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ចបបេ់ករកលថម ី
េនះបទ្រពហម្របជញ្របយ 

កត្ដិកេខនើតេគនរគន ន់  

កិរកលពីេ្រពង្រពឹទធ  

កនងៃថងេពញបរម ីុ  

សន្រពះសមណៈ  

កិរកលដ លទុកំ  

កូនេអើយពកយ ពុក 

គួរ ្ដ យេករ ្ដែម៉ិ៍ អូវ 

ម្ដ យ ពុកនិងកូន 

លងង់េខ្ល ្រតូវែតសរួ  

េទះឪែម៉ស្លតកចូ  

្របេ ្រតវូែត ្ដ ប់  

ធម៌ ថិេចះែតេភ្លច 

អវជតិប្ុរត 

មិន ្ដ យជតិកេំណើ ត 

ែម៉អូវមនគុណ ស ់ 

េឆ្លើយបទចះច៎ខញំុ  

អនុជតបិុ្រត 

្របេ ទទួលយក 

អតិជតបិុ្រត  

ខញំអធបិបយេលើកលបត់លបងុ  

កនងវស ន្ដរដវូុ  

េដមគំនតិពីេសដ្ឋើ ី 

េម៉ង៨្រពលប់ ង ត់ 

បនពីរពនប់ួនរយបយ្ល  

ជទំនុកដែណលេនំ  

ជទំនុកទំេនើបថម ី

កិរយិ្រតវូេ យខំ្រ ប ់

បីដូចខ្លននិង្រសេមលួ  

ពកយេ យគួរកុេំ យស៊នុ 

គួរែតខ្ល ចដចូម ក ្រត 

យកតំ ប់កុទំទងឹ 

េជរ្របេទចេចះែតចំ 

ខូចបផំុត ំងពីេកមង 

លងង់ស្លតេស្លើតដលច់ស់ ្ល ប់ុ

មិនសពំះខ្ល ចេអៀនៃដ 

បរមយទមនងឹសន្ដ ន 

ស្លតបំផតុ្រសណុកេ្របើូ  

េចះៃលលក ្ដ ប់ខុស្រតវូ 

ល្អបរសិទុធ ្ដ បស់លីទន 

្របេ កនូេចផង 

ទឹកែ្រសជនេលច្រសូវ 

ខញំេលើកករិកលថម ុ ី  

ឆន ំចរច ្វ ក ្រត  

ហកុសបិឆន ំកំចយ  

តំណតេរៀងេទ 

អនិ្រ យ យបល ី 

កិរយិ ខុសចបប់  

េឃើញខុសកុំេដញេ ល  

យកពកយែផ្អមជមុន 

ម្ដ យេជរពីរបីមត់  

េមន ះមនះចេចសរងឹ 

ពុកពត់េទ ្ដ ំ  

្រប្រពតឹ្ដេ្រពើលេផ ងៗ 

្រតឹម្រតូវមិនសវូ ្ដ ប់  

េបើអនកេ្រកដៃទ 

ែម៉អូវែអងកនង នុ  

្របកបករ្របេសើរ 

្រសណុកញកធ់្ល ក់ផ្លវ ូ  

នំអូវេទនិព្វ ន 

ចងជចបបខ់ុសនិង្រតូវ។ 

េនសណំលស់ំ បខច។ី 

ែតងេសចក្ដីជបរមតថ។ 

ផត់សក ជកន្លងឆង យ។ 

ចត់អធបិបយពខីុស្រតូវ។ 

តំរវូចតិ្ដជន្របុស្រស។ី 

ពុកស្ដេី យកូន ្ដ ប។់ 

គួរ្រកឡប់្រក សេ់ចល។ 

កុំេថក លេទសអនកមនគុណ។ 

ទន់លេំទនេ ន្របតិបត្ដិ។ 

គួរែត ង ត់េសង មេ យឈងឹ 

នឹងេហើយេ កនូេសសកមម។ 

អកុសលកមមទញេទេឆ្វង។ 

េបើេលងអ្វីស្ដមីិន ្ដ ប់។ 

្រពួយេគ្របប់ទំងយប់ៃថង។ 

វសយ័េ ះសពំះបន។ិ  

៊ នេឆ្លើយអអីញអឺេអើ។ 

េដរែត មលំ នអូវ។ើ  

មិនសវូេភ្លចដបនូម ន។ំ  

ឈនេទរកកែន្លងសខុ។ 
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េចះេលើសេគដ ប 

