


  

 

 

 

ធម្មបទ ៤២៣ គាថា 
 

 
 

ការផាយរបស់ពុទធកិបណ្ឌិ តសភា 
ននសាកលវទិាលយ័បញ្ញា សាស្តសតកមពុជា 
ររៀបររៀងដាក់រលខទំព័របិដករគប់គាថា 

រដាយ ហយួ វ៉ា ន់ថន  
ពុទធសករាជ ២៥៦៣ 

 
 



  

 

 

 
រ ម្ ោះរសៀវរៅ   ធម្មបទ ៤២៣ គាថា 

ររៀបររៀង    ហួយ វ៉ា ន់ថន 

ពិនិតយ    ស ុន សុផាន 
ទីតងំរធវី    ពុទធិកបណ្ឌិ តសភា 
ការផាយ   របស់ពុទធិកបណ្ឌិ តសភា 
     ននសាកលវទិាល័យបញ្ញា  
     សាស្តសតកមពុជា 
រកាសិទធិ    ពុទធិកបណ្ឌិ តសភា 
កាលបររិចឆទ  នថងសុរក ២ររាច ខខ 

មិគសិរ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក 
ពុទធសករាជ ២៥៦៣ 
រតូវនឹងនថងទី ១៣ ខខ ធនូ គ.ស. ២០១៩ 

 



ក 

 

 

ធមមបទ ៤២៣ គាថា 
មាតកិា        ទំព័រ 
 

១. យមកវគគ ..................................................................................... ១ 

២. អបបមាទវគគ .................................................................................. ៨ 

៣. ចិតតវគគ ....................................................................................... ១២ 

៤. បុបផវគគ ........................................................................................ ១៥ 

៥. ពាលវគគ ..................................................................................... ២០ 

៦. បណ្ឌិ តវគគ ................................................................................. ២៥ 

៧. អរហនតវគគ ................................................................................ ៣០ 

៨. សហសសវគគ ............................................................................. ៣៣ 

៩. បាបវគគ ...................................................................................... ៣៨ 

១០. ទណ្ឌ វគគ .................................................................................. ៤២ 

១១. ជរាវគគ .................................................................................... ៤៧ 

១២. អតតវគគ ..................................................................................... ៥០ 

១៣. រោកវគគ ............................................................................. ៥៣ 

១៤. ពុទធវគគ ..................................................................................... ៥៦ 

១៥. សុខវគគ .................................................................................... ៦១



ខ 

 

 

១៦. បយិវគគ .................................................................................... ៦៥ 

១៧. រកាធវគគ ................................................................................ ៦៨ 

១៨. មលវគគ ................................................................................... ៧២ 

១៩. ធមមដឋវគគ ................................................................................. ៧៨ 

២០. មគគវគគ .................................................................................... ៨៣ 

២១. បកិណ្ណកវគគ ........................................................................ ៨៨ 

២២. និរយវគគ ................................................................................. ៩៣ 

២៣. នាគវគគ ................................................................................... ៩៨ 

២៤. តណ្ហា វគគ ............................................................................ ១០៣ 

២៥. ភិកខុ វគគ ................................................................................. ១១២ 

២៦. រពាហមណ្វគគ ....................................................................... ១១៩ 

ឧទ្ទទ នននធមមបទគាថា .............................................................. ១៣២ 
 



ធម្មបទ ៤២៣ គាថា 

1 

 

ធមមបទ ៤២៣ គាថា 
នរមា តសស ភគវរត អរហរត សមាម សមពុទធសស។ 
សូម្នម្ស្កា រថាា យបង្គចំពំ ោះព្រោះដ៏មានព្រោះភាគជាអរហនត  

សមាម សម្ពុទធអង្គព ោះ ។ 
១. យមកវគគ 

១.១*  មរនាបុពពងគមា ធមាម ,  មរនារសដាឋ  មរនាមយា; 
មនសា រច បទុរដឋន,  ភាសតិ វ កររាតិ វ; 
តរត ន ំទុកខមរនវត,ិ  ចកកំ វ វហរត បទំ។ 

ធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជារបធាន មានចិត្តរបស ើរបាំផុត្ (មានចិត្តធាំ) 
 សរមចអាំពីចិត្ត សបើបុគ្គលមានចិត្តរត្ូវសទ របទូ ដស ើយ សោលក្ដី សធវើក្ដី
(នូវទុចចរតិ្) សរោោះទុចចរតិ្ទាំងស ោះ ទុក្ខ រមមងជាប់តាមបុគ្គលស ោះសៅ ដូច
ក្ង់រសទោះវលិតាមដានសជើងសោមដលក្ាំពុងអូ សៅ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២១) 
 

២.២  មរនាបុពពងគមា ធមាម ,  មរនារសដាឋ  មរនាមយា; 
មនសា រច បសរននន,  ភាសតិ វ កររាតិ វ; 
តរត ន ំសុខមរនវតិ,  ឆ្យាវ អនុបាយិន ី។ 

 ធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជារបធាន មានចិត្តរបស ើរបាំផុត្  សរមចអាំពី
ចិត្ត សបើបុគ្គលមានចិត្តរជោះថ្លល ស ើយ សោលក្ដី សធវើក្ដី (នូវ ុចរតិ្) សរោោះ
 ុចរតិ្ទាំងស ោះ  ុខរមមងជាប់តាមបុគ្គលស ោះសៅ ដូចស្ សមាលអស ទ ល
តាមរាណ។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ២១) 

                                                            
* លលខដំបូង ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់គាថាទំងអស់ ពីគាថាទី១រហូតដល់ គាថាទី៤២៣,  
លលខបន្ទា ប់ ជាលលខលរៀងក្នុងវគ្គនីមួយៗ ។  
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៣.៣  អរកាក ចឆិ ម ំអវធិ ម,ំ  អជិនិ ម ំអហាសិ រម; 
រយ ច តំ ឧបនយានត,ិ  រវរ ំរតសំ ន សមមតិ។  

អនក្ឯស ោះានសជរអញ អនក្ឯស ោះានវាយអញ អនក្ឯស ោះ
ានផ្ចច ញ់អញ អនក្ឯស ោះានលួចយក្រទពយរប ់អញសៅស ើយ សបើអនក្
  ចងស ចក្ដីសរោធមបបស ោះទុក្(ដូសចនោះ) សពៀររប ់អនក្ស ោះមិនរមាង ប់
ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២១) 
 

៤.៤  អរកាក ចឆិ ម ំអវធិ ម,ំ  អជិនិ ម ំអហាសិ រម; 
រយ ច តំ នុបនយានត,ិ  រវរ ំរតសបូសមមតិ។ 

អនក្ឯស ោះានសជរអញ អនក្ឯស ោះានវាយអញ អនក្ឯស ោះ
ានផ្ចច ញ់អញ អនក្ឯស ោះានលួចយក្រទពយរប ់អញសៅស ើយ សបើអនក្
ឯ មិនចងស ចក្ដីសរោធ មបបស ោះទុក្(ដូសចនោះ) សពៀររប ់អនក្ស ោះសទើបរ
មាង ប់ាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២១-២២) 
 

៥.៥  ន ហិ រវររន រវរាន,ិ   សមមនតីធ កុទ្ទចន;ំ 
អរវររន ច សមមនត,ិ   ឯស ធរមាម  សននតរនា។ 

ពិត្មមន តាាំងពីោល មក្ ក្នងសោក្សនោះ សពៀរទាំងឡាយមិន
រមាង ប់សដាយសពៀរស ើយ សពៀរទាំងឡាយមត្ងរមាង ប់សដាយមិនមានសពៀរ សនោះ
ជាបសវណីធម៌។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២២) 
 

៦.៦  បររ ច ន វជិាននត,ិ   មយរមតថ យមាមរស; 
រយ ច តតថ វជិាននត,ិ  តរត សមមនតិ រមធគា។ 
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ជនទាំងឡាយដទទ (សរៅអាំពីបណឌិ ត្) មត្ងមិនដឹងខលួនថ្ល សយើង
ទាំងឡាយនឹងវ ិ ក្នុងក្ ដ លទនពួក្សនោះ ដូសននោះស ើយ ចាំមណក្ជន
ទាំងឡាយ  ក្នុងពួក្សនោះ ដឹងខលួនថ្ល សយើងទាំងឡាយនឹងវ ិ ក្នុង
ក្ ដ លទនពួក្សនោះ ដូសចនោះ ោរស ល្ ោះរបមក្ក្ទាំងឡាយ រមមងរង្ងង ប់អាំពីជន
ទាំងឡាយស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២២) 
 

៧.៧  សុភានុបសសិ ំ វហិរនត,ំ  ឥស្តនទិរយសុ អសំវុត;ំ 
រភាជនមាិ អមតតញាុំ ,  កុសីតំ ហីនវរីយិ;ំ 
តំ រវ បសហតិ មាររា,  វរត រុកខំ វ ទុពពលំ។ 

បុគ្គលដែលយល់ឃ ើញនូវអារមមណ៍ថាលអ មិនសររួមក្នុរឥន្ទនរិយ
ទាំរឡាយ  មិនែឹរ របមាណក្នុរឃោជន ខ្ជិលររអូស មានពាយាមធូរថយ 
កិ្ឃលសមាររដមររគ្បសរកត់ បុគ្គលឃ ោះឯរ ែូរខ្យល់ដែលរគ្ប់សរកត់ឃែើម
ឃ ើទុពវលែូឃ ន្ ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២២) 
 

៨.៨  អសុភានុបសសិ ំ វហិរនតំ,  ឥស្តនទិរយសុ សុសំវុតំ; 
រភាជនមាិ ច មតតញាុំ ,  សទធំ អារទធវរីយិ;ំ 
តំ រវ នបបសហតិ មាររា,  វរត រសលំវ បពពតំ។ 

ឯបុគ្គល ដែលយល់ឃ ើញនូវអារមមណ៍ថាមិនលអ សររួមរបពពក្នុរ
ឥន្ទនរិយទាំរឡាយ ែឹររបមាណក្នុរឃោជន មានសទា  រារឭពាយាម 
កិ្ឃលសមារដតររគ្ប់សរកត់ បុគ្គលឃ ោះមិនាន ែូរខ្យល់រគ្បសរកត់ថមភនាំ
តាន់មិនានែូឃ ន្ ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២២) 
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៩.៩  អនិកកសារវ កាសាវ,ំ  រយា វតថំ បរទិហិសសតិ; 
អរបរត ទមសរចចន,  ន រសា កាសាវមរហតិ។ 

អនក្ណា ឃៅមានទឹក្រត់គឺ្រាគាទិក្កិឃលស (ក្នុរស ា ន) ជាអនក្
ឃាោះបរ់ការទូ ម ននូវឥន្ទនរិយនិរសរចៈ ឃ ើយឃសលៀក្ែណា ប់សាំពត់កាសាវៈ 
អនក្ឃ ោះមិនគូ្រនឹរឃសលៀក្ែណា ប់សាំពតកាសាវៈឃ ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៣) 
 

១០.១០ រយា ច វនតកសាវសស,  សីរលសុ សុសមាហិរត; 
ឧរបរត ទមសរចចន,  ស រវ កាសាវមរហតិ។ 

លុោះដតអនក្ណា មានទឹក្រត់គឺ្រាគាទិក្កិឃលស ខ្ជជ ក្ឃ្លអស់ឃ ើយ 
ជាអនក្មានរិតត ែមកល់មាាំ ក្នុររតុបារសុិទាិសីល របក្បឃោយការទូ ម ននូវ
ឥន្ទនរិយនិរសរចៈ អនក្ឃ ោះឯរ ឃទើបគួ្រនឹរឃសលៀក្ែណា ប់សាំពត់កាសាវៈ    
ាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៣) 
 

១១.១១ អសាររ សារមតិរនា,  សាររ ចាសារទសសរិនា; 
រត សារ ំនាធិគចឆនត,ិ  មិចាឆ សង កបបរគាចរា។ 

ជនទាំរឡាយ ដែលយល់ឃ ើញក្នុរធម៌មានខ្លឹម ថាជាធម៌មិនមាន
ខ្លឹមផរជាអនក្មានតរមិោះខុ្សជាអារមមណ៍ រដមរមិនាននូវធម៌ដែលមាន
ខ្លឹមឃ ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៣) 
 

១២.១២ សារញច  សាររត ញតវ , អសារញច  អសាររត; 
រត សារ ំអធិគចឆនត,ិ  សមាម សង កបបរគាចរា។ 
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ជនទាំរឡាយ ដែលយល់ឃ ើញនូវធម៌មានខ្លឹម ថាជាធម៌មានខ្លឹម
ផរ យល់ឃ ើញនូវធម៌គាម នខ្លឹម ថាជាធម៌គាម នខ្លឹមផរ ជាអនក្មានតរមិោះរតូវ
ជាអារមមណ៍ រដមរាននូវធម៌ដែលមានខ្លឹម។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៣) 
 

១៣.១៣ យថា អគារ ំទុចឆនន,ំ  វុដឋី សមតិវជិឈតិ; 
ឯវ ំអភាវតិ ំចិតត,ំ   រារគា សមតិវជិឈតិ។ 

ផរោះដែលរបក់្ខ្ជីខ្ជជ ឃ ើយ ែាំណក់្ទឹក្ឃភលៀររដមរឃលររ ូត យា៉ារ
ណាមិញ រិតតដែលបុគ្គលមិនានអប់រ ាំទុក្ឃ ើយ រាគ្ៈរដមរ្ក់្ឃោតយា៉ារ
ឃ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៣) 
 

១៤.១៤ យថា អគារ ំសុឆននំ,  វុដឋី ន សមតិវជិឈត;ិ 
ឯវ ំសុភាវតិំ ចិតត,ំ   រារគា ន សមតិវជិឈតិ។ 

ផរោះដែលរបក់្លអឃ ើយ ែាំណក់្ទឹក្ឃភលៀររដមរមិនឃលររ ូត យា៉ារ
ណាមិញ រិតតដែលបុគ្គលានអប់រ ាំទុក្លអឃ ើយ រាគ្ៈរដមរមិន្ក់្ឃោត
ាន យា៉ារឃ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៤) 
 

១៥.១៥   ឥធ រសាចតិ របចច រសាចតិ,      
   បាបការ ីឧភយតថ រសាចតិ; 

រសា រសាចតិ រសា វហិញាត,ិ       
ទិសាវ  កមមកិលិដឋមតតរនា។ 
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បុគ្គលអនក្ឃធវើាប ដតរឃសាក្សាា យក្នុរឃោក្ទាំរពីរ គឺ្ឃសាក្
សាា យក្នុរឃោក្ឃនោះ១ ក្នុរឃោក្ខ្ជមុខ្១ បុគ្គលឃ ោះ រដមរឃសាក្សាា យ 
ឃដា រក្ហាយឃររោះឃ ើញអាំឃពើឃៅ មររបស់ខ្លួន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៤) 
 

១៦.១៦    ឥធ រមាទតិ របចច រមាទត,ិ       
   កតបុរញ្ញា  ឧភយតថ រមាទតិ; 

  រសា រមាទតិ រសា បរមាទត,ិ     
  ទិសាវ  កមមវសុិទធិមតតរនា។ 

បុគ្គលអនក្ឃធវើបុណយទុក្ រដមររកី្រាយក្នុរឃោក្ទាំរពីរ គឺ្រកី្រាយក្នុរ
ឃោក្ឃនោះ១ រកី្រាយក្នុរឃោក្ខ្ជរមុខ្១ បុគ្គលឃ ោះ រដមររកី្រាយ
ស្សស់ស្សាយ ឃររោះឃ ើញអាំឃពើបរសុិទារបស់ខ្លួន។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៤) 
 

១៧.១៧    ឥធ តបបត ិរបចច តបបតិ,        
   បាបការ ី ឧភយតថ តបបត;ិ 

     ‘‘បាបំ រម កត’’នតិ តបបតិ,       
   ភិរយា តបបតិ ទុគគតិ ំគរត។ 

បុគ្គលអនក្ឃធវើអាំឃពើាប ដតរឃដា រក្ហាយក្នុរឃោក្ទាំរពីរ គឺ្ឃដា
រក្ហាយក្នុរឃោក្ឃនោះ១ ឃដា រក្ហាយក្នុរឃោក្ខ្ជរមុខ្១ បុគ្គលឃ ោះ 
រដមរឃដា រក្ហាយឃោយគិ្តឃ ើញថា ាបអញានឃធវើឃ ើយ លុោះឃធវើមរណ
កាលឃៅកាន់ទុគ្គតិ ក៏្ររឹរតឹដតឃដា រក្ហាយែ៏ពរក្ដលរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៤) 
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១៨.១៨    ឥធ ននទតិ របចច ននទត,ិ        
   កតបុរញ្ញា  ឧភយតថ ននទតិ; 
               ‘‘បុញាំ  រម កត’’នតិ ននទតិ,      
   ភិរយា ននទតិ សុគគតិ ំគរត។ 

បុគ្គលអនក្ឃធវើបុណយទុក្ រដមរឃរតតអរ ក្នុរឃោក្ទាំរពីរគឺ្ឃរតតអរ
ក្នុរឃោក្ឃនោះ១ ឃរតតអរក្នុរឃោក្ខ្ជរមុខ្១ បុគ្គលឃ ោះរដមរឃរតតអរ
ឃោយគិ្តឃ ើញថា បុណយអញានឃធវើឃ ើយ លុោះឃធវើមរណកាលឃៅកាន់
សុគ្តិ ក៏្ររឹរតឹដតឃរតក្អរែ៏ពរក្ដលរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៤) 
 

១៩.១៩   ពហុមប ិរច សំហិត ភាសមារនា,   
   ន តកកររា រហាតិ នររា បមរតត ; 

  រគារបាវ គារវ គណ្យ ំបររសំ,   
   ន ភាគវ សាមញាសស រហាតិ។ 

ឃបើនរជនឃរលរក្យរបក្បឃោយរបឃយាជន៍សូមបីឃររើន ដតជាអនក្
របមាទមិនឃធវើតាមរក្យឃ ោះ រដមរជាអនក្មិនមានរាំដណក្សាមញ្ញផល
ឃ ើយ ែូរអនក្រក្ាឃគា កាលរាប់ឃគារបគ្ល់ឲ្យអនក្ែពទឃ ើយ(ជាអនក្មិន
ានបរឃិោគ្នូវបញ្ច ឃគារស)ែូឃ ន្ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៥) 
 

២០.២០  អបបមប ិរច សំហិត ភាសមារនា,   
   ធមមសស រហាតិ អនុធមមចារ;ី 

  រាគញច  រទ្ទសញច  បហាយ រមាហំ,   
   សមមបបជារនា សុវមុិតតចិរតត ; 
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  អនុបាទយិារនា ឥធ វ ហុរ ំវ,    
   ស ភាគវ សាមញាសស រហាតិ។ 

ឃបើនរជនឃរលរក្យរបក្បឃោយរបឃយាជន៍សូមបីបនាិរបនាួរ ដតជា
អនក្របរពឹតតនូវធម៌សមគួ្រែល់ធម៌ ានលោះបរ់រាគ្ៈឃទសៈនិរឃមា ៈ ជា
អនក្ែឹរនូវធម៌ ដែលគួ្រក្ាំណត់តាមឃ តុ មានរិតតែក្ផុតអាំពីឃសរក្ាី
ឃៅ មរ មិនមានឃសរក្ាីរបកាន់មាាំ ក្នុរឃោក្ឃនោះនិរឃោក្ខ្ជរមុខ្ នរ
ជនឃ ោះ រដមរជាអនក្ានរាំដណក្សាមញ្ញផល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៥) 
ចប់យមកវគគ។ 

 
២. អបបមាទវគគ 

២១.១  អបបមារទ្ទ អមតបំទំ,  បមារទ្ទ មចចុ រនា បទំ; 
                    អបបមតត  ន មីយនតិ,  រយ បមតត  យថា មត។ 

ឃសរក្ាីមិនរបមាទជាផលូវពនឃសរក្ាីមិនសាល ប់ ឃសរក្ាីរបមាទជាផលូវពន
ឃសរក្ាីសាល ប់ ជនទាំរឡាយដែលមិនរបមាទឃ ើយ ឃ ម្ ោះថាមិនសាល ប់ ជន
ទាំរឡាយដែលរបមាទឃ ើយ ទុក្ែូរជាមនុសសសាល ប់ឃៅឃ ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៥) 
 

២២.២  ឯតំ វរិសសរត ញតវ ,  អបបមាទមាិ បណ្ឌិ ត; 
                     អបបមារទ បរមាទនតិ,  អរយិានំ រគាចររ រត។ 

ពួក្បណឌិ តានរជាបនូវែាំឃណើ រឃនោះឃោយដបលក្គាន (ឃទើបឋិតឃៅ)ក្នុរ
ឃសរក្ាីមិនរបមាទ រកី្រាយក្នុរឃសរក្ាីមិនរបមាទ បណឌិ តទាំរឃ ោះ ជាអនក្
ឃរតក្អរក្នុរធម៌ជាឃគាររ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៥-២៦) 
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២៣.៣  រត ្យិរនា សាតតិកា,  និចចំ ទឡាបរកកមា; 
                     ផុសនតិ ធីរា នពិាព នំ,   រយាគរកខមំ អនុតតរ។ំ 

អរយិបុគ្គលទាំរឡាយ មានការពិនិតយជារបរក្តី មានពាយាមជាប់
តគាន  មានឃសរក្ាីរបឹរដរបរមាាំមួនជានិរច ជាអនក្មានរាជាា ដតរប៉ាោះរល់នូវ
រពោះនិរវ ន ជាទីឃក្សមក្ានា្ក្ឃយាគ្ៈ ជាគុ្ណជាតិែ៏របឃសើរបាំផុត។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៦) 
 

២៤.៤   ឧដាឋ នវរត សតមីរត ,     
   សុចិកមមសស និសមមការរិនា; 
             សញាតសស ច ធមមជីវរិនា,    
   អបបមតតសស យរសាភិវឌឍតិ។ 

យសដតររឃរមើនកុ្ោះក្រ ែល់បុគ្គលអនក្មានឃសរក្ាីរបឹរដរបរ មាន
សាម រតី មានការងារសាអ ត(ឥតឃទស) ជាអនក្ពិ្រណា ររួឃ ើយឃទើបឃធវើ ជា
អនក្សររួម រស់ឃៅឃោយធម៌មិនមានឃសរក្ាីរបមាទ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៦) 
 

២៥.៥  ឧដាឋ រននបបមារទន,  សញារមន ទរមន ច; 
                    ទីបំ កយិរាថ រមធាវ,ី  យ ំឱរោ នាភិកីរត។ិ 

អនក្រាជាគ្បបីសារឃកាោះ គឺ្អរ តតផល ជាឃកាោះដែលជាំនន់គឺ្
កិ្ឃលសជន់ពនលិរមិនាន ឃោយឃសរក្ាីរបឹរដរបរផរ ឃោយឃសរក្ាីមិន
របមាទផរ ឃោយឃសរក្ាីសររួមផរ ឃោយឃសរក្ាីសររួមក្នុរ
រតុបារសុិទាិសីលផល ឃោយការទូ ម នឥន្ទនរិយផរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៦) 
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២៦.៦  បមាទមនុយុញជនត,ិ   ពាោ ទុរមមធិរនា ជនា; 
                     អបបមាទញច  រមធាវ,ី  ធនំ រសដឋំវ រកខតិ។ 

ពួក្រលជនអបបឥតរាជាា  ដតររបក្បឃរឿយៗ នូវឃសរក្ាីរបមាទ 
រាំដណក្អនក្រាជា រដមររក្ាទុក្នូវឃសរក្ាីមិនរបមាទ ែូររទពយយា៉ារ        
របឃសើរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៦) 
 

២៧.៧  មា បមាទមនុយុរញជថ,  មា កាមរតិសនថវ;ំ 
                     អបបមរតត  ហិ ្យរនាត , បរបោតិ វបុិលំ សុខំ។ 

អនក្ទាំរឡាយ រូរកុ្ាំរបក្បឃរឿយៗនូវឃសរក្ាីរបមាទ រូរកុ្ាំរបក្បឃរឿ
យៗនូវឃសរក្ាីរកី្រាយ ឃរតក្អរក្នុរកាមឃ ើយ ែបិតបុគ្គលអនក្មិនរបមាទ ខ្ាំ
សឃរកតពិនិតយ រដមរានឃសរក្ាីសុខ្ែ៏ទូោយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៦) 
 

២៨.៨  បមាទំ អបបមារទន,  យទ្ទ នុទតិ បណ្ឌិ រត; 
                     បញ្ញា បាសាទមារុយា,  អរសារកា រសាកិនិ ំបជ;ំ 
                     បពពតរដាឋ វ ភុមមរដឋ,   ធីររា ពារល អរវកខតិ។ 

កាលណាបណឌិ តបឃ រ បរ់នូវឃសរក្ាីរបមាទឃោយឃសរក្ាីមិន
របមាទ កាលឃ ោះ ឃោក្នឹរឃ ើរកាន់រាសាទគឺ្បញ្ញញ ជាបុគ្គលមិនឃសាក្ 
រដមរឃ ើញពួក្សតវដែល មានឃសាក្ ធីរជនដតរឃ ើញពួក្ជនរល ែូរ
បុគ្គលដែល រឃលើក្ាំពូលភនាំ ឃ ើយ រក្ឃ ក្ឃមើលពួក្ជនដែលឋិតឃៅឃលើ
ដផនែី ែូឃ ន្ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៧) 
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២៩.៩  អបបមរតត  បមរតតសុ,  សុរតតសុ ពហុជាគររា; 
                     អពលសសវំ សីឃរសា,  ហិតវ  យាតិ សុរមធរសា។ 

បណឌិ តមានរាជាា មុោះមុត កាលពួក្បុគ្គលក្ាំពុររបមាទ ឃោក្មិន
របមាទ កាលពួក្ បុគ្គលក្ាំពុរឃែក្លក់្ ឃោក្ោា ក់្រឮក្ឃររើន ឃោក្រដមរ
លោះបរ់ឃ្លនូវបុគ្គលដបបឃ ោះ ែូរឃសោះឃលឿន ដែលឃៅឃ្លនូវឃសោះ
មានក្មាល ាំរទន់ទប ែូឃ ន្ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៧) 
 

៣០.១០ អបបមារទន មឃវ,  រទវនំ រសដឋតំ គរត; 
                     អបបមាទំ បសំសនតិ,  បមារទ្ទ គរហិរត សទ្ទ។ 

ម មានពែល់នូវោពជាបុគ្គលរបឃសើរបាំផុតជារឃទវតាទាំរឡាយ 
ឃររោះដតឃសរក្ាីមិនរបមាទ អនក្រាជាទាំរឡាយដតរសរឃសើរនូវឃសរក្ាីមិន
របមាទ តមោះតិោះឃែៀលនូវឃសរក្ាីរបមាទសពវៗកាល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៧) 
 

៣១.១១ អបបមាទររត ភិកខុ ,  បមារទ ភយទសស ិវ; 
                     សំរយាជនំ អណំុ្ ថលំូ,  ឌហំ អគគីវ គចឆតិ។ 

ភិក្ខុអនក្ឃរតក្អរក្នុរឃសរក្ាីមិនរបមាទ ឬឃ ើញភ័យក្នុរឃសរក្ាី
របមាទ ដតរែុតឃ្លសាំឃយាជនៈ ទាំរតូរទាំរធាំ ែូរឃភលើរឃ ោះ(រាល់នូវក្ាំ
ឃទរទាំរតូរទាំរធាំ) ែូឃ ន្ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៧) 
 

៣២.១២ អបបមាទររត ភិកខុ ,  បមារទ ភយទសស ិវ; 
                     អភរពាព  បរហិានាយ,  រពោះនិពាវ នរសសវ សនតរិក។ 
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ភិក្ខុអនក្ឃរតក្អរក្នុរឃសរក្ាីមិនរបមាទ ឬឃ ើញភ័យក្នុរឃសរក្ាី
របមាទជាអនក្មិនគួ្រនឹរសាបសូនយ្ក្គុ្ណធម៌ ឃ ម្ ោះថា ឋិតឃៅក្នុរទី
ជិតពនរពោះរពោះនិរវ ន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៨) 
ចប់អបបមាទវគគ។ 

 

៣. ចតិតវគគ 
៣៣.១  ផនទនំ ចបលំ ចិតត,ំ   ទរូកខំ  ទុននវិរយ;ំ 

ឧជុំ កររាតិ រមធាវ,ី  ឧសុការរាវ រតជនំ។ 

អនក្រាជញ មត្ងសធវើចិត្តមដលញាប់ញ័រ សលលងសលល ង រក្ាានសដាយ
ក្រម ហាមលត់្ានសដាយលាំាក្ ឲយជាចិត្តរត្ង់ានដូចអនក្សធវើរពួញ ពត់្
រពួញឲយរត្ង់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៨) 
 

៣៤.២  វររិជាវ ថរល ខិរតត ,  ឱករមាកតឧពភរត; 
បរផិនទតិទ ំចិតតំ,   មាររធយយ ំបហាតរវ។ 

ចិត្តសនោះមដលបុគ្គលសលើក្ស ើងចាក្អាល័យ គឺ្ោមគុ្ណ៥សាោះសៅ
ក្នុងវបិ ស ក្មមដាា ន សដើមបីលោះបង់នូវវដដៈជាទីសៅទនមារ រមមងញាប់ញ័រ 
ដូចរតី្មដលសគ្សលើក្ស ើងចាក្ទីសៅគឺ្ទឹក្ សាោះទីសលើសោក្ ដូសចាន ោះឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៨) 
 

៣៥.៣  ទុននិគគហសស លហុរនា,  យតថកាមនិបាតិរនា; 
ចិតតសស ទមរថា សាធុ,  ចិតតំ ទនត ំសុខាវហំ។ 

ោរទូ ម នចិត្ត មដល ងកត់្ ងកិនានសដាយលាំាក្ ជាធមមជាតិ្
រ ័  មានរបរក្តី្ធាល ក់្ចុោះសៅតាមស ចក្ដីរាថ្លន  ក្នុងអារមមណ៍ មួយ 
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រមមងជាគុ្ណញុាាំងរបសោជន៍ឲយ សរមច(សរោោះថ្ល)ចិត្តមដល វឹក្ វឺនាន
ស ើយ រមមង ាំមក្នូវស ចក្ដី ុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៨) 
 

៣៦.៤  សុទុទទសំ សុនិបុណំ្,  យតថកាមនិបាតិន;ំ 
ចិតតំ ររកខថ រមធាវ,ី   ចិតតំ គុតត ំសុខាវហំ។ 

អនក្មានរាជាញ គួ្ររក្ាចិត្តមដលសលើញសដាយក្រមទរក្សពក្ មដលលអិត្
សពក្  ់ មានរបរក្តី្ធាល ប់ចុោះសៅតាមស ចក្ដីរាជាន  ក្នុងអារមមណ៍ 
មួយ(សរោោះថ្ល)ចិត្តមដលសគ្រក្ាានស ើយ រមមង ាំមក្នូវស ចក្ដី ុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៩) 
 

៣៧.៥  ទរូងគមំ ឯកចរ,ំ   អសររី ំគុហាសយ;ំ 
រយ ចិតត ំសញារមសសនតិ,  រមាកខនតិ មារពនធនា។ 

អនក្ទាំងឡាយ  នឹង រងួមចិត្តមដលសៅឆ្ងង យ ជាចិត្តរតាច់សៅ
មត្ឯង មិនមាន ររីៈ មានគូ្ហាគឺ្មហាភូត្របូ ៤ ជាទីអាស្ ័យសៅ អនក្
ទាំងស ោះឯង រមមងរចួចាក្ ចាំណងទនមារ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៩) 
 

៣៨.៦  អនវដឋិតចតិតសស,   សទធមមំ អវជិានរត; 
បរបិលវបសាទសស,   បញ្ញា  ន បរបិរូតិ។ 

រាជាញ រមមងមិនបរបូិណ៌ដល់បុគ្គលមដលមានចិត្តមិនខ្ជជ ប់ខជួន មិន
ដឹងចា ់នូវរពោះ ទធមម មានស ចក្ដីរជោះថ្លល អមណដ ត្សៅស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៩) 
 

៣៩.៧  អនវសសុតចិតតសស,   អននាវ ហតរចតរសា; 
បុញាបាបបបហីនសស,  នតថិ ជាគររត ភយ។ំ 
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ភ័យរមមងមិនមានដល់បុគ្គលអនក្មានចិត្តមិនទទឹក្សដាយរាគ្ៈ មាន
ចិត្តមដលសទ ខ្ជទ ាំងខទប់មិនាន មានបុណយនឹងាបលោះសចាលស ើយភ្ញញ ក់្រ
ឮក្ជានិចច។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៩) 
 

៤០.៨   កុមភូបមំ កាយមិមំ វទិិតវ ,    
   នគរបូមំ ចតិតមិទំ ឋរបតវ ; 
   រយារធថ មារ ំបញ្ញា វុរធន,    
   ជិតញច  ររកខ  អនិរវសរនា សយិា។ 

បុគ្គលគ្បបីដឹងចា ់នូវោយសនោះថ្ល ដូចជាឆ្ងន ាំង គ្បបីបិទនូវចិត្តសនោះ
ឲយដូចជាបិទទវ រនគ្រ គ្បបីចាាំងនូវមារសដាយអាវធុ គឺ្បញ្ញា  គ្បបីរក្ាទុក្នូវ
ធម៌ មដលខលួនឈលោះស ើយ មិនគ្បបីជាអនក្ដាំអក់្សៅ(ក្នុងធម៌)ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣០) 
 

៤១.៩  អចិរ ំវតយ ំការយា,  បថវ ិ ំ អធិរសសសត;ិ 
ឆុរទ្ទធ  អរបតវញិ្ញា រណ្ហ,  និរតថំវ កលិងគរ។ំ 

ឱ ន៎ មិនយូរប ុ ម នសទសត្ើ ោយសនោះ មានវញិ្ញា ណសៅរា  សគ្យក្
សៅសចាលផុត្ស ើយ មុខជានឹងសដក្ ដូក្ ដឹងសលើមផនដី ដូចជាអងកត់្ឱ  
រក្របសោជន៍ោម ន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣០) 
 

៤២.១០ ទិរសា ទិសំ យនដ ំកយិរា, រវរ ីវ បន រវរនិំ; 
មិចាឆ បណិ្ហិតំ ចតិត,ំ  បាបិរយា នំ តរត កររ។ 

សចាររក្ស ក្សលើញសចារផងោន  ឬក៏្បុគ្គលមានសពៀររក្ស ក្សលើញ
បុគ្គលមានសពៀរផងោន  គ្បបីសធវើនូវស ចក្ដីវ ិ  មួយដល់ោន  ចិត្តមដល
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បុគ្គលតាាំងទុក្ខុ ស ើយ រមមងសធវើបុគ្គលស ោះឲយអារក្ក់្ទរក្មលង ជាង
ស ចក្ដីវ ិ ស ោះសៅសទៀត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣០) 
 

៤៣.១១ ន តំ មាត បិត កយិរា,  អរញា វប ិច ញាតកា; 
សមាម បណិ្ហិតំ ចិតតំ,  រសយយរសា នំ តរត កររ។ 

មាតាបិតា មិនគ្បបីសធវើស តុ្ស ោះាន ឬជនទាំងឡាយដទទជាញាតិ្
មិនគ្បបីសធវើនូវ ស តុ្ស ោះាន ចាំមណក្ខ្ជងចិត្ត មដលបុគ្គលតាាំងទុក្រត្ូវ
ស ើយ រមមងសធវើបុគ្គលស ោះ ឲយរបស ើរជាងស តុ្ស ោះាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣០) 
ចប់ចិតតវគគ។ 

 

៤. បុបផវគគ 
៤៤.១   រកា ឥមំ បថវ ិ ំ វរិជសសតិ ,    
   យមរោកញច  ឥមំ សរទវកំ; 

រកា ធមមបទំ សុរទសតិំ,    
កុសរោ បុបផមិវ បរចសសតិ។ 

អនក្ នឹងដឹងចា ់នូវមផនដីគឺ្អត្តភ្ញពសនោះ និងយមសោក្គឺ្
អាយភូមិ ៤ និងមនុ សសោក្សនោះរពមទាំងសទវសោក្ាន អនក្ នឹង
សរជើ សរ ើ នូវចាំមណក្ទនធម៌ មដលរពោះត្ថ្លគ្ត្ ាំមដងរបទពស ើយ ដូច
មាោោរមដល ល្  ទវ សរជើ សរ ើ នូវផ្ចក ដូសចាន ោះឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣០) 
 

៤៥.២   រសរខា បថវ ិ ំ វរិចសសតិ,     
   យមរោកញច  ឥមំ សរទវកំ; 
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រសរខា ធមមបទំ សុរទសិត,ំ   
 កុសរោ បុបផមិវ បរចសសតិ។ 

រពោះស ក្ខបុគ្គលនឹងដឹងចា ់នូវមផនដី គឺ្អត្តភ្ញពសនោះ និង
យមសោក្គឺ្អាយភូមិ៤និងមនុ សសោក្សនោះរពមទាំងសទវសោក្ាន 
រពោះស ក្ខបុគ្គលនឹងសរជើ សរ ើ នូវចាំមណក្ទនធម៌ មដលរពោះត្ថ្លគ្ត្ ាំមដង
របទពស ើយ ដូចមាោោរមដល ល្  ទវ សរជើ សរ ើ នូវផ្ចក ដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣១) 
 

