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ឧប សៅ សង្ហា  ការចងចាំ  ២១ សមសា ២០២០ 

 

ការឧទ្ទសិ 

កំណាព្យន េះ សរនសរឧទ្ទិស ចំន េះ ខួប ទ្ី ៣០ ឆ្ន ំ ន  អា ហ៏

ព្ិ ហ៏ របស់ខ្ញ ំ  ិង ភរយិា  ូវ នសចកត ីនសនហា របស់នាង ចំន េះ 

ស្វា មី ព្ព្មទងំ នសចកត ីព្សឡាញ់រងគ ំ របស់ខ្ញ ំ ចំន េះ ព្ ិតា1។ 

នាង ជា ឧត្តមភិយា  ិង ម្ចា ស់ដួងចិត្ត របស់បត ី។ ន ើង រមួគ្នន  

កស្វង ព្រួស្វរ នៅកន ញង នសចកត ីសុខស្វមញ្ញ  តត្ ន រនព្ញ នៅ

នោ  សុភមងគល នលៃថ្លៃ ។ សព្មស់  ិង ចិត្តតអែម របស់នាង ជា 

កម្ចៃ ំងត្ស ូ  របស់ខ្ញ ំ កន ញង ឆ្កជីវតិ្អនាៃ   ព្បកប នៅនោ  

ឧបសរគ  ព្រប់តបបយា៉ា ង។  ខ្ញ ំ នលើក កមបងអ់ញ្ញល ីសំព្េះ ព្ព្េះ  ូវ 

អស់នទ្វតា ព្រប់ ស្វស ជ៏ាត្ិ សូមឱ្យនាង ចាកអុត្នោរ ចនព្ង 

គ្នា  លាប់  ិង រកា នសន ហ៏វសុិទ្ធ ន  រូ ព្បណីព្ីធមាជាត្ិ របស់

ន ើង ឱ្យបា រង់វង់  ិង អសង សូមជួប នាង ព្រប់ៗជាត្។ិ 

 

ភូងផ្កា ស្នេហ្ច៏សំ្ ោះភរយិា 

 

 

1 ព្ ិតា : ភរយិា។ 
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ពន្លកសសេហ៏ 

 

នព្រន់រីធរមជាតិ 
 

បងជួបព្សីជាផ្កា    ម្ច ចិនាត នសនហ៏នលើសង  ួ 

                          ជាវាសនាចងរមួ   នៅកន ញងសួ ជីវតិ្ព្រង។ 

នៅកន ញងចាប់នសនហា   ម្ច ត្ណាា នលើព្សីវង 

                          អគ បួបាត្នដព្ីរព្ត្ង   សមភ ីប៉ាងកបងក់ៃ ិ  ួ ។ 

 

រ ធភា កន ញងឱ្ទ្ា    ជាសួរ៏ឋា ព្សីសង  ួ 

គ្នា  ផ្កា ណាអាចធួ    នធៀបកន ញងសួ បុសា។ 

ផ្កា នអើ ព្សឡាញ់នមៃេះ   ចង់តត្នបេះនព្ េះព្បាថ្លន  

ទ្ុកជារូនសនហា   ម្ច ផ្កា ស្វៃ ជាស្វកស។ី 

 

ផ្កត  ំកយតាមវានយា   ថ្លចិត្តនទរចងភកត ី 

ជាសចាៈនមព្តី្  រូ ឹងព្សីតាមទ្ំនា ។ 

ថ្លបងជួបទវត្  ់  វាសនាកត់្ទ្ុកដូចទ  

អូ បងជារូព្ ង   មិ អាចវាងកន ញងជាតិ្ន េះ។ 
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ព្ព្ហាលិខិត្ចងរមួ   អល វូបព្ងួមបព្ង រេះចិត្ត  

នអា ព្កងនសនហ៏ វចិិព្ត្   នសនហ៏នស្វា េះចិត្តគ្នា  អវស្វ ។ 

ព្សីនបើកហញរទ្័ នាង   នអញើសំន ៀងនសនហក៏ំស្វ ត  

ចិត្តបងឱ្យក្លៃ ហា    នៅកន ញងឋា តស សបា ។ 

 

ព្័ ធសីម្ចវាសនា   ភូមិនសនហាបដនិលាម2
 

ចិត្ត ិងចិត្តនៅនព្ក្លម   អំណាចនឡាមនសចកត ីនស្វា េះ។ 

វាចាន ៃ្ ើ តាមខយល់   នាំកៃ ិ ត្ ់ម្ច សព្មស់ 

សមបរ រព្សតអមព្សស់   នហាេះមកនព្បាេះចិត្តចាញ់នសនហ៏។ 

 