េនះគេឺដមបល ីើ  

អវធ្ល ក់ផ្លវេ្រកម ូ  

មត១ិ០០មនមយួ 

អតិជតកិំេណើ ត 

អនុ នងេអើយ 

េរៀនរះិរក្រទពយធន 

ផ្លវេវៀចកុេំបះបង់ ូ  

កុំេដរេភ្លើេភ្លចខ្លើ ួន 

េឆះេខ្ល ចសបំកេ្រកម 

េរៀនេដរេ យេមើលផ្លវើ ូ  

ដែណលែដលេគ ក់ ំ  

េឈើ េទសស្រតូវ 

បន្ល គលស់ងគត់  

គន មុតកុំចំផទ ន់  

ពកយពិត្រតង់្របកដ 

ផ្លវពតិទំងជតឆង យូ ិ  

កូនេអើយករេករ ្ដេឈម ះ ិ៍  

កំេណើ ត លរ់បូកយ 

េធ្វើែ្រសចង់បន្រសូវ 

កូនេអើយេករ ្ដេមបិ៍  

្រសូវេខ យអងករៃថ្ល 

សបបរសេពកថុ យធន 

េជឿបុណយបបេ្របតនរក 

បុ្រតទំងបីែបបកិរយិ 

្រប្រពតឹ្ដ្រពមែតខងខុស 

គួរែតសទយ ក់េលើកបលូ  

គំនិតេកើតពកី ង 

ខ្លនធេំហើយេ យេចះគិតួ  

យក្របពនធេមើលធុនអវូ 

ផ្លវៃ្រព្រតង់កុំយ្រូ  

ខ្ល ចែ្រកងជនួធ្ល ក់េ្រជះេ្រជ 

្រសេពនញមេ ្ល កស្លកឹេលើ 

េធ្វើែ្រស្រសូវេ យេមើលេមឃ 

ជដ ក់ទនំលូេផញំ ើ 

ដុះជតផ្លវនំចេង្អ តិ ូ  

គន្លងផុតែតែភនកជ 

េឃើញគួរជន់កុបំេ ្ដ យ 

្រតូវេ្រចើនបទេ្រចើន្របករ 

សព្វសសុ យមិនេសសសល់

កុំចងរ់សែ់តមន កែ់អង 

េចញជួញឆង យ ្ដ យជួញជតិ

េដមរដូវេធ្វើែ្រសទួលើ  

ចំរក េមើលែថថួន 

លក់សៃំចទកុឆន ំេ្រកយ 

មូទូជនថយ ស ី

មិនេ ម ភនងឹមូ្រត មក 

្រស ញ់ ស្អប់  

