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១. ននេះបទរពហ្មគីតិ ពីនរពងរពឹទធទុកទូន្មម ន 
 ចែងែងជានិទាន ទុករាន់នមើលជាែាប់ថ្ថល ។ 
 ឲ្យអស់កូននៅនរោយ ស្តា ប់កុុំឲ្យនភលែស្តម រតី 
 របនៅទាុំងរបសុស្សី យកទុកខ្លួនរគប់អាត្មម  ។ 
 ធមមត្មនកើតជាមនុសស នទាេះស្សីរបសុរកណាស់ណា 
 រកគិតកនុងែិន្មា  ឲ្យបានដឹងសមនិងគួរ ។ 
 នឹងអស់ញាតិសន្មា ន នស្តេះនគមានពាកយថាជួ 
 កុុំន្មើងកុុំចតងតួ នធវើកុុំនបា៉ោងកុុំពាកយធុំ ។ 
៥. នឹងនដើរដូែភុជងគ ឲ្យនអានអងគអាែបារមភ 
 ឲ្យរតូវនឹងែាប់រកម គួររបតិបតាិកុុំឲ្យ្គង ។ 
 នរៀនបទនរៀនបាទចាស កុុំរកឡាសនលើនរៀមែបង 
 ស្សដីនឹងអនកផង ពាកយឲ្យគួរកុុំឯងនវ ើយ ។ 
 អឺនអើអញដាែ់ស្តែ់ ្គងពាកយនពែន៍នគស្សដី 
 នដើមនដៀលឲ្យអរបិយ(អបបិយ) ស្សដីថាកូនអត់ពូជ ។ 
 ចាស់ទុុំមិនរបនៅ នជរកូននៅនទើបវាខូ្ែ 
 នគថាកូនតពូជ មិននារពដល់ចាស់ទុុំ ។ 
 នគនដៀលដល់ចម៉ោឪ នករ ាិ៍អាស្សូវសអុយរហ្ ុម 
 នគសាីនដើមនជៀវជុុំ ដុំននៀលនន្មេះដល់មកចាស់ ។ 
១០. កុុំោែកុុំសលូតនពក កុុំែុំនអៀកនរៀនរហ័្ស 
 កុុំខ្លល ែកុុំហ នណាស់ ឲ្យរ ុំពឹងរ ុំថ្ពរគប់ ។ 
 នទាេះនដកឲ្យរហ័្ស ភ្ញា ក់មុនចាស់នដាេះន ើងលុប 
 មុខ្មាត់នមើលឲ្យរគប់ រទពយរបស់សឹមនដកវញិ ។ 
 ស្តល មលូសីុឲ្យនរែៀក កុុំបីនបៀកទាុំងមូលមិញ 
 តូែធុំឲ្យនរែៀកនែញ ត្មមពាកយចាស់ថាអភ័ពវ ។ 
 នដកយប់កុុំនដកយូរ នហ្ើយទទូរដូែនគងាប់ 
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 សុំពត់នសលៀកឲ្យខ្លា ប់ កុុំអារោតនៅនរៅខ្លួន ។ 
 នឹងនដកកុុំរទមក់ ឲ្យលង់លក់នរៅពីកបួន 
 នបើភ្ញា ក់ឲ្យដឹងខ្លួន ន ើងអងគុយកុុំមាត់ខ្លល ុំង ។ 
១៥. ចរបរបាណរបងុវញិ្ញា ណ ខ្លល ែចរកងមាននចារែិតាខ្លម ុំង 
 របួញរបាណរបបជញ្ញា ុំង ជញ្ាូ នរទពយលួែយកនែញ ។ 
 នបើឥតនមាេះមនទិល កុុំឲ្យខ្ាិលនដកនៅវញិ 
 ភ្ញា ក់នហ្ើយឲ្យនរោកនែញ រកជក់ថាន ុំសីុមលូស្តល  ។ 
 នទាេះនពលពន់រពលប់ គន់ឲ្យរគប់រទពយន្មន្ម 
 ោុំបិតខ្លងអាត្មម  ឲ្យសិតទឹកដាក់ែុងនជើង ។ 
 របដាប់ដាក់ទឹមស្តម  ថាវ យនទពាា រកានយើង 
 នហ្ើយឲ្យបុំពាក់នភលើង នៅរោននរៅកុុំឲ្យដាែ់ ។ 
 កុុំឲ្យអស់រលីង រលត់នធងនហ្ើយថានភលែ 
 សពវថ្ថៃនមើលកុុំដាែ់ កុុំនដើរយកពីផទេះនគ  ។ 