ោមកបង់បុណយនព្ព្ងឈ្ងប់   ព្បចី3រល់ស ទ ចូស្វធ4
 

ស្វធុនអា ចិត្តស្វែ ត្  ស្វធុផ្កត្5ទ្ទួ្លនសនហ៏។ 

នៅនអើ កុំសងស័    តកវចរនណបងលនមតលរ 

លិរភាព្គ្នា  តក   ដូចដីតព្ស ិងវារ។ី 

 

ោមរង់ចាំព្សនីលៃ   នរៀងោល់នលងតាមស ា 

មួ នាទ្ី ឺត្យាព្តា   មក ីយា6ដួងចិត្តបង។ 

រលឹកណាស់បអ  ូព្សី   ោលោ់ព្ត្ចីិត្តតត្ងអសង 

 

2 បដិនលាម : ជាបដិភាព្, នៅវញិនៅមក។ 
3 ព្បចី : កិ. ទក់ឆ្ា ត្់ធល ញងរល់តអៃស ទ ចូ។ 
4 ស្វធ : រុ. សនព្មចព្បនយាជ ៏។ 
5 ស្វធុផ្កត្ : លែ , តដលព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ 
6  ីយា : យា ី។ 
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ចង់ជួបព្សីជាហងស   ចង់ព្ត្កងនទ្ព្ធីតា។ 

 

លែ ន េះនព្ញលែកន ញង   សុបិ សល ញ េះកន ញងអារមាណ៏ 

ចិត្តបងតស បារមភ   ខ្លៃ ចសំណំនសនហរ៏បា ។ 

កន ញងនព្លរង់ចាំអូ    ខ្លៃ ចបាត្់សូ យនព្ េះឆ្ង  ក្ល  

ក្ល  ិងចិត្តនៅឆ្ង     ខា េះឧបា ផ្កត រំឭក។ 

 

សូមផ្កត តំាមវានយា   គ្នា  នទនស្វកន ញងចិនាត  

នអញើរលឹកគ្នា  នព្បេះឆ្   ព្បឱ្បផ្កា កន ញងសុបិ ។ 

ព្សឡាញ់គ្នា  សងស័    គ្នា  ជលស័ 7ជព្មេះកៃ ិ  

រនាធ ទ្ឹកអប់អតិត្   កន ញងដួងចិត្តនព្ត្ៀមចាំនៅ។ 

       

បាំណះ8កាយ 

 

នុភរងគលរិរល 

 

7 ជលស័  : ជលស្វ, សមុព្ទ្។ 
8 បំណេះ : រូតដលប៉ាេះគ្នន ។ 
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ន ើងបា ណាត្់ជួបគ្នន    បំណេះព្គ្នក្ល តកបរក្ល  

ន ើញភក្តកតបងសបា    ដូចទ្ ា ន ើញព្ព្េះតខ។ 

ហរទ្័ នសនហអូ៏ មៃ ឹង   ចិត្តតលងលៃឹងចាបផ់្កត តំអត 

ថ្លព្ប រសព្ត្វូតត្តល   នករ ត៏នៅតកបរនៅ វសុិទ្ធ។ 

 

ព្សឡាញ់នឆ្ម ិងចិត្ត   ក្ល នៅជិត្ឮវាចា 

ព្នីោេះអា ីព្សីណា៎ា !   ចិត្តណាស់ស្វចងន់អាបនៅ។ 

ក្លលសិសិរៈម្ចស9   ព្ុំអាច សនលើកំនៅ 

ព្បាណ ិងចិត្តហាងនៅ10   ប៉ាងនអាបនៅម្ចា ស់ចិនាត ។ 

 

នព្ល ិយា នៅន ៉ៅ 11   ចិត្តហានៅហតាា បង 

រំកិលោក់ត្ព្មង់   នលើនដព្សស់ចរនណ។ 

នោលព្បឱ្បហត្ាន ើង   ព្ីនលើនភៃ ើងនសន ហ៏នព្កនព្ក 

នព្ េះតត្ ួ លែងនលៃ   អតល់ត្នមៃជាអមត្ៈ។ 

 

 

