
ច្បាបប់្បុស 
បណ្ឌិ ត មៃ រ ៀបរ ៀង  

បទព្រហ្មគិត ិ
  

១.ននះបទរពហ្មគីតិ    ពីនរពងរពឹទធទុកទូន្មម ន 

   ចែងែងជានិទាន    ទុករាន់នមើលជាែាប់ថមី។ 

   ឲ្យអស់កូននៅនរោយ    ស្ដា ប់កំុឲ្យនភលែស្ដម រតី 

   របនៅទំាងរបុសស្សី    យកទុកខ្លួនរគប់អាត្មម ។ 

   ធមមត្មនកើតជាមនុសស    នទាះស្សីរបុសរកណាស់ណា 

   រកគិតកនុងែិន្មា      ឲ្យបានដឹងសមនិងគួរ។ 

   នឹងអស់ញាតិសន្មា ន    នស្ដះនគមានពាកយថាជួ 

   កំុន្មើងកំុចតងតួ     នធវើកំនប៉ាងកំុពាកយធំ។ 

   ៥.នឹងនដើរដូែភុជងគ    ឲ្យឱនអងគអាែបារមភ 

   ឲ្យរតូវនឹងែាប់រកម    គួររបតិបតតិកំុឲ្យ្គង។ 

   នរៀនបទនរៀនបាទចាស៎    កំុរែឡាសនលើនរៀមែបង 

ស្សដីនឹងអនកផង    ពាកយឲ្យគួរកំុឯងវុ។ី 

អឺនអើអញដាែ់ស្ដែ់    ្គងពាកយនគស្សដី 

   នដើមនដៀលឲ្យអរបិយ    ស្សដីថាកូនអត់ពូជ។ 

   ចាស់ទំុមិនរបនៅ    នជរកូននៅនទើបវាខូ្ែ 



   នគថាកូនឥតពូជ    មិនដឹងែាប់នឹងចាស់ទំុ។ 

   នគនដៀលដល់ចម៉ឪ    នករ តអ៍ាស្សូវសអុយរហំុ៊្ 

   នគសាីនដើមនជៀវជំុ    ជំននៀលនន្មះដល់មកចាស់។ 

   ១០.កំុោែកំុសលូតនពក    កំុែំនអៀកនរៀនរហ័្ស 

កំុខ្លល ែកំុហ៊៊នណាស់    ឲ្យរពឹំងរពំពរគប់។ 

   នទាះនដកឲ្យរហ័្ស    ភ្ញា ក់មុនចាស់នដាះន ើងលុប 

   មុខ្មាត់នមើលឲ្យរគប់    រទពយរបស់សឹមនដកវញិ។ 

   ស្ដល មលូសីុឲ្យនរែៀក    កំុបីនបៀកទំាងមូលមិញ 

តូែធំឲ្យនរែៀកនែញ    ត្មមពាកយចាស់ថាអភ័ពវ។ 

 នដកយូរកំុនដកយូរ    នហ្ើយទទូរដូែនគងាប់ 

   សំពត់នសលៀកឲ្យខ្លា ប់    កំុឲ្យអារោតនរៅខ្លួន។ 

   នឹងនដកកំុរទមក់    ឲ្យលង់លក់នរៅពីកបួន 

   នបើភ្ញា ក់ឲ្យដឹងខ្លួន    ន ើងអងគុយកំុមាត់ខ្លល ំង។ 

   ១៥.ចរបរបាណរបុងវញិ្ញា ណ   ខ្លល ែចរកងមាននចារែិតតខ្លម ំង 

   របួញរបាណរបបជញ្ញា ំង   ជញ្ាូ នរទពយលួែយកនែញ។ 

នបើឥតនមាះមនទិល    កំុឲ្យខ្ាិលនដកនៅវញិ 

ភ្ញា ក់នហ្ើយឲ្យនរោកនែញ   រកជក់ថាន ំសីុមលូស្ដល ។ 

នទាះនពលពន់រពលប់   គន់ឲ្យរគប់រទពយន្មន្ម 

ោំបិតខ្លងអាត្មម     ឲ្យសិតទឹកដាក់ែុងនជើង។ 



របអប់ដាក់ទឹមស្ដម     ថាវ យនទពាា រកានយើង 

