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អ្នកមានឧបការកនុងធម្មទាន 
ររួរពិនិរយ   

 -លោកគ្គូ វជិរសីលោ ឡុង សាវុឌ្ឍ 
 -ភិកខុ  បញ្ញា បទីលោ  ឡឡង ធី 
 -ភិកខុ  វរីយិធលមោ   ឡ ឿន សា៊ា ន 
 -ភិកខុ  អគគធីលោ  ណាក់ ពនលក 
 -ភិកខុ  វមិលបលញ្ញា   ឡធឿន រ មី 
 -ភិកខុ  ចកខុ ន្រនទិយសំវលោ  ទ្រី  ំណាង 
 -សាមលេរ ធមោសុខ ងុ៉ិច ឡៅ     

ឯកសារយោង 
 

  -ទ្ពះទ្រ័យប៉ិដកបាលីប្ទ្ែ ចាប់ឧត្តមសងគីត្ិ (ខ្ខោរ) 
  -ធម្មបរដឋកថាបាលី  អដ្ឋកថាធមោបទោលី (ខ្ខោរ) 
  -ឆរត ង្គា យនាបាលី ចាប់ភូម 

 

អ្កសរការ់យោងយលខ 
 

 -គមពីរគ្ពះត្គ្ត្បិដ្កគ្បលទសឱរូប កំេត្់នាមលោយោលីថា        
  ឱឡោប៉ិយឡបារថក លគ្បើអកសរជាអាទិសលងេត្ន័យខ្ត្១ត្ួថា ឱ. 
 -គមពីរភូមថា ម្រម្មឡបារថក លគ្បើអាទិសលងេត្ន័យថា ម្. 
 -គមពីរមនថា ោម្ញ្ញឡបារថក លគ្បើអាទិសលងេត្ន័យថា ោ. 
                                                                                            (អំពីរលបៀបការរបស់គ្កុមជំនុំ/បិដ្កលលខ១) 

 

ជំនួយការយ ោះពុម្ព 
 

ឧោសក  ម្  ុខ  ឧោសិកា ចាន់  ុ៊ឹម្ 
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ពាកយរ រពធ 
 គ្ពះពុទធភាសិត្ទំងអស់ គួរដ្ល់ការសិកាពិចារណា នឹងគ្ទគ្ទង់ចាំ
ទុក លគ្រះគ្ពះអងគសខ្មតងលចញមកលោយសពវញ្ាុ ត្ញ្ញា េ មនគ្ពះហទ័យ
សាា ត្បរសុិទធ ផុត្គ្សឡះចាកអាសវៈកិលលស ជាលគ្គឿងលៅហោងលៅកនុង  
សនាត ន ។ កនុងគ្ពះធមោបទគាថាទំងអស់ គឺជាគ្ពះពុទធភាសិត្សុទធ ខ្ុ ំគ្ពះ
ករុណា ោនគ្សង់យកមកលធវើជាកូនលសៀវលៅលសតើងតូ្ចលោម លដ្ើមបីងាយ
គ្សួលកនុងការលមើល នឹងទលនទញ ។ មយ៉ងលទៀត្ លោយលសចកតីគ្ជះថាា ធ្លា ប់
ោនសិកាកនុងគ្ពះអដ្ឋកថាធមោបទផង លឃើញសារៈគ្បលោជន៍ត្នគ្ពះគាថា 
នីមយួៗ សុទធសឹងខ្ត្ញុំងមនុសសលទវតាឲយោនសលគ្មចមគគផលោប់មិនអស់ 
លហើយោនបេតុ ះនូវចំលេះដ្ឹងកនុងការអបរ់ ំ កាយ វាចា ចិត្ត ឲយកានខ់្ត្
គ្បេីត្លឡើង ។ កនុងលសៀវលៅលនះ ខ្ុ ំោនខ្ករកយខុសគ្ត្ូវ ខ្ដ្លលោកសរ-
លសរលរៀងទុកខាងលគ្កាយគ្ពះគ្ត្័យបិដ្ក នឹងរកយកខ្នាងខាះលទៀត្ មិនមន
កនុងរកយខុសគ្ត្ូវ លោយសាខ្ត្ការវាយអកសរគ្ចឡំ ដូ្ចរកយថា អវាលសសុ 
សរលសរជា អវាលសស, វឌ្ឍនតិ សរលសរជា វឌ្ានតិ, លសលយយ សរលសរជា 
លសលសយ, សទ សរលសរជា យទ, ដូ្លចនះ ។  មយ៉ងលទៀត្  ខ្ុ ំោនោក់ោលី
លផសងខ្គ្បលផសង លដ្ើមបងីាយគ្សួលលគ្បើលលខលោងទំងោលីនឹងខ្គ្ប លហើយ
ោក់លលខគាថាោលីនឹងខ្គ្បដូ្ចគាន  ។ លហើយោនពយោមលផទៀងផ្ទទ ត្់ខ្ក
ត្គ្មូវ លោយគិត្ថា មិនឲយមនអកខរៈវបិត្តិសូមបខី្ត្មួយត្ួ រួមជាមួយសគ្ព-
ហោចារជីាលគ្ចើនអងគលទៀត្ លគ្រះជាលសៀវលៅសគ្មប់ទលនទញផង នឹងលដ្ើមបី
បូជាគ្ពះធម៌ផង សងឃមឹថាលសៀវលៅលនះ នឹងមិនមនអកខរៈវបិត្តិលឡើយ ខ្ត្
លបើលៅមន សូមអនកសិកាទំងឡាយ អនុលគ្គាះខ្កត្គ្មូវបំលពញបខ្នថមផង
ចុះ លដ្ើមបកីារមិនវលងវងត្នអនកសិកា សូមអរគុេទុកជាមុន ។ ជាទីបញ្ច ប ់
សូមឧទទិសនូវធមោទនលនះ  ជាសកាេ រៈបូជាថាវ យចំលរះគ្ពះរត្នៈគ្ត្័យ  សូម
ោនជាបចច័យត្នបញ្ញា ោរមី លឃើញចាស់នូវសចចធម៌ ឰដ្៏អនាគត្កុំបីខាន 
។ សូមមនរកយចុងលគ្កាយថា ”គ្បភពត្នបញ្ញា  សិកាគ្ពះពុទធភាសិត្ “ ។ 
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មាតិកាវគគ 
  

លរ បញ្ច ីវគគ ទំរ័របាលី ទំរ័រប្ព្ែ 
១ យមកវគគ ១ ៥១ 
២ អបបមទវគគ ៣ ៥៥ 
៣ ចិត្តវគគ ៥ ៥៨ 
៤ បុបផវគគ ៦ ៦០ 
៥ រលវគគ ៨ ៦៣ 
៦ បេឌិ ត្វគគ ១០ ៦៦ 
៧ អរហនតវគគ ១១ ៦៩ 
៨ សហសសវគគ ១២ ៧១ 
៩ ោបវគគ ១៤ ៧៤ 
១០ ទេឌ វគគ ១៦ ៧៧ 
១១ ជោវគគ ១៨ ៨០ 
១២ អត្តវគគ ១៩ ៨២ 
១៣ លោកវគគ ២០ ៨៤ 
១៤ ពុទធវគគ ២២ ៨៦ 
១៥ សុខវគគ ២៣ ៨៩ 
១៦ បិយវគគ ២៥ ៩២ 
១៧ លកាធវគគ ២៦ ៩៤ 
១៨ មលវគគ ២៨ ៩៧ 
១៩ ធមោដ្ឋវគគ ៣០ ១០១ 
២០ មគគវគគ ៣២ ១០៤ 
២១ បកិេណ កវគគ ៣៤ ១០៧ 
២២ និរយវគគ ៣៥ ១១១ 
២៣ នាគវគគ ៣៧ ១១៤ 
២៤ ត្ណាា វគគ ៣៩ ១១៧ 
២៥ ភិកខុ វគគ ៤២ ១២៣ 
២៦ គ្រហោេវគគ ៤៤ ១២៧  
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សុត្តន្តបិដកេ ខុទ្ទេនិ្កាយសស ធម្មបទ្គាថា 
 

 rrr   sss 
 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោម ស្មពុទធស្ស ។  
 

១. ធម្មបទ្គាថាយ បឋកោ យម្េវកគាោ  
 

[១] មមោបុពវងគោ ធោម ,  មមោមស្ដ្ឋា  មមោមយា; 
 មនសា មច បទុមឋាន,  ភាស្តិ វា កមោតិ វា; 
 តមោ នំ ទុកខមមនវតិ,  ចកកំវ វហមោ បទំ  ។ 
[២] មមោបុពវងគោ ធោម ,  មមោមស្ដ្ឋា  មមោមយា; 
 មនសា មច បស្មននន,  ភាស្តិ វា កមោតិ វា; 
 តមោ នំ សុ្ខមមនវតិ,  ឆាយាវ អនុបាយិនី ។ 
[៣] អមកក ចឆិ មំ អវធិ មំ,  អជិនិ(១) មំ អហាសិ្ មម; 
 មយ ច(២) តំ ឧបនយហនតិ,  មវរ ំមតសំ្ ន ស្មមតិ ។ 
 អមកក ចឆិ មំ អវធិ មំ,  អជិនិ មំ អហាសិ្ មម; 
 មយ ច តំ នូបនយហនតិ,(៣) មវរ ំមតសូ្បស្មមតិ ។ 
[៤] ន ហិ មវមរន មវោនិ,  ស្មមនតីធ កុទាចនំ; 
 អមវមរន ច ស្មមនតិ,  ឯស្ ធមោម  ស្ននតមោ ។ 
[៥] បមរ ច ន(៤) វជិាននតិ,  មយមមតថ យោមហមស្; (៥) 
                                                           


   លលខក្នុងវង់រក្ចក្លនេះ [  ] ជាលំដាប់គាថារារពធក្នុងលរឿងនីមួយៗ ។ ឯចំនួនគាថាទងំអស់ 
រាប់តាមសញ្ញា ខ័ណ្ឌ  (។) លៅពីលរោយគាថា ។ ១ ម. អជីនិ ។ ២ ឱ. ចសលទទ  នត្ថិ ។         
៣ ឱ.ម. នុបនយហនតិ ។ ៤ ម. ន ច ។ ៥ ឱ.ម. យមាមលស ។     
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 មយ ច តតថ វជិាននតិ,  តមោ ស្មមនតិ មមធគា ។ 
[៦] សុ្ភានុបស្សិ ំវហិរនតំ,  ឥន្ទនទិមយសុ្ អសំ្វុតំ; 
 មភាជនមហិ អមតតញំុ្,  កុសី្តំ ហីនវរីយំិ; 
 តំ មវ បស្ហតី ោមោ,  វាមោ រុកខំវ ទុពវលំ ។ 
 អសុ្ភានុបស្សិ ំវហិរនតំ,  ឥន្ទនទិមយសុ្ សុ្សំ្វុតំ; 
 មភាជនមហិ ច មតតញំុ្,  ស្ទធំ អារទធវរីយំិ; 
 តំ មវ នបបស្ហតី(១) ោមោ,  វាមោ មស្លំវ បពវតំ ។ 
[៧] អនិកកសាមវា កសាវ,ំ  មយា វតថំ បរទិមហស្សតិ; 
 អមបមោ ទមស្មចេន,  ន មសា កសាវមរហតិ ។ 
 មយា ច វនតកសាវស្ស,  សី្មលសុ្ សុ្ស្ោហិមោ; 
 ឧមបមោ ទមស្មចេន,  ស្ មវ កសាវមរហតិ ។ 
[៨] អសាមរ សារមតិមោ,  សាមរ ចាសារទស្សិមោ; 
 មត សារ ំោធិគចឆនតិ,  មិចាឆ ស្ងកបបមគាចោ ។ 
 សារញេ  សារមោ ញោវ ,  អសារញេ  អសារមោ; 
 មត សារ ំអធិគចឆនតិ,  ស្ោម ស្ងកបបមគាចោ ។ 
[៩] យថា អគារ ំទុចឆននំ,  វុឋាី(២) ស្មតិវជិឈតិ; 
 ឯវ ំអភាវតិំ ចិតតំ,  ោមគា ស្មតិវជិឈតិ ។ 
 យថា អគារ ំសុ្ឆននំ,  វុឋាី ន ស្មតិវជិឈតិ; 
 ឯវ ំសុ្ភាវតិំ ចិតតំ,  ោមគា ន ស្មតិវជិឈតិ ។ 
[១០] ឥធ មសាចតិ មបចេ មសាចតិ,  បាបករ ីឧភយតថ មសាចតិ; 

                                                                                                                                     
១ ម. ន បសហតិ្ ។ ២ ឱ. វុដ្ឋិ ។ 
 



Kafa)alI 3
              3                           ព្រះធម្មបទគាថាបាលី 

 

 មសា មសាចតិ មសា វហិញ្តិ,  ទិសាវ  កមមកិលិឋាមតតមោ ។ 
[១១] ឥធ មោទតិ មបចេ មោទតិ,  កតបុមញ្ ឧភយតថ មោទតិ; 
 មសា មោទតិ មសា បមោទតិ,  ទិសាវ  កមមវសុិ្ទធិមតតមោ ។ 
[១២] ឥធ តបបតិ មបចេ តបបតិ,  បាបករ  ីឧភយតថ តបបតិ; 
 បាបំ មម កតនតិ តបបតិ,  ភិមយោ តបបតិ ទុគគតិ ំគមោ ។ 
[១៣] ឥធ ននទតិ មបចេ ននទតិ,  កតបុមញ្ ឧភយតថ ននទតិ; 
 បុញំ្ មម កតនតិ ននទតិ,  ភិមយោ ននទតិ សុ្គគតិ ំគមោ ។ 
[១៤] ពហុមប ិមច ស្ហិតំ ភាស្ោមោ, ន តកកមោ មហាតិ នមោ បមមោត ;  
 មគាមបាវ គាមវា គណយំ បមរសំ្, ន ភាគវា សាមញ្ស្ស មហាតិ ។ 
 អបបមប ិមច ស្ហិតំ ភាស្ោមោ,  ធមមស្ស មហាតិ អនុធមមចារ;ី  
 ោគញេ  មទាស្ញេ  បហាយ មោហំ,  ស្មមបបជាមោ សុ្វមិុតតចិមោត ; 
 អនុបាទយិាមោ ឥធ វា ហុរ ំវា,  ស្ ភាគវា សាមញ្ស្ស មហាតិ ។ 

 

យមកវមគាគ  បឋមោ ។ 
 

២. ធម្មបទ្គាថាយ ទ្ុតិកោ អប្បោទ្វកគាោ  
 

[១៥] អបបោមទា អមតំបទំ,  បោមទា មចេុ មោ បទំ; 
 អបបមោត  ន មីយនតិ,  មយ បមោត  យថា មោ ។ 
 ឯតំ(១) វមិស្ស្មោ ញោវ , អបបោទមហិ បណឌិ ោ; 
 អបបោមទ បមោទនតិ,  អរយិានំ មគាចមរ រោ ។ 
 មត ឈាយិមោ សាតតិក,  និចេំ ទឡ្ហបរកកោ; 

                                                           
១ ម. ឯវ ំ។  
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 ផុស្នតិ ធីោ និព្វវ នំ,  មយាគមកខមំ អនុតតរ ំ។ 
[១៦] ឧដ្ឋា នវមោ ស្តីមមោ,  សុ្ចិកមមស្ស និស្មមករមិោ; 
 ស្ញ្តស្ស ច ធមមជីវមិោ,(១)  អបបមតតស្ស យមសាភិវឌ្ឍតិ ។ 
[១៧] ឧដ្ឋា មននបបោមទន,  ស្ញ្មមន(២) ទមមន ច; (៣) 
 ទីបំ កយិោថ មមធាវ,ី  យំ ឱមោ ោភិកីរតិ ។ 
[១៨] បោទមនុយុញជ នតិ,  ព្វលា ទុមមមធិមោ ជោ; 
 អបបោទញេ  មមធាវ ,ី  ធនំ មស្ឋាំវ រកខតិ ។ 
 ោ បោទមនុយុមញជ ថ,  ោ កមរតិស្នថវ ;ំ 
 អបបមមោត  ហិ ឈាយមោត ,  បមបោតិ វបិុលំ សុ្ខំ ។ 
[១៩] បោទំ អបបោមទន,  យទា នុទតិ(៤) បណឌិ មោ; 
 បញ្បាសាទោរុយហ,  អមសាមក មសាកិនិ ំបជំ; 
 បពវតមដ្ឋា វ ភុមមមឋា,  ធីមោ ព្វមល អមវកខតិ ។ 
[២០] អបបមមោត  បមមតតសុ្,  សុ្មតតសុ្ ពហុជាគមោ; 
 អពលស្សំវ សី្ឃមស្ោ,  ហិោវ  យាតិ សុ្មមធមសា ។ 
[២១] អបបោមទន មឃវា,  មទវានំ មស្ឋាតំ គមោ; 
 អបបោទំ បសំ្ស្នតិ,  បោមទា គរហិមោ ស្ទា ។ 
[២២] អបបោទរមោ ភិកខុ ,  បោមទ ភយទស្សិ វា; 
 ស្មញ្ជនំ អណំុ ថូលំ,  ឌ្ហំ អគគីវ គចឆតិ ។ 
[២៣] អបបោទរមោ ភិកខុ ,  បោមទ ភយទស្សិ វា; 
 អភមព្វវ  បរហិាោយ,  និព្វវ នមស្សវ ស្នតិមក ។ 

 

អបបោទវមគាគ  ទុតិមយា ។ 
                                                            
១ ម. ចសលទទ  នត្ថិ ។ ២ ម. សំយលមន ។ ៣ ឱ. វា ។ ៤ ម. នូទតិ្ ។  
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៣. ធម្មបទ្គាថាយ ត្តិកោ ចិត្តវកគាោ  
 

[២៤] ផនទនំ ចបលំ ចិតតំ,  ទុរកខំ ទុននិវារយំ;  
 ឧជុំ កមោតិ មមធាវ,ី  ឧសុ្កមោវ(១) មតជនំ ។ 
 វារមិជាវ ថមល ខិមោត ,  ឱកមោកតឧពភមោ; 
 បរផិនទតិទំ ចិតតំ,  ោរមធយយ ំបហាតមវ ។ 
[២៥] ទុននិគគហស្ស លហុមោ,  យតថ កមនិបាតិមោ; 
 ចិតតស្ស ទមមថា សាធុ,  ចិតតំ ទនតំ សុ្ខាវហំ ។ 
[២៦] សុ្ទុទទសំ្ សុ្និបុណំ,  យតថ កមនិបាតិនំ; 
 ចិតតំ រមកខថ មមធាវ ,ី  ចិតតំ គុតតំ សុ្ខាវហំ ។ 
[២៧] ទូរងគមំ ឯកចរ ,ំ (២)  អស្ររី  ំគុហាស្យំ; 
 មយ ចិតតំ ស្ញ្មមស្សនតិ,  មោកខនតិ ោរពនធោ ។ 
[២៨] អនវឋាិតចិតតស្ស,  ស្ទធមមំ អវជិានមោ; 
 បរបិលវបបសាទស្ស,  បញ្ ន បរបិូរតិ ។ 
 អនវស្សុតចិតតស្ស,  អនោវ ហតមចតមសា; 
 បុញ្បាបបបហីនស្ស,  នតថិ ជាគរមោ ភយំ ។ 
[២៩] កុមភូបមំ កយមិមំ វទិិោវ ,  នគរូបមំ ចិតតមិទំ ថមកោវ ; 
 មយាមធថ ោរ ំបញ្វុមធន,  ជិតញេ   រមកខ  អនិមវស្មោ សិ្យា។ 
[៣០] អចិរ ំវតយំ កមយា,  បឋវ ិ ំអធិមស្ស្សតិ; 
 ឆុមទាធ  អមបតវញ្ិមោ,  និរតថំវ កលិងគរ ំ។ 

                                                           
១ ឱ. ឧសុក្លរាវ  ។  ២ ម. ឯក្ចារ ំ។ 
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[៣១] ទិមសា ទិសំ្ យនតំ កយិោ,  មវរ ីវា បន មវរនិំ; 
 មិចាឆ បណិហិតំ ចិតតំ,  បាបិមយា នំ តមោ កមរ ។ 
[៣២] ន តំ ោោ បិោ កយិោ,  អមញ្ វាបិច ញាតក; 
 ស្ោម បណិហិតំ ចិតតំ,  មស្យយមសា នំ តមោ កមរ ។ 

 

ចិតតវមគាគ  តតិមយា ។ 
 

៤. ធម្មបទ្គាថាយ ចត្ុកថថ  បុប្ផវកគាោ  
 

[៣៣] មក ឥមំ បឋវ ិ ំវមិជស្សតិ,  យមមលាកញេ  ឥមំ ស្មទវកំ;  
 មក ធមមបទំ សុ្មទសិ្តំ,  កុស្មលា បុបផមិវ បមចស្សតិ(១)។ 
 មស្មកខ  បឋវ ិ ំវមិជស្សតិ,  យមមលាកញេ  ឥមំ ស្មទវកំ; 
 មស្មកខ  ធមមបទំ សុ្មទសិ្តំ,  កុស្មលា បុបផមិវ បមចស្សតិ ។ 
[៣៤] មផណូបមំ កយមិមំ វទិិោវ ,  មរចីិធមមំ អភិស្មពុធាមោ; 
 មឆោវ ន ោរស្ស បបុបផកនិ,(២)  អទស្សនំ មចេុោជស្ស គមចឆ ។ 
[៣៥] បុបាផ និ មហវ បចិននតំ,(៣)  ពោស្តតមនសំ្(៤) នរ;ំ 
 សុ្តតំ គាមំ មមហាមោវ,  មចេុ  អាទាយ គចឆតិ ។ 
[៣៦] បុបាផ និ មហវ បចិននតំ,  ពោស្តតមនសំ្ នរ ;ំ 
 អតិតតំមយវ កមមសុ្,  អនតមក កុរុមត វសំ្ ។ 
[៣៧] យថាបិ ភមមោ បុបផំ,  វណណ គនធំ អមហឋយំ;(៥) 
 បមលតិ រស្ោទាយ,  ឯវ ំគាមម មុនី ចមរ ។ 
                                                           
១ ម. បុបផមិវបបលចសសតិ្ ។ ២ ម. សបុបផោនិ ។ ៣ ម. បចីននំ ។  
៤ ម. ពាសត្តមានសំ ។  ៥ ម. វណ្ណគនធមលាដ្ឋកំ្ ។ 
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[៣៨] ន បមរសំ្ វមិលាោនិ,  ន បមរសំ្ កោកតំ; 
 អតតមោ វ អមវមកខយយ,  កោនិ អកោនិ ច ។ 
[៣៩] យថាបិ រុចិរ ំបុបផំ,       វណណ វនតំ អគនធកំ; 
 ឯវ ំសុ្ភាសិ្ោ វាចា,  អផលា មហាតិ អកុពវមោ ។ 
 យថាបិ រុចិរ ំបុបផំ,  វណណ វនតំ ស្គនធកំ; (១) 
 ឯវ ំសុ្ភាសិ្ោ វាចា,  ស្ផលា មហាតិ សុ្កុពវមោ ។ 
[៤០] យថាបិ បុបផោសិ្ោហ ,  កយិោ ោលាគុមឡ្ ពហូ; 
 ឯវ ំជាមតន មមចេន,  កតតពវំ កុស្លំ ពហំុ ។ 
[៤១] ន បុបផគមោធ  បឋិវាតមមតិ,  ន ចនទនំ តគរមលលិក(២) វា; 
 ស្តញេ  គមោធ  បឋិវាតមមតិ, ស្ព្វវ  ទិសា ស្បបុរមិសា     បវាយតិ(៣) ។ 
 ចនទនំ តគរ ំវាបិ,  ឧបបលំ អថ វស្សិកី; 
 ឯមតសំ្ គនធជាោនំ,  សី្លគមោធ  អនុតតមោ ។ 
[៤២] អបបមមោត  អយំ គមោធ ,  យាវ យំ តគរចនទនី; (៤) 
 មយា ច សី្លវតំ គមោធ ,  វាតិ មទមវសុ្ ឧតតមោ ។ 
[៤៣] មតសំ្ ស្មបននសី្លានំ,  អបបោទវហិារនិំ; 
 ស្មមទញ្ វមិុោត នំ,  ោមោ មគគំ ន វនិទតិ ។ 
[៤៤] យថា ស្ង្កក រធានស្មិ ,ំ (៥)  ឧជឈតិស្មិ  ំមហាបមថ; 
 បទុមំ តតថ ជាមយថ,  សុ្ចិគនធំ មមោរមំ ។ 
 ឯវ ំស្ង្កក រភូមតសុ្,  អនធភូមត(៦) បុថុជជមន; 
 អតិមោចតិ បញ្យ,  ស្ោម ស្មពុទធសាវមក ។ 

 

បុបផវមគាគ  ចតុមោថ  ។ 

                                                             
១ ម. សុគនធកំ្ ។ ២ ឱ. ត្គរ ំមលលិោ ។ ៣ ឱ. បវាតិ្   
៤ ម. ត្គរចនទនំ ។ ៥ ម. សង្កា រដាឋ នសមិនតិបិ  ាលោ ។ ៦ ម. អនធីភូលត្ ។ 
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៥. ធម្មបទ្គាថាយ បញ្ច កោ ពាលវកគាោ  
 

[៤៥] ទីោ ជាគរមោ រតតិ,  ទីឃំ ស្នតស្ស មយាជនំ; 
 ទីមោ ព្វលាន សំ្សាមោ,  ស្ទធមមំ អវជិានតំ ។ 
[៤៦] ចរមញេ  ោធិគមចឆយយ,  មស្យយ ំស្ទិស្មតតមោ; 
 ឯកចរយំិ ទឡ្ហំ កយិោ,  នតថិ ព្វមល ស្ហាយោ ។ 
[៤៧] បុោត (១) មតថិ ធនមតថិ,(២) ឥតិ ព្វមលា វហិញ្តិ; 
 អោត  ហិ អតតមោ នតថិ,  កុមោ បុោត (៣) កុមោ ធនំ ។ 
[៤៨] មយា ព្វមលា មញ្តី(៤) ព្វលយំ,  បណឌិ មោ វាបិ មតន មសា; 
 ព្វមលា ច បណឌិ តោនី, ស្ មវ ព្វមលាតិ វុចេតិ ។ 
[៤៩] យាវជីវមប ិមច ព្វមលា,  បណឌិ តំ បយិរុបាស្តិ; 
 ន មសា ធមមំ វជិាោតិ,  ទពវី សូ្បរសំ្ យថា ។ 
[៥០] មុហុតតមបិ មច វញូ្ិ,  បណឌិ តំ បយិរុបាស្តិ; 
 ខិបប ំធមមំ វជិាោតិ,  ជិវាហ  សូ្បរសំ្ យថា ។ 
[៥១] ចរនតិ ព្វលា ទុមមមធា,  អមិមតតមនវ អតតោ; 
 កមោោត (៥) បាបកំ កមមំ,  យំ មហាតិ កឋុកបផលំ(៦) ។ 
[៥២] ន តំ កមមំ កតំ សាធុ,  យំ កោវ  អនុតបបតិ; 
 យស្ស អស្សុមុមខា មោទំ, វបិាកំ បឋិមស្វតិ ។ 
[៥៣] តញេ  កមមំ កតំ សាធុ, យំ កោវ  ោនុតបបតិ; 
 យស្ស បតីមោ សុ្មមោ,  វបិាកំ បឋិមស្វតិ ។ 

                                                           
១ ម. បុត្ត ។ ២ ឱ. ធនមត្ថិ ។ ៣ ម. បុលតាត  ។ ៤ ឱ.ម. មញ្ាតិ្ ។ ៥ ម. ក្លរានតិ ។              
៦  ម.  ក្ដុ្កំ្  ផលំ  ។  
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[៥៤] មធុវា មញ្តី ព្វមលា,  យាវ បាបំ ន បចេតិ; 
 យទា ច បចេតី បាបំ,  អថ(១) [ព្វមលា] ទុកខំ និគចឆតិ ។ 
[៥៥] ោមស្ ោមស្ កុស្មគគន,  ព្វមលា ភុមញជ ថ មភាជនំ; 
 ន មសា ស្ង្កខ តធោម នំ,  កលំល អគឃតិ មសាឡ្សិ្ ំ។ 
[៥៦] ន ហិ បាបំ កតំ កមមំ,  ស្ជជុខីរវំ មុចេតិ; 
 ឌ្ហនតំ ព្វលមមនវតិ,  ភសាម ចឆមោន វ(២) បាវមក ។ 
[៥៧] យាវមទវ អនោថ យ,  ញតតំ ព្វលស្ស ជាយតិ; 
 ហនតិ ព្វលស្ស សុ្កកំសំ្,  មុទធំ អស្ស(៣) វបិាតយំ ។ 
[៥៨] អស្នតំ ភាវមិមចឆយយ,  បុមរកខ រញេ  ភិកខុសុ្;  
 អាវាមស្សុ្ ច ឥស្សរយំិ,  បូជា បរកុមលសុ្ ច ។ 
 មមមវ កត មញ្នតុ,  គិហិបបពវជិោ ឧមភា; 
 មមមវ អតិវសា(៤) អស្សុ,  កិចាេ កិមចេសុ្ កិស្មិចិ;(៥) 
 ឥតិ ព្វលស្ស ស្ងកមបោ,  ឥស្ោ(៦) ោមោ ច វឌ្ឍតិ ។ 
[៥៩] អញ្ ហិ លាភូបនិសា,  អញ្ និព្វវ នគាមិនី; 
 ឯវមមតំ អភិញ្យ,  ភិកខុ  ពុទធស្ស សាវមក; 
 ស្កក រ ំោភិនមនទយយ,  វមិវកមនុរពូហមយ ។ 

 

ព្វលវមគាគ  បញេ មោ ។ 
 

                                                            
១ ម. អថសលទទ  នត្ថិ ។ ២ ឱ. ភសមចឆលនន  ។ ៣ ម. ពុទធិមសស ។ ៤ ឱ. ម.  មលមវាតិ្វសា ។ 
៥ ម. កិ្សមិញ្ច ិ  ។ ៦ ឱ.ម. ឥចាឆ  ។ 
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៦. ធម្មបទ្គាថាយ ឆកឋោ  បណ្ឌ ិត្វកគាោ  
 

[៦០] និធីនំវ បវោត រ ,ំ  យំ បមស្ស វជជទស្សិនំ; 
 និគគយហវាទិ ំមមធាវ ិ,ំ  ោទិសំ្ បណឌិ តំ ភមជ; 
 ោទិសំ្ ភជោនស្ស,  មស្មយោ មហាតិ ន បាបិមយា ។ 
[៦១] ឱវមទយោនុសាមស្យយ,  អស្ព្វភ  ច និវារមយ; 
 ស្តំ ហិ មសា បិមយា មហាតិ,  អស្តំ មហាតិ អបបមិយា ។ 
[៦២] ន ភមជ បាបមក មិមតត,  ន ភមជ បុរសិាធមម; 
 ភមជថ មិមតត កលោមណ,  ភមជថ បុរសុិ្តតមម ។ 
[៦៣] ធមមបបតីិ សុ្ខំ មស្តិ, វបិបស្មននន មចតសា; 
 អរយិបបមវទិមត ធមមម,  ស្ទា រមតិ បណឌិ មោ ។ 
[៦៤] ឧទកញហ ិ នយនតិ មនតតិក,  ឧសុ្កោ នមយនតិ (១) មតជនំ; 
 ទារុ ំនមយនតិ(១) តចឆក,  អោត នំ ទមយនតិ បណឌិ ោ ។ 
[៦៥] មស្មលា យថា ឯកឃមោ,  វាមតន ន ស្មីរតិ; 
 ឯវ ំនិោទ បសំ្សាសុ្,  ន ស្មិមញជ នតិ បណឌិ ោ ។ 
[៦៦] យថាបិ រហមទា គមភីមោ,  វបិបស្មោន  អោវមិលា; 
 ឯវ ំធោម និ សុ្ោវ ន, វបិបសី្ទនតិ បណឌិ ោ ។ 
[៦៧] ស្ពវតថ មវ ស្បបុរសិា វជនតិ,(២)  ន កមកោ លបយនតិ ស្មោត ; 
 សុ្មខន ផុដ្ឋា  អថ វា ទុមខន,  ន ឧចាេ វចំ បណឌិ ោ ទស្សយនតិ ។ 
[៦៨] ន អតតមហតុ ន បរស្ស មហតុ,  ន បុតតមិមចឆ ន ធនំ ន រឋាំ; 
    ន ឥមចឆយយ អធមមមន ស្មិទធិមតតមោ, ស្ សី្លវា បញ្វា ធមមិមក សិ្យា។ 
[៦៩] អបបក មត មនុមស្សសុ្,  មយ ជោ បារគាមិមោ; 
                                                            
១ ម. ទមយនតិ ។ ២ ឱ. ចជនតិ ។ ម. វជជនតិ ។ 
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 អថាយំ ឥតោ បជា,  តីរមមវានុធាវតិ ។ 
 មយ ច មខា ស្មមទកខ មត,  ធមមម ធោម នុវតតិមោ; 
 មត ជោ បារមមស្សនតិ,  មចេុ មធយយ ំសុ្ទុតតរ ំ។ 
[៧០] កណហំ  ធមមំ វបិបហាយ,  សុ្កកំ ភាមវថ បណឌិ មោ; 
 ឱក អមោកោគមម,  វមិវមក យតថ ទូរមំ ។ 
 តរោភិរតិមិមចឆយយ,  ហិោវ  កមម អកិញេ មោ; 
 បរមិយាទមបយយ អោត នំ,  ចិតតមកលមស្ហិ បណឌិ មោ ។ 
 មយសំ្ ស្មោព ធិយមងគសុ្,  ស្ោម  ចិតតំ សុ្ភាវតិំ; 
 អាទានបបឋិនិស្សមគគ,  អនុបាទាយ មយ រោ; 
 ខីោស្វា ជុតិមមោត ,  មត មលាមក បរនិិពវុោ ។ 

 

បណឌិ តវមគាគ  ឆមដ្ឋា  ។ 
 

៧. ធម្មបទ្គាថាយ សត្តកោ អរហន្តវកគាោ  
 

[៧១] គតទធិមោ វមិសាកស្ស,  វបិបមុតតស្ស ស្ពវធិ; 
 ស្ពវគនថបបហីនស្ស,  បរឡិាមហា ន វជិជតិ ។ 
[៧២] ឧយយុញជ នតិ ស្តីមមោត ,  ន និមកមត រមនតិ មត; 
 ហំសាវ បលលលំ ហិោវ ,  ឱកមោកំ ជហនតិ មត ។ 
[៧៣] មយសំ្ ស្ននិចេមយា នតថិ,  មយ បរញ្ិតមភាជោ; 
 សុ្ញ្មោ អនិមិមោត  ច,  វមិោមកខ  មយស្ មគាចមោ; 
 អាកមស្វ ស្កុោត នំ,(១)  គតិ មតសំ្ ទុរននយា ។ 
[៧៤] យស្ោស្វា បរកិខីោ,  អាហាមរ ច អនិស្សិមោ; 
 សុ្ញ្មោ អនិមិមោត  ច,  វមិោមកខ  យស្ស មគាចមោ; 
 អាកមស្វ ស្កុោត នំ,(១)  បទនតស្ស ទុរននយំ ។ 
                                                           
១ ម. សកុ្ណានំ ។  
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[៧៥] យស្សិន្ទនទិយានិ ស្មថងគោនិ, អស្ោ យថា សារថិោ សុ្ទោត ;  
 បហីនោនស្ស អោស្វស្ស,  មទវាបិ តស្ស បិហយនតិ ោទិមោ ។ 
[៧៦] បឋវសី្មោ មោ វរិុជឈតិ,  ឥនទខីលូបមោ ោទិ សុ្ពវមោ;  
 រហមទាវ អមបតកទទមោ,  សំ្សាោ ន ភវនតិ ោទិមោ ។ 
[៧៧] ស្នតំ តស្ស មនំ មហាតិ,  ស្ោត  វាចា ច កមម ច; 
 ស្មមទញ្ វមិុតតស្ស,  ឧបស្នតស្ស ោទិមោ ។ 
[៧៨] អស្សមទាធ  អកតញូ្ ច,  ស្នធិមចឆមទា ច មយា នមោ; 
 ហោវកមសា វោត មសា,  ស្ មវ ឧតតមមបារមិសា ។ 
[៧៩] គាមម វា យទិ វារមញ្,  និមនន វា យទិ វា ថមល; 
 យតថ អរហមោត  វហិរនតិ,  តំ ភូមិោមមណយយកំ(១) ។ 
[៨០] រមណីយានិ អរញ្និ,  យតថ ន រមតី ជមោ; 
 វតីោគា រមមស្សនតិ,  ន មត កមគមវសិ្មោ ។ 

 

អរហនតវមគាគ  ស្តតមោ ។ 
 

៨. ធម្មបទ្គាថាយ អដោកោ សហសសវកគាោ  
 

[៨១] ស្ហស្សមបិ មច វាចា,  អនតថបទស្ញហ ិោ; 
 ឯកំ អតថបទំ មស្មយោ,  យំ សុ្ោវ  ឧបស្មមតិ ។ 
[៨២] ស្ហស្សមបិ មច គាថា,  អនតថបទស្ញហ ិោ; 
 ឯកំ គាថាបទំ មស្មយោ,  យំ សុ្ោវ  ឧបស្មមតិ ។ 
[៨៣] មយា ច គាថា ស្តំ ភាមស្, អនតថបទស្ញហ ិោ;(២) 

                                                           
១ ឱ. ភូមឹ រាមលណ្យយកំ្ ។ ២ ម. អនត្ថបទសញ្ហ ិតំ្ ។  
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 ឯកំ ធមមបទំ(១) មស្មយោ,  យំ សុ្ោវ  ឧបស្មមតិ ។ 
 មយា ស្ហស្សំ ស្ហមស្សន,  ស្ង្កគ មម ោនុមស្ ជិមន; 
 ឯកញេ  មជយយមោត នំ,  ស្ មវ ស្ង្កគ មជុតតមោ ។ 
[៨៤] អោត  ហមវ ជិតំ មស្មយោ,  យា ចាយំ ឥតោ បជា; 
 អតតទនតស្ស មបាស្ស្ស,  និចេំ ស្ញ្តចារមិោ(២) ។ 
 មនវ មទមវា ន គនធមព្វវ ,  ន ោមោ ស្ហ រពហមុោ; 
 ជិតំ អបជិតំ កយិោ,  តថារូបស្ស ជនតុ មោ ។ 
[៨៥] ោមស្ ោមស្ ស្ហមស្សន,  មយា យមជថ ស្តំ ស្មំ; 
 ឯកញេ  ភាវតិោត នំ,  មុហុតតមបិ បូជមយ; 
 សាមយវ បូជោ មស្មយោ,  យមញេ (៣) វស្សស្តំ ហុតំ ។ 
[៨៦] មយា ច វស្សស្តំ ជនតុ ,  អគគិ ំបរចិមរ វមន; 
 ឯកញេ  ភាវតិោត នំ,  មុហុតតមបិ បូជមយ; 
 សាមយវ បូជោ មស្មយោ,  យមញេ (៤) វស្សស្តំ ហុតំ ។ 
[៨៧] យងកិញេ ិ  យិឋាំ វ ហុតំ(៥) វ មលាមក, សំ្វចឆរ ំយមជថ បុញ្មបមកខ ;(៦)  
 ស្ពវំបិ តំ ន ចតុភាគមមតិ,     អភិវាទោ ឧជុគមតសុ្ មស្មយោ ។ 
[៨៨] អភិវាទនសី្លិស្ស,  និចេំ វុឌ្ាបចាយិមោ; 
 ចោត មោ ធោម  វឌ្ឍនតិ,  អាយុ វមោណ  សុ្ខំ ពលំ ។ 
[៨៩] មយា ច វស្សស្តំ ជីមវ,  ទុស្សីមលា អស្ោហិមោ; 
 ឯកហំ ជីវតិំ មស្មយោ,  សី្លវនតស្ស ឈាយិមោ ។ 

                                                           
១ ឱ. គាថាបទំ ។ ២ ឱ.  សំយត្ចារលិន  ។  ម.  សញ្ាូត្ចារលិន ។ 
៣.៤ ឱ. យញ្ច  ។ ៥ ម. យិដ្ឋញ្ច  ហុត្ញ្ច  ។ ៦ ម. បុញ្ាលបោា  ។  
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[៩០] មយា ច វស្សស្តំ ជីមវ,  ទុបបមញ្ អស្ោហិមោ; 
 ឯកហំ ជីវតិំ មស្មយោ,  បញ្វនតស្ស ឈាយិមោ ។ 
[៩១] មយា ច វស្សស្តំ ជីមវ,  កុសី្មោ ហីនវរីមិយា; 
 ឯកហំ ជីវតិំ មស្មយោ,  វរីយំិ អារភមោ ទឡ្ហំ ។ 
[៩២] មយា ច វស្សស្តំ ជីមវ,  អបស្សំ ឧទយពវយំ;(១) 
 ឯកហំ ជីវតិំ មស្មយោ,  បស្សមោ ឧទយពវយំ ។ 
[៩៣] មយា ច វស្សស្តំ ជីមវ,  អបស្សំ អមតំ បទំ; 
 ឯកហំ ជីវតិំ មស្មយោ,  បស្សមោ អមតំ បទំ ។ 
[៩៤] មយា ច វស្សស្តំ ជីមវ,  អបស្សំ ធមមមុតតមំ; 
 ឯកហំ ជីវតិំ មស្មយោ,  បស្សមោ ធមមមុតតមំ ។ 

 

ស្ហស្សវមគាគ  អឋាមោ ។ 
 

៩. ធម្មបទ្គាថាយ ន្វកោ បាបវកគាោ  
 

[៩៥] អភិតថមរថ កលោមណ,  បាបា ចិតតំ និវារមយ; 
 ទនធំ ហិ ករមោ(២) បុញំ្,  បាបស្មិ  ំរមតី មមោ ។ 
[៩៦] បាបមញេ  បុរមិសា កយិោ,  ន នំ កយិោ បុនបបុនំ; 
 ន តមហិ ឆនទំ កយិោថ,  ទុមកខ  បាបស្ស ឧចេមយា ។ 
[៩៧] បុញ្មញេ  បុរមិសា កយិោ,  កយិោមថនំ បុនបបុនំ;  
 តមហិ ឆនទំ កយិោថ,  សុ្មខា បុញ្ស្ស ឧចេមយា ។ 
[៩៨] បាមបាបិ បស្សតី ភរទំ,  យាវ បាបំ ន បចេតិ; 
 យទា ច បចេតី បាបំ,  អថ [បាមបា] បាបានិ បស្សតិ ។ 

                                                           
១ ឧទយវយយំ ។ ២ ឱ.ម. ក្លរាលតា ។  
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 ភមរទាបិ បស្សតី បាបំ,  យាវ ភរទំ ន បចេតិ; 
 យទា ច បចេតី ភរទំ,  អថ [ភមរទា] ភរទានិ បស្សតិ ។ 
[៩៩] ោវមមញ្ថ (១) បាបស្ស,  ន មតតំ(២) អាគមិស្សតិ;  
 ឧទពិនទុនិបាមតន,  ឧទកុមោភ បិ បូរតិ; 
 អាបូរតិ ព្វមលា បាបស្ស,(៣)  មថាកំ មថាកំបិ អាចិនំ ។ 
[១០០] ោវមមញ្ថ បុញ្ស្ស,  ន មតតំ អាគមិស្សតិ; 
 ឧទពិនទុនិបាមតន,  ឧទកុមោភ បិ បូរតិ; 
 អាបូរតិ ធីមោ បុញ្ស្ស,  មថាកំ មថាកំបិ អាចិនំ ។ 
[១០១] វាណិមជាវ ភយំ មគគំ,  អបបស្មោថ  មហទធមោ; 
 វសំិ្ ជីវតុិកមោវ,  បាបានិ បរវិជជមយ ។ 
[១០២] បាណិមហិ មច វមោ ោស្ស,  ហមរយយ បាណិោ វសំិ្; 
 ោពវណំ(៤) វសិ្មមនវតិ,  នតថិ បាបំ អកុពវមោ ។ 
[១០៣] មយា អបបទុឋាស្ស នរស្ស ទុស្សតិ, សុ្ទធស្ស មបាស្ស្ស អនងគណស្ស; 
 តមមវ ព្វលំ បមចេតិ បាបំ,  សុ្ខុមោ រមជា បឋិវាតំវ ខិមោត  ។ 
[១០៤] គពភមមមក ឧបបជជនតិ,  និរយំ បាបកមមិមោ; 
 ស្គគំ សុ្គតិមោ យនតិ,  បរនិិពវនតិ អោស្វា ។ 
[១០៥] ន អនតលិមកខ ន ស្មុទទមមជឈ,  ន បពវោនំ វវិរ  ំបវសំី្;(៥) 
       ន វជិជតី(៦) មសា ជគតិបបមទមសា, យរតឋាិមោ(៧)  មុមចេយយ(៨) បាបកោម ។ 
[១០៦] ន អនតលិមកខ ន ស្មុទទមមជឈ,  ន បពវោនំ វវិរ ំបវសិ្ស; 
 ន វជិជតី មសា ជគតិបបមទមសា,  យរតឋាិត ំនបបស្មហយយ(៩) មចេុ ។ 