អតិជតិមរយទខពស ់ 

អវគឺេ្រសើប្រ ល 

កុសលតំកលខ់ង 

េចះកញ់ គ លឆ់ង យជត ិ  

ធុនេថក្រជកខសុ្រតូវើ  

ឈនឈរពិចរ      

្រជកម្លប់សំ ក់េន  

មនែភនកេ យេចះេមើល ៍

ម្លប់ធ្លកធ្ល ប់្រជកេដក 

ចំ ំចំ្រគន់េបើ 

ជពប់យប់ ្រធ្រត ំ  

េដរើ យបជ់ពប់ពរំ  

បេណ្ដើ រេមើលខ្ល ំងេខ យ 

្របកបជ្រប ន   

អនក ្របជញ ដល ់

គិតអ្វគីិតេ យែវង  

ចិញច មឹជនមជវតី ិ  

ែ្រសទបេមើលទនំួល 

ធុញថបថ់យេថកខ្លនួ  

អនក្រករកញយៗ 

្របពនធល្អេ្រចើន ប់ប្ដី  

ភ័យនឹងភកភ់ពសង រ។ 

មសញញ ចូលចិត្ដចះុ។ 

អនុេនះយ៉ងក ្ដ ល។ 

្រត លយកែតពីរយ៉ង។ 

សំ ងេកើតពគីំនិត ។ 

្រប្រពតឹ្ដយកែតខង្រតូវ។ 

អនកកុេំទខ្ល ចបន្ល ។ 

ឆក រេ យ ្អ តសមឹេដរេទ។ើ  

កុំេបះេពផទបគ់លេ់ឈើ។ 

កុំលងេីលងើលងង់លងតិេពក។ 

ជដេណកអនកដេណើ រ ។ំ ំ  

េដរេ្រកយៗ្រគន់្រជកេទៀត។ើ  

េឆ្ល តកប់េចញកុំទុក ។ 

ែ្រកងេ្រគះគន អនកេដរេ្រកយ។ើ  

េ យពិនិតយពចិរ ។ 

្របជញ ប់ ្ល ប់នឹងឆងល។់ 

ដងេយបលេ់្រចើនកែន្លង។ឹ  

ែ្រកង្រកេ្រកយសយ៊គំនិត។ 

គិតេ យេ្រសចេទើបបន្រសួល។

េលើកទំនប់េ យមំមួន។ 

ជួនជខ ត់េគថេខ យ។ 

េ យអនកសុជំងអនកខចី។ 

ពកយអ្របិយចញ់ ម ។ 
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េឈើែផ្លចញស់ន្លឹក 

