
៥. ពាលវគគ 
យន់ សុធា 

៦០.  ទីឃា ជាគរតោ រត្តិ, ទីឃ ំសនតសស តោជនំ; 
ទីតឃា ពាលានំ សំសាតោ, សទធម្មំ អវជិានត្ំ។ 

រាត្រីវវងចំពោះវរអ្នកភ្ញា ក់រឮក(អ្នកវែលមិនលក់)ពោជន៍វវងចំពោះវរអ្នក
ពនឿយហរ់សងារវែដវវងចំពោះវរបុគ្គលោលមិនែឹងចាស់នូវត្ពះសទ្ធមម។ 

 

៦១.  ចរតចេ  នាធិគតចេយ្យ, តសយ្យ ំសទិសម្ត្តតនា; 
ឯកចរយិ្ ំទឡហំ កយិ្ោ, នត្ថិ ពាតល សហាយ្ោ។ 

បុគ្គលកាលស្វះស្ស្វងរកកលាណមិត្ត បបើមិនបានមិត្តដ៏របបស្ើរជាងខ្លួនឬមិត្ត
ស្ដលបស្មើនឹងខ្លួនបេ គ្បបីរបរពឹត្តបៅស្ត្ម្នា ក់ឯងឲ្យខ្ជា ប់ខ្ជួនវញិ បរោះថាស្ហា 
យតាគុ្ណមិនម្ននកាុងបុគ្គលោលប ើយ។ 

 

៦២.  បុោត  ម្ត្ថិ ធនម្ត្ថិ ,ឥត្ិ ពាតលា វហិចញត្ិ; 
អោត  ហិ អត្តតនា នត្ថិ, កុតោ បុោត  កុតោ ធនំ។ 

ជនោលស្ត្ងរពួយលំបាកបោយបស្ចកដីសំ្គាល់ថា កូនទាំងឡាយរបស់្អញ
ម្នន រេពយរបស់្អញម្នន តាមស្ដលពិត្សូ្មបីខ្លួនរបស់្ខ្លួនក៏មិនម្នន ចំណង់
បបើកូនទាំងឡាយនឹងរាប់ថាម្ននអំពីណាបាន រេពយនឹងរាប់ថាម្ននអំពីណាបា
ន។ 

 

 



៦៣.  តោ ពាតលា ម្ចញត្ិ ពាលយ,ំ បណ្ឌិ តោ វាបិ តត្ន តសា; 
ពាតលា ច បណ្ឌិ ត្មានី, ស តវ ‘‘ពាតលា’’ត្ិ វុចេត្ិ។ 

អាកណាជាមនុស្សោល ប ើយដឹងនូវភាពននខ្លួនថាជាោល អាកបោះនឹងបៅ
ជាបណឌិ ត្បានខ្លះ បោយប តុ្ស្ដលដឹងខ្លួនថាជាោលបោះ មា៉ងបេៀត្ អាក
ណាជាមនុស្សោល ម្ននបស្ចកដីរបកាន់ថាខ្លួនជាបណឌិ ត្ អាកបោះបមម ះថា
ជាមនុស្សោល បោយពិត្។ 

 

៦៤.  ោវជីវម្ប ិតច ពាតលា, បណ្ឌិ ត្ំ បយិ្រុបាសត្ិ; 
ន តសា ធម្មំ វជិានាត្ិ, ទព្វី សបូរសំ យ្ថា។ 

មនុស្សោល បបើចូលបៅអងគុយជិត្អាករបាជញ សូ្មបីអស់្មួយជីវតិ្ក៏ឥត្ម្ននដឹង
រស្ធម៌អវីឲ្យចាស់្លាស់្ប ើយ ដូចស្វកស្ដលមិនដឹងរស្ស្មល។ 

 

៦៥.  មុ្ហុត្តម្ប ិតច វចិញូ , បណ្ឌិ ត្ំ បយិ្រុបាសត្;ិ 
ខិបប ំធម្មំ វជិានាត្ិ, ជិវាហ  សបូរសំ យ្ថា។ 

វញិ្ញូជនបបើចូលបៅអងគុយជិត្អាករបាជញ សូ្មបីស្ត្មួយរបំពច រស្មងយល់រស្ធម៌ 
បោយឆាប់រ ័ស្ ដូចអណាដ ចដឹងនូវរស្ស្មល។ 

 

៦៦.  ចរនតិ ពាលា ទុតម្មធា, អម្ិតត្តតនវ អត្តនា; 
កតោនាត  បាបកំ កម្មំ, យ្ ំតហាត្ិ កដុកបផលំ។ 

ពួកជនោលមិនមានត្ាជ្ញា  មានខ្លូនែូចជ្ញសត្រូវ វរងព្វើកមមលាមកវែលជ្ញ
អំ្ពពើមានផលពដដ ត្កហាយ។ 



៦៧.  ន ត្ំ កម្មំ កត្ំ សាធុ, យ្ ំកោវ  អនុត្បបត្ិ; 
យ្សស អសសុមុ្តោ តោទំ, វបិាកំ បដិតសវត្ិ។ 

បុគ្គលបធវើកមមណាប ើយ រស្មងបដដ រកហាយ ឬម្ននមុខ្របឡាក់បោយេឹកស្ភាក 
ស្រស្កយំ េេួលផលននកមមណា កមមស្ដលបគ្បធវើប ើយបោះ បមម ះថាជាកមម
មិនលអប ើយ។ 

 

៦៨.  ត្ចេ  កម្មំ កត្ំ សាធុ, យ្ ំកោវ  នានុត្បបត្ិ; 
យ្សស បត្ីតោ សុម្តនា, វបិាកំ បដិតសវត្ិ។ 

