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ធមស៌តូ្រសត្ាបស់ខុភាពបទវែង 

  
ព្រះអង្គគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តអាទិវទរ ព្រះអង្គជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គជាអនកសវរ គ្ ះទិរវ ព្រះអង្គជា

អនកវែើកលែង្វោសព្គប់យ៉ាង្ ព្រះអង្គជាអនកមានវេត្តា ធេ៌ព្គប់យ៉ាង្។ ឱព្រះអង្គលែែគួរឲ្យវគសវសើរ 
ឱព្រះអង្គលែែគួរឲ្យវគវជ្ឿជាក់ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយភាររងុ្វរឿង្វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះ
ករណុាសូេបួង្សួង្សំុឲ្យព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជា 
អចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយ 
គឺជាអនកគង់្វជជាអន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយអធិបវតយយភារ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយភារខពង់្ 
ខពស់ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយសុភេនិិចឆ័យវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុឲ្យព្រះអង្គ 
ជួ្យសវរ គ្ ះខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូ 
វរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះ ចេភរ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគ្មា នទីបំផុត ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះឯកអង្គ  
វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុឲ្យព្រះអង្គរាបាែឲ្យខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជា 
ព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាវអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ 
ព្រះអង្គវនះ វ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគួរឲ្យសរវសើរបំផុត ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះែ៏រិសិែឋ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះ 
សវរ គ្ ះទិរវវអើយ! ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុឲ្យព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺ 
ជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះសរវញ្ញភារ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះលែែព្បកបវោយប ញ្ ាណណ្បំផុត 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយភារអស្ចា រយបំផុតវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គ 
រាបាែឲ្យទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយ 
គឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍!  
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ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះវែើកលែង្វោស ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះជី្េតិតេកែ់វែើតបូង្ ឱព្រះអង្គលែែ 
ជាព្រះអនកកំណ្ត់វជាគវាសនាវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះ 
ករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ 
ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះជាទីសក្កក រៈ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយកាីស្សលាញ់បំផុត ឱព្រះអង្គ 
លែែជាព្រះព្បកបវោយអារេាណ៍្ទិរវវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែឲ្យទូែ 
បង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ 
ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយអនុភារបំផុត ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយសថិរភារ 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយសក្កា នុរែវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គ 
រាបាែឲ្យទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយ 
គឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយេន័ិយព្គប់ព្គង្ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជវោយអង្គឯង្ 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយាណណ្ព្គប់យ៉ាង្វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គ 
រាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្ ! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាវអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជា 
ព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយស្ចា រតីបរសុិទធ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយរនលឺ ឱព្រះអង្គ 
លែែជាព្រះព្បកបវោយភារជាក់លសាង្បំផុតវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែ 
ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គ ូ
វរទយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយភារេមាញឹកវោយអនកព្គប់គ្មន  ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកប 
វោយាណណ្ទិរវែែ់អនកោំង្អស់គ្មន  ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយអាថ៌កំបំាង្រីអនកព្គប់គ្មន វអើយ 
ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្ 
វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គ 
វនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 



3 
 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយអាថ៌កំបំាង្ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយភារវជាគជ័្យ 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យសបបុរសវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គ 
រាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺ 
ជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយឫទធិ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យសវរ គ្ ះ 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយអាថ៌កំបំាង្វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែ 
ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយ 
ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកវចញគវព្មាង្រងុ្វរឿង្ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកបំវរញនូេវសចកាីព្តូេក្ករ 
ឱព្រះអង្គលែវែជាព្រះអនកកំចាត់អរេង្គែវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែ 
ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាវអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយ 
ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះរៈបំភលឺវលាក្ក ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បេូែផាុំ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគួរឲ្យវគ 
សរវសើរវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គ 
លែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជា 
វេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយសុព្កិតភារ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគ្មា នជំ្ពាក់ជំ្រិននឹង្េតថុ 
វលាកិយ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យវេត្តា វអើយ  ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុ 
ព្រះអង្គរាបាែឲ្យទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គ 
វនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ  ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ  ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជ   
ជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យសបបុរស ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះក្ករពារ ឱព្រះអង្គលែែ 
ជាព្រះអនកបវង្កើតភរវអើយទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្!
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ  ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយ  
គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 
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ឱព្រះលែែជាព្រះែ៏ព្បវសើរបំផុត ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយវស្ចភ័ណ្ភារ ឱព្រះអង្គ 
លែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យវេត្តា វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែ 
បង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ 
ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែព្រះព្បកបវោយភារយុតាិធេ៌ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយេនុញ្ញភារ ឱព្រះ 
អង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យសបបុរសវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គ 
រាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺ 
ជាព្គូវរទយវទរព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះជាទីរឹង្ទីរែឹករបស់េនុសសព្គប់គ្មន  ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអេតៈ 
ឱព្រះអង្គលែែព្រះព្បកបវោយាណណ្ទិរវបំផុតវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គ 
រាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺ
ជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយភាររងុ្វរឿង្ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះេករីបុរាណ្ក្កែ ឱព្រះអង្គ 
លែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យអធាស្ស័យវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែ 
ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយ 
វទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកក្ករពារសុខុមាែភារ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះន្តនវសចកាីរកីរាយ  ឱព្រះអង្គ 
លែែជាព្រះជាទីព្បាថ្នន របស់េនុសសព្គប់គ្មន វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែ 
ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គ ូ
វរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យសបបុរសចំវពាះេនុសសព្គប់គ្មន  ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះ 
ព្បកបវោយកាីករណុាចំវពាះេនុសសព្គប់គ្មន  ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយសុជ្នភារ(ចិតាព្បណី្ 
វេត្តា )បំផុតវអើយទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយ 
គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 
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ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះមាា ស់ឋានសួគ៌សព្មាប់េនុសសព្គប់គ្មន  ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះមាា ស់ទីជ្ព្េក 
ចំវពាះេនុសសព្គប់គ្មន  ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកក្ករពារេនុសសព្គប់គ្មន វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេ 
បួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ 
ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺ ជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្ 
វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះសវរ គ្ ះេនុសសព្គប់គ្មន  ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះេនុសសព្គប់គ្មន បួង្សួង្រក 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយប ញ្ ាណណ្វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គ 
រាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺ 
ជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកលាតព្តោង្អាថ៌កំបំាង្ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកកំចាត់ឧបសគគ ឱព្រះ 
អង្គលែែជាព្រះអនុវព្គ្មះផុតវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះ 
ករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយ ព្រះអង្គវនះ 
វ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនា! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះេ ិ្ ញ ណ្របស់ទូែបង្គំ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះជាទីស្សលាញ់របស់ទូែបង្គំ 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះជាទីទុកចិតារបស់ទូែបង្គំវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គ 
រាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺ 
ជាព្គូវរទវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកកំចាត់ក្កេកិវែសវលាកិយ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះែ៏ខពង់្ខពស់ ឱព្រះអង្គ 
លែែជាព្រះព្បកបវោយភារន្តថលថនូរបំផុតវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែ 
បង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ 
ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍ ! 

ឱព្រះអង្គលែែព្រះជាទីរឹង្ទីរែឹកែ៏អស្ចា រយ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះនាេែ៏ខពង់្ខពស់ 

បំផុត ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយគនលង្បុរាណ្បំផុតវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុ 
ព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះ 
វ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជា 
អចិន្តរនាយ៍! 
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 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគួរឲ្យវគសរវសើរបំផុត ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយភារបរសុិទធបំផុត 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយភាររិសិែឋបំផុតវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គ 
រាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺ 
ជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍!
 ឱព្រះអង្គលែែព្រះអនកស្ស្ចយចំណ្ង្ក្កេកិវែសវលាកិយ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកផាែ់ឱវាទ 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកជួ្យសវរ គ្ ះជី្េតិវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែ 
ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយ 
វទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍!  

