ធម្មបទ ៤២៣ គាថា

ការផាយរបស់ពុទក
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រ្មោះរសៀវរៅ

ធម្មបទ ៤២៣ គាថា

ររៀបររៀង

ហួយ វ៉ាន់ថន

ពន
ិ ត
ិ យ

សុ ន សុ ផាន

ទត
ំ រធវី
ី ង

ពុ ទក
ធិ បណ្ឌិតសភា

ការផាយ

របស់ពុទធិកបណ្ឌិតសភា
ននសាកលវទាល័
យបញ្ញា
ិ
សាស្តសតកមពុជា

រកាសិទធិ

ពុ ទក
ធិ បណ្ឌិតសភា

កាលបររចឆ
ិ ទ

នថងសុរក ២ររាច ខខ
មគ
ំ ុ រ ឯកស័ក
ិ សរិ ឆ្នក
ពុ ទធសករាជ ២៥៦៣
រតូវនឹងនថងទី ១៣ ខខ ធនូ គ.ស. ២០១៩

ក
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ធមមបទ ៤២៣ គាថា

នរមា តសស ភគវរត អរហរត សមាមសមពុទធសស។

សូម្នម្ស្ការថាាយបង្ច
គំ ពំ

ោះព្រោះដ៏មានព្រោះភាគជាអរហនត

សមាមសម្ុ ទ
ព អ
ធ ង្ពគ

ោះ ។

១. យមកវគគ

១.១*

មរនាបុ ពង
ព គមា ធមាម,

មរនារសដាឋ មរនាមយា;

តរត នំ ទុ កខមរនវត,ិ

ចកកំ វ វហរត បទំ។

មនសា រច បទុ រដឋន,

ភាសតិ វ កររាតិ វ;

ធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជារបធាន មានចិត្តរបស
សរមចអាំពីចិត្ត សបើបុគ្គលមានចិត្តរត្ូវសទ
(នូវទុចចរ ិត្) សរោោះទុចចរ ិត្ទាំងស

របទូ

សដ

ើរបាំផុត្ (មានចិត្តធាំ)
ើយ សោលក្ដី សធវើក្ីដ

ោះ ទុក្ខ រមមងជាប់តាមបុគ្គលស

ក្ង់រសទោះវ ិលតាមដានសជើងសោមដលក្ាំពុងអូ

ោះសៅ ដូច

សៅ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២១)

២.២

មរនាបុ ពង
ព គមា ធមាម,

មរនារសដាឋ មរនាមយា;

តរត នំ សុ ខមរនវត,ិ

ឆ្យាវ អនុ បាយិនី ។

មនសា រច បសរននន,

ភាសតិ វ កររាតិ វ;

ធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជារបធាន មានចិត្តរបស
ចិត្ត សបើបុគ្គលមានចិត្តរជោះថ្លលស
ុចរ ិត្ទាំងស

ោះ

ើរបាំផុត្

ើយ សោលក្ដី សធវើក្ីដ (នូវ

ុខរមមងជាប់តាមបុគ្គលស

ោះសៅ ដូចស្

សរមចអាំពី

ុចរ ិត្) សរោោះ
សមាលអស ទ ល

តាមរាណ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២១)
*

លលខដំបូង ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់គាថាទំងអស់ ពីគាថាទី១រហូតដល់ គាថាទី៤២៣,

លលខបន្ទាប់ ជាលលខលរៀងក្នុងវគ្គនីមួយៗ ។
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អរកាកចឆិ មំ អវធិ មំ,

៣.៣

អនក្ឯស

រយ ច តំ ឧបនយាន,តិ

ោះានសជរអញ អនក្ឯស

ានផ្ចចញ់អញ អនក្ឯស
ចងស
ស

អជិនិ មំ អហាសិ រម;
រវរ ំរតសំ ន សមមតិ។

ោះានវាយអញ អនក្ឯស

ោះានលួចយក្រទពយរប

ចក្ដីសរោធមបបស

់អញសៅស

ោះទុក្(ដូសចនោះ) សពៀររប

់អនក្ស

ោះ

ើយ សបើអនក្
ោះមិនរមាងប់

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២១)
អរកាកចឆិ មំ អវធិ មំ,

៤.៤

អនក្ឯស

រយ ច តំ នុ បនយាន,តិ

ោះានសជរអញ អនក្ឯស

ានផ្ចចញ់អញ អនក្ឯស
ឯ

មិនចងស

អជិនិ មំ អហាសិ រម;
រវរ ំរតសូបសមមតិ។

ោះានវាយអញ អនក្ឯស

ោះានលួចយក្រទពយរប

ចក្ដីសរោធ មបបស

់អញសៅស

ោះទុក្(ដូសចនោះ) សពៀររប

ោះ

ើយ សបើអនក្

់អនក្ស

ោះសទើបរ

មាងប់ាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២១-២២)
៥.៥

ន ហិ រវររន រវរាន,ិ

សមមនធ
តី កុ ទ្ទចនំ;

អរវររន ច សមមន,តិ

ពិត្មមន តាាំងពីោល
រមាងប់សដាយសពៀរស

ឯស ធរមាម សននតរនា។

មក្ ក្នងសោក្សនោះ សពៀរទាំងឡាយមិន

ើយ សពៀរទាំងឡាយមត្ងរមាងប់សដាយមិនមានសពៀរ សនោះ

ជាបសវណីធម៌។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២២)
៦.៦

បររ ច ន វជាននត
,ិ
ិ

មយរមតថ យមាមរស;

រយ ច តតថ វជាននត
,ិ
ិ

តរត សមមនតិ រមធគា។
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ជនទាំងឡាយដទទ

(សរៅអាំពីបណិឌ ត្)

មត្ងមិនដឹ ងខលួនថ្ល

ទាំងឡាយនឹងវ ិ

សយើង

ក្នុងក្ ដ លទនពួក្សនោះ ដូសននោះស ើយ ចាំមណក្ជន
ទាំងឡាយ
ក្នុងពួក្សនោះ ដឹងខលួនថ្ល សយើងទាំងឡាយនឹងវ ិ
ក្នុង
ក្ ដ លទនពួក្សនោះ ដូសចនោះ ោរស្លោះរបមក្ក្ទាំងឡាយ រមមងរង្ងងប់អាំពីជន
ទាំងឡាយស

ោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២២)

៧.៧

សុ ភានុ បសស ិ ំវហរនត
,ំ
ិ

ឥស្តនទរិ យសុ អសំ វុត;ំ

តំ រវ បសហតិ មាររា,

វរត រុកំខ វ ទុ ពពលំ។

រភាជនមាិ អមតតញំ ,ា
ុ
បុគ្គលដែលយល់ឃ

កុ សីតំ ហីនវរី យំ
ិ ;

ើញនូវអារមមណ៍ថាលអ

មិនសររួមក្នុរឥន្ទនរិយ

ទាំរឡាយ មិនែឹ រ របមាណក្នុរឃោជន ខ្ជិលររអូស មានពាយាមធូរថយ
ក្ិឃលសមាររដមររគ្បសរកត់ បុគ្គលឃ
ឃ

ោះឯរ ែូរខ្យល់ដែលរគ្ប់សរកត់ឃែើម

ើ ទុពវលែូឃ្នោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២២)

៨.៨

អសុ ភានុ បសស ិ ំវហរនត
,ំ
ិ
រភាជនមាិ ច មតតញំ ,ា
ុ

ឥស្តនទរិ យសុ សុ សំវុតំ;
សទធំ អារទធវរី យំ
ិ ;

តំ រវ នបបសហតិ មាររា, វរត រសលំ វ បពពតំ។

ឯបុគ្គល ដែលយល់ឃ

ើញនូវអារមមណ៍ថាមិនលអ សររួមរបពពក្នុរ

ឥន្ទនរិយទាំរឡាយ ែឹររបមាណក្នុរឃោជន
ក្ិឃលសមារដតររគ្ប់សរកត់ បុគ្គលឃ

មានសទា រារឭពាយាម

ោះមិនាន ែូរខ្យល់រគ្បសរកត់ថមភាំន

តាន់មិនានែូឃ្នោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២២)
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អនក
ិ កសារវ កាសាវ,ំ

៩.៩

អរបរត ទមសរចចន,
អនក្ណា

ន រសា កាសាវមរហតិ។

ឃៅមានទឹក្រត់គ្ឺរាគាទិក្ិឃក លស

ឃាោះបរ់ការទូ ម ននូវឥន្ទនរិយនិរសរចៈ ឃ
អនក្ឃ

រយា វតថំ បរទហ
ិ
ិសសតិ;
(ក្នុរស ា ន)

ជាអនក្

ើយឃសលៀក្ែណាប់ សាំពត់កាសាវៈ

ោះមិនគ្ូរនឹរឃសលៀក្ែណាប់សាំពតកាសាវៈឃ

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៣)

១០.១០

រយា ច វនតកសាវសស,
ឧរបរត ទមសរចចន,

សីរលសុ សុ សមាហិរត;
ស រវ កាសាវមរហត។
ិ

លុោះដតអនក្ណា មានទឹក្រត់គ្ឺរាគាទិក្ិឃក លស ខ្ជជក្ឃ្លអស់ឃ

ើយ

ជាអនក្មានរិតត ែមកល់មាាំ ក្នុររតុ បារ ិសុទិស
ា ីល របក្បឃោយការទូ ម ននូវ
ឥន្ទនរិយនិរសរចៈ

អនក្ឃ

ោះឯរ

ឃទើបគ្ួរនឹរឃសលៀក្ែណាប់សាំពត់កាសាវៈ

ាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៣)
១១.១១

អសាររ សារមតរិ នា,
រត សារ ំនាធគ
ិ ចឆន,តិ

ជនទាំរឡាយ ដែលយល់ឃ

មចា
ិ ឆ សង កបបរគាចរា។

ើញក្នុរធម៌មានខ្លឹម ថាជាធម៌ មិនមាន

ខ្លឹមផរជាអនក្មានតរមិោះខ្ុសជាអារមមណ៍
ខ្លឹមឃ

សាររ ចាសារទសសរិ នា;

រដមរមិនាននូវធម៌ដែលមាន

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៣)

១២.១២

សារញច សាររត ញតវ, អសារញច អសាររត;
រត សារ ំអធិគចឆន,តិ

សមាមសង កបបរគាចរា។
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ជនទាំរឡាយ ដែលយល់ឃ

ផរ យល់ឃ

ើញនូវធម៌មានខ្លឹម ថាជាធម៌មានខ្លឹម

ើញនូវធម៌ គាមនខ្លឹម ថាជាធម៌គាមនខ្លឹមផរ ជាអនក្មានតរមិោះរតូវ

ជាអារមមណ៍ រដមរាននូវធម៌ ដែលមានខ្លឹម។

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៣)
១៣.១៣

យថា អគារ ំទុ ចន
ឆ ,នំ
ឯវ ំអភាវតំ
ិ ចត
ិ ,តំ

ផរោះដែលរបក្់ខ្ីខ្ជ
ជ ជឃ

ើយ

វុដឋី សមតវិ ជឈត
ិ
ិ;

រារគា សមតវិ ជឈត
។
ិ
ិ

ែាំណក្់ទឹក្ឃភលៀររដមរឃលររ

ណាមិញ រិតតដែលបុគ្គលមិនានអប់រ ាំទុក្ឃ
ឃ

ោះឯរ។

ូត

យា៉ា រ

ើយ រាគ្ៈរដមរ្ក្់ឃោតយា៉ា រ
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៣)

១៤.១៤

យថា អគារ ំសុ ឆននំ,
ឯវ ំសុ ភាវតំ
ិ ចិត,តំ

ផរោះដែលរបក្់លឃអ

រារគា ន សមតិវជឈត
ិ
ិ។

ើយ ែាំណក្់ទឹក្ឃភលៀររដមរមិនឃលររ

ណាមិញ រិតតដែលបុគ្គលានអប់រ ាំទុក្លអឃ
ាន យា៉ា រឃ

វុដឋី ន សមតវិ ជឈត
;ិ
ិ

ោះឯរ។

ូត យា៉ា រ

ើយ រាគ្ៈរដមរមិន្ក្់ឃោត

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៤)
១៥.១៥

ឥធ រសាចតិ របចច រសាចតិ,

បាបការ ី ឧភយតថ រសាចតិ;

រសា រសាចតិ រសា វហញា
ត,ិ
ិ
ទិសា
វ កមមកិលិដម
ឋ តតរនា។
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បុគ្គលអនក្ឃធវើាប

ដតរឃសាក្សាាយក្នុរឃោក្ទាំរពី រ

សាាយក្នុរឃោក្ឃនោះ១ ក្នុរឃោក្ខ្ជមុខ្១ បុគ្គលឃ
ឃដារក្ហាយឃររោះឃ

ើញអាំឃពើឃៅ

រ
ម របស់ខ្ួលន។

គ្ឺឃសាក្

ោះ រដមរឃសាក្សាាយ
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៤)

ឥធ រមាទតិ របចច រមាទត,ិ

១៦.១៦

កតបុ រញ្ញា ឧភយតថ រមាទតិ;
រសា រមាទតិ រសា បរមាទត,ិ
ទិសា
វ កមមវសុ
ិ ទធិមតតរនា។

បុគ្គលអនក្ឃធវើបុណយទុក្ រដមររ ីក្រាយក្នុរឃោក្ទាំរពីរ គ្ឺ រ ីក្រាយក្នុរ

ឃោក្ឃនោះ១

រ ីក្រាយក្នុរឃោក្ខ្ជរមុខ្១

ស្សស់ស្សាយ ឃររោះឃ

១៧.១៧

បុគ្គលឃ

ើញអាំឃពើបរ ិសុទារបស់ខ្ួន។
ល

ោះ

រដមររ ីក្រាយ

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៤)

ឥធ តបបតិ របចច តបបត,ិ

បាបការ ី ឧភយតថ តបបត;ិ
‘‘បាបំ រម កត’’នតិ តបបត,ិ

ភរិ យា តបបតិ ទុ គគតិ ំ គរត។

បុគ្គលអនក្ឃធវើអាំឃពើាប

រក្ហាយក្នុរឃោក្ឃនោះ១

ដតរឃដារក្ហាយក្នុរឃោក្ទាំរពីរ

ឃដារក្ហាយក្នុរឃោក្ខ្ជរមុ ខ្១

រដមរឃដារក្ហាយឃោយគ្ិតឃ

ើញថា ាបអញានឃធវើឃ

កាលឃៅកាន់ទុគ្គតិ ក្៏រ ឹររ ឹតដតឃដារក្ហាយែ៏ពរក្ដលរ។

គ្ឺឃដា

បុគ្គលឃ

ោះ

ើយ លុោះឃធវើមរណ

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៤)
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ឥធ ននទតិ របចច ននទត,ិ

១៨.១៨

កតបុ រញ្ញា ឧភយតថ ននទត;ិ
‘‘បុ ញំ ា រម កត’’នតិ ននទត,ិ

ភរិ យា ននទតិ សុ គត
គ ិ ំ គរត។

បុគ្គលអនក្ឃធវើបុណយទុក្ រដមរឃរតតអរ ក្នុរឃោក្ទាំរពី រគ្ឺឃរតតអរ

ក្នុរឃោក្ឃនោះ១
ឃោយគ្ិតឃ

ឃរតតអរក្នុរឃោក្ខ្ជរមុខ្១

ើញថា បុណយអញានឃធវើឃ

សុគ្តិ ក្៏រ ឹររ ឹតដតឃរតក្អរែ៏ពរក្ដលរ។

បុគ្គលឃ

ោះរដមរឃរតតអរ

ើយ លុោះឃធវើមរណកាលឃៅកាន់

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៤)
១៩.១៩

ពហុ មប ិ រច សំ ហិត ភាសមារនា,
ន តកកររា រហាតិ នររា បមរតត;

រគារបាវ គារវ គណ្យំ បររសំ ,
ន ភាគវ សាមញាសស រហាតិ។

ឃបើនរជនឃរលរក្យរបក្បឃោយរបឃយាជន៍សូមបីឃររើន

របមាទមិនឃធវើតាមរក្យឃ
ឃ

ោះ

ដតជាអនក្

រដមរជាអនក្មិនមានរាំដណក្សាមញ្ញ ផល

ើយ ែូរអនក្រក្ាឃគា កាលរាប់ឃគារបគ្ល់ឲ្យអនក្ែពទឃ

ើយ(ជាអនក្មិន

ានបរ ិឃោគ្នូវបញ្ចឃគារស)ែូឃ្នោះឯរ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៥)
២០.២០

អបបមប ិ រច សំ ហិត ភាសមារនា,
ធមមសស រហាតិ អនុ ធមមចារ;ី

រាគញច រទ្ទសញច បហាយ រមាហំ ,
សមមបបជារនា សុ វមុ
ិ តតចរិ តត;
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អនុ បាទយា
រនា ឥធ វ ហុ រ ំវ,
ិ

ស ភាគវ សាមញាសស រហាត។
ិ

ឃបើនរជនឃរលរក្យរបក្បឃោយរបឃយាជន៍សូមបីបនាិរបនាួរ ដតជា

អនក្របរពឹតតនូវធម៌សមគ្ួរែល់ធម៌ ានលោះបរ់រាគ្ៈឃទសៈនិរឃមា
អនក្ែឹរនូវធម៌
ឃៅ
ជនឃ

ដែលគ្ួរក្ាំណត់តាមឃ

តុ

ៈ ជា

មានរិតតែក្ផុតអាំពីឃសរក្ាី

រ
ម មិនមានឃសរក្ាីរបកាន់ មាាំ ក្នុរឃោក្ឃនោះនិរឃោក្ខ្ជរមុខ្ នរ

ោះ រដមរជាអនក្ានរាំដណក្សាមញ្ញ ផល។

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៥)

ចប់យមកវគគ។

២. អបបមាទវគគ
២១.១

អបបមារទ្ទ អមតំបទំ,
អបបមតត ន មយ
ី នត,ិ

បមារទ្ទ មចចុរនា បទំ;

រយ បមតត យថា មត។

ឃសរក្ាីមិនរបមាទជាផលូវពនឃសរក្ាីមិនសាលប់ ឃសរក្ាីរបមាទជាផលូវពន

ឃសរក្ាីសាលប់ ជនទាំរឡាយដែលមិនរបមាទឃ
ទាំរឡាយដែលរបមាទឃ

ើយ ឃ្មោះថាមិនសាលប់ ជន

ើយ ទុក្ែូរជាមនុសសសាលប់ឃៅឃ

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៥)

២២.២

ឯតំ វរសសរត
ញតវ,
ិ
អបបមារទ បរមាទនត,ិ

អបបមាទមាិ បណ្ឌិត;

អរយានំ
រគាចររ រត។
ិ

ពួក្បណិឌ តានរជាបនូវែាំឃណើរឃនោះឃោយដបលក្គាន(ឃទើបឋិតឃៅ)ក្នុរ

ឃសរក្ាីមិនរបមាទ រ ីក្រាយក្នុរឃសរក្ាីមិនរបមាទ បណិឌ តទាំរឃ
ឃរតក្អរក្នុរធម៌ជាឃគាររ ។

ោះ ជាអនក្

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៥-២៦)
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២៣.៣

រត ្យិរនា សាតតកា
,
ិ
ផុ សនតិ ធរា
ី នពា
ិ ព នំ,

នច
មា;
ិ ចំ ទឡបរកក
ា

រយាគរកខ មំ អនុ តតរ។ំ

អរ ិយបុគ្គលទាំរឡាយ មានការពិនិតយជារបរក្តី មានពាយាមជាប់
តគាន មានឃសរក្ាីរបឹរដរបរមាាំមួនជានិរច ជាអនក្មានរាជាាដតរប៉ាោះរល់នូវ
រពោះនិរវន ជាទីឃក្សមក្ានា្ក្ឃយាគ្ៈ ជាគ្ុណជាតិែ៏របឃសើរបាំផុត។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៦)
២៤.៤

ឧដាឋនវរត សតម
ី រត ,

សុ ចិកមមសស និសមមការរនា;
ិ
សញាតសស ច ធមមជីវរនា,
ិ

អបបមតតសស យរសាភវិ ឌឍត។
ិ

យសដតររឃរមើនក្ុោះក្រ ែល់បុគ្គលអនក្មានឃសរក្ាីរបឹរដរបរ មាន
សាមរតី មានការងារសាអត(ឥតឃទស) ជាអនក្ពិ្រណា រួរឃ

ើយឃទើបឃធវើ ជា

អនក្សររួម រស់ឃៅឃោយធម៌ មិនមានឃសរក្ាីរបមាទ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៦)
២៥.៥

ឧដាឋរននបបមារទន,

សញារមន ទរមន ច;

ទប
ី ំ កយិរាថ រមធាវ,ី

យំ ឱរោ នាភក
ិ ី រត។
ិ

អនក្រាជាគ្បបីសារឃកាោះ គ្ឺអរ

តតផល ជាឃកាោះដែលជាំនន់គ្ឺ

ក្ិឃលសជន់ពនលិរមិនាន ឃោយឃសរក្ាីរបឹរដរបរផរ ឃោយឃសរក្ាីមិន
របមាទផរ ឃោយឃសរក្ាីសររួមផរ ឃោយឃសរក្ាីសររួមក្នុរ
រតុបារ ិសុទិស
ា ីលផល ឃោយការទូ ម នឥន្ទនរិយផរ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៦)
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បមាទមនុ យុញជនត,ិ

២៦.៦

អបបមាទញច រមធាវ,ី

ពាោ ទុ រមមធរិ នា ជនា;
ធនំ រសដឋំវ រកខ តិ។

ពួក្រលជនអបបឥតរាជាា ដតររបក្បឃរឿយៗ នូវឃសរក្ាីរបមាទ
រាំដណក្អនក្រាជា រដមររក្ាទុក្នូវឃសរក្ាីមិនរបមាទ ែូររទពយយា៉ា រ
របឃសើរ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៦)
មា បមាទមនុ យុរញជ ថ,

២៧.៧

មា កាមរតិសនថវ;ំ

អបបមរតត ហិ ្យរនាត, បរបោតិ វបុ
ិ លំ សុ ខំ។

អនក្ទាំរឡាយ រូរក្ុាំរបក្បឃរឿយៗនូវឃសរក្ាីរបមាទ រូរក្ុាំរបក្បឃរឿ
យៗនូវឃសរក្ាីរ ីក្រាយ ឃរតក្អរក្នុរកាមឃ

ើយ ែបិតបុគ្គលអនក្មិនរបមាទ ខ្ាំ

សឃរកតពិនិតយ រដមរានឃសរក្ាីសុខ្ែ៏ទូោយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៦)
បមាទំ អបបមារទន,

២៨.៨

បញ្ញាបាសាទមារុយ,ា
បពពតរដាឋវ ភុ មមរដឋ,

យទ្ទ នុ ទតិ បណ្ឌិរត;

អរសារកា រសាកិនិ ំ បជំ;
ធីររា ពារល អរវកខ តិ។

កាលណាបណិឌ តបឃ រ បរ់នូវឃសរក្ាីរបមាទឃោយឃសរក្ាីមិន
របមាទ កាលឃ
រដមរឃ

ោះ ឃោក្នឹរឃ

ើរកាន់រាសាទគ្ឺបញ្ញញជាបុគ្គលមិនឃសាក្

ើញពួក្សតវដែល មានឃសាក្ ធីរជនដតរឃ

បុគ្គលដែល

រឃលើក្ាំពូលភនាំ ឃ

ើយ រក្ឃ

ើញពួក្ជនរល ែូរ

ក្ឃមើលពួក្ជនដែលឋិតឃៅឃលើ

ដផនែី ែូឃ្នោះឯរ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៧)
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អបបមរតត បមរតតសុ,

២៩.៩

សុ រតតសុ ពហុ ជាគររា;

អពលសស ំវ សីឃរសា, ហិតវ យាតិ សុ រមធរសា។

បណិឌ តមានរាជាាមុោះមុត កាលពួក្បុគ្គលក្ាំពុររបមាទ ឃោក្មិន
របមាទ កាលពួក្ បុគ្គលក្ាំពុរឃែក្លក្់ ឃោក្ោាក្់រឮក្ឃររើន ឃោក្រដមរ
លោះបរ់ឃ្លនូវបុគ្គលដបបឃ

ោះ ែូរឃសោះឃលឿន ដែលឃៅឃ្លនូវឃសោះ

មានក្មាលាំរទន់ទប ែូឃ្នោះឯរ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៧)
៣០.១០
ម

អបបមារទន មឃវ,

រទវនំ រសដឋតំ គរត;

អបបមាទំ បសំ សនត,ិ

បមារទ្ទ គរហិរត សទ្ទ។

មានពែល់នូវោពជាបុគ្គលរបឃសើរបាំផុតជារឃទវតាទាំរឡាយ

ឃររោះដតឃសរក្ាីមិនរបមាទ អនក្រាជាទាំរឡាយដតរសរឃសើរនូវឃសរក្ាីមិន
របមាទ តមោះតិោះឃែៀលនូវឃសរក្ាីរបមាទសពវៗកាល។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៧)
៣១.១១

អបបមាទររត ភក
ិ ុខ,

បមារទ ភយទសស ិ វ;

សំ រយាជនំ អណ្
ុ ំ ថូលំ, ឌហំ អគគវី គចឆត។
ិ

ភិក្ុអន
ខ ក្ឃរតក្អរក្នុរឃសរក្ាីមិនរបមាទ

ឬឃ

ើញភ័យក្នុរឃសរក្ាី

របមាទ ដតរែុតឃ្លសាំឃយាជនៈ ទាំរតូរទាំរធាំ ែូរឃភលើរឃ ោះ(រាល់នូវក្ាំ
ឃទរទាំរតូរទាំរធាំ ) ែូឃ្នោះឯរ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៧)
៣២.១២

អបបមាទររត ភក
ិ ុខ,

អភរពាព បរហានាយ,
ិ
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ភិក្ុអន
ខ ក្ឃរតក្អរក្នុរឃសរក្ាីមិនរបមាទ

ឬឃ

ើញភ័យក្នុរឃសរក្ាី

របមាទជាអនក្មិនគ្ួរនឹរសាបសូនយ្ក្គ្ុណធម៌ ឃ្មោះថា ឋិតឃៅក្នុរទី
ជិតពនរពោះរពោះនិរវន។

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៨)
ចប់អបបមាទវគគ។

៣. ចត
ិ វត គគ

៣៣.១

ផនទនំ ចបលំ ចត
ិ ,តំ

ទូរកខំ ទុ នវ
និ រយំ;

ឧជុ ំ កររាតិ រមធាវ,ី

ឧសុ ការរាវ រតជនំ។

អនក្រាជញ មត្ងសធវើចិត្តមដលញាប់ញ័រ សលលងសលលង រក្ាានសដាយ
ក្រម ហាមលត្់ានសដាយលាំាក្ ឲយជាចិត្តរត្ង់ានដូចអនក្សធវើរពួញ ពត្់
រពួញឲយរត្ង់។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៨)
៣៤.២

វររជាវ
ថរល ខិរតត,
ិ
បរផនទ
តិទំ ចិត,តំ
ិ

ចិត្តសនោះមដលបុគ្គលសលើក្ស
ក្នុងវ ិប ស ក្មមដាាន
ដូចរត្ីមដលសគ្សលើក្ស

ឱករមាកតឧពភរត;
មាររធយយ ំ បហាតរវ។

ើងចាក្អាល័យ គ្ឺោមគ្ុណ៥សាោះសៅ

សដើមបីលោះបង់នូវវដដៈជាទីសៅទនមារ

រមមងញាប់ញ័រ

ើងចាក្ទីសៅគ្ឺទឹក្ សាោះទីសលើសោក្ ដូសចានោះឯង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៨)

៣៥.៣

ទុ ននិគគហសស លហុ រនា,
ចត
ិ តសស ទមរថា សាធុ ,

ោរទូ ម នចិត្ត
រ

័

មដល

ងកត្់

យតថកាមនិបាតិរនា;
ចត
ិ តំ ទនតំ សុ ខាវហំ ។

ងកិនានសដាយលាំាក្

មានរបរក្ត្ី ធាលក្់ចុោះសៅតាមស
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រមមងជាគ្ុណញា
ុ ាំងរបសោជន៍ឲយ
ស

ើយ រមមង

ាំមក្នូវស

ចក្ដី

សរមច(សរោោះថ្ល)ចិត្តមដល

ឹក្
វ

ឺន
វ ាន

ុខ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៨)

សុ ទុទទសំ សុ និបុណ្
ំ ,

៣៦.៤

យតថកាមនិបាតិន;ំ

ចត
ិ តំ ររកខ ថ រមធាវ,ី

ចត
ិ តំ គុ តតំ សុ ខាវហំ ។

អនក្មានរាជាញគ្ួររក្ាចិត្តមដលសលើញសដាយក្រមទរក្សពក្ មដលលអិត្
សពក្

់ មានរបរក្ត្ីធាលប់ចុោះសៅតាមស

មួយ(សរោោះថ្ល)ចិត្តមដលសគ្រក្ាានស

ចក្ដីរាជាន ក្នុងអារមមណ៍
ើយ រមមង ាំមក្នូវស ចក្ដី ុខ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៩)

ទូរងគមំ ឯកចរ,ំ

៣៧.៥

រយ ចត
ិ តំ សញារមសសនត,ិ

អនក្ទាំងឡាយ
មត្ឯង មិនមាន
ទាំងស

នឹង

អសររី ំគុ ហាសយំ;

រមាកខ នតិ មារពនធនា។

រងួមចិត្តមដលសៅឆ្ងងយ ជាចិត្តរតាច់សៅ

រ ីរៈ មានគ្ូហាគ្ឺមហាភូត្រូប ៤ ជាទីអាស្

័យសៅ អនក្

ោះឯង រមមងរួចចាក្ ចាំណងទនមារ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៩)
អនវដឋត
ិ ចត
ិ តសស,

៣៨.៦

សទធមមំ អវជានរត;
ិ

បរបល
ិ វបសាទសស,

បញ្ញា ន បរបូ
ិ រតិ។

រាជាញរមមងមិនបរ ិបូណ៌ដល់បុគ្គលមដលមានចិ ត្តមិនខ្ជជប់ ខួជន

ដឹងចា

់នូវរពោះ

ទធមម មានស

ចក្ដីរជោះថ្លលអមណដត្សៅស

មិន

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ២៩)
៣៩.៧

អនវសសុតចត
ិ តសស,

អននាវហតរចតរសា;

បុ ញាបាបបបហីនសស,
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ភ័យរមមងមិនមានដល់បុគ្គលអនក្មានចិត្តមិនទទឹក្សដាយរាគ្ៈ មាន
ចិត្តមដលសទ

ខ្ជទាំងខទប់មិនាន មានបុណយនឹងាបលោះសចាលស

ើយភ្ញញក្់រ

ឮក្ជានិចច។
(បិ. ៥២ ទាំ. ២៩)
កុ មូ បមំ
ភ
កាយមម
ិ ត
ិ ំ វទ
ិ វ ,

៤០.៨

នគរូបមំ ចត
ិ តមិទំ ឋរបតវ;

រយារធថ មារ ំបញ្ញាវុរធន,
ជិតញច ររកខ អនរិ វសរនា សយា
។
ិ

បុគ្គលគ្បបីដឹងចា

់នូវោយសនោះថ្ល ដូចជាឆ្ងនាំង គ្បបីបិទនូវចិត្តសនោះ

ឲយដូចជាបិទទវរនគ្រ គ្បបីចាាំងនូវមារសដាយអាវុធ គ្ឺបញ្ញា គ្បបីរក្ាទុក្នូវ
ធម៌ មដលខលួនឈលោះស

ើយ មិនគ្បបីជាអនក្ដាំអក្់សៅ(ក្នុងធម៌ )ស

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣០)

ំ
បថវ ិ អធ
រិ សសសត;ិ

អចរិ ំវតយំ ការយា,

៤១.៩

ឱ

ើយ។

ឆុ រទ្ទធ អរបតវញ្ញ
ិ ា រណ្ហ, នរិ តថំវ កលង
ិ គរ។ំ

៎ន មិនយូរបុ ម នសទសត្ើ ោយសនោះ មានវ ិញ្ញាណសៅរា

សៅសចាលផុត្ស

ើយ មុខជានឹងសដក្

ដ
ូក្

រក្របសោជន៍ោមន។

សគ្យក្

ឹង
ដ សលើមផនដី ដូចជាអងកត្់ឱ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣០)

៤២.១០

ទរិ សា ទស
ិ ំ យនដំ កយិរា, រវរ ី វ បន រវរនំ
ិ ;
មិចាឆបណ្ិហិតំ ចត
ិ ,តំ

សចាររក្ស

ក្សលើញសចារផងោន

បុគ្គលមានសពៀរផងោន គ្បបីសធវើនូវស

ឬក្៏បុគ្គលមានសពៀររក្ស

ចក្ដីវ ិ
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បុគ្គលតាាំងទុក្ខុ
ស

ចក្ដីវ ិ

ស

ស

ើយ

រមមងសធវើបុគ្គលស

ោះឲយអារក្ក្់ទរក្មលង

ជាង

ោះសៅសទៀត្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣០)

៤៣.១១

ន តំ មាត បិត កយិរា, អរញា វបិ ច ញាតកា;
សមាមបណ្ិហិតំ ចត
ិ តំ,

មាតាបិតា មិនគ្បបីសធវើស
មិនគ្បបីសធវើនូវ ស
ស

ត្ុស

ត្ុស

រសយយរសា នំ តរត កររ។

ោះាន ឬជនទាំងឡាយដទទជាញាត្ិ

ោះាន ចាំមណក្ខ្ជងចិត្ត មដលបុគ្គលតាាំងទុក្រត្ូវ

ើយ រមមងសធវើបុគ្គលស

ោះ ឲយរបស

ើរជាងស

ត្ុស

ោះាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣០)

ចប់ចត
ិ តវគគ។

៤. បុ បវផ គគ

រកា ឥមំ បថវ ិ វំ រជសសត
ិ
ិ,

៤៤.១

យមរោកញច ឥមំ សរទវកំ ;
រកា ធមមបទំ សុ រទសត
ិ ំ,
អនក្

កុ សរោ បុ បផមិវ បរចសសតិ។

នឹងដឹងចា

អាយភូមិ ៤ និងមនុ
សរជើ

សរ ើ

និងយមសោក្គ្ឺ

សសោក្សនោះរពមទាំងសទវសោក្ាន អនក្

នូវចាំមណក្ទនធម៌

មាោោរមដល្ល

់នូវមផនដីគ្ឺអត្តភ្ញពសនោះ

ទវ សរជើ

មដលរពោះត្ថ្លគ្ត្
សរ ើ

ាំមដងរបទពស

ើយ

នឹង
ដូច

នូវផ្ចកដូសចានោះឯង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣០)

៤៥.២

រសរខា បថវ ិ វំ រចសសត
,ិ
ិ

យមរោកញច ឥមំ សរទវកំ ;
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រសរខា ធមមបទំ សុ រទសត
ិ ,ំ
រពោះស

កុ សរោ បុ បផមិវ បរចសសតិ។

ក្ខបុគ្គលនឹងដឹងចា

យមសោក្គ្ឺអាយភូមិ៤និងមនុ
រពោះស
របទពស

ក្ខបុគ្គលនឹងសរជើ

សរ ើ

់នូវមផនដី

គ្ឺអត្តភ្ញពសនោះ

និង

សសោក្សនោះរពមទាំងសទវសោក្ាន

នូវចាំមណក្ទនធម៌ មដលរពោះត្ថ្លគ្ត្

ើយ ដូចមាោោរមដល្ល

ទវ សរជើ

សរ ើ

ាំមដង

នូវផ្ចកដូសចានោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣១)

រផណ្
ូ បមំ កាយមម
ិ ត
ិ ំ វទ
ិ វ ,

៤៦.៣

មរច
ី ិធមមំ អភិសមពុធារនា;

រឆតវន មារសស បបុ បផកានិ ,
អទសសនំ មចចុរាជសស គរចឆ។

ភិក្ុនឹ
ខ រែឹររាស់នូវកាយឃនោះថា

កាយឃនោះថា

មានសោពែូរឃរពញពថៃ

វែាៈ៣ឃៅកាន់សាានជាទីមិនឃ

៤៧.៤

ែូរជាែុាំពពុោះទឹក្

គ្បបីកាត់នូវផ្កកជារបធានពនមារគ្ឺ

ើញពនមរចុរាជ។

បុ បាផនិ រហវ បចន
ិ នត,ំ

សុ តតំ គាមំ មរហារោវ,

ែឹររាស់នូវ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣១)

ពាសតតមនសំ នរ;ំ
មចចុ អាទ្ទយ គចឆត។
ិ

មរចុគ្ឺឃសរក្ាីសាលប់ដតរឃក្ៀរយក្ឃៅនូវនរជន

អនក្មានរិតតជាប់

ជាំរក្់ក្ុរអារមម
ន
ណ៍ឃផសរ ៗ ក្ាំពុរឃរជើសឃរ ើសនូវផ្កកគ្ឺកាមគ្ុណ ៥ នុោះឯរ
ែូរទឹក្ជាំនន់ធាំ ដែលក្ួរយក្អនក្ស្សុក្ក្ាំពុរឃែក្លក្់ឃៅ ែូឃ្នោះឯរ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣១)
៤៨.៥

បុ បាផនិ រហវ បចន
ិ នត,ំ
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អតត
ិ តំរយវ ការមសុ ,

អនតរកា កុ រុរត វសំ ។

អនក្ឃធវើទីបាំផុតគ្ឺមរណៈ ដតររក្ុរសតវ ដែលមានរិតតជាប់ជាំរក្់ក្ុនរ

អារមមណ៍ឃផសរ ៗ ក្ាំពុរឃរជើសឃរ ើសនូវផ្កកគ្ឺកាមគ្ុណ ៥ មិនដ អត អន់ក្ុនរ
កាមទាំរឡាយនុោះឯរ ឲ្យឃៅក្នុរអាំណាររបស់ខ្ួន។
ល

