


សនំ ៀងកំណាព្យ 

ររៀបររៀងរោយសាមរេរ                                   ខន្តិសារោ ស ិន្ អក្ខោ  

ពាកយបំភ្លឺ 
ហេតុឱ្យហ ៀវហៅហចញជាពាក្យកាពយ 

 ំហនៀងក្ំណាពយហនេះហក្ើតហ ើងណា 
គឺខ្ុ ំហនេះផ្ទា ល់មានចិតតជ្ជេះថ្លា  

នឹងចងរ់ក្ាហក្រ តិ៍ដូនតាផង ។ 
មយ៉ាងហទៀតចងហ់ជ្ក្ើនដល់អ ់ជ្ពេះ ងឃ 

ប ួហោយចិតតផចងគ់្មា នក្ដីហៅេាង 
ហដើរតាមបិតាគឺពុទធអងគផង 

ហដើរតាមគនាងវនិយាធមាា  ។ 
និងហជ្ក្ើនរមាកឹ្ដល់កូ្នជ្បុ ជ្ ី 

ដដលធ្លា បហ់ពាល ដីតហមាើងចិតតហពៀរ 
ចំហពាេះដម៉ាឪដដលលអហោភា 

ឥ ូវ ូមរាដដថ្លឈបហ់េើយ ។ 
មយ៉ាងហទៀតឪដម៉ាទងំឡាយជ្គបជ់្ាណ 



សនំ ៀងកំណាព្យ 

ររៀបររៀងរោយសាមរេរ                                   ខន្តិសារោ ស ិន្ អក្ខោ  

ជ្បណី ន្ដដ នដល់កូ្នជ្តាណហជ្តើយ 
កុ្ំបងខំកូ្នឱ្យហៅហក្ៀក្ហក្ើយ 

ានបដីដូចហខនើយដតហដដ ដូចហភាើង ។ 
 ូមអ ់កូ្នហៅទងំជ្បុ និងជ្ ី 

 ូមហោក្ជ្បណីកុ្ំញ័រដដហជើង 
ហបើ ិនខ្ុ ំខុ កុ្ំខឹងកុ្ំហឆាើង 

មានចិតតលអហ ើងជួយ ដក្ខ្ុ ំផង ។ 
ថ្លដនែ៎ហោក្ក្ាួយជ្តងហ់នេះមនិ ម 

 ូមក្ាួយឯងខំកុ្ំឱ្យមានឆគង 
ហៅហពលហជ្កាយហទៀតណាក្ាួយហ នេ៍ នង 

អរគុណទុក្ផងហបើដបបហនេះដមន ។ 
 
ដថងចន័ា ១៥ ហក្ើត ដខមាឃ ឆ្ន ហំរាង ចតាា  ័ក្ ព. .២៥៥៦ 
ពីបំណងលអដប៏រ ុិទធរប ់ខំុ្ ស ៊ិ  អកខរា   

ក្កុ្ងសិររីសាភ័េ រខត្តបន្ទា យមាន្ជ័យ  



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    1  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

១-េសម ះនិងខលួនឯង 
& Y ' 

េយងរសឡញ់េគែថមទងំសម័រគេសម ះ  
កតរ់តេចញអស់ពីដួងហឫទយ័ 

េនទីបំផុតរតូវបនបរជយ័   
អសរឥតនយ័េនកនុងជីវតិ ។ 

េទសៈនេំឈល ះេមហៈវេងវង   
េលភៈជកែ់សដងជបេ់ហយែថមសអិត 

ឥសសរចែណនហួសេបនឹងគិត   
ទិដឋិខុសពិតញតិគន អបយ ។ 

េកធចិតតអនម់ទៈរសវងឹ   
រគៈរពឹំងឥតរសយ 

វបិលល សឥតគងម់និែដលជិនណយ   
េដះរសយមនិបនែសនអនធករ។ 

ដូេចនះសូមចរំតូវរបឹងេកតែរកង  
េសម ះនិងខលួនឯងសម័រគេដយបញញ  



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    2  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

េនេលេលកិយគឺ៍គម ននរណ   
េសម ះជងអតម របស់អនកេឡយ ។ 

ទនសីលភវភអមនិងកុសល  
និងធមេ៌ទសននេំទកនេ់រតយ 

េសម ះនិងបណឌិ តជីវតិនឹងេលហយ  
េនះពិតបនេសបយនខំលួនរចួទុកខ ។ 
េដសុនិ អកខរ ព.ស២៥៥៦ 

 
( ) 
 
 
 
 
 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    3  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

២-េសនហនងិបុណយ 
& Y ' 

េសនហបកសពួកមតិតនិងសុខទុកខ   
របុសរសីសម ញសមុគរគបេ់ពលេវល 

ខលះអស់ជីវតិមនិរគបជ់នម    
លមតិតបងបអូនចកេចលេលក ។ 

តណហ េសនហរបុសេហយនិងរសី  
រគៈអរបិយដុ៍តេរលចិនដ  

អនុស័យសមងពួំនកនុងអតម    
រយមុនឺេខល ចផសរយលនអំពល់ ។ 

តណហ របុសរសីនឱំយេលមសគុណ  
ឱយបំេភលចបុណយនជួំបអកុសល 

េសនហ៍េនះែសនខុសគឺេសនហ៍សំណល់  
រងកមមជួបខវល់េទជតិនន ។ 

េសនហនិងបបមុខេទអវចីិ   
េធវឱយរបុសរសីមនេសករកំរគ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    4  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

បនេកតជតិណជីវតិរង   
ជជនកំរពេរពះរតូវទរណុ ។ 

ដូេចនះរបុសរសីរគប់ៗ អតម    
អនករតូវរអេសនហនឹងបុណយ 

េនះេទបបនលអសនសេំដមទុន  
ែលងឈឈឺបរ់គុនេននជតិថមី ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
 

( ) 
 
 
 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    5  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

៣-មត់ខល ច ចិតតខល ងំ 
& Y ' 

ទនេ់រករងឹកនុងមនិលអទងំរសុង   
អនកគួរែតរបុងរបយត័នេសកសដ យ 

អេយនិេស.ពិតមតិតែកលងកល យ   
មតថ់ែសនណយែតចិតតែសននឹក។ 

មតថ់ណយបបែតចិតតធុញបុណយ  
មតថ់ដឹងគុណចិតតសំពឹក 

មតេ់ពលពកយែផអមចិតតពស់ សនធឹក 
    ែមឪ៉ែលងនឹកេរពះបនែតថ ។ 
មតេ់ពលថខល ចែតចិតតអញខល ងំ  

ឆនទៈរបឆងំរមួនិងហិងស 
មតថ់រចួេពៀរែតចិតតេទស   

ពយបទអសច រយតជតិភពថមី ។ 
មតខ់ល ចរពះសងឃែតចិតតេដៀលេជរ  



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    6  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

គម នេពលទំេនរឥតរតរបណី 
មតដូ់ចទឹកឃមុ ំមេនអរបិយ ៍   

មុខអនកដៃទថសងឃគុណណស់។ 
ៃហ!សធុេវ!រអីស់បរស័ិទ   

គួររបុងរបយត័នែកចិតតែដលឆន ស់ 
មុនេពលចរចរគិតឱយៃរករកស់  

េទបមនិេផដសផដ សពិតញតិសបបុរស។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 
 

( ) 
 

 
 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    7  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

៤-សអប់េគេសមសអប់ខលនួឯង 
& Y ' 

េកតមកជមនុសសមនិគួរសងេពៀរ   
េរពះេរឿងេវរមនិែមនលអេឡយ 

មនិែមនកេនទលមនិែមនជេខនយ   
ដូេចនះអនកេអហយគួរមនេមតត  ។ 

សេនដ សគុណែសនលអរបណិត   
សមនិងជីវតិេកតពីកុសល 

អងគរបណបនលអេរពះគុណបុញញ    
ពកយសេនដ សសេនដ សរបណី។ 

េវរនេំសកនឆំង យសួគ៌   
នឱំយរកំរគជីវតិរបុសរសី 

ដូេចនះកំុសអបចំ់េពះអវីៗ    
ទងំជនរបុសរសីកំុសអបែ់ដរណ។ 

េរពះេបសអបេ់គេសមសអបខ់លួនឯង   



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    8  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

ឱយខលួនចំែបងែតងែរងេខល ចផស 
ឥតមនអនកេរបសគម នញតិេទវត   

អសបបុរសិបនជញតិេផ។ 
បែណដ តចិតតលអតមបុញញរសី   

េមតត របណីតមពកយរបេដ 
សុភសិេតវចនយ័េរជ   

ែលងេសកហមងេសរគប់ៗ ជតិេអយ។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
 
 

 
 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    9  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

៥-េរជះកមម 
& Y ' 

េនកនុងៃរតភពនេលកិយ ៍   
េរឿងរ៉វអរបិយេ៍រចនអសច រយ 

បញច េវរជបឱ់រ    
េលកៃដរបហរហួសករសម ន ។ 

េរជះពីេលភនខំពស់រកស់ៃរក   
អចនឹងរបៃលឱយកសយ័បន 

េមលេឃញរពឺេរមពនរ់បមណ  
ជនទងំប៉ុនម នឥតចងធ់ល កេ់ឡយ ។ 

ែតេទះេបធល កក់ម៏និអី    
មនិធល កអ់វចីិេទអនកេអយ 

សល បរ់តឹមែតរបូចិតតេនេកយ  
បុណយេយងបនេសយអតប់ញហ  ។ 

រឯីេរជះកមមអរកកៃ់រក   
នរណចបៃ់ដេលងកលណ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    10  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

ពិតជឆកទ់ញឱយទុកខ    
នឹងរតូវេខល ចផសកនុងេរជះកមម ។ 

ដូេចនះកំុេលងេនមតេ់រជះ   
របយត័នរងេរគះពិតេរបះរសំ 

អកុសលទុយស៌េនះគឺកមម   
របូខញុ ំសូមផដ កំុំេលងកមមអី ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
( ) 
 

 
 
 
 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    11  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

៦-េធវខលនួឱយគួររសឡញែ់បបណ? 
& Y ' 

េបមុខេកតមុនរតូវែតលបេមស  
េបរបូកយេកដ រតូវែតងួតទឹក 

េបចិតតែរបរបួលរតូវរលឹក   
េបខលួនសំពឹករតូវែតឧសសហ៍ ។ 

េបចងឆ់ង យបបរតូវែតេធវបុណយ  
េបមនិដឹងគុណរតូវភញ កអ់តម  

េបចិតតេចះសអបរ់តូវែតេសនហ   
េបខល ចទុកខ រតូវែតចេរមនសុខ ។ 

យ៉ងណេបអនកចងេ់ធវខលួន   
រសឡញ់មមំនួជតិេនះជតិមុខ 

រតូវឱយមនសីលភវនតងំទុក  
ខលួននឹងរសណុកឆង យបញច េវរ ។ 

សូមកំុរចឡំេរឿងេផសងអី   
ែតសូមរបុសរសីចរំគប់ៗ រគ 



សេំនៀងកំណពយ 
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មនិែមនអលងក រេរគឿងេសភ   
របុសរសីននពិចរណផង ។ 

រតូវេធវខលួនអនកឱយសមជមនុសស  
កំុបីរបទូសេទបមនិមហួមង 

នឹងេឈម ះរសឡញ់ខលួនអនកែតមដង  
ខលួនែលងឆគ ឆំគងែលងមនកំហុស។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
 

( ) 
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៧-ែម៉េអយអសរូកនូរសផីង 
& Y ' 

រសស់រសីរកមុទួំញេសក   
េរពះែតមតបិតមនិយល់ 

បងខំឱយនងរងកដីអំពល់    
េដមរទូងចុកសល់ែមឱ៉យមនបដី ។ 

អនកខលួនរសឡញ់ែបរមនិបន   
េរពះមដ យរុញរចនឥតរបណី 

មនិែដលធល បស់គ ល់មដ យចបរ់សី  
ឱយនងបនបដីមនិែដលយល់ចិតត ។ 

េឃញេគមនលុយែមខ៉វល់ហួស  
កូនរសីរបសួេសទរសូនយជីវតិ 

អងខលួនជនឡនងនំខូចចិតត   
េសភមសសនិទធចូលេរជះកមម។ 

នងេសកនងយំសឹងលីល   
បតប់ងឫ់កពដួងចិតតេរបះរសំ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    14  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

មនិហ៊នថែមេ៉រពះចស់ផដ  ំ   
នងសូ៊តមកមមជតិេនះចុះ ។ 

មតបិតសូមរបណី    
រសេណះនងរសីេដយចិតតេសម ះ 

សួរចិតតនងផងកំុបីេឈល ះ  
ជួយ នងផុតេរគះេទបរតូវចបប។់ 

ករេរ សគូរគងេនេលមត   
ែតកដីេសនហេលនួននងរតប ់

េសនហ៍េចញពីចិតតមនិរសអព័ទ   
ែតេបរបញបន់ងពិតេសក ។ 

េរពះតមចិតតមដ យេទបនងខុស  
េធវឱយរសីរបុសេជរេដៀលថ 

េមម៉យពីេកមងេរពះមត   
បងខំឱយករខល ចគម នេច ។ 

ចងប់នេចេពកមនិគិតរសី   



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    15  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

នងឈឥឺតបីកនុងេរគះេរជ 
នងរស់សព យកមមដិតសំេណ   

េនះេហយេគេហនឡធំជងនំ ។ 
ឱ!ពុកែមេ៉អយកំុហិងស   

មនិរតូវផដ សដល់រសីមុ ំ
េបនងតវេឆលយពកយកំុ   

សូមជួយ សអ ងសអំឱយនងផង ។ 
េបមនិដូេចន ះគងេ់សក   

នងនឹងមរណអនកនឹងហមង 
វបិលល សចុងេរកយអនកនឹងឆគង 

កូនរសី១ផងរតូវសល បេ់ចលមដ យ។ 
េនះេរពះែតអវីនិងនរណ   

េនះគឺមតគិតមនិបនឆង យ 
រគនេ់ឃញេគមននិងឡូយឆយ  

មនិគិតនយអយចបន់ងចង ។ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    16  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

រមីដ យខលះេទៀតលងងេ់ធវហំ   
េលៃដរបណមេទទងវង 

សូមចិតតកូនរសីអសូរផង   
យកេទនួនលអងកំុេនយូរអី ។ 

អងែតខលួនចស់របឹងវច   
សូមនងេសនហឆបយ់កបដី 

េគមនេគលអណកូនរសី   
េបកូនបនបដីសល បបិ់ទែភនកជិត ។ 

រកូីនរកមុេំឃញកយវកិ   
ហរេចញវចមនិរចួពិត 

េរពះែតេឃញមដ យអងវរចិតត   
ណេលកៃដសនិទធសំពះខលួនផង ។ 

ហរេទពិតសល កខ់ជ កនឹ់ងែសលង   
េសដ ះេលរទូងឯងនងសូ៊ហមង 

តមចិតតមដ យខុសចិតតគិតបង៉   



សេំនៀងកំណពយ 
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ជតិេនះខុសមដងជតិេរកយល។ 
ខញុ ំមនិអធិបបយេទេទៀតេឡយ   

សូមអស់របូមដ យផងនន 
កំុខឹងនិងខញុ ំនមំនេវរ    

សូមមដ យរគបគ់ន គិតឱយចបស់ ។ 
អវីែដលខញុ ំេពលមនិចិតតឯង   

ខញុ ំឮជកែ់សដងឥតរកឡស់ 
េគរបបខ់ញុ ំផទ ល់ចំៗណស់   

េចនះខញុ ំមនិផដ សេចះែតថេឡយ ។ 
របូនងេនេកមងែតរសីេមម៉យ   

េនះមកពីមដ យរគបគ់ន េហយ 
ែដលចបកូ់នករឱយដល់េរតយ  

ចុងេរកយសអុយេឈម ះេករ ត�ដូនត។ 
ខញុ ំសូមអភយ័របណីេទស   

រគបម់ដ យសេនត សដល់អកខរ 



សេំនៀងកំណពយ 
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េបពិតកំុខឹងសូមែកចិនត    
េទបេឈម ះមតរគងតមធម ៌។ 

 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 
 

( ) 
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៨-វិសយ័អនកផសរ 
( បិដកេលខ ៤៣ ) 
& Y ' 

ជនអនករកសីុជួញផល ស់បដូរ   
េចញេហយនិងចូលរគបេ់វល 

ជំនួញធំតូចតឹងធូរធរ    
ឥតបីរញួរបនតិចេឡយ ។ 

របឹងយបរ់បឹងៃថងមនិរអ   
បំេពញកិចចករពំុមនេសបយ 

ទងំរបុសនិងរសីគិតរកេរតយ   
ចងឱ់យបនេហយឆបម់នផង ។ 

ខញុ ំសូមេលកយកពីអនកផសរ   
អងគ៣របករមតិតចូរចចំង 

១ចំេណះដឹងអនកផសរទងំផង   
េទបងយឃំុរគងមនិអនតរយ ។ 

២គឺវរិយិមនិរសករសនត   



សេំនៀងកំណពយ 
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ពយយមគម នខនខំនយអយ 
ដស់េតឿនខលួនថកំុរសយ   

េនះនឹងមនេហយេរពះវរិយិ។ 
៣គឺសមបូរនូវទីពឹង    

បននូវពំុនឹងយ៉ងមហិម 
អនកមនអនកធំដូចជនវ   

ជួយ អនករគបរ់គេទះេពលណ។ 
ដូេចនះអនកផសរទងំរបុសរសី   

រតូវចអំងគបីណអនកណ 
អនកនឹងចេរមនរទពយេកនអសច រយ   

ែលងរកេហយណលុះអវសនត ។ 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
( ) 
 
 



សេំនៀងកំណពយ 
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៩-បេរមមតបិត 
គឺសនសសំខុឱយខលួនឯង 

& Y ' 
បនេកតមកេហយេលេលក   

មតបិតបនឱយកំេណ ត 
ចិញច ឹមបមបីឱយមនរូបេឆត   

លអរសស់ដូចេខនតេពញបូណ៌ម ី។ 
ដូេចនះគួរកូនផងនន    

សនងកំុបីរទងំរបុសរសី 
េមលេឃញគុណរពះលអគម នពីរ  

ស័កសមេសភេីពលធំរបណ ។ 
ដំេណ របណឌិ តេនេលេលកិយ ៍   

មហរពះអរយិរ៍ទងែ់តងបន 
បំេពញពុទធកិចចយ៉ងចំណន   

តបេធវឥតរសនតលុះបនរតស់ ។ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    22  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

េទះរទងប់នរតស់ជរពះពុទធ   
េធវឥតរសយុតរទងឥ់តរកឡស់ 

មនិេឃញអនកេផសងែដលលអលអះ  
របេសរៃរករកស់ជងេនះេទ ។ 

មតបិតែសនលអរបៃព    
កូនគួរលកៃលបេងកតចិតតេសនហ៍ 

េសនហេគរពទុកជេករ ត�   
បនពូជមនតេសនហ៍េនជតិថមី ។ 

របឹងេលកេលកដកនឹ់ងបូជ   
រពឹកលង ចវនទ េដយភកដី 

នំនិងអហរែដលមនថមី   
េមតត របណីេលកជូនឥតរសនត ។ 

េរពះេលកេនះេហយគឺជរពះ   
កូនគួរសំពះបនទនរ់បណ 

គរវៈចិតតផចងពិ់តចំណន   



សេំនៀងកំណពយ 
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របណអនកបនេសបយពីកងវល់ ។ 
មនជយ័បនេជគកលរស់េន  

េទះបីសល បេ់ទពិតមនិខវល់ 
បរៈបរជយ័អស់ែលងសល់   

េទះមរមនកលេនែតចញ់ ។ 
អនិសងសបដិបតតិនឹងមត   

ជមយួបិតែដលេយងគិតកញ់ 
របឹងែរបងបមបីចិតតរសឡញ់   

េគេសនហ៍នឹងេដញចូលចិតតពិត ។ 
េទវតទងំមុនឺនឹងេតងរកស   

ចំេពះកូនណែដលរបរពឹតត 
របណិបត័ននឹ៍ងរពះដពិ៏សិដឋ   

េទវតមូលមតិតរគងរគបទី់ ។ 
តងំពីជីវតិែដលរស់េន   

រហូតសល បេ់ទពីែផនដី 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    24  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

ញតិមតិតអនករស់ទងំរបុសរសី   
នឹកអនកឥតបីេរពះកតញញូ  ។ 

េគេទកែនលងណេទះនយអយ  
េគនឹងបរយិយមនិរអ៊ូ 

េគនឹងសរេសរអនកជគំរូ   
អស់មមងីពូរបឹងេធវរតប ់។ 

ដូេចនះកូនៗផងទងំឡយ   
សូមរបឹងែកកយវចចិតតចបប ់

េដរតមបណឌិ តកំុរកឡប ់   
េហយរតូវរបញបកំុ់លះេហង។ 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
( ) 
 
 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    25  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

១០-អរសចជ់ូនមដ យ 
មិនរចួកមមេពៀរ 
& Y ' 