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះកែាណ្េិតា ឱព្រះអង្គលែែជាព្គូវរទយវទរ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកប 
វោយសតិសេបជ្ញ្ញៈវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុា 
ផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះ 
វ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយភាររងុ្វរឿង្ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយវស្ចភណ័្ភារ 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យសបបុរសធេ៌វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះ 
អង្គរាបាែទួែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះ 
វ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជា 
អចិន្តរនាយ៍! 

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគួរឲ្យវគទុកចិតាបំផុត ឱព្រះអង្គលែែជាអនកមានកាីស្សលាញ់បំផុត ឱព្រះអង្គ 
លែែជាព្រះន្តនរនលឺអារណុ្រៈវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះ 
ករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ 
ព្រះអង្គវនះ វ ើយគឺជាវេជ្ាបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកបំភលឺ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកមានរនលឺព្តចះព្តចង់្ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះ 
អនកនំាេកនូេភារេវនារេយវអើយ ទូែបង្គំសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះ 
អង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជា 
វេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 
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 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយវស្ចភ័ណ្ភារ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយករណុាធេ៌ 
បំផុត ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយវេត្តា ធេ៌បំផុតវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះ 
អង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយ 
គឺជាព្គូវរទយវទរព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យឥតលព្បព្បែួ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកព្បោនជី្េតិ 
ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បភរន្តនេនុសសវលាកព្គប់គ្មន វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គ 
រាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្ ! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺ 
ជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍ ! 

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកយែ់ែឹង្វរឿង្ព្គប់យ៉ាង្ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកមានព្រះវនព្តទិរវអាច 
ទតវ ើញវរឿង្ព្គប់យ៉ាង្ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកមានព្រះសូរវសៀង្ទិរវវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេ 
បួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ 
ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះគង់្ 
វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយអាថ៌កំបំាង្ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះព្បកបវោយកិតាិនាេលែែ 
គ្មា ននរណាអាចវេើែវ ើញ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកព្បវេើែវេើែលែែវគលសវង្រកព្គប់គ្មន វអើយ ទូែ 
បង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជ 
ជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្គូវរទយវទរព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិ តទិរវ ព្រះអង្គវនះ 
វ ើយគឺជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍! 

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកវធវើឲ្យអនកស្សលាញ់ហ៊ា នែះបង់្ជី្េតិវែើេបីធេ៌របស់ព្រះអង្គ ឱព្រះអង្គ 
លែែជាព្រះឈ្នះស្ចតំ្តង្វអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះ 
ករណុាផង្!  

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកបំវរញនូេវសចកាីព្តូេក្ករ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអនកបំវរញនូេវសចកាីព្តូេ  
ក្ករវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះ 
ករណុាផង្ ! 

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្គូវរទយវទរ ឱព្រះអង្គលែែជាព្គូវរទយវទរវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្ 
សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! 
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 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍ ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ទូែ 
បង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបួង្សួង្សំុព្រះអង្គរាបាែទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាផង្! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះគង់្វជ 
ជាអចិន្តរនាយ៍វអើយ ព្រះអង្គវនះវ ើយគឺជាព្រះជី្េតិគង់្វជអេតៈ! 

 ឱព្រះរបស់ទូែបង្គំវលាកវអើយ រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះព្បកបវោយភារបរសុិទធ! ទូែបង្គំខ្ុំ 
ព្រះករណុាសូេអង្វរណាែែ់ព្រះអង្គត្តេរយៈភារសបបុរសរបស់ព្រះអង្គវោយវ តុថ្នវក្កល ង្ោវ រន្តន 
បុណ្យកុសែនិង្េនុញ្ញភាររបស់ព្រះអង្គព្តូេបានវគវបើកយ៉ាង្ធំទូលាយ ទីសក្កក រៈលែែជាកលនលង្រិសិែឋ 
របស់ព្រះអង្គព្តូេបានវគបវង្កើតវជវែើបែល័ង្កអននាភារ ។ រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះព្បកបវោយភារ 
បរសុិទធ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេអង្វរណាែែ់ព្រះអង្គត្តេរយៈវេត្តា ធេ៌របស់ព្រះអង្គវោយវ តុថ្នព្រះ 
អង្គបាននំាព្គប់េតថុលែែបានបវង្កើតេកវនះឲ្យេកែែ់តុលែែមានបុណ្យកុសែនិង្អំវណាយព្បោនរបស់
ព្រះអង្គ ។ រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះព្បកបវោយភារបរសុិទធ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេអង្វរណាែែ់ 
ព្រះអង្គត្តេរយៈេនុញ្ញភាររបស់ព្រះអង្គវោយវ តុថ្ន ព្រះអង្គបានវ្លើយតបជំ្នួសែែ់អនកលែែវជកនុង្ 
ឋានសួគ៌និង្លផនែីវោយអង្គឯង្ផ្ទា ែ់ជាេួយនឹង្បនាូែ«រិតលេន» របស់ព្រះអង្គនាវរែលែែអធិបវតយយ 
ភាររបស់ព្រះអង្គវ ើយនិង្ភាររងុ្វរឿង្របស់ព្រះអង្គបានវែចវលល រវ ើង្និង្វជចំវរែអរណុ្លែែអនុ 
ភារន្តនអំណាចរបស់ព្រះអង្គព្តូេបានវគលសាង្ឲ្យវ ើញយ៉ាង្ជាក់លសាង្វ ើង្ ។ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេ 
អង្វរករព្រះអង្គត្តេរយៈនាេលែែព្បកបវោយវស្ចភ័ណ្ភារបំផុត ត្តេរយៈវកតណ្ភ័ណ្ឌ ែ៏ន្តថលថនូរនិង្ខពង់្ 
ខពស់បំផុតវ ើយទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេអង្វរករព្រះអង្គត្តេរយៈក្ករនឹករឭកែ៏ខពង់្ខពស់បំផុតរបស់ព្រះ 
អង្គនិង្ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេអង្វរករព្រះអង្គត្តេរយៈវស្ចភ័ណ្ភារលែែព្បកបវោយភារបរសុិទធ 
និង្ភារផូរផង់្របស់ព្រះអង្គ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេអង្វរករព្រះអង្គត្តេរយៈរនលឺលែែព្បកបវោយអាថ៌ 
កំបំាង្របស់ព្រះអង្គវជកនុង្ព្រះរនាល ែ៏អាថ៌កំបំាង្បំផុតវ ើយទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេអង្វរករព្រះអង្គេាង្
វទៀតត្តេរយៈព្រះនាេរបស់ព្រះអង្គលែែជាព្រះនាេឈ្នះអស់នូេវសចកាីទុកខកង្វែ់ព្គប់វរែសូេព្រះអង្គ 
ក្ករពារែែ់អនកោំង្ឡាយណាលែែព្បតិបតាិត្តេនូេកថ្នខណ្ឌ លែែព្បកបវោយបុណ្យវនះវ ើយសូេព្រះ 
អង្គក្ករពារែែ់អនកោំង្ឡាយលែែបានសូព្តនូេកថ្នខណ្ឌ វនះនិង្ក្ករពារែែ់អនកោំង្ឡាយលែែបាន 
ស្ចា ប់ឮនូេកថ្នខណ្ឌ វនះវ ើយសូេព្រះអង្គក្ករពារែែ់អនកោំង្ឡាយលែែបានសូព្តកថ្នខណ្ឌ វនះវជ 
កនុង្ផាះរបស់រួកវគ ។ សូេព្រះអង្គរាបាែឲ្យព្គប់អនកលែែមានជ្េងឺនិង្អនកលែែជួ្បព្បទៈនូេទុគ៌តភារឲ្យ 
បានចាកផុតរីវសចកាីទុកខនិង្ចាកផុតរីកង្វែ់សូេព្រះអង្គរាបាែរួកវគឲ្យបានចាកផុតរីព្គប់ទុកខកង្វែ់ 
និង្ភារវស្ចកវៅលែែគួរឲ្យសអប់វខពើេ វ ើយសូេព្រះអង្គែឹកនំាប ា្ ញផលូេែែ់អនកោំង្ឡាយណាលែែ 
បានមានបំណ្ង្ចង់្ចូែេកក្កន់មាគ៌្មន្តនក្ករែឹកនំារបស់ព្រះអង្គវ ើយនិង្មាគ៌្មន្តនក្ករវែើកលែង្វោស 
និង្េនុញ្ញភាររបស់ព្រះអង្គ ។ 
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 រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះព្បកបវោយអនុភារ ជាព្រះអនកបំវរញនូេព្គប់វសចកាីព្តូេក្ករ ជាព្គូ 
វរទយវទរ ជាអនកក្ករពារ ជាអនកព្បោននូេវសចកាីព្តូេក្ករ ជាព្រះមានព្រះទ័យអាណិ្តអាសូរ 
ជាព្រះអនកមានព្រះទ័យសបបុរសែែ់អនកព្គប់គ្មន  និង្ជាព្រះព្បកបវោយវេត្តា ធេ៌ព្គប់យ៉ាង្ ។ 