 

បាបវមគាគ  នវមោ ។ 
                                                           
១ ឱ. មាបបមលញ្ាថ ។ ២ ឱ. មនតំ ។ ម. មនទំ ។ ៣ ឱ.  ពាលោ បូរតិ្ ាបសស ។ ក្ត្ថចិ លាត្ថលក្ 
បូរតិ្ ពាលោ ាបសាតិ្ ាលោ ទិសសតិ្ ។ ៤ ម. នវណ្ ។ ៥ ឱ. ម.  បវសស  ។  ៦ ម. វជិជតិ្ ។  
វជិជលត្តិ្បិ  ាលោ ។ ៧ ម. យត្ថដ្ឋិលតា ។  ៨ ឱ. មុលញ្ច យយ ។ ៩  ឱ. នបបសលហថ ។         
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១០. ធម្មបទ្គាថាយ ទ្សកោ ទ្ណ្ឌ វកគាោ  
 

[១០៧] ស្មពវ តស្នតិ ទណឌ ស្ស,  ស្មពវ ភាយនតិ មចេុ មោ; 
 អោត នំ ឧបមំ កោវ ,  ន ហមនយយ ន ោតមយ ។ 
[១០៨] ស្មពវ តស្នតិ ទណឌ ស្ស,  ស្មពវសំ្ ជីវតិំ បិយំ; 
 អោត នំ ឧបមំ កោវ ,  ន ហមនយយ ន ោតមយ ។ 
[១០៩] សុ្ខកោនិ ភូោនិ,  មយា ទមណឌ ន វហិិសំ្តិ; 
 អតតមោ សុ្ខមមសាមោ,  មបចេ មសា ន លភមត សុ្ខំ ។ 
 សុ្ខកោនិ ភូោនិ,  មយា ទមណឌ ន ន ហិសំ្តិ; 
 អតតមោ សុ្ខមមសាមោ,  មបចេ មសា លភមត សុ្ខំ ។ 
[១១០] ោមវាច ផរុសំ្ កញេ ិ ,(១)  វុោត  បឋិវមទយយុ(២) តំ; 
 ទុកខ  ហិ សារមភកថា,  បឋិទោឌ  ផុមស្យយុ(ំ៣) តំ ។ 
 ស្មច មនមរសិ្ អោត នំ,  កំមសា ឧបហមោ យថា; 
 ឯស្ បមោត សិ្ និព្វវ នំ,  សារមោភ (៤) មត ន វជិជតិ ។ 
[១១១] យថា ទមណឌ ន មគាបាមលា,  គាមវា បាមជតិ(៥) មគាចរ ;ំ 
 ឯវ ំជោ ច មចេូ  ច,  អាយំុ បាមជនតិ បាណិនំ ។ 
[១១២] អថ បាបានិ កោម និ,  ករ ំព្វមលា ន ពុជឈតិ; 
 មស្ហិ កមមមហិ ទុមមមមធា,  អគគិទមឌ្ាវ តបបតិ ។ 
[១១៣] មយា ទមណឌ ន អទមណឌ សុ្, អបបទុមឋាសុ្ ទុស្សតិ; 
 ទស្ននមញ្តរ ំឋានំ,  ខិបបមមវ និគចឆតិ ។ 
 មវទនំ ផរុសំ្ ជានិ ,ំ  ស្ររីស្ស វ មភទនំ; 
                                                           
១  ម. កិ្ញ្ច ិ ។  ២  ម. បដិ្វលទយយុ ំ។  ៣  ម. ផុលសយយុ ។  ៤  ម. សារមាភ  ។  ៥  ឱ.  ាលចតិ្  ។ 
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 គរុកំ វាបិ អាព្វធំ,  ចិតតមកខបំ(១) វ បាបុមណ ។ 
 ោជមោ វា ឧបស្គគំ,  អពភកខ នំ វ ទារុណំ; 
 បរកិខយំ(២) វ ញាតីនំ,  មភាគានំ(៣) វ បភងគុណំ(៤) ។ 
 អថវស្ស អគាោនិ,  អគគិ ឌ្ហតិ(៥) បាវមក; 
 កយស្ស មភទា ទុបបមញ្,  និរយំ មសា ឧបបជជតិ(៦) ។ 
[១១៤] ន នគគចរយិា ន ជដ្ឋ ន បង្កក ,  ោោស្ក តណឌិ លសាយិក វា; 
 រមជាជលលំ  ឧកកុឋិកបបធានំ,  មសាមធនតិ មចេំ អវតិិណណ កងខំ ។ 
[១១៥] អលងកមោ មចបិ ស្មំ ចមរយយ,  ស្មោត  ទមោត  និយមោ រពហមចារ ;ី 
 ស្មពវសុ្ ភូមតសុ្ និធាយ ទណឌំ , មសា រព្វហមមោ មសា ស្មមោ ស្ ភិកខុ។ 
[១១៦] ហិរនិិមស្មធា(៧) បុរមិសា,  មកចិ មលាកស្មិ (៨) វជិជតិ; 
 មយា និទទំ អបមព្វមធតិ,(៩)  អមស្ោ ភមរទា កសាមិវ ។ 
      អមស្ោ យថា ភមរទា កសានិវមិដ្ឋា ,  អាោបិមោ  សំ្មវគិមោ  ភវាថ;(១០) 
 ស្ទាធ យ សី្មលន ច វរីមិយន ច, ស្ោធិោ ធមមវនិិចឆមយន ច; 
 ស្មបននវជិាជ ចរោ បតិស្សោ,  បហស្សថ(១១) ទុកខមទិំ អនបបកំ ។ 
[១១៧] ឧទកំ ហិ(១២) នយនតិ មនតតិក,  ឧសុ្កោ នមយនតិ(១៣) មតជនំ; 
 ទារុ ំនមយនតិ(១៣) តចឆក, អោត នំ ទមយនតិ សុ្ពវោ ។ 

 

ទណឌ វមគាគ  ទស្មោ ។ 
 

                                                           
១ ម. ចិត្តលក្ាបញ្ច  ។ ២ ម. បរកិ្ាយញ្ច  ។ ៣ ម. លោគានញ្ច  ។ ៤ ឱ. បភងគុរ ំ។ ៥ ម. ឌយហតិ្ ។ 
៦ ឱ.ម. បបជជតិ្ ។ ៧ ឱ.ម. ហិរនិីលសលោ ។ ៨ ម. លោក្សមឹ ។ ៩ ម.ឱ. លសា និនទំ         
អបបលពាធតិ្ ។ ម. លោ និទទំ អបបលពាលធសិ ។ ១០ ម. ភវត្ថ ។ ១១ ម. ជហិសសថ ។        
១២ ម. ឧទក្ញ្ហ ិ ។ ១៣ ម. ទមយនតិ ។           
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១១. ធម្មបទ្គាថាយ ឯកាទ្សកោ ជរាវកគាោ  
 

[១១៨] មក នុ ហាមសា កិោនមោទ ,  និចេំ បជជលិមត ស្តិ; 
 អនធកមរន ឱនទាធ ,  បទីបំ ន គមវស្ថ(១) ។ 
[១១៩] បស្ស ចិតតកតំ ពិមពំ,  អរុកយំ ស្មុស្សិតំ; 
 អាតុរ ំពហុស្ងកបបំ,  យស្ស នតថិ ធុវ ំឋិតិ ។ 
[១២០] បរជិិណណ មិទំ រូបំ,  មោគនិទធំ បភងគុណំ; 
 ភិជជតិ បូតិ ស្មនទមហា,  មរណនតំ ហិ ជីវតិំ ។ 
[១២១] យានិោនិ អបោថ និ,  អលាពូមនវ សារមទ; 
 កមបាតកនិ អឋាីនិ,  ោនិ ទិសាវ ន ក រតិ ។ 
[១២២] អឋាីនំ នគរ ំកតំ,  មំស្មលាហិតមលបនំ; 
 យតថ ជោ ច មចេុ  ច,  ោមោ មមកខ  ច ឱហិមោ ។ 
[១២៣] ជីរនតិ មវ ោជរថា សុ្ចិោត ,  អមថា ស្ររីមប ិជរ ំឧមបតិ; 
 ស្តញេ  ធមោម  ន ជរ ំឧមបតិ,  ស្មោត  ហមវ ស្ពភិ បមវទយនតិ ។ 
[១២៤] អបបស្សុោយំ បុរមិសា,  ពលិពមទាទ វ ជីរតិ; 
 មំសានិ តស្ស វឌ្ឍនតិ,  បញ្ តស្ស ន វឌ្ឍតិ ។ 
[១២៥] អមនកជាតិសំ្សារ,ំ  ស្ោធ វសិ្សំ អនិពវិសំ្; 
 គហករ(ំ២) គមវស្មោត ,  ទុកខ  ជាតិ បុនបបុនំ ។ 
 គហករក ទិមដ្ឋា សិ្,  បុន មគហំ ន កហសិ្; 
 ស្ព្វវ  មត ផាសុ្ក ភគាគ ,  គហកូឋំ វសិ្ងខតំ; 
 វសិ្ង្កខ រគតំ ចិតតំ,  តោហ នំ ខយមជឈគា ។ 

                                                            
១ ឱ. គលវសសថ ។ ២  ម.  គហោរ ។   
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[១២៦] អចរោិវ  រពហមចរយំិ,  អលទាធ  មយាពវមន ធនំ; 
 ជិណណ មកញេ វ ឈាយនតិ,  ខីណមមចឆវ បលលមល ។ 
 អចរោិវ  រពហមចរយំិ,  អលទាធ  មយាពវមន ធនំ; 
 មស្នតិ ចាបាតិខីោវ,  បុោោនិ អនុតថុនំ ។ 

 

ជោវមគាគ  ឯកទស្មោ ។ 
 

១២. ធម្មបទ្គាថាយ ទ្វា ទ្សកោ អត្តវកគាោ  
 

[១២៧] អោត នមញេ  បិយំ ជញ្,  រមកខយយ នំ សុ្រកខិតំ; 
 តិណណំ  អញ្តរ ំយាមំ,  បឋិជមគគយយ បណឌិ មោ ។ 
[១២៨] អោត នមមវ បឋមំ,  បឋិរូមប និមវស្មយ; 
 អថញ្មនុសាមស្យយ,  ន កិលិមស្សយយ បណឌិ មោ ។ 
[១២៩] អោត នមញេ  តថា កយិោ,  យថញ្មនុសាស្តិ; 
 សុ្ទមោត  វត ទមមថ,  អោត  ហិ កិរ ទុទទមោ ។ 
[១៣០] អោត  ហិ អតតមោ ោមថា,  មក ហិ ោមថា បមោ សិ្យា; 
 អតតោ ហិ សុ្ទមនតន,  ោថំ លភតិ ទុលលភំ ។ 
[១៣១] អតតោ វ កតំ បាបំ,  អតតជំ(១) អតតស្មភវ ;ំ 
 អភិមតថតិ ទុមមមធំ,  វជិរវំមហយំ(២) មណំិ ។ 
[១៣២] យស្ស អចេនតទុស្សីលយ,ំ  ោលុវា សាលមិមវាតថតំ; 
 កមោតិ មសា តថោត នំ,(៣) យថា នំ ឥចឆតី ទិមសា ។ 

                                                           
១  អរត្ជនតិបិ  ាលោ  ។  ២  ឱ. វជិរវំសមមយ ំ ។  ម.  វមហមយ ំ ។  ៣  ឱ.  ត្ថាតាត នំ  ។   
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[១៣៣] សុ្កោនិ អសាធូនិ,  អតតមោ អហិោនិ ច; 
 យំ មវ(១) ហិតញេ  សាធុញេ ,  តំ មវ បរមទុកករ ំ។ 
[១៣៤] មយា សាស្នំ អរហតំ,  អរយិានំ ធមមជីវនិំ; 
 បឋិមកក ស្តិ ទុមមមមធា,  ទិឋាិ  ំនិស្ោយ បាបិកំ; 
 ផលានិ កណត កមស្សវ,(២)  អតតឃញ្យ(៣) ផលលតិ ។ 
[១៣៥] អតតោ វ កតំ បាបំ,  អតតោ ស្ងកិលិស្សតិ; 
 អតតោ អកតំ បាបំ,  អតតោ វ វសុិ្ជឈតិ; 
 សុ្ទធិ អសុ្ទធិ បចេតតំ,  ោមញ្ អញំ្ វមិសាធមយ ។ 
[១៣៦] អតតទតថំ បរមតថន,  ពហុោបិ ន ហាបមយ; 
 អតតទតថមភិញ្យ,  ស្ទតថបសុ្មោ សិ្យា ។ 

 

អតតវមគាគ  ទាវ ទស្មោ ។ 
 

១៣. ធម្មបទ្គាថាយ កត្រសកោ កោេវកគាោ  
 

[១៣៧] ហីនំ ធមមំ ន មស្មវយយ,  បោមទន ន សំ្វមស្; 
 មិចាឆ ទិឋាិ  ំន មស្មវយយ,  ន សិ្យា មលាកវឌ្ឍមោ ។ 
[១៣៨] ឧតតិមឋា នបបមមជជយយ,  ធមមំ សុ្ចរតិំ ចមរ; 
 ធមមចារ ីសុ្ខំ មស្តិ,  អស្មិ  ំមលាមក បរមហិ ច ។ 
 ធមមំ ចមរ សុ្ចរតិំ,  ន តំ ទុចេរតិំ ចមរ; 
 ធមមចារ ីសុ្ខំ មស្តិ,  អស្មិ  ំមលាមក បរមហិ ច ។ 
[១៣៩] យថា បុពវុឡ្កំ បមស្ស,  យថា បមស្ស មរចីិកំ; 

                                                             
១  ម.  លច  ។  ២ ឱ.ម. ក្ដ្ឋក្លសសវ ។  ៣  ម. អត្តឃាតាយ ។  
 



Kafa)alI 21
              21                           ព្រះធម្មបទគាថាបាលី 

 

 ឯវ ំមលាកំ អមវកខនតំ,  មចេុោជា ន បស្សតិ ។ 
[១៤០] ឯថ បស្សថិមំ មលាកំ,  ចិតតំ ោជរថូបមំ; 
 យតថ ព្វលា វសីិ្ទនតិ,  នតថិ ស្មង្កគ  វជិានតំ ។ 
[១៤១] មយា ច បុមពវ បមជជិោវ ,  បចាឆ  មសា នបបមជជតិ; 
 មសាមំ មលាកំ បភាមស្តិ,  អព្វភ  មុមោត វ ចនទិោ ។ 
[១៤២] យស្ស បាបំ កតំ កមមំ,  កុស្មលន បិថីយតិ; 
 មសាមំ មលាកំ បភាមស្តិ,  អព្វភ  មុមោត វ ចនទិោ ។ 
[១៤៣] អនធភូមោ អយំ មលាមក,  តនុមកតថ វបិស្សតិ; 
 ស្កុមោត (១) ជាលមុមោត វ,  អមបោ ស្គាគ យ គចឆតិ ។ 
[១៤៤] ហំសាទិចេបមថ យនតិ,  អាកមស្ យនតិ ឥទធិយា; 
 នីយនតិ ធីោ មលាកោហ ,  មជោវ  ោរ ំស្វាហនំ ។ 
[១៤៥] ឯកំ ធមមំ អតីតស្ស,  មុសាវាទិស្ស ជនតុ មោ; 
 វតិិណណ បរមលាកស្ស,  នតថិ បាបំ អករយំិ ។ 
[១៤៦] ន មវ កទរយិា មទវមលាកំ វជនតិ,  ព្វលា ហមវ នបបសំ្ស្នតិ ទានំ; 
 ធីមោ ច ទានំ អនុមោទោមោ,  មតមនវ មសា មហាតិ សុ្ខី បរតថ ។ 
[១៤៧] បឋវោ ឯករមជជន,  ស្គគស្ស គមមនន វា; 
 ស្ពវមលាកធិបមចេន,  មសាោបតតិផលំ វរ ំ។ 

 

មលាកវមគាគ  មតរស្មោ ។ 
 

 

                                                           
១ ម. សកុ្លណា ។ 
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១៤. ធម្មបទ្គាថាយ ចុទ្ទសកោ ពុទ្ធវកគាោ  
 

[១៤៨] យស្ស ជិតំ ោវជីយតិ,          ជិតមស្ស មោយាតិ មកចិ មលាមក; 
 តំ ពុទធំ អននតមគាចរ ,ំ  អបទំ មកន បមទន មនស្សថ ។ 
 យស្ស ជាលិនី វសិ្តតិក,  តោហ  នតថិ កុហិញេ ិ  មនតមវ; 
 តំ ពុទធំ អននតមគាចរ ,ំ  អបទំ មកន បមទន មនស្សថ ។ 
[១៤៩] មយ ឈានបបសុ្ោ ធីោ,  មនកខមមូបស្មម រោ; 
 មទវាបិ មតសំ្ បិហយនតិ,  ស្មពុទាធ នំ ស្តីមតំ ។ 
[១៥០] កិមចាឆ  មនុស្សបឋិលាមភា,  កិចឆំ មចាេ ន ជីវតិំ; 
 កិចឆំ ស្ទធមមស្សវនំ,  កិមចាឆ  ពុទាធ នមុបោមទា ។ 
[១៥១] ស្ពវបាបស្ស អករណំ,  កុស្លស្សូបស្មបទា; 
 ស្ចិតតបរមិយាទបនំ,  ឯតំ ពុទាធ ន សាស្នំ ។ 
 ខនតិ បរមំ តមបា តីតិកខ ,  និព្វវ នំ បរមំ វទនតិ ពុទាធ ; 
 ន ហិ បពវជិមោ បរូបោតី,  ស្មមោ មហាតិ បរ ំវមិហឋយមោត ។ 
 អនូបវាមទា អនូបោមោ,  បាតិមោមកខ ច សំ្វមោ;   
 មតតញុ្ោ ច ភតតស្មិ ,ំ  បនតញេ  ស្យោស្នំ; 
 អធិចិមតត ច អាមយាមគា,  ឯតំ ពុទាធ ន សាស្នំ ។ 
[១៥២] ន កហាបណវមស្សន,  តិតតិ កមមសុ្ វជិជតិ; 
 អបបស្ោទា ទុកខ  កោ,  ឥតិ វញ្ិយ បណឌិ មោ ។ 
 អបិ ទិមពវសុ្ កមមសុ្,  រតិ ំមសា ោធិគចឆតិ; 
 តណហ កខយរមោ មហាតិ,  ស្ោម ស្មពុទធសាវមក ។ 
[១៥៣] ពហំុ មវ ស្រណំ យនតិ,  បពវោនិ វោនិ ច; 
 អាោមរុកខមចតោនិ,  មនុស្ោ ភយតជជិោ ។ 
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 មនតំ មខា ស្រណំ មខមំ,  មនតំ ស្រណមុតតមំ; 
 មនតំ ស្រណោគមម,  ស្ពវទុកខ  បមុចេតិ ។ 
 មយា ច ពុទធញេ  ធមមញេ ,  ស្ងឃញេ  ស្រណំ គមោ; 
 ចោត រ ិអរយិស្ចាេ និ,  ស្មមបបញ្យ បស្សតិ ។ 
 ទុកខំ ទុកខស្មុបោទំ,  ទុកខស្ស ច អតិកកមំ; 
 អរយិញេ ឋាងគិកំ មគគំ,  ទុកខូបស្មគាមិនំ ។ 
 ឯតំ មខា ស្រណំ មខមំ,  ឯតំ ស្រណមុតតមំ; 
 ឯតំ ស្រណោគមម,  ស្ពវទុកខ  បមុចេតិ ។ 
[១៥៤] ទុលលមភា បុរសិាជមញ្,  ន មសា ស្ពវតថ ជាយតិ; 
 យតថ មសា ជាយតី ធីមោ,  តំ កុលំ សុ្ខមមធតិ ។ 
[១៥៥] សុ្មខា ពុទាធ នមុបោមទា,  សុ្ខា ស្ទធមមមទស្ោ; 
 សុ្ខា ស្ងឃស្ស សាមគគី,  ស្មគាគ នំ តមបា សុ្មខា ។ 
[១៥៦] បូជារមហ បូជយមោ,  ពុមទធ យទិ ច សាវមក; 
 បបញេ ស្មតិកកមនត,  តិណណ មសាកបរទិទមវ ។ 
 មត ោទិមស្ បូជយមោ,  និពវុ មត អកុមោភមយ; 
 ន ស្កក  បុញំ្ ស្ង្កខ តុំ,  ឥមមតតមបិ មកនចិ ។ 

 

ពុទធវមគាគ  ចុទទស្មោ ។ 
 

១៥. ធម្មបទ្គាថាយ បណ្ណ រសកោ សុខវកគាោ  
 

[១៥៧] សុ្សុ្ខំ វត ជីវាម,  មវរមិនសុ្ អមវរមិោ; 
 មវរមិនសុ្ មនុមស្សសុ្,  វហិោម អមវរមិោ ។ 
 សុ្សុ្ខំ វត ជីវាម,  អាតុមរសុ្ អោតុោ; 
 អាតុមរសុ្ មនុមស្សសុ្,  វហិោម អោតុោ ។ 
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 សុ្សុ្ខំ វត ជីវាម,  ឧស្សុមកសុ្ អនុស្សុក; 
 ឧស្សុមកសុ្ មនុមស្សសុ្,  វហិោម អនុស្សុក ។ 
[១៥៨] សុ្សុ្ខំ វត ជីវាម, មយស្មោន  នតថិ កិញេ នំ; 
 បីតិភកខ  ភវសិ្ោម, មទវា អាភស្សោ យថា ។ 
[១៥៩] ជយំ មវរ ំបស្វតិ,  ទុកខំ មស្តិ បោជិមោ; 
 ឧបស្មោត  សុ្ខំ មស្តិ,  ហិោវ  ជយបោជយំ ។ 
[១៦០] នតថិ ោគស្មោ អគគិ,  នតថិ មទាស្ស្មោ កលិ; 
 នតថិ ខនធស្ោ ទុកខ ,  នតថិ ស្នតិ បរ ំសុ្ខំ ។ 
[១៦១] ជិឃចាឆ  បរោ មោគា,  ស្ង្កខ ោ បរោ ទុកខ ; 
 ឯតំ ញោវ  យថាភូតំ,  និព្វវ នំ បរមំ សុ្ខំ ។ 
[១៦២] អាមោគយបរោ លាភា,  ស្នតុឋាិបរមំ ធនំ; 
 វសិ្ោស្បរោ ញាតី,  និព្វវ នំ បរមំ សុ្ខំ ។ 
[១៦៣] បវមិវករសំ្ បិោវ ,  រសំ្ ឧបស្មស្ស ច; 
 និទទមោ មហាតិ និបោមបា,  ធមមបីតិរសំ្ បិវ ំ។ 
[១៦៤] សាធុ ទស្សនមរយិានំ,  ស្ននិវាមសា ស្ទា សុ្មខា; 
 អទស្សមនន ព្វលានំ,  និចេមមវ សុ្ខី សិ្យា ។ 
 ព្វលស្ងគតចារ  ីហិ,  ទីឃមទាធ ន មសាចតិ; 
 ទុមកខ  ព្វមលហិ សំ្វាមសា,  អមិមតតមនវ ស្ពវទា; 
 ធីមោ ច សុ្ខសំ្វាមសា,  ញាតីនំវ ស្ោគមោ ។ 
 តសាម  ហិ ៖ 
 ធីរញេ  បញ្ញេ  ពហុស្សុតញេ ,  មធារយហសី្លំ វតវនតមរយំិ; 
 តំ ោទិសំ្ ស្បបុរសំិ្ សុ្មមធំ,  ភមជថ នកខតតបថំវ ចនទិោ។ 

 

សុ្ខវមគាគ  បណណ រស្មោ ។ 
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១៦. ធម្មបទ្គាថាយ កោឡសកោ បិយវកគាោ  
 

[១៦៥] អមយាមគ យុញជ មោត នំ,  មយាគស្មិញេ  អមយាជយំ; 
 អតថំ ហិោវ  បិយគាគ ហី,  បិមហតោត នុមយាគិនំ ។ 
 ោ បិមយហិ ស្ោគញឆ ិ ,  អបបមិយហិ កុទាចនំ; 
 បិយានំ អទស្សនំ ទុកខំ,  អបបយិានញេ  ទស្សនំ ។ 
 តសាម  បិយំ ន កយិោថ,  បិយាបាមយា ហិ បាបមក; 
 គោថ  មតសំ្ ន វជិជនតិ,  មយសំ្ នតថិ បិយាបបយំិ ។ 
[១៦៦] បិយមោ ជាយតី(១) មសាមក,  បិយមោ ជាយតី ភយំ; 
 បិយមោ វបិបមុតតស្ស,  នតថិ មសាមក កុមោ ភយំ ។ 
[១៦៧] មបមមោ ជាយតី មសាមក,  មបមមោ ជាយតី ភយំ; 
 មបមមោ វបិបមុតតស្ស,  នតថិ មសាមក កុមោ ភយំ ។ 
[១៦៨] រតិយា ជាយតី មសាមក,  រតិយា ជាយតី ភយំ; 
 រតិយា វបិបមុតតស្ស,  នតថិ មសាមក កុមោ ភយំ ។ 
[១៦៩] កមមោ ជាយតី មសាមក,  កមមោ ជាយតី ភយំ; 
 កមមោ វបិបមុតតស្ស,  នតថិ មសាមក កុមោ ភយំ ។ 
[១៧០] តោហ យ ជាយតី មសាមក,  តោហ យ ជាយតី ភយំ; 
 តោហ យ វបិបមុតតស្ស,  នតថិ មសាមក កុមោ ភយំ ។ 
[១៧១] សី្លទស្សនស្មបននំ,  ធមមឋាំ ស្ចេវាទិនំ; 
 អតតមោ កមមកុព្វវ នំ,  តញជ មោ កុរុមត បិយំ ។ 
[១៧២] ឆនទជាមោ អនកខ មត,  មនសា ច ផុមឋា(២) សិ្យា; 
                                                           
១ ជាយលត្តិ្បិ ាលោ ។ ២ ឱ.ម. ផុលដា ។ ផុលដាឋ តិ្បិ ាលោ ។ 
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 កមម(១)  ច  អបបឋិពទធចិមោត ,(២)  ឧទធំមសាមោតិ វុចេតិ ។ 
[១៧៣] ចិរបបវាសិ្ ំបុរសំិ្,  ទូរមោ មសាតថិោគតំ; 
 ញាតី មិោត  សុ្ហជាជ  ច,  អភិននទនតិ អាគតំ ។ 
 តមថវ កតបុញ្មប,ិ  អសាម  មលាក បរ ំគតំ; 
 បុញ្និ បឋិគណហ នតិ,  បិយំ ញាតីវ អាគតំ ។ 

 

បិយវមគាគ  មសាឡ្ស្មោ ។ 
 

១៧. ធម្មបទ្គាថាយ សត្តរសកោ កកាធវកគាោ  
 

[១៧៤] មកធំ ជមហ វបិបជមហយយ ោនំ, ស្មញ្ជនំ ស្ពវមតិកកមមយយ; 
 តោន មរូបស្មិ  មស្ជជោនំ,  អកិញេ នំ ោនុបតនតិ ទុកខ  ។ 
[១៧៥] មយា មវ ឧបបតិតំ មកធំ,  រថំ ភនតំវ ធារមយ;(៣) 
 តមហំ សារថិ ំរពូមិ,  រស្មិគាគ មហា ឥតមោ ជមោ ។ 
[១៧៦] អមកក មធន ជិមន មកធំ,  អសាធុំ សាធុោ ជិមន; 
 ជិមន កទរយំិ ទាមនន,  ស្មចេោលិកវាទិនំ ។ 
[១៧៧] ស្ចេំ ភមណ ន កុមជឈយយ,  ទជាជ  អបបស្មិ  យាចិមោ; 
 ឯមតហិ តីហិ ឋាមនហិ,  គមចឆ មទវាន ស្នតិមក ។ 
[១៧៨] អហិសំ្ក មយ មុនមយា,  និចេំ កមយន សំ្វុោ; 
 មត យនតិ អចេុតំ ឋានំ,  យតថ គោតវ  ន មសាចមរ ។ 
[១៧៩] ស្ទា ជាគរោោនំ,  អមហារោត នុសិ្កខិនំ; 
 និព្វវ នំ អធិមុោត នំ,  អតថំ គចឆនតិ អាស្វា ។ 

                                                            
១ ក្ត្ថចិ លាត្ថលក្ ោលមសូតិ្ ទិសសតិ្ ។ ២ ម. អបបដិ្ពនធចិលតាត  ។ ៣ ម. វារលយ ។ 
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[១៨០] មបាោណមមតំ អតុល,  មនតំ អជជតោមិវ; 
 និនទនតិ តុណហិ ោសី្នំ,  និនទនតិ ពហុភាណិនំ; 
 មិតភាណិមប ិនិនទនតិ,  នតថិ មលាមក អនិនទិមោ ។ 
 ន ចាហុ ន ច ភវសិ្សតិ,  ន មចតរហិ វជិជតិ; 
 ឯកនតំ និនទិមោ មបាមសា,  ឯកនតំ វា បសំ្សិ្មោ ។ 
 យមញេ  វញូ្ិ បសំ្ស្នតិ,  អនុវចិេ សុ្មវ សុ្មវ; 
 អចឆិទទវុតតិ (ំ១) មមធាវ ិ,ំ  បញ្សី្លស្ោហិតំ ។ 
 មនកខំ ជមោព នទមស្សវ,  មក តំ និនទិតុមរហតិ; 
 មទវាបិ នំ បសំ្ស្នតិ,  រពហមុោបិ បសំ្សិ្មោ ។ 
[១៨១] កយបបមកបំ រមកខយយ,  កមយន សំ្វុមោ សិ្យា; 
 កយទុចេរតិំ ហិោវ ,  កមយន សុ្ចរតិំ ចមរ ។ 
 វចីបមកបំ រមកខយយ,  វាចាយ សំ្វុមោ សិ្យា; 
 វចីទុចេរតិំ ហិោវ ,  វាចាយ សុ្ចរតិំ ចមរ ។ 
 មមោបមកបំ រមកខយយ,  មនសា សំ្វុមោ សិ្យា; 
 មមោទុចេរតិំ ហិោវ ,  មនសា សុ្ចរតិំ ចមរ ។ 
 កមយន សំ្វុោ ធីោ,  អមថា វាចាយ សំ្វុោ; 
 មនសា សំ្វុោ ធីោ,  មត មវ សុ្បរសំិ្វុោ ។ 

 

មកធវមគាគ  ស្តតរស្មោ ។ 
 

 

                                                           
១ ម. អចឆិនទវុត្តិ ។  
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១៨. ធម្មបទ្គាថាយ អឋោ រសកោ ម្លវកគាោ  
 

[១៨២] បណឌុ បលាមសាវទានិសិ្,  យមបុរសិាបិ ច មត ឧបឋាិោ; 
 ឧមយោគមុមខ ច តិឋាសិ្,  បាមថយយមប ិច មត ន វជិជតិ ។ 
 មសា កមោហិ ទីបមតតមោ,  ខិបប ំវាយម បណឌិ មោ ភវ; 
 និទធនតមមលា អនងគមោ,  ទិពវំ អរយិភូមិមមហិសិ្(១) ។ 
[១៨៣] ឧបនីតវមយា វទានិសិ្,      ស្មបយាមោសិ្(២)យមស្ស ស្នតិកំ;(៣) 
 វាមសាបិ ច មត នតថិ អនតោ,  បាមថយយមប ិច មត ន វជិជតិ ។ 
 មសា កមោហិ ទីបមតតមោ,  ខិបប ំវាយម បណឌិ មោ ភវ; 
 និទធនតមមលា អនងគមោ,  ន បុន ជាតិជរ ំឧមបហិសិ្ ។ 
[១៨៤] អនុបុមពវន មមធាវ,ី  មថាកំ មថាកំ ខមណ ខមណ; 
 កោម មោ រជតមស្សវ,  និទធមម មលមតតមោ ។ 
[១៨៥] អយសា វ មលំ ស្មុឋាិតំ,(៤)  តទុដ្ឋា យ តមមវ ខាទតិ;  
 ឯវ ំអតិមធានចារនិំ,  សានិ កោម និ នយនតិ ទុគគតិ ំ។ 
[១៨៦] អស្ជាយមលា មោត ,  អនុដ្ឋា នមលា ឃោ; 
 មលំ វណណ ស្ស មកស្ជជំ,  បោមទា រកខមោ មលំ ។ 
[១៨៧] មលិតថិយា ទុចេរតិំ,  មមចឆរ ំទទមោ មលំ; 
 មលា មវ បាបក ធោម ,  អស្មិ  ំមលាមក បរមហិ ច ។ 
 តមោ មលា មលតរ ,ំ  អវជិាជ  បរមំ មលំ; 
 ឯតំ មលំ បហោតវ ន,  និមមលា មហាថ ភិកខមវា ។ 
                                                            
១  ម.  អរយិភូមឹ ឧលបហសិិ ។  ២  សមបោលតា ច  ។  ៣  ឱ.ម.  សនតិលក្  ។ 
៤  ក្ត្ថចិ  លាត្ថលក្  សមុដាឋ ោតិ្  ទិសសតិ្ ។ 
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[១៨៨] សុ្ជីវ  ំអហិរមិកន,  កកសូ្មរន ធំសិ្ោ; 
 បកខនទិោ បគមពភន,  ស្ងកិលិមឋាន ជីវតិំ ។ 
 ហិរមីោ ច ទុជជីវ,ំ  និចេំ សុ្ចិគមវសិ្ោ; 
 អលីមនោបគមពភន,  សុ្ទាធ ជីមវន បស្សោ ។ 
[១៨៩] មយា បាណមតិោមបតិ,(១)  មុសាវាទញេ  ភាស្តិ; 
 មលាមក អទិននំ អាទិយតិ,  បរទារញេ  គចឆតិ ។ 
 សុ្ោមមរយបានញេ ,  មយា នមោ អនុយុញជ តិ; 
 ឥមធវមមមសា មលាកស្មិ ,ំ  មូលំ ខណតិ អតតមោ ។ 
 ឯវ ំមភា បុរសិ្ ជាោហិ,  បាបធោម  អស្ញ្ោ; 
 ោ នំ(២) មលាមភា អធមោម  ច,  ចិរ ំទុកខ យ រនធយំុ(៣) ។ 
[១៩០] ទទាតិ(៤) មវ យថាស្ទធំ,  យថាបសាទនំ ជមោ; 
 តតថ មយា មងកុ មោ មហាតិ,  បមរសំ្ បានមភាជមន; 
 ន មសា ទិវា វា រតតិ  ំវា,  ស្ោធឹ អធិគចឆតិ ។ 
 យស្ស មចតំ ស្មុចឆិននំ,  មូលឃចឆំ(៥) ស្មូហតំ; 
 ស្ មវ ទិវា វា រតតិ  ំវា,  ស្ោធឹ អធិគចឆតិ ។ 
[១៩១] នតថិ ោគស្មោ អគគិ,  នតថិ មទាស្ស្មោ គមហា; 
 នតថិ មោហស្មំ ជាលំ,  នតថិ តោហ ស្ោ នទី ។ 
[១៩២] សុ្ទស្សំ វជជមមញ្សំ្,  អតតមោ បន ទុទទសំ្; 
 បមរសំ្ ហិ មសា វជាជ និ,  ឱបុោតិ យថាភុសំ្; 
 អតតមោ បន ឆាមទតិ,  កលិវំ កិតវា ស្មឋា ។ 

                                                           
១  ក្ត្ថចិ  លាត្ថលក្  លោ  ាណ្មតំ្ាលបតី្តិ្  ទិសសតិ្  ។  ២  ត្នតិបិ  ាលោ ។   
៣  ម.  រុទធយុ ំ ។  ៤  ក្ត្ថចិ  លាត្ថលក្  ទទនតីតិ្  ទិសសតិ្  ។  ៥  មូលឃចចនតិ  ាលោ  ។     
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[១៩៣] បរវជាជ នុបស្សិស្ស,  និចេំ ឧជានស្ញិ្មោ; 
 អាស្វា តស្ស វឌ្ឍនតិ,  អាោ មសា អាស្វកខយា ។ 
[១៩៤] អាកមស្វ បទំ នតថិ,  ស្មមោ នតថិ ព្វហិមោ;(១) 
 បបញេ ភិរោ បជា,  និបបបញេ  តថាគោ ។ 
 អាកមស្វ បទំ នតថិ,  ស្មមោ នតថិ ព្វហិមោ(១) 
 ស្ង្កខ ោ ស្ស្សោ នតថិ,  នតថិ ពុទាធ នមិញជ ិតំ ។ 

 

មលវមគាគ  អដ្ឋា រស្មោ ។ 
 

១៩. ធម្មបទ្គាថាយ ឯេនូ្វីសតិកោ ធម្មដោវកគាោ  
 

[១៩៥] ន មតន មហាតិ ធមមមដ្ឋា ,  មយនតថំ ស្ហសា នមយ;  
 មយា ច អតថំ អនតថញេ ,  ឧមភា និមចឆយយ បណឌិ មោ ។ 
 អសាហមស្ន ធមមមន,  ស្មមន នយតី បមរ; 
 ធមមស្ស គុមោត  មមធាវ ,ី  ធមមមដ្ឋា តិ បវុចេតិ ។ 
[១៩៦] ន មតន បណឌិ មោ មហាតិ,  យាវោ ពហុ ភាស្តិ; 
 មខមី អមវរ ីអភមយា,  បណឌិ មោតិ បវុចេតិ ។ 
[១៩៧] ន ោវោ ធមមធមោ,  យាវោ ពហុ ភាស្តិ; 
 មយា ច អបបមប ិសុ្ោវ ន,  ធមមំ កមយន បស្សតិ; 
 ស្ មវ ធមមធមោ មហាតិ,  មយា ធមមំ នបបមជជតិ ។ 
[១៩៨] ន មតន មថមោ មហាតិ,  មយនស្ស បលិតំ សិ្មោ; 
 បរបិមកក  វមយា តស្ស,  មោឃជិមោណ តិ វុចេតិ ។ 
 យមហិ ស្ចេញេ  ធមោម  ច,  អហិសំា ស្ញ្មោ(២) ទមោ; 

                                                           
១  ឱ.ម. ពាហលិរ  ។  ២  ម. សំយលមា ។                                
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 ស្ មវ វនតមមលា ធីមោ,  មសា មថមោតិ បវុចេតិ ។ 
[១៩៩] ន វាកករណមមតតន,  វណណ មបាកខរោយ វា; 
 សាធុរូមបា នមោ មហាតិ,  ឥស្សុកី មចឆរ ីស្មឋា ។ 
  យស្ស មចតំ ស្មុចឆិននំ,  មូលឃចឆំ ស្មូហតំ; 
 ស្ វនតមទាមសា មមធាវ ,ី  សាធុរូមបាតិ វុចេតិ ។ 
[២០០] ន មុណឌ មកន ស្មមោ,  អពវមោ អលិកំ ភណំ; 
 ឥចាឆ មលាភស្ោបមោន ,  ស្មមោ កិ ំភវសិ្សតិ ។ 
  មយា ច ស្មមតិ បាបានិ,  អណំុថូលានិ ស្ពវមសា; 
 ស្មិតោត  ហិ បាបានំ,  ស្មមោតិ បវុចេតិ ។ 
[២០១] ន មតន ភិកខុ  មសា មហាតិ,  យាវោ ភិកខមត បមរ; 
 វសំិ្ ធមមំ ស្ោទាយ,  ភិកខុ  មហាតិ ន ោវោ ។ 
 មយាធ បុញ្ញេ  បាបញេ ,  ព្វមហោវ  រពហមចរយិវា;(១) 
 ស្ង្កខ យ មលាមក ចរតិ,  ស្ មវ ភិកខូតិ វុចេតិ ។ 
[២០២] ន មោមនន មុនិ មហាតិ,  មូឡ្ហរូមបា អវទិទសុ្; 
 មយា ច តុលំវ បគគយហ,  វរោទាយ បណឌិ មោ ។ 
 បាបានិ បរវិមជជតិ,  ស្ មុនិ(២) មតន មសា មុនិ; 
 មយា មុោតិ ឧមភា មលាមក,  មុនិ មតន បវុចេតិ ។ 
[២០៣] ន មតន អរមិយា មហាតិ,  មយន បាោនិ ហិសំ្តិ; 
 អហិសំា ស្ពវបាោនំ,  អរមិយាតិ បវុចេតិ ។ 
[២០៤] ន សី្លពវតមមតតន,  ព្វហុស្មចេន វា បន; 
 អថ វា ស្ោធិលាមភន,  វវិតិតស្យមនន(៣) វា ។ 
                                                           
១ ម.  វាហតិាវ   រពហមចរោិ  ។  ២  ឱ.ម.  មុនី  ។  ៣  ឱ.  វវចចសយលនន ។   
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 ផុសាមិ មនកខមមសុ្ខំ,  អបុថុជជនមស្វតិំ; 
 ភិកខុ  វសិ្ោស្ោបាទិ,  អបបមោត  អាស្វកខយំ ។ 

 

ធមមឋាវមគាគ  ឯកូនវសី្តិមោ ។ 
 

២០. ធម្មបទ្គាថាយ វីសតិកោ ម្គ្ោវកគាោ  
 

[២០៥] មគាគ នឋាងគិមក មស្មដ្ឋា ,  ស្ចាេ នំ ចតុមោ បទា; 
 វោិមគា មស្មដ្ឋា  ធោម នំ,  ទិបទានញេ  ចកខុោ ។ 
 ឯមស្វ(១) មមគាគ  នតថមញ្,  ទស្សនស្ស វសុិ្ទធិយា; 
 ឯតញហ ិ  តុមមហ បឋិបជជថ,  ោរមស្សតំ បមោហនំ ។ 
 ឯតញហ ិ  តុមមហ បឋិបោន ,  ទុកខស្សនតំ ករសិ្សថ; 
 អកខ មោ មវា មយា មមគាគ ,  អញ្យ ស្លលស្តថនំ(២) ។ 
 តុមមហហិ កិចេំ អាតបប,ំ  អកខ ោមោ តថាគោ; 
 បឋិបោន  បមោកខនតិ,  ឈាយិមោ ោរពនធោ ។ 
[២០៦] ស្មពវ ស្ង្កខ ោ អនិចាេ តិ,  យទា បញ្យ បស្សតិ; 
 អថ និពវិនទតិ(៣) ទុមកខ,  ឯស្ មមគាគ  វសុិ្ទធិយា ។ 
[២០៧] ស្មពវ ស្ង្កខ ោ ទុកខ តិ,  យទា បញ្យ បស្សតិ; 
 អថ និពវិនទតិ ទុមកខ,  ឯស្ មមគាគ  វសុិ្ទធិយា ។ 
[២០៨] ស្មពវ ធោម  អនោត តិ,  យទា បញ្យ បស្សតិ; 
 អថ និពវិនទតិ ទុមកខ,  ឯស្ មមគាគ  វសុិ្ទធិយា ។ 
[២០៩] ឧដ្ឋា នកលមហិ អនុឋាហាមោ,  យុវា ពលី អាលសិ្យំ ឧមបមោ; 

                                                             
១  ឱ. ឯលសា វ  ។  ២  ឱ. សលលសនថនំ ។  ម. សលលក្នតនំ ។  ៣  ឱ. និពវិនទតី្ ។  
 



Kafa)alI 33
              33                           ព្រះធម្មបទគាថាបាលី 

 