២០. ចថទាុំនមើលនជើងរោន ឲ្យអុសមានកុុំទុំននរ 
 បងាា ត់បនងាើតនករ ាិ៍ កុុំរបចហ្សឲ្យសូនយសុង ។ 
 របយ័តនចរកងរកងាយ ពុុំសបាយឈឺនពាេះពុង 
 បងាា ត់កុំនៅអងគ អុជបុំភលឺនមើលននេះនន្មេះ ។ 
 មានោលយប់ងងឹត នភលែមិនគិតជូនកូនជុេះ 
 ាម ននភលើងអុជែនលុេះ រោនរលុេះរលត់នធង ។ 
 រត់រកនភលើងសស្ស្តក់ រពួយលុំបាកចតខ្លួឯង 

នហ្តុខ្ាិលពុុំគិតចរកង រកយប់ថ្ថៃរពយួនដើរ ៃ្ យ ។ 
នហ្ើយឲ្យចថទាុំងទឹក នទាេះយប់រពឹកកុុំគិតងាយ 
ដងដាក់កអមរាត់រាយ សពវបាតពាងអាងអុងធុំ ។ 

២៥. កុុំឲ្យសៃួតកអមនធង អស់រលីងពីពាងធុំ 
 ាម ននស្តេះនន្មេះមិនសម ជួនចរកងរកងាយយប់ថ្ថៃ ។ 
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 នទាេះនដើរនៅ ៃ្ យជិត ោន់ោុំបិតកុំដរថ្ដ 
 ចរកងមានចមកនឈើថ្រព ោប់ោន់មកនធវើជាអុស ។ 
 ជួនោលចរកងបន្មល  មុតអាត្មម រាន់ចាក់ជួស 
 ជានរគឿងរគប់មិនខុ្ស ោរសរតូវនទាេះ ម្ ច្ា ។ 
 នដើរថ្រពឲ្យនមើលនលើ ន ើញសលឹកនឈើជាបចនល 
 ោប់ោន់កុុំថ្ដទនទ អងគុយគន់នមើលន្វងស្តា ុំ ។ 
 ចរកងមាននឈើថ្រពងាប់ គួរោែ់ោប់យកជាថាន ុំ 
 នផាើរោនរាន់ដណាា ុំ បាយបាន្អិន្ប់ដូែែិតា ។ 
៣០. នស្តេះស្សីស្សដីបាន នបើអុសមានមិនរពយួគិត 
 សពវថ្ថៃរបុងគុំនិត ចថទាុំនទើបគង់របស់ ។ 
 មាសរបាក់ស្សវូអងារ ទុកឲ្យលអកុុំសបបុរស 
 សុំថ្ែកុុំឲ្យអស់ នមើលចថថួនខ្លួនឯងណា ។ 
 សូវសទូែកុុំឲ្យដាែ់ នបើវាតិែឲ្យឧសាហ៍្ 
 រេិះរកផសុំនទៀតណា ឲ្យបាននរែើនរកនវ ើនទុក ។ 
 នឹងចាយឲ្យគិតនរោយ នទាេះនឹងឲ្យៗនមើលមុខ្ 
 កុុំឲ្យសុករគលុក នទាេះនឹងទុកឲ្យែុំណារ ។ 
 ជិតដល់នធវើែុំោរ ឲ្យឧសាហ៍្នរគឿងរាប់ដាុំ 
 សលឹកថ្រគខ្ាីរតប់រតុុំ រត្មវរតសក់សពវបចនល ។ 
៣៥. កុុំខ្ាិលកុុំរែអូស នៅងងូតរត់សុុំនគ 
 នគមិនឲ្យឯងនទ ចតគឺនមាេះនរពាេះខ្ាិលទុក ។ 
 នទាេះនធវើចស្សែុំោរ ឲ្យឧសាហ៍្នមើលចថទាុំ 
 កុុំខ្ាិលកុុំរបចាុំ ែបែូកជីកនមម វលលិផង ។ 
 កុុំឲ្យបង់កមាល ុំង នទាេះចខ្របាុំងនរបើឲ្យដង 
 ទឹកនៅនស្ស្តែស្សប់ផង ឲ្យលូតលាស់មានចផលផ្កា  ។ 
 នធវើោរកុុំគិតរពយួ ខ្លួនឯងមួយកុុំតអូញចតអរ 
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ខ្លល ុំងនខ្ាយកុុំនអាយចលែ ខ្លល ែចតននឿយនហ្ើយមិននធវើ ។ 
