
២៤. តណ្ហា វគ្គ 
 

៣៣៤.  មនុជស្ស បមត្តចារនិោ,   ត្ណ្ហា  វឌ្ឍត្ិ មាលុវា វយិ; 
នោ បលនវត្ី ហុរា ហុរ,ំ   ផលមិច្ឆំវ វនស្ម ឹ វាននរា។ 

តណ្ហា តតងចំររ ើនដល់មនុស្សអ្នកមានការរបរពឹតត  រោយរស្ចកដីរាមាទជារបរកតី  ដូច   
វលល៍របួរតឹ  រឈើរ ើយចំររ ើនរ ើង  បុគ្គលរោះតតងស្ទុះរៅកាន់ភពតូចភពធំ  ដូចស្វវ  
កាលរាថ្នន តផលរឈើរោតកនុងព្រព ដូរោន ះតដរ។ 
 

៣៣៥.  យ ំឯោ ស្ហត្ី ជមមី,   ត្ណ្ហា  នោនេ វសិ្ត្តិកា; 
នោកា ត្ស្ស បវឌ្ឍនតិ,   អភិវឌ្ឍវំ វរណំ។ 

តណ្ហា ន៎ុះ ជារោស្ជាតិដ៏ោមក ផាយរៅកនុងការមមណ៍រផសងៗ កនុងរោក រគ្បស្ងកត់
បុគ្គលណ្ហ រស្ចកដីរស្វកស្វដ យ  តតងចំររ ើនរ ើងដល់បុគ្គលរោះដូចស្បូវណ្ហដ ស្  តដល
រតូវរភលៀងធ្លល ក់ ចុះជញ្ជ្រា រំ ើយពនលក លូតរលចរ ើង ដូរនន ះតដរ។ 

 

៣៣៦.  នោ នច្ត្ំ ស្ហត្ី ជមមិ,ំ   ត្ណាំ  នោនេ ទុរច្ចយ;ំ 
នោកា ត្មាា  បបត្នតិ,   ឧទពិនទុ វ នោេខ រា។ 

ចំតណកជនណ្ហ  រគ្បស្ងកតតណ្ហា ដ៏ោមក  កនុងរោក តដលរគ្ឆលងានរោយករម
រោះ រស្ចកដីរស្វកស្វដ យ តតងធ្លល ប់រចញនកជនរោះឯង ដូចដំណក់ទឹកតដលធ្លល ក់ចុះ
នកស្លឹកឈូក ដូរនន ះតដរ។ 
 

 

 

 



៣៣៧. ត្ំ នវា វទាមិ ភទទំ នវា,   ោវននតត្ថ ស្មាគតា; 
ត្ណ្ហា យ មលំូ ខណថ,   ឧស្ីរនតាថ វ  វរណំ; 
មា នវា នឡំវ នោនតាវ,   មានរា ភញ្ជិ  បុនបបុនំ។ 

ររោះរ តុរោះានជាតថ្នគ្ត  រាប់អ្នកោំងឡាយ  អ្នកោំងឡាយមានបុ៉ោម នរបូ  
តដលមក របជំុកនុងទីរនះ  រស្ចកដីចំររ ើនចូរមានដល់អ្នកោំងឡាយោំងបុ៉រណ្ហោ ះចុះ  អ្នក
ោំងឡាយ ចូរររំលើងឫស្តណ្ហា រនលរចញ  ដូចបុគ្គលរតូវការរោយស្បូវភ្លល ំង  គាស់្
ស្បូវណ្ហដ ស្រនលរចញ  ដូរនន ះ មារកំុរកុរានអ្នកោំងឡាយររឿយៗ  ដូចតសសទឹក កាច់
បំាក់រដើមបបុស្ដូរនន ះរ ើយ។ 
 

៣៣៨.  យថាបិ មនូល អនុបទទនវ ទនឡា, ឆិនោន បិ រុនកាខ  បុននរវ រហូត្;ិ 
ឯវមប ិត្ណ្ហា នុស្នយ អនហូនត្, និពពត្តត្ី ទុេខ មិទំ បុនបបុនំ។ 

កាលរបើឫស្រឈើ មិនមានរស្ចកដីអ្នដរាយ រៅមំាមួនរទ រដើមរឈើទុកជាកាប់រនល
រ ើយ ក៏តតងដុះរ ើយរទៀតាន មានឧបមាដូចរមដចមិញ កាលរបើតណ្ហា នុស្ស័យ 
បុគ្គលកំនត់មិនោន់ានរ ើយ ទុកខរនះ ក៏តតងរកើតររឿយៗ មានឧបរមយយដូរនន ះឯង។ 
 

