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ពកយកពយ្របេ ជន្របុស្រស ី
១ 

 

 

 

 

 

 

 

៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខញំសមូបងគំ្រពះសមមុ  

ចំេរ ើនកមម ្ឋ នេ្រកមេពធម្លប់ិ៍  

្រពះចម្រចកពនិនរនិទរទិធ ិ

សមូថ្វ យបងគំ្រពះករុ  

េ នកយថ្វ យបងគំ្របណមយនឹក 

ធ្ល ប់្រជកទីពងឹ្រពះបរម ី

សរណគមនប៍ីេ យ្របតិបត្ដ ិ

របូេយើងសព្វៃថងៃថ្លមិនេថក 

ផ្លវេ្របតនរកេទញកឹញយូ  

គួរគតិសេងខបឃត់សងខ រ 

ជមពទ្វបីេនះធបំផំុតូ  

សត្វ ្ល ប់ មកមមមិនចំចស ់

របូំ អនិចចំ អន ្ដ  

ម នដ បបបេ យផល 

ខ្លះមកអំពេី្របតតិរចិឆ ន 

េវរ មរកបនេឃើញមុខ 

អនកធ្ល ក់េទរងនរកេ្របត 

ទឹកេក្ដ ខ្លះេដកេទេដក្រ ំ 

សមពទធ ៗកនងៃ្រតភពុ ុ  

ខញំសមូេគរពនមស ករ។ុ  

ជមច សជ់វតេលើសរិី ិ  

សមូ្រទងេ់ម ្ដ េ្របស្របណី។ 

សមូេ្រកើនរលំកឹ ្រស្ដ្របុស្រស ី

េ យេរៀនបលេីទបរេ ក។ 

កំចយកំចត់ក្ដទីុកខេ ក 

បនមកភពភនទ់ន់ សន។ 

គួរកុបំេ ្ដ យ មត ្ហ  

សងឃឹម្រពះសិ រយនឹងមក្រ ស។់ 

មួយមុឺនេយជនគ៍ត់ដែណល្រពះំ  

យខុ្លី ស្់រកសក់ុសល។ 

េកើតរបូកល កមម មដល ់

បបខ្លះេសសសលព់ីនរក។ 

ខ្លះមកពី ថ នសគួ៌េ យសខុ 

ចុះមករងទុកខទទួលកមម។ 

េដមេហតុពីេ្រពះ ច់សលីើ ៥ 

ប់ នេកដឆន ំទំ ំរចួ។ិ  
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១០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មកេកើតជមនសុ ថ នក ្ដ ល 

