
                ច្បាប់ប្បុស 
ន េះបទព្រហ្មគីតិ   

 រីនព្រងព្រឹទធទុកទូន្មម    
ចែងែងជា ិទា    

 ទុកព្ា ន់ ើលជាែាបថ់្មី។  
ឲ្យអស់កូ នៅនព្ោយ  

 ស្ដា បកុ់ុំឲ្យនលេែស្ដម រតី  
ព្បនៅទាុំងព្បុសព្សី  

 យកទុកខ្េួ ព្គបអ់ាត្មម ។  
ធ មត្មនកើតជា  ុសស  នទាេះព្សីព្បុសព្កណាស់ណា   ព្កគិតកនុងែិន្មា     ឲ្យបា ដឹងស  ិងគួរ។  
 ឹងអស់ញាតិសន្មា    នស្ដេះនគមា ពាកយថាជ ួ   កុុំន ម្ើងកុុំចតងតួ    នធវើកុំនបា៉ោ ងកុុំពាកយធុំ។  
 ឹងនដើរដូែលុជងគ   ឲ្យឱ អងគអាែបារ ភ    ឲ្យព្តូវ ឹងែាបព់្ក    គួរព្បតិបតតកុិុំឲ្យ គ្ង។  
នរៀ បទនរៀ បាទចាស៎  កុុំព្ែឡាសនលើនរៀ ែបង    ព្សដី ឹងអនកងង    ពាកយឲ្យគួរកុុំឯងវុ។ី  
អឺនអើអញដាែស់្ដែ ់  គ្ងពាកយនរែ ន៍គព្សដី    នដើ នដៀលឲ្យអព្បិយ   ព្សដីថាកូ អតរូ់ជ។  
ចាស់ទុុំ  ិព្បនៅ   នជរកូ នៅនទើបវាខូ្ែ    នគថាកូ ឥតរូជ      ិដឹងែាប ឹ់ងចាស់ទុុំ។  
នគនដៀលដល់ច ៉ោឪ   នករ តិ៍អាព្សូវសអុយរហ្ ុ៊ុំ     នគសាីនដើ នជៀវជុុំ    ដុំន ៀលនន្មេះ កដល់ចាស់។  
កុុំោែកុុំសេូតនរក    
កុុំែុំនអៀកនរៀ រហ័្ស   
កុុំខ្លេ ែកុុំហ  ណាស់   
ឲ្យរ ុំរឹងរ ុំពរព្គប។់  
នទាេះនដកឲ្យរហ័្ស    
ភ្ញា ក ុ់ ចាស់នដាេះន ើងលុប    
 ុខ្មាតន់ ើលឲ្យព្គប ់  
ព្ទរយរបស់សឹ នដកវញិ។  
ស្ដេ  េូសីុឲ្យនព្ែៀក      
កុុំបីនបៀកទាុំង ូល ញិ  
តូែធុំឲ្យនព្ែៀកនែញ     
ត្ម ពាកយចាស់ថាអលរ័វ។  
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នដកយូរកុុំនដកយូរ   នហ្ើយទទូរដូែនគងាប ់   សុំរតន់សេៀកឲ្យខ្លា ប ់  កុុំឲ្យអាព្ោតនព្ៅខ្េួ ។  
 ឹងនដកកុុំព្ទ ក ់  ឲ្យលងល់កន់ព្ៅរីកបួ     នបើភ្ញា កឲ់្យដឹងខ្េួ     ន ើងអងគុយកុុំមាតខ់្លេ ុំង។  
ចព្បព្បាណព្បុងវញិ្ញា ណ  ខ្លេ ែចព្កងមា នចារែិតតខ្លម ុំង   ព្បួញព្បាណព្បបជញ្ញា ុំង   ជញ្ាូ  ព្ទរយលួែយកនែញ។  