យថាបិ ភមររា បុ ប,ផំ

៤៩.៦

បរលតិ រសមាទ្ទយ,

ភមរជាតិមិនឃធវើផ្កកឃ
យក្ដតរស
យា៉ា រឃ

ឃ

វណ្ណគនធំ អរហឋយំ ;
ឯវ ំគារម មុ នី ចររ។

ើ ដែលមានពណ៌និរក្លិនឲ្យវ ិ

ើរឃៅ យា៉ា រណាមិញ

ោះឯរ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣១)

សឃទ

ឃរក្ប

អនក្រាជាគ្បបីរតារ់ឃៅក្នុរស្សុក្ក្៏
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣១)

ន បររសំ វរោមាន
ិ
ិ,

៥០.៧

អតតរនាវ អរវរកខ យយ,

ន បររសំ កតកតំ;
កតនិ អកតនិ ច។

រក្យ្ក្់ឃោតទាំរឡាយរបស់ជនែពទ បុ គ្គលមិនគ្ួរឃធវើទុក្ក្នុររិតត

ឃទ ក្ិរចដែលឃធវើ ឃ

ើយនឹរមិនទន់ឃធវើឃ

ើយរបស់ជនែពទ(ដែលមិនដមនជា

មុខ្ការរបស់ខ្ួន)
ល
បុគ្គលមិនគ្ួរពិនិតយឃមើលឃទ បុគ្គលគ្ួរពិនិតយពិ្រណា
ដតក្ិរចការទាំរឡាយ

ដែលឃធវើឃ

ើយ

នឹរមិនទន់ឃធវើឃ

ើយ

ដតម៉ាារ។

របស់ខ្ួន
ល

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣២)
៥១.៨

យថាបិ រុចរិ ំបុ ប,ផំ

ឯវ ំសុ ភាសត
វចា,
ិ
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ផ្កកឃ

ើ មានរទរ់រទយលអ មានពណ៌(លអ) ដតគាមនក្លិន(រក្អូប)(រដមរ

មិនរក្អូបែល់អនក្ដែលរទរទរ់)ែូរឃមារមិញ វា្ជាសុោសិត រដមរគាមន
ផលែល់អនក្ដែលមិនឃធវើតាមែូឃ្នោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣២)
យថាបិ រុចរិ ំបុ ប,ផំ

៥២.៩
ផ្កកឃ

ឯវ ំសុ ភាសិត វចា,

ើ ដែលមានរទរ់រទយលអ

វណ្ណវនតំ សគនធកំ ;
សផោ រហាតិ កុ ពពរត ។

មានពណ៌

មានក្លិន(រដមររក្អូប

ែល់អនក្ដែលរទរទរ់)ែូរឃមារមិញ វា្ជាសុោសិត រដមរមានផលែល់
អនក្ដែលឃធវើតាមឃោយឃគារព ែូឃ្នោះឯរ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣២)
យថាបិ បុ បផរាសិមាា,

៥៣.១០

ឯវ ំជារតន មរចចន,

មាោការឃរោះឃធវើសាំណុាំពនក្រមផ្កក

កយិរា មាោគុ រឡ ពហូ;
កតតពពំ កុ សលំ ពហុំ ។
អាំពីគ្ាំនរពនផ្កក(ឃផសរៗគាន)

ឃររើនាន យា៉ា រណាមិញ ក្ុសលដែលសតវឃក្ើតមក្ឃ
យា៉ា រឃ

ឲ្យ

ើយ គ្ួរឃធវើឲ្យឃររើន

ោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣២)

៥៤.១១

ន បុ បផគរនាធ បដវ
ិ តរមត,ិ
ន ចនទនំ តគរមលលកា
វ;
ិ

សតញច គរនាធ បដវ
ិ តរមត,ិ

សពាព ទសា
សបបុររសា
បវយតិ។
ិ
ិ
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ក្លិនផ្កកឃ

ើ ផាយឃៅរ្ស់ខ្យល់មិនាន ក្លិនខ្លឹមរ័នរន៍ក្ីា ក្លិមខ្លឹម

រក្សានក្ាី ក្លិនផ្កកមលិោះរួតក្ាី ក្៏ផាយឃៅរ្សខ្យល់មិនាន រាំដណក្ក្លិនរបស់
សបបុរសទាំរឡាយ រដមរផាយឃៅរ្សខ្យល់ាន ឃររោះសបបុរសរដមរ
ផាយឃៅរគ្ប់ទិស។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣២-៣៣)
៥៥.១២

ចនទនំ តគរ ំវប,ិ

ឧបបលំ អថ វសសក
ិ ី;

ឯរតសំ គនធជាតនំ,

សីលគរនាធ អនុ តតររា។

ក្លិនពនសីលជាគ្ុណជាតិរបឃសើរបាំផុតជារគ្នាជាតិទាំរឃនោះគ្ឺ

ខ្លឹម

រ័នរន៍ ខ្លឹមរបសាន ផ្កកឧបបល ផ្កកមលិោះោ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៣)
៥៦.១៣

អបបមរតត អយំ គរនាធ,

យាវយំ តគរចនទនំ ;

រយា ច សល
ី វតំ គរនាធ,

វតិ រទរវសុ ឧតតរមា។

ក្លិនរក្សាន

និរក្លិនរ័នរន៍ណា

ក្លិនឃនោះរក្អូបមានរបមាណតិរឃទ

រាំដណក្ក្លិនពនបុគ្គលមានសីលទាំរឡាយណា ក្លិនឃ
លប់ ផាយឃៅក្នុរឃទវឃោក្និរមនុសសឃោក្ាន។

៥៧.១៤

រតសំ សមបននសោ
នំ,
ី
សមមទញ្ញា វមុ
ិ តតនំ,

ោះឃទើបរក្អូបឃលើស

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៣)

អបបមាទវហារ
នំ
ិ
ិ ;

មាររា មគគំ ន វនទ
ិ ត។
ិ

មារាធិរាជ(ទុក្ជាខ្ាំដសវររក្)ក្៏មិនជួបនូវផលូវរបស់ឃោក្

សីលបរ ិបូណ៌ អនក្ឃៅឃោយឃសរក្ាីមិនរបមាទ អនក្រួរស្ស
ឃរគ្ឿរឃៅ

រ
ម ) ឃររោះែឹររាស់នូវឃ

តុ។

អនក្មាន

ោះ(្ក្ធម៌ជា

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៣)
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៥៨.១៥

ឃ

ផ្កក

យថា សង្កករធានសមិ ំ ,
បទុ មំ តតថ ជារយថ,

ូក្ទុក្ជាឃក្ើតក្នុរគ្ាំនរសរមាម

ឧជឈត
ិ សមិ ំ មហាបរថ;
សុ ចគ
ិ នធំ មរនារមំ។

ដែលឃគ្្ក្់ឃ្លដក្បរផលូវធាំ

ោះ ក្៏គ្រ់មានក្លិនរក្អូប ជាទីរ ីក្រាយពនរិតតាន ែូរឃមារមិញ ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៣)
៥៩.១៦

ឯវ ំសង្កករភូរតសុ ,

អតរិ រាចតិ បញ្ញាយ,

បណា
ា ជនដែលែូរជាគ្ាំនរសរមាម

រដមររុរឃរឿរក្នលរផុតបុថុជជនទាំរឡាយ
(របស់ខ្ួន)
ល ែូឃ្នោះឯរ។

អនធភរូ ត បុ ថុជជរន;

សមាមសមពុទធសាវរកា។

សាវ ័ក្របស់រពោះសមាមសមពុទា

ដែលលៃិតលៃរ់

ឃោយរាជាា

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៣)

ចប់បុបផវគគ។

៥. ពាលវគគ

៦០.១

ទោ
ជាគររត រតត,ិ
ី

ទឃ
ី ំ សនតសស រយាជនំ;

ទីរោ ពាោនំ សំ សាររា, សទធមមំ អវជានតំ
។
ិ

រារតីដវររាំឃរោះដតអនក្ោាក្់រឮក្(អនក្ដែលមិនលក្់)ឃយាជន៍ដវរ

រាំឃរោះដតអនក្ឃនឿយ
នូវរពោះសទាមម។

ត់សរារវែាដវររាំឃរោះដតបុគ្គលរលមិនែឹររាស់
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៤)

៦១.២

ចររញច នាធគ
ិ រចឆយយ,

រសយយ ំ សទស
ិ មតតរនា;

ឯកចរយំ
ិ ទឡំ ា កយិរា, នតថិ ពារល សហាយត។
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បុគ្គលោល

ោះ
វ ម

ង
វ រក្ក្លាណមិត្ត សបើមិនានមិត្តដ៏របស

ើរជាង

ខលួនឬមិត្តមដលស ើន
ម ឹងខលួនសទ
គ្បបីរបរពឹត្តសៅមត្មានក្់ឯងឲយខ្ជជប់ខួជនវ ិញ
សរោោះថ្ល ហា យតាគ្ុណមិនមានក្នុងបុគ្គលោលស ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៤)

បុ តត មតថិ ធនមតថ,ិ

៦២.៣

អតត ហិ អតតរនា នតថ,ិ

ជនោលមត្ងរពួយលាំាក្សដាយស
រប

់អញមាន រទពយរប

ឥតិ ពារោ វហញា
ត;ិ
ិ

កុ រត បុ តត កុ រត ធនំ។
ចក្ដី

ាំោល់ថ្ល ក្ូនទាំងឡាយ

់អញមាន តាមមដលពិត្

មាន ចាំណង់សបើក្ូនទាំងឡាយនឹងរាប់ថ្លមានអាំពី
មានអាំពី

ូមបីខួនរប
ល

់ខួលនក្៏មិន

ាន រទពយនឹងរាប់ថ្ល

ាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៤)
រយា ពារោ មញាតិ ពាលយ ំ,

៦៣.៤

បណ្ឌិរត វបិ រតន រសា;
ពារោ ច បណ្ឌិតមាន,ី
អនក្
ស

ស រវ ‘‘ពារោ’’តិ វុចត
ច ។
ិ

ជាមនុ

សោល

ោះនឹងសៅជាបណិឌ ត្ានខលោះ

មយងសទៀត្ អនក្
អនក្ស

ជាមនុ

ោះស្មោះថ្លជាមនុ

ស

ើយដឹងនូវភ្ញពទនខលួនថ្លជាោល

សដាយស

ត្ុមដលដឹងខលួនថ្លជាោលស

សោល មានស

សោល សដាយពិត្។

អនក្
ោះ

ចក្ដីរបោន់ថ្លខលួនជាបណិឌ ត្
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៤)

៦៤.៥

យាវជីវមប ិ រច ពារោ,
ន រសា ធមមំ វជានាត
,ិ
ិ
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មនុ
ឥត្មានដឹងរ

សោល សបើចូលសៅអងគុយជិ ត្អនក្រាជញ
ធម៌អីឲ
វ យចា

់ោ

់ស

ូមបីអ

់មួយជីវ ិត្ក្៏

ើយ ដូចមវក្មដលមិនដឹងរ

មល។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥)
៦៥.៦

មុ ហុតតមបិ រច វញា
ិ ូ,

បណ្ឌិតំ បយិរុបាសត;ិ

ខិបប ំ ធមមំ វជានាត
,ិ
ិ

យល់រ

ជិវា សូបរសំ យថា។

វ ិញ្ាូ ជនសបើចូលសៅអងគុយជិត្អនក្រាជញ
ធម៌ សដាយឆ្ងប់រ

័

ដូចអ

ូមបីមត្មួយរ ាំសពច

ដ ចដឹងនូវរ

រមមង

មល។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥)

៦៦.៧

ចរនតិ ពាោ ទុ រមមធា,

កររានាត បាបកំ កមម,ំ
ពួក្ជនរលមិនមានរាជាា

អមរិ តតរនវ អតតនា;

យំ រហាតិ កដុ កបផលំ។

មានខ្លូនែូ រជាសរតូវ

ដតរឃធវើក្មម

ោមក្ដែលជាអាំឃពើមានផលឃដារក្ហាយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥)
៦៧.៨

ន តំ កមមំ កតំ សាធុ ,

យំ កតវ អនុ តបបត;ិ

យសស អសសុមុ រខា ររាទំ, វបាកំ
បដិរសវតិ។
ិ

បុគ្គលសធវើក្មម
សដាយទឹក្មភនក្ មស្

ស

ើយ

រមមងសៅដរក្ហាយ

ក្យាំ ទទួលផលទនក្មម

ស្មោះថ្លជាក្មមមិនលអស

ឬមានមុខរបឡាក្់

ក្មមមដលសគ្សធវើស

ើយស

ោះ

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥)

៦៨.៩

តញច កមមំ កតំ សាធុ ,

យំ កតវ នានុ តបបតិ;

យសស បតរី ត សុ មរនា, វបាកំ
បដិរសវតិ។
ិ
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បុគ្គលសធវើក្មម

ស

ើយ

រមមងមិនសៅដរក្ហាយ

សពញចិត្តមានចិត្តលអ ទទូលផលទនក្មម

ឬដល់នូវស

ក្មមមដលសគ្សធវើស

ើយស

ចក្ដី
ោះឯង

ស្មោះថ្លជាក្មមល។
អ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥)
៦៩.១០

មធុ វ មញាតិ ពារោ,

យាវ បាបំ ន បចចត;ិ

យទ្ទ ច បចចតិ បាបំ,

ាបមិនទន់ឲយផលរត្ឹម
ដូចទឹក្លមុាំ លុោះមត្ោល
ក្នុងោលស

៧០.១១

ពារោ ទុ កំខ និគចឆតិ។

ជនោល មត្ង

ាបឲយផល ជនោលសទើបរបទោះនូវស

ោះថ្ល

ចក្ដីទុក្ខ

ោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៥)
មារស មារស កុ សរគគន, ពារោ ភុ រញជ ថ រភាជនំ;
ន រសា សង្កខតធមាមនំ,

កលំ អគឃតិ រសាឡស។
ិំ

ជនោលទុក្ជាបរ ិសភ្ញគ្សភ្ញជនសដាយចុង
ស

ាំោល់នូវាបស

ោះក្៏មិនដល់មួយចាំណិត្ទនចាំមណក្ទី

១៦

ទាំងឡាយ មដលមានធម៌ានដឹង ឬានពិចារ

បូវរាល់ ៗ មខ ជនោល
ៗ
សលើក្រប ់បុគ្គល

ស

ើយស

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៦)

៧១.១២

ន ហិ បាបំ កតំ កមម,ំ
ឌហនតំ ពាលមរនវត,ិ

ក្មមោមក្មដលជនោលសធវើស
ទឹក្សដាោះស្

សជជុ ខីរវំ មុ ចចត;ិ

ភសា
ម ឆរនានវ បាវរកា។

ើយ មិនទន់ឲយផលស

់ មដលមិនទន់មរបោលយដូសចានោះ ាបក្មមស

ោះក្៏មាន ដូច

ោះតាមដុត្បុគ្គល

ោល ដូចរសងើក្សភលើងមដលបិទាាំងទុក្សដាយសផោះដូសចានោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៦)
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៧២.១៣

យាវរទវ អនតថយ,

ញតតំ ពាលសស ជាយត;ិ

ហនតិ ពាលសស សុ កកំសំ , មុ ទធំ អសស វបាតយំ
។
ិ

ោរសចោះដឹង សក្ើត្ស
បុស
រប

ើងដល់បុគ្គលោល រោន់មត្សដើមបីស

ណ ោះ រមមងញា
ុ ាំងបញ្ញាឲយធាលក្់ចុោះ បាំសផលចបាំផ្ចលញចាំមណក្ធម៌

់បុគ្គលោលស

ចក្ដីវ ិ
គ្ឺក្ុ

ល

ោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៦)
៧៣.១៤

អសនតំ ភាវនមិរចឆយយ,

បុ ររកា
ខ រញច ភិកុ ខ សុ ;

អាវរសស ច ឥសសរយំ
ិ , បូជា បរកុ រលសុ ច។

ភិក្ុោល
ខ
រមមងរាថ្លននូវស

ចក្ដី

រស

ើរ មដលមិនមានក្នុងខលួនផង

នូវោរសធវើក្ុងខ្ជងមុ
ន
ខគ្ឺ ជារបមុក្ុងពួ
ន
ក្ភិក្ុខផង នូវភ្ញពជាឥ
ទាំងឡាយផង

នូវោរបូជាទាំងឡាយ

ផង។

សរៈ ក្នុងអាវា
ក្នុងរត្ក្ូលទនជនទាំងឡាយដទទ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៦)
៧៤.១៥

មរមវ កត មញានុ ,ត

មរមវតិវសា អសសុ,

គិហីបពពជិត ឧរភា;

កិចាចកិរចចសុ កិសមិច;ិ

ឥតិ ពាលសស សង ករបោ, ឥចាឆ មារនា ច វឌឍត។
ិ

ចូរ
អាំ

ភិក្ុោល
ខ
មត្ងមានស

ាំោល់នូវក្ិចចមដលមនុ
ចដ៏ទរក្មលងរប

នឹងមានោះរមមងចសរមើន។

ចក្ដីរត្ិោះរ ិោះថ្ល រគ្

សដទទសធវើស

ន
ថ ឹងបពវជិត្ ទាំង ២ ពួក្

ើយថ្លជាក្ិចចរប

់អញ ចូរមានក្នុងក្ិចចត្ូច ធាំ

់អញវ ិញ
ៗ មួយ ឬ

យ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៧)
៧៥.១៦

អញ្ញា ហិ ោភូបនិសា, អញ្ញា រពោះនិពាវនគាមិនី;
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ឯវរមតំ អភញ្ញ
ិ ា យ,

ភក
ធ ស សាវរកា;
ិ ុ ខ ពុ ទស

សកាករ ំនាភិនរនទយយ,

បដិបទ អាស្
ស

័យនូវោភសផសង បដិបទជាដាំសណើរសៅោន់រពោះរពោះ

ភិក្ុខជាសាវ ័ក្រប

និោវនសផសង

វរវកមនុ
រពូហរយ។
ិ

ើយ មិនគ្ួរសរត្ក្អរ ចាំសោោះ

់រពោះពុទធ
ោករៈស

លាំដាប់។

ដឹងចា

់នូវស

ត្ុនុោះោងសនោះ

ើយ គ្បបីញា
ុ ាំងវ ិសវក្ឲយបាំសរ ើសដាយ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៧)

ចប់ពាលវគគ។

៦. បណ្ឌិតវគគ

៧៦.១

និធីនំវ បវតតរ,ំ

យំ បរសស វជជទសសន
ិ ំ;

នគ
ា ទិ ំ រមធាវ,ិ ំ
ិ គយវ

តទស
ិ ំ បណ្ឌិតំ ភរជ;

តទស
ិ ំ ភជមានសស, រសរយា រហាតិ ន បាបរិ យា។

បុគ្គលគ្ួរឃ

ើញនូវអនក្រាជាណា

ដែលជាអនក្ឃរលសរកត់សរកិន

ររអុលរាប់ឃទសថាែូរជាបុគ្គលអនក្រាប់ក្ាំណប់រទពយឲ្យែូឃរនោះ
អនក្រាជាដបបឃ

ោះ(ឃររោះថា)

កាលបុគ្គលគ្ប់អនក្រាជាដបបឃ

រដមរមានឃសរក្ាីគាប់របឃសើរ ឥតមានឃទសែ៏ោមក្ឃ

គ្ួរគ្ប់
ោះឃ

ើយ

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៧)

៧៧.២

ឱវរទយានុ សារសយយ,
អសពាភ ច នវ
ិ ររយ;

សតំ ហិ រសា បរិ យា រហាតិ,
អសតំ រហាតិ អបបរិ យា។
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បណិឌ តគ្ួរទូ ម នសរបៀនរបឃៅ
អាំឃពើអសបបុរស បណិឌ តឃ

គ្ួរហាមឃាត់នូវជនទាំរឡាយ្ក្

ោះ រដមរជាទីស្សឡាញ់របស់សបបុរសដតមា៉ា រ

មិនជាទីស្សឡាញ់ពនអសបបុរសឃ

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨)

ន ភរជ បាបរក មរិ តត,

៧៨.៣

ន ភរជ បុ រសាធរម;
ិ

ភរជថ មិរតត កលារណ្, ភរជថ បុ រសុ
ិ តតរម។

បុគ្គលមិនគ្ួរគ្ប់មិតតអារក្ក្់ មិនគ្ួរគ្ប់បុរសឃថាក្ទប គ្ួរគ្ប់ដតមិតត
ដែលលអ គ្ួរគ្ប់ ដតបុរសជាន់ខ្ពស់។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨)
ធមមបីតិ សុ ខំ រសត,ិ

៧៩.៤

អរយបបរវទ
រិ ត ធរមម,
ិ

វបបសរនន
ន រចតសា;
ិ

សទ្ទ រមតិ បណ្ឌិរត។

បណិឌ តដែលមានឃសរក្ាីដ អក្ក្នុរធម៌

មានឃសរក្ាីរជោះថាលឃ

ើយ

រដមរឃែក្ជាសុខ្ រដមរឃរតក្អរ ក្នុរធម៌ដែលរពោះអរ ិយៈ របកាសទុក្ឃ

ើយ

រគ្ប់ឃពល។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨)
៨០.៥

ឧទកញាិ នយនតិ រនតតកា
,
ិ

ឧសុ ការា នមយនតិ រតជនំ;
ទ្ទរុ ំនមយនតិ តចឆកា,

អតតនំ ទមយនតិ បណ្ឌិត។
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ធមមតាអនក្បរហូរទឹក្

(ឲ្យរតរ់)អនក្្ាំរឃ
(ែូឃ្នោះដែរ)។

ដតរបរហូរទឹក្ឃៅ

ើ ដតរ្ាំរឃ

អនក្ឃធវើរពួយ

ដតរពត់រពួញ

ើ ឯបណិឌ តទាំរឡាយ ដតរទូ ម នខ្លួន
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨)

រសរោ យថា ឯកឃរនា, វរតន ន សមរី ត;ិ

៨១.៦

ឯវ ំននា
ិ ទ បសំ សាសុ ,

ន សមញ
ិ ជ នតិ បណ្ឌិត។

ភនាំថមតាន់ មិនរ ាំឃភើបឃររោះខ្យល់ ែូរឃមារមិញ បណិឌ តទាំរឡាយក្៏មិន

រ ាំឃភើប ឃររោះរក្យតិោះឃែៀល នឹររក្យសរឃសើរ ែូឃ្នោះឯរ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨)
យថាបិ រហរទ្ទ គមភរី រា,

៨២.៧

ឯវ ំធមាមនិ សុ តវន,

វបបសរនា
ន អនាវរោ;
ិ
ិ
វបបស
ិ
ីទនតិ បណ្ឌិត។

អរលរ់ទឹក្ដែលឃរៅ រដមរថាលមិនលអក្់ោងណា បណិឌ តទាំរឡាយ

ឃបើានសាាប់ធម៌ឃទស

ឃ

ើយ រដមររជោះថាលស៊ប់សួន យា៉ា រឃ

ោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៨)
សពពតថ រវ សបបុរសា
ចជនត,ិ
ិ

៨៣.៨

ន កាមកាមា លបយនតិ សរនាត;
សុ រខន ផុ ដាឋ អថ វ ទុ រខន,

ន ឧចាចវចំ បណ្ឌិត ទសសយនត។
ិ

ពួក្សបបុរសដតរលោះ( នររាគ្) ក្នុងធម៌ទាំរពួរ ពួក្ឃោក្អនក្សៃប់

រដមរមិនរដអរអូវ ឃររោះឃសរក្ាីរាថានក្នុរកាម ពួក្បណិឌ តឃបើឃសរក្ាីសុខ្ឬ
ទុក្ខរល់រតូវឃ

ើយ រដមរមិនសាំដែរអាការឃ

ើររុោះឃ

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៩)
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ន អតតរហតុ ន បរសស រហតុ ,

៨៤.៩

ន បុ តតមរិ ចឆ ន ធនំ ន រដឋំ;

ន ឥរចឆយយ អធរមមន សមទ
ធិ តតរនា,
ិ ម

ស សីលវ បញាវ ធមមិរកា សិយា។

បណិឌ តមិនគ្ួរឃធវើអារក្ក្់ឃររោះឃ
ឃ

តុពនខ្លួន

មិនគ្ួរឃធវើអារក្ក្់ឃររោះ

តុពនអនក្ែពទ មិនគ្ួររាថានក្ួន មិនគ្ួររាថានរទពយ មិនគ្ួររាថានរែឋ មិន

គ្ួររាថានសិទិឃា ែើមបីខ្ួន
ល
ឃោយឃ

តុមិនដមនជាធម៌ឃ

ើយ ឃោក្គ្ួរជាអនក្

មានសីល មានរាជាារបក្ប ឃោយធម៌។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៩)
៨៥.១០

អបបកា រត មនុ រសសសុ , រយ ជនា បារគាមិរនា;
អថាយំ ឥតរា បជា,

បណា
ា មនុសសទាំរឡាយ
រពោះនិរវន ពួក្ជនឃ

តរី រមវនុ ធាវត។
ិ

ពួក្ជនណា

ោះ មានរបមាណតិរ រាំដណក្ពួក្

សរុោះឃៅកាន់ឃរតើយ(គ្ឺសកាកយទិែិឋ)

៨៦.១១

ដែល លរែល់ឃរតើយគ្ឺរពោះ
ត្វឃរដឃនោះរដមរ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៩)

រយ ច រខា សមមទកា
ខ រត, ធរមម ធមាមនុ វតតរិ នា;
រត ជនា បាររមសសនត,ិ

មចចុរធយយ ំ សុ ទុតតរ។ំ

ជនទាំរឡាយណា របពឹតតតាមធម៌ ក្ុរធម៌
ន
ដែលរពោះតថាគ្តរទរ់

សាំដែរទុក្ឃ

ើយឃោយរបពព

មិនងាយ លរាន ឃ

ជនទាំរឃ

ោះនឹរ លរនូវលាំឃៅពនមរចុដែល

ើយែល់នូវរពោះរពោះនិរវន។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៩)

28

ធម្មបទ ៤២៣ គាថា

៨៧.១២

កណ្
ំ ា ធមមំ វបបហាយ,
ិ
ឱកា អរនាកមាគមម,

សុ កកំ ភារវថ បណ្ឌិរត;
វរវរក
យតថ ទូរមំ។
ិ

បណិឌ តគ្ួរលោះបរ់ធម៌ឃមមឃរញ ញា
ុ ាំងធម៌សឲ្យរឃរមើន (ឃោយវ ិធី)

ឃរញ្ក្អាល័យគ្ឺកាមគ្ុណ

ឃ

ើយ

មឃៅរក្រពោះរពោះនិរវន

ជាធមម

ជាតិមិនមានអាល័យ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៣៩-៤០)
៨៨.១៣

តរតភិរតម
ិ ិរចឆយយ,

ហិតវ ការម អកិញច រនា;

បររយាទរបយយ
អតតនំ, ចត
ិ
ិ តរកល រសហិ បណ្ឌិរត។

បណិឌ តគ្បបីលោះបរ់កាមទាំរឡាយឃរញ

ជាអនក្មិនមានក្រវល់

រាថាននូវឃសរក្ាីឃរតក្អរ ក្នុរវ ិឃវក្ដែលពួក្សតវឃរតក្អរានឃោយរក្ឃ
បណិឌ តគ្ួរញ
ុ ាំរខ្លួនឲ្យផូរផរ់ ្ក្ឃរគ្ឿរឃៅ

៨៩.១៤

ោះ

រ
ម រិតត។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤០)

រយសំ សរមាពធយ
ិ ;
ិ រងគសុ, សមាម ចត
ិ តំ សុ ភាវតំ
អាទ្ទនបដិនស
ិ សរគគ,

អនុ បាទ្ទយ រយ រត;

ខីណ្ហសវ ជុ តិមរនាត,

រិតតដែលបណិឌ តទាំរឡាយណា
ជាឃរគ្ឿររតាស់ែឹរទាំរឡាយ
ឃរតក្អរដតក្នុរការលោះនូវ

ឬ

រត រោរក បរន
វ
ិ ិពុ ត។

ានអប់រ ាំលអឃ

ើយក្នុរអរគពនធម៌

បណិឌ តទាំរឡាយណាមិនរបកាន់មាាំ

ឃសរក្ាីរបកាន់មាាំ

បណិឌ តទាំរឡាយឃ

ោះ

រដមរជាអនក្អស់អាសវៈ មានឃសរក្ាីររ
ុ ឃរឿរ បរ ិរពោះនិរវនក្នុរឃោក្។

ៗ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤០)

ចប់ បណ្ឌិតវគគ។
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៧. អរហនតវគគ
គតទធរិ នា វរសាកសស,
ិ

៩០.១

សពពគនថបបហីនសស,

ស
ដល់ស

ចក្ដីសៅដរក្ហាយ
ើយ មិនមាន ស

ជាសរគ្ឿងចាក្់ស្
ស

វបបមុ
តតសស សពពធ;ិ
ិ

បរឡារហា
ន វជជ
ិ ត។
ិ
ិ

រមមងមិនមានដល់សោក្អនក្មានផលូវឆ្ងងយសដើរ

ចក្ដីសសាក្ រួចស្

ោះចាក្ធម៌ទាំងពួងមានក្ិសល

ោះទាំងពួងលោះបង់

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤០)
ឧយយុញជ នតិ សតម
ី រនាត,

៩១.២

រពោះខី

ហំ សាវ បលលលំ ហិតវ,
ស្

ន នរិ ករត រមនតិ រត;

ឱករមាកំ ជហនតិ រត។

ពទាំងឡាយមានសាមរត្ី រមមងខវលខ្ជវយ រមមងសរត្ក្

អរក្នុងទីសៅអាស្ ័យ សោក្លោះបង់សចាលស្
ងសលោះបង់ភក្់ ស ើរសៅ ដូសចានោះ។

ោះនូវអាល័យទាំងអ

់ ដូច

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤១)
៩២.៣

រយសំ សននច
ិ រយា នតថ,ិ

រយ បរញ្ញ
ិ ា តរភាជនា;

អាការស វ សកុ នាតនំ,

គតិ រតសំ ទុ រននយា។

សុ ញារត អនម
ិ រិ តត ច,
ពួក្ជន
ស

ើយ ជន

មិនមានស

នសាំ ពួក្ជន

ក្ាំណត្់ដឹងសភ្ញជន

ុញ្ាត្វ ិសមាក្ខ អនិមិត្តវ ិសមាក្ខនិងអបបណិ

មាន

សោចរ គ្ត្ិគ្ឺដាំសណើររប
ត្វសាលបឰដ៏អាោ

ចក្ដី

វរមារកា
ខ រយស រគាចររា;
ិ

់ពួក្ជនស

ិត្វ ិសមាក្ខជា

ោះ ៗ សគ្ក្រមដឹងាន ដូចដាំសណើរទនពួក្

ដូសចានោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤១)
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យសាសវ បរកខ
ិ ី ណ្ហ, អាហាររ ច អនស
ិ សរិ ត;

៩៣.៤

សុ ញារត អនិមិរតត ច,

អាការស វ សកុ នាតនំ,
ជន

អ

អាហារ ជន

់អា

ឰដ៏អាោ

ើយ

បទំ តសស ទុ រននយ។
ំ

ទាំងមិនអាស្

័យ(ត្

ុញ្ាត្វ ិសមាក្ខ អនិមិត្តវ ិសមាក្ខនិងអបបណិ

មាន

សោចរ ដាំសណើររប

វៈស

វរមារកា
ខ យសស រគាចររា;
ិ

់ជនស

ា និងទិដិា)ក្នុង
ិត្វ ិសមាក្ខជា

ោះ សគ្ក្រមដឹងាន ដូចដាំសណើរទនពួក្

ត្វសាលប

ដូសចានោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤១)
យសសស្តិ នទយា
និ សមថងគតន,ិ
ិ

៩៤.៥

អសា យថា សារថនា
សុ ទនាត;
ិ
បហីនមានសស អនាសវសស,

រទវបិ តសស បហ
ិ យនតិ តទរិ នា។

ឥន្រនទិយទាំងឡាយរប
មដល
ស្

យសារថី

ឡាញ់អនក្ស

ឹក្
វ

់អនក្

ឺន
វ រាបស

ដល់នូវោរ

ើយ

ប
ង ់រមាងប់

ូមបីសទវតានិងមនុ

ោះឯងមដលមានមានៈលោះបង់ស

ដូចស

ោះ

សទាំងឡាយក្៏

ើយ មិនមានអា

វៈ ជា

បុគ្គលមានចិត្តនឹងធឹងមិនញាប់ញ័រ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤១)
៩៥.៦

បថវសរមា
រនា វរុិ ជឈតិ,
ិ

ឥនទខល
ិ ុ បរមា តទិ សុ ពរព ត;
រហរទ្ទវ អរបតកទទរមា,

សំ សារា ន ភវនតិ តទរិ នា។
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ភិក្ុមានចិ
ខ
ត្តដូចមផនដី មិនសរោធ មានវត្តលអ មានចិត្តនឹងធឹងដូច

រសោល មានចិត្តថ្លលដូចអងលង់រា
ភិក្ុមបបស
ខ

ចាក្ភក្់

ងារទាំងឡាយរប

់

ោះ រមមងមិនមាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤២)
សនតំ តសស មនំ រហាត,ិ

៩៦.៧

ចិត្ត

សមមទញ្ញា វមុ
ិ តតសស,

ប
ង ់ វាចា

សដាយរបទពផុត្ស្

ប
ង ់និងោយក្មម

សនាត វចា ច កមម ច;
ឧបសនតសស តទិរនា។

ប
ង ់ រមមងមានដល់សោក្មដលដឹង

ោះ(ចាក្រាោទិក្ិសក ល

)ជាអនក្

ប
ង ់រង្ងងប់ ដូសចានោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤២)

អសសរទ្ទធ អកតញា ច,
ូ

៩៧.៨

នរជន

ហតវការសា វនាតរសា, ស រវ ឧតតមរបាររសា។
ិ
មិនសជឿអនក្ដទទផង

សរគ្ឿងត្គ្ឺវដដៈផង មានឱោ
សចាលស

សនធរិ ចឆរទ្ទ ច រយា នររា;

ើយផងនរជនស

សាគល់រពោះរពោះនិោវនផង

ក្ាំចាត្់បង់ស

ោះជាឧត្តមបុរ

ើយផង មានស

ោត្់នូវ

ចក្ដីរាថ្លនខ្ជជក្់

។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤២)

គារម វ យទិ វររញា,

៩៨.៩

រពោះអរ
ទីទួលក្ដី ទីស

យតថ អរហរនាត វហរនត
,ិ
ិ

នដទាំងឡាយ សៅក្នុងទី
ោះឯង ជាភូមិ គ្ួរសរត្ក្អរ។

នរិ នន វ យទិ វ ថរល;

តំ ភូមិរាមរណ្យយកំ ។
សទោះជាស្

ុក្ក្ដី ទរពក្ដី ទីទបក្ដី
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤២)

៩៩.១០

រមណ្ីយានិ អរញ្ញាន,ិ
វតរាគា
ររមសសនត,ិ
ី
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ជន(អនក្ម
រពោះខី

ស្

ង
វ រក្ោម)រមមងមិនសរត្ក្អរ

ពមដលមានរាគ្ៈសៅរា

សរោោះសោក្ជាអនក្មិនម

ស

ង
វ រក្ោម។

ក្នុងទរពមដលគ្ួររ ីក្រាយសទ
ើយ សទើបសរត្ក្អរក្នុងទរពស ោះ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៣)

ចប់អរ

នតវគ្គ។

៨. សហសសវគគ
សហសសមបិ រច វចា,

១០០.១

ឯកំ អតថបទំ រសរយា,
សបើវាចា
វាចាស

ោះពុាំរបស

យំ សុ តវ ឧបសមមត។
ិ

ូមបី ១ ោន់មាត្់ ជាវាចារបក្បសដាយបទឥត្របសោជន៍
ើរស

ើយ

អនក្

សាដប់បទរបសោជន៍

ប
ង ់រមាងប់ាន បទមានរបសោជន៍ស
របស

អនតថបទសំ ហិត;

ោះ

ស

ើយ

រមមង

ូមបីមត្ ១ បទ ក្៏ ស្មោះថ្ល

ើរជាង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៣)

១០១.២

សហសសមបិ រច គាថា,

អនតថបទសញាិ ត;

ឯកំ គាថាបទំ រសរយា, យំ សុ តវ ឧបសមមតិ។

សបើោថ្ល

ូមបី

១

ោះពុាំរបស

ើរស

ើយ អនក្

ោថ្លស

រមាងប់ាន បទទនោថ្លស

ោន់

ោះ

ជាោថ្លរបក្បសដាយបទឥត្របសោជន៍

សាដប់បទទនោថ្ល

ស

ើយ រមមង

ូមបីមត្ ១ បទ ក្៏ស្មោះថ្លរបស

ប
ង ់

ើរជាង។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៣)
១០២.៣

រយា ច គាថា សតំ ភារស, អនតថបទសញាិ ត;
ឯកំ ធមមបទំ រសរយា,
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អនក្

គ្បបីសោលោថ្លមួយរយជាោថ្ល

របសោជន៍ ោថ្លមដលអនក្ស
សាដប់បទទនធម៌ស

ោះសោលស

ើយ រមមង

បទ ក្៏ស្មោះថ្ល របស

ើយស

របក្បសដាយបទឥត្

ោះ ពុាំរបស

ប
ង ់រមាងប់ាន បទទនធម៌ស

ើរស

ើយ អនក្

ោះ

ូមបីមត្មួយ

ើរជាង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៣)

រយា សហសស ំ សហរសសន, សង្កគរម មានុ រស ជិរន;