្របពនធកនូេគេនែតលចួ 

្រ រតឹែតផកេ យ្រសវងឹ ឹ  

េ្រសកឃ្ល នបំពនេធ្វើេលើចបប ់

ពិតែមនជមនិល្ឺរពះេ ស្ឋ 

ទទួលរេំពចេភ្លចមិនចំ 

េកើតមកពូជពង េពញជមនុស  

សំ ប់របូសត្វអិតគតិែ្រកង 

សំ ប់មិនថសត្វេឈម លញ ី

ទទួលសលីេភ្លើេធ្វើេ យភ្ល ត់ 

្រពត់គូកំសត់វដ្ដសង រ 

ពុំេនះលក់បងបំែបកប្អនូ  

ខ្លះេទនរកមនិទន់មក 

ជវនសងខ រលប់វលវល់័ ិ  

កមមកតិ មខ្លនមិនែដលឃ្ល តួ  

សត្វ្រជូកមន់ទេគចក់កប ់

សត្វេគ្រកបដីរេីសះំ  

េគកប់លក់ ច់ផ្ដ ច់សង រ 

របូខនធរលត់រ យេទ 

េវទនសញញ នឹកេ្រសកឃ្ល ន 

មិន ងមនិចលដលត់ិចតួច 

សត្វធំសត្វតចូរតិសំ ប់។ 

គុណេទសមិនដង្របឹងចក់កប់ឹ  

មិន ្ដ បព់ុទធដក្រពះអងគផ្ដ ំ។ិ  

្រពះសងឃ្រទងេ់្របសេ យសសី៥ 

្រប្រពតឹ្ដ ងកមមមិន្រពមែលង។ 

េសចក្ដី្រតូវខុសចំជក់ែស្ដង 

បំេពញរបូែអងេ យធំធត់។ 

យក ច់មកសុេី យឆង ញម់ត់ 

លក់សត្វេ យ្រពត់េម្រពតក់ូន។ 

ដូចលកជ់ លក់ជដនូី ី  

ងងឹតឈងឹសនូយេមើលមិនយល។់ 

ខ្លះឃ្ល តេទ្រជកពួកអសរុ 

អំពលែ់តេកើត ្ល ប់េកើត ្ល ប។់ 

្រគប់្របំរយជតមិិនែដលឆប ់

សំ ប់េគសុជី រ។ 

េគជះេគទមឹជធមមិ  

រកចតិ្ដេម ្ដ ករុ គម ន។ 

សលេ់នសងខ រនិងវញញ ណិ  

សននិ ្ឋ នថដូចអនកមនគុណ។ 



 3

២០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សត្វញសីត្វេឈម លអេនទ លទុកខ 

ជតិមកពីរងេទសទុកខធងន ់

្រជូកេគ្រកបេីនតូច ទ វ 

េបើគតិេ យសព្វ្រគប់កែន្លង 

អនកពងឹនងិអនកេធ្វើៃដដល ់

បញជ ទំីងពីរេឈម ះមិនបត ់

មិនមនអនក ធងន់ ្រ ល 

មនេ កយម ជ ជសភ 

បញជ នអនកេធ្វើចុះនរកូ  

ទិញសត្វ ្ល ប់រសេ់ទះេឈម លញ ី

អនកមួយទិញសុមីិនរចួខ្លនួ  

អែណ្ដ ង្រកញេ់ឆ្ដ េដៀបរស៉ផ់ទក ់

េឃើញចបសជ់រសម់ិនទន់ងប ់

រកខយល្់រចេ តេ តញរ័ៃដ 

េនះបនធរែលងមិនបនូ  

ទំ ក់េ យេ្រជរងទុកខេ ក 

អនកេទេឃើញ្រតេីនបំរះ 

អនកេនះ្រតវូែលងេ យេទវញិ 

េ យជូនខ្ល ចែ្រកងវេង្វងផ្លវូ  

េបើក្រកំងេសៀវេភកត់េឈម ះទកុ 

ពុករមឺ្ដ យពជីតិមុន 

ែ្រកងស៊នុេទេលើ ច់ញតិែអង។ 

េគេ្រក កវះេ្រក វេឃើញែស្ដងៗ 

ជូនែ្រកងជតិមនុស មកជសតវ្។ 

េច្រកមអកុសលជនុំកត់ំ  

េគចត់េធ្វើេទសទំងអសគ់ន ។ 

យមភបលវះេ្រក វ្រគប់េវ  

ជនុំគតិគន េមើលបញជ ។ីំ  

ជនុំឃុទំកុអនកទញិសុីំ  

ទំងពីរចែំណកចំ ំមខុ។ 

្រតឹមែអ្រតីអនូយនួដូរលក ់

ចង់ទិញេ ង រ្រជក់េទតៃថ្ល។ 

អងគយបងគប់េ យយនួៃវុ  ៉

េឃើញក ័យ្រ ប់ៗមនិទិញយក។ 

្រតូវ្រចំធក់្រចនេ យ្រជុល្រជក 

ៃលលកអនកេទសេរឿងអនកទិញ។ 

េវទនចតិ្ដ ស្់របសេដរេចញើ  

មនែសហ្វលញិគិញកនងនរក។ុ  

្រតូវេមើលខុស្រតវូ្រគបភ់ូម្ិរសុក 

បញជ ពីីរមខុបបនិងបុណយ។ 
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៣០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្របគលយ់ម ជយមភបលុ  

