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នយិមវចនៈ 

 ្រពះៃ្រតបិដក្រតូវបានបេង្កើតេឡើង ្របមាណ៥០០ឆាំបាយ េ្រកាយអំពីការរំលត់្រពះខន្ធ 
ចូលកាន់ ្រពះបរមនិពានរបស់សេម្តច្រពះសមាសម្ពុទ្ធ្រពះបរម្រគូជាអមាស់ៃនេយើង្រគប់គា ។ 
្រគប់្របេទស អ្នកកាន់្រពះពុទ្ធសាសនា និង្របេទសខ្លះមួយចំនួនមិនែមនអ្នកកាន់្រពះពុទ្ធសាសនា 
្រគប់អង្គការ   ពុទ្ធិកសមាគម   និងតាមបណាល័យជាតិធំ ៗ   ែតងែតបានទទួលយកមកតម្កល់ 
ទុកេធ្វើជា្រគឹះ េដើម្្បីេធ្វើការ្រសាវ្រជាវសិក្ ែស្វងយល ់ តាមអ្វីែដលេហៅថា្រពះពុទ្ធវាចា (ពុទ្ធធម៌) ។ 
កាលេដើមេឡើយេគនំាគា កត់្រតាេលើស្លកឹរឹត ្រពមទំាងសរេសរចារឹកេលើែផនថ្ម និងេលើែផនេលាហៈ 
ក៏មាន លុះចំេណរតមក ក៏បាននំាគាេបាះពុម្ពេលើ្រកដាសចង្រកងជាេសៀវេភៅ (គម្ពីរ) រហូតបច្ចុប្្បន្ន 
េនះ បេច្ចកវិជាកាន់ែត ចេ្រមើនេឡើង េគបានវាយបញ្ចូលក្នុងកំុព្្យូទ័រ ែតេទាះបីជាបេច្ចកេទស 
ម៉ាសុីនចេ្រមើនេឡើងយ៉ាងណា ក៏េនៅមិនអាចេបាះបង់េសៀវេភៅេចាលបានេឡើយ ដូេច្នះេហើយេទើប 
េយើងខ្ញុំបានខិតខំេធ្វើឲ្្យេកើតមាន េឡើងនូវ្រកុមអក្្សរ្រពះៃ្រតបិដក េដើម្្បីជួយេធ្វើឲ្្យអក្ខរៈខ្លះែដលរលុប 
មិនអាចអានច្ ស់បាន ឲ្្យមាន ការច្ ស់តាមតួអក្ខរៈេឡើងវិញ  ។ 
 េដាយសទា្រជះថាដ៏មុតមំាែដលមានចំេពាះ្រពះពុទ្ធសាសនា េហើយក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយដ៏ធំ 
ក្នុងតួនាទីជាពុទ្ធបរិស័ទ ែដលបាន្របគល់កាយថាយជីវិត អ្នកេធ្វើដំេណើរតាមសាម្រពះបាទសេម្តច 
្រពះពុទ្ធអង្គ រួមកមំាង្រទ្រទង់ បានេធ្វើការលះបង់កមំាងកាយ វាចា ចិត្ត ្រទព្្យធនផាល ់ ្រពមទំាងបបួល 
ពុទ្ធបរិស័ទ ញាតិមិត្តជិតឆាយ ក្នុងនិងេ្រកៅ្របេទសេធ្វើេឡើង េដើម្្បីជាពុទ្ធបូជា ធម្មបូជា សង្្ឃបូជា ។ 
 សមូេសចក្តីឧស្ ហ៍ក្នុងការជាកុសលេនះ សេ្រមច្របេយាជន៍ជូនដល់្រពះពុទ្ធសាសនាជូនដល់ 
ពុទ្ធបរិស័ទ សូមបាន្របកបែតនឹងេសចក្តីសុខចេ្រមើនរុងេរឿង ក្នុងេលាកេនះផង និងេលាកដៃទខាងមុខ 
េទៀតផង ជាភិេយ្ ភាពតេរៀងេទៅ  ។ 
              វត្តបទុមធ. ៃថងទី ០៨ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៩  
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េសចក្ដី ែណនកំនុ ងករ ន 

 ១) ្របសិនេបើេ កអនក ន បនេឃើញពកយទងំ យ  ែដលមន 

សញញ េលខបូកេនពីខងេ្រកម េហើយបនទ ប់មកបនេឃើញពយញជនៈមួយតួេទៀត 

េនខងចុងពកយេនះ សូមេម ្ត កត់សមគ ល់ថ ពយញជនៈែដលេនខងចុងេនះ 

គឺជេជើងរបស់ពយញជនៈែដលមនសញញ េលខបូកេនពីខងេ្រកម េ យកហុំស 

បេចចកេទសកុពំយូទ័រ   ។ 

 ឧទហរណ៍ 

 -ពកយែខមរៈ សម្ល កនុងពកយេនះ ពយញជនៈ ល គឺជេជើងរបស់ 

ពយញជនៈ   ម   ដូេចនះពកយេនះគឺ   សម្ល    ។ 

  -ពកយបលីៈ    តស្ស   គឺ   តស    ។ 

 ២) ចេំពះពកយែខមរ េយើងសេ្រមចយក មវចននុ្រកមែខមរ របស់សេម្ដច 

្រពះសងឃ ជេជតញញ េ  (ជនួ- ត) ជេគល ។ បុ៉ែន្តេបើពកយ 

ទងំ យ  ែដល ចសរេសរ មែបបបុ ណក៏្រតឹម្រតូវែដរេនះ េយើងខញុ  ំ

សូមរក នូវពកយទងំេនះទុកដែដល     ។ 

  ៣) ចេំពះ សន្លឹក្របប់ពកយខុស-្រតូវ ែដលមនេនែផនកខងចុងៃន 

្រពះៃ្រតបិដកចបប់េដើម ្រកុមេយើងខញុសូំមមិន ក់េទៀតេទ េ្រពះ្រកុមករងរ 

េយើងបនែកត្រមូវ មេនះរួច ល់េហើយ      ។ 
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សុត្តន្តបិដក 

ខុទទកនិកយ   ចឡូនិេទទស 

ទុតិយភគ 

៦៨ 

ព.ស   ២៥០៥ 
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សុត្តន្តបិដេក 

ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ទុតិេយ   ភេគ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

[១]       ឈយឹ      វរិជមសីនំ      (ឥចច យ ម      ឧទេយ) 

 កតកិចចំ    អនសវ ំ

 បរគុំ    សព្វធមម នំ 

 អតថិ   បេញ្ហន   គមំ 

 អញញ វេិមកខំ     សំ្រពូហិ 

 អវជិជ យ    បេភទនំ    ។ 

 [២] ឈយឹ វរិជមសីនន្តិ ឈយិន្តិ ភគ  

បឋេមនបិ ឈេនន ឈយី ទុតិេយនបិ ឈេនន 

ឈយី តតិេយនបិ ឈេនន ឈយី ចតុេតថនប ិ

ឈេនន ឈយី សវតិកកសវចិេរនបិ ឈេនន 

ឈយី           អវតិកកវចិរមេត្តនបិ            ឈេនន           ឈយី 
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សុត្តន្តបិដក 

ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ទុតិយភគ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស 
     [១] (ឧទយៈមន យុ្រកបទូល ដូេចនះថ) ខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវ 

 ករេ យ្រប ន  េទើបមកគល់ (េដើមបសួីរ) ្រពះអងគជអនក 

 មនឈន មន្រពះសន្ដ ន្របសចកធូលី ្រទង់គង់េន 

 ្រទង់មនកិចចេធ្វើរួចេហើយ មិនមន សវៈ ្រទង់ដល់នូវ 

 េ្រតើយៃនធម៌ទងំពួង សូម្រពះអងគសែម្ដងអញញ វេិមកខ ជ 

 េ្រគ ងទម្ល យអវជិជ    ។ 

      [២] អធិបបយពកយថ ជអនកមនឈន មន្រពះសន្ដ ន្របស 

ចកធូលី ្រទង់គង់េន ្រតង់ពកយថ មនឈន គឺ្រពះមន 

្រពះភគ មនឈន េ យបឋមជឈនផង មនឈន េ យ 

ទុតិយជឈនផង មនឈន េ យតតិយជឈនផង មនឈន  

េ យចតុតថជឈនផង មនឈន េ យឈន ្របកបេ យវតិកកៈនិង 

វចិរៈផង     មនឈន    េ យឈនមិនមនវតិកកៈ     មនែតវចិរៈផង 
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២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អវតិកក វចិេរនបិ ឈេនន ឈយី សបបតីិេក- 

នបិ ឈេនន ឈយី និបបតីិេកនបិ ឈេនន 

ឈយី តសហគេតនបិ ឈេនន ឈយី 

ឧេបកខ សហគេតនបិ ឈេនន ឈយី សុញញ- 

េតនបិ ឈេនន ឈយី អនិមិេត្តនបិ ឈេនន 

ឈយី អបបណិហិេតនបិ ឈេនន ឈយី 

េ កិេយនបិ ឈេនន ឈយី េ កុត្តេរនប ិ

ឈេនន ឈយី ឈនរេ   ឯកត្តមនុយុេ ្ត  

សទតថគរុេកតិ ឈយឹ ។ វរិជន្តិ េគ រេជ 

េទេ  រេជ េមេ  រេជ េកេធ រេជ 

ឧបនេ  រេជ ។ េប ។ សព្វ កុស ភិ- 

សងខ  រជ ។ េត រជ ពុទធស  ភគវេ  

បហីន ឧចឆិននមូ  វតថុក  អនភវងគ- 

 យតឹអនុបបទធមម  ត ម  ពុេទធ  អរេជ 

វរិេជ         រជបគេ          រជវបិបហីេន          រជវបិបមុេ ្ត          ។ 
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២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មនឈន េ យឈនមិនមនវតិកកៈ មិនមនវចិរៈផង មនឈន 

េ យឈន្របកបេ យបីតិផង មនឈន េ យឈនមិនមនបីតិផង 

មនឈន េ យឈន្របកបេ យសុខផង មនឈន េ យឈន 

្របកបេ យឧេបកខ ផង មនឈន េ យឈន ្របកបេ យសុញញត- 

វេិមកខផង មនឈន េ យឈន ្របកបេ យអនិមិត្តវេិមកខផង 

មនឈន េ យឈន ្របកបេ យអបបណិហិតវេិមកខផង មនឈន 

េ យឈនជេ កិយផង មនឈន េ យឈនជេ កុត្តរផង 

ជបុគគលេ្រតកអរកនុងឈន ្របកបេរឿយៗ នូវភពជបុគគលមន ក់ឯង ធងន់ 

កនុង្របេយជន៍របស់ខ្លួន េហតុេនះ (េ កេពលថ) អនកមនឈន ។ 

ពកយថ ្របសចកធូលី េសចក្ដីថ ធូលីគឺ គៈ ធូលីគឺេទសៈ ធូលី 

គឺេមហៈ ធូលីគឺេកធៈ ធូលីគឺឧបនហៈ ។ េប ។ ធូលីគឺអភិសងខ រ 

ជអកុសលទងំអស់ ។ ធូលីទងំេនះ ្រពះពុទធមនេជគលះបង់ ផ្ដ ច់ 

ផ្ដិលឫសគល់ េធ្វើឲយេនសល់ែតទីេនដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់ 

នូវករមិនមនែបបភព មនករមិនេកើតតេទជធមម  េហតុេនះ 

្រពះពុទធេឈម ះថ មិនមនធូលី ្របសចកធូលី មនធូលីេទ្របស 

លះបង់ធូលី   ផុត្រសឡះចកធូលី   ។ 
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៣ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 េគ   រេជ   ន   ច   បន   េរណុ   វុចចតិ 
 គេស តំ   អធិវចនំ   រេជតិ 
 ឯតំ   រជំ   វបិបជហិត្វ   ចកខុ ម(១) 
 ត ម    ជិេន   វគិតរេជតិ   វុចចតិ 
 េទេ    រេជ   ន   ច   បន   េរណុ   វុចចតិ 
 េទសេស តំ   អធិវចនំ   រេជតិ 
 ឯតំ   រជំ   វបិបជហិត្វ   ចកខុ ម 
 ត ម    ជិេន   វគិតរេជតិ   វុចចតិ 
 េមេ    រេជ   ន   ច   បន   េរណុ   វុចចតិ 
 េមហេស តំ   អធិវចនំ   រេជតិ 
  ឯតំ    រជំ   វបិបជហិត្វ   ចកខុ ម 
 ត ម    ជិេន   វគិតរេជតិ   វុចចតីតិ   ។ 
វរិជំ ។ សីនន្តិ និសិេនន  ភគ  ប ណេក េច- 
តិេយតិ    សីេន   ។ 
 នគស    បេស    សិនំ មុនឹ   ទុកខស    បរគុំ 
 វក   បយិរបូសន្តិ េតវជិជ    មចចុ យិេនតិ   ។ 
ឯវមប ិ ភគ  សីេន ។ អថ  ភគ  សេព្វ ស ុកកបប- 
ដិបបស ទធ ្ត  សីេន វុដ្ឋ េ  ចិណ្ណចរេ  ។ េប ។ 
     ១  ម.   បដិវេិនេទ ្វ    ន   ចកខុម   ។ 
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៣ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 ធូលីសេំ យក គៈ មិនែមនលម្អងេទ ពកយថ ធូលី 
 នុ៎ះ ជេឈម ះ គៈ ្រពះជិន្រសីមនបញញ ចកខុ  លះបង់ធូលី 
 នុ៎ះេហើយ េហតុេនះ េទើបេ កេ ថអនកមនធូលីេទ 
 ្របស ធូលីសេំ យកេទសៈ មិនែមនលម្អងេទ ពកយថ 
 ធូលីនុ៎ះ ជេឈម ះេទសៈ ្រពះជិន្រសីមនបញញ ចកខុ  លះបង់ 
 ធូលីនុ៎ះេហើយ េហតុេនះ េទើបេ កេ ថអនកមនធូលី 
 េទ្របស ធូលីសេំ យកេមហៈ មិនែមនលម្អងេទ 
 ពកយថធូលីនុ៎ះ ជេឈម ះេមហៈ ្រពះជិន្រសីមនបញញ - 
 ចកខុ  លះបង់ធូលីនុ៎ះេហើយ េហតុេនះ េទើបេ កេ ថ 
 អនកមនធូលីេទ្របស   ។ 
េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្របសចកធូលី ។ ពកយថ ្រទង់គង់េន គឺ 
្រពះមន្រពះភគ្រទង់គង់ែកបរប ណកេចតិយ េហតុេនះ េទើបេឈម ះ 
ថ   ្រទង់គង់េន   ។ 
 ពួក វក័អនកមនៃ្រតវជិជ  លះបង់មចចុ េហើយ ចូលេទអងគុយ 
 ជិត្រពះមុនី    ្រទង់ដល់េ្រតើយៃនទុកខ    គង់ខងភន ំ   ។ 
្រពះមន្រពះភគេឈម ះថ្រទង់គង់េន យ៉ងេនះក៏បន ។ មួយេទៀត ្រពះមន 
្រពះភគេឈម ះថ្រទង់គង់េន េ្រពះ្រពះអងគរមង ប់េសចក្ដីខ្វល់ខ្វ យទងំពួង 
េហើយ្រទង់មន្រពហមចរយិៈេនេហើយ មនចរណធម៌សន េំហើយ ។ េប ។ 
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៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ជតិជ មរណសំ េ  នតថិ តស  បុនពភេ តិ ឯវមប ិ

ភគ  សីេនតិ ឈយឹ វរិជមសីនំ ។ ឥចច យ ម  

ឧទេយតិ ឥចច តិ បទសនធិ  ។ េប ។ បទនុបុព្វក- 

េមតំ ឥចច តិ ។ យ ម តិ បិយវចនំ គរុវចនំ 

សគរវសបបតិស ធិវចនេមតំ យ ម តិ ។ ឧទ- 

េយតិ តស  ្រពហមណស  នមំ ។ េប ។ អភិ - 

េបតិ    ឥចច យ ម     ឧទេយ    ។ 

 [៣] កតកិចចំ អនសវន្តិ ពុទធស  ភគវេ  

កិចចំ ករណីយករណីយ ំ បហីនំ ឧចឆិននមលំូ - 

វតថុកតំ អនភវងគតំ យតឹអនុបបទធមមំ ត ម  

ពុេទធ      កតកិេចច     ។ 

 យស     បរបិ (១)   នតថិ ឆិននេ តស    ភិកខុ េន 

 កិចច កិចចំ    បហីនស  បរ ិ េ     ន    វជិជតីតិ    ។ 

កតកិចចំ ។ អនសវន្តិ ស តិ ច ្ត េ  ស  

កមសេ  ភ សេ  ទិ ្ឋ សេ  អវជិជ សេ  ។ 
      ១   ម.   យស    ច   វសិ    ។    
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៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ភពថមី គឺ ជតិជ មរណសង រ របស់្រពះមន្រពះភគេនះ មិនមន េហតុ 
េនះ ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថ្រទង់គង់េន យ៉ងេនះក៏បន េហតុេនះ 
(េ កេពលថ) អនកមនឈន្របសចកធូលី្រទង់គង់េន ។ ពកយថ 
ដូេចនះ កនុងបទថ ឧទយៈមន យុេពលដូេចនះ គឺជករតបទ ។ េប ។ 
ពកយថដូេចនះេនះ ជលំ ប់បទ ។ ពកយថ មន យុ គឺពកយជទី 
្រស ញ់ ជពកយេគរព ពកយថ មន យុេនះ ជពកយេពលេ យ 
េគរពេកតែ្រកង ។ ពកយថ ឧទយៈ ជេឈម ះ ។ េប ។ ជពកយ 
េ  នូវ្រពហមណ៍េនះ េហតុេនះ (េទើបមនពកយថ) ឧទយៈមន 

យុេពលដូេចនះ   ។ 
 [៣] ពកយថ ្រទង់មនកិចចេធ្វើរួចេហើយ មិនមន សវៈ គឺកិចចគួរ 
េធ្វើនិងមិនគួរេធ្វើ ្រពះពុទធមនេជគលះបង់ផ្ដ ច់ផ្ដិលឫសគល់ េធ្វើឲយសល់ែត 
ទីេនដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព មិនមន 
ករេកើតតេទជធមម  េហតុេនះ ្រពះពុទធេឈម ះថមនកិចចេធ្វើេហើយ ។ 
 ភិកខុ មិនមនត ្ហ  េសចក្ដីេក្ដ ្រក យ ៃនភិកខុ េនះ 
 ែដលជអនកកត់ផ្ដ ច់នូវែខ ៃនត ្ហ  លះបង់នូវកិចចគួរេធ្វើ 
 និងមិនគួរេធ្វើ    រែមងមិនមន   ។ 
េហតុេនះ(េ កេពលថ) មនកិចចេធ្វើរួចេហើយ ។ ពកយថ សវៈកនុងបទថ 
មិនមន សវៈបនដល់ សវៈ ៤ គឺកមសវៈ ភ សវៈ ទិ ្ឋ សវៈ អវជិជ សវៈ ។ 
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៥ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

េត ស  ពុទធស  ភគវេ  បហីន ឧចឆិននមូ  

វតថុក  អនភវងគ  យតឹអនុបបទធមម  

ត ម       ពុេទធ        អនស តិ      កតកិចចំ      អនសវ ំ     ។ 

 [៤] បរគុំ សព្វធមម នន្តិ ភគ  សព្វធមម នំ 

អភិញញ បរគ ូ បរញិញ បរគ ូ ប នបរគ ូ ភវនប- 

រគ ូ សចឆិកិរយិបរគ ូ សមបត្តិបរគ ូ អភិញញ បរគ ូ

សព្វធមម នំ បរញិញ បរគ ូ សព្វទុកខ នំ ប នបរគ ូ

សព្វកកិ េល នំ ភវនបរគ ូ ចតុននំ មគគ នំ សចឆិ- 

កិរយិបរគ ូ និេ ធស  សមបតិ្តបរគ ូ សព្វសម- 

បត្តីនំ ។ េ  វសិបបេ ្ត  បរមិបបេ ្ត  អរយិសមឹ 

សីលសមឹ វសិបបេ ្ត  បរមិបបេ ្ត  អរយិសមឹ សម- 

ធិសមឹ វសិបបេ ្ត  បរមិបបេ ្ត  អរយិយ បញញ - 

យ         វសិបបេ ្ត          បរមិបបេ ្ត           អរយិយ         វមុិត្តិយ 
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៥ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

សវៈទងំេនះ ្រពះពុទធមនេជគលះបង់ ផ្ដិលផ្ដ ច់ឫសគល់ េធ្វើឲយសល់ 

ែតទីេនដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព មិន 

មនករេកើតតេទជធមម  េហតុេនះ ្រពះពុទធេឈម ះថមិនមន សវៈ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រទង់មនកិចចេធ្វើរួចេហើយ មិនមន សវៈ ។ 

 [៤] ពកយថ ្រទង់ដល់េ្រតើយៃនធម៌ទងំពួង គឺ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់ដល់េ្រតើយៃនករ្រ ស់ដឹងធម៌ទងំពួង ដល់េ្រតើយៃនករកណំត់ដឹង 

ដល់េ្រតើយៃនករលះបង់ ដល់េ្រតើយៃនករចេ្រមើន ដល់េ្រតើយៃនករេធ្វើ 

ឲយជក់ចបស់ ដល់េ្រតើយៃនសមបត្តិ ដល់េ្រតើយៃនករ្រ ស់ដឹងធម៌ 

ទងំពួង ដល់េ្រតើយៃនករកណំត់ដឹងទុកខទងំពួង ដល់េ្រតើយៃនករ 

លះកិេលសទងំពួង ដល់េ្រតើយៃនករចេ្រមើនមគគទងំ ៤ ដល់េ្រតើយ 

ៃនករេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវនិេ ធ ដល់េ្រតើយៃនករចូលកន់សមបត្តិទងំ 

ពួង ។ ្រពះអងគដល់នូវករ ទ ត់ ដល់េ្រតើយកនុងអរយិសីល ដល់ 

នូវករ ទ ត់ ដល់េ្រតើយកនុងអរយិសមធិ ដល់នូវករ ទ ត់ ដល់ 

េ្រតើយកនុងអរយិបញញ         ដល់នូវករ ទ ត់       ដល់េ្រតើយកនុងអរយិវមុិត្តិ 
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៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េ  បរគេ  បរបបេ ្ត  អន្តគេ  អន្តបបេ ្ត  

េកដិគេ  េកដិបបេ ្ត  បរយិន្តគេ  បរយិន្តបបេ ្ត  

េ នគេ  េ នបបេ ្ត  ណគេ  ណបប- 

េ ្ត  េលណគេ  េលណបបេ ្ត  ចរណគេ  ចរ- 

ណបបេ ្ត (១) អភយគេ  អភយបបេ ្ត  អចចុតគេ  

អចចុតបបេ ្ត  អមតគេ  អមតបបេ ្ត  និព្វ នគេ  

និព្វ នបបេ ្ត  េ  វុដ្ឋ េ  ចិណ្ណចរេ  ។ េប ។ 

ជតិជ មរណសំ េ  នតថិ តស  បុនពភេ តិ បរគុំ 

សព្វធមម នំ    ។ 

 [៥] អតថិ បេញ្ហន គមន្តិ បញ្ហតថិកម្ហ  គ  

បញ្ហ បុចឆកម្ហ  គ  បញ្ហំ  េ តុកម គតម្ហ - 

តិ ឯវមប ិ អតថិ បេញ្ហន គមំ ។ អថ  បញ្ហតថិកនំ 

បញ្ហ បុចឆកនំ បញ្ហំ  េ តុកមនំ គមំ អភិកកម- 

នំ(២) ឧបសង កមនំ(៣) អតថីតិ ឯវមប ិ អតថិ បេញ្ហន គមំ ។ 
     ១ ម. សរណគេ  សរណបេ ្ត  ។ ២ ម. គមនំ ។ ៣ ម. ឯតថន្តេរ 

បយិរបូសនន្តិ    ទិស តិ   ។ 
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៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រពះអងគេទកន់េ្រតើយ ដល់េ្រតើយ េទកន់ទីបផុំត ដល់ទីបផុំត េទកន់ 

ទីខងចុង ដល់ទីខងចុង េទកន់ទីបផុំតជុវំញិ ដល់ទីបផុំតជុវំញិ 

េទកន់ទីចុងបផុំត ដល់ទីចុងបផុំត េទកន់ទីជទីពឹង ដល់ទីជទីពឹង 

េទកន់ទីជទីពួន ដល់ទីជទីពួន េទកន់ទីជទី្រប្រពឹត្ត ដល់ទីជ 

ទី្រប្រពឹត្ត េទកន់ទីមិនមនភ័យ ដល់ទីមិនមនភ័យ េទកន់ទីេទៀង 

ទត់ ដល់ទីេទៀងទត់ េទកន់ទីមិន ្ល ប់ ដល់ទីមិន ្ល ប់ េទកន់ 

្រពះនិព្វ ន ដល់្រពះនិព្វ ន ្រពះមន្រពះភគេនះ េទើបេឈម ះថ ជ 

បុគគលមនអរយិ សៈេនរួចេហើយ មនចរណធម៌សន េំហើយ ។ េប ។ 

ភពថមី គឺជតិ ជ  និងមរណៈ សង រ របស់្រពះមន្រពះភគេនះ 

មនិមន   េហតុេនះ   (េ កេពលថ)  ដល់េ្រតើយៃនធម៌ទងំពួង   ។ 

 [៥] ពកយថ ខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករេ យ្រប ន េទើបមកគល់ 

េសចក្ដីថ ពួកខញុ ្ំរពះអងគ្រតូវករេ យ្រប ន េទើបមក ជអនកសួរ្រប ន  

េទើបមក ចង់ ្ដ ប់្រប ន េទើបមក េហតុេនះ (េ កេពលថ) ខញុ ្ំរពះអងគ 

ជអនក្រតូវករេ យ្រប ន េទើបមកគល់ យ៉ងេនះក៏បន ។ មួយេទៀត 

ករមក ករចូលមក ករចូលមកគល់ របស់ខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករ 

េ យ្រប ន  ជអនកសួរ្រប ន  ចង់ ្ដ ប់្រប ន  េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) ខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករេ យ្រប ន េទើបមក  យ៉ងេនះក៏បន  ។ 
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៧ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

អថ  បញ្ហ គេម តុយ្ហ ំ អតថិ ត្វមប ិ(១) បហុ វសិវ ី
អលមេ ្ត  មយ សទធឹ បុចឆិតុំ កេថតុំ វសិេជជតុំ 
សនទេស តំុ ភណិតុន្តិ ឯវមប ិ អតថិ បេញ្ហន គមំ ។ 
 [៦] អញញ វេិមកខំ  សំ្រពូហីតិ អញញ វេិមេកខ  
វុចចតិ អរហត្តវេិមេកខ  ។ អរហត្តវេិមកខំ  សំ្រពូហិ 
ចិកខ ហិ េទេសហិ បញញេបហិ បដ្ឋេបហិ វវិ ហិ 

វភិជហិ ឧ ្ត នីកេ ហិ បកេសហីតិ អញញ វេិមកខំ  
សំ្រពូហិ    ។ 
 [៧] អវជិជ យ បេភទនន្តិ អវជិជ យ េភទនំ បេភ- 
ទនំ ប នំ វបូសេម បដិនិស េគគ  បដិបបស ទធិ 
អមតំ និព្វ នន្តិ អវជិជ យ បេភទនំ ។ េតនហ េ  
្រពហមេ  
 ឈយឹ    វរិជមសីនំ   (ឥចច យ ម    ឧទេយ) 
 កតកិចចំ    អនសវ ំ
 បរគុំ    សព្វធមម នំ 
 អតថិ     បេញ្ហន     គមំ 
 អញញ វេិមកខំ      សំ្រពូហិ 
 អវជិជ យ     បេភទនន្តិ    ។ 
      ១   ម.   ឯតថន្តេរ   បរគូតិ    ទិស តិ   ។ 
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៧ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ឬថ ករមកេ យ្រប ន មនដល់្រពះអងគ ៗ ជបុគគល ច ជបុគគល 
មនពយយម ជបុគគលលមមេដើមបសួីរ សែម្ដង េ ះ្រ យ ពនយល់ 
េពល ជមួយនឹងខញុ ្ំរពះអងគ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ខញុ ្ំរពះអងគជ 
អនក្រតូវករេ យ្រប ន េទើបមក    យ៉ងេនះក៏បន   ។ 
 [៦] ពកយថ សូម្រពះអងគសែម្ដងអញញ វេិមកខ េសចក្ដីថ អរ- 
ហត្តវេិមកខ េ កេ ថ អញញ វេិមកខ ។ សូម្រពះអងគសែម្ដង ្របប់ 
ពនយល់ ្របញ័ប្ត ងំេផ្ដើម េបើក ែចកេធ្វើឲយងយ ្របកស នូវអរហត្តវេិមកខ 
េហតុេនះ (េ កេពលថ) សូម្រពះអងគសែម្ដងអញញ វេិមកខ   ។ 
 [៧] ពកយថ ជេ្រគ ងទម្ល យអវជិជ  គឺជេ្រគ ងបែំបក ទម្ល យ 
លះបង់ រមង ប់ លះេចល កមច ត់បង់នូវអវជិជ  គឺអមតនិព្វ ន េហតុេនះ 
(េ កេពលថ) ជេ្រគ ងទម្ល យអវជិជ  ។ េហតុេនះ ្រពហមណ៍េនះ 
េពលេហើយថ 
 (ឧទយៈមន យុ្រកបទូលដូេចនះថ) ខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវ 
 ករេ យ្រប ន េទើបមកគល់ (េដើមបសួីរ) ្រពះអងគជអនក 
 មនឈន មន្រពះសន្ដ ន្របសចកធូលី ្រទង់គង់េន 
 ្រទង់មនកិចចេធ្វើរួចេហើយ មិនមន សវៈ ្រទង់ដល់នូវ 
 េ្រតើយៃនធម៌ទងំពួង សូម្រពះអងគសែម្ដងអញញ វេិមកខជ 
 េ្រគ ងទម្ល យអវជិជ     ។ 
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៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៨]    ប នំ    កមឆនទ នំ   (ឧទយតិ   ភគ ) 

 េទមនស ន     ចភូយ ំ

 ថីនស     ច     បនទូនំ 

 កុកកុចច នំ     និ រណំ    ។ 

 [៩] ប នំ កមឆនទ នន្តិ ឆនទ តិ េយ ក- 

េមសុ កមចឆេនទ  កម េគ កមននទិ កម- 

ត ្ហ  កមសិេនេ  កមបិប  កមបរ ិ - 

េ  កមមុចឆ  កមេជឈ នំ កេមេឃ ក- 

មេយេគ កមុបទនំ កមចឆនទនីវរណំ ។ ប - 

នំ កមឆនទ នន្តិ កមចឆនទ នំ ប នំ វបូសេម ប- 

ដិនិស េគគ  បដិបបស ទធិ អមតំ និព្វ នន្តិ ប នំ 

កមឆនទ នំ ។ ឧទយតិ ភគ តិ ឧទយតិ ភគ  

តំ ្រពហមណំ នេមន លបតិ ។ ភគ តិ គរ - 

ធិវចនេមតំ ។ េប ។ សចឆិក បញញត្តិ យទិទំ ភគ- 

តិ    ឧទយតិ    ភគ      ។ 
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៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៨] (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ) មន លឧទយៈ តថគត 

 សែម្ដងថ ករលះនូវអកុសលធម៌ទងំពីរ គឺកមចឆនទៈនិង 

 េទមនស ផង ករបេនទ បង់ចិត្តរួញ ផង ករ មឃត់ 

 កុកកុចចៈទងំ យផង   (ជអញញ វេិមកខ)   ។ 

 [៩]  ពកយថ ករលះកមចឆនទៈ ្រតង់ពកយថ ឆនទៈ បនដល់េសចក្ដ ី

េពញចិត្តចេំពះកម េសចក្ដីេ្រតក្រត លចេំពះកម េសចក្ដីរកី យ 

ចេំពះកម េសចក្ដី្របថន កនុងកម េសចក្ដីេសន កនុងកម េសចក្ដីេ្រសក 

ឃ្ល នកនុងកម េសចក្ដីអនទះអែនទងកនុងកម េសចក្ដី្រជប់ចុះកនុងកម េសចក្ដី 

ងប់កនុងកម ឱឃៈគឺកម េយគៈគឺកម ឧបទនគឺកម នីវរណៈគឺកមឆនទៈ 

កនុងកមទងំ យ ។ ពកយថ ករលះកមចឆនទៈ គឺករលះ កររមង ប់ 

ករលះបង់ ករកមច ត់បង់កមចឆនទៈ អមតនិព្វ ន េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) 

ករលះកមចឆនទៈ ។ ពកយថ ឧទយៈ កនុងបទថ ្រពះមន្រពះភគ (្រ ស់ 

ថ) មន លឧទយៈ គឺ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េ ្រពហមណ៍េនះេ យ 

េឈម ះ ។ ្រតង់ពកយថ ្រពះមន្រពះភគន៎ុះ ជពកយនិយយេ យេគរព 

។ េប ។ បញញតិ្តថ មន្រពះភគ េនះ (េកើត) េ្រពះករ្រ ស់ដឹង េហតុ 

េនះ   (េទើបមនពកយថ)  ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  មន លឧទយៈ    ។ 
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៩ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [១០] េទមនស ន ចភូយន្តិ េទមនស តិ 

យ ំ េចតសិកំ អ តំ េចតសិកំ ទុកខំ  េចេ ស- 

មផស ជំ អ តំ ទុកខំ  េវទយិតំ េចេ សមផស ជ 

អ  ទុកខ  េវទន ។ េទមនស ន ចភូយន្តិ 

កមចឆនទស  ច េទមនស ស  ច ឧភិននំ ប នំ 

វបូសេម បដិនិស េគគ  បដិបបស ទធិ អមតំ និព្វ - 

នន្តិ    េទមនស ន    ចភូយ ំ   ។ 

 [១១] ថីនស  ច បនទូនន្តិ យ ចិត្តស  អ- 

កល្ល  អកមមញញ  ឱលីយន សល្លីយន លីនំ 

លីយន លីយិតត្តំ ថីនំ ថីយន ថីយិតត្តំ ។ ថីនស  

ច បនទូនន្តិ ថីនស  ច បនទូនំ ប នំ វបូសេម 

បដិនិស េគគ  បដិបបស ទធិ អមតំ និព្វ នន្តិ ថីនស  

ច     បនទូនំ    ។ 

 [១២] កុកកុចច នំ និ រណន្តិ កុកកុចច នន្តិ 

ហតថកុកកុចចមប ិ កុកកុចចំ បទកុកកុចចមប ិ កុកកុ - 

ចចំ ហតថបទកុកកុចចមប ិ កុកកុចចំ អកបបេិយ 

កបបយិសញញិ                   កបបេិយ                អកបបយិសញញិ  
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៩ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [១០] ពកយថ ករលះបង់នូវអកុសលធម៌ទងំពីរ គឺេទមនស  ្រតង់ 
ពកយថ េទមនស  បនដល់េចតសិកែដលមិនជទីេ្រតកអរ េចតសិក 
ជទុកខ ករទទួល រមមណ៍មិនជទីេ្រតកអរ ជទុកខ ែដលេកើតអពីំសមផស  
ៃនចិត្ត គឺេវទនមិនជទីេ្រតកអរ ជទុកខ ែដលេកើតអពីំសមផស ៃនចិត្ត ។ 
ពកយថ ករលះនូវអកុសលធម៌ទងំពីរ គឺេទមនស  បនេសចក្ដីថ 
ករលះ កររមង ប់ ករលះបង់ ករកមច ត់បង់ នូវអកុសលធម៌ទងំ ២ 
គឺកមចឆនទៈ និងេទមនស  (េ ចេំពះ) អមតនិព្វ ន េហតុេនះ 
(្រទង់្រ ស់ថ) ករលះនូវអកុសលធម៌ទងំពីរ គឺពួកេទមនស  ។ 
 [១១] ពកយថ ករបេនទ បង់ចិត្តរួញ  បនដល់ភពៃនចិត្តមិន្រសួល 
មិនគួរដល់ករងរ កិរយិរួញ កររួញ  ករ្រកញ ករៃនករ្រកញ 
ភពៃនករ្រកញ ករ្រចអូស ករៃនករ្រចអូស ភពៃនករ្រចអូស ។ 
ពកយថ ករបេនទ បង់ចិត្តរួញ  គឺករបេនទ បង់ ករលះបង់ កររមង ប់ 
ករលះេចល ករសងប់រមង ប់ចិត្តរួញ  (េ ចេំពះ) អមតនិព្វ ន 
េហតុេនះ    (្រទង់្រ ស់ថ)   ករបេនទ បង់ចិត្តរួញ    ។ 
 [១២] ពកយថ កុកកុចចៈទងំ យ កនុងបទថ ករ មឃត់កុកកុចចៈ 
ទងំ យ បនដល់ កររពឹសៃដ េ ថកុកកុចចៈក៏បន កររពឹសេជើងេ  
ថកុកកុចចៈក៏បន កររពឹសទងំៃដទងំេជើង េ ថ កុកកុចចៈក៏បន េសច- 
ក្ដីសមគ ល់ថគួរ កនុងរបស់ែដលមិនគួរ សមគ ល់ថមិនគួរ កនុងរបស់ែដលគួរ 
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១០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

វេជជ អវជជសញញិ  អវេជជ វជជសញញិ  យ ំ ឯវរបូំ 

កុកកុចចំ កុកកុចច យន កុកកុចច យិតត្តំ េចតេ  

វបិបដិ េ  មេនវេិលេខ ឥទំ វុចចតិ កុកកុចចំ ។ 

អបិច ទ្វីហិ ករេណហិ ឧបបជជតិ កុកកុចចំ េច- 

តេ  វបិបដិ េ  មេនវេិលេខ កត ្ត  ច  

អកត ្ត  ច ។ កថំ កត ្ត  ច អកត ្ត  ច ឧ- 

បបជជតិ កុកកុចចំ េចតេ  វបិបដិ េ  មេនវេិល- 

េខ ។ កតំ េម កយទុចចរតិំ អកតំ េម កយ- 

សុចរតិន្តិ ឧបបជជតិ កុកកុចចំ េចតេ  វបិបដិ េ  

មេនវេិលេខ ។ កតំ េម វចីទុចចរតិំ អកតំ 

េម វចីសុចរតិន្តិ កតំ េម មេនទុចចរតិំ អកតំ 

េម មេនសុចរតិន្តិ កេ  េម ប តិបេ  

អក  េម ប តិប  េវរមណីតិ កតំ 

េម អទិនន ទនំ អក  េម អទិនន ទន េវរ- 

មណីតិ កេ  េម កេមសុ មិចឆ ចេ  អក  

េម កេមសុ មិចឆ ច  េវរមណីតិ កេ  េម 

មុ េទ          អក           េម         មុ ទ         េវរមណីតិ 
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១០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េសចក្ដីសមគ ល់ថមិនមនេទសកនុងរបស់ែដលមនេទស េសចក្ដីសមគ ល់ 
ថមនេទសកនុងរបស់ែដលមិនមនេទស េសចក្ដីរពឹស ករៃនករ្រប- 
្រពឹត្តរពឹស ភពៃនករ្រប្រពឹត្តរពិស េសចក្ដីេក្ដ ្រក យចិត្ត គនូំសៃនចិត្ត 

 មនសភពយ៉ងេនះ េនះេ កេ ថកុកកុចចៈ ។ មួយេទៀត េសច- 
ក្ដីរពឹស េសចក្ដីេក្ដ ្រក យចិត្ត គនូំសៃនចិត្ត ែតងេកើតេ យេហតុ 
ពីរ គឺ េ្រពះភពៃនករេធ្វើ ១ េ្រពះភពៃនករមិនេធ្វើ ១ ។ ចុះេសចក្ដី 
រពឹស េសចក្ដីេក្ដ ្រក យចិត្ត គនូំសៃនចិត្ត េកើតេ្រពះភពៃនករ 
េធ្វើ ១ េ្រពះភពៃនករមិនេធ្វើ ១ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដីរពឹស េសចក្ដី 
េក្ដ ្រក យចិត្ត គនូំសៃនចិត្ត េកើតេឡើងេ យគនិំតដូេចនះថ កយ- 
ទុចចរតិ ម អញបនេធ្វើ កយសុចរតិ ម អញមិនបនេធ្វើេឡើយ ។ 
េសចក្ដីរពឹស េសចក្ដីេក្ដ ្រក យចិត្ត គនូំសៃនចិត្ត េកើតេឡើងេ យ 
គនិំតដូេចនះ ថ វចីទុចចរតិ ម អញបនេធ្វើ វចីសុចរតិ ម អញមិនបនេធ្វើ 
េឡើយ ថ មេនទុចចរតិ ម អញបនេធ្វើ មេនសុចរតិ ម អញមិនបន 
េធ្វើេឡើយ ថ ប តិបត ម អញបនេធ្វើ ករេវៀរចកប តិបត 

ម អញមិនបនេធ្វើេឡើយ ថ អទិនន ទន ម អញបនេធ្វើ ករេវៀរចក 
អទិនន ទន ម អញមិនបនេធ្វើេឡើយ ថ កេមសុមិចឆ ចរ ម អញ 
បនេធ្វើ ករេវៀរចកកេមសុមិចឆ ចរ ម អញមិនបនេធ្វើេឡើយ ថ មុ - 
ទ ម អញបនេធ្វើ  ករេវៀរចកមុ ទ   ម អញមិនបនេធ្វើេឡើយ 
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១១ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ក  េម បិសុ  ច អក  េម បិសុ យ 

ចយ េវរមណីតិ ក  េម ផរុ  ច អក  

េម ផរុ យ ចយ េវរមណីតិ កេ  េម សមផបប- 

េប អក  េម សមផបប ប េវរមណីតិ ក  

េម អភិជឈ អក  េម អនភិជឈតិ កេ  េម ពយ- 

បេទ អកេ  េម អពយបេទតិ ក  េម មិចឆ - 

ទិដ្ឋិ អក  េម សមម ទិដ្ឋីតិ ឧបបជជតិ កុកកុចចំ េចត- 

េ  វបិបដិ េ  មេនវេិលេខ ។ ឯវ ំ កត ្ត  ច 

អកត ្ត  ច ឧបបជជតិ កុកកុចចំ េចតេ  វបិបដិ េ  

មេនវេិលេខ ។ អថ  សីេលសុម្ហិ អបរបិរូកិរតីិ 

ឧបបជជតិ កុកកុចចំ េចតេ  វបិបដិ េ  មេនវេិល- 

េខ ។ ឥ្រនទិេយសុម្ហិ អគុត្តទ្វ េ តិ េភជេន អមត្តញញុ - 

ម្ហីតិ ជគរយិមននុយុេ ្ត ម្ហីតិ ន សតិសមបជេញញន ស- 

មនន គេ ម្ហីតិ អភវ ិ  េម ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ នតិ 

អភវ ិ  េម ច ្ត េ  សមមបបធនតិ អភវ ិ  េម 

ច ្ត េ        ឥទធិបទតិ       អភវ ិ និ         េម        បញចិ ្រនទិយនីតិ 
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១១ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ថ បិសុណ ច ម អញបនេធ្វើ ករេវៀរចកបិសុណ ច ម  
អញមិនបនេធ្វើេឡើយ ថ ផរុស ច ម អញបនេធ្វើ ករេវៀរចក 
ផរុស ច ម អញមិនបនេធ្វើេឡើយ ថ សមផបប បៈ ម  
អញបនេធ្វើ ករេវៀរចកសមផបប បៈ ម អញមិនបនេធ្វើេឡើយ 
ថ អភិជឈ ម អញបនេធ្វើ ករមិនមនអភិជឈ ម អញមិន 
បនេធ្វើេឡើយ ថ ពយបទ ម អញបនេធ្វើ ករមិនពយបទ  

ម អញមិនបនេធ្វើេឡើយ ថ មិចឆ ទិដ្ឋិ ម អញបនេធ្វើ សមម ទិដ្ឋិ 
ម អញមិនបនេធ្វើេឡើយ ។ េសចក្ដីរពឹស េសចក្ដីេក្ដ ្រក យចិត្ត 

គនូំសៃនចិត្ត េកើតេឡើង េ្រពះភពៃនករេធ្វើ និងភពៃនករមិនេធ្វើ 
យ៉ងេនះ ។ មួយេទៀត េសចក្ដីរពឹស ករេក្ដ ្រក យចិត្ត គនូំសៃនចិត្ត 
េកើតេឡើងេ យគនិំតដូេចនះថ ម អញមិនបនបេំពញកនុងសីលទងំ- 

យេទ ។ េសចក្ដីរពឹស ករេក្ដ ្រក យចិត្ត គនូំសៃនចិត្តេកើត 
េឡើងេ យគនិំតដូេចនះថ ម អញមិនបន្រគប់្រគងទ្វ រកនុងឥ្រនទិយទងំ 

យ ថ ម អញមិនដឹង្របមណកនុងេភជនេទ ថ ម អញមិន 
បន្របកបេរឿយៗ នូវេសចក្ដីភញ ក់រឭកេទ ថ ម អញមិនបន្របកប 
េ យសតិ និងសមបជញញៈេទ ថ សតិបប ្ឋ នទងំ ៤ ម អញមិនបន 
ចេ្រមើនេទ ថ សមមបបធនទងំ៤អ ម អញមិនបនចេ្រមើនេទ ថឥទធិបទ 
៤ ម អញមិនបនចេ្រមើនេទ ថ ឥ្រនទិយ  ៥  ម អញមិនបនចេ្រមើនេទ 
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១២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អភវ ិ និ េម បញច  ព នីតិ អភវ ិ  េម សត្ត 

េពជឈងគ តិ អភវេិ  េម អរេិយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ តិ 

ទុកខំ  េម អបរញិញ តន្តិ សមុទេយ េម អបបហីេនតិ 

មេគគ  េម អភវេិ តិ និេ េធ េម អសចឆិកេ តិ 

ឧបបជជតិ កុកកុចចំ េចតេ  វបិបដិ េ  មេនវ-ិ 

េលេខ ។ កុកកុចច នំ និ រណន្តិ កុកកុចច នំ វ- 

រណំ និ រណំ ប នំ វបូសេម បដិនិសុ េគគ  ប- 

ដិបបស ទធិ អមតំ និព្វ នន្តិ កុកកុចច នំ និ រណំ ។ 

េតនហ       ភគ  

 ប នំ      កមឆនទ នំ    (ឧទយតិ   ភគ ) 

 េទមនស ន     ចភូយ ំ

 ថីនស     ច    បនទូនំ 

 កុកកុចច នំ     និ រណន្តិ    ។ 

 [១៣]    ឧេបកខ សតិសំសុទធំ       ធមមតកកបុេរជវ ំ

 អញញ វេិមកខំ       សំ្រពូមិ      អវជិជ យ    បេភទនំ    ។ 
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១២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ថ ពលៈ ៥ ម អញមិនបនចេ្រមើនេទ ថ េពជឈងគទងំ ៧ ម  

អញមិនបនចេ្រមើនេទ ថ មគគ្របកបេ យអងគ ៨ ដ៏្របេសើរ ម អញ 

មិនបនចេ្រមើនេទ ថ ទុកខ ម អញមិនបនកណំត់ដឹងេទ ថ សមុទយ័ 

ម អញមិនបនលះបង់េទ ថ មគគ ម អញ មិនបនចេ្រមើនេទ 

ថ និេ ធ ម អញមិនបនេធ្វើឲយជក់ចបស់េទ ។ ពកយថ ករ ម 

ឃត់កុកកុចចៈទងំ យ បនន័យថ ករទប់ ករ ងំ ករលះ កររមង ប់ 

ករលះេចល ករសងប់រមង ប់កុកកុចចៈ (េ ចេំពះ) អមតនិព្វ ន េហតុេនះ 

(្រទង់្រ ស់ថ) ករ មឃត់កុកកុចចៈទងំ យ ។ េហតុេនះ ្រពះ 

មន្រពះភគ    ្រ ស់ថ 

 (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លឧទយៈតថគតសែម្ដងថ) 

 ករលះនូវអកុសលធម៌ទងំ ២ គឺ កមចឆនទៈ និងេទមនស  

 ផង ករបេនទ បង់ចិត្តរួញ ផង ករ មឃត់កុកកុចចៈ 

 ទងំ យផង  (ជអញញ វេិមកខ)   ។ 

 [១៣] មួយេទៀត តថគតសែម្ដង នូវឧេបកខ និងសតិ ដ៏ 

  បរសុិទធ នូវករ្រតិះរះិធម៌សទុះេទមុន ថជអញញ វេិមកខ 

  ជេ្រគ ងទម្ល យអវជិជ     ។ 
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១៣ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [១៤] ឧេបកខ សតិសំសុទធន្តិ ឧេបកខ តិ យ 

ចតុតថជឈេន ឧេបកខ  ឧេបកខន អជឈុេបកខន ចិត្ត- 

សមេថ ចិត្តបប ទ  មជឈត្ត  ចិត្តស  ។ 

សតីតិ យ ចតុតថជឈេន ឧេបកខំ  រពភ សតិ 

អនុស តិ ។ េប ។ សមម សតីតិ ឧេបកខ សតិ ។ 

សំសុទធន្តិ ចតុតថជឈេន ឧេបកខ  ច សតិ ច សុទធ  

េ ន្តិ សំសុទធ  បរេិយទ  អនងគ  វគិតុ- 

បកកិ េល  មុទុភូ  កមមនិយ ថិ  េនញជ - 

បប ្ត តិ     ឧេបកខ សតិសំសុទធំ    ។ 

 [១៥] ធមមតកកបុេរជវន្តិ ធមមតេកក  វុចចតិ 

សមម សង កេបប ។ េ  ទិេ  េ តិ បុរេ  

េ តិ បុព្វងគេម េ តិ អញញ វេិមកខស តិ ឯវមប ិ

ធមមតកកបុេរជវ ំ ។ អថ  ធមមតេកក  វុចចតិ សមម ទិដ្ឋិ ។ 

 ទិេ  េ តិ បុរេ  េ តិ បុព្វងគម េ ត ិ

អញញ វេិមកខស តិ ឯវមប ិ ធមមតកកបុេរជវ ំ ។ អថ  

ធមមតេកក      វុចចតិ     ចតុននំ     មគគ នំ     បុព្វភេគ     វបិស ន     ។ 
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១៣ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [១៤] ពកយថ ឧេបកខ  កនុងបទថ ឧេបកខ  និងសតិដ៏បរសុិទធ បន 

ដល់ករ្រពេងើយ ករ្រពេងើយ ករៃនចិត្តេ ះអេងគើយ ករសងប់ចិត្ត 

េសចក្ដីថ្ល ្អ តៃនចិត្ត ភពៃនចិត្តជក ្ដ ល កនុងចតុតថជឈន ។ ពកយថ 

សតិ បនដល់ ម រតី កររលឹកេរឿយៗ ។ េប ។ កររលឹកេ យ្របៃព 

្របរពធឧេបកខ  កនុងចតុតថជឈន េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) ឧេបកខ និងសតិ ។ 

