
យន់ សុធា 
ថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភះ ២៥៥៤ 

២. អបបមាទវគ្គ 
 

២១.  អបបមាទោ អមតំបទ,ំ  បមាទោ មច្ចុ ទោ បទំ; 
អបបមត្តា  ន មីយនាិ,  ទយ បមត្តា  យថា មត្ត។ 

សេចក្ដីមិនប្បមាទជាផលូវននសេចក្ដីមិនស្លល ប់ សេចក្ដីប្បមាទជាផលូវននសេចក្ដី
ស្លល ប់ ជនទំាងឡាយដដលមិនប្បមាទស ើយ សមោ ះថាមិនស្លល ប់ ជន
ទំាងឡាយដដលប្បមាទស ើយ ទុក្ដូចជាមនុេសស្លល ប់សៅស ើយ។ 

 

២២.  ឯតំ វទិេេទត្ត ញត្តា ,  អបបមាទមហិ បណ្ឌិ ត្ត; 
អបបមាទទ បទមាទនាិ,  អរយិានំ ទោច្ទរ រត្ត។ 

ពួក្បណ្ឌិ តបានប្ជាបនូវដំសណ្ើ រសនះសោយដបលក្គ្នា (សទើបឋិតសៅ)ក្ាុងសេចក្ដីមិន
ប្បមាទ រកី្រាយក្ាុងសេចក្ដីមិនប្បមាទ បណ្ឌិ តទាំងសោះ ជាអ្ាក្សប្តក្អ្រក្ាុង
ធម៌ជាសគ្នចរ ។ 

 

២៣.  ទត ឈាយិទោ សាតតិកា, និច្ចំ ទឡ្ហបរក្កមា; 
ផុេនាិ ធីរា និព្ពា នំ,  ទយាគ្ទក្េ មំ អនុតារ។ំ 

អ្រយិបុគ្គលទំាងឡាយ មានការពិនិតយជាប្បប្ក្តី មានពាយាមជាប់តគ្នា  មាន
សេចក្ដីប្បឹងដប្បងមាំមួនជានិចច ជាអ្ាក្មានប្បាជាា ដតងប៉ះពាល់នូវប្ពះនិពាវ ន 
ជាទីសក្សមក្ានដចាក្សយាគ្ៈ ជាគុ្ណ្ជាតិដ៏ប្បសេើរបំផុត។ 

 



២៤.  ឧដ្ឋា នវទត្ត េតីមទត្ត ,  េុច្ិក្មមេស និេមមការទិោ; 
េញ្ញតេស ច្ ធមមជីវទិោ, អបបមតាេស យទសាភិវឌ្ឍតិ។ 

យេដតងចំសរ ើនកុ្ះក្រ ដល់បុគ្គលអ្ាក្មានសេចក្ដីប្បឹងដប្បង មានស្លោ រតី មាន
ការងារស្លា ត(ឥតសទាេ) ជាអ្ាក្ពិចារណា រចួស ើយសទើបសធវើ ជាអ្ាក្េប្ងួម 
រេ់សៅសោយធម៌មិនមានសេចក្ដីប្បមាទ។ 

២៥.  ឧដ្ឋា ទននបបមាទទន ,  េញ្ញទមន ទទមន ច្; 
ទីបំ ក្យិរាថ ទមធាវ,ី  យ ំឱទោ ោភិកី្រតិ។ 

អ្ាក្ប្បាជាគ្បបីស្លងសកាះ គឺ្អ្រ តតផល ជាសកាះដដលជំនន់គឺ្កិ្សលេជន់ពនលិច
មិនបាន សោយសេចក្ដីប្បឹងដប្បងផង សោយសេចក្ដីមិនប្បមាទផង សោយ
សេចក្ដីេប្ងួមផង សោយសេចក្ដីេប្ងួមក្ាុងចតុបារេុិទធិេីលផល សោយការ
ទូោោ នឥន្ទនរិយផង។ 

 

២៦.  បមាទមនុយុញ្ជ នាិ,   ព្ពលា ទុទមមធិទោ ជោ; 
អបបមាទញ្ច  ទមធាវ,ី  ធនំ ទេដ្ាំវ រក្េ តិ។ 

ពួក្ពាលជនអ្បបឥតប្បាជាា  ដតងប្បក្បសរឿយៗ នូវសេចក្ដីប្បមាទ ចំដណ្ក្អ្ាក្
ប្បាជា រដមងរក្ាទុក្នូវសេចក្ដីមិនប្បមាទ ដូចប្ទពយយ៉ាងប្បសេើរ។ 

 

