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សំរង់ចបប់េលប កថមី
1
 

បទកកគតិ 

ែខេចរតឆន ចំ   ចតវ ស័កក   កគិតកពយថមី 
េលកចបប់របេដ  កូនេចរបុសរសី   តូចកតីធកំតី 

ចូរសត ប់រគប់គន ។ 
ដបតិមនុសសឥឡូវ  យកខុសជរតូវ   យកឆកួតេធវជ 
អេំពអរកក់   ឡិកឡក់លីល   រពេហនពនពរ 

អងមសអងរបក់។ 
អងេរពលអងរបជញ  អងេកងអងកច  អងកប់អងចក់ 
អងេជងអងៃដ   អងវយអងធក់  អងគុករចវក់ 

អងម៉សីុនកត់ក។ 
  អងសុទធែតខុស   កូនេអយចចុំះ   អងេនះមិនលអ 
  អនកគិតេអយលអិត  ដបតិរសុកេលករក  របមណតណំ 
      តេទៀតេទមុខ។ 
      _ _ _ _ _ _ _ _ 
  អនកេជឿពកយចស់  េជឿចេំអយណស់  កុេំធវបពំ 
  អនកហ៊នែសបកដច  អនកខល ចែសបកជ  មនុសសេចរេប៉េបៀរ 
      កុយំកខលួនេបៀត។ 
  េឃញបញកេគលអ   េទះបីមនរក   យកេគជញតិ 
  គួររប់អនកេរក   េផអនកឯេទៀត   រប់េរ សមរយទ 