មនបទចេរមៀងបនេរចៀងថ   
របកសវចកូនសូមអរសច ់

ជូនមដ យមនគុណលអឥតបំណច ់  
េរពះរតូវរសីកច-់ក-ហុតឈម ។ 

េសនហរសីេបកេទបភញ ករ់បណ  
ថេគសមនយេថកកកី 

តមពិតខលួនរកគម នអវីៗ    
នងមនិភកដីតមពិតខលួនឯង ។ 

ឈចិឺតតេរពះេសនហ៍ខុសបំណង   
ណ១េធវឆគងឱយមដ យចំែបង 

រតេ់ចលមដ យៃថលពុំខល ចែរកង   
ចិតតឥតរែអងនឹងអនកមនគុណ ។ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    26  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

េទបភញ កអ់តម តងំចិតតអរសច ់  
េទះឈរឺបកចរ់តូវទរុណ 

ខមំតអ់តរ់ទសំល បេ់រកយមុន  
សូមេទសរសលធងនរ់លយេទ។ 

ែតេទះយ៉ងណករេធវែបបេនះ  
ខញុ ំសូមឈន នីសេទះកូនេច 

គឺគម នរបេយជនគ៍ម នេគលេដ  
រតឹេសកហមងេសឈរឺកំរគ ។ 

អវីែដលអនកេធវខវះបញញ     
របសចករបជញ ឱយមនេវរ 

ែថមគម នអនកជួយ អនកពិតកំរព   
រស់េហយរងទុកខឥតរសនត ។ 

ដូេចនះកូនៗសូមមនបញញ    
េធវឱយមតបិតសុខសនត 

គឺេធវឱយគតក់យចិតតសុខរតណ  



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    27  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

ផុតេពៀរប៉ុនម នែលងមកជិត  
រតូវេធវតមធមត៌មវនិយ័   

ចិតតអនកវនិិចឆយ័លអែថមសនិទធ 
ណរតូវឬខុសេចលមយួពិត   

យកលអមកជិតដកស់នដ ន ។ 
ទនសីលភវនសមម ទិដឋិ   

េសភណៈសតិេកតចំណន 
នែំមនិ៉ងឪេទកនឋ់ន   

សុខសួគេ៌កសមកសនតននិពវ ន ។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
 
 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    28  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

១១-អណិតខលួនែតេធវបប 
& Y ' 

មតខំ់េពលថអណិតខលួន   
អណិតខលួនែតមនិែដលបន 

មនិបនេធវលអទុកកនុងរបណ   
កនុងរបណរតឹមបនទុកខេសក ។ 

េសករតឹខល ងំេធវែតអកុសល   
អកុសលអំពល់េកៀកអតម  

អតម រងីៃរនឹងេខល ចផស   
េខល ចផសគម នរសនតកនុងជីវតិ ។ 

ជីវតិទុយស៌កនុងេលកិយ ៍   
េលកិយគ៍ម នអវីបនសល់ពិត 

ពិតែតែកលងកល យនិងរបឌិត   
របឌិតមនិគិតដំេណះរសយ ។ 

េឃញខលួនរករកីមនិែដលមន   
មនចិតតេរសកឃល នហួសនិយយ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    29  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

និយយែលងរតូវេរពះចិតតធល យ  
ចិតតធល យសងបបបនតេទ ។ 

ែកខលួនមនិបនេឃញែតខុស   
ែតខុសកំហុសតកូនេច 

កូនេចេធវរតបជ់ដំេប   
ដំេបគឺកមមរបចរំបណ ។ 

ចិតតគិតកលណអណិតខលួន   
អណិតខលួនណស់ខំពុំរសនត 

បញច េវរជចរងក ន    
ចរងក នមុខបីគឺៃរតភព ។ 

េបអនកេធវបបពិតមនិមនួ   
មនិមនួខុសកបួនខុសរបសពវ 

របសពវេរឿងខុសពិតអភព័វ   
អភព័វលុះកសយ័េទជតិថមី ។ 

បបមតិតរកុេកៀកៃនជីវតិ   



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    30  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

ជីវតិពិតសថិតវបិដិសរ ី
វបិដិសរជីអវចីិ    

អវចីិគម នសុខែតទុកខហួសសម ន ។ 
អនកបសួរកហសថទងំរបុសរសី   

របុសរសីចស់ខចីរគបទី់សថ ន 
ទីសថ នមនរករចួមនិបន   

មនិបនរចួរបណពីទុកខេឡយ ។ 
េបអណិតខលួនកំុេធវបប   

េធវបបេឈម ះថអនកកេនតយ 
កេនតយឋនសួគណ៌អនកេកយ   

អនកេកយគួរគិតេរ សសួគ៌ ។ 
នខំលួនេទឆង យពីកងវល់    

កងវល់ធល បម់ននិងេវរ 
េវរតូចធំរបញបល់    

លេហយរបូអនករតូវអស់ទុកខ ។ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    31  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    32  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

១២-េសនហអច 
បំែបកមិតតភពបន 

& Y ' 
របូខញុ ំកវនីមសិុនអកខរ   

េរៀបចំែចងចរេនៃថងសុរក 
ៃថង៦េរចខញុ ំមនិសំកុក   

េដះកដីសម ញសមុគបនជជំនួយ ។ 
រតូវៃថងទី៣ែខមករ   

សរេសរកតរ់តេដយកដីទុកខរពួយ 
ព.ស.២៥៥៦    

ជករេលកសទួយដល់ចិតតរបុសរសី ។ 
របកសតមពិតខញុ ំឥតបនលំ  

េសនហសអ តសអំនិងលអឥតបី 
ែផអមែលហមពំុេលអៀងែសនេបតី  

េទះមនរកកដីេនមនេសនហ ។ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    33  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

អនករបអ់នគន ពីេកមងវយ័  
ភជ បេ់ដយនិសសយ័និងកុសល 

បុណយពីបុេពវផងែដរណ  
េទបចបហ់តថ របអ់នគន  ។ 

អស់ជេរចនឆន សំម័រគអភយ័  
សឹងអចថកសយ័េទជតិនន 

មតិតរបុសនិងរសីេសម ះពំុរ  
ឥតបីមនមរបំែបកបន ។ 

មតិតរបុសនិងរបុសរគបន់ទី  
រសីេហយនិងរសីរបឹងរបអ់ន 

េទះលង ចេទះយបជួ់បគន បន  
ទុកេសមនិងរបណឬែកវេនរត ។ 

មនិយូរប៉ុនម នេសនហ៍មកដល់  
េកតកដីមនិយល់បដឹងតវ 

ធល បរ់បអ់នគន បដូរសងខ រ  



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    34  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

ឥឡូវេរបះឆេរពះេសនហ៍អរបិយ ៍។ 
តណហ េលភៈេទសៈហិងស  

រចែណនឫសយខឹងរបុសរសី 
េឈល ះខឹងនិងគន ពំុេពលសដី  

េរពះេសនហ៍នភំយ័ដល់ផលូវែបកគន  ។ 
ធល បែ់តសនយថមនិអី   

េទះេរឿងរករកីេយងកំុរញួរ 
ឥឡូវបតអ់ស់ែបរចងេពៀរ  

ចំណងេវរអឃតអវសនត ។ 
េនះមកពីេសនហ៍សូមញតិេផ  

និងអស់កូនេចរគប់ៗ របណ 
មនិែមនេរពះរបុសអនករខំន  

ឯរសីមនិបនបំែបកគន េឡយ ។ 
គឺមកពីេសនហ៍នជំេមល ះ  

នអំនករងេរគះពំុរសកេសបយ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    35  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

ឈបេ់មលមុខគន ែបរកេនតយ  
ចិតតនរំបេងយលុះមរណ ។ 

ដូេចនះអស់មតិតផងនន   
គិតកំុបីរកំុរអ 

គិតេហយចគូំរេដយបញញ   
េទបអនកសុខរគបជ់តិេអយ ។ 

   

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
 

 

 
 
 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    36  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

១៣-កមមជអនកលខិតិ 
មិនែមនរពហមលខិតិេទ 

& Y ' 
ខញុ ំសូមរបេគននិងជូនបរស័ិទ  

េហយសូមរបណិបត័នត៍មផងណ 
អស់អនកនិពនធេកមងនិងកុមរ  

និងអនកសិសសរគបរ់បណផង ។ 
អនករគូេលករគូនិងរពះសងឃ  

សូមតងំចិតតផចងេ់ហយកំុហមង 
ឱយយល់ពកយរពហមរពហមរពហមរពហមណបអូនបង  

កំុឱយខុសឆគងតកូនេច ។ 
ែតជពិេសសអនកនិពនធ   

វណណ ៈរគបធ់នខញុ ំទុកជេផ 
េទបជួយ តរមងប់នតិចេទ  

ឱយមនទិសេដមនិខុសតរម ។ 
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ពកយថរពហមរពហមរពហមរពហមេនះគឺពកយេកន  
េសចកដេីរចនេសចកដេីរចនេសចកដេីរចនេសចកដេីរចនរគបរ់បករ 

ែដលអនកបនេធវេពញចិនដ   
រហូតសុខបននិពវ ន ។ 

បនេកតជរពហមរពហមរពហមរពហមមនិេរកអី  
េនះគឺរបុសរសីែដលមនញណ 

ដឹងខុសយល់រតូវមនិបំពន  
របឹងេបះជំហនេដរផលូវរបៃព ។ 

សមម ទិដឋិនិងរតិះរះិរតូវ   
ែសនលអេពកកូវផុតចៃរង 

េទបបនវេរចនេរចនេរចនេរចនអចិៃរនតយ ៍  
ដូចែកវចរៃណកនុងហតថ  ។ 

េសចកដចីេរមនេសចកដចីេរមនេសចកដចីេរមនេសចកដចីេរមនគឺពកយរពហមរពហមរពហមរពហម  
អស់មមងីមុរំគបអ់តត  

កំុយល់រចឡំេទៀតអីណ  
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រចួែកចិនត េទបមនិឆគង ។ 
អនកេកតមករកមនិេចះមន  

រស់ទងំេរសកឃល នែថមមនហមង 
គឺកមមលិខិតែដលជអនកចង  

វញិជចំណងចងនឹងលិខិត។ 
អវីេនកនុងេលកកមមអនកែចង  

ឱយអនកចំែបងែរងនឹងរកំចិតត 
កម៏កពីកមមជអនកលិខិត  

េហយែថមសុរកិដឋមនិលេមអៀង ។ 
កមមចតែ់ចងរពហមរពហមរពហមរពហមតមនទី  

ឱយសថិតមូលមតីមេលខេរៀង 
ជន១់ជន២់ឱយបនេទៀង  

កមមមនិលេមអៀងេសះេឡយណ ។ 
បនេកតមកមនឬរករកី  

របុសឬមយួរសីសុខឬទុកខ  
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គឺកមមទងំអស់បញជ ករ  
រពហមរពហមរពហមរពហមគម នេទណមកលិខិត ។ 

េរៀបរបប់៉ុេណណ ះសងឃមឹថ  
មងីមយយតនឹងអស់មតិត 

និងអនកនិពនធរគបក់រមតិ  
សូមយល់ចូលចិតតែករតងេ់នះផង ។        

 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
   

( ) 
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១៤-នឡមិនិែដលេធវន ំ
ឱយឆអិនលអទងំអសេ់ទ 

& Y ' 
សូមេរកនឪែមផ៉ងទងំឡយ  

ទងំជិតនិងឆង យទងំរបុសរសី 
ែដលបេងកតកូននិងថនមបី  

បំេពញនទីមនិែបររបណ ។ 
កេមល ះរកមុរំសស់សងហ   

េសភណ័កយលអេរបៀបបន 
េទវបុតតធីតនសួគឋ៌ន  

េរពះេលកពីររបណអនករកស ។ 
ែតទស់បនតិចណែមឪ៉   

ចិញច ឹមរសស់េពែតកយ 
មនិបនចិញច ឹមនូវចិនត    

េពលមនេសនហេរចនបងខំ ។ 
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ពុកែមេ៉ដយេរចនែតងវច  
ពីេដមមកណកូនមសមុ ំ

ឪែមចិ៉ញច ឹមរហូតធំ   
ដូេចនះឯងកំុតសមដ ី។ 

អងខលួនជនឡិអនកចកនំ់  
េទះតូចឬធំឆអិនេឆកដី 

បែងវរតមចងម់និគិតអវី  
េទះកូនរបុសរសីរបឹងយ៉ងណ ។ 

ែតសូមយល់ផងកំុតមចិតត  
រញុរចនជីវតិនងសូនយសងខ រ 

ឱយដល់ៃដរពនឃល ននូវតណហ   
ចុងេរកយទុកខ េនរតទឹកែភនក ។ 

នឡិចកនំ់ែមនែតមនិដូចចិតត  
ខលះេឆែមនពិតកំុចែមលក 

េឆមនិែមននំកុំរបែកក   
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គឺនឡិលអឯកបនជនំេឆ ។ 
យ៉ងណមតបិតផងែដរ  

សូមគិតរះិេរដល់រសីេព 
កំុអងមនគុណរុញកូនេទ  

វនឹងហមងេសទងំអនកនិងកូន ។ 
េបបនជនឡិគួរចមអនិនំ  

ឱយឆអិនេទបសមនឹងមនិសូនយ 
ហូបបនទងំសងដូចជិះកបូន  

ែមច៉មលងកូនតមនិសសយ័គន  ។ 
សូមគិតឱយចបស់រគបឪ់ែម ៉  

កំុគិតចងែ់កកមមនវ 
ពីេដមែបបណឥឡូវដូចគន   

នឹងមនិរកំរគេរពះយល់េហតុផល។ 
េរៀបរបប់៉ុណណឹ ងណទនណ  

សូមេលកេមតត កំុេកដ ហល់ 
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កំុខឹងអកខអកខអកខអកខររររនអំំពល់   
ទទួលលទធផលទុកខែតខលួនឯង ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
( ) 
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១៥-អចរយ៣ពួក 
(ĀЊř˝ЮŲŠ ̉ơ ◦еĮњũ ̣Ư) 

& Y ' 
ខញុ ំសូមរឭកនឹកដល់គុណ  

គឺបនដល់បុណយពីបុេពវ 
និងគុណឧបជឈយែ៍ដលខញុ ំេសនហ៍  

និងគុណពុកែមយ៉យតផង ។ 
ឥឡូវខញុ ំសូមេរៀបែចងចរ  

អំពីអចរយលអឥតហមង 
មន៣របករយ៉ងចបស់ចបង  

ញតិមតិតបអូនបងសូមចណំ ។ 
១-គឺអចរយលអរបៃព   

អនកដល់រពះៃរតែកវរតន 
រពះពុទធរពះធមស៌ងឃៃថលថល   

េនះជអចរយមនគុណៃរក ។ 
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អចរយែបបេនះមនទីណ  
គឺគុណមហេលសចរៃណ 

េទេលកូនសិសសអចិៃរនតយ ៍  
មនិែមនរសៃមែតជសចច  ។ 

២-គឺអចរយដឹងធមម    
បនេឃញមគគ េដយបញញ  

សចចៈទងំបនួដៃ៏ថលថល    
េនះជអចរយដរ៏បណិត ។ 

៣-គឺអចរយេចេតត វមុិតតិ  
បញញ វមុិតតិសេរមចកនុងចិតត 

មនិមនអសវៈមរឧរកិដឋ  
អចរយេនះពិតេហមហ ។ 

រពះពុទធរពះអងគបនសែមដង  
ថគុណជកែ់សដងគម នគុណណ 

េរបៀរបដូចបននឹងអចរយ  
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ទងំបីេនះណេទរបុសរសី ។ 
មនឧបករៈហួសបរយិយ  

េទះបីចំណយរយឆន កំដី 
កគុ៏ណមនិអស់នឹងរសដី  

េទះបីែផនដីរលយយ៉ងណ ។ 
េទះេរកកទទួលផគងអញជ លី  

េធវែបបណកដីលុះសូនយសងខ រ 
ឬបចចយ័៤និងេរគឿងបរកិខ រ  

កគុ៏ណអចរយមនិអស់េឡយ ។ 
ែតមនអចរយ១ចំនួន   

មនិបនេធវខលួនឱយែលហេលហយ 
ដឹកនសិំសសខុសឥតដឹងេរតយ  

ទងំេឆលយចេមលយកខុ៏សតរម ។ 
រគូេនះគម នគុណបនតិចេឡយ  

នសិំសសខុសេរតយឆង យសុខ 
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បនរតឹមែតទុកខនិងឈផឺស  
េរពះអីអចរយយល់ខុសែសនលងង។់ 

សូមេរកនដល់សិសសផងនន  
គបបមីនមីន កំុបីលិចលង ់

កំុសុ៊នគំនិតពិតមនិឆុង   
អនកនឹងមនិផុងកនុងអវជិជ  ។ 

សេងខបប៉ុេណណ ះឈបវ់ច  
ខញុ ំសងឃមឹថអស់សិសសរគបគ់ន  

នឹងបនយល់ជកម់និលីល  
អនករចួកំរពផុតកដីេឆត ។ 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦    

 
( ) 
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១៦-មិនបដូរនសិសយ័ចស ់
& Y ' 

និសសយ័ធល បផ់ឹកនិងរសវងឹ  
និសសយ័ធល បខ់ឹងមនិរពមផល ស់ 

និសសយ័ជេចរអរកកណ់ស់  
និសសយ័កមមរកស់និងអកុសល ។ 

និសសយ័រសីផិតមនិេសម ះបដី  
និសសយ័កកីេពញចិនដ  

និសសយ័រសីផឹកនូវសុរ   
និសសយ័េខល ចផសរបឹងេលងបដី ។ 

និសសយ័មនិេឡងនិសសយ័េថក  
និសសយ័ចញ់េបករបុសអរបិយ ៍

និសសយ័បដូរខលួនបដូរនូវអវីៗ  
និសសយ័បនឆីែតបដីេគ ។ 

និសសយ័សមល បន់ិងរបហរ  
និសសយ័បណមនិេចះេសនហ៍ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    49  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

និសសយ័អយុខលីតិចេមលះ៉េទ  
និសសយ័មនិែរបលុះអវសនត ។ 

និសសយ័អតសី់លរទុសដនិងខលួន  
និសសយ័បំពួនេដៀលអតម  

និសសយ័នរកគម នជត   
និសសយ័ទុកខ េរពះមនេវរ ។ 

េបដឹងថខលួននិសសយ័យ៉ងហនឹង  
េមដចមនិខំរបឹងែសវងមគគ  

ចេរមនទនសីលនិងភវន  
ែតែបរនគំន ចូលបេលងរសី ។ 

រឯីរសីខលះរតូវបដីេលង   
គិតែតចំែបងកនុងជីវ ី

េសកតឹងែណនចុកហឫទយ័  
ខញុ ំគម ននិសសយ័បនចិតតេសម ះេឡយ ។ 

របុសខលះរបពនធសូមលះេលង  
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េកតកដីចំែបងចុកចបពំុ់េសបយ 
យករសជមតិតកេនទលេខនយ  

ែរសកថងូររកេរតយបដឹងបដល់េទវត ។ 
រសីបដីរតូវផិតរបុសរសីសូមលះ  

ចរមូងចរមសគម នេមតត  
មនិបដូរនិសសយ័ពីអតម    

េតសុខឯណមកជិតបន ។ 
េណហ យ!គួរគិរបដូរនិសសយ័  

អវីែដលនភំយ័សូមរគបរ់បណ 
តរមងត់រមូវេធវឱយបន   

េនះេទបេកសមកសនតដល់និពវ ន ។  
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
( ) 
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១៧-សរួខលួនឯង និង េឆលយខលួនឯង 
& Y ' 

សួរខលួនឯងថចងសុ់ខេទ  
េបទុកខឥតែលហកនុងជីវតិ 

េឆលយខលួនឯងថខញុ ំរតូវករពិត  
ដូេចនះរបរពឹតតកំុបីខន ។ 

អំេពេសភទនសីល  
វរិយិេមតត កនុងសនដ ន  

េកបនូវអរកករ់តូវរុញរចន  
ឱយេចញពីរបណេទបសុខ ។ 

សួរខលួនឯងថចងេ់ចះអត ់  
េបចងម់និខសតរ់តូវេផទៀងេសត 

េឆលយខលួនឯងេឡងថអនកណ  
គឺរតូវឧសសហ៍សដ បនូ់វធមម  ។ 

េសពគបប់ណឌិ តអនកខពងខ់ពស់  
អនកមនេករ ត�េឈម ះេលភពពសុធ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    52  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

មនិមនមនៈគម នឫកសពរ  
េទបបនធូរធរេកនបញញ  ។ 

សួរខលួនឯងថចងឈ់នះខលួនេទ  
េបចញ់ឆន ែំខចញ់អតត  

េឆលយរបបខ់លួនឯងជសម  
គឺចងណ់ស់ណេរពះលយកិេលស។ 

រេគេទេសនិងេមហ  
ឥសសឥចឆ មកចកេ់រសះ 

ចងឈ់នះពនេ់ពកកំុរបេហស  
េទបបនពិេសសេឆព ះបញញ ញណ ។ 

ចិតតអបរ់ចិំតតេដយសតិ   
អមសមធិមនិបំពន 

ឥរយិបថ៤ចិតតេកនឈន  
កុសលជសព នឆលងចិតតសនយ ។ 

សួរខលួនឯងថចងស់ដ បធ់មេ៌ទ  
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ចងេ់នទំេនរនិងសរមនត 
រតូវេឆលយរបបខ់លួនកំុខកខន  

