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១.បពិមហារាជ   ទរទើសរទង់អំណាច   អទ ច្ ើញទសេចស្ដេ ប់ 
ទំនឹមទំនង    ទនះទហាងជាចាប់   ទុកជាសណាេ ប់ 

នននរជនជាតិ។ 
នរអូនកណា    នឹងចូលទៅជា    វររាជមានយ 
ទសនាមន្ដនេី    កវជីាអាទ៍    ទរៀនចាប់ជាខ្នន ត 

តតទុកទរៀងទៅ។ 
បទរមើរពះបាទ    រពះបរមនាថ    អធិរាជចមទៅ 
ឱយសមឱយលមម   នឹងកសរាទៅ    ឱយទ ើងគាល់ទវវ  

អនកជាអមាច ស់។ 
មួយទនាះរពះអងគ   កសរាទរទើងរទង់   រគងនផៃទរោមរោស់ 
គួរមានមទនារមយ   សុខសមទស្ដមនស   ទរៀនឱយចាស់ណាស់ 

រតង់ចាប់ទនះណា។ 
៥.អស់មុខមន្ដនេ ី  ទោយរពះបាលី   នាសតិរាជា 
ទបើមុខមន្ដនេ ី   ពំុពិចារណា    នឹងកសណិការា 

ពំុតលងទ ើងទហាង។ 
តបតិមុខមន្ដនេី    ទសនាបតី    ពំុទោយកនលង  
ទោទោចង់បាន   បំពានរាស្ដសេផង   រាស្ដសេរងឹទដេ ទហាង 

អងគឥតអាស្ស័យ។ 
រាស្ដសេដូចមចាឆ     មនេីទសនា    ដូចអង្គគ នន 
ទបើទរបើជាទដេ     នរកទរដវទិៅ    រាស្ដសេរងឹទកើតភ័យ 

អងគឥតពំនាក់។ 
មន្ដនេីទោធា    បីដូចពយគា    និងពស់ពពាល ក់ 
រអីស់មន្ដនេីផង    ចរចូលនឹងពឹងពាក់   កសណិតរបជាយកខ 

យង់ឥតករណុា។ 
មួយ កុបុតត ំ   នាសតិធនំ    បទបតនលថា 
ទបើមានកូនោច   កំណាចទ ើយណា   សឹងវនិាសរបា- 

កដគឺសនាេ ន។ 



១០.មួយកុភូមំ    នាសតិមធំ    វនិាសធនធាន 
ទៅភូមិអារកក់ ទនាះ  នឹងទកើតមាន    ពាធិទបៀតរបាណ 

ពិតពំុរបនព។ 
មួយកុទគ ំ     នាសតីវជំិ    បតនលទនះនន 
ទៅផៃះអារកក់    នឹងទកើត ឺនន    របាជាា ញាណទញយយ 

អាប់ឥតមងគល។ 
ទកើតទករ េអ៍ាប់យស   ទោយនូវពាកយមនុសស   ទគទដើរមកយល់  
ទ ើយទគដឹងថា   ផៃះអារកក់សល់   ទកើតអពមងគល 

ទោយពាកយទគថា។ 
ឯសុមន្ដនេ ី   ទោយអាថ៌បាលី   វឌុ្ឍរិាជា 
ទបើមុខមន្ដនេ ី   តមនមានរបាជាា    ដឹងអស់អពា- 

ស្ស័យរគប់របោរ។ 
តរមង់មហាកសរត   ទស្ដយរាជសមបតេ ិ  ទកសមកានេភពោរ 
អស់រាស្ដសេមណឌ ល   សលកបរពិារ    សឹងអស់រង្គគ ល 

ដល់តិចទ ើយទហាង។ 
១៥.ឯសុបុតត ំ   វឌុ្ឍកុិលំ    ថាទបើកូនផង 
តមនមានគំនិត    លអឥតឯ មង    សឹងចំទរ ើនបង 

បអូនស្ដច់សនាេ ន។ 
ឯសុភូមំ    វឌុ្ឍធិនំ     ថាទោះភូមិស្ដា ន 
លអទ ើយទនាះនឹង   ចំទរ ើនធនធាន    ស្ដរទពើនឹងបាន 

ដូចចិតតរបាថាន ។ 
ឯសុទគ ំ    វឌុ្ឍវិជំិ     ថាទៅរគឹហា 
លអទ ើយទនាះនឹង   ចំទរ ើនរបាជាា     ស្ដរទពើរបាថាន  