៣៣៩.  យស្ស ឆត្តិសំ្ត្ិ នោតា,   មោបស្វោ ភុោ; 
មាហា វហនតិ ទុទទិដ្ឋិ,ំ   ស្ង្ កបា រាគនិស្សតិា។ 

តសសតណ្ហា ៣៦ ជាធមមជាតិ ូររៅ  កនុងការមមណ៍ ជាទីគាប់ចិតត ជាធមមជាតិរភលៀវកាល  មាន
ដល់បុគ្គលណ្ហ  តរមិះោំងឡាយដ៏ធំ  តដលអាស្ស័្យនូវរាគ្ៈ  តតងោំនូវទិដឋិអារកក់  
របស់្បុគ្គលរោះ។ 
 

៣៤០.  ស្វនត ិស្ពពធិ នោតា, លតា ឧពភិជជ ត្ិដ្ឋត្ិ; 
ត្ញ្ច  ទិោា  លត្ំ ជាត្ំ, មលំូ បញ្ញា យ ឆិនទថ។ 



តសសតណ្ហា ោំងឡាយ តតង ូររៅ កនុងអារមមណ៍ោំងពួង ដូចជាវលលិតដលតបកតសនងរ ើង  
តំាងរៅដូរនន ះ របើអ្នកោំងឡាយ រ ើញតណ្ហា ដូចវលលិរោះ  រកើតរ ើយរ ើយ  ចូរកាត់
ឫស្រនលរចញ រោយកំាបិតបរា ។ 
 

៣៤១.  ស្រតិានិ ស្ិននហិតានិ ច្,  នោមនស្ានិ ភវនតិ ជនតុ នោ; 
នត្ ោត្ស្ិតា សុ្នខស្ិនោ,  នត្ នវ ជាត្ិជរបូគា នរា។ 

រស្វមនស្សោំងឡាយ  តដលផាយរៅរ ើយផង  តដលរបរពឹតតរៅរោយរស្ចកដី
ស្ស្ឡាញ់ផង រតមងមានដល់ស្តវ  ពួកស្តវរោះ ជាអ្នកអាស្ស័្យនូវរស្ចកដីរកីរាយ  អ្នក
តស្វងរករស្ចកដីសុ្ស នរជនោំងឡាយរោះឯង តតងឈមរៅរកជាតិនិងជរា។ 
 

៣៤២.  ត្ស្ិណ្ហយ បុរេខ តា បជា,  បរសិ្បបនតិ ស្នោវ ពាធិនតា ; 
ស្នញ្ញា ជនស្ង្គស្តាត ,   ទុេខ មុនបនតិ បុនបបុនំ ច្ិរាយ។ 

ពួកស្តវតដលតណ្ហា  ជាទីញុ៉ងំស្តវរអាយតក់ស្លុត  រកុងទុករ ើយ  តតងរនធត់ដូច
ទនាយតដល រោនោក់ានរ ើយដូរនន ះ  ពួកស្តវ តដលជាប់កនុងសំ្រោជនៈនិងស្ងគ
ធម៏(ធម៌ជាររគ្ឿងជំោក់) តតងដល់នូវរស្ចកដីទុកខររឿងៗ អ្ស់្កាលអ្តងវង។ 
 

៣៤៣.  ត្ស្ិណ្ហយ បុរេខ តា បជា,  បរសិ្បបនតិ ស្នោវ ពនធិនតា; 
ត្ោម  ត្ស្ិណំ វនិោទនយ,  ភិេខុ  អាេង្ខំ  វរិាគមត្តនោ។ 

ពួកសត្វដដលត្ណ្ហា  ជាទីញុ៉ងំសត្វអោយត្ក់សលុត្  ក្កុងទុកអ ើយ  ដត្ងរនធត់្ដូច
ទនាយ ដដលនាយក្ាន  ទាក់បានអ ើយដូអនោ ះ  អក្ាះអ តុ្អនាះ  ភិកខុកាលក្បាថ្នោ ធម៌
ជាអក្រឿងក្បាស នករារៈ អដើមបីខ្លួន របបីបអនាោ បង់ត្ណ្ហា  ដដលជាអក្រឿងត្ក់សលុត្អនល
អចញ។ 

 



៣៤៤.  នោ និពធននឋឋ  វោធិមុនតាត ,  វនមុនតាត  វននមវ ធាវត្;ិ 
ត្ំ បុគគលនមថ បស្សថ,   មុនតាត  ពនធននមវ ធាវត្ិ។ 