នហ្ើយឲ្យបំពក់នភលើង    នៅរោននរៅកំុឲ្យដាែ់។ 

កំុឲ្យអស់រលីង     រលត់នធងនហ្ើយថានភលែ 

សពវពថៃនមើលកំុដាែ់    កំុនដើរយកពីផទះនគ។ 

   ២០.ចថទំានមើលនជើងរោន   ឲ្យឧសមានកំុទំននរ 

បងាា ត់បនងាើតនករ ត ៍   កំុរបចហ្សឲ្យសូនយសុង។ 

របយ័តនចរកងរកងាយ    ពំុសបាយឈឺនពាះពុង 

បងាា ត់កនដា អងគ    អុជបំភលឺនមើលននះនន្មះ។ 

មានោលយប់ងងឹត    នភលែមិនគិតជួនកូនែុះ 

ាម ននភលើងអុជែនលុះ    រោនរលុះរលត់នធង។ 

រត់រកនភលើងសស្ស្ដក់    រពួយលំបាកចតខ្លួនឯង 

នហ្តុខ្ាិលពំុគិតចរកង    រកយប់ពថៃរពួយនដើរឆ្ងៃ យ។ 

នហ្ើយឲ្យចថទំាទឹក    នទាះយប់រពឹកកំុគិតងាយ 

ដងដាក់កអមរាត់រាយ    សពវពួែ ពាងអាងអុង ធំ។ 

២៥.កំុឲ្យសៃួតកអមនធង    អស់រលីងពីពាងធំ 

ាម ននស្ដះនន្មះមិនសម   ជួនចរកងរកងាយយប់ពថៃ។ 

នទាះនដើរនៅឆ្ងៃ យជិត    ោន់ោំបិតកំដរពដ 

ចរកងមានចមកនឈើពរព    ោប់ោន់មកនធវើអុស។ 

ជួនោលចរកងមានបន្មល    មុតអាត្មម រាន់ចាក់ជួស 



ជានរគឿងរគប់មិនខុ្ស    ោរសរតូវនទាះឆ្ងម ច្ា។ 

នដើរពរពឲ្យនមើលនលើ    ន ើញសលឹកនឈើជាបចនល 

ោប់ោន់កំុពដនទ    អងគុយគន់នមើលន្វងស្ដា ំ។ 

ចរកងមាននឈើពរពងាប់    គួរោែ់ោប់យកជាថាន  ំ

នផាើរោនរាន់ដណាា ំ    បាយបាន្អិនឆ្ងប់ដូែែិតត។ 

   ៣០.នស្ដះស្សីស្សដីបាន   នបើអុសមានមិនរពួយគិត 

សពវពថៃរបុងគំនិត    ចថទំានទើបគង់របស់។ 

មាសរបាក់ស្សូវអងារ    ទុកឲ្យលអកំុសបបុរស 

សំពែកំុឲ្យអស់     នមើលចថថួនខ្លួនឯងណា។ 

សូវសាួែកំុឲ្យដាែ់    នបើវាតិែឲ្យឧសាហ៍្ 

រះិរកផសំនទៀតណា    ឲ្យបាននរែើនរកនវ ើន ទុក។ 

នឹងចាយឲ្យគិតនរោយ    នទាះនឹងឲ្យនមើលមុខ្ៗ 

កំុឲ្យសុ៊ករគលុក    នទាះនឹងទុកឲ្យែំណំា។ 

រដូវនធវើែំោរ     ឲ្យឧសាហ៍្នរគឿងរាប់ដំា 

សលឹកពរគខ្ាីរតប់រតុំ    រត្មវរតសក់សពវបចនល។ 

៣៥.កំុខ្ាិលកំុរែអូស    នៅងងូសរត់សំុនគ 

នគមិនឲ្យឯងនទ    ចតគឺនមាះនរពាះខ្ាិលដំា។ 

នទាះនធវើចស្សែំោរ    ឲ្យឧសាហ៍្នមើលចថទំា 

កំុខ្ាិលកំុរបចំា     ែបែូកជីកនមម វលលិផង។ 



កំុឲ្យបង់កមាល ំង     នទាះចខ្របំាងនរបើឲ្យដង 

ទឹកនៅនស្ស្ដែស្សង់ផង   ឲ្យលូតលាស់មានផ្លល ចផា។ 

នធវើោរកំុគិតរពួយ    ខ្លួនឯងមួយកំុតអូញចតអរ 

