
យន់ សុធា 
ថ្ងៃទី១ ខែមិនា ២៥៥៤ 

៤. បុបផវគ្គ 
 

៤៤.  កោ ឥម ំបថវ ិ ំ វកិេស្សត ិ,  យមកោកញ្ច  ឥមំ ស្កទវកំ; 
កោ ធមមបទំ សុ្កទស្ិតំ,  កុស្កោ បុបផមិវ បកេស្សតិ។ 

អ្នកណានឹងដឹងច្បាស់នូវផផនដីគឺអ្ត្ថភាពននះ និងយមនោកគឺអ្បាយភូមិ ៤ 
និងមនុសសនោកននះព្ពមទាំងនេវនោកបាន អ្នកណានឹងនព្រើសនរ ើសនូវ
ចំ្បផែកននធម៌ ផដលព្ពះត្ថាគត្សំផដងព្បនពន ើយ ដូច្បមាោការផដល
ឈ្លា សនវ នព្រើសនរ ើសនូវផ្កា ដូននន ះឯង។ 

 

៤៥.  កស្កោ បថវ ិ ំ វកិេស្សតិ,  យមកោកញ្ច  ឥមំ ស្កទវកំ; 
កស្កោ ធមមបទំ សុ្កទស្ិតំ, កុស្កោ បុបផមិវ បកេស្សតិ។ 

ព្ពះនសកខបុគគលនឹងដឹងច្បាស់នូវផផនដីគឺអ្ត្តភាពននះ និងយមនោកគឺអ្បាយ
ភូមិ៤និងមនុសសនោកននះព្ពមទាំងនេវនោកបាន ព្ពះនសកខបុគគលនឹងនព្រើស
នរ ើសនូវចំ្បផែកននធម៌ ផដលព្ពះត្ថាគត្សំផដងព្បនពន ើយ ដូច្បមាោការ
ផដលឈ្លា សនវ នព្រើសនរ ើសនូវផ្កា ដូននន ះ។ 

 

៤៦.  កផណូបមំ ោយមិមំ វទិិត្វា , មរេីិធមម ំអភិស្មពុ ធាកោ; 
កេត្វា ន មារស្ស បបុបផោនិ , អទស្សនំ មេចុ រាេស្ស គ្កេេ។ 

ភិក្ខុនឹងដឹងច្បាស់នូវកាយននះថា ដូច្បជាដំុពពុះទឹក្ ដឹងច្បាស់នូវកាយននះថា 
មានសភាពដូច្បនរពញថ្ថៃ គបបីកាត់នូវផ្កា ជារបធានថ្នមារគឺវដដៈ៣នៅកាន់
ស្ថា នជាទីមិនន ើញថ្នមច្បចុរាជ។ 



៤៧.  បុប្ផផ និ កេវ បេិននតំ,  ពាស្តតមនសំ្ នរ;ំ 
សុ្តតំ គាមំ មកោកោវ,  មេចុ  អាទាយ គ្េេតិ។ 

មច្បចុគឺនសច្បក្ដីស្ថល ប់តតងនក្ៀរយក្នៅនូវនរជន អ្នក្មានចិ្បតតជាប់ជំពាក់្ក្នុង
អារមមណ៍នផេង ៗ កំ្ពុងនរជើសនរ ើសនូវផ្កា គឺកាមគុណ ៥ នុះឯង ដូច្បទឹក្ជំនន់ធំ 
តដលកួ្ច្បយក្អ្នក្ស្សុក្កំ្ពុងនដក្លក់្នៅ ដូននន ះឯង។ 

 

៤៨.  បុប្ផផ និ កេវ បេិននតំ,  ពាស្តតមនសំ្ នរ;ំ 
អតិតតំកយវ ោកមសុ្,  អនតកោ កុរុកត វសំ្។ 

