
ច្បាប់វធូិរបណ្ឌិ ត 
បទរពហ្មគីតិ 

 
១.រពះខាន់ហហ្ើយឥតហរោម    នាផ្ផៃហរោមឥតមន្ដនរ ី
ក្សរតិយ៍ពំុហច្បះគមពីរ     ររីឥតគម្មរងរក្ឡា។ 
ហក្ើតជាបុរតក្សរតិយ៍     ពំុរបយ័តនហរៀនោស្ដ្ោរ  
ពំុហរៀនពិចារណា     ពំុដឹងរក្ឯទុក្ខរាស្ដ្ររ។ 
ពំុតហមរើងពាក្យពិត     បញ្ច វធិរីលវនិារ 
យក្គលាយក្ក្ារ     ពំុយក្មារលាយនឹងរាក់្។ 
ហរបើរាប់ឯរាជូ     កំុ្បង់ផលូវហោយតរមារ់ 
កំុ្ជិះរហទះចារ់      ាច្បខ្សាច់្បកំ្បុតតបូង។ 
៥.ជាក្សរតិយ៍ពំុហរៀនធម៌     ពំុហោះោជមងឺរទូង 
រាស្ដ្ររទារនឹងចំ្បហោង     អាន់ចិ្បតតខឹ្សងរតវហចាមហរាម។ 
នឹងហក្ើតហដរ រក្ហាយ     ទុក្ខអនររាយភពផ្ផៃហរោម 
រាស្ដ្ររផងនឹងខឹ្សងហចាម     ហរជាមខាច ត់ខាច យទីផ្ទណា។ 
រមិីរតរងារហរនហ៍្     កំុ្បីម្របម្ក្ពាក្យថា 
ររលាញ់នូវរតា     កំុ្បីរអប់ឱយោមានយ។ 
អនក្ោត់ររហពើក្រ ី     រឹងអរបិយរជូំលរាណ្ 
ហក្ើតហទារអាាម មាន     គំនូរខុ្សរជាអោរ។ 
ហទាះឆ្លងរពះគង្គគ      ោត់អាាម ក្ណារ លវាល 
ពាររឹក្ហដញរបហារ     រត់ហច្បញហៅរបទះខាល ។ 
១០.របទះទំាងទាក្ហ ល្ើង    រឹងជាប់ហ ើងខំាអាាម  
ចំ្បរងូរច្បងូបនាល       ជាប់ហោយហជើងជាន់ដិតដី។ 
ហខាម ច្បរក្ារគិះោា ន     ហទារនឹងមានភូមិលំហៅ 
ឋិតម្ខ្សវងម្របោរ ត់ហដរ      រឹងហ្មងហៅហធវើហទារហយើង។ 
ទំាងនាយពំុរក្ា     ហបៀនបិណាឌ កំុ្ឱយហ្កើង 
អរ់ញាតិពំុបហនៃើង     រឹងរត់ហច្បៀរហច្បញហៅឆ្ងង យ។ 
ពឹងហថាន លៗហោត់ាត់     ទូក្ពំន់ាភលូក្រពាត់រពាយ 
ពឹងបុណ្យាបកំ្ចាយ     ោត់គឃ្លល យហោយខ្សយល់នំា។ 
កំុ្ឱយច្បង្គវ ចឹ្បក្      រូវចុ្បះទឹក្រក្ហពើខំា 



អភ័ពវហៅោទំំា      ជាទុក្ខហៅហៅហរលក្រលក់្។ 
១៥.នូវហក្ើតឯហហាច្បហិ្ន    រតហមាច្បក្សណី្រងឹអារក្ក់្ 
អំហពើដ៏លាមក្      នូវហក្ើតហទារជាោមានយ។ 
ដូច្បពាក្យផ្នមនុរសផង     ររីដីឆ្គងឥតរបមាណ្ 
ហពាលពាក្យពារបំពាន     ពំុរពឹំងឯហរោយម្ភនក្។ 
ពានរពំុម្ដលរម័រគ     ររីោធរ័ក្រិពំុម្ដលម្ររក្ 
រឯីហមៀមនិងម្ក្អក្     ពំុម្ដលរមូរទនំគ្នន ។ 
ហទាះអនក្ជាតិហរពងរពឹទធ     ចំារះិរតឹបុរាណ្ 