ខ្លល ំងនខ្ាយកំុឲ្យចលែ    ខ្លល ែចតននឿយនហ្ើយមិននធវើ។ 

ជាងយប់បិតឫសសី    តាញជាលអីនៅកនញ្ា ើ 

កំុឲ្យស្សីសាីនលើ     ឥតអំនពើនធវើនលងនៅ។ 

៤០.កំុទុកពដទនទ    ជាងទំននរនបាែនមម នរៅ 

ខ្លងផទះខ្លងលំនៅ    ឲ្យវាលោលនកើតសុខ្ល។ 

ឲ្យមានកាីបារមភ     នធវើចស្សកំុនចាលែំោរ 

ដឹងចដកោំបិតរពា    ទុកឲ្យជាកំុឲ្យបាត់។ 

នដកយប់ឲ្យរាងំទាវ រ    រទពយជាៗរបុងរបយ័តន 

រតនែៀកចំាកំុភ្ញល ត់    កំុនភលែនចាលមិនដឹងខ្លួន។ 

របយ័តនរបនោជន៍យូរ    នទាះលក់ដូរនមើលចថធួន 

នទាះរទពយរបស់ខ្លួន    ឲ្យសួរកូនសួររបពនធ។ 

កំុអាងឯងជារបុស    ចាយរបស់មិនគិតគន់ 

មិនដឹងដល់របពនធ    រពមនរពៀងាន ឥតនបើថា។ 

៤៥.នទាះបីនបើបងបអូន    ពឹងរកខ្លួននៅណា  ៗ

នទាះនៅនលងឥតោរ    ឥតនគរកនដើរឆ្ងៃ យជិត។ 

ឲ្យរបាប់អនកនៅផទះ    កំុរលះឥតគំនិត 



នគភ័យរពួយែិតតគិត    នរពាះមិនដឹងជានៅណា។ 

នបើនៅជាមានភ័ពវ    របនសើរាប់នន្មះឥតថា 

របសិនពានពស់ខ្លល     ខ្យល់ចាប់ែុកឥតនគសម។ 

នទាះនដើរមានដំណឹង    ឲ្យរពឹំងគិតបារមភ 

នឹងនដើរៗឲ្យសម    យប់រពលប់ឲ្យមាត់ក។ 

កំុនសៃៀមកំុស្ដៃ ត់ពួន    លបលាក់ខ្លួនខ្លល ែមិនលអ 

ឲ្យនមើលឲ្យមាត់ក    នដើរឲ្យនស្ដម ះនស្ដះនគថា។ 

៥០.នទាះខ្លួនជាបុ៉ន្មម ន    ពាកយសន្មា នចរងមុស្ដ 

នគពម៉ មកអាត្មម     ត្មមដំណឹងដំនណើ រខុ្ស។ 

កូននអើយបាកំុនលល យ    កំុលល យឲ្យអាប់នករ តយ៍ស 

ធមមត្មនកើតជារបុស    ឲ្យរកនរៀនែាប់មារត្ម។ 

នលាកថានៅ្ាួតបី    មួយ្ាួតស្សីមួយ្ាួតស្ស្ដ 

មួយ្ាួតចលបងពាលា    នលងនបៀរនប៉ាធួ កំត្មត់។ 

ទាក់មាន់ទាក់ទទា    ជល់ភ្ញន ល់ាន បរបាញ់សតវ 

អន្មទ ក់ដាក់បងាា ត់    ចលបងអស់នន្មះមិនកំនណើ ត។ 

ធមមត្មនប៉ានិងនបៀ    មិនចដលចខ្មរណានឹងនកើត 

មិនឮមានកំនណើ ត    មានចតលិែលង់ខ្លួននទ។ 

៥៥.ជួនោលនគចាញ់ឯង   នរៀងរាល់ចលបងនគនឹងនរ 

មានោលឯងចាញ់នគ    កំុទុកែិតតថាឯងបិុន។ 



ពីរពឹកនសលៀកហូ្លជរ    លាៃ ែនសលៀកសខ្វះែងកបិន 

ពីរពឹកតបកកាលែិន    លាៃ ែមិនទាន់ែិនដាក់នខ្លន ះ។ 

ជួនោលវាែងនជើង    ពយួរខ្ាស់ន ើងដំាកាលែុះ 

ចភនកសលឹងតឹងរកញុះ    វាទាររបាក់ឲ្យបានឆ្ងប់។ 