ផចងចិ់តតឱយបនសដ បធ់មម  ។ 
េរពះធមម េនះជធមក៌សនដ  

េធវខនធប៉ុនម និងនម 
ផដ ចេ់ចញពីចិតតឥតរញួរ  

ធមជ៌នវនកំនេ់រតយ ។ 
សូមសួរខលួនឯងេឆលយខលួនឯង  

េហតុផលជកែ់សដងកំុកេនតយ 
កំុបមេទណអនកេអហយ  

ជូនពរដល់េរតយៃននិពវ នេហង 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦    
( ) 
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១៨-សអចំតិត 
& Y ' 

កលកូនមសេសនហ៍េនកនុងៃផទ  
អនកមដ យយកៃដថនមកលយណ 

សអំចិតតកូនែមឈ៉បយំ់បន  
កូនសរមករបណេដយសុខ ។ 

មតបិតកដូ៏ចគន    
កូនៗរគបគ់ន លំេទនកយ 

រតូវយកចិតតសអំមតបិត  
េទបគម នទុកខ សុខបនជិត ។ 

របុសរសីបនេសនហ៍គន និងគន   
សអំចិតតរគបរ់គេដយកដីសនិទធ 

ពកយែផអមទឹកដមហួសេបគិត  
សអំចិតតនិងចិតតេទបមនមងគល ។ 

តយយេកមងចស់រគបអ់ងគ   
ករ៏តូវមនមីន និងខវ យខវល់ 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    55  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

យកធមស៌អំចិតតពិតមនិរសល់  
និងឈបអំ់ពល់រគបេ់វល ។ 

េយងមនសតិសអំដួងចិតត  
ហិរលិអពិតមនិអចគណន 

សអំេហយសអំេទៀតសអំពំុរ  
រតបននវេឡងកនធ់មមយន ។ 

រពះធមជ៌ចបបច់ងរកងចិតត  
ឱយេធវសុចរតិេដយេរសកឃល ន 

វធីិសអំចិតតែបបេនះមន   
សវក័រយលនបនដល់េគលេដ ។  
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦    
-   ) 
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១៩-ស៊េូធវជទសៈរពះរតនៈៃរត 
& Y ' 

េកតមកជមនុសស  មនិគួររបទូសដ  
និងរតនៈៃរត   ែបរជែបកចិតត  
កនស់សនដ៍ៃទ   េនះពិតចៃរង 

គម នទងំជត ។ 
របុសរសីផងគន    រតូវលះេវរ   
េចញពីអតម    យល់គុណពុទធ   
និងធមេ៌ទសន   រពះសងឃផងណ 

ជកបូនជីវតិ ។ 
កំុបីរបេហស   ចុះចញ់កិេលស  
ហឫទយ័េរកៀមសវិត  េលេភេទេស  
េមេហេកៀកកិត   ចបស់ជស៊យពិត 

អស់ផលូវេដះរសយ ។ 
កំុយកអនកត   ឬេរកសសន  
មកដកជិ់តកយ   កនែ់តអព័ទយស  
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េឈម ះនឹងសអុយសយ  រគបន់មនិកយ 
មនិមនខលឹមសរ ។ 

រល់េយងរគបគ់ន    េកតមករកំរគ  
រស់ទងំឈផឺស   បេរមកិេលស   
និងពួកតណហ    របសរពតឯ់ក 

កនុងសងសរទុកខ ។ 
ពពួកកិេលស   ជេរគឿងឆអ បេឆអះ  
ជេរគឿងសម ញសមុគ  េកតកនុងភពបី   
ឥតមនកដីសុខ   មនិេចះរសណុក 

រគបក់លេវល ។ 
លមមភញ កចិ់នដ    េហយេងបអតម   
េចញពីកមមេពៀរ   បេរមៃរតរតន ៍   
នឹងផុតជរ    េកតចស់ឈជឺ 

អស់កដីកងវល់ ។  
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េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
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២០-ភល តន់ិងបនពតិជនរក 
& Y ' 

រល់ជីវតិ  េបមនិគិត  ពិតជស៊យ  
ថយមនិបន រជុលរជួសខលួន ពិតមនិមនួ  
ទុកខសនដ ន  េកដ អងគរបណ បបដុតចិតត ។ 
ភល តពី់បុណយ នឹងឃល តគុណ ទុនរតូវអស់  
ពីជីវតិ  បនែតបប  វលួនរកប  
គុកឧរកិដឋ  េរពះភល តចិ់តត សងអកុសល ។ 
ភល តរ់បេហស គុណពិេសស េចះមនិដឹង  
នឹងេសកសល គឺអវជិជ   នរំគបគ់ន    
រជួលរចបល់ នឹងអំពល់  ឥតបីរសនត ។ 
កំុេធវណ  នេំខល ចផស  ចិនដ សអិត  
ជបស់មនយ កំុេសនហ  ភជ បវ់សន   
បបរុញរចន អនកនឹងបន  ទុកខលយភយ័ ។ 
ទងំអនកមន អនកអតឃ់ល ន ហ៊នេបេតង  
អស់និសសយ័ បុណយមនិជិត មនែតមតិត   
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បបអល័យ េពលអនកកសយ័ អស់ទីពឹង ។  
ខញុ ំរមលកឹ  សូមអនកនឹក  កំុបីសពឹក  
រកពំនឹង  កបូនកុសល ជវសន  
រសស់រចឡឹង រតូវខំរបឹង  តេទេហង ។  

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦    

 

 
 

( ) 
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២១-សមុរទសងសរ 
& Y ' 

សមុរទលវឹងេលវយ  គម នេកះឥតេរតយ  
ដចក់នទុយែភនក   រលកបកេ់បក  
តូចធំេរចនែបលក   េយងគួរសេងវគ 

ដូចេរឿងជីវតិ ។ 
សតវេរចនេពកពន ់  ពួកសតវរគបធ់ន  
រស់េនេកៀកសថិត   ពួករតីរគបេ់ភទ  
មករស់សណឋិ ត   េហយសងជីវតិ 

េនកនុងសគរ ។ 
សមុរទែសនធំ   ទឹកហូរលយឡំ  
នូវរល់េវល   តមទឹកេភលៀងផង  
ហូរចូលឥតរ   សយណហ ទិវ 

សមុរទឥតេមនញ ។ 
យ៉ងណសងសរ   ធំេហែសនមហ  
ខវះមនិែដលេពញ   ចិតតែសវងមនិេឃញ  
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ចិតតខវល់រេលញ   េទះរបឹងេមដចមញិ 
កេ៏គចមនិបន ។ 

សងសរៈទុកខ   េរចនេដយកដីសមុគ  
រកេរបៀបមនិបន   សតតនិករ   
រស់ទងំប៉ុនម ន   ទុកខជបចិ់តតរបណ 

េនកនុងសមុរទ ។  
សមុរទតណហ    ដុតសតវេលក  
ឱយេកដ តកស់លុត   េរៀងរល់យបៃ់ថង  
ខំែតមនិផុត    េនះកស៏មុរទ 

របចូ់លមយួែដរ ។ 
មយ៉ងេទៀតសងសរ  ពំុមននរណ   
អចមកែកែរប   ឱយជយ៉ងេនះ  
កម៏និអចែបរ   ពយយមឆន ែំខ 

កែ៏កមនិបន ។ 
អនកធល បជ់ែម ៉   ជពុកផងែដរ   
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កេ៏រចនហួសសម ន  ហួសគិតនឹងែថលង  
ឱយសមមនិបន   េរពះេរចនរបមណ 

ែដលេកតវលិវល់ ។ 
ែមម៉កេកតកូន   េពលសងខ រសូនយ  
នឹងកមមអំពល់   កូនេកតជឪ   
េរពះេរឿងកមមផល  ដូេចនះកំុឆងល់ 

នេំកដ រកហយ ។ 
តេកតជេច   ភជ បជ់ញតិេផ  
សុខទុកខសបបយ   យយេកតជត  
េរចនហួសបរយិយ  រគបស់តវរបូកយ 

វលិេកតជកែ់សដង ។ 
ធល បេ់បេដះគន    រគបេ់ពលេវល  
ជតិមុនឥតែកលង   រស់េនរមួគន    
ខលះបនរបែជង   េរគចិតតចំែបង 

េឈល ះេហយសងេពៀរ ។ 
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ធល បជ់សវ ម ី   របុសធល បជ់រសី  
កេកនកមមេកៀរ   រសីេកតជរបុស  
េហតុផលសេសៀរ  រស់ខវះនវ 

រទនំធមៃ៌ថល ។ 
ធល បេ់កតជេចរ   ធល បជ់បេ់មេហ  
ធល បម់នុសសចៃរង   េនកនុងសងសរ  
របអ់សេងខយយ   ហួសកដីរសៃម 

មនិែមនសុបិន ។ 
ធល បេ់គកតក់បល  វសនបណដ ល  
វបិកដឆ៏អិន    ឱយផលពិតជក ់  
េទះអនកខវ កខ់វិន   សូមសដ បរ់ពះសិន 

េទបអនករតូវបន ។ 
េកតជេទវត   ឆេទវេលក   
ភពបីប៉ុនម ន    េកតេទជរពហម  
សថិតេនសុខសនត  គម នអវីេរបៀបបន 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    65  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

ធល បេ់កតដូចគន  ។ 
អនកេកតជខញុ ំ   រឯីរបូខញុ ំ   
ជអនកពិតជ   ខញុ ំេបេដះអនក   
េបខញុ ំដូចគន     សូមគិតរគបរ់គ 

េនះសមុរទសងសរ ។ 
ធល បេ់កតរពះរជ   េហយធល បច់បំងគន   
េវរបញហ     ដេណដ មទឹកដី   
េរបរជឱងក     ថរតូវរបហរ 

េដមបលីភ ី។ 
ចបំងមនិចបេ់ឡយ  េទះបីឈនះេហយ  
ករ៏បឹងសមភ ី    រជទងំសង   
កម៏នរពះទយ័   របបព់លរគបទី់ 

ថរតូវរបយុទធ ។ 
ធល បេ់កតជពល   និងធល បេ់ដករទល 
ដូចពយុះកំបុត   ងងិតងងល់   
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លងិតញតិសុទធៗ   ែតេនមនិសលុត 
និងរពយអវជិជ  ។ 

េកតេគរកបី   សតវេឈម លនិងញី  
ែឆកឆម សតវល   រជូកមនែ់កអបខទួយ  
កណដុ រសតវទ   បរស័ិទរគប់គ់ន  

គិតេហយចផំង ។ 
សេងខបប៉ុេណណ ះ   រគនជ់ចំេណះ  
សរមបប់អូនបង   គិតែកចិតតេកង  
ខុសមកកនលង   សូមចបម់ហួមង 

ពីេនះេទេអយ ។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦    
 

( ) 
 



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    67  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

២២-េដមរសេ់ទបែផលមន 
& Y ' 

េដមដូងេដមខនុរនិងេដមសវ យ 
  េយងកំុគិតឆង យខតេវល 
េចញែផលេចញផក េដមរស់រគបរ់គ 
  មតិតរគបអ់ងគ គិតកំុេសហមង ។ 
កូនមនជីវតិរស់ធំរបណ  
  សូមកំុនឹកសម នគម នអនកទងំសង 
េបគម នេលកេទអនកទងំបអូនបង 
  គម នវសនផងេឃញរពះអទិតយ ។ 
រឯីកូនសិសសផងទងំឡយ  
  សូមអនកខវល់ខវ យេនកនុងចិតត 
េបគម នរគូេហយវជិជ អតពិ់ត 
  ែតេរពះេលកគិតេទបអនកេចះបន ។ 
េកតមកឧតតមបនជមនុសស  
  សូមកំុរបទូសេកតកមមសមនយ 
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េរពះបុណយវសនចរចំណន 
  េទបទទួលបននូវភពថល ៃថល ។ 
េទះរកេទះមនសមុគទុកខ  
  កល៏អអសច រយជងែកវចរៃណ 
េបរកេធវបុណយសនសនិំសសយ័ 
  បនជបចចយ័ផុតកមមអរបិយ ៍។ 
បនេកតជមនុសសេរពះបនេដមទុន 
  បនដល់ផលបុណយមនគុណឥតបី 
េបគម នេដមរស់គឺបុណយពិសី 
  អនកមនិបនអវីេទជតិថមីេឡយ ។ 
រគហសថបពវជិតរល់រពះអងគ  
  គួររបឹងមនមីន នឹងកំុកេនតយ 
ែថេដមរហូតលុះអនកដល់េរតយ 
  អនកនឹងជេសបយអស់េរគរគ ។ 
នចិំតតរបបុ់ណយសងគុណជីវតិ 
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  ឱយបនរបណិតនឹងបនេសភ 
េគចេរឿងែកលងកល យនិងេពៀរេវរ 
  ចិតតសមគគីគន េរពះសតិេន ។ 
សូមផដ ដំល់មតិតេកតចស់ឈសឺល ប ់
  មតិតេអយរបញបកំុ់សុញនេំស 
ដល់េនៃរតរតនប៍នជសំេព 
  អនកនឹងបនេទដល់េរតយសុខសនត ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 

( ) 
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២៣-អនកកចខញុំសលតូ 
& Y ' 

អនកែដលេកតចិតតរបទូសដរ៉យ 
   េជរពុកខឹងមដ យចេរមនចិតតកង 
ចរងក នផទះឯងេឆះដល់ជិតខង 
   ខុសអីបនអងអញចស់ជងឯង ។ 
ខឹងមដ យវយកូនេជរដល់េច 
   ចិតតេកតេសកេសរមលួចំែបង 
សីុរតីសល កឆ់អឹងថេគជកែ់សដង 
   សល កឆ់អឹងខលួនឯងបេនទ សឆន បំយ ។ 
ជូនខលួនេហវឃល នខយល់កយរគរំគ 
   បេនទ សែមវ៉ថមនិខវល់ខវ យ 
អញេធវករហតេ់ជរដល់អនកមដ យ 
   កចនឹងរបឹងសព យនូវចិតតសមនយ ។ 
សូមេរកនអនកឆល តនិងអនកអតធ់ន ់
   អនកកំុរះិគនន់េំពៀរដល់របណ 
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ចកខុបញញ រសវរជវសនដ ន 
   េទបអនកចបប់ននូវធមកុ៌សល ។ 
អនកកចខញុ ំសលូតខញុ ំសលូតអនកលអ 
   ខញុ ំរតឹបវរអនករតឹសុខ 
េរពះខញុ ំចេរមននូវធមេ៌មតត  
   េទបអស់ទុកខ រវងទងំសង ។ 
សងឃមឹបរស័ិទបពវជិតរគហសថ 
   អនកនឹងរលស់ចិតតពលយងឃ់នង 
េដរេចញពីកមមទុយស៌កដីឆគង 
   ជូនបុណយែថមផងសូមអនុេមទន ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
( ) 
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២៤-សតវសល បសងសបំកុ 
& Y ' 

នមេយងជមនុសសសូមគិតឱយឆអិន 
   នឹងសូមឱយបិុននូវេហតុផលជិត 
មនឡនវឡីញតិទងំឆង យជិត 
   រសឡញ់មូលមតិតទិវសយណហ  ។ 
របុសសអ តរសីរសស់កេមល ះរកមុ ំ
   ៃថលថល ឧតតមេរពះបុណយរគបរ់គន ់
មនលុយដុលល រចងអី់បនទន ់
   គម នអនកជិះជនដូ់ចអនករករកី ។ 
ែតសូមកំុេភលចេបមនលុយឡន 
   មសរបកេ់ថកនថក នខញុ ំរបុសខញុ ំរសី 
រតូវេធវបុណយផងទនម់នជីវ ី
   អនកពិតសមភេីសភអសច រយ ។ 
ទុកករពរខលួនេនេពលជិតសល ប ់
   ជរទពយចំណបេ់នេពលមរណ 
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េហរេទឋនសួគនឹ៌ងេសយសុខ 
   មយ៉ងេទៀតអសច រយឆង យបបអរបិយ។៍ 
េយងេមលសតវសល បេទះបីេមដចមដ  
   មនសល បយ៉ងណកខំ៏ឥតបី 
ខំេធវសំបុកជផទះសិរ ី
   េជងសល បេមដចកដីេនសងទីពឹង ។ 
ពកយសងសំបុកសំេដយកបុណយ 
   េរពះអីរទពយធនែដលមនប៉ុណណឹ ង 
េបេរកពីបុណយគម នអវីលំនឹង 
   េសចកដីប៉ុណណឹ ងសងឃមឹញតិយល់ ។ 
សូមឱយអស់មនុសសជនទងំរបុសរសី 
   េកមងកដីចស់កដីអនករតូវខវ យខវល់ 
សងលំេនសថ នេដយបុណយនិមល 
   ដល់រពមមគគផលេនទីបញចប ់។ 
សូមបុណយកុសលផងនន 
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   បនជនវសំណងមនភព័វ 
ឱយបនសេរមចរគបវ់យ័រសទប ់
   កនសី់លឱយជបឱ់យទនកំុខន ។ 
សូមឱយអនកជួបសបបុរសបណឌិ ត 
   ជភូមរិបជញពិតជួបរពះរទងញ់ណ 
សដ បធ់មប៌នេជគេលកុតតរឈន 
   នឹងបននិពវ នកំុបីឃល តេឡយ ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 

( ) 
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២៥-ទុកកិតតយិសឱយរពះសងឃផង 
& Y ' 

មុននឹងេរៀបរបខ់ញុ ំសូមអភយ័ 
  េបទស់និសសយ័របណីេមតត  
ណបញញ ខចីមនិខល ងំដូចខល  
  ដូេចនះករុណឱយខញុ ំមុនផង ។ 
កិចចមុនដំបូងសូមអនកនិពនធ  
  វណណ ៈរគបធ់នែ់ដលលបពំុីឆគង 
របុសកដីរសីកដីេរកយមុនែដរផង 
  សូមែកេរឿងឆគងអព័ទឱនសសន ។ 
និពនធនូវេរឿងរបេលមរបឌិត 
  ចងល់បពិីតៗេនកនុងេលក 
បេញចញបញចូ លតមែតអតម  
  មនិគិតសសនរបស់ខលួនេឡយ ។ 
និពនធចេរមៀងមននយ័ដូចគន  
  យកពកយសងឃបេងហ ះខុសេរតយ 
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យកសងឃមកេលងមនិគិតេសះេឡយ 
  ឱ!អនកនិពនធេអហយេតរតូវែដរអី ។ 
ខញុ ំដឹងខញុ ំយល់ពីចិតតអនកចង ់
  េធវឱយរពះសងឃបនលអឥតបី 
កំុេធវែបបហនឹងខុសរពះជិនរសី 
  ែដលរទងេ់ពលសដីរបេដលអបន ។ 
ទូនម នេដយធមម៌និសមអុយេឈម ះ 
  រទងឥ់តបេនទ សសវកអងគរបណ 
ែតរទងក់រុណសវកប៉ុនម ន 
  ឱយលអសុខសនតេនកនុងេភទសងឃ ។ 
ដូេចនះអស់េលកនិពនធទងំឡយ 
  មុននឹងបរយិយពីចិតតែដលចង ់
េលសងឃមកេលងតមចិតតចំណង ់
  ែរងគិតឱយគងណ់កលយណ ។ 
សសនរពះពុទធមនិសរមបេ់លង 
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  ែដលដូចកូនេកមងរគបលំ់េនសថ ន 
ជិះជនម់និគិតបបបុណយប៉ុនម ន 
  សូមគិតវញិថក នទនខុ់សតិចតួច ។ 
េទះលុយដុលល រសំខញ់េមដចកដី 
  ឬេឈម ះលបញលបខីពស់េលសភនរំសួច 
របណីសសនកំុឱយសងឃខូច 
  អនកពិតនឹងរចួពីកដីអំពល់ ។ 
េបគិតែតេឈម ះមនិគិតសសន 
  េនកនុងេខមរជតិែខមរេសកសល់ 
ខូចអីខូចេទចិតតខញុ ំមនិខវល់ 
  ឱយែតបនដល់និងេជគលភ ី។ 
គំនិតែបបេនះមនិគរំទេឡយ 
  ខុសេហយេលខុសហួសនឹងរសដី 
ែតេបេលកែកគឺលអគម នពីរ 
  េហយនឹងេជគជយ័នូវកិចចករងរ ។ 
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ចំណុចមយួេទៀតរគបេ់រឿងនិពនធ 
  គំនិតមូលធនសថិតេនរគបរ់គ 
គឺេរឿងជំេនឿេលទឹកគងគ  
  ខុសពីភគវែដលរទងស់ែមដង ។ 
មនេរឿងខលះេទៀតសងឃមនិពិត 
  បំបសួមនិគិតជសងឃកល យែកលង 
ខុសចបបវ់និយ័របកដជកែ់សដង 
  យកតួកំែបលងជំនួសសងឃពិត ។ 
ចំណុចគួរេលកយកសងឃែដលរតូវ 
  បសួលអេពកកូវចបស់វនិយ័សនិទធ 
ែតរកែតសអ តអនកលអរបណិត 
  េតសងឃែដលពិតមនិលអែមនេទ ។ 
មនិលអែតរតូវសអ តែតវខុស 
  រឯីពកយមនុសសយល់ចបស់េរឿងេករ ត� 
មនិែមនេរពះលភលះសសនេ៍ចលេទ 
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  គិតផងណេសនហ៍គិតយកមយួណ ។ 
អគមឩមអមមនិែមនេរឿងចបស់ 
  ជេរឿងរកឡស់មនិរតូវតរម 
ទងំអស់អនកបសួេនកនុងសសន 
  មនិគួររតូវករលះសសនេឡយ ។ 
សេងខបេរឿងរ៉វនឹងេពលពកយរតង ់
  សូមកំុយកសងឃទងំពួងទងំឡយ 
ដកេ់រឿងរបឌិតនសំសនន៍យអយ 
  េគនឹងេមលងយែថមគម នតៃមល ។ 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
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២៦-កុំឃុខំលួនឯងទុកកនងុភពប ី
& Y ' 

