
១៤. ពុទ្ធវគ្គ 
 

១៧៩.  យស្ស ជិតំ នាវជីយតិ, ជិតមស្ស ននា យាតិ នោចិ នោនេ; 
តំ ពុទធមននតនោចរ,ំ  អបទំ នេន បនទន ននស្សថ។ 

ជ័យជំនះរបស់ព្ពះពុទ្ធអង្គណា មិនព្រឡប់ចាញ់វញិ កិលលសណាមួយកនុង្លោក រមមង្
មិនជាប់តាមជ័យជំនះរបស់ព្ពះពុទ្ធអង្គលោះ ោង្ទាំង្ឡាយនឹង្ព្បលោមព្ពះពុទ្ធអង្គ
លោះ មែលមានលោចរ រកទី្បំផុរោា ន មិនមានកិលលសែូចស្នន មលជើង្ លោយកិលលស
ែូចស្នន មលជើង្ លមេចលកើរ។ 
 

១៨០.  យស្ស ជាលិនី វសិ្តតិោ,  តណ្ហា  នតថិ េុហិញ្ចិ  ននតនវ; 
តំ ពុទធំអននតនោចរ,ំ   អបទំ នេន បនទន ននស្សថ។ 

រណាា មែលមានបណាេ ញផាយលៅកនុង្អារមាណ៍លផេង្  ៗ មិនមានែល់ព្ពះពុទ្ធអង្គណា 
លែើមបីនឹង្ោំលៅកនុង្ភពណាមួយ ោង្ទាំង្ឡាយនឹង្ព្បលោមព្ពះពុទ្ធអង្គលោះ មែល
មានលោចររកទី្បំផុរោា ន មិនមានកិលលសែូចស្នន មលជើង្ លោយកិលលសែូចស្នន មលជើង្
លមតច    លកើរ។ 
 

១៨១.  នយ ឈានបសុ្តា ធីរា,   ននេខ មមូបស្នម រតា; 
នទវាបិ នតសំ្ បិហយនតិ,   ស្មពុ ទ្ធធ នំ ស្តីមតំ។ 

អនកព្ាជញទាំង្ឡាយណា ជាអនកខ្វល់ខ្វវ យកនុង្ឈាន លព្ររអរកនុង្លនកខមាៈ ជាឋានសងប់
រមាង ប់កិលលស សូមបីលទ្វតានឹង្មនុសេទំាង្ឡាយមរង្រាប់រក ចំលោះអនកព្ាជញទាំង្ឡាយ
លោះ មែលជាអនកព្តាស់ែឹង្ខ្លួនឯង្ ទំាង្មានស្នា ររី 
 

១៨២.  េិនឆោ  មនុស្សបដិោនោ, េិចោំ មឆច ន ជីវតិ;ំ 



េិចោំ ស្ទធមមស្សវន,ំ េិនឆោ  ពុទ្ធធ នមុបានទ្ធ។ 
ការព្រឡប់ានអរតភាពជាមនុសេានលោយកព្ម ការរស់សរវទាំង្ឡាយានលោយ
កព្ម ការស្នេ ប់ធម៌របស់សបបុរសានលោយកព្ម ការលកើរលឡើង្ននព្ពះពុទ្ធទាំង្ឡាយ
ានលោយកព្ម។ 
 

១៨៣.  ស្ពវបាបស្ស អេរណំ,   េុស្លស្សបូស្មបទ្ធ ; 
ស្ចិតតបរនិយាទបន ំ,   ឯតំ ពុទ្ធធ ន សាស្នំ។ 

ការមិនលធវើាបទាំង្ពួង្ ការញុ៉ងំ្កុសលលអាយលកើរលឡើង្ ការលធវើចិរតរបស់ខ្លួនលអា
យផូរផង់្ លនះជាោកយព្បលៅរបស់ព្ពះពុទ្ធទាំង្ឡាយ។ 
 

១៨៤.  ខនតី បរមំ តនបា តិតិោខ ,   និព្វវ នំ បរមំ វទនតិ ពុទ្ធធ ; 
ន ហិ បពវជិនតា បរបូឃាតី, ស្មនណ្ហ នោតិ បរ ំវនិហឋយននាត ។ 