១០៣.៤

ឯកញច រជយយមតតនំ ,
អនក្

គ្បបីឈនោះពួក្មនុ

មួយោន ចាំមណក្អនក្
ខពង់ខព

សក្នុង ន្រង្ងគមអ ់មួយោន់ ៗ ដង គ្ឺ
ឈនោះខលួនឯងាន អនក្ស ោះស្មោះថ្លជាមនុ ស

់ ជាងអនក្មដលឈនោះក្នុង

១០៤.៥

ស រវ សង្កគមជុ តតរមា។

ន្រង្ងគមស

ោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៤)

អតត ហរវ ជិតំ រសរយា, យា ចាយំ ឥតរា បជា;
អតតទនតសស របាសសស,

នច
ិ ចំ សញាតចាររនា។
ិ

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,
ជិតំ អបជិតំ កយិរា,

សទវតា គ្នធពវ មារ រពមទាំងរព
ភ្ញពដូសចានោះឲយរត្

ប់ចាញ់វ ិញានស

ន មាររា សហ រពហមុនា;
តថារូបសស ជនតុរនា។

ម មិនគ្បបីសធវើនូវជមនោះរប

់

ត្វមាន

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៤)
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មារស មារស សហរសសន, រយា យរជថ សតំ សមំ;

១០៦.៧

ឯកញច ភាវតត
ត នំ,
ិ

មុ ហុតតមបិ បូជរយ;

សារយវ បូជនា រសរយា, យរញច វសសសតំ ហុ តំ។
អនក្
អ

បូជា(សោក្ិយមហាជន) សដាយរទពយមួយោន់រាល់មខ ៗ

់រយ ១០០ ឆ្ងនាំគ្ត្់ ចាំមណក្អនក្

គ្បបីបូជាចាំសោោះបុគ្គលមដលមាន

ខលួនអប់រ ាំស ើយ មត្ ១
ក្់
ូមបីមត្មួយរ ាំសពច ោរបូជាស ោះឯង របស ើរ
ជាងោរបូជារប ់អនក្មដលបូជាអ ់១០០ឆ្ងនាំស ោះ
ោរបូជាអ ់១០០ឆ្ងនាំ
មិនរបស

ើរស

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៤)

១០៧.៨

រយា ច វសសសតំ ជនតុ,
ឯកញច ភាវតត
ត នំ,
ិ

អគគិ ំ បរចររ
វរន;
ិ

មុ ហុតតមបិ បូជរយ;

សារយវ បូជនា រសរយា, យរញច វសសសតំ ហុ តំ។
ជន

បសរមើសភលើងក្នុងទរពអ

់១០០ឆ្ងនាំ ចាំមណក្អនក្

បូជាសោក្

មដលមានខលួនអប់រ ាំស ើយ មត្ ១
ក្់
ូមបីមួយរ ាំសពច ោរបូជាស
របស ើរជាងោរបូជារប ់ជនស ោះោរបូជាអ ់១០០ឆ្ងនាំមិនរបស ើរស

ោះឯង
ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៤)
១០៨.៩

យំ កិញចិ យិដឋំ វ ហុ តំ វ រោរក,
សំ វចឆរ ំយរជថ បុ ញារបរកា
ខ ;
សពពមប ិ តំ ន ចតុ ភាគរមត,ិ

អភវ
ិ ទនា ឧជជុគរតសុ រសរយា។

បុគ្គលអនក្រាថ្លនបុណយ
ក្នុងសោក្អ

គ្បបីបូជាសរគ្ឿង

់មួយឆ្ងនាំ ោរបូជាទាំងស
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ទនោរអភិវាទន៍ ចាំសោោះសោក្ទាំងឡាយ មដលរបរពឹត្ដរត្ង់ស

ើយ របស

ើរ

ជាង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៥)
អភិវទនសីលិសស,

១០៩.១០

និចចំ វុឌាបចាយិរនា

ចតតររា ធមាម វឌឍនត,ិ

អាយុ វរណ្ហណ សុ ខំ ពលំ ។

ធម៌៤របោរគ្ឺ អាយុ១ វណណ ោះ១
អនក្មដលមានស

ចក្ដីសអានោយថ្លវយបងគាំជារបរក្ត្ី មានស

ដល់បុគ្គលមដលចសរមើនជាងខលួន អ

បុគ្គល

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៥)
ទុ សសរី ោ អសមាហិរត;

ឯកាហំ ជីវតំ
ិ រសរយា, សល
ី វនតសស ្យិរនា។
រ

ោររ

ត្យពិចារ

ចក្ដីសោត្មរក្ង

់ោលជានិចច។

រយា ច វសសសតំ ជីរវ,

១១០.១១

មកល់ខ្ជជប់

ុខោះ១ ពលោះ១ រមមងចសរមើនដល់

់សៅ១០០ឆ្ងនាំ ជាមនុ

់សៅមត្មួយទថង

ជារបរក្ត្ី របស

រប

សរទុ

ដ

ីល មានចិត្តមិនានដ

់សោក្មដលមាន

ីលមានោរពិនិ

ើរជាង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៥)

១១១.១២

បុគ្គល

រយា ច វសសសតំ ជីរវ,

ឯកាហំ ជីវតំ
ិ រសរយា, បញាវនតសស ្យិរនា។
រ

ានក្មដល់ខ្ជជប់ ោររ
ពិនិត្យពិចារ

ទុ បបរញ្ញា អសមាហិរត;

់សៅ១០០ឆ្ងនាំ ជាមនុ
់សៅមត្មួយទថងរប

ជារបរក្ត្ីរបស

សមិនមានរាជាញ មានចិត្តមិន

់សោក្មដលមានរាជាញមានោរ

ើរជាង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៥)

១១២.១៣

រយា ច វសសសតំ ជីរវ,
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បុគ្គល

ឯកាហំ ជីវតំ
ិ រសរយា, វរី យំ
ិ អារភរត ទឡំ ។
ា
រ

់សៅ១០០ឆ្ងនាំ ជាមនុ

វ ិត្ក្កៈ មានពយោមសថ្លក្ថយ ោររ
រារឰស

ចក្ដីពយោមមាាំមួន របស

សមានចិត្តងុលងុប ក្នុងអក្ុ ល
់សៅ ូមបីមត្មួយទថងរប ់សោក្មដល

ើរជាង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៥)

១១៣.១៤

បុគ្គល
ោររ
វិ

រយា ច វសសសតំ ជីរវ,

អបសស ំ ឧទយពពយ;ំ

ឯកាហំ ជីវតំ
ំ
ិ រសរយា, បសសរត ឧទយពពយ។
រ

់សៅ

់សៅ១០០ឆ្ងនាំ

ូមបីមត្មួយទថងរប

សៅ របស

សលើញោរសក្ើត្ស

ើងនិងោរវ ិ

់សោក្មដលសលើញោរសក្ើត្ស

សៅ

ើងនិងោរ

ើរជាង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៦)

១១៤.១៥

បុគ្គល

រយា ច វសសសតំ ជីរវ,

អបសស ំ អមតំ បទំ;

ឯកាហំ ជីវតំ
ិ រសរយា, បសសរត អមតំ បទំ។
រ

ូមបីមត្មួយទថងរប

់សៅ១០០ឆ្ងនាំ មិនសលើញផលូវរពោះរពោះនិោវន ោររ

់សោក្អនក្សលើញផលូវរពោះរពោះនិោវន របស

់សៅ

ើរជាង។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៦)

១១៥.១៦

បុគ្គល

រយា ច វសសសតំ ជីរវ,

អបសស ំ ធមមមុតតមំ;

ឯកាហំ ជីវតំ
ិ រសរយា, បសសរត ធមមមុតតមំ។

មបីមត្មួយទថង រប

រ

់សៅ១០០ឆ្ងនាំ មិនសលើញធម៌ដ៏ខពង់ខព

់សោក្អនក្សលើញធម៌ដ៏ខពង់ខព

់ របស

់ ោររ

់សៅ

ូ

ើរជាង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៦)

ចប់សហសសវគគ។
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៩. បាបវគគ
អភត
ិ ថររថ កលារណ្,

១១៦.១

បាបា ចត
ិ តំ នវ
ិ ររយ;

បាបសមិ ំ រមតី មរនា។

ទនធំ ហិ កររារត បុ ញំ ា,

បុគ្គលគ្ូររបញាប់របញាល់សធវើអាំសពើលអ គ្ួរលត្់ចិត្តចាក្ាប សរោោះថ្ល
ោលសបើបុគ្គលសធវើបុណយយឺត្យូរ ចិត្តរមមងសរត្ត្អរក្នុងាប។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៦)

បាបរញច បុ ររសា
កយិរា, ន នំ កយិរា បុ នបបុនំ;
ិ

១១៧.២

ន តមាិ ឆនទំ កយិរាថ,

សបើបុរ

សធវើាប ក្ុាំសធវើាបស

ចិត្តក្ុងាបស
ន

១១៨.៣

ោះ ោរ

ទុ រកា
ខ បាបសស ឧចចរយា។

ោះសរឿយៗស

នសាំាប មត្ង

ាំស

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៦)
បុ ញារញច បុ ររសា
កយិរា, កយិរារថនំ បុ នបបុនំ;
ិ

សុ រខា បុ ញាសស ឧចចរយា។

សបើបុគ្គលសធវើបុណយ គ្ួរសធវើបុណយស
ចិត្តក្ុងបុ
ន
ណយស

ោះ ោរ

នសាំបុណយមត្ង

បារបាបិ បសសតិ ភរទំ,

ាបមិនទន់ឲយផលរត្ឹម
ចសរមើនរត្ឹមស

ោះឲយសរឿយៗ គ្ួរសធវើស
ាំស

ចក្ដី

ចក្ដីសពញ

ុខមក្ឲយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៧)

យទ្ទ ច បចចតិ បាបំ,

ក្នុងោលស

ចក្ដីសពញ

ចក្ដីទុក្ខមក្ឲយ។

តមាិ ឆនទំ កយិរាថ,

១១៩.៤

ើយ ក្ុាំគ្បបីសធវើស

ោះ លុោះោល

យាវ បាបំ ន បចចត;ិ

អថ បារបា បាបានិ បសសត។
ិ

មនុ

សាបក្៏សៅសលើញមត្ស

ាបឲយផល មនុ

ចក្ដី

សាបសទើបសលើញាប

ោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៧)
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ភររទ្ទបិ បសសតិ បាបំ,

១២០.៥

យទ្ទ ច បចចតិ ភរទំ,

អាំសពើលម
អ ិនទន់ ឲយផលរត្ឹម
ស
ស

ោះ លុោះោល

យាវ ភរទំ ន បចចត;ិ

អថ ភររទ្ទ ភរទ្ទនិ បសសត។
ិ

មនុ

អាំសពើលឲ
អ យផល មនុ

ោះ។

សលអ សៅសលើញមត្ាបរត្ឹម
សលអសទើបសលើញលអក្ុងោល
ន
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៧)

មាវមរញាថ បាបសស,

១២១.៦

ន មនតអា
ំ គមិសសត;ិ

ឧទពន
ទ បា
ិ ុន
ិ រតន,

ឧទកុ រមាភបិ បូរត;ិ

អាបូរតិ ពារោ បាបសស, រថាកំ រថាកំ បអា
ិ ចន
ិ ំ។

បុគ្គលមិនគ្ួរសមើលង្ងយាបថ្លមានរបមាណត្ិច
ដូសចនោះស

នឹងមិនឲយផល

ើយ សរបៀបដូចក្អមទឹក្រមមងសពញានសដាយដាំណក្់ទឹក្មដលធាលក្់

ចុោះ ោង

បុគ្គលោល ោល

សដាយាប ោងស

នសាំាប

ូមបីបនដិចមដងៗ គ្ង់សពញ

ោះមដរ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៧)

មាវមរញាថ បុ ញាសស,

១២២.៧

ឧទពន
ទ បា
ិ ុន
ិ រតន,

អបូរតិ ធរី រា បុ ញាសស,

ន មនតំ អាគមស
ិ សត;ិ
ឧទកុ រមាភបិ បូរត;ិ

រថាកំ រថាកំ បិ អាចន
ិ ំ។

បុគ្គល មិនគ្ួរសមើលង្ងយបុណយថ្លមានរបមាណត្ិច នឹងមិនឲយផល
ដូសចនោះស

ើយ សរបៀបដូចក្អបទឹក្ រមមងសពញានសដាយដាំណក្់ទឹក្មដលធាលក្់

ចុោះ ោង

អនក្មានរាជាញ ោល

សដាយបុណយោងស

នសាំបុណយបនដិចមដងៗ គ្ង់សពញាន

ោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៧)
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វណ្ិរជាវ ភយំ មគគ,ំ

១២៣.៨

វសំ
ិ ជីវតុ
ិ ការមាវ,

បុគ្គលគ្ួរសចៀ
សរចើន
សចៀ

បាបានិ បរវជជ
ិ រយ។

វាងាបទាំងឡាយ ឲយដូចោណិជ មដលមានរទពយ

មត្មានោនត្ិច
វាងថ្លនាំពិ

អបបសរតថ មហទធរនា;

សចៀ

ដូសចានោះមដរ។

វាងផលូវគ្ួរខ្ជលច

ឬដូចជាបុគ្គលរាថ្លនរ

់សៅ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៨)
បាណ្ិមាិ រច វរណ្ហ នាសស, ហររយយ បាណ្ិនា វសំ
ិ ;

១២៤.៩

នាពពណ្
ំ វសមរនវ
ត,ិ
ិ

ទដ

នតថិ បាបំ អកុ ពពរត។

សបើដាំសៅមិនមានក្នុងាត្ទដសទ បុគ្គលគ្បបី

ថ្លនាំពិ

ាំយក្ថ្លនាំពិ

សដាយាត្

មត្ងមិនរជាបចូលសៅោន់ាត្ទដមដលោមនដាំសៅ

ាបរមមងមិនមានដល់បុគ្គលអនក្មិនសធវើ ោងស

ោង

ោះឯង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៨)

១២៥.១០

រយា អបបទុ ដឋសស នរសស ទុ សសតិ,

សុ ទធសស របាសសស អនងគណ្សស;
តរមវ ពាលំ បរចចតិ បាបំ,
បុគ្គល
ក្ិសល

សុ ខុរមា ររជា បដវ
ិ តំវ ខិរតត។

របទូ

ច
ដ ាំសោោះអនក្មិនរបទូ

ដូចជាទីទួល ាបរមមងរត្

ត្
ដ ប ជា

ត្វសាអត្ មិនមាន

ប់មក្រក្បុគ្គលោលស

លអិត្មដលបុគ្គលាចសៅោន់ទីរចា

ោះវ ិញដូចធូលី

ខសល់។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៨)

១២៦.១១

គពភរមរក ឧបបជជន,តិ
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សគគំ សុ គតរិ នា យនត,ិ

ជនពួក្ខលោះ សក្ើត្ក្នុងគ្ត្៌មនុ

ពួក្អនក្មានគ្ត្ិលអ សៅោន់ឋាន

បរន
ិ ព
ិ ពនតិ អនាសវ។

ស ពួក្អនក្មានអាំសពើអារក្ក្់សៅោន់នរក្

ួគ្៌ ពួក្អនក្មិនមានអា

វៈបរ ិនិោវន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៨)

ន អនតលរិ កខ ន សមុ ទទមរជឈ,

១២៧.១២

ន បពពតនំ វវរ
ិ ំបវសំ
ិ ;

ន វជជ
ិ តី រសា ជគតប
ិ បរទរសា,

យតថដឋិរត មុ រចចយយ បាបកមាម។

បុគ្គលអនក្សធវើាបក្មមស
ក្

ដ ល

របសទ

ក្នុង
មុរទ ោន់ចស ល ោះភនាំទាំងឡាយ ក្៏មិនគ្បបីរច
ួ ចាក្ាបក្មម សរោោះ

សលើមផនដី

ើយ

សទោះបីចូលសៅឰដ៏អាោ

មដលបុគ្គលឋិ ត្សៅស

ើយ

គ្បបីរច
ួ ចាបាបក្មមាន

សទោះមិនមដលមានលឡើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៨)
១២៨.១៣

ន អនតលរិ កខ ន សមុ ទទមរជឈ,
ន បពពតនំ វវរ
ិ ំបវសស;
ិ

ន វជជ
ិ តី រសា ជគតប
ិ បរទរសា,

យតថដឋិតំ នបបសរហយយ មចចុ។

បុគ្គលសៅឰដ៏អាោ
ទាំងឡាយ ក្៏មិនរួចចាក្ស
បុគ្គលឋិត្សៅស
ស

ើយ ស

ក្នុងក្ ដ ល មុ រទ
ចក្ដីសាលប់ាន សរោោះរបសទ

ចក្ដីសាលប់រគ្ប

ងកត្់មិនានស

ោន់ចស ល ោះទនភនាំ
សលើមផនដី មដល
ោះ មិនមដលមាន

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៩)
ចប់ាបវគ្គ។
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១០. ទណ្ឌវគគ
សរពព តសនតិ ទណ្ឌសស, សរពព ភាយនតិ មចចុរនា;

១២៩.១

អតតនំ ឧបមំ កតវ,

ន ហរនយយ ន ោតរយ។

ត្វទាំងឡាយរគ្ប់រាណ មត្ងត្ក្់

ល
ងអាជាញ
ត្វទាំងឡាយ
ុត្នឹ
ចក្ដីសាលប់់រគ្ប់ៗរូប បុគ្គលគ្ួរសធវើខួនឲយជាឧបមា
ល
ស ើយ

មត្ងខ្ជលចចាំសោោះស

មិនគ្ួររបហារ សដាយខលួនឯង មិនគ្ូរសរបើ សគ្ឲយរបហារស

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៩)

សរពព តសនតិ ទណ្ឌសស, សរពពសំ ជីវតំ
ិ បយ
ិ ;ំ

១៣០.២

អតតនំ ឧបមំ កតវ,

ន ហរនយយ ន ោតរយ។

ល
ងអាជាញ (សរោោះថ្ល)ជីវ ិត្
ុត្នឹ
ត្វទាំងពួង បុគ្គលគ្ួរសធវើខួនឲយជាឧបមា
ល
ស ើយមិនគ្ួរ

ត្វទាំងឡាយរគ្ប់រាណ មត្ងត្ក្់
ជាទីស្

ឡាញ់រប

់

របហារសដាយខលួនឯង មិនគ្ួរសរបើសគ្របហារស

សុ ខកាមានិ ភូតនិ,

១៣១.៣

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៩)
ំ
រយា ទរណ្ឌន វហ
;ិ
ិ ិសត

អតតរនា សុ ខរមសារនា, របចច រសា ន លភរត សុ ខំ។
ជន

ម

មដលរាថ្លនស
មិនានស

ង
វ រក្ស

ចក្ដី

ចក្ដី

ុខស

ចក្ដី

ុខសដើមបីខួលន មត្សបៀត្សបៀន

ុខ សដាយអាជាញ ជនស

ត្វទាំងឡាយ

ោះលោះសោក្សនោះសៅស

ើយ នឹង

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៤៩)

១៣២.៤

សុ ខកាមានិ ភូតន,ិ

ំ
រយា ទរណ្ឌន ន ហិសត
;ិ

អតតរនា សុ ខរមសារនា, របចច រសា លភរត សុ ខំ។
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ជន

ម

ង
វ រក្ស

ចក្ដី

ុខសដើមបីខួលន

ទាំងឡាយ អនក្មដលរាថ្លនស

ចក្ដី

សៅស

ុខ។

ើយ រមមងានស

ចក្ដី

មិនសបៀត្សបៀន

ុខសដាយអាជាញ ជនស

ត្វ

ោះលោះសោក្សនោះ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥០)

មារវច ផរុសំ កញចិ ,

១៣៣.៥

ទុ កា
ខ ហិ សារមភកថា,

អនក្ក្ុាំនិោយោក្យអារក្ក្់នឹងអនក្
មដលអនក្
ោក្យរប

ីថ្ល
ដ ឲយស

ើយ

ត្ុ

បដិទណ្ហ
ឌ ផុ រសយយុ តំ។
មួយស

ើយ

ជនទាំងឡាយ

ីថ្ល
ដ ត្បមក្អនក្វ ិញ

សរោោះថ្លោរសោល

ាំឲយសក្ើត្ ទុក្ខ ោរត្

ូទាំងឡាយគ្បបីបោះ

សគ្គ្បបី

ាំ ងរបមជង ជាស

វុតត បដវិ រទយយុ តំ;

ោល់នូវអនក្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥០)
១៣៤.៦

សរច រនររសិ អតតនំ,

ឯស បរតតសិ នពា
ិ ព នំ,

កំ រសា ឧបហរត យថា;
សាររមាភ រត ន វជជ
ិ ត។
ិ

សបើអនក្សធវើខួលនមិនឲយញាប់ញ័រដូចរោាំងមដលសចៀរមាត្់សចញស

(រមមងមិនោន់ឮ
រប

ូរ)ដូសចានោះ

ើយ

អនក្នុ៎ោះជាបុគ្គលដល់នូវរពោះរពោះនិោវន

ោរ

ាំ ងរបមជងមិនមានដល់អនក្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥០)

១៣៥.៧

យថា ទរណ្ឌន រគាបារោ, គារវ បារជតិ រគាចរ;ំ
ឯវ ំជរា ច មចចុ ច,

អាយុ ំ បារជនតិ បាណ្ិនំ។

គ្ង្ងវលសោរមមងសក្ៀងសោសៅោន់ទីសោចរសដាយអាជាញ ដូចសមដចមិញ
ជរានិងមចចុមត្ងសក្ៀងអាយុរប

់

ត្វទាំងឡាយដូសចានោះឯង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥០)
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អថ បាបានិ កមាមន,ិ

១៣៦.៨

ករ ំពារោ ន ពុ ជឈតិ;

រសហិ ករមមហិ ទុ រមមរធា, អគគិទរឌាវ តបបតិ។

បុគ្គលមិនមានរាថ្លន ោលសធវើអាំសពើអារក្ក្់ រមមងមិនភ្ញញក្់ខួន
ល លុោះ

ោលជាខ្ជងសរោយ សទើបសៅដ រក្ហាយ សដាយសារក្មមរប
ងសឆោះ។

់ខួនដូ
ល
ចរត្ូវសភលើ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥០)
រយា ទរណ្ឌន អទរណ្ឌសុ , អបបទុ រដឋសុ ទុ សសត;ិ

១៣៧.៩

ទសននមញាតរ ំឋានំ,
រវទនំ ផរុសំ ជាន,ិ ំ

១៣៨.១០

សររសស
វ រភទនំ ;
ី

គរុកំ វបិ អាពាធំ,

រាជរត វ ឧបសគគំ ,

១៣៩.១១

បរកខ
ិ យំ វ ញាតីនំ,

របទូ

មានអាជាញ មិនរបទូ
ស

ចក្ដីវ ិ

អគគិ ឌហតិ បាវរកា;

សដ ដាយអាជាញ ចាំសោោះបុគ្គលទាំងឡាយ មដលមិន

ប
ដ ុគ្គលស

ោះ រមមងដល់នូវស

ត្ុ១០ោងសដាយទន់
រទពយ១ មបក្ធាលយ

១ រ ឹបជាន់អាំពីស
ពុក្ផុយសភ្ញគ្
បុគ្គលស

អពភកា
ខ នំ វ ទ្ទរុណ្
ំ ;

កាយសស រភទ្ទ ទុ បបរញ្ញា, នរិ យំ រសា ឧបបជជតិ ។

បុគ្គល
មួយក្នុងស

ចត
ិ តរកខ បំ វ បាបុ រណ្។
រភាគានំ វ បភងគុណ្
ំ ។

អថ វសស អគារាន,ិ

១៤០.១២

ខប
ិ បរមវ នគ
ិ ចឆត។
ិ

ន់

គ្ឺគ្បបីដល់

ត្ុទនស

ចក្ដីទុក្ខ

នូវសវទ

ដ៏អារក្ក្់១

រ ីរៈ១ អាោធជាទមងន់១ រក្

ក្ចិត្(ត ឆកួត្)

ច
ដ ១ សោលោក្យបង្ងកប់ដ៏អារក្ក្់១ អ
មបត្ិដទាំងឡាយ១

់ពួក្ញាត្ិរលីង១

ទាំងសភលើងនឹងសឆោះបាំផ្ចលញនូវផទោះរប

ោះ១ បុគ្គលមិន មានរាជាញស

សក្ើត្ក្នុងនរក្។

់

ោះ លុោះមបក្ធាលយរាងោយ រមមង
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥១)
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ន នគគចរយា
ន ជដា ន បង្កក,
ិ

១៤១.១៣

នានាសកា ថណ្ឌិលសាយិកា វ;
ររជាជលលំ ឧកកុដិកបបធានំ,

រសារធនតិ មចចំ អវត
ណកងខំ។
ិ ណ្
ិ

ោររបរពឹត្ិអា
ត រោត្ោយ ទុក្

ក្់ សដក្សលើភក្់ មិនបរ ិសភ្ញគ្ាយ

សដក្សលើមផនដី របឡាក្់ខួនសដាយធុ
ល
លី ពយោមអងគុយរបសហាង មិនជរមោះ
ត្វមដលមិនទន់ឆលងផុត្ស ចក្ដី ងស័យានសទ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥១)
អលង ករត រចបិ សមំ ចររយយ,

១៤២.១៤

សរនាត ទរនាត នយ
ិ រត រពហមចារ;ី
សរពពសុ ភូរតសុ នធា
ំឌ ,
ិ យ ទណ្
សបើបុគ្គល
មត្គ្បបីរបរពឹត្ិសត

រសា រពាហមរណ្ហ រសា សមរណ្ហ ស ភក
ិ ុខ។

មានខលួនរបដាប់ ិត្
អ សាអងស ើយ(សដាយសរគ្ឿងអមពរ)
ើម អនក្ ប
ង ់រមាងប់ ទូ ម ន(ឥន្រនទិយ)ជាបុគ្គលសទៀង(ចាំសោោះមគ្គ

ផល)អនក្របរពឹត្តធម៌ដ៏របស
ស

ើយ បុគ្គលស

ាន។

ើរ ទមាលក្់សចាលនូវ អាជាញក្នុង ត្វទាំងពួងសចញ
ោះសៅថ្លរោ ណ
ម ៍ ក្៏ាន ថ្ល មណៈក្៏ាន ថ្ល ភិក្ុក្៏
ខ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥១)

ហិរន
ី រិ សរធា បុ ររសា,
ិ

១៤៣.១៥

រយា និទទំ អបរពារធតិ , អរសា ភររទ្ទ កសាមិវ។

បុរ

អនក្ក្ាំ ចាត្់បង់នូវអក្ុ

ត្ិចក្នុងសោក្ បុគ្គល
រ ាំោត្់ បុរ

រកាចិ រោកសមិ វជជ
ិ តិ ;

ស

លវ ិត្ក្កៈ សដាយស

ចក្ដីខ្ជម

បស ទ បង់នូវោរសដក្លក្់ ដូចស

ោះរក្ានសដាយរក្ក្នុងសោក្។
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អរសា យថា ភររទ្ទ កសានវិ រដា
ិ ឋ ,

១៤៤.១៦

អាតបរិ នា សំ រវគរិ នា ភវថ;

សទ្ទធយ សរី លន ច វរី រយន
ច,
ិ
សមាធិនា ធមមវន
ិ ិចឆរយន ច;

សមបននវជា
ិ ជ ចរណ្ហ បតិសសត,
ស

ោះលអមដល

ជហិសសថ ទុ កខមទ
ិ ំ អនបបកំ ។
យសារថីទូ ម ន សដាយរ ាំោត្់ ត្ក្់

ទាំងឡាយ ចូរជាបុគ្គលមានពយោម មានស
សបើអនក្ទាំងឡាយ

របក្បរពមសដាយ

ទធផង

ល
ង
ុត្ោ
ចក្ដីត្ក្់ ុត្ោ
ល
ងស
ីលផង

អនក្
ោះឯង

ពយោមផង

មាធិផង ធមមវ ិន័យផង ជាអនក្មានវ ិជាជនិងចរណៈដ៏បរ ិបូណ៌ មានសាមរត្ីដាំ
ក្ល់មាាំ រមមងលោះបង់ទុក្ខ មានរបមាណសរចើនសនោះ មិនខ្ជន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥២)
១៤៥.១៧

ឧទកំ ហិ នយនតិ រនតតកា
,
ិ

ឧសុ ការា នមយនតិ រតជនំ;
ទ្ទរុ ំនមយនតិ តចឆកា,

អតតនំ ទមយនតិ សុ ពពត។

ធមមតាអនក្បរហូរ ដតរបរហូរទឹក្ អនក្ឃធវើរពួយ មត្ងពត់រពួញ(ឲ្យរតរ់)

អនក្្ាំរដតរ្ាំរឃ

ើ អនក្មានវតតលអ ដតរទូ ម នខ្លួន។
រប់ទណឌវគ្គ។
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១១. ជរាវគគ
រកា នុ ហារសា កិមានរនាទ,

១៤៦.១

អនធការរន ឱនទ្ទធ,
ោលសបើសោក្

បទប
ី ំ ន គរវសថ។

រត្ូវសភលើងមានរាគ្ៈជាសដើម

សឆោះរទសោមជា

ើច សមដចក្៏ សរត្ក្រត្អាល អនក្ទាំងឡាយរត្ូវងងឹត្គ្ឺអវ ិជាជរួបរ ឹត្

និចច សមដចក្៏ស
ស

ននិវា

នច
ិ ចំ បជជលរិ ត សត;ិ

ើយ(សមតចស

ើយ)ក្៏មិនម

ង
វ រក្

របទីបគ្ឺរាជាញ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥២)
បសស ចត
ត តំ ពម
ិ ក
ិ ,ពំ

១៤៧.២

អរុកាយំ សមុ សសត
ិ ;ំ
យសស នតថិ ធុ វ ំឋិត។
ិ

អាតុ រ ំពហុ សង កបប ំ,
អត្តភ្ញព
មដលក្ុ

ោក្ុ

មដលឆនឹងបីរយក្ាំ
រត្ិោះរ ិោះរប

មិនសទៀងទត្់
លក្មម សធវើវ ិចិរត្ស
ត្់ ផាំុោ
ដ នស

ឋិត្សថរ អនក្ចូរសមើលអត្តភ្ញព(ស
ើយ ជាោយោ

ោះ)

សពញ សដាយដាំសៅ

ើយ ជាអត្តភ្ញពសៅដរក្ហាយជានិចច ជាទីរ ាំពឹង

់ជនសរចើនោន។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៣)
បរជ
ិ ិ ណ្ណមទ
ិ ំ រូប,ំ

១៤៨.៣

ភជ
ិ ជតិ បូតស
ិ រនទរហា,

រូបសនោះរោាំរោអ

់ស

ើយ ជាទី

ាំ

ររាគនិទធំ បភងគុណ្
ំ ;
មរណ្នដំ ហិ ជីវតំ
ិ ។
ក្់ទនសរាគ្ ជារប

់ពុក្ផុយរាង

អ
មត្ងមបក្ធាលយសៅវ ិញ សរោោះថ្លជីវ ិត្មានស
ុយ(សនោះ)
សាលប់ជាទីបាំផុត្។
ោយជារប

់

ចក្ដី

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៣)
១៤៩.៤

យានមា
ិ និ អបតថនិ ,
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ការបាតកានិ អដឋន
ី ,ិ

ឆអឹងទាំងឡាយ
ដូចមផលសលលក្ក្នុង

មាន

រទោល

មបុរដូច ត្វរោប មដលសគ្សចាលស ើយ
ចក្ដីសរត្ត្អរអវី ៎ន (រប ់អនក្ទាំងឡាយ)

ស

សរោោះមត្សលើញឆអឹងទាំងឡាយស

តនិ ទសា
ិ វ ន កា រត។
ិ

ោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៣)

អដឋីនំ នគរ ំកតំ,

១៥០.៥

ស

មំសរោហិតរលបនំ;

យតថ ជរា ច មចចុ ច,

ចក្ដីរោាំរោ

គ្ុណរបជុាំចុោះក្នុង
ឲយជានគ្ររប

ស

រ ីរៈ

ចក្ដីសាលប់

(

រ ីរៈស

ស

មារនា មរកា
ខ ច ឱហិរត។
ចរក្ីរបោន់ខួននឹ
ល
ងស

ោះ)មដលក្ុ

ោក្ុ

ចក្ដីលុប

លក្មមសធវើស

ើយ

់ឆឹង
អ ទាំងឡាយ ជាសរគ្ឿងរបឡាក្់សដាយសាច់និង្ម។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៣)
ជីរនតិ រវ រាជរថា សុ ចិតត,

១៥១.៦

អរថា សររមប
ី
ិ ជរ ំឧរបត;ិ

សតញច ធរមាម ន ជរ ំឧរបត,ិ

សរនាត ហរវ សពភិ បរវទយនត។
ិ

រាជរថទាំងឡាយ ដ៏វ ិចិរត្លអ រមមងរោាំរោ
ស

ចក្ដីរោាំរោដូចោន

ស

ចក្ដីរោាំរោ(ដូសចានោះសទ)
បបុរ

១៥២.៧

សទើបឯធម៌រប

ផងោនដឹងាន។

បបុរ

ូមបី

រ ីរៈក្៏ដល់នូវ

់

បបុរ ទាំងឡាយ
មិនដល់នូវ
ទាំងឡាយ
មត្ងនិោយឲយពួក្
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៣)

អបបសសុតយំ បុ ររសា,
ិ
មំសានិ តសស វឌឍនត,ិ
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ិ រទ្ទធវ ជីរត;ិ

បញ្ញា តសស ន វឌឍត។
ិ
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បុរ
សាច់រប

អនក្មិនមានោរសចោះដឹងសនោះ មត្ងចា
់វាមត្ងចសរមើនស

ើង មត្រាជាញរប

់(ឥត្អាំសពើ )ដូចសោបសរមើ

់វាមិនចសរមើនស

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៤)
អរនកជាតិសំសារ ំ,

១៥៣.៨

សនាធវសស
ំ អនិពវិសំ;
ិ

គហការ ំគរវសរនាត,

ទុ កា
ខ ជាតិ បុ នបបុនំ។

ោលត្ថ្លគ្ត្មិនទន់ានជួបរបទោះ(រពោះសោធិញ្ញាណ)រវល់មត្
ម

ង
វ រក្ជាងផទោះគ្ឺត្

មានជាត្ិដ៏សរចើនស

ា

អនក្សធវើផទោះគ្ឺអត្តភ្ញពក្៏អស ដ លសៅោន់

ោះ
វ

ងារវដដ

ចក្ដីសក្ើត្ជាទុក្ខសរឿយៗ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៤)

១៥៤.៩

គហការក ទិរដាឋសិ,

បុ ន រគហំ ន កាហសិ;

វសង្ក
ខ រគតំ ចិត,តំ
ិ

តណ្ហ
ា នំ ខយមជឈគា។

សពាព រត ផាសុ កា ភគាគ, គហកូដំ វសងខ
តំ ;
ិ
ទនជាងផទោះ អនក្ឯងសធវើផទោះគ្ឺអត្តភ្ញព ត្ថ្លគ្ត្សលើញស
ផទោះ(រប
អ
ស

់ត្ថ្លគ្ត្)សទៀត្មិនានស

ើយ

ឆអឹងជាំនីរគ្ឺក្ិសល

ើយ អនក្នឹងសធវើ
រប

់អនក្ទាំង

ើយ ដមបូលផទោះគ្ឺ អវ ិជាជ ត្ថ្លគ្ត្ក្ាំចាត្់សចាល
់ត្ថ្លគ្ត្ ដល់រពោះរពោះនិោវនមដលមាន ង្ងខររា ស ើយ

់ត្ថ្លគ្ត្ោច់បាំាក្់ស
ើយ ចិត្តរប

ត្ថ្លគ្ត្ ានដល់ធម៌ជាសរគ្ឿងក្ស័យត្

ា ទាំងឡាយស

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៤)

១៥៥.១០

អចរត
ិ វ រពហមចរយំ
ិ ,

អលទ្ទធ រយាពពរន ធនំ;

ជិណ្ណរកាញ្ញ
ច វ ្យនត,ិ ខណ្
មរចឆវ បលលរល។
ី

ជនោលទាំងឡាយ មិនរបរពឹត្តរព

ោលខលួនសៅជាក្ាំសឡាោះរក្មុាំ រមមង ញ្ជប់
ាំក្ុក្សៅ ក្នុងភក្់មដលអ ់រត្ីស ើយ។
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ច
ម រ ិយធម៌ មិនានរទពយក្នុង
ញ្ជឹង

ដូច

ត្វសរក្ៀលចា

់

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៤)

ធម្មបទ ៤២៣ គាថា

១៥៦.១១

អចរត
ិ វ រពហមចរយំ
ិ ,

អលទ្ទធ រយាពពរន ធនំ;

រសនតិ ចាបាតខ
វ,
ិ ណ្ហ
ី

ជនោលទាំងឡាយ មិនរបរពឹត្តរព

បុ រាណ្ហនិ អនុ តុ នំ
ថ ។

ច
ម រ ិយធម៌ មិនានរទពយក្នុង

ោលខលួនសៅក្ាំសឡាោះរក្មុាំ រមមងសដក្ថងូរ សសាក្សាដយរទពយចា
ដូចរពួញមដលផុត្ចាក្មខសបស ល ោះដូសចានោះ។

់ទាំងឡាយ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៤)
ចប់ជរាវគ្គ។

១២. អតតវគគ
១៥៧. ១

អតតនរញច បិយំ ជញ្ញា,
តិណ្
ំ ណ អញាតរ ំយាមំ,

ររកខ យយ នំ សុ រកខិ តំ;

បដិជរគគយយ បណ្ឌិរត។

សបើបណឹឌ ត្ដឹងខលួនថ្ល ខលួនជាទីស្ ឡាញ់ គ្ួររក្ាខលួនស
ង
មួយ។
ួនរគ្ងខល
ួនទុក្ក្នុងវ ័យទាំងបី វ ័យ

ោះឲយលអ គ្ួរ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៥)

