
 

៦. បណ្ឌិ តវគ្គ 
យន់ សុធា 

៧៦.  និធីនំវ បវត្តា រ,ំ   យ ំបស្សេ វជ្ជទសេនិ;ំ 
និគ្គយហវាទិ ំស្មធាវ ិ ំ,   ត្តទិសំ បណ្ឌិ តំ ភស្ជ្; 
ត្តទិសំ ភជ្មានសេ,  ស្សស្យោ ស្ោតិ ន បាបិស្ោ។ 

បុគ្គលគួ្រឃ ើញនូវអ្នកប្រាជ្ញណា ដែលជាអ្នកឃោលសង្កត់សង្កិន  ចង្អុលប្រាប់
ឃោសថាែូចជាបុគ្គលអ្នកប្រាប់កំណប់ប្រទពយឲ្យែូឃចនះ  គួ្រគ្ប់អ្នកប្រាជ្ញដបប
ឃោះ(ឃប្រោះថា) កាលបុគ្គលគ្ប់អ្នកប្រាជ្ញដបបឃោះឃ ើយ  រដមង្មានឃសចកដី
គាប់ប្របឃសើរ ឥតមានឃោសែ៏លាមកឃ ើយ។ 

 

៧៧.  ឱវស្ទយោនុសាស្សយយ,  អសព្ភា  ច និវារស្យ; 
សតំ ហិ ស្សា បិស្ោ ស្ោតិ, អសតំ ស្ោតិ អបបសិ្ោ។ 

បណឌិ តគួ្រទូោា នឃប្របៀនប្របឃៅ  គួ្រហាមឃាត់នូវជ្នោំង្ឡាយចាកអំ្ឃពើ
អ្សបបុរស បណឌិ តឃោះ រដមង្ជាទីស្សឡាញ់របស់សបបុរសដតម៉៉ង្  មិនជាទី
ស្សឡាញ់ននអ្សបបុរសឃ ើយ។ 

 

៧៨.  ន ភស្ជ្ បាបស្េ មិស្តា, ន ភស្ជ្ បុរសិាធស្ម; 
ភស្ជ្ថ មិស្តា េលោស្ណ្, ភស្ជ្ថ បុរសុិតាស្ម។ 

បុគ្គលមិនគួ្រគ្ប់មិតតអាប្រកក់  មិនគួ្រគ្ប់បុរសឃថាកោប  គួ្រគ្ប់ដតមិតតដែលលអ  
គួ្រគ្ប់ដតបុរសជាន់ខ្ពស់។ 



 

៧៩.  ធមមបីតិ សុខំ ស្សតិ, វបិបសស្នេន ស្ចតសា; 
អរយិបបស្វទិស្ត ធស្មម, សទា រមតិ បណ្ឌិ ស្ត្ត។ 

បណឌិ តដែលមានឃសចកដីដអអកកនុង្ធម៌  មានឃសចកដីប្រជ្ះថាា ឃ ើយ  រដមង្ឃែកជា
សុខ្ រដមង្ឃប្រតកអ្រ កនុង្ធម៌ដែលប្រពះអ្រយិៈ ប្របកាសទុកឃ ើយប្រគ្ប់ឃពល។ 

 

៨០.  ឧទេញ្ហិ  នយនាិ ស្នតាិកា, ឧសុការា នមយនាិ ស្តជ្នំ; 
ទារុ ំនមយនាិ តចឆកា, អត្តា នំ ទមយនាិ បណ្ឌិ ត្ត។ 

ធមាតាអ្នកបង្ហូរទឹក  ដតង្បង្ហូរទឹកឃៅ អ្នកឃធវើប្រពួយ ដតង្ពត់ប្រពួញ(ឲ្យប្រតង់្)អ្នក
ចំាង្ឃ ើ ដតង្ចាំង្ឃ ើ ឯបណឌិ តោំង្ឡាយ ដតង្ទូោា នខ្ាួន(ែូឃចាន ះដែរ)។ 

 

៨១.  ស្សស្ោ យថា ឯេឃស្ោ , វាស្តន ន សមីរត;ិ 
ឯវ ំនិោា បសំសាសុ,   ន សមិញ្ជ នាិ បណ្ឌិ ត្ត។ 

ភនំថាតាន់ មិនរឃំភើបឃប្រោះខ្យល់  ែូចឃមដចមិញ  បណឌិ តោំង្ឡាយក៏មិនរឃំភើប  
ឃប្រោះោកយតិះឃែៀល នឹង្ោកយសរឃសើរ ែូឃចាន ះឯង្។  

 

៨២.  យថាបិ រហស្ទា គ្មាីស្រា,   វបិបសស្ោេ  អោវសិ្ោ; 
ឯវ ំធមាម និ សុត្តវ ន,   វបិបសីទនាិ បណ្ឌិ ត្ត។ 

អ្ង្ាង់្ទឹកដែលឃប្រៅ  រដមង្ថាា មិនលអក់យ៉៉ង្ណា  បណឌិ តោំង្ឡាយ  ឃបើាន
ស្ដដ ប់ធម៌ឃទសោឃ ើយ រដមង្ប្រជ្ះថាា ស៊ប់សួន យ៉៉ង្ឃោះ។ 



 