នមើលមុខ្លអមិនតិែអី    មិនខ្លម សស្សីផារឈរស្ដា ប់ 

មុខ្មិញដូែនគស្ដា ប់    មាត់នសាញស្ដា ញនពបកូននកមង។ 

ចស្សកថៃូរនអះអូយនអើយ   អាែិកនអើយអាណិតចលង 

អញរករបាក់ឲ្យឯង    ឲ្យអាែិកចសអកននះបាន។ 

៦០.ែិនឮរពមស្ស្ដយមក   បនណាើ ររករបាក់សន្មា ន 

តឹងទារទាល់ចតបាន    រទពយឲ្យនៅនទើបវាចលង។ 

អនកអាយអនកនអើយកំុ    គួរបារមភរាល់ចតចលបង 

កំុលកំុលូកនលង    គួរឲ្យវាងឲ្យនវៀរនស្ដះ។ 

កំុឈរកំុឈប់ែិតត    ចរកងមិនអត់បង់នករ តន៍ោះ 

កំុលបងចលបងនន្មះនស្ដះ   គួរឲ្យនដាះឲ្យនដើរនែញ។ 

ែាប់ននះចំារាល់ខ្លួន    នទាះបងបអូនមិតតសមាល ញ់ 

ពឹងខ្លួនឯងឲ្យនែញ    លន្មរទពយនគយកនៅ។ 

ឯរទពយបាននៅវា    ឯងលន្មស្ស្ដប់ចតនៅ 

វាបានរទពយយកនៅ    ខ្លួនឯងនៅលន្មស្ស្ដប់។ 

៦៥.ដល់នគមកតឹងទារ    អនកលន្មក៏បានឆ្ងប់ 



មិនបាននគរបចាប់    នៅជាខ្ាុំនរពាះលន្ម។ 

នទាះបងបអូនធុរៈ    រកជំពាក់នគតឹងទារ 

នបើមានរទពយជួយជា    កំុលន្មណ៎ាអនកអាយ។ 

កូននអើយែូរបាចំា    ឪពុកផ្លា ំកំុបីណាយ 

របយ័តនរាល់របូោយ    កំុឲ្យនភលែពាកយននះណា។ 

មួយនទៀតនៅ្ាួតស្សី    គួរកំុបីនសពោមា 

វាចតងទាញអាត្មម     នំ្មវនងវងនភលែបាបបុណយ។ 

នភលែទានសីលសូនយនស្ដះ   នភលែឃ្នន ងនខ្លន ះដល់ជីពជនម 

នភលែនទាសនភលែទំាងគុណ   នភលែទំាងោរោន់រស្ដយ។ 

៧០.បនងាើតចតទុកខនទាស   នបើបានសុខ្សឹងចរបោល យ 

បនងាើតនៅា រកហ៊យ    ឲ្យទាស់ចតងខឹ្ងនឹងាន ។ 

ែងនទាសគំុគងគួន    មិនគិតខ្លួនខ្លល ែមរណា 

មានោលកមួយនិងមា    គំុនធវើាន ឲ្យនស្ដះសូនយ។ 

បនងាើតចតែិតតធំ     នៅគំនំុនឹងជីដូន 

ឯបងខឹ្ងនឹងបអូន    មាា យនិងកូនគំុនធវើាន ។ 

រខី្ាុំគំុោប់មាា ស់     ឲ្យនៅា ណាស់កនុងអងាគ  

នកើតនទាសខឹ្ងនឹងាន     ជាគំនំុពំុរត្មនសបើយ។ 

មានោលនគដាក់ឃ្នន ង    វាមិនរាងចាលែិតតន ើយ 

លក់ពពនខ្ាុំនគនហ្ើយ    មិនខ្លល ែស្ដល ប់ដល់អាត្មម ។ 



៧៥.នគោប់នដាតទំាងកាល   មិននែះនចាលែិតតន ើយណា 

នភលែខ្លួនសូនយនស្ដះណា   នឹកចតរតង់នសពសបាយ។ 

រឯីោមកិនលស    កំុរបចហ្សគួរឲ្យណាយ 

សអិតណាស់ណាអនកអាយ   អនកនអើយកំុគិតសងស័យ។ 

ននះឯងនៅ្ាួតស្សី    គួរកំុបីឲ្យអាល័យ 