បុរគលណ្ហមិនមានោល័យកោុងរិ ិភាព  ដូចអដើមអឈើតំាងអៅកោុងព្ក្ព  មានចិត្តចុះស៊ប់
កោុងព្ក្ពរឺត្បធម៌  ជាអ្ោករចួស្សឡះនកព្ក្ពរឺត្ណ្ហា  អ ើយសោុះអៅរកព្ក្ពរឺត្ណ្ហា វញិ  
អ្ោកទំាងឡាយចូរអមើលបុរគលអនាះឯង បុរគលអនាះរចួនកចំណងរឺឃរាវាសអ ើយ  សោុះ
អៅរកចំណងរឺឃរាវាសវញិ។ 
 

៣៤៥.  ន ត្ំ ទឡាំ ពនធនមាហុ ធីរា, យទាយសំ្ ទារជូំ ពពាជញ្ច ; 
             ោរត្តរតាត  មណិេុណឌ នលសុ្, បុនត្តសុ្ ទានរសុ្ ច្ ោ អនបកាខ ។ 
ចំណងណ្ហ ដដលអកើត្អំ្ពីដដកកដី  អកើត្អំ្ពីអឈើកដី  អកើត្អំ្ពីអមៅ យាបលងកដី  អ្ោកក្បាជញមិន
អៅចំណងអនាះ ថ្នជាចំណងមាំមួនអឡើយ ពួកជនណ្ហ អក្ត្ត្អ្រព្ក្កអពក  កោុងដកវមណី
និងរុណឌ លទំាងឡាយកដី អសចកដីោអឡាះោល័យកូននិងក្បពនធទាំងឡាយកដី។ 

 

៣៤៦.  ឯត្ំ ទឡាំ ពនធនមាហុ ធីរា,  ឱហារនិំ ស្ិថិលំ ទុបបមុញ្ចំ ; 
ឯត្មប ិនឆតាា ន បរពិាជនតិ,       អននបេខិ នោ កាមសុ្ខំ បហាយ។ 

អ្ោកក្បាជញទាំងឡាយ  អៅអសចកដីអក្ត្ត្អ្រនិងអសចកដីោអឡាះោល័យអនាះ  ថ្នជា
ចំណងមាំមួន ជាចំណងនាំចុះ ជាចំណងធូរអទ  បុ៉ដនដសត្វស្ាយបានអោយកក្ម  អ្ោក
ក្បាជញទាំងឡាយកាត់្ចំណងអនាះអចញ ជាអ្ោកមិនមានអសចកដីោអឡាះោល័យ លះបង់
កាមសុខ្ អ ើយអចញបួស។ 
 

៣៤៧.  នយ រាគរតាត នុបត្នតិ នោត្ំ,  ស្យេំត្ំ មេកដ្នកាវ ជាលំ; 
ឯត្មប ិនឆតាា ន វជនតិ ធីរា,         អននបេខិ នោ ស្ពាទុេខំ  បហាយ។ 



ពួកជនណ្ហអក្ត្ត្អ្រអោយអំ្ណ្ហចរារៈ  ពួកជនអនាះដត្ងធ្លល ក់ចុះកាន់ដខ្ែត្ណ្ហា  ដូច
ពីងាង ទមាល ក់ខ្លួនចុះកាន់សំណ្ហញ់ ដដលអធវើអ ើយអោយខ្លួនឯង អ្ោកក្បាជញទាំងឡាយ 
ដត្ងកាន់ដខ្ែ ត្ណ្ហា អនាះ ជាអ្ោកមិនមានអសចកដីោអឡាះោល័យ  លះបង់ទំាងពួងអចញ
អៅ។ 

 

៣៤៨.  មុញ្ច  បុនរ មុញ្ច  បច្ឆនតា, មនជឈ មុញ្ច  ភវស្ស ោរគ;ូ 
ស្ពាត្ថ វមុិត្តមាននោ, ន បុន ជាត្ិជរ ំឧនបហិស្ិ។ 

អ្ោកចូរអោះអសចកដីោល័យកោុងកាលមុនអចញ  ចូរអោះអសចកដីោល័យកោុងខាងអក្ៅ
អចញ ចូរអោះអសចកដីោល័យកោុងកាលជាកណ្ហដ លអចញ  កាលអបើអធវើយ៉ាងអនះ  អ្ោកនឹង
ដល់អក្ត្ើយព្នភព  នឹងមានចិត្តរចួស្សឡះនកសងខត្ធម៌ទំាងពួង  មិនក្ត្ូវអៅកាន់ជាតិ្
និងជរាអទៀត្អ ើយ។ 