9 សិសិរម្ចស : តខរងាខ្លៃ ំង។ 
10 ចិត្តហាងនៅ : ចិត្តឆ្គ ំ គ្ង។ 
11  ិយា នៅន ៉ៅ  :  ិយា ោ រកគ្នន ។ 



7 

                                           ឧត្តមភរិយា 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការចងចាំ  ២១ សមសា ២០២០ 

ជលន ព្ត្កន ញងតភនក   ដូចនព្ព្ជតរក កយស ា 

ថ្លអូ អតល់នសនហា   នសា ើនវហា ិងព្សុធា 

តកវតភនកព្សីផ្កត បំង   អូ  ិងបងរូគ្នា   រ 

ព្ុំម្ច ចិត្តនវទ្នា   វាសុោ12ច ទនព្ញបូណ៏។ 

 

នៅនអើ ព្សីចំណា    បងក្លៃ ហា ព្សវានអាប 

ក្ល វងោមព្កនស្វប   ភាា ប់ព្ទ្ងូនឆ្មលពក់វាសនា។ 

អត ចួនអតើមចិត្តរនវ ី   ខយល់រំនភើ តខរងា 

អារមាណ៏ជាទស្វ   កន ញងនសនហាព្សជីាម្ចា ស។់ 

 

អូ បងកន ញងអក្លល   ហតាា ព្ស្វលរបស់នៅ 

ព្័ ធបងនោលចិត្តនៅវ៏13 បង ិងនៅបា ៃ្ង ុរ។ 

គ្នា  តដ កំរតិ្ក្លល   គ្នា  ទ្ឋីា កំរតិ្សុខ 

រំលងសុកលទ្ុកខ    នលើ វសុិទ្ធិមរគ 14នលាកី ។ 

 

នៅញញឹមោក់បង   ថ្លព ល់អូរអង់ស្វ សព្មស់ 

 

12 វាសុោ : ោព្ត្ីក្លល។ 
13 នៅវ៏ : វ ័កំនលាេះឬព្កមុំ។ 
14 មរគ  : អល វូ។ 
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នាំឱ្យោមព្សនណាេះ   សបបរ រសព្សីឧត្តម។ 

ញញឹមៗលា  ់ ខល  ួទ្ ភ់ៃ ់ម្ចា ស់តូ្ចត្ ់ 

ហតាា បងត្មាល ់  ព្ុំឱ្យសលន់លើព្ទ្ងូបង។ 

 

ភក្តកត ព្សតអមព្ិនោរ   ព្បនហើរនថ្លា លនទសនព្សកកៃ ិ  

សក់ព្សីជុកនសៀត្ព្ិ 15   ចិត្តបងមិ អុត្ោរៈ16។ 

បបូរម្ចត្ោ់ងនរៀវ   នរោទំវសត ីោក់ទក់ 

ព្បាប់បងថ្លព្សីលក័ខណ៏  នៅនស្វា េះសា ័ព្រតត្បងមួ ។ 

 

នលើបព្សជីាចនមៃ ើ    ចិត្តលំនហើ នោ ស័ព្ទនសនហ៏ 

នលើបនហើ នលើបខំតលរ  សមបលនសនហន៏ ៃ្ ើ  ឹងសង ួ ។ 

កៃ ិ ផ្កា មៃ ិេះព្បនហើរ   ព្ុំអាចនសន ើថ្លអាចធួ  

រ ធបបូរម្ចត្់ ួ    នៅកន ញងសួ នសនហាន ើង។ 

         

 

15 ព្ិ  : នសន ៀត្សក់ជុក។ 
16 ោរៈ : នសចកត ីរកីោ  ឬ ត្នព្មក។ 
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សម័គ្រចិត្ត 

 

ស្ទរនបបថ 
 

របូអូ ជាតំ្នណាង   វាសនានព្គ្នងទ្ុកព្ីអតី្ត្ 

ព្ត្វូបា សំនរចរិត្   ជាក្លរព្ិត្កន ញងជាតិ្ន េះ។ 

ផ្កា ស្វៃ ចងនមព្ត្ី   ជាភកត ីគ្នា  ចិត្ត រេិះ 

ទ្ឹកចិត្តន ើងតបបន េះ   ជាជំ ិេះស្វងជីវតិ្។ 

 

