


(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | i 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | iii 
 

 

 

 

 

 
ស ៀវសៅ ពុទ្ធប្រាជ្ញា  
ឯកសារស ើម  តុ្តន្តបិ ក ខុទ្ទកន្ិកាយ ខុទ្ទកបាឋ 
 ធមមបទ្គាថា (បិ កសេខ ៥២) 
បកប្របសោយ រកុមជំន្ុរំរះត្រៃរត្បិ កប្ខមរ  
 ករ ងស់រៀបសរៀង  ចារ សសំារ  ៉ូន សនតិាលភិក្ខ ុ
កាេបរិសឆេទ្  ០១/០១/២៥៦៤/២០២១ 
ទ្ីតងំសធវើ  វត្ត ប្ងែ រកុង/សខត្តបាត្់ ំបង 
ឧបការបុគ្គេ  ររះយ បញ្ញា វី សវុិជ្ញា  
 ររះបញ្ញាមនុ្ីញាណ ហាក្់ សសៀងហៃ 
រិន្ិត្ាយអកខរាវិរុទ្ធ ររះភិកខុ សមឹ សសង 
 ររះភិកខុ ស ំម ច 
 សោក គឹម ងនួជ្ញ 
 សោក ថ៉ូត សខុសានត 
សបាះរុមព សេើកទ្ី ១ 
ឧបត្ថមភសបាះរមុព ឯកឧត្តមបណឌតិ្ ជ្ញ ចាន់ត៉ូ 
 អគ្គសទ្សាភិបាេធនាគារជាត្ិត្រៃន្កមពុជា 
 ន្ិងសោកជំទាវ សខៀវ សុណីា 
ឆំន្ួន្ថវកិា ៣០០០  ុោលារ (USA) 
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អារម្ភកថា 

 ក្រោយពីររង់បានរាសដ់ងឹ នូវអនតុ្តរសម្មាស-
ក្ម្ពាធិញ្ញាណ រពះពុរធជាម្ចាស់ររង់បានចណំាយនូវក្ពល 
ក្វលារហូត្ដល់ក្ៅ៤៥រពះវសាា ក្ោយររង់បានរាច់ 
ចារកិយាងក្ៅោន់រតី្បំន់ក្្ាេងៗ កនុងនិគមជនបរនិង 
រាជធានី ក្ដើមាបី្ាេពវ្ ាាយររសឹតីរាសដ់ឹងរបស់ររង់។  
 រពះអងគររង់ចណំាយក្ពលយា ាងក្រចើន ក្ោយររង ់
លះបង់ទំងកម្្ាំងោយកម្្ាំងរពះរ័យ រហតូ្ដល់របីញ្ចប់ 
ននដក្ងហើមចុងក្រោយ ដដលក្យើងក្ៅថា បរិនពិ្វាន។ 
 សកមមភាពដដលររង់បានក្ធវើជារបចាំគឺ របក្មើល 
ក្មើលឧបនសិាេយ័សត្វ យាងបិណឌបាត្ក្របាសសត្វ សដមតង 
រពះធម៌ និងក្ោះរាយបញ្ហាកមមក្្ាេងៗ។ 
 ោររាសដ់ឹងរបស់រពះពុរធ គឺក្ដើមាបជីួយរំក្ោះសត្វ 
ក្លាក ឱាយរួចចាកពីក្សចកតីរុកខទំងពួង ម្នជាត្ិរុកខ 
ជរារុកខ ពាាធរិុកខនិងមរណរុកខជាក្ដើម។ ក្ៅកនុងសមយ័ 
ោលក្ ះ ររសឹតីរពះអងគរត្វូបានក្គសិកាានិងបដបិត្តយិា ាង 
្សុ្លុ រពមទំងបានសក្រមចធម៌ រចួចាកក្សចកតីរកុខ 
រគប់ៗគ្នាក្រៀត្្ង។  
 បចចុបាបនន ររឹសតីរបស់រពះអងគគឺកំពុងដត្រត្ូវបាន 
ពិភពក្លាកចាបអ់ារមមណ៍ ក្រព្ះាមរយៈោរសកិាានិង 
ោរដកពិក្ាធន៍ ររឹសតីទំងអស់ក្នះបានរួមចំដណក 
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កនុងោរពាាបាលជំងឺ្លូវចិត្ត ោរក្ោះរាយបញ្ហាវិបត្តិ 
សងគម និងបញ្ហាអសីលធម៌ក្្ាេងៗ ក្ហើយជាពិក្សសគឺ 
បានរួមចំដណកកាងនូវសខុសនតភិាពជនូសងគមជាត្ិ
ក្រៀត្្ង។  
 ជាោរពិត្ក្ៅកនុងក្សៀវក្ៅមួយកាាលក្នះ គឺជា 
បណ្តំរសាេនវជិាជារបស់រពះពុរធអងគ ដដលររងប់ានរាស់ 
សដមតងក្របាសពុរធបរសិរ័ ក្ៅាមរតី្បំន់ក្្ាេងៗ រពម 
ទំងបានចារកឹរកុយា ាងលអ ក្ៅកនុងគមពីររពះនរត្បិដកក្លខ 
៥២ គមពីរខុរទកនោិយ ខរុទកបាឋ រត្ង់ធមមបរគ្ថា ដដល 
បកដរបក្ោយរកុមជនំុំរពះនរត្បដិកដខមរ។  
 ក្ដើមាបីឱាយម្នភាពងាយរសលួកនុងោរសកិាា ខ្ុំបាន 
ក្រៀបចំគ្ថានមីួយៗជាសងាកាត្់ៗ ដត្រាល់គ្ថាទំងអស់ 
ក្ ះគឺពុំបានដកឃ្្ាឬចុះប ទាត្់ ាមរក្បៀបជាគ្ថា 
ដូចក្ៅកនុងគមពីររពះនរត្បដិកក្ ើយ។ ោរក្រៀបដូចក្នះគ ឺ
គ្មានបំណងអារកក់ក្រ ខ្ុរំគ្ន់ដត្ចងឱ់ាយម្នភាពងាយ 
រសួលចំក្ព្ះអនកអានប ុក្ណា្ាះ ក្ហើយមាា ាងក្រៀត្ ក្ដើមាបី 
ោត្់បនថយរពំ័រក្សៀវក្ៅឱាយខលីលមម្ង។ អនកសកិាាបាលី 
ទំងឡាយ គបាបីោន់យកគំរូាមលំអានននគមពីររពះ 
នរត្បិដកដដលជាចាាប់ក្ដើមចះុ។ 
 ក្រឿងសំខាន់មយួក្រៀត្ គឺក្ៅខាងចុងននក្សៀវក្ៅ 
ខ្ុំបានោក់បញ្ចូលគ្ថាធមមបរជាភាាអងក់្គលស ក្គ្ល 
បំណងគឺ ក្ដើមាបីឱាយអនកសកិាាោន់ដត្ម្នភាពសមាបូរដបប 
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កនុងោរសិកាា នូវររឹសតីពុរធាស ជាភាាអង់ក្គលស 
ដដលអត្ថបរក្នះជាោរបកដរបរបស់រពះក្ត្ជរពះគុណ 
ACHARYA BUDDHARAKHITA ។ 
 កនុង មជាអនកដករសង់់ក្រៀបក្រៀង ខ្ុំសងាឃឹមយា ាង 
មុត្ម្ំថា ក្សៀវក្ៅពុរធរបាជាញាក្នះ នឹងោ្ាយជាក្មក្រៀន 
អប់រំដ៏សំខាន់សរម្ប់ពុរធាសនិករូក្ៅ ក្ហើយក៏នឹង 
ោ្ាយជានដគដូស៏ំខាន់ សរម្បអ់នកសកិាារាវរជាវក្លើ 
មុខវិជាជារសាេនវជិាជារពះពរុធាស ្ងដដរ។ 

នងៃ៣ក្រាច ដខបសុាេ ឆនាំជតូ្ ក្ទស័ក ព.ស.២៥៦៤ 
រត្ូវនងឹនងៃសុរក រី០១ ដខមករា គ.ស.២០២១ 

             រពះមហា ចារ សំ ារ ូន សនតបិាលភកិខ ុ
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អនុមម្ោទនាកថា 

 ក្សៀវក្ៅ ពរុធរបាជាញា ក្នះ ររួលបានោរឧបត្ថមភ 
ក្បាះពុមពពីសំណាក់ ឯកឧត្តមបណឌិត្ ជា ចាន់ត្ូ និង 
ក្លាកជទំវ ក្ខៀវ សុណីា ចនំួន៣០០០ដលុា្ារ។ 
 ងវោិចំននួ៣០០០ដលុា្ារក្នះ ខ្ុំបានចាត្ដ់ចងកនងុ 
ោរក្បាះពុមពក្សៀវក្ៅពរុធរបាជាញាទំងអស់ ក្ោយមនិបាន 
ដកក្របើឬក៏ចណំាយក្ៅក្លើដ្នកដនរក្្ាេងក្ ើយ។ 

 ស តានចតិ្តដស៏បាបុរសរបស់ឯកឧត្តមបណឌិត្ និង 
ក្លាកជទំវ គឺជាោររមួចដំណកដដលមនិអាចខវះបាន 
កនុងោរ្ាេពវ្ ាាយឱវាររបស់រពះសម្មាសមពរុធ។ 
 ក្ោយអំណាចននធមមទនក្នះ សូមឯកឧត្តមបណឌិត្ 
ក្លាកជទំវ រពមទំងរកុមរគួារ ររលួបាននវូពរុធពរ 
ទំងឡាយ៤របោរគឺ អាយ ុវណណៈ សុខៈ ពលៈ និងសមាបត្ត ិ
៣របោរគឺ សមាបត្តិមនសុាេ សមាបត្តិក្រវា សមាបត្តអិាចារាយ 
រពះមហានពិ្វាន កុបំីោ្ាយជារបោរដនរក្ ើយ។  
 

រពះមហា ចារ សំារ ូន សនតបិាលភិកខ ុ

 
 

 

 

 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | xi 
 

ឧទទិសកថា 

ក្ោយអណំាចននបុណាយកសុលដដលក្កើត្ក្ ើងពី
ោរក្រៀបក្រៀងក្សៀវក្ៅពរុធរបាជាញាក្នះសមូឧរទិសជនូ៖ 
 ចំក្ព្ះបពុវបុរសដខមររគប់ជ ំន់ ទំងជារពះសងាឃ 
ទំងជារគហសថ សមូបានររលួចំដណកបុណាយ និងក្ៅ 
ោនស់ុគត្ភិព។ 
 ចំក្ព្ះរបក្រសជាត្ិម្ត្ុភមូិ និងរបជាជនកមពជុា 
ទំងមលូ សមូររលួបាននូវក្សចកតសីខុចក្រមើន សមាបូរ 
សបាាយ និងរបកបក្ោយក្សចកតសីខុសនតភិាព។  
 ចំក្ព្ះរពះពរុធាស  សូមឱាយរពះពរុធាស  
ម្នោររកីចក្រមើន និងសថតិ្ក្សថរគង់វងាេត្ក្ៅ ជាពិក្សស 
សមូរពះធម៌ ដដលជាឱវាររបស់រពះពរុធ បាន្ាេពវ្ាាយ 
រូក្ៅក្ពញាកលក្លាក។ 

            រពះមហា ចារ សំ ារ ូន សនតបិាលភិកខ ុ 

 
 

 

 

 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | xii 
 

ម្ាតិកា 

អារម្ភក្ថា ......................................................................................................................................................... v 
អនុមោទ្នាក្ថា ...................................................................................................................................... ix 
ឧទ្ទសិក្ថា ........................................................................................................................................................ xi 
ោតិកា ............................................................................................................................................................... xii 
ពុទ្ធប្រាជ្ញា ............................................................................................................................................................... 1 

(១) យម្ក្វគ្គ ..................................................................................................................................... 5 
(២) អបាបោទ្វគ្គ .......................................................................................................................... 17 
(៣) ចិតតវគ្គ ......................................................................................................................................... 25 
(៤) បុបផវគ្គ .......................................................................................................................................... 31 
(៥) ពាលវគ្គ ................................................................................................................................... 39 
(៦) បណ្ឌិតវគ្គ ................................................................................................................................. 47 
(៧) អរហនតវគ្គ ............................................................................................................................55 
(៨) សហសាសវគ្គ ........................................................................................................................ 61 
(៩) ជបវគ្គ ........................................................................................................................................ 69 
(១០) ទ្ណ្ឌវគ្គ .................................................................................................................................... 77 
(១១) ជរាវគ្គ ....................................................................................................................................... 87 
(១២) អតតវគ្គ .................................................................................................................................. 95 
(១៣) មោក្វគ្គ .......................................................................................................................... 101 
(១៤) ពទុ្ធវគ្គ .................................................................................................................................. 109 
(១៥) សុខវគ្គ .................................................................................................................................. 117 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | xiii 
 

(១៦) បយិវគ្គ ............................................................................................................................... 125 
(១៧) មកាធវគ្គ ............................................................................................................................ 133 
(១៨) ម្លវគ្គ .................................................................................................................................141 
(១៩) ធម្មដ្ឋវគ្គ ............................................................................................................................... 151 
( ២០) ម្គ្គវគ្គ ............................................................................................................................... 159 
(២១) បក្ិណ្ណក្វគ្គ ............................................................................................................... 169 
( ២២) និរយវគ្គ .......................................................................................................................... 177 
(២៣) នាគ្វម្គា ........................................................................................................................ 185 
(២៤) តណ្ហាវគ្គ ......................................................................................................................... 193 
(២៥) ភិក្ខុវគ្គ .............................................................................................................................. 207 
(២៦) ប្រាពាហមណ្វគ្គ ............................................................................................................... 217 

The Dhammapada ................................................................................................................ 237 
Yamakavagga: Pairs ................................................................................................. 237 
Appamadavagga: Heedfulness ................................................................. 241 
Cittavagga: The Mind ............................................................................................... 243 
Pupphavagga: Flowers ..........................................................................................245 
Balavagga: The Fool .................................................................................................... 248 
Panditavagga: The Wise .................................................................................... 251 
Arahantavagga: The Arahant or Perfected One ....254 
Sahassavagga: The Thousands ............................................................ 256 
Papavagga: Evil .................................................................................................................. 259 
Dandavagga: Violence ............................................................................................ 262 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | xiv 
 

Jaravagga: Old Age .................................................................................................... 265 
Attavagga: The Self .................................................................................................... 267 
Lokavagga: The World ........................................................................................ 269 
Buddhavagga: The Buddha ............................................................................... 271 
Sukhavagga: Happiness ..................................................................................... 274 
Piyavagga: Affection ................................................................................................. 276 
Kodhavagga: Anger ..................................................................................................... 278 
Malavagga: Impurity ................................................................................................. 281 
Dhammatthavagga: The Just ................................................................ 285 
Maggavagga: The Path ........................................................................................288 
Pakinnakavagga: Miscellaneous .......................................................... 291 
Nirayavagga: Hell ........................................................................................................... 294 
Nagavagga: The Elephant ................................................................................297 
Tanhavagga: Craving ............................................................................................... 300 
Bhikkhuvagga: The Monk ................................................................................ 305 
Brahmanavagga: The Holy Man ......................................................... 309 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | xv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សូមឧទ្ទិសជូនចំព ោះ 

ពោកឳពុក ស ំសារនឺ អ្នកម្តា យ កាន កាយ 
សូមអ្នកម្តនគុណទំងពីររូបពៅកាន់សុគតិភព 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | xvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 1 
 

 

 

ពុទធប្រាជ្ញា 

3 

បទនម្សការ 

នមម្ោតសស ភគវមតោ អរហមតោ  

សម្មាសម្ពុទធសស។ 

សូមនមស្កា រ ព្ពោះម្តនព្ពោះភាគ អ្រហនា 

សម្តា សមព ុទ្ធ ព្ពោះអ្ងគព ោះ។ 
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(១) យម្កវគគ 
3  

យម្កវគគ (១) 

 មនោបុព្វង្គមា ធមាមា មនោនេដ្ឋា មនោមយា 
មនសា នេ បទុនឋេន ភាេតិ វា កនោតិ វា តនោ នំ 
ទុកខមននវតិ េកកំវ វហនោ បទំ ។ 

ធម៌ទំងឡាយម្នចតិ្តជារបធាន ម្នចតិ្តរបក្សើរ 
បំ្តុ្ (ម្នចតិ្តជាធំ) សក្រមចអពំចីិត្ត ក្បើបុគគលម្នចតិ្ត 
រត្ូវក្ទសរបរុសតក្ហើយ ក្ព្លកតីក្ធវើកតី (នវូរចុចរតិ្) ក្រព្ះ 
រុចចរិត្ទំងក្ ះ រុកខរដមងជាបា់មបគុគលក្ ះក្ៅ ដចូ 
កងរ់ក្រះវលិាមោនក្ជើងក្គ្ដដលកពំុងអសូក្ៅ ។ 

យម្កវគគ (២) 

 មនោបុព្វង្គមា ធមាមា មនោនេដ្ឋា មនោមយា 
មនសា នេ បេននេន ភាេតិ វា កនោតិ វា តនោ នំ 
េុខមននវតិ ឆាយាវ អនបុាយិន ី។ 
 ធម៌ទំងឡាយម្នចតិ្តជារបធាន ម្នចិត្តរបក្សើរ 
បំ្ុត្ សក្រមចអំពីចិត្ត ក្បើបុគគលម្នចិត្តរជះថា្ាក្ហើយ 
ក្ព្លកតីក្ធវើកត ី (នូវសុចរតិ្) ក្រព្ះសុចរតិ្ទំងក្ ះ សខុ 
រដមងជាបា់មបគុគលក្ ះក្ៅ ដចូរសក្ម្លអក្ ទាលាម 
របាណ។ 
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យម្កវគគ (៣) 

 អន្កាេឆ ិម ំអវធិ ម ំអជនិ ិម ំអហាេ ិនម នយ 
េ តំ ឧបនយហនត ិនវរំ នតេំ ន េមមតិ ។ 
 អនកឯក្ណាះបានក្ជរអញ អនកឯក្ណាះបានវាយ 
អញ អនកឯក្ណាះបានផ្ចាញអ់ញ អនកឯក្ណាះបានលចួ 
យកររពាយរបស់អញក្ៅក្ហើយ ក្បើអនកណាចងក្សចកតី 
ក្រោធដបបក្ ះរុក(ដូក្ចនះ) ក្ពៀររបស់អនកក្ ះមនិរម្ងាប់ 
ក្ ើយ។ 

យម្កវគគ (៤) 

 អន្កាេឆ ិមំ អវធ ិម ំអជិន ិមំ អហាេ ិនម នយ 
េ តំ នូបនយហនត ិនវរំ នតេូបេមមតិ។ 
 អនកឯក្ណាះបានក្ជរអញ អនកឯក្ណាះបានវាយ 
អញ អនកឯក្ណាះបានផ្ចាញអ់ញ អនកឯក្ណាះបានលចួ 
យកររពាយរបស់អញក្ៅក្ហើយ ក្បើអនកណាមិនចងក្សចកតី 
ក្រោធដបបក្ ះរុក (ដូក្ចនះ) ក្ពៀររបសអ់នកក្ ះក្រើបរម្ងាប ់
បាន។ 

យម្កវគគ(៥) 

 ន ហិ នវនរន នវោនិ េមមនតធី កុទាេនំ អនវ- 
នរន េ េមមនតិ ឯេ ធនមាមា េននតនោ ។ 
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 ពតិ្ដមន ាំងពោីលណាមកកនុងក្លាកក្នះ ក្ពៀរ 
ទំងឡាយ មិនរម្ងាប់ក្ោយក្ពៀរក្ ើយ ក្ពៀរទំងឡាយ 
ដត្ងរម្ងាប់ក្ោយមនិម្នក្ពៀរ ក្នះជាបក្វណីធម៌ ។ 

យម្កវគគ (៦) 

 បនរ េ ន វជិាននតិ មយនមតថ យមាមហនេ នយ 
េ តតថ វជិាននត ិតនោ េមមនតិ នមធគា។ 

 ជនទំងឡាយដនរ (ក្រៅអពំបីណឌតិ្) ដត្ងមនិដងឹ 
ខលួនថា ក្យើងទំងឡាយនឹងវិ ស កនុងកណាដាលននពួក 
ក្នះដូក្ចនះក្ ើយ ចំដណកជនទំងឡាយណា កនុងពួក 
ក្នះដឹងខលួនថា ក្យើងទំងឡាយនឹងវិ សកនុងកណាដាល 
ននពួកក្នះដូក្ចនះ ោរក្ ្ាះរបដកកទំងឡាយ រដមង 
រម្ងាបអ់ពំីជនទំងឡាយក្ ះ ។ 

យម្កវគគ (៧) 

 េុភានុបេាស ឹវិហរនត ំឥន្ទនរនិយេ ុអេវំតុំ នភា- 
ជនមហិ អមតតញ្ញំ កុេតី ំហីនវរីយិ ំតំ នវ បេហតី មា- 
នោ វានោ រកុខំវ ទុព្វលំ ។ 
  បុគគលដដលយល់ក្ ើញនូវអារមមណ៍ថាលអ មិន 
សរងួមកនុងឥន្ទនទយិទំងឡាយ មនិដឹងរបម្ណកនុងក្ភាជន 
ខជិលរចអសូ ម្នពាាយាមធូរងយ កិក្លសម្ររដមងរគប 
សងកត្ប់ុគគលក្ ះឯង ដូចខាយល់ដដលរគបសងកត្់ក្ដើមក្ ើ 
រុពវលដូក្ចានាះ ។ 
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យម្កវគគ (៨) 

អេុភានុបេាសឹ វិហរនតំ ឥន្ទនរិនយេុ េុេំវុតំ 
នភាជនមហិ េ មតតញ្ញ ំេទធំ អារទធវរីយិំ តំ នវ នបាបេហត ី
មានោ វានោ នេលំវ បព្វតំ ។ 
 ឯបុគគល ដដលយល់ក្ ើញនូវអារមមណ៍ថាមិនលអ 
សរងួមរបនពកនងុឥន្ទនទយិទំងឡាយ ដឹងរបម្ណកនុងក្ភាជន  
ម្នសទធារបារពធពាាយាម កិក្លសម្រដត្ងរគបសងកត្់ 
បុគគលក្ ះមិនបាន ដូចខាយល់រគបសងកត្់ភនំងមាន់មិន 
បានដូក្ចានាះ ។ 

យម្កវគគ (៩) 

 អនិកកសានវា ្សាវ ំនយា វតថំ បរទិនហេាសត ិ
អនបនោ ទមេនេេន ន នសា ្សាវមរហតិ។ 
 អនកណាក្ៅម្នរឹកចត់្គឺរាគ្រិកកិក្លស (កនុង 
ស តាន) ជាអនកក្បាះបង់ោររូ មាននូវឥន្ទនទិយនិងសចចៈ 
ក្ហើយក្សលៀកដណ្ប់សំពត្់ោាវៈ អនកក្ ះមិនគួរនឹង 
ក្សលៀកដណ្បស់ពំត្ោ់ាវៈក្ ើយ ។ 

យម្កវគគ (១០) 

 នយា េ វនតកសាវេាស េីនលេុ េេុមាហិនោ 
ឧនបនោ  ទមេនេេន េ នវ ្សាវមរហតិ ។ 
លុះដត្អនកណា ម្នរឹកចត្់គឺរាគ្រិកកិក្លសខាជាក់ 

ក្ចាលអស់ក្ហើយ ជាអនកម្នចតិ្តត្មកលម់្ំ កនុងចត្បុាារិ- 
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សុរធសិលីរបកបក្ោយោររ ូមាននូវឥន្ទនទយិនិងសចចៈ អនក 
ក្ ះឯង ក្រើបគួរនងឹក្សលៀកដណ្ប់សពំត្ោ់ាវៈបាន។ 

យម្កវគគ (១១) 

អសានរ សារមតិនោ សានរ ចាសារទេាសិនោ នត 
សារំ ោធិគេឆនតិ មិចាឆា េង្កបាបនគាេោ ។ 

 ជនទំងឡាយ ដដលយល់ក្ ើញកនុងធម៌ម្នខលឹម 
ថាជាធម៌មិនម្នខលឹម្ង  ជាអនកម្នត្រមិះខុសជា 
អារមមណ៍ រដមងមនិបាននូវធម៌ដដលម្នខលឹមក្ ើយ ។ 

យម្កវគគ (១២) 

 សារញេ សារនោ ញោវា អសារញេ អសារនោ នត  
សារំ អធិគេឆនតិ េមាមាេង្កបាបនគាេោ ។ 

 ជនទំងឡាយ ដដលយល់ក្ ើញនូវធម៌ម្នខលឹម 
ថាជាធមម៌្នខលឹម្ង យល់ក្ ើញនវូធម៌គ្មានខលមឹ ថាជា 
ធម៌គ្មានខលឹម្ង ជាអនកម្នត្រមិះរត្ូវជាអារមមណ ៍ រដមង 
បាននវូធម៌ដដលម្នខលមឹ។ 

យម្កវគគ (១៣) 

យថា អគារំ ទុេឆនេំ វុឋេី េមតិវិជាឈតិ ឯវំ 
អភាវិត ំេតិត ំោនគា េមតិវិជាឈតិ ។ 
  ្ទះដដលរបក់ខជីខាជាក្ហើយ ដំណក់រឹកក្ភលៀងរដមង 
ក្លចរហតូ្យា ាងណាមញិ ចតិ្តដដលបុគគលមនិបានអប់រំ 
រុកក្ហើយ រាគៈរដមងចាកក់្ោត្យា ាងក្ ះឯង ។ 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 10 
 

យម្កវគគ (១៤) 

 យថា អគារំ េឆុនេំ វុឋេ ី ន េមតិវជិាឈតិ ឯវ ំ
េុភាវិតំ េតិតំ ោនគា ន េមតិវជិាឈត។ិ 
  ្ទះដដលរបកល់អក្ហើយ ដណំក់រកឹក្ភលៀងរដមងមិន 
ក្លចរហតូ្យា ាងណាមញិ ចតិ្តដដលបុគគលបានអប់រំរកុ 
លអក្ហើយ រាគៈរដមងមិនចាកក់្ោត្បានយា ាងក្ ះឯង ។ 

យម្កវគគ (១៥) 

 ឥធ នសាេត ិនបេេ នសាេតិ បាប្រ ីឧភយតថ 
នសាេតិ នសា នសាេត ិ នសា វហិញ្តិ ទិសាវា កមមក-ិ 
លិឋេមតតនោ ។ 

 បុគគលអនកក្ធវើបាប ដត្ងក្ាកាតាយកនុងក្លាក 
ទំងពីរ គកឺ្ាកាតាយកនងុក្លាកក្នះ១ កនុងក្លាកខាង 
មុខ១ បគុគលក្ ះរដមងក្ាកាតាយក្ៅតារកហាយ ក្រព្ះ 
ក្ ើញអំក្ពើក្ៅហមងរបសខ់លួន ។ 

យម្កវគគ (១៦) 

ឥធ នមាទតិ នបេេ នមាទត ិកតបុន្ញា ឧភយតថ 
នមាទតិ នសា នមាទត ិ នសា បនមាទតិ ទិសាវា កមម- 
វិេទុធិមតតនោ  ។ 
  បុគគលអនកក្ធវើបុណាយរុក រដមងរីករាយកនុងក្លាក 
ទំងពីរ គឺរកីរាយកនុក្លាកក្នះ១ រីករាយកនុងក្លាកខាង 
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មុខ១ បគុគលក្ ះរដមងរកីរាយរសស់រាយ ក្រព្ះក្ ើញ 
អំក្ពើបរសិុរធរបសខ់លនួ។ 

យម្កវគគ (១៧) 

 ឥធ តបាបត ិ នបេេ តបាបត ិ បាប្រ ី ឧភយតថ 
តបាបតិ បាបំ នម កតនតិ  តបាបតិ  ភិនយាោ  តបាបតិ ទគុគតឹ 
គនោ ។ 
  បុគគលអនកក្ធវើអំក្ពើបាប ដត្ងក្ៅតា រកហាយកនុង 
ក្លាកទំងពីរ គឺក្ៅតារកហាយកនុងក្លាកក្នះ១ ក្ៅតារកហាយ 
កនុងក្លាកខាងមុខ១ បុគគលក្ ះរដមងក្ៅតារកហាយក្ោយ 
គិត្ក្ ើញថា បាបអញបានក្ធវើក្ហើយ លុះក្ធវើមរណ- 
ោលក្ៅោនរ់ុគគត្ិ ក៏រឹងរឹត្ដត្ក្ៅតារកហាយដ៏នរកដលង។ 

យម្កវគគ (១៨) 

ឥធ ននរតិ នបេេ ននរត ិ កតបុន្ញា ឧភយតថ 
ននរតិ បញុ្ ំ នម កតនត ិ ននរតិ ភិនយាោ ននរតិ េុគត ឹ
គនោ ។ 
  បុគគលអនកក្ធវើបុណាយរុក រដមងក្រត្កអរកនុងក្លាក 
ទំងពីរ គឺក្រត្កអរកនុងក្លាកក្នះ១ ក្រត្កអរកនុងក្លាក 
ខាងមុខ១ បុគគលក្ ះរដមងក្រត្កអរក្ោយគិត្ក្ ើញថា 
បុណាយអញបានក្ធវើក្ហើយ លុះក្ធវើមរណោលក្ៅោន់  
សុគត្ិ ក៏រឹងរតឹ្ដត្ក្រត្កអរដ៏នរកដលង ។ 
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យម្កវគគ (១៩) 

ព្ហមុាបិ នេ េហិតំ ភាេមានោ ន តកកនោ 
នហាតិ ននោ បមនោតា នគានបាវ គានវា គណយំ 
បនរេំ ន ភាគវា សាមញេ្ាស នហាតិ ។ 
  ក្បើនរជន ក្ព្លព្កាយរបកបក្ោយរបក្យាជន៍ 
សូមាបីក្រចើន ដត្ជាអនករបម្រមនិក្ធវើាមព្កាយក្ ះ រដមង 
ជាអនកមនិម្នចំដណកាមញ្ញ្ លក្ ើយ ដចូអនករកាា 
ក្គ្ ោលរាបក់្គ្របគលឱ់ាយអនកដនរក្ហើយ (ជាអនកមិនបាន 
បរិក្ភាគនវូបញ្ចក្គ្រស) ដកូ្ចានាះឯង ។ 

យម្កវគគ (២០) 

អបាបមាប ិនេ េហតិំ ភាេមានោ ធមមេាស នហាត ិ
អនុធមមចារ ីោគញេ នទាេញេ បហាយ នមាហំ េមមបាប- 
ជានោ េុវមិុតតេិនោតា អនុបាទយិានោ ឥធ វា ហុរ ំ
វា េ ភាគវា សាមញេ្ាស នហាតិ ។ 
  ក្បើនរជន ក្ព្លព្កាយរបកបក្ោយរបក្យាជន៍ 
សូមាបីបនតិចបនតួច ដត្ជាអនករបរពឹត្តនូវធម៌សមគួរដល់ 
ធម ៌បានលះបង់រាគៈ ក្ទសៈ និងក្ម្ហៈ ជាអនកដឹងនវូធម៌ 
ដដលគួរកំណត្់ាមក្ហត្ុ ម្នចិត្តដក្ុត្អំពីក្សចកតី 
ក្ៅហមង មិនម្នក្សចកតីរបោន់ម្ំកនុងក្លាកក្នះ និង 
ក្លាកខាងមុខ នរជនក្ ះ រដមងជាអនកបានចំដណក 
ាមញ្ញ្ ល ។ 
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យមកវនគាគា  បឋនមា  នឋិេិនោ ។ 
ចបយ់មកវគគ រី ១ ។ 
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(២) អបបម្ាទវគគ 

3 
អបបម្ាទវគគ (១) 

អបាបមានទា អមតបំទំ បមានទា មេេញនោ បទ ំ
អបាបមោតា ន មីយនតិ នយ បមោតា យថា មោ ។ 
 ក្សចកតីមិនរបម្រ ជា្លូវននក្សចកតីមិនា្ាប់  
ក្សចកតីរបម្រជា្លូវននក្សចកតីា្ាប់ ជនទំងឡាយ 
ដដលមនិរបម្រក្ហើយក្ មាះថាមនិា្ាប់ ជនទងំឡាយ 
ដដលរបម្រក្ហើយ រុកដចូជាមនសុាេា្ាប់ក្ៅក្ហើយ។ 

អបបម្ាទវគគ (២) 

 ឯតំ វិនេេនោ ញោវា អបាបមាទមហិ បណឌិោ 
អបាបមានទ បនមាទនតិ អរយិាន ំនគាេនរ រោ ។ 

 ពួកបណឌតិ្បានរជាបនវូដំក្ណើរក្នះ ក្ោយដបលក 
គ្នា (ក្រើបឋតិ្ក្ៅ) កនងុក្សចកតមីនិរបម្រ រីករាយកនងុក្សចកតី 
មិនរបម្រ បណឌិត្ទំងក្ ះជាអនកក្រត្កអរកនុងធម៌ ជា 
ក្គ្ចរននអរយិបគុគលទំងឡាយ ។ 

អបបម្ាទវគគ (៣) 

នត ឈាយិនោ សាតតិ្ និេេំ ទឡ្ហបរកកមា 
ផុេនត ិធីោ និព្វាន ំនយាគនកខមំ អនុតតរំ ។ 
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 ម្នោរពិនតិ្ាយជារបរកត្ី ម្នពាាយាមជាប់ត្គ្នា 
ម្នក្សចកតីរបឹងដរបងម្ំមួនជានិចច ជាអនកម្នរបាជាញា 
ដត្ងប ះព្លន់វូរពះនពិ្វាន ជារីក្កាេមកាានតចាកក្យាគៈ 
ជាគុណជាត្ដ៏របក្សើរបំ្ តុ្ ។ 

អបបម្ាទវគគ (៤) 

ឧដ្ឋានវនោ េតីមនោ េេុិកមមេាស នេិមម- 
្រិនោ េញត្េាស េ ធមមជីវិនោ អបាបមតតេាស យនសា- 
ភិវឌាឍតិ ។ 
 យសដត្ងចក្រមើនកះុករ ដល់បគុគលអនកម្នក្សចកតី 
របងឹដរបង ម្នាមារត្ី ម្នោរងារាអាត្ (ឥត្ក្ទស) ជា 
អនកពិចារណារួចក្ហើយក្រើបក្ធវើ ជាអនកសរងួមរស់ក្ៅ 
ក្ោយធម៌ មនិម្នក្សចកតីរបម្រ ។ 

អបបម្ាទវគគ (៥) 

ឧដ្ឋានននបាបមានទន េញ្នមន ទនមន េ ទបី ំ
កយិោថ នមធាវ ីយ ំឱនោ ោភិករីតិ ។ 
 អនករបាជ្គបាបីាងក្ោះគឺអរហត្ត្ល ជាក្ោះ 
ដដលជំនន់គឺកិក្លសជន់ពនលិចមិនបាន ក្ោយក្សចកតី 
របឹងដរបង្ង ក្ោយក្សចកតីមិនរបម្រ្ង ក្ោយោរ 
សរងួមកនុងចត្បុាារិសរុធសិីល្ង ក្ោយោររូ មានឥន្ទនទយិ 
្ង ។ 
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អបបម្ាទវគគ (៦) 

បមាទមនយុញុជនត ិព្លា ទុនមមធិនោ ជោ អបាប- 
មាទញេ នមធាវ ីធនំ នេឋេវំ រកខតិ ។ 
 ពួកជនព្លអបាបឥត្របាជាញា ដត្ងរបកបក្រឿយៗ 
នូវក្សចកតីរបម្រ ចំដណកអនករបាជ្រដមងរកាារុកនូវ 
ក្សចកតមីិនរបម្រដូចររពាយយា ាងរបក្សើរ ។ 

អបបម្ាទវគគ (៧) 

មា បមាទមនុយុនញជថ មា ្មរតិេនថវំ 
អបាបមនោតា ហិ ឈាយនោតា បនបាោតិ វិបលុំ េុខំ ។ 
 អនកទំងឡាយ ចូរកុំរបកបក្រឿយៗនវូក្សចកតរីបម្រ 
ចូរកុំរបកបក្រឿយៗនូវក្សចកតីរីករាយ ក្រត្កអរកនុងោម 
ក្ ើយ ត្ាបិត្បគុគលអនកមនិរបម្រខសំក្ងកត្ពនិតិ្ាយ រដមង 
បានក្សចកតសីុខដ៏រលូាយ ។ 

អបបម្ាទវគគ (៨) 

បមាទ ំ អបាបមានទន យទា នទុត ិ បណឌនិោ 
ប្ញាបាសាទមារយុហ អនសាន្ នសាកិនឹ បជ ំបព្វត- 
នដ្ឋាវ ភុមមនឋេ ធីនោ ព្នល អនវកខតិ ។ 
 ោលណា បណឌិត្បក្ ទាបង់នូវក្សចកតី របម្រ 
ក្ោយក្សចកតីមិនរបម្រ ោលក្ណាះក្លាកនឹងក្ ើង 
ោន់របាារគឺបញ្ញា ជាបុគគលមិនក្ាក រដមងក្ ើញ 
ពួកសត្វដដលម្នក្ាក ធីរជនដត្ងក្ ើញពកួជនព្ល 
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ដចូបគុគលដដល រក្លើកពំលូភនំ ក្ហើយរកក្ កក្មើលពកួ 
ជនដដលសថិត្ក្ៅក្លើដ្នដីដូក្ចានាះឯង ។ 

អបបម្ាទវគគ (៩) 

អបាបមនោតា បមនតតេុ េុនតតេុ ព្ហុជាគនោ អ- 
ព្លេាសំវ េឃីនេាោ ហោិវា យាតិ េុនមធនសា ។ 
 បណឌិត្ម្នរបាជាញាក្ម្ះមតុ្ ោលពកួបគុគលកំពុង 
របម្រក្លាកមិនរបម្រ ោលពួកបុគគលកពំុងក្ដកលក ់
ក្លាកភាញាក់រឭកក្រចើន ក្លាករដមងលះបង់ក្ចាលនូវបគុគល 
ដបបក្ ះ ដូចក្សះក្លឿនដដលក្ៅក្ចាលនូវក្សះម្ន 
កម្្ាំងរនទ់បដូក្ចានាះឯង ។ 

អបបម្ាទវគគ (១០) 

 អបាបមានទន មឃវា នទវាន ំ នេឋេតំ គនោ 
អបាបមាទ ំបេេំនតិ បមានទា គរហិនោ េទា ។ 
 ម ម្ណព ដល់នវូភាពជាបគុគលរបក្សើរបំ្ តុ្ 
ជាងក្រវាទំងឡាយ ក្រព្ះដត្ក្សចកតីមនិរបម្រ អនក 
របាជទ្ំងឡាយ ដត្ងសរក្សើរនូវក្សចកតមីិនរបម្រ ត្មះ 
ត្ិះក្ដៀលនូវក្សចកតីរបម្រសពវៗោល ។ 

អបបម្ាទវគគ (១១) 

 អបាបមាទរនោ  ភិកខញ  បមានទ ភយទេាសិ  វា 
េន្ញាជនំ អណ ំ ថូល ំឌហំ អគគវី គេឆតិ ។ 
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 ភិកខុអនកក្រត្កអរកនុងក្សចកតីមិនរបម្រ ឬក្ ើញ 
ភយ័កនុងក្សចកតីរបម្រ ដត្ងដុត្ក្ចាលសំក្យាជនៈទំង 
ត្ូចទំងធំ ដូចក្ភលើងក្ ះ (រាលនូវកក្មទចទំងត្ូចទងំធ)ំ 
ដូក្ចានាះឯង ។ 

អបបម្ាទវគគ (១២) 

 អបាបមាទរនោ ភិកខញ បមានទ ភយទេាសិ វា 
អភនព្វា បរហិាោយ នពិ្វាននេាសវ េនតនិក ។ 
 ភិកខុអនកក្រត្កអរកនុងក្សចកតីមិនរបម្រ ឬក្ ើញ 
ភយ័កនុងក្សចកតីរបម្រ ជាអនកមនិគួរនឹងាបសនូាយចាក 
គុណធម៌ ក្ មាះថាសថតិ្ក្ៅកនុងរីជតិ្ននរពះនពិ្វាន ។ 

អបាបមាទវនគាគា ទុតិនយា និឋេិនោ ។ 
ចបអ់បាបម្រវគគរី ២ ។ 
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(៣) ចិតតវគគ 

3 
ចិតតវគគទី (១) 

 ផនរនំ េបល ំេិតត ំទរុកខ ំទនុេិវារយំ ឧជុ ំកនោត ិ
នមធាវ ីឧេុ្ នោវ នតជនំ ។ 
 អនករបាជ្ ដត្ងក្ធវើចិត្តដដលញាប់ញ័រក្ លងក្ឃ្្ាង 
រកាាបានក្ោយករម ហាមឃ្ត្ប់ានក្ោយលបំាក ឱាយជា 
ចិត្តរត្ងប់ាន ដូចអនកក្ធវើរពញួពត្់រពួញឱាយរត្ង់ ។ 

ចិតតវគគទី (២) 

 វារិនជាវ ថនល ខនិោតា ឱកនមាកតឧព្ភនោ បរ-ិ 
ផនរតិទ ំេិតត ំមារនធយាយ ំបហាតនវ  ។ 
 ចិត្តក្នះ ដដលបុគគលក្លើកក្ ើងចាកអាលយ័គោឺម 
គុណ៥ ក្បាះក្ៅកនុងវបិសាេ កមមោឋាន ក្ដើមាបលីះបង់នវូ 
វដតៈជារីក្ៅននម្រ រដមងញាប់ញ័រដចូរត្ីដដលក្គក្លើក 
ក្ ើង ចាករីក្ៅគឺរកឹក្បាះក្ៅក្លើក្គ្កដកូ្ចានាះឯង ។ 

ចិតតវគគទី (៣) 

 ទុនេិគគហេាស លហុនោ យតថ ្មនិបាតិនោ 
េិតតេាស ទមនថា សាធុ េតិត ំទនតំ េខុាវហំ។ 
 ោររូ មានចិត្ត  ដដលសងកត្់សងកិនបានក្ោយ 
លំបាកជាធមមជាត្រហ័ស ម្នរបរកត្ីធា្ាក់ចុះក្ៅាម 
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ក្សចកតី របាថានាកនុងអារមមណ៍ណាមួយ រដមងជាគុណ 
ញាតាំងរបក្យាជន៍ឱាយសក្រមច (ក្រព្ះថា) ចតិ្តដដលហវកឹហវឺន 
បានក្ហើយរដមង មំកនវូក្សចកតសីុខ ។ 

ចិតតវគគទី (៤) 

 េុទទុរេំ េនុិបណុំ យតថ ្មនិបាតិនំំ់ េិតត ំ 
រនកខថ នមធាវី េតិតំ គតុតំ េុខាវហំ ។ 
 អនកម្នរបាជាញា គួររកាាចតិ្តដដលក្ ើញក្ោយករម 
នរកក្ពក ដដលលអិត្ក្ពកណាស់ ម្នរបរកត្ីធា្ាក់ចះុក្ៅ 
ាមក្សចកតីរបាថានាកនុងអារមមណ៍ណាមយួ (ក្រព្ះថា) ចិត្ត 
ដដលក្គរកាាបានក្ហើយ រដមង មំកនវូក្សចកតសីុខ។ 

ចិតតវគគទី (៥) 

 ទូរង្គមំ ឯកេរំ អេរីរំ គុហាេយំ នយ េិតតំ 
េញ្នមេាសនតិ នមាកខនតិ មារព្នធោ ។ 
 អនកទំងឡាយណា នឹងសរងួមចិត្តដដលក្ៅឆងាយ 
ជាចិត្តរាច់ក្ៅដត្ឯង មិនម្នសរីរៈ ម្នគូហាគឺម- 
ហាភតូ្របូ ៤ ជារអីារសយ័ក្ៅ អនកទំងក្ ះឯងរដមងរចួ 
ចាកចំណងននម្រ។ 

ចិតតវគគទី (៦) 

 អនវឋេិតេតិតេាស េទធមម ំ អវិជាននោ បរិបលវ- 
បាបសាទេាស ប្ញា ន បរបិូរតិ ។ 
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 របាជាញា រដមងមិនបរិបូណ៌ដល់បុគគលដដលម្ន 
ចិត្តមនិខាជាប់ខជនួ មនិដឹងចាាសន់ូវរពះសរធមម ម្នក្សចកតី 
រជះថា្ាអដណ្ត្ក្ៅ។ 

ចិតតវគគទី (៧) 

 អនវេាសញតេតិតេាស អនោវាហតនេតនសា បញុ-្ 
បាបបាបហីនេាស នតថិ ជាគរនោ ភយំ ។ 
 ភ័យរដមងមិនម្នដល់បុគគល អនកម្នចិត្តមិន 
ររឹកក្ោយរាគៈ ម្នចតិ្តដដលក្ទសខាទាំងខទប់មនិបាន 
ម្នបុណាយនងិបាបលះក្ចាលក្ហើយ  ភាញាក់រលកឹជានិចច។ 

ចិតតវគគទី (៨) 

 កុមភូបមំ ្យមិមំ វិទិោវា នគរូបមំ េិតតមិទំ 
ឋនបោវា នយានធថ មារំ ប្ញាវុនធន ជតិញេ រនកខ អន-ិ 
នវេនោ េយិា ។ 
 បុគគលគបាបីដឹងចាាស់នូវោយក្នះថា ដូចជាឆនាំង 
គបាបីបិរនូវចិត្តក្នះឱាយដូចជាបិរទវារនគរ គបាបីចាាំងនូវ 
ម្រក្ោយអាវុធគឺបញ្ញា គបាបីរកាារុកនូវធម៌ដដលខលួន 
 នះក្ហើយ  មិនគបាបីជាអនកដំអក់ក្ៅ (កនុងធម៌ក្ ះ) ក្ ើយ។ 

ចិតតវគគទី (៩) 

 អេិរំ វតយំ ្នយា បថវឹ អធិនេេាសតិ ឆុនទាធា 
អនបតវិ្ ញានោ និរតថំវ កលងិ្គរំ ។ 
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 ឱហន៎ មនិយូរប ុ មានក្រក្ត្ើ ោយក្នះម្នវិញ្ញាណ 
ក្ៅរបាស ក្គយកក្ៅក្ចាល្តុ្ក្ហើយ មុខជានឹងក្ដក 
សតកូសតឹងក្លើដ្នដី ដចូជាអងកត្ឧ់សរករបក្យាជន៍គ្មាន។  

ចិតតវគគទី (១០) 

 ទិនសា ទិេំ យនតំ កយិោ នវរី វា បន នវរិន ំ
មិចាឆាបណហិតិំ េតិតំ បាបិនយា នំ តនោ កនរ ។ 
 ក្ចាររកក្ កក្ ើញក្ចារ្ ងគ្នា ឬក៏បុគគលម្នក្ពៀរ 
រកក្ កក្ ើញបគុគលម្នក្ពៀរ្ងគ្នា គបាបីក្ធវើនវូក្សចកត ី
វ ិសណាមយួដលគ់្នា ចិត្តដដលបុគគលាងំរកុខសុក្ហើយ 
រដមងក្ធវើបុគគលក្ ះ ឱាយអារកក់នរកដលង ជាងក្សចកតី 
វិ សក្ ះក្ៅក្រៀត្។  

