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អប្បមត្តក ំ(វត្ថុត្ចិ) នងិ ពហុត្រ ំ(វត្ថុ ច្ចើន) 

 
៤. ចតុតថវគ្គោ  
៤. ចតុតថវគ្គ 

[២០៥] ១-គ្េយ្យថាប ិភិក្ខ គ្វ អបបមតតកំ្ ឥមេ្ិ ំ ជមពុទីគ្ប អារាមរាមគ្េយ្យកំ្ 
វនរាមគ្េយ្យកំ្ ភមូិរាមគ្េយ្យកំ្ គ្ោក្ខ រេិរាមគ្េយ្យកំ្; អថ គ្ោ ឯតគ្ទវ 
ពហុតរ ំ យ្ទិទ ំ ឧក្កូលវកិ្លូ ំ នទីវទុិគ្ោំ ោេុក្េដ ក្ដ្ឋា ន ំ បព្វតវេិមំ; ម្នា លភិក្ខុ
ទ ាំងឡាយ ដូចអារាម១ គួ្រជាទីរកី្រាយ ព្រៃគួ្រជាទីរកី្រាយ ភូមិគួ្រជាទីរកី្រាយ ររះឈូក្គួ្រ
ជាទីរកី្រាយ ក្ាុងជមពូទវីបននះ ម្ននចាំនួនតិច; រតង់ទីដដលទួល និងទាំនាប ជងហុក្ រទឹងទីម្នន
ដងគត់ និងបនាា  ភាាំរដិបរដុប នរចើនជាង យ៉ា ងណាមិញ ។  

២-ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ ថលជា អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា 
គ្យ្ ឱទកា ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលនក្ើតនលើនោក្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដល
នក្ើតក្ាុងទឹក្ នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះឯង ។  
                                                            
១-ពាក្យថា អារាម ជាន ម្ ះរួននឈើដលា រួននឈើផ្កា  ។ ដូចនវឡុវនារាម, ជវីក្មពវនារាម, នជតវនារាម, បុពាវ រាម ក៏្
ជារួនចារ ។ អដឋក្ថា ។ 
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៣-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ មនគុ្េេេ ុបច្ចា ជាយ្នត;ិ អថ គ្ោ 
ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ អញ្ញត្ត មនគុ្េេហិ បច្ចា ជាយ្នត។ិ 
ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលនក្ើតក្ាុងមនុរសនោក្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដល

នក្ើតនរៅៃីមនុរសនោក្ នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
៤-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ មជឈគិ្មេ ុជនបគ្ទេ ុបច្ចា ជាយ្នត;ិ 

អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ បចាន តគិ្មេ ុជនបគ្ទេ ុបច្ចា ជាយ្នត ិអវញិ្ញញ ត្តគ្រេ ុ
មិលគ្ក្ខ េ ុ  ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលនក្ើតក្ាុងមជឈមិជនបទ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្
រតវដដលនក្ើតក្ាុងបចចនតជនបទ ក្ាុងមិលក្ខៈក្ាំន ើ ត ជាអាក្មិននចះដឹង នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ង
ននាះដដរ ។  

៥-… ឯវគ្មវ ំ គ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ បញ្ញវគ្តត  អជឡា អគ្នឡមគូ 
បដិពលា េភុាេតិទុព្ភា េតិេេ អតថមញ្ញញ តុំ; អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ 
ទុបបញ្ញញ  ជឡា ឯឡមគូ ន បដិពលា េភុាេតិទុព្ភា េតិេេ អតថមញ្ញញ តុំ ម្នា លភិក្ខុ
ទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលម្ននបញ្ញា  មិនលងង់នលា  មិននលមញនលមើ អាចដឹងនរចក្តី ព្នរុភារិត 
នរចក្តីព្នទុពាា រិតបាន ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលឥតបញ្ញា  ជាអាក្លងង់នលា  នលមញនលមើ 
មិនអាចដឹងនរចក្តី ព្នរុភារិត ទុពាា រិតបាន នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
៦-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ អរគិ្យ្ន បញ្ញញ ចក្ខុ ត េមតា គ្ត្ត; 

អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ អវជិាា គ្ត្ត េម្ូឡាា  ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដល
បរបូិ ៌ នោយបញ្ញា ចក្ខុ  ដ៏របនរើរ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលលុះក្ាុងអាំណាចអវជិាា  ជា
អាក្ភាន់រចឡាំ នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
៧-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ លភនត ិតថាគ្ត ំទេេតយ្; អថ 

គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ ន លភនត ិតថាគ្តំ ទេេតយ្ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្
រតវដដលបានន ើញតថាគ្ត ម្ននរបម្ន តិច; រតវទ ាំងឡាយដដលមិនបានន ើញ
តថាគ្ត នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
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៨-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ លភនត ិតថាគ្តបបគ្វទិតំ ធម្វនិយ្ ំ
េវតយ្; អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ ន លភនត ិ តថាគ្តបបគ្វទិតំ ធម្វនិយ្ ំ
េវតយ្ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលបានស្តត ប់ធមមវន័ិយតថាគ្តរាំដដង ម្ននចាំនួន
តិច; ៃួក្រតវដដលមិនបានស្តត ប់ធមមវន័ិយតថាគ្តរាំដដង នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
៩-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ េតុ្តា  ធម្ំ ធាគ្រន ត;ិ អថ គ្ោ ឯគ្តវ 

េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ េតុ្តា  ធម្ ំន ធាគ្រន ត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលស្តត ប់ធម៌ន ើយ
ចងច ាំបាន ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលស្តត ប់ធម៌ន ើយចងច ាំមិនបាន នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ង
ននាះដដរ ។  
១០-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភកិ្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ ធាត្តន ំធម្្មន ំអតថំ ឧបបរកិ្ខ ន ត;ិ 

អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ ធាត្តន ំធម្្មន ំអតថំ ន ឧបបរកិ្ខ ន ត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ 
ៃួក្រតវដដលៃិចរណា នូវនរចក្តីអធិបាយព្នបាលីដដលខ្ាួនចងច ាំបានន ើយម្ននចាំនួន
តិច; ៃួក្រតវដដលមិនបានៃិចរណា នូវនរចក្តីអធិបាយ ព្នបាលីដដលខ្ាួនចងច ាំបាន
ន ើយនរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
១១-… ឯវគ្មវ ំ គ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ អតថមញ្ញញ យ្ ធម្មញ្ញញ យ្ 

ធម្្មនធុម្ំ បដិបជ ាន ត;ិ អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ អតថមញ្ញញ យ្ ធម្មញ្ញញ យ្ 
ធម្្មនធុម្ំ ន បដិបជ ាន ត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលដឹងចារ់ នូវនរចក្តីអធិបាយ 
ដឹងចារ់នូវបាលី ន ើយរបតិបតិតធម៌ ដ៏រមគួ្រដល់ធម៌ ម្ននរបម្ន តិច; ៃួក្រតវដដលដឹង
ចារ់ នូវនរចក្តីអធិបាយ ដឹងចារ់នូវបាលី ន ើយមិនរបតិបតិតធម៌ រមគួ្រដល់ធម៌ នរចើន
ជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
១២-… ឯវគ្មវ ំ គ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ េគំ្វជនគិ្យ្េ ុឋាគ្នេ ុេវំជិ ាន ត;ិ 

អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ េគំ្វជនគិ្យ្េ ុឋាគ្នេ ុន េវំជិ ាន ត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ 
ៃួក្រតវដដលរនងវគ្ ក្ាុងន តុដដលគួ្ររនងវគ្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលមិនរនងវគ្ ក្ាុង
ន តុដដលគួ្ររនងវគ្ នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
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១៣-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភកិ្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ េវំគិោ  គ្ោនគិ្ោ បទហនត;ិ អថ 
គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ េវំគិោ  គ្ោនគិ្ោ ន បទហនត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្
រតវដដលរនងវគ្ ន ើយលគងៃាយមនឡើង នោយការយក្ចិតតទុក្ោក់្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្
រតវដដលរនងវគ្ ន ើយមិនលគងៃាយមនឡើង នោយការយក្ចិតតទុក្ោក់្ នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ង
ននាះដដរ ។  
១៤-… ឯវគ្មវ ំ គ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ វវេេគោ រម្េំ ក្រតិ្តា  លភនត ិ

