
៩. បាបវគ្គោ  
យន ់សុធា 

១១៦.   អភិត្ថគ្រថ កលាគ្េ, បាបា ចិត្តំ និវារគ្យ; 
ទនធំ ហិ កគ្ោគ្ោ បុញ្ញំ , បាបស្មិ ំរមត្ី មគ្ោ។ 

បុគគលគូរប្បញាប់ប្បញាល់ធ្វើអំធពើលអ  គួរឃាត់ចិតតចាកបាប  ធប្ោះថាកាលធបើបុគគលធ្វើ
បុណ្យយឺតយូរ ចិតតរមមងធប្តតអរកនុងបាប។ 

 

១១៧.   បាបគ្ញ្េ  បុរគិ្ោ កយិោ, ន ន ំកយិោ បុនបបុនំ; 
ន ត្មហិ ឆនទំ កយិោថ, ទុគ្ខោ  បាបស្ស ឧចេគ្ោ។ 

ធបើបុរសធ្វើបាប  កំុធ្វើបាបធោះធរឿយៗធ ើយ  កំុគបបីធ្វើធសចកដីធពញចិតតកនុងបាបធោះ  
ការសន្សំបាប មតងោំធសចកដីទុកខមកធោយ។ 

 

១១៨.   បុញ្ញគ្ញ្េ  បុរគិ្ោ កយិោ, កយិោគ្ថនំ  បុនបបុនំ; 
ត្មហិ ឆនទំ កយិោថ, សុ្គ្ោ បុញ្ញស្ស ឧចេគ្ោ។ 

ធបើបុគគលធ្វើបុណ្យ  គួរធ្វើបុណ្យធោះធោយធរឿយៗ  គួរធ្វើធសចកដីធពញចិតតកនុងបុណ្យ
ធោះ ការសន្សំបុណ្យមតងោំធសចកដីសុខមកធោយ។ 

 

១១៩.   បាគ្បាបិ បស្សត្ិ ភរទំ, ោវ បាបំ ន បចេត្ិ; 
យទា ច បចេត្ិ បាបំ, អថ បាគ្បា បាបានិ បស្សត្ិ។ 

បាបមិន្ទាន់្ធោយផលប្តឹមណា  មនុ្សសបាបក៏ធៅធឃើញមតធសចកដីចំធរ ើន្ប្តឹមធណាះ  
លុះកាលណា បាបធោយផល មនុ្សសបាបធទើបធឃើញបាប កនុងកាលធោះ។ 



 

១២០.   ភគ្រទាបិ បស្សត្ិ បាបំ, ោវ ភរទំ ន បចេត្ិ; 
យទា ច បចេត្ិ ភរទំ, អថ ភគ្រទា ភរទានិ  បស្សត្ិ។ 

អំធពើលអមិន្ទាន់្ធោយផលប្តឹមណា មនុ្សសលអ ធៅធឃើញមតបាបប្តឹមធណាះ  លុះកាល
ណា អំធពើលអធោយផល មនុ្សសលអធទើបធឃើញលអកនុងកាលធោះ។ 

 

១២១.   មាវមគ្ញ្ញថ បាបស្ស, ន មនតំអាគមិស្សត្ិ; 
ឧទពិនទុ និបាគ្ត្ន, ឧទកុគ្មាោ បិ បរូត្ិ; 
អាបរូត្ិ ពាគ្ោ បាបស្ស, គ្ោកំ គ្ោកំបិអាចិនំ។ 

បុគគលមិន្គួរធមើលងាយបាបថាមាន្ប្បមាណ្តិច នឹ្ងមិន្ធោយផលដូធចនះធ ើយ ធប្បៀប
ដូចកអមទឹករមមងធពញបាន្ធោយដំណ្ក់ទឹកមដលធ្លា ក់ចុះ យ៉៉ងណា បុគគលោល កាល
សន្សំបាប សូមបីបន្ដិចមដងៗ គង់ធពញធោយបាប យ៉៉ងធោះមដរ។ 

 

១២២.   មាវមគ្ញ្ញថ បុញ្ញស្ស, ន មនតំ អាគមិស្សត្ិ; 
ឧទពិនទុ និបាគ្ត្ន, ឧទកុគ្មាោ បិ បរូត្ិ; 
អបរូត្ិ ធីគ្ោ បុញ្ញស្ស, គ្ោកំ គ្ោកំ បិ អាចិនំ។ 

បុគគល មិន្គួរធមើលងាយបុណ្យថាមាន្ប្បមាណ្តិច  នឹ្ងមិន្ធោយផលដូធចនះធ ើយ  
ធប្បៀបដូចកអបទឹក  រមមងធពញបាន្ធោយដំណ្ក់ទឹកមដលធ្លា ក់ចុះ  យ៉៉ងណា អនកមាន្
ប្បាជ្ញា  កាលសន្សំបុណ្យបន្ដិចមដងៗ គង់ធពញបាន្ធោយបុណ្យយ៉៉ងធោះ។ 
 