ចិតតវគគទី (១១) 

ន តំ មាោ បិោ កយិោ អនញ្ វាបេិ ញាត្ 
េមាមាបណហិិតំ េិតតំ នេយាយនសា នំ តនោ កនរ ។ 
 ម្ាបាិ មនិគបាបីក្ធវើក្ហត្ុក្ ះបាន ឬជនទំង- 
ឡាយដនរជាញាត្ិ មនិគបាបកី្ធវើនូវក្ហត្ុក្ ះបាន ចំដណក 
ខាងចិត្តដដលបុគគលាំងរុករត្ូវក្ហើយ រដមងក្ធវើបុគគល 
ក្ ះឱាយរបក្សើរជាងក្ហត្ុក្ ះបាន។ 

េិតតវនគាគា  តតិនយា  និឋេិនោ ។ 
ចប់ ចិត្តវគគ រ ី៣ ។ 
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(៤) បុបផវគគ  

3 
បុបផវគគទី (១) 

ន្ ឥមំ បឋវ ឹ វិនជេាសតិ យមនលាកញេ ឥម ំ
េនទវក ំ ន្ ធមមបទំ េុនទេតិំ កេុនលា បបុផមិវ 
បនេេាសត ិ។ 
 អនកណានឹងដឹងចាាស់នូវដ្នដី គឺអត្តភាពក្នះ 
និងយមក្លាកគឺអបាយភមូ៤ិ និងមនុសាេក្លាកក្នះ រពម 
ទំងក្រវក្លាកបាន អនកណានឹងក្រជើសក្រសីនវូចំដណក 
ននធម៌ ដដលរពះត្ថាគត្សដមែងរបនពក្ហើយ ដចូម្លា- 
ោរដដល ្ាសនវ ក្រជើសក្រសីនូវផ្កាដូក្ចានាះឯង។ 

បុបផវគគទី (២) 

 នេន្ខា បឋវឹ វិនជេាសតិ យមនលាកញេ ឥមំ 
េនទវកំ នេន្ខា ធមមបទំ េុនទេិតំ កុេនលា បុបផ- 
មិវ បនេេាសតិ ។ 
 រពះក្សកខបុគគល នឹងដឹងចាាសន់ូវដ្នដីគអឺត្តភាព 
ក្នះនិងយមក្លាកគអឺបាយភូមិ៤ និងមនសុាេក្លាកក្នះ 
រពមទំងក្រវក្លាកបាន រពះក្សកខបគុគលនឹងក្រជើសក្រីស 
នវូចំដណកននធម៌ ដដលរពះត្ថាគត្សដមតងរបនពក្ហើយ 
ដូចម្លាោរដដល ្ាសនវក្រជើសក្រសីនវូផ្កាដូក្ចានាះ។  
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បុបផវគគទី (៣) 

 នផណូបមំ ្យមិមំ វិទិោវា មរីេិធមមំ អភិ- 
េមពញធានោ នឆោវាន មារេាស បបុបផ្និ អទេាសនំ 
មេេញោជេាស គនេឆ ។ 
 ភិកខោុលដឹងចាាស់នវូោយក្នះថា ដចូជាដុំពពុះ 
រឹក ដឹងចាាសន់ូវោយក្នះថាម្នសភាពដចូក្រពញនងៃ 
គបាបោីត្់នវូផ្កាជារបធានននម្រគឺវដតៈ៣ ក្ៅោនា់ថាន 
ជារីមនិក្ ើញននមចចុរាជ។ 

បុបផវគគទី (៤) 

 បុបាផាន ិនហវ បេិននត ំព្ាោេតតមនេំ នរំ េតុត ំ
គាមំ មនហានោវ មេេញ អាទាយ គេឆតិ ។ 
 មចចុគឺក្សចកតីា្ាប់ ដត្ងក្កៀរយកក្ៅនូវនរជន 
អនកម្នចតិ្តជាបជ់ំព្កក់នងុអារមមណ៍ក្្ាេង  ៗកំពុងក្រជើស 
ក្រីសនវូផ្កាគោឺមគណុ៥នុះ៎ឯង ដូចរកឹជនំនធ់ំដដលកួច 
យកអនករសកុកំពុងក្ដកលក់ក្ៅដូក្ចានាះឯង។ 

បុបផវគគទី (៥) 

 បុបាផានិ នហវ បេិននតំ ព្ាោេតតមនេំ នរំ អ- 
តិតតំនយវ ្នមេុ អនតន្ កុរុនត វេំ ។ 
 អនកក្ធវើរីបំ្ តុ្គមឺរណៈ ដត្ងរកុងសត្វដដលម្ន 
ចិត្តជាបជ់ពំ្ក់កនុងអារមមណ៍ក្្ាេងៗ កំពុងក្រជើសក្រសីនូវ 
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ផ្កាគោឺមគណុ៥  មនិដ អត្ អនក់នុងោមទំងឡាយនុះ៎ឯង 
ឱាយក្ៅកនុងអណំាចរបសខ់លនួ។  

បុបផវគគទី (៦) 

 យថាបិ ភមនោ បុបផំ វណណគនធំ អនហឋយំ 
បនលតិ រេមាទាយ ឯវំ គានម មុនី េនរ ។ 
 ភមរជាត្ិ មិនក្ធវើផ្កាក្ ើដដលម្នពណ៌និងកលិន 
ឱាយវ ិសក្រ ក្រកបយកដត្រសក្ហើរក្ៅយា ាងណាមិញ អនក 
របាជគ្បាបីរាច់ក្ៅកនុងរសកុកយ៏ា ាងក្ ះឯង។ 

បុបផវគគទី (៧) 

 ន បនរេំ វិនលាមានិ ន បនរេំ កោកតំ អ- 
តតនោ វ អនវនកខយាយ កោនិ អកោនិ េ ។ 
 ព្កាយចាក់ក្ោត្ទំងឡាយរបស់ជនដនរ បុគគល 
មិនគួរក្ធវើរកុកនុងចតិ្តក្រ កចិចដដលក្ធវើក្ហើយនិងមនិទន់ 
ក្ធវើក្ហើយរបសជ់នដនរ (ដដលមនិដមនជាមុខោររបសខ់លនួ) 
បុគគលមនិគួរពិនតិ្ាយក្មើលក្រ បុគគលគួរពនិិត្ាយពចិារណា 
ដត្កចិចោរទងំឡាយដដលក្ធវើក្ហើយ និងមនិទន់ក្ធវើក្ហើយ 
របសខ់លនួដត្មាា ាង។ 

បុបផវគគទី (៨) 

 យថាបិ រុេិរំ បុបផំ វណណវនតំ អគនធកំ ឯវំ េុ- 
ភាេិោ វាចា អផលា នហាតិ អកុព្វនោ ។ 
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 ផ្កាក្ ើម្នររង់រទយលអ ម្នពណ៌(លអ)ដត្គ្មាន 
កលិន (រកអូប) (រដមងមិនរកអូបដល់អនកដដលររររង់) ដូច 
ក្មតចមញិ វាចាជាសុភាសតិ្រដមងគ្មាន្លដល់អនកដដល 
មិនក្ធវើាមដកូ្ចានាះ ។   

បុបផវគគទី (៩) 

 យថាប ិ រុេិរ ំបុបផំ វណណវនតំ េគនធកំ ឯវ ំេុ- 
ភាេិោ វាចា េផលា នហាតិ េុកុព្វនោ ។ 
 ផ្កាក្ ើដដលម្នររង់រទយលអ ម្នពណ៌ម្ន 
កលិន (រដមងរកអូបដល់អនកដដលររររង់)ដចូក្មតចមញិ វាចា 
ជាសភុាសតិ្ រដមងម្ន្លដលអ់នកដដលក្ធវើាមក្ោយ 
ក្គ្រពដូក្ចានាះឯង។ 

បុបផវគគទី (១០) 

 យថាប ិ បបុផោេមិាហា កយោិ មាលាគុនឡ្ ព្ហូ 
ឯវំ ជានតន មនេេន កតតព្វំ កុេលំ ព្ហុំ ។ 
 ម្លាោរក្ចះក្ធវើសំណ ំននករមងផ្កា អំពីគំនរនន 
ផ្កា (ក្្ាេងៗគ្នា) ឱាយក្រចើនបានយា ាងណាមញិ កសុលដដល 
សត្វក្កើត្មកក្ហើយ គួរក្ធវើឱាយក្រចើនយា ាងក្ ះ។ 

បុបផវគគទី (១១) 

 ន បុបផគនោធា បឋិវាតនមតិ ន េនរនំ តគរ- 
មលលិ្  វា េតញេ គនោធា បឋវិាតនមតិ េព្វា ទសិា  
េបាបញរិនសា បវាយតិ ។ 
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 កលនិផ្កាក្ ើ្ាាយក្ៅរចាសខាយលម់និបាន កលិនខលមឹ 
ចនទនក៍ត ីកលិនខលមឹរកានាកតី កលនិផ្កាមលះិរតួ្កតីក៏្ ាាយក្ៅរចាស 
ខាយលម់និបាន ចំដណកកលនិរបសស់បាបុរសទំងឡាយ រដមង 
្ាាយក្ៅរចាសខាយល់បាន ក្រព្ះសបាបុរសរដមង្ាាយ 
ក្ៅបានរគបរ់ិស។ 

បុបផវគគទី (១២) 

 េនរនំ តគរំ វាបិ ឧបាបលំ អថ វេាសិកី ឯនត- 
េំ គនធជាោនំ េីលគនោធា អនុតតនោ ។ 
 កលិនននសលីជាគុណជាត្របក្សើរបំ្ តុ្ ជាងគនធ- 
ជាត្ទំងក្នះគឺ ខលមឹចនទន៍ ខលមឹរកានា ផ្កាឧបាបល ផ្កាមលះិលា។ 

បុបផវគគទី (១៣) 

 អបាបមនោតា អយ ំគនោធា យាវាយ ំតគរេនរន ីនយា 
េ េីលវតំ គនោធា វាតិ នទនវេុ ឧតតនមា ។ 
 កលិនរកានានិងកលិនចនទនណ៍ា កលនិក្នះរកអបូម្ន 
របម្ណត្ិចក្រ ចំដណកកលិនននបុគគលម្នសីលទំង_ 
ឡាយណា កលិនក្ ះក្រើបរកអូបក្លើសលប់ ្ាាយក្ៅ 
កនុងក្រវក្លាកនិងមនសុាេក្លាកបាន។ 

បុបផវគគទី (១៤) 

 នតេំ េមាបនេេលីាន ំអបាបមាទវិហារិនំ េមម- 
ទ្ញា វិមុោតានំ មានោ មគគំ ន វិនរតិ ។ 
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 ម្រាធិរាជ (រុកជាខំដសវងរក) ក៏មិនជួបនូវ្ លូវរបស់ 
ក្លាកអនកម្នសីលបរិបណ៌ូ អនកក្ៅក្ោយក្សចកតមីិន 
របម្រ អនករចួរស ះ(ចាកធមជ៌ាក្រគឿងក្ៅហមង) ក្រព្ះ 
ដឹងចាាសា់មក្ហត្ុ។ 

បុបផវគគទី (១៥) 

 យថា េង្ការធានេមឹ ឧជាឈិតេមឹ មហាបនថ ប- 
ទុមំ តតថ ជានយថ េុេិគនធំ មនោរមំ ។ 
 ផ្កា កូរកុជាក្កើត្កនុងគនំរសរំាម ដដលក្គចាក់ 
ក្ចាលដកាបរ្លវូធំក្ ះកគ៏ងម់្នកលនិរកអបូ ជារីរកីរាយ 
ននចតិ្តបានដចូក្មតចមញិ។  

បុបផវគគទី (១៦) 

 ឯវំ េង្ការភូនតេុ អនធភូនត បុថុជជនន អតិ- 
នោេតិ ប្ញាយ េមាមាេមពញទធសាវន្ ។ 
 បណាដាជនដដលដូចជាគំនរសំរាម ាវ័ករបស់ 
រពះសម្មាសមពរុធ រដមងរុងក្រឿងកនលង្តុ្បងុុជជនទំងឡាយ 
ដដលលៃតិ្លៃង់ក្ោយរបាជាញា(របសខ់លួន)ដូក្ចានាះឯង ។ 

បុបផវនគាគា េតុនោថា និឋេិនោ ។ 
ចបប់ុបផវគគ រី ៤ ។ 
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(៥) ពាលវគគ  

3 
ពាលវគគ (១) 

ទីោ ជាគរនោ រតតិ ទីឃំ េនតេាស នយាជនំ 
ទីនោ ព្លានំ េំសានោ េទធមមំ អវិជានតំ ។ 
 រារត្ីដវងចំក្ព្ះដត្អនកភាញាក់រឭក (អនកក្ដកមិន 
លក់) ក្យាជន៍ដវងចំក្ព្ះដត្អនកក្នឿយហត្់ សងាារវដត 
ដវងចំក្ព្ះដត្បុគគលព្លមនិដឹងចាាស់នវូរពះសរធមម។ 

ពាលវគគ (២) 

េរនញេ ោធិគនេឆយាយ នេយាយំ េទិេមតតនោ 
ឯកេរិយំ ទឡ្ហំ កយិោ នតថិ ព្នល េហាយោ ។ 
 បុគគលោលសវះដសវងរកនូវកលាាណមិត្ត ក្បើមិន 
បានមតិ្តដ៏របក្សើរជាងខលនួ ឬមិត្តដដលក្សមើនឹងខលនួក្រ គបាប ី
របរពឹត្តក្ៅដត្ម្នាក់ឯងឱាយខាជាប់ខជនួវញិ ក្រព្ះថា សហាយ- 
ាគុណ មនិម្នកនុងបគុគលព្លក្ ើយ។ 

ពាលវគគ (៣) 

បុោតា មតថ ិធនមតថ ិឥត ិព្នលា វិហញ្ត ិអោតា 
ហិ អតតនោ នតថិ កុនោ បុោតា កុនោ ធនំ ។ 
 បុគគលព្ល ដត្ងរពួយលំបាកក្ោយក្សចកតីសម្គាល ់
ថា កនូទំងឡាយរបសអ់ញម្ន ររពាយរបស់អញម្ន 
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ាមដដលពតិ្ សូមាបខីលួនរបសខ់លនួកម៏ិនម្ន ចំណង់ក្បើ 
កូនទំងឡាយនឹងរាប់ថាម្នអំពីណាបាន ររពាយនឹង 
រាបថ់ាម្នអពំីណាបាន។  

ពាលវគគ (៤) 

 នយា ព្នលា មញ្តី ព្លាយំ បណឌិនោ វាបិ 
នតន នសា ព្នលា េ បណឌិតមានី េ នវ ព្នលាតិ 
វុេេតិ ។ 
 អនកណាជាមនសុាេព្ល ក្ហើយដឹងនូវភាពននខលួន 
ថាជាព្ល អនកក្ ះនឹងក្ៅជាបណឌតិ្បានខលះ ក្ោយ 
ក្ហត្ុដដលដងឹខលួនថាជាព្លក្ ះ មាា ាងក្រៀត្អនកណា 
ជាមនុសាេព្លម្នក្សចកតីរបោន់ថា ខលួនជាបណឌិត្ 
អនកក្ ះក្ មាះថាជាមនសុាេព្លក្ោយពតិ្។  

ពាលវគគ (៥) 

 យាវជីវមាបិ នេ ព្នលា បណឌិតំ បយិរុបាេតិ 
ន នសា ធមមំ វិជាោតិ ទព្វី េូបរេំ យថា ។ 
 មនសុាេព្លក្បើចលូក្ៅអងគយុជិត្អនករបាជ ្សូមាប ី
អស់មួយជីវិត្ ក៏ឥត្ម្នដឹងរសធម៌អវីឱាយចាាស់លាស់ 
ក្ ើយ ដចូដវកដដលមិនដងឹរសសមល។ 

ពាលវគគ (៦) 

 មុហតុតមប ិនេ វិញ្ ូបណឌិត ំបយិរបុាេត ិខិបាប ំ
ធមមំ វិជាោតិ ជិវាហា េូបរេំ យថា ។ 
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 វិញ្ញជូនក្បើចលូក្ៅអងគុយជតិ្អនករបាជ្ សមូាបីដត្មួយ 
រំក្ពច រដមងយល់រសធម៌ក្ោយឆប់រហស័ ដចូអណាដាត្ 
ដឹងនវូរសសមល។ 

ពាលវគគ (៧) 

 េរនតិ ព្លា ទុនមមធា អមនិតតននវ អតតោ កនោោតា 
បាបកំ កមមំ យំ នហាតិ កឋុកបផលំ ។ 
 ពួកជនព្លមិនម្នរបាជាញា ម្នខលនួដចូជាសរត្វូ 
ដត្ងក្ធវើកមមលាមក ដដលជាអំក្ពើម្ន្លក្ៅតារកហាយ។ 

ពាលវគគ (៨) 

 ន តំ កមមំ កតំ សាធុ យំ កោវា អនុតបាបតិ 
យេាស អេាសញមុនខា នោទំ វិបាកំ បឋិនេវតិ ។ 
 បុគគលក្ធវើកមមណាក្ហើយ រដមងក្ៅតារកហាយឬម្ន 
មុខរបឡាក់ក្ោយរឹកដភនក ដរសកយំររួល្លននកមម 
ណា កមមដដលក្គក្ធវើក្ហើយក្ ះ ក្ មាះថាជាកមមមនិលអ 
ក្ ើយ។ 

ពាលវគគ (៩) 

 តញេ កមមំ កតំ សាធុ យំ កោវា ោនុតបាបតិ 
យេាស បតីនោ េុមនោ វិបាកំ បឋិនេវតិ ។ 
 បុគគលក្ធវើកមមណាក្ហើយ រដមងមនិក្ៅតារកហាយឬ 
ដល់នវូក្សចកតីក្ពញចិត្ត ម្នចតិ្តលអ ររលួ្លននកមម 
ណា កមមដដលក្គក្ធវើក្ហើយក្ ះឯងក្ មាះថាជាកមមលអ។ 
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ពាលវគគ (១០) 

 មធុវា មញ្តី ព្នលា យាវ បាបំ ន បេេតិ 
យទា េ បេេតី បាបំ អថ (ព្នលា) ទុកខំ និគេឆតិ ។ 
 បាបមនិទនឱ់ាយ្ លរត្មឹណា ជនព្លដត្ងសម្គាល ់
នូវបាបក្ ះថាដូចរឹក មុ ំ លុះដត្ោលណាបាបឱាយ្ ល 
ជនព្លក្រើបរបរះនូវក្សចកតីរកុខកនុងោលក្ណាះ។ 

ពាលវគគ (១១) 

 មានេ មានេ កេុនគគន ព្នលា ភុនញជថ នភាជន ំ
ន នសា េង្ខាតធមាមានំ កលលំ អគាឃតិ នសាឡ្េឹ។ 
 ជនព្ល រុកជាបរិក្ភាគក្ភាជនក្ោយចុងសាបូវ 
រាល់ៗ ដខ ជនព្លក្ ះកម៏និដលម់យួចណិំត្ ននចំដណក 
រី១៦ៗក្លើករបសប់ុគគលទងំឡាយ ដដលម្នធមប៌ាន 
ដឹងឬបានពចិារណាក្ហើយក្ ើយ។ 

ពាលវគគ (១២) 

 ន ហិ បាបំ កតំ កមមំ េជជញខីរំវ មុេេតិ ឌហនតំ 
ព្លមននវតិ ភសាមាេឆនោនាវ បាវន្ ។ 
 កមមលាមកដដលជនព្លក្ធវើក្ហើយ មនិទន់ឱាយ្ ល 
ក្ ះក៏ម្ន ដចូរកឹក្ោះរសស់ដដលមិនទន់ដរបោ្ាយ(កនងុ 
មួយរំក្ពច)ដូក្ចានាះ បាបកមមក្ ះាមដុត្បគុគលព្ល ដចូ 
រក្ងើកក្ភលើង ដដលបរិបាំងរកុក្ោយក្្ះដូក្ចានាះ។ 
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ពាលវគគ (១៣) 

 យាវនទវ អនោថាយ ញតតំ ព្លេាស ជាយតិ 
ហនតិ ព្លេាស េុកកំេំ មុទធំ អេាស វិបាតយំ ។ 
 ោរក្ចះដឹងក្កើត្ក្ ើងដល់បុគគលព្ល រគ្ន់ដត្ 
ក្ដើមាបីក្សចកតីវ ិសប ុក្ណា្ាះ រដមងញាតាំងបញ្ញាឱាយធា្ាកច់ុះ 
បំ្លចិបផំ្្ាញចំដណកធមស៌ គកឺសុលរបសប់ុគគលព្ល 
ក្ ះ។ 

ពាលវគគ (១៤) 

 អេនតំ ភាវមិនេឆយាយ បុនរ្ខារញេ ភិកខញេ ុអាវា- 
នេេ េ ឥេាសរិយំ បូជា បរកុនលេុ េ ។ 
 ភិកខុព្លរដមងរបាថានា នូវក្សចកតីសរក្សើរដដល 
មិនម្ន(កនុងខលួន)្ង នូវោរក្ធវើកនុងខាងមុខគជឺារបមុខ 
កនុងពួកភកិខុ្ង នូវភាពជាឥសាេរៈកនុងអាវាសទំងឡាយ 
្ង នូវោរបូជាទំងឡាយ កនុងរត្កូលននជនទំងឡាយ 
ដនរ្ង។ 

ពាលវគគ (១៥) 

 មនមវ កត មញ្នតញ គិហិបាបព្វជិោ ឧនភា 
មនមវ អតិវសា អេាសញ កិចាចាកិនេេេុ កិេមិេិ ឥតិ 
ព្លេាស េង្កនបាោ ឥេាោ មានោ េ វឌាឍតិ ។ 
 ភិកខពុ្ល ដត្ងម្នក្សចកតរីត្ិះរិះថា រគហសថនិង 
បពវជិត្ទំង២ពួក ចូរសម្គាល់នូវកិចចដដលមនុសាេដនរ 
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ក្ធវើក្ហើយថាជាកិចចរបស់អញវិញ អំណាចដ៏នរកដលង 
របស់អញ ចូរម្នកនុងកិចចត្ូចធំណាៗមួយ (ោលក្បើ 
យា ាងក្នះ) ឫសាានិងម្នះរដមងចក្រមើន។  

ពាលវគគ (១៦) 

 អ្ញា ហិ លាភូបនិសា អ្ញា និព្វានគាមិនី 
ឯវនមតំ អភិ្ញាយ ភិកខញ ព្ុទធេាស សាវន្ េ្ការំ 
ោភិនននរយាយ វិនវកមនុព្ព្ូហនយ ។ 
 បដិបទអារសយ័នវូលាភក្្ាេង បដបិទជាដំក្ណើរ 
ក្ៅោន់រពះនពិ្វានក្្ាេង ភិកខជុាាវ័ករបស់រពះពុរធ ដឹង 
ចាាសន់ូវក្ហត្ុនុះ៎យា ាងក្នះក្ហើយ មនិគរួក្រត្កអរចំក្ព្ះ 
សោការៈក្ ើយ គបាបីញាតាំងវិក្វកឱាយចក្រមើនក្ោយលំោប់។ 

ព្លវនគាគា បញេនមា និឋេិនោ ។ 
ចប់ ព្លវគគ រី ៥ ។ 
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(៦) បណ្ឌិតវគគ  

3 
បណ្ឌិតវគគ (១) 

 និធនីំវ បវោតារ ំយ ំបនេាស វជជទេាសនិំ និគគយហ- 
វាទឹ នមធាវឹ ោទិេំ បណឌតិំ ភនជ ោទេិ ំភជមានេាស 
នេនយាោ នហាតិ ន បាបិនយា ។ 
 បុគគលគួរក្ ើញនូវអនករបាជ្ណា ដដលជាអនក 
ក្ព្លសងកត្ស់ងកិន ចងអុលរបាប់ក្ទសថាដូចជាបុគគលអនក 
របាបក់ំណប់ររពាយឱាយដូក្ចានាះ គួរគប់អនករបាជ្ដបបក្ ះ 
(ក្រព្ះថា)ោលបុគគលគបអ់នករបាជ្ដបបក្ ះក្ហើយ រដមង 
ម្នក្សចកតគី្ប់របក្សើរ ឥត្ម្នក្ទសដ៏លាមកក្ ើយ។ 

បណ្ឌិតវគគ (២) 

 ឱវនទយាោនសុានេយាយ អេព្ភា េ និវារនយ 
េតំ ហិ នសា បិនយា នហាត ិអេតំ នហាតិ អបាបិនយា ។ 
 បណឌិត្គួររូ មានក្របៀនរបក្ៅ គួរហាមឃ្ត្់នូវ 
ជនទំងឡាយចាកអំក្ពើអសបាបុរស បណឌិត្ក្ ះរដមង 
ជារីរសលាញរ់បស់សបាបុរសដត្មាា ាង មិនជារីរសឡាញ់ 
ននអសបាបុរសក្ ើយ។ 
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បណ្ឌិតវគគ (៣) 

 ន ភនជ បាបនក មិនតត ន ភនជ បុរិសាធនម ភ- 
នជថ មិនតត កលាោនណ ភនជថ បុរេិុតតនម ។ 
 បុគគលមនិគួរគបម់ិត្តអារកក់ មនិគួរគបប់ុរសក្ថាក 
ទប គួរគប់ដត្មតិ្តដដលលអ គួរគប់ដត្បុរសជានខ់ពស់។ 

បណ្ឌិតវគក (៤) 

ធមមបាបីតិ េុខំ នេតិ វិបាបេននេន នេតសា 
អរិយបាបនវទនិត ធនមម េទា រមតិ បណឌិនោ ។ 
 បណឌិត្ ដដលម្នក្សចកតីដ អត្កនុងធម៌ ម្នចិត្ត 
រជះថា្ាក្ហើយរដមងក្ដកជាសុខ រដមងក្រត្កអរកនុងធម៌ 
ដដលរពះអរិយៈរបោសរកុក្ហើយរគប់ក្ពល។ 

បណ្ឌិតវគគ (៥) 

 ឧទកញហិ នយនតិ ននតតិ្  ឧេុ្ោ នមយនត ិ
នតជនំ  ទារុំ  នមយនតិ  តេឆ្ អោតានំ  ទមយនតិ  
បណឌោិ។ 
 ធមមាអនកបងហូររឹកដត្ងបងហូររឹកក្ៅ អនកក្ធវើរពញួ 
ដត្ងពត្់រពួញ (ឱាយរត្ង់) អនកចាំងក្ ើដត្ងចាំងក្ ើ ឯ 
បណឌិត្ទំងឡាយ ដត្ងរ ូមានខលនួ (ដូក្ចានាះដដរ)។ 
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បណ្ឌិតវគគ (៦) 

 នេនលា យថា ឯកឃនោ វានតន ន េមីរតិ 
ឯវ ំនិោទាបេសំាេ ុន េមមញិជនតិ បណឌិោ ។ 
 ភនំងមាន់មិនរកំ្ភើបក្រព្ះខាយល់ដូចក្មតចមញិ បណឌិត្ 
ទំងឡាយ ក៏មិនរំក្ភើបក្រព្ះព្កាយត្ិះក្ដៀល និងព្កាយ 
សរក្សើរ (ជាក្ដើម) ដូក្ចានាះឯង។ 

បណ្ឌិតវគក(៧) 

 យថាបិ រហនទា គមភីនោ វិបាបេនោនា អោវិនលា 
ឯវំ ធមាមានិ េុោវាន វបិាបេីទនតិ បណឌោិ ។ 
 អនលង់រឹកដដលក្រៅ រដមងថា្ាមិនលអក់យា ាងណា 
បណឌិត្ទំងឡាយ ក្បើបានាតាប់ធម៌ក្រស ក្ហើយរដមង 
រជះថា្ាសប៊ស់នួយា ាងក្ ះ។  

បណ្ឌិតវគគ (៨) 

 េព្វតថ នវ េបាបញរិសា វជនតិ ន ្ម្មា លប- 
យនតិ េនោតា េុនខន ផុដ្ឋា អថ វា ទុនខន ន ឧចាចាវេ ំ
បណឌោិ ទេាសយនតិ ។ 
 ពកួសបាបុរសដត្ងលះ ( នទរាគៈ) កនុងធម៌ទំងពងួ 
ពកួក្លាកអនកសៃបរ់ដមងមនិរដអរអវូ ក្រព្ះក្សចកតីរបាថានា 
កនុងោម ពកួបណឌតិ្ក្បើក្សចកតសីុខឬរុកខព្ល់រត្វូក្ហើយ 
រដមងមិនសដមតងអាោរៈក្ ើងចះុក្ ើយ។ 
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បណ្ឌិតវគគ (៩) 

 ន អតតនហត ុ ន បរេាស នហតុ ន បុតតមិនេឆ ន 
ធនំ  ន រឋេំ ន ឥនេឆយាយ អធនមមន េមិទធមិតតនោ េ 
េលីវា បញវ្ា ធមមិន្ េិយា ។ 
 បណឌិត្មិនគួរក្ធវើអារកក់ក្រព្ះក្ហត្ុននខលួន មិន 
គួរក្ធវើអារកក់ក្រព្ះក្ហត្ុននអនកដនរ មិនគួររបាថានាកូន 
មិនគួររបាថានាររពាយ មិនគួររបាថានារដឋ មនិគួររបាថានាសរិធិ 
ក្ដើមាបីខលួន ក្ោយក្ហត្ុមិនដមនជាធម៌ក្ ើយ ក្លាកគួរ 
ជាអនកម្នសលី ម្នរបាជាញារបកបក្ោយធម៌។ 

បណ្ឌិតវគគ (១០) 

 អបាប្ នត មនុនេាសេុ នយ ជោ បារគាមិនោ 
អថាយំ ឥតោ បជា តីរនមវានុធាវត ិ។ 
 បណាដាមនុសាេទំងឡាយ ពួកជនណាដដល លង 
ដល់ក្រត្ើយគឺរពះនិព្វាន ពួកជនក្ ះម្នរបម្ណត្ិច 
ចំដណកពកួសត្វក្រៅក្នះ រដមងសទុះក្ៅោន់ក្រត្ើយ (គឺ 
សោកាយរដិឋិ)។ 

បណ្ឌិតវគគ (១១) 

 នយ េ នខា េមមទ្ខានត ធនមម ធមាមានវុតតិនោ 
នត ជោ បារនមេាសនតិ មេេញនធយាយំ េទុតុតរំ ។ 
 ជនទំងឡាយណា របរពឹត្តាមធមក៌នុងធម៌ ដដល 
រពះត្ថាគត្ររង់សដមតងរកុក្ហើយក្ោយរបនព ជនទំង 
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ក្ ះ នឹង លងនូវលំក្ៅននមចចុ ដដលមិនងាយ លងបាន 
ក្ហើយដលន់ូវរពះនពិ្វាន។ 

បណ្ឌិតវគគ (១២) 

 កណហ ំធមមំ វបិាបហាយ េកុកំ ភានវថ បណឌិនោ 
ឱ្ អនោកមាគមម វិនវនក យតថ ទរូមំ ។ 
 បណឌិត្ គួរលះបង់ធម៌ក្្មាក្ចញ ញាតាំងធម៌សឱាយ 
ចក្រមើនក្ ើង (ក្ោយវិធ)ី ក្ចញចាកអាលយ័គោឺមគណុ 
ក្ហើយ មក្ៅរករពះនិព្វាន ជាធមមជាត្មិនម្នអាលយ័។ 

បណ្ឌិតវគក (១៣) 

 តព្ោភិរតិមិនេឆយាយ ហិោវា ្នម អកិញេនោ 
បរិនយាទនបយាយ អោតានំ េិតតនកលនេហ ិបណឌិនោ។ 
 គបាបីលះបងោ់មទំងឡាយក្ចញ ជាអនកមនិម្ន 
កងវល់ របាថានានូវក្សចកតីក្រត្កអរកនុងវិក្វក ដដលពួកសត្វ 
ក្រត្កអរបានក្ោយរកក្ ះ បណឌិត្គួរញាតាំងខលួន ឱាយ្ ូរ 
្ងច់ាកក្រគឿងក្ៅហមងចតិ្ត។ 

បណ្ឌិតវគគ (១៤) 

 នយេំ េនមាពាធិយនង្គេ ុ េមាមា េតិតំ េុភាវិត ំ
អាទានបាបឋនិិេាសនគគ អនបុាទាយ នយ រោ ខីោេវា  
ជុតមិនោតា នត នលានក បរិនពិ្វញោ ។ 
 ចិត្ត ដដលបណឌិត្ទំងឡាយណាបានអប់រំលអក្ហើយ 
កនុងអងគននធម ៌ជាក្រគឿងរាសដ់ឹងទំងឡាយ ឬបណឌិត្ 
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ទំងឡាយណាមនិរបោន់ម្ំ ក្រត្កអរដត្កនុងោរលះនវូ 
ក្សចកតីរបោន់ម្ំ បណឌតិ្ទំងឡាយក្ ះៗរដមងជាអនក 
អស់អាសវៈ ម្នក្សចកតីរងុក្រឿងបរិនិព្វានកនុងក្លាក។  

បណឌតិវនគាគា  ឆនដ្ឋា  នឋិេិនោ ។ 
ចប់ បណឌតិ្វគគ រី ៦ ។ 
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(៧) អរហនតវគគ  

3 
អរហនតវគគ (១) 

 គតទធិនោ វិនសាកេាស វិបាបមុតតេាស េព្វធិ េព្វ- 
គនថបាបហីនេាស បរិឡានហា ន វិជជតិ ។ 
 ក្សចកតីក្ៅតារកហាយ រដមងមនិម្នដល់ក្លាក អនក 
ម្ន្លូវឆងាយក្ដើរដល់ក្ហើយ មិនម្នក្សចកតីក្ាក រួច 
រស ះចាកធម៌ទំងពួង (ម្នខនធជាក្ដើម) ម្នកិក្លស 
ជាក្រគឿងចាកក់្រសះទំងពួងលះបង់ក្ហើយ។ 

អរហនតវគគ (២) 

 ឧយាយញញជនតិ េតមីនោតា ន និនកនត រមនតិ នត ហ-ំ 
សាវ បលលល ំហិោវា ឱកនមាកំ ជហនតិ នត ។ 
 រពះខណីារសពទំងឡាយម្នាមារត្ី រដមងខវល់ 
ខាវាយ រដមងក្រត្កអរកនុងរីក្ៅអារស័យ ក្លាកលះបង់ 
ក្ចាលរស ះនូវអាល័យទំងអស់ ដូចហងាេលះបង់ភក់ 
ក្ហើរក្ៅដូក្ចានាះ។ 

អរហនតវគគ (៣) 

 នយេំ េនេេិេនយា នតថិ នយ បរិ្ ញាតនភាជោ 
េុញ្នោ អនិមិនោតា េ វិនមាន្ខា នយេ នគាេនោ 
អា្នេវ េកោុតានំ គតិ នតេំ ទុរនេយា ។ 
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 ពួកជនណាមិនម្នក្សចកតីសនាេំ ពួកជនណា 
កំណត្់ដឹងក្ភាជនក្ហើយ ជនណាម្នសុញ្ញត្វិក្ម្កខ 
អនមិតិ្តវិក្ម្កខ និងអបាបណិហតិ្វិក្ម្កខជាក្គ្ចរ គត្ិគឺ 
ដំក្ណើររបសព់កួជនក្ ះៗក្គករមដឹងបាន ដចូដំក្ណើរ 
ននពកួសត្វា្ាបឰដអ៏ាោសដូក្ចានាះ។ 

អរហនតវគគ (៤) 

 យេាោេវា បរិកខោី អាហានរ េ អនេិាសិនោ 
េុញ្នោ អនិមិនោតា េ វនិមាន្ខា យេាស នគាេនោ អា- 
្នេវ េកោុតានំ បទនតេាស ទរុនេយំ ។ 
 ជនណាអសអ់ាសវៈក្ហើយ ទំងមិនអារសយ័(ត្ណាហា 
និងរដិឋ)ិកនុងអាហារ ជនណាម្នសញុ្ញត្វិក្ម្កខ អនិមតិ្ត- 
វិក្ម្កខ និងអបាបណិហិត្វិក្ម្កខជាក្គ្ចរ ដំក្ណើររបស់ 
ជនក្ ះក្គករមដឹងបាន ដូចដំក្ណើរននពួកសត្វា្ាបឰ 
ដអ៏ាោសដូក្ចានាះ។ 

អរហនតវគគ (៥) 

 យេាសិន្ទនរិយានិ េមថង្គោនិ អេាោ យថា 
សារថិោ េទុោតា បហីនមានេាស អោេវេាស នទវាបិ 
តេាស បិហយនតិ ោទិនោ ។ 
 ឥន្ទនទយិទំងឡាយរបសអ់នកណា ដលន់វូោរសៃប ់
រម្ងាប់ ដចូក្សះដដល យារងហីវឹកហវឺនរាបក្ហើយ សូមាប ី
ក្រវានិងមនសុាេទងំឡាយក៏រសលាញ់អនកក្ ះឯង ដដល 
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ម្នម្នះលះបង់ក្ហើយមនិម្នអាសវៈ ជាបុគគលម្ន 
ចិត្តនឹងធឹងមនិញាបញ់័រ។ 

អរហនតវគគ (៦) 

 បថវេីនមា នោ វិរុជាឈត ិឥនរខលីបូនមា ោទិ 
េុព្វនោ រហនទាវ អនបតកទរនមា េសំាោ ន ភវនតិ 
ោទិនោ ។ 
 ភិកខមុ្នចតិ្តដចូដ្នដី មនិក្រោធ ម្នវត្តលអ ម្ន 
ចិត្តនឹងធឹងដចូសសរក្គ្ល ម្នចិត្តថា្ាដូចអនលង់របាស 
ចាកភក ់សងាារទំងឡាយរបសភ់ិកខុដបបក្ ះ រដមងមិន 
ម្ន។ 

អរហនតវគគ (៧) 

 េនត ំតេាស មនំ នហាតិ េោតា វាចា េ កមម េ 
េមមទ្ញា វមិុតតេាស ឧបេនតេាស ោទនិោ ។ 
 ចិត្តសៃប ់វាចាសៃប ់និងោយកមមសៃប ់ រដមងម្ន 
ដល់ក្លាកដដលដឹងក្ោយរបនព ្ុត្រស ះ(ចាករាគ្- 
រិកកិក្លស) ជាអនកសៃប់រម្ងាបដ់ូក្ចានាះ។ 

អរហនតវគគ (៨) 

 អេាសនទាធា អកតញ្ូ េ េនធិនេឆនទា េ នយា ននោ 
ហោវ្នសា វោតានសា េ នវ ឧតតមនបារិនសា ។ 
 នរជនណាមនិក្ជឿអនកដនរ្ង ាគាល់រពះនពិ្វាន 
្ង ោត្់នូវក្រគឿងត្គឺវដតៈ្ង ម្នឱោសកម្ចាត្់បង់ 
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ក្ហើយ្ង ម្នក្សចកតីរបាថានាខាជាក់ក្ចាលក្ហើយ្ង នរជន 
ក្ ះជាឧត្តមបុរស។ 

អរហនតវគគ (៩) 

 គានម វា យទិ វារនញ ្ននិនេ វា យទិ វា ថនល 
យតថ អរហនោតា វិហរនតិ តំ ភមូិោមនណយាយកំ ។ 
 រពះអរហនតទងំឡាយក្ៅកនងុរីណា ក្ទះជារសកុ 
កតី នរពកតី រទីបកតី ររីួលកតី រីក្ ះឯងជាភូមគិួរក្រត្កអរ។ 

អរហនតវគគ (១០) 

 រមណីយានិ អរ្ញានិ យតថ ន រមតី ជនោ វតី- 
ោគា រនមេាសនតិ ន នត ្មគនវេនិោ ។ 
 ជន (អនកដសវងរកោម) រដមងមិនក្រត្កអរកនុងនរព 
ដដលគួររីករាយក្រ រពះខីណារសពដដលម្នរាគៈក្ៅ 
របាសក្ហើយ ក្រើបក្រត្កអរកនុងនរពក្ ះ ក្រព្ះក្លាកជា 
អនកមនិដសវងរកោម។   

អរហនតវនគាគា េតតនមា នឋិេិនោ ។ 
ចបអ់រហនតវគគរី ៧ 
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(៨) សហសសវគគ 

3 
សហសសវគគ (១) 

 េហេាសមប ិ នេ វាចា អនតថបទេញហិោ ឯក ំ
អតថបទំ នេនយាោ យំ េោុវា ឧបេមមតិ ។ 
 ក្បើវាចាសមូាប១ីព្នម់្ ាត្់ ជាវាចារបកបក្ោយបរ 
ឥត្របក្យាជន៍ វាចាក្ ះពុំរបក្សើរក្ ើយ អនកណាាតាប់ 
បរម្នរបក្យាជនណ៍ាក្ហើយ រដមងសៃប់រម្ងាបប់ាន បរ 
ម្នរបក្យាជន៍ក្ ះ សូមាបីដត្១បរក៏ក្ មាះថារបក្សើរជាង។ 

សហសសវគគ (២) 

  េហេាសមប ិ នេ គាថា អនតថបទេញហិោ ឯក ំ
គាថាបទំ នេនយាោ យំ េុោវា ឧបេមមតិ ។ 
 ក្បើគ្ថាសូមាប១ីព្ន់ ជាគ្ថារបកបក្ោយបរឥត្ 
របក្យាជន៍ គ្ថាក្ ះពុំរបក្សើរក្ ើយ អនកណាាតាបប់រ 
ននគ្ថាណាក្ហើយ រដមងសៃប់រម្ងាប់បាន បរននគ្ថា 
ក្ ះ សូមាបីដត្១បរក៏ក្ មាះថារបក្សើរជាង។ 

សហសសវគគ (៣) 

 នយា េ គាថា េត ំភានេ អនតថបទេញហោិ 
ឯក ំធមមបទ ំនេនយាោ យំ េុោវា ឧបេមមតិ ។ 
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 អនកណាគបាបីក្ព្លគ្ថា ១០០ ជាគ្ថារបកប 
ក្ោយបរឥត្របក្យាជន៍ គ្ថាដដលអនកក្ ះក្ព្លក្ហើយ 
ក្ ះពុំរបក្សើរក្ ើយ អនកណាាតាប់បរននធម៌ក្ហើយ រដមង 
ាងាប់រម្ងាបប់ាន បរននធម៌ក្ ះសូមាបីដត្មយួបរ ក៏ក្ មាះ 
ថារបក្សើរជាង។ 

សហសសវគគ (៤) 

 នយា េហេាស ំេហនេាសន េង្គានម មានុនេ 
ជិនន ឯកញេ នជយាយមោតាន ំេ នវ េង្គាមជតុតនមា។ 
 អនកណាគបាបី នះ ពកួមនសុាេកនុងសន្ទងាគាមអស់មយួ 
ព្ន់ៗដងគមឺយួលានចំដណក អនកណា នះខលនួឯងម្នាក់ 
ឯងបាន អនកក្ ះក្ មាះថាជាមនុសាេខពង់ខពស់ជាងអនក 
ដដល នះកនុងសន្ទងាគាមក្ ះ។ 

សហសសវគគ (៥) 

 អោតា ហនវ ជិតំ នេនយាោ យា ចាយំ ឥតោ 
បជា អតតទនតេាស នបាេេាស និេេំ េញត្ចារិនោ ។ 
 ខលួនឯងដដល នះក្ហើយរបក្សើរជាង ចំដណកពួក 
សត្វក្រៅពីក្នះ ដដលក្គ នះក្ហើយមនិរបក្សើរក្ ើយ ោល 
ក្បើបុរសម្នខលួនរូ មានក្ហើយ ជាអនករបរពឹត្តសរងួមជា 
និចច។ 
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សហសសវគគ (៦) 

 ននវ នទនវា ន គនធនព្វា ន មានោ េហ ព្ព្ហមញ- 
ោ ជតិំ អបជិតំ កយោិ តថារបូេាស ជនតញនោ ។ 
 ក្រវា គនធពវ ម្រ រពមទងំរពហម មនិគបាបីក្ធវើនវូ 
ជំនះរបស់សត្វម្នសភាពដូក្ចានាះ ឱាយរត្ ប់ចាញ់វិញ 
បានក្ ើយ។  

សហសសវគគ (៧) 

មានេ មានេ េហនេាសន នយា យនជថ េត ំ
េមំ ឯកញេ ភាវិតោតានំ មុហតុតមបិ បជូនយ សានយវ 
បូជោ នេនយាោ យនញេ វេាសេត ំហតុំ ។ 
 អនកណាបូជា (ក្លាកិយមហាជន) ក្ោយររពាយ 
មួយព្ន់រាលដ់ខៗអស់១០០ឆនាំគត្់ ចំដណកអនកណាគបាបី 
បូជាចំក្ព្ះបគុគលដដលម្នខលួនអប់រំក្ហើយ ដត្មួយ ក់ 
សូមាបីដត្មយួរកំ្ពច ោរបជូាក្ ះឯងរបក្សើរជាង ោរបជូា 
របស់អនកដដលបជូាអស់១០០ឆនាំក្ ះ ោរបូជាអស១់០០ 
ឆនាំមនិរបក្សើរក្ ើយ។  

សហសសវគគ (៨) 

 នយា េ វេាសេតំ ជនតញ អគគ ឹបរិេនរ វនន ឯកញេ 
ភាវិតោតាន ំមុហតុតមបិ បជូនយ សានយវ បូជោ នេ- 
នយាោ យនញេ វេាសេត ំហុតំ ។ 
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 ជនណា បក្រមើក្ភលើងកនុងនរពអស់១០០ឆនាំ ចំដណក 
អនកណាបជូាក្លាក ដដលម្នខលនួអប់រកំ្ហើយដត្១ ក់ 
សូមាបមីួយរំក្ពច ោរបជូាក្ ះឯង របក្សើរជាងោរបជូា 
របសជ់នក្ ះ ោរបជូាអស១់០០ឆនាំមនិរបក្សើរក្ ើយ។ 

សហសសវគគ (៩) 

 យង្កិញេ ិយិឋេ ំវ ហុត ំវ នលានក េំវេឆរ ំយ- 
នជថ បុញ្នបន្ខា េព្វបំ ិតំ ន េតុភាគនមត ិអភិវា- 
ទោ ឧជគុនតេ ុនេនយាោ ។ 
 បុគគលអនករបាថានាបុណាយ គបាបីបជូាក្រគឿងសោការបជូា 
ធំត្ូចណាមួយ កនុងក្លាកអស់១ឆនាំ ោរបូជាទំងអស់ 
ក្ ះឯង រដមងមិនដល់នូវចំដណករី៤ននោរអភិវារន៍ 
ចំក្ព្ះក្លាកទំងឡាយដដលរបរពតឹ្តរត្ង់ក្ហើយ របក្សើរ 
ជាង។ 

សហសសវគគ (១០) 