ពិតពំុករម។ 
ទោះអនកផងទដើរ   ទគសឹងសរទសើរ   ថាផៃះទនាះលអ 
ចំទរ ើនសួសេ ី   ចំទរ ើនមាត់ម-   មនុសសផងទគរ- 

ទសើរផៃះទនាះនន។ 
ចាប់ទនះរតោល   សូមរពះភូបាល   បរមកសរតិយ៍នថល 
រទង់រពះតំរះិ    រតិះទោយញាញទញយយ  ទុកកនុង ឫទ័យ 

ជាចាប់ទៅទហាង។ 



២០.បពិតរពះបាទ   រពះបរមនាថ    ទលើសទោកនលង 
ជាតិជាឥសូរ    កំពូលរាស្ដសេផង   រពះអងគជាចបង 

ឯងឥតផៃឹមដល់។ 
យករពះរបាជាា     យករពះញាណថាល    តថលងរពះទោបល់ 
ទរតករតិះករមាប   អនកបាបកំ ល់   ឱយនីរពយសន៍សល់ 

បានដូចរបាជាា ។ 
ទុកខរាស្ដសេោំងឡាយ   កនុងទរដបនាៃ យ   សពវរពះមារា 
រពះឱសនបណាេ ំ    ទុកទលើសិរស្ដ    ទមងន់អាជាា  

ទលើរាជមន្ដនេី។ 
បពិតមហារាជ    ទរទើសរទង់អំណាច   ទចស្ដេ រទិធី 
អទ ជ្ ើញទសេចស្ដេ ប់   ជាចាប់គមពីរ    សពវរពះទវណី 

ថកល់ទថកើងចំទពាះ។ 
បីៗអស្ដរ    បីៗឥតោរ    បីៗសូនយទស្ដះ 
ទមេចទវអស្ដរ   ឥតោរដូទចាន ះ    ទមេចទវសូនយទស្ដះ 

ទទទៅឥតទរតើយ។ 
២៥.នាទវអស្ដរ   មានរទពយឥតោរ   ពំុទធវើបុណយទ ើយ 
ពំុសងគុណទគ    អនកឯទទៀតទ ើយ   ញាតិឯងជាទរតើយ 

ពិតពំុទស្ស្ដចស្សង់។ 
នាទវឥតោរ    ចំាសីោចារ    ទមាះឥតពាកយរតង់ 
ចិតតចង់បានបុណយ   ពំុរបណិប័រតន៍សងឃ   ចង់យសបានអងគ 

ពិតពំុឧសា ៍។ 
នាទវសូនយទនាះ   លឺធម៌ពិទរាះ    ពំុស្ដេ ប់ធមាម  
យល់រកិតយរកមចាប់   ពំុស្ដេ ប់រកឹតយជា   ដឹងរពះធមាម  

ធំុទធវើបរសុិទធ។ 
បីផគង់ទសនហា    រសគាប់ពិស្ដ    កំុទភលចទ ើយទហាង 
សំទណរសំនួរ    ស្ដកសួរទសន ៍សនង   ឧតាតទនះទហាង 

ពំុបង់ទ ើយនន។ 
៣០.នាផគង់ភរោិ   រណាេ ប់រគឹហា    ខ្នជ ប់ខជួនរបនព 
ទោះរទពយរបស់   អរមស់ទុកនដ    រកាសំនច 

ពំុទធាល យទ ើយណ៎ា។ 



នំាទវផគង់បុរត   របនពបរសុិទធ    ឱយទរៀនស្ដស្ដស្ដេ  
សិលបោរទពើគាប់   ជាចាប់អាាម     អរឱយភរោិ 

ដូចទោយចិតតថាវ ត់។ 
បីៗ ីនលកខណ៍   បីៗ ីនស័កេ ិ    ីនសូសេីថាវ ត់ 
ទមេចទវ ីនលកខណ៍    ីនស័កេិបង់បាត់    ីនសូនយទទៀងោង់ 

ន័យទនះទស្ដតទហាង។ 
នា ីនលកខណា   សរទសើរអាាម     ឯងទចះកនលង  
ទពាលឥតទគស្ដេ ប់   សូរស័ពៃស្ដសង   ចូលស្ដា នអនកផង 

ឥតទគស្សដី។ 
នាទវ ីនលកខណ៍   ស័ពៃគងលឺជាក់   ឥតស័ពៃទភរ ី
មានមហាកសរា   ឥតមានកសរតី    មានរាជធានី 

ទ ើយគាម នបនាៃ យ។ 
៣៥.នា ីនសួសេ ី  ល័កខណ៍ផៃះអរបិយ   ភូមិទស្ដតរសំ្ដយ 
ស័កេិសឹងពំុជា    ោរាទទៀបឆ្ងង យ  និមិតតសកនុោយ 

