
 

1     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 

អានភុាពត្រៃរៃន៍ 

 

វត្ត សង្ឃារាម 

មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស្  

ព.ស្. ២៥៥៧ 

 



 



3         អានភុាពត្រត្រត្ន៍  

3          មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

អានុភាពត្រៃរៃន៍ 

១. ននេះប្ទ រពហ្ែនរពង្ឃរពឹទធ 

ម្ញុំកួចគិត្ កកាពា  

កត្តិក នហ្មន្តត    

ខ្សនរងា នពកកនលង្ឃ ។ 

សាសាា  រពេះសមទញទធ   

ដជ៏ាមកញដ ពិត្ចាស់ចបង្ឃ 

ពីរពាន់ ររុំរយឆ្លង្ឃ

 ហាសិប្ររុំ ឆ្ា ុំររកដ ។ 

 អង្ឃគញយ នៅម្នា ក់ឯង្ឃ  

 ចិត្តចង្ឃខ់្លលង្ឃ ដល់ពលរដឋ 

 ខ្មែរនរៅ មិនសូវសាា ត់្ 
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 ដងឹ្ឃនោយប្ទ ពទុធដកីា ។ 

 នឹកន ើញ កកល់នហ្ត្ុ  

 ម្ញុំពិនិត្យ នោយត្រម្ន 

 កាពយគិត្ ពិត្ជាគ្នា   

 ជយួលុំខ្ហ្ លុំនហ្ើយចិត្ត  

៥. ន ែ្ េះម្ញ ុំ ដចូដងួ្ឃខ្ម        

         អាករកុង្ឃខ្រស ខ្ត្ង្ឃកួចគិត្ 

 រពឹទធររជ ្ប្ន្តា ប់្ពិត្  

 គិត្ពិរក នឹង្ឃយល់រន 

 ចនទធីរ ៍គ្នែ ននគន ើញ 

 នសែរកុំនញើញ ឲ្យកាល ហាន 

 ខ្ត្សូម អស់សន្តត ន  

 កុុំរប្កាន់ ន ែ្ េះម្ញ ុំអីវ! 
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5     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 អាករសុក កុំពង្ឃស់ទឺ  

 ញាត្ិធ្លល ប់់្ឮ អាកររជល្បី 

 តុំង្ឃពី នដើមនរៀង្ឃលែ ី

 ម្ញុំរសដ ីឲ្យអាកសាត ប់្  ។  

 រពេះមហាឧកញា៉ា ឃ្ល ុំង្ឃនង្ឃ 

 នចេះមិនឆ្គង្ឃ ពខូ្កចុំណាប់្ 

 កាពា រគប់្ម្ន៉ា ត់្គ្នត់្ 

 អធិប្ាយ មិនម្នននម្នេះ 

 សនធរ នោហារ ម៉ាុក  

 ខ្មែររាល់រសុកធ្លល ប់្ឮន ែ្ េះ 

 ម្ននសាលា ឧកញា៉ា នន្តេះ  

 លអឥត្ន ច្ េះ ជាដខំ្ណ្ល 

១០. សនមតច សង្ឃឃ ជនួ ណាត្
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 ពខូ្កឆ្ល ត្ មិនចាញ់នគ 

 នៅម្នន ន ើញសុំនណ្រ   

     នលាកសរនសរ ទុកនរចើនកាត ត់្ 

 មួយនទៀត្ រពេះអាចារយ 

 ដហ៏ានកាល  ការពាររដឋ  

 ខ្ហ្ម នចៀវ អាកររកដ 

 ធ្លល ប់្រនឮ ខ្មែររបុ្សរសី   

 រឯី ម្ញ ុំឯនណ្េះ   

 គ្នែ នចុំនណ្េះ ពខូ្កអវី 

 ខ្ត្ធ្លល ប់្ សាត ប់្រល ី 

 ខ្រប្នសចកតី ចាុំមលេះៗ ។  

 ត្រពកតួច ភូមិកុំនណ្ើ ត្  

 ភា ុំត្ូចនកើត្  ុុំម្ញ ុំចាស់ 
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7     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 ឧត្តញង្ឃគ រកុង្ឃោុំង្ឃចាស់ 

 ររកដណាស់ កុំពង្ឃស់ទឺ។ 

 កាលពី អាយុ ១៣  

 ម្ញុំរត្វូយាយ គ្នត់្ទនាឺ 

 ទននាញ នដញម្ញុំគឺ  

 អឺ! អាោ៉ា  ឯង្ឃរត្វូបួ្ស ។ 

១៥. ពជូនយើង្ឃ តុំង្ឃពីនណាេះ  

 មិនធ្លល ប់្អស់ អាកជនំសួ 

 ត្ុំណ្ ត្នរៀង្ឃហួ្ស 

        រជសួឥឡូវ រត្វូរត់្ប្ង្ឃ ់។

 ឥឡូវ ម្នននៅឯង្ឃ   

       រត្វូខ្ត្ង្ឃត្ួ គួរនសលៀកសបង្ឃ ់

 តុំង្ឃចិត្ត ពិត្ត្រមង្ឃ ់  
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   បួ្សនហ្ើយសាង្ឃ គុណ្អននក ។ 

 នលាកត រពេះន្តមបិុ្ម  

 រគសូូរត្សាត ុំវត្តអង្ឃគតឯក 

 លបីលាញនចេះរគប់្ខ្នាក  

ខ្ប្៉ាកវជិាា  រគ្នសង្ឃគម ។ 

 លេុះរពេះជនែ ៤០ វសា  

 នលាករគតូ ក៏លាសុុំ  

 សឹកនចញ ការរកមុុំ    

   រត្ឹមបុ្រត្នោល ទល់សពវត្លៃ។

 ខ្ត្ត្ ព ូចនាធីរ ៍ 

 ររជឫ្ទធី ដចូចរត្ណ្ 

បួ្សត្ូច ដចូនន្តេះត្ន  

នចេះរល ីត្ចានទសន្ត ។ 
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9     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

២០. ពខូ្ក រគប់្ជពំកូ   

       ចាប់្នលូវនលាក និង្ឃធម៌អាល ៌

 នចេះត្ចា ត្លវសា  

 ឲ្យសមគួរ ដល់នវលា ។  

 រពេះជនែ ៣៦   

 នលាកពរូពយួ ខ្សនរងា 

 នៅត សអញេះ ោស់រគប់្រគ្ន  

 ក៏សូមលា សិកាា នទៀត្ ។ 

 យាយត អាចារយវត្ត  

 ចិត្តរប្ត្ិព័ទធមិនចង្ឃឃ់្ល ត្ 

 អង្ឃវរ ឲ្យបួ្សនទៀត្  

 មុំត្លនឆ្លៀត្ ជលួឲ្យនង្ឃ។ 

           នោយនឹក អាណិ្ត្ប្រសិា
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 ពកូរណុា បួ្សវញិនហាង្ឃ 

 រនខ្ត្ ៦ ខ្មឆ្លង្ឃ   

      ប្៉ាង្ឃសឹកនទៀត្ នៅមិននកើត្។ 

 យាយត អស់ត្រមិេះ  

   អាណិ្ត្ណាស់ឃ្ត់្មិននកើត្ 

 ក៏ឲ្យ សឹក្ង្ឃនមាើត្  

 នកើត្នៅនធវើ ជាអាចារយ។ 

២៥. លេុះមក ដល់ឥឡូវ  

 ចាស់សក់សកូវ ចូលជរា 

 ខ្ត្នៅ មិនម្ននគ្នា   

 រស់ខ្ត្ឯង្ឃ ខ្រកង្ឃឪខ្ម៉ា។ 

 ម្ញុំថា បួ្សនទៀត្នៅ  

 ដល់ឥឡូវ រគ្នន់លុំខ្ហ្ 
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11     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 នៅនទៀត្ ក៏អស់ខ្ក   

