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២០០៨២០០៨២០០៨២០០៨    



 

 

 

មតកិមតកិមតកិមតកិេរឿងេរឿងេរឿងេរឿង    

១) ពកយដស់េតឿន    ២) ពឹងេលខលនួឯង    ៣) បុណយ    
 ៤) កដីសងឃឹម    ៥) យកខលួនេយងជមរិត  ៦)ករអប់រំ   
 ៧) ពកយរគ ូ   ៨) សមារតីទនូមានខលនួ   ៩) បំណចម់នជីវតិ  
 ១០) មតាយជមយួ    ១១) សចចៈ កតញញូ និង ខនត ី ១២) រពះធម ៌  
 ១៣) អនកេចះពតិ   ១៤) អតតភព    ១៥) វច    
 ១៦) រកដស    ១៧) របសុសអាតរសីសអាត   ១៨) េវទមនតេជគជយ័  
 ១៩) ែផលលវា     ២០) រទពយ    ២១) អំនួត    
 ២២) ទីពឹង    ២៣) សេងវគ     ២៤) គិត   
 ២៥) េចៀសេចះបីែបប   ២៦) អនករគប់មិនរក    ២៧) គុណមតាយ  
 ២៨) មនឬរក    ២៩) េសមះ    ៣០) សុភមងគលជវីិត  
 ៣១) េថកអវី?    ៣២) មិតតភព    ៣៣) ខលនួទពីងឹខលនួ  
 ៣៤) ភលឺសវាង    ៣៥) រគ ូ   ៣៦) រពឹសៃដៃផទែឆអត  
 ៣៧) វិន័យ     ៣៨) ករេគរព   ៣៩) មិរតលអ   
 ៤០) លតែ់ដកទន់េនេកដ  ៤១) អំពលិអែំពក   ៤២) ឈនះ   
 ៤៣) ភសិត    ៤៤) ទូកេទកពំងេ់ន   ៤៥ ែកកហំុសខលួនឯង  
 ៤៦) ភស    ៤៧) េនឿយគនំិតរឹតរបេយជន ៍៤៨) គបបមីិនរបមទ  
 ៤៩) ពលនងិបណឌិត    ៥០) ផលូវរសយមនិខវះ   ៥១) សមដីហួសជួសមនិបន  
 ៥២) នឹងេជឿេអយជក ់ ៥៣) គុណ    ៥៤) មននិងរក  
 ៥៥) ដងឹខសុគួរែក   ៥៦) ថួនជីវិត    ៥៧) ពនលត់េភលងកនងុ  
 ៥៨) េសពរបជញបនរបជញ  ៥៩) ករពរ    ៦០) ទស់អវីនងឹែរស?   
 ៦១) េងយសកកឱនដក់រគប ់ ៦២) កសងខលួន   ៦៣)ផលូវេវៀចមនិបង់  
 ៦៤) វតថេុរកខលនួ    ៦៥) ផគតផ់គង ់   ៦៦) េសនហកនងុេលក  
 ៦៧) ចេងអៀតរតឹមផទះ 

 

 

  



 

 

 

១១១១        ពកយដសេ់តឿនពកយដសេ់តឿនពកយដសេ់តឿនពកយដសេ់តឿន    

ឪពុកទូនមានេរបៀនរបេដ  េអយកនូចកេខលភពងងតិ
 កូនេអយខេំរៀនរសង់គនំតិ  វិភគលអនល់អិតមនុរតងរតប់។
 រស់េនជមនសុសគួរសងវាត  េរៀនសរូតេឆលៀវឆលាតអស់កបនួចបប់
 ទន់ខលនួេនេកមងរសូតរបញប ់  េអយបនេពញឆប់េកនវជិជា។
 វិជជាជរទពយមហសល   នំខលួនរតកលសខុរមន 
 បំភលជឺីវតិរសស់េសភ   េសភ័ណនមែចងពណណរយ។
 តៃមលមនុសសគគឺុណធម ៌   គួរសងេដយលអឥតមក់ងយ 
 េធវលអបនលអ តេលកនយ  ែរសបុណយេវចសពាយកនងុវលវដត។
 េចនះកុេំឡយេធវសេធលយគំនតិ  េភលចរបេយជនព៍ិតផលមរកត 
 េបេរចនចំេណះ គុណធមខ៌សត ់  កូនចបស់ជភលាតផ់តុេកសមកសនត។
 ពកយេពចនព៍ុកផតាំកូនចចំុះ  េបសនិមនខុសសមូភុំផន
 វិភគជថមកីុំបីខន   រតងភពកលយណបណតុះខលនួ៕ 

២២២២        ពងឹេលខលនួឯងពងឹេលខលនួឯងពងឹេលខលនួឯងពងឹេលខលនួឯង    

េពលេយងេលកៃដបួងសរងូង  បងគរំពះអងគសូមេអយជយួ
 សរមលនូវទកុខកងវលរ់ពយួ  មិនេឃញរពះជយូអវេីសះេឡយ។
 េរពះតបតិកមមេពៀរជបចចយ័  ផដលផ់លអរសយ័ខលួនេយងេហយ 
 េចនះរតូវពងឹខលួន កុកំេនតយ  េទបអចដល់េរតយដចូរបថនា ។  
 ចងែ់ឆអត េយងរបឹងរកចំណី  ចងល់ប ីេយងលបងសពវកចិចករ  
 ចងស់ុខ សនសំបុណយផល  ចងេ់កនរបជញាេយងខំេរៀន។
 នឹងបនេជគជយ័រតូវរបឹងែរបង  ពឹងេលខលួនឯងជធរមន   
 របជញា សមារត ីវិនយ័មន   ទំងបជីយនេឆពះមងគល៕ 



 

 

 

៣៣៣៣        បណុយបណុយបណុយបណុយ    

បុណយគ ឺកិរិយណរបៃព   សុរកតឹលអៃរករកផទឹមគមាន
 បុណយនំេទសុខសួគ៌ឋន  នំដលន់ិពវានផតុទុកខា។
 បុណយបនមកពីករកសង  ខិតខំសអតិសអាងកយវច
 តំងចតិតបរិសទុធផតុតណហា  េទសេមហអវិជជា។
 បុណយេកតពសីីលសរងមួេនះ  េកតេដយរតិះរិះរគប់េវល
 យលន់ូវសចចៈធម៌នន   លះលេសចកដីរបកនម់ំ។
 បុណយមយួេកតពីករេអយទន  ដលជ់នអត់ឃលានគមានអនកគំ
 ដលច់សជ់រឈឺយក៉រទំ       ដល់សងឃ ដល់សមូម រពមញតិមិតត។
 បុណយមយួរបកបេមតតាធម ៌   ផសពវផសយសទរេនកនុងចតិត 
 សេនដសរបណី ករុណពតិ  ដល់មនុសសឆងាយជតិមនិេរសេអង។
 បុណយេកតេឡងមនេរពះកតញញ ូ សនងគុណដល់រគូយសថកុេំថកង
 តបគុណពុកែម៉ឥតេពេឆមង  េអយរបេសរេឡងយ៉ងរមន។
 បុណយេកតពីកររំែលកធម ៌  ទូនមានលអៗ ដល់របជ
 េអយអនេុរគះសេនដសគនា                 មិនចងកមមេពៀរនំវឹកវរ។
 បុណយបនមកពសីមនចតិត  េធវករសនាលសនទិធ នឹងមនុសសលអ
 ជួយទកុខធុរៈកនងុរគរក   េទវតេអយពរេរពះចិតតបណុយ។ 

៤៤៤៤        កដសីងឃមឹកដសីងឃមឹកដសីងឃមឹកដសីងឃមឹ    

កដីសងឃឹមជពនលឺយង៉រតចះ  ដូចែខរះបភំលឺេលកេពលររត ី  
 េទះឧបសគគពិបកឆលងយង៉ណកដ ី ក៏អវីៗហកដ់ចូបនតមបណំង។  
 េបញញឹមេដយសងឃឹមកនុងជីវិត  េហយសអាងចតិត របតិពយយមតស៊ផូង 
 យកខលនួឯងជទីពងឹដ៏ចមបង  េនះបំណងគង់នងឹបនដចូរបថនា ៕ 

 



 

 

 

៥៥៥៥        យកខលនួយកខលនួយកខលនួយកខលនួេយងេយងេយងេយងជមរិតជមរិតជមរិតជមរិត    

េបយកខលនួេយងជសរតូវ  េតេពលណេទេទបសគាលស់ុខ  
 ខលួនទីពងឹខលួនជរបមុខ     េទបរួចផុតទុកខេទសនន។ 
 សរតូវដធ៏ំគកឺិេលស      តមចងចបេ់រសះរគប់េវល
 កិេលសរសនតេទេទបរមន    េសបយកមមេសបយេពៀរ ែលងរតច ់(១) ឆលង។
 ខលួនេយងេនះេហយជេសន    េងបេឡងកបឆ់ការនូវេសហមង
 រំេលងឫសគលក់ិេលសផង                  កត់ភពឆគាំឆគងមិនេអយសយ។ 
 ខលួនជទពីឹងមហមិ                    អចបែំបកមរេអយខចាត់ខចាយ
 េដយកមលាំងចិតតឥតរយមយ      តតងំលកុវយដចូទព័រសចួ។
 ខលួនជជនំយួេពលខសត់េខសយ       េទះៃដេជងេរយកស៏៊ូផដចួ 
 េផដមចិតតរបងឹែថមេអយផតុរួច    េទះបនតិចតចួក៏ហនកលា។
 ខលួនេយងអសចារយដចូបរិយយ                 ញតផិងទំងឡយសូមពចិរណ៍ 
 េយងមនសតនិិងបញញា      យិតេយងអតមាេទរុងេរឿង៕  