នបើឥតនមាេះ  ទិល   កុុំឲ្យខ្ាលិនដកនៅវញិ    ភ្ញា កន់ហ្ើយឲ្យនព្ោកនែញ   រកជកថ់ាន ុំសីុ េូស្ដេ ។  
នទាេះនរលរ ព់្រលប ់ គ ឲ់្យព្គបព់្ទរយន្មន្ម    ោុំបិតខ្លងអាត្មម     ឲ្យសិតទឹកដាកែុ់ងនជើង។  
ព្បអបដ់ាកទឹ់ ស្ដម    ថាវ យនទពាា រកានយើង    នហ្ើយឲ្យបុំរកន់លេើង    នៅព្ោ នព្ៅកុុំឲ្យដាែ។់  
កុុំឲ្យអស់រលីង   រលតន់ធងនហ្ើយថានលេែ     
សរវពថ្ៃន ើលកុុំដាែ ់  កុុំនដើរយករីងទេះនគ។  
ចថ្ទាុំន ើលនជើងព្ោ   ឲ្យឧសមា កុុំទុំន រ      
បងាា តប់នងាើតនករ តិ៍   កុុំព្បចហ្សឲ្យសូ យសុង។  
ព្បយត័នចព្កងព្កងាយ  រុុំសបាយឈនឺពាេះរុង    
បងាា តក់ន ា អងគ   អុជបុំលេនឺ ើលន េះនន្មេះ។  
មា ោលយបង់ងឹត  នលេែ  ិគិតជួ កូ ជុេះ     
ាម  នលេើងអុជែ េុេះ   ព្ោ រលុេះរលតន់ធង។  
រតរ់កនលេើងសព្ស្ដក ់  ព្រួយលុំបាកចតខ្េួ ឯង      
នហ្តុខ្ាិលរុុំគិតចព្កង  ព្កយបព់ថ្ៃព្រួយនដើរឆ្ងៃ យ។  
នហ្ើយឲ្យចថ្ទាុំទឹក   នទាេះយបព់្រឹកកុុំគិតងាយ     
ដងដាកក់អ រាតរ់ាយ  សរវរែួពាងអាងអងុធុំ។  
កុុំឲ្យសៃួតកអ នធង   អស់រលីងរីពាងធុំ      
ាម  នស្ដេះនន្មេះ  ិស   ជួ ចព្កងព្កងាយយបព់ថ្ៃ។  
នទាេះនដើរនៅឆ្ងៃ យជិត  ោ ោ់ុំបិតកុំដរពដ      
ចព្កងមា ច កនឈើពព្រ  ោបោ់  ់កនធវើអុស។  
ជួ ោលចព្កងមា បន្មេ    ុតអាត្មម ព្ា ច់ាកជ់សួ     
ជានព្គឿងព្គប ់ ិខុ្ស  ោរសព្តូវនទាេះឆ្ងម ច្ា។  
នដើរពព្រឲ្យន ើលនលើ   ន ើញសេឹកនឈើជាបច េ  
ោបោ់ កុ់ុំពដនទ   អងគុយគ ន់ ើលន វ្ងស្ដា ុំ។  
ចព្កងមា នឈើពព្រងាប ់ គួរោែោ់បយ់កជាថាន ុំ  
នងាើព្ោ ព្ា ដ់ណាា ុំ  បាយបា អ្ិ ឆ្ងបដូ់ែែិតត។  
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សប្ាបអ់្នកចូ្បលច្បតិតអាននិងតមមកើងសិលបៈអ្កសរសាស្តសតខ្មែរ 
 