១៥៨.២

អតតនរមវ បឋមំ,
អថញាមនុ សារសយយ,

បណិឌ ត្គ្ួរដមកល់ខួនទុ
ល
ក្ក្នុងគ្ុណដ៏

បតរិ រូ ប នរិ វសរយ;

ន កិលរិ សសយយ បណ្ឌិរត។
មគ្ួរជាមុន

ិន

ស

ើយ

សរបៀនរបសៅអនក្ដទទ ជាខ្ជងសរោយ(សធវើោងសនោះ)នឹងមិនលាំាក្ស

ឹម

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៥)
១៥៩.៣

អតតនំ រច តថា កយិរា, យថាញាមនុ សាសតិ;
សុ ទរនាត វត ទរមថ,
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បុគ្គលសរបៀនរបសៅអនក្ដទទោង

រត្ូវសធវើខួនឲយានោ
ល
ងស

ោះ

មដរ អនក្មដលទូ ម នខលួនលអស ើយ សទើបគ្ួរទូ ម នអនក្ដទទាន សរោោះថ្ល ខលួន
ក្រមទូ ម នានសពក្
់។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៥)
អតត ហិ អតតរនា នារថា,

១៦០.៤

រកា ហិ នារថា បររា សិយា;
អតតនា ហិ សុ ទរនតន,

នាថំ លភតិ ទុ លភ
ល ំ។

ខលួនជាទីពឹងរប ់ខួន
ល អនក្ដទទជាទីពឹងដូចសមដចាន សរោោះបុគ្គលអនក្
មានខលួន ឹក្
វ
ឺន
វ លអស ើយ រមមងាននូវទីពឹងមដលសគ្រក្ានសដាយក្រម។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៥)

១៦១.៥

អតតនា ហិ កតំ បាបំ,
អភិមតថតិ ទុ រមមធ,ំ

មនុ

អតតជំ អតតសមភវ;ំ

វជិរ ំវមាយំ មណ្ិំ។

ាបសក្ើត្អាំពីខួន
ល មានខលួនជាមដនសក្ើត្មដលខលួនសធវើស ើយ មត្ងញាាំញី
សឥត្រាថ្លន
ដូចសពរជ រមាប់ោត្់មក្វមណីមដលសក្ើត្អាំពីថមដូសចានោះ

ឯង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៥)
១៦២.៦

យសស អចចនតទុសសល
ី យ ំ,
កររាតិ រសា តថតតនំ,

ភ្ញពជាអនក្រទូ
បុគ្គល
ឲយវ ិ

ដ

ីល

ួ

ស

ត្ុ

មាលុ វ សាលមិរវតថត;ំ
យថា នំ ឥចឆតី ទរិ សា។
រគ្ប

ដូចវលលិ៍មដលរួបរ ឹត្ សដើមសឈើ បុគ្គលស
ដូចជាសចារអនក្រាថ្លនសធវើបុគ្គលស

ោះ ឲយវ ិ

ងកត្់(នូវអត្តភ្ញព)រប

់

ោះស្មោះថ្លសធវើខួនឯង
ល
ដូសចានោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៦)
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សុ ករានិ អសាធូនិ,

១៦៣.៧

យំ រវ ហិតញច សាធុ ញច,

ក្មមទាំងឡាយ
ទាំងស

អតតរនា អហិតនិ ច;
តំ រវ បរមទុ កករ។ំ

មិនលអផង មិ នជារបសោជន៍ដល់ខួលនផង ក្មម

ោះមដលជនោលសធវើានសដាយង្ងយ ក្មម

ផង ក្មមស

ជារបសោជន៍ផង លអ

ោះឯង មដលជនោលសធវើានសដាយលាំាក្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៦)

១៦៤.៨

រយា សាសនំ អរហតំ,

អរយានំ
ធមមជីវនំ
ិ ;
ិ

ផោនិ កដឋករសសវ,

អតតឃញ្ញាយ ផលលត។
ិ

បដិរកាកសតិ ទុ រមមរធា,
បុគ្គល

អ័បបរាជាញ អាស្

ទិដឋិ ំ និសាយ បាបក
ិ ំ;

័យទិដិដ
ា ៏ោមក្ ហាមលត្់សា

រប

់រពោះអរ

នដទាំងឡាយដ៏របស

ើរ

រប

់បុគ្គលស

ោះ រមមងសចញផល សដើមបី

រ

់សៅសដាយធម៌

ោរហាមលត្់

មាលប់ ខួន
ល ដូចមផលឬ

សីដូសចានោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៦)

១៦៥.៩

អតតនា វ កតំ បាបំ,

អតតនា សំ កិលិសសតិ;

សុ ទធី អសុ ទធិ បចចត,តំ

នារញ្ញា អញាំ វរសាធរយ។
ិ

អតតនា អកតំ បាបំ,

បរ ិ

អនក្សធវើាបខលួនឯងនឹងសៅ

ុទធសាអត្ខលួនឯង ស

នឹងសធវើអនក្ដទទឲយបរ ិ

ចក្ដីបរ ិ

អតតនាវ វសុ
ិ ជឈត;ិ

ង
ម ខលួនឯង

ុទិន
ធ ឹងមិ នបរ ិ

ុទិព
ធ ុាំានសទ។

អនក្មិ នសធវើាបខលួនឯងមត្ង

ុទិមា
ធ នចាំសោោះខលួន អនក្ដទទ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៦)

១៦៦.១០

អតតទតថំ បររតថន,

ពហុ នាបិ ន ហាបរយ;

អតតទតថមភញ្ញ
ិ ា យ,

សទតថបសុ រត សយា
។
ិ
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ដទទ

ិ
បុគ្គលក្ុាំគ្បបីសធវើរបសោជន៍ខួនឲយវ
ល
ូមបីសរចើន សបើដឺងចា

ក្នុងរបសោជន៍រប

់ខួលនស

សរោោះរបសោជន៍រប

់នូវរបសោជន៍រប

ោះ។

់ខួនស
ល

់អនក្

ើយ គ្បបីខវល់ខ្ជវយ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៧)

ចប់អតតវគគ។

១៣. រោកវគគ
១៦៧.១

ហីនំ ធមមំ ន រសរវយយ,
មចា
ិ ឆ ទដ
ិ ឋិ ំ ន រសរវយយ,

បុគ្គលមិនគ្ួរស
មិនគ្ួរស

ពធម៌សថ្លក្ទប

ពមិចាឆទិដិា មិនគ្ួរជាមនុ

បមារទន ន សំ វរស;
ន សយា
រោកវឌឍរនា។
ិ
មិនគ្ួរសៅសដាយស

ចក្ដីរបមាទ

សចសងអៀត្សោក្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៧)

១៦៨.២

ឧតតិរដឋ នបបមរជជយយ,
ធមមចារ ី សុ ខំ រសត,ិ

ធមមំ សុ ចរតំ
ិ ចររ;

អសមិ ំ រោរក បរមាិ ច។

បុគ្គលមិនគ្ួររបមាទក្នុងដុាំាយមដលខលួនគ្បបីសរោក្ស

គ្បបីរបរពឹត្តធម៌ឲយ

ុចរ ិត្

បុគ្គលអនក្របរពឹត្តធម៌ជារបរក្ត្ី រមមងសដក្ជា

ុខ ក្នុងសោក្សនោះផង ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខផង។

១៦៩.៣

ើងទទួល

ធមមំ ចររ សុ ចរតំ
ិ ,

ធមមចារ ី សុ ខំ រសត,ិ

ន នំ ទុ ចចរតំ
ិ ចររ;

អសមិ ំ រោរក បរមាិ ច។

បុគ្គលគ្ួររបរពឹត្តធម៌ ឲយជារបរក្ត្ី រមមងសដក្ជា
ផង ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខផង ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៧)

ុខ ក្នុងសោក្សនោះ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៧)
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១៧០.៤

យថា បុ ពុ ឡកំ
វ
បរសស,

យថា បរសស មរច
ី ក
ិ ំ;

ឯវ ំរោកំ អរវកខ នត,ំ
បុគ្គលសលើញពពុោះទឹក្ោង
មឫត្យុមិនសលើញអនក្ពិចារ

១៧១.៥

មចចុរាជា ន បសសត។
ិ

សលើញសរពញទថងោង

ខនធសោក្ជាសដើម ោងស

ស

ច
ដ

ោះសទ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៨)

ឯថ បសសថម
ិ ំ រោកំ ,

ចត
ិ តំ រាជរថូបមំ;

យតថ ពាោ វស
ិ ទ
ី នត,ិ

នតថិ សរង្កគ វជានតំ
។
ិ

អនក្ទាំងឡាយចូរមក្សមើលសោក្សនោះដ៏រត្ោលដូចរាជរថ ជនោល
ទាំងឡាយរមមងលិចលង់ក្ុងសោក្
ន

ស

ចក្ដីជាប់ជាំោក្់ក្ុងសោក្សនោះ
ន

រមមងមិនមានដល់ជនជាបណិឌ ត្ទាំងឡាយ មដលខលួនដឹ ងចា ់សទ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៨)
១៧២.៦

បុគ្គល

រយា ច បុ រពព បមជជិតវ,

បចាឆ រសា នបបមជជត;ិ

រសាមំ រោកំ បភារសត,ិ អពាភ មុ រតតវ ចនទមា
ិ ។
មួយ ោលពីមុខរបមាទស

សគ្មិនរបមាទវ ិញ

បុគ្គលស

ោះស្មោះថ្ល

ដូចរពោះចន្រនទរោះផុត្ចាក្ពពក្។

ើយ លុោះោលជាខ្ជងសរោយ

ញា
ុ ាំខ ធ ទិសោក្សនោះឲយភលឺចា

់

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៨)
១៧៣.៧
បុគ្គល
អរ

យសស បាបំ កតំ កមមំ,

កុ សរលន បិថយ
ី តិ ;

រសាមំ រោកំ បភារសត,ិ អពាភ មុ រតតវ ចនទមា
ិ ។
សធវើអាំសពើាបស

ត្តមគ្គាន បុគ្គលស

រពោះចន្រនទរោះផុត្ចាក្ពពក្។

ើយ បិទខទប់អាំសពើាបស

ោះសដាយក្ុ

លគ្ឺ

ោះស្មោះថ្លញា
ុ ាំងខ ធ ទិសោក្សនោះឲយភលឺចា

់ ដូច

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៨)
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១៧៤.៨

អនធភរូ ត អយំ រោរកា, តនុ រកតថ វបសសត
ិ
ិ;
សកុ រនាដ ជាលមុ រតតវ,

សោក្ិយមហាជនសនោះជាមនុ
មដលសលើញចា

់(នូវ

់រោនស

ើយ)ត្ិច

សងងឹត្ប

ដ ជនទាំងសនោះ ជនត្ិចោន

ខ ធ ទិសោក្សនោះសដាយអាំ

សដើម) ជនត្ិចោន មដលសៅោន់
រប

អរបោ សគាគយ គចឆត។
ិ

ួគ្៌ ដូច

់មដលរួចអាំពី

ចអនិចចលក្ខណៈជា

ត្វសាលប (មដលជាប់
ាំ

ាំ

ញ់

ញ់ដូសចានោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៨)

១៧៥.៩

ពួក្

ហំ សាទិចចបរថ យនត,ិ

នយ
ី នតិ ធរា
ី រោកមាា,

ងសមត្ងស

អាការស យនតិ ឥទធយា
;
ិ
រជតវ មារ ំសវហនំ ។

ើរសៅក្នុងគ្នលងផលូវរពោះអាទិត្យ

អនក្មានឫទធិមត្ង

សហាោះសៅក្នុងអាោ សដាយឫទធិ អនក្រាជញផ្ចចញ់ក្ិសល មាររពមទាំងវា
នៈគ្ឺត្ ា ានស ើយ រមមងរោ ់ខួលនសចញចាក្សោក្ាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៩)
១៧៦.១០

ឯកំ ធមមំ អតត
ី សស,

វត
ណបររោកសស,
ិ ណ្
ិ

បុគ្គលរបរពឹត្តក្នលង(ោក្យ
ក្ុ
ស

ក្ មានបរសោក្លោះសចាលស

មុ សាវទស
ិ ស ជនតុរនា;
នតថិ បាបំ អការយំ
ិ ។

ចចៈ)មដលជាធម៌ឯក្

និោយមត្ោក្យ

ើយ ស្មោះថ្លមិនសធវើអាំសពើ ាប មិនមមន

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៩)

១៧៧. ១១

ន រវ កទរយា
រទវរោកំ វជនតិ,
ិ
ពាោ ហរវ នបបសំ សនតិ ទ្ទនំ;
ធីររា ច ទ្ទនំ អនុ រមាទមារនា,

55

ធម្មបទ ៤២៣ គាថា

រតរនវ រសា រហាតិ សុ ខី បរតថ។

បុគ្គលក្ាំ
ទាំងឡាយមិន
សរោោះស

ត្ុស

ញ់
រស

ិត្
វ សាវញ មិនានសៅោន់សទវសោក្សទ ជនោល

ើរទនស

ើយ

ចាំមណក្អនក្រាជញមត្ងអនុសមាទ

ោះសោក្មត្ងានស

ចក្ដី

ទន

ុខក្នុង សោក្ខ្ជងមុខ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៩)

១៧៨.១២

បថវា ឯកររជជន,

សគគសស គមរនន វ;

សពពរោកាធិបរចចន,

រសាតបតតិផលំ វរ។ំ

សសាតាបត្តិផល ជាគ្ុណជាត្ដ៌របស
ដីផង ជាងដាំសណើរសៅោន់ ឋាន
ផង។

ើរ ជាងភ្ញពទនឯក្រាជយសលើមផន

ួគ្៌ផង ជាងភ្ញពជាធាំក្ុនងសោក្ទាំងមូល
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៩)

ចប់រោកវគគ។

១៤. ពុ ទវធ គគ
យសស ជិតំ នាវជីយត,ិ

១៧៩. ១

ជិតមសស រនា យាតិ រកាចិ រោរក;
តំ ពុ ទធមននតរគាចរ,ំ

អបទំ រកន បរទន រនសសថ។
ជ័យជមនោះរប
មួយក្នុងសោក្

់រពោះពុទធអងគ

រមមងមិនជាប់ តាមជ័យជមនោះរប

ទាំងឡាយនឹងរបសោមរពោះពុទធអងគស
មិនមានក្ិសល

មិនរត្

ប់ចាញ់វ ិញ ក្ិសល
់រពោះពុទធអងគស

ោះ

ង

ោះ មដលមានសោចរ រក្ទីបាំផុត្ោមន

ដូចសានមសជើង សដាយក្ិសល

ដូចសានមសជើង សមដចសក្ើត្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៥៩)
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យសស ជាលន
កា
,
ិ
ិ ី វសតត
ិ

១៨០.២

តណ្ហ
ា នតថិ កុ ហិញិ ច រនតរវ;
តំ ពុ ទធំអននតរគាចរ,ំ

អបទំ រកន បរទន រនសសថ។
ត្

ា មដលមានប

ដល់រពោះពុទធអងគ
របសោមរពោះពុទធអងគស

ដ ញផាយសៅក្នុងអារមមណ៍សផសងៗ
មិនមាន
សដើមបីនឹង ាំសៅក្នុងភព
មួយ
ងទាំងឡាយនឹង
ោះ មដលមានសោចររក្ទីបាំផុត្ោមន មិនមានក្ិសល

ដូចសានមសជើង សដាយក្ិសល

ដូចសានមសជើងសមតចសក្ើត្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦០)

១៨១.៣

រយ ្នបសុ ត ធីរា,
រទវបិ រតសំ បហ
ិ យនត,ិ

អនក្រាជញទាំងឡាយ
សនក្ខមមៈ ជាឋាន

រនកខ មមូបសរម រត;

សមពុទ្ទធនំ សតម
ី តំ។

ជាអនក្ខវល់ខ្ជវយក្នុង្ន សរត្ត្អរក្នុង
ប
ង ់រមាងប់ក្ិសល
ូមបីសទវតានឹងមនុ សទាំងឡាយមត្ង

រាប់រក្ ចាំសោោះអនក្រាជញទាំងឡាយស

ោះ មដលជាអនក្រតា

មានសាមរត្ី ។

់ដឹងខលួនឯង ទាំង
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦០)

កិរចាឆ មនុ សសបដោ
រភា, កិចឆំ មចាចន ជីវតំ
ិ
ិ ;

១៨២.៤

ោររត្

កិចឆំ សទធមមសសវនំ,

ប់ានអត្តភ្ញពជាមនុ

សានសដាយក្រម

ទាំងឡាយានសដាយក្រម ោរសាដប់ធម៌រប
សក្ើត្ស

កិរចាឆ ពុ ទ្ទធនមុ បោរទ្ទ។
់

បបុរ
ើងទនរពោះពុទធទាំងឡាយានសដាយក្រម។

ោររ

់

ត្វ

ានសដាយក្រម ោរ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦០)
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១៨៣. ៥

សពពបាបសស អករណ្
ំ , កុ សលសស ឧបសមបទ្ទ ;
សចិតតបររយាទបនំ
,
ិ

ោរមិនសធវើាបទាំងពួង
រប

ឯតំ ពុ ទ្ទធន សាសនំ។

ោរញា
ុ ាំងក្ុ

់ខួនឲយផូ
ល
រផង់ សនោះជាោក្យរបសៅរប

លឲយសក្ើត្ស

ើង

ោរសធវើចិត្ត

់រពោះពុទធទាំងឡាយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦០)

ខនតី បរមំ តរបា តត
ិ កា
ិ ខ ,

១៨៤.៦

នពា
ិ ព នំ បរមំ វទនតិ ពុ ទ្ទធ;

ន ហិ បពពជិរត បរូបោត,ី
ខនដី

គ្ឺស

ន សមរណ្ហ រហាតិ បរ ំវរហឋយរនា
ត ។
ិ

ចក្ដីអត្់ធន់ជាត្បធម៌ ដ៏ឧត្តម

រពោះពុទធទាំងឡាយមត្ង

សោលថ្ល រពោះរពោះនិោវនជាធមមជាត្ិដ៏ឧត្តម បុគ្គលមដល
មិនស្មោះថ្លបពវជិត្សទ បុគ្គលមដលសបៀត្សបៀន
មណៈស

មាលប់

ត្វដទទ

ត្វដទទ ក្៏មិនស្មោះថ្ល

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១)

១៨៥.៧

អនូបវរទ្ទ អនូបោរត, បាតរិ មារកខ ច សំ វររា;
មតតញាត ច ភតតស,ិ ម ំ
ុ

អធិចិរតត ច អារយារគា,

បនតញច សយនាសនំ;

ឯតំ ពុ ទ្ទធន សាសនំ។

ោរមិនត្ិោះសដៀល១ ោរមិនសបៀត្សបៀន១ ោរ
ភ្ញពជាអនក្ដឹងរបមាណក្នុងភត្ត១

ោរសដក្នឹងអងគុយក្នុងទីសាងត្់ ១

ពយោមក្នុងអធិចិត្ត១ នុ៎ោះជាោក្យរបសៅរប

១៨៦.៨

រងួមក្នុងាត្ិសមាក្ខ១

ន កហាបណ្វរសសន,
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តត
ិ ត;ិ
ិ តិ ការមសុ វជជ
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ោរ

អបបសាទ្ទ ទុ កា
ខ កាមា, ឥតិ វញ្ញ
ិ ា យ បណ្ឌិរត។

ប
ក ់

ល
ក ់ក្ុងោមទាំ
ន
ងឡាយ

រមមងមិនមានសរោោះក្ហាបណៈ

(មដលធាលប់ចុោះ)ដូចទឹក្សភលៀងសទ

ោមទាំងឡាយមាន

អនក្រាជញដឹងចា

ើយ។

់ោងសនោះស

ុខត្ិចមានទុក្ខសរចើន
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១)

អបិ ទរិ ពពសុ ការមសុ ,

១៨៧.៩

រតិ ំ រសា នាធិគចឆត;ិ

តណ្ាកខ យររត រហាតិ, សមាមសមពុទធសាវរកា។

ស
អ

សោក្ (បណិឌ ត្) មិនានសរត្ត្អរក្នុងោមទាំងឡាយ

ើយ សាវ ័ក្រប
់ត្

់រពោះ

មាម

ូមបីជាទិពវ

មពុទធ រមមងជាអនក្សរត្ក្អរក្នុងធម៌ជាសរគ្ឿង

ា ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១)
១៨៨.១០

មនុ

ពហុំ រវ សរណ្
ំ យនត,ិ
អារាមរុកខរចតាន,ិ

សទាំងឡាយសរចើន

ក្់

បពពតនិ វនានិ ច;

មនុ សា ភយតជជិត។

រត្ូវភ័យគ្រមាមស

ើយ

មត្ងយក្ភនាំ

អារាម និងរុក្ខសចត្ិយ ជាទីពឹង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១)
១៨៩.១១

រនតំ រខា សរណ្
ំ រខមំ,

រនតំ សរណ្មុ តតមំ;

រនតំ សរណ្មាគមម,

សពពទុកា
ខ បមុ ចចតិ។

ទីពឹងមបបសនោះមិនមមនជាទីពឹងដ៏សក្សមសទ ទីពឹងមបបសនោះមិនមមនជា
ទីពឹងដ៏ឧត្តមសទ
ចាក្ទុក្ខទាំងពួងស

បុគ្គលអាស្

័យនូវទីពឹងសនោះស

ើយ

រមមងមិនរួចស្

ោះ

ើ យ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦១)
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១៩០.១២
១៩១.១៣
១៩២.១៤

រយា ច ពុ ទធញច ធមមញច,

សងឃញច សរណ្
ំ គរត;

ចតតរ ិ អរយសចា
ច ន,ិ
ិ

សមមបបញ្ញាយ បសសតិ។

អរយញច
ដងគិកំ មគគ,ំ
ិ

ទុ កូ ខ បសមគាមន
ិ ំ។

ទុ កំខ ទុ កខសមុ បោទំ,
ឯតំ រខា សរណ្
ំ រខមំ,
ឯតំ សរណ្មាគមម,

លុោះមត្បុគ្គល
ចា

់នូវអរ ិយ

ទុ កខសស ច អតិកកម;ំ
ឯតំ សរណ្មុ តតមំ;

សពពទុកា
ខ បមុ ចចតិ។

យក្រពោះពុទធ រពោះធម៌ រពោះ

ចចទាំង ៤ គ្ឺ ទុក្ខ

ចច១ ទុក្ខ

ងឃ ជាទីពឹង សលើញ

មុទយ

ចច១ និសរាធ

ចច១

ក្នលងទុក្ខ១ អរ ិយមគ្គរបក្បសដាយអងគ៨ ជាដាំសណើរសៅោន់រពោះរពោះនិោវន
មដលជាទីរមាងប់ទុក្ខ១ សដាយរាជញដ៏របទព សនោះឯងជាទីពឹងដ៏សក្សម សនោះឯង
ជាទីពឹងដ៏ឧត្តម បុគ្គលអាស្

័យទីពឹងសនោះ រមមងរួចស្

ោះចាក្ទុក្ខទាំងពួង

ាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦២)
១៩៣. ១៥

បុរ
ស

ទុ លរល ភា បុ រសាជរញ្ញ
ា ,
ិ

ន រសា សពពតថ ជាយត;ិ

អាជាសនយយរក្ានសដាយក្រម

សោក្មិនសក្ើត្ក្នុង

យតថ រសា ជាយតិ ធរី រា, តំ កុ លំ សុ ខរមធតិ។

ើយ សោក្ជាអនក្មានរាជាញសក្ើត្ក្នុងរត្ក្ូ ល

នូវស

ចក្ដី

រត្ក្ូលស

ពវឋាន

ោះមត្ងដល់

ុខ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦២)
១៩៤.១៦

សុ រខា ពុ ទ្ទធនមុ បោរទ្ទ, សុ ខា សទធមមរទសនា;
សុ ខា សងឃសស សាមគគី, សមគាគនំ តរបា សុ រខា។
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ោរសក្ើត្ស
ស

ើងទនរពោះពុទធជា

ចក្ដីរពមសរពៀងោនទនពួក្ជា

ទាំងឡាយជា

ុខ

ុខ

ោរ

ត្បធម៌រប

ាំមដងរពោះ

មធមមជា

ុខ

់បុគ្គលអនក្រពមសរពៀងោន

ុខ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦២)

១៩៥.១៧

បូជាររហ បូជយរត,
បបញច សមតិកករនត,

ោលបុគ្គលបូជាដល់បូជារ

ពុ រទធ យទិ វ សាវរក;

តិណ្ណរសាកបរទទ
ិ រវ។

បុគ្គលគ្ឹរពោះពុទធ ឬសាវ ័ក្រប

មដលក្នលងផុត្បបញ្ចធម៌ មដលក្នលងផុត្ស

់រពោះពុទធ

ចក្ដីសសាក្និងខសឹក្ខសួល។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦២)

១៩៦.១៨

រត តទរិ ស បូជយរត,
ន សកាក បុ ញំ ា សង្កខតុ ំ,

ោលបូជាដល់បូជារ

បុគ្គលទាំងស

គ្ុណ សោក្មិនមានភ័យអាំពីទី

នព
ិ ុ ពរត អកុ រតភរយ;
ឥរមតតមបិ រកនច។
ិ
ោះ

មដលរបក្បសដាយតាទិ-

ូមបីនិោវនសៅស

ើយ បុគ្គល

មិនអាចរាប់បុណយថ្ល បុណយសនោះមានរបមាណបុសណណ ោះ ានស

មួយ

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦២)
ចប់ពុទធវគ្គ ។

១៥. សុខវគគ
១៩៧. ១

សុ សុខំ វត ជីវម,

រវររនសុ
មនុ រសសសុ ,
ិ

សយើងជាអនក្មិនមានសពៀរ
សពៀរ ោលពួក្មនុ

រ

រវររនសុ
អរវររនា;
ិ
ិ

វហរាម
អរវររនា។
ិ
ិ

់សៅជា

ុខពិត្

ក្នុងពួក្មនុ
សមានសពៀរ សយើងជាអនក្មិនមានសពៀរ។

សមាន

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣)
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សុ សុខំ វត ជីវម,

១៩៨.២

អាតុ ររសុ អនាតុ រា;

អាតុ ររសុ មនុ រសសសុ ,
សយើងជាអនក្មិនមានស

វហរាម
អនាតុ រា។
ិ

ចក្ដីសៅដរក្ហាយ(សដាយក្ិសល

)រ

់សៅជា

ុខពិត្
ស

ក្នុងពួក្មនុ សមានស ចក្ដីសៅដរក្ហាយ ោលពួក្មនុ
ចក្ដីសៅដរក្ហាយ សយើងជាអនក្មិនមានស ចក្ដីសៅដរក្ហាយ។

សមាន

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣)
សុ សុខំ វត ជីវម,

១៩៩.៣

ឧសសុរកសុ អនុ សសុកា;

ឧសសុរកសុ មនរសសសុ , វហរាម
អនុ សសុកា។
ិ

សយើងជាអនក្មិនមានស

ចក្ដីខវល់ខ្ជវយក្នុងោរម

ង
វ រក្

ុខពិត្ ក្នុងពួក្មនុ សមានស ចក្ដីខវល់ខ្ជវយ ោលពួក្មនុ
ខវល់ខ្ជវយ សយើងជាអនក្មិនមានស ចក្ដីខវល់ខ្ជវយ។

រ

់សៅជា

សមានស

ចក្ដី

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣)
សុ សុខំ វត ជីវម,

២០០.៤

បត
ខ ភវសាម,
ិ
ី ភ
ិ កា

សយើងមិនមានក្ងវល់មត្ងរ
អាហារ ដូចពួក្សទវតាជាន់អាភ

់សៅជា

រយសរនាធនតថិ កិញច នំ;

រទវ អាភសសរា យថា។
ុខពិត្(សរោោះ)សយើងមានបីត្ិជា

សរៈ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣)

ជយំ រវរ ំបសវត,ិ

២០១.៥

ឧបសរនាត សុ ខំ រសត,ិ

បុគ្គលអនក្ឈនោះមត្ងរងសៅសពៀរ

ទុ កំខ រសតិ បរាជិរត;
ហិតវ ជយបរាជយំ។

បុគ្គលអនក្ចាញ់មត្ងសដក្ជាទុក្ខ

ចាំមណក្បុគ្គលលោះបង់ោរឈនោះ នឹងោរចាញ់ស
សដក្ជា

ើយ ជាអនក្

ប
ង ់រមាងប់ សទើប

ុខ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣)
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នតថិ រាគសរមា អគគ,ិ

២០២.៦
សភលើងស

នតថិ រទ្ទសសរមា កលិ;

នតថិ ខនធសមា ទុ កា
ខ ,

នតថិ សនតប
ិ រ ំសុ ខំ។

ើសម ដាយរាគ្ៈមិនមាន សទ

ទុក្ខទាំងឡាយស

ើសម ដាយខនធមិនមាន

ក្ាំ

ុ

ស

ុខសរៅពីស

ើសម ដាយសទ

ចក្ដី

ៈមិនមាន

ប
ង ់មិនមាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៣)

ជិឃចាឆបរមា ររាគា,

២០៣.៧

សង្កករា បរមា ទុ ខា;

ឯតំ ញតវ យថាភូតំ,
ស

ចក្ដីសស្

ក្លលនជាសរាគ្ោងទរក្មលង

ោងទរក្មលង (អនក្រាជញ) ដឹងចា
ឲយចា

នពា
ិ ព នំ បរមំ សុ ខំ។

់) នូវរពោះរពោះនិោវនជា

់ស

ង្ងខរទាំងឡាយជាទុក្ខ

ចក្ដីនុ៎ោះ តាមពិត្ស

ើយ (រមមងសធវើ

ុខោងទរក្មលង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៤)

២០៤.៨

អាររាគយបរមា ោភា,
វសាសបរមា
ញាតី ,
ិ

សនតុដឋប
ិ រមំ ធនំ;

និពាពនំ បរមំ សុ ខំ។

ោភមានោរមិនមានសរាគ្ជាោងទរក្មលង
ស ដ

ជាោងទរក្មលង

រពោះរពោះនិោវនជា

ញាត្ិមានស

ចក្ដី

រទពយមានស

ចក្ដី

ិទ
ន ធសានលជាោងទរក្មលង

ុខោងទរក្មលង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៤)

២០៥.៩

បវរវករសំ
បត
ិ
ិ វ ,

រសំ ឧបសមសស ច;

និទទររា រហាតិ និបោរបា, ធមមបីតិរសំ បិវ។ំ

ផឹក្រ

ភិក្ុផឹ
ខ ក្រ

់វ ិសវក្ផង រ

រពោះរពោះនិោវនផង

បីត្ិមដលសក្ើត្អាំពីធម៌ផង

មិនមានស

ចក្ដីសៅ

ង
ម ស

ជាទីរមាងប់ក្ិសល

សទើបជាអនក្មិនមានស

ផង

ចក្ដីរក្វល់រក្វាយ

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៤)
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សាធុ ទសសនមរយានំ
,
ិ

២០៦.១០

អទសសរនន ពាោនំ,

សននវ
ិ រសា សទ្ទ សុ រខា;
នច
។
ិ ចរមវ សុ ខី សយា
ិ

ោរចួបរបទោះរពោះអរ ិយបុគ្គលទាំងឡាយជាោរលអ ោរសៅរួមជាមួយ
រពោះអរ ិយបុគ្គលទាំងឡាយ ជាស
គ្បបីមានស

ចក្ដី

ុខអ

ត្ុឲយសក្ើត្ស

ចក្ដី

ុខ

ពវោល បុគ្គល

់ោលជានិចចាន សរោោះមិនចួបរបទោះបុគ្គលោល

ទាំងឡាយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៤)
២០៧. ១១

ពាលសងគតចារ ី ហិ,

ទីឃមទ្ទធន រសាចត;ិ

ធរី រា ច សុ ខសំ វរសា,

ញាតន
ី ំវ សមាគរមា។

ទុ រកា
ខ ពារលហិ សំ វរសា, អមរិ តតរនវ សពពទ្ទ;
បុគ្គលអនក្របរពឹត្ត

មគ្ប់សដាយជនោល

រមមងសសាក្សាដយអ

់

ោលយូរអមងវង ោរសៅរួមជាមួយនឹងជនោល រមមងជាទុក្ខទរក្មលង ដូច
ោរសៅរួមជាមួយ

រត្ូវ ចាំមណក្ខ្ជងោរសៅរួមនឹងធីរជនរមមងជា

ុខ ដូច

ោរចួបជុាំទនញាត្ិទាំងឡាយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៤-៦៥)
តសា
ម ហិ ធរី ញច បញាញច ពហុ សសុតញច ,

២០៨.១២

រធារយាសល
ី ំ វតវនតមរយំ
ិ ;

តំ តទស
ិ ំ សបបុរសំ
ិ សុ រមធំ,
សរោោះស
មានបញ្ញាផង

ត្ុស

ភរជថ នកខ តតបថំវ ចនទិមា ។

មានស

ោះឯង

បុគ្គលគ្ួរស

ពគ្ប់

ចក្ដីសចោះដឹងសរចើនផង
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ីលវ ័ត្នឹងធុត្ងគវត្តផង ជាអនក្ឆ្ងងយចាក្ក្ិសល

របរក្ត្ីផង មាន

ផង មាន

បញ្ញាលអផង រាដក្ដូសចានោះ ៗ ឲយដូចរពោះចនទគ្ប់នូវផលូវនក្ខត្តឫក្ស។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៥)

ចប់

ុខវគ្គ។

១៦. បយ
ិ វគគ

២០៩.១

អរយារគ យុ ញជមតតនំ,
អតថំ ហិតវ បយ
ិ គាគហី,

រយាគសមញ
ិ ច អរយាជយំ;
បរិ ហតតតនុ រយាគន
ិ ំ។

បុគ្គលោលរបក្បខលួនទុក្ក្នុងអាំសពើមដលមិនគ្ួររបក្ប មិ នរបក្បខលួន

ក្នុងអាំសពើមដលគ្ួររបក្ប លោះបង់របសោជន៍សចញស
ចិត្ត រមមងស្ ឡាញ់ បុគ្គលអនក្របក្បតាមខលួន។

បយា
នំ អទសសនំ ទុ កំខ ,
ិ

ក្ុាំគ្ប់រក្

ត្វនិង

ឡាញ់ក្ុងោល
ន

ង្ងខរជាទីស្
ជាស

ត្ុ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៥)

មា បរិ យហិ សមាគញឆិ , អបបរិ យហិ កុ ទ្ទចនំ;

២១០.២

ស្

ើយ ោន់យក្តាមោប់

ង្ងខរទាំងឡាយមដលជាទីស្

ៗ

ឡាញ់ក្ីដ

អបបយា
នញច ទសសនំ។
ិ

ស

ើយ

ោរចួបរប

ឡាញ់ នឹងមិនជាទី

សរោោះថ្លោរមិនចួបរប
ពវ

ត្វនិង

ពវ

ង្ងខរមិនជាទីស្

ត្វនិង

ឡាញ់ក្ីដ

ាំមក្នូវទុក្ខ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៥)

២១១.៣

សរោោះស

តសា
ម បយ
បារយា ហិ បាបរកា;
ិ ំ ន កយិរាថ, បយា
ិ
គនាថ រតសំ ន វជជ
ិ ន,តិ
ត្ុស

សរោោះោររោត្់រោ

ោះ

ចាក្

បុគ្គលមិនគ្ួរសធវើ
ត្វនិង

រយសំ នតថិ បយា
បបយ
ំ
ិ
ិ ។
ត្វនិង

ង្ងខរជាទីស្

65

ង្ងខរឲយជាទីស្

ឡាញ់ជា

ឡាញ់

ភ្ញពអារក្ក្់

ធម្មបទ ៤២៣ គាថា

ោរស្
ស្

ឡាញ់និងោរ

ប
អ ់

មិនមានដល់ពួក្ជន

ោះទាំងឡាយ មត្ងមិនមានដល់ពួក្ជនស

ក្ិសល

សរគ្ឿងចាក្់

ោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦)

២១២.៤

ស
ស្

បិយរត ជាយតី រសារកា, បិយរត ជាយតី ភយំ;
បយ
តតសស,
ិ
ិ រត វបបមុ

ចក្ដីសសាក្សក្ើត្អាំពីស

ឡាញ់ ោលសបើរច
ួ ស្

ចក្ដីស្

ោះចាក្ ស

មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពី

នតថិ រសារកា កុ រត ភយំ។

ឡាញ់
ចក្ដីស្

ឡាញ់ស

ភ័យសក្ើត្អាំពីស
ើយ ស

ចក្ដី

ចក្ដីសសាក្ក្៏

។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦)

២១៣.៥

ស
ស្

របមរត ជាយតី រសារកា, របមរត ជាយតី ភយំ;
របមរត វបបមុ
តតសស,
ិ

ចក្ដីសសាក្សក្ើត្អាំពីស

ឡាញ់ ោលសបើរច
ួ ស្

ចក្ដីស្

ោះចាក្ស

មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពី

នតថិ រសារកា កុ រត ភយំ។

ឡាញ់
ចក្ដីស្

ឡាញ់ស

ភ័យសក្ើត្អាំពីស
ើយ ស

ចក្ដី

ចក្ដីសសាក្ក្៏

។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦)

២១៤.៦

ស
ស្

រតយា
ជាយតី រសារកា, រតយា
ជាយតី ភយំ;
ិ
ិ
រតិយា វបបមុ
តតសស,
ិ

ចក្ដីសសាក្សក្ើត្អាំពីត្សរមក្

ោះចាក្ត្សរមក្ស

ើយ

ស

នតថិ រសារកា កុ រត ភយំ។

ភ័យសក្ើត្អាំពីត្សរមក្

ចក្ដីសសាក្ក្៏មលងមាន

ោលសបើរច
ួ

ភ័យនឹងមានមក្ពី

។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦)
២១៥.៧

កាមរត ជាយតី រសារកា, កាមរត ជាយតី ភយំ;
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កាមរត វបបមុ
តតសស,
ិ

