
បណដ ពំលី 
ហមឺនមសគឺឲកញ៉ វបុិលរជេសន (មស ) ែតងជពកយកពយ 

 
សូមសំែដងសរស័ពទចបប់េសយយេភទ                  ៃនចមពងសពនេរតេរឿងសន ម 
េកលៀវកល ែកលងែសទងសទ ត់បទសរងគ ម                        រទង់រពះនមរជេឈម ះពលី ។ 
 
ជបុរតអងគអរមិនទពិនេលកិយ                                រគងខសខិមបុររីជធនី 
លបលីបះរគប់ភពែផនែដនបឋវ ី                              សពវទិសទីទវីទវីបសឹងខល ចែរកង ។ 
 
ទងំេទវយកសយង់រទង់អំណច                             ឮែតនមខលបខល ចេសញ រសញប់ែសញង 
រអអស់មិនអចេចញអងគែទង                                រពះអងគឯងពូជពងសវងសឥរនទ  ។ 
 
កលរតូវសររពហមមសរទិធីៃរក                               រទង់យកៃដចប់ជប់េដយឫទធ  
មិនឲយមុតមនសន មអងគ                                          នឹងឲយែសញងនមទទួវីប ។ 
 
ទុកជចបប់សំរប់រល់ទហន                               រតិះេធយកធយនេធវីតមេទមុខណ 
រពះហសដសដ រំទង់កដ ប់ចប់សរថល                           រពះហតថ េឆវងកសរតរទង់េបយេហ ។ 
 
េទសុរគីពសូរយវងសពងសសុរយិ                             នឹងអងគបុរតរត័ន៍េឆមេឆល  
បអូនេអីយចូរមកេអយបងរបេដ                               ដបតិអងគេចនឹងជខញុ ំចរកី ។ 
 
ខំរគងវងសឲយគង់ជចបងចបស់                                យកេតជះដំកល់េលេីកសី 
បតងំចិតតសុចរតិសនិទធភ័កដី                                    ជីវតិៃវថវ យេរកមរពះបទ ។ 
 
កលបននឹងេឡងីគល់ដល់ទវ រវងំ                    បឈប់តងំរបណមយនេកស 
រលំឹកគុណបុណយបទរពះមូលិក                         សឹមយរតកន់ៃផទរពះេរងរទង់ ។ 
 
មយួកលគង់ចគំល់កនុងនិេវសន៍                        កំុបេធវសរបែហសឲយេលីសលង់ 
ែរកងជនួេសដចរតច់រតង់មកយល់យង់                រវងំអងគអូនខល ចរពះអជញ  ។ 
 



 
េធវីជខញុ ំសំគល់ដល់ទីសថ ន                                  ឲយបនតមរពះទ័យរទង់របថន  
េបីរតស់សួរមកចំសឹមវច                                 គិតរតិះរតឲយរតូវទំនងន័យ ។ 
 
ចូលគល់កំុែតងអងគឲយពណណរយ                        ហក់ពយងយផទឹមនឹងអងគេជៀសឋជ័យ 
កំុទូលទស់ផទញ់ផទ ល់ៃនរពះហឫទ័យ                  កំុសំឡងឹេនរតៃនរពះច័កករ ។ 
 
ររីពះចមចរកពងសវងសនរយណ៍                         រពះរបជញ េឈវងឆង យដូចរតន 
កំុបឲយហក់ហសួរជួសរជករ                            រះិរតិះរតឲយរតូវចិតតមហជន ។ 
 
េបីណកចបៃភលេធវីតមកច                              នរណខល ចែសវងផលឲយគិតគន់ 
ជជញជ ីងជញជ ឹងថលឹងចិតតជន                                   ខងណធងន់លន់លុបលលស់ៃល ។ 
 
មយួេសនហ៍សនំសមស័កតិអគគនរ ី                           េនះជទីចំេរនីរកីហឫទ័យ 
កំុបែបរបយេបៀងេមៀងេមីលៃវ                         រពះេជៀសឋជ័យទតយល់ពីភល់ប ។ 
 
