
ច្បាបរ់ាជនេត ិឬច្បាបព់្រះរាជសម្ពា រ 
 

បទកាកគតិ 
 
១.ហៃអស់សាធុជនផង   ននះគឺចំណង     បទបាលីថា 
គមពីររសធម៌     អាណាក្កិតដិកា     គួរគបបមីហា- 

ជនផងក្តង់ក្ាប់។ 
ធម៌ននះដំបូន្មា ន    រមួរកាក្បាណ     ឱយបានសាដ ប់គាប់ 
ដ៏នោកបរនោក    នៅរសពំុសាា ប់    ធម៌ននះជាចាប់ 

កដីគាប់បរយិាយ។ 
កំុទុកចិតតបរនទស    កំុទុកចិតតអភិននស្ដសដម៍    កំុទុកចិតតអភិក្បាយ 
ន្សើសទុំសសងខ្ពស់    រពឹំងឱយឆ្ងា យ     សាគ ល់ពាកយបរយិាយ 

បណដិ បនមជី។ 
កំុនងឿងនោយខ្យល់    កំុឱយពាកយពល    កំុខ្វល់នោយ្សី 
កំុកាន់ពិសយង់    គប់នឹងស្ដសដ ី    សមណៈជនជី 

កំុឱយកដីក្តូវ។ 
៥.កំុនៅញុ៉ងំនលា ះ    កំុសាដ ប់អសុនោះ    កំុសាដ ប់អា្សូវ 
កំុនដើរពានសកុន     កំុសាក ត់ក្ចកផាូវ     កំុនធវើស្ស្សូវ 

នៅផាូវដំរ។ី 
សផែមពីរក្បការ     ចំណីនៅោល     កំុអាលឱយឆី 
សផែមមួយពាកយពាល    សរងោលរកកដី     សផែមមួយពាកយ្សី 
     ្សដីមាយា។ 
ពាកយក្គូសរងរងឹ     ្សាសរង្សវងឹ     ពំុសដលពិសា 
ពាកយពិតសរងសសាង    ពំុពិនោះថា     បណដិ បនមបា 

សរងថាពំុគាប់។ 
នលា សរងសែប់នចះ    ខ្សត់ឥតចំនណះ    សែប់អនកមានក្ទពយ 
្សី្សាលក្បចណឌ     សរងសែប់ខ្ញុំគាប់     ពាលពិតឥតចាប់ 

សរងសែប់ក្បនៅ។ 
ចង់បុណយបានបាប    ចនចើងចង់ោភ    សរងបាត់ធននៅ 
មានះបាត់មិតត     ឥតអនកជានៅ     នក្កវនក្កាធនោរនៅ 

រសមងបាត់អងគ។ 
១០.សសវងគាប់បានយស   ចង់សសវងរបស់     នក្បើនចះផគត់ផគង់ 



ចង់ធំកំុអួត     នដើមមានពូជពងស    ចង់ឱយខ្ាួនក្តង់ 
នក្បើផ្គគ ប់អនកមុខ្។ 

សខ្ាងនៃើរតបតិខ្យល់    ន្មយនថកើងតបិតពល    រកាឱយសុខ្ 
ក្ទពយគង់តបតិ្សី    នចះសំហចទុក     ផទះធំ្សណុក 

តបតិភរយិាជា។ 
បាត់យសតបតិខ្ជិល    បាត់ញ្ញា ណទានសីល    តបតិនសពសុោ 
ក្បមាថបាត់បុណយ    ខឹ្ងបាត់ក្បាជាញ      នលញនលងនដៀលថា 

បាត់ឥរយិាគាប់។ 
អត់ឱនអត់នទាស    នធវើចិតតសនន្មដ ស    បនងកើតជាក្ទពយ 
នមក្តីជាញ៉តិ     រកាដល់សាា ប់     នចៀសកដីពំុគាប់ 

ជាគនធពិនោរ។ 
ទឹកបាក់នៅទាប    បុណយបាត់តបិតបាប    ោភបាត់តបតិនោរ 
ទឹកថាា តបតិរលក    ពំុយល់្សនមាល    នទាសនកើតតបតិនពាល 

លាមមាត់លា នពាន។ 
១៥.នលា សរងសែប់ក្បាជញ    ន្មអនកខ្ាួនខ្លា ច     សរងនធវើជាហាា ន 
ខ្សត់នខ្ាយសាគុក្ទុឌ    សរងនធវើជាមាន     អនកឥតសន្មដ ន 

សរងនមើលនគងាយ។ 
ទាហាននថកើងតបិតសឹក    នធវើស្សតបតិទឹក    ក្តឹកពលតបតិបាយ 
សិសសក្បាជញតបិតក្គ ូ   នជរពាលដុះវាយ    ពលជាតបតិន្មយ 

ៃវឹកៃវឺនខ្ះខំ្។ 
នរៀនកដីគួរគិត     ចាត់ឥតក្បក្ពឹតដ    នៅសក្បក្ចឡំ 
អនកជាជាកាច     តូចសក្បជាធំ     ពូជពងសឧតតម 