ពកយថ បរសុិទធ បនដល់ឧេបកខ  និងសតិកនុងចតុតថជឈន ជធមមជតិ 

ដ៏ ្អ ត ្អ ត្រពម ផូរផង់ មិនមនទីទួលគឺកិេលស ្របសចកឧបកកិេលស 

ជធមមជតិទន់ភ្លន់ គួរដល់ករងរ ជធមមជតិនឹងធឹង ដល់នូវករមិន 

កេ្រមើក េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) ឧេបកខ  និងសតិ ដ៏បរសុិទធ ។ 

 [១៥] ពកយថ ករ្រតិះរះិធម៌សទុះេទមុន េសចក្ដីថ សមម - 

សងកបបៈ េ កេ ថ ករ្រតិះរះិធម៌ ។ សមម សងកបបៈេនះ ជ 

ខងេដើម ជខងមុខ ជ្របធន ៃនអញញ វេិមកខ េហតុេនះ (្រទង់ 

្រ ស់ថ) ករ្រតិះរះិធម៌សទុះេទមុន យ៉ងេនះក៏បន ។ មួយេទៀត 

សមម ទិដ្ឋិ េ កេ ថ ករ្រតិះរះិធម៌ ។ សមម ទិដ្ឋិេនះ ជខងេដើម 

ជខងមុខ ជ្របធន ៃនអញញ វេិមកខ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) 

ករ្រតិះរះិធម៌សទុះេទមុន យ៉ងេនះក៏បន ។ ឬថ វបិស ន 

កនុងចែំណកខងេដើមៃនមគគទងំ   ៤    េ កេ ថ    ករ្រតិះរះិធម៌    ។ 
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១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 ទិេ  េ តិ បុរេ  េ តិ បុព្វងគម េ ត ិ

អញញ វេិមកខស តិ       ឯវមប ិ     ធមមតកកបុេរជវ ំ     ។ 

 [១៦] អញញ វេិមកខំ  សំ្រពូមីតិ អញញ វេិមេកខ  

វុចចតិ អរហត្តវេិមេកខ  ។ អរហត្តវេិមកខំ  សំ្រពូមិ 

ចិកខ មិ េទេសមិ បញញេបមិ បដ្ឋេបមិ វវិ មិ 

វភិជមិ     ឧ ្ត នីកេ មីតិ     អញញ វេិមកខំ      សំ្រពូមិ    ។ 

 [១៧] អវជិជ យ បេភទនន្តិ អវជិជ យតិ ទុេកខ  

អញញ ណំ ។ េប ។ អវជិជ លងគី  េមេ  អកុស- 

លមលំូ ។ អវជិជ យ បេភទនន្តិ អវជិជ យ េភទនំ 

បេភទនំ ប នំ វបូសេម បដិនិស េគគ  បដិបប- 

ស ទធិ អមតំ និព្វ នន្តិ អវជិជ យ បេភទនំ ។ េត- 

នហ       ភគ  

 ឧេបកខ សតិសំសុទធំ ធមមតកកបុេរជវ ំ

 អញញ វេិមកខំ     សំ្រពូមិ អវជិជ យ     បេភទនន្តិ     ។ 

[១៨]កឹសុ    សេញញ ជេន    េ េក កឹសុ    តស     វចិរណំ 

 កិស ស (១)   វបិប េនន និព្វ នំ    ឥតិ    វុចចតិ   ។ 
     ១   ម.   កឹ   យស    ។ 



33 

១៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

វបិស នេនះ ជខងេដើម ជខងមុខ ជ្របធន ៃនអញញ វេិមកខ 
េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) ករ្រតិះរះិធម៌សទុះេទមុន យ៉ងេនះ 
ក៏បន    ។ 
 [១៦] ពកយថ តថគតសែម្ដងថ អញញ វេិមកខ គឺ អរហត្តវេិមកខ 
េ កេ ថ អញញ វេិមកខ តថគតេពលេ យ្របៃព ្របប់ សែម្ដង 
្របញ័ប្ត ងំេផ្ដើម េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយងយនូវអរហត្តវេិមកខ 
េហតុេនះ   (្រទង់្រ ស់ថ)   តថគតសែម្ដងថ    អញញ វេិមកខ    ។ 
 [១៧] ពកយថ អវជិជ  កនុងបទថ ជេ្រគ ងទម្ល យអវជិជ  បនដល់ 
ករមិនដឹងកនុងទុកខ ។ េប ។ គន្លឹះគឺអវជិជ  េមហៈ អកុសលមូល ។ ពកយ 
ថ ជេ្រគ ងទម្ល យអវជិជ  បនន័យថ ករបែំបក ករទម្ល យ ករលះ ករ 
រមង ប់ ករលះេចល ករកមច ត់បង់នូវអវជិជ  គឺអមតនិព្វ ន េហតុេនះ (្រទង់ 
្រ ស់ថ) ជេ្រគ ងទម្ល យអវជិជ  ។  េហតុេនះ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ 
 (មួយេទៀត) តថគតសែម្ដង នូវឧេបកខ និងសតិ ដ៏ 
 បរសុិទធ នូវករ្រតិះរះិធម៌សទុះេទមុន ថជអញញ វេិមកខ 
 ជេ្រគ ងទម្ល យអវជិជ    ។ 
 [១៨] (ឧទយមណពទូលសួរថ) សត្វេ កមនអ្វីជេ្រគ ង 
  ចងទុក អ្វីជេ្រគ ង្រ ច់េទ របស់សត្វេ កេនះ 
  ែដលេ កេពលថ និព្វ ន េតើេ្រពះករលះអ្វីបន  ។ 
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 [១៩] កឹសុ សេញញ ជេន េ េកតិ កឹ 

េ កស  សេញញ ជនំ លគគនំ ពនធនំ ឧបកកិ េល- 

េ  េកន េ េក យុេ ្ត  បយុេ ្ត  យុេ ្ត  

សមយុេ ្ត  លេគគ  លគគិេ  បលិពុេទធ តិ កឹសុ 

សេញញ ជេន     េ េក     ។ 

 [២០] កឹសុ តស  វចិរណន្តិ កឹ តស  

ចរណំ វចិរណំ បដិវចិរណំ េកន េ េក 

ចរតិ វចិរតិ បដិវចិរតីតិ កឹសុ តស  វចិរណំ ។ 

 [២១] កិស ស  វបិប េនន និព្វ នំ ឥតិ 

វុចចតីតិ កិស ស  វបិប េនន វបូសេមន បដិ- 

និស េគគន បដិបបស ទធិយ និព្វ នំ ឥតិ វុចចតិ 

បវុចចតិ កថិយតិ ភណិយតិ ទីបិយតិ េ ហរយិតីតិ 

កិស ស  វបិប េនន និព្វ នំ ឥតិ វុចចតិ ។ 

េតនហ     េ       ្រពហមេ  

 កឹសុ    សេញញ ជេន    េ េក កឹសុ    តស     វចិរណំ 

 កិស ស      វបិប េនន និព្វ នំ    ឥតិ    វុចចតីតិ   ។ 
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 [១៩] ពកយថ សត្វេ កមនអ្វីជេ្រគ ងចងទុក គឺអ្វីជេ្រគ ង 

្របកប្រពម ជេ្រគ ងជប់ ជចណំង ជឧបកកិេលសៃនសត្វេ ក គឺថ 

សត្វេ ក្របកប ្របកបសព្វ ្របកបទួេទ ផ  ំជប់ ទក់ ចពំក់ េ យអ្វី 

េហតុេនះ (េ កសួរថ) សត្វេ កមនអ្វីជេ្រគ ង្របកប្រពម ។ 

 [២០] ពកយថ អ្វីជេ្រគ ង្រ ច់េទរបស់សត្វេ កេនះ គឺអ្វីជ 

េ្រគ ងេដើរ ្រ ច់េទ ្រ ច់រងគ ត់របស់សត្វេ កេនះ គឺថ សត្វេ ក 

េដើរ ្រ ច់េទ ្រ ច់រងគ ត់េ យអ្វី េហតុេនះ (េ កសួរថ) អ្វីជ 

េ្រគ ង្រ ច់េទ   របស់សត្វេ កេនះ   ។ 

 [២១] ពកយថ ែដលេ កេពលថនិព្វ ន េតើេ្រពះករលះអ្វីបន 

គឺែដលេ កេ  េពល ែថ្លង សែម្ដង ពនយល់ថនិព្វ ន េតើេ យករ 

លះ កររមង ប់ កររ ស់េចល ករសងប់រមង ប់នូវអ្វី េហតុេនះ (េ ក 

សួរថ) ែដលេ កេពលថ និព្វ ន េតើេ្រពះករលះអ្វីបន ។ េហតុ 

េនះ ្រពហមណ៍េនះ េពលថ 

 សត្វេ កមនអ្វីជេ្រគ ងចងទុក អ្វីជេ្រគ ង្រ ច់េទ 

 របស់សត្វេ កេនះ ែដលេ កេពលថ និព្វ ន េតើ 

 េ្រពះករលះអ្វីបន   ។ 
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[២២ ]ននទិសេញញ ជេន    េ េក     វតិកកស     វចិរ  

 ត ្ហ យ     វបិប េនន និព្វ នំ     ឥតិ    វុចចតិ   ។ 

[២៣]    ននទិសេញញ ជេន េ េកតិ    ននទិ    វុចចតិ 

ត ្ហ  េយ េគ េគ ។ េប ។ អភិជឈ េ េភ 

អកុសលមលំូ ។ យ ននទិ េ កស  សេញញ ជនំ 

លគគនំ ពនធនំ ឧបកកិ េលេ  ឥមយ ននទិយ េ - 

េក យុេ ្ត  បយុេ ្ត  យុេ ្ត  សមយុេ ្ត  លេគគ  

លគគិេ  បលិពុេទធ តិ ននទិសេញញ ជេន េ េក ។ 

 [២៤] វតិកកស  វចិរ តិ វតិកក តិ នវ វតិកក  

កមវតិេកក  ពយបទវតិេកក  វហឹិ វតិេកក  ញតិ- 

វតិេកក  ជនបទវតិេកក  អមរវតិេកក  ប នុទទយ បដិ- 

សំយុេ ្ត          វតិេកក           ភសកក រសិេ កបបដិសំយុេ ្ត  
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 [២២] (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ) សត្វេ កមនេសចក្ដី 
  រកី យជេ្រគ ងចងទុក េសចក្ដី្រតិះរះិទងំ យជេ្រគ ង 
  ្រ ច់េទរបស់សត្វេ កេនះ ែដលេ កេពលថ និព្វ ន 
  េ្រពះករលះត ្ហ បន   ។ 
 [២៣] ពកយថ សត្វេ ក មនេសចក្ដីរកី យជេ្រគ ងចងទុក 
េសចក្ដីថ ត ្ហ  េ កេ ថ េសចក្ដីរកី យ បនខងេសចក្ដីេ្រតក 
្រត ល ករេ្រតក្រត លខ្ល ងំ ។ េប ។ ករសម្លឹងរៃំព (្រទពយអនកដៃទ) 
េ ភៈ អកុសលមូល ។ េសចក្ដីរកី យ ែដលជេ្រគ ង្របកប្រពម 
ជេ្រគ ងជប់ ជេ្រគ ងចង ជឧបកកិេលសៃនេ ក សត្វេ ក 
្របកប ្របកបសព្វ ្របកបទួេទ ផ  ំ ជប់ ទក់ ចពំក់ េ យ 
េសចក្ដីរកី យេនះ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) សត្វេ កមនេសចក្ដី 
រកី យជេ្រគ ងចងទុក    ។ 
 [២៤] ពកយថ េសចក្ដី្រតិះរះិទងំ យ កនុងបទថ េសចក្ដី្រតិះរះិ 
ទងំ យ ជេ្រគ ង្រ ច់េទ របស់សត្វេ កេនះ បនដល់េសចក្ដី្រតិះ 
រះិ ៩ គឺ េសចក្ដី្រតិះរះិកនុងកម េសចក្ដី្រតិះរះិកនុងពយបទ េសចក្ដី្រតិះរះិកនុង 
វហឹិ  េសចក្ដី្រតិះរះិកនុងញតិ េសចក្ដី្រតិះរះិកនុងជនបទ េសចក្ដី្រតិះរះិកនុង 
ករមិន ្ល ប់ េសចក្ដី្រតិះរះិ្របកបចេំពះេ យភពៃនេសចក្ដី ណិតដល់ 
ជនដៃទ  េសចក្ដី្រតិះរះិ្របកបចេំពះេ យ ភសកក រៈ   និងេសចក្ដីសរេសើរ 
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វតិេកក  អនវញញត្តិបបដិសំយុេ ្ត  វតិេកក  ឥេម 

វុចចន្តិ នវ វតិកក  ។ ឥេម នវ វតិកក  អស  េ - 

កស  ចរ  វចិរ  បដិវចិរ  ឥេមហិ 

នវហិ វតិេកកហិ េ  េ េក ចរតិ វចិរតិ បដិ- 

វចិរតីត ិ     វតិកកស       វចិរ      ។ 

 [២៥] ត ្ហ យ វបិប េនន និព្វ នំ ឥតិ វុចច- 

តីតិ ត ្ហ យតិ របូត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  

រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ ត ្ហ យ 

វបិប េនន និព្វ នំ ឥតិ វុចចតីតិ ត ្ហ យ វបិប- 

េនន វបូសេមន បដិនិស េគគន បដិបបស ទធិយ 

និព្វ នំ ឥតិ វុចចតិ បវុចចតិ កថិយតិ ភណិយតិ 

ទីបិយតិ េ ហរយិតីតិ ត ្ហ យ វបិប េនន និព្វ - 

នំ     ឥតិ     វុចចតិ     ។      េតនហ      ភគ  

 ននទិសេញញ ជេន    េ េក វតិកកស      វចិរ  

 ត ្ហ យ    វបិប េនន និព្វ នំ    ឥតិ    វុចចតីតិ    ។ 

 [២៦] កថំ    សតស    ចរេ  វញិញ ណំ    ឧបរុជឈតិ 

 ភគវន្តំ     បុដ្ឋុមគម្ហ  តំ   សុេ ម   វេច   តវ   ។ 
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េសចក្ដី្រតិះរះិ ្របកបេ យករមិនចង់ឲយេគេមើលងយ ទងំេនះេ ថ 
េសចក្ដី្រតិះរះិ ៩ ។ េសចក្ដី្រតិះរះិទងំ ៩ េនះ ជេ្រគ ងេដើរេទ ្រ ច់េទ 
្រ ច់រងគ ត់េទៃនសត្វេ កេនះ គឺថ សត្វេ កេនះេដើរេទ ្រ ច់េទ 
្រ ច់រងគ ត់េទេ យ រេសចក្ដី្រតិះរះិ ៩ េនះ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) 
េសចក្ដី្រតិះរះិទងំ យ   ជេ្រគ ង្រ ច់េទរបស់សត្វេ កេនះ   ។ 
 [២៥] ពកយថ ត ្ហ  កនុងបទថ ែដលេ កេពលថ និព្វ ន 
េ្រពះករលះបង់ត ្ហ  បនដល់រូបត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រស- 
ត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ ពកយថ ែដលេ កេពលថ និព្វ ន 
េ្រពះករលះបង់ត ្ហ  គឺថែដលេ ក េ  េពល ែថ្លង សែម្ដង បភំ្លឺ 
ពនយល់ ថនិព្វ ន េ្រពះករលះ កររមង ប់ កររ ស់េចល ករសងប់រមង ប់ 
ត ្ហ  េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) ែដលេ កេពលថ និព្វ ន 
េ្រពះករលះត ្ហ    ។   េហតុេនះ     ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ 
  សត្វេ ក មនេសចក្ដីរកី យជេ្រគ ងចងទុក េសចក្ដី 
  ្រតិះរះិទងំ យ ជេ្រគ ង្រ ច់េទរបស់សត្វេ កេនះ 
  ែដលេ កេ ថ    និព្វ ន   េ្រពះករលះត ្ហ បន ។ 
 [២៦] បុគគលមន ម រតី ្រប្រពឹត្តេទដូចេម្ដច វញិញ ណេទើប 
  រលត់ ពួកខញុ ្ំរពះអងគមកគល់ េដើមបទូីលសួរ្រពះមន្រពះ 
  ភគ    នឹងបន ្ដ ប់្រពះពុទធដីក   របស់្រពះអងគ   ។ 
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១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៧] កថំ សតស  ចរេ តិ កថំ សតស  

សមបជនស  ចរេ  វចិរេ  ឥរយិេ  វត្តយេ  

បលយេ  យបយេ  យបយេ តិ កថំ ស- 

តស្ស    ចរេ     ។ 

 [២៨] វញិញ ណំ ឧបរុជឈតីតិ វញិញ ណំ និរុជឈតិ 

វបូសមមតិ អតថំ គចឆតិ បដិបបស មភតីតិ វញិញ ណំ 

ឧបរុជឈតិ     ។ 

 [២៩] ភគវន្តំ បុដ្ឋុមគម្ហ តិ ពុទធំ ភគវន្តំ បុដ្ឋុ  ំ

បុចឆិតុំ យចិតុំ អេជឈសិតុំ ប េទតុំ គម្ហ  គ- 

តម្ហ  ឧបគតម្ហ  សមបត្តម្ហ  តយ សទធឹ សមគ- 

តម្ហ តិ    ភគវន្តំ    បុដ្ឋុមគម្ហ    ។ 

 [៣០] តំ សុេ ម វេច ត តិ តន្តិ តុយ្ហ ំ

វចនំ ពយបថំ េទសនំ អនុសនធឹ សុេ ម ឧគគ- 

្ហ ម ឧបធេរម ឧបលេកខមតិ តំ សុេ ម 

វេច     តវ     ។       េតនហ      េ       ្រពហមេ  
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១៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៧] ពកយថ បុគគលមន ម រតី ្រប្រពឹត្តេទដូចេម្ដច គឺបុគគល 

មន ម រតី ដឹង្រពម ្រ ច់េទ ្រ ច់េទេផ ង ៗ េដើរេទ ្រប្រពឹត្តេទ 

រក  យ្រ  យ្រ េទ ដូចេម្ដច េហតុេនះ (េ កសួរថ) បុគគល 

មន ម រតី    ្រប្រពឹត្តេទ   ដូចេម្ដច   ។ 

 [២៨] ពកយថ វញិញ ណេទើបរលត់ គឺវញិញ ណរលត់ សងប់ អស្ដងគត 

សងប់រមង ប់ េហតុេនះ (េ កសួរថ) វញិញ ណេទើបរលត់ ។ 

 [២៩] ពកយថ ពួកខញុ ្ំរពះអងគមកគល់  េដើមបទូីលសួរ្រពះមន្រពះ 

ភគ គឺ ពួកខញុ ្ំរពះអងគ មក មកដល់ មកគល់ ដល់្រពម មកជួបជុ ំ ជ 

មួយនឹង្រពះអងគ េដើមបទូីលសួរ កសួរ អង្វរ ធន ្រជះថ្ល  ចេំពះ 

្រពះពុទធមនេជគ េហតុេនះ (េ កសួរថ) ពួកខញុ ្ំរពះអងគមកគល់ 

េដើមបទូីលសួរ្រពះមន្រពះភគ    ។ 

 [៣០] ពកយថ ្រពះអងគ កនុងបទថ នឹងបន ្ដ ប់្រពះពុទធដីក 

របស់្រពះអងគ គឺពួកខញុ ្ំរពះអងគ ្ដ ប់ េរៀន ចងចទុំក កណំត់ទុក 

នូវ្រពះ ច ករេពល ករសែម្ដង អនុសនធិរបស់្រពះអងគ េហតុេនះ 

(េ កសួរថ) នឹងបន ្ដ ប់្រពះពុទធដីករបស់្រពះអងគ ។ េហតុេនះ 

្រពហមណ៍េនះ    េពលថ 
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១៩ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

  កថំ    សតស     ចរេ  វញិញ ណំ    ឧបរុជឈតិ 

  ភគវន្តំ    បុដ្ឋុមគម្ហ  តំ   សុេ ម   វេច   ត តិ   ។ 

 [៣១] អជឈត្តញច     ពហិទធ    ច េវទនំ    នភិននទេ  

  ឯវ ំ   សតស     ចរេ  វញិញ ណំ    ឧបរុជឈតិ    ។ 

 [៣២]  អជឈត្តញច     ពហិទធ     ច      េវទនំ     នភិននទេ តិ 

អជឈត្តំ េវទនសុ េវទននុបស  ី វហិរេន្ត  េវទន ំ

នភិននទតិ នភិវទតិ ន អេជឈ យ តិដ្ឋត ិ

អភិននទនំ អភិវទនំ អេជឈ នំ គហំ ប មសំ អភិ- 

និេវសំ បជហតិ វេិនេទតិ ពយន្តីកេ តិ អនភវងគេម- 

តិ ។ ពហិទធ  េវទនសុ េវទននុបស  ី វហិរេន្ត  េវទនំ 

នភិននទតិ នភិវទតិ ន អេជឈ យ តិដ្ឋតិ អភិន- 

នទនំ អភិវទនំ អេជឈ នំ គហំ ប មសំ អភិនិេវសំ 

បជហតិ         វេិនេទតិ         ពយន្តីកេ តិ         អនភវងគេមតិ       ។ 
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១៩ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 បុគគលមន ម រតី ្រប្រពឹត្តេទដូចេម្ដច វញិញ ណេទើប 

 រលត់ ពួកខញុ ្ំរពះអងគមកគល់ េដើមបទូីលសួរ្រពះមន្រពះ 

 ភគ   នឹងបន ្ដ ប់្រពះពុទធដីក   របស់្រពះអងគ   ។ 

 [៣១] (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ) កលបុគគលមិនរកី 

     យ ចេំពះេវទនទងំខងកនុងទងំខងេ្រក មន ម រតី 

     ្រប្រពឹត្តេទ    យ៉ងេនះ    វញិញ ណេទើបរលត់   ។ 

 [៣២] អធិបបយពកយថ កលបុគគលមិនរកី យ ចេំពះេវទន 

ទងំខងកនុង ទងំខងេ្រក គឺបុគគលកលពិចរ េឃើញេវទន កនុង 

េវទនទងំ យខងកនុង មិនរកី យ មិនសរេសើរ មិនឋិតេន កនុង 

េសចក្ដី្រជប់ចិត្ត ចេំពះេវទន គឺថ លះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស 

ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព នូវកររកី យ ករសរេសើរ ករ្រជប់ 

ចិត្ត ករកួចកន់ ករ ទ បអែង្អល ករ្របកន់ ។ បុគគលកល 

ពិចរ េឃើញេវទន កនុងេវទនទងំ យ ខងេ្រក មិនរកី 

យ មិនសរេសើរ មិនឋិតេនកនុងករ្រជប់ចិត្ត ចេំពះេវទន គឺលះបង់ 

បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព នូវកររកី យ 

ករសរេសើរ  ករ្រជប់ចិត្ត   ករកួចកន់   ករ ទ បអែង្អល   ករ្របកន់  ។ 
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២០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស   ចូឡនិេទទេ  

អជឈត្តពហិទធ  េវទនសុ េវទននុបស  ី វហិរេន្ត  េវទនំ 

នភិននទតិ នភិវទតិ ន អេជឈ យ តិដ្ឋតិ អភិននទនំ 

អភិវទនំ អេជឈ នំ គហំ ប មសំ អភិនិេវសំ 

បជហតិ វេិនេទតិ ពយន្តីកេ តិ អនភវងគេមតិ ។ 

អជឈត្តំ សមុទយធមម នុបស  ី េវទនសុ វហិរេន្ត  អជឈត្តំ 

វយធមម នុបស  ី េវទនសុ វហិរេន្ត  អជឈត្តំ សមុទយ- 

វយធមម នុបស  ី េវទនសុ វហិរេន្ត  ពហិទធ  សមុទយ- 

ធមម នុបស  ី េវទនសុ វហិរេន្ត  ពហិទធ  វយធមម - 

នុបស  ី េវទនសុ វហិរេន្ត  ពហិទធ  សមុទយវយធមម - 

នុបស  ី េវទនសុ វហិរេន្ត  អជឈត្តពហិទធ  សមុទយ- 

ធមម នុបស  ី េវទនសុ វហិរេន្ត  អជឈត្តពហិទធ  វយ- 

ធមម នុបស  ី េវទនសុ វហិរេន្ត  អជឈត្តពហិទធ  សមុ- 

ទយវយធមម នុបស  ី េវទនសុ វហិរេន្ត  េវទនំ នភិ- 

ននទតិ នភិវទតិ ន អេជឈ យ តិដ្ឋតិ អភិននទនំ 

អភិវទនំ អេជឈ នំ គហំ ប មសំ អភិនិេវសំ 

បជហតិ         វេិនេទតិ         ពយន្តីកេ តិ         អនភវងគេមតិ       ។ 
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២០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

បុគគលកលពិចរ េឃើញេវទន កនុងេវទនទងំ យខងកនុងទងំខង 
េ្រក មិនរកី យ មិនសរេសើរ មិនឋិតេនកនុងករ្រជប់ចិត្ត ចេំពះេវទន 
គឺលះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព នូវករ 
រកី យ សរេសើរ ្រជប់ចិត្ត កួចកន់ ទ បអែង្អល ្របកន់ ។ បុគគល 
កលពិចរ េឃើញនូវករេកើតេឡើងជធមម  កនុងេវទនទងំ យខង 
កនុង កលពិចរ េឃើញនូវករវនិសេទជធមម  កនុងេវទនទងំ យ 
ខងកនុង កលពិចរ េឃើញនូវករេកើតេឡើងនិងករវនិសេទជធមម  
កនុងេវទនទងំ យខងកនុង កលពិចរ េឃើញ នូវករេកើតេឡើងជ 
ធមម  កនុងេវទនទងំ យខងេ្រក កលពិចរ េឃើញនូវករវនិស 
េទជធមម  កនុងេវទនទងំ យខងេ្រក កលពិចរ េឃើញនូវ 
ករេកើតេឡើង និងករវនិសេទជធមម  កនុងេវទនទងំ យខងេ្រក 
កលពិចរ េឃើញនូវករេកើតេឡើងជធមម  កនុងេវទនទងំ យខង 
កនុងទងំខងេ្រក កលពិចរ េឃើញនូវករវនិសេទជធមម  កនុង 
េវទនទងំ យខងកនុងទងំខងេ្រក កលពិចរ េឃើញនូវករេកើត 
េឡើងនិងករវនិសេទជធមម  កនុងេវទនទងំ យខងកនុងទងំខង 
េ្រក មិនរកី យ មិនសរេសើរ មិនឋិតេនកនុងេសចក្ដី្រជប់ចិត្ត ចេំពះ 
េវទន គឺលះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព 
នូវកររកី យ   សរេសើរ   ្រជប់ចិត្ត   កួចកន់   ទ បអែង្អល   ្របកន់    ។ 
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២១ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ឥេមហិ ទ្វ ទស កេរហិ េវទនសុ េវទននុបស  ី
វហិរេន្ត  េវទនំ នភិននទតិ នភិវទតិ ន អេជឈ យ 
តិដ្ឋតិ អភិននទនំ អភិវទនំ អេជឈ នំ ។ េប ។ អន- 
ភវងគេមតិ ។ អថ  េវទនំ អនិចចេ  បស េន្ត  
េវទនំ នភិននទតិ នភិវទតិ ន អេជឈ យ តិដ្ឋតិ 
អភិននទនំ អភិវទនំ អេជឈ នំ គហំ ប មសំ 
អភិនិេវសំ បជហតិ វេិនេទតិ ពយន្តីកេ តិ អន- 
ភវងគេមតិ ។ េវទនំ ទុកខ េ  េ គេ  គណ្ឌ េ  
សល្លេ  អឃេ  ពធេ  ។ េប ។ អនិស រណ- 
េ  បស េន្ត  េវទនំ នភិននទតិ នភិវទតិ ន អ- 
េជឈ យ តិដ្ឋតិ អភិននទនំ អភិវទនំ អេជឈ នំ 
គហំ ប មសំ អភិនិេវសំ បជហតិ វេិនេទតិ 
ពយន្តីកេ តិ អនភវងគេមតិ ។ ឥេមហិ ទ្វ ច ្ត ឡ-ី 

យ កេរហិ េវទនសុ េវទននុបស  ី វហិរេន្ត  
េវទនំ នភិននទតិ នភិវទតិ ន អេជឈ យ តិដ្ឋតិ 
អភិននទនំ អភិវទនំ អេជឈ នំ គហំ ប មសំ 
អភិនិេវសំ បជហតិ វេិនេទតិ ពយន្តីកេ តិ អនភ- 
វងគេមតីតិ     អជឈត្តញច      ពហិទធ       ច      េវទនំ    នភិននទេ     ។ 
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២១ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

បុគគលកលពិចរ េឃើញេវទន កនុងេវទនទងំ យ េ យ ករ 
ទងំ១២ េនះ មិនរកី យ មិនសរេសើរ មិនឋិតេនកនុងករ្រជប់ចិត្តចេំពះ 
េវទន ។ េប ។ ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព នូវកររកី យ ករសរ- 
េសើរ ករ្រជប់ចិត្ត ។ មួយេទៀត បុគគលកលេឃើញេវទនេ យេសចក្ដីថ 
មិនេទៀង មិនរកី យ មិនសរេសើរ មិនឋិតេនកនុងករ្រជប់ចិត្ត ចេំពះ 
េវទន គឺលះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព 
នូវកររកី យ ករសរេសើរ ករ្រជប់ចិត្ត ករកួចកន់ ករ ទ បអែង្អល ករ 
្របកន់ ។ បុគគលកលេឃើញេវទនេ យេសចក្ដីថ ជទុកខ ជេ គ ជពក 
ជសរ ជេសចក្ដីលបំក ជ ពធ ។ េប ។ េ យេសចក្ដីថ មិនជទី 
រ ស់ទុកខ មិនរកី យ មិនសរេសើរ មិនឋិតេនកនុងេសចក្ដី្រជប់ចិត្តចេំពះ 
េវទន គឺលះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព 
នូវកររកី យ ករសរេសើរ ករ្រជប់ចិត្ត ករកួចកន់ ករ ទ បអែង្អល 
ករ្របកន់ ។ បុគគលកលពិចរ េឃើញេវទន កនុងេវទនទងំ យ 
េ យ ករទងំែសសិបពីរេនះ មិនរកី យ មិនសរេសើរ មិនឋិតេន 
កនុងេសចក្ដី្រជប់ចិត្ត ចេំពះេវទន គឺលះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយ 
ដល់នូវករមិនមនែបបភព នូវកររកី យ ករសរេសើរ ករ្រជប់ចិត្ត 
ករកួចកន់ ករ ទ បអែង្អល ករ្របកន់ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) 
កលបុគគលមិនរកី យ ចេំពះេវទនទងំ យទងំខងកនុងទងំខងេ្រក  ។ 
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២២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣៣] ឯវ ំ សតស  ចរេ តិ ឯវ ំ សតស  

សមបជនស  ចរេ  វចិរេ  ឥរយិេ  វត្តយេ  

បលយេ  យបយេ  យបយេ តិ ឯវ ំ សតស  

ចរេ      ។ 

 [៣៤] វញិញ ណំ ឧបរុជឈតីតិ បុញញ ភិសងខ រ- 

សហគតំ វញិញ ណំ អបុញញ ភិសងខ រសហគតំ វ-ិ 

ញញ ណំ េនញជ ភិសងខ រសហគតំ វញិញ ណំ និរុជឈតិ 

វបូសមមតិ អតថំ គចឆតិ បដិបបស មភតីតិ វញិញ ណំ ឧប- 

រុជឈតិ    ។    េតនហ     ភគ  

 អជឈត្តញច     ពហិទធ      ច េវទនំ     នភិននទេ  

 ឯវ ំ   សតស     ចរេ  វញិញ ណំ    ឧបរុជឈតីតិ    ។ 

សហ គថបរេិយ ន ។ េប ។ ស ថ  េម ភេន្ត 

ភគ  វេកហមសមីតិ    ។ 

ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ    េតរសេម   ។ 
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២២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៣] ពកយថ មន ម រតី ្រប្រពឹត្តេទ យ៉ងេនះ គឺបុគគលមន 

ម រតី ដឹងខ្លួនយ៉ងេនះ ្រ ច់េទ ្រ ច់េទេផ ងៗ េដើរេទ ្រប្រពឹត្ត 

េទ រក  យ្រ  យ្រ េទ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) មន ម រតី 

្រប្រពឹត្តេទ    យ៉ងេនះ   ។ 

 [៣៤] ពកយថ វញិញ ណេទើបរលត់ បនដល់ វញិញ ណែដល 

្របកបេ យបុញញ ភិសងខ រ វញិញ ណែដល្របកបេ យអបុញញ ភិសងខ រ 

វញិញ ណែដល្របកបេ យ េនញជ ភិសងខ រ រលត់ សងប់ អស្ដងគត 

រមង ប់ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) វញិញ ណេទើបរលត់ ។ េហតុេនះ 

្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ 

 កលបុគគលមិនរកី យ ចេំពះេវទនទងំខងកនុងទងំខងេ្រក 

 មន ម រតី     ្រប្រពឹត្តេទយ៉ងេនះ     វញិញ ណេទើបរលត់     ។ 

លុះចប់គថ ។ េប ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូម្រពះមន្រពះភគ 

ជ ្ដ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ    ខញុ ្ំរពះអងគសូមជ វក័    ។ 

ចប់   ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស   ទី   ១៣   ។ 
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េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [៣៥]   េយ   អតីតំ   ទិសតិ   (ឥចច យ ម    េប េ ) 

  អេនេជ      ឆិននសំសេយ 

  បរគ ូ      សព្វធមម នំ 

  អតថិ      បេញ្ហន      គមំ      ។ 

 [៣៦] េយ អតីតំ ទិសតីតិ េយតិ េយ 

េ  ភគ  សយមភូ អនចរយិេក បុេព្វ អន- 

នុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ សចច និ អភិសមពុជឈ ិ

តតថ ច សព្វញញុ តំ បេ ្ត  ពេលសុ ច វសីភវ ំ ។ 

អតីតំ ទិសតីតិ ភគ  អត្តេន ច បេរសញច  

អតីតមប ិ ទិសតិ អនគតមប ិ ទិសតិ បចចុបប- 

ននមប ិ    ទិសតិ     ។ 

 កថំ ភគ  អត្តេន អតីតំ ទិសតិ ។ 

ភគ  អត្តេន អតីតំ ឯកមប ិ ជតឹ ទិសត ិ

េទ្វបិ ជតិេយ ទិសតិ តិេស បិ ជតិេយ 

ទិសតិ ចតេស បិ ជតិេយ ទិសត ិ

បញចបិ          ជតិេយ          ទិសតិ           ទសបិ         ជតិេយ 
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េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [៣៥] (េប លៈមន យុ ្រកបទូលដូេចនះថ) ្រពះមន 
  ្រពះភគអងគ  េពល ងកលជអតីត មិនមនេសចក្ដី 
  ញប់ញ័រ ្រទង់កត់េសចក្ដីសង យ័ ្រទង់ដល់េ្រតើយ ៃន 
  ធម៌ទងំពួងេហើយ ពួកខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករេ យ្រប ន  
  េទើបមកគល់    (េដើមបទូីលសួរ្រពះមន្រពះភគេនះ)    ។ 
 [៣៦] អធិបបយពកយថ ្រពះមន្រពះភគអងគ  េពល ង 
កលជអតីត ្រតង់ពកយថអងគ  សេំ ដល់្រពះមន្រពះភគ ្រពះអងគ 
្រ ស់ដឹងឯង ឥតមន ចរយ បន្រ ស់ដឹងសចចៈទងំ យ េ យ 
្រពះអងគឯង កនុងធម៌ែដល្រពះអងគមិនធ្ល ប់បន ្ដ ប់មកកនុងកលមុន ្រទង់ 
សេ្រមចសព្វញញុ តញញ ណកនុងធម៌ទងំ យេនះផង សេ្រមចនូវភព ទ ត់ 
កនុងពលធម៌ទងំ យផង ។ ពកយថ ្រទង់េពល ងកលជអតីត បន 
ដល់្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េពល ងកលជអតីតផង ្រទង់េពល ង 
កលជអនគតផង ្រទង់េពល ងកលជបចចុបបននផង របស់្រពះអងគ 
និងពួកសត្វដៃទ     ។ 
 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េពល ងកលជអតីតរបស់្រពះអងគ េតើ 
ដូចេម្ដច ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េពល ងអតីតជតិ របស់្រពះអងគ 
១ ជតិខ្លះ ្រទង់េពល ង ២ ជតិខ្លះ ្រទង់េពល ង ៣ ជតិខ្លះ ្រទង់ 
េពល ង ៤ ជតិខ្លះ ្រទង់េពល ង ៥ ជតិខ្លះ ្រទង់េពល ង ១០ជតិខ្លះ 
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២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ទិសតិ វសីមប ិ ជតិេយ ទិសតិ តឹសមប ិ

ជតិេយ ទិសតិ ច ្ត ឡសីមប ិ ជតិេយ ទិ- 

សតិ បញញ សមប ិ ជតិេយ ទិសតិ ជតិសតមប ិ

ជតិសហស មប ិ ជតិសតសហស មប ិ អេនេកបិ សំ- 

វដ្ដកេបប អេនេកបិ វវិដ្ដកេបប អេនេកបិ សំវដ្ដ- 

វវិដ្ដកេបប ទិសតិ អមុ្រ សឹ ឯវនំេម ឯវេំគេ ្ត  

ឯវវំេ ្ណ  ឯវម េ  ឯវសុំខទុកខបបដិសំេវទី ឯវ- 

មយុបរយិេន្ត  េ  តេ  ចុេ  អមុ្រត ឧទបទឹ 

ត្រ បសឹ ឯវនំេម ឯវេំគេ ្ត  ឯវវំេ ្ណ  ឯវម - 

េ  ឯវសុំខទុកខបបដិសំេវទី ឯវមយុបរយិេន្ត  េ  

តេ  ចុេ  ឥធុបបេនន តិ ឥតិ ករ ំ សឧេទទសំ 

អេនកវហិិតំ បុេព្វនិ សំ ទិសតិ ឯវ ំ ភគ  អត្ត- 

េន     អតីតំ     ទិសតិ    ។ 

 កថំ ភគ  បេរសំ អតីតំ ទិសតិ ។ ភគ  

បេរសំ អតីតំ ឯកមប ិ ជតឹ ទិសតិ េទ្វបិ ជតិេយ 

ទិសតិ     ។    េប    ។    អេនេកបិ    សំវដ្ដវវិដ្ដកេបប    ទិសតិ 



53 

២៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រទង់េពល ង ២០ ជតិខ្លះ ្រទង់េពល ង ៣០ ជតិខ្លះ ្រទង់េពល ង 

៤០ ជតិខ្លះ ្រទង់េពល ង ៥០ ជតិខ្លះ ្រទង់េពល ងមួយរយជតិខ្លះ 

មួយពន់ជតិខ្លះ មួយែសនជតិខ្លះ សវំដ្ដកបបជេ្រចើនខ្លះ វវិដ្ដកបបជ 

េ្រចើនខ្លះ សវំដ្ដវវិដ្ដកបបជេ្រចើនខ្លះថ តថគត បនេកើតកនុងភពឯេណះ 

មននមយ៉ងេនះ មនេគ្រតយ៉ងេនះ មនវណ្ណៈយ៉ងេនះ មន រ 

យ៉ងេនះ េ យសុខនិងទុកខយ៉ងេនះ មន យុ្រតឹមបុ៉េណ្ណះ លុះតថគត 

េនះចយុតចកអត្តភពេនះេហើយ ក៏បនេទេកើតកនុងភពឯេ ះែដលេកើត 

កនុងភពេនះ ក៏មននមយ៉ងេនះ មនេគ្រតយ៉ងេនះ មនវណ្ណៈយ៉ងេនះ 

មន រយ៉ងេនះ េ យសុខនិងទុកខយ៉ងេនះ មន យុ្រតឹមបុ៉េ ្ណ ះ 

តថគតេនះ លុះចយុតចកអត្តភពេនះេហើយ ក៏បនមកេកើតកនុងភពេនះ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េពល ងករេន ្រស័យកនុងកលមុន ជេ្រចើន 

្របករ ្រពមទងំ ករ (គឺវណ្ណៈនិង រជេដើម) ្រពមទងំឧេទទស 

(គឺេឈម ះនិងេគ្រតជេដើម) េ យ្របករដូេចនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ 

េពល ងកលជអតីត របស់្រពះអងគ យ៉ងេនះ ។ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េពល ងកលជអតីតរបស់ពួកសត្វដៃទ េតើដូច 

េម្ដច ។ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់េពល ងអតីតជតិរបស់ពួកសត្វដៃទ ១ ជតិ 

ខ្លះ ្រទង់េពល ង ២ ជតិខ្លះ ។ េប ។ ្រទង់េពល ង សំវដ្ដវវិដ្ដកបបដ៏េ្រចើនខ្លះ 
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២៥ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

អមុ្រ សិ ឯវនំេម ឯវេំគេ ្ត  ឯវវំេ ្ណ  ឯវម - 

េ  ឯវសុំខទុកខបបដិសំេវទី ឯវមយុបរយិេន្ត  េ  

តេ  ចុេ  អមុ្រត ឧទបទិ ត្រ បសិ ឯវនំេម 

ឯវេំគេ ្ត  ឯវវំេ ្ណ  ឯវម េ  ឯវសុំខទុកខបបដិ- 

សំេវទី ឯវមយុបរយិេន្ត  េ  តេ  ចុេ  ឥធុប- 

បេនន តិ ឥតិ ករ ំ សឧេទទសំ អេនកវហិិត ំ

បុេព្វនិ សំ ទិសតិ ឯវ ំ ភគ  បេរសំ អតីតំ 

ទិសតិ       ។ 

 ភគ  បញច  ជតកស និ ភសេន្ត  អត្តេន 

ច បេរសញច  អតីតំ ទិសតិ ម ធនិយសុត្តំ(១)  

ភសេន្ត  អត្តេន ច បេរសញច  អតីតំ ទិសតិ 

ម សុទស នសុត្តំ ភសេន្ត  អត្តេន ច បេរ- 

សញច  អតីតំ ទិសតិ ម េគវនិទសុត្តំ ភសេន្ត  

អត្តេន ច បេរសញច  អតីតំ ទិសតិ មឃេទវ- 

សុត្តំ ភសេន្ត  អត្តេន ច បេរសញច  អតីត ំ

ទិសតិ    ។ 

     ១  ម.  ម បទនិយសុត្តន្តំ  ។ 
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២៥ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ថ (សត្វេនះ) បនេកើតកនុងភពឯេ ះ មននមយ៉ងេនះ មន 
េគ្រតយ៉ងេនះ មនវណ្ណៈយ៉ងេនះ មន រយ៉ងេនះ ទទួល 
សុខទុកខយ៉ងេនះ មន យុ្រតឹមប៉ុេណ្ណះ សត្វេនះចយុតចកអត្តភពេនះ 
េហើយ ក៏បនេទេកើតកនុងភពឯេ ះ ែដលេកើតកនុងភពេនះ មន 
នមយ៉ងេនះ មនេគ្រតយ៉ងេនះ មនវណ្ណៈយ៉ងេនះ មន រ 
យ៉ងេនះ ទទួលសុខទុកខយ៉ងេនះ មន យុ្រតឹមប៉ុេណ្ណះ សត្វេនះ 
ចយុតចកអត្តភពេនះេហើយ ក៏បនមកេកើតកនុងភពេនះ ្រពះមន្រពះភគ 
្រទង់េពល ងករេន ្រស័យកនុងកលមុន េ្រចើន្របករ ្រពមទងំ 

ករ ្រពមទងំឧេទទស េ យ្របករដូេចនះ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ 
េពល ងកលជអតីត    របស់ពួកសត្វដៃទ   យ៉ងេនះឯង   ។ 
 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់សែម្ដងជតកទងំ ៥០០ េឈម ះថេពល ង 
កលជអតីតរបស់្រពះអងគផង របស់ពួកសត្វដៃទផង ្រទង់សែម្ដងម - 
ធនិយសូ្រត េឈម ះថេពល ងកលជអតីតរបស់្រពះអងគផង របស់ 
ពួកសត្វដៃទផង ្រទង់សែម្ដងម សុទស នសូ្រត េឈម ះថេពល ង 
កលជអតីតរបស់្រពះអងគផង របស់ពួកសត្វដៃទផង ្រទង់សែម្ដងម - 
េគវនិទសូ្រត េឈម ះថេពល ងកលជអតីតរបស់្រពះអងគផង របស់ 
ពួកសត្វដៃទផង ្រទង់សែម្ដងមឃេទវសូ្រត េឈម ះថេពល ង 
កលជអតីតរបស់្រពះអងគផង    របស់ពួកសត្វដៃទផង   ។ 
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២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  អតីតំ េខ ចុនទ អទធ នំ 
រពភ តថគតស  ស នុ រ ិ ញណំ េ តិ 

េ  យវតកំ កងខតិ វតកំ អនុស រតិ 
អនគតំ េខ ចុនទ ។ េប ។ បចចុបបននំ េខ ចុនទ 
អទធ នំ រពភ តថគតស  េពធិជំ ញណំ ឧបប- 
ជជតិ អយមន្តិម ជតិ នតថិទនិ បុនពភេ តិ ។ 
ឥ្រនទិយបេ បរយិត្តញញ ណំ តថគតស  តថគតពលំ 
ស ្ត នំ សយនុសយញញ ណំ តថគតស  តថ- 
គតពលំ យមកបបដិហិរយិញញ ណំ តថគតស  
តថគតពលំ ម ករុ សមបត្តិញញ ណំ តថ- 
គតស  តថគតពលំ សព្វញញុ តញញ ណំ តថគតស  
តថគតពលំ អនវរណញញ ណំ តថគតស  តថ- 
គតពលំ សព្វតថ អសងគមបបដិហតមនវរណញញ ណំ 
តថគតស  តថគតពលំ  ។ ឯវ ំ ភគ  អត្តេន 
ច បេរសញច  អតីតមប ិ ទិសតិ អនគតមប ិ - 
ទិសតិ បចចុបបននមប ិ ទិសតិ ចិកខតិ េទេសតិ 
បញញេបតិ បដ្ឋេបតិ វវិរតិ វភិជតិ ឧ ្ត នី- 
កេ តិ        បកេសតីតិ         េយ        អតីតំ       ទិសតិ       ។ 
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២៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 ដូច្រពះពុទធដីកែដល្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ដូេចនះថ មន លចុនទៈ 
ញណជេ្រគ ងរលឹក មនូវ ម រតីៃន្រពះតថគត ្របរពធកលជអតីត 
រែមងមន ្រពះតថគតេនះ ្របថន ្រតឹម  រលឹកេឃើញបន្រតឹមេនះ 
មន លចុនទៈ ញណជេ្រគ ងរលឹក មនូវ ម រតីៃន្រពះតថគត ្របរពធនូវ 
កលជអនគត ។ េប ។ មន លចុនទៈ ញណែដលេកើតអពីំេពធិៃន 
្រពះតថគត ្របរពធកលជបចចុបបនន រែមងេកើតេឡើងថ ជតិេនះ មន 
កនុងទីបផុំត ករេកើតេទៀតកនុងកលឥឡូវេនះមិនមន ។ ឥ្រនទិយបេ - 
បរយិត្តញញ ណ ជតថគតពល របស់្រពះតថគត ស ្ត នំ សយ- 
នុសយញញ ណ ជតថគតពល របស់្រពះតថគត យមកបបដិហិរ-ិ 
យញញ ណ ជតថគតពល របស់្រពះតថគត ម ករុ សមបត្តិញញ ណ 
ជតថគតពល របស់្រពះតថគត សព្វញញុ តញញ ណ ជតថគតពល 
របស់្រពះតថគត អនវរណញញ ណ ជតថគតពល របស់្រពះតថគត 
សព្វតថអសងគមបបដិហតមនវរណញញ ណ ជតថគតពល របស់ 
្រពះតថគត ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េពល ងជតិជអតីតផង 
េពល ងជតិជអនគតផង ្រទង់េពល ង ្របប់ សែម្ដង ្របញ័ប្ដ 

ងំេផ្ដើម េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ ្របកស នូវជតិជបចចុបបនន 
របស់្រពះអងគផង របស់ពួកសត្វដៃទផង យ៉ងេនះ េហតុេនះ (េ ក 
េពលថ)    ្រពះមន្រពះភគអងគ      េពល ង    កលជអតីត   ។ 



58 

២៧ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ឥចច យ ម  េប េ តិ ឥចច តិ បទសនធិ ។  

យ ម តិ បិយវចនំ ។ េប េ តិ តស  

្រពហមណស  នមំ ។ េប ។ អភិ េបតិ ឥចច - 

យ ម      េប េ     ។ 

 [៣៧] អេនេជ ឆិននសំសេយតិ ឯជ វុចចត ិ

ត ្ហ  េយ េគ េគ ។ េប ។ អភិជឈ 

េ េភ អកុសលមលំូ ។  ឯជ ត ្ហ  

ពុទធស  ភគវេ  បហីន ឧចឆិននមូ  វតថុ - 

ក  អនភវងគ  យតឹអនុបបទធមម  ត ម  

ពុេទធ  អេនេជ ។ ឯជយ បហីន ្ត  អេនេជ ។ 

ភគ  េភបិ ន ឥញជតិ អ េភបិ ន ឥញជតិ 

យេសបិ ន ឥញជតិ អយេសបិ ន ឥញជតិ 

បសំ យបិ ន ឥញជតិ និនទ យបិ ន ឥញជតិ 

សុេខបិ ន ឥញជតិ ទុេកខបិ ន ឥញជតិ ន ចលតិ 

ន េវធតិ ន បេវធតិ ន សមបេវធតីតិ អេនេជ ។ 

ឆិននសំសេយតិ សំសេយ វុចចតិ វចិិកិចឆ  ទុេកខ  

កងខ       ។     េប     ។      ឆមភិតត្តំ      ចិត្តស       មេនវេិលេខ     ។ 
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២៧ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ពកយថ ដូេចនះ កនុងបទថ េប លៈ មន យុ េពលដូេចនះ 
ជករតបទ ។ ពកយថ មន យុ គឺពកយជទី្រស ញ់ ។ 
ពកយថ េប លៈ ជេឈម ះ ។ េប ។ ជពកយេ ្រពហមណ៍េនះ 
េហតុេនះ (េទើបមនពកយថ) េប លៈមន យុេពលដូេចនះ ។ 
 [៣៧] ពកយថ មិនមនេសចក្ដីញប់ញ័រ ្រទង់កត់េសចក្ដីសង យ័ 
េសចក្ដីថ ត ្ហ  េ កេ ថ េសចក្ដីញប់ញ័រ បនខងតេ្រមក តេ្រមក 
ខ្ល ងំ ។ េប ។ អភិជឈ េ ភៈ អកុសលមូល ។ េសចក្ដីញប់ញ័រគឺត ្ហ េនះ 
្រពះពុទធមនេជគ ្រទង់លះបង់ ផ្ដិលផ្ដ ច់ឫសគល់ េធ្វើឲយសល់ែតទីេនដូច 
ជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព មិនឲយមនករេកើត 
តេទជធមម  េហតុេនះ ្រពះពុទធ េឈម ះថមិនមនេសចក្ដីញប់ញ័រ ។ 
េ្រពះ្រទង់លះេសចក្ដីញប់ញ័រ េទើបេឈម ះថមិនមនេសចក្ដីញប់ញ័រ ។ 
្រពះមន្រពះភគមិនញប់ញ័រកនុង ភផង មិនញប់ញ័រកនុងអ ភផង មិន 
ញប់ញ័រកនុងយសផង មិនញប់ញ័រកនុងអយសផង មិនញប់ញ័រកនុងេសច- 
ក្ដីសរេសើរផង មិនញប់ញ័រកនុងនិនទ ផង មិនញប់ញ័រកនុងសុខផង មិន 
ញប់ញ័រ មិនកេ្រមើក មិនរនធត់ មិនកេ្រកើក មិនកេ្រកើក្រពមកនុងទុកខផង េហតុ 
េនះ េទើបេឈម ះថមិនមនេសចក្ដីញប់ញ័រ ។ ពកយថ ្រទង់កត់េសចក្ដី 
សង យ័ េសចក្ដីថ វចិិកិចឆ  េ កេ ថ េសចក្ដីសង យ័ គឺេសចក្ដីសង យ័ 
កនុងទុកខ   ។  េប  ។   េសចក្ដីញប់ញ័រៃនចិត្ត េសចក្ដីរេសមរ មៃនចិត្ត  ។ 
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២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េ  សំសេយ ពុទធស  ភគវេ  ឆិេនន  ឧចឆិេនន  