សុចរតិរតឹមរតូវ។ 
  េរៀនបទេរៀនបទ  កុេំកងហួសខន ត  កុភំល ត់ហួសផលូ វ 
  កុេំភលនេភលចែម៉   កុែំរបហួសឪ   េឃញចស់សក់សកូវ 
      កុសូំវេមលងយ។ 
      _ _ _ _ _ _ _ _ 
  កុជំិះកុជំន់   េសម ផទីអចម៍មន់  ពកយចស់ឧបម 
  បុរណេហផទី   ពីរបីរបករ   កុសីុំរតង់ណ 
      ជុះដក់រតង់ហឹនង។ 
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  សច់សរេលហិត  កុផំតួលេផតកផតិត   ផតួចេទសេកតបតឹង 
  អពុកែផតផត  ំ   ចូរចេំចះថលឹង   សច់េថលមសួតឆអឹង 
      និងែសបកខងេរក។ 
  សច់សួតកនុងខលួន  ទុកេសមបងបអូន   របពនធកូនេច 
  សរៃសនិងែសបក  ែចកជញតិេផ   ខញុ រំសីខងេរក 
      ជេសម អចម៍មន់។ 
  រសីខញុកំដំរ   េបេឃញរូបលអ   កុលំលូកលន់ 
  កុលួំចលបេលង   ែរកងមច ស់េគទន់  កុភំប់កុភំន់ 
      អប់អន់អតម ។ 
  េបអនកមនយស   មនសកតិខពង់ខពស់  គប់នឹងរជករ 
  េធវធេំធវថី   មរនតីមនរត   រពះហលួងឧកញ៉ 
      សលកុងសយ៍ី។ 
  េចះចបប់បរងំ   កុេំភលចសចច ំ   កតតញញូ ខនតី 
  កុេំឆមងហួសមឌ   េភលចញតិរបុសរសី  ជនុំំកត់កតី 
      យកឧេបកខ ។ 
  កុកំន់សីហេល   កុកំន់េលេភ   េទសេមហ 
  កុជំក់អេភៀន   កុឃំល នផឹករស   កុសំអប់ខងណ 
      សចច យករតង់។ 
      _ _ _ _ _ _ _ _ 
  កុដុំតេអយេកត    េបេឃញគន េខល    របជញ គន ខលី 
  កុឃំល នរបក់របុស  បនតុះខងរសី   េបកន់ចបប់ថមី 
      កុេំចលចបប់ចស់។ 
  កុេំដៀលអនកែរស   រតកូលឯងែខមរ   កុែំរបរកលស់ 
  រកេលកេឃញគុណ  ទន់ភលន់សពំះ   កុេំធវអនកណស់ 
      កុតំមះអនករក។ 
  អនកកុេំភលចគុណ   រគូេលខនពវនត   រគូសូរតអកសរ 
  កុចំប់ៃដទញ   គនំប់ងក់ក   កុជំែជកត 
      េសមមិតតសឡំញ់។ 
  ររសតរត់ចូលរជក  សួរសកេទមក   កុេំអឯងអញ 
  ពកយពុំពិេរះ   េគេកតមួកន ញ់   េគេដៀលផច លផច ញ់ 
      អនតរយេករ តtេឈម ះ។ 
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  កុេំឆមងអងបុណយ  រសដីេអយទន់   េពលពកយពិេរះ 
  ខលួនអនកនឹងេថកង   នឹងេឡងសកតិយស  កុេំឆលៀតនេំឈល ះ 
      ញុះញង់អនកធ។ំ 
  កុសំអប់អនកតូច   េបេឃញគន ខូច   គួរគិតរបមុ ំ
  េទសគន តិចតួច   ផតួចេឡងជធ ំ   ែផសងពូតជដុ ំ
      ផលុ េំឆះជេភលង។ 
  កុេំភលនេភលចខលួន   េចះសសន៍ចិនយួន  កុេំចលែខមរេយង 
  កុេំធវរកអឺត   កុេំពតកុេំពង   កុពំក់ែសបកេជង 
      ចូលវតតេលកសងឃ។ 
  េដះមួកដក់ឆ័រត  េអនកយរបតិបតតិ  លអុំតេអនអងគ 
  កុសីុំតមឃល ន   កុហ៊ំនតមចង់   កន់ចបប់រសុករហវងស ៍
      កុបំង់សសន។ 
      _ _ _ _ _ _ _ _ 
  រជយហលួងពីមុន   រកសីុែរកពុន   មនរកតមភ័ពវ 
  រជយេលកឥឡូវ   រតូវខេំអយញប់  ែតខជិលេរចនជប់ 
      េខន ះេជងេខន ះៃដ។ 
  តងំពីឆន ចំ   ចជំតណំ   ទនិំញេឡងៃថល 
  ចងកបនិេអយតឹង  របឹងកុសំៃំច   សញជឹ ងយប់ៃថង 
      កុេំអយរកខសត់។ 
  េបចង់រសលខលួន  េរៀនសូរតេអយមួន  េអយមេំអយសទ ត់ 
  កុេំចះសទ ក់េសទរ   លងីេលងឥតបទ   េបេចះរបកដ 
      របក់រត់តមេហ។ 
  កុថំនមកលំងំ   កប់ជីកចូកចងំ   កុថំរងេកត  
  េរៀនអវីេអយឆអិន   កុេំអយេខល ចេឆ  កុេំដកែតេខល  
      រកេរកសណត ប់។ 
  េបលងង់េអយេចះ  រកេរៀនតរំះិ   រះិរកតរំប់ 
  ឥរនទីយ៍េឆវងសត  ំ   កុចំេំគរបប់   េរៀនសតីេរៀនសត ប់ 
      េរៀនេមលេអយែសតង។ 

េកតមកជមនុសស  ទងំរសីទងំរបុស  មិនែដលេចះឯង 
េបរកេអយមន   វញិញ ណេចះែរកង  គិតរគប់កែនលង 

កុេំដកែតរក។ 
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កុបំលន់កុលួំច   កុខំ ជិលកុខូំច   កុហកឆូវឆ 
េបករបសយករបក់  រចវក់ជប់ក   កន់មរយទលអ 

សុចរតិរតឹមរតូវ។ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

កូនេអយធរណី   េបតមគមពីរ   ែដលេលកសែំដង 
កុចំង់បនធ ំ   របមុែំឆវលែឆវង   កុេំលកដីឯង 

លបដក់ែរសេគ។ 
អេំពអរកក់   មួយចេំរៀកសក់   ធល ក់េទនិរេយ 
បចចុបបននេលកិយ  េកតកតីវយេជរ   មិនែដលសុខេទ 