ភ រយិាឧត្តម   ស្វា មីអសចំិត្តនស្វា េះព្ត្ង់ 

ជារូនសនហ៏ព្ត្ចង់   បនងា ើត្វង់រសា ីនសនហ។៏ 

នាវាជីវតិ្ចរ   តាមចំណរចិត្តគ្នា  តករ 

ោល់ឆ្ន ំោលន់លងតខ   ន ើងតត្ងតត្ ឹកនលងក្លរ។ 
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ជាខួបន មងគល   ជាព្ទ្ ំថ្លន លរសា ី 

សុរត្កិន ញងជីវតិ្   ន ើងដងខ ិត្17ស្វងសួសត ី។ 

ជាព្រឹេះសមូហៈ   ម្ច សុរៈ18ព្រកភកត ី 

នកើត្ផ្កា កូ ព្ប រសព្សី   ម្ច របូីរចនាបទ័្ា19។ 

 

ភរយិានចេះផ្កគ ប់   ជាទ្ម្ចៃ ប់នោ ធមាជាត្ិ 

រវាងំ20ចារម្ច ធាត្ុ   ជារុកខជាត្ិចាប់ក្តសត ី។ 

ស សជំាព្បចាំ   មិ ោប់ឆ្ន ំនសនហ៏ស្វា មី 

សញ្ា ឹងសុខកូ -បត ី   គ្នា  សមត ី គ្ងសីលធម៏។ 

 

អប់រំអសត់្ ុជ21   ធមាព្ព្េះព្ុទ្ធផ្កត ថំ្លព្ត្វូ 

បដិបត្ត ិត្ព្មូវ   គ្នា  សព្ត្ូវព្ាបាទ្ខល  ួ។ 

ព្ុំ ធជ ាសត្ានលាក   នាំទ្ុកខ នទសមករងគ  ួ 

ព្បទងំធមាជាត្ិអទ  ួ   នាំឱ្យខល  ួម្ច នៅហាង។ 

 

 

17 ដងខ ិ  : ព្ត្ិេះរេិះ, ជញ្ា ឹង។  
18 សុរ (សុរៈ) : នទ្ ត ។ 
19 រចនាប័ទ្ា : កាច់រចនាឈូ្ក ឬ បុទ្ម។ កាច់ព្ត្បកឈូ្កភាញ រ។ 
20 រវាងំ : នមើលតលទ,ំ រកា។ 
21 ត្ ុជ : កូ ព្ប រសព្សី។ 
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នៅសំណព្ាចិត្តបត ី !   ជារសា ីអូ ហន ឹងនហើ  

រមួហទ្័ រមួនខន ើ    ជាចនមៃ ើ នអា  ិសស័ ។ 

បងជួបអូ ជារូ   ជារំ ូរព្ិសម័  

រូរនព្ េះតត្ព្បស័ 22   នសន ហ៏អាព្ស័ 23បុណយអនក្លខ 24។ 

 

វលៃក្ល25នចេះផ្កគ ប់   ឱ្យបត ីគ្នប់ចិត្តព្ុំតលា  

ជលី26បងអតងែល   ក្ល ព្សីតលរនសនហាន ើង។ 

បីទ្សសវត្សក ៃង   បងព្ត្កងគ្នា  នវាា េះនវ ាី ។27
 

ក្ល ព្សី ួ នលា ឿ 28   រឺហន ឹងនហើ ឫសរល់នសនហ។៏    

 

នចេះផ្កា ប់ភកាហារ29   ព្រប់ជីវាា  វាិញ ណ30ឆ្ង ញ់ 

ស្វច់ព្ាឌសត្ាព្ុំចាញ់   ស្វច់ព្តី្ព្ក្លញ់រសជ់ាតិ្តអែម។ 

បត ៃ ព្សស់ ិងនព្កៀម   ចំណីនសៀមបូកបត ាម 

 

22 ព្បស័  : នសចកត ីនសនហា។ 
23 អាព្ស័  : ព្បព្ព្ឹត្តនៅនោ ស្វរ។ 
24 អនក្លខ  : នព្ចើ នព្ក។ 
25 វលៃក្ល :  ភរយិាតដលស្វា មីព្សឡាញ់ទ្ុកចិត្តឥត្រនងាៀស។ 
26 ជល ី: ព្ម្ចមនដ។ 
27 គ្នា  នវាា េះនវ ាី  : តដលគ្នា  នតាេះនត្ើ ព្បនងើ ។ 
28 នលា ឿ  : ទ្ ់ដូចសំឡី។ 
29 ភកាហារ : ចំណអីាហារ។ 
30 ជីវាា វាិញ ណ : នសចកត ីដឹងចាស់ ូវរស់ជាត្ិនោ ស្វរអណាត ត្។  
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ទ្ុកជា ុំបតងែម   មហ បូបត ៃងជីវាា 31ប៉ាង។ 