ក្ចឡំជារស្ដសដ។ 
ន ើញនសះជាោ    កាា នជាទា     ពពាយជាទាស 
សំណជាក្បាក់     សាព ន់ឆ្ងា ក់ជាមាស    បងកូយជាជាស 

កបាសជាគ។ 
នៃតុននះគួរគិត    គួររះិរកៃិត     ដឹងរសគនធ 
ពិនោរអសុនោះ    ពិសាសាទរ     ៃិតនៃើយសឹមប- 

រនីកាកដកដិត។ 
២០.លគឹកលឺពាកយនពចន៍   សាកសួររកសាច់    សន្មដ ននក្ពងក្ពឹទធ 
រករះិកលអវី     សុចរតិទុចចរតិ     នៃើយនហាងគួរគិត 

ឱយដឹងខ្ពស់ទាប។ 



ដូចខ្លវ ក់បំាងសសបក    មួយដូចតំសពក     ចង់សំុនក្បងោប 
ដូចថាង់សាដ ប់នក្ចៀង    ទះហដក្ពាកៗ     ដូចខ្វិនអាបឡាប 

ចង់ចងកបនិរត់។ 
ពុតពាន យមានបី    មួយដូចដំរ ី    សាហាវឥតបទ 
អាចផសះផាំងបាន    កនងវរកាន់កត់     ោលនដញនគាតគត់ 

ក្បំាមួយៃតថនហាង។ 
មួយចង់លន នីស    ចិតតចង់ចនចស     កំុនោយគនាង 
ពាកយនពាលអនកធំ    ក្ចឡំសូរសង     ពំុគិតកដីៃាង 

ចង់នចរអនដោយ។ 
មួយ្សីនពសា    បំនពញក្ពៃាចា-   ររីសួអភិក្បាយ 
អំនពើទំាងបី     នៅពិសពុតពាន យ    សាធុសមាទ យ 

នចៀសកំុបីក្ាប់។ 
២៥.ក្បាជញពំុនសាើពុត    បនក្មើលំអុត     ពំុនសាើកដីគាប់ 
មានគុណពំុនសាើ    អនកមានបុណយភ័ពទ    សសវងនរៀនរកចាប់ 

ពំុនសាើចិតតជា។ 
ស័កដិពំុនសាើយស    អនកមានរបស់     ពំុនសាើស័កាដ  
សូវបង់ធនធាន    កំុខុ្សអាជាញ      សូវមាននោគា 

កំុឱយនមើលងាយ។ 
សូវសំុកំុយក     គាន នសាើកំុរក     ដូចបាវនិងន្មយ 
ខុ្សគាប់សូវអត់    កំុឱយលឺធាា យ     កដីសុខ្ទំាងឡាយ 

កំុខ្លច យសូវស័ពទ។ 
ធម៌ននះដំបូន្មា ន    រមួរកាក្បាណ     ឱយបានកដីគាប់ 
សូវបង់ធនធាន    កំុឱយខ្ាួនសាា ប់    សូវសាា ប់គួរគាប់ 

រសធម៌កំុបីបង់។ 
បណាដ ំនមបា     អំបូរនោកថា     ទូកាមកំពង់ 
សំនៅាមខ្យល់    ចងកូតតក្មង់     នមលឹមសតងក្តង់ 

ក្តីវស័ិយជាមុខ្។ 
៣០.ដូចចិតតបដីជា    ដូចមានភរយិា     នៅផទះ្សណុក 
ដូចកូនទទួល     យកពាកយអាពុក    ដូចខ្ញុំឱយមុខ្ 

អមាច ស់នក្បើនៅ។ 
បណាដ ំនមបា     អំបូរនោកថា     នក្ពងក្ពឹទធិក្បនៅ 
នទើងឆីនក្បើរក     នទើបសសវងនក្បើនៅ    នទើងនសនៃ៍នក្បើនៅ 



មិតតមកជាមិតត។ 
ពាកយខុ្សកំុសាដ ប់    កដីខុ្សកំុក្ាប់     អនកកាចកំុផដិត 
លាង់កំុ្សដី     ខ្សត់កំុទុកចិតត     ពានោកំុផដិត 

ជាមិក្តនមក្តី។ 
នក្បើថាឹងនអាយនសាើ    នទាះបីនឹងនក្បើ     នក្បើអនកនចះកដី 
កំុយកពាកយនសាា ក    ផទឹមនឹងគមពីរ     កំុយកពាកយជី 

ផទឹមនូវពាកយពាល។ 
នមើលសភាកជញ្ជ ីង    កនុងចិតតនអាយដឹង    ណាធាន់ណា្សាល 
កំុយកមណីរត័ន៍    មាសមានជាកាល    ចិតដកំុបណាដ ល 

នូវបង់សីលធម៌។ 
៣៥.នក្បើដឹងតុលហាប    នក្បើដឹងខ្ពស់ទាប    មានសភនកយល់លែ 
នទាះដឹងទឹកមាស    ពំុនចរនៅថា     នទាះដឹងដីស 