សមុចឆិេនន  វបូសេន្ត  បដិបបស េទធ  អភព្វុបបត្តិេក 

ញណគគិន ទេឌ  ត ម  ពុេទធ  ឆិននសំសេយតិ 

អេនេជ     ឆិននសំសេយ     ។ 

 [៣៨] បរគ ូ សព្វធមម នន្តិ ភគ  សព្វធមម នំ 

អភិញញ បរគ ូ បរញិញ បរគ ូ ប នបរគ ូ ភវន- 

បរគ ូ សចឆិកិរយិបរគ ូ សមបត្តិបរគ ូ អភិញញ ប- 

រគ ូ សព្វធមម នំ ។ េប ។ ជតិជ មរណសំ េ  នតថិ 

តស       បុនពភេ តិ       បរគ ូ       សព្វធមម នំ      ។ 

 [៣៩] អតថិ បេញ្ហន គមន្តិ បញ្ហតថិកម្ហ  

គ  ។ េប ។ សនទេស តុំ ភណិតុន្តិ ឯវមប ិ

អតថិ បេញ្ហន គមំ ។ េតនហ េ  

្រពហមេ  
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២៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េសចក្ដីសង យ័េនះ ្រពះពុទធមនេជគ ្រទង់កត់ ផ្ដ ច់ ផ្ដិលផ្ដ ច់ 

រមង ប់ សងប់រមង ប់ េធ្វើមិនគួរឲយេកើតេឡើងបន ដុតេ យេភ្លើងគឺញណ 

េហើយ េហតុេនះ ្រពះពុទធេឈម ះថ កត់េសចក្ដីសង យ័ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) មិនមនេសចក្ដីញប់ញ័រ ្រទង់កត់េសចក្ដីសង យ័ ។ 

 [៣៨] ពកយថ ្រទង់ដល់េ្រតើយៃនធម៌ទងំពួង គឺ្រពះមន្រពះ 

ភគ្រទង់ដល់េ្រតើយៃនករ្រ ស់ដឹង ដល់េ្រតើយៃនករកណំត់ដឹង ដល់ 

េ្រតើយៃនករលះបង់ ដល់េ្រតើយៃនករចេ្រមើន ដល់េ្រតើយៃនករេធ្វើ 

ឲយជក់ចបស់ ដល់េ្រតើយៃនសមបត្តិ ៃនធម៌ទងំពួង គឺថ្រទង់ដល់ 

េ្រតើយៃនករ្រ ស់ដឹងនូវធម៌ទងំពួង ។ េប ។ ភពថមីគឺជតិ ជ  មរណៈ 

សង រ ៃន្រពះមន្រពះភគេនះ មិនមន េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ)    ្រទង់ដល់េ្រតើយៃនធម៌ទងំពួង    ។ 

 [៣៩] ពកយថ ពួកខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករេ យ្រប ្ ន េទើបមក 

គល់ គឺពួកខញុ ្ំរពះអងគ្រតូវករេ យ្រប ន  េទើបមក ។ េប ។ េដើមបបីភំ្លឺ 

េដើមបសីែម្ដង េហតុេនះ (េ កេពលថ) ពួកខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករ 

េ យ្រប ន  េទើបមកគល់ យ៉ងេនះក៏បន ។ េហតុេនះ ្រពហមណ៍ 

េនះេពលថ 
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២៩ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

        េយ   អតីតំ   ទិសតិ   (ឥចច យ ម    េប េ ) 

  អេនេជ    ឆិននសំសេយ 

  បរគ ូ    សព្វធមម នំ 

  អតថិ    បេញ្ហន    គមន្តិ   ។ 

 [៤០]    វភិតូរបូសញញិ ស  សព្វកយបប យិេន 

  អជឈត្តញច     ពហិទធ     ច  នតថិ   កិញចី តិ    បស េ  

  ញណំ  សកក នុបុចឆ មិ កថំ  េនេយយ  តថវេិធ  ។ 

 [៤១] វភិតូរបូសញញិ ស តិ កតម របូសញញ  ។ 

របូវចរសមបត្តឹ សមបននស   ឧបបននស   

ទិដ្ឋធមមសុខវ ិ រស   សញញ  សញជ នន សញជ - 

នតត្តំ អយ ំ របូសញញ  ។ វភិតូរបូសញញិ ស តិ ច- 

តេស  អរបូសមបត្តិេយ ភិស  របូសញញ  

វភិូ  េ ន្តិ វភិវ ិ  អតិកកន្ត  សមតិកកន្ត  វតីិ- 

វ ្ត តិ     វភិតូរបូសញញិ ស     ។ 
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២៩ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 (េប លមន យុ្រកបទូលដូេចនះថ) ្រពះមន្រពះភគ 
 អងគ  េពល ងកលជអតីត មិនមនេសចក្ដីញប់ 
 ញ័រ ្រទង់កត់េសចក្ដីសង យ័ ្រទង់ដល់េ្រតើយៃនធម៌ទងំ 
 ពួង ពួកខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករេ យ្រប ន  េទើបមក 
 គល់     (េដើមបទូីលសួរ្រពះមន្រពះភគេនះ)    ។ 
 [៤០] បពិ្រត្រពះអងគជសកយពង  ខញុ ្ំរពះអងគសូមទូលសួរអពីំ 
  ញណរបស់បុគគលអនកមនរូបសញញ ជក់ចបស់ អនកលះបង់ 
  រូបរមមណ៍ទងំអស់ អនកេឃើញទងំខងកនុងទងំខងេ្រកថ 
  វតថុបន្តិចបន្ដួចមិនមន បុគគលមនសភពដូេចន ះ េតើ្រពះ 
  អងគ្រជបេ យ្របករដូចេម្ដច   ។ 
 [៤១] ពកយថ អនកមនរូបសញញ ជក់ចបស់ មនសណួំរថ រូប- 
សញញ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដីសមគ ល់ ករៃនេសចក្ដីសមគ ល់ ភពៃន 
េសចក្ដីសមគ ល់ របស់បុគគលអនកចូលកន់រូបវចរសមបត្តិក្ដី អនកញុងំ 
រូបវចរសមបត្តិឲយេកើតក្ដី អនកមនឈនសុខជេ្រគ ងេនកនុងបចចុបបននក្ដី 
េនះេឈម ះថ រូបសញញ  ។ ពកយថ អនកមនរូបសញញ ជក់ចបស់ 
បនន័យថ បុគគលអនកបនអរូបសមបត្តិទងំ ៤ េហើយ រែមងមនរូប- 
សញញ  (ករសមគ ល់រូប) ្របកដ េធ្វើឲយជក់ចបស់ កន្លង រលំង ្រប្រពឹត្ត 
កន្លង    េហតុេនះ    (េ កេពលថ)    អនកមនរូបសញញ ជក់ចបស់   ។ 
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៣០ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៤២] សព្វកយបប យិេនតិ សេព្វ  តស  

សបបដិសនធិេក របូកេយ បហីេន តទងគសមត-ិ 

កកមវកិខមភនបប េនន បហីេន តស  របូកេយតិ 

សព្វកយបប យិេន     ។ 

 [៤៣] អជឈត្តញច  ពហិទធ  ច នតថិ កិញចី ត ិ

បស េ តិ នតថិ កិញចី តិ កិញចញញ យតនសម- 

បត្តិ ។ កឹករ  នតថិ កិញចី តិ កិញចញញ - 

យតនសមបត្តិ ។ វញិញ ណញច យតនសមបត្តឹ ស- 

េ  សមបជជិ ្វ  តេ  វុដ្ឋហិ ្វ  តេញញវ វញិញ ណំ 

អភេវតិ វភិេវតិ អន្តរធេបតិ នតថិ កិញចី តិ បស - 

តិ ។ តំករ  នតថិ កិញចី តិ កិញចញញ យត- 

នសមបត្តីតិ អជឈត្តញច  ពហិទធ  ច នតថិ កិញចី តិ 

បស េ     ។ 

 [៤៤] ញណំ សកក នុបុចឆ មីតិ សកក តិ សេកក  ។  

ភគ  សកយកុ  បព្វជិេ តិបិ សេកក  ។ េប ។ 

បហីនភយេភរេ           វគិតេ មហំេ តិបិ         សេកក         ។ 
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៣០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៤២] ពកយថ អនកលះរូបរមមណ៍ទងំអស់ េសចក្ដីថ រូបកយ ្រប- 
កបេ យបដិសនធិទងំអស់ បុគគលេនះលះបង់េហើយ គឺថរូបកយបុគគល 
េនះលះបង់េហើយ េ យវកិខមភនបប ន ែដល្រប្រពឹត្តកន្លង នូវតទងគបប- 

ន េហតុេនះ (េ កេពលថ) អនកលះរូបរមមណ៍ទងំអស់ ។ 
 [៤៣] ពកយថ អនកេឃើញទងំខងកនុងទងំខងេ្រកថ វតថុបន្ដិច 
បន្ដួចមិនមន ្រតង់ពកយថ វតថុបន្តិចបន្តួចមិនមន បនដល់ កិញច - 
ញញ យតនសមបត្តិ ។ កិញចញញ យតនសមបត្តិ េ យបរកិមមថ 
វតថុបន្តិចបន្តួចមិនមន េតើេ្រពះេហតុអ្វី ។ បុគគលមន ម រតីចូលវញិញ ណ- 
ញច យតនសមបត្តិ លុះេចញចកសមបត្តិេនះេហើយ ក៏េធ្វើវញិញ ណ 
េនះឯង ឲយវនិស បត់បង់ បសូនយេទវញិ េឈម ះថេឃើញថ 
វតថុបន្តិចបន្តួចមិនមន ។ កិញចញញ យតនសមបត្តិ េ យបរកិមមថ 
វតថុបន្តិចបន្តួចមិនមន េ្រពះេហតុេនះឯង េហតុេនះ (េ កេពលថ) 
អនកេឃើញទងំខងកនុងទងំខងេ្រកថ វតថុបន្តិចបន្តួចមិនមន ។ 
 [៤៤] ពកយថ សកយពង  កនុងបទថ បពិ្រត្រពះអងគជសកយពង  
ខញុ ្ំរពះអងគសូមទូលសួរ អពីំញណ គឺ ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថ 
សកយពង  ។ ែដល្រពះមន្រពះភគ េឈម ះសកយៈ េ្រពះ្រទង់េចញ 
ចកសកយ្រតកូលេហើយបួស ក៏បន ។ េប ។ េឈម ះសកយៈ េ្រពះ្រពះ 
អងគលះបង់ភ័យ    និងេសចក្ដីតក់ស្លុត    ្របសចកករ្រពឺេ ម ក៏បន   ។ 
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៣១ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ញណំ សកក នុបុចឆ មីតិ តស  ញណំ បុចឆ មិ 

កីទិសំ កឹសណ្ឋិ តំ កឹបករ ំ កឹបដិភគំ ឥចឆិតព្វ- 

ន្តិ     ញណំ     សកក នុបុចឆ មិ    ។ 

 [៤៥] កថំ េនេយយ តថវេិធតិ កថំ េ  

េនតេព្វ  វេិនតេព្វ  អភិេនតេព្វ  បញញ េបតេព្វ  អ- 

ភិនិជឈេបតេព្វ  េបកខិ តេព្វ  ប េទតេព្វ  កថ- 

មស  ឧត្តរញិញ ណំ ឧបបេទតព្វំ ។ តថវេិធតិ 

តថវេិធ ទិេ  តស ណ្ឋិ េ  តបបកេ  ត- 

បបដិភេគ េយ េ  កិញចញញ យតនសមប- 

ត្តិ ភីតិ កថំ េនេយយ តថវេិធ ។ េតនហ 

េ      ្រពហមេ  

 វភិតូរបូសញញិ ស  សព្វកយបប យិេន 

 អជឈត្តញច     ពហិទធ     ច នតថិ    កិញចី តិ    បស េ  

 ញណំ    សកក នុបុចឆ មិ កថំ    េនេយយ    តថវេិធតិ   ។ 
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៣១ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ពកយថ បពិ្រត្រពះអងគជសកយពង  ខញុ ្ំរពះអងគសូមទូលសួរអពីំញណ 
បនន័យថ ខញុ ្ំរពះអងគសូមទូលសួរញណ របស់បុគគលេនះ ថ ្របកដ 
ដូចេម្ដច មន្រទង់្រទយដូចេម្ដច មន្របករដូចេម្ដច មនចែំណក 
េ្រប បដូចេម្ដច ែដលបុគគលគបប្ីរបថន  េហតុេនះ (េ កេពលថ) 
បពិ្រត្រពះអងគជសកយពង    ខញុ ្ំរពះអងគសូមទូលសួរអពីំញណ   ។ 
 [៤៥] ពកយថ បុគគលមនសភពដូេចន ះ េតើ្រពះអងគ្រជបេ យ 
្របករដូចេម្ដច េសចក្ដីថ បុគគលេនះ េតើ្រពះអងគ្រជប ្រជបសព្វ 
្រជបចបស់ យល់ចបស់ ពិនិតយចបស់ សម្លឹង ្រជះថ្ល  េ យ្របករ 
ដូចេម្ដច គឺថញណដ៏ៃ្រកែលង របស់បុគគលេនះ ្រពះអងគគបបឲីយេកើត 
េឡើងដូចេម្ដច ។ ពកយថ មនសភពដូេចន ះ គឺមន្របករដូេចន ះ 
្របកដដូេចន ះ មន្រទង់្រទយដូេចន ះ មនសភពដូេចន ះ មនចែំណក 
េ្រប បដូេចន ះ បនដល់បុគគលអនកបន កិញចញញ យតនសមបត្តិ េហតុ 
េនះ (េ កេពលថ) បុគគលមនសភពដូេចន ះ េតើ្រពះអងគ្រជប 
េ យ្របករដូចេម្ដច   េហតុេនះ    ្រពហមណ៍េនះេពលថ 
 បពិ្រត្រពះអងគជសកយពង  ខញុ ្ំរពះអងគសូមទូលសួរអពីំញណរបស់ 
 បុគគលអនកមនរូបសញញ ជក់ចបស់ អនកលះបង់រូបរមមណ៍ទងំអស់ អនក 
 េឃើញទងំខងកនុងទងំខងេ្រកថ វតថុបន្តិចបន្តួចមិនមន បុគគល 
 មនសភពដូេចន ះ   េតើ្រពះអងគ្រជប   េ យ្របករដូចេម្ដច   ។ 
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៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៤៦]    វញិញ ណដ្ឋិតិេយ    សព្វ     (េប តិ    ភគ ) 

  អភិជនំ     តថគេ  

  តិដ្ឋន្តេមនំ     ជនតិ 

  វមុិត្តំ     តបប យនំ     ។ 

 [៤៧] វញិញ ណដ្ឋិតិេយ សព្វ តិ ភគ  អភិ- 

សងខ រវេសន ចតេស  វញិញ ណដ្ឋិតិេយ ជនតិ 

បដិសនធិវេសន សត្ត វញិញ ណដ្ឋិតិេយ ជនតិ ។ 

កថំ ភគ  អភិសងខ រវេសន ចតេស  វញិញ ណ- 

ដ្ឋិតិេយ ជនតិ ។ វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  របូបូយ 

 ភិកខ េវ វញិញ ណំ តិដ្ឋមនំ តិដ្ឋតិ របូរមមណំ 

របូបបតិដ្ឋំ ននទូបេសវនំ វុឌ  ឹ វរិឡូ្ហ ឹ េវបុល្លំ បជជតិ 

េវទនបូយ  ភិកខ េវ ។ េប ។ សញញូបយ  

ភិកខ េវ ។ េប ។ សងខ របូយ  ភិកខ េវ វញិញ ណំ 

តិដ្ឋមនំ តិដ្ឋតិ សងខ រមមណំ សងខ របបតិដ្ឋំ ននទូបេស- 

វនំ វុឌ  ឹ វរិឡូ្ហ ឹ េវបុល្លំ បជជតីតិ ។ ឯវ ំ ភគ  

អភិសងខ រវេសន     ចតេស       វញិញ ណដ្ឋិតិេយ      ជនតិ     ។ 
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៣២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៤៦] (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លេប លៈ) ្រពះតថ- 
 គត ្រទង់្រជបចបស់នូវវញិញ ណដ្ឋិតិទងំពួង េទើប្រទង់្រជប 
 នូវបុគគលេនះែដលកពុំងរស់េន មនចិត្តងប់ (កនុង កិញចញញ - 
 យតនៈ) មន កិញចញញ យតនៈេនះ ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ ។ 
 [៤៧] ពកយថ វញិញ ណដ្ឋិតិទងំពួង អធិបបយថ ្រពះមន 
្រពះភគ្រទង់្រជបវញិញ ណដ្ឋិតិ ៤ េ យអំ ចអភិសងខ រ ្រទង់្រជប 
វញិញ ណដ្ឋិតិ ៧ េ យអំ ចបដិសនធិ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រជប 
វញិញ ណដ្ឋិតិ ៤ េ យអំ ចអភិសងខ រ េតើដូចេម្ដច ។ ្រពះពុទធដីក 
ែដល្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ដូេចនះថ មន លភិកខុទងំ យ វញិញ ណ 

្រស័យរូបខ្លះេហើយឋិតេន រែមងឋិតេន មនរូបជ រមមណ៍ មនរូបជ 
ទីតមកល់ មនេសចក្ដីេ្រតកអរជេ្រគ ងេសព រែមងដល់នូវេសចក្ដីចេ្រមើន 
េសចក្ដីលូត ស់ េសចក្ដីទូលទូំ យ មន លភិកខុទងំ យ (វញិញ ណ) 

្រស័យេវទនខ្លះ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ (វញិញ ណ) 
្រស័យសញញ ខ្លះ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ វញិញ ណ 
្រស័យសងខ រខ្លះ េហើយឋិតេន រែមងឋិតេន មនសងខ រជ រមមណ៍ 

មនសងខ រជទីតមកល់ មនេសចក្ដីេ្រតកអរជេ្រគ ងេសព ដល់នូវេសចក្ដី 
ចេ្រមើន េសចក្ដីលូត ស់ េសចក្ដីទូលទូំ យ ។ ្រពះមន្រពះភគ 
្រទង់្រជបវញិញ ណដ្ឋិតិ    ៤     េ យអំ ចអភិសងខ រ    យ៉ងេនះ      ។ 
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៣៣ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

កថំ  ភគ  បដិសនធិវេសន សត្ត វញិញ ណដ្ឋិតិេយ 

ជនតិ ។ វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  សន្តិ ភិកខ េវ ស ្ត  

ននត្តកយ ននត្តសញញិ េន េសយយថបិ មនុស  

ឯកេចច ច េទ  ឯកេចច ច វនិិបតិក អយ ំ បឋម 

វញិញ ណដ្ឋិតិ សន្តិ ភិកខ េវ ស ្ត  ននត្តកយ 

ឯកត្តសញញិ េន េសយយថបិ េទ  ្រពហមកយិក 

បឋមភិនិព្វ ្ត  អយ ំ ទុតិយ វញិញ ណដ្ឋិតិ សន្តិ ភិកខ េវ 

ស ្ត  ឯកត្តកយ ននត្តសញញិ េន េសយយថបិ េទ  

ភស  អយ ំ តតិយ វញិញ ណដ្ឋិតិ សន្តិ ភិកខ េវ 

ស ្ត  ឯកត្តកយ ឯកត្តសញញិ េន េសយយថបិ 

េទ  សុភកិណ្ហ ក អយ ំ ចតុ ថ  វញិញ ណដ្ឋិតិ ស- 

ន្តិ ភិកខ េវ ស ្ត  សព្វេ  របូសញញ នំ សមតិកកម 

បដិឃសញញ នំ អតថងគម ននត្តសញញ នំ អមនសិ- 

ក  អនេន្ត  កេ តិ ក នញច យ- 

តនុបគ អយ ំ បញចម វញិញ ណដ្ឋិតិ សព្វេ  

កិញចញញ យតនំ សមតិកកមម អនន្តំ វញិញ ណន្តិ 

វញិញ ណញច យតនុបគ            អយ ំ         ឆ ្ឋ           វញិញ ណដ្ឋិតិ 
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៣៣ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជបវញិញ ណដ្ឋិតិ ៧ េ យអំ ចបដិសនធិ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះថ មន ល 

ភិកខុទងំ យ មនពួកសត្វមនកយេផ ងគន  មនសញញ េផ ងគន  

ដូចពួកមនុស និងេទវ ពួកខ្លះ វនិិបតិកៈពួកខ្លះ េនះវញិញ ណដ្ឋិតិទី ១ 

មន លភិកខុទងំ យ មនពួកសត្វមនកយេផ ងគន  មនសញញ ដូចគន  

ដូចពួកេទវ  ្រប្រពឹត្តេទកនុងពួក្រពហម េកើតេ យបឋមជឈន េនះ 

វញិញ ណដ្ឋិតិទី ២ មន លភិកខុទងំ យ មនពួកសត្វមនកយដូចគន  

មនសញញ េផ ងគន  ដូចពួកេទវ ជន់ ភស រៈ េនះវញិញ ណដ្ឋិតិទី ៣ 

មន លភិកខុទងំ យ មនពួកសត្វមនកយដូចគន  មនសញញ ដូចគន  ដូច 

ពួកេទវ ជន់សុភកិណ្ហ កៈ េនះវញិញ ណដ្ឋិតិទី ៤ មន លភិកខុទងំ យ មន 

ពួកសត្វេ្រពះ្រប្រពឹត្តកន្លងរូបសញញ េ យ្របករទងំពួង ដល់នូវករវនិស 

ៃនបដិឃសញញ  មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្តនូវននត្តសញញ  ចូល ក នញច យ- 

តនៈ េ យបរកិមមថ កសមិនមនទីបផុំត េនះវញិញ ណដ្ឋិតិទី ៥ (ពួក 

សត្វ) ្រប្រពឹត្តកន្លង កិញចញញ យតនៈ េ យ្របករទងំពួង ចូលវញិញ ណ- 

ញច យតនៈ េ យបរកិមមថ  វញិញ ណមិនមនទីបផុំត  េនះវញិញ ណដ្ឋិតិទី ៦ 
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៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

សព្វេ  វញិញ ណញច យតនំ សមតិកកមម នតថិ កិញចី តិ 

កិញចញញ យតនុបគ អយ ំ សត្តម វញិញ ណដ្ឋិតីតិ ។ 

ឯវ ំ ភគ  បដិសនធិវេសន សត្ត វញិញ ណដ្ឋិេយ ជ- 

នតីតិ វញិញ ណដ្ឋិតិេយ សព្វ  ។ េប តិ ភ- 

គ តិ េប តិ ភគ  តំ ្រពហមណំ នេមន 

លបតិ ។ ភគ តិ គរ ធិវចនេមតំ ។ េប ។ ស- 

ចឆិក បញញត្តិ យទិទំ ភគ តិ េប តិ ភគ  ។ 

 [៤៨] អភិជនំ តថគេ តិ អភិជនន្តិ អភិជ- 

នេន្ត  បដិវជិនេន្ត  បដិវជិឈេន្ត  ។ តថគេ តិ 

វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  អតីតេញចបិ ចុនទ េ តិ អភតូំ 

អតចឆំ អនតថសញ្ហិ តំ ន តំ តថគេ  ពយកេ តិ 

អតីតេញចបិ ចុនទ េ តិ ភតូំ តចឆំ អនតថសញ្ហិ តំ 

តមប ិ តថគេ  ន ពយកេ តិ អតីតេញចបិ ចុនទ 

េ តិ ភតូំ តចឆំ អតថសញ្ហិ តំ ត្រត កលញញូ  

តថគេ  េ តិ តស  បញ្ហស  េវយយករ- 

យ         អនគតេញចបិ        ចុនទ        េ តិ       ។       េប      ។ 
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៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពួកសត្វ្រប្រពឹត្តកន្លងវញិញ ណញច យតនៈ េ យ្របករទងំពួង ចូល កិ- 
ញចញញ យតនៈ េ យបរកិមមថ របស់តិចតួចមិនមន េនះវញិញ ណដ្ឋិតិទី ៧ ។ 
្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រជបវញិញ ណដ្ឋិតិ ៧ េ យអំ ចបដិសនធិ 
យ៉ងេនះ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) វញិញ ណដ្ឋិតិទងំពួង ។ ពកយ 
ថ េប លៈ កនុងបទថ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លេប លៈ 
គឺ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េ ្រពហមណ៍េនះ មេឈម ះ ។ ពកយថ 
្រពះមន្រពះភគ នុ៎ះជពកយនិយយេ យេគរព ។ េប ។ បញញត្តិថ 
្រពះមន្រពះភគ េនះេកើតេ្រពះករ្រ ស់ដឹង េហតុេនះ (េទើបមន 
ពកយថ) ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន លេប លៈ   ។ 
 [៤៨] អធិបបយពកយថ ្រពះតថគត្រទង់្រជបចបស់ ្រតង់ពកយថ 
្រជបចបស់ គឺយល់ចបស់ ដឹង្របកដ ចក់ធ្លុះ ។ ពកយថ ្រពះតថគត 
មនន័យដូចតេទេនះ ែមនពិត ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ពកយេនះថ 
មន លចុនទៈ េបើពកយអតីត ជពកយមិនពិត មិនេទៀង មិន្របកបេ យ 
្របេយជន៍ ្រពះតថគតមិនេពលពកយេនះ មន លចុនទៈ េបើពកយ 
អតីត ជពកយពិត េទៀង្រតង់ ែតមិន្របកបេ យ្របេយជន៍ ្រពះតថគត 
ក៏មិនេពលពកយេនះ មន លចុនទៈ េបើពកយអតីត ជពកយពិត េទៀង្រតង់ 
្របកបេ យ្របេយជន៍ ្រពះតថគត ជអនកដឹងកលគួរ េទើបពយករ 
្រប ន េនះ     កនុងពកយេនះ    មន លចុនទៈ    េបើពកយអនគត   ។   េប   ។ 
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៣៥ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

បចចុបបននេញចបិ ចុនទ េ តិ អភតូំ អតចឆំ អនតថសញ្ហិ តំ ន 
តំ តថគេ  ពយកេ តិ បចចុបបននេញចបិ ចុនទ េ តិ 
ភតូំ តចឆំ អនតថសញ្ហិ តំ តមប ិ តថគេ  ន ពយកេ តិ 
បចចុបបននេញចបិ ចុនទ េ តិ ភតូំ តចឆំ អតថសញ្ហិ តំ ត្រត 
កលញញូ  តថគេ  េ តិ តស  បញ្ហស  េវយយ- 
ករ យ ឥតិ េខ ចុនទ អតី នគតបបចចុបបេននសុ 
ធេមមសុ តថគេ  កល ទី ភតូ ទី អតថ ទី 
ធមម ទី វនិយ ទី ត ម  តថគេ តិ វុចចតិ ។ 
យ ំ េខ ចុនទ សេទវកស  េ កស  សមរ- 
កស  ស្រពហមកស  សស មណ្រពហមណិយ 
បជយ សេទវមនុស យ ទិដ្ឋំ សុតំ មុតំ វញិញ តំ 
បត្តំ បរេិយសិតំ អនុវចិរតិំ មន  សព្វន្តំ តថ- 
គេតន អភិសមពុទធំ ត ម  តថគេ តិ វុចចតិ ។ 
យញច  ចុនទ រត្តឹ តថគេ  អនុត្តរ ំ សមម ស- 
េមព ធឹ អភិសមពុជឈតិ យញច  រត្តឹ អនុបទិេស- 

យ និព្វ នធតុយ បរនិិព្វ យតិ យ ំ ឯតសមឹ 
អន្តេរ ភសតិ លបតិ និទទិសតិ សព្វន្តំ តេថវ 
េ តិ      េន       អញញថ       ត ម       តថគេ តិ      វុចចតិ       ។ 
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៣៥ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

មន លចុនទៈ េបើពកយបចចុបបនន ជពកយមិនពិត មិនេទៀង្រតង់ មិន 
្របកបេ យ្របេយជន៍ ្រពះតថគតមិនេពលពកយេនះ មន លចុនទៈ 
េបើពកយបចចុបបនន ជពកយពិត េទៀង្រតង់ ែតមិន្របកបេ យ្របេយជន៍ 
្រពះតថគត ក៏មិនេពលពកយេនះ មន លចុនទៈ េបើពកយបចចុបបនន 
ជពកយពិត េទៀង្រតង់ ្របកបេ យ្របេយជន៍ ្រពះតថគតជអនក 
ដឹងកលគួរ េទើបពយករ្រប ន េនះ កនុងពកយេនះ មន លចុនទៈ ្រពះ 
តថគតជអនកេពល មកល េពលពកយពិត េពលអតថ េពលធម៌ 
េពលវនិ័យ កនុងធម៌ទងំ យជអតីត អនគត បចចុបបនន េ យ្រប- 
ករដូេចនះឯង េហតុេនះ េទើបេ ថ ្រពះតថគត ។ មន លចុនទៈ 
ធមមជត  ែដលេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក 
ទងំពួកសត្វ ្រពមទងំសមណៈនិង្រពហមណ៍ មនុស ជសមមតិេទពនិង 
មនុស ដ៏េសស េឃើញ ឮ ប៉ះពល់ ដឹងចបស់ សេ្រមច ែស្វងរក 
ពិចរ  ធមមជតទងំអស់េនះ ្រពះតថគត្រ ស់ដឹងេហើយ េ យចិត្ត 
េហតុេនះ េទើបេ ថ ្រពះតថគត ។ មន លចុនទៈ ្រពះតថគត្រ ស់ 
ដឹងសមម សេមព ធិញញ ណដ៏ៃ្រកែលងកនុង ្រតី  បរនិិព្វ នេ យអនុបទិ- 
េសសនិព្វ នធតុ កនុង ្រតី  រែមងេពល ចរច សែម្ដងនូវពកយ  
កនុងចេន្ល ះៃនករ្រ ស់ដឹងនិងករបរនិិព្វ នេនះ របស់ទងំអស់េនះ េន 
ដូចែដល   មិនែ្រប្របួលេទ    េហតុេនះ    េទើបេ ថ    ្រពះតថគត   ។ 
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៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

យថ ទី ចុនទ តថគេ  តថករ ី យថករ ី តថ- 

ទី ឥតិ យថ ទី តថករ ី យថករ ី តថ ទី 

ត ម  តថគេ តិ វុចចតិ ។ សេទវេក ចុនទ េ េក 

សមរេក ស្រពហមេក សស មណ្រពហមណិយ 

បជយ សេទវមនុស យ តថគេ  អភិភ ូ អន- 

ភិភេូ  អញញទតថុទេ  វសវត្តី ត ម  តថគេ តិ 

វុចចតីតិ      អភិជនំ      តថគេ       ។ 

 [៤៩] តិដ្ឋន្តេមនំ ជនតីតិ ភគ  ឥធដ្ឋេញញវ ជ- 

នតិ កមម ភិសងខ រវេសន អយ ំ បុគគេ  កយស  

េភទ បរមមរ  អបយ ំ ទុគគតឹ វនិិបតំ និរយ ំ ឧប- 

បជជិស តីតិ ។ ភគ  ឥធដ្ឋេញញវ ជនតិ កមម ភិស- 

សងខ រវេសន អយ ំ បុគគេ  កយស  េភទ បរមមរ  

តិរចឆ នេយនឹ ឧបបជជិស តីតិ ។ ភគ  ឥធដ្ឋេញញវ 

ជនតិ កមម ភិសងខ រវេសន អយ ំ បុគគេ  កយ- 

ស        េភទ       បរមមរ       បិត្តិវសិយ ំ     ឧបបជជិស តីតិ     ។ 
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៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មន លចុនទៈ ្រពះតថគត េពលយ៉ង  េធ្វើយ៉ងេនះ េធ្វើយ៉ង  

េពលយ៉ងេនះ េ្រពះេហតុែត្រពះតថគត េពលយ៉ង  េធ្វើយ៉ងេនះ 

េធ្វើយ៉ង  េពលយ៉ងេនះ េហតុេនះ េទើបេ ថ ្រពះតថគត ។ 

មន លចុនទៈ ្រពះតថគត្រគបសងកត់នូវេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក 

្រពហមេ ក នូវពួកសត្វ ្រពមទងំសមណៈនិង្រពហមណ៍ មនុស ជសមមតិ- 

េទពនិងមនុស ដ៏េសស មិនមនអនក ្រគបសងកត់បន ែតងេឃើញពិត 

ញុងំអំ ចឲយ្រប្រពឹត្តេទ េហតុេនះ េទើបេ ថ ្រពះតថគត 

េហតុេនះ   (្រទង់្រ ស់ថ)   ្រពះតថគត   ្រទង់្រជបចបស់   ។ 

 [៤៩] ពកយថ េទើប្រទង់្រជបនូវបុគគលេនះ ែដលកពុំងរស់ 

េន អធិបបយថ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជប នូវបុគគលែដលឋិតេន 

កនុងទីេនះឯង េ យអំ ចកមម ភិសងខ រថ បុគគលេនះ លុះែបកធ្ល យ 

ងកយ ្ល ប់េទ នឹងេទេកើតកនុងអបយ ទុគគតិ វនិិបត នរក ។ 

្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជបនូវបុគគល ែដលឋិតេនកនុងទីេនះឯង េ យ 

អំ ចកមម ភិសងខ រថ បុគគលេនះ លុះែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់ 

េទ នឹងេទេកើតកនុងកេំណើ តតិរចឆ ន ។ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជប 

នូវបុគគលែដលឋិតេន កនុងទីេនះឯង េ យអំ ចកមម ភិសងខ រថ 

បុគគលេនះលុះែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ   នឹងេទេកើតកនុងបិត្តិវស័ិយ  ។ 
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៣៧ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ភគ  ឥធដ្ឋេញញវ ជនតិ កមម ភិសងខ រវេសន 

អយ ំ បុគគេ  កយស  េភទ បរមមរ  មនុ- 

េស សុ ឧបបជជិស តីតិ ។ ភគ  ឥធដ្ឋេញញវ ជនតិ 

កមម ភិសងខ រវេសន អយ ំ បុគគេ (១) កយស  

េភទ បរមមរ  សុគតឹ សគគំ េ កំ ឧបបជជិស - 

តីតិ ។ វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  ឥធ បនហំ របុីត្ត 

ឯកចចំ បុគគលំ ឯវ ំ េចត  េចេ  បរចិច បជនមិ 

តថយ ំ បុគគេ  បដិបេនន  តថ ច ឥរយិតិ តញច  

មគគំ សមរេូ ្ហ  យថ កយស  េភទ បរមមរ  

អបយ ំ ទុគគតឹ វនិិបតំ និរយ ំ ឧបបជជិស តីតិ ។ ឥធ 

បនហំ របុីត្ត ឯកចចំ បុគគលំ ឯវ ំ េចត  េចេ  

បរចិច បជនមិ តថយ ំ បុគគេ  បដិបេនន  តថ 

ច ឥរយិតិ តញច  មគគំ សមរេូ ្ហ  យថ កយស  

េភទ បរមមរ  តិរចឆ នេយនឹ ឧបបជជិស តីតិ ។ ឥធ 

បនហំ របុីត្ត ឯកចចំ បុគគលំ ឯវ ំ េចត  េចេ  

បរចិច បជនមិ តថយ ំ បុគគេ  បដិបេនន  
     ១   ម.   ឯតថន្តេរ   សុបបដិបេនន តិ   ទិស តិ  ។ 
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៣៧ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជប នូវបុគគលែដលឋិតេនកនុងទីេនះឯង េ យ 

អំ ចកមម ភិសងខ រថ បុគគលេនះលុះែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ នឹង 

េទេកើតកនុងពួកមនុស  ។ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជប នូវបុគគលែដល 

ឋិតេនកនុងទីេនះឯង េ យអំ ចកមម ភិសងខ រថ បុគគលេនះលុះែបក 

ធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ នឹងេទេកើតកនុងសុគតិ សួគ៌ េទវេ ក ។ ដូច 

ពកយែដល្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ដូេចនះថ មន ល របុីត្ត តថគត 

កណំត់ដឹងចិត្ត របស់បុគគលពួកខ្លះកនុងេ កេនះ េ យចិត្តយ៉ងេនះថ 

បុគគលេនះ្របតិបត្តិដូេចន ះ ្រប្រពឹត្តដូេចន ះ េឡើងកន់ផ្លូ វេនះ លុះែបកធ្ល យ 

ងកយ ្ល ប់េទ នឹងេទេកើតកនុងអបយ ទុគគតិ វនិិបត នរក ។ មន ល 

របុីត្ត តថគតកណំត់ដឹងចិត្ត របស់បុគគលពួកខ្លះ កនុងេ កេនះ េ យ 

ចិត្តយ៉ងេនះថ បុគគលេនះ្របតិបត្តិដូេចន ះ ្រប្រពឹត្តដូេចន ះ េឡើងកន់ផ្លូ វ 

េនះ លុះែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ នឹងេទេកើតកនុងកេំណើ តតិរចឆ ន ។ 

មន ល របុីត្ត តថគតកណំត់ដឹងចិត្ត របស់បុគគលពួកខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ   េ យចិត្តយ៉ងេនះថ    បុគគលេនះ្របតិបត្តិដូេចន ះ   ្រប្រពឹត្តដូេចន ះ 
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៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

តថ ច ឥរយិតិ តញច  មគគំ សមរេូ ្ហ  យថ 

កយស  េភទ បរមមរ  បិត្តិវសិយ ំ ឧបបជជិស - 

តីតិ ។ ឥធ បនហំ របុីត្ត ឯកចចំ បុគគលំ ឯវ ំ

េចត  េចេ  បរចិច បជនមិ តថយ ំ បុគគេ  

បដិបេនន  តថ ច ឥរយិតិ តញច  មគគំ សមរ-ូ 

េ ្ហ  យថ កយស  េភទ បរមមរ  មនុេស សុ 

ឧបបជជិស តីតិ ។ ឥធ បនហំ របុីត្ត ឯកចចំ 

បុគគលំ ឯវ ំ េចត  េចេ  បរចិច បជនមិ តថយ ំ

បុគគេ  បដិបេនន  តថ ច ឥរយិតិ តញច  មគគំ 

សមរេូ ្ហ  យថ កយស  េភទ បរមមរ  

សុគតឹ សគគំ េ កំ ឧបបជជិស តីតិ ។ ឥធ បន- 

ហំ របុីត្ត ឯកចចំ បុគគលំ ឯវ ំ េចត  េចេ  

បរចិច បជនមិ តថយ ំ បុគគេ  បដិបេនន  តថ 

ច ឥរយិតិ តញច  មគគំ សមរេូ ្ហ  យថ ស នំ 

ខយ អនសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម 

សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរសិ តីតិ 

តិដ្ឋន្តេមនំ     ជនតិ     ។ 
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៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េឡើងកន់ផ្លូ វេនះ លុះែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ នឹងេទេកើតកនុង 

បិត្តិវស័ិយ ។ មន ល របុីត្ត តថគតកណំត់ដឹងចិត្តរបស់បុគគលពួកខ្លះ 

កនុងេ កេនះ េ យចិត្តយ៉ងេនះថ បុគគលេនះ ្របតិបត្តិដូេចន ះ 

្រប្រពឹត្តដូេចន ះ េឡើងកន់ផ្លូ វេនះ លុះែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ 

នឹងេទេកើតកនុងពួកមនុស  ។ មន ល របុីត្ត តថគតកណំត់ដឹងចិត្ត 

របស់បុគគលពួកខ្លះ កនុងេ កេនះ េ យចិត្តយ៉ងេនះថ បុគគលេនះ 

្របតិបត្តដូិេចន ះ ្រប្រពឹត្តដូេចន ះ េឡើងកន់ផ្លូ វេនះ លុះែបកធ្ល យ 

ងកយ ្ល ប់េទ នឹងេទេកើត កនុងសុគតិ សួគ៌ េទវេ ក ។ មន ល 

របុីត្ត តថគតកណំត់ដឹងចិត្ត របស់បុគគលពួកខ្លះ កនុងេ កេនះ 

េ យចិត្តយ៉ងេនះថ បុគគលេនះ្របតិបត្តិដូេចន ះ ្រប្រពឹត្តដូេចន ះ េឡើង 

កន់ផ្លូ វេនះ នឹង្រ ស់ដឹងេ យខ្លួនឯង េធ្វើឲយជក់ចបស់ សេ្រមចនូវ 

េចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈ 

ទងំ យ េហើយសេ្រមចស្រមន្តេនកនុងបចចុបបនន េហតុេនះ (្រទង់ 

្រ ស់ថ)    េទើប្រទង់្រជបនូវបុគគលេនះ   ែដលកពុំងរស់េន    ។ 



82 

៣៩ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [៥០] វមុិត្តំ តបប យនន្តិ វមុិត្តន្តិ កិញចញញ - 

យតេន វមុិត្តំ តទធិមុត្តំ តទធិបេតយយ ំ ។ អថ  

ភគ  ជនតិ អយ ំ បុគគេ  របូធិមុេ ្ត  សទទ ធិ- 

មុេ ្ត  គនធ ធិមុេ ្ត  រ ធិមុេ ្ត  េផដ្ឋព្វ ធិមុេ ្ត  

កុ ធិមុេ ្ត  គ ធិមុេ ្ត  ធិមុេ ្ត  ភ- 

ធិមុេ ្ត  យ ធិមុេ ្ត  បសំ ធិមុេ ្ត  សុខធិមុេ ្ត  

ចីវ ធិមុេ ្ត  បិណ្ឌ ប ធិមុេ ្ត  េសនសនធិមុេ ្ត  

គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ ធិមុេ ្ត  សុត្តន្ត ធិមុេ ្ត  

វនិយធិមុេ ្ត  អភិធមម ធិមុេ ្ត  បំសុកលិូកងគ ធិមុេ ្ត  

េតចីវរកិងគ ធិមុេ ្ត  បិណ្ឌ បតិកងគ ធិមុេ ្ត  សបទ- 

នចរកិងគ ធិមុេ ្ត  ឯកសនិកងគ ធិមុេ ្ត  បត្តបិណ្ឌិ - 

កងគ ធិមុេ ្ត  ខលុបចឆ ភត្តិកងគ ធិមុេ ្ត  រញញិ ក- 

ងគ ធិមុេ ្ត  រុកខមលិូកងគ ធិមុេ ្ត  អេពភ កសិកងគ ធិ- 

មុេ ្ត  េ និកងគ ធិមុេ ្ត  យថសនថតិកងគ ធិ- 

មុេ ្ត  េនសជជិកងគ ធិមុេ ្ត  បឋមជឈនធិមុេ ្ត  ទុតិយ- 

ជឈនធិមុេ ្ត          តតិយជឈនធិមុេ ្ត           ចតុតថជឈនធិមុេ ្ត  
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៣៩ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [៥០] អធិបបយពកយថ អនកមនចិត្តងប់ (កនុង កិញចញញ យតនៈ) មន 

កិញចញញ យតនៈេនះ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ ្រតង់ពកយថ អនកមនចិត្តងប់ 

គឺមនចិត្តងប់កនុង កិញចញញ យតនៈ ្រជប់កនុង កិញចញញ យតនៈេនះ មន 

កិញចញញ យតនៈេនះជអធិបតី ។ មួយេទៀត ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ 

្រជបថ បុគគលេនះងប់កនុងរូប ងប់កនុងសេំឡង ងប់កនុងក្លិន ងប់កនុងរស 

ងប់កនុងេផដ្ឋព្វៈ ងប់កនុង្រតកូល ងប់កនុងគណៈ ងប់កនុង ស ងប់កនុង 

ភ ងប់កនុងយស ងប់កនុងេសចក្ដីសរេសើរ ងប់កនុងសុខ ងប់កនុងចីវរ 

ងប់កនុងបិណ្ឌ បត ងប់កនុងេសនសនៈ ងប់កនុងគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ 

ងប់កនុង្រពះសូ្រត ងប់កនុង្រពះវនិ័យ ងប់កនុងអភិធមម ងប់កនុងបសុំកូលិកងគៈ 

ងប់កនុងេតចីវរកិងគៈ ងប់កនុងបិណ្ឌ បតិកងគៈ ងប់កនុងសបទនចរកិងគៈ ងប់ 

កនុងឯកសនិកងគៈ ងប់កនុងបត្តបិណ្ឌិ កងគៈ ងប់កនុងខលុបចឆ ភត្តិកងគៈ ងប់កនុង 

រញញិ កងគៈ ងប់កនុងរុកខមូលិកងគៈ ងប់កនុងអេពភ កសិកងគៈ ងប់កនុងេ - 

និកងគៈ ងប់កនុងយថសនថតិកងគៈ ងប់កនុងេនសជជិកងគៈ ងប់កនុងបឋម- 

ជឈន     ងប់កនុងទុតិយជឈន     ងប់កនុងតតិយជឈន      ងប់កនុងចតុតថជឈន 
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៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ក នញច យតនសមប ្ត ធិមុ េ ្ត  វញិញ ណញច - 

យតនសមប ្ត ធិមុ េ ្ត  កិញចញញ យតនសមប ្ត - 

ធិមុ េ ្ត  េនវសញញ នសញញ យតនសមប ្ត ធិមុ េ ្ត តិ 

វមុិត្តំ ។ តបប យនន្តិ កិញចញញ យតនមយ ំ តបប- 

យនំ កមមបប យនំ វបិកបប យនំ កមមគរុកំ 

បដិសនធិគរុកំ ។ អថ  ភគ  ជនតិ អយ ំ បុគគេ  

របូបប យេន ។ េប ។ េនវសញញ នសញញ យតនស- 

មបត្តិបប យេនតិ វមុិត្តំ តបប យនំ ។ េតនហ 

ភគ   

  វញិញ ណដ្ឋិតិេយ   សព្វ    (េប តិ   ភគ ) 

  អភិជនំ    តថគេ  

  តិដ្ឋន្តេមនំ    ជនតិ 

  វមុិត្តំ     តបប យនន្តិ    ។ 
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៤០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ងប់កនុង ក នញច យតនសមបត្តិ ងប់កនុងវញិញ ណញច យតនសមបត្តិ 

ងប់កនុង កិញចញញ យតនសមបត្តិ ងប់កនុងេនវសញញ នសញញ យតនសម- 

បតិ្ត េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) អនកមនចិត្តងប់ ។ ពកយថ មន 

កិញចញញ យតនៈ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ គឺ សេ្រមចេ យ កិញចញញ យ- 

តនៈ មនសមបត្តិេនះ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ មនកមម្រប្រពឹត្តេទខងមុខ 

មនវបិក្រប្រពឹត្តេទខងមុខ ធងន់េ យកមម ធងន់េ យបដិសនធិ ។ 

មួយវញិេទៀត ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជបថ បុគគលេនះ មនរូប 

្រប្រពឹត្តេទខងមុខ ។ េប ។ មនេនវសញញ នសញញ យតនសមបត្តិ 

្រប្រពឹត្តេទខងមុខ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) ជអនកមនចិត្តងប់ 

កនុង កិញចញញ យតនៈ មន កិញចញញ យតនៈេនះ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ ។ 

េហតុេនះ    ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ 

 (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លេប លៈ) ្រពះតថគត 

 ្រទង់្រជបចបស់នូវវញិញ ណដ្ឋិតិទងំពួង េទើប្រទង់្រជបនូវបុគគល 

 េនះ ែដលកពុំងរស់េន មនចិត្តងប់កនុង កិញចញញ យតនៈ 

 មន កិញចញញ យតនៈេនះ្រប្រពឹត្តេទខងមុខ    ។ 
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៤១ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [៥១] កិញចញញ សមភវ ំញ ្វ    ននទិសេញញ ជនំ    ឥតិ 

  ឯវេមតំ    អភិញញ យ តេ     តតថ    វបិស តិ 

  ឯតំ  ញណំ  តថំ  តស  ្រពហមណស  វុសីមេ  ។ 

 [៥២] កិញចញញ សមភវ ំ ញ ្វ តិ កិញចញញ - 

សមភេ  វុចចតិ កិញចញញ យតនសំវត្តនិេក កមម - 

ភិសងខ េ  ។ កិញចញញ យតនសំវត្តនិកំ កមម ភិ- 

សងខ រ ំ កិញចញញ សមភេ តិ ញ ្វ  លគគនន្តិ ញ ្វ  

ពនធនន្តិ ញ ្វ  បលិេពេធតិ ញ ្វ  ជនិ ្វ  

តុលយិ ្វ  តិរយិ ្វ  វភិវយិ ្វ  វភិតូំ ក ្វ តិ 

កិញចញញ សមភវ ំ   ញ ្វ     ។ 

 [៥៣] ននទិសេញញ ជនំ ឥតីតិ ននទិសេញញ ជនំ វុចចតិ 

អរបូ េគ ។ អរបូ េគន តំ កមមំ លគគំ លគគិតំ បលិ- 

ពុទធំ      អរបូ គំ      ននទិសេញញ ជនន្តំ       ញ ្វ      លគគនន្តិ    ញ ្វ  
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៤១ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [៥១] បុគគលដឹងនូវករេកើត្រពមៃន កិញចញញ  ដឹងនូវេសចក្ដី 