ស

ចក្ដីសសាក្សក្ើត្អាំពីោម

ចាក្ោមស

ើយ ស

នតថិ រសារកា កុ រត ភយំ។

ភ័យសក្ើត្អាំពីោម

ោលសបើរច
ួ ស្

ចក្ដីសសាក្ ក្៏មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពី

ោះ

។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦)
តណ្ហ
ា យ ជាយតី រសារកា, តណ្ហ
ា យ ជាយតី ភយំ;

២១៦.៨

តណ្ហ
ា យ វបបមុ
តតសស,
ិ

ស
ចាក្ត្

ចក្ដីសសាក្សក្ើត្អាំពីត្
ា ស

ើយ ស

ា

នតថិ រសារកា កុ រត ភយំ។

ភ័យសក្ើត្អាំពីត្

ា

ោលសបើរច
ួ ស្

ចក្ដីសសាក្ក្៏មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពី

ោះ

។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៦)
២១៧.៩

សីលទសសនសមបននំ ,
អតតរនា កមម កុ ពាពនំ,

ធមមដឋំ សចចរវទិន;ំ

តញជ រនាកុ រុរត បយ
ំ
ិ ។

ជនមត្ងសធវើបុគ្គលមដលបរ ិបូណ៌ សដាយ
សៅក្នុងធម៌ សោល
ស្ ឡាញ់។

ចចធម៌

ជារបរក្ត្ី

ីលនិងោរសលើញរត្ូវ ឋិត្

សធវើក្មមជារប

់ខួនស
ល

ោះឲយជាទី

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៧)
២១៨.១០

ឆនទជារត អនកា
ខ រត,

មនសា ច ផុ រឋា សយា
;
ិ

ការមសុ ច អបបដព
ិ ទធចរិ តត, ឧទធំរសារតតិ វុចចត។
ិ

បុគ្គលអនក្មានស

ចក្ដីរាថ្លនចាំសោោះរពោះរពោះនិោវន មដលសគ្និោយ

រាប់ោនមិនានផង ជាអនក្មានមគ្គចិត្តនិងផលចិត្តបោះោល់ស
ចិត្តមិនរបត្ិព័នធក្ុងោមផង
ន

ើយផង មាន

ត្ថ្លគ្ត្សៅថ្លជាអនក្មានមខសមគ្គរបរពឹត្តសៅ

ក្នុងខ្ជងសលើ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៧)
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២១៩.១១

ចរិ បបវសិ ំ បុ រសំ
ិ ,

ញាតិមិតត សុ ហជាជ ច,

ពួក្ញាត្ិក្ីដ មិរត្ក្ដី
អ

ទូររត រសាតថមា
ិ គតំ;
អភិននទនតិ អាគតំ។

មាលញ់ក្ីដ រមមងសរត្ក្អរនឹងបុរ

់ោលយូរមក្អាំពីចមាងយសដាយ

ួ

ីដ មក្ដល់ស

មដលលលត្ោន

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៧)

២២០.១២

ោង

តរថវ កតបុ ញាមប,ិ

អសា
ម រោកា បរ ំគតំ;

បុ ញ្ញានិ បដិគណ្ានត,ិ
មិញ

បយ
ិ ំ ញាតវី អាគតំ។

បុណយទាំងឡាយមត្ងទទួលបុគ្គលមដលានសធវើ

បុណយ ចយុត្អាំពីមនុ សសនោះ សៅោន់សោក្ខ្ជងមុខ ដូចញាត្ិទាំងឡាយ
ទទួលបុរ ជាទីស្ ឡាញ់សទើបមក្ដល់ ដូសចានោះឯង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៧)
ចប់បិយវគ្គ។

១៧. រកាធវគគ
រកាធំ ជរហ វបបជរហយយ
មានំ,
ិ

២២១.១

សំ រយាជនំ សពពមតិកករមយយ;
តនានមរូបសមិ មសជជមានំ,

អកិញច នំ នានុ បតនតិ ទុ កា
ខ ។

បុគ្គលគ្ួរលោះបង់ស
ក្នលង

សញ្ញាជនធម៌ទាំងអ

បុគ្គល មដលមិនជាំោក្់ក្ុង
ន
ស

ចក្ដីសរោធសចញ

គ្ួរលោះបង់មានោះសចញ

គ្ួរ

់សចាលសចញ ទុក្ខទាំងឡាយមត្ងមិនជាប់តាម
មនិ ងរូប មិនមានក្ិសល

សរគ្ឿងក្ងវល់ស

ោះ

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៧-៦៨)
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២២២.២

បុគ្គល

រយា រវ ឧបបតត
ិ ំ រកាធំ, រថំ ភនតំវ ធាររយ ;
តមហំ សារថិ ំ រពូមិ,
លត្់ស

រសមិគាគរហា ឥតររា ជរនា។

ចក្ដីសរោធ មដលសក្ើត្ស

រថមដលក្ាំពុងសលឿនាន ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស
រោន់មត្ជាអនក្ោន់មខសបរ(មិនមមនសារថីស

ើងស

ើយ ដូចសារថីទប់

ោះថ្លសារថី ជនសរៅពីសនោះ

ើ យ) ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៨)

២២៣.៣

អរកាករធន ជិរន រកាធំ, អសាធុ ំ សាធុ នា ជិរន;
ជិរន កទរយំ
ិ ទ្ទរនន,

បុគ្គលគ្បបីផ្ចចញ់មនុ
មនុ

សរចចនាលក
ិ វទន
ិ ំ។

សសរោធ សដាយស

ចក្ដីមិនសរោធ គ្បបីផ្ចចញ់

សអ

បបុរ សដាយ
បបុរ គ្បបីផ្ចចញ់មនុ សក្ាំ
គ្បបីផ្ចចញ់មនុ សនិោយមិនពិត្ សដាយោក្យពិត្។

ញ់សដាយោរឲយ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៨)

២២៤.៤

សចចំ ភរណ្ ន កុ រជឈយយ, ទជាជ អបបមប ិ យាចរិ ត;
ឯរតហិ តហ
ី ិ ឋារនហិ,

បុគ្គលគ្ួរសោលោក្យពិត្១
មានត្ិច

ក្៏គ្ួរឲយតាមត្ិច១

ទាំងឡាយានសដាយស

គរចឆ រទវន សនតរិ ក។

មិនគ្ួរសរោធ១

ោលសគ្

បុគ្គលគ្បបីសៅសក្ើត្ក្នុង

ាំ

ូមវត្ថុ

ូមបី

ក្់សទវតា

ត្ុទាំង៣សនោះឯង។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៨)
២២៥.៥

ំ
អហិសកា
រយ មុ នរយា, នច
ិ ចំ ការយន សំ វុត;
រត យនតិ អចចុតំ ឋានំ,

ជនទាំងឡាយ
ស

ជាអនក្រាជញ

យតថ គនាតវ ន រសាចររ។

មិនសបៀត្សបៀន

ើយសដាយោយទវរជាសដើម ជានិចច ជនទាំងឡាយស
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សាថនដ៏មិនមរបរបួល

ជាសាថនមដលសគ្សៅដល់ស

ើយ

មត្ងមិនសសាក្

សាដយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៨)
សទ្ទ ជាគរមានានំ,

២២៦.៦

នពា
ិ ព នំ អធម
ិ ុ តតនំ,

ោមា
ិក្ាទរត្

វៈទាំងឡាយរប

់មនុ

អរហារតតនុ សិកិ ខ នំ;
អតថំ គចឆនតិ អាសវ។

ស អនក្ភ្ញញក្់រឭក្

ិោខ ទាំងទថងទាំងយប់ មានចិត្តចុោះ

នូវោរតាាំងសៅមិនានស

ពវោល ជាអនក្

ប់ោន់រពោះនិោវន មត្ងដល់

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៩)

២២៧.៧

របារាណ្រមតំ អតុ ល,

រនតំ អជជតនាមិវ;

មិតភាណ្ិមប ិ និនទន,តិ

នតថិ រោរក អនិនទិរត។

នន
ិ ទនតិ តុ ណ្ាិមាសន
ី ំ,

មានលអត្ុលៈោរត្ិោះសដៀលនឹងោរ
ត្ិោះសដៀលនិងោរ

រស

ើរសនោះ

នន
ិ ទនតិ ពហុ ភាណ្ិនំ;
រស

ើរសនោះជារប

មិនមមនសទើបនឹងសក្ើត្ស

(សរោោះថ្ល)ជនទាំងឡាយមត្ងនិ ទ បុគ្គលអនក្អងគុយស
អនក្និោយសរចើនក្៏មាន
(បុគ្គល

់បូរាណ

ោរ

ើយក្នុងទថងសនោះសទ

ៀង មក្៏មាន និ ទ បុគ្គល

ន ទ បុគ្គលអនក្និោយលមមរបមាណក្៏មាន

ៗក្៏សដាយ) ក្នុងសោក្ មដលមិនរត្ូវសគ្និ ទ ោមនស

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៩)

២២៨.៨

ន ចាហុ ន ច ភវសសត
,ិ
ិ

ន រចតរហិ វជជ
ិ ត;ិ

ឯកនតំ នន
ិ រទិ ត របារសា, ឯកនតំ វ បសំ សរិ ត។

បុគ្គលមដលរត្ូវសគ្និ ទ មត្មយង
មមនមានមក្ស

ឬរត្ូវសគ្

ើយមត្ក្នុងអត្ី ត្សទ នឹងមានសៅក្នុងអ

បចចុបបននសនោះក្៏សទ។

រស

ើរមត្មយងមិន

គ្ត្ក្៏សទ មានមត្ក្នុង
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៩)
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យរញច វញា
ិ ូ បសំ សនត,ិ
អចឆទ
ិ ទវុតតិ ំ រមធាវ,ិ ំ

២២៩.៩

អនក្រាជញទាំងឡាយ
និង

អនុ វចច
ិ សុ រវ សុ រវ;

បញ្ញាសល
ី សមាហិតំ។

សងកត្សមើលរាល់ៗទថង

ស

ើយ

រស

ើរបុគ្គល

មដលជាអនក្របរពឹត្តមិនដាច់ មានរាជាញមានចិត្តដមកល់ខ្ជជប់ក្ុងបញ្ញ
ន
ា
ី ល។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៩)
២៣០.១០

អនក្
ាន
រស

រនកខំ ជរមាពនទរសសវ,
រទវបិ នំ បសំ សនត,ិ
គ្ួរនឹងនិ ទ បុគ្គល

ូមបីសទវតានិងមនុ

រកា តំ នន
ទិ ុ មរហតិ;
ិ ត

រពហមុនាបិ បសំ សិរត។

មដលដូចជាសឆ្ងដរទនមា

ស ទាំងឡាយក្៏

រស

ើរបុគ្គលស

ជសមាពនទស

ោះ

ោះ ទាំងរព

ក្
ម ៏

ើរដូចោន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៦៩)

២៣១.១១

កាយបបរកាបំ ររកខ យយ, ការយន សំ វុរត សិយា;
កាយទុ ចចរតំ
ិ ហិតវ,

ការយន សុ ចរតំ
ិ ចររ។

បុគ្គលគ្បបីរក្ានូវោរចសរមើនោយ គ្បបី
ោយទុចចរ ិត្ គ្បបីរបរពឹត្តោយ

រងួមោយ គ្បបីលោះបង់

ុចរ ិត្ ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧០)

២៣២.១២

វចប
ី រកាបំ ររកខ យយ,
វចីទុចចរតំ
ិ ហិតវ,

វចាយ សំ វុរត សយា
;
ិ
វចាយ សុ ចរតំ
ិ ចររ។

បុគ្គលគ្បបីរក្ានូវោរចសរមើនវាចា គ្បបី
ទុចចរ ិត្ គ្បបីរបរពឹត្តវចី

រងួមវាចា គ្បបីលោះបង់វចី-

ុចរ ិត្ ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧០)
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២៣៣. ១៣

មរនាបរកាបំ ររកខ យយ,
មរនាទុ ចចរតំ
ិ ហិតវ,

គ្បបីរក្ានូវោរក្សរមើនចិត្ដ គ្បបី
គ្បបីរបរពឹត្តមស

មនសា សំ វុរត សយា
;
ិ
មនសា សុ ចរតំ
ិ ចររ។

រងួមចិត្ដ គ្បបីលោះបង់មស

ទុចចរ ិត្

ុចរ ិត្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧០)

២៣៤.១៤

ការយន សំ វុត ធរា
ី ,
មនសា សំ វុត ធរា
ី ,

អនក្រាជញទាំងឡាយាន
ទាំងឡាយាន
ស

រងួមចិត្តស

ើយ

អរថា វចាយ សំ វុត;
រត រវ សុ បរសំ
ិ វុត។

រងួមោយ

សោក្ទាំងស

រងួមវាចា

ោះឯង

អនក្រាជញ

ស្មោះថ្ល

រងួម

ើយសដាយរបទព។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧០)
ចប់សោធវគ្គ។

១៨. មលវគគ
២៣៥. ១

បណ្
ិ ,ិ
ុ ឌ បោរសាវ ទ្ទនស

យមបុ រសាប
ិ ;
ិ
ិ ច រត ឧបដឋត
ឧរយាគមុ រខ ច តដ
ិ ឋស,ិ
ឥ

បារថយយមប ិ ច រត ន វជជ
ិ តិ។

ល សឈើ ទុាំស ើយ ទាំងពួក្បុរ
ូវសនោះខលួនអនក្ដូច ឹក្
រាក្ដដល់អនក្ស ើយ ខលួនអនក្តាាំងសៅក្នុងមាត្់ ស ចក្ដីវ ិ
គ្ឺក្ុ

លរប

់អនក្ក្៏មិនទន់មានស

រប

់យមរាជ
ូមបីស

បៀង

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧០)
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រសា កររាហិ ទប
ី មតតរនា, ខប
ិ ប ំ វយម បណ្ឌិរត ភវ;

២៣៦.២

និទធនតមរោ អនងគរណ្ហ, ទិពពំ អរយភូ
មិរមហិសិ ។
ិ

អនក្ចូរសធវើក្ុ

លជាទីពឹង

រមាប់ខួលនសៅ ចូរពយោមឲយឆ្ងប់សៅ ចូរ

ជាអនក្រាជញសៅ សបើអនក្សធវើោងសនោះស
ានមិនមានទីទូលគ្ឺក្ិសល

ើយ នឹងសៅជាអនក្ក្ាំចាត្់បង់មនទិល

នឹងដល់នូវភូមិរប

់រពោះអរ ិយៈដូចជាទិពវ

ាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧១)
ឧបនត
ី វរយា ច ទ្ទនស
ិ ,ិ

២៣៧. ៣

សមបយារតសិ យមសស សនដក
ិ ំ;
វរសាបិ ច រត នតថិ អនតរា,

បារថយយមប ិ ច រត ន វជជ
ិ ត។
ិ

ឥ
ាំ
ស

ូវសនោះ ខលួនអនក្រត្ូវជរាចូលដល់ស ើយ ជាអនក្សរៀបដាំសណើរសៅោន់
ក្់យមរាជ មួយសទៀត្ ទី ាំចក្ក្នុងចស ល ោះ មិនមានដល់អនក្សទ
ូមបី

បៀងក្៏មិនមានដល់អនក្។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧១)
រសា កររាហិ ទប
ី មតតរនា, ខប
ិ ប ំ វយម បណ្ឌិរត ភវ;

២៣៨.៤

នទ
ិ ធនតមរោ អនងគរណ្ហ, ន បុ ន ជាតជ
ិ រ ំឧរបហិស។
ិ

អនក្ចូរសធវើទីពឹង

រមាប់ខួនសៅ
ល

រាជញសៅ សបើអនក្សធវើោងសនោះស
មានទីទួលគ្ឺក្ិសល
សទៀត្ស

ចូរពយោមឲយឆ្ងប់សៅ

ចូរជាអនក្

ើយ នឹងសៅជាអនក្ក្ាំចាត្់បង់មនទិលាន មិន

នឹងានរត្ូវចូលសៅ ោន់ជាត្ិ ជរា ពយធិ មរណៈ

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧១)
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២៣៩.៥

អនុ បុរពពន រមធាវ,ី រថាកំ រថាកំ ខរណ្ ខរណ្;
កមាមររា រជតរសសវ,

អនក្មានរាជាញ

និទធរម មលមតតរនា។

គ្ួរក្ាំាត្់បង់មនទិលរប

ណៈសដាយលាំដាប់ ដូចជាងមា

ជរមោះ

់ខួនបនដ
ល
ិចមដងៗ

ឹម
ន ឬមរចោះរប

់មា

រាល់ៗខ

ដូសចានោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧១)
២៤០.៦

អយសាវ មលំ សមុ ដត
ឋិ ំ, តទុ ដាឋយ តរមវ ខាទតិ;
ឯវ ំអតរិ ធានចារនំ
ិ , សានិ កមាមនិ នយនតិ ទុ គគត។
ិំ

មរចោះសក្ើត្អាំពីមដក្ លុោះសក្ើត្អាំពីមដក្ស
ោង

មិញ ក្មមទាំង ឡាយរប

ោះស

់ខួនមត្ង
ល

ើយ មត្ង

ុីមដក្ស

ោះវ ិញ

ាំបុគ្គលអនក្របរពឹត្ត ក្នលង

បញ្ញាជាសរគ្ឿងជរមោះចិត្ត ឲយសៅោន់ទុគ្គត្ិ ក្៏ោងស

ោះឯង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២)

២៤១.៧

អសជាយមោ មនាត,

អនុ ដាឋនមោ ឃរា;

មលំ វណ្ណសស រកាសជជ,ំ បមារទ្ទ រកខ រត មលំ ។
មនដទាំងឡាយមានោរមិនសាវធយយន៍ជាមនទិល ផទោះទាំងឡាយមាន
ោរមិនមថទាំជាមនទិល
របមាទជាមនទិលរប

ស

ចក្ដីខិល
ជ ជាមនទិលរប

់ពណ៌

់បុគ្គលអនក្រក្ា។

មបុរ

ស

ចក្ដី

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២)
២៤២.៨

មលិតថិយា ទុ ចចរតំ
ិ ,

មរចឆរ ំទទរត មលំ ;

មោ រវ បាបកា ធមាម,
ោររបរពឹត្តអារក្ក្់ជាមនទិលរប

់ស្ដ

អសមិ ំ រោរក បរមាិ ច។
ីដ

ស

ចក្ដីក្ាំ

ឲយ ធម៌អារក្ក្់ជាមនទិល ក្នុងសោក្សនោះនិងសោក្ខ្ជមុខ។
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២៤៣.៩

តរត មោ មលតរ,ំ
ឯតំ មលំ បហនាតវន,

ធមមជាត្ិជាមនទិលដ៏សលើ

អវជា
ិ ជ បរមំ មលំ ;

និមមោ រហាថ ភក
ិ ខ រវ។

លុបជាងមនទិលទាំងស

គ្ឺអវ ិជាជជា

ោះ

មនទិលដ៏ទរក្មលង មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ចូរលោះមនទិលទាំងសនោះសចញ ចូរក្ុាំជា
អនក្មានមនទិលស

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២)
២៤៤.១០

សុ ជីវ ំអហិររកន,
ិ

កាកសូររន ធំសនា
ិ ;

បកខ នទនា
បគរពភន,
ិ

បុគ្គលអនក្មិនមានស
បង់គ្ុណរប
សៅ

ង
ម រ

់អនក្ដទទ

ចក្ដីសអៀនខ្ជម

សំ កិលរិ ដឋន ជីវតំ
ិ ។
សក្លៀវោលដូច

ជាអនក្្លនោន

ត្វមក្អក្ ក្ាំចាត្់

ជាអនក្សលនើ

លនងជាមនុ

ស

់ងសៅសដាយង្ងយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២)

២៤៥.១១

ហិរមត
ច ទុ ជី វជ ,ំ នច
ី
ិ ចំ
អលរី ននាបបគរពភន,

ចាំមណក្បុគ្គលអនក្មានស
មិនសលោះសោោះមិនសលនើ
រ

សុ ចគ
ិ រវសនា
ិ ;

សុ ទ្ទធជីរវន បសសត។

ចក្ដីសអៀនខ្ជម

លនង រ

ម

ង
វ រក្អាំសពើសាអត្ជានិចច

់សៅសដាយក្មមដ៏បរ ិ

ុទធ អនក្សលើញរត្ូវ

់សៅសដាយលាំាក្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧២)

២៤៦.១២

ជន

រយា បាណ្មតបា
ិ រតត,ិ មុ សាវទញច ភាសតិ;
រោរក អទិននមាទយ
ិ ត,ិ បរទ្ទរញច គចឆតិ។
ាំោប់

ត្វផង និោយោក្យក្ុ

សគ្មិនានឲយក្នុងសោក្ផង ស

ពរបពនធរប

ក្ផង ោន់យក្វត្ថុមដល

់អនក្ដទទផង។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣)
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២៤៧.១៣

ជន
រ ាំសលើងឫ

២៤៨.១៤

សុ រារមរយបានញច ,

រយា នររា អនុ យុញជតិ;

ឥរធវរមរសា រោកសម,ិ ំ មូលំ ខណ្តិ អតតរនា។
ផឹក្ទឹក្

គ្ល់រប

ុរានិងសមរ ័យផង

ជនស

ោះឯងស្មោះថ្ល

់ខួលន ក្នុងសោក្សនោះ សដាយពិត្។

ឯវ ំរភា បុ រស
ិ ជានាហិ,

ោ

់

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣)

បាបធមាម អសញាត;

មា នំ រោរភា អធរមាម ច, ចរិ ំទុ កា
ខ យ រនធយុ។
ំ

មានលបុរ
ដ៏ោមក្
សទ

ដ៏ចសរមើន អនក្ចូរដឹងោងសនោះថ្ល ជនទាំងឡាយមានធម៌

រមមងមិនជាអនក្

រងួមដូសចនោះ

ៈ ចូរក្ុាំសបៀត្សបៀនអនក្ឲយានស

សោភៈនិង

ចក្ដីទុក្ខអ

ភ្ញពមិនមានធម៌គ្ឺ

់ោលយូរស

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣)
២៤៩.១៥

ទទ្ទតិ រវ យថាសទធ,ំ

យថាបសាទនំ ជរនា;

ន រសា ទវ
ិ វ រតតិ ំ វ,

សមាធឹ អធគ
ិ ចឆត។
ិ

តតថ រយា មងរត
រហាតិ , បររសំ បានរភាជរន;
ុក
ជនរមមងឲយតាម

ទធ តាមស

ខ្ជម

ចក្ដីរជោះថ្លល បុគ្គល

ក្នុងទឹក្និងសភ្ញជន រប ់ជនទាំងឡាយដទទ ជនស
មាធិចិត្ត ក្នុងសវោទថង ឬក្នុងសវោយប់ស ើយ។

២៥០.១៦

យសស រចតំ សមុ ចន
ឆិ ,នំ
ស រវ ទិវ វ រតតិ ំ វ,
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(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣)

មូលឃចឆំ សមូហតំ;
សមាធឹ អធិគចឆតិ។
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លុោះមត្ស
សធវើឲយមានឫ

ចក្ដីសអៀនខ្ជម

គ្ល់ដាច់ ស

ើយ

ស

ោះ បុគ្គល
បុគ្គលស

ោះឯង

ានផ្ចដច់ផិដលដក្ស
សទើបាន

សវោទថងឬក្នុងសវោយប់។

នតថិ រមាហសមំ ជាលំ ,

សភលើងស
ប

ដ ញស

ើសម ដាយរាគ្ៈមិនមាន

ើសម ដាយសមា

មាធិចិត្តក្ុង
ន

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣)

នតថិ រាគសរមា អគគ,ិ

២៥១.១៧

ើង

ៈមិនមាន

នតថិ រទ្ទសសរមា គរហា;
នតថិ តណ្ហ
ា សមា នទី។

ោរចាប់ស

ឹង
ទ ស

ើសម ដាយសទ

ើសម ដាយត្

ៈមិនមាន

ា មិនមាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៣)

២៥២.១៨

អតតរនា បន ទុ ទទសំ;

បររសំ ហិ រសា វជាជន,ិ

ឱបុ នាតិ យថា ភុ សំ;

កលវិ ំ កិតវ សរឋា។

អតតរនា បន ឆ្រទត,ិ

សទ
រប

សុ ទសស ំ វជជមរញាសំ,

រប

់ខួន
ល

់ពួក្ជនដទទ

សលើញានសដាយង្ងយ

សលើញានសដាយលាំាក្

សរោោះបុគ្គលស

ចាំមណក្សទ

ោះ

សរាយសទ

ទាំងឡាយចាំសោោះអនក្ដទទ ដូចបុគ្គលសរាយអង្ងកមដូសចានោះ មត្ថ្ល រមមងបិទ
ាាំងសទ

រប

់ខួនទុ
ល
ក្

ដូចរោនបក្សីបិទាាំងអត្តភ្ញពសដាយវត្ថុ

រមាប់

បិទាាំង មានមមក្សឈើ ជាសដើម ដូសចានោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៤)
២៥៣.១៩

បរវជាជនុ បសសសស
,
ិ

អាសវ តសស វឌឍនត,ិ

ោលបុគ្គលគ្យលលាំសមើលសទ
ក្ត្់

ាំោល់ស

ត្ុក្ុងោរសោលសទ
ន

និចចំ ឧជានសញាិរនា;

អារា រសា អាសវកខ យា។
រប

់អនក្ដទទជារបរក្ត្ី

អនក្ដទទ
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ទាំងឡាយរប

់បុគ្គលស

ឆ្ងងយអាំពីធម៌ជាសរគ្ឿងអ

ោះ មត្ងចសរមើន បុគ្គលស
់អា

ោះស្មោះថ្ល ឋិត្សៅ

វៈ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៤)

២៥៤.២០

អាការសវ បទំ នតថ,ិ
បបញ្ញ
ច ភរិ ត បជា,

សានមសជើងក្នុងអាោ

សរត្ក្អរស

មិ នមាន

ើយក្នុងធម៌ យឹត្យូរ

សរគ្ឿងយឹត្យូរស

សមរណ្ហ នតថិ ពាហិររ;
នប
ច តថាគត។
ិ បបញ្ញ

មណៈខ្ជងសរៅមិនមាន ពួក្

ត្វ

រពោះត្ថ្លគ្ត្ទាំងឡាយមិនមានធម៌ជា

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៤)
២៥៥.២១

អាការសវ បទំ នតថ,ិ

សង្កខរា សសសត នតថិ,

សានមសជើងក្នុងអាោ

ទាំងឡាយជារប

សមរណ្ហ នតថិ ពាហិររ;
នតថិ ពុ ទ្ទធនមញ
ិ ិ ជ តំ។

មិ នមាន សាមណៈខ្ជងសរៅមិនមាន

់សទៀងមិនមាន រពោះពុទធទាំងឡាយមិនមាន ក្ិសល

ង្ងខរ
ជា

សរគ្ឿងញាប់ញ័រសទ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៤)
ចប់មលវគ្គ។

១៩. ធមមដវឋ គគ
២៥៦.១

ន រតន រហាតិ ធមមរដាឋ,
រយា ច អតថំ អនតថញច,

បុគ្គលោត្់ស

ឧរភា និរចឆយយ បណ្ឌិរត។

ចក្ដីសដាយអារក្ក្់ សដាយសារស

អនក្តាាំងសៅក្នុងធម៌ សដាយស
ជាបណិឌ ត្ោត្់ស

រយនតថំ សាហសា នរយ;

ត្ុស

ត្ុ

ស្មោះថ្លជា

ោះ មិនទន់ានសទ លុោះរតាមត្បុគ្គល

ចក្ដីទាំងពីរ ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៥)
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អសាហរសន ធរមមន,

២៥៧.២

គ្ឺស

ធមមសស គុ រតត រមធាវ,ី

ចក្ដីពិត្ និងស

សរមន នយតី បររ;
ធមមរដាឋតិ បវុចចត។
ិ

ចក្ដីមិនពិត្ មណ

មិនអារក្ក្់ សដាយសារធម៌តាម

ាំជនទាំងឡាយដទទ សដាយ

មគ្ួរ បុគ្គលស

ោះ ស្មោះថ្លជាអនក្មាន

រាជាញ រក្ាធម៌ សទើបសៅថ្ល អនក្តាាំងសៅក្នុងធម៌។

ន រតន បណ្ឌិរត រហាត,ិ យាវត ពហុ ភាសត;ិ

២៥៨.៣

រខមី អរវរ អភរយា,

បណ្ឌិរតតិ បវុចចតិ។

បុគ្គលនិោយសរចើន សដាយស
បណិឌ ត្

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៥)

សដាយស

បុគ្គលមដលមានស

ត្ុមានរបមាណបុ

ត្ុមានរបមាណបុស

ណ ោះ

ណ

ស្មោះថ្លជា

មិនទន់ានសទ

លុោះរតាមត្

ចក្ដីសក្សម មិនមានសពៀរ មានភ័យ សទើបសៅថ្ល បណិឌ ត្

ាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៥)
ន តវត ធមមធររា,

២៥៩.៤

យាវត ពហុ ភាសតិ;

រយា ច អបបមប ិ សុ តវន, ធមមំ ការយន បសសតិ;
ស រវ ធមមធររា រហាតិ,

បុគ្គលនិោយសរចើន សដាយស
ជាអនក្រទរទង់ធម៌ សដាយស
រតាមត្បុគ្គល
សដាយ
បុគ្គល

រយា ធមមំ នបបមជជត។
ិ

ត្ុមានរបមាណបុស

ត្ុមានរបមាណបុស

សាដប់ពុទធវចនៈ

ណ ោះ ស្មោះថ្ល

ណ ោះមិនទន់ានសទ លុោះ

ូមបីមានរបមាណត្ិចស

មោយគ្ឺចិត្តាន បុគ្គលស

ើយសលើញធម៌

ោះ សទើបស្មោះថ្ល ជាអនក្រទរទង់ ធម៌

មិនសមើលង្ងយធម៌ បុគ្គលស

ោះឯងស្មោះថ្លជាអនក្រទរទង់ធម៌។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៥)

79

ធម្មបទ ៤២៣ គាថា

ន រតន រថររា រសា រហាតិ , រយនសស បលត
ិ ំ សរិ រា;

២៦០.៥

បរបរកា
ក វរយា តសស,
ិ

បុគ្គលមានក្ាល
សដាយស

ត្ុស

សៅថ្លចា

ក
ើយ
ូវស
ោះមិនទន់ានសទ

រមាឃជិរណ្ហណតិ វុចត
ច ិ។

សដាយស

វ ័យរប

ត្ុ

ស្មោះថ្លជាសថរៈ

់បុគ្គលស

ោះចា

់រជុលស

ើយ

់ជាសមាលៈ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦)
ំ
អហិសា
សំ យរមា ទរមា;

យមាិ សចចញច ធរមាម ច,

២៦១.៦

ស រវ វនតមរោ ធរី រា,

លុោះរតាមត្

រថររាតិ បវុចចត។
ិ

ចចៈផង ធម៌ផង ោរមិនសបៀត្សបៀនផង ោរ

រងួមផង

ោរទូ ម នខលួនឯងផង មានក្នុងបុគ្គល
បុគ្គលស ោះឯងជាអនក្មានមនទិល
ខ្ជជក្់សចាលស ើយ ជាអនក្មានរាជាញ សទើបសៅថ្ល សថរៈ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦)
២៦២.៧

ន វកករណ្មរតតន,

វណ្ណរបាកខ រតយ វ;

សាធុ ររូ បា នររា រហាត,ិ

ឥសសុកី មចឆរ ី សរឋា។

បុគ្គលមានស
ស្មោះថ្លជាមនុ

ចក្ដីឫ

យ

សលអ សដាយស

មានស

ចក្ដីក្ាំ

ញ់

ជាអនក្អួត្អាង

ត្ុរត្ឹមមត្សធវើោរនិោយោក្យលអ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦)

យសស រចតំ សមុ ចន
ឆិ ,នំ

២៦៣.៨

ស វនតរទ្ទរសា រមធាវ,ី

លុោះរតាមត្សទ
ផដល់ដក្ស

ជាត្ិ មានឫ

ើងសធវើឲយមាន ឫ

ខ្ជជក្់សចាលស

គ្ល់ដាច់ស

មូលឃចចំ សមូហតំ;
សាធុ ររូ បាតិ វុចចត។
ិ

យជាសដើមសនោះ បុគ្គល
ើយ បុគ្គលស

ើយ ជាអនក្មានរាជាញ សទើបថ្លជាមនុ

ានផ្ចដច់

ោះជាអនក្មានសទ

សលអាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦)
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ន មុ ណ្ឌរកន សមរណ្ហ, អពពរត អលក
ំ ;
ិ ំ ភណ្

២៦៤.៩

សមរណ្ហ កិំ ភវសសត
។
ិ
ិ

ឥចាឆរោភសមាបរនាន,
បុគ្គលមិនានស្មោះថ្លជា
រត្សង្ងលសទ
ស

បុគ្គលអនក្មិនមាន

ោះសឡាោះ របក្បសដាយស

មណៈសដាយភ្ញពជាអនក្មានក្ាល
ីលវ ័ត្និងធុត្ងគវត្ត

សោលមត្ោក្យ

ចក្ដីរាថ្លននឹងសោភៈ ស្មោះថ្លជា

មណៈដូច

សមដចាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦)
រយា ច សរមតិ បាបាន,ិ អណ្
ុ ំ ថូោនិ សពពរសា;

២៦៥.១០

សមត
ិ តត ហិ បាបានំ,

លុោះរតាមត្បុគ្គល
របោរទាំងពួងាន
បុគ្គលស

ោះរមាងប់ានស

សមរណ្ហតិ បវុចចត។
ិ

រមាងប់ាបទាំងឡាយ ទាំងត្ូចទាំងធាំ សដាយ

សទើបសៅថ្ល

មណៈ

សរោោះាបទាំងឡាយមដល

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៦)

ន រតន ភក
ិ ុ ខ រសា រហាត,ិ យាវត ភក
ិ ខ រត បររ;

២៦៦.១១

បុគ្គល
បុគ្គលស

វសស
ំ ធមមំ សមាទ្ទយ,
ិ
សដើរ

ូមជនទាំងឡាយដទទ

ោះ មិនានស្មោះថ្លជាភិក្ុខ សដាយស

មាទនធម៌ជាពិ
បុស

ភក
ិ ុ ខ រហាតិ ន តវត។

ស្មោះថ្លជាភិក្ុខ

សដាយស

ត្ុរត្ឹមស

សដាយស

ត្ុរត្ឹម

ោះសទ បុគ្គល

ត្ុរត្ឹមមត្ោរសដើរ

ូម

ណ ោះមិនទន់ានសទ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៧)
២៦៧.១២

រយាធ បុ ញាញច បាបញច , ពារហតវ រពហមចរយវ;
ិ
សង្កខយ រោរក ចរត,ិ

81

ស រវ ភក
ិ ូ ខ តិ វុចចត។
ិ

ធម្មបទ ៤២៣ គាថា

លុោះរតាមត្បុគ្គល

ស

ក្នុងសោក្សនោះបនាត្់បុណយនិងាបសចញ
ើយ ជាអនក្មានោររបរពឹត្ដ
ត ៏ របស ើរ រតាច់សៅក្នុងសោក្សដាយស ចក្ដី

សចោះដឹង បុគ្គលស

២៦៨.១៣

ោះឯង សទើបសៅថ្លជាភិក្ុ។
ខ

ន រមារនន មុ នី រហាត,ិ
រយា ច តុ លំវ បគគយ,ា

បុគ្គលមានស
ស្មោះថ្លជាមុនី

ចក្ដីវសងវងជាធមមតា
សដាយភ្ញពជាអនក្ស

បណិឌ ត្ោន់យក្ធម៌ដ៏របស

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៧)

មូឡរូា របា អវទទ
ិ សុ;

វរមាទ្ទយ បណ្ឌិរត។

មិនមានោរសចោះដឹងមិនាន

ៀង មសទ

លុោះរតាមត្បុគ្គល

ជា

ើរ សវៀរចាក្ាបទាំងឡាយ ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៧)

២៦៩.១៤

បាបានិ បរវរជជ
ិ តិ,

ស មុ នី រតន រសា មុ និ;

រយា មុ នាតិ ឧរភា រោរក, មុ និ រតន បវុចចតិ។

ដូចបុគ្គលោន់ជញ្ជីងស
មុនី សដាយភ្ញពជាអនក្ស
ក្នុងសោក្បុគ្គលស

២៧០.១៥

ៀង មស

ើយថលឹងដូសចានោះ បុគ្គលស
ោះាន បុគ្គល

ោះ សៅថ្លមុនី សដាយស

ត្ុស

ោះសទើបស្មោះថ្លជា

ដឹងរបសោជន៍ទាំងពីរ
ោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៧)

ន រតន អររយា
រហាតិ,
ិ

ំ
រយន បាណ្ហនិ ហិសត
;ិ

ំ
អហិសា
សពពបាណ្ហនំ, អររយាត
ិ
ិ បវុចចត។
ិ

បុគ្គលសបៀត្សបៀន
ថ្លជាអរ ិយៈ សដាយស
មិនសបៀត្សបៀន

ត្ុស

ត្វទាំងឡាយ សដាយស

ត្ុ

មិនានស្មោះ

ោះសទ បុគ្គលមដលត្ថ្លគ្ត្សៅថ្ល អរ ិយៈសរោោះ

ត្វទាំងពួង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៧)
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២៧១.១៦

ន សល
ី ពពតមរតតន,

ពាហុ សរចចន វ បន;

អថ វ សមាធិោរភន,

វវិ តត
ិ សយរនន វ។

មានលភិក្ុខ សបើភិក្ុមិ
ខ នទន់ដល់នូវោរអ

សដាយគ្ុណរត្ឹមមត្

់អា

វៈសទ ក្ុាំអាលទុក្ចិត្ត

ីលនិងវត្ត ឬសដាយភ្ញពជាអនក្សចោះដឹងសរចើនស

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨)
២៧២.១៧

ផុ សាមិ រនកខ មមសុខ,ំ

ភក
,ិ
ិ
ិ ុ ខ វសាសមាបាទ

អបុ ថុជជនរសវតំ
ិ ;

