួតហង 
ថ្នជីវតិពនោះ   ជាតួខវួនឯង    ពទើបទុែខលបតឡង 
     ាយ នពពលរលត ់។ 
មនុសសពោែលងងណ់្ហស់  ាវ បព់ៅទ្ធងំខឝោះ   ទ្ធងំការតែស់វុត 
សបាយមនិតឆអត   ាយ នទីបំផុត    ពទ្ធោះដល់ច្ថងដុត 
     ែព៏ៅលបាថ្នប  ។ 
មនុសសពោែលងងពិ់ត  ពលបៀបដូចសុខចិតថ   ឲ្រាចព់រអារ 
កាវ យជារបសួ   ដំពៅឈផឺា    ពទើបខំរែា 
     បិទោងពមពរារ ។ 
អបែលបាជញនឹងន   ពឃើញសង្វខ រធម៌   ពែើតមែែបុងពោែ 
មនិបានរែីរាយ   ពលតែអរចាប់យែ  

 ទ្ធងំមនិពាយពាែ 
     ពពលធមប៌ាត់បង ់។ 

ខ្រៀនរសជ់ាមយួខ្រឿងរា៉ែ វខ្រៀនរសជ់ាមយួខ្រឿងរា៉ែ វ 
ពធឝើតលសចមាក រពរឿងបញ្ញា ទឹែ    ពៅពពលពធឝើសឹែពរឿងបញ្ញា បាយ 
ចងែមយពពៀរាប ពរឿងទុែខតវងោង យ   បញ្ញា ទ្ធងំឡាយជាពរឿងជីវតិ  ។ 
សគមធ្លតហ់តព់នឿយជាពរឿងរបូកាយ  ភយ័លពួយសបាយជាពរឿងផវូវចិតថ 
បនវំឆពបាែជាពរឿងទុចចរតិ    ជួយ សពក្រង្វគ ោះពិតជាពរឿងបុណរទ្ធន ។ 
ពឃ្លសនដែដូរពរឿងនពយាបាយ   ខឝោះខាតលបាែច់ាយជាពរឿងធនធ្លន 
ភយ័ខាវ ចពចារបវនជ់ាពរឿងអបែមាន   ភយ័ខាវ ចអត់ឃ្លវ នជាពរឿងអបែលែ  ។ 
លរបល់រងលែុមហ ុនជាពរឿងពៅតែ   រងច់ាលំបាែត់ខជាពរឿងែមយែរ 
រថយនថពលឿនយឺតពរឿងអបែពបើែបរ   រាក្រសថអាលែែល់អពរឿងអបែដឹែន ំ  ។ 
អាបតថិខុសលតូវជាពរឿងវនិយ័   បរមតទតវងខវីពរឿងអភិធមយ 
វតថឥតរពបៀបពរឿងអបែពរៀបចំ   លបវតថិឧតថមជាពរឿងលពោះសូលត  ។ 
សួរមាតសួ់រែពរឿងរែរសមថី   ទូលពិតតវងខវីជាពរឿងយែពាតថ 
សុភាពរាបាជាពរឿងសវូតបូត   ពឈាវ ោះាប រហូតពរឿងខឝោះពមតាថ   ។ 
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លរបល់រងពលរដឌជាពរឿងមក្រនថី   លបពននផិតបថីជាពរឿងតណ្ហា  
បានាប លួចោែព់រឿងឥតខានា់វ    ឥតាថ បព់មបាពរឿងចិតថមានោះ  ។ 
បញ្ញា មានលែជាពរឿងលទពរធន   ពឈាវ ោះបថីលបពននជាពរឿងែបុងផធោះ 
លបតែែតោ៉ែជាពរឿងចងឈ់បោះ   ពធឝើតលសពលើរាក្រសថពរឿងពែងលបវញ័្ច   ។ 
បាតប់ងល់ពឹែសច្លពជាពរឿងពមច្លព   បាតប់ងប់ែសពីរឿងលរនលបមាញ់ 
តសឝងរែមាូបលសស់ជាពរឿងចងោ់ង ញ់  ងង៉ែែែ់បែក់ាប ញ់ពរឿងលសឡាញ់សអប់ ។ 
លផលីាញអាបឳ់នជាពរឿងពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះ  មានស័ែថិមានយសជាពរឿងរួរាប់ 
លរតល់បាសតបែបាែជ់ាពរឿងអភ័ពឝ   បានមនិពចោះសកប់ជាពរឿងពោភលន់ ។ 
ការចិញ្ច ឹមែូនពរឿងមាថ យ ឪពុែ   ទទួលដាែទុ់ែជាពរឿងលបពនន 
ពមើលែូនបាត់បថីជាពរឿងទុែខធងន់   បថីែផតល់បពននពរឿងមានលសីថយី  ។ 
ការពធឝើសក្រង្វគ មជាពរឿងាវ បរ់ស់   ការង្វរពពរោះជាពរឿងក្រសថី 
និពននចងលែងជាពរឿងែវ ី    លបរំតក្រនថីជាពរឿងអបែពភវង   ។ 
ពរឿងរា៉ែ វទ្ធងំអស់ជាពរឿងធមយតា   ពរឿងតដលពខាវ ចផារឺពរឿងវពងឝង 
ពែើតមែជាមនុសសបណុរធំច្លែតលង  មនិរួរវពងឝងពធឝើបាបខវួនឯង  ។ 
លបលពឹតថខុសឆគងពលើអបែដច្ទ   បងកភតិភយ័ឲ្រពរចំតបង 
នពុំលសងគមឥតមានពកាតតលែង   លូែលលបតឡងនឹងពភវើងអវចីិ  ។ 

ខ្រៀបខ្រៀងកាំណាពយកនងុសវុណណស្លមជាតកខ្រៀបខ្រៀងកាំណាពយកនងុសវុណណស្លមជាតក 
នរណ្ហហប៎បាញ់ខញុ ំជាអបែដងទឹែ   តដលែំពុងភវែឹសតិបង់បាត់ 
ជាលរហយណ៍ពវសសៈឬែជ៏ាែសលត   នរណ្ហពួនាក តប់ាញ់ខញុ ំពដាយសរ ។ 
ាចខ់ញុ ំមនិតមនជាមាូបអាហារ   តសផែខញុ ំពនោះណ្ហឥតការបវរ 
ពហតុអឝីខញុ ំពនោះលតូវបាញ់ពដាយសរ   សមាគ ល់ថ្នលអសទិតពៅលតងណ់្ហ  ។ 
ឳ ! សមាវ ញ់ពអើយខញុ ំសូមសួរអបែ   បាញ់ខញុ ំពហើយោែបំ់ពួនអាតាយ  
ពតើអបែជាអឝីជាបលុតនរណ្ហ    ខញុ ំដឹងពហតុការណ៍បានដូចពមថចពៅ ។ 
ពរលាថ្នពហើយលពោះពរធិសតឝ   អតល់ទ្ធពំសងៀមាង តទ់្ធងំដួលពដែពៅ 
ែបុងថវុែឈាមឯងពវទនផាពៅថ    ពសថចយាងសំពៅពៅតបសមថី  ។ 
ពរាគ ល់ពឈាយ ោះខញុ ំថ្នបិលយែខ   ជាពសថចច្នអបែែបុងតដនកាសី 
ខញុ ំលោះបងត់ដនតសឝងរែលមរឹច្លព   ពលរោះពោយ ភនឹងឆីពាយរសមសំំ ។ 
មា៉ែងពទៀតខញុ ំលផចី្វខាងសិលផា៍ក្រសថ  ធបូសរខញុ ំចាស់បាញ់ពពញែមាវ ងំ 
សតឝណ្ហមែចំមខុលពួញខញុ ំតាងំ   ពទ្ធោះដំរខីាវ ងំមនិរចួពដែដី  ។ 
ចុោះអបែជាអឝីជាបលុតនរណ្ហ    ពយើងពមថចដឹងថ្នអបែមានពឈាយ ោះអឝី 
លពមទ្ធងំលតែូលបិតាផងច្ន   សូមអបែលសដីលបាបព់យើងឲ្រាគ ល់ ។ 
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លពោះពរធិសតឝាថ បដូ់ពចាប ោះពហើយ   បានខំលបឹងពឆវើយាយ នពឡើយែិចចែល 
ពរលតាមការពិតឥតមានពទើសទ្ធល់  ឲ្រពសថចអស់ឆងល់បានយល់ពទ្ធសកាម ។ 
ខញុ ំឥសីបលុតអបែពនាទ    ពពលរស់ពួែញាតិពៅខញុ ំថ្នាម 
លទងព់អើយច្ថងពនោះខញុ ំលតូវមារតាម   មចចុចាបច់ាមពផថែពលើលបថពី  ។ 
ដូចលរនបាញ់លមរឹតដលលទងប់ាញ់ខញុ ំ  ពដាយលពួញពិសធំបាញ់ចំពពញទី 
ខញុ ំលតាឈំាមឯងពដែពលើធរណី   លពួញពិសយាយីលទងទ់តពឃើញពិត ។ 
សូមលទងទ់តលពួញមតុាថ ំធ្លវ យពឆឝង  ឈពឺពើតច្លែតលងមាត់ខភុរពោហិត 
ខញុ ំសួរពរឿយៗចំពរោះបពិលត    លទងយឹ់តបាញ់ពហើយពមថចពឡើយោែក់ាយ។ 
សមាវ បខ់ាវ ដំបងប៉ែងយែតសផែ   ចំតណែដំរពីលរោះភវុែទ្ធងំឡាយ 
ឯទូលបងគំពលរោះអឝីែបុងកាយ   ពទើបលទងខ់ឝល់ខាឝ យចំណ្ហយពពលបាញ់ ។ 
ពសថចលទងស់ណ្ហថ បស់ពធោចាពហើយ  ពទើបពសថចលទងព់ឆវើយចពមវើយអបែចាញ់ 
ពរលរែរែុហែបិទបាងំពរឿងបាញ់  មានោះអងគអញពរលយែតតលតូវ  ។ 
លមរឹមែលបាែដចំមខុលពួញខញុ ំ   ពឃើញអបែជាធំែព៏ផអើលអស់ពៅ 
ពលរោះពហតុពនោះពទើបចិតថពលកាធលរបពៅ  បតងឝរលពួញពៅបាញ់ាមដងទឹែ ។ 
ាមថ្នតាងំពីខញុ ំដឹងខុសលតូវ   សតឝច្លពទួពៅពដាយពលចើនរលលមរឹ 
ពទ្ធោះសតឝាហាវែព៏លចើនសននឹែ   មនិតដលភវូែភវឹែពផអើលនឹងខញុ ំពឡើយ ។ 
តាងំពីខញុ ំបានពចោះពសវៀែដណថ ប់   ពចោះដឹងលរបស់ពឝវយ័ចពលមើនពហើយ 
រឺថ្នរលលមរឹមនិពផអើលខញុ ំពឡើយ   ជិតខញុ ំបពងកើយលមរឹមនិតែ់សវុត  ។ 
បពិលតមហារាជដច៏ពលមើនពអើយ   ែិនបរហបឹងពហើយតតងខាវ ចបំផុត 
ពៅភបរំននមាទនច៍្លពភបបំរសុិទន   តតពៅមនិសវុតនឹងទូលបងគំ  ។ 
ពួែពយើងតតងតតរែីរាយនឹងាប    ពៅច្លពនៗឬែព៏ឡើងភបំ 
ដូពចាប ោះពួែលមរឹពផអើលអីនឹងខញុ ំ   ពីតូចដល់ធំខញុ ំពៅនឹងលមឹរ  ។ 
ពសថចភាញ ែល់ពោះអងគលទងព់ឃើញែំហុស  ថ្នពយើងពធឝើខុសបាញ់ាមដងទឹែ 
ពៅពរលមុាោចាវរវែឹ    ពសថចលទងសំ់នឹែារភាពែំហុស ។ 
លមរឹមនិតមនពផអើលនឹងាមពទណ្ហ  ខញុ ំនឹងមាុពធឝើអឝីពទៀតពនោះ 
តផតិពលកាធនិងពោភោលរបឲ្រលុោះ   ពទើបខញុ ំរិតខុសបាញ់ាមនឹងសរ ។ 
ាមពអើយអបែមែពីលបពទសណ្ហ   ឬថ្នអបែណ្ហពលបើឲ្រលតាចច់រ 
ថ្នអបែពៅដងទឹែសធឹងថ្នវ លអ   ពទើបចរមែកានម់រិសមយតា  ។ 
ាមខំអតល់ទ្ធនឹំងទុែខខាវ ងំពិត   ខភុរលពោះពោហិតពរលលពោះាថ្ន 
តបលពោះតលមាស់តដលពសថចបចុាឆ    លបាថ្នប ចងដឹ់ងពីញាតិរែព់ន័ន  ។ 
ខញុ ំអបែចិញ្ច ឹមមាតា បិតា    ាតខ់ាឝ ែព់នលតាពៅែបុងមហាវន័ 
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ខញុ ំដងទឹែថ្នឝ យដល់លពោះអរហនថ   រសួរានម់ែកានស់មយតានទី  ។ 
មាតា បិតាមានលតឹមអាហារ   មនិដល់សបាថ ហ៍រែាជីវ ី
ពលរោះាតង់ងឹតខាឝ ែត់ភបែទ្ធងំពីរ   នឹងែសយ័ជីវពីដាយារអតទឹ់ែ  ។ 
ទុែខលតូវលពួញពនោះមនិសូវប៉ែុនយ ន   បរុសលតូវបានប៉ែតុនថទុែខធងន់ 
មនិពឃើញបិតាទុែខច្លែពពែពន់   ទុែខពលចើនពលើសលនព់លចើនជាងលតូវលពួញ ។ 
ឳ ! ពមវ៉ែោះសមមាថ យនឹងពៅែំលរ   ចិរទិោរាលតីយំទួញ 
អលធ្លលតយប់ាង តម់ានតតទំនួញ   យំទួញរងីខោះដូចសធឹងតខលបាងំ  ។ 
ឳ ! ពមវ៉ែោះសមឪនឹងពៅែំលរ   ចិរទិោរាលតីទុែខំ 
អលធ្លលតយប់ាង តយំ់រតឹតតខាវ ងំ   ដូចសធឹងតខលបាងំទុែខំពាែពៅ  ។ 
ម៉ែាងពទៀតខញុ ំពលកាែមយួយបព់លចើនលា  បពលមើបាទ្ធលចបាចរ់ែព់ៅវ  
ឥឡូវបាតខ់ញុ ំពោែនឹងពដើរពៅ   ពៅែបុងច្លពពលៅពអើយាមែូនណ៎្ហ ។ 
ហឫទយ័ច្នខញុ ំលតូវលពួញទីពីរ   ែពលែើែវែវ់ពីដាយសរពាកា 
ពលរោះមនិបានពឃើញអបែខាឝ ែព់នលតា  ជីវតិខញុ ំរា៉ែ មខុជាាបសូនរ  ។ 
ពសថចលពោះសណ្ហថ បា់មរាបព់សចែថី  ដម៏ានអតទនយ័ែបុងនមជាែូន 
នឹែរាជសមផតថិរង់តតនឹងសូនរ   ពសថចរា៉ែ បព់ធឝើែូនឲ្រាមបានពសផ ើយ ។ 
ឳ ! ាមែលាណរួរឲ្រទសសន   អបែែំុពាកាទួញយំខាវ ងំពឡើយ 
ពយើងរា៉ែ បព់ធឝើការចិញ្ច ឹមពោែពហើយ  ជំនួសអបែពអើយពៅែបុងច្លពធំ  ។ 
មា៉ែងពទៀតខញុ ំឈាវ សែបុងសិលផធ៍បូ   លផអីស់កាលយូរលទងធ់បូខាវ ងំមា ំ
ពយើងរា៉ែ បព់ធឝើការចិញ្ច ឹមតថទ្ធ ំ   ពៅែបុងច្លពធំទីបពឝតា   ។ 
ខញុ ំពធឝើការង្វររែររំលមឹរ    ពមើមពឈើតផវសវឹែែបុងច្លពលពឹែា 
ពដើមផចិីញ្ច ឹមជនទ្ធងំពនោះណ្ហ   ែបុងច្លពបពឝតាទឹែធ្លវ ែច់ាែទី  ។ 
ឪពុែ មាថ យាមពៅែបុងច្លពណ្ហ   ច្លពដូចពមថចរា៉ែាទ នអបែទ្ធងំពីរ 
អបែបានចិញ្ច ឹមពដាយការសំភី   យា៉ែ ងណ្ហនទីខញុ ំយា៉ែ ងពនោះតដរ  ។ 
លពោះពរធិសតឝាថ បល់ពោះោចា   ឈបព់ាយពាកាចិនថ បានតលា 
ផាថ លំពោះរាជាឲ្រជួយ ពមើលតថ   លបាបផ់វូវហូរតហមនិជាោង យពពែ  ។ 
បពិលតមហារាជសូមទតឲ្រជាែ់   ផវូវចុោះពជើងមាប ែទិ់សែាលដំពណែ 
ច្នទូលបងគំជាខញុ ំតដលពដែ    មនិជាោង យពពែែនវោះពឃ្លសៈ  ។ 
ពសថចយាងពៅពឃើញបណត ាោ   មាតា បិតាសទិតែបុងសមាប ែ់ 
សូមលទងអ់នុពលាោះពដាយែថីពាយ ោះសយ័លរ  សូមលទងភ់ារៈចិញ្ច ឹមពោែផង  ។ 
បពិលតមហារាជលរងតដនកាសី   លទងម់ានពសចែថីចពលមើនែនវង 
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ខញុ ំាមសូមថ្នឝ យបងគំពសថចផង   នខោ ពលចើនដងបងគំរាជា  ។ 
មាតា បិតាច្នទូលបងគំ    ពៅែបុងច្លពធំអពនន អនន  
សូមលទងចិ់ញ្ច ឹមឲ្រមានជនយ    ពៅជាតាបស តបសសនីិ   ។ 
ទូលបងគំជាខញុ ំសូមផគងអញ្ជ លី   រាជាលរបទី់នតដនកាសី 
ទូលបងគំសំុពរពសថចលទង់លបណី   នយំែពសចែថីច្នខញុ ំលពោះអងគ  ។ 
ខញុ ំសូមបងគំមាតា បិតា    ឳនលកាបសិរាផាថ ពំផញើតាមលទង់ 
ាមលតូវលពួញពិសបានជាបាតអ់ងគ  ដួលពដែពៅលតងព់ឆបរខាចម់ាត់សធឹង ។ 
ពសថចាថ បព់ហើយពាែវពិយារពរៀបរាប់  ឯាមសនវប់បាតម់ាតសូ់នរឈងឹ 
ពសថចយាងពចញពៅពធឝើទីពំនឹង   តាបសដណឋឹ ងពរលជាាថ្ន  ។ 
សូរពជើងអឝីហបឹងពដើរមែពនោះហប៎   ឮសូរពនដពិ៏តជាមនុសា 
តតមនិតមនសូរពជើងាមែុមារ   ពតើជានរណ្ហមាប លអបែនិរទុែខ  ។ 
តផតិាមពជើងលាលពលើែដាែ់ថបមៗ  ឮសូរតិចលយមមនិតមនរំហុែ 
សូរពនោះមនិតមនាមមាសឪពុែ   មាប លអបែនិរទុែខអបែជាអឝីហបឹង  ។ 
ពសថចឮសំណួរសមរួរពលសចពហើយ  មនិទ្ធនល់បាប់ពឡើយពរឿងនពំលកាធខឹង 
ពសថចលបកាសខវួនលពោះអងគឲ្រដឹង   ាមាវ បម់ាត់សធឹងពំុទ្ធនល់សដី  ។ 
ពរាគ ល់ពឈាយ ោះខញុ ំថ្នបិលយែខ   ជាពសថចច្នអបែែបុងតដនកាសី 
ខញុ ំលោះបងត់ដនតសឝងរែលមរឹច្លព   ពលរោះពោយ ភនឹងឆីពាយរសមសំំ ។ 
មា៉ែងពទៀតខញុ ំលផចី្វខាងសិលផា៍ក្រសថ  ធបូសរខញុ ំចាស់បាញ់ពពញែមាវ ងំ 
សតឝណ្ហមែចំមខុលពួញខញុ ំតាងំ   ពទ្ធោះដំរខីាវ ងំមនិរចួពឡើយណ្ហ  ។ 
ចំតណែទុែូលបណឍិ តតាបស   ពំុទ្ធនដឹ់ងពាោះពរឿងនពំាកា 
រែីរាយរាែទ់្ធែទ់ទួលធមយតា   បានពរលាថ្នថ្នឝ យផោវ ផល  ។ 
បពិលតមហារាជយាងមែលអពហើយ   ពំុអាលែែព់ឡើយពសថចយាងមែដល់ 
សូមលទងឥ់សសរៈលជាបផោវ ផល   អឝីណ្ហតមកល់មានែបុងទីពនោះ  ។ 
ទនវ ប ់មា៉ែ ែត់ប៉ែននិងតផវលសរំ   តផអមដូចទឹែឃយុ ំតូចធំវពិសស 
ពៅទីតតមយួសូមលពោះតលមោិះ   ពាយតផវទ្ធងំពនោះរសសុទនលបពសើរ ។ 
ពនោះទឹែលតជាែដ់ងពីពលជាោះភបំ   មហារាជជាធំរឺលបសិនពបើ 
លទងស់ពឝលពោះទយ័ទឹែពលជាោះលបពសើរ   ដងតាមដំពណើ រពីពនោះពាយចុោះ  ។ 
កាលតដលតាបសរាែទ់្ធែដូ់ពចបោះ   ពសថចលទងត់លមោិះរែីរាយសពនថ ស 
ពធឝើដូចមនិដឹងការង្វរែូនលបុស   សួរពនោះសួរពនោះែបុងនយ័បញ្ញជ ែ់  ។ 
សុទនអបែងងឹតមិនពឃើញលពឹែសច្លព   ចុោះនរណ្ហច្ននផំលដល់អបែ 
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ចំណីលបច្ពពរៀបចំលអជាែ់    ហាែដូ់ចជាអបែមនិខាឝ ែត់ភបែពឡើយ ។ 
ទុែូលបណឍិ តតបថ្នផោវ     តផវពឈើពនោះណ្ហទុែដាែល់អពហើយ 
តតមនិតមនខញុ ំពរៀបចំពនោះពឡើយ   លទងព់អើយរឺាមែូនលបុសសំណពឝ ។ 
ាមពៅែំពោោះមនិខភស់មិនទ្ធប   ឫែរសុភាពរបូលអរន់ាប់ 
សែត់វងងចុងពមយ រពលើបសពឝ   ាមមានរុណាបជ់ាប់ចិតថតម៉ែ ឪ ។ 
ាមរែបានតផវតូចធំរដឹែ    ាមកានែ់អមទឹែពីទីពនោះពៅ 
ពោភ ោះលតងន់ទីរហូតឥឡូវ    លបតហលជាលតូវមែជិតដល់ពហើយ ។ 
ពសថចលទងស់ណ្ហថ បា់រសពធឥសី   មនិដឹងពរឿងអឝីមនិពែើតទុែខពឡើយ 
ឥឡូវពយើងរួរនឹងពរលលបាបព់ហើយ  ឳ ! ឥសីពអើយទបចិ់តថឲ្រជាប់  ។ 
អបែពរលសំពៅែុមារាមណ្ហ   តដលាមពនោះរា៉ែ របូលអរនា់ប់ 
សែត់វងងចុងពមយ រពលើបសពឝ   ាមមានរុណាបប់ពលមើតម៉ែ ឪ  ។ 
ខញុ ំបានសមាវ ប់ាមពនោះពៅពហើយ   ាមមនិមែពឡើយដួលពៅនឹងផវូវ 
ពដែពលើពឆបរខាចខ់វួនលបាណហយងពៅ  ឈាមលែហមពៅអ លបឡាែក់ាយា  ។ 
រនីងបារកិាតបសសនីិ    បានាថ បឥ់សីាសងោចា 
ពទើបបានពចញពីបណត ាោ   ពហើយពរលាថ្នសួរយា៉ែ ងលបញាប់ ។ 
ទុែូលលបឹែាជាមយួអបែណ្ហ   ថ្នាមពនោះរា៉ែ ខញុ ំបានសមាវ ប់ 
ពបោះដូងខញុ ំញ័រពលរោះឮរែរលបាប់   ថ្នខញុ ំសមាវ បា់មពនោះពៅពហើយ  ។ 
ហឫទយ័ខញុ ំញ័រដូចលតួយពរធិ៍បាយ  សវឹែខចីទ្ធងំឡាយមនិសងប់ពសងៀមពឡើយ 
ពលរោះលតូវខរល់បែទុ់ែខខញុ ំពំុពសផ ើយ   ពលរោះបានឮពហើយាមលតូវសមាវ ប់ ។ 
ទុែូលបណឍិ តទបចិ់តថពលកាធបាន   កាលតដលលបទ្ធនឳោទជាចាប់ 
ដល់នងបារកិាឲ្របានដឹងោប់   អបែតដលសមាវ បរឺ់ជាលពោះអងគ  ។ 
ពនោះកាសិែរាជណ្ហបារកិា    ពយើងែំុលបាថ្នប នូវបាបដល់លទង់ 
ពសថចបានបាញ់ាមពលរោះពលកាធែបុងអងគ  ពៅលតងព់ឆបរសធឹងមរិសមយតា  ។ 
បារកិាតបថ្នពយើងខាឝ ែែ់បុងច្លព   មានែូនពថវើមច្ថវចិញ្ច ឹមរែា 
ឲ្រខញុ ំសងបចិ់តថនឹងអបែលបហារ   បលុតពទ្ធលសងួនភាង ដូចពមថចបានពៅ ។ 
ទុែូលពរលថ្នពយើងខាឝ ែែ់បុងច្លព   មានែូនពថវើមច្ថវចិញ្ច ឹមឲ្រពៅ 
តតការមនិពលកាធបណឍិ តថ្នលតូវ   មនិពលកាធតបពៅនឹងអបែលបហារ  ។ 
លពោះបាទបិលយែខអបែបាញ់ធបូសរ   លតឡបចិ់តថលអពាយ ោះសពមតាថ  
លទងល់តាស់លួងពោមហឫទយ័ែរណុ្ហ  លពោះអងគពបថជាញ ការង្វរលទងរ់ា៉ែ ប់  ។ 
អបែែំុខសែឹខសលួយំពរលខាវ ងំកាវ    ពលរោះឮរែរថ្នាមខញុ ំសមាវ ប់ 
ខញុ ំនឹងចិញ្ច ឹមការង្វរខញុ ំរា៉ែ ប់    ជំនញខញុ ំលាបព់ៅែបុងច្លពធំ  ។ 
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ខញុ ំអបែឈាវ សច្វែបុងសិលផធ៍បូ   ពឈាយ ោះលផមីែយូរលទងធ់បូដ៏មា ំ
ខញុ ំនឹងចិញ្ច ឹមការង្វរខញុ ំលទ្ធ ំ    ខញុ ំខំច្លលែែបុងច្លពរិរ ី   ។ 
ខញុ ំនឹងពធឝើការរែររំលមឹរ    តផវពឈើសននឹែពមើមែបុងធរណី 
យែមែចិញ្ច ឹមនូវពោែទ្ធងំពីរ   ែបុងច្លពរិរទីីាទ នមហាវន័  ។ 
សូមអបែទ្ធងំពីរបានធូរចិតថចុោះ   រាជសមផតថិពនោះខញុ ំពាយលរបល់ាន់ 
ឥឡូវពនោះខញុ ំពៅែបុងមហាវន័   ពធឝើការរសួរានប់ពលមើបាទ្ធ   ។ 
ចំតណែតាបស តបសសនីិ    បានាថ បស់មថីលពោះអងគរាជា 
ថ្នពៅបពលមើពយើងលរប់ពវោ   ែប៏ានវនធ ទូលតបឲ្រពហើយ  ។ 
បពិលតមហារាជពនោះមិនតមនធម៌   ទំពនៀមមនិលអមនិសមរួរពឡើយ 
លពោះអងគជាពសថចច្នពយើងពៅពហើយ   លទងព់អើយពយើងសូមបងគបាទ្ធ  ។ 
ពសថចាថ បស់មថឥីសីចរចា    នឹែរិតលជោះថ្នវ ពលតែអរមហិមា 
ពយើងខុសមវុងឹពហើយពោែពៅារំរ  ពទើបលទងវ់នធ ាថ្នបងគំ   ។ 
ពូជអបែពនាទមានឳោទធម៌   ារវៈបវរចិតថលអសុខុម 
សូមពោែពធឝើជាបិតាច្នខញុ ំ    បងគំបារកិាមាតាខញុ ំពិត   ។ 
តាបសទ្ធងំពីរអញ្ជ លីវនធ     អងឝររាជាជាមាច ស់ជីវតិ 
ថ្នពនោះមនិតមនែិចចមហាបពិលត   ពបើលទងអ់ាណិតសូមទ្ធនលបណី  ។ 
ខញុ ំសូមបងគំអងគលពោះរាជា    លទងល់ពោះវឌណន នតដនកាសី 
ទូលបងគំលបមណរសូមលទងល់បណី   នពំយើងឥសីពដើមផជួីបាម  ។ 
ទូលបងគំទ្ធងំពីរនឹងលចបាចព់ជើង   ចាបខ់វួនពលើែពឡើងាធ បមខុាធ បាប ម 
ពហើយពយើងនឹងពលតៀមពដើមផាីវ បត់ាម  អោុះឳែូនាមមខុរួររយរន់  ។ 
កាលតដលបរុគលទ្ធងំបីចរចា   ពនវឺសុរយិាែ៏បានលសទន់ 
រហូតដល់យប់ងងឹតពពែពន់   ច្លពភបលំអរនែ់បែ់បុងអននកា  ។ 
លពោះអងគបារមមនឹងពពលរាលតី   មា៉ែងតលែងឥសីពាយពាែខាវ ងំកាវ  
ពពលពឃើញសពាមែ៏នឹងមរណ្ហ  ពសថចពរលាថ្នឃ្លតដំ់ពណើ រពនោះ ។ 
ាមាវ បព់ហើយពដែដូចលពោះចនធធ្លវ ែ់  ពលើតផនដីជាែែ់បុងច្លពពលាងលសុោះ 
សុទនសតឝាហាវពៅពពញច្លពពនោះ  ច្លពធំពលាងលសុោះខភស់ែប់អាកាស ។ 
ាមាវ បព់ហើយពដែដូចសុរយិាធ្លវ ែ់  ពលើតផនដីជាែែ់បុងច្លពដល៏កាស់ 
សុទនសតឝាហាវពលចើនមរីពដរដាស  ច្លពខភស់ខាវ ងំណ្ហស់ែប់អាកាា ។ 
ាមាវ បព់ហើយពដែលបឡាែអ់ាចមដី៍  សទិតពៅែបុងច្លព ច្លពខភស់អាច ររ 
សុទនសតឝាហាវពពញច្លពពនោះណ្ហ  ែបអ់ាកាាច្លពខភស់ពនវឹែ  ។ 
ាមាវ បព់ហើយពដែពៅែបុងច្លពលកាស់  ខភស់ែបអ់ាកាសពពញពដាយរលលមរឹ 
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សូមអបែទ្ធងំពីរាថ បព់ហើយរឭែ   រិតនឹែថ្នពៅអាលសមពនោះពហើយ  ។ 
ឥសីពរលថ្នច្លពសុទនរលលមរឹ   រនម់ុនឺរលរឹែពយើងមនិខាវ ចពឡើយ 
ឲ្រតតលពោះអងគលទងែំុ់លពពងើយ   ពសថចពអើយសូមយាងយាលតានផំវូវ ។ 
កាលមនិអាចឃ្លតឥ់សីទ្ធងំពីរ   ពសថចលទងសំ់ភដឹីែច្ដពដើរពៅ 
ពដើរនឥំសីឆវងកាតច់្លពពលៅ   ដល់ទីាមពៅមាតស់ធឹងសមយតា  ។ 
លាកាលពសថចនឥំសីដល់ពហើយ   លតាស់ថ្នពោែពអើយពនោះសពបលុតា 
ពពលពនោះតាបសតដលជាបិតា   លទនូវសិរាលពោះពរធិសតឝ  ។ 
ចំតណែតាបសីក្រសថីជាមាតា   លទនូវបាទ្ធែថុែែថួលពពែកាថ ត់ 
ដាែា់មពលើពៅវ ដួងចិតថវបិតថិ   ទមាវ យភាពាង តព់ដាយមាតត់លសែយំ ។ 
មាតាច្នាមយំពាែពរៀបរាប់   យែច្ដដាែផ់ធបា់ធ បលទូងែូនធំ 
ប៉ែោះខធបែ់ពតថ តម៉ែ ឪបាត់យំ    មានចិតថអភរិមរាមសមរស់ពៅ ។ 
តាបស តាបសីបីនិងពទវតា   រមួាប សចាច ពរលរែរលតឹមលតូវ 
លបកាសថ្នាមចិញ្ច ឹមតម៉ែ ឪ   ទ្ធងំាមសទិតពៅែបុងធមប៌វរ  ។ 
ាមលបលពឹតថធមា៌មពរលរែរពិត  ខញុ ំតសនពពញចិតថដូចាមរែលែ 
ពដាយរែរសចចៈខញុ ំពរលតាមធម៌   សូមឲ្រពិសសរែបុងាមាបសូនរ ។ 
កាលជនទ្ធងំពនោះែំពុងសចាច    ពរលរែរែរណុ្ហដល់ាមជាែូន 
ែូនាមលអពិតជីវតិមនិសូនរ   ែប៏ានដឹងខវួនលបកាសពឈាយ ោះាម ។ 
ទ្ធងំការឈចឺាបែ់ប៏ានបាតអ់ស់   ទ្ធងំមខុរបសួែប៏ាតា់វ ែាប ម 
ទ្ធងំតភបែមាតា បិតាច្នាម   បាបឈបព់ដញតាមលតឡបភ់វចឺាស់ ។ 
អរពុណ្ហទយ័ច្ផធពមឃភវឺាឝ ង   ពាែពៅអស់យា៉ែ ងតលបជាលសឡោះ 
ពៅនអាលសមពសថចឆងល់ខាវ ងំណ្ហស់  សួរាមឲ្រចាស់ពីពរឿងមរណ្ហ  ។ 
លពោះពរធិសតឝបំភវឺពសចែថី    ថ្នាមពដែដីឈចឺាប់ខាវ ងំកាវ  
រចួពហើយសនវបម់ានាវ បឯ់ណ្ហ   ពទវតារែាអបែលបលពឹតថធម៌  ។ 
អបែតដលចិញ្ច ឹមមាតា បិតា   លបែបែិចចការច្ថវថបូរបវរ 
បណឍិ តទ្ធងំឡាយរតមងអបអរ   ពទវតាឲ្រពរមរណ៍ពៅពទវពោែ  ។ 
ពសថចសណ្ហថ ប់ពហើយនឹែពឃើញអាច ររ  ដឹងថ្នពទវតាតាមរែាពរារ 
អបែតដលចិញ្ច ឹមតម៉ែ ឪែបុងពោែ   ាមសងបច់ាែពរារពិតជាលបពសើរ ។ 
ខញុ ំបានវពងឝងភ័នថភាងំាយ រតី   ាយ នដឹងទិសអឝីអតួខវួនលានព់បើ 
ពធឝើខុសនឹងាមមានសីលលបពសើរ   ខញុ ំពសបើយែាមជាទីរឭែ  ។ 