 
នស្ដេះព្សីព្សដីបា    នបើអុសមា   ិព្រួយគិត    សរវពថ្ៃព្បុងគុំ ិត    ចថ្ទាុំនទើបគងរ់បស់។  
មាសព្បាកព់្សូវអងារ  ទុកឲ្យលអកុុំសបបុរស    សុំពែកុុំឲ្យអស់    ន ើលចថ្ថួ្ ខ្េួ ឯងណា។  
សូវសាួែកុុំឲ្យដាែ ់  នបើវាតិែឲ្យឧសាហ៍្    រេិះរកងសុំនទៀតណា    ឲ្យបា នព្ែើ ព្កនវ ើ ទុក។  
 ឹងចាយឲ្យគិតនព្ោយ  នទាេះ ឹងឲ្យ ឲ្យន ើល ុខ្    កុុំឲ្យស ុកព្គលុក    នទាេះ ឹងទុកឲ្យែុំណាុំ។  
រដូវនធវើែមាា រ    ឲ្យឧសាហ៍្នព្គឿងព្ាបដ់ាុំ    សេឹកពព្គខ្ាពី្តបព់្តុុំ    ព្ត្មវព្តសកស់រវបច េ។  
កុុំខ្ាលិកុុំព្ែអូស   នៅងងូសរតសុ់ុំនគ     នគ  ិឲ្យឯងនទ    ចតគឺនមាេះនព្ពាេះខ្ាលិដាុំ។  
នទាេះនធវើចព្សែមាា រ   ឲ្យឧសាហ៍្ន ើលចថ្ទាុំ    កុុំខ្ាលិកុុំព្បចាុំ    ែបែូកជីកនមម វលេិងង។  
កុុំឲ្យបងក់មាេ ុំង   នទាេះចខ្ព្បាុំងនព្បើឲ្យដង    ទឹកនៅនព្ស្ដែព្សងង់ង   ឲ្យលូតលាស់មា ផ្លេ ចងា។  
នធវើោរកុុំគិតព្រួយ   ខ្េួ ឯង យួកុុំតអូញចតអរ    ខ្លេ ុំងនខ្ាយកុុំឲ្យចលែ   ខ្លេ ែចតន ឿយនហ្ើយ  ិនធវើ។  
ជាងយបបិ់តឫសស ី  តាញជាលអីនៅកនញ្ា ើ    កុុំឲ្យព្សីសាីនលើ    ឥតអុំនរើនធវើនលងនៅ។  
កុុំទុកពដទនទ    ជាងទុំន រនបាែនមម នព្ៅ   ខ្លងងទេះខ្លងលុំនៅ    ឲ្យវាលោលនកើតសុខ្ល។  

ឲ្យមា កាបីារ ភ    នធវើចព្សកុុំនចាលែមាា រ   
 ដឹងចដកោុំបិតព្ពា    ទុកឲ្យជាកុុំឲ្យបាត។់  