      ម្ន៉ាែ យមិនខ្កបរ កែញមមិនជតិ្ ។ 

 គួរគិត្ ពិចារណា  

       នោយនហ្ត្ុថា និសស័យពិត្ 

 សថិត្នាួស មិនរនសាិត្ 

   ដបិត្គ្នែ ននល ឲ្យនសលៀកសបង្ឃ។់ 

 នយើង្ឃគួរ ខ្ត្នជឿកមែ 

 ជាអាករុំ-កិលដចូកង្ឃ់ 

 នធើវបុ្ណ្យ មិនោក់សបង្ឃ ់

 គ្នែ នសុំណាង្ឃ នឹង្ឃប្ពវជា។ 

 ត្ួយា៉ា ង្ឃ ពាហិយៈ  

 ជាសាវក័ រពេះឈ្ាេះម្នរ 

សាត ប់្ធម៌ លេុះអរហា 
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 គ្នែ នោសាា  នឹង្ឃរនបួ្ស 

៣០. រវល់ រកចីពរ  

 រត្វូយកមក៍កាន់រពេះនាួស 

 អកុសលកមែរចានប្ង្ឃហួស

 ឲ្យនគ្នជល់និពាវ ននហាង្ឃ។  

 ននេះស ឲ្យន ើញថា  

 រគប់្សតត  រស់រហ្ង្ឃ ់ 

 មុសគ្នា  សាង្ឃឯកអង្ឃគ 

 ចង្ឃមិ់នចង្ឃ ់ថាមិនរន។  

 ដចូយា៉ា ង្ឃ ម្ញ ុំននេះណា  

 ដងឹ្ឃត្លៃណា នឹង្ឃលអក់លាអ ន 

អស់ន័យ នាួសកលាណ្ 

ត្លវលិថាក ន កាន់ហី្ន្ត។ 
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13     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 មិនគិត្ នទនរឿង្ឃសឹក  

 ខ្ត្លាៃ ចរពឹក របឹ្ង្ឃសិកា 

 ដងឹ្ឃនៅ ដល់នពលណា 

 ម្ញុំររថាា  នៅរហូ្ត្ ។ 

 តុំង្ឃពី អាយុ ១៣  

         នពលននេះត្នកណាត លគត់្ 

 ២៦ ឆ្ា ុំកុំណ្ត់្   

 រត់្ ច្ ត់្រពាត់្ ដល់អឺុរបុ្។ 

៣៥. រស់នៅ ជតិ្ពីរឆ្ា ុំ  

 ម្ញុំរោុំចាុំ នោយអុំណ្ត់្  

ទុំព័រ នាយអត្ថប្ទ  

       កុំណ្ត់្ជា រប្នយាជន៍ខ្មែរ ។ 

 ខ្ដលរស់ នៅន្តសវីស   
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     ខ្មែរនយើង្ឃននេះ ម្ននខ្រកលខ្ដរ 

 រគប់្កាល រដវូខ្ម  

 មិនងាកនរសាង្ឃកុសល។ 

 ដមកល់ ោុំង្ឃនចត្ន្ត  

 ចិត្តរជេះថាល  កាត់្កង្ឃវល់ 

 នធវើបុ្ណ្យ ររថាា នល  

 នតុ្វកិល ដចូបុ្នពវ។  

 ឥឡូវ ម្ញ ុំនឹង្ឃខ្លលង្ឃ  

 ចារសខ្មតង្ឃ ដណំាលនករ 

 នរឿង្ឃមួយ ជនូពកុខ្ម៉ា  

 ជាដខំ្ណ្រខ្មែរនរៀង្ឃនៅ។  

 អានភុាព ត្នត្រត្រត័្ា  

 ម្ញុំកុំណ្ត់្ គិត្ត្រមវូ 



15           អានភុាពត្រត្រត្ន៍        

15     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 ត្រម្ន ចារទុកនៅ  

 តមនោយនលូវនវូវជិាា ។  

៤០. ពាកយថា រត្នរត្័យ  

 ននេះម្ននន័យ ថា បី្រគ្ន 

 បី្រកុម ត្នរត្ន្ត  

 ខ្រប្ខ្មែរ ថា ដុនំពរជបី្។ 

 នពរជ ១ គឺរពេះពទុធ  

 មទង្ឃម់ទស់នតុ្នលើនលាកិយ 

 នលាកុត្តរប៍្រសុិទធត្រក  

 រទង្ឃខ់្កត្ចា ត្លធមែៈ ។ 

 ខ្ដលជា នពរជទី ២  

 លាង្ឃធលូ ីឲ្យសាអ ត្រជេះ 

 មនាិល មិលមូចចាស់  
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មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម     16 

        លេះរសឡេះ នោយរពេះធម៌។ 

 ទី ៣ គឺរពេះសង្ឃឃ   

       នលាករទរទង្ឃ ់គុណ្សីលលអ 

 នដើរតម សាា មប្វរ  

 កុសលធម៌ រពេះទុកឲ្យ ។ 

 គុណ្ខ្កវ បី្ននេះណា 

       ខ្ដលប្រសិា ចារទុកនហ្ើយ  

 សន្តត ន រនខ្លហនលហើយ 

គ្នែ នទុកានឡើយនសបើយសប្ាយ។ 

៤៥. រពេះគុណ្ រពេះខ្កវបី្  

      ជនរបុ្សរសី ត្លមវល់ វ្ យ  

 យកជា ទីពឹង្ឃឆ្ៃ យ  

 ជាសម្នទ យ ត្នជវីតិ្។ 



17           អានភុាពត្រត្រត្ន៍        

17     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 នប្ើជន គ្នែ នទីពឹង្ឃ  

 រស់ជាត្ិហ្ាឹង្ឃ ដចូង្ឃង្ឃតឹ្ 

        នធង្ឃនធ្លង្ឃ នឃ្ល ង្ឃន លង្ឃចិត្ត 

 របូ្កាយពិត្ក៏ហ្ែង្ឃនៅ។ 

 នហ្ត្ុននេះ រនសនមតច  

         រទង្ឃស់នរមចររប់្ទិសនៅ 

 ឲ្យសត្វ សថិត្តមនលូវ  

        ខ្ដលន្តុំនៅ ដល់ទីកានត។  

 គឺឲ្យ នគ្នរពគុណ្  

 កុុំទុជន៌ ពន់ប្ុំពាន  

 សោធ  សីល និង្ឃោន  

 ភាវន្តម្នន រត្វូមុំរបឹ្ង្ឃ។  

 ចាប់្យក ទុកកាញង្ឃមលួន  
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មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម     18 

 ឲ្យម្នុំមួន នពញទុំហឹ្ង្ឃ 

 សាែ ធិ ត្លសាែ ធ សែឹង្ឃ 

 នចង្ឃស់ញ្ាឹង្ឃ រពេះគុណ្បី្។  

៥០. ណាមួយ ទុកឲ្យជាក់  

 ោក់ធរុៈ ណាអរបិ្យ 

 នគ្នរព រគប់្កាលបី្  

 ន្តុំសិរ ីរគប់្ៗកាល។  

 រពេះគុណ្ រពេះរត័្ារត្័យ  

 លអរប្ត្ព ត្លលរត្កាល 

 នរណា នគ្នរពសាា ល 

         សាិទធពិត្រន ឆ្ប់្នតុ្ទុកា។ 

 ភ័យរពយួនោយអនតរាយ  

        រសាត់្ឆ្ៃ យនហ្ើយរនសុម 



19           អានភុាពត្រត្រត្ន៍        

19     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 ម្នននរឿង្ឃ ជាទុំនកុ  

 ដចូចារទុក ត្នៅននេះ។ 

 ម្នននរឿង្ឃមួយន ែ្ េះថា  

 អហិ្ត្ណុ្ឌ ិ កា ចារឯនណ្េះ 

 កាញង្ឃគមទីរ សិង្ឃហលសី  

 ម្ញុំនរៀននចេះ ចាុំនពលមលី  

 នរឿង្ឃននេះ ចារត្រមវូ  

 ដមកល់នៅ ជារល ី

 អកសរ លងាក រសី  

 ពិរកត្រក នឹង្ឃរកអាន។ 

៥៥. កាលម្ញុំ នៅសិកា  

 ថាា ក់ប្រញិ្ញា  ឆ្ា ុំបី្រន 

 ខ្រប្ចុំ នរឿង្ឃចុំណាន 
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មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម     20 

