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សំរង់បណត រំកមង៉ុយ
1
 

បទរពហមគិតិ 
 

េនះបទរពហមរបជញែរប   របយរបប់ែខមរទងំរបុសរសី 
េអយរបិតរបុងសម រតី   គួរគបបេីអយឧសសហ៍។ 

កុខំជិលកុលំងង់េពក   ខេំរៀនេលខេរៀនអកខរ 

េរៀនរគប់សពវធម៌អថ៌   របជញ ផសនឹំងគនិំត។ 

កេំណ តេកតជមនុសស   េមលេអយធលុះេទះឆង យជិត 

េចះសទ ត់របកដពិត   គិតករអវីបនរគប់យ៉ង។ 

មនុសសលងង់មិនេផអលភញ ក់   ដូចែភនកខវ ក់ទងំសងខង 

មនរូបគម នអវីអង   សងទបេថកេកតមកេខល ។ 

ពូជមនុសសេទះខពស់ទប   កត់តមភពរតកូលេផ 

អរកក់លអសេខម     កត់កូនេចដូចដូនត។ 

ពូជលងង់មិនបនបួស   ទុកជេទសនឹងសសន 

អនកបួសេចះធម៌អថ៌   កូនសិកសខេំរៀនសូរត។ 

ពូជេខល មិនសូវរបជញ   ពូជេកងកចមិនសូវសលូត 

ពូជរតង់ៗរហូត    ពូជភរភូតមិនផុតេផ។ 

ឪពុកមត យសលូតរតង់   ចិតតមិនចង់េអយកូនេខល  
េជរវយសតីរបេដ   េអយកូនេចបនេចះដឹង។ 

ឪពុកគម នតរំះិ    េឃញកូនេចះមិនែដលខឹង 

េឃញកូនខរំបិតរបឹង   ឪពុកដឹងែតេរតកអរ។ 

ដស់េតឿនេរកនរលឹំក   េជរលង ចរពឹកខល ចកូនរក 

ចង់េអយែតកូនលអ   េលមអងវរេអយកូនខ។ំ 

កូនកចបេំពញទុកខ   មត យឪពុកមនបរមភ 
កូនសលូតដឹងគួរសម   េមបថកុ េំថកងេករ ត\េឈម ះ។ 

ឪពុកមត យខសត់េខសយ   កុបំេណត យេអយអប់យស 

ខេំរៀនេអយបនខពស់   រគន់សេរងគ ះដល់េមប។ 

អនកលងង់េហតុពីខជិល   ឥតមនទិលេរឿងធម៌អថ៌ 
គួរកូនេចសិកស    េរៀនអកខរទងំរបុសរសី។ 
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កលអងគរពះសសត    មនេថរមនេថរ ី
ភិកខុភិកខុ នី    ធម៌បលីេចះចសំទ ត់។ 

េលកសងឃខលះេចះេសទរ   េចះេភលៗេធវេអយភល ត់ 
រពះអងគរទង់សនមត   សិកខ បទដល់ឥឡូវ។ 

ទលំប់ទេំនៀមែខមរ   ខេំធវែរសចង់បនរសូវ 
អនកេរៀនចបប់ខុសរតូវ   ទុកជផលូ វភលឺរបជញ ។ 

រសុកេសៀមលវបរងំ   េចះតតងំពីដូនត 

េចះេលខេចះអកខរ   សរេសរចរទងំរបុសរសី។ 

ជតិែខមរមិនេចះខម ស   នពីំចស់គនិំតខលី  

លងង់ដប់េចះពីរបី   េចះជួញកតីមិនេចះចបប់។ 

មិនេចះេលខអកសរ   មុខមត់លអរបជញ អប់ 
េឈម ះខលួនែភនកខលួនរសប់   េគសូរតរបប់េទបបនដឹង។ 

ែភនកជភលឺរកែឡត   លងង់េរពះេហតុមិនខរំបឹង 

េកតទស់មនចិតតខឹង   ពឹងរកេគសរេសរេអយ។ 

មនុសសរកេរពះេហតុខជិល  មិនរមិលេមលមុខេរកយ 

មយង៉ខសត់ពីេរពះេខសយ   ញឹកខងេអយរេងវលរក។ 

មយង៉រកពីេរពះលងង់   ជួញលិចលង់មិនៃលលក 

ទិញៃថលេទលក់េថក   េចះែតយកមិនគិតយល់។ 

អនកមនៗគនិំត    េដកេដរគិតេកតរវល់ 

របជញ ជបញសគល់   េកតអពំល់អពីំរទព។ 

អនកលងង់និងអនកេចះ   េបនឹងរះិរយេរៀបរប់ 
អនកេចះរបេសរគប់   លងង់អភ័ពវអប់រសី។ 

មនរូបមនជីវតិ    មិនេចះគិតចង់ដឹងអវី 
រូបរបុសបញកដូចរសី   នឹងហ៊នសតីគម នេគសត ប់។ 

លងង់មយង៉មនអណំច   លងង់េកងកចអងចក់កប់ 
ឆប់ខឹងមិនដឹងចបប់   កលណសល ប់េគេរតកអរ។ 

អនកេចះតរំះិដល់    អនកលងង់ឆងល់មិនសល់រក 

េចះលអិតចិតតជលអ   សួយអករចូលមិនខវះ។ 

េចះមយង៉មនអណំច   អនកេខល ខល ចេអនសពំះ 
េគខុសេជរេដៀលតមះ   អនកេខល ខលះេគលបខឹង។ 
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របជញមយង៉េចះសពវសុស   របរពឹតតិខុសេនះមិនដឹង 