ខ្រៀបខ្រៀងកាំណាពយកនងុឆទទនតជាតកខ្រៀបខ្រៀងកាំណាពយកនងុឆទទនតជាតក  
រពេះរាជាសនទននងឹរពេះមខ្ហសីរពេះរាជាសនទននងឹរពេះមខ្ហសី  
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មាប លនងសុភទ្ធធ រួរនចរច្ណ   ខវួនលបាណពជើងច្ដបីដូចជាមាស 
សមផរុពលឿងខចីលសីវពរាភាស   ពនលតាលអលអោះវពិសសវាិល  ។ 
ពតើនងពែើតអឝីពទើបលសីពាកា   ភក្រកាថ លសពរនទុែខអនូពំុលាល 
បីដូចបទុមពរខាញ ពំហើយហាល   អមាលមាោែបុងលាលសរប់  ។ 
បពិលតមហារាជអំណ្ហចបវរ   ខញុ ំមាច ស់ចាញ់រភព៌លរោះតតយល់សបថិ 
ចំណងច់តមវែតលែងតបវែអភព័ឝ   មនិអាចបានលទពរលបសពឝទុែខលពួយ ។ 
កាមរុណទ្ធងំអស់ជារបស់មនុសា  ែបុងពោែពនោះរា៉ែ ឯណ្ហនីមយួ 
សុទនតតរបស់ពយើងមាច ស់អនូែំុលពួយ  ពរៀមបងនឹងជួយ តាមចិតថអនូចង់  ។ 
បពិលតលពោះអងគសូមលទងឲ់្រលរន   តដលមានប៉ែនុយ នែបុងតដនដីលទង់ 
មែលបជំុាប ែំុបីរារង់    នឹងលបាបចំ់ណងដ់ល់ពួែលរនច្លព ។ 
សូមលពោះពទវទីតលពោះពនលតា    ពួែលរនពនោះណ្ហសុទនមានថឝីច្ដ 
ជាអបែពែវៀវកាវ ាគ ល់លមឹរាគ ល់ច្លព  ពដើមផែីសលតច្ថវស ូែសយ័នឹងជួយ   ។ 

រពេះនងសភុទ្ធទ ខ្ាលខ្ៅរកពកួរានរពេះនងសភុទ្ធទ ខ្ាលខ្ៅរកពកួរាន 
លទធបលុតទ្ធងំអស់តដលពកាោះលបជំុ   ចូរាថ បរ់ែរខញុ ំពរៀបរាបទុ់ែខលពួយ 
ខញុ ំសុបិនពឃើញដំរសីមយួ    ចិតថញ័ររញ្ជួ យពលរោះចងប់ានភវុែ  ។ 
ពលរោះភវុែទ្ធងំរូតចងចាងំរសយី   ឆពឝណត រងសហីតទីលបមខុ 
ភាញ ែព់ឡើងកាលណ្ហចិនថ ពែើតទុែខ   ពបើមនិបានភវុែខញុ ំមខុជាែសយ័  ។ 

ពកួរានទលូសរួខ្សចកតនីងឹរពេះខ្ទវីពកួរានទលូសរួខ្សចកតនីងឹរពេះខ្ទវ ី
ពួែែូនពៅលរនមានរាបរ់ន់នែ់   បានាថ បឮ់ជាែភ់ាញ ែព់ផអើលពពែច្លែ 
ែបុងចិតថលរបា់ប មានការសងសយ័   ថ្នឳមាច ស់ច្ថវដំរអីឝីហបឹង   ។ 
បិតា ជីតា ញាតិាពោហិត   ច្នពយើងខញុ ំពិតរឺឥតតដលដឹង 
ពសថចដំរាីរអាច ររមវុ ឹងៗ    មនិតដលបានដឹងបានពឃើញឮពឡើយ ។ 
រឺភវុែឆទធនថឆពឝណត រងស ី    លពោះរាជបលុតីសូមលទង់លតាស់ពឆវើយ 
សុបិនពមថចខវោះលទងល់តាស់ឲ្រពហើយ   ែំុបីែពនថើយែំុពឡើយោែ់ការណ៍  ។ 
ទិសតូចមានបនួជួននឹងទិសធំ   ពលើពលកាមជួបជំុលរបដ់បទិ់ា 
ពតើពសថចដំរឋីិតពៅទិសណ្ហ   សូមលពោះោចាតាមការយល់សបថិ  ។ 
ពសថចដំរសីភវុែឆរងស ី    ឈរពដើរពដែដីលបលែតីទ្ធងំសពឝ 
ងូតទឹែយា៉ែ ងណ្ហបរោិរតាមជាប់   លពោះនងពរៀបរាបស់ពឝលរបព់ទើបលអ  ។ 

រពេះនងសភុទ្ធទ ខ្ឆលើយរបាបខ់្សចកតដីលរ់ានខ្ស្លណុតតររពេះនងសភុទ្ធទ ខ្ឆលើយរបាបខ់្សចកតដីលរ់ានខ្ស្លណុតតរ 
អបែពចញអំពីទីតាងំពនោះពៅ   លតូវពដើរសំពៅពៅទិសឧតថរ 
ឆវងភបធំំៗពឡើងខភស់តៗ    ខភស់ច្លែបវរភបទីំលបាពីំរ   ។ 
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ភបពំនោះមានពឈាយ ោះសុវណត បសសៈ   អបែពឃើញលបចែសបបុាព រិរ ី
លពមទ្ធងំែិនបរអ អូរមលូមរី    សុវណត រិរសីពឝសតឝលទហឹង  ។ 
អបែចូរពឡើងភបំជំរែិំនបរ    រចួពហើយឳនែពនលតាសមវងឹ 
ពមើលចុោះមែពលកាមដល់ពជើងភបហំបឹង   លាពនោះអបែដឹងពហតុការណ៍លបាែដ ។ 
រឺអបែបានពឃើញពសថចច្លជមយួពដើម  មានពួរសពមផ ើមលបាបីំរនរ់ត់ 
និពលាធរាជាមានពណ៌លបាែដ   បាលីែំណតព់មឃវពណ្ហត   ។ 
ពសថចដំរសីភវុែឆរងស ី    ពៅពលកាមពដើមច្លជពជារជយ័ពពញពររ 
ាយ នអឝីផាច ញ់បានសនថ នទនព់ទ្ធរ   ពសថចែុញ្ជ ពរាបរោិរញីពឈាយ ល  ។ 
ដំររីែាមានលបាបីំរន់    អងគរែសឆទធនថភវុែដូចចពនធ ល 
សនធុោះដូចខរល់លបហារខាយ ងំពចាល   មនិង្វយនឹងចូលដល់សតឝជាមាច ស់ ។ 
បរោិរទ្ធងំពនោះតលសែលសុោះរួរសវុត   ពលែវពលកាធបំផុតសូមផខីរល់ប៉ែោះ 
ឈរតអបឯែអងគដពងាើមខាវ ងំណ្ហស់  សូរខរល់ឮចាស់ែពលែើែធរណី  ។ 
ពបើបានពឃើញមនុសសែបុងទីពនោះឯង  ាយ នខាវ ចរតអងចាបព់បាែជានឈ់វ ី
ពធឝើឲ្រជាពផោះជាផងធូ់លី    បាតប់ងជី់វពីខធចខធីសូនរលអង  ។ 
ជិតទីលំពៅច្នពសថចដំរ ី    មានពបាែខរណីាអ តច្លែែនវង 
មាហាទកាទឹែថ្នវ ពលចើនផង   ផាក មានលំអងរែីរាយពលរងលរត ។ 
ែំពងរ់ាបពសយើតសនមពនរមរ   ពដរដាសពដាយឃយុ ំភមរជាតិ 
ឯពសថចដំរតីតងពៅមនិឃ្លវ ត   ពីលសោះជលជាតិលសពកាយបវរ  ។ 
ពសថចដំរសីបវរអងគកាយ    តសផែសសុសាយដូចផាក ឈូែស 
ជលមោះសីសៈរែីរាយពលតែអរ   លទងផ់ាក បវរឧបផលមាោ  ។ 
ឲ្រពមដំរមីពហសីសតឝ    មាននមបញ្ដតថិសពឝភទ្ធធ  
នមំខុពៅកាន់និពលាធរាជា   ឬែរុ៏ហាលំពៅអាតាយ    ។ 

រានខ្ស្លណុតតរសរួបញ្ជ ករ់ពេះខ្ទវីរានខ្ស្លណុតតរសរួបញ្ជ ករ់ពេះខ្ទវ ី
បពិលតសពមថចលពោះរាជពទវ ី    ពលរឿងតែវមណីភញអីលង្វក រ 
មាសលបាែត់ែវែងមានតែវមកុាថ    ពវឡុរយិារឺតែវពិទូររ   ។ 
រតនៈលរប់យា៉ែ ងែបុងរាជលតែូល   ពបើរមួលបមលូចាតចូ់លពហូ 
ប៉ែតុនថលពោះនងលទងព់ៅរិតរូរ   ឲ្រលរនតស ូសមាវ បម់ហាសតឝ  ។ 
ពដើមផយីែភវុែពសថចដំរសី    ច្លពភបពំលចើនតពហើយោង យពពែកាថ ត់ 
ឧបសរគពពែែូវតដលលតូវឆវងកាត់   រឺមនិតមនសតឝតដលង្វយលបហារ ។ 
បពិលតសពមថចលពោះជននី    ពតើលពោះពទវពិីតជាលតូវការ 
ពដើមផយីែភវុែឬែល៏បាថ្នប     លបហារែូនពៅពៅពងសលរនពិត  ។ 
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រពេះខ្ទវរីទងខ់្ឆលើយស្លរភ្ញពរពេះខ្ទវរីទងខ់្ឆលើយស្លរភ្ញព 
តនមាប លនយលរនែំុមានែង្វខ រ   ពយើងមានឥសាទ្ធងំការអនចិ់តថ 
នឹែពឃើញពរឿងពដើមពយើងរងីច្រពិត   ពទើបពយើងរោិះរិតតាមពពៀរតដលចង ។ 
មាប លនយលរនច្លពចូរលែច្លចុោះ   លបសិនការពនោះសមតាមបំណង 
លបាលំសុែយែសួយបានមយួតសនមថង  ពយើងនឹងតបសបងសងរុណដល់លរន ។ 
តនសមាវ ញ់លរនែំុមានបារមម   ជាតិមនុពយើងខំសនសពំធឝើទ្ធន 
ដល់លពោះបពចចែពរធិញ្ញដ ណ   រចួពហើយពយើងមានពសចែថីលបាថ្នប  ។ 
ថ្នសូមឲ្រពយើងបានពឡើងឋានៈ   មានសិទនិមានស័ែថិសពលមចែិចចការ 
អាចពលបើនយលរនមែបាញ់លបហារ  យែភវុែរជារជាការសពលមច  ។ 
ចូរលរនពៅចុោះឲ្រលុោះការង្វរ   ែំុខាវ ចែំុរាតាងំចិតថបថូរផាថ ច់ 
ពយើងបានចងពពៀរមខុតតសពលមច   កាតភ់វុែថ្នឝ យពសថចរង្វឝ ន់បានលរន ។ 

ដាំរឆីទទនតទនូម នរានខ្ស្លណុដាំរឆីទទនតទនូម នរានខ្ស្លណុតតរតតរ 
អបែណ្ហមនិទ្ធនប់ងអនទឹ់ែចត់   ែិពលសសងកត់ចិតថែផតបំ់រន 
លបាសចាែបញ្ញដ ាយ នការទូនយ ន   តណ្ហា ពលសែឃ្លវ នមនិមានសចចៈ  ។ 
ជាជនលទុសថសីលសិរលិាែសព   នឹងពសវៀែដណថ បព់ដាយកាាវៈ 
អបែពនោះមនិរួរនឲំ្រលបឡាែ់   នូវកាាវៈទងជ់យ័អរហនថ  ។ 
ចំតណែអបែណ្ហខាជ ែព់ចាលទឹែចត់  សងកតែិ់ពលសពចោះលរបព់ចោះលាន់ 
ទូនយ នឥក្រនធិយសតិដឹងទ្ធន់   មនិភន័ថាយ រតីវចីសចចៈ   ។ 
ជាអបែតាងំមាែំបុងសីលលរបស់ពឝ   នឹងពសវៀែដណថ បព់ដាយកាាវៈ 
អបែពនោះពទើបរួរមាននូវសិទនិស័ែថិ   លទលទងទុ់ែដាែក់ាាវពក្រសថ  ។ 
តនសមាវ ញ់លរនអបែមានការអឝី   ពទើបបាញ់ដំរពីលរោះែថីពទ្ធមនសស 
ឬពលរោះលតូវការពដាយលទពររបស់   ឬែិចចទ្ធងំអស់ពលរោះពរពលបើមែ  ។ 
សមាវ ញ់លរនពអើយពយើងមនិលបទូសថ  លតូវសរបាញ់ធវុោះែព៏យើងមនិពាែ 
អំពពើអបែពធឝើជាែមយទ្ធបពថ្នែ   សូមអបែលបាប់មែពតើពលរោះពហតុអឝី ។ 

រានខ្ស្លណុតតរខ្ាលនងឹដាំរឆីទទនតរានខ្ស្លណុតតរខ្ាលនងឹដាំរឆីទទនត 
បពិលតដំរដីច៏ពលមើនពអើយ    មនិតមនខញុ ំពឡើយរឺលពោះែសលតី 
លសីលសស់លសឹង្វគ រនតដនកាសី   មានលពោះសវនីយ៍ពដាយែថីលបាថ្នប   ។ 
លពោះនងពទវនីមសុភទ្ធធ     តដលពរបជូាែបុងរាជវងា 
សុបិនពឃើញអបែពហើយលបាបខ់ញុ ំថ្ន   ពយើងពនោះលតូវការភវុែរូរងស ី  ។ 

ដាំរឆីទទនតបរចិាច គភលកុបាំខ្ពញរពេះដាំរឆីទទនតបរចិាច គភលកុបាំខ្ពញរពេះបារមីបារម ី
លពោះរាជបលុតីលបាែដដឹងថ្ន    រូច្នភវុែណ្ហពនោះរា៉ែ ពលចើនច្លែ 
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របស់បិតា ជីតាពយើងច្ន    តតពនោះលសីច្ថវមានែថីពិពរាធ  ។ 
ជាមយួនឹងពយើងនងចងពវរា   បំណងរធ្លជាបជ់ារហូត 
នងជាលសីលងងល់ងែ់បុងែថីពលកាធ   ពទើបឲ្រអបែលសូតមែសមាវ បព់យើង ។ 
អបែលបបាញ់ពយើងដំពឡើងលពួញពិស  បាញ់លតូវចំទិសពិសពៅថ ដូចពភវើង 
ពយើងអាចជាន់អបែែពមធចនឹងពជើង   ចូរអបែពលកាែពឡើងពយើងមនិលបហារ ។ 
ឳ ! សមាវ ញ់លរនពយើងលទ្ធនឹំងទុែខ  ពយើងឲ្រទ្ធនភវុែមនុែសយ័ជីោ 
មនិតមនពយើងសអបនូ់វភវុែពនោះណ្ហ   ែម៏និលបាថ្នប ពទរថ ឥនធលពហយ  ។ 
តតពយើងលបាថ្នប សពមាភ ធិញ្ញដ ណ   នសំតឝពកាដិោននិរឝ នសុខធំ 
ពយើងាងបារមខីនថីអប់រ ំ    នមំនុសសឥនធលពហយឲ្រឆវងចាែទុែខ ។ 
តនលរនច្លពពអើយអបែចូលមែរា៉ែ    ពហើយចាបរ់ណ្ហរអារកាតនូ់វភវុែ 
ទ្ធងំរូពនោះចុោះពយើងលទ្ធនឹំងទុែខ   ពយើងលោះបងភ់វុែមុននឹងមរណ្ហ  ។ 
អបែរបផទូីលលពោះរាជបលុតី    តដលមានពសចែថីខឹងពលកាធពនោះថ្ន 
ពសថចដំរសីបានាវ បព់ហើយណ្ហ   ពនោះរូទនថ ច្នរជារពនោះ  ។ 
បពិលតលពោះនងសូមយាងទទួល   ដំរមីនុដួលលសុោះលសួលសពនថ ស 
បរចិាច រនូវភវុែឥតមានលបទូសថ   លបាថ្នប ឲ្រលុោះពរធិញ្ញដ ណច្ថវថ្នវ   ។ 

រពេះខ្ាធសិតវអធោិឋ នរពេះខ្ាធសិតវអធោិឋ នឲ្យរានបានសខុតាមផលវូរានបានសខុតាមផលវូ 
ពយើងលតូវលពួញពិសទមវុោះរាងកាយ   មនិលបទូសថរា៉ែយដល់ជនឫសា 
និងពលរោះលរនជាបដ់ណថ ប់កាយា   សំពតច់្ថវថ្នវ ទងជ់យ័ពរធិញ្ញដ ណ ។ 
ពបើពសចែថីពនោះជាការតមនពិត   ពយើងសូមតាងំចិតថសចាច ធិដាឌ ន 
ែបុងច្លពតដលមានរលលមរឹាមានរ  សូមែំុរខំានដល់លរនពឡើយណ្ហ ។ 
កាលតដលមហាសតឝជាពុទនបងកូរ   លោះភវុែទ្ធងំរូបថូរយែសមាយ  
សពមាភ ធិញ្ញដ ណមានពរឿងពាកា   ដល់ពួែរជារមហាសុភទ្ធធ   ។ 
លពោះពរធិសតឝពិតជាអាច ររ   មនុនឹងមរណ្ហលទ្ធទុំែខពវទន 
ខនថីពមតាថ តបនឹងពវរា    លពួញពិសកាវ យជាមាោថ្នឝ យលពោះ ។ 

ោភរបហារអនកលៃង់ោភរបហារអនកលៃង ់
ពធឝើតលសតខលិចែពមធចោប ងំបាយ   ដាពូំជមហនថរាយផសពឝផាយអធម៌ 
បានផលជាទុែខមខុតតវែឹវរ   អវជិាជ អសូែពំុមានច្ថងតលា  ។ 
ឫសសផីាក តផវាវ បព់ដើមវនិស   លសូវទំុដូចមាសលតូវដាចពី់តលស 
សុរយិារោះខភស់បាតព់នវឺតខ    ខុសឥតតែតលបពលាោះថ្នប ែ់ខាវ ងំណ្ហស់ ។ 
ពដើមពចែាវ បខ់វួនពលរោះតតទំុតផវ   ែូនពភវចឪ តម៉ែពលរោះតណ្ហា លកាស់ 
សងឃបងវ់និ័យពលរោះតតឥតខាយ ស   លទពរលបហារមាច ស់ពលរោះឥតបញ្ញដ  ។ 
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ោភៈតតងទ្ធែទ់មាវ ែ់មនុសសលងង់   ោភទ្ធញលិចលងប់ាត់បងអ់ាតាយ  
ោភចូលដល់ពហើយឥតពចោះរែា   ោភនពំាកាពលរោះឥតរំនិត  ។ 
កាលពៅលែទ្ធល់រិតខឝល់ខំរែ   អំពពើពាយ ែពលាែពំុបានលបលពឹតថ 
លុោះដល់មានលុយនតំបែរំនិត   ចំអធមពិ៌តោភមតិថអបាយ  ។ 

ខ្ោភៈខ្ោភៈ 
ពោភៈអបែចងចំ់ណង់ឥតខាយ ស   បានណ្ហស់ខឝោះណ្ហស់សទ្ធន ខសតព់ខាយ 
បណុរពំុហា នពធឝើទ្ធនពំុហា នឲ្រ   សីុផលអំពណ្ហយពីពលពងោសន  ។ 
ពទ្ធសៈែាលរងឹខឹងពរខឹងឯង   ឥតរិតពកាតតលែងតថវងរែរមុា 
ពំុបានដូចចិតថតផតិតតតណ្ហា    នឲំ្រហិងាលសោតនបនិតរ  ។ 
ពមាហៈតាែ់តតងវពងឝងវលិវល់   អវជិាជ ខាឝ យខឝល់ដឹែនញំាតិមតិថ 
ពួែរលអលបិយទ្ធងំបីរមួរតឹ   ដុតពរាលកាយចិតថរែរិតមនិយល់ ។ 
ពរឿងពរទំពនរពចោះតតនឹែពឃើញ   បណុរពរអពញ្ជ ើញពចោះតតរវល់ 
បណុរទ្ធនតូចតាចថ្ននអំំពល់   បណុរធំរួរខឝល់តតលុយខសតព់ខាយ ។ 
ពោភៈអបែសយុំសំុឥតពអៀនខាយ ស   បានណ្ហស់ខឝោះណ្ហស់អបែណ្ហចងឲ់្រ 
ជួយ ែបុងច្ថងពនោះសងឃមឹច្ថងពលកាយ   ច្ថងណ្ហាយ នឲ្រអាលែែល់របម់ា៉ែ ត់  ។ 
ែុសលមានតិចែំុពភវចពាយាម   អែុសលទ្ធែ់ទ្ធមរួរខំែមាច ត់ 
សុចរតិរែាែំុឲ្របងប់ាត់    ទុចចរតិលតូវកាតហ់ាតស់លងួមឥក្រនធិយ ។ 

លាំអស ខ្មមលាំអស ខ្មម  
រែុខជាតិលអលសស់លំអលពឹែសច្លព   សុរយិាោង ចច្ថងលំអច្ផធពមឃ 
ពសចែថីលបាថ្នប លំអតពលមែ    ច្ថងពនោះច្ថងតសអែលំអជីវតិ   ។ 
រស់ពៅមានធមលំ៌អសនថ ន   ពទ្ធោះមានឬបានលំអការរិត 
តតលបាថ្នប ពលចើនលំអទុចចរតិ    ពបើទ្ធល់រំនិតលំអរិតអលបិយ  ។ 

