
១០. ទណ្ឌ វគគ 
យន ់សុធា 

១២៩.  សព្ពេ តសនតិ ទណ្ឌ សស,   សព្ពេ ភាយនតិ មច្ចុ ព្ោ; 
 អត្តត នំ ឧបមំ កត្តេ ,   ន ហព្នយយ ន ឃាតព្យ។ 

សត្វទាំងឡាយររប់រាណ  តត្ងត្ក់សលុត្នឹងអាជ្ញា  សត្វទាំងឡាយ  តត្ងខ្លល ចចំពោះ
ពសចកដីស្លល ប់់់ររប់ៗរបូ  បុរគលរួរពធវើខ្លួនពអាយជ្ញឧបមា  ព ើយមិនរួររបហារ  ពោយខ្លួន
ឯង មិនរូរពរបើ ពរពអាយរបហារព ើយ។ 
 

១៣០. សព្ពេ តសនតិ ទណ្ឌ សស,   សព្ពេសំ ជីវតិ ំបិយ;ំ 
អត្តត នំ ឧបមំ កត្តេ ,   ន ហព្នយយ ន ឃាតព្យ។ 

សត្វទាំងឡាយររប់រាណ  តត្ងត្ក់សលុត្នឹងអាជ្ញា  (ពរោះថា)ជីវតិ្ជ្ញទីស្សឡាញ់របស់
សត្វទាំងពួង បុរគលរួរពធវើខ្លួនពអាយជ្ញឧបមា ព ើយមិនរួររបហារពោយខ្លួនឯង  មិនរួរ
ពរបើពររបហារព ើយ។ 

 

១៣១. សុខកាមាន ិភតូ្តនិ,   ព្ោ ទព្ណ្ឌ ន វហិិសំតិ; 
អតតព្ោ សុខព្មសាព្ោ,   ព្បច្ច ព្សា ន លភព្ត សុខំ។ 

ជនណាតសវងរកពសចកដីសុខ្ព ើមបីខ្លួន  តត្ពបៀត្ពបៀនសត្វទាំងឡាយ  ត លរាថាា
ពសចកដីសុខ្ ពោយអាជ្ញា  ជនពោះលះពោកពនះពៅព ើយ នឹងមិនានពសចកដីសុខ្ព ើ
យ។ 
 

១៣២. សុខកាមាន ិភតូ្តនិ,   ព្ោ ទព្ណ្ឌ ន ន ហិសំតិ; 
អតតព្ោ សុខព្មសាព្ោ,   ព្បច្ច ព្សា លភព្ត សុខំ។ 



ជនណាតសវងរកពសចកដីសុខ្ព ើមបីខ្លួន  មិនពបៀត្ពបៀនសត្វទាំងឡាយ  អ្ាកត លរាថាា
ពសចកដីសុខ្ពោយអាជ្ញា  ជនពោះលះពោកពនះពៅព ើយ រតមងានពសចកដីសុខ្។ 
 

១៣៣. មាព្ោច្ ផរុសំ កញ្ចិ ,   វុត្តត  បដិវព្ទយយុ តំ; 
ទុកាា  ហិ សារមភកថា,   បដិទណ្ឌឌ  ផុព្សយយុ តំ។ 

អ្ាកកំុនិយាយោកយអារកក់នឹងអ្ាកណាមួយព ើយ  ជនទំាងឡាយត លអ្ាកសដីថាពអាយ
ព ើយ ពររបបីសដីថាត្បមកអ្ាកវញិ  ពរោះថាការពោលោកយរបណំាងរបតជង  ជ្ញព តុ្
ោំពអាយពកើត្  ទុកខ ការត្សូ៊ទំាងឡាយរបបីប៉ះោល់នូវអ្ាក។  
 

១៣៤. សព្ច្ ព្នព្រសិ អត្តត នំ,   កំព្សា ឧបហព្ត្ត យថា; 
ឯស បព្ត្តត សិ និព្វេ នំ,   សារព្មាភ  ព្ត ន វជិជតិ។ 