 

អស់កូ មួ ៗមតង   លាអូ បងដូរទ្ីឋា  

នចញព្ីនរហោា     ស្វងរូព្បាណកន ញងជីវតិ្។ 

ន ើងនលើកហត្ាប ់ព្ស  ់  ជាបំណ ឱ់្យម្ច រទិ្ធ 

ឱ្យជួបអល វូព្ិសិដា   កន ញងព្ុទ្ធព្ព្ឹទ្ធ32រកាសុខ។ 

 

ឧបបត្តិសហត្ុ 

 

បន់ព្នន់ស្ទវតា 

ឆ្ន ំកុរ-ក ៃងនៅ   ឆ្ន ំព្សីនៅព្បទ្េះទ្ុកខ  

ជានហតុ្រួររ ធត្់   ក្ល  វវីក់ ឹងមហារកី។ 

 

31 ជីវាា  : អណាត ត្។ 
32 ព្ុទ្ធព្ព្ឹទ្ធ : នសចកត ីចនព្មើ ព្បាជាញ ។ 
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ស្វា មីតស អានណាច   វាមកនព្ស្វចទ្ុកខ រលកី33
 

ចិត្តអាណិត្ផ្កា មៃ ិេះ   មិ តដលរេិះភក្តកគញញឹម។ 

 

បងនាំសង  ួនៅនព្ទ្យ   នរឃាត្់នទ្ព្ទ្ុកព្ាបាល 

នោរវ ិិចឆ ័  ល   ទ្ងសបូ  ោលនោរនព្ញន េះ។ 

ព្រូនព្ទ្យសងឃឹមត្ិច   ដំណឹងកត ិចចិត្តជានព្គ្នេះ 

នបើគ្នា  អា ីសនក្តងាគ េះ   ព្ិត្ជានព្ជាេះទ្ុកខលននាៃ ច។ 

 

ទ្ុកខ ន េះរឺឧត្ាត្   វាព្ាបាទ្ក្ល  ិងចិត្ត  

ជាមហាទ្ុកខជំរតឹ្   ដល់ចារកិ34ន  ិវាស។ 

គ្នា   កយ ឹងអាចតលៃង   វាសំតដងនហើ វាព្ជាស 

ស្វា ត្់រកសព្ាកត ៃង   ទ្ីកត ៃងព្ព្លឹងព្សី។ 

 

ទ្ឹកតភនកភរយិា   នលើថ្លព ល់ទររកនដោម 

នដកន ញងនដព្ុំនសង ៀម   ជាសនំ ៀងរមួភកត ី។ 

ម្ច តត្រមួត្ស ូ    កន ញងនព្ល ូរបត ីបមបី 

 

33 រលីក : តដលនហើមឬនបា៉ា ងនឡើង។ 
34 ចារកិ :  . ទី្តដលជាទី្ព្តាច់នៅឬទី្ព្តាច់។ 
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ោលន់លងោលោ់ព្ត្ី   នៅតកបរព្សសីុរបូា35។ 

 

នព្ចើ តខនៅនដកនព្ទ្យ   បងនៅនវទ្យ36លុេះអាព្ធាព្ត្ 

ឈ្ឺណាស់ព្សី ួ លែង   តភនកព្សីសង ួ តសា ងរកបង។ 

បងនអើ ព្ិបាកណាស់ !   ស្វា មីម្ចា ស់ចិត្តអូ អសង 

ឈឺ្ជួ ស ៃប់អង   បងអាចសងនៅតបបណា ? 