លេះកាមកខិ្លសលេះកាមកខិ្លស 
កាមពអើយកាមា   កាមឯងពនោះណ្ហ   ដុតពរាលញែញី់ 
លុោះផុតជីវតិ   ែសណិែសយ័ជីវ ិ    កាមពតាងទ្ធមសីុ 
     នូវបណុរែុសល ។ 
កាមពអើយកាមៈ   កាមឯងតាមទ្ធែ់   ខញុ ំមនិឲ្រដល់ 
កាមជាទំនប់   ទបនូ់វែុសល    កាមនែំងឝល់ 
     វលិវល់ឥតឈប ់។ 
កាមពអើយកាមរុណ  កាមឯងជាទុន    ទ្ធរណុែបុងភព 
កាមជាចំណង   ចងខញុ ំងល់ងប់    សតឝតតងជំពប់ 
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     ដួលែបុងភពាទ ន ។ 
ឯកាមារមយណ៍   ពនោះតតងសណថំ     នូវសពឝសនថ ន 
សពឝសតឝទ្ធងំឡាយ  ពិតពំុរចួលបាណ    លុោះលតាតតបាន 
     រមាង បែិ់ពលស ។ 
ឯវបិសសន   ជាែផនួតលមា    ចូរែំុលបតហស 
លតូវខំសង្វឝ ត   ែំុលបមាទពធឝស    ាថ បព់ហើយខំលតិោះ 
     ពចោះជាែល់បាែដ ។ 
ដឹងសភាវៈ   ធមព៌នោះចាស់ជាែ់   តចែពដាយមធរត័ 
ែំណតន់មរបូ   តាមពដាយតបបបទ   ដឹងពហើយថ្នអត់ 
     អតាថ តួខវួន ។ 
លោះែថីលបកាន់   នូវបញ្ចខនន    ជាធ្លតុទ្ធងំបនួ 
ដីទឹែពភវើងខរល់   លបជំុជួបជួន    ឥតមានតួខវួន 
     សតឝបរុគលពឡើយ ។ 
រចួពីចំណង   តដលែមយតាមចង   ទុែខពនោះនឹងពសផ ើយ 
លោះែថីលបាថ្នប    ែបុងកាមាពហើយ    លសោពកាោះពលតើយ 
     រឺលពោះនិរឝ ន ។ 

លេះកខិ្លសតណាាលេះកខិ្លសតណាា  
ពបើពរយល់   ថ្នជីវតិ     ជាចមាំង 
លតូវតតាងំ   នឹងពចារខាយ ងំ    រឺែិពលស 
មានរារៈ    និងពទ្ធសៈ    ពមាហៈពនោះ 
ឲ្រោលជោះ    អស់អំពី    សនថ នពៅ ។ 
មនិរួររត់    តាមបពណ្ហថ យ    ច្នតណ្ហា  
នឳំរា    ពនោះឈផឺា    ពឆោះឆលួពៅថ  
រតពី់ពែយង    រហូតដល់    ចាស់សែស់កូវ 
ែព៏ឃើញពៅ   ចាញ់ដតដល    ពចៀសពំុផុត ។ 
បថុុជជន    លតូវជំនន់    ច្នពោែធម៌ 
តតងញាបញ័់រ   រជួំលពលើស    មហាសមលុទ 
តដលរលែ   ែំពុងពបាែ    ខាវ ងំបំផុត 
ែម៏និសវុត   ពសយើពោែធម៌    ទ្ធងំលបាបីំ ។ 

លេះខ្សចកតីខ្រកាធលេះខ្សចកតីខ្រកាធ 
សូមលកាបសំពោះអងគលពោះសមាយ    សមភុទនែរណុ្ហសតឝែបុងភពច្លត 
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លពោះអងគលតាស់ដឹងពដាយបញ្ញដ ច្ថវ   រុណលកាស់ពពែច្លែឥតបីឧបមា  ។ 
អខោក ខធន ជិខន ខោធ ំ   លពោះអងគលទងត់ាងំលពោះធមព៌ទសន 
ឲ្រលោះពលកាធពនោះរស់ពដាយពមតាថ    ឈបោះពលកាធឫសាពដាយការមនិពលកាធ ។ 

លអបរីបការលអបរីបការ 
លអែបុងាសន   មានបីលបការ    លពោះអងគសតមថង 
ពទសនទុែមែ   លបាែដជាែត់សថង   ឲ្រសតឝខំតសឝង 
     ទុែែបុងសនថ ន ។ 
បទលអខាងពដើម   លបពសើរយា៉ែ ងពឆបើម   រឺសីលែលាណ 
ខិតខំរែា   ឃំុលរងឲ្របាន    ផលពនោះនលំបាណ 
     បានសុរតិភព ។ 
បទលអែណ្ហថ ល   លអយា៉ែ ងលតកាល   ភាវនាយ នឈប់ 
ចពលមើនែមយដាឌ ន   ឲ្របានសពឝលរប់   រាល់ពពលច្ថងយប់ 
     ពលកាមមវបល់ពោះសទនមយ ។ 
បទលអខាងចុង   ចពលមើនទុែែបុង    បញ្ញដ ឧតថម 
បានយល់ចាែ់ធវុោះ   នូវលពោះសទនមយ    សតិរងឹមា ំ
     ចងចាយំល់បាន ។ 
ដឹងនូវលែខណៈ   ភាវៈលបចែស    លបចាសំនថ ន 
សង្វខ រតាែត់តង   បញ្ញដ ចាបំាន    ែិពលសប៉ែនុយ ន 
     បានយល់ាយ នសល់ ។ 
រពំដាោះែងទុែខ   លបាថ្នប តតសុខ    បញ្ញដ តមកល់ 
ចពលមើនអរយិមរគ   ពនោះពទើបបានដល់   ផុតទុែខែងឝល់ 
     ដល់ាទ នពែសមែានថ ។ 
នរអូបែណ្ហ   ពាយាមសិែា    លអបីឲ្របាន 
ចងចាែំបុងចិតថ   ទុែែបុងសនថ ន    ផលពនោះនលំបាណ 
     បានសុខសងបព់ហាង ។ 

លអបកូលអខ្សមើធម៌អនករបាលអបកូលអខ្សមើធម៌អនករបាជ្ជ ្
ោវ តបែូពាយាមពសយើោមបញ្ញដ    លងងប់ែូឥសាពសយើទ្ធឝ រអវចីិ 
លងឹតបែូនឹងយបព់សយើអាប់រសយី   ភវបឺែូនឹងច្ថងចាញ់រសយីធម៌  ។ 
ខឹងបែូរំនំុពសយើផគុ ំអែុសល    ពភវចបែូមនិាគ ល់ពសយើផលវែឹវរ 
លសឡាញ់បែូពសបហ៍ពសយើតខសវណ័ឍ ែ   លសស់បែូាអ តលអែំដរអបែហា ន  ។ 
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មាយាបែូសបិទនពសយើចិតថឥតខាយ ស   រងឹបែូមខុលកាស់ពសយើឥតវញិ្ញដ ណ 
ែំណ្ហញ់បែូសអបព់សយើែប់ថ្នប ែទ់្ធន   សទ្ធន បែូមានចពលមើនបុណរលអ  ។ 
លងងដ់ែមានោះលបទោះសួរជ៌ាែ់   ោវ តដែារវៈពសយើអបែអធម៌ 
អបែអតួពលើែខវួនពសយើែផនួភតូភរ   ោវ តរបម់តិថលអពសយើធមែុ៌សល  ។ 
រែបែូលបសប់ពសយើលទពរអបែមាន   សីលបែូនឹងទ្ធនពសយើាភ នមរគផល 
សុខបែូោភយសពសយើរសបណុរឲ្រផថល់  មរគបែូនឹងផលពសយើថបល់និរឝ ន  ។ 

លអអវលី អខ្មល៉ែេះខ្ទលអអវលី អខ្មល៉ែេះខ្ទ 
លអអឝីលអពមវ៉ែោះ   លអរុណពិពសស   លអពចោះលែច្ល 
លអទ្ធងំរំនិត   លអចិតថលបច្ព    លអទ្ធងំសមថី 
     លអាយ នអឝីទ្ធស់ ។ 
លអពិតរែាយ ន   លអលសីរាបោ់ន    លអាយ នដូចពាោះ 
លអពចោះបីបម   លអថ្នប ែថ់បមពាយ ោះ   លអលរបទ់្ធងំអស់ 
     លអពិតមាថ យខញុ ំ ។ 
ខំពធឝើែិចចការ   ខំរែអាហារ    រែាអបរ់ ំ
ចិតថមាថ យលសទន់   ដូចពមឃលសទំ    មាថ យចងរ់ស់ជំុ 
     នឹងែូនលបុស លសី ។ 
លអអឝីពមវ៉ែោះពទ   លអពិតពលើសពរ    លអធមវ៌និយ័ 
ពបើែូនបានបសួ   ពឈាយ ោះលអលបច្ព    ែូនខំពោែច្ល 
     ជូនបណុរដល់តម៉ែ ។ 
ែូនធ្លវ បស់បាយ   ឥឡូវអស់មាថ យ    អស់អបែថបមតថ 
អបែមាថ យាវ ប់ពៅ  ែូនទុែខឥតតលា    ខានពឃើញមខុតម៉ែ 
     ពរៀងរហូតពហើយ ។ 
តម៉ែតតងលបាប់ែូន   ថ្នជីវតិសូនរ   

 ពឈាយ ោះឥតសូនរពឡើយ 
ទឹែពដាោះមាថ យច្ថវ   ែូនែំុែពនថើយ    តសឝងរែពកាោះពលតើយ 
     ពដាយអំពពើលអ ។ 
ែំុនជំពមាវ ោះ   ហូបតតមយួពរោះ   រស់តតមយួត 
ពរៀនពធឝើបុណរទ្ធន   ពទ្ធោះមានឬលែ    ែំុពឃើញតលសលអ 
     សីុអស់លសូវពូជ ។ 

វនទ សុាំពរវនទ សុាំពរ 
អហំ រខីញុ ំបងគំវនធ      ពោភ ោះលពោះភរោលពោះធមច៌្ថវថ្នវ  
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លពមទ្ធងំលពោះសងឃផូរផង់សីោ   ចិនថ លំអតុលពោះពុទននិយាម  ។ 
សូមឲ្រសពឝសតឝបដិបតថិតាមធម៌   ាសនបវរលអដូចលពោះនម 
អរហំ សោម  ាយ នការទ្ធែទ់្ធម   ែិពលសរោមរោតសូនរបង់  ។ 
សូមឲ្រាសន សមាយ សមភុទន   បរស័ិទពមាោះមតុរមួចិតថលទលទង់ 
ឋតិពថរចីរកាលអភបិាលពដាយសងឃ  លពមពលពៀងពាយ ោះលតងផ់ចិតផចងសិ់កាខ  ។ 
សូមមនុសសពទវតាមានការពារព   ទ្ធងំច្ថងទ្ធងំយបែ់បុងលពោះាសន 
សូមបានសពលមចដូចែថីលបាថ្នប    អស់នូវតណ្ហា ទុកាខ ចបព់ហាង  ។ 

វបិបដសិ្លរ ីវបិបដសិ្លរ ី
បញ្ញា ជីវតិ   ឋានសួរង៌ងឹត    តផតិចិតថពមាហា 
ាយ នថ្នសួរសុ៌ខ   ពៅែបុងកាមា    បំណុលតណ្ហា  
     ចងរតឹយា៉ែ ងតឹង ។ 
មនិដឹងខវួនពាោះ   ពពលភាញ ែព់សធើរអស់   ពំុមានទីពឹង 
សមលុទសងារ   មហាពលឝើយលឝឹង   ខវួនពអើយពំុដឹង 
     ពកាោះពលតើយឯណ្ហ ។ 
កាលពៅែមាវ ងំ   លបឹងរតល់បណ្ហងំ    ជាមយួោសន 
មនិាថ បល់ពោះធម៌   លពោះសងឃពទសន   សំណ្ហញ់កាមា 
     លរបយ់ា៉ែ ងងងឹត ។ 
ឥឡូវពនោះចាស់   តភបែពមើលមនិចាស់   តសនខឝល់ែបុងចិតថ 
លតពចៀែែថ៏វង់   ផចងប់ងរំ់និត    ខំពផធៀងពពែពិត 
     ឥតដឹងពសចែថី ។ 
កាលពៅពីពែយង   អាចឮសំពឡង    រំនិតែច៏្វ 
ពរពៅពៅវតថ   ថ្នែំុទ្ធនអី់    ចាខំញុ ំលែច្ល 
     ពៅពពលខញុ ំចាស់ ។ 
ដល់ពពលជិតាវ ប់  ពទើបបានលបញាប់   ពមថចនឹងរហ័ស 
ង្វែរែទីពឹង   ដឹងថ្នលសឡោះ    រិតខុសពពែណ្ហស់ 
     ឳ ! ខវួនខញុ ំពអើយ ។ 

វភិ្ញគទ្ធនននការពចិារណាវភិ្ញគទ្ធនននការពចិារណា 
រស់រោិះពរៀន    មានរុណធម៌    ពណ៌សចចៈ 
វចិារណៈ    ឥសសរភាព    ពរៀបជីវតិ 
រស់ភវាឺឝ ង   ាងបញ្ញដ     រតិបណឍិ ត 
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មនិលបលពឹតថ   ងងឹតពមយ     ពមវ អវជិាជ  ។ 
វសិ្លខបណុណ ម ី

វាិខបណុត មីរឺច្ថងវពិសស    ពយើងបានចាពំចោះច្ថងលពោះភរោ 
លបាពីំរលបការលជោះថ្នវ វនធ     វាិខបជូាឫែសររតសនលអ  ។ 
ទីមយួរឺច្ថងសុពមធបណឍិ ត    ពរធិសតឝពិតមានឫទនិបវរ 
ចាបព់ផថើមទទួលលពោះពុទនពាែរណ៍   ពោែធ្លតុញាបញ័់រាទរពពែច្លែ ។ 
ទីពីររឺច្ថងែសលតច្ថវលបសូត    អាច រររហូតសពមាភ ធលពឹែសច្លព 
ែំពណើ តចុងពលកាយជាប់ពដាយអតទនយ័  ផុតចាែភពច្លតតលងភ័យតលងលពួយ ។ 
ទីបីរឺច្ថងលពោះលសីមហាពរធិ៍   ដុោះពចញពលចពធ្លវ ពរធិ៍ពិតមានលតួយ 
ច្ថងលពោះលបសូតលសូតដុោះជាមយួ   ជំនួយឲ្រចិតថបរស័ិទលជោះថ្នវ   ។ 
ទីបនួរឺច្ថងចមច្ថវលតាស់ដឹង   ច្ថងមានទីពឹងពំនឹងពោកា 
ជាច្ថងលពោះពុទនបរសុិទនអាច ររ   ពួែជនលជោះថ្នវ ចិនថ លអាអ ត  ។ 
ទីលបារឺំច្ថងអងគច្ថវនិរឝ ន    ច្ថងលពោះលទងញ់ាណមានពុពទ្ធន ោទ 
បចឆិមោចាថ្នែំុលបមាទ    ឳោទពិសិដឌឋតិពៅជាលរូ  ។ 
លបាមំយួរឺច្ថងលបល័យលពោះធ្លតុ   ពចតិយពោែនថពៅពទៀតមនិយូរ 
លពោះធ្លតុទ្ធងំអស់ពហាោះមែរល់ពរធិ៍  ពតពជារោំយរលតពុ់ទនាសន៍  ។ 
លបាពីំររឺច្ថងពជារជយ័ពុទ្ធន     លរបល់ពោះភរោឈបោះមារបានលតាស់ 
នមំែនូវសុខវពិសសខាវ ងំណ្ហស់   លរបអ់ងគលទង់លតាស់លពោះធម៌ពទសន ។ 
វាិខបណុត មីច្ថងលបច្ពពិត    ពយើងខញុ ំមានចិតថនឹងធឹងលជោះថ្នវ  
វនធ សំពោះអងគលពោះាាថ     សូលតធមថ៌្នឝ យផាក បជូាលបទីប  ។ 

ខ្វៀចគលរ់តងច់ងុខ្វៀចគលរ់តងច់ងុ 
អបែតដលលបមាទកាលពពលដំបងូ   ពលកាយតែតលបពយាងពំុពៅែពនថើយ 
ពដាយមនិលបមាទមនិលបតហសពឡើយ 

 ពឈាងឈានរែពលតើយលោះពលរឿងពាយ ែពលាែ។ 
រឺជនពនោះពហើយលពមពដាយតលមោិះ   តតងពធឝើពោែពនោះឲ្រភវពឺនវែ 
ពលបៀបដូចលពោះចនធផុតពីពពែ   ចាងំបំភវពឺោែឲ្រភវចិឺតញ្ចង  ។ 
ជនអាបប់ញ្ញដ ដឹងថ្នខវួនលងង់   ខិតខំលោះបងម់ានោះខវួនឯង 
ាថ បរ់ែរទូនយ នបណឍិ តថ្នវ តថវង   បរុគលពនោះឯងរតមងពថកើងថ្នក ន  ។ 
រជីនមានលបាជញអងអ់ាចពភវចខវួន   ពធឝើពចោះហសួែផនួអាងខវួនលបាជញបាន 
ចុងពលកាយយូរោបយ់ា៉ែ បលំ់បាែលបាណ  ធ្លវ ែចុ់ោះពំុខានាយ នខភស់ហសួពពែ ។ 

សង្ខា រមនិខ្ទៀងសង្ខា រមនិខ្ទៀង 
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លំហអាកាសលសឡោះបវរ    ជាទីលតាចច់រច្នសតឝបែស ី
រកុាខ ច្លពភបមំពនរមរលបច្ព    ជាទីលតាចច់្នលមរីឹលមាឹ   ។ 
ទពនវជលាមហាាររ    ជាទីលតាចច់រមចាឆ នៗ 
សង្វខ រតាែត់តងពែយងចាស់ជរា   ជាទីលីោច្នការមនិពទៀង  ។ 
កាយមយួខននលបាចូំរចាលំបុងាថ ប់   ដែខននមយួាវ បព់ៅតតរបូរាង 
រល់ពឈើពធឝើឧសពនោះលាន់ពបើជាង   រួរពខភើមរួររាងរួរោងរែធម៌  ។ 
ែំុអាងមានលទពរជាបព់ដាយយសស័ែថិ  ពសចែថីមរណៈឥតយល់ពមយ ស 
អបែាងែុសលពទើបជួបផលលអ   អបែពសពរបធ់មម៌និសូវតែស់វុត  ។ 

សស្តង្ខា មកខិ្លសសស្តង្ខា មកខិ្លស 
ពសចែថីពាយាម   ពនោះជាទំពនៀម    រូនឹងឆនធៈ 
ដូចជាពសន   ខាវ ងំកាវ ពីរនែ់    បញ្ញដ ពនោះជាែ់ 
     អាវធុមតុថ្នវ  ។ 
ពសនទ្ធងំពីរ   របួរមួាមរគី    ពិតជាអាច ររ 
ចាបព់លើែអាវធុ   លបយុទនលបហារ    ពដញខាយ ងំឫសា 
     រឺពខាយ ចែិពលស ។ 
ធមបី៌ពនោះពិត   លបជំុនឹងចិតថ    ពិតជាពិពសស 
ពិាលកាវ ខាវ ងំ   ខាយ ងំចាល់តលមោិះ    នររកាយពលបោះ 
     ពឆោះពខធចរុែែមយ ។ 
ជីវតិតតមយួ   រពឹំងរិតលពួយ    ពលចើនច្ថងតខោប  ំ
ខំពធឝើបណុរទ្ធន   ជាបជ់ាលបចា ំ    លោះនូវបាបែមយ 
     ពចោះចាមំានែផនួ ។ 
បណុរបានពដាយបណុរ  អបែសនសរុំណ    បណុរពែើតពលចើនផធួន 
អបែលបលពឹតថបាប   ធំុោអ បពពញខវួន    រិតតតរំុែួន 
     លចតណននឹងពរ ។ 
ពឃើញបណុរពរលអ  ខវួនឯងខាឝ រែ    តូចចិតថពមវ៉ែោះពទ 
មនិសនសបំណុរ   ជាទុនដូចពរ    រិតតតរោិះពរ 
     ពធឝើបាបបតនទម ។ 
បាបែមយរួរយល់   ពំុទ្ធនឲ់្រផល    បាបដូចជាតផអម 
ពពលបាបឲ្រផល   ទុែខផធួនបតនទម    ឥតមានតផអមតលាម 
     ដូចពរលរិតាយ ន ។ 
ពភវើងពនោះពិតពៅថ    មនុសសអាចច្ចបពៅ   ជាលបពយាជន៍បាន 
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កាយពនោះពិតសអុយ  មានពរាររខំាន    តតជនចំណ្ហន 
     លសងប់ានលបពយាជន ៍។ 
ពយើងអាចសនស ំ   ាងបានជាទុន   មនុាវ បជ់ាពខាយ ច 
ាងបានជាាភ ន  ឆវងភពអពាច    សពលមចលបយាជន៍ 
     ឆវងផុតភពបី ។ 

សចចៈទកុសនិ 
 សលមស់របូរាងនងកាច្ឡ   ឳបែចាបច់្ដអបែខសតព់ខាយ 
 ពឃើញាប ទ្ធល់លបាែច់ាែ់បពណ្ហឋ យ  ថ្ននងជួយ ឲ្រាអ តជាងពរ  ។ 
 ពមើលនងបាវ ទីនពធឝើមនិឮ   ាច់ល់ែហមភវឺដូចពរពទ 
 តតទឹែលបាពីំរភវជឺាងពរ    មនិលរបដ់បព់ទពទ្ធោះនងជា  ។ 
 ចំតណែនងលបាែស់យ័លររាល់ច្ថង   នងពដើរចាប់ច្ដអបែលរបា់ប  
 ឥតមានពរ ើសមខុពទ្ធោះឈជឺា   ពរកានល់រប់ាប ពទ្ធោះនងចាស់  ។ 
 នងមាសទឹែដបល់របព់វោ   នងពដើរពរ ើសាប រមវងខវោះ 
 ចំតណែនងពពលជពរចរហ័ស   នងឫែធំណ្ហស់ពរ ើសស័ែថិខភស់  ។ 
 នងពពលជនងមាសនិងនងលបាែ់  រួរឲ្រពាយ ោះសយ័លរតាមស័ែថិយស 
 ឯនងកាច្ឡច្ដនពំលាោះ    ឥតតច្មវពាោះដំពឡើងស័ែថិ  ។ 
 រែរពិតពពលខវោះពរលមនិបាន   ែំុទ្ធនក់ាវ ហានតលែងតបែបាែ់ 
 ែំុពរលកាច្ឡខូចសចចៈ    ពរលពិតពលាោះថ្នប ែទុ់ែសិនពៅ  ។ 

សចចៈធម៌សចចៈធម ៌
ឳ ! ពពលពវោពលបៀបបានអជាញ    ឥតខាវ ចនរណ្ហតោឆវងពឆវើយ 
បញ្ញជ ច្ថងតខាយ នតលបលបួលពឡើយ   ពពលមែដល់ពហើយាយ នពឆវើយលបតែែ ។ 
លពឹែោង ចច្ថងយបប់ក្រងគប់តខោប  ំ   វលិជាលបចាាំយ នចាចំ្ថងតសអែ 
ពដើរពៅខាងមខុរលុរែុមជុតលជែ   ទមវុោះពជើងពមឃតលជែភពតផនដី  ។ 
ដំពណើ រដតដលតតតហលឥតឈប់   ច្ថងយបស់ក្រងគបខ់ធបច់ាបព់ោែិយ 
បនសែឹពពលងចជីវតិរាល់ច្ថង    ពភវើងខរល់ទឹែដីែមចធីមយជាតិ  ។ 
ជីវតិពឃវងពឃ្លវ ងពឹងពរងផលែមយ   ច្ថងយបត់ខោប ចំាឃំ្លវ ឥំតឃ្លវ ត 
ពបើរស់លបមាទខាតបង់មារយាទ   ផលែមយតលជែពលជៀតពបៀតពបៀនោសន ។ 
ពហតុច្នផលែមយចាសំចចៈរោះ   លពោះពុទនលទងល់តាស់តលមាស់ច្ថវថ្នវ  
រូបំ ទ្កុ ខ ំអនចិ ច ំអនតត     សង្វខ រវញិ្ញដ ណពលរោះមានអវជិាជ   ។ 
សង្វខ រឧបាទ្ធនពលសែឃ្លវ នាយ នឈប់  ពលរោះមានលបភពនមរបូមាយា 
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សឡាយតនៈបញ្ចខននទ្ធឝ រ    ផសសៈពវទនជរាទុែខភយ័  ។ 
ការពិតតតមយួជួយ លបាបរំ់និត   រឭែជីវតិរិតតសឝងរែន័យ 
រស់ពឃើញសចចៈមនិខាឝ ែា់យ រតី   តណ្ហា អលបិយនពំយើងវពងឝង  ។ 
សតិជាថ្នប ចំាជួំយ រមវែឹ    ដាស់ពតឿនោង ចលពឹែនឹែថ្នមនិពទៀង 
រស់ពៅញាប់ញ័រលបដូចចពងកៀង   ធ្លតុពលបងសងួតរងីចពងកៀងរលត់  ។ 
ពភវើងខរល់ទឹែដីចំណីទ្ធងំបនួ   ពៅពពលមាមំនួខវួនពៅធំធ្លត់ 
ធ្លតុបនួរពង្វគ ោះរលស់លបុងលរត់   លពមានលបាយលបាបោ់ប់រែធមអ៌ាថ៌ ។ 
ពបើអបែខាវ ចាវ បល់បញាប់ាងលអ   តសឝងរែរុណធមព៌ាយ ោះសរចិនថ  
បនសទុនជីវតិបនាបតណ្ហា     អបរ់បំញ្ញដ ភវថឺ្នវ រំនិត   ។ 
ែំុរស់អតថទតទបុរគល    មនិយល់ពហតុផលមនិយល់ការពិត 
ែំុពោភលន់ហសួខឹងខុសងងឹត   តណ្ហា របួរតឹពលរោះតផតិអវជិាជ   ។ 
ជីវតិមនិពទៀងតតពទៀងមរណៈ   រស់ាគ ល់សចចៈខាជ ែព់ចាលមាយា 
តណ្ហា អបែភាញ ស់ទំនស់អវជិាជ    ាងសីលសទ្ធន ផាច ញ់មារែបុងចិតថ ។ 

សតជិាថាន ាំសតជិាថាន ាំ 
សតិជាថ្នប ពំាបាលចិតថ    ពូតែស័ែថិសិទនិខាងពបើែបរ 
ជនខឝោះាយ រតីខឝោះធមល៌អ    ដូចដំរអីតហ់យផគរអតព់ភវៀង  ។ 
សីលជាទីពឹងធំែបុងពោែ    របូកាយមានពរារតតងរោំង 
កាលខននតបែធ្លវ យពចាលរបូរាង   តួសីលពៅពទៀងមនិាវ បព់ាោះ  ។ 
សីលជួយ ពរៀបចំរបូឲ្រលអ    សំពឡងពនោះែប៏ានពីពរាោះ 
បានពែើតែបុងវងសលតែូលខភស់   មានស័ែថិមានយសពឈាយ ោះលអច្លែ  ។ 