អងគឱយអរបិយ។ 
បីៗបាត់សនិទធ    បីៗបាត់មិតត    បីបាត់ពនលឺ  
ទមេចទវបាត់សិនទធ   បាត់មិតតទមរតី    ពនលឺរសមី 

បាត់បង់ទនាះណ៎ា។ 
នាទវបាត់សនិទធ   ទពាលពាកយខុសចិតត   ខសបិទខសៀវទជរថា 
ទធវើមុខអារកក់    កុ ក់ជាស្ដ    ទ តុទនះទោកថា 

បាត់សនិទធិពំុមាន។ 
រន័ីយបាត់មិតត    ទពាលពាកយពំុគិត   សតាសងស្ដន 
នាស្ដា នលំទៅ    ពំុទៅមកថាក ន    ខចីរពទយបង្គខ ន 

មុខពំុឱយយល់។ 
នាបាត់ពនល ឺ   តភលកពិតពំុភលឺ    ពំុយល់បរបូិណ៌ 
ឥតស្ដច់ឥតញាតិ   ស្ដេ ប់ស័ពៃស្ដេ ប់សូរ   ពិតពំុបរបូិណ៌ 

វញិ្ញា ណឯងអាច។ 
៤០.បីបាត់ខុនណាង   បីៗបាត់ជាង    បីៗបាត់របាជា 
ទមេចបាត់ខុនណាង   បាត់ជាងឯងអាច   ទមេចទវបាត់របាជា 

ោំអបីទនះណ៎ា។ 



នាទវបាត់ខុន   ណាងទនះជាមុន   ស្សីមានលកខណា 
ពំុស្ដេ ប់អមាច ស់    យប់នថងទ ើយណ៎ា   ខលួនចាស់រពឹោធ  

ស្សដីទ ះទឡាះ។ 
របីាត់ជាងជាតិ    ទធវើោរឥតខ្នន ត    ពំុទស្សចោរទនាះ 
វាតតងឱយស្ដអ ត   នឹងខ្នន តសូនយទស្ដះ   ពំុរតវូចំទពាះ 

នឹងកបួនចាប់ទ ើយ។ 
នាបាត់របាជារបុះ   ោលជំនំុទនាះ    ទសងៀមស្ដង ត់រពទងើយ 
ពាកយពំុស្សដី    តិរ ាយិឥតទរតើយ   ពំុទសពគប់ទ ើយ 

មារោទអរបិយ។ 
បីៗបានរស    បីៗសបបុរស    បីៗពនលឺ 
ទមេចទវមានរស   សបបុរសទមរតី   ពនលឺរសមី 

ចាយតចងចរចា។ 
៤៥.ទោះមានរសោល   ទសពទស្ដយអាហារ   មានរសពិស្ដ 
អនកមានសបបុរស   កបរសវាចា    តមនមានភរោិ 

មារោទរបនព។ 
រសីបបុរសិ្ដ    របកបលកខណា   មានធម៌ទស្ដតនន 
ស្សដីនូវអាថ៌    ជាធម៌ឈ្លល សនវ   គាល់អមាច ស់នថល 

មានពិចារណា។ 
រពីនលឺទនាះ    ោល ូបបាយទឆ្ងព ះ   ទទៀងទទើបទោោេ  
ទពាលពាកយនូវអនក   មានរពះរបាជាា     របកបភរោិ 

របណិប័តន៍សពវោល។ 
បីៗ ិនទហាច    បីៗរតទមាច    បីៗស្ដធារណ៍ 
ទមេចទវមិនទហាច   រតទមាចឥតោរ   ទមេចទវស្ដធារណ៍ 

ទស្សចស្ស្ដយទចញទហាង។ 
នាទវ ិនទហាច   អស្ដរអទស្ដច៍    ខលួនទលល ទធវើឆគង 
គប់នូវអនកផឹក    របមឹកស្ស្ដផង    របពនធទស្ដតទហាង 

ស្សដីមាោ។ 
៥០.នាទវរតទមាច   រតទមាចកទណាេ ច   កតណេ ងកំរពា 
ឯងមានរទបៀប    ឥតទរបៀបអនកណា   ឥតបុរតសងនួោង  

រតទមាចទស្ដតសល់។ 



នាទវស្ដធារណ៍   មានទរពៀងឥតោរ   បំតបកកិចចកល 
របពនធឫសា    អាាម ទុព៌ល    រងឹរពតួបំណុល  