          រពមោុំង្ឃរនចារលមអិត្។ 

 រប្ឡង្ឃ ឆ្លង្ឃប្ញ្ចប់្  

 ប្រញិ្ញា ប័្រត្ នោយកុំហិ្ត្ 

 ខ្ត្សាត យ ត្រកនពកពិត្  

 នរពាេះអត្ថប្ទម្ញុំរត់្ប្ង្ឃ។់ 

 នរឿង្ឃននេះ ពិត្រកណាស់  

 នសៀវនៅចាស់ ធលញេះរញង្ឃ ់

 មិនអាច លត្ចមលង្ឃ 

 នរេះពមុទចង្ឃជាពីរចាប់្។ 

 នសៀវនៅ នន្តេះរប្ត្ព  

 រសោហិ្ន ីលបីចុំណាប់្ 

           ម្នននរឿង្ឃនរចើន នពកកាត ត់្

 រដឋកុំណ្ត់្ នរៀនប្ឋម។ 



21           អានភុាពត្រត្រត្ន៍        

21     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 សាលា ថាា ក់ទី ១  

 នននត្ូចពយួ រពយួមិត្មុំ 

 ទននាញ ឲ្យនចេះចាុំ   

          នោេះនរចើនឆ្ា ុំចាុំមិននភលច។ 

៦០. ឥឡូវ ម្ញ ុំនឹង្ឃត្ល   

 លាយនសចកតីចាររុំនលច 

 រុំនលាចកាពយពាកយនពចន៍    

        នឈ្លចនសចកតីន័យចុំនពាេះ។ 

 ឰដ ៏កាលនន្តេះត្ន  

 រពេះជនិរសី រទង្ឃរ់ុំនលាេះ 

 រុំលាយ មនធររុំនឆ្ទ េះ 

 រុំនោេះសត្វ ចូលនិពាវ ន។  

 មិនខ្មន រពេះនគ្នត្ម  
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មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម     22 

 ម្ញុំសូមររប់្ញាត្ិសន្តត ន 

 កសសប្ ដរ៏ទង្ឃញ់ាណ្  

 រទង្ឃន់ិពាវ ន កនលង្ឃនៅ ។  

 ខ្ត្សាស-ន្តរពេះអង្ឃគ  

 មិនរត់្ប្ង្ឃ ់តុំង្ឃម្នននៅ 

 ដចូជា កាលឥឡូវ   

       នយើង្ឃនកើត្រត្វូោន់សម័យ។ 

 សម្នន-កាលរពេះធម៌  

 ដប៏្វរ រប្នសើរត្រក 

 បិ្ដក ម្ននត្ត្មល   

          នឹង្ឃរកអវី នរប្ៀប្នាមឹរន។ 

៦៥. ម្ននោុំង្ឃ នពាធិរពឹកស 

 ខ្ដលគួរនឹក តមលុំអាន 



23           អានភុាពត្រត្រត្ន ៍       

23     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 លុំឱន ចិត្តនិង្ឃររណ្  

 នឹកគិត្ថាក នដល់សាសាត ។ 

 ពទុធរបូ្ និង្ឃរពេះធ្លត្ុ  

 ត្ុំណាង្ឃជាត្ិរពេះសាសន្ត 

 រទង្ឃឲ់្យ ប្រសិា   

 ទុកសរណា រលកឹដល់។  

 កាលនន្តេះ រហី្ែពស់  

       រតច់រករស់ តមនកាសលយ 

 វជិាា  នរៀនដងឹ្ឃយល់   

     ខ្សវង្ឃនភាគនល តមកម្នល ុំង្ឃ។ 

 ឆ្លង្ឃកាត់្ រសុកននសង្ឃ ៗ  

         គ្នត់្នដើរនលង្ឃ វសាររុំង្ឃ 

 សាទ យពស់ និង្ឃកូនឆ្ា ុំង្ឃ  
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មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម     24 

 មុំត្តុំង្ឃ ភាពទុគ៌ត្ ។  

 នសង្ឃនរពង្ឃ ខ្វង្ឃឆ្ៃ យនៅ 

 សមភពនវូ រសុកជនប្ទ  

 កូនភូមិ ត្ូចកុំសត់្  

 ឆ្ៃ យពីរដឋ រាជធ្លនី ។ 

៧០. ខ្ត្នទស ភាពរត្កាល  

     នលចកណាត ល រទងូ្ឃរពឹកសត្រព  

 រចាលនអអ  នៅន្តត្ន  

 ននួន្តង្ឃត្ម ត្ចាសកាត  ។  

 រប្ោប់្ នវូនោយនឈ្ើ   

 តមដនំណ្ើ រ ដខំ្ណ្លថា  

 ដណំាុំ ម្ននខ្នលផ្កក    

          នចកណាុំោ៉ា នចកពង្ឃម្នន់។  



25           អានភុាពត្រត្រត្ន៍        

25     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

     នចកសាា ប់្ និង្ឃនចកភាញក  

 ដចូនរៀប្ទុក ជាថាា ក់ជាន់ 

 អាចម៍ឆ្ទឹស និង្ឃលុំពាន់  

         លុំពាក់វន័នពានសាវ សវិត្។ 

 សាវ យមាញរ ដនងាក រសាល   

 ដងូ្ឃនសោ ពរុោមវិត្  

 វ្ វ វ្ ក ដេុះនកៀកកិត្  

 នវូរប្ប្ជតិ្ ខ្ត្ម្នត់្នលូវ។  

 នៅ្ង្ឃ នដើមត្នភូមិ  

 ម្នននរៀប្ចុំ ជាត្រមវូ 

 ត្រម្នយ ន្តយសុំនៅ  

          សខ្មតង្ឃនៅ នលើសាសន្ត។  

៧៥. គឺម្នន សាង្ឃនចត្ិយ  
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មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម     26 

        រសស់នឆ្ើត្ឆ្យ គួររជេះថាល   

 ដមកល់ អដឋធិ្លត្ុ៍   

សមទញោធ  កសសប្ចាស់ ។ 

 រពេះអង្ឃគ រទង្ឃច់ូលកាន់  

        រពេះនិពាវ ន គ្នែ នសល់នសស  

 ន្តមកានធ របូ្កានធមលេះ   

       ខ្ត្រទង្ឃរ់តស់ ទុករពេះធ្លត្ុ។  

 ឱយប្ - រស័ិទរន  

 សរណ្ោឋ ន គ្នែ នរោត្ 

 រោុំង្ឃ ោុំង្ឃមែីឃ្ែ ត្  

 មិនចនង្ឃអៀត្ ចង្ឃអល់នៅ ។ 

 ចង្ឃអ់ាង្ឃ ចង្ឃអ់ាចថា  

 រពេះសាសាត  រទង្ឃគ់ង្ឃន់ៅ  
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27     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 ជាទី ពឹង្ឃនពកកូវ  