អបបរតត អាសវកខ យំ។

មួយសទៀត្ សដាយោរាន

មាធិ ឬសដាយោរសដក្ក្នុងទីសាងត្់ ឬក្៏
សដាយគ្ុណមានរបមាណបុសណណ ោះថ្ល អាតាមអញ ោល់រត្ូវសនក្ខមម ុខ មដល
បុថុជជនមិនមដលជួបរប

ពវ ដូសននោះស

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨)

ចប់ធមមដាវគ្គ។

២០. មគគវគគ
២៧៣.១

មគាគនដឋងិ រកា
គ
រសរដាឋ, សចាចនំ ចតុ ររា បទ្ទ;
វរារគា
រសរដាឋ ធមាមនំ,
ិ

ជាង

ទវិបទ្ទនញច ចកខុ មា។

ផលូវមានអងគ៨ របស ើរជាងផលូវទាំងឡាយ បទ៤ គ្ឺអរ ិយ ចចរបស ើរ
ចចៈទាំងឡាយ វ ិរាគ្ធម៌របស ើរជាងធម៌ទាំងឡាយ មយងសទៀត្ រពោះ

ត្ថ្លគ្ត្មានចក្ខុ របស

២៧៤.២

ើរជាង

ត្វសទវាទ ទាំងឡាយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨)

ឯរសវ មរគាគ នតថរញ្ញា,
ឯតញាិ តុ រមា បដប
ិ ជជថ,
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ផលូវសនោះឯង របរពឹត្តសៅសដើមបីស ចក្ដីបរ ិ ុទធទនទ សនៈ ផលូវដទទមិន
មានសទ សរោោះស ត្ុស ោះ អនក្ទាំងឡាយ ចូរសដើរសៅោន់ផូវស
ល
ោះ ផលូវសនោះជា
ផលូវញា
ុ ាំមារឲយវសងវង។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨)

ឯតញាិ តុ រមា បដប
ិ នាន,

២៧៥.៣

ទុ កខសសនតំ ករសសថ;
ិ

អកា
ខ រត រវ មយា មរគាគ, អញ្ញាយ សលលសនថនំ ។
អនក្ទាំងឡាយសដើរសៅោន់ផូវសនោះស
ល

ផលូវសនោះស ើយ
ទាំងឡាយ។

ើយ អាចនឹងសធវើឲយផុត្ទុក្ខាន

មដលត្ថ្លគ្ត្ថ្លជាផលូវក្ាំចាត្់បង់ក្ូន

រ

រាប់អនក្

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨)
តុ រមាហិ កិចចមាតបប ំ,

២៧៦.៤

ស

បដិបនាន បរមាកខ នត,ិ

ចក្ដីពយោមញា
ុ ាំងក្ិសល

អកា
ខ តររា តថាគត;
្យិរនា មារពនធនា។

ឲយសៅដ

ពវ

អនក្ទាំងឡាយគ្បបីសធវើ

រពោះត្ថ្លគ្ត្ទាំងឡាយរោន់មត្ជាអនក្រាប់ ជនទាំងឡាយមានោរពិនិត្យ
សបើានសដើរសៅស

ើយ នឹងរួចចាក្ចាំណងរប

់មារាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៨-៧៩)

២៧៧. ៥

ោល

សរពព សង្កខរា អនចា
ិ ច ត,ិ
អថ នព
ពិ ត
ទ ិ ទុ រកខ ,
ិ ន

បុគ្គលយល់សលើញ

សទៀង ដូសចនោះ ោលស
ស

ចក្ដីបរ ិ

យទ្ទ បញ្ញាយ បសសត;ិ
ឯស មរគាគ វសុ
ធិ
។
ិ ទយា

សដាយរាជាញថ្ល

ោះ រមមងសនឿយ

ុទធ។

យ ក្នុងស

ង្ងខរទាំងពួងមិន

ចក្ដីទុក្ខ សនោះជាផលូវទន
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៩)
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សរពព សង្កខរា ទុ កា
ខ ត,ិ

២៧៨. ៦

អថ និពន
ពិ ត
ទ ិ ទុ រកខ ,

ោល
នូវស

ចក្ដីបរ ិ

ោះ រមមងសនឿយ

ង្ងខរទាំងពួង

យ ក្នុងស

ុទធ។

ាំមក្

ចក្ដីទុក្ខ សនោះ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៩)
សរពព ធមាម អនតតត,ិ

២៧៩.៧

អថ នព
ពិ ត
ទ ិ ទុ រកខ ,
ិ ន

ោល
មមនជារប

ឯស មរគាគ វសុ
ិ ទធិយា។

បុគ្គលយល់សលើញសដាយរាជាញថ្ល

ចក្ដីទុក្ខដូសចនោះ ោលស

ជាផលូវទនស

យទ្ទ បញ្ញាយ បសសតិ;

យទ្ទ បញ្ញាយ បសសតិ;
ឯស មរគាគ វសុ
ធិ
។
ិ ទយា

បុគ្គលយល់សលើញសដាយរាជាញថ្ល

់ខួនដូ
ល
សចនោះ ោលស

សនោះជាផលូវទនស

ចក្ដីបរ ិ

ោះ រមមងសនឿយ

ុទធ។

ង្ងខរទាំងពួងមិន

យ ក្នុងស

ចក្ដីទុក្ខ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៩)
ឧដាឋនកាលមាិ អនុ ដឋហារនា,

២៨០.៨

យុ វ ពលី អាលសយ
ិ ំ ឧរបរត;
សំ សននសង កបបមរនា កុ សរី ត,

បញ្ញាយ មគគំ អលរសា ន វនទ
ិ តិ។

បុគ្គលសៅក្ាំសឡាោះមានក្មាលាំង

ទ

់មត្របក្មសដាយស

ចក្ដីខិល
ជ

រចអូ

មិនរបឹងមរបង ក្នុងោលមដលគ្ួររបឹងមរបង មានស ចក្ដីរត្ិោះរ ិោះក្នុង
ចិត្ត លិចចុោះ ក្នុងអក្ុ លវ ិត្ក្កៈ ជាមនុ សខជិល បុគ្គលខជិលស ោះរមមងមិន
ានផលូវបញ្ញាស

២៨១.៩

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៩)
វចានុ រកខី មនសា សុ សំវុរត,
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ការយន ច អកុ សលំ ន កយិរា;
ឯរត តរយា កមមបរថ វរសាធរយ,
ិ
អារាធរយ មគគមិសប
ិ បរវទិតំ។

បុគ្គលគ្បបីជាអនក្រក្ាវាចា
អក្ុ

រងួមឲយលអ សដាយមិត្ត ទាំងមិនគ្បបីសធវើ

លសដាយោយ បុគ្គលគ្បបីជរមោះក្មមបទទាំង៣ សនោះ នឹងគ្បបីសរត្ត្អរ

ចាំសោោះមគ្គ មដលសោក្អនក្ម

ង
វ រក្គ្ុណដ៏លអ

ាំមដងទុក្ស

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៧៩)

២៨២.១០

រយាគា រវ ជាយតី ភូរ,ិ

អរយាគា ភូរសងខ
រយា;
ិ

តថាតតនំ នរិ វរសយយ,

យថា ភូរ ិ បវឌឍត។
ិ

ឯតំ រទវធាបថំ ញតវ,

រាជាញ រមមងសក្ើត្អាំពីោររបក្ប ស

ភវយ វភវយ
ច;
ិ
ចក្ដីវ ិ

រាជាញ រមមងសក្ើត្អាំពី

ោរមិនរបក្ប អនក្មានរាជាញដឹងោររបក្ប និងោរមិនរបក្ប ទាំពីរសនោះថ្ល
ជាគ្នលងទនស
សដាយរបោរ

២៨៣.១១

ចក្ដីចសរមើន

និងស

ចក្ដីវ ិ

ើយ

គ្ួរដាំក្ល់ខួនទុ
ល
ក្ សដាយរបោរស
វនំ ឆន
ិ ទថ មា រុកំខ ,

រឆតវ វនញច វនថញច ,
អនក្ទាំងឡាយចូរោត្់ក្ិសល
សរោោះភ័យសក្ើត្អាំពីក្ិសល
ចូរោត្់ក្ិសល

ស

រាជាញចសរមើនស

ើយ

ោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨០)

វនរត ជាយតិ ភយំ;

និពពនា រហាថ ភក
ិ ខ រវ។

ដូចជាទរពសចញ

ចូរក្ាំចាត្់សដើមសឈើ

ដូចជាទរព មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ អនក្ទាំងឡាយ

ដូចជាទរពសឈើ ផង ក្ិសល

ដូចជាសដើមសឈើ ដុោះក្នុងទរពផង។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨០)

២៨៤.១២

យាវ ញាិ វនរថា ន ឆជ
ិ ជត,ិ

អណ្
ុ មរតតបិ នរសស នារសុ
ិ ;
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បដិពទធមរនាវ តវ រសា,
វរចាឆ ខរី បរកាវ មាតរ។
ិ

ចូរជាអនក្ក្ុាំមានក្ិសល
ទរពសឈើ ដុោះក្នុងទរពរប
ដាច់ក្ក្នុងពួក្

ដូចជាទរពស

់នរជន

រ ីដរាប

ើយ សរោោះថ្លក្ិសល

ដូចជា

ូមបីមានរបមាណត្ិចក្៏សដាយ សបើោត្់មិន

នរជនស

ោះឯង មត្ងមានចិត្តចាំសោោះក្នុងពួក្

ដូមក្ូនសោសៅក្នុងសៅសដាោះ មដលមានចិត្តជាប់សៅនឹងសម ដរាបស

រី

ោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨០)

ឧចឆន
ិ ទ សរិ នហមតតរនា

២៨៥.១៣

កុ មុទំ សារទក
ិ ំ វ បាណ្ិនា;
សនតិមគគរមវ រពូហយ,
អនក្ចូរដក្ស
មដលសក្ើត្ក្នុង

និពាពនំ សុ គរតន រទសិតំ។

ចក្ដីស្

ឡាញ់រប

រទោលសដាយទដ

រពោះរពោះនិោវន រពោះ

ុគ្ត្

ាំមដងទុក្ស

់ខួនសចញ
ល
ដូចបុគ្គល ដក្ផ្ចកក្ុមុខ

អនក្ចូរបណុដ ោះនូវផលូវ

នដិភ្ញពមត្មយង

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨០)
២៨៦.១៤

ឥធ វសស ំ វសិសាម,ិ

ឥតិ ពារោ វច
ិ រិ នតត,ិ

អញនឹងសៅក្នុងទីសនោះអ

់វ

ឥធ រហមនតគិមាិសុ;

អនតរាយំ ន ពុ ជឈត។
ិ

ានរដូវ

ស

មនដរដូវនិងគ្ិមារដូវ ជនោល រមមងគ្ិត្ខុ

ស

ចក្ដីអនដរាយស

អញនឹងសៅក្នុងទីសនោះក្នុង

ដូសចនោះ មត្ងមិនដឹងចា

់

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨០)

២៨៧.១៥

តំ បុ តតបសុ សមមតតំ,

ពាសតតមនសំ នរ;ំ
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សុ តតំ គាមំ មរហារោវ,

មចចុ អាទ្ទយ គចឆត។
ិ

មចចុគ្ឹស ចក្ដីសាលប់ មត្ង ាំយក្នរជន អនក្ស្ វ ឹងរជប់ ក្នុងក្ូននិង
ត្វចិញ្ចឹម មានចិត្តជាប់ជាំោក្់ ក្នុងអារមមណ៍សផសងៗស ោះ ដូចជាំនន់ទឹក្ធាំ
ាំយក្អនក្ស្ ុក្ក្ាំពុងសដក្លក្់។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨១)
២៨៨.១៦

ន សនតិ បុ តត តណ្ហយ, ន បិត នាបិ ពនធវ;
អនតរកនាធិបននសស,

ោលបុគ្គលរត្ូវមចចុ

ងកត្់ស

នតថិ ញាតស
ី ុ តណ្ត។

ើយ ក្ូនទាំងឡាយ មិនមានសដើមបីជាទី

ពឹង បិតាក្៏មិនមាន ទាំងសៅពងសក្៏មិនមាន សដើមបីជាទីពឹងស

ើយ ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨១)

២៨៩.១៧

ស

ឯតមតថវសំ ញតវ,
រពោះនពា
ិ វ នគមនំ មគគ,ំ

បណ្ឌិរត សល
ី សំ វុរត;
ខប
ិ
ិ បរមវ វរសាធរយ។

ចក្ដីទីពឹងក្នុងញាត្ិទាំងឡាយក្៏មិនមាន

របសោជន៍សនោះស

ើយ គ្ួរជាអនក្

ផលូវជាទីោន់រពោះនិោវនឲយាន។

រងួមក្នុង

បណិឌ ត្ដឹងអាំ

ីល គ្ួររបញាប់របញាល់ជរមោះ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨១)

ចប់មគ្គវគ្គ។

២១. បកិណ្ណកវគគ

២៩០.១

ច

មតតសុ ខបរចា
ិ ច គា ,

ចរជ មតតសុ ខំ ធរី រា,
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សបើសលើញស
អនក្មានរាជាញ

ចក្ដី

ុខដ៏ធាំទូោយ

ោលសលើញ

សរោោះលោះបង់

ុខធាំទូោយ

គ្បបីលោះ

ុខលមមរបមាណ
ុខលមមរបមាណ

សចញ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨១)
បរទុ កូ ខ បធារនន,

២៩១.២

រវរសំ សគគសំសរដាឋ,
ជនរាថ្លនស

ចក្ដី

រយា អតតរនា សុ ខមច
ិ ឆតិ;
រវរា រសា ន បរមុ
ច ។
ិ ចត
ិ

ុខ សដើមបីខួន
ល សដាយបងកទុក្ខឲយអនក្ដទទ ជនស

ស្មោះថ្លរចបូក្រចបល់ស

ោះ

ើយ សដាយោរជាប់ចាំោក្់ គ្ឺសពៀរ រមមងមិនរួច

ចាក្សពៀរសទ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨១)
យញាិ កិចចំ តទបវទធ
ិ ំ,

២៩២.៣

ឧននឡានំ បមតតនំ,
រប
ស

់

សដើមបុ

រតសំ វឌឍនតិ អាសវ។

មដលខលួនគ្ួរសធវើ រប ់ស ោះពួក្ភិក្ុខ
់មដលមិនគ្ួរសធវើ រត្ ប់ជាសធវើវ ិញ អា

ើយ មត្រប

ចសរមើនស

អកិចចំ បន កយិរតិ;

ើងដល់ពួក្ភិក្ុសខ

សលើក្ស

ើយស

ោះ ជាអនក្មានស

លោះបង់សចាល

វៈទាំងឡាយ មត្ង

ចក្ដីរបមាទ មានមានោះដូចជា

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨២)

រយសញច សុ សមារទ្ទធ,

២៩៣.៤

អកិចចរនដ ន រសវនត,ិ

សតនំ សមបជានានំ,
លុោះមត្
របទពស

នច
ិ ចំ កាយគត សត;ិ

កិរចច សាតចចការរនា;
ិ
អតថំ គចឆនតិ អាសវ។

ត្ិរបរពឹត្តសៅ ក្នុងោយជានិចច មដលពួ ក្ភិក្ុខ
ានរារឰ
ើយ ភិក្ុខទាំងស ោះ រមមងជាអនក្សធវើោរមដលគ្ួរសធវើសរឿយៗ មិនសធវើោរ
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មដលមិនគ្ួរសធវើ អា
មាន

វៈទាំងឡាយ រប

មបជញ្ា ៈ រមមលដល់នូវោរអ

់ពួក្ភិក្ុសខ

ោះ មដលជាអនក្មាន

ត្ិ

់សៅ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨២)
មាតរ ំបត
ិ រ ំហនាតវ,

២៩៤.៥

បុគ្គល
មាលប់

រដឋំ សានុ ចរ ំហនាតវ,
មាលប់ត្

ា ដូចមាតាផង

អនរី ោ យាតិ រពាហមរណ្ហ។

សត្ទិដិានិងឧសចឆទទិដិា ដូចស

អាយត្នៈដូចមផនមដន
ស

រាជារនា រទវ ច ខតតិរយ;
មាលប់អ

ច
ដ ជាក្ស័រត្ពីររពោះអងគផង

របរពឹត្តសៅមួយអសនលើ

ៀម នផង រមមងានសៅជាខី

ិមា
ម នៈដូចមិតាផង

វរោ

សដាយបុរ

មាលប់

អនក្សដើរតាមគ្ឺ

ណ
ម ៍ ជាអនក្មិនមានទុក្ខ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨២)

មាតរ ំបត
ិ រ ំហនាតវ,

២៩៥.៦

បុគ្គល
មាលប់

រវយគឃបញច មំ ហនាតវ,
មាលប់ត្

សត្ទិដិន
ា ិងឧសចឆទទិដា

មាលប់វ ិចិក្ចាឆ
ខី

ា ដូចមាតាផង

វរោ

រាជារនា រទវ ច រសាតថិរយ;

អនីរោ យាតិ រពាហមរណ្ហ។

ដូចជាស

មាលប់អ

ច
ដ

ដូចជាខ្ជលធាំជាគ្ាំរប់៥ផង

ិមា
ម នោះដូចបិតាផង

ជារោ

ានស

ណ
ម ៍ ទាំងពីរផង

ើយរមមងានសៅជា

ណ
ម ៍ ជាអនក្មិនមានទុក្ខ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨២)

២៩៦.៧

សុ បបពុ ទធំ បពុ ជឈនត,ិ

សទ្ទ រគាតមសាវកា;

រយសំ ទវ
ិ ច ររតត ច,

ត្ិរប

់ ជន

ទាំងទថងទាំងយប់
រឭក្ៗ សដាយរបទព

ជនស

និចចំ ពុ ទគ
ធ ត សតិ។

មដលឋិត្សៅក្នុងរពោះពុទធគ្ុណ
ោះស្មោះថ្លសាវ ័ក្រប

អ

់រពោះសោត្ម

់ោលជានិចច
រមមងភ្ញញក្់

ពវោល។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣)
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សុ បបពុ ទធំ បពុ ជឈនត,ិ

២៩៧.៨

សទ្ទ រគាតមសាវកា;

រយសំ ទវ
ិ ច ររតត ច,

ត្ិរប

់ ជន

មដលឋិត្សៅក្នុងរពោះធមមគ្ុណ

ទាំងទថងទាំងយប់ ជនពួក្ស
រឭក្ ៗ សដាយរបទព

នច
ិ ចំ ធមមគត សត។
ិ

ោះស្មោះថ្ល សាវ ័ក្រប

អ

់ោលជានិចច

់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញក្់

ពវោល។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣)

សុ បបពុ ទធំ បពុ ជឈនត,ិ

២៩៨.៩

សទ្ទ រគាតមសាវកា;

រយសំ ទវ
ិ ច ររតត ច,

ត្ិរប

់ ជន

មដលឋិត្សៅក្នុងរពោះ

ទាំងទថងទាំងយប់ ជនពួក្ស
រឭក្ ៗ សដាយរបទព

និចចំ សងឃគត សត។
ិ
ងឃគ្ុណ អ

ោះស្មោះថ្ល សាវ ័ក្រប

់ោលជានិចច

់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញក្់

ពវោល។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣)

សុ បបពុ ទធំ បពុ ជឈនត,ិ

២៩៩.១០

សទ្ទ រគាតមសាវកា;

រយសំ ទវ
ិ ច ររតត ច,

ត្ិរប

់ជនពួក្

ទាំងទថងទាំងយប់ ជនពួក្ស
រឭក្ ៗ សដាយរបទព

និចចំ កាយគត សតិ។

មដលឋិត្សៅក្នុងោយ

ោះស្មោះថ្លសាវ ័ក្រប

អ

់ោលជានិចច

់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញក្់

ពវោល។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣)

៣០០.១១

សុ បបពុ ទធំ បពុ ជឈនត,ិ

សទ្ទ រគាតមសាវកា;

រយសំ ទវ
ិ ច ររតត ច,

91

ំ
អហិសាយ
ររត មរនា។
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ចិត្តរប

់ជនពួក្

ទាំងយប់ ជនពួក្ស
សដាយរបទព

សរត្ត្អរស

ើយ ក្នុងោរសបៀត្សបៀនសគ្ ទាំងទថង
ោះ ស្មោះថ្លសាវ ័ក្រប ់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញក្់រឭក្ ៗ

ពវោល។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣)

៣០១.១២
ចិត្តរប
ទថង ជនពួក្ស
របទព

សុ បបពុ ទធំ បពុ ជឈនត,ិ

សទ្ទ រគាតមសាវកា;

រយសំ ទវ
ិ ច ររតត ច,
់ជនពួក្

សរត្ត្អរស

ោះ ស្មោះថ្ល សាវ ័ក្រប

ភាវនាយ ររត មរនា។

ើយ ក្នុងសមតាតភ្ញវ
ទាំងយប់ទាំង
់រពោះសោត្ម រមមងភ្ញញក្់រឭក្ៗ សដាយ

ពវោល។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៣)

៣០២.១៣

ទុ បបពពជជំ ទុ រភរិ មំ,

ទុ រាវសា ឃរា ទុ ខា;

ទុ រកា
ខ សមានសំ វរសា, ទុ កា
ខ នុ បតត
ិ ទធគ;ូ

តសា
ម ន ចទធគ ូ សយា
, ន ច ទុ កា
ខ នុ បតរិ ត សយា
។
ិ
ិ

ោរសចញបួ

ានសដាយក្រម

ោរសរត្ត្អររត្ូវានសដាយរក្

ផទោះ

ទាំងឡាយមានោរសៅរគ្ប់រគ្ងសដាយលាំាក្ ជាោររក្ ោរសៅរួមសដាយ
ជនស

ើោ
ម ន ជាោររក្ ជនអនក្សដើរផលូវឆ្ងងយគ្ឺវដដៈ មត្ងរត្ូវស

តាម សរោោះស
រត្ូវស

ត្ុស

ចក្ដីទុក្ខធាលក្់ជាប់

ោះ បុគ្គលមិនគ្បបីជាអនក្សដើរផលូវឆ្ងងយផង មិនគ្បបីជាអនក្

ចក្ដីទុក្ខធាលក្់ជាប់តាមផង។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៤)
៣០៣. ១៤

សរទ្ទធ សរី លន សមបរនាន, យរសារភាគសមបបរិ ត;
យំ យំ បរទសំ ភជត,ិ

បុគ្គលអនក្មាន
សភ្ញគ្

ទធ បរ ិបូណ៌សដាយ

មបត្តិ គ្ប់រក្របសទ

តតថ តរតថវ បូជិរត។
ីល

ប
ក ់

ៗ សគ្មត្ងបូជាក្នុងរបសទ
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ល
ក ់សដាយយ
ស

និង

ោះៗ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៤)
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៣០៤.១៥
ពួក្
អ

ទូររ សរនាត បការសនត,ិ
អសរនតតថ ន ទិសសនត,ិ

ហិមវរនាតវ បពពរត;

រតតិ ំ ខិតត យថា សរា។

បបុរ
រមមងរាក្ដក្នុងទី ឆ្ងងយ ដូចភនាំ ិមោនដដូសចានោះ ពួក្
ទុក្ជាឋិត្សៅក្នុងទី ជិត្ ក្៏រមមងមិនរាក្ដ ដូចរពួញមដលបុគ្គល

បបុរ
ាញ់ក្ុងសវោយប់
ន
។

៣០៥.១៦

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៤)

ឯកាសនំ ឯករសយយ ំ, ឯរកា ចរមតនទរិ ត;
ឯរកា ទមយមតតនំ,

វនរនត រមិរត សិយា។

បុគ្គល គ្ួរគ្ប់រក្ទីអងគុយមានក្់ឯង ទីសដក្មានក្់ឯង ជាអនក្រតាច់សៅ

មានក្់ឯង មិនជាអនក្ខជិលរចអូ
ក្នុងទរពសាងង់។

ជាអនក្មានក្់ ឯងទូ ម នខលួន គ្ួរជាអនក្សរត្ត្អរ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៤)

ចប់បក្ិណណក្វគ្គ។

២២. នរិ យវគគ

៣០៦.១

អភូតវទី និរយំ ឧរបតិ,

រយា វបិ កតវ ន កររាមិ ចាហ;
ឧរភាបិ រត របចច សមា ភវនត,ិ
និហីនកមាម មនុ ជា បរតថ។

បុគ្គលសោលោក្យមិនពិត្

និោយថ្ល អញមិនសធវើសទ បុគ្គលស
មដលមានអាំសពើទបសថ្លក្ស
អនក្ស

ើោ
ម នស

ឬបុគ្គល

សធវើអាំសពើអារក្ក្់ស

ោះ រមមងសៅោន់នរក្ ជនទាំងពីរ
ោះ លុោះលោះសោក្សនោះសៅស

ើោ
ម ន សដាយគ្ត្ិក្ុនងសោក្ខ្ជងមុខសទៀត្។
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ក្់

ើយ រមមងជា

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៥)
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៣០៧. ២

កាសាវកណ្ហ
ឋ ពហរវ, បាបធមាម អសញាត;
បាបា បារបហិ ករមមហិ, នរិ យរនដ ឧបបជជររ។

ពួក្ជនសរចើន

ក្់មដលមានក្ព័នធព័ទធ

របរពឹត្តធម៌ដ៌ោមក្ មិនាន

សដាយ

រងួម ពួក្ជនោមក្ទាំងស

ក្នុងនរក្ សដាយសារក្មមទាំងឡាយ ដ៏ោមក្ស

៣០៨.៣

ាំពត្់ោសាវៈ

មត្

ោះរមមងសៅសក្ើត្

ោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៥)

រសរយា អរយាគុ រឡា ភុ រតត, តរតត អគគស
ូ រមា;
ិ ខ
ិ ប
យរញច ភុ រញជ យយ ទុ សសរី ោ, រដឋបិណ្ឌមសញារត។

បពវជិត្រទុ
អ

ដ ត្សភលើង របស

អនក្មដលនឹងរបស

ដ

ីល

ូវបរ ិសភ្ញក្ដុាំមដក្ មដលក្ាំពុងសៅដ មានពណ៌ដូច

ើរជាង បពវជិត្រទុ

ដ

ីល មិន

រងួមបរ ិសភ្ញគ្ដុាំាយ

ើរ ដូចសមដចាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៥)

៣០៩.៤

ចតតរ ិ ឋានានិ នររា បមរតត,
អាបជជតិ បរទ្ទរូបរសវ;ី

អបុ ញាោភំ ន នកា
មរសយយ ំ,
ិ
នន
ិ ទំ តតយ
ី ំ នរិ យំ ចតុ តថំ។

នរជន អនក្របមាទស
ស

ត្ុទនស

ើយ ស

ពរបពនធរប

ចក្ដីទុក្ខ៤ោង គ្ឺទី១ានរប

់បុគ្គលដទទ រមមងដល់នូវ

់មិនមមនជាបុណយ ទី២ក្មិនាន

តាមរាថ្លន ទី៣ោរត្ិោះសដៀល ទី៤ោរធាលក្់នរក្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៥)
៣១០.៥

អបុ ញាោរភា ច គតី ច បាបកា
,
ិ
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ភត
ី សស ភត
ី យ រតី ច រថាកិកា;
រាជា ច ទណ្
ំ ឌ គរុកំ បរណ្តិ,
តសា
ម នររា បរទ្ទរ ំន រសរវ។
ស

ត្ុទនស

ចក្ដីទុក្ខ៤ោងសផសងសទៀត្គ្ឺ

មានធម៌អារក្ក្់១ ត្សរមក្រប
មានរបមាណត្ិច១
បុរ

មិនគ្ួរស

់បុរ

ានរប

់មិនជាបុណយ១

អនក្ខ្ជលចជាមួយនឹងស្ដ

ីមដ ដលខ្ជលច មដរ

រពោះរាជានឹងដាក្់អាជាញោងធងន់១

ពរបពនធរប

់បុគ្គលដមទស

សរោោះស

ត្ុស

ោះ

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៦)

កុ រសា យថា ទុ គហ
គ ិរត, ហតថរមវនុ កនតត;ិ

៣១១.៦

សាមញាំ ទុ បបរាមដឋ,ំ
ភ្ញពជា
ស

បូវភ្ញលាំងមដលបុគ្គលោន់មិនចាំ
មណៈមដលបុគ្គល ោន់មិន

ោះសៅនរក្ ោងស

និរយាយុ បកឌឍតិ។

ប់
ប់

រមមងលោះទដោង

ួនស

មិញ

ើយ រមមងទញបពវជិត្

ោះឯង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៦)

៣១២.៧

ក្មម

យំ កិញចិ សិថិលំ កមម,ំ
សង កសសរ ំរពហមចរយំ
ិ ,
មួយមដលធូរថយក្ដី

រព

ច
ម រ ិយៈមដលបុគ្គលរឰក្សដាយស

រប

់មិនមានផលសរចើនស

សងិ ល
ក ិដញ
ឋ ច យំ វតំ;

ន តំ រហាតិ មហបផលំ។
វ ័ត្

ចក្ដីរសងកៀ

មួយមដលសៅ

ក្ដី ក្មមទាំង៣ ស

ង
ម ក្ដី

ោះ ជា

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៦)

៣១៣. ៨

កយិរា រច កយិរារថនំ, ទឡរមនំ
បរកករម;
ា
សថ
ិ រិ ោ ហិ បរពា
ិ ព រជា,
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សបើបុគ្គលសធវើ គ្បបីសធវើក្ិចចស

ោះឲយមមនមទន គ្បបីរបឹងមរបងសធវើក្ិចចស

ឲយមាាំមួន សរោោះថ្ល

មណធម៌ជាសរគ្ឿងសវៀរចាក្ក្ិសល

ធូលីគ្ឺរាោទិក្ិសក ល

ដល់បុគ្គលសដាយទរក្មលង។

ោះ

ធូរថយ រមមងសរាល
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៦)

៣១៤.៩

អកតំ ទុ កកដំ រសរយា, បចាឆ តបបតិ ទុ កកត;ំ

កតញច សុ កតំ រសរយា, យំ កតវ នានុ តបបតិ។

អាំសពើអារក្ក្់ មដលបុគ្គលមិនសធវើរបស

ើរជាង សរោោះថ្ល អាំសពើអារក្ក្់

រមមងសធវើឲយសៅដរក្ហាយ

ក្នុងោលខ្ជងសរោយ បុគ្គលសធវើអាំសពើ
ស
រមមងមិនសៅដរក្ហាយសរោយ អាំសោោះស ោះ ជាអាំសពើលអ សបើបុគ្គលសធវើស
ស្មោះថ្ល បុគ្គលរបស

ើយ
ើយ

ើរ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៦)

៣១៥.១០

នគរ ំយថា បចចន,តំ

ឯវ ំរគារបថ អតតនំ,

គុ តតំ សនតរពាហិរ;ំ

ខរណ្ហ រវ មា ឧបចចគា;

ខណ្ហតត
ហិ រសាចនត,ិ និរយមាិ សមបបត
ី
ិ ។

នគ្រសៅទីបាំផុត្មដន មដលសគ្រគ្ប់រគ្ងស
ខ្ជងសរៅោង
អនក្ទាំងឡាយានស
ស

អនក្ទាំងឡាយ គ្ួររក្ាខលួនោង

ក្ុាំឲយខណៈក្នលង

ើយ សរោោះថ្លជនទាំង ឡាយ មដលឲយខណៈក្នលង

ើយ រមមងសសាក្សាដយក្នុងនរក្ មីរសដ

៣១៦.១១

ើយ ទាំងខ្ជងក្នុង ទាំង

អលជជិតរយ លជជន,តិ
មចា
ឋិ មាទ្ទនា,
ិ ឆ ទដ
ិ ស
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ិំ
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ត្វទាំងឡាយមដលរបោន់មិចាឆទិដិា
មិនរត្ូវខ្ជម

រមមងមិនខ្ជម

ក្នុងស

មត្ងសៅោន់ទុគ្គត្ិ។

រមមងខ្ជម

ត្ុមដលមត្រត្ូវខ្ជម

ក្នុងស

ត្ុមដលសគ្
ត្វទាំងស

ោះ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៧)
អភរយ ភយទសសរិ នា,

៣១៧. ១២

មិចាឆទិដស
ឋិ មាទ្ទនា,

ភរយ ច អភយទសសរនា;
ិ
សតត គចឆនតិ ទុ គគត។
ិំ

ត្វទាំងឡាយ មដលរបោន់មិចាឆទិដិា រមមលយល់សលើញក្នុងស

មដលសគ្រត្ូវខ្ជលច ថ្លជាស

ត្ុមដលសគ្មិនរត្ូវខ្ជលចផង

ត្វទាំងស

ត្ុ

ោះមត្ងសៅ

ោន់ទុគ្គត្ិ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៧)
អវរជជ វជជមតិរនា,

៣១៨.១៣

វរជជ ច អវជជទសសរិ នា;
សតត គចឆនតិ ទុ គគត។
ិំ

មិចាឆទិដស
ឋិ មាទ្ទនា,

ត្វទាំងឡាយ មដលរបោន់មិចាឆទិដិា រមមងយល់សលើញ ក្នុងស ត្ុ
មដលឥត្សទ
ថ្លជាស ត្ុមានសទ ផង យល់សលើញក្នុងស ត្ុមដលមាន
សទ

ថ្លជាស

ត្ុឥត្សទ

ផង

ត្វទាំងស

ោះមត្ងសៅោន់ទុគ្គត្ិ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៧)
វជជញច វជជរត ញតវ,

៣១៩.១៤

អវជជញច អវជជរត;

សមាមទដ
ឋិ មាទ្ទនា,
ិ ស

ត្វទាំងឡាយមដលរបោន់
រប

់មានសទ
ត្វទាំងស

ផង ដឹងរប

ោះ មត្ងសៅោន់

សតត គចឆនតិ សុ គគត។
ិំ

មាមទិដិា ដឹងរប

់មិនមានសទ

ថ្លជារប

់មានសទ

់មិនមានសទ

ថ្លជា
ផង

ុគ្ត្ិ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៨)
និរយវគ្គ។
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២៣. នាគវគគ
អហំ នារគាវ សង្កគរម,

៣២០.១

ចាបរត បតត
ិ ំ សរ;ំ

អតវ
ិ កយនដត
ិ ក
ិ ិ ខ សស ំ,

ទុ សសរី ោ ហិ ពហុ ជរជ នា។

ត្ថ្លគ្ត្នឹងអត្់រទាំោក្យសលមើ
មដលរបូត្សចញអាំពីធូន ក្នុង
ក្់។

ដូចដាំរ ីោល់អត្់រទាំចាំសោោះរពួញ

រង្ងមដូសចនោះ សរោោះថ្ល ជនរទុ

ដ

ីលមានសរចើន

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៨)
ទនតំ នយនតិ សមត
ិ ,ិ ំ

៣២១.២

ទនតំ រាជាភរិ ហ
ូ ត;ិ

ទរនាត រសរដាឋ មនុ រសសសុ , រយាតិវកយនដត
ិ ិកខតិ។

ពួក្ជនមត្ង
មត្ងស
មនុ

ច
ដ ស
ស

ទូ ម នស

ាំវា

ើយោន់វា
អត្់

នៈ មដលទូ ម នស

នៈ មដលទូ ម នស

ងកត្់នឹងោក្យសលមើ

ើយ ស្មោះថ្ល បុគ្គលរបស

ើយសៅោន់ទីរបជុាំ រពោះរាជា

ើយ ប

ាន

ដ មនុ

មនុ

សស

ើរបាំផុត្។

សទាំងឡាយ

ោះជាអនក្មានខលូន
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៨)

៣២២.៣

វរមសសតរា ទនាត,
កុ ញជរាវ មហានាគា,

ពួក្ស
របស

ោះអ

សត្រក្ដី

ស

អាជានយា
វ សន
ធ ;
ី
ិ វ
អតតទរនាត តរត វរ។ំ

ោះអាជាសនយយក្ដី

ើរក្ដី មដលបុគ្គលសរបៀន របសៅានបទស

បុគ្គលមដលមានខលួនទូ ម នានបទស

៣២៣. ៤

ើយ របស

ស

ោះ

ិនធពក្ដី

ដាំរ ីក្ុញ្ជរដ៏

ើយ រាប់ថ្លជា
ើរ ជាង

ត្វរបស

ត្វទាំងអ

់ស

ើរ
ោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៨)

ន ហិ ឯរតហិ យារនហិ, គរចឆយយ អគតំ ទិសំ;
យថាតតនា សុ ទរនតន,
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ស

បុគ្គលទូ ម នខលួនានបទស ើយ ទូ ម នខលួនលអស ើយ ស្មោះថ្លទូ ម ន
ើយ សទើបសៅោន់ទិ មដលខលួនមិនធាលប់សៅគ្ឺរពោះរពោះនិោវនាន ពុាំមមន

ដូចបុគ្គលសៅោន់ទិ
ស

ោះស

មដលខលួនមិនធាលប់សៅ សដាយសារោនទាំងឡាយ

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៩)
ធនបាលរកា នាម កុ ញជររា,

៣២៤.៥

កដុ កបបរភទរនា ទុ នវ
និ ររយា;
ពរទ្ទធ កពឡំ ន ភុ ញជតិ,

សុ មរតិ នាគវនសស កុ ញជររា។

ដាំរ ីស្មោះធនាល ជា
ានសដាយលាំាក្ ស

ើយ

ក្ដល់ទរពខទឹង មដលដាំរ ីស

យ

ត្វចុោះសរបង សក្លៀវោល

តាថចារយ ចងភ្ញជប់ មិន

យ

តាថចារយលត្់

ុីសៅមសទ សរោោះរឰ

ោះធាលប់សៅ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៩)