ជាងយប់បិតឬសស ី តាញជាលអីនៅកនញ្ា ើ 

 កុុំនអាយស្សីសាីនលើ ឥតអុំនពើនធវើនលងនៅ ។ 
៤០. កុុំទុកថ្ដទនទ ជាងទុំននរនបាែនមម នរៅ 
 ខ្លងផទេះខ្លងលុំនៅ នអាយវាលោលនកើតសុខ្ល ។ 
 នអាយមានកដីបារមភ នធវើចស្សកុុំនចាលែុំោរ 
 ដឺងចដកោុំបិតរពា ទុកនអាយជាកុុំនអាយបាត់ ។ 
 នដកយប់នអាយរាុំងទាវ  រទពយជាៗរបុងរបយ័តន 
 រតនែៀកចាុំកុុំភ្ញល ត់ កុុំនភលែនចាលមិនដឺងខ្លួន ។ 
 របយ័តនរបនោជន៍យូរ នទាេះលក់ដូរនមើលចថថួន 
 នទាេះរទពយរបស់ខ្លួន នអាយសួរកូនសួររបពនធ ។ 
 កុុំអាងឯងជារបុស បាត់របស់មិនគិតគន់ 
 មិនដឹងដល់របពនធ រពមនរពៀងាន ឥតនបើថា ។ 
៤៥. នទាេះបីនបើបងបអូន ពឹងរកខ្លួននៅណាៗ 
 នទាេះនៅនលងឥតោរ ឥតនគរកនដើរ ា្ យជិត ។ 
 នអាយរបាប់អនកនៅផទេះ កុុំរលេះឥតគុំនិត 
 នគភ័យរពួយែិតាគិត នរពាេះមិនដឹងជានៅណា ។ 
 នបើនៅជាមានភ័ពវ របនសើរាប់នន្មេះឥតថា 
 របសិនពានពស់ខ្លល  ខ្យល់ចាប់ែុកឥតនគសម ។ 
 នទាេះនដើរមានដុំណឹង នអាយរ ុំពឹងគិតបារមភ 
 នឹងនដើរៗនអាយសម យប់រពលប់នអាយមាត់ក ។ 
 កុុំនសៃៀមកុុំស្តៃ ត់ពួន លបលាក់ខ្លួនខ្លល ែមិនលអ 
 នអាយនមើលនអាយមាត់ក នដើរនអាយនស្តម េះនស្តេះនគថា ។ 
៥០. នទាេះខ្លួនជាប៉ោុន្មម ន ពាកយសណាា នចរងមុស្ត 
 នគថ្ម៉ោមកអាត្មម  ត្មមដុំណឹងដុំនណើ រខុ្ស ។ 
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 កូននអើយបាកុុំនលល យ កុុំលល ក់នអាយអាប់នករ ាិ៍យស 
 ធមមត្មនកើតជារបុស នអាយរកនរៀនែាប់មារត្ម ។ 
 នលាកនៅថា្ាួតបី មួយ្ាួតស្សីមួយ្ាួតស្ស្ត 
 មួយ្ាួតចលបងពាលា នលងនបៀរនបារធូកុំត្មត់ ។ 
 ទាក់មាន់ទាក់ទទា ជល់ភ្ញន ល់ាន បរបាញ់សតវ 
 អន្មទ ក់ដាក់បងាា ត់ ចលបងអស់នន្មេះឥតកុំនណើ ត ។ 
 ធមមត្មនបា៉ោ និងនបៀរ មិនចដលចខ្មរណានិងនកើត 
 មិនឮមានកុំនណើ ត មានចតលិែលង់ខ្លួននទ ។ 
៥៥. ជួនោលនគចាញ់ឯង នរៀងរាល់ចលបងចតងចតនរ 
 មានោលនគចាញ់នគ កុុំទុកែិតាថាឯងបិុន ។ 
 ពីរពឹកនសលៀកហូ្លជរ លាៃ ែនសលៀកសខ្វេះែងកបនិ 
 ពីរពឹកតបកកាលែិន លាៃ ែមិនទាន់ែិនដាក់នខ្លន េះ ។ 
 ជួនោលវាែងនជើង ពយួរខ្ពស់ន ើងកាលដាុំែុេះ 
 ចភនកសលឹងតឹងរកញុេះ វាទាររបាក់នអាយបាន្ប់ ។ 
 នមើលមុខ្លអតិែអវី មិនខ្លម សស្សីផារឈរស្តដ ប់ 