២៧.  មា បមាទមនុយុទញ្ជ ថ,  មា កាមរតិេនថវ;ំ 
អបបមទត្តា  ហិ ឈាយទោា , បទបោតិ វបុិលំ េុខំ។ 



អ្ាក្ទំាងឡាយ ចូរកំុ្ប្បក្បសរឿយៗនូវសេចក្ដីប្បមាទ ចូរកំុ្ប្បក្បសរឿយៗនូវ
សេចក្ដីរកី្រាយ សប្តក្អ្រក្ាុងកាមស ើយ ដបិតបុគ្គលអ្ាក្មិនប្បមាទ ខំេសងេត
ពិនិតយ រដមងបានសេចក្ដីេុខដ៏ទូលាយ។ 

 

២៨.  បមាទំ អបបមាទទន,  យោ នុទតិ បណ្ឌិ ទត្ត; 
បញ្ញញ បាសាទមារុយហ,  អទសាទកា ទសាកិ្និ ំបជំ; 
បពាតទដ្ឋា វ ភុមមទដ្ា,   ធីទរា ព្ពទល អទវក្េ តិ។ 

កាលណាបណ្ឌិ តបសោរ បង់នូវសេចក្ដីប្បមាទសោយសេចក្ដីមិនប្បមាទ កាល
សោះ សលាក្នឹងស ើងកាន់ប្បាស្លទគឺ្បញ្ញា ជាបុគ្គលមិនសស្លក្ រដមងស ើញ
ពួក្េតវដដល មានសស្លក្ ធីរជនដតងស ើញពួក្ជនពាល ដូចបុគ្គលដដលឈរ
សលើកំ្ពួលភាំ ស ើយ ប្ក្ស ក្សមើលពួក្ជនដដលឋិតសៅសលើដផនដី ដូសោា ះឯង។ 

 

២៩.  អបបមទត្តា  បមទតាេុ,  េុទតាេុ ពហុជាគ្ទរា; 
អពលេសវំ េីឃទេោ,  ហិត្តា  យាតិ េុទមធទសា។ 

បណ្ឌិ តមានប្បាជាា មុះមុត កាលពួក្បុគ្គលកំ្ពុងប្បមាទ សលាក្មិនប្បមាទ 
កាលពួក្ បុគ្គលកំ្ពុងសដក្លក់្ សលាក្ភ្ញា ក់្រឮក្សប្ចើន សលាក្រដមងលះបង់
សចាលនូវបុគ្គលដបបសោះ ដូចសេះសលឿន ដដលសៅសចាលនូវសេះមានកំ្លាងំ
ទន់ទាប ដូសចាា ះឯង។ 

 

៣០.  អបបមាទទន មឃវា,  ទទវានំ ទេដ្ាតំ គ្ទត្ត; 
អបបមាទំ បេំេនាិ,  បមាទោ គ្រហិទត្ត េោ។ 



ម មានពដល់នូវភ្ញពជាបុគ្គលប្បសេើរបំផុតជាងសទវតាទំាងឡាយ សប្ពាះដត
សេចក្ដីមិនប្បមាទ អ្ាក្ប្បាជាទាំងឡាយដតងេរសេើរនូវសេចក្ដីមិនប្បមាទ តោះ
តិះសដៀលនូវសេចក្ដីប្បមាទេពវៗកាល។ 

 

៣១.  អបបមាទរទត្ត ភិក្េុ ,  បមាទទ ភយទេស ិវា; 
េំទយាជនំ អណំុ្ ថលំូ,  ឌ្ហំ អគ្គីវ គ្ច្ឆតិ។ 

ភិក្ខុអ្ាក្សប្តក្អ្រក្ាុងសេចក្ដីមិនប្បមាទ ឬស ើញភ័យក្ាុងសេចក្ដីប្បមាទ ដតង
ដុតសចាលេំសយាជនៈ ទំាងតូចទាំងធំ ដូចសភលើងសឆះ(រាល់នូវកំ្សទចទាំងតូច
ទំាងធំ) ដូសចាា ះឯង។ 

 

៣២.  អបបមាទរទត្ត ភិក្េុ ,  បមាទទ ភយទេស ិវា; 
អភទព្ពា  បរហិាោយ,  និព្ពា នទេសវ េនាិទក្។ 

ភិក្ខុអ្ាក្សប្តក្អ្រក្ាុងសេចក្ដីមិនប្បមាទ ឬស ើញភ័យក្ាុងសេចក្ដីប្បមាទជាអ្ាក្
មិនគួ្រនឹងស្លបេូនយចាក្គុ្ណ្ធម៌ សមោ ះថា ឋិតសៅក្ាុងទីជិតននប្ពះនិពាវ ន។ 

 

ចប់អបបមាទវគ្គ  