 រកី យ ជេ្រគ ង្របកបដូេចនះ លុះដឹងចបស់េសចក្ដីនុ៎ះ 

 យ៉ងេនះ េហើយេចញអពីំសមបត្តិេនះ រែមងេឃើញ 

 ចបស់កនុងសមបត្តិេនះ េនះឯងជញណដ៏ពិត្របកដ 

 របស់្រពហមណ៍ែដលមន្រពហមចរយិៈេនរួចេហើយេនះ   ។ 

 [៥២] ពកយថ ដឹងនូវករេកើត្រពមៃន កិញចញញ  េសចក្ដីថ 

កមម ភិសងខ រ ែដលញុងំ កិញចញញ យតនៈ ឲយ្រប្រពឹត្តេទ្រពម េ ក 

េ ថ ករេកើត្រពមៃន កិញចញញ  ។ បុគគល ដឹងនូវកមម ភិសងខ រ 

ែដលញុងំ កិញចញញ យតនៈឲយ្រប្រពឹត្តេទ្រពមថ ករេកើត្រពម ៃន 

កិញចញញ  ដឹងថជេ្រគ ងជប់ ដឹងថជចណំង ដឹង គ ល់ 

សទង់េមើល ពិចរ  ចេ្រមើន េធ្វើឲយ្របកដថជេ្រគ ងកង្វល់ េហតុ 

េនះ   (្រទង់្រ ស់ថ)  ដឹងនូវករេកើត្រពមៃន កិញចញញ    ។ 

 [៥៣] ពកយថ េសចក្ដីរកី យជេ្រគ ង្របកបដូេចនះ គឺេសចក្ដីេ្រតក 

្រត លកនុងអរូប េ ថ េសចក្ដីរកី យជេ្រគ ង្របកប ។ កមមេនះជប់ 

ជប់ស្អិត ខ្វល់ េ យេសចក្ដីេ្រតក្រត លកនុងអរូប បុគគលដឹងនូវេសចក្ដី 

េ្រតក្រត លកនុងអរូបថ េសចក្ដីរកី យជេ្រគ ង្របកប ដឹងថជេ្រគ ងជប់ 
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៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ពនធនន្តិ ញ ្វ  បលិេពេធតិ ញ ្វ  ជនិ ្វ  

តុលយិ ្វ  តិរយិ ្វ  វភិវយិ ្វ  វភិតូំ ក ្វ  ។ 

ឥតីតិ បទសនធិ ។ េប ។ បទនុបុព្វកេមតំ ឥតីតិ 

ននទិសេញញ ជនំ     ឥតិ     ។ 

 [៥៤] ឯវេមតំ អភិញញ យតិ ឯវ ំ ឯតំ អភ-ិ 

ញញ យ ជនិ ្វ  តុលយិ ្វ  តិរយិ ្វ  វភិវយិ ្វ  

វភិតូំ      ក ្វ តិ     ឯវេមតំ     អភិញញ យ      ។ 

 [៥៥] តេ  តតថ វបិស តីតិ កិញចញញ យ- 

តនំ សមបជជិ ្វ  តេ  វុដ្ឋហិ ្វ  តតថ ជេត 

ចិត្តេចតសិេក ធេមម អនិចចេ  វបិស តិ ទុកខ េ  

វបិស តិ េ គេ  ។ េប ។ អនិស រណេ  វបិ- 

ស តិ ទកខតិ ឱេ េកតិ និជឈយតិ ឧបបរកិខតីតិ 

តេ     តតថ     វបិស តិ    ។ 

 [៥៦] ឯតំ ញណំ តថំ តស តិ ឯតំ 

ញណំ តចឆំ ភតូំ យថវ ំ អវបិរតីំ តស តិ ឯតំ 

ញណំ      តថំ     តស      ។ 
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៤២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ដឹងថជេ្រគ ងចង ដឹង គ ល់ សទង់េមើល ពិចរ  ចេ្រមើន េធ្វើឲយ 
ជក់ចបស់ថជកង្វល់ ។ ពកយថ ដូេចនះ ជករតបទ ។ េប ។ ពកយថ 
ដូេចនះ េនះជលំ ប់បទ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) េសចក្ដីរកី យ 
ជេ្រគ ង្របកបដូេចនះ    ។ 
 [៥៤] ពកយថ លុះដឹងចបស់ េសចក្ដីនុ៎ះយ៉ងេនះេហើយ គឺ ដឹង 

គ ល់ សទង់េមើល ពិចរ  ចេ្រមើន េធ្វើឲយ្របកដ នូវេសចក្ដីនុ៎ះយ៉ងេនះ 
េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) លុះដឹងចបស់េសចក្ដីនុ៎ះយ៉ងេនះេហើយ ។ 
 [៥៥] ពកយថ េចញអពីំសមបត្តិេនះ រែមងេឃើញចបស់កនុង 
សមបត្តិេនះ គឺចូល កិញចញញ យតនៈ េហើយេចញចកសមបត្តិេនះ 
រែមងេឃើញចបស់ នូវពួកធម៌គឺចិត្តនិងេចតសិក ែដលេកើតកនុងសមបត្តិ 
េនះថ មិនេទៀង េឃើញចបស់ថជទុកខ យល់ចបស់ េឃើញ ្រកេឡក 
េមើល សម្លឹងេមើល កណំត់េមើលថជេ គ ។ េប ។ ថមិនជទីរ ស់ទុកខ 
េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) េចញអពីំសមបត្តិេនះ រែមងេឃើញចបស់ 
កនុងសមបត្តិេនះ    ។ 
 [៥៦] ពកយថ េនះឯងជញណដ៏ពិត្របកដ របស់្រពហមណ៍ 
េនះ េសចក្ដីថ ញណនុ៎ះរបស់្រពហមណ៍េនះ ជធមមជតពិត េទៀង 
្របកដ មិនែ្រប្របួល េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) េនះឯងជញណ 
ដ៏ពិត្របកដ    របស់្រពហមណ៍េនះ    ។ 
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៤៣ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [៥៧] ្រពហមណស  វុសីមេ តិ ្រពហមណ- 

ស តិ សត្តននំ ធមម នំ ពហិត ្ត  ្រពហមេ  

។ េប ។ អនិស េិ  ទិ បវុចចេត ស ្រព ម តិ 

្រពហមណស  ។ វុសីមេ តិ កលយណបុថុជជេន 

ឧបទយ សត្ត េសកខ  អបបត្តស  បត្តិយ 

អនធិគតស  អធិគមយ អសចឆិកតស  សចឆិកិរយិ- 

យ វសន្តិ សំវសន្តិ វសន្តិ បរវិសន្តិ ។ អរ  

វុសិត  កតករណីេយ ឱហិតភេ  អនុបបត្តសទ- 

េ ថ  បរកិខីណភវសេញញ ជេន សមមទញញ  វមុិេ ្ត  

េ  វុដ្ឋ េ  ចិណ្ណចរេ  ។ េប ។ ជតិជ មរ- 

ណសំ េ  នតថិ តស  បុនពភេ តិ ្រពហមណស  

វុសីមេ        ។      េតនហ      ភគ  
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៤៣ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [៥៧] ពកយថ របស់្រពហមណ៍ កនុងបទថ របស់្រពហមណ៍ 

ែដលមន្រពហមចរយិៈេនរួចេហើយ គឺេឈម ះថ្រពហមណ៍ េ្រពះបន ត់ 

បង់ធម៌ទងំ ៧ ។ េប ។ ជបុគគលមិន ្រស័យកិេលស មិនញប់ញ័រ 

បុគគលេនះ េ កេ ថ ្រពហមណ៍ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) 

របស់្រពហមណ៍ ។ ពកយថ មន្រពហមចរយិៈេនរួចេហើយ បនដល់ពួក 

េសកខៈទងំ ៧ ប់បញចូ លទងំកលយណបុថុជជន រែមងេន េន្រគប់្រគង 

េនែថទ ំ េននិតយ េដើមបសីេ្រមចគុណវេិសសែដលមិនទន់ដល់ េដើមប ី

បនធម៌ែដលមិនទន់បន េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់នូវធម៌ែដលមិនទន់េធ្វើឲយ 

ជក់ចបស់ ។ ្រពះអរហន្តមន្រពហមចរយិៈេនរួចេហើយ មនករណីយកិចច 

េធ្វើរួចេហើយ មនភរៈ ក់ចុះេហើយ មន្របេយជន៍ខ្លួនសេ្រមចេហើយ 

មនសេញញ ជនៈកនុងភពអស់រលីងេហើយ មនចិត្តផុត្រសឡះេហើយ េ្រពះ 

ដឹងេ យ្របៃព ្រពះអរហន្តេនះ េឈម ះថមនអរយិ សេនរួចេហើយ 

មនចរណៈសន េំហើយ ។ េប ។ ភពថមី គឺ ជតិ ជ  មរណៈ សង រ 

របស់្រពះអរហន្តេនះមិនមនេទ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) របស់ 

្រពហមណ៍ ែដលមន្រពហមចរយិៈេនរួចេហើយ ។ េហតុេនះ ្រពះមន 

្រពះភគ្រ ស់ថ 
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៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 កិញចញញ សមភវ ំ    ញ ្វ  ននទិសេញញ ជនំ    ឥតិ 

 ឯវេមតំ     អភិញញ យ តេ     តតថ    វបិស តិ 

 ឯតំ ញណំ តថំ តស  ្រពហមណស  វុសីមេ តិ ។ 

សហ គថបរេិយ ន ។ េប ។ ស ថ  េម ភេន្ត 

ភគ      វេកហមសមីតិ    ។ 

េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ    ចុទទសេម   ។ 
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៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 បុគគល ដឹងនូវករេកើត្រពម ៃន កិញចញញ  ដឹងនូវេសចក្ដី 

 រកី យជេ្រគ ង្របកប ដូេចនះ លុះដឹងចបស់េសចក្ដីនុះ៎ 

 យ៉ងេនះ េហើយេចញ អពីំសមបត្តិេនះ រែមងេឃើញ 

 ចបស់កនុងសមបត្តិេនះ េនះឯងជញណដ៏ពិត្របកដ របស់ 

 ្រពហមណ៍ ែដលមន្រពហមចរយិធម៌េនរួចេហើយេនះ ។ 

 លុះចប់គថ ។ េប ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូម្រពះមន 

 ្រពះភគ ជ ្ដ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ ខញុ ្ំរពះអងគសូមជ វក័   ។ 

ចប់   េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស   ទី   ១៤   ។ 
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េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [៥៨]  ទ្វ ហំ     សកក      អបុចឆិស  ំ

  (ឥចច យ ម    េមឃ ជ) 

  ន    េម    ពយកសិ     ចកខុ ម 

  យវតតិយញច      េទវសិិ 

  ពយកេ តីតិ    េម    សុតំ    ។ 

 [៥៩] ទ្វ ហំ សកក អបុចឆិស ន្តិ េ  ្រពហម- 

េ  ទ្វិកខត្តុ ំ ពុទធំ ភគវន្តំ បញ្ហំ  អបុចឆិ តស  

ភគ  បញ្ហំ  បុេ ្ឋ  ន ពយកសិ ចកខុ សមនន្ត (១) 

ឥមស  ្រពហមណស  ឥ្រនទិយបរបិេក ភវសិ - 

តីតិ ។ សកក តិ សេកក  ។ ភគ  សកយកុ  

បព្វជិេ តិបិ សេកក  ។ អថ  អេទធ  មហទធេន ធ- 

ន តិបិ សេកក  ។ តស មិនិ ធននិ េសយយថីទំ ស- 

ទធ ធនំ សីលធនំ ហិរធិនំ ឱត្តបបធនំ សុតធនំ ចគធនំ 

 ១  ម.   តទន្ត    ។ 
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េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [៥៨] (េមឃ ជមន យុ ទូលដូេចនះថ) បពិ្រត្រពះអងគជ 

 សកកៈ ខញុ ្ំរពះអងគបនទូលសួរ អស់ រៈពីរដងរួចេហើយ ្រពះ 

 អងគមនចកខុ  ្រទង់មិនទន់េ ះ្រ យ ចេំពះខញុ ្ំរពះអងគេន 

 េឡើយ ខញុ ្ំរពះអងគបនឮថ ្រពះអងគជេទវឫសី (កលេបើ 

 មនេគ កសួរ) អស់ រៈបីដង ្រទង់ែតងែតពយករពំុខន ។ 

 [៥៩] ពកយថ បពិ្រត្រពះអងគជសកកៈ ខញុ ្ំរពះអងគបនទូលសួរ 

អស់ រៈពីរដងរួចេហើយ អធិបបយថ ្រពហមណ៍េនះ បនទូលសួរ 

្រប ន ចេំពះ្រពះពុទធមន្រពះភគ អស់ រៈពីរដងរួចេហើយ ែត្រពះមន 

្រពះភគ កល្រពហមណ៍េនះសួរ្រប ន េហើយ ្រទង់មិនទន់ពយករ 

េនេឡើយ េ យ្រទង់្រពះត្រមិះថ ្រពហមណ៍េនះ នឹងមនឥ្រនទិយ 

ចស់ក្ល  កនុងកលជលំ ប់េសមើៃនធមមចកខុ  ។ ពកយថ បពិ្រត្រពះ 

អងគជសកកៈ គឺ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថសកកៈ ។ ែដល្រពះមន 

្រពះភគេឈម ះសកកៈ េ្រពះេហតុ្រទង់េចញចកសកយ្រតកូលេហើយបួស 

ក៏បន ។ ឬថ េឈម ះសកកៈ េ្រពះេហតុ្រទង់ស្ដុកស្ដមភ មន្រទពយេ្រចើន 

មនធនធន ក៏បន ។ េនះ្រទពយរបស់្រពះអងគ គឺ ្រទពយគឺសទធ  

្រទពយគឺសីល   ្រទពយគឺហិរ ិ  ្រទពយគឺឱត្តបបៈ    ្រទពយគឺសុតៈ   ្រទពយគឺចគៈ 
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៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

បញញ ធនំ សតិបប ្ឋ នធនំ សមមបបធនធនំ ឥទធិបទ- 

ធនំ ឥ្រនទិយធនំ ពលធនំ េពជឈងគធនំ មគគធនំ 

ផលធនំ និព្វ នធនំ ។ ឥេមហិ អេនកវេិធហិ ធន- 

រតេនហិ អេទធ  មហទធេន ធន តិបិ សេកក  ។ 

អថ  សេកក  បហុ វសិវ ី អលមេ ្ត  សេូ  វេី  

វកិកេន្ត  អភិរុ អចឆមភី អនុ្រ សី អប យី 

បហីនភយេភរេ  វគិតេ មហំេ តិបិ សេកក តិ 

ទ្វ ហំ សកក ។ អបុចឆិស ន្តិ ទ្វ ហំ សកក អបុចឆិស  ំ

អយចិស  ំ អេជឈសិស  ំ ប ទយិស ន្តិ ទ្វ ហំ 

សកក អបុចឆិស  ំ ។ ឥចច យ ម  េមឃ ជតិ ឥចច - 

តិ បទសនធិ ។ យ ម តិ បិយវចនំ ។ េម- 

ឃ ជតិ តស  ្រពហមណស  នមំ ។ េប ។ 

អភិ េបតិ      ឥចច យ ម       េមឃ ជ       ។ 
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៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រទពយគឺបញញ  ្រទពយគឺសតិបប ្ឋ ន ្រទពយគឺសមមបបធន ្រទពយគឺឥទធិបទ 

្រទពយគឺឥ្រនទិយ ្រទពយគឺពលៈ ្រទពយគឺេពជឈងគៈ ្រទពយគឺមគគ ្រទពយគឺផល 

្រទពយគឺនិព្វ ន ។ ្រពះនមសកកៈ េ្រពះេហតុ្រពះអងគស្ដុកស្ដមភ មន្រទពយ 

េ្រចើន មនធនធន េ យ្រទពយដ៏្របេសើរ េ្រចើន្របករទងំេនះ ក៏បន ។ 

ពំុេនះេ ត េឈម ះសកកៈ េ្រពះេហតុ្រទង់អង់ ច េមះមុត ក្ល ន 

មនពយយមតសូ៊ េក្ល វក្ល  សង្វ ត ្របឹងែ្របង មិនខ្ល ច មិនរនធត់ 

មិនតក់ស្លុត មិនរត់េចល លះភ័យគួរខ្ល ច មិន្រពឺេ ម ក៏បន ។ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) បពិ្រត្រពះអងគជសកកៈ ខញុ ្ំរពះអងគ 

(បនទូលសួរ) អស់ រៈពីរដងរួចេហើយ ។ ពកយថ ខញុ ្ំរពះអងគបនទូលសួរ 

(េសចក្ដីថ) បពិ្រត្រពះអងគជសកកៈ ខញុ ្ំរពះអងគបនទូលសួរ បនអង្វរ 

បន ធន បន្រជះថ្ល  អស់ រៈពីរដងរួចេហើយ េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) បពិ្រត្រពះអងគជសកកៈ ខញុ ្ំរពះអងគបនទូលសួរ អស់ រៈពីរ 

ដងរួចេហើយ ។ ពកយថ ដូេចនះ ៃនបទថ េមឃ ជមន យុទូលដូេចនះ 

គឺជករតបទ ។ ពកយថ មន យុ គឺពកយជទី្រស ញ់ ។ 

ពកយថ េមឃ ជ ជេឈម ះ ។ េប ។ ជពកយស្រមប់េ ្រពហមណ៍ 

េនះ    េហតុេនះ     (មនពកយថ)    េមឃ ជមន យុទូលដូេចនះ   ។ 
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៤៧ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [៦០] ន េម ពយកសិ ចកខុ មតិ ន េម 

ពយកសីតិ េម ន ចិកខិ (១) ន េទេសសិ ន 

បញញេបសិ ន បដ្ឋេបសិ ន វវិរ ិ ន វភិជិ ន ឧ ្ត នីម- 

កសិ ន បកេសសិ ។ ចកខុ មតិ ភគ  បញចហិ 

ចកខូ ហិ ចកខុ ម មំសចកខុ នបិ ចកខុ ម ទិព្វចកខុ - 

នបិ ចកខុ ម បញញ ចកខុ នបិ ចកខុ ម ពុទធចកខុ នបិ 

ចកខុ ម     សមន្តចកខុ នបិ     ចកខុ ម    ។ 

 កថំ ភគ  មំសចកខុ នបិ ចកខុ ម ។ មំស- 

ចកខុ ម្ហិ ភគវេ  បញច  វ ្ណ  សំវជិជន្តិ នីេ  ច 

វេ ្ណ  បតីេក ច វេ ្ណ  េ ហិតេក ច 

វេ ្ណ  កេ ្ហ  ច វេ ្ណ  ឱទេ  ច វេ ្ណ  ។ 

យតថ ច អកខិ េ មនិ បតិដ្ឋិ និ តំ នីលំ េ ត ិ

សុនីលំ ប ទិកំ ទស េនយយ ំ ឧមម របុបផសមនំ ។ 

តស  បរេ  បីតកំ េ តិ សុបីតកំ សុវណ្ណវណ្ណំ  

ប ទិកំ ទស េនយយ ំ កណ្ណិ ករបុបផសមនំ ។ 
     ១   ម.   ចិកខសិ   ។ 
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៤៧ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [៦០] អធិបបយពកយថ ្រពះអងគមនចកខុ  ្រទង់មិនទន់េ ះ 

្រ យចេំពះខញុ ្ំរពះអងគេនេឡើយ ្រតង់ពកយថ មិនទន់េ ះ្រ យ 

ចេំពះខញុ ្ំរពះអងគ គឺមិនទន់្របប់ មិនទន់សែម្ដង មិនទន់បញញត្ត មិនទន់ 

ងំទុក មិនទន់េបើក មិនទន់ែចក មិនទន់េធ្វើឲយងយ មិនទន់្របកស 

ដល់ខញុ ្ំរពះអងគ ។ ពកយថ មនចកខុ  គឺ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មន 

ចកខុ េ យចកខុ  ៥ គឺ មនចកខុ េ យមសំចកខុ  ១ មនចកខុ េ យទិព្វចកខុ  ១ 

មនចកខុ េ យបញញ ចកខុ  ១ មនចកខុ េ យពុទធចកខុ  ១ មនចកខុ េ យ 

សមន្តចកខុ  ១  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មនចកខុ  េ យមសំចកខុ  េតើដូចេម្ដច ។ 

គឺកនុងមសំចកខុ របស់្រពះមន្រពះភគ មនសមបុរ ៥ គឺ សមបុរេខៀវ ១ 

សមបុរេលឿង ១ សមបុរ្រកហម ១ សមបុរេខម  ១ សមបុរ-ស ១ ។ 

ទី  ែដលមនេ ម្រពះេន្រត្របតិ ្ឋ នេន ទីេនះឯង មនសមបុរ 

េខៀវ េខៀវ្រសស់ គួរ្រជះថ្ល  គួរ្រកេឡកេមើល ជទីដូចផក ្រតេកៀត ។ 

ទីខងនយអពីំេនះ មនសមបុរេលឿង េលឿង្រសស់ មនសមបុរ 

ដូចមស      គួរ្រជះថ្ល       គួរ្រកេឡកេមើល      ជទីដូចផក កណ្ណិ ករ      ។ 
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៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ឧភយេ  ច អកខិ កបូនិ(១) ភគវេ  េ ហិតក- 

និ េ ន្តិ សុេ ហិតកនិ ប ទិកនិ ទស - 

េនយយនិ ឥនទេគបកសមននិ ។ មេជឈ កណ្ហំ  

េ តិ សុកណ្ហំ  អលខូំ សិនិទធំ ប ទិកំ ទស - 

េនយយ ំ អ រដិ្ឋកសមនំ ។ តស  បរេ  ឱទតំ 

េ តិ សុឱទតំ េសតំ បណ្ឌ រ ំ ប ទិកំ ទស - 

េនយយ ំ ឱសធិ រកសមនំ ។ េតន ភគ  បកតិ- 

មំសចកខុ ន អត្តភវបរយិបេននន បុរមិសុចរតិកមម - 

ភិនិព្វេត្តន សមន្ត  េយជនំ បស តិ ទិ  េចវ 

រត្តិញច  ។ យទបិ ចតុរងគសមនន គេ  អនធកេ  

េ តិ សុរេិយ ច អតថងគមិេ  េ តិ កឡបេកខ  

ច ឧេបសេថ េ តិ តិេព្វ  ច វនសេ ្ឌ  េ តិ 

ម  ច អកលេមេឃ អពភុដ្ឋិេ  េ តិ ឯវរេូប ច- 

តុរងគសមនន គេត អនធកេរ សមន្ត  េយជនំ បស តិ ។ 

នតថិ េ  កេូ   ក ដំ  បកេ   បព្វេ  

 គេចឆ   ល   វរណំ របូនំ ទស នយ ។ 
     ១   ម.   អកខិកូ និ   ។ 
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៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មួយេទៀត រេ ្ដ ្រពះេន្រតទងំពីរខង របស់្រពះមន្រពះភគ មន 

សមបុរ្រកហម ្រកហម្រចល គួរ្រជះថ្ល  គួរ្រកេឡកេមើល ជទីដូចសមបុរ 

េមេភ្ល ង ។ ទី្រតង់ក ្ដ ល មនសមបុរេខម  េខម ្រសស់ មិនេ ហមង សនិទធ 

គួរ្រជះថ្ល  គួរ្រកេឡកេមើល ជទីដូចសមបុរែផ្លផគ  ំ ។ ទីខងនយពីេនះ 

មនសមបុរ-ស សភ្លឹង ស្រសស់ សថ្ល  គួរ្រជះថ្ល  គួរ្រកេឡកេមើល 

ជទីដូចផក យ្រពឹក ។ េហតុេនះ បនជ្រពះមន្រពះភគែតងទតេឃើញ 

មួយេយជន៍េ យជុវំញិ ទងំៃថងទ ំងំយប់ េ យមសំចកខុធមម  ែដល ប់ 

បញចូ លកនុងអត្តភព េកើតេ យផលៃនសុចរតិកមមកនុងកលមុន ។ សូមបកីនុង 

កល  ែដលមនងងឹត្របកបេ យអងគបួន គឺ្រពះ ទិតយអស្ដងគត ១ 

ឧេបសថខងកឡបកខ ១ ដងៃ្រពយ៉ង្រកស់ជិត ១ ម អកលេមឃ 

(េភ្ល ងធខុំសកល) ្របកដេឡើង ១ កនុងកលេនះ ្រពះមន្រពះភគ 

ទតេឃើញមួយេយជន៍េ យជុវំញិ កនុងទីងងឹត្របកបេ យអងគបួន មន 

សភពយ៉ងេនះ ។ ផទះកពូំលក្ដី សន្លឹកទ្វ រក្ដី កែំពងក្ដី ភនកំ្ដី គុមព 

េឈើក្ដី    វល្លិ៍ក្ដី     ជេ្រគ ង ងំនូវករេឃើញរូបេនះ  មិនមនេឡើយ   ។ 
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៤៩ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ឯកេញច  តិលផលំ និមិត្តំ ក ្វ  តិល េហ បកខិ - 

េបយយ តេញញវ តិលផលំ ឧទធេរយយ ។ ឯវ ំ បរសុិទធំ 

ភគវេ  បកតិមំសចកខុ  ។ ឯវ ំ ភគ  មំសចកខុ - 

នបិ     ចកខុ ម     ។ 

 កថំ ភគ  ទិព្វចកខុ នបិ ចកខុ ម ។ ភគ  

ទិេព្វន ចកខុ ន វសុិេទធន អតិកកន្តមនុសេកន 

។ េប ។ យថកមមុបេគ សេត្ត បជនតិ ។ ក- 

ងខមេន ច ភគ  ឯកមប ិ េ កធតុំ បេស យយ 

េទ្វបិ េ កធតុេយ បេស យយ តិេស បិ េ ក- 

ធតុេយ បេស យយ ចតេស បិ េ កធតុ- 

េយ បេស យយ បញចបិ េ កធតុេយ បេស - 

យយ ទសបិ េ កធតុេយ បេស យយ វសីមប ិ

េ កធតុេយ បេស យយ តឹសមប ិ េ ក- 

ធតុេយ បេស យយ ច ្ត ឡសីមប ិ េ កធតុេយ 

បេស យយ បញញ សមប ិ េ កធតុេយ បេស យយ 

សតមប ិ េ កធតុេយ បេស យយ សហស មិប ិ

ចឡូនិកំ          េ កធតុំ           បេស យយ            ទ្វិសហស មិប ិ
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៤៩ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

្របសិនេបើបុគគល ក់្រគប់លងមួយ្រគប់ កនុងរេទះ ែដលេពញេ យ្រគប់ 

លង េធ្វើឲយជេ្រគ ងសមគ ល់ ្រពះមន្រពះភគ គបបេីរ ើសយក្រគប់ 

លងេនះ ដែដលវញិបន ។ មសំចកខុធមម របស់្រពះមន្រពះភគ 

បរសុិទធយ៉ងេនះ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មនចកខុ េ យមសំចកខុ  

យ៉ងេនះឯង    ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មនចកខុ េ យទិព្វចកខុ  េតើដូចេម្ដច ។ ្រពះ 

មន្រពះភគ ្រទង់មនចកខុ ដូចជទិព្វ ដ៏បរសុិទធកន្លងផុតចកខុ របស់មនុស  

ធមម  ។ េប ។ ្រទង់្រជបចបស់នូវសត្វទងំ យ ែដលរងគ ត់េទ ម 

យថកមម ។ េបើ្រពះមន្រពះភគ ្របថន  (ចង់េឃើញ) គបបទីតេឃើញ 

េ កធតុមួយក៏បន េឃើញេ កធតុ ២ ក៏បន េឃើញេ កធតុ ៣ 

ក៏បន េឃើញេ កធតុ ៤ ក៏បន េឃើញេ កធតុ ៥ ក៏បន េឃើញ 

េ កធតុ ១០ ក៏បន េឃើញេ កធតុ ២០ ក៏បន េឃើញេ ក- 

ធតុ ៣០ ក៏បន េឃើញេ កធតុ ៤០ ក៏បន េឃើញេ កធតុ ៥០ 

ក៏បន េឃើញេ កធតុ ១០០ ក៏បន េឃើញេ កធតុតូចចនួំន ១ 

ពន់     ក៏បន     េឃើញេ កធតុក ្ដ ល     ចនួំន   ២   ពន់    ក៏បន  
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៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

មជឈមិិកំ េ កធតំុ បេស យយ តិសហស មិប ិ

េ កធតុំ បេស យយ ម សហស មិប ិ េ ក- 

ធតុំ បេស យយ ។ យវតកំ  បន កេងខយយ 

វតកំ បេស យយ ។ ឯវ ំ វសុិទធំ ភគវេ  ទិព្វ- 

ចកខុ     ។    ឯវ ំ   ភគ     ទិព្វចកខុ នបិ    ចកខុ ម    ។ 

 កថំ ភគ  បញញ ចកខុ នបិ ចកខុ ម ។ ភគ  

ម បេញញ  បុថុបបេញញ  សបបេញញ  ជវនបបេញញ  

តិកខបបេញញ  និេព្វធិកបបេញញ  បញញបបេភទកុសេ  

បភិននញញ េ  អធិគតបបដិសមភិេទ(១) ចតុេវ រជជ- 

បបេ ្ត  ទសពលធរ ី បុរ ិ សេភ បុរសិសីេ  

បុរសិនេគ បុរ ិ ជេញញ  បុរសិេធរេយ្ហ  អនន្ត- 

ញញ េ  អនន្តេតេជ អនន្តយេ  អេទធ  ម- 

ហទធេន ធន  េន  វេិន  អនុេន  ស- 

ញញ េប  និជឈេប  េបកខ  ប េទ  ។ 

     ១   ម.   អធិគតបបដិសមភិទបបេ ្ត    ។ 
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៥០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េឃើញេ កធតុចនួំន ៣ពន់ ក៏បន េឃើញេ កធតុមនពន់ដ៏េ្រចើន 

ក៏បន ។ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ ្រពះមន្រពះភគ មន្របថន  (នឹងេឃើញ) 

្រតឹម  គបបេីឃើញបន្រតឹមេ ះ ។ ទិព្វចកខុ របស់្រពះមន្រពះភគ 

បរសុិទធយ៉ងេនះ ។ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់មនចកខុ  េ យទិព្វចកខុ  

យ៉ងេនះឯង    ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មនចកខុ  េ យបញញ ចកខុ  េតើដូច 

េម្ដច ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មន្របជញ េ្រចើន មន្របជញ ្រកស់ 

មន្របជញ រកី យ មន្របជញ រហ័ស មន្របជញ េមះមុត មន្របជញ  

ជេ្រគ ងទម្ល យកិេលស ្រទង់ឈ្ល សកនុង្របេភទៃន្របជញ  ្រទង់ែបក្រពះ 

ញណ ្រទង់បនបដិសមភិទ ្រទង់សេ្រមចចតុេវ រជជញញ ណ ្រទ្រទង់ 

នូវកម្ល ងំ ១០ ជបុរស្របេសើរ ជបុរសអង់ ច ជបុរសនគ ជបុរស 

ជេនយយ ជបុរសនេំទនូវធុរៈ ជអនន្តញញ ណ មនេតជះ 

មិនមនទីបផុំត មនយសមិនមនទីបផុំត ្រទង់ស្ដុកស្ដមភ មន្រទពយ 

េ្រចើន មនធនធន ្រទង់ដឹកន ំ ្រទង់ទូនម ន េ្រប ន្របេ  ្រទង់ 

ពនយល់     ្រទង់ដឹកនឲំយគិតគូរ     ្រទង់ឲយគយគន់   ្រទង់េធ្វើឲយ្រជះថ្ល     ។ 
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៥១ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

េ  ហិ ភគ  អនុបបននស  មគគស  ឧបបេទ- 

 អសញជ តស  មគគស  សញជ េប (១) អន- 

កខ តស  មគគស  អកខ  មគគញញូ  មគគវទិ ូ ម- 

គគេកវេិទ ។ មគគ នុគ ច បន ឯតរហិ - 

វក វហិរន្តិ បចឆ សមនន គេ  ។ េ  ហិ ភគ  

ជនំ ជនតិ បស  ំ បស តិ ចកខុ ភេូ  ញណភេូ  

ធមមភេូ  ្រពហមភេូ  វ ្ត  បវ ្ត  អតថស  និេនន  

អមតស  ទ  ធមមស មិ តថគេ  ។ នតថិ 

តស  ភគវេ  អញញ តំ អទិដ្ឋំ អវទិិតំ អសចឆិកតំ 

អផុសិតំ បញញ យ ។ អតី នគតបបចចុបបននំ ឧប- 

ទយ សេព្វ ធមម  សព្វ កេរន ពុទធស  ភគវេ  

ញណមុេខ បថមគចឆន្តិ ។ យង កិញចិ  េនយយ ំ នម 

អតថិ ជនិតព្វំ អត្តេ ថ   បរេ ថ   ឧភយេ ថ   

ទិដ្ឋធមមិេក  អេ ថ  សមប យិេក  អេ ថ  

ឧ ្ត េន  អេ ថ  គមភីេ   អេ ថ  គេូ ្ហ   

អេ ថ  បដិចឆេនន   អេ ថ  េនេយយ  អេ ថ  នីេ   
     ១   ម.   សញជ េន    ។ 
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៥១ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

្រពះមន្រពះភគអងគេនះ ្រទង់ញុងំមគគែដលមិនទន់េកើតឲយេកើតេឡើង 

្រទង់ញុងំមគគែដលមិនទន់េកើតមនឲយេកើតមន ្រទង់្របប់ផ្លូ វែដលមិនទន់ 

្របប់ ្រទង់ គ ល់ផ្លូ វ ្រទង់្រជបផ្លូ វ ្រទង់ឈ្ល សៃវកនុងផ្លូ វ ។ ចែំណក 

ពួក វក័ ឥឡូវេនះ ្រគន់ែតជអនកេដើរ មផ្លូ វ េដើរ មេ្រកយ ។ 

្រពះមន្រពះភគអងគេនះ ្រទង់្រជបេហតុែដលគួរ្រជប ្រទង់េឃើញ 

េហតុែដលគួរេឃើញ មនចកខុ  មនញណ មនធម៌ មនធម៌ 

ដ៏្របេសើរ ្រទង់ជអនកស្ដី្របេ  ្រទង់េពលរលឹំកបេង្អ នេទរក្របេយជន៍ 

ឲយនូវ្រពះនិព្វ ន ជធមមស មិ ជតថគត ។ មិនមន (វតថុអ្វីមួយ) 

ែដល្រពះមន្រពះភគអងគេនះ មិនបនដឹង មិនបនេឃើញ មិន 

បន្រជប មិនបនេធ្វើឲយជក់ចបស់ មិនបនប៉ះពល់េ យ្របជញ  ។ 

ធម៌ទងំអស់ ប់ទងំអតីត អនគតនិងបចចុបបនន រែមងមកកន់ 

រង្វង់កនុង្របធនៃន្រពះញណរបស់្រពះពុទធមន្រពះភគ េ យ ករៈ 

សព្វ្រគប់ ។ េឈម ះថធមមជតែដលគបបដីឹង មួយ ែដលជរបស់គួរ 

ដឹង គឺ្របេយជន៍ខ្លួនក្ដី ្របេយជន៍ជនដៃទក្ដី ្របេយជន៍ទងំពីរក្ដី 

្របេយជន៍ជបចចុបបននក្ដី ្របេយជន៍កនុងេ កខងមុខក្ដី ្របេយជន៍ 

ក់ក្ដី ្របេយជន៍េ្រជក្ដី ្របេយជន៍ ក់េលៀមក្ដី ្របេយជន៍កបំិត 

កបំងំក្ដី     ្របេយជន៍ែដលគួរដឹងក្ដី     ្របេយជន៍ែដលបនដឹងេហើយក្ដី 
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៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អេ ថ  អនវេជជ   អេ ថ  និកកិ េលេ   អេ ថ  

េ ទេន  អេ ថ  បរមេ ថ   សព្វន្តំ អេន្ត  ពុទធញញ - 

េណ បរវិត្តតិ ។ សព្វំ កយកមមំ ពុទធស  ភគវេ  

ញ នុបរវិត្តតិ សព្វំ វចីកមមំ ញ នុបរវិត្តតិ 

សព្វំ មេនកមមំ ញ នុបរវិត្តតិ ។ អតីេត ពុទធស  

ភគវេ  អបបដិហតំ ញណំ អនគេត ពុទធស  ភគ- 

វេ  អបបដិហតំ ញណំ បចចុបបេនន ពុទធស  ភគវេ  

អបបដិហតំ ញណំ ។ យវតកំ េនយយ ំ វតកំ 

ញណំ យវតកំ ញណំ វតកំ េនយយ ំ េនយយ- 

បរយិន្តិកំ ញណំ ញណបរយិន្តិកំ េនយយ ំ េនយយ ំ 

អតិកកមិ ្វ  ញណំ នបបវត្តតិ ញណំ អតិកកមិ ្វ  

េនយយបេថ នតថិ អញញមញញំ  បរយិន្ត ្ឋ យិេន េត 

ធមម      ។     យថ     ទ្វិននំ    សមុគគបដ នំ    ផុសិ នំ     េហដ្ឋិមំ 
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៥២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្របេយជន៍មិនមនេទសក្ដី ្របេយជន៍មិនមនកិេលសក្ដី ្របេយជន៍ 

ផូរផង់ក្ដី ្របេយជន៍ដ៏ល្អិតក្ដី ធមមជតទងំអស់េនះ រែមងវលិេនកនុង 

ខងកនុងពុទធញញ ណ ។ កយកមមទងំអស់ រែមង្រប្រពឹត្តេទ ម្រពះ 

ញណរបស់្រពះពុទធមន្រពះភគ វចីកមមទងំអស់ រែមង្រប្រពឹត្តេទ 

ម្រពះញណ មេនកមមទងំអស់ រែមង្រប្រពឹត្តេទ ម្រពះញណ 

(របស់្រពះពុទធមន្រពះភគ) ។ ញណរបស់្រពះពុទធមន្រពះភគ 

មិនមនេទើសទល់កនុងអតីត ញណរបស់្រពះពុទធមន្រពះភគ មិនមន 

េទើសទល់កនុងអនគត ញណរបស់្រពះពុទធមន្រពះភគ មិនមនេទើស 

ទល់កនុងបចចុបបនន ។ ធមមជតែដលគបបដីឹង មនកណំត់្រតឹម  

្រពះញណ ក៏មនកណំត់្រតឹមេនះ ្រពះញណមនកណំត់្រតឹម  

ធមមជតែដលគបបដីឹង ក៏មនកណំត់្រតឹមេនះ ្រពះញណមនធមមជត 

ែដលគបបដីឹង ជកណំត់ ធមមជតែដលគបបដីឹង ក៏មន្រពះញណ 

ជកណំត់ ្រពះញណ្រប្រពឹត្តកន្លង នូវធមមជតែដលគបបដីឹង មិន 

បន គន្លងៃនធមមជតែដលគបបដីឹង ក៏្រប្រពឹត្តកន្លងនូវ្រពះញណមិន 

បន ធម៌ទងំេនះ ងំេនកនុងទីបផុំតៃនគន និងគន  ។ ដូចបត 

សមុ្រគពីរ       ែដលេគ្រគបេហើយយ៉ងជិតសនិទធ       គឺបតសមុ្រគខងេ្រកម 
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៥៣  

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

សមុគគបដលំ ឧបរមិំ នតិវត្តតិ ឧបរមិំ សមុគគ- 

បដលំ េហដ្ឋិមំ នតិវត្តតិ អញញមញញំ  បរយិន្ត ្ឋ យិ- 

េន ឯវេមវ ពុទធស  ភគវេ  េនយយញច  ញណញច  

អញញមញញំ  បរយិន្ត ្ឋ យិេន យវតកំ េនយយ ំ វតកំ 

ញណំ យវតកំ ញណំ វតកំ េនយយ ំ េនយយ- 

បរយិន្តិកំ ញណំ ញណបរយិន្តិកំ េនយយ ំ េនយយ ំ

អតិកកមិ ្វ  ញណំ នបបវត្តតិ ញណំ អតិកកមិ ្វ  

េនយយបេថ នតថិ អញញមញញំ  បរយិន្ត ្ឋ យិេន េត 

ធមម  ។ សព្វធេមមសុ ពុទធស  ភគវេ  ញណំ បវត្ត- 

តិ ។ សេព្វ ធមម  ពុទធស  ភគវេ  វជជនបបដិពទធ  - 

កងខបបដិពទធ  មនសិករបបដិពទធ  ចិត្តុបបទបបដិពទធ  ។ 

សព្វសេត្តសុ       ពុទធស        ភគវេ        ញណំ      បវត្តតិ       ។ 
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៥៣ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

មិន្រប្រពឹត្តកន្លងបតសមុ្រគខងេលើ បតសមុ្រគខងេលើ ក៏មិន្រប្រពឹត្ត 

កន្លងបតសមុ្រគខងេ្រកម (បតសមុ្រគទងំេនះ) ងំេនកនុង 

ទីបផុំត ៃនគន និងគន  យ៉ង មិញ ធមមជតែដលគបបដីឹងក្ដី ្រពះ 

ញណក្ដី របស់្រពះពុទធមន្រពះភគ ក៏ ងំេនកនុងទីបផុំតៃនគន និងគន  

យ៉ងេនះែដរ គឺធមមជតែដលគបបដីឹងមនកណំត់្រតឹម  ្រពះញណ 

ក៏មនកណំត់្រតឹមេនះ ្រពះញណមនកណំត់្រតឹម  ធមមជតែដល 

គបបដីឹងក៏មនកណំត់្រតឹមេនះ ្រពះញណមនធមមជតែដលគបបដីឹងជ 

កណំត់ ធមមជតែដលគបបដីឹងក៏មន្រពះញណជកណំត់ ្រពះញណ 

្រប្រពឹត្តកន្លងធមមជតែដលគបបដីឹងមិនបន គន្លងៃនធមមជតែដលគបប ី

ដឹង ក៏្រប្រពឹត្តកន្លង្រពះញណមិនបន ធម៌ទងំេនះ ងំេន 

កនុងទីបផុំត ៃនគន និងគន  ។ ្រពះញណរបស់្រពះពុទធមន្រពះភគ 

រែមង្រប្រពឹត្តេទកនុងធម៌ទងំពួង ។ ធម៌ទងំពួង រែមងជប់ចពំក់ 

េ យករ វរក ជប់ចពំក់េ យករ្របថន  ជប់ចពំក់េ យករ 

នឹក ជប់ចពំក់េ យករ ងំចិត្ត របស់្រពះពុទធមន្រពះភគ ។ ្រពះ 

ញណរបស់្រពះពុទធមន្រពះភគ   រែមង្រប្រពឹត្តេទកនុងសត្វទងំពួង   ។ 
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៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

សេព្វសំ ស ្ត នំ ភគ  សយ ំ ជនតិ អនុសយ ំ

ជនតិ ចរតិំ ជនតិ អធិមុត្តឹ ជនតិ អបបរជេកខ  

ម រជេកខ  តិកខិ ្រនទិេយ មុទិ្រនទិេយ ្វ កេរ ទ្វ - 

កេរ សុវញិញ បេយ ទុវញិញ បេយ ភព្វ ភេព្វ សេត្ត ប- 

ជនតិ ។ សេទវេក េ េក សមរេក ស្រព- 

ហមេក សស មណ្រពហមណី បជ សេទវមនុស  

អេន្ត ពុទធញញ េណ បរវិត្តតិ ។ យថ េយ េកចិ 

មចឆកចឆប អន្តមេ  តិមិតិមិងគលំ ឧបទយ 

អេន្ត ម សមុេទទ បរវិត្តន្តិ ឯវេមវ សេទវេក 

េ េក សមរេក ស្រពហមេក សស មណ- 

្រពហមណី បជ សេទវមនុស  អេន្ត ពុទធញញ េណ 

បរវិត្តតិ ។ យថ េយ េកចិ បកខី  អន្តមេ  

គរុឡំ េវនេតយយ ំ ឧបទយ កសស  បេទេស 

បរវិត្តន្តិ ឯវេមវ របុីត្តសម បញញ យ(១) េតប ិ

េយបិ េត ពុទធញញ ណស  បេទេស បរវិត្តនិ្ត ។ 
     ១   ម.   ឯតថន្តេរ   សមនន គ តិ   ទិស តិ   ។ 
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៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រពះមន្រពះភគ ែតង្រជប សយធម៌ ្រជបអនុសយធម៌ ្រជបចរតិ 

្រជបអធិមុត្តិៃនពួកសត្វទងំពួង ែតង្រជបពួកសត្វ ែដលមនធូលីតិច 

កនុងែភនក មនធូលីេ្រចើនកនុងែភនក មនឥ្រនទិយរងឹ មនឥ្រនទិយទន់ មន 

ករៈល្អ មន ករៈ ្រកក់ ជសត្វឲយ្រ ស់ដឹងងយ ឲយ្រ ស់ 

ដឹង្រក ជសត្វមនភ័ព្វនិងឥតភ័ព្វ ។ េ ក ្រពមទងំេទវេ ក 

មរេ ក ្រពហមេ ក ពួកសត្វ្រពមទងំសមណៈនិង្រពហមណ៍ ទងំ 

មនុស  ជសមមតិេទពនិងមនុស ម័ញញ ក៏រែមងវលិេនែតខងកនុងពុទធ- 

ញញ ណ ។ ដូចហ្វូង្រតីនិងអេណ្ដើ ក មួយ េ យេ ចេទ េទះបី 

្រតីេឈម ះតិមិ និង្រតីេឈម ះតិមិងគលៈ រែមងវលិេនែតខងកនុងម សមុ្រទ 

យ៉ង  េ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក ពួក 

សត្វ្រពមទងំសមណៈនិង្រពហមណ៍ ទងំមនុស ជសមមតិេទពនិងមនុស  

ម័ញញ ក៏រែមងវលិេនែតខងកនុងពុទធញញ ណ យ៉ងេនះឯង ។ 

ដូចពួកបក ី មួយ េ យេ ចេទ សូមប្ីរគុឌេឈម ះេវនេតយយៈ 

ែតងវលិេនែតកនុង្របេទសៃន កស យ៉ង មិញ ពួកជន  

ែដលមន្របជញ  េសមើេ យ្របជញ របស់្រពះ របុីត្ត សូមបពួីកជន 

ទងំេនះ ក៏រែមងវលិេនែតខងកនុង្របេទសៃនពុទធញញ ណ យ៉ងេនះឯង 
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៥៥ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ពុទធញញ ណំ េទវមនុស នំ បញញំ  ផរ ិ ្វ  អភិភវ ិ ្វ  

តិដ្ឋតិ ។ េយបិ េត ខត្តិយបណ្ឌិ  ្រពហមណ- 

បណ្ឌិ  គហបតិបណ្ឌិ  សមណបណ្ឌិ  និបុ- 

 កតបរបប ទ លេវធិរបូ េត ភិនទន្ត  

មេញញ ចរន្តិ បញញ គេតន ទិដ្ឋិគ និ ។ េត បញ្ហំ  

អភិសងខរ ិ ្វ  អភិសងខរ ិ ្វ  តថគតំ ឧបសង កមិ ្វ  

បុចឆនិ្ត(២) ។ កថិ  វសិជជិ  ច េត បញ្ហ  

ភគវ  េ ន្តិ និទទិដ្ឋករ  ឧបកខិ ត្តក ច ។ 

េត ភគវេ  សមបជជន្តិ ។ អថេខ ភគ  តតថ 

អតិវេិ ចតិ យទិទំ បញញ យតិ ឯវ ំ ភគ  បញញ - 

ចកខុ នបិ    ចកខុ ម    ។ 

 កថំ ភគ  ពុទធចកខុ នបិ ចកខុ ម ។ 

ភគ  ពុទធចកខុ ន េ កំ េ េ េកេន្ត  អទទស 

សេត្ត អបបរជេកខ  ម រជេកខ  តិកិខ ្រនទិេយ 

មុទិ្រនទិេយ ្វ កេរ ទ្វ កេរ សុវញិញ បេយ 
     ១   ម.   ឯតថន្តេរ   គុ ្ហ និ   ច   បដិចឆនន នីតិ   ទិស តិ   ។ 
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៥៥ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ពុទធញញ ណ រែមងផ យ្រគប្របជញ ៃនពួកេទវ និងមនុស  េហើយ្របតិ- 

្ឋ នេន ។ ពួកជន មួយ េទះបីជខត្តិយបណ្ឌិ តក្ដី ្រពហមណ- 

បណ្ឌិ តក្ដី គហបតិបណ្ឌិ តក្ដី សមណបណ្ឌិ តក្ដី ែដលមន្របជញ ល្អិត 

គ ល់ថ្វីមត់របស់ជនដៃទ ្រសេដៀងនឹងខម ន់ធនូ  អនកបញ់េ ម្រទយ 

ពួកជនទងំេនះ មន ករៈដូចជទម្ល យបង់នូវទិដ្ឋិ េ យ្របជញ  

(ខ្លួន) េហើយ្រប្រពឹត្តេទ ។ ពួកជនទងំេនះ្របឹង ក់ែតងនូវ្រប ន  

លុះ ក់ែតងេហើយក៏ចូលេទសួរ្រពះតថគត ។ ្រប ន ទងំេនះ លុះ 

្រពះមន្រពះភគ បនសែម្ដង បនេ ះ្រ យេហើយ ក៏ែបរេទជ្រប ន  

មនេហតុ គួរសែម្ដងេចញនិងព្រងីកេចញបន ។ ពួកជនទងំេនះ 

ក៏នគំន ចុះចូល្រពះមន្រពះភគ ។ ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់រុង- 

េរឿងកន្លងេ យ្របជញ កនុងទី្របជុេំនះ េហតុេនះ ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់មនចកខុ េ យបញញ ចកខុ     យ៉ងេនះ    ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មនចកខុ េ យពុទធចកខុ  េតើដូចេម្ដច ។ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របេមើលេមើលេ កេ យពុទធចកខុ  បនទតេឃើញ 

ពួកសត្វែដលមនធូលីតិចកនុងែភនក មនធូលីេ្រចើនកនុងែភនក មនឥ្រនទិយរងឹ 

មនឥ្រនទិយទន់   មន ករៈល្អ  មន ករៈ ្រកក់   ឲយ្រ ស់ដឹងងយ 
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៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ទុវញិញ បេយ អេបបកេចច បរេ កវជជភយទស វេិន 

វហិរេន្ត ។ េសយយថបិ នម ឧបបលិនិយ ំ  បទុមិ- 

និយ ំ  បុណ្ឌ រកិីនិយ ំ  អេបបកចច និ ឧបប និ  

បទុមនិ  បុណ្ឌ រកីនិ  ឧទេក ជ និ 

ឧទេក សំវឌ និ ឧទកនុគ និ អេន្ត និមុគគេប- 

សិ និ អេបបកចច និ ឧបប និ  បទុមនិ  

បុណ្ឌ រកីនិ  ឧទេក ជ និ ឧទេក សំវឌ - 

និ សេមទកណ្ឋិ និ អេបបកចច និ ឧបប និ  

បទុមនិ  បុណ្ឌ រកីនិ  ឧទេក ជ និ 

ឧទេក សំវឌ និ ឧទក អចចុគគមម តិដ្ឋន្តិ អនុ- 

បលិ ្ត និ ឧទេកន ឯវេមវ ភគ  ពុទធចកខុ ន 

េ កំ េ េ េកេន្ត  អទទស សេត្ត អបបរជេកខ  

ម រជេកខ  តិកខិ ្រនទិេយ មុទិ្រនទិេយ ្វ កេរ 

ទ្វ កេរ សុវញិញ បេយ ទុវញិញ បេយ អេបប- 

កេចច             បរេ កវជជភយទស វេិន             វហិរេន្ត           ។ 
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៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ឲយ្រ ស់ដឹង្រក សត្វជពូំកខ្លះ េឃើញភ័យ កនុងេទសខងបរ- 