េម្មធិ ំ លភនត ិ ចតិតគ្េេក្គ្ោតំ អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ វវេេគោ រម្េំ 
ក្រតិ្តា  ន លភនត ិេម្មធិ ំន លភនត ិចិតតគ្េេក្គ្ោតំ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលនធវើ
រៃះនិពាវ ន ឲ្យជាអារមម ៍ ន ើយបាននូវរម្នធិ(២) បាននូវឯក្គ្គតាចិតត ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្
រតវដដលនធវើរៃះនិពាវ ន ឲ្យជាអារមម ៍ន ើយមិនបាននូវរម្នធិ មិនបាននូវឯក្គ្គតាចិតត 
នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
១៥-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ អនាគ្ោរេគោ ន ំលាភិគ្ត; អថ គ្ោ 

ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ អនាគ្ោរេគោ ន ំន លាភិគ្ត ឧគ្ញ្េន ក្ោលាភគ្តន ោគ្បនតិ
ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលជាអាក្បាន នូវបាយដ៏របនរើរ និងររដ៏របនរើរ ម្ននចាំនួន
តិច; ៃួក្រតវដដលជា អាក្មិនបាននូវបាយដ៏របនរើរ និងររដ៏របនរើរ ដតងចិញ្ចឹ មជីវតិ នោយ
ការដរវងរក្ដលានឈាើ នមើមនឈើ នោយភតតដដលនគ្នា ាំមក្ នោយអដមែង នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះ
ដដរ ។  
១៦-… ឯវគ្មវ ំ គ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ អតថរេេេ ធម្រេេេ 

វមុិតតិរេេេ លាភិគ្ត; អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ អតថរេេេ ធម្រេេេ 
វមុិតតិរេេេ ន លាភិគ្ត ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលជាអាក្បាននូវអតថររ (លល៤) 
ធមមររ (មគ្គ៤) វមុិតតិររ (រៃះនិពាវ ន) ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលជាអាក្មិនបាន នូវអតថររ 
ធមមររ វមុិតតិររ ម្ននចាំនួននរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
                                                            
(២)- មគ្គរម្នធ ិនិងលលរម្នធ ិ។ អដឋក្ថា ។ 
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តោ្តិហ ភិក្ខ គ្វ ឯវ ំេកិ្ខិ តព្វំ – អតថរេេេ ធម្រេេេ វមុិតតិរេេេ លាភិគ្ត 
ភវេិាម្មតិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ នរពាះន តុននាះ ភិក្ខុក្ាុងស្តរនាននះ គួ្ររិក្ាយ៉ា ងននះ
ថា នយើងទ ាំងឡាយ នឹងបាននូវអតថររ ធមមររ វមុិតតិររ ។  

ឯវញ្ាិ  គ្ោ ភិក្ខ គ្វ េកិ្ខិ តព្វនត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ អាក្ទ ាំងឡាយ គួ្ររិក្ាយ៉ា ងននះ
ឯង ។  

