
២០. មគ្គវគ្គ 
 

២៧៣. មគ្គគ នដ្ឋង្គិ កោ កេកឋឋ ,   េច្ចា នំ ចតុកោ បទា; 
វោិកគ្គ កេកឋឋ  ធម្មា នំ,   ទវិបទានញ្ា  ចក្ខុ ម្ម។ 

ផលូវមានអង្គ៨ របស ើរជាង្ផលូវទំាង្ឡាយ បទ៤ គឺអរយិ ច្ចរបស ើរជាង្ ច្ចៈទំាង្ឡាយ 
វរិាគធម៌របស ើរជាង្ធម៌ទំាង្ឡាយ ម៉៉ង្សទៀត រពះតថាគតមានច្ក្ខ ុ របស ើរជាង្ តវ
សទវបាទ ទំាង្ឡាយ។ 
 

២៧៤.  ឯកេវ មកគ្គគ  នតថកញោ ,   ទេសនេស វេុិទធិយា; 
ឯតញ្ហិ  តុកមហ បដ្ិបជជថ,   ម្មរកេសតំ បកម្មហនំ។ 

ផលូវសនះឯង្ របរពឹតតសៅស ើមបីស ច្ក្ដីបរ ុិទធននទ សនៈ ផលូវ នទមិនមានសទ សរោះសេតុ
សោះ អនក្ទំាង្ឡាយ ចូ្រស ើរសៅកាន់ផលូវសោះ ផលូវសនះជាផលូវញុ៉មំារសោយវសង្វង្។ 
 

២៧៥.  ឯតញ្ហិ  តុកមហ បដ្ិបន្នន ,   ទុក្ខ េសនតំ ក្រេិសថ; 
អោខ កោ កោ មយា មកគ្គគ ,  អញោ យ េលលេនថនំ ។ 

អនក្ទំាង្ឡាយស ើរសៅកាន់ផលូវសនះសេើយ ោច្នឹង្សធវើសោយផុតទុក្ខបាន ផលូវសនះសេើយ 
ដ លតថាគតថាជាផលូវកំ្ចាត់បង់្កូ្ន រ របាប់អនក្ទំាង្ឡាយ។ 
 

២៧៦.  តុកមហហិ កិ្ចាម្មតបប,ំ   អោខ ោកោ តថាគ្ោ; 
បដ្ិបន្នន  បកម្មក្ខ នតិ,   ឈាយិកន្ន ម្មរពនធន្ន។ 



ស ច្ក្ដីព៉យាមញុ៉ងំ្កិ្សល សោយសដដ  ពវ អនក្ទំាង្ឡាយគបបីសធវើ រពះតថាគត
ទំាង្ឡាយរាន់ដតជាអនក្របាប់ ជនទំាង្ឡាយមានការពិនិតយ សបើបានស ើរសៅសេើយ 
នឹង្រចួ្ចាក្ចំ្ណង្រប ់មារបាន។ 
 

២៧៧.  េកពវ េង្ខខ ោ អនិច្ចា តិ,   យទា បញោ យ បេសតិ; 
អថ និពពិនទតិ ទុកក្ខ ,   ឯេ មកគ្គគ  វេុិទធិយា។ 

កាលណាបុគគលយល់ស ើញសោយរបាជាា ថា  ង្ខខ រទំាង្ពួង្មិនសទៀង្  ូសច្នះ កាល
សណាះ រដមង្សនឿយណាយ ក្នុង្ស ច្ក្ដីទុក្ខ សនះជាផលូវននស ច្ក្ដីបរ ុិទធ។ 
 

២៧៨.  េកពវ េង្ខខ ោ ទុោខ តិ,   យទា បញោ យ បេសតិ; 
អថ និពពិនទតិ ទុកក្ខ ,   ឯេ មកគ្គគ  វេុិទធិយា។ 

កាលណា បុគគលយល់ស ើញសោយរបាជាា ថា  ង្ខខ រទំាង្ពួង្ោំមក្នូវស ច្ក្ដីទុក្ខ ូសច្នះ 
កាលសណាះ រដមង្សនឿយណាយ ក្នុង្ស ច្ក្ដីទុក្ខ សនះជាផលូវននស ច្ក្ដីបរ ុិទធ។ 

 