ពបើអ្ាកពធវើខ្លួនមិនពអាយញាប់ញ័រ ូចរគំាងត លពចៀរមាត់្ពចញព ើយ (រតមងមិនោន់
ឮសូរ) ូពនា ះ អ្ាកន៎ុះជ្ញបុរគល ល់នូវរពះនិោវ ន ការរបណំាងរបតជងមិនមាន ល់អ្ាក។ 

 

១៣៥. យថា ទព្ណ្ឌ ន ព្ោបាព្ោ,  ោព្ោ បាព្ជតិ ព្ោច្រ;ំ 
ឯវ ំជរា ច្ មច្ចុ  ច្,    អាយុ ំបាព្ជនតិ បាណិ្នំ។ 

រង្វវ លពគារតមងពកៀងពគាពៅកាន់ទីពគាចរពោយអាជ្ញា   ូចពមដចមិញ  ជរានិងមចចុតត្ង
ពកៀងអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយ ូពនា ះឯង។ 
 

១៣៦. អថ បាបានិ កមាា និ,   ករ ំព្វព្ោ ន ពុជឈតិ; 
ព្សហិ កព្មាហិ ទុព្មាព្ោ,  អគគិទព្ឍោវ តបបតិ។ 



បុរគលមិនមានរាថាា  កាលពធវើអំ្ពពើអារកក់  រតមងមិនភ្ញា ក់ខ្លួន  លុះកាលជ្ញខ្លងពរកាយ  
ពទើបពដដ  រកហាយ ពោយស្លរកមមរបស់ខ្លួន ូចរត្ូវពភលើងពឆះ។ 
 

១៣៧. ព្ោ ទព្ណ្ឌ ន អទព្ណ្ឌ សុ,  អបបទុព្ដេសុ ទុសសតិ; 
ទសននមញ្ញតរ ំឋាន,ំ   ខិបបព្មវ និគច្ឆតិ។ 

១៣៨. ព្វទន ំផរុសំ ជានិ,ំ    សររីសស វ ព្ភទនំ ; 
គរុកំ ោបិ អាព្វធំ,   ច្ិតតព្កា បំ វ បាបុព្ណ្។ 

១៣៩. រាជព្ត្ត ោ ឧបសគគំ ,  អពភកាា នំ វ ទារុណំ្; 
បរកិា យ ំវ ញាតីន,ំ   ព្ភាោនំ វ បភង្គុ ណំ្។ 

១៤០.  អថ វសស អោរានិ, អគគិ ឍហតិ បាវព្កា; 
កាយសស ព្ភទា ទុបបព្ញញ , និរយ ំព្សា ឧបបជជតិ ។ 

បុរគលណារបទូសដពោយអាជ្ញា  ចំពោះបុរគលទំាងឡាយ ត លមិនមានអាជ្ញា  មិនរបទូសដ
បុរគលពោះ  រតមង ល់នូវព តុ្ននពសចកដីទុកខ  ណាមួយកាុងព តុ្១០យ៉ាងពោយ
ទាន់ ន់ រឺរបបី ល់  នូវពវទោ ៏អារកក់១  ពសចកដីវោិសរទពយ១  តបកធ្លល យសររីៈ១  
អាោធជ្ញទមងន់១ រក កចិត្ត(ឆកួត្)១ របឹជ្ញន់អំ្ពីពសដច១  ពោលោកយបង្វក ប់ ៏អារកក់១  
អ្ស់ពួកញាតិ្រលីង១ ពុកផុយពភ្ញរសមបតិ្ដទំាងឡាយ១ ទំាងពភលើងនឹងពឆះបំផ្លល ញនូវផទះ
របស់បុរគលពោះ១ បុរគលមិន មានរាជ្ញា ពោះ លុះតបកធ្លល យរាងកាយ  រតមងពកើត្កាុងន
រក។ 
 

១៤១.      ន នគគច្រោិ ន ជដា ន បង្កា , ោោសកា ថណ្ឌិ លសាយិកា ោ; 
រព្ជាជលលំ ឧកាុ ដិកបបោន,ំ ព្សាព្ធនតិ មច្ចំ អវតិិណ្ណកង្ាំ។ 