             «យកខលនួេយងជមរិត េទបជីវិតរុងេរឿង» 

   (១) រតច ់ ( ក.ិ )  េដរ, ចរ, អេនទល : រតច់េទ េរតច 

៦៦៦៦    ករអបរ់ំករអបរ់ំករអបរ់ំករអបរ់ ំ   

ករអប់រំពតិពុរំគប់រគន់េនេឡយ  េបកេនតយចបស់ជេសបយខវះគុណធម៌
 េចះដល់ណ គួរយល់ថ  េសចកតីលអ  រិតបវរ    េបពតូផតុ ំ    ផសំចេំណះ។
 ជំនញណ  ក៏ទមទរ   គណុធម៌ែដរ  គបបីែថ   ថួនរកស    យង៉វេិសស
 វិសលខពស ់  រសរបៃព   ៃឆនតរមិះ  េទបេហេចះ   នំជីវិត   ភលពឺណណរយ។
 េគលេដធ ំ  ខពសឧ់តតម គឺសូរតេរៀន  របងឹែរបងេរបៀន  របេដខលនួ  សងួនចតិតកយ
 េកនគុណធម ៌  របេសរយស  េឈមះសុះសយ រស់សបបយ   រសយទុកខ   សុខរគប់រគ៕ 



 

 

 

៧៧៧៧        ពកយរគូពកយរគូពកយរគូពកយរគូ    

««««ពកយរគូពកយរគូពកយរគូពកយរគគូរួសតាប់គរួសតាប់គរួសតាប់គរួសតាប ់       ចបបរ់គគូរួពចិរណ៍ចបបរ់គគូរួពចិរណ៍ចបបរ់គគូរួពចិរណ៍ចបបរ់គគូរួពចិរណ»៍»»»    

ពកយរគ ូរគូរបប់របេដេរបៀន  សិសសខំសូរតេរៀនទេនទញសទាត់
 ចំរគប់ពកយេពចន៍ឥតភលាំងភលាត ់ សទុះសទារបងឹកតទ់ុកជេករត ̄។   
 រគូថ៖ «បេអយ សូមចំជក!់»  សិសសមនិអងគអករិ់តគនាន់េគនរ
 ទេនទញរពឹកលងាចគមានទេំនរ  មិនហ៊នេភលចេទតបតិគតិែរកង។
 េនះេហសតាបរ់គូទំងងងតិ  មិនែសវងករពតិភពជក់ែសតង 
 «ពកយរគគូួរសតាប»់ សតាបេ់នះឯង  ែថលងថេអយយកចតិតទុកដក ់។
 មិនែមនេអយេធវតមរគបម់៉ត ់  ឬទេនទញសទាតស់ូរតឥតអក់
 ដូចេសកសរិកឥតជក់លក ់  គឺសទុធសងឹខវាក់អវជិជា ។    
 ចបប់រគ ូរគចូរែចងទកុពតិ  េដមបសីិសសគតិរគប់ៗគនា  
 វិភគអតថន័យបញសគល់វ  កបអ់តថនយ័ជ រគន់ពចិរណ៍។

 រំពឹងថលឹងែថលងអសច់បបរ់គ ូ  ចបបច់សយ់ុឺនយូរ ថមីេមតចមតា
 រតិះរិះរក់េរជសពវខលឹមសរ  បំែបករបជញា េអយភលឺសវាង ៕ 

៨៨៨៨        សមារតទីនូមានខលនួសមារតទីនូមានខលនួសមារតទីនូមានខលនួសមារតទីនូមានខលនួ    

រស់េនេពញេលញកនងុបចចបុបនន            មិនរបកនម់ំកនងុសងខារធម ៌
 មិនេធវសរបមថចកភពបវរ   ពយយមសងលអេកនបុណយកុសល ។
 កន់ខជាប់សចុរិតនិងកតីេមតតា         ចេរមនរបជញាេដះរសយកងវល់
 រកសសខុសងប់សគួ៌សខុវិបលុ                   ឧសសហ៍រចល់ខតឹខខំនះែខនង។
 បេងកនគុណធម៌ខពងខ់ពស់វិសទុធ              សមារតីេមះមុតពណណរយចងំែចង
 ែថថួនវនិយ័រតកលៃរកែលង              េគរេពេកតែរកងសរសតារកមរកិត ។
 រស់ជរបេយជន៍ភតរេមរត ី              សេណតសរបណីសែមដងទកឹចិតត 
 ចរិយរបៃពៃថលថលាគនំតិ                         ជីវិតសុរកិតតបតិសមារតជី ៕  



 

 

 

៩៩៩៩        បណំចម់នជវីតិបណំចម់នជវីតិបណំចម់នជវីតិបណំចម់នជវីតិ    

េបសនិកំេណតមនមតងគត ់  សងខាររលត ់ផុតេវរ 
 ែតេបជីវិតមនតគនា    េតេរឿងេវទនរសយយង៉ណ?
 េទះបីេកតមដងឬេរចនជត ិ          គួរគតិខមីឃមាតេឆលៀតឧសសហ៍
 ជងរស់រងច់កំដីមរណ    ទូនមានអតមាេអយរឹតលអ ។
 លអពតិឋតិកនុងផលូវសចុរិត          ដុសខត់គនំិតចតិតបវរ
 សងបុណយនំញតិចកផុតរក   ចបស់ជបួផលលអេរចនរបករ ។
 ផលមយួរំសយអស់សរតូវ          អស់េរឿងអរសូវែសនេកដផស
 ជីវិតគង់ជបួកដសីុខ        េរកបរសផលបុណយកុសល ។
 ផលមយួមកពីករបរិចចាគ      រសយភពេតកយកកនុងរគទល់
 ផដល់ករសេរងគះផតុអពំល ់          ជផលរបេសរពន់ែពកៃរក ។
 េទះជកេំណតមនរតឹមមដង          គួរណស់េដរឆលងេដយរបៃព
 ជជងេរចនជតិរស់ឥតនយ័      េចនះថកល់សមារតីកនងុកដលីអ ៕ 

    ១០១០១០១០        មតាយជមយួមតាយជមយួមតាយជមយួមតាយជមយួ    

ចស់ថេនផទះមដាយទីៃទ      លុះដលច់លូៃរពមដាយជមយួ 
 ែផដផដាំកនូេចេអយេចះជយួ             េដះទកុខេដះរពយួេពលរករក ី។
 មតកនុងេលករប់មិនអស ់  មនៃផទពេពះពតិេរចនៃរក
 ចិញចឹមបីបច់កនូរបសុរស ី  ផគតផ់គងស់វាមែីថរទពយ។ 
 សុខមនកនុងផទះេរពះែតមដាយ  មិនេកដរកហយេភលចមុខងរ
 សេនដសរបណីកនូសងនួភញា  យលភ់ពរមនសខុសបបយ។
 េបមនុសសរប់គនាជបងបអូន  លំេទនេគរពញតិទំងឡយ
 រសឡញ់ដចូកនូេហយនងឹមដាយ  េលកយីព៍ណណរយសុខកនលង។
 សុខេរពះជយួគនាកនងុរគរក  រគខសត់រតដរ មិនេបះបង ់



 

 

 

 រគភយ័ សេរងគះផុតេសហមង  របងឹែរបងចមលងយកអសរ។
 េនះេហចលូៃរពមដាយជមយួ  េចះគតិគូរជយួរសយបញហា 
 រកសបងបអូនញតកិរ   ដូចែដលមតរកសបរុត ។ 

១១១១១១១១        សចចៈសចចៈសចចៈសចចៈ    កតញញូកតញញូកតញញូកតញញូ    នងិនងិនងិនងិ    ខនតីខនតីខនតីខនតី    

ពកយចសប់ុរណេលកបនផដាំ         កូនេចគួរចំជក់រគប់របណ
 ទុកជសមារតីរបៃពថកាន   ដំណេរពងលនជតិជែខមរ ។
 សចចៈកតញញូនងិខនត ី   គួរគតិលកៃលរកសែថ
 កបនួចបបត់រមចរជេករត ̄  កនុងនមកូនែខមរែថេថកងថកាន។
 សចចៈមនន័យថេសមះរតង ់  សុចរិតផូរផង់ទំងចតិតរបណ
 មិនេជរមសុជួរសនដាន   មិនេពបំពនទំងពល ។
 កតញញូមននយ័ថដងឹគុណ  ពុកែម៉បងបអនូញតផិងគនា
 ឈឺឆអាលធុរៈរល់េវល              េទះេកដរងរមិនេវះេវៀង ។
 ខនដមីននយ័ថអំណត ់         មិនខងឹរចេឡតេរកធតងូតង
 មិនែខងសមដីបញកេកអងេកអង    នងឹញតិជតិខងេអយលអក់ចតិត ។
 កបនួចបបប់ុរណេសកចររបប ់          សិនេបសណដាបយ់ង៉សុរកិត
 ផលូវជីវតិេយងភលអឺរមតិ   ទំងកយទំងចិតតពតិេកសមកសនដ ៕ 