បុគ្គលបធវើកមមណាប ើយ រស្មងមិនបដដ រកហាយ ឬដល់នូវបស្ចកដីបពញចិត្តម្នន
ចិត្តលអ េេូលផលននកមមណា កមមស្ដលបគ្បធវើប ើយបោះឯង បមម ះថាជាកមម
លអ។ 

 

៦៩.  ម្ធុវា ម្ចញត្ិ ពាតលា, ោវ បាបំ ន បចេត្ិ; 
យ្ទា ច បចេត្ិ បាបំ, ពាតលា ទុកខំ  និគចេត្ិ។ 

បាបមិនទាន់ឲ្យផលរតឹ្មណា ជនោល ស្ត្ងសំ្គាល់នូវបាបបោះថាដូចេឹក
ឃ្មុំ លុះស្ត្កាលណាបាបឲ្យផល ជនោលបេើបរបេះនូវបស្ចកដីេុកខ កាុងកាល
បោះ។ 

 
៧០.  មាតស មាតស កុសតគគន, ពាតលា ភុតចេ ថ តោជនំ; 

ន តសា សង្ខខ ត្ធមាម នំ, កលំ អគឃត្ិ តសាឡសិ។ំ 



ជនោលេុកជាបរបិភាគ្បភាជនបោយចុងស្បូវរាល់ ៗ ស្ខ្ ជនោលបោះក៏មិន
ដល់មួយចំណិត្ននចំស្ណកេី ១៦ ៗ បលើករបស់្បុគ្គលទំាងឡាយ ស្ដលម្នន
ធម៌បានដឹង ឬបានពិចារណាប ើយប ើយ។ 

 

៧១.  ន ហិ បាបំ កត្ំ កម្មំ, សជេុ  ខីរវំ មុ្ចេត្;ិ 
ឌហនតំ ពាលម្តនវត្ិ, ភសាម ឆតនាន វ បាវតោ។ 

កមមលាមកស្ដលជនោលបធវើប ើយ មិនទាន់ឲ្យផលបោះក៏ម្នន ដូចេឹកបោះ
រស្ស់្ ស្ដលមិនទាន់ស្របកាល យដូបចាា ះ បាបកមមបោះតាមដុត្បុគ្គលោល ដូច
របងើកបភលើងស្ដលបិេបាំងេុកបោយបផះដូបចាា ះ។ 

 

៧២.  ោវតទវ អនោថ យ្, ញត្តំ ពាលសស ជាយ្ត្ិ; 
ហនតិ ពាលសស សុកកំ សំ, មុ្ទធំ អសស វបិាត្យ្។ំ 

ការបចះដឹង បកើត្ប ើងដល់បុគ្គលោល រគាន់ស្ត្បដើមបីបស្ចកដីវោិស្បុ៉បណាោ ះ 
រស្មងញុ៉ងំបញ្ញញ ឲ្យធ្លល ក់ចុះ បំបផលចបំផ្លល ញចំស្ណកធម៌ស្គឺ្កុស្លរបស់្បុគ្គល
ោលបោះ។ 

 

៧៣.  អសនតំ ោវនម្ិតចេយ្យ, បុតរោខ រចេ  ភិកខុ សុ; 
អាវាតសស ច ឥសសរយិ្,ំ បជូា បរកុតលសុ ច។ 

ភិកខុោល រស្មងរបាថាា នូវបស្ចកដីស្របស្ើរ ស្ដលមិនម្ននកាុងខ្លួនផងនូវការបធវើ
កាុងខ្ជងមុខ្គឺ្ជារបមុកាុងពួកភិកខុផង នូវភាពជាឥស្សរៈ កាុងអាវាស្ទំាងឡាយ
ផង នូវការបូជាទំាងឡាយ កាុងរត្កូលននជនទំាងឡាយដនេផង។ 

 



៧៤.  ម្តម្វ កត្ ម្ចញនតុ , គិហីបព្ពជិោ ឧតោ; 
ម្តម្វាត្ិវសា អសសុ, កិច្ចេ កិតចេសុ កិសមិចិ; 
ឥត្ិ ពាលសស សង កតបោ, ឥច្ចេ  មាតនា ច វឌឍត្ិ។ 

ភិកខុោល ស្ត្ងម្ននបស្ចកដីរតិ្ះរះិថា រគ្ ស្ថនឹងបពវជិត្ ទំាង ២ ពួក ចូរ
សំ្គាល់នូវកិចចស្ដលមនុស្សដនេបធវើប ើយថាជាកិចចរបស់្អញវញិ អំណាចដ៏
នរកស្លងរបស់្អញ ចូរម្ននកាុងកិចចតូ្ច ធំ ណា ៗ មួយ ឬស្ា នឹងម្ននះរស្មង
ចំបរ ើន។ 

 

៧៥.  អញ្ញញ  ហិ លាភបូនិសា, អញ្ញញ  និពាព នគាម្ិនី; 
ឯវតម្ត្ំ អភិញ្ញញ យ្, ភិកខុ  ពុ្ទធសស សាវតោ; 
សោក រ ំនាភិនតនទយ្យ, វតិវកម្នុរព្ូហតយ្។ 

បដិបទា អារស័្យនូវលាភបផសង បដិបទាជាដំបណើ របៅកាន់រពះនិោវ នបផសង 
ភិកខុជាសាវក័របស់្រពះពុេធ ដឹងចាស់្នូវប តុ្នុះយ៉៉ងបនះប ើយ មិនគួ្របរត្ក
អរ ចំបោះស្កាា រៈប ើយ គ្បបីញុ៉ងំវបិវកឲ្យបំបរ ើបោយលំោប់។ 

  
 