គួរច្បងចិ្បតតហរនហា     ររហពើពិតហក្ររពវោា ន។ 
យក្ខាលដងរំណ្     ហោយចិ្បតរឆ្គិតឱយាន 
រលាយឯខាលោណ្     រឹងពំុានបង់ខាលហោត។ 
២០.របទះហាះកំ្បិត     បង់រុច្បរតិផ្នអនក្ហឆ្ងត 
របង់ពីររបោរហោត      រតវូដំហនៀលហលាក្និនាៃ ។ 
កំុ្ោន់ពាក្យអរតយ      របងុរបយ័តនអងគអាាម  
ដ៏ហលាក្បរហលាោ     បរបូិណ៌្ានរុខ្សរួរ៍ីរហហាង។ 
កំុ្ហពាលពាក្យមុោ     វាទវាចាឱយមានហ្មង 
ចំ្បពួក្ររតវូផង      ម្តយក្ហទារផ្នអាាម ។ 
កំុ្ហពាលពាក្យបំពាន      ម្តងនឹងមានឯងរពវផ្្ង 
យក្ហខាម ច្បហគមក្យំ      ហមើលផសថំាន ំពាធ៍ហី្នផ្ហ្ 
ពំុនីរពំុរបផ្ព       ពំុានជារបហោជន៍អងគ។ 
២៥.ហធវើគុណ្ហក្ើតជាហទារ     យក្ហ ល្ើងហរារក្នុងអនលង់ 
យក្បុ៉យហៅរគបហភលើង      គុណ្រប ុងអហមាះផ្កក យ។ 
អហណ្រើ ក្អមាច រ់មាន      ហាា នឈ្លល នពានយក្ហោង រង្គយ 
រក្ចូ្បជូរពំុជូរោល យ      ពំុរបយ័តនហគយក្ាន។ 
ហហ្តុចិ្បតតពំុគិតផ្ច្បន      ពំុពីផ្រពពន់របមាណ្ 
អនក្ហផ្កល ះយរពីរាណ្     ចិ្បតតពំុក្ានរពំុរោយ។ 
អនក្ខ្សចិលច្បង់ម្តឆី្      អនក្អរបិយហគហមើលង្គយ 
រក្ាហរច្បើនផ្កផ្កយ      រទពយខាច ច់្បខាច យរហង្គគ ះហ ើង។ 
ដំរោីរចូ្បលហៅ      ក្នុងអំហៅហនាះរហលើង 
ទំាងគុមពលអិតហោយហជើង     ផ្នដំរោីរចូ្បលហហាង។ 



៣០.អំហៅអំពល់អរ់      រហលើងឫរទំាងគុមពផង 
ទំាងម្ររចំ្បោររគង      ឋានលំហៅឥតអាររ័យ។ 
អនក្ខាល ច្បអួតអាងហាា ន      ររដីរានពួតហជើងផ្ដ  
កំ្ឡាងំមានហរមើផ្ច្ប      ហទើបហបើអួតអាងោធារណ៍្។ 
រឯីជាទាហាន       ហរៀមហៅឋានពំុច្បរចា 
រនសមឹរក្ឆី្ោល       លុះរឹក្ដល់បនលឺមាត់។ 
ដូច្បម្របក្ខាល ទទូរ      រឹងោយគូរគង់ពំុាត់ 
ោលោល ប់ហគលះលាត់     លាយយល់ោៃ ត់ដូច្បម្ដលហយើង។ 
ដូច្បពុតពាលពំុជា      កំុ្ផរនាៃ ហទារទណ្ឌ ផង 
្ងតប់ោល់វាយច្បង      ពំុហច្បះហចាលពុតាត់បង់។ 
៣៥.ដូច្បហខ្សវៀនក្នៃុយម្ឆ្ក     ហៅនូវម្របពត់ពំុរតង់ 
យក្ហរបងទូនរតឹទង់      ហរាលហភលើងពត់ពំុរតង់ាន។ 
ដូច្បពុតពាលរក់្ ក់្      ចិ្បតរអារក្ក់្ហធវើលឹក្លាន 