         សំ្ស្ននស្ងកបបមមោ(១) កុសី្មោ,  បញ្យ មគគំ អលមសា ន វនិទតិ ។ 
[២១០] វាចានុរកខី មនសា សុ្សំ្វុមោ,  កមយន ច អកុស្លំ ន កយិោ; 
         ឯមត តមយា កមមបមថ វមិសាធមយ, អាោធមយ មគគមិសិ្បបមវទិតំ ។ 
[២១១] មយាគា មវ ជាយតី ភូរ ិ(២),  អមយាគា ភូរសិ្ងខមយា; 
 ឯតំ មទវធា បថំ ញោវ ,  ភវាយ វភិវាយ ច; 
 តថោត នំ និមវមស្យយ,  យថា ភូរ ិបវឌ្ឍតិ ។ 
[២១២] វនំ ឆិនទថ ោ រុកខំ,  វនមោ ជាយតី(៣) ភយំ; 
 មឆោវ  វនំ វនថញេ ,  និពវោ មហាថ ភិកខមវា ។ 
 យាវញហ ិ  វនមថា ន ឆិជជតិ,  អណុមមោត បិ នរស្ស ោរសុិ្; 
 បឋិពទធមមោ វ ោវ មសា,  វមចាឆ  ខីរបមកវ(៤) ោតរ ិ។ 
[២១៣] ឧចឆិនទ សិ្មនហមតតមោ,  កុមុទំ សារទិកំវ បាណិោ; 
 ស្នតិមគគមមវ រពូហយ,  និព្វវ នំ សុ្គមតន មទសិ្តំ ។ 
[២១៤] ឥធ វស្សំ វសិ្ស្ោមិ,  ឥធ មហមនតគិមហិសុ្; 
 ឥតិ ព្វមលា វចិិមនតតិ,  អនតោយំ ន ពុជឈតិ ។ 
[២១៥] តំ បុតតបសុ្ស្មមតតំ,  ពោស្តតមនសំ្(៥) នរ ;ំ 
 សុ្តតំ គាមំ មមហាមោវ,  មចេុ  អាទាយ គចឆតិ ។ 
[២១៦] ន ស្នតិ បុោត  ោោយ,  ន បិោ នបិ ពនធវា; 
 អនតមកោធិបននស្ស,  នតថិ ញាតីសុ្ ោណោ ។ 
 ឯតមតថវសំ្ ញោវ ,  បណឌិ មោ សី្លសំ្វុមោ; 
 និព្វវ នគមនំ មគគំ,  ខិបបមមវ វមិសាធមយ ។ 

 

មគគវមគាគ  វសី្តិមោ ។ 
                                                             
១ ម. អសមបននសងាបបមលន ។ ២ ឱ. ភូរ ី។ ៣ ម. ជាយលត្ ។ ៤ ឱ. ខីរាលោវ ។  
ម. ខីរុបលោវ ។ ៥ ម.  ពាសត្តមានសំ ។ 
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២១. ធម្មបទ្គាថាយ ឯេវីសតិកោ បកិណ្ណ េវកគាោ  
 

[២១៧] មោត សុ្ខបរចិាេ គា,  បមស្ស មច វបិុលំ សុ្ខំ; 
 ចមជ មោត សុ្ខំ ធីមោ,  ស្មបស្សំ វបិុលំ សុ្ខំ ។ 
[២១៨] បរទុកខូបធាមនន,  មយា អតតមោ សុ្ខមិចឆតិ; 
 មវរសំ្ស្គគសំ្ស្មដ្ឋា ,  មវោ មសា ន បរមិុចេតិ ។ 
[២១៩] យញហ ិ កិចេំ តទបវទិធំ,  អកិចេំ បន កយីរតិ;(១) 
 ឧននលានំ បមោត នំ,  មតសំ្ វឌ្ឍនតិ អាស្វា ។ 
 មយស្ញេ  សុ្ស្ោរទាធ ,  និចេំ កយគោ ស្តិ; 
 អកិចេមនត ន មស្វនតិ,  កិមចេ សាតចេករមិោ; 
 ស្ោនំ ស្មបជាោនំ,  អតថំ គចឆនតិ អាស្វា ។ 
[២២០] ោតរ  ំបិតរ ំហោតវ ,  ោជាមោ មទវ ច ខតតិមយ; 
 រឋាំ សានុចរ ំហោតវ ,  អនីមោ យាតិ រព្វហមមោ ។ 
[២២១] ោតរ ំបិតរ ំហោតវ ,  ោជាមោ មទវ ច មសាតថិមយ; 
 មវយយគឃបញេ មំ ហោតវ ,  អនីមោ យាតិ រព្វហមមោ ។ 
[២២២] សុ្បបពុទធំ បពុជឈនតិ,  ស្ទា មគាតមសាវក; 
 មយសំ្ ទិវា ច រមោត  ច,  និចេំ ពុទធគោ ស្តិ ។ 
 សុ្បបពុទធំ បពុជឈនតិ,  ស្ទា មគាតមសាវក; 
 មយសំ្ ទិវា ច រមោត  ច,  និចេំ ធមមគោ ស្តិ ។ 
 សុ្បបពុទធំ បពុជឈនតិ,  ស្ទា មគាតមសាវក; 
 មយសំ្ ទិវា ច រមោត  ច,  និចេំ ស្ងឃគោ ស្តិ ។ 
 សុ្បបពុទធំ បពុជឈនតិ,  ស្ទា មគាតមសាវក; 
                                                           
១ ម. ក្រយីតិ្ ។ 
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 មយសំ្ ទិវា ច រមោត  ច,  និចេំ កយគោ ស្តិ ។ 
 សុ្បបពុទធំ បពុជឈនតិ,  ស្ទា មគាតមសាវក; 
 មយសំ្ ទិវា ច រមោត  ច,  អហិសំាយ រមោ មមោ ។ 
 សុ្បបពុទធំ បពុជឈនតិ,  ស្ទា មគាតមសាវក; 
 មយសំ្ ទិវា ច រមោត  ច,  ភាវោយ រមោ មមោ ។ 
[២២៣] ទុបបពវជជំ ទុរភិរមំ,  ទុោវាសា ឃោ ទុខា; 
 ទុមកខ ស្ោនសំ្វាមសា,  ទុកខ នុបតិតទធគូ; 
 តសាម  ន ចទធគូ សិ្យា,  ន ច ទុកខ នុបតិមោ សិ្យា ។ 
[២២៤] ស្មទាធ  សី្មលន ស្មបមោន ,  យមសាមភាគស្មបបមិោ; 
 យំ យំ បមទសំ្ ភជតិ,  តតថ តមតថវ បូជិមោ ។ 
[២២៥] ទូមរ ស្មោត  បកមស្នតិ,  ហិមវមោត វ បពវមោ; 
 អស្មនតតថ ន ទិស្សនតិ,  រតតិ  ំខិោត  យថា ស្ោ ។ 
[២២៦] ឯកស្នំ ឯកមស្យយំ,  ឯមក ចរមតនទិមោ; 
 ឯមក ទមយមោត នំ,  វនមនត រមិមោ សិ្យា ។ 

 

បកិណណ កវមគាគ  ឯកវសី្តិមោ ។ 
 

២២. ធម្មបទ្គាថាយ ទ្វា វីសតិកោ និ្រយវកគាោ  
 

[២២៧] អភូតវាទី និរយំ ឧមបតិ,      មយា    វាបិ(១) កោវ  ន កមោមតីិ(២) ចាហ; 
 ឧមភាបិ មត មបចេ ស្ោ ភវនតិ,  និហីនកោម  មនុជា បរតថ ។  
[២២៨] កសាវកោា  ពហមវា,  បាបធោម  អស្ញ្ោ; 
 បាបា បាមបហិ កមមមហិ,  និរយមនត ឧបបជជមរ ។ 

                                                           
១ ម. ចាបិ ។ ២ ឱ.ម. ក្លរាមិ ។ ក្លរាមិ ចាហនតិបិ ាលោ ។   
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[២២៩] មស្មយោ អមយាគុមឡា ភុមោត ,  តមោត  អគគិសិ្ខូបមោ; 
 យមញេ  ភុមញជ យយ ទុស្សីមលា,  រឋាបិណឌំ  អស្ញ្មោ ។ 
[២៣០] ចោត រ ិឋាោនិ នមោ បមមោត , អាបជជតី បរទារូបមស្វ ;ី 
 អបុញ្លាភំ ន និកមមស្យយំ,  និនទំ តតិយំ និរយំ ចតុតថំ ។ 
 អបុញ្លាមភា ច គតី ច បាបកិ,  ភីតស្ស ភីោយ រតី ច មថាកិក; 
 ោជា ច ទណឌំ  គរុកំ បមណតិ,  តសាម  នមោ បរទារ ំន មស្មវ ។ 
[២៣១] កុមសា យថា ទុគគហិមោ,  ហតថមមវានុកនតតិ; 
 សាមញំ្ ទុបបោមឋាំ,  និរយាយូបកឌ្ឍតិ ។ 
 យំ កិញេ ិ  សិ្ថិលំ កមមំ,  ស្ងកិលិឋាញេ  យំ វតំ; 
 ស្ងកស្សរ ំរពហមចរយំិ,  ន តំ មហាតិ មហបផលំ ។ 
 កយិោ មច កយិោមថនំ,  ទឡ្ហមមនំ បរកកមម; 
 សិ្ថិមលា ហិ បរពិ្វវ មជា,(១)  ភិមយោ អាកិរមត រជំ ។ 
[២៣២] អកតំ ទុកកតំ មស្មយោ,  បចាឆ  តបតិ ទុកកតំ; 
 កតញេ  សុ្កតំ មស្មយោ,  យំ កោវ  ោនុតបបតិ ។ 
[២៣៣] នគរ ំយថា បចេនតំ,  គុតតំ ស្នតរព្វហិរ ;ំ 
 ឯវ ំមគាមបថ អោត នំ,  ខមោ ោ មវា ឧបចេគា; 
 ខោតីោ ហិ មសាចនតិ,  និរយមហិ ស្មបបោិ ។ 
[២៣៤] អលជជិោមយ លជជនតិ,  លជជិោមយ ន លជជមរ; 
 មិចាឆ ទិឋាិស្ោទាោ,  ស្ោត  គចឆនតិ ទុគគតិ ំ។ 
 អភមយ(២) ភយទស្សិមោ,  ភមយ ច អភយទស្សិមោ;(៣) 

                                                            
១ ម. បរពិវលជា ។ ២ ឱ. ឯត្ថនតលរ  ចសលទទ   អត្ថិ ។ ៣ ម. ចាភយទសសលិន ។  
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 មិចាឆ ទិឋាិស្ោទាោ,  ស្ោត  គចឆនតិ ទុគគតិ ំ។ 
[២៣៥] អវមជជ វជជមតិមោ,  វមជជ ច អវជជទស្សិមោ; 
 មិចាឆ ទិឋាិស្ោទាោ,  ស្ោត  គចឆនតិ ទុគគតិ ំ។ 
 វជជញេ  វជជមោ ញោវ ,  អវជជញេ  អវជជមោ; 
 ស្ោម ទិឋាិស្ោទាោ,  ស្ោត  គចឆនតិ សុ្គគតិ ំ។ 

 

និរយវមគាគ  ទាវ វសី្តិមោ ។ 
 

២៣. ធម្មបទ្គាថាយ កត្វីសតិកោ នាគ្វកគាោ  
 

[២៣៦] អហំ ោមគាវ ស្ង្កគ មម,  ចាបាមោ បតិតំ ស្រ ;ំ 
 អតិវាកយនតិតិកខិស្ស,ំ  ទុស្សីមលា ហិ ពហុជជមោ ។ 
 ទនតំ នយនតិ ស្មិតិ,ំ  ទនតំ ោជាភិរូហតិ; 
 ទមោត  មស្មដ្ឋា  មនុមស្សសុ្,  មយាតិវាកយនតិតិកខតិ ។ 
 វរមស្សតោ ទោត ,  អាជានីយា វ(១) សិ្នធវា; 
 កុញជ ោ វ មហាោគា,  អតតទមោត  តមោ វរ ំ។ 
[២៣៧] ន ហិ ឯមតហិ យាមនហិ,  គមចឆយយ អគតំ ទិសំ្; 
 យថាតតោ(២) សុ្ទមនតន,  ទមោត  ទមនតន គចឆតិ ។ 
[២៣៨] ធនបាលមក ោម កុញជ មោ,  កឋុកបបមភទមោ ទុននិវារមយា; 
 ពមទាធ (៣) កពឡំ្ ន ភុញជ តិ,  សុ្មរតិ ោគវនស្ស កុញជ មោ ។ 
[២៣៩] មទិធ ីយទា មហាតិ មហគឃមសា ច, និទាទ យិោ ស្មបរវិតតសាយី; 
 មហាវោមហាវ និវាបបុមដ្ឋា ,  បុនបបុនំ គពភមុមបតិ មមោទ  ។ 

                                                             
១  ឱ.ម.  ច  ។  ២  យថត្តនតិ្បិ ាលោ ។  ៣  ម. ពលនធ  ។ 
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[២៤០] ឥទំ បុមរ ចិតតមចារ ិចារកិំ,  មយនិចឆកំ យតថកមំ យថាសុ្ខំ; 
      តទជជហំ និគគមហស្ោមិ មយានិមសា, ហតថិបបភិននំ វយិ អំកុស្គគមហា។ 
[២៤១] អបបោទរោ មហាថ,  ស្ចិតតមនុរកខថ; 
 ទុគាគ  ឧទធរថោត នំ,(១)  បមងក ស្មោន វ កុញជ មោ ។ 
[២៤២] ស្មច លមភថ និបកំ ស្ហាយំ,  ស្ទធិ ំចរ ំសាធុវហិារ ិធីរ ;ំ 
 អភិភុយយ ស្ព្វវ និ បរសិ្សយានិ,  ចមរយយ មតនតតមមោ ស្តីោ ។ 
 មោ មច លមភថ និបក ំស្ហាយំ, ស្ទធិ ំចរ ំសាធុវហិារ ិធីរ ;ំ 
 ោជាវ រឋាំ វជិិតំ បហាយ,  ឯមក ចមរ ោតងគរមញ្វ ោមគា ។ 
 ឯកស្ស ចរតិំ មស្មយោ,  នតថិ ព្វមល ស្ហាយោ; 
       ឯមក ចមរ ន ច បាបានិ កយិោ,  អមបោស្សុមកក  ោតងគរមញ្វ ោមគា។ 
[២៤៣] អតថមហិ ជាតមហិ សុ្ខា ស្ហាយា,  តុឋាី សុ្ខា យា ឥតរតីមរន; 
 បុញំ្ សុ្ខំ ជីវតិស្ងខយមហិ,  ស្ពវស្ស ទុកខស្ស សុ្ខំ បហាន ំ។ 
 សុ្ខា មមតតយយោ(២) មលាមក,  អមថា មបមតតយយោ សុ្ខា; 
 សុ្ខា សាមញ្ោ មលាមក,  អមថា រពហមញ្ោ សុ្ខា ។ 
 សុ្ខំ យាវ ជោ សី្លំ,  សុ្ខា ស្ទាធ  បតិឋាិោ; 
 សុ្មខា បញ្បឋិលាមភា,  បាបានំ អករណំ សុ្ខំ ។ 

 

ោគវមគាគ  មតវសី្តិមោ ។ 
 

 
 

                                                           
១ ម. ឧទធរត្តាត នំ ។  ២  ក្ត្ថចិ  លាត្ថលក្  លមត្តយយតាតិ្  ទិសសតិ្  ។  
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២៤. ធម្មបទ្គាថាយ ចត្ុវីសតិកោ ត្ណ្ហា វកគាោ  
 

[២៤៤] មនុជស្ស បមតតចារមិោ,  តោហ  វឌ្ឍតិ ោលុវា វយិ; 
 មសា បលវតី(១) ហុោហុរ ,ំ  ផលមិចឆំវ វនស្មឹ (២) វានមោ ។ 
 យំ ឯសា ស្ហតី(៣) ជមមី,  តោហ  មលាមក វសិ្តតិក; 
  មសាក តស្ស បវឌ្ឍនតិ,  អភិវឌ្ឍវំ,(៤) វរីណំ ។  
  មយា មវ(៥) តំ ស្ហតី ជមមិ,ំ  តណហំ  មលាមក ទុរចេយំ;(៦) 

  មសាក តោហ  បបតនតិ,(៧)  ឧទពិនទុ វ មបាកខោ ។ 
 តំ មវា វទាមិ ភទទំ មវា,  យាវមនតតថ ស្ោគោ; 
 តោហ យ មូលំ ខណថ,  ឧសី្រមោថ វ វរីណំ; 
 ោ មវា នឡំ្ វ មសាមោវ,  ោមោ ភញជ ិ  បុនបបុនំ ។ 
[២៤៥] យថាបិ មូមល អនុបទទមវ ទមឡ្ហ,  ឆិមោន បិ រុមកខ  បុនមរវ(៨) រូហតិ; 
 ឯវមប ិតោហ នុស្មយ អនូហមត,  និពវតតតី ទុកខមិទំ បុនបបុនំ ។ 
 យស្ស ឆតតិសំ្តី មសាោ,  មោបស្សវោ ភុសា; 
 ោហា(៩) វហនតិ ទុទទិឋាិ,ំ  ស្ងកបោ ោគនិស្សិោ ។ 
 ស្វនតិ ស្ពវធី មសាោ,  លោ ឧពភិជជ(១០) តិឋាតិ; 
 តញេ  ទិសាវ  លតំ ជាតំ,  មូលំ(១១) បញ្យ ឆិនទថ ។ 
 ស្រោិនិ សិ្មនហិោនិ ច,  មសាមនស្ោនិ ភវនតិ ជនតុ មោ; 
 មត សាតសិ្ោ សុ្មខសិ្មោ,  មត មវ ជាតិជរូបគា នោ ។ 
                                                              
១  បលវតី្តិ្បិ ាលោ  ។  ២  ឱ.  វនមហិ  ។  ៣  សហលត្តិ្បិ  ាលោ  ។ ៤ ឱ. អភិវនំវ ។  ម.  អភិ-
វុឌឍវំ ។  អភិវុដ្ឋនតិបិ  ាលោ ។ ៥ ឱ.ម.  វ ។ ៦ ទុរុចចយនតិបិ  ាលោ ។   ៧ ចបត្នតិបិ  ាលោ  ។   
៨  បុនលទវាតិ្បិ  ាលោ  ។  ៩  ឱ.  វាហា ។ ១០ ឧបបជាជ តិ្បិ ាលោ ។  ១១ ម. មូលល  ។           
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 តសិ្ោយ(១) បុរកខោ(២) បជា,  បរសិ្បបនតិ ស្មសាវ ព្វធិមោ; 
  ស្មញ្ជនស្ងគស្ោត ,(៣)  ទុកខមុមបនតិ បុនបបុនំ ចិោយ ។ 
  តសិ្ោយ បុរកខោ បជា,  បរសិ្បបនតិ ស្មសាវ ព្វធិមោ; 
 តសាម  តសិ្ណំ វមិោទមយ,  ភិកខុ  អាកងខំ(៤) វោិគមតតមោ ។ 
[២៤៦] មយា និពវនមដ្ឋា  វោធិមុមោត ,  វនមុមោត  វនមមវ ធាវតិ; 
 តំ បុគគលមមវ បស្សថ,  មុមោត  ពនធនមមវ ធាវតិ ។ 
[២៤៧] ន តំ ទឡ្ហំ ពនធនោហុ ធីោ,  យទាយសំ្ ទារុជំ បពវជញេ ; 
 សារតតរោត  មណិកុណឌ មលសុ្,  បុមតតសុ្ ទាមរសុ្ ច យា អមបកខ  ។ 
 ឯតំ ទឡ្ហំ ពនធនោហុ ធីោ,  ឱហារនិំ សិ្ថិលំ ទុបបមុញេ ំ ; 
 ឯតំបិ មឆោវ ន បរពិវជនតិ,      អនមបកខិមោ(៥) កមសុ្ខំ បហាយ។ 
[២៤៨] មយ ោគរោត នុបតនតិ មសាតំ,  ស្យំ កតំ មកកឋមកវ ជាលំ; 
 ឯតមប ិមឆោវ ន(៦) វជនតិ ធីោ,  អនមបកខិមោ ស្ពវទុកខំ បហាយ ។ 
[២៤៩] មុញេ  បុមរ មុញេ  បចឆមោ,  មមជឈ មុញេ  ភវស្ស បារគូ; 
 ស្ពវតថ វមិុតតោនមសា,  ន បុន ជាតិជរ ំឧមបហិសិ្ ។ 
[២៥០] វតិកកមថិតស្ស ជនតុ មោ,  តិពវោគស្ស សុ្ភានុបស្សិមោ; 
 ភិមយោ តោហ  បវឌ្ឍតិ,  ឯស្  មខា  ទឡ្ហំ(៧)  កមោតិ  ពនធនំ ។ 
 វតិកកូបស្មម ច(៨) មយា រមោ,  អសុ្ភ ំ  ភាវយតី(៩)  ស្ទា  ស្មោ; 
 ឯស្ មខា វយនតិកហតិ,  ឯស្មចឆចឆតិ(១០) ោរពនធនំ ។ 
[២៥១] និឋាងគមោ អស្ោត សី្,  វតីតមោហ  អនងគមោ; 

                                                               
១  ត្សិតាោតិ្បិ  ាលោ  ។  ២  ម. បុលរក្ាិតា  ។  បុរក្ាិតាតិ្បិ ាលោ ។  ៣  ម.  សំលោជនសងគ-
សតាត   ។  ៤ ឱ.  អាក្ងាឹ ។  ម. អាក្ងានតំ ។ ៥  ម. ន លបក្ាិលន ។ ៦  ម. ឯវ ំវលិឆតាវ ន ។ 
៧  ម. ឯស គាឡហ ំ។ ៨  ម. វ ។ ៩  ម.  ោវយលត្ ។ ១០  ម. ឯស លឆជជតិ្ ។        
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 អចឆិនទិ ភវស្លាល និ,  អនតិមោយំ ស្មុស្សមយា ។ 
 វតីតមោហ  អោទាមោ,  និរុតតិបទមកវមិទា; 
 អកខោនំ ស្ននិបាតំ,  ជញ្ បុព្វវ បោនិ ច; 
 ស្ មវ អនតិមសារមីោ,            មហាបមញ្ មហាបុរមិសាតិ វចុេតិ ។ 
[២៥២] ស្ព្វវ ភិភូ ស្ពវវទូិហមស្មិ ,  ស្មពវសុ្ ធមមមសុ្ អនូបលិមោត ; 
 ស្ពវញជ មហា តណហ កខមយ វមិុមោត ,  ស្យំ អភញ្ិយ កមុទទិមស្យយ ំ។ 
[២៥៣] ស្ពវទានំ ធមមទានំ ជិោតិ,  ស្ពវរសំ្ ធមមរមសា ជិោតិ; 
 ស្ពវរតិ ំធមមរតិ ជិោតិ,  តណហ កខមយា ស្ពវទុកខំ ជិោតិ ។ 
[២៥៤] ហននតិ មភាគា ទុមមមធំ,  មោ ច បារគមវសិ្មោ; 
 មភាគតោហ យ ទុមមមមធា,  ហនតិ អមញ្វ អតតនំ ។ 
[២៥៥] តិណមទាសានិ មខោត និ,  ោគមទាសា អយំ បជា; 
 តសាម  ហិ វតីោមគសុ្,  ទិននំ មហាតិ មហបផលំ ។ 
 តិណមទាសានិ មខោត និ,  មទាស្មទាសា អយំ បជា; 
 តសាម  ហិ វតីមទាមស្សុ្,  ទិននំ មហាតិ មហបផលំ ។ 
 តិណមទាសានិ មខោត និ,  មោហមទាសា អយំ បជា; 
 តសាម  ហិ វតីមោមហសុ្,  ទិននំ មហាតិ មហបផលំ ។ 
 តិណមទាសានិ មខោត និ,  ឥចាឆ មទាសា អយំ បជា; 
 តសាម  ហិ វគិតិមចឆសុ្,  ទិននំ មហាតិ មហបផលំ ។ 
  

តោហ វមគាគ  ចតុវសី្តិមោ ។ 
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២៥. ធម្មបទ្គាថាយ បញ្ច វីសតិកោ ភិេខុវកគាោ  
 

[២៥៦] ចកខុោ សំ្វមោ សាធុ,  សាធុ មសាមតន សំ្វមោ; 
 ោមនន សំ្វមោ សាធុ,  សាធុ ជិវាហ យ សំ្វមោ ។ 
 កមយន សំ្វមោ សាធុ,  សាធុ វាចាយ សំ្វមោ; 
 មនសា សំ្វមោ សាធុ,  សាធុ ស្ពវតថ សំ្វមោ; 
 ស្ពវតថ សំ្វុមោ ភិកខុ ,  ស្ពវទុកខ  បមុចេតិ ។ 
[២៥៧] ហតថស្ញ្មោ(១) បាទស្ញ្មោ,  វាចាយ ស្ញ្មោ(២) ស្ញ្តតតមោ;(៣) 
 អជឈតតរមោ ស្ោហិមោ,  ឯមក ស្នតុសិ្មោ តោហុ ភកិខុ ំ។ 
[២៥៨] មយា មុខស្ញ្មោ ភិកខុ ,  មនតភាណី អនុទធមោ; 
 អតថំ ធមមញេ  ទីមបតិ,  មធុរ ំតស្ស ភាសិ្តំ ។ 
[២៥៩] ធោម ោមោ ធមមរមោ,  ធមមំ អនុវចិិនតយំ; 
 ធមមំ អនុស្សរ ំភិកខុ ,  ស្ទធោម  ន បរហិាយតិ ។ 
[២៦០] ស្លាភំ ោតិមមញ្យយ,  ោមញ្សំ្ បិហយញេ មរ; 
 អមញ្សំ្ បិហយំ ភិកខុ ,  ស្ោធិ ំោធិគចឆតិ ។ 
 អបបលាមភាបិ មច ភិកខុ ,  ស្លាភំ ោតិមញ្តិ; 
 តំ មវ មទវា បសំ្ស្នតិ,  សុ្ទាធ ជីវមតនទិតំ ។ 
[២៦១] ស្ពវមសា ោមរូបស្មិ ,ំ  យស្ស នតថិ មោយិតំ; 
 អស្ោ ច ន មសាចតិ,  ស្ មវ ភិកខូតិ វុចេតិ ។ 

                                                           
១ ម. ហត្ថសំយលតា ។ ២ ម. វាចាសំយលតា ។ ៣ ឱ. សញ្ាតុ្ត្តលមា ។ ម. សំយតុ្ត្ថលមា  ។   
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[២៦២] មមោត វហិារ ីមយា ភិកខុ ,  បស្មោន  ពុទធសាស្មន; 
 អធិគមចឆ បទំ ស្នតំ,  ស្ង្កខ រូបស្មំ សុ្ខំ ។ 
 សិ្ញេ  ភិកខុ  ឥមំ ោវ,ំ  សិ្ោត  មត លហុមមស្សតិ; 
 មឆោវ  ោគញេ  មទាស្ញេ ,  តមោ និព្វវ នមមហិសិ្ ។ 
 បញេ  ឆិមនទ បញេ  ជមហ,  បញេ  ឧតតរ ិ(១) ភាវមយ; 
 បញេ ស្ង្កគ តិមគា ភិកខុ ,  ឱឃតិមោណ តិ វុចេតិ ។ 
 ឈាយ ភិកខុ  ោ ច បោមទា,  ោ មត កមគុមណ ភមស្សុ ចិតតំ; 
 ោ មលាហគុឡំ្ គិលី បមមោត , ោ កនទិ ទុកខមិទនតិ ឌ្យហោមោ(២) ។ 
 នតថិ ឈានំ អបញ្ស្ស,  នតថិ បញ្ អឈាយិមោ; 
 យមហិ ឈានញេ  បញ្ ច,  ស្ មវ និព្វវ នស្នតិមក ។ 
 សុ្ញ្គារ ំបវឋិាស្ស,  ស្នតចិតតស្ស ភិកខុ មោ; 
 អោនុសី្ រតី មហាតិ,  ស្ោម  ធមមំ វបិស្សមោ ។ 
 យមោ យមោ ស្មមស្តិ,  ខោធ នំ ឧទយពវយំ; 
 លភតិ បីតិបាមោជជំ,  អមតំ តំ វជិានតំ ។ 
 តរោយោទិ ភវតិ,  ឥធ បញ្ស្ស ភិកខុ មោ; 
 ឥន្ទនទិយគុតតិ ស្នតុឋាិ,  បាតិមោមកខ ច សំ្វមោ ។ 
 មិមតត ភជស្សុ កលោមណ,  សុ្ទាធ ជីមវ អតនទិមត; 
 បឋិស្ោថ រវុតយស្ស,  អាចារកុស្មលា សិ្យា; 
 តមោ បាមោជជពហុមលា,  ទុកខស្សនតំ ករសិ្សសិ្ ។ 
[២៦៣] វស្សិក វយិ បុបាផ និ,  មទទវានិ(៣) បមុញេ តិ; 
                                                           
១ ឱ.ម.  បញ្ច  ចុត្តរ ិ។ ២ ទយហមាលនតិ្បិ  ាលោ  ។  ៣  ម.  មជជវានិ  ។   
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 ឯវ ំោគញេ  មទាស្ញេ ,  វបិបមុមញេ ថ ភិកខមវា ។ 
[២៦៤] ស្នតកមយា ស្នតវាមចា,  ស្នតមមោ សុ្ស្ោហិមោ;(១) 
 វនតមលាកមិមសា ភិកខុ ,  ឧបស្មោត តិ វុចេតិ ។ 
[២៦៥] អតតោ មចាទយោត នំ,  បឋិមំមស្តមតតោ;(២) 
 មសា អតតគុមោត  ស្តិោ,  សុ្ខំ ភិកខុ  វហិាហិសិ្ ។ 
 អោត  ហិ អតតមោ ោមថា,  អោត  ហិ អតតមោ គតិ; 
 តសាម  ស្ញ្ម អោត នំ,(៣)  អស្សំ ភរទំវ វាណិមជា ។ 
[២៦៦] បាមោជជពហុមលា ភិកខុ ,  បស្មោន  ពុទធសាស្មន; 
 អធិគមចឆ បទំ ស្នតំ,  ស្ង្កខ រូបស្មំ សុ្ខំ ។ 
[២៦៧] មយា ហមវ ទហមោ ភិកខុ ,  យុញជ តិ ពុទធសាស្មន; 
 មសាមំ មលាកំ បភាមស្តិ,  អព្វភ  មុមោត វ ចនទិោ ។ 

 

ភិកខុ វមគាគ  បញេ វសី្តិមោ ។ 
 

២៦. ធម្មបទ្គាថាយ ឆពាីសតិកោ ព្រពាហមណ្វកគាោ  
 

[២៦៨] ឆិនទ មសាតំ បរកកមម,  កមម បនូទ(៤) រព្វហមណ; 
 ស្ង្កខ ោនំ ខយំ ញោវ ,  អកតញូ្សិ្ រព្វហមណ ។ 
[២៦៩] យទា ទវមយសុ្ ធមមមសុ្,  បារគូ មហាតិ រព្វហមមោ; 
 អថស្ស ស្មពវ សំ្មយាគា,  អឋាំ គចឆនតិ ជានមោ ។ 
[២៧០] យស្ស បារ ំអបារ ំវា,  បាោបារ ំន វជិជតិ; 

                                                            
១  ម.  សមាហលិតា ។   ២  ឱ.  បដិ្មាលស  អត្តមត្តន  ។   ម.  បដិ្មាលសថ  អត្តន ។   
៣  ឱ. សញ្ាម យតាត នំ  ។  ម.  សំយមមតាត នំ ។  ៤  ឱ.ម.  បនុទ  ។   
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 វតីទទរ ំវសិ្ញុ្តំត,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៧១] ឈាយិ ំវរិជោសី្នំ,  កតកិចេំ អោស្វ;ំ 
 ឧតតមតថំ អនុបបតតំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៧២] ទិវា តបតិ អាទិមចាេ ,  រតតិោភាតិ ចនទិោ; 
 ស្ននមទាធ  ខតតិមយា តបតិ,  ឈាយី តបតិ រព្វហមមោ; 
 អថ ស្ពវមមហារតតិ ,ំ  ពុមទាធ  តបតិ មតជសា ។ 
[២៧៣] ព្វហិតបាមបា ហិ(១) រព្វហមមោ, ស្មចរយិា ស្មមោតិ វុចេតិ; 
 បព្វវ ជយមតតមោ មលំ,  តសាម  បពវជិមោតិ វុចេតិ ។ 
[២៧៤] ន រព្វហមណស្ស បហមរយយ,  ោស្ស មុមញេ ថ រព្វហមមោ; 
 ធិ(២) រព្វហមណស្ស ហោត រ ,ំ  តមោ ធិ(២) យស្ស មុញេ តិ ។ 
    ន រព្វហមណមស្សតទកិញេ ិ  មស្មយោ,   យទានិមស្មធា មនមសា បិមយហិ; 
         យមោ យមោ ហិសំ្មមោ និវតតតិ,  តមោ តមោ ស្មមតិមមវ ទុកខំ ។ 
[២៧៥] យស្ស កមយន វាចាយ,  មនសា នតថិ ទុកកតំ; 
 សំ្វុតំ តីហិ ឋាមនហិ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៧៦] យោហ  ធមមំ វជិាមនយយ,  ស្ោម ស្មពុទធមទសិ្តំ; 
 ស្កកចេំ តំ នមមស្សយយ,  អគគិហុតតំវ រព្វហមមោ ។ 
[២៧៧] ន ជដ្ឋហិ ន មគាមតតហិ,  ន ជចាេ  មហាតិ រព្វហមមោ; 
 យមហិ ស្ចេញេ  ធមោម  ច,  មសា សុ្ចី មសា ច រព្វហមមោ ។ 
[២៧៨] កិមនត ជដ្ឋហិ ទុមមមធ,  កិមនត អជិនសាឋិយា; 
 អពភនតរមនត គហនំ,  ព្វហិរ ំបរមិជជសិ្ ។ 
[២៧៩] បំសុ្កូលធរ ំជនតុ ំ,  កិស្នធមនិស្នថតំ; 
                                                           
១  តុ្នតិបិ  ាលោ ។  ២  ឱ.ម. ធី ។ 
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 ឯកំ វនស្មិ  ំឈាយនតំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៨០] ន ចាហំ រព្វហមណំ រពូមិ,  មយានិជំ មតតិស្មភវ;(១) 
 មភាវាទី ោម មសា មហាតិ,  ស្ មវ(២) មហាតិ ស្កិញេ មោ; 
 អកិញេ នំ អោទានំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៨១] ស្ពវសំ្មយាជនំ មឆោវ , មយា មវ ន បរតិស្សតិ; 
 ស្ង្កគ តិគំ វសំិ្យុតតំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៨២] មឆោវ  នទធិ (ំ៣) វរតតញេ ,  ស្ោទ នំ(៤) ស្ហនុកកមំ;  
 ឧកខិតតបលិឃំ(៥) ពុទធំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៨៣] អមកក សំ្ វធពនធញេ ,  អទុមដ្ឋា  មយា តិតិកខតិ; 
 ខនតីពលំ ពលានីកំ,(៦)  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៨៤] អមកក ធនំ វតវនតំ,  សី្លវនតំ អនុស្សទំ;(៧) 
 ទនតំ អនតិមសាររី,ំ  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៨៥] វារ ិមបាកខរបមតតវ,  អារមគគរវិ សាស្មបា; 
 មយា ន លិមបតិ(៨) កមមសុ្,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៨៦] មយា ទុកខស្ស បជាោតិ,  ឥមធវ ខយមតតមោ; 
 បននភារ ំវសិ្ញុ្តតំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៨៧] គមភីរបញំ្ មមធាវ ិ,ំ  មគាគ មគគស្ស មកវទិំ; 
 ឧតតមតថំអនុបបតតំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៨៨] អសំ្ស្ឋាំ គហមឋាហិ,  អោគាមរហិ ចូភយំ; 

                                                             
១ ម. លបត្តិសមភវ ំ។ ២ ឱ. សលច ។ ៣ ឱ. ននទឹ ។ ៤ ម. សនទនំ ។ ៥ ឱ. ឧក្ាិត្តបឡិឃំ ។    
៦ ម. ពលណី្កំ្ ។ ៧ ឱ. អនុសសតំ្ ។ ៨ ឱ. លិបបតិ្ ។  
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 អមោកសារ ឹអបបចិឆំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៨៩] និធាយ ទណឌំ  ភូមតសុ្,  តមស្សុ្ ថាវមរសុ្ ច; 
 មយា ន ហនតិ ន ោមតតិ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៩០] អវរិុទធំ វរិុមទធសុ្,  អតតទមណឌ សុ្ និពវុតំ; 
 សាទាមនសុ្ អោទានំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៩១] យស្ស ោមគា ច មទាមសា ច,  ោមោ មមកខ  ច បាតិមោ; 
 សាស្មបារវិ អារគាគ ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៩២] អកកកសំ្ វញ្ិបនិ,ំ(១)  គិរ ំស្ចេំ ឧទីរមយ; 
 យាយ ោភិស្មជ កញេ ិ ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៩៣] មយាធ ទីឃំ វ រស្សំ វា,  អណំុ ថូលំ សុ្ភាសុ្ភំ; 
 មលាមក អទិននំ ោទិយតិ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៩៤] អាសា យស្ស ន វជិជនតិ,  អស្មិ  ំមលាមក បរមហិ ច; 
 និោសាសំ្ វសំិ្យុតតំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៩៥] យស្ោលយា ន វជិជនតិ,  អញ្យ អកថងកថី; 
 អមមោគធំ អនុបបតតំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៩៦] មយាធ បុញ្ញេ  បាបញេ ,  ឧមភា ស្ងគំ ឧបចេគា; 
 អមសាកំ វរិជំ សុ្ទធំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៩៧] ចនទំវ វមិលំ សុ្ទធំ,  វបិបស្ននមោវលំិ; 
 ននទិភវបរកិខីណំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៩៨] មយាមំ បលិបថំ ទុគគំ,  សំ្សារ ំមោហមចេគា; 
 តិមោណ  បារគមោ ឈាយី,  អមនមជា អកថងកថី; 

                                                           
១ ឱ. វញិ្ញា ាណឹ្ ។ ម. វញិ្ញា បនំ ។ 
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 អនុបាទាយ និពវុ មោ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[២៩៩] មយាធ កមម បហោតវ ន,(១)  អោគាមោ បរពិវមជ; 
 កមភវបរកិខីណំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[៣០០] មយាធ តណហំ  បហោតវ ន,(១)  អោគាមោ បរពិវមជ; 
 តោហ ភវបរកិខីណំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ(២) ។ 
[៣០១] ហិោវ  ោនុស្កំ មយាគំ,  ទិពវំ មយាគំ ឧបចេគា; 
 ស្ពវមយាគវសំិ្យុតតំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[៣០២] ហិោវ  រតឹ អរតិញេ ,  សី្តិភូតំ និរូបធិ ;ំ 
 ស្ពវមលាកភិភុំ វរី ,ំ  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[៣០៣] ចុតិ ំមយា មវទិ ស្ោត នំ,  ឧបបតតិញេ  ស្ពវមសា; 
 អស្តតំ សុ្គតំ ពុទធំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
 យស្ស គតិ ំន ជាននតិ,  មទវា គនធពវោនុសា; 
 ខីោស្វ ំអរហនតំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[៣០៤] យស្ស បុមរ ច បចាឆ  ច,  មមជឈ ច នតថិ កិញេ នំ; 
 អកិញេ នំ អោទានំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[៣០៥] ឧស្ភំ បវរ ំវរី ,ំ  មមហសិ្ ំវជិិោវនិំ; 
 អមនជំ ោហ តកំ(៣) ពុទធំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 
[៣០៦] បុមពវនិវាសំ្ មយា មវទិ,(៤) ស្គាគ បាយញេ  បស្សតិ, 
 អមថា ជាតិកខយំ បមោត ,  អភិញ្ មវាសិ្មោ មុនិ; 
 ស្ពវមវាសិ្តមវាសានំ,  តមហំ រពូមិ រព្វហមណំ ។ 

 

រព្វហមណវមគាគ  ឆពវីស្តិមោ ។ 
  

                                                           
១ ឱ. បហតាវ ន ។ ២ ឥមា លទវ គាថា អញ្ាមញ្ាំ សទិសា តាសុ ឯោ ជដិ្លលត្ថរវត្ថុមហិ  
លទសិតា ឯោ បន លជាតិ្ក្លត្ថរវត្ថុមហិ ។ ៣ ឱ. នហាត្កំ្ ។ ៤ ឱ. លវទី ។ 
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ធម្មបទ្គាថាយ ឧទ្វទ ន្ំ  
 

 យមកំ អបបមទំ(១)ចិតតំ, បុបផំ ព្វមលន បណឌិ តំ; 
 អរហនតំ ស្ហមស្សន,  បាបំ ទមណឌ ន មត ទស្ ។ 
 ជោ អោត  ច មលាមក ច,  ពុទធំ សុ្ខំ បិមយន ច; 
 មកធំ មលញេ (២) ធមមឋាំ,  មគគវមគគន វសី្តិ ។ 
 បកិណណំ (៣) និរយំ ោមគា,  តណហំ  ភិកខុ  ច រព្វហមមោ; 
 ឯមត ឆពវីស្តី វគាគ ,  មទសិ្ោទិចេពនធុោ ។ 
 

គាថាយ ឧទ្វទ ន្ំ 
 

 យមមក វសី្តី គាថា,  អបបោទមហិ ទាវ ទស្; 
 ឯកទសា ចិតតវមគគ,  បុបផវគគមហិ មសាឡ្ស្ ។ 
 ព្វមល ស្តតរសា គាថា,  បណឌិ តមហិ ចតុទទស្; 
 អរហមនត ទសា គាថា,  ស្ហមស្ស មហានតិ មសាឡ្ស្ ។ 
 មតរសា បាបវគគមហិ,  ទណឌ មហិ ទស្ ស្តត ច; 
 ឯកទសា ជោវមគគ,  អតតវគគមហិ ទាវ ទស្ ។ 
 ទាវ ទសា មលាកវគគមហិ,  ពុទធវគគមហិ មសាឡ្ស្; 
 សុ្មខ ច បិយវមគគ ច,  គាថាមយា មហានតិ ទាវ ទស្ ។ 
 ចុទទសា មកធវគគមហិ,  មលវមគគកវសី្តិ; 
 ស្តតរសា ច ធមមមឋា,  មគគវគគមហិ មសាឡ្ស្ ។ 
                                                           
១ ឱ. អបបមាទំ ។ ២ ឱ. មាលញ្ច  ។  ៣ បកិ្ណ្ណកំ្ ។ 
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 បកិមណណ  មសាឡ្ស្ គាថា,  និរមយ ោមគ ចុទទស្; 
 ទាវ វសី្ តោហ វគគមហិ,  មតវសីា ភិកខុ វគគក ។ 
 ចោត ឡី្ស្ ច គាថាមយា,  រព្វហមមណ វគគមុតតមម; 
 គាថាស្ោនិ ចោត រ ,ិ  មតវសីា ច បុោបមរ; 
 ធមមបមទ និបាតមហិ,  មទសិ្ោទិចេពនធុោ(១)។ 
 

ធមមបទំ និឋាិតំ ។ 
 

                                                           
(១)  ធមមបទសស  វគគសសុទទ នំ 

 

 យមកំ្ បមាទំ ចិត្តំ  បុបផំ ពាលញ្ច  បណ្ឌិ តំ្  
 រហនតំ សហសសំ ាបំ ទណ្ឌំ  ជរា អត្តលោកំ្ ។ 
 ពុទធំ សុខំ បិយ ំលោធំ មលំ ធមមដ្ឋមគគញ្ច  
 បកិ្ណ្ណកំ្ និរយំ នគំ ត្ណាហ  ភិក្ាូ  ច រពាហមលណា ។ 

គាថាយុទទ នំ 
 

 យមលក្ វសី គាថាលោ អបបមាទលោក្មហិ ច 
 បិលយ ទវ ទស គាថាលោ ចិលត្ត ជរលត្តោទស ។ 
 បុបផពាលសហសសមហិ ពុទធមគគបកិ្ណ្ណលក្ 
 លសាឡស បណ្ឌិ លត្ លោលធ និរលយ នលគ ចតុ្ទទស ។ 
 អរហលនត ទសគាគ ថា  ាបសុខមហិ លត្រស 
 សត្តរស ទណ្ឌ ធមមលដ្ឋ មលមហិ ឯក្វសីតិ្ ។ 
 ត្ណាហ វលគគ សត្តពវីស លត្វសី ភិក្ាុវគគមហិ 
 រពាហមលណ្ ឯក្តាឡីស ចតុ្សសតា សលត្វសី ។ 

ធមមបទំ សមត្ថនតិ មរមមលាត្ថលក្ ទិសសនតិ ។ 
 គាថាយុទទ នំ បន ឱលរាបិយលាត្ថលក្ នត្ថិ ។ 

rrrsss 

 



KafaERb 51
              51                           ព្រះធម្មបទគាថាបាលី 
 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកន្ិកាយ ព្រះធម្មបទ្គាថា 
   

 សូមនមសកការរពះមានរពះភាគ អរហនតសមាម សមពុទ្ធ រពះអងគន ះ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា យម្កវគគ ទ្ី ១ 
 

