
២៣. នាគវគគ 
 

៣២០.  អហំ នាគោវ សង្គគ គម,   ចាបគោ បតិតំ សរ;ំ 
អតិវាក្យនដិតិក្ខិ សស,ំ   ទុសសគីោ ហិ ពហុជ្ជគនា។ 

តថាគតនឹងអត់រាំពាក្យលលមើស  ដូចដំរកីាល់អត់រាំចំលពាះរពួញដដលរបូតលចញអំពីធនូ  
ក្នុងសរាមដូលចនះ លរពាះថា ជនរទុសដសីលមានលរចើននាក់្។ 

 

៣២១.  ទនតំ នយនតិ សមិតិ,ំ   ទនតំ រាជាភិរហូតិ; 
ទគនាត  គសគឋោ  មនុគសសសុ,  គោតិវាក្យនដិតិក្ខ តិ។ 

ពួក្ជនដតងនំាវាហនៈ ដដលទូនាម នលហើយលៅកាន់ទីរបជំុ  រពះរាជាដតងលសដចលឡើយកាន់
វាហនៈ ដដលទូនាម នលហើយ  បណ្ដដ មនុសសាំងឡាយ  មនុសសណ្ដ អត់សងកត់នឹងពាក្យ
លលមើសបាន មនុសសលនាះជាអនក្មានខ្លូនទូនាម នលហើយ លមម ះថា បុគគលរបលសើរបំផុត។ 
 

៣២២.  វរមសសតរា ទនាត ,    អាជានីោ វ សិនធវា; 
កុ្ញ្ជ រាវ មហានាោ,   អតតទគនាត  តគោ វរ។ំ 

ពួក្លសះអសសតរក្ដី  លសះអាជាលនយយក្ដី  លសះសិនធពក្ដី  ដំរកុី្ញ្ជ រដ៏របលសើរក្ដី  ដដលបុគគល
លរបៀន របលៅបានបទលហើយ  រាប់ថាជាសតវរបលសើរ  បុគគលដដលមានខ្លួនទូនាម នបានបទ
លហើយ របលសើរ ជាងសតវាំងអស់លនាះ។ 
 

៣២៣.  ន ហិ ឯគតហិ ោគនហិ,   គគឆេយយ អគតំ ទិសំ; 
យថាតតនា សុទគនតន,   ទគនាត  ទគនតន គឆេតិ។ 



បុគគលទូនាម នខ្លួនបានបទលហើយ ទូនាម នខ្លួនលអលហើយ លមម ះថាទូនាម នលហើយ លទើបលៅ
កាន់ទិសដដលខ្លួនមិនធ្លល ប់លៅគឺរពះនិពាវ នបាន ពំុដមនដូចបុគគលលៅកាន់ទិស ដដលខ្លួន
មិនធ្លល ប់លៅ លោយសារយានាំងឡាយលនាះលឡើយ។ 
 

៣២៤.  ធនបាលគោ នាម កុ្ញ្ជ គរា, ក្ដុក្បបគភទគនា ទុននិវារគោ; 
ពគធធ  ក្ពឡំ ន ភុញ្ជ តិ,   សុមរត ិនាគវនសស កុ្ញ្ជ គរា។ 

ដំរលីមម ះធនបាល  ជាសតវចុះលរបង  លក្លៀវកាល  នាយហត្ថា ចារយឃាត់បានលោយលំបាក្  
លហើយនាយហត្ថា ចារយ ចងភ្ជជ ប់ មិនសីុលមម លទ លរពាះរឰក្ដល់ព្រពខ្ទឹង ដដលដំរលីនាះធ្លល ប់
លៅ។ 
 

៣២៥.  មិទធី យធ គហាតិ មហគឃគោ ឆ, និធទ យិោ សមបរវិតតោយី; 
មហាវរាគហាវ និវាបបុគឋោ ,  បុនបបុនំ គពភមុគបតិ មគនាទ ។ 

