
១៩. ធមមដ្ឋវគ្គ 
 

២៥៦.  ន តេន តោេិ ធមមតឋឋ ,   តយនេថំ សាហសា នតយ; 
តោ ច អេថំ អនេថញ្ច ,   ឧតោ និតចេយយ បណ្ឌិ តោ។ 

បុគ្គលកាត់សេចក្ដីសោយអាក្ក្ក់្  សោយសារសេតុណា  សមោ ះថាជាអ្នក្តំាងសៅក្នុងធម៌  
សោយសេតុសោះ  មិនទាន់បានសេ  លុះក្តាតតបុគ្គលណា  ជាបណ្ឌិ តកាត់សេចក្ដីទំាង    
ពីរ ។ 

 

២៥៧.  អសាហតេន ធតមមន,   េតមន នយេី បតរ; 
ធមមេស គុ្តោោ  តមធាវ,ី   ធមមតឋឋ េិ បវុចចេិ។ 

គឺ្សេចក្ដីពិត  និងសេចក្ដីមិនពិត  តណ្ោំជនទំាងឡាយដទេ  សោយមិនអាក្ក្ក់្  
សោយសារធម៌តាមេមគួ្រ  បុគ្គលសោះ សមោ ះថាជាអ្នក្មានក្បាជាា  រក្ាធម៌ សេើបសៅ
ថា អ្នក្តំាងសៅក្នុងធម៌។ 
 

២៥៨.  ន តេន បណ្ឌិ តោ តោេិ,  ោវោ ពហុ ោេេិ; 
តេមី អតវរ អភតោ,   បណ្ឌិ តោេិ បវុចចេិ។ 

បុគ្គលនិយាយសក្ចើន សោយសេតុមានក្បមាណ្បុ៉ណាា  សមោ ះថាជាបណ្ឌិ ត សោយសេតុ
មានក្បមាណ្បុ៉សណាា ះ មិនទាន់បានសេ លុះក្តាតតបុគ្គលតដលមានសេចក្ដីសក្េម មិន
មានសពៀរ មានភ័យ សេើបសៅថា បណ្ឌិ តបាន។ 
 

២៥៩.  ន ោវោ ធមមធតោ,   ោវោ ពហុ ោេេិ; 
តោ ច អបបមប ិេុោា ន,   ធមមំ កាតយន បេសេិ; 



េ តវ ធមមធតោ តោេិ,   តោ ធមមំ នបបមជ្ជេិ។ 
បុគ្គលនិយាយសក្ចើន  សោយសេតុមានក្បមាណ្បុ៉សណាា ះ  សមោ ះថាជាអ្នក្ក្េក្េង់ធម៌  
សោយសេតុមានក្បមាណ្បុ៉សណាា ះមិនទាន់បានសេ  លុះក្តាតតបុគ្គលណា  សាដ ប់ពុេធ       
វចនៈ េូមបីមានក្បមាណ្តិចសេើយស ើញធម៌សោយោមកាយគឺ្ចិតតបាន  បុគ្គលសោះ
សេើបសមោ ះថាជាអ្នក្ក្េក្េង់ធម៌  បុគ្គលណា មិនសមើលងាយធម៌  បុគ្គលសោះឯងសមោ ះ
ថាជាអ្នក្ក្េក្េង់ធម៌។ 
 

២៦០.  ន តេន តេតោ តសា តោេិ ,  តយនេស បលិេំ េិតោ; 
បរបិតកាោ  វតោ េេស,   តោឃជិ្តណោ េិ វុចចេិ។ 

បុគ្គលមានក្ាលេកូវសេើយ សោយសេតុណា សមោ ះថាជាសេរៈសោយសេតុសោះមិន
ទាន់បានសេ វយ័របេ់បុគ្គលសោះចាេ់ក្ជុលសេើយ សៅថាចាេ់ជាសមា ៈ។ 

 