[២០៦] ១-គ្េយ្យថាប ិភិក្ខ គ្វ អបបមតតកំ្ ឥមេ្ិ ំ ជមពុទីគ្ប អារាមរាមគ្េយ្យកំ្ 
វនរាមគ្េយ្យកំ្ ភមូិរាមគ្េយ្យកំ្ គ្ោក្ខ រេិរាមគ្េយ្យកំ្; អថ គ្ោ ឯតគ្ទវ 
ពហុតរ ំ យ្ទិទ ំ ឧក្កូលវកិ្លូ ំ នទីវទុិគ្ោំ ោេុក្េដ ក្ដ្ឋា ន ំ បព្វតវេិមំ ម្នា លភិក្ខុ
ទ ាំងឡាយ ដូចអារាមគួ្រជាទីរកី្រាយ ព្រៃគួ្រជាទីរកី្រាយ ភូមិគួ្រ ជាទីរកី្រាយ ររះឈូក្គួ្រជា
ទីរកី្រាយ ក្ាុងជមពូទវីបននះ ម្ននចាំនួនតិច; រតង់ទីដដលទួល និង ទាំនាប ជងហុក្ រទឹងទីម្ននដងគត់ 
និងបនាា  ភាាំរដិបរដុប នរចើនជាង យ៉ា ងណាមិញ ។  
២-ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ មនេុា ចុត្ត មនគុ្េេេ ុបច្ចា ជាយ្នត ិ

អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ មនេុា ចុត្ត នរិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិ ។ចេ។ 
តិរច្ចេ នគ្ោនោិ បច្ចា ជាយ្នត ិ។ចេ។ គ្បតតិវេិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្
រតវដដលចយុតអាំៃីមនុរសនោក្ នក្ើតក្ាុងមនុរសនោក្វញិ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលចយុត
អាំៃីមនុរសនោក្ នក្ើតក្ាុងនរក្ នក្ើតក្ាុងក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុងបិតតិវរ័ិយ នរចើនជាង ក៏្
យ៉ា ងននាះឯង ។  
៣-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ មនេុា ចុត្ត គ្ទគ្វេ ុបច្ចា ជាយ្នត;ិ 

អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ មនេុា ចុត្ត នរិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត…ិ 
តិរច្ចេ នគ្ោនោិ បច្ចា ជាយ្នត…ិ គ្បតតិវេិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវ
ដដលចយុតអាំៃីមនុរសនោក្ នក្ើតក្ាុងនទវនោក្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីមនុរស
នោក្ នក្ើតក្ាុងនរក្ នក្ើតក្ាុងក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុងបិតតិវរ័ិយ នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះឯង ។  
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៤-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ គ្ទោ ចុត្ត គ្ទគ្វេ ុបច្ចា ជាយ្នត;ិ អថ 
គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ គ្ទោ ចុត្ត នរិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត…ិ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ 
បច្ចា ជាយ្នត…ិ គ្បតតិវេិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីនទវ
នោក្ នក្ើតក្ាុងនទវនោក្វញិ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃី នទវនោក្ នក្ើតក្ាុងនរក្ 
នក្ើតក្ាុងក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុងបិតតិវរ័ិយ នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
៥-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ គ្ទោ ចុត្ត មនគុ្េេេ ុបច្ចា ជាយ្នត;ិ 

អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ គ្ទោ ចុត្ត នរិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត…ិ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ 
បច្ចា ជាយ្នត…ិ គ្បតតិវេិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីនទវ
នោក្ នក្ើតក្ាុងមនុរសនោក្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីនទវនោក្ នក្ើតក្ាុងនរក្ 
នក្ើតក្ាុងក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុង បិតតិវរ័ិយ នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
៦-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ នរិោ ចុត្ត មនគុ្េេេ ុបច្ចា ជាយ្នត;ិ 

អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ នរិោ ចុត្ត នរិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត…ិ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ 
បច្ចា ជាយ្នត…ិ គ្បតតិវេិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីនរក្ 
នក្ើតក្ាុងមនុរសនោក្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីនរក្ នក្ើតក្ាុងនរក្វញិ នក្ើតក្ាុង 
ក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុងបិតតិវរ័ិយ នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
៧-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ នរិោ ចុត្ត គ្ទគ្វេ ុបច្ចា ជាយ្នត;ិ 

អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ នរិោ ចុត្ត នរិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត…ិ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ 
បច្ចា ជាយ្នត…ិ គ្បតតិវេិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីនរក្ 
នក្ើតក្ាុងនទវនោក្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដលចយុត អាំៃីនរក្ នក្ើតក្ាុង នរក្វញិ នក្ើតក្ាុង
ក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុងបិតតិវរ័ិយ នរចើនជាង ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
៨-… ឯវគ្មវ ំគ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ ចុត្ត មនគុ្េេេ ុ

