
យន់សុធា 
ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភះ ២៥៥៤ 

ធម្មបទគថា 
 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោម ស្ម្ពុ ទធស្ស។ 
 

១. យម្កវគគ 
១.  ម្មោបុព្ពង្គោ ធោម ,  ម្មោមស្ដ្ឋា  ម្មោម្យា; 

ម្នសា មេ បទុមឋាន,  ភាស្តិ វា កមោតិ វា; 
តមោ នំ ទុកខ ម្មនេតិ,  េកកំ វ វហមោ បទំ។ 

ធម៌ទំាងឡាយមានចិត្តជាប្បធាន មានចិត្តប្បស ើរបំផុត្ (មានចិត្តធំ)  សប្មច
អំពីចិត្ត សបើបុគ្គលមានចិត្តប្ត្ូវសទា ប្បទូ ដស ើយ សោលក្ដី សធវើក្ដី(នូវទុចចរតិ្) 
សប្ោះទុចចរតិ្ទាំងសោះ ទុក្ខ រមមងជាប់តាមបុគ្គលសោះសៅ ដូចក្ង់រសទះវលិ
តាមដានស ើងសោមដលកំ្ពុងអូ សៅ។ 

 

២.  ម្មោបុព្ពង្គោ ធោម ,  ម្មោមស្ដ្ឋា  ម្មោម្យា; 
ម្នសា មេ បស្មននន,  ភាស្តិ វា កមោតិ វា; 
តមោ នំ សុ្ខម្មនេតិ,  ឆាយាវ អនុបាយិនី ។ 

ធម៌ទំាងឡាយមានចិត្តជាប្បធាន មានចិត្តប្បស ើរបំផុត្  សប្មចអំពីចិត្ត សបើ
បុគ្គលមានចិត្តប្ ះថ្លា ស ើយ សោលក្ដី សធវើក្ដី (នូវ ុចរតិ្) សប្ោះ ុចរតិ្ទាំង
សោះ  ុខរមមងជាប់តាមបុគ្គលសោះសៅ ដូចស្ សមាលអសោោ លតាមប្ាណ។ 

 



៣.  អមកក េឆិ ម្ំ អវធិ ម្ំ,  អជិនិ ម្ំ អហាស្ិ មម្; 
មយ េ តំ ឧបនយហនតិ,  មវរ ំមតសំ្ ន ស្ម្មតិ។ 

អនក្ឯសោះានស រអញ អនក្ឯសោះានវាយអញ អនក្ឯសោះានផ្ចច ញ់
អញ អនក្ឯសោះានលួចយក្ប្ទពយរប ់អញសៅស ើយ សបើអនក្ោ ចង
ស ចក្ដីសប្ោធមបបសោះទុក្(ដូសចនះ) សពៀររប ់អនក្សោះមិនរមាា ប់ស ើយ។ 

 

៤.  អមកក េឆិ ម្ំ អវធិ ម្ំ,  អជិនិ ម្ំ អហាស្ិ មម្; 
មយ េ តំ នុបនយហនតិ,  មវរ ំមតស្បូស្ម្មតិ។ 

អនក្ឯសោះានស រអញ អនក្ឯសោះានវាយអញ អនក្ឯសោះានផ្ចច ញ់
អញ អនក្ឯសោះានលួចយក្ប្ទពយរប ់អញសៅស ើយ សបើអនក្ឯោមិន
ចងស ចក្ដីសប្ោធ មបបសោះទុក្(ដូសចនះ) សពៀររប ់អនក្សោះសទើបរមាា ប់ាន។ 

 

៥.  ន ហិ មវមរន មវោន,ិ   ស្ម្មនតីធ កុទាេនំ; 
អមវមរន េ ស្ម្មនត,ិ   ឯស្ ធមោម  ស្ននតមោ។ 

ពិត្មមន តំាងពីោលោមក្ ក្នងសោក្សនះ សពៀរទំាងឡាយមិនរមាា ប់សដាយ
សពៀរស ើយ សពៀរទំាងឡាយមត្ងរមាា ប់សដាយមិនមានសពៀរ សនះជាបសវណីធម៌។ 

 