អនក ងមគគផល គ លេ់ទសគុណ 

អនក ងធុនទបភពអកុសល 

្រប្រពតឹ្ដ ្រកក់រកល្អគម ន 

មិចឆ ទិដ្ឋចូលេពញទីិ  

ចុះវង ជវកភ្លក់សុី ច់ី  

វចីទចុចរតិមន្រគប់យ៉ង 

លេឺ កសែំដងធម៌េទសន 

អសេ់យើងគួរ ្ដ យជតិកំេណើ ត 

អគវន័យ្រពះ្របញប្ដិ  

សលី៥ ចងចំេ យ្របកដ 

កុំេឈ្ល ះ្របែកកពីធម៌ ថ ិ

េកើតមកជមនសុ មនសេខម  

មនខ្ល ំងមនេខ យេ យែបបបទ 

ជមពទ្វបីេនះមនសុ កមម្រកស់ូ  

េហតុេនះម ជនទំងប៉ុនម ន 

បំ ច់សេម្ដច្រពះ្រទង់ញណ 

ផ្ដ ំម ននទេ យ ណិត 

សត្វផុងទសកនងេ្រជះ្រជំេ្រជុ  

ក់ដលន់ិព្វ នអសហ់មត់ហមង 

ក់្រ លេ យ្រ លធងន់េ យធងន់ 

េទេ យសខុមុន មទុនទន។ 

មិនចង់បនផលសគួ៌និព្វ ន 

មិន ៊ នកន់សលីថខ្ល ច ច់។ 

បញជ សីំ ំង ំងសេំរច 

េ្រពះេពលបងក ច់្រពះពទុធិក។ 

ទនសលីមិន ង ងផក្រឹ  

ពិេ ះពិ ្ដ រមនិដង ្ដ ប។់ឹ  

សំ ងមកេកើតកនងភទទកបបុ  

ជរសិគលច់បបគ់ួររក ។ 

កុសលកមមបថ១០្របករ 

្របកន់ សនេ យ្របកដ។ 

មន្របជញមនេខ្ល មន្រកខ ត ់

សនមតថល្អកម៏និបន។ 

្រពះពទុធែតង្រ សម់ិនែដលខន 

សំ កសំ ន្ដសរំលួចិត្ដ។ 

កលេហៀបនិព្វ នមនកំរតិ 

នុជអនក្របតឹេ្របសសត្វផង។ 

តថគតេទនំចលំង 

រចួពចីំណងវដ្ដសង រ។ 
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៤០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េនសលស់ង ័យសត្វខងេ្រកយ 