ទលើខលួនទទៀតកូវ។ 
បីៗស្ដមានយ    បីអនេរធាន    បីៗអាស្សូវ 
ទមេចទវស្ដមានយ   អនេរធានកូវ    ទមេចទវអាស្សូវ 

ពាកយទនះទោកថា។ 
នាទវស្ដមានយ   សង់ផៃះនាស្ដា ន   ទទៀបផារពំុជា 
គប់នូវអនកពាល   ស្ដធារណ៍ទមាហា   របពនធទនាះណ៎ា 

ទរចើនបំណុលទៅ។ 
រអីនេរធាន    សង់ផៃះនាស្ដា ន   ទនាះទៅជិតផលូវ 
ខលួនតរងអរបិយ    មានកេីអាស្សូវ    របពនធទនាះកូវ 

របមឹកស្ស្ដផង។ 
៥៥.នាទវអាស្សូវ   សង់ផៃះជិតផលូវ    ធាល ទនាះទស្ដតទហាង 
តមែទកមកពំុជា    មាត់រងឹកនលង    របពនធទនាះទហាង 

ទគតលងទទៀងខមី។ 
បីៗបរទោក    បីៗពំុទថាក    បីៗទោកិយ 
ទមេចទវបរទោក   ពំុទថាកទនាះកេី    ទមេចទវទោកិយ 

គួរដឹងទស្ដះស្ដ។ 
នាទវបរទោក   រករគនូាទោក    ដ៏មានរបាជាា  
ខលួនទស្ដតពំុខជិល   ចំាសីលោវនា    ចិតតថាល សោធ   

ពំុតដលោច់ទ ើយ។ 
ទនាះទវពំុទថាក   រការបាណទោក   ដំណឹងខលួនទ ើយ 
អងគុយខពង់ខពស់    ទថកើងយជាទរតើយ   ភរោិគាប់ទ ើយ 

រតកូលនថលផង។ 
នាទវទោកិយ   ពំុយល់ឯងកេី    មានចាប់ទស្ដតទហាង 
ពាកយទពាលសតា   ចរចាឥត មង    ពាកយពីទរាះផង 

ស្ដនេសមស្ដទរ។ 
៦០.បីៗរបាសទោក   បីៗថយទថាក    របាសទោកុតតរ 
ទមេចទវរបាសទោក   ថយទថាកពំុប-   របូិណ៌ទោកុតេរ 

ឱយពិចារណា។ 



នាទវរបាសទោក   ស្សដីថយទថាក   ពាកយទនាះពំុជា 
ខលួនឯងតំអឹង    ពាកយរងឹម ិមា   យល់ចាស់រពឹោធ  

ពិតពំុរបណិប័តន៍។ 
ទថាករបាណទពកណ៎ា   ទុរយសអស្ដរ    អងគុយថយោេ ត់ 
អាហារថយផចង់   បរមងុពីមាត់    ទនះទហាងទោកោត់ 

ទវថយទថាកទហាង។ 
ររីបាសទោកកូវ   គួរទនាះពំុរតូវ    ទោយធម៌ទំនង 
យល់សងឃឥតចិតត   របណិប័តន៍សងឃផង   សីលោនទនាះទហាង 

ពំុស្ដគ ល់ទ ើយណ៎ា។ 
មានតតបំបាត់    ជីវតិសពវសតវ    ឥតមានទមាត  
ទវរបាសទោកកូវ   គួរទៅឯណា    មានពនធបីរបា- 

ោរអកុសល។ 
៦៥.រពះអងគមហាកសរតិយ៍  ទស្ដយរាជសមបតត ិ  រគងរាជបណឌ ល 
ទរ ើសរកទសនា    ឱយជាសុខពល   ទ ើយនិងតំកល់ 

សនងរពះទនរតន័យន៍។ 
រកឡាពាសធំ    ជាទមកងជំុ    ោរសន្ដង្គគ មជ័យ 
ស្ស្ដល់រកអនកណា   ទចះអធាស្ស័យ   មានរបាជាា នវ 

ស្ដគ ល់រគប់រាជោរ។ 
ស្ដគ ល់ទោសស្ដគ ល់គុណ  ស្ដគ ល់ទរោយស្ដគ ល់មុន  ទដើមចុងកណាេ ល 
ស្ដគ ល់បាបស្ដគ ល់បុណយ  ស្ដគ ល់ធងន់ស្ដគ ល់ស្ស្ដល  ស្ដគ ល់របាជាស្ដគ ល់ពាល 