 [១] ធម៌ទ ាំងឡាយ មានចិត្តជារបធាន មានចិត្តរបនសើរបាំផុត្ 
(មានចិត្តជាធាំ) សនរមចអាំពីចិត្ត នបើបុគគលមានចិត្តរត្ូវនទស(1) របទូ្សត
នហើយ នោលក្តី នធវើក្តី (នូវទុ្ចចរតិ្) នរោះទុ្ចចរតិ្ទ ាំងន ះ ទុ្ក្ខរមមង
ជាប់តាមបុគគលន ះនៅ ដូចក្ង់រនទ្ះវលិតាមដាននជើងនោមដល 
ក្ាំពុងអូសនៅ ។ 
 [២] ធម៌ទ ាំងឡាយ មានចិត្តជារបធាន មានចិត្តរបនសើរបាំផុត្ 
(មានចិត្តជាធាំ) សនរមចអាំពីចិត្ត នបើបុគគលមានចិត្តរជះថ្លល (2) នហើយ 
នោលក្តី នធវើក្តី(នូវសុចរតិ្) នរោះសុចរតិ្ទ ាំងន ះ សុខរមមងជាប់
តាមបុគគលន ះនៅ  ដូចរសនមាលអន ទ លតាមរាណ ។ 
 [៣] អនក្ឯន ះ ាននជរអញ អនក្ឯន ះ ានវាយអញ 
អនក្ឯន ះ ានផ្ចច ញ់អញ អនក្ឯន ះ ានលួចយក្រទ្ពយរបស់ 
អញនៅនហើយ នបើអនក្   ចងនសចក្តីនរកាធមបបន ះទុ្ក្ (ដូនចនះ) 

                                                           
១ ធម៌ជាទោសឬជាឧបក្ិកទលសននច្ត្តមានអភ្ជាជាទែើម ដែលចូលមកិទធវើច្ត្តឲ្យវកឹិវរ។  
២ រជះថ្លល ទោយគុណមានអនភ្ជាជាទែើម ។ អែឋកិថ្ល ។ 
 



RBHFmµbT52
              52                           ព្រះធម្មបទគាថាបាលី 
 

នពៀររបស់អនក្ន ះ  មិនរមាង ប់នឡើយ ។ 
 អនក្ឯន ះ ាននជរអញ អនក្ឯន ះ ានវាយអញ អនក្-
ឯន ះ ានផ្ចច ញ់អញ អនក្ឯន ះ ានលួចយក្រទ្ពយរបស់
អញនៅនហើយ នបើអនក្  មិនចងនសចក្តីនរកាធមបបន ះទុ្ក្
(ដូនចនះ)  នពៀររបស់អនក្ន ះនទ្ើបរមាង ប់ាន ។ 
 [៤] ពិត្មមន តា ាំងពីកាល មក្ ក្នុងនោក្ននះ នពៀរទ ាំង- 
ឡាយ មិនរមាង ប់ នដាយនពៀរនឡើយ នពៀរទ ាំងឡាយ មត្ងរមាង ប់ 
នដាយមិនមាននពៀរ  ននះជាបនវណីធម៌ ។ 
 [៥] ជនទ ាំងឡាយដទទ្ (នរៅអាំពីបណឌិ ត្) មត្ងមិនដឹងខលួនថ្ល 
នយើងទ ាំងឡាយនឹងវ ិសក្នុងក្ ត លទនពួក្ននះ ដូនចនះនឡើយ 
ចាំមណក្ជនទ ាំងឡាយ  ក្នុងពួក្ននះ ដឹងខលួនថ្ល នយើងទ ាំងឡាយ 
នឹងវ ិសក្នុងក្ ត លទនពួក្ននះ ដូនចនះ ការន ល្ ះរបមក្ក្ទ ាំងឡាយ 
រមមងរមាង ប់អាំពីជនទ ាំងឡាយន ះ ។ 
 [៦] បុគគលមដលយល់នឃើញនូវអារមមណ៍ថ្លលអ មិនសរងួមក្នុង
ឥរនិទយទ ាំងឡាយ មិនដឹងរបមាណក្នុងនភាជន ខជិលរចអូស មាន
ពាយាមធូរថយ ក្ិនលសមារ រមមងរគបសងកត្់បុគគលន ះឯង ដូច
ខយល់មដលរគបសងកត្់នដើមនឈើទុ្ពវលដូន ន្ ះ ។ 
 ឯបុគគល មដលយល់នឃើញនូវអារមមណ៍ថ្លមិនលអ សរងួមរបទព 
ក្នុ ងឥន្ទនទិយទ ាំងឡាយ  ដឹងរបមាណក្នុងនភាជន  មានសទធ   រារពធ
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ពាយាម ក្ិនលសមារមត្ងរគបសងកត្់បុគគលន ះមិនាន ដូចខយល់
រគបសងកត្់ភនាំថមតាន់មិនានដូន ន្ ះ ។ 
 [៧] អនក្  នៅមានទឹ្ក្ចត្់គឺរាោទិ្ក្ិកនលស (ក្នុ ងស ត ន) 
ជាអនក្នាះបងនូ់វការទូ្ ម ន នូវឥន្ទនទិយនឹងសចចៈ នហើយនសលៀក្ដណត ប់
សាំពត្់កាសាវៈ អនក្ន ះមិនគួរនឹងនសលៀក្ដណត ប់សាំពត្់កាសាវៈ
នឡើយ ។  
 លុះមត្អនក្  មានទឹ្ក្ចត្់គឺរាោទិ្ក្ិកនលស ខ្ជជ ក្់ន្លអស់
នហើយ ជាអនក្មានចិត្តត្មកល់មា ាំ ក្នុ ងចតុ្បារសុិទ្ធិសីល របក្ប 
នដាយការទូ្ ម ននូវឥន្ទនទិយនឹងសចចៈ អនក្ន ះឯង នទ្ើបគួរនឹង   
នសលៀក្ដណត ប់សាំពត្់កាសាវៈាន ។ 
 [៨] ជនទ ាំងឡាយ មដលយល់នឃើញ ក្នុងធម៌មានខលឹម ថ្លជា
ធម៌មិនមានខលឹមផង ជាអនក្មានត្រមិះខុសជាអារមមណ៍ រមមងមិន
ាននូវធម៌មដលមានខលឹមនឡើយ ។ 
 ជនទ ាំងឡាយ មដលយល់នឃើញ នូវធម៌មានខលឹម ថ្លជាធម៌
មានខលឹមផង យល់នឃើញ នូវធម៌ោម នខលឹម ថ្លជាធម៌ោម នខលឹមផង ជា
អនក្មានត្រមិះរត្ូវជាអារមមណ៍ រមមងាននូវធម៌មដលមានខលឹម ។ 
 [៩] ផទះមដលរបក្់ខជីខ្ជជ នហើយ ដាំណក្់ទឹ្ក្នភលៀង រមមងនលច
រហូត្យ៉ាង មិញ ចិត្តមដលបុគគលមិនានអប់រ ាំទុ្ក្នហើយ រាគៈ
រមមង្ក្់នដាត្យ៉ាងន ះឯង ។ 
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 ផទះមដលរបក្់លអនហើយ ដាំណក្់ទឹ្ក្នភលៀង រមមងមិននលចរហូត្  
យ៉ាង មិញ ចិត្តមដលបុគគលានអប់រ ាំទុ្ក្លអនហើយ រាគៈរមមង
មិន្ក្់នដាត្ាន  យ៉ាងន ះឯង  ។ 
 [១០] បុគគលអនក្នធវើាប មត្ងនសាក្សាត យក្នុងនោក្ទ ាំងពីរ 
គឺនសាក្សាត យ ក្នុងនោក្ននះ ១ ក្នុ ងនោក្ខ្ជងមុខ ១ បុគគលន ះ 
រមមងនសាក្សាត យ នៅត រក្ហាយ នរោះនឃើញអាំនពើនៅហមងរបស់ខលួន ។ 
 [១១] បុគគលអនក្នធវើបុណយទុ្ក្ រមមងរកី្រាយ ក្នុងនោក្ទ ាំង
ពីរ គឺរកី្រាយក្នុងនោក្ននះ ១ រកី្រាយក្នុងនោក្ខ្ជងមុខ ១ បុគគល
ន ះ រមមងរកី្រាយរសស់រសាយ នរោះនឃើញអាំនពើបរសុិទ្ធរបស់ខលួន ។ 
 [១២] បុគគលអនក្នធវើអាំនពើាប មត្ងនៅត រក្ហាយ ក្នុងនោក្
ទ ាំងពីរ គឺនៅត រក្ហាយក្នុងនោក្ននះ ១ នៅត រក្ហាយក្នុងនោក្
ខ្ជងមុខ ១ បុគគលន ះ រមមងនៅត រក្ហាយនដាយគិត្នឃើញថ្ល ាប
អញាននធវើនហើយ លុះនធវើមរណកាលនៅកាន់ទុ្គគត្ិ ក្៏រងឹរតឹ្មត្នៅត
រក្ហាយដ៏ទរក្មលង ។ 
 [១៣] បុគគលអនក្នធវើបុណយទុ្ក្ រមមងនរត្ក្អរ ក្នុ ងនោក្ទ ាំង
ពីរ គឺនរត្ក្អរក្នុងនោក្ននះ ១ នរត្ក្អរក្នុងនោក្ខ្ជងមុខ ១ 
បុគគលន ះ រមមងនរត្ក្អរនដាយគិត្នឃើញថ្ល បុណយអញាននធវើ
នហើយ លុះនធវើមរណកាលនៅកាន់សុគត្ិ ក្៏រងឹរតឹ្មត្នរត្ក្អរដ៏   
ទរក្មលង ។ 
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 [១៤] នបើនរជននោលោក្យរបក្បនដាយរបនយាជន៍  សូមបនីរចើន  
មត្ជាអនក្របមាទ្មិននធវើតាមោក្យន ះ រមមងជាអនក្មិនមានចាំមណក្
សាមញ្ញផលនឡើយ ដូចអនក្រក្ានោ កាលរាប់នោរបគល់ឲយអនក្
ដទទ្នហើយ (ជាអនក្មិនានបរនិភាគនូវបញ្ច នោរស) ដូន ន្ ះឯង ។ 
 នបើនរជននោលោក្យរបក្បនដាយរបនយាជន៍សូមបបីនតិចបនតួច 
មត្ជាអនក្របរពឹត្តនូវធម៌សមគួរដល់ធម៌ ានលះបង់រាគៈ នទសៈ 
នឹងនមាហៈ ជាអនក្ដឹងនូវធម៌ មដលគួរក្ាំណត្់តាមនហតុ្ មានចិត្ត
ដក្ផុត្អាំពីនសចក្តីនៅហមង មិនមាននសចក្តីរបកាន់មា ាំ ក្នុងនោក្ននះ
នឹងនោក្ខ្ជងមុខ នរជនន ះ រមមងជាអនក្ានចាំមណក្សាមញ្ញ-
ផល ។ 

ចប់ យមក្វគគ ទី្ ១ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា អប្បមាទ្វគគ ទ្ី ២ 
 

 [១៥] នសចក្តីមនិរបមាទ្(១) ជាផលូ វទននសចក្តីមនិសាល ប់(២) នសចក្តី
របមាទ្ជាផលូ វទននសចក្តសីាល ប់ ជនទ ាំងឡាយ មដលមនិរបមាទ្នហើយ(៣)   

ន ម្ ះថ្ល មិនសាល ប់  ជនទ ាំងឡាយ  មដលរបមាទ្នហើយ ទុ្ក្ដូចជា 

                                                           
១ បានែល់ការរបុងរបយ័ត្ន  ពាកិយទនះជាទ ម្ ះស្មម រត្ើ  ដែលបានតាំងរបុងជាន្ចច ។ 
២ ពាកិយថ្ល ម្នស្មល ប់ទនះ ជាទ ម្ ះរពះន្ពាវ ន ទរពាះរពះន្ពាវ នម្នមានចាស់ ម្នមានស្មល ប់ ។  
៣ បានែល់ការម្នរបុងរបយ័ត្ន ពាកិយទនះជាទ ម្ ះននការលះបង់ស្មម រត្ើ ។ 
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មនុសសសាល ប់នៅនហើយ ។  
 ពួក្បណឌិ ត្ ានរជាបនូវដាំនណើ រននះ នដាយមបលក្ោន  (នទ្ើបឋិត្
នៅ) ក្នុ ងនសចក្តីមិនរបមាទ្ រកី្រាយ ក្នុងនសចក្តីមិនរបមាទ្ បណឌិ ត្
ទ ាំងន ះ ជាអនក្នរត្ក្អរ ក្នុ ងធម៌ជានោចរ(១) ទនអរយិៈបុគគល
ទ ាំងឡាយ មានការពិនិត្យជារបរក្ត្ី មានពាយាមជាប់ត្ោន  មាន
នសចក្តីរបឹងមរបងមាាំមួនជានិចច ជាអនក្មានរាជាា  មត្ងបះ៉ោល់នូវ
រពះនិោវ នជាទី្នក្សមក្ានត្ ក្នយាគៈ  ជាគុណជាត្ដ៏របនសើរបាំផុត្ ។  
 [១៦] យស(២) មត្ងចនរមើនកុ្ះក្រ ដល់បុគគលអនក្មាននសចក្តី
របឹងមរបង មានសាម រត្ី មានការងារសាអ ត្ (ឥត្នទស) ជាអនក្
ពិ្រ  រួចនហើយនទ្ើបនធវើ ជាអនក្សរងួម រស់នៅនដាយធម៌ មិន
មាននសចក្តីរបមាទ្ ។ 
 [១៧] អនក្រាជា គបបសីាងនកាះ គឺអរហត្តផល ជានកាះមដល
ជាំននគ់ឺក្ិនលសជន់ពនលិចមិនាន នដាយនសចក្តីរបងឹមរបងផង នដាយ
នសចក្តីមិនរបមាទ្ផង នដាយការសរងួមក្នុងចតុ្បារសុិទ្ធិសីលផង 
នដាយការទូ្ ម នឥន្ទនទិយផង ។ 
 [១៨] ពួក្ជនោលអ័បបឥត្រាជាា  មត្ងរបក្បនរឿយៗនូវនសចក្តី
របមាទ្  ចាំមណក្អនក្រាជា រមមងរក្ាទុ្ក្នូវនសចក្តីមិនរបមាទ្ ដូច  

                                                           
១ ទពាធ្បកិខ្យធម៌ ៣៧ នឹងទោកុិត្តរធម៌ ៩ ទៅថ្ល ទោចរននអរយ្ៈ ។ ២ ភាពជាធាំ, 
ទភាគសមបត្ត្, ទសចកិតើរាប់អាន, ក្ិត្ត្សពទែ៏ពើទរាះ គុណោាំងទនះរួមទៅថ្ល យស ។ 
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រទ្ពយយ៉ាងរបនសើរ ។  
 អនក្ទ ាំងឡាយ ចូរកុ្ាំរបក្បនរឿយៗនូវនសចក្តីរបមាទ្ ចូរកុ្ាំ
របក្បនរឿយៗ នូវនសចក្តីរកី្រាយ នរត្ក្អរក្នុងកាមនឡើយ ដបតិ្បុគគល
អនក្មិនរបមាទ្ ខាំសនងកត្ពិនិត្យ រមមងាននសចក្តីសុខដ៏ទូ្ោយ ។ 
 [១៩] កាល បណឌិ ត្ បន ទ បង់នូវនសចក្តីរបមាទ្ នដាយ
នសចក្តីមិនរបមាទ្ កាលន ះ នោក្នឹងនឡើងកាន់រាសាទ្ គឺ
បញ្ញញ  ជាបុគគលមិននសាក្ រមមងនឃើញពួក្សត្វមដលមាននសាក្ ធីរ
ជនមត្ងនឃើញពួក្ជនោល ដូចបុគគលមដលឈរនលើក្ាំពូលភនាំ នហើយ 
រក្នឡក្នមើលពួក្ជនមដលឋិត្នៅនលើមផនដី  ដូន ន្ ះឯង ។ 
 [២០] បណឌិ ត្មានរាជាា នមាះមុត្ កាលពួក្បុគគលក្ាំពុង
របមាទ្ នោក្មិនរបមាទ្ កាលពួក្បុគគលក្ាំពុងនដក្លក្់ នោក្
ភាា ក្់រឭក្នរចើន នោក្រមមងលះបង់ន្លនូវបុគគលមបបន ះ ដូច
នសះនលឿន មដលនៅន្លនូវនសះ មានក្ាំឡាាំងទ្ន់ទប ដូន ន្ ះឯង ។ 
 [២១] មឃមាណព ដល់នូវភាពជាបុគគលរបនសើរបាំផុត្ ជាង 
នទ្វតាទ ាំងឡាយ នរោះមត្នសចក្តីមិនរបមាទ្ អនក្រាជាទ ាំងឡាយ 
មត្ងសរនសើរនូវនសចក្តីមិនរបមាទ្ ត្មះត្ិះនដៀលនូវនសចក្តីរបមាទ្ 
សពវៗកាល ។ 
 [២២] ភិក្ខុ អនក្នរត្ក្អរ ក្នុ ងនសចក្តីមិនរបមាទ្ ឬនឃើញភ័យ 
ក្នុងនសចក្តីរបមាទ្  មត្ងដុត្ន្លសាំនយាជនៈ ទ ាំងតូ្ច ទ ាំងធាំ ដូច 
នភលើងនឆះ (រាលនូវក្ាំនទ្ចទ ាំងតូ្ចទ ាំងធាំ) ដូន ន្ ះឯង ។ 
 [២៣]  ភិក្ខុអនក្នរត្ក្អរ ក្នុងនសចក្តីមនិរបមាទ្ ឬនឃើញភ័យ ក្នុង 
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នសចក្តីរបមាទ្  ជាអនក្មនិគួរនឹងសាបសូនយ្ក្គុណធម៌  ន ម្ ះថ្ល
ឋិត្នៅក្នុងទី្ជិត្ទនរពះនិោវ ន ។ 

ចប់ អបបមាទ្វគគ ទី្ ២ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា ចិត្តវគគ ទ្ី ៣ 
 

 [២៤] អនក្រាជា មត្ងនធវើចិត្តមដលញាប់ញ័រ នឃលងនលល ង រក្ា
ាននដាយក្រម ហាមលត្់ាននដាយលាំាក្ ឲយជាចិត្តរត្ង់ាន 
ដូចអនក្នធវើរពួញ  ពត្់រពួញឲយរត្ង់  ។  
 ចិត្តននះមដលបុគគលនលើក្នឡើង្ក្អាល័យ គឺកាមគុណ ៥ 
នាះនៅក្នុងវបិសស ក្មមដាា ន នដើមបលីះបង់នូវវដតៈជាទី្នៅទនមារ 
រមមងញាប់ញ័រ ដូចរត្ីមដលនគនលើក្នឡើង្ក្ទី្នៅគឺទឹ្ក្ នាះនៅ
នលើនោក្  ដូន ន្ ះឯង  ។ 
 [២៥] ការទូ្ ម នចិត្ត មដលសងកត្់សងកិន ាននដាយលាំាក្ 
ជាធមមជាត្រហ័ស មានរបរក្ត្ីធាល ក្់ចុះនៅតាមនសចក្តីរាថ្លន  ក្នុ ង
អារមមណ៍ មួយ រមមងជាគុណញុាាំងរបនយាជនឲ៍យសនរមច (នរោះ-
ថ្ល) ចិត្តមដលហវឹក្ហវឺនាននហើយ  រមមង ាំមក្នូវនសចក្តីសុខ ។ 
 [២៦] អនក្មានរាជាា  គួររក្ាចិត្តមដលនឃើញនដាយក្រម   
ទរក្នពក្ មដលលអិត្នពក្ ស់ មានរបរក្ត្ីធាល ក្់ចុះនៅតាមនសចក្តី
រាថ្លន  ក្នុ ងអារមមណ៍ មួយ (នរោះថ្ល) ចិត្តមដលនគរក្ាាន
នហើយ  រមមង ាំមក្នូវនសចក្តីសុខ  ។ 
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 [២៧]  អនក្ទ ាំងឡាយ   នឹងសរងួមចិត្តមដលនៅឆ្ងង យ ជា 
ចិត្តរតាច់នៅមត្ឯង មិនមានសររីៈ មានគូហាគឺមហាភូត្រូប ៤ ជាទី្ 
អារស័យនៅ  អនក្ទ ាំងន ះឯង  រមមងរួច្ក្ចាំណងទនមារ ។ 
 [២៨]  រាជាា  រមមងមិនបរបូិណ៌ដល់បុគគលមដលមានចិត្តមិន
ខ្ជជ ប់ខជួន មនិដឹងចាស់នូវរពះសទ្ធមម មាននសចក្តីរជះថ្លល អមណត ត្នៅ ។
 ភ័យរមមងមិនមាន ដល់បុគគលអនក្មានចិត្តមិនទ្ទឹ្ក្នដាយ  
រាគៈ មានចិត្តមដលនទសខ្ជទ ាំងខទប់មិនាន មានបុណយនឹងាបលះ
ន្លនហើយ  ភាា ក្់រឭក្ជានិចច ។  
 [២៩] បុគគលគបបដីឹងចាស់នូវកាយននះថ្ល ដូចជាឆ្ងន ាំង គបប ី
បិទ្នូវចិត្តននះឲយដូចជាបិទ្ទវ រនគរ គបបចីាាំងនូវមារនដាយអាវុធ 
គឺបញ្ញញ  គបបរីក្ាទុ្ក្នូវធម៌ មដលខលួនឈនះនហើយ មិនគបបជីាអនក្
ដាំអក្់នៅ (ក្នុ ងធម៌ន ះ) នឡើយ ។ 
 [៣០] ឱហន៎  មិនយូរប៉ុ ម ននទ្នត្ើ កាយននះ មានវញិ្ញញ ណនៅ
រាស នគយក្នៅន្លផុត្នហើយ មុខជានឹងនដក្សតូក្សតឹងនលើ 
មផនដី  ដូចជាអងកត្់អុស  រក្របនយាជន៍ោម ន  ។ 
 [៣១] ន្ររក្នឡក្នឃើញន្រផងោន  ឬក្៏បុគគលមាននពៀរ 
រក្នឡក្នឃើញបុគគលមាននពៀរផងោន  គបបនីធវើនូវនសចក្តីវ ិស 
មួយ ដល់ោន  ចិត្តមដលបុគគលតា ាំងទុ្ក្ខុសនហើយ រមមងនធវើបុគគល
ន ះ  ឲយអារក្ក្់ទរក្មលងជាងនសចក្តីវ ិសន ះនៅនទ្ៀត្ ។ 
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 [៣២]  មាតាបតិា  មិនគបបនីធវើនហតុ្ន ះាន  ឬជនទ ាំងឡាយ 
ដទទ្ជាញាត្ិ មិនគបបនីធវើនូវនហតុ្ន ះាន ចាំមណក្ខ្ជងចិត្ត មដល
បុគគលតា ាំងទុ្ក្រត្ូវនហើយ រមមងនធវើបុគគលន ះ ឲយរបនសើរជាងនហតុ្
ន ះាន ។ 

ចប់ ចិត្តវគគ ទី្ ៣ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា បុប្ផវគគ ទ្ី ៤ 
 

 [៣៣] អនក្ នឹងដឹងចាស់នូវមផនដីគឺអត្តភាពននះ នឹង
យមនោក្ គឺអាយភូមិ ៤ នឹងមនុសសនោក្ននះ រពមទ ាំង នទ្វ-
នោក្ាន អនក្ នឹងនរជើសនរ ើសនូវចាំមណក្ទនធម៌ មដលរពះ
ត្ថ្លគត្ សមមតងរបទពនហើយ ដូចមាោការមដល ល្ សទវ នរជើស
នរ ើសនូវផ្ចក ដូន ន្ ះឯង ។  
 រពះនសក្ខបុគគល នឹងដឹងចាស់នូវមផនដីគឺអត្តភាពននះ នឹង
យមនោក្ គឺអាយភូមិ ៤ នឹងមនុសសនោក្ននះរពមទ ាំងនទ្វនោក្
ាន រពះនសក្ខបុគគល នឹងនរជើសនរ ើសនូវចាំមណក្ទនធម៌ មដលរពះ
ត្ថ្លគត្សមមតងរបទពនហើយ ដូចមាោការ មដល ល្ សទវ នរជើស
នរ ើសនូវផ្ចក ដូន ន្ ះ ។ 
 [៣៤] ភិក្ខុ  កាលដឹងចាស់នូវកាយននះថ្ល ដូចជាដុាំពពុះទឹ្ក្ 
ដឹងចាស់នូវកាយននះថ្ល មានសភាពដូចនរពញទថង គបបកីាត្់នូវផ្ចក
ជារបធានទនមារគឺវដតៈ ៣ នៅកាន់សាថ នជាទី្មិននឃើញទនមចចុរាជ ។
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 [៣៥]  មចចុគឺនសចក្តីសាល ប់  មត្ងនក្ៀរយក្នៅនូវនរជន  អនក្
មានចិត្តជាប់ជាំោក្់ក្នុ ងអារមមណ៍នផសងៗ ក្ាំពុងនរជើសនរ ើសនូវផ្ចក  គឺ
កាមគុណ ៥ នុះ៎ឯង ដូចទឹ្ក្ជាំនន់ធាំ មដលកួ្ចយក្អនក្រសុក្ក្ាំពុង
នដក្លក្់នៅ  ដូន ន្ ះឯង ។ 
 [៣៦] អនក្នធវើទី្បាំផុត្គឺមរណៈ មត្ងរក្ុងសត្វ មដលមានចិត្ត
ជាប់ជាំោក្់ក្នុ ងអារមមណ៍នផសងៗ ក្ាំពុងនរជើសនរ ើសនូវផ្ចក  គឺកាមគុណ 
៥ មិនមឆអត្ឆអន់ក្នុងកាមទ ាំងឡាយនុះ៎ឯង  ឲយនៅក្នុងអាំ ចរបស់
ខលួន ។ 
 [៣៧] ភមរជាត្ិ មិននធវើផ្ចក នឈើមដលមានពណ៌នឹងក្លិនឲយ
វ ិសនទ្ នរក្បយក្មត្រស នហើរនៅ យ៉ាង មិញ អនក្រាជា គបប ី
រតាច់នៅក្នុងរសុក្  ក្៏យ៉ាងន ះឯង ។ 
 [៣៨] ោក្យ្ក្់នដាត្ទ ាំងឡាយរបស់ជនដទទ្ បុគគលមិនគួរ
នធវើទុ្ក្ក្នុងចិត្តនទ្ ក្ិចចមដលនធវើនហើយនឹងមិនទន់នធវើនហើយរបស់ជន
ដទទ្ (មដលមិនមមនជាមុខការរបស់ខលួន) បុគគលមិនគួរពិនិត្យនមើល
នទ្ បុគគលគួរពិនិត្យពិ្រ  មត្ក្ិចចការទ ាំងឡាយ មដលនធវើនហើយ 
នឹងមិនទន់នធវើនហើយ  របស់ខលួនមត្មា៉ង ។ 
 [៣៩] ផ្ចក នឈើមានរទ្ង់រទយលអ មានពណ៌ (លអ) មត្ោម នក្លិន
(រក្អូប) (រមមងមិនរក្អូបដល់អនក្មដលរទ្រទ្ង់) ដូចនមតចមិញ វា្
ជាសុភាសិត្ រមមងោម នផលដល់អនក្មដលមិននធវើតាមដូន ន្ ះ ។     
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 ផ្ចក នឈើមដលមានរទ្ង់រទយលអ មានពណ៌ មានក្លិន (រមមង
រក្អូបដល់អនក្មដលរទ្រទ្ង់)  ដូចនមតចមិញ  វា្ជាសុភាសិត្  
រមមងមានផលដល់អនក្មដលនធវើតាមនដាយនោរព  ដូន ន្ ះឯង ។ 
 [៤០] មាោការ នចះនធវើសាំណុាំ ទនក្រមងផ្ចក  អាំពីគាំនរទនផ្ចក  
(នផសងៗោន ) ឲយនរចើនាន យ៉ាង មិញ កុ្សលមដលសត្វនក្ើត្មក្
នហើយ  គួរនធវើឲយនរចើន  យ៉ាងន ះ ។ 
 [៤១] ក្លិនផ្ចក នឈើ ផាយនៅរ្សខយល់ មិនាន ក្លិនខលឹម  
ចនទន៍ក្តី ក្លិនខលឹមរក្សាន ក្តី ក្លិនផ្ចក មលិះរួត្ក្តី ក្៏ផាយនៅរ្សខយល់ 
មិនាន ចាំមណក្ក្លិនរបស់សបបុរសទ ាំងឡាយ រមមងផាយនៅ
រ្សខយល់ាន នរោះសបបុរស រមមងផាយនៅានរគប់ទិ្ស ។ 
 ក្លិនទនសីល ជាគុណជាត្របនសើរបាំផុត្ជាងគនធជាត្ទ ាំងននះ 
គឺ ខលឹមចនទន៍ ខលឹមរក្សាន  ផ្ចក ឧបបល ផ្ចក មលិះោ ។ 
 [៤២] ក្លិនរក្សាន  នឹងក្លិនចនទន៍  ក្លិនននះ រក្អូបមានរបមា-
ណត្ិចនទ្ ចាំមណក្ក្លិនទនបុគគលមានសីលទ ាំងឡាយ  ក្លិនន ះ 
នទ្ើបរក្អូបនលើសលប ់ផាយនៅក្នុងនទ្វនោក្នឹងមនុសសនោក្ាន ។ 
 [៤៣] មារាធិរាជ (ទុ្ក្ជាខាំមសវងរក្) ក្៏មនិជួបនូវផលូ វរបស់នោក្ 
អនក្មានសីលបរបូិណ៌ អនក្នៅនដាយនសចក្តីមិនរបមាទ្ អនក្រួច
រសឡះ (្ក្ធម៌ជានរគឿងនៅហមង) នរោះដឹងចាស់តាមនហតុ្ ។  
 [៤៤]   ផ្ចក ឈូក្  ទុ្ក្ជានក្ើត្ក្នុ ងគាំនរសរមាម  មដលនគ្ក្់ 
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ន្លមក្បរផលូ វធាំន ះ ក្៏គង់មានក្លិនរក្អូប ជាទី្រកី្រាយទនចិត្តាន 
ដូចនមតចមិញ ប ត ជន មដលដូចជាគាំនរសរមាម សាវក័្របស់រពះ
សមាម សមពុ ទ្ធរមមងរុងនរឿងក្នលងផុត្បុថុជជនទ ាំងឡាយ មដលលងិត្
លងង់  នដាយរាជាា  (របស់ខលួន)  ដូន ន្ ះឯង ។ 

ចប់ បុបផវគគ ទី្ ៤ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា ពាលវគគ ទ្ី ៥ 
 

 [៤៥] រារត្ីមវង ចាំនោះមត្អនក្ភាា ក្់រឭក្ (អនក្នដក្មិនលក្់) 
នយាជន៍មវង ចាំនោះមត្អនក្ននឿយហត្់ សងារវដតមវង ចាំនោះមត្
បុគគលោលមិនដឹងចាស់នូវរពះសទ្ធមម ។ 
 [៤៦]  បុគគលកាលសវះមសវងរក្ក្លាណមិត្ត  នបើមិនានមិត្ត 
ដ៏របនសើរជាងខលួន ឬមិត្តមដលនសមើនឹងខលួននទ្ គបបរីបរពឹត្តនៅមត្មាន ក្់
ឯង ឲយខ្ជជ ប់ខជួនវញិ នរោះថ្ល សហាយតាគុណ(១) មិនមានក្នុង
បុគគលោលនឡើយ ។ 
 [៤៧] ជនោលមត្ងរពួយលាំាក្ នដាយនសចក្តីសមាគ ល់ថ្ល 
កូ្នទ ាំងឡាយរបស់អញមាន រទ្ពយរបស់អញមាន តាមមដលពិត្ 
សូមបខីលួនរបស់ខលួនក្៏មិនមាន(២)  ចាំណង់នបើកូ្នទ ាំងឡាយ  នឹងរាប់  
                                                           
១ ចូឡសើល, មជឈ្មសើល, មហាសើល, កិថ្លវត្ថុ១០, ធុត្ងគគុណ១៣, វប្សសនាគុណ, មគគ
៤, ផល៤, វជ្ាា ៣, អភ្ញ្ញា ៦, ទៅថ្ល សហាយតគុណ ។ ២ ទរពាះម្នអាចនឹងការពារទុកិខ
បាន ។ អែឋកិថ្ល។ 
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ថ្លមានអាំពី ាន  រទ្ពយនឹងរាប់ថ្ល  មានអាំពី ាន ។ 
 [៤៨] អនក្  ជាមនុសសោល នហើយដឹងនូវភាពទនខលួនថ្លជា 
ោល អនក្ន ះនឹងនៅជាបណឌិ ត្ានខលះ នដាយនហតុ្មដលដឹងខលួន 
ថ្លជាោលន ះ មា៉ងនទ្ៀត្ អនក្ ជាមនុសសោល មាននសចក្តី
របកាន់ថ្ល ខលួនជាបណឌិ ត្ អនក្ន ះ ន ម្ ះថ្លជាមនុសសោល នដាយ 
ពិត្ ។  
 [៤៩] មនុសសោល នបើចូលនៅអងគុយជិត្អនក្រាជា សូមបអីស់
មួយជីវតិ្ ក្៏ឥត្មានដឹងរសធម៌អវី ឲយចាស់ោស់នឡើយ ដូចមវក្
មដលមិនដឹងរសសមល ។ 
 [៥០] វញិ្ញូ ជន នបើចូលនៅអងគុយជិត្អនក្រាជា សូមបមីត្មួយ
រ ាំនពច រមមងយល់រសធម៌ នដាយឆ្ងប់រហ័ស ដូចអ ត ត្ ដឹងនូវ 
រសសមល ។  
 [៥១] ពួក្ជនោលមិនមានរាជាា  មានខលួនដូចជាសរត្ូវ មត្ង
នធវើក្មមោមក្ មដលជាអាំនពើមានផលនៅត រក្ហាយ ។ 
 [៥២] បុគគលនធវើក្មម នហើយ រមមងនៅត រក្ហាយ ឬមានមុខ
របឡាក្់នដាយទឹ្ក្មភនក្ មរសក្យាំ ទ្ទួ្លផលទនក្មម  ក្មមមដល
នធវើនហើយន ះ ន ម្ ះថ្លជាក្មមមិនលអនឡើយ ។ 
 [៥៣]  បុគគលនធវើក្មម នហើយ រមមងមិននៅត រក្ហាយ ឬដល់ 
នូវនសចក្តីនពញចិត្ត មានចិត្តលអ ទ្ទួ្លផលទនក្មម  ក្មមមដលនគ 
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នធវើនហើយន ះឯង ន ម្ ះថ្លជាក្មមលអ ។ 
 [៥៤]  ាបមិនទន់ឲយផលរត្ឹម   ជនោល  មត្ងសមាគ ល់ 
នូវាបន ះថ្ល ដូចទឹ្ក្ឃមុ ាំ លុះមត្កាល ាបឲយផល ជនោល
នទ្ើបរបទ្ះនូវនសចក្តីទុ្ក្ខ ក្នុ ងកាលន ះ ។  
 [៥៥] ជនោលទុ្ក្ជាបរនិភាគនភាជននដាយចុង(១)សបូវ រាល់ៗ
មខ ជនោលន ះក្៏មិនដល់មួយចាំណិត្ទនចាំមណក្ទី្ ១៦ ៗ នលើក្ 
របស់បុគគលទ ាំងឡាយ មដលមានធម៌ានដឹង ឬានពិ្រ 
នហើយនឡើយ ។ 
 [៥៦] ក្មមោមក្ មដលជនោលនធវើនហើយ មិនទន់ឲយផល
ន ះក្៏មាន ដូចទឹ្ក្នដាះរសស់ មដលមិនទន់មរបកាល យ (ក្នុង១រ ាំនពច) 
ដូន ន្ ះ ាបក្មមន ះ តាមដុត្បុគគលោល ដូចរនងើក្នភលើងមដលបិទ្
ា ាំងទុ្ក្នដាយនផះដូន ន្ ះ ។ 
 [៥៧] ការនចះដឹង នក្ើត្នឡើងដល់បុគគលោល រោន់មត្នដើមប ី
នសចក្តីវ ិសប៉ុ ន ណ ះ រមមងញុា ាំងបញ្ញញ ឲយធាល ក្់ចុះ បាំនផលចបាំផ្ចល ញ
ចាំមណក្ធម៌ស គឺកុ្សលរបស់បុគគលោលន ះ ។ 
 [៥៨] ភិក្ខុោល រមមងរាថ្លន នូវនសចក្តីសរនសើរ មដលមិនមាន
(ក្នុងខលួន)ផង នូវការនធវើក្នុ ងខ្ជងមុខគឺជារបមុខ ក្នុ ងពួក្ភិក្ខុ ផង នូវ
                                                           
១ បានទសចកិតើថ្ល យកិចុងសបូវទៅចាកិ់ទភាជន ទ ើយយកិមកិទត្ះនឹងចុងអណ្តត ត្ ចាំទពាះ
ោថ្លទនះ រពះសមពុទធរទង់សដមតងរបារពធនឹងជមពូកាជើវកិ  ដែលជាអនកិរបរពឹត្តបរទ្ភាគដបបទនាះ
ជាវត្ត កិនុងទពលដែលមហាជននាាំទភាជនមកិបូជា ។ 
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ភាពជាឥសសរៈ ក្នុងអាវាសទ ាំងឡាយផង នូវការបូជាទ ាំងឡាយ 
ក្នុងរត្កូ្លទនជនទ ាំងឡាយ ដទទ្ផង ។  
 ភិក្ខុោល មត្ងមាននសចក្តីរត្ះិរះិថ្ល រគហសថនឹងបពវជិត្ ទ ាំង 
២ ពួក្  ចូរសមាគ ល់នូវក្ិចចមដលមនុសសដទទ្នធវើនហើយថ្លជាក្ិចចរបស់
អញវញិ អាំ ចដ៏ទរក្មលង របស់អញ ចូរមានក្នុ ងក្ិចចតូ្ចធាំ
 ៗមួយ (កាលនបើយ៉ាងននះ) ឫសា នឹងមានះ រមមងចនរមើន ។ 
 [៥៩] បដិបទ អារស័យនូវោភនផសង បដិបទ ជាដាំនណើ រ
នៅកាន់រពះនិោវ ននផសង ភិក្ខុជាសាវក័្របស់រពះពុទ្ធ ដឹងចាស់នូវ
នហតុ្នុ៎ះយ៉ាងននះនហើយ មិនគួរនរត្ក្អរចាំនោះសកាក រៈនឡើយ គបប ី
ញុា ាំងវនិវក្ឲយចនរមើននដាយលាំដាប់ ។  

ចប់ ោលវគគ ទី្ ៥ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា បណ្ឌ ិត្វគគ ទ្ី ៦ 
 

 [៦០] បុគគលគួរនឃើញនូវអនក្រាជា  មដលជាអនក្នោល
សងកត្់សងកិន ចងអុលរាប់នទស ថ្លដូចជាបុគគលអនក្រាប់ក្ាំណប់
រទ្ពយឲយដូន ន្ ះ គួរគប់អនក្រាជាមបបន ះ (នរោះថ្ល) កាលបុគគល
គប់អនក្រាជាមបបន ះនហើយ រមមងមាននសចក្តីោប់របនសើរ ឥត្មាន
នទសដ៏ោមក្នឡើយ ។ 
 [៦១] បណឌិ ត្គួរទូ្ ម ននរបៀនរបនៅ គួរហាមលត្់នូវជន
ទ ាំងឡាយ្ក្អាំនពើអសបបុរស បណឌិ ត្ន ះ រមមងជាទី្រសឡាញ់
របស់សបបុរស  មត្មា៉ង  មិនជាទី្រសឡាញ់ទនអសបបុរសនឡើយ ។ 
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 [៦២] បុគគល មិនគួរគប់មិត្តអារក្ក្់ មិនគួរគប់បុរសនថ្លក្
ទប គួរគប់មត្មិត្តមដលលអ គួរគប់មត្បុរសជាន់ខពស់ ។ 
 [៦៣] បណឌិ ត្ មដលមាននសចក្តីមឆអត្ក្នុងធម៌ មានចិត្តរជះថ្លល
នហើយ រមមងនដក្ជាសុខ រមមងនរត្ក្អរ ក្នុ ងធម៌មដលរពះអរយិៈ 
របកាសទុ្ក្នហើយ រគប់នពល ។ 
 [៦៤] ធមមតាអនក្បងហូ រទឹ្ក្ មត្ងបងហូ រទឹ្ក្នៅ អនក្នធវើរពួញ មត្ង
ពត្់រពួញ (ឲយរត្ង់) អនក្្ ាំងនឈើ មត្ង្ាំងនឈើ ឯបណឌិ ត្ទ ាំងឡាយ 
មត្ងទូ្ ម នខលួន (ដូន ន្ ះមដរ) ។ 
 [៦៥] ភនាំថមតាន់ មិនរ ាំនភើប នរោះខយល់ ដូចនមតចមិញ បណឌិ ត្
ទ ាំងឡាយក្៏មិនរ ាំនភើប  នរោះោក្យត្ះិនដៀល  នឹងោក្យសរនសើរ   
(ជានដើម) ដូន ន្ ះឯង ។ 
 [៦៦] អនលង់ទឹ្ក្មដលនរៅ រមមងថ្លល មិនលអក្់យ៉ាង  បណឌិ ត្
ទ ាំងឡាយនបើានសាត ប់ធម៌នទ្ស នហើយ រមមងរជះថ្លល ស៊ប់សួន 
យ៉ាងន ះ ។ 
 [៦៧] ពួក្សបបុរស មត្ងលះ (ឆនទរាគ) ក្នុ ងធម៌ទ ាំងពួង ពួក្
នោក្អនក្សងប់ រមមងមិនរមអរអូវ នរោះនសចក្តីរាថ្លន ក្នុ ងកាម ពួក្
បណឌិ ត្នបើនសចក្តីសុខឬទុ្ក្ខោល់រត្ូវនហើយ រមមងមិនសមមតងអាការ
នឡើងចុះនឡើយ ។ 
 [៦៨]  បណឌិ ត្មិនគួរនធវើអារក្ក្់  នរោះនហតុ្ទនខលួន មិនគួរនធវើ 
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អារក្ក្់ នរោះនហតុ្ទនអនក្ដទទ្ មិនគួររាថ្លន កូ្ន មិនគួររាថ្លន រទ្ពយ 
មិនគួររាថ្លន រដា មិនគួររាថ្លន សិទ្ធិ នដើមបខីលួន នដាយនហតុ្មិនមមនជា 
ធម៌នឡើយ នោក្គួរជាអនក្មានសីល មានរាជាា របក្បនដាយធម៌ ។ 
 [៦៩] ប ត មនុសសទ ាំងឡាយ ពួក្ជន  មដលឆលងដល់
នរត្ើយគឺរពះនិោវ ន ពួក្ជនន ះ មានរបមាណត្ិច ចាំមណក្ពួក្
សត្វនរៅននះរមមងសទុះនៅកាន់នរត្ើយ (គឺសកាក យទិ្ដាិ) ។  
 ជនទ ាំងឡាយ  របរពឹត្តតាមធម៌ក្នុងធម៌ មដលរពះត្ថ្លគត្
រទ្ង់សមមតងទុ្ក្នហើយនដាយរបទព ជនទ ាំងន ះនឹងឆលងនូវលាំនៅទន
មចចុ មដលមិនងាយឆលងាន នហើយដល់នូវរពះនិោវ ន ។ 
 [៧០] បណឌិ ត្គួរលះបង់ធម៌នមម (១)  នចញ ញុា ាំងធម៌ស(២) ឲយ
ចនរមើននឡើង (នដាយវធិី) នចញ្ក្អាល័យគឺកាមគុណ នហើយ
ឈមនៅរក្រពះនិោវ នជាធមមជាត្មិនមានអាល័យ គបបលីះបង់កាម
ទ ាំងឡាយនចញ ជាអនក្មិនមានក្ងវល់ រាថ្លន នូវនសចក្តីនរត្ក្អរ 
ក្នុ ងវនិវក្មដលពួក្សត្វនរត្ក្អរាននដាយរក្ន ះ បណឌិ ត្គួរញុា ាំង
ខលួនឲយផូរផង់្ក្នរគឿងនៅហមងចិត្ត ។  
 ចិត្តមដលបណឌិ ត្ទ ាំងឡាយ  ានអប់រ ាំលអនហើយ ក្នុងអងគទន
ធម៌ ជានរគឿងរតាស់ដឹងទ ាំងឡាយ ឬបណឌិ ត្ទ ាំងឡាយ  មិន
                                                           
១  អកុិសលធម៌ មានកាយទុចចរត្្ជាទែើម ។ ២ កុិសលធម៌មានកាយសុចរត្្ជាទែើម ។  
អែឋកិថ្ល ។ 
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របកាន់មា ាំ  នរត្ក្អរមត្ក្នុងការលះនូវនសចក្តីរបកាន់មា ាំ  បណឌិ ត្
ទ ាំងឡាយន ះៗ    រមមងជាអនក្អស់អាសវៈ    មាននសចក្តីរុងនរឿង  
បរនិិោវ ន ក្នុងនោក្ ។ 

ចប់ បណឌិ ត្វគគ ទី្ ៦ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា អរហន្តវគគ ទ្ី ៧ 
 