 

៣៤៩.  វតិ្េកមថិត្ស្ស ជនតុ នោ,   ត្ិពារាគស្ស សុ្ភានុបស្សនិោ; 
ភិនយោ ត្ណ្ហា  បវឌ្ឍត្ិ,   ឯស្ នោ ទឡាំ េនរាត្ិ ពនធនំ។ 

ត្ណ្ហា រដមងចំអរ ើនព្ក្កដលង ដល់ជនដដលវតិ្តកៈញ៉ញីំ មានត្អក្មកអកលៀងកាល  យល់អឃើញ
ោរមៅណ៍ថ្នលអ បុរគលអនាះឯងអមៅ ះថ្នអធវើបំណងអោយមំាមួន ។ 
 

៣៥០.  វតិ្េកូបស្នម ច្ នោ រនតា,  អសុ្ភំ ភាវយត្ី ស្ទា ស្នតា; 
ឯស្ នោ វយនដិ កាហិត្ិ,   ឯស្នច្ឆច្ឆត្ិ មារពនធនំ។ 

លុះដត្បុរគលណ្ហ  អក្ត្ត្អ្រកោុង  អ្សុភជាន  ដដលជាអ តុ្អោយសងប់រមាង ប់នូវវតិ្កកៈ  
មានាៅ រតី្សពវកាល  ដត្ងចំអរ ើនអ្សុភជាន  បុរគលអនាះឯង  នឹងអធវើត្ណ្ហា អោយអ្ស់
អៅបាន បុរគលអនាះឯង អទើបអមៅ ះថ្ន កាត់្ចំណងមារបាន។ 
 



៣៥១.  និដ្ឋង្គនតា អស្ោត ស្ី,   វតី្ត្នណ្ហា  អនង្គនណ្ហ; 
អច្ឆិនទិ ភវស្ោា ន,ិ    អនតិនមាយ ំស្មុស្សនោ។ 

បុរគលណ្ហដល់អសចកដីសអក្មចរឺអ្រ នដ  ជាអ្ោកមិនត្ក់សលុត្  មិនមានត្ណ្ហា  មិនមាន
កិអលសដូចទីទួល  បានកាត់្កូនសររឺកិអលស  ជាអ តុ្ញុ៉ងំសត្វអោយអៅកាន់ភព
បានអ ើយ កាយដដលឆអឹង៣០០  កំណ្ហត់្ផដុំគ្នោ អ ើយអនះ  របស់បុរគលអនាះ  អមៅ ះថ្ន
តំាងអៅកោុងទីបំផុត្។ 
 

៣៥២.  វតី្ត្នណ្ហា  អោទានោ,   និរុត្តិបទនកាវនិទា; 
អេខ រានំ ស្ននិោត្ំ,   ជញ្ញា  បុពាា បរានិ ច្; 
ស្ នវ អនតិមោរនីរា,       មហាបនញ្ញា  មហាបុរនិោត្ិ វុច្ចត្ិ។ 

បុរគលណ្ហមិនមានត្ណ្ហា  មិនមានអសចកដីក្បកាន់មំា  ជាអ្ោកមល សកោុងនិរតុ្តិ (វានជា
អក្រឿងសំដដងអចញ )និងបទដ៏វអិសស  ដឹងចាស់នូវក្បជំុព្នអ្កខរៈទំាងឡាងផង  នូវខាង
អដើមនិងខាងចុងព្នអ្កខរៈទំាងឡាយផង  បុរគលអនាះឯង  ត្ថ្នរត្អៅថ្ន អ្ោកមានសររីៈ
ឋិត្អៅកោុងទីបំផុត្ មានបញ្ញា អក្ចើន ជាមហាបុរស។ 
 

៣៥៣.  ស្ពាា ភិភ ូស្ពាវទិហូមស្មិ, ស្នពាសុ្ ធនមមសុ្ អនបូលិនតាត ; 
               ស្ពាញ្ជ នហា ត្ណា េខ នយ វមុិនតាត , ស្យ ំអភិញ្ញា យ េមុទទិនស្យយ។ំ 
ត្ថ្នរត្ជាអ្ោកក្របសងកត់្អត្ភូមិកធម៌ទំាងអ្ស់  ដឹងចាស់ចតុ្ពភូបិកធម៌ទំាងអ្ស់  មាន
ចិត្តមិនបានជាប់អៅ កោុងអត្ភូមិកធម៌ទំាងអ្ស់ លះបង់អត្ភូមិកធម៌ទំាងអ្ស់ មានចិត្តរចួ
ស្សឡះ អក្ាះ អ្ស់ត្ណ្ហា  អបើត្ថ្នរត្ក្តាស់ដឹងធម៌  អោយខ្លួនឯងអ ើយ  នំបាច់យក
អ្ោកណ្ហជាក្រូោនរយអទៀត្។ 