នឹងេ យៗេមើលភព 

កំ ញហ់សួកំណត់  

សទធ េមើលធនធន 

អនក្រកខចីេនះកុ ំ 

អនក្រកបនជ ម 

អនកមនេគមនខម ស 

អនក្រកៗទំងចិត្ដ  

ជួនែ្រកងែអង្រកវញិ 

ខ្លន្រកកចំង់ធត ់ួ  

េបើេជឿខចីេគេ យ 

្រកលយុកុំងុយេដក 

េរៀបេដកសពំះគុណ 

ខ្លន ្រស្ដ្រកមស្របក់ួ  

កូនេអើយគិតេ យ្រគប់  

ទំ ប់មតម់េមើ  

េដកេផ្អ ងជងអងគយុ  

ជងលងតឹអិតអំេពើ  

គងេខនើយេដកេកើយសម្រគុ  

កណ្ដ រកន្ល តកត់ ុ  

កុំ ក់ឆង យ្របេយល 

បងក រែ្រកងមូសខំ  

កំេណើ តែឆកញេីឈម ល 

្រតីវរវកទកឹមនិឹ ថ្ល  

េ យអនកទបជងអនកខពស ់

ពកយអនកខ ត់ខ បនិយយ 

ជតិអនកមនមិនអែង្វង 

អនកមនសុេំនះគួរេ យ 

ពិបក មេទែអេ ះ 

សងរហស័មិនអពំល ់

្រសូវឆម រល្អតិេ យេមើលល្អ ី

េទះដូរទិញេមើល្របមណ 

កុំងកមត់ ងែតសុ ំ

កុំេទញយេគេ យខនង 

ចូលដេណកកុំនយិយំ  

កុំេដកស៊នុេ យ្របុងេសន ត 

េភើចក្រន្ដ ក់ វសពំត ់

េរៀង លយ់ប់កុទំំេនរ 

ែ្រសកថេយើៗ  េ ៗ 

ង ង ន់លងយកុំ្រទំងក់ុ  

អិតអ្វេីធ្វើស្ូរតធម៌ ថ ិ

្រគបេ យសខុស្ូរតអំេបះ 

ដលក់ំ ត់ខនេដរេខ 

ទុកជេចលមិន្របយត័ន 

្រតូវចំ ំខយលជ់េនរំ  

េដកចំណូលែតនិងេផះ 

កំ ញេ់្រកតំ  

អនកទិញឈប់សនិចុះ 

េទវ ផ្ដនទ ទយ 

កំ ញេ់ យកែន្លង 

អនក្របជញអងគ សញយ  

ទលទ់ឹកចូល្រចមុះ 

ជួនេយើងមនរវល ់ 

លល់្អកន្ដ ំងបី  

េជឿបុលខចីសន្ដ ន 

េជឿខចីល្អ្ីរកមុំ  

ែអេណះែអេ ះផង  

សពំត់ញត់សពំយ  

េភ្លើងេឆះយប់ ្រធ្រត  

ទំ ំេភ្លើងរលត់  

ជងេដកលក់ទេទ 

េចរខម ំងេខម ចចតិ្ដេខម   

ពី ង ចេដកពុំលក់  

េបើចបសវ់បស និ  

កុំ ក់េ យេកៀនេកះ  

ជួនកលមន េចរ  

្របេយជន៍យបយ់ម ង ត់ 

បយកកផ្អកម្ហបេជរូ  

េរៀនេ្របើេមើលចំេណះ 

េ តសងឹ ប់្របេយជន៍យស។

កនងែតរសម់និ ្ល ប់ងយ។ុ  

រ យអសរ់លសែ់អង ។ 

ែ្រកងេ្រគះ្រកដលឆ់ន ំេ្រកយ។ 

អសក់េ៏ យេ យេទចុះ។ 

េ្រចើនេកើតេឈ្ល ះពីេ្រពះយល។់

េគ គ លម់ុខ្រសណុកខចី។ 

ទន់្រសូវថមទរឆប់បន។ី  

កុំ ៊ នពរកេញជ ើធំ។ 

្រសូវែអងទុំ្រសណុកសង។ 

កុំេ្រចើដងេគេមើលងយ។ 

យេរ ើសេរៀបញត់សេំពៀត។ 

កេណ្ដ តទូល្របមូលរត់។ 

េស្ល កផគង់ផគត់េ ះខម សេគ។ 

យលស់ប្ដេជរបី ចេ្រក។ 

េ េមេខម ៃវេ យខមក ។៉ ុ  

មន់រងវជក់សុមី្ល ្ល ។ូ  

ម ម ធសមងឹ្របងឹេ យេ ម ះ 

អសន់ឹងសត្វកេណ្ដ រេករ។ 

លលបលចួលេីទបត់។ 

បងក ត់េភ្លើងបេងគ លេគ។ 

េ យ េ សុចំីេសះ។ 

រះិចំ ំ មកិរយិ។ 
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េទះេ្របើកនូតចូធំ  