នដកយបឲ់្យរាុំងទាវ រ    ព្ទរយជាៗព្បុងព្បយត័ន  
ព្តនែៀកចាុំកុុំភ្ញេ ត ់   កុុំនលេែនចាល  ិដឹងខ្េួ ។  
ព្បយត័នព្បនោជ យូ៍រ   នទាេះលកដូ់រន ើលចថ្ធួ   
នទាេះព្ទរយរបស់ខ្េួ     ឲ្យសួរកូ សួរព្បរ ធ។  
កុុំអាងឯងជាព្បុស    ចាយរបស់  ិគិតគ  ់ 
  ិដឹងដល់ព្បរ ធ    ព្រ នព្រៀងាន ឥតនបើថា។  
នទាេះបីនបើបងបអូ     រឹងរកខ្េួ នៅណាៗ  
នទាេះនៅនលងឥតោរ   ឥតនគរកនដើរឆ្ងៃ យជិត។  
ឲ្យព្បាបអ់នកនៅងទេះ    កុុំរលេះឥតគុំ ិត  
នគលយ័ព្រួយែិតតគិត   នព្ពាេះ  ិដឹងជានៅណា។  
នបើនៅជាមា លរ័វ    ព្បនសើរាបន់ន្មេះឥតថា  
ព្បសិ ពា រស់ខ្លេ     ខ្យល់ចាបែុ់កឥតនគស ។  
នទាេះនដើរមា ដុំណឹង   ឲ្យរ ុំរឹងគិតបារ ភ  
 ឹងនដើរៗឲ្យស     យបព់្រលបឲ់្យមាតក់។  
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កុុំនសៃៀ កុុំស្ដៃ តរ់ ួ   លបលាកខ់្េួ ខ្លេ ែ  ិលអ    ឲ្យន ើលឲ្យមាតក់    នដើរឲ្យនស្ដម េះនស្ដេះនគថា។  
នទាេះខ្េួ ជាប៉ោុន្មម     ពាកយសន្មា  ចរង សុ្ដ    នគព ៉ោ កអាត្មម     ត្ម ដុំណឹងដុំនណើ រខុ្ស។  
កូ នអើយបាកុុំនលេ យ  កុុំលេ យឲ្យអាបន់ករ តិ៍យស    ធ មត្មនកើតជាព្បុស    ឲ្យរកនរៀ ែាបម់ាព្ត្ម។  
នលាកថានៅ ា្ួតបី   យួ ា្ួតព្សី យួ ា្ួតព្ស្ដ     យួ ា្ួតចលបងពាលា   នលងនបៀរនបា៉ោ ធួកុំត្មត។់  
ទាកម់ា ទ់ាកទ់ទា   ជល់ភ្ញន ល់ាន បរបាញ់សតវ     
អន្មទ កដ់ាកប់ងាា ត ់  ចលបងអស់នន្មេះ  ិកុំនណើ ត។  
ធ មត្មនបា៉ោ  ិងនបៀ     ិចដលចខ្មរណា ឹងនកើត     
  ិឮមា កុំនណើ ត   មា ចតលិែលងខ់្េួ នទ។  
ជួ ោលនគចាញ់ឯង  នរៀងរាល់ចលបងនគ ឹងនរ  
មា ោលឯងចាញ់នគ  កុុំទុកែិតតថាឯងបិុ ។  
រីព្រឹកនសេៀកហូ្លជរ  លាៃ ែនសេៀកសខ្វេះែងកប ិ  
រីព្រឹកតបកកាលែិ   លាៃ ែ  ិទា ែិ់ ដាកន់ខ្លន េះ។  
ជួ ោលវាែងនជើង   រយួរខ្ាស់ន ើងដាុំកាលែុេះ  
ចលនកសេឹងតឹងព្កញុេះ   វាទារព្បាកឲ់្យបា ឆ្ងប។់  
ន ើល ុខ្លអតិែអី     ិខ្លម សព្សីងារឈរស្ដា ប ់ 
 ុខ្ ញិដូែនគស្ដា ប ់ មាតន់សាញស្ដា ញនរបកូ នកមង។  
ចព្សកថ្ៃូរនអេះអូយអឺយ  អាែិកនអើយអាណិតចលង  
អញរកព្បាកឲ់្យឯង   ឲ្យអាែិកចសអកន េះបា ។  
ែិ ឮព្រ ព្ស្ដយ ក  បនណាើ ររកព្បាកស់ន្មា    
តឹងទារទាល់ចតបា   ព្ទរយឲ្យនៅនទើបវាចលង។  
អនកអាយអនកនអើយកុុំ  គួរបារ ភរាល់ចតចលបង  
កុុំលកុុំលូកនលង   គួរឲ្យវាងឲ្យនវៀរនស្ដេះ។  
កុុំឈរកុុំឈបែិ់តត   ចព្កង  ិអតប់ងន់ករ តិ៍នោេះ    កុុំលបងចលបងនន្មេះនស្ដេះ   គួរឲ្យនដាេះឲ្យនដើរនែញ។  
ែាបន់ េះចាុំរាល់ខ្េួ   នទាេះបងបអូ  តិតសមាេ ញ់    រឹងខ្េួ ឯងឲ្យនែញ    លន្មព្ទរយនគយកនៅ។  
ឯព្ទរយបា នៅវា   ឯងលន្មព្ស្ដបច់តនៅ    វាបា ព្ទរយយកនៅ   ខ្េួ ឯងនៅលន្មព្ស្ដប។់  
ដល់នគ កតឹងទារ   អនកលន្មកប៏ា ឆ្ងប ់     ិបា នគព្បចាប ់   នៅជាខ្ាុ ុំនព្ពាេះលន្ម។  
នទាេះបងបអូ ធុរៈ   ព្កជុំពាកន់គតឹងទារ     នបើមា ព្ទរយជួយ ជា   កុុំលន្មណ៎ាអនកអាយ។  
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សប្ាបអ់្នកចូ្បលច្បតិតអាននិងតមមកើងសិលបៈអ្កសរសាស្តសតខ្មែរ 
 