-ព្រះបាហអ៊ាុែឡា ៍- 

 

 

 

 

ធមស៌តូ្រសត្ាបម់នសុសជាតិ(ទទូៅ) 
 

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះមានព្រះទ័យវេត្តា ករណុា ព្រះអង្គគឺជាព្រះព្បបកវោយព្រះទ័យ  
សបបុរសនិង្ព្បកបវោយសុរែភារវអើយ! វយើង្ោំង្អស់គ្មន គឺជាអនកបវព្េើរបស់ព្រះអង្គលែែបានព្ជ្ក 
វក្កនវជវព្ក្កេទិរវេ ិ្ ញ ណ្របស់ព្រះអង្គ ។ សូេព្រះអង្គទតវេើែទូែបង្គំវយើង្ខ្ុំោំង្អស់គ្មន វោយកាី
អនុវព្គ្មះរបស់ព្រះអង្គផង្ ។ សូេព្រះអង្គព្បោនរនលឺភលឺចាស់ឲ្យបានែែ់ចកខុរបស់រួកវយើង្ខ្ុំោំង្អស់គ្មន  
សូេព្រះអង្គវបើកវស្ចតោវ ររបស់ទូែបង្គំវយើង្ខ្ុំោំង្អស់គ្មន ឲ្យបានស្ចា ប់ឮវ ើយនិង្វបើកែួង្ចិតារបស់ 
ទូែបង្គំវយើង្ខ្ុំោំង្អស់គ្មន ឲ្យបានយែ់និង្បានទទួែនូេកាីស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គផង្ ។ សូេព្រះអង្គវធវើ 
ឲ្យេ ិ្ ញ ណ្កខនធរបស់ទូែបង្គំវយើង្ខ្ុំោំង្អស់គ្មន បានស្សស់ស្ស្ចយនិង្រកីរាយវោយែំណឹ្ង្េហសបាយ 
របស់ព្រះអង្គផង្ ។ ឱព្រះអាទិវទរវលាកវអើយ! សូេព្រះអង្គចង្អុែប ា្ ញផលូេន្តនរាជាណាចព្ករបស់ព្រះ  
អង្គែែ់រួកវយើង្ខ្ុំវ ើយនិង្សូេព្រះអង្គព្បស់រួកវយើង្ោំង្អស់គ្មន ឲ្យបានរស់វ ើង្េញិវោយែវង្ាើេន្តន 
េ ិ្ ញ ណ្បរសុិទធផង្ ។ សូេព្រះអង្គព្បោនជី្េតិគ្មា នទីបញ្ា ប់ឲ្យរួកវយើង្ខ្ុំវ ើយនិង្សូេព្រះអង្គព្បោន  
វសចកាីន្តថលថនូរលែែជាកិតាិយសគ្មា នទីបញ្ា ប់ឲ្យរួកវយើង្ផង្ ។ សូេព្រះអង្គវធវើឲ្យេនុសសជាតិព្គប់របូរេួគ្មន  
និង្សូេព្រះអង្គបំភលឺរិភរន្តនេនុសសជាតិវនះឲ្យភលឺព្តចះព្តចង់្ផង្ ។ ទូែបង្គំវយើង្ខ្ុំោំង្អស់គ្មន សូេវែើរ 
ត្តេមាគ៌្មរបស់ព្រះអង្គវោយវ តុថ្នមាគ៌្មរបស់ព្រះអង្គនិង្នំារួកវយើង្ខ្ុំោំង្អស់គ្មន វៅរកសិរសួីសាី 
របស់ព្រះអង្គវ ើយទូែបង្គំវយើង្ខ្ុំោំង្អស់គ្មន នឹង្ខំព្បឹង្លព្បង្លសវង្រកនូេអាថ៌កំបំាង្ន្តនរាជាណាចព្ក 
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របស់ព្រះអង្គ ។ ឱព្រះអាទិវទរវលាកវអើយ! សូេព្រះអង្គបព្ង្ួបបព្ង្េួរួកវយើង្និង្សូេព្រះអង្គចង្ភាជ ប់ 
ែួង្ចិតារបស់រួកវយើង្ជាេួយនឹង្ចំណ្ង្ែ៏មំារបស់ព្រះអង្គផង្ ។ រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះអនកព្បោន  
ព្រះអង្គគឺជាព្រះមានព្រះទ័យសបបុរសឯកនិង្ជាព្រះព្បកបវោយឫទធី ។  

-អង្គរិសិែឋអាប់ឌុែបាហ- 

 