ខ្ល ចេ្របើែតជតិ 

មនុស ឃ្ល ន ៊ នេឆ្លើយ 

កូនេអើយពកយ ពុក 

មរយទនិងមយ 

កុំេ ភេ្រចើនៗ្រពួយ 

មិនខចូ្រគប់ែត្រស ី 

ខ្ល ំងេខ យកុំេ យខ ត់  

ខ្លនខ្ល ំងកុំគតិខ្ល ចួ  

ែខសទងនងិែខ្រចតូូ  

ជញជ ន ក់ជ្រងកុ ូ  

ស្លតផុតេនែខមឃូ  

មយ៉ងេទៀតមរយទខូច 

អីេអើែតមត់េ្រក 

បេញជ រេចះបេញច ើ  

មួយេទៀតផតកំេ ះ ិ  

េបើប្ដមីិន្រពមែលង 

មយ៉ងេទៀតមរយទជ 

្ល ប់រសម់ួយនងឹមួយ 

េធ្វើបុណយផ ងសចច   

និយយពីពតុ្របសុ 

្របពនធមួយមនិសកប់  

កចមយ៉ងខង ង ច្រពកឹ 

រេឺ្របើខញំេ យេធ្វើករុ  

អិតគនំិតេ្របើេរៀង យ 

សុរីចួេហើយបេនទ សចុះ 

ចំ ំទកុពី្រតឹមណឹង 

មយ៉ងចិត្ដជេចះថនមប្ដ ី

យកែតមួយសខុេក មក ន្ដ 

ល្អពីបីចំទុកចុះ 

េទះេនឿតហតក់ុំលអំួយ 

្រសីៗ កចស្លតេ យែខូ  

កចរហតូដលែ់ខបុស  

ពូជេពញទុកេសបងពរីប ី

ស្ដធីងន់ពកយមិនសវូខឹង 

មយេបះ្រកចូមយដកខញ ី

ចិត្ដមេួម៉គម ន្រតជក់ 

បេញឆ តេ្របើែអងវក់វ ី

្រស ញេ់ ម ះសម្័រគអសយ៉់ង

លបជែទងជទយរត់ំ ំ  

មនេ្រចើនគន កនងេ កិយុ  

មិនចង់្រពួយយក្របុស្របំ 

សុ្ំរបថន ជួប លជ់តិ 

ចូរចំចុះជទនំកុ 

្របពនធដប់្រគន់ែត ក ំ 

េរឿងបយទកឹថន ំម្ល ្លូ  

េធ្វើកលយល្់របជញ  

ខុសម្ដងកុំេជរម្ដ យ 

បនែឆ្អតេប៉ងេពញេពះ 

េធ្វើ្របុសេ យខ្ំរបឹង  

ប្ដរ ្ល ប់រស់ ហីូ  

ចិត្ដ្រសទំីងប៉ុនម ន 

ជតិ្រសេី ភេលើ្របុស 

េធ្វើ្របុសែតងែត្រពួយ 

រដូវេធ្វើ្រសូវែ្រស  

ែខែបនេបករលស ់

ដេណើ បបួំ នដបល់្អ ី 

េបើ្របុសៗមនិដង ឹ  

មន្របុសស យថម ី  

្រតី ច់ល្អលចួ ក់ 

វរវក្រពួត្របុសពរី ឹ  

េ មប្ដី សំ ង 

មួយេទៀតខចូបផំុត 

្របកដេពញជ្រស ី 

ប្ដី ្ល ប់បនួដបឆ់ន ំ  

អុចធបូេដកេ បធតុ  

ដណតេទមខុំ  

កចស្លតរហតូឆន ំ ូ  

កចមយ៉ងខងេធ្វើករ  

៊ នេ្របើេទឆង យ។ 

េពលដលប់យកុំនំេឈ្ល ះ។ 

ស្ដខីុស្រតូវមនិសវូខឹង។ 

េរៀនេ យដង គ លព់ុត្រស។ីឹ  

យកពីរបេីនះមនិបន។ 

៊ ន្របមូលេម៉មិនខុស។ 

េនះមិនខុស្រសី មួយ។ 

្រសមីិនជួយកុំត្អញែត្អរ។ូ  

ែចប៉ែ្របស្ដេីលើ្របុស។ 

រលងីអសអ់ពំីដ ។ី  

្រសីៗ ស្លតេហើយែខហនងឹ។ូ  

្របឹងែត្រពួតស្អប្់រសីៗ ។ 

រតឹថនមប្ដមីិនេ យ ក់។ 

ក់ែតឆ្អងឹេ យែអងសុ។ី 

សុទីលង់ប់គប់សងខង។ 

ទសេ់ក្អងក្អ ងទរសបំុ្រត។ 

មត់េ យ្របុសសំ ប់ប្ដី។ 

្របុសពីរបី ម កមម។ 

ចំសលីទនមិនែមនេទៀត។ 

កេណ្ដ តេថេករកន់ទុកខ។ 

ពុក្របប់េ យ្រសចំី។ 

ំដ ប លរ់បូ។ 

មយ៉ងេទៀត េរឿង្របចណ្ឌ ។ 
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្របជុជតចិិត្ដ្របសុំ  