ណិតសត្វ ស់ អនក  

្រពះេ ស្ឋ្រពះអងគលមម្រសេ ះ 

្របះខនងេដកេលើកកេនទលេខនើយ 

ខ្លនខញកំំេណើ ត ្រស្ដអនកួ ុ ែ្រស 

កលេមហបំ៍ងបិទងងឹតស៊នុ 

មិនេ ម ះែតរចួចតុ បយ 

ខញំជូនដណឹង មដេណើ រុ ំ ំ  

ជតិេ្រកយកុំេ យខញំលងេីលងើុ  

្របឹងសទះេ យរចួពីអន្លង់ុ  

កនងភពសង រខញសំង ័យុ ុ  

មយ៉ងេទៀតេខពើមជតិ ជវកី  

េ្រចើនេលមើសបនទលបេនទ ស្រពះូ  

ខញំសមូ ម េទសពីមុនុ  

េ យបនទន់តួ្រពះសិ រយ 

្រពះអងគេទសន្រទង់េ្របសសត្វ 

បំ ចខ់ញំផ យចបបរ់លំកឹុ  

េធ្វើបុណយែចកផលដក់ខញផំងុ  

សបបរស្របុស្រសគីបបី ្ដ ប់ុ  

េ កសេ យគិត្របិត្របថន  

ននទេអើយទុកេ យ្រពះសិ រយ 

តថគតជតនិព្វ នេហើយ។ិ  

សបបរសទំងអសក់ុំកេន្ដើយុ  

កុំេសង មមតេ់ឡើយរលំកឹគុណ។ 

ខូចខិលខជិលែដរពីកលមុន 

េធ្វើបបនងិបុណយទំងន់េសមើ។ 

អសេ់ កទំង យកុំសរេសើរ 

េ្រពះខញំ្រគន់េបើជងអនកលងង។់ុ  

ជតិេនះចសេ់សទើរខញំ្របងឹសទង់ុ  

ភ័យភិតខ្ល ចផុងេទកនងភក់។ុ  

សព្វៃថងខញភំ័យខ្ល ចនរកុ  

ជតិេ ម ភហបូលមក់េ្រពះលមលិគុណ។ 

ខញំភ័យខញំ សែ់្រកងខញំស៊នុុ ុ ុ  

សមូបុណយជួយបំងបបេ យបត់ 

េ យែបក្របជញ ឆ្ល តបរមតថ 

សមូលះុអរហត្ដដូចបំណង។ 

អសេ់ កជួយនឹកសចច ផ ង។ 

នឹកេឈម ះម្ដងៗដូចធមម ។ 

េឈម ះចបប់កន្លង្រពះេ ងក រ 

ទន់្រពះសិ រយទំង្របុស្រស។ី 
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៥០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កុំេរៀន្រពេហើន្របែហសេធ្វស 

េ យមនបរមភភញ ក់ ម រត ី

ជតិមនុស ជនខ់ពសព់ីបុ ណ 

បន្រគងរង្រ ប់្រពះពុទធដកិ  

េយើងទន់ែត្រតមឹពកយប ្ដ ំ 

កិចចករកងកមមចំមិនអស ់

េនះចប់ចំែណកខងបសក 

រពំឹងែ្រកងចូល្រពះសិ រយ 

្រពះចម្រចកពង មុនីនថ 

្រទង់េ យសមបត្ដិសេំបើមបុណយ 

េ កកីយដងេហើយគួរេកតខ្ល ចឹ  

គួរ ្ដ ប់្រពះ ជេ ងក រ 

្រពះទ័យ្រទង់េ្រតក្រស ញស់ងឃ 

្រពះពទុធ្រទង់្របតិ្របម្របញប្ដ 

ែចកេចញជកងសកិខ បទ 

មិនេ យមនេមះហមងមនទិល 

ប អទិនន ជបឋម 

េ កសងឃអិលវូកន់មិនសព្វ 

បន្លិចលយុកកស់ងំត់ 

បសកេផញទនគម ន រមមណ៍ើ  

េកើតកនង្របេទស ជបរុ ីុ  

ស្ីរបំ ្របំបីខសំកិ ។ 

េគបនជបួ ក់េឃើញភ្រក្ត  

បនលះុេ អរហត្ដេ ះ។ 

បណ្ដ លសលីូ ៥ជេករ ្ដេកះិ៍  

របសរ់សិគលគ់ួររក ។ 

កុំេធ្វើ ្រកក់ លរ់បូប 

នមស ករេគរពរលំកឹគុណ។ 

កំពូលផតុជតជិងម ជន 

សបំូណ៌េលើសលន់លបុេ ក។ 

្រទង់មនអំ ច្រពះេច ្ដ  

បនទល្រតតួ្រ គរួ្រតង្រ ប់។ូ  

្របមណែសនអងគកនងភទទកបបុ  

េឈម ះចបប់បដេមកខសវំរសលី។ិ  

កំណត់ពរីយៃមភ្របំពីរ 

អនកបួសកុំខជិលកន់េ យខជ ប់។ 

ជតិរបូេទៀតផ ំ្រតូវជដប ់

កន់កនងបនទប់ យបន្លំ។ុ  

េទស្រតូវ បត្ដិ ក់សងំ ំ

សន ំែត្រទពេក្ដ ្រក យ។ 
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៦៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៧០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្របសនិេបើកន់ចបប់្រពះពទុធ 