ខ្នេិ គឺ្លសចកេីអរ់ធន់ជារបធម៌ែ៏ឧរតម ព្ពះពុទ្ធទាំង្ឡាយមរង្លោលថា ព្ពះនិោវ នជា
ធមាជារិែ៏ឧរតម បុគ្គលមែលសមាល ប់សរវែនទ្ មិនលឈាា ះថាបពវជិរលទ្ បុគ្គលមែល
លបៀរលបៀនសរវែនទ្ ក៏មិនលឈាា ះថា សមណៈលឡើយ។ 
 

១៨៥.  អនបូវានទ្ធ អនបូឃានតា,  បាតិនោនេខ  ច សំ្វនរា; 
មតតញ្ញុ តា ច ភតតស្មិ,ំ   បនតញ្ច  ស្យនាស្នំ; 
អធិចិនតត ច អានយានោ,   ឯតំ ពុទ្ធធ ន សាស្នំ។ 

ការមិនរិះលែៀល១ ការមិនលបៀរលបៀន១ ការសព្ង្ួមកនុង្ារិលមាកខ១ ភាពជាអនកែឹង្
ព្បមាណកនុង្ភរត១ ការលែកនឹង្អង្គុយកនុង្ទី្ស្នង រ់១ ការពាយាមកនុង្អធិចិរត១ ន៎ុះជា
ោកយព្បលៅរបស់ព្ពះពុទ្ធទាំង្ឡាយ។ 
 



១៨៦.  ន េោបណវនស្សន,   តិតតិ ោនមសុ្ វជិជតិ; 
អបបស្ាទ្ធ ទុោខ  ោោ,  ឥតិ វញិ្ញញ យ បណឌិ នតា។ 

ការសកប់សកល់កនុង្កាមទំាង្ឡាយ រមមង្មិនមានលព្ោះកហាបណៈ(មែលធ្លល ប់ចុះ)ែូច
ទឹ្កលភលៀង្លទ្ កាមទាំង្ឡាយមានសុខ្រិចមានទុ្កខលព្ចើន អនកព្ាជញែឹង្ចាស់យ៉ាង្លនះ
ល ើយ។ 

១៨៧.  អបិ ទិនពវសុ្ ោនមសុ្,   រតិ ំនសា នាធិគចោតិ; 
តណា េខ យរនតា នោតិ,   ស្ោម ស្មពុ ទធសាវនោ។ 

លោក(បណឌិ រ)មិនានលព្ររអរកនុង្កាមទំាង្ឡាយ សូមបីជាទិ្ពវលឡើយ ស្នវក័របស់ព្ពះ
សមាា សមពុទ្ធរមមង្ជាអនកលព្រកអរកនុង្ធម៌ជាលព្គ្ឿង្អស់រណាា ។ 

 

១៨៨.  ពហំុ នវ ស្រណំ យនតិ,   បពវតានិ វនានិ ច; 
អារាមរុេខ នចតានិ,   មនុស្ា ភយតជជិតា។ 

មនុសេទំាង្ឡាយលព្ចើនោក់ ព្រូវភ័យគ្ព្មាមល ើយ មរង្យកភនំ អារាម និង្រកុខលចរិយ 
ជាទី្ពឹង្។ 

១៨៩.  ននតំ នោ ស្រណំ នខមំ,   ននតំ ស្រណមុតតមំ; 
ននតំ ស្រណោគមម,   ស្ពពទុោខ  បមុចចតិ។ 

ទី្ពឹង្មបបលនះមិនមមនជាទី្ពឹង្ែ៏លកេមលទ្ ទី្ពឹង្មបបលនះមិនមមនជាទី្ពឹង្ែ៏ឧរតមលទ្ 
បុគ្គលអាស្ស័យនូវទី្ពឹង្លនះល ើយ រមមង្មិនរចួស្សឡះចាកទុ្កខទាំង្ពួង្លឡើយ។ 
 

១៩០.  នយា ច ពុទធញ្ច  ធមមញ្ច ,   ស្ង្ឃញ្ច  ស្រណំ គនតា; 
ចតាត រ ិអរយិស្ឆច និ,   ស្មមបបញ្ញញ យ បស្សតិ។ 