៦.  បមរ េ ន វជិាននតិ,   ម្យមម្តថ យោម្មស្; 
មយ េ តតថ វជិាននតិ,  តមោ ស្ម្មនតិ មម្ធគា។ 

 នទំាងឡាយដទទ(សប្ៅអំពីបណឌិ ត្)មត្ងមិនដឹងខាួនថ្ល សយើងទាំងឡាយនឹង
វោិ ក្នុងក្ោដ លទនពួក្សនះ ដូសននះស ើយ ចំមណក្ នទាំងឡាយោ ក្នុង



ពួក្សនះ ដឹងខាួនថ្ល សយើងទំាងឡាយនឹងវោិ ក្នុងក្ោដ លទនពួក្សនះ ដូសចនះ 
ោរសលា ះប្បមក្ក្ទាំងឡាយ រមមងរង្ងា ប់អំពី នទំាងឡាយសោះ។ 

 

៧.  សុ្ភានុបស្សិ ំ វហិរនត,ំ  ឥន្ទនទិមយសុ្ អសំ្វុតំ; 
មភាជនម្ហិ អម្តតញ្ញុំ ,  កុស្ីតំ ហីនវរីយិ;ំ 
តំ មវ បស្ហតិ ោមោ,  វាមោ រុកខំ វ ទុព្ពលំ។ 

បុគ្គលដែលយល់ឃ ើញនូវអារមមណ៍ថាលអ មិនសររួមក្នុរឥន្ទនរិយទំារឡាយ  
មិនែឹរ របមាណក្នុរឃោជន ខ្ជិលររអូស មានពាយាមធូរថយ កិ្ឃលសមារ
រដមររគ្បសរកត់ បុគ្គលឃោះឯរ ែូរខ្យល់ដែលរគ្ប់សរកត់ឃែើមឃ ើទុពវល
ែូឃនន ះ។ 

 

៨.  អសុ្ភានុបស្សិ ំ វហិរនត,ំ  ឥន្ទនទិមយសុ្ សុ្សំ្វុត;ំ 
មភាជនម្ហិ េ ម្តតញ្ញុំ ,  ស្ទធំ អារទធវរីយិ;ំ 
តំ មវ នបបស្ហតិ ោមោ,  វាមោ មស្លំវ បព្ពតំ។ 

ឯបុគ្គល ដែលយល់ឃ ើញនូវអារមមណ៍ថាមិនលអ សររួមរបពពក្នុរឥន្ទនរិយ
ទំារឡាយ ែឹររបមាណក្នុរឃោជន មានសទាា  រារឭពាយាម កិ្ឃលសមារ
ដតររគ្ប់សរកត់ បុគ្គលឃោះមិនាន ែូរខ្យល់រគ្បសរកត់ថមភនំតាន់មិនាន
ែូឃនន ះ។ 

 

 

 



៩.   អនិកកសាមវា កសាវ,ំ  មយា វតថំ បរទិហិស្សត;ិ 
អមបមោ ទម្ស្មេេន,  ន មសា កសាវម្រហតិ។ 

អនក្ណា ឃៅមានទឹក្រត់គឺ្រាគាទិក្កិឃលស(ក្នុរសោា ន)ជាអនក្ឃាះបរ់ការ     
ទូោម ន នូវឥន្ទនរិយនិរសរចៈ ឃ ើយឃសលៀក្ែណា បសំពត់កាសាវៈ អនក្ឃោះមិន
គូ្រនឹរឃសលៀក្ែណា ប់សំពតកាសាវៈឃ ើយ។ 

 

១០.  មយា េ វនតកសាវស្ស,  ស្ីមលសុ្ សុ្ស្ោហិមោ; 
ឧមបមោ ទម្ស្មេេន,  ស្ មវ កសាវម្រហតិ។ 

លុះដតអនក្ណា មានទឹក្រត់គឺ្រាគាទិក្កិឃលស ខ្ជជ ក្ឃនលអស់ឃ ើយ ជាអនក្
មានរិតត ែមកល់មំា ក្នុររតុបារសុិទាិសីល របក្បឃោយការទូោម ននូវឥន្ទនរិយ
និរសរចៈ អនក្ឃោះឯរ ឃទើបគួ្រនឹរឃសលៀក្ែណា ប់សំពត់កាសាវៈាន។ 