ទងំទសីៃនអនកអគគនរ ី                                      េទះឆវលីអេសមកិីននរណ 
កំុបអូនបអូកលូកលលងេសនហ                                េរបៀបចិនដ ថជសនបំវរ ។ 
 
របស់អវីហឫទ័យរទង់សម័រគេសម ះ                            ែថរបស់េនះទុកតមភូធរ 
បទណហមរបមចិតតកំុគិតល                            បសទរទុកតមជខញុ ំៃវ ។ 
 
េបីរទង់េរបសកំុេធវីលេលខីល ងំ                            រះិរវងំេរកយមុខខល ចទុកខភ័យ 
កំុកចេកងេប៉ងៃយៃ៉រកេពកៃន                         កំុកនួៃគកំុេរកធតបកសរត ។ 
 
បថនមយសឲយសមពហូស័កតិ                                កំហុកឹហ៊ក់ឲយហសួពីវសន  
េសលៀករបដប់ឲយសមនឹងកយ                          កំុយរតគន់កយេឆវងសដ ផំស ំ។ 
 
មយួមនេភឿនភ័កតិភុមខញុ ំរជករ                          នឹងរសឡញ់ជគន េរសីឲយសម 
េបីេគរតង់ៗសនងសងអរមមណ៍                           េបីេគេវៀចៗសមឲយសួនករ ។ 
 



 
េបីបង់សីលរះិគិតថនិតថនមស័កតិ                             េទីបចត់ជក់ជហ៊នមនចិតតកល  
េបីគប់ពលគិតលុបបង់ពលណ                     គិតរបហរពលកចឲយខល ចែរកង ។ 
 
េបីេគលអេសមចិីតតកំុគិតកច                                   េបីេគខល ចឱនយសកំុកំែហង 
កំុនេំភឿនេដីរេលងជអនកែលបង                       សេងខបចិតតគិតែរកងរពះេចសដ  ។ 
 
មយួេបីរតូវរជទ័ណឌ ដល់ពន់ដង                       កំុបចងគំនំុគំុកសរត 
កំុែរបចិតតគិតកបត់រពះចកករ                                ខំឧសយហ៍ែសវងផលរបេយជន៍ខលួន ។ 
 
េបីម៉បគល់នេឆព ះរពះភរកត                            កំុែរបេរកយចរចមិនសមសួន 
េនមុខរពះទីនងំរវងំខលួន                                បគល់គនួចសំដ ប់រ៉ប់បញជ  ។ 
 
េបីរទង់រពះេរកធនឹងមុខមរនតី                          កំុស៊យែសមែថមសដីឲយេរកធ 
េទះកិចចករសរេពីសពវនន                          កំុពិតទូលេវលរទង់រពះខញ ល់ ។ 
 
េមីលទំនងលមមទូលសឹមទូលពិត                     បពិនិតយកនុងេរករគប់អមបល 
យល់របីតរបិមរបិយេរបសរកសល            មិនរទង់ខញ ល់សឹមយកេសចកដីែថលង ។ 
 
េបីរតស់សួរបុ៉នម នទូលបុ៉េណណ ះ                     ពកយេរកេនះកំុយកមកេផលីសែបលង 
ែតសដីេរចីនរជួសមត់ភលយភល ត់ឯង                   ពកយែសដងេគមិនសដ ប់អប់អងគប ។ 
 
១េទៀតរពះហររីក័សចរកេពរជ                           េរបសរបទនបំណច់ពលេសន 
ែដលរបកដរបកបឆបរជករ                        កំុឫសយទូលទស់អធយរស័យ ។ 
 
របស់អវីេឈម ះថរពះរជរទពយ                        បេគនរៃគនៃគរប់រះិសពវៃថង 
េទះតិចតចួេហចសដួចជសរៃស                  យកចិតតគិតអល័យដូចផងខលួន ។ 
 
េបីមនអនករបេទសដៃទមក                            កំុេបៀតរកយកមិរតភ័កដីសងួន 
ែតរជបដល់នឹងេកីតអមពល់ខលួន                      បគិតអវីឲយមនួកំុឲយហមង ។ 
 