មិនគិតពិនិតយថឹលង   របជញរបិតរបឹងរបេដេគ។ 

កូនេចេទះតូចធ ំ   ខុសខិលខូចខឹងវយេជរ 
មរយទខលួនខុសេគ   មិនគន ន់េគនរកិរយិឯង។ 

កូនេចទងំរសីរបុស   កររតូវខុសគួរគិតែរកង 

គិតរគប់សពវកែនលង   ែតងនឹងមនរល់រូបកយ។ 

ែភនកេបកភលឺែមនពិត   េមលេឃញជិតៗរងអយ 

ែភនកេធមចេមលេឃញឆង យ  សពវសុសសយមិនេសសសល់។ 

េរៀនរកសីុលក់ទិញ   ខតចេំណញគិតេអយដល់ 

េអយដឹងករកិចចកល   េទបេកតផលរបេយជន៍ខលួន។ 

េអយេរៀនេលខនពវនត   បូកហគុណេអយមមួំន 

ដីសនិងកត រឆនួន    ែរកងចិនយួនបបំត់បន។ 

ជញជី ងែភនកមនលបក់   េមលេអយជក់កុរំបមណ 

ែរកងខុសខតមិនខន   ធល ប់រប់អនកុទុំកចិតត។ 

ែភនកមនុសសធរំលីង   ែភនកជញជី ងេគចុចលអិត 

អនកលអថលឹងរបឹងរបិត   េរពះអណិតែខមរលងង់េខល ។ 

ចិនមនពីដូរលក់   រសូវកនទក់កនត ងំេត 

របស់េទះឆអិនេឆ   សពំត់អវេខេខម ស។ 

ែខមរអងរសូវកនុងេដក   ដូរៃថលេថកអរកក់លអ 
អស់រសូវេទជរក   អងវរចិនេជឿរសូវឯង។ 

េធវែរសេនឿយហត់ណស់   ចិនេនផទះេដកចែំខង 

ផទះចិនពីរបីែលវង   មនកែនលងជរងុករសូវ។ 

ជតិែខមរឥតគនិំត   សីុមិនគិតេមលខុសរតូវ 
េជឿចិនរល់រដូវ    េករែម៉ឪចិនអូសអស់។ 

ចិនមកពីរសុកនយ   មនសពំយជរបស់ 

មិនទន់េចះែខមរេសះ   គម នេករេកះែរសចកំរ។ 

កែវកចរងក នឆន ងំ   ផសកំលំងំនិងរបជញ  
អែំរកជិះេលសម     មនមលូសល ជេដមទុន។ 

ទនិំញមនរគប់មុខ   ផទ ល់េផទរទុកដក់េដយធុន 

ចិនែរកមិនែដលពុន   រសូវេជរជន់េពញជរងុក។ 
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ឈប់ែរកេដកអងគុយ   រប់កក់លុយរបមូលទុក 

ឪទិនរសពីមុខ    ទុកជធន ក់ទក់កែខមរ។ 

ចិនេរចនខម ងំចិតតេខម    កនត ងំេតេធវជែរស 

គម នតបល់គម នអែរង   អងករែខមរចូលបវចិន។ 

ជតិែខមរេរចនឥតខម ស   េរសករសណស់ផឹកេជឿសិន 

គនិំតគិតមិនឆអិន    ផឹកបងហិនែតរទពឯង។ 

កេំណ តអនកផឹករស   ែបករបជញ េរចនកែនលង 

អនកមយង៉ែបកខងែលបង   មិនគិតែរកងខល ចខលួនរក។ 

អមយង៉ែបកលួចឆក់   មរយទអរកក់មិនែដលលអ 
ផឹកេចលកររបរ   ចិនទក់កេធវខញុបំន។ 

មិនដឹងខលួនជឆកួត   និយយអួតរបប់សនត ន 

ថចិនធល ប់រប់អន   ផឹកេថមរម៉នចិនមិនគិត។ 

ថចិនមិនេចះកញ់   របប់សលំញ់ពួកម៉កមិតត 
គូកនេទះឆង យជិត   រតឹរបមូលលុយេអយចិន។ 

រតូវរសចង់សីុឆង ញ់   ធឆំខល ញ់បក់ឆួលកលិន 

េឃញបយសលំឆអិន   ផគ ប់ចិតតចិនយកបយសីុ។ 

ផឹកទឹកេបយរតេលក   មរយទេថកបញកេសៀធី 
ចិនេរបែសងែរកលី   សីុញយៗចិនេមលងយ។ 

ជតិចិនកណំញ់សវិត   នឹកកនុងចិតតមិននិយយ 

មរយទែខមរេរចនរយមយ  រលយរទពអភ័ពវខលួន។ 

សីុឆង ញ់ែឆអតសកប់សកល់   ទបេថកដល់របពនធកូន 

អប់យសទងំបងបអូន   ដល់តដូនពូជពងសែខមរ។ 

ជតិចិនសុទធសឹងស   មនទល័រកខសត់ខលះែដរ 
សីុផឹកសនិទធតមែស   តមបយែខមរមិនសីុេសះ។ 

មនផទះមនដណំ ំ   កប់ដីដេំដយេកៀនេកះ 
ដឡូំងរតវេចកមន ស់   សីុមិនអស់ទុកលក់ដូរ។ 

ែខមរេរចនខជិលរបមឹក   ែកងេកងបញកអួតអបូំរ 
ខវះលុយអងគុយថងូ រ   េកបបងហូ ររសូវជរងុក។ 

កូនេអយេរឿងដណំ ំ   គួរែតដេំអយរគប់មុខ 

ដីេករមត យឪពុក    មិនរតូវទុកេចលទេំនរ។ 

 

 