៣២៥. ៦

មិទធី យទ្ទ រហាតិ មហគឃរសា ច,
និទ្ទទយិត សមបរវតត
ិ សាយី;
មហាវរារហាវ នវ
ិ បបុ រដាឋ,

ោល

បុ នបបុនំ គពភមុរបតិ មរនាទ។

បុគ្គលអនក្មានស

ចក្ដីសង្ងក្ងុយផង អនបរ ិសភ្ញគ្សភ្ញជន

មានរបមាណសរចើនផង អនក្សដក្លក្់ផង អនក្សដក្បរមោះនសនៀលផង ដូច
រជូក្ស្
មនុ

ុក្ មដលបុគ្គលចិញ្ចឹមសដាយ

ុក្រភត្ត ោលស

ោះបុគ្គលស

ោះ ជា

សសលល រមមងចូលសៅោន់គ្ត្៌សរឿយៗ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៩)
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ឥទំ បុ ររ ចត
ិ តមចារ ិ ចារកំ
ិ ,

៣២៦.៧

រយនច
ិ ឆកំ យតថកាមំ យថាសុ ខំ;

តទជជហំ និគគរហសាមិ រយានរិ សា,
ហតថប
ិ អំកុសគគរហា។
ិ បភន
ិ នំ វយ

ក្នុងោលមុនអាំពីោនសនោះ ចិត្តសនោះានរតាច់សៅោន់ចារ ិក្ តាម
អាោរមដលខលួនរាថ្លន តាមអារមមណ៍មដលខលួនរាថ្លន តាមស ចក្ដី បាយ
ក្នុងទថងសនោះ អញនឹង ងកត្់ ងកិនចិត្តស ោះ
ក្សងវរ ងកត្់ ងកិនដាំរ ីចុោះសរបង ដូសចានោះមដរ។

សដាយឧាយ

ដូច

ដ
ម ាំរ ីោន់

(បិ. ៥២ ទាំ. ៨៩)
៣២៧. ៨

អបបមាទរត រហាថ,
ទុ គាគ ឧទធរថតតនំ,

អនក្ទាំងឡាយចូរសរត្ត្អរ ក្នុងស
ខលួន ចូរសរ ើខលួនសចញចាក្ភក្់ គ្ឺក្ិសល
មដលជាប់សៅក្នុងភក្់ សរ ើខលួនឲយរួចាន។

សចត
ិ តមនុ រកខ ថ;

បរង ក សរនានវ កុ ញជររា។
ចក្ដីមិនរបមាទ ចូររក្ាចិត្តរប

់

មដលឆលងានសដាយក្រម ដូចដាំរ ី
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩០)

សរច លរភថ នប
ិ កំ សហាយំ,

៣២៨.៩

សទធិ ំ ចរ ំសាធុ វហារ
ធ
ិ
ិ ីរ;ំ

អភភ
ិ ុ យយ សពាពនិ បរសសយាន
ិ
ិ,
សបើបុគ្គលាន

ចររយយ រតនតតមរនា សតីមា។
មាលញ់

មដលមានរាជាញជាសរគ្ឿងរក្ាខលួន

រាជាញចងចាាំ មានគ្ុណធម៌ជាសរគ្ឿងសៅញា
ុ ាំរបសោជន៍ឲយ

សរមច ជាអនក្

រតាច់សៅជាមួយ គ្ួរជាអនក្មានចិត្តសរត្ត្អរ មានសាមរត្ី រគ្ប
អនដរាយទាំងពួង ស

ើយរតាច់សៅជាមួយនឹង

មាលញ់ស

មាន

ងកត្់ស

ចក្ដី

ោះឯង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩០)
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រនា រច លរភថ នប
ិ កំ សហាយំ,

៣២៩.១០

សទធិ ំ ចរ ំសាធុ វហារ
ធ
ិ
ិ រី ;ំ

រាជាវ រដឋំ វជ
ិ ិ តំ បហាយ,

ឯរកា ចររ មាតងគររញាវ នារគា។
សបើម

ង
វ រក្មិនាន

រាជាញចងចាាំ

មាលញ់ មដលមានរាជាញជាសរគ្ឿងរក្ាខលួន មាន

មានគ្ុណធម៌ជាសរគ្ឿងញា
ុ ាំងរបសោជន៍ឲយ

សរមច

ជាអនក្

រតាច់សៅជាមួយសទ គ្ួរសរត្ត្សៅមត្ឯក្ឯងវ ិញ ដូចរពោះរាជាលោះបង់រដាមដល
រទង់ឈនោះស
មដលលោះ

ើយ ស

ច
ដ សៅមត្ឯក្អងគ ពុាំស

ោះសសាត្ ដូចដាំរ ីស្មោះមាត្ងគៈ

វ
សៅជាឯក្ឯងក្នុងទរព ដូសចានោះមដរ។
ូងរតាច់

៣៣០. ១១

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩០)

ឯកសស ចរតំ
ិ រសរយា,

នតថិ ពារល សហាយត;

ឯរកា ចររ ន ច បាបានិ កយិរា,

អរបោសសុរកាក មាតងគររញាវ នារគា។

ោររតាច់សៅរប

់បុគ្គលឯក្ឯង ជាគ្ុណជាត្របស

ើរបាំផុត្ សរោោះថ្ល

ហាយតាគ្ុណ រមមង មិនមាន ក្នុងជនោលស ើយ បុគ្គលស ោះគ្បបីជា
អនក្មិនស ចក្ដីខវល់ខ្ជវយ រតាច់សៅមត្មានក្់ឯងផង មិនគ្បបីសធវើអាំសពើាប
ទាំងឡាយផង
លោះបង់

ដូចដាំរ ីស្មោះមាត្ងគៈ

ជា

ត្វមិនមានស

វ រតាច់សៅមត្ឯងក្នុងទរព ដូសចានោះមដរ។
ូង

៣៣១. ១២

អតថមាិ ជាតមាិ សុ ខា សហាយា,
តុ ដឋី សុ ខា យា ឥតរតររន;
ី
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បុ ញំ ា សុ ខំ ជីវតសងខ
យមា,ិ
ិ

សពពសស ទុ កខសស សុ ខំ បហានំ។
ោលសបើស
ស

ចក្ដី

ស

ត្ុ

ចក្ដីរត្ូវោរ

ុខមក្ឲយ
ាំស

ចក្ដី

ស

សក្ើត្ស

ើយស

ើយ

មាលញ់ទាំងឡាយ

ចក្ដីសរត្ត្អរសដាយបចច័យ

ុខមក្ឲយ បុណយ

ក្ស័យជីវ ិត្ ោរលោះបង់ទុក្ខទាំងអ

ាំ ស

តាមមានតាមាន

ាំ
ជា

ចក្ដី

ុខមក្ឲយ ក្នុងោលសទៀប
ត្ុ ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយ។

់ាន ជាស

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩១)
សុ ខា មរតតយយត រោរក,

៣៣២. ១៣

អរថា របរតតយយត សុ ខា;
សុ ខា សាមញាត រោរក,
អរថា រពហមញាត សុ ខា។
ស

ចក្ដីរបរត្ិបត្តិលលអក្ុងមាតា
ន

មួយសទៀត្ស

ក្លអក្ុងរោ
ន

៣៣៣.១៤

ីល
ប់ស

ើយ

ចក្ដីរបត្ិបត្តិលក្
អ ុងបិ
ន
តា
ណ
ម ៍

ាំស

ចក្ដី

ាំស
ាំស

ចក្ដី

ចក្ដី

ុខមក្ឲយក្នុងសោក្

ុខមក្ឲយ ស

ចក្ដីរបត្ិបត្តិ

ុខមក្ឲយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩១)

សុ ខំ យាវ ជរា សល
ី ំ,

សុ ខា សទ្ទធ បតដ
ឋិ ;
ិ ត

សុ រខា បញ្ញាយ បដោ
រភា, បាបានំ អករណ្
ំ សុ ខំ។
ិ
ាំស

ាំស

ចក្ដី

ចក្ដី

មិនសធវើាបទាំងឡាយ

ុខមក្ឲយដរាបដល់ចា

ុខមក្ឲយ ោរានរាជាញ
ាំស

ចក្ដី

់

ទធមដលបុគ្គលត្មកល់

ាំស

ចក្ដី

ុខមក្ឲយ ោរ

ុខមក្ឲយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩១)

ចប់

គ្វគ្គ។
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២៤. តណ្ហ
ា វគគ
៣៣៤. ១

ត្

មនុ ជសស បមតតចាររនា,
តណ្ហ
ា វឌឍតិ មាលុ វ វយ;
ិ
ិ
រសា បលរវតី ហុ រា ហុ រ,ំ ផលមច
ិ ឆំវ វនសមឹ វនររា។

ា មត្ងចសរមើនដល់មនុ

មាទជារបរក្ត្ី ដូច

សអនក្មានោររបរពឹត្ត សដាយស

វលលិ៍រប
ួ រ ឹត្ សឈើ ស

ើយចសរមើនស

ចក្ដីរា

ើង បុគ្គលស

ោះមត្ង

ទ
ភពត្ូចភពធាំ ដូចសាវ ោលរាថ្លនមផលសឈើ សោត្ក្នុងទរព ដូសចានោះ
ុោះសៅោន់
មដរ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩១)
៣៣៥. ២

ត្

យំ ឯសា សហតី ជមម,ី

រសាកា តសស បវឌឍនត,ិ

ា នុ៎ោះ

ជាសទ

ជាត្ិដ៏ោមក្

ក្នុងសោក្ រគ្ប ងកត្់បុគ្គល
ដល់បុគ្គលស ោះដូច បូវ ដ
លូត្សលចស

ស

តណ្ហ
ា រោរក វសតត
កា
;
ិ
ិ
អភវិ ឌឍ ំវ វរណ្
ំ ។

ផាយសៅក្នុងោរមមណ៍សផសងៗ
ចក្ដីសសាក្សាដយ មត្ងចសរមើនស ើង

មដលរត្ូវសភលៀងធាលក្់ ចុោះជន្រញ្ញ
ជ ាំស

ើយពនលក្

ើង ដូសចានោះមដរ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩២)
៣៣៦. ៣

រយា រចតំ សហតី ជមម,ិ ំ
រសាកា តមាា បបតនត,ិ

ចាំមណក្ជន
ានសដាយក្រមស

រគ្ប

ោះ ស

ងកត្ត្

តណ្
ំ ា រោរក ទុ រចចយ;ំ
ឧទពន
ិ ុ វទ របាកខ រា។

ា ដ៏ោមក្ ក្នុងសោក្ មដលសគ្ឆលង
ចក្ដីសសាក្សាដយ មត្ងធាលប់សចញចាក្ជនស ោះឯង

ដូចដាំណក្់ទឹក្មដលធាលក្់ចុោះចាក្

ឹក្
ល ឈូក្ ដូសចានោះមដរ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩២)

៣៣៧.៤

តំ រវ វទ្ទមិ ភទទំ រវ,
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តណ្ហ
ា យ មូលំ ខណ្ថ, ឧសីររតថវ វរណ្
ំ ;
មា រវ នឡំ វ រសារតវ,
សរោោះស

ត្ុស

ោះានជាត្ថ្លគ្ត្

មាររា ភញជិ បុ នបបុនំ។
រាប់អនក្ទាំងឡាយ

អនក្

ទាំងឡាយមានបុ ម នរូប មដលមក្ របជុាំក្ុងទី
ន
សនោះ ស ចក្ដីចសរមើនចូរមាន
ដល់អនក្ទាំងឡាយទាំងបុស ណ ោះចុោះ អនក្ទាំងឡាយ ចូររ ាំសលើងឫ ត្ ា
សចាលសចញ

បូវភ្ញលាំង ោ ់ បូវ ដ
សចាល
សចញដូសចានោះ មារក្ុាំរក្
ុ រានអនក្ទាំងឡាយសរឿយៗ ដូចមខសទឹក្ោច់បាំាក្់សដើម
បបុ

ដូចបុគ្គលរត្ូវោរសដាយ

ដូសចានោះស

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩២)
យថាបិ មូរល អនុ បទទរវ ទរឡ,ា

៣៣៨. ៥

ឆរិ នានបិ រុរកា
ខ បុ នររវ រូហត;ិ

ឯវមប ិ តណ្ហ
ា នុ សរយ អនូហរត,
ោលសបើឫ
ទុក្ជាោប់សចាលស
ោលសបើត្

ា នុ

នព
ិ ពតតតី ទុ កខមទ
ិ ំ បុ នបបុនំ។

សឈើ មិនមានស

ចក្ដីអនដរាយ សៅមាាំមួនសទ សដើមសឈើ

ើយ ក្៏មត្ងដុោះស

ើយសទៀត្ាន មានឧបមាដូចសមដចមិញ

ស័យ បុគ្គលក្ាំចាត្់មិនទន់ានស

ើយ ទុក្ខសនោះ ក្៏មត្ង

សក្ើត្សរឿយៗ មានឧបសមយយដូសចានោះឯង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩២)
៣៣៩. ៦
មខសត្

យសស ឆតតសត
ិំ
ិ រសាត, មនាបសវនា ភុ សា;
មាហា វហនតិ ទុ ទដ
ទិ ,ឋិ ំ
ា ៣៦ ជាធមមជាត្ិ

ធមមជាត្ិសភលៀវោល មានដល់បុគ្គល
នូវរាគ្ៈ មត្ង

ាំនូវទិដិាអារក្ក្់ រប

សង កបោ រាគនស
ិ សត។
ិ

ូរសៅ ក្នុងោមារមមណ៍ ជាទីោប់ចិត្ត ជា
ត្រមិោះទាំងឡាយដ៏ធាំ មដលអាស្ ័យ

់បុគ្គលស

ោះ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៣)
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សវនតិ សពពធិ រសាត,

៣៤០.៧
មខសត្

តញច ទសា
ិ វ លតំ ជាតំ,
ា ទាំងឡាយ មត្ង

ោះ សក្ើត្ស

មូលំ បញ្ញាយ ឆន
ិ ទថ។

ូរសៅ ក្នុងអារមមណ៍ទាំងពួង ដូចជាវលលិ
ើង តាាំងសៅដូសចានោះ សបើអនក្ទាំងឡាយ សលើញត្ ា ដូចវលលិ

មដលមបក្មខនងស
ស

លត ឧពភជ
ិ ជ តិដឋត;ិ

ើយស

ើយ ចូរោត្់ឫ

សចាលសចញ សដាយោាំបិត្បញ្ញា។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៣)

សរតន
ិ
ិ សិរនហិតនិ ច,

៣៤១.៨

រសាមនសានិ ភវនតិ ជនតុរនា;
រត សាតសិត សុ រខសិរនា,
រត រវ ជាតជ
ិ រូបគា នរា។

សសាមន
សដាយស
អាស្

សទាំងឡាយ មដលផាយសៅស

ចក្ដីស្

័យនូវស

ឡាញ់ផង

រមមងមានដល់

ចក្ដីរ ីក្រាយ អនក្ម

ង
វ រក្ស

ត្វ

ចក្ដី

ើយផង មដលរបរពឹត្តសៅ
ពួក្

ត្វស

ោះ

ជាអនក្

ុខ នរជនទាំងឡាយស

ោះ

ឯង មត្ងឈមសៅរក្ជាត្ិនិងជរា។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៣)
តសណ្ហ
យ បុ រកខ ត បជា,
ិ

៣៤២.៩

បរសបបនត
ិ
ិ សរសាវ ពាធិរត ;
សរញ្ញាជនសងគសតត,
ពួក្

ទុ កខមុ របនតិ បុ នបបុនំ ចិរាយ។

ត្វមដលត្

ា

ជាទីញា
ុ ាំង

រនធត្់ដូចទនាយមដល រោនទក្់ានស
ាំសោជនៈនិង
អ

ត្វឲយត្ក្់

ល រក្ុងទុក្ស ើយ មត្ង
ុត្
ើយដូសចានោះ ពួក្ ត្វ មដលជាប់ក្ុង
ន

ងគធម៏ (ធម៌ជាសរគ្ឿងជាំោក្់ ) មត្ងដល់នូវស

ចក្ដីទុក្ខសរឿងៗ

់ោលអមងវង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៣)
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តសណ្ហ
យ បុ រកខ ត បជា,
ិ

៣៤៣. ១០

បរសបបនត
ិ
ិ សរសាវ ពនធរិ ត;
តសា
ម តសណ្
ិ
ិ ំ វរនាទរយ,
ពួក្

ភិកុ ខ អាកងខំ វរាគមតត
រនា។
ិ

ត្វមដលត្

រនធត្់ដូចទនាយ មដល

ា

ជាទីញា
ុ ាំង

យរោន ទក្់ានស

ភិក្ុោលរាថ្ល
ខ
ន ធម៌ជាសរគ្ឿងរា
ត្

ា

មដលជាសរគ្ឿងត្ក្់

៣៤៤.១១

ត្វឲយត្ក្់

ចាក្រាគ្ៈ

ល
ុត្សចាលសចញ។

បុគ្គល
មានចិត្តចុោះ

មិនមានអាល័យក្នុងគ្ិ
ប់ ក្ុងទរពគ្ឺ
ន
ត្បធម៌

ទ
ត្ ា វ ិញ
ុោះសៅរក្ទរពគ្ឺ
បុគ្គលស ោះរួចចាក្ចាំណងគ្ឺលរាវា
ស

ើយ

សដើមបីខួន
ល

គ្បបីបស ទ បង់
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៤)

រយា នព
ិ ធនរដាឋ វនាធម
ិ ុ រតត, វនមុ រតត វនរមវ ធាវត;ិ
តំ បុ គគលរមថ បសសថ,

ទរព

ល រក្ុងទុក្ស ើយ មត្ង
ុត្
ើយដូសចានោះ សរោោះស ត្ុស ោះ

មុ រតត ពនធនរមវ ធាវតិ។

ិភ្ញព

ដូចសដើមសឈើ តាាំងសៅក្នុង

ជាអនក្រួចស្

ោះចាក្ទរពគ្ឺត្

អនក្ទាំងឡាយចូរសមើលបុគ្គលស

ស

វ ិញ។

ើយ

ា

ោះឯង

ទ
ណងគ្ឺលរាវា
ុោះសៅរក្ចាំ
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៤)

៣៤៥.១២

ន តំ ទឡំ ា ពនធនមាហុ ធីរា,

យទ្ទយសំ ទ្ទរូជំ ពពពជញច ;
សារតតរតត មណ្ិកុ ណ្ឌរលសុ ,

បុ រតតសុ ទ្ទររសុ ច យា អរបកា
ខ ។
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ចាំណង

មដលសក្ើត្អាំពីមដក្ក្ដី

ោបលងក្ដី អនក្រាជញមិនសៅចាំណងស

សក្ើត្អាំពីសឈើ ក្ីដ

សក្ើត្អាំពីសៅម

ោះ ថ្លជាចាំណងមាាំមួនស

ើយ ពួក្ជន

សរត្ត្អរទរក្សពក្

ក្នុងមក្វមណីនិងក្ុណឌលទាំងឡាយក្ដី
អាសឡាោះអាល័យក្ូននិងរបពនធទាំងឡាយក្ដី។

ស

ចក្ដី

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៤)
ឯតំ ទឡំ ា ពនធនមាហុ ធរា
ី ,

៣៤៦.១៣

ឱហារនំ
ិ ំ ទុ បបមុ ញំ ច ;
ិ សថ
ិ ល
ឯតមប ិ រឆតវន បរពព
ិ ជនត,ិ

អនរបកខិ រនា កាមសុ ខំ បហាយ។

អនក្រាជញទាំងឡាយ
អាល័យស

សៅស

ចក្ដីសរត្ត្អរ

ោះ ថ្លជាចាំណងមាាំមួន ជាចាំណង

និងស

ាំចុោះ ជាចាំណងធូរសទ បុមនដ

ត្វស្សាយានសដាយក្រម អនក្រាជញទាំងឡាយោត្់ ចាំណងស
អនក្មិនមានស

ចក្ដីអាសឡាោះ

ចក្ដីអាសឡាោះអាល័យ លោះបង់ោម

ុខ ស

ោះសចញ ជា

ើយសចញបួ

។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៤)
រយ រាគរតតនុ បតនតិ រសាតំ,

៣៤៧.១៤

សយំកតំ មកកដរកាវ ជាលំ ;
ឯតមប ិ រឆតវន វជនតិ ធរា
ី ,
ពួក្ជន
ោន់មខសត្

ា

អនរបកខិ រនា សពពទុកំខ បហាយ។

សរត្ត្អរសដាយអាំ

ចរាគ្ៈ

ដូចពី ងោង ទមាលក្់ខួនចុ
ល
ោះោន់

ពួក្ជនស
ាំ

សដាយខលួនឯង អនក្រាជញទាំងឡាយ មត្ងោន់មខសត្ ា ស
ស ចក្ដីអាសឡាោះអាល័យ លោះបង់ទាំងពួងសចញសៅ។

ោះមត្ងធាលក្់ចុោះ

ញ់ មដលសធវើស

ើយ

ោះ ជាអនក្មិនមាន
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៥)
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៣៤៨.១៥

មុ ញច បុ ររ មុ ញច បចឆរត,

មរជឈ មុ ញច ភវសស បារគូ;

សពពតថ វមុ
ិ តតមានរសា,

ន បុ ន ជាតិជរ ំឧរបហិសិ។

អនក្ចូរសដាោះស

ចក្ដីអាល័យក្នុងោលមុនសចញ

អាល័យក្នុងខ្ជងសរៅសចញ
សចញ
ស្

ោលសបើសធវើោងសនោះ

ោះចាក្

ចូរសដាោះស

ចូរសដាោះស

ចក្ដីអាល័យក្នុងោលជាក្

អនក្នឹងដល់សរត្ើយទនភព

ចក្ដី

ដ ល

នឹងមានចិត្តរច
ួ

ងខត្ធម៌ទាំងពួង មិនរត្ូវសៅោន់ជាត្ិនិងជរាសទៀត្ស

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៥)
វតកក
មថត
ិ
ិ សស ជនតុរនា,

៣៤៩.១៦

តិពរា
ព គសស សុ ភានុ បសសរិ នា;
ភិរយា តណ្ហ
ា បវឌឍត,ិ
ត្

ឯស រខា ទឡំ ា កររាតិ ពនធនំ។

ា រមមងចសរមើនទរក្មលង ដល់ជនមដលវ ិត្តក្ៈញាាំញី មានត្សរមក្

សក្លៀងោល យល់សលើញអារមមណ៍ថ្លលអ បុគ្គលស

ោះឯងស្មោះថ្លសធវើបាំណងឲយ

មាាំមួន ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៥)
៣៥០.១៧

វតកក
ិ
ូ បសរម ច រយា ររត,

អសុ ភំ ភាវយតី សទ្ទ សរត;
ឯស រខា វយនដិ កាហិតិ,
លុោះមត្បុគ្គល

ឯសរចឆចត
ឆ ិ មារពនធនំ។

សរត្ត្អរក្នុង អ ុភជាន មដលជាស ត្ុឲយ ប
ង ់
រមាងប់នូវវ ិត្ក្កៈ មានសាមរត្ី ពវោល មត្ងចសរមើនអ ុភជាន បុគ្គលស ោះ
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ឯង នឹងសធវើត្

ា ឲយអ

់សៅាន បុគ្គលស

ោះឯង សទើបស្មោះថ្ល ោត្់

ចាំណងមារាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៥)
និដឋងគរត អសនាតស,ី

៣៥១.១៨

អចឆន
ល ន,ិ
ិ ទិ ភវសោ

បុគ្គល
មានត្
ញា
ុ ាំង
ស

ា

ដល់ស

ចក្ដី

មិនមានក្ិសល

សរមចគ្ឺអរ

់បុគ្គលស

អនតរិ មាយំ សមុ សសរយា។
នដ

ជាអនក្មិនត្ក្់
រគ្ឺក្ិសល

ល
មិន
ុត្
ជាស ត្ុ

ើយ ោយមដលឆអឹង ៣០០ ក្ាំ

ត្់ ផដាំុោន

ដូចទីទួល ានោត្់ក្ូន

ត្វឲយសៅោន់ភពានស

ើយសនោះ រប

វតតរណ្ហ
ា អនងគរណ្ហ;
ី

ោះ ស្មោះថ្លតាាំងសៅក្នុងទីបាំផុត្។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៦)

វតតរណ្ហ
ា អនាទ្ទរនា,
ី

៣៥២.១៩

និរុតតិបទរកាវរទ្ទ;
ិ

អកខ រានំ សននបា
ិ តំ,

ជញ្ញា បុ ពាពបរានិ ច;
ស រវ អនតម
ិ សារររា,
ី

មហាបរញ្ញា មហាបុ ររសាត
ិ
ិ វុចចតិ។

បុគ្គល

មិនមានត្

ា

មិនមានស

ចក្ដីរបោន់មាាំ ជាអនក្្ល

ក្នុងនិរត្
ុ ិត(វាចាជាសរគ្ឿង ាំមដងសចញ)និងបទដ៏វ ិស
ដឹងចា ់នូវរបជុាំទន
អក្ខរៈទាំងឡាងផង នូវខ្ជងសដើមនិងខ្ជងចុងទនអក្ខរៈទាំងឡាយផង បុគ្គល
ស

ោះឯង ត្ថ្លគ្ត្សៅថ្ល អនក្មាន

ជាមហាបុរ

។

រ ីរៈឋិត្សៅក្នុងទីបាំផុត្ មានបញ្ញាសរចើន
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៦)
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៣៥៣. ២០

សពាពភភ
ិ ហមសម,ិ
ិ ូ សពពវទូ

សរពពសុ ធរមមសុ អនូបលរិ តត;

សពពញជរហា តណ្ាកខ រយ វមុ
ិ រតត,
សយំ អភញ្ញ
ិ ា យ កមុ ទទិរសយយ ំ។

ត្ថ្លគ្ត្ជាអនក្រគ្ប

ងកត្់សត្ភូមិក្ធម៌ទាំងអ

់ ដឹងចា

់ចត្ុ ភូមិក្-

ធម៌ទាំងអ

់ មានចិត្តមិនានជាប់សៅ ក្នុងសត្ភូមិក្ធម៌ ទាំងអ ់ លោះបង់សត្
ភូមិក្ធម៌ទាំងអ ់ មានចិត្តរច
ួ ស្
ោះ សរោោះ អ ់ត្ ា សបើត្ថ្លគ្ត្រតា ់
ដឹងធម៌ សដាយខលួនឯងស

៣៥៤.២១

ើយ ចាាំាច់យក្អនក្

ជារគ្ូអាចារយសទៀត្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៦)

សពពទ្ទនំ ធមមទ្ទនំ ជិនាត,ិ
សពពរសំ ធមមររសា ជិនាត;ិ
សពពរតិ ំ ធមមរតិ ជិនាត,ិ

តណ្ាកខ រយា សពពទុកំខ ជិនាត។
ិ

ធមមទនឈនោះអាមិ
សរត្ត្អរក្នុងធម៌ ឈនោះស
ពួង។

ទនទាំងពួង ធមមរ

ឈនោះរ

ចក្ដីសរត្ត្អរទាំងពួង ោរអ

ទាំងពួង ស

់ត្

ចក្ដី

ា ឈនោះទុក្ខទាំង
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៦)

៣៥៥.២២

ហននតិ រភាគា ទុ រមមធ,ំ

រនា ច បារគរវសរិ នា;

រភាគតណ្ហ
ា យ ទុ រមមរធា, ហនតិ អរញាវ អតតន។
ំ
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សភ្ញគ្ៈទាំងឡាយ រមមង
អនក្ម

៣៥៦.២៣

មស្
អ

មាលប់បុគ្គលដទទ សរោោះចាំណង់ ក្ុងសភ្ញគ្ៈ។
ន

មាលប់ខួន
ល

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៧)

តណ្
រទ្ទសានិ រខតតន,ិ រាគរទ្ទសា អយំ បជា;
ិ
តសា
ម ហិ វតរារគសុ
,
ី

ទាំងឡាយមានសៅមជាសទ

សរោោះស
់ស

មាលប់បុគ្គល

ង
វ រក្សរត្ើយគ្ឺរពោះរពោះនិោវនសទ ឯបុ គ្គលអ័បបរាជញ រមមង

ឯង ដូចជា

សទ

មាលប់បុគ្គលអ័បបរាជញ បុមនដ

ត្ុស

ទិននំ រហាតិ មហបផលំ។
ពួក្

ត្វសោក្សនោះមានរាគ្ៈជា

ោះ ទនមដលបុគ្គលឲយស

ើយ ដល់បុគ្គលមានរាគ្ៈ

ើយរមមងជាទនមានផងសរចើន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៧)

៣៥៧. ២៤

មស្
ជាសទ
អ

់ស

តិណ្រទ្ទសានិ រខតតន,ិ រទ្ទសរទ្ទសា អយំ បជា;
តសា
ម ហិ វតរទ្ទរសសុ
,
ី

ទាំងឡាយមានសៅមជាសទ
សរោោះស

ត្ុស

ទិននំ រហាតិ មហបផលំ។

ពួក្

ត្វសោក្សនោះ មានសទ

ោះ ទនមដលបុគ្គលឲយស

ើយដល់អនក្មានសទ

ៈ
ៈ

ើយ រមមងជាទនមានផលសរចើន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៧)

៣៥៨.២៥

មស្
ជាសទ
អ

់ស

តណ្
រទ្ទសានិ រខតតន,ិ រមាហរទ្ទសា អយំ បជា;
ិ
តសា
ម ហិ វតរមារហសុ
,
ី

ទាំងឡាយមានសៅមជាសទ
សរោោះស

ត្ុស

ទន
ិ នំ រហាតិ មហបផលំ។

ពួក្

ត្វសោក្សនោះ មានសមា

ោះ ទនមដលបុគ្គលឲយស

ើយដល់អនក្មានសមា

ៈ
ៈ

ើយ រមមងជាទនមានផលសរចើន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៧)
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៣៥៩.២៦

មស្

តណ្
រទ្ទសានិ រខតតន,ិ ឥចាឆរទ្ទសា អយំ បជា;
ិ
តសា
ម ហិ វគត
រិ ចឆសុ,
ិ

ទាំងឡាយមានសៅមជាសទ

រចមណនជាសទ
ស

ទន
ិ នំ រហាតិ មហបផលំ។

ចក្ដីរចមណនអ

សរោោះស
់ស

ត្ុស

ពួក្

ត្វសោក្សនោះ មានស

ោះ ទនមដលបុគ្គលឲយស

ចក្ដី

ើយដល់អនក្មាន

ើយ រមមងជាទនមានផលសរចើន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៧)
ចប់ត្

៣៦០.១

ា វគ្គ។

២៥. ភក
ិ ុ ខ វគគ

ចកខុ នា សំ វររា សាធុ ,

ោរនន សំ វររា សាធុ ,
ោរ
របទព ោរ

រងួមមភនក្របទព
រងួមអ

ោរ

សាធុ រសារតន សំ វររា;
សាធុ ជិវាយ សំ វររា។

រងួមរត្សចៀក្របទព

ោរ

រងួមរចមុោះ

ដ ត្របទព។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៨)

៣៦១.២

ោរ

ការយន សំ វររា សាធុ ,

សាធុ វចាយ សំ វររា;

មនសា សំ វររា សាធុ ,

សាធុ សពពតថ សំ វររា;

សពពតថ សំ វុរត ភិកុ ខ ,

សពពទុកា
ខ បមុ ចចតិ។

រងួមោយរបទព ោរ

ោរ

រងួមទាំងអ

់របទព

ស្

ោះចាក្ទុក្ខទាំងពួង។

ភិក្ុខ

រងួមវាចារបទព ោរ

រងួមស

រងួមចិត្តរបទព

ើយក្នុងទវរទាំងអ

់

មត្ងរួច

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៨)
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៣៦២.៣

ហតថសញារត បាទសញារត,
វចាយសញារត សញាតុតតរមា;
អជឈតតររត សមាហិរត,

ជន

ឯរកា សនតុសរិ ត តមាហុ ភក
ិ ុ ំខ ។

រងួមទដ

រងួមសជើង

រងួមវាចា

រងួមអត្តភ្ញព ជាអនក្

សរត្ត្អរក្នុងោរចសរមើនក្មមដាានមដលមានក្នុងខលួន ជាស ត្ុមានចិត្តត្មកល់មាាំ
ជាអនក្សៅឯក្ឯង មត្ងមានចិត្តសរត្ត្អរក្នុងធម៌ បណិឌ ត្ទាំងឡាយសៅជន
ស

ោះថ្លភិក្ុ។
ខ

៣៦៣. ៤

ភិក្ុខ

រាយមាយ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៨)
រយា មុ ខសញារត ភិកុ ខ , មនតភាណ្ី អនុ ទធរត;
អតថំ ធមមញច ទរី បត,ិ
រងួមមាត្់

មធុ រ ំតសស ភាសត
ិ ំ។

ជាអនក្សោលសដាយបញ្ញា

ាំមដងអត្ថផង ធម៌ ផង ានភ្ញ

ិត្រប

ពីសរាោះ។

់ភិក្ុសខ

មានចិត្តមិន

ោះសទើបស្មោះថ្ល
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៨)

៣៦៤.៥

ធមាមរារមា ធមមររត,
ធមមំ អនុ សសរ ំភក
ិ ុខ,

ភិក្ុមានធម៌
ខ
ជាទីសរត្ត្អរ សរត្ត្អរស

ធម៌សរឿយៗ រមមងមិនសាប

ូនយចាក្រពោះ

ធមមំ អនុ វច
ិ ន
ិ តយ;ំ

សទធមាម ន បរហាយត
។
ិ
ិ
ើយក្នុងធម៌ ពិចារ

ទធមមស

ធម៌ រឭក្

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៨)
៣៦៥.៦

សោភំ នាតិមរញាយយ, នារញាសំ បិហយំ ចររ;
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សមាធិ ំ នាធគ
ិ ចឆត។
ិ

អរញាសំ បហ
ិ យំ ភក
ិ ុខ,

រប

ភិក្ុមិ
ខ នគ្បបីសមើលង្ងយោភរប

់ភិក្ុដទទ
ខ
សបើចង់ានោភរប

សបើភិក្ុខ

តំ រវ រទវ បសំ សនត,ិ

័យរ

រស

ើរភិ ក្ុសខ

់សៅ សដាយបរ ិ

មាធិស

ើយ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩)

សោភំ នាតម
ិ ញាតិ;
ំ
សុ ទ្ទធជីវ ិ អតនទ
ត
ិ ំ។

ូមបីមានោភត្ិច មិនសមើលង្ងយោភរប

សទាំងឡាយ មត្ង

សរគ្ឿងអាស្

់ភិក្ុដទទរមមងមិ
ខ
នាន

អបបោរភាបិ រច ភក
ិ ុខ,

៣៦៦.៧

មនុ

់ខួន
ល មិនគ្បបីរបរពឹត្តចង់ានោភ

់ខួន
ល សទវតានិង

ោះឯង មដលជាអនក្មានពយោមជា

ុទិធ ជាអនក្មិនខជិលរចអូ

។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩)

៣៦៧.៨

បុគ្គល

សពពរសា នាមរូបសម,ិ ំ

អសត ច ន រសាចត,ិ
មិនមានស

យសស នតថិ មមាយិត;ំ
ស រវ ភក
ិ ូ ខ តិ វុចចតិ។

ចក្ដីរបោន់ ក្ុង
ន

សដាយរបោរទាំងពួង មួយសទៀត្ បុគ្គល
និងរូបមិនមាន បុគ្គលស

៣៦៨.៩

ស

ភិក្ុខ

អធិគរចឆ បទំ សនត,ំ
សៅសដាយអាំ

ចសមតាត

ប
ង ់ ជាទីរមាងប់នូវ

់អញ

មិនសសាក្សាដយ សរោោះ

ោះឯងត្ថ្លគ្ត្សៅថ្ល ភិក្ុ។
ខ

រមតតវហារ
ិ
ី រយា ភក
ិ ុខ,

ោះរមមងានបទដ៍

មនិ ងរូបជារប

ម

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩)

បសរនាន ពុ ទធសាសរន;
សង្កខរូបសមំ សុ ខ។
ំ
រជោះថ្លលក្នុងរពោះពុទធសា

ង្ងខរ

ាំមក្នូវស

ចក្ដី

ុខ។

ភិក្ុខ

(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩)
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៣៦៩.១០

សញ
ិ ច ភក
ិ ុ ខ ឥមំ នាវ,ំ

រឆតវ រាគញច រទ្ទសញច ,

សត
ិ ត រត លហុ រមសសតិ;

តរត រពោះនិពាវនរមហិសិ។

មានលភិក្ុខ ចូរអនក្សាដរទូក្គ្ឺអត្តភ្ញពសនោះ ទូក្មដលអនក្សាដរស

ដល់សរត្ើយឆ្ងប់ អនក្ោត្់ រាគ្ៈ និងសទ

ៈានស

ើយ អាំពីស

ើយ នឹង

ោះនឹងអាចដល់

នូវរពោះរពោះនិោវន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩)
៣៧០.១១

បញច ឆិរនទ បញច ជរហ,

បញច សង្កគតរិ គា ភក
ិ ុខ,

ភិក្ុោប់
ខ
ោត្់ ឱរមាភគ្ិយ

បញច ចុ តតរ ិ ភាវរយ;

ឱឃតរិ ណ្ហណតិ វុចត
ច ។
ិ

ាំសោជនៈ ៥ ផង គ្បបីលោះបង់ឧទធមាភគ្ិយ

ាំសោជនៈ ៥ ផង គ្បបីចសរមើនឥន្រនទិយ ៥ ត្សៅ ភិក្ុអន
ខ ក្ក្នលងក្ិសល ជា
សរគ្ឿងចាំោត្់ ៥ (រាគ្ៈ សទ ៈ សមា ៈ មានៈ ទិដិា) ានស ើយ សទើបត្ថ្លគ្ត្
សៅថ្ល អនក្ឆលងអនលង់ាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ៩៩)
៣៧១. ១២