សតនិងិបញ្ញសតនិងិបញ្ញ   
ែូនពឈើតូចតាចខាវ ចពៅយ រុងំ្វប់ែូនពឈើតូចតាចខាវ ចពៅយ រុងំ្វប់      ពពលោស់សវឹែជាបល់តូវង្វបព់ៅយ អស់ពពលោស់សវឹែជាបល់តូវង្វបព់ៅយ អស់  
ដល់ពឈើបានធំខំលបឹងលូតោស់ដល់ពឈើបានធំខំលបឹងលូតោស់    លតូវពរកាប់ាស់លតូវពរកាប់ាស់អស់ឥតពមតាថអស់ឥតពមតាថ     ។។  
អំណ្ហចតូចទ្ធបែបុងឃ្លប បសងគមអំណ្ហចតូចទ្ធបែបុងឃ្លប បសងគម      មានអំណ្ហចធំរលំដាច់ផាង រមានអំណ្ហចធំរលំដាច់ផាង រ  
ពបើមនិលបយត័បទបា់ក ត់ពបើមនិលបយត័បទបា់ក ត់តណ្ហាតណ្ហា       សតិបញ្ញដ លតូវដួលរលំសតិបញ្ញដ លតូវដួលរលំ      ។។  
ពោែិយមានចិតថជាពមលបធ្លនពោែិយមានចិតថជាពមលបធ្លន      ពោែុតថរៈមានបញ្ញដ ជាធំពោែុតថរៈមានបញ្ញដ ជាធំ  
បានសមផតថិលទពរជាបព់ដាយរំនំុបានសមផតថិលទពរជាបព់ដាយរំនំុ      ពំុតមនជាធំសលមាប់ពំុតមនជាធំសលមាប់ពយើងពឡើយពយើងពឡើយ    ។។  
បណុរចាស់មានពិតចិតថពាយាមមាំបណុរចាស់មានពិតចិតថពាយាមមាំ    បញ្ញដ រមួផសខំំឥតែពនថើយបញ្ញដ រមួផសខំំឥតែពនថើយ  
ពដើរតាមផវូវលតូវពោភ ោះពៅរែពលតើយពដើរតាមផវូវលតូវពោភ ោះពៅរែពលតើយ      រងប់ានតលាពលាើយពសផ ើយពីទុែខពាែរងប់ានតលាពលាើយពសផ ើយពីទុែខពាែ  ។។  
សតិជាអបែរឭែទ្ធនព់រឿងសតិជាអបែរឭែទ្ធនព់រឿង      បញ្ញដ ជាពលរឿងបំភវែឺបុងពោែបញ្ញដ ជាពលរឿងបំភវែឺបុងពោែ  
ឆវងសមលុទពលៅឲ្រពៅដល់ពាែឆវងសមលុទពលៅឲ្រពៅដល់ពាែ      បញ្ជូ នសតឝពោែរែពលតើយសុខានថបញ្ជូ នសតឝពោែរែពលតើយសុខានថ  ។។  
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សតនិ ាំ បញ្ញ តាមសតនិ ាំ បញ្ញ តាម  
ហីនំហីន ំ ធមមំធមមំ  ន ខសខវយយន ខសខវយយ      ទំនស់កាបច់ាែរ់ពំោភឈាវ នរនទំនស់កាបច់ាែរ់ពំោភឈាវ នរន  
ពលយើសរុណតម៉ែ ឪលទុសថលពោះលទងញ់ាណពលយើសរុណតម៉ែ ឪលទុសថលពោះលទងញ់ាណ    លទុសថលតងព់ៅហា នបំរនសិកាខលទុសថលតងព់ៅហា នបំរនសិកាខ     ។។  
ធមព៌ថ្នែទ្ធងំពនោះរឺតសន ធមព៌ថ្នែទ្ធងំពនោះរឺតសន ហីនំហីន ំ     សីុបាយពបាែោប ងំខាយ ងំនឹងាសនសីុបាយពបាែោប ងំខាយ ងំនឹងាសន  

ែូនឪមនិលតូវពសពរបព់ឡើយណ្ហែូនឪមនិលតូវពសពរបព់ឡើយណ្ហ      បាលីពរលថ្ន បាលីពរលថ្ន ន ខសខវយយន ខសខវយយ    ។។  
ធមព៌ថ្នែមានពលចើនពែើតពែើនខាវ ងំណ្ហស់ធមព៌ថ្នែមានពលចើនពែើតពែើនខាវ ងំណ្ហស់    ទ្ធងំពែយងទ្ធងំចាស់លបលពឹទ្ធងំពែយងទ្ធងំចាស់លបលពឹតថឥតអាែ់ឥតអាែ់  
ពសពរបធ់មព៌មយ ចាញ់អំណ្ហចលបាែ់ពសពរបធ់មព៌មយ ចាញ់អំណ្ហចលបាែ់    ជាបព់ខាប ោះលចោែអ់នធ ែ់កាមរុណជាបព់ខាប ោះលចោែអ់នធ ែ់កាមរុណ    ។។  
បោខទ្ន ន សំវខស    ែូនលតូវរោិះពររិតទុែជាមនុ 
ពរៀបចំជីវតិឲ្រផុតទ្ធរណុ    បណុរជាពដើមទុនរចួចាែធមព៌ថ្នែ ។ 
ែូនឪមនិលតូវរស់ពដាយលបមាទ   លតូវខំសង្វឝ តែំុឲ្រចាញ់ពបាែ 
តណ្ហា ែបុងចិតថបពងកើតទុែខពាែ   ែូនពាយាមពលកាែសមវឹងធមពិ៌ត ។ 
ពបើែូនមនិពលកាែពិតជាលំបាែ   តណ្ហា ឥតលាែោែពោខ នជីវតិ 
ែំលរទីពឹងែបុងភពងងឹត    ពមាហៈរបួរតឹពិតជាវពងឝង   ។ 
ចូរែូនសមាវ ញ់ាថ បត់ាមតម៉ែ ពុែ   ែូនែំុជាបរុ់ែពៅែបុងបទពភវង 
លតូវពចោះាថ បធ់ម៌ែំុពចោះតតពលង   លសីលាតែវតពងជាតលផងពលាោះថ្នប ែ់ ។ 

សតតមហាស្លថ នសតតមហាស្លថ ន 
ាទ នធំទីមយួពរធិបល័វងក    លពោះពុទនលទងត់ាងំញុាងំពរធិញ្ញដ ណ 
ែមាច តត់ណ្ហា និងឧបាទ្ធន    ែិពលសមនិមានលពមទ្ធងំពោែធម៌ ។ 
ាទ នធំទីពីររងទិ់សឦាន   សពលមចសលមានថលបាណលបថ្នប់ឈរ 
សមវងឹពរធិលពឹែសឫែមិនញាបញ័់រ   ាទរអនិមសិសែពចតិយ  ។ 
ាទ នធំទីបី ចង្កមខសដឋ ំ   លពោះពុទនលទងត់ាងំចក្រងកមសិរ ី
ាទ នធំទីបនួផធោះតែវសួសថី    ជិនលសីលបថ្នបឃ់ររតនៈ   ។ 
ាទ នធំទីលបាពំលកាមពដើមអជជបាល   និពលាធលតកាលមារមែលបចែស 
អារាធនលទងល់ពោះអងគឲ្រដាែ់   អនុដាឌ នកាយៈបរនិិរឝ ន   ។ 
ាទ នទីលបាមំយួតែផរលសោះមជុជលិនធ   អងគលពោះមនិុនធលតិោះរោិះលពហយយាន 
នរពទ័នការររទឹែពភវៀងតដលមាន  ឲ្រលពោះលទងញ់ាណបានសងប់កាយា ។ 
ាទ នទីលបាពីំររាជាយតនៈ    សទិតពៅលបចែសទិសទែសណិ្ហ 
ែបុងជមភូទឝីបជាាទ នអាច ររ   លពោះពុទនាាថ លទងព់សពអាលស័យ ។ 
អហំ រខីញុ ំបងគំវនធ      ពោភ ោះលពោះភរោពុទ្ធន ថ្នវ ច្ថវ 
មនុសសពទវតាបជូារាល់ច្ថង    ជាឧបនិសសយ័លបល័យអាសោ  ។ 
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សូមមនុសសពទវតាមានការពារព   ទ្ធងំច្ថងទ្ធងំយបែ់បុងលពោះាសន 
សូមបានសពលមចដូចែថីលបាថ្នប    អស់នូវតណ្ហា ទុកាខ ចបព់ហាង  ។ 

សតវរតកីនងុខ្រតើងសតវរតកីនងុខ្រតើង  
សមលុទធំពធងរងត់តមានពកាោះសមលុទធំពធងរងត់តមានពកាោះ      ដំណ្ហលូំតោស់រងទ់្ធស់នឹងពៅយដំណ្ហលូំតោស់រងទ់្ធស់នឹងពៅយ   
ជីវតិរស់ពៅរងល់តូវែជីវតិរស់ពៅរងល់តូវែពតឋពតឋ         របូកាយសពមយ រងច់ាស់ជរារបូកាយសពមយ រងច់ាស់ជរា    ។។  
ទ្ធសរពសើរមានថ់្នលានព់បើណ្ហស់ទ្ធសរពសើរមានថ់្នលានព់បើណ្ហស់    ជិតភវដឹឺងចាស់រង្វវដាស់ាបជិតភវដឹឺងចាស់រង្វវដាស់ាប   
ពពលមានជំននម់ានស់រពសើពពលមានជំននម់ានស់រពសើរទ្ធរទ្ធ      ថ្នជនលិ់ចធ្លវ ទ្ធពចោះតហលទឹែថ្នជនលិ់ចធ្លវ ទ្ធពចោះតហលទឹែ    ។។  
សរពសើរនិនធ ពិតជាខរល់មាត់សរពសើរនិនធ ពិតជាខរល់មាត់      ទ្ធមានធំ់ធ្លតល់បាែដឥតនឹែទ្ធមានធំ់ធ្លតល់បាែដឥតនឹែ  
ថ្នពរសមាវ បព់ពលោង ចឬលពឹថ្នពរសមាវ បព់ពលោង ចឬលពឹែែ      សមផរូបាយទឹែឥតនឹែភ័យអឝីសមផរូបាយទឹែឥតនឹែភ័យអឝី    ។។  
មានទ់្ធពិតជាសបាយឥតរិតមានទ់្ធពិតជាសបាយឥតរិត      ឯមនុសសពយើងពិតងនស់តឝលតីឯមនុសសពយើងពិតងនស់តឝលតី  
ពរលបស់ែបុងពលតើងដំពឡើងលសពរលបស់ែបុងពលតើងដំពឡើងលសែីែី      ពរពបាោះនុយអឝីែ៏ហែល់តបាែ់ពរពបាោះនុយអឝីែ៏ហែល់តបាែ់    ។។  
ឥតដឹងខវួនរស់ពលរោះពរលបស់ទុែឥតដឹងខវួនរស់ពលរោះពរលបស់ទុែ      ពធឝើមាូបពលចើនមខុទុែលែ់យែលបាែ់ពធឝើមាូបពលចើនមខុទុែលែ់យែលបាែ់  
ឯមនុសសាវ ប់ពិតឥតបានលុយកាឯមនុសសាវ ប់ពិតឥតបានលុយកាែ់ែ់    ពបើមានយសស័ែថិរតឹតតអស់ពលចើនពបើមានយសស័ែថិរតឹតតអស់ពលចើន  ។។  

សទ្ធធ ជនូជាំននូកមមសទ្ធធ ជនូជាំននូកមម 
សទ្ធន ជាលទពរលអពលើសអឝីៗ   នជំនលបុស លសីឲ្រលបលពឹតថលអ 
ពបើមានតតលទពរសទ្ធន ទ័លលែ   មាសលបាែទ់្ធែែ់រែចាយពំុបាន  ។ 
រដូវបណុរភជុ ំតតងតតពៅវតថ    ពទ្ធោះជាលែខសតែ់៏ឥតហា នខាន 
ពទ្ធោះបាយមយួតវែសមវមយួចាន   ពៅវតថឥតខានតផតិខាវ ចញាតិពជរ ។ 
ឧទធិសឲ្រពលបតលបុងខវួនផងពៅ   ែំុឲ្រធ្លវ ែផ់វូវពៅពលបតដូចពរ 
ាវ បព់ៅជាពលបតពំុអាចដឹងពទ   តតខាវ ចជាងពររឺពលបតទ្ធងំរស់  ។ 
ែមយពធឝើចំណ្ហរចារជាជំនូន    សលមាបទុ់ែជូនសតឝពោែទ្ធងំអស់ 
ាងលអបានលអជួបសបផរុស   ពុតរលឥតពាយ ោះជួបទុែខលាលំា ។ 
ពបើជួបបណឍិ តពិតបានាថ បធ់ម៌   លបុងាថ បព់ដាយលអនពំែើតសទ្ធន  
ពជឿពហតុច្នផលបានដល់បញ្ញដ    ជីវតិច្ថវថ្នវ ឥតអាបរ់សយី   ។ 

សសមតីមត ី
រែរមានលបពយាជនសឹ៍មនិយាយ   ែំុអាងហាសថីនឲំ្រាប 
សមថជីាផាក ែវិនែូឡាប    ពទ្ធោះលរតហមាង បែព៏រាថ ប់  ។ 

សមតជីាអវីសមតជីាអវី?? 
សមថជីាលទពរពលបើរាបម់និអស់   តតពបើពលបើទ្ធស់នពំែើតហិងា 
នឲំ្ររំុែួនជាបែ់បុងចិនថ     អាចហា នលបហារលបាថ្នប ពធឝើឃ្លដ  ។ 
ពបើពលបើលតឹមលតូវលតង់តាមលពោះធម៌   នជួំបផលលអបវរឥតឃ្លវ ត 
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សមថពីែើតយសរស់មានមិតថញាតិ   សមថសីរជាតិមារយាទសរពូជ  ។ 
សមថមីាននយ័លអជាពូជធ្លរលអាប់   សមថឥីតភព័ឝបង់លទពរខាតខូច 
សមថមីាននយ័លផោីង យរាបព់យាជន៍  សមថឥីតខូចលបពយាជនរ៍ងម់ាន  ។ 
សមថរួីរាបជ់ាបល់ពហយវហិារ   លពមពដាយសទ្ធន បជូាសីលទ្ធន 
សមថជីាធមល៌អរែផធឹមាយ ន    លបាបផ់វូវនិរឝ នធមយយានបរយិាយ ។ 

សមបតតកិនងុខ្ោកសមបតតកិនងុខ្ោក 
សមផតថិែបុងពោែមនិអាចលរប់   មនិអាចបញ្ឈបនូ់វតណ្ហា  
មានតតខវួនឯងឈបល់តូវការ   ពដាយារបញ្ញដ ពទើបបានលរប់  ។ 
សមផតថិែបុងពោែមនិអាចលអ   ពសយើនឹងធមស៌នចំាែភព 
ធមពិ៌តែូនឪលតូវពសពរប់    លពមទ្ធងំពារពខវួនឯងផង  ។ 

សមផសសខ្មងខ្រៅ 
ពមើលចុោះទ្ធរែតូចាចទ់ន់ខចី   លយមច្លយថ្នវ លសស់ញញឹមរសួរាយ 
ទ្ធែត់ភបែមនុសសចាស់ឲ្រចូលមែអាយ  លសស់លាយបីពលពលងបពណឋើ រ ។ 
ាចខ់វួនទនខ់ចីសមពសសពលសើបចិតថ   រឺជានិមយតិចពលមើនលបពសើរ 
ពមើលចុោះមនុសសាវ បម់ានអឝីលានព់បើ  ពដែរងឹពលើតលរពរលរបទ្ធងំមខុ  ។ 
លរបា់ប ពមើលពហើយតតងតតភយ័ខាវ ច  ចាបំាចព់ទើបអាចចូលពៅដាែទុ់ែ 
នយំែពៅដុតែវិនសអុយរលរុែ   អឝីៗលរបម់ខុពរមនិចងប់៉ែោះ  ។ 
រែុខជាតិលសូវតលសដូចតតទ្ធងំអស់   ពដើមតមែសវឹែលសស់រស់លអពិតណ្ហស់ 
ដាែល់ាបឳ់នែលអពមើលយា៉ែ ងលអោះ   ពឈើតផវវញិពនោះតមែតតងតតទន់  ។ 
ពងើយសកែឳនដាែល់ាប់ជាបអ់តទន័យ  ពឈើច្លពតដលង្វបល់ែញាងពពែពន់ 
ពរកាបា់ស់ពចញាយ នអឝីរួររន់   មនិដូចតមែទនម់ានតផវពឡើយពហាង ។ 
ពៅែបុងពួែមនុសសទំនងដូចាប    ទ្ធន សីល ភាវនរែាចាស់ចផង 
មានរុណែបុងខវួនទនភ់វន់ហយតហ់យង  លអច្លែែនវងអបែផងរាបអ់ាន  ។ 
រុណធមល៌សស់បស់ពៅែបុងជីវតិ   បញ្ញជ ែល់បាបពិ់តថ្នរតឹពែសមែានថ 
ចពលមើនពៅមុខពលរោះែមយែលាណ   ខវឹមារពលបៀបបាននឹងទ្ធរែតូច  ។ 
សមពសសទនច់្លយពសចែថីបញ្ញជ ែ់   លតងចិ់តថពាយ ោះសយ័លរពមតាថ រងុពរាចន៍ 
អបែមែពសពរបម់និតដលមានខូច   ពលបៀបដូចសមពសសសំពតា់ចទ់ន់ ។ 
ឯអបែអាលែែល់បាសចាែរុណធម៌   សមថខីាធ រខធរអតួខវួនបំភន័ថ 
ពទើសតភបែអបែផងពរពរលោន់ៗ    អតួខវួនឯងលានដូ់ចពខាយ ចាចរ់ងឹ ។ 
ែួរលសូវមានលាបា់ប់ចិតថអបែតលស   មនុសសមានធមត៌ថមនិរងឹែំលពឹង 
រុណភាពជីវតិពិតមានទីពឹង   ចិតថមនិទទឹងទនទ់ទួលបុណរ  ។ 
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ែួរសកែពងើយឆកឺតបពងកើតខែចិតថ   មនុសសសកែមានពិតរំនិតដាបដុន 
ពែើតមែជាមនុសសសីុជុោះអស់ទុន   ជីវតិទ្ធរណុាយ នរុណតច្មវ  ។ 
មនុសសពយើងផលិតជីវតិខវួនឯង   ពរៀបចំតាែត់តងចាតត់ចងរាល់ច្ថង 
លបាជញាងជីវតិពិតដូចចរច្ណ   មាសលបាែក់ាច្ឡបីដូចមនុសសពមវ  ។ 
លបាជញាងជីវតិពិតដូចជាផាក យ   ពាចរសបាយតលមង់ទិសពៅ 
ឆវងកាតោ់ភយសចិតថឥតហយងពៅ  តលមងទិ់សពៅរុណភាពជីវតិ  ។ 
រលលសឡាញ់ខវួនពួនសីុថ្នប ពិំស   ជីវតិសយូរលទឹសថិពរ ើសែំហាែលទន 
សវឹែពឈើចាែតមែតលជែខរល់វបិរតិ   ាយ នពាលពៅពិតជីវតិអននរល  ។ 
បថុុជជនពៅលងងល់ងែ់បុងែិពលស   ដូពចបោះចូរលបឹងែំុខឹងរសោល 
ពសពរបប់ណឍិ តពិតែំុរយាល   ែំុខជិលពដែលទ្ធលែំុអតួខវួនឯង  ។ 
ពមើលចុោះភបធំំែរ៏ង់រោយ    ទឹែបឹងទ្ធងំឡាយហតួពដាយសូររតសង 
ខវួនពយើងតូចមវុ ឹងលតូវលបឹងពកាតតលែង  ែំុពលើែខវួនឯងលតូវតលែងពចោះពរ  ។ 
ពទ្ធោះបីលទងព់លរឿងរងុពរឿងពដាយយស  ពដើរអតួឫែខភស់យសសូនរទពទ 
លទងចិ់តថពដាយធមក៌ាយមនិទំពនរ   មែុដសីលពលើសិរពរឯងបានសុខ ។ 
មនុសសែបុងសងគមនិយមពឈាវ ោះាប    អតួនឹងមាយាឥសាចាែ់រែុ 
លុបរុណោយឫែសននឹែលរប់មខុ   ចងព់ជៀសពីទុែខសលមុែកាមរុណ ។ 
ែបុងពោែពាយ ែពលាែពលរោះពរារែិពលស  អបែពធឝើលបតហសមានការស យស ុន 
អបែតដលលបយត័បមនិបាត់ពដើមទុន   មានពូជជាបុណរាងរុណលបច្ព ។ 
ថឝីតផតិែបុងពោែពាយ ែពលាែយា៉ែ ងណ្ហ  ពូជបណុរអាច ររាងមនុសសមាននយ័ 
បីដូចផាក ឈូែរែីលសស់លបិមលបិយ   ាយ នលបឡាែអ់ឝីផុតែថីសល់វ ៉ែល់  ។ 
មនុសសទនទ់ទួលរែរពលបៀនលបពៅ  អបរ់តំែពមវ ទិសពៅផុតខឝល់ 
ដូចមានភាជន៍មាសតាងំទុែតមកល់  លតងរែរពនរល់លពោះពុពទ្ធន ោទ  ។ 
ឳនកាយទនចិ់តថពិតជាឫសរល់   លសូបជាតិពឡើងដល់ឲ្រផលលសស់ាអ ត 
មានតផវមានផាក មានសវឹែមវបញ់ាតិ   មនុសសមានរសជាតិញាតិមតិថអាលស័យ ។ 
មនុសសទនព់រលសថីទន់ច្លយសមពសស  ោចាធមយរសលអលសស់ថ្នវ ច្ថវ 
អបែផងាថ បព់ហើយធូរពសផ ើយទុែខច្លែ  បានសុខលបច្ពអាលស័យធមយទ្ធន  ។ 
មនុសសទនោ់ចាពមតាថ ែបុងចិតថ   ពរលមនិវបិរតិរំនិតទូនយ ន 
ខវឹមារសមថីមាននយ័ដូចាភ ន   ឬដូចជាយាននអំបែដំពណើ រ  ។ 
មនុសសទនរ់ោិះរន់តតពទ្ធសែំហុស   លតងល់តូវវញិពនោះតតងដាែជ់ពណឋើ រ 
តពមកើងមនុសសលអឲ្ររតឹលបពសើរ   នអំបែដំពណើ រពដើរែបុងផវូវលតូវ  ។ 
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គារខោ ច នោិខត ច    ពីរពនោះពាយ ោះសយ័លរជាអបែនផំវូវ 
មងគលឧតថមផុតពរឿងអាលសូវ   នអំបែពដើរផវូវពៅទីខភង់ខភស់  ។ 
មយួរឺ ារវៈ ពារពពកាតតលែង   ពីរដូចសតមថងមាននយ័ពីរោះ 
នោិខត ច នពំចញជពមាវ ោះ   រចួផុតចាែពលាោះពលរោះដាែខ់វួនទ្ធប ។ 
ទ្ធបទនភ់វនពិ់តរំនិតឧតថម   ពរៀបកាយសមរមរនិយមសុភាព 
មនិតមនទនព់ខាយសូមឲ្របានលជាប  ពនោះរឺរុណភាពជីវតិពិតពហាង  ។ 

សរមសខ់្វឡវុន័ មហាវហិារសរមសខ់្វឡវុន័ មហាវហិារ 
លាមយួលពោះបាទពិមភាិរ    ហឫទយ័ពមតាថ ឲ្រពរពលចៀង 
សរពសើរពវឡុវន័ពដាយសំពនៀង   អតទសូរពសៀងពីពរាោះច្លែ   ។ 
អបែណ្ហមនិពឃើញពវឡុវន័    តដលលពោះអរហនថរងអ់ាលស័យ 
អបែពនោះមនិបានពឃើញបរុ ី   ឧទានលបច្ពច្នពទវតា   ។ 
អបែណ្ហបានពឃើញពវឡុវន័   ពិតឥតធុញលទ្ធនប់ាតព់ាកា 
អបែពនោះរឺដូចបានទសសន   ននធវន័អាច ររែបុងពទវពោែ  ។ 
វតថពវឡុវន័ពែើតពឡើងបាន    ពដាយបណុរែលាណលពោះមានពជារ 
រុណពវឡុវន័មានែបុងពោែ   អបែណ្ហនឹងមែរាប់អស់បាន  ។ 
លពោះនងពខមាមពហសីពសថច   ាថ បច់បព់លសចបាចព់រឿងឧទាន 
ហឫទយ័ប៉ែងទតមនិអាចខាន   ពខមាែលាណាល់រាជា  ។ 
រលីពោះរាជាមាច ស់តផនដី    លតាស់ថ្នមពហសីនបំររិរ  
ពៅទតឧទានលពោះភរោ    លរបា់ប នឹងបានសុខសួសថី  ។ 
លាពនោះឧទានពវឡុវន័    មានលពោះអរហនថជាសិរ ី
ច្លពមានពនវឺឆរងស ី     ភវពឺលរោះសិរលីពោះាាថ    ។ 
វតថពវឡុវន័តាពៅយំ     ឮសូររងំឃយុ ំពលែបផាក  
ជាភព័ឝសំណ្ហងលពោះពខមា    ជួបលពោះាាថ សពលមចធម៌  ។ 

សរខ្សើរឫកកខិ្លសសរខ្សើរឫកកខិ្លស 
ពពលមវបល់តជាែល់ោះបងទី់ណ្ហ   ែពតឋ សុរយិាផាយឥតលសពណ្ហោះ 
បីតិសងបា់ង តរ់ាតប់ាត់អស់   ពទ្ធមនសសពែើតមែភាវ មមយួរពំពច ។ 
ពបើពសចែថីសុខកានត់តពែើនពឡើង   រវល់លតូវពសថើងពៅកានត់តតិច 
ពបើពសចែថីសុខពែើនពឡើងជានិចច   សមាម រៈពរចកានត់តតិចពៅ  ។ 
ពលរោះសមាម រៈរឺជាឫសរល់   នឲំ្ររវល់អំពល់ជាបព់ៅ 
ែងឝល់នឹងលទពរជាបដ់ល់យបព់លៅ   មនុពរងលែព់ៅែព៏ៅអាល័យ  ។ 
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លពោះអងគុលីមាលរឺជាមហា    ឃ្លតែលបហារាហាវពពែច្លែ 
សមាវ បទ់្ធងំយបស់មាវ ប់ទ្ធងំច្ថង   កាតរ់ាបល់មាមច្ដពដាតជាែលមង  ។ 
លពោះនងបដាចារវែិលាយ រតី   ពលរោះាវ បែូ់ន បថី តម៉ែ ឪនិងបង 
ពៅតតលពោះធមអ៌ាចជួយ ចមវង   ទ្ធងំពីរឲ្រឆវងផុតភពបីបាន  ។ 
ចុោះពយើងពហតុអឝីបានជាពៅសល់   ធមចូ៌លមនិដល់ទល់នឹងសនថ ន 
រួរឲ្រសពងឝរនឹែលសពណ្ហោះលបាណ   ពតើពពលណ្ហបានលពោះធមចូ៌លដល់ ។ 
ពឃើញឫែែិពលសពចោះតតសរពសើរ   ដូចជាលានព់បើទ្ធងំមនិមានផល 
ធ្លតធំ់ដូចសគរែបុងមានតតខរល់   តាមតដលពរាគ ល់ាយ នតតលាន់ពបើ ។ 

សលក់្តនថៃចាស់សលក់្តនថៃចាស ់
មនិទ្ធនប់ានពធឝើអឝីលអផង    ច្មមោប ែំនវងផុតលសឡោះ 
វយ័ពែយងអស់ពៅយា៉ែ ងរហ័ស   សល់តតច្ថងចាស់ច្ថងជរា   ។ 
បណ្ហថ ច្ថងចាស់ជរាខវួន    ច្ថងមយួចំនួនមានពរាា 
នឹងមានច្ថងមយួលរប់ៗ ាប     រឺពពលពវោលតូវមរណ្ហ   ។ 
ឯមា៉ែងតដលរួរឲ្រសវុតណ្ហស់   រឺាវ បម់នុចាស់មនុយាយ តា 
ដូពចបោះរួរតតខំសិែា    អបរ់ចិំនថ ផវូវធមផ៌ង   ។ 

ស្លមគារីងឹមា ាំសមនងឹខ្ ម្ េះលអស្លមគារីងឹមា ាំសមនងឹខ្ ម្ េះលអ 
សតឝពាមាឌតូចតតមានអំណត់   លែបីធំធ្លតត់តចាញ់ែពតថ  
សតឝរយុោពរាមពលរោះមានដំពៅ   ពរាគ ល់លែពៅពលរោះពឃើញមារយាទ ។ 
សតឝពសោះឥតតសបងរាងតខងសមរមរ  លែបីតសបងធំរាងសមនឹងមាឌ 
រស់ែបុងសងគមសមនឹងមានញាតិ   ផធោះតូចចពងអៀតសមមាច ស់ចិតថលអ  ។ 
ជនខឝោះអំណតស់មនឹងអតសី់ល   រជីនខូចខិលសមមនិាគ ល់ធម៌ 
បរុគលបសួបវមសមអតចី់វរ   ចិតថពៅញាប់ញ័រសមនឹងចងធំ់  ។ 
តាបសសលងួមសមនឹងខនថី   សចចំែបុងច្លពសមនឹងឧតថម 
ពបើចិតថពៅពអៀនពរៀនពធឝើឲ្រសម   ាមរគីរងឹមាសំមពឈាយ ោះលបច្ព  ។ 
ការង្វរឧតថមសមនឹងចំពណោះ   ខំពរៀនពទើបពចោះសមមានតច្មវ 
សលងួមបានលអសមធមវ៌និយ័   សីលទ្ធនលអច្លែសមសទ្ធន មា ំ  ។ 