េបើេចះខ្ល ចែ្រកងមិនែក្លងក្ល យ 

េ កសងឃ្រគបវ់ត្ដមនធតំូច 

បរសិទ័េថក លេទស្រគូអុបជឈយ ៍

បដេមកខពីររយៃមភ្របំពីរិ  

កងបចតិ្ដិយនិងទុកក្ដ 

កងបចតិ្ដិយេកសបិពីរ 

េបើេចះេហើយចំេ យមំមួន 

ប៉ុែន្ដសកិខ មនិសវូចំ 

្រតង់ ែដលដងជខ្លនខុសឹ ួ  

សងឃទិេសស្របែហសបន 

េបើធ្លប់ស្រងមួេ យយ៉ងតឹង 

អិ្រនទយ្៍របំមួយនំេ យភ្ល ត់ 

អិ្រនទីយ្៍រតេចៀកែភនក្រចមុះ 

េ តិ្រនទេីយសរូតិចខ្ល ំង 

ជវ ្ហ្រនទីយេពលនយ យី ិ  

បរសិទ័ បត្ដិទកុកដញកឹ 

្រទពយកនងសបំចស់បំូណ៌េហៀរុ  

្រទពយសងឃជេដមគឺចំ ំើ  

េ បទុកខ្លះែខនងែ្រកងមនិ្រគន ់

មិនមនធមមយតុ្ដមិ និកយ 

សមសខុសបបយមិនទសគ់ន ។ 

សងឃខ្លះខិលខចូសងឃខ្លះជ 

មនពកយនិនទ ែត លវ់ត្ដ។ 

អនកលងង់េហើយខជលិចំមិន ទ ត ់

ចូលមត់ចូលកមិនដងខ្លន។ឹ ួ  

និស គគិយ៍ មសបិប ជកបួនិ  

ល្អបរសិទុធសនួមនិ យសសុ។ 

ចំ ំ្រតង់េណះេចល្រតង់េ ះ 

៊ នេឈ្ល ះពេី្រពះេគមិនដង។ឹ  

ដប់បីសន្ដ ន្របមណថ្លងឹ  

មិនអរមនិខងឹមនិខតខុស។ 

បចិត្ដយទ៍ុកកដ យចំរះុ 

ែភនកេមើលេណះេ ះេឃើញសសុ យ។ 

ចកខ្រនទីយេំឃើញជតឆង យុ ិ  

េសើចេលងសបបយចំអន់គន ។ 

ប ជកេ្រចើន សែ់តអបុជឈយ៍ិ  

្រតូវេទសអទិនន គរភុណ្ឌ ។ 

អវ រៃមភ្របំចំេគនរគន ន ់

អវ ្របំជនប់ ជក។ិ  
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៧៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៨០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មយ៉ងេទៀត្រទពយសងឃកនងចំែណកុ  