៤៦.៣   រផណូ្បម ំកាយមមិំ វទិិតវ ,    
   មរចីិធមមំ អភិសមពុធារនា; 

រឆតវ ន មារសស បបុបផកានិ ,    
 អទសសនំ មចចុរាជសស គរចឆ។ 

ភិក្ខុនឹរែឹររាស់នូវកាយឃនោះថា ែូរជាែុាំពពុោះទឹក្ ែឹររាស់នូវ
កាយឃនោះថា មានសោពែូរឃរពញពថៃ គ្បបីកាត់នូវផ្កក ជារបធានពនមារគឺ្    
វែាៈ៣ឃៅកាន់សាា នជាទីមិនឃ ើញពនមរចុរាជ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣១) 
 

៤៧.៤  បុបាផ និ រហវ បចនិនតំ,  ពាសតតមនសំ នរ;ំ 
សុតតំ គាមំ មរហារោវ,  មចចុ  អាទ្ទយ គចឆតិ។ 

មរចុគឺ្ឃសរក្ាីសាល ប់ដតរឃក្ៀរយក្ឃៅនូវនរជន អនក្មានរិតតជាប់
ជាំរក់្ក្នុរអារមមណ៍ឃផសរ ៗ ក្ាំពុរឃរជើសឃរ ើសនូវផ្កក គឺ្កាមគុ្ណ ៥ នុោះឯរ 
ែូរទឹក្ជាំនន់ធាំ ដែលកួ្រយក្អនក្ស្សុក្ក្ាំពុរឃែក្លក់្ឃៅ ែូឃ ន្ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣១) 
 

៤៨.៥  បុបាផ និ រហវ បចនិនតំ,  ពាសតតមនសំ នរ;ំ 
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អតិតតំរយវ ការមសុ,  អនតរកា កុរុរត វសំ។ 

អនក្ឃធវើទីបាំផុតគឺ្មរណៈ ដតររក្ុរសតវ ដែលមានរិតតជាប់ជាំរក់្ក្នុរ
អារមមណ៍ឃផសរ ៗ ក្ាំពុរឃរជើសឃរ ើសនូវផ្កក គឺ្កាមគុ្ណ ៥ មិនដ អត អន់ក្នុរ
កាមទាំរឡាយនុោះឯរ ឲ្យឃៅក្នុរអាំណាររបស់ខ្លួន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣១) 
 

៤៩.៦  យថាប ិភមររា បុបផ,ំ  វណ្ណគនធំ អរហឋយ ំ; 
បរលតិ រសមាទ្ទយ,  ឯវ ំគារម មុនី ចររ។ 

ភមរជាតិមិនឃធវើផ្កក ឃ ើដែលមានពណ៌និរក្លិនឲ្យវ ិសឃទ ឃរក្ប
យក្ដតរស ឃ ើរឃៅ យា៉ារណាមិញ អនក្រាជាគ្បបីរតារ់ឃៅក្នុរស្សុក្ក៏្
យា៉ារឃ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣១) 
 

៥០.៧  ន បររសំ វរិោមានិ,  ន បររសំ កតកតំ; 
អតតរនាវ អរវរកខយយ,  កតនិ អកតនិ ច។ 

រក្យ្ក់្ឃោតទាំរឡាយរបស់ជនែពទ បុគ្គលមិនគួ្រឃធវើទុក្ក្នុររិតត
ឃទ កិ្រចដែលឃធវើ ឃ ើយនឹរមិនទន់ឃធវើឃ ើយរបស់ជនែពទ(ដែលមិនដមនជា
មុខ្ការរបស់ខ្លួន) បុគ្គលមិនគួ្រពិនិតយឃមើលឃទ បុគ្គលគួ្រពិនិតយពិ្រណា 
ដតកិ្រចការទាំរឡាយ ដែលឃធវើឃ ើយ នឹរមិនទន់ឃធវើឃ ើយ របស់ខ្លួន  
ដតម៉ាារ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣២) 
 

៥១.៨  យថាប ិរុចិរ ំបុបផ,ំ   វណ្ណវនតំ អគនធកំ; 
ឯវ ំសុភាសិត វចា,  អផោ រហាតិ អកុពពរត។ 
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ផ្កក ឃ ើមានរទរ់រទយលអ មានពណ៌(លអ) ដតគាម នក្លិន(រក្អូប)(រដមរ
មិនរក្អូបែល់អនក្ដែលរទរទរ់)ែូរឃមារមិញ វា្ជាសុោសិត រដមរគាម ន
ផលែល់អនក្ដែលមិនឃធវើតាមែូឃ ន្ ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣២) 
 

៥២.៩  យថាប ិរុចិរ ំបុបផ,ំ   វណ្ណវនតំ សគនធកំ ; 
ឯវ ំសុភាសិត វចា,  សផោ រហាតិ កុពពរត ។ 

ផ្កក ឃ ើដែលមានរទរ់រទយលអ មានពណ៌ មានក្លិន(រដមររក្អូប
ែល់អនក្ដែលរទរទរ់)ែូរឃមារមិញ វា្ជាសុោសិត រដមរមានផលែល់
អនក្ដែលឃធវើតាមឃោយឃគារព ែូឃ ន្ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣២) 
 

៥៣.១០ យថាប ិបុបផរាសិមាា ,  កយិរា មាោគុរឡ ពហ;ូ 
ឯវ ំជារតន មរចចន,   កតតពពំ កុសលំ ពហំុ។ 

មាោការឃរោះឃធវើសាំណុាំ ពនក្រមផ្កក  អាំពីគ្ាំនរពនផ្កក (ឃផសរៗគាន ) ឲ្យ
ឃររើនាន យា៉ារណាមិញ កុ្សលដែលសតវឃក្ើតមក្ឃ ើយ គួ្រឃធវើឲ្យឃររើន
យា៉ារឃ ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣២) 
 

៥៤.១១  ន បុបផគរនាធ  បដវិតរមត,ិ    
   ន ចនទន ំតគរមលលកិាវ; 
   សតញច  គរនាធ  បដវិតរមតិ,   
   សពាព  ទសិា សបបុររិសា បវយតិ។ 
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ក្លិនផ្កក ឃ ើ ផាយឃៅរ្ស់ខ្យល់មិនាន ក្លិនខ្លឹមរ័នរន៍ក្ាី ក្លិមខ្លឹម
រក្សាន ក្ាី ក្លិនផ្កក មលិោះរតួក្ាី ក៏្ផាយឃៅរ្សខ្យល់មិនាន រាំដណក្ក្លិនរបស់
សបបុរសទាំរឡាយ រដមរផាយឃៅរ្សខ្យល់ាន ឃររោះសបបុរសរដមរ
ផាយឃៅរគ្ប់ទិស។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣២-៣៣) 
 

៥៥.១២ ចនទនំ តគរ ំវប,ិ   ឧបបលំ អថ វសសកីិ; 
ឯរតសំ គនធជាតន,ំ  សីលគរនាធ  អនុតតររា។ 

ក្លិនពនសីលជាគុ្ណជាតិរបឃសើរបាំផុតជារគ្នាជាតិទាំរឃនោះគឺ្ ខ្លឹម
រ័នរន៍ ខ្លឹមរបសាន  ផ្កក ឧបបល ផ្កក មលិោះោ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៣) 
 

៥៦.១៣ អបបមរតត  អយ ំគរនាធ ,  យាវ យ ំតគរចនទនំ ; 
រយា ច សលីវតំ គរនាធ ,  វតិ រទរវសុ ឧតតរមា។ 

ក្លិនរក្សាន  និរក្លិនរ័នរន៍ណា ក្លិនឃនោះរក្អូបមានរបមាណតិរឃទ 
រាំដណក្ក្លិនពនបុគ្គលមានសីលទាំរឡាយណា ក្លិនឃ ោះឃទើបរក្អូបឃលើស
លប់ ផាយឃៅក្នុរឃទវឃោក្និរមនុសសឃោក្ាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៣) 
 

៥៧.១៤ រតសំ សមបននសីោនំ,  អបបមាទវហិារនិំ; 
សមមទញ្ញា  វមុិតត ន,ំ  មាររា មគគ ំន វនិទតិ។ 

មារាធិរាជ(ទុក្ជាខ្ាំដសវររក្)ក៏្មិនជួបនូវផលូវរបស់ឃោក្ អនក្មាន
សីលបរបូិណ៌ អនក្ឃៅឃោយឃសរក្ាីមិនរបមាទ អនក្ររួស្ស ោះ(្ក្ធម៌ជា
ឃរគ្ឿរឃៅ មរ) ឃររោះែឹររាស់នូវឃ តុ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៣) 
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៥៨.១៥ យថា សង្កក រធានសមិ ំ,  ឧជឈតិសមិ ំមហាបរថ; 
បទុមំ តតថ ជារយថ,  សុចិគនធំ មរនារមំ។ 

ផ្កក  ូក្ទុក្ជាឃក្ើតក្នុរគ្ាំនរសរមាម ដែលឃគ្្ក់្ឃ្លដក្បរផលូវធាំ
ឃ ោះ ក៏្គ្រ់មានក្លិនរក្អូប ជាទីរកី្រាយពនរិតតាន ែូរឃមារមិញ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៣) 
 

៥៩.១៦ ឯវ ំសង្កក រភរូតសុ,   អនធភរូត បុថុជជរន; 
  អតិររាចតិ បញ្ញា យ,  សមាម សមពុទធសាវរកា។ 

បណាា ជនដែលែូរជាគ្ាំនរសរមាម សាវក័្របស់រពោះសមាម សមពុទា
រដមរររុឃរឿរក្នលរផុតបុថុជជនទាំរឡាយ ដែលលៃិតលៃរ់ ឃោយរាជាា
(របស់ខ្លួន) ែូឃ ន្ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៣) 
ចប់បុបផវគគ។ 

 

៥. ពាលវគគ 
៦០.១  ទីោ ជាគររត រតត,ិ  ទីឃ ំសនតសស រយាជនំ; 

ទីរោ ពាោនំ សំសាររា, សទធមមំ អវជិានតំ។ 

រារតីដវររាំឃរោះដតអនក្ោា ក់្រឮក្(អនក្ដែលមិនលក់្)ឃយាជន៍ដវរ
រាំឃរោះដតអនក្ឃនឿយ ត់សរារវែាដវររាំឃរោះដតបុគ្គលរលមិនែឹររាស់
នូវរពោះសទាមម។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៤) 
 

៦១.២  ចររញច  នាធិគរចឆយយ,  រសយយ ំសទិសមតតរនា; 
ឯកចរយិ ំទឡាំ កយិរា,  នតថិ ពារល សហាយត។ 
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បុគ្គលោល វោះម វងរក្ក្លាណមិត្ត សបើមិនានមិត្តដ៏របស ើរជាង
ខលួនឬមិត្តមដលស មើនឹងខលួនសទ គ្បបីរបរពឹត្តសៅមត្មាន ក់្ឯងឲយខ្ជជ ប់ខជួនវញិ 
សរោោះថ្ល ហា យតាគុ្ណមិនមានក្នុងបុគ្គលោលស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៤) 
 

៦២.៣  បុតត  មតថិ ធនមតថ,ិ  ឥតិ ពារោ វហិញាត;ិ 
អតត  ហិ អតតរនា នតថ,ិ  កុរត បុតត  កុរត ធនំ។ 

ជនោលមត្ងរពួយលាំាក្សដាយស ចក្ដី ាំោល់ថ្ល កូ្នទាំងឡាយ
រប ់អញមាន រទពយរប ់អញមាន តាមមដលពិត្ ូមបីខលួនរប ់ខលួនក៏្មិន
មាន ចាំណង់សបើកូ្នទាំងឡាយនឹងរាប់ថ្លមានអាំពី ាន រទពយនឹងរាប់ថ្ល
មានអាំពី ាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៤) 
 

៦៣.៤   រយា ពារោ មញាតិ ពាលយ,ំ    
   បណ្ឌិ រត វបិ រតន រសា; 

ពារោ ច បណ្ឌិ តមានី,     
 ស រវ ‘‘ពារោ’’តិ វុចចតិ។ 

អនក្ ជាមនុ សោល ស ើយដឹងនូវភ្ញពទនខលួនថ្លជាោល អនក្
ស ោះនឹងសៅជាបណឌិ ត្ានខលោះ សដាយស តុ្មដលដឹងខលួនថ្លជាោលស ោះ 
មយ ងសទៀត្ អនក្ ជាមនុ សោល មានស ចក្ដីរបោន់ថ្លខលួនជាបណឌិ ត្ 
អនក្ស ោះស ម្ ោះថ្លជាមនុ សោល សដាយពិត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៤) 
 

៦៤.៥  យាវជីវមប ិរច ពារោ,  បណ្ឌិ តំ បយិរុបាសតិ; 
ន រសា ធមមំ វជិានាតិ,  ទពពី សបូរសំ យថា។ 
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មនុ សោល សបើចូលសៅអងគុយជិត្អនក្រាជញ  ូមបីអ ់មួយជីវតិ្ក៏្
ឥត្មានដឹងរ ធម៌អវីឲយចា ់ោ ់ស ើយ ដូចមវក្មដលមិនដឹងរ  មល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥) 
 

៦៥.៦  មុហុតតមប ិរច វញិាូ ,  បណ្ឌិ តំ បយិរុបាសតិ; 
ខិបប ំធមម ំវជិានាត,ិ  ជិវា  សបូរសំ យថា។ 

វញិ្ាូជនសបើចូលសៅអងគុយជិត្អនក្រាជញ  ូមបីមត្មួយរ ាំសពច រមមង
យល់រ ធម៌ សដាយឆ្ងប់រ ័  ដូចអ ដ ចដឹងនូវរ  មល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥) 
 

៦៦.៧  ចរនតិ ពាោ ទុរមមធា,  អមិរតតរនវ អតតនា; 
កររានាត  បាបកំ កមម,ំ  យ ំរហាតិ កដុកបផលំ។ 

ពួក្ជនរលមិនមានរាជាា  មានខ្លូនែូរជាសរតូវ ដតរឃធវើក្មម
ោមក្ដែលជាអាំឃពើមានផលឃដា រក្ហាយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥) 
 

៦៧.៨  ន តំ កមមំ កតំ សាធុ,  យ ំកតវ  អនុតបបត;ិ 
យសស អសសុមុរខា ររាទំ,  វបិាកំ បដិរសវតិ។ 

បុគ្គលសធវើក្មម ស ើយ រមមងសៅដ រក្ហាយ ឬមានមុខរបឡាក់្
សដាយទឹក្មភនក្ មស្ ក្យាំ ទទួលផលទនក្មម  ក្មមមដលសគ្សធវើស ើយស ោះ 
ស ម្ ោះថ្លជាក្មមមិនលអស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥) 
 

៦៨.៩  តញច  កមមំ កតំ សាធុ,  យ ំកតវ  នានុតបបតិ; 
យសស បតរីត សុមរនា,  វបិាកំ បដិរសវតិ។ 
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បុគ្គលសធវើក្មម ស ើយ រមមងមិនសៅដ រក្ហាយ ឬដល់នូវស ចក្ដី
សពញចិត្តមានចិត្តលអ ទទូលផលទនក្មម  ក្មមមដលសគ្សធវើស ើយស ោះឯង 
ស ម្ ោះថ្លជាក្មមលអ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥) 
 

៦៩.១០ មធុវ មញាតិ ពារោ,  យាវ បាប ំន បចចត;ិ 
យទ្ទ ច បចចតិ បាប,ំ  ពារោ ទុកខំ  និគចឆតិ។ 

ាបមិនទន់ឲយផលរតឹ្ម  ជនោល មត្ង ាំោល់នូវាបស ោះថ្ល
ដូចទឹក្លមុាំ លុោះមត្ោល ាបឲយផល ជនោលសទើបរបទោះនូវស ចក្ដីទុក្ខ 
ក្នុងោលស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥) 
 

៧០.១១ មារស មារស កុសរគគន, ពារោ ភុរញជថ រភាជនំ; 
ន រសា សង្កខ តធមាម នំ,  កលំ អគឃតិ រសាឡសិ។ំ 

ជនោលទុក្ជាបរសិភ្ញគ្សភ្ញជនសដាយចុង បូវរាល់ ៗ មខ ជនោល
ស ោះក៏្មិនដល់មួយចាំណិត្ទនចាំមណក្ទី ១៦ ៗ សលើក្រប ់បុគ្គល
ទាំងឡាយ មដលមានធម៌ានដឹង ឬានពិចារ ស ើយស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៦) 
 

៧១.១២ ន ហិ បាប ំកតំ កមម,ំ  សជជុ  ខីរវំ មុចចត;ិ 
ឌហនតំ ពាលមរនវត,ិ  ភសាម ឆរនាន វ បាវរកា។ 

ក្មមោមក្មដលជនោលសធវើស ើយ មិនទន់ឲយផលស ោះក៏្មាន ដូច
ទឹក្សដាោះស្  ់ មដលមិនទន់មរបោល យដូសចាន ោះ ាបក្មមស ោះតាមដុត្បុគ្គល
ោល ដូចរសងើក្សភលើងមដលបិទាាំងទុក្សដាយសផោះដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៦) 
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៧២.១៣ យាវរទវ អនតថ យ,  ញតតំ ពាលសស ជាយត;ិ 
ហនតិ ពាលសស សុកកំ សំ,  មុទធំ អសស វបិាតយ។ំ 

ោរសចោះដឹង សក្ើត្ស ើងដល់បុគ្គលោល រោន់មត្សដើមបីស ចក្ដីវ ិ 
ប ុស ណ ោះ រមមងញុាាំងបញ្ញា ឲយធាល ក់្ចុោះ បាំសផលចបាំផ្ចល ញចាំមណក្ធម៌ គឺ្កុ្ ល
រប ់បុគ្គលោលស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៦) 
 

៧៣.១៤ អសនតំ ភាវនមិរចឆយយ,  បុររកាខ រញច  ភិកខុ សុ; 
អាវរសស ច ឥសសរយិ,ំ  បជូា បរកុរលសុ ច។ 

ភិក្ខុោល រមមងរាថ្លន នូវស ចក្ដី រស ើរ មដលមិនមានក្នុងខលួនផង
នូវោរសធវើក្នុងខ្ជងមុខគឺ្ជារបមុក្នុងពួក្ភិក្ខុផង នូវភ្ញពជាឥ សរៈ ក្នុងអាវា 
ទាំងឡាយផង នូវោរបូជាទាំងឡាយ ក្នុងរត្កូ្លទនជនទាំងឡាយដទទ 
ផង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៦) 
 

៧៤.១៥ មរមវ កត មញានតុ ,  គិហីបពពជិត ឧរភា; 
មរមវតិវសា អសសុ,  កិចាច កិរចចសុ កិសមិច;ិ 
ឥតិ ពាលសស សង ករបោ,  ឥចាឆ  មារនា ច វឌឍតិ។ 

ភិក្ខុោល មត្ងមានស ចក្ដីរតិ្ោះរោិះថ្ល រគ្  ថនឹងបពវជិត្ ទាំង ២ ពួក្ 
ចូរ ាំោល់នូវកិ្ចចមដលមនុ សដទទសធវើស ើយថ្លជាកិ្ចចរប ់អញវញិ 
អាំ ចដ៏ទរក្មលងរប ់អញ ចូរមានក្នុងកិ្ចចតូ្ច ធាំ   ៗ មួយ ឬ យ 
នឹងមានោះរមមងចសរមើន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៧) 
 

៧៥.១៦ អញ្ញា  ហិ ោភបូនិសា,  អញ្ញា  រពោះនិពាវ នគាមិនី; 
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ឯវរមតំ អភិញ្ញា យ,  ភិកខុ  ពុទធសស សាវរកា; 
សកាក រ ំនាភិនរនទយយ,  វរិវកមនុរពូហរយ។ 

បដិបទ អាស្ ័យនូវោភសផសង បដិបទជាដាំសណើ រសៅោន់រពោះរពោះ
និោវ នសផសង ភិក្ខុជាសាវក័្រប ់រពោះពុទធ ដឹងចា ់នូវស តុ្នុោះោ ងសនោះ
ស ើយ មិនគួ្រសរត្ក្អរ ចាំសោោះ ោក រៈស ើយ គ្បបីញុាាំងវសិវក្ឲយបាំសរ ើសដាយ 
លាំដាប់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៧) 
ចប់ពាលវគគ។ 

 
៦. បណ្ឌិ តវគគ 

៧៦.១  និធីនំវ បវតត រ,ំ       យ ំបរសស វជជទសសនិំ; 
  និគគយាវទិ ំរមធាវ ិ ំ,       តទិសំ បណ្ឌិ តំ ភរជ; 
  តទិសំ ភជមានសស,  រសរយា រហាតិ ន បាបិរយា។ 

បុគ្គលគួ្រឃ ើញនូវអនក្រាជាណា ដែលជាអនក្ឃរលសរកត់សរកិន 
ររអុលរាប់ឃទសថាែូរជាបុគ្គលអនក្រាប់ក្ាំណប់រទពយឲ្យែូឃរនោះ គួ្រគ្ប់
អនក្រាជាដបបឃ ោះ(ឃររោះថា) កាលបុគ្គលគ្ប់អនក្រាជាដបបឃ ោះឃ ើយ 
រដមរមានឃសរក្ាីគាប់របឃសើរ ឥតមានឃទសែ៏ោមក្ឃ ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៧) 
៧៧.២   ឱវរទយានុសារសយយ,     
   អសពាភ  ច និវររយ; 
   សតំ ហិ រសា បិរយា រហាតិ,   
    អសត ំរហាតិ អបបរិយា។ 
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បណឌិ តគួ្រទូ ម នសរបៀនរបឃៅ គួ្រហាមឃាត់នូវជនទាំរឡាយ្ក្
អាំឃពើអសបបុរស បណឌិ តឃ ោះ រដមរជាទីស្សឡាញ់របស់សបបុរសដតមា៉ារ 
មិនជាទីស្សឡាញ់ពនអសបបុរសឃ ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨) 
 

៧៨.៣  ន ភរជ បាបរក មិរតត,    ន ភរជ បុរសិាធរម; 
  ភរជថ មិរតត កលារណ្,   ភរជថ បុរសុិតតរម។ 

បុគ្គលមិនគួ្រគ្ប់មិតតអារក្ក់្ មិនគួ្រគ្ប់បុរសឃថាក្ទប គួ្រគ្ប់ដតមិតត
ដែលលអ គួ្រគ្ប់ដតបុរសជាន់ខ្ពស់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨) 
 

៧៩.៤  ធមមបីតិ សុខំ រសត,ិ  វបិបសរននន រចតសា; 
អរយិបបរវទិរត ធរមម,  សទ្ទ រមតិ បណ្ឌិ រត។ 

បណឌិ តដែលមានឃសរក្ាីដ អក្ក្នុរធម៌ មានឃសរក្ាីរជោះថាល ឃ ើយ 
រដមរឃែក្ជាសុខ្ រដមរឃរតក្អរ ក្នុរធម៌ដែលរពោះអរយិៈ របកាសទុក្ឃ ើយ
រគ្ប់ឃពល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨) 
 

៨០.៥   ឧទកញាិ  នយនតិ រនតតិកា,    
   ឧសុការា នមយនតិ រតជន;ំ 

ទ្ទរុ ំនមយនតិ តចឆកា,     
អតត នំ ទមយនតិ បណ្ឌិ ត។ 
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ធមមតាអនក្បរហូរទឹក្ ដតរបរហូរទឹក្ឃៅ អនក្ឃធវើរពួយ ដតរពត់រពួញ
(ឲ្យរតរ់)អនក្ ា្ំរឃ ើ ដតរ ា្ំរឃ ើ ឯបណឌិ តទាំរឡាយ ដតរទូ ម នខ្លួន
(ែូឃ ន្ ោះដែរ)។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨) 
 

៨១.៦  រសរោ យថា ឯកឃរនា,  វរតន ន សមីរត;ិ 
ឯវ ំនិនាទ បសំសាសុ,      ន សមញិជនតិ បណ្ឌិ ត។ 

ភនាំថមតាន់ មិនរ ាំឃភើបឃររោះខ្យល់ ែូរឃមារមិញ បណឌិ តទាំរឡាយក៏្មិន
រ ាំឃភើប ឃររោះរក្យតិោះឃែៀល នឹររក្យសរឃសើរ ែូឃ ន្ ោះឯរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨) 
 

៨២.៧  យថាប ិរហរទ្ទ គមភីររា,  វបិបសរនាន  អនាវរិោ; 
ឯវ ំធមាម និ សុតវ ន,  វបិបសីទនតិ បណ្ឌិ ត។ 

អរលរ់ទឹក្ដែលឃរៅ រដមរថាល មិនលអក់្ោ ងណា បណឌិ តទាំរឡាយ 
ឃបើានសាា ប់ធម៌ឃទស ឃ ើយ រដមររជោះថាល ស៊ប់សួន យា៉ារឃ ោះ។ 

  (បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨) 
 

៨៣.៨   សពពតថ រវ សបបុរសិា ចជនត,ិ   
   ន កាមកាមា លបយនតិ សរនាត ; 
   សុរខន ផុដាឋ  អថ វ ទុរខន,   
   ន ឧចាច វចំ បណ្ឌិ ត ទសសយនត។ិ 

ពួក្សបបុរសដតរលោះ( នររាគ្) ក្នុងធម៌ទាំរពួរ ពួក្ឃោក្អនក្សៃប់
រដមរមិនរដអរអូវ ឃររោះឃសរក្ាីរាថាន ក្នុរកាម ពួក្បណឌិ តឃបើឃសរក្ាីសុខ្ឬ
ទុក្ខរល់រតូវឃ ើយ រដមរមិនសាំដែរអាការឃ ើររុោះឃ ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៩) 
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៨៤.៩   ន អតតរហតុ ន បរសស រហតុ, 
    ន បុតតមិរចឆ ន ធន ំន រដឋំ; 
   ន ឥរចឆយយ  អធរមមន សមិទធិមតតរនា, 
   ស សីលវ បញាវ ធមមិរកា សិយា។ 

បណឌិ តមិនគួ្រឃធវើអារក្ក់្ឃររោះឃ តុពនខ្លួន មិនគួ្រឃធវើអារក្ក់្ឃររោះ
ឃ តុពនអនក្ែពទ មិនគួ្ររាថាន កួ្ន មិនគួ្ររាថាន រទពយ មិនគួ្ររាថាន រែឋ មិន
គួ្ររាថាន សិទាិឃែើមបីខ្លួន ឃោយឃ តុមិនដមនជាធម៌ឃ ើយ ឃោក្គួ្រជាអនក្
មានសីល មានរាជាា របក្ប ឃោយធម៌។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៩) 
 

៨៥.១០ អបបកា រត មនុរសសសុ,  រយ ជនា បារគាមិរនា; 
  អថាយ ំឥតរា បជា,  តីររមវនុធាវតិ។ 

បណាា មនុសសទាំរឡាយ ពួក្ជនណា ដែល លរែល់ឃរតើយគឺ្រពោះ
រពោះនិរវ ន ពួក្ជនឃ ោះ មានរបមាណតិរ រាំដណក្ពួក្ ត្វឃរដឃនោះរដមរ
សរុោះឃៅកាន់ឃរតើយ(គឺ្សកាក យទិែឋិ) 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៩) 
 

៨៦.១១ រយ ច រខា សមមទកាខ រត,  ធរមម ធមាម នុវតតិរនា; 
  រត ជនា បាររមសសនតិ,  មចចុ រធយយ ំសុទុតតរ។ំ 

ជនទាំរឡាយណា របពឹតតតាមធម៌ក្នុរធម៌ ដែលរពោះតថាគ្តរទរ់
សាំដែរទុក្ឃ ើយឃោយរបពព ជនទាំរឃ ោះនឹរ លរនូវលាំឃៅពនមរចុដែល
មិនងាយ លរាន ឃ ើយែល់នូវរពោះរពោះនិរវ ន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៩) 
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៨៧.១២ កណ្ាំ  ធមមំ វបិបហាយ,  សុកកំ  ភារវថ បណ្ឌិ រត; 
  ឱកា អរនាកមាគមម,  វរិវរក យតថ ទរូមំ។ 

បណឌិ តគួ្រលោះបរ់ធម៌ឃមម ឃរញ ញុាាំងធម៌សឲ្យរឃរមើន (ឃោយវធីិ)
ឃរញ្ក្អាល័យគឺ្កាមគុ្ណ ឃ ើយ មឃៅរក្រពោះរពោះនិរវ ន ជាធមម
ជាតិមិនមានអាល័យ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៩-៤០) 
 

៨៨.១៣ តរតភិរតមិិរចឆយយ,  ហិតវ  ការម អកិញច រនា; 
  បររិយាទរបយយ អតត ន,ំ  ចិតតរកល រសហិ បណ្ឌិ រត។ 

បណឌិ តគ្បបីលោះបរ់កាមទាំរឡាយឃរញ ជាអនក្មិនមានក្រវល់ 
រាថាន នូវឃសរក្ាីឃរតក្អរ ក្នុរវឃិវក្ដែលពួក្សតវឃរតក្អរានឃោយរក្ឃ ោះ  
បណឌិ តគួ្រញុាំរខ្លួនឲ្យផូរផរ់្ក្ឃរគ្ឿរឃៅ មររិតត។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤០) 
 

៨៩.១៤ រយសំ សរមាព ធិយរងគសុ,  សមាម  ចតិតំ សុភាវតិ;ំ 
  អាទ្ទនបដិនិសសរគគ,  អនុបាទ្ទយ រយ រត; 
  ខីណ្ហសវ ជុតិមរនាត ,  រត រោរក បរនិិពវុត។ 

រិតតដែលបណឌិ តទាំរឡាយណា ានអប់រ ាំលអឃ ើយក្នុរអរគពនធម៌ 
ជាឃរគ្ឿររតាស់ែឹរទាំរឡាយ ឬ បណឌិ តទាំរឡាយណាមិនរបកាន់មាាំ 
ឃរតក្អរដតក្នុរការលោះនូវ ឃសរក្ាីរបកាន់មាាំ បណឌិ តទាំរឡាយឃ ោះ ៗ 
រដមរជាអនក្អស់អាសវៈ មានឃសរក្ាីររុឃរឿរ បររិពោះនិរវ នក្នុរឃោក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤០) 
ចប់ បណ្ឌិ តវគគ។ 
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៧. អរហនតវគគ 
៩០.១  គតទធិរនា វរិសាកសស,  វបិបមុតតសស សពពធ;ិ 
  សពពគនថបបហីនសស,  បរឡិារហា ន វជិជតិ។ 

ស ចក្ដីសៅដ រក្ហាយ រមមងមិនមានដល់សោក្អនក្មានផលូវឆ្ងង យសដើរ
ដល់ស ើយ មិនមាន ស ចក្ដីសសាក្ រចួស្  ោះចាក្ធម៌ទាំងពួងមានកិ្សល 
ជាសរគ្ឿងចាក់្ស្ ោះទាំងពួងលោះបង់ 
ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤០) 
 

៩១.២  ឧយយុញជនត ិសតីមរនាត ,  ន និរករត រមនតិ រត; 
  ហំសាវ បលលលំ ហិតវ ,  ឱករមាកំ ជហនតិ រត។ 

រពោះខី ស្ ពទាំងឡាយមានសាម រតី្ រមមងខវលខ្ជវ យ រមមងសរត្ក្
អរក្នុងទីសៅអាស្ ័យ សោក្លោះបង់សចាលស្  ោះនូវអាល័យទាំងអ ់ ដូច
 ងសលោះបង់ភក់្ស ើរសៅ ដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤១) 
 

៩២.៣  រយសំ សននិចរយា នតថិ,  រយ បរញិ្ញា តរភាជនា; 
  សុញារត អនិមិរតត  ច,  វរិមារកាខ  រយស រគាចររា; 
  អាការស វ សកុនាត នំ,  គតិ រតសំ ទុរននយា។ 

ពួក្ជន  មិនមានស ចក្ដី នសាំ ពួក្ជន  ក្ាំណត់្ដឹងសភ្ញជន
ស ើយ ជន មាន ុញ្ាត្វសិមាក្ខ អនិមិត្តវសិមាក្ខនិងអបបណិ ិត្វសិមាក្ខជា
សោចរ គ្តិ្គឺ្ដាំសណើ ររប ់ពួក្ជនស ោះ ៗ សគ្ក្រមដឹងាន ដូចដាំសណើ រទនពួក្
 ត្វសាល បឰដ៏អាោ  ដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤១) 
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៩៣.៤  យសាសវ បរកិខីណ្ហ,  អាហាររ ច អនិសសរិត; 
  សុញារត អនិមិរតត  ច,  វរិមារកាខ  យសស រគាចររា; 
  អាការស វ សកុនាត នំ,  បទំ តសស ទុរននយ។ំ 

ជន អ ់អា វៈស ើយ ទាំងមិនអាស្ ័យ(ត្ ា និងទិដាិ)ក្នុង
អាហារ ជន មាន ុញ្ាត្វសិមាក្ខ អនិមិត្តវសិមាក្ខនិងអបបណិ ិត្វសិមាក្ខជា
សោចរ ដាំសណើ ររប ់ជនស ោះ សគ្ក្រមដឹងាន ដូចដាំសណើ រទនពួក្ ត្វសាល ប 
ឰដ៏អាោ  ដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤១) 
 

៩៤.៥   យសសសិ្តនទយិានិ សមថងគតន,ិ    
   អសា យថា សារថនិា សុទនាត ; 
   បហីនមានសស អនាសវសស,    
   រទវបិ តសស បិហយនតិ តទរិនា។ 

ឥន្រនទិយទាំងឡាយរប ់អនក្  ដល់នូវោរ ងប់រមាង ប់ ដូចស ោះ
មដល យសារថី វឹក្ វឺនរាបស ើយ  ូមបីសទវតានិងមនុ សទាំងឡាយក៏្
ស្ ឡាញ់អនក្ស ោះឯងមដលមានមានៈលោះបង់ស ើយ មិនមានអា វៈ ជា
បុគ្គលមានចិត្តនឹងធឹងមិនញាប់ញ័រ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤១) 
 

៩៥.៦   បថវសិរមា រនា វរុិជឈតិ,     
   ឥនទខិលុបរមា តទ ិសុពពរត; 
   រហរទ្ទវ អរបតកទទរមា,     
   សំសារា ន ភវនតិ តទិរនា។ 
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ភិក្ខុមានចិត្តដូចមផនដី មិនសរោធ មានវត្តលអ មានចិត្តនឹងធឹងដូច
  រសោល មានចិត្តថ្លល ដូចអងលង់រា ចាក្ភក់្  ងារទាំងឡាយរប ់
ភិក្ខុមបបស ោះ រមមងមិនមាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤២) 
 

៩៦.៧  សនតំ តសស មនំ រហាតិ,  សនាត  វចា ច កមម ច; 
  សមមទញ្ញា  វមុិតតសស,  ឧបសនតសស តទិរនា។ 

ចិត្ត ងប់ វាចា ងប់និងោយក្មម ងប់ រមមងមានដល់សោក្មដលដឹង
សដាយរបទពផុត្ស្  ោះ(ចាក្រាោទិក្កិសល )ជាអនក្ ងប់រង្ងង ប់ ដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤២) 
 

៩៧.៨  អសសរទ្ទធ  អកតញាូ  ច,  សនធិរចឆរទ្ទ ច រយា នររា; 
  ហតវការសា វនាត រសា,  ស រវ ឧតតមរបាររិសា។ 

នរជន មិនសជឿអនក្ដទទផង សាគ ល់រពោះរពោះនិោវ នផង ោត់្នូវ
សរគ្ឿងត្គឺ្វដដៈផង មានឱោ ក្ាំចាត់្បង់ស ើយផង មានស ចក្ដីរាថ្លន ខ្ជជ ក់្
សចាលស ើយផងនរជនស ោះជាឧត្តមបុរ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤២) 
 

៩៨.៩  គារម វ យទិ វររញា,  និរនន វ យទិ វ ថរល; 
  យតថ អរហរនាត  វហិរនត,ិ  តំ ភមូិរាមរណ្យយកំ។ 

រពោះអរ នដទាំងឡាយ សៅក្នុងទី  សទោះជាស្ ុក្ក្ដី ទរពក្ដី ទីទបក្ដី 
ទីទួលក្ដី ទីស ោះឯង ជាភូមិ គួ្រសរត្ក្អរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤២) 
 

៩៩.១០ រមណី្យានិ អរញ្ញា និ,  យតថ ន រមតី ជរនា; 
  វតីរាគា ររមសសនត,ិ   ន រត កាមគរវសិរនា។ 
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ជន(អនក្ម វងរក្ោម)រមមងមិនសរត្ក្អរ ក្នុងទរពមដលគួ្ររកី្រាយសទ 
រពោះខី ស្ ពមដលមានរាគ្ៈសៅរា ស ើយ សទើបសរត្ក្អរក្នុងទរពស ោះ 
សរោោះសោក្ជាអនក្មិនម វងរក្ោម។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៣) 
ចប់អរ នតវគ្គ។ 

 