សលី ទ្ធនឆលងស្លព នរពេះធម៌សលី ទ្ធនឆលងស្លព នរពេះធម ៌
បានពែើតជាមនុសសែំុពភវចសីលទ្ធន  លពោះធមជ៌ាាភ នឆវងបានយប់ច្ថង 
ពបើពោភៈលកាស់ខឝោះខាតលុោះែសយ័   ពទ្ធសៈជាប់ច្ដពៅថ លុោះមរណ្ហ  ។ 
ពបើខឝោះសទ្ធន ែំលរបណុរជាែ់   ពបើខឝោះវរីយិៈែំលរែិចចការ 
ពបើខឝោះខនថីែំលរពមតាថ     ពបើខឝោះបញ្ញដ ែំលរមរគផល  ។ 
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ស ុបនួនក់ស ុបនួនក ់
មពហសីលពោះឥនធមានបនួនែ់   ពលចើនពទៀតមានជាែម់ិនបាចរ់ាប់ 
តតបនួនែព់នោះខញុ ំមានភព័ឝ    យែពឈាយ ោះមែរាបត់ចងអតាទ   ។ 
នងមយួមានពឈាយ ោះសុធមាយ    មនុសសពយើងលរបា់ប រួរសិែា 
លបលពឹតថធមល៌អឲ្រខាវ ងំកាវ     ពទើបមានពឈាយ ោះថ្នសុធមាយ   ។ 
ទីពីរពទវសុីចិលតា     មនិតមនរបូាតដលជរា 
រឺចិតថអបរ់ពំុំលាលំា    លរបា់ប មានពឈាយ ោះសុចិលតា  ។ 
ទីបីលសីពឈាយ ោះសុននធ     មាននយ័លអជាែបុងែិចចការ 
ឲ្រពររែីរាយសងប់ចិនថ     ពទើបមានពឈាយ ោះថ្នសុននធ   ។ 
ទីបនួនួននងសុជាតា    លពោះឥនធពៅណ្ហតាមលរបល់ា 
អតទនយ័ែំពណើ តពែើតលអជា   លរបា់ប មានពឈាយ ោះសុជាតា  ។ 
ពឈាយ ោះសុទ្ធងំបនួលអផធួនាប    ពឈាយ ោះសុធមាយ  សុចិលតា 
សុននធ សុជាតិអតទច្ថវថ្នវ     លអែបុងែិចចការលអពិតពហាង  ។ 

សខុចតិតជបួជុាំខ្ទ្ធេះមានសខុចតិតជបួជុាំខ្ទ្ធេះមានរក  សខុចតិតខ្រឿងសលអជាងខ្មមសខុចតិតខ្រឿងសលអជាងខ្មម  
សុខចិតថពផថសផាថ សនលំបាសលរត់   ពរឿងនភំាវ ងំភាវ តព់លរោះលបតហស 
សុខចិតថឥតពរៀនឥតចាពំចោះ   ពរឿងឥតចំពណោះពចោះខាងខុស  ។ 
សុខចិតថឆអិតពរោះពលរោះពចែខចី   ពរឿងាឝ យទឹែលតីជំុលសី លបុស 
សុខចិតថខិតចូលមនិលពមចុោះ   ពរឿងលតូវឬខុសឥតពអៀនខាយ ស  ។ 
សុខចិតថឥតសថីអឝីទ្ធងំអស់    ពរឿងពឃើញពរលសស់ចងព់ផថសផាថ ស 
សុខចិតថពធឝើពពើពធឝើមខុលកាស់   ពរឿងខុសលសឡោះចាស់ជាទ្ធស់  ។ 
សុខចិតថពផថសផាថ សនបំថឹងផថល់   ពរឿងយល់មិនដល់នទំំនស់ 
សុខចិតថលោះបងល់ទពររបស់   ពរឿងាយ នពរពាយ ោះរហូតចាស់  ។ 
សុខចិតថពបថជាញ បថឹងបថូរបថី    ពរឿងែូនលបុស លសីលតូវលរតល់បាស 
សុខចិតថតបែបាែត់ចែែមយលកាស់   ពរឿងខុសឆគងខវោះឥតសពនថ ស  ។ 
សុខចិតថខាងពលើែំុឲ្រមាន    ពរឿងពធឝើបំរនតតងតតខុស 
សុខចិតថចាញ់ខវោះែ៏ចាញ់ចុោះ   ពរឿងពចោះសពនថ សឥតវនិស  ។ 
សុខចិតថជួបជំុពទ្ធោះមានលែ    ពរឿងអាលែែ់លអពរឿងឃរាោស 
សុខចិតថអនអ់ាែដ់ាែវ់និស   ពរឿងលរបល់រងផធោះលំបាែណ្ហស់  ។ 

សខុចតិតនងិគណុភ្ញពននសខុចតិតនងិគណុភ្ញពននជវីតិជវីតិ 
សុខចិតថជាពរលអអាច ររ    ជីវតិច្ថវថ្នវ មានរុណភាព 
សុខចិតថជីវតិឥតពថ្នែទ្ធប   ពនោះពហើយរុណភាពច្នជីវតិ  ។ 
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សុខកាយទុែខចិតថរស់ឥតនយ័   រុណភាពកាច្ឡែសយ័សុខពិត 
ចិតថសងបជ់ាលទពរឥតភយ័ភតិ   ជីវតិមាននយ័លបច្ពពរ   ។ 
លសឡាញ់ខវួន ខវួននទុំែខ    ទុែខលតួតលរប់មខុទុែខតាមធម៌ 
លសឡាញ់ោភយសដូចជាបជ់រ័   ញាបញ័់រែបុងចិតថឥតបានសុខ  ។ 
មានតតលពោះធមព៌ទើបជាមតិថ    លតូវពាយាមពិតែំុសំែុែ 
ទ្ធនសីលភាវននឲំ្រសុខ   បណុរជាលបមុខនចំពលមើន  ។ 

សខុពតិមនិសថតិខ្លើរទពយសខុពតិមនិសថតិខ្លើរទពយ 
សតឝពោែលបាថ្នប ចងប់ានសុខ   ខំលបឹងតលតុែតសឝងរែលបាែ់ 
យបច់្ថងតបែពញើសហូរសលាែ់   ពលរោះយល់លបចែសថ្នស័ែថិសិទនិ  ។ 
ពទ្ធោះលបាែព់នោះជួយ ឲ្រែថីសុខ   តតជួយ ពរ ើសមខុលតូវតតរិត 
ជនណ្ហលបមាទឥតរំនិត    លបាែដូ់ចកាបិំតចិតដងឯង  ។ 
លបាែព់លចើនចពលមើនឯពោភៈ   ចិតថជាបជំ់រែ់វលិដូចតផសង 
មានោះែព៏ែើនឥតរតអង    ពមាហៈវពងឝងតលងាគ ល់ខុស  ។ 
លបាែព់លបៀបបានពៅនឹងឳសថ   ពចោះពលបើពទើបឆតុចូរចាចុំោះ 
ចាយោយឥតខាប តោវ តខាងខុស   លបាែនឹ់ងនចុំោះាទ នអវចីិ  ។ 
លបាែត់តងលបហារអបែពមវ លងង់   ដូចពដើមពចែផុងលងព់លកាមច្ដ 
សធងតវងតផវធំពនោះលបល័យ    បាែែ់ែសណិែសយ័បងជី់វតិ  ។ 
អបែមានាយ រតីនិងបញ្ញដ     ពទើបអាចកាត់អារពសចែថីពិត 
ញុាងំពាលជំហរឲ្រពៅនិតរ   សុខកាយសុខចិតថឥតហយងពៅ  ។ 
ែថីសុខមានពិតតផតិមានលទពរ   ពចោះចាយរួរាប់តាមទិសពៅ 
រតំលែសពក្រង្វគ ោះញាតិពងសពៅ   តសឝងរែលតឹមលតូវែំុបំរន   ។ 
តតែថីសុខពនោះពំុអាចសងប់    សឹងវលិលតឡបវ់ញិែម៏ាន 
លទពរធនយសស័ែថិអនថរធ្លន   សតឝមានវញិ្ញដ ណរងត់លបលបួល  ។ 
តតចិតថតដលដឹងសភាពពិត   មនិតលបវបិរតិពលកាមែមសលួ 
ពោែធមត៌ដលញុាងំឲ្រអាែអ់លួ   ចិតថបានសុខលសួលពលរោះបញ្ញដ   ។ 
បញ្ញដ ាយ រតីច្ថវអពនែ    ពដាោះលាយបំតបែរាល់បញ្ញា  
ជីវតិរងុពរឿងរស់សុខា    ដូចចនធភវថឺ្នវ ពពញបណ៌ូមី  ។ 

សចុរតិសចុរតិ 
សុចរតិលតឹមលតូវពៅែបុងខវួន    ជាទីលជែពួនសតឝនិែរ 
មរតែតម៉ែ ឪពនវឺស    លតាចច់រតាមចិតថជាបរ់ហូត  ។ 
លទពរតដលសំខានរឺ់ឳោទ    អបរ់ឲំ្រោវ តចិតថែូនសវូត 
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មរតែអាច ររធមច៌្លតែូដ    ែំុឲ្ររបតូពីខវួនពឡើយ   ។ 
សចចៈ ខនថី ែតញ្ដូ      ធមបី៌ជាលរូតថែូនពហើយ 
ែូនមាសឪពុែនឹងសោះពសផ ើយ   ជាពរារដល់ពលតើយផុតទុកាខ   ។ 
ចិតថលអលែណ្ហស់មនិអាចយែ   មាសលបាែព់ៅរែទិញពៅផារ 
ប៉ែតុនថចិតថលអពែើតពដាយារ   មាតា បិតាពលបៀនលបពៅ   ។ 
ពលរោះពហតុដូពចបោះែូនមាសឆអិន   ែូនរិតឲ្របុិនែំុឲ្រពៅ 
ឳោទនិងលបាែណ់្ហពោមពៅវ    ពតើែូនសំពៅមយួណ្ហជាង  ។ 

សជុវីធម៌សជុវីធម ៌
សុជីវធមត៌តងលំអមនុសស    លរបជ់នលសីលបុសតដលកានរ់ែា 
ពទ្ធោះមានឬលែធំតូចយា៉ែ ងណ្ហ   បានកានរ់ែាច្ថវថ្នវ ឧតថម  ។ 
អំពពើោគ ឆំគងរនវងមនិលអ    សុជីវធមជ៌ាអបែពរៀបចំ 
ដែពចាលអំពពើណ្ហតដលពំុសម   ពរ ើសលសងស់នសទុំែអំពពើលអ  ។ 
ពចោះខាយ សខវួនឯងតលែងអបែដច្ទ   ពចោះលែពចោះច្លវនិ័យឬធម៌ 
រស់សមជាមនុសសខភងខ់ភស់បវរ   ពបើមនុសសឥតធមព៌សយើនឹងតិរចាឆ ន  ។ 

សបុនិមយួជាតិសបុនិមយួជាត ិ
លអលសស់អាច ររែូនមហាពសដឌី   បានរមួពមលតីលបរល់សមផតថិ 
មែឲ្រែបុងពពលសុបិនយបា់ង ត់   រឭែពឡើងបាតប់ានលតឹមរខំាន  ។ 
សតឝអសិរពិសពទ្ធោះខវួនតូចែថី   ែអ៏ាចលបល័យជីវតិមនុសសបាន 
ដំុរពងើែពភវើងពទ្ធោះតូចប៉ែនុយ ន   អាចរាលពឆោះលបាណពឆោះលរបអ់ឝីៗ  ។ 
ចំតណែដំុលរួសពទ្ធោះតូចពមថចមាថ    ធ្លវ ែទឹ់ែពពលណ្ហែលិ៏ចដល់ដី 
រឯីោមែពទ្ធោះតិចតួចែថី    ែស៏អុយាយ នអឝីពលបៀបលបដូចបាន  ។ 
យា៉ែ ងណ្ហបាបែមយែយ៏ា៉ែ ងពនោះតដរ   ពទ្ធោះតិចរងត់តរងទុែខឥតខាន 
បាបឲ្រផលពហើយអបែពអើយែំុាយ ន  ថ្នអាចរស់បានសុខានថពនោះណ្ហ ។ 
ពែើតមែែបុងពោែរងទុែខឥតតលា   ពំុតមនពចោះតតបានតាមលបាថ្នប  
សុបិនមយួជាតិឃ្លវ តោង យាសន  មនិភាញ ែក់ាយាលងល់ែ់ទ្ធងំច្ថង  ។ 
ខានពធឝើបណុរទ្ធនមនិមានែុសល   រហូតមនិាគ ល់រសលពោះធម៌ច្ថវ 
ែិពលសរុជិំតយឹតយែអស់ច្ដ   ពំុមាននិសសយ័នឹងលពោះធមាយ   ។ 
រស់ែបុងសងគមនិយមមខុមាត់   ែបុងចិតថលបាែដអតម់ានសទ្ធន  
អណថូ ងែា៏ថ របនវ ែរ៏រ    ោបមខុមាត់ាប បនវំធមយជាតិ  ។ 

សភុ្ញសតិបណឌិ តរបខ្ៅសភុ្ញសតិបណឌិ តរបខ្ៅ 
អបែបរពិភារកាមជាលរហសទ   ពបើខជិលលចអូសពនោះពំុលអ 
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បសួជាបពឝជិតពភទបវរ    សលងួមតាមធមព៌ទើបលបច្ព  ។ 
លពោះរាជាឥតពិចារណ្ហ    មនុពធឝើែិចចការឥតសិរ ី
បណឍិ តពៅពលកាធខឝោះខនថី    ពំុមានសល់អឝីតដលលអពឡើយ  ។ 

សរុយិាចស្តនទ  នងិ រពេះធមាមសរុយិាចស្តនទ  នងិ រពេះធមាម  
ពបើដពងាើមមានពមថចបានជាាវ ប់   ពបើផវូវមានលាបព់មថចពៅមនិដល់ 
ពបើដឹងថ្នទ្ធបពមថចដែែំណល់   ពបើពចោះឥតទ្ធល់ពមថចែខុ៏សញឹែ  ។ 
ពបើចងល់តឹមលតងព់មថចមិនរែខាប ត   ពបើខវួនមនិាអ តពមថចមនិងូតទឹែ 
ពបើពចោះតតពភវចពមថចមនិរមវឹែ   ទូនយ នោង ចលពឹែពមថចពធឝើមនិឮ  ។ 
ពបើដឹងថ្នលងង់ពមថចមនិពរៀនរិត   ដឹងថ្នងងឹតពមថចមនិបំភវឺ 
ពបើលតពចៀែថវងព់មថចែ៏ាថ បឮ់   ពបើតភបែលអភវពឺមថចពមើលមនិចាស់  ។ 
ពបើពពទរពូតែពមថចមនិធូរពសផ ើយ   ពបើពរៀបលអពហើយពមថចមនិលសឡោះ 
ពបើែិតថិយសមានពមថចឥតពអៀនខាយ ស  ពបើដឹងថ្នខឝោះពមថចមនិបក្រងគប់  ។ 
សុរយិាបំភវលឺតឹមតតពពលច្ថង    ចនធពពញបណ៌ូមបំីភវពឺពលយប់ 
រឯីលពោះធមត៌សនលអពលើសលប់   បំភវចឺ្ថងយបឥ់តបងរ់សយី   ។ 
បំភវដឺល់ជនតដលលបលពឹតថលអ   ពារពលពោះធមស៌នសបំារមី 
រែាែិតថិយសរស់ពៅមាននយ័   ពទ្ធោះចាបភ់ពថយីែម៏ិនងងឹត  ។ 

សមូពចិារណាសមូពចិារណា 
ចំណងច់ងប់ានសុខានថមានភព័រ  ខំរែាលទពរពំុធ្លវ បរិ់តថ្ន 
ចំពណោះដឹងនិងសតិបញ្ញដ     ជាអបែរែាឲ្រសុខសងប់ពិត  ។ 
រួរយែពដើមពឈើពធឝើជាតួយា៉ែ ង   ជាពលរឿងសមាអ ងទុែដាស់ពតឿនចិតថ 
ពដើមពឈើលទ្ធខំរល់លទ្ធនឹំងពៅថ ពិត   បាងំឲ្រញាតិមិតថជិតលតជាែក់ាយ ។ 
ែំុសងឃមឹថ្នសង្វខ រសំខាន់    ែំុចាបល់បកាន់ខននធ្លតុទ្ធងំឡាយ 
ែំុចងពវរានពំពៀរតវងោង យ    ែំុធំពភវចមាថ យអនថរាយអស់ញាតិ  ។ 
ដំុបាយមយួចានសលមាប់មយួច្ថង   ពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះលបច្ពសលមាប់មយួជាតិ 
ឯបណុរែុសលផថល់ផលឥតឃ្លវ ត   សលមាបល់រប់ជាតិែបុងវដថសងារ  ។ 
សូមពុទនបរស័ិទតូចធំទ្ធងឡាយ   ែំុបីឃ្លវ តោង យពីធមព៌មតាថ  
សូមែំុធំខភស់ហួសពរហា នថ្ន   ខុសឆគងពមថចមាថ ឲ្រពរហា នលបាប់  ។ 
សូមលបុងលបយត័បនឹងរែរសរពសើរ   តលែងពរច្ហពអើតអបអបចាាំថ ប់ 
ពរអាចបពញ្ញជ របញ្ជូ នឲ្រាវ ប់   ខុសឆគងឥតលបាបច់ាចំាប់ែំហុស  ។ 
សូមឲ្របាបមិតថបថូរចិតថលបិតកាយ   សលតូវទ្ធងំឡាយរាត់ោង យចុោះ 
អបែពៅជិតតែផរតលបមានសពនថ ស   អបែផងលសីលបុសបានសុខពដាយារ ។ 
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សូមសុខសួសថីសិរមីងគល    ចូលដល់អបែតដលមានចិតថលជោះថ្នវ  
ពារពលសឡាញ់ជាតិនិងាសន   សុខលរបល់បការរហូតតពៅ  ។ 

សមូពចិារណាសមូពចិារណា 
សុរយិាតចងចាងំជោះពចាលរសយី   បំភវតឺផនដីលមឹរច្លពលសស់លាយ 
ែំពុងតហហមអមាមសបាយ   លាបត់តតលបកាវ យរងទុែខពខាវ ចផា ។ 
ាមតសនចុែចាបស់ពឝាចស់រច្ស  លពួញពិសលបល័យឥតែថីពមតាថ  
ាមតសនលសពណ្ហោះមាតា បិតា   ខវួនមយួយា៉ែ ងណ្ហពទ្ធោះាវ ប់មនិថឝី ។ 
មាតា បិតាពិការភាពពិត    ពនលតាងងឹតពិតអតចំ់ណី 
ពបើអតពី់ាមពោែពិតជាែសយ័   ជីវតិទ្ធងំបីរមួែថីមរណ្ហ   ។ 
តតជីវតិច្ថវបារមបីណុរខភស់    មនិលតូវាវ ប់ពលរោះលពួញពិសលបហារ 
អបែតដលបាញ់ាមតលបតាមរែា   ទ្ធងំពទពធីតាែជួ៏យ ារំរ  ។ 
ាមលតូវលពួញពិសតតមនិមរណ្ហ   មាតា បិតាពនលតាែជ៏ា 
បានសោះពសផ ើយពរារទ្ធងំបីអង្វគ    រចួទុែខលាលំាពដាយបុណរបារមី  ។ 
ចុោះពយើងបានតថតម៉ែ ឪតដរឬ   ពពលតម៉ែ ឪឈពឺតើពយើងពធឝើអឝី 
សីលទ្ធនបានាងខវោះតដរឬអី   ពពលជួបទុែខភ័យពតើអាងអឝីតដរ  ។ 
ផលគុនោប ឆំវូវពៅបាតដំ់បង    លបារពនបណុរឆវងពចតិយឪ តម៉ែ 
ពៅបជូនីយដាឌ នែាងហូរតហ   ែឆ៏វងពលចើនតដរតខពពញបណ៌ូមី  ។ 
ឆវងទ្ធងំបលវ័ងកតាងំបដិមា    មាតា បិតាច្នលពោះជិនលសី 
មខុលពោះរននែុដិតែផរធមយពចតិយ   ឆលតរតួសិរអីមរបូចមាវ ែ់   ។ 
ឆវងរបូតំណ្ហងាងពីថយដា   កាលលពោះាាថ សតមថងធមយចែក 
ពលបាសបញ្ច វរគិយែបុងច្លពនមដាែ់   ឥសិបតនមរិទ្ធយវន័   ។ 
ឆវងទ្ធងំអារធមាយ សនៈ    តមកល់ធមយចែកពលចើនថ្នប ែ់ពលចើនជាន់ 
បាលីតលបតខយរពិាថ រលរបល់ាន់   ជូនជារង្វឝ នដ់ល់ជនទ្ធងំឡាយ  ។ 
តដលមែដល់ពហើយមានចិតថលជោះថ្នវ   សូលតអានអែខរាបាលីសលមាយ 
បានអានិសងសតពៅតវងោង យ   បិទបាងំអបាយពបើែផវូវសួា៌  ។ 
ឆវងពខឿនលពោះពរធិ៍លពោះពុទនលទងផ់ធំ   ជាទីមពនរមរដល់ជនលរបា់ប  
បានមែដល់ពហើយពារពបជូា   អងគលពោះភរោែំពុងលទងប់ាលត  ។ 
ាវែ័ទ្ធងំឡាយរងអ់មលពោះអងគ   លរងចីវរសផងត់ាមពុពទ្ធន ោទ 
ទ្ធងំលពោះអាននធរង់ឥតលបមាទ   លបដាបព់ដាយបាលតតាមលពោះាាថ  ។ 
លពោះមហាែសសបៈរងថ់្នប ែ់មខុតដរ   និមនថហូរតហតែផរលពោះភក្រកាថ  
លពោះមហាពមារគោវ នមានឫទនិអាច ររ  មនថជាបហ់តាទ លពោះារបីលុត  ។ 
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ឯលពោះរាហុលជាអងគាមពណរ   តដលតូចជាងពរមនថពលកាយបំផុត 
លពោះនងពិមាភ និងលពោះរាជបលុត   មានចិតថបរសុិទនផុតពរឿងអាលសូវ  ។ 
លែពពើពៅយ ធំចូលោអ ងភបំតូច   និមយតិខវួនដូចតលបតូចវញិពៅ 
ពដែមាតោ់អ ងភបបឹំងទឹែមនិពលៅ   យែទីធ្លវ បព់ៅថ្នឝ យលពោះអងគផធំ  ។ 
ថ្នឝ យដល់លពោះមហាាវែ័ទ្ធងំឡាយ  និមនថពីោង យលទងម់ែជួបជំុ 
ពៅបជូនីយដាឌ នសុខានថមពនរមរ  ជាទីលបជំុច្នលពោះអរហនថ   ។ 
បណុរពយើងលរបា់ប ជាបុណរខាងពខបើត  ទ្ធងំខួបែំពណើ តចពលមើនលពោះជនយ 
តចែជូនពសៀវពៅពនោះជារង្វឝ ន់   អានពៅតលែងលានអ់ន់រិតតវងោង យ ។ 
អបែតដលមានឧបនិសសយ័    ពែើតបីតិច្លែរែីរាយសបាយ 
ពបើមនិបានមែពិតជាពាែាថ យ   ពទ្ធោះបីជិតោង យរួរមែមលូមតិថ  ។ 
សូមបណុរតដលពយើងពាយាមពុោះររ  មែរបួរមួាប ទ្ធងំោង យទ្ធងំជិត 
មនិថ្នច្ថងពៅថ ឬយបង់ងឹត    ចាយលទពរខវួនពិតពំុរិតមានលែ  ។ 
លបសិនពបើពៅមានជាតិែំពណើ ត   សូមតាងំពីពែើតរហូតនិរឝ ន 
ែំុឲ្រាគ ល់អត់ែំុឲ្រាគ ល់ឃ្លវ ន   សូមែំុឲ្រមានពរាាទ្ធងំឡាយ  ។ 
មា៉ែងសូមលបពរនពរដល់លពោះសងឃ   សូមសុខលរប់អងគែំុបីអនថរាយ 
សូមែំុចាញ់ពបាែលសីមនិពមមា៉ែ យ   ចំណ្ហយពដើរែថីតលងបថីយែពោែ ។ 
ពរឿងពនោះរួរឲ្រអពាចខាវ ងំណ្ហស់   ាងបាបែមយលកាស់រស់ពៅពាយ ែពលាែ 
បថីមានពៅពហើយតថមទ្ធែយ់ែពោែ  យែលបាែព់ៅសូែបថឹងតលងលោះបថី ។ 
សូមបណុរនៗជួយ ជាលបធ្លន   សូមែំុឲ្រមានពរឿងយា៉ែ ងហបឹងអី 
សូមពមធ្លវជួីយ ខាងាឝ មី    ពនោះពោែរចួភ័យផុតែថីអនថរាយ  ។ 
សូមឲ្រលរួាររស់ជួបជំុាប    ែំុឲ្រែំលរដល់ែូនទ្ធងំឡាយ 
ទុែពោែពធឝើបណុរឲ្របានតវងោង យ  បានសុខសបាយលរប់ាប ពៅពហាង ។ 

សមូបកី្តចនទគងរ់ាហ ូចាប់សមូបកី្តចនទគងរ់ាហ ូចាប ់
ចនធពៅពលើពមឃលតូវរាហ ូចាប់   សតឝតដលលតូវាវ បែំុ់ថ្នមានាវ ប 
អបែលបាជញបណឍិ តពិតមានបណុរបាប  ចងសុ់ខដរាបតតអស់ែិពលស  ។ 
សចចៈែបុងពោែមនិអាចពរចតែ   ដឹងពហើយពៅតតចិតថចង់ចពចស 
បានលតឹមពែើតទុែខតឹងលទូងពសធើរពលបោះ  ដល់ទ្ធល់តលមោិះតលសែលទពហាយំ  ។ 

សវូរកសមបតតកិុាំក្តខសតប់ញ្ញសវូរកសមបតតកិុាំក្តខសតប់ញ្ញ  
ចំណងល់ងងព់ោតចំពណ្ហទបញ្ញដ    ចំណងតណ្ហា ចំណ្ហរជីវតិ 
ចំណីលពោះធមជំ៌នួយផវូវចិតថ    ចំណ្ហយពរៀនពិតចពលមើនចំពណោះ  ។ 
ជំពនឿខុសផវូវបញ្ចុ ោះសទ្ធន     ជំនួញជាបព់ពៀរចិញ្ច ឹមែិពលស 
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ជំរែបំ់ណុលតផតិតតលបតហស   ពបើខឝោះតលមោិះែិពលសធំធ្លត់  ។ 
ចំណូលចូលពលចើនែរ៏ង់តតអស់   តផតិអីរបស់មិនតដលពទៀងទ្ធត់ 
រែរពីបរូាណបានតចងលបាែដ   សូវលែសមផតថិែំុខសតប់ញ្ញដ   ។ 

សនួមចចរុាជសនួមចចរុាជ 
កាមរុណជាផាក រែីបងអួតខវួន   ដុោះពៅែបុងសួនមចចុរាជរែា 
ជានុយជាធ្លប ែ់អនធ ែត់ណ្ហា    ឥតមានខវឹមារទ្ធែព់ដាយសលមស់ ។ 
កាមរុណជាពលរឿងពបាែបពញ្ញឆ តសតឝ  បិទបាងំវបិតថិបងអួតោភយស 
សតឝពោែលិចលងព់លរោះជាបនឹ់ងរស  តសឝងរែោភយសពលរោះតតកាមរុណ ។ 

ខ្សៀវខ្ៅសកិាជយួដលអ់នកអានខ្សៀវខ្ៅសកិាជយួដលអ់នកអាន 
សតឝពាលែបីជួយ ដល់អបែតលស   ពភវៀងធ្លវ ែល់តូវតខជួយ ដល់ដំណ្ហំ 
រែុខជាតិឲ្រផលជួយ ដល់អបែដា ំ   ពបើរាងំរាបោ់ប បំានអឝីពិា  ។ 
សីលជួយ លំអដល់ជនលរបវ់យ័   សងឃមានវនិ័យជួយ ដល់ាសន 
ាថ បធ់មព៌ដាយលអជួយ ដល់បញ្ញដ    ពសៀវពៅសិែាជួយ ដល់អបែអាន ។ 

ខ្សចកតរីតិេះរេិះ 
ពសចែថីលតិោះរោិះរបស់ខញុ ំថ្ន    ពតើពៅពពលណ្ហខញុ ំបានថ្នឝ យទ្ធន 
នូវលបាាទថយីតាមលទពរតដលមាន   ជាវហិារទ្ធនថ្នឝ យចំពរោះសងឃ  ។ 
ពសចែថីលតិោះរោិះរបស់ខញុ ំថ្ន    ពតើពៅពពលណ្ហខញុ ំបានឳនអងគ 
ថ្នឝ យតលរពូែពខបើយពដាយចិតថផចតផចង់  ចំពរោះដល់សងឃតដលរងែ់បុងវតថ  ។ 
ពសចែថីលតិោះរោិះរបស់ខញុ ំថ្ន    ពតើពៅពពលណ្ហខញុ ំបានថ្នឝ យភតថ 
ផសពំដាយមសំៈពធឝើពដាយមធរត័   សោែភតថជាអាហារទ្ធន  ។ 
ពសចែថីលតិោះរោិះរបស់ខញុ ំថ្ន    ពតើពៅពពលណ្ហជួបលពោះលទងញ់ាណ 
លពមទ្ធងំលពោះសងឃសទ្ធន ខញុ ំមាន   ថ្នឝ យចីវរទ្ធនសំពតា់ចល់អ  ។ 
ពសចែថីលតិោះរោិះរបស់ខញុ ំថ្ន    ពតើពៅពពលណ្ហជួបសងឃបវរ 
ថ្នឝ យពភសជជៈទឹែឃយុ ំពលបងសករ   ទឹែពៅពាលអនិងទឹែអំពៅ  ។ 
មែដល់ឥឡូវខញុ ំបានសពលមច   លរបម់ខុពលសចបាចឥ់តមានសល់ពៅ 
ខញុ ំបានថ្នឝ យទ្ធនែបទុ់ែយា៉ែ ងពលៅ   ែបុងដំពណើ រពៅកានល់ពោះនិរឝ ន  ។ 