កនុងទវីបេលកពំុមនអវីពិត 
   សុទធេរឿងរបឌិតេបករបសរបុសរសី 
សូមបែីតសុខកសុ៏ខឥតនយ័ 
   េធវឱយរបុសរសីវលិវល់ចិនដ  ។ 
ទិដឋិតណហ និងឧបទន 
   របូដល់វញិញ ណពិតគឺអនិចច  
ទុកខេអយែសនសមុគនិងជអនតត  
   រកែតខលឹមសរបនតិចគម នេឡយ ។ 
កមភពរបូភពនិងអរបូភព 
   មនិែមនសំណពវសមល ញ់េកៀកេកយ 
ធតុពិតគឺមរនទុំកខឥតេសបយ 
   នឹងនដំល់េរតយគឺទុកខបនួកង ។ 
េបេនភពមនុសសែសនទុកខលំបក 
   បញហ គម នរសកមនែតេសហមង 
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ចួនេឈល ះរបែកករវងបអូនបង 
   ចួននិងអនកផងរកសុខមនិបន ។ 
ចួនកូននិងមដ យបដីនិងរបពនធ 
   េរឿងរ៉វរគបធ់នយយីសមនយ 
េរឿងតូចនិងធំេកតេឡងពំុរសនត 
   ភពមនុសសគឺបនែតទុកខេខល ចផស ។ 
េទះមនលុយឡនចយសឹងមនិអស់ 
   ែតជរបស់មនិមនខលឹមសរ 
ែថមនវំេងវងកនុងវដដសងសរ 
   េនះេហយកមសរមបពួ់កមនុសស។ 
រឋីនេទវតកគ៏ម នអវីរគន ់
   តមថន កនិ់ងជនកំុ់គិតយល់ខុស 
សុទធែតជេហតុឱយេទពរសីរបុស 
   វលិេកតមនិខុសពីមនុសសដូចគន  ។ 
ខញុ ំសូមបញចបរ់តឹមែតប៉ុេណណ ះ 
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   សូមកំុរបេហសែតគួរមនមីន  
េគចេចញឱយឆង យមនិរតូវរញួរ 
   េទបបសុខជផុតភពបីេហង ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 

 

( ) 
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២៧-ទឹកែភនកអនកជមង ឺ
& Y ' 

កលមនិទនឈ់ខឺលួនេនកមល ងំ  
គម នឧបសគគរងំរេឡយណ 

មនែតេជគជយ័េរៀងរល់កិចចករ  
រសវងឹអតម េពញមយួជីវតិ ។ 

រសវងឹេពលយបវ់េងវងលុះៃថង   
របឹងរកកៃរមរបេលមេកៀកកិត 

ជួបជំុកូនេចញតិេផឆង យជិត  
មូលមេីសនហ៍សនិទធគម នេពលរសករសនត ។ 

មនលុយមនឡននិងផទះវឡី  
របូកយសងហ េឆយឆយហួសសម ន 

ញតិកស៏មបូររបុសរសីរគបរ់បណ  
វលិវល់សនដ នមនិខវល់េរឿងបុណយ ។ 

រសឡញ់េពញចិតតនឹងអវីែដលមន  
េភលចអនដរធននិងេរឿងស៊យសុ៊ន 
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គិតែតេរឿងេទៀងេភលចនូវទរណុ  
រតេ់គចពីបុណយចេរមនអកុសល ។ 

េរពះេហតុែតរទពយហ៊នេធវអវីៗ  
េបៀតេបៀនញំញីកបវ់យរបហរ 

ពិឃតជីវតិឥតកដីេមតត     
ឱយេគេខល ចផសហួសនឹងបរយិយ ។ 

៥០ឆន បំល យបនកនលងេទ   
មុនឺែសនេសកេសបនមកដល់កយ 

របណងំជីវតិនូវអនកទងំឡយ  
លួចកដីសបបយឱយទុកខអនកមដង ។ 

ដល់េពលខលួនឈេឺទបភញ កអ់តម   
េពលឈកឺយនិងកដីមហួមង 

ទឹកែភនករសកហូ់រមកេរចនកនលង  
នឹកេឃញេរឿងឆគងែដលធល បរ់បរពឹតត ។ 

ចួនបនដឹងថជមងែឺដលខលួន   
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េកតមកផទួនៗេនកនុងជីវតិ 
ពយបលមនិជអស់សងឃមឹពិត  

ទឹកែភនកេសនហ៍សនិទធេកៀករគបេ់វល ។ 
កលមនិទនឈ់មឺនិនឹកេឃញសងឃ  

ឥឡូវចិតតចងចំ់េពះសងឃ 
និមនតេលកមករគនប់នជគន   

នឹងអរធនសូរតធមឱ៌យសដ ប ់។ 
អងអីទឹកែភនកនិងេរឿងឈចិឺតត   

េឃញកំហុសពិតមុនមនិរបញប ់
ដល់ជិតហួសេពលេទបរបឹងរតងរតប ់ 

េរពះខលួនជិតសល បេ់ចលភពែផនដី ។ 
ែរសកេហកូនេចេលកបដីភរយិ  

ថអញរងសូមអនករបណី 
ជួយ យកអសណកូនរបុសរសី  

រសេណះជីវែីមឪ៉េនះផង ។ 
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ខលួនកនែ់តឈគឺម នកដីរសករសនត  
សុខសួគប៌៉ុនម នអតប់នវញិចង 

មនិបនសងទុកវរតឹែតឆគង   
ឈចឺបម់ហួមងពិបកជងសល ប ់។ 

យបេ់ឡងកលណបនេ់ទេទវត  
សូមេលកេមតត រសួរនរ់បញប ់

សេនដ សអភយ័កំុខឹងយករតប ់  
មនិចងអ់រួអព័ទេពលខញុ ំមរណ ។ 

កលគម នជមងអឺងណស់រទពយ  
មនិសគ ល់េវទនេនកនុងជីវ៉ 

េមច៉មនិយករទពយទុកជវសន  
េមច៉េហេទវតឱយជួយ េធវអី ។ 

េនះេហយេពលជិតែតនឹងមរណ  
េទបកដីេខល ចផសេបៀតេបៀនឥតបី 

របញបរ់ករពះសូមកដីរបណី   
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េរពះឥតមនអីវេរកពីបុណយេឡយ ។ 
ខញុ ំអនកជមងសូឺមផដ អំនកជ    

កំុបមទែរកងទុកខមនិេសបយ 
ខលួនមនិទនឈ់េឺធវលអអនកេអហយ   

េធវកំុែលហេលហយលុះជីវតិកសយ័ ។ 
មនកដីរកកដីរតូវែតឱយទន   

កំុបីបំពនរតូវឱយអភយ័ 
កំុសងសរតូវេមតត អល័យ   

បនជនិសសយ័ពូជពងសបណឌិ ត ។ 
របឹងសដ បធ់មអ៌ថរ៌គបេ់ពលេវល  

គួរយកធមម មកទុកកនុងចិតត 
យល់ពីសងសរថគុកឧរកិដឋ   

េទបបនសុខពិតអស់នូវបញហ  ។ 
ឱយតិចឱយេរចនដល់អនកមនសីល  

បំផល ញចិតតខជិលេចញពីឱរ 
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ទនសីលភវនទងំេនះេហយណ  
ទុកជវសនចមលងរកេរតយ ។ 

កំុឱយដូចខញុ ំបនែតទឹកែភនក   
រស់រតឹមអល់ែអកនិងកដីសដ យេរកយ 

ទឹកែភនករគបរ់គេរពះគម នអំេណយ  
អស់មតិតទងំឡយកំុេធវតមខញុ ំ ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
( ) 
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២៨-ទឹកែភនកអនកជិតសល ប ់
& Y ' 

រស់េនេលរទពយេភលចគិតេរឿងសល ប ់   
មនិែដលឈចឺបប់នតិចណេឡយ 

ជតិជរពយធិមកជិតដល់េហយ   
មនិដឹងខលួនេឡយគិតែតសបបយ ។ 

ចស់សកស់កូវេរពងសដូចសំឡី   
មនិរពមដឹងកដីេនែតេលងកយ 

តកែ់តងរបូរងមនិេចះេនឿយណយ  
ដុលល រេរចនចយចំណយហូរែហ ។ 

រសីរសែកវេបង៉ដឹកមុខជនិចច   
នឹកមនិែដលេភលចេទះេរចនឆន ែំខ 

រទីននិងសីលសដ បធ់មផ៌ងែដរ   
នឹកមនិេឃញេទេទះេនជិតវតត ។ 

មយ៉ងគំនិតថខលួនអញេនេកមង   
កំុទនចំ់ែបងចដំល់ជូរចត ់
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ចចំស់រគរំគេធវករអីហត ់    
េទបអញចូលវតតឱយទនសងសីល ។ 

េភលចេហយែមនេទថេរឿងជីវតិ   
មនិេទៀងែមនពិតែតចិតតេនខជិល 

ឬមនិេចះសល បប់នជេនខិល   
េដរសងមនទិលដល់ខលួនេគឯង ។ 

កំុយល់គិតថមកពីមនិេទៀង    
េទបមនិរពមរងនឹងមនិចំែបង 

សបបយឱយេហយេរកយចរំែអង   
ជីវតិដូចែផសងចគិំតេរឿងទន ។ 

ដល់មនបញហ មរណមកដល់    
កយចិតតខវ យខវល់ជិតបតវ់ញិញ ណ 

េធវទនសំណល់េធវចិតតេរសកឃល ន   
េទះលុយរបល់នកគ៏ម នខលឹមសរ ។ 

េរពះចិតតេនសដ យេរឿងែដលកនលង   
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មនិគួរនឆំគងឱយឈចិឺនដ  
ជិតហួសេពលេហយេធវបនប៉ុណណ    

រឯីសងខ ររតូវសូនយៃថងែសអក ។ 
យំសដ យពនេ់ពកដឹងថគម ននយ័   

ែតចិតតចៃរងវេនចងែ់រសក 
ថមនិគួរេសះេពលរតូវែបងែចក   

ៃថងេនះៃថងែសអកខញុ ំរតូវមរណ ។ 
េធវទនមនិបនសងសីលមនិេកត   

មចចុេជងេឆតខិតជិតអតម  
សដ បធ់មែ៌លងឮថលងអ់ស់េសត   

ជីវតិឯកទងំមនិទនស់ល ប ់។ 
ទីពឹងទឹកែភនកមនិបនសួគ៌    

បនែតរកំរគនិងកដីអអួប ់
េបពឹងេគឯងេគបនឱ់យសល ប ់    

សល បឱ់យរបញបវ់ជងរស់េន ។ 
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ទឹកែភនកនទុំកខជិតនឹងមរណ   
សូមផដ យំយតទងំកូននិងេច 

កំុដល់ចិតតសល បេ់ទបនញំតិេផ   
េធវបុណយទុកេទបរេលកនយ ។ 

មុននឹងអនកសល បរ់បញបឱ់យទន   
ឱយតមខលួនមនចិតតចងចំ់ណយ 

ឱយេហយឱយែថមកំុបីរសយ    
េទបែលងខវល់ខវ យេពលេយងជិតសល ប ់។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦    
( ) 
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២៩-ទឹកែភនកបំណុលកមម 
& Y ' 

បនេកតមកេហយេទះរករទពយ  
របុសរសីរគបគ់ន កំុសងេពៀរអី 

កំុខចីមសរបកជ់បក់មមអរបិយ ៍   
ទឹកែភនករបុសរសីហូរេរពះបំណុល ។ 

បំណុលេសមកមមរបចជីំវតិ   
ដូេចនះគួរគិតកំុឱយវរជុល 

េបមនិជំពកអ់នកកំុរវល់    
អនកពិតមនិខវល់េទះរស់ឬសល ប ់។ 

ែតេបរកេហយែថមមនបំណុល  
នឹងរជួលរចបល់របទះអអួប ់

មច ស់អនកបំណុលរបមថចកក់ប ់  
អនករស់ដូចសល បឈ់ចឺបេ់ហមហ ។ 

ទឹកែភនករពឹកលង ចគម នអនកអល័យ  
េនះជនិសសយ័ៃនអកុសល 
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បបកមមទុយស៌េកងកចឫសយ  
អស់េហយសុខមនែតទុកខរពួយ ។ 

េទះមនបងបអូនរមួនិងឪែម ៉   
គម នអនកជួយ េទែលងមនជំនួយ 

សូមបេីទវតកអ៏តម់កសទួយ   
មនែតខលួនមយួរបឹងជួយ អតម  ។ 

មនិទនប់នសងរតូវេគមកទរ  
ទឹកែភនករកំរគេចញពីឱរ 

េទះេគេមលងយថេដៀលែបបណ  
ឱយដួងេនរតជួយ បេញចញទុកខ ។ 

ខំេធវករងរេដះបំណុលេគ   
មនិហ៊នទំេនរេទះបីសម ញសមុគ 

លំបកងងុយមនិហ៊នសំកុក   
េនមនិរសណុកេរពះបំណុកកមម ។ 

ខលះឃល តរសុកេទសមតបិត   
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កល យជឯករស់ទងំេរបះរសំ 
េនះេរពះែតអវីេរពះបំណុកកមម  

រពតេ់រចនែខឆន េំរពះកមមរុញរចន ។ 
ែបកែមកូ៉នេចអនកែដលរសឡញ់  

េរពះែតសំណញ់អកុសលសមនយ 
េរកៀកចងជីវតិរកសុខមនិបន   

គម នេទសុខសនតបនែតអរបិយ ៍។ 
បំណុលៃនកមមបំណុលរទពយ   

ពិតនេំវរនិងេពៀរឥតបី 
នអំនកទឹកែភនកកណដ លររតី   

រហូតរបុសរសីសងបំណុលបន ។ 
ដូេចនះកំុេលងកំុលអតម     

របយត័នេខល ចផសវេិយគពំុរសនត 
រកចុះកំុខចីសូ៊លំរបណ    

បនរបកប់៉ុនម នចយតមករគិត ។ 
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នកូំនរបពនធមតបិត    
ឱយទនសីលបញញ របណិត 

លះបំណុលកមមសងលអសុរកិដឋ  
ចុងេរកយជីវតិផុតបំណុលកមម ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦    

 
 

( ) 
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៣០-គុណឪពុក 
& Y ' 

គុណសមបតតិពុកមនិែមនថគម ន  
គុណពុករបល់នេរៀបរបម់និអស់ 

គុណពុកមនិតិចែដលេលកែតងេសម ះ  
គុណលអឥតេខច ះេលកូនពិសី។  

គុណសមបតតិពុកែសនលអអសច រយ  
គុណពុកេនះណែសនលអគម នពីរ  

គុណពុកមនេនកនុងេលកទងំបី  
គុណពុកេសភគីម នជនេរបៀបបន។ 

គុណសមបតតិពុកលអជងរតនៈ  
គុណពុកែតមន កជួ់យ កូនរគបរ់បណ  

គុណពុកេនសថិតកនុងចិតតសនត ន  
គុណពុកកលយណលអេលសសួនចបរ។ 

គុណសមបតតិពុករគបេលជីវ ី 
គុណពុកចរៃណេចញជែផលផក   
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គុណពុកជែរសឬជជលស  
គុណពុកជីវ៉មនិេចះរងីសងួត។ 

��� 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
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៣១-ពុក… 
& Y ' 

ពុកកូនេអយរ៉ែសនេនឿយហត ់
ពុកមនអំណតេ់អយរ៉រល់ៃថង  

ពុកសូ៊េអយរ៉េទះរកំដួងៃច 
ពុកេនរបណីេអយរ៉ដល់កូន។  

ពុកកូនេអយរ៉េលកដូចជមលប ់ 
ពុកឥតធុញថបេ់អយរ៉និងសងួន  

ពុកផតល់រតជកេ់អយរ៉សុខផទួន  
ពុកគឺជកបូនេអយរ៉ចមលងបុរត។ 

ពុកកូនេអយរ៉េរបៀបដូចែផនដី  
ពុកផតល់ជីវេីអយរ៉ចិតតមុត 

ពុកេសម ះនិងកូនេអយរ៉យ៉ងសុទធ  
ពុកមនិរលតេ់អយរ៉េសនហ។ 

ពុកកូនេអយរ៉ពុកថន កប់មបី  
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ពុកយកជីវេីអយរ៉សងខ រ  
ពុកសូ៊ផត ចប់តូរេអយរ៉មរណ  

ពុកមនិេពលថេអយរ៉តអូញែតអរ។ 
ពុកកូនេអយរ៉បនបងហូរឈម  

ពុកមនិែដលទមេអយរ៉វញិេទ  
ពុកសូ៊លះបងេ់អយរ៉របែ់ខ  

ពុកឥតទរេទេអយរ៉សំណង។  
ពុកកូនេអយរ៉បងហូតេញស  

ពុកគឺជមនុសសេអយរ៉គម នហមង  
ពុកែតងេធវលអេអយរ៉តបសនង  

ពុកឥតែបរខនងេអយរ៉ឈបេ់សនហ៍។  
ពុកកូនេអយរ៉សូ៊េបៀមកតីទុកខ  

ពុកបតូរយកសុខេអយរ៉ជេករ ត�  
ពុកទុកឲយកូនេអយរ៉មសេម  

ពុករស់េរពះែតេអយរ៉កូនៃថល។  
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ពុកកូនេអយរ៉សូ៊េនហលេកត   
ពុកមនិមេួម៉េអយរ៉ហឫទយ័  

ពុករទរំគបយ៉់ងេអយរ៉ឥតបី  
ពុករទលុំះកសយ័េអយរ៉េរពះកូន។  

ពុកកូនេអយរ៉កូនសូមអញជ លី  
ពុកសូមរបណីេអយរ៉ដល់កូន  

ពុកគឺជរពះេអយរ៉ជកបួន  
ពុកនរំបូកូនេអយរ៉ឲយរតូវ។  

ពុកកូនេអយរ៉សូមេលកទទួល  
ពុករសស់និមលេអយរ៉េពកកូវ  

ពុកសូមយកបុណយេអយរ៉ដូចផលូវ  
នឲំយពុកេទេអយរ៉សុខេហង។ 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
( ) 
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៣២-រតូវគតិពដីួងចិតតឪពកុ 
& Y ' 

ដួងចិតតឪពុកែសនលអរបិមរបិយ ៍  
េរពះពុកអភយ័ដល់កូនរគបគ់ន   

ដួងចិតតឪពុកេរបៀបដូចរពហម   
ពុកមនិរកំរគេទះកូនេធវខុស។  

ដួងចិតតឪពុកជមលបរ់តជក ់  
ពុកខំឥតអកេ់ទណមសរសស់  

ដួងចិតតឪពុកបរសុិទធគម នទស់  
ពុកជេរតយេកះសរមបែ់តកូន។  

ដួងចិតតឪពុកេរបៀបដូចជទឹក  
ពុកែតងែតនឹករកកូនមសសងួន  

ដួងចិតតឪពុកែតងែតមមំនួ  
ពុកនឹកដល់កូនគម នេពលរសយ។   

ដួងចិតតឪពុកេរបៀបបនជមលប ់  
ពុកឥតបីថបឲ់យកូនរជកកយ  
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ដួងចិតតឪពុកគម នេទជិនណយ  
ពុកែតងខវល់ខវ យពីកូនរគបគ់ន ។ 

��� 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 
 

( ) 
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កនូសណំពវចិតតពុក 
& Y ' 

ពុកបតូរជីវតិេដមបមីសៃថល   
រហូតសពវៃថងពុកឥតរថយ 

េទះបីឧបសគគអវីណកេ៏ដយ  
ពុកមនិបេណត យតមវសនេទ។  

កូនសំណពវពុកេសមសងខ រ  
ពុកែសនេសនហនិងកូនមសេសនហ៍  

សងខ រពុកេនះមនិេសមកូនេទ  
ឯកូនមសេសនហ៍ពុកែសនេពញចិតត។  

កូនសំណពវពុកចូរកូនសត ប ់  
រចួេហយចូររតបត់មពុកមសសនិទធ  

កូនរតូវេធវលអេទបេគេពញចិតត  
របរពឹតតិសុចរតិេទបពូជៃថលថល ។  

ពុកសូមឲយកូនកល យជកូនលអ  
កូនកំុរតចច់រេធវអកុសល  
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េវៀរចកផលូវេថកេបជមនុសស  
បុរតីបុរតកំុេភលចេឡយេហង។ 