 ឱព្រះអាទិវទរវលាកវអើយ ព្រះអង្គគឺជាព្រះលែែមានព្រះទ័យសបបុរស! ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះ 
ព្បកបវោយព្រះទ័យសបបុរសនិង្វេត្តា ធេ៌វលាកវអើយ! ទូែបង្គំវយើង្ខ្ុំគឺជាអនកបវព្េើន្តនធរណី្ោវ ររបស់ 
ព្រះអង្គវ ើយរួកវយើង្ោំង្អស់បានេកព្ជ្កវព្ក្កេេលប់ន្តនស្ចេគគីភារែ៏ែអឥតវចោា ះរបស់ព្រះអង្គវ ើយ ។ 
ឥ ូេវនះព្រះអាទិតយន្តនវេត្តា ធេ៌របស់ព្រះអង្គកំរុង្លតបវញ្ាញរសាីេកវែើរួកវយើង្ោំង្អស់គ្មន  វ ើយ 
ររកន្តនបុណ្យកុសែក៏បានបង្អុរេកវែើរួកវយើង្ោំង្អស់គ្មន ផង្លែរ ។  អំវណាយែ៏សេបូរណ៍្លបបរបស់ 
ព្រះអង្គកំរុង្លតរង្ចំារួកវយើង្ោំង្អស់គ្មន ទទួែយក ទិរវេ ិ្ ញ ណ្ន្តនកាីស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គកំរុង្លតព្ទ 
ព្ទង់្រួកវយើង្ខ្ុំោំង្អស់គ្មន   កំណារក្ករពាររបស់ព្រះអង្គកំរុង្លត ំុព្គង្រួកវយើង្ោំង្អស់គ្មន  វ ើយព្រះ 
វនព្តន្តនក្ករអនុវព្គ្មះរបស់ព្រះអង្គក៏កំរុង្លតទតេកវេើែរួកវយើង្ោំង្អស់គ្មន ផង្លែរ ។ ឱព្រះអង្គព្រះអា 
ទិវទរវលាកវអើយ! សូេព្រះអង្គព្បោនអំវណាយលែែគ្មា នទីបញ្ា ប់របស់ព្រះអង្គឲ្យបានែែ់រួកវយើង្ 
វ ើយសូេព្រះអង្គាុណំង្ឲ្យរនលឺន្តនេគគុវទាសក៍របស់ព្រះអង្គបញ្ាញរសាីឲ្យបានែែ់រួកវយើង្ផង្ ។ សូេព្រះ 
អង្គ្លុះបំភលឺចកខុរួកវយើង្ សូេព្រះអង្គាុណំង្ឲ្យែួង្ចិតារបស់រួកវយើង្បានរកីរាយវោយកាីសបាយវជជាប់ 
ជាអចិន្តរនាយ៍កនុង្ែួង្ចិតារបស់រួកវយើង្ផង្ ។ សូេព្រះអង្គព្រះព្បោនេ ិ្ ញ ណ្បរសុិទធថាីឲ្យបានែែ់េនុសស 
ព្គប់គ្មន វ ើយនិង្សូេព្រះព្បោនជី្េតិអេតៈឲ្យបានែែ់រួកវគ ។ សូេព្រះអង្គវបើកោវ រន្តនក្ករយែ់ែឹង្រិត 
វ ើយនិង្សូេព្រះអង្គាុណងំ្ឲ្យរនលឺន្តនក្ករវជ្ឿជាក់ឲ្យមានរនលឺរសាីព្តចះព្តចង់្ផង្ ។ សូេព្រះអង្គព្បេូែផាុំ 
េនុសសព្គប់គ្មន ឲ្យវជវព្ក្កេេលប់ន្តនបុណ្យរបស់ព្រះអង្គវ ើយសូេព្រះអង្គាុណំង្ឲ្យរួកវគវចះរបួរេួគ្មន វោយ 
ភារព្តូេរ ៉ាេូគ្មន  វែើេបីឲ្យរួកវគបានក្កល យជាកំ្ករសាីន្តនព្រះអាទិតយលតេួយវែើេបីឲ្យរួកវគបានក្កល យជារែកន្តន 
េហស្ចគរលតេួយវ ើយនិង្វែើេបីឲ្យរួកវគក្កល យជាលផលវឈ្ើន្តនវែើេលតេួយ ។ សូេឲ្យរួកវគបានផឹកទឹករី 
ព្បភរទឹកលតេួយ ។ សូេឲ្យរួកវគបានស្សស់ស្ស្ចយវោយវាវយរវំភើយៗលតេួយ ។ សូេឲ្យរួកវគទទួែ 
បាននូេក្ករបំភលឺរីព្បភរន្តនរនលឺលតេួយែូចគ្មន ផង្ ។  រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាអនកព្បោន ជាព្រះព្បកប 
វោយវេត្តា ធេ៌និង្ជាព្រះព្បកបវោយសពាវ នុភារ ។ 

-អង្គរិសិែឋអាប់ឌុែបាហ- 
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 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអាទិវទរព្បកបវោយព្រះទ័យសបបុរសវលាកវអើយ! ព្រះអង្គបានបវង្កើត 
េនុសសជាតិព្គប់របូេករីព្បភរលតេួយែូចគ្មន  ។ ព្រះអង្គបានវចញព្រះរាជ្ព្កិតរចួវ ើយថ្នេនុសសព្គប់គ្មន  
គឺមានព្គួស្ចរលតេួយែូចគ្មន ។ វជចំវពាះព្រះេតាមានបរសុិទធរបស់ព្រះអង្គ រួកវគោំង្អស់គ្មន គឺជាអនកបវព្េើ 
របស់ព្រះអង្គវ ើយេនុសសជាតិព្គប់របូបានព្ជ្កវព្ក្កេអាសនៈរបស់ព្រះអង្គ រួកវគោំង្អស់គ្មន បានជួ្បជំុ្ 
គ្មន នូេតុបុណ្យរបស់ព្រះអង្គ វគបានបំភលឺឲ្យរួកវគព្គប់គ្មន វោយរនលឺន្តនទិរវ ញ្ ណ្របស់ព្រះអង្គ ។ ឱព្រះអាទិ 
វទរវលាកវអើយ! ព្រះអង្គគឺជាព្រះព្បកបវោយកាីសបបុរសចំវពាះេនុសសព្គប់គ្មន ព្រះអង្គបានព្បោនរបស់ 
ព្គប់យ៉ាង្ឲ្យរួកវគ សូេព្រះអង្គព្បោនទីជ្ព្េកឲ្យរួកវគព្គប់គ្មន  សូេព្រះអង្គព្បោនជី្េតិឲ្យរួកវគព្គប់គ្មន  
ផង្ ។ ព្រះអង្គបានព្បោននូេវទរវក្កសែយនិង្ចំវណ្ះែឹង្ែែ់រួកវគមាន ក់ៗព្គប់គ្មន វ ើយរួកវគព្គប់គ្មន  
បានព្ជ្េុជ្វជកនុង្េហស្ចគរន្តនវេត្តា ធេ៌របស់ព្រះអង្គវ ើយ ។  

 ឱព្រះអង្គលែែជាព្រះអាទិវទរព្បកបវោយព្រះទ័យសបបុរសវលាកវអើយ! សូេព្រះអង្គវធវើឲ្យរួក 
វគោំង្អស់គ្មន របួរេួស្ចេគគីគ្មន វ ើង្ ។ សូេព្រះអង្គាុណំង្ឲ្យព្គប់ស្ចសនាបានឯកភារគ្មន វ ើយនិង្សូេ 
ព្រះអង្គវធវើឲ្យេនុសសព្គប់ជាតិស្ចសន៍បានក្កល យជាជាតិស្ចសន៍លតេួយវែើេបីឲ្យរួកវគមាន ក់ៗអាចវេើែ 
វ ើញគ្មន ថ្នជាេនុសសព្គួស្ចរលតេួយវ ើយនិង្វេើែវ ើញរិភរវលាកោំង្េូែថ្នជាផាះលតេួយ។ សូេ 
ឲ្យរួកវគោំង្អស់គ្មន រស់វជជួ្បជំុ្គ្មន ព្បកបវោយភារព្តូេរ ៉ាេូគ្មន វោយសុព្កិតភារ ។ 

 ឱព្រះអាទិវទរវលាកវអើយ! សូេព្រះអង្គវែើកវព្ជាង្ទង់្ន្តនភារលតេួយរបស់េនុសសជាតិឲ្យខពស់ 
ព្តលែតវ ើង្ផង្ ។  

 ឱព្រះអាទិវទរវលាកវអើយ! សូេព្រះអង្គបវង្កើតេហសនាិភាររបស់ព្រះអង្គឲ្យមានែែ់ភរលផន 
ែីវនះផង្ ។ 

 ឱព្រះអាទិវទរវលាកវអើយ!  សូេព្រះអង្គផារែួង្ចិតាេនុសសព្គប់របូឲ្យជាប់រេួតនឹង្គ្មន ផង្ ។ 

 ឱព្រះអាទិវទរលែែជាព្រះេរាជ្បិត្តលែែមានព្រះទ័យសបបុរសវលាកវអើយ! សូេព្រះអង្គវធវើឲ្យ 
ែួង្ចិតារបស់រួកវយើង្ព្គប់គ្មន បានរកីរាយវោយកលិនរិវោរន្តនកាីស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គផង្ ។ សូេព្រះអង្គ 
វធវើឲ្យចកខុរបស់រួកវយើង្បានភលឺព្តចះព្តចង់្វោយរនលឺន្តនក្ករែឹកនំារបស់ព្រះអង្គផង្ ។ សូេព្រះអង្គវធវើឲ្យ 
ព្តវចៀករបស់រួកវយើង្បានស្ចា ប់ឮនូេបទទំនុកវភលង្ន្តនបនាូែែ៏រិវរាះរបស់ព្រះអង្គ វ ើយនិង្សូេព្រះអង្គ 
អនុ ញ្ តឲ្យរួកវយើង្ោំង្អស់គ្មន បានព្ជ្កវក្កនកនុង្ទីជ្ព្េកលែែជាទីកលនលង្ក្ករពារែ៏រងឹ្មំាន្តនទិរវាណណ្  
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របស់ព្រះអង្គផង្ ។  រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះមានឫទិធនិង្មានអំណាចព្រះអង្គជាព្រះអនកវែើកលែង្ 
វោស ព្រះអង្គគឺជាព្រះេួយអង្គឯកលែែកំចាត់គុណ្េបិតាិរបស់េនុសសព្គប់គ្មន  ។ 

