
១៨. មលវគ្គ 
 

២៣៥.  បណ្ឌុ បលាសោវ ទានិសិ,  យមបុរោិបិ ច សេ ឧបដ្ឋិតា; 
ឧសយោគ្មុសេ ច េិដ្ឋសិ,   បាសេយយមប ិច សេ ន វជិ្ជេិ។ 

ឥឡូវនេះខ្លួេអ្នកដូចស្លឹកន ើទំុន ើយ ទំាងពួកបុរស្របស់្យមរាជរាកដដល់អ្នក
ន ើយ ខ្លួេអ្នកតំាងនៅកនុងមាត់នស្ចកដីវនិាស្ សូ្មបីនស្បៀងគឺកុស្លរបស់្អ្នកក៏មិេទាេ់
មាេនឡើយ។ 

២៣៦.  សោ កសោហិ ទីបមេតសោ,  េិបប ំវាយម បណ្ឌិ សតា ភវ; 
និទធនតមសលា អនង្គសោ,   ទិព្វំ អរយិភមូិសមហិសិ ។ 

អ្នកចូរន្វើកុស្លជាទីពឹងស្រមាប់ខ្លួេនៅ ចូរពាយាមនោយឆាប់នៅ ចូរជាអ្នករាជញនៅ 
នបើអ្នកន្វើយ៉ាងនេះន ើយ េឹងនៅជាអ្នកកំចាត់បង់មេទិលាេមិេមាេទីទូលគឺកិនលស្
េឹងដល់េូវភូមិរបស់្រពះអ្រយិៈដូចជាទិពវាេ។ 
 

២៣៧.  ឧបនីេវសោ ច ទានិសិ,  សមបោសតាសិ យមសស សនដិកំ; 
វាសោបិ ច សេ នេថិ អនតោ, បាសេយយមប ិច សេ ន វជិ្ជេិ។ 

ឥឡូវនេះ ខ្លួេអ្នករតូវជរាចូលដល់ន ើយ ជាអ្នកនរៀបដំន ើ រនៅកាេ់សំ្ណាក់យមរាជ 
មួយនទៀត ទីសំ្ចកកនុងចននាល ះ មិេមាេដល់អ្នកនទ សូ្មបីនស្បៀងក៏មិេមាេដល់អ្នក។ 
 

២៣៨.  សោ កសោហិ ទីបមេតសោ,  េិបប ំវាយម បណ្ឌិ សតា ភវ; 
និទធនតមសលា អនង្គសោ,   ន បុន ជាេិជ្រ ំឧសបហិសិ។ 



អ្នកចូរន្វើទីពឹងស្រមាប់ខ្លួេនៅ ចូរពាយាមនោយឆាប់នៅ ចូរជាអ្នករាជញនៅ នបើអ្នកន្វើ
យ៉ាងនេះន ើយ េឹងនៅជាអ្នកកំចាត់បង់មេទិលាេ មិេមាេទីទួលគឺកិនលស្េឹងាេ
រតូវចូលនៅ កាេ់ជាតិ ជរា ពា្ិ មរ ៈនទៀតន ើយ។ 
 

២៣៩.  អនុបុសព្វន សមធាវ,ី    សោកំ សោកំ េសណ្ េសណ្; 
កម្មា សោ រជ្េសសសវ,   និទធសម មលមេតសោ។ 

អ្នកមាេរាជាញ  គួរកំាត់បង់មេទិលរបស់្ខ្លួេបេដិចមដង  ៗរាល់ៗខ្ ៈនោយលំោប់ ដូច
ជាងមាស្ ជំរះស្នឹមឬច្រចះរបស់្មាស្ដូនចាន ះ។ 
 

២៤០.  អយោវ មលំ សមុដ្ឋិេំ,  េទុដ្ឋឋ យ េសមវ ខាទេិ; 
ឯវ ំអេិសធានចារនិ,ំ   ោនិ កម្មា និ នយនតិ ទុគ្គេិ។ំ 

ច្រចះនកើតអំ្ពីច្ដក លុះនកើតអំ្ពីច្ដកននាះន ើយ ច្តងសីុ្ច្ដកននាះវញិ យ៉ាងណាមិញ 
កមមទំាង ឡាយរបស់្ខ្លួេច្តងនំាបុគគលអ្នករបរពឹតត កេលងបញ្ញា ជានរគឿងជំរះចិតត នោយ
នៅកាេ់ទុគគតិ ក៏យ៉ាងននាះឯង។ 
 

២៤១.  អសជ្ាយមលា មោត ,   អនុដ្ឋឋ នមលា ឃោ; 
មលំ វណ្ណសស សោសជ្ជំ,   បម្មសទា រកខ សតា មលំ។ 