១៩១.  ទុេខំ  ទុេខ ស្មុបាទំ,   ទុេខ ស្ស ច អតិេកមំ; 
អរយិញ្ច ដង្គិ េំ មគគំ,   ទុេខូ បស្មោមិនំ។ 

១៩២.  ឯតំ នោ ស្រណំ នខមំ,   ឯតំ ស្រណមុតតមំ; 
ឯតំ ស្រណោគមម,   ស្ពវទុោខ  បមុចចតិ។ 

លុះមរបុគ្គលណាយកព្ពះពុទ្ធ ព្ពះធម៌ ព្ពះសង្ឃ ជាទី្ពឹង្ ល ើញចាស់នូវអរយិសចច
ទំាង្ ៤ គឺ្ ទុ្កខសចច១ ទុ្កខសមុទ្យសចច១ និលរាធសចច១ កនលង្ទុ្កខ១ អរយិមគ្គ
ព្បកបលោយអង្គ៨ ជាែំលណើ រលៅកាន់ព្ពះនិោវ នមែលជាទី្រមាង ប់ទុ្កខ១ លោយព្ាជញែ៏
ព្បនព លនះឯង្ជាទី្ពឹង្ែ៏លកេម លនះឯង្ជាទី្ពឹង្ែ៏ឧរតម បុគ្គលអាស្ស័យទី្ពឹង្លនះ រមមង្
រចួស្សឡះចាកទុ្កខទាំង្ពួង្ាន។ 

១៩៣.  ទុលលនោ បុរសិាជនញ្ញញ ,   ន នសា ស្ពវតថ ជាយតិ; 
យតថ នសា ជាយតិ ធីនរា,   តំ េុលំ សុ្ខនមធតិ។ 

បុរសអាជាលនយយរកានលោយកព្ម លោកមិនលកើរកនុង្សពវឋានលឡើយ លោកជាអនក
មានព្ាជាញ លកើរកនុង្ព្រកូលណា ព្រកូលលោះមរង្ែល់នូវលសចកេីសុខ្។ 
 

១៩៤.  សុ្នោ ពុទ្ធធ នមុបានទ្ធ,   សុ្ោ ស្ទធមមនទស្នា; 
សុ្ោ ស្ង្ឃស្ស សាមគគី,   ស្មោគ នំ តនបា សុ្នោ។ 

ការលកើរលឡើង្ននព្ពះពុទ្ធជាសុខ្ ការសំមែង្ព្ពះសមធមាជាសុខ្ លសចកេីព្ពមលព្ពៀង្ោន នន
ពួកជាសុខ្ របធម៌របស់បុគ្គលអនកព្ពមលព្ពៀង្ោន ទំាង្ឡាយជាសុខ្។ 
 

១៩៥.  បជូារនហ បជូយនតា,   ពុនទធ យទិ វ សាវនេ; 
 បបញ្ច ស្មតិេកននត,   តិណណនសាេបរទិទនវ។  



កាលបុគ្គលបូជាែល់បូជារ បុគ្គលគឹ្ព្ពះពុទ្ធ ឬស្នវក័របស់ព្ពះពុទ្ធ មែលកនលង្ផុរប
បញ្ច ធម៌ មែលកនលង្ផុរលសចកេីលស្នកនិង្ខ្េឹកខ្េួល។  

 

១៩៦.  នត តាទិនស្ បជូយនតា,   និពវុ នត អេុនតាភនយ; 
ន ស្ោក  បុញ្ញំ  ស្ង្ខខ តុំ,   ឥនមតតមបិ នេនចិ។ 

កាលបូជាែល់បូជារ បុគ្គលទំាង្លោះ មែលព្បកបលោយតាទិ្គុ្ណ លោកមិនមាន
ភ័យអំពីទី្ណា សូមបីនិោវ នលៅល ើយ បុគ្គលណាមួយ មិនអាចរាប់បុណយថា បុណយលនះ
មានព្បមាណបុ៉លណេះ ានលឡើយ។ 

ចប់ពុទ្ធវគ្គ ។ 

 
 