េរពះដីមួយហតថ។ 
កុជួំញចង់ទស់   ខូចខតរបស់   អស់រទពសមបតតិ 
ចង់គង់របេយជន៍  េអយេចះរបយ័តន  ពកយឪមួយម៉ត់ 

េអយគិតមួយេម៉ង។ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

កុខំល ចែតរក   េធវបញកមិនលអ   េរចនេកតរឱសថ ន 
រែអករេអក   បត់ញតិសនត ន  ឥតេគរប់អន 

មនែតេគសអប់។ 
កន់បញកេអយខពស់  េអយេខពមពកយេឈល ះ  េទបបនជគប់ 
យកេឆតដក់ខលួន  េរចនមនេគរប់   េបខលួនឥតរទពយ 

កុធំល ប់ហ៊នខចី។ 
រគប់ករសរេព   ចេងអរកេញជ រ   កនត ងំេតលអី 
រនស់រេទះ   េគេសះរកបី   េបបនជខចី 

ខចីរបក់េគទិញ។ 
យកមករកសីុ   ែខមួយែខពីរ   សងរបក់េគវញិ 
របស់បនេយង   ជេជងជួញេចញ  ឯរទពយេនះមិញ 

េពញជរទពយឯង។ 
កុខំចីេគេរប   ែតមួយដេំណ រ   មិនយូរអែងវង 
ជួនជបក់ែបក   ជែជកទស់ែទង   សងេគមិនែលង 

ចស់ផល ស់ជថមី។ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

កូនេចរបុសរសី   រករបពនធបតី   េអយរករសុកជិត 
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េបរករសុកឆង យ   េអយមត យពិនិតយ  េអយរតឹមរតូវពិត 
ពូជពងសវតរ។ 

កូនេអយអនកច ំ  កុេំជឿែខឆន  ំ   កុេំជឿតរំ 
ពកយកបួនតរំយ   េកតពីមនុសសចរ  ពីដូនពីត 

ចរតមសគំល់។ 
អនកេជឿែតពូជ   អបូំរធល ប់ខូច   វខូចេរៀងរល់ 
ពូជមនវមន   ពូជទល់វទល់   កុសលអកុសល 

េយងេមលមិនជក់។ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

េរៀនរតប់អនករបជញ  េបចង់ឈនះកច   យកសលូតសងកត់ 
ចង់ឈនះមនុសសខឹង  េអយខរំបឹងអត់   វេជរវហត់ 

វសបថេលងខឹង។ 
ចង់ឈនះអសុរស   សតីេលងេឡះេឡះ  កុេំធវជដឹង 
េយងសតីរតង់ណ  េអយចរំតង់ហនឹង  េឃញបញកេយងរងឹ 

ខល ចេយងខងេរកយ។ 
ចង់ឈនះកណំញ់  រកេដរកដញ់   សុអំវីមិនេអយ 
េបបនចណីំ   ហុចវញយៗ   តិចេដយេរចនេដយ 

កនុងែតវដឹង។ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

េបមនុសសែរកទូល  មកេនចណូំល   េញះញស់េធវញតិ 
េអយេមលលកៃល  កុយំកខលួនេបៀត   វទូលេទេទៀត 

អសរឥតករ។ 
ចណីំចណុំក   េបេអយសីុចុក   េអយេដយេមតត  
កុេំអយេជឿខចី   ែរកងខុសសនយ   េកតទស់កលណ 

េរ ែរករត់បត់។ 
មនុសសគម នកែនលង  ខុសពីមរយទឯង  មិនរបុងរបយ័តន 
តមទន់តឹងទរ   វខឹងេកត កត ត់   គុគួំនេដយសង ត់ 

បភំល ត់ឯងបន។ 
េហតុេនះគួរគិត   គួរកូនពិនិតយ   ចបស់សឹមរប់អន 
គួរេអយសឹមេអយ  គួរខនេអយខន  ដបតិពកយបុរណ 

