
១៧. កោធវគ្គ 
 

២២១.  កោធ ំជកេ វបិបជកេយយ មានំ, សំកោជនំ សព្វមតិក្កកមយយ; 
តន្នា មរបូសម ិមសជជមាន,ំ   អកិ្ញ្ច នំ ន្ននុបតនតិ ទុោា ។ 

បុគ្គលគួ្រលះបង់សេចក្ដីសរោធសចញ  គួ្រលះបង់មានះសចញ  គួ្រក្នលងេសញោ ជនធម៌
ទំាងអេ់សោលសចញ ទុក្ខទាំងឡាយតែងមិនជាប់តាមបុគ្គល តែលមិនជំពាក់្ក្នុងនាម
និងរបូ មិនមានកិ្សលេ សរគ្ឿងក្ងវល់សនាះស ើយ។ 
 

២២២.  កោ កវ ឧបបតិតំ កោធំ,   រថំ ភនតំវ ធារកយ ; 
តមេំ សារថិ ំរព្ូមិ,   រសមិគ្គគ កោ ឥតកោ ជកន្ន។ 

បុគ្គលណាឃាែ់សេចក្ដីសរោធ តែលសក្ើែស ើងស ើយ ែូចសារថីទប់រថតែលកំ្ពុង
សលឿនបាន ែថាគ្ែសៅបុគ្គលសនាះថាសារថី ជនសរៅពីសនះ រាន់តែជាអនក្ោន់តសែបរ
(មិនតមនសារថីស ើយ) 
 

២២៣.  អកោក កធន ជិកន កោធំ,   អសាធុំ សាធុន្ន ជិកន; 
ជិកន ក្ទរយិ ំទាកនន,   សកចចន្នលិក្វាទិនំ។ 

បុគ្គលគ្បបីផ្ចា ញ់មនុេែសរោធ សោយសេចក្ដីមិនសរោធ គ្បបីផ្ចា ញ់មនុេែអេបបុរេ
សោយ េបបុរេ គ្បបីផ្ចា ញ់មនុេែកំ្ណាញ់សោយោរសោយ គ្បបីផ្ចា ញ់មនុេែនិយាយ
មិនពិែ សោយពាក្យពិែ។ 
 

២២៤.  សចចំ ភកេ ន កុ្កជេយយ,  ទជ្ជជ  អបបមប ិោចិកោ; 
ឯកតេិ តីេិ ឋាកនេិ,   គ្កចេ កទវាន សនតិកក្។ 



បុគ្គលគួ្រសពាលពាក្យពិែ១ មិនគួ្រសរោធ១ ោលសគ្េូមវែថុេូមបីមានែិច ក៏្គួ្រសោយ
តាមែិច១ បុគ្គលគ្បបីសៅសក្ើែក្នុងេំណាក់្សទវតាទំាងឡាយបានសោយស ែុទំាង៣
សនះឯង។ 
 

២២៥.  អេិសំោ កយ មុនកោ,  និចចំ ោកយន សំវុោ; 
កត យនតិ អចចុ តំ ឋានំ,   យតថ គ្ន្នតវ  ន កសាចករ។ 

ជនទំាងឡាយណាជាអនក្របាជញ មិនសបៀែសបៀនេែវែទទ េរងួមស ើយសោយោយទាវ រ
ជាសែើម ជានិចា ជនទំាងឡាយសនាះ រតមងសៅោន់សាថ នែ៏មិនតរបរបួល ជាសាថ នតែលសគ្
សៅែល់ស ើយ តែងមិនសសាក្សាដ យ។ 
 

២២៦.  សទា ជ្ជគ្រមាន្ននំ,   អកោរោត នុសិក្ាិ ន;ំ 
និព្ពា នំ អធិមុោត នំ,    អតថំ គ្ចេនតិ អាសវា។ 

ោេវៈទំាងឡាយរបេ់មនុេែ អនក្ភ្ញញ ក់្រឭក្េពវោល ជាអនក្េិក្ាទរែេិោខ  ទំាងទថៃ
ទំាងយប់ មានចិែតចុះេ៊ប់ោន់រពះនិពាវ ន តែងែល់នូវោរតំាងសៅមិនបានស ើយ។ 

 

២២៧.  កោោេកមតំ អតុល,   កនតំ អជជតន្នមិវ; 
និនទនតិ តុេហិ មាសីនំ,   និនទនតិ ព្េុភាេិនំ; 
មិតភាេិមប ិនិនទនតិ,   នតថិ កោកក្ អនិនទិកោ។ 