ពំុនចរសំបុក្ត។ 
នធវើស្សនមើលនមា     សន្មដ ននមើលនៅ    បំនរ ើនមើលពុត 
នទាះដឹងពុតជា     ពំុនចះពុតតបុត     ដឹងចិតតបរសុិទធ 

ពំុនចរឥរយិា។ 
នទពីនមើលក្ពឹកស    កសក្ានមើលឫទធ ៍   ទាហាននមើលនចសាដ  
ជាងនមើលអំនពើ     អំពីៃាថ      នទាះយកភរយិា 

នមើលន្មលំនៅ។ 
អសារកដីបី     បណាដ ំនមជី     នក្ពងក្ពឹទធក្បនៅ 
អងករសសុទធ     សមែិនឱយនៅ     ពិសីនៃើយនលា  

ក្បាជញឥតមារយាទ។ 
អនកបួសឥតក្កិត្យ    ចាស់ឥតក្បក្ពឹតត    ខ្សត់នក្ចើនក្បមាទ 
ភរយិាផុយផ្គយ    ចាយវាយឥតខ្លន ត    ពពាលសុទធសាធ 

ក្បនៅក្កបាន។ 
៤០.ផទះនភាើងមានបី    អំនពើពុត្សី     ខឹ្ងឥតក្បមាណ 
កូចកាចចនចស    ពំុនោយដំបូន្មា ន    ខ្ញុំកាយនកៀសក្បាណ 

ពំុឱយមាច ស់នក្បើ។ 
នហាោនក្បើគូរ     ភមូនក្បើមូល     សទង់ទឹកនក្បើនសាើ 
បន្មទ ត់នក្បើក្តង់     ពលផចង់គបបនីក្បើ    ពំុនៃើយគបបនីធវើ 

កំុនលងគបបភី្ងា ។ 
កដីនកាតមានបី     នកាតមួយពួក្សី    ្សដីមាយា 



នកាតមួយពាកយពិស    អា្សវូនជរថា     នកាតមួយពាកយពា- 
នោនោកទុជ៌ន។ 

ពិសពស់ន្មន្ម     កុយខ្លន យទន្មដ      កាលគត់សាដ ប់មនដ 
ក្តង់ពិសពាកយពាល    នោលោលពំុ្សន់    សមបអីស់ជនា 

ក្កមនដនបាសបាន។ 
នៃតុនន្មះគួរគិត    គួររះិរកៃិត     ថាន ពិសឱយ្សានដ 
ដ៏នោកននះគួរ     រកអនកក្ទង់ញ្ញា ណ    នសពសាងសីលទាន 

ជាថាន ំនោកិយ។ 
៤៥.រថីាន បរនោក    នចៀសចាកទុកខនសាក   បង់បញ្ច ិន្រនទិយ 
គបបផឹីកសនដតិងស-   នពាធិបកខិយ     អាចនំ្មដល់ក្តី- 

ពិធសមបតតិសារ។ 
ពិនោរផ្គដ បី     ពិនោរនមក្តី     សួសដ៍សីោចារ 
ពិនោរបរសុិទធ     កុសលសមាា រ     ពិនោរននះោល 

ដល់សួគ៌ពំុនសបើយ។ 
ពិនោរផ្គដ បី     ហក្កសលងកាិនភញ ី    ឥតឯសលែនលែើយ 
នោយខ្យល់ក្ចាសខ្យល់   នៅនក្តើយឆាងនក្តើយ    ពិនោរពំុនសបើយ 

នៅរសគន្មធ ។ 
ពិសាសផាក្បំា     ពិសារសធម៌     ពិសាសតា 
ពិសាសីលទាន    នក្ទើសក្ទង់ករណុា    ពិសារសវា- 

ចានចញមធូរ។ 
ពិសាសផាក្បំា     គិតជាន្មយនំ្ម     ឥន្រនទិយនៅចូល 
ក្តីពិធសមបតតិ     ទិពវរត័ន៍អនុកូល    ចំនណរនៅចូល 

នមាកខមគាគ ល័យ។ 
៥០.ធម៌ននះជាចាប់    ក្បនសើរមហាគាប់    ឧតដមនពកហក្ក 
ក្កអនកណាបាន    ក្បាជាញ លា សហវ     អាចដឹងនោយន័យ 

រសធម៌គាថា។ 
ចូរនចះគួរចំា     គួរាមបណាដ  ំ    ទូលទុកសីរសា 
ធម៌ននះនសាើកសីរ     អក្មិតធាោ     សនមដចភគវា 

សាធុនក្បាសក្បាណ។ 
អនកណាបានសាដ ប់    អនកណាបានក្ាប់    អនកណាបានធាន 
រសធម៌ននះគាប់    ជាចាប់ទូន្មា ន     អនកនន្មះនសាើបាន 

ដល់និពាវ ននហាង។ 