មនពីរចែំណក។ 
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ចងទុកជកបួន   ចិតតលអរកខលួន   េនះពកយមួយែប៉ក 
មួយេទៀតចិតតលអ   មិនរកយូរេពក   ឆន េំនះឆន ែំសអក 

កនុងែតនឹងមន។ 
ចិតតលអរកខលួន   ចទុំកជកបួន   ជកបលនិទន 
េឃញអនកទុរគត   កសំត់អត់ឃល ន   មិនសគ ល់េពះេវៀន 

ហ៊នេអយេជឿខចី។ 
េទទរមិនេអយ  តឹងេតឿនញយៗ   ខឹងបតឹងេកតកតី 
ខតទងំរទពយចស់  អស់ទងំរទពយថមី   សគមេគរកបី 

រវល់កតីខនែថ។ 
ចិតតមួយលអេទៀត   េមរតីជញតិ   សដំីខចីែរស 
បនរសូវសីុសកប់   រតលប់កច់ែក   រលំងឆន ែំខ 

ដកហូតមិនបន។ 
ឯងបតឹងវត   កតីទល់ែតរក   អស់ឆន ងំអស់ចន 
របស់ក៏ខត   របរក៏ខន   ដឹងអស់ប៉ុនម ន 

ទរំចំញ់ឈនះ។ 
រទពយធនអវីៗ   ចងករេជឿខចី   េមលមុខេអយចបស់ 
កុេំចលចបប់ែខមរ  កុេំភលចចបប់រពះ   តមែតរបទះ 

របទញសងខង។ 
ចចំិតតកណត ល   េបនឹងឈឺឆអ ល   សបបុរសេមលយ៉ង 
េរៀនសលូតេអយរបជញ  កចកុេំកអងកអ ង   ែរកងេរគះសណំង 

េខម ចខងវសអប់។ 
លអរកមិនយូរ   ែសវងេរៀនរករគូ   សូ៊កុសំត យរទពយ 
រគូវយកុខឹំង   េអយរបឹងខផំគ ប់  េចះមនតសយសពវ 

រតលប់ជមន។ 
ធមមតអនកេចះ   អនកែសវងចេំណះ   េចះដបតិខេំរៀន 
ឆល ក់គូរកបូកបច់   សច់សិលបរេបៀន  អនកខសត់អត់ឃល ន 

េរពះចិតតអរកក់។ 
ខូចខិលលងង់េខល    រគូេជររបេដ   ខឹងលបសឡំក់ 
រេបញរបុញ   ភូតភរកុហក   សូ៊បលន់លួចឆក់ 

មិនខេំធវែរស។ 
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អនកបលន់អនកលួច   ឆក់បនតិចតួច   បនរគន់េបែដរ 
ដល់េគេឃញមុខ  រតូវគុកេរចនែខ   អរកក់ដល់ែម៉ 

ខូចេករ តtដល់ឪ។ 
ចង់ខពស់បនទប  ចេចងចង់លភ   ែរងបត់ធនេទ 
ពកយពីបុរណ   េលកអនតរូំវ   បញកមនុសសឥឡូវ 

រតូវតមតរំយ។ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

ៃហកូនេចេអយ   រកលប់អស់េហយ  មិនដូចដូនត 
េភលៀងជន់ែខរបងំ  រងំែខវសស   ឆន វំករក 

រតីស័កេនះឯង។ 
រេនចផលគុន   រកពីមុន   ឯកស័កជក់ែសតង 
កនុងេខនតផលគុន   ជន់រគប់កែនលង   ទងំេគទងំឯង 

េធវែរសបនផល។ 
ឆន េំរងឆស័ក   វសិខេភលៀងធល ក់   ពីរេរចសគំល់ 
យប់ៃថងអទិតយ   ងងឹតពយុះខយល់   េភលៀងជន់លិចថនល់ 