-អង្គរិសិែឋអាប់ឌុែបាហ- 

  

 ឱព្រះអាទិវទររបស់ទូែបង្គំវលាកវអើយ ទូែបង្គំបានវង្ើបរីែំវណ្កវជវេលាព្រឹកេិញវនះវោយ 
អំណាចរបស់ព្រះអង្គវ ើយទូែបង្គំបានចាកវចញរីផាះេកវនះវោយបានវជ្ឿទុកចិតាោំង្ស្សុង្ចំវពាះព្រះ 
អង្គវ ើយបានបនាុកបណាា ក់ខលួនរបស់ទូែបង្គំវៅនឹង្វសចកាីលថោំរបស់ព្រះអង្គ ។ វជវរែវនះសូេព្រះ 
អង្គបញ្ជូ នរររបស់ព្រះអង្គវចញេករីឋានសួគ៌ន្តនកាីវេត្តា របស់ព្រះអង្គឲ្យបានេកែែ់ទូែបង្គំផង្ វ ើយ 
សូេព្រះអង្គាុណំឲ្យទូែបង្គំបានព្ត ប់េកផាះេញិវោយសុេតថិភារែូចក្កែលែែព្រះអង្គបានាុណំឲ្យទូែ 
បង្គំបានចាកវចញេកវោយសថិតវជវព្ក្កេកំណារក្ករពាររបស់ព្រះអង្គវោយគំនិតរបស់ទូែបង្គំព្បក្កន់ 
ចោជ ប់ឥត្កវររីព្រះអង្គវ ើយ ។  

 គ្មា នព្រះណាវទៀតវ ើយវព្ៅរីព្រះអង្គ ព្រះអង្គជាព្រះគ្មា នគូវព្បៀប ព្រះអង្គជាព្រះព្ទង់្ ញ្ ណ្ 
ព្គប់យ៉ាង្ ព្រះអង្គជាព្រះព្បកបវោយប ញ្ ព្គប់យ៉ាង្  ។  

-ព្រះបាហអ៊ាុែឡា ៍- 

  

 ឱព្រះអាទិវទររបស់ទូែបង្គំវលាកវអើយ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេវែើកសរវសើរចំវពាះព្រះអង្គ 
ថ្ន ព្រះអង្គបានោស់ទូែបង្គំឲ្យភ្ាក់រីែំវណ្ករបស់ទូែបង្គំវ ើយវព្ក្កយរីក្ករបាត់េុខរបស់ទូែបង្គំេក 
ព្រះអង្គបានវធវើឲ្យទូែបង្គំវែចវលល វ ើង្ វ ើយព្រេោំង្បានវែើកទូែបង្គំឲ្យផុតរីក្ករែង់្ែក់កនុង្ 
ែំវណ្ករបស់ទូែបង្គំផង្ ។  ទូែបង្គំបានភ្ាក់រីែំវណ្កវជវេលាព្រឹកេិញវនះជាេួយនឹង្ក្ករ្កេុខ 
របស់ទូែបង្គំវ ព្ ះវៅរកភាររងុ្វរឿង្ន្តនត្តរាព្បចំាភរន្តនក្ករព្ត្តស់ែឹង្របស់ព្រះអង្គលែែឋានសួគ៌ន្តន 
អំណាចរបស់ព្រះអង្គ វ ើយនិង្ជី្េតិវែើតបូង្របស់ព្រះអង្គព្តូេបានវគ្លុះបំភលឺវោយក្ករទទួែស្ចគ ែ់នូេ 
ស ញ្ របស់ព្រះអង្គ វោយក្ករវជ្ឿទុកចិតាចំវពាះគេពីររបស់ព្រះអង្គវ ើយនិង្វោយក្ករវត្តង្យ៉ាង្ជាប់ 
វៅនឹង្លខសរួររបស់ព្រះអង្គ ។ 

 ត្តេអំវណាចលែែជា្នាៈរបស់ព្រះវ ើយនិង្ត្តេអំណាចវជាគជ័្យលែែជាព្រះបំណ្ង្របស់
ព្រះអង្គវនះ ទូែបង្គំសូេអង្វរករព្រះអង្គ សូេព្ទង់្បវញ្ាញឲ្យវ ើញនូេអវីលែែព្រះអង្គបានវធវើេកវែើ   
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ទូែបង្គំវជកនុង្ែំវណ្ករបស់ទូែបង្គំវែើេបីវធវើជាព្គឹះសព្មាប់េមិានន្តនកាីស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គលែែជាកាី    
ស្សលាញ់សថិតវជកនុង្ែួង្ចិតាន្តនអនកជាទីស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គវ ើយនិង្វែើេបីវធវើជាឧបករណ៍្ែ៏រិវសស 
ផ្ទា ច់វគសព្មាប់ក្ករបវញ្ាញឲ្យវ ើញរីអេត្តន្តនអំណាចរបស់ព្រះអង្គវ ើយនិង្ភារសបបុរសលែែជាកាី 
ស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គ ។   

 ឱព្រះរបស់ទូែបង្គំវលាកវអើយ សូេព្រះអង្គបញ្ញតាិឲ្យទូកបង្គំវោយបា៉ាក្កែ៏ខពង់្ខពស់បំផុតរបស់ព្រះ  
អង្គលែែជាបា៉ាក្កអំវរើែអរបស់រិភរវនះនិង្រិភរបនាា ប់ ។ ទូែបង្គំវធវើជាស្ចកខីភារថ្នរបស់ព្គប់យ៉ាង្ 
លែែសថិតវជកនុង្អំណាចរបស់ព្រះអង្គព្តូេបានវគព្បតិបតាិត្តេលខសបនាា ត់យ៉ាង្ចោជ ប់ខជូន ។ ព្រះអង្គមាន    
អំណាអាចផ្ទល ស់បាូររួកវាបានវបើវជវរែណាព្រះអង្គសរវព្រះ ឫទ័យ ។ គ្មា នព្រះណាវព្ៅរីព្រះអង្គ 
វ ើយ ព្រះអង្គគឺជាព្រះចោល ំង្រូលក ជាព្រះគួរឲ្យមានទំនុកចិតា ។ ព្រះអង្គគឺជាព្រះអនកវស្ស្ចចស្សង់្រីវសចកាី 
វថ្នកោបឲ្យវៅជាភាររងុ្វរឿង្ រីភារទន់វខាយវៅជាភាររងឹ្មំា រីភារអរេង្គែ ឲ្យវៅសិរេីង្គែ  
រីភារភ័យរនធត់ឲ្យវៅជាភារក្កល ហន វ ើយនិង្រីភារេនាិែឲ្យវៅជាភារវជ្ឿជាក់ ។ វព្ៅរីព្រះអង្គគ្មា ន 
ព្រះណាវទៀតវ ើយ ព្រះអង្គគឺជាព្រះព្បកបវោយឫទធិ ជាព្រះព្បកបវោយព្រះទ័យសបបុរស ។ 

 អនកលែែបានលសវង្រកព្រះអង្គ ព្រះអង្គេិនលែែវធវើឲ្យអនកវនាះខកចិតាេាង្ណាវ ើយ វ ើយព្រះ 
អង្គក៏េិនលែែវបាះបង់្វចាែអនកលែែបានទទួែស្ចគ ែ់ព្រះអង្គលែរ ។ សូេព្រះអង្គបញ្ញតាិឲ្យទូែបង្គំ 
បានវៅែែ់ឋានសួគ៌ន្តនកាីសបបុរសរបស់ព្រះអង្គវ ើយនិង្បានែែ់េហស្ចគរន្តនបុណ្យរបស់ព្រះអង្គ 
ផង្ ។ រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះព្បកបវោយឫទធិជាព្រះព្បកបវោយសពាវ នុភារែ៏ចោល ំង្បំផុត ។ 