េ ក ។ ដូចកនុងគុមព្រពលិតក្ដី គុមពឈូក្រកហមក្ដី គុមពឈូកសក្ដី 

ផក ្រពលិត ឬផក ឈូក្រកហម ឬក៏ផក ឈូកស ជពូំកខ្លះ េកើតកនុងទឹក 

ចេ្រមើនកនុងទឹក លូត ស់កនុងទឹក ដុះកប់ខងកនុងេនេឡើយ ផក ្រពលិតឬ 

ផក ឈូក្រកហម ឬក៏ផក ឈូកស ជពូំកខ្លះ េកើតកនុងទឹក ចេ្រមើនកនុងទឹក 

ឋិតេនេសមើនឹងទឹកេហើយ ផក ្រពលិត ឬផក ឈូក្រកហម ឬក៏ផក ឈូកស 

ជពូំកខ្លះ េកើតកនុងទឹក ចេ្រមើនកនុងទឹក ឋិតេនផុតអពីំទឹក មិនទទឹកេ យ 

ទឹកេឡើយ យ៉ង មិញ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្របេមើលេមើលេ ក 

េ យពុទធចកខុ  បនេឃើញពួកសត្វ ែដលមនធូលីតិចកនុងែភនក មនធូលី 

េ្រចើនកនុងែភនក មនឥ្រនទិយរងឹ មនឥ្រនទិយទន់ មន ករៈល្អ មន 

ករៈមិនល្អ ឲយ្រ ស់ដឹងងយ ឲយ្រ ស់ដឹង្រក សត្វជពូំកខ្លះ 

េឃើញភ័យ          កនុងេទសខងបរេ ក           ក៏យ៉ងេនះឯង         ។ 



118 

៥៧ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ជនតិ ភគ  អយ ំ បុគគេ  គចរេិ  អយ ំ

េទសចរេិ  អយ ំ េមហចរេិ  អយ ំ វតិកកចរេិ  

អយ ំ សទធ ចរេិ  អយ ំ ញណចរេិ តិ ។ គ- 

ចរតិស  ភគ  បុគគលស  អសុភកថំ កេថតិ ។ 

េទសចរតិស  ភគ  បុគគលស  េម ្ត ភវនំ - 

ចិកខតិ ។ េមហចរតិំ ភគ  បុគគលំ ឧេទទស- 

បរបុិចឆ យ កេលន ធមមស វេន កេលន ធមម- 

កចឆ យ គរុសំ េស និេវេសតិ ។ វតិកកចរតិ- 

ស  ភគ  បុគគលស  នបនស តឹ ចិកខ - 

តិ ។ សទធ ចរតិស  ភគ  បុគគលស  ប ទនី- 

យ ំ និមិត្តំ ចិកខតិ ពុទធសុេពធឹ(១) ធមមសុធមមតំ 

សងឃសុបដិបត្តឹ សី និ ច អត្តេន ។ ញណ- 

ចរតិស  ភគ  បុគគលស  វបិស ននិមិត្តំ ចិកខតិ 

អនិចច ករ ំ     ទុកខ ករ ំ      អន ្ត ករ ំ     ។ 

     ១   ម.   ពុទធសុពុទធតំ   ។ 
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៥៧ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រជបថ បុគគលេនះជ គចរតិ េនះជេទសចរតិ 

េនះជេមហចរតិ េនះជវតិកកចរតិ េនះជសទធ ចរតិ េនះជញណចរតិ ។ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សែម្ដងអសុភកថ ចេំពះបុគគលជ គចរតិ ។ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របប់េម ្ត ភវន ចេំពះបុគគលជេទសចរតិ ។ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ញុងំបុគគលជេមហចរតិ ឲយ ងំេនកនុងធមមស - 

វនៈ មកល កនុងធមម កចឆ មកល និងករេនរួមជមួយ្រគូេដើមប ី

េរៀននិងករ កសួរ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របប់ នបនស តិ 

ចេំពះបុគគលជវតិកកចរតិ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របប់និមិត្តែដលគួរ 

្រជះថ្ល  គឺករ្រ ស់ដឹង្របៃពៃន្រពះពុទធ សភពៃនធម៌ជធម៌ល្អ ករ្របតិ- 

បត្តិ្របៃពៃន្រពះសងឃ និងសីលរបស់ខ្លួន ចេំពះបុគគលជសទធ ចរតិ ។ 

្រពះមន្រពះភគ្រទង់្របប់វបិស ននិមិត្ត គឺ ករៈមិនេទៀង ករៈជ 

ទុកខនិង ករៈជអន ្ត     ចេំពះបុគគលជញណចរតិ    ។ 
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៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

  េសេល    យថ    បព្វតមុទធនិដ្ឋិេ  

  យថបិ    បេស     ជនតំ    សមន្តេ  

  តថបូមំ     ធមមមយ ំ    សុេមធ 

  ប ទមរុយ្ហ    សមន្តចកខុ  

  េ កវកិណ្ណំ     ជនតមេបតេ េក 

  អេវកខស ុ    ជតិជ ភិភតូន្តិ    ។ 

ឯវ ំ   ភគ     ពុទធចកខុ នបិ    ចកខុ ម    ។ 

 កថំ ភគ  សមន្តចកខុ នបិ ចកខុ ម ។ ស- 

មន្តចកខុ  វុចចត ិ សព្វញញុ តញញ ណំ ។ ភគ  សព្វ- 

ញញុ តញញ េណន     ឧេបេ      សមុេបេ      ឧបគេ  

សមុបគេ  ឧបបេនន  សមុបបេនន  សមនន គេ  ។ 

  ន    តស     អទិដ្ឋមិធតថិ    កិញចិ  

  អេថ    អវញិញ តមជនិតព្វំ 

  សព្វំ    អភិញញ សិ    យទតថិ    េនយយ ំ

  តថគេ     េតន    សមន្តចកខូ តិ    ។ 
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៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 បពិ្រត្រពះសុេមធៈ ្រពះអងគ្របកបេ យសមន្តចកខុ  ្រទង់មិន 

 មនេ ក សូម្រពះអងគេឡើងកន់្រប ទ ជវកិរៈៃនធម៌ 

 េហើយ ្រកេឡកេមើលពួកជន ែដលេដរ សេ យេ ក 

 ្រតូវជតិជ ្រគបសងកត់ ដូចជបុរសឈរេនេលើកពូំលភន ំ ជ 

 វកិរៈៃនថម េហើយ្រកេឡកេមើលពួកជន ែដលឋិតេនកនុងទី 

 ជុវំញិ    ដូេចន ះចុះ    ។ 

្រពះមន្រពះភគ     ្រទង់មនចកខុ េ យពុទធចកខុ     យ៉ងេនះ    ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មនចកខុ  េ យសមន្តចកខុ  េតើដូចេម្ដច ។ 

សព្វញញុ តញញ ណ េ កេ ថ សមន្តចកខុ  ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ 

ដល់ ដល់្រពម មកដល់ មកដល់្រពម ចូលេទជិត ចូលេទជិត្រពម 

្របកបេហើយេ យសព្វញញុ តញញ ណ   ។ 

 អ្វីមួយកនុងេ កេនះ ែដល្រពះតថគតេនះ មិនេឃើញ 

 ឬមិន្រជបេហើយ មិនគបប្ីរជប មិនមនេទ របស់  

 ែដលគួរដឹង ្រពះតថគត ្រជបចបស់នូវរបស់េនះទងំ 

 អស់    េហតុេនះ    េទើបេឈម ះថសមន្តចកខុ    ។ 
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៥៩ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ឯវ ំ ភគ  សមន្តចកខុ នបិ ចកខុ មតិ ន េម ពយ- 

កសិ     ចកខុ ម   ។ 

 [៦១] យវតតិយញច  េទវសិិ ពយកេ តីតិ េម 

សុតន្តិ យវតតិយ ំ ពុេទធ  សហធមមិកំ បញ្ហំ  បុ- 

េ ្ឋ  ពយកេ តិ េន សមបយតីតិ ឯវ ំ មយ 

ឧគគហិតំ ឯវ ំ មយ ឧបធរតិំ ឯវ ំ មយ ឧប- 

លកខិ តំ ។ េទវសីិតិ ភគ  េទេ  េចវ ឥសិ ច- 

តិ េទវសិិ ។ យថ ជបព្វជិ  វុចចន្តិ ជិសេយ 

្រពហមណបព្វជិ  វុចចន្តិ ្រពហមណិសេយ ឯវេមវ 

ភគ  េទេ  េចវ ឥសិ ចតិ េទវសិិ ។ អថ  ភគ  

បព្វជិេ តិបិ ឥសិ ។ មហន្តំ សីលកខនធំ ឯសិ 

គេវសិ បរេិយសីតិបិ ឥសិ ។ មហន្តំ សមធិកខនធំ 

មហន្តំ បញញ ខនធំ មហន្តំ វមុិត្តិកខនធំ មហន្តំ វមុិត្តិញញ - 

ណទស នកខនធំ      ឯសិ       គេវសិ       បរេិយសីតិបិ      ឥសិ      ។ 
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៥៩ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មនចកខុ េ យសមន្តចកខុ  យ៉ងេនះ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) ្រពះអងគមនចកខុ  ្រទង់មិនទន់េ ះ្រ យ 

ដល់ខញុ ្ំរពះអងគេនេឡើយ      ។ 

 [៦១] ពកយថ ខញុ ្ំរពះអងគបនឮថ ្រពះអងគជេទវឫសី (កលេបើ 

មនេគ កសួរ) អស់ រៈបីដង ្រទង់ែតងពយករពំុខន អធិបបយថ 

ខញុ ្ំរពះអងគបនេរៀនមកយ៉ងេនះ ខញុ ្ំរពះអងគបនចទុំកមកយ៉ងេនះ ខញុ ្ំរពះ 

អងគបនកណំត់ទុកមកយ៉ងេនះថ ្រពះពុទធែដលេគសួរ្រប ន ្របកបេ យ 

ធម៌ ្រតឹម រៈជគ្រមប់ ៣ ែតង្រទង់ពយករ មិនេទើសទល់ ។ ពកយថ 

្រពះអងគជេទវឫសី គឺ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថេទវឫសី េ្រពះេហតុ្រទង់ 

ជវសុិទធិេទពផង ជឫសីផង ។ ដូចពួក ជបព្វជិត េគេ ថ ជឫសី 

ពួក្រពហមណបព្វជិត េគេ ថ ្រពហមណឫសី យ៉ង មិញ ្រពះមន 

្រពះភគ េឈម ះថេទវឫសី ្រពះេហតុ្រទង់ជវសុិទធិេទពផង ជឫសីផង 

ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ មួយេទៀត ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថឫសី េ្រពះ 

េហតុ្រទង់ជបព្វជិត ដូេចនះក៏បន ។ ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថឫសី 

េ្រពះ្រទង់រក ែស្វងរក ស្វះែស្វង នូវសីលកខនធដ៏ធ ំដូេចនះដ៏បន ។ ្រពះមន 

្រពះភគ េឈម ះថឫសី េ្រពះ្រទង់រក ែស្វងរក ស្វះែស្វង នូវសមធិកខនធ 

ដ៏ធ ំបញញ ខនធដ៏ធ ំវមុិត្តិកខនធដ៏ធ ំវមុិត្តិញញ ណទស នកខនធដ៏ធ ំដូេចនះក៏បន ។ 
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៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

មហេ  តេមកយស  បទលនំ មហេ  
វបិ ្ល សស  បេភទនំ មហេ  ត ្ហ សល្លស  
អព្វុឡ្ហនំ មហេ  ទិដ្ឋិសងឃតស  វនិិេព្វឋនំ ម- 
ហេ  មនទធជស  បតនំ មហេ  អភិសងខ រ- 
ស  វបូសមំ មហេ  ឱឃស  និតថរណំ មហេ  
ភរស  និេកខបនំ មហេ  សំ រវដ្ដស  ឧបេចឆ- 
ទំ មហេ  សន្ត បស  និព្វ បនំ មហេ  បរ-ិ 

ហស  បដិបបស ទធឹ មហេ  ធមមទធជស  ឧ- 
ស បនំ ឯសិ គេវសិ បរេិយសីតិបិ ឥសិ ។ ម- 
ហេន្ត សតិបប ្ឋ េន មហេន្ត សមមបបធេន មហេន្ត 
ឥទធិបេទ មហន្ត និ ឥ្រនទិយនិ មហន្ត និ ព និ 
មហេន្ត េពជឈេងគ មហន្តំ អរយិ ំ អដ្ឋងគិ កំ មគគំ 
មហន្តំ    និព្វ នំ    ឯសិ    គេវសិ    បរេិយសីតិបិ    ឥសិ  ។   
មេហសេកខហិ  សេត្តហិ ឯសិេ  គេវសិេ  
បរេិយសិេ  កហំ ពុេទធ  កហំ ភគ  កហំ 
េទវេទេ  កហំ ន សេភតិបិ ឥសីតិ យវតតិ- 
យញច           េទវសិិ          ពយកេ តីតិ           េម           សុតំ         ។ 
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៦០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថឫសី េ្រពះ្រទង់រក ែស្វងរក ស្វះែស្វង 

នូវករទម្ល យបង់ នូវគនំរងងឹតដ៏ធ ំ ករទម្ល យបង់នូវវបិ ្ល សៈដ៏ធ ំ

ករដកេឡើងនូវសរ គឺត ្ហ ដ៏ធ ំ កររុះេរ ើេចញ នូវឃន ប គឺទិដ្ឋិដ៏ធ ំ

ករទម្ល ក់ចុះនូវទង់ជ័យ គឺមនះដ៏ធ ំ កររមង ប់នូវអភិសងខ រដ៏ធ ំ ករេរ ើ 

េចញចកឱឃៈដ៏ធ ំ ករ ក់ចុះនូវភរៈដ៏ធ ំ ករផ្ដ ច់បង់នូវសំ រវដ្ដដ៏ធ ំ

កររលំត់នូវកេម្ដ ដ៏ធ ំ កររមង ប់បង់នូវករេក្ដ ្រក យដ៏ធ ំ និងករេលើក 

េឡើងនូវទង់ជ័យ គឺធម៌ដ៏ធ ំ ដូេចនះក៏បន ។ ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថ 

ឫសី េ្រពះ្រទង់រក ្រទង់ែស្វងរក ស្វះែស្វងនូវសតិបប ្ឋ នដ៏ធ ំ សមមបប- 

ធនដ៏ធ ំ ឥទធិបទដ៏ធ ំ ឥ្រនទិយដ៏ធ ំ ពលៈដ៏ធ ំ េពជឈងគដ៏ធ ំ អរយិមគគ 

្របកបេ យអងគ ៨ ដ៏ធ ំ និង្រពះនិព្វ នដ៏ធ ំ ដូេចនះក៏បន ។ េឈម ះថ 

ឫសី េ្រពះ (្រពះមន្រពះភគ) ្រតូវពួកសត្វមនស័ក្តិធ ំ គួររក ែស្វងរក 

ស្វះែស្វងថ ្រពះពុទធ (គង់េន) កនុងទី  ្រពះមន្រពះភគ (គង់េន) 

កនុងទី  ្រពះវសុិទធិេទព (គង់េន) កនុងទី  ្រពះន សភៈ (គង់េន) 

កនុងទី  េហតុេនះ (េ កេពលថ) ខញុ ្ំរពះអងគបនឮថ ្រពះអងគជ 

េទវឫសី (កលេបើមនេគ កសួរ) អស់ រៈបីដង ្រទង់ែតងពយករពំុខន ។ 
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៦១ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

េតនហ     េ      ្រពហមេ  

  ទ្វ ហំ    សកក    អបុចឆិស  ំ   (ឥចច យ ម  

     េមឃ ជ) 

  ន    េម    ពយកសិ    ចកខុ ម 

  យវតតិយញច      េទវសិិ 

  ពយកេ តីតិ     េម     សុតន្តិ     ។ 

 [៦២]  អយ ំ    េ េក   បេ     េ េក 

  ្រពហមេ េក    សេទវេក 

  ទិដ្ឋិេន្ត     នភិជនតិ 

  េគតមស     យសស េិន    ។ 

 [៦៣] អយ ំ េ េក បេ  េ េកតិ អយ ំ

េ េកតិ មនុស េ េក ។ បេ  េ េកត ិ

មនុស េ កំ ឋេប ្វ  សេព្វ  បេ  េ េកតិ 

អយ ំ    េ េក     បេ       េ េក     ។ 

 [៦៤] ្រពហមេ េក សេទវេកតិ ្រពហមេ - 

េក សេទវេក សមរេក សស មណ្រពហមណី 

បជ        សេទវមនុស តិ       ្រពហមេ េក       សេទវេក      ។ 
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៦១ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

េហតុេនះ    ្រពហមណ៍េនះ     េពលថ 

 (េមឃ ជមន យុ ្រកបទូលដូេចនះថ) បពិ្រត្រពះអងគជ 

 សកកៈ ខញុ ្ំរពះអងគ បនទូលសួរ (្រពះអងគ) អស់ រៈពីរដងរួច 

 េហើយ្រពះអងគមនចកខុ  ្រទង់មិនទន់េ ះ្រ យដល់ខញុ ្ំរពះអងគ 

 េនេឡើយ ខញុ ្ំរពះអងគបនឮថ ្រពះអងគជេទវឫសី (កល 

 េបើមនេគ កសួរ) អស់ រៈបីដង ្រទង់ែតងពយករពំុខន ។ 

 [៦២] េ កេនះ េ កដៃទ ្រពហមេ ក ្រពមទងំេទវ- 

  េ ក រែមងមិនទន់ដឹងចបស់ នូវេសចក្ដីយល់េឃើញ 

  របស់្រពះអងគ    ជ្រពះេគតម    ដ៏្រទង់យសេទ   ។ 

 [៦៣] ពកយថ េ កេនះ របស់បទថ េ កេនះ េ កដៃទ 

បនដល់មនុស េ ក ។ ពកយថ េ កដៃទ គឺេ កដៃទទងំអស់ 

េលើកែលងែតមនុស េ កេចញ េហតុេនះ (េ កេពលថ) េ ក 

េនះ    េ កដៃទ    ។ 

 [៦៤] ពកយថ ្រពហមេ ក ្រពមទងំេទវេ ក បនដល់ 

្រពហមេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ពួកសត្វ្រពមទងំសមណៈ 

និង្រពហមណ៍ ទងំមនុស ជសមមតិេទពនិងមនុស ម័ញញ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)   ្រពហមេ ក   ្រពមទងំេទវេ ក   ។ 
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៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៦៥] ទិដ្ឋិេន្ត នភិជនតីតិ តុយ្ហ ំ ទិដ្ឋឹ ខន្តឹ 

រុចឹ លទធឹ អជឈសយ ំ អធិបបយ ំ េ េក ន ជ- 

នតិ អយ ំ ឯវទំិដ្ឋិេក ឯវខំន្តិេក ឯវរុំចិេក ឯវ-ំ 

លទធិេក ឯវអំជឈសេយ ឯវអំធិបបេយតិ ន ជ- 

នតិ ន បស តិ ន ទកខតិ នធិគចឆតិ ន វនិទតិ 

ន     បដិលភតីតិ    ទិដ្ឋិេន្ត     នភិជនតិ     ។ 

 [៦៦] េគតមស  យសស េិនតិ ភគ  យ- 

សបបេ ្ត តិ យសស  ី ។ អថ  ភគ  សកកេ  

គរុកេ  មនិេ  បជិូេ  អបចិេ  ភី ចីវរ- 

បិណ្ឌ បតេសនសនគិ នបបច ចយេភសជជបរ កិខ នន ្ត ិ  

េគតមស  យសស េិន ។ េតនហ េ  

្រពហមេ  

  អយ ំ    េ េក     បេ      េ េក 

  ្រពហមេ េក    សេទវេក 

  ទិដ្ឋិេន្ត      នភិជនតិ 

  េគតមស      យសស េិនតិ    ។ 
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៦២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៦៥] ពកយថ មិនទន់ដឹងចបស់ នូវេសចក្ដីេឃើញរបស់្រពះអងគ 

គឺសត្វេ កមិនទន់ដឹងនូវេសចក្ដីយល់េឃើញ េសចក្ដីចូលចិត្ត េសចក្ដី 

គប់ចិត្ត លទធិ អធយ្រស័យ បណំងរបស់្រពះអងគ គឺថមិនទន់ដឹង មិនទន់ 

េឃើញ មិនទន់យល់ មិនទន់ជួប្របទះ មិនទន់បន មិនបនចេំពះថ 

សមណៈេនះ មនេសចក្ដីយល់េឃើញយ៉ងេនះ មនេសចក្ដីចូលចិត្ត 

យ៉ងេនះ មនេសចក្ដីគប់ចិត្តយ៉ងេនះ មនលទធិយ៉ងេនះ មនអធយ- 

្រស័យយ៉ងេនះ មនបណំងយ៉ងេនះេទ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

មិនទន់ដឹងចបស់នូវេសចក្ដីយល់េឃើញរបស់្រពះអងគេទ    ។ 

 [៦៦] ពកយថ ជ្រពះេគតម ដ៏្រទង់យស គឺ្រពះមន្រពះភគ 

េឈម ះថមនយស េ្រពះេហតុ្រទង់ដល់នូវយស ។ ឬថ ្រពះមន្រពះ 

ភគ មនេគេធ្វើសកក រៈ េគរព ប់ ន បូជ េកតែ្រកង ្រទង់បន 

ចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) ជ្រពះេគតមដ៏្រទង់យស ។ េហតុេនះ ្រពហមណ៍ 

េនះ    េពលថ 

 េ កេនះ េ កដៃទ ្រពហមេ ក ្រពមទងំេទវេ ក 

 រែមងមិនទន់ដឹងចបស់ នូវេសចក្ដីយល់េឃើញរបស់្រពះអងគ 

 ជ្រពះេគតម   ដ៏្រទង់យសេទ   ។ 
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៦៣ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [៦៧] ឯវ ំ   អភិកកន្តទស វ ឹ អតថិ    បេញ្ហន     គមំ 

  កថំ    េ កំ    អេវកខន្តំ មចចុ ជ    ន     បស តិ    ។ 

 [៦៨] ឯវ ំ អភិកកន្តទស វនិ្តិ ឯវ ំ អភិកកន្តទស វ ឹ

អគគទស វ ឹ េសដ្ឋទស វ ឹ វេិសដ្ឋទស វ ឹ បេមកខ - 

ទស វ ឹ ឧត្តមទស វ ឹ បវរទស វនិ្តិ ឯវ ំ អភិកកន្ត- 

ទស វ ឹ   ។ 

 [៦៩] អតថិ បេញ្ហន គមន្តិ បញ្ហតថិកម្ហ  - 

គ  ។ េប ។ សនទស តុិំ ភណិតុន្តិ ឯវមប ិ អតថិ 

បេញ្ហន     គមំ     ។ 

 [៧០] កថំ េ កំ អេវកខន្តន្តិ កថំ អេវកខ - 

ន្តំ បចចេវកខន្តំ តុលយន្តំ តិរយន្តំ វភិវយន្តំ វភិតូំ 

កេ ន្តន្តិ     កថំ     េ កំ     អេវកខន្តំ     ។ 



131 

៦៣ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [៦៧] ខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករេ យ្រប ន  េទើបមកគល់ 

  (េដើមបទូីលសួរ) ចេំពះ្រពះអងគ្រទង់េឃើញវេិសសយ៉ងេនះ 

  ចុះបុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក េ យ្របករៈដូចេម្ដច មចចុ- 

  ជេទើបមិនេឃើញ    ។ 

 [៦៨] ពកយថ ្រពះអងគ្រទង់េឃើញវេិសសយ៉ងេនះ គឺ្រទង់ 

េឃើញវេិសស េឃើញចបស់ េឃើញ្របេសើរផុត េឃើញ្របេសើរវេិសស 

េឃើញជ្របធន េឃើញដ៏ឧត្តម េឃើញដ៏ៃថ្លថ្ល យ៉ងេនះ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)  ្រពះអងគេឃើញវេិសសយ៉ងេនះ   ។ 

 [៦៩] ពកយថ ខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករេ យ្រប ន េទើបមកគល់ 

គឺពួកខញុ ្ំរពះអងគមនេសចក្ដី្រតូវករេ យ្រប ន  េទើបមកគល់ ។ េប ។ 

េដើមបសីនទន េដើមប្ីរកបបងគទូំលសួរ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

ខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករេ យ្រប ន  េទើបមកគល់ យ៉ងេនះក៏មន ។ 

 [៧០] ពកយថ បុគគលសម្លឹងេឃើញេ កេ យ្របករដូចេម្ដច 

គឺសម្លឹងេឃើញ ពិចរ េឃើញ រពឹំងេឃើញ ្រតិះរះិេឃើញ េធ្វើឲយជក់ 

ចបស់ េធ្វើឲយ្របកដ (នូវេ ក) េ យ្របករដូចេម្ដច េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)   បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក    េ យ្របករដូចេម្ដច   ។ 



132 

៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៧១] មចចុ ជ ន បស តីតិ មចចុ ជ ន 

បស តិ ន ទកខតិ នធិគចឆតិ ន វនិទតិ ន បដិ- 

លភតីតិ មចចុ ជ ន បស តិ ។ េតនហ េ  

្រពហមេ  

 ឯវ ំ   អភិកកន្តទស វ ឹ អតថិ     បេញ្ហន    គមំ 

 កថំ    េ កំ    អេវកខន្តំ មចចុ ជ    ន    បស តីតិ    ។ 

[៧២] សុញញេ    េ កំ    អេវកខស ុ េមឃ ជ   សទ    សេ  

 អ ្ត នុទិដ្ឋឹ    ឩហចច ឯវ ំ  មចចុត្តេ    សិយ 

 ឯវ ំ   េ កំ    អេវកខន្តំ មចចុ ជ    ន    បស តិ   ។ 

 [៧៣] សុញញេ  េ កំ អេវកខស តូិ េ កន្តិ 

និរយេ េក តិរចឆ នេ េក បិត្តិវសិយេ េក 

មនុស េ េក េទវេ េក ខនធេ េក ធតុ- 

េ េក យតនេ េក អយ ំ េ េក បេ  

េ េក     ្រពហមេ េក     សេទវេក     ។ 
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៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៧១] ពកយថ មចចុ ជេទើបមិនេឃើញ គឺមចចុ ជេទើបមិនេឃើញ មិន 

យល់ មិនជួប្របទះ មិនបន មិនបនចេំពះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

មចចុ ជេទើបមិនេឃើញ  ។  េហតុេនះ   ្រពហមណ៍េនះេពលថ 

 ខញុ ្ំរពះអងគជអនក្រតូវករេ យ្រប ន  េទើបមកគល់ (េដើមប ី

 ទូលសួរ) ចេំពះ្រពះអងគ ្រទង់េឃើញវេិសសយ៉ងេនះ 

 ចុះបុគគលសម្លឹងេឃើញេ កេ យ្របករដូចេម្ដច មចចុ ជ 

 េទើបមិនេឃើញ    ។ 

 [៧២]  (្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ) មន លេមឃ ជ 

  អនកចូរមន ម រតី្រគប់កល សម្លឹងេឃើញេ ក េ យ 

  សភពជរបស់សូនយ (េ្រពះ) បុគគលដកអ ្ត នុទិដ្ឋិេចញ 

  េទើបឆ្លងផុតចកមចចុ  បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក យ៉ង 

  េនះ    មចចុ ជេទើបមិនេឃើញ    ។ 

 [៧៣] អធិបបយពកយថ អនកចូរសម្លឹងេឃើញេ ក េ យ 

សភពជរបស់សូនយ ្រតង់ពកយថ េ ក បនដល់ និរយេ ក 

តិរចឆ នេ ក បិត្តិវសិយេ ក មនុស េ ក េទវេ ក ខនធេ ក 

ធតុេ ក យតនេ ក េ កេនះ េ កដៃទ ្រពហមេ ក 

្រពមទងំេទវេ ក     ។ 
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៦៥ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 អញញតេ  ភិកខុ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច េ េក 

េ េកតិ ភេន្ត ភគវ  វុចចតិ កិ ្ត វ  នុ េខ 

ភេន្ត េ េកតិ វុចចតិ ។ លុជជតីតិ េខ ភិកខុ  

េ េកតិ វុចចតិ ។ កិញច  លុជជតិ ។ ចកខុ  លុជជត ិ

របូ លុជជន្តិ ចកខុ វញិញ ណំ លុជជតិ ចកខុ សមផេស  

លុជជតិ យមបទិំ ចកខុ សមផស បបចចយ ឧបបជជតិ េវ- 

ទយិតំ សុខំ  ទុកខំ   អទុកខមសុខំ  តមប ិ

លុជជតិ េ តំ លុជជតិ សទទ  លុជជន្តិ ឃនំ លុជជតិ 

គនធ  លុជជន្តិ ជិ ្ហ  លុជជតិ រ  លុជជន្តិ កេយ 

លុជជតិ េផដ្ឋព្វ  លុជជន្តិ មេន លុជជតិ ធមម  លុជជ- 

ន្តិ មេនវញិញ ណំ លុជជតិ មេនសមផេស  លុជជតិ 

យមបទិំ មេនសមផស បបចចយ ឧបបជជតិ េវទយិតំ 

សុខំ  ទុកខំ   អទុកខមសុខំ  តមប ិ លុជជតិ 

លុជជតីតិ      េខ      ភិកខុ       ត ម         េ េកតិ        វុចចតិ        ។  
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៦៥ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 ភិកខុ មួយរូប បន្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគដូេចនះថ បពិ្រត 

្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រពះមន្រពះភគ ែតង្រ ស់ថ េ ក េ ក ដូេចនះ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សភវៈែដលេ ថ េ ក េតើមនកណំត់ដូច 

េម្ដច ។ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុ  សភវៈែដលេ ថ 

េ ក េ្រពះេហតុវនិស ។ អ្វីែតងវនិស ។ ចកខុ ែតងវនិស ពួករូប 

ែតងវនិស ចកខុ វញិញ ណែតងវនិស ចកខុសមផស ែតងវនិស ធមមជត - 

មួយ ែដលបុគគលទទួល ជសុខឬទុកខ ឬមិនែមនទុកខមិនែមនសុខ រែមង 

េកើតេឡើង េ្រពះចកខុសមផស ជបចច័យ ធមមជតេនះ ែតងវនិសេទ 

្រតេចៀកែតងវនិស ពួកសេំឡងែតងវនិស ្រចមុះែតងវនិស ពួកក្លិន 

ែតងវនិស អ ្ដ តែតងវនិស ពួករសែតងវនិស កយែតងវនិស 

ពួកផ ព្វែតងវនិស ចិត្តែតងវនិស ពួកធមម រមមណ៍ែតងវនិស មេន- 

វញិញ ណែតងវនិស មេនសមផស ែតងវនិស ធមមជត មួយែដល 

បុគគលទទួល ជសុខឬទុកខ ឬមិនែមនទុកខមិនែមនសុខ េកើតេឡើង 

េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ ធមមជតេនះ រែមងវនិស មន លភិកខុ  េហតុ 

េនះ    សភវៈែដលេ ថ   េ ក   េ្រពះេហតុវនិស    ដូេចនះឯង     ។ 
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៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

សុញញេ  េ កំ អេវកខស តូិ ទ្វីហិ ករេណហិ 

សុញញេ  េ កំ អេវកខតិ អវសិយបវត្តសល្លកខ - 

ណវេសន  តុចឆសងខ រសមនុបស នវេសន  ។ 

 កថំ អវសិយបវត្តសល្លកខណវេសន សុញញេ  

េ កំ អេវកខតិ ។ រេូប វេ  ន លពភតិ 

េវទនយ វេ  ន លពភតិ សញញ យ វេ  ន 

លពភតិ សងខ េរសុ វេ  ន លពភតិ វញិញ េណ 

វេ  ន លពភតិ ។ វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  របូំ ភិកខ េវ 

អន ្ត  របូញច  ហិទំ ភិកខ េវ អ ្ត  អភវសិ  នយិទំ 

របូំ ពធយ សំវេត្តយយ លេពភថ ច រេូប ឯវ ំ េម 

របូំ េ តុ ឯវ ំ េម របូំ ម អេ សីតិ យ ម  ច 

េខ ភិកខ េវ របូំ អន ្ត  ត ម  របូំ ពធយ 

សំវត្តតិ ន ច លពភតិ រេូប ឯវ ំ េម របូំ េ តុ ឯវ ំ

េម       របូំ       ម        អេ សីតិ       េវទន       អន ្ត        េវទន 
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៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ អនកចូរសម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ 

េសចក្ដីថ បុគគល សម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ 

េ យេហតុពីរ គឺេ យអំ ចៃនករកណំត់សងខ រែដល្រប្រពឹត្តេទថ 

មិនមនអំ ច ១ េ យអំ ចៃនករពិចរ េឃើញេរឿយៗ នូវ 

សងខ រថជរបស់ទេទ  ១   ។ 

 បុគគល សម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ េ យ 

អំ ចៃនករកណំត់សងខ រ ែដល្រប្រពឹត្តេទថមិនមនអំ ច េតើដូច 

េម្ដច ។ បុគគលមិនបនអំ ចកនុងរូប មិនបនអំ ចកនុងេវទន មិនបន 

អំ ចកនុងសញញ  មិនបនអំ ចកនុងសងខ រទងំ យ មិនបនអំ ច 

កនុងវញិញ ណ ។ ដូច្រពះពុទធដីកេនះ ែដល្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ 

មន លភិកខុទងំ យ រូប មិនែមនជរបស់ខ្លួន មន លភិកខុទងំ យ 

្របសិនេបើរូបេនះ ជរបស់ខ្លួនពិតែមន រូបេនះមិនគបប្ីរប្រពឹត្តេទ េដើមប ី

ពធេទ ទងំបុគគលគបបបីនកនុងរូបថ សូមឲយរូប ម មនយ៉ងេនះ 

កុឲំយរូប ម  មនយ៉ងេនះេឡើយ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុ 

ែតរូប មិនែមនជរបស់ខ្លួន េហតុេនះ រូបេទើប្រប្រពឹត្តេទេដើមប ី

ពធ ទងំបុគគលមិនបនកនុងរូបថ សូមឲយរូប ម  មនយ៉ងេនះ 

កុឲំយរូប ម        មនយ៉ងេនះេឡើយ      េវទន      មិនែមនជរបស់ខ្លួន 
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៦៧ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ច ហិទំ ភិកខ េវ អ ្ត  អភវសិ  នយិទំ េវទន ព- 

ធយ សំវេត្តយយ លេពភថ ច េវទនយ ឯវ ំ េម េវទ- 

ន េ តុ ឯវ ំ េម េវទន ម អេ សីតិ យ ម  

ច េខ ភិកខ េវ េវទន អន ្ត  ត ម  េវទន ព- 

ធយ សំវត្តតិ ន ច លពភតិ េវទនយ ឯវ ំ េម 

េវទន េ តុ ឯវ ំ េម េវទន ម អេ សីតិ សញញ  

អន ្ត  សញញ  ច ហិទំ ភិកខ េវ អ ្ត  អភវសិ  

នយិទំ សញញ  ពធយ សំវេត្តយយ លេពភថ ច 

សញញ យ ឯវ ំ េម សញញ  េ តុ ឯវ ំ េម ស- 

ញញ  ម អេ សីតិ យ ម  ច េខ ភិកខ េវ 

សញញ  អន ្ត  ត ម  សញញ  ពធយ សំ- 

វត្តតិ ន ច លពភតិ សញញ យ ឯវ ំ េម សញញ  េ តុ 

ឯវ ំ េម សញញ  ម អេ សីតិ សងខ  អន ្ត  

សងខ  ច ហិទំ ភិកខ េវ អ ្ត  អភវសិ សុំ(១) នយិទំ 

សងខ  ពធយ សំវេត្តយយុ ំ លេពភថ ច សងខ េរសុ 
     ១   ម.   អភវសិ    ។ 
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៦៧ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

មន លភិកខុទងំ យ ្របសិនេបើេវទនេនះ ជរបស់ខ្លួនពិតែមន េវទនេនះ 

មិនគបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមប ី ពធេទ ទងំបុគគលគបបបីនកនុងេវទនថ សូម 

ឲយេវទនរបស់ ម  មនយ៉ងេនះ កុឲំយេវទនរបស់ ម  មនយ៉ង 

េនះេឡើយ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុែតេវទន មនិែមនជរបស់ខ្លួន 

េហតុេនះ េវទនេទើប្រប្រពឹត្តេទ េដើមប ី ពធ ទងំបុគគលមិនបនកនុង 

េវទនថ សូមឲយេវទនរបស់ ម មនយ៉ងេនះ កុឲំយេវទនរបស់ ម  

មនយ៉ងេនះេឡើយ សញញ មិនែមនជរបស់ខ្លួនេទ មន លភិកខុទងំ យ 

្របសិនេបើសញញ េនះ ជរបស់ខ្លួនពិតែមន សញញ េនះមិនគបប្ីរប្រពឹត្តេទ 

េដើមប ី ពធេទ ទងំបុគគលគបបបីនកនុងសញញ ថ សូមឲយសញញ របស់ ម  

មនយ៉ងេនះ កុឲំយសញញ របស់ ម មនយ៉ងេនះេឡើយ មន លភិកខុទងំ- 

យ េ្រពះេហតុែតសញញ  មិនែមនជរបស់ខ្លួន េហតុេនះ សញញ  

េទើប្រប្រពឹត្តេទ េដើមប ី ពធ ទងំបុគគលមិនបនកនុងសញញ ថ សូមឲយសញញ  

របស់ ម  មនយ៉ងេនះ កុឲំយសញញ របស់ ម  មនយ៉ងេនះេឡើយ 

សងខ រទងំ យ មិនែមនជរបស់ខ្លួនេទ មន លភិកខុទងំ យ ្របសិនេបើ 

សងខ រទងំ យេនះ ជរបស់ខ្លួនពិតែមន សងខ រទងំ យេនះ មិនគបប ី

្រប្រពឹត្តេទេដើមប ី ពធេទ  ទងំបុគគលគបបបីន  កនុងសងខ រទងំ យថ 
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៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ឯវ ំ េម សងខ  េ ន្តុ  ឯវ ំ េម សងខ  ម អេហ- 

សុន្តិ យ ម  ច េខ ភិកខ េវ សងខ  អន ្ត  ត ម  

សងខ  ពធយ សំវត្តន្តិ ន ច លពភតិ សងខ េរសុ 

ឯវ ំ េម សងខ  េ ន្តុ  ឯវ ំ េម សងខ  ម អេហសុន្តិ 

វញិញ ណំ អន ្ត  វញិញ ណញច  ហិទំ ភិកខ េវ អ ្ត  

អភវសិ  នយិទំ វញិញ ណំ ពធយ សំវេត្តយយ 

លេពភថ ច វញិញ េណ ឯវ ំ េម វញិញ ណំ េ តុ 

ឯវ ំ េម វញិញ ណំ ម អេ សីតិ យ ម  ច 

េខ ភិកខ េវ វញិញ ណំ អន ្ត  ត ម  វញិញ ណំ 

ពធយ សំវត្តតិ ន ច លពភតិ វញិញ េណ ឯវ ំ

េម វញិញ ណំ េ តុ ឯវ ំ េម វញិញ ណំ ម 

អេ សីតិ ។ វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  នយ ំ ភិកខ េវ 

កេយ            តុម្ហ កំ            នបិ            បេរសំ          បុ ណមិទំ 
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៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

សូមឲយសងខ រទងំ យរបស់ ម មនយ៉ងេនះ កុឲំយសងខ រទងំ យ 

របស់ ម មនយ៉ងេនះេឡើយ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុែតសងខ រ 

ទងំ យ មិនែមនជរបស់ខ្លួន េហតុេនះ សងខ រទងំ យ េទើប 

្រប្រពឹត្តេទ េដើមប ី ពធ ទងំបុគគលមិនបនកនុងសងខ រទងំ យថ សូម 

ឲយសងខ រទងំ យរបស់ ម  មនយ៉ងេនះ កុឲំយសងខ រទងំ យរបស់ 

ម មនយ៉ងេនះេឡើយ វញិញ ណមិនែមនជរបស់ខ្លួនេទ មន លភិកខុទងំ- 

យ ្របសិនេបើវញិញ ណេនះ ជរបស់ខ្លួនពិតែមន វញិញ ណេនះមិន 

គបប្ីរប្រពឹត្តេទ េដើមប ី ពធេទ ទងំបុគគលគបបបីនកនុងវញិញ ណថ 

សូមឲយវញិញ ណរបស់ ម  មនយ៉ងេនះ កុឲំយវញិញ ណរបស់ ម មន 

យ៉ងេនះេឡើយ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុែតវញិញ ណ មិនែមន 

ជរបស់ខ្លួន េហតុេនះ វញិញ ណេទើប្រប្រពឹត្តេទ េដើមប ី ពធ ទងំបុគគល 

មិនបនកនុងវញិញ ណថ សូមឲយវញិញ ណរបស់ ម  មនយ៉ងេនះ កុឲំយ 

វញិញ ណរបស់ ម  មនយ៉ងេនះេឡើយ ។ មួយេទៀត ្រពះពុទធដីក 

េនះ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ កយេនះ មិន 

ែមនជរបស់អនកទងំ យេទ ទងំមិនែមនជរបស់ជនទងំ យដៃទេទ 
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៦៩ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ភិកខ េវ កមមំ សងខតំ អភិសេញចតយិតំ េវទនិយ ំ ទដ្ឋព្វំ 

ត្រត ភិកខ េវ សុត  អរយិស វេក បដិចចសមុ- 

បបទេញញវ ធុកំ េយនិេ  មនសិកេ តិ ឥត ិ

ឥមសមឹ សតិ ឥទំ េ តិ ឥមស ុបបទ ឥទំ 

ឧបជជតិ ឥមសមឹ អសតិ ឥទំ ន េ តិ ឥមស  

និេ ធ ឥទំ និរុជឈតិ យទិទំ អវជិជ បចចយ 

សងខ  សងខ របបចចយ វញិញ ណំ វញិញ ណបបចចយ 

នមរបូំ នមរបូបបចចយ ស យតនំ ស យ- 

តនបបចចយ ផេស  ផស បបចចយ េវទន េវទ- 

នបចចយ ត ្ហ  ត ្ហ បចចយ ឧបទនំ ឧប- 

ទនបបចចយ ភេ  ភវបបចចយ ជតិ ជតិបបចចយ 

ជ មរណំ េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ុបយ  

សមភវន្តិ ឯវេមតស  េកវលស  ទុកខកខនធស  

សមុទេយ         េ តិ        អវជិជ យេត្វវ        អេសសវ ិ គនិេ ធ 
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៦៩ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបេីឃើញថ កយេនះេកើតអពីំកមម 

ចស់ែដលបចច័យ្របជុំ ក់ែតង មនេចតនជមូល ជទី ងំៃនេវទន 

មន លភិកខុទងំ យ អរយិ វក័ អនកេចះដឹង ែតងេធ្វើទុកកនុងចិត្តេ យ 

ឧបយយ៉ង្របៃព ចេំពះធម៌ែដលេកើត ្រស័យគន និងគន កនុងកយេនះថ 

កលេបើធមមជតេនះមន ធមមជតេនះក៏មន ធមមជតេនះេកើតេឡើងេ្រពះ 

ករេកើតេឡើងៃនធមមជតេនះ កលេបើធមមជតេនះមិនមន ធមមជតេនះក៏មិន 

មន ធមមជតេនះរលត់ េ្រពះកររលត់ធមមជតេនះ គឺថសងខ រទងំ យ 

(េកើតមន) េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ វញិញ ណ (េកើតមន) េ្រពះសងខ រ 

ជបចច័យ នមរូប (េកើតមន) េ្រពះវញិញ ណជបចច័យ ស យតនៈ 

(េកើតមន ) េ្រពះនមរូបជបចច័យ ផស ៈ (េកើតមន) េ្រពះស យ- 

តនៈជបចច័យ េវទន (េកើតមន) េ្រពះផស ៈជបចច័យ ត ្ហ  (េកើតមន) 

េ្រពះេវទនជបចច័យ ឧបទន (េកើតមន) េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ ភព 

(េកើតមន) េ្រពះឧបទនជបចច័យ ជតិ (េកើតមន) េ្រពះភពជ 

បចច័យ ករចស់ ្ល ប់ េ ក ខ កឹខ ួល លបំកកយ លបំកចិត្ត ចេង្អ ត 

ែណនកនុងចិត្តទងំ យ េកើតមន េ្រពះជតិជបចច័យ កិរយិេកើតេឡើង 

ៃនកងទុកខទងំអស់េនះ រែមងេកើតមនយ៉ងេនះ មួយេទៀត កិរយិរលត់ 

សងខ រ    េ្រពះកិរយិវនិសេទរលត់េទ    មិនមនេសសសល់   ៃនអវជិជ  
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៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

សងខ រនិេ េធ សងខ រនិេ ធ វញិញ ណនិេ េធ 

វញិញ ណនិេ ធ នមរបូនិេ េធ នមរបូនិេ ធ 

ស យតននិេ េធ ស យតននិេ ធ ផស និ- 

េ េធ ផស និេ ធ េវទននិេ េធ េវទននិេ ធ 

ត ្ហ និេ េធ ត ្ហ និេ ធ ឧបទននិេ េធ 

ឧបទននិេ ធ ភវនិេ េធ ភវនិេ ធ ជតិនិេ - 

េធ ជតិនិេ ធ ជ មរណំ េ កបរេិទវទុកខ េទ- 

មនស ុបយ  និរុជឈន្តិ ឯវេមតស  េកវលស  

ទុកខកខនធស  និេ េធ េ តីតិ ។ ឯវ ំ អវសិយ- 

បវត្តសល្លកខណវេសន សុញញេ  េ កំ អេវកខតិ ។ 

 កថំ តុចឆសងខ រសមនុបស នវេសន សុញញេ  

េ កំ អេវកខតិ ។ រេូប េ  ន លពភតិ េវទនយ 

េ  ន លពភតិ សញញ យ េ  ន លពភតិ សងខ េរ- 

សុ    េ     ន    លពភតិ     វញិញ េណ     េ       ន    លពភតិ    ។ 
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៧០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

កិរយិរលត់វញិញ ណ េ្រពះកិរយិរលត់សងខ រ កិរយិរលត់នមរូប 

េ្រពះកិរយិរលត់វញិញ ណ កិរយិរលត់ស យតនៈ េ្រពះកិរយិរលត់ 

នមរូប កិរយិរលត់ផស ៈ េ្រពះកិរយិរលត់ស យតនៈ កិរយិរលត់ 

េវទន េ្រពះកិរយិរលត់ផស ៈ កិរយិរលត់ត ្ហ  េ្រពះកិរយិរលត់ 

េវទន កិរយិរលត់ឧបទន េ្រពះកិរយិរលត់ត ្ហ  កិរយិរលត់ភព 

េ្រពះកិរយិរលត់ឧបទន កិរយិរលត់ជតិ េ្រពះកិរយិរលត់ភព 

ករចស់ ្ល ប់ េ ក ខ កឹខ ួល លបំកកយ លបំកចិត្ត ចេង្អ ត 

ចង្អល់ចិត្តទងំ យ ែតងរលត់េទ េ្រពះកិរយិរលត់ជតិ កិរយិ 

រលត់កងទុកខទងំអស់េនះ មនយ៉ងេនះ ។ បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក 

េ យសភពជរបស់សូនយ េ យអំ ចៃនករកណំត់សងខ រ ែដល 

្រប្រពឹត្តេទថមិនមនអំ ច   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ េ យ 

អំ ចៃនករពិចរ េឃើញេរឿយៗ នូវសងខ រថជរបស់ទេទ េតើដូច 

េម្ដច ។ គឺបុគគលមិនបនខ្លឹមកនុងរូប មិនបនខ្លឹមកនុងេវទន មិនបនខ្លឹមកនុង 

សញញ    មិនបនខ្លឹមកនុងសងខ រទងំ យ   មិនបនខ្លឹមកនុងវញិញ ណេទ  ។ 
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៧១ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

របូំ អ រ ំ និស រ ំ បគតំ និចច រ េរន 

 សុខ រ េរន  អត្ត រ េរន  និេចចន 

 ធុេវន  សស េតន  អវបិរ ិ មធេមមន 

 ។ េវទន អស  និស  បគ  សញញ  

អស  និស  បគ  សងខ  អស  

និស  បគ  វញិញ ណំ អស រ ំ និស រ ំ

បគតំ និចច រ េរន  សុខ រ េរន  

អត្ត រ េរន  និេចចន  ធុេវន  សស - 

េតន  អវបិរ ិ មធេមមន  ។ យថ នេ  

អស េ  និស េ  បគេ  យថ ច ឯរេ ្ឌ  

អស េ  និស េ  បគេ  យថ ច ឧទុមព- 

េ  អស េ  និស េ  បគេ  យថ ច េស- 

តគេចឆ  អស េ  និស េ  បគេ  យថ ច 

បលិភទទេក អស េ  និស េ  បគេ  យថ 

ច       េផណុបិេ ្ឌ        អស េ         និស េ        បគេ   
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៧១ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

រូបជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម េ យខ្លឹមមនខ្លឹមគឺេទៀងក្ដ ី

េ យខ្លឹមមនខ្លឹមគឺសុខក្ដី េ យខ្លឹមមនខ្លឹមគឺរបស់ខ្លួនក្ដី េ យភពជ 

របស់េទៀងក្ដី យឺនយូរក្ដី ឋិតេថរក្ដី មិនែ្រប្របួលជធមម ក្ដី ។ េវទនជ 

របស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម សញញ ជរបស់មិនមនខ្លឹម 

ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម សងខ រទងំ យ ជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម 

្របសចកខ្លឹម វញិញ ណ ជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម 

េ យខ្លឹមមនខ្លឹមគឺេទៀងក្ដី េ យខ្លឹមមនខ្លឹមគឺសុខក្ដី េ យខ្លឹម 

មនខ្លឹមគឺរបស់ខ្លួនក្ដី េ យភពជរបស់េទៀងក្ដី យឺនយូរក្ដី ឋិតេថរ 

ក្តី មិនែ្រប្របួលជធមម ក្ដី ។ េ្រប បដូចេដើមបបុស ជរបស់មិន 

មនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម ឬដូចេដើមល្ហុងែខញ ជរបស់មិនមនខ្លឹម 

ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម យ៉ង មិញ មួយេទៀត ដូចេដើម ្វ  

ជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម យ៉ង មិញ ឬដូចេដើម 

េសតគចឆ្រពឹក  ( ក់ស) ជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម 

យ៉ង មិញ មួយេទៀត ដូចេដើមបលិភទទក្រពឹក  (រលួសបយ) 

ជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម យ៉ង មិញ ឬដូចជដុ ំ

ពពុះទឹក   ជរបស់មិនមនខ្លឹម   ឥតខ្លឹម  ្របសចកខ្លឹម   យ៉ង មិញ 
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៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