១២១២១២១២        រពះធម៌រពះធម៌រពះធម៌រពះធម៌    

រពះធមជ៌ថនាំពយបលចិតត         សំអតគំនតិេអយបវរ 
 តែរមតរមង់េឆពះគណុធម ៌       ញំងកតីេរតកអរកនងុផលូវសខុ។  
 រពះធមជ៌រគូទនូមានខលនួ            ជកបនួដចូកបនូសណតនូមុខ
 សនសកំុសលផតលជ់រមកុ           ជរមកជមលប់ដ៏រមន        ។

 រពះធមជ៌ទពីងឹកនងុេលក       រំសយវបិេយគេសកនន 
 នរជនរំលឹករល់េវល             បនេសភសខុេកសមកសនត៕ 



 

 

 

១៣១៣១៣១៣        អនកេចះពតិអនកេចះពតិអនកេចះពតិអនកេចះពតិ    

អនកេចះពតិ  មនគំនតិ  រីកសុសសយ    
 លំេទនកយ  េរកបរសងយ់ក   របេយជន៍ខពស ់    
 ពីអចរយ  របជញបណឌតិ    េលកមនយស   
 េថកងេករត¯េឈមះ    គុណសមបតិត    ពិតរបៃព។    
 អនកេចះពតិ      ែតងសនាលសនិទវ     មិតតកលយណ    
 មិនសូវខន          សកសួរនំ           សពវអវីៗ    
 ឆងល់រតង់ណ         េលកបញហា            វចសតី     
 េសនមិតតៃថល      ពនយលន់័យ       រសយខលឹមសរ។  
 អនកេចះពតិ          ផដលគ់ំនតិ            ធំទលូយ  
 រសយរសលួងយ    យកពនិិតយ      គិតពចិរណ៍    
 មិនបងខំ          ដកេ់ទសទណឌ        េជរផដាស   
 េដយវច         មិនសមរមយ        េឆពះញតិមិតត។   
 អនកេចះពតិ        គិតថលឹងែថលង       រកេហតុផល   
 មិនវិលវល់            វក់វេងវង           តមែតចតិត   
 េបេរកធខងឹ          របងឹពនលត ់        ពតគ់ំនតិ   
 មិនរសលចតិត   ទំេនងេរកធ    េឆតលងតិលងង់។    
 ថវីេបេចះ       គងម់នេខចះ        មិនអសរ់គប់    
 េទបមិនឈប់     េនរពេងយ      េងបផចតិផចង ់   
 របងឹពយយម     េរៀនសរូតែថម    មិនែអអង ់   
 េថកងរតចង់       េកនរបជញា     ថលាពណណរយ ៕ 

១៤១៤១៤១៤        អតតភពអតតភពអតតភពអតតភព    

អតតភពមនុសសេរបៀបេភលងេទៀន  មិនយូរប៉ុនមានក៏រលត ់  
 ជីវិតេភលងេទៀនរលយផតុ  សល់រតឹមកកគត់េចលរតរ់យ។
 រសឡញ់ឬសអបគ់ង់ឃលាតបន   ភពសខុេកសមកសនដគងអ់នតរយ



 

 

 

 រូបកយេឆតរសស់គង់ែបកធលាយ  រទពយធនទំងឡយគង់វិនស។
 េនះេហអនចិចំភពមនិេទៀង  ែតងរបមូលេកៀងេសដចឬររសដ
 គមានសតវេលកណអចេគចេចៀស េសចកដីវិនសេនះបនេឡយ។
 េចនះេហយសសដាថលាែថលងផដាំ   ញតេិអយគួរច!ំ កុំកេនតយ!
 គួរមិនរបមទេភលចខលនួេឡយ        គួររបងឹេអយេហយទនស់សន។
 មនែតកមមេទជរទពយខលួន  ែដលមិនសបសនូយបត់េទណ  
 កមមលអ ផលលអ គប់ចនិតា   ជបុណយៃថលថលាសេរងគះឆលង។ 
 កមមលអផុសពីសនដានចតិត                      បរិសុទធពិត ឥតេសហមង   
 ជកយ វច លអកនលង              ចំេពះញតផិងនិងសពវសតវ។
 កលេបសគាល់អនិចចេំហយ           គួរែលងរពេងយពួនេសងៀមសងាត ់
 កិេលសកនុងខលួនរតូវកមចាត ់        លះេចលេអយបតេ់ហតុៃនទកុខ។
 េហតុធំជងេគគឺវេងវង          វិលវលដ់ចូែផសងកនងុកលយិគុ (១)  
 េរពះគតិថខលួនេសយកដីសខុ   កនុងេលកីយភ៍ពធលំវឹងេលវយ។
 េបគិតសពវេទនងឹយលច់បស ់        រួចផតុរសឡះយូរមកេហយ
 ែតរតងគ់តិខសុេពេតះេតយ          មិនែសវងរកេរតយឋនសខុសងប់។
 ឈប់របងឹបំបន៉ដលេ់លភ:  ចកចតិតជំពក់េនកនុងរទពយ
 មិនខវល់បណុយខពសយ់សសយសពវ ផគូផគងេផគនផគាប់ជប់តណហា។
 ញតេិអយសូមគិតរំៃពចុះ  ទំងរសីទំងរបសុពចិរណ  
 ថេនកនងុខលួន េហអតតា        ពិតគមានខលឹមសរ សនូយទេទ។ 
 មនរតឹមែតកររបមូលផដុ ំ  វិលជបួវលិជុកំុំពេីករ 
 ៃនេហតុបចច័យកមមបុេពវ    តកែ់តងេអយេរេកតជតថិម។ី  
 សេងខបអតតភពែតរតឹមេនះ  សូមញតិរតិះរិះេដយរបៃព
 េឃញខុសរតង់ណសូមលកៃល        របងឹែរបងែកៃឆនេអយលអផង៕ 

១. (កលយិុគ សំ. ប. ( ន. )  កលសម័យែដលរបកបេដយេទស, េដយវបិតត,ិ វិបរិតេផសងៗ ឧទហរណ ៍ របទះេល កលយិុគ; 

រសកុេកតកលិយគុ ។  



 

 

 

១៥១៥១៥១៥    វចវចវចវច    

ទមលាបល់អ មុននងឹចរ េចញវច   គួររកស ពកយពិេរះ សមរបៃព 
 េទបអនកផង េរតករតងសតាប ់គប់ហបញទយ័ តបតិេយងៃល េរជសសមត ីន័យសមសួន។
 េពលសនទន េរជសពកយណ ែដលសរុកតិ េនះញតិមិតត អចទុកចិតត សនិទធនឹងខលួន
 េបេឡះេឡះ ភូតមេម៉ះ េរចនផទនួៗ  ចបសេ់ធលយខលនួ េគែលងសងនួ ជួនឯក ។
 េចៀសនយិយ ពកយេរយរយ ចកគនលង  េមលកលផង ែរកងខុសឆគង នំេមហ
 គួរពនិិតយ សមលឹងគតិ សពវេហតុករណ៍  សឹមវច នំសុខ ផុតមួហមង ។ 
 នយិយអវ ីគិតរំៃព គុណរបេយជន ៍  ពុំមនេខច ខជីខជាេរច ខូចទនំង 
 េបនឹងរបជញ របជញបេងកន របជញាផង  មិនេឡយឆគង រងវិបតត ិខចាតគ់នីគនា ។
 រគប់ពកយេពចន ៍គួររំេលច កតីេមតតា  មនុសសណៗ ែតងរបថនា សុខរមន
 េបសេនតស េរបសរបណី ចំេពះគនា  ែខមរចបសជ់ សុខេសភ រស់េកសមកសនត ៕ 

១៦១៦១៦១៦        រកដសរកដសរកដសរកដស    

រកដសផលិតេចញពេីឈ  េរចនសពវសរេពតមរបថនា 
លុះេពលមនុសសេរបជសចក់រ  រកដសែរបជមនតៃមល ។ 
រកដសជលុយមនអំណច   អនករកតូចតចខំសៃំច 
អនកមនហូរេហៀរចយឈនះៃដ  ជីវិតអរសយ័លុយរកដស។ 
រីសញញាប័រតប័ណណសរេសរ   របជជំេទរបតិរបកស 
តំងេលជញជាំងេរចនេសអកសកះ  ែថថួនខលាំងណស់ែរកងបតប់ង់។ 
រកដសដតិរតេចញជញតត ិ  មនុសសរបតបិតតយិង៉ផចតិផចង ់
នំគនាេលកសទយួខពស់រតចង ់  េគរពរហងជ់ធរមន។ 
េចនះសូមពចិរណ៍េអយហមតច់ត ់  រកដសសសទុធឥតវិញញាណ 
េរបជរបេយជន៍វជិជមន  នំភពសខុសនដេពញសងគម ៕ 

 



 

 

 

១៧១៧១៧១៧        របុសសអាតរបុសសអាតរបុសសអាតរបុសសអាត    រសសីអាតរសសីអាតរសសីអាតរសសីអាត        

របសុសអាត សអាតេរពះមនគនំិត  ចរិយសុរកតិេដយវិនយ័
 មយទៃថលថនូរសមរបៃព   វចរសដីមនខលមឹសរ។  
 របសុសអាត សអាតេរពះចរិតលអ   គំនតិបវរភលឺៃថលថលា  
 មនភកតភីព កតញញតូ     សតិរបជញា ករមិនបង់។  
 របសុសអាត សអាតេរពះមនអណំត ់ ពយយមហមត់ចតផ់លផូរផង់
 ពុះពរេទមុខមនិបងអង ់   ខុស ែកតរមង់ែលងពនពរ។ 
 រីរសីសអាតលអ សគនំិត    គិតគូរលអន់លអតិកនងុផលូវជ
 មនសខុសិរីដ៏រមន   ដួងចិតតេសភេឆពះញតផិង។ 
 រសីសអាត សអាតេរពះរសសមត ី                  សមសួនឥតប ីឥតឆគាំឆគង 
 េធវសពវករងរ មិនរំលង   ែថថួនរគប់រគងរទពយកនុងេរក។ 
 រសីសអាត សអាតចរផលូវសចុរិត  របេមលគំនតិ គិតរក់េរជ
 សងបុណយកុសលទុកជផលូវ    ផលភ័ពវសលេ់ន តមរកស។
 េនះេហយរបសុសអាត និងរសសីអាត           េយងគួរសងវាតរល់កយ
 េរបៀនខលនួេអយសអាតរគបអ់តមា                នឹងបនសខុ រស់សិរី៕ 