សាំណាងរសកុខ្យើងមានរពេះពទុធស្លសនសាំណាងរសកុខ្យើងមានរពេះពទុធស្លសន 
លំអពវហាមហាធំពធង    ពហាោះពហើររតមងតរងឥតទ្ធល់ 
អាកាសតបែតផសងតតងមានខរល់   ពៅែបុងសែលពោែទួពៅ  ។ 
ពលកាមពមឃមានដីជាលបធ្លន   ពៅពលើដីមានមនុសសរស់ពៅ 
មនុសសមានពបោះដូងរបូរាងពៅ   ែបុងពបោះដូងពលៅមានដួងចិតថ  ។ 
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ែបុងចិតថមានធម៌លអរួរាប់    ែបុងធមចិ៌តថសងប់អស់ទុែខពិត 
ពបើអស់ទុែខពហើយមនិបាចរិ់ត   ថ្នសុខមានពិតឬយា៉ែ ងណ្ហ  ។ 
ពឃើញបនវ ពលចើនច្លពមាតព់លជាោះ   ពដើរបិទតភបែពលរោះខាវ ចបនវ  
ពតើអាចពដើរដល់ដូចលបាថ្នប     មនិមតុបនវ តដរឬអី   ។ 
ដូពចបោះលតូវពបើែតភបែសមវងឹ    ពិនិតរឲ្រដឹងពជើងជានដី់ 
លតងណ់្ហលសឡោះឥតមានអឝី   អាចឆវងផុតច្លពបនវ បាន  ។ 
យា៉ែ ងណ្ហពបើខាវ ចពសចែថីទុែខ   តតមនិាគ ល់មុខទុែខប៉ែនុយ ន 
មនិែំណតដឹ់ងែបុងសនថ ន    ទុែខរតឹតតបានចពលមើនពឡើង  ។ 
ពដើមផាីគ ល់មុខទុែខឲ្រចាស់   លតូវតតរហ័សពលើែតពមកើង 
លពោះធមវ៌និយ័លបច្ពពឡើង    សំណ្ហងលសុែពយើងមានាសន ។ 

សាំណូមពរសាំណូមពរ 
សូមជនអបែអានបានសុខលបច្ព   រចួផុតចាែភ័យចច្លងនៗ 
លទពរពំុលបពសើរពសយើនឹងសទ្ធន    រសលពោះធមាយ ឈបោះរសអឝីៗ   ។ 
សូមែំុពែើតជាអបែសទ្ធន លែ    ឥតពចោះអែសរឥតធមវ៌និយ័ 
ជីវតិពៅរស់បាតអ់ស់ាយ រតី   មានលទពរពលចើនែថីែឥ៏តខវឹមារ  ។ 
សូមាធុជនធងនែ់បុងទ្ធនសីល   ជលមោះមនធិលចពលមើនពមតាថ  
សូមែំុមាែង់្វយលពោះពុទនាសន   ពលរោះតតពដាយារែំហុសអបែកាន់ ។ 

ស្លតយណាស់ស្លត យណាស ់
ាថ យពអើយតសនាថ យ  ខំាក តពី់ោង យ    មែរែលពោះអងគ 
តតពំុបានជួប   ដូចចិតថតដលចង់   តផតិអីលពោះអងគ 
     លទងនិ់រឝ នពហើយ ។ 
ាថ យពអើយតសនាថ យ  ពីនយដល់អាយ   កាយចិតថឥតពសផ ើយ 
ពទ្ធោះលពោះអាននធ   ែពំុ៏ពឃើញពឡើយ   លពោះរុណមាច ស់ពអើយ 
     និមនថពៅណ្ហ ។ 
ាថ យពអើយតសនាថ យ  ពយើងខញុ ំទ្ធងំឡាយ   មានចិតថលជោះថ្នវ  
ចងព់ឃើញាវែ័   ជាែនឹ់ងពនលតា    តតែថីលបាថ្នប  
     លតូវអារបង ់។ 
ាថ យពអើយតសនាថ យ  ែុដិវតថទ្ធងំឡាយ   ពំុពឃើញលពោះសងឃ 
ពឃើញតតាប មលរឹោះ  ែពមធចសំណង់    ចិតថសវុតលសយង់ 
     លសយុតអងគលបាណ ។ 
តតពទ្ធោះយា៉ែ ងណ្ហ   លតូវយល់ដឹងថ្ន    ោភធំតដលបាន 
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មែដល់ែតនវង   ច្នលពោះពុទនាទ ន    លពោះអងគធ្លវ បប់ាន 
     រងអ់ាលស័យពៅ ។ 
សូមថ្នឝ យបងគំ   ពុទនាទ នពលើភបំ    និរមច្លពពលៅ 
តដលលពោះអងគធ្លវ ប់   រងអ់ាលស័យពៅ   ពទ្ធោះជាខញុ ំពៅ 
     មនិដល់ែព៏ដាយ ។ 
សូមមហាែុសល   តដលបានតមកល់   ទុែែបុងចិតថពហើយ 
សូមជួយ រញុលចាន  ោបប់ានដល់ពលតើយ   ែំុបីខានពឡើយ 
     ដូចែថីលបាថ្នប  ។ 
សូមឧទធិសផល   ពារពជូនដល់    មាតា បិតា 
ដល់ញាតិសនថ ន   ែបុងវដថសងារ    ទ្ធងំលរូអាចាររ 
     ឧបជាយទ៍្ធងំឡាយ ។ 
ពទ្ធោះរស់ជំុញាតិ   ឬាវ បត់បែឃ្លវ ត   ចាបជ់ាតិជិតោង យ 
សូមបានអាហារ   បរកិាខ ទ្ធងំឡាយ   រែីរាយសបាយ 
     នឹងបណុរែុសល ។ 
តដលពយើងខញុ ំបាន   ពធឝើទ្ធងំប៉ែនុយ ន    ឧទធិសជូនដល់ 
សូមឲ្របានសុខ   ផុតទុែខែងឝល់    លុោះបានមរគផល 
     ដល់លពោះនិរឝ ន ។  

ស្លតយអវសី្លត យខ្ម៉ែលេះស្លត យអវសី្លត យខ្ម៉ែលេះ 
ាថ យអឝីាថ យពមវ៉ែោះ  ាថ យរុណពិពសស   ាថ យពចោះលែច្ល 
ាថ យទ្ធងំរំនិត   ាថ យចិតថលបច្ព    ាថ យរែរសមថី 
     ធ្លវ បលួ់ងបំពព ។ 
ាថ យពអើយតសនាថ យ  ាថ យចិតថាថ យកាយ   ាថ យអឝីពមវ៉ែោះពទ 
ាថ យជាតិជាលសី   ឥតមានទំពនរ    ាថ យច្ដទ្ធងំពទឝ 
     ធ្លវ បថ់បមតថែូន ។ 
ាថ យាយ នអឝីផធឹម   ាថ យភក្រែថញញឹម   ឥឡូវបាតសូ់នរ 
ាថ យច្ដថបមសបិទន   ផថិតទឹែតភបែែូន    ជីវតិលសពរន 
     តផតិែូនអស់តម៉ែ ។ 
ាថ យពអើយតសនាថ យ  ែូនរស់ឥតមាថ យ   ឥតអបែថបមតថ 
ពពលែូនមានភយ័  មច្មនឹែតម៉ែ    ពបើមាថ យពៅតែផរ 
     តម៉ែជួយ ពដាោះលាយ ។ 
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ាថ យជាបជ់ានិចច   ាថ យឥតបីពភវច  
 រែរពពចន៍ទ្ធងំឡាយ 

មាថ យផាថ ឲំ្រែូន   តថបអូនជួសមាថ យ   ពទ្ធោះពៅជិតោង យ 
     មាថ យឲ្ររែា ។ 
ឲ្រតថពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះ   ពបើជីវតិរស់    ជួយ ពដាោះបញ្ញា  
ែំុាវ បា់យ រតី   មនុច្ថងមរណ្ហ    លតូវពលបើបញ្ញដ  
     ាថ រលតែូលែូន ។ 
រស់ែបុងសងគម   អបែតូចអបែធំ    ែូនែំុនពំភវើង 
ពឃើញខុសលជពង្វ   ែំុពជារកានព់ជើង    តលែងរាលពឆោះពយើង 
     ាវ បព់ហើយខុសពទៀត ។ 

ស្លថ នធាំទ្ធ ាំងបនួស្លថ នធាំទ្ធ ាំងបនួ 
ែបុងលពោះវហិារ   ពៅពុទនរយា    លពោះអងគពមតាថ  
លពោះភក្រែថផូរផង់   ពាយ ោះលតងចិ់នថ     បរស័ិទលជោះថ្នវ  
     បងគំវនធ  ។ 
លបជាែុោះែរ   មលូមរីឈូឆរ    ហសួនឹងពណ៌ន 
ពលចើនជាតិពលចើនាសន៍  ចុោះចលមុោះាប     ចូលមែបជូា 
     មនិថ្នយបច់្ថង ។ 
លពោះអងគពមតាថ    មនិដឹងជាងណ្ហ   អបែរចនច្ចប 
រនព់មើលលពោះភក្រែថ   ជាែយ់ល់លពោះទយ័   បរស័ិទថ្នវ ច្ថវ 
     ាយ នអឝីពទើសទ្ធែ ់។ 
លពោះអងគពមតាថ    ពទ្ធោះថយយា៉ែ ងណ្ហ   ហាែម់ានជីវៈ 
បងកបជី់វតិ   ពិតលបាែដជាែ់    រនព់មើលលពោះភក្រែថ 
     អបែរងប់ានដឹង ។ 
ពបើអបែឯណ្ហ   នឹងចរយាលតា    សូមលជាបដំណឹង 
បានពៅដល់ពហើយ  អបែពអើយរពឹំង    រយរនស់មវងឹ 
     វងភ់ក្រែថផូរផង ់។ 
ទីពុទនរយា   ពយើងមែវនធ     ចិតថពោភ ោះតលមង់ 
ទីតដលលពោះពុទន   លរប់ៗ លពោះអងគ    រងុពរឿងបញ្ចង់ 
     លរបអ់ងគបានលតាស់ ។ 
តតែំុពភវចពឡើយ   បណុរបានណ្ហស់ពហើយ  បណុររតឹតតលកាស់ 
បានពឃើញលពោះភក្រែថ  ចិតថលជោះលសឡោះ    ពមតាថ ពិតណ្ហស់ 
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     លពោះអងគពមតាថ  ។ 
មយួពទៀតជាែត់សថង  ទីរួរសញបត់សញង    ែុសិនរា 
របូលពោះនិរឝ ន   មានតមនសិោ    សទិតពៅែណ្ហថ ល 
     លពោះវហិារឥដឌ ។ 
សមវងឹលពោះរបូ   តដលផធំសថឹងសថូែ   ហាែដូ់ចបានសទិត 
ហាែប់ានចូលរមួ   ពពលលពោះវចិិលត    លទងនិ់រឝ នពិត 
     ចិតថរតឹសពងឝរ ។ 
ឥសិបតនៈ   សតមថងធមយចែក    ែជ៏ាទីឯែ 
ញុាងំចិតថបរស័ិទ   លជោះថ្នវ ពនព់ពែ    ឥតមានរាតរែ 
     បជូាាថ្ន ។ 
មយួពទៀតលរបប់នួ  រឺសទិតពៅសួន    លុមភនីិពនោះណ្ហ 
ទីលទងល់បសូត   ពឈើលសូតពចញផាក    ជនលរបទិ់ា 
     បានមែជួបជំុ ។ 
សូលតធមវ៌នធ    ចលមុោះជាតិាប     ោនឮ់រងំ 
មនិថ្នជាតិណ្ហ   ាសនណ៍្ហតូចធំ   អបែមែជួបជំុ 
     រឺពុទនបរស័ិទ ។ 
អបែមែបជូា   ពពលជួបមខុាប     ញញឹមពសងៀមាង ត់ 
ទីាទ នទ្ធងំបនួ   មាមំនួពពែកាថ ត់    តដលលពោះអងគចាត់ 
     ជាទីសពងឝរ ។ 
អបែបានពៅដល់   បងគំបានផល    ពំុរងច់ាតំសអែ 
សនធុោះច្នចិតថ   ឥតមានអល់តអែ   លជោះថ្នវ អពនែ 
     ពិតាយ នពំុដល់ ។ 

ខ្សនហាគនធពវខ្សនហាគនធពវ 
បញ្ចសិខៈរននពឝបលុត    ចូលាល់លពោះពុទនពរលាថ្ន 
ពរៀបរាបខ់វួនឯងមានសបហា   ចំពរោះធីតាពសថចរននពឝ   ។ 
ពៅរុហាភបឥំនធាល    រសយីភវលឺចាលែណ្ហថ លយប់ 
បញ្ចសិខៈរននពឝបលុត    តលសែពលចៀងទ្ធងំយប់ច្ដពដញពិណ ។ 
ាថ្នែបពដាយរុណទ្ធងំបី   លពោះរតនៈច្លតនិងលពោះឥនធ 
ចពលមៀងពសបហាកាមភូមនិធ    បនធរពដាយពិណមានតខសបី  ។ 
មាប លនងសុរយិវចឆា    បងនមាក របិតាលសី 
លទងជ់ារននរឝ ធិបតី    បរ៌ូបរុសុីពមរុល៍ទង់   ។ 
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នងជាធីតាែលាណី    នងមានសិរលីបែបអងគ 
ពលរោះពហតុតតនងលអលតចង់   ចិតថបងដូចទង់លតូវខរល់បែ់  ។ 
រននពឝធីតាមានរសយី    ចិតថបងពបតីលសីវរលែខណ៍ 
ដូចលពោះអរហនថតសនពាយ ោះសយ័លរ   នឹងពោែុតថរៈដូពចាប ោះតដរ   ។ 
សូមនងជួយ លតព់ភវើងតណ្ហា    សពលមចលបាថ្នប ែំុពរចតបរ 
ពលបៀបដូចអបែឈមឺានពរតថ   ថ្នប តំដលពូតែអនូពសបហ៍បង  ។ 
កាមបងតិចពទតតពលរោះនង   មានរបូមានរាងលអែនវង 
ពទើបបានែិពលសមែទ្ធងំែង   បំណងតនបនិតរជិតកាយា  ។ 
ដូចទែខិណ្ហទ្ធនមានបាយ   និងចីវរថ្នឝ យអរហនថ  
សទ្ធន ចពលមើនាថ បព់ទសន   តនបនិតរពាតានិងលពោះធម៌  ។ 
បណុរបងពធឝើពហើយពពលណ្ហៗ   ដល់អរហនថ រុណបវរ 
សូមបណុរជួយ បងបានលសីលអ   ដូចអបែាថ បធ់មប៌ាននិរឝ ន  ។ 
បណុរបងពធឝើពហើយែបុងមណឍ ល   លបថពីពថកើងថកល់បណុរជាាភ ន 
សូមបានជួបលសីដូចលពហយយាន   ឆវងដល់និរឝ នសុខបរុ ី   ។ 
សូមបានតនបនិតរផថិតឳរា    បីដូចរជារពពលពៅថ ដី 
ចុោះទឹែលសោះឈូែផាក រែីថយី    ពែសរពពញច្ផធបឹងបបុាព    ។ 
លពោះសែរមនីុរង់ែបុងឈាន   តសឝងរែនិរឝ នពនោះយា៉ែ ងណ្ហ 
មាប លនងសុរយិវចឆា    បងរែែនិដាឌ យា៉ែ ងពនោះតដរ  ។ 
នងពែើតមែពហើយាអ តអាច ររ   ឲ្របងលបាថ្នប ហឫទយ័ពសបហ៍ 
បីដូចោពយាបែព់លាើយតលា    ឬដូចដួងតខចនធលតជាែ់   ។ 
លពោះមនីុលតាស់ដឹងធមប៌វរ    ពលតែអរែបុងផវូវអរយិមរគ 
ពបើបងបានអនូមែរមួរែស    រមួពដើរផវូវមរគចិតថបងពលតែ  ។ 
ដូចធមយតាទឹែលតជាែថ់្នវ     ជាទីលបាថ្នប ច្នអបែពលសែ 
ឬដូចរាលតីចូលដំពណែ    ច្នអបែហតព់ពែពពញមយួច្ថង  ។ 
មាប លនងសុរយិវចឆា    បងមានតណ្ហា ងបនឹ់ងលសី 
ពសបហ៍បងចុោះពលបងដូចដំរ ី    ហសួពីវស័ិយច្នែពងឝរ   ។ 
បងមានចិតថសវុងែបុងលសីពហើយ   ថយពំុរចួពឡើយណ្ហមាសពម 
ដែចិតថមនិរចួពីលសីពទ    ដូចលតីពលបតផវសនធូចពហើយ  ។ 
ពបើបានលពោះឥនធលបទ្ធនពរ    រឺពិតជាលអដូចដល់ពលតើយ 
បងសំុពរភាវ មមនិែពនថើយ    លបាថ្នប អនូពហើយសំុពរពាយ ោះ  ។ 
រននពឝាថ្នមានអតទនយ័    ពធឝើឲ្រចិតថលសីនឹែលសពណ្ហោះ 
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ពឆវើយថ្នលសឡាញ់លពមរមួរស់   រមួកាយរមួពាយ ោះលុោះែសយ័លបាណ ។ 
មាប លពទពធីតាលបាជាញ លកាស់   បងពលតែអរណ្ហស់ណ្ហែលាណ 
សូមបិតាអនូបានពថកើងថ្នក ន   ពលបៀបបានាលលពឹែសពទើបនឹងផាក  ។ 
មនុនឹងបញ្ចប់សូមចារចង    លបវតថិែនវងពទពធីតា 
នមនងសុរយិវចឆា    សពលមចពសបហាតាមធមាយ   ។ 
នងជាធីតារននពឝរាជ    ពៅពលកាមអំណ្ហចលពោះឥក្រនធ  
នងតតងតតពៅរាជំុំាប     ឯពរាងសភាតាវតិងា   ។ 
ច្លតលតិងសឋានខភស់ែំពូលភបំ   ជំុពដាយចាតុមយហារាជិកា 
ធីតារននពឝជាប់ពសបហា    ចំពរោះបលុតាលពោះមាតលី   ។ 
នងពៅពរឿយៗតាវតិងា    ពដើមផទីសសនរបាថំយី 
ទ្ធងំរាជំុំាប បលុតមាតលី    លពោះឥនធពកាសិយលតាស់ពទសន  ។ 
ពីរុណលពោះពុទនអាច ររច្លែ    ពលៅពដាយអតទនយ័ពលចើនលបការ 
នងបានាថ ប់ពហើយពែើតលជោះថ្នវ    បំណងលបាថ្នប ាល់លពោះពុទន  ។ 
លុោះនងបានាថ ប់នូវាថ្ន   ចពលមៀងតណ្ហា ជពលតមតុ 
លបែបពដាយរុណច្នលពោះពុទន   តដលរននពឝបលុតបានពលចៀងពហើយ  ។ 
នងបានលពមពលពៀងនឹងបិតា   ពរៀបចំពសបហាមនិែពនថើយ 
រែរូលបាែដពិតពឃើញពហើយ   មាតលីបលុតពអើយោពហើយណ៎្ហ  ។ 
បញ្ចសិខៈរននពឝបលុត    ពលតែអរបំផុតបានវចឆា 
ពនវឺកាយនងដូចសុរយិា    ាល់លពោះាាថ ាថ បល់ពោះធម៌  ។ 
កាលពនោះលពោះឥនធពសថចយាងមែ   ាល់លពោះមានពជារជាបនថ 
ាែសួរបញ្ញា ផវូវលពោះធម៌    ពទវតាែុោះែរបានអមតៈ   ។ 
ែំណ្ហពរចងចារសូមបញ្ចប់   បរុគលមានភព័ឝពឃើញលបចែស 
រចួផុតចាែទុែខដល់អមតៈ    ផវូវអរយិមរគលបពសើរពហាង  ។ 

ស្លម នក្តចតិតខ្ស្លម េះស្លម នក្តចតិតខ្ស្លម េះ 
ពរងរិតពែើយច្ដរងីច្រឳរា    ពលរោះែថីលបាថ្នប លតូវរោយអស់ 
ពមឃមរីលសទំពរងយំលសពណ្ហោះ   បាតប់ងស់លមស់ពលរោះលរតរូ់ពសបហ៍ ។ 
សបិទនាប លពសបហ៍សបងារសងសមថី  រែរពពចនត៍វងខវីពលកាមពនវឺតខ 
នឹែាយ នថ្នពាយ ោះសយ័លរឥតតែតលប   មនិាយ នចិតថពសបហ៍លបួលតលបាមានរ ។ 
ពរឿងពរែផត់ចិតថមនិលតូវរិតខវី   ពរឿងពរមានថយីមនិរួរពបាែលបាណ 
ែំពោោះពពញឃំុលែមុរំែបាន   សយ័លរពាយ ោះែំុាយ នឲ្ររខំានចិតថ  ។ 
ពបើពសបហ៍ចិតថពរឲ្រពរពៅចុោះ    ច្ថងពលកាយនខុំសពបើពរមនិរិត 
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បានាគ ល់ប៉ែុណតឹ ងបានដឹងរំនិត   រែាជីវតិរិតដល់សុខភាព  ។ 
ច្លពពឈើតណនខាប បល់តូវកាបរ់លំស់   ពបើកាបព់ដើមខភស់លតូវបាែព់ដើមទ្ធប 
ពបើកាបព់ដើមតូចលតូវខូចខាតោភ   លតូវកាបស់ធង់ាធ បមថងមយួៗ  ។ 
ពបើពៅែបុងផធោះច្ថងរោះចូលរចួ    លតូវបិទបងអួចរចួពហើយែំុលពួយ 
ពបើែវិនមនិលអពដាយពៅយ រលួយ   បិទទ្ធឝ រពនោះមយួជួយ ពដាោះបញ្ញា   ។ 
ពដាោះការថ្នប ងំថ្នប ែ់ោវ ែរ់ចនចិតថ   ោវ ែព់ដាយកាបិំតមតុរឺបញ្ញដ  
ោវ ែម់ថងបនថិចតតពដាយឧសាហ៍   ពដាយែថីលជោះថ្នវ សមាយ ទិដឌិ   ។ 

រសខ្ណាេះរសកុរពេះរសខ្ណាេះរសកុរពេះ 
កាលពីលសុែពយើងពឡើងសមផរុពមយ    លបាជញកាវ យជាពមវ ដំពៅសងគម 
ាសនរលត់ជាតិលតូវរលំ   រាក្រសថរងទុែខធំាវ បអ់ស់រាបោ់ន ។ 
ឥឡូវលសុែលពោះវនិសធម៌អាថ៌   លពោះពុទនាសនពសធើរតតរែាយ ន 
ែិពលសរុពំទ័នែមសតព់លសែឃ្លវ ន   លបជារយោនាយ នលពោះវនិ័យ  ។ 
ាសនពផសងៗមានពលចើនអពនែ   ពារពពស់តវែពារពសតឝច្លព 
ងូតទឹែោងបាបឲ្រលជោះចច្លង   អាងំពភវើងហាលច្ថងឲ្រសងួតែិពលស ។ 
លពោះតម៉ែពទវពីរៀបលរបែ់តនវង    ពារពពកាតតលែងជាលពោះពិពសស 
ពរៀបចំពិធីឥតហា នលបតហស   ែូនពៅចាពំចោះតពីតម៉ែ ឪ   ។ 
អពចលែប៍សួលាតអាលកាតឥតខាយ ស  ពរពារពណ្ហស់រហូតឥឡូវ 
ពតើធមវ៌និយ័ច្លដូចពមថចពៅ   ពរឿងរា៉ែ វអាលសូវពែើតជាបនថ  ។ 
ពរឿងពនោះរួរឲ្រសពងឝរច្លែតលង   ទ្ធងំចាស់ទ្ធងំពែយងសទ្ធន ទ្ធល់លែ 
ពរៀនសូលតពូតែតតខឝោះលពោះធម៌   លជុលហសួផវូវលអធ្លវ ែចូ់លអបាយ ។ 

រសឡាញក់្វងរសឡាញក់្វងឲ្យកាត ់រសឡាញខ់លីកាត ់រសឡាញខ់លឲី្យតត 
លសឡាញ់តវងឲ្រកាត់    ជាែំណ្ហតែំុ់បនថ 
រឺតវងតផបែខាងលអ     ែំុបនថអបាយមុខ   ។ 
លសឡាញ់ខវីឲ្រត     ជាតំណចរសលមុែ 
រឺខវីតផបែខាងសុខ     លតូវសលមុែមុខអបាយ   ។ 

រសេះទកឹរសេះទកឹ 
អបែពដើរហាលពលកាមែពតថ ច្ថង   ពងពជើងពងច្ដផាលែហាយ 
ណ្ហមយួពលសែទឹែណ្ហឃ្លវ នបាយ  ណ្ហផវូវែោ៏ង យមនិផុតពាោះ  ។ 
លាបត់តបានជួបនឹងលសោះទឹែ   ថ្នវ ធំពនវឹែមានឈូែដុោះ 
តផវពលចើនទំុខចីលអចលមុោះ    លសោះពនោះជាពឈាយ ោះលសោះនិរឝ ន  ។ 

ក្សវងរកកតសីខុកនងុភពកមមក្សវងរកកតសីខុកនងុភពកមម 
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អាកាសពំុតឆអតពៅពដាយលពោះរយ   សមលុទទ្ធងំឡាយពំុតឆអតពដាយទឹែ 
ចិតថជាអបែមាថ យពំុតឆអតែថីនឹែ   រិតែូនោង ចលពឹែពដាយែថីពមតាថ   ។ 
ពភវើងពំុតដលតឆអតពៅពដាយពឈើង្វប់  ពោភៈពំុសកបព់ដាយែថីលបាថ្នប  
ែិពលសពំុតឆអតពដាយកាមតណ្ហា    មានរបូសង្វា ពំុផុតជរា   ។ 
ពតើឧបាទ្ធនណ្ហមនិលបកាន់   ពតើបញ្ចខននណ្ហាយ នពរាា 
ពតើអារមយណ៍ណ្ហតដលាយ នពវទន   កាលចិតថលាលំាពោែណ្ហាយ នទុែខ ។ 
ពដាយសុខតិចតួចលួចលួងចិតថកាយ  ហាែដូ់ចសបាយពមាហៈបាងំមុខ 
សបាយពភវចខវួនពៅែបុងែងទុែខ   ខំតសឝងរែសុខពៅែបុងភពែមយ  ។ 
រែមវបល់តជាែ់ែណ្ហថ លោលពៅថ    យែទឹែពលាចពៅយ រែផលដំណ្ហំ 
លាបល់អមនិាបពូជលអមនិដា ំ   ឥតពជឿផលែមយរងច់ាលំពោះជួយ   ។ 

សអបក់្តខ្ ម្ េះសអបក់្តខ្ ម្ េះ 
ពដើមដូងពូជដូងពដើមខបុរពូជខបុរ   ពូជមនុសសចិតថពចារពូជខបុរឥតតផវ 
ដាដូំងពូជធំកាវ យជាតឹែតែ   ចងព់រៀនធម៌តដរតតពៅជាបព់ជើង  ។ 
រែរថ្នការពិតភាពពិតជាែត់សថង   ទីណ្ហមានតផសងតតងតតមានពភវើង 
កាលណ្ហដាច់រល់ពទើបពឈើរពលើង  បែសពួែពែើតពឡើងពទើបមានជពមាវ ោះ ។ 
ទំនស់ពលរោះឃ្លវ នបំរនពដើរែថី   បពងកើតពូជភយ័ឥតែថីអនុពលាោះ 
លបាថ្នប បណុរស័ែថិមាសលបាែែិ់តថិយស  បងកជពមាវ ោះពលរោះតតតណ្ហា   ។ 
សអបណ់្ហស់ពឈាយ ោះធមរ៌ែរថ្នពោភៈ  តតចិតថពាយ ោះសយ័លរពៅតតលបាថ្នប  
ឥតដឹងពោភៈជាតួតណ្ហា     រឺែថីលបាថ្នប ពនោះពហើយពោភៈ  ។ 