២៧៩.  េកពវ ធម្មា  អនោត តិ,   យទា បញោ យ បេសតិ; 
អថ និពពិនទតិ ទុកក្ខ ,   ឯេ មកគ្គគ  វេុិទធិយា។ 

កាលណា បុគគលយល់ស ើញសោយរបាជាា ថា  ង្ខខ រទំាង្ពួង្មិនដមនជារប ់ខ្លួន ូសច្នះ 
កាលសណាះ រដមង្សនឿយណាយ ក្នុង្ស ច្ក្ដីទុក្ខ សនះជាផលូវននស ច្ក្ដីបរ ុិទធ។ 
 

២៨០.  ឧឋឋ នោលមហិ អនុដ្ឋហាកន្ន, យុោ ពលី អាលេិយ ំឧកបកោ; 
េំេននេង្ កបបមកន្ន កុ្េីកោ, បញោ យ មគ្គំ អលកោ ន វនិទតិ។ 



បុគគលសៅកំ្សឡាះមានកំ្លាងំ្ ទា ់ដតរបក្មសោយស ច្ក្ដីខ្ជិលរច្អូ  មិនរបឹង្ដរបង្ 
ក្នុង្កាលដ លគួររបឹង្ដរបង្ មានស ច្ក្ដីរតិះរះិក្នុង្ចិ្តត លិច្ចុ្ះ ក្នុង្អកុ្ លវតិក្កៈ ជា
មនុ សខ្ជិល បុគគលខ្ជិលសោះរដមង្មិនបានផលូវបញ្ញា ស ើយ។ 
 

២៨១.            ោច្ចនុរក្ខី  មនោ េុេំវុកោ, ោកយន ច អកុ្េលំ ន ក្យិោ; 
ឯកត តកយា ក្មាបកថ វកិោធកយ, អាោធកយ មគ្គមិេិបបកវទិតំ។ 

បុគគលគបបីជាអនក្រក្ាវាចា  រង្ួមសោយលអ សោយមិតត ទំាង្មិនគបបីសធវើអកុ្ លសោយ
កាយ បុគគលគបបីជំរះក្មមបទទំាង្៣ សនះ នឹង្គបបីសរតតអរចំ្សោះមគគ ដ លសលាក្អនក្
ដ វង្រក្គុណ  ៏លអ  ំដ ង្ទុក្សេើយ។ 

 

២៨២.  កយាគ្គ កវ ជាយតី ភរូ,ិ   អកយាគ្គ ភរូេិង្ខកយា; 
ឯតំ កទវធាបថំ ញោវ ,   ភោយ វភិោយ ច; 
តថាោត នំ និកវកេយយ,   យថា ភរូ ិបវឌ្ឍតិ។ 

របាជាា  រដមង្សក្ើតអំពីការរបក្ប ស ច្ក្ដីវោិ របាជាា  រដមង្សក្ើតអំពីការមិនរបក្ប អនក្
មានរបាជាា  ឹង្ការរបក្ប និង្ការមិនរបក្ប ទំាពីរសនះថា ជាគនលង្ននស ច្ក្ដីចំ្សរ ើន និង្
ស ច្ក្ដីវោិ សេើយ របាជាា ចំ្សរ ើនស ើយសោយរបការណា គួរ ំក្ល់ខ្លួនទុក្ សោយ
របការសោះ។ 
 

២៨៣.  វន ំឆិនទថ ម្ម រុក្ខំ , វនកោ ជាយតិ ភយ;ំ 
កឆោវ  វនញ្ា  វនថញ្ា , និពវន្ន កហាថ ភិក្ខ កោ។ 

អនក្ទំាង្ឡាយចូ្រកាត់កិ្សល  ូច្ជានរពសច្ញ ចូ្រកំ្ចាត់ស ើមស ើ សរោះភ័យសក្ើតអំពី
កិ្សល   ូច្ជានរព មាន លភិក្ខុទំាង្ឡាយ អនក្ទំាង្ឡាយ ចូ្រកាត់កិ្សល  ូច្ជានរពស ើ
ផង្ កិ្សល  ូច្ជាស ើមស ើ ុះក្នុង្នរពផង្។ 



២៨៤.  យាវ ញ្ហិ  វនកថា ន ឆិជជតិ,   អណុមកោត បិ នរេស ន្នរេុិ; 
បដ្ិពទធមកន្នវ ោវ កោ,   វកច្ចោ  ខីរបកោវ ម្មតរ។ិ 