េ្រគ ងយវជវតកលកិី ិ  

មយ៉ង្រទពយេគែហចូលវ រិ  

េគេវរបលមីនខ្លីែវង 

្របកស្របេគនជនុំសងឃំ  

េ កសងឃ ធុគម នសលម់ន ក់ 

ខញំបទែតង មខញំេចះចំុ ុ  

េនះសទុធែតសលីផ្លវអន្ដ យូ  

ពីេ្រពះអិ្រនទីយទំ៍ង៦ 

េ េភេមេ បំងងឹត 

សមូទនសេន្ដ សសែំដងចបប ់

ខ្លនខញំសមូសុបំ រួ ុ  

ខញំមិនមនេពលពកយបងក ច់ុ  

តំរវូែត មចបប្់រពះអងគ 

កលអងគសេំដច្រពះចមភព 

្របកស្របកដបទសកិខ  

ភិកខភកិខនអីសអ់រហន្ដុ ុ  

្រពះធម៌វន័យកុំេ យបត់ិ  

េ្រកយេនះ្រពះអងគចូលនិព្វ ន 

មិនមនអនក ក់ទ ូ

កិបទកុមនិែចកេ យេ កភិកខុ  

ទុកខបួ ង ច្រពកឹេម៉ែតែអង។ 

បសកបូជដលគ់ែម្ដង 

េគែតងនងឹថសងឃស ។ 

ចំេពះ្រគប់អងគថេទមៈ 

សងឃ ជទុក ក់មិនែចកចយ។ 

អវ រៃមភ្របំែបបបរយិយ 

េ កសងឃទំង យកុំ្រប្រពឹត្ដ។ 

េ ក មនិ្រពួយមិន្របុងគិត 

សសិ មនគំនិតមិន ៊ នថ។ 

្រពះសងឃកុំចបច់ងេទ  

េ្របស្របណេម ្ដ ្រគបប់ ្ដ សងឃ។ 

ខ្ល ចសលីេ ក ច់ខញំតំរង់ុ  

្រពះេ ស្ឋ្រតមឹ្រតង់្រតូវម្រ ។ 

បនទល្របរពធ្រគប់្របករូ  

្របញប្ដេប្ដជញ ម បរសិទ័។ 

ននទមនិទនប់នអរហត្ដ 

្របយត័នេ យគង់្របេយជន៍យរូ។ 

អរហន្ដេ ះធយនមនជ្រគ ួ

េទសនបង្ហរពី្រពះេ ស្ឋ។ូ  
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៨៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៩០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រពះអគគ វក្រគប់្រពះអងគ័  

សែំដងធម៌ ថេម ្ដ េ្របសិ  

េឈ្វងយលថ់ធម៌នឹងសនូយ ង ត ់

សងឃេសកខបគុគលមិន្រទង់ញណ 

្រពះធម៌្របំបមីុនីបួនពន ់

ដែនល្រពះអងគដង្រគបម់ុខំ ឹ  

ជ្រពះអនជុ ណិតសត្វ 

្រពះធម៌្របំបមីុនឺបួនពន ់

េចះចប់អភិធមមចំរហតូ 

្របកសអសអ់ងគអរហន្ដ  

បមតថ្រពះស្ូរត ននទចំ 

អរហន្ដទំងអសេ់កើតរវល ់

្រពះបទអជតៈស្រតូវ 

សមមតិេ យេឈម ះេ ក ្រ  

និយយេ យដងេដមកំេណើ តឹ ើ  

បកែ្របបលេីសចក្ដីពតិ 

ទសជតក៍ទំង១០មន្រគបវ់ត្ដ 

្រពះធម៌ស្ូរតមន្ដរសឺ្ូរត រ 

ចំេណះចំ ំចំេ យខ្លនួ  

៊ នភន លេ់្រពះ ងេឃើញនិងែភនក 

្រពះទ័យេ្រ ច្រសង់្រទង់សេន្ដ ស 

បបបុណយគុណេទសនិងសលីទន។ 

អហន្ដអរហត្ដចលូនិព្វ ន 

មិនមនអនក ែតងទុក។ 

េ្រសចេលើ ននទចំទំនុក 

ជ្រងកុធម៌ ថម ននទ។ិ  

ែ្រកងបត់បដិកមិន្រគប់្រគន ់

េគនរគន នខ់នះែខនងចត់ែចងចរ។ 

វន័យ្រពះស្ូរត ិ ៥្របករ 

បិដកែអ ជរសិគល។់ 

វន័យទំងិ ៥ អបុលយីល ់

អំពលអ់ពីីេរឿងធម៌ ថ។ិ  

ជួយគិតតំរវូ្រពះ សន 

េ្រពះ្រពះម ក ្រតីយចូលគំនតិ។ 

កេកើតអកខ ចរស្លកឹរតិ 

ពិនិតយ្រតមឹ្រតូវ មពុទធដក។ិ  

ែ្រប្រតូវ្របកដ្រពះគថ 

អនកេរៀនអកខ ពីរចំែណក។ 

ខ្លះេរៀនមនកបនួ ចសច់រែចក 

េកើតេឈ្ល ះ្របែកក្របកតួខងឹ។ 
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៩៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១០០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្របកន់ែតខងខសុរហតូ 