៨. សហសសវគគ 
១០០.១ សហសសមបិ រច វចា,  អនតថបទសំហិត; 
  ឯកំ អតថបទំ រសរយា,  យ ំសុតវ  ឧបសមមត។ិ 

សបើវាចា  ូមបី ១ ោន់មា ត់្ ជាវាចារបក្បសដាយបទឥត្របសោជន៍ 
វាចាស ោះពុាំរបស ើរស ើយ អនក្ សាដ ប់បទរបសោជន៍ ស ើយ រមមង
 ងប់រមាង ប់ាន បទមានរបសោជន៍ស ោះ  ូមបីមត្ ១ បទ ក៏្ ស ម្ ោះថ្ល 
របស ើរជាង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៣) 
 

១០១.២ សហសសមបិ រច គាថា,  អនតថបទសញាិ ត; 
  ឯកំ គាថាបទំ រសរយា, យ ំសុតវ  ឧបសមមតិ។ 

សបើោថ្ល ូមបី ១ ោន់ ជាោថ្លរបក្បសដាយបទឥត្របសោជន៍ 
ោថ្លស ោះពុាំរបស ើរស ើយ អនក្ សាដ ប់បទទនោថ្ល ស ើយ រមមង ងប់
រមាង ប់ាន បទទនោថ្លស ោះ     ូមបីមត្ ១ បទ ក៏្ស ម្ ោះថ្លរបស ើរជាង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៣) 
 

១០២.៣ រយា ច គាថា សត ំភារស, អនតថបទសញាិ ត; 
  ឯកំ ធមមបទំ រសរយា,  យ ំសុតវ  ឧបសមមត។ិ 
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អនក្  គ្បបីសោលោថ្លមួយរយជាោថ្ល របក្បសដាយបទឥត្
របសោជន៍ ោថ្លមដលអនក្ស ោះសោលស ើយស ោះ ពុាំរបស ើរស ើយ អនក្ 
សាដ ប់បទទនធម៌ស ើយ រមមង ងប់រមាង ប់ាន បទទនធម៌ស ោះ  ូមបមីត្មួយ
បទ ក៏្ស ម្ ោះថ្ល របស ើរជាង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៣) 
 

១០៣.៤ រយា សហសស ំសហរសសន, សង្កគ រម មានុរស ជិរន; 
  ឯកញច  រជយយមតត ន ំ,  ស រវ សង្កគ មជុតតរមា។ 

អនក្ គ្បបីឈនោះពួក្មនុ សក្នុង ន្រង្ងគ មអ ់មួយោន់ ៗ ដង គឺ្ 
មួយោន ចាំមណក្អនក្  ឈនោះខលួនឯងាន អនក្ស ោះស ម្ ោះថ្លជាមនុ ស
ខពង់ខព ់ ជាងអនក្មដលឈនោះក្នុង ន្រង្ងគ មស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៤) 
 

១០៤.៥ អតត  ហរវ ជិតំ រសរយា,  យា ចាយ ំឥតរា បជា; 
  អតតទនតសស របាសសស,  និចចំ សញាតចាររិនា។ 

ខលួនឯងមដលឈនោះស ើយ របស ើរជាង ចាំមណក្ពួក្ ត្វសរៅពីសនោះ 
មដលសគ្ឈនោះស ើយ មិនរបស ើរស ើយ ោលសបើបុរ មានខលួនទូ ម នស ើយ 
ជាអនក្របរពឹត្ត រងួមជានិចច ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៤) 
 

១០៥.៦ រនវ រទរវ ន គនធរពាវ ,  ន មាររា សហ រពហមុនា; 
  ជិតំ អបជិតំ កយិរា,  តថារបូសស ជនតុ រនា។ 

សទវតា គ្នធពវ មារ រពមទាំងរព ម មិនគ្បបីសធវើនូវជមនោះរប ់ ត្វមាន
 ភ្ញពដូសចាន ោះឲយរត្ ប់ចាញ់វញិានស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៤) 
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១០៦.៧ មារស មារស សហរសសន, រយា យរជថ សត ំសមំ; 
  ឯកញច  ភាវតិតត ន,ំ     មុហុតតមបិ បជូរយ; 
  សារយវ បជូនា រសរយា,  យរញច  វសសសតំ ហុតំ។ 

អនក្ បូជា(សោកិ្យមហាជន) សដាយរទពយមួយោន់រាល់មខ ៗ 
អ ់រយ ១០០ ឆ្ងន ាំគ្ត់្ ចាំមណក្អនក្  គ្បបីបូជាចាំសោោះបុគ្គលមដលមាន
ខលួនអប់រ ាំស ើយ មត្ ១  ក់្  ូមបីមត្មួយរ ាំសពច ោរបូជាស ោះឯង របស ើរ
ជាងោរបូជារប ់អនក្មដលបូជាអ ់១០០ឆ្ងន ាំស ោះ ោរបូជាអ ់១០០ឆ្ងន ាំ 
មិនរបស ើរស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៤) 
 

១០៧.៨ រយា ច វសសសតំ ជនតុ ,    អគគិ ំបរចិររ វរន; 
  ឯកញច  ភាវតិតត ន,ំ    មុហុតតមបិ បជូរយ; 
  សារយវ បជូនា រសរយា,  យរញច  វសសសតំ ហុតំ។ 

ជន បសរមើសភលើងក្នុងទរពអ ់១០០ឆ្ងន ាំ ចាំមណក្អនក្ បូជាសោក្
មដលមានខលួនអប់រ ាំស ើយ មត្ ១  ក់្  ូមបីមួយរ ាំសពច ោរបូជាស ោះឯង 
របស ើរជាងោរបូជារប ់ជនស ោះោរបូជាអ ់១០០ឆ្ងន ាំមិនរបស ើរស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៤) 
 

១០៨.៩  យ ំកិញចិ  យិដឋំ វ ហុតំ វ រោរក,   
   សំវចឆរ ំយរជថ បុញារបរកាខ ; 
   សពពមប ិត ំន ចតុភាគរមត,ិ    
   អភិវទនា ឧជជុគរតសុ រសរយា។ 

បុគ្គលអនក្រាថ្លន បុណយ គ្បបីបូជាសរគ្ឿង ោក របូជាធាំតូ្ច មូយ
ក្នុងសោក្អ ់មួយឆ្ងន ាំ ោរបូជាទាំងស ោះឯង រមមងមិនដល់នូវចាំមណក្ទី៤
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ទនោរអភិវាទន៍ ចាំសោោះសោក្ទាំងឡាយ មដលរបរពឹត្ដរត្ង់ស ើយ របស ើរ
ជាង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៥) 
 

១០៩.១០ អភិវទនសីលិសស,  និចចំ វុឌាបចាយិរនា  
  ចតត ររា ធមាម  វឌឍនត,ិ  អាយុ វរណ្ហណ  សុខ ំពលំ។ 

ធម៌៤របោរគឺ្ អាយុ១ វណណោះ១  ុខោះ១ ពលោះ១ រមមងចសរមើនដល់
អនក្មដលមានស ចក្ដីសអានោយថ្លវ យបងគាំជារបរក្តី្ មានស ចក្ដីសោត្មរក្ង
ដល់បុគ្គលមដលចសរមើនជាងខលួន អ ់ោលជានិចច។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៥) 
 

១១០.១១ រយា ច វសសសតំ ជីរវ,  ទុសសរីោ អសមាហិរត; 
  ឯកាហំ ជីវតិំ រសរយា,  សីលវនតសស ្យិរនា។ 

បុគ្គល រ ់សៅ១០០ឆ្ងន ាំ ជាមនុ សរទុ ដ ីល មានចិត្តមិនានដ
មកល់ខ្ជជ ប់ ោររ ់សៅមត្មួយទថង រប ់សោក្មដលមាន ីលមានោរពិនិ
ត្យពិចារ  ជារបរក្តី្ របស ើរជាង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៥) 
 

១១១.១២ រយា ច វសសសតំ ជីរវ,  ទុបបរញ្ញា  អសមាហិរត; 
  ឯកាហំ ជីវតិំ រសរយា,  បញាវនតសស ្យិរនា។ 

បុគ្គល  រ ់សៅ១០០ឆ្ងន ាំ ជាមនុ សមិនមានរាជាញ  មានចិត្តមិន
ានក្មដល់ខ្ជជ ប់ ោររ ់សៅមត្មួយទថងរប ់សោក្មដលមានរាជាញ មានោរ
ពិនិត្យពិចារ ជារបរក្តី្របស ើរជាង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៥) 
 

១១២.១៣ រយា ច វសសសតំ ជីរវ,  កុសីរត ហីនវរីរិយា; 
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  ឯកាហំ ជីវតិំ រសរយា,  វរីយិ ំអារភរត ទឡាំ។ 

បុគ្គល រ ់សៅ១០០ឆ្ងន ាំ ជាមនុ សមានចិត្តងុលងុប ក្នុងអកុ្ ល
វតិ្ក្កៈ មានពយោមសថ្លក្ថយ ោររ ់សៅ ូមបីមត្មួយទថងរប ់សោក្មដល
រារឰស ចក្ដីពយោមមាាំមួន របស ើរជាង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៥) 
 

១១៣.១៤ រយា ច វសសសតំ ជីរវ,  អបសស ំឧទយពពយ;ំ 
  ឯកាហំ ជីវតិំ រសរយា,  បសសរត ឧទយពពយ។ំ 

បុគ្គល រ ់សៅ១០០ឆ្ងន ាំ សលើញោរសក្ើត្ស ើងនិងោរវ ិ សៅ 
ោររ ់សៅ  ូមបីមត្មួយទថងរប ់សោក្មដលសលើញោរសក្ើត្ស ើងនិងោរ
វ ិ សៅ របស ើរជាង។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៦) 
 

១១៤.១៥ រយា ច វសសសតំ ជីរវ,  អបសស ំអមតំ បទ;ំ 
  ឯកាហំ ជីវតិំ រសរយា,  បសសរត អមតំ បទ។ំ 

បុគ្គល រ ់សៅ១០០ឆ្ងន ាំ មិនសលើញផលូវរពោះរពោះនិោវ ន ោររ ់សៅ
 ូមបីមត្មួយទថងរប ់សោក្អនក្សលើញផលូវរពោះរពោះនិោវ ន របស ើរជាង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៦) 
 

១១៥.១៦ រយា ច វសសសតំ ជីរវ,  អបសស ំធមមមុតតមំ; 
  ឯកាហំ ជីវតិំ រសរយា,  បសសរត ធមមមុតតមំ។ 

បុគ្គល រ ់សៅ១០០ឆ្ងន ាំ មិនសលើញធម៌ដ៏ខពង់ខព ់ ោររ ់សៅ ូ
មបីមត្មួយទថង រប ់សោក្អនក្សលើញធម៌ដ៏ខពង់ខព ់ របស ើរជាង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៦) 
ចប់សហសសវគគ។ 
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៩. បាបវគគ 
១១៦.១ អភិតថររថ កលារណ្,  បាបា ចិតតំ និវររយ; 
  ទនធំ ហិ កររារត បុញាំ ,  បាបសមិ ំរមតី មរនា។ 

បុគ្គលគូ្ររបញាប់របញាល់សធវើអាំសពើលអ គួ្រលត់្ចិត្តចាក្ាប សរោោះថ្ល
ោលសបើបុគ្គលសធវើបុណយយឺត្យូរ ចិត្តរមមងសរត្ត្អរក្នុងាប។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៦) 
 

១១៧.២ បាបរញច  បុររិសា កយិរា, ន នំ កយិរា បុនបបុន;ំ 
  ន តមាិ ឆនទ ំកយិរាថ,  ទុរកាខ  បាបសស ឧចចរយា។ 

សបើបុរ សធវើាប កុ្ាំសធវើាបស ោះសរឿយៗស ើយ កុ្ាំគ្បបីសធវើស ចក្ដីសពញ
ចិត្តក្នុងាបស ោះ ោរ នសាំាប មត្ង ាំស ចក្ដីទុក្ខមក្ឲយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៦) 
 

១១៨.៣ បុញារញច  បុររិសា កយិរា, កយិរារថនំ  បុនបបុន;ំ 
  តមាិ ឆនទ ំកយិរាថ,  សុរខា បុញាសស ឧចចរយា។ 

សបើបុគ្គលសធវើបុណយ គួ្រសធវើបុណយស ោះឲយសរឿយៗ គួ្រសធវើស ចក្ដីសពញ
ចិត្តក្នុងបុណយស ោះ ោរ នសាំបុណយមត្ង ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៧) 
 

១១៩.៤ បារបាបិ បសសតិ ភរទំ,  យាវ បាបំ ន បចចត;ិ 
  យទ្ទ ច បចចតិ បាប,ំ      អថ បារបា បាបានិ បសសត។ិ 

ាបមិនទន់ឲយផលរតឹ្ម  មនុ សាបក៏្សៅសលើញមត្ស ចក្ដី
ចសរមើនរតឹ្មស ោះ លុោះោល  ាបឲយផល មនុ សាបសទើបសលើញាប 
ក្នុងោលស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៧) 
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១២០.៥ ភររទ្ទបិ បសសតិ បាប,ំ  យាវ ភរទំ ន បចចត;ិ 
  យទ្ទ ច បចចតិ ភរទ,ំ      អថ ភររទ្ទ ភរទ្ទនិ  បសសត។ិ 

អាំសពើលអមិនទន់ឲយផលរតឹ្ម  មនុ សលអ សៅសលើញមត្ាបរតឹ្ម
ស ោះ លុោះោល  អាំសពើលអឲយផល មនុ សលអសទើបសលើញលអក្នុងោល
ស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៧) 
 

១២១.៦ មាវមរញាថ បាបសស,  ន មនតអំាគមិសសត;ិ 
  ឧទពិនទុនបិារតន,   ឧទកុរមាភ បិ បរូត;ិ 
  អាបរូតិ ពារោ បាបសស,  រថាកំ រថាកំបិអាចនិំ។ 

បុគ្គលមិនគួ្រសមើលង្ងយាបថ្លមានរបមាណតិ្ច នឹងមិនឲយផល
ដូសចនោះស ើយ សរបៀបដូចក្អមទឹក្រមមងសពញានសដាយដាំណក់្ទឹក្មដលធាល ក់្
ចុោះ ោ ង  បុគ្គលោល ោល នសាំាប  ូមបីបនដិចមដងៗ គ្ង់សពញ
សដាយាប ោ ងស ោះមដរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៧) 
 

១២២.៧ មាវមរញាថ បុញាសស,  ន មនតំ អាគមិសសត;ិ 
  ឧទពិនទុនបិារតន,   ឧទកុរមាភ បិ បរូត;ិ 
  អបរូតិ ធីររា បុញាសស,  រថាកំ រថាកំ បិ អាចនិំ។ 

បុគ្គល មិនគួ្រសមើលង្ងយបុណយថ្លមានរបមាណតិ្ច នឹងមិនឲយផល
ដូសចនោះស ើយ សរបៀបដូចក្អបទឹក្ រមមងសពញានសដាយដាំណក់្ទឹក្មដលធាល ក់្
ចុោះ ោ ង  អនក្មានរាជាញ  ោល នសាំបុណយបនដិចមដងៗ គ្ង់សពញាន
សដាយបុណយោ ងស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៧) 
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១២៣.៨ វណិ្រជាវ ភយ ំមគគ,ំ  អបបសរតថ  មហទធរនា; 
  វសំិ ជីវតុិការមាវ,   បាបាន ិបរវិជជរយ។ 

បុគ្គលគួ្រសចៀ វាងាបទាំងឡាយ ឲយដូចោណិជ មដលមានរទពយ
សរចើន មត្មានោន តិ្ច សចៀ វាងផលូវគួ្រខ្ជល ច ឬដូចជាបុគ្គលរាថ្លន រ ់សៅ 
សចៀ វាងថ្លន ាំពិ ដូសចាន ោះមដរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៨) 
 

១២៤.៩ បាណិ្មាិ រច វរណ្ហ នាសស, ហររយយ បាណិ្នា  វសំិ; 
  នាពពណំ្ វសិមរនវត,ិ      នតថិ បាបំ អកុពពរត។ 

សបើដាំសៅមិនមានក្នុងាត្ទដសទ បុគ្គលគ្បបី ាំយក្ថ្លន ាំពិ សដាយាត្
ទដ ថ្លន ាំពិ មត្ងមិនរជាបចូលសៅោន់ាត្ទដមដលោម នដាំសៅ ោ ង  
ាបរមមងមិនមានដល់បុគ្គលអនក្មិនសធវើ ោ ងស ោះឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៨) 
 
 

១២៥.១០       រយា អបបទុដឋសស នរសស ទុសសតិ,  
   សុទធសស របាសសស អនងគណ្សស; 
   តរមវ ពាលំ បរចចត ិបាប,ំ  
   សុខុរមា ររជា បដវិតំវ ខិរតត ។ 

បុគ្គល របទូ ដចាំសោោះអនក្មិនរបទូ ដត្ប ជា ត្វសាអ ត្ មិនមាន
កិ្សល ដូចជាទីទួល ាបរមមងរត្ ប់មក្រក្បុគ្គលោលស ោះវញិដូចធូលី
លអិត្មដលបុគ្គលាចសៅោន់ទីរចា ខសល់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៨) 
 

១២៦.១១ គពភរមរក ឧបបជជនត,ិ  និរយ ំបាបកមមិរនា; 
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  សគគំ សុគតិរនា យនតិ,  បរនិិពពនតិ អនាសវ។ 

ជនពួក្ខលោះ សក្ើត្ក្នុងគ្ត៌្មនុ ស ពួក្អនក្មានអាំសពើអារក្ក់្សៅោន់នរក្ 
ពួក្អនក្មានគ្តិ្លអ សៅោន់ឋាន ួគ៌្ ពួក្អនក្មិនមានអា វៈបរនិិោវ ន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៨) 
 

១២៧.១២  ន អនតលិរកខ  ន សមុទទមរជឈ,    
   ន បពពតនំ វវិរ ំបវសំិ ; 
   ន វជិជតី រសា ជគតបិបរទរសា,   
   យតថដឋិរត មុរចចយយ បាបកមាម ។ 

បុគ្គលអនក្សធវើាបក្មមស ើយ សទោះបីចូលសៅឰដ៏អាោ  ក្នុង
ក្ ដ ល មុរទ ោន់ចស ល ោះភនាំទាំងឡាយ ក៏្មិនគ្បបីរចួចាក្ាបក្មម សរោោះ
របសទ សលើមផនដី មដលបុគ្គលឋិត្សៅស ើយ គ្បបីរចួចាបាបក្មមាន 
សទោះមិនមដលមានលឡើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៨) 
 

១២៨.១៣  ន អនតលិរកខ  ន សមុទទមរជឈ,    
   ន បពពតនំ វវិរ ំបវសិស; 
   ន វជិជតី រសា ជគតបិបរទរសា,    
   យតថដឋិត ំនបបសរហយយ មចចុ ។ 

បុគ្គលសៅឰដ៏អាោ  ក្នុងក្ ដ ល មុរទ ោន់ចស ល ោះទនភនាំ
ទាំងឡាយ ក៏្មិនរចួចាក្ស ចក្ដីសាល ប់ាន សរោោះរបសទ សលើមផនដី មដល
បុគ្គលឋិត្សៅស ើយ ស ចក្ដីសាល ប់រគ្ប ងកត់្មិនានស ោះ មិនមដលមាន
ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៩) 
ចប់ាបវគ្គ។ 
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១០. ទណ្ឌ វគគ 
១២៩.១ សរពព តសនតិ ទណ្ឌ សស,  សរពព ភាយនតិ មចចុ រនា; 
 អតត នំ ឧបមំ កតវ ,  ន ហរនយយ ន ោតរយ។ 

 ត្វទាំងឡាយរគ្ប់រាណ មត្ងត្ក់្ លុត្នឹងអាជាញ   ត្វទាំងឡាយ 
មត្ងខ្ជល ចចាំសោោះស ចក្ដីសាល ប់់់រគ្ប់ៗរបូ បុគ្គលគួ្រសធវើខលួនឲយជាឧបមា ស ើយ
មិនគួ្ររបហារ សដាយខលួនឯង មិនគូ្រសរបើ សគ្ឲយរបហារស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៩) 
 

១៣០.២ សរពព តសនតិ ទណ្ឌ សស,  សរពពសំ ជីវតិំ បិយ;ំ 
  អតត នំ ឧបមំ កតវ ,  ន ហរនយយ ន ោតរយ។ 

 ត្វទាំងឡាយរគ្ប់រាណ មត្ងត្ក់្ លុត្នឹងអាជាញ  (សរោោះថ្ល)ជីវតិ្
ជាទីស្ ឡាញ់រប ់ ត្វទាំងពួង បុគ្គលគួ្រសធវើខលួនឲយជាឧបមា ស ើយមិនគួ្រ
របហារសដាយខលួនឯង មិនគួ្រសរបើសគ្របហារស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៩) 
 

១៣១.៣ សុខកាមាន ិភតូនិ,  រយា ទរណ្ឌ ន វហិិសំត;ិ 
  អតតរនា សុខរមសារនា,  របចច រសា ន លភរត សុខំ។ 

ជន ម វងរក្ស ចក្ដី ុខសដើមបីខលួន មត្សបៀត្សបៀន ត្វទាំងឡាយ 
មដលរាថ្លន ស ចក្ដី ុខ សដាយអាជាញ  ជនស ោះលោះសោក្សនោះសៅស ើយ នឹង
មិនានស ចក្ដី ុខស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៩) 
 

១៣២.៤ សុខកាមាន ិភតូនិ,  រយា ទរណ្ឌ ន ន ហិសំត;ិ 
  អតតរនា សុខរមសារនា,  របចច រសា លភរត សុខំ។ 
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ជន ម វងរក្ស ចក្ដី ុខសដើមបីខលួន មិនសបៀត្សបៀន ត្វ
ទាំងឡាយ អនក្មដលរាថ្លន ស ចក្ដី ុខសដាយអាជាញ  ជនស ោះលោះសោក្សនោះ
សៅស ើយ រមមងានស ចក្ដី ុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥០) 
 

១៣៣.៥ មារវច ផរុសំ កញចិ ,  វុតត  បដិវរទយយុ ត;ំ 
  ទុកាខ  ហិ សារមភកថា,  បដិទណ្ហឌ  ផុរសយយុ តំ។ 

អនក្កុ្ាំនិោយោក្យអារក្ក់្នឹងអនក្ មួយស ើយ ជនទាំងឡាយ
មដលអនក្ ដីថ្លឲយស ើយ សគ្គ្បបី ដីថ្លត្បមក្អនក្វញិ សរោោះថ្លោរសោល
ោក្យរប ាំងរបមជង ជាស តុ្ ាំឲយសក្ើត្  ទុក្ខ ោរត្  ូទាំងឡាយគ្បបីប ោះ
ោល់នូវអនក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥០) 
 

១៣៤.៦ សរច រនររសិ អតត ន,ំ  កំរសា ឧបហរត យថា; 
  ឯស បរតត សិ និពាព ន,ំ  សាររមាភ  រត ន វជិជត។ិ 

សបើអនក្សធវើខលួនមិនឲយញាប់ញ័រដូចរោាំងមដលសចៀរមាត់្សចញស ើយ
(រមមងមិនោន់ឮ ូរ)ដូសចាន ោះ អនក្ន៎ុោះជាបុគ្គលដល់នូវរពោះរពោះនិោវ ន ោរ
រប ាំងរបមជងមិនមានដល់អនក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥០) 
 

១៣៥.៧ យថា ទរណ្ឌ ន រគាបារោ, គារវ បារជតិ រគាចរ;ំ 
  ឯវ ំជរា ច មចចុ  ច,   អាយុ ំបារជនតិ បាណិ្នំ។ 

គ្ង្ងវ លសោរមមងសក្ៀងសោសៅោន់ទីសោចរសដាយអាជាញ  ដូចសមដចមិញ 
ជរានិងមចចុមត្ងសក្ៀងអាយុរប ់ ត្វទាំងឡាយដូសចាន ោះឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥០) 
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១៣៦.៨ អថ បាបានិ កមាម ន,ិ  ករ ំពារោ ន ពុជឈតិ; 
  រសហិ ករមមហិ ទុរមមរធា, អគគិទរឌាវ តបបតិ។ 

បុគ្គលមិនមានរាថ្លន  ោលសធវើអាំសពើអារក្ក់្ រមមងមិនភ្ញញ ក់្ខលួន លុោះ
ោលជាខ្ជងសរោយ សទើបសៅដ  រក្ហាយ សដាយសារក្មមរប ់ខលួនដូចរតូ្វសភលើ
ងសឆោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥០) 
 

១៣៧.៩ រយា ទរណ្ឌ ន អទរណ្ឌ សុ, អបបទុរដឋសុ ទុសសត;ិ 
ទសននមញាតរ ំឋានំ,  ខិបបរមវ នគិចឆតិ។ 

១៣៨.១០ រវទនំ ផរុសំ ជានិ,ំ   សររីសស វ រភទន ំ; 
  គរុកំ វប ិអាពាធ,ំ  ចិតតរកខបំ វ បាបុរណ្។ 

១៣៩.១១ រាជរត វ ឧបសគគ ំ, អពភកាខ នំ វ ទ្ទរុណំ្; 
  បរកិខយ ំវ ញាតីនំ,  រភាគានំ វ បភងគុណំ្។ 

១៤០.១២ អថ វសស អគារាន,ិ  អគគិ ឌហតិ បាវរកា; 
  កាយសស រភទ្ទ ទុបបរញ្ញា ,  និរយ ំរសា ឧបបជជតិ ។ 

បុគ្គល របទូ ដសដាយអាជាញ  ចាំសោោះបុគ្គលទាំងឡាយ មដលមិន
មានអាជាញ  មិនរបទូ ដបុគ្គលស ោះ រមមងដល់នូវស តុ្ទនស ចក្ដីទុក្ខ  
មួយក្នុងស តុ្១០ោ ងសដាយទន់ ន់ គឺ្គ្បបីដល់ នូវសវទ ដ៏អារក្ក់្១ 
ស ចក្ដីវ ិ រទពយ១ មបក្ធាល យ ររីៈ១ អាោធជាទមងន់១ រក្ ក្ចិត្ត(ឆកួត្)
១ របឹជាន់អាំពីស ដច១ សោលោក្យបង្ងក ប់ដ៏អារក្ក់្១ អ ់ពួក្ញាតិ្រលីង១ 
ពុក្ផុយសភ្ញគ្ មបតិ្ដទាំងឡាយ១ ទាំងសភលើងនឹងសឆោះបាំផ្ចល ញនូវផទោះរប ់
បុគ្គលស ោះ១ បុគ្គលមិន មានរាជាញ ស ោះ លុោះមបក្ធាល យរាងោយ រមមង
សក្ើត្ក្នុងនរក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥១) 
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១៤១.១៣       ន នគគចរយិា ន ជដា ន បង្កក ,  
   នានាសកា ថណ្ឌិ លសាយិកា វ; 
   ររជាជលលំ ឧកកុដិកបបធាន,ំ  
   រសារធនតិ មចចំ អវតិណិ្ណកងខំ។ 

ោររបរពឹត្តិអារោត្ោយ ទុក្ ក់្ សដក្សលើភក់្ មិនបរសិភ្ញគ្ាយ 
សដក្សលើមផនដី របឡាក់្ខលួនសដាយធុលី ពយោមអងគុយរបសហាង មិនជរមោះ
 ត្វមដលមិនទន់ឆលងផុត្ស ចក្ដី ងស័យានសទ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥១) 
 

១៤២.១៤  អលង ករត រចបិ សម ំចររយយ,  
   សរនាត  ទរនាត  នយិរត រពហមចារ;ី 
   សរពពសុ ភរូតសុ នធិាយ ទណ្ឌំ ,  
   រសា រពាហមរណ្ហ រសា សមរណ្ហ ស ភិកខុ ។ 

សបើបុគ្គល មានខលួនរបដាប់ អិត្សាអ ងស ើយ(សដាយសរគ្ឿងអមពរ) 
មត្គ្បបីរបរពឹត្តិស មើ អនក្ ងប់រមាង ប់ ទូ ម ន(ឥន្រនទិយ)ជាបុគ្គលសទៀង(ចាំសោោះមគ្គ
ផល)អនក្របរពឹត្តធម៌ដ៏របស ើរ ទមាល ក់្សចាលនូវ អាជាញ ក្នុង ត្វទាំងពួងសចញ
ស ើយ បុគ្គលស ោះសៅថ្លរោ មណ៍ក៏្ាន ថ្ល មណៈក៏្ាន ថ្ល ភិក្ខុក៏្ 
ាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥១) 
 

១៤៣.១៥ ហិរនីិរសរធា បុររិសា,  រកាចិ រោកសមិ វជិជតិ; 
រយា និទទំ  អបរពារធតិ ,  អរសា ភររទ្ទ កសាមិវ។ 

បុរ អនក្ក្ាំចាត់្បង់នូវអកុ្ លវតិ្ក្កៈ សដាយស ចក្ដីខ្ជម  ់ាប មាន
តិ្ចក្នុងសោក្ បុគ្គល បស ទ បង់នូវោរសដក្លក់្ ដូចស ោះលអខ្ជល ចសរោោះ
រ ាំោត់្ បុរ ស ោះរក្ានសដាយរក្ក្នុងសោក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥២) 
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១៤៤.១៦  អរសា យថា ភររទ្ទ កសានិវរិដាឋ ,  
   អាតបិរនា សំរវគិរនា ភវថ; 
   សទ្ទធ យ សីរលន ច វរីរិយន ច,  
   សមាធិនា ធមមវនិិចឆរយន ច; 
   សមបននវជិាជ ចរណ្ហ បតិសសត,  
   ជហិសសថ ទុកខមិទំ អនបបកំ។ 

ស ោះលអមដល យសារថីទូ ម ន សដាយរ ាំោត់្ ត្ក់្ លុត្ោ ង  អនក្
ទាំងឡាយ ចូរជាបុគ្គលមានពយោម មានស ចក្ដីត្ក់្ លុត្ោ ងស ោះឯង 
សបើអនក្ទាំងឡាយ របក្បរពមសដាយ ទធ ផង  ីលផង ពយោមផង 
 មាធិផង ធមមវន័ិយផង ជាអនក្មានវជិាជ និងចរណៈដ៏បរបូិណ៌ មានសាម រតី្ដាំ
ក្ល់មាាំ រមមងលោះបង់ទុក្ខ មានរបមាណសរចើនសនោះ មិនខ្ជន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥២) 
 

១៤៥.១៧  ឧទកំ ហិ នយនតិ រនតតិកា,    
   ឧសុការា នមយនតិ រតជន;ំ 

ទ្ទរុ ំនមយនតិ តចឆកា,     
 អតត នំ ទមយនតិ សុពពត។ 

ធមមតាអនក្បរហូរ ដតរបរហូរទឹក្ អនក្ឃធវើរពួយ មត្ងពត់រពួញ(ឲ្យរតរ់) 
អនក្ ា្ំរដតរ ា្ំរឃ ើ អនក្មានវតតលអ ដតរទូ ម នខ្លួន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥២) 
រប់ទណឌ វគ្គ។ 
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១១. ជរាវគគ 
១៤៦.១ រកា នុ ហារសា កិមានរនាទ ,  និចចំ បជជលិរត សត;ិ 

អនធការរន ឱនទ្ទធ ,   បទីបំ ន គរវសថ។ 

ោលសបើសោក្ ននិវា រត្ូវសភលើងមានរាគ្ៈជាសដើម សឆោះរទសោមជា
និចច សមដចក៏្ស ើច សមដចក៏្សរត្ក្រត្អាល អនក្ទាំងឡាយរតូ្វងងឹត្គឺ្អវជិាជ របួរតឹ្
ស ើយ(សមតចស ើយ)ក៏្មិនម វងរក្ 

របទីបគឺ្រាជាញ ។ 
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥២) 

 

១៤៧.២ បសស ចិតតកតំ ពិមព,ំ  អរុកាយ ំសមុសសតិ;ំ 
អាតុរ ំពហុសង កបប,ំ  យសស នតថ ិធុវ ំឋិតិ។ 

អត្តភ្ញព  មិនសទៀងទត់្ ឋិត្សថរ អនក្ចូរសមើលអត្តភ្ញព(ស ោះ)
មដលកុ្ ោកុ្ លក្មម សធវើវចិិរត្ស ើយ ជាោយោ សពញ សដាយដាំសៅ 
មដលឆនឹងបីរយក្ាំ ត់្ផដុាំោន ស ើយ ជាអត្តភ្ញពសៅដ រក្ហាយជានិចច ជាទីរ ាំពឹង
រតិ្ោះរោិះរប ់ជនសរចើនោន ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៣) 
 

១៤៨.៣ បរជិិណ្ណមទិំ របូ,ំ   ររាគនិទធំ បភងគុណំ្; 
ភិជជតិ បតូសិរនទរហា,  មរណ្នដំ ហិ ជីវតិំ។ 

របូសនោះរោាំរោអ ់ស ើយ ជាទី ាំ ក់្ទនសរាគ្ ជារប ់ពុក្ផុយរាង
ោយជារប ់ អុយ(សនោះ) មត្ងមបក្ធាល យសៅវញិ សរោោះថ្លជីវតិ្មានស ចក្ដី
សាល ប់ជាទីបាំផុត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៣) 
 

១៤៩.៤ យានិមាន ិអបតថ ន ិ, អោពរូនវ សាររទ; 
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ការបាតកានិ អដឋនីិ,  តនិ ទសិាវ ន កា រតិ។ 

ឆអឹងទាំងឡាយ  មាន មបុរដូច ត្វរោប មដលសគ្សចាលស ើយ
ដូចមផលសលល ក្ក្នុង រទោល ស ចក្ដីសរត្ត្អរអវី ន៎ (រប ់អនក្ទាំងឡាយ)
សរោោះមត្សលើញឆអឹងទាំងឡាយស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៣) 
 

១៥០.៥ អដឋីនំ នគរ ំកត,ំ   មំសរោហិតរលបនំ; 
យតថ ជរា ច មចចុ  ច,  មារនា មរកាខ  ច ឱហិរត។ 

ស ចក្ដីរោាំរោ ស ចក្ដីសាល ប់ ស ចរកី្របោន់ខលួននឹងស ចក្ដីលុប
គុ្ណរបជុាំចុោះក្នុង ររីៈ ( ររីៈស ោះ)មដលកុ្ ោកុ្ លក្មមសធវើស ើយ
ឲយជានគ្ររប ់ឆអឹងទាំងឡាយ ជាសរគ្ឿងរបឡាក់្សដាយសាច់និង្ម។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៣) 
 

១៥១.៦  ជីរនតិ រវ រាជរថា សុចិតត ,     
   អរថា សររីមប ិជរ ំឧរបតិ; 

សតញច  ធរមាម  ន ជរ ំឧរបត,ិ   
 សរនាត  ហរវ សពភិ បរវទយនតិ។ 

រាជរថទាំងឡាយ ដ៏វចិិរត្លអ រមមងរោាំរោ  ូមបី ររីៈក៏្ដល់នូវ
ស ចក្ដីរោាំរោដូចោន  សទើបឯធម៌រប ់ បបុរ ទាំងឡាយ មិនដល់នូវ
ស ចក្ដីរោាំរោ(ដូសចាន ោះសទ)  បបុរ ទាំងឡាយ មត្ងនិោយឲយពួក្
 បបុរ ផងោន ដឹងាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៣) 
 

១៥២.៧ អបបសសុតយ ំបុររិសា,  ពលិពរទ្ទធ វ ជីរត;ិ 
មំសានិ តសស វឌឍនត,ិ  បញ្ញា  តសស ន វឌឍតិ។ 
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បុរ អនក្មិនមានោរសចោះដឹងសនោះ មត្ងចា ់(ឥត្អាំសពើ)ដូចសោបសរមើ
សាច់រប ់វាមត្ងចសរមើនស ើង មត្រាជាញ រប ់វាមិនចសរមើនស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៤) 
 

១៥៣.៨ អរនកជាតិសំសារ ំ,  សនាធ វសិស ំអនិពវិសំ; 
គហការ ំគរវសរនាត ,  ទុកាខ  ជាតិ បុនបបុន។ំ 

ោលត្ថ្លគ្ត្មិនទន់ានជួបរបទោះ(រពោះសោធិញ្ញា ណ)រវល់មត្ វោះ
ម វងរក្ជាងផទោះគឺ្ត្ ា  អនក្សធវើផទោះគឺ្អត្តភ្ញពក៏្អស ដ លសៅោន់ ងារវដដ
មានជាតិ្ដ៏សរចើនស ចក្ដីសក្ើត្ជាទុក្ខសរឿយៗ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៤) 
 

១៥៤.៩ គហការក ទិរដាឋ សិ,  បុន រគហំ ន កាហសិ; 
សពាព  រត ផាសុកា ភគាគ , គហកដូំ វសិងខតំ; 
វសិង្កខ រគតំ ចិតត,ំ   តណ្ហា នំ ខយមជឈគា។ 

