
២២. និរយវគគ 
 

៣០៦.  អភតូវាទ ីនិរយ ំឧបបតិ,  បោ វាបិ កត្វា  ន កបោមិ ចាហ; 
ឧបោបិ បត បបច្ច សមា ភវនតិ, និហីនកមាា  មនុជា បរតថ។ 

បុគ្គលពោលោក្យមិនពិត  ឬបុគ្គលណាពធវើអំពពើអារក្ក់្ព ើយនិយាយថា  អញមិនពធវើពទ 
បុគ្គលពោះ រមមងពៅកាន់នរក្  ជនទំាងពីរោក់្  មែលមានអំពពើទាបពថាក្ព្មើគ្នា ពោះ  
លុះលះពោក្ពនះពៅព ើយ រមមងជាអាក្ព្មើគ្នា  ពោយគ្តិក្ាុងពោក្ខាងមុខពទៀត។ 
 

៣០៧.  កាសាវកណ្ឋា  ពហបវា,   បាបធមាា  អសញ្ញត្វ; 
បាបា បាបបហិ កបមាហិ,   និរយបនេ ឧបបជ្ជបរ។ 

ពួក្ជនពររើនោក់្មែលមានក្ព័នធព័ទធពោយ្ំពត់កាសាវៈ  មតរបរពឹតតធម៌ែ៌ោមក្  មិន
បាន្រងួម ពួក្ជនោមក្ទំាងពោះរមមងពៅពក្ើតក្ាុងនរក្  ពោយសារក្មមទាំងឡាយ  
ែ៏ោមក្ពោះ។ 
 

៣០៨.  បសបយោ អបោគុបោ ភុបត្វត ,  តបត្វត  អគគិសិខបូបមា; 
យបញ្ច  ភុបញ្ជ យយ ទុសសបីោ,  រដ្ាបិណ្ឌ មសញ្ញបត្វ។ 

បពវជិតរទុ្ដ្ ីល  ្ូវបរពិោក្ែំុមែក្  មែលកំ្ពុងពដដ  មានពណ៌ែូរអណាដ តពភលើង  
របព ើ្រជាង  បពវជិតរទុ្ដ្ ីល  មិន្រងួមបរពិោគ្ែំុបាយអាក្មែលនឹងរបព ើ្រ  ែូរ
ពមដរបាន។ 
 

៣០៩.  ច្ត្វត រ ិឋានានិ នបោ បមបត្វត ,  អាបជ្ជតិ បរទារបូបសវ;ី 
អបុញ្ញោភំ ន និកាមបសយយ,ំ និនទំ តតីយ ំនិរយ ំច្តុតថំ។ 



នរជន អាក្របមាទព ើយ ព្ពរបពនធរប្់បុគ្គលែទទ រមមងែល់នូវព តុទនព្រក្ដីទុក្ខ
៤យ៉ាង គឺ្ទី១បានរប្់មិនមមនជាបុណយ  ទី២ក្មិនបានតាមរបាថាា  ទី៣ការតិះពែៀល   
ទី៤ការធ្លល ក់្នរក្។ 
 

៣១០.      អបុញ្ញោបោ ច្ គតី ច្ បាបិកា, ភីតសស ភីត្វយ រតី ច្ បោកិកា; 
ោជា ច្ ទណ្ឌំ  គរុកំ បបណ្តិ, តសាា  នបោ បរទារ ំន បសបវ។ 

ព តុទនព្រក្ដីទុក្ខ៤យ៉ាងពផេងពទៀតគឺ្  បានរប្់មិនជាបុណយ១  មានធម៌អារក្ក់្១  
តពរមក្រប្់បុរ្អាក្ខាល រជាមួយនឹងស្ដ្ដីមែលខាល រ  មែរមានរបមាណតិរ១  រពះរាជា
នឹងោក់្អាជាា យ៉ាងធងន់១  ពរោះព តុពោះបុរ្មិនគួ្រព្ពរបពនធរប្់បុគ្គលែមទ    
ព ើយ។ 
 

៣១១.  កុបសា យោ ទុគគហិបត្វ,  ហតថបមវានុកនតតិ; 
សាមញ្ញំ  ទុបបោមដ្ាំ,   និរោយុបកឌ្ឍតិ។ 

្បូវោល ំងមែលបុគ្គលកាន់មិនរំណាប់  រមមងលះទែយ៉ាងណាមិញ  ោពជា្មណៈ
មែលបុគ្គល កាន់មិន្៊ប់្ួនព ើយ រមមងទាញបពវជិតពោះពៅនរក្ យ៉ាងពោះឯង។ 
 

៣១២.  យ ំកិញ្ចិ  សិថិលំ កមាំ,   សង្ កិ លិដ្ាញ្ច  យ ំវត;ំ 
សង្ កសសរ ំព្ពហាច្រយិ,ំ   ន តំ បោតិ មហបផលំ។ 

ក្មមណាមួយមែលធូរថយក្ដី វត័ណាមួយមែលពៅ មងក្ដ ីរព មររយិៈមែលបុគ្គលរឰក្
ពោយព្រក្ដីរពងកៀ្ក្ដី ក្មមទំាង៣ ពោះ ជារប្់មិនមានផលពររើនព ើយ។ 
 