ហូបរគ្ននក់្តរស់ហូបរគ្ននក់្តរស ់
ចងល់សួលហួសថ្នប ែ់  ចងធំ់ហសួស័ែថិ    អនធ ែព់ោែិយ 
លយមសមវណត ៈ   មនិសយ័លរពបតី    ចងព់នោះឥតនយ័ 
     ពែើតភយ័នពំរឿង ។ 
ពធឝើនំឥតសករ   ផធោះឥតសសរ    សមវឥតពលរឿង 
លចាងំពចាទបាែដី់   ទឹែរងីទូែពែឿង    តផវទំុពលពឿងៗ 
     ពបោះបាតព់លរោះឃ្លវ ន ។ 
ទំុពលកាយពរពបោះ   លែហមពលកាយពលបោះ   ែិពលសរែុរាន 
តាបសដាចសី់ល   ជដិលដាចឈ់ាន   តណ្ហា ពលសែឃ្លវ ន 
     បំរនឥតាថ យ ។ 
អបែមានអបែលែ   ផធោះពឈើផធោះថយ    បបរឬបាយ 
ហូបតតមយួពរោះ   រស់ែំដរកាយ    រួរឲ្រពាែាថ យ 
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     ចំណ្ហយឥតន័យ ។ 
ជីវតិលាលំា   រស់រងពវទន    ជរារាល់ច្ថង 
ែិពលសរុជំាប់   ែបធ់មល៌បច្ព    ឥតខាវ ចវនិយ័ 
     ពោភ ោះភយ័អាសនប ។ 
ចិតថមនុសសឥតភព័ឝ  មានមយួពំុសកប់    មានដបពំុ់លាន់ 
ចងប់ានតតពលចើន   ចពលមើនបចចុបផនប    ជួបទុែខភយ័សវន់ 
     បនព់ខាយ ចអបែតា ។ 
អបែមានសទ្ធន    ហូបចុែដូចាប     បជូាាសន 
ពធឝើបណុរដាែ់បាលត  សង្វឝ តសិែា    តាមែផនួតលមា 
     បញ្ញដ ពោភ ោះនិរឝ ន ។ 

អនណ់ាសគ់ងខ់្របើខលេះបានអនណ់ាសគ់ងខ់្របើខលេះបាន 
លបហុែលតីសអុយរងម់ានពរសវ   ពធឝើនំឥតសកររងម់ានរសជាតិ 
ពៅលែុងឬតលសរងត់តមានញាតិ   រស់ឥតមារយាទញាតិពរលបង្វអ ប់ ។ 
ែូនសវូតឬកាចរងម់ានមាថ យសថី   ពែយងតូចលសដីខុសរងព់រលបាប់ 
ជនលងងព់រលលតងរ់ង់មានពរាថ ប់  ខភស់ហសួលំដាបា់យ នញាតិរាបអ់ាន ។ 
ទឹែថវុែមយួែអឹែផឹែរងប់ាតព់លសែ   សមលុទធំពពែរែផឹែពំុបាន 
ពែើតទ្ធនា់សនមនិរួរលងល់បាណ  ពរពៅនិរឝ នឯងពញៀនតណ្ហា   ។ 
ទលមាភំាញ ែខ់វួនជួនជាជរា    មចចុទ្ធមទ្ធរពបើែទ្ធឝ របចាឆ  
ពបើយល់ធមទ៌្ធនល់ានព់យាងអាតាយ    ពលរោះធមរ៌ែាឥតពរ ើសចាស់ពែយង  ។ 
របស់អនណ់្ហស់រងព់លបើខវោះបាន   ពបើអនស់នថ នរខំានខាវ ងំណ្ហស់ 
មានអឝីតដលលអជាជាងធមល៌ពោះ   រួរដាែម់ានោះរតូរោះរែធម៌   ។ 

អនចិាច  
តលតតលតតពលតងលតាងលតដាងាវ បពហើរ  លរនបានបពណឋើ រសុនខមែដល់ 
ទ្ធញលពួញបាញ់ពបាោះបពង្វា ោះតាមខរល់  បែសភីយ័ខឝល់ដល់ែថីមរណ្ហ  ។ 
ជនព់ឡើងហឺុហាហែត់ហលពលចើនលចែ  ពំុខាវ ចទឹែលសែពាែពលែៀមលសកា 
លតូវអបែពនាទផាថ ចប់ង់សង្វខ រ   យែពធឝើអាហារមចាឆ អស់ឫទនិ  ។ 
ពភវើតពភវើនភាវ ងំភាវ តអ់ត់ាគ ល់ែិពលស  ដឹងថ្នខវួនពចោះចំពណោះពលចើនពិត 
មាសលបាែរ់ែបានមនិលំបាែរិត   ឥតដឹងជីវតិរស់បានប៉ែនុយ ន  ។ 
រស់ពៅសបាយសីុចាយឥតខឝោះ   សីុផលបណុរចាស់សីុអស់ពបាែចាន 
ចងត់លសែបញ្ញជ ទ្ធរអឝីែ៏បាន   ដល់ាវ បត់ចែឋានបានអឝីយែពៅ ។ 

អនលងក់ាមអនលងក់ាម 
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លពោះសងឃាវែ័អងគឯណ្ហ    លុោះបានបញ្ញដ ដល៏បច្ព 
ឆវងអនវងក់ាមពដាយពជារជយ័   តលងញាបញ័់រអឝីនឹងសុខទុែខ  ។ 
ពលរោះបានដល់នូវការអស់ពៅ   ពមាហៈែពតវ តដលជារុែ 
តតងឃំុឃ្លងំជនឥតពរ ើសមខុ   អបែតដលតសឝងសុខែបុងកាមរុណ ។ 

អប់រ ាំចតិតអប់រ ាំចតិត 
របព់ៅយ តដលពភវើងែំពុងពឆោះ   តតងពឆោះអបែកាន់ជាបម់និតលង 
ពលបៀបដូចពភវើងកាមរួរសញបត់សញង   ពឆោះងំាយ នតផសងតតងដុតសតឝ  ។ 
ពាយាមពឃើញពទ្ធសរបស់ោ   ពទើបអាចរាងំរានូវវបិតថិ 
ពភវើងកាមផថល់ទុែខជាសមាង ត់   អបែជួយ ែមាច ត់រឺលពោះធម៌   ។ 
ការអបរ់ចិំតថសំខានច់្លែ    មានការលពួយភយ័ឬពលតែអរ 
លសឡាញ់ឬសអបព់សងៀមញាបញ័់រ   ថ្នវ លអែែ់ែរពលរោះមានចិតថ  ។ 
ពៅែបុងពពលណ្ហែចិ៏តថមាន   អាចអបរ់បំានមនិភយ័ភិត 
មនិលពួយពដើរខចីឬសំុចិតថ    អបែពផសងមែរិតតែលំអ   ។ 
ពឃើញថ្នរបូជាធ្លតុមនិដឹង   តចែដាចព់ចញភងឹពីនមធម៌ 
អបែមានបញ្ញដ មិនញាបញ័់រ   ពៅពពលពោែធមប៌៉ែោះរល់លតូវ  ។ 
អបែោវ តទុែខវួនដូចាែសព   ពរឿងលសឡាញ់សអបា់បអ់ាលសូវ 
រឺចិតថប៉ែពុណ្ហត ោះដឹងខុសលតូវ    ពនោះឯងជាផវូវពៅនិរឝ ន   ។ 

  
អប់រ ាំបញ្ញអប់រ ាំបញ្ញ  

តថមធមល៌អៗឲ្រជីវតិ    អបរ់រំំនិតកាមលតូវកាត់ 
ចពលមើនពមតាថ ពពៀរលតូវបាត់    សូររតសងែមាច តអ់ននកា   ។ 
ជនខឝោះាយ រតី   ពរលឬពធឝើអឝី    អលបិយអាតាយ  
ពពលជួបពលាោះថ្នប ែ់  ដូចខាឝ ែព់នលតា    ពដើរតាមមាា៌ 
     ពិតជាធ្លវ ែផ់វូវ ។ 
ជនអាបល់បាជាញ    ជីវតិពមាហា    រិតការមនិលតូវ 
ដូចទ្ធងំខាឝ ែត់ភបែ   ទូលតរែពដើរពៅ    ទ្ធងំមនិដឹងផវូវ 
     ថ្នលតូវពៅណ្ហ ។ 
ពលរោះពហតុដូពចបោះ   មនិលតូវលបតហស    លតូវពចោះសិែា 
ពសពរបឲ់្រសម   អបរ់បំញ្ញដ     ពដើរតាមមាា៌ 
     អដឌងគិែមរគ ។ 

អរណុពណ៌មាសអរណុពណ៌មាស 
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អរណុពណ៌មាសជោះរសយី    ពលើលសីបាទៈសុមនែូដា 
ជានិមយតិពដើមលពោះសុរយិា    យា៉ែ ងណ្ហពយានិពាែ៏យា៉ែ ងពនោះតដរ ។ 
មរគអងគលបាបីំដូចលពោះសុរយិា   ែមាច តអ់ននកាចិនថ ខុស 
ជាទីសងឃមឹច្នជនលសីលបុស   ពមើលចុោះសលមស់មនសិការ  ។ 

អវស្លនកថាអវស្លនកថា 
បទពិចារណ្ហខញុ ំចារចង    ពលចើនច្ថងែនវងចងភាសិត 
តាមតដលខញុ ំធ្លវ បអ់ានខញុ ំធ្លវ បរិ់ត   របួរមួរំនិតបណឍិ តលបាជញ   ។ 
ភាសិតជាឃ្លវ ងំច្នបញ្ញដ     សិែាពហើយរិតពិតជាអាច 
យល់ពរឿងជីវតិចិតថសាញ ច   ឧបសរគមនិខាវ ច ខាវ ចតតបាប  ។ 
ភាសិតនចិំតថឲ្ររែីរាយ    ដូចទឹែមខុមាថ យមនិពចោះាប 
ពរលពដាយអតទនយ័ជាដរ៏ាប   មានចងជាកាពរែំណ្ហពរតខយរ  ។ 
សុភាសិតតផអមពិពសសណ្ហស់   តផអមលសីលអលអោះពភវចឪ តម៉ែ 
ពបើតផអមភាសិតចិតថបានតលា   ពឃើញរុណឪ តម៉ែចាស់លែតឡត  ។ 
សុភាសិតពិតមិតថែលាណ   ដាែព់ៅែបុងលបាណបានឲ្រតឆអត 
មនិឲ្រពោភលនហ់សួលពំពខតថ   នខំភស់លតតដតពដាយរុណធម៌  ។ 
សុភាសិតពិតពរលលបពៅ   តផអមពលើសអំពៅនិងលសីលអ 
សុភាសិតពិតច្ថវបវរ    លំអកាយចិតថពិតពថកើងថ្នក ន  ។ 
បទពិចារណ្ហចារភាសិត    មាននយ័ពលៅលអិតសលមាបអ់ាន 
ខញុ ំសូមបងគំបនធន់លបាណ    សូមឲ្រអបែអានបានសុខពហាង  ។ 

អវស្លនកថាអវស្លនកថា 
បណឍិ តនិងរលលបាជញនិងពមវ    ដូចសនិងពមយ លសមណ៍និងអាប 
ពិពសសដូចជាបណុរនិងបាប   ពបើបណុរបាែ់ាវ បបាបលែញី  ។ 
ខញុ ំបានពរៀបរាបភ់ាជ បអ់តទអាថ៌   ចងលែងខវឹមារសពងខបខវី 
ពលើែជូនពោែអបែចាស់ពែយងែថី   មតិថភែថិលបុសលសីលបណីផង  ។ 
ខញុ ំយល់យា៉ែ ងណ្ហថ្នយា៉ែ ងហបឹង   ពចោះតិចខំលបឹងចាបព់ដាតលែង 
អតាទ ធិបាយលាយចំណង   យែបណុរចមផងប៉ែងពលើែជូន  ។ 

អាកាសអាកាស 
សុខពោែិយ   បានអឝីៗ    លតឹមមយួលា 
សុខធមាយ     លរបព់វោ    រហូតពលតើយ 
ចងព់រចទុែខ   ែំុសលមុែ    ពរឿងពែៀែពែើយ 
ពរៀនធមព៌ហើយ   ែំុលពពងើយ    លតូវពចោះតលែង ។ 
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អារកកប់ាតល់អអារកកប់ាតល់អ 
សមលុទលរបរ់ដូវទឹែលតូវតតច្លប   ពភវើងពទ្ធោះយបច់្ថងពឆោះលតូវតតពៅថ  
មានជាតិែំពណើ តលតូវទុែខហយងពៅ   ច្ហអស់ែូនពៅពែើតលតូវតតាវ ប់  ។ 
ពហតុពនោះរស់ពៅលតូវែំុលបមាទ   លបលពឹតថលអាអ តលតូវតាមផវូវចាប់ 
ាងតតែុសលរហូតដល់ាវ ប់   ចូររងច់ាាំថ ប់ចាបចំ់ណ្ហំទុែ  ។ 
លបលពឹតថដូចសតឝបាតប់ង់មនុសសធម៌  បពងកើតវែឹវរបាតស់នថិសុខ 
លបលពឹតថតាមរលរពមៀលចូលរុែ   ឲ្រពរពែើតទុែខមខុពោភ ោះអបាយ  ។ 
លបលពឹតថភតូភរបាតប់ង់សចចៈ   លបលពឹតថលួចោែប់ាតភ់ាពលសស់លាយ 
លបលពឹតថផិតែផតចូ់លែផនួមហនថរាយ  ពលរោះចងស់បាយឥតាថ យែិតថិយស ។ 
បងកទំនស់បាត់អស់មតិថភាព   លបលពឹតថពថ្នែទ្ធបបាត់ភាពខភងខ់ភស់ 
ជាបព់ទ្ធសមានទុែខមខុបាតស់លមស់  ជីវតិពៅរស់បាតអ់ស់ពសរ ី  ។ 
លបលពឹតថសុចរតិឥតពៅថ លែហាយ   បណុរទ្ធនឥតាថ យចំណ្ហយមាននយ័ 
ពលបៀបដូចែំណបែ់បទុ់ែែបុងដី   ែបុងនពោែិយឥតភយនថរាយ  ។ 

អារកក់ខ្រាេះលអអារកក់ខ្រាេះលអ 
ពដើមពឈើលអលសស់ពលរោះលតួយនិងសវឹែ  ពពលតផវសននឹែសវឹែលតូវលជុោះអស់ 
ពឈើតដលតផវពលចើន ពលចើនបងស់លមស់  ពរពបោះតផវអស់ពៅសល់តតតមែ  ។ 
ដំរមីាឌធំាច់ដំុលទលុែ    ាវ បព់លរោះតតភវុែនទុំែខសពងឝរ 
សតឝខាវ អងអ់ាចកាចខាវ ងំអពនែ   ាវ បព់លរោះតតតសផែលអឯែរួរាប់ ។ 
អបែលែភារពលចើនាវ បព់លរោះអតឃ់្លវ ន  ចំតណែអបែមានខវោះាវ បព់លរោះលទពរ 
បំណ្ហចនឹ់ងលែឲ្រលអញាតិរាប ់   បំណ្ហចម់ានលទពរឲ្រជាបសី់លទ្ធន ។ 
សមផតថិពោែិយលបច្ពរួរាប់   ចំតណែអរយិលទពររែអឝីដូចាយ ន 
ជនណ្ហបានពហើយពសផ ើយទុែខលាែឃ្លវ ន  រួរែំុបំរនពដាយាយ នពមតាថ   ។ 
លទពរបានពដាយធមលំ៌អជីវតិ   មាច ស់មានរំនិតរិតពដាយបញ្ញដ  
ពធឝើបណុរដាែ់ទ្ធនមានសីលលអថ្នវ    រងដ់ល់លបាថ្នប រឺលពោះនិរឝ ន  ។ 

អាគមផស ាំអាយសូអាគមផស ាំអាយសូ 
ោពយាបែផ់ាតប់នាតព់ពែ   ចក្រនធ យាងមែបំភវតឺផនដី 
សពនស ើមែធ៏្លវ ែែ់បុងពពលរាលតី   ពឈើោស់លតួយថយីជលមុោះសវឹែចាស់ ។ 
ជំពនរលតជាែធ់្លវ ែព់ពលជិតភវឺ   លងល់ែម់និឮមានរ់ង្វវដាស់ 
ពែយងកានត់តធំខញុ ំកានត់តចាស់   ទ្ធរែពែើតផាវ ស់ចាស់ាវ បព់ពញដី ។ 
សបាយនឹងវយ័ពែយងខចីពាភា   ពភវចរិតជរាយែជាចំណី 
នឹងមានច្ថងមយួាវ បច់ាបភ់ពថយី   បាបែថីបណុរែថីែមយអបែចាតត់ចង  ។ 
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ពីតូចដល់ធំងំពដាយែងឝល់   ែបុងចិតថឥតខរល់ពភវើងពឆោះឥតតផសង 
ថ្នែូនពៅតូចលំបាែខវួនឯង   ដល់ធំសឝោះតសឝងជួយ ឯងវញិពហើយ ។ 
ពសចែថីសងឃមឹបានលតឹមខែចិតថ   ែូនខញុ ំធំពិតធំឥតពកាោះពលតើយ 
ធំលបត់ម៉ែឪ ែបប់ាតអ់ស់ពហើយ   ឳ ! មាច ស់ច្ថវពអើយធំហួសពឹងបាន ។ 
ែូនតូចលពួយតូចែូនធំលពួយធំ   ែូនពពញលែមុំលពួយនឹងតថលបាណ 
ឯែូនែំពោោះពាោះតតនឹងខាន   ចូលផធោះពថយើរមា៉ែ នបានពរឿងតតមថង  ។ 
លែមុពំលងខវួនជាមយួែំពោោះ   លជុលខូចខវួនអស់អបែណ្ហចមវង 
ខុសទ្ធងំពមបាលបហាររភផ៌ង   ខុសធងនែ់នវងពលរោះលងរំ់និត  ។ 
សបាយនឹងលាសង្វា នឹងលសី   ឆវងពរារអលបិយអស់នយ័ជីវតិ 
មនុសសមានតច្មវពហតុអឝីមនិរិត   បពនទ ែជីវតិដូចជាតលផងពលង  ។ 
ចងត់ពមកើងលបាណឲ្របានខភងខ់ភស់   តតលតូវអាប់យសពលរោះតតទ្ធស់តទង 
ពរឿងរែីរាលធំរតឹតតវពងឝង    ាវ បដ់ល់ពរឯងពលរោះសមថីពថ្នវ ស ។ 
សមថហីសួលបាជញអាចបណ្ហថ លភយ័   សមថឥីតនយ័តច្មវធ្លវ ែចុ់ោះ 
សមថពីរាយរាយបណ្ហថ លែំហុស   លបាជញឥតសពនថ សពលាោះពលរោះសមថី ។ 
ទំនស់តបែបាែធ់្លវ ែដ់ល់អនថរាយ   ខំាងពីនយខូចាយ នសល់អឝី 
ខូចពឈាយ ោះមថងពហើយពំុង្វយតែថយី   លរបអ់បែពដើរែថីាយ នអបែណ្ហលអ  ។ 
រស់ពៅពៅមែឥតាគ ល់ទីតាងំ   តវែពៅនឹងោប ងំឥតាគ ល់សមវ 
តឆកពដែពលើលសូវឥតាគ ល់អងករ   រស់នឹងលពោះធមព៌ៅតតទ្ធស់ាប   ។ 
សតឝពហើរតាមខរល់ឥតាគ ល់ពវហា  លតីែបុងជលាឥតាគ ល់រង្វគ  
ជពនវនរែុដីឥតាគ ល់ពសុធ្ល   រស់រងពវទនមនិាគ ល់ែថីទុែខ  ។ 
ោលវដឋសងារមិនអាចពរៀបរាប់   សុទនសឹងតតធ្លវ បជ់ាមាថ យ ឪពុែ 
ឥឡូវតលងាគ ល់ចិតថពៅថ ររុែ   លបោងំទល់មុខបែុរែុាសន  ។ 
ខំយែឈបោះចាញ់អញឥតពលើែតលង  សូមផឈីាមឯងែឥ៏តពមតាថ  
សុខចិតថអារាចព់ៅជូនសតឝខាវ    ឲ្រតតអាតាយ បានឈបោះមយួលា  ។ 
យែឈបោះចាញ់ាប បានលបពយាជនអ៍ឝី  ឈបោះអបែដច្ទនពំពៀរពវរា 
ពបើឈបោះខវួនឯងពនោះពទើបលអជា   សុខលរបព់វោជីវតិលបិមលបិយ  ។ 
សនសែុំសលបានផលបុណរស័ែថិ   សនសមំាសលបាែប់ានថ្នប ែព់សដឌី 
សនសចំាែរ់ែុបានទុែខលពួយភយ័   ាវ បព់ៅអវចីិពលរោះសនសខុំស  ។ 
សូមធមព៌មតាថ ពោែែំុបំពភវច   តាមជាបជ់ានិចចនឹងជនលសីលបុស 
សូមឲ្រពទ្ធសៈដាែខ់វួនទ្ធបចុោះ   ែំុនែំំហុសដល់ជនលរប់ាប   ។ 
ពធឝើរថវងខ់វោះចាស់ជាលបច្ព    ពរលពលចើនឥតនយ័នពំរនិនធ  
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លតពចៀែឮចាស់ឥតខឝោះមយួឃ្លវ    ពហតុហសួពណ៌នពធឝើថវងសិ់នពៅ ។ 
មាតអ់បែដច្ទពំុអាចនឹងឃ្លត់   លតូវមានអំណតស់តិតាងំពៅ 
សំពឡងពយើងលអពរឿងហសួជពលត   ពធឝើរសិនពៅែំុអាលឮមាត់  ។ 
សូមធមអំ៌ណត់ពទ័នធមអំ៌ណ្ហច   ពទ័នធមព៌កាងកាចធមល៌ឝីងជូរចត់ 
ធមច៌ាែរ់ែុាប ែបុងសងារវដថ   សូមធមអំ៌ណត់ហ ុមពទ័នឲ្រជិត  ។ 
សូមដួងចក្រនធ ជួយ ជាបញ្ញដ    សូមដួងតារាជួយ ជារំនិត 
សូមដងរិរជួីយ បាងំឲ្រជិត   ឲ្រអំណតពិ់តផុតពីអនថរាយ  ។ 
សូមលពោះោពយាជួយ ែមាវ ងំចិតថ   សូមលពោះអាទិតរជួយ ែមាវ ងំកាយ 
សូមលពោះអរគីជួយ ពីចមាង យ    សលតូវឲ្រកាវ យជាែងការររ  ។ 
សូមលពោះធរណីជួយ ពរៀបចាតត់ចង   សូមលពោះសូររតសងបំភវលឺរបល់ា 
សូមឲ្រធមយជាតិជាញាតិនឹងាប    សូមលពោះរង្វគ ជួយ លរបទិ់សទី  ។ 
ឲ្រពខាយ ចែបុងពលៅខវបខាវ ចលពោះរុណ   សូមលពោះពិរណុជួយ លបសិទនី 
ឲ្រធមព៌កាងកាចែបែ់បុងធរណី   ឳម លបសិទនី វ.ិសុ.អ   ។ 

អាងអវីអាងអវី?? 
ពសចែថីពាយាមនិងចិតថអំណត់   ជាលរូបង្វា តឲ់្រពយើងចំណ្ហំ 
ពបើមនិាងលអជាបជ់ាលបចា ំ   រស់រាបរ់យោប ែំឥ៏តមាននយ័  ។ 
លានត់តរែរពិតរែាពំុបាន   ពតើឲ្រសនថ នសងឃមឹពលើអឝី 
ឬអាងចាស់ាវ បច់ាបែំ់ពណើ តថយី   ចុោះាវ បព់ែយងវយ័ពនោះអាងអឝីតដរ  ។ 

អានសិងសទ្ធន 
ជនតដលបានឲ្របាយទឹែធនធ្លន   អានិសងសទ្ធនមានលបាយំា៉ែ ងពិត 
ទីមយួជាទីលសឡាញ់ាបចិ់តថ   ដល់ជនពលចើនពិតមលូមិតថចូលមែ ។ 
ទីពីរអបែសងប់ជាសបផរុស    ឥតមានពទើសទ្ធស់រតមងរបរ់ែ 
ទីបីែិតថិសពធតដលបានាងមែ   នយំែពែរ ថិ៍ពឈាយ ោះពីពរាោះាយពៅ ។ 
ទីបនួមនិបានលបាសចាែធមព៌ាោះ   ធមជ៌ាលរហសទមានសីលជាបព់ៅ 
ទីលបាលុំោះតបែរាងកាយាវ បព់ៅ   រតមងនផំវូវពៅសុរតិភព  ។ 

អានសិងសបណុយ ទ្ធនអានសិងសបណុយ ទ្ធន 
រកីារពធឝើទ្ធន   ពធឝើបានជាាភ ន    ឈានពៅសួរ៌សុខ 
ពធឝើបានជាទុន   ទុែពៅជាតិមុខ    ពែើតែបុងសមផែុ 
     សមផតថិពភារលទពរ ។ 
ទ្ធនមានអងគបី   ឲ្រផលលកាស់ច្លែ   លបពសើររួរាប់ 
ទីមយួពទយរធម៌   សមរួរដល់លទពរ   ទីពីរពនោះភាជ ប់ 
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     នឹងចិតថលជោះថ្នវ  ។ 
រឯីទីបី    អបែទទួលពទ-    យរធមព៌នោះណ្ហ 
បរបិណ៌ូពដាយរុណ  ពទើបញុាងំផោ    អានិសងា 
     ច្ថវថ្នវ ែនវង ។ 
ពទ្ធោះបីមានលទពរ   តតមនិបានភាជ ប់    អងគបីពនោះផង 
ពធឝើពលចើនយា៉ែ ងណ្ហ  តតខុសរនវង    ពលចើនតតពៅហយង 
     ផលពំុបានាប ់។ 
អបែពាយបុណរចាស់  ពែើតមែលបទោះ    ពលើរំនរលទពរ 
តតមនិពចោះពលបើ   ពដាយផវូវរួរាប់    មខុតតអភព័ឝ 
     ែបុងជាតិខាងមុខ ។ 
អបែាងបណុរថយី   មានពីរអតទន័យ    ពផសងទ្ធងំែថីសុខ 
អបែមយួាងែមយ   ជាលទពរែបទុ់ែ    ែបត់សីុចុែ 
     ទុែចាយជាតិថយី ។ 
អបែាងមា៉ែងពទៀត  ពលរោះលោះបងជ់ាតិ   ពចញចាែភពបី 
លបាថ្នប និរឝ ន   ឋានសុខសិរ ី    ឥតមានសុខអឝី 
     អាចពលបៀបផធឹមបាន ។ 

អានសិងសសលីអានសិងសសលី 
សីលជាែមយលអ   សីលជារុណធម៌   ខភងខ់ភស់ឧតថម 
អបែតដលលបលពឹតថ   រំនិតស័ែថិសម    ពនោះសីលនឹងន ំ
     ដាែដ់ល់សួរ៌សុខ ។ 
សីលជាពំនឹង   ពំនែរ់ែពឹ់ង    ជាពលរឿងនមំខុ 
ជាទីអាលស័យ   ការររែថីសុខ    រចួផុតចាែរុែ 
     ច្នថវុែអបាយ ។ 
សីលលអពនោះណ្ហ   ពទ្ធោះអលង្វក រ    លសស់លអពឆើតោយ 
តដលលពោះរាជា   លបដាបអ់ងគកាយ   រងព់ៅចាញ់ោង យ 
     មនិលអដូចសីល ។ 
សីលែមាច តភ់័យ   រែីរាយលបច្ព    ជលមោះមនធិល 
ែថីពៅថ លែហាយ   ែក៏ាតផ់ាថ ចផ់ថិល    អានិសងសសីល 
     សុខសងបច់្លែតលង ។ 