មេដទំាងឡាយមាេការមិេស្វវ ្ាយេ៍ជាមេទិល ផ្ទះទំាងឡាយមាេការមិេច្ែទាំជា
មេទិល នស្ចកដីខ្ជិលជាមេទិលរបស់្ព ៌ស្មបុរ នស្ចកដីរបមាទជាមេទិលរបស់្បុគគលអ្នករ
កា។ 
 

២៤២.  មលិេថិោ ទុចចរេិ,ំ    មសចេរ ំទទសតា មលំ; 
មលា សវ បាបោ ធម្មា ,   អសាិ ំសលាសក បរមហិ ច។ 



ការរបរពឹតតោរកក់ជាមេទិលរបស់្ស្ដស្ដ ីនស្ចកដីកំណាញ់ជារបស់្អ្នកនោយ ្ម៌ោរកក់ជា
មេទិល កនុងនោកនេះេិងនោកខាមុខ្។ 
 

២៤៣.  េសតា មលា មលេរ,ំ   អវជិាជ  បរមំ មលំ; 
ឯេំ មលំ បហោតវ ន,   និមាលា សោេ ភិកខ សវា។ 

្មមជាតិជាមេទិលដ៏នលើស្លុបជាងមេទិលទំាងននាះ គឺអ្វជិាជ ជាមេទិលដ៏ក្រកច្លង មាន ល
ភិកខុទំាងឡាយ ចូរលះមេទិលទំាងនេះនចញ ចូរកំុជាអ្នកមាេមេទិលនឡើយ។ 
 

២៤៤.  សុជី្វ ំអហិរសិកន,    ោកសសូរន ធំសិោ; 
បកខ នទិោ បគ្សព្េន,   សំកិលិសដ្ឋន ជី្វេិំ។ 

បុគគលអ្នកមិេមាេនស្ចកដីនអ្ៀេខាម ស្ នកលៀវកាល ដូចស្តវច្កែក កំចាត់បង់គុ របស់្អ្នក
ដក្ទ ជាអ្នកឈ្លល េពាេ ជាអ្នកន្នើស្្នងជាមេុស្សនៅ មង រស់្ងនៅនោយងាយ។ 
 

២៤៥.  ហិរមីតា ច ទុជ្ជី វ,ំ និចចំ   សុចិគ្សវសិោ; 
អលីសនោបបគ្សព្េន,   សុទាធ ជី្សវន បសសតា។ 

ចំច្ កបុគគលអ្នកមាេនស្ចកដីនអ្ៀេខាម ស្ ច្ស្វងរកអំ្នពើស្វែ តជាេិចច មិេនលះនោះមិេ
ន្នើស្ ្នង រស់្នៅនោយកមមដ៏បរសុិ្ទធ អ្នកន ើ្ញរតូវ រស់្នៅនោយលំាក។  
 

២៤៦.  សោ បាណ្មេិបាសេេិ,   មុោវាទញ្ច  ភាសេិ; 
សលាសក អទិននម្មទិយេិ,   បរទារញ្ច  គ្ចេេិ។ 

ជេណាសំ្ោប់ស្តវផ្ង េិយាយពាកយកុ កផ្ង កាេ់យកវតថុច្ដលនគមិេាេនោ
យកនុងនោកផ្ង នស្ពរបពេធរបស់្អ្នកដក្ទផ្ង។ 



២៤៧.  សុោសមរយបានញ្ច ,   សោ នសោ អនុយុញ្ជ េិ; 
ឥសធវសមសោ សលាកសាិ,ំ   មលំូ េណ្េិ អេតសោ។ 

ជេណាផឹ្កទឹកសុ្រាេិងនមរយ័ផ្ង ជេននាះឯងនឈ្លម ះថា គាស់្រនំលើងឫស្គល់របស់្
ខ្លួេ កនុងនោកនេះ នោយពិត។ 
 

២៤៨.  ឯវ ំសភា បុរសិ ជាោហិ,   បាបធម្មា  អសញ្ញតា; 
ម្ម នំ សលាសភា អធសម្មា  ច,  ចិរ ំទុោខ យ រនធយុ។ំ 

មាន លបុរស្ដ៏ចំនរ ើេ អ្នកចូរដឹងយ៉ាងនេះថា ជេទំាងឡាយមាេ្ម៌ដ៏ោមក រច្មងមិេជា
អ្នកស្រងួមដូនចនះ នោភៈេិងស្ភាពមិេមាេ្ម៌គឺនទាស្ៈ ចូរកំុនបៀតនបៀេអ្នក          
នោយាេនស្ចកដីទុកខអ្ស់្កាលយូរនឡើយ។ 
 

២៤៩.  ទទាេិ សវ យោសទធំ,   យោបោទនំ ជ្សោ; 
េេថ សោ មង្ កសុតា សោេិ ,  បសរសំ បានសភាជ្សន; 
ន សោ ទិវា វា រេតិ ំវា,   សម្មធឹ អធិគ្ចេេិ។ 