 

ន ើញអូ បាត្់ស្វា រត្ ី  ចិត្តជាបត ីទ្ុកខគ្នា  ព្ស្វក    

រិលា ុបោា ក   ព្ុំសំោករត្់រកនព្រឿង។ 

បរកិ្លខ រព្រប់ព្គ្ន ់   ឱ្យបា ទ ់គ្នា  ហត្់ន ឿ  

ព្ុំកំនោេះកំនរ ី   ចិត្តព្តាណនព្ត្ើ 37ជួ អនកឈឺ្។  

 

តខរងា ៃ្ងផ្កា រកី   ខយល់រវុិកនភៃៀងមកដល់ 

នភៃៀងធាៃ ក់ព្ត្ជាកអ់តល ់  រដូវខយល់នព្ទ្យព្បក្លស។ 

ថ្លនៅម្ច សងឃឹម   នព្ េះរំព្ឹងថ្លន អំាចអសេះ 

ជាថ្លន អំាច ឹងឈ្ន េះ   ជ័ ជំ េះនោរចនព្ង។ 

 

35 សុរបូា : ក្តសត ីរបូលែ ។ 
36 នវទ្យ : រឺ នព្ទ្យ  កយសំក្តសា ឹត្ អា ឮសូរជាព្សៈនអ ជួ ឮសូរជាព្សៈនអ។ 
37 ចិត្តព្តាណនព្ត្ើ  : ចិត្តជាទ្ីពំ្នាក់ទ្ុកនសា ើនព្ត្ើ ។ 
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នលើកហត្ាសំព្េះព្ព្េះ   សូមឱ្យឈ្ន េះម្ចរចនក្តងា  

រុណព្ព្េះរត័្ននព្ត្    ិងអាព្ស័ អស់ព្រូនព្ទ្យ។ 

 ឹករុណដល់ព្ព្េះព្រូ   ជួ ត្ស ូ ព្សប ឹងនទ្ព្ 

នទ្វតាព្របន់ភទ្   នព្បើព្បនភទ្ ធម-៏នវជាៈ។ 

 

រមួ កជ័ នលើនោរ  ជាថ្លន នំោមវា ព្ាធិ38ធំ 

នាំសួសត ីឱ្យមុ ំ  ឱ្យនៅធំ39ជាព្ស្វកព្ស្វ ត។ 

បំនភៃចព្បាណស្ញត្ព្ទ្ រឌ   ចិត្តព្ប ុទ្ធគ្នា  រិត្ស្វា   

ថ្លចាញ់កលឧបា    នោរព្បតា ក្ល ព្បធាក់។ 

      

គ្បត្ិសន្ធិ 

 

ភរិយា និង កូនព្បុនព្នី 

 

38 ព្ាធ ិ: ជមង ឺ។ 
39 នៅធំ : ជាន ា្ េះ របស់ភរយិាខ្ញ ំ តដលម្ចត  នាងោកន់អា ។ 
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                                           ឧត្តមភរិយា 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការចងចាំ  ២១ សមសា ២០២០ 

ចាកអុត្ព្ីនោគ្ន   រឺដូចគ្នន នម ព្សឡេះ 

ម្ច ច ទចាំងកន ញងព្សេះ   ឈ្ប់ព្បទ្េះ ឹងព្ិធុរ។ 

អូ ជាច ទចាកនម    ចិត្តអរនព្ត្កអសងស្វធុ 

ឱ្យច ទជួប វមុិត្ត ិ40   ឥត្ម្ច សល ញត្ វលឹជួបបង។ 

 

 វលឹមករកសមបរ ក   ជាឋា សុខទ្ីនលាើងថ្លា   

ជីវតិ្ធាៃ ប់កំស្វ ត    កន ញងទ្ីោា  ជាព្រួស្វរ។ 

កូ នៅតស សបា    ទ្ទួ្លម្ចត  នសា ើនទ្វតា 

ជុំគ្នន ជួបជីវា៉ៅ    នអាបក្លយាអនកោ 41នលៃ។ 

 

នទេះបីព្បាណសគមស្វគ ំង   តត្មិ បាំងនលាមណ៌42នាង ួ  

នទេះជាកម្ចៃ ំងសង ួ    មិ អាចធួ 43 ឹងនមអទេះ។ 

តត្ម្ច កូ  ិងបង   ផ្កគ ប់អគងព្រប់កិចាភត្តៈ44
 

នស្វា េះសរនោ សចាៈ   អទេះជាសរគ 45នលើនលាកី ។ 

 

40  វមិុត្ត  ិ: ក្លររចួអុត្ព្សឡេះ, ដំនណើរម្ច ឥសសរភាព្។ 
41 អនកោ  : ជីដូ ។ 
42 នលាមណ ៏: នឆ្ម។ 
43 ធួ  : កិ. ព្រប់ព្គ្ន ់, លាម។ 
44 កិចាភត្តៈ : មកព្ី កយ ភត្តកិចា, ក្លរបរនិភារអាហារ។ 
45 សរគ  :  ឋា សួរ៍។ 