១៨១៨១៨១៨        េវទមនតេជគជយ័េវទមនតេជគជយ័េវទមនតេជគជយ័េវទមនតេជគជយ័    

«េបមនេសចកតីពយយម  អវីៗក៏អចសំេរចបន» 

មនុសសមនេគលេដពតិរបកដ  រួមផសំអំណត់នងិរបជញា 
 ពយយមពុះពរកនងុកិចចករ  ញំុាងកតីរបថនាសំេរចបន។  
 េបែថមសមារតីរបងុរបយត័ន  គួបភពមុងឺម់រឹតកលយណ 
 ជេវទមនតនំភពេថកងថកាន  ដលជ់នរគប់របណអនករបតិបតត៕ិ 

 



 

 

 

១៩១៩១៩១៩        ែផលលវាែផលលវាែផលលវាែផលលវា    

ែផលលវារេលងសអាតពេីរក   ខងកនងុពុះេទមិនជលអ
 មនុសសែតងតិះេដៀលរប់តណំ   ថលវាលអរតឹមសំបកេរក។
 េគេរចនរបដូចពលនងឹលវា  ខងេរកលអជ កនុងដំេប 
 ជមនុសសមនកល ជតចិិតតេខម   លកព់ុតពុំសូវេសមះរតងេ់ឡយ។
 ែតរតងែ់ផលលវាទុំរកហម   សមបុររសសេ់ឆម េគេតះេតយ
 លអែដរែតរជលុសអបេ់ទេហយ   ដឹងេពលណេឡយែរបគនំតិ។ 
 ែផលលវារជកឆ់ងាញ់គង់រគន់េប  ជងមនុសសេសេវុកករចតិត
 រតប់តមេគថមនិខវល់គតិ  មិនែសវងករពតិេដយខលនួឯង។
 សតិរបជញាគបបីេរប   កុំេឡយេពលេព ខលាំងែកតងៗ 
 ញតេិអយគួរគិតគូរេអយែសដង  នឹងបនសញប់ែសញងលវាវិញមតង។ 

២០២០២០២០        រទពយរទពយរទពយរទពយ    

េទះមនរទពយធនេរចនយង៉ណ  ក៏រទពយរតឹមជវតថេុរក  
 រទពយមស រទពយេពរជ រទពយលេំន វិលវល់វលិេននំទុកខរពយួ។
 េទះរទពយវជិជាកគ៏ង់ខចាត ់  រសយេទបត់កនងុេពលមយួ
 រទពយអស់ទំងេនះបនរតឹមជួយ  េលកសទយួជីវភពេពលរស់េន។
 រទពយជប់នងឹខលួនេទបរទពយពតិ  រទពយលអរបណីតគមានហមងេស
 គឺរទពយកុសលែដលគង់េន  តមជប់ខលនួេទរគប់ទសឹទ។ី
 សងរទពយកុសលជផលបណុយ  កេកតជទនុ ប៉ុនធរណី   
 កយចតិត សុចរិត រឹតសភំ ី  ែលងែរកពនធលី កមមកេិលស។
 ភវនធម៌អថ៌រគបរ់គងចតិត  រកសសលីរកិតយមិនរេបះ   
 េធវទន ជសពាន ឥតេបេធវស  បនរទពយពេិសស គនឺពិវាន។ 

    



 

 

 

២១២១២១២១        អំនតួអំនតួអំនតួអំនតួ    

មនុសសមនអំនតួអតួេកអងកអាង  េពងរទូងចំកងេធវឫកហ ំ   
 ដំេឡងពពរខពស់ហសួភន ំ  វេងវងរចឡំេលកខលនួឯង ។
 របងឹែតផចាលផចាញ់មិនខលាចចិតត  រំខនញតមិិតតឥតគតិែរកង 
 វិជជាសដចួេសដងរឹតែខងែរង  េរជមរជលួែបកែផសងចកេគលេដ។ 
 េបសនិរបទះមនុសសែបបហនងឹ  របជញផដាំេអយថលងឹដងឹភពេខល 
 គួរេភញចសមារតីតរមងផ់លូវ   តរមង់ខលនួេទកុំខកករ ។ 
 េពលមនឧិកសសមរបេសរ  បងហាញទេងវេពញខលមឹសរ  
 បេងកនរបេយជន៍គបរ់បថនា  ជូនញតកិរេដយរីករយ ។ 
 បនទាបខលនួលមមេសមរបជ   នំភពរមនសុខសបបយ
 ញតេិអនលំេទនេសចកអាកកអាយ  រគប់គនាបរិយយេលកសទយួគុណធម ៌៕ 
 

២២២២២២២២        ទពីងឹទពីងឹទពីងឹទពីងឹ    

ទពីងឹដធ៏កំនុងេលកីយ   គឺរតនៈៃរតខពស់អសចារយ
 រួមកលយណមរិតនិងអតមា           ទំងបេីនះណៃថលថលាៃរក ។
 រពះរតនៈៃរតយគឺរពះពទុធ           របេសរបផំុតពិតខងរបៃព
 រពះធមរ៌ពះសងឃមនបរមីយ៍     ទំងបេីនះៃនសទុធចមបង ។
 រីកលយណមិរតចិតតជរបជញ     ពយយមអង់អចពុះពរឆលង
 េរចននំរបេយជនដ៍ល់េយងផង  តមេដយគនលងរពះសមមា។
 ែតទីពងឹខពងខ់ពសប់ំផតុ                មនែតមយួគតគ់ឺ អតមា  
 ខលួនទីពងឹខលួនតមធមមត             េចនះគួររកសរគបគ់ុណធម៌។
 គុណធម៌នំចតិតេអយផូរផង់            រជះថលារតចងយ់ង៉បវរ 
 សនសកំុសលកនងុកតីលអ                  ទទលួេរតកអរសខុឧតតម៕ 

    
    



 

 

 

២៣២៣២៣២៣        សេងវគសេងវគសេងវគសេងវគ    

សម័យឥឡូវ  មនុសសលងង់េខល  េរចនអតួអតមា   
 អួតផទះសំែបង  ដីែរសចំករ  អួតឡនហឺហ    
    ទូរស័ពទមូ៉ដថមី។ 

 
អួតរទពយអតួយស អួតសទុធែតខសុ  មិនគបរ់បៃព  

 េបអតួសងបុណយ កុសលបរមយី ៍  េមលះសមេលកយិ ៍   
    សុខសនដយង៉ណ។ 

 
េបអតួរទពយេរក ដលខ់លួនសលាបេ់ទ គងទ់ួញេសក   

 តបតិសដាយរបស ់ ជទីេសនហ  េកតថមីកលណ    
    មិនឃលាតតិរិចឆាន។ 

 
រទពយេរកខលនួេសះ េមដចលងងង់េងះ  វឹកវរចង់បន   

 លុះដលៃ់ថងសលាប ់ សល់ធតុមួយចន ឆអឹងសច់ែសបករបណ   
    ែរបសូនយអសរ។ 

 
សល់រតឹមសពមយួ ទុកេអយេគរពយួ រវលស់ពវករណ៍   

 េគេខពមរេអម  មិនហ៊នរកស  ែហេទបឆ    
    ដុតកលាយជផះ។ 

 
បេអយគិតេទ  មិនគួរេធវេខល  អប់េអនតេរមះ  

 ឈប់អងឈប់អតួ ឆកួតលងរ់តឹមេនះ បនលអគួរេចះ    
    បរិចចាគេធវទន។ 

 
ែសវងរកទពីឹង  សវះែសវងខំរបឹង  សងបុណយជសពាន  

 រគន់ឆលងផុតទកុខ បនសខុសនដរតណ  េពលគនឺពិវាន    
    ទីសខុឧតតម ៕ 



 

 

 

២៤២៤២៤២៤        គតិគតិគតិគតិ    
គិតេហយ េហយគតិរិតកងវល ់  ខវលេ់អយ េអយខវល់យល់មិនជក ់  

 គិតគូរ គូរគិតឥតមនអក  រិតហក់ ហក់រិតចតិតហមងេស។   
 គិតចង ់ចង់គតិខិតខំេឡង  េអយេថកង េថកងេអយលយផុតេខល  
 គិតរបងឹ របឹងគតិសនទិធេគលេដ  រជះេរជ េរជរជះចបស់បនភលឺ៕ 