២៦១.  យមហិ េចចញ្ច  ធតោម  ច,   អហិសំា េំយតោ ទតោ; 
េ តវ វនោមតោ ធីតោ,   តេតោេិ បវុចចេិ។ 

លុះក្តាតត េចចៈផង ធម៌ផង ការមិនសបៀតសបៀនផង ការេក្ងួមផង ការេូោោ នខ្លួនឯង
ផង មានក្នុងបុគ្គលណា បុគ្គលសោះឯងជាអ្នក្មានមនទិលខ្ជា ក់្សចាលសេើយ ជាអ្នក្មាន
ក្បាជាា  សេើបសៅថា សេរៈ។ 
 

២៦២.  ន វាក្ោរណ្មតេោន,   វណ្ោតោក្ខ រោយ វា; 
សាធុរតូោ នតោ តោេិ,   ឥេសុកី្ មចេរ ីេតោ។ 

បុគ្គលមានសេចក្ដីឫេា មានសេចក្ដីកំ្ណាញ់ ជាអ្នក្អួ្តអាង សមោ ះថាជាមនុេេលអ 
សោយសេតុក្តឹមតតសធវើការនិយាយពាក្យលអ។ 

 



២៦៣.  យេស តចេំ េមុចេិននំ,   មលូឃចចំ េមហូេំ; 
េ វនោតោតសា តមធាវ,ី   សាធុរតូោេិ វុចចេិ។ 

លុះក្តាតតសទាេជាតិ មានឫេាជាសដើមសនះ បុគ្គលណាបានផ្ដដ ច់ផដល់ដក្ស ើងសធវើសអា
យមាន ឫេគ្ល់ោច់សេើយ បុគ្គលសោះជាអ្នក្មានសទាេខ្ជា ក់្សចាលសេើយ ជាអ្នក្មាន
ក្បាជាា  សេើបថាជាមនុេេលអបាន។ 
 

២៦៤.  ន មុណ្ឌ តក្ន េមតណ,  អពពតោ អលិកំ្ ភណំ្; 
ឥច្ឆេ តោភេោបតនន ,   េមតណ កំិ្ ភវេិសេិ។ 

បុគ្គលមិនបានសមោ ះថាជាេមណ្ៈសោយភាពជាអ្នក្មានក្ាលក្តសងាលសេ បុគ្គល
អ្នក្មិនមានេីលវត័និងធុតងគវតត សពាលតតពាក្យស ះសឡាះ ក្បក្បសោយសេចក្ដីក្បាថាន
នឹងសោភៈ សមោ ះថាជាេមណ្ៈដូចសមដចបាន។  
 

២៦៥.  តោ ច េតមេិ ោោនិ,   អណំុ្ េោូនិ េពាតសា; 
េមិេោោ  ហិ ោោនំ,   េមតណេិ បវុចចេិ។ 

លុះក្តាតតបុគ្គលណា រមាា ប់បាបទាំងឡាយ ទំាងតូចទាំងធំ សោយក្បការទំាងពួងបាន 
សេើបសៅថាេមណ្ៈ សក្ពាះបាបទាំងឡាយតដលបុគ្គលសោះរមាា ប់បានសេើយ។ 

២៦៦.  ន តេន ភិក្ខុ  តសា តោេិ,  ោវោ ភិក្ខ តេ បតរ; 
វេិស ំធមមំ េោោយ,   ភិក្ខុ  តោេិ ន ោវោ។ 

បុគ្គលណា សដើរេូមជនទាំងឡាយដទេ សោយសេតុក្តឹមណា បុគ្គលសោះ មិនបាន
សមោ ះថាជាភិក្ខុ សោយសេតុក្តឹមសណាះសេ បុគ្គលេមាទានធម៌ជាពិេ សមោ ះថាជា
ភិក្ខុ សោយសេតុក្តឹមតតការសដើរេូមបុ៉សណាា ះមិនទាន់បានសេ។ 

 
 