 អភិវាទនេលីេិាស និេេ ំវុឌាាបចាយិនោ េោតា- 
នោ ធមាមា វឌាឍនត ិអាយ ុវនោណា េុខ ំព្ល ំ។ 
 ធម៌៤របោរ គឺ អាយុ១ វណណៈ១ សុខៈ១ ពលៈ១ 
រដមងចក្រមើនដល់អនកដដលម្នក្សចកតីឱនោយ ថាវាយ 
បងគំជារបរកត្ី ម្នក្សចកតីក្ោត្ដរកងដល់បុគគលដដល 
ចក្រមើនជាងខលនួអសោ់លជានិចច។ 
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សហសសវគគ (១១) 

 នយា េ វេាសេតំ ជីនវ ទុេាសីនលា អេមាហិនោ 
ឯ្ហ ំជីវតិ ំនេនយាោ េលីវនតេាស ឈាយិនោ ។ 
 បុគគលណារស់ក្ៅ១០០ឆនាំ ជាមនុសាេររុសតសីល 
ម្នចតិ្តមិនបានត្មកល់ខាជាប់ ោររស់ក្ៅដត្មួយនងៃរបស់ 
ក្លាកដដលម្នសីល ម្នោរពិនតិ្ាយពចិារណាជារបរកត្ី 
របក្សើរជាង។ 

សហសសវគគ (១២) 

 នយា េ វេាសេត ំជីនវ ទុបាបន្ញា អេមាហិនោ 
ឯ្ហ ំជីវតិ ំនេនយាោ បញ្វនតេាស ឈាយិនោ។ 
 បុគគលរស់ក្ៅ១០០ឆនាំ ជាមនុសាេមិនម្នរបាជាញា 
ម្នចតិ្តមិនបានត្មកល់ខាជាប់ ោររស់ក្ៅដត្មួយនងៃរបស់ 
ក្លាកដដលម្នរបាជាញា ម្នោរពិនតិ្ាយពចិារណាជារបរកត្ ី
របក្សើរជាង។ 

សហសសវគគ (១៣) 

 នយា េ វេាសេត ំជីនវ កុេនីោ ហីនវរីិនយា 
ឯ្ហ ំជីវតិ ំនេនយាោ វីរិយ ំអារភនោ ទឡ្ហំ។ 
 បុគគលណារស់ក្ៅ១០០ឆនាំ ជាមនុសាេម្នចិត្ត 
ងុលងបក់នុងអកសុលវតិ្កកៈ ម្នពាាយាមក្ថាកងយ ោរ 
រស់ក្ៅសូមាបីដត្មួយនងៃរបស់ក្លាក ដដលរបារពធក្សចកតី 
ពាាយាមម្ំាមំួនរបក្សើរជាង។ 
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សហសសវគគ (១៤) 

 នយា េ វេាសេតំ ជនីវ អបេាស ំ ឧទយព្វយំ 
ឯ្ហ ំជីវតិ ំនេនយាោ បេាសនោ ឧទយព្វយំ ។ 
 បុគគលណារស់ក្ៅ១០០ឆនាំ ក្ ើញោរក្កើត្ក្ ើង 
និងោរវិ សក្ៅ ោររស់ក្ៅសមូាបីដត្មយួនងៃរបស់ក្លាក 
ដដលក្ ើញោរក្កើត្ក្ ើង នងិោរវិ សក្ៅរបក្សើរជាង។  

សហសសវគគ (១៥) 

 នយា េ វេាសេត ំ ជីនវ អបេាសំ អមតំ បទ ំ
ឯ្ហ ំជីវតិ ំនេនយាោ បេាសនោ អមត ំបទំ ។ 
 បុគគលណារស់ក្ៅ១០០ឆនា ំមិនក្ ើញ្លវូរពះនពិ្វាន 
ោររស់ក្ៅសមូាបីដត្មួយនងៃ របស់ក្លាកអនកក្ ើញ្លូវរពះ 
នពិ្វានរបក្សើរជាង។ 

សហសសវគគ (១៦) 

 នយា េ វេាសេត ំជីនវ អបេាសំ ធមមមុតតម ំឯ-
្ហ ំជីវិត ំនេនយាោ បេាសនោ ធមមមុតតមំ ។ 
 បុគគលណារស់ក្ៅ១០០ឆនា ំមិនក្ ើញធមដ៌៏ខពងខ់ពស ់
ោររស់ក្ៅសមូាបីដត្មួយនងៃ របស់ក្លាកអនកក្ ើញធមដ៌៏ 
ខពង់ខពស់របក្សើរជាង។ 

េហេាសវនគាគា អឋេនមា និឋេិនោ ។ 
ចប់ សហសាេវគគ រី ៨ ។ 
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(៩) រាបវគគ  

3 
រាបវគគ (១) 

 អភតិថនរថ កលាោនណ បាបា េិតតំ នវិារនយ ទនធ ំ
ហ ិករនោ បញុ្ ំបាបេមឹ រមតី មនោ ។ 
 បុគគល គួររបញាប់របញាល់ក្ធវើអំក្ពើលអ គួរឃ្ត្់ 
ចិត្តចាកបាប ក្រព្ះថាោលក្បើបុគគលក្ធវើបុណាយយតឺ្យូរ 
ចិត្តរដមងក្រត្កអរកនុងបាប។ 

រាបវគគ (២) 

 បាបនញេ បុរិនសា កយោិ ន នំ កយិោ បុនបាបញនំ 
ន តមហិ ឆនរំ កយិោថ ទុន្ខា បាបេាស ឧេេនយា ។ 
 ក្បើបុរសក្ធវើបាប កុំក្ធវើបាបក្ ះក្រឿយៗក្ ើយ កុំ 
គបាបីក្ធវើក្សចកតីក្ពញចិត្តកនុងបាបក្ ះ (ក្រព្ះថា) ោរ 
សនាេំបាបដត្ង ំក្សចកតីរកុខមកឱាយ។ 

រាបវគគ (៣) 

 បុញ្នញេ បុរនិសា កយោិ កយិោនថនំ បុនបាបញន ំ
តមហិ ឆនរំ កយិោថ េនុខា បុញេ្ាស ឧេេនយា ។ 
 ក្បើបុរសក្ធវើបណុាយគួរក្ធវើបណុាយក្ ះឱាយក្រឿយៗ គួរ 
ក្ធវើក្សចកតីក្ពញចតិ្តកនុងបណុាយក្ ះ (ក្រព្ះថា) ោរសនាេំ 
បុណាយដត្ង កំ្សចកតសីុខមកឱាយ ។ 
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រាបវគគ (៤) 

 បានបាប ិ បេាសត ី ភព្ទំ យាវ បាប ំ ន បេេត ិ
យទា េ បេេតី បាបំ អថ (បានបា) បាបានិ បេាសតិ ។ 
 បាបមនិទនឱ់ាយ្ លរត្មឹណា មនសុាេបាបក៏ក្ៅដត្ 
ក្ ើញក្សចកតីចក្រមើនរត្ឹមក្ណាះ លុះោលណាបាបឱាយ 
្ល មនសុាេបាបក្រើបក្ ើញបាបកនុងោលក្ ះ ។ 

រាបវគគ (៥) 

 ភនព្ទាបិ បេាសតី បាបំ យាវ ភព្ទំ ន បេេត ិ
យទា េ បេេតី ភព្ទំ អថ (ភនព្ទា) ភព្ទានិ បេាសតិ ។ 
 អំក្ពើលអ មិនទនឱ់ាយ្ លរត្ឹមណា មនសុាេលអក្ៅ 
ក្ ើញដត្បាបរត្ឹមក្ណាះ លុះោលណាអំក្ពើលអឱាយ្ ល 
មនសុាេលអក្រើបក្ ើញលអកនងុោលក្ ះ។ 

រាបវគគ (៦) 

 មាវមនញ្ថ បាបេាស ន មនតំ អាគមេិាសតិ ឧទ- 
ព្ិនរញនិបានតន ឧទកុនមាភាបិ បូរតិ អាបរូតិ ព្នលា បា-
បេាស នថាក ំនថាកបំិ អាេនិំ ។ 
 បុគគលមិនគួរក្មើលងាយបាបថា ម្នរបម្ណត្ិច 
នឹងមនិឱាយ្ លដូក្ចនះក្ ើយ ក្របៀបដូចកអមរឹករដមងក្ពញ 
បានក្ោយដំណក់រឹក ដដលធា្ាក់ចុះយា ាងណា បគុគល 
ព្ល ោលសនាេំបាបសូមាបីបនតិចមតងៗ គង់ក្ពញបាន 
ក្ោយបាបយា ាងក្ ះដដរ។ 
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រាបវគគ (៧) 

 មាវមនញ្ថ បុញេ្ាស ន មតតំ អាគមេិាសតិ ឧទ- 
ព្ិនរញនិបានតន ឧទកុនមាភាបិ បូរត ិអាបរូតិ ធីនោ បញុ-្ 
េាស នថាកំ នថាកំប ិអាេនិំ ។ 
 បុគគលមិនគួរក្មើលងាយបុណាយថា ម្នរបម្ណ 
ត្ិច នឹងមនិឱាយ្ លដូក្ចនះក្ ើយ ក្របៀបដូចកអមរកឹរដមង 
ក្ពញបានក្ោយដំណក់រឹក ដដលធា្ាក់ចុះយា ាងណា 
អនកម្នរបាជាញា ោលសនាេំបុណាយបនតិចមតងៗ គង់ក្ពញ 
បានក្ោយបណុាយយា ាងក្ ះ។ 

រាបវគគ (៨) 

 វាណិនជាវ ភយ ំមគគំ អបាបេនោថា មហទធនោ 
វិេំ ជីវតិុ្ នមាវ បាបានិ បរិវជជនយ ។ 
 បុគគលគួរក្ចៀសវាងបាបទងំឡាយ ឱាយដចូព្ណិជ 
ដដលម្នររពាយក្រចើនដត្ម្នគ្នាត្ចិ ក្ចៀសវាង្លវូគួរខា្ាច 
ឬដូចជាបុរសរបាថានារស់ក្ៅ ក្ចៀសវាងថានាំពិសដូក្ចានាះ 
ដដរ ។ 

រាបវគគ (៩) 

 បាណមិហិ នេ វនោ ោេាស ហនរយាយ បាណោិ 
វិេំ ោព្វណំ វេិមននវតិ នតថិ បាបំ អកពុ្វនោ ។ 
 ក្បើដំក្ៅមិនម្នកនុងបាត្នដក្រ បុគគលគបាបី ំ 
យកថានាំពសិក្ោយបាត្នដ ថានាពំិសដត្ងមនិរជាបចលូក្ៅ 
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ោន់បាត្នដដដលគ្មានដំក្ៅយា ាងណា បាបរដមងមិន 
ម្នដល់បគុគលអនកមិនក្ធវើយា ាងក្ ះដដរ ។ 

រាបវគគ (១០) 

 នយា អបាបទឋុេេាស នរេាស ទុេាសត ិេទុធេាស នបា- 
េេាស អនង្គណេាស តនមវ ព្លំ បនេេតិ បាបំ េខុុនមា 
រនជា បឋវិាតំវ ខិនោតា ។ 
 បុគគលណា របរសូតចំក្ព្ះអនកមនិរបរសូតត្ប ជា 
សត្វាអាត្ មិនម្នកិក្លសដូចជារីរួល បាបរដមង  
រត្ ប់មករកបុគគលព្លក្ ះវិញ ដូចធូលីលអិត្ដដល 
បុគគលបាចាចក្ៅោន់រីរចាសខាយល់ ។ 

រាបវគគ (១១) 

 គព្ភនមនក ឧបាបជជនតិ និរយំ បាបកមមនិោ េគគ ំ 
េុគតិនោ យនតិ បរិនពិ្វនតិ អោេវា ។ 
 ជនពកួខលះក្កើត្កនុងគភម៌នសុាេ ពកួអនកម្នអំក្ពើ 
អារកក់ដត្ងក្ៅោន់នរក ពួកអនកម្នគត្ិលអដត្ងក្ៅ 
ោនឋ់ានសួគ ៌ពកួអនកមនិម្នអាសវៈដត្ងបរនិពិ្វាន  ។ 

រាបវគគ (១២) 

 ន អនតលនិកខ ន េមទុរមនជាឈ ន បព្វោនំ វវិរ ំ
បវីេំ ន វិជជតី នសា ជគតិបាបនទនសា យព្តឋេិនោ 
មុនេេយាយ បាបកមាមា ។ 
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 បុគគលអនកក្ធវើបាបកមមក្ហើយ ក្ទះបីចូលក្ៅពធដ៏ 
អាោសកនុងកណាដាលសមុររ ោនច់ក្ ្ាះភនទំំងឡាយ ក៏ 
មិនគបាបីរួចចាកបាបកមម ក្រព្ះរបក្រសក្លើដ្នដីដដល 
បុគគលឋិត្ក្ៅក្ហើយ គបាបីរចួចាកបាបកមមបានក្ ះ មិន 
ដដលម្នក្ ើយ ។ 

រាបវគគ (១៣) 

 ន អនតលនិកខ ន េមទុរមនជាឈ ន បព្វោនំ វវិរ ំ
បវិេាស ន វិជជតី នសា ជគតិបាបនទនសា យព្តឋេិតំ 
នបាបេនហយាយ មេេញ ។ 
 បុគគលក្ៅពឋដអ៏ាោស កនងុកណាដាលសមុររ ោន់ 
ចក្ ្ាះននភនំទំងឡាយ ក៏មិនរួចចាកក្សចកតីា្ាប់បាន 
ក្រព្ះរបក្រសក្លើដ្នដីដដលបុគគលឋតិ្ក្ៅក្ហើយ ក្សចកតី 
ា្ាប់រគបសងកត្់មនិបានក្ ះមិនដដលម្នក្ ើយ ។ 

បាបវនគាគា នវនមា និឋេិនោ  ។ 
ចប់ បាបវគគ រី ៩ ។ 
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(១០) ទណ្ឌវគគ  

3 

ទណ្ឌវគគ (១) 

 េនព្វ តេនត ិទណឌេាស េនព្វ ភាយនតិ មេេញនោ 
អោតាន ំឧបម ំកោវា ន ហននយាយ ន ោតនយ ។ 
 សត្វទំងឡាយរគប់របាណ ដត្ងត្កស់លុត្នឹងអាជាញា 
សត្វទំងឡាយ ដត្ងខា្ាចចំក្ព្ះក្សចកតីា្ាប់រគប់ៗរូប 
បុគគលគួរក្ធវើខលនួឱាយជាឧបម្ ក្ហើយមិនគួររបហារក្ោយ 
ខលួនឯង មនិគរួក្របើក្គឱាយរបហារក្ ើយ ។ 

ទណ្ឌវគគ (២) 

 េនព្វ តេនត ិ ទណឌេាស េនព្វេ ំ ជីវតិំ បយិ ំ
អោតានំ ឧបម ំកោវា ន ហននយាយ ន ោតនយ ។ 

 សត្វទំងឡាយរគប់របាណ ដត្ងត្ក់សលុត្នឹងអាជាញា 
(ក្រព្ះថា) ជវីិត្ជារីរសលាញ់របសស់ត្វទំងពួង បគុគល 
គួរក្ធវើខលួនឱាយជាឧបម្ក្ហើយ មិនគួររបហារក្ោយខលួន 
ឯង មិនគួរក្របើក្គឱាយរបហារក្ ើយ ។ 

ទណ្ឌវគគ (៣) 

 េុខ្មានិ ភូោនិ នយា ទនណឌន វហិឹេតិ 
អតតនោ េខុនមសានោ នបេេ នសា ន លភនត េុខ។ំ 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 78 
 

 ជនណាដសវងរកក្សចកតីសុខក្ដើមាបីខលួន ដត្ក្បៀត្ 
ក្បៀនសត្វទំងឡាយ ដដលរបាថានាក្សចកតីសុខក្ោយ 
អាជាញា ជនក្ ះលះក្លាកក្នះក្ៅក្ហើយ នឹងមិនបាន 
ក្សចកតសីុខក្ ើយ ។ 

ទណ្ឌវគគ (៤) 

 េុខ្មានិ ភូោន ិ នយា ទនណឌន ន ហេឹត ិ
អតតនោ េខុនមសានោ នបេេ នសា លភនត េខុំ ។ 
 ជនណា ដសវងរកក្សចកតីសុខក្ដើមាបីខលួន ដត្មិន 
ក្បៀត្ក្បៀត្សត្វទំងឡាយ អនកដដលរបាថានាក្សចកតសីខុ 
ក្ោយអាជាញា ជនក្ ះលះក្លាកក្នះក្ៅក្ហើយ រដមងបាន 
ក្សចកតសីុខ ។ 

ទណ្ឌវគគ (៥) 

 មានវាេ ផរេុំ កញេ ិវុោតា បឋិវនទយាយញ តំ ទុ្ ខា 
ហិ សារមភកថា បឋិទោឌា ផុនេយាយញ តំ ។ 
 អនកកុនំយិាយព្កាយអារកក់ នឹងអនកណាមយួក្ ើយ 
ជនទំងឡាយដដលអនកសតីថាឱាយក្ហើយ ក្គគបាបីសតីថាត្ប 
មកអនកវញិ ក្រព្ះថាោរក្ព្លព្កាយរបណាំងរបដជង ជា 
ក្ហត្ ុឱំាយក្កើត្រុកខ ោរត្ស៊ូទំងឡាយគបាបីប ះព្លន់ូវ 
អនក ។  
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ទណ្ឌវគគ (៦) 

 េនេ នននរេិ អោតានំ កនំសា ឧបហនោ យថា 
ឯេ បនោតាេ ិនិព្វានំ សារនមាភា នត ន វជិជតិ ។ 
 ក្បើអនកក្ធវើខលួនមិនឱាយញាប់ញ័រ ដូចរគ្ងំដដលក្ចៀរ 
ម្ត្់ក្ចញក្ហើយ (រដមងមិនលាន់ឮសូរ) ដូក្ចានាះ អនកនុះ៎ 
ជាបគុគលដលន់ូវរពះនិព្វាន ោររបណាំងរបដជងមនិម្ន 
ដល់អនក ។ 

ទណ្ឌវគគ (៧) 

 យថា ទនណឌន នគាបានលា គានវា បានជត ិ
នគាេរំ ឯវំ ជោ េ មេេញ េ អាយុ ំបានជនតិ បាណនិ ំ។ 
 គងាវាលក្គ្រដមងក្កៀងក្គ្ក្ៅោន់រីក្គ្ចរ ក្ោយ 
អាជាញាដូចក្មតចមិញ ជរានងិមចចុដត្ងក្កៀងអាយុរបសស់ត្វ 
ទំងឡាយដូក្ចានាះឯង ។ 

ទណ្ឌវគគ (៨) 

 អថ បាបានិ កមាមានិ ករំ ព្នលា ន ព្ុជាឈតិ 
នេហិ កនមមហិ ទុនមមនធា អគគិទនឌាាវ តបាបត ិ។ 
 បុគគលមិនម្នរបាជាញា ោលក្ធវើអំក្ពើអារកក់រដមង 
មិនភាញាក់ខលួន លុះោលជាខាងក្រោយក្រើបក្ៅតារកហាយ 
ក្ោយារកមមរបស់ខលនួដចូរត្វូក្ភលើងក្ ះ ។ 
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ទណ្ឌវគគ (៩) (១០) (១១) (១២) 

 នយា ទនណឌន អទនណឌេុ អបាបទុនឋេេុ ទេុាសត ិ
ទេនេមញ្តរំ ឋានំ ខិបាបនមវ និគេឆតិ ។   
 នវទនំ ផរេុំ ជាន ឹេររីេាស វ នភទនំ គរុក ំ
វាប ិអាព្ធ ំេិតតនកខបំ វ បាបុនណ ។  
 ោជនោ វា ឧបេគគំ អព្ភ្ ខានំ វ ទារុណំ បរិកខយ ំ
វ ញាតីន ំនភាគានំ វ បភង្គញណ ំ។ 
 អថវេាស អគាោនិ អគគិ ឌហតិ បាវន្ ្យ-
េាស នភទា ទបុាបន្ញា និរយំ នសា ឧបបជជតិ ។ 
 បុគគលណា របរូសតក្ោយអាជាញាចំក្ព្ះបុគគលទំង- 
ឡាយ ដដលមិនម្នអាជាញាមិនរបរូសត បុគគលទំងក្ ះ 
រដមងដល់នវូក្ហត្ុននក្សចកតីរកុខណាមយួ កនុងក្ហត្១ុ០ 
យា ាងក្ោយទន់ហន់ គឺគបាបីដល់នូវក្វរ ដ៏អារកក់១ 
ក្សចកតវីិ សររពាយ១ ដបកធា្ាយសរីរៈ១ អាព្ធជារមៃន ់
១ រក កចិត្ត ( កួត្)១ រឹបជាន់អំពីក្សតច១ ក្ព្លព្កាយ 
បងាកាចដ់អ៏ារកក់១ អស់ពកួញាត្ិរលីង១ ពុក្យុក្ភាគ 
សមាបត្តទិំងឡាយ១ ទំងក្ភលើងនឹងក្ ះបផំ្្ាញ នវូ្ទះរបស់ 
បុគគលក្ ះ១ បុគគលមិនម្នរបាជាញាក្ ះ លះុដបកធា្ាយ 
រាងោយរដមងក្ៅក្កើត្កនុងនរក ។ 
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ទណ្ឌវគគ (១៣) 

 ន នគគេរយិា ន ជដ្ ន បង្កា ោោេ្ 
តណឌលិសាយិ្ វា រនជាជលលំ ឧកកញឋិកបាបធានំ នសា- 
នធនតិ មេេ ំអវិតណិណកង្ខំ ។ 
 ោររបរពឹត្តអារោត្ោយ រុកសក់ ក្ដកក្លើភក់ 
មិនបរិក្ភាគបាយ ក្ដកក្លើដ្នដី របឡាក់ខលួនក្ោយ 
ធូលី ពាាយាមអងគុយរចក្ហាង មិនជរមះសត្វដដលមិន 
ទន ់លង្តុ្ក្សចកតសីងាេ័យបានក្រ ។ 

ទណ្ឌវគគ (១៤) 

 អលង្កនោ នេប ិ េមំ េនរយាយ េនោតា ទនោតា 
និយនោ ព្ព្ហមចារ ី េនព្វេុ ភូនតេ ុ និធាយ ទណឌ ំ
នសា ព្ព្ហមនោ នសា េមនោ េ ភកិខញ ។ 
 ក្បើបុគគលណា ម្នខលួនរបោប់សអិត្ាអាងក្ហើយ  
(ក្ោយក្រគឿងអមពរ) ដត្គបាបីរបរពឹត្តក្សមើ អនកសៃប់រម្ងាប់ 
រូ មាន(ឥន្ទនទិយ) ជាបុគគលក្រៀង(ចំក្ព្ះមគគ្ល) អនក 
របរពតឹ្តធម៌ដ៏របក្សើរ រម្្ាកក់្ចាលនវូអាជាញាកនុងសត្វទងំ 
ពួងក្ចញក្ហើយ បគុគលក្ ះក្ៅថារព្ហមណក៍ប៏ាន ថា 
សមណៈកប៏ាន ថាភកិខុកប៏ាន ។ 

ទណ្ឌវគគ (១៥) 

 ហិរិនិនេនធា បុរិនសា ន្េិ នលាកេមិ វជិជត ិ
នយា នទិរំ អបនព្នធតិ អនេាោ ភនព្ទា កសាមិវ ។ 
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 បុរសអនកកម្ចាត្់បង់នវូអកុសលវិត្កកៈ ក្ោយក្សចកត ី
ខាមាសបាបម្នត្ិចកនុងក្លាក បុគគលណាបក្ ទាបង់នូវ 
ោរក្ដកលក់ ដចូក្សះលអខា្ាចក្រព្ះរពំ្ត្ ់បុរសក្ ះរក 
បានក្ោយរកកនុងក្លាក ។ 

ទណ្ឌវគគ (១៦) 

 អនេាោ យថា ភនព្ទា កសានវិិនដ្ឋា អាោបិនោ 
េំនវគិនោ ភវាថ េទាធាយ េីនលន េ វរីិនយន េ 

េមាធិោ ធមមវិនេិឆនយន េ េមាបនេវជិាជាេរោ ប- 
តិេាសោ បហេាសថ ទុកខមទិំ អនបាបកំ ។ 

 ក្សះលអដដល យារងរី ូមានក្ោយរពំ្ត្ ់ត្ក ់
សលុត្យា ាងណា អនកទងំឡាយចូរជាបុគគលម្នពាាយាម 
ម្នក្សចកតតី្កស់លុត្យា ាងក្ ះឯង ក្បើអនកទំងឡាយរបកប 
រពមក្ោយសទធា្ង សលី្ង ពាាយាម្ង សម្ធិ្ ង 
ធមមវិនិចឆ័យ្ង ជាអនកម្នវិជាជានិងចរណៈដ៏បរិបូណ៌ 
ម្នាមារត្ីត្មកលម់្ំ រដមងលះបង់រកុខម្នរបម្ណក្រចើន 
ក្នះមនិខាន ។ 

ទណ្ឌវគគ (១៧) 

 ឧទកំ ហិ នយនតិ ននតតិ្  ឧេុ្ ោ នមយនត ិ
នតជន ំទារុំ នមយនត ិតេឆ្  អោតានំ ទមយនត ិេុព្វោ ។ 
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 ធមមាអនកបងហរូដត្ងបងហូររកឹ អនកក្ធវើរពញួដត្ងពត្ ់
រពញួ (ឱាយរត្ង)់ អនកចាងំដត្ងចាំងក្ ើ អនកម្នវត្តលអដត្ង 
រូ មានខលនួ ។ 

ទណឌវនគាគា ទេនមា និឋេនិោ ។ 
ចប់ រណឌវគគ រី ១០ ។ 
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(១១) ជ្រាវគគ 

3 
ជ្រាវគគ (១) 

 ន្ នុ ហានសា កិមាននោទា នេិេំ បជជលិនត េត ិ
អនធ្នរន ឱនទាធា បទបីំ ន គនវេថ ។ 
 ោលក្បើក្លាកសននវិាស រត្វូក្ភលើងម្នរាគៈជាក្ដើម 
ក្ ះររក្លាមជានិចច ក្មតចក៏ក្សើច ក្មតចក៏ក្រត្ករត្អាល 
អនកទំងឡាយរត្ូវងងឹត្ គអឺវជិាជារួបរតឹ្ក្ហើយ (ក្មតចក្ ើយ) 
ក៏មនិដសវងរករបរីបគឺរបាជាញា ។ 

ជ្រាវគគ (២) 

 បេាស េតិតកតំ ព្ិមព ំ អរុ្ យំ េមេុាសិត ំអាតុរ ំ
ព្ហេុង្កបាបំ យេាស នតថ ិធវុំ ឋតិិ ។ 
 អត្តភាពណាមិនក្រៀងទត្ឋ់ិត្ក្ងរ អនកចូរក្មើល 
អត្តភាព(ក្ ះ) ដដលកសុលាកសុលកមមក្ធវើវចិិរត្ក្ហើយ 
ជាោយព្សក្ពញក្ោយដកំ្ៅ ដដល អឹង៣០០កណំាត្ ់
្តុំគ្នាក្ហើយ ជាអត្តភាពក្ៅតារកហាយជានចិច ជារីរពំឹងរត្ះិ 
រិះរបស់ជនក្រចើនគ្នា ។ 

ជ្រាវគគ (៣) 

 បរជិិណណមិទ ំរូបំ នោគនទិធំ បភង្គញណំ ភជិជត ិបូតិ 
េននរនហា មរណនតំ ហិ ជវីិតំ ។ 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 88 
 

 រូបក្នះរគ្ំរគ្អស់ក្ហើយ ជារីសម្នាក់ននក្រាគ ជា 
របសព់កុ្យុ រាងោយជារបសស់អយុ (ក្នះ) ដត្ងដបក 
ធា្ាយក្ៅវញិ ក្រព្ះថាជវីិត្ម្នក្សចកតាី្ាប់ជារីបំ្ តុ្។ 

ជ្រាវគគ (៤) 

 យានិមានិ អបោថាន ិ អលាព្ូននវ សារនទ ្- 
នបាត្និ អឋេីនិ ោនិ ទសិាវាន ្ រតិ ។ 
  អឹងទំងឡាយណាម្នសមាបុរដចូសត្វរព្ប ដដល 
ក្គក្ចាលក្ហើយ ដូចដ្លក្ឃ្្ាកកនុងសររោល ក្សចកត ី
ក្រត្កអរអវហីន ៎ (របសអ់នកទងំឡាយ) ក្រព្ះដត្ក្ ើញ អឹង 
ទំងឡាយក្ ះ ។ 

ជ្រាវគគ (៥) 

 អឋេីន ំនគរំ កត ំមេំនលាហិតនលបនំ យតថ ជោ 
េ មេេញ េ មានោ មន្ខា េ ឱហិនោ ។ 
 ក្សចកតីរគ្ំរគ្ ក្សចកតីា្ាប់ ក្សចកតីរបោន់ខលួន 
និងក្សចកតីលបុគណុ របជុចំុះកនុងសរីរៈណា (សរីរៈក្ ះ) 
ដដលកុសលាកុសលកមម ក្ធវើក្ហើយឱាយជានគររបស់ អឹង 
ទំងឡាយ  ជាក្រគឿងរបឡាក់ក្ោយាច់និង ម ។ 

ជ្រាវគគ (៦) 

 ជីរនតិ នវ ោជរថា េុេោិតា អនថា េរីរមាប ិ ជរ ំ
ឧនបតិ េតញេ ធនមាមា ន ជរំ ឧនបត ិ េនោតា ហនវ 
េព្ភ ិបនវទយនតិ ។ 
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 រាជរងទំងឡាយដ៏វិចិរត្លអរដមងរគ្ំរគ្ សូមាបី 
សរីរៈ ក៏ដល់នូវក្សចកតីរគ្ំរគ្ដូចគ្នា ក្រើបឯធម៌របស់ 
សបាបុរសទំងឡាយ មិនដលន់ូវក្សចកតីរគ្ំរគ្(ដូក្ចានាះ)ក្រ 
សបាបុរសទំងឡាយ ដត្ងនយិាយឱាយពកួសបាបុរស្ងគ្នា 
ដឹងបាន ។   

ជ្រាវគគ (៧) 

 អបាបេាសញោយំ បុរិនសា ព្លិព្នទាទាវ ជរីតិ មំសា- 
និ តេាស វឌាឍនតិ ប្ញា តេាស ន វឌាឍតិ ។ 
 បុរសអនកមនិម្នោរក្ចះដឹងក្នះ ដត្ងចាស់(ឥត្ 
អំក្ពើ) ដូចក្គ្បក្រមើាចរ់បសវ់ាដត្ងចក្រមើនក្ ើង ដត្ 
របាជាញារបសវ់ាមនិចក្រមើនក្ ើយ។ 

ជ្រាវគគ (៨) 

 អននកជាតេិសំារំ េោធាវេិាសំ អនពិ្វិេ ំ គហ- 
្រំ គនវេនោតា ទុ្ខា ជាតិ បនុបាបញនំ  ។ 
 ោលត្ថាគត្មិនទនប់ានជួបរបរះ (ក្ព្ធិញ្ញា- 
ណ) រវល់ដត្សវះដសវងរកជាង្ទះគឺត្ណាហា អនកក្ធវើ្ទះគឺ 
អត្តភាព កអ៏ក្ ទាលក្ៅោនស់ងាារវដត ម្នជាត្ិដ៏ក្រចើន 
ក្សចកតីក្កើត្ជារកុខក្រឿយៗ។ 
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ជ្រាវគគ (៩) 

 គហ្រក ទនិដ្ឋាេ ិបុន នគហ ំន ្ហេ ិេព្វា 
នត ផាេុ្ ភគាគា គហកឋូំ វិេង្ខត ំវិេង្ខារគត ំេិតត ំ
តោហាន ំខយមជាឈគា ។ 
 ដនជាង្ទះ អនកឯងក្ធវើ្ទះគឺអត្តភាព ត្ថាគត្ក្ ើញ 
ក្ហើយ អនកនឹងក្ធវើ្ទះ (របស់ត្ថាគត្) ក្រៀត្ មិនបានក្ ើយ 
 អងឹជំនីរគកឺិក្លសរបស់អនកទំងអស់ ត្ថាគត្ោច់បបំាក់ 
អស់ក្ហើយ ដបំលូ្ទះគឺអវជិាជាត្ថាគត្កម្ចាត្់ក្ចាលក្ហើយ 
ចិត្តរបស់ត្ថាគត្ដល់រពះនពិ្វាន ដដលម្នសងាខាររបាស 
ក្ហើយ ត្ថាគត្បានដល់ធម៌ជាក្រគឿងកាេ័យត្ណាហាទំង- 
ឡាយក្ហើយ។ 

ជ្រាវគគ (១០) 

 អេរិោវា ព្ព្ហមេរយិ ំ អលទាធា នយាព្វនន ធន ំ
ជិណណន្្ចាវ ឈាយនត ិខីណមនេឆវ បលលនល ។ 
 ជនព្លទំងឡាយ មិនរបរពឹត្តរពហមចរិយធម៌ 
មិនបានររពាយ កនុងោលខលួនក្ៅជាកំក្លាះរកមុំ រដមង 
សញ្ជប់សញ្ជឹង ដូចសត្វក្រកៀលចាស់សំកុកក្ៅកនុងភក់ 
ដដលអស់រត្ីក្ហើយ។  

ជ្រាវគគ (១១) 

 អេរិោវា ព្ព្ហមេរយិ ំ អលទាធា នយាព្វនន ធន ំ
នេនត ិចាបាតិខោីវ បោុោន ិអនុតថញនំ ។ 
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 ជនព្លទំងឡាយ មិនរបរពឹត្តរពហមចរិយធម៌ 
មិនបានររពាយ កនុងោលខលួនក្ៅជាកំក្លាះរកមុំ រដមង 
ក្ដកងៃូរ ក្ាកាតាយររពាយចាស់ទំងឡាយ ដូចរពួញ 
ដដល្តុ្ចាកដខាេបក្ ្ាះដូក្ចានាះ។ 

ជោវនគាគា ឯ្ទេនមា និឋេិនោ 
ចប់ ជរាវគគ រ ី១១ ។ 
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(១២) អតតវគគ  

3 
អតតវគគ (១) 

 អោតាននញេ បយិំ ជ្ញា រនកខយាយ នំ េរុកខតិំ តិណណ ំ
អញ្តរំ យាមំ បឋិជនគគយាយ បណឌិនោ ។ 
 ក្បើបណឌិត្ដឹងថាខលួនជារីរសលាញ់ គួររកាាខលួន 
ក្ ះឱាយលអ គួរសៃួនរគងខលួនរុកកនងវ័យទំង៣ វ័យណា 
មួយ។ 

អតតវគគ (២) 

 អោតាននមវ បឋមំ បឋរិូនប និនវេនយ អថញ-្ 
មនសុានេយាយ ន កលិិនេាសយាយ បណឌិនោ ។ 
 បណឌិត្គួរត្មកល់ខលនួរកុ កនងុគុណដស៏មគួរជាមុន 
សិន ក្ហើយសមឹក្របៀនរបក្ៅអនកដនរជាខាងក្រោយ (ក្ធវើ 
យា ាងក្នះ) នងឹមិនលបំាកក្ ើយ។  

អតតវគគ (៣) 

 អោតាននញេ តថា កយោិ យថញ្មនសុាេត ិ
េុទនោតា វត ទនមថ អោតា ហិ ករិ ទទុរនមា ។ 
 បុគគលក្របៀនរបក្ៅអនកដនរយា ាងណា រត្ូវក្ធវើខលនួ 
ឱាយបានយា ាងក្ ះដដរ អនកដដលរ ូមានខលនួលអក្ហើយក្រើប 
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គួររូ មានអនកដនរបាន ក្រព្ះថាខលួនករមរូ មានបាន 
ក្ពកណាស់។   

អតតវគគ (៤) 

 អោតា ហ ិអតតនោ ោនថា ន្ ហ ិោនថា បនោ 
េិយា អតតោ ហិ េុទននតន ោថំ លភតិ ទុលលភំ ។ 
 ខលួនជារពីឹងរបសខ់លនួ អនកដនរជារពីឹងដូចក្មតច 
បាន ក្រព្ះបគុគលអនកម្នខលួនហវកឹហវឺនលអក្ហើយ រដមង 
បាននវូរពីឹងដដលក្គបានក្ោយករម។ 

អតតវគគ (៥) 

 អតតោ វ កតំ បាបំ អតតជំ អតតេមភវ ំអភិមតថត ិ
ទុនមមធំ វជិរវំមហយ ំមណ ឹ។ 
 បាបក្កើត្អំពីខលួនម្នខលួនជាដដនក្កើត្ ដដលខលួន 
ក្ធវើក្ហើយដត្ងញំាញមីនសុាេឥត្របាជាញា ដចូក្ពរជសរម្ប ់
ោត្់ដកវមណីដដលក្កើត្អំពងីមដូក្ចានាះឯង។  

អតតវគគ (៦) 

 យេាស អេេនតទុេាសលីាយ ំមាលុវា សាលមិនវាតថត ំ
កនោតិ នសា តថោតានំ យថា នំ ឥេឆតី ទិនសា ។ 
 ភាពជាអនកររុសតសីលហួសក្ហត្ុ  រគបសងកត្់នូវ 
(អត្តភាព)របស់បគុគលណា ដចូវលលិ៍ដដលរួបរតឹ្ក្ដើមក្ ើ 
បុគគលក្ ះក្ មាះថាក្ធវើខលនួឯងឱាយវ ិស ដូចជាក្ចារអនក 
របាថានាក្ធវើបុគគលក្ ះឱាយវ ិសដូក្ចានាះ។ 
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អតតវគគ (៧) 

 េុកោន ិអសាធនូិ អតតនោ អហិោន ិេ យំ នវ 
ហិតញេ សាធញុេ តំ នវ បរមទកុករំ ។ 
 កមមទំងឡាយណាមិនលអ្ង មិនជារបក្យាជន៍ 
ដល់ខលនួ្ង កមមទងំក្ ះដដលជនព្លក្ធវើបានក្ោយ 
ងាយ កមមណាជារបក្យាជន៍្ ងលអ្ ង កមមក្ ះឯងដដល 
ជនព្លក្ធវើបានក្ោយលបំាក។  

អតតវគគ (៨)(៩) 

 នយា សាេន ំអរហតំ អរយិានំ ធមមជវីិនំ បឋ-ិ 
ន្កាេតិ ទុនមមនធា ទឋិេឹ និេាោយ បាបិក ំ ផលាន ិ
កណតកនេាសវ អតតឃ្ញាយ ផលលត ិ។ 
 បុគគលណាអប័ាបរបាជាញា អារស័យរិដឋដិល៏ាមក ហាម 
ឃ្ត្់ាស របស់រពះអរហនតទំងឡាយ ដ៏របក្សើរ 
រស់ក្ៅក្ោយធម៌ ោរហាមឃ្ត្់របសប់គុគលក្ ះ រដមង 
ក្ចញ្លក្ដើមាបីសម្្ាប់ខលួនដូចដ្លឫសាេីដូក្ចានាះឯង។ 

អតតវគគ (១០)(១១) 

 អតតោ វ កតំ បាបំ អតតោ េង្កិលេិាសតិ អតតោ 
អកត ំបាបំ អតតោ វ វេិុជាឈតិ េទុធិ  អេុទេ ិ  បេេតតំ  
ោន្ញា  អញ្ ំ វិនសាធនយ ។ 
 អនកក្ធវើបាបខលនួឯង នឹងក្ៅហមងខលនួឯង អនកមិន 
ក្ធវើបាបខលនួឯង ដត្ងបរិសុរធាអាត្ខលនួឯង ក្សចកតីបរសិរុធ 
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និងមិនបរសិរុធម្នចំក្ព្ះខលួន អនកដនរនឹងក្ធវើអនកដនរឱាយ 
បរិសរុធពុបំានក្រ។ 

អតតវគគ (១២) 

 អតតទតថំ បរនតថន ព្ហុោបិ ន ហាបនយ អតត- 
ទតថមភិ្ ញាយ េទតថបេុនោ េយិា ។ 
 បុគគល កុំគបាបីក្ធវើរបក្យាជន៍ខលួនឱាយវិ ស ក្រព្ះ 
របក្យាជន៍របស់អនកដនរសូមាបីក្រចើន ក្បើដឹងចាាស់នូវ 
របក្យាជនរ៍បស់ខលនួក្ហើយ គបាបីខវលខ់ាវាយកនុងរបក្យាជន៍ 
ខលួន(ក្ ះ)។ 

អតតវនគាគា ទាវាទេនមា និឋេនិោ ។ 
ចប់ អត្តវគគ រ ី១២ ។ 
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(១៣) មលោកវគគ  

3 
មលោកវគគ (១) 

 ហីនំ ធមមំ ន នេនវយាយ បមានទន ន េំវនេ 
មិចាឆាទឋិេឹ ន នេនវយាយ ន េិយា នលាកវឌាឍនោ ។ 
 បុគគល មិនគួរក្សពធម៌ក្ថាកទប មិនគួរក្ៅ 
ក្ោយធម៌របម្រ មនិគួរក្សពមចិាឆារដិឋិ មិនគួរជាមនសុាេ 
ចក្ងអៀត្ក្លាក។ 

មលោកវគគ (២) 

 ឧតតិនឋេ នបាបមនជជយាយ ធមម ំេុេរតិំ េនរ ធមមចារ ី
េុខ ំនេតិ អេមឹ នលានក បរមហិ េ ។ 
 បុគគល មិនគួររបម្រកនុងដុំបាយ ដដលខលួនគបាបី 
ក្រោកក្ ើងររួល គបាបីរបរពឹត្តធម៌ឱាយសចុរិត្ បុគគលអនក 
របរពឹត្តធម៌ជារបរកត្ី រដមងក្ដកជាសុខកនុងក្លាកក្នះ 
្ង កនុងក្លាកខាងមុខ្ង ។ 

មលោកវគគ (៣) 

 ធមមំ េនរ េេុរិតំ ន ត ំ ទុេេរតិំ េនរ ធមមចារ ី
េុខ ំនេតិ អេមឹ នលានក បរមហិ េ ។ 
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 បុគគលគួររបរពឹត្តធម៌ឱាយសចុរិត្ មិនគួររបរពឹត្តធម៌ 
ក្ ះឱាយរុចចរតិ្ក្ ើយ បគុគលរបរពតឹ្តធមជ៌ារបរកត្ី រដមង 
ក្ដកជាសុខកនងុក្លាកក្នះ្ង កនុងក្លាកខាងមខុ្ង។  

មលោកវគគ (៤) 

 យថា បពុ្វញឡ្កំ បនេាស យថា បនេាស មរេីិក ំ
ឯវ ំនលាកំ អនវកខនតំ មេេញោជា ន បេាសត ិ។ 
 បុគគលក្ ើញពពះុរឹកយា ាងណា ក្ ើញក្រពញនងៃ 
យា ាងណា ក្សតចរមតឹ្ាយមុនិក្ ើញអនកពចិារណាខនធក្លាក 
ជាក្ដើមយា ាងក្ ះក្រ។ 

មលោកវគគ (៥) 

 ឯថ បេាសថមិំ នលាក ំ េតិតំ ោជរថូបមំ យតថ 
ព្លា វេិទីនតិ នតថិ េនង្គា វិជានតំ ។ 
 អនកទំងឡាយ ចូរមកក្មើលក្លាកក្នះដ៏រត្ោល 
ដូចរាជរង ជនព្លទំងឡាយ រដមងលិចលង់កនុងក្លាក 
ណា ក្សចកតជីាបជ់ពំ្ក់កនងុក្លាកក្ ះ រដមងមិនម្ន 
ដលជ់នជាបណឌិត្ទំងឡាយដដលដឹងចាាស់ក្រ។ 

មលោកវគគ (៦) 

 នយា េ បុនព្វ បមជជិោវា បចាឆា នសា នបាបមជជតិ 
នសាម ំនលាក ំបភានេតិ អព្ភា មុនោតាវ េនរិមា ។ 
 បុគគលណាមយួោលពមីុនរបម្រក្ហើយ លុះោល 
ជាខាងក្រោយក្គមិនរបម្រវិញ បុគគលក្ ះក្ មាះថា 
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ញាតាំងខ ធារិក្លាកក្នះឱាយភលចឺាាស់ ដូចរពះចនទរះ្តុ្ចាក 
ពពក។ 

មលោកវគគ (៧) 

 យេាស បាប ំកតំ កមមំ កេុនលន បថិីយតិ នសាម ំ
នលាកំ បភានេត ិអព្ភា មុនោតាវ េនរិមា ។ 
 បុគគលណាក្ធវើអំក្ពើបាបក្ហើយ បិរខទបអ់កំ្ពើបាប 
ក្ ះក្ោយកសុលគអឺរហត្តមគគបាន បគុគលក្ ះក្ មាះ 
ថា ញាតាំងខ ធារិក្លាកក្នះឱាយភលឺចាាស់ ដចូរពះចនទរះ្តុ្ 
ចាកពពក។  

មលោកវគគ (៨) 

 អនធភូនោ អយំ នលាន្ តនុនកតថ វិបេាសត ិ
េកនុោតា ជាលមុនោតាវ អនបាោ េគាគាយ គេឆតិ។ 
 ក្លាកិយមហាជនក្នះជាមនសុាេងងឹត្ បណាដាជន 
ទំងក្នះ ជនត្ិចគ្នាដដលក្ ើញចាាស់ (នូវខ ធារិក្លាក 
ក្នះ ក្ោយអណំាចអនចិចលកខណៈជាក្ដើម) ជនត្ចិគ្នា 
ដដលក្ៅោនា់ថានសួគ៌ ដចូសត្វា្ាប(ដដលជាបស់ំណាញ់ 
របស់រព្នក្ហើយ) ត្ិចណាស់ដដលរួចអំពីសំណាញ់ 
ដូក្ចានាះ។  

មលោកវគគ (៩) 

 ហំសាទិេេបនថ យនតិ អា្នេ យនត ិ ឥទធិយា 
នីយនតិ ធោី នលាកមាហា នជោវា មារំ េវាហនំ ។ 
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 ពួកហងាេ ដត្ងក្ហើរក្ៅកនុងគនលង្លូវរពះអារិត្ាយ 
អនកម្នឫរធិ ដត្ងក្ហាះក្ៅកនុងអាោសក្ោយឫរធិ អនក 
របាជ្ផ្ចាញ់កិក្លសម្រ រពមទំងវាហនៈគឺត្ណាហាបាន 
ក្ហើយ រដមងរលាស់ខលនួក្ចញចាកក្លាកបាន។ 

មលោកវគគ (១០) 

 ឯកំ ធមមំ អតតីេាស មសុាវាទេិាស ជនតញនោ វតិ-ិ
ណណបរនលាកេាស នតថិ បាប ំអ្រិយ ំ។ 
 បុគគលរបរពឹត្តកនលង (ព្កាយសចចៈ) ដដលជាធម៌ឯក 
និយាយដត្ព្កាយកុហក ម្នបរក្លាកលះក្ចាលក្ហើយ 
ក្ មាះថា មិនក្ធវើអំក្ពើបាបមិនដមនក្ ើយ។  

មលោកវគគ (១១) 