 

១១.  អសាមរ សារម្តិមោ,  សាមរ ចាសារទស្សមិោ; 
មត សារ ំោធិគេឆនតិ,  ម្ិចាឆ ស្ង្ កបបមគាេោ។ 

ជនទំារឡាយ ដែលយល់ឃ ើញក្នុរធម៌មានខ្លឹម ថាជាធម៌មិនមានខ្លឹមផរជា
អនក្មានតរមិះខុ្សជាអារមមណ៍ រដមរមិនាននូវធម៌ដែលមានខ្លឹមឃ ើយ។ 

 

១២.  សារញ្េ  សារមោ ញោេ , អសារញ្េ  អសារមោ; 
មត សារ ំអធិគេឆនតិ,  ស្ោម ស្ង្ កបបមគាេោ។ 
 



ជនទំារឡាយ ដែលយល់ឃ ើញនូវធម៌មានខ្លឹម ថាជាធម៌មានខ្លឹមផរ យល់
ឃ ើញនូវធម៌គាម នខ្លឹម ថាជាធម៌គាម នខ្លឹមផរ ជាអនក្មានតរមិះរតូវជាអារមមណ៍ 
រដមរាននូវធម៌ដែលមានខ្លឹម។ 

 

១៣.  យថា អគារ ំទុេឆននំ,  វុឋាី ស្ម្តិវជិឈត;ិ 
ឯវ ំអភាវតិំ េិតត,ំ   ោមគា ស្ម្តិវជិឈតិ។ 

ផរះដែលរបក់្ខ្ជីខ្ជជ ឃ ើយ ែំណក់្ទឹក្ឃភលៀររដមរឃលររ ូត យ៉ារណាមិញ 
រិតតដែលបុគ្គលមិនានអប់រទុំក្ឃ ើយ រាគ្ៈរដមរនក់្ឃោតយ៉ារឃោះឯរ។ 

 

១៤.  យថា អគារ ំសុ្ឆននំ,  វុឋាី ន ស្ម្តិវជិឈត;ិ 
ឯវ ំសុ្ភាវតិំ េិតត,ំ   ោមគា ន ស្ម្តិវជិឈតិ។ 

ផរះដែលរបក់្លអឃ ើយ ែំណក់្ទឹក្ឃភលៀររដមរមិនឃលររ ូត យ៉ារណាមិញ 
រិតតដែលបុគ្គលានអប់រទុំក្លអឃ ើយ រាគ្ៈរដមរមិននក់្ឃោតាន យ៉ារ
ឃោះឯរ។ 

 

១៥. ឥធ មសាេតិ មបេេ មសាេតិ,  បាបករ ីឧភយតថ មសាេតិ; 
មសា មសាេតិ មសា វហិញ្ញតិ,  ទិសាេ  កម្មកិលិឋាម្តតមោ។ 

បុគ្គលអនក្ឃធវើាប ដតរឃសាក្សាា យក្នុរឃោក្ទំារពីរ គឺ្ឃសាក្សាា យក្នុរ
ឃោក្ឃនះ១ ក្នុរឃោក្ខ្ជមុខ្១ បុគ្គលឃោះ រដមរឃសាក្សាា យ ឃដា រក្ហាយ
ឃរោះឃ ើញអំឃពើឃៅ មររបស់ខ្លួន។ 



 

១៦. ឥធ មោទតិ មបេេ មោទតិ,  កតបុមញញ  ឧភយតថ មោទតិ; 
មសា មោទតិ មសា បមោទតិ,  ទិសាេ  កម្មវសុិ្ទធិម្តតមោ។ 

បុគ្គលអនក្ឃធវើបុណយទុក្ រដមររកី្រាយក្នុរឃោក្ទំារពីរ គឺ្រកី្រាយក្នុរឃោក្
ឃនះ១ រកី្រាយក្នុរឃោក្ខ្ជរមុខ្១ បុគ្គលឃោះ រដមររកី្រាយស្សស់ស្សាយ 
ឃរោះឃ ើញអំឃពើបរសុិទារបស់ខ្លួន។  

 