េពញវលតូចធ។ំ 
េពញអូរេពញេរជះ  េដមេឈទបខពស់  រលុះរល ំ
បញសសរីសុកេយង   រេលងទងំគុមព   េទបរគប់វផតុ ំ ់

ផតួចដុះជថមី។ 
ឆន ចំរកុរជូត   រងំរងីរហូត   រគប់ឆន ទំងំបី 
េកតទងំជងំឺ   សល ប់មនុសសរបុសរសី  ខលេថះអស់ភ័យ 

េធវែរសរសូវបន។ 
េភលៀងឆន មំសញ់   រលីងកបលរកញ់  រតូវតមបុរណ 
កកតិកជន់វល   រលសពវសមសន  អនកសទឹងប៉ុនម ន 

រលួយរសូវអស់។ 
ដច់ថនល់ខនេដរ  រជករេគេរប   ទងំចស់កេំលះ 
មែមរងកមម   បញច េំករេកះ   គម នអវីសីុេសះ 

ដច់េពះកសណិកសយ័។ 
ែខេចរតឆន វំក   រសលះពពក   េកតមនសម័យ 
ជេហតុអសច រយ   សុរយិលង ចៃថង   ឧតបតចៃរង 

េឃញសតវអវីេហះ។ 
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ពីេជងេទតបូង   ចស់េកមងេមលរចូង  បនេឃញទងំអស់ 
េមលមិនសគ ល់ជក់  ធល ក់ចចំេនល ះ   បត់ឈឹងសូនយេសះ 

មិនដឹងេទណ។ 
  កលមុនេនះមក  ែខបុសសឆន វំក   េលងមនអជញ  
  មនែតេមរសុក   វស់ែបងរកល   ដីមួយហិត 
      រសូវែសសិបថងំ។ 

រងវ ន់េមរសុក   រតូវហូតមួយទុក   ដប់ជូនបរងំ 
េទដល់ប៊ុយរ ៉ូ   បងហូ រដក់ឃល ងំ   ពូជពីរកនត ងំ 

ក៏ជប់ពនធែដរ។ 
គម នធូរគម នតឹង   កូនេអយខរំបឹង   ជតិឯងជែខមរ 
េកមងរបុសជទំង់   េនកនុងឪែម៉   រជកររបិតែរប 

ថេអយបង់របក់។ 
កូនេចរបុសរសី   េកតមកេលដី   ខរំកលុយកក់ 
បនេហយខរំបឹង  ផសគំន ទុកដក់   រគន់ទិញេសលៀកពក់ 

បង់ៃថលរជករ។ 
ភរទបទឆន ចំ   ចប់េគេខម ស   ដុតែដកេបះរត 
ដល់កុរជូតឆលូ វ   តរូំវយ៉ងណ   នឹងេកតអសច រយ 

រហូតរល់ឆន ។ំ 
នគរេថកងែបលក   សបបយែតែភនក   កនុងចិតតរងកមម 
កូនរបុសបណត ច់  កុេំភលចបណត  ំ   កបបសសូរតថន  ំ

រតីមុែំលងេថក។ 
ដូងសល អេំព   អបំិលសកររសូវ   មនេទមនមក 
មនចុះមនេឡង  ររសតេយងលមមរក  លមកេរៃលលក 

គួរយកគួរខន។ 
កបបសនិងថន  ំ   គួរដស់ដីដ ំ   េធវៃដឯងបន 
កុអំងខជិលេពក   កុេំដកឈប់ខន   កុេំចលបុរណ 

ែម៉ឪដូនត។ 
ដីេករគេគក   កុអំងខជិលេជក   េទេឈង កចិនផសរ 
កូនេចរសីៗ   ខេំរៀនេធវករ   េបគម នរបជញ  

មនមត់េចះសតី។ 
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េអយសួរចស់ៗ   េរៀនេបះកបបស  េថពចមូរសឡីំ 
េរៀនកូតេរៀនករ   រតសរពត់រៃវ   ហូលេគមគតកតី 