១២៣.   វាេិគ្ោវ ភយ ំមគោំ, អបបស្គ្ោថ  មហទធគ្ោ; 



វសំិ្ ជីវតុិ្ខគ្មាវ, បាបានិ បរវិជជគ្យ។ 

បុគគលគួរធចៀសវាងបាបទាំងឡាយ ធោយដូចោណិ្ជ មដលមាន្ប្ទពយធប្ចើន្ មតមាន្គ្នន
តិច ធចៀសវាងផាូវគួរខ្លា ច ឬដូចជ្ញបុគគលប្បាថាន រស់ធៅ ធចៀសវាងថាន ំពិសដូធចាន ះមដរ។ 

 

១២៤.   បាេិមហិ គ្ច វគ្ោ ោស្ស, ហគ្រយយ បាេិោ  វសំិ្; 
ោពវេំ វសិ្មគ្នវត្ិ, នត្ថិ បាបំ អកុពវគ្ោ។ 

ធបើដំធៅមិន្មាន្កនុងបាតដដធទ បុគគលគបបីោំយកថាន ំពិសធោយបាតដដ ថាន ំពិសមតងមិន្
ប្ជ្ញបចូលធៅកាន់្បាតដដមដលគ្នា ន្ដំធៅ  យ៉៉ងណា បាបរមមងមិន្មាន្ដល់បុគគលអនក
មិន្ធ្វើ យ៉៉ងធោះឯង។ 

 

១២៥.      គ្ោ អបបទុដ្ឋស្ស នរស្ស ទុស្សត្,ិ សុ្ទធស្ស គ្បាស្ស្ស អនង្ោេស្ស; 
ត្គ្មវ ពាលំ បគ្ចេត្ិ បាបំ, សុ្ខុគ្មា រគ្ោ បដ្ិវាត្ំវ ខិគ្ោត ។ 

បុគគលណាប្បទូសដចំធោះអនកមិន្ប្បទូសដតប ជ្ញសតវស្អអ ត មិន្មាន្កិធលសដូចជ្ញទីទួល 
បាបរមមងប្ត ប់មករកបុគគលោលធោះវញិដូច្ូលីលអិត  មដលបុគគលបាចធៅកាន់្ទី
ប្ចាសខសល់។ 

 

១២៦.   គពោគ្មគ្ក ឧបបជជនតិ, និរយ ំបាបកមមិគ្ោ; 
ស្គោំ សុ្គត្ិគ្ោ យនតិ, បរនិិពពនតិ អោស្វា។ 

ជន្ពួកខាះ ធកើតកនុងគត៌មនុ្សស ពួកអនកមាន្អំធពើោប្កក់ធៅកាន់្ន្រក ពួកអនកមាន្គតិលអ 
ធៅកាន់្ឋាន្សួគ៌ ពួកអនកមិន្មាន្ោសវៈបរោិវ ន្។ 

 

១២៧.   ន អនតលិគ្កោ  ន ស្មុទទមគ្ជេ, ន បពវោនំ វវិរ ំបវសំិ្ ; 



ន វជិជត្ ីគ្ោ ជគត្ិបបគ្ទគ្ោ, យត្ថដ្ឋិគ្ោ មុគ្ចេយយ បាបកមាម ។ 

បុគគលអនកធ្វើបាបកមាធ ើយ  ធទាះបីចូលធៅឰដ៏ោកាស  កនុងកណាដ លសមុប្ទ  កាន់្
ចធោា ះភនំទំាងឡាយ ក៏មិន្គបបីរចួចាកបាបកមា ធប្ោះប្បធទសធលើមផន្ដី មដលបុគគលឋិត
ធៅធ ើយ គបបីរចួចាបបាបកមាបាន្ ធទាះមិន្មដលមាន្ឡ ើយ។ 

 

១២៨.   ន អនតលិគ្កោ  ន ស្មុទទមគ្ជេ, ន បពវោនំ វវិរ ំបវសិ្ស; 
                      ន វជិជត្ី គ្ោ ជគត្ិបបគ្ទគ្ោ, យត្ថដ្ឋិត្ំ នបបស្គ្ហយយ មចេុ ។ 

បុគគលធៅឰដ៏ោកាស  កនុងកណាដ លសមុប្ទ  កាន់្ចធោា ះដន្ភនំទំាងឡាយ  ក៏មិន្រចួចាក
ធសចកដីស្អា ប់បាន្ ធប្ោះប្បធទសធលើមផន្ដី មដលបុគគលឋិតធៅធ ើយ ធសចកដីស្អា ប់ប្គប
សងកត់មិន្បាន្ធោះ មិន្មដលមាន្ធ ើយ។ 

 

 

 
 

 