       លអលអេះនអអ  នៅនឡើយណា។ 

 អាករសុក អាកភូមិនុ េះ  

 នសាែ េះចុំនពាេះ ត្រត្រត្ន្ត  

 នគ្នរព នមសសការ  

 រគប់្នពលារពឹកត្លៃយប់្។  

៨០. សូមបី នទៀប្និន្ទ្ន្តា   

 ក៏ភាវន្ត នៅម្នត់្ជាប់្  

 ននម្ន ពោុធ យៈ  

          ជាក់ររកដ អត់្មក្ន។  

 សូធយជាប់្មិននភលចនសាេះ  

   នោេះរពឹកនរពៀង្ឃ នត្ើននឡើង្ឃថាក ន  

 លកញ ុំនលកើង្ឃ ត្នមលើង្ឃោន  
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 សពវទីសាថ ន នឹង្ឃយារត ។ 

 រឯី រគចូាប់្ពស់   

 មិននជឿនសាេះ លេុះមិចាា   

 មិនរសប្ នឹង្ឃធម្នែ   

 មិនរជេះថាល  មិនគ្នប់្ចិត្ត។ 

 មិនយល់ ពីគុណ្នោស  

 មិនសនន្តត ស មិនរប្រពឹត្ត  

 គិត្នរពើល ង្ឃនង្ឃើលង្ឃតឹ្  

          ត្បិត្គ្នត់្លៃង្ឃល់ង្ឃអ់វជិាា ។  

 ខ្ត្ដល់ រនមូលមិត្ត  

 រនគ្នប់្ចិត្ត ពីមនសុសម្នា  

 ខ្ដលនៅ ភូមិននេះណា 

         ខ្សនករណុា ហ្ែពស់ត្រក។  
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29     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

    នរពាេះន ើញ គ្នត់្ខ្ត្លនតល 

 អត់្ប្នងាគ ល ដល់សពវត្លៃ  

 គិត្គ្នា  អងាគ សត្រ  

 រនប្ចច័យ មលេះរននឈ្ើ។  

៨៦. នរៀប្ចុំ ដោំក់ោប់្  

 នលើកលចាប់្ជាក់ជានធាើរ 

 រប្មូល ម្នននៅែ នឈ្ើ   

 សលឹករប្ក់នលើនធវើដបូំ្ល។  

 សាង្ឃនរសច រនមាមមួយ 

 រប្គល់ឱយ គ្នត់្ទទួល  

        រស់នៅ នោយរសលួបួ្ល 

 កុុំរច់ទូល រងាគ ត់្រតច់។ 

 នៅរគប់្ ខ្ត្រចកលហក   
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 កាយសគមរសក សាល ុំង្ឃនសលកសាច់ 

 នរពាេះគ្នែ ន ចិត្តសរមច  

 កាច់លុំនៅ ឱយររកដ។  

 នហ្ើយឱយ គ្នត់្នលង្ឃពស់ 

 និង្ឃសាវ នរកាេះ រប្ស់គ្នត់្  

 ប្ងាហ ញ សខ្មតង្ឃពត់្  

 ទីមួយគត់្ ន្តចុង្ឃភូមិ ។  

៩០. នគនឹង្ឃ ឱយរយទឹក  

         ោុំង្ឃលាៃ ចរពឹក កុុំររមែណ៍្  

 អាករសុក រននសាើរសុុំ  

        កុុំនៅណា នទៀត្នឡើយអី។  

 ទីននេះ ម្ននសពវរគប់្  

      រជកនរកាមមលប់្ រពេះររមី  
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31     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 សាសាា  រពេះជនិរសី  

          ម្នននចត្ិយ ត្ុំណាង្ឃអង្ឃគ។  

 រគពូស់ ឮដនូចាា េះ  

 នឹកអរណាស់ មិនខ្អអង្ឃ ់ 

 នលើកហ្ត្ថ នឡើង្ឃកុំប្ង្ឃ ់    

      អរគុណ្ប្ង្ឃ ប្អូនោុំង្ឃឡាយ។ 

 ម្ញុំមក ពីរសុកនរៅ  

      ដល់ឥឡូវ ធ្លល ក់ដល់អាយ 

 រនចិត្ត នលាករបុ្សរសី 

 ម្ញុំសប្ាយ នពកកនលង្ឃ។ 

 ម្ញុំសុុំ សាា ក់អារស័យ  

     នៅជាមួយ នលាកអាកនហាង្ឃ  

 មុសឆ្គង្ឃ សូមប្អូនប្ង្ឃ  
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 ខ្កប្ុំណ្ង្ឃ កុុំរប្កាន់។  

៩៥. ម្ញុំនឹង្ឃ ត្លនលង្ឃជនូ  

 ដល់ប្ង្ឃប្អូន ជារងាវ ន់  

 ការងារ ណាប្ន្តា ន់  

 កុុំនគារគ្នា ន់ ោន់រត្វូការ។  

 សូមប្ង្ឃ ប្អូនររប់្ចុេះ  

 កុុំអុញអុេះ ឬរអា  

 ម្ញុំរទ សូមរា៉ា ប់្ការ  

 មិននគចខ្ក នកៀង្ឃនកើត្កតី  

 ចាប់្តុំង្ឃ ពីរសុេះរសលួ  

 រពមទទួល រាល់នសចកតី  

 រពឹកលាៃ ច និង្ឃយប់្ត្លៃ  

         គ្នត់្ខ្ត្ង្ឃត្ល នលង្ឃរប្ចាុំ។ 
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33     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 សខ្មតង្ឃ សិលបការណ៍្  

 ររថាា នៅ អខ្ង្ឃវង្ឃឆ្ា ុំ  

 មិននគច នវេះប្នលុំ    

         មុំណាស់ណា ន្តននេះត្ន ។  

 ខ្ត្ោស់ នៅរត្ង្ឃថ់ា  

 គ្នត់្មិចាា  ទិដឋនិាញយ  

មិននឹក គុណ្រត័្ារត្័យ  

 ខ្ត្រាល់ត្លៃ គ្នត់្ខ្ត្ង្ឃឮ។ 

១០០. រពឹកលាៃ ច អាកភូមិសូធយ 

 ជាប់្រហូ្ត្ នោេះនទៀប្ភលឺ  

 ដល់នពល គ្នត់្រនឮ  

          រត្នចៀកសាគ  នសាើរសនលប់្។  

 នរពាេះខ្ត្ មិនរជេះថាល   
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 គ្នត់្ខ្រប្ខ្ប្រ នៅជាសអប់្ 

 ខ្ត្យូរ នៅគ្នត់្ធ្លល ប់្  

 ជាទម្នល ប់្ សុាុំរត្នចៀក។ 

 គ្នត់្នគង្ឃ លក់រប្រកត្ី  

 មិនម្ននអវី សតីនរកករកាក 

 ោក់លក់ លក់ដល់ថាា ក់ 

 ភាា ក់មិនោន់ ត្លៃរេះនង្ឃ ។  

 លេុះដល់ នៅយូរត្លៃ 

  ពស់កសិណ្កស័យ 

សាល ប់្រត់្នហាង្ឃ 

 គ្នត់្រពយួ នពកកនលង្ឃ  

 ថាននេះមតង្ឃ អញនឹង្ឃចប់្។ 

         ឆ្ា ុំង្ឃរយ អញខ្ប្កនហ្ើយ 
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35     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 ប្ង្ឃប្អូននអើយ ពស់ម្ញុំងាប់្ 

 ជវីតិ្ ម្ញ ុំរត្វូចប់្    

     នរពាេះអត់្ម្នន អវីនលង្ឃនទៀត្។  

១០៥. ដនូចាេះ ម្ញ ុំសូមលា  

       នៅមួយរគ្ន ត្លលកនឆ្លៀត្  

 រកពស់ លែមួីយនទៀត្  

     រគ្នន់នឹង្ឃរន ោននៅមុម។  

 លានហ្ើយ គ្នត់្នចញនៅ 

 នដើរសុំនៅ នវូដបូំ្ក  

        ន ើញន្តគ មួយនដកសដូក 

 វណ័្ឌ ដបូំ្ក នៅជតិ្ភូមិ។  

 ន្តគរាជ នចញចាកភព  

 មកគុំន្តប់្ គុំនរសូម  
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 កតីសុម សមបូរនតញ ុំ  