១៧. ឥធ តបបតិ មបេេ តបបតិ,   បាបករ ី ឧភយតថ តបបតិ; 
‘‘បាបំ មម្ កត’’នតិ តបបតិ,   ភិមយោ តបបតិ ទុគគតិ ំគមោ។ 

បុគ្គលអនក្ឃធវើអំឃពើាប ដតរឃដា រក្ហាយក្នុរឃោក្ទំារពីរ គឺ្ឃដា រក្ហាយក្នុរ
ឃោក្ឃនះ១ ឃដា រក្ហាយក្នុរឃោក្ខ្ជរមុខ្១ បុគ្គលឃោះ រដមរឃដា រក្ហាយ
ឃោយគិ្តឃ ើញថា ាបអញានឃធវើឃ ើយ លុះឃធវើមរណកាលឃៅកាន់ទុគ្គតិ 
ក៏្ររឹរតឹដតឃដា រក្ហាយែ៏ពរក្ដលរ។ 

 

១៨. ឥធ ននទតិ មបេេ ននទតិ,   កតបុមញញ  ឧភយតថ ននទតិ; 
‘‘បុញ្ញំ  មម្ កត’’នតិ ននទតិ,   ភិមយោ ននទតិ សុ្គគតិ ំគមោ។ 

បុគ្គលអនក្ឃធវើបុណយទុក្ រដមរឃរតតអរ ក្នុរឃោក្ទំារពីរគឺ្ឃរតតអរក្នុរឃោក្
ឃនះ១ ឃរតតអរក្នុរឃោក្ខ្ជរមុខ្១ បុគ្គលឃោះរដមរឃរតតអរឃោយគិ្តឃ ើញ
ថា បុណយអញានឃធវើឃ ើយ លុះឃធវើមរណកាលឃៅកាន់សុគ្តិ ក៏្ររឹរតឹដត
ឃរតក្អរែ៏ពរក្ដលរ។ 



១៩. ព្ហុម្ប ិមេ សំ្ហិត ភាស្ោមោ, ន តកកមោ មហាតិ នមោ បម្មោត ; 
មគាមបាវ គាមវា គណយ ំបមរសំ្, ន ភាគវា សាម្ញ្ញស្ស មហាតិ។ 

ឃបើនរជនឃោលោក្យរបក្បឃោយរបឃយាជន៍សូមបីឃររើន ដតជាអនក្របមាទមិន
ឃធវើតាមោក្យឃោះ រដមរជាអនក្មិនមានរំដណក្សាមញ្ញផលឃ ើយ ែូរអនក្
រក្ាឃគា កាលរាប់ឃគារបគ្ល់ឲ្យអនក្ែពទឃ ើយ(ជាអនក្មិនានបរឃិោគ្នូវ
បញ្ច ឃគារស)ែូឃនន ះឯរ។ 

 

២០.អបបម្ប ិមេ សំ្ហិត ភាស្ោមោ,  ធម្មស្ស មហាតិ អនុធម្មចារ;ី 
ោគញ្េ  មទាស្ញ្េ  បហាយ មោហំ,  ស្ម្មបបជាមោ សុ្វមុិ្តតេិមោត ; 
អនុបាទិយាមោ ឥធ វា ហុរ ំវា,  ស្ ភាគវា សាម្ញ្ញស្ស មហាតិ។ 

ឃបើនរជនឃោលោក្យរបក្បឃោយរបឃយាជន៍សូមបីបនាិរបនាួរ ដតជាអនក្
របរពឹតតនូវធម៌សមគួ្រែល់ធម៌ ានលះបរ់រាគ្ៈឃទាសៈនិរឃមា ៈ ជាអនក្ែឹរ
នូវធម៌ ដែលគួ្រកំ្ណត់តាមឃ តុ មានរិតតែក្ផុតអំពីឃសរក្ាីឃៅ មរ មិន
មានឃសរក្ាីរបកាន់មំា ក្នុរឃោក្ឃនះនិរឃោក្ខ្ជរមុខ្ នរជនឃោះ រដមរជា
អនក្ានរំដណក្សាមញ្ញផល។ 

 

 

េប់យម្កវគគ 
 

 

 

 