២៥២៥២៥២៥        េចៀសេចះបែីបបេចៀសេចះបែីបបេចៀសេចះបែីបបេចៀសេចះបែីបប    

េចះមយួរពេងយែថវនិយ័   ខុសអវពីីពលចតិតេសម៉ន 
 តៃមលមិនខសុពតីិរិចឆាន   បនរតឹមខទរខទារឥតអសរ។
 េចះពីរជំពកូគមានគុណធម៌   មិនយល់សគាល់លអេនះយង៉ណ
 សងអំេពបបេលញតិករ  លុះរគមរណរងចំែបង។   
 េចះបមីនែតសញញាប័រត   ខសុអវពីីសតវលពក់ែសនង
 អួតអងជន់ររសតេធវឬកែខង  ដូចែខលងដច់ែខសភលនេ់ភលចខលនួ។
 េចះទំងបេីនះេហេចះខុស   េចះខងសងេទសេរកចបបក់បនួ
 េចះកលមយមនិគួរសងួន  េចះនំទកុខផទួនបងកេរគះ។
 េចះេនះសងគមេអយេចៀសឆងាយ  ែរកងសយ៊អនតរយវិនសយស
 មិនហ៊នេសពគប់ែកងរងេរគះ   នំខលួនរជលុរជសួេរគះជីវតិ។ 

២៦២៦២៦២៦        អនករគបម់និរកអនករគបម់និរកអនករគបម់និរកអនករគបម់និរក    

មសេពរជែកវកងយសស័កតបិុណយ េតជរទពយធនជនមយួណ
 េបរគចកផតុៃផទមត   មនរតឹមអតមា របណទេទ?
 េដមេឡយេរតករតឹមនចំណីំ  ធំេឡងដងឹកដីរពយួគនានេ់គនរ
 របថនាសពវរទពយេរចនែថមេទវ  េដកេដររិះេររករគប់កល ។
 ប៉ុនណេទបចតិតមនសុសសគាល់សកប ់ ែលងរបកនខ់ជាបភ់ពកងវល់
 ែបររបឹែសវងសខុកសនតនិមល  រសនដអស់អំពលព់ីេលភៈ ?
 អនករគប់មិនែដលេឈមះថរក   រួចពីទសករធមអ៌បលកខណ៍
 លះបងរ់ទពយេរកកុអំនអ់ក ់  ចិតតអសជ់ំពកម់នេសរី ៕ 



 

 

 

២៧២៧២៧២៧            គណុមតាយគណុមតាយគណុមតាយគណុមតាយ    

គុណមតាយឧតតមេសមគុណរពះ         ធំេធងខលាំងណសេ់លេលកយិ
 មតាយស៊លូំបកេនឿយហត់ៃរក        េអយែតមសៃថលបនសខុសនត ។
 រគប់កនូគួរយលដ់ល់ចតិតមតាយ       ែដលគតិខវល់ខវាយឥតរសករសនត
 តំងពកីំេណតលុះេពញរបណ      ទុកខពនរ់បមណមនិតអូញែតអរ      ។
 េពលកនូជបួភ័យមតាយែសនរពយួ   បួងសួងរពះជយួពុំមនែលហ
 កូនសុខកលណមតាយសខុែដរ     េនះពតិចិតតែម៉ដ៏មេនរមយ      ។ 
 ែម៉បនផគុតផគង់បំរុងកនូ                  រទរទងន់ឹមនួនរបស់ធមរ៌ពហម
 ជរពះកនុងផទះផតល់សខុុម                កកេ់កតភិរមយេរពះែមៃ៉ថល          ។  

 

២៨ ២៨ ២៨ ២៨         មនឬរកមនឬរកមនឬរកមនឬរក    
េទះបីមនរកឬេមដចមដា   េអយែតសងខារេយងេនគង់  
កូនេអយ! ស៊រូទំ កុេំបះបង ់  េទបេយងែលងលង់ភពរករីក។ 
េពលជបួឧបសគគកុំតក់សលតុ  តស៊ូេមះមុតេពញជំហរ 
េទវតនងឹជួយរបទនពរ  សទរលុះកនូបនេជគជ័យ។ 
កមលាំងរគសួររួមរបយទុធ   រំេដះរួចផតុអស់េរគះភ័យ  
េទះរតូវលំបកតមផលូវកដ ី  របងឹេដយរបៃពណក៎នូណ!៎ 
េហចណស់េយងេនមនជវីិត  សូមកនូវរមិរតញញឹមថលា 
េងបេឡងសងផលភព័វវសន  េបតជញាសងខលួនេអយរុងេរឿង។ 

២៩២៩២៩២៩        េសមះេសមះេសមះេសមះ              

  ភពេសមះរតង់ជគុណធមដ៌រ៏តកល លអវិសលសបញជាកក់តីសចុរិត    
  មិនេវៀចេវរែថេសថរភពែសនរបណីត ញតឆិងាយជតិេជឿទុកចតិតេហរប់អន។  
  កនុងេចតនធម៌កិរិយចកភតូភរ  េរបៀបដចូពររសស់ភិរមយថកុេំថកងថកាន  
  រសយទុកខអសេ់សហមងកនងុសនតាន ជីវិតកសនតរបណែសនសងប់វសិុទធពិត៕ 



 

 

 

៣០៣០៣០៣០        សភុមងគលជវីតិសភុមងគលជវីតិសភុមងគលជវីតិសភុមងគលជវីតិ    

សុភមងគលកនុងជីវតិ                 ឋតិេលករគិតវជិជមន  
 េពលេពបបញហាេរលទរនទាន    ចបខ់លនួទនូមានផលូវរបៃព ។   
 សិនខវះករគិតកនុងកតលីអ              ចកពគីុណធម៌នំអរបិយ  
 េកតកតេីសហមងគមានសុខអវ ី      ជីវិតេលកីយអសខ់លឹមសរ។  
 ែតេបបននូវភពកក់េកត          ពីមិតតញតិេផរកមុរគសួរ  
 រួមករគិតលអកនងុចនិតា              ជីវិតចបស់ជសុខមងគល         ៕ 

៣១៣១៣១៣១        េថកអវីេថកអវីេថកអវីេថកអវី????    

េថកអវីរតឹមេលកៃដរបណមយ  លំេទនបងគំេដយេគរព
 េឆពះេលកមនគុណខពសេ់លសលុប សែមដងករគប់កតញញតូ ។
 េថកអវីរតឹមេលកៃដសំពះ  េគរពមនសុសចស់រគូអចរយ
 ែដលផដល់ចេំណះវិជជាករ   គំនតិៃថលថលានំភលឺសវាង ។
 េថកអវីនងឹែថលងនូវអំណរ  អរគុណចេំពះញតិជតិខង
 សរមលសេរងគះេរចនែបបយង៉  រួមគនាកសងសងគមលអ។
 េថកអវីនងឹែថលងភពេមរត ី  េឆពះមិរតរបសុរសីចតិតបវរ
 រសះុគនារបរពតឹតកុសលធម ៌  ជីវិតេគចរភលឺពណណរយ ៕ 

៣២៣២៣២៣២        មតិតភពមតិតភពមតិតភពមតិតភព    

េលកេនះនឹងបនសុខយង៉ណ  េបសនិរគប់គនាចងមិតតភព
 រួបរួមសមគគីរជលេរជរជប  កេកនជលភជយ័ឧតដម ។
 េបសនិជរសេ់ដយេមរត ី  កនុងផលូវរបៃពែសនមេនរមយ
 ញតសិនិទធមិតតសនាលវសិលថកុ ំ  េសយសខុភិរមយជុកំសនដរតណ ៕ 



 

 

 

៣៣៣៣៣៣៣៣        ខលនួទពីងឹខលនួខលនួទពីងឹខលនួខលនួទពីងឹខលនួខលនួទពីងឹខលនួ    

ខលួនេអយ! ពឹងខលួនជចមបង          តបតិអីអនកផងែតងរវល ់
 កនុងកិចចករងរវក់វលិវល ់             េចនះកុំអពំល់រតព់ងឹេគ។
 ជួនកលេគអចជយួេយងបន     ជួនក៏ខកខនមិនទំេនរ 
 ពឹងបនរតឹមែតមតងៗេទ              ខលួនគួរគនាន់េគនររបងឹខលួនឯង។ 
 ខលួនេអយ! ពឹងខលួនជបជ់នចិច  ចងចកំុំេភលចគិតខនះែខនង
 េបពឹងេទវតយូរៃរកែលង  ពឹងេលខលួនឯងេឃញផលភលាម។ 
 ខលួនេអយ! ទីពងឹដ៏វសិុទធ   របេសរបផំុតគឺពយយម 
 សនសកំុសលកុេំនេសងៀម   េរៀបចំទកុេរតៀមេពលរតូវករ៕ 

៣៤៣៤៣៤៣៤        ភលសឺវាងភលសឺវាងភលសឺវាងភលសឺវាង    

ភលឹេដយរបជញាថលាពណណរយ  បណដុះឧបយរសយរគប់កល
 ផដលក់តីសងឃឹមដ៏វសិល   េលថនាលជីវិតពតិសខុុម        ។
 សវាងេដយសមារតភីញាក់រលឹក  រំៃពលងាចរពឹកភពសមរមយ
 របរពឹតតសុចរិតធមឧ៌តតម   កនុងចិតតភិរមយពុំមនហមង        ។
 ភលឺសវាងរបជញានងិសមារត ី   នំសួគ៌សិរីលអកនលង 
 ជីវិតរតកលរសសប់ំរពង  េវញរកងចំណងសុខមងគល  ៕ 

៣៥៣៥៣៥៣៥        រគូរគូរគូរគូ    

រគូមួយៃថង  ៃថលេសមរគូ  មយួជីវិត   គបបីគតិ ផតិតផតលគ់ុណ េដយគនលង
 េទះវ័យណ េបសកតសិម ជេរៀមចបង  កុំេឡយឆគង េពរបមទ េកតេទស។
 រគូអចរយ េនទីណ  កស៏ឹងមន   ឲែតេរៀន ហ៊នពិនតិយ ពតិេឃញថ
 អរកក់លអ  សឬេខម  នូវរបជញា   សុទធែតជ រគូអចរយ  ៃនមនុសសេលក៕ 