��� 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
 

( ) 
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៣៣-កយកប់េរកមធរណី 
ែតពុកេននកឹកនូ 

& Y ' 
េពលពុកេនរស់ពុកែថកូន   

រកសរគងសងួនេពញចិនត   
គពំររពលឹងផទ ល់ហតថ    

អភរិកសគម នរសយ។ 
មនទុកខជួបេកត កតីេសក   

កពុ៏កេនះណេរតៀមអងគកយ  
តសូ៊ជូសកូនគម នជិនណយ   

ដួងចិតតរសស់រសយកូនសុខ។  
ឪពុកបរមភតងំពីរស់   

ែរកងកូនមសេរគះថន កេ់មតចមត រ  
ទុកខរពួយយបៃ់ថងគម នេពលណ  

ទំេនរអតម េឡយពិសី។  
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ដល់សល បេ់ទេហយេនរសេណះ  
អល័យអេលះកូនរបុសរសី  

េទះខលួនសល បេ់ទកបេ់រកមធរណី  
ពុកេនេបតីកូនរហូត។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
( ) 
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៣៤-កុំបេនទ សឪ 
& Y ' 

កំុបេនទ សឪេពលពុកខុស  
អណិតសេនត សគួររបណី  

កំុបេនទ សឪណរបុសរសី  
អណិតលកៃលសងនូវគុណ។  

កំុបេនទ សឪេពលពុកថ  
អណិតផងណគួរេទរទន ់ 

កំុបេនទ សឪពកយធងន់ៗ   
អណិតបនទ នេ់គរពបូជ។  

កំុបេនទ សឪេពលពុកេរប  
អណិតកំុេដរេពលនិរនទ  

កំុបេនទ សឪគួរមនមីន    
អណិតពុះពរេធវតមពុក។  

កំុបេនទ សឪេធវេទណ  
អណិតេមតត កំុសងទុកខ 
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កំុបេនទ សឪករងរេនមុខ  
អណិតសងសុខសនងបិត។  

កំុបេនទ សឪថអរបិយ ៍  
អណិតដួងៃចគួរេសនហ  

កំុបេនទ សឪថឫសយ   
អណិតជីវ៉ធល បប់មបី។  

កំុបេនទ សឪថគម នគុណ  
អណិតតូចតនម់នអភយ័  

កំុបេនទ សឪថរករកី   
អណិតគិតថមីឲយៃថលថល ។  

កំុបេនទ សឪែរកងសបសូនយ  
អណិតសូមកូនរគបអ់តម   

កំុបេនទ សឪេទៀតអីណ  
អណិតបិតធល បរ់បែឡង។  

កំុបេនទ សឪនវំនិស   



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    110  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

អណិតគួរេចៀសកំុវែងវង  
កំុបេនទ សឪឈបចំ់ែបង  

អណិតលីែសងគតេ់ទវតត។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
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៣៥-សត ប់ពកុផងណកនូ 
& Y ' 

ទូនម នរពឹកលង ចពុកឥតខជិល  
ពុកខល ចកូនខិលេករ ត�អរសូវ  

មនេឈម ះសអុយសយដកជ់បេ់ន  
បនជពុករតូវខំវច។  

របបឲ់យខំេរៀនសងសុចរតិ  
កំុេបករបស់មតិតេគឈផឺស  

េគនឹងសអបកូ់នតមរបហរ  
ឲយសូនយសងខ រេចលឪពុក។  

េគរពចស់ទំុជំុវញិខលួន   
កំុបីគំុកួនកូនបនសុខ  

លំឱនកយចិតតេទះេរកយមុខ  
មនិសងកតីទុកខគម នេវរ។  

ចស់ទំុសរេសរឲយតៃមល   
េពលកូនចរៃណេចះវនទ   
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េគទុកកនុងចិតតរគបេ់វល   
េរពះែតឫកពរកូនរបៃព។  

សុចរតិកនុងខលួនមនរបច ំ  
េទះេរចនែខឆន សូំមរបុសរសី  

អនុវតតនឲ៍យបនណកូនៃថល  
ពុកមនិសូមអវីេរកពីេនះ។  

េបកូនេធវបនពុកសបបយ  
េទះគម នរបកច់យមនិពិេសស  

សំខនគឺ់កូនេធវបនប៉ុេណណ ះ  
ទុកជជំនិះកូនជូនពុក។  

សត បពុ់កផងកូនកំុទទឹង   
ពុកសូមប៉ុណណឹ ងកំុេកតទុកខ  

កំុទនេ់ដរេចញអណិតពុក  
វមនិជបគុ់កេពលសត បេ់ហយ។  

េបកូនយល់តមពកយខងេល  
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ពុកឥតេសេរ េទកូនេអយ  
មរណេពលណអស់ចិតតេហយ  

សូមកំុកេនតយសត បពុ់កផងកូន។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
( ) 
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៣៦-កុំទុកពកុជ...ែតគួរ... 
& Y ' 

កំុទុកពុកជជនអរបិយ ៍   
ែតគួរពិសីគិតេមលផង  

កំុទុកពុកជេរគឿងចមលង   
ែតគួរនួនលអងពិចរណ។  

កំុទុកពុកជជនគរមក ់   
ែតគួរកំុលកនូ់វកុសល  

កំុទុកពុកជជនឫសយ   
ែតគួរជីវ៉ឱនសិរសី។  

កំុទុកពុកជលមកណ   
ែតគួរកននិដឋ របណមយៃដ  

កំុទុកពុកជជនដៃទ    
ែតគួរកូនៃថលទុកដូចផក ។  

កំុទុកពុកជរបស់សអុយ   
ែតគួរអងគុយវនទកយ  
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កំុទុកពុកជជនចិតតខល     
ែតគួរបុរតវនទ ថវ យ។  

កំុទុកពុកជជនេកងកច   
ែតគួរខលបខល ចរសីេឆមឆយ  

កំុទុកពុកជជនចមង យ   
ែតគួរខវល់ខវ យទទួលេលក។  

កំុទុកពុកជមនុសសពល   
ែតគួរកំុរលរតូវចូលរក  

កំុទុកពុកជជនេសម កេរគក   
ែតគួរពនលកគិតថលអ។  

កំុទុកពុកជអនកកបតកូ់ន   
ែតគួរមសសងួនមនចិតត-ស  

កំុទុកពុកជជនរកីរក    
ែតគួរកូនលអយល់ថមន។  

កំុទុកពុកជសតវតិរចឆ ន   
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ែតគួររគបរ់បណកសងសព ន  
កំុទុកពុកជជនអនតរធន   

កូនបននិពវ នេរពះពុកេហង។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
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៣៧-អសរូពកុខញុំ...ពុកខំ... 
& Y ' 

អសូរពុកខញុ ំេរកៀមរកំចិតត  
ពុកែតងអណិតនឹងរបទន  

អសូរពុកខញុ ំខំទូនម ន   
ពុកខំបំពនេធវបបេរពះកូន។  

អសូរពុកខញុ ំខំឥតរសក  
ពុកឥតសរមកនមជកបូន  

អសូរពុកខញុ ំខំេសទរសូនយ  
ពុករបឹងវលួនមនិខល ចកមម។  

អសូរពុកខញុ ំជួបកមមរកស់  
ពុករបឹងែរបងណស់ចិតតេរបះរសំ  

អសូរពុកខញុ ំមចចុចំណំ  
ពុកេនែតផត រំបបរ់បុសរសី។  

អសូរពុកខញុ ំពំុែដលណយ  
ពុកលំបកកយចិតតរងីៃរ  
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អសូរពុកខញុ ំខំអភយ័   
ពុកែតងរបណីកូនរគបគ់ន ។  

អសូរពុកខញុ ំេលបថមេរគះ  
ពុកេនរសេណះេទះេវទន  

អសូរពុកខញុ ំពំុគិតេវរ   
ពុករសយេពៀរកូនចងខលួនឯង។  

អសូរពុកខញុ ំលួនេលេភលង  
ពុកខំេងបេឡងយ៉ងរែអង  

អសូរពុកខញុ ំយ៉បែ់តឯង  
ពុកខំឥតែលងឲយែតកូនរស់។  

អសូរពុកខញុ ំមយួជីវតិ   
ពុកពំុែដលគិតេរពះែតកូនរសស់  

អសូរពុកខញុ ំពំុរសេណះ  
ពុកនកូំនរបុសរសីរកេរតយ។  

អសូរពុកខញុ ំឲយកូនសុខ  
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ពុកសូ៊រតទុំកខឲយកូនេកយ  
អសូរពុកខញុ ំេរបៀបបនេខនយ  

ពុកឲយកូនេកយរចួេហយលកូន។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦    
 

( ) 
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៣៩-សអ តខលនួេយង 

បនលអដលអ់នកដៃទ 
& Y ' 

សូមេរកនដល់អនកអបរ់ទំងំឡយ  
មុនរបេដកយចិតតអនកដៃទ 

ទូនម នខលួនមុនេទបវរបៃព   
ដូចែកវចរៃណែដលេនកនុងខលួន ។ 

របឹងែរបងរបរពឹតតេរៀងរល់យបៃ់ថង  
កំុសនសៃំចរបឹងឱយមុតមនួ 

សនសធំមល៌អកំុបីគំុកួន    
រតូងេយងយិតខលួនរតូវេតឿនអតម  ។ 

តងំខលួនកនុងសីលជនិរនតរ ៍   
មនិរតូវភនស់លនខ់វះនូវបញញ  
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មនទនបរសុិទធេនកនុងចិនដ    
រលឹកអតម សតិតងំេន ។ 

េពលខលួនបនលអចិតតគម នេសហមង  
ញតិេទវតផងសបបុរសញតិេផ 

រសឡញ់ចូលចិតតដូចកូននិងេច  
េទះបីអនកេទទីណកែ៏ថ ។ 

បនទ បម់កេទៀតទូនម នេគឯង   
កំុឱយចំែបងរតូវេពលពកយេសនហ៍ 

ែណនែំបបណេយងរតូវេធវែដរ   
េនះជមនតេសនហ៍របស់រពះពុទធ ។ 

េបេធវែបបេនះបនរចួបញហ    
ែលងចុកេពតផសឈបចិ់តតរសយុត 

េរពះខលួនសអ តសអំគម នខុសមកមុត  
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េរពះវងសរពះពុទធេធវែបបេនះណ ។ 
ទូនម នឱយេគរគបគ់ន មនសីល   

អនករតូវកំុខជិលែតរតូវឧសសហ៍ 
តងំខលួនកនុងសីលដូចេយងបនថ  

េនះជតរមចបបទូ់នម នេគ ។ 
ទូនម នរបបេ់គឱយលះកិេលស   

របបយ៉់ងវេិសសឥតរសករសនតេទ 
ដូេចនះរតូវលះកិេលសទងំេទវ   

ខលួនេយងនិងេគរតូវលះទងំពីរ ។ 
សូមអស់បរស័ិទែដលកនស់សន  

រតូវយល់ដីកៃនរពះមុនី 
រតងថ់ខលួនឯងពិបកសមភ ី   

ទូនម នេមដចកដីេនែតសមនយ ។ 
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ខលួនឯងេនះេហយពិបកទូនម ន   
ជងជនរបល់នែដលេយងរបបរ់បណ 

ខិលខូចជងសវ ជងសតវតិរចឆ ន  
េយងទងំប៉ុនម នរតូវរបយត័នផង ។ 

េបេយងបនលអសអ តអនកដៃទ 
  ជរបៃពណីេរឿងែដលឥតហមង 
លអកយវចរមួចិតតេនះផង 
  ផសយដល់បអូនបងសុខទងំសងេអយ ។ 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
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៤០-សមបតតិរបសច់តិត 
& Y ' 

ជនែដលេកតមកអបបរបជញ    
េរចនែតរបថន របមូលរទពយ 

ជសមបតតិខលួនទុកជបអ់ងគ    
េទបមនិេវទនអស់កដីមហួមង ។ 

រស់កបច់កគ់ន េដយសមដ ី   
ទងំរបុសនិងរសីបអូននិងបង 

មនិដឹងខលួនេទៀតរបកន់ឆំគង   
េឈល ះមុខេរកយខនងេរពះដុលល រ ។ 

រសីចងេពៀររបុសរបពនធផិតបដី   
េរពះគំនិតខលីឥតយល់ករ 

កបតប់ដីរបពនធេរបហិងស    
េរពះមនិរកសកដីសេនដ ស ។ 
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េកតមកេបរកមនិសុខចិតត   
សងកមមឧរកិដឋជបកំ់ហុស 

ខុសចបបឃ់ល តធមខូ៌ចពូជមនុសស  
គិតែតរបទុសដឱយែតបន ។ 

ឱ!អនកមនបននិងរករកី   
សូមអនករបណីអសូរសនដ ន 

លះកដីេលម ភេចញពីអងគរបណ  
អវីែដលមនិបនរសបតមណ ។ 

រចួេហយេយងរតូវរបតិបតតិ   
សរមួលដួងចិតតេដយបញញ  

សងសមបតតិចិតតេទអន-   
គតេនះៃថលថល ហួសពណ៌ន ។ 

១-គឺសទធ ជសមបតតិចិតត   
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ែសនលអរបណិតគួររគបគ់ន  
សនសឱំយរតូវេជឿឱយជ    

អនកែលងរកំរគេពលខុសឆគង ។ 
២-បនដល់សីលដូចអលងក រ  

សមបតតិចិនដ រតូវអស់បអូនបង 
រកសរហូតកំុកនលង     

សមបតតិមនុសសផងេរពះសីល ។ 
៣-គឺបនដល់នូវរពះពុទធ   

និងរពះធមសុ៌ទធដល៏អថល  
រពមទងំរពះសងឃកនុងសសន  

ែដលរពះសសដ រតស់ថែរសបុណយ ។ 
៤-គឺបញញ ផុតចកងងិត   

បំភលពិឺតៗដល់សតវរគបធ់ន 
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ឱយេឃញនូវេរតយលអេពកពន ់ 
េនះចតជ់គុណសមបតតិចិតត ។ 

សេងខបប៉ុេណណ ះេរពះេរចនណស់  
សូមកំុរកឡស់ណអស់មតិត 

ពិចរណរកសឱយសថិត    
នូវសមបតតិចិតតលុះអវសនដ ។ 

 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

  

( ) 
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៤១-រសេណះរពះរស ់

អសរូរពលងឹែម៉ 
& Y ' 

របណីរបូែមេ៉បកូនេចះដឹង   
សូមកំុរងឹតអឹងណេពជីវ៉ 

ទនែ់មេ៉នរស់េឃញេពកននិដឋ   
ទងំែភនកមតេឃញកូនទងំសង ។ 

នឹកេឃញរគេដមែមធ៉ល បឱ់យេប  
ឱយកូនមសេឆអ រសូបរសគម នហមង 

េទះែមេ៉ធវករែមេ៉នរតងកង   
ថនមកូននួនលអងរគបេ់ពលេវល ។ 

ឥឡូវកូនធំែមក៉នែ់តចស់   
ចិតតកយរកឡះេរពះមដ យជរ 
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រសេណះរពះរស់ណកូនេសភ  
ជួយ ឱយែមជ៉ផងណេឆមឆយ ។ 

ឥឡូវែមស៉ល បប់តសូ់នយជីវ ី   
ែតកូនសមភេីទះមដ យឃល តកយ 

អសូររពលឹងែមកូ៉នកំុណយ   
បូជេលកថវ យតមអនកមនសីល ។ 

ថែមេ៉នរស់កូនែមម៉និដឹង   
ប៉ុែនតេពលនឹងកូនៗកំុខជិល 

រសេណះមដ យសល បកូ់នកំុមនទិល  
ែមពិ៉តែលងវលិេបកូនឧសសហ៍ ។ 

េខម ចែមទួ៉ញយំេរពះអស់សងឃមឹ  
េខសះែលងញញឹមកំរពអតម  

កូនៗែលងនឹកេខម ចមដ យឈផឺស  
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លេហយបុរតបុរតីរគបគ់ន  ។ 
សូមកូនទងំឡយេកតចិតតរសេណះ 
  អល័យអេលះអនកមដ យកំរព 
េធវបុណយថវ យទននិងសងឃ 
  រឭកបូជឧទទិសជូនែម ៉។ 
រសេណះរពលឹងរពះរពហមមុខបនួ 
  េកតេរគសគមខលួនមនិមនេពលែលហ 
សូមអស់របុសរសីទងំរកុងនិងែរស 
  េរកកេឡងមសេសនហ៍េគរពរពះរស់ ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
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៤២-បូជកយចិតតជូនែម ៉
& Y ' 

េរឿងរ៉វរគបយ៉់ងែដលមនកនលង  
  កូនបនឆគ ឆំគងតមចិតតអរបិយ ៍
េធវឱយរបូមដ យចុកចបឥ់តបី 
  េសទរសូនយជីវេីចលទវីបេលក ។ 
ែមសូ៊៉អម៉ស់រ៉បរ់ងរគបយ៉់ង 
  េទះកូនេកងកងខិលខូចឫសយ 
ែមេ៉នរកបលួនេដយចិតតេមតត  
  ឱយកូនភលថឺល ែកខុសេធវរតូវ ។ 
ែតកូនមនិសដ បកូ់នរតឹបំពន 
  េដររកុទរនទ នេហះធយនអរសូវ 
រល់ៃថងមនិេរៀនេដរេលងយបេ់រជ 
  ឱយែមច៉ផំលូវែរកងកូនវលិរបណ ។ 
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េធវកររល់ៃថងេរពះែតរបូកូន 
  សឹងសល បប់តសូ់នយេរពះកូនសមនយ 
មនិភញ កអ់តម លុះែមស៉ល បរ់បណ 
  េទបកូនកលយណយល់ចិតតអនកមដ យ។ 
ែមេ៉អយមដ យៃថលសូមេលករបណី 
  អសូរអភយ័កូនសូមរកបកយ 
បូជជូនរពះកយចិតតជូនមដ យ 
  សូមេលកហតថថវ យចំេពះអនកែម ៉។ 
សូមែមកំុ៉េសកសូមមដ យកំុយំ 
  ឱ!អនកមនគុណេលសសមុរទទេនល 
កយចិតតេលហិតៃនេលកទងំេទវ 
  កូនសូមថនមែថលុះរគអវសនត ។ 
កយចិតតៃនកូនទងំរបុសនិងរសី 
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  នឹងយករពះៃថលទុកកនុងសនដ ន 
កូនែលងយងឃ់នងេលកទងំពីររបណ 
  ៃថងែខប៉ុនម នបេរមលុះកសយ័ ។ 
លុះជីវតិកូនរតូវមរណ 
  កូនមនិរអសូមភជ បនិ់សសយ័ 
េដរតមបណឌិ តមុនេរកយសមយ័ 
  សូមេលកកំុភយ័រគេនះេទេហង ។ 

 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 

( ) 
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៤៣-េលហតិែម៉ថងូរ 
& Y ' 

េលហិតរកហមេសកទួញេហ 
  ចំេពះកូនេពមសេសនហ៍ជីវ៉ 
កូនមសទឹកដបេ់សមនិងសងខ រ 
  សូមសដ បម់តណសំណពវចិតត ។ 
កូនធំអស់េហយរបឹងែរបងសិកស 
  េទះេនឿយអតម ពយយមឱយសថិត 
េរៀងរល់យបៃ់ថងរតូវេរៀនពិតៗ 
  មសរបកេ់នជិតេបវជិជ មន ។ 
េបកូនសដ បម់ដ យកូនបនរតឹមរតូវ 
  គម នេរឿងអរសូវឧបសគគរយលន 
េបកូនមនិរតបែ់តកូនបំពន 

េភលងទុកខេរសកឃល នទញយកកូនេហយ ។ 
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េបែបបេនះែមនេលហិតែមថ៉ងូរ 
  ទឹកែភនកជនចូ់រទុកខគម នេកះេរតយ 
ថងូរេរពះខកចិតតខុសបំណងេហយ 
  ឈផឺសឥតេសបយេរពះកូនរបុសរសី ។ 
ដូេចនះកូនៗឈរេមលែមនេទ 
  េពលេឃញទុកខេទវៃនមដ យពិសី 
ចងឱ់យគតស់ល បឬ់មនជីវ ី
  សូមអនកលកៃលេរ សឱយរតឹមរតូវ ។ 

 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

( ) 
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៤៤-ែខរងកនូនកឹដលែ់ម ៉
& Y ' 