បច្ចា ជាយ្នត;ិ អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ ចុត្ត នរិគ្យ្ 
បច្ចា ជាយ្នត…ិ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ បច្ចា ជាយ្នត…ិ គ្បតតិវេិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិ ម្នា លភិក្ខុ  
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ទាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីតិរចា ន នក្ើតក្ាុងមនុរសនោក្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវ
ដដល ចយុតអាំៃីតិរចា ន នក្ើតក្ាុងនរក្ នក្ើតក្ាុងក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុងបិតតិវរ័ិយ នរចើនជាង ក៏្
យ៉ា ងននាះដដរ ។  
៩-… ឯវគ្មវ ំ គ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ ចុត្ត គ្ទគ្វេ ុ

បច្ចា ជាយ្នត;ិ អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ ចុត្ត នរិគ្យ្ 
បច្ចា ជាយ្នត…ិ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ បច្ចា ជាយ្នត…ិ គ្បតតិវេិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិ ម្នា លភិក្ខុ
ទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីតិរចា ន នក្ើតក្ាុងនទវនោក្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដល
ចយុតអាំៃីក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុងនរក្ នក្ើតក្ាុងក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុងបិតតិវរ័ិយ នរចើនជាង 
ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
១០-… ឯវគ្មវ ំ គ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ គ្បតតិវេិោ ចុត្ត មនគុ្េេេ ុ

បច្ចា ជាយ្នត;ិ អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ គ្បតតិវេិោ ចុត្ត នរិគ្យ្ 
បច្ចា ជាយ្នត…ិ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ បច្ចា ជាយ្នត…ិ គ្បតតិវេិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិ ម្នា លភិក្ខុ
ទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីបិតតិវរ័ិយ នក្ើតក្ាុងមនុរសនោក្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវ
ដដលចយុតអាំៃីបិតតិវរ័ិយ នក្ើតក្ាុងនរក្ នក្ើតក្ាុងក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុងបិតតិវរ័ិយ នរចើនជាង 
ក៏្យ៉ា ងននាះដដរ ។  
១១-… ឯវគ្មវ ំ គ្ោ ភិក្ខ គ្វ អបបកា គ្ត េត្តត  គ្យ្ គ្បតតិវេិោ ចុត្ត គ្ទគ្វេ ុ

បច្ចា ជាយ្នត;ិ អថ គ្ោ ឯគ្តវ េត្តត  ពហុតរា គ្យ្ គ្បតតិវេិោ ចុត្ត នរិគ្យ្ 
បច្ចា ជាយ្នត…ិ តិរច្ចេ នគ្ោនោិ បច្ចា ជាយ្នត…ិ គ្បតតិវេិគ្យ្ បច្ចា ជាយ្នត ិ ម្នា លភិក្ខុ
ទ ាំងឡាយ ៃួក្រតវដដលចយុតអាំៃីបិតតិវរ័ិយ នក្ើតក្ាុងនទវនោក្ ម្ននចាំនួនតិច; ៃួក្រតវដដល
ចយុតអាំៃីបិតតិវរ័ិយ នក្ើតក្ាុងនរក្ នក្ើតក្ាុងក្ាំន ើ តតិរចា ន នក្ើតក្ាុងបិតតិវរ័ិយ នរចើនជាង ក៏្
យ៉ា ងននាះដដរ ។  

វគ្គោ  ចតុគ្ត្តថ ។ 
ចប់វគ្គទី៤ ។ 

-សុត្ត ប្ិដក អងគុ ត្ត រនិកាយ ឯកកនិបាត្បាឡិ  ឯកធមម បាឡិ -ប្ិដក៤០ ទំព័រ ៨០ ឃ្នា ប្ ២០៥-២០៦ 
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