 ន នវ កទរយិា នទវនលាកំ វជនតិ ព្លា ហនវ 
នបាបេេំនតិ ទានំ ធីនោ េ ទានំ អនុនមាទមានោ 
នតននវ នសា នហាត ិេខុី បរតថ ។ 
 បុគគលកណំាញស់វិត្ាវាញ មិនបានក្ៅោន់ក្រវ 
ក្លាកក្រ ជនព្លទំងឡាយមិនសរក្សើរទនក្ ើយ 
ចំដណកអនករបាជ្ដត្ងអនុក្ម្រ ទន ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះ 
ក្លាកដត្ងបានក្សចកតសីុខកនុងក្លាកខាងមុខ។ 

មលោកវគគ (១២) 

 បថវាោ ឯករនជជន េគគេាស គមននន វា េព្វ- 
នលា្ធិបនេេន នសាោបតតផិលំ វរំ ។ 
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 ក្ាាបត្តិ្ល ជាគុណជាត្ដិ៏របក្សើរ ជាងភាព 
ននឯករាជាយក្លើដ្នដី្ង ជាងដំក្ណើរក្ៅោនឋ់ានសួគ ៌
្ង ជាងភាពជាធកំនុងក្លាកទំងមូល្ង។ 

នលាកវនគាគា នតរេនមា នឋិេិនោ ។ 
ចប់ក្លាកវគគរី១៣ ។ 
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(១៤) ពុទធវគគ   

3 
ពុទធវគគ (១) 

 យេាស ជតិំ ោវជយីតិ ជិតមេាស នោយាត ិ
ន្េិ នលានក តំ ព្ទុធំ អននតនគាេរំ អបទំ នកន បនទន 
ននេាសថ ។ 
 ជ័យជំនះរបស់រពះពុរធអងគណា មិនរត្ ប់ចាញ់ 
វិញ កិក្លសណាមយួកនុងក្លាក រដមងមនិជាបា់មជយ័ 
ជំនះរបស់រពះពុរធអងគក្ ះ  ងទំងឡាយនឹងរបក្លាម 
រពះពុរធអងគក្ ះ ដដលម្នក្គ្ចររករីបំ្ុត្គ្មាន មិន 
ម្នកិក្លសដចូានាមក្ជើង ក្ោយកិក្លសដចូានាមក្ជើង 
ក្មតចក្កើត្។ 

ពុទធវគគ (២) 

 យេាស ជាលនិី វិេតតិ្ តោហា នតថ ិ កុហិញេ ិ
ននតនវ តំ ព្ុទធំ អននតនគាេរំ អបទំ នកន បនទន 
ននេាសថ ។ 
 ត្ណាហា ដដលម្នបណាដាញ្ាាយក្ៅកនុងអារមមណ៍ 
ក្្ាេងៗ មិនម្នដល់រពះពុរធអងគណា ក្ដើមាបីនឹង ំក្ៅ 
កនុងភពណាមួយ  ងទំងឡាយនឹងរបក្លាមរពះពុរធ 
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អងគក្ ះដដលម្នក្គ្ចររករីបំ្ ុត្គ្មាន មិនម្នកិក្លស 
ដូចានាមក្ជើង ក្ោយកិក្លសដូចានាមក្ជើងក្មតចក្កើត្។ 

ពុទធវគគ (៣) 

 នយ ឈានបាបេុោ ធីោ ននកខមមូបេនម រោ 
នទវាបិ នតេំ បិហយនតិ េមពញទាធានំ េតីមតំ ។ 
 អនករបាជ្ទំងឡាយណា ជាអនកខវល់ខាវាយកនុង 
 ន ក្រត្កអរកនុងក្នកខមមៈ ជាឋានសៃប់រម្ងាប់កិក្លស 
សូមាបីក្រវានងិមនុសាេទំងឡាយ ដត្ងរាប់រកចំក្ព្ះអនក 
របាជ្ទំងឡាយក្ ះ ដដលជាអនករាសដ់ឹងខលនួឯងទងំ 
ម្នាមារត្ី។ 

ពុទធវគគ (៤) 

 កិនចាឆា មនេុាសបឋិលានភា កិេឆំ មចាចាន ជីវិត ំកេិឆ ំ
េទធមមេាសវនំ កិនចាឆា ព្ទុាធានមបុាោនទា ។ 
 ោររត្ ប់បានអត្តភាពជាមនុសាេ បានក្ោយ 
ករម ោររស់របស់សត្វទំងឡាយបានក្ោយករម ោរ 
ាតាប់ធម៌របសស់បាបុរសបានក្ោយករម ោរក្កើត្ក្ ើងនន 
រពះពរុធទំងឡាយបានក្ោយករម។ 

ពុទធវគគ (៥) 

 េព្វបាបេាស អករណំ កុេលេាសូបេមាបទា 
េេតិតបរិនយាទបនំ ឯតំ ព្ទុាធាន សាេន ំ។ 
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 ោរមនិក្ធវើបាបទំងពួង ោរញាតាំងកសុលឱាយក្កើត្ 
ក្ ើង ោរក្ធវើចិត្តរបស់ខលនួឱាយ្ូរ្ង់ ក្នះជាព្កាយរបក្ៅ 
របស់រពះពុរធទំងឡាយ។ 

ពុទធវគគ (៦) 

 ខនតិ បរមំ តនបា តតីិ្ខា និព្វាន ំ បរម ំ វទនតិ 
ព្ុទាធា ន ហិ បព្វជិនោ បរូបោតី េមនោ នហាតិ 
បរំ វិនហឋយនោតា ។ 
 ខនតិ គឺក្សចកតីអត្់ធនជ់ាត្បធមដ៌៏ឧត្តម រពះពុរធ 
ទំងឡាយដត្ងក្ព្លថា រពះនពិ្វានជាធមមជាត្ដ៏ឧត្តម 
បុគគលដដលសម្្ាបស់ត្វដនរ មិនក្ មាះថា បពវជតិ្ ក្រ 
បុគគលដដលក្បៀត្ក្បៀនសត្វដនរ ក៏មនិក្ មាះថា សមណៈ 
ក្ ើយ ។ 

ពុទធវគគ (៧) 

 អនបូវានទា អនបូោនោ បាតិនមានកខ េ េវំនោ 
មតតញ្ញោ េ ភតតេមឹ បនតញេ េយោេន ំអធេិិនតត េ 
អានយានគា ឯត ំព្ទុាធាន សាេនំ ។ 
 ោរមិនត្ិះក្ដៀល១ ោរមិនក្បៀត្ក្បៀន១ ោរសរងួម 
កនុងបាត្ិក្ម្កខ១ ភាពជាអនកដឹងរបម្ណកនុងភត្ត១ ោរ 
ក្ដកនិងអងគយុកនុងរាីងាត្់១ ោរពាាយាមកនុងអធចិតិ្ត១ នុ៎ះ 
ជាព្កាយរបក្ៅរបស់រពះពរុធទំងឡាយ ។ 
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ពុទធវគគ (៨) (៩) 

 ន កហាបណវនេាសន តិតតិ ្នមេុ វិជជតិ 
អបាបេាោទា ទុ្ខា ្មា ឥតិ វិ្ញាយ បណឌនិោ ។ 
 អបិ ទិនព្វេុ ្នមេុ រតឹ នសា ោធិគេឆតិ តណហ- 
កខយរនោ នហាតិ េមាមាេមពញទធសាវន្ ។ 
 ោរសកប់សកល់កនុងោមទំងឡាយ រដមងមិនម្ន 
ក្រព្ះកហាបណៈ(ដដលធា្ាក់ចុះ)ដូចរឹកក្ភលៀងក្រ ោម 
ទំងឡាយ ម្នសុខត្ិចម្នរុកខក្រចើន អនករបាជ្ដឹង 
ចាាស់យា ាងក្នះក្ហើយ ក្លាកមិនបានក្រត្កអរកនុងោម 
ទំងឡាយ សូមាបីជារិពវក្ ើយ ាវ័ករបស់រពះសម្មា 
សមពុរធ រដមងជាអនកក្រត្កអរកនុងធម៌ជាក្រគឿងអស់ត្ណាហា។ 

ពុទធវគគ (១០) (១១) 

 ព្ហុ ំ នវ េរណ ំ យនតិ បព្វោន ិ វោន ិ េ 
អាោមរកុខនេតាោនិ មនេុាោ ភយតជជោិ ។ 
 ននត ំ នខា េរណំ នខមំ ននត ំ េរណមុតតមំ 
ននតំ េរណមាគមម េព្វទុ្ខា បមេុេត ិ។ 
 មនសុាេទំងឡាយក្រចើន ក់ រត្ូវភយ័គរម្មក្ហើយ 
ដត្ងយកភនំ អារាម និងរុកខក្ចត្ិយជារីពឹង រីពឹងដបប 
ក្នះ មិនដមនជារពីឹងដ៏ក្កាេមក្រ រីពឹងដបបក្នះមនិដមន 
ជារីពឹងដ៏ឧត្តមក្រ បុគគលអារស័យនូវរីពឹងក្នះក្ហើយ 
រដមងមនិរចួរស ះចាករកុខទំងពួងក្ ើយ។ 
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ពុទធវគគ (១២) (១៣) (១៤) 

 នយា េ ព្ទុធញេ ធមមញេ េង្ាឃញេ េរណំ គនោ 
េោតារិ អរិយេចាចានិ េមមបាប្ញាយ បេាសតិ ។ 
 ទុកខ ំ ទកុខេមបុាោទំ ទុកខេាស េ អតកិកម ំ អរិយ-
ញេឋេង្គកិំ មគគ ំទុកខបូេមគាមិន។ំ 
 ឯតំ នខា េរណំ នខមំ ឯតំ េរណមតុតមំ ឯត ំ
េរណមាគមម េព្វទុ្ខា បមេុេតិ ។ 
 លុះដត្បគុគលណាយក រពះពុរធ រពះធម៌ រពះសងាឃ 
ជារពីឹង ក្ ើញចាាសន់វូអរិយសចចទំង៤ គឺរុកខសចច១ 
រុកខសមរុយសចច១ និក្រាធសចច កនលងរុកខ១ អរិយមគគរបកប 
ក្ោយអងគ៨ ជាដំក្ណើរក្ៅោន់ រពះនិព្វានដដលជារី 
រម្ងាបរ់ុកខ១ក្ោយរបាជាញាដរ៏បនព ក្នះឯងជារពីឹងដ៏ក្កាេម 
ក្នះឯងជារីពឹងដ៏ឧត្តម បុគគលអារស័យនូវរីពឹងក្នះ 
រដមងរួចរស ះចាករុកខទំងពួងបាន។ 

ពុទធវគគ (១៥) 

 ទុលលនភា បុរសិាជន្ញា ន នសា េព្វតថ ជាយត ិ
យតថ នសា ជាយតី ធីនោ ត ំកុល ំេខុនមធតិ ។ 
 បុរសអាជាក្នយាយ រកបានក្ោយករម ក្លាកមនិ 
ក្កើត្កនុងសពវឋានក្ ើយ ក្លាកជាអនកម្នរបាជាញាក្កើត្ 
កនុងរត្កូលណា រត្កលូក្ ះដត្ងដលន់ូវក្សចកតសីខុ។ 
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ពុទធវគគ (១៦) 

 េុនខា ព្ុទាធានមបុាោនទា េុខា េទធមមនទេោ 
េុខា េង្ាឃេាស សាមគគី េមគាគាន ំតនបា េនុខា ។ 
 ោរក្កើត្ក្ ើងននរពះពុរធជាសុខ ោរសំដដងរពះ 
សរធមមជាសខុ ក្សចកតីរពមក្រពៀងគ្នាននពកួជាសខុ ត្ប- 
ធម៌ របស់បគុគលអនករពមក្រពៀងគ្នាទំងឡាយជាសុខ។ 

ពុទធវគគ (១៧) (១៨) 

 បូជារនហ បជូយនោ ព្ុនទធ យទិ េ សាវនក 
បបញេេមតកិកននត តណិណនសាកបរិទរនវ ។ 
 នត ោទនិេ បូជយនោ និព្វញនត អកុនោភនយ 
ន េ្កា បុញ្ ំេង្ខាតុំ ឥនមតតមបិ នកនេិ ។ 
 ោលបគុគលបជូាដលប់ជូារហបគុគល គឺរពះពុរធឬ 
ាវក័របស់រពះពុរធ ដដលកនលង្ុត្បបញ្ចធម៌ ដដលកនលង 
្ុត្ក្សចកតីក្ាកនិងខាេឹកខាេួល ឬោលបូជាដល់បជូា- 
រហបគុគលទំងក្ ះ ដដលរបកបក្ោយារិគុណ ក្លាក 
មិនម្នភ័យអំពីរីណា សូមាបីនិព្វានក្ៅក្ហើយ បុគគល 
ណាមយួមនិអាចរាបប់ុណាយថា បុណាយក្នះម្នរបម្ណ 
ប ុក្ណណះបានក្ ើយ។ 

ព្ុទធវនគាគា េទុរេនមា និឋេនិោ ។ 
ចប់ ពុរធវគគ រ ី១៤ ។ 
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(១៥) សុខវគគ  

3 
សុខវគគ (១) 

 េេុុខំ វត ជីវាម នវរិននេុ អនវរិនោ នវរ-ិ 
ននេុ មនុនេាសេុ វហិោម អនវរិនោ ។ 
 ក្យើងជាអនកមនិម្នក្ពៀរ រស់ក្ៅជាសខុពិត្កនុង 
ពួកមនុសាេម្នក្ពៀរ ោលពួកមនុសាេម្នក្ពៀរ ក្យើង 
ជាអនកមិនម្នក្ពៀរ។ 

សុខវគគ (២) 

 េេុុខ ំ វត ជីវាម អាតនុរេ ុ អោតោុ អាត-ុ 
នរេុ មននុេាសេុ វហិោម អោតុោ ។ 
 ក្យើងជាអនកមនិម្នក្សចកតកី្ៅតារកហាយ (ក្ោយ 
កិក្លស) រស់ក្ៅជាសុខពតិ្ កនុងពួកមនសុាេម្នក្សចកតី 
ក្ៅតារកហាយ ោលពកួមនសុាេម្នក្សចកតីក្ៅតារកហាយ 
ក្យើងជាអនកមនិម្នក្សចកតីក្ៅតារកហាយ។ 

សុខវគគ (៣) 

 េេុុខំ វត ជីវាម ឧេាសញនកេុ អនេុាសញ្  ឧ- 
េាសញនកេុ មននុេាសេុ វហិោម អនេុាសញ្ ។ 
 ក្យើងជាអនកមនិម្នក្សចកតខីវលខ់ាវាយ កនុងោរដសវង 
រក រស់ក្ៅជាសុខពតិ្ កនុងពកួមនសុាេម្នក្សចកតខីវល ់
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ខាវាយ ោលពកួមនសុាេម្នក្សចកតខីវលខ់ាវាយ ក្យើងជាអនក 
មិនម្នក្សចកតខីវល់ខាវាយ ។ 

សុខវគគ (៤) 

 េេុុខំ វត ជីវាម នយ េនោនា នតថ ិ កិញេន ំ
បីតភិ្ខា ភវេិាោម នទវា អាភេាសោ យថា ។ 
 ក្យើងមនិម្នកងវល់ ដត្ងរស់ក្ៅជាសខុពតិ្(ក្រព្ះ) 
ក្យើងម្នបតី្ជិាអាហារ ដូចពួកក្រវាជានអ់ាភសាេរៈ។ 

សុខវគគ (៥) 

 ជយ ំនវរ ំបេវតិ ទុកខ ំ នេត ិបោជិនោ ឧប- 
េនោតា េខុំ នេត ិហិោវា ជយបោជយ ំ។ 
 បុគគលអនក នះដត្ងរងនូវក្ពៀរ បុគគលអនកចាញ់ដត្ង 
ក្ដកជារកុខ ចដំណកបុគគលលះបង់ោរ នះ និងោរចាញ ់
ក្ចញក្ហើយ ជាអនកសៃប់រម្ងាប់ក្រើបក្ដកជាសខុ។ 

សុខវគគ (៦) 

 នតថិ ោគេនមា អគគិ នតថ ិនទាេេនមា កលិ នតថ ិ
ខនធេមា ទុ្ ខា នតថិ េនត ិបរំ េុខំ ។ 
 ក្ភលើងក្សមើក្ោយរាគៈមនិម្ន ក្ទសកហំសុក្សមើក្ោយ 
ក្ទសៈមិនម្ន រុកខទំងឡាយក្សមើក្ោយខនធមិនម្ន 
សុខក្រៅពីក្សចកតសីៃប់មនិម្ន។ 
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សុខវគគ (៧) 

 ជិឃចាឆា បរមា នោគា េង្ខាោ បរមា ទុ្ខា ឯត ំ
ញោវា យថាភូតំ និព្វានំ បរមំ េខុំ ។ 
 ក្សចកតីក្រសកឃ្្ានជាក្រាគយា ាងនរកដលង សងាខារ 
ទំងឡាយជារុកខយា ាងនរកដលង (អនករបាជ្) ដឹងចាាស់ 
ក្សចកតីនុ៎ះាមពិត្ក្ហើយ (រដមងក្ធវើឱាយចាាស់) នូវរពះ 
នពិ្វានជាសខុយា ាងនរកដលង។ 

សុខវគគ (៨) 

 អានោគាយបរមា លាភា េនតញឋេបិរម ំធន ំវិេាោ- 
េបរមា ញាតី នពិ្វានំ បរមំ េុខំ ។ 
 លាភ ម្នោរមិនម្នក្រាគជាយា ាងនរកដលង ររពាយ 
ម្នក្សចកតសីក្ តាសជាយា ាងនរកដលង ញាត្មិ្នក្សចកតី 
សនិរធានាលជាយា ាងនរកដលង រពះនពិ្វានជាសុខយា ាងនរក 
ដលង។ 

សុខវគគ (៩) 

 បវិនវករេំ បិោវា រេំ ឧបេមេាស េ និទរនោ 
នហាតិ និបាោនបា ធមមបតីិរេំ បិវំ ។ 
 ភិកខុ្ឹករសវិក្វក្ង រសរពះនិព្វានជារីរម្ងាប់ 
កិក្លស្ង ្ឹករសបីត្ិដដលក្កើត្អពំធីម៌្ង ក្រើបជា 
អនកមនិម្នក្សចកតីរកវល់រកវាយ មនិម្នក្សចកតីក្ៅ-  
ហមងក្ ើយ។  
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សុខវគគ (១០) 

 សាធ ុទេាសនមរិយាន ំេនេិវានសា េទា េុនខា 
អទេាសននន ព្លាន ំនេិេនមវ េុខ ីេយិា ។ 
 ោរជួបរបរះរពះអរិយបុគគលទំងឡាយ ជាោរ 
លអ ោរក្ៅរួមជាមយួរពះអរយិបុគគលទំងឡាយ ជាក្ហត្ុ 
ឱាយក្កើត្ក្សចកតសីុខសពវោល បុគគលគបាបីម្នក្សចកតសីខុ 
អស់ោលជានិចចបាន ក្រព្ះមិនជួបរបរះបុគគលព្ល 
ទំងឡាយ។ 

សុខវគគ (១១) 

 ព្លេង្គតចារី ហ ិទីឃមទាធាន នសាេតិ ទុន្ខា 
ព្នលហិ េវំានសា អមនិតតននវ េព្វទា ។ 
 បុគគលអនករបរពឹត្តសមគប់ក្ោយជនព្ល រដមង 
ក្ាកាតាយអស់ោលយូរអដងវង ោរក្ៅរួមជាមយួនឹង 
ជនព្លរដមងជារកុខសពវោល។ 

សុខវគគ (១២) 

 ធីនោ េ េខុេវំានសា ញាតនីំវ េមាគនមា 
តសាមាហិ ធីរញេ បញ្ញេ ព្ហេុាសញតញេ នធារយហេលីំ 
វតវនតមរយិ ំ តំ ោទិេំ េបាបញរេិំ េនុមធំ ភនជថ 
នកខតតបថំវ េនរិមា ។ 

 ដូចោរក្ៅរមួជាមយួនឹងសរត្ូវ ចំដណកខាងោរ 
ក្ៅរួមនឹងធីរជនរដមងជាសុខ ដូចោរជួបជុំននញាត្ិ 
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ទំងឡាយ ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះឯង បុគគលគួរក្សពគបស់បាបុរស 
ជាអនកម្ំមនួ្ង ម្នបញ្ញា្ ង ម្នក្សចកតីក្ចះដឹងក្រចើន 
្ង ម្នកិរិយា ំក្ៅនូវធុរៈជារបរកត្ី្ ង ម្នសីលវត្ត 
និងធុត្ងគវត្ត្ ង ជាអនកឆងាយចាកកិក្លស្ង ម្នបញ្ញា 
លអ្ងរបាកដដូក្ចានាះៗ  ឱាយដចូរពះចនទគបន់ូវ្ លូវនកខត្តឫកាេ។   

េុខវនគាគា បណណរេនមា និឋេិនោ ។ 
ចប់ សុខវគគ រី ១៥ ។ 
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(១៦) បយិវគគ  

3 
បិយវគគ (១) 

អនយានគ យញុជមោតានំ នយាគេមិញេ អនយាជយ ំ
អតថំ ហោិវា បយិគាគាហ ីបិនហតោតានុនយាគិនំ ។ 
 បុគគលោលរបកបខលួនរុក កនុងអំក្ពើដដលមិនគួរ 
របកប មិនរបកបខលួនកនុងអំក្ពើដដលគួររបកប លះបង់ 
របក្យាជន៍ក្ចញក្ហើយ ោន់យកាមគ្ប់ចិត្ត រដមង 
រសលាញប់ុគគលអនករបកបាមខលនួ ។ 

បិយវគគ (២) 

 មា បិនយហ ិ េមាគញឆិ អបាបិនយហិ កុទាេន ំ
បិយានំ អទេាសនំ ទុកខ ំអបាបិយានញេ ទេាសនំ ។ 
 កុំគប់រកសត្វនិងសងាខារទំងឡាយ ដដលជារី 
រសលាញ់និងមិនជារីរសលាញ់ កនុងោលណាៗក្ ើយ 
ក្រព្ះថា ោរមនិជបួរបសពវសត្វនិងសងាខារជារីរសលាញ់ 
កតី ោរជួបរបសពវសត្វនិងសងាខារមិនជារីរសលាញ់កតី 
ជាក្ហត្ ុមំកនវូរកុខ។ 

បិយវគគ (៣) 

 តសាមា បិយំ ន កយិោថ បយិាបានយា ហិ បាបន  ្
គោថា នតេំ ន វជិជនតិ នយេំ នតថិ បិយាបាបិយំ ។ 
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 ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះ បគុគលមនិគរួក្ធវើសត្វនងិសងាខារឱាយ 
ជារីរសលាញ ់ ក្រព្ះោររព្ត្់របាសចាកសត្វនិងសងាខារ 
ជារីរសលាញ់ ជាសភាពអារកក់ ោររសលាញ់និងោរ 
សអបម់និម្នដល់ពកួជនណា កិក្លសក្រគឿងចាក់ដរសះ 
ទំងឡាយ ដត្ងមនិម្នដល់ពកួជនក្ ះ។ 

បិយវគគ (៤) 

 បិយនោ ជាយតី នសាន្ បិយនោ ជាយត ី
ភយំ បិយនោ វិបាបមុតតេាស នតថិ នសាន្ កុនោ ភយំ ។ 
 ក្សចកតីក្ាកក្កើត្អពំីក្សចកតីរសលាញ់ ភយ័ក្កើត្ 
អំពីក្សចកតីរសលាញ់ ោលក្បើរួចរស ះចាកក្សចកតី  
រសលាញ់ក្ហើយ ក្សចកតីក្ាកក៏ដលងម្ន ភយ័នឹងម្ន 
មកពីណា។ 

បិយវគគ (៥) 

 នបមនោ ជាយតី នសាន្ នបមនោ ជាយត ី 
ភយំ នបមនោ វិបាបមុតតេាស នតថិ នសាន្ កុនោ ភយំ។ 
 ក្សចកតីក្ាកក្កើត្អពំីក្សចកតីរសលាញ់ ភយ័ក្កើត្ 
អំពីក្សចកតីរសលាញ់ ោលក្បើរួចរស ះចាកក្សចកតី  
រសលាញ់ក្ហើយ ក្សចកតីក្ាកក៏ដលងម្ន ភ័យនឹងម្ន 
មកពីណា។ 
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បិយវគគ (៦) 

 រតិយា ជាយតី នសាន្ រតិយា ជាយតី ភយ ំ
រតិយា វបិាបមុតតេាស នតថិ នសាន្ កុនោ ភយំ ។ 
 ក្សចកតី ក្ាកក្កើត្អំពីត្ក្រមក ភ័យក្កើត្អំពី  
ត្ក្រមក ោលក្បើរួចរស ះចាកត្ក្រមកក្ហើយ ក្សចកតី 
ក្ាកក៏ដលងម្នភយ័នឹងម្នមកពណីា។ 

បិយវគគ (៧) 

 ្មនោ ជាយត ី នសាន្ ្មនោ ជាយត ី
ភយំ ្មនោ វិបាបមុតតេាស នតថិ នសាន្ កុនោ ភយំ ។ 
 ក្សចកតីក្ាកក្កើត្អំពីោម ភ័យក្កើត្អំពីោម 
ោលក្បើរចួរស ះចាកោមក្ហើយ ក្សចកតីក្ាកក៏ដលង 
ម្នភយ័នឹងម្នមកពណីា។ 

បិយវគគ (៨) 

 តោហាយ ជាយតី នសាន្ តោហាយ ជាយត ី
ភយំ តោហាយ វិបាបមុតតេាស នតថិ នសាន្ កុនោ ភយំ។ 
 ក្សចកតីក្ាកក្កើត្អពំីត្ណាហា ភយ័ក្កើត្អពំតី្ណាហា 
ោលក្បើរចួរស ះចាកត្ណាហាក្ហើយ ក្សចកតីក្ាកក៏ដលង 
ម្នភយ័នឹងម្នមកពណីា។ 
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បិយវគគ (៩) 

 េលីទេាសនេមាបនេំ ធមមឋេំ េេេវាទនិំ អតតនោ 
កមមកុព្វាន ំតញជនោ កុរុនត បិយំ ។ 
 ជនដត្ងក្ធវើបគុគល ដដលបរបិូណ៌ក្ោយសលី និង 
ោរក្ ើញរត្ូវឋិត្ក្ៅកនុងធម៌ ក្ព្លសចចធមជ៌ារបរកត្ី 
ក្ធវើកមមជារបស់ខលនួក្ ះឱាយជារីរសលាញ់។ 

បិយវគគ (១០) 

 ឆនរជានោ អន្ខានត មនសា េ ផនុឋា េិយា 
្នម េ អបាបឋិព្ទធេិនោតា ឧទធំនសានោតិ វេុេតិ។ 
 បុគគលអនកម្នក្សចកតីរបាថានា ចំក្ព្ះរពះនិព្វាន 
ដដលក្គនយិាយរបាប់គ្នាមនិបាន្ង ជាអនកម្នមគគចតិ្ត 
និង្លចិត្ត (ខាងក្រោម) ប ះព្ល់ក្ហើយ្ង ម្នចិត្តមនិ 
របត្ិព័រធកនុងោម្ង ត្ថាគត្ក្ៅថាជាអនកម្នដខាេ 
មគគរបរពតឹ្តក្ៅកនុងខាងក្លើ។ 

បិយវគគ (១១) 

 េិរបាបវាេឹ បុរេិំ ទរូនោ នសាតថិមាគតំ ញាត ី
មិោតា េុហជាជា េ អភិននរនតិ អាគត ំ។ 
 ពួកញាត្កិតី មិត្តកតី សឡំាញក់តី រដមងក្រត្កអរនឹង 
បុរសដដលឃ្្ាត្គ្នាអសោ់លយូរ មកអំពចីម្ងាយក្ោយ 
សសួតី មកដលក់្ហើយយា ាងណាមិញ…។  
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បិយវគគ (១២) 

 តនថវ កតបញុ្មាប ិអសាមា នលា  ្បរំ គត ំបុ្ញាន ិ
បឋគិណហនតិ បិយំ ញាតីវ អាគតំ ។ 

បុណាយទំងឡាយដត្ងររួលបុគគល ដដលបាន 
ក្ធវើបុណាយ ចាយុត្អំពីមនុសាេក្លាកក្នះ ក្ៅោន់ក្លាក 
ខាងមខុ ដូចញាត្ិទំងឡាយររួលបុរសជារីរសលាញ់ 
ក្រើបមកដលដ់ូក្ចានាះឯង។ 

បិយវនគាគា នសាឡ្េនមា និឋេិនោ ។ 
ចប់ បយិវគគ រី ១៦ ។ 
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(១៧) មកោធវគគ  

3 
មកោធវគគ (១) 

 ន្ធំ ជនហ វិបាបជនហយាយ មានំ េន្ញាជនំ 
េព្វមតិកកនមយាយ តោនាមរូបេមិ មេជជមានំ អកិញេនំ 
ោនុបតនត ិទុ្ ខា ។ 
 បុគគលគួរលះបង់ក្សចកតីក្រោធក្ចញ គួរលះបង់ 
ម្នះក្ចញ គរួកនលងសក្ញ្ញាជនធមទ៌ំងអស់ក្ចាលក្ចញ 
រុកខទំងឡាយដត្ងមនិជាបា់មបុគគល ដដលជាបជ់ំព្ក ់
កនុង មនិងរបូ មនិម្នកិក្លសក្រគឿងកងវល់ក្ ះក្ ើយ។ 

មកោធវគគ (២) 

 នយា នវ ឧបាបតិត ំ ន្ធំ រថ ំ ភនតំវ ធារនយ 
តមហំ សារថ ឹព្ព្ូមិ រេមគិាគានហា ឥតនោ ជនោ ។ 
 បុគគលណាឃ្ត្់ក្សចកតីក្រោធ ដដលក្កើត្ក្ ើង 
ក្ហើយ ដចូារងីរប់រងដដលកំពុងក្លឿនបាន ត្ថាគត្ 
ក្ៅបគុគលក្ ះថាជាារងី ជនក្រៅពីក្នះរគ្ន់ដត្ជា 
អនកោន់ដខាេបរ(មនិដមនារងីក្ ើយ) ។ 

មកោធវគគ (៣) 

 អន្កានធន ជិនន ន្ធំ អសាធុ ំសាធោុ ជនិន 
ជិនន កទរិយ ំទាននន េនេេោលិកវាទិនំ ។ 
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 បុគគលគបាបីផ្ចាញ់មនសុាេក្រោធ ក្ោយក្សចកតមីនិ 
ក្រោធ គបាបផី្ចាញ់មនសុាេអសបាបុរសក្ោយសបាបុរស គបាប ី
ផ្ចាញ់មនុសាេកំណាញ់ក្ោយោរឱាយ គបាបីផ្ចាញ់មនុសាេ 
នយិាយព្កាយមិនពតិ្ក្ោយព្កាយពិត្។  

មកោធវគគ (៤) 

 េេេំ ភនណ ន កុនជាឈយាយ ទជាជា អបាបេមិ យាេិនោ 
ឯនតហិ តីហ ិឋាននហិ គនេឆ នទវាន េនតិនក ។ 
 បុគគលគួរក្ព្លព្កាយពិត្១ មិនគួរក្រោធ១ ោល 
ក្គសមូវត្ថុ សមូាបីម្នត្ចិកគ៏ួរឲាយ(ាមត្ចិ)១ បុគគលគបាបី 
ក្ៅក្កើត្កនុងសណំាក់ក្រវាទំងឡាយបាន ក្ោយក្ហត្ុ 
ទំង៣ក្នះឯង។ 

មកោធវគគ (៥) 

 អហេឹ្ នយ មុននយា និេេ ំ្នយន េវំុោ 
នត យនតិ អេេញតំ ឋានំ យតថ គនតវា ន នសាេនរ ។ 
 ជនទំងឡាយណាជាអនករបាជ្ មនិក្បៀត្ក្បៀនសត្វ 
ដនរ សរងួមក្ហើយក្ោយោយទវារ(ជាក្ដើម)ជានចិច ជន 
ទំងឡាយក្ ះ រដមងក្ៅោនា់ថានដ៏មនិដរបរបលួ ជា 
ាថានដដលក្គក្ៅដល់ក្ហើយដត្ងមិនក្ាកាតាយ។ 

មកោធវគគ (៦) 

 េទា ជាគរមាោន ំអនហារោតានុេកិខិន ំនិព្វាន ំ
អធិមោុតានំ អតថំ គេឆនតិ អាេវា ។ 
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  អាសវៈទំងឡាយរបស់បុគគល អនកភាញាក់រឭក 
សពវោល ជាអនកសកិាានរត្សោិខាទំងនងៃទំងយប់ ម្ន 
ចិត្តចះុស៊បោ់ន់រពះនពិ្វាន ដត្ងដលន់ូវោរាងំក្ៅមនិ 
បានក្ ើយ។ 

មកោធវគគ (៧) 

 នបាោណនមតំ អតលុ ននតំ អជជតោមវិ និនរនត ិ
តុណហមិាេីនំ និនរនតិ ព្ហភុាណនិំ មតិភាណមិាបិ ននិរនត ិ
នតថិ នលានក អនិនរិនោ ។ 
 ម្នាលអត្លុៈ ោរត្ិះក្ដៀលនិងោរសរក្សើរ ក្នះជា 
របសប់ុរាណ ោរត្ះិក្ដៀលនិងសរក្សើរក្នះមនិដមន ក្រើប 
នឹងក្កើត្ក្ ើងកនុងនងៃក្នះក្រ (ក្រព្ះថា) ជនទំងឡាយ 
ដត្ងន ិទាបគុគលអនកអងគយុក្សៃៀមក៏ម្ន ន ិទាបុគគលអនក 
នយិាយក្រចើនកម៏្ន ន ិទាបគុគលអនកនយិាយលមមរបម្ណ 
កម៏្ន (អនកណាៗក៏ក្ោយ) កនុងក្លាក ដដលមនិរត្វូក្គ 
ន ិទាគ្មានក្ ើយ។ 

មកោធវគគ (៨) 

 ន ចាហ ុន េ ភវេិាសតិ ន នេតរហិ វជិជតិ ឯកនតំ 
និនរិនោ នបានសា ឯកនតំ វា បេំេនិោ ។ 
 បុគគលដដលរត្ូវក្គន ិទាដត្មាា ាង ឬរត្ូវក្គសរក្សើរ 
ដត្មាា ាង មិនដមនម្នមកក្ហើយដត្កនុងអត្ីត្ក្រ នឹងម្ន 
ក្ៅកនុងអ គត្ក៏ក្រ ម្នដត្កនុងបចចបុាបននក្នះក៏ក្រ។ 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 136 
 

មកោធវគគ (៩) 

 យនញេ វិញ្ ូបេេំនត ិអនវុិេេ េុនវ េនុវ អេឆ-ិ 
ទរវុតត ឹនមធាវឹ ប្ញាេីលេមាហិតំ ។ 
 ក្បើអនករបាជ្ទំងឡាយ សក្ងកត្ក្មើលរាល់ៗនងៃ 
ក្ហើយសរក្សើរបុគគលណា ដដលជាអនករបរពឹត្តមិនោច់ 
ម្នរបាជាញា ម្នចតិ្តត្មកលខ់ាជាបក់នុងបញ្ញានិងសលី។ 

មកោធវគគ (១០) 

 ននកខំ ជនមាពានទនេាសវ ន្ តំ និនរិតុមរហតិ 
នទវាបិ នំ បេេំនតិ ព្ព្ហមញោបិ បេេំិនោ ។ 
 អនកណាគួរនឹងនិ ទាបុគគល ដដលដូចជាក្ឆតារនន 
ម្សជក្ម្ពារនក្ ះបាន សូមាបីក្រវានិងមនសុាេទំងឡាយ 
កស៏រក្សើរបុគគលក្ ះ ទំងរពហមកស៏រក្សើរ (ដូចគ្នា)។ 

មកោធវគគ (១១) 

 ្យបាបន្បំ រនកខយាយ ្នយន េវំុនោ េិយា 
្យទេុេរតិំ ហិោវា ្នយន េុេរតិំ េនរ ។ 
 បុគគល គបាបរីកាានវូោរកក្រមើកោយ គបាបីសរងួម 
ោយ គបាបលីះបង់ោយរចុចរតិ្ គបាបីរបរពតឹ្តោយសុចរតិ្ ។ 

មកោធវគគ (១២) 

 វេីបន្ប ំ រនកខយាយ វាចាយ េំវុនោ េយិា 
វេីទេុេរតិំ ហិោវា វាចាយ េុេរតិំ េនរ ។ 
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 គបាបីរកាានូវោរកក្រមើកវាចា គបាបីសរងួមវាចា 
គបាបីលះបងវ់ចីរចុចរិត្ គបាបរីបរពឹត្តវចសីចុរិត្។ 

មកោធវគគ (១៣) 

 មនោបន្បំ រនកខយាយ មនសា េំវនុោ េិយា 
មនោទុេេរតិំ ហិោវា មនសា េេុរិតំ េនរ ។ 
 គបាបីរកាានូវោរកក្រមើកចតិ្ត គបាបសីរងួមចិត្ត គបាប ី
លះបង់មក្ រុចចរតិ្ គបាបីរបរពតឹ្តមក្ សចុរិត្។ 

មកោធវគគ (១៤) 

 ្នយន េវំុោ ធោី អនថា វាចាយ េំវោុ 
មនសា េំវោុ ធីោ នត នវ េបុរេិំវោុ ។ 
 អនករបាជ្ទំងឡាយ បានសរងួមោយ សរងួម 
វាចា អនករបាជ្ទំងឡាយបានសរងួមចតិ្តក្ហើយ ក្លាក 
ទំងក្ ះឯងក្ មាះថា សរងមួក្ហើយក្ោយ របនព។ 

ន្ធវនគាគា េតតរេនមា និឋេិនោ ។ 
ចប់ ក្ោធវគគ រី ១៧ ។ 

 
 
 
 
 
 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 138 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 141 
 

(១៨) ម្លវគគ  

3 
ម្លវគគ (១) 

 បណឌុបលានសាវទានិេិ យមបុរិសាបិ េ នត 
ឧបឋេិោ ឧនយាោគមុនខ េ តិឋេេិ បានថយាយមាប ិេ នត 
ន វជិជតិ ។ 
 ឥ ូវក្នះ ខលួនអនកដូចសលឹកក្ ើរុំក្ហើយ ទំងពួក 
បុរសរបស់យមរាជរបាកដដល់អនកក្ហើយ ខលួនអនកាំង 
ក្ៅម្ត្់ក្សចកតីវិ ស សូមាបីក្សាបៀងគឺកុសលរបស់អនក 
ក៏មនិទនម់្នក្ ើយ។ 

ម្លវគគ (២) 

 នសា កនោហិ ទីបមតតនោ ខិបាបំ វាយម បណឌនិោ 
ភវ និទធនតមនលា អនង្គនោ ទិព្វំ អរយិភូមិនមហេិិ ។   
 អនកចូរក្ធវើកុសល ជារីពឹងសរម្ប់ខលួនក្ៅ ចូរ 
ពាាយាមឱាយឆប់ក្ៅ ចូរជាអនករបាជ្ក្ៅ ក្បើអនក(ក្ធវើយា ាង 
ក្នះក្ហើយ) នងឹក្ៅជាអនកកម្ចាត្ប់ង់មនទលិបាន មនិម្ន 
រីរួលគឺកិក្លស នឹងដល់នូវភូមិរពះអរិយៈ ដូចជារិពវ 
បាន។ 
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ម្លវគគ (៣) 

 ឧបនីតវនយា វទានិេ ិេមាបយានោេិ យមេាស 
េនតកិំ វានសាប ិេ នត នតថ ិអនតោ បានថយាយមាប ិេ នត 
ន វជិជតិ ។ 
 ឥ ូវក្នះខលនួអនក រត្វូជរាចលូដល់ក្ហើយ ជាអនក 
ក្រៀបដំក្ណើរក្ៅោនស់ណំាក់យមរាជ មួយក្រៀត្រសីំចត្ 
កនុងចក្ ្ាះមិនម្នដលអ់នកក្រ សូមាបីក្សាបៀងក៏មនិម្នដល់ 
អនក។ 

ម្លវគគ (៤) 

 នសា កនោហ ិទីបមតតនោ ខិបាបំ វាយម បណឌ-ិ 
នោ ភវ និទធនតមនលា អនង្គនោ ន បុន ជាតិជរ ំ
ឧនបហេិិ ។ 
 អនកចូរក្ធវើរីពឹងសរម្ប់ខលួនក្ៅ ចូរពាាយាមឱាយ 
ឆប់ក្ៅ ចូរជាអនករបាជ្ក្ៅ ក្បើអនក(ក្ធវើយា ាងក្នះក្ហើយ) 
នឹងក្ៅជាអនកកម្ចាត្់បង់មនទិលបាន មិនម្នរីរួលគឺ 
កិក្លសនឹងមនិរត្វូចលូក្ៅោនជ់ាត្ិ ជរា ពាាធិ មរណៈ 
ក្រៀត្ក្ ើយ។  

ម្លវគគ (៥) 

 អនុបុនព្វន នមធាវី នថាក ំនថាកំ ខនណ ខនណ 
កមាមានោ រជតនេាសវ និទធនម មលមតតនោ ។ 
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 អនកម្នរបាជាញា គួរកម្ចាត្់បង់មនទិលរបស់ខលួន 
បនតិចមតងៗ រាល់ៗខណៈក្ោយលំោប់ ដូចជាងម្ស 
ជរមះសនមឹឬដរចះរបសម់្សដូក្ចានាះ។ 

ម្លវគគ (៦) 

 អយសា វ មលំ េមុឋេិតំ តទុដ្ឋាយ តនមវ 
ខាទតិ ឯវំ អតិនធានចារិនំ សានិ កមាមានិ នយនតិ 
ទុគគតឹ ។ 
 ដរចះក្កើត្អំពីដដក លះុក្កើត្អំពីដដកក្ ះក្ហើយ 
ដត្ងសុីដដកក្ ះវញិយា ាងណាមញិ កមមទំងឡាយរបស ់
ខលួន ដត្ង ំបគុគលអនករបរពតឹ្តកនលងបញ្ញា ជាក្រគឿងជរមះ 
ចិត្ត ឱាយក្ៅោន់រុគគត្កិយ៏ា ាងក្ ះឯង។ 

ម្លវគគ (៧) 

 អេជាាយមលា មោតា អនដុ្ឋានមលា ឃោ មល ំ
វណណេាស ន្េជជំ បមានទា រកខនោ មលំ ។ 
 មនតទំងឡាយ ម្នោរមិនាវាធាាយជាមនទិល 
្ទះទំងឡាយ ម្នោរមនិដងទជំាមនទលិ ក្សចកតខីជលិ 
ជាមនទលិរបសព់ណ៌សមាបុរ ក្សចកតីរបម្រជាមនទលិរបស់ 
បុគគលអនករកាា។ 

ម្លវគគ (៨) 

 មលតិថិយា ទេុេរិតំ មនេឆរំ ទទនោ មលំ មលា នវ 
បាប្ ធមាមា អេមឹ នលានក បរមហ ិេ ។ 
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 ោររបរពឹត្តអារកក់ជាមនទិលរបស់ន្ទសតី  ក្សចកតី 
កំណាញជ់ាមនទលិរបសអ់នកឱាយ ធម៌អារកក់ទំងឡាយជា 
មនទលិកនុងក្លាកក្នះនិងក្លាកខាងមុខ។  

ម្លវគគ (៩) 

 តនោ មលា មលតរ ំអវជិាជា បរម ំមល ំឯត ំមល ំ
បហនតវាន នមិមលា នហាថ ភិកខនវា ។ 
 ធមមជាត្ិ ជាមនទិលដ៏ក្លើសលប់ ជាងមនទិលទំង 
ក្ ះ គអឺវិជាជាជាមនទលិដ៏នរកដលង ម្នាលភិកខទុំងឡាយ 
អនកទំងឡាយ ចូរលះមនទលិទំងក្នះក្ចញ ចូរកុជំាអនក 
ម្នមនទិលក្ ើយ។ 

ម្លវគគ (១០) 

 េុជវីំ អហរិនិកន ្កេនូរន ធេំិោ បកខនរោិ 
បគនព្ភន េង្កិលិនឋេន ជវីិតំ ។ 
 បុគគល អនកមនិម្នក្សចកតកី្អៀនខាមាស ក្កលៀវោ្ាដូច 
សត្វដកអក កម្ចាត្់បង់គុណរបស់អនកដនរ ជាអនក ្ាន 
ព្ន(យកមខុ)ជាអនកក្ នើស នង ជាមនសុាេក្ៅហមងរស់ 
ក្ៅក្ោយងាយ ។ 

ម្លវគគ (១១) 

 ហិរីមោ េ ទុជជីវ ំនិេេ ំេុេគិនវេោិ អលីនន- 
ោបគនព្ភន េុទាធាជីនវន បេាសោ។ 
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 ចំដណកបុគគលអនកម្នក្សចកតីក្អៀនខាមាស ដសវង 
រកអំក្ពើាអាត្ជានចិច មិនក្ ះក្ឡាះ មិនក្ នើស នងរសក់្ៅ 
ក្ោយកមមដប៏រិសុរធ អនកក្ ើញរត្ូវរស់ក្ៅក្ោយលបំាក។ 

ម្លវគគ (១២) 

 នយា បាណមតិមានបត ិ មុសាវាទញេ ភាេតិ 
នលានក អទនិេំ អាទយិត ិបរទារញេ គេឆតិ។ 
 ជនណាសម្្ាប់សត្វ្ ង នយិាយព្កាយកហុក្ង 
ោន់យកវត្ថុ ដដលក្គមិនបានឲាយកនុងក្លាក្ង ក្សព 
របពនធរបសអ់នកដនរ្ង។ 

ម្លវគគ (១៣) 

 េុោនមរយបានញេ នយា ននោ អនយុុញជត ិ ឥ- 
នធវនមនសា នលាកេមឹ មលូំ ខណតិ អតតនោ ។ 
 ជនណា្ឹករឹកសុរានិងក្មរ័យ្ង ជនក្ ះឯង 
ក្ មាះថាគ្ស់រំក្លើងឫសគល់របស់ខលួន កនុងក្លាកក្នះ 
ក្ោយពតិ្។  

ម្លវគគ (១៤) 

 ឯវំ នភា បុរេិ ជាោហិ បាបធមាមា អេញោ្ 
មា នំ នលានភា អធនមាមា េ េិរ ំទុ្ខាយ រនធយុ ំ។ 
 ម្នាលបុរសដច៏ក្រមើន អនកចូរដឹងយា ាងក្នះថា ជន 
ទំងឡាយម្នធមដ៌ល៏ាមក រដមងមនិជាអនកសរងួមដូក្ចនះ 
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ក្លាភៈនិងសភាពមនិដមនធម៌គឺក្ទសៈ ចូរកុំក្បៀត្ក្បៀន 
អនកឱាយបានក្សចកតរីុកខអសោ់លយូរក្ ើយ។ 

ម្លវគគ (១៥) 