ស្ដគ ល់ខ្នល ចស្ដគ ល់ហាា ន។ 
ស្ដគ ល់តិចស្ដគ ល់ទរចើន   សង្គវ តរកទវ ើន    ស្ដគ ល់អត់ស្ដគ ល់ឃ្លល ន 
ស្ដគ ល់ទវៀចស្ដគ ល់រតង់   ស្ដគ ល់ភូតស្ដគ ល់តមន   ស្ដគ ល់ដីស្ដគ ល់តដន 

ស្ដគ ល់នរពស្ដគ ល់រាញ់។ 
ស្ដគ ល់គាប់ស្ដគ ល់ខុស   ស្ដគ ល់ស្ដល ប់ស្ដគ ល់រស់   ស្ដគ ល់ឈលះស្ដគ ល់ចាញ់ 
ស្ដគ ល់បាញ់ស្ដគ ល់ទបាះ   ស្ដគ ល់ទោះស្ដគ ល់ទដញ  ស្ដគ ល់ចូលស្ដគ ល់ទចញ 

ស្ដគ ល់បាត់ស្ដគ ល់មាន។ 
៧០.ស្ដគ ល់តឹងស្ដគ ល់ធូរ  ស្ដគ ល់ឆ្ងប់ស្ដគ ល់យូរ   ស្ដគ ល់ ូលស្ដគ ល់ទខៀន 
ស្ដគ ល់ទដើរស្ដគ ល់ទដក   ស្ដគ ល់ទស្សកស្ដគ ល់ឃ្លល ន  ស្ដគ ល់បង់ស្ដគ ល់បាន 

ស្ដគ ល់មានស្ដគ ល់ខសត់។ 



ទបើមានកងវល់    កលិយុគមកដល់   ទគរបាប់របាកដ 
បាកំុទឆ្ងតឆងល់    វលិវល់រនធន់    កំុផសូរយូររត់ 

តំអក់តំអឹង។ 
កំុទរចើនវទងវង    ងទង្គងងទងង    មមីមមមឹង 
កំុទរចើនរបទូសេ    វងឹរសូរបឹុង    កំុខជិលរពឹំង 

តតងទដកនិរោ។ 
កំុទោភចង់បាន   រទពយទគបំពាន    ពនលឹកទស្ដះស្ដ 
កំុទរៀនកំណាញ់   សវិតស្ដវ ញឫសា   ពំុស្ដគ ល់ោចជា 

ពាកយទពចន៍រទទគាះ។ 
កំុទលងជាតលបង   រពឹំងយល់ទឈវង   ពាកយពំុពីទរាះ 
ស្សដីឱយោច់    ឱយទស្សចឱយទស្ដម ះ   កំុទធវើទ ះទឡាះ 

សទស្ដះអនៃង។ 
៧៥.កំុទធវើទ ងហាង   កំុអួតកំុអាង    ខុសកេីបំណង 
កំុទរចើនរកតអល   របត លទលងលង   ឱយទរៀនរតងរង  

នូវកេីអំណត់។ 
អនកណាអាចស្ដគ ល់   អាចដឹងអស់អាថ៌  ជាក់ជាងរបាកដ 
ទធវើោរសន្ដង្គគ ម    ពាោមចំ ុត   លឺទករ េរ៍បាដក 

ដូចរពះរាមា។ 
ទសេចផ្ចច ស់អសុរ   អស់ឥតសំណល់   ដល់មួយទ ើយណា 
ទបើបានសណាេ ប់   រកមចាប់ស្ដស្ដស្ដេ    ទុកអងគអាាម  

ទីនទរគប់របាណ។ 
រចីាប់ទនះណា    ទបើអនកឯណា    យកទុកឱយបាន 
កនុងអងគអាាម     ជាសណាេ ប់របាណ   អនកទនាះនឹងបាន 

ជាអងគជារបាជា។ 
ទបើអនកឯណា    បានទមើលអកខរា   ថាឱយស្សលួទស្សច 
ជួយជួសទសចកេី   អស់អាថ៌ទសចទរគច   ឱយោនបនេិច 

កំុទសើចទ ើយទហាង។ 
៨០.ជួយតកឱយរតូវ   តរមង់តរមូវ ទោយនូវគនលង 
ជាចាប់បុរាណ   ពិតពីទរពងទហាង   ឱយរតវូបំណង 

ទរពងរពឹទធបុរាណ។ 



ទសចកេីទនះណា   និោនអស់អាថ៌   ចប់បរបូិណ៌បាន 
ទនះទហាងជាចាប់   សណាេ ប់រគប់របាណ   ឱយឱវាទោន 

និដធិតំចប់ទហាង។ 
 
                                  (នថងទី២៥ ឧសោ ២៥៥៥/២០១១) 

 
 