ឱ!រពះែមេ៉អយកូននឹកអនកមដ យ 
  ហមងេសគម នណយេនកនុងចិនដ  
អនកែមម៉នគុណធំេលសេលក 
  នឹកែមណ៉ស់ណនឹកកលថនមកូន ។ 
រដូវរងែមយ៉ករទូងែម ៉
  េធវពូកេខនយេទវឱយដល់កូនសងួន 
កំុឱយរតជកដ់ល់កូននឹមនួន 
  ែមឈ៉រឺគខំលួនឱយែតកូនសុខ ។ 
ឥឡូវែមឆ៉ង យឆង យកូនរបុសរសី 
  ឆង យដូចេមឃដីកូនែសនរងទុកខ 
េតែមយ៉៉ងណកូនៗសម ញសមុគ 
  បនសុខឬទុកខឈឬឺរង ។ 
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េមដចកមមទុយស៌ឥតរតរបណី 
  មកផដ ចនិ់សសយ័ែមកូ៉នកំរព 
ឱយរពតប់តកូ់នែបកេរពះេវរ 
  ឱយមដ យេសភរស់ឆង យបុរត ។ 
ែមេ៉អយៗែមកូ៉ននឹកមដ យណស់ 
  ែតទស់កមមរកស់ឃតឃ់ងំរបហរ 
ឱយកូននិងែមរ៉ពតដូ់ចមរណ 
  ៃថងេនះឈផឺសមតេនឆង យ ។ 
ខញុ ំសូមែផដផដ ដំល់កូនរគបគ់ន  
  សូមកំុរញុរេគរពកំុណយ 
េបអនកមនគុណេនទងំពីរកយ 
  ចូរអនកខវល់ខវ យឱយបនទនេ់ពល ។ 
របយត័នហួសេពលនឹងរតូវឈចឺប ់
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  ឈហួឺសេគកបេ់លទុកខកេនទល 
េសហមងជេខនយអនកេកយរគបេ់ពល 
  េហយបនេដកេរទលេនកនុងអវចីិ ។ 
េណហ យ!មតិតេអយេធវកំុរបមណ 
  មនេពលេធវបនអនកកំុចអីំ 
េធវឱយេពញចិតតសុចរតិទងំបី 
  េទបែលងសដ យអីវែដលកនលងហួស ។ 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
( ) 
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៤៥-មិនសម...! 
& Y ' 

អនកសអ តអនកលអនិងបណឌិ ត   
សល បចូ់លមកជិតេរចនជំនំុ 

េពលពកយមនិសមកេមល ះរកមុ ំ  
កំពុងសអ តសអំរសបែ់តមរណ ។ 

អនកេនះេចះណស់កនុងេលកិយ ៍  
គម នរបុសនិងរសីេរបៀបអតម  

មនិសមសល បេ់សះគួរអនិចច    
មនិសមេសះណេរពះេនេកមង ។ 

កលពីមសលិមញិគតជួ់បខញុ ំ   
ឥឡូវទុកខធំែសនចំែបង 

មនិសមសល បេ់សះខញុ ំេនមន កឯ់ង  
ែតេនះជកែ់សដងេរឿងជីវតិ ។ 
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អនកខូចអនកលអផងនន    
អស់ទងំរបជនឹងមូលមតិត 

រតូវមចចុចបស់មល បជី់វតិ    
េទះអងវរចិតតពិតេនគម ននយ័ ។ 

សូមគិតឱយរតូវកំុបីរសយុត   
សូមបរីពះពុទធផុតវស័ិយ 

កេ៏ននិពវ នសវកអល័យ   
េនះជនិសសយ័របស់ធមមជតិ ។ 

រសីតលអេនកនុងរពះសសន   
ករ៏តូវមរណចូលមកេបៀត 

លុកលុយរបហរែសនជូរជតិ  
ដូេចនះសូមញតិកំុគិតមនិសម ។ 

អវីែដលបនេកតកនុងេលកិយ ៍  
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េរកមេមឃេលដីគម នអវីែដលហំ 
េទះមនេលសេគឋនៈធំ   

ចុងេរកមរតូវសមេរពះែបកធល យ ។ 
ជួបេហយបកែ់បកគម នសិទធិថ  

សអបេ់ហយេសនហកំុនិយយ 
េរពះេរឿងនឹងសមធមប៌នទយ  

េហយរតូវរលយកស៏មដូចគន  ។ 
ជួបមុនែបកេរកយរស់េហយសល ប ់

េកតមកមនរសបេ់រកយខវះរទពយ 
គឺសុទធែតសមហួសពណ៌ន   

ចូលមតិតរគបគ់ន គិតថសមេទ ។ 
មុនេយងមនិខឹងេរករបទូស   

សតវនិងមនុសសេចះមេួម៉ 
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េចះខចំកេ់ដតេពៀរហមងេស  
រចួធល ករ់េណដ នរកអវចីិ ។ 

េនះកស៏មែដរេរពះមនកមម   
ចងេរកៀកឱយរសំជតិចស់ថមី 

េទះអនកគិតថមនិសមកដី   
ែតរពះជិនរសីរតស់ថអនតត  ។ 

ជកិចចបញចបសូ់មរបុសរសី   
េកមងចស់េមដចកដីសដ បធ់មស៌សដ  

េហយរតូវយល់រពមេដយបញញ   
លុះរតចស់កល យល់ចបស់ចបង ។ 

កំេណ តេយងសមេទះមនរករកី  
រតូវខំឃម តខមីកំុេសហមង 

ទនសីលភវនលអឥតឆគង   
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សូមអស់បអូនបងេធវេទេរពះសម ។ 
េរឿងែដលមនិសមសូមបងបអូន  

ចទុំកកនុងខលួនកំុរចឡំ 
េបេធវអរកកេ់នះពិតមនិសម   

កេមល ះរកមុរំតូវេធវលអវញិ ។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

  
( ) 
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៤៦-េទសរបសខ់នធ 
& Y ' 

ខនធៈែរបថគំនរធំៃរក  
  ទុកខឥតឧបេមយយកនុងជីវតិ 
ទងំេកមងទងំចស់ទុកខរបួរតឹ 
  េនះជេទសពិតរបស់ខនធ  ។ 
របូេកមងែតងចស់ជធមមត 
  តមពកយសសនេហថជរ 
រចួេហយរតូវឈចុឺករគរំគ 
  េឈម ះទុកខេវទនរបកដណស់ ។ 
អនិសងសរបស់ខនធមនិេរចនប៉ុនម ន 
  ែដលេយងរគបរ់បណទងំេកមងចស់ 
ទទួលេកសមកសនតសុខតិចណស់ 
  ែតទុកខៃរករកស់េរពះែតខនធ  ។ 
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េកតចស់ឈសឺល បរ់គប់ៗ អតម  
  មុនឺែសនេខល ចផសឥតពណ៌ន 
េនះជេទសខនធជេមពួកមរ 
  ដូេចនះរគបគ់ន កំុវេងវង ។ 
េបអនកវេងវងនិងេសនហ 
  របកនខ់នធថខលួនជកែ់សដង 
ទុកខគម នអនកែកវលិឥតែលង 
  ខវល់ែតខលួនឯងខនធឥតរបណី ។ 
ខញុ ំសូមរមលកឹដល់រគបគ់ន  
  ថកំុរុញរេយងរតូវឃម តខមី 
លះខនធេចញេទេដរេចញភពបី 
  េដរតមរពះអរយិរ៍គបរ់ពះអងគ  ។ 
ជទីបញចបខ់ញុ ំសូមជូនបុណយ 
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  ែដលគឺជគុណលអហួសពណ៌ន 
សូមឱយេលកអនកផុតចកខ់នធ  
  េរតកអររគបគ់ន សូមអនុេមទន ។ 

 
េដយសុនី អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
 

( ) 
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៤៦-មកតមវសន េទតមនិសសយ័ 
& Y ' 

ពកយថវសនវសនវសនវសនសូមរបុសនិងរសី   

ទងំចស់េកមងខចីចរំគបអ់តម  
គឺកររបរពឹតតេហថចរយិ    

េនះជវសនវសនវសនវសនសរមបរ់បុសរសី ។ 

អនកែដលេកតមកេទះរកឬមន    

ែដលបនរស់រនមនភពរបិមរបិយ ៍

មនទងំឋនៈេនេលេលកិយ ៍    

អនកចស់និងថមីបនេថកននិងថក ន ។ 

របូរសស់លអេឆតសមផសសេសភ    

សមនឹងឫកសពរេហមហចំណន 
េចញពីវសនចំណរឱយបន    

របសពវេកសមកសនតដូចេនសួគ៌ ។ 
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វសនែចងឱយេកតមកអសច រយ    

ភពភលរឺសស់ថល ហួសនឹងពណ៌ន 

មនមុខសមមតេ់នេលរទពយ    

េនះេហយគឺជវសនតកែ់តង ។ 

េបបនលអេហយអនកេអហយកំុេភលច    

វសនរេំលចរមលកឹែកដងៗ 

រតូវេធវលអទុកកំុឱយចំែបង     

េបេភលចជកែ់សដងេទវញិងងិត ។ 

អនកេកតមករកមនិមនអវីៗ    

េនះេរពះរបុសរសីធល បខុ់សពិតៗ 

បុពវជតិមនិលអមកពីគំនិត    

េបចិតតេយងគិតពិតតមនិសសយ័ ។ 

េបសិនបចចុបបននអនកភញ កអ់តម     
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ចេរមនផលកបទុ់កកនុងវយ័ 

មុនវសនអរកកប់ចចុបបននេជគជយ័   

េទតមនិសសយ័គឺបនសុខ ។ 

ែតេរឿងមយួេទៀតែសនអសូរៃរក   

េកតកនុងភពៃរតចកៃផទមត 

ចំរតកូលរកវណណ ៈឫសយ     

េទមុខកលណងងិតមហួមង ។ 

េកតេហយងងិតេទវញិងងិត    

និសសយ័វសនពិតពុកែមប៉អូនបង 
គឺេធវខលួនឯងខលួនឯងអនកចង    

សល បេ់ទសព យឆគងរហូតភពថមី ។ 

រសីតវខលះេទៀតេកតមកភលថឺល     

សល បេ់ទកលណរបទះរសមី 
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េបេនជមនុសសកល៏អឥតបី    

សល បត់មនិសសយ័ពូជជនកលយណ ។ 

វសនពំុែមននរណរបគល់    

េហយហុចឱយដល់ៃដជនរគបរ់បណ 

តមពិតមនុសសេទវសនប៉ុនម ន    

អនកេរៀបចំថក នឱយដល់ខលួនឯង ។ 

រគបគ់ន ទងំអស់អនកសងវសន   

មនិែមនេទវតគម នរពហមជកែ់សដង 
គឺចិតតអនកសងទុកឥតេបែលង    

េកតរគបក់ែនលងហួសនឹងករសម ន ។ 

ជនខលះមយួេទៀតវសនគរមក ់    

េដកេដរកុហកេពញទងំសនដ ន 
រគូេប៉ករគូបុិនេបកជនរគបរ់បណ   
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ហសដីប៉ុនម នកុហកពិតៗ ។ 

កលេនរកហសថមនិអស់ចិនត     

សងផនួសកលណេរតៀមនូវដួងចិតត 
កុហកេគេទៀតេនះវសនពិត    

និសសយ័ឧរកិដឋរស់េរកមកិេលស ។ 

វសនខងេដមនិសសយ័ខងចុង   

ដូេចនះរតូវរបុងកំុេឡយរបេហស 

េរៀបចំខលួនឯងឱយបនពិេសស    

ទុកជជំនិះជិះតមនិសសយ័ ។ 

សូមឱយអនកអនរគប់ៗ វណណ     

សូមបនបញញ របហរឱយកសយ័ 

នូវពូជកិេលសសូមបនេជគជយ័   

សូមលះភពៃរតបននិពវ បេហង ។  
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ខញុ ំសូមអភយ័របណីេមតត  
  េបសិុនអកខរនឱំយមហួមង 
ខនតីឱយទនមងីមបអូនបង 
  េរពះជបំណងដល៏អេទណ ។ 

 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

    
 

( ) 
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៤៧-តេរមករែមងនទំុកខ 
& Y ' 

ជនអនកមនកូនែតងេរកៀមរកំចិតត   
េរពះសអបអ់ណិតនឹងកដីេសនហ 

រតូវទុកខនឹងកូនលុះរតមរណ   
េរពះដួងចិនដ តេរមកបុរតៃរក ។ 

ជនអនកមនេគែតងែតទុកខរកំ   
េរពះេគតូចធំែដលកនជ់បៃ់ដ 

ទុកខេរពះរកសទងំយបនិ់ងៃថង   
េគនចំៃរងរហូតចិនដ  ។ 

អនកមនឧបធិែតងរកំហឫទយ័   
ជអនុសសយ័របហរសុខ 

បេងកតកដីទុកខឱយេពញឱរ    
ឧបធិេនះណនឱំយចិតតស៊យ ។ 
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ែតរពះពុទធអងគសសដ ភពបី    
ែសដងរបបរ់បុសរសីរទងពំុ់របេងយ 

ថេបឧបធិកំចតេ់ចលេហយ   
អនកនឹងបនេសបយរហូតនិពវ ន ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
 

 

( ) 
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៤៨-របទូស មិនេសមតប 
& Y ' 

ជនណចិញច ឹមនូវភរយិ    
រពមទងំបុតតភញ ឱយបនសបបយ 

ទងំេចះឱយទនចិតតគម នរសយ   
របរពឹតតឥតណយនឹងរពះធមម  ។ 

នឹងេធវករងរេដយកដខីវល់ខវ យ   
ឆនទៈចិតតកយពំុែដលមនរ 

បុរសែបបេនះមនិគួរចងេពៀរ   
ែតគួរភរយិវនទ េកតែរកង ។ 

តមពុទធតរមស់ពិតជអសច រយ   
គឺរពះសសដ រពះអងគរទងែ់ចង 

បូជរបព់នម់និេសមជកែ់សដង   
េលសរបុសេចះែរកងខងេលបនេឡយ ។ 

េបអនករបទូសពិតជខុសណស់   
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រស់ជួបកមមរកស់ឥតមនែលហេលហយ 
មនិេសមនឹងតបបេរមេកៀកេកយ   

ភរយិបនេសបយកូនបនសុខ ។ 
អស់កូនភរយិទងំរគបរ់សទប ់    

េបអនកមនភព័វរតូវរបឹងែរបងរបណ 
េធវលអតបបតីេទបអនកបនកសនត   

រហូតអនកបនរពះនិពវ នេហង ។ 

 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
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៤៩-ដំេណះរសយផលវូចតិត 
& Y ' 

ចិតតអតេ់ជឿកមមចេរមនសទធ     
បញញ ជគន ជគូសមពិត 

េធវចិតតឱយកល យេជឿលអរបណីត   
េដះរសយផលូវចិតតពិតែលងយល់ខុស ។ 

ចិតតណស់ែតខឹងឥតបីមនរសនត   
ខឹងេគរគបរ់បណចិតតនរំបទូស 

អេទសៈមនកំុឱយរលុះ    
េដះរសយឱយអស់េចញពីឱរ ។ 

ចិតតរសឡញ់របូេរពះែតរគៈ   
េសនហ៍ឥតេបទកប់នតិចេឡយណ 

េសនហ៍ណស់ទុកខខល ងំដុតេរលចិនដ   
េធវឱយឈផឺសហួសនឹងបរយិយ ។ 
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វរិគៈមនេដះរសយផលូវចិតត   
ឱយេសបយទុកខពិតែថមនឱំយណយ 

ឆង យរសឡញ់សអបព់ីរបូនិងកយ   
ចិតតបនរសស់រសយឥតមនអំពល់ ។ 

ចិតតសអបចិ់តតទស់ចិតតែដលហួងែហង  
របណងំរបែជងចិតតនកំងវល់ 

រតូវសរងួមចិតតតមរពះទសពល   
អនកពិតអស់កលេរពះបនអបរ់ ំ។ 

រគបរ់គងទូនម នឃតឃ់ងំដួងចិតត   
ឱយបនេសមពិតេនះទុកខតូចធំ 

នឹងរតូវរសយចិតតបនសអ តសអំ   
ទុកខែលងលយឡំកនុងចិតតេទៀតេហយ ។ 

សូមអស់បរស័ិទរគហសថបពវជិត   
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រតូវអបរ់ចិំតតមនិរតូវកេនតយ 
សនតិេយងបនគឺបនដល់េរតយ 
  កដីសុខែលហេលហយនឹងនិពវ ននយ ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
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៥០-របពនធសអ ត បដលី អ 
& Y ' 

ពកយរបពនធសអ តសូមសដ បឱ់យបន  
អស់របុសរគបរ់បណទងំចស់និងខចី 

សអ តកយវចចិតតផងរគបបី់   
សុចរតិរបិមរបិយន៍ងសអ តរគបយ៉់ង ។ 

សទធ បញញ មនកនុងខលួនរសី    
េជឿមុនេធវអវីពំុមនេកងកង 

េជឿបបេជឿបុណយគុណលអរគបយ៉់ង  
នួននងសអិតសអ ងតមរពះជិនរសី ។ 

សតិហិរនឹិងឱតបប     
របពនធអសច រយេហកលយណី 

រលឹកខម សបបអំេពអរបិយ ៍    
នងែតងេជគជយ័េនកនុងជីវតិ ។ 
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ទនសីលភវននងរបកនភ់ជ ប ់   
បដីណមនភព័វេរពះេទពធីតសថិត 

គឺរបពនធសអ តនងែតងេនជិត   
នងេនែនបនិតយបុណយឥតរសយ ។ 

សមម ទិដឋិនងែតយល់រតូវ    
គំនិតជផលូវនចិំតតនកំយ 

ឱយេដរផលូវរតូវរបបឪ់ពុកមដ យ   
ឱយកូនទងំឡយសនសពូំជបុណយ ។ 

បេរមសវ មទុីកដូចបិត    
ដកេ់លសិរសឥតមនជិនឆអន ់

ឬដូចបងរបុសេពលពកយទនភ់លន ់   
រនីងេគរពគុណសវ មដូីចគន  ។ 

ឯសវ មលីអរបស់នួនរសី    
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ែតងែតឃម តខមីេអេពរគបរ់គ 
របកនគំ់និតតេមកងភរយិ    

សវ មលីអជេរបៀបបនេទវបុតត ។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 

 
( ) 
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៥១-មិនគួរមនមនៈ 

ចំេពះបុគគល៥ពួក 
& Y ' 

១-គឺមតអនកឱយកំេណ ត    
របុសរសីលអេឆតែរជកទវីបេលក 

រតូវែតលំេទនចំេពះមត    
េទបបនវសនផុតកមមអរសូវ ។ 

២-គឺបិតបនទ បពី់ែម ៉     
េលកលអផងែដរលអពនេ់ពកកូវ 

េទះមនិបេងកតកេ៏លករបបផ់លូវ   
ឱយរបុសរសីេទដល់ភពសុខសនដ ។ 

៣-គឺេរៀមចបងបនទ បឪ់ែម ៉    
វនទ ផងែដរវចចិតតរបណ 
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េពលពកយពីេរះេចះេកតសនដ ន  
ឆង យភពសមនយគឺកំេណ តបនួ ។ 

៤-គឺអចរយជរគូទីពីរ    
េលកខំសមភបីេរងៀនតមកបួន 

រតូវអបចយនៈលនតួ់អងគខលួន 
  េជគជយ័សមសួនអនគតៃថលថល  ។ 
៥-រពះអរហនតសមម សមពុទធ    

របេសរបំផុតេនេលេលក 
សវករបុសរសីរគបអ់ងគផងណ   

អនកកនស់សនវនទ កំុឆគង ។ 
េបមនមនៈរតូវកមច តេ់ចញ   

កំុឱយេទេមនញនឹងេរកយមហួមង 
េដញមនៈេចញណញតិបអូនបង   
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េយងសុខកនលងរហូតនិពវ ន ។ 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

( ) 
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៥២-ចេរមនសតិ អប់រដំងួចតិត 
& Y ' 

រស់េនរល់ៃថងរបុសរសីរគបរ់បណ  
របឹងឱយចំណនកំុបីរបេហស 

របយត័នេរគះថន កប់នៃដកិេលស   
អនកែលងពីេសសកល យឥតខលឹមសរ ។ 

េកមងចស់រគបវ់យ័ពយយមហមចិតត  
កំុឱយរបរពឹតតធមអ៌កុសល 

ែណនរំគបេ់ពលឱយឆង យបញហ    
េនះេទបចិនត បនលអេសភ ។ 

េយងអនករជះថល ចំេពះៃរតគុណ   
ទងំរសឡញ់បុណយទងំខល ចេវរ 

រតូវសដ បឱ់វទេសដចរពះភគវ   
ចិតតែលងរកំរគេរពះបនអបរ់ ំ។ 
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ចិតតេឃញចិតតដឹងេរឿងរ៉វរគបយ៉់ង  
ចិតតជចងហវ ងចិតតជរបធំ 

របធនេលមនុសសចស់េកមងជំនំុ   
េចនះរតូវអបរ់ឱំយបនរបៃព ។ 

រតូវែតរឭកេរឿងរ៉វទងំឡយ   
សតិកនុងកយនឹងកនុងដួងៃច 

ចេរមនសតិអបរ់ចិំតតៃថល    
េទបែលងចៃរងេនភពចស់ថមី ។ 

សូមកំុរចឡំរគបេ់រឿងបញហ     
វនឹងអសររលុបបតអី់ 

េបគម នសតិេនែតជួបភយ័    
ទងំរបុសទងំរសីទុកខលុះអវសនត ។ 

មនិែមនកដីទុកខរសតត់មខយល់   
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រសតឥ់តសល់េចញពីសនដ ន 
សតិរលយទុកខេកតេរចនថក ន   