ជេរច្មងនោយតាមស្ទាធ  តាមនស្ចកដីរជះថាល  បុគគលណាជាអ្នកនអ្ៀេខាម ស្កនុងទឹកេិង
នភាជេ របស់្ជេទំាងឡាយដក្ទ ជេននាះ រច្មងមិេាេស្មា្ិចិតត កនុងនវោក្ែៃ ឬកនុង
នវោយប់នឡើយ។ 
 

២៥០.  យសស សចេំ សមុចេិននំ,   មលូឃចេំ សមហូេំ; 
ស សវ ទិវា វា រេតិ ំវា,    សម្មធឹ អធិគ្ចេេិ។ 

លុះច្តនស្ចកដីនអ្ៀេខាម ស្ននាះ បុគគលណា ាេផ្ដដ ច់ផ្ដិលដកនឡើង ន្វើនោយមាេឫស្
គល់ោច់ន ើយ បុគគលននាះឯង នទើបាេស្មា្ិចិតតកនុងនវោក្ែៃឬកនុងនវោយប់។ 



២៥១.  នេថិ ោគ្សសម្ម អគ្គិ,   នេថិ សទាសសសម្ម គ្សោ; 
នេថិ សម្មហសមំ ជាលំ,   នេថិ េោហ សម្ម នទី។ 

នភលើងនស្មើនោយរាគៈមិេមាេ ការចាប់នស្មើនោយនទាស្ៈមិេមាេ បណាដ ញនស្មើនោយនមា
 ៈមិេមាេ ស្ទឹងនស្មើនោយតណាា មិេមាេ។ 
 

២៥២.  សុទសស ំវជ្ជមសញ្ញសំ,   អេតសោ បន ទុទទសំ; 
បសរសំ ហិ សោ វជាជ និ,   ឱបុោេិ យោ ភុសំ; 
អេតសោ បន ឆាសទេិ,   កលិវំ កិេវា សសោ។ 

នទាស្របស់្ពួកជេដក្ទ ន ើ្ញាេនោយងាយ ចំច្ កនទាស្របស់្ខ្លួេ ន ើ្ញាេ
នោយលំាក នរពាះបុគគលននាះ នរាយនទាស្ទំាងឡាយចំនពាះអ្នកដក្ទ ដូចបុគគលនរាយ
អ្ងាា មដូននាន ះ ច្តថា រច្មងបិទាំងនទាស្របស់្ខ្លួេទុក ដូចរពាេបកសីបិតាំងអ្តតភាព
នោយវតថុស្រមាប់បិត ាំង មាេច្មកន ើជានដើម ដូនចាន ះ។ 
 

២៥៣.  បរវជាជ នុបសសសិស ,   និចចំ ឧជ្ានសញ្ញិ សោ; 
អាសវា េសស វឌ្ឍនតិ,   អាោ សោ អាសវកខ ោ។ 

កាលបុគគលគយឃ្លល នំមើលនទាស្របស់្អ្នកដក្ទជារបរកតី មាេការកត់សំ្គាល់ន តុកនុង
ការនពាលនទាស្អ្នកដក្ទ ជារបរកតី ោស្វៈទំាងឡាយរបស់្បុគគលននាះ ច្តងចំនរ ើេ 
បុគគលននាះនឈ្លម ះថា ឋិតនៅឆាៃ យអំ្ពី្ម៌ជានរគឿងអ្ស់្ោស្វៈ។ 
 

២៥៤.  អាោសសវ បទំ នេថិ,   សមសោ នេថិ ពាហិសរ; 
បបញ្ចច ភិរតា បជា,   និបបបញ្ចច  េោគ្តា។ 



ស្វន មនជើងកនុងោកាស្មិេមាេ ស្ម ៈខាងនរៅមិេមាេ ពួកស្តវនរតកអ្រន ើយកនុង
្ម៌យឹតយូរ រពះតថាគតទំាងឡាយមិេមាេ្ម៌ជានរគឿងយឹតយូរនឡើយ។ 
 

២៥៥.  អាោសសវ បទំ នេថិ,   សមសោ នេថិ ពាហិសរ; 
សង្ខខ ោ សសសតា នេថិ,   នេថិ ពុ្ទាធ នមិញ្ជិ េំ។ 

ស្វន មនជើងកនុងោកាស្មិេមាេ ស្វម ៈខាងនរៅមិេមាេ ស្ងាខ រទំាងឡាយជារបស់្
នទៀងមិេមាេ រពះពុទធទាំងឡាយមិេមាេ កិនលស្ជានរគឿងញាប់ញ័រនទ។ 

ចប់មលវគគ។ 
 

 