 ប្ង្ឃគគំុណ្ រពេះសាសាត  ។  

 គឺធ្លត្ុ រពេះទសពល  

 កសសប្ដល់ នចត្ិយា  

 ន្តចុង្ឃ ភូមិនន្តេះណា  

 ហួ្សនវលា សុរយិារេះ។  

 នឹង្ឃនៅ ភពមិនោន់  

 នទើប្នៅវណ័្ឌ  ដមបូកននេះ  

 សរម្នក ត្លៃសិននអេះ  

       នឹង្ឃនគចនវេះ នៅនពលយប់្។ 

១១០. ខ្ត្ជនួ ជាត្ចដនយ  

        អហិ្ត្ុ - ណ្ឌិ ករប្សពវ 

 នដើរនៅ ោុំង្ឃនហ្វហ្ត់្  
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37     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 ត្លៃររកដ ជានៅត ខ្ហ្ង្ឃ។  

 រកនឡក ន ើញដមបូក  

 គ្នត់្នឹកភាក រកកខ្នលង្ឃ  

 គ្នត់្នដើរ ខ្ត្ម្នា ក់ឯង្ឃ  

        មិន ល្ ចខ្រកង្ឃ រកសរម្នក។  

 រសាប់្ខ្ត្ គ្នត់្រកីរាយ  

 មុមពរពាយ នតុ្លុំរក  

 ហ្ត់្ននឿយ នៅជារសាក 

 នភលចពិរក អស់រលងី្ឃ ។ 

         នរពាេះគ្នត់្ រនន ើញន្តគ   

        នៅរប្នកៀក រប្ប្គល់រពីង្ឃ  

 ដមបូក រនលាង្ឃនធង្ឃ  

        រត្ង្ឃលិឯង្ឃ ន្តគនដកនៅ។  



អានភុាពត្រត្រត្ន៍       38 

មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម     38 

  នពលមុន គ្នត់្គយគន់  

 គឺគិត្គ្នប់្ ត្គសុំនៅ  

 សរម្នក ប្ុំរត់្នៅត   

     កតញកកតួលនៅ និង្ឃននឿយហ្ត់្។  

១១៥. ខ្ត្ដល់ នពលនពើប្ពេះ  

 គ្នត់្រលេះ រលាុំង្ឃលាត់្  

 ត្ដនជើង្ឃ នបុ្ើង្ឃនប្ើកប្ទ  

       ប្បូ្រម្នត់្ សូធយោក់រាយ។  

ខ្សកនសព នវូអាគម  

       អូមអាមនលញ ុំ នសាត េះខ្នត្ផ្កយ  

 នតឺ្នត្ ខ្នេះននេះរយ  

 អាលម្នទ យន៍រាយររមី។  

 រាយមនត ទន់នៅន្តគ  
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39     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 រនង្ឃកៀកមលួន រប្ឡាក់ដ ី 

 លនូលប្ លកសណ៍្នសរ ី

 រសដោីក់ ន្តគរាជា ។ 

 ថាត្ហ្ កូនសម្នល ញ់  

 មកតមអញ ជាបិ្ត  

 នៅនៅ ជាមួយគ្នា   

 រគ្នននេះឯង្ឃ ណាកូននៅ។  

 ន្តគឮ ពាកយហ្ែពស់  

 មឹង្ឃនឡើង្ឃសាញេះ លនូសុំនៅ  

        លនូនចញ នដញនលឿននៅល    

        រគពូស់នៅ នទៀត្មិនរន។  

១២០. នរេះនចាល កន្ទ្នតកត្ដ  

      គ្នត់្របឹ្ង្ឃត្ល ឱយខ្ត្ររណ្  
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      រសាលរសលួ រត់្រននលឿន  

 គ្នែ នងាកនរកាយប្នន្តថ យនសាេះ។  

 ដល់រត់្ នលឿននពកនៅ  

      មិនចាស់នលូវ គ្នត់្ជាន់រកសួ  

 ដុលំែ តមនលូវនន្តេះ   

       ដលួសូររពសុ ភាល ត់្ម្នត់្ថា។  

 ននម្ន ពោុធ យៈ   

 សិទធុំ ជាក់ ម្ននសកាត   

 នរប្ៀប្ដចូ ទឹកសួគ្ន៌  

       មកនសេះនា ប្ុំរត់្នរកាធ ។  

 គុណ្ខ្កវ ដឧ៏ត្តម  

 ជាក់មកចុំ នសុំរត្វូនសាត្ 

 ឱយន្តគ រននរកប្ប្ទ  
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41     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 រពេះត្រត្រត័្ា ម្ននត្ត្មល។  

 ន្តគគិត្ កាញង្ឃចិត្តថា  

 ឱអាតែ  មិនសមអវី  

 នធវើរប្ បុ្រត្ជនិរសី  

 ជាសាវក័ រពេះសាសាត ។ 

១២៥. គិត្ដល់ ចុំណុ្ចហ្ាឹង្ឃ  

       ហាក់សលញត្សលញង្ឃ សពវកាយា 

 ន្តគរាជ ចាប់្ន្ទ្ហាវ ុំង្ឃោ៉ា   

      ហួ្សនររកពារ នៅប្៉ាេះត្រព។  

 ខ្ត្ខ្ប្រ ភន្ទ្កតញញឹម  

      នសើចប្៉ារបឹ្ម ខ្ប្ប្ប្៉ារបិ្យ  

 រកីរាយ សប្ាយត្រក  

 ចរចាសតី សាសពាសង្ឃ។  
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 ថាត្ហ្ អាកសប្បញរស  

       នមតចមកនសាត េះ នលញ ុំផ្កល ស់នលង្ឃ  

 ឱយម្ញ ុំ យល់មុសមតង្ឃ  

 ប្៉ាង្ឃសម្នល ប់្ របូ្អាកពិត្។  

 ខ្ត្ឮ ពាកយរប្ត្ព  

     ធ្លល យនចញមក យា៉ា ង្ឃរប្ណិ្ត្  

 នទើប្ម្ញុំ ខ្ប្រខ្រប្ចិត្ត  

     មកអាណិ្ត្ អាកនពកត្រក។  

 នហ្ត្ុខ្ត្ រកលុំរក  

   នដើរនតកយា៉ា ក កាត់្រពឹកសត្រព 

 រកចាប់្ ខ្វករកបី្  

         ត្លលកនលង្ឃ ចិញ្ចឹមមលួន។  

១៣០. អាកកាន់ សាសន្តពទុធ  
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43     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

           ខ្ដលប្រសុិទធ ម៉ាដឋ្ ា ប់្មាួន  

 ចុេះនមតច មិនម្នុំមួន  

          ម្នក់ងាយមលួន នលង្ឃជវីតិ្។ 

 ត្បិត្ខ្ត្ មិនសម្នល ប់្  

 ខ្ត្អាកចាប់្ ប្ងាហ ត់្ពិត្  

 ប្ងាហ ញ ដល់ញាត្ិមិត្ត    

នរប្ើពស់ពិត្ លបង្ឃលាយលបិច។ 

 នធវើឱយ នគននឿយហ្ត់្  

        នហ្វហាង្ឃលហតិ្ ត្លហមិនត្ិច 

 គ្នែ នសិទធ នឹង្ឃរត់្នគច  

           រតច់នៅណា ក៏មិនរន។ 

 ខ្ត្នណ្ហើ យ អាកសប្បញរស  

          ប្៉ាុណ្ណឹ ង្ឃចុេះ ឈ្ប់្លអក់លាអ ន  
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 ផ្កក ម្នស បី្ទង្ឃម្នន  