 ទទាតិ នវ យថាេទធំ យថាបសាទនំ ជនោ 
តតថ នយា មង្កញនោ នហាតិ បនរេំ បាននភាជនន ន 
នសា ទិវា វា រតតឹ វា េមាធឹ អធគិេឆតិ  ។ 
 ជនរដមងឱាយាមសទធា ាមក្សចកតីរជះថា្ាបុគគល 
ណា ជាអនកក្អៀនខាមាសកនុងរឹក និងក្ភាជនរបសជ់នទងំ- 
ឡាយដនរ ជនក្ ះរដមងមិនបានសម្ធចិិត្តកនុងក្វលា 
នងៃ ឬកនុងក្វលាយប់ក្ ើយ។ 

ម្លវគគ (១៦) 

 យេាស នេត ំេមេុឆិនេ ំមលូឃេឆំ េមូហតំ េ នវ 
ទិវា វា រតតឹ វា េមាធឹ អធិគេឆតិ ។ 
 លះុដត្ក្សចកតីក្អៀនខាមាសក្ ះ បុគគលណាបានផ្តាច ់
្តិលដកក្ ើង ក្ធវើឱាយម្នឫសគលោ់ច់ក្ហើយ បុគគលក្ ះ 
ឯង ក្រើបបានសម្ធិចតិ្តកនងុក្វលានងៃឬកនងុក្វលាយប់។ 

ម្លវគគ (១៧) 

 នតថ ិ ោគេនមា អគគិ នតថ ិ នទាេេនមា គនហា 
នតថិ នមាហេម ំជាលំ នតថិ តោហាេមា នទី ។ 
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 ក្ភលើងក្សមើក្ោយរាគៈមិនម្ន ោរចាប់ក្សមើក្ោយ 
ក្ទសៈមិនម្ន បណាដាញក្សមើក្ោយក្ម្ហៈមិនម្ន 
សទឹងក្សមើក្ោយត្ណាហាមនិម្ន។ 

ម្លវគគ (១៨) 

 េុទេាសំ វជជមនញេ្ំ អតតនោ បន ទទុរេំ បនរេ ំ
ហិ នសា វជាជានិ ឱបុោតិ យថាភេុ ំ អតតនោ បន 
ឆានទតិ កលវឹ កតិវា េនឋា ។ 
 ក្ទសរបស់ពួកជនដនរ ក្ ើញបានក្ោយងាយ 
ចំដណកក្ទសរបសខ់លួន ក្ ើញបានក្ោយលបំាក ក្រព្ះ 
ថា បុគគលក្ ះក្រាយក្ទសទំងឡាយ ចំក្ព្ះពួកជនដនរ 
ដូចបុគគលក្រាយអងាកាមដូក្ចានាះ ដត្ថារដមងបិរបាំងក្ទស 
របសខ់លនួរកុ ដូចរព្នបកាេីបិរបាំងអត្តភាព ក្ោយវត្ថុ 
សរម្បប់ិរបាំង (ម្នដមកក្ ើជាក្ដើម) ដូក្ចានាះ។ 

ម្លវគគ (១៩) 

 បរវជាជានុបេាសេិាស និេេ ំ ឧជាានេញ្និោ អា-
េវា តេាស វឌាឍនតិ អាោ នសា អាេវកខយា ។ 
 ោលបុគគលគយឃ្្ាំក្មើល ក្ទសរបសប់គុគលដនរ 
ជារបរកត្ី ម្នោរសម្គាល់ក្ហត្ុ កនងុោរក្ព្លក្ទស 
(អនកដនរ) ជានិចចជារបរកត្ីអាសវៈទំងឡាយ របស់ 
បុគគលក្ ះដត្ងចក្រមើន បុគគលក្ ះក្ មាះថា ឋិត្ក្ៅ 
ឆងាយ អំពធីមជ៌ាក្រគឿងអសអ់ាសវៈ។ 
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ម្លវគគ (២០) 

 អា្នេវ បទ ំនតថ ិេមនោ នតថ ិព្ហិនោ 
បប្ចាភរិោ បជា និបាបប្ចា តថាគោ ។ 
 ានាមក្ជើងកនុងអាោសមិនម្ន សមណៈខាងក្រៅ 
មិនម្ន ពួកសត្វក្រត្កអរក្ហើយ កនុងធម៌ជាក្រគឿងយឺត្ 
យូរ រពះត្ថាគត្ទំងឡាយមិនម្នធមជ៌ាក្រគឿងយឺត្យូរ 
ក្ ើយ។ 

ម្លវគគ (២១) 

 អា្នេវ បទំ នតថិ េមនោ នតថ ិ ព្ហិនោ 
េង្ខាោ េេាសោ នតថ ិនតថិ ព្ុទាធានមិញជតិ ំ។ 
 ានាមក្ជើងកនុងអាោសមិនម្ន  សមណៈខាង 
ក្រៅមិនម្ន សងាខារទំងឡាយជារបស់ក្រៀងមិនម្ន 
រពះពុរធទំងឡាយ មនិម្នកិក្លសជាក្រគឿងញាបញ់រ័ក្រ។ 

មលវនគាគា អដ្ឋារេនមា នឋិេិនោ  ។ 
ចប់ មលវគគ រ ី១៨ ។ 
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(១៩) ធម្មដ្ឋវគគ  

3 
ធម្មដ្ឋវគគ (១) (២) 

 ន នតន នហាតិ ធមមនដ្ឋា នយនតថំ េហសា ននយ 
នយា េ អតថំ អនតថញេ ឧនភា និនេឆយាយ បណឌនិោ ។ 
 អសាហនេន ធនមមន េនមន នយតី បនរ ធមម- 
េាស គនុោតា នមធាវី ធមមនដ្ឋាតិ បវុេេត ិ។ 
 បុគគលោត្់ក្សចកតីក្ោយអារកក ់ក្ោយារក្ហត្ ុ
ណា ក្ មាះថាជាអនកាំងក្ៅកនុងធម៌ ក្ោយក្ហត្ុក្ ះ 
មិនទន់បានក្រ លះុរាដត្បុគគលណាជាបណឌិត្ោត្់ 
ក្សចកតទីំងពរីគឺក្សចកតពីតិ្និងក្សចកតមីិនពតិ្ ដណ  ំ
ជនទំងឡាយដនរ ក្ោយមនិអារកក់ក្ោយារធម៌ ាម 
សមគួរ (ដល់ក្ទស) បុគគលក្ ះក្ មាះថា ជាអនកម្ន 
របាជាញារកាាធម ៌ក្រើបក្ៅថាអនកាំងក្ៅកនុងធម៌។ 

ធម្មដ្ឋវគគ (៣) 

 ន នតន បណឌិនោ នហាតិ យាវោ ព្ហុ ភាេត ិ
នខមី អនវរី អភនយា បណឌិនោតិ បវុេេត ិ។ 
 បុគគល និយាយក្រចើនក្ោយក្ហត្ុ ម្នរបម្ណ 
ប ុណា្ា ក្ មាះថាជាបណឌិត្ ក្ោយក្ហត្ុម្នរបម្ណ 
ប ុក្ណ្ាាះ មិនទន់បានក្រ លះុរាដត្បុគគលដដលម្ន 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 152 
 

ក្សចកតីក្កាេម មិនម្នក្ពៀរ មិនម្នភ័យ ក្រើបក្ៅថា 
បណឌិត្បាន។ 

ធម្មដ្ឋវគគ (៤) 

 ន ោវោ ធមមធនោ យាវោ ព្ហ ុភាេតិ នយា 
េ អបាបមាបិ េោុវាន ធមមំ ្ នយន បេាសតិ េ នវ ធមមធនោ 
នហាតិ នយា ធមមំ នបាបមជជតិ ។ 
 បុគគលនិយាយក្រចើន ក្ោយក្ហត្ុម្នរបម្ណ 
ប ុណា្ា ក្ មាះថាជាអនកររររង់ធម៌ ក្ោយក្ហត្ុម្ន 
របម្ណប ុក្ណា្ាះមនិទនប់ានក្រ លះុរាដត្បគុគលណា 
ាតាប់ពរុធវចនៈសូមាបីម្នរបម្ណត្ចិ ក្ហើយក្ ើញធម៌ 
ក្ោយ មោយគឺចិត្តបាន បុគគលក្ ះក្រើបក្ មាះថា 
ជាអនកររររងធ់ម៌ បុគគលណាមនិក្មើលងាយធម៌ បុគគល 
ក្ ះឯងក្ មាះថា ជាអនកររររង់ធម៌។ 

ធម្មដ្ឋវគគ (៥) 

 ន នតន នថនោ នហាតិ នយនេាស បលិតំ េនិោ 
បរិបន្កា វនយា តេាស នមាឃជិនោណាតិ វេុេតិ ។ 
 បុគគលម្នកាាលសកូវក្ហើយ ក្ោយក្ហត្ណុាក្ មាះ 
ថាជាក្ងរៈ ក្ោយក្ហត្ុក្ ះមិនទនប់ានក្រ វ័យរបស ់
បុគគលក្ ះចាស់រជលុក្ហើយ ក្ៅថាចាសជ់ាក្ម្ ៈ។ 
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ធម្មដ្ឋវគគ (៦) 

 យមហ ិេេេញេ ធនមាមា េ អហឹសា េញ្នមា ទនមា 
េ នវ វនតមនលា ធនីោ នសា នថនោតិ បវុេេតិ ។ 
 លុះរាដត្សចចៈ្ង ធម៌្ង ោរមិនក្បៀត្ក្បៀន 
្ង ោរសរងួម្ង ោររ ូមានខលនួ្ង ម្នកនុងបគុគល 
ណា បុគគលក្ ះឯងជាអនកម្នមនទលិ ខាជាក់ក្ចាលក្ហើយ 
ជាអនកម្នរបាជាញាក្រើបក្ៅថាក្ងរៈ។ 

ធម្មដ្ឋវគគ (៧) 

 ន វាកករណមនតតន វណណនបាកខរោយ វា សាធ-ុ 
រូនបា ននោ នហាតិ ឥេាសញក ីមេឆរ ីេនឋា ។ 
 បុគគលម្នក្សចកតីឫសាា ម្នក្សចកតីកំណាញ់ 
ជាអនកអតួ្អាង ក្ មាះថាជាមនសុាេលអ ក្ោយក្ហត្ុរត្ឹម 
ដត្ក្ធវើោរនយិាយព្កាយ(លអ) ឬក្ោយភាពជាអនកម្នសមាបុរ 
ជារគី្បច់តិ្តក៏មនិទនប់ានក្រ។ 

ធម្មដ្ឋវគគ (៨) 

 យេាស នេត ំ េមុេឆនិេ ំ មលូឃេឆំ េមហូត ំ េ 
វនតនទានសា នមធាវ ីសាធុរូនបាតិ វេុេតិ ។ 
 លះុរាដត្ក្ទសជាត្មិ្នឫសាាជាក្ដើមក្នះ បុគគល 
ណាបានផ្តាច់្ តិលដកក្ ើង ក្ធវើឱាយម្នឫសគល់ោច់ក្ហើយ 
បុគគលក្ ះ ជាអនកម្នក្ទសខាជាក់ក្ចាលក្ហើយ ជាអនក 
ម្នរបាជាញា ក្រើបក្ៅថាជាមនសុាេលអបាន។ 
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ធម្មដ្ឋវគគ (៩) 

 ន មណុឌនកន េមនោ អព្វនោ អលកិំ ភណ ំ
ឥចាឆានលាភេមាបនោនា េមនោ កឹ ភវិេាសតិ ។ 
 បុគគលមនិបានក្ មាះថាជា សមណៈ ក្ោយភាព 
ជាអនកម្នកាាលរត្ក្ងាលក្រ បុគគលអនកមិនម្នសលី- 
វត្តនិងធតុ្ងគវត្ត ក្ព្លដត្ព្កាយក្ ះក្ឡាះ របកបក្ោយ 
ក្សចកតីរបាថានានិងក្លាភៈ ក្ មាះថាជាសមណៈដូចក្មតច 
បាន។  

ធម្មដ្ឋវគគ (១០) 

 នយា េ េនមតិ បាបានិ អណ ថំូលានិ េព្វនសា 
េមតិោតា ហិ បាបានំ េមនោតិ បវេុេតិ ។ 
 លុះរាដត្បុគគលណា រម្ងាប់បាបទំងឡាយទំង 
ត្ូចទំងធំ ក្ោយរបោរទងំពួងបាន ក្រើបក្ៅថាសមណៈ 
ក្រព្ះបាបទងំឡាយ ដដលបុគគលក្ ះរម្ងាបប់ានក្ហើយ។ 

ធម្មដ្ឋវគគ (១១) 

 ន នតន ភិកខញ នសា នហាតិ យាវោ ភកិខនត បនរ 
វិេំ ធមម ំេមាទាយ ភិកខញ នហាត ិន ោវោ ។ 
 បុគគលណាក្ដើរសមូជនទំងឡាយដនរ ក្ោយក្ហត្ ុ
រត្មឹណា បគុគលក្ ះមនិបានក្ មាះថាជាភិកខុក្ោយក្ហត្ុ 
រត្ឹមក្ណាះ បគុគលក្ ះមិនបានក្ មាះថាជាភកិខុ ក្ោយ 
ក្ហត្ុរតឹ្មក្ណាះក្រ បុគគលសម្ទនធម៌ជាពិសក្ មាះ 
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ថា ជាភិកខុក្ោយក្ហត្ុរត្មឹដត្ោរក្ដើរសមូប ុក្ណា្ាះ មនិ 
ទនប់ានក្រ។ 

ធម្មដ្ឋវគគ (១២) 

 នយាធ បញុញ្េ បាបញេ ព្នហោវា ព្ព្ហមេរិយ- 
វា េង្ខាយ នលានក េរតិ េ នវ ភកិខូតិ វុេេត ិ។ 
 លុះរាដត្បុគគលណាកនុងក្លាកក្នះ បនាាត្ប់ុណាយ 
និងបាបក្ចញក្ហើយ ជាអនកម្នោររបរពតឹ្តដ៏របក្សើររាច ់
ក្ៅកនុងក្លាកក្ោយក្សចកតកី្ចះដឹង បុគគលក្ ះឯង ក្រើប 
ក្ៅថាជាភកិខុ។  

ធម្មដ្ឋវគគ (១៣) (១៤) 

 ន នមាននន មនុិ នហាត ិ មឡូ្ហរូនបា អវិទរេ ុ
នយា េ តុលវំ បគគយហ វរមាទាយ បណឌិនោ ។  
 បាបាន ិបរវិនជជត ិេ មនុ ិនតន នសា មនុិ នយា 
មុោត ិឧនភា នលានក មនុិ នតន បវេុេត ិ។ 
 បុគគលម្នក្សចកតីវក្ងវងជាធមមា មិនម្នោរក្ចះ 
ដឹង មនិបានក្ មាះថាជាមុនី ក្ោយភាពជាអនកក្សៃៀម 
ក្រ លុះរាដត្បុគគលណាជាបណឌិត្ោនយ់កធមដ៌៏របក្សើរ 
ក្វៀរចាកបាបទំងឡាយ ដចូបគុគលោនជ់ញ្ជីងក្ហើយងលងឹ 
ដូក្ចានាះ បុគគលក្ ះក្រើបក្ មាះថាជាមនុី ក្ោយភាពជា 
អនកក្សៃៀមក្ ះបាន បុគគលណាដឹងរបក្យាជន៍ទំងពីរ 
កនុងក្លាកបុគគលក្ ះក្ៅថា មនុី ក្ោយក្ហត្ុក្ ះ។ 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 156 
 

ធម្មដ្ឋវគគ (១៥) 

 ន នតន អរនិយា នហាត ិនយន បាោនិ ហេឹតិ 
អហឹសា េព្វបាោន ំអរិនយាតិ បវុេេតិ ។ 
 បុគគលក្បៀត្ក្បៀនសត្វទំងឡាយ ក្ោយក្ហត្ណុា 
មិនបានក្ មាះថា ជាអរយិៈក្ោយក្ហត្ុក្ ះក្រ បុគគល 
ដដលត្ថាគត្ក្ៅថាអរិយៈ ក្រព្ះមិនក្បៀត្ក្បៀនសត្វ 
ទំងពួង។ 

ធម្មដ្ឋវគគ (១៦) (១៧) 

 ន េលីព្វតមនតតន ព្ហេុនេេន វា បន អថ វា  
េមាធិលានភន វិវតិតេយននន វា ។  
 ផុសាមិ ននកខមមេខុំ អបុថជុជននេវតិំ ភកិខញ វេិាោ- 
េមាបាទិ អបាបនោតា អាេវកខយ ំ។ 
 ម្នាលភកិខុ ក្បើភិកខមុិនទន់ដល់ នូវោរអស់អាសវៈ 
ក្រ កុអំាលរកុចតិ្ត ក្ោយគុណរត្ឹមដត្សលីនិងវត្ត ឬ 
ក្ោយភាពជាអនកក្ចះដងឹក្រចើនក្ ើយ មួយក្រៀត្ក្ោយ 
ោរបានសម្ធិ ឬក្ោយោរក្ដកកនុងរាីងាត្់ ឬក៏ក្ោយ 
គុណម្នរបម្ណប ុក្ណណះថា អាាមាអញព្ល់រត្ូវ ក្ន- 
កខមមសខុ ដដលបុងជុជនមនិដដលជបួរបសពវដូក្ចនះក្ ើយ ។ 

ធមមឋេវនគាគា ឯកូនវេីតិនមា នឋិេិនោ ។ 
ចប់ ធមមដឋវគគ រី ១៩ ។ 
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( ២០) ម្គគវគគ  

3 
ម្គគវគគ (១) 

 មគាគានឋេង្គនិ្ នេនដ្ឋា េចាចានំ េតនុោ បទា 
វិោនគា នេនដ្ឋា ធមាមាន ំទិបទានញេ េកខញមា ឯនេវ 
មនគាគា នតថន្ញា ទេាសនេាស វេិទុធយិា ។ 
 ្លូវម្នអងគ៨ របក្សើរជាង្លូវទំងឡាយ បរ៤គឺ 
អរយិសចចៈ របក្សើរជាងសចចៈទំងឡាយ វិរាគធម៌របក្សើរ 
ជាងធម៌ទំងឡាយ មួយក្រៀត្រពះត្ថាគត្ម្នចកខុរបក្សើរ 
ជាងសត្វក្រវបារទំងឡាយ ្លវូក្នះឯងរបរពឹត្តក្ៅ ក្ដើមាប ី
ក្សចកតបីរិសរុធននរសាេនៈ្លូវដនរមិនម្នក្រ។ 

ម្គគវគគ (២) 

ឯតញហិ តុនមហ បឋបិជជថ មារនេាសតំ បនមាហន ំ
ឯតញហ ិតុនមហ បឋបិោនា ទុកខេាសនតំ ករេិាសថ។  
 ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះ អនកទំងឡាយ ចូរក្ដើរក្ៅោន់ 
្លូវក្ ះ ្លវូក្នះជា្លូវញាតាំងម្រឱាយវក្ងវង អនកទំងឡាយ 
ក្ដើរក្ៅោន់្ លូវក្នះក្ហើយ អាចនឹងក្ធវើឱាយ្ុត្រុកខបាន។ 
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ម្គគវគគ (៣) 

 អ្ខានោ នវា មយា មនគាគា អ្ញាយ េលលេតថនំ 
តុនមហហិ កិេេ ំអាតបាបំ អ្ខាោនោ តថាគោ បឋបិោនា 
បនមាកខនតិ ឈាយិនោ មារព្នធោ ។ 
 ្លូវក្នះក្ហើយ ដដលត្ថាគត្ដឹងថា ជា្លូវកម្ចាត្ ់
បង់កូនសរ របាប់ដល់អនកទំងឡាយ ក្សចកតីពាាយាម 
ញាតាំងកិក្លសឱាយក្ៅតាសពវ អនកទំងឡាយគបាបីក្ធវើ រពះ 
ត្ថាគត្ទំងឡាយ រគ្ន់ដត្ជាអនករបាប់ជនទំងឡាយ 
ម្នោរពិនតិ្ាយ ក្បើបានក្ដើរក្ៅក្ហើយ នឹងរួចចាកចំណង 
របសម់្របាន។  

ម្គគវគគ (៤) 

 េនព្វ េង្ខាោ អនចិាចាតិ យទា ប្ញាយ បេាសត ិ
អថ នពិ្វិនរតិ ទុនកខ ឯេ មនគាគា វេិុទធយិា។ 
 ោលណាបុគគលយល់ក្ ើញក្ោយរបាជាញាថា សងាខារ 
ទំងពួង មនិក្រៀងដូក្ចនះ ោលក្ ះរដមងក្នឿយណាយ 
កនុងក្សចកតីរកុខ ក្នះជា្លូវននក្សចកតីបរសិុរធិ។ 

ម្គគវគគ (៥) 

 េនព្វ េង្ខាោ ទុ្ខាតិ យទា ប្ញាយ បេាសត ិ
អថ នពិ្វិនរតិ ទុនកខ ឯេ មនគាគា វេិុទធយិា ។ 
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 ោលណាបុគគលយល់ក្ ើញក្ោយរបាជាញាថា សងាខារ 
ទំងពួង  ំមកនូវក្សចកតីរុកខដូក្ចនះ ោលក្ណាះរដមង 
ក្នឿយណាយកនុងក្សចកតីរកុខ ក្នះជា្លូវននក្សចកតីបរសិរុធិ។ 

ម្គគវគគ (៦) 

 េនព្វ ធមាមា អនោតាតិ យទា ប្ញាយ បេាសត ិ
អថ នពិ្វិនរតិ ទុនកខ ឯេ មនគាគា វេិុទធយិា ។ 
 ោលណាបុគគលយល់ក្ ើញក្ោយរបាជាញាថា  សងាខារ 
ទំងពួង មិនដមនជារបសខ់លួនដូក្ចនះ ោលក្ណាះរដមង 
ក្នឿយណាយកនុងក្សចកតីរកុខ ក្នះជា្លវូននក្សចកតបីរិសរុធិ។ 

ម្គគវគគ (៧) 

 ឧដ្ឋាន្លមហិ អនឋុេហានោ យវុា ព្លី អាល- 
េិយំ ឧនបនោ េេំនេេង្កបាបមនោ កេុីនោ ប្ញាយ 
មគគំ អលនសា ន វនិរតិ ។ 
 បុគគលក្ៅកំក្លាះម្នកម្្ាងំ ទស់ដត្របកបក្ោយ 
ក្សចកតខីជិលរចអសូ មនិរបងឹដរបងកនុងោលដដលគួររបងឹ 
ដរបង ម្នក្សចកតីរត្ិះរិះកនុងចិត្តលចិចុះ កនុងអកសុលវតិ្កកៈ 
ជាមនសុាេខជលិបគុគលខជលិ(ក្ ះ)រដមង មិនបាន្លវូបញ្ញា 
ក្ ើយ។ 
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ម្គគវគគ (៨) 

 វាចានុរកខី មនសា េុេំវុនោ ្នយន េ 
អកេុលំ ន កយិោ ឯនត តនយា កមមបនថ វិនសាធ- 
នយ អាោធនយ មគគមេិបិាបនវទតិំ ។ 
 បុគគលគបាបីជាអនករកាាវាចា សរងួមឲាយលអក្ោយចិត្ត 
ទំងមិនគបាបីក្ធវើអកុសលក្ោយោយ បុគគលគបាបីជរមះ 
កមមបរទំងបកី្នះ នឹងគបាបីក្រត្កអរចំក្ព្ះមគគ ដដលក្លាក 
អនកដសវងរកគណុដល៏អសដមតងរុកក្ហើយ។ 

ម្គគវគគ (៩) 

 នយាគា នវ ជាយតី ភូរិ អនយាគា ភូរេិង្ខនយា 
ឯត ំនទវធា បថំ ញោវា ភវាយ វភិវាយ េ តថោតានំ 
និនវនេយាយ យថា ភូរិ បវឌាឍតិ ។ 
 របាជាញា រដមងក្កើត្អំពីោររបកបក្សចកតីវិ ស 
របាជាញា រដមងក្កើត្អពំីោរមិនរបកប អនកម្នរបាជាញាដឹង 
ោររបកប នងិោរមនិរបកបទងំពរីក្នះថា ជាគនលងនន 
ក្សចកតីចក្រមើននិងក្សចកតីវិ សក្ហើយ របាជាញាចក្រមើន 
ក្ោយរបោរណា គួរត្មកល់ខលនួរកុក្ោយរបោរក្ ះ។ 

ម្គគវគគ (១០) 

 វន ំឆិនរថ មា រុកខ ំវននោ ជាយត ីភយ ំនឆោវា 
វនំ វនថញេ និព្វោ នហាថ ភកិខនវា ។ 
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 អនកទំងឡាយ ចូរោត្់កិក្លសដូចជានរពក្ចញ 
ចូរកុោំត្់ក្ដើមក្ ើ (ក្រព្ះ) ភ័យក្កើត្អពំីកិក្លសដូចជា 
នរព ម្នាលភកិខុទំងឡាយ អនកទំងឡាយចូរោត្ក់ិក្លស 
ដូចជានរព្ង កិក្លសដូចជាក្ដើមក្ ើ ដុះកនុងនរព្ង 
ក្ហើយចូរជាអនកកុមំ្នកិក្លសដចូជានរពក្ ើយ។  

ម្គគវគគ (១១) 

 យាវញហិ វននថា ន ឆជិជត ិអណ មនោតាបិ នរេាស 
ោរិេុ បឋពិ្ទធមនោ វ ោវ នសា វនចាឆា ខីរបន្វ 
មាតរិ ។ 
 ក្រព្ះថា កិក្លសដូចក្ដើមក្ ើ ដុះកនុងនរពរបស់ 
នរជន សូមាបមី្នរបម្ណត្ចិក៏ក្ោយ ក្បើោត្ម់និោច់ 
កនុងពកួ រដីរាបណា នរជនក្ ះឯងដត្ងម្នចតិ្តជាប់ 
ចំក្ព្ះកនុងពកួ រី ដូចកនូក្គ្ក្ៅកំពងុក្ៅក្ោះ ដដល 
ម្នចតិ្តជាបក់្ៅនឹងក្មដរាបក្ ះ។ 

ម្គគវគគ (១២) 

 ឧេឆនិរ េិននហមតតនោ កមុុទំ សារទកិវំ បាណ-ិ 
ោ េនតមិគគនមវ ព្ព្ហូយ និព្វាន ំេគុនតន នទេតិំ ។ 
 អនកចូរដកក្សចកតីរសលាញ់របស់ខលួនក្ចញ ដូច 
បុគគលដកផ្កាកុមរុ ដដលក្កើត្កនុងសររោលក្ោយនដ  អនក 
ចូរបណ្តះនវូ្លូវសនតភិាពដត្មាា ាង រពះនពិ្វានរពះសគុត្ 
សដមតងរកុក្ហើយ។ 
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ម្គគវគគ (១៣) 

 ឥធ វេាសំ វេេិាោមិ ឥធ នហមនតគមិហិេុ ឥត ិ
ព្នលា វិេិននតតិ អនតោយ ំន ព្ជុាឈតិ ។  
 អញនឹងក្ៅកនងុរីក្នះអស់វសាានរដូវ អញនឹងក្ៅ 
កនុងរីក្នះកនុងក្ហមនតរដូវនិងគិមហរដូវ ជនព្លរដមងគតិ្ 
ខុសដូក្ចនះ ដត្ងមិនដឹងចាាស់ក្សចកតអីនតរាយក្ ើយ។ 

ម្គគវគគ (១៤) 

 តំ បុតតបេុេមមតតំ ព្ាោេតតមនេំ នរំ េតុតំ គាម ំ
មនហានោវ មេេញ អាទាយ គេឆតិ ។ 
មចចុគឺក្សចកតាី្ាប់ ដត្ង យំកនរជនអនករសវងឹរជប់ 

កនុងកនូនិងសត្វចញិ្ចមឹ ម្នចិត្តជាបជ់ពំ្ក់កនងុអារមមណ៍ 
ក្្ាេងៗក្ ះ ដូចជំនន់រឹកធំ  ំយកអនករសុកកំពុងក្ដក 
លក់។ 

ម្គគវគគ (១៥) (១៦) 

 ន េនតិ បោុតា ោោយ ន បោិ នបិ ព្នធវា 
អនតនកោធបិនេេាស នតថិ ញាតេីុ ោណោ ។ 
 ឯតមតថវេំ ញោវា បណឌិនោ េីលេំវុនោ 
និព្វានគមនំ មគគំ ខិបាបនមវ វិនសាធនយ ។ 
 ោលបគុគលរត្វូមចចុរគបសងកត្់ក្ហើយ កូនទំងឡាយ 
មិនម្នក្ដើមាបីជារីពឹង បិាក៏មិនម្នទំងក្ៅពងាេក៏ 
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មិនម្នក្ដើមាបីជារីពឹងក្ ើយ ក្សចកតីរីពឹងកនុងញាត្ិ 
ទំងឡាយកម៏ិនម្ន ។ 
 បណឌិត្ ដឹងអំណាចរបក្យាជន៍ក្នះក្ហើយ គួរជា 
អនកសរងួមកនុងសីល គួររបញាប់របញាលជ់រមះ្ លូវជារីក្ៅ 
ោន់រពះនពិ្វានឱាយបាន។ 

មគគវនគាគា វេីតនិមា និឋេនិោ ។ 
ចប់ មគគវគគ រ ី២០ ។ 
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(២១) បកិណ្ណកវគគ 

3 
បកិណ្ណកវគគ (១) 

 មោតាេុខបរចិាចាគា បនេាស នេ វិបលុំ េខុំ េនជ 
មោតាេុខំ ធីនោ េមាបេាសំ វិបលុំ េុខំ ។ 
 ក្បើក្ ើញក្សចកតសីុខដធ៏ំរលូាយ ក្រព្ះលះបងស់ុខ 
លមមរបម្ណ អនកម្នរបាជាញាោលក្ ើញសខុធំរលូាយ 
គបាបីលះសុខលមមរបម្ណក្ចញ ។ 

បកិណ្ណកវគគ (២) 

 បរទកុខូបធាននន នយា អតតនោ េុខមេិឆតិ នវរ- 
េេំគគេេំនដ្ឋា នវោ នសា ន បរិមេុេតិ ។ 
 ជនរបាថានាក្សចកតសីុខក្ដើមាបខីលួន ក្ោយបងករុកខឱាយ 
អនកដនរ ជនក្ ះក្ មាះថា រចបូករចបល់ក្ហើយក្ោយ 
ោរជាបជ់ពំ្ក់ គឺក្ពៀររដមងមិនរចួចាកក្ពៀរក្រ។ 

បកិណ្ណកវគគ (៣) 

 យញហ ិកិេេ ំតទបវិទធ ំអកេិេ ំបន កយីរតិ ឧនេលា- 
នំ បមោតានំ នតេ ំវឌាឍនតិ អាេវា ។ 
 របសណ់ាដដលខលនួគួរក្ធវើ របស់ក្ ះពកួភិកខណុា 
លះបង់ក្ចាលក្ហើយ ដត្របស់ដដលមិនគរួក្ធវើ រត្ បជ់ា 
ក្ធវើវញិ អាសវៈទំងឡាយដត្ងចក្រមើនក្ ើង ដលព់កួភិកខ ុ
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ក្ ះ ជាអនកម្នក្សចកតីរបម្រ ម្នម្នះដចូជាក្ដើម 
បបសុក្លើកក្ ើងក្ហើយ។ 

បកិណ្ណកវគគ (៤) 

 នយេញេ េុេមារទាធា និេេំ  ្យគោ េតិ 
អកិេេននត ន នេវនតិ កិនេេ សាតេេ្រិនោ េោនំ 
េមាបជាោន ំអតថំ គេឆនតិ អាេវា។ 
 លះុដត្សតិ្របរពឹត្តក្ៅកនុងោយជានិចច ដដលពួក 
ភិកខណុា បានរបារពធរបនពក្ហើយ ភកិខទុំងក្ ះរដមងជា 
អនកក្ធវើោរ ដដលគួរក្ធវើក្រឿយៗ មិនក្ធវើោរដដលមនិគួរក្ធវើ 
អាសវៈទំងឡាយរបស់ពកួភិកខុក្ ះ ដដលជាអនកម្នសត្ ិ
ម្នសមាបជញ្ញៈរដមងដលន់ូវោរអស់ក្ៅ។  

បកិណ្ណកវគគ (៥) 

 មាតរំ បតិរំ ហនតវា ោជានោ នទវ េ ខតតិនយ រឋេ ំ
សានេុរំ ហនតវា អនីនោ យាត ិព្ព្ហមនោ ។ 
 បុគគលសម្្ាបត់្ណាហាដចូជាម្ា្ង សម្្ាបអ់សម ិ
ម្នះដចូជាបិា្ង សម្្ាបស់សាេត្រិដឋ ិនិងឧក្ចឆររិដឋ ិ
ដូចក្សតចជាកាេរត្ពីររពះអងគ្ង សម្្ាប់អាយត្នៈដូច 
ជាដដន របរពឹត្តក្ៅមួយអក្នលើក្ោយបុរសអនកក្ដើរាម 
គឺក្សមៀន្ង រដមងបានក្ៅជាខីណាសវរពហមណ៍ជាអនក 
មិនម្នរកុខ។  
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បកិណ្ណកវគគ (៦) 

 មាតរំ បិតរំ ហនតវា ោជានោ នទវ េ នសាតថិនយ 
នវយាយគាឃបញេមំ ហនតវា អនីនោ យាត ិព្ព្ហមនោ។ 
 បុគគលសម្្ាបត់្ណាហា ដចូជាម្ា្ង សម្្ាបអ់សមិ 
ម្នះដចូជាបិា្ង សម្្ាបស់សាេត្រិដឋិ និងឧក្ចឆររិដឋ ិ
ដូចជាក្សតចជារព្ហមណទ៍ំងពីរ្ង សម្្ាបវ់ិចកិចិាឆាដូច 
ជាខា្ាធំជាគរមប់៥្ង (ដដលក្ៅាកាត្់្លូវ) បានក្ហើយ 
រដមងបានក្ៅជាខីណាសវរព្ហមណ៍ ជាអនកមិនម្ន 
រុកខ។ 

បកិណ្ណកវគគ (៧) 

 េុបាបព្ទុធំ បព្ជុាឈនតិ េទា នគាតមសាវ្ នយេ ំ
ទិវា េ រនោតា េ នេិេំ ព្ុទធគោ េត ិ។ 
 សត្ិរបស់ជនពួកណា ដដលសថតិ្ក្ៅកនងុរពះពុរធ- 
គុណ អស់ោលជានិចចទំងនងៃទំងយប់ ជនពួកក្ ះ 
ក្ មាះថា ាវ័ករបស់រពះក្គ្ត្ម រដមងភាញាក់រឭកៗ 
ក្ោយរបនពសពវោល។ 

បកិណ្ណកវគគ (៨) 

 េុបាបព្ទុធំ បព្ជុាឈនតិ េទា នគាតមសាវ្ នយេ ំ
ទិវា េ រនោតា េ នេិេំ ធមមគោ េត ិ។ 
 សត្ិរបសជ់នពួកណា ដដលសថិត្ក្ៅកនងុរពះធមម- 
គុណ អស់ោលជានិចចទំងនងៃទំងយប់ ជនពួកក្ ះ 
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ក្ មាះថា ាវ័ករបស់រពះក្គ្ត្ម រដមងភាញាក់រឭកៗ 
ក្ោយរបនពសពវោល។ 

បកិណ្ណកវគគ (៩) 

 េុបាបព្ទុធំ បព្ជុាឈនតិ េទា នគាតមសាវ្ នយេ ំ
ទិវា េ រនោតា េ នេិេំ េង្ាឃគោ េត ិ។ 
 សត្ិរបស់ជនពួកណា  ដដលសថិត្ក្ៅកនុងរពះ 
សងាឃគុណ អស់ោលជានិចចទំងនងៃទំងយប់ ជនពួក 
ក្ ះក្ មាះថា ាវក័របស់រពះក្គ្ត្ម រដមងភាញាក់រឭកៗ 
ក្ោយរបនពសពវោល។ 

បកិណ្ណកវគគ (១០) 

 េុបាបព្ទុធំ បព្ជុាឈនតិ េទា នគាតមសាវ្ នយេ ំ
ទិវា េ រនោតា េ នេិេំ ្យគោ េត ិ។ 
 សត្ិរបស់ជនពួកណា ដដលសថិត្ក្ៅកនុង ោយ 
អស់ោលជានិចចទំងនងៃទំងយប់ ជនពួកក្ ះក្ មាះ 
ថា ាវ័ករបស់រពះក្គ្ត្ម រដមងភាញាក់រឭកៗក្ោយរបនព 
សពវោល។ 

បកិណ្ណកវគគ (១១) 

 េុបាបព្ទុធំ បព្ជុាឈនតិ េទា នគាតមសាវ្ នយេ ំ
ទិវា េ រនោតា េ អហឹសាយ រនោ មនោ ។ 
 ចិត្តរបស់ជនពួកណា ក្រត្កអរក្ហើយកនងុោរមនិ 
ក្បៀត្ក្បៀនក្គទំងនងៃទំងយប់ ជនពួកក្ ះក្ មាះ ថា 
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ាវ័ករបស់រពះក្គ្ត្ម រដមងភាញាក់រឭកៗក្ោយរបនព 
សពវោល។ 

បកិណ្ណកវគគ (១២) 

 េុបាបព្ទុធំ បព្ជុាឈនតិ យទា នគាតមសាវ្ នយេំ 
ទិវា េ រនោតា េ ភាវោយ រនោ មនោ ។ 
 ចិត្តរបស់ជនពួកណា ក្រត្កអរក្ហើយកនុងក្មាតា 
ភាវ ទំងនងៃទំងយប់ ជនពួកក្ ះក្ មាះថា ាវ័ក 
របស់រពះក្គ្ត្មរដមងភាញាករ់ឭក  ៗក្ោយរបនពសពវោល។ 

បកិណ្ណកវគគ (១៣) 

 ទុបាបព្វជជ ំទុរភិរម ំទោុវាសា ឃោ ទខុា ទុន្ខា- 
េមានេំវានសា ទុ្ខានបុតិតទធគូ តសាមា ន េទធគូ េយិា 
ន េ ទុ្ខានបុតិនោ េយិា ។ 
 ោរក្ចញបសួបានក្ោយរក ោរក្រត្កអររត្ូវបាន 
ក្ោយរក ្ទះទំងឡាយម្នោរក្ៅរគបរ់គងក្ោយលបំាក 
ជាោររក ោរក្ៅរួមក្ោយជនក្សមើគ្នា (ដដលមិនម្ន 
ក្សចកតីក្ោត្ដរកង)ជាោររក ជនអនកក្ដើរ្លូវឆងាយគឺវដតៈ 
ដត្ងរត្វូក្សចកតីរកុខធា្ាកជ់ាបា់ម ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះបុគគល 
មិនគបាបជីាអនកក្ដើរ្ លូវឆងាយ្ង មិនគបាបីជាអនករត្ូវក្សចកតី 
រុកខធា្ាកជ់ាបា់ម្ង ។ 
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បកិណ្ណកវគគ (១៤) 

 េនទាធា េីនលន េមាបនោនា យនសានភាគេមបាប-ិ 
នោ យំ យំ បនទេំ ភជតិ តតថ តនតថវ បូជិនោ ។ 
 បុគគលអនកម្នសទធា បរិបូណ៌ក្ោយសីល សកប់ 
សកល់ក្ោយយសនិងក្ភាគសមាបត្តិ គប់រករបក្រសណាៗ 
ក្គដត្ងបជូាកនុងរបក្រសក្ ះៗ ។ 

បកិណ្ណកវគគ (១៥) 

 ទូនរ េនោតា ប្នេនត ិហិមវនោតាវ បព្វនោ អេ- 
ននតតថ ន ទិេាសនតិ រតត ឹខិោតា យថា េោ ។ 
 ពួកសបាបុរសរដមងរបាកដកនងុរីឆងាយ ដចូភនំក្ហម 
ព្នតដូក្ចានាះ ពួកអសបាបុរស(រុកជាសថតិ្ក្ៅ)កនុងរជីតិ្ ក៏ 
រដមងមិនរបាកដ ដូចរពញួដដលបុគគលបាញក់នុងក្វលាយប់។ 

បកិណ្ណកវគគ (១៦) 

 ឯ្េនំ ឯកនេយាយ ំឯន្ េរមតនរិនោ ឯន្ 
ទមយមោតាន ំវនននត រមិនោ េយិា ។ 
 បុគគលគួរគបរ់ក រអីងគុយម្នាក់ឯង រីក្ដកម្នាក់ឯង 
ជាអនករាច់ក្ៅម្នាក់ឯង មនិជាអនកខជលិរចអសូ ជាអនក 
ម្នាក់ឯង រ ូមានខលនួ គួរជាអនកក្រត្កអរកនុងនរពាងាត្់។ 

បកណិណកវនគាគា ឯកវេីតិនមា និឋេិនោ។ 
ចប ់បកិណណក វគគ រី ២១ ។ 
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( ២២) និរយវគគ  

3 
និរយវគគ (១) 

 អភូតវាទី និរយំ ឧនបតិ នយា វាបិ កោវា ន 
កនោមីត ិចាហ ឧនភាបិ នត នបេេ េមា ភវនត ិនហិ-ី 
នកមាមា មនជុា បរតថ។ 
 អនកក្ព្លព្កាយមិនពិត្ ឬបុគគលណាក្ធវើ(អំក្ពើ 
អារកក់)ក្ហើយ នយិាយថាអញមនិក្ធវើក្រ (បុគគលក្ ះ) 
រដមងក្ៅោន់នរក ជនទងំពីរ ក់ដដលម្នអំក្ពើទប 
ក្ថាក (ក្សមើគ្នា) ក្ ះ លុះលះក្លាកក្នះក្ៅក្ហើយ រដមង 
ជាអនកក្សមើគ្នា (ក្ោយគត្ិ) កនុងក្លាកខាងមុខក្រៀត្។ 

និរយវគគ (២) 

 ្សាវកោឋា ព្ហនវា បាបធមាមា អេញោ្ 
បាបា បានបហិ កនមមហ ិនិរយននត ឧបបជជនរ ។ 
 ពកួជនក្រចើន ក់ ដដលម្នព័នធព័រធក្ោយសពំត្ ់
ោាវៈដត្(របរពឹត្ត)ធម៌ដល៏ាមក មនិបានសរងួម ពកួជន 
លាមកទំងក្ ះ រដមងក្ៅក្កើត្កនុងនរក ក្ោយារកមម 
ទំងឡាយដល៏ាមកក្ ះ ។  
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និរយវគគ (៣) 

 នេនយាោ អនយាគុនឡា ភនុោតា តនោតា អគគិេខិូប- 
នមា យនញេ ភនុញជយាយ ទុេាសនីលា រឋេបណិឌ ំអេញន្ោ។ 
 បពវជតិ្ររសុតសលី សវូបរិក្ភាគដុំដដកដដលកពំុង 
ក្ៅតា ម្នពណ៌ដូចអណាដាត្ក្ភលើង របក្សើរជាងបពវជិត្ 
ររុសតសីលមិនសរងួម បរិក្ភាគដុបំាយអនកដដននឹងរបក្សើរ 
ដូចក្មតចបាន។ 

និរយវគគ (៤) 

 េោតារ ិឋាោនិ ននោ បមនោតា អាបជជតី បរទា- 
រូបនេវី អបុញ្លាភំ ន និ្មនេយាយំ និនរំ តតិយំ 
និរយំ េតតុថំ ។ 
 នរជនអនករបម្រក្ហើយ ក្សពរបពនធរបស់បគុគល 
ដនរ រដមងដលន់ូវក្ហត្ុននក្សចកតីរកុខ៤យា ាងគឺ រ១ីបាន 
របសម់និដមនជាបុណាយ រ២ីក្ដកមនិបានាមរបាថានា រី 
៣ោរត្ិះក្ដៀល រី៤ោរធា្ាក់នរក។ 

និរយវគគ (៥) 

 អបុញល្ានភា េ គត ីេ បាបិ  ្ភតីេាស ភីោយ 
រតី េ នថាកិ្  ោជា េ ទណឌំ គរុកំ បនណត ិតសាមា ននោ 
បរទារំ ន នេនវ ។ 

 (ក្ហត្ុននក្សចកតីរុកខ៤យា ាងក្្ាេងក្រៀត្) គឺបាន 
របស់មនិជាបណុាយ១ ម្នគត្ិអារកក់១ ត្ក្រមករបស់បុរស 
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អនកខា្ាច ជាមួយនឹងន្ទសតីដដលខា្ាចដដរ ម្នរបម្ណ 
ត្ិច១ រពះរាជានឹងោក់អាជាញាយា ាងធៃន់១ ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះ 
បុរសមនិគួរក្សពរបពនធរបសប់ុគគលដនរក្ ើយ។ 

និរយវគគ (៦) 

 កុនសា យថា ទុគគហិនោ ហតថនមវានុកនតតិ 
សាមញ្ំ ទបុាបោមឋេ ំនិរយាយូបកឌាឍត ិ។ 
 សាបូវភា្ាំង ដដលបគុគលោនម់ិនចំណាប់ រដមងលះ 
នដយា ាងណាមិញ ភាពជាសមណៈដដលបពវជតិ្ោនម់ិន 
ស៊បស់នួក្ហើយ រដមងទញបពវជិត្ក្ ះ ក្ៅនរកយា ាង 
ក្ ះឯង។ 

និរយវគគ (៧) 

 យំ កិញេិ េថិលិំ កមម ំេង្កលិិឋេញេ យ ំវតំ េង្ក-
េាសរំ ព្ព្ហមេរិយំ ន តំ នហាតិ មហបផលំ ។ 
 កមមណាមយួដដលធូរងយកតី វត្តណាមយួដដលក្ៅ- 
ហមងកតី រពហមចរិយៈដដលបុគគលរឭកក្ោយក្សចកតីរក្ងគៀស 
កតី កមមទំង៣ក្នះជារបស់មនិម្ន្លក្រចើនក្ ើយ។ 

និរយវគគ (៨) 

 កយិោ នេ កយិោនថន ំទឡ្ហនមនំ បរកកនម េ-ិ
ថិនលា ហិ បរពិ្វានជា ភិនយាោ អាកិរនត រជំ។ 
 ក្បើបុគគលក្ធវើគបាបីក្ធវើកចិចក្ ះឲាយដមនដរន គបាបីរបងឹ 
ដរបងក្ធវើកិចចក្ ះឱាយម្ំមនួ ក្រព្ះថាសមណធមជ៌ាក្រគឿង 
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ក្វៀរចាកកិក្លសធូរងយ រដមងក្រាយធលូគីឺរាគ្រិកកិក្លស 
ដល់បុគគលក្ោយនរកដលង ។ 

និរយវគគ (៩) 

 អកតំ ទកុកតំ នេនយាោ បចាឆា តបតិ ទកុកតំ កត- 
ញេ េកុត ំនេនយាោ យំ កោវា ោនុតបាបតិ។ 
 អំក្ពើអារកក់ដដលបគុគលមិនក្ធវើ របក្សើរជាង (ក្រព្ះ 
ថា) អំក្ពើអារកក់រដមងក្ធវើឱាយក្ៅតារកហាយ កនុងោលខាង 
ក្រោយ បុគគលក្ធវើអំក្ពើណាក្ហើយ រដមងមនិក្ៅតារកហាយ 
ក្រោយ អំក្ពើក្ ះជាអំក្ពើលអ ក្បើបុគគលក្ធវើក្ហើយក្ មាះ 
ថាបគុគលរបក្សើរ។ 