ចូ្រជាអនក្កំុ្មានកិ្សល   ូច្ជានរពស ើយ សរោះថាកិ្សល  ូច្ជានរពស ើ ុះក្នុង្នរព
រប ់នរជន  ូមបីមានរបមាណតិច្ក៏្សោយ សបើកាត់មិនោច់្ក្ក្នុង្ពួក្ោរ ីរាបណា នរ
ជនសោះឯង្ ដតង្មានចិ្តតចំ្សោះក្នុង្ពួក្ោរ ី ូមកូ្នសាសៅក្នុង្សៅសោះ ដ លមានចិ្តត
ជាប់សៅនឹង្សម  រាបសោះ។ 
 

២៨៥.  ឧចោិនទ េិកនហមតតកន្ន   កុ្មុទំ ោរទិកំ្វ បាណិន្ន; 
េនតិមគ្គកមវ ព្ពូហយ,   និព្វវ នំ េុគ្កតន កទេិតំ។ 

អនក្ចូ្រ ក្ស ច្ក្ដីស្ ឡាញ់រប ់ខ្លួនសច្ញ  ូច្បុគគល  ក្ផ្កក កុ្មុខ្ ដ លសក្ើតក្នុង្
 រទកាលសោយន  អនក្ចូ្របណដុ ះនូវផលូវ នដិភាពដតម៉៉ង្ រពះនិោវ ន រពះ ុគត ំដ ង្
ទុក្សេើយ។  
 

២៨៦.  ឥធ វេស ំវេិេាម,ិ   ឥធ កហមនតគ្ិមហិេុ; 
ឥតិ ព្វកោ វចិិកនតតិ,   អនតោយ ំន ពុជឈតិ។ 

អញនឹង្សៅក្នុង្ទីសនះអ ់វ ានរ ូវ អញនឹង្សៅក្នុង្ទីសនះក្នុង្សេមនដរ ូវនិង្គិមហរ ូវ 
ជនោល រដមង្គិតខុ្  ូសច្នះ ដតង្មិន ឹង្ច្ា ់ស ច្ក្ដីអនដរាយស ើយ។ 
 

២៨៧.  តំ បុតតបេុេមាតត,ំ    ពាេតតមនេំ នរ;ំ 
េុតតំ គ្គមំ មកហាកោវ,   មចាុ  អាទាយ គ្ចោតិ។ 

មច្ចុគឹស ច្ក្ដីស្លល ប់ ដតង្ោំយក្នរជន អនក្ស្ វងឹ្រជប់ ក្នុង្កូ្ននិង្ តវចិ្ញ្ច ឹម មានចិ្តត
ជាប់ជំោក់្ ក្នុង្ោរមមណ៍សផសង្ៗសោះ  ូច្ជំនន់ទឹក្ធំ ោំយក្អនក្ស្ ុក្កំ្ពុង្ស ក្លក់្។ 
 



២៨៨.  ន េនតិ បុោត  ោណាយ,   ន បិោ ន្នបិ ពនធោ; 
អនតកក្ន្នធិបននេស,   នតថិ ញាតីេុ ោណោ។ 

កាលបុគគលរតូវមច្ចុ ង្កត់សេើយ កូ្នទាំង្ឡាយ មិនមានស ើមបីជាទីពឹង្ បិតាក៏្មិនមាន 
ទំាង្សៅពង្សក៏្មិនមាន ស ើមបីជាទីពឹង្ស ើយ ។ 
 

២៨៩.  ឯតមតថវេំ ញោវ ,    បណឌិ កោ េីលេំវុកោ; 
និព្វវ នគ្មនំ មគ្គំ,    ខិបបកមវ វកិោធកយ។ 

ស ច្ក្ដីទីពឹង្ក្នុង្ញ៉តិទំាង្ឡាយក៏្មិនមាន បណឌិ ត ឹង្អំណាច្របសយាជន៍សនះសេើយ 
គួរជាអនក្ រង្ួមក្នុង្ ីល គួររបញ៉ប់របញ៉ល់ជរមះផលូវជាទីកាន់រពះនិោវ នសោយ     
បាន។ 
 

ចប់មគគវគគ។ 
 