-ព្រះបាហអ៊ាុែឡា ៍- 

ឱព្រះរបស់ទូែបង្គំវលាកវអើយ រិតណាស់ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាគឺជាអនកបវព្េើរបស់ព្រះអង្គជាអនក 
ទុគ៌តរបស់ព្រះអង្គ ជាអនករឹង្វែើព្រះអង្គវ ើយនិង្ជាសតវវលាកទុគ៌តរបស់ព្រះអង្គ ។  ទូែបង្គំខ្ុំព្រះ   
ករណុាបានេកែែ់វក្កល ង្ោវ ររបស់ព្រះអង្គវ ើយ វ ើយក៏កំរុង្លតលសវង្រកទីជ្ព្េករបស់ព្រះអង្គ ។ 
ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាគ្មា នបានជួ្បអវីលែែគួរឲ្យសបាយវ ើយវព្ៅរីវសចកាីស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គ 
ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាគ្មា នបានជួ្បអវីលែែគួរឲ្យរកីរាយវ ើយ វព្ៅរីក្ករចង្ចំារបស់ព្រះអង្គ ទូែបង្គំខ្ុំព្រះ 
ករណុាគ្មា នបានជួ្បអវីលែែជាទីចំណ្ង់្ចង់្បានវ ើយ វព្ៅរីក្ករស្ចា ប់ប គ្ ប់ចំវពាះព្រះអង្គ  ទូែបង្គំខ្ុំ 
ព្រះករណុាគ្មា នបានជួ្បអវីលែែជាទីវរញចិតាវ ើយវព្ៅរីក្ករវជជិ្តរបស់ព្រះអង្គ វ ើយទូែបង្គំខ្ុំព្រះ 
ករណុាក៏គ្មា នបានជួ្បអវីលែែជាទីសងប់ស្ចង ត់អារេាណ៍្វ ើយ វព្ៅរីរបួរេួវ ើង្េញិជាេួយនឹង្ព្រះអង្គ 
វបើវោះបីជាទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាែឹង្ថ្នព្គប់េតថុលែែវគបានបវង្កើតេកវនះព្តូេបានវគរាងំ្ស្ចក ត់េិនឲ្យវៅ 
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ែែ់ខលឹេស្ចរែ៏ព្បវសើរបំផុតរបស់ព្រះអង្គវ ើយនិង្មាបនកេាោំង្េូែព្តូេបានវគេិនអនុ ញ្ តឲ្យបានវៅ
ែែ់េនុសសអាទិវទរែ៏ខពង់្ខពស់បំផុតរបស់ព្រះអង្គក៏វោយ ។ វជវរែណាក៏វោយឲ្យលតទូែបង្គំខ្ុំ 
ព្រះករណុាមានបំណ្ង្ចង់្វជជិ្តព្រះអង្គ វជវរែវនាះកនុង្ខលួនរបស់ទូែបង្គំគ្មា នទីរឹង្អវវ ើយ វព្ៅរី 
អេត្តលែែជាអំណាចរបស់ព្រះអង្គ វ ើយកនុង្ក្កររស់វជរបស់ទូែបង្គំក៏គ្មា នព្បក្កន់យកអវីវព្ៅរីក្ករ 
ព្ត្តស់ែឹង្លែែជាកាីសបបុរសែ៏ជាទីស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គវ ើយ ។ វតើមាននរណាវព្ៅរីេសូិវលាក
របស់ព្រះអង្គអាចលសវង្រកក្ករជួ្បជំុ្គ្មន វ ើង្េញិជាេួយនឹង្ព្រះអង្គ វ ើយបានវៅែែ់ព្រះេតាមានរបស់ 
ព្រះអង្គយ៉ាង្ណាវបើគ្មា នេតថុណាេួយលែែវគបានបវង្កើតេកវនះលល ប់បានវជជាេួយនឹង្ព្រះអង្គវ ើយក៏
គ្មា នេតថុអវីេួយអាចយែ់រីព្រះអង្គផង្វនាះ ? វតើអនកបវព្េើទន់ោបអាចស្ចគ ែ់ព្រះអង្គវ ើយនិង្វែើក 
តវេកើង្ភារខពង់្ខពស់របស់ព្រះអង្គវោយរវបៀបណាវបើទុកថ្នព្រះអង្គបានកំណ្ត់វាសនាឲ្យអនកបវព្េើវនាះ 
នូេក្ករព្ត្តស់ែឹង្ន្តនអំណាចរបស់ព្រះអង្គវ ើយនិង្ភសាុត្តង្ែ៏អស្ចា រយន្តនអធិតយភាររបស់ព្រះអង្គក៏វោយ? 
វោយវ តុវនះវ ើយវទើបព្គប់េតថុលែែបានវគបវង្កើតេកវនះវធវើជាស្ចកសីថ្នក្ករចូែវៅក្កន់ទីបែិសរណ្
ោឋ នន្តនព្រះេតាមានរបស់ព្រះអង្គព្តូេបានវគរាងំ្ស្ចក ត់វោយស្ចរលតព្រំលែនលតុរិតលផនកចោង្កនុង្របស់វាព្តូេ
បានវគោក់ឲ្យមានកំណ្ត់របស់វា ។ វោះបីជាយ៉ាង្វនះក៏វោយ ក៏វាជាក្កររិតណាស់ថ្នឥទធិរែលែែ 
បានវកើតេករីក្ករទំនាញចិតារបស់ព្រះអង្គបានវកើតមានវជកនុង្ឥរយិបថន្តនសិបបកេារបស់ព្រះអង្គជាអេ
ស្ចនារចួវ ើយវបើវោះបីជាសិបបកេារបស់ព្រះអង្គវនាះបានវកើតជាកលនលង្សកាិសិទធរបស់ទិរវ ញ្ ណ្របស់
ព្រះអង្គព្តូេបានវគវែើកតវេកើង្ឲ្យខពស់ផុតរីសេិទធិផែន្តនមាបនកេាោំង្េូែក៏វោយ ។ ឱព្រះរបស់ 
ទូែបង្គំវលាកវអើយ ទិរវិេ ិ្ ញ ណ្របស់ព្រះអង្គវនះវ ើយបាននំាឲ្យពាកយលែែគ្មា នអំណាចរបស់ទូែបង្គំ 
វែើកតវេកើង្ែែ់ព្រះអង្គវ ើយបាននំាឲ្យភារទន់វខាយរបស់ទូែបង្គំវចះអរគុណ្ែែ់ព្រះអង្គវ ើយថ្ន
វតើនឹង្មានក្ករទទួែស្ចគ ែ់រីស្ចេគគីភារែែ់ែអឥតវចោា ះរបស់ព្រះអង្គវព្ចើនប៉ាុណាា វទៀតឬក៏ថ្នវតើនឹង្មាន
ក្ករចូែវៅែែ់អេត្តរិតន្តនភារខពង់្ខពស់របស់ព្រះអង្គ សនាិភាររបស់ព្រះអង្គវ ើយនិង្ភាររងុ្វរឿង្ 
របស់ព្រះអង្គវព្ចើនប៉ាុណាា វទ ។ រិតណាស់ត្តេឫទធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គវនះទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាគ្មា ន 
ចង់្បានអវីវ ើយវព្ៅរីព្រះអង្គផ្ទា ែ់វ ើយទូែបង្គំក៏គ្មា នលសវង្រកនរណាេួយវផសង្វទៀតវ ើយវព្ៅរីព្រះ
អង្គ ។ 