អាសរូចតិតមាត យអាសរូចតិតមាត យ 
ពពលែូនពែើតមែតម៉ែសបាយ   ពទ្ធោះអតល់បាែច់ាយមនិពចញសថី 
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សីុឈបួលពធឝើការលបឹងតរែដី    លំបាែពមថចែថីឥតមានថងូរ  ។ 
ទទូរលែមាពៅហាលច្ថង    យែច្ដជូតពញើសតដលោហូរ 
ពពលនឹែដល់ែូនចិតថទន់ពទ្ធរ   ពញើសហូរមនិពសយើចិតថលសឡាញ់  ។ 
មានពរសួរថ្នខំអឝីពមវ៉ែោះ    ច្ថងពៅថ សឹងពឆោះមនិពចោះចាញ់ 
តម៉ែពឆវើយថ្នពលរោះែូនសមាវ ញ់   រិតកាញ់រែលបាែែំុ់ចងត់លា  ។ 
ពធឝើពមថចែូនខញុ ំែំលរឪ    តាងំតតពីពៅែបុងពរោះតម៉ែ 
ខញុ ំលបឹងចិញ្ច ឹមបីបាចត់ថ    រហូតទ្ធល់តតឥឡូវពនោះ   ។ 
ពពលពនោះែូនខញុ ំពពញែំពោោះ   របូរាងលសស់បស់មនិសំរិស 
ខញុ ំបានទិញែង់ឲ្រែូនជិោះ    ខញុ ំរោិះែំណ្ហញ់តតមាតឯ់ង   ។ 
ខញុ ំឲ្រែូនពរៀនដល់ថ្នប ែ់ខភស់   ពដើមផែូីនរស់ខញុ ំលបឹងតលបង 
ពធឝើការរាល់ច្ថងខញុ ំរតអង    ខាវ ចតលែងតតែូនលបឡងធ្លវ ែ់  ។ 
តម៉ែពឆវើយពរៀបរាបពី់ែូនាត់    ចិតថតម៉ែមនិលរតពី់ែូនជាែ់ 
ចិតថតម៉ែដូចទឹែហូរទមាវ ែ់    ហូរឥតមានទ្ធែរ់ែែូនលបុស  ។ 
ែូនលបឡងធ្លវ ែត់ម៉ែសវុតចិតថ   អាណិតថ្នែូនឥតែំហុស 
ែូនាតពូ់តែឥតមានខុស    តតពលរោះែូនលបុសអតល់បាែសូ់ែ  ។ 
តាមពិតែូនាតោ់ខជិលពរៀន   រវល់តតពញៀនពលរឿងពាយ ែពលាែ 
តម៉ែខំពធឝើការតបែពញើសពជាែ   ែូនាតព់ែើតពរារមនិដឹងខវួន  ។ 
ែូនរតឹតតសគមតម៉ែពខាវ ចចិតថ    អាណិតថ្នែូនខំពរៀនផធួន 
ែូនពចញបាត់ៗ ពដាយបិទពួន   ែុហែតម៉ែខវួនថ្នពរៀនឈបួល  ។ 
តម៉ែខំរែលបាែ់ឲ្រែូនពរៀន    លបិតពលបៀនដាបំាយពរៀបសលមួល 
ច្លែតលងជាងខញុ ំតដលពរជួល   ពឃើញែូនមនិលសួលនចូំលពពទរ ។ 
លាកាលលរតប់ថីតម៉ែមនិសវុត   លានត់តលសយុតចិតថលសពឡត 
ពពលពនោះដឹងថ្នែូនពែើតពអដស៍   តម៉ែសវុតចូលពពទរឈប់ពរលសថី  ។ 

អាំខ្ណាយធមមជាត ិ
ពែើតមែជាមនុសសខភស់ពលរោះរុណធម៌  បារមតីាងំរភ៌បាបែមយលតូវកាត់ 
លបសូតចាែភពនិរឝ នសមផតថិ   មនុសសលតូវហឝឹែហាតព់ទើបបានលបពសើរ ។ 

អនកខ្កើតក្តងស្លល ប់អនកខ្កើតក្តងស្លល ប ់
មានតិចពលបើតិចឥតពភវចសំចយ័   មានពលចើនធ្លវ បច់្ដាបច្លបតលងរិត 
ពពលមានលទពរពលចើនចពលមើនមា៉ែ ែមតិថ  តភបែពមើលពឃើញពិតតតរិតមនិលតូវ ។ 
ទូែធំពកាថ ងធំមានភបមំានលាែ់   លចាងំពលជាោះទឹែធ្លវ ែម់ានរាែម់ានពលៅ 
មានអបែដំពណើ រពទើបពែើតជាផវូវ   ពនវឺចាងំលតូវពទើបពែើតលសពមាល  ។ 
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ពសចែថីហងួតហងតតងនែំងឝល់   របស់សំណល់ពសសសល់ពទើបពចាល 
តលែងពៅមនិដល់ោយពាបំពបាល   រពបើែទ្ធឝ រពលកាលពទើបពាោពចញ  ។ 
មានរបូមានទុែខាយ នសុខឥតដឹង   មវុងឹពហើយមខុរងឹលបឹងរែចំពណញ 
ពែើតមែតតខវួនពហើយាវ បព់ៅវញិ   ពតើផលចំពណញពនោះពៅលតងណ់្ហ ។ 
អបែពែើតតតងាវ បជ់ាចាបធ់មយជាតិ  ជួបពហើយតតងឃ្លវ តជាពរឿងធមយតា 
ពបើជួបសបាយលរតត់តងពខាវ ចផា  រែរអនិចាច តលបថ្នមនិពទៀង  ។ 

អនកចាក្តខ្ថេះអនកចាក្តខ្ថេះ 
ពរឿងចាស់ឬពែយងអាលស័យពលើវយ័   ពរៀនធមវ៌និ័យអាលស័យបញ្ញដ  
ពចោះចាតិំចពលចើនជាពរឿងធមយតា   ពរឿងតដលអាច រររឺការលបតិបតថិ  ។ 
ពចោះចារំតម់ាតល់បាែដលអរួរ   ពចោះពឆវើយពចោះសួរលពោះធមប៌រយិតថិ 
ពនោះពៅលអចំលអសមពពែកាថ ត់   តតការលបតិបតថិែំុអាលទ្ធនថ់្ន  ។ 
តផតិមានអបែពចោះតលមោិះតតមាត់   តតការអនុវតថលបាែដឥតការ 
ឥតបានលបពយាជនឥ៍តមានខវឹមារ  ពនោះពោែពៅថ្នអបែចាតតពថោះ  ។ 
ជនជាបណឍិ តពចោះរិតពចោះថ្ន   ពចោះចាធំមអ៌ាថឥ៌តមានលបតហស 
ពាយាមលបតិបតថិតាមធមត៌ដលពចោះ  ឥតបងចំ់ពណោះពៅពចោះលបាែដ  ។ 
រែរបញ្ញដ ជារែរឧតថម    ពចោះឥតបនវំពភារផលឥតខសត់ 
ពទ្ធោះពៅទីណ្ហែ៏មានអំណត់   មរគផលលបាែដរងត់តនឹងបាន  ។ 

អនកធាំពិតអនកធាំពិត 
អបែធំពិត    ចិតថមទិុតា    ោចាសុនធរ ៍
អបែធំពិត    ចិតថបណុរ    លពោះរុណច្លែ 
អបែធំពិត    ចិតថរងុពរាចន៍    ដូចចរច្ណ 
អបែធំពិត    ចិតថច្ថវ     សមថទីន់ ។ 
អបែធំពិត    ចិតថកាវ ហាន    បានជមបោះ 
អបែធំពិត    ចិតថលោះ     វពិសសលន់ 
អបែធំពិត    ចិតថលតជាែ់    ពចោះអតធ់ន់ 
អបែធំពិត    ចិតថធងន់     មនថលពោះលពហយ ។ 
អបែធំពិត    ចិតថអនុពលាោះ    រស់អស់រាក្រសថ 
អបែធំពិត    ចិតថមាស    រាក្រសថជួបជំុ 
អបែធំពិត    ចិតថពទរថ     រែាឃំុ 
អបែធំពិត    ចិតថលពហយ    និយមពលបាស ។ 
អបែធំពិត    ចិតថពទៀងលតង់    ផចងោ់ចា 
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អបែធំពិត    ចិតថថ្នវ      ច្ថវសពនថ ស 
អបែធំពិត    ចិតថទូោយ    ោង យពីខុស 
អបែធំពិត    ចិតថសពនថ ស    ពលបាសលបណី ។ 
អបែធំពិត    ចិតថសងបា់ង ត់    ែមាច តព់លកាធ 
អបែធំពិត    ចិតថសវូត    ពាលតសិរ ី
អបែធំពិត    ចិតថសទ្ធន     លបជាលបិយ 
អបែធំពិត    ចិតថខនថី     ជយ័ជមបោះ ។ 
អបែធំពិត    ចិតថមានរុណ    ធងនា់សន 
អបែធំពិត    ចិតថពមតាថ     សចាច លោះ 
អបែធំពិត    ចិតថែរណុ្ហ    បិតារាក្រសថ 
អបែធំពិត    ចិតថលជោះ     លោះលចតណន ។ 
អបែធំពិត    ចិតថជាធំ    លពហយវហិារ 
អបែធំពិត    ចិតថជា     ោសំតណន 
អបែធំពិត    ចិតថអបរ់ ំ    ពំុចាែតដន 
អបែធំពិត    ចិតថតមន    តសនវចិិលត ។ 
អបែធំពិត    ចិតថលរបល់រង    ប៉ែងាមរគី 
អបែធំពិត    ចិតថជីវ ិ៍     ធីផលិត 
អបែធំពិត    ចិតថជាសងឃ    មនិបងស់តរ 
អបែធំពិត    ចិតថជាែសលត    សមផតថិជាតិ ។ 
អបែធំពិត    ចិតថលបពសើរ    ដំពណើ រែានថ 
អបែធំពិត    ចិតថបាន    រាបអ់ានញាតិ 
អបែធំពិត    ចិតថខភងខ់ភស់    រស់មារយាទ 
អបែធំពិត    ចិតថរិតជាតិ    មនិពឆវៀតមាន ។ 
អបែធំពិត    ចិតថលបច្ព    ច្លពរៀនធម៌ 
អបែធំពិត    ចិតថលអ     ែាងាភ ន 
អបែធំពិត    ចិតថឧតថម    សមសីលទ្ធន 
អបែធំពិត    ចិតថរិតមាន    មានសងគម ។ 
អបែធំពិត    ចិតថអំណត់    មានអំណ្ហច 
អបែធំពិត    ចិតថខាវ ច    ខាវ ចរាក្រសថយំ 
អបែធំពិត    ចិតថមានលពោះ    រាក្រសថបងខំ 
អបែធំពិត    រិតពធឝើខញុ ំ    ធំពិតពហាង ។ 
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ឥតចាំណងខ្ជើងឥតចាំណងខ្ជើង 
ពៅពពលខវួនឯងលបលពឹតថខុស   តតងតតអតព់ទ្ធសពធឝើមិនដឹង 
ពបើអបែដច្ទខុសអញ្ច ឹង    លបកានចិ់តថខឹងាយ នពមតាថ   ។ 
ពនោះែជ៏ាពទ្ធសច្នពោភចិតថ   លសឡាញ់ជាប់សអិតរបូអនតាថ  
ពភវចរិតខននលបាចំាលំបហារ    ពែើតាវ បព់លចើនារឥតបានរិត  ។ 
ចិតថពអើយែំុយំែំុឈចឺាប់    វញិ្ញដ ណតតងលបាបព់រឿងមនិពិត 
សុខទុែខមានតតែបុងការរិត   រួរទុែជីវតិដូចចណ្ហឍ ល   ។ 

ឥតសលីឥតសលី 
លែហមជិតភវឮឺមាតសំុ់សីល   តតមាតរ់អិលពចញពីដំពណែ 
យបម់ញិយល់សបថិពភវចចាែែ់នធុយពលខ  រវល់តតពដែពភវចចាែ់ខធងត់ស  ។ 
លែហមជិតភវឮឺមាតសំុ់សីល   ភវពឺភវៀងរអិលអបែខិលែំុតែផរ 
លតីពឡើងពលចើនណ្ហស់ពៅតាមភវតឺលស  ខញុ ំពំុហា នតែផរលានត់តពលបើពរ  ។ 
លែហមជិតភវឮឺមាតសំុ់សីល   ែំុមាតរ់អិលតាមពតៀមកាពហឝ 
ពពលពពញមយួលពឹែរឭែតតពដើមពរ   ាយ នពពលទំពនរពរៀនពទធមអ៌ាថ៌  ។ 
ច្ថងសីលមសលិមញិពឃើញពចញពីវតថ  ពរលថ្នពនឿយហតម់ាតធំុ់សុរា 
ពរឿងពនោះរួរសវុតលសយុតចិនថ    យែមែុដពទវតារែព់ៅអវចីិ  ។ 

ឳ ឳ !!  ខលនួខ្ុាំខ្អើយខលនួខ្ុាំខ្អើយ 
លពោះចនធពាចរលំអលពឹែសច្លព   ពឃើញសល់តតដីរាលតីយប់ាង ត់ 
ពពែមែបាងំលពោះចនធែប៏ាត់   ែមាច តរ់សយីតដនដីច្លពអស់  ។ 
ដំណ្ហដំាមំយួចិតថចងប់ានពីរ   ខំលបឹងសំភដីាែជី់ឲ្រោស់ 
តថមជាតិរីមឲី្រពៅតតលសស់   សល់តតសលមស់ពខាោះអស់ជីវជាតិ ។ 
ទទួលទ្ធនពៅពរារពែើតពលចើនពឡើង   លែពោះែព៏សថើងធំធ្លតត់តមាឌ 
ពរោះពវៀនពឡើងសអិតលទូងតណនចពងអៀត  សមាភ ធឈាមពឡើងរួរឲ្រសពងឝរ  ។ 
លតជាែច់្ដពជើងខវួនពឡើងញាបញ័់រ   រយួែញ្ច ឹងែពហើយលសោងំតភបែ 
រង្វពលសៀវលពឺឈចឺង់តតពដែ   ចូលដល់ដំពណែពដែែ៏មនិលែ់  ។ 
ពលបថ្នប ពំលចើនលជុលពុលខូចទ្ធងំពថវើម  ថប់ៗ ដពងាើមចិតថពផថើមវវីែ់ 
ពបោះដូងចុោះពខាយញ័រដូចពររែ់   ពពលពដែមនិលែដ់ាែ់ថ្នប ពំដែតថម ។ 
ាចព់ឡើងលទលុែមខុដូចពរតហែ   តតរួរចតមវែតផបែទឹែពនមតផអម 
ឈាមពលើសជាតិច្លបមែច្លបតនទម  លតូវហូបតឡមៗាបៗឲ្រណ្ហស់ ។ 
ឈសឺពឝសរច្សស ែពសៀតាយសុស  ឈរឺតព់ឡើងចុោះដូចជាពរដាស់ 
ឈែឺាលជងគងជ់មងមឺនុសសចាស់   សមយ័វទិាាក្រសថឈអឺស់ទ្ធងំពែយង ។ 
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ឈពឺលចើនមខុពពែពដែដែយែខរល់  លរូពពទរមែដល់ាតឆ់ងល់ច្លែតលង 
ពមើលពរារសញ្ញដ ថ្នពរារពនោះឯង   ជាែត់សថងរឺពរារសតិអារមយណ៍  ។ 
ពលរោះរិតពលចើនពពែនពំដែមនិលែ់  ខួរែាលវវីែរ់ងឝងត់ភបែជា ំ
ពបោះដូងពដើរញាប់ជាបដូ់ចពរដំ   ញីញាខំាវ ងំភាវ មឈាមពឡើងផធូនៗ ។ 
ពបើរិតមនិទ្ធន់សវនទ់្ធងំអស់ាប    អាចាវ បល់រប់លាពលរោះធ្លតុទ្ធងំបនួ 
ជួនាវ បច់្ដពជើងមយួចំពហៀងខវួន   រងទុែខផធួនៗរស់ពដាយអអួាប់  ។ 
ឳ ! ខវួនខញុ ំពអើយអាងអឝីពៅហប៎   ពទ្ធោះមានឬលែែល៏តូវតតាវ ប់ 
មនិបាចល់រូទ្ធយមែនិយាយលបាប់   ដឹងខវួនឯងលាបព់ហើយែបុងពរឿងហបឹង ។ 
ែបុងពិភពពោែពយើងពនោះសពឝច្ថង   ចងដ់ពណថើ មដីច្លលែខំលបឹង 
បពងកើតអាវធុយែជាទីពឹង    ដំពណើ រពរឿងហបឹងរោយមនិខាន  ។ 
វទិរសុែមយញីញាអំាកាស    ាហាវខាវ ងំណ្ហស់បំពុលបរាិទ ន 
ាងបាបែមយពហើយអបែពអើយែំុាយ ន  ថ្នរស់សុខានថបានផុតទុែខភយ័ ។ 
អបែឈចុឺែចាប់ាវ បព់ដាយពរាា   ចំតណែអបែជាលតូវាវ ប់ពលរោះអឝី 
ពលាោះថ្នប ែព់លចើនយា៉ែ ងមនិចាបំាចស់ថី  ាវ បព់ៅជាដីទ្ធងំអស់តតាប   ។ 
ពបើមនិលបមាទពនោះោវ តលានព់បើ   អាចពធឝើដំពណើ រផុតពពៀរពវរា 
ចាបយ់ែទងជ់័យច្នលពោះភរោ   ពដើរតាមមាា៌ពៅសុរតិភព  ។ 

ឳ ឳ !!  ធមមជាតខិ្អើយធមមជាតខិ្អើយ 
ចិតថជាែុសលផថល់ែថីសុខ    ចិតថបាបនមំខុពែើតបញ្ញា  
ដីលាបធ់្លវ បផ់ថល់ពភារផោវ    តលបជាបនវ ដុោះពពញរស  ។ 
ពពលហបស់ងប់ខរល់ពៅថ ខាវ ងំពឡើង   ខរល់ខាវ ងំផធោះពបុើងលតូវវនិស 
រាងំខោះខឝោះទឹែឈពឺពញផធោះ    ពពលពភវៀងរនធោះបាញ់មែផង  ។ 
សលមស់ច្លពភបជំំរសំតឝ    លតូវរោយបាតប់នថិចមថង 
ែូនខធមែមសត់អតរ់បង    ចារជាចំណងលបវតថិាក្រសថ  ។ 
ធមយជាតិឃ្លវ តទីពីធមយតា    តផតិែថីលបាថ្នប មនុសសខាវ ងំណ្ហស់ 
សមយ័ចពលមើនវទិាាក្រសថ    ធមយជាតិបថូរផាវ ស់តសនលសពណ្ហោះ  ។ 
ពទ្ធោះបីទឹែបឹងឥតពជើងពដើរ    ែរ៏ងព់រពលបើរងីខោះអស់ 
ពទ្ធោះច្លពពឈើធំលកាស់តណនខភស់   រងព់រកាបា់ស់អស់ោលពធង  ។ 
បឹងបទំួនបបាតទំនប់    រងព់រចាែលុ់បសងផ់ធោះតលឝង 
ពទ្ធោះភបថំយធំរងឹច្លែតលង    រងព់រែិនតរងរាបដល់ដី   ។ 
ពទ្ធោះខាវ ងំាហាវដូចសតឝខាវ    រងត់សផែពៅផារថ្នខាវ ងំអី 
ភែិខុលទលទងធ់មវ៌និយ័    រងសឹ់ែពលរោះលសីសថីតចចង់  ។ 



-160- 

អាចាររកាន់លុយែាងវតថ   រងព់ោភនភំាវ តែ់ផតល់ពោះសងឃ 
យសស័ែថិលបាែម់ាសលអផូរផង់   ែរ៏ងប់ាតប់ងព់លរោះរិតខវី  ។ 
លបពននែូនខវួនលសឡាញ់ណ្ហស់   ែរ៏ងល់រតល់បាសពលរោះលសីថយី 
ពារពលសឡាញ់ណ្ហស់ាឝ មី   រងត់បែបាែប់ថីពលរោះចងឈ់បោះ  ។ 
តារាពលរងលរតពលចើនពពែច្លែ   រងប់ាតរ់សយីពពលច្ថងរោះ 
តផនដីច្លពភបំធំពពញរស    រងព់ឆោះវនិសពដាយអរគី   ។ 
រែុខជាតិលូតោស់ពលរោះមានទឹែ   រោុះពរាយផាក សវឹែពលើធរណី 
ពុែផុយរលួយជួយ ជាជី    ចពលមើនធរណីទីខវួនដុោះ   ។ 
ចុោះមនុសសពែើតមែពលើតផនដី   រស់បានពលរោះអឝីពទ្ធោះលសីលបុស 
ជួយ ដល់អឝីតដររិតពមើលចុោះ   ែិចចការលតូវខុសរិតឲ្រចាស់  ។ 
មាតា បិតាមានរុណច្លែ    ថបមែូនផាធ ល់ច្ដលសឡាញ់ណ្ហស់ 
រហូតែូនធំខវូនែច៏ាស់    រងម់ានែូនខវោះពភវចតម៉ែ ឪ  ។ 
ពោែចាស់ជរាលាលំាពិត   ែូនមានរំនិតរិតឲ្រពលៅ 
បានពធឝើអឝីខវោះជូនតម៉ែ ឪ    ទ្ធនព់ោែរស់ពៅចាអំឝីពទៀត  ។ 
ជួនសំុឲ្ររាងំពភវៀងអាចខាន   ពពលខវោះសំុបានពទ្ធោះធមយជាតិ 
តតពបើខុសឆគងចំពរោះញាតិ    សូមផធីមយជាតិែអ៏អួាប់   ។ 
ពលរោះពែើតជាមនុសសឬពទរថ    អស់បណុររែាលតូវតតាវ ប់ 
ពភវចរុណវែឹវរធមម៌និាថ ប់   អងគុយពលើចាបអ់ាបប់ញ្ញដ   ។ 
អបែលែីលែពិតរិតមច្ម    ថ្នតសអែបានអឝីជាអាហារ 
អបែមានលពួយចិតថរោិះរិតថ្ន    ពធឝើមាូបយា៉ែ ងណ្ហឲ្របាយបាន  ។ 
ពទ្ធោះលទពរមានពិតឥតរិតអឝីខឝោះ   ចំណីពរររសទ្ធងំប៉ែនុយ ន 
ពឡើងឈាមពលើសខាវ ញ់ហូបមនិបាន  ឈចឺាបស់ពឝលបាណសងឃមឹអឝី  ។ 
ចុោះពយើងឥឡូវយា៉ែ ងណ្ហតដរ   ពតើជាអបែតលសឬពសដឌី 
ជាអបែជំនួញឬមក្រនថី    បានតបរុណអឝីតម៉ែ ឪពទ   ។ 
ពបើមានអំណ្ហចសូមពមតាថ     ជួយ ជាតិាសនរែាពែរ ថិ៍ 
ខុសលតូវពមថចែថីែំុសថីពជរ    មថងពយើងមថងពរលបយត័បមាត់  ។ 
ាយ នថ្នធមយជាតិាយ នអំណ្ហច   ែរ៏ងព់រខាវ ចែមយែំណត់ 
ពបើហា នបំរនហា នបិទមាត់   ធមយជាតិទូទ្ធត់ពៅតាមែមយ  ។ 
បណុរបាបតបងតចែតបែជាពីរ   ាយ នពមធ្លវសីុីតអបចា ំ
រុណពទ្ធសដិតដាមតាមខននលបា ំ   តុោការែមយចាបធ់មយជាតិ  ។ 
ឳ ! ធមយជាតិពអើយអបែលអណ្ហស់   លតូវវទិាាក្រសថមែពិឃ្លដ 
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តតពទ្ធោះយា៉ែ ងណ្ហែធ៏មយជាតិ   មនិឃ្លវ តពីយុតថិធមព៌ឡើយ  ។ 
ពទ្ធោះវទិាាក្រសថចាស់យា៉ែ ងណ្ហ   រងម់ានបញ្ញា ឥតពកាោះពលតើយ 
មនិផុតពីពហតុបចចយ័ពឡើយ   ធមយជាតិពនោះពហើយរឺធមយៈ  ។ 
សូមឲ្រមតិថញាតិជាតិពខមរា   ទ្ធងំលែុមលរួារអស់ពោែអបែ 
យាលតាតាមាប មអរយិមរគ   សុខសងបល់តជាែរ់ហូតពៅ  ។ 

ឳ ឳ !!  បណុយចលូឆ្ងន ាំបណុយចលូឆ្ងន ាំ 
បណុរចូលោប ថំយីសិរមីងគល    តតពបើពឃើញយល់សពងឝរអាច ររ 
ជំុាប ពលងពបៀទទួលពទវតា    តែវមាចផឹ់ែលាទទួលោប ថំយី  ។ 
លែមុរំបទឹ់ែតលមងែំ់ពោោះ    បរុសបនវំចាប់ប៉ែោះលសីៗ 
របព់រចចុោះពឡើងជួបនឹងពលាោះភយ័   ពតើចូលោប ថំយីសិរលីតង់ណ្ហ  ។ 
បណុរចូលោប ថំយីតដលលបច្ពពិត   ជួបជំុញាតិមតិថ មាតា បិតា 
ពធឝើបណុរដាែ់បាលតាថ បធ់មព៌ទសន  ចពលមើនពមតាថ ដល់ាប និងាប   ។ 
ពលរោះពពលរស់ពៅមានតិចតួចណ្ហស់  អាចាវ បល់រតល់បាសលរបព់ពលពវោ 
មា៉ែងពែយងឥឡូវពលចើនមនិសូវជា   ពលាោះថ្នប ែល់ាលំាាវ បព់លចើនជាងចាស់ ។ 
ពលរោះតតពភវើតពភវើនភាវ ងំភាវ តា់យ រតី   ទ្ធងំលបុសទ្ធងំលសីពំុសូវពអៀនខាយ ស 
មនិាថ បត់ម៉ែ ឪមនិពារពចាស់   ពូតែខាវ ងំណ្ហស់ខាងអនចារ  ។ 
អបែនវំែឹវរបងកជពមាវ ោះ    អបែនរំងពលាោះដល់ជាតិាសន 
លសុែភមូវិែឹវរពលរោះពែយងឫសា   មាតា បិតាពខាវ ចផាពលរោះែូន  ។ 
សូមចូលោប តំខយរតលបមានរសយី   ទទួលសិរែំុីបីាបសូនរ 
ជួបជំុាចញ់ាតិសពក្រង្វគ ោះបង បអូន   តម៉ែ ឪជួបែូនសបាយពដាយធម៌  ។ 

ឮរតមឹសាំខ្ឡងវខ្ងវងអស ់
ែវិនឈងុយឈងប់លអសមវោប ងំដី   សមវសតឝលតីមានរសជាតិោង ញ់ 
តតលតូវលបយ័តបសមវលតីលកាញ់   រាវរែរសោង ញ់លបយត័បាវ ែ់ឆអឹង  ។ 
លចតណននឹងបណុរចំណូលនឹងបាប  ចិតថសអុយពឆអោះោអ បឥតនរណ្ហដឹង 
សមថពីីពរាោះពិសពស់ែបុងហបឹង   សមថឲី្រដឹងដុតដល់សនថ ន  ។ 
តបបបទមាតែ់លអតតនឹងមខុ   ពលកាយសអុយរលរុែហួសពីការាយ ន 
មាតជួ់យ ចូែតចវពជើងជានរ់ខំាន   មាតជួ់យ ឲ្របានពជើងជានបំ់តបែ  ។ 
ពោែពនោះែំុឆងល់លផចិែលពលចើនណ្ហស់  មខុឥតពអៀនខាយ សលកាស់រងឹដូចតដែ 
ពបើពយើងបានរស់ដល់ពៅច្ថងតសអែ   នឹងជួបពរឿងតបវែចតមវែពផសងៗ  ។ 
ជួបពរឿងតបវែពិតតផតិមនិទ្ធនា់វ ប់  លតពចៀែបានាថ បឮ់លតឹមសំពឡង 
របសួដល់ចិតថដូចលតូវលំតពង   នឲំ្រវពងឝងពលរោះតតចិតថរិត  ។ 
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ដូពចបោះលតូវលបុងសតិាយ រតី    ពរឿងពែើតចាស់ថយីរឺជាពរឿងពិត 
ពែើតពឡើងមានពហតុឲ្រពិពាធន៍ចិតថ  ពតើជួបពរឿងពិតចិតថលពមឬពទ  ។ 

ពសៀមរាប ច្ថងអាទិតរ ១៤ពែើត តខភលទបទ ោប ពំថ្នោះ លតីស័ែ ព.ស ២៥៥៥ 
លតវូនឹងថងទី១១ តខែញ្ញដ  រ.ស ២០១១ 

ដែលសងព់ចញពីពសៀវពៅរបស់ អរគបណឍិ ត : ប តុ ាវងស 
ពរៀបពរៀងនិងោយែំុពរទូរ័ពដាយ 

ខញុ ំលពោះែរណុ្ហ ខញុបំាទ ឧបាសែ : ផាន ពុទ្ធន នុភាព 
ទូរស័ពធពលខ : ០១២ ៥០៨ ៦២០ 
ហាមថតចមវងពដើមផពីធឝើអាជីវែមយ 

 
អនកខ្ធវើខ្គថាក្តងក្តមានកាំហុស 

អនកមនិខ្ធវើខ្ស្លេះកខ៏្គថាមានកាំហុសក្ដរ 
ខ្រាេះជាមនសុសខជលិ 

 
 