យល់ធម៌ដំបូនាម ន      ចិ្បតរពំុចូ្បលពំុច្បង់ោរ ប់។ 
ទឹក្ហូ្រហច្បញចូ្បលណា      ហោយច្បាប់ថាហលាក្ហរបើរាប់ 
ជាញាតិរនារ នរោប់      គួរបីរាប់អំហពើពងស។ 
អនក្តូច្បឥតហមរតី      ច្បងជាក្រីម្មនគ្នន ច្បង់ 
រទពយធននាយពំគង់      បទបំណ្ងឯងឱយាត់។ 
ហទាះបីយល់ហគខុ្សរ      ពំុរបទូរររបទះមាត់ 
យល់ម្បលក្ហរបើរបយ័តន      គូរម្លងោធហរច្បក្រីធម៌។ 
៤០.ហទាះបីជាតិអនក្ហច្បះ     មានចំ្បហណ្ះអាងដឹងធម៌ 
ហរបើធងន់ហរបើហោះោ      ហោយរណារ ប់រពះធម៌រោយ។ 
រពីាក្យពាលក្ហលល       ពំុដឹងហរៅហោយបរោិយ 
នំាពាក្យហៅនិោយ      ហដើររាប់រាយឱយអរបិយ។ 
អមាច រ់អនក្ហរបើហៅ      វលិវល់ហៅពំុខាល ច្បក្រ ី
ម្រវងរទពយររហពើអវ ី     អង់អាលឆី្រទពយោធារណ៍្។ 
ហរបើហៅជារាជទូត      ចិ្បតតពំុរលតូហធវើហរដោរ 
ហច្បះចំានូវអរ់អា្៌      ជារាជោរទូរាគមន៍។ 
ជារាជបុហរាហិ្ត      រាជបណ្ឌិ តរគហូហារធំ 
ពំុមានរបរពឹតតរក្ម      ហលាក្ផ្រក្ម្លងអនក្ោមានយ។ 



៤៥.ហទាះហគររឡាញ់ហហាង     ហរបើហច្បះរនងររឡាញ់ថាក ន 
បណារ លហ្ឫទ័យក្ានរ     រមហរនហាមិរតហមរតី។ 
ហទាះហច្បះក្រីកិ្ច្បចក្ល      ហរបើហច្បះយល់អា្៌ហនាះមិញ 
អរបិយហរបើហច្បៀរហច្បញ      ទូរទីឆ្ងង យឱយាត់ោន។ 
ពំុគួរយក្ខ្សលួនគប់      គួរម្តរអប់ហហ្តុោមានយ 
កំុ្ហរពអាររវូរាណ្      ពាក្យដំហនៀលរតវូឯម្ភនក្ 
កំុ្យក្ពងមាន់ហផញើ      ឰដ៏រំបុក្ម្ក្អក្ 
អនក្ដំកំុ្ហផញើម្ដក្       អនក្របមឹក្កំុ្ហផញើរោ។ 
កំុ្បីយក្រំរទិធ ិ      ហផញើអនក្រមិតហនាះពំុជា 
រឯីអនក្ចំ្បោរ       កំុ្យក្រគ្នប់រតរក់្ហផញើ។ 
៥០.ហទាះររវូហោជជោលី     ទុក្កុ្ដុមរីក៏្ហនាះឃ្លត់ហរបើ 
កំុ្មានចិ្បតតហរើហរុ ើ      យក្មក្ហផញើហៅជលរ័យ។ 
បហញ្ញើបួនរបោរ      ពិចារណាឱយអរ់ក្រី 
កំុ្មានពាក្យអរបិយ      ខាល ច្បចំ្បហណាះដំហនៀលថា។ 
ោលម្ក្អក្ហច្បញឆី្លុះ     រារតីហនាះហមៀមហោរ ោរ  
មានរឹក្រក្អាោ      ហទៀបអាាម កំុ្ឃ្លល តឆ្ងង យ។ 
ទឹក្ហ ើងររហមាច្បលង់      លុះចំ្បណ្ង់រតីរបាយ 