ងេចះែត ក ក ប៉ុណ្ណឹ ង 

េក្ដ សព់ីេរឿងេយជេយ៉ 

ថធ្ល ប់េយនពីេខម ចអូវ 

អនកមខ ង ង្រសះតួ្របំប ី

ផ ំតួេមស្ូរត្របងឹែ្រប្របតឹ 

អនកបួស្រគបវ់ត្ដ្រគប់នគរ 

េបើ ស េជង ម ប់ សម មើ  

កុំលងង់ទលង់ប់ធ្ល ប់មិនដងឹ  

ខ ក់េជង ម ពីបុ ណើ  

ជតិ ្រស្ដចសេ់កមងកុចំិត្ដខម ំង 

េដមេហតុអពំី្រពះករុើ  

្រទង់ចំទេំនៀមពបីុ ណ 

បំ ច់េធ្វើេស្ដច្រគងែផនដ ី

្រពះកយពលមនិរវលែ់រក 

ចូលែទនបនទទំីបនទប ់

េម ្ដ េ្របស្របណអនកមនសក័្ដ ិ

្រទង់្រតួត្រស្ដសីន្ំរសងីគ រ 

្រពះទ័យេម ្ដ សព្វមនុស សត្វ 

្រពះកយ្របកបគង់្រសណុក 

មិនេរៀនេមស្ូរតេ យេចះដងឹ 

ខំ្របងឹចំេអើតអួតខ្លន្រតូវ។ួ  

តំេលើងែភនកេ ្ល មុខ្រកញវូ  

អិលវូេយ៉ មនិសខុចតិ្ដ។ 

េ យដងបលជីកំរតិឹ  

េ្រពះតបិតេ យ្រតឹម្រតូវម្រ ។ 

ស ក់េជង ល ប់ស្ល ្លើ  

នក់មន្របជញ លមម ្ដ ប់បន។ 

េបើខងឹខញំឃត់ថេ យខុ ន 

េកមងតូចប៉ុនម ន គ ល ់ខមខម ។ 

គួរខម សប ំងអនក ជករ 

េ យ ង ែ្របបល។ី 

េហើយបនជនុំ្រពមកងុ ីយំ  

ទិសទំង្របំបីរៃំព្រគប់។ 

្រពះទ័យរែំលកទំងៃថងយប ់

បនទលមនិឈប់ លេ់វ ។ូ  

្របទនលយុកក់្រគប់ភន ក់ងរ 

ែ្រកង្រគនុរងរមនិបនសខុ។ 

េ យ ជសមបត្ដិសេំបើមស្ដកុ  

្រពះទ័យវតកកជធមម ។ិ  
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១០៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១១០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មួយ្រពួយនងឹេ ប្រពះនគរ 