កាលណ្ដ បុគគលអនក្មានលសចក្ដីលាក្ងុយផង អនបរលិភ្ជគលភ្ជជនមានរបមាណលរចើន
ផង អនក្លដក្លក់្ផង អនក្លដក្បរមះនលនៀលផង ដូចរជូក្ស្សុក្ ដដលបុគគលចិញ្ច ឹម
លោយសុក្រភតត កាលលនាះបុគគលលនាះ ជាមនុសសលលល  រដមងចូលលៅកាន់គត៌លរឿយៗ។ 
 

៣២៦.  ឥទំ បុគរ ឆិតតមចារ ិចារកំិ្, គយនិឆេកំ្ យតថោមំ យថាសុខំ; 
             តទជ្ជហំ និគគគហសាមិ គោនិគោ, ហតថិបបភិននំ វយិ អំកុ្សគគគហា។ 
ក្នុងកាលមុនអំពីកានលនះ  ចិតតលនះបានរត្ថច់លៅកាន់ចារកិ្  ត្ថមអាការដដលខ្លួនរបាថាន  
ត្ថមអារមមណ៍ដដលខ្លួនរបាថាន  ត្ថមលសចក្ដីសបាយក្នុងព្ថៃលនះ អញនឹងសងកត់សងកិនចិតត
លនាះ លោយឧបាយ ដូចហមដំរកីាន់ក្លងវរសងកត់សងកិនដំរចុីះលរបង ដូលនាន ះដដរ។ 

 
 



៣២៧.  អបបមាទរោ គហាថ,   សឆិតតមនុរក្ខ ថ; 
ទុោគ  ឧទធរថោត នំ,    បគក េ សគនាន វ កុ្ញ្ជ គរា។ 

អនក្ាំងឡាយចូរលរតតអរ  ក្នុងលសចក្ដីមិនរបមាទ  ចូររក្ាចិតតរបស់ខ្លួន  ចូរលរ ើខ្លួនលចញ
ចាក្ភក់្ គឺកិ្លលស ដដលឆលងបានលោយក្រម  ដូចដំរដីដលជាប់លៅក្នុងភក់្  លរ ើខ្លួនលអាយ
រចួបាន។ 
 

៣២៨.  សគឆ លគភថ និបកំ្ សហាយ,ំ សទធិ ំឆរ ំោធុវហិារធិីរ;ំ 
អភិភុយយ សព្ពា និ បរសិសោន,ិ ឆគរយយ គតនតតមគនា សតីមា។ 

លបើបុគគលបានសំឡាញ់ ដដលមានរបាជាា ជាលរគឿងរក្ាខ្លួន មានរបាជាា ចងចំា  មានគុណ
ធម៌ជាលរគឿងលៅញុ៉រំបលយាជន៍លអាយសលរមច  ជាអនក្រត្ថច់លៅជាមួយ  គួរជាអនក្មាន
ចិតតលរតតអរ មានសាម រតី រគបសងកត់លសចក្ដីអនដរាយាំងពួង លហើយរត្ថច់លៅជាមួយនឹង
សំឡាញលនាះឯង។ 
 

៣២៩.  គនា គឆ លគភថ និបកំ្ សហាយ,ំ សទធិ ំឆរ ំោធុវហិារធិីរ ំ; 
រាជាវ រដោំ វជិិ្តំ បហាយ,  ឯគោ ឆគរ មាតកគរគញ្េវ នាគោ។ 

លបើដសវងរក្មិនបានសំឡាញ់ ដដលមានរបាជាា ជាលរគឿងរក្ាខ្លួន មានរបាជាា ចងចំា  មាន
គុណធម៌ជាលរគឿងញុ៉ងំរបលយាជន៍លអាយសលរមច  ជាអនក្រត្ថច់លៅជាមួយលទ  គួរលរតត
លៅដតឯក្ឯងវញិ  ដូចរពះរាជាលះបង់រដឋដដលរទង់ឈនះលហើយ  លសដចលៅដតឯក្អងគ  ពំុ 
លនាះលសាត ដូចដំរលីមម ះមាតងគៈ ដដលលះហវូងរត្ថច់លៅជាឯក្ឯងក្នុងព្រព ដូលចាន ះដដរ។ 
 