ទនជាងផទោះ អនក្ឯងសធវើផទោះគឺ្អត្តភ្ញព ត្ថ្លគ្ត្សលើញស ើយ អនក្នឹងសធវើ
ផទោះ(រប ់ត្ថ្លគ្ត្)សទៀត្មិនានស ើយ ឆអឹងជាំនីរគឺ្កិ្សល រប ់អនក្ទាំង
អ ់ត្ថ្លគ្ត្ោច់បាំាក់្ស ើយ ដមបូលផទោះគឺ្ អវជិាជ  ត្ថ្លគ្ត្ក្ាំចាត់្សចាល
ស ើយ ចិត្តរប ់ត្ថ្លគ្ត្ ដល់រពោះរពោះនិោវ នមដលមាន ង្ងខ ររា ស ើយ 
ត្ថ្លគ្ត្ ានដល់ធម៌ជាសរគ្ឿងក្ស័យត្ ា ទាំងឡាយស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៤) 
 

១៥៥.១០ អចរតិវ  រពហមចរយិ,ំ  អលទ្ទធ  រយាពពរន ធនំ; 
ជិណ្ណរកាញ្ញច វ ្យនត,ិ ខីណ្មរចឆវ បលលរល។ 

ជនោលទាំងឡាយ មិនរបរពឹត្តរព មចរយិធម៌ មិនានរទពយក្នុង
ោលខលួនសៅជាក្ាំសឡាោះរក្មុាំ រមមង ញ្ជ ប់ ញ្ជ ឹង ដូច ត្វសរក្ៀលចា ់ 
 ាំកុ្ក្សៅ ក្នុងភក់្មដលអ ់រតី្ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៤) 
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១៥៦.១១ អចរតិវ  រពហមចរយិ,ំ  អលទ្ទធ  រយាពពរន ធនំ; 
រសនតិ ចាបាតិខណី្ហវ,  បុរាណ្ហន ិអនុតថុនំ។ 

ជនោលទាំងឡាយ មិនរបរពឹត្តរព មចរយិធម៌ មិនានរទពយក្នុង
ោលខលួនសៅក្ាំសឡាោះរក្មុាំ រមមងសដក្ថងូរ សសាក្សាដ យរទពយចា ់ទាំងឡាយ 
ដូចរពួញមដលផុត្ចាក្មខសបស ល ោះដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៤) 
ចប់ជរាវគ្គ។ 

 

១២. អតតវគគ 
១៥៧. ១ អតត នរញច  បិយ ំជញ្ញា ,  ររកខយយ ន ំសុរកខិ ត;ំ 
 តិណ្ណំ  អញាតរ ំយាមំ,        បដិជរគគយយ បណ្ឌិ រត។ 

សបើបណឌឹ ត្ដឹងខលួនថ្ល ខលួនជាទីស្ ឡាញ់ គួ្ររក្ាខលួនស ោះឲយលអ គួ្រ
 ងួនរគ្ងខលួនទុក្ក្នុងវយ័ទាំងបី វយ័ មួយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៥) 
 

១៥៨.២ អតត នរមវ បឋម,ំ   បតិររូប និរវសរយ; 
 អថញាមនុសារសយយ,    ន កិលិរសសយយ បណ្ឌិ រត។ 

បណឌិ ត្គួ្រដមកល់ខលួនទុក្ក្នុងគុ្ណដ៏ មគួ្រជាមុន ិន ស ើយ ឹម
សរបៀនរបសៅអនក្ដទទ ជាខ្ជងសរោយ(សធវើោ ងសនោះ)នឹងមិនលាំាក្ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៥) 
 

១៥៩.៣ អតត នំ រច តថា កយិរា,  យថាញាមនុសាសតិ; 
 សុទរនាត  វត ទរមថ,  អតត  ហិ កិរ ទុទទរមា។ 
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បុគ្គលសរបៀនរបសៅអនក្ដទទោ ង  រតូ្វសធវើខលួនឲយានោ ងស ោះ
មដរ អនក្មដលទូ ម នខលួនលអស ើយ សទើបគួ្រទូ ម នអនក្ដទទាន សរោោះថ្ល ខលួន
ក្រមទូ ម នានសពក្  ់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៥) 
 

១៦០.៤  អតត  ហិ អតតរនា នារថា,     
   រកា ហិ នារថា បររា សិយា; 

អតតនា ហិ សុទរនតន,    
 នាថំ លភតិ ទុលលភំ។ 

ខលួនជាទីពឹងរប ់ខលួន អនក្ដទទជាទីពឹងដូចសមដចាន សរោោះបុគ្គលអនក្
មានខលួន វឹក្ វឺនលអស ើយ រមមងាននូវទីពឹងមដលសគ្រក្ានសដាយក្រម។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៥) 
 

១៦១.៥ អតតនា ហិ កតំ បាប,ំ  អតតជំ អតតសមភវ;ំ 
អភិមតថត ិទុរមមធ,ំ   វជិរ ំវមាយ ំមណំិ្។ 

ាបសក្ើត្អាំពីខលួន មានខលួនជាមដនសក្ើត្មដលខលួនសធវើស ើយ មត្ងញាាំញី
មនុ សឥត្រាថ្លន  ដូចសពរជ រមាប់ោត់្មក្វមណីមដលសក្ើត្អាំពីថមដូសចាន ោះ 
ឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៥) 
 

១៦២.៦ យសស អចចនតទុសសលីយ,ំ  មាលុវ សាលមិរវតថត;ំ 
កររាតិ រសា តថតត ន,ំ  យថា នំ ឥចឆតី ទិរសា។ 

ភ្ញពជាអនក្រទូ ដ ីល ួ ស តុ្ រគ្ប ងកត់្(នូវអត្តភ្ញព)រប ់
បុគ្គល  ដូចវលលិ៍មដលរបួរតឹ្ សដើមសឈើ បុគ្គលស ោះស ម្ ោះថ្លសធវើខលួនឯង
ឲយវ ិ  ដូចជាសចារអនក្រាថ្លន សធវើបុគ្គលស ោះ ឲយវ ិ ដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៦) 
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១៦៣.៧ សុករាន ិអសាធនូិ,  អតតរនា អហិតន ិច; 
យ ំរវ ហិតញច  សាធុញច ,  តំ រវ បរមទុកករ។ំ 

ក្មមទាំងឡាយ  មិនលអផង មិនជារបសោជន៍ដល់ខលួនផង ក្មម
ទាំងស ោះមដលជនោលសធវើានសដាយង្ងយ ក្មម ជារបសោជន៍ផង លអ
ផង ក្មមស ោះឯង មដលជនោលសធវើានសដាយលាំាក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៦) 
 

១៦៤.៨ រយា សាសនំ អរហត,ំ  អរយិានំ ធមមជីវនិ;ំ 
បដិរកាក សតិ ទុរមមរធា,  ទិដឋិ ំនិសាយ បាបកំិ; 
ផោនិ កដឋករសសវ,  អតតឃញ្ញា យ ផលលត។ិ 

បុគ្គល អ័បបរាជាញ  អាស្ ័យទិដាិដ៏ោមក្ ហាមលត់្សា  
រប ់រពោះអរ នដទាំងឡាយដ៏របស ើរ រ ់សៅសដាយធម៌ ោរហាមលត់្
រប ់បុគ្គលស ោះ រមមងសចញផល សដើមបី មាល ប់ខលួន ដូចមផលឬ សីដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៦) 
 

១៦៥.៩ អតតនា វ កតំ បាប,ំ  អតតនា សំកិលិសសតិ; 
អតតនា អកតំ បាប,ំ  អតតនាវ វសុិជឈត;ិ 
សុទធី អសុទធិ បចចតត,ំ  នារញ្ញា  អញាំ  វរិសាធរយ។ 

អនក្សធវើាបខលួនឯងនឹងសៅ មងខលួនឯង អនក្មិនសធវើាបខលួនឯងមត្ង
បរ ុិទធសាអ ត្ខលួនឯង ស ចក្ដីបរ ុិទធិនឹងមិនបរ ុិទធិមានចាំសោោះខលួន អនក្ដទទ
នឹងសធវើអនក្ដទទឲយបរ ុិទធិពុាំានសទ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៦) 
 

១៦៦.១០ អតតទតថំ បររតថន,   ពហុនាប ិន ហាបរយ; 
អតតទតថមភិញ្ញា យ,   សទតថបសុរត សយិា។ 
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បុគ្គលកុ្ាំគ្បបីសធវើរបសោជន៍ខលួនឲយវ ិ  សរោោះរបសោជន៍រប ់អនក្
ដទទ  ូមបីសរចើន សបើដឺងចា ់នូវរបសោជន៍រប ់ខលួនស ើយ គ្បបីខវល់ខ្ជវ យ
ក្នុងរបសោជន៍រប ់ខលួនស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៧) 
ចប់អតតវគគ។ 

 

១៣. រោកវគគ 
១៦៧.១ ហីនំ ធមមំ ន រសរវយយ,  បមារទន ន សំវរស; 
 មិចាឆ ទិដឋិ ំន រសរវយយ,  ន សិយា រោកវឌឍរនា។ 

បុគ្គលមិនគួ្រស ពធម៌សថ្លក្ទប មិនគួ្រសៅសដាយស ចក្ដីរបមាទ 
មិនគួ្រស ពមិចាឆ ទិដាិ មិនគួ្រជាមនុ សចសងអៀត្សោក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៧) 
 

១៦៨.២ ឧតតិរដឋ នបបមរជជយយ,  ធមមំ សុចរតិំ ចររ; 
ធមមចារ ីសុខំ រសត,ិ  អសមិ ំរោរក បរមា ិច។ 

បុគ្គលមិនគួ្ររបមាទក្នុងដុាំាយមដលខលួនគ្បបីសរោក្ស ើងទទួល 
គ្បបីរបរពឹត្តធម៌ឲយ  ុចរតិ្ បុគ្គលអនក្របរពឹត្តធម៌ជារបរក្តី្រមមងសដក្ជា
 ុខ ក្នុងសោក្សនោះផង ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខផង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៧) 
 

១៦៩.៣ ធមមំ ចររ សុចរតិ,ំ   ន នំ ទុចចរតិំ ចររ; 
ធមមចារ ីសុខំ រសត,ិ  អសមិ ំរោរក បរមា ិច។ 

បុគ្គលគួ្ររបរពឹត្តធម៌ឲយជារបរក្តី្ រមមងសដក្ជា ុខ ក្នុងសោក្សនោះ
ផង ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខផង ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៧) 
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១៧០.៤ យថា បុពវុឡកំ បរសស,  យថា បរសស មរចីកំិ; 
ឯវ ំរោកំ អរវកខនត,ំ  មចចុរាជា ន បសសត។ិ 

បុគ្គលសលើញពពុោះទឹក្ោ ង  សលើញសរពញទថងោ ង  ស ដច 
មឫត្យុមិនសលើញអនក្ពិចារ  ខនធសោក្ជាសដើម ោ ងស ោះសទ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៨) 
 

១៧១.៥ ឯថ បសសថិមំ រោកំ,  ចិតតំ រាជរថបូមំ; 
យតថ ពាោ វសិីទនតិ,  នតថិ សរង្កគ  វជិានតំ។ 

អនក្ទាំងឡាយចូរមក្សមើលសោក្សនោះដ៏រត្ោលដូចរាជរថ ជនោល
ទាំងឡាយរមមងលិចលង់ក្នុងសោក្  ស ចក្ដីជាប់ជាំោក់្ក្នុងសោក្សនោះ
រមមងមិនមានដល់ជនជាបណឌិ ត្ទាំងឡាយ មដលខលួនដឹងចា ់សទ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៨) 
 

១៧២.៦ រយា ច បុរពព បមជជិតវ ,  បចាឆ  រសា នបបមជជត;ិ 
រសាមំ រោកំ បភារសត,ិ អពាភ  មុរតត វ ចនទមិា។ 

បុគ្គល មួយ ោលពីមុខរបមាទស ើយ លុោះោលជាខ្ជងសរោយ 
សគ្មិនរបមាទវញិ បុគ្គលស ោះស ម្ ោះថ្ល ញុាាំខ ធ ទិសោក្សនោះឲយភលឺចា ់ 
ដូចរពោះចន្រនទរោះផុត្ចាក្ពពក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៨) 
 

១៧៣.៧ យសស បាបំ កត ំកមមំ,  កុសរលន បិថយីតិ ; 
រសាមំ រោកំ បភារសត,ិ អពាភ  មុរតត វ ចនទមិា។ 

បុគ្គល សធវើអាំសពើាបស ើយ បិទខទប់អាំសពើាបស ោះសដាយកុ្ លគឺ្
អរ ត្តមគ្គាន បុគ្គលស ោះស ម្ ោះថ្លញុាាំងខ ធ ទិសោក្សនោះឲយភលឺចា ់ ដូច
រពោះចន្រនទរោះផុត្ចាក្ពពក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៨) 
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១៧៤.៨ អនធភរូត អយ ំរោរកា, តនុរកតថ វបិសសតិ; 
សកុរនាដ  ជាលមុរតត វ,  អរបោ សគាគ យ គចឆតិ។ 

សោកិ្យមហាជនសនោះជាមនុ សងងឹត្ប ដ ជនទាំងសនោះ ជនតិ្ចោន
មដលសលើញចា ់(នូវ ខ ធ ទិសោក្សនោះសដាយអាំ ចអនិចចលក្ខណៈជា
សដើម) ជនតិ្ចោន  មដលសៅោន់ ួគ៌្ ដូច ត្វសាល ប (មដលជាប់ ាំ ញ់
រប ់រោនស ើយ)តិ្ច  ់មដលរចួអាំពី ាំ ញ់ដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៨) 
 

១៧៥.៩ ហំសាទិចចបរថ យនត,ិ  អាការស យនតិ ឥទធយិា; 
នីយនតិ ធរីា រោកមាា ,  រជតវ  មារ ំសវហនំ ។ 

ពួក្ ងសមត្ងស ើរសៅក្នុងគ្នលងផលូវរពោះអាទិត្យ អនក្មានឫទធិមត្ង
សហាោះសៅក្នុងអាោ សដាយឫទធិ អនក្រាជញផ្ចច ញ់កិ្សល មាររពមទាំងវា 
នៈគឺ្ត្ ា ានស ើយ រមមងរោ ់ខលួនសចញចាក្សោក្ាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៩) 
 

១៧៦.១០ ឯកំ ធមម ំអតីតសស,  មុសាវទិសស ជនតុ រនា; 
វតិិណ្ណបររោកសស,  នតថិ បាបំ អការយិ។ំ 

បុគ្គលរបរពឹត្តក្នលង(ោក្យ ចចៈ)មដលជាធម៌ឯក្ និោយមត្ោក្យ
កុ្ ក្ មានបរសោក្លោះសចាលស ើយ ស ម្ ោះថ្លមិនសធវើអាំសពើាប មិនមមន
ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៩) 
 

១៧៧. ១១  ន រវ កទរយិា រទវរោកំ វជនតិ,  
   ពាោ ហរវ នបបសំសនតិ ទ្ទន;ំ 
   ធីររា ច ទ្ទនំ អនុរមាទមារនា,   
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   រតរនវ រសា រហាតិ សុខ ីបរតថ។ 

បុគ្គលក្ាំ ញ់ វិត្សាវ ញ មិនានសៅោន់សទវសោក្សទ ជនោល
ទាំងឡាយមិន រស ើរទនស ើយ ចាំមណក្អនក្រាជញមត្ងអនុសមាទ ទន 
សរោោះស តុ្ស ោះសោក្មត្ងានស ចក្ដី ុខក្នុង សោក្ខ្ជងមុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៩) 
 

១៧៨.១២ បថវា ឯកររជជន,   សគគសស គមរនន វ; 
សពពរោកាធិបរចចន,  រសាតបតតិផលំ វរ។ំ 

សសាតាបត្តិផល ជាគុ្ណជាត្ដ៌របស ើរ ជាងភ្ញពទនឯក្រាជយសលើមផន
ដីផង ជាងដាំសណើ រសៅោន់ឋាន ួគ៌្ផង ជាងភ្ញពជាធាំក្នុងសោក្ទាំងមូល 
ផង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៩) 
ចប់រោកវគគ។ 

 
១៤. ពុទធវគគ 

១៧៩. ១  យសស ជិត ំនាវជីយតិ,    
   ជិតមសស រនា យាតិ រកាចិ រោរក; 

តំ ពុទធមននតរគាចរ,ំ    
 អបទំ រកន បរទន រនសសថ។ 

ជ័យជមនោះរប ់រពោះពុទធអងគ  មិនរត្ ប់ចាញ់វញិ កិ្សល  
មួយក្នុងសោក្ រមមងមិនជាប់តាមជ័យជមនោះរប ់រពោះពុទធអងគស ោះ  ង
ទាំងឡាយនឹងរបសោមរពោះពុទធអងគស ោះ មដលមានសោចរ រក្ទីបាំផុត្ោម ន 
មិនមានកិ្សល ដូចសាន មសជើង សដាយកិ្សល ដូចសាន មសជើង សមដចសក្ើត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៩) 
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១៨០.២  យសស ជាលិនី វសិតតកិា,    
   តណ្ហា  នតថិ កុហិញចិ  រនតរវ; 

តំ ពុទធំអននតរគាចរ,ំ     
 អបទំ រកន បរទន រនសសថ។ 

ត្ ា មដលមានប ដ ញផាយសៅក្នុងអារមមណ៍សផសងៗ មិនមាន
ដល់រពោះពុទធអងគ  សដើមបីនឹង ាំសៅក្នុងភព មួយ  ងទាំងឡាយនឹង
របសោមរពោះពុទធអងគស ោះ មដលមានសោចររក្ទីបាំផុត្ោម ន មិនមានកិ្សល 
ដូចសាន មសជើង សដាយកិ្សល ដូចសាន មសជើងសមតចសក្ើត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦០) 
 

១៨១.៣ រយ ្នបសុត ធីរា,  រនកខមមូបសរម រត; 
រទវបិ រតសំ បិហយនត,ិ  សមពុទ្ទធ ន ំសតីមតំ។ 

អនក្រាជញទាំងឡាយ  ជាអនក្ខវល់ខ្ជវ យក្នុង្ន សរត្ត្អរក្នុង 
សនក្ខមមៈ ជាឋាន ងប់រមាង ប់កិ្សល   ូមបីសទវតានឹងមនុ សទាំងឡាយមត្ង
រាប់រក្ ចាំសោោះអនក្រាជញទាំងឡាយស ោះ មដលជាអនក្រតា ់ដឹងខលួនឯង ទាំង
មានសាម រតី្ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦០) 
 

១៨២.៤ កិរចាឆ  មនុសសបដោិរភា, កិចឆំ មចាច ន ជីវតិ;ំ 
កិចឆំ សទធមមសសវន,ំ  កិរចាឆ  ពុទ្ទធ នមុបោរទ្ទ។ 

ោររត្ ប់ានអត្តភ្ញពជាមនុ សានសដាយក្រម ោររ ់ ត្វ
ទាំងឡាយានសដាយក្រម ោរសាដ ប់ធម៌រប ់ បបុរ ានសដាយក្រម ោរ
សក្ើត្ស ើងទនរពោះពុទធទាំងឡាយានសដាយក្រម។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦០) 
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១៨៣. ៥ សពពបាបសស អករណំ្,  កុសលសស ឧបសមបទ្ទ ; 
សចិតតបររិយាទបនំ ,  ឯតំ ពុទ្ទធ ន សាសនំ។ 

ោរមិនសធវើាបទាំងពួង ោរញុាាំងកុ្ លឲយសក្ើត្ស ើង ោរសធវើចិត្ត
រប ់ខលួនឲយផូរផង់ សនោះជាោក្យរបសៅរប ់រពោះពុទធទាំងឡាយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦០) 
 

១៨៤.៦  ខនតី បរម ំតរបា តិតកិាខ ,    
   និពាព នំ បរមំ វទនតិ ពុទ្ទធ ; 
   ន ហិ បពពជិរត បរបូោតី,    
   ន សមរណ្ហ រហាតិ បរ ំវរិហឋយរនាត ។ 

ខនដី គឺ្ស ចក្ដីអត់្ធន់ជាត្បធម៌ដ៏ឧត្តម រពោះពុទធទាំងឡាយមត្ង
សោលថ្ល រពោះរពោះនិោវ នជាធមមជាតិ្ដ៏ឧត្តម បុគ្គលមដល មាល ប់ ត្វដទទ 
មិនស ម្ ោះថ្លបពវជិត្សទ បុគ្គលមដលសបៀត្សបៀន ត្វដទទ ក៏្មិនស ម្ ោះថ្ល 
 មណៈស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១) 
 

១៨៥.៧ អនបូវរទ្ទ អនបូោរត, បាតិរមារកខ  ច សំវររា; 
មតតញាុ ត ច ភតតសមិ,ំ  បនតញច  សយនាសន;ំ 
អធិចិរតត ច អារយារគា,  ឯតំ ពុទ្ទធ ន សាសនំ។ 

ោរមិនតិ្ោះសដៀល១ ោរមិនសបៀត្សបៀន១ ោរ រងួមក្នុងាតិ្សមាក្ខ១ 
ភ្ញពជាអនក្ដឹងរបមាណក្នុងភត្ត១ ោរសដក្នឹងអងគុយក្នុងទីសាង ត់្១ ោរ
ពយោមក្នុងអធិចិត្ត១ ន៎ុោះជាោក្យរបសៅរប ់រពោះពុទធទាំងឡាយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១) 
 

១៨៦.៨ ន កហាបណ្វរសសន,  តិតតិ ការមសុ វជិជត;ិ 
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អបបសាទ្ទ ទុកាខ  កាមា, ឥតិ វញិ្ញា យ បណ្ឌិ រត។ 

ោរ កប់ កល់ក្នុងោមទាំងឡាយ រមមងមិនមានសរោោះក្ហាបណៈ
(មដលធាល ប់ចុោះ)ដូចទឹក្សភលៀងសទ ោមទាំងឡាយមាន ុខតិ្ចមានទុក្ខសរចើន 
អនក្រាជញដឹងចា ់ោ ងសនោះស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១) 
 

១៨៧.៩ អបិ ទិរពពសុ ការមសុ,  រតិ ំរសា នាធិគចឆត;ិ 
តណ្ា កខយររត រហាតិ,  សមាម សមពុទធសាវរកា។ 

សោក្ (បណឌិ ត្) មិនានសរត្ត្អរក្នុងោមទាំងឡាយ  ូមបីជាទិពវ 
ស ើយ សាវក័្រប ់រពោះ មាម  មពុទធ រមមងជាអនក្សរត្ក្អរក្នុងធម៌ជាសរគ្ឿង
អ ់ត្ ា ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១) 
 

១៨៨.១០ ពហំុ រវ សរណំ្ យនត,ិ  បពពតន ិវនានិ ច; 
អារាមរុកខ រចតាន,ិ  មនុសា ភយតជជិត។ 

មនុ សទាំងឡាយសរចើន ក់្ រត្ូវភ័យគ្រមាមស ើយ មត្ងយក្ភនាំ 
អារាម និងរកុ្ខសចតិ្យ ជាទីពឹង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១) 
 

១៨៩.១១ រនតំ រខា សរណំ្ រខមំ,  រនតំ សរណ្មុតតមំ; 
រនតំ សរណ្មាគមម,  សពពទុកាខ  បមុចចតិ។ 

ទីពឹងមបបសនោះមិនមមនជាទីពឹងដ៏សក្សមសទ ទីពឹងមបបសនោះមិនមមនជា
ទីពឹងដ៏ឧត្តមសទ បុគ្គលអាស្ ័យនូវទីពឹងសនោះស ើយ រមមងមិនរចួស្  ោះ
ចាក្ទុក្ខទាំងពួងស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១) 
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១៩០.១២ រយា ច ពុទធញច  ធមមញច ,  សងឃញច  សរណំ្ គរត; 
ចតត រ ិអរយិសចាច ន,ិ  សមមបបញ្ញា យ បសសតិ។ 

១៩១.១៣ ទុកខំ  ទុកខសមុបោទំ,  ទុកខសស ច អតិកកម;ំ 
អរយិញចដងគិ កំ មគគ,ំ  ទុកខូ បសមគាមិនំ។ 

១៩២.១៤ ឯតំ រខា សរណំ្ រខមំ,  ឯតំ សរណ្មុតតមំ; 
ឯតំ សរណ្មាគមម,  សពពទុកាខ  បមុចចតិ។ 

លុោះមត្បុគ្គល យក្រពោះពុទធ រពោះធម៌ រពោះ ងឃ ជាទីពឹង សលើញ
ចា ់នូវអរយិ ចចទាំង ៤ គឺ្ ទុក្ខ ចច១ ទុក្ខ មុទយ ចច១ និសរាធ ចច១ 
ក្នលងទុក្ខ១ អរយិមគ្គរបក្បសដាយអងគ៨ ជាដាំសណើ រសៅោន់រពោះរពោះនិោវ ន
មដលជាទីរមាង ប់ទុក្ខ១ សដាយរាជញដ៏របទព សនោះឯងជាទីពឹងដ៏សក្សម សនោះឯង
ជាទីពឹងដ៏ឧត្តម បុគ្គលអាស្ ័យទីពឹងសនោះ រមមងរចួស្  ោះចាក្ទុក្ខទាំងពួង 
ាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦២) 
 

១៩៣. ១៥ ទុលលរភា បុរសិាជរញ្ញា ,  ន រសា សពពតថ ជាយតិ; 
 យតថ រសា ជាយត ិធរីរា,  តំ កុលំ សុខរមធតិ។ 

បុរ អាជាសនយយរក្ានសដាយក្រម សោក្មិនសក្ើត្ក្នុង ពវឋាន
ស ើយ សោក្ជាអនក្មានរាជាញ សក្ើត្ក្នុងរត្កូ្ល  រត្កូ្លស ោះមត្ងដល់
នូវស ចក្ដី ុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦២) 
 

១៩៤.១៦ សុរខា ពុទ្ទធ នមុបោរទ្ទ,  សុខា សទធមមរទសនា; 
 សុខា សងឃសស សាមគគី,  សមគាគ ន ំតរបា សុរខា។ 
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ោរសក្ើត្ស ើងទនរពោះពុទធជា ុខ ោរ ាំមដងរពោះ មធមមជា ុខ 
ស ចក្ដីរពមសរពៀងោន ទនពួក្ជា ុខ ត្បធម៌រប ់បុគ្គលអនក្រពមសរពៀងោន
ទាំងឡាយជា ុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦២) 
 

១៩៥.១៧ បជូាររហ បជូយរត,  ពុរទធ យទ ិវ សាវរក; 
 បបញចសមតិកករនត,  តិណ្ណរសាកបរទិទរវ។  

ោលបុគ្គលបូជាដល់បូជារ បុគ្គលគឹ្រពោះពុទធ ឬសាវក័្រប ់រពោះពុទធ 
មដលក្នលងផុត្បបញ្ច ធម៌ មដលក្នលងផុត្ស ចក្ដីសសាក្និងខសឹក្ខសួល។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦២) 
 

១៩៦.១៨ រត តទិរស បជូយរត,  និពពុ រត អកុរតភរយ; 
ន សកាក  បុញាំ  សង្កខ តុំ,  ឥរមតតមបិ រកនចិ។ 

ោលបូជាដល់បូជារ បុគ្គលទាំងស ោះ មដលរបក្បសដាយតាទិ-
គុ្ណ សោក្មិនមានភ័យអាំពីទី   ូមបីនិោវ នសៅស ើយ បុគ្គល មួយ 
មិនអាចរាប់បុណយថ្ល បុណយសនោះមានរបមាណប ុសណណោះ ានស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦២) 
ចប់ពុទធវគ្គ ។ 

 

១៥. សុខវគគ 
១៩៧. ១ សុសុខំ វត ជីវម,   រវររិនសុ អរវររិនា; 

រវររិនសុ មនុរសសសុ,  វហិរាម អរវររិនា។ 

សយើងជាអនក្មិនមានសពៀរ រ ់សៅជា ុខពិត្ ក្នុងពួក្មនុ សមាន
សពៀរ ោលពួក្មនុ សមានសពៀរ សយើងជាអនក្មិនមានសពៀរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣) 
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១៩៨.២ សុសុខំ វត ជីវម,   អាតុររសុ អនាតុរា; 
អាតុររសុ មនុរសសសុ,  វហិរាម អនាតុរា។ 

សយើងជាអនក្មិនមានស ចក្ដីសៅដ រក្ហាយ(សដាយកិ្សល )រ ់សៅជា
 ុខពិត្ ក្នុងពួក្មនុ សមានស ចក្ដីសៅដ រក្ហាយ ោលពួក្មនុ សមាន
ស ចក្ដីសៅដ រក្ហាយ សយើងជាអនក្មិនមានស ចក្ដីសៅដ រក្ហាយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣) 
 

១៩៩.៣ សុសុខំ វត ជីវម,   ឧសសុរកសុ អនុសសុកា; 
ឧសសុរកសុ មនរសសសុ,  វហិរាម អនុសសុកា។ 

សយើងជាអនក្មិនមានស ចក្ដីខវល់ខ្ជវ យក្នុងោរម វងរក្ រ ់សៅជា
 ុខពិត្ ក្នុងពួក្មនុ សមានស ចក្ដីខវល់ខ្ជវ យ ោលពួក្មនុ សមានស ចក្ដី
ខវល់ខ្ជវ យ សយើងជាអនក្មិនមានស ចក្ដីខវល់ខ្ជវ យ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣) 
 

២០០.៤ សុសុខំ វត ជីវម,   រយសរនាធ នតថិ កិញចនំ; 
បីតិភកាខ  ភវសិាម,  រទវ អាភសសរា យថា។ 

សយើងមិនមានក្ងវល់មត្ងរ ់សៅជា ុខពិត្(សរោោះ)សយើងមានបីតិ្ជា
អាហារ ដូចពួក្សទវតាជាន់អាភ សរៈ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣) 
 

២០១.៥ ជយ ំរវរ ំបសវត,ិ   ទុកខំ  រសត ិបរាជិរត; 
ឧបសរនាត  សុខំ រសត,ិ  ហិតវ  ជយបរាជយ។ំ 

បុគ្គលអនក្ឈនោះមត្ងរងសៅសពៀរ បុគ្គលអនក្ចាញ់មត្ងសដក្ជាទុក្ខ 
ចាំមណក្បុគ្គលលោះបង់ោរឈនោះ នឹងោរចាញ់ស ើយ ជាអនក្ ងប់រមាង ប់ សទើប
សដក្ជា ុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣) 
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២០២.៦ នតថិ រាគសរមា អគគ,ិ  នតថិ រទ្ទសសរមា កលិ; 
នតថិ ខនធសមា ទុកាខ ,  នតថិ សនតបិរ ំសុខំ។ 

សភលើងស មើសដាយរាគ្ៈមិនមាន សទ ក្ាំ ុ ស មើសដាយសទ ៈមិនមាន 
ទុក្ខទាំងឡាយស មើសដាយខនធមិនមាន  ុខសរៅពីស ចក្ដី ងប់មិនមាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣) 
 

២០៣.៧ ជិឃចាឆ បរមា ររាគា,  សង្កករា បរមា ទុខា; 
ឯតំ ញតវ  យថាភតូំ,  និពាព នំ បរមំ សុខំ។ 

ស ចក្ដីសស្ ក្លល នជាសរាគ្ោ ងទរក្មលង  ង្ងខ រទាំងឡាយជាទុក្ខ
ោ ងទរក្មលង (អនក្រាជញ) ដឹងចា ់ស ចក្ដីន៎ុោះ តាមពិត្ស ើយ (រមមងសធវើ
ឲយចា ់) នូវរពោះរពោះនិោវ នជា ុខោ ងទរក្មលង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៤) 
 

២០៤.៨ អាររាគយបរមា ោភា,  សនតុដឋិបរមំ ធន;ំ 
វសិាសបរមា ញាតី ,  និពាព នំ បរមំ សុខំ។ 

ោភមានោរមិនមានសរាគ្ជាោ ងទរក្មលង រទពយមានស ចក្ដី
 ស ដ  ជាោ ងទរក្មលង ញាតិ្មានស ចក្ដី និទធសាន លជាោ ងទរក្មលង 
រពោះរពោះនិោវ នជា ុខោ ងទរក្មលង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៤) 
 

២០៥.៩ បវរិវករសំ បិតវ ,   រសំ ឧបសមសស ច; 
និទទររា រហាតិ និបោរបា,  ធមមបីតិរសំ បិវ។ំ 

ភិក្ខុផឹក្រ ់វសិវក្ផង រ រពោះរពោះនិោវ នផង ជាទីរមាង ប់កិ្សល ផង 
ផឹក្រ បីតិ្មដលសក្ើត្អាំពីធម៌ផង សទើបជាអនក្មិនមានស ចក្ដីរក្វល់រក្វាយ 
មិនមានស ចក្ដីសៅ មងស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៤) 
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២០៦.១០ សាធុ ទសសនមរយិានំ,  សននិវរសា សទ្ទ សុរខា; 
អទសសរនន ពាោនំ,  និចចរមវ សុខី សិយា។ 

ោរចួបរបទោះរពោះអរយិបុគ្គលទាំងឡាយជាោរលអ ោរសៅរមួជាមួយ
រពោះអរយិបុគ្គលទាំងឡាយ ជាស តុ្ឲយសក្ើត្ស ចក្ដី ុខ ពវោល បុគ្គល
គ្បបីមានស ចក្ដី ុខអ ់ោលជានិចចាន សរោោះមិនចួបរបទោះបុគ្គលោល
ទាំងឡាយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៤) 
 

២០៧. ១១ ពាលសងគតចារ ីហិ,  ទីឃមទ្ទធ ន រសាចត;ិ 
ទុរកាខ  ពារលហិ សំវរសា, អមិរតតរនវ សពពទ្ទ; 
ធីររា ច សុខសំវរសា,  ញាតីនំវ សមាគរមា។ 

បុគ្គលអនក្របរពឹត្ត មគ្ប់សដាយជនោល រមមងសសាក្សាដ យអ ់
ោលយូរអមងវង ោរសៅរមួជាមួយនឹងជនោល រមមងជាទុក្ខទរក្មលង ដូច
ោរសៅរមួជាមួយ រត្ូវ ចាំមណក្ខ្ជងោរសៅរមួនឹងធីរជនរមមងជា ុខ ដូច
ោរចួបជុាំទនញាតិ្ទាំងឡាយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៤-៦៥) 
 

២០៨.១២  តសាម  ហិ ធីរញច  បញាញច  ពហុសសុតញច ,  
   រធារយាសលំី វតវនតមរយិ;ំ 
   តំ តទសំិ សបបុរសំិ សុរមធ,ំ  
   ភរជថ នកខតតបថំវ ចនទិមា ។ 

សរោោះស តុ្ស ោះឯង បុគ្គលគួ្រស ពគ្ប់ បបុរ ជាអនក្មាាំមួនផង 
មានបញ្ញា ផង មានស ចក្ដីសចោះដឹងសរចើនផង មានកិ្រោិ ាំសៅនូវធុរៈជា
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របរក្តី្ផង មាន ីលវត័្នឹងធុត្ងគវត្តផង ជាអនក្ឆ្ងង យចាក្កិ្សល ផង មាន
បញ្ញា លអផង រាដក្ដូសចាន ោះ ៗ ឲយដូចរពោះចនទគ្ប់នូវផលូវនក្ខត្តឫក្ស។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៥) 
ចប់ ុខវគ្គ។ 

 

១៦. បយិវគគ  
២០៩.១ អរយារគ យុញជមតត នំ,  រយាគសមិញច  អរយាជយ;ំ 

អតថំ ហិតវ  បិយគាគ ហី,  បិរហតតត នុរយាគិនំ។ 

បុគ្គលោលរបក្បខលួនទុក្ក្នុងអាំសពើមដលមិនគួ្ររបក្ប មិនរបក្បខលួន
ក្នុងអាំសពើមដលគួ្ររបក្ប  លោះបង់របសោជន៍សចញស ើយ ោន់យក្តាមោប់
ចិត្ត រមមងស្ ឡាញ់ បុគ្គលអនក្របក្បតាមខលួន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៥) 
 

២១០.២ មា បិរយហិ សមាគញឆិ ,  អបបរិយហិ កុទ្ទចនំ; 
បិយានំ អទសសនំ ទុកខំ ,  អបបយិានញច  ទសសន។ំ 

កុ្ាំគ្ប់រក្ ត្វនិង ង្ងខ រទាំងឡាយមដលជាទីស្ ឡាញ់ នឹងមិនជាទី
ស្ ឡាញ់ក្នុងោល  ៗ ស ើយ សរោោះថ្លោរមិនចួបរប ពវ ត្វនិង
 ង្ងខ រជាទីស្ ឡាញ់ក្ដី ោរចួបរប ពវ ត្វនិង ង្ងខ រមិនជាទីស្ ឡាញ់ក្ដី 
ជាស តុ្ ាំមក្នូវទុក្ខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៥) 
 

២១១.៣ តសាម  បិយ ំន កយិរាថ,  បិយាបារយា ហិ បាបរកា; 
គនាថ  រតសំ ន វជិជនត,ិ  រយសំ នតថ ិបិយាបបយិ។ំ 