ររហមាច្បក៏្អនររាយ      លុះចំ្បហណ្ើ រចំ្បណាប់លអ។ 
លុះទឹក្រងីរងតួហៅ      រតីផងហៅអាាម មរណ៍្ 
អហនក្អននររ       លុះចំ្បហណ្រររហមាច្បរនង។ 
៥៥.អនក្មានហពៀរហវរា      ពីបុរាបុរាណ្ហហាង 
រពវឋានកំុ្ក្នលង      ហហ្តុចំ្បណ្ងពីរទឹពធហរពង។ 
ានឆុ្ក្បទវាទី      ានជាក្រីបទចិ្បតតឯង 
ហហ្តុចិ្បតតហវៀច្បវហងវង      បង់រទពយឯងបទចិ្បតតរោល។ 
រអីនក្ហខ្សជញខ្សជិលហខ្សាយ      កំុ្បីឱយោត់នូវោរ 
ពាលាអនធពាល      កំុ្ឱយធម៌ឥតចិ្បតរច្បង់។ 
ហៅានរតវបក្ស ី     របរតតីតិច្បោល ប់បង់ 
រកី្រីដឹងរពវអងគ       ហរបើគិតផសងគំនិតច្បាប់។ 
ហរបើរារ់ឯាំងយូ      រក្ឯរគពំុូគួររាប់ 
ពំុយល់មួយក្ណារ ប់      ជាមួយនឹងកំ្បង់ផ្ដ។ 



៦០.កំុ្យល់រហោោ      កំុ្បីថាជាហមម ផ្រក្ 
បនរិច្បហនះរបផ្ព       គួររាប់កំុ្បីហភលច្បហ ើយ។ 
ហទាះបីដំរាីត់       ហលាក្ហរបើោក ត់វាជាហរតើយ 
ាមនឹងដំរហីហ្ើយ      កំុ្បីហដើរនឹងហជើងលា 
ហទាះទូក្ោច់្បោត់ហោះ     យក្ទូក្ហោម ះហៅាមគ្នន  
ហនះពាក្យហរពងហលាក្ថា     ទុក្ជាច្បាប់រាប់ហក្រ។ 
រអីនក្មានរាជញ       រងារាយល់ពំុហ្រ 
ទុក្ខហោក្ភ័យចំ្បហណ្រ      ហរបើផ្ករ ច់្បផរិលនិរារោា ន។ 
ររកុ្មានរឹក្កំុ្បី      ហៅជួញខ្សញីរក្ធនធាន 
រខី្សលួនកំ្រពារាណ្      រក្រក្ានូវមាររាក់្។ 
៦៥.ហចារក្មួយចំាម្បលបលន់      ឥតតំបន់ណានឹងលាក់្ 
ខ្សលួនឯងឥតហបើោក់្      ោរហពើរទពយាត់អរ់ឯង។ 
តំបន់នទីហរៅ       កំុ្ងួតហៅមាន ក់្ឯងហលង 
ទឹក្ហូ្ររពំងម្រតង      កំុ្បីអាលចុ្បះទូក្ឆ្លង។ឱ 
រក្ហពើរក្ពាពំាង      ោហាវចំារពវម្រពក្ផង 
ចំាចាប់ហោយបំណ្ង      បីដូច្បខ្សយល់នឹងហភលើងផ្រព។ 
ដំរគីជោរធំ       ឧទារជំុជាញជល់ផ្ន 
ហរច្បើនរត់ហច្បៀរហច្បញផ្វ      កំុ្យក្ខ្សលួនហៅទប់ទល់។ 
ក្មាល ំងតិច្បពិតអងគ      ឯងថាអនក្ឯណាយល់ 
ហទើបានខ្សលួនទុព៌ល      លុះហៅដួលអាាម រមមណ៍្។ 
រពះធម៌ហនះជាច្បាប់      របហរើរគ្នត់ឱយអរ់នរ 
អនក្ផងចំាានបរ-ិ      បូណ៌្ដល់រតីពិធរួហ៌្ហហាង។ 
(ចម្លងចចញពីចាប់ចផេងៗ ចោយយន់សុធា ថ្ងៃ១៨ ខែឧសភា ២៥៥៥/២០១១) 