-ព្រះបប- 

ឱព្រះរបស់ទូែបង្គំវលាកវអើយ! វព្ៅរីព្រះអង្គគ្មា ននរណាមាន ក់មានអំណាចរមាង ប់ក្ករទង្គឹះចិតាន្តន 
េ ិ្ ញ កខនធរបស់ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាបានវ ើយ ឱព្រះរបស់ទូែបង្គំវលាកវអើយព្រះអង្គគឺជាវសចកាីព្បាថ្នន  
ែ៏ខពស់បំផុតរបស់ទូែបង្គំ ។ ែួង្ចិតារបស់ទូែបង្គំគ្មា នជំ្ពាក់ចិតានឹង្អវីវ ើយវព្ៅរីព្រះអង្គវ ើយក៏ែូចគ្មា  
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នឹង្ព្រះអង្គស្សលាញ់ែែ់ទូែបង្គំអីុចឹង្លែរ ។  ទូែបង្គំសូេព្បក្កសយ៉ាង្ឧឡារកិថ្នក្ករស្ចល ប់រស់របស់ 
ទូែបង្គំមានសព្មាប់លតព្រះអង្គប៉ាុវណាា ះ ។ រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្មា នគូវព្បៀបនិង្ជាព្រះគ្មា នន្តែ 
គូវ ើយ ។  

ឱព្រះមាា ស់របស់ទូែបង្គំវលាកវអើយ! ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេអង្វរណាព្រះអង្គសូេព្ទង់្វែើក 
លែង្វោសឲ្យទូែបង្គំចំវពាះវរឿង្លែែទូែបង្គំខលួនឯង្បានឃងំ្ខលួនឯង្រីព្រះអង្គ ។ ទូែព្រះបង្គំខ្ុំព្រះ 
ករណុារំុបានទទួែស្ចគ ែ់ព្រះអង្គវ ើយនិង្រំុបានវធវើសក្កក រៈែែ់ព្រះអង្គត្តេភាររងុ្វរឿង្និង្ជី្េតិវែើ 
តបូង្របស់ព្រះអង្គវ ើយ ប៉ាុលនាព្រះអង្គវជលតទទួែស្ចគ ែ់ទូែបង្គំវោយអង្គឯង្វ ើយព្រេោំង្វៅទូែ 
ព្រះបង្គំចង្ចំាតុកវជអវីលែែជាឋានៈរបស់ព្រះអង្គ ។ ឱព្រះមាា ស់របស់ទូែបង្គំវលាកវអើយ វបើព្រះអង្គេិន 
ក្ករពារទូែបង្គំវោយស្ចរលតអំវរើអាព្កក់និង្ទវង្វើបាបកេារបស់ទូែព្រះបង្គំវនាះវសចកាីទុកខែ៏ធងន់ធងរ 
វេល៉ាះសេសង្កត់េកវែើទូែបង្គំវៅវ ើយ  ។ គ្មា នអនកជួ្យសវរ គ្ ះឯណាលែែទូែព្រះបង្គំស្ចគ ែ់ជាជាង្ 
ព្រះអង្គវ ើយ។ គ្មា នទីជ្ព្េកឯណាលែែទូែព្រះបង្គំរត់ចូែព្ជ្កវព្ៅរីព្រះអង្គវ ើយ ។ កនុង្ចំវណាេ 
េសូិវលាករបស់ព្រះអង្គ គ្មា នេសូិវលាកណាេួយហ៊ា នវែើលែង្វោសវលាះបាបឲ្យវោយគ្មា នក្ករនុ ញ្ ត 
របស់ព្រះអង្គវ ើយ ។ ទូែព្រះបង្គំព្បាណប់វត្តង្ចាប់យកកាីស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គលែែវជចំវពាះេុខ 
រាជ្វាងំ្របស់ព្រះអង្គវ ើយអនុវលាេវៅត្តេបញ្ញតាិរបស់ព្រះអង្គវនះ ទូែបង្គំសូេសូព្តធេ៌បួង្សួង្ែ៏ 
វស្ចា ះចំវពាះព្រះអង្គលែែសេត្តេភាររងុ្វរឿង្របស់ព្រះអង្គ ។ ទូែបង្គំសូេអង្វរព្រះអង្គ សូេព្ទង់្ទទួែ 
យកនូេក្ករអង្វររបស់ទូែបង្គំសេែូចលែែព្រះអង្គបានសនានឹង្ទូែបង្គំ ។ រិតណាស់ព្រះអង្គគឺ ជាព្រះ 
ែ៏ខពង់្ខពស់ ។  វព្ៅរីព្រះអង្គគ្មា នព្រះណាវទៀតវ ើយ ។ ព្រះអង្គគឺជាព្រះេួយអង្គឯកជាព្រះគ្មា នរឹង្វែើ 
ជំ្នួយអវីវ ើយ ព្រះអង្គគឺជាព្រះគង់្វជវោយអង្គឯង្ ព្រះអង្គជាអនកបវង្កើតេនុសស សតវ េតថុព្គប់យ៉ាង្ ។ 
ព្រះអង្គេិនព្តូេក្ករផែព្បវយជ្ន៍រីអនកលែែស្សលាញ់ព្រះអង្គវ ើយក៏គ្មា នទវង្វើអាព្កក់អសីែធេ៌លែែ 
បណាា ែេករីអំវរើកបត់ណាេួយអាចវធវើឲ្យព្រះអង្គឈ្ឺចាប់បានវ ើយ ។ រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះជា 
ទីរឹង្ទីរឭករបស់ទូែព្រះបង្គំខ្ុំព្រះករណុាព្រះអង្គគឺជាព្រះេិនលែែកបត់បនាូែសនារបស់ព្រះអង្គ  
វ ើយ ។ 

ឱព្រះរបស់ទូែបង្គំវលាកវអើយ! ទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេបវ អ្ នក្កយវាចារអង្វរណាព្រះអង្គ 
ត្តេធេ៌វេត្តា ជាស្ចកសីរបស់ព្រះអង្គវនះវែើេបីសំុព្រះអង្គឲ្យទូែព្រះបង្គំខ្ុំព្រះករណុាបានវជជិ្តនឹង្ទីខពង់្ 
ខពស់ែ៏ព្បវសើរបំផុតន្តនព្រះេតាមានរិសិែឋរបស់ព្រះអង្គ វ ើយនិង្សំុព្រះអង្គក្ករពារទូែព្រះបង្គំឲ្យទូែបង្គំ 
ខលួនឯង្បានរចួផុតរីឱនភារលែែនំាវ ព្ ះវៅរកវរឿង្ឥតព្បវយជ្ន៍វផសង្ៗវព្ៅរីព្រះអង្គ ។ ឱព្រះជាទីរឹង្ 
ទីរឭករបស់ទូែព្រះបង្គំវលាកវអើយ ទូែព្រះបង្គំខ្ុំព្រះករណុាសូេឲ្យព្រះអង្គនំាជំ្ហនរបស់ទូែព្រះបង្គំ 
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ខ្ុំព្រះករណុាឲ្យវបាះជំ្ហនចូែវៅក្កន់ទីកលនលង្លែែព្រះអង្គតព្េូេនិង្វរញព្រះទ័យ ។ វោយេ ិទធិឫទធិ 
របស់ព្រះអង្គវនះ ទូែបង្គំសូេបួង្សួង្សំុឲ្យព្រះអង្គក្ករពារទូែបង្គំឲ្យបានរចួផុតរីក្ករវព្ក្កធលែែនំាវៅ 
រកកំ ឹង្និង្ក្ករខុស្គង្វៅវែើព្រះអង្គវ ើយសូេព្រះអង្គក្កន់ខនង្រង្េុខកំុឲ្យទូែបង្គំរស់វជវព្ៅរី្័នាៈ 
របស់ព្រះអង្គ ។  

-ព្រះបប- 

ឱព្រះវលាកវអើយ ព្រះអង្គគឺជាព្រះជាទីរឹង្ទីរឭករបស់ទូែព្រះបង្គំ ព្រះអង្គគឺជាព្រះជាទី 
ស្សលាញ់របស់ទូែបង្គំ ព្រះអង្គគឺជាព្រះជាទីព្បាថ្នន របស់ែួង្ចិតាទូែបង្គំ ។  