សរោោះស តុ្ស ោះ បុគ្គលមិនគួ្រសធវើ ត្វនិង ង្ងខ រឲយជាទីស្ ឡាញ់ 
សរោោះោររោត់្រោ ចាក្ ត្វនិង ង្ងខ រជាទីស្ ឡាញ់ជា ភ្ញពអារក្ក់្ 
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ោរស្ ឡាញ់និងោរ អប់ មិនមានដល់ពួក្ជន  កិ្សល សរគ្ឿងចាក់្
ស្ ោះទាំងឡាយ មត្ងមិនមានដល់ពួក្ជនស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦) 
 

២១២.៤ បិយរត ជាយត ីរសារកា, បិយរត ជាយត ីភយ;ំ 
បិយរត វបិបមុតតសស,  នតថិ រសារកា កុរត ភយ។ំ 

ស ចក្ដីសសាក្សក្ើត្អាំពីស ចក្ដីស្ ឡាញ់ ភ័យសក្ើត្អាំពីស ចក្ដី
ស្ ឡាញ់ ោលសបើរចួស្  ោះចាក្ ស ចក្ដីស្ ឡាញ់ស ើយ ស ចក្ដីសសាក្ក៏្
មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពី ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦) 
 

២១៣.៥ របមរត ជាយត ីរសារកា, របមរត ជាយត ីភយ;ំ 
របមរត វបិបមុតតសស,  នតថិ រសារកា កុរត ភយ។ំ 

ស ចក្ដីសសាក្សក្ើត្អាំពីស ចក្ដីស្ ឡាញ់ ភ័យសក្ើត្អាំពីស ចក្ដី
ស្ ឡាញ់ ោលសបើរចួស្  ោះចាក្ស ចក្ដីស្ ឡាញ់ស ើយ ស ចក្ដីសសាក្ក៏្
មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពី ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦) 
 

២១៤.៦ រតិយា ជាយតី រសារកា, រតយិា ជាយតី ភយ;ំ 
រតិយា វបិបមុតតសស,  នតថិ រសារកា កុរត ភយ។ំ 

ស ចក្ដីសសាក្សក្ើត្អាំពីត្សរមក្ ភ័យសក្ើត្អាំពីត្សរមក្ ោលសបើរចួ
ស្  ោះចាក្ត្សរមក្ស ើយ ស ចក្ដីសសាក្ក៏្មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពី
 ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦) 
 

២១៥.៧ កាមរត ជាយត ីរសារកា, កាមរត ជាយត ីភយ;ំ 
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កាមរត វបិបមុតតសស,  នតថិ រសារកា កុរត ភយ។ំ 

ស ចក្ដីសសាក្សក្ើត្អាំពីោម ភ័យសក្ើត្អាំពីោម ោលសបើរចួស្  ោះ
ចាក្ោមស ើយ ស ចក្ដីសសាក្ ក៏្មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពី ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦) 
 

២១៦.៨ តណ្ហា យ ជាយត ីរសារកា, តណ្ហា យ ជាយត ីភយ;ំ 
តណ្ហា យ វបិបមុតតសស,  នតថិ រសារកា កុរត ភយ។ំ 

ស ចក្ដីសសាក្សក្ើត្អាំពីត្ ា  ភ័យសក្ើត្អាំពីត្ ា  ោលសបើរចួស្  ោះ
ចាក្ត្ ា ស ើយ ស ចក្ដីសសាក្ក៏្មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពី ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦) 
 

២១៧.៩ សីលទសសនសមបនន ំ,  ធមមដឋំ សចចរវទិន;ំ 
អតតរនា កមម កុពាព ន,ំ  តញជ រនាកុរុរត បយិ។ំ 

ជនមត្ងសធវើបុគ្គលមដលបរបូិណ៌ សដាយ ីលនិងោរសលើញរត្ូវ ឋិត្
សៅក្នុងធម៌ សោល ចចធម៌ ជារបរក្តី្ សធវើក្មមជារប ់ខលួនស ោះឲយជាទី 
ស្ ឡាញ់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៧) 
 

២១៨.១០ ឆនទជារត អនកាខ រត,  មនសា ច ផុរឋា សិយា; 
ការមសុ ច អបបដិពទធចិរតត , ឧទធំរសារតតិ វុចចតិ។ 

បុគ្គលអនក្មានស ចក្ដីរាថ្លន ចាំសោោះរពោះរពោះនិោវ ន មដលសគ្និោយ
រាប់ោន មិនានផង ជាអនក្មានមគ្គចិត្តនិងផលចិត្តប ោះោល់ស ើយផង មាន
ចិត្តមិនរបតិ្ព័នធក្នុងោមផង ត្ថ្លគ្ត្សៅថ្លជាអនក្មានមខសមគ្គរបរពឹត្តសៅ
ក្នុងខ្ជងសលើ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៧) 
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២១៩.១១ ចិរបបវសិ ំបុរសំិ,   ទរូរត រសាតថិមាគតំ; 
ញាតិមិតត  សុហជាជ  ច,  អភិននទនត ិអាគតំ។ 

ពួក្ញាតិ្ក្ដី មិរត្ក្ដី  មាល ញ់ក្ដី រមមងសរត្ក្អរនឹងបុរ មដលលល ត្ោន  
អ ់ោលយូរមក្អាំពីចមាង យសដាយ ួ ដី មក្ដល់ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៧) 
 

២២០.១២ តរថវ កតបុញាមប,ិ  អសាម  រោកា បរ ំគតំ; 
បុញ្ញា និ បដិគណ្ា នត,ិ  បិយ ំញាតីវ អាគត។ំ 

ោ ង មិញ បុណយទាំងឡាយមត្ងទទួលបុគ្គលមដលានសធវើ
បុណយ ចយុត្អាំពីមនុ សសនោះ សៅោន់សោក្ខ្ជងមុខ ដូចញាតិ្ទាំងឡាយ 
ទទួលបុរ ជាទីស្ ឡាញ់សទើបមក្ដល់ ដូសចាន ោះឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៧) 
ចប់បិយវគ្គ។ 

 

១៧. រកាធវគគ 
២២១.១  រកាធ ំជរហ វបិបជរហយយ មានំ,   
   សំរយាជនំ សពពមតិកករមយយ; 

តនាន មរបូសម ិមសជជមាន,ំ     
 អកិញចន ំនានុបតនត ិទុកាខ ។ 

បុគ្គលគួ្រលោះបង់ស ចក្ដីសរោធសចញ  គួ្រលោះបង់មានោះសចញ  គួ្រ
ក្នលង សញ្ញា ជនធម៌ទាំងអ ់សចាលសចញ ទុក្ខទាំងឡាយមត្ងមិនជាប់តាម
បុគ្គល មដលមិនជាំោក់្ក្នុង មនិងរបូ មិនមានកិ្សល  សរគ្ឿងក្ងវល់ស ោះ
ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៧-៦៨) 
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២២២.២ រយា រវ ឧបបតិតំ រកាធំ,  រថំ ភនតំវ ធាររយ ; 
តមហំ សារថិ ំរពូមិ,  រសមិគាគ រហា ឥតររា ជរនា។ 

បុគ្គល លត់្ស ចក្ដីសរោធ មដលសក្ើត្ស ើងស ើយ ដូចសារថីទប់
រថមដលក្ាំពុងសលឿនាន ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះថ្លសារថី ជនសរៅពីសនោះ 
រោន់មត្ជាអនក្ោន់មខសបរ(មិនមមនសារថីស ើយ) ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៨) 
 

២២៣.៣ អរកាក រធន ជិរន រកាធំ,  អសាធុំ សាធុនា ជិរន; 
ជិរន កទរយិ ំទ្ទរនន,  សរចចនាលិកវទនិំ។ 

បុគ្គលគ្បបីផ្ចច ញ់មនុ សសរោធ សដាយស ចក្ដីមិនសរោធ គ្បបីផ្ចច ញ់
មនុ សអ បបុរ សដាយ  បបុរ  គ្បបីផ្ចច ញ់មនុ សក្ាំ ញ់សដាយោរឲយ 
គ្បបីផ្ចច ញ់មនុ សនិោយមិនពិត្ សដាយោក្យពិត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៨) 
 

២២៤.៤ សចចំ ភរណ្ ន កុរជឈយយ, ទជាជ  អបបមប ិយាចិរត; 
ឯរតហិ តហិី ឋារនហិ,  គរចឆ រទវន សនតិរក។ 

បុគ្គលគួ្រសោលោក្យពិត្១ មិនគួ្រសរោធ១ ោលសគ្ ូមវត្ថុ ូមបី
មានតិ្ច ក៏្គួ្រឲយតាមតិ្ច១ បុគ្គលគ្បបីសៅសក្ើត្ក្នុង ាំ ក់្សទវតា
ទាំងឡាយានសដាយស តុ្ទាំង៣សនោះឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៨) 
 

២២៥.៥ អហិសំកា រយ មុនរយា, និចចំ ការយន សំវុត; 
រត យនត ិអចចុតំ ឋាន,ំ  យតថ គនាតវ  ន រសាចររ។ 

ជនទាំងឡាយ ជាអនក្រាជញ មិនសបៀត្សបៀន ត្វដទទ  រងួម
ស ើយសដាយោយទវ រជាសដើម ជានិចច ជនទាំងឡាយស ោះ រមមងសៅោន់
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សាថ នដ៏មិនមរបរបួល ជាសាថ នមដលសគ្សៅដល់ស ើយ មត្ងមិនសសាក្ 
សាដ យ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៨) 
 

២២៦.៦ សទ្ទ ជាគរមានានំ,  អរហារតត នុសិកខិ ន;ំ 
និពាព នំ អធិមុតត ន,ំ   អតថំ គចឆនតិ អាសវ។ 

ោមា វៈទាំងឡាយរប ់មនុ ស អនក្ភ្ញញ ក់្រឭក្ ពវោល ជាអនក្
 ិក្ាទរត្ ិោខ  ទាំងទថងទាំងយប់ មានចិត្តចុោះ  ប់ោន់រពោះនិោវ ន មត្ងដល់
នូវោរតាាំងសៅមិនានស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៩) 
 

២២៧.៧ របារាណ្រមតំ អតុល,  រនតំ អជជតនាមិវ; 
និនទនតិ តុណ្ាិ មាសនីំ,  និនទនតិ ពហុភាណិ្នំ; 
មិតភាណិ្មប ិនិនទនត,ិ  នតថិ រោរក អនិនទិរត។ 

មាន លអតុ្លៈោរតិ្ោះសដៀលនឹងោរ រស ើរសនោះជារប ់បូរាណ ោរ
តិ្ោះសដៀលនិងោរ រស ើរសនោះ មិនមមនសទើបនឹងសក្ើត្ស ើយក្នុងទថងសនោះសទ
(សរោោះថ្ល)ជនទាំងឡាយមត្ងនិ ទ បុគ្គលអនក្អងគុយស ងៀមក៏្មាន និ ទ បុគ្គល
អនក្និោយសរចើនក៏្មាន ន ទ បុគ្គលអនក្និោយលមមរបមាណក៏្មាន 
(បុគ្គល ៗក៏្សដាយ) ក្នុងសោក្ មដលមិនរត្ូវសគ្និ ទ ោម នស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៩) 
 

២២៨.៨ ន ចាហុ ន ច ភវសិសតិ,  ន រចតរហិ វជិជត;ិ 
ឯកនតំ ននិទិរត របារសា,  ឯកនតំ វ បសំសិរត។ 

បុគ្គលមដលរត្ូវសគ្និ ទ មត្មយ ង ឬរត្ូវសគ្ រស ើរមត្មយ ងមិន
មមនមានមក្ស ើយមត្ក្នុងអតី្ត្សទ នឹងមានសៅក្នុងអ គ្ត្ក៏្សទ មានមត្ក្នុង
បចចុបបននសនោះក៏្សទ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៩) 
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២២៩.៩ យរញច  វញិាូ  បសំសនត,ិ  អនុវចិច សុរវ សុរវ; 
អចឆិទទវុតតិ ំរមធាវ ិ ំ,   បញ្ញា សីលសមាហិតំ។ 

អនក្រាជញទាំងឡាយ សងកត្សមើលរាល់ៗទថង ស ើយ រស ើរបុគ្គល
  មដលជាអនក្របរពឹត្តមិនដាច់ មានរាជាញ មានចិត្តដមកល់ខ្ជជ ប់ក្នុងបញ្ញា
និង ីល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៩) 
 

២៣០.១០ រនកខំ ជរមាព នទរសសវ, រកា តំ ននិទិតុមរហតិ; 
រទវបិ ន ំបសំសនត,ិ  រពហមុនាប ិបសំសិរត។ 

អនក្ គួ្រនឹងនិ ទ បុគ្គល មដលដូចជាសឆ្ងដ រទនមា ជសមាព នទស ោះ
ាន  ូមបីសទវតានិងមនុ ស ទាំងឡាយក៏្ រស ើរបុគ្គលស ោះ ទាំងរព មក៏្
 រស ើរដូចោន ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៩) 
 

២៣១.១១ កាយបបរកាបំ ររកខយយ, ការយន សំវុរត សិយា; 
កាយទុចចរតិំ ហិតវ ,  ការយន សុចរតិំ ចររ។ 

បុគ្គលគ្បបីរក្ានូវោរចសរមើនោយ គ្បបី រងួមោយ គ្បបីលោះបង់
ោយទុចចរតិ្ គ្បបីរបរពឹត្តោយ ុចរតិ្ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧០) 
 

២៣២.១២ វចីបរកាបំ ររកខយយ,  វចាយ សំវុរត សយិា; 
វចីទុចចរតិំ ហិតវ ,   វចាយ សុចរតិំ ចររ។ 

បុគ្គលគ្បបីរក្ានូវោរចសរមើនវាចា គ្បបី រងួមវាចា គ្បបីលោះបង់វចី-
ទុចចរតិ្ គ្បបីរបរពឹត្តវចី ុចរតិ្ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧០) 
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២៣៣. ១៣ មរនាបរកាបំ ររកខយយ,  មនសា សំវុរត សយិា; 
មរនាទុចចរតិំ ហិតវ ,  មនសា សុចរតិំ ចររ។ 

គ្បបីរក្ានូវោរក្សរមើនចិត្ដ គ្បបី រងួមចិត្ដ គ្បបីលោះបង់មស ទុចចរតិ្ 
គ្បបីរបរពឹត្តមស  ុចរតិ្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧០) 
 

២៣៤.១៤ ការយន សំវុត ធរីា,  អរថា វចាយ សំវុត; 
មនសា សំវុត ធរីា,  រត រវ សុបរសំិវុត។ 

អនក្រាជញទាំងឡាយាន រងួមោយ  រងួមវាចា អនក្រាជញ
ទាំងឡាយាន រងួមចិត្តស ើយ សោក្ទាំងស ោះឯង ស ម្ ោះថ្ល រងួម
ស ើយសដាយរបទព។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧០) 
ចប់សោធវគ្គ។ 

 

១៨. មលវគគ 
២៣៥. ១  បណ្ឌុ បោរសាវ ទ្ទនិស,ិ    
   យមបុរសិាបិ ច រត ឧបដឋតិ; 

ឧរយាគមុរខ ច តដិឋស,ិ     
 បារថយយមប ិច រត ន វជិជតិ។ 

ឥ ូវសនោះខលួនអនក្ដូច លឹក្សឈើទុាំស ើយ ទាំងពួក្បុរ រប ់យមរាជ
រាក្ដដល់អនក្ស ើយ ខលួនអនក្តាាំងសៅក្នុងមាត់្ស ចក្ដីវ ិ   ូមបីស បៀង
គឺ្កុ្ លរប ់អនក្ក៏្មិនទន់មានស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧០) 
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២៣៦.២ រសា កររាហិ ទីបមតតរនា, ខិបប ំវយម បណ្ឌិ រត ភវ; 
និទធនតមរោ អនងគរណ្ហ,    ទិពព ំអរយិភមូិរមហិសិ ។ 

អនក្ចូរសធវើកុ្ លជាទីពឹង រមាប់ខលួនសៅ ចូរពយោមឲយឆ្ងប់សៅ ចូរ
ជាអនក្រាជញសៅ សបើអនក្សធវើោ ងសនោះស ើយ នឹងសៅជាអនក្ក្ាំចាត់្បង់មនទិល
ានមិនមានទីទូលគឺ្កិ្សល នឹងដល់នូវភូមិរប ់រពោះអរយិៈដូចជាទិពវ 
ាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧១) 
 

២៣៧. ៣  ឧបនីតវរយា ច ទ្ទនិស,ិ     
   សមបយារតសិ យមសស សនដកំិ; 

វរសាបិ ច រត នតថ ិអនតរា,   
 បារថយយមប ិច រត ន វជិជតិ។ 

ឥ ូវសនោះ ខលួនអនក្រតូ្វជរាចូលដល់ស ើយ ជាអនក្សរៀបដាំសណើ រសៅោន់
 ាំ ក់្យមរាជ មួយសទៀត្ ទី ាំចក្ក្នុងចស ល ោះ មិនមានដល់អនក្សទ  ូមបី
ស បៀងក៏្មិនមានដល់អនក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧១) 
 

២៣៨.៤ រសា កររាហិ ទីបមតតរនា, ខិបប ំវយម បណ្ឌិ រត ភវ; 
និទធនតមរោ អនងគរណ្ហ,   ន បុន ជាតិជរ ំឧរបហិសិ។ 

អនក្ចូរសធវើទីពឹង រមាប់ខលួនសៅ ចូរពយោមឲយឆ្ងប់សៅ ចូរជាអនក្
រាជញសៅ សបើអនក្សធវើោ ងសនោះស ើយ នឹងសៅជាអនក្ក្ាំចាត់្បង់មនទិលាន មិន
មានទីទួលគឺ្កិ្សល នឹងានរត្ូវចូលសៅ ោន់ជាតិ្ ជរា ពយធិ មរណៈ
សទៀត្ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧១) 
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២៣៩.៥ អនុបុរពពន រមធាវ,ី  រថាកំ រថាកំ ខរណ្ ខរណ្; 
កមាម ររា រជតរសសវ,  និទធរម មលមតតរនា។ 

អនក្មានរាជាញ  គួ្រក្ាំាត់្បង់មនទិលរប ់ខលួនបនដិចមដងៗ រាល់ៗខ
ណៈសដាយលាំដាប់ ដូចជាងមា  ជរមោះ នឹមឬមរចោះរប ់មា ដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧១) 
 

២៤០.៦ អយសាវ មលំ សមុដឋិតំ, តទុដាឋ យ តរមវ ខាទតិ; 
ឯវ ំអតិរធានចារនិ,ំ សានិ កមាម និ នយនតិ ទុគគតិ។ំ 

មរចោះសក្ើត្អាំពីមដក្ លុោះសក្ើត្អាំពីមដក្ស ោះស ើយ មត្ង ីុមដក្ស ោះវញិ 
ោ ង មិញ ក្មមទាំង ឡាយរប ់ខលួនមត្ង ាំបុគ្គលអនក្របរពឹត្ត ក្នលង
បញ្ញា ជាសរគ្ឿងជរមោះចិត្ត ឲយសៅោន់ទុគ្គតិ្ ក៏្ោ ងស ោះឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២) 
 

២៤១.៧ អសជាយមោ មនាត ,  អនុដាឋ នមោ ឃរា; 
មលំ វណ្ណសស រកាសជជ,ំ  បមារទ្ទ រកខ រត មលំ។ 

មនដទាំងឡាយមានោរមិនសាវ ធយយន៍ជាមនទិល ផទោះទាំងឡាយមាន
ោរមិនមថទាំជាមនទិល ស ចក្ដីខជិលជាមនទិលរប ់ពណ៌ មបុរ ស ចក្ដី
របមាទជាមនទិលរប ់បុគ្គលអនក្រក្ា។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២) 
 

២៤២.៨ មលិតថិយា ទុចចរតិ,ំ   មរចឆរ ំទទរត មលំ; 
មោ រវ បាបកា ធមាម ,  អសមិ ំរោរក បរមា ិច។ 

ោររបរពឹត្តអារក្ក់្ជាមនទិលរប ់ស្ដ ដី ស ចក្ដីក្ាំ ញ់ជារប ់អនក្
ឲយ ធម៌អារក្ក់្ជាមនទិល ក្នុងសោក្សនោះនិងសោក្ខ្ជមុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២) 
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២៤៣.៩ តរត មោ មលតរ,ំ  អវជិាជ  បរម ំមលំ; 
ឯតំ មលំ បហនាតវ ន,  និមមោ រហាថ ភកិខ រវ។ 

ធមមជាតិ្ជាមនទិលដ៏សលើ លុបជាងមនទិលទាំងស ោះ គឺ្អវជិាជ ជា
មនទិលដ៏ទរក្មលង មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ចូរលោះមនទិលទាំងសនោះសចញ ចូរកុ្ាំជា
អនក្មានមនទិលស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២) 
 

២៤៤.១០ សុជីវ ំអហិររិកន,   កាកសរូរន ធំសនិា; 
បកខនទិនា បគរពភន,  សំកិលិរដឋន ជីវតិំ។ 

បុគ្គលអនក្មិនមានស ចក្ដីសអៀនខ្ជម   សក្លៀវោល ដូច ត្វមក្អក្ ក្ាំចាត់្
បង់គុ្ណរប ់អនក្ដទទ ជាអនក្ ល្ នោន ជាអនក្សលនើ លនងជាមនុ ស
សៅ មង រ ់ងសៅសដាយង្ងយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២) 
 

២៤៥.១១ ហិរមីត ច ទុជជី វ,ំ និចចំ  សុចិគរវសិនា; 
អលីរននាបបគរពភន,  សុទ្ទធ ជីរវន បសសត។ 

ចាំមណក្បុគ្គលអនក្មានស ចក្ដីសអៀនខ្ជម   ម វងរក្អាំសពើសាអ ត្ជានិចច 
មិនសលោះសោោះមិនសលនើ  លនង រ ់សៅសដាយក្មមដ៏បរ ុិទធ អនក្សលើញរត្ូវ 
រ ់សៅសដាយលាំាក្។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២) 
 

២៤៦.១២ រយា បាណ្មតិបារតតិ,  មុសាវទញច  ភាសតិ; 
រោរក អទិននមាទយិត,ិ  បរទ្ទរញច  គចឆតិ។ 

ជន  ាំោប់ ត្វផង និោយោក្យកុ្ ក្ផង ោន់យក្វត្ថុមដល
សគ្មិនានឲយក្នុងសោក្ផង ស ពរបពនធរប ់អនក្ដទទផង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣) 
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២៤៧.១៣ សុរារមរយបានញច ,  រយា នររា អនុយុញជតិ; 
ឥរធវរមរសា រោកសមិ,ំ  មលំូ ខណ្តិ អតតរនា។ 

ជន ផឹក្ទឹក្ ុរានិងសមរយ័ផង ជនស ោះឯងស ម្ ោះថ្ល ោ ់
រ ាំសលើងឫ គ្ល់រប ់ខលួន ក្នុងសោក្សនោះ សដាយពិត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣) 
 

២៤៨.១៤ ឯវ ំរភា បុរសិ ជានាហិ,  បាបធមាម  អសញាត; 
មា នំ រោរភា អធរមាម  ច, ចិរ ំទុកាខ យ រនធយុ។ំ 

មាន លបុរ ដ៏ចសរមើន អនក្ចូរដឹងោ ងសនោះថ្ល ជនទាំងឡាយមានធម៌
ដ៏ោមក្ រមមងមិនជាអនក្ រងួមដូសចនោះ សោភៈនិង ភ្ញពមិនមានធម៌គឺ្
សទ ៈ ចូរកុ្ាំសបៀត្សបៀនអនក្ឲយានស ចក្ដីទុក្ខអ ់ោលយូរស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣) 
 

២៤៩.១៥ ទទ្ទតិ រវ យថាសទធ,ំ  យថាបសាទនំ ជរនា; 
តតថ រយា មង ករុត រហាតិ , បររសំ បានរភាជរន; 
ន រសា ទវិ វ រតតិ ំវ,  សមាធឹ អធិគចឆតិ។ 

ជនរមមងឲយតាម ទធ  តាមស ចក្ដីរជោះថ្លល  បុគ្គល ជាអនក្សអៀន
ខ្ជម  ក្នុងទឹក្និងសភ្ញជន រប ់ជនទាំងឡាយដទទ ជនស ោះ រមមងមិនាន
 មាធិចិត្ត ក្នុងសវោទថង ឬក្នុងសវោយប់ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣) 
 

២៥០.១៦ យសស រចតំ សមុចឆនិនំ,  មលូឃចឆ ំសមហូតំ; 
ស រវ ទិវ វ រតតិ ំវ,   សមាធឹ អធិគចឆតិ។ 
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លុោះមត្ស ចក្ដីសអៀនខ្ជម  ស ោះ បុគ្គល  ានផ្ចដ ច់ផដិលដក្ស ើង 
សធវើឲយមានឫ គ្ល់ដាច់ស ើយ បុគ្គលស ោះឯង សទើបាន មាធិចិត្តក្នុង
សវោទថងឬក្នុងសវោយប់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣) 
 

២៥១.១៧ នតថិ រាគសរមា អគគ,ិ  នតថិ រទ្ទសសរមា គរហា; 
នតថិ រមាហសមំ ជាលំ,  នតថិ តណ្ហា សមា នទី។ 

សភលើងស មើសដាយរាគ្ៈមិនមាន ោរចាប់ស មើសដាយសទ ៈមិនមាន 
ប ដ ញស មើសដាយសមា ៈមិនមាន  ទឹងស មើសដាយត្ ា មិនមាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣) 
 

២៥២.១៨ សុទសស ំវជជមរញាសំ,  អតតរនា បន ទុទទសំ; 
បររសំ ហិ រសា វជាជ ន,ិ  ឱបុនាត ិយថា ភុសំ; 
អតតរនា បន ឆ្រទត,ិ  កលិវំ កិតវ សរឋា។ 

សទ រប ់ពួក្ជនដទទ សលើញានសដាយង្ងយ ចាំមណក្សទ 
រប ់ខលួន សលើញានសដាយលាំាក្ សរោោះបុគ្គលស ោះ សរាយសទ 
ទាំងឡាយចាំសោោះអនក្ដទទ ដូចបុគ្គលសរាយអង្ងក មដូសចាន ោះ មត្ថ្ល រមមងបិទ
ាាំងសទ រប ់ខលួនទុក្ ដូចរោនបក្សីបិទាាំងអត្តភ្ញពសដាយវត្ថុ រមាប់
បិទាាំង មានមមក្សឈើជាសដើម ដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៤) 
 

២៥៣.១៩ បរវជាជ នុបសសសិស ,  និចចំ ឧជានសញាិ រនា; 
អាសវ តសស វឌឍនត,ិ  អារា រសា អាសវកខយា។ 

ោលបុគ្គលគ្យលល ាំសមើលសទ រប ់អនក្ដទទជារបរក្តី្ មានោរ
ក្ត់្ ាំោល់ស តុ្ក្នុងោរសោលសទ អនក្ដទទ ជារបរក្តី្ អា វៈ
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ទាំងឡាយរប ់បុគ្គលស ោះ មត្ងចសរមើន បុគ្គលស ោះស ម្ ោះថ្ល ឋិត្សៅ
ឆ្ងង យអាំពីធម៌ជាសរគ្ឿងអ ់អា វៈ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៤) 
 

២៥៤.២០ អាការសវ បទំ នតថ,ិ  សមរណ្ហ នតថិ ពាហិររ; 
បបញ្ញច ភិរត បជា,  និបបបញ្ញច  តថាគត។ 

សាន មសជើងក្នុងអាោ មិនមាន  មណៈខ្ជងសរៅមិនមាន ពួក្ ត្វ
សរត្ក្អរស ើយក្នុងធម៌យឹត្យូរ រពោះត្ថ្លគ្ត្ទាំងឡាយមិនមានធម៌ជា
សរគ្ឿងយឹត្យូរស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៤) 
 

២៥៥.២១ អាការសវ បទំ នតថ,ិ  សមរណ្ហ នតថិ ពាហិររ; 
សង្កខ រា សសសត នតថិ,  នតថិ ពុទ្ទធ នមិញជិ តំ។ 

សាន មសជើងក្នុងអាោ មិនមាន សាមណៈខ្ជងសរៅមិនមាន  ង្ងខ រ
ទាំងឡាយជារប ់សទៀងមិនមាន រពោះពុទធទាំងឡាយមិនមាន កិ្សល ជា
សរគ្ឿងញាប់ញ័រសទ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៤) 
ចប់មលវគ្គ។ 

 

១៩. ធមមដឋវគគ 
២៥៦.១ ន រតន រហាតិ ធមមរដាឋ ,  រយនតថំ សាហសា នរយ; 

រយា ច អតថំ អនតថញច ,  ឧរភា និរចឆយយ បណ្ឌិ រត។ 

បុគ្គលោត់្ស ចក្ដីសដាយអារក្ក់្ សដាយសារស តុ្  ស ម្ ោះថ្លជា
អនក្តាាំងសៅក្នុងធម៌ សដាយស តុ្ស ោះ មិនទន់ានសទ លុោះរតាមត្បុគ្គល
  ជាបណឌិ ត្ោត់្ស ចក្ដីទាំងពីរ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៥) 
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២៥៧.២ អសាហរសន ធរមមន,  សរមន នយតី បររ; 
ធមមសស គុរតត  រមធាវ,ី  ធមមរដាឋ តិ បវុចចតិ។ 

គឺ្ស ចក្ដីពិត្ និងស ចក្ដីមិនពិត្ មណ ាំជនទាំងឡាយដទទ សដាយ
មិនអារក្ក់្ សដាយសារធម៌តាម មគួ្រ បុគ្គលស ោះ ស ម្ ោះថ្លជាអនក្មាន
រាជាញ  រក្ាធម៌ សទើបសៅថ្ល អនក្តាាំងសៅក្នុងធម៌។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៥) 
 

២៥៨.៣ ន រតន បណ្ឌិ រត រហាតិ, យាវត ពហុ ភាសត;ិ 
រខមី អរវរ អភរយា,  បណ្ឌិ រតតិ បវុចចតិ។ 

បុគ្គលនិោយសរចើន សដាយស តុ្មានរបមាណប ុ ណ  ស ម្ ោះថ្លជា
បណឌិ ត្ សដាយស តុ្មានរបមាណប ុស ណ ោះ មិនទន់ានសទ លុោះរតាមត្
បុគ្គលមដលមានស ចក្ដីសក្សម មិនមានសពៀរ មានភ័យ សទើបសៅថ្ល បណឌិ ត្
ាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៥) 
 

២៥៩.៤ ន តវត ធមមធររា,  យាវត ពហុ ភាសតិ; 
រយា ច អបបមប ិសុតវ ន,  ធមមំ ការយន បសសតិ; 
ស រវ ធមមធររា រហាតិ,  រយា ធមមំ នបបមជជត។ិ 

បុគ្គលនិោយសរចើន សដាយស តុ្មានរបមាណប ុស ណ ោះ ស ម្ ោះថ្ល
ជាអនក្រទរទង់ធម៌ សដាយស តុ្មានរបមាណប ុស ណ ោះមិនទន់ានសទ លុោះ
រតាមត្បុគ្គល  សាដ ប់ពុទធវចនៈ  ូមបីមានរបមាណតិ្ចស ើយសលើញធម៌
សដាយ មោយគឺ្ចិត្តាន បុគ្គលស ោះ សទើបស ម្ ោះថ្ល ជាអនក្រទរទង់ធម៌ 
បុគ្គល  មិនសមើលង្ងយធម៌ បុគ្គលស ោះឯងស ម្ ោះថ្លជាអនក្រទរទង់ធម៌។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៥) 
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២៦០.៥ ន រតន រថររា រសា រហាតិ , រយនសស បលិតំ សិររា; 
បរបិរកាក  វរយា តសស,  រមាឃជិរណ្ហណ តិ វុចចតិ។ 

បុគ្គលមានក្ាល កូវស ើយ សដាយស តុ្  ស ម្ ោះថ្លជាសថរៈ
សដាយស តុ្ស ោះមិនទន់ានសទ វយ័រប ់បុគ្គលស ោះចា ់រជុលស ើយ 
សៅថ្លចា ់ជាសមាលៈ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦) 
 

២៦១.៦ យមាិ សចចញច  ធរមាម  ច,  អហិសំា សំយរមា ទរមា; 
ស រវ វនតមរោ ធីររា,  រថររាតិ បវុចចតិ។ 

លុោះរតាមត្  ចចៈផង ធម៌ផង ោរមិនសបៀត្សបៀនផង ោរ រងួមផង 
ោរទូ ម នខលួនឯងផង មានក្នុងបុគ្គល  បុគ្គលស ោះឯងជាអនក្មានមនទិល
ខ្ជជ ក់្សចាលស ើយ ជាអនក្មានរាជាញ  សទើបសៅថ្ល សថរៈ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦) 
 

២៦២.៧ ន វកករណ្មរតតន,  វណ្ណរបាកខ រតយ វ; 
សាធុររូបា នររា រហាតិ,  ឥសសុកី មចឆរ ីសរឋា។ 

បុគ្គលមានស ចក្ដីឫ យ មានស ចក្ដីក្ាំ ញ់ ជាអនក្អួត្អាង 
ស ម្ ោះថ្លជាមនុ សលអ សដាយស តុ្រតឹ្មមត្សធវើោរនិោយោក្យលអ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦) 
 

២៦៣.៨ យសស រចតំ សមុចឆនិនំ,  មលូឃចច ំសមហូតំ; 
ស វនតរទ្ទរសា រមធាវ,ី  សាធុររូបាតិ វុចចតិ។ 

លុោះរតាមត្សទ ជាតិ្ មានឫ យជាសដើមសនោះ បុគ្គល ានផ្ចដ ច់
ផដល់ដក្ស ើងសធវើឲយមាន ឫ គ្ល់ដាច់ស ើយ បុគ្គលស ោះជាអនក្មានសទ 
ខ្ជជ ក់្សចាលស ើយ ជាអនក្មានរាជាញ  សទើបថ្លជាមនុ សលអាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦) 
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២៦៤.៩ ន មុណ្ឌ រកន សមរណ្ហ, អពពរត អលកំិ ភណំ្; 
ឥចាឆ រោភសមាបរនាន ,   សមរណ្ហ កំិ ភវសិសតិ។ 

បុគ្គលមិនានស ម្ ោះថ្លជា មណៈសដាយភ្ញពជាអនក្មានក្ាល
រត្សង្ងលសទ បុគ្គលអនក្មិនមាន ីលវត័្និងធុត្ងគវត្ត សោលមត្ោក្យ
ស ោះសឡាោះ របក្បសដាយស ចក្ដីរាថ្លន នឹងសោភៈ ស ម្ ោះថ្លជា មណៈដូច
សមដចាន។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦) 
 

២៦៥.១០ រយា ច សរមតិ បាបាន,ិ  អណំុ្ ថោូនិ សពពរសា; 
សមិតតត  ហិ បាបានំ,  សមរណ្ហតិ បវុចចតិ។ 

លុោះរតាមត្បុគ្គល  រមាង ប់ាបទាំងឡាយ ទាំងតូ្ចទាំងធាំ សដាយ
របោរទាំងពួងាន សទើបសៅថ្ល មណៈ សរោោះាបទាំងឡាយមដល
បុគ្គលស ោះរមាង ប់ានស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦) 
 

២៦៦.១១ ន រតន ភកិខុ  រសា រហាតិ, យាវត ភិកខ រត បររ; 
វសិស ំធមមំ សមាទ្ទយ,  ភិកខុ  រហាតិ ន តវត។ 

បុគ្គល  សដើរ ូមជនទាំងឡាយដទទ សដាយស តុ្រតឹ្ម  
បុគ្គលស ោះ មិនានស ម្ ោះថ្លជាភិក្ខុ សដាយស តុ្រតឹ្មស ោះសទ បុគ្គល
 មាទនធម៌ជាពិ  ស ម្ ោះថ្លជាភិក្ខុ សដាយស តុ្រតឹ្មមត្ោរសដើរ ូម
ប ុស ណ ោះមិនទន់ានសទ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៧) 
 

២៦៧.១២ រយាធ បុញាញច  បាបញច ,  ពារហតវ  រពហមចរយិវ; 
សង្កខ យ រោរក ចរតិ,  ស រវ ភកិខូ តិ វុចចតិ។ 
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លុោះរតាមត្បុគ្គល  ក្នុងសោក្សនោះបនាត់្បុណយនិងាបសចញ
ស ើយ ជាអនក្មានោររបរពឹត្តដ៏របស ើរ រតាច់សៅក្នុងសោក្សដាយស ចក្ដី
សចោះដឹង បុគ្គលស ោះឯង សទើបសៅថ្លជាភិក្ខុ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៧) 
 

២៦៨.១៣ ន រមារនន មុនី រហាតិ,  មឡូាររូបា អវទិទសុ; 
រយា ច តុលំវ បគគយា,  វរមាទ្ទយ បណ្ឌិ រត។ 

បុគ្គលមានស ចក្ដីវសងវងជាធមមតា មិនមានោរសចោះដឹងមិនាន
ស ម្ ោះថ្លជាមុនី សដាយភ្ញពជាអនក្ស ងៀមសទ លុោះរតាមត្បុគ្គល ជា
បណឌិ ត្ោន់យក្ធម៌ដ៏របស ើរ សវៀរចាក្ាបទាំងឡាយ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៧) 
 

២៦៩.១៤ បាបាន ិបរវិរជជតិ,   ស មុន ីរតន រសា មុនិ; 
រយា មុនាតិ ឧរភា រោរក, មុនិ រតន បវុចចតិ។ 