ែូរែងចំាសពវពថៃ    ទុកទូន្មម នអងគអាត្មម ។ 

អនករបាជានលាកនិទាន    ទុកទូន្មម នរាល់របូា 

មួយនៅ្ាួតសុរា    នន្មះកំុផឹកវាស្សវងឹ។ 

វានំ្មនភលែវញិ្ញា ណ    នភលែសីលទាននស្ដះសូនយឈឹង 

ផឹកនហ្ើយមិនចដលនឹង    នំ្មែិតតនន្មះឲ្យធំពរក។ 

៨០.ឯខ្លួនឯងតូែនទ    នមើលនៅនគបុ៉ននមពដ 

កមាល ំងឯងនសមើនឹងពែ    មិននោតនគតិែន ើយណា។ 

នកអងោអ ងពាកយកចកអ    អួតពូចកបទបានស្ស្ដ 

មិនមានខ្លល ែនរណា    ស្សដីនោងរកកលនលល ះ។ 

បនញ្ញា របនញ្ា ៀសផ្លា ស    នជរវាងវាសមិនែំនលម ះ 

នំ្មនហ្តុចតខ្លងនលល ះ    ន្លើយ្លងពាកយឲ្យបានទាក់។ 

របពនធន ើញឃ្នត់នៅ    បាីមិនរតូវថាកំុអនក 

ឯងខឹ្ងនលាវាលក់    នដាយែិតតធំបទបានស្ស្ដ។ 

មានោលជួនស្សវងឹ    ពំុមានដឹងខ្លួនន ើយណា 



នដើរដួលនដកផ្លា ប់ផ្លៃ រ    ស្ស្ដតសំពត់អស់ពំុដឹង។ 

៨៥.នគន ើញអស់ខ្លម សខ្ាុំ   នកមងនជៀវ ជំុនសើែរទហឹ្ង 

នដកដូែនគស្ដល ប់ឈឹង    ចកអរកអួតពាសនពញទំាងខ្លួន។ 

កំនណើ តអនកផឹកស្ស្ដ    កំុអួតថាឯងនឹងនួន 

ដឹងនហ្ើយស្សវងឹបួន    ខ្លួនខ្សត់នទអួតថាមាន។ 

អនកសលូតនៅជាោែ    ឯងអនកខ្លល ែនៅជាហ៊៊ន 

ខុ្សរតូវនៅបំពាន    បំពុលខ្លួនឲ្យបានបាប។ 

ននះឯងនៅ្ាួតស្ស្ដ    កនុងធម៌ថានពៀរដរាប 

អនកណាផឹកនហ្ើយបាប    បង់កិតតិយសពំុសួសាី។ 

គួរកំុនសពសុរា     នំ្មអាត្មម ឲ្យអរបិយ 

នឹងលល ក់នៅអវែី    នរករងទុកខនវទន្ម។ 

៩០.ពហ្អស់ជនទំាងឡាយ   កំុរាយមាយកនុងអងាគ  

ែូរស្ដា ប់ែាប់ននះណា    ទុកទូន្មម នខ្លួនសពវពថៃ។ 

ននះឯងនៅ្ាួតបី    នលាកស្សដីកនុងធម៌ពថល 

នបើអនកណាមួយពន    នឹងរបាថាន នដាយែំណង។ 

នលាកែងជាឧបមា    ឲ្យអនកណាមួយផាិតផាង់ 

យកចដកដុលនបាះបង់    កនុងនភលើងរបាណន្ះរចាលនអអ ។ 

នបើោន់ចដកចដលដុត    នន្មះមិនមុតមិនមាននៅា  

ោន់បាននន្មះនទើបនៅ   ែិតតមុតចមនពិតគិតរបាណ។ 



នន្មះនទើបនលាកឲ្យនធវើ    នូវអំនពើទំាងបីបាន 

នដាយធម៌បុរាណ    នលាកឧបមាដូនែនះន្ម។ 

៩៥.ត់ចែងចតងជាបទ    រពហ្មរបាកដោលបិត្ម 

របនៅខ្ាុំននះណា    សពវនសែកាីដូនែនះពន។ 

កិែាោពយរាយនរៀបនរាះ    ខ្ាុំន្មមនលម ះបណឌិ ត ពម 

គិតែងជានសែកាី    របនៅជនែប់នមល៉ះនហ៊ង៕ 