្របចណ្ឌ វ លេឈម ះ 

លកៃលែតខង្របុស 

មួយលកៃលទំងពីរ  

្របចណ្ឌ ទំងបីបទ 

្របចណ្ឌ េហើយយកេទៀត 

េទសតិចកុំទញផ ំ  

ពុត្របុសនិងពុត្រស ី 

េបើមនកនូ្រកមុំ  

្របយត័នកុេំ យឃ្ល ត 

្រកមុំមន្រមក់មតិ្រ  

េទះសទងដកយប់ៃថង ូ  

េ្រចើន សែ់តែសនេខម ច 

េបើមនកនូ្រប  

យប់ៃថងចូល្របតបិត្ដិ  

រក កូន្របពនធ  

អំេពើបបកុំេរៀន  

េបើនងឹចង់គង់្រទពយ 

កុំឈន និសអនកខ ត់  

ជួញខងកុំឈបខ់ន 

កុំេភ្លើេធ្វើជេភ្លច 

្របែហសែតងែតបត់  

េនផទះ្រសះរបង 

្រតូវនងិខុសជកំ ន ់

េ្រចើនេកើតេឈ្ល ះេទជខ ត ់

្របពនធខុសបង្អងខ់ន 

េនរកសុេី យ រញត ិ

គួរគចួកត់ទកុកនងខ្លនុ ួ  

េ ជួជតិមរយទ ប ់

េឃើញមិនចកំុំនយិយ 

ចប់េសចក្ដីពកីបត់ផតិ  

គួរែតកុំបេ ្ដ យឆង យ 

ភ្ល ត់មរយទមនិសទុធសនូយ 

េមមួយគតិនំកចិចករ 

 េដរយកៃដ ចស់ែង្វងើ  

េករ ្ដ េ ចផុតិ៍  

មិនទន់ករគួរេ យ្របិត 

គត្រក ត់រត់ែរកពុន 

រក្រទពយធនចងធ់ូរចយ 

កុំេអៀនេ្រប នកនងករុ បុណយ 

កុំទំ ប់ ងអកុសល 

កុំបំភ្ល ត់្រទពយអនកមន 

េបើចង់បនកុំខ្ល ចបង ់

ភ្ល ត់បន្ដចិខ្ល ចែ្រកងជនួ 

្របុង្របយត័នែតងែតេន 

របចងេ យជប់ល្អ 

គំនិតល្អសខំន់  

មួយេឃើញជក់្របកដ 

ខូចម្ដងខតប៉ុនម ន 

្រសមីយអិតមរយទ 

លក់ពីរេពញចំននួ 

កូន យកតំ ប់ 

កុំចប់េសទើររេវរ យើ  

េរៀងេរ ើស សខុចិត្ដ  

េ យេមើលនយេមើល យ

 កុំទុកចិត្ដបងប្អនូ  

កុំេជឿចិត្ដនរ  

្របុសខូចលចួបែន្លង 

នំកូនេឡើង  

កុំេ យបំេរ ើឆ្អិត  

ចនឹងេ្រចើនេជឿមុន  

ជួញជតកុំជួញឆង យិ  

ងេទសេចញជមុន 

របិញរបុញេវៀចកចកល ់ 

េបើខ្លនខ ត់អតឃ់្ល នួ  

ខ្ល ចបត់េ យផចតផចង់ ិ  

ែ្រកងេចរចូលមកពួន 

គិតសព្វ្រគបេ់ យផ្លវ ូ  

េ្របើ្របសខ់ញកំំដរ ុ  

្របកន់េមើលអិរយិបថ។ 

្របេកៀកចបេ់ធ្វើេទសបន។ 

ប់ នេ ប្រកេ បេទៀត។ 

ម ជតិមិនេ យជួន។ 

គួនគុទំុកយកជចបប។់ 

្ល ប់នឹង្រសីៗ េមើលងយ។ 

នំេ យវលអ់ំពលច់ិត្ដ។ 

គិតសគំល់ លរ់បូកយ។ 

េ្រសចេនម្ដ យរក កនូ។ 

ជដូនមួយជួយរក ។ី  

េមើលកិរយិៃនកូនែអង។ 

ែតទសែ់ភនកែបកេមប។ 

េគថេ យជងចឺិត្ដ។ំ  

ណិត ៗសងគុណ។ 

ស៊នុអំពឪីពកុម្ដ យ។ 

ជួញេរៀង យរក គុណ។ 

េទើបេធ្វើបុណយចំេរ ើនផល។ 

េទវ ផ្ដលផ់្ដ ចធ់នធន ។ 

េរៀនែតរក មេទៀង្រតង។់ 

្របុងែថទំេ យមំមួន។ 

លនូលបលចួយក្រទពយេទ។ 

សវូ្រទំេនឿយកុំ្រទំ្រក។ 

េ យបរេិភគេ យខ្លនែអង។ួ  
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នឹងេ្របើេទេ មក 