 

 

 

៣៦៣៦៣៦៣៦        រពសឹៃដៃផទែឆអតរពសឹៃដៃផទែឆអតរពសឹៃដៃផទែឆអតរពសឹៃដៃផទែឆអត    

បុរណបនេពលកនូេចច ំ  រពឹសៃដនំៃផទបនែឆអត 
 ពយយមេធវករមិនបែណដត        ជេហតុនំរបេយជនប៍វរ។
 េធវេនះចបេ់នះេរៀបចទំុក        របងឹែរបងតរតកុេទបមនិរក
 រពឹសៃដកនងុេសចកដីលអ   ញតិមិរតសទរេអយពរជយ័។
 រពឹសកប់គស់កយធរណី  ដំសលឹកៃរគជីរំេដងខញី
 ដងទឹកេរសចែថរតសក់ៃសព     ដំណំលស់ខចឆីីេពញរសកុ។
 រពឹសកន់កំបតិពេូថ       ពុសអសុេរជៀកេផដគងគរទកុ
 រតយផលូវរបងឆការៃរពសដកុ        រពឹសនំសុខសនដជវីិត។ 

៣៧៣៧៣៧៣៧        វនិយ័វនិយ័វនិយ័វនិយ័    

វិន័យមិនែមនចបបម់រត  ែតជបតិអសច់បបក់បនួ 
 វិន័យសំរបអ់ប់រំខលនួ             ជកបនួេឆពះរកសនតិភព ។
 វិន័យគឺករសរងមួចិតត               កិរិយរបណីតកនងុរេបៀប
 ជសីលធមខ៌ពសយ់សរជតួរជប        ៃថលថនូរជលភសួគេ៌សរី។ 
 តៃមលវនិ័យខពសប់រិមណ        ញតែិខមរកលយណគួរលកៃល
 របងឹែរបងែថថនួេដយរបៃព           ជីវតិមនន័យសុខឧតដម ៕ 

៣៨៣៨៣៨៣៨            កកកករេគរពរេគរពរេគរពរេគរព    

សុជីវធម៌ខពស់រតកល                 ែសនលអវសិលកនងុសងគម
 នំភពថកុេំថកងសខុមេនរមយ         របជជបួជុកំុំេមរត ី ។ 
 មនករេគរពជឬសគល ់         ពចិរណ៍េហតផុលេដយរបៃព
 េចះែរកងេយគយល់រតរបណី    េដយធមខ៌នតីអរស័យលអ។
 ករេគរពជគុណធមខ៌ពស ់!!!! 



 

 

 

    ៣៩៣៩៣៩៣៩        មិមមិិមិរតលអរតលអរតលអរតលអ    

មិរតលអ លអេរពះសមនចិតត  រគភយ័វិបរិតមិនេចលគនា 
 សរមលធុរៈរលេ់វល                  រកសករពរផុតភយ័ផងុ ។
 មិរតលអកេកនរបេយជនព៍តិ  ពូតផដុំគនំតិភលថឺលាយង់
 របេយជន៍លអៗមនិឲបង ់            ពយយមតរមងេឆពះរបៃព ។
 មិរតលអខរខំងរំងបេញចៀស  ផុតនូវវិនសចកេរគះភ័យ
 េគចអសអ់នតរយមនិគបប ី            េដយអធយរសយ័អនុេរគះ។
 មិរតលអតស៊ូមិនរួញរ   ពយយមករពររងកតិតិយស
 មិនេអយមរិតខលួនអបេ់ករេឈមះ  ែថនមពិេរះខពសេ់ចរកល ៕ 

៤០៤០៤០៤០            លត់ែដកទន់េនេកដលត់ែដកទន់េនេកដលត់ែដកទន់េនេកដលត់ែដកទន់េនេកដ    

ចស់ថលត់ែដកទន់េនេកដ  េរបៀនរបប់កនូេចទន់េនេកមង
 មនុសសលអករមលអឯងៗ            បុរណថលាែថលងែចងផដាំចបស។់
 ដុំេពរជមួយរគប់មិនទន់ៃឆន     វិស័យដូចថមរយេសអកសកះ
 លុះៃឆនរួចេហយភលឺរតចះ      រសមីលអលអះចំងពណណរយ។
 េកមងវិញមិនខុសពដីុំេពរជ  េបៃឆនរំេលចរល់រូបកយ
 ទន់េនវយ័េកមងងយេដះរសយ      ជីវិតដចូផកាយរុងេរឿងជត៕ិ 

៤១៤១៤១៤១        អំពលិអែំពកអំពលិអែំពកអំពលិអែំពកអំពលិអែំពក    

អំពលិអំែពកភលឺេផលកៃរក            បេញចញរសមេីឆតឆយ
 េទះររតីកលអ័ពទយង៉ណ  គងច់រយរតចងំអង់អច។ 
 ភលិបែភលត េផលក ៗ េផលះភលឺែរស  មិនរំពងឹែខពតិដចូរបជញ
 ពឹងរងសឯីងែសងបចសច  តបតិេដយអំណចៃនបញញា ។ 



 

 

 

៤២៤២៤២៤២        ឈនះឈនះឈនះឈនះ    

មនុសសេឆតរបថនាយកចញ់ឈនះ           តទលម់នះទញយកជយ័
 ខលះេរបហងិសឥតរបណី   ខលះអងេឡងកដបីដឹងដកេ់ទស។
 ឈនះចញ់ែបបេនះលអអវីេទ  ជួញែតសរតូវអេសចយស
 េចនះគួរអតេ់អនអនេុរគះ  េដយកដសីេនដសអធយរសយ័។
 េបសនិអចឈនះេលខលនួឯង  សសដាសែមដងថរបៃព 
 ជំនះឧតដមបវរៃរក   ឈនះេនះគមានអវីេរបៀបផទឹមេសម។
 ទីមួយឈនះចិតតខងឹរបទុសត  ពីរគយឺលខ់ុសថរគនេ់ប  
 បីឈនះវេងវង បួនខលាចេសទរ  ឈនះេនះរបេសរេថកងមងគល៕    

៤៣៤៣៤៣៤៣        ភសតិភសតិភសតិភសតិ    

រកអវីមិនេសមដចូរកចិតដ                  លងិតអវីមិនេសមអវជិជា 
 ធងនអ់វីមិនេសមកិចចរបជ      េពៀរអវមីិនេសមភពរបទសុដ ។
 មនអវីនងឹេសមចតិដេមតតា          ថលាអវនីឹងេសមរបជញាមនុសស
 លអអវីេសមចតិតសេណដស   យសអវនីងឹេសមកុសលបុណយ។ 

៤៤៤៤៤៤៤៤        ទកូេទកពំងេ់នទកូេទកពំងេ់នទកូេទកពំងេ់នទកូេទកពំងេ់ន    

វរបុរសែខមរបុរណ   ធលាបប់នេពលទុកេរបៀនរបេដ
 ដស់េតឿនសមារតអីសក់ូនេច    ថវីេបទកូេទេនកពំង ់។ 
 ទូកដូចជខលនួសងនួអតមា       េចញចរយរតបត់សនូយសងុ
 សល់េនេករដ¯េឈមះរសយ់ូរលង ់        េរបៀបដចូកពំងគ់ង់មិនែរប ។
 េចនះេហយគួររបឹងពរងឹងចតិត  ដុសខត់គនំិតបញទធិពែូក
 បេងកនរបេយជន៍េរចនហូរែហរ            បនសល់ជេករដ¯យូរអែងវង ៕                                          



 

 

 

៤៥៤៥៤៥៤៥        ែកកហំសុខលនួឯងែកកហំសុខលនួឯងែកកហំសុខលនួឯងែកកហំសុខលនួឯង    

បុគគលេឃញកំហសុខលនួឯង  របេសរៃរកែលងកនុងេលក
 េរពះអចែកខលួនបនៃថលថលា  ទន់េពលេវលមនិរជលុឆងាយ។
 បុគគលភញាកខ់លួនេហយសវះែសវង  ែកគនខ់លួនឯងផតុអនតរយ
 ពុំមនទកុខេទសភយ័េសកសតាយ  បនសខុសបបយយង៉របៃព។
 េបេឃញបគុគលណែកខលនួ  ញតិមិតតគួរសងួនថួនខនតី
 សេនតសករុណអធយរសយ័  ផតលន់ូវអភយ័ជទនផង។
 តបតិថមនុសសេលករែមងខសុ  មនទុកខមនេទសមនឆគាំឆគង
 េបខុសេហយែកចកគនលង  ផតលឱ់កសមតង េដមបសីងគមជតិមតភុូមិលអ... 