 [៧១] នសចក្តីនៅត រក្ហាយ(១) រមមងមិនមានដល់នោក្អនក្
មានផលូ វឆ្ងង យនដើរដល់(២)នហើយ មិនមាននសចក្តីនសាក្ រួចរសឡះ
្ក្ធម៌ទ ាំងពួង(មានខនធជានដើម) មានក្ិនលសជានរគឿង្ក្់នរសះ
ទ ាំងពួងលះបង់នហើយ ។ 
 [៧២] រពះខី រសពទ ាំងឡាយ មានសាម រត្ី រមមងខវល់-
ខ្ជវ យ(៣) រមមងនរត្ក្អរ ក្នុ ងទី្នៅអារស័យ នោក្លះបង់ន្ល
រសឡះនូវអាល័យទ ាំងអស់ ដូចហងសលះបង់ភក្់នហើរនៅ ដូន ន្ ះ ។ 

                                                           
១ ទសចកិតើទតត រកិហាយមាន ២ យ៉ង  គឺទតត រកិហាយកាយ ១ ទតត រកិហាយច្ត្ត ១ រពះខើណ្ត
រសពទៅមានទសចកិតើទតត រកិហាយកាយ ទរពាះអាំណ្តចកិាំទៅនងៃឬរត្ជាកិ់ជាទែើម ដត្ទតត រកិ- 
ហាយកិនុងច្ត្តម្នមាន កិនុងទើទនះសាំទៅទសចកិតើទតត រកិហាយកិនុងច្ត្ត ។ ២ ផលូ វឆ្ងៃ យកិនុងទើទនះ
សាំទៅយកិវែតៈ ដែលទៅថ្ល វែតោធ  ។ ពួកិសត្វដែលជាប់កិនុងវែតៈ ទៅកិនុងវែតៈែរាបណ្ត   
ទ ម្ ះថ្ល ជាអនកិទែើរផលូ វឆ្ងៃ យែរាបទនាះ រពះទស្មតបននបុគគលជាទែើម កិ៏ទៅថ្លអនកិទែើរផលូ វ
ឆ្ងៃ យដែរ ទរពាះម្នោន់អស់វែតៈ ដត្រពះខើណ្តរសពទោកិទធវើវែតៈឲ្យអស់ទ ើយ ឲ្យទ ម្ ះថ្ល
ជាអនកិែ៏មានផលូ វឆ្ងៃ យទែើរែល់ទ ើយ ។ ៣ ខវល់ខ្វវ យកិនុងគុណដែលខលួនបានទ ើយ ឬកិនុង
្ននឹងវប្សសនា  ទោយក្ិចច  គឺ រ ាំពឹងចូលទចញអធ្ោឋ ន  ឬព្ចារណ្តម្នមានសរមាកិ ។   
អែឋកិថ្ល ។  
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 [៧៣]  ពួក្ជន  មិនមាននសចក្តីសនស ាំ ពួក្ជន  ក្ាំណត់្ 
ដឹងនភាជននហើយ  ជន   មានសុញ្ញត្វនិមាក្ខ  អនិមិត្តវនិមាក្ខនឹង  

អបបណិហិត្វនិមាក្ខ ជានោចរ គត្ិគឺដាំនណើ រ របស់ពួក្ជនន ះៗ 
នគក្រមដឹងាន ដូចដាំនណើ រទនពួក្សត្វសាល បឰដ៏អាកាស ដូន ន្ ះ ។ 
 [៧៤] ជន  អស់អាសវៈនហើយ ទ ាំងមិនអារស័យ (ត្ ហ -
នឹងទិ្ដាិ) ក្នុ ងអាហារ ជន  មានសុញ្ញត្វនិមាក្ខ អនិមិត្តវនិមាក្ខ 
នឹងអបបណិហិត្វនិមាក្ខ ជានោចរ ដាំនណើ ររបស់ជនន ះ នគក្រម
ដឹងាន  ដូចដាំនណើ រទនពួក្សត្វសាល បឰដ៏អាកាស  ដូន ន្ ះ ។ 
 [៧៥] ឥន្ទនទិយទ ាំងឡាយ  របស់អនក្   ដល់នូវការសងប់រមាង ប ់
ដូចនសះមដល យសារថី ហវឹក្ហវឺនរាបនហើយ សូមបនីទ្វតានឹង
មនុសសទ ាំងឡាយ ក៏្រសឡាញ់អនក្ន ះឯង មដលមានមានះលះបង់ 
នហើយ  មិនមានអាសវៈ  ជាបុគគលមានចិត្តនឹងធឹងមិនញាប់ញ័រ ។ 
 [៧៦] ភិក្ខុមានចិត្តដូចមផនដី មិននរកាធ មានវត្តលអ មានចិត្ត
នឹងធឹងដូចសសរនោល មានចិត្តថ្លល  ដូចអនលង់រាស្ក្ភក់្ សងារ 
ទាំងឡាយរបស់ភិក្ខុ មបបន ះ រមមងមិនមាន ។ 
 [៧៧] ចិត្តសងប់ វា្សងប់ នឹងកាយក្មមសងប់ រមមងមាន ដល់
នោក្មដលដឹងនដាយរបទព ផុត្រសឡះ (្ក្រាោទិ្ក្កិនលស) ជាអនក្
សងប់រមាង ប់  ដូន ន្ ះ ។ 
 [៧៨]  នរជន  មិននជឿអនក្ដទទ្ផង សាគ ល់រពះនិោវ នផង 
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កាត់្នូវនរគឿងត្គឺវដតៈផង មានឱកាសក្មាច ត្់បង់នហើយផង មាននសច-
ក្តីរាថ្លន ខ្ជជ ក្់ន្លនហើយផង  នរជនន ះ  ជាឧត្តមបុរស ។ 
 [៧៩] រពះអរហនតទ ាំងឡាយ នៅក្នុងទី្  នទះជារសុក្ក្តី 
ទរពក្តី ទី្ទបក្តី ទី្ទួ្លក្តី ទី្ន ះឯង ជាភូមិ គួរនរត្ក្អរ ។ 
 [៨០] ជន (អនក្មសវងរក្កាម) រមមងមិននរត្ក្អរ ក្នុ ងទរពមដល
គួររកី្រាយនទ្ រពះខី រសពមដលមានរាគៈនៅរាសនហើយ នទ្ើប
នរត្ក្អរក្នុងទរពន ះ  នរោះនោក្ជាអនក្  មិនមសវងរក្កាម ។ 

ចប់ អរហនតវគគ ទី្ ៧ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា សហសសវគគ ទ្ី ៨ 
 

 [៨១] នបើវា្ សូមប១ីោន់ម៉ាត្់ ជាវា្របក្បនដាយបទ្ឥត្
របនយាជន៍ វា្ន ះ ពុាំរបនសើរនឡើយ អនក្  សាត ប់បទ្មាន
របនយាជន៍ នហើយ រមមងសងប់រមាង ប់ាន បទ្មានរបនយាជន៍
ន ះ  សូមបមីត្១បទ្  ក្៏ន ម្ ះថ្ល  របនសើរជាង  ។ 
 [៨២] នបើោថ្ល សូមប១ីោន់ ជាោថ្លរបក្បនដាយបទ្ឥត្
របនយាជន៍ ោថ្លន ះ ពុាំរបនសើរនឡើយ អនក្ សាត ប់បទ្ទនោថ្ល
 នហើយរមមងសងប់រមាង ប់ាន បទ្ទនោថ្លន ះ សូមបមីត្១បទ្ ក្៏
ន ម្ ះថ្លរបនសើរជាង ។ 
 [៨៣]   អនក្    គបបនីោលោថ្លមួយរយ  ជាោថ្លរបក្ប 
នដាយបទ្ឥត្របនយាជន៍ ោថ្លមដលអនក្ន ះនោលនហើយន ះ ពុាំ- 
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របនសើរនឡើយ  អនក្ សាត ប់បទ្ទនធម៌នហើយ  រមមងសងប់រមាង ប់ាន 
បទ្ទនធម៌ន ះ  សូមបមីត្មួយបទ្  ក្៏ន ម្ ះថ្ល  របនសើរជាង ។  
 អនក្  គបបឈីនះពួក្មនុសសក្នុងសន្ទងាគ មអស់មួយោន់ៗដង 
គឺមួយោន ចាំមណក្អនក្  ឈនះខលួនឯងមាន ក្់ឯងាន អនក្ន ះ
ន ម្ ះថ្លជាមនុសសខពង់ខពស់ ជាងអនក្មដលឈនះ ក្នុងសន្ទងាគ មន ះ ។ 
 [៨៤] ខលួនឯងមដលឈនះនហើយ របនសើរជាង ចាំមណក្ពួក្សត្វ
នរៅពីននះ មដលនគឈនះនហើយ មិនរបនសើរនឡើយ កាលនបើបុរស
មានខលួនទូ្ ម ននហើយ  ជាអនក្របរពឹត្តសរងួមជានិចច ។ 
 នទ្វតា គនធពវ មារ រពមទ ាំងរពហម មិនគបបនីធវើនូវជាំនះ របស់
សត្វមានសភាពដូន ន្ ះ  ឲយរត្ឡប់្ញ់វញិាននឡើយ ។ 
 [៨៥] អនក្  បូជា(នោក្ិយមហាជន) នដាយរទ្ពយមួយ
ោន់រាល់មខៗ អស់១រយឆ្ងន ាំគត្់ ចាំមណក្អនក្  គបបបូីជាចាំនោះ
បុគគលមដលមានខលួនអប់រ ាំនហើយ មត្១ ក្់ សូមបមីត្មួយរ ាំនពច ការ
បូជាន ះឯងរបនសើរជាងការបូជារបស់អនក្មដលបូជាអស់ ១ រយ
ឆ្ងន ាំន ះ  ការបូជាអស់ ១០០ឆ្ងន ាំ  មិនរបនសើរនឡើយ ។ 
 [៨៦] ជន  បនរមើនភលើងក្នុ ងទរពអស់ ១០០ឆ្ងន ាំ ចាំមណក្អនក្
 បូជានោក្មដលមានខលួនអប់រ ាំនហើយ មត្១ ក្់ សូមបមួីយរ ាំនពច 
ការបូជាន ះឯង របនសើរជាងការបូជារបស់ជនន ះ ការបូជាអស់  
១០០ឆ្ងន ាំ  មិនរបនសើរនឡើយ  ។ 
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 [៨៧] បុគគលអនក្រាថ្លន បុណយ គបបបូីជានរគឿងសកាក របូជា ធាំ
តូ្ច មួយ ក្នុងនោក្អស់មួយឆ្ងន ាំ ការបូជាទ ាំងអស់ន ះឯង
រមមងមិនដល់នូវចាំមណក្ទី្ ៤ ទនការអភិវាទ្ន៍ ចាំនោះនោក្ទ ាំង-
ឡាយ  មដលរបរពឹត្តរត្ង់នហើយ  របនសើរជាង ។ 
 [៨៨] ធម៌ ៤ របការគឺ អាយុ ១ វណណៈ ១ សុខៈ ១ ពលៈ ១  
រមមងចនរមើនដល់អនក្មដលមាននសចក្តីឱនកាយថ្លវ យបងគាំជារបរក្ត្ី
មាននសចក្តីនកាត្មរក្ង ដល់បុគគលមដលចនរមើនជាងខលួន អស់កាល
ជានិចច ។ 
 [៨៩] បុគគល  រស់នៅមួយរយឆ្ងន ាំ ជាមនុសសរទ្ុសតសីល 
មានចិត្តមិនានត្មកល់ខ្ជជ ប់ ការរស់នៅមត្មួយទថង របស់នោក្
មដលមានសីលមានការពិនិត្យពិ្រ  ជារបរក្ត្ី របនសើរជាង ។ 
 [៩០] បុគគល  រស់នៅមួយរយឆ្ងន ាំ ជាមនុសសមិនមាន
រាជាា  មានចិត្តមិនានត្មកល់ខ្ជជ ប់ ការរស់នៅមត្មួយទថង របស់
នោក្មដលមានរាជាា  មានការពិនិត្យពិ្រ  ជារបរក្ត្ី របនសើរ
ជាង ។ 
 [៩១] បុគគល  រស់នៅមួយរយឆ្ងន ាំ ជាមនុសសមានចិត្តងុល-
ងប់ ក្នុ ងអកុ្សលវតិ្ក្កៈ មានពាយាមនថ្លក្ថយ ការរស់នៅសូមប ី
មត្មួយទថងរបស់នោក្មដលរារពធនសចក្តីពាយាមមាាំមួន  របនសើរ 
ជាង ។ 
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 [៩២] បុគគល  រស់នៅមួយរយឆ្ងន ាំ មិននឃើញការនក្ើត្នឡើង
នឹងវ ិសនៅ  ការរស់នៅ សូមបមីត្មួយទថង របស់នោក្មដលនឃើញ
ការនក្ើត្នឡើងនឹងវ ិសនៅ  របនសើរជាង ។ 
 [៩៣] បុគគល  រស់នៅមួយរយឆ្ងន ាំ មិននឃើញផលូ វរពះនិោវ ន 
ការរស់នៅសូមបមីត្មួយទថង របស់នោក្អនក្នឃើញផលូ វរពះនិោវ ន   
របនសើរជាង ។ 
 [៩៤] បុគគល  រស់នៅមួយរយឆ្ងន ាំ មិននឃើញធម៌ដ៏ខពង់ខពស់
ការរស់នៅសូមបមីត្មួយទថង របស់នោក្អនក្នឃើញធម៌ដ៏ខពង់ខពស់   
របនសើរជាង ។ 

ចប់ សហសសវគគ ទី្ ៨ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា បាបវគគ ទ្ី ៩ 
 

 [៩៥] បុគគលគួររបញាប់របញាល់នធវើអាំនពើលអ គួរលត្់ចិត្ត្ក្
ាប នរោះថ្ល កាលនបើបុគគលនធវើបុណយយឺត្យូរ ចិត្តរមមងនរត្ក្អរ
ក្នុងាប ។  
 [៩៦] នបើបុរសនធវើាប កុ្ាំនធវើាបន ះនរឿយៗនឡើយ កុ្ាំគបបនីធវើ
នសចក្តីនពញចិត្ត ក្នុ ងាបន ះ (នរោះថ្ល) កាលសនស ាំាប មត្ង ាំ
នសចក្តីទុ្ក្ខមក្ឲយ ។ 
 [៩៧]  នបើបុរសនធវើបុណយ  គួរនធវើបុណយន ះឲយនរឿយៗ គួរនធវើ 
នសចក្តីនពញចិត្ត ក្នុ ងបុណយន ះ (នរោះថ្ល) ការសនស ាំបុណយ មត្ង 
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 ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយ ។ 
 [៩៨]  ាបមិនទន់ឲយផលរតឹ្ម   មនុសសាប ក៏្នៅនឃើញ 
មត្នសចក្តីចនរមើនរត្ឹមន ះ លុះកាល  ាបឲយផល មនុសស
ាប  នទ្ើបនឃើញាប  ក្នុងកាលន ះ ។ 
 អាំនពើលអ មិនទន់ឲយផលរត្ឹម  មនុសសលអ នៅនឃើញមត្
ាបរត្ឹមន ះ លុះកាល  អាំនពើលអឲយផល មនុសសលអ នទ្ើប
នឃើញលអក្នុងកាលន ះ ។ 
 [៩៩] បុគគល មិនគួរនមើលងាយាបថ្ល មានរបមាណត្ិច នឹង 
មិនឲយផលដូនចនះនឡើយ នរបៀបដូចក្អមទឹ្ក្ រមមងនពញាននដាយ
ដាំណក្់ទឹ្ក្មដលធាល ក្់ចុះ យ៉ាង  បុគគលោល កាលសនស ាំាប 
សូមបបីនតិចមតងៗ  គង់នពញាននដាយាប  យ៉ាងន ះមដរ ។ 
 [១០០] បុគគល មិនគួរនមើលងាយបុណយថ្ល មានរបមាណត្ិច 
នឹងមិនឲយផលដូនចនះនឡើយ នរបៀបដូចក្អមទឹ្ក្ រមមងនពញាន
នដាយដាំណក្់ទឹ្ក្មដលធាល ក្់ចុះ យ៉ាង  អនក្មានរាជាា  កាល
សនស ាំបុណយបនតិចមតងៗ  គង់នពញាននដាយបុណយ  យ៉ាងន ះ ។ 
 [១០១] បុគគលគួរនចៀសវាងាបទ ាំងឡាយ ឲយដូចោណិជ 
មដលមានរទ្ពយនរចើន មត្មានោន ត្ិច នចៀសវាងផលូ វគួរខ្ជល ច ឬដូចជា
បុរសរាថ្លន រស់នៅ  នចៀសវាងថ្លន ាំពិសដូន ន្ ះមដរ ។ 
 [១០២] នបើដាំនៅមិនមានក្នុងាត្ទដនទ្ បុគគលគបប ី ាំយក្ថ្លន ាំ 
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ពិសនដាយាត្ទដ ថ្លន ាំពិស មត្ងមិនរជាបចូលនៅកាន់ាត្ទដមដល
ោម នដាំនៅ  យ៉ាង   ាប  រមមងមិនមានដល់បុគគលអនក្មិននធវើ   
យ៉ាងន ះមដរ ។ 
 [១០៣] បុគគល  របទូ្សតចាំនោះអនក្មិនរបទូ្សតត្ប ជាសត្វ
សាអ ត្ មិនមានក្ិនលសដូចជាទី្ទួ្ល ាបរមមងរត្ឡប់មក្រក្បុគគល
ោលន ះវញិដូចធូលីលអិត្ មដលបុគគលាចសាចនៅកាន់ទី្រ្ស
ខយល់ ។ 
 [១០៤]  ជនពួក្ខលះ  នក្ើត្ក្នុងគភ៌មនុសស  ពួក្អនក្មានអាំនពើ
អារក្ក្់ នៅកាន់នរក្ ពួក្អនក្មានគត្ិលអ នៅកាន់ឋានសួគ៌ ពួក្អនក្
មិនមានអាសវៈបរនិិោវ ន ។ 
 [១០៥] បុគគលអនក្នធវើាបក្មមនហើយ នទះបីចូលនៅឰដ៏     
អាកាស ក្នុងក្ ត លសមុរទ្ កាន់ចន ល ះភនាំទ ាំងឡាយ ក្៏មិនគបប ី
រួច្ក្ាបក្មម នរោះរបនទ្សនលើមផនដី មដលបុគគលឋិត្នៅនហើយ 
គបបរួីច្ក្ាបក្មមាន  ន ះមិនមដលមាននឡើយ ។ 
 [១០៦] បុគគលនៅ ឰដ៏អាកាស ក្នុងក្ ត លសមុរទ្ កាន់
ចន ល ះទនភនាំទ ាំងឡាយ ក្ម៏ិនរួច្ក្នសចក្តីសាល ប់ាន នរោះរបនទ្ស
នលើមផនដីមដលបុគគលឋិត្នៅនហើយ នសចក្តីសាល ប់រគបសងកត់្មិនាន
ន ះ មិនមដលមាននឡើយ ។ 

ចប់ ាបវគគ ទី្ ៩ ។ 
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ធម្មបទ្គាថា ទ្ណ្ឌ វគគ ទ្ី ១០ 
 

 [១០៧] សត្វទ ាំងឡាយរគប់រាណ មត្ងត្ក្់សលុត្នឹងអាជាា  
សត្វទ ាំងឡាយ មត្ងខ្ជល ចចាំនោះនសចក្តីសាល ប់រគប់ៗរូប បុគគលគួរនធវើ
ខលួនឲយជាឧបមា នហើយមិនគួររបហារ នដាយខលួនឯង មិនគួរនរបើនគ
ឲយរបហារនឡើយ ។ 
 [១០៨] សត្វទ ាំងឡាយរគប់រាណ មត្ងត្ក្់សលុត្នឹងអាជាា  
(នរោះថ្ល) ជីវតិ្ជាទី្រសឡាញ់របស់សត្វទ ាំងពួង បុគគលគួរនធវើខលួន
ឲយជាឧបមា  នហើយមិនគួររបហារនដាយខលួនឯង  មិនគួរនរបើនគឲយ
របហារនឡើយ ។ 
 [១០៩] ជន  មសវងរក្នសចក្តីសុខ នដើមបខីលួន មត្នបៀត្នបៀន
សត្វទ ាំងឡាយ មដលរាថ្លន នសចក្តីសុខ នដាយអាជាា  ជនន ះលះ
នោក្ននះនៅនហើយ នឹងមិនាននសចក្តីសុខនឡើយ ។  
 ជន  មសវងរក្នសចក្តីសុខនដើមបខីលួន មត្មិននបៀត្នបៀនសត្វ
ទ ាំងឡាយ អនក្មដលរាថ្លន នសចក្តីសុខ នដាយអាជាា  ជនន ះលះ
នោក្ននះនៅនហើយ  រមមងាននសចក្តីសុខ ។ 
 [១១០] អនក្កុ្ាំនិយាយោក្យអារក្ក្់នឹងអនក្ មួយនឡើយ 
ជនទ ាំងឡាយមដលអនក្សតីថ្លឲយនហើយ នគគបបសីតីថ្លត្បមក្អនក្វញិ 
នរោះថ្ល  ការនោលោក្យរប ាំងរបមជង  ជានហតុ្ ាំឲយនក្ើត្ទុ្ក្ខ  
ការត្សូ៊ទ ាំងឡាយ  គបបបី៉ះោល់នូវអនក្ ។  
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 នបើអនក្នធវើខលួនមិនឲយញាប់ញ័រ ដូចរោ ាំងមដលនចៀរមាត្់នចញ
នហើយ (រមមងមិនោន់ឮសូរ) ដូន ន្ ះ អនក្នុ៎ះជាបុគគលដល់នូវរពះ
និោវ ន  ការរប ាំងរបមជង  មិនមានដល់អនក្ ។ 
 [១១១] គងាវ លនោ រមមងនក្ៀងនោនៅកាន់ទី្នោចរនដាយអាជាា  
ដូចនមតចមិញ ជរានឹងមចចុ  មត្ងនក្ៀងអាយុរបស់សត្វទ ាំងឡាយ 
ដូន ន្ ះឯង ។ 
 [១១២] បុគគលមិនមានរាជាា  កាលនធវើអាំនពើអារក្ក្់ រមមងមិន
ភាា ក្់ខលួន លុះកាលជាខ្ជងនរកាយ នទ្ើបនៅត រក្ហាយ នដាយសារក្មម
របស់ខលួន  ដូចរត្ូវនភលើងនឆះ ។ 
 [១១៣] បុគគល  របទូ្សតនដាយអាជាា  ចាំនោះបុគគលទ ាំង- 
ឡាយ មដលមិនមានអាជាា  មិនរបទូ្សត បុគគលន ះ រមមងដល់នូវ
នហតុ្ទននសចក្តីទុ្ក្ខ មួយ ក្នុងនហតុ្ ១០ យ៉ាង នដាយទន់ហន់ 
គឺគបបដីល់នូវនវទ្ ដ៏អារក្ក្់ ១ នសចក្តីវ ិសរទ្ពយ ១ មបក្ធាល យ
សររីៈ ១ អាោធជាទ្មងន់ ១ រក្ឡក្ចិត្ត(ឆកួ ត្) ១ របឹជាន់អាំពីនសតច 
១ នោលោក្យបងាក ច់ដ៏អារក្ក្់ ១ អស់ពួក្ញាត្ិរលីង ១ ពុក្ផុយ
នភាគសមបត្ិតទ ាំងឡាយ ១ ទ ាំងនភលើងនឹងនឆះបាំផ្ចល ញនូវផទះ របស់
បុគគលន ះ ១ បុគគលមិនមានរាជាា ន ះ លុះមបក្ធាល យរាងកាយ 
រមមងនៅនក្ើត្ក្នុងនរក្ ។ 
 [១១៤]  ការរបរពឹត្តិអារកាត្កាយ  ទុ្ក្សក្់  នដក្នលើភក្់ មិន 
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បរនិភាគាយ នដក្នលើមផនដី របឡាក្់ខលួននដាយធូលី ពាយាម
អងគុយរចនហាង មិនជរមះសត្វមដលមិនទន់ឆលងផុត្នសចក្តីសងសយ័
ាននទ្ ។ 
 [១១៥] នបើបុគគល មានខលួនរបដាប់សអិត្សាអ ងនហើយ (នដាយ
នរគឿងអមពរ) មត្គបបរីបរពឹត្តនសមើ អនក្សងប់រមាង ប់ ទូ្ ម ន(ឥន្ទនទិយ) ជា
បុគគលនទ្ៀង (ចាំនោះមគគផល) អនក្របរពឹត្តធម៌ដ៏របនសើរ ទ្មាល ក្់
ន្លនូវអាជាា ក្នុងសត្វទ ាំងពួងនចញនហើយ បុគគលន ះ នៅថ្ល 
រោហមណ៍ក្៏ាន  ថ្លសមណៈក្៏ាន  ថ្លភិក្ខុ ក្៏ាន ។ 
 [១១៦] បុរសអនក្ក្មាច ត្់បង់នូវអកុ្សលវតិ្ក្កៈ នដាយនសចក្តី
ខ្ជម សាប មានត្ិចក្នុងនោក្ បុគគល បន ទ បង់នូវការនដក្លក់្ 
ដូចនសះលអខ្ជល ចនរោះរ ាំោត្់  បុរសន ះ  រក្ាននដាយរក្ក្នុងនោក្ ។  
 នសះលអ មដល យសារថីទូ្ ម ន នដាយរ ាំោត្់ ត្ក្់សលុត្យ៉ាង
  អនក្ទ ាំងឡាយ ចូរជាបុគគលមានពាយាម មាននសចក្តីត្ក្់-
សលុត្យ៉ាងន ះឯង នបើអនក្ទ ាំងឡាយ របក្បរពមនដាយសទធ ផង 
សីលផង ពាយាមផង សមាធិផង ធមមវនិិចឆ័យផង ជាអនក្មានវជិាជ
នឹងចរណៈដ៏បរបូិណ៌ មានសាម រត្ីត្មកល់មា ាំ រមមងលះបង់ទុ្ក្ខ មាន
របមាណនរចើនននះ មិនខ្ជន ។ 
 [១១៧] ធមមតាអនក្បងហូ រ មត្ងបងហូ រទឹ្ក្ អនក្នធវើរពួញ មត្ងពត្់ 
រពួញ (ឲយរត្ង់) អនក្្ ាំង មត្ង្ាំងនឈើ អនក្មានវត្តលអ មត្ងទូ្ ម ន 
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ខលួន ។ 
ចប់ ទ្ណឌ វគគ ទី្ ១០ ។ 

 

ធម្មបទ្គាថា ជរាវគគ ទ្ី ១១ 
 

 [១១៨] កាលនបើនោក្សននិវាស រត្ូវនភលើងមានរាគៈ ជានដើម 
នឆះរទ្នោមជានិចច នមតចក្៏នសើច នមតចក្ន៏រត្ក្រត្អាល អនក្ទ ាំងឡាយ
រត្ូវងងឹត្គឺអវជិាជ រួបរតឹ្នហើយ (នមតចនឡើយ) ក្៏មិនមសវងរក្របទី្បគឺ
រាជាា  ។ 
 [១១៩] អត្តភាព  មិននទ្ៀងទត្់ ឋិត្នថរ អនក្ចូរនមើលអត្ត- 
ភាព (ន ះ) មដលកុ្សោកុ្សលក្មម នធវើវចិិរត្នហើយ ជាកាយោស
នពញ នដាយដាំនៅ មដលឆអឹង៣០០ក្ាំ ត្់ ផគុ ាំោន នហើយ ជាអត្តភាព
នៅត រក្ហាយជានិចច  ជាទី្រ ាំពឹងរត្ិះរះិរបស់ជននរចើនោន  ។ 
 [១២០] រូបននះរោ ាំរោអស់នហើយ ជាទី្សាំ ក្់ទននរាគ ជា
របស់ពុក្ផុយ រាងកាយជារបស់សអុយ(ននះ) មត្ងមបក្ធាល យនៅវញិ 
នរោះថ្ល  ជីវតិ្មាននសចក្តីសាល ប់ជាទី្បាំផុត្ ។ 
 [១២១] ឆអឹងទ ាំងឡាយ  មានសមបុរដូចសត្វរោប មដល
នគន្លនហើយ ដូចមផលនលល ក្ក្នុងសរទ្កាល នសចក្តីនរត្ក្អរអវីហន៎  
(របស់អនក្ទ ាំងឡាយ)  នរោះមត្នឃើញឆអឹងទ ាំងឡាយន ះ ។ 
 [១២២] នសចក្តីរោ ាំរោ នសចក្តីសាល ប់ នសចក្តីរបកាន់ខលួន នឹង 
នសចក្តីលុបគុណ របជុាំចុះក្នុងសររីៈ  (សររីៈន ះ) មដលកុ្សោ- 
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កុ្សលក្មមនធវើនហើយ ឲយជានគររបស់ឆអឹងទ ាំងឡាយ ជានរគឿង
របឡាក្់នដាយសាច់នឹង្ម ។ 
 [១២៣] រាជរថទ ាំងឡាយ ដ៏វចិិរត្លអ រមមងរោ ាំរោ សូមបសីររីៈ
ក្៏ដល់នូវនសចក្តីរោ ាំរោដូចោន  នទ្ើបឯធម៌ របស់សបបុរសទ ាំងឡាយ 
មិនដល់នូវនសចក្តីរោ ាំរោ(ដូន ន្ ះ)នទ្ សបបុរសទ ាំងឡាយ មត្ង  
និយាយឲយពួក្សបបុរសផងោន ដឹងាន ។ 
 [១២៤] បុរសអនក្មិនមានការនចះដឹងននះ មត្ង្ស់ (ឥត្-
អាំនពើ) ដូចនោបាំនរ ើ  សាច់របស់វា មត្ងចនរមើននឡើង មត្រាជាា របស់ 
វាមិនចនរមើននឡើយ ។  
 [១២៥] កាលត្ថ្លគត្មិនទន់ានជួបរបទ្ះ (នោធិញ្ញញ ណ
រវល់មត្) សវះមសវងរក្ជាងផទះគតឺ្ ហ  អនក្នធវើផទះគឺអត្តភាព ក្៏អន ទ ល
នៅកាន់សងារវដតមានជាត្ិដ៏នរចើន នសចក្តីនក្ើត្ ជាទុ្ក្ខនរឿយៗ ។ 
 មនជាងផទះ អនក្ឯងនធវើផទះគឺអត្តភាព ត្ថ្លគត្នឃើញនហើយ 
អនក្នឹងនធវើផទះ (របស់ត្ថ្លគត្) នទ្ៀត្ មិនាននឡើយ ឆអឹងជាំនីរគឺ     
ក្ិនលសរបស់អនក្ទ ាំងអស់ត្ថ្លគត្កាច់បាំាក្់អស់នហើយ ដមបូល
ផទះគឺអវជិាជ  ត្ថ្លគត្ក្មាច ត្់ន្លនហើយ ចិត្តរបស់ត្ថ្លគត្ ដល់រពះ
និោវ នមដលមានសងាខ ររាសនហើយ  ត្ថ្លគត្ានដល់ធម៌ជានរគឿង 
ក្សយ័ត្ ហ ទ ាំងឡាយនហើយ ។ 
 [១២៦]   ជនោលទាំងឡាយមិនរបរពឹត្តរពហមចរយិធម៌  មិន 
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ានរទ្ពយ ក្នុ ងកាលខលួននៅជាក្ាំនោះរក្មុាំ រមមងសញ្ជប់សញ្ជឹ ង 
ដូចសត្វនរក្ៀល្ស់  សាំកុ្ក្នៅ  ក្នុងភក្់មដលអស់រត្ីនហើយ  ។  
 ជនោលទាំងឡាយ មិនរបរពឹត្តរពហមចរយិធម៌ មិនាន
រទ្ពយក្នុងកាលខលួននៅក្ាំនោះរក្មុាំ រមមងនដក្ថងូ រ នសាក្សាត យរទ្ពយ
្ស់ទ ាំងឡាយ  ដូចរពួញមដលផុត្្ក្មខសបន ល ះដូន ន្ ះ ។ 

ចប់ ជរាវគគ ទី្ ១១ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា អត្តវគគ ទ្ី ១២ 
 

 [១២៧] នបើបណឌិ ត្ដឹងថ្ល ខលួនជាទី្រសឡាញ់ គួររក្ាខលួនន ះ
ឲយលអ គួរសងួនរគងខលួនទុ្ក្ក្នុងវយ័ទ ាំង ៣ វយ័ មួយ ។ 
 [១២៨] បណឌិ ត្ គួរត្មកល់ខលួនទុ្ក្ ក្នុ ងគុណដ៏សមគួរជាមុន
សិន នហើយសឹមនរបៀនរបនៅអនក្ដទទ្ ជាខ្ជងនរកាយ (នធវើយ៉ាងននះ) 
នឹងមិនលាំាក្នឡើយ ។ 
 [១២៩] បុគគលនរបៀនរបនៅអនក្ដទទ្ យ៉ាង  រត្ូវនធវើខលួន
ឲយាន យ៉ាងន ះមដរ អនក្មដលទូ្ ម នខលួនលអនហើយ នទ្ើបគួរទូ្ ម ន
អនក្ដទទ្ាន នរោះថ្លខលួនក្រមទូ្ ម នាននពក្ ស់ ។ 
 [១៣០] ខលួនជាទី្ពឹងរបស់ខលួន អនក្ដទទ្ជាទី្ពឹងដូចនមតចាន 
នរោះបុគគលអនក្មានខលួនហវឹក្ហវឺនលអនហើយ រមមងាននូវទី្ពឹង មដល
នគាននដាយក្រម ។ 
 [១៣១]  ាប នក្ើត្អាំពីខលួន មានខលួនជាមដននក្ើត្ មដលខលួននធវើ 
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នហើយ មត្ងញាាំញីមនុសសឥត្រាជាា  ដូចនពរជសរមាប់កាត្់មក្វ   
មណី  មដលនក្ើត្អាំពីថម  ដូន ន្ ះឯង  ។ 
 [១៣២] ភាពជាអនក្រទ្ូសតសីលហួសនហតុ្(១)  រគបសងកត្់ (នូវ-
អត្តភាព) របស់បុគគល  ដូចវលលិ៍ មដលរួបរតឹ្នដើមនឈើ បុគគល
ន ះន ម្ ះថ្លនធវើខលួនឯងឲយវ ិស ដូចជាន្រអនក្រាថ្លន នធវើបុគគល
ន ះ  ឲយវ ិសដូន ន្ ះ ។ 
 [១៣៣] ក្មមទ ាំងឡាយ  មិនលអផង មិនជារបនយាជន៍
ដល់ខលួនផង ក្មមទ ាំងន ះមដលជនោលនធវើាននដាយងាយ ក្មម
 ជារបនយាជន៍ផង លអផង ក្មមន ះឯង មដលជនោលនធវើាន 
នដាយលាំាក្ ។ 
  [១៣៤] បុគគល អ័បបរាជាា  អារស័យទិ្ដាិដ៏ោមក្ ហាម
លត្់សាស របស់រពះអរហនតទ ាំងឡាយដ៏របនសើរ រស់នៅនដាយ
ធម៌ ការហាមលត្់របស់បុគគលន ះ រមមងនចញផល នដើមបសីមាល ប់
ខលួន ដូចមផលឬសសដូីន ន្ ះ ។ 
 [១៣៥] អនក្នធវើាបខលួនឯង នឹងនៅហមងខលួនឯង អនក្មិននធវើ
ាបខលួនឯង មត្ងបរសុិទ្ធសាអ ត្ខលួនឯង នសចក្តីបរសុិទ្ធិនឹងមិនបរ -ិ   
សុទ្ធិ មានចាំនោះខលួន អនក្ដទទ្នឹងនធវើអនក្ដទទ្ ឲយបរសុិទ្ធពុាំាននទ្ ។ 
                                                           
១ ទបើរគ សថចាប់តាំងអាំពើទកិើត្មកិ  ទធវើដត្អកុិសលកិមមបងោាំង ១០ ទបើបពវជ្ត្គ្ត្អាំពើនងៃ
ដែលបានឧបសមបោមកិ  រតូ្វគរុកាបត្ត្  យ៉ងទនះទ ម្ ះថ្ល  ភាពជាអនកិរទូសតសើល ួស
ទ តុ្  ។ 
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 [១៣៦] បុគគល កុ្ាំគបបនីធវើរបនយាជន៍ខលួនឲយវ ិស នរោះ
របនយាជន៍របស់អនក្ដទទ្ សូមបនីរចើន នបើដឹងចាស់នូវរបនយាជន៍
របស់ខលួននហើយ  គបបខីវល់ខ្ជវ យក្នុងរបនយាជន៍របស់ខលួន (ន ះ) ។ 

ចប់ អត្តវគគ ទី្ ១២ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា លោកវគគ ទ្ី ១៣ 
 

 [១៣៧] បុគគលមិនគួរនសពធម៌នថ្លក្ទប(១) មិនគួរនៅនដាយ
នសចក្តីរបមាទ្ មិនគួរនសពមិ ឆ្ ទិ្ដាិ មិនគួរជាមនុសសចនងអៀត្នោក្ ។
 [១៣៨] បុគគលមិនគួររបមាទ្ក្នុងដុាំាយ មដលខលួនគបបនីរកាក្
នឡើងទ្ទួ្ល គបបរីបរពឹត្តធម៌(២)ឲយសុចរតិ្ បុគគលអនក្របរពឹត្តធម៌ជា
របរក្ត្ី រមមងនដក្ជាសុខ ក្នុងនោក្ននះផង ក្នុងនោក្ខ្ជងមុខផង ។
 បុគគលគួររបរពឹត្តធម៌ឲយសុចរតិ្ មិនគួររបរពឹត្តធម៌ន ះឲយ 
ទុ្ចចរតិ្នឡើយ បុគគលរបរពឹត្តធម៌ជារបរក្ត្ី រមមងនដក្ជាសុខ ក្នុ ង
នោក្ននះផង ក្នុងនោក្ខ្ជងមុខផង ។ 
 [១៣៩] បុគគលនឃើញពពុះទឹ្ក្យ៉ាង  នឃើញនរពញទថង
យ៉ាង    នសតចមចចុ    មិននឃើញអនក្ពិ្រ ខនធនោក្ជានដើម  
យ៉ាងន ះនទ្ ។ 
                                                           
១ កាមគុណ ៥ ទ ម្ ះថ្ល ធមទ៌ថ្លកិោប ទរពាះជាធមស៌រមាបជ់នទថ្លកិោប រាបត់ាំងពើ ឱែឋនឹងទោ
ជាទែើម គបបើទសព ោាំងជាធម៌នាាំសត្វទៅទកិើត្កិនុងទើោបមាននរកិជាទែើម។ ២ សាំទៅយកិភ្កាខ -   
ចរយ្ធម ៌ការលះបងអ់ទនសនៈទែើរទៅប្ណឌ បាត្ តមលាំោបរ់ចកិលហកិ ទ ម្ ះថ្ល ភ្កាខ ចរយ្ធម ៌។ 
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 [១៤០] អនក្ទ ាំងឡាយ ចូរមក្នមើលនោក្ននះ ដ៏រត្កាល ដូច
រាជរថ ជនោលទាំងឡាយ រមមងលិចលង់ ក្នុ ងនោក្  នសចក្តី
ជាប់ជាំោក្់ ក្នុ ងនោក្ន ះ រមមងមិនមាន ដល់ជនជាបណឌិ ត្ 
ទាំងឡាយមដលដឹងចាស់នទ្ ។ 
 [១៤១] បុគគល មួយ កាលពីមុនរបមាទ្នហើយ លុះកាល
ជាខ្ជងនរកាយ នគមិនរបមាទ្វញិ បុគគលន ះ ន ម្ ះថ្ល ញុា ាំង      
ខ ធ ទិ្នោក្ននះឲយភលឺចាស់  ដូចរពះចនទរះផុត្្ក្ពពក្ ។ 
 [១៤២] បុគគល  នធវើអាំនពើាបនហើយ បិទ្ខទប់អាំនពើាបន ះ
នដាយកុ្សល គឺអរហត្តមគគាន បុគគលន ះន ម្ ះថ្ល ញុា ាំងខ ធ ទិ្-
នោក្ននះ ឲយភលឺចាស់  ដូចរពះចនទរះផុត្្ក្ពពក្ ។ 
 [១៤៣] នោក្ិយមហាជនននះ ជាមនុសសងងឹត្ ប ត ជន
ទ ាំងននះ ជនត្ិចោន មដលនឃើញចាស់ (នូវខ ធ ទិ្នោក្ននះនដាយ
អាំ ចអនិចចលក្ខណៈជានដើម) ជនត្ិចោន  មដលនៅកាន់ឋានសួគ៌ 
ដូចសត្វសាល ប (មដលជាប់សាំ ញ់របស់រោននហើយ) ត្ិច ស់ 
មដលរួចអាំពីសាំ ញ់ ដូន ន្ ះ ។ 
 [១៤៤] ពួក្ហងស មត្ងនហើរនៅក្នុងគនលងផលូ វរពះអាទិ្ត្យ អនក្
មានឫទ្ធិ មត្ងនហាះ នៅក្នុងអាកាស នដាយឫទ្ធិ អនក្រាជា ផ្ចច ញ់
ក្ិនលសមារ រពមទ ាំងវាហនៈ គឺត្ ហ ាននហើយ រមមងរោស់ 
ខលួននចញ  ្ក្នោក្ាន ។ 
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 [១៤៥] បុគគលរបរពឹត្តក្នលង (ោក្យសចចៈ) មដលជាធម៌ឯក្ 
និយាយមត្ោក្យកុ្ហក្ មានបរនោក្ លះន្លនហើយ ន ម្ ះថ្ល
មិននធវើអាំនពើាបមិនមមននឡើយ ។ 
 [១៤៦] បុគគល ក្ាំ ញ់សវិត្សាវ ញ មិនាននៅកាន់នទ្វ-
នោក្នទ្ ជនោលទាំងឡាយ មិនសរនសើរទននឡើយ ចាំមណក្អនក្
រាជា មត្ងអនុនមាទ្ ទន នរោះនហតុ្ន ះ នោក្មត្ងាន     
នសចក្តីសុខ  ក្នុ ងនោក្ខ្ជងមុខ  ។ 
 [១៤៧] នសាតាបត្តិផល ជាគុណជាត្ដ៏របនសើរ ជាងភាពទន
ឯក្រាជយនលើមផនដីផង ជាងដាំនណើ រនៅកាន់ឋានសួគ៌ផង ជាងភាព
ជាធាំ  ក្នុ ងនោក្ទ ាំងមូលផង ។ 

ចប់ នោក្វគគ ទី្ ១៣ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា រុទ្ធវគគ ទ្ី ១៤ 
 

 [១៤៨] ជ័យជាំនះរបស់រពះពុទ្ធអងគ  មិនរត្ឡប់្ញ់ 
វញិ ក្ិនលស មួយក្នុ ងនោក្ រមមងមិនជាប់តាមជ័យជាំនះ 
របស់រពះពុទ្ធអងគន ះ  ងទ ាំងឡាយនឹងរបនោមរពះពុទ្ធអងគ
ន ះ មដលមាននោចរ រក្ទី្បាំផុត្ោម ន មិនមានក្ិនលសដូចសាន ម
នជើង  នដាយក្ិនលសដូចសាន មនជើង  នមតចនក្ើត្  ។ 
  ត្ ហ មដលមានប ត ញផាយនៅ    ក្នុ ងអារមមណ៍នផសងៗ  
មិនមានដល់រពះពុទ្ធអងគ   នដើមបនឹីង ាំនៅ  ក្នុ ងភព មួយ  
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 ងទ ាំងឡាយ នឹងរបនោមរពះពុទ្ធអងគន ះ មដលមាននោចរ រក្
ទី្បាំផុត្ោម ន មិនមានក្ិនលសដូចសាន មនជើង នដាយក្ិនលសដូច
សាន មនជើង នមតចនក្ើត្ ។ 
 [១៤៩] អនក្រាជាទ ាំងឡាយ  ជាអនក្ខវល់ខ្ជវ យក្នុង្ន 
នរត្ក្អរក្នុងននក្ខមមៈ ជាឋានសងប់រមាង ប់ក្ិនលស សូមបនីទ្វតានឹង
មនុសសទ ាំងឡាយមត្ងរាប់រក្ ចាំនោះអនក្រាជាទ ាំងឡាយន ះ មដល
ជាអនក្រតាស់ដឹងខលួនឯង ទ ាំងមានសាម រត្ី ។ 
 [១៥០] ការរត្ឡប់ានអត្តភាពជាមនុសស ាននដាយក្រម 
ការរស់របស់សត្វទ ាំងឡាយ ាននដាយក្រម ការសាត ប់ធម៌របស់
សបបុរស ាននដាយក្រម ការនក្ើត្នឡើងទនរពះពុទ្ធទ ាំងឡាយ ាន
នដាយក្រម ។ 
 [១៥១] ការមិននធវើាបទ ាំងពួង ការញុា ាំងកុ្សលឲយនក្ើត្នឡើង 
ការនធវើចិត្តរបស់ខលួនឲយផូរផង់ ននះជាោក្យរបនៅរបស់រពះពុទ្ធ
ទ ាំងឡាយ ។ 
 ខនតិ  គឺ នសចក្តីអត្់ធន់ ជាត្បៈធម៌(១)ដ៏ឧត្តម រពះពុទ្ធទ ាំង-
ឡាយ មត្ងនោលថ្ល រពះនិោវ ន ជាធមមជាត្ដ៏ឧត្តម បុគគលមដល
សមាល ប់សត្វដទទ្ មិនន ម្ ះថ្ល បពវជិត្នទ្ បុគគលមដលនបៀត្នបៀន 
សត្វដទទ្  ក្៏មិនន ម្ ះថ្ល  សមណៈនឡើយ  ។ 
                                                           