អ្នក្នធវើទីបំផុតគឺមរណៈ តតងរក្ុងសតវ តដលមានចិ្បតតជាប់ជំពាក់្ក្នុងអារមមណ៍
នផេង ៗ កំ្ពុងនរជើសនរ ើសនូវផ្កា គឺកាមគុណ ៥ មិនតអែតអែន់ក្នុងកាមទំាងឡាយ
នុះឯង ឲ្យនៅក្នុងអំ្ណាច្បរបស់ខ្លួន។ 
 

៤៩.  យថាបិ ភមករា បុបផំ,  វណណគ្នធំ អកេឋយ ំ; 
បកលតិ រស្មាទាយ,  ឯវ ំគាកម មុនី េករ។ 

ភមរជាតិមិននធវើផ្កា ន ើតដលមានពណ៌និងក្លិនឲ្យវនិាសនទ នរក្បយក្តតរស 
ន ើរនៅ យ៉៉ងណាមិញ អ្នក្រាជញគបបីរាច់្បនៅក្នុងស្សុក្ក៏្យ៉៉ងននាះឯង។ 

 

៥០.  ន បករសំ្ វកិោមានិ,  ន បករសំ្ កត្វកតំ; 
អតតកោវ អកវកកេ យយ,  កត្វនិ អកត្វនិ េ។ 



ពាក្យនក់្នោតទាំងឡាយរបស់ជនដថ្ទ បុគគលមិនគួរនធវើទុក្ក្នុងចិ្បតតនទ កិ្ច្បច
តដលនធវើ ន ើយនឹងមិនទាន់នធវើន ើយរបស់ជនដថ្ទ(តដលមិនតមនជាមុខ្ការ
របស់ខ្លួន) បុគគលមិនគួរពិនិតយនមើលនទ បុគគលគួរពិនិតយពិនរណា តតកិ្ច្បចការ
ទំាងឡាយ តដលនធវើន ើយនឹងមិនទាន់នធវើន ើយរបស់ខ្លួនតតម៉ាង។ 

 

៥១.  យថាប ិរុេិរ ំបុបផ,ំ   វណណវនតំ អគ្នធកំ; 
ឯវ ំសុ្ភាស្ិត្វ វាចា,  អផោ កោតិ អកុពពកត្វ។ 

ផ្កា ន ើមានរទង់រទាយលែ មានពណ៌(លែ) តតគ្មម នក្លិន(រក្អូ្ប)(រតមងមិនរក្អូ្ប
ដល់អ្នក្តដលរទរទង់)ដូច្បនមដច្បមិញ វានជាសុភាសិត រតមងគ្មម នផលដល់អ្នក្
តដលមិននធវើាមដូននន ះ។  

 

៥២.  យថាប ិរុេិរ ំបុបផ,ំ   វណណវនតំ ស្គ្នធកំ ; 
ឯវ ំសុ្ភាស្ិត្វ វាចា,  ស្ផោ កោតិ កុពពកត្វ ។ 

ផ្កា ន ើតដលមានរទង់រទាយលែ មានពណ៌ មានក្លិន(រតមងរក្អូ្បដល់អ្នក្
តដលរទរទង់)ដូច្បនមដច្បមិញ វានជាសុភាសិត រតមងមានផលដល់អ្នក្តដលនធវើ
ាមនោយនគ្មរព ដូននន ះឯង។ 

 
៥៣.  យថាប ិបុបផរាស្ិមាា ,  កយិរា មាោគុ្កេ ពេ;ូ 

ឯវ ំជាកតន មកេចន,   កតតពពំ កុស្លំ ពេំុ។ 
មាលាការនច្បះនធវើសំណំុថ្នក្រមផ្កា  អំ្ពីគំនរថ្នផ្កា (នផេងៗគ្មន ) ឲ្យនរច្បើនាន 
យ៉៉ងណាមិញ កុ្សលតដលសតវនក្ើតមក្ន ើយ គួរនធវើឲ្យនរច្បើនយ៉៉ងននាះ។ 



៥៤.  ន បុបផគ្កោធ  បដិវាតកមតិ, ន េនទនំ តគ្រមលលិោវា; 
ស្តញ្ច  គ្កោធ  បដិវាតកមតិស្ព្វា  ទិសា ស្បបុរកិសា បវាយតិ។ 