 
 



៣៥៤.  ស្ពាទានំ ធមមទានំ ជិោត្ិ,  ស្ពារសំ្ ធមមរនោ ជិោត្;ិ 
ស្ពារត្ិ ំធមមរត្ិ ជិោត្,ិ         ត្ណា េខ នោ ស្ពាទុេខំ  ជិោត្ិ។ 

ធមៅទានឈោះោមិសទានទាំងពួង  ធមៅរសឈោះរសទំាងពួង  អសចកដីអក្ត្ត្អ្រកោុងធម៌  
ឈោះអសចកដីអក្ត្ត្អ្រទំាងពួង ការអ្ស់ត្ណ្ហា ឈោះទុកខទាំងពួង។ 

 

៣៥៥.  ហននតិ នភាគា ទុនមមធំ,   នោ ច្ ោរគនវស្ិនោ; 
នភាគត្ណ្ហា យ ទុនមមនធា,   ហនតិ អនញ្ាវ អត្តនំ។ 

អភារៈទំាងឡាយ រដមងសមាល ប់បុរកលអ័្បបក្បាជញ បុ៉ដនដសមាល ប់បុរគលអ្ោកដសវងរកអក្ត្ើយរឺ
ក្ពះនិាវ នអទ ឯបុរគលអ័្បបក្បាជញ រដមងសមាល ប់ខ្លួនឯង ដូចជាសមាល ប់បុរគលដព្ទ អក្ាះ
ចំណង់កោុងអភារៈ។ 
 

៣៥៦.  ត្ិណនទាោនិ នខតាត និ,   រាគនទាោ អយ ំបជា; 
ត្ោម  ហិ វតី្រានគសុ្,   ទិននំ នហាត្ិ មហបផលំ។ 

ដស្សទំាងឡាយមានអមៅ ជាអទាស ពួកសត្វអោកអនះមានរារៈជាអទាស អក្ាះអ តុ្
អនាះ ទាន ដដលបុរគលអោយអ ើយ ដល់បុរគលមានរារៈអ្ស់អ ើយរដមងជាទានមាន
ផងអក្ចើន។ 
 

៣៥៧.  ត្ិណនទាោនិ នខតាត និ,   នទាស្នទាោ អយ ំបជា; 
ត្ោម  ហិ វតី្នទានស្សុ្,   ទិននំ នហាត្ិ មហបផលំ។ 

ដស្សទំាងឡាយមានអមៅ ជាអទាស ពួកសត្វអោកអនះ មានអទាសៈជាអទាស អក្ាះអ តុ្
អនាះ ទានដដលបុរគលអោយអ ើយដល់អ្ោកមានអទាសៈអ្ស់អ ើយ  រដមងជាទានមាន
ផលអក្ចើន។ 



៣៥៨.  ត្ិណនទាោនិ នខតាត និ,   នមាហនទាោ អយ ំបជា; 
ត្ោម  ហិ វតី្នមានហសុ្,   ទិននំ នហាត្ិ មហបផលំ។ 

ដស្សទំាងឡាយមានអមៅ ជាអទាស ពួកសត្វអោកអនះ មានអមា ៈជាអទាស អក្ាះអ តុ្
អនាះ ទានដដលបុរគលអោយអ ើយដល់អ្ោកមានអមា ៈអ្ស់អ ើយ  រដមងជាទានមាន
ផលអក្ចើន។ 

៣៥៩. 

ត្ិណនទាោនិ នខតាត និ,   ឥចាឆ នទាោ អយ ំបជា; 
ត្ោម  ហិ វគិត្ិនច្ឆសុ្,   ទិននំ នហាត្ិ មហបផលំ។ 

ដស្សទំាងឡាយមានអមៅ ជាអទាស  ពួកសត្វអោកអនះ  មានអសចកដីក្ចដណនជាអទាស  
អក្ាះអ តុ្អនាះ ទានដដលបុរគលអោយអ ើយដល់អ្ោកមានអសចកដីក្ចដណនអ្ស់អ ើយ  
រដមងជាទានមានផលអក្ចើន។ 

 

ចប់តណ្ហា វគ្គ។ 
 