កុបំីចេនល ះ។ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

តងំពីឆន ចំ   ករអវីរកៗ   ខេំរៀនេទចុះ 
ទន់មនចស់េន  សគ ល់រតូវសគ ល់ខុស  ចស់សល ប់រេលះ 

គម នមនុសសេចះដឹង។ 
រកសីុេអយញឹក   េដកយប់រលឹក   រតឹកបនិេអយតឹង 
េបភញ ក់កលណ  កន់ករកលហនឹង  កូនេអយខរំបឹង 

ទងំរបុសទងំរសី។ 
រេមៀតសលឹកៃរគ   ជីរេមទសខទឹមខញី   មនដីដចុំះ 
ដេំដមអវីៗ   ចណីំរគប់េឈម ះ   េរគឿងសីុែឆអតេពះ 

ជុះេចលទេទ។ 
ជុះទិសខងេជង   ជុះដក់ដីេយង   កុជុំះដីេគ 
កុជុំះដក់ផលូ វ   រតូវមត់េកមងេជរ   ដីសល់ទេំនរ 

លមមរមត់ជុះេទ។ 
សក់មួយជដប់   េរជៀតសិតេអយសពវ  កុេំអយសល់េន 
េបរបជញ រក់   ចក់ចិតតេអយេរជ  ដេំចកអេំព 

ដូររសូវអងករ។ 
េកតមកជមនុសស  មួយរពួយចង់រស់  មួយរពួយចង់លអ 
ពីរេនះជធ ំ   វនេំអយរក   ចជំតណំ 

តជទនុំក។ 
មនុសសមរយទមិនបុិន  កូនេនខញុចំិន   េរពះមត យឪពុក 
េធវែរសមិនរតូវ   គម នរសូវជរងុក   កូនេអយចទុំក 

េនះមុខេមរក។ 
េមមួយជធ ំ   កេំលះរកមុ ំ   េសលៀកពក់ចង់លអ 
េបបនែបបេខម    ថេនែបបស   េទបរគន់អន់រក 

រតដរចង់េថកង។ 
រកលប់នគរ   រងឹរតឹេកតេចរ   េរចនេឡងេរចនេឡង 
ពលរងឹរកេអត   េចតេមុតេចតេមុង  រកដសយ៉ងេសតង 

ចយរែហកេនៃដ។ 
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របក់ចស់អស់េទ  េរពះមនុសសឥឡូវ  ឧតបតចៃរង 
ជតិែខមរែរបេភទ   រកែឡតរកៃឡ   រកលស់សសន៍ៃសយ៍ 

សពវសតវនន។ 
ជតិែខមរែរបខុស   រសីែកលងេធវរបុស   របុសែកលងេធវជវ  
យកបតីរបពនធ   មិនសគ ល់មីងម   បុណយទនករងរ 

កប់គន ឥតែរកង។ 
លងង់បញកេធវេចះ   េគចងរតេដកេសះ  របុសៗដុះែសនង 
រសីពក់អវខលី   របុសពក់អវែវង  សរុងេហៀរែកង 

េធវឯងអនករគន់។ 
កន់ចិតតសីហេល  េសះទឹមនឹងេគ   ចក់េហ៊លន់ៗ 
រកសីុមួយៃថង   ចង់បនមួយពន់  បរេគជល់មន់ 

ចក់កប់ជប់គុក។ 
រែីលបងេបៀរេប៉   េរចនេទជេចរ   របកសហមទុក 
ចូរកូនរបយ័តន   របេយជន៍េទមុខ  ចជំទនុំក 

តណំកូនេច។ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

េដរផលូ វកណត ល   រសលញ់សនិទធសន ល  ឈឺឆអ លេដយពិត 
មគគផលសីលទន  ឈនចូលេអយជិត  យកធម៌ជមិតត 

មិនឥតអេំព។ 
មនុសសមន ក់េរចនេឆត  េរចនគម នេគេកត  ឈឺគម នេគេមល៍ 
សល ប់ឥតេគរពួយ  េគជួយទងំេសទរ   មិនែដលេឡងេល 