១៧៩.  យស្ស ជិតំ នាវជីយតិ, ជិតមស្ស ននា យាតិ នោចិ នោនេ; 
តំ ពុទធមននតនោចរ,ំ  អបទំ នេន បនទន ននស្សថ។ 

ជ័យជំនះរបស់ព្ពះពុទ្ធអង្គណា មិនព្រឡប់ចាញ់វញិ កិលលសណាមួយកនុង្លោក រមមង្
មិនជាប់តាមជ័យជំនះរបស់ព្ពះពុទ្ធអង្គលោះ ោង្ទាំង្ឡាយនឹង្ព្បលោមព្ពះពុទ្ធអង្គ
លោះ មែលមានលោចរ រកទី្បំផុរោា ន មិនមានកិលលសែូចស្នន មលជើង្ លោយកិលលស
ែូចស្នន មលជើង្ លមេចលកើរ។ 
 

១៨០.  យស្ស ជាលិនី វសិ្តតិោ,  តណ្ហា  នតថិ េុហិញ្ចិ  ននតនវ; 
តំ ពុទធំអននតនោចរ,ំ   អបទំ នេន បនទន ននស្សថ។ 

រណាា មែលមានបណាេ ញផាយលៅកនុង្អារមាណ៍លផេង្  ៗ មិនមានែល់ព្ពះពុទ្ធអង្គណា 
លែើមបីនឹង្ោំលៅកនុង្ភពណាមួយ ោង្ទាំង្ឡាយនឹង្ព្បលោមព្ពះពុទ្ធអង្គលោះ មែល



មានលោចររកទី្បំផុរោា ន មិនមានកិលលសែូចស្នន មលជើង្ លោយកិលលសែូចស្នន មលជើង្
លមតច    លកើរ។ 
 

១៨១.  នយ ឈានបសុ្តា ធីរា,   ននេខ មមូបស្នម រតា; 
នទវាបិ នតសំ្ បិហយនតិ,   ស្មពុ ទ្ធធ នំ ស្តីមតំ។ 

អនកព្ាជញទាំង្ឡាយណា ជាអនកខ្វល់ខ្វវ យកនុង្ឈាន លព្ររអរកនុង្លនកខមាៈ ជាឋានសងប់
រមាង ប់កិលលស សូមបីលទ្វតានឹង្មនុសេទំាង្ឡាយមរង្រាប់រក ចំលោះអនកព្ាជញទាំង្ឡាយ
លោះ មែលជាអនកព្តាស់ែឹង្ខ្លួនឯង្ ទំាង្មានស្នា ររី 
 

១៨២.  េិនឆោ  មនុស្សបដិោនោ, េិចោំ មឆច ន ជីវតិ;ំ 
េិចោំ ស្ទធមមស្សវន,ំ េិនឆោ  ពុទ្ធធ នមុបានទ្ធ។ 

ការព្រឡប់ានអរតភាពជាមនុសេានលោយកព្ម ការរស់សរវទាំង្ឡាយានលោយ
កព្ម ការស្នេ ប់ធម៌របស់សបបុរសានលោយកព្ម ការលកើរលឡើង្ននព្ពះពុទ្ធទាំង្ឡាយ
ានលោយកព្ម។ 
 

១៨៣.  ស្ពវបាបស្ស អេរណំ,   េុស្លស្សបូស្មបទ្ធ ; 
ស្ចិតតបរនិយាទបន ំ,   ឯតំ ពុទ្ធធ ន សាស្នំ។ 

ការមិនលធវើាបទាំង្ពួង្ ការញុ៉ងំ្កុសលលអាយលកើរលឡើង្ ការលធវើចិរតរបស់ខ្លួនលអា
យផូរផង់្ លនះជាោកយព្បលៅរបស់ព្ពះពុទ្ធទាំង្ឡាយ។ 
 

១៨៤.  ខនតី បរមំ តនបា តិតិោខ ,   និព្វវ នំ បរមំ វទនតិ ពុទ្ធធ ; 
ន ហិ បពវជិនតា បរបូឃាតី, ស្មនណ្ហ នោតិ បរ ំវនិហឋយននាត ។ 