១ ធមមជាត្ែុត្ក្ិទលសឲ្យទតត  ។ 
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 ការមិនត្ះិនដៀល ១ ការមិននបៀត្នបៀន ១ ការសរងួមក្នុង
ាត្ិនមាក្ខ ១ ភាពជាអនក្ដឹងរបមាណក្នុងភត្ត ១ ការនដក្នឹងអងគុយ
ក្នុ ងទី្សាង ត្់ ១ ការពាយាមក្នុ ងអធិចិត្ត ១ នុះ៎ជាោក្យរបនៅ  
របស់រពះពុទ្ធទ ាំងឡាយ ។ 
 [១៥២] ការសកប់សកល់ ក្នុ ងកាមទ ាំងឡាយ រមមងមិនមាន 
នរោះក្ហាបណៈ (មដលធាល ក្់ចុះ) ដូចទឹ្ក្នភលៀងនទ្ កាមទ ាំងឡាយ 
មានសុខត្ិច មានទុ្ក្ខនរចើន អនក្រាជាដឹងចាស់ យ៉ាងននះនហើយ ។ 
 នោក្មិនាននរត្ក្អរ ក្នុ ងកាមទ ាំងឡាយ សូមបជីាទិ្ពវ
នឡើយ  សាវក័្របស់រពះសមាម សមពុ ទ្ធ  រមមងជាអនក្នរត្ក្អរក្នុ ងធម៌  
ជានរគឿងអស់ត្ ហ  ។ 
 [១៥៣] មនុសសទ ាំងឡាយ នរចើន ក្់ រត្ូវភ័យគរមាមនហើយ 
មត្ងយក្ភនាំអារាមនឹងរុក្ខនចត្ិយ ជាទី្ពឹង ទី្ពឹងមបបននះ មិនមមន
ជាទី្ពឹងដ៏នក្សមនទ្ ទី្ពឹងមបបននះ មិនមមនជាទី្ពឹងដ៏ឧត្តមនទ្ 
បុគគលអារស័យនូវទី្ពឹងននះនហើយ រមមងមិនរួចរសឡះ្ក្ទុ្ក្ខ
ទ ាំងពួងនឡើយ ។  
 លុះមត្បុគគល  យក្រពះពុទ្ធ រពះធម៌ រពះសងឃ ជាទី្ពឹង 
នឃើញចាស់នូវអរយិសចចទ ាំង ៤ គឺ ទុ្ក្ខសចច ១ ទុ្ក្ខសមុទ្យសចច 
១ និនរាធសចច ក្នលងទុ្ក្ខ ១ អរយិមគគរបក្បនដាយអងគ ៨ ជាដាំនណើ រ
នៅកាន់រពះនិោវ នមដលជាទី្រមាង ប់ទុ្ក្ខ ១ នដាយរាជាា ដ៏របទព ននះ
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ឯងជាទី្ពឹងដ៏នក្សម ននះឯង ជាទី្ពឹងដ៏ឧត្តម បុគគលអារស័យទី្ពឹង
ននះ  រមមងរួចរសឡះ្ក្ទុ្ក្ខទ ាំងពួងាន ។ 
 [១៥៤] បុរសអាជាននយយ រក្ាននដាយក្រម នោក្មិននក្ើត្
ក្នុងសពវឋាននឡើយ នោក្ជាអនក្មានរាជាា នក្ើត្ក្នុងរត្កូ្ល 
រត្កូ្លន ះ មត្ងដល់នូវនសចក្តីសុខ ។ 
 [១៥៥] ការនក្ើត្នឡើងទនរពះពុទ្ធ ជាសុខ ការសមមតងរពះសទ្ធមម 
ជាសុខ នសចក្តីរពមនរពៀងោន ទនពួក្ ជាសុខ ត្បៈធម៌ របស់បុគគល
អនក្រពមនរពៀងោន ទ ាំងឡាយ ជាសុខ ។ 
 [១៥៦] កាលបុគគលបូជា ដល់បូជារហបុគគលគឺរពះពុទ្ធ ឬ  
សាវក័្របស់រពះពុទ្ធ មដលក្នលងផុត្បបញ្ច ធម៌ មដលក្នលងផុត្    
នសចក្តីនសាក្នឹងខសកឹ្ខសួល ។ 
 ឬកាលបូជាដល់បូជារហបុគគលទ ាំងន ះ មដលរបក្បនដាយ
តាទិ្គុណ នោក្មិនមានភ័យអាំពីទី្  សូមបនិីោវ ននៅនហើយ 
បុគគល មួយ មិនអាចរាប់បុណយថ្ល បុណយននះមានរបមាណ
ប៉ុ នណណះ ាននឡើយ ។ 

ចប់ ពុទ្ធវគគ ទី្ ១៤ ។ 
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ធម្មបទ្គាថា សុខវគគ ទ្ី ១៥ 
 

 [១៥៧] នយើងជាអនក្មិនមាននពៀរ រស់នៅជាសុខពិត្ ក្នុ ងពួក្
មនុសសមាននពៀរ កាលពួក្មនុសសមាននពៀរ នយើងជាអនក្មិនមាន
នពៀរ ។  
 នយើងជាអនក្មិនមាននសចក្តីនៅត រក្ហាយ (នដាយក្ិនលស) រស់ 
នៅជាសុខពិត្ ក្នុ ងពួក្មនុសសមាននសចក្តីនៅត រក្ហាយ កាលពួក្
មនុសសមាននសចក្តីនៅត រក្ហាយ នយើងជាអនក្មិនមាននសចក្តីនៅត
រក្ហាយ ។  
 នយើងជាអនក្មិនមាននសចក្តីខវល់ខ្ជវ យ ក្នុងការមសវងរក្ រស់នៅ 
ជាសុខពិត្  ក្នុ ងពួក្មនុសសមាននសចក្តីខវល់ខ្ជវ យ កាលពួក្មនុសស
មាននសចក្តីខវល់ខ្ជវ យ  នយើងជាអនក្មិនមាននសចក្តីខវល់ខ្ជវ យ ។ 
 [១៥៨] នយើងមិនមានក្ងវល់ មត្ងរស់នៅជាសុខពិត្ (នរោះ) 
នយើងមានបីត្ិជាអាហារ  ដូចពួក្នទ្វតាជាន់អាភសសរៈ ។ 
 [១៥៩] បុគគលអនក្ឈនះ មត្ងរងនូវនពៀរ បុគគលអនក្្ញ់ មត្ង
នដក្ជាទុ្ក្ខ ចាំមណក្បុគគល លះបង់ការឈនះនឹងការ្ញ់នចញ
នហើយ  ជាអនក្សងប់រមាង ប់  នទ្ើបនដក្ជាសុខ ។ 
 [១៦០] នភលើងនសមើនដាយរាគៈមិនមាន នទសក្ាំហុសនសមើនដាយ
នទសៈមិនមាន ទុ្ក្ខទ ាំងឡាយនសមើនដាយខនធមិនមាន សុខនរៅពី
នសចក្តីសងប់មិនមាន ។ 
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 [១៦១] នសចក្តីនរសក្លល ន ជានរាគយ៉ាងទរក្មលង សងាខ រ
ទ ាំងឡាយ ជាទុ្ក្ខយ៉ាងទរក្មលង (អនក្រាជា) ដឹងចាស់នសចក្តីនុះ៎ 
តាមពិត្នហើយ (រមមងនធវើឲយចាស់) នូវរពះនិោវ ន ជាសុខយ៉ាង  
ទរក្មលង ។ 
 [១៦២] ោភមានការមិនមាននរាគ ជាយ៉ាងទរក្មលង រទ្ពយ
មាននសចក្តីសន ត ស ជាយ៉ាងទរក្មលង ញាត្ិមាននសចក្តីសនិទ្ធ-
សាន ល  ជាយ៉ាងទរក្មលង  រពះនិោវ ន  ជាសុខយ៉ាងទរក្មលង ។   
 [១៦៣] ភិក្ខុ ផឹក្រស(១)វនិវក្ផង រសរពះនិោវ ន ជាទី្រមាង ប់
ក្ិនលសផង ផឹក្រសបីត្ិមដលនក្ើត្អាំពីធម៌ផង នទ្ើបជាអនក្មិនមាន
នសចក្តីរក្វល់រក្វាយ  មិនមាននសចក្តីនៅហមងនឡើយ ។ 
 [១៦៤] ការចួបរបទ្ះរពះអរយិបុគគលទ ាំងឡាយ ជាការលអ 
ការនៅរួមជាមួយរពះអរយិបុគគលទ ាំងឡាយ ជានហតុ្ឲយនក្ើត្នសច-
ក្តីសុខ សពវកាល បុគគលគបបមីាននសចក្តីសុខអស់កាលជានិចចាន 
នរោះមិនចួបរបទ្ះបុគគលោលទាំងឡាយ ។ 
 បុគគលអនក្របរពឹត្តសមគប់នដាយជនោល រមមងនសាក្សាត យ
អស់កាលយូរអមងវង កាលនៅរួមជាមួយនឹងជនោល រមមងជាទុ្ក្ខ
សពវកាល ។ ដូចការនៅរួមជាមួយ នឹងសរត្ូវ ចាំមណក្ការនៅរួម
នឹងធីរជន  រមមងជាសុខ  ដូចការចួបជុាំទនញាត្ិទ ាំងឡាយ  ។ 
                                                           
១  រស  កិនុងទើទនះសាំទៅទសចកិតើសុខែ៏របទសើ ។ 
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នរោះនហតុ្ន ះឯង ៖ 
 បុគគលគួរនសពគប់សបបុរស ជាអនក្មាាំមួនផង មានបញ្ញញ ផង 
មាននសចក្តីនចះដឹងនរចើនផង មានក្ិរយិា ាំនៅនូវធុរៈជារបរក្ត្ី
ផង   មានសីលវត្តនឹងធុត្ងគវត្តផង   ជាអនក្ឆ្ងង យ្ក្ក្ិនលសផង  
មានបញ្ញញ លអផង រាក្ដដូន ន្ ះៗ ឲយដូចរពះចនទគប់នូវផលូ វនក្ខត្តឫក្ស ។   

ចប់ សុខវគគ ទី្ ១៥ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា បិយវគគ ទ្ី ១៦ 
 

 [១៦៥] បុគគលកាលរបក្បខលួនទុ្ក្ ក្នុ ងអាំនពើមដលមិនគួរ
របក្ប មិនរបក្បខលួន ក្នុ ងអាំនពើមដលគួររបក្ប លះបង់របនយាជន៍
នចញនហើយកាន់យក្តាមោប់ចិត្ត រមមងរសឡាញ់ បុគគលអនក្
របក្បតាមខលួន ។  
 កុ្ាំគប់រក្សត្វនឹងសងាខ រទ ាំងឡាយ មដលជាទី្រសឡាញ់ នឹង
មិនជាទី្រសឡាញ់ ក្នុងកាល ៗនឡើយ នរោះថ្ល ការមិនចួប
របសពវសត្វនឹងសងាខ រទ ាំងឡាយជាទី្រសឡាញ់ក្តី ការចួបរបសពវ
សត្វនឹងសងាខ រមិនជាទី្រសឡាញ់ក្តី  ជានហតុ្ ាំមក្នូវទុ្ក្ខ ។  
 នរោះនហតុ្ន ះ បុគគលមិនគួរនធវើសត្វនឹងសងាខ រ ឲយជាទី្
រសឡាញ់ នរោះការរោត្់រាស្ក្សត្វនឹងសងាខ រ ជាទី្រសឡាញ់ 
ជាសភាពអារក្ក្់ ការរសឡាញ់នឹងការសអប់ មិនមានដល់ពួក្ជន
   ក្ិនលសនរគឿង្ក្់មរសះទ ាំងឡាយ  មត្ងមិនមាន  ដល់ពួក្ 
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ជនន ះ ។ 
 [១៦៦] នសចក្តីនសាក្នក្ើត្អាំពីនសចក្តីរសឡាញ់ ភ័យនក្ើត្អាំពី
នសចក្តីរសឡាញ់ កាលនបើរួចរសឡះ្ក្នសចក្តីរសឡាញ់នហើយ 
នសចក្តីនសាក្  ក្៏មលងមាន  ភ័យនឹងមានមក្ពី  ។ 
 [១៦៧] នសចក្តីនសាក្នក្ើត្អាំពីនសចក្តីរសឡាញ់ ភ័យនក្ើត្អាំពី
នសចក្តីរសឡាញ់ កាលនបើរួចរសឡះ្ក្នសចក្តីរសឡាញ់នហើយ 
នសចក្តីនសាក្  ក្៏មលងមាន  ភ័យនឹងមានមក្ពី  ។ 
 [១៦៨] នសចក្តីនសាក្នក្ើត្អាំពីត្នរមក្ ភ័យនក្ើត្អាំពីត្នរមក្ 
កាលនបើរួចរសឡះ្ក្ត្នរមក្នហើយ នសចក្តីនសាក្ក្៏មលងមាន
ភ័យនឹងមានមក្ពី  ។ 
 [១៦៩] នសចក្តីនសាក្នក្ើត្អាំពីកាម ភ័យនក្ើត្អាំពីកាម កាល
នបើរួចរសឡះ្ក្កាមនហើយ នសចក្តីនសាក្ ក្៏មលងមាន ភ័យនឹង
មានមក្ពី  ។  
 [១៧០] នសចក្តីនសាក្នក្ើត្អាំពីត្ ហ  ភ័យនក្ើត្អាំពីត្ ហ  
កាលនបើរួចរសឡះ្ក្ត្ ហ នហើយ នសចក្តីនសាក្ ក្៏មលងមាន 
ភ័យនឹងមានមក្ពី  ។ 
 [១៧១] ជនមត្ងនធវើបុគគលមដលបរបូិណ៌  នដាយសីលនឹងការ 
នឃើញរត្ូវ  ឋិត្នៅក្នុ ងធម៌  នោលសចចធម៌(១)ជារបរក្ត្ី  នធវើក្មម(២)   
                                                           
១ សាំទៅយកិអរយ្សចច ៤  ។ ២ បានែល់នរត្ស្កាខ  ។ អែឋកិថ្ល ។ 
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ជារបស់ខលួនន ះឲយជាទី្រសឡាញ់ ។ 
 [១៧២] បុគគល អនក្មាននសចក្តីរាថ្លន  ចាំនោះរពះនិោវ ន 
មដលនគនិយាយរាប់ោន មិនានផង ជាអនក្មានមគគចិត្តនឹងផល
ចិត្ត (ខ្ជងនរកាម) បះ៉ោល់នហើយផង មានចិត្តមិនរបត្ិព័ទ្ធក្នុ ងកាម
ផង  ត្ថ្លគត្នៅថ្លជាអនក្មានមខសមគគរបរពឹត្តនៅ  ក្នុងខ្ជងនលើ ។ 
 [១៧៣] ពួក្ញាត្ិក្តី មិត្តក្តី សាំឡាញ់ក្តី រមមងនរត្ក្អរនឹង
បុរសមដលលល ត្ោន អស់កាលយូរ មក្អាំពីចមាង យនដាយសួសតី មក្
ដល់នហើយ ។ 
 យ៉ាង មិញ បុណយទ ាំងឡាយ មត្ងទ្ទួ្លបុគគល មដល
ាននធវើបុណយចយុត្អាំពីមនុសសនោក្ននះ នៅកាន់នោក្ខ្ជងមុខ 
ដូចញាត្ិទ ាំងឡាយ ទ្ទួ្លបុរសជាទី្រសឡាញ់នទ្ើបមក្ដល់ 
ដូន ន្ ះឯង ។ 

ចប់ បិយវគគ ទី្ ១៦ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា លកាធវគគ ទ្ី ១៧ 
 

 [១៧៤] បុគគលគួរលះបង់នសចក្តីនរកាធនចញ គួរលះបង់
មានះនចញ គួរក្នលងសនញ្ញញ ជនធម៌ទ ាំងអស់ន្លនចញ ទុ្ក្ខទ ាំង- 
ឡាយ មត្ងមិនជាប់តាមបុគគល មដលមិនចាំោក្់  មនឹងរូប មិន
មានក្ិនលស នរគឿងក្ងវល់ន ះនឡើយ ។ 
 [១៧៥]   បុគគល    លត់្នសចក្តីនរកាធ   មដលនក្ើត្នឡើង 



KafaERb 95
              95                           ព្រះធម្មបទគាថាបាលី 
 

នហើយ ដូចសារថីទ្ប់រថមដលក្ាំពុងនលឿនាន ត្ថ្លគត្នៅបុគគល
ន ះថ្លជាសារថី ជននរៅពីននះ រោន់មត្ជាអនក្កាន់មខសបរ (មិន
មមនសារថីនឡើយ) ។ 
 [១៧៦]   បុគគលគបបផី្ចច ញ់មនុសសនរកាធ   នដាយនសចក្តីមិន 
នរកាធ គបបផី្ចច ញ់មនុសសអសបបុរស នដាយសបបុរស គបបផី្ចច ញ់
មនុសសក្ាំ ញ់នដាយការឲយ គបបផី្ចច ញ់មនុសសនិយាយោក្យមិន
ពិត្ នដាយោក្យពិត្ ។ 
 [១៧៧] បុគគលគួរនោលោក្យពិត្ ១ មិនគួរនរកាធ ១ កាល
នគសូមវត្ថុ សូមបមីានត្ិច  ក្៏គួរឲយ(តាមត្ិច) ១  បុគគលគបបនីៅនក្ើត្  
ក្នុងសាំ ក្់នទ្វតាទ ាំងឡាយាន នដាយនហតុ្ទ ាំង ៣ ននះឯង ។ 
 [១៧៨] ជនទ ាំងឡាយ  ជាអនក្រាជា(១) មិននបៀត្នបៀន
សត្វដទទ្ សរងួមនហើយនដាយកាយទវ រ (ជានដើម) ជានិចច ជនទ ាំង-
ឡាយន ះ រមមងនៅកាន់សាថ នដ៏មិនមរបរបួល ជាសាថ នមដលនគនៅ
ដល់នហើយ មត្ងមិននសាក្សាត យ ។ 
 [១៧៩] អាសវៈទ ាំងឡាយរបស់បុគគល អនក្ភាា ក្់រឭក្សពវ
កាល ជាអនក្សិក្ាទរត្សិកាខ  ទ ាំងទថងទ ាំងយប់ មានចិត្តចុះស៊ប់កាន់
រពះនិោវ ន មត្ងដល់នូវការតា ាំងនៅមិនាននឡើយ ។ 
 [១៨០]  មាន លអតុ្លៈ  ការត្ិះនដៀលនឹងការសរនសើរននះ  ជា 
                                                           
១ សាំទៅយកិអទសកិខមុន្ ដែលសទរមចមគគផល ទោយទមាទនយយបបែ្បោ ។ អែឋកិថ្ល ។ 
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របស់បូរាណ ការត្ះិនដៀលនឹងការសរនសើរននះ មិនមមននទ្ើបនឹង
នក្ើត្នឡើង ក្នុ ងទថងននះនទ្ (នរោះថ្ល) ជនទ ាំងឡាយ មត្ងនិ ទ បុគគល
អនក្អងគុយនសងៀម ក្៏មាន និ ទ បុគគលអនក្និយាយនរចើន ក្៏មាន និ ទ
បុគគលអនក្និយាយលមមរបមាណ ក្៏មាន (អនក្ ៗក្៏នដាយ) ក្នុ ង
នោក្ មដលមិនរត្ូវនគនិ ទ ោម ននឡើយ ។ 
 បុគគលមដលរត្ូវនគនិ ទ មត្មា៉ង ឬរត្ូវនគសរនសើរមត្មា៉ង មិន
មមនមានមក្នហើយមត្ក្នុងអត្ីត្នទ្ នឹងមាននៅក្នុងអ គត្ក្៏នទ្ 
មានមត្ក្នុងបចចុបបននននះក៏្នទ្ ។ 
 នបើអនក្រាជាទ ាំងឡាយសនងកត្នមើលរាល់ៗទថង នហើយសរនសើរ
បុគគល  មដលជាអនក្របរពឹត្តមិនដាច់ មានរាជាា  មានចិត្តត្មកល់
ខ្ជជ ប់ក្នុ ងបញ្ញញ នឹងសីល ។ 
 អនក្ គួរនឹងនិ ទ បុគគល មដលដូចជានឆ្ងត រទនមាសជនមាព នទ្
ន ះាន សូមបនីទ្វតានឹងមនុសសទ ាំងឡាយ ក្៏សរនសើរបុគគលន ះ 
ទ ាំងរពហមក្៏សរនសើរ (ដូចោន ) ។ 
 [១៨១] បុគគលគបបរីក្ានូវការក្នរមើក្កាយ គបបសីរងួមកាយ 
គបបលីះបង់កាយទុ្ចចរតិ្ គបបរីបរពឹត្តកាយសុចរតិ្ ។ 
 គបបរីក្ានូវការក្នរមើក្វា្ គបបសីរងួមវា្ គបបលីះបង់ 
វចីទុ្ចចរតិ្ គបបរីបរពឹត្តវចីសុចរតិ្ ។ 
 គបបរីក្ានូវការក្នរមើក្ចិត្ត   គបបសីរងួមចិត្ត   គបបលីះបង់ 



KafaERb 97
              97                           ព្រះធម្មបទគាថាបាលី 
 

មន ទុ្ចចរតិ្ គបបរីបរពឹត្តមន សុចរតិ្ ។ 
 អនក្រាជាទ ាំងឡាយ ានសរងួមកាយ សរងួមវា្ អនក្រាជា
ទ ាំងឡាយ ានសរងួមចិត្តនហើយ នោក្ទ ាំងន ះឯង ន ម្ ះថ្ល 
សរងួមនហើយនដាយរបទព ។ 

ចប់ នកាធវគគ ទី្ ១៧ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា ម្លវគគ ទ្ី ១៨ 
 

 [១៨២] ឥឡូវននះ ខលួនអនក្ដូចសលឹក្នឈើទុ្ាំនហើយ ទ ាំងពួក្បុរស
របស់យមរាជ(១)រាក្ដ ដល់អនក្នហើយ ខលួនអនក្តា ាំងនៅក្នុងមាត្់  
នសចក្តីវ ិស សូមបនីសបៀង គឺកុ្សលរបស់អនក្ ក្៏មិនទន់មាន
នឡើយ ។  
 អនក្ចូរនធវើកុ្សលជាទី្ពឹងសរមាប់ខលួននៅ ចូរពាយាមឲយឆ្ងប់
នៅ ចូរជាអនក្រាជានៅ នបើអនក្ (នធវើយ៉ាងននះនហើយ) នឹងនៅជាអនក្
ក្មាច ត្់បង់មនទិលាន មិនមានទី្ទួ្លគឺក្ិនលស នឹងដល់នូវភូមិ
របស់រពះអរយិៈ ដូចជាទិ្ពវាន ។ 
 [១៨៣] ឥឡូវននះ ខលួនអនក្រត្ូវជរាចូលដល់នហើយ ជាអនក្នរៀប
ដាំនណើ រនៅកាន់សាំ ក្យ់មរាជ មួយនទ្ៀត្ ទី្សាំចត្ក្នុងចន ល ះ មិន
មានដល់អនក្នទ្ សូមបនីសបៀង ក្៏មិនមានដល់អនក្ ។ 
                                                           
១ អនកិបទរមើទសតចយមៈ ដត្ពាកិយទនះសាំទៅយកិទសចកិតើស្មល ប់ ។ អែឋកិថ្ល ។ 
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 អនក្ចូរនធវើទី្ពឹងសរមាប់ខលួននៅ ចូរពាយាមឲយឆ្ងប់នៅ ចូរជា
អនក្រាជានៅ នបើអនក្ (នធវើយ៉ាងននះនហើយ) នឹងនៅជាអនក្ក្មាច ត្់បង់
មនទិលាន មិនមានទី្ទួ្លគឺក្ិនលស នឹងមិនរត្ូវចូលនៅកាន់ជាត្ិ 
ជរា ពាធិ មរណៈ នទ្ៀត្នឡើយ ។ 
 [១៨៤]  អនក្មានរាជាា   គួរក្មាច ត្់បង់មនទិលរបស់ខលួនបនតិច 
មតងៗ  រាល់ៗខណៈនដាយលាំដាប់  ដូចជាងមាស  ជរមះសនឹមឬ
មរចះរបស់មាសដូន ន្ ះ ។ 
 [១៨៥] មរចះនក្ើត្អាំពីមដក្ លុះនក្ើត្អាំពីមដក្ន ះនហើយ មត្ង
សីុមដក្ន ះវញិ យ៉ាង មិញ ក្មមទ ាំងឡាយរបស់ខលួន មត្ង ាំ
បុគគលអនក្របរពឹត្តក្នលងបញ្ញញ ជានរគឿងជរមះចិត្ត ឲយនៅកាន់ទុ្គគត្ិ 
ក្៏យ៉ាងន ះឯង ។ 
 [១៨៦] មនតទ ាំងឡាយមានការមិនសាវ ធាយន៍ ជាមនទិល ផទះ
ទ ាំងឡាយមានការមិនមថទ ាំ ជាមនទិល នសចក្តីខជិល ជាមនទិលរបស់
ពណ៌សមបុរ នសចក្តីរបមាទ្ ជាមនទិលរបស់បុគគលអនក្រក្ា ។ 
 [១៨៧] ការរបរពឹត្តអារក្ក្់(១) ជាមនទិលរបស់ន្ទសតី នសចក្តី
ក្ាំ ញ់ ជាមនទិលរបស់អនក្ឲយ ធម៌អារក្ក្់ទ ាំងឡាយ ជាមនទិល
ក្នុងនោក្ននះនឹងនោក្ខ្ជងមុខ ។ 
 ធមមជាត្ ជាមនទិលដ៏នលើសលុប ជាងមនទិលទ ាំងន ះ គឺអវជិាជ   
                                                           
១ សាំទៅយកិការរបរពឹត្តកិនលងច្ត្តបតើ ។ អែឋកិថ្ល ។ 
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ជាមនទិលដ៏ទរក្មលង មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ អនក្ទ ាំងឡាយ ចូរលះ
មនទិលទ ាំងននះនចញ  ចូរកុ្ាំជាអនក្  មានមនទិលនឡើយ ។ 
 [១៨៨] បុគគលអនក្មិនមាននសចក្តីនអៀនខ្ជម ស នក្លៀវកាល ដូចសត្វ
មក្អក្ ក្មាច ត្់បង់គុណរបស់អនក្ដទទ្ ជាអនក្ ល្ នោន (យក្មុខ) ជា
អនក្នឃនើសឃនង ជាមនុសសនៅហមង រស់នៅនដាយងាយ ។  
 ចាំមណក្បុគគលមាននសចក្តីនអៀនខ្ជម ស មសវងរក្អាំនពើសាអ ត្ជានិចច 
មិននឡះនឡាះមិននឃនើសឃនង រស់នៅនដាយក្មមដ៏បរសុិទ្ធ អនក្នឃើញ
រត្ូវ  រស់នៅនដាយលាំាក្ ។ 
 [១៨៩] ជន  សមាល ប់សត្វផង និយាយោក្យកុ្ហក្ផង 
កាន់យក្វត្ថុ មដលនគមិនានឲយ ក្នុ ងនោក្ផង នសពរបពនធរបស់
អនក្ដទទ្ផង ។ 
 ជន  ផឹក្ទឹ្ក្សុរានឹងនមរយ័ផង ជនន ះឯងន ម្ ះថ្ល 
ោស់រ ាំនលើងឫសគល់របស់ខលួន   ក្នុងនោក្ននះនដាយពិត្  ។ 
 មាន លបុរសដ៏ចនរមើន អនក្ចូរដឹងយ៉ាងននះថ្ល ជនទ ាំងឡាយ
មានធម៌ដ៏ោមក្ រមមងមិនជាអនក្សរងួមដូនចនះ នោភៈ នឹងសភាព
មិនមមនធម៌គឺនទសៈ ចូរកុ្ាំនបៀត្នបៀនអនក្ ឲយាននសចក្តីទុ្ក្ខអស់
កាលយូរនឡើយ ។ 
 [១៩០] ជនរមមងឲយតាមសទធ  តាមនសចក្តីរជះថ្លល  បុគគល  
ជាអនក្នអៀនខ្ជម សក្នុងទឹ្ក្នឹងនភាជនរបស់ជនទ ាំងឡាយដទទ្ ជន
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ន ះ រមមងមិនានសមាធិចិត្ត ក្នុងនវោទថង ឬក្នុងនវោយប់នឡើយ ។
 លុះមត្នសចក្តីនអៀនខ្ជម សន ះ បុគគល  ានផ្ចត ច់ផតិលដក្
នឡើង នធវើឲយមានឫសគល់ដាច់នហើយ បុគគលន ះឯង នទ្ើបាន
សមាធិចិត្ត  ក្នុ ងនវោទថង  ឬក្នុងនវោយប់ ។ 
 [១៩១]  នភលើងនសមើនដាយរាគៈ  មិនមាន  ការ្ប់នសមើនដាយ 
នទសៈ  មិនមាន  ប ត ញនសមើ នដាយនមាហៈ  មិនមាន  សទឹងនសមើ  
នដាយត្ ហ   មិនមាន  ។ 
 [១៩២] នទសរបស់ពួក្ជនដទទ្ នឃើញាននដាយងាយ 
ចាំមណក្នទសរបស់ខលួន នឃើញាននដាយលាំាក្ នរោះថ្ល បុគគល
ន ះ នរាយនទសទ ាំងឡាយ ចាំនោះពួក្ជនដទទ្ ដូចបុគគលនរាយ
អងាក មដូន ន្ ះ  មត្ថ្លរមមងបិទ្ា ាំងនទសរបស់ខលួនទុ្ក្ ដូចរោន
បក្សបីិទ្ា ាំងអត្តភាពនដាយវត្ថុសរមាប់បិទ្ា ាំង (មានមមក្នឈើជា
នដើម ) ដូន ន្ ះ ។ 
 [១៩៣] កាលបុគគលគយលល ាំនមើលនទស របស់បុគគលដទទ្ ជា
របរក្ត្ី មានការសមាគ ល់នហតុ្ក្នុងការនោលនទស (អនក្ដទទ្) ជា
និចចជារបរក្ត្ី អាសវៈទ ាំងឡាយ របស់បុគគលន ះ មត្ងចនរមើន 
បុគគលន ះន ម្ ះថ្ល  ឋិត្នៅឆ្ងង យអាំពីធម៌ជានរគឿងអស់អាសវៈ ។ 
 [១៩៤]  សាន មនជើងក្នុងអាកាស  មិនមាន  សមណៈខ្ជងនរៅ  
មិនមាន  ពួក្សត្វនរត្ក្អរនហើយ  ក្នុ ងធម៌ជានរគឿងយឺត្យូរ  រពះ- 
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ត្ថ្លគត្ទ ាំងឡាយ មិនមានធម៌ជានរគឿងយឺត្យូរនឡើយ ។ 
 សាន មនជើងក្នុងអាកាស មិនមាន សមណៈខ្ជងនរៅ មិនមាន  
សងាខ រទ ាំងឡាយជារបស់នទ្ៀង មិនមាន រពះពុទ្ធទ ាំងឡាយ មិន
មានក្ិនលសជានរគឿងញាប់ញ័រនទ្ ។ 

ចប់ មលវគគ ទី្ ១៨ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា ធម្មដឋវគគ ទ្ី ១៩ 
 

 [១៩៥] បុគគលកាត្់នសចក្តីនដាយអារក្ក្ ់ នដាយសារនហតុ្  
ន ម្ ះថ្លជាអនក្តា ាំងនៅក្នុងធម៌ នដាយនហតុ្ន ះ មិនទន់ាននទ្ 
លុះរតាមត្បុគគល  ជាបណឌិ ត្កាត្់នសចក្តទី ាំងពីរ គឺ នសចក្តីពិត្ 
នឹងនសចក្តីមិនពិត្ ។ 
 មណ ាំជនទ ាំងឡាយដទទ្ នដាយមិនអារក្ក្់ នដាយសារធម៌
តាមសមគួរ (ដល់នទស) បុគគលន ះ ន ម្ ះថ្លជាអនក្មានរាជាា
រក្ាធម៌  នទ្ើបនៅថ្ល  អនក្តា ាំងនៅក្នុ ងធម៌ ។ 
 [១៩៦] បុគគលនិយាយនរចើន នដាយនហតុ្មានរបមាណប៉ុ ណ  
ន ម្ ះថ្លជាបណឌិ ត្ នដាយនហតុ្មានរបមាណប៉ុ ន ណ ះ មិនទន់
ាននទ្ លុះរតាមត្បុគគលមដលមាននសចក្តីនក្សម មិនមាននពៀរ មិន
មានភ័យ នទ្ើបនៅថ្ល បណឌិ ត្ាន ។ 
 [១៩៧] បុគគលនិយាយនរចើន នដាយនហតុ្មានរបមាណប៉ុ ណ  
ន ម្ ះថ្លជាអនក្រទ្រទ្ង់ធម៌ នដាយនហតុ្មានរបមាណប៉ុ ន ណ ះ មិន
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ទន់ាននទ្ លុះរតាមត្បុគគល  សាត ប់ពុទ្ធវចនៈ សូមបមីានរបមា- 
ណត្ិចនហើយនឃើញធម៌នដាយ មកាយគឺចិត្តាន បុគគលន ះនទ្ើប
ន ម្ ះថ្លជាអនក្រទ្រទ្ង់ធម៌ បុគគល  មិននមើលងាយធម៌ បុគគល
ន ះឯងន ម្ ះថ្លជាអនក្រទ្រទ្ង់ធម៌ ។ 
 [១៩៨] បុគគលមានក្ាលសកូ វនហើយ នដាយនហតុ្  ន ម្ ះ
ថ្លជានថរៈ  នដាយនហតុ្ន ះមិនទន់ាននទ្  វយ័របស់បុគគលន ះ 
្ស់រជុលនហើយ នៅថ្ល្ស់ជានមាឃៈ ។  
 លុះរតាមត្ សចចៈផង ធម៌ផង ការមិននបៀត្នបៀនផង ការ
សរងួមផង ការទូ្ ម នខលួនផង មានក្នុងបុគគល  បុគគលន ះឯង
ជាអនក្មានមនទិលខ្ជជ ក្់ន្លនហើយ ជាអនក្មានរាជាា  នទ្ើបនៅថ្ល
នថរៈ ។ 
 [១៩៩] បុគគលមាននសចក្តីឫសា មាននសចក្តីក្ាំ ញ់ ជា
អនក្អួត្អាង ន ម្ ះថ្លជាមនុសសលអ នដាយនហតុ្រត្ឹមមត្នធវើការ
និយាយោក្យ (លអ) ឬនដាយភាពជាអនក្មានសមបុរជាទី្ោប់ចិត្ត ក្៏
មិនទន់ាននទ្ ។  
 លុះរតាមត្នទសជាត្ិ មានឫសាជានដើមននះ បុគគល ាន
ផ្ចត ច់ផតិលដក្នឡើង នធវើឲយមានឫសគល់ដាច់នហើយ បុគគលន ះជា
អនក្មាននទសខ្ជជ ក្់ន្លនហើយ ជាអនក្មានរាជាា  នទ្ើបនៅថ្លជា
មនុសសលអាន ។ 
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 [២០០] បុគគល មិនានន ម្ ះថ្លជាសមណៈ នដាយភាពជា
អនក្មានក្ាលរត្នងាលនទ្ បុគគលអនក្មិនមានសីលវត្តនឹងធុត្ងគវត្ត 
នោលមត្ោក្យនឡះនឡាះ របក្បនដាយនសចក្តីរាថ្លន នឹងនោភៈ 
ន ម្ ះថ្លជាសមណៈដូចនមតចាន ។  
 លុះរតាមត្បុគគល  រមាង ប់ាបទ ាំងឡាយទាំងតូ្ចទ ាំងធាំ 
នដាយរបការទ ាំងពួងាន  នទ្ើបនៅថ្លសមណៈ  នរោះាបទ ាំង- 
ឡាយ  មដលបុគគលន ះរមាង ប់ាននហើយ  ។ 
 [២០១] បុគគល  នដើរសូមជនទ ាំងឡាយដទទ្ នដាយនហតុ្
រត្ឹម  បុគគលន ះ មិនានន ម្ ះថ្លភិក្ខុ  នដាយនហតុ្រត្ឹម
ន ះនទ្ បុគគលសមាទនធម៌ជាពិស ន ម្ ះថ្លជាភិក្ខុ  នដាយនហតុ្
រត្ឹមមត្ការនដើរសូមប៉ុ ន ណ ះ  មិនទន់ាននទ្ ។  
 លុះរតាមត្បុគគល  ក្នុងនោក្ននះ បនាត្់បុណយនឹងាប
នចញនហើយ ជាអនក្មានការរបរពឹត្តដរ៏បនសើររតាច់នៅក្នុងនោក្នដាយ
នសចក្តីនចះដឹង  បុគគលន ះឯង  នទ្ើបនៅថ្លជាភិក្ខុ  ។  
 [២០២] បុគគលមាននសចក្តីវនងវង ជាធមមតា មិនមានការនចះ
ដឹង មិនានន ម្ ះថ្លជាមុនី នដាយភាពជាអនក្នសងៀមនទ្ លុះរតាមត្
បុគគល  ជាបណឌិ ត្កាន់យក្ធម៌ដ៏របនសើរ នវៀរ្ក្ាបទ ាំងឡាយ 
ដូចបុគគលកាន់ជញ្ជី ងនហើយថលឹងដូន ន្ ះ ។ 
 បុគគលន ះនទ្ើបន ម្ ះថ្លជាមុនី  នដាយភាពជាអនក្នសងៀមន ះ  
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ាន បុគគល  ដឹងរបនយាជន៍ទ ាំងពីរ ក្នុងនោក្ បុគគលន ះ
នៅថ្ល  មុនី  នដាយនហតុ្ន ះ  ។ 
 [២០៣] បុគគលនបៀត្នបៀនសត្វទ ាំងឡាយ នដាយនហតុ្  
មិនានន ម្ ះថ្លជាអរយិៈ នដាយនហតុ្ន ះនទ្ បុគគលមដលត្ថ្លគត្
នៅថ្ល  អរយិៈនរោះមិននបៀត្នបៀនសត្វទ ាំងពួង ។ 
 [២០៤] មាន លភិក្ខុ  នបើភិក្ខុ មិនទន់ដល់ នូវការអស់អាសវៈនទ្ 
កុ្ាំអាលទុ្ក្ចិត្តនដាយគុណរត្ឹមមត្សីលនឹងវត្ត ឬនដាយភាពជាអនក្
នចះដឹងនរចើននឡើយ មួយនទ្ៀត្ នដាយការានសមាធិ ឬនដាយការ
នដក្ក្នុងទី្សាង ត្់ ឬក្៏នដាយគុណមានរបមាណប៉ុ នណណះថ្ល អាតាម -
អញ ោល់រត្ូវននក្ខមមសុខមដលបុថុជជនមិនមដលជួបរបសពវ ដូនចនះ
នឡើយ ។ 

ចប់ ធមមដាវគគ ទី្ ១៩ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា ម្គគវគគ ទ្ី ២០ 
 

 [២០៥]  ផលូ វមានអងគ ៨ របនសើរជាងផលូ វទ ាំងឡាយ បទ្ ៤ គឺ
អរយិសចចរបនសើរជាងសចចៈទ ាំងឡាយ វរិាគធម៌របនសើរជាងធម៌ទ ាំង- 
ឡាយ មួយនទ្ៀត្ រពះត្ថ្លគត្មានចក្ខុ  របនសើរជាងសត្វនទ្វាទ្
ទ ាំងឡាយ ផលូ វននះឯង របរពឹត្តនៅនដើមបនីសចក្តីបរសុិទ្ធិទនទ្សសនៈ ផលូ វ
ដទទ្មិនមាននទ្ ។  
 នរោះនហតុ្ន ះ  អនក្ទ ាំងឡាយ  ចូរនដើរនៅកាន់ផលូ វន ះ  ផលូ វ 
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ននះជាផលូ វញុា ាំងមារឲយវនងវង អនក្ទ ាំងឡាយនដើរនៅកាន់ផលូ វននះ
នហើយ  អាចនឹងនធវើឲយផុត្ទុ្ក្ខាន ។  
 ផលូ វននះនហើយ មដលត្ថ្លគត្ដឹងថ្លជាផលូ វក្មាច ត្់បង់កូ្នសរ
រាប់ដល់អនក្ទ ាំងឡាយ នសចក្តីពាយាម ញុា ាំងក្ិនលសឲយនៅត សពវ 
អនក្ទ ាំងឡាយគបបនីធវើ រពះត្ថ្លគត្ទ ាំងឡាយ រោន់មត្ជាអនក្រាប់ 
ជនទ ាំងឡាយមានការពិនិត្យ នបើាននដើរនៅនហើយ នឹងរួច្ក្
ចាំណងរបស់មារាន ។ 
 [២០៦] កាល  បុគគលយល់នឃើញនដាយរាជាា ថ្ល សងាខ រ
ទ ាំងពួងមនិនទ្ៀងដូនចនះ កាលន ះ រមមងននឿយ យ ក្នុងនសចក្តី
ទុ្ក្ខ  ននះជាផលូ វទននសចក្តីបរសុិទ្ធិ ។ 
 [២០៧] កាល  បុគគលយល់នឃើញនដាយរាជាា ថ្ល សងាខ រ
ទ ាំងពួង  ាំមក្នូវនសចក្តទុី្ក្ខដូនចនះ កាលន ះ រមមងននឿយ យ 
ក្នុងនសចក្តីទុ្ក្ខ  ននះជាផលូ វទននសចក្តីបរសុិទ្ធិ ។ 
 [២០៨] កាល  បុគគលយល់នឃើញនដាយរាជាា ថ្ល សងាខ រ
ទ ាំងពួង មិនមមនជារបស់ខលួនដូនចនះ កាលន ះ រមមងននឿយ យ 
ក្នុងនសចក្តីទុ្ក្ខ  ននះជាផលូ វទននសចក្តីបរសុិទ្ធិ ។ 
 [២០៩] បុគគលនៅក្ាំនោះមានក្មាល ាំង ទស់មត្របក្បនដាយ
នសចក្តីខជិលរចអូស មិនរបឹងមរបង ក្នុងកាលមដលគួររបឹងមរបង មាន 
នសចក្តីរត្ះិរះិក្នុ ងចិត្តលិចចុះ  ក្នុ ងអកុ្សលវតិ្ក្កៈ  ជាមនុសសខជិល  
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បុគគលខជិល (ន ះ)  រមមងមិនានផលូ វបញ្ញញ នឡើយ ។  
 [២១០]  បុគគលគបបជីាអនក្រក្ាវា្  សរងួមឲយលអ  នដាយចិត្ត  
ទាំងមិនគបបនីធវើអកុ្សលនដាយកាយ បុគគលគបបជីរមះក្មមបថទ ាំង 
៣ ននះ នឹងគបបនីរត្ក្អរចាំនោះមគគ មដលនោក្អនក្មសវងរក្គុណ
ដ៏លអ  សមមតងទុ្ក្នហើយ ។ 
 [២១១] រាជាា  រមមងនក្ើត្អាំពីការរបក្ប នសចក្តីវ ិសរាជាា  
រមមងនក្ើត្អាំពីការមិនរបក្ប អនក្មានរាជាា  ដឹងការរបក្ប នឹងការ
មិនរបក្ប ទ ាំងពីរននះថ្ល ជាគនលងទននសចក្តីចនរមើននឹងនសចក្តី
វ ិសនហើយ រាជាា ចនរមើននឡើងនដាយរបការ  គួរត្មកល់ខលួន
ទុ្ក្ នដាយរបការន ះ ។ 
 [២១២] អនក្ទ ាំងឡាយ ចូរកាត្់ក្ិនលសដូចជាទរពនចញ ចូរកុ្ាំ
កាត្់នដើមនឈើ (នរោះ) ភ័យនក្ើត្អាំពីក្ិនលសដូចជាទរព មាន លភិក្ខុ
ទ ាំងឡាយ អនក្ទ ាំងឡាយ ចូរកាត្់ក្ិនលសដូចជាទរពផង ក្ិនលស
ដូចជានដើមនឈើដុះក្នុងទរពផង នហើយចូរជាអនក្កុ្ាំមានក្ិនលស ដូច
ជាទរពនឡើយ ។ 
 នរោះថ្ល ក្ិនលសដូចនដើមនឈើដុះក្នុងទរពរបស់នរជន សូមប ី
មានរបមាណត្ិចក្៏នដាយ នបើកាត្់មិនដាច់ក្នុងពួក្ រដីរាប   
នរជនន ះឯង មត្ងមានចិត្តជាប់ចាំនោះក្នុងពួក្ រ ី ដូចកូ្ននោ   
នៅក្ាំពុងនៅនដាះ  មដលមានចិត្តជាប់នៅនឹងនម  ដរាបន ះ  ។ 
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 [២១៣] អនក្ចូរដក្នសចក្តីរសឡាញ់របស់ខលួននចញ ដូច
បុគគល ដក្ផ្ចក កុ្មុទ្ មដលនក្ើត្ក្នុងសរទ្កាលនដាយទដ អនក្ចូរ      
បណតុ ះនូវផលូ វសនតិភាពមត្មា៉ង រពះនិោវ ន រពះសុគត្សមមតងទុ្ក្
នហើយ ។ 
 [២១៤]  អញនឹងនៅទី្ននះអស់វសានរដូវ  អញនឹងនៅទី្
ននះក្នុងនហមនតរដូវ នឹងគមហិរដូវ ជនោល រមមងគិត្ខុសដូនចនះ 
មត្ងមិនដឹងចាស់នសចក្តីអនតរាយនឡើយ ។ 
 [២១៥] មចចុ  គឺនសចក្តីសាល ប់ មត្ង ាំយក្នរជន អនក្រសវងឹ
រជប់ ក្នុ ងកូ្ននឹងសត្វចិញ្ចឹ ម មានចិត្តជាប់ជាំោក្់ ក្នុ ងអារមមណ៍   
នផសងៗន ះ  ដូចជាំនន់ទឹ្ក្ធាំ   ាំយក្អនក្រសុក្ក្ាំពុងនដក្លក្់  ។ 
 [២១៦] កាលបុគគល រត្ូវមចចុ រគបសងកត្់នហើយ កូ្នទ ាំងឡាយ 
មិនមាន នដើមបជីាទី្ពឹង បិតា ក្៏មិនមាន ទ ាំងនៅពងស ក្៏មិនមាន 
នដើមបជីាទី្ពឹងនឡើយ នសចក្តីទី្ពឹងក្នុងញាត្ិទ ាំងឡាយ ក៏្មិនមាន ។  
 បណឌិ ត្ដឹងអាំ ចរបនយាជន៍ននះនហើយ គួរជាអនក្សរងួម 
ក្នុ ងសីល  គួររបញាប់របញាល់ជរមះផលូ វ  ជាទី្នៅកាន់រពះនិោវ ន 
ឲយាន ។ 