្យ ភក
ិ ុ ខ មា បមារទ្ទ ,

មា រត កាមគុ រណ្ ភមសសុ ចត
ិ តំ;
មា រោហគុ ឡំ គល
ិ ី បមរតត,

មា កនទិ ទុ កខមទ
ិ នតិ ឌយាមារនា។

មានលភិក្ុខ ចូរអនក្ពិនិត្យផង ចូរជាអនក្ក្ុាំរបមាទផង ចិត្តរប

ក្ុាំវ ិលសៅរក្ោមគ្ុណស
អនក្ោលសភលើងសឆោះស

ើយ អនក្ចូរក្ុាំរបមាទ ទាំោ

ុីនូវដុាំសោ

ើយ ក្នទក្់ក្សនទញថ្ល សនោះទុក្ខ ដូសចនោះស

់អនក្ ចូរ
ៈ ក្ុាំ ឲយជា

ើយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០)
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៣៧២. ១៣

នតថិ ្នំ អបញាសស,

បញ្ញា នតថិ អ្យិរនា ;

យមាិ ្នញច បញ្ញា ច, ស រវ រពោះនពា
ិ វ នសនតរិ ក។

ោរពិនិត្យមិនមានដល់បុគ្គលអនក្មិនមានរាជាញ រជាជាញមិនមានដល់
បុគ្គលអនក្មិនពិនិត្យ ោរពិនិត្យនិងរាជាញ មានក្នុងបុគ្គល
ឯង ស្មោះថ្ល ឋិត្សៅក្នុងទីជិត្ទនរពោះរពោះនិោវន។

បុគ្គលស

ោះ

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០)

៣៧៣.១៤
ស

សុ ញ្ញាគារ ំបវដឋ
ិ សស,

អមានុ សី រតិ រហាត,ិ

សនតចិតស
ត ស ភិកុ ខ រនា;

សមាម ធមមំ វបសសរត។
ិ

ចក្ដីសរត្ត្អរ មដលមិនមានជារប

់មនុ

ស រមមងមានដល់ភិក្ុខ

អនក្ចូលសៅោន់ផទោះសាងត្់ អនក្មានចិត្តរមាងប់ អនក្សលើញធម៌សដាយរបទព។

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០)
៣៧៤. ១៥

យរត យរត សមមសត,ិ ខនាធនំ ឧទយពពយ;ំ
លភតី បត
ី បា
ិ រមាជជ,ំ

ភិក្ុពិ
ខ ចារ

ស

ើងនិងោរវ ិ

ោរសក្ើត្ស

អមតំ តំ វជានតំ
។
ិ

ក្នុងោល
ោះរមមងានបីត្ិនិងាសមាជជៈ បីត្ិនិងាសមាជជៈ

ក្នុងោលស ោះ ភិក្ុសខ
ោះ ស្មោះថ្ល ជាអមត្ធម៌ រប

ខនធទាំងឡាយ

់បណិឌ ត្ អនក្ដឹងធម៌ទាំងឡាយ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០)

៣៧៥. ១៦

តរតយមាទិ ភវត,ិ
ឥស្តនទយ
ិ គុ តតិ សនតុដឋ,ិ

គ្ុណ៣របោរសនោះ

ឥធ បញាសស ភិកុ ខ រនា;

បាតរិ មារកខ ច សំ វររា។

គ្ឺោររក្ាឥន្រនទិយ១

ស

ចក្ដី

រងួមក្នុងាត្ិសមាក្ខ១ ជាខ្ជងសដើមទនរពោះរពោះនិោវនស

ភិក្ុអន
ខ ក្មានបញ្ញាក្នុងសា

ស ដ

១

ោរ

ោះ មត្ងមានដល់

សនោះ ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០)
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៣៧៦. ១៧

មរិ តត ភជសសុ កលារណ្, សុ ទ្ទធជីរវ អតនទរិ ត;
បដិសនាថរវុតយសស ,

អាចារកុ សរោ សយា
;
ិ

តរត បារមាជជពហុ រោ, ទុ កខសសនតំ ករសសស
។
ិ
ិ

មានលភិក្ុខ អនក្ចូរគ្ប់រក្ក្លយណមិត្ត អនក្មានពយោមជាសរគ្ឿងរ

សដាយបរ ិ

ុទិធ ជាអនក្មិនខជិលរចអូ

ភិក្ុគ្បបី
ខ
ជាអនក្របរពឹត្តសធវើបដិ

គ្បបីជាអនក្្ល

ក្នុងអាចារៈ
សរោោះស
ាសមាជជៈសរចើន នឹងសធវើទីបាំផុត្ទុក្ខាន។

ត្ុទាំងពីរស

ោះ

់

ថ រៈ

អនក្នឹងមាន

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០០)
៣៧៧.១៨

វសសកា
វយ
ិ បុ បាផន,ិ
ិ

មទទវនិ [មជជវនិ បមុ ញចត;ិ

ឯវ ំរាគញច រទ្ទសញច ,

វបបមុ
រញច ថ ភិកខរវ។
ិ

មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ អនក្ទាំងឡាយ គ្បបីជាំរោះ
ុ រាគ្ៈ និងសទ

ដូចមលិោះជាំរោះ
ុ ផ្ចកមលិោះទាំងឡាយ មដល

ិត្
វ ស

ៈសចញ

ើយ ដូសចានោះ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១)
៣៧៨. ១៩

សនតការយា សនតវរចា, សនតមរនា សុ សមាហិរត ;
វនតរោកាមរិ សា ភក
ិ ុ ខ , ឧបសរនាតតិ វុចចត។
ិ

ស

ភិក្ុអន
ខ ក្មានោយរមាងប់ស

ើយ មានចិត្តត្មកល់មាាំស

សទើបត្ថ្លគ្ត្សៅថ្លអនក្

ើយ មានវាចារមាងប់ស

ើយ មានអាមិ

ប
ង ់រមាងប់។

ើយ មានចិត្តរមាងប់

ៈក្នុងសោក្ ខ្ជជក្់សចាលស

ើយ

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១)
៣៧៩. ២០

អតតនា រចាទយតតនំ,
រសា អតតគុរតត សតមា
ិ ,
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អនក្ចូរដា
មានលភិក្ុខ អនក្ស

៣៨០.២១

់សត្ឿនខលួនឯងសដាយខលួនឯង

ោះសបើមានសាមរត្ី រក្ាខលួនទុក្ស

ើយ នឹងសៅជា

មមនពិត្ខលួនជាទីពឹងរប

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១)

អសស ំ ភរទំវ វណ្ិរជា។

់ខួន
ល
ខលួនឯងជាគ្ត្ិរប
ោះ អនក្ចូររវាាំងខលួន ដូ ចោណិជរវាាំងស ោះដ៏ល។
អ

៣៨១.២២

ុខ។

អតត ហិ អតតរនា នារថា, អតត ហិ អតតរនា គត;ិ
តសា
ម សញាមអតតនំ ,

ស

ចូរពិ និត្យខលួនសដាយខលួនឯង

់ខួន
ល
សរោោះស

ត្ុ

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១)

បារមាជជពហុ រោ ភក
ិ ុ ខ , បសរនាន ពុ ទធសាសរន;
អធិគរចឆ បទំ សនត,ំ

ភិក្ុអន
ខ ក្រោ

រមមងាននូវបទដ៏

់សដាយស

សង្កខរូបសមំ សុ ខ។
ំ

ចក្ដីរ ីក្រាយ

ប
ង ់ជាទីរមាងប់នូវ

ង្ងខរ

រជោះថ្លលក្នុងរពោះពុទធសា

ាំមក្នូវស

ចក្ដី

ុខ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១)
៣៨២.២៣

ភិក្ុខ

រយា ហរវ ទហររា ភក
ិ ុខ,

យុ ញជតិ ពុ ទធសាសរន;

រសាមំ រោកំ បភារសត,ិ អពាភ មុ រតតវ ចនទមា
ិ ។

សៅក្សមាលោះ របឹងមរបង ក្នុងរពោះពុទធសា
ភិក្ុសខ
ញា
ុ ាំងសោក្សនោះ ឲយភលឺសាវងាន ដូចរពោះចនទមដលរោះផុត្អាំពីពពក្។

ោះរមមង

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០១)

ចប់ភិក្ុវគ្គ
ខ ។
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២៦. រពាហមណ្វគគ
ឆន
ិ ទ រសាតំ បរកកម,ម

៣៨៣.១

ការម បនុ ទ រពាហមណ្;

សង្កខរានំ ខយំ ញតវ,
មានលរោ

ណ
ម ៍

អកតញាសិ រពាហមណ្។
ូ
អនក្ចូរខាំរបឹងោត្់ត្ ា ដូចមខសទឹក្ ចូរបស ទ បង់

ោមទាំងឡាយសចញ មានលរោ
ទាំងឡាយស

ើយ

ណ
ម ៍ អនក្សាគល់ចា

់នូវោរអ

់

ង្ងខរ

ស្មោះថ្លជាអនក្ដឹងរពោះរពោះនិោវនមដលបចច័យតាក្់មត្ង

មិនាន។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០២)
យទ្ទ ទវរយសុ ធរមមសុ,

៣៨៤.២

ោល
និងវ ិប
រប

ស

់រោ

បារគូ រហាតិ រពាហមរណ្ហ;

អថសស សរពព សំ រយាគា, អតថំ គចឆនតិ ជានរត។
រោ

ណ
ម ៍ អនក្ដល់សរត្ើយ ក្នុងធម៌ ពីររបោរគ្ឺ
មថធម៌
ធម៌ ក្នុងោលស
ោះ ក្ិសល សរគ្ឿងរបក្ប ត្វទុក្ទាំងអ ់

ណ
ម ៍ អនក្ដឹងស

ោះ រមមងដល់នូវោរតាាំងសៅមិនាន។

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០២)
៣៨៥.៣

យសស បារ ំអបារ ំវ,

បារាបារ ំន វជជ
ិ ត;ិ

វតទទ
រ ំវសំ
ី
ិ យុត,តំ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

សរត្ើយក្ដី ទីមិនមមនសរត្ើយក្ដី សរត្ើយនិងទីមិនមមនសរត្ើយក្ដី មិនមាន
ដល់បុគ្គល

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស

រក្វល់រក្វាយអ

់ស

ើយ ជាអនក្រា

ោះ

ចាក្ក្ិសល

មដលជាអនក្មានស
ថ្លជារោ

ចក្ដី

ណ
ម ៍។

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០២)
៣៨៦.៤

្យិ ំ វរជមាស
ិ
ីន,ំ
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ឧតតមតថមនុ បបតត,ំ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលអនក្ចសរមើន្ន
អនក្អងគុយសៅឯក្ឯង អនក្មានសសា
ដល់នូវរបសោជន៍ដ៏ខពង់ខព

មានធូលីគ្ឺោមអ

ក្ិចចសធវើសស្

់សដាយលាំដាប់ ស

ើ យស

ចស

់ស

ើយ មិនមានអា

ោះ ថ្លជារោ

ើយ
វៈ

ណ
ម ៍។

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០២)
៣៨៧. ៥

ទិវ តបតិ អាទិរចាច,

រតតិមាភាតិ ចនទិមា;

អថ សពពមរហារតតិ ំ ,

ពុ រទ្ទធ តបតិ រតជសា។

សននរទ្ទធ ខតតិរយា តបតិ, ្យី តបតិ រពាហមរណ្ហ;
រពោះអាទិត្យរុងសរឿង ក្នុងសវោទថង រពោះចនទរង
ុ សរឿងក្នុងសវោយប់ ក្សរត្
រទង់របដាប់សពញយ ស ើយ រមមងរុងសរឿង
មណរោ ណ
ម ៍ អនក្មាន
្ន រមមងរុងសរឿង ឯរពោះ
ទាំងអ

់។

មពុទធរមមងរុងសរឿងសដាយសត្ជៈរ

ូត្ទថងនិងយប់

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៣)
ពាហិតបារបាតិ រពាហមរណ្ហ,

៣៨៨.៦

សមចរយា
សមរណ្ហតិ វុចត
ច ិ;
ិ
បពាពជយមតតរនា មលំ ,

តសា
ម បពពជិរតតិ វុចត
ច ។
ិ

អនក្មដលមានាបបនាត្់ស
ត្ថ្លគ្ត្សៅថ្ល
ខលួន ស

ត្ុស

ើយ

ស្មោះថ្លរោ

ណ
ម ៍

អនក្មដល

មណៈ សរោោះោររបរពឹត្ិតរមាងប់ អនក្មដលសដញមនទិលទន

ោះសទើបត្ថ្លគ្ត្សៅថ្លបពវជិត្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៣)
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ន រពាហមណ្សស បហររយយ,

៣៨៩.៧

នាសស មុ រញច ថ រពាហមរណ្ហ;
ធី រពហមណ្សស ហនាតរ,ំ
រោ

តរត ធិ យសស មុ ញចត។
ិ

ណ
ម ៍ មិនគ្បបីរបហាររបហាររោ

ចងសពៀរចាំសោោះរោ
រព
រោ

ណ
ម ៍ រោ
ណ
ម ៍ស

ណ
ម ៍ស

ណ
ម ៍

ណ
ម ៍ សទ

រោ

ោះ ត្ថ្លគ្ត្ត្ិោះសដៀលរោ
ចងសពៀរចាំសោោះរោ

ោះ ទរក្មលងជាងស

ណ
ម ៍ស

ណ
ម ៍ មិនគ្បបី

ណ
ម ៍ មដលរបហារ
ោះ ត្ថ្លគ្ត្ត្ិោះសដៀល

ោះសៅសទៀត្។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៣)

ន រពាហមណ្រសសតទកិញចិ រសរយា,

៣៩០.៨

យទ្ទ នរិ សរធា មនរសា បរិ យហិ;
ំ
យរត យរត ហិសមរនា
នវិ តតតិ,
តរត តរត សមមតរិ មវ ទុ កំខ ។

ោរហាមលត្់ចិត្ត
ស

ោះ មិនមមនរបស

ចាក្វត្ថុ

៣៩១.៩

ៗស

ចាក្អារមមណ៍ជាទីស្

ឡាញ់

់រោ

ណ
ម ៍

ើរ បនដិចបនដួចសទ ចិត្តមដលគ្ិត្សបៀត្សបៀនសគ្ ង្ងក្សចញ

ចក្ដីទុក្ខសរោោះវត្ថុស

ោះៗ ក្៏រមាងប់សៅាន។

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៣)

យសស ការយន វចាយ, មនសា នតថិ ទុ កកដ;ំ
សំ វុតំ តហ
ី ិ ឋារនហិ,

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

អាំសពើអារក្ក្់សដាយទវរោយ ទវរវាចា ទវរចិត្ត រប
មានសទ ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល មដលាន
រោ

រប

់បុគ្គល

រងួមសដាយឋានទាំង៣ស

មិន

ោះ ថ្លជា

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៤)
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យមាា ធមមំ វជារនយយ,
ិ

៣៩២.១០

សកកចចំ តំ នមរសសយយ,
បុគ្គលសចោះធម៌អាថ៌
ាំ

ក្់រគ្ូ

មដលរពោះ

គ្បបីនមសាកររគ្ូស

សមាមសមពុទធរទសត
ិ ;ំ

អគគហ
ិ ុ តតំវ រពាហមរណ្ហ។

មាម

មពុទធរទង់ ាំមដងស
ោះ សដាយសោរព ដូចរោ

ើយ

អាំពី

ណ
ម ៍ មដល

សោរពោរបូជាសភលើងដូសចានោះមដរ។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៤)
ន ជដាហិ ន រគារតតន,

៣៩៣. ១១

ន ជចាច រហាតិ រពាហមរណ្ហ;
យមាិ សចចញច ធរមាម ច,

រសា សុ ចី រសា ច រពាហមរណ្ហ។

បុគ្គលមដលស្មោះថ្លរោ

ណ
ម ៍

សោរត្ក្៏មិនមមន សរោោះជាត្ិ ក្៏មិនមមន
បុគ្គលស

សរោោះផនូង ក្់ក្៏មិនមមន សរោោះ
ចចោះផង ធម៌ផង មានក្នុងបុគ្គល

ោះស្មោះថ្ល អនក្សាអត្ផង បុគ្គលស

ោះស្មោះថ្ល រោ

ណ
ម ៍

ផង។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៤)
កិរនដ រត ជដាហិ ទុ រមមធ, កិរនដ រត អជិនសាដយា
;
ិ

៣៩៤.១២

អពភនតររនដ គហនំ,

ពាហិរ ំបរមជជ
សិ។
ិ

ទនអនក្អ័បបរាជាញសអើយ អនក្មានរបសោជន៍អីវ សដាយោរទុក្ផនួង

អនក្មានរបសោជន៍អីវ សដាយោររទរទង់
រប

់ខួន
ល

ឹងសាាំញា
ុ ាំសដាយរាោទិក្ិសក ល

ាំពត្់ម

បក្ខ្ជល សបើ

អនក្ស្មោះថ្លដុ

ក្់

ដ នខ្ជងក្នុង
ខ្ជត្់មត្ោយ

ខ្ជងសរៅសទ។

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៤)
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បំសុកល
ូ ធរ ំជនតុ,ំ

៣៩៥.១៣

ឯកំ វនសមិ ំ ្យនត,ំ

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលអនក្រទរទង់
ខលួនរវាមសដាយ
រោ ណ
ម ៍។

រទ

កិសនធមនស
ិ នថត;ំ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ាំពត្់បាំ

ុក្ូល មានោយ

ម
គ មាន

ជាបុគ្គលឯក្ឯង ចសរមើន្នក្នុងទរពស

ោះ ថ្លជា

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៤)
ន ចាហំ រពាហមណ្
ំ រពូម,ិ រយានិជំ មតតស
ិ មភវ;ំ

៣៩៦.១៤

រភាវទិ នាម រសា រហាត,ិ សរច រហាតិ សកិញច រនា;
អកិញច នំ អនាទ្ទនំ,

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ត្ថ្លគ្ត្នឹ ងសៅអនក្សក្ើត្ អាំពីក្ាំសណើត្ អនក្សក្ើត្ក្នុងទផទទនរោ

ជាមាតា

ថ្លជារោ

សរោោះបុគ្គលស

ណ
ម ៍ ក្៏សទ

ោះឯង ជាអនក្មានក្ិសល

សៅបុគ្គលអនក្មិនមានក្ិសល
ស

បុគ្គលស

ោះឯង ថ្លជារោ

ោះរោន់មត្ាន

មថ្ល

សរគ្ឿង ក្ងវល់សៅស

សរគ្ឿងក្ងវល់អនក្មិនមានស

ណ
ម ៍

សភ្ញវាទី

ើយ ត្ថ្លគ្ត្

ចក្ដីរបោន់មាាំ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៥)

៣៩៧. ១៥

បុគ្គល
សៅបុគ្គលស
ក្ិសល

សពពសំរយាជនំ រឆតវ,
សង្កគតិគំ វសំ
ិ យុត,តំ
ោត្់

ោះ

ថ្លជារោ

សញ្ញាជនៈទាំងអ

មដលោមនក្ិសល

រយា រវ ន បរតសសត
;ិ
ិ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។
់ាន មិនត្ក្់

ជាសរគ្ឿងចាំោក្់

ល
ត្ថ្លគ្ត្
ុត្
អនក្រួចស្
ចាក្

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៥)
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រឆតវ នទធិ ំ វរតតញច,

៣៩៨.១៦

សនាទនំ សហនុ កកមំ;

ឧកខិ តតបលិឃំ ពុ ទ,ធំ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលោត្់ស

ចក្ដីសរោធ ដូចពួរផង ោត្់ត្

ដូចរព័រត្ផង ោត្់ទិដិា ៦២ ដូចទឹក្ រពមទាំងអនុ
អនក្មានអវ ិជាជ ដូច
ឯង ថ្លជារោ

រ

រសខឿនដក្សចាលស

ា

័យ ដូចអនក្សដើរតាមផង

ើយ អនក្រតា

់ដឹង

ចចៈ៤ ស

ោះ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៥)
អរកាកសំ វធពនធញច,

៣៩៩.១៧

បុគ្គល

ខនតីពលំ ពោនីកំ,
មិនរបទូ

ដ អត្់

អទុ រដាឋ រយា តត
ិ ក
ិ ខ ត;ិ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ងកក្់ោក្យសជរផង ោរសបៀត្សបៀននិង

ោរចងផងាន សទើបត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលមានខនដិជាពលៈ មានខនដិជា
សរ

៍ពលស

ោះផង ថ្លជារោ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៥)

អរកាកធនំ វតវនតំ,

៤០០.១៨

សីលវនតំ អនុ សសទំ;

ទនតំ អនតម
ិ សាររី ,ំ

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល មដលមិនមានស
ចត្ុបារ ិ
ស

ុទិធ

ើយ មាន

៤០១.១៩

ីល

មិនមានត្

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ចក្ដីសរោធ មានធុត្ងគវត្ត មាន

ា សរោោះងសាងចិត្ត

រ ីរោះឋិត្សៅ ក្នុងទី បាំផុត្ស

វរ ិ របាកខ របរតតវ,

ោះ ថ្លជារោ

មានឥន្រនទីយទូ ម ន
ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៦)

អាររគគរវិ សាសរបា;

រយា ន លម
ំ ។
ិ បតិ ការមសុ , តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
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បុគ្គល

មានចិត្តមិនានជាប់សៅក្នុងោមទាំងឡាយ ដូចទឹក្សលើ

ឹក្
ល ឈូក្ ឬដូចរោប់ ទ
រោ

សព លើចុងមដក្ស្

ួច ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស

ោះថ្លជា

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៦)
រយា ទុ កខសស បជានាត,ិ ឥរធវ ខយមតតរនា;

៤០២.២០

បុគ្គល

បននភារ ំវសំ
ិ យុត,តំ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ក្នុងសា
សនោះឯង ដឹងចា ់នូវោរអ ់ទុក្ខរប
ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះ មដលមានខនធភ្ញរដាក្់ចុោះស ើយ មដលរួចស្
ចាក្ក្ិសល

ទាំងឡាយ ថ្លជារោ

់ខួលន
ោះ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៦)

៤០៣.២១

គមភីរបញាំ រមធាវ,ិ ំ

មគាគមគគសស រកាវទំ
ិ ;

ឧតតមតថមនុ បបតត,ំ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលអនក្មានរាជាញសរៅ មានរាជាញជាសរគ្ឿងទមាលយ
ក្ិសល
ខពង់ខព

អនក្្ល
់ស

ក្នុងផលូវនិ ងមិនមមនផលូវ
ោះ ថ្លជារោ ណ
ម ៍។

ាន

សរមចរបសោជន៍ដ៏
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៦)

៤០៤.២២

អសំ សដឋំ គហរដឋហិ,
អរនាកសារមបប
ចឆ
ិ
ិ ំ,

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលមិនរច
រគ្
ស

អនាគាររហិ ចូភយំ;

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ាំ សដាយជនទាំងឡាយពីរពួក្ គ្ឺ

១
ថ បពវជិត្១ ជាអនក្រតាច់សៅសដាយមិនមានស
ចក្ដីរាថ្លនត្ិចស

ោះ ថ្លជារោ

ចក្ដីអាល័យ មាន

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៦)

125

ធម្មបទ ៤២៣ គាថា

៤០៥.២៣

បុគ្គល

នធា
ំ ឌ ភូរតសុ ,
ិ យ ទណ្

តរសសុ ថាវររសុ ច;

រយា ន ហនតិ ន ោរតត,ិ តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ដាក្់ចុោះនូវអាជាញ ក្នុង ត្វទាំងឡាយ មដលសៅត្ក្់ ុត្ក្ដ
ល ី
មដលមាាំមួន គ្ឺមិនមានត្ក្់ ុត្ក្ដ
ល ី មិនសបៀត្សបៀនសដាយខលួនឯង មិ នសរបើសគ្
ឲយសបៀត្សបៀន ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស

ោះ ថ្លជារោ

ណ
ម ៍។

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧)
៤០៦.២៤

អវរុិ ទធំ វរុិ រទធសុ,

សាទ្ទរនសុ អនាទ្ទនំ,

អតតទរណ្ឌសុ នព
វ ;
ិ ុ តំ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលអនក្មដលមិនខឹង ចាំសោោះពួក្ជនមដលខឹងស
អនក្រ ាំលត្់ចាំសោោះពួក្ជនមដលមានអាជាញក្នុងខលួន អនក្មិនមានស
ចាំសោោះពួក្ជនមដលមានស

ចក្ដីរបោន់ស

ោះ ថ្លជារោ

ើយ

ចក្ដីរបោន់

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧)

យសស រារគា ច រទ្ទរសា ច,

៤០៧.២៥

មារនា មរកា
ខ ច បាតិរត;
សាសរបារវិ អារគាគ,

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

រាគ្ៈ សទ

ៈ មានៈ និងមក្ខៈ មដលបុគ្គល

ស

ើយ ដូចរោប់ទ

ស

ោះ ថ្លជារោ

មព ដលរជុោះចុោះ អាំពីចុងមដក្ស្

ានជរមុោះសចញ

ួច ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧)
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អកកកសំ វញ្ញ
ិ ា បន,ិ

៤០៨.២៦

បុគ្គល

គរិ ំសចចមុទរី រយ;

យាយ នាភិសរជ កញចិ , តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។
សោលោក្យមិនអារក្ក្់ ោក្យជាស

ជាោក្យពិត្ ជាោក្យមដលមិនសធវើអនក្
ស

ោះ ថ្លជារោ

ឲយទ

ត្ុ ឲយដឹងស

ចក្ដីាន

់ចិត្ត ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧)

រយាធ ទីឃំ វ រសស ំ វ,

៤០៩.២៧

បុគ្គល
មិនានឲយស

៤១០.២៨

អនក្

រោរក អទន
ំ ។
ិ នំ នាទយ
ិ តិ , តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
មិនោន់យក្រប

់មវងឬខលី ត្ូចឬធាំ លអឬអារក្ក្់ មដលសគ្

ើយក្នុងសោក្សនោះ ថ្លជារោ

ណ
ម ៍។

អាសា យសស ន វជជ
ិ នតិ,

អសមិ ំ រោរក បរមាិ ច;

និរាសយំ វសំ
ិ យុត,តំ
មិនមានស

ផង ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស
ចាក្ក្ិសល

អណ្
ុ ំ ថូលំ សុ ភាសុ ភំ;

ថ្លជារោ

(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧)

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ចក្ដីរាថ្លនក្នុងសោក្សនោះផង ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខ
ោះ មដលមិនមានស ចក្ដីរាថ្លន មដលផុត្ស្
ោះ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៧)

៤១១.២៩

យសាលយា ន វជជ
ិ ន,តិ
អមរតគធមនុ បបតត,ំ

អនក្

មិនមានស

ក្នុងអវីសសាោះ សរោោះដឹងចា

ចក្ដីអាល័យគ្ឺត្

អញ្ញាយ អកថំកថី;

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។
ា

មិនមានស

់ធម៌ ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស
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ចុោះ

ប់ោន់រពោះរពោះនិោវន មដលមានរពោះអរ

ថ្លជារោ

នដដល់ស

ើយ សដាយលាំដាប់

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៨)
រយាធ បុ ញាញច បាបញច , ឧរភា សងគមុបចចគា;

៤១២.៣០

បុគ្គល
ក្ិសល

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ក្នុងសោក្សនោះ
លោះបង់បុណយនិ ងាបទាំងពីរ
និង
ជាសរគ្ឿងចាំោក្់សចញស ើយ ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះមដលជាអនក្

មិនមានស
រោ

អរសាកំ វរជំ
ិ សុ ទ,ធំ

ចក្ដីសសាក្ មានធូលីគ្ឺក្ិសល

អ

់ ស

ើយជាអនក្បរ ិ

ុទធ ថ្លជា

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៨)

៤១៣.៣១

ចនទំវ វមលំ
សុ ទ,ធំ
ិ

វបបសនន
មនាវលំ
ិ
ិ ;

ននទីភវបរកខ
ំ ,
ិ ី ណ្

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលសដលមិនមានស
រា

ចាក្មនទិល ជាអនក្បរ ិ

សរត្ត្អរក្នុងភពស

៤១៤.៣២

ើយស

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។
ចក្ដីសៅ

ង
ម

ដូចរពោះចន្រនទ

ុទធ មានចិត្តរជោះថ្លល មិនក្ក្រលអក្់ អ

ោះ ថ្លជារោ

់ស

ចក្ដី

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៨)

រយាមំ បលប
ិ ថំ ទុ គ,គំ

សំ សារ ំរមាហមចចគា;

អនុ បាទ្ទយ នព
វ
ិ ុ រត,

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

តរិ ណ្ហណ បារគរត ្យី, អរនរជា អកថំកថ;ី
បុគ្គល
ក្ិសល

និង

ក្នលងផលូវវាងគ្ឺរាគ្ៈ និងភក្់មដលសគ្ឆលងានសដាយក្រម គ្ឺ

ងារវដដ និងសមា

ៈទាំងសនោះាន ជាអនក្ឆលងក្នលងអនលង់ទាំង

៤ានដល់សរត្ើយគ្ឺរពោះរពោះនិោវន ជាអនក្មាន្ន មិនញាប់ញ័រសដាយ
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ត្

ា

មិនមានស

ចក្ដី

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស

ងស័យ មិនរបោន់មាាំ ជាអនក្រលត្់ក្ិសល

ោះ ថ្លជារោ

ស

ើយ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៨)

៤១៥.៣៣

បុគ្គល

រយាធ ការម បហនាតវន, អនាគាររា បរពព
ិ រជ;
កាមភវបរកខ
ំ ,
ិ ី ណ្

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ក្នុងសោក្សនោះ ានលោះបង់ោមទាំងឡាយ ជាអនក្មិន
មានផទោះ សគ្ចសចញចាក្ោម ាន ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលស ោះ មដលអ ់ោម
ភពស

ើយ ថ្លជារោ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៩)

៤១៦.៣៤

បុគ្គល

រយាធ តណ្
ំ ា បហនាតវន, អនាគាររា បរពព
ិ រជ;
តណ្ហ
ា ភវបរកខ
ំ ,
ិ ី ណ្

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ក្នុងសោក្សនោះ ានលោះបង់ត្ ា ស ើយ ជាអនក្មិនមាន
ផទោះ សគ្ចសចញចាក្ត្ ា ាន ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលអ ់ត្ ា និងភព
ស

ើយស

ោះ ថ្លជារោ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៩)

៤១៧.៣៥

បុគ្គល
ក្ិសល

សពពរយាគវសំ
ិ យុត,តំ
លោះក្ិសល

ោះ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ជាសរគ្ឿងរបក្ប មដលជារប

ជាសរគ្ឿងរបក្ប មដលជារប

មដលផុត្ស្
រោ

ហិតវ មានុ សកំ រយាគំ, ទព
ិ ពំ រយាគំ ឧបចចគា;

ចាក្ក្ិសល

់ទិពា
វ នស

់មនុ

សក្នលង

ើយ ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល

ជាសរគ្ឿងរបក្បទាំងពួងស

ោះ

ថ្លជា

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៩)
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សត
ូ ំ នរិ ប
ូ ធ;ិ ំ
ី ភ
ិ ត

ហិតវ រតញ
ិ ច អរតញ
ិ ច,

៤១៨.៣៦

សពពរោកាភភ
ិ ុ ំ វរី ,ំ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលលោះបង់ ស
មិនសរត្ត្អរក្នុងក្ិរ ិោសៅក្នុងទរព
ឧបក្កិសល
រោ

រគ្ប

ចក្ដីសរត្ត្អរក្នុងោមគ្ុណ និង

ជាអនក្មានចិត្តរត្ជាក្់

ងកត្់សោក្ទាំងពួង មានស

មិនមាន

ចក្ដីពយោមស

ោះ ថ្លជា

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៩)
ចុ តិ ំ រយា រវទិ សតតនំ,

៤១៩.៣៧

ឧបបតតញ
ិ ច សពពរសា;

អសតតំ សុ គតំ ពុ ទធំ,
បុគ្គល
ទាំងពួងាន

ដឹងចា

នធិរប

់ពួង

ត្វ

សដាយអាោរ

ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលជាអនក្មិនជាប់ ក្ុងោម
ន

ដាំសណើរលអ សដាយស
រោ

់ចុត្ិនិងបដិ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ចក្ដីរបត្ិបត្តិ អនក្រតា

់ដឹងនូវ

ចចៈ ៤ ស

អនក្មាន
ោះ ថ្លជា

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១០៩)

៤២០.៣៨

យសស គតិ ំ ន ជាននត,ិ
ខណ្ហ
សវ ំអរហនត,ំ
ី

សទវតា គ្នធព និងពួក្មនុ
ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល
អរ

នដស

ោះ ថ្លជារោ

រទវ គនធពមា
ព នុ សា;
តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

សទាំងឡាយ មិនដឹងគ្ត្ិ រប

មដលជាអនក្មានអា

វៈអ

់ស

ើយ

់បុគ្គល

ជារពោះ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១១០)

៤២១.៣៩

យសស បុ ររ ច បចាឆ ច,
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បុគ្គល

អកិញច នំ អនាទ្ទនំ,
មិនមានស

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

ចក្ដីក្ងវល់ក្ុនងោលមុនផង ក្នុងោលជាខ្ជង
ដ លផង ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គលមដលជាអនក្មិន

សរោយផង ក្នុងោលជាក្
មានស ចក្ដីក្ងវល់ មិនមានស

ចក្ដីរបោន់ស

ោះ ថ្លជារោ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១១០)

៤២២.៤០

មរហសិ ំ វជ
ិ ិ តវនំ
ិ ;

ឧសភំ បវរ ំវរី ,ំ

អរនជំ នាាតកំ ពុ ទ,ធំ
ត្ថ្លគ្ត្សៅវ ីរបុរ
ឈនោះមារ មិនមានក្ិសល
ចចៈស

ោះ ថ្លជារោ

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

អនក្អង់អាច អនក្របស

ើរ អនក្ម

ជាសរគ្ឿងញាប់ញ័រ ងូត្ោងក្ិសល

ង
វ រក្គ្ុណដ៏ធាំ
រតា

់ដឹង

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១១០)

៤២៣.៤១

បុ ពន
ព ិវសំ រយា រវទិ,

សគាគបាយញច បសសតិ,

សពពរវសត
ិ រវសានំ,

តមហំ រពូមិ រពាហមណ្
ំ ។

អរថា ជាតក
ិ ខ យំ បរតត,
បុគ្គល
មុនផង

ដឹងចា

សលើញចា

់នូវឋាន

សរមចធម៌ជាសរគ្ឿងអ
ត្ថ្លគ្ត្សៅបុគ្គល
ស

ោះ ថ្លជារោ

់ខនធបញ្ចក្ៈ

អភញ្ញ
ិ ា រវសរិ ត មុ ន;ិ

មដលខលួនធាលប់អាស្ ័យក្នុងោល
និងអាយភូមិផង មួយសទៀត្ ាន

ួគ្៌

់ជាត្ិ ជាអនក្រាជញ សស្

មដលជាអនក្របរពឹត្តរព

ចក្ិចច ស

ើយ សរោោះអភិញ្ញា

ច
ម រ ិយធម៌ចប់

ពវរគ្ប់ស

ើយ

ណ
ម ៍។
(បិ. ៥២ ទាំ. ១១០)
ចប់រោ

ណ
ម
វគ្គ។
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ឧទ្ទទនននធមមបទគាថា
ាំមដងអាំពីយមក្វគ្គ ១ អបបមាទវគ្គ ១ ចិត្តវគ្គ ១ បុបផវគ្គ ១ ោលវគ្គ
១ បណិឌ ត្វគ្គ ១ អរ

នតវគ្គ ១

សវគ្គ ១ ាបវគ្គ ១ ទណឌវគ្គ 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 រួមនឹងវគ្គខ្ជងសដើមរត្ូវជា ២០វគ្គ ។
បក្ិណណក្វគ្គ ១ និរយវគ្គ ១

រោ
ស

គ្វគ្គ ១ ត្

ា វគ្គ ១ ភិក្ុវគ្គ
ខ
១
ណ
ម
វគ្គ ១ បូក្រួមរត្ូវជា ២៦ វគ្គ មដលរពោះអាទិចចពនធុរទង់ ាំមដងទុក្

ើយ ។

ក្នុងយមក្វគ្គ មាន ២០ ោថ្ល, ក្នុងអបបមាទវគ្គ មាន ១២ ោថ្ល, ក្នុង
ចិត្តវគ្គ មាន ១១ ោថ្ល, ក្នុងបុបផវគ្គ មាន ១៦ ោថ្ល, ក្នុងោលវគ្គ មាន ១៧
ោថ្ល, ក្នុងបណិឌ ត្វគ្គ មាន ១៤ ោថ្ល, ក្នុងអរ នតវគ្គ មាន ១០ ោថ្ល, ក្នុង
សវគ្គ មាន ១៦ ោថ្ល, ក្នុងាបវគ្គ មាន ១៣ ោថ្ល, ក្នុងទណឌវគ្គ
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,
ក្នុងបក្ិណណក្វគ្គ មាន ១៦ ោថ្ល, ក្នុងនិរយវគ្គ និង គ្វគ្គ មាន ១៤ ោថ្ល
ដូចោន, ក្នុងត្ ា វគ្គ មាន ២២ ោថ្ល, ក្នុងភិក្ុវគ្គ
ខ
មាន ២៣ ោថ្ល, ក្នុង
រោ

ណ
ម
វគ្គដ៏ឧត្តម មាន ៤០ ោថ្ល ។ ៤២៣ ោថ្លដទទសទៀត្ រពោះអាទិចចព

នធុ រទង់

ាំមដងទុក្ស

ើយ ក្នុងធមមបទនិាត្ ។

ធមមបទ ៤២៣ ោថ្ល ចប់ ៚
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