និរយវគគ (១០) 

 នគរំ យថា បេេនតំ គុតតំ េនតរព្ហិរ ំឯវ ំ នគា-
នបថ អោតាន ំខនោ មា នវា ឧបេេគា ខោតីោ ហិ 
នសាេនតិ និរយមហិ េមបាបោិ ។ 
 នគរក្ៅរីបំ្ ុត្ដដន ដដលក្គរគប់រគងក្ហើយទំង 
ខាងកនុងទំងខាងក្រៅយា ាងណា អនកទំងឡាយគួររកាា 
ខលួនយា ាងក្ ះ កុំឱាយខណៈកនលងអនកទំងឡាយបានក្ ើយ 
ក្រព្ះថាជនទំងឡាយ ដដលឱាយខណៈកនលងក្ហើយ រដមង 
ក្ាកាតាយកនុងនរកមីរក្ដរោស់។ 
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និរយវគគ (១១) 

 អលជជិោនយ លជជនត ិលជជោិនយ ន លជជនរ មិចាឆា- 
ទិឋេេិមាទាោ េោតា គេឆនតិ ទគុគតឹ។ 
 សត្វទំងឡាយដដលរបោន់មចិាឆារដិឋ ិ រដមងខាមាស 
កនុងក្ហត្ុដដលក្គមិនរត្ូវខាមាស រដមងមនិខាមាសកនុងក្ហត្ុ 
ដដលក្គរត្ូវខាមាស សត្វទងំក្ ះដត្ងក្ៅោន់រគុគត្ិ ។ 

និរយវគគ (១២) 

 អភនយ ភយទេាសិនោ ភនយ េ អភយទេាសិនោ 
មិចាឆាទឋិេេិមាទាោ េោតា គេឆនតិ ទគុគតឹ ។ 
 សត្វទំងឡាយដដលរបោន់មិចាឆារិដឋិ រដមងយល់ 
ក្ ើញកនុងក្ហត្ុដដលក្គមិនរត្ូវខា្ាច ថាជាក្ហត្ុដដលក្គ 
រត្ូវខា្ាច្ង យល់ក្ ើញកនុងក្ហត្ុដដលក្គរត្ូវខា្ាច ថា 
ជាក្ហត្ុដដលក្គមនិរត្វូខា្ាច្ង សត្វទងំក្ ះដត្ងក្ៅ 
ោន់រុគគត្ិ។ 

និរយវគគ (១៣) 

 អវនជជ វជជមតិនោ វនជជ េ អវជជទេាសិនោ 
មិចាឆាទឋិេេិមាទាោ េោតា គេឆនតិ ទគុគតឹ ។ 
 សត្វទំងឡាយ ដដលរបោន់មចិាឆារដិឋ ិ រដមងយល ់
ក្ ើញកនុងក្ហត្ុដដលឥត្ក្ទស ថាជាក្ហត្ុម្នក្ទស 
្ង យល់ក្ ើញកនុងក្ហត្ុដដលម្នក្ទស ថាជាក្ហត្ុ 
ឥត្ក្ទស្ង សត្វទំងក្ ះដត្ងក្ៅោន់រុគគត្ិ។ 
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និរយវគគ (១៤) 

 វជជញេ វជជនោ ញោវា អវជជញេ អវជជនោ េមាមា- 
ទិឋេេិមាទាោ េោតា គេឆនតិ េុគគតឹ ។ 
 សត្វទំងឡាយដដលរបោន់សម្មារិដឋិ ដឹងរបស់ 
ម្នក្ទសថាជារបសម់្នក្ទស្ង ដឹងរបសម់និម្ន 
ក្ទស ថាជារបសម់ិនម្នក្ទស្ង សត្វទំងក្ ះដត្ង 
ក្ៅោនស់ុគត្ិ។ 

និរយវនគាគា ទាវាវេីតិនមា និឋេិនោ ។ 

ចប ់និរយវគគ រី ២២ ។ 
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(២៣) នាគវមគគោ  

3 
នាគវគគ (១) 

 អហំ ោនគាវ េង្គានម ចាបានោ បតិតំ េរ ំ
អតិវាកាយនតតិកិខិេាស ំទេុាសីនលា ហិ ព្ហជុជនោ ។ 
 ត្ថាគត្ នឹងអត្់រទពំ្កាយក្លមើស ដូចដំរោីលអត្់ 
រទំចំក្ព្ះរពញួដដលរបូត្ក្ចញអពំីធនូ កនងុសន្ទងាគាមដូក្ចានាះ 
ក្រព្ះថាជនររុសតសលីម្នក្រចើន ក់។ 

នាគវគគ (២) 

 ទនតំ នយនតិ េមិតឹ ទនតំ ោជាភិរូហតិ ទនោតា 
នេនដ្ឋា មនុនេាសេុ នយាតវិាកាយនតិតកិខត ិ។ 
 ពួកជនដត្ង វំាហនៈដដលរ ូមានក្ហើយ ក្ៅោន់ 
រីរបជុំរពះរាជាដត្ងក្សតចក្ ើងោនវ់ាហនៈ ដដលរ ូមាន 
ក្ហើយ បណាដាមនសុាេទំងឡាយ មនសុាេណាអត្ស់ងកត្់នឹង 
ព្កាយក្លមើសបាន មនសុាេក្ ះជាអនកម្នខលនួរ ូមានក្ហើយ 
ក្ មាះថា បុគគលរបក្សើរបំ្ តុ្។  

នាគវគគ (៣) 

 វរមេាសតោ ទោតា អាជានយីា វ េនិធវា កុញជោ 
វ មហាោគា អតតទនោតា តនោ វរំ ។ 
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 ពួកក្សះអសាេត្រកតី ក្សះអាជាក្នយាយកតី ក្សះសនិធព 
កតី ដំរីកញ្ជរដ៏របក្សើរកតី ដដលបុគគលក្របៀនរបក្ៅបានបរ 
ក្ហើយរាប់ថាជាសត្វរបក្សើរ បុគគលដដលម្នខលនួរ ូមាន 
បានបរក្ហើយ របក្សើរជាងសត្វទំងអស់ក្ ះ។ 

នាគវគគ (៤) 

 ន ហិ ឯនតហិ យាននហ ិគនេឆយាយ អគតំ ទេិ ំ
យថាតតោ េុទននតន ទនោតា ទននតន គេឆតិ ។ 
 បុគគលរ ូមានខលួនបានបរក្ហើយ រ ូមានខលនួលអក្ហើយ 
ក្ មាះថារូ មានក្ហើយ ក្រើបក្ៅោន់រិសដដលខលួនមិន 
ធា្ាប់ក្ៅគឺរពះនពិ្វានបាន ពុំដមនដូចបុគគលក្ៅោន់រសិ 
ដដលខលួនមិនធា្ាប់ក្ៅ ក្ោយារយានទំងឡាយក្ ះ 
ក្ ើយ។ 

នាគវគគ (៥) 

 ធនបាលន្ ោម កុញជនោ កឋកុបាបនភទនោ 
ទុនេវិារនយា ព្នទាធា កព្ឡ្ ំន ភញុជត ិេុមរត ិោគវ- 
នេាស កុញជនោ ។ 
 ដំរីក្ មាះធនបាល ជាសត្វចុះក្របងក្កលៀវោ្ា  យ 
ហាថាចារាយឃ្ត្់បានក្ោយលំបាក ក្បើ យហាថាចារាយ 
ចងភាជាប់មនិសុីក្ៅមាក្រ ក្រព្ះរឭកដលន់រពខទឹង ដដលដំរី 
ក្ ះធា្ាប់ក្ៅ។ 
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នាគវគគ (៦) 

 មិទធី យទា នហាតិ មហគាឃនសា េ នទិាទាយោិ 
េមាបរវិតតសាយី មហាវោនហាវ នវិាបបុនដ្ឋា បុន- 
បាបញនំ គព្ភមុនបតិ មនោទា។ 
 ោលណា បុគគលអនកម្នក្សចកតីក្ងាកងុយ្ង 
អនកបរិក្ភាគក្ភាជន ម្នរបម្ណក្រចើន្ង អនកក្ដក 
លក់្ង អនកក្ដកបរមះនក្នៀល្ង ដចូរជូករសុកដដល 
បុគគលចញិ្ចមឹក្ោយសូករភត្ត ោលក្ ះបុគគលក្ ះ ជា 
មនសុាេក្្្ា រដមងចលូក្ៅោន់គភ៌ក្រឿយៗ។ 

នាគវគគ (៧) 

 ឥទំ បុនរ េតិតមចារិ ចារកិំ នយនេិឆកំ យតថ្ម ំ
យថាេខុំ តទជជហំ នគិគនហេាោមិ នយានិនសា ហតថិបាប- 
ភិនេំ វិយ អំកុេគគនហា ។ 
 កនុងោលមនុអំពោីលក្នះ ចតិ្តក្នះបានរាច់ក្ៅ 
ោន់ចារិកាមអាោរៈដដលខលួនរបាថានា ាមអារមមណ៍ 
ដដលខលួនរបាថានា ាមក្សចកតីសបាាយកនុងនងៃក្នះ អញ 
នឹងសងកត្់សងកិនចិត្តក្ ះក្ោយឧបាយ ដូចហមដំរីោន់ 
កក្ងវរសងកត្ស់ងកិនដំរចីុះក្របងដូក្ចានាះដដរ។ 

នាគវគគ (៨) 

 អបាបមាទរោ នហាថ េេតិតមនុរកខថ ទគុាគា ឧទធ- 
រថោតានំ បនង្ក េនោនាវ កញុជនោ ។ 
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 អនកទំងឡាយ ចូរក្រត្កអរកនុងក្សចកតមីនិរបម្រ 
ចូររកាាចិត្តរបស់ខលួន ចូរក្រីខលួនក្ចញចាកភក់គឺកិក្លស 
ដដល លងបានក្ោយករម ដូចដំរីដដលជាប់ក្ៅកនុងភក់ 
ក្រីខលួនឱាយរួចបាន។ 

នាគវគគ (៩) 

 េនេ លនភថ និបកំ េហាយំ េទធឹ េរំ សាធ-ុ 
វិហារិ ធីរំ អភិភុយាយ េព្វានិ បរិេាសយានិ េនរយាយ 
នតនតតមនោ េតមីា ។ 
 ក្បើបុគគលបានសឡំាញ់ ដដលម្នរបាជាញាជាក្រគឿង 
រកាាខលនួ ម្នរបាជាញាចងចាំ ម្នគណុធមជ៌ាក្រគឿងក្ៅ 
ញាតាំងរបក្យាជនឱ៍ាយសក្រមច ជាអនករាច់ក្ៅជាមយួ គួរ 
ជាអនកម្នចិត្តក្រត្កអរ ម្នាមារត្ីរគបសងកត្់ក្សចកតី 
អនតរាយទំងពួង ក្ហើយរាច់ក្ៅជាមួយនឹងសំឡាញ់ 
ក្ ះឯង ។ 

នាគវគគ (១០) 

 នោ នេ លនភថ និបកំ េហាយំ េទធឹ េរំ 
សាធវុិហារិ ធីរំ ោជាវ រឋេំ វិជតិំ បហាយ ឯន្ េនរ 
មាតង្គរនញវ្ ោនគា ។ 
 ក្បើដសវងរកមនិបានសឡំាញ់ ដដលម្នរបាជាញាជា 
ក្រគឿងរកាាខលួន ម្នរបាជាញាចងចាំ ម្នគណុធមជ៌ាក្រគឿង 
ញាតាំងរបក្យាជន៍ឲាយសក្រមច ជាអនករាច់ក្ៅជាមួយក្រ 
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គួររាច់ក្ៅដត្ឯកឯងវញិ ដូចរពះរាជាលះបង់រដឋដដល 
ររង់ នះក្ហើយក្សតចក្ៅដត្ឯកអងគ ពុំក្ ះក្ាត្ដចូដំរ ី
ក្ មាះម្ត្ងគៈ ដដលលះហវូងរាច់ក្ៅដត្ឯកឯងកនុងនរព 
ដូក្ចានាះដដរ។ 

នាគវគគ (១១) 

 ឯកេាស េរតិ ំនេនយាោ នតថិ ព្នល េហាយោ 
ឯន្  េនរ  ន  េ  បាបានិ  កយិោ  អនបាោេាសញ ន្កា  
មាតង្គរនញវ្ ោនគា ។ 
 ោររាច់ក្ៅរបស់បុគគលឯកឯង ជាគុណជាត្ 
របក្សើរបំ្ តុ្ (ក្រព្ះថា) សហាយាគណុរដមងមិនម្ន 
កនុងជនព្លក្ ើយ បុគគលក្ ះគបាបជីាអនកមនិម្នក្សចកតី 
ខវល់ខាវាយ រាច់ក្ៅដត្ម្នាក់ឯង មិនគបាបីក្ធវើអំក្ពើបាប 
ទំងឡាយ្ង ដូចដំរីក្ មាះម្ត្ងគៈជាសត្វមិនម្ន 
ក្សចកតខីវលខ់ាវាយ លះបងហ់វូងរាច់ក្ៅដត្ឯកឯង កនុងនរព 
ដូក្ចានាះដដរ។ 

នាគវគគ (១២) 

 អតថមហ ិជាតមហិ េុខា េហាយា តុឋេ ីេុខា យា 
ឥតរតីនរន បញុ្ំ េខុំ ជីវតិេង្ខយមហិ េព្វេាស ទុកខេាស 
េុខ ំបហានំ ។ 
 ោលក្បើក្សចកតីរត្វូោរក្កើត្ក្ ើងក្ហើយ សឡំាញ ់
ទំងឡាយ កំ្សចកតសីខុមកឱាយ ក្សចកតីក្រត្កអរក្ោយ 
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បចចយ័ាមម្នាមបាន ជាក្ហត្ ុំក្សចកតសីខុមកឱាយ 
បុណាយ ំក្សចកតសីុខមកឱាយកនុងោលក្រៀបកាេ័យជីវតិ្ ោរ 
លះបង់រកុខទងំអសប់ាន ជាក្ហត្ ុំក្សចកតសីុខមកឱាយ។ 

នាគវគគ (១៣) 

 េុខា មនតតយាយោ នលានក អនថា នបនតតយាយោ 
េុខា េុខា សាមញ្ោ នលានក អនថា ព្ព្ហមញ្ោ 
េុខា ។ 
 ក្សចកតីរបត្ិបត្តលិអកនុងម្ា  ំក្សចកតសីខុមកឱាយ 
កនុងក្លាកមួយក្រៀត្ ក្សចកតីរបត្បិត្តលិអកនុងបិា  ំក្សចកតី 
សុខមកឱាយ ក្សចកតីរបត្ិបត្តិលអកនុងសមណៈ  ំក្សចកតី 
សុខមកឱាយកនុងក្លាក មួយក្រៀត្ក្សចកតីរបត្ិបត្តិលអកនុង 
រព្ហមណ ៍ំក្សចកតសីខុមកឱាយ។ 

នាគវគគ (១៤) 

 េុខំ យាវ ជោ េីលំ េុខា េទាធា បតិឋេោិ 
េុនខា ប្ញាបឋលិានភា បាបានំ អករណំ េុខ ំ។ 
 សលី ំក្សចកតសីុខមកឱាយដរាបដលច់ាស់ សទធា 
ដដលបុគគលត្មកល់ស៊ប់ក្ហើយ ំក្សចកតីសុខមកឱាយ ោរ 
បានរបាជាញា ំក្សចកតសីខុមកឱាយ ោរមិនក្ធវើបាបទំង- 
ឡាយ ំក្សចកតសីខុមកឱាយ។ 

ោគវនគាគា នតវេីតិនមា និឋេិនោ។ 
ចប់  គវគគ រី ២៣ ។ 
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(២៤) តណ្ហាវគគ  

3 
តណ្ហាវគគ (១) 

 មនជុេាស បមតតចារិនោ តោហា វឌាឍតិ មាលវុា 
វិយ នសា បលវតី  ហុោហុរំ  ផលមិេឆំវ វនេមឹ  
វាននោ ។ 
 ត្ណាហាដត្ងចក្រមើនដលម់នសុាេ អនកម្នោររបរពតឹ្ត ិ
ក្ោយក្សចកតរីបម្រជារបរកត្ី ដចូវលលិរបួរឹត្ក្ដើមក្ ើ 
ក្ហើយចក្រមើនក្ ើង បុគគលក្ ះ ដត្ងសទុះក្ៅោនភ់ពត្ចូ 
ភពធំ ដូចាវាោលរបាថានាដ្លក្ ើ ក្លាត្ក្ៅកនុងនរព 
ដូក្ចានាះដដរ។ 

តណ្ហាវគគ (២) 

 យំ ឯសា េហតី ជមមី តោហា នលានក វិេតតិ្ 
នសា្ តេាស បវឌាឍនតិ អភិវឌាឍវំ វីរណំ ។ 
 ត្ណាហានុ៎ះ ជាក្ទសជាត្ិដល៏ាមក ្ាាយក្ៅកនងុ 
អារមមណ៍ក្្ាេងៗកនុងក្លាក រគបសងកត្់បគុគលណា ក្សចកតី 
ក្ាកាតាយ ដត្ងចក្រមើនក្ ើងដលប់ុគគលក្ ះ ដូចសាបូវ 
រណាដាសដដលរត្ូវក្ភលៀងធា្ាកជ់ន្ទញ្ជាំ ក្ហើយពនលកលតូ្ក្លច 
ក្ ើងដូក្ចនះដដរ។ 
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តណ្ហាវគគ (៣) 

 នយា នវ តំ េហត ីជមមឹ តណហំ នលានក ទុរេេយ ំ
នសា្ តមាហា បបតនតិ ឧទព្ិនរញវ នបាកខោ។ 
 ចំដណកជនណា រគបសងកត្់ត្ណាហាដល៏ាមក កនុង 
ក្លាក ដដលក្គ លងបានក្ោយករមក្ ះ ក្សចកតីក្ាក 
ាតាយដត្ងធា្ាក់ក្ចញចាកជនក្ ះឯង ដូចដំណក់រកឹដដល 
ធា្ាកច់ុះចាកសលកឹ ូកដូក្ចានាះដដរ។ 

តណ្ហាវគគ (៤) 

 តំ នវា វទាមិ ភទរំ នវា យាវននតតថ េមាគោ 
តោហាយ មលូំ ខណថ ឧេរីនោថាវ វរីណ ំ។ មា នវា 
នឡ្ ំវ នសានោវ មានោ ភញជិ បុនបាបញនំ ។ 
 ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះ បានជាត្ថាគត្របាប់អនកទំង- 
ឡាយ អនកទងំឡាយម្នប ុ មានរូប ដដលមករបជុំកនងុរ ី
ក្នះ ក្សចកតីចក្រមើនចូរម្នដល់អនកទំងឡាយ ទំង 
ប ុក្ណ្ាាះចុះ អនកទំងឡាយចូររំក្លើងឫសត្ណាហាក្ចាល 
ក្ចញ ដចូបគុគលរត្ូវោរក្ោយសាបវូភា្ាងំ គ្សស់ាបូវរណាដាស 
ក្ចាលក្ចញ។ ម្រកុំរុករានអនកទំងឡាយក្រឿយៗ ដូច 
ដខាេរឹកោចប់ំបាក់ក្ដើមបបុសដូក្ចានាះក្ ើយ ។ 

តណ្ហាវគគ (៥) 

 យថាប ិមូនល អនុបទរនវ ទនឡ្ហ ឆិនោនាបិ រនុ្ខា 
បុននរវ រូហតិ ឯវមាបិ តោហានុេនយ អនូហនត ន-ិ  
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ព្វតតតី ទកុខមទិំ បនុបាបញនំ ។ 
 ោលក្បើឫសក្ ើ មិនម្នក្សចកតអីនតរាយ ក្ៅ 
ម្ំមួនក្រ ក្ដើមក្ ើរុកជាោប់ក្ចាល ក្ហើយក៏ដត្ងដះុ 
ក្ ើងក្រៀត្បាន ម្នឧបម្ដចូក្មតចមញិ ោលក្បើត្ណាហា- 
នសុ័យ បុគគលកម្ចាត្ម់ិនទន់បានក្ហើយ រុកខ(ម្នជាត្ ិ
រុកខជាក្ដើម)ក្នះ ក៏ដត្ងក្កើត្ក្រឿយ  ៗម្នឧបក្មយាយដូក្ចានាះ 
ឯង។ 

តណ្ហាវគគ (៦) 

 យេាស ឆតតេឹត ី នសាោ មោបេាសវោ ភសុា 
មហា វហនតិ ទុទរឋិេឹ េង្កបាោ ោគនេិាសោិ ។ 
 ដខាេត្ណាហា៣៦ ជាធមមជាត្ិហូរក្ៅកនុងអារមមណ៍ 
ជារគី្បច់តិ្ត ជាធមមជាត្ិក្កលៀវោ្ា ម្នដល់បុគគលណា 
ត្រមិះទំងឡាយដ៏ធំ ដដលអារស័យនូវរាគៈ ដត្ង ំនូវ 
រិដឋអិារកក់របសប់ុគគលក្ ះ។  

តណ្ហាវគគ (៧) 

 េវនតិ េព្វធី នសាោ លោ ឧព្ភិជជ តឋិេតិ តញេ 
ទិសាវា លតំ ជាតំ មូលំ ប្ញាយ ឆនិរថ ។ 
 ដខាេត្ណាហាទំងឡាយ ដត្ងហូរក្ៅកនុងអារមមណ៍ 
ទំងពួង ដូចជាវលលិដដលដបកដខនងក្ ើង ាំងក្ៅដូក្ចានាះ 
ក្បើអនកទំងឡាយក្ ើញត្ណាហា ដូចជាវលលិក្ ះក្កើត្ក្ ើង 
ក្ហើយ ចូរោត្់ឫសក្ចាលក្ចញក្ោយោបំិត្គឺបញ្ញា។ 
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តណ្ហាវគគ (៨) 

 េរិោនិ េិននហិោនិ េ នសាមនេាោនិ ភវនត ិ
ជនតញនោ នត សាតេិោ េុនខេនិោ នត នវ ជាតជិ- 
រូបគា នោ ។ 
 ក្ាមនសាេទំងឡាយ ដដល្ាាយក្ៅក្ហើយ្ង 
ដដលរបរពតឹ្តក្ៅក្ោយក្សចកតីរសលាញ់្ ង រដមងម្ន 
ដល់សត្វ ពកួសត្វក្ ះជាអនកអារសយ័នូវក្សចកតីរកីរាយ 
អនកដសវងរកក្សចកតសីខុ នរជនទំងឡាយក្ ះឯង ដត្ង 
 មក្ៅរកជាត្ិនិងជរា ។ 

តណ្ហាវគគ (៩) 

 តេោិយ បុរកខោ បជា បរិេបាបនត ិេនសាវ 
ព្ធិនោ េន្ញាជនេង្គេោតា ទុកខមនុបនតិ បុនបាបញនំ 
េិោយ ។ 
 ពកួសត្វដដលត្ណាហា ជារញីាតាំងសត្វឱាយត្កស់លតុ្រកុង 
រុកក្ហើយ ដត្ងរនធត្់ដូចរនាាយ ដដលរព្នទក់បាន 
ក្ហើយដូក្ចានាះ ពកួសត្វដដលជាប់កនងុសំក្យាជនៈ និងសងគ- 
ធម៌ (ធមជ៌ាក្រគឿងជំព្ក់) ដត្ងដលន់ូវក្សចកតីរុកខក្រឿយ  ៗ
អស់ោលអដងវង ។  

តណ្ហាវគគ (១០) 

 តេោិយ បុរកខោ បជា បរិេបាបនត ិេនសាវ 
ព្ធិនោ តសាមា តេណិំ វិនោទនយ ភិកខញ អាកង្ខ ំវោិ- 
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គមតតនោ ។ 
 ពួកសត្វដដលត្ណាហា ជារីញាតាំងសត្វឲាយត្ក់សលុត្ 
រកងុរុកក្ហើយ ដត្ងរនធត្់ដូចរនាាយ ដដល យរព្ន 
ទកប់ានក្ហើយដូក្ចានាះ ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះភកិខុោលរបាថានា 
ធម៌ ជាក្រគឿងរបាសចាករាគៈក្ដើមាបីខលនួ គបាបីបក្ ទាបង់ 
ត្ណាហា ដដលជាក្រគឿងត្កស់លតុ្ក្ចាលក្ចញ ។ 

តណ្ហាវគគ (១១) 

 នយា និព្វននដ្ឋា វោធមិុនោតា វនមុនោតា វននមវ 
ធាវតិ តំ បគុគលនមវ បេាសថ មុនោតា ព្នធននមវ ធា- 
វតិ ។ ន តំ ទឡ្ហំ ព្នធនមាហុ ធីោ យទាយេំ ទារុជំ 
បព្វជញេ ។ 
 បុគគលណាមនិម្នអាលយ័កនុងគហិភិាព ដូចក្ដើម 
ក្ ើាំងក្ៅកនុងនរព ម្នចិត្តចុះស៊ប់កនុងនរពគឺត្បធម៌ 
ជាអនករចួរស ះចាកនរពគឺត្ណាហា ក្ហើយសទុះក្ៅរកនរព 
គឺត្ណាហាវញិ អនកទំងឡាយចូរក្មើលបុគគលក្ ះឯង បគុគល 
ក្ ះរចួចាកចំណង គឺ រាវាសក្ហើយ សទុះក្ៅរកចណំង 
គ ឺរាវាសវញិ។ ចណំងណាដដលក្កើត្អពំីដដកកតី ក្កើត្ 
អំពីក្ ើកតី ក្កើត្អំពីក្ៅមាយាបលងកតី អនករបាជ្មិនក្ៅ 
ចំណងក្ ះថាជាចំណងម្ំមនួក្ ើយ ។ 
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តណ្ហាវគគ (១២) 

 សារតតរោតា មណិកណុឌនលេុ បុនតតេុ ទានរេុ េ 
យា អនប្ខា ឯតំ ទឡ្ហំ ព្នធនមាហ ុធោី ឱហារនិំ េិថលិ ំ
ទុបាបមញុេំ ឯតំបិ នឆោវាន បរិព្វាជនតិ អននបកខិនោ ្ម- 
េុខ ំបហាយ ។ 
 ពួកជនណាក្រត្កអរនរកក្ពកកនុងដកវមណី និង 
កុណឌលទំងឡាយកតី ក្សចកតីអាក្ឡាះអាល័យ កូននិង 
របពនធទំងឡាយកតី អនករបាជទ្ំងឡាយក្ៅក្សចកតកី្រត្ក 
អរនិងក្សចកតអីាក្ឡាះអលយ័ក្ ះ ថាជាចំណងម្មំួន 
ជាចំណង ំចុះ (ទញសត្វរម្្ាក់ក្ៅកនុងអបាយ) ជា 
ចំណងធូរក្រ ប ុដនតសត្វរាយបានក្ោយករមអនករបាជ ្
ទំងឡាយ ោត្់ចណំងក្ ះក្ចញ ជាអនកមនិម្នក្សចកតី 
អាក្ឡាះអាលយ័ លះបងោ់មសខុក្ហើយក្ចញបសួ។   

តណ្ហាវគគ (១៣) 

 នយ ោគរោតានុបតនតិ នសាតំ េយំ កត ំមកកឋ- 
ន្វ ជាលំ ឯតមាបិ នឆោវាន វជនតិ ធីោ អននបកខិនោ 
េព្វទុកខ ំបហាយ ។ 
 ពួកជនណា ក្រត្កអរក្ោយអំណាចរាគៈ ពួក 
ជនក្ ះ ដត្ងធា្ាកច់ុះោន់ដខាេត្ណាហា ដចូពីងព្ងរម្្ាក់ 
ខលួនចុះោនស់ណំាញ់ ដដលក្ធវើក្ហើយក្ោយខលនួឯង អនក 
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របាជទ្ំងឡាយដត្ងោត្់ដខាេត្ណាហាក្ ះ ជាអនកមនិម្ន 
ក្សចកតអីាក្ឡាះអាលយ័ លះរកុខទំងពងួក្ចញក្ៅ។ 

តណ្ហាវគគ (១៤) 

 មុញេ បុនរ មញុេ បេឆនោ មនជាឈ មុញេ ភវេាស បា- 
រគ ូេព្វតថ វិមុតតមាននសា ន បនុ ជាតិជរំ ឧនបហេិិ។  
 អនកចូរក្ោះ (ក្សចកតអីាលយ័) កនុងោលមុនក្ចញ 
ចូរក្ោះ (ក្សចកតីអាលយ័) កនុងោលជាកណាដាលក្ចញ (ោល 
ក្បើក្ធវើយា ាងក្នះ) អនកនឹងដល់ក្រត្ើយននភព នឹងម្នចតិ្ត 
រួចរស ះ ចាកសងខត្ធមទ៌ំងពួង មិនរត្ូវក្ៅោនជ់ាត្ិ 
និងជរាក្រៀត្ក្ ើយ។  

តណ្ហាវគគ (១៥) 

 វិតកកមថិតេាស ជនតញនោ តិព្វោគេាស េុភានុ- 
បេាសិនោ ភិនយាោ តោហា បវឌាឍតិ ឯេ នខា ទឡ្ហំ 
កនោតិ ព្នធន ំ។ 
 ត្ណាហារដមងចក្រមើននរកដលង ដល់ជនដដលវិត្កកៈ 
ញំាញី ម្នត្ក្រមកក្កលៀវោ្ា យល់ក្ ើញអារមមណ៍ថាលអ 
បុគគលក្ ះឯងក្ មាះថាក្ធវើចំណងឱាយម្មំួន។ 

តណ្ហាវគគ (១៦) 

 វិតកកបូេនម េ នយា រនោ អេភុ ំភាវយត ីេទា 
េនោ ឯេ នខា វាយនតិ្ ហតិ ឯេនេឆេឆតិ មារព្នធនំ។ 
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 លុះដត្បុគគលណាក្រត្កអរកនុងអសុភជាាន ដដល 
ជាក្ហត្ឱុាយសៃប់រម្ងាបន់វូវតិ្កកៈ ម្នាមារត្សីពវោលដត្ង 
ចក្រមើនអសភុជាាន បុគគលក្ ះឯងនឹងក្ធវើត្ណាហាឱាយអស់ 
ក្ៅបាន បុគគលក្ ះឯងក្រើបក្ មាះថា ោត្់ចំណងម្រ 
បាន។ 

តណ្ហាវគគ (១៧) 

 និឋេង្គនោ អេោតាេី វតីតនោហា អនង្គនោ 
អេឆិនរិ ភវេលាលានិ អនតិនមាយំ េមេុាសនយា ។ 
 បុគគលណាដល់ក្សចកតីសក្រមចគឺអរហត្ត ជាអនក 
មិនត្កស់លុត្ មិនម្នត្ណាហា មិនម្នកិក្លសដចូររីួល 
បានោត្ក់ូនសរគកឺិក្លស ជាក្ហត្ុញាតាំងសត្វឱាយក្ៅោន ់
ភពបានក្ហើយ ោយដដល អឹង៣០០កណំាត្់្ តុំគ្នាក្ហើយ 
ក្នះរបសប់ុគគលក្ ះ ក្ មាះថាាំងក្ៅកនុងរីបំ្ តុ្។ 

តណ្ហាវគគ (១៨) 

 វីតតនោហា អោទានោ និរុតតិបទន្វិនទា អកខ- 
ោនំ េនេិបាតំ ជ្ញា បពុ្វាបោនិ េ េ នវ អនតមិសារ-ី 
នោ មហាបន្ញា មហាបុរនិសាត ិវុេេតិ ។ 
 បុគគលណាមនិម្នត្ណាហា មិនម្នក្សចកតីរបោន ់
ម្ំ ជាអនក ្ាសកនុងនិរតុ្តិ (វាចាជាក្រគឿងសដមតងក្ចញ) 
និងបរដ៏ក្សស ដឹងចាាសន់ូវរបជុំននអកខរៈទំងឡាយ្ង 
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បុគគលក្ ះឯង ត្ថាគត្ក្ៅថា អនកម្នសរីរៈឋតិ្ក្ៅកនុង 
រីបំ្ តុ្ ម្នបញ្ញាក្រចើនជាមហាបុរស។ 

តណ្ហាវគគ (១៩) 

 េព្វាភិភូ  េព្វវិទូហមេមិ  េនព្វេុ ធនមមេុ 
អនូបលិនោតា េព្វញជនហា តណហកខនយ វិមុនោតា េយ ំ
អភិ្ ញាយ កមុទរិនេយាយ ំ។ 
 ត្ថាគត្ជាអនករគបសងតត្់ក្ត្ភូមកិធម៌ទំងអស់ ដឹង 
ចាាសច់ត្ពុភូមកិធម៌ទំងអស់ ម្នចតិ្តមនិបានជាប់ក្ៅ 
កនុងក្ត្ភូមិកធម៌ទំងអស់ លះបង់ក្ត្ភូមិកធម៌ទំងអស់ 
ម្នចិត្តរចួរស ះ ក្រព្ះអសត់្ណាហា ក្បើត្ថាគត្រាសដ់ឹង 
ធម៌ក្ោយខលួនឯងក្ហើយ ចាំបាចយ់កអនកណាជារគូអាចារាយ 
ក្រៀត្។  

តណ្ហាវគគ (២០) 

 េព្វទាន ំ ធមមទាន ំ ជោិតិ េព្វរេ ំ ធមមរនសា 
ជិោតិ េព្វរតឹ ធមមរតិ ជោិតិ តណហកខនយា េព្វទកុខំ 
ជិោត ិ។ 
 ធមមទន នះអាមសិទនទំងពួង ធមមរស នះរស 
ទំងពួង ក្សចកតីក្រត្កអរកនុងធម៌  នះក្សចកតីក្រត្កអរ 
ទំងពួង ោរអស់ត្ណាហា នះរុកខទំងពួង។ 
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តណ្ហាវគគ (២១) 

 ហននតិ នភាគា ទុនមមធំ នោ េ បារគនវេនិោ 
នភាគតោហាយ ទុនមមនធា ហនតិ អនញ្វ អតតន ំ។ 
 ក្ភាគៈទំងឡាយ រដមងសម្្ាបប់ុគគលអបាបរបាជាញា 
ប ុដនតមិនសម្្ាប់បុគគលអនកដសវងរកក្រត្ើយ គឺរពះនិព្វាន 
ក្រ ឯបុគគលអបាបរបាជាញារដមងសម្្ាបខ់លួនឯង ដូចជាសម្្ាប់ 
បុគគលដនរ ក្រព្ះចំណងកនងុក្ភាគៈ។ 

តណ្ហាវគគ (២២) 

 តិណនទាសានិ នខោតានិ ោគនទាសា អយ ំបជា 
តសាមា ហិ វតីោនគេុ ទិនេំ នហាតិ មហបផលំ ។ 
 ដរសទំងឡាយម្នក្ៅមាជាក្ទស ពកួសត្វក្លាក 
ក្នះម្នរាគៈជាក្ទស ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះទនដដលបគុគល 
ឱាយក្ហើយ ដលអ់នកម្នរាគៈអស់ក្ហើយ រដមងជាទនម្ន 
្លក្រចើន។ 

តណ្ហាវគគ (២៣) 

 តណិនទាសានិ នខោតាន ិនទាេនទាសា អយ ំបជា 
តសាមា ហិ វតីនទានេេ ុទនិេំ នហាតិ មហបផលំ។ 
 ដរសទំងឡាយម្នក្ៅមាជាក្ទស ពកួសត្វក្លាក 
ក្នះ ម្នក្ទសៈជាក្ទស ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះទនដដល 
បុគគលឱាយក្ហើយ ដល់អនកម្នក្ទសៈអស់ក្ហើយ រដមង 
ជាទនម្ន្លក្រចើន ។ 
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តណ្ហាវគគ (២៤) 

 តណិនទាសានិ នខោតាន ិនមាហនទាសា អយ ំបជា 
តសាមា ហិ វតីនមានហេុ ទនិេំ នហាតិ មហបផលំ ។ 
 ដរសទំងឡាយម្នក្ៅមាជាក្ទស ពកួសត្វក្លាក 
ក្នះម្នក្ម្ហៈជាក្ទស ក្រព្ះក្ហតុ្ក្ ះ ទនដដល 
បុគគលឱាយក្ហើយ ដល់អនកម្នក្ម្ហៈអស់ក្ហើយ រដមង 
ជាទនម្ន្លក្រចើន ។ 

តណ្ហាវគគ (២៥) 

 តិណនទាសានិ នខោតាន ិឥចាឆានទាសា អយំ បជា 
តសាមា ហិ វគីតិនេឆេ ុទិនេំ នហាតិ មហបផលំ ។ 
 ដរសទំងឡាយម្នក្ៅមាជាក្ទស ពកួសត្វក្លាក 
ក្នះ ម្នក្សចកតីរចដណនជាក្ទស ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះទន 
ដដលបគុគលឱាយក្ហើយ ដល់អនកម្នក្សចកតរីចដណនអស់ 
ក្ហើយ រដមងជាទនម្ន្លក្រចើន។ 

តោហាវនគាគា េតុវេីតិនមា នឋិេិនោ ។ 
ចប់ ត្ណាហាវគគ រី ២៤ ។ 
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(២៥) ភិកខុវគគ  

3 
ភិកខុវគគ (១) (២) 

 េកខញោ េំវនោ សាធ ុសាធុ នសានតន េំវនោ 
ោននន េំវនោ សាធុ សាធុ ជវិាហាយ េវំនោ ្នយន 
េំវនោ សាធ ុសាធុ វាចាយ េំវនោ មនសា េវំនោ 
សាធុ សាធុ េព្វតថ េំវនោ េព្វតថ េវំុនោ ភិកខញ េព្វ- 
ទុ្ខា បមេុេត ិ។ 
 ោរសរងួមដភនករបនព ោរសរងួមរត្ក្ចៀករបនព ោរ 
សរងួមរចមុះរបនព ោរសរងួមអណាដាត្របនព ោរសរងួម 
ោយរបនព ោរសរងួមវាចារបនព ោរសរងួមចិត្តរបនព 
ោរសរងួមទងំអស់របនព ភិកខសុរងួមក្ហើយកនុងទវារទងំ- 
អស ់ដត្ងរួចរស ះចាករកុខទំងពួងបាន។ 

ភិកខុវគគ (៣) 

 ហតថេញ្នោ បាទេញន្ោ វាចាយ េញ្នោ 
េញត្តតនមា អជាឈតតរនោ េមាហិនោ ឯន  ្ េនតញេ-ិ 
នោ តមាហុ ភិកខញំ ។ 
 ជនណាសរងួមនដ សរងួមក្ជើង សរងួមវាចា សរងួម 
អត្តភាព ជាអនកក្រត្កអរកនុងោរចក្រមើនកមមោឋាន ដដលម្ន 
កនុងខលនួ ជាអនកម្នចិត្តត្មកលម់្ំ ជាអនកក្ៅឯកឯង ដត្ង 
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ម្នចិត្តក្រត្កអរកនុងធម៌ បណឌិត្ទំងឡាយក្ៅជនក្ ះ 
ថា ភកិខុ ។ 

ភិកខុវគគ (៤) 

 នយា មុខេញ្នោ ភិកខញ មនតភាណី អនុទធនោ 
អតថំ ធមមញេ ទីនបតិ មធុរំ តេាស ភាេិត ំ។ 
 ភិកខណុាសរងួមម្ត្់ ជាអនកក្ព្លក្ោយបញ្ញាម្ន 
ចិត្តមនិរាយម្យ សដមែងអត្ថ្ ងនិងធម៌្ ងបាន ភាសតិ្ 
របសភ់កិខុក្ ះ ក្រើបក្ មាះថាពីក្រាះ ។  

ភិកខុវគគ (៥) 

 ធមាមាោនមា ធមមរនោ ធមមំ អនុវេិិនតយំ ធមមំ អ- 
នុេាសរ ំភកិខញ េទធមាមា ន បរិហាយតិ ។ 
 ភិកខមុ្នធមជ៌ារីក្រត្កអរ ក្រត្កអរក្ហើយកនុងធម ៌
ពិចារណាធម៌ រព្កធម៌ក្រឿយៗ រដមងមិនាបសូនាយ 
ចាករពះសរធមមក្ ើយ ។ 

ភិកខុវគគ (៦) 

 េលាភំ ោតិមនញ្យាយ ោនញេ្ំ បហិយញេនរ 
អនញេ្ំ បហិយំ ភិកខញ េមាធឹ ោធិគេឆតិ ។ 
 ភិកខមុនិគបាបីក្មើលងាយ លាភរបសខ់លួន(ដដលក្កើត្ 
ក្ ើងក្ោយធម៌) មនិគបាបីរបរពតឹ្តចងប់ានលាភរបសភ់ិកខ ុ
ដនរ ក្បើចង់បានលាភរបសភ់ិកខដុនរ រដមងមនិបានសម្ធិ 
ក្ ើយ ។  
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ភិកខុវគគ (៧) 

 អបាបលានភាបិ នេ ភិកខញ េលាភំ ោតមិញ្តិ តំ 
នវ នទវា បេេំនតិ េទុាធាជីវមតនរតិំ ។ 
 ក្បើភកិខសុូមាបមី្នលាភត្ចិ មនិក្មើលងាយលាភរបស់ 
ខលួន ក្រវានងិមនសុាេទំងឡាយ ដត្ងសរក្សើរភកិខុក្ ះ 
ឯង ដដលជាអនកម្នពាាយាមជាក្រគឿងអារស័យ រស់ក្ៅ 
ក្ោយបរសិុរធ ជាអនកមនិខជលិរចអសូ ។ 

ភិកខុវគគ (៨) 

 េព្វនសា ោមរូបេម ឹយេាស នតថិ មមាយិតំ អេោ 
េ ន នសាេត ិេ នវ ភកិខូត ិវុេេតិ ។ 
 បុគគលណា មិនម្នក្សចកតីរបោន់កនុង មនិង 
រូបថាជារបសអ់ញ ក្ោយរបោរទំងពួង មួយក្រៀត្បគុគល 
ណាមិនក្ាកាតាយ ក្រព្ះ មនិងរូប ដដលមិនម្ន 
បុគគលក្ ះឯង ត្ថាគត្ក្ៅថា ភកិខុ ។ 

ភិកខុវគគ (៩) 

 នមោតាវហិារ ី នយា ភកិខញ បេនោនា ព្ទុេសាេនន 
អធិគនេឆ បទ ំេនតំ េង្ខារបូេម ំេុខ ំ។ 
 ភិកខណុា ក្ៅក្ោយអណំាចក្មាតា រជះថា្ាកនុងរពះ 
ពុរធាស  ភិកខុក្ ះរដមងបានបរដស៏ៃប់ ជារីរម្ងាប់ 
នូវសងាខារ មំកនូវក្សចកតសីុខ ។ 
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ភិកខុវគគ (១០) 

 េិញេ ភកិខញ ឥមំ ោវំ េោិតា នត លហនុមេាសត ិ
នឆោវា ោគញេ នទាេញេ តនោ និព្វាននមហិេ ិ។ 
 ម្នាលភកិខុ ចូរអនកាតាររូកគអឺត្តភាពក្នះ រូកដដល 
អនកាតារក្ហើយនឹងដល់ក្រត្ើយឆប់ អនកោត្រ់ាគៈនិងក្ទសៈ 
បានក្ហើយ អពំីក្ ះនឹងអាចដលន់ូវរពះនពិ្វាន ។ 

ភិកខុវគគ (១១) 

 បញេ ឆនិនរ បញេ ជនហ បញេ ឧតតរិ ភាវនយ ប- 
ញេេង្គាតិនគា ភកិខញ ឱឃតិនោណាតិ វេុេតិ ។ 
 ភិកខុគបាបីោត្់ឱរម្ភាគិយសំក្យាជនៈ ៥ ្ង គបាបី 
លះបង់ឧរធម្ភាគិយសំក្យាជនៈ ៥ ្ង គបាបីចក្រមើនឥន្ទនទយី ៍
៥ត្ក្ៅ ភកិខអុនកកនលងកិក្លសជាក្រគឿងជំព្ក់៥ (រាគៈ 
ក្ទសៈ ក្ម្ហៈ ម្នះ រដិឋិ) បានក្ហើយ ក្រើបត្ថាគត្ 
ក្ៅថាអនក លងអនលងប់ាន ។ 

ភិកខុវគគ (១២) 

 ឈាយ ភិកខញ មា េ បមានទា មា នត ្មគនុណ 
ភមេាសញ េិតត ំ មា នលាហគុឡ្ំ គលិី បមនោតា មា កនរ ិ
ទុកខមិទនតិ ឌយហមានោ ។ 
 ម្នាលភកិខុ ចូរអនកពនិិត្ាយ្ង ចូរកុជំាអនករបម្រ 
្ង ចតិ្តរបសអ់នកចូរកុំវលិក្ៅរកោមគុណក្ ើយ អនក 
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ចូរកុំរបម្រ រពំ្រសុីនវូដុកំ្លាហៈ កុំឱាយជាអនកោលក្ភលើង 
ក្ ះក្ហើយ កនទកក់ក្នទញថាក្នះរកុខដូក្ចនះក្ ើយ ។ 

ភិកខុវគគ (១៣) 

 នតថិ ឈានំ អបញេ្ាស នតថិ ប្ញា អឈាយិនោ 
យមហិ ឈានញេ ប្ញា េ េ នវ នពិ្វានេនតិនក ។ 
 ោរពនិិត្ាយ មនិម្នដលប់គុគលអនកមនិម្នរបាជាញា 
របាជាញាមនិម្នដលប់ុគគលអនកមនិពនិតិ្ាយ ោរពនិតិ្ាយនងិ 
របាជាញាម្នកនងុបុគគលណា បុគគលក្ ះឯងក្ មាះថា ឋតិ្ 
ក្ៅកនុងរីជតិ្ននរពះនពិ្វាន ។  

ភិកខុវគគ (១៤) 

 េុ្ ញាគារំ បវិឋេេាស េនតេិតតេាស ភកិខញនោ អមា- 
នុេ ីរតី នហាតិ េមាមា ធមមំ វិបេាសនោ ។ 
 ក្សចកតីក្រត្កអរ ដដលមិនដមនជារបស់មនុសាេ 
រដមងម្នដលភ់ិកខុ អនកចលូក្ៅោន់្ទះាងាត្់ អនកម្ន 
ចិត្តរម្ងាប់ អនកក្ ើញធម៌ក្ោយរបនព ។  

ភិកខុវគគ (១៥) 

 យនោ យនោ េមមេតិ ខោធានំ ឧទយព្វយំ 
លភតិ បតីបិានមាជជ ំអមតំ តំ វិជានតំ  ។ 
 ភិកខុពិចារណាោរក្កើត្ក្ ើង និងោរវិ សខនធ 
ទំងឡាយកនងុោលណា កនុងោលក្ ះ ភិកខុក្ ះរដមង 
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បានបតី្ិនិងបាក្ម្ជជៈ បតី្ិនិងបាក្ម្ជជៈក្ ះ ក្ មាះថា 
ជាអមត្ធម៌របសប់ណឌតិ្ អនកដឹងធមទ៌ំងឡាយ ។  