ដូចបុគ្គលោន់ជញ្ជ ីងស ើយថលឹងដូសចាន ោះ បុគ្គលស ោះសទើបស ម្ ោះថ្លជា
មុនី សដាយភ្ញពជាអនក្ស ងៀមស ោះាន បុគ្គល  ដឹងរបសោជន៍ទាំងពីរ 
ក្នុងសោក្បុគ្គលស ោះ សៅថ្លមុនី សដាយស តុ្ស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៧) 
 

២៧០.១៥ ន រតន អររិយា រហាតិ,  រយន បាណ្ហនិ ហិសំត;ិ 
អហិសំា សពពបាណ្ហន,ំ អររិយាតិ បវុចចតិ។ 

បុគ្គលសបៀត្សបៀន ត្វទាំងឡាយ សដាយស តុ្  មិនានស ម្ ោះ
ថ្លជាអរយិៈ សដាយស តុ្ស ោះសទ បុគ្គលមដលត្ថ្លគ្ត្សៅថ្ល អរយិៈសរោោះ
មិនសបៀត្សបៀន ត្វទាំងពួង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៧) 
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២៧១.១៦ ន សីលពពតមរតតន,  ពាហុសរចចន វ បន; 
អថ វ សមាធិោរភន,  វវិតិតសយរនន វ។ 

មាន លភិក្ខុ សបើភិក្ខុមិនទន់ដល់នូវោរអ ់អា វៈសទ កុ្ាំអាលទុក្ចិត្ត
សដាយគុ្ណរតឹ្មមត្ ីលនិងវត្ត ឬសដាយភ្ញពជាអនក្សចោះដឹងសរចើនស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨) 
 

២៧២.១៧ ផុសាមិ រនកខមមសុខ,ំ  អបុថុជជនរសវតិ;ំ 
ភិកខុ  វសិាសមាបាទ,ិ  អបបរតត  អាសវកខយ។ំ 

មួយសទៀត្ សដាយោរាន មាធិ ឬសដាយោរសដក្ក្នុងទីសាង ត់្ ឬក៏្
សដាយគុ្ណមានរបមាណប ុសណណោះថ្ល អាតាម អញ ោល់រត្ូវសនក្ខមម ុខ មដល
បុថុជជនមិនមដលជួបរប ពវ ដូសននោះស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨) 
ចប់ធមមដាវគ្គ។ 

 

២០. មគគវគគ 
២៧៣.១ មគាគ នដឋងគិ រកា រសរដាឋ ,  សចាច នំ ចតុររា បទ្ទ; 

វរិារគា រសរដាឋ  ធមាម នំ,  ទវិបទ្ទនញច  ចកខុ មា។ 

ផលូវមានអងគ៨ របស ើរជាងផលូវទាំងឡាយ បទ៤ គឺ្អរយិ ចចរបស ើរ
ជាង ចចៈទាំងឡាយ វរិាគ្ធម៌របស ើរជាងធម៌ទាំងឡាយ មយ ងសទៀត្ រពោះ
ត្ថ្លគ្ត្មានចក្ខុ របស ើរជាង ត្វសទវាទ ទាំងឡាយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨) 
 

២៧៤.២ ឯរសវ មរគាគ  នតថរញ្ញា ,  ទសសនសស វសុិទធិយា; 
ឯតញាិ  តុរមា បដិបជជថ,  មាររសសតំ បរមាហន។ំ 
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ផលូវសនោះឯង របរពឹត្តសៅសដើមបីស ចក្ដីបរ ុិទធទនទ សនៈ ផលូវដទទមិន
មានសទ សរោោះស តុ្ស ោះ អនក្ទាំងឡាយ ចូរសដើរសៅោន់ផលូវស ោះ ផលូវសនោះជា
ផលូវញុាាំមារឲយវសងវង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨) 
 

២៧៥.៣ ឯតញាិ  តុរមា បដិបនាន ,  ទុកខសសនតំ ករសិសថ; 
អកាខ រត រវ មយា មរគាគ , អញ្ញា យ សលលសនថនំ ។ 

អនក្ទាំងឡាយសដើរសៅោន់ផលូវសនោះស ើយ អាចនឹងសធវើឲយផុត្ទុក្ខាន 
ផលូវសនោះស ើយ មដលត្ថ្លគ្ត្ថ្លជាផលូវក្ាំចាត់្បង់កូ្ន រ រាប់អនក្ 
ទាំងឡាយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨) 
 

២៧៦.៤ តុរមាហិ កិចចមាតបប,ំ  អកាខ តររា តថាគត; 
បដិបនាន  បរមាកខនត,ិ  ្យិរនា មារពនធនា។ 

ស ចក្ដីពយោមញុាាំងកិ្សល ឲយសៅដ  ពវ អនក្ទាំងឡាយគ្បបីសធវើ 
រពោះត្ថ្លគ្ត្ទាំងឡាយរោន់មត្ជាអនក្រាប់ ជនទាំងឡាយមានោរពិនិត្យ 
សបើានសដើរសៅស ើយ នឹងរចួចាក្ចាំណងរប ់មារាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨-៧៩) 
 

២៧៧. ៥ សរពព សង្កខ រា អនចិាច ត,ិ  យទ្ទ បញ្ញា យ បសសតិ; 
អថ និពពនិទតិ ទុរកខ ,  ឯស មរគាគ  វសុិទធិយា។ 

ោល បុគ្គលយល់សលើញ សដាយរាជាញ ថ្ល  ង្ងខ រទាំងពួងមិន
សទៀង ដូសចនោះ ោលស ោះ រមមងសនឿយ យ ក្នុងស ចក្ដីទុក្ខ សនោះជាផលូវទន
ស ចក្ដីបរ ុិទធ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៩) 
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២៧៨. ៦ សរពព សង្កខ រា ទុកាខ តិ,  យទ្ទ បញ្ញា យ បសសតិ; 
អថ និពពនិទតិ ទុរកខ ,  ឯស មរគាគ  វសុិទធិយា។ 

ោល  បុគ្គលយល់សលើញសដាយរាជាញ ថ្ល  ង្ងខ រទាំងពួង ាំមក្
នូវស ចក្ដីទុក្ខដូសចនោះ ោលស ោះ រមមងសនឿយ យ ក្នុងស ចក្ដីទុក្ខ សនោះ
ជាផលូវទនស ចក្ដីបរ ុិទធ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៩) 
 

២៧៩.៧ សរពព ធមាម  អនតត ត,ិ  យទ្ទ បញ្ញា យ បសសតិ; 
អថ និពពនិទតិ ទុរកខ ,  ឯស មរគាគ  វសុិទធិយា។ 

ោល  បុគ្គលយល់សលើញសដាយរាជាញ ថ្ល  ង្ងខ រទាំងពួងមិន
មមនជារប ់ខលួនដូសចនោះ ោលស ោះ រមមងសនឿយ យ ក្នុងស ចក្ដីទុក្ខ 
សនោះជាផលូវទនស ចក្ដីបរ ុិទធ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៩) 
 

២៨០.៨  ឧដាឋ នកាលមាិ អនុដឋហារនា,  
   យុវ ពលី អាលសយិ ំឧរបរត; 
   សំសននសង កបបមរនា កុសីរត,  
   បញ្ញា យ មគគំ អលរសា ន វនិទតិ។ 

បុគ្គលសៅក្ាំសឡាោះមានក្មាល ាំង ទ ់មត្របក្មសដាយស ចក្ដីខជិល
រចអូ  មិនរបឹងមរបង ក្នុងោលមដលគួ្ររបឹងមរបង មានស ចក្ដីរតិ្ោះរោិះក្នុង
ចិត្ត លិចចុោះ ក្នុងអកុ្ លវតិ្ក្កៈ ជាមនុ សខជិល បុគ្គលខជិលស ោះរមមងមិន
ានផលូវបញ្ញា ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៩) 
 

២៨១.៩             វចានុរកខី  មនសា សុសំវុរត,  
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   ការយន ច អកុសលំ ន កយិរា; 
   ឯរត តរយា កមមបរថ វរិសាធរយ,  
   អារាធរយ មគគមិសបិបរវទិតំ។ 

បុគ្គលគ្បបីជាអនក្រក្ាវាចា  រងួមឲយលអ សដាយមិត្ត ទាំងមិនគ្បបីសធវើ
អកុ្ លសដាយោយ បុគ្គលគ្បបីជរមោះក្មមបទទាំង៣ សនោះ នឹងគ្បបីសរត្ត្អរ
ចាំសោោះមគ្គ មដលសោក្អនក្ម វងរក្គុ្ណដ៏លអ  ាំមដងទុក្ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៩) 
 

២៨២.១០ រយាគា រវ ជាយត ីភរូ,ិ  អរយាគា ភរូសិងខរយា; 
ឯតំ រទវធាបថំ ញតវ ,  ភវយ វភិវយ ច; 
តថាតត ន ំនិរវរសយយ,  យថា ភរូ ិបវឌឍតិ។ 

រាជាញ  រមមងសក្ើត្អាំពីោររបក្ប ស ចក្ដីវ ិ រាជាញ  រមមងសក្ើត្អាំពី
ោរមិនរបក្ប អនក្មានរាជាញ ដឹងោររបក្ប និងោរមិនរបក្ប ទាំពីរសនោះថ្ល 
ជាគ្នលងទនស ចក្ដីចសរមើន និងស ចក្ដីវ ិ ស ើយ រាជាញ ចសរមើនស ើយ
សដាយរបោរ  គួ្រដាំក្ល់ខលួនទុក្ សដាយរបោរស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨០) 
 

២៨៣.១១ វនំ ឆិនទថ មា រុកខំ ,   វនរត ជាយតិ ភយ;ំ 
រឆតវ  វនញច  វនថញច ,  និពពនា រហាថ ភកិខ រវ។ 

អនក្ទាំងឡាយចូរោត់្កិ្សល ដូចជាទរពសចញ ចូរក្ាំចាត់្សដើមសឈើ 
សរោោះភ័យសក្ើត្អាំពីកិ្សល  ដូចជាទរព មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ អនក្ទាំងឡាយ 
ចូរោត់្កិ្សល ដូចជាទរពសឈើផង កិ្សល ដូចជាសដើមសឈើដុោះក្នុងទរពផង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨០) 
 

២៨៤.១២  យាវ ញាិ  វនរថា ន ឆជិជតិ,    
   អណុ្មរតត បិ នរសស នារសុិ; 
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បដិពទធមរនាវ តវ រសា,     
 វរចាឆ  ខីរបរកាវ មាតរ។ិ 

ចូរជាអនក្កុ្ាំមានកិ្សល  ដូចជាទរពស ើយ សរោោះថ្លកិ្សល ដូចជា
ទរពសឈើដុោះក្នុងទរពរប ់នរជន  ូមបីមានរបមាណតិ្ចក៏្សដាយ សបើោត់្មិន
ដាច់ក្ក្នុងពួក្ រដីរាប  នរជនស ោះឯង មត្ងមានចិត្តចាំសោោះក្នុងពួក្ រ ី
ដូមកូ្នសោសៅក្នុងសៅសដាោះ មដលមានចិត្តជាប់សៅនឹងសម ដរាបស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨០) 
 

២៨៥.១៣  ឧចឆិនទ សិរនហមតតរនា     
   កុមុទំ សារទិកំវ បាណិ្នា; 

សនតិមគគរមវ រពូហយ,    
 និពាព នំ សុគរតន រទសិតំ។ 

អនក្ចូរដក្ស ចក្ដីស្ ឡាញ់រប ់ខលួនសចញ ដូចបុគ្គល ដក្ផ្ចក កុ្មុខ 
មដលសក្ើត្ក្នុង រទោលសដាយទដ អនក្ចូរបណដុ ោះនូវផលូវ នដិភ្ញពមត្មយ ង 
រពោះរពោះនិោវ ន រពោះ ុគ្ត្ ាំមដងទុក្ស ើយ។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨០) 
 

២៨៦.១៤ ឥធ វសស ំវសិសាម,ិ  ឥធ រហមនតគិមាិសុ; 
ឥតិ ពារោ វចិិរនតតិ,  អនតរាយ ំន ពុជឈតិ។ 

អញនឹងសៅក្នុងទីសនោះអ ់វ ានរដូវ អញនឹងសៅក្នុងទីសនោះក្នុង
ស មនដរដូវនិងគិ្មារដូវ ជនោល រមមងគិ្ត្ខុ ដូសចនោះ មត្ងមិនដឹងចា ់
ស ចក្ដីអនដរាយស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨០) 
 

២៨៧.១៥ តំ បុតតបសុសមមតត,ំ   ពាសតតមនសំ នរ;ំ 
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សុតតំ គាមំ មរហារោវ,  មចចុ  អាទ្ទយ គចឆតិ។ 

មចចុគឹ្ស ចក្ដីសាល ប់ មត្ង ាំយក្នរជន អនក្ស្ វងឹរជប់ ក្នុងកូ្ននិង
 ត្វចិញ្ច ឹម មានចិត្តជាប់ជាំោក់្ ក្នុងអារមមណ៍សផសងៗស ោះ ដូចជាំនន់ទឹក្ធាំ 
 ាំយក្អនក្ស្ ុក្ក្ាំពុងសដក្លក់្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨១) 
 

២៨៨.១៦ ន សនត ិបុតត  តណ្ហយ,  ន បិត នាបិ ពនធវ; 
អនតរកនាធិបននសស,  នតថិ ញាតសុី តណ្ត។ 

ោលបុគ្គលរតូ្វមចចុ ងកត់្ស ើយ កូ្នទាំងឡាយ មិនមានសដើមបីជាទី
ពឹង បិតាក៏្មិនមាន ទាំងសៅពងសក៏្មិនមាន សដើមបីជាទីពឹងស ើយ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨១) 
 

២៨៩.១៧ ឯតមតថវសំ ញតវ ,   បណ្ឌិ រត សីលសំវុរត; 
រពោះនិពាវ នគមនំ មគគ,ំ  ខិបបរមវ វរិសាធរយ។ 

ស ចក្ដីទីពឹងក្នុងញាតិ្ទាំងឡាយក៏្មិនមាន បណឌិ ត្ដឹងអាំ ច
របសោជន៍សនោះស ើយ គួ្រជាអនក្ រងួមក្នុង ីល គួ្ររបញាប់របញាល់ជរមោះ
ផលូវជាទីោន់រពោះនិោវ នឲយាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨១) 
ចប់មគ្គវគ្គ។ 

 

២១. បកិណ្ណកវគគ 
២៩០.១ មតត សុខបរចិាច គា ,  បរសស រច វបុិលំ សុខ;ំ 

ចរជ មតត សុខំ ធីររា,  សមបសស ំវបុិលំ សុខ។ំ 



ធម្មបទ ៤២៣ គាថា 

89 

 

សបើសលើញស ចក្ដី ុខដ៏ធាំទូោយ សរោោះលោះបង់ ុខលមមរបមាណ 
អនក្មានរាជាញ  ោលសលើញ ុខធាំទូោយ គ្បបីលោះ ុខលមមរបមាណ 
សចញ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨១) 
 

២៩១.២ បរទុកខូ បធារនន,   រយា អតតរនា សុខមចិឆតិ; 
រវរសំសគគសំសរដាឋ ,  រវរា រសា ន បរមុិចចត។ិ 

ជនរាថ្លន ស ចក្ដី ុខ សដើមបីខលួន សដាយបងកទុក្ខឲយអនក្ដទទ ជនស ោះ
ស ម្ ោះថ្លរចបូក្រចបល់ស ើយ សដាយោរជាប់ចាំោក់្ គឺ្សពៀរ រមមងមិនរចួ
ចាក្សពៀរសទ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨១) 
 

២៩២.៣ យញាិ  កិចចំ តទបវទិធ ំ,  អកិចចំ បន កយិរតិ; 
ឧននឡានំ បមតត ន,ំ  រតសំ វឌឍនតិ អាសវ។ 

រប ់ មដលខលួនគួ្រសធវើ រប ់ស ោះពួក្ភិក្ខុ  លោះបង់សចាល
ស ើយ មត្រប ់មដលមិនគួ្រសធវើ រត្ ប់ជាសធវើវញិ អា វៈទាំងឡាយ មត្ង
ចសរមើនស ើងដល់ពួក្ភិក្ខុស ោះ ជាអនក្មានស ចក្ដីរបមាទ មានមានោះដូចជា
សដើមបុ សលើក្ស ើយស ើយ។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨២) 
 

២៩៣.៤ រយសញច  សុសមារទ្ទធ ,  និចចំ កាយគត សត;ិ 
អកិចចរនដ ន រសវនត,ិ  កិរចច សាតចចការរិនា; 
សតនំ សមបជានាន,ំ  អតថំ គចឆនតិ អាសវ។ 

លុោះមត្ តិ្របរពឹត្តសៅ ក្នុងោយជានិចច មដលពួក្ភិក្ខុ ានរារឰ
របទពស ើយ ភិក្ខុទាំងស ោះ រមមងជាអនក្សធវើោរមដលគួ្រសធវើសរឿយៗ មិនសធវើោរ
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មដលមិនគួ្រសធវើ អា វៈទាំងឡាយ រប ់ពួក្ភិក្ខុស ោះ មដលជាអនក្មាន តិ្ 
មាន មបជញ្ាៈ រមមលដល់នូវោរអ ់សៅ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨២) 
 

២៩៤.៥ មាតរ ំបតិរ ំហនាតវ ,   រាជារនា រទវ ច ខតតិរយ; 
រដឋំ សានុចរ ំហនាតវ ,       អនីរោ យាតិ រពាហមរណ្ហ។ 

បុគ្គល មាល ប់ត្ ា ដូចមាតាផង  មាល ប់អ មិមានៈដូចមិតាផង 
 មាល ប់  សត្ទិដាិនិងឧសចឆទទិដាិ ដូចស ដចជាក្ស័រត្ពីររពោះអងគផង  មាល ប់
អាយត្នៈដូចមផនមដន របរពឹត្តសៅមួយអសនលើ សដាយបុរ អនក្សដើរតាមគឺ្
ស មៀនផង រមមងានសៅជាខី  វរោ មណ៍ ជាអនក្មិនមានទុក្ខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨២) 
 

២៩៥.៦ មាតរ ំបតិរ ំហនាតវ ,   រាជារនា រទវ ច រសាតថិរយ; 
រវយគឃបញចមំ ហនាតវ ,    អនីរោ យាតិ រពាហមរណ្ហ។ 

បុគ្គល មាល ប់ត្ ា ដូចមាតាផង  មាល ប់អ មិមានោះដូចបិតាផង 
 មាល ប់  សត្ទិដាិនិងឧសចឆទទិដា ដូចជាស ដច ជារោ មណ៍ទាំងពីរផង 
 មាល ប់វចិិក្ចាឆ  ដូចជាខ្ជល ធាំជាគ្ាំរប់៥ផង ានស ើយរមមងានសៅជា
ខី  វរោ មណ៍ ជាអនក្មិនមានទុក្ខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨២) 
 

២៩៦.៧ សុបបពុទធំ បពុជឈនត,ិ  សទ្ទ រគាតមសាវកា; 
រយសំ ទវិ ច ររតត  ច,  និចចំ ពុទធគត សតិ។ 

 តិ្រប ់ជន មដលឋិត្សៅក្នុងរពោះពុទធគុ្ណ អ ់ោលជានិចច 
ទាំងទថងទាំងយប់ ជនស ោះស ម្ ោះថ្លសាវក័្រប ់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញ ក់្ 
រឭក្ៗ សដាយរបទព  ពវោល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣) 
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២៩៧.៨ សុបបពុទធំ បពុជឈនត,ិ  សទ្ទ រគាតមសាវកា; 
រយសំ ទវិ ច ររតត  ច,  និចចំ ធមមគត សតិ។ 

 តិ្រប ់ជន មដលឋិត្សៅក្នុងរពោះធមមគុ្ណ អ ់ោលជានិចច
ទាំងទថងទាំងយប់ ជនពួក្ស ោះស ម្ ោះថ្ល សាវក័្រប ់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញ ក់្
រឭក្ ៗ សដាយរបទព  ពវោល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣) 
 

២៩៨.៩ សុបបពុទធំ បពុជឈនត,ិ  សទ្ទ រគាតមសាវកា; 
រយសំ ទវិ ច ររតត  ច,  និចចំ សងឃគត សត។ិ 

 តិ្រប ់ជន មដលឋិត្សៅក្នុងរពោះ ងឃគុ្ណ អ ់ោលជានិចច
ទាំងទថងទាំងយប់ ជនពួក្ស ោះស ម្ ោះថ្ល សាវក័្រប ់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញ ក់្
រឭក្ ៗ សដាយរបទព  ពវោល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣) 
 

២៩៩.១០ សុបបពុទធំ បពុជឈនត,ិ  សទ្ទ រគាតមសាវកា; 
រយសំ ទវិ ច ររតត  ច,  និចចំ កាយគត សតិ។ 

 តិ្រប ់ជនពួក្   មដលឋិត្សៅក្នុងោយ អ ់ោលជានិចច 
ទាំងទថងទាំងយប់ ជនពួក្ស ោះស ម្ ោះថ្លសាវក័្រប ់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញ ក់្
រឭក្ ៗ សដាយរបទព  ពវោល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣)  
 

៣០០.១១ សុបបពុទធំ បពុជឈនត,ិ  សទ្ទ រគាតមសាវកា; 
រយសំ ទវិ ច ររតត  ច,  អហិសំាយ ររត មរនា។ 
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ចិត្តរប ់ជនពួក្ សរត្ត្អរស ើយ ក្នុងោរសបៀត្សបៀនសគ្ ទាំងទថង
ទាំងយប់ ជនពួក្ស ោះ ស ម្ ោះថ្លសាវក័្រប ់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញ ក់្រឭក្ ៗ 
សដាយរបទព  ពវោល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣) 
 

៣០១.១២ សុបបពុទធំ បពុជឈនត,ិ  សទ្ទ រគាតមសាវកា; 
រយសំ ទវិ ច ររតត  ច,  ភាវនាយ ររត មរនា។ 

ចិត្តរប ់ជនពួក្  សរត្ត្អរស ើយ ក្នុងសមតាត ភ្ញវ  ទាំងយប់ទាំង
ទថង ជនពួក្ស ោះ ស ម្ ោះថ្ល សាវក័្រប ់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញ ក់្រឭក្ៗ សដាយ
របទព  ពវោល។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣) 
 

៣០២.១៣ ទុបបពពជជំ ទុរភិរមំ,   ទុរាវសា ឃរា ទុខា; 
ទុរកាខ សមានសំវរសា,  ទុកាខ នុបតិតទធគ;ូ 
តសាម  ន ចទធគ ូសយិា, ន ច ទុកាខ នុបតិរត សយិា ។ 

ោរសចញបួ ានសដាយក្រម ោរសរត្ត្អររត្ូវានសដាយរក្ ផទោះ
ទាំងឡាយមានោរសៅរគ្ប់រគ្ងសដាយលាំាក្ ជាោររក្ ោរសៅរមួសដាយ
ជនស មើោន  ជាោររក្ ជនអនក្សដើរផលូវឆ្ងង យគឺ្វដដៈ មត្ងរត្ូវស ចក្ដីទុក្ខធាល ក់្ជាប់
តាម សរោោះស តុ្ស ោះ បុគ្គលមិនគ្បបីជាអនក្សដើរផលូវឆ្ងង យផង មិនគ្បបីជាអនក្
រត្ូវស ចក្ដីទុក្ខធាល ក់្ជាប់តាមផង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៤) 
 

៣០៣. ១៤ សរទ្ទធ  សីរលន សមបរនាន , យរសារភាគសមបបរិត; 
យ ំយ ំបរទសំ ភជតិ,  តតថ តរតថវ បជិូរត។ 

បុគ្គលអនក្មាន ទធ  បរបូិណ៌សដាយ ីល  កប់ កល់សដាយយ និង
សភ្ញគ្ មបត្តិ គ្ប់រក្របសទ  ៗ សគ្មត្ងបូជាក្នុងរបសទ ស ោះៗ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៤) 
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៣០៤.១៥ ទរូរ សរនាត  បការសនតិ,  ហិមវរនាត វ បពពរត; 
អសរនតតថ ន ទិសសនត,ិ  រតតិ ំខិតត  យថា សរា។ 

ពួក្ បបុរ  រមមងរាក្ដក្នុងទីឆ្ងង យ ដូចភនាំ ិមោនដដូសចាន ោះ ពួក្
អ បបុរ ទុក្ជាឋិត្សៅក្នុងទីជិត្ ក៏្រមមងមិនរាក្ដ ដូចរពួញមដលបុគ្គល
ាញ់ក្នុងសវោយប់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៤) 
 

៣០៥.១៦ ឯកាសនំ ឯករសយយ,ំ  ឯរកា ចរមតនទិរត; 
ឯរកា ទមយមតត ន,ំ  វនរនត រមិរត សិយា។ 

បុគ្គល គួ្រគ្ប់រក្ទីអងគុយមាន ក់្ឯង ទីសដក្មាន ក់្ឯង ជាអនក្រតាច់សៅ
មាន ក់្ឯង មិនជាអនក្ខជិលរចអូ  ជាអនក្មាន ក់្ឯងទូ ម នខលួន គួ្រជាអនក្សរត្ត្អរ
ក្នុងទរពសាង ង់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៤) 
ចប់បកិ្ណណក្វគ្គ។ 

 

២២. នរិយវគគ 
៣០៦.១  អភតូវទ ីនិរយ ំឧរបតិ,     
   រយា វបិ កតវ  ន កររាមិ ចាហ; 

ឧរភាបិ រត របចច សមា ភវនត,ិ    
 និហីនកមាម  មនុជា បរតថ។ 

បុគ្គលសោលោក្យមិនពិត្ ឬបុគ្គល សធវើអាំសពើអារក្ក់្ស ើយ
និោយថ្ល អញមិនសធវើសទ បុគ្គលស ោះ រមមងសៅោន់នរក្ ជនទាំងពីរ ក់្ 
មដលមានអាំសពើទបសថ្លក្ស មើោន ស ោះ លុោះលោះសោក្សនោះសៅស ើយ រមមងជា
អនក្ស មើោន  សដាយគ្តិ្ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខសទៀត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៥) 
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៣០៧. ២ កាសាវកណ្ហឋ  ពហរវ,  បាបធមាម  អសញាត; 
បាបា បារបហិ ករមមហិ,  និរយរនដ ឧបបជជររ។ 

ពួក្ជនសរចើន ក់្មដលមានក្ព័នធព័ទធ សដាយ ាំពត់្ោសាវៈ មត្
របរពឹត្តធម៌ដ៌ោមក្ មិនាន រងួម ពួក្ជនោមក្ទាំងស ោះរមមងសៅសក្ើត្
ក្នុងនរក្ សដាយសារក្មមទាំងឡាយ ដ៏ោមក្ស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៥) 
 

៣០៨.៣ រសរយា អរយាគុរឡា ភុរតត , តរតត  អគគសិិខបូរមា; 
យរញច  ភុរញជយយ ទុសសរីោ,  រដឋបិណ្ឌ មសញារត។ 

បពវជិត្រទុ ដ ីល  ូវបរសិភ្ញក្ដុាំមដក្ មដលក្ាំពុងសៅដ  មានពណ៌ដូច
អ ដ ត្សភលើង របស ើរជាង បពវជិត្រទុ ដ ីល មិន រងួមបរសិភ្ញគ្ដុាំាយ
អនក្មដលនឹងរបស ើរ ដូចសមដចាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៥) 
 

៣០៩.៤  ចតត រ ិឋានានិ នររា បមរតត ,    
   អាបជជត ិបរទ្ទរបូរសវ;ី 

អបុញាោភំ ន និកាមរសយយ,ំ   
 និនទំ តតយី ំនិរយ ំចតុតថំ។ 

នរជន អនក្របមាទស ើយ ស ពរបពនធរប ់បុគ្គលដទទ រមមងដល់នូវ
ស តុ្ទនស ចក្ដីទុក្ខ៤ោ ង គឺ្ទី១ានរប ់មិនមមនជាបុណយ ទី២ក្មិនាន
តាមរាថ្លន  ទី៣ោរតិ្ោះសដៀល  ទី៤ោរធាល ក់្នរក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៥) 
 

៣១០.៥       អបុញាោរភា ច គត ីច បាបកិា,  
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   ភីតសស ភតីយ រតី ច រថាកិកា; 
   រាជា ច ទណ្ឌំ  គរុកំ បរណ្តិ,  
   តសាម  នររា បរទ្ទរ ំន រសរវ។ 

ស តុ្ទនស ចក្ដីទុក្ខ៤ោ ងសផសងសទៀត្គឺ្ ានរប ់មិនជាបុណយ១ 
មានធម៌អារក្ក់្១ ត្សរមក្រប ់បុរ អនក្ខ្ជល ចជាមួយនឹងស្ដ ដីមដលខ្ជល ច មដរ
មានរបមាណតិ្ច១ រពោះរាជានឹងដាក់្អាជាញ ោ ងធងន់១ សរោោះស តុ្ស ោះ
បុរ មិនគួ្រស ពរបពនធរប ់បុគ្គលដមទស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៦) 
 

៣១១.៦ កុរសា យថា ទុគគហិរត, ហតថរមវនុកនតត;ិ 
សាមញាំ  ទុបបរាមដឋ,ំ  និរយាយុបកឌឍតិ។ 

 បូវភ្ញល ាំងមដលបុគ្គលោន់មិនចាំ ប់ រមមងលោះទដោ ង មិញ 
ភ្ញពជា មណៈមដលបុគ្គល ោន់មិន  ប់ ួនស ើយ រមមងទញបពវជិត្
ស ោះសៅនរក្ ោ ងស ោះឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៦) 
 

៣១២.៧ យ ំកិញចិ  សិថិលំ កមម,ំ  សង កិលិដឋញច  យ ំវត;ំ 
សង កសសរ ំរពហមចរយិ,ំ  ន តំ រហាតិ មហបផលំ។ 

ក្មម មួយមដលធូរថយក្ដី វត័្ មួយមដលសៅ មងក្ដី  
រព មចរយិៈមដលបុគ្គលរឰក្សដាយស ចក្ដីរសងកៀ ក្ដី ក្មមទាំង៣ ស ោះ ជា
រប ់មិនមានផលសរចើនស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៦) 
 

៣១៣. ៨ កយិរា រច កយិរារថនំ,  ទឡារមនំ បរកករម; 
សិថិរោ ហិ បរពិាព រជា,  ភិរយា អាកិររត រជ។ំ 
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សបើបុគ្គលសធវើ គ្បបីសធវើកិ្ចចស ោះឲយមមនមទន គ្បបីរបឹងមរបងសធវើកិ្ចចស ោះ
ឲយមាាំមួន សរោោះថ្ល មណធម៌ជាសរគ្ឿងសវៀរចាក្កិ្សល ធូរថយ រមមងសរាល
ធូលីគឺ្រាោទិក្កិសល ដល់បុគ្គលសដាយទរក្មលង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៦) 
 

៣១៤.៩ អកតំ ទុកកដំ រសរយា,  បចាឆ  តបបតិ ទុកកត;ំ 
កតញច  សុកតំ រសរយា, យ ំកតវ  នានុតបបតិ។ 

អាំសពើអារក្ក់្ មដលបុគ្គលមិនសធវើរបស ើរជាង សរោោះថ្ល អាំសពើអារក្ក់្
រមមងសធវើឲយសៅដ រក្ហាយ ក្នុងោលខ្ជងសរោយ បុគ្គលសធវើអាំសពើ ស ើយ 
រមមងមិនសៅដ រក្ហាយសរោយ អាំសោោះស ោះ ជាអាំសពើលអ សបើបុគ្គលសធវើស ើយ 
ស ម្ ោះថ្ល បុគ្គលរបស ើរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៦) 
 

៣១៥.១០ នគរ ំយថា បចចនត,ំ   គុតតំ សនតរពាហិរ;ំ 
ឯវ ំរគារបថ អតត ន,ំ  ខរណ្ហ រវ មា ឧបចចគា; 
ខណ្ហតតី ហិ រសាចនតិ,  និរយមាិ សមបបតិ។ 

នគ្រសៅទីបាំផុត្មដន មដលសគ្រគ្ប់រគ្ងស ើយ ទាំងខ្ជងក្នុង ទាំង
ខ្ជងសរៅោ ង  អនក្ទាំងឡាយ គួ្ររក្ាខលួនោ ង  កុ្ាំឲយខណៈក្នលង
អនក្ទាំងឡាយានស ើយ សរោោះថ្លជនទាំង ឡាយ មដលឲយខណៈក្នលង
ស ើយ រមមងសសាក្សាដ យក្នុងនរក្ មីរសដ ដា ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៧) 
 

៣១៦.១១ អលជជិតរយ លជជនត,ិ  លជជិតរយ ន លជជររ; 
មិចាឆ ទិដឋសិមាទ្ទនា,  សតត  គចឆនតិ ទុគគតិ។ំ 
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 ត្វទាំងឡាយមដលរបោន់មិចាឆ ទិដាិ រមមងខ្ជម  ក្នុងស តុ្មដលសគ្
មិនរត្ូវខ្ជម   រមមងមិនខ្ជម   ក្នុងស តុ្មដលមត្រតូ្វខ្ជម    ត្វទាំងស ោះ 
មត្ងសៅោន់ទុគ្គតិ្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៧) 
 

៣១៧. ១២ អភរយ ភយទសសរិនា,  ភរយ ច អភយទសសរិនា; 
មិចាឆ ទិដឋសិមាទ្ទនា,  សតត  គចឆនតិ ទុគគតិ។ំ 

 ត្វទាំងឡាយ មដលរបោន់មិចាឆ ទិដាិ រមមលយល់សលើញក្នុងស តុ្
មដលសគ្រត្ូវខ្ជល ច ថ្លជាស តុ្មដលសគ្មិនរត្ូវខ្ជល ចផង  ត្វទាំងស ោះមត្ងសៅ
ោន់ទុគ្គតិ្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៧) 
 

៣១៨.១៣ អវរជជ វជជមតិរនា,   វរជជ ច អវជជទសសរិនា; 
មិចាឆ ទិដឋសិមាទ្ទនា,  សតត  គចឆនតិ ទុគគតិ។ំ 

 ត្វទាំងឡាយ មដលរបោន់មិចាឆ ទិដាិ រមមងយល់សលើញ ក្នុងស តុ្
មដលឥត្សទ  ថ្លជាស តុ្មានសទ ផង យល់សលើញក្នុងស តុ្មដលមាន
សទ  ថ្លជាស តុ្ឥត្សទ ផង  ត្វទាំងស ោះមត្ងសៅោន់ទុគ្គតិ្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៧) 
 

៣១៩.១៤ វជជញច  វជជរត ញតវ ,  អវជជញច  អវជជរត; 
សមាម ទិដឋសិមាទ្ទនា,  សតត  គចឆនតិ សុគគតិ។ំ 

 ត្វទាំងឡាយមដលរបោន់ មាម ទិដាិ ដឹងរប ់មានសទ  ថ្លជា
រប ់មានសទ ផង ដឹងរប ់មិនមានសទ  ថ្លជារប ់មិនមានសទ ផង 
 ត្វទាំងស ោះ មត្ងសៅោន់ ុគ្តិ្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៨) 
និរយវគ្គ។ 
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២៣. នាគវគគ 
៣២០.១ អហំ នារគាវ សង្កគ រម,  ចាបរត បតិតំ សរ;ំ 

អតិវកយនដិតិកខិ សស,ំ  ទុសសរីោ ហិ ពហុជជរនា។ 

ត្ថ្លគ្ត្នឹងអត់្រទាំោក្យសលមើ  ដូចដាំរោីល់អត់្រទាំចាំសោោះរពួញ
មដលរបូត្សចញអាំពីធនូ ក្នុង រង្ងមដូសចនោះ សរោោះថ្ល ជនរទុ ដ ីលមានសរចើន
 ក់្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៨) 
 

៣២១.២ ទនតំ នយនតិ សមិតិ,ំ  ទនតំ រាជាភិរហូត;ិ 
ទរនាត  រសរដាឋ  មនុរសសសុ,   រយាតិវកយនដតិិកខតិ។ 

ពួក្ជនមត្ង ាំវា នៈ មដលទូ ម នស ើយសៅោន់ទីរបជុាំ រពោះរាជា
មត្ងស ដចស ើយោន់វា នៈ មដលទូ ម នស ើយ ប ដ មនុ សទាំងឡាយ 
មនុ ស  អត់្ ងកត់្នឹងោក្យសលមើ ាន មនុ សស ោះជាអនក្មានខលូន 
ទូ ម នស ើយ ស ម្ ោះថ្ល បុគ្គលរបស ើរបាំផុត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៨) 
 

៣២២.៣ វរមសសតរា ទនាត ,   អាជានយីា វ សិនធវ; 
កុញជរាវ មហានាគា,  អតតទរនាត  តរត វរ។ំ 

ពួក្ស ោះអ សត្រក្ដី ស ោះអាជាសនយយក្ដី ស ោះ ិនធពក្ដី ដាំរកុី្ញ្ជ រដ៏
របស ើរក្ដី មដលបុគ្គលសរបៀន របសៅានបទស ើយ រាប់ថ្លជា ត្វរបស ើរ 
បុគ្គលមដលមានខលួនទូ ម នានបទស ើយ របស ើរ ជាង ត្វទាំងអ ់ស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៨) 
 