កូ នអើយែូរបាចាុំ   ឪរុកផ្លា ុំកុុំបីណាយ     ព្បយត័នរាល់រូបោយ   កុុំឲ្យនលេែពាកយន េះណា។  
 យួនទៀតនៅ ា្ួតព្សី  គួរកុុំបីនសរោមា     វាចតងទាញអាត្មម     ន្មុំវនងវងនលេែបាបបុណយ។  
នលេែទា សីលសូ យនស្ដេះ  នលេែឃ្នន ងនខ្លន េះដល់ជីរជ ម   នលេែនទាសនលេែទាុំងគុណ   នលេែទាុំងោរោ រ់ស្ដយ។  
បនងាើតចតទុកខនទាស  នបើបា សុខ្សឹងចព្បោេ យ    បនងាើតនៅា ព្កហយ    ឲ្យទាស់ចតងខឹ្ង ឹងាន ។  
ែងនទាសគុុំគងគួ      ិគិតខ្េួ ខ្លេ ែ រណា    មា ោលកមួយ ិងមា   គុុំនធវើាន ឲ្យនស្ដេះសូ យ។  
បនងាើតចតែិតតធុំ   នៅគុំ ុុំ ឹងជីដូ      ឯបងខឹ្ង ឹងបអូ     មាា យ ិងកូ គុុំនធវើាន ។  
រខី្ាុ ុំគុុំោបម់ាា ស់   ឲ្យនៅា ណាស់កនុងអងាគ     នកើតនទាសខឹ្ង ឹងាន    ជាគុំ ុុំរុុំព្ត្មនសបើយ។  
មា ោលនគដាកឃ់្នន ង  វា  ិរាងចាលែិតតន ើយ    លកព់រនខ្ាុ ុំនគនហ្ើយ      ិខ្លេ ែស្ដេ បដ់ល់អាត្មម ។  
នគោបន់ដាតទាុំងកាល    ិនែេះចាលែិតតន ើយណា   នលេែខ្េួ សូ យនស្ដេះណា    ឹកចតព្តងន់សរសបាយ។  
រឯីោ កិនលស  កុុំព្បចហ្សគួរឲ្យណាយ    សអិតណាស់ណាអនកអាយ   អនកនអើយកុុំគិតសងសយ័។ 
ន េះឯងនៅ ា្ួតព្សី   គួរកុុំបីឲ្យអាល័យ     ែូរែងចាុំសរវពថ្ៃ    ទុកទូន្មម  អងគអាត្មម ។  
អនកព្បាជានលាក ិទា   ទុកទូន្មម  រាល់រូបា      យួនៅ ា្ួតសុរា    នន្មេះកុុំងឹកវាព្សវងឹ។  