17 

                                           ឧត្តមភរិយា 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការចងចាំ  ២១ សមសា ២០២០ 

 

នព្លអា ធវុធោា  46   ព្សីចំណា ភក្តកតបវរ 

នស្វភ័ នៅនៅលែ    មិ ម្ច ព្កនឆ្មធមាជាត្ិ។ 

បងរតឹ្តត្គ្នន  ់គ្នន ញ ់  ោមព្សឡាញ់មៃ ឹងព្សីនាល 

គ្នា  វាទ ុវាទ្47   ចិត្តរិត្វាសតត្នសនហា។ 

 

នសនហ៏នដើមនៅតត្លាី   នសនហ៏ភកត ីដូចសបបល 

អូ បងព្បក្លសសបល   មិ កំសត្់មុខនម ុំ។ 

ន ើងនាំគ្នន សបលថ្ល  កន ញងបាា ជីវតិ្ខ្ញ ំ 

លែឬអាព្កក់សុំ   តត្ន ើងខ្ញ ំរកានសនហ។៏ 

 

អូ ម្ចា សជ់ានទ្ព្ចយរ ត្ិ48   បងជាម សុសជាត្មិ្ច ភ័ព្ា  

ចតុ្ត្ាៈ49សត្វត្ស   ជីវតិ្ោស់ កអលបុណយ។ 

ជីវតិ្រមួជាព្រួ   រមួជាតួ្អប់រំបុព្ត្ 

 

46 អា វុធោា   : ភាព្នងើបព្ីឈឺ្។ 
47 វាទ ុវាទ្ :  កយព្បក្ល ់ ិង កយ។ 
48 នទ្ព្ចយរ ត្ិ : នទ្ ត តដលឃាៃ ត្ចាកនទ្វនលាក។ 
49 ចត្ុត្ាៈ : មួ ភារបួ ។ 
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                                           ឧត្តមភរិយា 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការចងចាំ  ២១ សមសា ២០២០ 

 ិងបុព្ត្ី វសុីទ្ធ   ម្ច ចកសរ 50ធម៏ជានសើ 51។ 

 

ឥឡូវន ា្ េះយា តា   គ្នា  ព្បាថ្លន នលាភព្ទ្ព្ា 

បញ្ាសីល52សុរក្លខ 53   ជាសិលាព្ីនព្ព្ងព្ព្ឹទ្ធ។ 

អព្ភ តូ្នហតុ្54ម្ច ព្ិត្   ជាសិខណឌ ិ 55នទ្ព្ន បញទ្ធិ 

បាញអ់ព្ភកស័ ជីវតិ្   ព្រព្បសិទ្ធន ើញច ទ រេះ។ 

 

ចាំងតចងជា ិរ ត    នលើភក្តកតត្ ់លែ នលើសល ់ 

នសន ហ៏អូ ជាទ្ឹកម ត    ជាអារមចងនសនហ៏ន ើង។ 

ព្បណីព្ីធមាជាត្ិ  ចិត្តឥត្ឃាៃ ត្ដបិត្តត្នភៃ ើង 

នសនហារបស់ន ើង   មិ រំនលើងសម្ចា ចារ56។ 

 

ឧត្តមភរយិាបង  អូ  ិងបងម្ច សម្ចភ រ57
 

 

50 ចកសរ  : តភនក។ 
51 នសើ  : Phare។ 
52 បញ្ាសីល : សីល៥។ 

53 សុរក្លខ  : ក្លររកានោ ព្បនព្។ 
54 អព្ភ តូ្នហត្ុ : នហត្ុអស្វា រយ។ 
55 សិខណឌ ិ  : ព្ពួ្ញ។ 
56 សម្ចា ចារ : ក្លរព្បព្ព្ឹត្តព្ត្ូវឬលែ ។ 
57 សម្ចភ រ : ក្លរស្វងស សកំុសល។ 
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                                           ឧត្តមភរិយា 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការចងចាំ  ២១ សមសា ២០២០ 

ននាេះព្ិត្ជាព្ទ្ព្ា   សំោប់ព្គ្នវ ័ចំណាស់។ 

នៅកន ញងចុងជីវតិ្   នៅនស្វា េះព្ិត្នទេះបីចាស់ 

ោមអសងនព្ត្ងអរណាស់   ឱ្យជួបណាស់នៅព្រប់ជាត្ិ៚ 

 

 

 

ចំបីុដួងចិតតបតី 