-ព្រះបប- 

ឱព្រះលែែជាព្រះរបស់ទូែបង្គំវ ើយនិង្ជាឋានសួគ៌រសំ្ចយទុកខរបស់ទូែបង្គំវអើយ! ព្រះអង្គគឺជា 
លខែក្ករពាររបស់ទូែបង្គំ និង្ជាទីជ្ព្េកបំបាត់ភារវស្ចកវៅរបស់ទូែបង្គំ! ព្រះអង្គគឺជាទីស្ចន ក់ 
អាស្ស័យវ ើយនិង្ជាទីព្ជ្កវក្កននិង្ជាវសចកាីព្តូេក្កររបស់ទូែបង្គំវ ើយនិង្ជាគូកនរបស់ទូែបង្គំវជ 
វរែលែែទូែបង្គំឯកវក្ក! វជវរែណាចិតារបស់ទូែបង្គំវព្បះស្ស្ចំព្រះអង្គគឺជាអនកែួង្វលាេរបស់  
ទូែបង្គំវ ើយវជវរែណាអារេាណ៍្របស់ទូែបង្គំស្សពាប់ស្សវពានព្រះអង្គគឺជាេិតារិតជាទីស្សលាញ់ 
របស់ទូែបង្គំ!ព្រះអង្គគឺជាអនកកំចាត់បំបាត់នូេវសចកាីវៅ ាង្របស់ទូែបង្គំនិង្ជាអនកវែើកលែង្វោស
វលាះបាបរបស់ទូែបង្គំ! ទូែព្រះបង្គំខ្ុំព្រះករណុា្កវៅបួង្សួង្អង្វរព្រះអង្គវោយចិតាវកលៀេក្កល វស្ចា ះ 
អស់ោំង្ចិតា អណាា ត ក្កយ សូេព្រះអង្គបំាង្ក្ករពារទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាឲ្យបានរចួផុតរី ឧបសគគលែែ 
រារាងំ្្នាៈរបស់ព្រះអង្គ ឧបសគគលែែរារាងំ្ស្ចេគគីភាររបស់ព្រះអង្គេិនឲ្យវកើតមានែែ់ខ្ុំព្រះករណុា 
វ ើយនិង្សូេព្រះអង្គែុសចោត់ឲ្យទូែបង្គំខ្ុំព្រះករណុាឲ្យបានព្ជ្ៈស្ចអ តរីព្គប់វសចកាីព្បមាថលែែរារាងំ្
ខ្ុំព្រះករណុាេិនឲ្យជួ្បនឹង្េលប់វឈ្ើន្តនបុណ្យរបស់ព្រះអង្គនិង្េិនឲ្យជួ្បនឹង្វសចកាីស្ចអ តសអនិំង្ភារបរសុិទធ 
របស់ព្រះអង្គ ។  

ឱព្រះអាទិវទរវលាកវអើយ សូេព្រះអង្គវេត្តា ែែ់អនកទន់វខាយនិង្អនកលែែមានជ្េងឺព្គប់គ្មន  
វ ើយសូេព្រះអង្គរនលត់វភលើង្វសចកាីវស្សកឃល នលែែកំរុង្លត្បវ្ះរួកវគវនះផង្ ។ 

សូេព្រះអង្គវធវើឲ្យវសចកាីសបាយរកីសគះុស្ចគ យវជកនុង្វភលើង្ន្តនវសចកាីស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គបាន 
បវបាសអលង្អែរួកខ្ុំព្រះករណុានិង្សូេព្រះអង្គបវញ្ាញអណាា តវភលើង្ន្តនកាីស្សលាញ់និង្ស្ចា រតីទិរវរបស់
ព្រះអង្គឲ្យមានរនលឺស្សទន់ែែ់រួកខ្ុំព្រះករណុាផង្ ។  
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សូេព្រះអង្គតុបលតង្ទីអសនៈបូជាន្តនស្ចេគគីភារទិរវវោយវព្គឿង្តុបលតង្ន្តនភាររិសិែឋវ ើយនិង្
សូេព្រះអង្គបំពាក់េកុែន្តនវសចកាីអនុវព្គ្មះរបស់ព្រះអង្គែែ់កាែរបស់ទូែព្រះបង្គំផង្ ។ 

សូេព្រះអង្គបវញ្ាញរនលឺេុខរបស់ទូែបង្គំវោយរនលឺរសាីព្តចះព្តចង្ត្តេគនលង្ន្តនព្រះទ័យសបបុរស 
របស់ព្រះអង្គវ ើយសូេព្រះអង្គផាែ់ជំ្នួយផគត់ផគង់្ឲ្យែែ់ទូែព្រះបង្គំវជឯធរណី្ោវ រិសិែឋរបស់ព្រះអង្គ 
ផង្ ។ 

សូេព្រះអង្គវធវើឲ្យែួង្ចិតារបស់ទូែបង្គំបាន ូរវ ៀរវោយកាីស្សលាញ់មានែែ់សតវវលាករបស់ 
ព្រះអង្គវ ើយនិង្សូេព្រះអង្គព្បោនឲ្យទូែបង្គំនូេអវីលែែឲ្យទូែបង្គំអាចក្កល យជាស ញ្ ន្តនវេត្តា ធេ៌ 
របស់ព្រះអង្គ ជាភសាុត្តង្ន្តនេនុញ្ញភាររបស់ព្រះអង្គ ជាអនកផសរវផាយនូេភារស្សុះស្សួែគ្មន កនុង្ចំវណាេ 
អនកលែែជាទីស្សលាញ់របស់ព្រះអង្គជាអនកលែែមានភកាីភារចំវពាះព្រះអង្គជាអនកលែែវពាែលតរីក្ករ    
រឭំករបស់ព្រះអង្គវ ើយបំវភលចវចាែនូេភារអាត្តា និយេរបស់ខលួនប៉ាុលនាែិតោេជាប់នូេអវីលែែជាបំណ្ង្ 
របស់ព្រះអង្គ ។  

ឱព្រះអាទិវទរលែែជាព្រះរបស់ទូែព្រះបង្គំវលាកវអើយ! សូេព្រះអង្គកំុបញ្ឈប់កាីវេត្តា លែែជា  
ក្ករវែើកលែង្វោសនិង្េនុញ្ញភាររបស់ព្រះអង្គរីទូែព្រះបង្គំវ ើយក៏សូេព្រះអង្គកំុែក ូតព្បភររកី 
រាយលែែជាជំ្នួយនិង្ក្ករអនុវព្គ្មះរបស់ព្រះអង្គរីទូែព្រះបង្គំវ ើយ ។  

សូេព្រះអង្គអនុាណតឲ្យទូែព្រះបង្គំបានស្ចន ក់អាស្ស័យវជវព្ក្កេេលប់ន្តនស្ចល បក្ករពាររបស់ព្រះអង្គ 
វ ើយក៏សូេព្រះអង្គទតេកវេើែទូែព្រះបង្គំវោយព្រះវនព្តក្ករពាររបស់ព្រះអង្គផង្  ។   

សូេព្រះអង្គស្ស្ចយអណាា តរបស់ទូែព្រះបង្គំរីចំណ្ង្េិនហ៊ា នសាីវែើេបីឲ្យទូែព្រះបង្គំបាន 
និយយសរវសើរែែ់ព្រះនាេរបស់ព្រះអង្គកនុង្ វូង្េនុសសរបស់ព្រះអង្គវ ើយនិង្វែើេបីឲ្យសំវនៀង្របស់ 
ទូែបង្គំអាចព្តូេបានវគវែើកតវេកើង្វជកនុង្សភាែ៏ធំេ ិមាវ ើយនិង្វែើេបីឲ្យែំ ូរជំ្នន់ន្តនក្ករវែើក 
កំរស់របស់ព្រះអង្គបាន ូរវចញរីបបូរមាត់របស់ទូែបង្គំផង្  

រិតណាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះព្បកបវោយេនុញ្ញភារ ជាព្រះព្បកបវោយភាររងុ្វរឿង្ ជាព្រះព្បកប 
វោយឫទធិ ជាព្រះព្បកបវោយសពាវ នុភារ ។ 

-អង្គបិសិែឋអាប់ឌុែបាហ- 