យថ ច បុព្វុលកំ អស រ ំ និស រ ំ បគតំ យថ 

ច កទទលិកខ េនធ  អស េ  និស េ  របគេ  

យថ ច មយ អស  និស  បគ  

ឯវេមវ របូំ អស រ ំ និស រ ំ បគតំ និចច រ- 

េរន  សុខ រ េរន  អត្ត រ េរន  

និេចចន  ធុេវន  សស េតន  អវបិរ ិ - 

មធេមមន  េវទន អស  និស  បគ  

សញញ  អស  និស  បគ  សងខ  

អស  និស  បគ  វញិញ ណំ អស រ ំ

និស រ ំ បគតំ និចច រ េរន  សុខ រ- 

េរន  អត្ត រ េរន  និេចចន  ធុេវន 

 សស េតន  អវបិរ ិ មធេមមន  ។ ឯវ ំ

តុចឆសងខ រសមនុបស នវេសន សុញញេ  េ កំ 

អេវកខតិ ។ ឥេមហិ ទ្វីហិ ករេណហិ សុញញេ  

េ កំ     អេវកខតិ    ។ 
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៧២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មួយេទៀត ដូច្រកេពញទឹក ជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម 

យ៉ង មិញ ឬដូចេដើមេចក ជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចក 

ខ្លឹម យ៉ង មិញ មួយេទៀត ដូចៃថងបេណ្ដើ រកូន ជរបស់មិនមនខ្លឹម  

ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម យ៉ង មិញ រូបជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម 

្របសចកខ្លឹម េ យខ្លឹមមនខ្លឹមគឺេទៀងក្ដី េ យខ្លឹមមនខ្លឹមគឺសុខក្ដី 

េ យខ្លឹមមនខ្លឹមគឺរបស់ខ្លួនក្ដី េ យភពជរបស់េទៀងក្ដី យឺនយូរក្ដី ឋិត 

េថរក្ដី មិនែ្រប្របួលជធមម ក្ដី េវទនជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របស 

ចកខ្លឹម សញញ ជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម សងខ រទងំ- 

យ ជរបស់មិនមនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម វញិញ ណជរបស់មិន 

មនខ្លឹម ឥតខ្លឹម ្របសចកខ្លឹម េ យខ្លឹមមនខ្លឹមគឺេទៀងក្ដី េ យខ្លឹម 

មនខ្លឹមគឺសុខក្ដី េ យខ្លឹមមនខ្លឹមគឺរបស់ខ្លួនក្ដី េ យភពជរបស់េទៀងក្ដី  

យឺនយូរក្ដី ឋិតេថរក្ដី មិនែ្រប្របួលជធមម ក្ដី ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ បុគគល 

សម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ េ យអំ ចករ 

ពិចរ េរឿយៗ នូវសងខ រថជរបស់ទេទ យ៉ងេនះ ។ បុគគលសម្លឹង 

េឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ េ យេហតុពីរ្របករេនះឯង ។ 
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៧៣ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 អបិច ឆ កេរហិ សុញញេ  េ កំ អេវ- 

កខតិ របូំ អនិស រយិេ  អកមករយិេ  អផ- 

សុនិយេ  អវសវត្តនេ  បវុត្តិេ  វវិតិ្តេ  អេវ- 

កខតិ េវទនំ សញញំ  សងខ េរ វញិញ ណំ អនិស រយិ- 

េ  អកមករយិេ  អផសុនិយេ  អវសវត្តន- 

េ  បវុត្តិេ  វវិតិ្តេ  អេវកខតិ ។ ឯវ ំ ឆ ក- 

េរហិ សុញញេ  េ កំ អេវកខតិ ។ អបិច ទស- 

កេរហិ សុញញេ  េ កំ អេវកខតិ របូំ រតិ្ត- 

េ  តុចឆេ  សុញញេ  អនត្តេ  អ រកេ  

វធកេ  វភិវេ  អឃមលូេ  សវេ  

សងខតេ  អេវកខតិ េវទនំ សញញំ  សងខ េរ 

វញិញ ណំ រតិ្តេ  តុចឆេ  សុញញេ  អនត្តេ  

អ រកេ            វធកេ              វភិវេ              អឃមលូេ  
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៧៣ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 មួយេទៀត បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់ 

សូនយ េ យ ករៈ ៦ គឺសម្លឹងេឃើញរូប េ យសភពជរបស់មិន 

មនអ្វីជឥស រៈ ១ មិនលុះ ម្របថន  ១ មិនជទីសបបយ ១ មិនលុះ 

អំ ចខ្លួន ១ ្រប្រពឹត្ត (ជប់េ យបចច័យ) ១ ជរបស់ទេទ ១ សម្លឹង 

េឃើញេវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណ េ យសភពជរបស់មិនមន 

អ្វីជឥស រៈ មិនលុះ ម្របថន  មិនជទីសបបយ មិនលុះអំ ចខ្លួន 

្រប្រពឹត្ត (ជប់េ យបចច័យ) ជរបស់ទេទ ។ បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក 

េ យសភពជរបស់សូនយ េ យ ករៈ ៦ យ៉ងេនះឯង ។ មួយេទៀត 

បុគគលសម្លឹងេឃើញេ កេ យសភពជរបស់សូនយ េ យ ករៈ ១០ 

គឺសម្លឹងេឃើញរូប េ យសភពជរបស់គម ន ១ របស់ទេទ ១ របស់ 

សូនយ ១ របស់មិនែមនខ្លួន្របណ ១ របស់មិនមនខ្លឹម ១ ជអនកសម្ល ប់ ១ 

របស់មិនចេ្រមើន ១ របស់បងកទុកខ ១ របស់្របកបេ យ សវៈ ១ របស់ 

ែដលបចច័យ្របជុំ ក់ែតង ១ សម្លឹងេឃើញេវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណ 

េ យសភពជរបស់គម ន របស់ទេទ របស់សូនយ របស់មិនែមនខ្លួន 

្របណ  របស់មិនមនខ្លឹម  ជអនកសម្ល ប់  របស់មិនចេ្រមើន  របស់បងកទុកខ 
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៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

សវេ  សងខតេ  អេវកខតិ ។ ឯវ ំ ទស - 

កេរហិ សុញញេ  េ កំ អេវកខតិ ។ អបិច 

ទ្វ ទស កេរហិ សុញញេ  េ កំ អេវកខតិ របូំ 

ន សេ ្ត  ន ជីេ  ន េបេ  ន នេ  ន 

មណេ  ន ឥតថី ន បុរេិ  ន អ ្ត  ន អត្ត- 

និយ ំ ន អហំ ន មម ន េកចិ អតថិ េវទន 

សញញ  សងខ  វញិញ ណំ ន សេ ្ត  ន ជីេ  ន 

េបេ  ន នេ  ន មណេ  ន ឥតថី ន បុរេិ  

ន អ ្ត  ន អត្តនិយ ំ ន អហំ ន មម ន េកច ិ

អតថិ ។ ឯវ ំ ទ្វ ទស កេរហិ សុញញេ  េ កំ 

អេវកខតិ     ។ 

 វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  យ ំ ភិកខ េវ ន តុម្ហ កំ តំ បជ- 

ហថ តំ េ  បហីនំ ទីឃរត្តំ ហិ យ សុខយ ភវសិ តិ 

កិញច       ភិកខ េវ      ន     តុម្ហ កំ       របូំ     ភិកខ េវ       ន      តុម្ហ កំ 
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៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

របស់្របកបេ យ សវៈ របស់ែដលបចច័យ្របជុំ ក់ែតង ។ បុគគលសម្លឹង 

េឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ េ យ ករៈ ១០ យ៉ងេនះ 

ឯង ។ មួយេទៀត បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់ 

សូនយ េ យ ករៈ ១២ គឺេឃើញថ រូបមិនែមនសត្វ ១ មិនែមនជីវៈ ១ 

មិនែមនបុរស ១ មិនែមននរៈ ១ មិនែមនមណព ១ មិនែមន្រសី ១ 

មិនែមន្របុស ១ មិនែមនខ្លួន ១ មិនែមនរបស់ខ្លួន ១ មិនែមនេយើង ១ 

មិនែមនរបស់េយើង ១ មិនែមនជបុគគល  ៗ ១ េឃើញថ េវទន 

សញញ  សងខ រ វញិញ ណ មិនែមនសត្វ មិនែមនជីវៈ មិនែមនបុរស 

មិនែមននរៈ មិនែមនមណព មិនែមន្រសី មិនែមន្របុស មិនែមនខ្លួន 

មិនែមនរបស់ខ្លួន មិនែមនេយើង មិនែមនរបស់េយើង មិនែមនជបុគគល 

 ៗ ។ បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ 

េ យ ករៈ ១២ យ៉ងេនះឯង   ។ 

 ដូច្រពះពុទធដីក ែដល្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េហើយេនះថ មន ល 

ភិកខុទងំ យ របស់  មិនែមនជរបស់ពួកអនក ពួកអនកចូរលះបង់ 

របស់េនះ របស់េនះែដលពួកអនកបនលះបង់េហើយ នឹងបនជ្របេយជន៍ 

បនេសចក្ដីសុខ អស់កលយូរ មន លភិកខុទងំ យ របស់អ្វី ែដល 

មិនែមនជរបស់ពួកអនក  មន លភិកខុទងំ យ  រូបមិនែមនជរបស់ពួកអនក 
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៧៥ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

តំ បជហថ តំ េ  បហីនំ ទីឃរត្តំ ហិ យ 

សុខយ ភវសិ តិ េវទន ភិកខ េវ ន តុម្ហ កំ 

តំ បជហថ  េ  បហីន ទីឃរត្តំ ហិ យ 

សុខយ ភវសិ តិ សញញ  ភិកខ េវ ន តុម្ហ កំ 

តំ បជហថ  េ  បហីន ទីឃរត្តំ ហិ យ 

សុខយ ភវសិ តិ សងខ  ភិកខ េវ ន តុម្ហ កំ 

េត បជហថ េត េ  បហីន ទីឃរត្តំ ហិ យ 

សុខយ ភវសិ ន្តិ វញិញ ណំ ភិកខ េវ ន តុម្ហ កំ 

តំ បជហថ តំ េ  បហីនំ ទីឃរត្តំ ហិ យ 

សុខយ ភវសិ តិ ។ តំ កឹ មញញថ ភិកខ េវ យ ំ

ឥមសមឹ េជតវេន តិណកដ្ឋ ខប សំ តំ ជេន 

ហេរយយ  ឌេហយយ  យថបចចយ ំ  កេរយយ 

អបិនុ តុម្ហ កំ ឯវមស  អេម្ហ ជេន ហរត ិ

 ឌហតិ  យថបចចយ ំ  កេ តីតិ ។ 

េនេហតំ           ភេន្ត          ។           តំ          កិស          េហតុ      ។ 
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៧៥ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ពួកអនកចូរលះបង់រូបេនះ រូបេនះែដលពួកអនកលះបង់េហើយ នឹងបន 

ជ្របេយជន៍ បនេសចក្ដីសុខ អស់កលយូរ មន លភិកខុទងំ យ 

េវទនមិនែមនជរបស់ពួកអនក ពួកអនកចូរលះបង់េវទនេនះ េវទនេនះ 

ែដលពួកអនកលះបង់េហើយ នឹងបនជ្របេយជន៍ បនេសចក្ដីសុខ 

អស់កលយូរ មន លភិកខុទងំ យ សញញ មិនែមនជរបស់ពួកអនក ពួក 

អនកចូរលះបង់សញញ េនះ សញញ េនះ ែដលពួកអនកលះបង់េហើយ នឹង 

បនជ្របេយជន៍ បនេសចក្ដីសុខអស់កលយូរ មន លភិកខុទងំ យ 

សងខ រទងំ យ មិនែមនជរបស់ពួកអនក ពួកអនកចូរលះបង់សងខ រទងំ 

េនះ សងខ រទងំេនះ ែដលពួកអនកលះបង់េហើយ នឹងបនជ្របេយជន៍ 

បនេសចក្ដីសុខអស់កលយូរ មន លភិកខុទងំ យ វញិញ ណ មិនែមន 

ជរបស់ពួកអនក ពួកអនកចូរលះបង់វញិញ ណេនះ វញិញ ណះេនះែដលពួក 

អនកលះបង់េហើយ នឹងបនជ្របេយជន៍ បនេសចក្ដីសុខ អស់កល 

យូរ ។ មន លភិកខុទងំ យ ពួកអនកសមគ ល់េហតុេនះថដូចេម្ដច េ ម  

េឈើ ែមកេឈើ ស្លឹកេឈើ  កនុងវត្តេជតពនេនះ ជនគបបនីេំទក្ដី 

ដុតក្ដី េធ្វើឲយគួរ មបចច័យក្ដី នូវរបស់េនះ េតើពួកអនកគិតយ៉ងេនះថ 

ជននេំទក្ដី ដុតក្ដី េធ្វើឲយគួរ មបចច័យក្ដី នូវពួកេយើងែដរឬ ។ បពិ្រត្រពះ 

អងគដ៏ចេ្រមើន ដេំណើ រេនះមិនដូេចន ះេទ ។ ដេំណើ រេនះ  េ្រពះេហតុអ្វី   ។ 



156 

៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ន េន ឯវ ំ ភេន្ត អ ្ត   អត្តនិយ ំ តិ ។ ឯវេមវ 

េខ ភិកខ េវ យ ំ ន តុម្ហ កំ តំ បជហថ តំ េ  

បហីនំ ទីឃរត្តំ ហិ យ សុខយ ភវសិ តិ កិញច  

ភិកខ េវ ន តុម្ហ កំ របូំ ភិកខ េវ ន តុម្ហ កំ តំ 

បជហថ តំ េ  បហីនំ ទីឃរត្តំ ហិ យ សុខយ 

ភវសិ តិ េវទន សញញ  សងខ  វញិញ ណំ ភិកខ េវ 

ន តុម្ហ កំ តំ បជហថ តំ េ  បហីនំ ទីឃរត្តំ 

ហិ យ សុខយ ភវសិ តីតិ ។ ឯវមប ិ សុញញេ  

េ កំ     អេវកខតិ    ។ 

 យ ម  នេនទ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច 

សុេញញ  េ េកតិ ភេន្ត វុចចតិ កិ ្ត វ  នុ- 

េខ           ភេន្ត           សុេញញ           េ េកតិ           វុចចតិ          ។ 
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៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន (េ្រពះថ) ខ្លួនក្ដី របស់ស្រមប់ខ្លួនក្ដី មិនែមន 

ជរបស់ពួកខញុ ្ំរពះអងគេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ េសចក្ដីេនះ ពិត 

យ៉ងេនះេហើយ របស់ មិនែមនជរបស់ពួកអនកេទ ពួកអនកចូរលះបង់ 

របស់េនះ របស់េនះែដលពួកអនកលះបង់េហើយ នឹងបនជ្របេយជន៍ 

បនេសចក្ដីសុខអស់កលយូរ មន លភិកខុទងំ យ របស់អ្វី ែដលមិន 

ែមនជរបស់ពួកអនក មន លភិកខុទងំ យ រូបមិនែមនជរបស់ពួកអនក 

ពួកអនកចូរលះបង់រូបេនះ រូបេនះែដលពួកអនកលះបង់េហើយ នឹងបនជ 

្របេយជន៍ បនេសចក្ដីសុខអស់កលយូរ មន លភិកខុទងំ យ េវទន 

សញញ  សងខ រ វញិញ ណ មិនែមនជរបស់ពួកអនក ពួកអនកចូរលះបង់ 

េវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណេនះ េវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណ 

េនះ ែដលពួកអនកលះបង់េហើយ នឹងបនជ្របេយជន៍ បនេសចក្ដីសុខ 

អស់កលយូរ ។ បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់ 

សូនយ    យ៉ងេនះឯង    ។ 

 ្រពះ ននទមន យុ បនទូលសួរ្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ េ កសូនយ បពិ្រត្រពះ 

អងគដ៏ចេ្រមើន ្រពះអងគ្រទង្់រ ស់ថ េ កសូនយ េតើេ យេហតុដូចេម្ដច ។ 
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៧៧ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

យ ម  េខ ននទ សុញញំ  អេត្តន  អត្តនិេយន 

 ត ម  សុេញញ  េ េកតិ វុចចតិ កិញច ននទ សុញញំ  

អេត្តន  អត្តនិេយន  ។ ចកខុ  សុញញំ  របូ សុញញ  

ចកខុ វញិញ ណំ សុញញំ  ចកខុ សមផេស  សុេញញ  យមបទិំ 

ចកខុ សមផស បបចចយ ឧបបជជតិ េវទយិតំ សុខំ  

ទុកខំ   អទុកខមសុខំ  តមប ិ សុញញំ  អេត្តន  

អត្តនិេយន  េ តំ សុញញំ  សទទ  សុញញ  ឃ- 

នំ សុញញំ  គនធ  សុញញ  ជិ ្ហ  សុញញ  រ  សុញញ  

កេយ សុេញញ  េផដ្ឋព្វ  សុញញ  មេន សុេញញ  

ធមម  សុញញ  មេនវញិញ ណំ សុញញំ  មេនសមផេស  

សុេញញ  យមបទិំ មេនសមផស បបចចយ ឧបបជជតិ 

េវទយិតំ សុខំ  ទុកខំ   អទុកខមសុខំ  តមប ិ

សុញញំ  អេត្តន  អត្តនិេយន  យ ម  ច េខ 

ននទ សុញញំ  អេត្តន  អត្តនិេយន  ត ម  

សុេញញ  េ េកតិ វុចចតីតិ ។ ឯវមប ិ សុញញេ  

េ កំ      អេវកខតិ     ។ 
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៧៧ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន ល ននទ េ្រពះេហតុែតធមមជតសូនយចក 

ខ្លួន ឬចកវតថុស្រមប់ខ្លួន េហតុេនះ េទើបតថគតេពលថ េ កសូនយ 

មន ល ននទ ចុះធមមជតអ្វី សូនយចកខ្លួន ឬចកវតថុស្រមប់ខ្លួន ។ 

ែភនកសូនយ រូបទងំ យសូនយ ចកខុ វញិញ ណសូនយ ចកខុសមផស សូនយ 

សូមបធីមមជតស្រមប់ទទួល រមមណ៍  ជសុខ ឬជទុកខ ឬមិនជ 

ទុកខមិនជសុខ េកើតេឡើង េ្រពះចកខុសមផស ជបចច័យ ធមមជតេនះ 

ក៏សូនយចកខ្លួន ឬចកវតថុស្រមប់ខ្លួន ្រតេចៀកសូនយ សេំឡងទងំ- 

យសូនយ ្រចមុះសូនយ ក្លិនទងំ យសូនយ អ ្ដ តសូនយ រស 

ទងំ យសូនយ កយសូនយ ផ ព្វទងំ យសូនយ មនៈសូនយ ធមម - 

រមមណ៍សូនយ មេនវញិញ ណសូនយ មេនសមផស សូនយ មួយេទៀត 

សូមបធីមមជតស្រមប់ទទួល រមមណ៍  ជសុខ ឬជទុកខ ឬមនិជទុកខ 

មិនជសុខ េកើតេឡើង េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ ធមមជតេនះ ក៏ 

សូនយចកខ្លួន ឬចកវតថុស្រមប់ខ្លួន មន ល ននទ េ្រពះេហតុែតធមម- 

ជតសូនយចកខ្លួន ឬចកវតថុស្រមប់ខ្លួន េទើបតថគតេពលថ េ ក 

សូនយ ។ បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ 

យ៉ងេនះឯង    ។ 
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៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 សុទធំ    ធមមសមុបបទំ សុទធំ    សងខ រសន្តតឹ 

 បស ន្តស     យថភតូំ  ន    តំ    ភយំ   េ តិ   គមិណិ 

 តិណកដ្ឋសមំ    េ កំ យទ    បញញ យ     បស តិ 

 ន    អញញំ     បតថេយ     កិញចិ  អញញ្រត    អបបដិសនធិយតិ  ។ 

ឯវមប ិ   សុញញេ     េ កំ    អេវកខតិ    ។  

 វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  ឯវេមវ ភិកខ េវ ភិកខុ  របូំ 

សមេននសតិ យវ  របូស  គតិ េវទនំ សមេននសតិ 

យវ  េវទនយ គតិ សញញំ  សមេននសតិ យវ  

សញញ យ គតិ សងខ េរ សមេននសតិ យវ  សងខ - 

នំ គតិ វញិញ ណំ សមេននសតិ យវ  វញិញ ណស  

គតិ តស  ភិកខុ េន របូំ សមេននសេ  យវ  

របូស  គតិ េវទនំ សមេននសេ  យវ  េវទន- 

យ គតិ សញញំ  សមេននសេ  យវ  សញញ យ 

គតិ       សងខ េរ       សមេននសេ        យវ       សងខ នំ      គតិ 
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៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 មន លគមិណិ កលបុគគលេឃើញ មពិត នូវករេកើត 

 េឡើងៃនធម៌ដ៏បរសុិទធ និងករជប់តៃនសងខ រដ៏បរសុិទធ ភ័យ 

 េនះមិនមនេទ កល បុគគលេឃើញេ ក ថេសមើគន នឹង 

 េ ម ឬេឈើ    េ យ្របជញ    បុគគលមិនគបប្ីរបថន របស់ដៃទ 

 មួយេឡើយ េវៀរែលងែត្រពះនិព្វ នែដលមិនមនបដិសនធិ ។ 

បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ យ៉ងេនះឯង ។ 

 មួយេទៀត ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ដូេចនះថ មន លភិកខុទងំ- 

យ យ៉ងេនះែមនេហើយ ភិកខុ ែស្វងរករូប រហូតដល់ដេំណើ ររបស់ 

រូប ែស្វងរកេវទន រហូតដល់ដេំណើ ររបស់េវទន ែស្វងរកសញញ  រហូត 

ដល់ដេំណើ ររបស់សញញ  ែស្វងរកសងខ រទងំ យ រហូតដល់ដេំណើ រ 

របស់សងខ រទងំ យ ែស្វងរកវញិញ ណ រហូតដល់ដេំណើ ររបស់វញិញ ណ 

កលភិកខុ េនះ ែស្វងរករូប រហូតដល់ដេំណើ ររបស់រូប ែស្វងរកេវទន 

រហូតដល់ដេំណើ ររបស់េវទន ែស្វងរកសញញ  រហូតដល់ដេំណើ ររបស់ 

សញញ  ែស្វងរកសងខ រទងំ យ រហូតដល់ដេំណើ ររបស់សងខ រទងំ យ 
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៧៩ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

វញិញ ណំ សមេននសេ  យវ  វញិញ ណស  គតិ 

យមប ិ យស  េ តិ អហន្តិ  មមន្តិ  អសមីតិ 

 តមប ិ តស  ន េ តីតិ ។ ឯវមប ិ សុញញេ  

េ កំ     អេវកខតិ     ។ 

 សុញញេ  េ កំ អេវកខស តូិ សុញញេ  េ - 

កំ អេវកខស ុ បចចេវកខស ុ តុេលហិ តីេរហិ វភិេវ- 

ហិ វភិតូំ កេ ហីតិ សុញញេ  េ កំ អេវកខស ុ ។ 

 [៧៤] េមឃ ជ សទ សេ តិ េមឃ ជតិ 

ភគ  តំ ្រពហមណំ នេមន លបតិ ។ សទតិ 

សព្វកលំ ។ េប ។ បចឆិេម វេយខេនធ ។ សេ តិ  

ចតហិូ ករេណហិ សេ  កេយ កយនុប- 

ស នសតិបប ្ឋ នំ ភេវេន្ត  សេ  ។ េប ។ 

េ       វុចចតិ      សេ តិ       េមឃ ជ       សទ       សេ       ។  
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៧៩ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ែស្វងរកវញិញ ណ រហូតដល់ដេំណើ រ របស់វញិញ ណ េសចក្ដី្របកន់ 

 របស់ភិកខុ ថ អញក្ដី របស់អញក្ដី អញមនក្ដី សូមប ី

េសចក្ដី្របកន់េនះ របស់ភិកខុ េនះ ក៏មិនមនេទ ។ បុគគលសម្លឹង 

េឃើញេ ក    េ យសភពជរបស់សូនយ   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 ពកយថ អនកចូរសម្លឹងេឃើញេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ 

គឺអនកចូរសម្លឹងេមើល ចូរពិចរ  ចូរេ្រប បផទឹម ចូររពឹំង ចូរេធ្វើ 

ឲយ្របកដ ចូរេធ្វើឲយចបស់ ស់ នូវេ ក េ យសភពជរបស់សូនយ 

េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) អនកចូរសម្លឹងេឃើញេ ក េ យ 

សភពជរបស់សូនយ     ។ 

 [៧៤] ពកយថ េមឃ ជ របស់បទថ មន លេមឃ ជ អនកចូរ 

មន ម រតី្រគប់កល គឺ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់េ ្រពហមណ៍េនះច ំ

េឈម ះ ។ ពកយថ ្រគប់កល គឺអស់កលទងំពួង ។ េប ។ កនុងគនំរ 

វយ័ជបផុំត ។ ពកយថ មន ម រតី គឺមន ម រតីេ យេហតុ ៤ គឺកពុំង 

ចេ្រមើនកយនុបស នសតិបប ្ឋ នកនុងកយ េឈម ះថមន ម រតី ។ េប ។ 

បុគគលេនះ េ កេ ថ មន ម រតី េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) 

មន លេមឃ ជ    អនកចូរមន ម រតី     ្រគប់កល    ។ 
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៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៧៥] អ ្ត នុទិដ្ឋឹ ឩហចច តិ អ ្ត នុទិដ្ឋិ វុចចតិ 
វសីតិវតថុក សកក យទិដ្ឋិ ។ ឥធ អស ុត  
បុថុជជេន អរយិនំ អទស វ ី អរយិធមមស  អេកវ-ិ 
េទ អរយិធេមម អវនិីេ  សបបុរ ិ នំ អទស វ ី
សបបុរសិធមមស  អេកវេិទ សបបុរសិធេមម អវនិី- 
េ  របូំ អត្តេ  សមនុបស តិ របូវន្តំ  អ ្ត នំ 
អត្តនិ  របូំ របូសមឹ  អ ្ត នំ េវទនំ សញញំ  សងខ េរ 
វញិញ ណំ អត្តេ  សមនុបស តិ វញិញ ណវន្តំ  អ ្ត - 
នំ អត្តនិ  វញិញ ណំ វញិញ ណសមឹ  អ ្ត នំ យ 
ឯវរបូ ទិដ្ឋិ ទិដ្ឋិគតំ ទិដ្ឋិគហនំ ទិដ្ឋិកន្ត េ  ទិដ្ឋិ- 
វសិកូយិកំ ទិដ្ឋិវបិផនទិតំ ទិដ្ឋិសេញញ ជនំ គេ  
បដិគគ េ  អភិនិេវេ  ប មេ  កុមមេគគ  
មិចឆ បេថ មិចឆត្តំ តិ ថ យតនំ វបិរេិយសគគ េ  វបិ- 
រតីគគ េ  វបិ ្ល សគគ េ  មិចឆ គេ  អយថវ- 
កសមឹ យថវកន្តិ គេ  យវ  ទ្វ សដ្ឋី ទិដ្ឋិ- 
គ និ អយ ំ អ ្ត នុទិដ្ឋិ ។ អ ្ត នុទិដ្ឋឹ ឩហចច តិ 
អ ្ត នុទិដ្ឋឹ ឩហចច សមហូចច ឧទធរ ិ ្វ  សមុទធរ ិ ្វ  
ឧបបដយិ ្វ          សមុបបដយិ ្វ           បជហិ ្វ          វេិនេទ ្វ  
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៨០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៧៥] ពកយថ បុគគលដកអ ្ត នុទិដ្ឋិេចញ អធិបបយថ សកក - 

យទិដ្ឋិ មនវតថុ  ២០ េ កេ ថ អ ្ត នុទិដ្ឋិ ។ បុថុជជន អនកមិនេចះ 

ដឹងកនុងេ កេនះ មិនេឃើញពួក្រពះអរយិៈ មិនឈ្ល សៃវចេំពះអរយិ- 

ធម៌ មិនបនទូនម នខ្លួន កនុងអរយិធម៌ មិនេឃើញពួកសបបុរស មិន 

ឈ្ល សៃវចេំពះសបបុរសិធម៌ មិនបនទូនម នខ្លួនកនុងសបបុរសិធម៌ រែមង 

ពិចរ េឃើញនូវរូបថខ្លួន នូវខ្លួនថមនរូបខ្លះ នូវរូបកនុងខ្លួនខ្លះ នូវខ្លួន 

កនុងរូបខ្លះ ពិចរ េឃើញ នូវេវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណថខ្លួន 

នូវខ្លួនថមនវញិញ ណខ្លះ នូវវញិញ ណកនុងខ្លួនខ្លះ នូវខ្លួនកនុងវញិញ ណខ្លះ 

េសចក្ដីេឃើញ េសចក្ដីយល់ ករ្របកន់ មយល់ ផ្លូ វ ច់្រសយល 

គឺទិដ្ឋិ ស្រតូវ គឺទិដ្ឋិ ករញប់ញ័រ គឺទិដ្ឋិ សេំយជនៈ គឺទិដ្ឋិ ករ 

្របកន់ ករ្របកន់ម ំ ករ្របកន់ស្អិត ករបេបសអែង្អល ផ្លូ វ ្រកក់ 

ផ្លូ វខុស េសចក្ដីខុស លទធិដូចជកពំង់ ករ្របកន់េឆ្វង ករ្របកន់ 

េឃ្ល ងឃ្ល ត ករ្របកន់វបិ ្ល ស ករ្របកន់ខុស ករ្របកន់ថពិត 

កនុងរបស់មិនពិត ទិដ្ឋិ ៦២ ទងំប៉ុនម ន យ៉ងេនះ ឯ  េនះជអ ្ត នុ- 

ទិដ្ឋិ ។ ពកយថ បុគគល ដកអ ្ត នុទិដ្ឋិេចញ គឺ ដក ដករេំលើង 

េភើច        េភើចរេំលើង       គស់       គស់រេំលើង      លះបង់      បេនទ បង់ 
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៨១ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ពយន្តីក ្វ  អនភវងគេម ្វ តិ អ ្ត នុទិដ្ឋឹ ឩហចច ។ 

 [៧៦] ឯវ ំ មចចុត្តេ  សិយតិ ឯវ ំ មចចុមប ិ

តេរយយសិ ជរមប ិ តេរយយសិ មរណមប ិ តេរយយសិ 

ឧត្តេរយយសិ សមតិកកេមយយសិ វតីិវេត្តយយសីតិ 

ឯវ ំ     មចចុត្តេ       សិយ      ។ 

 [៧៧] ឯវ ំ េ កំ អេវកខន្តន្តិ ឯវ ំ េ កំ 

អេវកខន្តំ បចចេវកខន្តំ តុលយន្តំ តិរយន្តំ វភិវយន្តំ 

វភិតូំ     កេ ន្តន្តិ     ឯវ ំ     េ កំ     អេវកខន្តំ     ។ 

 [៧៨] មចចុ ជ ន បស តីតិ មេ បិ មចចុ ជ 

មរណមប ិ មចចុ ជ ។ ន បស តីតិ មចចុ ជ ន 

បស តិ ន ទកខតិ នធិគចឆតិ ន វនិទតិ ន បដិល- 

ភតិ ។ វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  េសយយថបិ ភិកខ េវ រញញ- 

េក មិេគ អរេញញ បវេន ចរមេន វសិ េ ថ  គចឆតិ 

វសិ េ ថ        តិដ្ឋតិ      វសិ េ ថ        និសីទតិ       វសិ េ ថ      េសយយ ំ
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៨១ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនមនែបបភព ៃនអ ្ត នុទិដ្ឋិ េហតុេនះ 

(្រទង់្រ ស់ថ)   បុគគលដកអ ្ត នុទិដ្ឋិេចញ    ។ 

 [៧៦] ពកយថ េទើបឆ្លងផុតចកមចចុយ៉ងេនះ គឺនឹងឆ្លងចកមចចុ  

ផង ឆ្លងចកជ ផង ឆ្លង ឆ្លងេឡើង ឆ្លងរលំង ្រប្រពឹត្តកន្លងមរណៈ 

ផង យ៉ងេនះ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) េទើបឆ្លងផុតចកមចចុ  

យ៉ងេនះ    ។ 

 [៧៧] ពកយថ បុគគលសម្លឹងេឃើញនូវេ កយ៉ងេនះ គឺបុគគល 

កពុំងសម្លឹងេមើល ពិចរ  េ្រប បផទឹម ្រតិះរះិ េធ្វើឲយចបស់ េធ្វើឲយ 

្របកដនូវេ ក យ៉ងេនះ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) បុគគលសម្លឹង 

េឃើញេ ក   យ៉ងេនះ    ។ 

 [៧៨] ពកយថ មចចុ ជេទើបមិនេឃើញ អធិបបយថ មរ 

េឈម ះថមចចុ ជ េសចក្ដី ្ល ប់ េឈម ះថមចចុ ជ ។ ពកយថ មិនេឃើញ 

គឺមចចុ ជ មិនេឃើញ មិនយល់ មិនជួប្របទះ មិនបន មិនបនចេំពះ ។ 

ដូច្រពះពុទធដីក ែដល្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េហើយេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ដូច្រមឹគែដលេនកនុងៃ្រព ្រ ច់េទកនុងៃ្រពធ ំ រែមងេដើរ 

ឥតរេងក ស       ឈរឥតរេងក ស       អងគុយឥតរេងក ស      េដកឥតរេងក ស 
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៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

កេបបតិ តំ កិស  េហតុ អនបថគេ  ភិកខ េវ 

លុទទស (១) ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ ភិកខុ  វវិេិចចវ 

កេមហិ វវិចិច អកុសេលហិ ធេមមហិ សវតិកកំ  

សវចិរ ំ វេិវកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ 

វហិរតិ អយ ំ វុចចតិ ភិកខ េវ ភិកខុ  អនធមកសិ 

មរ ំ អបទំ(២) វធិ ្វ  មរចកខុ អទស នំ គេ  បបិ- 

មេ  បុនចបរ ំ ភិកខ េវ ភិកខុ  វតិកកវចិ នំ វបូសម 

អជឈត្តំ សមប ទនំ េចតេ  ឯេកទិភវ ំ អវតិកកំ  

អវចិរ ំ សមធិជំ បីតិសុខំ ទុតិយ ំ ឈនំ តតិយ ំ

ឈនំ ចតុតថំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ អយ ំ

ភិកខ េវ ភិកខុ  អនធមកសិ មរ ំ អបទំ វធិ ្វ  មរ- 

ចកខុ អទស នំ គេ  បបិមេ  បុនចបរ ំ ភិកខ េវ 

សព្វេ  របូសញញ នំ សមតិកកម បដិឃសញញ នំ 

អតថងគម ននត្តសញញ នំ អមនសិក  អនេន្ត  

កេ តិ ក នញច យតនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ 

អយ ំ វុចចតិ ភិកខ េវ ភិកខុ  អនធមកសិ មរ ំ អបទំ វធិ ្វ  
     ១   ម.  ទុកខស    ។   ២   ម.   អបរ ំ  ។ 
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៨២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ដេំណើ រេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះ្រមឹគនុ៎ះមិន 
េនកនុងគន្លងរបស់្រពន យ៉ង មិញ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ ង ត់ 
ចកកមទងំ យ ង ត់ចកអកុសលធម៌ទងំ យ េហើយចូលបឋម- 
ជឈន ែដលមនវតិកកៈនិងវចិរៈ មនបីតិនិងសុខ ែដលេកើតអពីំេសចក្ដី 
សងប់ ង ត់ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ តថគតេ ថបនេធ្វើមរឲយ 
ខ្វ ក់ សម្ល ប់មិនឲយមន ន មេជើង ដល់នូវករមិនេឃើញេ យែភនកៃន 
មរែដលមនចិត្តបប មន លភិកខុទងំ យ មួយេទៀត ភិកខុ  េ្រពះរមង ប់ 
វតិកកៈនិងវចិរៈ ចូលទុតិយជឈន ជធមមជតេកើតមន កនុងសន្ដ ន 
្របកបេ យេសចក្ដី្រជះថ្ល  មនសភពជចិត្តខពស់ឯក មិនមនវតិកកៈ 
និងវចិរៈ មនែតបីតិ និងសុខ ែដលេកើតអពីំសមធិ ចូលតតិយជឈន 
ចតុតថជឈន មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ តថគតេ ថ បនេធ្វើ 
នូវមរ ឲយខ្វ ក់ សម្ល ប់មិនឲយមន ន មេជើង ដល់នូវករមិនេឃើញ 
េ យែភនកៃនមរ ែដលមនចិត្តបប មន លភិកខុទងំ យ មួយេទៀត 
ភិកខុ  េ្រពះកន្លងរូបសញញ  េ យសព្វ្រគប់ េធ្វើបដិឃសញញ ឲយវនិស 
មិនេធ្វើទុកកនុងចិត្ត នូវននត្តសញញ  េហើយចូល ក នញច យតនៈ 
េ យបរកិមមថ កស មិនមនទីបផុំត មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ 
តថគតេ ថ      បនេធ្វើមរឲយខ្វ ក់     សម្ល ប់     មិនឲយមន ន មេជើង 
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៨៣ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

មរចកខុ អទស នំ គេ  បបិមេ  បុនចបរ ំ ភិកខ េវ 

ភិកខុ  សព្វេ  ក នញច យតនំ សមតិកកមម 

អនន្តំ វញិញ ណន្តិ វញិញ ណញច យតនំ ឧបសមបជជ 

វហិរតិ សព្វេ  វញិញ ណញច យតនំ សមតិកកមម 

នតថិ កិញចី តិ កិញចញញ យតនំ ឧបសមបជជ 

វហិរតិ សព្វេ  កិញចញញ យតនំ សមតិកកមម 

េនវសញញ នសញញ យតនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ សព្វ- 

េ  េនវសញញ នសញញ យតនំ សមតិកកមម សញញ - 

េវទយិតនិេ ធំ ឧបសមបជជ វហិរតិ បញញ យ ចស  

ទិ ្វ  ស  បរកិខី  េ ន្តិ អយ ំ វុចចត ិ

ភិកខ េវ ភិកខុ  អនធមកសិ មរ ំ អបទំ វធិ ្វ  មរ- 

ចកខុ អទស នំ គេ  បបិមេ  តិេ ្ណ  េ េក 

វសិត្តិកំ េ  វសិ េ ថ  គចឆតិ វសិ េ ថ  តិដ្ឋតិ វសិ - 

េ ថ  និសីទតិ វសិ េ ថ  េសយយ ំ កេបបតិ តំ កិស  

េហតុ អនបថគេ  ភិកខ េវ បបិមេ តិ មចចុ ជ 

ន      បស តិ    ។      េតនហ     ភគ  
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៨៣ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ដល់នូវករមិនេឃើញេ យែភនកៃនមរែដលមនចិត្តបប មន លភិកខុទងំ- 

យ មួយេទៀត ភិកខុ  កន្លង ក នញច យតនៈេ យសព្វ្រគប់ េហើយចូល 

វញិញ ណញច យតនៈេ យបរកិមមថ វញិញ ណមិនមនទីបផុំត កន្លងវញិញ - 

ណញច យតនៈេ យសព្វ្រគប់ េហើយចូល កិញចញញ យតនៈេ យបរកិមមថ 

អ្វីតិចតួចមិនមន កន្លង កិញចញញ យតនៈេ យសព្វ្រគប់ េហើយចូលេនវ- 

សញញ នសញញ យតនៈ កន្លងេនវសញញ នសញញ យតនៈេ យសព្វ្រគប់ 

េហើយចូលសញញ េវទយិតនិេ ធ លុះភិកខុ េនះ បនេឃើញេ យ្របជញ  

សវៈទងំ យ ក៏អស់រលីង មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ តថគតេ ថ 

បនេធ្វើមរឲយខ្វ ក់ សម្ល ប់មិនឲយមន ន មេជើង ដល់នូវករមិនេឃើញ 

េ យែភនក ៃនមរែដលមនចិត្តបប ឆ្លងត ្ហ េឈម ះវសិត្តិកកនុងេ ក 

បន ភិកខុ េនះ រែមងេដើរឥតរេងក ស ឈរឥតរេងក ស អងគុយឥតរេងក ស 

េដកឥតរេងក ស ដេំណើ រេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ 

េ្រពះថ ភិកខុ េនះមិនេនកនុងគន្លង របស់មរមនចិត្តបប ក៏យ៉ងេនះ 

ែដរ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) មចចុ ជ េទើបមិនេឃើញ ។ េហតុេនះ 

្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ 
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៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 សុញញេ     េ កំ    អេវកខស ុ េមឃ ជ   សទ    សេ  

 អ ្ត នុទិដ្ឋឹ    ឩហចច ឯវ ំ   មចចុត្តេ     សិយ 

 ឯវ ំ   េ កំ    អេវកខន្តំ មចចុ ជ    ន    បស តីតិ    ។ 

សហ គថបរេិយ ន ។ េប ។ ស ថ  េម ភេន្ត 

ភគ      វេកហមសមីតិ    ។ 

េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ    បណ្ណរសេម   ។ 
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៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 មន លេមឃ ជ អនកចូរមន ម រតី្រគប់កល សម្លឹងេឃើញ 

 េ ក េ យសភពជរបស់សូនយ (េ្រពះ) បុគគលដកអ ្ត - 

 នុទិដ្ឋិេចញ េទើបឆ្លងផុតចកមចចុ  បុគគលសម្លឹងេឃើញេ ក 

 យ៉ងេនះ    មចចុ ជេទើបមិនេឃើញ   ។ 

្រពមេ យករចប់គថ ។ េប ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រពះមន្រពះ 

ភគ   ជ ្ដ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ    ខញុ ្ំរពះអងគសូមជ វក័    ។ 

ចប់   េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស   ទី   ១៥   ។ 
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បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [៧៩ ] ជិេ ្ណ ហមសមី     អពេ      វវិេ ្ណ  

  (ឥចច យ ម     បិងគិ េយ) 

 េន ្ត      ន    សុទធ       សវនំ     ន     ផសុ 

 មហមបនស  ំ    េមមុេ     អន្ត យ 

 ចិកខ     ធមមំ      យមហំ     វជិញញំ  

 ជតិជជ យ    ឥធ    វបិប នំ    ។ 

 [៨០] ជិេ ្ណ ហមសមី អពេ  វវិេ ្ណ តិ 

ជិេ ្ណ  វុេឌ (១) មហល្លេក អទធគេ  វេយអនុបប- 

េ ្ត  វសីវស សតិេក ជតិយ ។ អពេ តិ ទុព្វ- 

េ  អបបពេ  អបបថេម ។ វវិេ ្ណ តិ វតីវេ ្ណ  

វគិតវេ ្ណ  យ  បុរមិ សុភ វណ្ណនិភ  

អន្តរហិ  ទីនេ  បតុភេូ តិ ជិេ ្ណ ហមសមី 

អពេ  វវិេ ្ណ  ។ ឥចច យ ម  បិងគិ េយតិ 

ឥចច តិ បទសនធិ ។ យ ម តិ បិយវចនំ ។ 
     ១   ម.   វតីវេ ្ណ តិ   ជិេ ្ណ ហមសមីតិ   ជិេ ្ណ    វេុឌ    ។ 
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បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [៧៩] (បិងគិយៈមន យុ ្រកបទូលដូេចនះថ) ខញុ ្ំរពះអងគ 

  ជមនុស ្រគ្ំរគ មនកម្ល ងំេខ យ ្របសចកសមបុរ 

  ទងំែភនកក៏មិន ្អ ត ករ ្ដ ប់(១) ក៏មិន្រសួល សូមកុឲំយខញុ  ំ

  ្រពះអងគជបុគគលវេង្វង ខូចកនុងចេន្ល ះេឡើយ ខញុ ្ំរពះអងគ 

  គបបដីឹងធម៌  ែដលជេ្រគ ងលះបង់ជតិនិងជ  កនុងទី 

  េនះ សូម្រពះអងគ្រ ស់្របប់ធម៌េនះឲយទន  ។ 

 [៨០] ពកយថ ខញុ ្ំរពះអងគជមនុស ្រគ្ំរគ មនកម្ល ងំេខ យ ្របស 

ចកសមបុរ គឺជមនុស ្រគ្ំរគ ចេ្រមើនេហើយ មន យុេ្រចើន រស់េន 

បនយូរឆន មំកេហើយ មនវយ័ដល់េហើយ មលំ ប់ មន យុ ១២០ ឆន  ំ

អពីំកេំណើ ត ។ ពកយថ មនកម្ល ងំេខ យ គឺមនកម្ល ងំថយ 

មនកម្ល ងំកយតិច មនកម្ល ងំចិត្តតិច ។ ពកយថ ្របសចកសមបុរ 

គឺ ្របសចកសមបុរ បត់សមបុរ ពន្លឺសមបុរដ៏ល្អ  មនកនុង 

កលមុន ពន្លឺសមបុរដ៏ល្អេនះបត់េទ េទសក៏េកើត្របកដ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) ខញុ ្ំរពះអងគជមនុស ្រគ្ំរគ មនកម្ល ងំេខ យ 

្របសចកសមបុរ ។ ពកយថ បិងគិយៈមន យុ្រកបទូលដូេចនះ ្រតង់ពកយ 

ថ ដូេចនះ គឺជករតបទ ។ ពកយថ មន យុ គឺពកយជទី្រស ញ់ ។ 
     ១   ្រតេចៀក   ។ 
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៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

បិងគិ េយតិ តស  ្រពហមណស  នមំ ។ េប ។ 

អភិ េបតិ    ឥចច យ ម     បិងគិ េយ    ។ 

 [៨១] េន ្ត  ន សុទធ  សវនំ ន ផសតូិ េន ្ត  

អសុទធ  អវសុិទធ  អបរសុិទធ  អេ ទ  េន តថ 

ចកខុ ន របូំ បស មីតិ េន ្ត  ន សុទធ  ។ 

សវនំ ន ផសតូិ េ តំ អសុទធំ អវសុិទធំ អបរសុិទធំ 

អេ ទតំ េន តថ េ េតន សទទំ សុេ មីតិ 

េន ្ត     ន    សុទធ     សវនំ    ន    ផសុ    ។ 

 [៨២] មហមបនស  ំ េមមុេ  អន្ត យត ិ

មហំ នស  ំ បនស  ំ វនិស (ំ១) ។ េមមុេ តិ 

អវទិ្វ  អវជិជ គេ  អញញ ណី អវភិវ ី ទុបបេញញ  ។ 

អន្ត យតិ តុយ្ហ ំ ធមមំ ទិដ្ឋឹ បដិបទំ មគគំ អនញញ យ 

អនវកិ ្វ  អវទិិតំ ក ្វ  អបបដិលភិ ្វ  អផុសយិ ្វ  

អសចឆិក ្វ  អន្ត េយវ កលំ កេរយយន្តិ មហ- 

មបនស  ំ    េមមុេ     អន្ត យ    ។ 

១   ម.   នស ន្តិ   មហំ   នស ំ   មហំ   វនិស ំ   មហំ   បនស ំ  ។ 
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៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ បិងគិយៈ ជេឈម ះ ។ េប ។ ជពកយស្រមប់េ ្រពហមណ៍េនះ 

េហតុេនះ (េទើបមនពកយថ) បិងគិយៈ មន យុ្រកបទូលដូេចនះ ។ 

 [៨១] ពកយថ ែភនកមិន ្អ ត ករ ្ដ ប់មិន្រសួល គឺែភនកទងំ 

ពីរ មិន ្អ ត មិនម៉ត់ចត់ មិនបរសុិទធ មិនផូរផង់ គឺខញុ ្ំរពះអងគ មិន 

េឃើញរូបេ យែភនក េ យ្របករដូេចន ះ េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ) ែភនកមិន ្អ ត ។ ពកយថ ករ ្ដ ប់មិន្រសួល គឺ្រតេចៀក 

មិន ្អ ត មិនម៉ត់ចត់ មិនបរសុិទធ មិនផូរផង់ គឺខញុ ្ំរពះអងគមិនឮសេំឡង 

េ យ្រតេចៀក េ យ្របករដូេចន ះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

ែភនកមិន ្អ ត   ករ ្ដ ប់មិន្រសួល   ។ 

 [៨២] ពកយថ សូមកុឲំយខញុ ្ំរពះអងគជបុគគលវេង្វង ខូចកនុងចេន្ល ះ 

េឡើយ គឺសូមកុឲំយខញុ ្ំរពះអងគ ញ ខូច វនិសេឡើយ ។ ពកយថ ជ 

បុគគលវេង្វង គឺជបុគគលមិនយល់ ដល់នូវេសចក្ដីលងង់េខ្ល  មិនដឹង មិន 

ងៃវ ឥត្របជញ  ។ ពកយថ កនុងចេន្ល ះ គឺខញុ ្ំរពះអងគមិនដឹង មិន 

េធ្វើឲយជក់ចបស់ មិនេធ្វើឲយ្របកដ មិនបនចេំពះ មិនពល់្រតូវ មិន 

េធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវធម៌ ទិដ្ឋិ បដិបទ មគគ របស់្រពះអងគ េហើយេធ្វើ 

មរណកល កនុងចេន្ល ះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) សូមកុឲំយខញុ ្ំរពះ 

អងគជបុគគលវេង្វង    ខូចកនុងចេន្ល ះេឡើយ    ។ 
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៨៧ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

 [៨៣] ចិកខ  ធមមំ យមហំ វជិញញន្តិ ចិកខ  

ធមមន្តិ ទិកលយណំ មេជឈកលយណំ បរេិយ - 

នកលយណំ តថំ សពយញជនំ េកវលបរបុិណ្ណំ  បរ-ិ 

សុទធំ ្រពហមចរយិ ំ ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ េន ច ្ត េ  

សមមបបធេន ច ្ត េ  ឥទធិបេទ បញចិ ្រនទិយនិ បញច  

ព និ សត្ត េពជឈេងគ អរយិ ំ អដ្ឋងគិ កំ មគគំ 

និព្វ នញច  និព្វ នគមិនិញច  បដិបទំ ចិកខ  េទេស- 

ហិ បញញេបសិ បដ្ឋេបហិ វវិ ហិ វភិជហិ ឧ ្ត - 

នីកេ ហិ បកេសហីតិ ចិកខ  ធមមំ ។ យមហំ 

វជិញញន្តិ យមហំ ជេនយយ ំ វជិេនយយ ំ បដិវជិេនយយ ំ

បដិវេិជឈយយ ំ អធិគេចឆយយ ំ ផុេសយយ ំ សចឆិកេរយយន្តិ 

ចិកខ     ធមមំ     យមហំ     វជិញញំ     ។ 

 [៨៤] ជតិជជ យ ឥធ វបិប នន្តិ ឥេធវ ជត-ិ 

ជ មរណស  ប នំ វបូសេម បដិនិស េគគ  

បដិបបស ទធិ អមតំ និព្វ នន្តិ ជតិជជ យ ឥធ វបិប- 

នំ     ។     េតនហ     េ      ្រពហមេ  
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៨៧ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