 ម្ញុំោក់ោន ឱយដល់អាក។   

 បូ្ជា ដល់រពេះធម៌  

 របូ្ត្មក៍ ពីម្នត់្ជាក់  

 សាអ ត្សអុំ គ្នែ នរប្ឡាក់  

          ម្ញ ុំនលើកោក់ នលើសិរសា។  

១៣៥. ន ែ្ េះថា រត្នរត្័យ  

 ននេះម្ននន័យ ត្រកអសាច រយ  

 អាកចូរ ចាុំទុកថា   

       ពិស ល្ ុំង្ឃកាល  គង្ឃស់ាប្សូនយ។ 

         នម្នល៉ា េះនហ្ើយ នលាកចាត់្ទុក 

 ជាទុំនកុ ទុកជាកបួន  

 ចារចង្ឃ រកង្ឃ ា្ ប់្មាួន  
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      ជនួរតស់ររប់្ សពារល ី។ 

 ពនុោធ  រប្នសើរនតុ្  

        ពាកយននេះអត់្ ម្នននធៀប្ត្លល  

 ឧត្តម ត្រកខ្លង្ឃត្រក  

 នលើសអវី ៗ កាញង្ឃនលាកា ។ 

 ជាពាកយ ពីនរាេះសាត ប់្  

 រត់្សាយសពវ សររីា  

           ទន់ភលន់ នហ្ើយរសស់ថាល  

 គ្នែ នោចា ណារប្ដចូ។ 

 ធនម្នែ  នងិ្ឃ សនង្ឃា  

 ពាកយននេះលអ គួររពឺរពចួ 

 រត្ដមឹ លមឹរត្ដចួ  

           រត្ខ្ដត្កួច នកើត្មង្ឃគល។ 



អានភុាពត្រត្រត្ន៍       46 

មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម     46 

១៤០. នោេះនប្ើ នឹង្ឃនិយាយ  

 សាត ប់្គិត្កតី រត់្អុំពល់  

 ពាកយននេះ រកនពកពល់  

 អាចឱយដល់ នវូសិរ ី។ 

 សនរមច ោុំង្ឃសមបត្តិ  

 នលាកុត្តរៈ និង្ឃនលាកិយ 

 ឈ្ាេះនរាគ រាគចត្រង្ឃ  

 ពិសសត្វត្រព នង្ឃន្តន្ត។ 

      ន ើញចាស់ ពិសនសតចន្តគ  

 អាចរលាក ដល់នវទន្ត 

 កសណិ្កស័យ អស់ជន្តែ   

          សាល ប់្ន្តរគ្ន នន្តេះឯង្ឃរន។ 

 ខ្ត្នោយ អានភុាព  
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47     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

គ្នែ នអវីនរប្ៀប្ ជយួនររសររណ្ 

 នទើប្គ្នត់្ រចួរស់រន  

      ជបួ្ជុសំាថ ន កានតខ្លហនលហើយ។  

 ន្តគឱយ ម្នសបី្ទង្ឃ  

      ដចូប្ុំណ្ង្ឃ រនររប់្នហ្ើយ 

 មួយចូរ កុុំកននតើយ  

       ឱអាកនអើយ យកនធវើបុ្ណ្យ។  

១៤៥. មួយនទៀត្ ម្ញ ុំឱយអាក  

 ជយួជនូោក់ បូ្ជាគុណ្ 

 នចត្ិយ រពេះម្ននបុ្ណ្យ  

 ដល់មលួនម្ញ ុំ នង្ឃចុេះណា ។ 

          មួយនទៀត្ សរម្នប់្នលាក 

 យកចិញ្ចឹម បុ្រត្ភរយិា  
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 កុុំរស់ នៅនវទន្ត  

 សូមនតុ្រគ្ន ដរ៏ករកី។  

 ចូរអាក យកនៅចុេះ  

 ពីត្លៃននេះ ឈ្ប់្លកត្ល  

 ចូរលេះ រប្រសពវត្លៃ  

         យកម្នសត្ចា នធវើនដើមទុន។ 

 ឱយនហ្ើយ ន្តគនគចនចញ 

 នៅនដកវញិ មិនទរមុន  

 ទនរមល ទរម្នុំអន់  

 ត្លៃចុេះទន់ អស់ពនលឺ ។  

 រឯី រគអូាលម្នទ យន៍  

        នចញពីត្រព នោយនរត្កអរ 

 សុំនៅ នៅភូមិករ  
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49     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

 រត្ឡប់្មក៍ រក៍លុំនៅ។  

១៥០. នហ្ើយលេះ រប្រហ្ាឹង្ឃ  

 គ្នត់្រុំពឹង្ឃ ដងឹ្ឃឥឡូវ  

 ថាមិន ខ្មនជានលូវ  

 ខ្ដលរត្វូនដើរ នៅនទៀត្នឡើយ។  

 គ្នត់្លេះ ការយល់មុស  

 ន ើញកុំហុ្ស នន្តេះចាស់នហ្ើយ  

           ខ្ប្រមក ចាប់្រត្សួរតយ 

 នជឿគុណ្ត្រត្ រពេះរត្ន្ត។  

 ម្ននចិត្ត ពិត្រកីរាយ  

        សុទធឥត្កាល យ ខ្កលង្ឃមុសការ 

 យកម្នស ពីរទង្ឃផ្កក   

 ផ្កគ ប់្បូ្ជា រពេះនចត្ិយ ។ 
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 ផ្កក មួយ គ្នត់្យកដរូ  

         រនររក់មក៍ មួយពាន់ត្លល  

 ចិញ្ចឹម កូនរបុ្សរសី  

       នោយរនត្ល ដណ្តឹ ង្ឃការ។ 

 រប្ពនធ មួយនឹង្ឃនគ  

         រគ្នន់រនខ្លហ នលហើយទយា 

 ឈ្ប់្នៅ រស់រងា  

 កាយកុំរពា ដចូសពវត្លៃ។  

១៥៥. នហ្ើយគ្នត់្ រនឱយោន  

 អាកអត់្ឃ្ល ន សគមរងី្ឃត្រ  

 រពេះសង្ឃឃ សែូមសុុំរយ  

     ចុំរាញ់ត្ល នលាភនលើបុ្ណ្យ។  

 កុសល ដល់នរចើនត្រក  
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 គ្នត់្មុំត្ចា ត្រខ្រកពនុ  

 សនសុំ នតញ ុំនលើសមុន  

        រគ្នន់លែមធនួ អាយុកាល។  

 លេះពី នលាកននេះនៅ  

 នឆ្ទ េះសុំនៅ នលូវរត្កាល  

 សមបូរ ប្តូរលាល់ថាា ល  

       រកសាលសាថ ន សួគ្ន៌លយ័ ។  

 ននេះនរឿង្ឃ អហិ្ត្ុណ្ឌិ ក  

 ម្ញុំរឭក ជនរបុ្សរសី  

 ចារទុក ជាសរម្នយ  

        រសាយនសចកតី ភាសាខ្មែរ។  

 តមខ្ដល ម្ញុំនៅចាុំ  

 ចុំណាុំជាក់ លាក់ជានករ 
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 ដខំ្ណ្ល ឱយពកុខ្ម៉ា  

          រនលុំខ្ហ្ ខ្កអារមែណ៍្។  

១៦០. នឹង្ឃរតិ្ ខ្ត្រជេះថាល   

 រពេះសម្នែ  សមបូរគុណ្  

      នរសាចរសង្ឃ ់រសាយសត្វនង្ឃ 

 នតុ្នៅហ្ែង្ឃ នង្ឃន្តន្ត ។ 

 អានភុាព ត្នត្រត្រត័្ា  

 ម្ញុំសនែត្ តមនពលា  

 ឥឡូវ ចូលដល់រគ្ន  

 នឹង្ឃរកាប្លាញាត្ិសន្តត ន  

 សូមគុណ្ ខ្កវោុំង្ឃបី្  

          ទសររមី រពេះរទង្ឃ់ញាណ្  

 ុុំរគង្ឃ ញាត្ិសន្តត ន  
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ខ្ដលសែ័រគររណ្ រពមរប្រពឹត្ត។ 