សូមអនកកំុសម នថទុកខអស់េឡយ ។ 
េបមនកដីទុកខសូមកំុយករស   

េលបផឹកពិសបំបតឱ់យេសបយ 
កំុឱយេនែណនចុកេសៀតឥតេលហយ  

មនិរតូវេសះេឡយរតឹែតខុសផទួន ។ 
កលមនិទនផឹ់កសតិេនមន   

ខុសរតូវរយលនេននឹងេពញខលួន 
ផឹករសេពលណែបរចបែ់មកូ៉ន   

េធវបបរកុកួនសងគមេខពមៃរក ។ 
ផឹករសបយឆង ញ់ែតេកតអកុសល  

ឆង ញ់ែតកងវល់េនកនុងភពៃរត 
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អណដ តឆង ញ់ពិតែតឧបរទពៃរក   
រសនចំៃរងហិនេហចកុសល ។ 

រសមនិចេរមនសរមបរ់បុសរសី   
ែតអនតរយអវីេរពះែតសុរ 

វនិសរទពយធនចេរមនអសរ   
ដូេចនះសុរមនិចេរមនេឡយ ។ 

េបមនសតិេសមមហមូលធន   
ទងំកូនរបពនធបនេកសមែលហេលហយ 

ទងំអនកនឹងេគសួគជិ៌តបេងកយ   
គួរកំុកេនតយចេរមនឱយរកស់ ។ 

ឥរយិបថបនួពំុបនរបកន ់    
ែតវរគបរ់គនស់រមបេ់កមងចស់ 

រគហសថបពវជិតខំឱយបនណស់   
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សតិរតឹរកស់សុខកនែ់តែរកល ។ 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 

 
( ) 
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៥៣-េចះធមឥ៌តេទស ែតេចះទស ់
& Y ' 

និសសយ័បុថុជជនចងឡូ់យចងឆ់យ  
ចងែ់តសបបយែតដឹងខុសរតូវ 

សគ ល់តួនទីរបពនធកូនេច   
េទះបីខលួនេនរគហសថេមដចកដី ។ 

មនិយូរប៉ុនម នឈនចូលវតតវ៉   
េរៀនសូរតធមអ៌ថៃ៌នរពះជិនរសី 

អបរ់កំយចិតតឱយបនរបៃព   
ចងឆ់លងភពបីេរពះេខពមខនធ  ។ 

ែតគួរសេងវគមនិយូរប៉ុនម ន   
ធមេ៌ពញសនដ នជងជននន 

នឹកេឃញេពលបនយល់កមមេវរ  
យល់ចបស់ធមម មនិរសពិលេឡយ ។ 
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យូរេទបនតិចធមរ៌តឹែតខល ងំ   
ែបរជរបឆងំឥតរសកពំុេសបយ 

េចះធមម៌និេទសែតទស់ឥតេលហយ  
ទុកខមកេកៀកេកយេរពះទស់េនះឯង ។ 

គិតថអសច រយេពលខលួនេចះធម ៌   
ទងំខលួនេនះញ័រកិេលសេរជមែរជង 

េរៀនធមរ៌បកនធ់មឧ៌ទនមនិែលង  
ថធមអ៌ញែសដងេរៀនមកកនលង ។ 

េគេធវអីខុសេរពះអតធ់មម    
េកតេពៀរេវរេកៀកកិតកដីឆគង 

ែតខលួនេចះធមេ៌រចនជងអនកផង  
ែតែបរឆគ ឆំគងេលសេគេលសឯង ។ 

អនកេរៀនរពះធមអ៌បរ់ផំលូវចិតត   
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ែតមនិបនគិតអធមម៌កែកលង 
បនលំឱយទស់រគបទី់កែនលង    

េរៀនធមឥ៌តែរកងេទសៈេរចនៃរក ។ 
េរៀនធមល៌ះទស់េទបវរតូវចបប ់  

េរឿងអវីរកឡបអ់រកកច់ៃរង 
មនេហតុមនផលឬមនបចចយ័  

មនិរបកនអ់វីេទបអនកេរៀនធម ៌។ 
អស់ឧបសកនិងឧបសិក   

េបេរៀនធមអ៌ថសូ៌មកំុញបញ័់រ 
កំុទស់កំុខឹងេទបកុសលធម ៌   

តងំេនបនលអេរពះធមប៌នជយ័ ។ 
េបេរៀនធមេ៌ហយេនេឡយែតទស់  

សូមកំុរកឡស់រតូវែតេលកសទួយ 
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ឆនទៈពយយមយកលអជំនួយ   
សងឃមឹៃថងមយួអនកែលងទស់ចិតត ។ 

ែតទស់ចិតតខលះេរពះភពលេមអៀង  
យល់មុខេហយេលអៀងអគតិសណឋិ ត 

រសឡញ់នរណេនះមនិទស់ចិតត  
ែតេបសអបពិ់តនឹងទស់ចិតតេហយ ។ 

េរៀនធមេ៌ចះទស់េរៀនេធវអី   
ខុសចបបជិ់នរសីែដលរទងរ់បបេ់ហយ 

បញឈបក់រទស់េដយមនិខឹងេឡយ  
ែបបេនះែមនេហយេរៀនធមប៌នករ ។ 

សូមអនកេរៀនធមទ៌ងំរបុសនិងរសី  
រតូវយល់េសចកដីពិតតមបញញ  

យល់និសសយ័មនុសសចូលចិតតែបបណ 
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  អនកេរៀនធមអ៌ថពិ៌តែលងទស់េហយ។ 
ខញុ ំសូមបញចបប់ញឈបអ់តថនយ័   

ជនមននិសសយ័សូមកំុកេនតយ 
ពយយមអនគិតចិតតនឹងបនេសបយ  

សូមសុខដល់េរតយដល់អនករគបគ់ន  ។ 

 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

  

 

( ) 
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៥៤-រស.ី.. 
& Y ' 

រសីសចិតតេខម កំុេទែកបរ   
កំុេទសូមេសនហ៍នងេធវអី  

នងឱយេយងឈធឺល កអ់វចីិ   
រតឹមសអ តេសភគួីរគណន។ 

រឯីខងកនុងអរកកៃ់រក   
ខញុ ំេរបៀបឧបេមយយដូចែផលលវ  

លអែតខងេរកដូចពងទ  
កនុងសអុយមហិមហួសករសម ន។  

រសីេខម ចិតតេខម សម នហួសគិត  
លង ចផឹករពឹកផឹកវយឆន ងំចន  

េបេនរកមុឫំកហំហន   
បុរសណបនពិតស៊យធំ។  
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រសីេខម ចិតតេខម មនិសត បប់តី   
មនិេចះរកសីុបនែតយំ  

អងែតទឹកែភនកមកបនលំ   
ែរសកេសកទួញយំហួសនិសសយ័។  

រសីេខម ចិតតសលអគួរគប ់  
របុសណមនភព័វបនសិរ ី  

នងេចះថន កថ់នមដល់របូបតី   
រកសរបុសៃថលពុំែដលហមង។ 

រសីេខម ចិតតសលអេពកណស់  
នងែថមមនិឆន ស់ដកអ់នកផង  

ចរយិមរយទពំុែដលឆគង   
ញញឹមេផអៀងផអងគួរេបតី។  

រសីសចិតតសពិតអសច រយ   
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លអទងំចរយិទងំពកយសតី 
េគរពែមឪ៉ទងំសវ ម ី   

ទងំអនកដៃទពំុរុញរ។ 
រសីសចិតតលអពិតគួរខល ច   

អំេពេកងកចគម នដល់គន   
េធវទនដកប់រតផសយផល  

េនះេហយកញញ គួរសរេសរ។ 
សូមផត ដំល់របុសរគប់ៗ របណ  

របថន សុខសនតឬសូមេសន  
ចងប់នភរយិេមលដំេណ រ  

កំុសទ កកំុ់េសទររតូវលកៃល។ 
កំុអលរបញបឆ់បច់ងប់ន  

កំុយកលុយឡនដកមុ់ខរសី  
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កំុអងខលួនមនកំុែកៃឆន  
  េលមសរបៃពណីដូនតេយង។ 

ស.អ.រ.២០.១១.២០០៧ 
 

 
( ) 
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៥៥-កុំ... 
& Y ' 

កំុអងខលួនធំ     េធវបបរកមុ ំ  
ឲយនងរងីៃរ            កំុអងស័កតិខពស់  
បំផល ញទឹកដី    កំុថមនិអី   

កំុថមនិបន។ 
កំុែរសកឮខល ងំ    របយត័នចូលឆន ងំ 
របយត័នកសយ័របណ   កំុដូចកែងកប
ែរសកឮហួសសម ន   េហងស៊យេគបន 

ខវ រេចញពីរនធ។ 
កំុថរសេមច   តិចេលហិនេហច 
ទទួលអសនន   កំុថេគតូច 
កំុអលជិះជន ់   របយត័នេសល សលន ់

ទទួលមរណ។ 
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កំុទនអ់លេដរ    រចួេមលដំេណ រ 
ផលូវឆង យែបបណ    កំុសងឃមឹេពក 
របយត័នេសក    កំុថសុខ 

កំុទនអ់លតអូញ។ 
កំុទនហឺុ់ហ    កំុេធវអចរយ 
កំុេមលងយបអូន    កំុអលថេចះ 
កំុទនថ់សូនយ    កំុទនេ់ហអូន 

កំុទនយ់កចិតត។ 
ពកយកំុទងំេនះ    កំុេភលចរតិះរះិ 
កំុេចលគំនិត    កំុអលថធុញ 
កំុេភលចេទជិត    កំុេភលចរកមតិត 
កំុគបព់លេឡយ។            ស.អ.រ ២០.១១.២០០៧ 
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៥៦-រទពយ... 
(បទពកយ ៨)ស.អ.រ ២១.១១.២០០៧ 

& Y ' 
រទពយេធវឱយមនុសសេឈល ះរបែកកគន   

រទពយចងេវរេនកនុងេលកិយ ៍
រទពយឱយអនកខលះេភលចអស់ទឹកដី  

រទពយឱយរបុសរសីរបរពឹតតអនចរ។ 
រទពយេធវឱយេយងេភលចអស់របៃពណី  

រទពយេនះចៃរងសហវដូចខល  
រទពយែសនទុយស៌រទពយេនះឬសយ  

រទពយឱយេសនហបតប់ងម់ងគល។  
រទពយឱយមនុសសសល បពី់េកមងកម៏ន  

រទពយអចបំពនេហយឱយកងវល់  
រទពយឱយជួបទុកខរទពយឱយខវ យខវល់  
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រទពយនអំំពល់រទពយឱយេភលចខលួន។ 
រទពយេនះេធវឱយែលងសគ ល់បងបអូន  

រទពយនសំបសូនយរទពយគម នសិរ ី  
លភយសសរេសររទពយេនះគម ននយ័ 

ដុលល រអវីៗរទពយគម នខលឹមសរ។ 
រទពយេអយបងរទពយេមតចបងេឃរេឃ 

ឱយមនុសសរស់េនរទពយឥតេមតត  
ធល កេ់ទនរកេរពះរទពយឯងណ  

រទពយឱយមនុសសចុកចបរ់ងីៃរ។ 
សូមអនកអនយល់េហយសូមករុណ  

សូមយកបញញ មកែកៃឆន  
រទពយេធវឱយេយងលអឬចៃរង   

បងបអូនលកៃលកំុខឹងខញុ ំេឡយ។ 
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ស.អ.រ ២០.១១.២០០៧ 
 

( ) 
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៥៧-ទឹកេដះែម៉ 
(បទពកយ៨) 

& Y ' 
របូខញុ ំេកតមកពំុបនជួបែម ៉   

សល់ទុកេនែតេឈម ះែមប៉៉ុេណណ ះ 
របូកូនទួញេសកយំែសនរសេណះ  

បនរតឹមេបេដះធំេឡងបតម់ត យ។ 
ទឹកេដះែមខ៉ញុ ំផគុ ំបនជគុណ  

ធងនេ់អយែសនធងនម់កេលចិតតកយ 
ទឹកឈមទឹកេដះអនកមត យេឆមឆយ 

សត យេអយែសនសត យមនិបនរកស។ 
ទឹកេដះមយួតកម់នគុណេរចនហួស 

មកេលកូនរបុសេរបសនូវសងខ រ 
ឱយកូនរស់ធំែបរឃល តកយ  
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រទូងកូនេសកអល់ែអកអល័យ។ 
េពលេនះរពតែ់មកូ៉នរពួយេសហមង 

ែរសកផងយំផងេបះដូងរងីៃរ 
កូនែរសករកែមេ៉សទរែតកសនិកសយ័ 

កូនរពតែ់មៃ៉ថលេហយណមត យសងួន។ 
យកៃដគងថ់ង សរសេណះរគមុន  

និយយរសទនលួ់ងេលមកូនសងួន 
កូនរទេហយំអនកមត យនឹមនួន  

ែមថ៉នមអរងួនបំេពរកស។ 
អនិចច ែមេ៉អយកូនែសនេខល ចចិតត  

ទំនួញជីវតិកូនអនថ 
ខវះភពកកេ់កត គម នមត យេសនហ  

រទូងកូនេពតផសេសទរសូនយវញិញ ណ។ 
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ទឹកេដះែមៃ៉ថលៃថលហួសករសម ន  
ពំុអចរបប់នគម នអវីេសមគម ន 

េទះលុយរបមុ់នឺេរចនរយែសនលន 
មនិអចេរបៀបបនទឹកេដះែមេ៉ឡយ។ 

េរពះេហតុដូេចនះសូមេរកនរមលកឹ  
ដស់េតឿនលង ចរពឹកសូមកំុកេនតយ 

របណិបត័នពុ៍កែមកំុ៉របមទេឡយ 
ចុងេរកបនេសយបុណយែដលអនកសង។ 

េទះរកឬមនកំុេភលចែមឪ៉  
សរមុកេធវេទកំុបីបំពន 

កំុបំេភលចគុណេហយរបឹងេធវទន  
ពុកែមជ៉សព នចមលងរបុសរសី។ 

ដូចជរពះពុទធរពះអងគរតស់ដឹង  
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េរពះពុកែមហ៉នឹងបេងកតបរម ី
រតស់ជរពះពុទធេដយសរគុណៃថល  

ជួយ ញុំងបរមឱីយរតស់ដឹងធម។៌ 
រពះពុទធបនរតស់រទងស់ែមតងថ  

មតបិតជរពះដល៏អ 
មនគុណសេមបមបរសុិទធិបវរ  

គួរេយងេរតកអរេគរពបូជ។ 
សូមផត រំបុសរសីអស់ទងំបអូនបង  

កំុេមលរលំងរគូបុពវ ចរយ 
រកបថវ យបងគំមតបិត   

សល បជ់តិណៗេយងបនសុខសនត។
 ស.អ.រ. ២១.១១.២០០៧ 
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៥៨-បណត យំយ 

(បទពកយ៧) 

& Y ' 
បណត ំផត េំចសងួនរសស់រសី  

េចកំុេសលៀកខលីពូជេយងមន 
ផមងួចងកបនិកំុបំពន   

ឱ!េចកលយណខលួនជរសី។ 
កំុទនស់មយ័េចមសសងួន  

យយផត ផំទួនៗណេចពិសី 
េចកំុេជឿេគនរំងីៃរ   

សូមរសស់ឆវសីត បយ់យណ។  
េចេអយេចសងួនរសស់រសែអម  

កំុេជឿពកយែផអមណជីវ៉  
េគលួងេលមេចេបកកយ  



សេំនៀងកំណពយ 

េរៀបេរៀងេដយសមេណរ    190  ŠĕŉЊ⅜ЮŬ ₤НЊĕ Β š̋Ŭ Į.₤.Ự̣̀ 
 

េសម ះណស់េសនហែតនឹងមុខ។  
េរកយខនងែបកែបររករសីថមី  

ឱយេចរងីៃរបនកតីទុកខ  
េបេចសត បយ់យេចបនសុខ  

េហយរសីផុតទុកខរចួកងវល់។  
ឱ!េចរសីេអហយកំុបំពន   

របៃពណីមនណនិមល  
ចួនេគយកលុយឱយេចខវល់  

បំភនបំ់ពុលឱយេភលចខលួន។  
េតេចេឃញេទខលះរតូវសល ប ់  

េរពះែតេជឿឆបេ់ពកនឹមនួន  
ខលះេលតទឹកសល បខ់លះបំពួន  

បេណត យឱយខលួនរស់េខល ចផស។  
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យយផត មំនិខុសេទពលេព  
យយផត ឱំយរតូវតមវសន  

របរពឹតតចុះេចតមសមម .   
រពះពុទធថែសវងរករតូវ។  

េចរបុសដូចគន ដូចេចរសី   
េចរតូវសត បយ់យណរបុសេព  

េបរសឡញ់រសីេទះសេខម   
សំេដឱយេរជរតងស់នត ន។  

រសស់េរសបរសយេរសៀវេលកយ  
សនិទធេសនេសនហេពញអងគរបណ  

ែចចងចិ់តតេចរសស់កលយណ  
ខកខនខិលខូចេរពះមនិសត ប។់  

ែណនងនួននីបូផរសស់   
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រពឹតតិកររបុសៗេរចនែតសល ប ់ 
គឺគូគបគួ់រេចមនិសត ប ់  

ពូែកេជឿឆបឥ់ឡូវយ៉ងណ។  
ឱ!េចរបុសេអយចសំមត ី   

ពកយែផអមកបន់យ័ខល ងំអសច រយ  
ចុងេរកយសមល បក់សយ័សងខ រ  

េនះេហយេចណមនិេជឿយយ។ 
បណត យំយពិតឥតភររ៉   

បនជេលកតេសនហយយ  
េរពះេជឿពកយចស់តមទំនយ  

តលួចេសនហ៍យយកលរកមុ។ំ  
រកមុេំសនហ៍របុសបនវជិជ    

រសីគម នមយចរយិសមរមយ  
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យយលួចេសនហ៍តវជិជ រមួផស ំ 
កំុបីបងខំរបយត័នសូនយ។  

េនះបណត យំយផត រំគបេ់ច   
ឱយេចេធវរតូវតមចបបក់បួន 

ពកយេពចនបូ៍រណពិតមមំនួ   
េចរតូវែថថួនរបយត័នខុស។ 

 

ស.អ.រ. ២៣.១១.២០០៧ 
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៥៩-បកិណណ កៈអនកបសួ 
(បទពកយ ៧) 

& Y ' 
មុននឹងថល ែថលងខញុ ំសូមេទស  

សូមកតីសេនត សពីអនកបសួ  
រកុមពួកបរស័ិទសូមអតេ់ទស  

រល់ពកយែដលខុសមនិរតូវចិតត។  
ចបេ់ផតមែតងចរៃថងដបរ់បពីំរ  

របមូលមូលមនូីវេរឿងពិត  
ពីពនដ់បម់យួមនិរបឌិត   

ៃថងអងគ រជិតែកបរេម៉ងបី។ 
ទីមយួអនកបសួបនពីេកមង   

បសួគិតែតេលងរបចៃំថង  
បសួេកមងខលះេទៀតខំឥតបី   
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េរៀនរបចៃំថងឥតមនែលហ។  
បសួេកមងខលះេទៀតសមលងឹធំ   

ចងឱ់យខលួនហំេសមនឹងេគ  
បសួេកមងចិតតេកមងចិតតរេរ   

េនះមនិលអេទណញតិរ៉។  
បសួេកមងខលះេទៀតធំមនិទន ់  

រហនរ់សួរនម់នេសនហ  
ពកយេពចនអូ៍នបងឥតរអ   

េចះេរបភសហួសនឹងវយ័។  
បសួេកមងខលះេទៀតចិតតេឃរេឃ  

បសួេដរខុសផលូវរពះអរយិ  
ផត ចប់ងស់ងខ រមនិរបណី   

េបះេជងេលកៃដេទរបហរ។  
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បសួេកមងខលះេទៀតេចះលួចលក ់  
គម នរគូពញញ កដ់ស់អតម   

េបេគទូនម នមនិយកេសត  
គិតេធវែបបណអចរយភយ័។  

ឯអនកកេមល ះបសួវញិណ   
ឫកពរហឺុហែសនសមៃរក  

លអគម នគូដូចេលេលកិយ ៍   
េធវឱយរសីៗលងេ់សនហ។  

កេមល ះខលះេទៀតបនបសួេហយ  
បែណត តបេណត យតមតណហ   

បសួមយួអទិតយទរលសឹកខ   
សូមសឹកេហយណកំុឃតអី់។  

ខលះេទៀតបសួពិតមនិែកលងកល យ  
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បសួេរពះែតណយកមេលកិយ ៍ 
េខពមសអបកិ់េលសធមអ៌របិយ ៍  

បដិបតតិរល់ៃថងរបថន និពវ ន។  
េទះបីយ៉កយ៉បក់រ៏បឹងែរបង  

ឆនទៈមនិែលងជបធន  
មនិរឥតថយខជិលមនិមន  

មនិហ៊នបំពនពុទធវនិយ័។  
អនកបសួខលះេទៀតតងំឫកេឈលយ  

មនិេកៀកេខពមេកយតមដួងៃច  
សអបវ់និយ័រពះថចៃរង   

មនិតមជិនរសីថតឹងែតង។  
ទងំវតតបដិបតតិេដមបខីលួន   

មនិមមំនិមនួឥតខល ចែរកង  
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របថន លភយសពំុរែអង   
សតវមនម់នែសនងជល់រកបី។  