មាន លអែុលៈោរែិះសែៀលនឹងោរេរសេើរសនះជារបេ់បូរាណ ោរែិះសែៀលនិងោរ
េរសេើរសនះ មិនតមនសទើបនឹងសក្ើែស ើយក្នុងទថៃសនះសទ(សរពាះថា)ជនទំាងឡាយតែង
និនាទ បុគ្គលអនក្ អងគុយសេៃៀមក៏្មាន និនាទ បុគ្គលអនក្និយាយសរចើនក៏្មាន ននាទ បុគ្គលអនក្
និយាយលមមរបមាណក៏្មាន(បុគ្គលណាៗក៏្សោយ)ក្នុងសោក្ តែលមិនរែូវសគ្និនាទ ាម ន
ស ើយ។ 



២២៨.  ន ចាេុ ន ច ភវសិសតិ,   ន កចតរេិ វជិជត;ិ 
ឯក្នតំ និនទិកោ កោកសា,   ឯក្នតំ វា បសំសិកោ។ 

បុគ្គលតែលរែូវសគ្និនាទ តែម៉៉ង ឬរែូវសគ្េរសេើរតែម៉៉ងមិនតមនមានមក្ស ើយតែក្នុង
អែីែសទ នឹងមានសៅក្នុងអនាគ្ែក៏្សទ មានតែក្នុងបចាុបបននសនះក៏្សទ។ 
 

២២៩.  យកញ្ច  វញិ្ញូ  បសំសនតិ,   អនុវចិច សុកវ សុកវ; 
អចេិទទវុតតិ ំកមធាវ ិ ំ,    បញ្ញញ សីលសមាេិតំ។ 

អនក្របាជញទាំងឡាយេសងេែសមើលរាល់ៗទថៃ ស ើយេរសេើរបុគ្គលណា តែលជាអនក្
របរពឹែតមិនោច់ មានរបាជាញ មានចិែតែមេល់ខ្ជា ប់ក្នុងបញោ និងេីល  
 

២៣០.  កនក្ាំ ជកមាា នទកសសវ,   កោ តំ និនទិតុមរេតិ; 
កទវាបិ នំ បសំសនតិ,   រព្េមុន្នបិ បសំសិកោ។ 

អនក្ណាគួ្រនឹងនិនាទ បុគ្គល តែលែូចជាសដដ រទនមាេជសមាោ នទសនាះបាន េូមបីសទវតានិង
មនុេែ ទំាងឡាយក៏្េរសេើរបុគ្គលសនាះ ទំាងរព មក៏្េរសេើរែូចាន ។ 
 

២៣១.  ោយបបកោបំ រកក្ា យយ,  ោកយន សំវុកោ សិោ; 
ោយទុចចរតិំ េិោវ ,   ោកយន សុចរតិំ ចករ។ 

បុគ្គលគ្បបីរក្ានូវោរចសរមើនោយ គ្បបីេរងួមោយ គ្បបីលះបង់ោយទុចារែិ គ្បបី
របរពឹែតោយេុចរែិ ។ 

 
 



២៣២.  វចីបកោបំ រកក្ា យយ,   វាចាយ សំវុកោ សិោ; 
វចីទុចចរតិំ េិោវ ,    វាចាយ សុចរតិំ ចករ។ 

បុគ្គលគ្បបីរក្ានូវោរចសរមើនវាចា គ្បបីេរងួមវាចា គ្បបីលះបង់វចីទុចារែិ គ្បបីរបរពឹែត
វចីេុចរែិ ។ 

 

២៣៣.  មកន្នបកោបំ រកក្ា យយ,   មនសា សំវុកោ សិោ; 
មកន្នទុចចរតិំ េិោវ ,   មនសា សុចរតិំ ចករ។ 

គ្បបីរក្ានូវោរក្សរមើនចិត្ដ គ្បបីេរងួមចិត្ដ គ្បបីលះបង់មនោទុចារែិ គ្បបីរបរពឹែតមនោ
េុចរែិ។ 

 

២៣៤.  ោកយន សំវុោ ធីោ,   អកោ វាចាយ សំវុោ; 
មនសា សំវុោ ធីោ,   កត កវ សុបរសំិវុោ។ 

អនក្របាជញទាំងឡាយបានេរងួមោយ េរងួមវាោ អនក្របាជញទាំងឡាយបានេរងួមចិែត
ស ើយ សោក្ទំាងសនាះឯង សមម ះថាេរងួមស ើយសោយរបទព។ 

ចប់សោធវគ្គ។ 
 