កាន់ខ្ត្ សុចរតិ្ធម៌  

          ខ្សននសាែ េះស លអរប្ត្ិប្ត្តិ  

ោុំង្ឃសូម ឱយញាត្ិមិត្ត   

        ដតិ្ដក់ោម នោយសោធ ។  

នជឿគុណ្ រត្នរត្័យ  

 សុំភីមែី ឃ្ែ ត្ម្នរត  

នោេះនប្ើ ចូលនិន្ទ្ន្តា   

 សូមភាវន្ត សពវរារត្ី ។ 

១៦៥. ថានប្ើ ភ្ាក់ដនំណ្ក  

 នៅរពឹកខ្សអក ននលករសែី  

ភាវន្ត មួយរគ្នលែ ី 

 និង្ឃនោេះបី្ ននតើមយារត។  
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មុននធវើ ការងារអវី  

 នធវើនោយកតី រសីនមតត   

នឹកគុណ្ ត្រត្រត្ន្ត  

 ន្តុំជយា រគប់្ ៗ ររណ្។ 

នជឿជាក់ ជាចុង្ឃចួន  

 ចារចប់្កបួន តមលុំអាន  

មុសឆ្គង្ឃ អមាលម្ន៉ា ន  

 ញាត្ិសន្តត ន រប្ណី្នង្ឃ។ 

១៦៨. កវ ីម្ញ ុំនៅមចី   

 មិនខ្មនលបី ចាស់កនលង្ឃ 

នគ្នរព លាប្អូនប្ង្ឃ  

 ចារខ្ចង្ឃចង្ឃចប់្ចុង្ឃចួន។ 

ធមែសិ្រ ី
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សួសតី ឆ្ន ាំថ្មី  ឆ្ន ាំរោង ចត្វា ស័ក 

ព.ស.២៥៥៦ 

១៣ នមសា កិមិរានទវ ី 

ម្ននត្ួន្តទី ទទួលប្នត 

នវូនវនរកា ខ្ននព័សុប្វរ 

នោយកតីនរត្កអរអននកត្រកខ្លង្ឃ  

ឆ្ា ុំលែឆី្ា ុំនរាង្ឃ ងាយរង្ឃទុកាា  

នោយហាយន្ត រប្ការននសង្ឃ ៗ 

ទឹកលចិនភលើង្ឃនឆ្េះនៅត សៃួត្ហួ្ត្ខ្ហ្ង្ឃ 

មនសុសម្នា ចុំខ្ប្ង្ឃ ខ្រកង្ឃនគចមិនរន។ 

ឆ្ា ុំនរាង្ឃរាយន្តម ជាន្តគរាជា 

ម្ននឫទធិអសាច រយ រងឹ្ឃម្នុំកាល ហាន 

ខ្ត្ោស់ឆ្ប់្មឹង្ឃ មូច្ត្ ា្ ត្ ា្ ន 
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ករមនឹង្ឃម្នន នសចកតីអត់្ធន់ ។ 

រប្ការគួរយល់ វបុិ្លសុ្ 

ន្តឆ្ា ុំននេះណាញាត្ិនអើយនឹកគុណ្ 

រពេះពទុធរពេះធម៌រពេះសង្ឃឃខ្រសបុ្ណ្យ 

ជាទីពឹង្ឃពន់ ពនួពីពារពាល ។ 

ម្នននរឿង្ឃរគពូស់ន ែ្ េះររកដជាក់ 

អហិ្ត្ុណ្ឌិ កៈ ជានរពង្ឃដណំាល 

ប្ន្តា ប់្ពីពទុធ សាសនកាល 

កសសប្ទសពល កនលង្ឃវសា ។ 

រគអូាលម្នទ យន៍ នដើររាយរគប់្ទី 

ជនប្ទរាជធ្លនី រសុកខ្រសចុំការ 

រនដល់នៅរសុកត្ូចមួយនន្តេះណា

ម្ននន្តមពិត្ថា ប្ចចនតរគ្នម ។ 
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យល់នកែង្ឃនលង្ឃពស់ 

រសនណាេះអាណិ្ត្  

ក៏រពមនរពៀង្ឃគតិ្ជយួសនន្ទ្ងាគ េះភាល ម 

នរពាេះជាអាករសុក នគ្នរពទុំន្តម 

រពេះពទុធនិយាមជាយូរមកនហ្ើយ។ 

ថា ខ្នអាកកុំនលាេះ នតេះកុុំនៅណា 

នយើង្ឃយកអាសាអាកកុុំភ័យនឡើយ 

នយើង្ឃជនូររក់អាក ឲ្យសមត្ត្មល 

អាកនលង្ឃរាល់ត្លៃ រត្វូនៅទីននេះ។ 

អហិ្ត្ុណ្ឌិ ក នឹកអរអននក 

មិនរច់នដើរខ្រសកតមទីននសង្ឃនអេះ 

នៅទីននេះនហ្ើយ អាចចាយត្រមិេះ 

រាល់ត្លៃសមនមល៉ាេះរស់រនរសលួលែម 
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សូមរុំលកឹថា អាករសុកោុំង្ឃអស់ 

រសឡាញ់សែ័រគនសាែ េះនឹង្ឃរពេះពទុធធុំ 

មុននពលចូលនគង្ឃនគខ្ត្ង្ឃសូធយសុុំ 

នមសសការមលីលែម នោយន័យននេះថា 

ននម្ន ពោុធ យ សិទធុំ  

ការពាររារាុំង្ឃ អនតរាយន្តន្ត 

សូមនគ្នរពដល់ អង្ឃគរពេះភគោ 

រាល់សពវការងារសូមសនរមចនហាង្ឃ 

ខ្ត្អាលម្នទ យន៍ ន្តយមិនរជេះថាល  

ទិដឋនិម្នហា លៃង្ឃន់លល ហ្ែត់្ហ្ែង្ឃ 

នចេះខ្ត្នធវើរតប់្ មិននជឿគុណ្នង្ឃ 

ចុំអកឌឺដង្ឃ កាញង្ឃត្រត្រត្ន្ត ។ 

ត្លៃមួយពស់គ្នត់្ ក៏អស់ជវីតិ្ 
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កាញង្ឃចិត្តគ្នត់្គិត្ ថា ឱអនិចាច  

ឆ្ា ុំង្ឃរយត្នម្ញុំ រនខ្ប្កនហ្ើយណា  

ឥឡូវម្ននខ្ត្ នដើររកពស់លែ ី។ 

គ្នត់្នដើរៗនៅ  ដល់ដបូំ្កមួយ 

ហាក់ដចូហ្ត់្ននឿយ រយួអស់នជើង្ឃត្ដ 

សនសៀរនដើរនៅ សុំនៅដបូំ្កដ ី

រសាប់្ខ្ត្សប្ាយរកីរាយនមលេះនទ 

នរពាេះគ្នត់្រនន ើញន្តគ ១ យា៉ា ង្ឃធុំ  

នៅនពនព័ទធរ ុុំ ដបូំ្កសខ្ង្ឃក 

ក៏ចាប់្រាយមនត ប្នាន់្ប្នសាហ៍្ 

ឲ្យន្តគឡប់្ខ្ឡខ្លង្ឃលេុះអុំណាច ។ 

ខ្ត្នាញយរសឡេះ ពីអវីគ្នត់្គិត្ 

ត្បិត្មនតមហិ្ទធិឫទធិ គ្នត់្ន្តគមិន ល្ ច 
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ខ្ប្រនៅជាមឹង្ឃ រងឹ្ឃនឡើង្ឃរតឹ្កាច 