៣៣០.  ឯក្សស ឆរតិំ គសគយោ, នតថិ ព្ពគល សហាយោ; 
         ឯគោ ឆគរ ន ឆ បាបានិ ក្យិរា, អគបោសសុគោេ  មាតកគរគញ្េវ នាគោ។ 



ការរត្ថច់លៅរបស់បុគគលឯក្ឯង  ជាគុណជាតរបលសើរបំផុត  លរពាះថាសហាយត្ថគុណ  
រដមង មិនមាន ក្នុងជនពាលលឡើយ  បុគគលលនាះគបបីជាអនក្មិនលសចក្ដីខ្វល់ខ្វវ យ  រត្ថច់
លៅដតមាន ក់្ឯងផង មិនគបបីលធវើអំលពើបាបាំងឡាយផង ដូចដំរលីមម ះមាតងគៈ ជាសតវមិន
មានលសចក្ដីខ្វល់ខ្វវ យ លះបង់ហវូង រត្ថច់លៅដតឯងក្នុងព្រព ដូលចាន ះដដរ។ 
 

៣៣១.  អតថមហិ ជាតមហិ សុខា សហាោ, តុដោី សុខា ោ ឥតរតីគរន; 
បុញ្េំ  សុខំ ជី្វតិសកខយមហិ, សពវសស ទុក្ខ សស សុខំ បហានំ។ 

កាលលបើលសចក្ដីរតូវការ លក្ើតលឡើយលហើយ សំឡាញ់ាំងឡាយនំាលសចក្ដីសុខ្មក្លអាយ  
លសចក្ដីលរតតអរលោយបចច័យ  ត្ថមមានត្ថមបាន  ជាលហតុនំាលសចក្ដីសុខ្មក្លអាយ  
បុណយនំា លសចក្ដីសុខ្មក្លអាយ ក្នុងកាលលទៀបក្ស័យជីវតិ ការលះបង់ទុក្ខាំងអស់បាន 
ជាលហតុនំាលសចក្ដីសុខ្មក្លអាយ។ 
 

៣៣២.  សុខា មគតតយយោ គោគក្, អគថា គបគតតយយោ សុខា; 
សុខា ោមញ្េោ គោគក្, អគថា រពហមញ្េោ សុខា។ 

លសចក្ដីរបរតិបតតិលលអក្នុងមាត្ថ  នំាលសចក្ដីសុខ្មក្លអាយក្នុងលោក្  មួយលទៀតលសចក្ដី
របតិបតតិលអក្នុងបិត្ថ  នំាលសចក្ដីសុខ្មក្លអាយ  លសចក្ដីរបតិបតតិក្លអក្នុងរពាហមណ៍  នំា
លសចក្ដីសុខ្មក្លអាយ។ 
 

៣៣៣. សុខំ ោវ ជ្រា សីលំ, សុខា សធធ  បតិដោិោ; 
សុគខា បញ្ញេ យ បដិោគោ, បាបានំ អក្រណំ សុខំ។ 

សីលនំាលសចក្ដីសុខ្មក្លអាយដរាបដល់ចាស់  សាធ ដដលបុគគលតមកល់ស៊ប់លហើយ  នំា
លសចក្ដី  សុខ្មក្លអាយ  ការបានរបាជាា  នំាលសចក្ដីសុខ្មក្លអាយ  ការមិនលធវើបាប
ាំងឡាយ នំាលសចក្ដីសុខ្មក្លអាយ។ 

ចប់នាគវគគ។ 