ចប់ មគគវគគ ទី្ ២០ ។ 
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ធម្មបទ្គាថា បកិណ្ណ កវគគ ទ្ី ២១ 
 

 [២១៧] នបើនឃើញនសចក្តីសុខដ៏ធាំទូ្ោយ នរោះលះបង់សុខ
លមមរបមាណ អនក្មានរាជាា  កាលនឃើញសុខធាំទូ្ោយ គបបលីះ
សុខលមមរបមាណនចញ ។ 
 [២១៨] ជនរាថ្លន នសចក្តីសុខនដើមបខីលួន នដាយបងកទុ្ក្ខឲយអនក្
ដទទ្ ជនន ះន ម្ ះថ្ល រចបូក្រចបល់នហើយ នដាយការជាប់ជាំោក្់
គឺនពៀរ  រមមងមិនរួច្ក្នពៀរនទ្ ។ 
 [២១៩] របស់ មដលខលួនគួរនធវើ របស់ន ះពួក្ភិក្ខុ  
លះបង់ន្លនហើយ មត្របស់មដលមិនគួរនធវើ រត្ឡប់ជានធវើវញិ 
អាសវៈទ ាំងឡាយ  មត្ងចនរមើននឡើងដល់ពួក្ភិក្ខុ ន ះ  ជាអនក្មាន 
នសចក្តីរបមាទ្  មានមានះដូចជានដើមបបុសនលើក្នឡើងនហើយ ។ 
 លុះមត្សត្ិរបរពឹត្តនៅ ក្នុងកាយជានិចច មដលពួក្ភិក្ខុ 
ានរារពធរបទពនហើយ ភិក្ខុទ ាំងន ះ រមមងជាអនក្នធវើការមដលគួរ
នធវើនរឿយៗ មិននធវើការមដលមិនគួរនធវើ អាសវៈទ ាំងឡាយ របស់ពួក្
ភិក្ខុ ន ះ មដលជាអនក្មានសត្ិ មានសមបជញ្ញៈ រមមងដល់នូវការ
អស់នៅ ។ 
 [២២០] បុគគលសមាល ប់ត្ ហ ដូចមាតាផង សមាល ប់អសមិមានះ
ដូចបិតាផង សមាល ប់សសសត្ទិ្ដាិនឹងឧនចឆទ្ទិ្ដាិ ដូចនសតចជាក្សរ័ត្ពីរ
រពះអងគផង សមាល ប់អាយត្នៈដូចជាមដន របរពឹត្តនៅមួយអននលើ  នដាយ
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បុរសអនក្នដើរតាម គឺនសមៀនផង រមមងាននៅជាខី សវរោហម-
ណ៍  ជាអនក្មិនមានទុ្ក្ខ  ។ 
 [២២១] បុគគលសមាល ប់ត្ ហ ដូចមាតាផង សមាល ប់អសមិមានះ
ដូចបិតាផង សមាល ប់សសសត្ទិ្ដាិនឹងឧនចឆទ្ទិ្ដាិ ដូចជានសតច ជា
រោហមណ៍ទ ាំងពីរផង សមាល ប់វចិិក្ិ ឆ្  ដូចជាខ្ជល ធាំជាគរមប់ ៥ ផង 
(មដលនៅសាក ត្់ផលូ វ) ាននហើយ រមមងាននៅជាខី សវរោហមណ៍ 
ជាអនក្មិនមានទុ្ក្ខ ។ 
 [២២២] សត្ិរបស់ជនពួក្  មដលឋិត្នៅ ក្នុងរពះពុទ្ធ
គុណ អស់កាលជានិចច ទ ាំងទថងទ ាំងយប់ ជនពួក្ន ះ ន ម្ ះថ្ល  
សាវក័្របស់រពះនោត្ម រមមងភាា ក្់រឭក្ៗ នដាយរបទព សពវកាល ។ 
 សត្ិរបស់ជនពួក្  មដលឋិត្នៅ ក្នុ ងរពះធមមគុណ អស់
កាលជានិចច ទ ាំងទថងទ ាំងយប់ ជនពួក្ន ះ ន ម្ ះថ្ល សាវក័្របស់
រពះនោត្ម  រមមងភាា ក្់រឭក្ៗ  នដាយរបទព  សពវកាល ។ 
 សត្ិរបស់ជនពួក្  មដលឋិត្នៅ ក្នុងរពះសងឃគុណ អស់
កាលជានិចច ទ ាំងទថងទ ាំងយប់ ជនពួក្ន ះ ន ម្ ះថ្ល សាវក័្របស់
រពះនោត្ម  រមមងភាា ក្់រឭក្ៗ  នដាយរបទព  សពវកាល  ។ 
 សត្ិរបស់ជនពួក្  មដលឋិត្នៅក្នុងកាយ អស់កាលជា
និចច ទ ាំងទថងទ ាំងយប់ ជនពួក្ន ះ ន ម្ ះថ្ល សាវក័្របស់រពះនោត្ម  
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រមមងភាា ក្់រឭក្ៗ  នដាយរបទព  សពវកាល ។ 
 ចិត្តរបស់ជនពួក្  នរត្ក្អរនហើយ ក្នុងការមិននបៀត្នបៀន
នគ ទ ាំងទថងទ ាំងយប់ ជនពួក្ន ះ ន ម្ ះថ្ល សាវក័្របស់រពះ
នោត្ម  រមមងភាា ក្់រឭក្ៗ  នដាយរបទព  សពវកាល ។ 
 ចិត្តរបស់ជនពួក្  នរត្ក្អរនហើយ ក្នុងនមតាត ភាវ  ទ ាំង
ទថងទ ាំងយប់ ជនពួក្ន ះន ម្ ះថ្ល សាវក័្របស់រពះនោត្ម រមមង
ភាា ក្់រឭក្ៗ  នដាយរបទព  សពវកាល ។ 
 [២២៣] ការនចញបួសាននដាយរក្ ការនរត្ក្អររត្ូវាន
នដាយរក្ ផទះទ ាំងឡាយមានការនៅរគប់រគងនដាយលាំាក្ ជាការ
រក្ ការនៅរួមនដាយជននសមើោន (១)  (មដលមិនមាននសចក្តីនកាត្មរក្ង) 
ជាការរក្ ជនអនក្នដើរផលូ វឆ្ងង យ គឺវដតៈ មត្ងរត្ូវនសចក្តីទុ្ក្ខធាល ក្់ជាប់
តាម នរោះនហតុ្ន ះ បុគគលមិនគបបជីាអនក្នដើរផលូ វឆ្ងង យផង មិន
គបបជីាអនក្រត្ូវនសចក្តីទុ្ក្ខធាល ក្់ជាប់តាមផង ។ 
 [២២៤]  បុគគលអនក្មានសទធ   បរបូិណ៌នដាយសីល សកប់សកល់ 
                                                           
១ អាចារយខលះ   ដរបថ្ល   ការទៅរួមទោយជនម្នទសមើោន    ទរពាះបទថ្ល  ទុទកាខ សមានសាំវាទស្ម 
អាចកាត្់បទជា  ទុទកាខ +អសមានសាំវាទស្ម យ៉ងទនះ ។ អែឋកិថ្ល កិ៏មានពនយល់ដែរ ចាំដណកិ
ទសចកិតើ បានទសចកិតើលអោាំង ២ យ៉ង  គឺការម្នទៅរួមនឹងមនុសសទសមើោន   កិ៏ជាការរកិ  ទៅរួម
នឹងមនុសសម្នទសមើោន        កិ៏ជាការរកិ  ។ 
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នដាយយសនឹងនភាគសមបត្តិ គប់រក្របនទ្ស ៗ នគមត្ងបូជាក្នុង
របនទ្សន ះៗ ។ 
 [២២៥] ពួក្សបបុរស រមមងរាក្ដ ក្នុងទី្ឆ្ងង យ ដូចភនាំនហមោនត
ដូន ន្ ះ ពួក្អសបបុរស (ទុ្ក្ជាឋិត្នៅ) ក្នុងទី្ជិត្ ក្៏រមមងមិនរាក្ដ 
ដូចរពួញមដលនគាញ់ ក្នុងនវោយប់ ។ 
 [២២៦] បុគគល គួរគប់រក្ទី្អងគុយមាន ក្់ឯង ទី្នដក្មាន ក្់ឯង ជា
អនក្រតាច់នៅមាន ក្់ឯង មិនជាអនក្ខជិលរចអូស ជាអនក្មាន ក្់ឯងទូ្ ម ន 
ខលួន គួរជាអនក្នរត្ក្អរក្នុងទរពសាង ត្់ ។ 

ចប់ បក្ិណណក្វគគ ទី្ ២១ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា ន្ិរយវគគ ទ្ី ២២ 
 

 [២២៧] អនក្នោលោក្យមិនពិត្ ឬបុគគល នធវើ (អាំនពើអារក្ក្់) 
នហើយ និយាយថ្ល អញមិននធវើនទ្ (បុគគលន ះ) រមមងនៅកាន់នរក្ 
ជនទ ាំងពីរ ក្់ មដលមានអាំនពើទបនថ្លក្(នសមើោន )ន ះ លុះលះ
នោក្ននះនៅនហើយ រមមងជាអនក្នសមើោន (នដាយគត្ិ) ក្នុ ងនោក្ខ្ជង
មុខនទ្ៀត្ ។ 
 [២២៨] ពួក្ជននរចើន ក្់ មដលមានក្ព័នធព័ទ្ធ នដាយសាំពត្់     
កាសាវៈ មត្(របរពឹត្ត) ធម៌ដ៏ោមក្ មិនានសរងួម ពួក្ជនោមក្
ទ ាំងន ះ រមមងនៅនក្ើត្ក្នុងនរក្ នដាយសារក្មមទ ាំងឡាយ ដ៏ោ-
មក្ន ះ ។ 
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 [២២៩] បពវជិត្រទ្ុសតសីល សូវបរនិភាគដុាំមដក្ មដលក្ាំពុងនៅត  
មានពណ៌ដូចអ ត ត្នភលើង របនសើរជាង បពវជិត្រទ្ុសតសីល មិន
សរងួមបរនិភាគដុាំាយអនក្មដន  នឹងរបនសើរដូចនមតចាន ។ 
 [២៣០] នរជន អនក្របមាទ្នហើយ នសពរបពនធរបស់បុគគល
ដទទ្ រមមងដល់នូវនហតុ្ទននសចក្តីទុ្ក្ខ ៤ យ៉ាង គឺ ទី្ ១ ានរបស់
មិនមមនជាបុណយ ទី្ ២ នដក្មិនានតាមរាថ្លន  ទី្ ៣ ការត្ះិ-
នដៀល ទី្ ៤ ការធាល ក្់នរក្ ។  
 (នហតុ្ទននសចក្តីទុ្ក្ខ ៤ យ៉ាងនផសងនទ្ៀត្) គឺ ានរបស់មិនជា
បុណយ ១ មានគត្ិអារក្ក្់ ១ ត្នរមក្របស់បុរសអនក្ខ្ជល ច ជាមួយ
នឹងរសីតមដលខ្ជល ចមដរ មានរបមាណត្ិច ១ រពះរាជានឹងដាក្់អាជាា
យ៉ាងធងន់ ១ នរោះនហតុ្ន ះ បុរសមិនគួរនសពរបពនធ របស់បុគគល
ដទទ្នឡើយ ។ 
 [២៣១] សបូវភាល ាំង មដលបុគគលកាន់មិនចាំ ប់ រមមងលះទដ 
យ៉ាង មិញ ភាពជាសមណៈមដលបពវជិត្កាន់មិនស៊ប់សួន
នហើយ រមមងទញបពវជិត្ន ះនៅនរក្ យ៉ាងន ះឯង ។  
 ក្មម មួយ មដលធូរថយក្តី វត្ត មួយមដលនៅហមងក្តី 
រពហមចរយិៈមដលបុគគលរឭក្នដាយនសចក្តីរនងកៀសក្តី ក្មមទ ាំង ៣ 
ន ះ  ជារបស់មិនមានផលនរចើននឡើយ ។ 
 នបើបុគគលនធវើ  គបបនីធវើកិ្ចចន ះឲយមមនមទ្ន គបបរីបឹងមរបងនធវើ 
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ក្ិចចន ះឲយមាាំមួន នរោះថ្ល សមណធម៌ជានរគឿងនវៀរ្ក្ក្ិនលស
ធូរថយ រមមងនរាយធូលីគឺរាោទិ្ក្ិកនលសដល់បុគគល នដាយទរក្-
មលង ។ 
 [២៣២] អាំនពើអារក្ក្់ មដលបុគគលមិននធវើ របនសើរជាង (នរោះ
ថ្ល) អាំនពើអារក្ក្់ រមមងនធវើឲយនៅត រក្ហាយ ក្នុងកាលខ្ជងនរកាយ 
បុគគលនធវើអាំនពើ នហើយ រមមងមិននៅត រក្ហាយនរកាយ អាំនពើន ះ 
ជាអាំនពើលអ  នបើបុគគលនធវើនហើយ  ន ម្ ះថ្ល  បុគគលរបនសើរ ។ 
 [២៣៣] នគរនៅទី្បាំផុត្មដន មដលនគរគប់រគងនហើយ ទ ាំង
ខ្ជងក្នុង ទ ាំងខ្ជងនរៅយ៉ាង  អនក្ទ ាំងឡាយ គួររក្ាខលួនយ៉ាង
ន ះ កុ្ាំឲយខណៈ(១) ក្នលងអនក្ទ ាំងឡាយាននឡើយ នរោះថ្លជន
ទ ាំងឡាយ មដលឲយខណៈក្នលងនហើយ រមមងនសាក្សាត យ ក្នុង 
នរក្  មីរនដរដាស ។ 
 [២៣៤] សត្វទ ាំងឡាយ មដលរបកាន់មិ ឆ្ ទិ្ដាិ រមមងខ្ជម ស 
ក្នុ ងនហតុ្មដលនគមិនរត្ូវខ្ជម ស  រមមងមិនខ្ជម ស  ក្នុ ងនហតុ្មដលនគ 
រត្ូវខ្ជម ស  សត្វទ ាំងន ះ  មត្ងនៅកាន់ទុ្គគត្ិ  ។  

                                                           
១ ខណៈ-សពទទនះ  ដរបថ្ល  ”ទពលលអ“  ដចកិទចញជា ៤ យ៉ង គឺ  ពុទធុបាទកិខទណ្ត  ទពល
ដែលរពះពុទធបានរតស់  ១  មជឈ្មបទទទស  ឧបត្ត្កិខទណ្ត   ទពលដែលសត្វទកិើត្ទឡើងកិនុង
មជឈ្មរបទទស ១ សមាម ទ្ែឋ្យ បែ្លទធកិខទណ្ត ទពលដែលរតូ្វបានសមាម ទ្ែឋ្  ១ ឆននមាយ-
ត្នានាំ  អាទវកិលលកិខទណ្ត  ទពលដែលម្នវក្ិលអាយត្នៈរបាាំមួយ ១ ។ អែឋកិថ្ល ។ 
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 សត្វទ ាំងឡាយ មដលរបកាន់មិ ឆ្ ទិ្ដាិ រមមងយល់នឃើញ ក្នុង
នហតុ្មដលនគមិនរត្ូវខ្ជល ច ថ្លជានហតុ្មដលនគរត្ូវខ្ជល ចផង យល់
នឃើញក្នុងនហតុ្មដលនគរត្ូវខ្ជល ច ថ្លជានហតុ្មដលនគមិនរត្ូវខ្ជល ច
ផង សត្វទ ាំងន ះ មត្ងនៅកាន់ទុ្គគត្ិ ។ 
 [២៣៥] សត្វទ ាំងឡាយ មដលរបកាន់មិ ឆ្ ទិ្ដាិ រមមងយល់
នឃើញ ក្នុងនហតុ្មដលឥត្នទស ថ្លជានហតុ្មាននទសផង យល់
នឃើញ ក្នុងនហតុ្មដលមាននទស ថ្លជានហតុ្ឥត្នទសផង សត្វ
ទ ាំងន ះ មត្ងនៅកាន់ទុ្គគត្ិ ។  
 សត្វទ ាំងឡាយ  មដលរបកាន់សមាម ទិ្ដាិ  ដឹងរបស់មាននទស 
ថ្លជារបស់មាននទសផង ដឹងរបស់មិនមាននទស ថ្លជារបស់មិន
មាននទសផង សត្វទ ាំងន ះ មត្ងនៅកាន់សុគត្ិ ។ 

ចប់ និរយវគគ ទី្ ២២ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា នាគវគគ ទ្ី ២៣ 
 

 [២៣៦] ត្ថ្លគត្នឹងអត់្រទ ាំោក្យនលមើស ដូចដាំរកីាលអត្់រទ ាំ
ចាំនោះរពួញ មដលរបូត្នចញអាំពីធនូ  ក្នុ ងសន្ទងាគ មដូន ន្ ះ នរោះថ្ល 
ជនរទ្ុសតសីលមាននរចើន ក្់ ។  
 ពួក្ជនមត្ង ាំវាហនៈ មដលទូ្ ម ននហើយនៅកាន់ទី្របជុាំ រពះ
រាជាមត្ងនសតចនឡើងកាន់វាហនៈ មដលទូ្ ម ននហើយ ប ត មនុសស
ទ ាំងឡាយ មនុសស  អត្់សងកត្់នឹងោក្យនលមើសាន មនុសសន ះ 
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ជាអនក្មានខលួនទូ្ ម ននហើយ ន ម្ ះថ្ល បុគគលរបនសើរបាំផុត្ ។ 
 ពួក្នសះអសសត្រក្តី នសះអាជាននយយក្តី នសះសិនធពក្តី ដាំរកុី្ញ្ជ រ
ដ៏របនសើរក្តី មដលបុគគលាននរបៀនរបនៅានបទ្នហើយ រាប់ថ្លជា
សត្វរបនសើរ បុគគលមដលមានខលួនទូ្ ម នានបទ្នហើយ របនសើរជាង
សត្វទ ាំងអស់ន ះ ។ 
 [២៣៧] បុគគលទូ្ ម នខលួនានបទ្នហើយ ទូ្ ម នខលួនលអនហើយ 
ន ម្ ះថ្លទូ្ ម ននហើយ នទ្ើបនៅកាន់ទិ្សមដលខលួនមិនធាល ប់នៅគឺរពះ
និោវ នាន ពុាំមមនដូចបុគគលនៅកាន់ទិ្ស មដលខលួនមិនធាល ប់នៅ 
នដាយសារយានទ ាំងឡាយន ះនឡើយ ។ 
 [២៣៨] ដាំរនី ម្ ះធនាល ជាសត្វចុះនរបង នក្លៀវកាល   យ
ហតាថ ្រយលត្់ាននដាយលាំាក្ នបើ យហតាថ ្រយ ចងភាជ ប់ មិន
សីុនៅម នទ្ នរោះរឭក្ដល់ទរពខទឹង មដលដាំរនី ះធាល ប់នៅ ។ 
 [២៣៩] កាល  បុគគលមាននសចក្តីនងាក្ងុយផង អនក្
បរនិភាគនភាជនមានរបមាណនរចើនផង អនក្នដក្លក្់ផង អនក្នដក្
បរមះនននៀលផង ដូចរជកូ្រសុក្ មដលបុគគលចញិ្ចឹ ម នដាយសូក្រភត្ត 
កាលន ះបុគគលន ះ ជាមនុសសនមល  រមមងចូលនៅកាន់គភ៌នរឿយៗ ។ 
 [២៤០] ក្នុ ងកាលមុនអាំពីកាលននះ ចិត្តននះានរតាច់នៅកាន់
្រកិ្ តាមអាការមដលខលួនរាថ្លន  តាមអារមមណ៍មដលខលួនរាថ្លន  
តាមនសចក្តីសបាយក្នុងទថងននះ អញនឹងសងកត្់សងកិនចិត្តន ះ នដាយ 
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ឧាយ ដូចហមដាំរកីាន់ក្នងវរសងកត្់សងកិនដាំរចុីះនរបង ដូន ន្ ះមដរ ។ 
 [២៤១] អនក្ទ ាំងឡាយ ចូរនរត្ក្អរ ក្នុ ងនសចក្តីមិនរបមាទ្ ចូរ
រក្ាចិត្តរបស់ខលួន  ចូរនរ ើខលួននចញ្ក្ភក្់គឺក្ិនលស  មដលឆលងាន 
នដាយក្រម ដូចដាំរមីដលជាប់នៅក្នុងភក្់ នរ ើខលួនឲយរួចាន ។ 
 [២៤២] នបើបុគគលានសាំឡាញ់ មដលមានរាជាា ជានរគឿងរក្ា
ខលួន មានរាជាា ចង្ ាំ មានគុណធម៌ជានរគឿងនៅញុា ាំងរបនយាជន៍
ឲយសនរមច ជាអនក្រតាច់នៅជាមួយ គួរជាអនក្មានចិត្តនរត្ក្អរ មាន
សាម រត្ី រគបសងកត្់នសចក្តីអនតរាយទ ាំងពួង នហើយរតាច់នៅជាមួយ
នឹងសាំឡាញ់ន ះឯង ។  
 នបើមសវងរក្មិនានសាំឡាញ់ មដលមានរាជាា ជានរគឿងរក្ា
ខលួន មានរាជាា ចង្ ាំ មានគុណធម៌ជានរគឿងញុា ាំងរបនយាជន៍ឲយ
សនរមច ជាអនក្រតាច់នៅជាមួយនទ្ គួររតាច់នៅមត្ឯក្ឯងវញិ ដូច
រពះរាជាលះបង់រដា មដលរទ្ង់ឈនះនហើយនសតចនៅមត្ឯក្អងគ ពុាំ
ន ះនសាត្ ដូចដាំរមីាត្ងគៈ មដលលះបង់ហវូ ងរតាច់នៅមត្ឯក្ឯង
ក្នុងទរព ដូន ន្ ះមដរ ។ 
 ការរតាច់នៅ  របស់បុគគលឯក្ឯង  ជាគុណជាត្របនសើរបាំផុត្  
(នរោះថ្ល) សហាយតាគុណ រមមងមិនមាន ក្នុងជនោលនឡើយ 
បុគគលន ះគបបជីាអនក្មិនមាននសចក្តីខវល់ខ្ជវ យ រតាច់នៅមត្មាន ក្់
ឯងផង មិនគបបនីធវើអាំនពើាបទ ាំងឡាយផង ដូចដាំរនី ម្ ះមាត្ងគៈ 
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ជាសត្វមិនមាននសចក្តីខវល់ខ្ជវ យ លះបង់ហវូ ង រតាច់នៅមត្ឯក្ឯង
ក្នុងទរព ដូន ន្ ះមដរ ។ 
 [២៤៣]  កាលនបើនសចក្តីរត្ូវការ  នក្ើត្នឡើងនហើយ  សាំឡាញ់ 
ទាំងឡាយ ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយ នសចក្តីនរត្ក្អរនដាយបចច័យ តាម
មានតាមាន ជានហតុ្ ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយ បុណយ ាំនសចក្តីសុខ
មក្ឲយ ក្នុ ងកាលនទ្ៀបក្សយ័ជីវតិ្ ការលះបង់ទុ្ក្ខទ ាំងអស់ាន ជា
នហតុ្ ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយ ។  
 នសចក្តីរបត្ិបត្តិលអក្នុ ងមាតា  ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយក្នុងនោក្ 
មួយនទ្ៀត្ នសចក្តីរបត្ិបត្តិលអក្នុ ងបិតា  ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយ នសចក្កី
របត្ិបត្តិលអក្នុ ងសមណៈ  ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយក្នុងនោក្ មួយនទ្ៀត្ 
នសចក្តីរបត្ិបត្តិលអក្នុ ងរោហមណ៍  ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយ ។ 
 សីល ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយ ដរាបដល់្ស់ សទធ មដលបុគគល
ត្មកល់ស៊ប់នហើយ  ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយ ការានរាជាា   ាំនសចក្តី
សុខមក្ឲយ ការមិននធវើាបទ ាំងឡាយ  ាំនសចក្តីសុខមក្ឲយ ។ 

ចប់  គវគគ ទី្ ២៣ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា  ត្ណ្ហា វគគ ទ្ី ២៤ 
 

 [២៤៤] ត្ ហ  មត្ងចនរមើនដល់មនុសសអនក្មានការរបរពឹត្តិ 
នដាយនសចក្តីរបមាទ្ជារបរក្ត្ី ដូចវលលិ រួបរតឹ្នដើមនឈើនហើយ ចនរមើន
នឡើង  បុគគលន ះ  មត្ងសទុះនៅ  កាន់ភពតូ្ចភពធាំ  ដូចសាវ   កាល 
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រាថ្លន មផលនឈើ  នោត្នៅក្នុងទរព  ដូន ន្ ះមដរ  ។ 
 ត្ ហ នុះ៎ ជានទសជាត្ិដ៏ោមក្ ផាយនៅក្នុងអារមមណ៍ 
នផសងៗក្នុងនោក្ រគបសងកត្់បុគគល  នសចក្តីនសាក្សាត យ មត្ង
ចនរមើននឡើង ដល់បុគគលន ះ ដូចសបូវរ ត ស មដលរត្ូវនភលៀងធាល ក្់
ចុះជន្ទញ្ជាំ   នហើយពនលក្លូត្នលចនឡើង  ដូន ន្ ះមដរ ។  
 ចាំមណក្ជន  រគបសងកត្់ត្ ហ ដ៏ោមក្ ក្នុងនោក្ មដល
នគឆលងាននដាយក្រមន ះ នសចក្តីនសាក្សាត យ មត្ងធាល ក្់នចញ្ក្
ជនន ះឯង ដូចដាំណក្់ទឹ្ក្មដលធាល ក់្ចុះ្ក្សលឹក្ឈូក្ ដូន ន្ ះមដរ ។ 
 នរោះនហតុ្ន ះ ានជាត្ថ្លគត្ រាប់អនក្ទ ាំងឡាយ អនក្
ទ ាំងឡាយមានប៉ុ ម នរូប មដលមក្របជុាំក្នុ ងទី្ននះ នសចក្តីចនរមើនចូរ
មានដល់អនក្ទ ាំងឡាយទាំងប៉ុ ន ណ ះចុះ អនក្ទ ាំងឡាយ ចូររ ាំនលើង
ឫសត្ ហ ន្លនចញ ដូចបុគគលរត្ូវការនដាយសបូវភាល ាំង ោស់សបូវ 
រ ត សន្លនចញ  ដូន ន្ ះ ។  
 មារកុ្ាំរុក្រានអនក្ទ ាំងឡាយនរឿយៗ ដូចមខសទឹ្ក្ កាច់បាំាក្់នដើម
បបុស  ដូន ន្ ះនឡើយ ។ 
 [២៤៥] កាលនបើឫសនឈើ មិនមាននសចក្តីអនតរាយ នៅមាាំមួន
នទ្ នដើមនឈើទុ្ក្ជាកាប់ន្លនហើយ ក្៏មត្ងដុះនឡើងនទ្ៀត្ាន មាន 
ឧបមាដូចនមតចមិញ កាលនបើត្ ហ នុស័យ បុគគលក្មាច ត្់មិនទន់
ាននហើយ ទុ្ក្ខ(មានជាត្ិទុ្ក្ខជានដើម)ននះ  ក្៏មត្ងនក្ើត្នរឿយៗ មាន 
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ឧបនមយយដូន ន្ ះឯង ។  
 មខសត្ ហ  ៣៦ ជាធមមជាត្ិហូរនៅ ក្នុងអារមមណ៍ជាទី្ោប់ចិត្ត 
ជាធមមជាត្ិនក្លៀវកាល  មានដល់បុគគល  ត្រមះិទ ាំងឡាយដ៏ធាំ មដល 
អារស័យនូវរាគៈ មត្ង ាំនូវទិ្ដាិអារក្ក្់ របស់បុគគលន ះ ។ 
 មខសត្ ហ ទ ាំងឡាយ មត្ងហូរនៅ ក្នុងអារមមណ៍ទ ាំងពួង ដូច
ជាវលលិមដលមបក្មខនងនឡើង តា ាំងនៅដូន ន្ ះ នបើអនក្ទ ាំងឡាយ នឃើញ
ត្ ហ ដូចជាវលលិន ះ នក្ើត្នឡើងនហើយ ចូរកាត្់ឫសន្លនចញ 
នដាយកាាំបិត្គឺបញ្ញញ  ។  
 នសាមនសសទ ាំងឡាយ  មដលផាយនៅនហើយផង  មដលរបរពឹត្ត 
នៅនដាយនសចក្តីរសឡាញ់ផង រមមងមានដល់សត្វ ពួក្សត្វន ះ 
ជាអនក្អារស័យនូវនសចក្តីរកី្រាយ អនក្មសវងរក្នសចក្តីសុខ នរជន
ទ ាំងឡាយន ះឯង  មត្ងឈមនៅរក្ជាត្ិនឹងជរា ។  
 ពួក្សត្វមដលត្ ហ  ជាទី្ញុា ាំងសត្វឲយត្ក្់សលុត្ រក្ុងទុ្ក្នហើយ 
មត្ងរនធត្់ដូចទ្នាយមដលរោនទក្់ាននហើយដូន ន្ ះ ពួក្សត្វ 
មដលជាប់ក្នុ ងសាំនយាជនៈ នឹងសងគធម៌ (ធម៌ជានរគឿងជាំោក្់) មត្ង
ដល់នូវនសចក្តីទុ្ក្ខនរឿយៗ  អស់កាលអមងវង ។  
 ពួក្សត្វមដលត្ ហ  ជាទី្ញុា ាំងសត្វឲយត្ក្់សលុត្ រក្ុងទុ្ក្នហើយ 
មត្ងរនធត្់ដូចទ្នាយ មដល យរោន ទក្់ាននហើយដូន ន្ ះ 
នរោះនហតុ្ន ះ  ភិក្ខុកាលរាថ្លន ធម៌  ជានរគឿងរាស្ក្រាគៈ នដើមប ី
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ខលួន គបបបីន ទ បង់ត្ ហ  មដលជានរគឿងត្ក្់សលុត្ ន្លនចញ ។ 
 [២៤៦] បុគគល  មិនមានអាល័យ ក្នុងគិហិភាព ដូចនដើម
នឈើតា ាំងនៅក្នុងទរព មានចិត្តចុះស៊ប់ក្នុ ងទរពគឺត្បៈធម៌ ជាអនក្រួច
រសឡះ្ក្ទរពគឺត្ ហ  នហើយសទុះនៅរក្ទរពគឺត្ ហ វញិ អនក្ទ ាំង-
ឡាយចូរនមើលបុគគលន ះឯង បុគគលន ះរួច្ក្ចាំណងគឺឃរាវាស
នហើយ  សទុះនៅរក្ចាំណងគឺឃរាវាសវញិ ។ 
 [២៤៧] ចាំណង  មដលនក្ើត្អាំពីមដក្ក្តី នក្ើត្អាំពីនឈើក្តី 
នក្ើត្អាំពីនៅម យាបលងក្តី អនក្រាជាមិននៅចាំណងន ះ ថ្លជាចាំណង
មាាំមួននឡើយ ។  
 ពួក្ជន  នរត្ក្អរទរក្នពក្ ក្នុងមក្វមណី នឹងកុ្ណឌ ល
ទ ាំងឡាយក្តី នសចក្តីអានឡាះអាល័យកូ្ននឹងរបពនធទ ាំងឡាយក្តី 
អនក្រាជាទ ាំងឡាយ នៅនសចក្តីនរត្ក្អរនឹងនសចក្តីអានឡាះអាល័យ
ន ះ ថ្លជាចាំណងមាាំមួន ជាចាំណង ាំចុះ(ទញសត្វទ្មាល ក្់នៅក្នុង
អាយ) ជាចាំណងធូរនទ្ ប៉ុ មនតសត្វរសាយាននដាយក្រម អនក្
រាជាទ ាំងឡាយកាត្់ចាំណងន ះនចញ ជាអនក្មិនមាននសចក្តី
អានឡាះអាល័យ  លះបង់កាមសុខ  នហើយនចញបួស ។ 
 [២៤៨] ពួក្ជន  នរត្ក្អរនដាយអាំ ចរាគៈ ពួក្ជន
ន ះ មត្ងធាល ក្់ចុះកាន់មខសត្ ហ  ដូចពីងោងទ្មាល ក្់ខលួនចុះកាន់
សាំ ញ់ មដលនធវើនហើយនដាយខលួនឯង អនក្រាជាទ ាំងឡាយ មត្ង



KafaERb 121
              121                           ព្រះធម្មបទគាថាបាលី 
 

កាត្់មខសត្ ហ ន ះ ជាអនក្មិនមាននសចក្តីអានឡាះអាល័យ លះ
ទុ្ក្ខទ ាំងពួងនចញនៅ ។ 
 [២៤៩] អនក្ចូរនដាះ (នសចក្តីអាល័យ) ក្នុ ងកាលមុននចញ ចូរ 
នដាះ (នសចក្តីអាល័យ) ក្នុ ងខ្ជងនរកាយនចញ ចូរនដាះ (នសចក្តីអា-
ល័យ) ក្នុ ងកាលជាក្ ត លនចញ (កាលនបើនធវើយ៉ាងននះ) អនក្នឹង
ដល់នរត្ើយទនភព នឹងមានចិត្តរួចរសឡះ ្ក្សងខត្ធម៌ទ ាំងពួង 
មិនរត្ូវនៅកាន់ជាត្ិនឹងជរានទ្ៀត្នឡើយ ។ 
 [២៥០]  ត្ ហ   រមមងចនរមើនទរក្មលង  ដល់ជនមដលវតិ្ក្កៈ
ញាាំញី មានត្នរមក្នក្លៀវកាល  យល់នឃើញអារមមណ៍ថ្លលអ បុគគលន ះ 
ឯងន ម្ ះថ្ល  នធវើចាំណងឲយមាាំមួន  ។  
 លុះមត្បុគគល  នរត្ក្អរក្នុងអសុភជាន មដលជានហតុ្ឲយ
សងប់រមាង ប់នូវវតិ្ក្កៈ មានសាម រត្ីសពវកាល មត្ងចនរមើនអសុភជាន 
បុគគលន ះឯង នឹងនធវើត្ ហ ឲយអស់នៅាន បុគគលន ះឯង នទ្ើប
ន ម្ ះថ្ល  កាត្់ចាំណងមារាន ។ 
 [២៥១] បុគគល  ដល់នសចក្តីសនរមចគឺអរហត្ត ជាអនក្មិន
ត្ក្់សលុត្ មិនមានត្ ហ  មិនមានក្ិនលសដូចទី្ទួ្ល ានកាត្់
កូ្នសរគឺកិ្នលស ជានហតុ្ញុា ាំងសត្វឲយនៅកាន់ភពាននហើយ កាយ
មដលឆអឹង ៣០០ ក្ាំ ត្់ផគុ ាំោន នហើយននះ របស់បុគគលន ះ ន ម្ ះ
ថ្លតា ាំងនៅក្នុងទី្បាំផុត្ ។  
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 បុគគល  មិនមានត្ ហ  មិនមាននសចក្តីរបកាន់មា ាំ ជាអនក្
ល្ ស ក្នុងនិរុត្តិ(វា្ជានរគឿងសមមតងនចញ) នឹងបទ្ដ៏នសស ដឹង

ចាស់ នូវរបជុាំទនអក្ខរៈទ ាំងឡាយផង នូវខ្ជងនដើមនឹងខ្ជងចុង ទន
អក្ខរៈទ ាំងឡាយផង បុគគលន ះឯង ត្ថ្លគត្នៅថ្ល អនក្មានសររីៈ
ឋិត្នៅក្នុងទី្បាំផុត្ មានបញ្ញញ នរចើន ជាមហាបុរស ។ 
 [២៥២] ត្ថ្លគត្ជាអនក្រគបសងកត្់នត្ភូមិក្ធម៌ទ ាំងអស់ ដឹង
ចាស់ចតុ្ពភូ មិក្ធម៌ទ ាំងអស់ មានចិត្តមិនានជាប់នៅ ក្នុងនត្ភូមិ- 
ក្ធម៌ទ ាំងអស់ លះបង់នត្ភូមិក្ធម៌ទ ាំងអស់ មានចិត្តរួចរសឡះ 
នរោះអស់ត្ ហ   នបើត្ថ្លគត្រតាស់ដឹងធម៌  នដាយខលួនឯងនហើយ 
្ាំាច់យក្អនក្ ជារគូអា្រយនទ្ៀត្ ។ 
 [២៥៣] ធមមទនឈនះអាមិសទនទ ាំងពួង ធមមរសឈនះរស
ទ ាំងពួង នសចក្តីនរត្ក្អរក្នុងធម៌ ឈនះនសចក្តីនរត្ក្អរទ ាំងពួង ការ
អស់ត្ ហ ឈនះទុ្ក្ខទ ាំងពួង ។ 
 [២៥៤]   នភាគៈទ ាំងឡាយ   រមមងសមាល ប់បុគគលអ័បបរាជាា   
ប៉ុ មនតមិនសមាល ប់បុគគលអនក្មសវងរក្នរត្ើយគឺរពះនិោវ ននទ្ ឯបុគគល 
អ័បបរាជាា  រមមងសមាល ប់ខលួនឯង ដូចជាសមាល ប់បុគគលដទទ្ នរោះ
ចាំណង់ក្នុ ងនភាគៈ ។ 
 [២៥៥] មរសទ ាំងឡាយមាននៅម ជានទស ពួក្សត្វនោក្ននះ
មានរាគៈជានទស នរោះនហតុ្ន ះ ទនមដលបុគគលឲយនហើយ ដល់ 
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អនក្មានរាគៈអស់នហើយ រមមងជាទនមានផលនរចើន ។  
 មរសទ ាំងឡាយមាននៅម ជានទស ពួក្សត្វនោក្ននះ មាន
នទសៈជានទស នរោះនហតុ្ន ះ ទនមដលបុគគលឲយនហើយដល់
អនក្មាននទសៈអស់នហើយ  រមមងជាទនមានផលនរចើន ។ 
 មរសទ ាំងឡាយមាននៅម ជានទស ពួក្សត្វនោក្ននះ មាន
នមាហៈជានទស នរោះនហតុ្ន ះ ទនមដលបុគគលឲយនហើយ ដល់
អនក្មាននមាហៈអស់នហើយ រមមងជាទនមានផលនរចើន ។  
 មរសទ ាំងឡាយមាននៅម ជានទស ពួក្សត្វនោក្ននះមាន  
នសចក្តីរចមណនជានទស នរោះនហតុ្ន ះ ទនមដលបុគគលឲយ
នហើយដល់អនក្មាននសចក្តីរចមណនអស់នហើយ រមមងជាទនមាន
ផលនរចើន ។ 

ចប់ ត្ ហ វគគ ទី្ ២៤ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា ភិកខុវគគ ទ្ី ២៥ 
 