ខ្នេិ គឺ្លសចកេីអរ់ធន់ជារបធម៌ែ៏ឧរតម ព្ពះពុទ្ធទាំង្ឡាយមរង្លោលថា ព្ពះនិោវ នជា
ធមាជារិែ៏ឧរតម បុគ្គលមែលសមាល ប់សរវែនទ្ មិនលឈាា ះថាបពវជិរលទ្ បុគ្គលមែល
លបៀរលបៀនសរវែនទ្ ក៏មិនលឈាា ះថា សមណៈលឡើយ។ 
 

១៨៥.  អនបូវានទ្ធ អនបូឃានតា,  បាតិនោនេខ  ច សំ្វនរា; 
មតតញ្ញុ តា ច ភតតស្មិ,ំ   បនតញ្ច  ស្យនាស្នំ; 
អធិចិនតត ច អានយានោ,   ឯតំ ពុទ្ធធ ន សាស្នំ។ 

ការមិនរិះលែៀល១ ការមិនលបៀរលបៀន១ ការសព្ង្ួមកនុង្ារិលមាកខ១ ភាពជាអនកែឹង្
ព្បមាណកនុង្ភរត១ ការលែកនឹង្អង្គុយកនុង្ទី្ស្នង រ់១ ការពាយាមកនុង្អធិចិរត១ ន៎ុះជា
ោកយព្បលៅរបស់ព្ពះពុទ្ធទាំង្ឡាយ។ 
 

១៨៦.  ន េោបណវនស្សន,   តិតតិ ោនមសុ្ វជិជតិ; 
អបបស្ាទ្ធ ទុោខ  ោោ,  ឥតិ វញិ្ញញ យ បណឌិ នតា។ 

ការសកប់សកល់កនុង្កាមទំាង្ឡាយ រមមង្មិនមានលព្ោះកហាបណៈ(មែលធ្លល ប់ចុះ)ែូច
ទឹ្កលភលៀង្លទ្ កាមទាំង្ឡាយមានសុខ្រិចមានទុ្កខលព្ចើន អនកព្ាជញែឹង្ចាស់យ៉ាង្លនះ
ល ើយ។ 

១៨៧.  អបិ ទិនពវសុ្ ោនមសុ្,   រតិ ំនសា នាធិគចោតិ; 
តណា េខ យរនតា នោតិ,   ស្ោម ស្មពុ ទធសាវនោ។ 

លោក(បណឌិ រ)មិនានលព្ររអរកនុង្កាមទំាង្ឡាយ សូមបីជាទិ្ពវលឡើយ ស្នវក័របស់ព្ពះ
សមាា សមពុទ្ធរមមង្ជាអនកលព្រកអរកនុង្ធម៌ជាលព្គ្ឿង្អស់រណាា ។ 

 

១៨៨.  ពហំុ នវ ស្រណំ យនតិ,   បពវតានិ វនានិ ច; 



អារាមរុេខ នចតានិ,   មនុស្ា ភយតជជិតា។ 
មនុសេទំាង្ឡាយលព្ចើនោក់ ព្រូវភ័យគ្ព្មាមល ើយ មរង្យកភនំ អារាម និង្រកុខលចរិយ 
ជាទី្ពឹង្។ 

១៨៩.  ននតំ នោ ស្រណំ នខមំ,   ននតំ ស្រណមុតតមំ; 
ននតំ ស្រណោគមម,   ស្ពពទុោខ  បមុចចតិ។ 

ទី្ពឹង្មបបលនះមិនមមនជាទី្ពឹង្ែ៏លកេមលទ្ ទី្ពឹង្មបបលនះមិនមមនជាទី្ពឹង្ែ៏ឧរតមលទ្ 
បុគ្គលអាស្ស័យនូវទី្ពឹង្លនះល ើយ រមមង្មិនរចួស្សឡះចាកទុ្កខទាំង្ពួង្លឡើយ។ 
 

១៩០.  នយា ច ពុទធញ្ច  ធមមញ្ច ,   ស្ង្ឃញ្ច  ស្រណំ គនតា; 
ចតាត រ ិអរយិស្ឆច និ,   ស្មមបបញ្ញញ យ បស្សតិ។ 