 
មយួកលចមចរកពងសហររីក័ស                      េសដចកន់ទីដំណក់ឆនួនែផផង 
សឹងរពមេដយរជរថសនំែសនហ៍សនង             កំុេផអៀងផអងម៉ងេមៀងេបៀងេបយែបរ ។ 
 
សថ នណរទង់រពះបញញតតហម                      បរបបរបមចិតតចតំមរកែស 
កំុេភលីនេភលចឲយភល ត់បទបទែបរ                      បគិតែកឲយគង់បណដ មុំនី ។ 
 
េវលមនទ័ពទមសរងគ មសឹក                     កំុបភលឹកឲយភញ ក់េផអីលេយធី 
ចូរគិតៃគែកកុនកល់េភរ ី                               រកទិសទីតងំែតងឲយសង៉ ។ 
 
នឹងរបរពឹតតគិតករសរងគ មជ័យ                     ឲយវងៃវេវះវត់សទ ត់កល់ករណ៍ 
យល់េរទមរទុឌមិនរទឲំយេចមណ           េបីេគគង់េកលៀវកល បេបះទល់ ។ 
 
បថនមចិតតពលផងឲយេសនហ                         នឹងគិតករេមីលេហតុសេងកតផល 
សពទឧបយរសយេដះឲយដឹងដល់             មនករកលគិតែកឲយអចហន ។ 
 
ទងំេនះេហយីែតេដយពយយមពិត          កំុខជិលគិតេរបីេគតងែភនករបណ 
ជចមទ័ពរងំប់ចិតតេរកធថក ន                     នឹងហ៊នខល ចកល ហនឲយលមមលអ ។ 
 
កំុអតួេចះរះិរកែតទីងយ                              ទីណធល យយកកយបតងំត  
ជជតិរបុសេធវីទ័ពទុកនមករ                     ឲយលបលីបញខច យខចរទេួលក ។ 
 
ចូរេមីលែបបយ៉ងបងមនសចចំ                    មិនគិតតងំជីវតិបុ៉នេកស 
មិនគរួសដ ប់គរួសដ យដងួជីវ៉                         មិនគរួសូនយសងខ រកំុអល័យ ។ 
 
បងេផញីែកវតរយុផភរកត១                           ចូររមួរក័សសម័រគេសម ះកំុអៃថ 
រគងរកសគន េទេនរកុងៃរក                        ទងំរកបីរសកំីែហងហនុមន ។ 
 
បែថទសំេរងគ ះសពវសុរយវងស                    េនពីរពងសអងគកមួយទងំពីររបណ 
ផដ េំរសចេលងសររពះអវតណ២              សងខ ររបណបនេទេកីតសួគ៌ ។ 
 



 
 
េទីបបននមេទវជពលី                          េរពះមនទីសចចំជសពវរគ 
នឹងេតជះសរនរយណ៍ជយួនពំហ៍         បនេសយសុខសួគ៌សរមនតចិតត ។ 
 
សុភសិតពលីពីបុរណ                             េនះចំណនែមនេហយីែតរបគិត 
សធុជនទញ់ទល់នឹងពិនិតយ                     េទីបគិតែករគន់ងយពិចរណ ។ 
 
ខញុ ំជហមនឺេឈម ះមសឈល សេឈលៀតគិត     ចងលិខិតរបឹតែរបែកលិខ 
ទុកជចបប់សរមប់ខញុ ំរជករ                      មិនវតិថ រេរពះេទីបេរបីហវកឹសន ។ 
 
េនះេបីខុសេបីខតបទបទកដី                      សូមរបណីផល ស់ែកែរបសុនថន 
ឲយែតរតូវែតរតង់គណៈកលន                           ទុកជបនជែបបបណដ អឺំយ ។  
 

ចប់ចប់ចប់ចប់បណដ ំបណដ ំបណដ ំបណដ ពំលីពលីពលីពលែីតែតែតែតប៉ុេណណះប៉ុេណណះប៉ុេណណះប៉ុេណណះ    