ភិកខុវគគ (១៦) 

 តព្ោយមាទ ិភវតិ ឥធ បញ្េាស ភិកខញនោ ឥន្ទនរ-ិ 
យគតុតិ េនតញឋេិ បាតិនមានកខ េ េំវនោ មិនតត ភជេាសញ 
កលាោនណ េុទាធាជីនវ អតនរិនត។ 
 គុណ៣របោរក្នះ គឺោររកាាឥន្ទនទីយ៍១ ក្សចកតី 
សក្ តាស១ ោរសរងួមកនុងបាត្ិក្ម្កខ១ ជាខាងក្ដើមនន 
រពះនិព្វានក្ ះ ដត្ងម្នដល់ភិកខុអនកម្នបញ្ញា កនុង 
ាស ក្នះ (ម្នាលភកិខុ)អនកចូរគប់រកកលាាណមតិ្ត អនក 
ម្នពាាយាម ជាក្រគឿងរស់ក្ៅក្ោយបរសិុរធ ជាអនកមនិ 
ខជិលរចអសូ។ 

ភិកខុវគគ (១៧) 

 បឋេិោថារវតុាយេាស អាចារកុេនលា េយិា តនោ 
បានមាជជព្ហនុលា ទកុខេាសនតំ ករេិាសេិ ។ 
 ភិកខគុបាបីជាអនករបរពតឹ្តក្ធវើបដសិណាឋារៈ គបាបីជាអនក 
 ្ាសកនុងអាចារៈ ក្រព្ះក្ហត្ទុំងពីរក្ ះ អនកនឹងម្ន 
បាក្ម្ជជៈក្រចើន និងក្ធវើរបីំ្ ុត្រុកខបាន ។ 

ភិកខុវគគ (១៨) 

 វេាសិ្ វយិ បបុាផាន ិ មទរវាន ិ បមុញេត ិ ឯវ ំ
ោគញេ នទាេញេ វិបាបមនុញេថ ភិកខនវា ។ 
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 ម្នាលភកិខុទំងឡាយ អនកទងំឡាយគបាបីជរមុះរាគៈ 
និងក្ទសៈក្ចញ ដូចមលិះជរមុះផ្កាមលះិទំងឡាយ ដដលសវតិ្ 
ក្ហើយដូក្ចានាះ ។ 

ភិកខុវគគ (១៩) 

 េនត្ នយា េនតវានចា េនតមនោ េេុមាហ-ិ 
នោ វនតនលា្មិនសា ភកិខញ ឧបេនោតាតិ វេុេតិ ។ 
 ភិកខុអនកម្នោយរម្ងាប់ក្ហើយ ម្នវាចារម្ងាប់ 
ក្ហើយ ម្នចិត្តរម្ងាប់ក្ហើយ ម្នចិត្តត្មកល់ម្ំក្ហើយ 
ម្នអាមសិៈកនុងក្លាកខាជាក់ក្ចាលក្ហើយ ក្រើបត្ថាគត្ 
ក្ៅថា អនកសៃប់រម្ងាប់ ។  

ភិកខុវគគ (២០) 

 អតតោ នចាទយោតានំ បឋិមំនេតមតតោ នសា 
អតតគុនោតា េតិមា េុខ ំភកិខញ វហិាហេិ ិ។ 
 អនកចរូោស់ក្ត្ឿនខលនួឯង ចូរពិនតិ្ាយខលនួក្ោយខលនួ 
ឯង ម្នាលភកិខអុនកក្ ះក្បើម្នាមារត្ី រកាាខលនួរកុក្ហើយ 
នឹងក្ៅជាសខុ។ 

ភិកខុវគគ (២១) 

 អោតា ហិ អតតនោ ោនថា អោតា ហិ អតតនោ គត ិ
តសាមា េញ្ម អោតាន ំអេាស ំភព្ទំវ វាណិនជា ។ 
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 ដមនពិត្ ខលនួជារពីឹងរបសខ់លួន ខលួនឯងជាគត្ិរបស ់
ខលួន ក្រព្ះក្ហត្ុក្ ះ អនកចូររវាំងខលួនដូចព្ណិជជរវាំង 
ក្សះដល៏អ ។ 

ភិកខុវគគ (២២) 

 បានមាជជព្ហនុលា ភកិខញ បេនោនា ព្ទុធសាេនន 
អធិគនេឆ បទ ំេនតំ េង្ខារបូេម ំេុខ ំ។ 
 ភិកខុ អនករោស់ក្ោយក្សចកតីរីករាយ រជះថា្ាកនុង 
រពះពរុធាស  រដមងបាននវូបរដស៏ៃប ់ជារីរម្ងាបន់ូវ 
សងាខារ ំមកនូវក្សចកតសីខុ ។  

ភិកខុវគគ (២៣) 

 នយា ហនវ ទហនោ ភិកខញ យុញជតិ ព្ុទធសាេនន 
នសា មំ នលាកំ បភានេត ិអព្ភា មនុោតាវ េនរិមា ។ 
 ភិកខុណាក្ៅកកំ្លាះ របឹងដរបងកនុងរពះពុរធាស  
ភិកខុក្ ះ រដមងញាតាំងក្លាកក្នះឲាយភលឺាវាងបាន ដូចរពះ 
ចនទដដលរះ្តុ្អពំពីពក ។  

ភិកខញវនគាគា បញេវេីតិនមា និឋេិនោ ។ 
 ចប ់ភិកខុវគគ រី ២៥ ។ 
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(២៦) ប្ពាហមណ្វគគ  

3 
ប្ពាហមណ្វគគ (១) 

 ឆិនរ នសាតំ បរកកមម ្នម បនូទ ព្ព្ហមណ េ- 
ង្ខាោនំ ខយ ំញោវា អកតញ្ូេិ ព្ព្ហមណ ។ 
 ម្នាលរព្ហមណ៍ អនកចូរខំរបឹងោត្ត់្ណាហា ដូចដខាេ 
រឹកចូរបក្ ទាបង់ោមទំងឡាយក្ចញ ម្នាលរព្ហមណអ៍នក 
ាគាល់ចាាស់នូវោរអស់សងាខារទំងឡាយ ក្ហើយក្ មាះ 
ថាជាអនកដឹងរពះនពិ្វាន ដដលបចចយ័ាកដ់ត្ងមនិបាន។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (២) 

 យទា ទវនយេុ ធនមមេ ុបារគ ូ នហាតិ ព្ព្ហម- 
នោ អថេាស េនព្វ េំនយាគា អឋេ ំគេឆនតិ ជាននោ ។ 
 ោលណា រព្ហមណ៍អនកដល់ក្រត្ើយ កនុងធម៌ពីរ 
របោរគឺ សមងធម៌និងវិបសាេ ធម៌ កនុងោលក្ណាះ 
កិក្លស ក្រគឿងរបកបសត្វរុកទំងអស់របស់រព្ហមណ៍ 
អនកដឹងក្ ះ រដមងដល់នវូោរាំងក្ៅមិនបាន ។  

ប្ពាហមណ្វគគ (៣) 

 យេាស បារ ំអបារំ វា បាោបារំ ន វិជជត ិវីតទររ ំ
វិេញ្ញតតំ តមហំ ព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
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 ក្រត្ើយកតី រមីនិដមនក្រត្ើយកតី ក្រត្ើយនិងរីមនិដមន 
ក្រត្ើយកតី មិនម្នដល់បុគគលណា (ក្សចកតីរបោន់អា- 
យត្នៈមិនម្នដល់បុគគលណា) ត្ថាគត្ក្ៅបគុគលក្ ះ 
ដដលជាអនកម្នក្សចកតីរកវល់រកវាយអស់ក្ហើយ ជាអនក 
របាសចាកកិក្លសថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៤) 

 ឈាយឹ វីរជមាេនីំ កតកិេេំ អោេវ ំឧតតមតថ ំ
អនុបាបតតំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។ 
 ត្ថាគត្ ក្ៅបុគគលអនកចក្រមើន ន ម្នធលូីគ ឺ
ោមអស់ក្ហើយ អនកអងគយុក្ៅឯកឯង អនកម្នក្ា - 
សកចិចក្ធវើក្រសចក្ហើយ មនិម្នអាសវៈដលន់ូវរបក្យាជន៍ 
ដ៏ខពងខ់ពស់ ក្ោយលំោប់ក្ហើយក្ ះថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៥) 

 ទិវា តបតិ អាទិនចាចា រតតិមាភាតិ េនរមិា េនេនទាធា 
ខតតិនយា តបតិ ឈាយី តបតិ ព្ព្ហមនោ អថ េព្វ- 
មនហារតតឹ ព្ុនទាធា តបតិ នតជសា ។ 
 រពះអារតិ្ាយរុងក្រឿងកនុងក្វលានងៃ រពះចនទរុងក្រឿងកនុង 
ក្វលាយប់ កាេរត្ររង់របោប់ក្ពញយសក្ហើយ រដមងរុងក្រឿង 
សមណរព្ហមណ៍អនកម្ន នរដមងរុងក្រឿង ឯរពះសមពុរធ 
រដមងរុងក្រឿង ក្ោយក្ត្ជះរហតូ្នងៃនិងយប់ទំងអស់ ។ 
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ប្ពាហមណ្វគគ (៦) 

 ព្ហិតបានបា ហ ិព្ព្ហមនោ េមេរយិា េម- 
នោតិ វេុេតិ បព្វាជយមតតនោ មលំ តសាមា បព្វជិនោ- 
ត ិវុេេត ិ។ 
 អនកដដលម្នបាបបនាាត្់ក្ហើយ ក្ មាះថា រព្ហម- 
ណ៍ អនកដដលត្ថាគត្ក្ៅថាសមណៈ ក្រព្ះោររបរពតឹ្តិ 
រម្ងាប់ អនកដដលបក្ណ្ញមនទលិននខលួន ក្ហត្ុក្ ះក្រើប 
ត្ថាគត្ក្ៅថា បពវជតិ្ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៧) 

 ន ព្ព្ហមណេាស បហនរយាយ ោេាស មុនញេថ 
ព្ព្ហមនោ ធ ិព្ព្ហមណេាស ហោតារ ំតនោ ធិ យេាស 
មុញេត ិ។ 
 ន ព្ព្ហមណនេាសតទកញិេ ិ នេនយាោ យទាន-ិ 
នេនធា មននសា បិនយហ ិយនោ យនោ ហេឹមនោ 
និវតតតិ តនោ តនោ េមមតិនមវ ទុកខ ំ។ 
 រព្ហមណ៍មិនគបាបីរបហាររព្ហមណ៍ក្រ (ចំដណក) 
រព្ហមណ ៍ (ដដលរត្ូវក្គរបហារក្ហើយ) មិនគបាបីចងក្ពៀរ 
ចំក្ព្ះរព្ហមណ៍ក្ ះ ត្ថាគត្ត្ិះក្ដៀលរព្ហមណ៍ដដល 
របហាររព្ហមណ៍ រព្ហមណ៍ណាចងក្ពៀរចំក្ព្ះរព្ហមណ៍ 
ក្ ះ ត្ថាគត្ត្ះិក្ដៀលរព្ហមណ៍ក្ ះ នរកដលងជាង 
ក្ ះក្ៅក្រៀត្ ។ 
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 ោរហាមឃ្ត្់ចតិ្ត ចាកអារមមណ៍ជារីរសឡាញ ់
របស់រព្ហមណ៍ក្ ះ មនិដមនរបក្សើរបនតចិបនតចួក្រ ចិត្ត 
ដដលគតិ្ក្បៀត្ក្បៀនក្គ ងាកក្ចញចាកវត្ថុណា  ៗ ក្សចកតី 
រុកខក្រព្ះវត្ថុក្ ះៗក៏រម្ងាបក់្ៅបាន ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៨) 

 យេាស ្នយន វាចាយ មនសា នតថ ិ ទុកកត ំ
េំវតុំ តហីិ ឋាននហិ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។  
 អំក្ពើអារកក់ក្ោយទវារោយ ទវារវាចា ទវារចិត្ត 
របស់បុគគលណាមិនម្នក្រ ត្ថាគត្ក្ៅបុគគល ដដល 
សរងួមក្ោយឋានទំង៣ក្ ះថាជារព្ហមណ៍។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៩) 

 យមាហា ធមម ំវជិាននយាយ េមាមាេមពញទធនទេិត ំេ- 
កកេេ ំតំ នមនេាសយាយ អគគហិុតតំវ ព្ព្ហមនោ ។ 
 បុគគលក្ចះអាង៌ ដដលរពះសម្មាសមពរុធ ររង់សដមតង 
ក្ហើយអំពីសំណាក់រគូណា គបាបីនមាការរគូក្ ះក្ោយ 
ក្គ្រព ដូចរព្ហមណ៍ដដលក្គ្រពោរបូជាក្ភលើង ដូក្ចានាះ 
ដដរ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (១០) 

 ន ជដ្ហិ ន នគានតតហិ ន ជចាចា នហាត ិព្ព្ហម- 
នោ យមហិ  េេេញេ ធនមាមា េ នសា េុេី នសា េ 
ព្ព្ហមនោ ។ 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 221 
 

 បុគគលដដលក្ មាះថា រព្ហមណ៍ ក្រព្ះ្នួងសកក់ ៏
មិនដមន ក្រព្ះក្គ្រត្កម៏ិនដមន ក្រព្ះជាត្ិកម៏និដមន 
សចចៈ្ង ធម៌្ ងម្នកនុងបគុគលណា បុគគលក្ ះក្ មាះ 
ថាអនកាអាត្្ង បុគគលក្ ះក្ មាះថា រព្ហមណ៍្ ង ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (១១) 

 កិននត ជដ្ហ ិទុនមមធ កិននត អជនិសាឋយិា អព្ភ- 
នតរននត គហន ំព្ហិរ ំបរមិជជេ ិ។ 
 ដនអនកអបាបរបាជាញាក្អើយ អនកម្នរបក្យាជន៍អវីក្ោយ 
ោររកុ្នួងសក់ អនកម្នរបក្យាជនអ៍វី ក្ោយោរររររង់ 
សំពត្់ដសាបកខា្ា ក្បើស តានខាងកនុងរបសអ់នក សឹងាញំាតាំ 
ក្ោយរាគ្រិកកិក្លស អនកក្ មាះថាដុសខាត្់ដត្ោយ 
ខាងក្រៅក្រ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (១២) 

 បំេកុលូធរំ ជនតញំ កេិនធមនិេនថត ំ ឯក ំវនេម ឹ
ឈាយនតំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។ 
 ត្ថាគត្ក្ៅបុគគល អនកររររង់សំពត្់បងាេុកូល 
ម្នោយសគម ម្នខលនួរវាមក្ោយសរនស ជាបុគគលឯក 
ឯង ចក្រមើន នកនុងនរពក្ ះថាជារព្ហមណ៍ ។ 
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ប្ពាហមណ្វគគ (១៣) 

 ន ចាហំ ព្ព្ហមណំ ព្ព្ូមិ នយានិជំ មតតិេមភវ 
នភាវាទី ោម នសា នហាតិ េ នវ នហាតិ េកញិេនោ 
អកិញេនំ អោទានំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។ 
 ត្ថាគត្ នឹងក្ៅអនកក្កើត្អំពកីំក្ណើត្ អនកក្កើត្ 
កនុងន្ទននរព្ហមណជីាម្ា ថាជារព្ហមណក៍៏ក្រ បគុគល 
ក្ ះរគ្ន់ដត្បាន មថាក្ភាវារី (អនកក្ព្លថាចក្រមើន) 
ក្រព្ះបុគគលក្ ះឯង ជាអនកម្នកិក្លសក្រគឿងកងវល់ក្ៅ 
ក្ ើយ ត្ថាគត្ក្ៅបុគគលអនកមិនម្នកិក្លសក្រគឿង 
កងវល់ អនកមិនម្នក្សចកតីរបោន់ម្ំក្ ះឯង ថាជា 
រព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (១៤) 

 េព្វេំនយាជនំ នឆោវា នយា នវ ន បរិតេាសត ិ
េង្គាតិគំ វេិំយតុតំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។ 
 បុគគលណា ោត្់សក្ញ្ញាជនៈទំងអស់បាន មិន 
ត្កស់លតុ្ ត្ថាគត្ក្ៅបគុគលក្ ះ ដដលគ្មានកិក្លសជា 
ក្រគឿងជំព្ក់ អនករួចរស ះចាកកិក្លសថាជារព្ហមណ៍។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (១៥) 

 នឆោវា នទធឹ វរតតញេ េោទានំ េហនកុកមំ ឧកខិតត- 
បលឃិំ ព្ទុធំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណំ ។ 
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 ត្ថាគត្ក្ៅបុគគល ដដលោត្់ក្សចកតីក្រោធ ដូច 
ពួរ្ង ោត្ត់្ណាហាដចូរព័រត្្ង ោត្់រដិឋ៦ិ២ដចូរតី្រពម 
ទំងអនុស័យ ដូចអនកក្ដើរាម្ង អនកម្នអវិជាជាដូច 
សសរក្ខឿនដកក្ចាលក្ហើយ អនករាស់ដឹងសចចៈ៤ក្ ះ 
ឯង ថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (១៦) 

 អន្កាេំ វធព្នធញេ អទុនដ្ឋា នយា តិតកិខតិ ខនត-ី 
ព្លំ ព្លានកីំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 បុគគលណាមនិរបរសូត អត្ស់ងកត្ព់្កាយក្ជរ្ង ោរ 
ក្បៀត្ក្បៀននងិោរចង្ងបាន ក្រើបត្ថាគត្ក្ៅបគុគល 
ដដលម្នខនតជិាពលៈ ម្នខនតជិាក្រហ៍ពលក្ ះឯង ថា 
ជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (១៧) 

 អន្កាធនំ វតវនត ំេីលវនតំ អនេុាសទ ំទនត ំអនតិ- 
មសាររីំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។ 
 ត្ថាគត្ក្ៅបុគគល ដដលមិនម្នក្សចកតីក្រោធ 
ម្នធុត្ងគវត្ត ម្នចត្ុបាារិសុរឋិសីល មិនម្នត្ណាហា 
ក្រគឿងក្បា ាងចតិ្ត ម្នឥន្ទនទយិរ ូមានក្ហើយ ម្នសរីរៈឋិត្ 
ក្ៅកនុងរីបំ្ តុ្ក្ ះ ថាជារព្ហមណ៍ ។ 
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ប្ពាហមណ្វគគ (១៨) 

 វារ ិនបាកខរបនតតវ អារនគគរវិ សាេនបា នយា ន 
លិមាបតិ ្នមេ ុតមហំ ព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 បុគគលណា ម្នចិត្តមិនបានជាប់ក្ៅ កនុងោម 
ទំងឡាយ ដចូរកឹក្លើសលកឹ ូក ឬដូចរគ្ប់នសពក្លើចងុ 
ដដករសួច ត្ថាគត្ក្ៅបគុគលក្ ះថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (១៩) 

 នយា ទកុខេាស បជាោត ិ ឥនធវ ខយមតតនោ 
បនេភារំ វេិញ្ញតតំ តមហំ ព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 បុគគលណា កនងុាស ក្នះឯង ដឹងចាាសន់ូវោរ 
អស់រកុខរបសខ់លួន ត្ថាគត្ក្ៅបុគគលក្ ះ ដដលម្នខនធ 
ភារៈោកច់ុះក្ហើយ ដដលរចួរស ះចាកកិក្លសទំងឡាយ 
ថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (២០) 

 គមភរីបញ្ ំ នមធាវ ឹមគាគាមគគេាស ន្វទិំ ឧតតមតថ ំ
អនុបាបតតំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ ។ 
 ត្ថាគត្ក្ៅបុគគលអនកម្នរបាជ្ក្រៅ ម្នរបាជាញា 
ជាក្រគឿងរម្្ាយកិក្លស អនក ្ាសកនុង្លវូនិងមិនដមន្លវូ 
បានសក្រមចរបក្យាជន៍ដខ៏ពង់ខពស់ក្ ះថាជារព្ហមណ៍។ 
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ប្ពាហមណ្វគគ (២១) 

 អេេំឋេ ំគហនឋេហិ អោគានរហិ េភូយ ំអនោ- 
កសារ ឹអបាបេិឆំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 ត្ថាគត្ក្ៅបុគគល ដដលមិនរច ំក្ោយជន 
ទំងឡាយពីរពួក គឺរគហសថ១ បពវជិត្១ ជាអនករាច់ 
ក្ៅ ក្ោយមនិម្នក្សចកតអីាលយ័ ម្នក្សចកតីរបាថានា 
ត្ិចក្ ះថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (២២) 

 និធាយ ទណឌំ ភូនតេ ុ តនេេុ ថាវនរេុ េ 
នយា ន ហនតិ ន ោនតត ិតមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 បុគគលណាោក់ចះុនូវអាជាញា កនុងសត្វទំងឡាយ 
ដដលក្ៅត្ក់សលុត្កតី ដដលម្ំមួនគឺមិនម្នត្ក់សលុត្កតី 
មិនក្បៀត្ក្បៀនក្ោយខលួនឯង មិនក្របើក្គឱាយក្បៀត្ក្បៀន 
ត្ថាគត្ក្ៅបុគគលក្ ះ ថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (២៣) 

 អវិរុទធំ វិរនុទធេ ុ អតតទនណឌេ ុ និព្វញត ំ សាទា- 
ននេុ អោទានំ តមហំ ព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 ត្ថាគត្ក្ៅបុគគលអនកដដលមិនខឹង ចំក្ព្ះពួក 
ជនដដលខឹងក្ហើយ អនករលំត្់ចំក្ព្ះពកួជន ដដលម្ន 
អាជាញាកនុងខលនួ អនកមនិម្នក្សចកតីរបោន ់ចំក្ព្ះពកួជន 
ដដលម្នក្សចកតីរបោន់ក្ ះថាជារព្ហមណ៍។ 
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ប្ពាហមណ្វគគ (២៤) 

 យេាស ោនគា េ នទានសា េ មានោ មន្ខា េ បា- 
តិនោ សាេនបារិវ អារគាគា តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 រាគៈ ក្ទសៈ ម្នះនិងមកខៈដដលបគុគលណា បាន 
ជរមុះក្ចញក្ហើយ ដូចរគ្ប់នសពដដលរជះុចុះអពំីចុងដដក 
រសួច ត្ថាគត្ក្ៅបុគគលក្ ះថាជារព្ហមណ៍។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (២៥) 

 អកកកេ ំ វិ្ ញាបនឹ គិរំ េេេ ំ ឧទីរនយ យាយ 
ោភេិនជ កញេ ិតមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 បុគគលណាក្ព្លព្កាយមនិអារកក់ ព្កាយជាក្ហត្ ុ
ឱាយដឹងក្សចកតីបាន ជាព្កាយពិត្ ជាព្កាយដដលមិនក្ធវើ 
អនកណាឱាយទស់ចិត្ត ត្ថាគត្ក្ៅបុគគលក្ ះ ថាជា 
រព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (២៦) 

 នយាធ ទឃី ំវ រេាសំ វា អណ ំ ថលូំ េុភាេភុ ំ
នលានក អទនិេំ ោទិយតិ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណំ។ 
 បុគគលណាមនិោនយ់ករបស់ដវងឬខលី ត្ូចឬធំ លអ 
ឬអារកក់ដដលក្គមិនបានឱាយក្ហើយកនុងក្លាកក្នះ ត្ថាគត្ 
ក្ៅបគុគលក្ ះថាជារព្ហមណ៍ ។ 
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ប្ពាហមណ្វគគ (២៧) 

 អាសា យេាស ន វិជជនតិ អេមឹ នលានក បរមហិ េ 
និោសាយំ វេិំយតុតំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។ 
 អនកណាមនិម្នក្សចកតីរបាថានា កនុងក្លាកក្នះ្ង 
កនុងក្លាកខាងមុខ្ង ត្ថាគត្ក្ៅបគុគលក្ ះ ដដលមិន 
ម្នក្សចកតីរបាថានា ដដល្តុ្រស ះចាកកិក្លស ថាជា 
រព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (២៨) 

 យេាោលយា ន វជិជនតិ អ្ញាយ អកថង្កថី អម- 
នោគធំ អនបុាបតតំ តមហំ ព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 អនកណាមនិម្នក្សចកតអីាលយ័គតឺ្ណាហា មិនម្ន 
ក្សចកតសីងាេ័យកនុងអវីក្ាះក្រព្ះដឹងចាាស់ធម៌ ត្ថាគត្ 
ក្ៅបុគគលក្ ះ ដដលម្នចិត្តចុះស៊ប់ោន់រពះនិព្វាន 
ដដល ម្នរពះអរហត្ត្ល ដល់ក្ហើយក្ោយលំោប់ 
ថាជា រព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (២៩) 

 នយាធ បញុញ្េ បាបញេ ឧនភា េង្គំ ឧបេេគា 
អនសាកំ វិរជំ េុទធំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។ 
 បុគគលណាកនុងក្លាកក្នះ លះបង់បុណាយនិងបាប 
ទំងពីរ និងកកិ្លសជាក្រគឿងចំព្ក់(ម្នរាគៈជាក្ដើម) 
ក្ចញក្ហើយ ត្ថាគត្ក្ៅបុគគលក្ ះ ដដលជាអនកមិន 
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ម្នក្សចកតីក្ាក ម្នធលូីគកឺិក្លសអស់ក្ហើយ ជាអនក 
បរិសរុធថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៣០) 

 េនរំវ វមិល ំេុទធំ វបាបេនេមោវិលំ ននរភិវ- 
បរិកខណីំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។ 
 ត្ថាគត្ក្ៅបុគគល ដដលមនិម្នក្សចកតកី្ៅហមង 
ដូចរពះចន្ទនទរបាសចាកមនទិល ជាអនកបរិសុរធ ម្នចិត្ត 
រជះថា្ាមិនកករលអក់ អស់ក្សចកតីក្រត្កអរកនុងភពក្ហើយ 
ក្ ះថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៣១) 

 នយាមំ បលិបថំ ទុគគំ េំសារំ នមាហមេេគា 
តិនោណា បារគនោ ឈាយី អនននជា អកថង្កថ ីអន-ុ 
បាទាយ និព្វញនោ តមហំ ព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ  ។ 
 បុគគលណា កនលង្លូវវាងគឺរាគៈនិងភក់ ដដលក្គ 
 លងបានក្ោយករម គកឺិក្លសនិងសងាារវដត និងក្ម្ហៈ 
ទំងក្នះបាន ជាអនក លងអនលង់ទំងបនួ បានដល់ក្រត្ើយ 
គឺរពះនពិ្វាន ជាអនកម្ន នមិនញាប់ញ័រក្ោយត្ណាហា 
មិនម្នក្សចកតីសងាេ័យ មិនរបោនម់្ជំាអនក រលត្ក់ិក្លស 
ក្ហើយ ត្ថាគត្ក្ៅបុគគលក្ ះថាជារព្ហមណ៍ ។ 
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ប្ពាហមណ្វគគ (៣២) 

 នយាធ ្នម បហនតវាន អោគានោ បរិព្វនជ 
្មភវបរកិខីណ ំតមហ ំព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 បុគគលណាកនងុក្លាកក្នះ បានលះបងោ់មទំង- 
ឡាយជាអនកមនិម្ន្ទះ ក្គចក្ចញចាកោមបាន ត្ថាគត្ 
ក្ៅបុគគលក្ ះ ដដលអសោ់មភពក្ហើយថាជារព្ហមណ៍។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៣៣) 

 នយាធ តណហំ បហនតវាន អោគានោ បរិព្វនជ 
តោហាភវបរកិខីណ ំតមហ ំព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 បុគគលណាកនងុក្លាកក្នះ បានលះបងត់្ណាហាក្ហើយ 
ជាអនកមិនម្ន្ទះ ក្គចក្ចញចាកត្ណាហាបាន ត្ថាគត្ 
ក្ៅបុគគលដដលអស់ត្ណាហានិងភពក្ ះ ថាជារព្ហមណ៍។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៣៤) 

 ហិោវា មានេុក ំ នយាគ ំ ទិព្វ ំ នយាគ ំ ឧបេេគា 
េព្វនយាគវេិំយតុតំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។ 
 បុគគលណា លះកិក្លសជាក្រគឿងរបកប ដដលជា 
របសម់នុសាេ កនលងកិក្លសជាក្រគឿងរបកបដដលជារបស ់
រិពវបានក្ហើយ ត្ថាគត្ក្ៅបគុគល ដដល្តុ្រស ះចាក 
កិក្លស ជាក្រគឿងរបកបទងំពួងក្ ះថាជារព្ហមណ។៍ 
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ប្ពាហមណ្វគគ (៣៥) 

 ហិោវា រតឹ អរតិញេ េីតភិតូ ំនិរូបធ ឹេព្វនលា- 
្ភិភុ ំវីរ ំតមហំ ព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 ត្ថាគត្ ក្ៅបុគគលដដលលះបង់ក្សចកតីក្រត្ក 
អរកនុងោមគណុ និងមិនក្រត្កអរកនុងកិរយិាក្ៅកនុងនរព 
ជាអនកម្នចិត្តរត្ជាក់ មិនម្នឧបកកិក្លសរគប់សងកត្់ 
ក្លាកទំងពងួ ម្នពាាយាមក្ ះថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៣៦) 

 េុត ឹ នយា នវទ ិ េោតាន ំ ឧបបតតិញេ េព្វនសា 
អេតតំ េុគត ំព្ុទធំ តមហំ ព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 បុគគលណា ដងឹចាាសច់តុ្ិនងិបដសិនធិរបសព់ួកសត្វ 
ក្ោយអាោរទំងពួងបាន ត្ថាគត្ក្ៅបុគគលដដលជា 
អនកមនិជាប់ក្ៅកនុងោម អនកម្នដំក្ណើរលអក្ោយក្សចកតី 
របត្ិបត្តិ អនករាស់ដឹងនូវសចចៈ៤ក្ ះថាជារព្ហមណ៍។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៣៧) 

 យេាស គតឹ ន ជាននតិ  នទវា គនធព្វមានុសា 
ខីោេវំ អរហនតំ តមហ ំព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 ក្រវាគនធពវ និងពួកមនុសាេទំងឡាយ មិនដឹង 
គត្ិរបសប់ុគគលណា ត្ថាគត្ក្ៅបគុគល ដដលជាអនកម្ន 
អាសវៈអស់ក្ហើយ ជារពះអរហនតក្ ះថាជារព្ហមណ។៍ 
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ប្ពាហមណ្វគគ (៣៨) 

 យេាស បនុរ េ បចាឆា េ មនជាឈ េ នតថិ កិញេន ំ
អកិញេនំ អោទានំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណ ំ។ 
 បុគគលណាមនិម្នក្សចកតកីងវល់ កនុងោលមខុ្ង 
កនុងោលជាខាងក្រោយ្ង កនុងោលជាកណាដាល្ង 
ត្ថាគត្ក្ៅបុគគល ដដលជាអនកមិនម្នកងវល់ មនិម្ន 
កិក្លសជាក្រគឿងក្ ះថាជារព្ហមណ៍  

ប្ពាហមណ្វគគ (៣៩) 

 ឧេភំ បវរ ំ វីរ ំ មនហេឹ វិជិោវនិំ អននជ ំ
ោហាតក ំព្ទុធំ តមហំ ព្ព្មូិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 ត្ថាគត្ក្ៅវរីបុរសអនកអងអ់ាច អនករបក្សើរ អនក 
ដសវងរកគុណដ៏ធំ  នះម្រ មិនម្នកិក្លសជាក្រគឿង 
ញាប់ញ័រ ងូត្លាងកិក្លស រាស់ដឹងសចចៈក្ ះថាជា 
រព្ហមណ៍ ។ 

ប្ពាហមណ្វគគ (៤០) 

 បុនព្វនិវាេំ នយា នវទិ េគាគាបាយញេ បេាសត ិ
អនថា ជាតិកខយំ បនោតា អភិ្ញា នវាេនិោ មនុិ េព្វ- 
នវាេិតនវាសានំ តមហំ ព្ព្ូមិ ព្ព្ហមណំ ។ 
 បុគគលណាដងឹចាាស់ខនធបញ្ចកៈ ដដលខលនួធា្ាប់ក្ៅ 
អារស័យកនុងោលមុន្ង ក្ ើញចាាស់ឋានសួគ៌ និង 
អាបាយភមូិ្ង មួយក្រៀត្បានសក្រមចធម៌ជាក្រគឿងអស ់



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 232 
 

ជាត្ិជាអនករបាជ្ក្រសចកចិចក្ហើយ ក្រព្ះអភិញ្ញាត្ថាគត្ 
ក្ៅបុគគល ដដលជាអនករបរពឹត្តរពហមចរិយធម៌ចប់សពវ 
រគប់ក្ហើយក្ ះថាជារព្ហមណ៍ ។ 

ព្ព្ហមណវនគាគា ឆព្វីេតិនមា នឋិេិនោ។ 
ចប់ រព្ហមណវគគរី ២៦  ។ 
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The Dhammapada 

Dhp I 
Yamakavagga: Pairs 

Dhp 1-20 

3 
1. Mind precedes all mental states. Mind is their 

chief; they are all mind-wrought. If with an impure 
mind a person speaks or acts suffering follows him 
like the wheel that follows the foot of the ox. 

2. Mind precedes all mental states. Mind is 
their chief; they are all mind-wrought. If with a pure 
mind a person speaks or acts happiness follows him 
like his never-departing shadow. 

3. "He abused me, he struck me, he overpowered 
me, he robbed me." Those who harbor such thoughts 
do not still their hatred. 

4. "He abused me, he struck me, he overpowered 
me, he robbed me." Those who do not harbor such 
thoughts still their hatred. 

5. Hatred is never appeased by hatred in this 
world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is 
a law eternal. 

https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sltp/Dhp_utf8.html#v.1
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6. There are those who do not realize that one 
day we all must die. But those who do realize this 
settle their quarrels. 

7. Just as a storm throws down a weak tree, 
so does Mara overpower the man who lives for the 
pursuit of pleasures, who is uncontrolled in his 
senses, immoderate in eating, indolent, and dissipated.   

8. Just as a storm cannot prevail against a 
rocky mountain, so Mara can never overpower the 
man who lives meditating on the impurities, who is 
controlled in his senses, moderate in eating, and filled 
with faith and earnest effort.   

9. Whoever being depraved, devoid of self-control 
and truthfulness, should don the monk's yellow robe, 
he surely is not worthy of the robe. 

10. But whoever is purged of depravity, well-
established in virtues and filled with self-control and 
truthfulness, he indeed is worthy of the yellow robe. 

11. Those who mistake the unessential to be 
essential and the essential to be unessential, dwelling 
in wrong thoughts, never arrive at the essential. 
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12. Those who know the essential to be essential 
and the unessential to be unessential, dwelling in 
right thoughts, do arrive at the essential. 

13. Just as rain breaks through an ill-thatched 
house, so passion penetrates an undeveloped mind. 

14. Just as rain does not break through a well-
thatched house, so passion never penetrates a well-
developed mind. 

15. The evil-doer grieves here and hereafter; he 
grieves in both the worlds. He laments and is 
afflicted, recollecting his own impure deeds. 

16. The doer of good rejoices here and hereafter; 
he rejoices in both the worlds. He rejoices and exults, 
recollecting his own pure deeds. 

17. The evil-doer suffers here and hereafter; he 
suffers in both the worlds. The thought, "Evil have I 
done," torments him, and he suffers even more when 
gone to realms of woe. 

18. The doer of good delights here and hereafter; 
he delights in both the worlds. The thought, "Good 
have I done," delights him, and he delights even more 
when gone to realms of bliss. 
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19. Much though he recites the sacred texts, 
but acts not accordingly, that heedless man is like a 
cowherd who only counts the cows of others- he does 
not partake of the blessings of the holy life. 

20. Little though he recites the sacred texts, 
but puts the Teaching into practice, forsaking lust, 
hatred, and delusion, with true wisdom and emancipated 
mind, clinging to nothing of this or any other world-

he indeed partakes of the blessings of a holy life. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 241 
 

Dhp II 
Appamadavagga: Heedfulness 

Dhp 21-32 

3 
21. Heedfulness is the path to the Deathless. 

Heedlessness is the path to death. The heedful die not. 
The heedless are as if dead already.   

22. Clearly understanding this excellence of 
heedfulness, the wise exult therein and enjoy the 
resort of the Noble Ones.   

23. The wise ones, ever meditative and steadfastly 
persevering, alone experience Nibbana, the incomparable 
freedom from bondage. 

24. Ever grows the glory of him who is energetic, 
mindful and pure in conduct, discerning and self-
controlled, righteous and heedful. 

25. By effort and heedfulness, discipline and 
self-mastery, let the wise one make for himself an 
island which no flood can overwhelm. 

26. The foolish and ignorant indulge in heedlessness, 
but the wise one keeps his heedfulness as his best 
treasure. 
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27. Do not give way to heedlessness. Do not 
indulge in sensual pleasures. Only the heedful and 
meditative attain great happiness. 

28. Just as one upon the summit of a mountain 
beholds the groundlings, even so when the wise man 
casts away heedlessness by heedfulness and ascends 
the high tower of wisdom, this sorrowless sage beholds 
the sorrowing and foolish multitude. 

29. Heedful among the heedless, wide-awake 
among the sleepy, the wise man advances like a 
swift horse leaving behind a weak jade. 

30. By Heedfulness did Indra become the overlord 
of the gods. Heedfulness is ever praised, and heedlessness 
ever despised.   

31. The monk who delights in heedfulness and 
looks with fear at heedlessness advances like fire, 
burning all fetters, small and large. 

32. The monk who delights in heedfulness and 
looks with fear at heedlessness will not fall. He is 
close to Nibbana. 
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Dhp III 
Cittavagga: The Mind 

Dhp 33-43 

3 
33.Just as a fletcher straightens an arrow 

shaft, even so the discerning man straightens his 
mind-so fickle and unsteady, so difficult to guard. 

34. As a fish when pulled out of water and cast 
on land throbs and quivers, even so is this mind 
agitated. Hence should one abandon the realm of 
Mara. 

35.Wonderful, indeed, it is to subdue the mind, 
so difficult to subdue, ever swift, and seizing whatever it 
desires. A tamed mind brings happiness. 

36. Let the discerning man guard the mind, so 
difficult to detect and extremely subtle, seizing whatever 
it desires. A guarded mind brings happiness. 

37. Dwelling in the cave (of the heart), the mind, 
without form, wanders far and alone. Those who subdue 
this mind are liberated from the bonds of Mara. 
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38. Wisdom never becomes perfect in one 
whose mind is not steadfast, who knows not the 
Good Teaching and whose faith wavers. 

39. There is no fear for an awakened one, 
whose mind is not sodden (by lust) nor afflicted (by 
hate), and who has gone beyond both merit and demerit.   

40. Realizing that this body is as fragile as a 
clay pot, and fortifying this mind like a well-fortified 
city, fight out Mara with the sword of wisdom. Then, 
guarding the conquest, remain unattached. 

41. Ere long, alas! this body will lie upon the 
earth, unheeded and lifeless, like a useless log. 

42. Whatever harm an enemy may do to an 
enemy, or a hater to a hater, an ill-directed mind 
inflicts on oneself a greater harm. 

43. Neither mother, father, nor any other relative 
can do one greater good than one's own well-directed 
mind. 
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Dhp IV 
Pupphavagga: Flowers 

Dhp 44-59 

3 
44. Who shall overcome this earth, this realm 

of Yama and this sphere of men and gods? Who 
shall bring to perfection the well-taught path of 
wisdom as an expert garland-maker would his floral 
design? 

45. A striver-on-the path shall overcome this 
earth, this realm of Yama and this sphere of men 
and gods. The striver-on-the-path shall bring to 
perfection the well-taught path of wisdom, as an 
expert garland-maker would his floral design. [7] 

46. Realizing that this body is like froth, 
penetrating its mirage-like nature, and plucking out 
Mara's flower-tipped arrows of sensuality, go beyond 
sight of the King of Death! 

47. As a mighty flood sweeps away the sleeping 
village, so death carries away the person of distracted 
mind who only plucks the flowers (of pleasure). 
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48. The Destroyer brings under his sway the 
person of distracted mind who, insatiate in sense 
desires, only plucks the flowers (of pleasure). 

49. As a bee gathers honey from the flower 
without injuring its color or fragrance, even so the 
sage goes on his alms-round in the village.   

50. Let none find fault with others; let none 
see the omissions and commissions of others. But let 
one see one's own acts, done and undone. 

51. Like a beautiful flower full of color but 
without fragrance, even so, fruitless are the fair 
words of one who does not practice them. 

52. Like a beautiful flower full of color and also 
fragrant, even so, fruitful are the fair words of one 
who practices them. 

53. As from a great heap of flowers many 
garlands can be made, even so should many good 
deeds be done by one born a mortal. 

54. Not the sweet smell of flowers, not even 
the fragrance of sandal, tagara, or jasmine blows 
against the wind. But the fragrance of the virtuous 
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blows against the wind. Truly the virtuous man pervades 
all directions with the fragrance of his virtue.   

55. Of all the fragrances-sandal, tagara, blue lotus 
and jasmine-the fragrance of virtue is the sweetest. 

56. Faint is the fragrance of tagara and sandal, 
but excellent is the fragrance of the virtuous, wafting 
even amongst the gods. 

57. Mara never finds the path of the truly 
virtuous, who abide in heedfulness and are freed by 
perfect knowledge. 

58. Upon a heap of rubbish in the road-side 
ditch blooms a lotus, fragrant and pleasing. 

59. Even so, on the rubbish heap of blinded 
mortals the disciple of the Supremely Enlightened 
One shines resplendent in wisdom. 
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Dhp V 
Balavagga: The Fool 

Dhp 60-75 

3 
60. Long is the night to the sleepless; long is 

the league to the weary. Long is worldly existence to 
fools who know not the Sublime Truth. 

61. Should a seeker not find a companion who 
is better or equal, let him resolutely pursue a solitary 
course; there is no fellowship with the fool. 

62. The fool worries, thinking, "I have sons, I 
have wealth." Indeed, when he himself is not his own, 
whence are sons, whence is wealth? 

63. A fool who knows his foolishness is wise at 
least to that extent, but a fool who thinks himself 
wise is a fool indeed. 

64. Though all his life a fool associates with a 
wise man, he no more comprehends the Truth than a 
spoon tastes the flavor of the soup. 

65. Though only for a moment a discerning person 
associates with a wise man, quickly he comprehends 
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the Truth, just as the tongue tastes the flavor of the 
soup. 

66. Fools of little wit are enemies unto themselves 
as they move about doing evil deeds, the fruits of 
which are bitter. 

67. Ill done is that action of doing which one 
repents later, and the fruit of which one, weeping, 
reaps with tears. 

68. Well done is that action of doing which one 
repents not later, and the fruit of which one reaps 
with delight and happiness. 

69. So long as an evil deed has not ripened, the 
fool thinks it as sweet as honey. But when the evil 
deed ripens, the fool comes to grief. 

70. Month after month a fool may eat his food 
with the tip of a blade of grass, but he still is not worth a 
sixteenth part of the those who have comprehended 
the Truth. 

71. Truly, an evil deed committed does not 
immediately bear fruit, like milk that does not turn 
sour all at once. But smoldering, it follows the fool 
like fire covered by ashes. 
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72. To his own ruin the fool gains knowledge, 
for it cleaves his head and destroys his innate goodness. 

73. The fool seeks undeserved reputation, precedence 
among monks, authority over monasteries, and honor 
among householders. 

74. "Let both laymen and monks think that it 
was done by me. In every work, great and small, let 
them follow me"-such is the ambition of the fool; 
thus his desire and pride increase. 

75. One is the quest for worldly gain, and quite 
another is the path to Nibbana. Clearly understanding 
this, let not the monk, the disciple of the Buddha, be 
carried away by worldly acclaim, but develop detachment 
instead. 
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Dhp VI 
Panditavagga: The Wise 

Dhp 76-89 
3 

76. Should one find a man who points out faults 
and who reproves, let him follow such a wise and 
sagacious person as one would a guide to hidden 
treasure. It is always better, and never worse, to 
cultivate such an association. 

77. Let him admonish, instruct and shield one 
from wrong; he, indeed, is dear to the good and 
detestable to the evil. 

78. Do not associate with evil companions; do 
not seek the fellowship of the vile. Associate with the 
good friends; seek the fellowship of noble men. 

79. He who drinks deep the Dhamma lives happily 
with a tranquil mind. The wise man ever delights in 
the Dhamma made known by the Noble One (the 
Buddha). 

80. Irrigators regulate the rivers; fletchers straighten 
the arrow shaft; carpenters shape the wood; the wise 
control themselves. 
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81. Just as a solid rock is not shaken by the 
storm, even so the wise are not affected by praise or 
blame. 

82. On hearing the Teachings, the wise become 
perfectly purified, like a lake deep, clear and still. 

83. The good renounce (attachment for) everything. 
The virtuous do not prattle with a yearning for pleasures. 
The wise show no elation or depression when touched 
by happiness or sorrow. 

84. He is indeed virtuous, wise, and righteous 
who neither for his own sake nor for the sake of 
another (does any wrong), who does not crave for 
sons, wealth, or kingdom, and does not desire success 
by unjust means. 

85. Few among men are those who cross to 
the farther shore. The rest, the bulk of men, only run 
up and down the hither bank. 

86. But those who act according to the 
perfectly taught Dhamma will cross the realm of 
Death, so difficult to cross. 

87-88. Abandoning the dark way, let the wise 
man cultivate the bright path. Having gone from 
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home to homelessness, let him yearn for that delight 
in detachment, so difficult to enjoy. Giving up sensual 
pleasures, with no attachment, let the wise man 
cleanse himself of defilements of the mind. 

89. Those whose minds have reached full excellence 
in the factors of enlightenment, who, having renounced 
acquisitiveness, rejoice in not clinging to things-rid of 
cankers, glowing with wisdom, they have attained 
Nibbana in this very life.   
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Dhp VII 
Arahantavagga: The Arahant or 

Perfected One 

Dhp 90-99 

3 
90. The fever of passion exists not for him who 

has completed the journey, who is sorrowless and 
wholly set free, and has broken all ties. 

91. The mindful ones exert themselves. They are 
not attached to any home; like swans that abandon 
the lake, they leave home after home behind. 

92. Those who do not accumulate and are wise 
regarding food, whose object is the Void, the Unconditioned 
Freedom-their track cannot be traced, like that of birds 
in the air. 

93. He whose cankers are destroyed and who 
is not attached to food, whose object is the Void, the 
Unconditioned Freedom-his path cannot be traced, like 
that of birds in the air. 

94. Even the gods hold dear the wise one, whose 
senses are subdued like horses well trained by a 
charioteer, whose pride is destroyed and who is free 
from the cankers. 
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95. There is no more worldly existence for the 
wise one who, like the earth, resents nothing, who is 
firm as a high pillar and as pure as a deep pool free 
from mud. 

96. Calm is his thought, calm his speech, and 
calm his deed, who, truly knowing, is wholly freed, 
perfectly tranquil and wise. 