៣២៣. ៤ ន ហិ ឯរតហិ យារនហិ,  គរចឆយយ អគតំ ទិសំ; 
យថាតតនា សុទរនតន,  ទរនាត  ទរនតន គចឆតិ។ 
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បុគ្គលទូ ម នខលួនានបទស ើយ ទូ ម នខលួនលអស ើយ ស ម្ ោះថ្លទូ ម ន
ស ើយ សទើបសៅោន់ទិ មដលខលួនមិនធាល ប់សៅគឺ្រពោះរពោះនិោវ នាន ពុាំមមន
ដូចបុគ្គលសៅោន់ទិ  មដលខលួនមិនធាល ប់សៅ សដាយសារោនទាំងឡាយ
ស ោះស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៩) 
 

៣២៤.៥  ធនបាលរកា នាម កុញជ ររា,    
   កដុកបបរភទរនា ទុននិវររយា; 

ពរទ្ទធ  កពឡំ ន ភុញជតិ,    
 សុមរតិ នាគវនសស កុញជ ររា។ 

ដាំរសី ម្ ោះធនាល ជា ត្វចុោះសរបង សក្លៀវោល   យ តាថ ចារយលត់្
ានសដាយលាំាក្ ស ើយ យ តាថ ចារយ ចងភ្ញជ ប់ មិន ីុសៅម សទ សរោោះរឰ
ក្ដល់ទរពខទឹង មដលដាំរសី ោះធាល ប់សៅ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៩) 
 

៣២៥. ៦  មិទធី យទ្ទ រហាតិ មហគឃរសា ច,  
   និទ្ទទ យិត សមបរវិតតសាយី; 
   មហាវរារហាវ និវបបុរដាឋ ,   
   បុនបបុនំ គពភមុរបតិ មរនាទ ។ 

ោល  បុគ្គលអនក្មានស ចក្ដីសង្ងក្ងុយផង អនបរសិភ្ញគ្សភ្ញជន
មានរបមាណសរចើនផង អនក្សដក្លក់្ផង អនក្សដក្បរមោះនសនៀលផង ដូច
រជូក្ស្ ុក្ មដលបុគ្គលចិញ្ច ឹមសដាយ ុក្រភត្ត ោលស ោះបុគ្គលស ោះ ជា
មនុ សសលល  រមមងចូលសៅោន់គ្ត៌្សរឿយៗ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៩) 
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៣២៦.៧  ឥទំ បុររ ចតិតមចារ ិចារកំិ,  
   រយនិចឆកំ យតថកាមំ យថាសុខំ; 
   តទជជហំ និគគរហសាមិ រយានរិសា,  
   ហតថិបបភនិនំ វយិ អកុំសគគរហា។ 

ក្នុងោលមុនអាំពីោនសនោះ ចិត្តសនោះានរតាច់សៅោន់ចារកិ្ តាម
អាោរមដលខលួនរាថ្លន  តាមអារមមណ៍មដលខលួនរាថ្លន  តាមស ចក្ដី បាយ
ក្នុងទថងសនោះ អញនឹង ងកត់្ ងកិនចិត្តស ោះ សដាយឧាយ ដូច មដាំរោីន់
ក្សងវរ ងកត់្ ងកិនដាំរចុីោះសរបង ដូសចាន ោះមដរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៩) 
 

៣២៧. ៨ អបបមាទរត រហាថ,  សចិតតមនុរកខថ; 
ទុគាគ  ឧទធរថតត ន,ំ   បរង ក សរនាន វ កុញជ ររា។ 

អនក្ទាំងឡាយចូរសរត្ត្អរ ក្នុងស ចក្ដីមិនរបមាទ ចូររក្ាចិត្តរប ់
ខលួន ចូរសរ ើខលួនសចញចាក្ភក់្ គឺ្កិ្សល  មដលឆលងានសដាយក្រម ដូចដាំរ ី
មដលជាប់សៅក្នុងភក់្ សរ ើខលួនឲយរចួាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩០) 
 

៣២៨.៩  សរច លរភថ និបកំ សហាយ,ំ   
   សទធិ ំចរ ំសាធុវហិារធិីរ;ំ 
   អភិភុយយ សពាព និ បរសិសយានិ,    
   ចររយយ រតនតតមរនា សតីមា។ 

សបើបុគ្គលាន មាល ញ់ មដលមានរាជាញ ជាសរគ្ឿងរក្ាខលួន មាន
រាជាញ ចងចាាំ មានគុ្ណធម៌ជាសរគ្ឿងសៅញុាាំរបសោជន៍ឲយ សរមច ជាអនក្
រតាច់សៅជាមួយ គួ្រជាអនក្មានចិត្តសរត្ត្អរ មានសាម រតី្ រគ្ប ងកត់្ស ចក្ដី
អនដរាយទាំងពួង ស ើយរតាច់សៅជាមួយនឹង មាល ញ់ស ោះឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩០) 
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៣២៩.១០  រនា រច លរភថ និបកំ សហាយ,ំ   
   សទធិ ំចរ ំសាធុវហិារធិីរ;ំ 
   រាជាវ រដឋ ំវជិិតំ បហាយ,     
   ឯរកា ចររ មាតងគររញាវ នារគា។ 

សបើម វងរក្មិនាន មាល ញ់ មដលមានរាជាញ ជាសរគ្ឿងរក្ាខលួន មាន
រាជាញ ចងចាាំ មានគុ្ណធម៌ជាសរគ្ឿងញុាាំងរបសោជន៍ឲយ សរមច ជាអនក្
រតាច់សៅជាមួយសទ គួ្រសរត្ត្សៅមត្ឯក្ឯងវញិ ដូចរពោះរាជាលោះបង់រដាមដល
រទង់ឈនោះស ើយ ស ដចសៅមត្ឯក្អងគ ពុាំស ោះសសាត្ ដូចដាំរសី ម្ ោះមាត្ងគៈ 
មដលលោះ វូងរតាច់សៅជាឯក្ឯងក្នុងទរព ដូសចាន ោះមដរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩០) 
 

៣៣០. ១១  ឯកសស ចរតិំ រសរយា,  
   នតថិ ពារល សហាយត; 
          ឯរកា ចររ ន ច បាបានិ កយិរា,  
   អរបោសសុរកាក  មាតងគររញាវ នារគា។ 

ោររតាច់សៅរប ់បុគ្គលឯក្ឯង ជាគុ្ណជាត្របស ើរបាំផុត្ សរោោះថ្ល
 ហាយតាគុ្ណ រមមង មិនមាន ក្នុងជនោលស ើយ បុគ្គលស ោះគ្បបីជា
អនក្មិនស ចក្ដីខវល់ខ្ជវ យ រតាច់សៅមត្មាន ក់្ឯងផង មិនគ្បបីសធវើអាំសពើាប
ទាំងឡាយផង ដូចដាំរសី ម្ ោះមាត្ងគៈ ជា ត្វមិនមានស ចក្ដីខវល់ខ្ជវ យ 
លោះបង់ វូង រតាច់សៅមត្ឯងក្នុងទរព ដូសចាន ោះមដរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩០) 
 

៣៣១. ១២  អតថមាិ ជាតមាិ សុខា សហាយា,  
   តុដឋី សុខា យា ឥតរតីររន; 
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   បុញាំ  សុខំ ជីវតិសងខយមា,ិ  
   សពពសស ទុកខសស សុខំ បហាន។ំ 

ោលសបើស ចក្ដីរត្ូវោរ សក្ើត្ស ើយស ើយ  មាល ញ់ទាំងឡាយ ាំ
ស ចក្ដី ុខមក្ឲយ ស ចក្ដីសរត្ត្អរសដាយបចច័យ តាមមានតាមាន ជា
ស តុ្ ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយ បុណយ ាំ ស ចក្ដី ុខមក្ឲយ ក្នុងោលសទៀប
ក្ស័យជីវតិ្ ោរលោះបង់ទុក្ខទាំងអ ់ាន ជាស តុ្ ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩១) 
 

៣៣២. ១៣  សុខា មរតតយយត រោរក,    
   អរថា របរតតយយត សុខា; 

សុខា សាមញាត រោរក,    
 អរថា រពហមញាត សុខា។ 

ស ចក្ដីរបរតិ្បត្តិលលអក្នុងមាតា  ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយក្នុងសោក្ 
មួយសទៀត្ស ចក្ដីរបតិ្បត្តិលអក្នុងបិតា  ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយ ស ចក្ដីរបតិ្បត្តិ
ក្លអក្នុងរោ មណ៍  ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩១) 
 

៣៣៣.១៤ សុខំ យាវ ជរា សលំី,  សុខា សទ្ទធ  បតដិឋតិ; 
សុរខា បញ្ញា យ បដិោរភា, បាបាន ំអករណំ្ សុខំ។ 

 ីល ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយដរាបដល់ចា ់  ទធ មដលបុគ្គលត្មកល់
  ប់ស ើយ  ាំស ចក្ដី  ុខមក្ឲយ ោរានរាជាញ   ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយ ោរ
មិនសធវើាបទាំងឡាយ  ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩១) 
ចប់ គ្វគ្គ។ 
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២៤. តណ្ហា វគគ 
៣៣៤. ១ មនុជសស បមតតចាររិនា,  តណ្ហា  វឌឍតិ មាលុវ វយិ; 

រសា បលរវតី ហុរា ហុរ,ំ  ផលមិចឆំវ វនសមឹ  វនររា។ 

ត្ ា មត្ងចសរមើនដល់មនុ សអនក្មានោររបរពឹត្ត សដាយស ចក្ដីរា
មាទជារបរក្តី្ ដូច   វលលិ៍របួរតឹ្ សឈើស ើយចសរមើនស ើង បុគ្គលស ោះមត្ង
 ទុោះសៅោន់ភពតូ្ចភពធាំ ដូចសាវ  ោលរាថ្លន មផលសឈើសោត្ក្នុងទរព ដូសចាន ោះ
មដរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩១) 
 

៣៣៥. ២ យ ំឯសា សហតី ជមមី,  តណ្ហា  រោរក វសិតតិកា; 
រសាកា តសស បវឌឍនតិ,  អភិវឌឍវំ វរណំ្។ 

ត្ ា ន៎ុោះ ជាសទ ជាតិ្ដ៏ោមក្ ផាយសៅក្នុងោរមមណ៍សផសងៗ 
ក្នុងសោក្ រគ្ប ងកត់្បុគ្គល  ស ចក្ដីសសាក្សាដ យ មត្ងចសរមើនស ើង
ដល់បុគ្គលស ោះដូច បូវ ដ   មដលរត្ូវសភលៀងធាល ក់្ ចុោះជន្រញ្ញជ ាំស ើយពនលក្ 
លូត្សលចស ើង ដូសចាន ោះមដរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩២) 
 

៣៣៦. ៣ រយា រចតំ សហតី ជមមិ,ំ  តណ្ាំ  រោរក ទុរចចយ;ំ 
រសាកា តមាា  បបតនតិ,  ឧទពិនទុ វ របាកខរា។ 

ចាំមណក្ជន  រគ្ប ងកត្ត្ ា ដ៏ោមក្ ក្នុងសោក្ មដលសគ្ឆលង
ានសដាយក្រមស ោះ ស ចក្ដីសសាក្សាដ យ មត្ងធាល ប់សចញចាក្ជនស ោះឯង 
ដូចដាំណក់្ទឹក្មដលធាល ក់្ចុោះចាក្ លឹក្ឈូក្ ដូសចាន ោះមដរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩២) 
 

៣៣៧.៤ តំ រវ វទ្ទមិ ភទទំ រវ,  យាវរនតតថ សមាគត; 
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តណ្ហា យ មលំូ ខណ្ថ,  ឧសីររតថ វ  វរណំ្; 
មា រវ នឡំវ រសារតវ,  មាររា ភញជិ  បុនបបុនំ។ 

សរោោះស តុ្ស ោះានជាត្ថ្លគ្ត្ រាប់អនក្ទាំងឡាយ អនក្
ទាំងឡាយមានប ុ ម នរបូ មដលមក្ របជុាំក្នុងទីសនោះ ស ចក្ដីចសរមើនចូរមាន
ដល់អនក្ទាំងឡាយទាំងប ុស ណ ោះចុោះ អនក្ទាំងឡាយ ចូររ ាំសលើងឫ ត្ ា
សចាលសចញ ដូចបុគ្គលរតូ្វោរសដាយ បូវភ្ញល ាំង ោ ់ បូវ ដ  សចាល
សចញដូសចាន ោះ មារកុ្ាំរកុ្រានអនក្ទាំងឡាយសរឿយៗ ដូចមខសទឹក្ោច់បាំាក់្សដើម
បបុ ដូសចាន ោះស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩២) 
 

៣៣៨. ៥  យថាប ិមរូល អនុបទទរវ ទរឡា,  
   ឆិរនាន បិ រុរកាខ  បុនររវ រហូត;ិ 
   ឯវមប ិតណ្ហា នុសរយ អនហូរត,  
   និពពតតតី ទុកខមិទំ បុនបបុនំ។ 

ោលសបើឫ សឈើ មិនមានស ចក្ដីអនដរាយ សៅមាាំមួនសទ សដើមសឈើ
ទុក្ជាោប់សចាលស ើយ ក៏្មត្ងដុោះស ើយសទៀត្ាន មានឧបមាដូចសមដចមិញ 
ោលសបើត្ ា នុ ស័យ បុគ្គលក្ាំចាត់្មិនទន់ានស ើយ ទុក្ខសនោះ ក៏្មត្ង
សក្ើត្សរឿយៗ មានឧបសមយយដូសចាន ោះឯង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩២) 
 

៣៣៩. ៦ យសស ឆតតិសំតិ រសាត,  មនាបសវនា ភុសា; 
មាហា វហនតិ ទុទទដិឋិ,ំ  សង កបោ រាគនិសសតិ។ 

មខសត្ ា ៣៦ ជាធមមជាតិ្ ូរសៅ ក្នុងោមារមមណ៍ ជាទីោប់ចិត្ត ជា 
ធមមជាតិ្សភលៀវោល  មានដល់បុគ្គល  ត្រមិោះទាំងឡាយដ៏ធាំ មដលអាស្ ័យ
នូវរាគ្ៈ មត្ង ាំនូវទិដាិអារក្ក់្ រប ់បុគ្គលស ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៣) 
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៣៤០.៧ សវនតិ សពពធិ រសាត,  លត ឧពភជិជ តិដឋត;ិ 
តញច  ទសិាវ  លតំ ជាត,ំ  មលំូ បញ្ញា យ ឆនិទថ។ 

មខសត្ ា ទាំងឡាយ មត្ង ូរសៅ ក្នុងអារមមណ៍ទាំងពួង ដូចជាវលលិ
មដលមបក្មខនងស ើង តាាំងសៅដូសចាន ោះ សបើអនក្ទាំងឡាយ សលើញត្ ា ដូចវលលិ
ស ោះ សក្ើត្ស ើយស ើយ ចូរោត់្ឫ សចាលសចញ សដាយោាំបិត្បញ្ញា ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៣) 
 

៣៤១.៨  សរតិនិ សិរនហិតនិ ច,    
   រសាមនសានិ ភវនតិ ជនតុ រនា; 

រត សាតសិត សុរខសិរនា,   
 រត រវ ជាតជិរបូគា នរា។ 

សសាមន សទាំងឡាយ មដលផាយសៅស ើយផង មដលរបរពឹត្តសៅ
សដាយស ចក្ដីស្ ឡាញ់ផង រមមងមានដល់ ត្វ ពួក្ ត្វស ោះ ជាអនក្
អាស្ ័យនូវស ចក្ដីរកី្រាយ អនក្ម វងរក្ស ចក្ដី ុខ នរជនទាំងឡាយស ោះ
ឯង មត្ងឈមសៅរក្ជាតិ្និងជរា។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៣) 
  

៣៤២.៩  តសិណ្ហយ បុរកខត បជា,    
   បរសិបបនតិ សរសាវ ពាធិរត ; 

សរញ្ញា ជនសងគសតត ,     
 ទុកខ មុរបនតិ បុនបបុន ំចិរាយ។ 

ពួក្ ត្វមដលត្ ា  ជាទីញុាាំង ត្វឲយត្ក់្ លុត្ រក្ុងទុក្ស ើយ មត្ង
រនធត់្ដូចទនាយមដល រោនទក់្ានស ើយដូសចាន ោះ ពួក្ ត្វ មដលជាប់ក្នុង
 ាំសោជនៈនិង ងគធម៏(ធម៌ជាសរគ្ឿងជាំោក់្) មត្ងដល់នូវស ចក្ដីទុក្ខសរឿងៗ 
អ ់ោលអមងវង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៣) 
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៣៤៣. ១០  តសិណ្ហយ បុរកខត បជា,    
   បរសិបបនតិ សរសាវ ពនធិរត; 

តសាម  តសិណំ្ វរិនាទរយ,   
 ភិកខុ  អាកងខំ  វរិាគមតតរនា។ 

ពួក្ ត្វមដលត្ ា  ជាទីញុាាំង ត្វឲយត្ក់្ លុត្ រកុ្ងទុក្ស ើយ មត្ង
រនធត់្ដូចទនាយ មដល យរោន ទក់្ានស ើយដូសចាន ោះ សរោោះស តុ្ស ោះ 
ភិក្ខុោលរាថ្លន ធម៌ជាសរគ្ឿងរា  ចាក្រាគ្ៈ សដើមបីខលួន គ្បបីបស ទ បង់
ត្ ា  មដលជាសរគ្ឿងត្ក់្ លុត្សចាលសចញ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៤) 
 

៣៤៤.១១ រយា និពធនរដាឋ  វនាធិមុរតត ,  វនមុរតត  វនរមវ ធាវត;ិ 
តំ បុគគលរមថ បសសថ,  មុរតត  ពនធនរមវ ធាវតិ។ 

បុគ្គល មិនមានអាល័យក្នុងគិ្ ិភ្ញព ដូចសដើមសឈើតាាំងសៅក្នុង
ទរព មានចិត្តចុោះ  ប់ក្នុងទរពគឺ្ត្បធម៌ ជាអនក្រចួស្  ោះចាក្ទរពគឺ្ត្ ា  
ស ើយ ទុោះសៅរក្ទរពគឺ្ត្ ា វញិ អនក្ទាំងឡាយចូរសមើលបុគ្គលស ោះឯង 
បុគ្គលស ោះរចួចាក្ចាំណងគឺ្លរាវា ស ើយ  ទុោះសៅរក្ចាំណងគឺ្លរាវា  
វញិ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៤) 
 

៣៤៥.១២  ន តំ ទឡាំ ពនធនមាហុ ធីរា,  
   យទ្ទយសំ ទ្ទរជូ ំពពពជញច ; 
   សារតតរតត  មណិ្កុណ្ឌ រលសុ,  
   បុរតតសុ ទ្ទររសុ ច យា អរបកាខ ។ 
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ចាំណង  មដលសក្ើត្អាំពីមដក្ក្ដី សក្ើត្អាំពីសឈើក្ដី សក្ើត្អាំពីសៅម
ោបលងក្ដី អនក្រាជញមិនសៅចាំណងស ោះ ថ្លជាចាំណងមាាំមួនស ើយ ពួក្ជន
  សរត្ត្អរទរក្សពក្ ក្នុងមក្វមណីនិងកុ្ណឌ លទាំងឡាយក្ដី ស ចក្ដី
អាសឡាោះអាល័យកូ្ននិងរបពនធទាំងឡាយក្ដី។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៤) 
 

៣៤៦.១៣  ឯតំ ទឡាំ ពនធនមាហុ ធីរា,    
   ឱហារនិំ សិថិលំ ទុបបមុញចំ ; 

ឯតមប ិរឆតវ ន បរពិពជនតិ,         
  អនរបកខិ រនា កាមសុខំ បហាយ។ 

អនក្រាជញទាំងឡាយ សៅស ចក្ដីសរត្ត្អរ និងស ចក្ដីអាសឡាោះ
អាល័យស ោះ ថ្លជាចាំណងមាាំមួន ជាចាំណង ាំចុោះ ជាចាំណងធូរសទ ប ុមនដ
 ត្វស្សាយានសដាយក្រម អនក្រាជញទាំងឡាយោត់្ចាំណងស ោះសចញ ជា
អនក្មិនមានស ចក្ដីអាសឡាោះអាល័យ លោះបង់ោម ុខ ស ើយសចញបួ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៤) 
 

៣៤៧.១៤  រយ រាគរតត នុបតនត ិរសាតំ,    
   សយកំត ំមកកដរកាវ ជាលំ; 

ឯតមប ិរឆតវ ន វជនតិ ធីរា,           
 អនរបកខិ រនា សពពទុកខំ  បហាយ។ 

ពួក្ជន សរត្ត្អរសដាយអាំ ចរាគ្ៈ ពួក្ជនស ោះមត្ងធាល ក់្ចុោះ
ោន់មខសត្ ា  ដូចពីងោង ទមាល ក់្ខលួនចុោះោន់ ាំ ញ់ មដលសធវើស ើយ
សដាយខលួនឯង អនក្រាជញទាំងឡាយ មត្ងោន់មខសត្ ា ស ោះ ជាអនក្មិនមាន
ស ចក្ដីអាសឡាោះអាល័យ លោះបង់ទាំងពួងសចញសៅ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៥) 
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៣៤៨.១៥ មុញច  បុររ មុញច  បចឆរត,  មរជឈ មុញច  ភវសស បារគ;ូ 
សពពតថ វមុិតតមានរសា,  ន បុន ជាតិជរ ំឧរបហិសិ។ 

អនក្ចូរសដាោះស ចក្ដីអាល័យក្នុងោលមុនសចញ ចូរសដាោះស ចក្ដី
អាល័យក្នុងខ្ជងសរៅសចញ ចូរសដាោះស ចក្ដីអាល័យក្នុងោលជាក្ ដ ល
សចញ ោលសបើសធវើោ ងសនោះ អនក្នឹងដល់សរត្ើយទនភព នឹងមានចិត្តរចួ
ស្  ោះចាក្ ងខត្ធម៌ទាំងពួង មិនរត្ូវសៅោន់ជាតិ្និងជរាសទៀត្ស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៥) 
 

៣៤៩.១៦  វតិកកមថតិសស ជនតុ រនា,     
   តិពពរាគសស សុភានុបសសរិនា; 

ភិរយា តណ្ហា  បវឌឍតិ,     
 ឯស រខា ទឡាំ កររាតិ ពនធនំ។ 

ត្ ា រមមងចសរមើនទរក្មលង ដល់ជនមដលវតិ្តក្ៈញាាំញី មានត្សរមក្
សក្លៀងោល  យល់សលើញអារមមណ៍ថ្លលអ បុគ្គលស ោះឯងស ម្ ោះថ្លសធវើបាំណងឲយ
មាាំមួន ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៥) 
 

៣៥០.១៧  វតិកកូបសរម ច រយា ររត,    
   អសុភំ ភាវយតី សទ្ទ សរត; 

ឯស រខា វយនដិ កាហិតិ,     
 ឯសរចឆចឆតិ មារពនធនំ។ 

លុោះមត្បុគ្គល  សរត្ត្អរក្នុង អ ុភជាន មដលជាស តុ្ឲយ ងប់
រមាង ប់នូវវតិ្ក្កៈ មានសាម រតី្ ពវោល មត្ងចសរមើនអ ុភជាន បុគ្គលស ោះ
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ឯង នឹងសធវើត្ ា ឲយអ ់សៅាន បុគ្គលស ោះឯង សទើបស ម្ ោះថ្ល ោត់្
ចាំណងមារាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៥) 
 

៣៥១.១៨ និដឋងគរត អសនាត ស,ី  វតីតរណ្ហា  អនងគរណ្ហ; 
អចឆិនទិ ភវសោល និ,   អនតិរមាយ ំសមុសសរយា។ 

បុគ្គល ដល់ស ចក្ដី សរមចគឺ្អរ នដ ជាអនក្មិនត្ក់្ លុត្ មិន
មានត្ ា  មិនមានកិ្សល ដូចទីទួល ានោត់្កូ្ន រគឺ្កិ្សល  ជាស តុ្
ញុាាំង ត្វឲយសៅោន់ភពានស ើយ ោយមដលឆអឹង ៣០០ ក្ាំ ត់្ ផដុាំោន
ស ើយសនោះ រប ់បុគ្គលស ោះ ស ម្ ោះថ្លតាាំងសៅក្នុងទីបាំផុត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៦) 
 

៣៥២.១៩  វតីតរណ្ហា  អនាទ្ទរនា,     
   និរុតតិបទរកាវរិទ្ទ; 

អកខរានំ សននិបាត,ំ     
 ជញ្ញា  បុពាព បរាន ិច; 

ស រវ អនតមិសាររីរា,     
 មហាបរញ្ញា  មហាបុររិសាតិ វុចចតិ។ 

បុគ្គល មិនមានត្ ា  មិនមានស ចក្ដីរបោន់មាាំ ជាអនក្ ល្  
ក្នុងនិរតុ្តិ(វាចាជាសរគ្ឿង ាំមដងសចញ)និងបទដ៏វសិ   ដឹងចា ់នូវរបជុាំទន
អក្ខរៈទាំងឡាងផង នូវខ្ជងសដើមនិងខ្ជងចុងទនអក្ខរៈទាំងឡាយផង បុគ្គល
ស ោះឯង ត្ថ្លគ្ត្សៅថ្ល អនក្មាន ររីៈឋិត្សៅក្នុងទីបាំផុត្ មានបញ្ញា សរចើន 
ជាមហាបុរ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៦) 
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៣៥៣. ២០  សពាព ភិភ ូសពពវទិហូមសម,ិ  
   សរពពសុ ធរមមសុ អនបូលិរតត ; 
   សពពញជ រហា តណ្ា កខ រយ វមុិរតត ,  
   សយ ំអភញិ្ញា យ កមុទទិរសយយ។ំ 

ត្ថ្លគ្ត្ជាអនក្រគ្ប ងកត់្សត្ភូមិក្ធម៌ទាំងអ ់ ដឹងចា ់ចតុ្ភូមិក្-
ធម៌ទាំងអ ់ មានចិត្តមិនានជាប់សៅ ក្នុងសត្ភូមិក្ធម៌ទាំងអ ់ លោះបង់សត្
ភូមិក្ធម៌ទាំងអ ់ មានចិត្តរចួស្  ោះ សរោោះ អ ់ត្ ា  សបើត្ថ្លគ្ត្រតា ់
ដឹងធម៌ សដាយខលួនឯងស ើយ ចាាំាច់យក្អនក្ ជារគូ្អាចារយសទៀត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៦) 
 

៣៥៤.២១  សពពទ្ទន ំធមមទ្ទន ំជិនាត,ិ    
   សពពរសំ ធមមររសា ជិនាត;ិ 

សពពរតិ ំធមមរតិ ជិនាតិ,    
 តណ្ា កខ រយា សពពទុកខំ  ជិនាតិ។ 

ធមមទនឈនោះអាមិ ទនទាំងពួង ធមមរ ឈនោះរ ទាំងពួង ស ចក្ដី
សរត្ត្អរក្នុងធម៌ ឈនោះស ចក្ដីសរត្ត្អរទាំងពួង ោរអ ់ត្ ា ឈនោះទុក្ខទាំង
ពួង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៦) 
 

៣៥៥.២២ ហននតិ រភាគា ទុរមមធំ,  រនា ច បារគរវសិរនា; 
រភាគតណ្ហា យ ទុរមមរធា,  ហនតិ អរញាវ អតតន។ំ 
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សភ្ញគ្ៈទាំងឡាយ រមមង មាល ប់បុគ្គលអ័បបរាជញ ប ុមនដ មាល ប់បុគ្គល
អនក្ម វងរក្សរត្ើយគឺ្រពោះរពោះនិោវ នសទ ឯបុគ្គលអ័បបរាជញ រមមង មាល ប់ខលួន
ឯង ដូចជា មាល ប់បុគ្គលដទទ សរោោះចាំណង់ក្នុងសភ្ញគ្ៈ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៧) 
 

៣៥៦.២៣ តិណ្រទ្ទសានិ រខតត ន,ិ  រាគរទ្ទសា អយ ំបជា; 
តសាម  ហិ វតីរារគសុ,  ទិននំ រហាតិ មហបផលំ។ 

មស្ ទាំងឡាយមានសៅម ជាសទ  ពួក្ ត្វសោក្សនោះមានរាគ្ៈជា
សទ  សរោោះស តុ្ស ោះ ទនមដលបុគ្គលឲយស ើយ ដល់បុគ្គលមានរាគ្ៈ
អ ់ស ើយរមមងជាទនមានផងសរចើន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៧) 
 

៣៥៧. ២៤ តិណ្រទ្ទសានិ រខតត ន,ិ  រទ្ទសរទ្ទសា អយ ំបជា; 
តសាម  ហិ វតីរទ្ទរសសុ,  ទិននំ រហាតិ មហបផលំ។ 

មស្ ទាំងឡាយមានសៅម ជាសទ  ពួក្ ត្វសោក្សនោះ មានសទ ៈ
ជាសទ  សរោោះស តុ្ស ោះ ទនមដលបុគ្គលឲយស ើយដល់អនក្មានសទ ៈ
អ ់ស ើយ រមមងជាទនមានផលសរចើន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៧) 
 

៣៥៨.២៥ តិណ្រទ្ទសានិ រខតត ន,ិ  រមាហរទ្ទសា អយ ំបជា; 
តសាម  ហិ វតីរមារហសុ,  ទិននំ រហាតិ មហបផលំ។ 

មស្ ទាំងឡាយមានសៅម ជាសទ  ពួក្ ត្វសោក្សនោះ មានសមា ៈ
ជាសទ  សរោោះស តុ្ស ោះ ទនមដលបុគ្គលឲយស ើយដល់អនក្មានសមា ៈ
អ ់ស ើយ រមមងជាទនមានផលសរចើន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៧) 
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៣៥៩.២៦ តិណ្រទ្ទសានិ រខតត ន,ិ  ឥចាឆ រទ្ទសា អយ ំបជា; 

តសាម  ហិ វគិតិរចឆសុ,  ទិននំ រហាតិ មហបផលំ។ 

មស្ ទាំងឡាយមានសៅម ជាសទ  ពួក្ ត្វសោក្សនោះ មានស ចក្ដី
រចមណនជាសទ  សរោោះស តុ្ស ោះ ទនមដលបុគ្គលឲយស ើយដល់អនក្មាន
ស ចក្ដីរចមណនអ ់ស ើយ រមមងជាទនមានផលសរចើន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៧) 
ចប់ត្ ា វគ្គ។ 

 

២៥. ភកិខុ វគគ 
៣៦០.១ ចកខុ នា សំវររា សាធុ,  សាធុ រសារតន សំវររា; 

ោរនន សំវររា សាធុ,  សាធុ ជិវាយ សំវររា។ 

ោរ រងួមមភនក្របទព ោរ រងួមរត្សចៀក្របទព ោរ រងួមរចមុោះ
របទព ោរ រងួមអ ដ ត្របទព។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៨) 
 

៣៦១.២ ការយន សំវររា សាធុ,  សាធុ វចាយ សំវររា; 
មនសា សំវររា សាធុ,  សាធុ សពពតថ សំវររា; 
សពពតថ សំវុរត ភិកខុ ,  សពពទុកាខ  បមុចចតិ។ 

ោរ រងួមោយរបទព ោរ រងមួវាចារបទព ោរ រងមួចិត្តរបទព 
ោរ រងួមទាំងអ ់របទព ភិក្ខុ រងួមស ើយក្នុងទវ រទាំងអ ់ មត្ងរចួ
ស្  ោះចាក្ទុក្ខទាំងពួង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៨) 
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៣៦២.៣  ហតថសញារត បាទសញារត,  
   វចាយសញារត សញាតុតតរមា; 
   អជឈតតររត សមាហិរត,  
   ឯរកា សនតុសិរត តមាហុ ភកិខុ ំ ។ 

ជន   រងួមទដ  រងួមសជើង  រងួមវាចា  រងួមអត្តភ្ញព ជាអនក្
សរត្ត្អរក្នុងោរចសរមើនក្មមដាា នមដលមានក្នុងខលួន ជាស តុ្មានចិត្តត្មកល់មាាំ 
ជាអនក្សៅឯក្ឯង មត្ងមានចិត្តសរត្ត្អរក្នុងធម៌ បណឌិ ត្ទាំងឡាយសៅជន
ស ោះថ្លភិក្ខុ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៨) 
 

៣៦៣. ៤ រយា មុខសញារត ភិកខុ ,  មនតភាណី្ អនុទធរត; 
អតថំ ធមមញច  ទីរបត,ិ  មធុរ ំតសស ភាសិតំ។ 

ភិក្ខុ   រងួមមាត់្ ជាអនក្សោលសដាយបញ្ញា  មានចិត្តមិន
រាយមាយ  ាំមដងអត្ថផង ធម៌ផង ានភ្ញ ិត្រប ់ភិក្ខុស ោះសទើបស ម្ ោះថ្ល
ពីសរាោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៨) 
 

៣៦៤.៥ ធមាម រារមា ធមមររត,  ធមមំ អនុវចិនិតយ;ំ 
ធមមំ អនុសសរ ំភិកខុ ,   សទធមាម  ន បរហិាយតិ។ 

ភិក្ខុមានធម៌ជាទីសរត្ត្អរ សរត្ត្អរស ើយក្នុងធម៌ ពិចារ ធម៌ រឭក្
ធម៌សរឿយៗ រមមងមិនសាប ូនយចាក្រពោះ ទធមមស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៨) 
 

៣៦៥.៦ សោភំ នាតិមរញាយយ,  នារញាសំ បិហយ ំចររ; 
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អរញាសំ បហិយ ំភកិខុ ,  សមាធិ ំនាធិគចឆត។ិ 

ភិក្ខុមិនគ្បបីសមើលង្ងយោភរប ់ខលួន មិនគ្បបីរបរពឹត្តចង់ានោភ
រប ់ភិក្ខុដទទ សបើចង់ានោភរប ់ភិក្ខុដទទរមមងមិនាន មាធិស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩) 
 

៣៦៦.៧ អបបោរភាបិ រច ភកិខុ ,  សោភំ នាតិមញាតិ; 
តំ រវ រទវ បសំសនត,ិ  សុទ្ទធ ជីវ ិ ំ អតនទិតំ។ 

សបើភិក្ខុ ូមបីមានោភតិ្ច មិនសមើលង្ងយោភរប ់ខលួន សទវតានិង
មនុ សទាំងឡាយ មត្ង រស ើរភិក្ខុស ោះឯង មដលជាអនក្មានពយោមជា
សរគ្ឿងអាស្ ័យរ ់សៅ សដាយបរ ុិទធិ ជាអនក្មិនខជិលរចអូ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩) 
 

៣៦៧.៨ សពពរសា នាមរបូសមិ,ំ  យសស នតថ ិមមាយិត;ំ 
អសត ច ន រសាចត,ិ  ស រវ ភកិខូ តិ វុចចតិ។ 

បុគ្គល មិនមានស ចក្ដីរបោន់ក្នុង មនិងរបូជារប ់អញ 
សដាយរបោរទាំងពួង មួយសទៀត្ បុគ្គល  មិនសសាក្សាដ យ សរោោះ ម
និងរបូមិនមាន បុគ្គលស ោះឯងត្ថ្លគ្ត្សៅថ្ល ភិក្ខុ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩) 
 

៣៦៨.៩ រមតត វហិារ ីរយា ភកិខុ ,  បសរនាន  ពុទធសាសរន; 
អធិគរចឆ បទំ សនត,ំ  សង្កខ របូសមំ សុខ។ំ 

ភិក្ខុ សៅសដាយអាំ ចសមតាត  រជោះថ្លល ក្នុងរពោះពុទធសា   ភិក្ខុ
ស ោះរមមងានបទដ៍ ងប់ ជាទីរមាង ប់នូវ ង្ងខ រ  ាំមក្នូវស ចក្ដី ុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩) 
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៣៦៩.១០ សិញច  ភកិខុ  ឥម ំនាវ,ំ  សិតត  រត លហុរមសសតិ; 
រឆតវ  រាគញច  រទ្ទសញច ,  តរត រពោះនិពាវ នរមហិសិ។ 

មាន លភិក្ខុ ចូរអនក្សាដ រទូក្គឺ្អត្តភ្ញពសនោះ ទូក្មដលអនក្សាដ រស ើយ នឹង
ដល់សរត្ើយឆ្ងប់ អនក្ោត់្រាគ្ៈ និងសទ ៈានស ើយ អាំពីស ោះនឹងអាចដល់
នូវរពោះរពោះនិោវ ន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩) 
 

៣៧០.១១ បញច  ឆិរនទ បញច  ជរហ,  បញច  ចុតតរ ិភាវរយ; 
បញច  សង្កគ តិរគា ភិកខុ ,  ឱឃតិរណ្ហណ តិ វុចចតិ។ 