រចមុះចុះេរកម។ 
កូនេចរសីៗ   រកមុសំវខចី   េរៀនេឆតេអយលមម 
របុសេសមែម៉ឪ   ឆូវឆរបេលម   េមលរូបេមលេឆម 

កុរំពមេដយងយ។ 
កុកំនិចកនក់កន ញ់   េបចិតតរសលញ់   កុេំចញនិយយ 
េបសអប់កុបំតឹង   េបខឹងកុធំល យ   កុេំរះកុរំយ 

កុងំយេធវសនិទធ។ 
កុេំដររបប់េគ   កុអំងអួតេជរ   ែរកងរបុសឈឺចិតត 
េនេអយែតនឹង   កុរំវល់េធវសនិទធ   របុសនឹងអណិត 

គិតចូលដណតឹ ង។ 
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េបែម៉ឪេអយ   េមលមុខេមលេរកយ  អរកក់េខម ឆអឹង 
របែកកេដយសង ត់  កុខំល ចមត យខឹង   េកតមកកូនតឹង 

ពិបកចយណស់។ 
កុឃំល នចណីំ   កុខំល ចអត់បតី   កុភំ័យខល ចចស់ 
េមលមុខឯងផង   កុេំរ សឥតខម ស   ខលួនលអរសលះ 

មិនខវះេគសតី។ 
េបបនជខូច   ទន់េផមេនតូច   ែខពីរែខបី 
រេវៀសេឆលយរបញប់  របប់គន រសីៗ   កុលំក់េធវអវី 

កនុងែតេគដឹង។ 
កុមំយេបះរកូច   មរយទេចះែតខូច  មត់េចះែតខឹង 
េគថរតង់ណ   េជរេគរតង់ហនឹង   េជរេហយខរំបឹង 

យកថមសងកត់។ 
រលំយរលូំត   អរកក់ែតគូទ   អួតលអែតមត់ 
មនេគេឃញចបស់  មនះរងឹហ៊នសបថ   េទសេនះនឹងភល ត់ 

ធល ក់េទអវចី។ 
េចរកចលងង់េខល   របជញរបមរបេដ  េហបរជិករសី 
េមបកច់េគ   សល ប់ពីរសល ប់បី   រលូំតកូនខចី 

េសមរលំយរពះ។ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

កូនរបុងរបរពឹតតិ   ករេករ តtេអយជិត  គនិំតេអយឆង យ 
េកតមកជែខមរ   កុែំរបែកលងកល យ   ធមមតសបបយ 

វែតងេអយទុកខ។ 
េអយទស់េអយែទង  ទស់ែតមន ក់ឯង   ដល់មត យឪពុក 
រឯីេរឿងេទស   មនែតពីរមុខ   មួយេទនរក 

មួយនេលកិយ។ 
េលេភេទេស   េកតពីេមេហ   រល់រូបរបុសរសី 
គួរកន់េមតត    កតតញញូ ខនតី   េនះគឺបលី 

េទកន់បរេលក។ 
ពកយពិតរបេដ   េអយអស់កូនេច  របរពឹតតិេរៀនយក 
កូនណមិនេរៀន   កូនហនឹងមរយទេថក  នឹងធល ក់រជុលរជក 

កនុងចតុរបយ។ 
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ធេំរសចេនសលូត   សុខខលួនរហូត   ដរបែវងឆង យ 
ខនតីអណំត់   សងកត់កនុងកយ   ជតិជនទងំឡយ 

ករំកន់បន។ 
េចះេហយមិនដឹង  ចិតតេនមនះរងឹ   របឹងរកកមមដឋ ន 
រកធម៌មិនយល់   ខជិលខវល់ឈប់ខន  បេនទ សបុរណ 

ថគម ននិសសយ័។ 
របីបនិងបុណយ   មនចិតតជមុន   មត់ជបចច័យ 
នចុំះនេំឡង   ពីេជងពីៃដ   សនសសំពវៃថង 

េឈម ះេហសណំង។ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
   
 
 

  
 
 

 
 