 មុខ្មិញដូែនគស្តល ប់ មាត់នសាញស្តា ញនពបដូែនកមង ។ 
 ចស្សកថៃូរនអេះអូយនអើយ អាែិកនអើយអាណិតចលង 
 អញរករបាក់ឲ្យឯង នអាយអាែិកចសអកននេះបាន ។ 
៦០. ែិនឮរពមស្ស្តយមក បនណាើ ររករបាក់សណាា ន 
 តឺងទារទាល់ចតបាន រទពយនអាយនៅនទើបវាចលង ។ 
 អនកអាយអនកនអើយកុុំ គួរបារមភរាល់ចតចលបង 
 កុុំលកុុំលូបនលង គួរនអាយនវៀងនអាយនវៀរែុេះ ។ 
 កុុំឈរកុុំឈប់ជិត ចរកងមិនអត់បង់នករ ាន៍ោេះ 
 កុុំលបងចលបងនន្មេះនស្តេះ គួរនអាយនដាេះនអាយនដើរនែញ ។ 
 ែាប់ននេះចាុំរាល់ខ្លួន នទាេះបងបអូនមិតាសុំឡាញ់ 
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 ពឹងខ្លួនឯងនអាយនែញ លន្មរទពយនគយកនៅ ។ 
 ឯរទពយបាននៅវា ឯងលន្មស្ស្តប់ចតនៅ 
 វាបានរទពយយកនៅ ខ្លួនឯងនៅលន្មស្ស្តប់ ។ 
៦៥. ដល់នគមកតឹងទារ អនកលន្មក៏បាន្ប់ 
 មិនបាននគរបចាប់ នៅជាខ្ាុុំនរពាេះលន្ម ។ 
 នទាេះបងបអូនធុរៈ រកជុំ(ែុំ)ពាក់នគតឹងទារ 
 នបើមានរទពយជួយាន  កុុំលន្មណាអនកអាយ ។ 
 កូននអើយគួរបាចាុំ ឪពុកផ្កា ុំកុុំបីណាយ 
 របយ័តនរាល់របូោយ កុុំនអាយនភលែពាកយននេះណា ។ 
 មួយនទៀតនៅ្ាួតស្សី គួរកុុំបីនសពោមា 
 វាចតងទាញអាត្មម  ន្មុំវនងវងនភលែបាបបុណយ ។ 
 នភលែសីលទានសូនយនស្តេះ នភលែឃ្នន ងនឃ្នន េះដល់ជីពជនម 
 នភលែនទាសនភលែទាុំងគុណ នភលែទាុំងោរោន់រស្តយ ។ 
៧០. បនងាើតចតនទាសទុកខ នបើបានសុខ្សឹងចរបោល យ 
 បនងាើតនៅា រកហយ នអាយទាស់ចទងខឹ្ងនិងាន  ។ 
 ែងនទាសគុុំគងគួន មិនគិតខ្លួនខ្លល ែមរណា 
 មានោលកមួយនិងមា គុុំនធវើាន នអាយនស្តេះសូនយ ។ 
 បនងាើតចតែិតាធុំ នៅគុុំនុុំនិងជីដូន 
 ឯបងខឹ្ងនិងបអូន មាា យនឹងកូនគុុំនធវើាន  ។ 
 រឯីខ្ាុុំាប់មាា ស់ នអាយនៅា ណាស់កនុងអងាគ  
 នកើតនទាសខឹ្ងនឹងាន  ជាគុុំនុុំពុុំរត្មនសបើយ ។ 
 មានោលនគដាក់ឃ្នន ង វាមិនរាងចាលែិតាន ើយ 
 លក់ថ្ពនខ្ាុុំនគនហ្ើយ មិនខ្លល ែស្តល ប់ដល់អាត្មម  ។ 
៧៥. នគោប់នដាតទាុំងកាល មិននែេះចាលែិតាន ើយណា 
 នភលែខ្លួនសូនយនស្តេះស្ត នឹងចតរគប់នសពសបាយ ។ 
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 រឯីោមកិនលស កុុំរបចហ្សគួរនអាយណាយ  
 សអិតណាស់ណាអនកអាយ អនកនអើយកុុំគិតសងសយ័ ។ 
 ននេះឯងនៅ្ាួតស្សី គួរកុុំបីនអាយអាល័យ 
 ែូរែងចាុំសពវថ្ថៃ ទុកទូន្មម នរគប់អាត្មម  ។ 