97. The man who is without blind faith, who 
knows the Uncreated, who has severed all links, 
destroyed all causes (for karma, good and evil), and 
thrown out all desires- he, truly, is the most excellent 
of men. [11] 

98. Inspiring, indeed, is that place where Arahants 
dwell, be it a village, a forest, a vale, or a hill. 

99. Inspiring are the forests in which worldlings 
find no pleasure. There the passionless will rejoice, for 
they seek no sensual pleasures. 
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Dhp VIII 
Sahassavagga: The Thousands 

Dhp 100-115 

3 
100. Better than a thousand useless words is 

one useful word, hearing which one attains peace. 
101. Better than a thousand useless verses is 

one useful verse, hearing which one attains peace. 
102. Better than reciting a hundred meaningless 

verses is the reciting of one verse of Dhamma, hearing 
which one attains peace. 

103. Though one may conquer a thousand times a 
thousand men in battle, yet he indeed is the noblest 
victor who conquers himself. 

104-105. Self-conquest is far better than the 
conquest of others. Not even a god, an angel, Mara or 
Brahma can turn into defeat the victory of a person 
who is self-subdued and ever restrained in conduct.   

106. Though month after month for a hundred 
years one should offer sacrifices by the thousands, 
yet if only for a moment one should worship those of 
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perfected minds that honor is indeed better than a 
century of sacrifice. 

107. Though for a hundred years one should tend 
the sacrificial fire in the forest, yet if only for a moment 
one should worship those of perfected minds, that 
worship is indeed better than a century of sacrifice. 

108. Whatever gifts and oblations one seeking 
merit might offer in this world for a whole year, all 
that is not worth one fourth of the merit gained by 
revering the Upright Ones, which is truly excellent. 

109. To one ever eager to revere and serve the 
elders, these four blessing accrue: long life and 
beauty, happiness and power. 

110. Better it is to live one day virtuous and 
meditative than to live a hundred years immoral and 
uncontrolled. 

111. Better it is to live one day wise and meditative 
than to live a hundred years foolish and uncontrolled. 

112. Better it is to live one day strenuous and 
resolute than to live a hundred years sluggish and 
dissipated. 
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113. Better it is to live one day seeing the rise 
and fall of things than to live a hundred years 
without ever seeing the rise and fall of things. 

114. Better it is to live one day seeing the Deathless 
than to live a hundred years without ever seeing the 
Deathless. 

115. Better it is to live one day seeing the Supreme 
Truth than to live a hundred years without ever seeing 
the Supreme Truth. 
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Dhp IX 
Papavagga: Evil 

Dhp 116-128 

3 
116. Hasten to do good; restrain your mind from 

evil. He who is slow in doing good, his mind delights in 
evil. 

117. Should a person commit evil, let him not do 
it again and again. Let him not find pleasure therein, 
for painful is the accumulation of evil. 

118. Should a person do good, let him do it again 
and again. Let him find pleasure therein, for blissful 
is the accumulation of good. 

119. It may be well with the evil-doer as long as 
the evil ripens not. But when it does ripen, then the 
evil-doer sees (the painful results of) his evil deeds. 

120. It may be ill with the doer of good as long 
as the good ripens not. But when it does ripen, then 
the doer of good sees (the pleasant results of) his 
good deeds. 

121. Think not lightly of evil, saying, "It will not 
come to me." Drop by drop is the water pot filled. 
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Likewise, the fool, gathering it little by little, fills 
himself with evil. 

122. Think not lightly of good, saying, "It will not 
come to me." Drop by drop is the water pot filled. 
Likewise, the wise man, gathering it little by little, 
fills himself with good. 

123. Just as a trader with a small escort and 
great wealth would avoid a perilous route, or just as 
one desiring to live avoids poison, even so should one 
shun evil. 

124. If on the hand there is no wound, one may 
carry even poison in it. Poison does not affect one 
who is free from wounds. For him who does no evil, 
there is no ill. 

125. Like fine dust thrown against the wind, 
evil falls back upon that fool who offends an 
inoffensive, pure and guiltless man. 

126. Some are born in the womb; the wicked 
are born in hell; the devout go to heaven; the 
stainless pass into Nibbana. 

127. Neither in the sky nor in mid-ocean, nor by 
entering into mountain clefts, nowhere in the world 
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is there a place where one may escape from the 
results of evil deeds. 

128. Neither in the sky nor in mid-ocean, nor by 
entering into mountain clefts, nowhere in the world 
is there a place where one will not be overcome by 
death. 
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Dhp X 
Dandavagga: Violence 

Dhp 129-145 

3 
129. All tremble at violence; all fear death. Putting 

oneself in the place of another, one should not kill nor 
cause another to kill. 

130. All tremble at violence; life is dear to all. 
Putting oneself in the place of another, one should 
not kill nor cause another to kill. 

131. One who, while himself seeking happiness, 
oppresses with violence other beings who also desire 
happiness, will not attain happiness hereafter. 

132. One who, while himself seeking happiness, 
does not oppress with violence other beings who also 
desire happiness, will find happiness hereafter. 

133. Speak not harshly to anyone, for those 
thus spoken to might retort. Indeed, angry speech 
hurts, and retaliation may overtake you. 

134. If, like a broken gong, you silence yourself, 
you have approached Nibbana, for vindictiveness is no 
longer in you. 
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135. Just as a cowherd drives the cattle to 
pasture with a staff, so do old age and death drive 
the life force of beings (from existence to existence). 

136. When the fool commits evil deeds, he does 
not realize (their evil nature). The witless man is 
tormented by his own deeds, like one burnt by fire. 

137. He who inflicts violence on those who are 
unarmed, and offends those who are inoffensive, will 
soon come upon one of these ten states: 

138-140 Sharp pain, or disaster, bodily injury, 
serious illness, or derangement of mind, trouble from 
the government, or grave charges, loss of relatives, or 
loss of wealth, or houses destroyed by ravaging fire; 
upon dissolution of the body that ignorant man is 
born in hell. 

141. Neither going about naked, nor matted 
locks, nor filth, nor fasting, nor lying on the ground, 
nor smearing oneself with ashes and dust, nor 
sitting on the heels (in penance) can purify a mortal 
who has not overcome doubt. 

142. Even though he be well-attired, yet if he is 
poised, calm, controlled and established in the holy 
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life, having set aside violence towards all beings — he, 
truly, is a holy man, a renunciate, a monk. 

143. Only rarely is there a man in this world 
who, restrained by modesty, avoids reproach, as a 
thoroughbred horse avoids the whip. 

144. Like a thoroughbred horse touched by the 
whip, be strenuous, be filled with spiritual yearning. 
By faith and moral purity, by effort and meditation, 
by investigation of the truth, by being rich in 
knowledge and virtue, and by being mindful, destroy 
this unlimited suffering. 

145. Irrigators regulate the waters, fletchers 
straighten arrow shafts, carpenters shape wood, and 
the good control themselves. 
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Dhp XI 
Jaravagga: Old Age 

Dhp 146-156 

3 
146. When this world is ever ablaze, why this 

laughter, why this jubilation? Shrouded in darkness, 
will you not see the light? 

147. Behold this body-a painted image, a mass 
of heaped up sores, infirm, full of hankering-of which 
nothing is lasting or stable! 

148. Fully worn out is this body, a nest of 
disease, and fragile. This foul mass breaks up, for 
death is the end of life. 

149. These dove-colored bones are like gourds 
that lie scattered about in autumn. Having seen 
them, how can one seek delight? 

150. This city (body) is built of bones, plastered 
with flesh and blood; within are decay and death, 
pride and jealousy. 

151. Even gorgeous royal chariots wear out, and 
indeed this body too wears out. But the Dhamma of 
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the Good does not age; thus the Good make it known 
to the good. 

152. The man of little learning grows old like a 
bull. He grows only in bulk, but, his wisdom does not 
grow. 

153. Through many a birth in samsara have I 
wandered in vain, seeking the builder of this house 
(of life). Repeated birth is indeed suffering! 

154. O house-builder, you are seen! You will not 
build this house again. For your rafters are broken 
and your ridgepole shattered. My mind has reached 
the Unconditioned; I have attained the destruction of 
craving.   

155. Those who in youth have not led the holy 
life, or have failed to acquire wealth, languish like old 
cranes in the pond without fish. 

156. Those who in youth have not lead the holy 
life, or have failed to acquire wealth, lie sighing over 
the past, like worn out arrows (shot from) a bow. 
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Dhp XII 
Attavagga: The Self 

Dhp 157-166 

3 
157. If one holds oneself dear, one should diligently 

watch oneself. Let the wise man keep vigil during any 
of the three watches of the night. 

158. One should first establish oneself in what 
is proper; then only should one instruct others. Thus 
the wise man will not be reproached. 

159. One should do what one teaches others to 
do; if one would train others, one should be well 
controlled oneself. Difficult, indeed, is self-control. 

160. One truly is the protector of oneself; who 
else could the protector be? With oneself fully 
controlled, one gains a mastery that is hard to gain. 

161. The evil a witless man does by himself, 
born of himself and produced by himself, grinds him 
as a diamond grinds a hard gem. 

162. Just as a single creeper strangles the tree 
on which it grows, even so, a man who is exceedingly 
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depraved harms himself as only an enemy might 
wish. 

163. Easy to do are things that are bad and 
harmful to oneself. But exceedingly difficult to do are 
things that are good and beneficial. 

164. Whoever, on account of perverted views, 
scorns the Teaching of the Perfected Ones, the Noble 
and Righteous Ones-that fool, like the bamboo, produces 
fruits only for self destruction.   

165. By oneself is evil done; by oneself is one 
defiled. By oneself is evil left undone; by oneself is one 
made pure. Purity and impurity depend on oneself; no 
one can purify another. 

166. Let one not neglect one's own welfare for 
the sake of another, however great. Clearly understanding 
one's own welfare, let one be intent upon the good. 
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Dhp XIII 
Lokavagga: The World 

Dhp 167-178 

3 
167. Follow not the vulgar way; live not in heedlessness; 

hold not false views; linger not long in worldly existence. 
168. Arise! Do not be heedless! Lead a righteous 

life. The righteous live happily both in this world and 
the next. 

169. Lead a righteous life; lead not a base life. 
The righteous live happily both in this world and the 
next. 

170. One who looks upon the world as a bubble 
and a mirage, him the King of Death sees not. 

171. Come! Behold this world, which is like a 
decorated royal chariot. Here fools flounder, but the 
wise have no attachment to it. 

172. He who having been heedless is heedless 
no more, illuminates this world like the moon freed 
from clouds. 
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173. He, who by good deeds covers the evil he 
has done, illuminates this world like the moon freed 
from clouds. 

174. Blind is the world; here only a few possess 
insight. Only a few, like birds escaping from the net, 
go to realms of bliss. 

175. Swans fly on the path of the sun; men 
pass through the air by psychic powers; the wise are 
led away from the world after vanquishing Mara and 
his host. 

176. For a liar who has violated the one law (of 
truthfulness) who holds in scorn the hereafter, there 
is no evil that he cannot do. 

177. Truly, misers fare not to heavenly realms; 
nor, indeed, do fools praise generosity. But the wise 
man rejoices in giving, and by that alone does he 
become happy hereafter. 

178. Better than sole sovereignty over the earth, 
better than going to heaven, better even than lordship 
over all the worlds is the supramundane Fruition of 
Stream Entrance.   
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Dhp XIV 
Buddhavagga: The Buddha 

Dhp 179-196 

3 
179. By what track can you trace that trackless 

Buddha of limitless range, whose victory nothing can 
undo, whom none of the vanquished defilements can 
ever pursue? 

180. By what track can you trace that trackless 
Buddha of limitless range, in whom exists no longer, 
the entangling and embroiling craving that perpetuates 
becoming? 

181. Those wise ones who are devoted to meditation 
and who delight in the calm of renunciation-such 
mindful ones, Supreme Buddhas, even the gods hold 
dear. 

182. Hard is it to be born a man; hard is the life 
of mortals. Hard is it to gain the opportunity of hearing 
the Sublime Truth, and hard to encounter is the arising 
of the Buddhas. 

183. To avoid all evil, to cultivate good, and to 
cleanse one's mind-this is the teaching of the Buddhas. 
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184. Enduring patience is the highest austerity. 
"Nibbana is supreme," say the Buddhas. He is not a 
true monk who harms another, nor a true renunciate 
who oppresses others. 

185. Not despising, not harming, restraint according 
to the code of monastic discipline, moderation in food, 
dwelling in solitude, devotion to meditation-this is the 
teaching of the Buddhas. 

186-187. There is no satisfying sensual desires, 
even with the rain of gold coins. For sensual pleasures 
give little satisfaction and much pain. Having understood 
this, the wise man finds no delight even in heavenly 
pleasures. The disciple of the Supreme Buddha delights in 
the destruction of craving. 

188. Driven only by fear, do men go for refuge 
to many places-to hills, woods, groves, trees and shrines. 

189. Such, indeed, is no safe refuge; such is not 
the refuge supreme. Not by resorting to such a refuge is 
one released from all suffering. 

190-191. He who has gone for refuge to the 
Buddha, the Teaching and his Order, penetrates with 
transcendental wisdom the Four Noble Truths-suffering, 
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the cause of suffering, the cessation of suffering, and 
the Noble Eightfold Path leading to the cessation of 
suffering.   

192. This indeed is the safe refuge, this the refuge 
supreme. Having gone to such a refuge, one is released 
from all suffering. 

193. Hard to find is the thoroughbred man (the 
Buddha); he is not born everywhere. Where such a 
wise man is born, that clan thrives happily. 

194. Blessed is the birth of the Buddhas; blessed is 
the enunciation of the sacred Teaching; blessed is the 
harmony in the Order, and blessed is the spiritual 
pursuit of the united truth-seeker. 

195-196. He who reveres those worthy of reverence, 
the Buddhas and their disciples, who have transcended all 
obstacles and passed beyond the reach of sorrow and 
lamentation-he who reveres such peaceful and fearless 
ones, his merit none can compute by any measure. 
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Dhp XV 
Sukhavagga: Happiness 

Dhp 197-208 

3 
197. Happy indeed we live, friendly amidst the 

hostile. Amidst hostile men we dwell free from 
hatred. 

198. Happy indeed we live, friendly amidst the 
afflicted (by craving). Amidst afflicted men we dwell 
free from affliction. 

199. Happy indeed we live, free from avarice 
amidst the avaricious. Amidst the avaricious men we 
dwell free from avarice. 

200. Happy indeed we live, we who possess 
nothing. Feeders on joy we shall be, like the Radiant 
Gods. 

201. Victory begets enmity; the defeated dwell 
in pain. Happily the peaceful live, discarding both 
victory and defeat. 

202. There is no fire like lust and no crime like 
hatred. There is no ill like the aggregates (of existence) 
and no bliss higher than the peace (of Nibbana).   
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203. Hunger is the worst disease, conditioned 
things the worst suffering. Knowing this as it really 
is, the wise realize Nibbana, the highest bliss. 

204. Health is the most precious gain and 
contentment the greatest wealth. A trustworthy person 
is the best kinsman, Nibbana the highest bliss. 

205. Having savored the taste of solitude and 
peace (of Nibbana), pain-free and stainless he becomes, 
drinking deep the taste of the bliss of the Truth. 

206. Good is it to see the Noble Ones; to live 
with them is ever blissful. One will always be happy 
by not encountering fools. 

207. Indeed, he who moves in the company of 
fools grieves for longing. Association with fools is 
ever painful, like partnership with an enemy. But 
association with the wise is happy, like meeting one's 
own kinsmen. 

208. Therefore, follow the Noble One, who is 
steadfast, wise, learned, dutiful and devout. One should 
follow only such a man, who is truly good and discerning, 
even as the moon follows the path of the stars. 
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Dhp XVI 
Piyavagga: Affection 

Dhp 209-220 

3 
209. Giving himself to things to be shunned 

and not exerting where exertion is needed, a seeker 
after pleasures, having given up his true welfare, 
envies those intent upon theirs. 

210. Seek no intimacy with the beloved and also 
not with the unloved, for not to see the beloved and 
to see the unloved, both are painful. 

211. Therefore hold nothing dear, for separation 
from the dear is painful. There are no bonds for 
those who have nothing beloved or unloved. 

212. From endearment springs grief, from 
endearment springs fear. For one who is wholly free 
from endearment there is no grief, whence then fear? 

213. From affection springs grief, from affection 
springs fear. For one who is wholly free from affection 
there is no grief, whence then fear? 
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214. From attachment springs grief, from attachment 
springs fear. For one who is wholly free from attachment 
there is no grief, whence then fear? 

215. From lust springs grief, from lust springs 
fear. For one who is wholly free from craving there is 
no grief; whence then fear? 

216. From craving springs grief, from craving 
springs fear. For one who is wholly free from craving 
there is no grief; whence then fear? 

217. People hold dear him who embodies virtue 
and insight, who is principled, has realized the truth, 
and who himself does what he ought to be doing. 

218. One who is intent upon the Ineffable (Nibbana), 
dwells with mind inspired (by supramundane wisdom), 
and is no more bound by sense pleasures-such a 
man is called "One Bound Upstream."   

219. When, after a long absence, a man safely 
returns from afar, his relatives, friends and well-
wishers welcome him home on arrival. 

220. As kinsmen welcome a dear one on 
arrival, even so his own good deeds will welcome the 
doer of good who has gone from this world to the next. 
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Dhp XVII 
Kodhavagga: Anger 

Dhp 221-234 

3 
221. One should give up anger, renounce pride, 

and overcome all fetters. Suffering never befalls him 
who clings not to mind and body and is detached. 

222. He who checks rising anger as a charioteer 
checks a rolling chariot, him I call a true charioteer. 
Others only hold the reins. 

223. Overcome the angry by non-anger; overcome 
the wicked by goodness; overcome the miser by 
generosity; overcome the liar by truth. 

224. Speak the truth; yield not to anger; when 
asked, give even if you only have a little. By these 
three means can one reach the presence of the gods. 

225. Those sages who are inoffensive and ever 
restrained in body, go to the Deathless State, where, 
having gone, they grieve no more. 

226. Those who are ever vigilant, who discipline 
themselves day and night, and are ever intent upon 
Nibbana-their defilements fade away. 
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227. O Atula! Indeed, this is an ancient practice, 
not one only of today: they blame those who remain 
silent, they blame those who speak much, they blame 
those who speak in moderation. There is none in the 
world who is not blamed. 

228. There never was, there never will be, nor is 
there now, a person who is wholly blamed or wholly 
praised. 

229. But the man whom the wise praise, after 
observing him day after day, is one of flawless 
character, wise, and endowed with knowledge and 
virtue. 

230. Who can blame such a one, as worthy as 
a coin of refined gold? Even the gods praise him; by 
Brahma, too, is he praised. 

231. Let a man guard himself against irritability in 
bodily action; let him be controlled in deed. Abandoning 
bodily misconduct, let him practice good conduct in deed. 

232. Let a man guard himself against irritability 
in speech; let him be controlled in speech. Abandoning 
verbal misconduct, let him practice good conduct in 
speech. 
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233. Let a man guard himself against irritability in 
thought; let him be controlled in mind. Abandoning 
mental misconduct, let him practice good conduct in 
thought. 

234. The wise are controlled in bodily action, 
controlled in speech and controlled in thought. They 
are truly well-controlled. 
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Dhp XVIII 
Malavagga: Impurity 

Dhp 235-255 

3 
235. Like a withered leaf are you now; death's 

messengers await you. You stand on the eve of your 
departure, yet you have made no provision for your 
journey! 

236. Make an island for yourself! Strive hard 
and become wise! Rid of impurities and cleansed of 
stain, you shall enter the celestial abode of the Noble 
Ones. 

237. Your life has come to an end now; You are 
setting forth into the presence of Yama, the king of 
death. No resting place is there for you on the way, 
yet you have made no provision for the journey! 

238. Make an island unto yourself! Strive hard 
and become wise! Rid of impurities and cleansed of 
stain, you shall not come again to birth and decay. 

239. One by one, little by little, moment by 
moment, a wise man should remove his own impurities, 
as a smith removes his dross from silver. 
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240. Just as rust arising from iron eats away 
the base from which it arises, even so, their own 
deeds lead transgressors to states of woe. 

241. Non-repetition is the bane of scriptures; 
neglect is the bane of a home; slovenliness is the bane of 
personal appearance, and heedlessness is the bane of 
a guard. 

242. Unchastity is the taint in a woman; 
niggardliness is the taint in a giver. Taints, indeed, are 
all evil things, both in this world and the next. 

243. A worse taint than these is ignorance, the 
worst of all taints. Destroy this one taint and become 
taintless, O monks! 

244. Easy is life for the shameless one who is 
impudent as a crow, is backbiting and forward, arrogant 
and corrupt. 

245. Difficult is life for the modest one who 
always seeks purity, is detached and unassuming, 
clean in life, and discerning. 

246-247. One who destroys life, utters lies, takes 
what is not given, goes to another man's wife, and is 
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addicted to intoxicating drinks-such a man digs up 
his own root even in this world. 

248. Know this, O good man: evil things are 
difficult to control. Let not greed and wickedness 
drag you to protracted misery. 

249. People give according to their faith or regard. 
If one becomes discontented with the food and drink 
given by others, one does not attain meditative absorption, 
either by day or by night. 

250. But he in who this (discontent) is fully 
destroyed, uprooted and extinct, he attains absorption, 
both by day and by night. 

251. There is no fire like lust; there is no grip 
like hatred; there is no net like delusion; there is no 
river like craving. 

252. Easily seen is the fault of others, but one's 
own fault is difficult to see. Like chaff one winnows 
another's faults, but hides one's own, even as a crafty 
fowler hides behind sham branches. 

253. He who seeks another's faults, who is ever 
censorious-his cankers grow. He is far from destruction 
of the cankers. 
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254. There is no track in the sky, and no recluse 
outside (the Buddha's dispensation). Mankind delights 
in worldliness, but the Buddhas are free from 
worldliness.   

255. There is no track in the sky, and no recluse 
outside (the Buddha's dispensation). There are no 
conditioned things that are eternal, and no instability 
in the Buddhas. 
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Dhp XIX 
Dhammatthavagga: The Just 

Dhp 256-272 

3 
256. Not by passing arbitrary judgments does 

a man become just; a wise man is he who investingates 
both right and wrong. 

257. He who does not judge others arbitrarily, 
but passes judgment impartially according to the 
truth, that sagacious man is a guardian of law and is 
called just. 

258. One is not wise because one speaks much. 
He who is peaceable, friendly and fearless is called wise. 

259. A man is not versed in Dhamma because 
he speaks much. He who, after hearing a little Dhamma, 
realizes its truth directly and is not heedless of it, is 
truly versed in the Dhamma. 

260. A monk is not an elder because his head is 
gray. He is but ripe in age, and he is called one grown 
old in vain. 

261. One in whom there is truthfulness, virtue, 
inoffensiveness, restraint and self-mastery, who is 
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free from defilements and is wise-he is truly called 
an Elder. 

262. Not by mere eloquence nor by beauty of 
form does a man become accomplished, if he is 
jealous, selfish and deceitful. 

263. But he in whom these are wholly destroyyed, 
uprooted and extinct, and who has cast out hatred-

that wise man is truly accomplished. 
264. Not by shaven head does a man who is 

indisciplined and untruthful become a monk. How can 
he who is full of desire and greed be a monk? 

265. He who wholly subdues evil both small 
and great is called a monk, because he has overcome 
all evil. 

266. He is not a monk just because he lives on 
others' alms. Not by adopting outward form does one 
become a true monk. 

267. Whoever here (in the Dispensation) lives a 
holy life, transcending both merit and demerit, and 
walks with understanding in this world-he is truly 
called a monk. 
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268. Not by observing silence does one become 
a sage, if he be foolish and ignorant. But that man is 
wise who, as if holding a balance-scale accepts only 
the good. 

269. The sage (thus) rejecting the evil, is truly a 
sage. Since he comprehends both (present and 
future) worlds, he is called a sage. 

270. He is not noble who injures living beings. 
He is called noble because he is harmless towards all 
living beings. 

271-272. Not by rules and observances, not even 
by much learning, nor by gain of absorption, nor by a 
life of seclusion, nor by thinking, "I enjoy the bliss of 
renunciation, which is not experienced by the worldling" 
should you, O monks, rest content, until the utter 
destruction of cankers (Arahantship) is reached. 
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Dhp XX 
Maggavagga: The Path 

Dhp 273-289 

3 
273. Of all the paths the Eightfold Path is the 

best; of all the truths the Four Noble Truths are the 
best; of all things passionlessness is the best: of men 
the Seeing One (the Buddha) is the best. 

274. This is the only path; there is none other 
for the purification of insight. Tread this path, and you 
will bewilder Mara. 

275. Walking upon this path you will make an 
end of suffering. Having discovered how to pull out 
the thorn of lust, I make known the path. 

276. You yourselves must strive; the Buddhas 
only point the way. Those meditative ones who tread 
the path are released from the bonds of Mara. 

277. "All conditioned things are impermanent"-
when one sees this with wisdom, one turns away 
from suffering. This is the path to purification. 
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278. "All conditioned things are unsatisfactory" 
-when one sees this with wisdom, one turns away 
from suffering. This is the path to purification. 

279. "All things are not-self"-when one sees 
this with wisdom, one turns away from suffering. 
This is the path to purification. 

280. The idler who does not exert himself when 
he should, who though young and strong is full of 
sloth, with a mind full of vain thoughts-such an 
indolent man does not find the path to wisdom. 

281. Let a man be watchful of speech, well 
controlled in mind, and not commit evil in bodily 
action. Let him purify these three courses of action, 
and win the path made known by the Great Sage. 

282. Wisdom springs from meditation; without 
meditation wisdom wanes. Having known these two 
paths of progress and decline, let a man so conduct 
himself that his wisdom may increase. 

283. Cut down the forest (lust), but not the tree; 
from the forest springs fear. Having cut down the 
forest and the underbrush (desire), be passionless, O 
monks!   
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284. For so long as the underbrush of desire, 
even the most subtle, of a man towards a woman is 
not cut down, his mind is in bondage, like the sucking 
calf to its mother. 

285. Cut off your affection in the manner of a 
man who plucks with his hand an autumn lotus. 
Cultivate only the path to peace, Nibbana, as made 
known by the Exalted One. 

286. "Here shall I live during the rains, here in 
winter and summer"-thus thinks the fool. He does 
not realize the danger (that death might intervene). 

287. As a great flood carries away a sleeping 
village, so death seizes and carries away the man 
with a clinging mind, doting on his children and cattle. 

288. For him who is assailed by death there is 
no protection by kinsmen. None there are to save 
him-no sons, nor father, nor relatives. 

289. Realizing this fact, let the wise man, 
restrained by morality, hasten to clear the path leading 
to Nibbana. 
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Dhp XXI 
Pakinnakavagga: Miscellaneous 

Dhp 290-305 

3 
290. If by renouncing a lesser happiness one 

may realize a greater happiness, let the wise man 
renounce the lesser, having regard for the greater. 

291. Entangled by the bonds of hate, he who 
seeks his own happiness by inflicting pain on others, 
is never delivered from hatred. 

292. The cankers only increase for those who 
are arrogant and heedless, who leave undone what 
should be done and do what should not be done. 

293. The cankers cease for those mindful and 
clearly comprehending ones who always earnestly 
practice mindfulness of the body, who do not resort 
to what should not be done, and steadfastly pursue 
what should be done. 

294. Having slain mother (craving), father (self- 
conceit), two warrior-kings (eternalism and nihilism), 
and destroyed a country (sense organs and sense 
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objects) together with its treasurer (attachment and 
lust), ungrieving goes the holy man. 

295. Having slain mother, father, two brahman 
kings (two extreme views), and a tiger as the fifth 
(the five mental hindrances), ungrieving goes the holy 
man. 

296. Those disciples of Gotama ever awaken 
happily who day and night constantly practice the 
Recollection of the Qualities of the Buddha. 

297. Those disciples of Gotama ever awaken 
happily who day and night constantly practice the 
Recollection of the Qualities of the Dhamma. 

298. Those disciples of Gotama ever awaken 
happily who day and night constantly practice the 
Recollection of the Qualities of the Sangha. 

299. Those disciples of Gotama ever awaken 
happily who day and night constantly practice Mindfulness 
of the Body. 

300. Those disciples of Gotama ever awaken 
happily whose minds by day and night delight in the 
practice of non-violence. 
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301. Those disciples of Gotama ever awaken 
happily whose minds by day and night delight in the 
practice of meditation. 

302. Difficult is life as a monk; difficult is it to 
delight therein. Also difficult and sorrowful is the 
household life. Suffering comes from association 
with unequals; suffering comes from wandering in 
samsara. Therefore, be not an aimless wanderer, be 
not a pursuer of suffering. 

303. He who is full of faith and virtue, and 
possesses good repute and wealth-he is respected 
everywhere, in whatever land he travels. 

304. The good shine from afar, like the Himalaya 
mountains. But the wicked are unseen, like arrows 
shot in the night. 

305. He who sits alone, sleeps alone, and walks 
alone, who is strenuous and subdues himself alone, 
will find delight in the solitude of the forest. 
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Dhp XXII 
Nirayavagga: Hell 

Dhp 306-319 

3 
306. The liar goes to the state of woe; also he 

who, having done (wrong), says, "I did not do it." Men 
of base actions both, on departing they share the 
same destiny in the other world. 

307. There are many evil characters and 
uncontrolled men wearing the saffron robe. These 
wicked men will be born in states of woe because of 
their evil deeds. 

308. It would be better to swallow a red-hot 
iron ball, blazing like fire, than as an immoral and 
uncontrolled monk to eat the alms of the people. 

309. Four misfortunes befall the reckless man 
who consorts with another's wife: acquisition of 
demerit, disturbed sleep, ill-repute, and (rebirth in) 
states of woe. 

310. Such a man acquires demerit and an 
unhappy birth in the future. Brief is the pleasure of 
the frightened man and woman, and the king 

https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sltp/Dhp_utf8.html#v.306


(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 295 
 

imposes heavy punishment. Hence, let no man consort 
with another's wife. 

311. Just as kusa grass wrongly handled cuts 
the hand, even so, a recluse's life wrongly lived drags 
one to states of woe. 

312. Any loose act, any corrupt observance, any 
life of questionable celibacy-none of these bear much 
fruit. 

313. If anything is to be done, let one do it with 
sustained vigor. A lax monastic life stirs up the dust 
of passions all the more. 

314. An evil deed is better left undone, for such 
a deed torments one afterwards. But a good deed is 
better done, doing which one repents not later. 

315. Just as a border city is closely guarded 
both within and without, even so, guard yourself. Do 
not let slip this opportunity (for spiritual growth). For 
those who let slip this opportunity grieve indeed 
when consigned to hell. 

316. Those who are ashamed of what they 
should not be ashamed of, and are not ashamed of 
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what they should be ashamed of-upholding false 
views, they go to states of woe. 

317. Those who see something to fear where 
there is nothing to fear, and see nothing to fear 
where there is something to fear-upholding false 
views, they go to states of woe. 

318. Those who imagine evil where there is none, 
and do not see evil where it is-upholding false views, 
they go to states of woe. 

319. Those who discern the wrong as wrong 
and the right as right-upholding right views, they go 
to realms of bliss. 
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Dhp XXIII 
Nagavagga: The Elephant 

Dhp 320-333 

3 
320. As an elephant in the battlefield withstands 

arrows shot from bows all around, even so shall I 
endure abuse. There are many, indeed, who lack virtue. 

321. A tamed elephant is led into a crowd, and 
the king mounts a tamed elephant. Best among men 
is the subdued one who endures abuse. 

322. Excellent are well-trained mules, thoroughbred 
Sindhu horses and noble tusker elephants. But better 
still is the man who has subdued himself. 

323. Not by these mounts, however, would one 
go to the Untrodden Land (Nibbana), as one who is 
self-tamed goes by his own tamed and well-controlled 
mind. 

324. Musty during rut, the tusker named 
Dhanapalaka is uncontrollable. Held in captivity, the 
tusker does not touch a morsel, but only longingly 
calls to mind the elephant forest. 
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325. When a man is sluggish and gluttonous, 
sleeping and rolling around in bed like a fat domestic 
pig, that sluggard undergoes rebirth again and again. 

326. Formerly this mind wandered about as it 
liked, where it wished and according to its pleasure, 
but now I shall thoroughly master it with wisdom as 
a mahout controls with his ankus an elephant in rut. 

327. Delight in heedfulness! Guard well your 
thoughts! Draw yourself out of this bog of evil, even 
as an elephant draws himself out of the mud. 

328. If for company you find a wise and prudent 
friend who leads a good life, you should, overcoming 
all impediments, keep his company joyously and 
mindfully. 

329. If for company you cannot find a wise and 
prudent friend who leads a good life, then, like a king 
who leaves behind a conquered kingdom, or like a 
lone elephant in the elephant forest, you should go 
your way alone. 

330. Better it is to live alone; there is no fellowship 
with a fool. Live alone and do no evil; be carefree like 
an elephant in the elephant forest. 
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331. Good are friends when need arises; good is 
contentment with just what one has; good is merit 
when life is at an end, and good is the abandoning of 
all suffering (through Arahantship). 

332. In this world, good it is to serve one's 
mother, good it is to serve one's father, good it is to 
serve the monks, and good it is to serve the holy men. 

333. Good is virtue until life's end, good is faith 
that is steadfast, good is the acquisition of wisdom, 
and good is the avoidance of evil. 
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Dhp XXIV 
Tanhavagga: Craving 

Dhp 334-359 

3 
334. The craving of one given to heedless living 

grows like a creeper. Like the monkey seeking fruits 
in the forest, he leaps from life to life (tasting the 
fruit of his kamma). 

335. Whoever is overcome by this wretched 
and sticky craving, his sorrows grow like grass after 
the rains. 

336. But whoever overcomes this wretched 
craving, so difficult to overcome, from him sorrows 
fall away like water from a lotus leaf. 

337. This I say to you: Good luck to all assembled 
here! Dig up the root of craving, like one in search of 
the fragrant root of the birana grass. Let not Mara 
crush you again and again, as a flood crushes a reed. 

338. Just as a tree, though cut down, sprouts 
up again if its roots remain uncut and firm, even so, 
until the craving that lies dormant is rooted out, 
suffering springs up again and again. 
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339. The misguided man in whom the thirty-
six currents of craving strongly rush toward pleasurable 
objects, is swept away by the flood of his passionate 
thoughts.   

340. Everywhere these currents flow, and the 
creeper (of craving) sprouts and grows. Seeing that 
the creeper has sprung up, cut off its root with wisdom. 

341. Flowing in (from all objects) and watered 
by craving, feelings of pleasure arise in beings. Bent 
on pleasures and seeking enjoyment, these men fall 
prey to birth and decay. 

342. Beset by craving, people run about like an 
entrapped hare. Held fast by mental fetters, they 
come to suffering again and again for a long time. 

343. Beset by craving, people run about like an 
entrapped hare. Therefore, one who yearns to be 
passion-free should destroy his own craving. 

344. There is one who, turning away from desire 
(for household life) takes to the life of the forest (i.e., 
of a monk). But after being freed from the household, 
he runs back to it. Behold that man! Though freed, he 
runs back to that very bondage!   
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345-346. That is not a strong fetter, the wise 
say, which is made of iron, wood or hemp. But the 
infatuation and longing for jewels and ornaments, 
children and wives-that, they say, is a far stronger 
fetter, which pulls one downward and, though 
seemingly loose, is hard to remove. This, too, the wise 
cut off. Giving up sensual pleasure, and without any 
longing, they renounce the world. 

347. Those who are lust-infatuated fall back 
into the swirling current (of samsara) like a spider 
on its self-spun web. This, too, the wise cut off. 
Without any longing, they abandon all suffering and 
renounce the world. 

348. Let go of the past, let go of the future, let 
go of the present, and cross over to the farther shore 
of existence. With mind wholly liberated, you shall 
come no more to birth and death. 

349. For a person tormented by evil thoughts, 
who is passion-dominated and given to the pursuit of 
pleasure, his craving steadily grows. He makes the 
fetter strong, indeed. 
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350. He who delights in subduing evil thoughts, 
who meditates on the impurities and is ever mindful 
-it is he who will make an end of craving and rend 
asunder Mara's fetter. 

351. He who has reached the goal, is fearless, 
free from craving, passionless, and has plucked out 
the thorns of existence-for him this is the last body. 

352. He who is free from craving and attachment, 
is perfect in uncovering the true meaning of the 
Teaching, and knows the arrangement of the sacred 
texts in correct sequence-he, indeed, is the bearer of 
his final body. He is truly called the profoundly wise 
one, the great man. 

353. A victor am I over all, all have I known. Yet 
unattached am I to all that is conquered and known. 
Abandoning all, I am freed through the destruction of 
craving. Having thus directly comprehended all by 
myself, whom shall I call my teacher?   

354. The gift of Dhamma excels all gifts; the 
taste of the Dhamma excels all tastes; the delight in 
Dhamma excels all delights. The Craving-Freed vanquishes 
all suffering. 
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355. Riches ruin only the foolish, not those in 
quest of the Beyond. By craving for riches the witless 
man ruins himself as well as others. 

356. Weeds are the bane of fields, lust is the 
bane of mankind. Therefore, what is offered to those 
free of lust yields abundant fruit. 

357. Weeds are the bane of fields, hatred is the 
bane of mankind. Therefore, what is offered to those 
free of hatred yields abundant fruit. 

358. Weeds are the bane of fields, delusion is 
the bane of mankind. Therefore, what is offered to 
those free of delusion yields abundant fruit. 

359. Weeds are the bane of fields, desire is the 
bane of mankind. Therefore, what is offered to those 
free of desire yields abundant fruit. 
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Dhp XXV 
Bhikkhuvagga: The Monk 

Dhp 360-382 

3 
360. Good is restraint over the eye; good is restraint 

over the ear; good is restraint over the nose; good is 
restraint over the tongue. 

361. Good is restraint in the body; good is 
restraint in speech; good is restraint in thought. 
Restraint everywhere is good. The monk restrained in 
every way is freed from all suffering. 

362. He who has control over his hands, feet 
and tongue; who is fully controlled, delights in inward 
development, is absorbed in meditation, keeps to 
himself and is contented-him do people call a monk. 

363. That monk who has control over his 
tongue, is moderate in speech, unassuming and who 
explains the Teaching in both letter and spirit- whatever 
he says is pleasing. 

364. The monk who abides in the Dhamma, 
delights in the Dhamma, meditates on the Dhamma, 
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and bears the Dhamma well in mind-he does not fall 
away from the sublime Dhamma. 

365. One should not despise what one has 
received, nor envy the gains of others. The monk who 
envies the gains of others does not attain to 
meditative absorption. 

366. A monk who does not despise what he 
has received, even though it be little, who is pure in 
livelihood and unremitting in effort-him even the 
gods praise. 

367. He who has no attachment whatsoever 
for the mind and body, who does not grieve for what 
he has not-he is truly called a monk. 

368. The monk who abides in universal love 
and is deeply devoted to the Teaching of the Buddha 
attains the peace of Nibbana, the bliss of the 
cessation of all conditioned things. 

369. Empty this boat, O monk! Emptied, it will 
sail lightly. Rid of lust and hatred, you shall reach 
Nibbana. 

370. Cut off the five, abandon the five, and 
cultivate the five. The monk who has overcome the  



(ពុទ្ធប្រាជ្ញា) ចារ_សំសារ ៉ូន សនតជិលភិក្ខុ  | 307 
 

five bonds is called one who has crossed the flood.   
371. Meditate, O monk! Do not be heedless. Let 

not your mind whirl on sensual pleasures. Heedless, 
do not swallow a red-hot iron ball, lest you cry when 
burning, "O this is painful!" 

372. There is no meditative concentration for 
him who lacks insight, and no insight for him who 
lacks meditative concentration. He in whom are 
found both meditative concentration and insight, 
indeed, is close to Nibbana. 

373. The monk who has retired to a solitary 
abode and calmed his mind, who comprehends the 
Dhamma with insight, in him there arises a delight 
that transcends all human delights. 

374. Whenever he sees with insight the rise and 
fall of the aggregates, he is full of joy and happiness. 
To the discerning one this reflects the Deathless.   

375. Control of the senses, contentment, restraint 
according to the code of monastic discipline-these 
form the basis of holy life here for the wise monk.. 

376. Let him associate with friends who are 
noble, energetic, and pure in life, let him be cordial and 
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refined in conduct. Thus, full of joy, he will make an 
end of suffering. 

377. Just as the jasmine creeper sheds its withered 
flowers, even so, O monks, should you totally shed lust 
and hatred! 

378. The monk who is calm in body, calm in 
speech, calm in thought, well-composed and who has 
spewn out worldliness-he, truly, is called serene. 

379. By oneself one must censure oneself and 
scrutinize oneself. The self-guarded and mindful 
monk will always live in happiness. 

380. One is one's own protector, one is one's 
own refuge. Therefore, one should control oneself, 
even as a trader controls a noble steed. 

381. Full of joy, full of faith in the Teaching of 
the Buddha, the monk attains the Peaceful State, the 
bliss of cessation of conditioned things. 

382. That monk who while young devotes 
himself to the Teaching of the Buddha illumines this 
world like the moon freed from clouds. 
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Dhp XXVI 
Brahmanavagga: The Holy Man 

Dhp 383-423 

3 
383. Exert yourself, O holy man! Cut off the 

stream (of craving), and discard sense desires. Knowing 
the destruction of all the conditioned things, become, 
O holy man, the knower of the Uncreated (Nibbana)!   

384. When a holy man has reached the summit 
of two paths (meditative concentration and insight), 
he knows the truth and all his fetters fall away. 

385. He for whom there is neither this shore 
nor the other shore, nor yet both, he who is free of 
cares and is unfettered-him do I call a holy man.   

386. He who is meditative, stainless and settled, 
whose work is done and who is free from cankers, 
having reached the highest goal-him do I call a holy 
man. 

387. The sun shines by day, the moon shines by 
night. The warrior shines in armor, the holy man shines 
in meditation. But the Buddha shines resplendent all 
day and all night. 
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388. Because he has discarded evil, he is called 
a holy man. Because he is serene in conduct, he is 
called a recluse. And because he has renounced his 
impurities, he is called a renunciate. 

389. One should not strike a holy man, nor 
should a holy man, when struck, give way to anger. 
Shame on him who strikes a holy man, and more 
shame on him who gives way to anger. 

390. Nothing is better for a holy man than 
when he holds his mind back from what is endearing. 
To the extent the intent to harm wears away, to that 
extent does suffering subside. 

391. He who does no evil in deed, word and 
thought, who is restrained in these three ways-him 
do I call a holy man. 

392. Just as a brahman priest reveres his 
sacrificial fire, even so should one devoutly revere the 
person from whom one has learned the Dhamma 
taught by the Buddha. 

393. Not by matted hair, nor by lineage, nor by 
birth does one become a holy man. But he in whom 
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truth and righteousness exist-he is pure, he is a holy 
man. 

394. What is the use of your matted hair, O 
witless man? What of your garment of antelope's 
hide? Within you is the tangle (of passion); only 
outwardly do you cleanse yourself. [28] 

395. The person who wears a robe made of 
rags, who is lean, with veins showing all over the 
body, and who meditates alone in the forest-him do I 
call a holy man. 

396. I do not call him a holy man because of 
his lineage or high-born mother. If he is full of 
impeding attachments, he is just a supercilious man. 
But who is free from impediments and clinging-him 
do I call a holy man. 

397. He who, having cut off all fetters, trembles 
no more, who has overcome all attachments and is 
emancipated-him do I call a holy man. 

398. He who has cut off the thong (of hatred), 
the band (of craving), and the rope (of false views), 
together with the appurtenances (latent evil tendencies), 
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he who has removed the crossbar (of ignorance) and 
is enlightened-him do I call a holy man. 

399. He who without resentment endures abuse, 
beating and punishment; whose power, real might, is 
patience-him do I call a holy man. 

400. He who is free from anger, is devout, virtuous, 
without craving, self-subdued and bears his final 
body-him do I call a holy man. 

401. Like water on a lotus leaf, or a mustard 
seed on the point of a needle, he who does not cling to 
sensual pleasures-him do I call a holy man. 

402. He who in this very life realizes for himself 
the end of suffering, who has laid aside the burden 
and become emancipated-him do I call a holy man. 

403. He who has profound knowledge, who is 
wise, skilled in discerning the right or wrong path, 
and has reached the highest goal - him do I call a holy 
man. 

404. He who holds aloof from householders and 
ascetics alike, and wanders about with no fixed abode 
and but few wants -him do I call a holy man. 
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405. He who has renounced violence towards all 
living beings, weak or strong, who neither kills nor 
causes others to kill -him do I call a holy man. 

406. He who is friendly amidst the hostile, 
peaceful amidst the violent, and unattached amidst 
the attached -him do I call a holy man. 

407. He whose lust and hatred, pride and 
hypocrisy have fallen off like a mustard seed from 
the point of a needle-him do I call a holy man. 

408. He who utters gentle, instructive and 
truthful words, who imprecates none- him do I call a 
holy man. 

409. He who in this world takes nothing that is 
not given to him, be it long or short, small or big, good 
or bad-him do I call a holy man. 

410. He who wants nothing of either this world 
or the next, who is desire-free and emancipated-him 
do I call a holy man. 

411. He who has no attachment, who through 
perfect knowledge is free from doubts and has 
plunged into the Deathless-him do I call a holy man. 
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412. He who in this world has transcended the 
ties of both merit and demerit, who is sorrowless, 
stainless and pure-him do I call a holy man. 

413. He, who, like the moon, is spotless and pure, 
serene and clear, who has destroyed the delight in 
existence-him do I call a holy man. 

414. He who, having traversed this miry, perilous 
and delusive round of existence, has crossed over and 
reached the other shore; who is meditative, calm, free 
from doubt, and, clinging to nothing, has attained to 
Nibbana-him do I call a holy man. 

415. He who, having abandoned sensual pleasures, 
has renounced the household life and become a homeless 
one; has destroyed both sensual desire and continued 
existence-him do I call a holy man. 

416. He who, having abandoned craving, has 
renounced the household life and become a homeless 
one, has destroyed both craving and continued 
existence-him do I call a holy man. 

417. He who, casting off human bonds and 
transcending heavenly ties, is wholly delivered of all 
bondages-him do I call a holy man. 
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418. He who, having cast off likes and dislikes, 
has become tranquil, is rid of the substrata of 
existence and like a hero has conquered all the worlds 
-him do I call a holy man. 

419. He who in every way knows the death and 
rebirth of all beings, and is totally detached, blessed 
and enlightened -him do I call a holy man. 

420. He whose track no gods, no angels, no 
humans trace, the arahant who has destroyed all 
cankers-him do I call a holy man. 

421. He who clings to nothing of the past, present 
and future, who has no attachment and holds on to 
nothing- him do I call a holy man. 

422. He, the Noble, the Excellent, the Heroic, the 
Great Sage, the Conqueror, the Passionless, the Pure, 
the Enlightened one-him do I call a holy man. 

423. He who knows his former births, who sees 
heaven and hell, who has reached the end of births 
and attained to the perfection of insight, the sage 
who has reached the summit of spiritual excellence-
him do I call a holy man. 
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