១៩១.  ទុេខំ  ទុេខ ស្មុបាទំ,   ទុេខ ស្ស ច អតិេកមំ; 
អរយិញ្ច ដង្គិ េំ មគគំ,   ទុេខូ បស្មោមិនំ។ 

១៩២.  ឯតំ នោ ស្រណំ នខមំ,   ឯតំ ស្រណមុតតមំ; 
ឯតំ ស្រណោគមម,   ស្ពវទុោខ  បមុចចតិ។ 

លុះមរបុគ្គលណាយកព្ពះពុទ្ធ ព្ពះធម៌ ព្ពះសង្ឃ ជាទី្ពឹង្ ល ើញចាស់នូវអរយិសចច
ទំាង្ ៤ គឺ្ ទុ្កខសចច១ ទុ្កខសមុទ្យសចច១ និលរាធសចច១ កនលង្ទុ្កខ១ អរយិមគ្គ
ព្បកបលោយអង្គ៨ ជាែំលណើ រលៅកាន់ព្ពះនិោវ នមែលជាទី្រមាង ប់ទុ្កខ១ លោយព្ាជញែ៏
ព្បនព លនះឯង្ជាទី្ពឹង្ែ៏លកេម លនះឯង្ជាទី្ពឹង្ែ៏ឧរតម បុគ្គលអាស្ស័យទី្ពឹង្លនះ រមមង្
រចួស្សឡះចាកទុ្កខទាំង្ពួង្ាន។ 

១៩៣.  ទុលលនោ បុរសិាជនញ្ញញ ,   ន នសា ស្ពវតថ ជាយតិ; 
យតថ នសា ជាយតិ ធីនរា,   តំ េុលំ សុ្ខនមធតិ។ 



បុរសអាជាលនយយរកានលោយកព្ម លោកមិនលកើរកនុង្សពវឋានលឡើយ លោកជាអនក
មានព្ាជាញ លកើរកនុង្ព្រកូលណា ព្រកូលលោះមរង្ែល់នូវលសចកេីសុខ្។ 
 

១៩៤.  សុ្នោ ពុទ្ធធ នមុបានទ្ធ,   សុ្ោ ស្ទធមមនទស្នា; 
សុ្ោ ស្ង្ឃស្ស សាមគគី,   ស្មោគ នំ តនបា សុ្នោ។ 

ការលកើរលឡើង្ននព្ពះពុទ្ធជាសុខ្ ការសំមែង្ព្ពះសមធមាជាសុខ្ លសចកេីព្ពមលព្ពៀង្ោន នន
ពួកជាសុខ្ របធម៌របស់បុគ្គលអនកព្ពមលព្ពៀង្ោន ទំាង្ឡាយជាសុខ្។ 
 

១៩៥.  បជូារនហ បជូយនតា,   ពុនទធ យទិ វ សាវនេ; 
 បបញ្ច ស្មតិេកននត,   តិណណនសាេបរទិទនវ។  
កាលបុគ្គលបូជាែល់បូជារ បុគ្គលគឹ្ព្ពះពុទ្ធ ឬស្នវក័របស់ព្ពះពុទ្ធ មែលកនលង្ផុរប
បញ្ច ធម៌ មែលកនលង្ផុរលសចកេីលស្នកនិង្ខ្េឹកខ្េួល។  

 

១៩៦.  នត តាទិនស្ បជូយនតា,   និពវុ នត អេុនតាភនយ; 
ន ស្ោក  បុញ្ញំ  ស្ង្ខខ តុំ,   ឥនមតតមបិ នេនចិ។ 

កាលបូជាែល់បូជារ បុគ្គលទំាង្លោះ មែលព្បកបលោយតាទិ្គុ្ណ លោកមិនមាន
ភ័យអំពីទី្ណា សូមបីនិោវ នលៅល ើយ បុគ្គលណាមួយ មិនអាចរាប់បុណយថា បុណយលនះ
មានព្បមាណបុ៉លណេះ ានលឡើយ។ 

ចប់ពុទ្ធវគ្គ ។ 
 