៣១៣.  កយិោ បច្ កយិោបថនំ,   ទឡហបមនំ បរកកបម; 
សិថិបោ ហិ បរពិ្វា បជា,   ភិបយោ អាកិរបត រជ្ំ។ 



ពបើបុគ្គលពធវើ  គ្បបីពធវើកិ្រចពោះពអាយមមនមទន  គ្បបីរបឹងមរបងពធវើកិ្រចពោះពអាយមំាមួន  
ពរោះថា្មណធម៌ជាពរគ្ឿងពវៀរចាក្កិ្ពល្ធូរថយ  រមមងពរាលធូលីគឺ្រាគ្នទិក្កិពល្
ែល់បុគ្គលពោយទរក្មលង។ 
 

៣១៤.  អកតំ ទុកកដ្ំ បសបយោ,   បចាា  តបបតិ ទុកកត;ំ 
កតញ្ច  សុកតំ បសបយោ,  យ ំកត្វា  នានុតបបតិ។ 

អំពពើអារក្ក់្ មែលបុគ្គលមិនពធវើរបព ើ្រជាង  ពរោះថា អំពពើអារក្ក់្រមមងពធវើពអាយពដដ
រក្ហាយ ក្ាុងកាលខាងពរកាយ បុគ្គលពធវើអំពពើណាព ើយ រមមងមិនពដដ រក្ហាយពរកាយ  
អំពោះពោះ ជាអំពពើលអ ពបើបុគ្គលពធវើព ើយ ពមម ះថា បុគ្គលរបព ើ្រ។ 
 

៣១៥.  នគរ ំយោ បច្ចនតំ,    គុតតំ សនតរព្វហិរ;ំ 
ឯវ ំបោបបថ អត្វត នំ,   ខបណ្ឋ បវា មា ឧបច្ចោ; 
ខណ្ឋតីត្វ ហិ បសាច្នតិ,   និរយមហិ សមបបតិ្វ។ 

នគ្រពៅទីបំផុតមែន មែលពគ្រគ្ប់រគ្ងព ើយ ទំាងខាងក្ាុង ទំាងខាងពរដយ៉ាងណា អាក្
ទំាងឡាយ គួ្ររក្ាខលួនយ៉ាងណា  កំុ្ពអាយខណៈក្នលងអាក្ទាំងឡាយបានព ើយ  ពរោះ
ថាជនទំាង ឡាយ មែលពអាយខណៈក្នលងព ើយ  រមមងពសាក្សាដ យក្ាុងនរក្ មីរពែ្
ោ្។ 
 

៣១៦.  អលជ្ជិត្វបយ លជ្ជនតិ,   លជ្ជិត្វបយ ន លជ្ជបរ; 
មិចាា ទិដ្ាិសមាទានា,   សត្វត  គច្ានតិ ទុគគតិ។ំ 

្តវទាំងឡាយមែលរបកាន់មិចាឆ ទិែឋ ិរមមងខាម ្ក្ាុងព តុមែលពគ្មិនរតូវខាម  ្រមមង
មិនខាម ្ ក្ាុងព តុមែលមតរតូវខាម ្ ្តវទាំងពោះ មតងពៅកាន់ទុគ្គតិ។ 
 



៣១៧.  អភបយ ភយទសសបិនា,   ភបយ ច្ អភយទសសបិនា; 
មិចាា ទិដ្ាិសមាទានា,   សត្វត  គច្ានតិ ទុគគតិ។ំ 

្តវទាំងឡាយ មែលរបកាន់មិចាឆ ទិែឋិ  រមមលយល់ព ើញក្ាុងព តុមែលពគ្រតូវខាល រ  ថា
ជាព តុមែលពគ្មិនរតូវខាល រផង ្តវទាំងពោះមតងពៅកាន់ទុគ្គតិ។ 

 

៣១៨.  អវបជ្ជ វជ្ជមតិបនា,    វបជ្ជ ច្ អវជ្ជទសសបិនា; 
មិចាា ទិដ្ាិសមាទានា,   សត្វត  គច្ានតិ ទុគគតិ។ំ 

្តវទាំងឡាយ មែលរបកាន់មិចាឆ ទិែឋិ រមមងយល់ព ើញ ក្ាុងព តុមែលឥតពទា្ ថាជា
ព តុមានពទា្ផង  យល់ព ើញក្ាុងព តុមែលមានពទា្  ថាជាព តុឥតពទា្ផង  
្តវទាំងពោះមតងពៅកាន់ទុគ្គតិ។ 

 

៣១៩.  វជ្ជញ្ច  វជ្ជបត្វ ញត្វា ,   អវជ្ជញ្ច  អវជ្ជបត្វ; 
សមាា ទិដ្ាិសមាទានា,   សត្វត  គច្ានតិ សុគគតិ។ំ 

្តវទាំងឡាយមែលរបកាន់្មាម ទិែឋិ  ែឹងរប្់មានពទា្  ថាជារប្់មានពទា្ផង  
ែឹងរប្់មិនមានពទា្  ថាជារប្់មិនមានពទា្ផង  ្តវទាំងពោះ  មតងពៅកាន់     
្ុគ្តិ។ 

និរយវគ្គ។ 
 

 