ការរបរពឹត្តិអារកាត្កាយ  ទុកសក់ ព កពលើភក់  មិនបរពិភ្ញរាយ  ព កពលើតផន ី  
របឡាក់ខ្លួនពោយធុលី  ពាយាមអ្ងគុយរបពហាង  មិនជរមះសត្វត លមិនទាន់ឆលងផុត្
ពសចកដីសងស័យានពទ។ 
 

១៤២.  អលង្ ាព្ត្ត ព្ច្បិ សមំ ច្ព្រយយ, សព្ោត  ទព្ោត  និយព្ត្ត ព្ពហាចារ;ី 
     សព្ពេសុ ភពូ្តសុ និោយ ទណ្ឌំ , ព្សា ព្ព្វហាព្ណ្ឌ ព្សា សមព្ណ្ឌ ស 
ភិកាុ ។ 

ពបើបុរគលណាមានខ្លួនរបោប់សអិត្ស្លអ ងព ើយ (ពោយពររឿងអ្មពរ ) តត្របបីរបរពឹត្តិពសមើ  
អ្ាកសងប់រមាង ប់ ទូោម ន(ឥន្ទនទិយ)ជ្ញបុរគលពទៀង (ចំពោះមរគផល )អ្ាករបរពឹត្តធម៌ ៏របពសើរ  
ទមាល ក់ពនលនូវ អាជ្ញា កាុងសត្វទំាងពួងពចញព ើយ  បុរគលពោះពៅថារោ មណ៍ក៏ាន  
ថាសមណៈក៏ាន ថា ភិកខុក៏ាន។ 
 

១៤៣. ហិរនីិព្សព្ោ បុរពិ្សា,  ព្កាច្ិ ព្ោកសាិ វជិជតិ; 
ព្ោ និទទំ  អបព្ព្វព្ធតិ ,  អព្សោ ភព្ព្ទា កសាមិវ។ 

បុរសអ្ាកកំនត់្បង់នូវអ្កុសលវតិ្កកៈ  ពោយពសចកដីខ្លម ស់ាប  មានតិ្ចកាុងពោក  
បុរគលណាបពោទ បង់នូវការព កលក់   ូចពសះលអខ្លល ចពរោះរោំត់្  បុរសពោះរកាន
ពោយរកកាុងពោក។ 
 

១៤៤.    អព្សោ យថា ភព្ព្ទា កសានិវពិ្ដាេ , អាត្តបិព្ោ សំព្វគិព្ោ ភោថ; 
សទាា យ សីព្លន ច្ វរីពិ្យន ច្, សមាធិោ ធមាវនិិច្ឆព្យន ច្; 
សមបននវជិាជ ច្រណ្ឌ បតិសសត្ត, ជហិសសថ ទុកា មិទំ អនបបកំ។ 

ពសះលអត លោយស្លរថីទូោម ន  ពោយរោំត់្ ត្ក់សលុត្យ៉ាងណា អ្ាកទំាងឡាយ ចូរជ្ញ
បុរគលមានពាយាម  មានពសចកដីត្ក់សលុត្យ៉ាងពោះឯង  ពបើអ្ាកទំាងឡាយ  របកបរពម



ពោយសទាា ផង សីលផង ពាយាមផង សមាធិផង ធមមវន័ិយផង ជ្ញអ្ាកមានវជិ្ញា និងចរ
ណៈ ៏បរបូិណ៌ មានស្លម រតី្ ំកល់មំា  រតមងលះបង់ទុកខ  មានរបមាណពរចើនពនះ  មិនខ្ល
ន។ 

១៤៥.  ឧទកំ ហិ នយនតិ ព្នតតិកា, ឧសុការា នមយនតិ ព្តជនំ; 
ទារុ ំនមយនតិ តច្ឆកា, អត្តត នំ ទមយនតិ សុពេត្ត។ 

ធម្មតាអ្នកបង្ហូរ តែង្បង្ហូរទឹក អ្នកធធវើព្រួយ តែង្រែ់ព្រួញ(ធោយព្ែង់្) អ្នកចំាង្តែង្ចំាង្
ធ ើ អ្នកមានវែតលអ តែង្ទូន្មម នខ្លួន។ 

 

 


