
 

កំណាព្យ  ម នោសនចេ តោ  

 
 

 

 

នសេហាបរសិុទ្ធ  

 

ស្សីឆោមល្អតាំងពីក្រព ាំ 

ភ័ក្តររ ថ្ក ាំឆថក ើងឆរើតជាសក្មស់ 

ព្ក្ពសូក្តជាកាយល្អឥតឆ ច្ ោះ 

សាបអស់ចិតរខ្ក ាំជាយ វៈ។ 

កាយឆោយល្ហ ជាវាឆោ 

ចរឆោរររឆសេហឆ៏ ើញរសម ី 

ដូចទ ាំឆ ើញោវសង នួឆបតី 

ឆមក្តទីាំឆនៀមក្តវូវន្ទា ។ 

ឧ ប នៅសង្ហា  
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មិនហ៊ា នសូមឆសេហ៏ផ្កក ផូរផង់ 

លួ្ចឆមើល្មិនក្តង់ ា្ ចោវ ម្ ស 

ព្តថប់ដឆងា ើមចិតរក្ាល្ក្ាស 

ោសូរពារយាសតបសាំឆនៀង។ 

ថាផ្កក យល់្ចាស់ចិតរប រស 

ចិតរឆសាម ោះក្សឡាញ់រ លាបពិត 

ព្តផ្កក ចូល្មាប់ជាចាប់រ ច្ទធ ៍ 

ក្តវូសាងចរ ច្តក្សីក្រប់ល្រខណ៏។ 

 

ន ើងឆៅឆរមងចិតរបរ ច្ស ទធ 

កាយចិតរពិសសុ តជាឥសសរៈ 

ឆសរភីាពមានរន កងឆលារៈ 

រសម ីអរក ៈ1ជួយបាំភា ឺ។ 

ផ្ល វូក្តវូតមឆររ រ៍ឆៅពិសី 

ឆៅក្សីក្រព ាំផ្កក មានទង 

វងាប ក្តីឆល្ើបងគង 

ព្ម៉ែឱគាត់រងឆៅឆល្ើឆពក្ជ។ 

តតចិតររឆមាា ោះធាត ជាក្ពាន 

                                                      

1 អរក ៈ, ក្ពោះោទិក្ត។ 
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ចិតរចង់បាំពានរបួ នសាក្តសារ  

ឆ ើញឆោមក្សីល្អ លួ្ចឆសេហ 

រ លាបជីវារន កងជីវ ច្ត។ 

លួចចិតរបរ ច្ស ទធផ្កក ក្រព ាំ 

គាម នស ាំរ លាបក្រហមល្អ  

ឆក្ពាោះធាា រ់ខល នួក្ាណជាោសរ 

ឆសេហ៏រ លាបល្អាត់សាម រតី។ 

 

ញញឹមៗគាម នចឆមា ើយ 

ព្តមិនក្បឆងើយរន កងព្រវព្ភេរ 

ន្ទាំឲរឆមាា ោះកាន់ព្តព្ក្សរ 

ឆសេហ៏ចង់ព្វរចិតរររការពិត។ 

ញញឹមព័នធចិតរមិនរំឆោោះ 

រ៏មិនានក្បស់ទ រខប រស 

ចិតរក្បសុច ោះាញ់ឆោមសក្មស់ 

ឥតឆ ច្ ោះបាំផ សបឋមឆសេហ៏។ 

ស្បតិព័នារ លាបជាឆសេហ៏ឯរ 

ជាឆសេហ៏យ វៈចិតរពិមល្ 

ក្បសុពឆនចរព្ល្ងរវល្់ 
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នរៈស ទនរ 2ជាឆររ រ៍ចាប់។ 

ញញឹមមិនឈប់ជាធ្មមជាតិ 

ជាធាត ឫសជាត៍ក្សីព ាំង្ហ 

ន្ទាំឲឆថន3ឆសេហច៏ិតររាំក្ពា 

ក្កាបកាយឆសេហឆោមប ាា ។ 

 

នកល ើចាំអរថាក្បសុរាំសារ 

ចិតរចង់សិកាខ របួ នសាសង 

រូសងារដូចអូននឹងបង 

រន កងបាំណងក្តងពារយភេរឆសេហ៏។ 

តត ា្ ចឆក្រៀមក្រមសណរ ាំចិតរ  

ឆោយរតឹឆរើតទ រខរន កងឱរា 

មិនដឹងព្ថាងអវ ីជាមួយផ្កក  

ក្ាថាេ អីផងឆពល្ឆ ើញភក្តររ។ 

នកល ើឆសើចឆ ើញក្បសុដឆងា ើមភាាំង 

ឆភាចភាា ាំងឆវវងសារ ាំអនា ោះសា 

ឆពល្ឆ ើញប ាា ពីចមាា យ 

ជិតោា យព្ល្ងដឹងផល វូក្តវូឆដើរ។ 

                                                      