វាន្មុំនលេែវញិ្ញា ណ   
 នលេែសីលទា នស្ដេះសូ យឈងឹ  

ងឹកនហ្ើយ  ិចដល ឹង 
ន្មុំែិតតនន្មេះឲ្យធុំពព្ក។  
ឯខ្េួ ឯងតូែនទ   

 ន ើលនៅនគប៉ោុ ន ពដ  
កមាេ ុំងឯងនសមើ ឹងពែ  

   ិនោតនគតិែន ើយណា។  
នកអងោអ ងពាកយកចកអ   

 អតួរូចកបទបា ព្ស្ដ  
  ិមា ខ្លេ ែ រណា  

 ព្សដីនោងរកកលន េ្ េះ។  
បនញ្ញា របនញ្ា ៀសផ្លា ស  

 នជរវាងវាស  ិែុំន ម្ េះ  
ន្មុំនហ្តុចតខ្លងន េ្ េះ  

 ន េ្ើយ េ្ងពាកយឲ្យបា ទាក។់  
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ព្បរ ធន ើញឃ្នតន់ៅ  បាី  ិព្តូវថាកុុំអនក     ឯងខឹ្ងនលាវាលក ់   នដាយែិតតធុំបទបា ព្ស្ដ។  
មា ោលជួ ព្សវងឹ  រុុំមា ដឹងខ្េួ ន ើយណា    នដើរដួលនដកផ្លា បផ់្លៃ រ   ព្ស្ដតសុំរតអ់ស់រុុំដឹង។  
នគន ើញអស់ខ្លម សខ្ាុ ុំ  នកមងនជៀវជុុំនសើែព្ទហ្ងឹ    នដកដូែនគស្ដេ បឈ់ងឹ   ចកអរកអួតពាសនរញទាុំងខ្េួ ។  
កុំនណើ តអនកងឹកព្ស្ដ  កុុំអតួថាឯង ឹង ួ      ដឹងនហ្ើយព្សវងឹប ួ   ខ្េួ ខ្សតន់ទអតួថាមា ។  
អនកសេូតនៅជាោែ   ឯងអនកខ្លេ ែនៅជាហ      ខុ្សព្តូវនៅបុំពា     បុំរុលខ្េួ ឲ្យបា បាប។  
ន េះឯងនៅ ា្ួតព្ស្ដ  កនុងធ ថ៌ានរៀរដរាប    អនកណាងឹកនហ្ើយបាប   បងកិ់តតយិសរុុំសួសាី។  
គួរកុុំនសរសុរា   ន្មុំអាត្មម ឲ្យអព្បិយ      ឹងលេ កន់ៅអវែី     រករងទុកខនវទន្ម។  
ពហ្អស់ជ ទាុំងឡាយ  កុុំរាយមាយកនុងអងាគ   
ែូរស្ដា បែ់ាបន់ េះណា  ទុកទូន្មម  ខ្េួ សរវពថ្ៃ។  
ន េះឯងនៅ ា្ួតបី   នលាកព្សដីកនុងធ ព៌ថ្េ  
នបើអនកណា យួព     ឹងព្បាថាន នដាយែុំណង។  
នលាកែងជាឧបមា   ឲ្យអនកណា យួងាិតងាង ់ 
យកចដកដុលនបាេះបង ់ កនុងនលេើងព្បាណន្េះព្ចាលនអអ ។  
នបើោ ច់ដកចដលដុត  នន្មេះ  ិ ុត  ិមា នៅា   
ោ ប់ា នន្មេះនទើបនៅ  ែិតត ុតច  រិតគិតព្បាណ។  
នន្មេះនទើបនលាកឲ្យនធវើ   ូវអុំនរើទាុំងបីបា   
នដាយ យ័ធ ប៌ុរាណ  នលាកឧបមាដូនែនេះន្ម។  
ចាតច់ែងចតងជាបទ  ព្រហ្មព្បាកដោលបិត្ម  
ព្បនៅខ្ាុ ុំន េះណា   សរវនសែកាីដូនែនេះព ។  
កិែាោរយរាយនរៀបនរាេះ  ខ្ាុ ុំន្ម ន ម្ េះបណឌិ ត ព ៉ោ  
គិតែងជានសែកាី   ព្បនៅជ ែបន់ េ៉ោេះនហង៕ 
  
      នដាយបណឌិ ត ម ៉ឺន មម៉ៃ 
 