អនកបសួខលះេទៀតបនេរៀនេចះ 
  រសូបយកចំេណះបនរបៃព  
មនិជួយ សងគមែតជួយ រសី   

ខំេរៀនរល់ៃថងេរពះែតនង។  
េរៀនចបប់ណឌិ តែតចិតតពល  

ទំុមុនរសគលរស់បងវ់ង  
ែដកេកតជឡនមុនេហជង  

េនះេរពះនួននងឬេរពះអនក។  
អនកបសួខលះេទៀតលអហួសគិត  

សំពតរ់ុជិំតនមសវក  
បដិបតតិវនិយ័េនះគម នទក ់  
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តមរពះឥតជកក់នុងសសន។  
ដល់េពលសឹកវញិែសនតកស់លុត  

េកតកតីរសយុតកនុងឱរ  
េភលចខលួនធល បប់សួលងអ់តម   

ឱយរសីឱយរសេលងជីវតិ។  
អនកបសួខលះេទៀតគិតេឈល ះគន   

របមូលផគុ ំេពៀរឱយសណឋិ ត  
េឈល ះនឹងអចរយនិងញតិមតិត  

អញមនិសុខចិតតេរពះវេទ។  
កបច់កគ់ន ឯងអនជ់ងសតវ  

កុសលរតប់តប់បមកែកបរ  
នរករងច់ជំៃថងែខ   

មនិគិតរេរខំេរឿងេឈល ះ។  
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អនកបសួខលះេទៀតេរឿងេកតេឡង  
គឺេរឿងែសបកេជងែតប៉ុេណណ ះ  

សរេសរពកយហមឥតរសេណះ  
េគមនិតមេសះអងសមលងឹ។  

ខលះេទៀតមនិគួរនឹងេពលេទ  
គឺេរឿងសតវែឆកេនះប៉ុណណឹ ង  

ធកទ់តវ់យគន ខល ងំមលងឹៗ  
ចិតតគម នរពឹំងឥតេមតត ។  

អនកបសួខលះេទៀតខឹងរហន ់   
គឺេរឿងបងគនហួ់សចិតតរ៉  

េជរដល់សមេណរភកិខុណ  
មនិេចះឧសសហ៍រគនែ់តគូថ។  

រកេរឿងរល់ៃថងឥតខម សេឡយ  
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មនិមនកេនតយឥតរបូត  
ចងអុលេគឯងេនះយ៉ងរសូត  

េរឿងេនះគួរសលូតមនេមតត ។  
អនកបសួខលះេទៀតេឈល ះឥតគួរ  

គឺេរឿងសប៊ូដូសកយ  
េគយកេទេរបឥតវច   

សតីបេនទ សថពំុរបណី។  
គរមមេគថេបៃថងេរកយ   

េបខញុ ំមនិឱយកំុយកៃដ  
បះ៉សប៊ូខញុ ំរបយត័នវយ   

ឱយសគ ល់សន ៃដអតម មតង។  
អនកបសួខលះេទៀតសូរតធមអ៌ថ ៌  

រចឡំផក បផ់ង រេកតមហួមង  
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ខឹងអចរយរបបេ់រពះខលួនឆគង  
ខុសបនែតមតងេមតចថសតី។  

អចរយខំរបបយ់ល់ថខុស  
ែបរមនិសេនត សឥតរបណី  

ចរចរតងំចបំងថមនិអី   
ចបំចល់កៃលអតម កដ៏ឹង។  

ខញុ ំសូមបញចបស់េងខបខលី    
ទងំរបុសអស់រសីកំុទនខឹ់ង  

មុននឹងសអបខ់ញុ ំគួរយល់ដឹង   
ថនមថន កចិ់តតហនឹងឱយរបៃព។ 

ស.អ.រ.២១.០៨.២០១១ 
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៦០-ចំណុច៥យ៉ងៃថងមឃបូជ 
& Y ' 

សូមរកបបងគំរពះសសដ     
ឱននូវសិរសថវ យវនទ  

េគរពរជះថល ឥតរញួរ     
រគបេ់ពលេវលកនុងឱរ ។ 

េយងសដ យរទងណ់ស់រទងនិ់ពវ ន   
បរស័ិទរយលនសត យសតថ   

នឹករទងធ់ល បេ់ពលេរបសេទសន   
ឥឡូវេនះណេយងកំរព ។ 

ឱ!រពះអងគេអយៃថងេនះណ    
បរស័ិទេរតៀបរតមកបូជ  

មនផក រកអូបមកលីល     
នៃថងមឃដអ៏សច រយ ។ 
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េនសកលេលកែដលបនយល់   
េហយធល បប់នសគ ល់កនស់សន 

ជនជតិរគបស់រសតរសកទឹ់កេនរត   
សដ យអវីេមលះ៉ណមនិបនគល់ ។ 

ឱុះ!ឱ!រពះអងគេនៃថងេនះ    
េយងបនចេំចះៃថងទសពល 

េកតភពចែមលកគម នអនកដល់    
ពួកេយងមនិឆងល់ែតរជះថល  ។ 

មនរបចំំណុចេយងពណ៌ន    
ជទីរមមនកនុងចិនត  

រគហសថបពវជិតរគបអ់តម     
នឹកៃថងេនះណរគបេ់វល ។ 

ទី១គឺែខរះេពញវង ់     
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យរតរតចងច់រលីល 
េនេលអកសរសមីថល      

ឱយពួកមហជនេបតី ។ 
ៃថង១៥េកតែខមឃ     

រសមីចរនទ លអរបិមរបិយ ៍ 
បំភលចឺងំែចងេពលររតី     

ទងំរបុសទងំរសីេពញចិតតរ៉។ 
ទី២ភកិខុសងឃទងំឡយ    

និមនតមកេហយឥតនរណ 
និមនតមកេសះែតយរត    

មកគល់សសដ យ៉ងរហង ់។ 
សុទធជរពះអរហនតជឯហិ    

រគបរ់គងសតិបនយ៉ងរតង ់
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គម នបុថុជជនេទមយួអងគ     
មនភរ័កផូរផងគួ់ររជះថល  ។ 

ទី៣មុនីអងគជិនរសី     
រទងប់នេពលសតីនិងេទសន  

ឱវទបតិេមកខផទ ល់វច    
ដូចេយងអតថ ខងេរកមនយ័ ។ 

ខនតតីបៈខនតតីបៈខនតតីបៈខនតតីបៈធមៃ៌ថលថល       
អនករគបអ់តម រតូវឃម តខមី 

ជធមឧ៌តតមកនុងេលកិយ ៍    
េនះជរទឹសដីរពះមុនី ។ 

េហយដកស់ងខ រនិងមុខមរ    
រទងល់ភកិខុភកិខុនី 

េពលេនះញបញ័់អស់ែផនដី   
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សត យរពះជិនរសីរគប់ៗ គន  ។ 
ទីទីទីទី៤៤៤៤គឺរទងប់នសែមតង     

ជផលជកែ់សដងកនុងគិរ ី
ឱយរពះសវកខងសត ំៃន    

បនទីេជគជយ័គឺមគគផល ។ 
គឺេឈម ះទីឃៈនខសូរត     

សែមតងរហូតេដះចមងល់ 
ដល់បរពិវ ជកឱយអស់ឆងល់    

េសតបតតិផលសេរមចភល ម។ 
រគេនះរពះសរបុីតតៃថល     

ទទួលេជគជយ័បនជនម 
អរហនតលអឯកសវកសដ ំ     

បរស័ិទេចះចដំល់សពវៃថង ។ 
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ទីទីទីទី៥៥៥៥ែខមឃរពះសសដ      
រទងប់នសថ បនសវកទងំពីរ 

មនេឆវងមនសដ ំដេ៏សភ ី    
េនះគឺជៃថងមឃបូជ ។ 

ែតអស់េយងខញុ ំែបករពះរសី    
រពតអ់ងគជិនរសីេសដចភគវ 

េឃញែតរពះរបូមនិេចះចរចរ    
េយងខញុ ំេនះណេខល ចផសៃរក ។ 

េឃញែតរពះធតុពណ៌ឆអិនេឆអ    
ទុកសរមបេ់នជនរបុសរសី 

មនេពធិរពឹកសលអគម នបី    
បូជរល់ៃថងមនិអស់ឱរ ។ 

បរស័ិទខលះេទៀតសេងវគៃរក    
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ទឹកែភនករៃងហូ៉រយរត 
រទេហដូចកលរពះសសដ     

ដកនូ់វសងខ រចូលនិពវ ន ។ 
េយងខញុ ំសូមថវ យនូវផក ភញ ី    

ថវ យរពះមុនីៃនរទងញ់ណ 
សូមឱយេយងខញុ ំបននិពវ ន   

ជទីអវសនតកុំខនេឡយេហង។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៥ 
 

( ) 
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៦១-ែភនកេមលតួេរក 

ចិតតេមលដលក់នងុ 
& Y ' 

េបកែភនកកលណេមលេឃញយល់   
រតូវទស់អំពល់ែសនេសនហ 

របូលអស-េខម ចស់េកមងយយត    
ចកខុធមមតេមលេឃញខងេរក ។ 

របូសលអរងរសស់េឆតឆយ    
ែភនកគនម់និណយគម នកដីមេួម៉ 

េមលេលេមលេរកមេមលផដ ញំតិេផ   
ផដ ដំល់កូនេចេរពះតណហ  ។ 

បដីេមលរបពនធភរយិេមលបដី    
េមលេដយភកដីនិងេសនហ 
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ចកខុឆលងេឆលយេរពះកមវតិកក     
បនៃដេមហវលិវល់ឥតរសនត ។ 

មសំៈចកខុគឺេឃញធមមត     
េឃញអស់សតត លអហួសរបមណ 

លអរបុសលអរសីញតិេផប៉ុនម ន    
េឃញរគបស់នដ នសុទធែតរបៃព ។ 

ែតចិតតអរកកែ់ភនកអតដឹ់ង    
ងងិតសូនយឈងឹទងំរបុសរសី 

ជួនរបូឆយឡូយចិតតអរបិយ ៍    
ែភនកអតដឹ់ងអវីបនរតឹមេឃញយល់ ។ 

ែតេបចិតតវញិេមលធលុះមនុសស    
របទូសមនិរបទូសគឺចិតតសគ ល់ 

េលភលួចលកេ់លៀមេរចនលបចិកល   
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ចិតតេនែតយល់ែបងែចកស-េខម  ។ 
ចិតតែដលភលសឺវ ងេដយបញញ     

ែតងចរយរតរកផលូវរតូវ 
របបេ់រឿងទស់គបល់អហួសកូវ    

ចិតតេនះអនកេដដឹងហតថរគបគ់ន  ។ 
ចិតតែតងេមលមនុសសធលុះកនុងេរក   

េឃញអស់ញតិេផែដលគួរចកេពៀរ 
េមលបដីរបពនធែដលេចះសមគគ     

ដឹងអស់របជពលនិងកលយណ ។ 
ដូេចនះបរស័ិទែដលមនដួងចិតត    

រតូវខំរបណិតកំុែបររបណ 
លតដំុ់ដួងៃចកំុឱយសមនយ    

ចិតតមនរគបរ់បណសងចិតតឱយថល  ។ 
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ដុតបំភលចិឺតតេដយេភលងអបរ់ ំ    
ចបចិ់តតបនទុ ំសតិបញញ  

យករតូវលងខុសេចលចិតតឫសយ   
េទបចិតតភលថឺល សេរមចបនញណ ។ 

សេងខបប៉ុេណណ ះទុកជូនញតិគិត    
េហយសូមឱយសថិតដិតជបស់នដ ន 

ែភនកភលចិឺតតភលវឺរតិចំណន    
អកខរអកខរអកខរអកខរចងប់នចិតតភលេឺនះឯង ។ 

 
េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 

( ) 
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៦២-ហរិ ិ+ ឱតតបបៈ 
& Y ' 

ហិររិកមុេំមម៉យឱតតបប    

ស័កសមអសច រយជបុរតរពះរសី 

ទនដូចរកមុែំសនលអសមភ ី    

សីលេមម៉យរសីពិសីេសភ ។ 

សទធ រកមុសំតិេមម៉យ    

រសីែដលឡូយឆយមនិេសមបទ 

េមម៉យរកមុែំដលមនសទធ    

េរពះពូជលអជភជ បវ់ងសេទវត ។ 

រកមុអំេលេភសអបណ់ស់េលភ  

មនិែដលរកំរគមនអេទស 

េមម៉យអេមហ៍ពិតមនខលឹមសរ  

បុរសជនណបនពិតេហងៃរក ។ 
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េមតត រកមុេំមម៉យករណុ    

េមម៉យមុទិតផដិតជបដួ់ងៃច 
រកមុឧំេបកខ ជបម់និអល័យ   

សវកិរពះរសីជេរគដួងចិតត ។ 

ហិរកិេមល ះបុរសឧតតម    

ឱតតបបៈរមួផសសំតិមូលមតិត 
កេមល ះរកមុែំដគូែនបនិតយ    

របសូរតបុតតពិតបនដល់ផល ។ 

បញញ រកមុវំមិតតិេមម៉យ    

េទះឥតថីកយឬបុរសិ 

សំខនេ់ឃញផលូវរចួចកទុកខ    

ឱយែតរអបញញ ចងំែចង ។ 

រកមុេំមម៉យតភជ បកុ់សល   
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ដណដឹ ងបនករបតិសួគែ៌សដង 
េរកបរសេសនហនិងបុណយពំុែលង  

បនសុខជកែ់សដងេទះមនុសសេទវត ។ 

េចេតត វមុិតតិបញញ វមុិតតិ    

រកមុបំរសុិទធេមម៉យៃថលថល  
េរពះជយ័លភេីនកនុងអតម    

រចួកដីេខល ចផសេកតចស់ឈសឺល ប ់។ 

រកមុជូំនបុណយេមម៉យសទរ   

ដួងចិតតអំណរគម នកដីរសអព័ទ 
ទនវតថុែដលរគបទ់ងំដប ់    

ពិតជរបសពវេហែសនសំណង ។ 

វរីយិបុរសឆនទ អនកខល ងំ    

តសូ៊របឆងំកិេលសេកងកង 
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ខនតីបុរសឈរេលកៃដឆក ង   

អកុសលកំុសងខល ចបតរ់កមុ ំ។ 

សចច បុរសសណឋិ តកល ហន    

បុរសអធិដឋ នេនែតរុទំុំ 
ទនរកមុេំសនហ៍គម នឆន ស់បនលំ   

បុរសឧតដមគឺអីចឹងឯង ។ 

សេងខបអតថនយ័របុសរសីរគបរ់បណ  

ចងចឱំយបនេរៀនកំុរែអង 
ករេរបៀបេធៀបេនះសូមកំុចំែបង   

របូខញុ ំមនិែកលងយកធមេ៌លងេឡយ ។ 

ែតចងឱ់យយល់ពីធមរ៌បណិត   

តងំពីេរពងរពឹទធមនយូរណស់េហយ 

រកមុេំមម៉យកេមល ះកេ៏ដយ   
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សូមយកធមេ៌កយជេខនយសុខសនត ។ 

សូមឱយបរស័ិទែដលជធមមមតិត   

សូមអនកបននិតយរពះធមក៌លយណ 

រហូតសេរមចនូវអមតៈឋន   

សូមឱយរគបរ់បណេឃញនិពវ នេហង ។ 

 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 

 
( ) 
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៦៣-បណត អំនកេរៀបេរៀង 
& Y ' 

នមខញុ ំអកខរអកខរអកខរអកខរអនកែតងេសៀវេភ        
េបខុសឬរតូវសូមទនេមតត  

ខញុ ំសូមផត េំផញដល់បុរតធីត         
ែដលខញុ ំេសនហដូចជបងបអូន។ 

ពកយខញុ ំផត េំផញគម នអវីធំដំុ           
កេមល ះរកម៉ុមសូមអនកែថថួន 

េគរពរពះរស់ែដលេនជិតខលួន      
ឱយបនសមសួនជកូនែមឪ៉។ 

របតិបតតិរពឹកលង ចកំុឱយមនទស់    
កំុមនចេនល ះេធវតមផលូវរតូវ 

បេរមពុកមត យរគបែ់ខរដូវ     
ពិតលអេពកកូវសរមបរ់បុសរសី។  

េបគតគ់ម នសីលរតូវនពុំកែម ៉   
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ថនមចិតតេហយែថឱយបនរបៃព  
នគំតេ់ទវតតឱយបនរល់ៃថង      

េនះជវនិយ័សរមបកូ់នៗ។  
េបគតម់និេចះបរចិច គទន    

មនរទពយេរចនលននិងផទះខលួន  
រតូវរបបរ់បូគតថ់ឱយផទួនៗ    

េទបេឈម ះថកូនមតបិត។  
កូនលអតងំខលួនកនុងករដឹងគុណ    

មនិេធវទរុណបេងកតទុកខ   
នមេយងជកូនកតញញូ ត     

គួរែតរកសេដយហតថ ផទ ល់។  
សូមកូនទងំឡយរតូវមនសម រតី   

ឱយបនឆល តៃវកំុឲយអំពល់  
ដឹងខលួនដឹងគុណេលកពុកនិមល   

មយ៉ងកំុរវល់េរឿងបបអីណ។  
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បំណចប់េរមចំេពះពុកមត យ    
គួរកូនទងំឡយសងកតីសុខ  

រចួអនកេលកជួនមតបិត     
េនះេទបេឈម ះថបេរមពិតៗ។  

មយ៉ងអនកនិងខញុ ំែដលមនជីវ៉    
ដល់េពលេនះណអនកគួរែតគិត  

គឺេរពះពុកែមៃ៉ដគូពិសិដឋ     
េទបមនជីវតិដល់សពវៃថង។  

ដូេចនះសូមកូនគួរេលកហតថ     
សំពះពុករ៉និងអនកែមៃ៉ថល  

ទងំរពឹកទងំលង ចេធវរបរកតី     
េធវយបេ់ធវៃថងឱយបនរបច។ំ  

េបអនកមនិេធវែបបនឹងេនះេទ    
អនកពិតឥតែលហពីកតីេរបះរសំ  

អនកពិតជួបទុកខរបេ់រចនជតិឆន  ំ   
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ដូេចនះគួរចេំបខុសគួរែក។  
សូមអនកគួរគិតឱយបនជកច់បស់   

កំុបីរកឡស់គិតៃថងដល់ែខ  
គិតេរឿងតបគុណចំេពះពុកែម ៉   

េទបេទវតេសនហ៍រគបេ់ពលេវល។  
េបពំុដូេចន ះពិតសត យេរកយ    

មយ៉ងគម នេកះេរតយរគបអ់ងគ   
អនកនិងបនទុកខេសករគរំគ    

ឈចឺបេ់វទនគម នទំេនរ។  
េធវេទបងបអូនរគប់ៗ អតម     

កំុឱយេកត ផសេរបះែបកែបរ   
េបអនកមនិេធវគឺឈឥឺតែលហ    

អបយមុខែដរេនរងចរ៉ំ។  
េសចកតីឈចឺបគ់ម នជនណឱយ   

ែដលអនកបនេកយនឹងសិរស   
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អនកេកយកលណបនកតីឈផឺស   
ចុកចបឱ់រេសទររស់េសទរសល ប។់  

របូខញុ ំសូមេរកនដល់កូនរបុសរសី    
គួរអនកគបបពីយយមរបញប ់ 

ដឹងគុណតបគុណឱយបនឆប់ៗ   
េនះពិតមនិយ៉បេ់ទពិសី។  

េយងមនជីវតិរស់បនសបបយ   
ទងំរូបអងគកយកម៏និរងីៃរ  

កមល ងំរគបរ់គនេ់ធវជូនេលកៃថល   
េនះេហយរបៃពណីរបស់បណឌិ ត។  

ខញុ ំសូមេរតកអរដល់កូនណ    
េគរពមតបិតេដយសនិទធ  

សូមឱយកូនេនះមនេតជៈពិត    
រគបជ់តិសូមសថិតនឹងកដីសុខ។  

ឯកូនណមន កធ់ល បេ់មលងយ    
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អនកគួរនិយយសូមេទស  
ខមេទសេលកទងំពីរកយ    

េទបរសលអតម ផុតហមួហមង។  
ជទីបញចបន់មខញុ ំអកខរ អកខរ អកខរ អកខរ                 

សូមែចកផលល គឺបុណយេនះផង  
សូមបនដល់ញតិកំុបីកនលង    

បនសុខផុតឆគងលុះអវសនត។  
ជពិេសសសូមជបចចយ័   

សូមញតិរបុសរសីរគបអ់ងគរបណ  
ចូលដល់និពវ នកំុបីអកខ់ន  

េរតកអររគបរ់បណសូមអនុេមទន ។ 
 

េដយសុនិ អកខរ ព.ស.២៥៥៦ 
 

( ) 
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( . ) 
 

 

ចប់    