2 នរៈស ទនរ , មន សសមានការអប់រំល្អ ។ 
3 ឆថន, ឆារ។ 
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លង់ល្ ោះចង់ជួបឆៅពិសី 

ព្តចិតរឆបតី ា្ ចរ លាប 

មិនឆាល្ឆនក្តមរក្បសុថាក ន 

ជាឋានឆមាទន្ទរមួឆមាហៈ។ 

 

ន ើរកាន់ព្តឆបៀតរ លាបក្សី 

ចិតរមានឆសរសីល ក តឱរា 

ខល នួស្ក រឆក្ពាោះឆរារសឆងេរា 

រាតតាតោប់រា៉ា រាងកាយក្បសុ។ 

គឺឆរារឆសេហផត ចួគាម នរានរ  

ជិតោា យដូងផ្កក ភ័យខ សគាេ  

ឆៅព្របរក្ពួយ ា្ ចក្សីព ាំង្ហ 

ឆររាមិនបត រូក្បក្ស័យព្ភេរ។ 

ស្ពួ្យឆសា ើរដឆងា ើមផ តមាច ស់ចិតរ 

ក្សីរិតថាក្បសុគាម នទាំនង 

ឆដើរតមប ាា ជាអេរក្រង 

រ លាបមួយទងដួងចិតរព្សត។ 

ព្ិលាសសីង នួាញ់ដូចក្ពួញ 

រាំនរ់ទាំនួញចិតរហមឈាន 

ឆជើងក្បសុទ រពល្ព្ល្ងហ៊ា ន 
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ឆាោះមួយជាំហនឆដើរឆៅម ខ។ 

 

កាយក្សីខិតកាន់ព្តមរជិត 

ពាំនិតរឺឆោក រខល នួប រស 

ឆោយសល កតជាំហរចិតរនិតយឆសាម ោះ 

ឆក្ពាោះាញ់សក្មស់វរ់ោញចិតរ។ 

ស្សឡាញ់អវ ីឆមាោះផ្កក ក្រព ាំ 

ឆពល្ឆៅឆទៀប  ាំពារយឆពចនឆ៏សេហ ៏

ព្ភេររំពពសា ងឆ់ម ចង់ព្ក្ប 

ទិសព្បរររក្សាីាំងក្បភា។ 

ឆោ4ក្សីឆចញពីឆោមរបូ 

បឆន្ទា រនូតជាធ្មមជាតិ 

ររ ឹបផ្កក រហឹមឆពល្ក្ពឹរក្ពាង 

បរសីព្ក្សរឆក្ចៀងឲក្រព ាំ។ 

នៅព្របរក្សីឆវៀបឈឺរន កងឆពាោះ 

ពិតឆក្ពាោះចងរ់បង់រា ិនភាា សង នួ 

រនធ ក្រអូបនួនពីផ្កក ឆទព 

និឆវទន៏ព្ភេរទន់ពឆភាៀរក្សី។ 

                                                      

4 វោ, រសម ី ឬ សក្មស។់ 
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ចង់សរ ីររក្សីមានលួ្សាាំង 

បន្ទា រន្ទាំងជាវាសន្ទ 

ហមសារាិ5ចមទវិនា 6សងារ 

អូនបងភរា7ជាភររ ី។ 

ចំណីឆសេហក្បសុនិងក្សី 

សាំដីដាំណូរចិតរនិងចិតរ  

ព្តរមមអវ ីមានពីអតិត 

មិនោចក្បឌិតហួសរាំរ ច្ត។ 

កុលាបក្តច់ផ តពីម មព្ភេរ 

មិនានរំព្ល្រចិតរឆមក្តី 

គាម នផសស8អវ ីឆសាោះសទធិក្តនា ិយ9 

ជាររ ីសងេឹមមានខា ឹមសារ។ 

នសេហបរ ច្ស ទធនិក្តរន កងចិតរ 

វាផរិតឆៅជាប់ដួងោរមមណ៏ 

ឆោោះញញឹមក្សីគាម នារមា 

នឹរនួនចង់ឆោោះរន្ទាំងឆសេហ៕៏ 

                                                      

5 សារាិ, សនាន្ទ។ 
6 ទវិនា , ជារូ។ 
7 ភរា, មហ បូចាំណ។ី 

8 ផសស, សញ្ញា ។ 

9 សទធិក្តនា ិយ, ឆបោះដូងមានឆមតរ ។ 