ភិក្ខុោប់ោត់្ ឱរមាភ គិ្យ ាំសោជនៈ ៥ ផង គ្បបីលោះបង់ឧទធមាភ គិ្យ
 ាំសោជនៈ ៥ ផង គ្បបីចសរមើនឥន្រនទិយ ៥ ត្សៅ ភិក្ខុអនក្ក្នលងកិ្សល ជា
សរគ្ឿងចាំោត់្ ៥ (រាគ្ៈ សទ ៈ សមា ៈ មានៈ ទិដាិ) ានស ើយ សទើបត្ថ្លគ្ត្
សៅថ្ល អនក្ឆលងអនលង់ាន។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩) 
 

៣៧១. ១២  ្យ ភកិខុ  មា បមារទ្ទ ,  
   មា រត កាមគុរណ្ ភមសសុ ចតិតំ; 
   មា រោហគុឡំ គលិី បមរតត ,  
   មា កនទ ិទុកខមិទនតិ ឌយាមារនា។ 

មាន លភិក្ខុ ចូរអនក្ពិនិត្យផង ចូរជាអនក្កុ្ាំរបមាទផង ចិត្តរប ់អនក្ ចូរ
កុ្ាំវលិសៅរក្ោមគុ្ណស ើយ អនក្ចូរកុ្ាំរបមាទ ទាំោ ីុនូវដុាំសោ ៈ កុ្ាំឲយជា
អនក្ោលសភលើងសឆោះស ើយ ក្នទក់្ក្សនទញថ្ល សនោះទុក្ខ ដូសចនោះស ើយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០) 
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៣៧២. ១៣ នតថិ ្នំ អបញាសស,  បញ្ញា  នតថិ អ្យិរនា ; 
យមាិ ្នញច  បញ្ញា  ច,  ស រវ រពោះនិពាវ នសនតិរក។ 

ោរពិនិត្យមិនមានដល់បុគ្គលអនក្មិនមានរាជាញ  រជាជាញ មិនមានដល់
បុគ្គលអនក្មិនពិនិត្យ ោរពិនិត្យនិងរាជាញ  មានក្នុងបុគ្គល  បុគ្គលស ោះ
ឯង ស ម្ ោះថ្ល ឋិត្សៅក្នុងទីជិត្ទនរពោះរពោះនិោវ ន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០) 
 

៣៧៣.១៤ សុញ្ញា គារ ំបវដិឋសស,  សនតចិតតសស ភិកខុ រនា; 
អមានុស ីរតិ រហាតិ,  សមាម  ធមមំ វបិសសរត។ 

ស ចក្ដីសរត្ត្អរ មដលមិនមានជារប ់មនុ ស រមមងមានដល់ភិក្ខុ
អនក្ចូលសៅោន់ផទោះសាង ត់្ អនក្មានចិត្តរមាង ប់ អនក្សលើញធម៌សដាយរបទព។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០) 
 

៣៧៤. ១៥ យរត យរត សមមសត,ិ  ខនាធ នំ ឧទយពពយ;ំ 
លភតី បតីិបារមាជជ,ំ  អមតំ ត ំវជិានតំ។ 

ភិក្ខុពិចារ ោរសក្ើត្ស ើងនិងោរវ ិ ខនធទាំងឡាយ ក្នុងោល
  ក្នុងោលស ោះ ភិក្ខុស ោះរមមងានបីតិ្និងាសមាជជៈ បីតិ្និងាសមាជជៈ
ស ោះ ស ម្ ោះថ្ល ជាអមត្ធម៌ រប ់បណឌិ ត្ អនក្ដឹងធម៌ទាំងឡាយ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០) 
 

៣៧៥. ១៦ តរតយមាទិ ភវត,ិ  ឥធ បញាសស ភិកខុ រនា; 
ឥស្តនទិយគុតតិ សនតុដឋ,ិ  បាតិរមារកខ  ច សំវររា។ 

គុ្ណ៣របោរសនោះ គឺ្ោររក្ាឥន្រនទិយ១ ស ចក្ដី ស ដ  ១ ោរ
 រងួមក្នុងាតិ្សមាក្ខ១ ជាខ្ជងសដើមទនរពោះរពោះនិោវ នស ោះ មត្ងមានដល់
ភិក្ខុអនក្មានបញ្ញា ក្នុងសា  សនោះ ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០) 
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៣៧៦. ១៧ មិរតត ភជសសុ កលារណ្, សុទ្ទធ ជីរវ អតនទិរត; 

បដិសនាថ រវុតយសស ,  អាចារកុសរោ សយិា; 
តរត បារមាជជពហុរោ,  ទុកខសសនតំ ករសិសស។ិ 

មាន លភិក្ខុ អនក្ចូរគ្ប់រក្ក្លយណមិត្ត អនក្មានពយោមជាសរគ្ឿងរ ់
សដាយបរ ុិទធិ ជាអនក្មិនខជិលរចអូ  ភិក្ខុគ្បបីជាអនក្របរពឹត្តសធវើបដិ  ថ រៈ 
គ្បបីជាអនក្ ល្  ក្នុងអាចារៈ សរោោះស តុ្ទាំងពីរស ោះ អនក្នឹងមាន 
ាសមាជជៈសរចើន នឹងសធវើទីបាំផុត្ទុក្ខាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០) 
 

៣៧៧.១៨ វសសកិា វយិ បុបាផ ន,ិ  មទទវន ិ[មជជវនិ បមុញចត;ិ 
ឯវ ំរាគញច  រទ្ទសញច ,  វបិបមុរញចថ ភិកខ រវ។ 

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ អនក្ទាំងឡាយ គ្បបីជាំរោុះរាគ្ៈ និងសទ ៈសចញ 
ដូចមលិោះជាំរោុះផ្ចក មលិោះទាំងឡាយ មដល វិត្ស ើយ ដូសចាន ោះ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១) 
 

៣៧៨. ១៩ សនតការយា សនតវរចា, សនតមរនា សុសមាហិរត ; 
វនតរោកាមិរសា ភិកខុ ,  ឧបសរនាត តិ វុចចតិ។ 

ភិក្ខុអនក្មានោយរមាង ប់ស ើយ មានវាចារមាង ប់ស ើយ មានចិត្តរមាង ប់
ស ើយ មានចិត្តត្មកល់មាាំស ើយ មានអាមិ ៈក្នុងសោក្ ខ្ជជ ក់្សចាលស ើយ 
សទើបត្ថ្លគ្ត្សៅថ្លអនក្ ងប់រមាង ប់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១) 
 

៣៧៩. ២០ អតតនា រចាទយតត នំ,  បដិមំរស តមតតនា ; 
រសា អតតគុរតត  សតមិា,  សុខំ ភកិខុ  វហិាហិសិ។ 
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អនក្ចូរដា ់សត្ឿនខលួនឯងសដាយខលួនឯង ចូរពិនិត្យខលួនសដាយខលួនឯង 
មាន លភិក្ខុ អនក្ស ោះសបើមានសាម រតី្ រក្ាខលួនទុក្ស ើយ នឹងសៅជា ុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១) 
 

៣៨០.២១ អតត  ហិ អតតរនា នារថា,  អតត  ហិ អតតរនា គត;ិ 
តសាម  សញាមអតត នំ ,  អសស ំភរទវំ វណិ្រជា។ 

មមនពិត្ខលួនជាទីពឹងរប ់ខលួន ខលួនឯងជាគ្តិ្រប ់ខលួន សរោោះស តុ្
ស ោះ អនក្ចូររវាាំងខលួន ដូចោណិជរវាាំងស ោះដ៏លអ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១) 
 

៣៨១.២២ បារមាជជពហុរោ ភកិខុ ,  បសរនាន  ពុទធសាសរន; 
អធិគរចឆ បទំ សនត,ំ  សង្កខ របូសមំ សុខ។ំ 

ភិក្ខុអនក្រោ ់សដាយស ចក្ដីរកី្រាយ រជោះថ្លល ក្នុងរពោះពុទធសា   
រមមងាននូវបទដ៏ ងប់ជាទីរមាង ប់នូវ ង្ងខ រ  ាំមក្នូវស ចក្ដី ុខ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១) 
 

៣៨២.២៣ រយា ហរវ ទហររា ភកិខុ ,    យុញជតិ ពុទធសាសរន; 
រសាម ំរោកំ បភារសត,ិ  អពាភ  មុរតត វ ចនទមិា។ 

ភិក្ខុ សៅក្សមាល ោះ របឹងមរបង ក្នុងរពោះពុទធសា   ភិក្ខុស ោះរមមង
ញុាាំងសោក្សនោះ ឲយភលឺសាវ ងាន ដូចរពោះចនទមដលរោះផុត្អាំពីពពក្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១) 
ចប់ភិក្ខុវគ្គ។ 
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២៦. រពាហមណ្វគគ 
៣៨៣.១ ឆិនទ រសាត ំបរកកមម,  ការម បនុទ រពាហមណ្; 

សង្កខ រានំ ខយ ំញតវ ,  អកតញាូសិ រពាហមណ្។ 

មាន លរោ មណ៍ អនក្ចូរខាំរបឹងោត់្ត្ ា ដូចមខសទឹក្ ចូរបស ទ បង់
ោមទាំងឡាយសចញ មាន លរោ មណ៍ អនក្សាគ ល់ចា ់នូវោរអ ់ ង្ងខ រ
ទាំងឡាយស ើយ ស ម្ ោះថ្លជាអនក្ដឹងរពោះរពោះនិោវ នមដលបចច័យតាក់្មត្ង
មិនាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០២) 
 

៣៨៤.២ យទ្ទ ទវរយសុ ធរមមសុ,  បារគ ូរហាតិ រពាហមរណ្ហ; 
អថសស សរពព សំរយាគា, អតថំ គចឆនតិ ជានរត។ 

ោល រោ មណ៍អនក្ដល់សរត្ើយ ក្នុងធម៌ពីររបោរគឺ្  មថធម៌
និងវបិ ស ធម៌ ក្នុងោលស ោះ កិ្សល សរគ្ឿងរបក្ប ត្វទុក្ទាំងអ ់
រប ់រោ មណ៍ អនក្ដឹងស ោះ រមមងដល់នូវោរតាាំងសៅមិនាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០២) 
 

៣៨៥.៣ យសស បារ ំអបារ ំវ,  បារាបារ ំន វជិជត;ិ 
វតីទទរ ំវសំិយុតត,ំ   តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

សរត្ើយក្ដី ទីមិនមមនសរត្ើយក្ដី សរត្ើយនិងទីមិនមមនសរត្ើយក្ដី មិនមាន
ដល់បុគ្គល  ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះ មដលជាអនក្មានស ចក្ដី
រក្វល់រក្វាយអ ់ស ើយ ជាអនក្រា ចាក្កិ្សល  ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០២) 
 

៣៨៦.៤ ្យិ ំវរិជមាសីន,ំ  កតកិចចមនាសវ;ំ 
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ឧតតមតថមនុបបតត,ំ   តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលអនក្ចសរមើន្ន មានធូលីគឺ្ោមអ ់ស ើយ 
អនក្អងគុយសៅឯក្ឯង អនក្មានសសា  កិ្ចចសធវើសស្ ចស ើយ មិនមានអា វៈ
ដល់នូវរបសោជន៍ដ៏ខពង់ខព ់សដាយលាំដាប់ស ើយស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០២) 
 

៣៨៧. ៥ ទិវ តបតិ អាទិរចាច ,  រតតិមាភាត ិចនទិមា; 
សននរទ្ទធ  ខតតិរយា តបតិ, ្យី តបតិ រពាហមរណ្ហ; 
អថ សពពមរហារតតិ ំ,  ពុរទ្ទធ  តបតិ រតជសា។ 

រពោះអាទិត្យរងុសរឿង ក្នុងសវោទថង រពោះចនទរងុសរឿងក្នុងសវោយប់ ក្សរត្
រទង់របដាប់សពញយ ស ើយ រមមងរងុសរឿង  មណរោ មណ៍អនក្មាន
្ន រមមងរងុសរឿង ឯរពោះ មពុទធរមមងរងុសរឿងសដាយសត្ជៈរ ូត្ទថងនិងយប់
ទាំងអ ់។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៣) 
 

៣៨៨.៦  ពាហិតបារបាតិ រពាហមរណ្ហ,    
   សមចរយិា សមរណ្ហតិ វុចចតិ; 

បពាព ជយមតតរនា មលំ,     
តសាម  បពពជិរតតិ វុចចតិ។ 

អនក្មដលមានាបបនាត់្ស ើយ ស ម្ ោះថ្លរោ មណ៍ អនក្មដល
ត្ថ្លគ្ត្សៅថ្ល មណៈ សរោោះោររបរពឹត្តិរមាង ប់ អនក្មដលសដញមនទិលទន
ខលួន ស តុ្ស ោះសទើបត្ថ្លគ្ត្សៅថ្លបពវជិត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៣) 
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៣៨៩.៧  ន រពាហមណ្សស បហររយយ,    
   នាសស មុរញចថ រពាហមរណ្ហ; 

ធី រពហមណ្សស ហនាត រ,ំ    
 តរត ធ ិយសស មុញចតិ។ 

រោ មណ៍មិនគ្បបីរបហាររបហាររោ មណ៍សទ រោ មណ៍មិនគ្បបី
ចងសពៀរចាំសោោះរោ មណ៍ស ោះ ត្ថ្លគ្ត្តិ្ោះសដៀលរោ មណ៍ មដលរបហារ
រព មណ៍ រោ មណ៍  ចងសពៀរចាំសោោះរោ មណ៍ស ោះ ត្ថ្លគ្ត្តិ្ោះសដៀល
រោ មណ៍ស ោះ ទរក្មលងជាងស ោះសៅសទៀត្។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៣) 
 

៣៩០.៨    ន រពាហមណ្រសសតទកិញចិ  រសរយា,  
   យទ្ទ និរសរធា មនរសា បិរយហិ;  
   យរត យរត ហិសំមរនា និវតតតិ,  
   តរត តរត សមមតិរមវ ទុកខំ ។ 

ោរហាមលត់្ចិត្ត ចាក្អារមមណ៍ជាទីស្ ឡាញ់ រប ់រោ មណ៍
ស ោះ មិនមមនរបស ើរ បនដិចបនដួចសទ ចិត្តមដលគិ្ត្សបៀត្សបៀនសគ្ ង្ងក្សចញ
ចាក្វត្ថុ  ៗ ស ចក្ដីទុក្ខសរោោះវត្ថុស ោះៗ ក៏្រមាង ប់សៅាន។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៣) 
 

៣៩១.៩ យសស ការយន វចាយ, មនសា នតថិ ទុកកដ;ំ 
សំវុតំ តហិី ឋារនហិ,  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

អាំសពើអារក្ក់្សដាយទវ រោយ ទវ រវាចា ទវ រចិត្ត រប ់បុគ្គល  មិន
មានសទ ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល មដលាន រងួមសដាយឋានទាំង៣ស ោះ ថ្លជា
រោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៤) 
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៣៩២.១០ យមាា  ធមមំ វជិារនយយ,  សមាម សមពុទធរទសិត;ំ 

សកកចចំ តំ នមរសសយយ,  អគគិហុតតំវ រពាហមរណ្ហ។ 

បុគ្គលសចោះធម៌អាថ៌ មដលរពោះ មាម  មពុទធរទង់ ាំមដងស ើយ អាំពី
 ាំ ក់្រគ្ូ  គ្បបីនមសាក ររគ្ូស ោះ សដាយសោរព ដូចរោ មណ៍មដល
សោរពោរបូជាសភលើងដូសចាន ោះមដរ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៤) 
 

៣៩៣. ១១  ន ជដាហិ ន រគារតតន,     
   ន ជចាច  រហាតិ រពាហមរណ្ហ; 

យមាិ សចចញច  ធរមាម  ច,    
 រសា សុចី រសា ច រពាហមរណ្ហ។ 

បុគ្គលមដលស ម្ ោះថ្លរោ មណ៍ សរោោះផនូង ក់្ក៏្មិនមមន សរោោះ
សោរត្ក៏្មិនមមន សរោោះជាតិ្ក៏្មិនមមន  ចចោះផង ធម៌ផង មានក្នុងបុគ្គល
  បុគ្គលស ោះស ម្ ោះថ្ល អនក្សាអ ត្ផង បុគ្គលស ោះស ម្ ោះថ្ល រោ មណ៍ 
ផង។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៤) 
 

៣៩៤.១២ កិរនដ រត ជដាហិ ទុរមមធ,  កិរនដ រត អជិនសាដិយា; 
អពភនតររនដ គហន,ំ   ពាហិរ ំបរមិជជសិ។ 

ទនអនក្អ័បបរាជាញ សអើយ អនក្មានរបសោជន៍អវី សដាយោរទុក្ផនួង ក់្ 
អនក្មានរបសោជន៍អវី សដាយោររទរទង់ ាំពត់្ម បក្ខ្ជល  សបើ  ដ នខ្ជងក្នុង
រប ់ខលួន  ឹងសាាំញុាាំសដាយរាោទិក្កិសល  អនក្ស ម្ ោះថ្លដុ ខ្ជត់្មត្ោយ
ខ្ជងសរៅសទ។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៤) 
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៣៩៥.១៣ បំសុកលូធរ ំជនតុ ,ំ   កិសនធមនិសនថត;ំ 
ឯកំ វនសមិ ំ្យនត,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលអនក្រទរទង់ ាំពត់្បាំ ុកូ្ល មានោយ គម មាន
ខលួនរវាមសដាយ រទ  ជាបុគ្គលឯក្ឯង ចសរមើន្នក្នុងទរពស ោះ ថ្លជា
រោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៤) 
 

៣៩៦.១៤ ន ចាហំ រពាហមណំ្ រពូមិ, រយានិជំ មតតសិមភវ;ំ 
រភាវទិ នាម រសា រហាតិ, សរច រហាតិ សកិញច រនា; 
អកិញចន ំអនាទ្ទន,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្នឹងសៅអនក្សក្ើត្ អាំពីក្ាំសណើ ត្ អនក្សក្ើត្ក្នុងទផទទនរោ មណ៍
ជាមាតា ថ្លជារោ មណ៍ក៏្សទ បុគ្គលស ោះរោន់មត្ាន មថ្ល សភ្ញវាទី 
សរោោះបុគ្គលស ោះឯង ជាអនក្មានកិ្សល សរគ្ឿង ក្ងវល់សៅស ើយ ត្ថ្លគ្ត្
សៅបុគ្គលអនក្មិនមានកិ្សល សរគ្ឿងក្ងវល់អនក្មិនមានស ចក្ដីរបោន់មាាំ
ស ោះឯង ថ្លជារោ មណ៍។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៥) 
 

៣៩៧. ១៥ សពពសំរយាជនំ រឆតវ ,  រយា រវ ន បរតិសសត;ិ 
សង្កគ តិគ ំវសំិយុតត,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល  ោត់្ សញ្ញា ជនៈទាំងអ ់ាន មិនត្ក់្ លុត្ ត្ថ្លគ្ត្
សៅបុគ្គលស ោះ មដលោម នកិ្សល ជាសរគ្ឿងចាំោក់្ អនក្រចួស្  ចាក្
កិ្សល ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៥) 
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៣៩៨.១៦ រឆតវ  នទធិ ំវរតតញច ,   សនាទ នំ សហនុកកមំ; 
ឧកខិ តតបលិឃ ំពុទធ,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលោត់្ស ចក្ដីសរោធ ដូចពួរផង ោត់្ត្ ា
ដូចរព័រត្ផង ោត់្ទិដាិ ៦២ ដូចទឹក្ រពមទាំងអនុ ័យ ដូចអនក្សដើរតាមផង 
អនក្មានអវជិាជ  ដូច រ រសខឿនដក្សចាលស ើយ អនក្រតា ់ដឹង ចចៈ៤ ស ោះ
ឯង ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៥) 
 

៣៩៩.១៧ អរកាក សំ វធពនធញច ,  អទុរដាឋ  រយា តិតកិខត;ិ 
ខនតីពលំ ពោនីកំ,  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល មិនរបទូ ដ អត់្ ងកក់្ោក្យសជរផង ោរសបៀត្សបៀននិង
ោរចងផងាន សទើបត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលមានខនដិជាពលៈ មានខនដិជា
សរ ៍ពលស ោះផង ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៥) 
 

៤០០.១៨ អរកាក ធនំ វតវនតំ,   សីលវនតំ អនុសសទ;ំ 
ទនតំ អនតមិសាររី,ំ   តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល មដលមិនមានស ចក្ដីសរោធ មានធុត្ងគវត្ត មាន
ចតុ្បារ ុិទធិ ីល មិនមានត្ ា សរោោះងសា ងចិត្ត មានឥន្រនទីយទូ ម ន
ស ើយ មាន ររីោះឋិត្សៅ  ក្នុងទីបាំផុត្ស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៦) 
 

៤០១.១៩ វរ ិរបាកខ របរតតវ,  អាររគគរវិ សាសរបា; 
រយា ន លមិបតិ ការមសុ, តមហំ រពូម ិរពាហមណំ្។ 



ធម្មបទ ៤២៣ គាថា 

125 

 

បុគ្គល មានចិត្តមិនានជាប់សៅក្នុងោមទាំងឡាយ ដូចទឹក្សលើ
 លឹក្ឈូក្ ឬដូចរោប់ទ ពសលើចុងមដក្ស្ ួច ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះថ្លជា
រោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៦) 
 

៤០២.២០ រយា ទុកខសស បជានាត,ិ  ឥរធវ ខយមតតរនា; 
បននភារ ំវសំិយុតត,ំ   តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល ក្នុងសា  សនោះឯង ដឹងចា ់នូវោរអ ់ទុក្ខរប ់ខលួន 
ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះ មដលមានខនធភ្ញរដាក់្ចុោះស ើយ មដលរចួស្  ោះ
ចាក្កិ្សល ទាំងឡាយ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៦) 
 

៤០៣.២១ គមភីរបញាំ  រមធាវ ិ ំ,   មគាគ មគគសស រកាវទិំ; 
ឧតតមតថមនុបបតត,ំ   តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលអនក្មានរាជាញ សរៅ មានរាជាញ ជាសរគ្ឿងទមាល យ
កិ្សល  អនក្ ល្   ក្នុងផលូវនិងមិនមមនផលូវ ាន សរមចរបសោជន៍ដ៏
ខពង់ខព ់ស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៦) 
 

៤០៤.២២ អសំសដឋ ំគហរដឋហិ,  អនាគាររហិ ចភូយ;ំ 
អរនាកសារមិបបចិឆំ,  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលមិនរច ាំ សដាយជនទាំងឡាយពីរពួក្ គឺ្
រគ្  ថ១ បពវជិត្១ ជាអនក្រតាច់សៅសដាយមិនមានស ចក្ដីអាល័យ មាន
ស ចក្ដីរាថ្លន តិ្ចស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៦) 
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៤០៥.២៣ និធាយ ទណ្ឌំ  ភរូតសុ,  តរសសុ ថាវររសុ ច; 

រយា ន ហនតិ ន ោរតតិ,  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល ដាក់្ចុោះនូវអាជាញ  ក្នុង ត្វទាំងឡាយ មដលសៅត្ក់្ លុត្ក្ដី 
មដលមាាំមួន គឺ្មិនមានត្ក់្ លុត្ក្ដី មិនសបៀត្សបៀនសដាយខលួនឯង មិនសរបើសគ្
ឲយសបៀត្សបៀន ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧) 
 

៤០៦.២៤ អវរុិទធំ វរុិរទធសុ,   អតតទរណ្ឌ សុ និពវុត;ំ 
សាទ្ទរនសុ អនាទ្ទនំ,  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលអនក្មដលមិនខឹង ចាំសោោះពួក្ជនមដលខឹងស ើយ 
អនក្រ ាំលត់្ចាំសោោះពួក្ជនមដលមានអាជាញ ក្នុងខលួន អនក្មិនមានស ចក្ដីរបោន់ 
ចាំសោោះពួក្ជនមដលមានស ចក្ដីរបោន់ស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧) 
 

៤០៧.២៥  យសស រារគា ច រទ្ទរសា ច,    
   មារនា មរកាខ  ច បាតិរត; 

សាសរបារវិ អារគាគ ,     
 តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

រាគ្ៈ សទ ៈ មានៈ និងមក្ខៈ មដលបុគ្គល  ានជរមុោះសចញ
ស ើយ ដូចរោប់ទ ពមដលរជុោះចុោះ អាំពីចុងមដក្ស្ ួច ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល
ស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧) 
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៤០៨.២៦         អកកកសំ វញិ្ញា បន,ិ  គិរ ំសចចមុទីររយ; 
យាយ នាភិសរជ កញចិ ,  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល  សោលោក្យមិនអារក្ក់្ ោក្យជាស តុ្ឲយដឹងស ចក្ដីាន
ជាោក្យពិត្ ជាោក្យមដលមិនសធវើអនក្ ឲយទ ់ចិត្ត ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល
ស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧) 
 

៤០៩.២៧ រយាធ ទីឃ ំវ រសស ំវ,  អណំុ្ ថលំូ សុភាសុភំ; 
រោរក អទិននំ នាទយិត ិ,  តមហំ រពូម ិរពាហមណំ្។ 

បុគ្គល  មិនោន់យក្រប ់មវងឬខលី តូ្ចឬធាំ លអឬអារក្ក់្ មដលសគ្
មិនានឲយស ើយក្នុងសោក្សនោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧) 
 

៤១០.២៨ អាសា យសស ន វជិជនតិ,  អសមិ ំរោរក បរមា ិច; 
និរាសយ ំ វសំិយុតត,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

អនក្  មិនមានស ចក្ដីរាថ្លន ក្នុងសោក្សនោះផង ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខ
ផង ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះ មដលមិនមានស ចក្ដីរាថ្លន  មដលផុត្ស្  ោះ
ចាក្កិ្សល  ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧) 
 

៤១១.២៩ យសាលយា ន វជិជនតិ,  អញ្ញា យ អកថំកថី; 
អមរតគធមនុបបតត,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

អនក្ មិនមានស ចក្ដីអាល័យគឺ្ត្ ា  មិនមានស ចក្ដី ងស័យ
ក្នុងអវីសសាោះ សរោោះដឹងចា ់ធម៌ ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះ មដលមិនមានចិត្ត
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ចុោះ  ប់ោន់រពោះរពោះនិោវ ន មដលមានរពោះអរ នដដល់ស ើយ សដាយលាំដាប់ 
ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៨) 
 

៤១២.៣០  រយាធ បុញាញច  បាបញច ,  ឧរភា សងគមុបចចគា; 
អរសាកំ វរិជំ សុទធ,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល ក្នុងសោក្សនោះ លោះបង់បុណយនិងាបទាំងពីរ និង
កិ្សល ជាសរគ្ឿងចាំោក់្សចញស ើយ ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះមដលជាអនក្
មិនមានស ចក្ដីសសាក្ មានធូលីគឺ្កិ្សល អ ់ ស ើយជាអនក្បរ ុិទធ ថ្លជា
រោ មណ៍។  

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៨) 
 

៤១៣.៣១ ចនទំវ វមិលំ សុទធ,ំ  វបិបសននមនាវលំិ; 
ននទីភវបរកិខី ណំ្,   តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលសដលមិនមានស ចក្ដីសៅ មង ដូចរពោះចន្រនទ
រា ចាក្មនទិល ជាអនក្បរ ុិទធ មានចិត្តរជោះថ្លល  មិនក្ក្រលអក់្ អ ់ស ចក្ដី
សរត្ត្អរក្នុងភពស ើយស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៨) 
 

៤១៤.៣២ រយាមំ បលិបថំ ទុគគំ,  សំសារ ំរមាហមចចគា; 
តិរណ្ហណ  បារគរត ្យី, អរនរជា អកថំកថ;ី 
អនុបាទ្ទយ និពវុ រត,  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល ក្នលងផលូវវាងគឺ្រាគ្ៈ និងភក់្មដលសគ្ឆលងានសដាយក្រម គឺ្
កិ្សល  និង ងារវដដ និងសមា ៈទាំងសនោះាន ជាអនក្ឆលងក្នលងអនលង់ទាំង
៤ានដល់សរត្ើយគឺ្រពោះរពោះនិោវ ន ជាអនក្មាន្ន មិនញាប់ញ័រសដាយ
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ត្ ា  មិនមានស ចក្ដី ងស័យ មិនរបោន់មាាំ ជាអនក្រលត់្កិ្សល ស ើយ 
ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៨) 
 

៤១៥.៣៣ រយាធ ការម បហនាតវ ន,  អនាគាររា បរពិពរជ; 
កាមភវបរកិខី ណំ្,  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្ ។ 

បុគ្គល  ក្នុងសោក្សនោះ ានលោះបង់ោមទាំងឡាយ ជាអនក្មិន
មានផទោះ សគ្ចសចញចាក្ោម ាន ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះ មដលអ ់ោម
ភពស ើយ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៩) 
 

៤១៦.៣៤ រយាធ តណ្ាំ  បហនាតវ ន,  អនាគាររា បរពិពរជ; 
តណ្ហា ភវបរកិខី ណំ្ ,  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល ក្នុងសោក្សនោះ ានលោះបង់ត្ ា ស ើយ ជាអនក្មិនមាន
ផទោះ សគ្ចសចញចាក្ត្ ា ាន ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលអ ់ត្ ា  និងភព
ស ើយស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៩) 
 

៤១៧.៣៥ ហិតវ  មានុសកំ រយាគំ,  ទិពពំ រយាគំ ឧបចចគា; 
សពពរយាគវសំិយុតត,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល លោះកិ្សល ជាសរគ្ឿងរបក្ប មដលជារប ់មនុ សក្នលង
កិ្សល ជាសរគ្ឿងរបក្ប មដលជារប ់ទិពវានស ើយ ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល 
មដលផុត្ស្  ោះ ចាក្កិ្សល ជាសរគ្ឿងរបក្បទាំងពួងស ោះ ថ្លជា 
រោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៩) 
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៤១៨.៣៦ ហិតវ  រតញិច  អរតញិច ,  សីតិភតូំ និរបូធិ;ំ 

សពពរោកាភិភុំ វរី,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលលោះបង់ស ចក្ដីសរត្ត្អរក្នុងោមគុ្ណ និង
មិនសរត្ត្អរក្នុងកិ្រោិសៅក្នុងទរព ជាអនក្មានចិត្តរត្ជាក់្ មិនមាន
ឧបក្កិសល  រគ្ប ងកត់្សោក្ទាំងពួង មានស ចក្ដីពយោមស ោះ ថ្លជា 
រោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៩) 
 

៤១៩.៣៧ ចុតិ ំរយា រវទិ សតត នំ,  ឧបបតតិញច  សពពរសា; 
អសតតំ សុគតំ ពុទធ,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល ដឹងចា ់ចុតិ្និងបដិ នធិរប ់ពួង ត្វ សដាយអាោរ
ទាំងពួងាន ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលជាអនក្មិនជាប់ក្នុងោម អនក្មាន
ដាំសណើ រលអ សដាយស ចក្ដីរបតិ្បត្តិ អនក្រតា ់ដឹងនូវ  ចចៈ ៤ ស ោះ ថ្លជា 
រោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៩) 
 

៤២០.៣៨ យសស គតិ ំន ជាននត,ិ  រទវ គនធពពមានុសា; 
ខីណ្ហសវ ំអរហនត,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

សទវតា គ្នធព និងពួក្មនុ សទាំងឡាយ មិនដឹងគ្តិ្ រប ់បុគ្គល
  ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល មដលជាអនក្មានអា វៈអ ់ស ើយ ជារពោះ 
អរ នដស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១១០) 
 

៤២១.៣៩ យសស បុររ ច បចាឆ  ច,  មរជឈ ច នតថិ កិញចន;ំ 
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អកិញចន ំអនាទ្ទន,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល  មិនមានស ចក្ដីក្ងវល់ក្នុងោលមុនផង ក្នុងោលជាខ្ជង
សរោយផង ក្នុងោលជាក្ ដ លផង ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលជាអនក្មិន
មានស ចក្ដីក្ងវល់ មិនមានស ចក្ដីរបោន់ស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១១០) 
 

៤២២.៤០ ឧសភំ បវរ ំវរី,ំ   មរហសិ ំវជិិតវនិ;ំ 
អរនជំ នាា តកំ ពុទធ,ំ  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

ត្ថ្លគ្ត្សៅវរីបុរ  អនក្អង់អាច អនក្របស ើរ អនក្ម វងរក្គុ្ណដ៏ធាំ
ឈនោះមារ មិនមានកិ្សល  ជាសរគ្ឿងញាប់ញ័រ ងូត្ោងកិ្សល  រតា ់ដឹង
 ចចៈស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១១០) 
 

៤២៣.៤១ បុពពនិវសំ រយា រវទិ,  សគាគ បាយញច  បសសតិ, 
អរថា ជាតិកខយ ំបរតត ,  អភិញ្ញា រវសិរត មុន;ិ 
សពពរវសិតរវសានំ,  តមហំ រពមូិ រពាហមណំ្។ 

បុគ្គល ដឹងចា ់ខនធបញ្ច ក្ៈ មដលខលួនធាល ប់អាស្ ័យក្នុងោល
មុនផង សលើញចា ់នូវឋាន ួគ៌្ និងអាយភូមិផង មួយសទៀត្ ាន
 សរមចធម៌ជាសរគ្ឿងអ ់ជាតិ្ ជាអនក្រាជញ សស្ ចកិ្ចច ស ើយ សរោោះអភិញ្ញា  
ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល មដលជាអនក្របរពឹត្តរព មចរយិធម៌ចប់ ពវរគ្ប់ស ើយ 
ស ោះ ថ្លជារោ មណ៍។ 

(បិ. ៥២ ទាំ. ១១០) 
ចប់រោ មណវគ្គ។ 
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ឧទ្ទទ នននធមមបទគាថា 
 

 ាំមដងអាំពីយមក្វគ្គ ១ អបបមាទវគ្គ ១ ចិត្តវគ្គ ១ បុបផវគ្គ ១ ោលវគ្គ 
១ បណឌិ ត្វគ្គ ១ អរ នតវគ្គ ១    សវគ្គ ១ ាបវគ្គ ១ ទណឌ វគ្គ ១ រត្ូវជា 
១០ វគ្គ ។  

 
ជរាវគ្គ ១ អត្តវគ្គ ១ សោក្វគ្គ ១ ពុទធវគ្គ ១  ុខវគ្គ ១  បិយវគ្គ ១ សោ

ធវគ្គ ១ មលវគ្គ ១ ធមមដាវគ្គ ១ មគ្គវគ្គ ១ រមួនឹងវគ្គខ្ជងសដើមរត្ូវជា ២០វគ្គ ។ 
 
បកិ្ណណក្វគ្គ ១ និរយវគ្គ ១  គ្វគ្គ ១ ត្ ា វគ្គ ១ ភិក្ខុវគ្គ ១  

រោ មណវគ្គ ១ បូក្រមួរត្ូវជា ២៦ វគ្គ មដលរពោះអាទិចចពនធុរទង់ ាំមដងទុក្
ស ើយ ។ 

 
ក្នុងយមក្វគ្គ មាន ២០ ោថ្ល, ក្នុងអបបមាទវគ្គ មាន ១២ ោថ្ល, ក្នុង

ចិត្តវគ្គ មាន ១១ ោថ្ល, ក្នុងបុបផវគ្គ មាន ១៦ ោថ្ល, ក្នុងោលវគ្គ មាន ១៧ 
ោថ្ល, ក្នុងបណឌិ ត្វគ្គ មាន ១៤ ោថ្ល, ក្នុងអរ នតវគ្គ មាន ១០ ោថ្ល, ក្នុង
   សវគ្គ មាន ១៦ ោថ្ល, ក្នុងាបវគ្គ មាន ១៣ ោថ្ល, ក្នុងទណឌ វគ្គ 
មាន ១៧ ោថ្ល, ក្នុងជរាវគ្គ មាន ១១ ោថ្ល, ក្នុងអត្តវគ្គ មាន ១២ ោថ្ល, 
ក្នុងសោក្វគ្គ មាន ១២ ោថ្ល, ក្នុងពុទធវគ្គ មាន ១៦ ោថ្ល, ក្នុង ុខវគ្គនិង 
បិយវគ្គ មាន ១២ ោថ្ល ដូចោន , ក្នុងសោធវគ្គ មាន ១៤ ោថ្ល, ក្នុងមលវគ្គ 
មាន ២១ ោថ្ល, ក្នុងធមមដាវគ្គ មាន ១៧ ោថ្ល, ក្នុងមគ្គវគ្គ មាន ១៦ ោថ្ល, 
ក្នុងបកិ្ណណក្វគ្គ មាន ១៦ ោថ្ល, ក្នុងនិរយវគ្គ និង គ្វគ្គ មាន ១៤ ោថ្ល 
ដូចោន , ក្នុងត្ ា វគ្គ មាន ២២ ោថ្ល, ក្នុងភិក្ខុវគ្គ មាន ២៣ ោថ្ល, ក្នុង 
រោ មណវគ្គដ៏ឧត្តម មាន ៤០ ោថ្ល ។ ៤២៣ ោថ្លដទទសទៀត្ រពោះអាទិចចព
នធុ រទង់ ាំមដងទុក្ស ើយ ក្នុងធមមបទនិាត្ ។ 

ធមមបទ ៤២៣ ោថ្ល ចប់ ៚ 