៤៦៤៦៤៦៤៦        ភសភសភសភស    

ភសពិេរះេរពះអតថន័យ           ទនភ់លនរ់បៃពៃលតមកល
 ជពកយសចចៈលអវិសល       សពវសព័ទអមបលសងឹរបេយជន ៍។
 ភសរបកបេដយចិនតា   សេនដសេមតតាលអគមានដចូ 
 ជរបទីបភលកឺនុងរេនច   រសមីរុងេរចន៍ដល់ជវីិត ។ 

៤៧៤៧៤៧៤៧        េនឿយគនំតិរតឹរបេយជន៍េនឿយគនំតិរតឹរបេយជន៍េនឿយគនំតិរតឹរបេយជន៍េនឿយគនំតិរតឹរបេយជន៍    

ជនមនសមារតដី៏ខជាប់ខជនួ   រែមងែថថនួសងនួគនំតិ
 សេងកតសមគាល់េមលពិនតិយ                   ពិចរណ៍លអនល់អិតេទបេដរេទ ។
 របតឹេរបៀងជមនុគនគ់ិតេរសច   រំៃពៃលេលចែញករកេ់រជ
 េរៀបចំទកុដក់ទន់មនផលូវ  មិនេអយសល់េននំេសហមង ។
 ស៊ូេនឿយជមុនរសណុកេរកយ            ករពរែរកងេធលយធលាកគ់នលង
 សវះែសវងេកនផលរបេយជន៍ផង   លុះេរកយេពលឆលងមនសុវតតិភព ៕ 



 

 

 

៤៨៤៨៤៨៤៨        គបបីមនិរបមទគបបីមនិរបមទគបបីមនិរបមទគបបីមនិរបមទ    

េសចកតីរបមទេរចនវកឹវរ  នំលអកក់ករឥតរសករសនដ
 ជួញែតកងវលដ់លខ់លនួរបណ          រំខនអសញ់តិឃលាតរបៃព ។
 របមទតបតិគតិមនិដតិដល ់  ភលាំងេភលចកសុលលអវិសយ័
 បែណដតបេណដយមរអរបយិ    ទញធលាកអ់វិចយីចបស់សដាយេរកយ ។
 សសដាចររបប់េរបៀនរបេដ   ញតែិខមរែលងេខលលងេ់ថលះេថលយ
 សមារតីខជាប់ខជនួមនិបេណដយ     នងឹបនដល់េរតយសខុឧតដម ៕ 

៤៩៤៩៤៩៤៩        ពពពពលនងិបណឌតិលនងិបណឌតិលនងិបណឌតិលនងិបណឌតិ 

ពលេខលែតងអងកមលាំងបយ         បណឌិតរគប់កយអងរបជញា
 ពលេខលមិនេចលចតិតបញសយ          បណឌតិករុណេមតតាសតវ ។
 ពលអវជិជាេរតកកមគុណ   បណឌិតសងបុណយរបឹងដុសខត់
 ពលេខលនំលភេអយបងប់ត ់        បណដិតកមចាត់អសឧ់បរទព ។
 រវងបណឌិតនិងពលេខល           េតមួយណេទគួរេសពគប់
 េដមបសីងខលួនគួរេគរព   រស់េនមនភព័វសខុេកសមកសនដ ? 

៥០៥០៥០៥០        ផលវូរសផលវូរសផលវូរសផលវូរសយមនិខវះយមនិខវះយមនិខវះយមនិខវះ    

េពលជបួបញហារសយមនិេចញ  េមដចេនេទេមនញតអូញេសកេសក
 វិធីេដះរសយមនគរេគក  គួរសវះែសវងរករគបេ់កៀនេកះ ។
 សូមបីនពិវានគមានផលវូេដរ        អនករបជញរបេសររបឹងគមានេលះ
 រកេឃញវិធរីសយសេរងគះ  ដកេ់ឈមះអរិយមគគរបៃព។
 ផលូវដេំណះរសយមនេរចនណស់     សូមញតិេកមងចសគ់តិលកៃល

 បីដចូអនករបជញដេ៏ឈលៀសៃវ  រសយបញហាអវេីដយសត ិ៕ 



 

 

 

៥១៥១៥១៥១        សមដីហសួជសួមនិបនសមដីហសួជសួមនិបនសមដីហសួជសួមនិបនសមដីហសួជសួមនិបន    

«រនបបស់យករនបជសួ  សមដីរជលុហួសេមដចបន?»
 េនះគឺពកយពិតពីបុរណ  របៃពកលយណដស់អតមា ។  

 មុនសដីគបបគីិតសញជឹង    មិនេពលហវឹងទំងេទស
 ែរកងេពលពកយខុសេខចះតរម ទុកខេរពះេវហរឥតរបិតេរបៀង ។
 ភសពិេរះេរពះអតថន័យ  សមរមយរបៃពឥតលំេអៀង
 សដីនំរបេយជន៍ដរបេរៀង  េចនះគួរផទាត់េផទៀងមុនវច ៕ 

៥២៥២៥២៥២        នងឹេជឿេអយជក់នងឹេជឿេអយជក់នងឹេជឿេអយជក់នងឹេជឿេអយជក់    

នឹងេជឿអវីមួយគបបីគិត  ែសវងរកករពិតេដយខលនួឯង
 ពិនិតយេហតុផលបនជកែ់សដង  រួចរល់េទបែចងេជឿជករ។
 េបឮរតឹមពកយចចមអរម  សឹងដូចសំរមសូនយអសរ
 មិនដឹងថពិតឬយង៉ណ  ជួននំកុនករខករសឡះ ។
 មនុសសឆលាតសងវាតែសវងយល់ន័យ មិនេជឿសំដីឆេផដសផដាស
 មិនញក់ចិេញចមមុនដឹងចបស ់ ែរកងស៊យេជឿប៉ះភលាត់អនតរយ ៕ 

៥៣៥៣៥៣៥៣        គណុគណុគណុគណុ    

មនុសសលអេសមនសសចេំពះគុណ  ថលឹងែថលងរសលធងន់បុណយបពុវករ
 គុណែមគ៉ុណពកុគុណសសដា  គុណលអៃថលថលាេរបៀបពុំបន ។
 គុណមនេរចនេទៀតញតគិរួច ំ  កតរ់តចំណកំុខំកខន
 គុណកលយណមតិតញតិសនដាន  គុណមនដល់របណរសនដទុកខា ។
 េបសនិដឹងគុណជនទំងេនះ  មិនគួររបែហសេធវសចនិដា
 េធវជមនុសសលអកតញញតូ   តបសនងផលេដយរបៃព ៕ 



 

 

 

៥៤៥៤៥៤៥៤        មននងិរកមននងិរកមននងិរកមននងិរក    

អនកែដលមន េគមន មនអវីខលះ  រីអនករក រកណស ់រកហួសគតិ 
 អនករបយ័តន មធយត័ របងឹេរបៀងរបិត អនកអតច់ិតត គមានគតិ ឥតខវល់ខវាយ ។
 អនកឧសសហ ៍េធវករ ករណមួយ ែរងរងរពយួ រយរពយួ រពយួរសយ
 េរពះរគរក រកេរក េរករតឹមកយ  ចិតតវិញឆងាយ ឆងាយណស ់ពីភពរក៕ 

៥៥៥៥៥៥៥៥        ដងឹខសុគរួែកដងឹខសុគរួែកដងឹខសុគរួែកដងឹខសុគរួែក    

ជនណរលឹកពកីំហសុ   សវះែសវងលងេទសេដយេសមះស
 របងឹែរបងែកខលនួេអយបនលអ           ជនេនះករមមនកនុងេលក ។
 ជនខលះដងឹខសុមិនគតិែក  ចិតដពលេខលែអេសមកគេរគក
 ែបរភន័ដកហំុសថជេជគ  លុះកមមវលិមកេទបសដាយេរកយ ។
 េរឿងខុសេរឿងរតូវមនធមមត  ខុសរតឹមជនណែដលបេណដយ
 ភលាំងេភលចសមារតសីីលខសត់េខសយ            ជេហតុនំេធលយផងុជីវតិ ។
 េបសនិដឹងខុសគបបីែក    ឧសសហធ៍ួនែថចិតតគនំិត
 េទបរស់មននយ័េកសមកសនដពតិ         សគាល់សគួ៌សុរកតឹនតិយរមន ៕ 

៥៦៥៦៥៦៥៦        ថនួជវីតិថនួជវីតិថនួជវីតិថនួជវីតិ    

សសដាចរែចងពីអនិចច ំ   េហតុៃនទកុខំកនងុជីវិត
 ទុកជសមារតដីស់េតឿនចិតត  លះភពងងតឹកនុងអតមា ។
 អនចិចំសមគាល់ភពមិនេទៀង  ែរបរបលួឥតរពងរពតធ់មមត
 គមានសដាបប់ងគាប់រតប់នរណ  េទបរពះសសដាថគមានខលួន ។
 ដូេចនះមហជនគួរសវះែសវង  ខិតខំរបឹងែរបងចិតដកយសងនួ
 រស់កនុងបចចបុបននេដយខជាបខ់ជួន   េទបថនួជីវិតមនតៃមល ៕ 



 

 

 

៥៧៥៧៥៧៥៧        ពនលតេ់ភលងកនងុពនលតេ់ភលងកនងុពនលតេ់ភលងកនងុពនលតេ់ភលងកនងុ    

ភសិតកលយណបុរណែចងចរ   ស៊ូសលាបច់ុះប រកសទកុេម 
 ស៊ូលិចទកូចុះកណដាលទេនល             សូមកុេំអយែតេភលងេឆះផទះ ។
 េបេភលងឆបឈួលេរលដតុលំេន  លំបកេពកកូវរតូវសងតួរកពះ
 រគសួរេហចធនជន់ភពវនិស   េទះរបងឹបន់រពះ រពះជយួមនិបន ។
 េបេភលងេឆះឈួលេរដុតរគសួរ            រល់រូបអតមាេសកឥតរសនដ
 រកហល់រកហយទំងចិតដទំងរបណ         ផុតកដីេកសមកសនតសគួ៌សខុសរីិ ។
 េចនះេហយគបបគីិតគូររកស   កិចចកនុងេគហស៍ធងនហ់ួសវសិ័យ
 ពនលតេ់ភលងកនងុរសយទកុខរសនដភយ័  េរៀនអធយរសយ័េទបសុខមងគល ៕ 