 អនករបាជានលាកនិទាន ទុកទូន្មម នរាល់របូា 
 មួយនៅ្ាួតសុរា នន្មេះកុុំផឹកវាស្សវងឹ ។ 
 វាន្មុំនភលែវញិ្ញា ណ នភលែសីលទាននស្តេះសូនយឈឹង 
 ផឹកនហ្ើយមិនចដលនឹង ន្មុំែិតានន្មេះឲ្យធុំថ្រក ។ 
៨០. ឯខ្លួនឯងតូែនទ នមើលនៅនគប៉ោុននមថ្ដ 
 កមាល ុំងឯងនសមើថ្ែ មិននោតនគតិែន ើយណា ។ 
 នកអងោអ ងពាកយដូែចកអក អួតរបចកកបទបានស្ស្ត 
 មិនខ្លល ែរទឹធិនរណា ស្សដីនោងរកកលន ល្ េះ ។ 
 បនញ្ញា របនញ្ា ៀសផ្កា ស នជរវាងវាសមិនែុំន ម្ េះ 
 ន្មុំនហ្តុចតខ្លងន ល្ េះ ន្លើយ្លងពាកយឲ្យបានទាក់ ។ 
 របពនធន ើញឃ្នត់នៅ បាីមិនរតវូថាកុុំអនក 
 ឯងខឹ្ងនលាវាយលក់ នដាយែិតាធុំបទបានស្ស្ត ។ 
 មានោលជួនស្សវងឹ ពុុំបានដឹងខ្លួនន ើយណា 
 នដើរដួលនដកផ្កា ប់ផ្កៃ រ ស្ស្តតសុំពត់អស់មិនដឹង ។ 
៨៥. នគន ើញអស់ខ្លម សខ្ាុុំ នកមងនជៀវជុុំនសើែរទហឹ្ង 
 នដកដូែនគស្តល ប់ឈឹង ចកអកអួតពាសនពញទាុំងខ្លួន ។ 
 កុំនណើ តអនកផឹកស្ស្ត កុុំអួតថាឯងនឹងនួន 
 ដឹងនហ្ើយស្សវងឹមួន ខ្លួនខ្សត់នទអួតថាមាន ។ 
 អនកសលូតនៅជាោែ ឯអនកខ្លល ែនៅជាហ ន 
 ខុ្សរតូវនៅបុំពាន បុំពុលខ្លួនឲ្យបានបាប ។ 
 ននេះឯងនៅ្ាួតស្ស្ត កនុងធម៏ថានពៀរដរាប 
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 អនកណាផឹកនហ្ើយបាប បង់កិតាិយសពុុំសួសាី ។ 
 គួរកុុំនសពសុរា ន្មុំអាត្មម ឲ្យអរបិយ 
 នឹងលល ក់នៅអវែីី នរករងទុកខនវទន្ម ។ 
៩០. ថ្ហ្អស់ជនទាុំងឡាយ កុុំរាយមាយកនុងអងាគ  
 ែូរស្តា ប់ែាប់ននេះណា ទុកទូន្មម នខ្លួនសពវថ្ថៃ ។ 
 ននេះឯងនៅ្ាួតបី នលាកស្សដីកនុងធម៏ថ្ថល 
 នបើអនកណាមួយថ្ន នឹករបាថាន នដាយែុំណង់ ។ 
 នលាកែងជាឧបមា ឲ្យអនកណាមួយផាិតផាង់ 
 យកចដកដុលនបាេះបង់ កនុងនភលើងរោនន្េះរចាលនអអ  ។ 
 នបើោន់ចដកចដលដុត នន្មេះមិនមុតមិនមាននៅា  
 ោន់បាននន្មេះនទើបនៅ ែិតាមុតចមនពិតគិតរបាណ ។ 
 នន្មេះនទើបនលាកឲ្យនធវើ នូវអុំនពើទាុំងបីបាន 
 នដាយធម៌ពីបុរាណ នលាកឧបមាដូនែនេះណា ។ 
៩៥. ចាត់ចែងចតងជាបទ រពហ្មរបាកដោលបិត្ម 
 របនៅខ្ាុុំននេះណា សពវនសែកាីដូនែនេះថ្ន ។ 
 កិែាោររាយនរៀបនរាេះ ខ្ាុុំមានន ម្ េះបណឌិ តថ្ម 
 គិតែងជានសែកាី របនៅជនែប់នមល៉ោេះនហង ។ 
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