ក្លិនផ្កា ន ើ ផាយនៅរនស់ខ្យល់មិនាន ក្លិនខ្លឹមច័្បនទន៍ក្ដី ក្លិមខ្លឹមរក្ស្ថន ក្ដី 
ក្លិនផ្កា មលិះរតួក្ដី ក៏្ផាយនៅរនសខ្យល់មិនាន ចំ្បតណក្ក្លិនរបស់សបបុរស
ទំាងឡាយ រតមងផាយនៅរនសខ្យល់ាន នរពាះសបបុរសរតមងផាយនៅ
រគប់ទិស។ 
 

៥៥.  េនទនំ តគ្រ ំវាប,ិ   ឧបបលំ អថ វស្សកីិ; 
ឯកតសំ្ គ្នធជាត្វនំ,  ស្ីលគ្កោធ  អនុតតករា។ 

ក្លិនថ្នសីលជាគុណជាតិរបនសើរបំផុតជាងគនធជាតិទំាងននះគឺ ខ្លឹមច័្បនទន៍ ខ្លឹម
របស្ថន  ផ្កា ឧបបល ផ្កា មលិះលា។ 

 

៥៦.  អបបមកត្វត  អយ ំគ្កោធ ,  យ្វា យ ំតគ្រេនទន ំ; 
កយ្វ េ ស្ីលវតំ គ្កោធ ,  វាតិ កទកវសុ្ ឧតតកមា។ 

ក្លិនរក្ស្ថន  និងក្លិនច័្បនទន៍ណា ក្លិនននះរក្អូ្បមានរបមាណតិច្បនទ ចំ្បតណក្ក្លិន
ថ្នបុគគលមានសីលទំាងឡាយណា ក្លិនននាះនទើបរក្អូ្បនលើសលប់ ផាយនៅ
ក្នុងនទវនលាក្និងមនុសេនលាក្ាន។ 

 

៥៧.  កតសំ្ ស្មបននស្ីោនំ,  អបបមាទវោិរនិ;ំ 
ស្មមទញ្ញា  វមុិត្វត ន,ំ  មាករា មគ្គំ ន វនិទតិ។ 



មារាធិរាជ(ទុក្ជាខំ្តសវងរក្)ក៏្មិនជួបនូវផលូវរបស់នលាក្ អ្នក្មានសីលបរបូិណ៌ 
អ្នក្នៅនោយនសច្បក្ដីមិនរបមាទ អ្នក្រចួ្បស្សឡះ(នក្ធម៌ជានរគឿងនៅ មង) 
នរពាះដឹងច្បាស់នូវន តុ។  
 

៥៨.  យថា ស្ង្កា រធានស្មិ ំ,  ឧេឈតិស្មិ ំមោបកថ; 
បទុមំ តតថ ជាកយថ,  សុ្េិគ្នធំ មកោរមំ។ 

ផ្កា  ូក្ទុក្ជានក្ើតក្នុងគំនរសរមាម តដលនគនក់្ននលតក្បរផលូវធំននាះ ក៏្គង់
មានក្លិនរក្អូ្ប ជាទីរកី្រាយថ្នចិ្បតតាន ដូច្បនមដច្បមិញ ។ 

 

៥៩.  ឯវ ំស្ង្កា រភកូតសុ្,   អនធភកូត បុថុេជកន; 
 អតិករាេតិ បញ្ញា យ,  ស្មាម ស្មពុ ទធសាវកោ។ 

បណាដ ជនតដលដូច្បជាគំនរសរមាម ស្ថវក័្របស់រពះសមាម សមពុទធរតមងរងុនរឿង
ក្នលងផុតបុថុជជនទំាងឡាយ តដលលៃិតលៃង់ នោយរាជាញ (របស់ខ្លួន) ដូននន ះឯ
ង។  

បុបផវនគគ  ច្បតុ្នថថ  និដឋិនថ។ 

 