 [២៥៦]  ការសរងួមមភនក្របទព ការសរងួមរត្នចៀក្របទព ការ
សរងួមរចមុះរបទព  ការសរងួមអ ត ត្របទព ។ 
 ការសរងួមកាយរបទព ការសរងួមវា្របទព ការសរងួមចិត្ត
របទព ការសរងួមទ ាំងអស់របទព  ភិក្ខុសរងួមនហើយក្នុងទវ រទ ាំងអស់  
មត្ងរួចរសឡះ្ក្ទុ្ក្ខទ ាំងពួងាន ។ 
 [២៥៧] ជន  សរងួមទដ សរងួមនជើង សរងួមវា្ សរងួម 
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អត្តភាព ជាអនក្នរត្ក្អរក្នុ ងការចនរមើនក្មមដាា នមដលមានក្នុ ងខលួន 
ជាអនក្មានចិត្តត្មកល់មា ាំ ជាអនក្នៅឯក្ឯង មត្ងមានចិត្តនរត្ក្អរ
ក្នុងធម៌  បណឌិ ត្ទ ាំងឡាយ  នៅជនន ះថ្ល  ភិក្ខុ   ។ 
 [២៥៨] ភិក្ខុ  សរងួមមាត្់ ជាអនក្នោលនដាយបញ្ញញ  មាន
ចិត្តមិនរាយមាយ សមមតងអត្ថផង ធម៌ផងាន ភាសិត្របស់ភិក្ខុ
ន ះនទ្ើបន ម្ ះថ្លពីនរាះ ។ 
 [២៥៩] ភិក្ខុមានធម៌ជាទី្នរត្ក្អរ នរត្ក្អរនហើយក្នុងធម៌ 
ពិ្រ ធម៌ រឭក្ធម៌នរឿយៗ រមមងមិនសាបសូនយ្ក្រពះសទ្ធមម
នឡើយ ។ 
 [២៦០] ភិក្ខុ មិនគបបនីមើលងាយោភរបស់ខលួន (មដលនក្ើត្
នឡើងនដាយធម៌) មិនគបបរីបរពឹត្តចង់ានោភរបស់ភិក្ខុ ដទទ្ នបើ
ចង់ានោភរបស់ភិក្ខុ ដទទ្  រមមងមិនានសមាធិនឡើយ ។  
 នបើភិក្ខុ សូមបមីានោភត្ិច មិននមើលងាយោភរបស់ខលួន នទ្វតា
នឹងមនុសសទ ាំងឡាយ មត្ងសរនសើរភិក្ខុ ន ះឯង មដលជាអនក្មាន
ពាយាមជានរគឿងអារស័យរស់នៅ នដាយបរសុិទ្ធ ជាអនក្មិនខជិល
រចអូស ។ 
 [២៦១] បុគគល  មិនមាននសចក្តីរបកាន់ក្នុ ង មនឹងរូបថ្ល
ជារបស់អញ នដាយរបការទ ាំងពួង មួយនទ្ៀត្ បុគគល  មិន
នសាក្សាត យ នរោះ មនឹងរូបមដលមិនមាន បុគគលន ះឯងត្ថ្ល-  
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គត្នៅថ្ល ភិក្ខុ  ។ 
 [២៦២] ភិក្ខុ  នៅនដាយអាំ ចនមតាត  រជះថ្លល ក្នុ ងរពះពុទ្ធ
សាស  ភិក្ខុ ន ះរមមងានបទ្ដ៏សងប់ ជាទី្រមាង ប់នូវសងាខ រ  ាំមក្
នូវនសចក្តីសុខ ។  
 មាន លភិក្ខុ  ចូរអនក្សាត រទូ្ក្គឺអត្តភាពននះ ទូ្ក្មដលអនក្សាត រ
នហើយ នឹងដល់នរត្ើយឆ្ងប់ អនក្កាត្់រាគៈនឹងនទសៈាននហើយ អាំពី
ន ះនឹងអាចដល់នូវរពះនិោវ ន ។  
 ភិក្ខុ គបបកីាត្់ ឱរមាភ គិយសាំនយាជនៈ ៥ ផង  គបបលីះបង់ឧទ្ធ-
មាភ គិយសាំនយាជនៈ ៥ ផង  គបបចីនរមើនឥន្ទនទិយ ៥ ត្នៅ  ភិក្ខុ អនក្
ក្នលងក្ិនលសជានរគឿងចាំោក្់ ៥ (រាគៈ នទសៈ នមាហៈ មានៈ ទិ្ដាិ) 
ាននហើយ  នទ្ើបត្ថ្លគត្នៅថ្ល  អនក្ឆលងអនលង់ាន  ។  
 មាន លភិក្ខុ  ចូរអនក្ពិនិត្យផង ចូរកុ្ាំជាអនក្របមាទ្ផង ចិត្តរបស់ 
អនក្ ចូរកុ្ាំវលិនៅរក្កាមគុណនឡើយ អនក្ចូរកុ្ាំរបមាទ្ ទ្ាំោសីុនូវដុាំ
នោហៈ កុ្ាំឲយជាអនក្កាលនភលើងនឆះនហើយ ក្នទក្់ក្ននទញថ្ល ននះទុ្ក្ខ 
ដូនចនះនឡើយ ។  
 ការពិនិត្យមិនមានដល់បុគគលអនក្មិនមានរាជាា  រាជាា មិន
មានដល់បុគគលអនក្មិនពិនិត្យ ការពិនិត្យនឹងរាជាា  មានក្នុ ងបុគគល
  បុគគលន ះឯង ន ម្ ះថ្ល ឋិត្នៅក្នុងទី្ជិត្ទនរពះនិោវ ន ។ 
 នសចក្តីនរត្ក្អរ មដលមិនមមនជារបស់មនុសស រមមងមានដល់
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ភិក្ខុអនក្ចូលនៅកាន់ផទះសាង ត្់  អនក្មានចិត្តរមាង ប់  អនក្នឃើញធម៌នដាយ
របទព ។  
 ភិក្ខុ ពិ្រ ការនក្ើត្នឡើងនឹងការវ ិសខនធទ ាំងឡាយ ក្នុង
កាល  ក្នុងកាលន ះ ភិក្ខុ ន ះរមមងានបីត្ិនឹងានមាជជៈ បីត្ិ
នឹងានមាជជន ះ ន ម្ ះថ្ល ជាអមត្ធម៌ របស់បណឌិ ត្អនក្ដឹងធម៌
ទ ាំងឡាយ ។  
 គុណ ៣ របការននះ គឺការរក្ាឥន្ទនទិយ ១ នសចក្តីសន ត ស ១ 
ការសរងួមក្នុងាត្ិនមាក្ខ ១ ជាខ្ជងនដើមទនរពះនិោវ នន ះ មត្ង
មានដល់ភិក្ខុ អនក្មានបញ្ញញ ក្នុងសាស ននះ (មាន លភិក្ខុ ) អនក្ចូរគប់
រក្ក្លាណមិត្ត អនក្មានពាយាមជានរគឿងរស់នដាយបរសុិទ្ធិ ជា
អនក្មិនខជិលរចអូស ។  
 ភិក្ខុ គបបជីាអនក្របរពឹត្តនធវើបដិស ថ រៈ  គបបជីាអនក្ ល្ សក្នុ ង  
អា្រៈ នរោះនហតុ្ទ ាំងពីរន ះ អនក្នឹងមានានមាជជៈនរចើន នឹង 
នធវើទី្បាំផុត្ទុ្ក្ខាន ។ 
 [២៦៣] មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ អនក្ទ ាំងឡាយ គបបជីរមះុរាគៈ
នឹងនទសៈនចញ ដូចមលះិជរមុះផ្ចក មលិះទ ាំងឡាយ មដលសវិត្នហើយ 
ដូន ន្ ះ ។ 
 [២៦៤] ភិក្ខុ អនក្មានកាយរមាង ប់នហើយ មានវា្រមាង ប់នហើយ 
មានចិត្តរមាង ប់នហើយ   មានចិត្តត្មកល់មា ាំនហើយ   មានអាមិសក្នុ ង 
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នោក្  ខ្ជជ ក្់ន្លនហើយ  នទ្ើបត្ថ្លគត្នៅថ្ល  អនក្សងប់រមាង ប់  ។ 
 [២៦៥] អនក្ចូរដាស់នត្ឿនខលួននដាយខលួនឯង ចូរពិនិត្យខលួន
នដាយខលួនឯង មាន លភិក្ខុ  អនក្ន ះនបើមានសាម រត្ី រក្ាខលួនទុ្ក្នហើយ
នឹងនៅជាសុខ ។  
 មមនពិត្ ខលួនជាទី្ពឹងរបស់ខលួន ខលួនឯងជាគត្ិរបស់ខលួន នរោះ
នហតុ្ន ះ  អនក្ចូររវា ាំងខលួន  ដូចោណិជរវា ាំងនសះដ៏លអ ។ 
 [២៦៦] ភិក្ខុ អនក្រកាស់នដាយនសចក្តីរកី្រាយ រជះថ្លល ក្នុ ងរពះ
ពុទ្ធសាស  រមមងាននូវបទ្ដ៏សងប់ជាទី្រមាង ប់នូវសងាខ រ  ាំមក្នូវ
នសចក្តីសុខ ។ 
 [២៦៧] ភិក្ខុ នៅក្ាំនោះ របឹងមរបង ក្នុងរពះពុទ្ធសាស  
ភិក្ខុ ន ះរមមងញុា ាំងនោក្ននះឲយភលឺសាវ ងាន ដូចរពះចនទមដលរះ
ផុត្អាំពីពពក្ ។ 

ចប់ ភិក្ខុ វគគ ទី្ ២៥ ។ 
 

ធម្មបទ្គាថា ព្ពាហមណ្វគគ ទ្ី ២៦ 
 

 [២៦៨] មាន លរោហមណ៍ អនក្ចូរខាំរបឹងកាត្់ត្ ហ ដូចមខសទឹ្ក្ 
ចូរបន ទ បង់កាមទ ាំងឡាយនចញ មាន លរោហមណ៍ អនក្សាគ ល់ចាស់
នូវការអស់សងាខ រទ ាំងឡាយនហើយ ន ម្ ះថ្លជាអនក្ដឹងរពះនិោវ ន
មដលបចច័យតាក្់មត្ងមិនាន ។ 
 [២៦៩]   កាល    រោហមណ៍អនក្ដល់នរត្ើយ   ក្នុ ងធម៌ពីរ 
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របការ គឺសមថធម៌នឹងវបិសស ធម៌ ក្នុ ងកាលន ះ ក្ិនលស 
នរគឿងរបក្បសត្វទុ្ក្ទ ាំងអស់របស់រោហមណ៍ អនក្ដឹងន ះ រមមង
ដល់នូវការតា ាំងនៅមិនាន ។ 
 [២៧០] នរត្ើយក្តី ទី្មិនមមននរត្ើយក្តី នរត្ើយនឹងទី្មិនមមន
នរត្ើយក្តី មិនមានដល់បុគគល  (នសចក្តីរបកាន់អាយត្នៈមិន
មានដល់បុគគល ) ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ មដលជាអនក្មាន 
នសចក្តីរក្វល់រក្វាយអស់នហើយ ជាអនក្រាស្ក្ក្ិនលស ថ្លជា
រោហមណ៍ ។ 
 [២៧១]  ត្ថ្លគត្នៅបុគគលអនក្ចនរមើន្ន មានធូលីគឺកាម 
អស់នហើយ អនក្អងគុយនៅឯក្ឯង អនក្មាននសាឡសក្ិចចនធវើនរសច
នហើយ មិនមានអាសវៈ ដល់នូវរបនយាជន៍ដ៏ខពង់ខពស់នដាយលាំដាប់
នហើយន ះ  ថ្លជារោហមណ៍  ។ 
 [២៧២] រពះអាទិ្ត្យរុងនរឿង ក្នុ ងនវោទថង រពះចនទរុងនរឿង   
ក្នុងនវោយប់ ក្សរត្រទ្ង់របដាប់នពញយសនហើយ រមមងរុងនរឿង 
សមណរោហមណ៍អនក្មាន្ន រមមងរុងនរឿង ឯរពះសមពុទ្ធ រមមង
រុងនរឿងនដាយនត្ជះរហូត្  ទថងនឹងយប់ទ ាំងអស់  ។ 
 [២៧៣] អនក្មដលមានាបបនាត្់នហើយ ន ម្ ះថ្លរោហមណ៍ 
អនក្មដលត្ថ្លគត្នៅថ្ល សមណៈ នរោះការរបរពឹត្តិរមាង ប់ អនក្
មដលបនណត ញមនទិលទនខលួន នហតុ្ន ះ នទ្ើបត្ថ្លគត្នៅថ្លបពវជិត្ ។
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 [២៧៤] រោហមណ៍ មិនគបបរីបហាររោហមណ៍នទ្ (ចាំមណក្) 
រោហមណ៍ (មដលរត្ូវនគរបហារនហើយ) មិនគបបចីងនពៀរចាំនោះ
រោហមណ៍ន ះ ត្ថ្លគត្ត្ិះនដៀលរោហមណ៍ មដលរបហាររោហមណ៍
រោហមណ៍   ចងនពៀរចាំនោះរោហមណ៍ន ះ  ត្ថ្លគត្ត្ះិនដៀល
រោហមណ៍ន ះ  ទរក្មលងជាងរោហមណ៍ន ះនៅនទ្ៀត្ ។  
 ការហាមលត្់ចិត្ត ្ក្អារមមណ៍ជាទី្រសឡាញ់ របស់រោហមណ៍
ន ះ មិនមមនរបនសើរបនតិចបនតួចនទ្ ចិត្តមដលគិត្នបៀត្នបៀននគ ងាក្
នចញ្ក្វត្ថុ ៗ  នសចក្តីទុ្ក្ខនរោះវត្ថុ ន ះៗ  ក្៏រមាង ប់នៅាន ។ 
 [២៧៥]  អាំនពើអារក្ក្់នដាយទវ រកាយ ទវ រវា្ ទវ រចិត្ត របស់ 
បុគគល  មិនមាននទ្ ត្ថ្លគត្នៅបុគគល មដលានសរងួម
នដាយឋានទ ាំង ៣ ន ះថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៧៦] បុគគលនចះធម៌អាថ៌ មដលរពះសមាម សមពុទ្ធ រទ្ង់សមមតង 
នហើយ អាំពីសាំ ក្់រគូ  គបបនីមសាក ររគូន ះ នដាយនោរព ដូច
រោហមណ៍មដលនោរពការបូជានភលើងដូន ន្ ះមដរ ។ 
 [២៧៧] បុគគលមដលន ម្ ះថ្លរោហមណ៍ នរោះផនួងសក្់ ក្៏មិន
មមន នរោះនោរត្ ក្៏មិនមមន នរោះជាត្ិ ក្៏មិនមមន សចចៈផង ធម៌
ផង មានក្នុងបុគគល  បុគគលន ះន ម្ ះថ្ល អនក្សាអ ត្ផង បុគគល
ន ះន ម្ ះថ្លរោហមណ៍ផង ។ 
 [២៧៨] មនអនក្អប័បរាជាា នអើយ អនក្មានរបនយាជន៍អវី នដាយ 
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ការទុ្ក្ផនួងសក្់ អនក្មានរបនយាជន៍អវី នដាយការរទ្រទ្ង់សាំពត្់
មសបក្ខ្ជល  នបើស ត នខ្ជងក្នុងរបស់អនក្ សឹងសាាំញុា ាំនដាយរាោទិ្ក្កិ-
នលស  អនក្ន ម្ ះថ្លដុសខ្ជត្់មត្កាយខ្ជងនរៅនទ្ ។ 
 [២៧៩] ត្ថ្លគត្នៅ បុគគលអនក្រទ្រទ្ង់សាំពត្់បាំសុកូ្ល មាន
កាយសគម មានខលួនរវាមនដាយសរទស ជាបុគគលឯក្ឯង ចាំនរ ើន្ន 
ក្នុងទរពន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៨០] ត្ថ្លគត្នឹងនៅអនក្នក្ើត្ អាំពីក្ាំនណើ ត្ អនក្នក្ើត្ក្នុង
ទផទទនរោហមណីជាមាតា ថ្លជារពហមណ៍ក្៏នទ្ បុគគលន ះរោន់មត្
ាន មថ្ល នភាវាទី្(អនក្នោលថ្លចនរមើន) នរោះបុគគលន ះឯង ជា
អនក្មានកិ្នលសនរគឿងក្ងវល់នៅនឡើយ ត្ថ្លគត្នៅបុគគលអនក្មិន
មានក្ិនលសនរគឿងក្ងវល់ អនក្មិនមាននសចក្តីរបកាន់មា ាំន ះឯង 
ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៨១] បុគគល  កាត្់សនញ្ញញ ជនៈទ ាំងអស់ាន មិនត្ក្់- 
សលុត្ ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ មដលោម នក្ិនលសជានរគឿងចាំោក្់ 
អនក្រួចរសឡះ្ក្ក្ិនលស  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៨២] ត្ថ្លគត្នៅបុគគលមដលកាត្់នសចក្តីនរកាធ ដូចពួរ
ផង កាត្់ត្ ហ ដូចរព័រត្ផង កាត្់ទិ្ដាិ ៦២ ដូចទី្ត្ រពមទ ាំងអនុស័យ 
ដូចអនក្នដើរតាមផង អនក្មានអវជិាជ  ដូចសរសរនខឿនដក្ន្លនហើយ 
អនក្រតាស់ដឹងសចចៈ ៤ ន ះឯង  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
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 [២៨៣] បុគគល  មិនរបទូ្សត អត្់សងកត្់ោក្យនជរផង ការ
នបៀត្នបៀននឹងការចងផងាន នទ្ើបត្ថ្លគត្នៅបុគគលមដលមាន 
ខនតិជាពលៈ  មានខនតិជានរហ៍ពលន ះឯង  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៨៤] ត្ថ្លគត្នៅបុគគល មដលមិនមាននសចក្តីនរកាធ មាន
ធុត្ងគវត្ត មានចតុ្បារសុិទ្ធិសីល មិនមានត្ ហ នរគឿងនា៉ងចិត្ត 
មានឥន្ទនទិយទូ្ ម ននហើយ មានសររីៈឋិត្នៅ ក្នុងទី្បាំផុត្ន ះ ថ្លជា
រោហមណ៍ ។ 
 [២៨៥]  បុគគល   មានចិត្តមិនានជាប់នៅ  ក្នុ ងកាម
ទ ាំងឡាយ  ដូចទឹ្ក្នលើសលឹក្ឈូក្  ឬដូចរោប់ទសពនលើចុងមដក្រសួច 
ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៨៦] បុគគល  ក្នុងសាស ននះឯង ដឹងចាស់នូវការ
អស់ទុ្ក្ខរបស់ខលួន ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ មដលមានខនធភារៈ ដាក្់ 
ចុះនហើយ មដលរួចរសឡះ្ក្កិ្នលសទ ាំងឡាយ ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៨៧] ត្ថ្លគត្នៅ បុគគលអនក្មានរាជាា នរៅ មានរាជាា
ជានរគឿងទ្ាំោយក្ិនលស អនក្ ល្ ស ក្នុងផលូ វនឹងមិនមមនផលូ វ ាន
សនរមចរបនយាជន៍ដ៏ខពង់ខពស់ន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៨៨] ត្ថ្លគត្នៅ បុគគលមដលមិនរចឡាំ នដាយជនទ ាំង-
ឡាយពីរពួក្ គឺ រគហសថ ១ បពវជិត្ ១ ជាអនក្រតាច់នៅនដាយមិន
មាននសចក្តីអាល័យ មាននសចក្តីរាថ្លន ត្ិចន ះ ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
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 [២៨៩] បុគគល  ដាក្់ចុះនូវអាជាា  ក្នុងសត្វទ ាំងឡាយ មដល
នៅត្ក្់សលុត្ក្តី មដលមាាំមួន គឺមិនមានត្ក្់សលុត្ក្តី មិននបៀត្នបៀន
នដាយខលួនឯង  មិននរបើនគឲយនបៀត្នបៀន  ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ
ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៩០] ត្ថ្លគត្នៅបុគគលអនក្មដលមិនខឹង ចាំនោះពួក្ជន
មដលខឹងនហើយ អនក្រ ាំលត្់ចាំនោះពួក្ជនមដលមានអាជាា ក្នុងខលួន 
អនក្មិនមាននសចក្តីរបកាន់ ចាំនោះពួក្ជនមដលមាននសចក្តីរបកាន់
ន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៩១]  រាគៈ នទសៈ មានះ នឹងមក្ខៈ មដលបុគគល  ាន 
ជរមះុនចញនហើយ ដូចរោប់ទសពមដលរជះុចុះ អាំពីចុងមដក្រសួច 
ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៩២] បុគគល  នោលោក្យមិនអារក្ក្់ ោក្យជានហតុ្ឲយ 
ដឹងនសចក្តីាន ជាោក្យពិត្ ជាោក្យមដលមិននធវើអនក្  ឲយទស់
ចិត្ត  ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៩៣] បុគគល  មិនកាន់យក្របស់មវងឬខលី តូ្ចឬធាំ លអ
ឬអារក្ក្់ មដលនគមិនានឲយនហើយក្នុងនោក្ននះ ត្ថ្លគត្នៅ
បុគគលន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៩៤] អនក្  មិនមាននសចក្តីរាថ្លន ក្នុ ងនោក្ននះផង 
ក្នុ ងនោក្ខ្ជងមុខផង   ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ   មដលមិនមាន    
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នសចក្តីរាថ្លន   មដលផុត្រសឡះ្ក្ក្ិនលស  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៩៥] អនក្  មិនមានអាល័យគឺត្ ហ  មិនមាននសចក្តី
សងសយ័ក្នុងអវីនសាះ  នរោះដឹងចាស់ធម៌  ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ
មដលមានចិត្តចុះស៊ប់កាន់រពះនិោវ ន  មដលមានរពះអរហត្តផល
ដល់នហើយ  នដាយលាំដាប់  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៩៦] បុគគល  ក្នុងនោក្ននះ លះបង់បុណយនឹងាប
ទ ាំង ២ នឹងក្ិនលសជានរគឿងចាំោក់្ (មានរាគៈជានដើម) នចញនហើយ 
ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ មដលជាអនក្មិនមាននសចក្តីនសាក្ មានធូលី
គឺក្ិនលសអស់នហើយ  ជាអនក្បរសុិទ្ធ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [២៩៧] ត្ថ្លគត្នៅបុគគល មដលមិនមាននសចក្តីនៅហមង 
ដូចរពះចនទរាស្ក្មនទិល ជាអនក្បរសុិទ្ធ មានចិត្តរជះថ្លល  មិន
ក្ក្រលអក្់ អស់នសចក្តីនរត្ក្អរក្នុងភពនហើយន ះ ថ្លជារោហមណ៍ ។
 [២៩៨] បុគគល  ក្នលងផលូ វវាងគឺរាគៈ នឹងភក្់មដលនគឆលង
ាននដាយក្រម គឺក្ិនលស នឹងសងារវដត នឹងនមាហៈទ ាំងននះាន 
ជាអនក្ឆលងអនលង់ទ ាំង ៤ ានដល់នរត្ើយគឺរពះនិោវ ន ជាអនក្មាន
្ន មិនញាប់ញ័រនដាយត្ ហ  មិនមាននសចក្តីសងសយ័ មិន
របកាន់មា ាំ ជាអនក្រលត្់ក្ិនលសនហើយ ត្ថ្លគត្នៅបុគគលន ះ ថ្ល
ជារោហមណ៍ ។ 
 [២៩៩]  បុគគល ក្នុងនោក្ននះ  ានលះបង់កាមទ ាំងឡាយ  
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ជាអនក្មិនមានផទះ នគចនចញ្ក្កាមាន ត្ថ្លគត្នៅបុគគល
ន ះ  មដលអស់កាមភពនហើយ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [៣០០]  បុគគល   ក្នុងនោក្ននះានលះបង់ត្ ហ នហើយ
ជាអនក្មិនមានផទះ នគចនចញ្ក្ត្ ហ ាន ត្ថ្លគត្នៅបុគគល 
មដលអស់ត្ ហ នឹងភពនហើយន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [៣០១] បុគគល  លះក្ិនលសជានរគឿងរបក្ប មដលជា
របស់មនុសស ក្នលងក្ិនលសជានរគឿងរបក្ប មដលជារបស់ទិ្ពវាន
នហើយ ត្ថ្លគត្នៅបុគគល មដលផុត្រសឡះ ្ក្ក្ិនលសជានរគឿង
របក្បទ ាំងពួងន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [៣០២] ត្ថ្លគត្នៅបុគគល មដលលះបង់នសចក្តីនរត្ក្អរ 
ក្នុ ងកាមគុណនឹងមិននរត្ក្អរក្នុងក្ិរយិានៅក្នុងទរព ជាអនក្មានចិត្ត
រត្ជាក្់មិនមានឧបក្ិកនលសរគបសងកត្់នោក្ទ ាំងពួង  មាននសចក្តី 
ពាយាមន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [៣០៣] បុគគល  ដឹងចាស់ចុត្ិនឹងបដិសនធិរបស់ពួក្សត្វ 
នដាយអាការទ ាំងពួងាន ត្ថ្លគត្នៅបុគគលមដលជាអនក្មិនជាប់
នៅក្នុងកាម អនក្មានដាំនណើ រលអ នដាយនសចក្តីរបត្ិបត្តិ អនក្រតាស់
ដឹងនូវសចចៈ ៤ ន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។  
 នទ្វតា គនធព នឹងពួក្មនុសសទ ាំងឡាយ មិនដឹងគត្ិ របស់
បុគគល  ត្ថ្លគត្នៅបុគគល មដលជាអនក្មានអាសវៈអស់នហើយ  
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ជារពះអរហនតន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [៣០៤] បុគគល  មិនមាននសចក្តីក្ងវល់ ក្នុ ងកាលមុនផង 
ក្នុងកាលខ្ជងនរកាយផង ក្នុងកាលជាក្ ត លផង ត្ថ្លគត្នៅ
បុគគល មដលជាអនក្មិនមានក្ងវល់ មិនមាននសចក្តីរបកាន់ន ះ ថ្ល
ជារោហមណ៍ ។ 
 [៣០៥] ត្ថ្លគត្នៅវរីបុរស អនក្អង់អាច អនក្របនសើរ អនក្
មសវងរក្គុណដ៏ធាំឈនះមារ មិនមានក្ិនលសជានរគឿងញាប់ញ័រ ងូត្
ោងក្ិនលស  រតាស់ដឹងសចចៈន ះ  ថ្លជារោហមណ៍ ។ 
 [៣០៦]  បុគគល ដឹងចាស់ខនធបញ្ច ក្ៈ  មដលខលួនធាល ប់នៅ 
អារស័យ ក្នុងកាលមុនផង នឃើញចាស់ឋានសួគ៌ នឹងអាយភូមិ
ផង មួយនទ្ៀត្ ានសនរមចធម៌ជានរគឿងអស់ជាត្ិ ជាអនក្រាជា 
នរសចក្ិចចនហើយ  នរោះអភិញ្ញញ   ត្ថ្លគត្នៅបុគគល  មដលជាអនក្ 
របរពឹត្តរពហមចរយិធម៌ចប់សពវរគប់នហើយន ះ  ថ្លជារោហមណ៍  ។ 

ចប់ រោហមណ៍វគគ ទី្ ២៦ ។ 
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ឧទ្ទទ ន្ នន្ធម្មបទ្គាថា គឺ 
 

 សមមតងអាំពី យមក្វគគ ១ អបបមាទ្វគគ ១ ចិត្តវគគ ១  បុបផវគគ ១ 
ោលវគគ ១ បណឌិ ត្វគគ ១ អរហនតវគគ ១ សហសសវគគ ១ ាបវគគ ១ 
ទ្ណឌ វគគ ១ រត្ូវជា ១០ វគគ ។  
 ជរាវគគ ១ អត្តវគគ ១ នោក្វគគ ១ ពុទ្ធវគគ ១ សុខវគគ ១ បិយវគគ 
១ នកាធវគគ ១ មលវគគ ១ ធមមដាវគគ  ១ មគគវគគ ១ រួមនឹងវគគខ្ជងនដើម
រត្ូវជា ២០ វគគ ។  
 បក្ិណណក្វគគ ១ និរយវគគ ១  គវគគ ១ ត្ ហ វគគ ១ ភិក្ខុ វគគ ១ 
រោហមណវគគ ១ បូក្រួមរត្ូវជា ២៦ វគគ មដលរពះអាទិ្ចចពនធុ រទ្ង់    
សមមតងទុ្ក្នហើយ ។ 
 

ឧទ្ទទ ន្គាថា 
 

 ក្នុងយមក្វគគ មាន ២០ ោថ្ល ក្នុងអបបមាទ្វគគ មាន ១២ 
ោថ្ល ក្នុងចិត្តវគគ មាន ១១ ោថ្ល ក្នុងបុបផវគគ មាន ១៦ ោថ្ល ក្នុង
ោលវគគ មាន ១៧ ោថ្ល ក្នុងបណឌិ ត្វគគ មាន ១៤ ោថ្ល ក្នុង
អរហនតវគគ មាន ១០ ោថ្ល ក្នុងសហសសវគគ មាន ១៦ ោថ្ល  ក្នុ ង
ាបវគគ មាន ១៣ ោថ្ល ក្នុងទ្ណឌ វគគ មាន ១៧ ោថ្ល ក្នុងជរាវគគ 
មាន ១១ ោថ្ល ក្នុងអត្តវគគ មាន ១២ ោថ្ល ក្នុងនោក្វគគ មាន ១២ 
ោថ្ល ក្នុងពុទ្ធវគគ មាន ១៦ ោថ្ល ក្នុងសុខវគគនឹងបិយវគគ មាន ១២  
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ោថ្ល ដូចោន  ក្នុ ងនកាធវគគ មាន ១៤ ោថ្ល ក្នុងមលវគគ មាន ២១ 
ោថ្ល ក្នុងធមមដាវគគ មាន ១៧ ោថ្ល ក្នុងមគគវគគ មាន ១៦ ោថ្ល ក្នុង
បក្ិណណក្វគគ មាន ១៦ ោថ្ល ក្នុងនិរយវគគនឹង គវគគ មាន ១៤ 
ោថ្ល ដូចោន  ក្នុ ងត្ ហ វគគ មាន ២២ ោថ្ល ក្នុងភិក្ខុ វគគ មាន ២៣ 
ោថ្ល ក្នុងរោហមណវគគដ៏ឧត្តម មាន ៤០ ោថ្ល ។  
 ៤២៣ ោថ្លដទទ្នទ្ៀត្ រពះអាទិ្ចចពនធុ រទ្ង់សមមតងទុ្ក្នហើយ 
ក្នុងធមមបទ្និាត្ ។ 

ចប់ ធមមបទ្ ។ 
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ឈ ម្ ោះឧបត្ថម្ភឈ ោះពុម្ពឈ ៀវឈៅព្ពោះធម្៌ 
រពះនាមរពះសង្ឃវត្តសុវណ្ណបទុម  

-សល់ពីប ោះពុមពបសៀវបៅ ”ជំនួយបពវជ្ជជ រាដដលអផសុក“ ជ្ជង៣០០០០០៛   
-ភិ. ដួង ដានី និងរកុមញាតិ ៤,០០០០៛+៤,០០០០៛, -ភិ. គុយ និមល 
៥,០០០០៛, -ភិ. វ៉ា   ៉ា វ ី ១០$, -សា. បូ រតនា ៤,០០០០៛, -សា. បូរ 
សមបតតិ ៣,០០០០៛, -សា. ហុង ឆឆហាក់ ៣,០០០០៛, -សា. ឥនទ នាង
៣,០០០០៛, -ភិ. ដែម មុឹង ២,៥០០០៛, -ភិ. បធឿន រសមី ២,០០០០៛,     
-សា. ចាន់ សុខា ២,០០០០៛, -សា.  ងុិច បៅ ២,០០០០៛, -សា.  យ៉ាូន 
តារា ២,០០០០៛, -ភិ. បៅ ចាន់បថង ១,០០០០៛, -សា. បញឿន ពិសី 
១,០០០០៛, -ភិ. ទឺ ថុល ២$,  

ផ្ផែកឧបាសក ឧបាសិកា 
ឈ ម្ ះចូល ២០$= ឧ.សិ. ចាន់ សុឹម និង ឧ.សិ. បហង នាងមុិញ, 
ឈ ម្ ះចូល ៦០០០០៛= ឧ សិកា រពំ បោន រពមទងំបុរតនិងបៅ, 

ឈ ម្ ះចូល ៤៥០០០៛= ឧ.ស. ម៉ាក់ ធុល ឧ.សិ. ប ៉ា  ោ៉ា ន រពមទងំកូនបៅ, 
ឈ ម្ ះចូល ២៥០០០៛ 

បោកតា បសង បបង ហូរ រពមទងំកូនបៅ, ឡាយ វណ្ណណ  និង មុច ចាន់ថន 
រពមទងំកូនបៅ, អនករសី សាវ ី មុំ (usa), បោក ប ៉ា  អនករសី លីណ្ណ
(usa), បោកលីន សំណ្ណង អនករសី សូ សូសាបម៉ាត, ភឹម សុផល+វ៉ា ន  
ឈុនគីម, ជ្ជ គឹមឡុង, ឧ.ស. កាងំ ណ្ណំបហង ឧ.សិ. បរសង ហា៊ា ងជូ, ឧ.ស
.យុន ប៊ាុន បឡង ឧ.សិ. អុឹង សាយទវនិងកូនបៅ, ឧ.សិ. បម៉ាង ហុង និង 
បម៉ាង កួយ, ដញ៉ាម សុភក្រ្កាត +ភរោិ លី លកខិណ្ណ, បោករសី ហ៊ាុយ ឆឆ លីម
រពមទងំបុរត, នូ សុធាវ ីនូ សុធារា៉ា  នូ សុជ្ជតិ នូ សុចិនាត  យុន ោ៉ា នុត, 

ឈ ម្ ះចូល ២៤០០០៛= បសឿ ភ័ក្រ្កត និង ដញ៉ាម រតនៈ, 
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ឈ ម្ ះចូល ២០០០០៛ 
ឧ.ស. បទព ងូវ ឧ.សិ. គិត សួន, តា ដកវ ឱម តា បហង កុសល តា សុកវ៉ា ន 
, ឧ.សិ. បសង ញិុប,  ឧ.ស. សំ បចង, រទី សាបរ ៉ាត រពមទងំបុរត, អនករសី  
ជីងសុឹមលី+សាវ មី អនករសី មុំ +សាវ មី កញ្ញា  ពុទធិមុនី កញ្ញា  ជ្ជលី វលកខណ៍,  

ឈ ម្ ះចូល ១៥០០០៛= បោក គឹម បគឿន និង ភរោិរពមទងំបុរត, 
ឈ ម្ ះចូល ១២៥០០៛= សុែុន សុផល, 

ឈ ម្ ះចូល ១០០០០៛ 
តា ឈួន ោយ យ៉ាុន, បៅ សុែចាន់ប ឿន, មុច ចាន់ ធា, បោក ប ៉ា  ដារនិ 
និងភរោិ, បជៀវ ចនាថ  និងភរោិ, បោក បជៀប សារា៉ា ន់ អនករសី អមរា និង
កូន, បោក អាន ប ៉ា  និងភរោិនិងកូន, បរសង សុីវ ឈាន់, ឧ.ស. ណ្ណល់ 
ឧ.សិ. សុបែន, រាប ភិរមយ, បោក រាប សំដណល និងភរោិនិងកូន, 
បសង បអង រពមទងំបុរត, ឧ.សិ. បហង  ៉ា ត់ និង បហង សុទធិ៍, មុំ ធី និង
ភរោិ, បអឿន ធាន់ និងភរោិ, បអឿន ភន, ឧ.ស. បសៀក បឡង និង ឧ.សិ. 
ម៉ាុក ណ្ណតសូនី, ឧ.សិ. យុន ដង៉ាត (កូនបៅ), ដចម ថន ភរោិ យឹម ឈុន 
ាង រពមទងំបុរត, សួង សាក់ និង ហម តិចសុីម, បសង ប ៉ា រស៊ាុន និង 
បសង បឡង, បអៀន សុខា និង រស់ សុគនាធ រ,ី ឧ.សិ. ដឆ គីម បហគច, ឧ.ស
.ឈាវ បហៀក, ឧ.សិ. ោង បហង, ឧ.សិ. សូវ បហគច ហុង, កុល ញាណ និង
ភរោិ បសង បអៀម, ដញ៉ាម បប៉ាង បរឿន, ឧ.ស. បសោង បសៀ ភរោិ រ ក់ 
ោង,  ី សុភា, ប៉ាម ោត, បោកតា ោភ ោយ ោ,ំ ឈិន  សាបរឿន 
និងញាតិមិតតកូនបៅ, បោក លឹម វ៉ា ន់, អនករសី វួច ឆណ និងបុរត, ឧ.សិ. 
សុីម បហគច, កញ្ញា  លី បចង, បហៀង ែន, ឧ.សិ. អ៊ាួង ពុំ,  

ឈ ម្ ះចូល ៧៥០០៛ 
បោកោយ លុន នងិ បោកោយ ហមឹ, ស៊ាុន សុជ្ជតិ នងិភរោិរពមទងំបុរត,  
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ឈ ម្ ះចូល ២$ 
បអៀម ផលលី និងភរោិរពមទងំបុរត, ឧ.ស. អ៊ាុន អុន ឧ.សិ. សំ(៦០០០៛)  

ឈ ម្ ះចូល ៥០០០៛ 
ឧ.សិ. ឃួន បភឿន, ឃួន ផាត, តា សុត ោយ ភ័ន, ឈិន ចាន់ថន បអា  
សាបរ ៉ាត,  ៉ា ន់ឆថ រដំួល,  ៉ា ន់ឆថ របំដាោះ, វណណី  ម៉ានរសី, ពនលក បអៀង, ហងស 
បសរវុីធ និងភរោិ, ដកវ វលលិកា និង ឈុន ហួរ រតនៈ, ចាន់ សុីផាត បទៀប 
ដកសំណ្ណង, ឧ.ស. បអៀង សុខា និង បអៀង ដានី, ឆថ ទី តាងំ រពមទងំ 
ភរោិ+បុរត, ភឹម ដូរា៉ា , បោក វងស សំអាត+ភរោិរពមទងំបុរត, សុនឆដាភា 
និង សុនសកកណ្ណ, តុន កុសល, ហងស វណណថា និង រួស ណុន, ឧ.ស. ប ៉ា  
ឧ.សិ. សុែុន ទយក ភួន, ឧ.ស. សំអាត ឧ.សិ. ឆវ ៉ា,(១៥០០០៛), ទ   
បវឿន, ស ចបរមីន និង ឡា ំ ភីរុណ, ឡា ំ វសីាការ ី និង ដប៉ាន វរីា៉ា  ីន, សាង 
វណណលីដា និង សាង វុ ឍី, គឹម សុភា សាង ឧតតមភក្រ្កាត , ឧ.សិ. សុិន បអង, 
បោកមាស សុរា៉ា វ ីនិងភរោិរពមទងំបុរត, រកួច គឹម លន, គឹម ហ៊ាន  រពម
ទងំបុរតនិងសាវ មី, បហា នី, សូមា៉ា លី រពមទងំរគួសារកូន, បោកោយ 
នាង សារុន, ផាវ សុផាត, ផាវ សុផារ,ី សាបរឿន ចំណ្ណន, ែុន ឆវនត, ទឹម មា៉ា
រដីណត,ឧ.សិ. ដញ៉ាម ណ្ណវនី  រពមទងំកូនបៅ, ឧ.ស. ដាវ ជួប ឧ.សិ. សម 
សាែន និងកូន, រ ក់ គីម លី, វង ឡាង, ោយ ហម គឹមអុីវ, បោកតា 
សារ ីសា៊ា ង និងបោក ោយ បនត សាជន រពមទងំបៅ, ឧ.ស. នុត សឹម 
និង ឧ.សិ. រ,ី មា៉ា  លីម, ជូ កុសល និង ភរោិ, តាភាត ោយ បមឿន, ថាល ង  
គឹមបអង, ោយ ឡូត, រដឋ សុភាព, បហង ញា៉ា ញ, សុវណណ បនឿន,  សន ចនាថ  
ស៊ាុយ សុីនន បុរត, ថុន សាវ ៉ាុន រពមទងំបុរត, សុិន វ ឃនា និងភរោិ សុី
នួន, សំណ្ណង ផាន់ណ្ណ, ឆផ បសឿង, ឧ.ស. អុឹម ម៉ាូលី ឧ.សិ. ង៉ា  បឡង,   
ឧ.ស. រជុន ឧ.សិ. បចង, តាផាន់ ោយ បុិច, រសឹម សុផាន, ផលលី, មុំ បសា
ភ័ណឌ រពមទងំបុរត, អាន សុែោង, ែិន បអៀង, បោក រសីបហង  សុភ័ក្រ្កត, 
ឧ.សិ. បកា បសង, ឧ.សិ. ម៉ាុត, លី មា៉ា លីន និងភរោិនិងបុរត, លី ឡាយ 
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ហា៊ា ង, លី ឡាយ បហង និងភរោិនិងបុរត, រសីមុំ រពមទងំសាវ មីនិងកូន, 
ឧ.ស. យឺន និង ឧ.ស. ោ៉ា ន, សង គឹម អុី និងកូនបៅ, ោយ ពុយ កូន
បៅ, ដា ំឈឺន, ោង ជូ, រនិ សារា៉ា ន់ ចាន់ សុីមុឺន, លី វ៉ា ន់សុី, គុយ រសី,  
ចាន់ សុភាព, កុង បសៀ ោយ ោង, ឧ.ស. អ៊ាុក វ៉ា , ឧ.សិ. ហាប់ សុែ  
ហា៊ា ង និងកូនបៅ, ថាយ ថាច, ដត គីមហួយ, អនករសី នួន សាបរឿន(១$),       

ឈ ម្ ះចូល ២៥០០៛ 
តា ហួរ ោយ សុីម, ោយ ោ៉ា ម,  បសង យូបលៀង, បោកោយ ឈុន   
បអង, បសង ែន, រ ៉ាុង បែន, តា ម៉ាុត ោយ រ ៉ាន, ឧ.សិ. មួន ឡូត, មុី ចនាថ , 
សុឹម សាបមឿន, ឧ.សិ. នួន សារនិ, នាក់ រសីមា៉ា ច(រសីណ្ណ), សូស ាន រសី, 
សុធី និងសុភក្រ្កត និងរបុស, ោ៉ា ,  ៉ា ង គីម បអង, ជ្ជ សុែណ្ណ, ឈាង ហគិច
ហួយ និង លីបសងហួត, កា សុីថា, លី វ៉ា ន់ថា, ោយ ឆឹប, កងវណណធី និង
ភរោិ, កង សុបែនរ ី និងសាវ មិនិងបុរត, ឧ.ស. សុន ដសន បហង, ឧ.សិ. 
បៅ រសា៊ា ម, ឧ.សិ. បៅ  ទូចរពមទងំកូនបៅ, ឧ.ស.  ិន ឧ.សិ. សមបតតិ, 
ថន វ ៉ាុន, កញ្ញា  នូ ណ្ណវ(ី៥៩០០), ឧ.ស. លីម  ឧ.សិ. បយឿង, ឧ.សិ. ឈនឺ 
ឧ.សិ. បយី, ឧ.សិ. សុែ, ឧ.សិ. ដកម, បភឿន យ៉ាយ, សយ សុែ, ឧ.ស. ផាន 
យី, ហម បណី, ថាន សារុ,ំ ណ្ណន សាបវឿន, មី ចាន់ ថន, ធិន សឹម, បសឿង 
សុែ, មិន នាថ, ណន បរឿន, ណន ថុល, គុយ បសឿង, បោក បសឿង សន 
អនករសី បកត, លុយ បសាភា និង សូ ភាវ,ី បោកោយ បទស សារ ៉ាន រពម
ទងំកូន,កញ្ញា  រតតនា, ហ៊ាន សុភ័ណឌ  និងភរោិ, សិន ចាន់ថា, សាង វណណ
លីហា, តាកាន់ សុឹម ោយ បកត គងសត់, ភា រសមីសិរបុីរត និង ភា ភិរមយ, 
ភា រសមីប៉ាុណណ និង ភារបី៉ាូលីកា, បរសង រសីនុនន, លឹម វន, ណ្ណត មុំ, នី រសី, 
ទឹម ថូ, វងស ច័នទដារា៉ា ,  ៉ា ន សំបូរ, អ៊ាុន សំបូល, ហងស សាលិ, ោយ បទៀប 
រពមទងំកូនបៅ, ប៉ាូច រគី, ប៉ាូច ចាន់ បធឿន, ហ៊ាុន កញ្ញា  និងសាវ មីរពមទងំ
បុរត, ដញម ណ្ណបរ ៉ាត, ឧ.សិ. ឡូញ បហៀង, ប៊ាុន សន, សំ បអឿន, បឡង សុែ
ា, សុែ ណ្ណង និងកូនបៅ, បអង ញ៉ា , របុស គឹមឆហ, អនករគូ សុែ សុគនាធ  
និងកូនបៅ,យុន បឆងលន និងកូនបៅ, សន អ៊ាុន, ចាប ចាន់ធី, តាឡាយ, 
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តាបរឿន, បោកោយ សាទ, តាបុិច ោយផាត, បសៀង សុភា, ែនតីរសីបៅ, 
ែនតី រសីហ៊ាន គឹម ហួ, អ៊ាុ ៊ុំ ោយវណណ, វ៉ា ត និង សាវ៉ាង, ឧ.សិ. ជំុ  ឹប, បហង 
រសី, សុិន ចិនាត , បរឿន ភឺន, ឧ.សិ. រទីរជឹង, បៅ រតថ, ឧ.ស. បសោង សាធ+
រគួសារ, យ៉ាុន ោន ស៊ាុន សុែបនឿននិងកូន, បសង+នី, ឧ.ស. ខាត់ ចំបរនី, 
នួន ែចង, តា ឹន ោយឈិន, ោយ រសាង, ោយ បយឿន, ោយ យុន, 
ោយ យន, ឧ.សិ. បសៀក លន់, តា ដុំ ោយរនិ, ោយ បរៀម, ឃ្ល ងំ ចនទ 
ឆាោ(យុវជន), ឧ.សិ. ណី សុែុម, ឧ.សិ. សុឹម សុន, បអង គឹមសាន 
បោក បអង គឹមសាន, ដហម សាបវ ៉ាង, ឧ.សិ. អ៊ាុ ៊ុំ មា៉ា លី, បវ ៉ាង ទីនី កញ្ញា  បវ ៉ាង 
ទីនី, អូច បភឿនរពមទងំកូនបៅ, វណ្ណណ  សាឆវ ៉ារពមទងំបុរត, បណន សាត, 
ោ៉ា នទូច លីអាន, ថាច់ ណ្ណបរ ៉ាន, តាមួង ោយ នាល, បឆៀង  ចាន់ថា, បហៀង 
រគី, ែុន ញឹម, ោយ បអឿន តាអុី, ម៉ាង់ សុខា, សុែុម ឡាងំបអង, បអងលី 
សុែជ្ជ, សំរទិធ ោង សំរទិធ បឡង និងបុរត, សំរទិធបហង សុឹម គឹមសានត,   
ឧ.សិ. ឆឆ រ ៉ាន និងសាវ មីរពមទងំបុរត, ប៊ាុន បធឿន, ឧ.ស. គុ អុីង ឧ.សិ.   
យិន ញឹប, សំ ឈឺន,  

ឈ ម្ ះចូលដទទឈទៀត្ 
ឧ.ស. គួន ឧ.សិ. នី ៣០០០៛, បឈៀក ប៊ាុន ថន រុន ណ្ណបរ ៉ាត ២០០០៛,  
តាស៊ាុក ោយ រកឹម ២០០០៛, គុន សាឯម ១០០០៛, ឈន វណណនីដា 
៥០០៛, ោយ ដរចត ៥០០៛,  

ឈ ម្ ះអ្ែកមិនបានសរឈសរចំនួន 
តា សុត ោយ ភឺន, សួស ទូច, កង សារនិ និងរកុមរគួសារ, បោករសី កង 
សុែន និងរកុមរគួសារ, ឯនង មុនី នង មានី នង មុនី វចិឆិការ, 
  

សពវទានំ ធមមទានំ ជិនាត្ិ, ឲ្យធម៌ជាទាន ឈ្ែះការឲ្យទានររប់យ៉ា ង្។ 
នត្ថិ បញ្ញា សមា អាភា, ពនលឺអ្វីឈសមើឈោយបញ្ញា  មិនមាន។ 




