
កពយចបប់្រសី - ្របពនធ៧្របេភទ  
 

មួយេ ត្រពះពុទធ    េទ ន ចហុំត    ថរភីរយិ  
មន្របពីំរេ ម ះ    បួនេនះចិត្តជ   បីេនះេម   

ចិត្តខូចងយ យ។ 
ឯ្របពនធជ     ឯកេឈម ះម -   ភរយិដូចម្ដ យ  
ឈឺឆ្អ លកូនខ្លួន    ែរងសងួនមិន យ   មិននឹករ យ  

ចិត្តច ំ ណិត ។  
កូនទុកខេទសេម្ដច    ខ ត់្រកេ្រចើនតិច   ខឹងខុសខូចចិត្ត 
្រពត់្របស់យូរលង់    ពុំបង់ែបកចិត្ត   គង់ចចិំត្តគិត  

ឈឺឆ្អ លកូនេ ម ះ ។  
្របពនធ គប់    ឈឺឆ្អ លប្ដីខជ ប់   ចិត្តចកំន់េកះ  
ដូចម្ដ យ្រស ញ់    កូនេពញពីេពះ   េ ្របពនធេនះ  

ៃថ្លឥតផទឹមដល់ ។  
្របពនធជទ្វី     េឈម ះេ ទសី-   ភរយិដូចកល់  
ខញុនឹំងអមច ស់   េ្របើ ស់ខ្វ យខ្វល់  ចមត់ទប់ទល់  

ទមងន់បេ្រមើ ។  
មិនមនទេំនរ    េទះមច ស់ យេជរ   អត់ឱនស័រេពើ  

មែតបងគ ប់    ្របញប់ចង់េធ្វើ   ចិត្តពុំេសើេវុ ើ  
េចៀស ងេ្រកធ ។  

្របពនធ អត់    ឱនអងគអណំត់   ខ្ល ចប្ដី ម   
ដូចខញុ នឹំងមច ស់  ខ្ល ច ស់ធន   ្របពនធេនះជ 

្របេសើរសុខសូនយ ។  



 
្របពនធជ្រតី     េឈម ះភគិនី-    ភរយិដូចប្អូន 
្រស ញ់បងពិត    លអិំតលអូំន    ទទួលដបូំន-  

មនមត់ពកយបង ។  
ផ្ដ ច់ផ្ដួលែតមួយ    នឹងចងជ្រតួយ   ចិត្តចបំណំង  
ពំនក់ពំនឹង     ពក់ពឹងបុ៉នប៉ង   ែតនឹងអងគបង  

ឥតៃម៉ទីៃទ ។  
្របពនធ ចូល    នឹងប្ដីមួយមូល-   ចិត្តជប់ ល័យ  
ដូចប្អូននឹងបង  ចចំង ្រស័យ   ្របពនធេនះៃថ្ល 

មធយមេពកពិត ។  
្របពនធច ្វ      េឈម ះេ សខ-   ភរយិដូចមិ្រត- 
សំ ញ់្រស ញ់    អស់អញេពកពិត   េសមើខ្លួនេសមើចិត្ត  

សម័្រគេ ម ះចិន្ដ  ។  
េបើមិ្រតេទបត់    សងប់សងួតមុខមត់   ទុកខទន់ទយ  
េឃើញមុខមកបន  ចិត្តក ន្តេ ះ    ្រសស់្រសួលភ្រក្ដ  

និរទុកខេ កេ  ។  
្របពនធ ចិត្ត    ្រស ញ់ប្ដីពិត   គម នកនុងគម នេ្រក 
ដូចមិ្រតនិងមិ្រត    ចងចិត្តជប់េន   ្របពនធេនះេ   

ឧត្តម្រកមន ។  
សែម្ដងភរយិ    ទងំបួនសឹងជ   ្រក្រសីេធ្វើបន  
េបើ្រសី គិត  ផចង់ចិត្តសន្ដ ន   ្រស ញ់ប្ដី្របណ 

ដូចធម៌េទ ន  ។  
 



 
េ កថ្រសីេនះ    ឮេករ ្តិ៍ពីេ ះ    ទួេទនន  
េបើអស់ជីវតិ  េនឋិតសួគ៌    េចៀសចកចតុ - 

បយបបទុកខភ័យ ។  
្របពនធពំុជ     េឈម ះវធក-    ភរយិដូចៃន  
ស្រតូវចចំង     េទសផងសព្វៃថង   ្របពនធចៃ្រង  

ប្ដីមនែតទុកខ។ 
េបើប្ដីខុសចិត្ត     គម ន ណិត   េខរខឹង្រចអុក  
ចចំងេទសប្ដី   ្រសដីកិកកុក    ឲយមត់ឲយមុខ  

ស ងេ ្ហ ះេវ ្ហើយ ។  
សុខទុកខ ទំ ំ   េមើលបំ  ំ  េនេសង ម្រពេងើយ  
ពុំជួយទុកខភ័យ    េ ះៃដកេន្ដើយ           ្ល ប់េ យរស់េ យ  

គម នចិត្តេម្រតី ។  
េចរភីរយិ     ្របពនធពុំជ    លបលួច្រទពយប្ដី 
គម នចិត្តករុ     េម ្ត ្របណី    របស់្រទពយអ្វី  

លក់ចយអស់ធួន ។  
អយយភរយិ     ្របពនធពុំជ    តេមកើងែតខ្លួន  
េចះែតេ្របើប្ដី     ឥតបីមនសងួន   េធ្វើឫក នួំន  

ទុកប្ដីដូចខញុ  ំ។  
្របពនធទងំបី     ធ្ល ក់េទអវចីិ    រងទុកខដណំំ  
កនុងខទះេភ្លើងេក្ដ     យូរេនេ្រក ម្រក ំ  េ្រពះចិត្តខ្លួនធ ំ 

ជងប្ដី ម  ។  
 



 
 
ឯ្របពនធបួន-     មុខេនះគួរសងួន   យកជភរយិ  
នឹងេកើតរបស់  េករ ្តិ៍យសសក្ដ    េថកើងពូជពង  

េ យសុខេថរឋិត ។  
សែំដងបរយិយ    ភរយិទងំ យ   ្របពីំរចរតិ  
ទងំជួទងំជ    ពណ៌នេពលពិត   ែចងចប់ពិនិតយ  

មអតថគថ ។៚ 
 

្រពះ ជនិពនធៃន ្រពះបទសេម្ដច្រពះហររិក ម ឥស ធិបត ី្រពះបរមេកដ្ឋ (្រពះអងគដួង) ្រទង ់

និពនធចបេ់្រសចេនៃថងេ រ៨៍េ ចែខមឃ ឆន រំក នព្វស័ក ព.ស ២៣៨០ (គ.ស ១៨៣៧?)    

កល្រពះអងគមន្រពះជនមគ្រមប ់៤១ ្រពះវស  
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