បី្រតួសេ កសងឃកន់សកិខ  

េនឿយ ស្់រពះេន្រត្រពះក ៌  

សេ់តឿនបភំយ័ពួកកុលប្ុរត 

បនេចញ្របកស ក់្របកដ 

េ កសងឃមិន្រតូវេ្រសើបសបបយ 

មិន្រតូវចេំពះ ្ដ ប់ត្រន្ដ ី

កុំេដរេភ្លើៗ េមើលអុំទូកើ  

េបើមន្រតូវកចិចេដរយប់ៃថងើ  

កុំេដរទឹម ម េទ ៗើ  

េ កេននកុំសុលំយុចិនចយ 

េ្រគ ងម្ហបចំណីបសកែចកូ  

របសប់សកេគ្របេគន 

ចិញច មឹជវតនងិបយទឹកី ិ  

េ ក ្រតឹម្រតូវមនិសវូខុស 

េ ក មនិេចះកុំេវះេវៀន 

ពីេ្រពះ្រពះអងគបនផ្ដ ំេផញើ 

្រពះម ចមពង ្រទង់ជពក់ំ  

ពី្រតមឹេនះេរៀងដ បមក 

ប៉ុនម ន ជយេហើយមិនដងថឹ  

ពីរ្រពួយនឹងព្រពះ សន 

ស្រងួមករិយិមនិបរសិទុធ។ 

្រពះេ ស្ឋ្រតតួ្រ េ្រចើនបំផតុ 

េ យ្របុងលអំតុស្រងួមកយ។ 

្របេគន្រគប់វត្ដេនះជតឆង យិ  

អសែ់លបងទំង យ្រគប់ចពំូក។ 

កុំបីេមើល ំ នំភ្លកូ  

អនកបួសេធ្វើេ កមិន្រតូវករ។ 

សងឃបងនិស យ័ចសវ់ស  

អនកេចះសកិខ េគទសែ់ភនក។ 

បិណ្ឌ បតែតបយមន ក់១ែវក។ 

កុំ ព យពុនែរក េថករកិ។ 

្របគលេ់ កេននបនេ កភិកខុ  

បិណ្ឌ បតែត្រពកឹយប់ស្ូរតេរៀន។ 

េសង ម ង ត់េទចុះកុអំន់េអៀន 

ពកយេ្រប ន្របេ េ យេផ្អលភញ ក់។ើ  

វន័យសថតិេលើេស្ដចម ច្រកិ  

ចំេពះធុរៈនងឹ សន។ 

ដល្់រសុកេគកធ្លកមន វ រ 

ដលម់កករុ េយើងសព្វៃថង។ 
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១១៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១២០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េហតុេនះេ កសងឃ្របងុពនិិតយ 

េផទ ងេមើលសបិផូកវនិចឆ័យិ  

េ កសងឃចសខ់ចីគបបី ្ដ ប ់

បងគំថ្វ យដល្់រពះករុ  

ែ្រកងជួប្របទះពកយឆគ ំឆគង 

សមូទនសេន្ដ សអត់េទសៃព 

្រពះសងឃទំងអសេ់ទះតូចធ ំ

ពកយខញំមនិមនេពល្របមថុ  

ខញំេពលែតេ កេធ្វើ ្រកក់ុ  

េហតុេនះខញំសមូប រុ  

េកមង ្របថន បួសេធ្វើសងឃ 

េ យេមើលតំ ប់េ កអនកេចះ 

អនកម្ដ យអូវពុកេ យេឈម ះអ៊ូ 

ពុកេឈម ះ អ៊កុ មនសក័្ដិងរ 

កនងែខ្រតភនំេពញឃុកំំបូលុ  

ពុកអនកម្ដ យេឈម ះពញ ម៉កុ 

អនកម្ត យ ពុកបងប្អនជតូ ិ  

ដូន ផ ផំគជតណំ ុ ំ  

បេងកើតពីេដមគំនតិើ  

បនែបកែចងចបប់្របបម់ ជន 

េសៀេភស្លកឹរតិមន លៃ់ដ 

េបើេនសង ័យេ យសកិ ។ 

េឈម ះចបប់គន្លង្រពះពុទធដកិ  

សមូ្រទងេ់ម ្ដ ្រជប្រពះទ័យ។ 

ពុំ្រតូវទំនង្រកិតយវន័យិ  

្រកួញ្រកបសរិសេី្រកម្រពះបទ។ 

អភ័យេទសខញសំមូអនុញញ តុ  

សងឃជល្អ ្អ តខញំមិនថ។ុ  

េបើខញកំុហកខចូមុុ  

និដ្ឋ សេងខបែតប៉ុេ ្ណ ះិ ។ 

េ យែស្វងតំរងេ់រៀនតំេរះ 

កុំេដកែតេអះតិះេដៀលគន ។ 

ពូជពង អំបូរែខមរអនកជ 

េចពញធមមធ េធ្វើេម្រសុក។ 

ជប់េផ្រតកូលមច សអ់ងគ ប៉ុក 

គត់េធ្វើេម្រសុកឃុំ ព នថម។ 

ជទួតមួយពតិពជូចិត្តល្អី  

បងកេកើតខញំទូលបងគំ ។ុ  

ភ័យភិតខ្ល ចបបចង់បនបុណយ 

បួនចបបព់ីមនុជនូ ជករ។ 
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១២៥ 

 

 

  

េបះពុមពេសៀវេភែចកសព្វ យ 

មិនបនថ្វ យផទ លដ់លហ់ ថ  

េ នកយ្របណមយសមូអនញុញ ត 

ែចងចបប់បរមតថអតថបល ី

ប ្ណ លយ័ចត់ថ្វ យ្រពះករុ  

សមូ្រទងេ់ម ្ដ េ្របស្របណី 

្រកបេ្រកម្រពះបទ្រពះបរម ី

េសចក្ដីែចងចប់េម៉្លះេហើយេ ង។ 

្រពះភរិមយភ  អ៊ូ េ  ង៉ុយ 

 
 