 [៨៣] អធិបបយពកយថ ខញុ ្ំរពះអងគគបបដីឹងធម៌  សូម្រពះអងគ 

្រ ស់្របប់ធម៌េនះ ្រតង់ពកយថ សូម្រពះអងគ្រ ស់្របប់ធម៌េនះ គឺ 

សូម្រពះអងគ្របប់ សែម្ដង បញញត្ត ងំេផ្ដើម េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ 

្របកសនូវ្រពហមចរយិៈ មនពីេ ះបទេដើម ពីេ ះបទក ្ដ ល ពីេ ះ 

បទចុង ្រពមទងំអតថ ្រពមទងំពយញជនៈ ដ៏េពញ បរបូិណ៌ បរសុិទធ 

ទងំអស់ សតិបប ្ឋ ន ៤ សមមបបធន ៤ ឥទធិបទ ៤ ឥ្រនទិយ ៥ 

ពលៈ ៥ េពជឈងគ ៧ មគគ្របកបេ យអងគ ៨ ដ៏្របេសើរ និព្វ ន និង 

និព្វ នគមិនីបដិបទ េហតុេនះ (េ កេពលថ) សូម្រពះអងគ 

្រ ស់្របប់ធម៌េនះ ។ ពកយថ ខញុ ្ំរពះអងគគបបដីឹងធម៌  គឺខញុ ្ំរពះអងគ 

គបបដីឹង យល់ចបស់ ដឹងចបស់ ស់ ចក់ធ្លុះចេំពះ បនលុះ ពល់ 

្រតូវ េធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវធម៌  េហតុេនះ (េ កេពលថ) ខញុ  ំ

្រពះអងគគបបដីឹងធម៌    សូម្រពះអងគ្រ ស់្របប់ធម៌េនះ   ។ 

 [៨៤] ពកយថ ជេ្រគ ងលះបង់ជតិនិងជ  កនុងទីេនះ គឺករ 

លះបង់ រមង ប់បង់ រ ស់េចល រមង ប់នូវជតិជ  និងមរណៈ កនុង 

ទីេនះឯង គឺអមតនិព្វ ន េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជេ្រគ ងលះ 

បង់ជតិនិងជ     កនុងទីេនះ   ។   េហតុេនះ    ្រពហមណ៍េនះ   េពលថ 
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៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 ជិេ ្ណ ហមសមី    អពេ     វវិេ ្ណ  

  (ឥចច យ ម    បិងគិ េយ) 

 េន ្ត      ន    សុទធ     សវនំ    ន     ផសុ 

 មហមបនស  ំ   េមមុេ     អន្ត យ 

 ចិកខ      ធមមំ     យមហំ      វជិញញំ  

 ជតិជជ      ឥធ     វបិប នន្តិ     ។ 

 [៨៥]    ទិ ្វ ន     រេូបសុ     វហិញញមេន 

  (បិងគិយតិ    ភគ ) 

 រុបបន្តិ   រេូបសុ    ជន    បម ្ត  

 ត ម      តុវ ំ    បិងគិយ     អបបមេ ្ត  

 ជហស ុ     របូំ     អបុនពភ យ     ។ 

 [៨៦] ទិ ្វ ន រេូបសុ វហិញញមេនតិ រេូបសតូិ 

ច ្ត េ  ច ម ភូ  ចតុននញច  ម ភូ នំ 

ឧបទយរបូំ ។ ស ្ត  របូេហតុ របូបបចចយ របូ- 

ករ  ហញញន្តិ វហិញញន្តិ ឧបហញញន្តិ ឧបឃ- 

តយន្តិ          រេូប          សតិ          វវិធិកមមករ            កេរន្តិ 
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សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 (បិងគិយៈមន យុ្រកបទូលដូេចនះថ) ខញុ ្ំរពះអងគជមនុស  

 ្រគ្ំរគ មនកម្ល ងំេខ យ ្របសចកសមបុរ ទងំែភនក ក៏ 

 មិន ្អ ត ករ ្ដ ប់ ក៏មិន្រសួល សូមកុឲំយខញុ ្ំរពះអងគជបុគគល 

 វេង្វង ខូចកនុងចេន្ល ះេឡើយ ខញុ ្ំរពះអងគគបបដីឹងធម៌  ែដល 

 ជេ្រគ ងលះបង់ជតិនិងជ  កនុងទីេនះ សូម្រពះអងគ្រ ស់ 

 ្របប់ធម៌េនះឲយទន     ។ 

 [៨៥] (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លបិងគិយៈ) ពួកជន 

 ែដល្របែហស េឃើញសត្វទងំ យកពុំងលបំក េ្រពះរូប 

 ក៏លបំកេ្រពះរូប មន លបិងគិយៈ េហតុេនះ អនកចូរជបុគគល 

 មិន្របែហស     លះបង់រូបេទ    េដើមបកីរមិនេកើតេទៀត     ។ 

 [៨៦] អធិបបយពកយថ េឃើញសត្វទងំ យកពុំងលបំកេ្រពះ 

រូប ្រតង់ពកយថ រូប បនដល់ម ភូតរូបបួនផង រូបែដល ្រស័យនឹង 

ម ភូតរូបបួនផង ។ សត្វទងំ យលបំក ឈចឺប់ េក្ដ ្រក យ 

ចេង្អ តចង្អល់ េ្រពះេហតុៃនរូប េ្រពះរូបជបចច័យ េ្រពះដេំណើ រៃន 

រូប    កលេបើរូបមន     សត្វទងំ យ    ្រតូវេគេធ្វើនូវកមមករណ៍េផ ង ៗ 
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៨៩ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ក ហិបិ េឡន្តិ េវេត្តហិបិ េឡន្តិ អឌ ទណ្ឌ េក- 

ហិបិ េឡន្តិ ហតថមប ិ ឆិនទន្តិ បទមប ិ ឆិនទន្តិ ហតថ- 

បទមប ិ ឆិនទន្តិ កណ្ណមប ិ ឆិនទន្តិ នសមប ិ ឆិនទន្តិ 

កណ្ណនសមប ិ ឆិនទន្តិ ពិលងគថលិកមប ិ កេ ន្តិ 

សងខមុណ្ឌ កមប ិ កេ ន្តិ ហុមុខមប ិ កេ ន្តិ េជតិ- 

មលិកមប ិ កេ ន្តិ ហតថបបេជជ តិកមប ិ កេ ន្តិ 

ឯរកវត្តិកមប ិ កេ ន្តិ ចិរ សិកមប ិ កេ ន្តិ 

ឯេណយយកមប ិ         កេ ន្តិ          ពលិសមំសិកមប ិ        កេ ន្តិ 
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គឺ យេ យរពំត់ខ្លះ យេ យេផ្ដ ខ្លះ យេ យកំ ត់េឈើខ្លះ 

កត់ៃដខ្លះ កត់េជើងខ្លះ កត់ៃដនិងេជើងខ្លះ កត់្រតេចៀកខ្លះ កត់្រចមុះខ្លះ 

កត់្រតេចៀកនិង្រចមុះខ្លះ េធ្វើពិលងគថលិកកមម(១) ខ្លះ េធ្វើសងខមុណ្ឌ ក- 

កមម(២)ខ្លះ េធ្វើ ហុមុខកមម(៣)ខ្លះ េធ្វើេជតិមលិកកមម(៤)ខ្លះ េធ្វើហតថបប- 

េជជ តិកកមម(៥)ខ្លះ េធ្វើឯរកវត្តិកកមម(៦)ខ្លះ េធ្វើចិរក សិកកមម(៧)ខ្លះ េធ្វើ 

ឯេណយយកកមម(៨)ខ្លះ    េធ្វើពលិសមសិំកកមម(៩)ខ្លះ   

     ១ េចះល ដ៍កបល ក់ែដកេក្ដ ឲយខួរពុះេខជ លេឡើង ។ ២ ពន្លះែសបក ំងពីបបូរមត់េលើ, 

គុមព្រតេចៀកសងខង និងកញច ឹងកេហើយខត់ឆ្អឹងឲយរលីងដូចសមបុរស័ងខ ។ ៣ យកកង្វ រ 

េបើកមត់ េហើយអុជេភ្លើងកនុងមត់ ឬ ប់មត់ឲយធ្ល យដល់គុមព្រតេចៀកទំងពីរ េធ្វើឲយ 

ឈមហូរេចញ មមត់ ។ ៤ រុខំ្លួនទំងអស់េ យសំពត់េ្របង េហើយដុត ។ ៥ រុៃំដទំងពីរ 

េ យសំពត់េ្របងេហើយដុត ។ ៦ េចៀរែសបកជចេ្រម ក ំងពីកដល់កេជើងេហើយដឹកឲយេដើរជន់ 

េលើែសបកខ្លួន ។ ៧ េចៀរែសបកពីក ទុក្រតឹមចេងកះ េហើយេចៀរពីចេងកះដល់កេជើង ។ ៨ ស៊ក 

្រកវលិែដក្រតង់កេជើង និងជងគង់ទំងពីរ េហើយេ តនឹងបេងគ លែដកឲយអនកេទសឈរ ដុត 

េភ្លើងជំុវញិ ។ ៩ យកកង្វ រែដក មនមុខសងខង ខ្វ រយកែសបក ច់សរៃសេចញ ។ 

តិស េមេត្តយយសុត្តនិេទទសវណ្ណន   ។ 
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ក បណិកមប ិ កេ ន្តិ ខ បតចឆិកមប ិ កេ ន្តិ 

បលិឃបរវិត្តិកមប ិ កេ ន្តិ ប លបីឋកមប ិ កេ ន្តិ 

តេត្តនបិ េតេលន ឱសិញចន្តិ សុនេខហិបិ ខទេប- 

ន្តិ ជីវន្តមប ិ សេូល ឧ ្ត េសន្តិ អសិន សីសំ ឆិនទន្តិ ។ 

ឯវ ំ ស ្ត  របូេហតុ របូបបចចយ របូករ  ហញញន្តិ 

វហិញញន្តិ ឧបហញញន្តិ ឧបឃតយន្តិ ។ ឯវ ំ ហញញ- 

មេន វហិញញមេន ទិ ្វ  បស ិ ្វ  តុលយិ ្វ  តីរ- 

យិ ្វ  វភិវយិ ្វ  វភិតូំ ក ្វ តិ ទិ ្វ ន រេូបសុ 

វហិញញមេន ។ បិងគិយតិ ភគ តិ បិងគិយតិ ភគ  តំ 

្រពហមណំ នេមន លបតិ ។ ភគ តិ គរ ធិវច- 

នេមតំ    ។   េប   ។     យទិទំ     ភគ តិ     បិងគិយតិ     ភគ        ។ 
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សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េធ្វើក បណិកកមម(១ខ្លះ េធ្វើខ បតចឆិកកមម(២)ខ្លះ េធ្វើបលិឃបរវិត្តិកកមម 
(៣)ខ្លះ េធ្វើប លបីឋកកមម(៤)ខ្លះ េ្រ ចេ យេ្របងែដលេក្ដ ខ្លះ ឲយ 

ែឆកខខំ្លះ ឲយេដកផង រេលើេឈើអេ ្ត តទងំរស់ខ្លះ កត់កបលេ យ វ 

ខ្លះ ។ សត្វទងំ យលបំក ឈចឺប់ េក្ដ ្រក យ ចេង្អ តចង្អល់ 

េ្រពះរូបជេហតុ េ្រពះរូបជបចច័យ េ្រពះរូបជដេំណើ រ េ យ្របករ 

យ៉ងេនះ ។ េឃើញ ចួប ពិចរ  ្រតិះរះិ សែម្ដង េធ្វើឲយ្របកដ 

នូវសត្វទងំ យ កពុំងលបំក េក្ដ ្រក យ យ៉ងេនះ េហតុេនះ 

(្រទង់្រ ស់ថ) េឃើញសត្វទងំ យ កពុំងលបំកេ្រពះរូប ។ ពកយ 

ថ មន លបិងគិយៈ កនុងបទថ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លបិងគិយៈ 

គឺ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់េ ្រពហមណ៍េនះចេំឈម ះ ។ ពកយថ 

្រពះមន្រពះភគ នុ៎ះជពកយេពលេ យេគរព ។ េប ។ បញញត្តិថ 

្រពះមន្រពះភគ េនះ េហតុេនះ (មនពកយថ) ្រពះមន្រពះភគ 

្រ ស់ថ   មន លបិងគិយៈ   ។ 
     ១ រ ច់បុ៉ន ៗ ក បណៈ ។ ២ យក វធុ្រប រសររីៈេហើយយកទឹក្រកុត ប 

កិនយកែសបក ច់សរៃសេចញ ឲយេនសល់ែត ងឆ្អឹង ។ ៣ ឲយេដកេផ្អ ងេហើយេ តែដក 

្រសួច្រតង់រនធ្រតេចៀក កប់េទនឹងែផនដី េហើយចប់េជើងបង្វិល ។ ៤ ដំឆ្អឹងឲយេខទចទក់ 

ែតមិនឲយ ច់ែសបកេ្រកេហើយមូរ ច់ជដំុរុនឹំងសក់ ។ តិស េមេត្តយយសុត្តនិេទទសវណ្ណន ។ 
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 [៨៧] រុបបន្តិ រេូបសុ ជន បម ្ត តិ រុបបន្តតី ិ

រុបបន្តិ កុបបន្តិ បីឡយិន្តិ ឃដ្ដយន្តិ ពយតថិ  េទម- 

នស ិ  េ ន្តិ ចកខុ េ េគន រុបបន្តិ កុបបន្តិ បីឡ-ិ 

យន្តិ ឃដ្ដយន្តិ ពយតថិ  េទមនស ិ  េ ន្តិ េ - 

តេ េគន ។ េប ។ ឌំសមកស តបសិរសឹបសមផ- 

េស ហិ រុបបន្តិ កុបបន្តិ បីឡយិន្តិ ឃដ្ដយន្តិ ពយតថិ  

េទមនស ិ  េ ន្តីតិ រុបបន្តិ រេូបសុ ។ អថ  

ចកខុ សមឹ ហីយមេន យមេន បរ ិ យមេន េវ- 

មេន វគិចឆមេន អន្តរធយមេន រុបបន្តិ ។ េប ។ 

េទមនស ិ  េ ន្តិ េ តសមឹ ឃនសមឹ ជិ ្ហ យ 

កយសមឹ របូសមឹ សទទសមឹ គនធសមឹ រសសមឹ េផដ្ឋព្វសមឹ 

កុលសមឹ គណសមឹ សសមឹ ភសមឹ យសសមឹ ប- 

សំ យ សុខសមឹ ចីវរសមឹ បិណ្ឌ បតសមឹ េសនសន- 

សមឹ គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រសមឹ ហីយមេន - 

យមេន បរ ិ យមេន េវមេន វគិចឆមេន អន្តរធ- 

យមេន រុបបន្តិ កុបបន្តិ បីឡយិន្តិ ឃដ្ដយន្តិ ពយតថិ  

េទមនស ិ         េ ន្តីតិ        ឯវមប ិ       រុបបន្តិ        រេូបសុ        ។ 
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 [៨៧] អធិបបយពកយថ ពួកជនែដល្របែហស ក៏លបំកេ្រពះរូប 

្រតង់ពកយថ លបំក គឺលបំក កេ្រមើក េបៀតេបៀន ខទ ងំខទប់ ខ្ល ច 

ដល់នូវេទមនស  េ យេ គកនុងែភនក លបំក កេ្រមើក េបៀតេបៀន 

ខទ ងំខទប់ ខ្ល ច ដល់នូវេទមនស  េ យេ គកនុង្រតេចៀក ។ េប ។ 

លបំក កេ្រមើក េបៀតេបៀន ខទ ងំខទប់ ខ្ល ច ដល់នូវេទមនស  េ យ 

សមផស ៃនរេបម មូស ខយល់ កេម្ដ ៃថង សត្វលូន េហតុេនះ 

(្រទង់្រ ស់ថ) ក៏លបំកេ្រពះរូប ។ មួយេទៀត សត្វទងំ យ 

កលេបើែភនក បសូនយ បត់បង់ រលប់រ យ វនិស េទ្របស 

អន្តរធន ក៏លបំក ។ េប ។ ដល់នូវេទមនស  សត្វទងំ យ 

កល្រតេចៀក ្រចមុះ អ ្ដ ត កយ រូប សេំឡង ក្លិន រស ផ ព្វ 

្រតកូល ពួក ស ភ យស េសចក្ដីសរេសើរ សុខ ចីវរ 

បិណ្ឌ បត េសនសនៈ គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ បសូនយ 

បត់បង់ រលប់រ យ វនិស េទ្របស អន្តរធន លបំក កេ្រមើក 

្រតូវេសចក្ដីវនិសេបៀតេបៀន ខទ ងំខទប់ ខ្ល ច ដល់នូវេទមនស  េហតុ 

េនះ      (្រទង់្រ ស់ថ)      ក៏លបំកេ្រពះរូប       យ៉ងេនះក៏បន       ។ 
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សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស្ស   ចូឡនិេទទេ  

ជនតិ ខត្តិយ ច ្រពហម  ច េវស  ច សុ- 

ទទ  ច គហ ្ឋ  ច បព្វជិ  ច េទ  ច មនុស  

ច ។ បម ្ត តិ បមេទ វត្តេព្វ  កយទុចចរេិត  

វចីទុចចរេិត  មេនទុចចរេិត  បញចសុ  កម- 

គុេណសុ ចិត្តស  េ ស េគគ  េ ស គគ នុបបទនំ 

កុស នំ  ធមម នំ ភវនយ អ តចចកិរយិ  

អនដ្ឋិតកិរយិ  ឱលីនវុត្តិ  និកខិ ត្តចឆនទ  និកខិ ត្ត- 

ធុរ  អនេសវន អភវន អពហុលីកមមំ អនធិ- 

្ឋ នំ អននុេយេគ បមេទ េយ ឯវរេូប បម- 

េទ បមជជន បមជជិតត្តំ អយ ំ វុចចតិ បមេទ ។ 

ឥមិន បមេទន សមនន គ  ជន បម ្ត តិ រុបបន្តិ 

រេូបសុ     ជន     បម ្ត      ។ 

 [៨៨] ត ម  តុវ ំ បិងគិយ អបបមេ ្ត តិ ត ម តិ 

ត ម  តំករ  តំេហតុ តបបចចយ តំនិទន ឯវ ំ - 

ទីនវ ំ     សមបស មេន      រេូបសតូិ     ត ម       តុវ ំ     បិងគិយ     ។ 
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៩២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ ពួកជន បនដល់ពួកក ្រត ្រពហមណ៍ អនកជនួំញ អនក្រគួ ្រគហសថ 
បព្វជិត េទវ  មនុស  ។ ពកយថ ្របែហស គឺករ្របែហស ខញុ ្ំរតូវ 
េពលដូចតេទេនះ ករបេ ្ដ យចិត្ត ករផ្ដល់កម្ល ងំដល់ករបេ ្ដ យ 
ចិត្តេទ កនុងកយទុចចរតិ កនុងវចីទុចចរតិ កនុងមេនទុចចរតិ ឬកនុងកមគុណ 
ទងំ ៥ ក្ដី ភពៃនកិរយិមិនេធ្វើេរឿយ ៗ ភពៃនកិរយិមិន ងំេន ភព 
ៃនកិរយិ្រប្រពឹត្តធូរថយ ករ ក់ចុះនូវឆនទៈ ករ ក់ចុះនូវធុរៈ ករមិន 
េសព ករមិនចេ្រមើន ករមិនេធ្វើឲយេ្រចើន ករមិនអធិ ្ឋ ន ករមិន្របកប 
េរឿយ ៗ កនុងករចេ្រមើនធម៌ជកុសលក្ដី េឈម ះថករ្របែហស េសចក្ដី 
េធ្វស្របែហស ករបែណ្ដ តបេ ្ដ យ ភពៃនេសចក្ដីេភ្លចភ្ល ងំ ែដលមន 
សភពយ៉ងេនះ ឯ  េនះេ កេ ថ ករ្របែហស ។ ពួកជន 
្របកបេ យេសចក្តី្របែហសេនះ េឈម ះថ អនក្របែហស េហតុេនះ 
(្រទង់្រ ស់ថ) ពួកជន្របែហស    ក៏លបំកេ្រពះរូប   ។ 
 [៨៨] ពកយថ មន លបិងគិយៈ េ្រពះេហតុេនះ អនកចូរជបុគគលមិន 
្របែហស ្រតង់ពកយថ េ្រពះេហតុេនះ គឺេ្រពះេហតុដូេចន ះ េ្រពះ 
ករណ៍េនះ េ្រពះេហតុេនះ េ្រពះបចច័យេនះ េ្រពះនិទនេនះ 
បុគគលកលេឃើញចបស់នូវេទស កនុងរូបយ៉ងេនះ េហតុេនះ (្រទង់ 
្រ ស់ថ)   មន លបិងគិយៈ   េហតុេនះ   អនក   (ចូរជបុគគលមិន្របែហស) ។ 
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៩៣ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

អបបមេ ្ត តិ សកកចចករ ី តចចករ ី ។ េប ។ អបប- 

មេ ្ត  កុសេលសុ ធេមមសតូិ ត ម  តុវ ំ បិងគិយ 

អបបមេ ្ត     ។ 

 [៨៩] ជហស ុ របូំ អបុនពភ យតិ របូន្តិ ច ្ត - 

េ  ច ម ភូ  ចតុននញច  ម ភូ នំ ឧបទយ- 

របូំ ។ ជហស ុ របូន្តិ របូំ ជហស ុ របូំ បជហ- 

ស ុ របូំ វេិនេទហិ របូំ ពយន្តីកេ ហិ របូំ អនភវ- 

ងគេមហីតិ ជហស ុ របូំ ។ អបុនពភ យតិ យថ េត 

របូំ ឥេធវ និរុេជឈយយ បុន បដិសនធិភេ  ន និព្វេត្ត- 

យយ កមធតុយ  របូធតុយ  អរបូធតុ- 

យ  កមភេវ  របូភេវ  អរបូភេវ  ស- 

ញញ ភេវ  អសញញ ភេវ  េនវសញញ នសញញ ភេវ 

 ឯកេ ករភេវ  ចតុេ ករភេវ  បញច េ ក- 

រភេវ  បុន គតិយ  ឧបបត្តិយ  បដិសនធិ- 

យ  សំ េរ  វេដ្ដ  ន ជេនយយ ន 

សញជ េនយយ ន និព្វេត្តយយ នភិនិព្វេត្តយយ 

ឥេធវ             និរុេជឈយយ           វបូសេមយយ          អតថំ         គេចឆយយ 
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៩៣ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ពកយថ ចូរជបុគគលមិន្របែហស គឺេធ្វើេ យេគរព េធ្វើឲយេរឿយៗ 

។ េប ។ មិន្របែហសកនុងកុសលធម៌ទងំ យ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ 

ថ)  មន លបិងគិយៈ   េហតុេនះ    អនកចូរជបុគគលមិន្របែហស   ។ 

 [៨៩] អធិបបយពកយថ ចូរលះបង់រូប េដើមបកីរមិនេកើតេទៀត 

្រតង់ពកយថ រូប បនដល់ម ភូតរូប ៤ និងរូប ្រស័យម ភូតរូប ៤ ។ 

ពកយថ ចូរលះបង់រូប គឺចូរលះបង់រូប ចូរេចលរូប ចូរបេនទ បង់រូប ចូរេធ្វើ 

ឲយវនិសរូប ចូរឲយរូបវនិស េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) ចូរលះបង់រូប ។ 

ពកយថ េដើមបកីរមិនឲយេកើតេទៀត អធិបបយថ រូបរបស់អនកគបបរីលត់ 

កនុងភពេនះ យ៉ង  បដិសនធិភព មិនគបបេីកើតេទៀត កនុងកមធតុក្ដី 

កនុងរូបធតុក្ដី កនុងអរូបធតុក្ដី កនុងកមភពក្ដី កនុងរូបភពក្ដី កនុងអរូបភពក្ដី 

កនុងសញញ ភពក្ដី កនុងអសញញ ភពក្ដី កនុងេនវសញញ នសញញ ភពក្ដី កនុង 

ឯកេ ករភពក្ដី កនុងចតុេ ករភពក្ដី កនុងបញច េ ករភពក្ដី គឺ មិន 

គបបេីកើត មិនគបបបីេងកើត មិនគបបកីេកើត មិនគបបេីកើតចេំពះេទៀត 

កនុងគតិក្ដី កនុងឧបបត្តិក្ដី កនុងបដិសនធិក្ដី កនុងសំ រក្ដី កនុងវដ្ដៈក្ដី 

គឺថ         គបបរីលត់          សងប់រមង ប់           ដល់នូវករ ងំេនមិនបន 
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៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

បដិបបស េមភយយតិ ជហស ុ របូំ អបុនពភ យ ។ 

េតនហ     ភគ  

 ទិ ្វ ន    រេូបសុ    វហិញញមេន  (បិងគិយតិ   ភគ ) 

 រុបបន្តិ     រេូបសុ    ជន     បម ្ត  

 ត ម      តុវ ំ    បិងគិយ     អបបមេ ្ត  

 ជហស ុ     របូំ     អបុនពភ យតិ    ។ 

 [៩០]  ទិ    ចតេស     វទិិ      ចតេស  

 ឧទធំ    អេធ     ទស    ទិ     ឥមេយ 

 ន     តុយ្ហ ំ    អទិដ្ឋំ     អសុ មុតំ      

 អេថ    អវញិញ តំ    កិញចិ      នមតថិ    េ េក 

 ចិកខ      ធមមំ    យមហំ    វជិញញំ  

 ជតិជជ យ    ឥធ     វបិប នំ     ។ 

 [៩១] ទិ  ចតេស  វទិិ  ចតេស  

ឧទធំ អេធ ទស ទិ  ឥមេយតិ ទស ទិ  

ន តុយ្ហ ំ អទិដ្ឋំ អសុតំ អមុតំ អវញិញ តំ 

កិញចិ         អត្តេ ថ                   បរេ ថ                 ឧភយេ ថ         
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៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

រមង ប់ចេំពះ កនុងភពេនះឯង ក៏យ៉ងេនះែដរ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) 

ចូរលះបង់រូប េដើមបកីរមិនេកើតេទៀត ។ េហតុេនះ ្រពះមន 

្រពះភគ្រ ស់ថ 

 (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លបិងគិយៈ) ពួកជនែដល 

 ្របែហស េឃើញសត្វទងំ យ កពុំងលបំកេ្រពះរូប ក៏ 

 លបំកេ្រពះរូប មន លបិងគិយៈ េហតុេនះ អនកចូរជបុគគលមិន 

 ្របែហស    លះបង់រូបេទ    េដើមបកីរមិនេកើតេទៀត    ។ 

 [៩០] ទិសទងំ ១០ េនះ គឺទិសធ ំ ៤ ទិសតូច ៤ ទិសខង 

  េលើ ១ ទិសខងេ្រកម ១ របស់អ្វីបន្តិចបន្តួច េឈម ះថ ្រពះ 

  អងគមិនធ្ល ប់េឃើញ មិនធ្ល ប់ឮ មិនធ្ល ប់ប៉ះពល់ មិនមនេទ 

  មួយេទៀត របស់អ្វីបន្តិចបន្តួច កនុងេ ក េឈម ះថ្រពះអងគ 

  មិនធ្ល ប់្រជប មិនមនេទ ខញុ ្ំរពះអងគគបបដីឹងធម៌  ែដល 

  ជេ្រគ ងលះបង់ជតិនិងជ  កនុងទីេនះ សូម្រពះអងគ្រ ស់ 

  ្របប់ធម៌េនះឲយទន     ។ 

 [៩១] ពកយថ ទិសទងំ ១០ េនះ គឺទិសធ ំ៤ ទិសតូច ៤ ទិសខង 

េលើ ១ ទិសខងេ្រកម ១ េសចក្ដីថ កនុងទិសទងំ ១០ របស់អ្វីបន្ដិចបន្តួច 

ែដលជ្របេយជន៍ខ្លួនក្ដី     ្របេយជន៍អនកដៃទក្ដី     ្របេយជន៍ទងំពីរក្ដី 
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៩៥ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ទិដ្ឋធមមិេក  អេ ថ  សមប យិេក  អេ ថ  

។ េប ។ បរមេ ថ   នតថិ ន សន្តិ ន សំវជិជន្តិ 

នុបលពភន្តីតិ ន តុយ្ហ ំ អទិដ្ឋំ អសុ មុតំ  អេថ 

អវញិញ តំ      កិញចិ       នមតថិ     េ េក     ។ 

 [៩២] ចិកខ  ធមមំ យមហំ វជិញញន្តិ ចិកខ  

ធមមន្តិ ទិកលយណំ ។ េប ។ និព្វ នគមិនិញច  

បដិបទំ ចិកខ  េទេសហិ បញញេបហិ បដ្ឋេបហិ 

វវិ ហិ វភិជហិ ឧ ្ត នីកេ ហិ បកេសហីតិ - 

ចិកខ  ធមមំ ។ យមហំ វជិញញន្តិ យមហំ ជេនយយ ំ

វជិេនយយ ំ បដិវជិេនយយ ំ បដិវេិជឈយយ ំ អធិគេចឆយយ ំ

ផុេសយយ ំ សចឆិកេរយយន្តិ ចិកខ  ធមមំ យមហំ 

វជិញញំ      ។ 

 [៩៣]         ជតិជជ យ         ឥធ          វបិប នន្តិ          ឥេធវ 



195 

៩៥ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

្របេយជន៍្រប្រពឹត្តេទកនុងបចចុបបននក្ដី ្របេយជន៍្រប្រពឹត្តេទកនុងេ កខង 

មុខក្ដី ។ េប ។ ្របេយជន៍ដ៏ឧត្តមក្ដី េឈម ះថ្រពះអងគមិនធ្ល ប់េឃើញ 

មិនធ្ល ប់ឮ មិនធ្ល ប់ប៉ះពល់ មិនធ្ល ប់្រជប មិនមន គម ន ឥតអងគឺមន 

គឺថ មិនទន់បនេទ េហតុេនះ (េ កេពលថ) របស់អ្វីបន្តិចបន្តួច 

េឈម ះថ្រពះអងគមិនធ្ល ប់េឃើញ មិនធ្ល ប់ឮ មិនធ្ល ប់ប៉ះពល់ មិនមនេទ 

មួយេទៀត របស់អ្វីបន្តិចបន្តួច កនុងេ ក េឈម ះថ្រពះអងគមិនធ្ល ប់្រជប 

មិនមនេទ    ។ 

 [៩២] ពកយថ សូម្រពះអងគ្រ ស់្របប់ធម៌ កនុងបទថ ខញុ ្ំរពះ 

អងគគបបដឹីងធម៌  សូម្រពះអងគ្រ ស់្របប់ធម៌េនះ គឺសូម្រពះអងគ្របប់ 

សែម្ដង បញញត្ត ងំេផ្ដើម េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ ្របកស នូវធម៌ 

ឲយមនពីេ ះបទេដើម ។ េប ។ និងនិព្វ នគមិនីបដិបទ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) សូម្រពះអងគ្រ ស់្របប់ធម៌េនះ ។ ពកយថ ខញុ ្ំរពះ 

អងគគបបដីឹងធម៌  គឺខញុ ្ំរពះអងគគបបដីឹង ដឹងចបស់ ដឹងជក់ ចក់ធ្លុះ 

្រ ស់ដងឹ ពល់្រតូវ េធ្វើឲយជក់ចបស់ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ខញុ  ំ

្រពះអងគគបបដីឹងធម៌     សូម្រពះអងគ្រ ស់្របប់ធម៌េនះ   ។ 

 [៩៣]     ពកយថ       ជេ្រគ ងលះបង់ជតិនិងជ          កនុងទីេនះ 
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៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ជតិជ មរណស  ប នំ វបូសេម បដិនិស េគគ  

បដិបបស ទធិ អមតំ និព្វ នន្តិ ជតិជជ យ ឥធ 

វបិប នំ    ។    េតនហ     េ      ្រពហមេ  

 ទិ      ចតេស      វទិិ      ចតេស  

 ឧទធំ    អេធ    ទស    ទិ     ឥមេយ 

 ន    តុយ្ហ ំ   អទិដ្ឋំ    អសុ មុតំ     

 អេថ    អវញិញ តំ    កិញចិ     នមតថិ    េ េក 

 ចិកខ     ធមមំ     យមហំ     វជិញញំ  

 ជតិជជ យ     ឥធ     វបិប នន្តិ     ។ 

 [៩៤]  ត ្ហ ធិបេនន    មនុេជ    េបកខមេន 

  (បិងគិយតិ    ភគ ) 

 សន្ត បជេត     ជរ      បេរេត 

 ត ម      តុវ ំ    បិងគិយ     អបបមេ ្ត  

 ជហស ុ    តណ្ហំ      អបុនពភ យ    ។ 

 [៩៥] ត ្ហ ធិបេនន មនុេជ េបកខមេនតិ 

ត ្ហ តិ របូត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  

រសត ្ហ                 េផដ្ឋព្វត ្ហ                 ធមមត ្ហ               ។ 
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៩៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

គឺករលះបង់ កររមង ប់បង់ កររ ស់េចល កររមង ប់នូវជតិជ និង 

មរណៈ គឺអមតនិព្វ ន កនុងទីេនះឯង េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជ 

េ្រគ ងលះបង់ជតិនិងជ កនុងទីេនះ ។ េហតុេនះ ្រពហមណ៍េនះ េពលថ 

  ទិសទងំ ១០ េនះ គឺទិសធ ំ ៤ ទិសតូច ៤ ទិសខងេលើ ១ 

  ទិសខងេ្រកម ១ របស់អ្វីបន្តិចបន្តួច េឈម ះថ្រពះអងគមិនធ្ល ប់ 

  េឃើញ មិនធ្ល ប់ឮ មិនធ្ល ប់ប៉ះពល់ មិនមនេទ មួយេទៀត 

  របស់អ្វីបន្តិចបន្តួច កនុងេ ក េឈម ះថ្រពះអងគមិនធ្ល ប់្រជប 

  មិនមនេទ ខញុ ្ំរពះអងគគបបដឹីងធម៌  ែដលជេ្រគ ងលះបង់ 

  ជតិនិងជ កនុងទីេនះ សូម្រពះអងគ ្រ ស់្របប់ធម៌េនះឲយទន ។ 

 [៩៤] (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លបិងគិយៈ) អនកកលេបើ 

  សម្លឹងេមើល នូវពួកមនុស ែដល្រតូវត ្ហ ្រគបសងកត់ ្រតូវ 

  េសចក្ដីេក្ដ ្រក យេកើតមន ្រតូវជ េបៀតេបៀន មន លបិងគិយៈ 

  អនកនឹងេទជបុគគលមិន្របែហស េ្រពះករេឃើញេនះ េហតុ 

  េនះ   អនកចូរលះបង់ត ្ហ    េដើមបកីរមិនេកើតេទៀត   ។ 

 [៩៥] ពកយថ អនកកលេបើសម្លឹងេមើល នូវពួកមនុស  ែដល 

្រតូវត ្ហ ្រគបសងកត់ ្រតង់ពកយថ ត ្ហ  បនដល់ រូបត ្ហ  

សទទត ្ហ      គនធត ្ហ      រសត ្ហ      េផដ្ឋព្វត ្ហ     ធមមត ្ហ      ។ 
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៩៧ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

ត ្ហ ធិបេននតិ ត ្ហ អធិបេនន ត ្ហ នុគេត ត ្ហ - 

នុសេដ ត ្ហ យបេនន អភិភេូត បរយិទិននចិេត្ត ។ 

មនុេជតិ ស ្ត ធិវចនំ ។ េបកខមេនតិ េបកខមេន 

ទកខមេន ឱេ កយមេន និជឈយមេន ឧប- 

បរកិខមេនតិ ត ្ហ ធិបេនន មនុេជ េបកខមេន ។ 

បិងគិយតិ ភគ  ្រពហមណំ នេមន លបតិ ។ 

 [៩៦] សន្ត បជេត ជរ  បេរេតតិ សន្ត បជ- 

េតតិ ជតិយ សន្ត បជេត ជ យ សន្ត បជេត 

ពយធិន សន្ត បជេត មរេណន សន្ត បជេត 

េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ុបយេសហិ សន្ត បជ- 

េត េនរយិេកន ទុេកខន សន្ត បជេត ។ េប ។ 

ទិដ្ឋិពយសេនន ទុេកខន សន្ត បជេត ឦតិជេត 

ឧបទទវជេត             ឧបសគគជេតតិ              សន្ត បជេត           ។ 
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៩៧ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ពកយថ ែដល្រតូវត ្ហ ្រគបសងកត់ គឺ ត ្ហ ្រគបសងកត់ េទ ម 

ត ្ហ  ទសេទ មត ្ហ  ្រជមុជចុះកនុងត ្ហ  ្រតូវត ្ហ ្រគបសងកត់ 

មនចិត្តគឺត ្ហ រួបរតឹ ។ ពកយថ ពួកមនុស  គឺជេឈម ះៃនសត្វ ។ 

ពកយថ កលេបើសម្លឹងេមើល គឺ កលេបើសម្លឹងេមើល ្រកេឡកេមើល 

រមិលេមើល ពិនិតយេមើល ពិចរ េមើល (េហតុេនះ) ្រទង់្រ ស់ថ អនក 

កលេបើសម្លឹងេមើលពួកមនុស្ស ែដល្រតូវត ្ហ ្រគបសងកត់ ។ ពកយថ 

មន លបិងគិយៈ គឺ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េ ្រពហមណ៍ចេំឈម ះ ។ 

 [៩៦] ពកយថ ្រតូវេសចក្ដីេក្ដ ្រក យេកើតមន ្រតូវជ េបៀត 

េបៀន ្រតង់ពកយថ ្រតូវេសចក្ដីេក្ដ ្រក យេកើតមន គឺ េកើតេសចក្ដី 

េក្ដ ្រក យេ្រពះជតិ េកើតេសចក្ដីេក្ដ ្រក យេ្រពះជ  េកើតេសចក្ដី 

េក្ត ្រក យេ្រពះពយធិ េកើតេសចក្ដីេក្ដ ្រក យេ្រពះមរណៈ េកើត 

េសចក្ដីេក្ដ ្រក យេ្រពះេ ក ខ កឹខ ួល ទុកខ េទមនស  និងេសច- 

ក្ដីចេង្អ តចង្អល់ចិត្តទងំ យ េកើតេសចក្ដីេក្ដ ្រក យ េ្រពះទុកខ 

្រប្រពឹត្តេទកនុងនរក ។ េប ។ េកើតេសចក្ដីេក្ដ ្រក យ េកើតមន 

ចៃ្រង េកើតមនឧប្រទព េកើតមនឧបស័គគ អពីំទុកខ េ្រពះវនិសទិដ្ឋិ 

េហតុេនះ       (្រទង់្រ ស់ថ)       ្រតូវេសចក្ដីេក្ដ ្រក យេកើតមន      ។ 
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៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ជរ  បេរេតតិ ជ យ ផុេដ្ឋ បេរេត សេមហិេត 

ជតិយនុគេត ជ យ អនុសេដ ពយធិន អភិភេូត 

មរេណន អពភ ហេត អ េណ អេលេណ អសរេណ 

អសរណីភេូតតិ សេន្ត បជេត ជរ  បេរេត ។ 

 [៩៧] ត ម  តុវ ំ បិងគិយ អបបមេ ្ត តិ ត ម តិ 

ត ម  តំករ  តេហតុ តបបចចយ តំនិទន ឯវ ំ

ទីនវ ំ សមបស មេន ត ្ហ យតិ ត ម  តុវ ំ

បិងគិយ ។ អបបមេ ្ត តិ សកកចចករ ី តចចករ ី

។ េប ។ អបបមេ ្ត  កុសេលសុ ធេមមសតូិ ត ម  តុវ ំ

បិងគិយ     អបបមេ ្ត     ។ 

 [៩៨] ជហស ុ តណ្ហំ  អបុនពភ យតិ ត ្ហ តិ 

របូត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វ- 

ត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ ជហស ុ តណ្ហ ន្តិ តណ្ហំ  ជហ- 

ស ុ តណ្ហំ  បជហស ុ តណ្ហំ  វេិនេទហិ តណ្ហំ  ពយន្តី- 

កេ ហិ       តណ្ហំ        អនភវងគេមហីតិ      ជហស ុ     តណ្ហំ       ។ 
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៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ ្រតូវជ េបៀតេបៀន គឺ្រតូវជ ប៉ះពល់ េបៀតេបៀន រួបរតឹ ្រប្រពឹត្ត 

េទ មជតិ ទសេទេ យជ  ្រតូវពយធិ្រគបសងកត់ ្រតូវមរណៈកមច ត ់

មិនមនទីពំនក់ មិនមនទី្រជក មិនមនទីពឹង មិនមនទីរពឹំង េហតុេនះ 

(្រទង់្រ ស់ថ) ្រតូវេសចក្ដីេក្ដ ្រក យេកើតមន ្រតូវជ េបៀតេបៀន ។ 

 [៩៧] ពកយថ មន លបិងគិយៈ អនកនឹងេទជបុគគលមិន្របែហស 

េ្រពះករេឃើញេនះ ្រតង់ពកយថ េ្រពះករេឃើញេនះ គឺេ្រពះ 

េហតុេនះ េ្រពះដេំណើ រេនះ េ្រពះេហតុដូេចន ះ េ្រពះបចច័យេនះ េ្រពះ 

និទនេនះ បុគគលកលេបើេឃើញេទសៃនត ្ហ យ៉ងេនះ េហតុេនះ 

(្រទង់្រ ស់ថ) មន លបិងគិយៈ អនក...េ្រពះករេឃើញេនះ ។ ពកយថ 

នឹងជបុគគលមិន្របែហស គឺនឹងជបុគគលេធ្វើេ យេគរព េធ្វើេរឿយៗ 

។ េប ។ មិន្របែហសកនុងកុសលធម៌ េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) 

មន លបិងគិយៈ អនកនឹងជបុគគលមិន្របែហស េ្រពះករេឃើញេនះ ។ 

 [៩៨] ពកយថ ចូរលះបង់ត ្ហ  េដើមបកីរមិនេកើតេទៀត ្រតង់ 

ពកយថ ត ្ហ  បនដល់រូបត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រសត ្ហ  

េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ ពកយថ ចូរលះបង់ត ្ហ  គឺចូរលះបង់ 

ត ្ហ  បន ត់បង់ត ្ហ  បេនទ បង់ត ្ហ  េធ្វើឲយវនិសត ្ហ  ញុងំត ្ហ  

ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) ចូរលះបង់ត ្ហ  ។ 
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៩៩ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទេ  

អបុនពភ យតិ យថ េត របូំ ឥេធវ និរុេជឈយយ 

បុន បដិសនធិភេ  ន និព្វេត្តយយ កមធតុយ 

 របូធតុយ  អរបូធតុយ  កមភេវ  

របូភេវ  អរបូភេវ  សញញ ភេវ  អសញញ ភេវ 

 េនវសញញ នសញញ ភេវ  ឯកេ ករភេវ  

ចតុេ ករភេវ  បញច េ ករភេវ  បុន គតិយ 

 ឧបបត្តិយ  បដិសនធិយ  សំ េរ  វេដ្ដ 

 ន ជេនយយ ន សញជ េនយយ ន និព្វេត្តយយ 

នភិនិព្វេត្តយយ ឥេធវ និរុេជឈយយ វបូសេមយយ អតថ ំ

គេចឆយយ បដិបបស េមភយយតិ ជហស ុ តណ្ហំ  

អបុនពភ យ     ។      េតនហ     ភគ  

  ត ្ហ ធិបេនន      មនុេជ      េបកខមេន 

   (បិងគិយតិ    ភគ ) 

  សន្ត បជេត    ជរ     បេរេត 

  ត ម     តុវ ំ   បិងគិយ     អបបមេ ្ត  

  ជហស ុ     តណ្ហំ      អបុនពភ យតិ    ។ 
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៩៩ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទស 

ពកយថ េដើមបកីរមិនេកើតេទៀត គឺ រូបរបស់អនក គបបរីលត់កនុងទីេនះឯង 

យ៉ង  បដិសនធិភព មិនគបបេីកើតេទៀត កនុងកមធតុក្ដី រូបធតុក្ដី 

អរូបធតុក្ដី កមភពក្ដី រូបភពក្ដី អរូបភពក្ដី សញញ ភពក្ដី អសញញ ភពក្ដី 

េនវសញញ នសញញ ភពក្ដី ឯកេ ករភពក្ដី ចតុេ ករភពក្ដី បញច េ ករ- 

ភពក្ដី គឺមិនេកើត មិនបេងកើត មិនកេកើត មិនេកើតចេំពះកនុងគតិ ឧបបត្តិ 

បដិសនធិ សំ រ និងវដ្ដៈេទៀត គឺថគបបរីលត់ គបបចូីលេទរមង ប់ 

គបបដីល់នូវករ ងំេនមិនបន គបបរីមង ប់ចេំពះកនុងភពេនះឯង ក៏យ៉ង 

េនះឯង េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) ចូរលះបង់ត ្ហ  េដើមបកីរ 

មិនេកើតេទៀត    ។    េហតុេនះ    ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ 

 (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លបិងគិយៈ) អនកកលេបើសម្លឹង 

 េមើលពួកមនុស  ែដល្រតូវត ្ហ ្រគបសងកត់ ្រតូវេសចក្ដី 

 េក្ដ ្រក យេកើតមន ្រតូវជ េបៀតេបៀន មន លបិងគិយៈ 

 អនកនឹងេទជបុគគលមិន្របែហស េ្រពះករេឃើញេនះ េហតុ 

 េនះ    អនកចូរលះបង់ត ្ហ     េដើមបកីរមិនេកើតេទៀត   ។ 
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១០០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៩៩] សហ គថបរេិយ ន េតន 

្រពហមេណន សទធឹ ឯកចឆនទ  ឯកបបេយគ ឯ- 

កធិបបយ ឯក សន សិ  េតសំ អេនកប- 

ណសហស នំ វរិជំ វតីមលំ ធមមចកខុ ំ  ឧទបទិ 

យង កិញចិ  សមុទយធមមំ សព្វន្តំ និេ ធធមមន្តិ តស  

ច ្រពហមណស  វរិជំ វតីមលំ ធមមចកខុ ំ  ឧទបទិ 

យង កិញចិ  សមុទយធមមំ សព្វន្តំ និេ ធធមមន្តិ ។ 

សហ ចកខុ បបដិ ភ អជិនជ កចីរទណ្ឌ កម- 

ណ្ឌ លុេក  ច មស  ូ ច អន្តរហិ  ។ ភណ្ឌ ក- 

យវតថវសេន សងឃដិបត្តចីវរធេ  ភិកខុ  អន្វ- 

តថបបដិបបត្តិយ បញជលិេក ភគវន្តំ នមស មេន 

និសិេនន  េ តិ ស ថ  េម ភេន្ត ភគ  វ- 

េកហមសមីតិ      ។ 

បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទេ    េ ឡសេម   ។ 
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១០០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៩៩] កនុងេពលដំ លគន នឹងចប់្រពះគថ ពួកសត្វទងំ យ 

 មនឆនទៈែតមួយ មន្របេយគែតមួយ មនបណំងែតមួយ េន 

េ យករេនែតមួយ ជមួយនឹង្រពហមណ៍េនះ ធមមចកខុ  គឺេ បត្តិមគគ 

្របសចកធូលី ្របសចកមនទិល េកើតេឡើងដល់ពន់ៃនសត្វទងំ យ 

ដ៏េ្រចើនេនះថ ធមមជត នីមួយ មនកិរយិេកើតេឡើងជធមម  ធមម- 

ជតទងំអស់េនះ មនកិរយិរលត់េទវញិជធមម  មួយេទៀត ធមម- 

ចកខុ  ្របសចកធូលី ្របសចកមនទិល េកើតេឡើងដល់្រពហមណ៍េនះថ 

ធមមជត មួយ មនកិរយិេកើតេឡើងជធមម  ធមមជតទងំអស់ 

េនះ មនកិរយិរលត់េទវញិជធមម  ។ ែសបកខ្ល  ផនួងសក់ 

សពំត់សមបកេឈើ េឈើ្រចត់ កុណ្ឌី  សក់និងពុកមត់ បត់េទកនុង 

េពលដំ លគន នឹងករបនចកខុ  ។ ្រពហមណ៍េនះ ជភិកខុមនភណ្ឌ ៈ 

និងសេម្ល កបពំក់សពំត់ក យៈ ្រទ្រទង់សងឃដីប្រតនិងចីវរ អងគុយ 

្របណមយអញជលីនម ក រ្រពះមន្រពះភគ េ យករសេ្រមច្របេយជន៍ 

ដ៏សមគួរ បនេពលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រពះមន្រពះភគ 

ជ្រគូៃនខញុ ្ំរពះអងគ    ខញុ ្ំរពះអងគសូមជ វក័    ។ 

 ចប់   បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទស   ទី   ១៦   ។ 
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េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

  [១០០]   ឥទមេ ច    ភគ     មគេធសុ 

  វហិរេន្ត     ប ណេក    េចតិេយ    បរចិ- 

  រកិេ ឡសននំ    ្រពហម នំ    អជឈេិ ្ឋ  

  បុេ ្ឋ     បុេ ្ឋ     បញ្ហំ     ពយកសិ    ។ 

 [១០១] ឥទមេ ច ភគ តិ ឥមំ ប យនំ អ- 

េ ច ។ ភគ តិ គរ ធិវចនេមតំ ។ េប ។ សចឆិក 

បញញត្តិ     យទិទំ    ភគ តិ    ឥទមេ ច     ភគ     ។ 

 [១០២] មគេធសុ វហិរេន្ត តិ មគធនមេក 

ជនបេទ ។ វហិរេន្ត តិ វហិរេន្ត  ឥរយិេន្ត  វេត្ត- 

េន្ត  បេលេន្ត  យេបេន្ត  យេបេន្ត  ។ ប - 

ណេក េចតិេយតិ ប ណេចតិយ ំ វុចចតិ ពុទធ - 

សនន្តិ      មគេធសុ      វហិរេន្ត       ប ណេក      េចតិេយ     ។ 
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េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១០០] ្រពះមន្រពះភគ កលគង់េន នប ណកេចតិយ 

 កនុងមគធជនបទ ្រទង់បនសែម្ដងធម៌េនះ កល្រពហមណ៍ 

 ទងំ ១៦ ជអនកបេ្រមើ (ៃនពវរ្ីរពហមណ៍) ធន 

 សួរេហើយ ៗ   ្រពះអងគក៏បន្រទង់េ ះ្រ យ្រប ន     ។ 

 [១០១] ពកយថ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បនសែម្ដងធម៌េនះ 

គឺ បនសែម្ដងប យនៈេនះ ។ ពកយថ ្រពះមន្រពះភគ នុ៎ះ ជ 

ពកយេពលេ យេគរព ។ េប ។ បញញត្តិថ ្រពះមន្រពះភគ េនះ 

(េកើត) េ្រពះករ្រ ស់ដឹង េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពះមន 