៨៣. សពវតថ ស្វ សបបុរសិា ចជ្នាិ, ន កាមកាមា លបយនាិ សស្ោា ; 
       សុស្ខន ផុដ្ឋា  អថ វា ទុស្ខន, ន ឧច្ចា វចំ បណ្ឌិ ត្ត ទសេយនាិ។ 
ពួកសបបុរសដតង្លះ (អនទរាគ្) កនុង្ធម៌ោំង្ពួង្  ពួកឃលាកអ្នកសងប់រដមង្មិន
រដអ្រអូ្វ ឃប្រោះឃសចកដីប្រាថាន កនុង្កាម ពួកបណឌិ តឃបើឃសចកដីសុខ្ឬទុកខោល់ប្រតូវ
ឃ ើយ រដមង្មិនសំដែង្អាការឃ ើង្ចុះឃ ើយ។ 

 

៨៤.  ន អតាស្ហតុ ន បរសេ ស្ហតុ, ន បុតាមិស្ចឆ ន ធនំ ន រដ្ាំ; 
ន ឥស្ចឆយយ  អធស្មមន សមិទធិមតាស្ោ, ស សីលវា បញ្ញវា ធ
មមិស្កា សិោ។ 

បណឌិ តមិនគួ្រឃធវើអាប្រកក់ឃប្រោះឃ តុននខ្ាួន  មិនគួ្រឃធវើអាប្រកក់ឃប្រោះឃ តុននអ្នក
ែនទ មិនគួ្រប្រាថាន កួន  មិនគួ្រប្រាថាន ប្រទពយ  មិនគួ្រប្រាថាន រែឋ  មិនគួ្រប្រាថាន សិទធិ
ឃែើមបីខ្ាួន ឃោយឃ តុមិនដមនជាធម៌ឃ ើយ  ឃលាកគួ្រជាអ្នកមានសីល  មាន
ប្រាជាញ ប្របកប ឃោយធម៌។ 

 

៨៥.  អបបកា ស្ត មនុស្សេសុ,   ស្យ ជ្ោ បារគាមិស្ោ; 
អថាយ ំឥតរា បជា,   តីរស្មវានុធាវតិ។ 

បណាដ មនុសសោំង្ឡាយ  ពួកជ្នណា ដែលអាង្ែល់ឃប្រតើយគឺ្ប្រពះនិោវ ន  ពួក
ជ្នឃោះ មានប្របមាណតិច ចំដណកពួកសតវឃប្រៅឃនះរដមង្សទុះឃៅកាន់ឃប្រតើយ
(គឺ្សកាក យទិែឋិ) 

 



៨៦.  ស្យ ច ស្ោ សមមទកាា ស្ត,   ធស្មម ធមាម នុវតាិស្ោ; 
ស្ត ជ្ោ បារស្មសេនាិ,   មចាុ ស្ធយយ ំសុទុតារ។ំ 

ជ្នោំង្ឡាយណា ប្របពឹតតតាមធម៌កនុង្ធម៌  ដែលប្រពះតថាគ្តប្រទង់្សំដែង្ទុក
ឃ ើយឃោយប្របនព  ជ្នោំង្ឃោះនឹង្អាង្នូវលំឃៅននមចចុដែលមិនងាយអាង្
ាន ឃ ើយែល់នូវប្រពះនិោវ ន។ 

 

៨៧.  េណ្ហំ  ធមមំ វបិបោយ,   សុេកំ  ភាស្វថ បណ្ឌិ ស្ត្ត; 
ឱកា អស្ោេមាគ្មម,   វសិ្វស្េ យតថ ទរូមំ។ 

បណឌិ តគួ្រលះបង់្ធម៌ឃមា ឃចញ  ញុ៉ងំ្ធម៌សឲ្យចំឃរ ើន (ឃោយវធីិ )ឃចញចាក
អាល័យគឺ្កាមគុ្ណ ឃ ើយ មឃៅរកប្រពះនិោវ ន  ជាធមាជាតិមិនមានអាល័
យ។  

 

៨៨.  តរត្តភិរតិមិស្ចឆយយ,   ហិត្តវ  កាស្ម អេិញ្ា ស្ោ; 
        បរសិ្ោទស្បយយ អត្តា នំ,  ចិតាស្េល ស្សហិ បណ្ឌិ ស្ត្ត។ 

បណឌិ តគ្បបីលះបង់្កាមោំង្ឡាយឃចញ ជាអ្នកមិនមានកង្វល់ ប្រាថាន នូវ
ឃសចកដីឃប្រតកអ្រ កនុង្វឃិវកដែលពួកសតវឃប្រតកអ្រានឃោយប្រកឃោះ  បណឌិ តគួ្រ
ញុ៉ងំ្ខ្ាួនឲ្យផូរផង់្ចាកឃប្រគ្ឿង្ឃៅ ាង្ចិតត។ 

៨៩.  ស្យសំ សស្មាោ ធិយស្គគសុ, សមាម  ចិតាំ សុភាវតិំ; 
អាទានបដ្ិនិសេស្គ្គ, អនុបាទាយ ស្យ រត្ត; 
ខីណាសវា ជុ្តិមស្ោា , ស្ត ស្ោស្េ បរនិិពវុ ត្ត។ 



ចិតតដែលបណឌិ តោំង្ឡាយណា  ានអ្ប់រលំអឃ ើយកនុង្អ្ង្គននធម៌  ជាឃប្រគ្ឿង្
ប្រតាស់ែឹង្ោំង្ឡាយ  ឬ បណឌិ តោំង្ឡាយណាមិនប្របកាន់មំា  ឃប្រតកអ្រដតកនុង្
ការលះនូវ ឃសចកដីប្របកាន់មំា  បណឌិ តោំង្ឡាយឃោះ  ៗ រដមង្ជាអ្នកអ្ស់
អាសវៈ មានឃសចកដីរងុ្ឃរឿង្ បរនិិោវ នកនុង្ឃលាក។ 

 

 

 