នប្ើកពពាររពាច នដញតមចឹក ុ្ំ ។ 

រគពូស់ភ័យណាស់ រត់្មិនសុំត្ច 

យ៉ាកម្ន៉ា អស់ត្ដ ត្លគ្នែ នខ្នតផ្កត ុំ 

ខ្ត្ន្តគនៅនដញរប្កិត្ជាប់្តម 

នប្ើកនញើសរហាមនៅតមមិនឈ្ប់្ 

រសាប់្ខ្ត្ជពំប់្ ជាន់លែមួយដុ ំ

ដលួរប្សូប្៉ាេះចុំ ដរីកសួហុ្យធលប់្ 

រសាប់្ខ្ត្ភាល ត់្ម្នត់្មិនរនរពាង្ឃរពប់្  

ននម្ន ធ្ល ពទុធ សិទធុំ នចញមក៍ ។ 

ន្តគឮ ពោុធ  មាីម្នា ចាប់្ន្ទ្ហាវ ុំង្ឃ 

ខ្ត្នោយនលបឿន ល្ ុំង្ឃ ប្ង្ឃអង្ឃមិ់នធរូ 

អូសដរីប្ខ្ហ្ល ១០ខ្ម៉ារត្ដចូភរ 
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61     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

របឹ្មរបិ្យនសើចរក៍ នៅអាកចាប់្ពស់ 

ន្តគសួរថា កាន់ ពទុធសាសន្តឬ 

រគពូស់ថា អឺ ម្ញ ុំជាសប្បញរស 

នគ្នរពរពេះធម៌ រប្ត្ពមទង្ឃម់ទស់ 

រពេះសង្ឃឃសនន្តត សដចូនគឯង្ឃខ្ដរ 

ប្៉ាុណ្ណឹ ង្ឃន្តគរាជ មិនមឹង្ឃនទៀត្នទ 

រត្ជាក់ចិន្តត  នរពាេះរនរត្វូនសាហ៍្ 

គឺមនតរពេះពទុធ ប្រសុិទធគ្នែ ននទវ 

ន្តគនពាលនទៀត្ថាមិនរត្វូមឹង្ឃនឡើយ  

នរពាេះនយើង្ឃជាកូន រប្ស់រពេះពទុធ 

នធវើចិត្តឲ្យសុទធ នរូនង្ឃខ់្លហនលហើយ 

រពេះពទុធបិ្តមិននចេះនរកាធនឡើយ 

ឱសុំឡាញ់នអើយនយើង្ឃរាប់្អានគ្នា   
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ន្តគរនឲ្យផ្កក  ម្នសម្ននទង្ឃបី្ 

ឲ្យអាលម្នទ យន៍ យកនៅបូ្ជា 

នវូរពេះនចត្ិយ ត្នរពេះឈ្ាេះម្នរ 

ម្ននសុមរគប់្រគ្ននោយគុណ្រពេះពទុធ 

នរឿង្ឃនៅខ្វង្ឃនទៀត្ ម្ញ ុំនឆ្លៀត្កាត់្មលី 

សន្តត នតយាយ ខ្ត្មិនកុំបុ្ត្ 

អាចចាប់្យល់រនរប្ម្នណ្កុំណ្ត់្

ខ្ដលម្ញុំសនែត្ ថាចប់្នសចកតី ។ 

ម្ញុំសូមជនូពរ សន្តត នញាត្ិមិត្ត 

នោេះនៅឆ្ៃ យជតិ្ សូមរនសិរី 

រងុ្ឃនរឿង្ឃរចួនរសច ចាកការចត្រង្ឃ 

ប្វរសួសតី ចូលម្ននរគប់្រគ្ន ។ 

សូមគុណ្ខ្កវបី្ រប្ត្ពប្វរ 
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63     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

តមជាលុំអ ដងួ្ឃចិត្តនមមរា 

ឈ្ប់្ឈ្លក់វនង្ឃវង្ឃនរគឿង្ឃនញៀនពាលា 

ខ្លបង្ឃរគប់្រប្ការសូមនជៀសឲ្យឆ្ៃ យ  

នហ្ើយខ្ប្រមកកាន់ នសចកតីនមតត  

របួ្រមួសាមគ្នគ  កសាង្ឃបុ្រ ី

ឲ្យរនរចួចាក ពីភាពអនតរាយ 

នរៀនមនតអាលម្នទ យន៍ ជយួការពារមលួន  

ឆ្ា ុំនរាង្ឃចតវ  ស័កសិទធិនសរ ី

២៥-៥៥ នាួន 

ខ្លមមួយចូលមករជកសុមម្នុំមួន 

ចូរខ្លោុំមលួន នោយការនរៀនធម៌ ។ 

ត្លៃពធុ ១១ ត្នខ្មនមសា 

ម្ញុំចារជនូពរ និង្ឃខ្កលុំអ 
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២០១២ ចនាធីរ ៍អង្ឃវរ  

សូមឲ្យកតីលអ ដេុះរគប់្សន្តត ន ៕ 

  ធមែសិ្រ ី 

នាមសប្បុរសជន 

១.ឧ.ស. ភមឹ ហ្ ុល  ៥០ ន្ទ្ហ្វង្ឃ ់

២. ឧ.ស. ម្នស សុម  

    ឧ.សិ. ម្នស ននុ  ៥០ ន្ទ្ហ្វង្ឃ ់

៣.រគសួារ កាុំង្ឃ សុមសីុមន +  

     ខ្ង្ឃ៉ាត្ សីុណាត់្            ៣០ ន្ទ្ហ្វង្ឃ ់

៤.រគសួារ នឆ្ង្ឃ គិមត្ល + រ៉ា  វណ្ឌី     

    រពមោុំង្ឃបុ្រត្             ២០ ន្ទ្ហ្វង្ឃ ់

៥. ឧ.សិ. រ៉ា ន់ ហុ្ន  ២០ ន្ទ្ហ្វង្ឃ ់

៦. ឧ.ស. រមិ បូ្រ ី 
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65     មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

     ឧ.សិ. រ៉ា ន់ ម្ន៉ា នី  ២០ ន្ទ្ហ្វង្ឃ ់

៧.ឧ.សិ. ពិន ខ្អប្  ១០ ន្ទ្ហ្វង្ឃ ់

៨.រគសួារ ផ្កន់ សុមន +  

     នសឿ សុម ីម            ៣០ ន្ទ្ហ្វង្ឃ ់

៩.រគសួារ កាុំង្ឃ ប្ ុន ហា ង្ឃ + 

ម្នសនៅ + ប្ ុន ស ុន  ៥០ ន្ទ្ហ្វង្ឃ ់

 

សូមរង្ឃច់ាុំអាន កំណាព្យ នរឿង្ឃ គន្ធព្វ 

លង់ស្នេ ហ៍ និង្ឃនកកបញ្ហា  ប្នតនទៀត្  

សូមអររពេះគុណ្ និង្ឃអរគុណ្!!! 

 

 

 

នរៀប្ចុំពមុទនោយរគសួារ ម៉រប ៊ួ+ធីតា
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66          មណ្ឌ លវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ត សង្ឃារាម 

     ឆ្េ ំស្ោងោយនាម ជានាគោជា    

     មាន្ឫទ្ធិអស្ចា រយ រឹងមាំក្លា ហាន្ 

តែទាន់ឆ្ប់ខឹង ខូចខាែខាេ ែខាេ ន្ 

កម្មនឹ្ងមាន្ ស្នចកតីអែ់ធន់្ ។ 

 

ម្បក្លរគ៊ួរយល់ វិបុលនុខា 

នាឆ្េ ំស្ន្េះណាញាែិស្អើយនឹ្កគុណ 

ម្ព្េះពុ្ទ្ធ ម្ព្េះធម៌ម្ព្េះនងឃតម្នបុណយ 

ជាទី្ពឹ្ងព្ន់្ ព្៊ួន្ពី្ពារពាល ។ 

                    រស្ង់ពីទំព័រ ៥៨ 
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