២៦៧.  តោធ បុញ្ញញ្ច  ោបញ្ច ,   ពាតហោា  រពហមចរយិវា; 
េង្ខខ យ តោតក្ ចរេិ,   េ តវ ភិក្ខូ េិ វុចចេិ។ 

លុះក្តាតតបុគ្គលណា ក្នុងសោក្សនះបនាត់បុណ្យនិងបាបសចញសេើយ ជាអ្នក្មានការ
ក្បក្ពឹតតដ៏ក្បសេើរ ក្តាច់សៅក្នុងសោក្សោយសេចក្ដីសចះដឹង បុគ្គលសោះឯង សេើបសៅថា
ជាភិក្ខុ។ 

២៦៨.  ន តោតនន មុនី តោេិ,   មឡូ្ហរតូោ អវទិទេុ; 
តោ ច េុលំវ បគ្គយហ,   វរោោយ បណ្ឌិ តោ។ 

បុគ្គលមានសេចក្ដីវសងវងជាធមោតា មិនមានការសចះដឹងមិនបានសមោ ះថាជាមុនី សោយ
ភាពជាអ្នក្សេាៀមសេ លុះក្តាតតបុគ្គលណាជាបណ្ឌិ តកាន់យក្ធម៌ដ៏ក្បសេើរ សវៀរចាក្
បាបទាំងឡាយ ។ 

២៦៩.  ោោនិ បរវិតជ្ជេ,ិ    េ មុនី តេន តសា មុនិ; 
តោ មុនេិ ឧតោ តោតក្,  មុនិ តេន បវុចចេិ។ 

ដូចបុគ្គលកាន់ជញ្ា ីងសេើយេលឹងដូសចាន ះ បុគ្គលសោះសេើបសមោ ះថាជាមុនី សោយភាពជា
អ្នក្សេាៀមសោះបាន បុគ្គលណា ដឹងក្បសយាជន៍ទំាងពីរ ក្នុងសោក្បុគ្គលសោះ សៅថា
មុនី សោយសេតុសោះ។ 
 

២៧០.  ន តេន អរតិោ តោេិ,   តយន ោណនិ ហិេំេិ; 
អហិសំា េពាោណនំ,  អរតិោេ ិបវុចចេិ។ 

បុគ្គលសបៀតសបៀនេតវទាំងឡាយ សោយសេតុណា មិនបានសមោ ះថាជាអ្រយិៈ សោយ
សេតុសោះសេ បុគ្គលតដលតថាគ្តសៅថា អ្រយិៈសក្ពាះមិនសបៀតសបៀនេតវទាំងពួង។ 
 

 

 



២៧១.  ន េីលពពេមតេោន,   ពាហុេតចចន វា បន; 
អេ វា េោធិោតភន,   វវិេិោេយតនន វា។ 

មាន លភិក្ខុ សបើភិក្ខុមិនទាន់ដល់នូវការអ្េ់អាេវៈសេ កំុ្អាលេុក្ចិតតសោយគុ្ណ្ក្តឹមតត
េីលនិងវតត ឬសោយភាពជាអ្នក្សចះដឹងសក្ចើនស ើយ។ 
 

២៧២.  ផុសាមិ តនក្ខ មមេុេំ,   អបុេុជ្ជនតេវេិ;ំ 
ភិក្ខុ  វេិាេោោទិ,   អបបតោោ  អាេវក្ខ យ។ំ 

មួយសេៀត សោយការបានេមាធិ ឬសោយការសដក្ក្នុងេីសាា ត់ ឬក៏្សោយគុ្ណ្មាន
ក្បមាណ្បុ៉សណ្ាះថា អាតាោ អ្ញ ពាល់ក្តូវសនក្ខមោេុខ្ តដលបុេុជានមិនតដលជួបក្បេពវ 
ដូសននះស ើយ។ 
 

 ចប់ធមោដឋវគ្គ។ 
 