កុំហសួពកយសដំ ី  

មនុស ខងឹេ្រចើនៗខុស   មន ុ

ចង់្របជញេ យខំ្របងឹ 

បំេរ ើឪពុកម្ដ យ  

ជតិមនុស េទះខពសទ់ប 

របស្់រទពយេថកៃថ្ល 

េកើតមកជខ្លន ្រស្ដ ួ  

ពូេថដងកំបិត ឹ  

ករងយកុំេ យ្រក 

េឈម ះករេ្របើេលើដ ី  

កុំខជិលលងង់េខ្ល េពក 

ចង់ក្ដេី យេរៀនចបប ់

កុំេដកចំសំ ង 

នឹងេដរែស្វងរកផល ើ  

កុំេដកយរូ្រទមឹក 

ជតិមនុស េទះ្របុស្រស ី 

ចង់ធខំំពតីូច  

កុំចងខ់ពសេ់សមើេមឃ 

យលឆ់ង យកុំ យគិត  

ទំ ប់ធំជងចបប់  

សមងឹសមលឹសលិប៍រេបៀន  

ែឆក្រពះុកុំ្រពួយេពក 

កុំគំហកយកកំែហង 

ករអ្វីៗេ យេចះថ្លងឹ  

ស េ្រចើនេឈ្ល ះេ្រចើន្របមថ 

ចងកបិនតឹងរកសុធីូរ 

អនកេនឆង យេគេ្រចើនគប ់

មិនេចលភពជែម៉អូវ 

ទុកសៃំចៃលេ យល្អ 

្រក្របក់មសេ យមនខម ស

ពន្ល កខ្វតិចបែវងខ្ល ី

្រកក់ល្អមនេ យែឡក 

កុំចំ្រសេីតឿនេ្របើ្របប ់

េ យេចះេដកេ យេចះេដរើ  

រសន់ិង ្ល បេ់ យេចះកបនួ  

កុំេក្អងក្អ ងចំបុេព្វ 

មិនទនដ់លក់ុំ លឈប់ 

លក់ហសួ្រពឹកខសុទំេនៀម 

្រស្ដម្រន្ដីជធមម  

េបើខ្ល ចខចូកុំឆប់ខឹង 

កុំេ នេពក ប់ ស ី

េទះយលជ់តកុំ លខំិ  

េបើេរៀន្រ បក់ុំ្រ ប់េខ្ល  

េ យេគេរៀនកុំេ យអស ់

េឃើញែឆកេដកកុំេមើលងយ 

កុំ េឡើងហង់ែអង 

កុំេ្របើ្រពតួេលើ្របងឹ  

ករល្អេ្រចើន្រតូវខន ត 

គំនិតមុនគំនរូ  

អនក បំេរ ើខជ ប ់ 

ពកយមនុស ែវងជងផ្លវូ  

អុង ងពង្រកឡ 

រេពើេ្រគ ងេ្របើ្របស ់ 

ែខ េសះេគ្រកបី  

ៃថងេនះរេបះែបក 

េ យមន្រគប់្រប ប់  

េចះសព្វ្រគប់្របេសើរ 

េចះអ្វេីចះេ យមួន 

ខំរកកុំទំេនរ 

ឈនខ្ល ំងេពកជពប់ ំ  

ែតភ្លឺេឡើងភញ កភ់្ល ម  

េពល្រពកឹែតងអសុ ហ ៍ 

ករអ្វីេ យេចះថ្លងឹ  

េទះេដរនិយយស្ដ ីើ  

មិនជក់េមើលេ យចំ  

្រ ប់្របជញ ច្របេ   

្រស ញក់ុំេញះេញ៉ះ  

កំណប់ដប់សពំយ 

ែ្រកងកំហលទ់លក់ំហងឹ។ 

ែ្រកងេកើតខងឹ នំខត។ 

េយើងចង់ ្អ តកុខំ្ល ចយរូ ។ 

េរៀនមន្រគូមនេគ ប់ ។ 

ធ្ល ប់ែតខុសមិនែដល្រតូវ ។ 

្រសូវេ្រចើនខបួខចូអងករ ។ 

្រតដរទិញកុំេ យខ្វះ ។ 