៥៨៥៨៥៨៥៨        េសពរបជញបនរបជញេសពរបជញបនរបជញេសពរបជញបនរបជញេសពរបជញបនរបជញ    

កនុងកររស់េនមនិរតូវេធវស  របែហសេសពពលមកជមតិត
 គបបីេរគសេសពរបជញបណឌតិ       េជៀសពលឧរកិដឌនំអនតរយ ។
 បណឌិតនំេយងេអយចេំរន  បេងកនរបេយជន៍ផលទំងឡយ
 ជូនខលួនជនូញតិរល់រូបកយ  េសបយទកុខខវលខ់វាយឆងាយវនិស ។
 បណឌិតគតិរបជញនំផលូវលអ   គំនតិបវរភលឺលអលអះ
 របយ័តនរបែយងរបេយជនច៍បស ់            ជីវិតរតចះេដយមងគល ៕ 

៥៩៥៩៥៩៥៩        ករពរករពរករពរករពរ    

មនថនាំទពិវមួយេនកនុងេលក  អចពយបលេរគរគប់របករ
 ផដល់ភពសខុសនដរសនដទកុខា   ថនាំលអៃថលថលាគឺករពរ ។
 ករពរជថនាំែសនសកដសិិទធ ិ  េរសចរសង់ជីវតិរិទធរមន
 ឈនះកដីរបមទេធវសខជខីជា              រស់ចកេវទនយូរអែងវង ។



 

 

 

 ករពររបេសរជងពយបល  េចៀសេរគះរគប់កលរសលចំែបង
 គបបីពយយមខខំនាស់ែខនង  របងឹែរបងករពរផតុអនដរយ ៕ 

៦០៦០៦០៦០        ទស់អវនីងឹែរសទស់អវនីងឹែរសទស់អវនីងឹែរសទស់អវនីងឹែរស????    

អងករមួយរគបធ់លាប់ជរសូវ  េដមេឡយដុះេនឯវលែរស 
 អនករសកុដំដុះរកសែថ   រចតូែបនហូរែហរវសសរបងំ ។
 រសូវផលេញសញមដ៏សចុរិត         ឆីែឆអតសុខពិតមនកមលាំង
 េថកអវីនងឹបយមនេពញឆនាំង     ែបរេដៀលតមះខលាំងមចាស់រសូវលអ ី។
 ែរកងពជូឯងែខមរធលាបភ់ជូររស ់  កប់គសក់េកនេពញទឹកដី
 ដំណំដដំុះគមានខវះអវ ី   ចិញចឹមរបសុរសីរស់រមន ។
 អនកែរសមនិែមនខញុជំនណ  សបរពសួែផលផកាតមេវល
 េនឿយបងកផលរស់រគបគ់នា  េមដចក៏ននិទាែរសមនគុណ ? 

៦១៦១៦១៦១        េងយសកកឱនដក់រគប់េងយសកកឱនដក់រគប់េងយសកកឱនដក់រគប់េងយសកកឱនដក់រគប ់

កួរេងយេររំចំណចំបស ់  េភគផលរសលះសកកអងករ
 រចតូអស់មួយែរសែបរមិនលអ  អងកាមមយួគរផលមនិគប់ ។
 រសូវែរសែផលលអកួរេពញធងន ់  ឱនកបនទនព់េនយលរគប់
 ែតងផដល់ផលេរចនបេងកនរទពយ  ញតឆិីរស់គប់រប់របេសរ ។
 រីមនុសសេកអងកអានចងអំនតួ  ដូចកួររសូវសងួតឥតអេំព 
 មនែតសបំកសកកេសេវ   ផលវិញែបរេសទររបេយជនេ៍ខសះ ។
 ឯមនសុសលំេទនទនក់ិរិយ  ឱនអងគអតមាគនំតិខពស់
 តរមិះេពញកយចយមនិអស ់  ដូចរសូវឱនេរពះអងករេពញ ។ 

 



 

 

 

៦២៦២៦២៦២        កសងខលនួកសងខលនួកសងខលនួកសងខលនួ    

ជនណភញាក់ខលនួេហយរបឹងែក  ចកជតេិប៉ែឡែដលធលាបម់ន
 ខិតខំសវះែសវងសងវាតេរៀន   សដាប់ពកយទូនមានេរបៀនអតមា ។
 ជនេនះនងឹបនជបណឌតិ  េដយដសេ់តឿនចតិដរកិតយកយ
 ពយយមសរងមួសពវវច        សនសផំលេដយេសមះស ។
 បណឌិតែតងខតិខំែកៃខ   គូរគតិរបៃពកនងុកដលីអ
 ពយយមេរតៀមចតិតឋតិបវរ  េចតនេគចរធម៌សចុរិត ៕ 

៦៣៦៣៦៣៦៣        ផលវូេវៀចមនិបង់ផលវូេវៀចមនិបង់ផលវូេវៀចមនិបង់ផលវូេវៀចមនិបង់    ផលវូរតងម់និេចលផលវូរតងម់និេចលផលវូរតងម់និេចលផលវូរតងម់និេចល    

ផលូវរតងជ់ផលូវជតិ     ផលូវេកងពតិជផលូវឆងាយ  
 ផលវូលអសុខដល់កយ      ផលូវអនតរយនំវបិរិត ។  
 ផលូវេវៀចមនិបងេ់បះ     ផលូវរតងេ់សមះកស៏ុរកឹត  
 ផលូវណនំសខុពិត  ផលូវញតិមិតតគួរយរត ។ 

៦៤៦៤៦៤៦៤        វតថេុរកខលនួវតថេុរកខលនួវតថេុរកខលនួវតថេុរកខលនួ    

គមានអវីេនេរកមបងគាប់ខលនួ      ផគាបផ់គុនចតិតសងនួរហូតេឡយ 
 ជួនក៏បំពនេពរពេងយ           មិនដចូចិតតេឡយអងគខងេរក។ 
 សូមបីេយងផទាល់គងខ់កចិតត        តបតិខលនួមិនរបតិតមរបេដ 
 េបឃត់េគេផសងហក់ដចូេខល      ឃត់មរណៈេទក៏មិនែសតង។ 
 គួរគតិសញចងឹសមលងឹចុះ            ញតិមិតតរសីរបសុកុំរែអង  
 េរឿងផគាបប់ញជាជួញចែំបង        េចនះញតិសវះែសវងរបងឹេរៀងៗ។ 
 របងឹរស់េអយរួចផុតចកទកុខ       សនសផំលសុខកុបំីេលអៀង  
 លះកតីរបកនថ់ខលនួេទៀង         នឹងដូចរពះយងចលូនិពវន៕ 



 

 

 

៦៥៦៥៦៥៦៥        ផគតផ់គង់ផគតផ់គង់ផគតផ់គង់ផគតផ់គង់    

េកមងែតងរតូវករនំចំណី   ទំងរបសុទំងរសជីធមម
 េពលបនឆីែឆអតឆងាញ់កលណ  ញញឹមរសសថ់លា រកេផញតិ។   
 េកមងតចូ ែតងទន់កមលាំងេខសយ  មិនអចបេណដយេអយឃលាឃលាត 
 គួរេមលរកស មិនេបៀនេបៀត  ចតថ់ជយូជតិមិនេអយបង់។
 េកមងែតងរតូវករភពកកេ់កដ  មនកររស់េនរសសផ់ូរផង់
 េដយសរមតេចះផគតផ់គង ់  បិតតរមង់រកផលូវលអ។
 េកមងែតងរតូវករចំេណះដងឹ  សងខលនួរឹងបុឹងមនជំហរ
 រស់េនសុខសនដេដយៃថលថនរូ  ពលរដឋនគរគបបផីគត៕់ 

៦៦៦៦៦៦៦៦        េសនហកនងុេលកេសនហកនងុេលកេសនហកនងុេលកេសនហកនងុេលក    

េសនហកនងុេលកជអនទាក ់  អនកលេលងធលាកប់កៃ់ដេជង
 ឈឺអស់ទំងេគអស់ទំងេយង       វេងវងកនងុេភលងេហតណហា
 េសនហកនងុេលកជទរុណ  ដកេ់ទសែសនធងនេ់លរូប
 េពលេរកបរសេសនហ៍ែផអមអសចារយ   រពត់គនាៃថងណ េខលចផសៃរក ។
 េសនហកនងុេលកមនិខុសេភលង         រលដចូចេំបងឆបេឆះៃរព
 េបមិនរតតួចតិតពតិនំកស័យ  បំពនសងខយ័រគប់វយ័េហង ៕ 

៦៧៦៧៦៧៦៧        ចេងអៀតរតឹមផទះចេងអៀតរតឹមផទះចេងអៀតរតឹមផទះចេងអៀតរតឹមផទះ    

ថវីផទះចេងអៀតញតិជុេំន           ែតរសក់កេ់កដកនុងចិនតា 
 តបតិអសញ់តេិផរគបអ់តមា  ជួយយកអសរឥតរំលង ។
 រស់ខវះជំរកេសកេវទន    ផដលល់ំេនជសុខសនដផង
 ញតឯិងេផឯងផុតេសហមង  ផទះតចូកនលងគង់កសនដចតិត ។ 