េ យមនចសេ់ យមនថម។ី  

រសិ ីេផ្ដ កច់សែ្រងក។ 

ែស្អកខំេរ ើេធ្វើជឆប់។ 

ដ ប់ លេ់ យសលេ់្របើ ។ំ  

កុំចងេ់ហើរហសួភពខ្លន ។ួ  

កុំបន្លផំ នំឹងេគ ។ 

េរេរៀនរះិេចះេ យ្រគប់ ។ 

េបើេដកយប់េ យ គ លយ់ម។

្រព មេឡើងេ្រកកេធ្វើករ ។ 

ៃថងេក្ដ ្អ ខជិលល្អតិឆ្អឹង។ 

កុំ្របងឹជុះ មដរ។ីំ  

ៃលែតលមមេ យគួរសម។ 

ែ្រកង្រចឡសំជេខម  ។ 

ស្ដកីូនេចស្ដេី យេ ម ះ។ 

េបើខងឹទសក់ុំេ យទយ។ 

កុំនិយយ្របបស់ម្ល ញ។់ 
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សលំងឹេមើលេ យសព្វ  

េបើខងឹកុំរេំ ភ  

កំេណើ ត ្រកកល់្អ  

ំដូងេ យខំែថ  

្របជញ្របតិេ្រប ន្របេ   

េចះចបប់េករកលថម ី  

ពីឆន ំចតេទ  

ពុកកន់ែតចស ់ 

អនក្របជញភិរមយលបី  

ខញំសមូផ ងសចច  ុ  

ម ្រកលបំក  

្របជញ កុំេទើសទស ់ 

និសង បុណយខញំបន ុ  

ពីជតិេនះេទមខុ 

េបើនងឹស្អប់កុំ លបញ ់

េបើនងឹេ ម ភេ យលមមមឌ 

មននិង្រកពគីំនតិ 

ចង់សុែីផ្លេ យដុតគល ់

ចូរកនូេចពិចរ  

អសេ់សចក្ដីែតប៉ណុ្ណឹ ង 

ខំេធ្វើ្រសូវ ក់ជ្រងុក 

្ដ យខ្លន សច់ូលជួ  

េលើចបបថ់មអសល់បត់លបងី  

េកើតជតិ សមូមនបុណយ 

សមូេជៀសចកចតុ បយ 

េចះ ថធម៌េ យមំមុតិ  

ងប៉ុនម នកនងេ កិយុ  

មូល ពុកជបួមលូម្ដ យ 

ក្ដីឈនះេគចុះចញ ់ 

កុំមត់ែ្រកងភ្ល តេ់សន ត 

ពីកលបុេព្វពិត 

េបើជនួសំ ងដល ់ 

រពំឹងកនង្របជញ  ុ  

កូន្របុសអនកខំ្របឹង 

សរូពកយ ពុក 

ពកយពិត្របំរយឃ្ល   

េឈម ះអូ េ  ង៉យុផង  

មូលកូនមូល្របពនធ  

សមូល្អពង របូកយ 

សមូជប់សលីបរសិទុធ  

សមបត្ដិសគួលយ័ 

បងប្អនកុំខច ត់ខច យូ  

កុំកន ញ់ មផ្ដនទ េទៀត។ 

តហសួវងផ់ុតគំនិត។ 

ងងឹតេពកេមើលមិនយល ់។ 

រវលែ់តសុឆីង ញព់ិ ។ 

្រ យបញ្ហ េនះេ យដង។ឹ  

សលំងឹចំតេទមុខ ។ 

ទុកេ យកនូេច្រគប់គន  ។ 

ជសេូរចេម្ល៉ះែអងេ ង។ 

ចងជចបប់សំ ប់ជន ។ 

ធនសមបត្ដិសបំូរចយ ។ 

កុំេ យឆង យពី្រពះពទុធ ។ 

រលត់ទុកខេ កេ គភ័យ ។ 

កុំបីឃ្ល តរ តែវងឆង យ ។ 

អធិបបយែចងចប់េអវ ។ំ  

 អនក្រពះភរិមយភ  អ៊ូ េ  ង៉ុយ 

 
 