្រពះភគ្រទង់បនសែម្ដងធម៌េនះ   ។ 

 [១០២] ពកយថ កលគង់េនកនុងមគធជនបទ គឺកនុងជនបទមន 

េឈម ះថ មគធៈ ។ ពកយថ កលគង់េន គឺកលឋិតេន ្រប្រពឹត្ត 

រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ ។ ពកយថ ប ណកេចតិយ េសច- 

ក្ដីថ ពុទធ សនៈ េ កេ ថ ប ណេចតិយ េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)     កលគង់េននប ណកេចតិយ     កនុងមគធជនបទ     ។ 
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១០២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១០៣] បរចិរកិេ ឡសននំ ្រពហម នន្តិ 

បិងគិ េយ(១) ្រពហមេ  ពវរសិ  ្រពហមណស  

េសេ ្ឋ  េសដ្ឋវេ (២) បរចិរេិក បិងគិ េយន(៣) េត 

េ ឡ តិ ឯវមប ិ បរចិរកិេ ឡសននំ ្រពហម- 

នំ ។ អថ  េត េ ឡស ្រពហម  ពុទធ- 

ស  ភគវេ  េស ្ឋ  េសដ្ឋវ  បរចិរកិ សិយុន្តិ 

ឯវមប ិ   បរចិរកិេ ឡសននំ    ្រពហម នំ   ។ 

 [១០៤] អជឈេិ ្ឋ  បុេ ្ឋ  បុេ ្ឋ  បញ្ហំ  ពយក- 

សីតិ អជឈេិ ្ឋ  អេជឈសិេ  ។ បុេ ្ឋ  បុេ ្ឋ តិ 

បុេ ្ឋ  បុចឆិេ  យចិេ  អេជឈសិេ  ប ទិេ  ។ 

បញ្ហំ  ពយកសីតិ បញ្ហំ  ពយកសិ ចិកខិ  េទេស- 

សិ បញញេបសិ បដ្ឋេបសិ វវិរ ិ វភិជិ ឧ ្ត នីមកសិ 

បកេសសីតិ អជឈេិ ្ឋ  បុេ ្ឋ  បុេ ្ឋ  បញ្ហំ  

ពយកសិ(៤)   ។ 
     ១ ម. សិងគិេយ ។ ២ បេ ្ឋ  បដ្ឋចេ  ។ ៣ សិេស  េតន ។ ៤ ម. ពយកសិ េតេនតំ 

វុចចតិ ។ ឥេ  បរ ំមរមមេបតថេក ឥទមេ ច ភគ  មគេធសុ វហិរេន្ត  ប ណេក េចតិេយ 

បរចិរកិេ ឡសននំ  ្រពហម នំ អជឈិេ ្ឋ  បុេ ្ឋ  បុេ ្ឋ  បញ្ហ ំ ពយកសីតិ ទិស តិ ។ 
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១០២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១០៣] ពកយថ កល្រតូវ្រពហមណ៍ជអនកបេ្រមើទងំ ១៦ េសចក្ដី 

ថ បិងគិយ្រពហមណ៍ ជអនកបេ្រមើ ្របេសើរ ៃថ្លថ្ល  ៃនពវរ្ីរពហមណ៍ 

្រពហមណ៍ទងំ ១៦ នក់េនះ ប់ទងំបិងគិយ្រពហមណ៍ផង េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) កល្រពហមណ៍ទងំ ១៦ ជអនកបេ្រមើ យ៉ងេនះក៏បន ។ 

ឬថ ្រពហមណ៍ទងំ ១៦ េនះ ជអនកបេ្រមើ ្របេសើរ ៃថ្លថ្ល  ៃន្រពះពុទធមន 

្រពះភគ េហតុេនះ (េ កេពលថ) កល្រពហមណ៍ទងំ ១៦ ជអនក 

បេ្រមើ   យ៉ងេនះក៏បន    ។ 

 [១០៤] ពកយថ ធន សួរេហើយ ៗ ្រពះអងគក៏បន្រទង់ 

េ ះ្រ យ្រប ន  គឺ ធនេហើយ និមន្តេហើយ ។ ពកយថ 

សួរេហើយ ៗ គឺសួរេហើយ សួរបញជ ក់េហើយ អង្វរេហើយ ធនេហើយ 

ឲយ្រជះថ្ល េហើយ ។ ពកយថ ្រទង់េ ះ្រ យ្រប ន  គឺ្រទង់េ ះ្រ យ 

្របប់ សែម្ដង បញញត្ត ងំេផ្ដើម េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ ្របកស 

នូវ្រប ន  េហតុេនះ (េ កេពលថ) ធន សួរេហើយ ៗ ្រពះ 

អងគក៏បន្រទង់េ ះ្រ យ្រប ន     ។ 
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១០៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [១០៥] ឯកេមកស  េចបិ បញ្ហស  

 អតថមញញ យ ធមមមញញ យ ធមម នុធមមំ 

 បដិបេជជយយ គេចឆេយយវ ជ មរណស  បរ ំ

 បរគមនីយ ឥេម ធមម តិ ត ម  ឥមស  

 ធមមបរយិយស          ប យនេន្ត្វវ        អធិវចនំ       ។ 

 [១០៦] ឯកេមកស  េចបិ បញ្ហស តិ ឯក- 

េមកស  េចបិ អជិតបបញ្ហស  ឯកេមកស  េចបិ 

តិស េមេត្តយយបបញ្ហស  ឯកេមកស  េចបិ បុណ្ណ- 

កបបញ្ហស  ឯកេមកស  េចបិ េមត្តគបូញ្ហ ស្ស ឯ- 

កេមកស  េចបិ េធតកបបញ្ហស  ឯកេមកស  

េចបិ ឧបសីវបបញ្ហស   ឯកេមកស  េចបិ ននទ- 

បបញ្ហស  ឯកេមកស  េចបិ េហមកបបញ្ហស  

ឯកេមកស  េចបិ េ េទយយបបញ្ហស  ឯកេម- 

កស  េចបិ កបបបបញ្ហស  ឯកេមកស  េចបិ 

ជតុកណ្ណី បញ្ហស  ឯកេមកស  េចបិ ភ្រទវុធ- 

បបញ្ហស  ឯកេមកស  េចបិ ឧទយបបញ្ហស  ឯក- 

េមកស            េចបិ          េប លបបញ្ហស           ឯកេមកស  
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១០៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១០៥] ្របសិនេបើបុគគល បនដឹងអតថ បនដឹងធម៌ ៃន្រប ន  

 មួយៗ េហើយ្របតិបត្តិនូវធម៌ ដ៏សមគួរដល់ធម៌ បុគគល 

 េនះ នឹងេទកន់េ្រតើយៃនជ និងមរណៈ ពំុខន (េ្រពះថ) 

 ធម៌ទងំេនះ ជធម៌គួរនសំត្វេទកន់េ្រតើយគឺ្រពះនិព្វ ន េហតុ 

 េនះ  ពកយថ  ប យនៈ   ជេឈម ះៃនធមមបរយិយេនះ  ។ 

 [១០៦]  ពកយថ  ្របសិនេបើ  ៃន្រប ន មួយ ៗ   គឺ   ្របសិនេបើ 

ៃន្រប ន អជិតមណពមួយ ៗ   ្របសិនេបើ   ៃន្រប ន តិស េមេត្តយយ- 

មណពមួយ ៗ  ្របសិនេបើ  ៃន្រប ន បុណ្ណកមណពមួយ ៗ  ្របសិន 

េបើ  ៃន្រប ន េមត្តគូមណពមួយ ៗ  ្របសិនេបើ  ៃន្រប ន េធតក- 

មណពមួយ ៗ  ្របសិនេបើ  ៃន្រប ន ឧបសីវមណពមួយ ៗ  ្របសិនេបើ 

ៃន្រប ន ននទមណពមួយ ៗ  ្របសិនេបើ  ៃន្រប ន េហមកមណពមួយ ៗ 

្របសិនេបើ   ៃន្រប ន េ េទយយមណពមួយ ៗ   ្របសិនេបើ   ៃន្រប ន  

កបបមណពមួយ ៗ   ្របសិនេបើ   ៃន្រប ន ជតុកណ្ណី មណពមួយ ៗ 

្របសិនេបើ ៃន្រប ន ភ្រទវុធមណពមួយ ៗ ្របសិនេបើ ៃន្រប ន  

ឧទយមណពមួយ ៗ     ្របសិនេបើ    ៃន្រប ន េប លមណពមួយ   ៗ 
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១០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េចបិ េមឃ ជបបញ្ហស  ឯកេមកស  េចបិ បិងគិយ- 

បបញ្ហស តិ    ឯកេមកស    េចបិ     បញ្ហស      ។ 

 [១០៧] អតថមញញ យ ធមមមញញ យតិ េស្វវ ប- 

េញ្ហ  ធេមម  វសិជជនំ អេ ថ តិ អតថំ អញញ យ ជ- 

និ ្វ  តុលយិ ្វ  តិរយិ ្វ  វភិវយិ ្វ  វភិតូំ ក ្វ - 

តិ អតថមញញ យ ។ ធមមមញញ យតិ ធមមំ អញញ យ 

ជនិ ្វ  តុលយិ ្វ  តិរយិ ្វ  វភិវយិ ្វ  វភិតូំ 

ក ្វ តិ     ធមមមញញ យ   ។ 

 [១០៨] ធមម នុធមមំ បដិបេជជយយតិ សមម បដិបទ ំ

អនុេ មបបដិបទំ អបចចនីកបបដិបទំ អន្វតថបបដិ- 

បទំ ធមម នុធមមបបដិបទំ បដិបេជជយយតិ ធមម នុធមមំ 

បដិបេជជយយ    ។ 

 [១០៩] គេចឆេយយវ ជ មរណស  បរនិ្ត 

ជ មរណបរ ំ វុចចតិ អមតំ និព្វ នំ េយ 

េ  សព្វសងខ រសមេថ សព្វុបធិបបដិនិស េគគ  

តណ្ហ កខ េយ វ ិ េគ និេ េធ និព្វ នំ ។ 

គេចឆេយយវ          ជ មរណស          បរន្តិ        បរ ំ        គេចឆេយយវ 
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១០៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្របសិនេបើ ៃន្រប ន េមឃ ជមណពមួយ ៗ   ្របសិនេបើ   ៃន្រប ន  
បិងគិយមណពមួយ ៗ េហតុេនះ   (េ កេពលថ)   ្របសិនេបើ 
ៃន្រប ន មួយ ៗ    ។ 
 [១០៧] ពកយថ បនដឹងអតថ បនដឹងធម៌ គឺបនដឹង យល់ 
ពិចរ  ្រតិះរះិ សែម្ដង េធ្វើឲយ្របកដនូវេសចក្ដីថ ធម៌គឺ្រប ន េនះឯង 
អតថគឺករេ ះ្រ យេនះឯង េហតុេនះ(េ កេពលថ) បនដឹងអតថ ។ 
ពកយថ បនដឹងធម៌ គឺបនដឹង យល់ ពិចរ  ្រតិះរះិ សែម្ដង 
េធ្វើឲយ្របកដនូវធម៌ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បនដឹងធម៌ ។   
 [១០៧] ពកយថ   ្របតិបត្តិធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌   គឺ   ្របតិបត្តិ 
សមម បដិបទ អនុេ មបបដិបទ អបចចនីកបបដិបទ អន្វតថបបដិបទ 
ធមម នុធមមបបដិបទ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្របតិបត្តិធម៌ 
ដ៏សមគួរដល់ធម៌ ។ 
 [១០៩] ពកយថ េទកន់េ្រតើយ ៃនជ និងមរណៈ ពំុខន 
េសចក្ដីថ អមតនិព្វ ន េ កេ ថ េ្រតើយៃនជ និងមរណៈ បនដល់ 
េសចក្ដីរមង ប់សងខ រទងំពួងកររ ស់េចលឧបធិទងំពួងករអស់ត ្ហ  
ករ្របសចកតេ្រមក កររលត់ និព្វ ន ។ ពកយថ នឹងេទកន់ 
េ្រតើយ     ៃនជ និងមរណៈពំុខន     បនេសចក្ដីថ    នឹងេទកន់េ្រតើយ 
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១០៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

បរ ំ អធិគេចឆយយ បរ ំ ផុេសយយ បរ ំ សចឆិកេរយយតិ 

គេចឆេយយវ     ជ មរណស      បរ ំ    ។ 

 [១១០] បរគមនីយ(១) ឥេម ធមម តិ ឥេម ធមម  

បរគមនីយ បរ ំ បេបន្តិ បរ ំ សមបេបន្តិ បរ ំ

សមនុបេបន្តិ ជ មរណស  រ យ សំវត្តន្តីតិ 

បរគមនីយ    ឥេម    ធមម     ។ 

 [១១១] ត ម  ឥមស  ធមមបរយិយស តិ ត- 

ម តិ ត ម  តំករ  តំេហតុ តបបចចយ តំនទិ- 

នតិ ត ម  ។ ឥមស  ធមមបរយិយស តិ ឥមស  

ប យនស តិ ត ម  ឥមស  ធមមបរយិយស  ។ 

 [១១២] ប យនេន្ត្វវ អធិវចនន្តិ បរ ំ វុចចត ិ

អមតំ និព្វ នំ េយ េ  សព្វសងខ រសមេថ 

សព្វុបធិបបដិនិស េគគ  តណ្ហ កខ េយ វ ិ េគ 

និេ េធ និព្វ នំ ។ យនំ វុចចតិ មេគគ  

េសយយថីទំ សមម ទិដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ ។ 

អធិវចនន្តិ នមំ សងខ  សមញញ  បញញត្តិ ។ េប ។ 
     ១   ម.   បរគំមនិយ   ។ 
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១០៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

នឹងបនេ្រតើយ នឹងប៉ះពល់េ្រតើយ នឹងេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ្រតើយ េហតុ 

េនះ (េ កេពលថ) នឹងេទកន់េ្រតើយ ៃនជ និងមរណៈពំុខន ។ 

 [១១០] ពកយថ ធម៌ទងំេនះ ជធម៌គួរនសំត្វេទកន់េ្រតើយ 

េសចក្ដីថ ធម៌ទងំេនះ ជធម៌គួរនសំត្វេទកន់េ្រតើយ គឺ ញុងំសត្វឲយ 

ដល់េ្រតើយ ឲយដល់្រពមនូវេ្រតើយ ឲយដល់ស៊ប់នូវេ្រតើយ គឺថ ្រប្រពឹត្ត 

េទេដើមបឆី្លងជ និងមរណៈ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ធម៌ទងំេនះ 

ជធម៌គួរនសំត្វេទកន់េ្រតើយ   ។ 

 [១១១] ពកយថ េហតុេនះ...ៃនធមមបរយិយេនះ ្រតង់ពកយថ 

េហតុេនះ គឺ េ្រពះេហតុេនះ េ្រពះដេំណើ រេនះ េ្រពះេហតុដូេចន ះ 

េ្រពះបចច័យេនះ េ្រពះនិទនេនះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) េហតុ 

េនះ ។ ពកយថ ៃនធមមបរយិយេនះ គឺ ៃនប យនៈេនះ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) េហតុេនះ.... ៃនធមមបរយិយេនះ   ។ 

 [១១២] ពកយថ ប យនៈ ជេឈម ះ េសចក្ដីថ អមតនិព្វ ន 

េ កេ ថ បរៈ បនខងកររមង ប់សងខ រទងំពួង កររ ស់េចល 

ឧបធិទងំពួង ករអស់ត ្ហ  ករ្របសចកតេ្រមក កររលត់ និព្វ ន ។ 

មគគគឺសមម ទិដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ េ កេ ថ យនៈ ។ 

ពកយថ   េឈម ះ  គឺជនម  ករ ប់  េសចក្ដីសមគ ល់  បញញត្តិ   ។   េប   ។ 
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១០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អភិ េបតិ    ប យនេន្ត្វវ    អធិវចនំ     ។ 

[១១៣] អជិេ     តិស េមេត្តេយយ បុណ្ណេក    អថ    េមត្តគ ូ

 េធតេក     ឧបសីេ     ច នេនទ    ច   អថ   េហមេក 

 េ េទយយកបប    ទុភេយ ជតុកណ្ណី    ច   បណ្ឌិ េ  

 ភ្រទវុេធ     ឧទេយ    ច េប េ     ចបិ     ្រពហមេ  

 េមឃ ជ   ច    េមធវ ី បិងគិ េយ    ច    ម ឥសិ 

 ឯេត    ពុទធំ     ឧបគញឆុំ  សមបននចរណំ    ឥសឹ 

 បុចឆន្ត     និបុេណ   បេញ្ហ  ពុទធេសដ្ឋំ    ឧបគមំុ   ។ 

 [១១៤] ឯេត ពុទធំ ឧបគញឆុ ន្តិ ឯេតតិ(១) ្រពហម- 

 ។ ពុទធន្តិ េយ េ  ភគ  សយមភូ អនច- 

រយិេក បុេព្វ អននុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ សចច - 

និ អភិសមពុជឈ ិ តតថ ច សព្វញញុ តំ បេ ្ត  ពេលសុ 

ច វសីភវ ំ ។ ពុេទធ តិ េកនេតថន ពុេទធ  ។ 

     ១   ម.   ឯេតតិ   េ ឡសប យនិយ   ្រពហម    ។ 
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១០៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ជពកយស្រមប់េ  េហតុេនះ (េ កេពលថ) ពកយថ ប យនៈ 

ជេឈម ះ   ។ 

 [១១៣] អជិតៈ ១ តិស េមេត្តយយៈ ១ បុណ្ណកៈ ១ េមត្តគូ ១ 

   េធតកៈ ១ ឧបសីវៈ ១ ននទៈ ១ េហមកៈ ១ ជនទងំពីរ 

   នក់ គឺ េ េទយយៈ ១ កបបៈ ១ និងជតុកណ្ណី បណ្ឌិ ត ១ 

   ភ្រទវុធ ១ ឧទយៈ ១ េប ល្រពហមណ៍ ១ េមឃ- 

   ជ ជអនក្របជញ ១ បិងគិយៈ ជអនកែស្វងរកគុណធ ំ ១  

   ្រពហមណ៍ទងំ ១៦ នក់នុ៎ះ ចូលមកគល់្រពះពុទធជឥសី 

   ្រទង់មនចរណៈបរបូិណ៌ បនចូលមកគល់ សួរ្រប ន  

   ដ៏ល្អិត   ចេំពះ្រពះពុទធ្របេសើរ   ។ 

 [១១៤] អធិបបយពកយថ ្រពហមណ៍ទងំ ១៦ នក់នុ៎ះ ចូល 

មកគល់្រពះពុទធ ្រតង់ពកយថ នុ៎ះ គឺពួក្រពហមណ៍នុ៎ះ ។ ពកយ 

ថ ្រពះពុទធ បនដល់្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ដឹងឯង មិនមនបុគគល 

ជ ចរយ បន្រ ស់ដឹងេ យ្រពះអងគឯង នូវសចចៈទងំ យ កនុងធម៌ 

ទងំ យែដល្រពះអងគមិនធ្ល ប់ឮេហើយកនុងកលមុន ទងំបនដល់សព្វ- 

ញញុ តញញ ណកនុងសចចៈទងំេនះ និងភវៈ ទ ត់កនុងពលៈទងំ យ ។ 

សណួំរ្រតង់ពកយថ  ្រពះពុទធ ចុះេឈម ះថ្រពះពុទធ  េ យអតថដូចេម្ដច  ។ 
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១០៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

ពុជឈ ិ  សចច នីតិ ពុេទធ  ។ េពេធ  បជយតិ 

ពុេទធ  ។ សព្វញញុ យ ពុេទធ  ។ សព្វទស វ ិ យ 

ពុេទធ  ។ អភិេញញយយ យ ពុេទធ  ។ វកិសិ យ 

ពុេទធ  ។ ខី សវសងខ េតន ពុេទធ  ។ និរុបកកិ េល- 

សសងខ េតន ពុេទធ  ។ ឯកន្តវតី េគតិ ពុេទធ  ។ 

ឯកន្តវតីេទេ តិ ពុេទធ  ។ ឯកន្តវតីេមេ តិ 

ពុេទធ  ។ ឯកន្តនិកកិ េលេ តិ ពុេទធ  ។ ឯកយន- 

មគគំ គេ តិ ពុេទធ  ។ ឯេក អនុត្តរ ំ សមម សេមព ធឹ 

អភិសមពុ េទធ តិ ពុេទធ  ។ អពុទធិវហិត ្ត  ពុទធិបបដិ - 

ភ ពុេទធ  ។ ពុេទធ តិ េនតំ នមំ មត  កតំ 

ន     បិត     កតំ     ន    ភត       កតំ     ន     ភគិនិយ      កតំ 
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១០៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះេហតុ្រទង់្រ ស់ដឹងសចចៈទងំ យ ។ េឈម ះថ 

្រពះពុទធ េ្រពះេហតុ្រទង់ញុងំពពួកសត្វឲយ្រ ស់ដឹង ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ 

េ្រពះ្រពះអងគដឹងធម៌ទងំពួង ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះ្រពះអងគេឃើញធម៌ 

ទងំពួង ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះ្រពះអងគដឹងចបស់ ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ 

េ្រពះ្រពះអងគរកីេហើយ ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះេគេពលថ ្រពះអងគមន 

សវៈអស់េហើយ ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះេគេពលថ ្រពះអងគមនឧប- 

កកិេលសេចញេហើយ ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះេហតុ្រទង់្របសចក គៈ 

េ យចែំណកមួយ ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះេហតុ្រទង់្របសចកេទសៈ 

េ យចែំណកមួយ ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះេហតុ្រទង់្របសចកេម- 

ហៈេ យចែំណកមួយ ។ េឈម ះថ ្រពះពុទធ េ្រពះេហតុ្រទង់មនកិេលស 

េចញេហើយេ យចែំណកមួយ ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះេហតុ្រទង់ 

េទេហើយកន់ផ្លូ វជទីេទៃនបុគគលមន ក់ឯង ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះេហតុ 

្រទង់ជបុគគលឯក ្រ ស់ដឹងចេំពះសមម សេមព ធិញញ ណ មិនមនគុណជត 

ដៃទៃ្រកែលងជង ។ េឈម ះថ្រពះពុទធ េ្រពះ្រទង់កមច ត់បង់េសចក្ដីលងង់ 

េ្រពះករបននូវ្របជញ  ។ ្រពះនម្រពះពុទធនុ៎ះ មិនែមន្រពះម ថ្វ យ 

មិនែមន្រពះបិ ថ្វ យ មិនែមនបងប្អូន្របុសថ្វ យ មិនែមនបងប្អូន្រសីថ្វ យ 
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១០៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ន មិ ្ត មេចចហិ កតំ ន ញតិ េ ហិេតហិ 

កតំ ន សមណ្រពហមេណហិ កតំ ន េទវ- 

ហិ កតំ វេិមកខន្តិកេមតំ ពុទធ នំ ភគវន្ត នំ 

េពធិយ មេូល សហ សព្វញញុ តញញ ណស  បដិ- 

ភ សចឆិក បញញត្តិ យទិទំ ពុេទធ តិ ពុទធំ ។ 

ឯេត ពុទធំ ឧបគញឆុ ន្តិ ឯេត ពុទធំ ឧបគមឹសុ 

ឧបសង កមឹសុ បយិរបូសឹសុ បរបុិចឆឹសុ បរបិញ្ហឹ សតូិ 

ឯេត      ពុទធំ     ឧបគញឆុំ     ។ 

 [១១៥] សមបននចរណំ ឥសិន្តិ ចរណំ វុចចតិ 

សី ចរនិបផត្តិ ។ សីលសំវេ បិ ចរណំ ឥ្រនទិយ- 

សំវេ បិ ចរណំ េភជេន មត្តញញុ បិ ចរណំ ជ- 

គរយិនុេយេគបិ ចរណំ សត្តបិ សទធមម  ចរណំ 

ច ្ត របិិ ឈននិ ចរណំ ។ សមបននចរណន្តិ 

សមបននចរណំ េសដ្ឋចរណំ បេមកខចរណំ 

ឧត្តមចរណំ               បវរចរណន្តិ              សមបននចរណំ            ។ 
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១០៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មិនែមនពួកមិត្តនិង មតយថ្វ យ មិនែមនពួកញតិនិង េ ហិតថ្វ យ 

មិនែមនពួកសមណ្រពហមណ៍ថ្វ យ មិនែមនពួកេទវ ថ្វ យេទ ្រពះនម 

ថ ្រពះពុទធ នុ៎ះ របស់្រពះពុទធទងំ យមន្រពះភគ ជ្រពះនមេកើត 

កនុងទីបផុំតៃនវេិមកខ បញញត្តិថ ្រពះពុទធ េនះ េកើតេ្រពះករ្រ ស់ដឹង 

្រពមេ យករបនចេំពះនូវសព្វញញុ តញញ ណ េទៀបគល់េពធិ្រពឹក  េហតុ 

េនះ (េ កេពលថ) ្រពះពុទធ ។ ពកយថ នុ៎ះ ចូលមកគល់្រពះពុទធ 

គឺ្រពហមណ៍ទងំនុ៎ះ ចូលមករក ចូលមកជិត មកអងគុយជិត កសួរ 

ដណ្ដឹ ងសួរ នូវ្រពះពុទធ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពហមណ៍ទងំ ១៦  

នក់នុ៎ះ    ចូលមកគល់្រពះពុទធ   ។ 

 [១១៥] ពកយថ ជឥសី មនចរណៈបរបូិណ៌ អធិបបយថ ករសេ្រមច 

េ យសី ចរៈ េ កេ ថ ចរណៈ ។ ករស្រងួមសីល េឈម ះថ 

ចរណៈ ករស្រងួមឥ្រនទិយ េឈម ះថចរណៈ ភពជអនកដឹង្របមណ 

កនុងេភជន េឈម ះថចរណៈ ករ្របកបេរឿយៗ នូវេសចក្ដីភញ ក់រឭក 

េឈម ះថចរណៈ ្រពះសទធមមទងំ ៧ េឈម ះថចរណៈ ឈនទងំ ៤ 

េឈម ះថចរណៈ ។ ពកយថ មនចរណៈបរបូិណ៌ គឺមនចរណៈ្រគប់ 

្រគន់ មនចរណៈដ៏្របេសើរ មនចរណៈជ្របធន មនចរណៈដ៏ឧត្តម 

មនចរណៈដ៏ៃថ្លថ្ល   េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនចរណៈបរបូិណ៌ ។ 
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១០៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

ឥសិន្តិ ឥសិ ។ ភគ  មហន្តំ សីលកខនធំ ឯសិ 

គេវសិ បរេិយសីតិ ឥសិ ។ េប ។ មេហសេកខហិ 

 សេត្តហិ ឯសិេ  គេវសិេ  បរេិយសិេ  

កហំ ពុេទធ  កហំ ភគ  កហំ េទវេទេ  កហំ 

ន សេភតិ      ឥសីតិ      សមបននចរណំ      ឥសឹ     ។ 

 [១១៦] បុចឆន្ត  និបុេណ បេញ្ហតិ បុចឆន្ត តិ 

បុចឆន្ត  យចន្ត  អេជឈសន្ត  ប េទន្ត  ។ និបុ- 

េណ បេញ្ហតិ គមភីេរ ទុទទេស ទុរនុេពេធ សេន្ត 

បណីេត អតកក វចេរ និបុេណ បណ្ឌិ តេវទនីេយ 

បេញ្ហតិ     បុចឆន្ត      និបុេណ     បេញ្ហ      ។ 

 [១១៧] ពុទធេសដ្ឋំ ឧបគមុន្តិ ពុទធ តិ េយ េ  

ភគ  ។ េប ។ សចឆិក បញញត្តិ យទិទំ ពុេទធ តិ ។ 

េសដ្ឋន្តិ អគគំ េសដ្ឋំ វេិសដ្ឋំ បេមកខំ  ឧត្តមំ បវរន្តិ 

ពុទធេសដ្ឋំ        ។        ឧបគមុន្តិ        ឧបគមឹសុ         ឧបសង កមឹសុ 
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១០៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

ពកយថ ជឥសី គឺជអនកែស្វង ។ ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថឥសី េ្រពះ 

េហតុ្រទង់ែស្វង ែស្វងរក ស្វះែស្វងនូវសីលកខនធដ៏ធ ំ ។ េប ។ ឬថ េឈម ះ 

ថឥសី េ្រពះេហតុ្រពះមន្រពះភគ ្រតូវសត្វទងំ យមនសក្ដិធ ំ រក 

ែស្វង ស្វះែស្វងថ ្រពះពុទធគងក់នុងទី  ្រពះមន្រពះភគគង់កនុងទី  

្រពះពុទធជេទវ ដ៏ធជំងេទវ  គង់កនុងទី  ្រពះពុទធជនរៈអង់ ច 

គង់កនុងទី  េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជឥសី មនចរណៈ 

បរបូិណ៌    ។ 

 [១១៦] ពកយថ សួរ្រប ន ដ៏ល្អិត ្រតង់ពកយថ សួរ គឺសួរ 

អង្វរ ធន ្រជះថ្ល  ។ ពកយថ ្រប ន ដ៏ល្អិត គឺ ្រប ន ដ៏្រជល 

េ្រជ ែដលបុគគលេឃើញបនេ យក្រម ្រ ស់ដឹងបនេ យក្រម ដ៏ល្អិត 

ឧត្តម មិនជទីសទង់េ យេសចក្ដី្រតិះរះិ ជ្រប ន ដ៏ម៉ត់ចត់ មនែត 

បណ្ឌិ តេទើបដឹងបន េហតុេនះ (េ កេពលថ) សួរ្រប ន ដ៏ល្អិត ។ 

 [១១៧] ពកយថ ្រពះពុទធ កនុងបទថ ចូលមកគល់្រពះពុទធ្របេសើរ 

គឺ ្រពះមន្រពះភគ ។ េប ។ បញញត្តិថ ្រពះពុទធ េនះ (េកើត) េ្រពះ 

ករ្រ ស់ដឹង ។ ពកយថ ្របេសើរ គឺេលើស ្របេសើរ ្របេសើរវេិសស 

ជ្របធន ឧត្តម ៃថ្លថ្ល  េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពះពុទធ 

្របេសើរ    ។    ពកយថ     ចូលមកគល់    គឺ    ចូលមករក     ចូលមកជិត 
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១១០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

បយិរបូសឹសុ បរបុិចឆឹសុ បរបិញ្ហឹ សតូិ ពុទធេសដ្ឋំ 

ឧបគមុំ    ។    េតេនតំ    វុចចតិ 

 ឯេត    ពុទធំ    ឧបគញឆុំ  សមបននចរណំ    ឥសឹ 

 បុចឆន្ត     និបុេណ    បេញ្ហ  ពុទធេសដ្ឋំ     ឧបគមុន្តិ    ។ 

 [១១៨]    េតសំ    ពុេទធ     ពយកសិ 

  បញ្ហំ     បុេ ្ឋ     យថតថំ 

  បញ្ហ នំ     េវយយករេណន 

  េ េសសិ    ្រពហមេណ     មុនិ    ។ 

 [១១៩] េតសំ ពុេទធ  ពយកសីតិ េតសន្តិ 

េ ឡសននំ ប យនិយនំ ្រពហម នំ ។ ពុេទធ តិ 

េយ េ  ភគ  ។ េប ។ សចឆិក បញញត្តិ យទិទំ 

ពុេទធ តិ ។ ពយកសីតិ េតសំ ពុេទធ  ពយកសិ 

ចិកខិ  េទេសសិ បញញេបសិ បដ្ឋេបសិ វវិរ ិ វភិជិ 

ឧ ្ត នីមកសិ បកេសសីតិ េតសំ ពុេទធ  

ពយកសិ    ។ 



225 

១១០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ចូលមកអងគុយជិត កសួរ ដណ្ដឹ ងសួរ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

ចូលមកគល់្រពះពុទធ្របេសើរ ។ េហតុេនះ េ កេពលពកយេនះថ 

 ្រពហមណ៍ទងំ ១៦ នក់នុ៎ះ ចូលមកគល់្រពះពុទធ 

 ជឥសី ្រទង់មនចរណៈបរបូិណ៌ បនចូលមកគល់ 

 សួរ្រប ន ដ៏ល្អិត     ចេំពះ្រពះពុទធ្របេសើរ    ។ 

 [១១៨] ្រពះពុទធ ែដល្រពហមណ៍ទងំេនះ សួរ្រប ន   

  េហើយ ក៏្រទង់ពយករេហើយ មេសចក្ដីពិត ្រពះ 

  មុនិ  បន្រទង់ញុ ងំពួក្រពហមណ៍ឲយេ្រតកអរ 

  េ យករពយករ្រប ន ទងំ យ    ។ 

 [១១៩] ពកយថ្រពះពុទធ ែដល្រពហមណ៍ទងំេនះ (សួរ្រប ន េហើយ) 

ក៏្រទង់ពយករេហើយ ្រតង់ពកយថ ែដល្រពហមណ៍ទងំេនះ គឺែដលពួក 

្រពហមណ៍ទងំ ១៦ ជអនកគួរេទកន់េ្រតើយ ។ ពកយថ ្រពះពុទធ បន 

ដល់្រពះមន្រពះភគ ។ េប ។ បញញត្តិថ ្រពះពុទធ េនះ (េកើត) េ្រពះករ 

្រ ស់ដឹង ។ ពកយថ ្រទង់ពយករេហើយ គឺ ្រពះពុទធ្រទង់ពយករ ្របប់ 

សែម្ដង ែតង ងំ ងំេផ្ដើម េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ ្របកសេហើយ 

ចេំពះជនទងំេនះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពះពុទធែដល 

្រពហមណ៍ទងំេនះ    (សួរ្រប ន េហើយ)   ្រទង់ពយករេហើយ   ។ 
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េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [១២០] បញ្ហំ  បុេ ្ឋ  យថតថន្តិ បញ្ហំ  បុេ ្ឋ តិ 

បញ្ហំ  បុចឆិេ  យចិេ  អេជឈសិេ  ប ទិេ  ។ 

យថតថន្តិ យថ ចិកខិ តព្វំ តថ ចិកខិ  យថ 

េទសិតព្វំ តថ េទេសសិ យថ បញញេបតព្វំ តថ 

បញញេបសិ យថ បដ្ឋេបតព្វំ តថ បដ្ឋេបសិ យថ 

វវិរតិព្វំ តថ វវិរ ិ យថ វភិជិតព្វំ តថ វភិជិ យថ 

ឧ ្ត នីកតព្វំ តថ ឧ ្ត នីមកសិ យថ បកេស- 

តព្វំ តថ បកេសសីតិ បញ្ហំ  បុេ ្ឋ  យថតថំ ។ 

 [១២១] បញ្ហ នំ េវយយករេណនតិ បញ្ហ នំ 

េវយយករេណន ចិកខ េនន េទសេនន បញញបេន- 

ន បដ្ឋបេនន វវិេរន វភិជេនន ឧ ្ត នីកេមមន បក- 

សេននតិ      បញ្ហ នំ     េវយយករេណន     ។ 

 [១២២] េ េសសិ ្រពហមេណ មុនីតិ 

េ េសសីតិ េ េសសិ វេិ េសសិ 

ប េទសិ           េធសិ           អត្តមេន           អកសិ         ។ 
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េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១២០] ពកយថ សួរ្រប ន េហើយ ... មេសចក្ដីពិត ្រតង់ 

ពកយថ សួរ្រប ន េហើយ គឺ អង្វរ ធន ឲយ្រជះថ្ល េហើយ នូវ 

្រប ន  ។ ពកយថ មេសចក្ដីពិត គឺ គួរ្របប់យ៉ង  ្រទង់្របប់ 

យ៉ងេនះ គួរសែម្ដងយ៉ង  ្រទង់សែម្ដងយ៉ងេនះ គួរែតង ងំ 

យ៉ង  ្រទង់ែតង ងំយ៉ងេនះ គួរ ងំេផ្ដើមយ៉ង  ្រទង់ ងំេផ្ដើម 

យ៉ងេនះ គួរេបើកយ៉ង  ្រទង់េបើកយ៉ងេនះ គួរែវកែញកយ៉ង  

្រទង់ែវកែញកយ៉ងេនះ គួរេធ្វើឲយ ក់យ៉ង  ្រទង់េធ្វើឲយ ក់យ៉ងេនះ 

គួរ្របកសយ៉ង  ្រទង្់របកសយ៉ងេនះ េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) សួរ្រប ន េហើយ . . .  មេសចក្ដីពិត    ។ 

 [១២១] ពកយថ េ យករពយករ្រប ន ទងំ យ គឺ េ យ 

ករពយករ ករ្របប់ ករសែម្ដង ករែតង ងំ ករ ងំេផ្ដើម ករ 

េបើក ករែវកែញក ករេធ្វើឲយ ក់ ករ្របកស នូវ្រប ន ទងំ យ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) េ យករពយករ្រប ន ទងំ យ ។ 

 [១២២] ពកយថ ឲយេ្រតកអរ កនុងបទថ ្រពះមុនិបន្រទង់ញុងំពួក 

្រពហមណ៍ឲយេ្រតកអរ គឺ ឲយេ្រតកអរ ឲយេ្រតកអរវេិសស ឲយ្រជះថ្ល  

ឲយ្រសស់្រ យ     បនេធ្វើពួក្រពហមណ៍ទងំេនះឲយមនចិត្តរកី យ    ។ 
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សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

្រពហមេណតិ េ ឡស ប យនិេយ ្រពហមេណ ។ 

មុនីតិ េមនំ វុចចតិ ញណំ យ បញញ  បជនន 

។ េប ។ សងគជលមតិចច េ  មុនីតិ េ េសសិ 

្រពហមេណ      មុនិ     ។     េតេនតំ      វុចចតិ 

  េតសំ  ពុេទធ    ពយកសិ បញ្ហំ      បុេ ្ឋ      យថតថំ 

  បញ្ហ នំ  េវយយករេណន  េ េសសិ ្រពហមេណ មុនីតិ ។ 

[១២៣] េត  េ សិ   ចកខុ ម  ពុេទធនទិចចពនធុន 

  ្រពហមចរយិមចរសុឹ វរបញញស     សន្តិេក     ។ 

 [១២៤] េត េ សិ  ចកខុ ម តិ េតតិ  

េ ឡស ប យនិយ ្រពហម  ។ េ - 

សិ តិ េ សិ  វេិ សិ  ប ទិ  

ធិ          អត្តមន         ក តិ         េត         េ សិ        ។ 
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១១២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ ញុងំពួក្រពហមណ៍ គឺ ពនយល់ពួក្រពហមណ៍ទងំ ១៦ ែដល 

ជអនកគួរដល់េ្រតើយ ។ ពកយថ ្រពះមុនិ េសចក្ដីថ ញណ េ ក 

េ ថ េមនៈ បនដល់ បញញ  ករដឹងចបស់ ។ េប ។ បុគគល  

កន្លងបង់នូវប ្ដ ញ ជេ្រគ ងជប់ចពំក់ បុគគលេនះ េឈម ះថមុនិ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពះមុនិបន្រទង់ញុងំពួក្រពហមណ៍ឲយ 

េ្រតកអរ   ។   េហតុេនះ    េ កេពលពកយេនះថ 

 ្រពះពុទធ ែដល្រពហមណ៍ទងំេនះ សួរ្រប ន េហើយ ក៏្រទង់ 

 ពយករេហើយ មេសចក្ដីពិត ្រពះមុនិ បនញុងំពួក្រពហមណ៍ 

 ឲយេ្រតកអរ   េ យករពយករ្រប ន ទងំ យ   ។ 

 [១២៣] ជនទងំេនះ ែដល្រពះពុទធ្រទង់ជេផពង  ៃន្រពះ 

  ទិតយ មនចកខុ  បនឲយេ្រតកអរេហើយ ក៏បន្រប្រពឹត្ត 

  ្រពហមចរយិៈ  កនុងសមន ក់្រពះ ្ដ   មនបញញ ្របេសើរ  ។ 

 [១២៤] ពកយថ ជនទងំេនះ ែដល្រពះពុទធ មនចកខុ  បនឲយ 

េ្រតកអរេហើយ ្រតង់ពកយថ ជនទងំេនះ គឺពួក្រពហមណ៍ ទងំ ១៦ 

ែដលគួរេទកន់េ្រតើយ ។ ពកយថ បនឲយេ្រតកអរ គឺបនឲយេ្រតកអរ 

ឲយេ្រតកអរវេិសស ឲយ្រជះថ្ល  ឲយ្រសស់្រ យ េធ្វើឲយមនចិត្តរកី យ 

េហតុេនះ  (េ កេពលថ)  ជនទងំេនះ . . . បនឲយេ្រតកអរេហើយ  ។ 
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េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

ចកខុ ម តិ ភគ  បញចហិ ចកខូ ហិ ចកខុ ម មំស- 

ចកខុ នបិ ចកខុ ម ទិព្វចកខុ នបិ ចកខុ ម បញញ - 

ចកខុ នបិ ចកខុ ម ពុទធចកខុ នបិ ចកខុ ម សមន្ត- 

ចកខុ នបិ ចកខុ ម ។ កថំ ភគ  មសំចកខុ នបិ 

ចកខុ ម ។ េប ។ ឯវ ំ ភគ  សមន្តចកខុ នបិ 

ចកខុ មតិ     េត      េ សិ      ចកខុ ម     ។ 

 [១២៥] ពុេទធនទិចចពនធុនតិ ពុេទធនតិ េយ 

េ  ភគ  ។ េប ។ សចឆិក បញញត្តិ យទិទំ 

ពុេទធ តិ ។ ទិចចពនធុនតិ ទិេចច  វុចចតិ សុរ-ិ 

េយ ។ េ  េគតេម េគេត្តន ភគ បិ េគត- 

េម េគេត្តន ភគ  សុរយិស  េគត្តញតេក 

េគត្តពនធុ  ត ម  ពុេទធ  ទិចចពនធូតិ ពុេទធនទិចច- 

ពនធុន     ។ 

 [១២៦] ្រពហមចរយិមចរសឹតូិ ្រពហមចរយិ ំ

វុចចតិ អសទធមមសមបត្តិយ រតិ វរិតិ 

បដិវរិតិ                  េវរមណី                  វរិមណំ                 អកិរយិ 
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េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

ពកយថ មនចកខុ  គឺ ្រពះមន្រពះភគ មនចកខុ េ យចកខុ  ៥ គឺមនចកខុ  

េ យមសំចកខុ  ១ មនចកខុ េ យទិព្វចកខុ  ១ មនចកខុ េ យបញញ ចកខុ  ១ 

មនចកខុ េ យពុទធចកខុ  ១ មនចកខុ េ យសមន្តចកខុ  ១ ។ ្រពះមន្រពះភគ 

មនចកខុ េ យមសំចកខុ  េតើដូចេម្ដច ។ េប ។ ្រពះមន្រពះភគ មន 

ចកខុ េ យសមន្តចកខុ  យ៉ងេនះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជនទងំ 

េនះែដល្រពះពុទធមនចកខុ     បនឲយេ្រតកអរេហើយ    ។ 

 [១២៥] ពកយថ ្រពះពុទធ្រទង់ជេផពង  ៃន្រពះ ទិតយ ្រតង់ 

ពកយថ ្រពះពុទធ បនដល់្រពះមន្រពះភគ ។ េប ។ បញញត្តិថ ្រពះពុទធ 

េនះ (េកើត) េ្រពះករ្រ ស់ដឹង ។ ពកយថ ្រទង់ជេផពង ៃន្រពះ 

ទិតយ េសចក្ដីថ សុរយិៈ េ កេ ថ ្រពះ ទិតយ ។ សុរយិៈេនះ 

ជេគតមៈេ យេគ្រត ្រពះមន្រពះភគក៏ជេគតមៈេ យេគ្រត ្រពះ 

មន្រពះភគ ជញតិេ យេគ្រត ជេផពង េ យេគ្រតៃនសុរយិៈ 

េហតុេនះ ្រពះពុទធ េឈម ះថជេផពង ៃន្រពះ ទិតយ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)   ែដល្រពះពុទធ្រទង់ជេផពង   ៃន្រពះ ទិតយ   ។ 

 [១២៦] ពកយថ បន្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈ េសចក្ដីថ ករេជៀស 

ករ ង     ករ ង្រសឡះ      េចតនជេហតុេវៀរ     ករេវៀរ     ករមិនេធ្វើ 
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១១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អករណំ អនជឈបត្តិ េវ អនតិកកេម េសតុឃ- 

េ  ។ អបិច និបបរយិយវេសន ្រពហមចរយិ ំ វុចចតិ 

អរេិយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  េសយយថីទំ សមម ទិដ្ឋិ 

សមម សង កេបប សមម ច សមម កមមេន្ត  សមម - 

ជីេ  សមម យេម សមម សតិ សមម សមធិ ។ 

្រពហមចរយិមចរសឹតូិ ្រពហមចរយិ ំ អចរសុឹ សមទយ 

វត្តឹសតូិ    ្រពហមចរយិមចរសុឹ    ។ 

 [១២៧] វរបបញញស  សន្តិេកតិ វរបបញញស  អគគ- 

បបញញស  េសដ្ឋបបញញស  បេមកខបបញញស  ឧត្ត- 

មបបញញស  បវរបបញញស  ។ សន្តិេកតិ សន្តិេក 

មន្ត  សេនន អវទិេូរ ឧបកកេដ្ឋតិ វរបបញញស  

សន្តិេក     ។      េតេនតំ      វុចចតិ 
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១១៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ករមិន ង ករមិនសមភព ករមិន្រប្រពឹត្តកន្លងក្រមិត ករផ្ដ ច់ ព ន 

កនុងករ្របកបេ យអសទធមម េ កេ ថ ្រពហមចរយិៈ ។ មួយេទៀត 

េបើេពលេ យអំ ចនិបបរយិយ មគគ្របកបេ យអងគ ៨ ដ៏្របេសើរ គឺ 

្របជញ យល់េឃើញ្រតូវ េសចក្ដី្រតិះរះិ្រតូវ សម្ដី្រតូវ ករងរ្រតូវ ករចិញចឹ ម 

ជីវតិ្រតូវ ករពយយម្រតូវ េសចក្ដីរលឹក្រតូវ ករតមកល់ចិត្តឲយនឹង្រតូវ 

េ កេ ថ ្រពហមចរយិៈ ។ ពកយថ បន្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈ 

គឺ បន្រប្រពឹត្ត ្រប្រពឹត្តសមទន្រពហមចរយិៈ េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ) ក៏បន្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈ   ។ 

 [១២៧] ពកយថ កនុងសមន ក់្រពះ ្ដ  មន្របជញ ្របេសើរ 

គឺ ្រពះ ្ដ មន្របជញ ្របេសើរ មន្របជញ ដ៏េលើស មន្របជញ  

្របេសើរបផុំត មន្របជញ ជ្របធន មន្របជញ ដ៏ឧត្តម មន្របជញ ដ៏ៃថ្ល 

ថ្ល  ។ ពកយថ កនុងសមន ក់ គឺ កនុងសមន ក់ ែកបរ ជិត មិនឆង យ 

េកៀក េហតុេនះ (េ កេពលថ) កនុងសមន ក់្រពះ ្ដ  មន 

្របជញ ្របេសើរ    ។    េហតុេនះ    េ កេពលពកយេនះថ 
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១១៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 េត   េ សិ     ចកខុ ម  ពុេទធនទិចចពនធុន 

 ្រពហមចរយិមចរសុឹ វរបបញញស    សន្តិេកតិ     ។ 

[១២៨] ឯកេមកស    បញ្ហស  យថ    ពុេទធន    េទសិតំ 

 តថ   េយ   បដិបេជជយយ គេចឆ   បរ ំ  អបរេ     ។ 

[១២៩] ឯកេមកស  បញ្ហស តិ ឯកេមកស  

អជិតបបញ្ហស  ឯកេមកស  តិស េមេត្តយយបបញ្ហស  

។ េប ។ ឯកេមកស  បិងគិយបបញ្ហស តិ ឯកេម- 

កស      បញ្ហស      ។ 

 [១៣០] យថ ពុេទធន េទសិតន្តិ ពុេទធនតិ 

េយ េ  ភគ  ។ េប ។ សចឆិក បញញត្តិ យទិ- 

ទំ ពុេទធ តិ ។ យថ ពុេទធន េទសិតន្តិ យថ ពុេទធ- 

ន ចិកខិ តំ េទសិតំ បញញបិតំ បដ្ឋបិតំ វវិរតិំ វ-ិ 

ភត្តំ ឧ ្ត នីកតំ បកសិតន្តិ យថ ពុេទធន េទ- 

សិតំ     ។ 
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១១៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 ជនទងំេនះែដល្រពះពុទធ្រទង់ជេផពង ៃន្រពះ ទិតយ 

 មនចកខុ  បនឲយេ្រតកអរេហើយ ក៏បន្រប្រពឹត្ត្រពហម- 

 ចរយិៈ កនុងសមន ក់្រពះ ្ដ  មន្របជញ ្របេសើរ ។ 

 [១២៨] េសចក្ដីៃន្រប ន មួយ ៗ ែដល្រពះពុទធសែម្ដងេហើយ 

 យ៉ង  េបើបុគគល ្របតិបត្តិ មយ៉ងេនះ បុគគល 

 េនះ   នឹងេចញអពីំទីមិនែមនេ្រតើយ  េទកន់េ្រតើយបន   ។ 

 [១២៩] ពកយថ ៃន្រប ន មួយ ៗ គឺៃន្រប ន អជិតមណពមួយ ៗ 

ៃន្រប ន តិស េមេត្តយយមណពមួយ ៗ ។ េប ។ ៃន្រប ន បិងគិយមណព 

មួយ ៗ  េហតុេនះ   (េ កេពលថ)   ៃន្រប ន មួយ ៗ  ។ 

 [១៣០] ពកយថ ែដល្រពះពុទធសែម្ដងេហើយ យ៉ង  ្រតង់ 

ពកយថ ្រពះពុទធ បនដល់្រពះមន្រពះភគ ។ េប ។ បញញត្តិថ ្រពះ 

ពុទធ េនះ (េកើត) េ្រពះករ្រ ស់ដឹង ។ ពកយថ ែដល្រពះពុទធសែម្ដង 

េហើយ យ៉ង  េសចក្ដីថ ែដល្រពះពុទធ្របប់ សែម្ដង ែតង ងំ 

ងំេផ្ដើម េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ ្របកសេហើយ យ៉ង  

េហតុេនះ  (េ កេពលថ)  ែដល្រពះពុទធសែម្ដងេហើយ    យ៉ង   ។ 
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១១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៣១] តថ េយ បដិបេជជយយតិ សមម បដិ- 

បទំ អនុេ មបបដិបទំ អបចចនីកបបដិបទំ អន្វតថ- 

បបដិបទំ ធមម នុធមមបបដិបទំ បដិបេជជយយតិ តថ 

េយ     បដិបេជជយយ     ។ 

 [១៣២] គេចឆ បរ ំ អបរេ តិ បរ ំ វុចចត ិ

អមតំ និព្វ នំ េយ េ  សព្វសងខ រសមេថ ស- 

ព្វុបធិបបដិនិស េគគ  តណ្ហ កខ េយ វ ិ េគ និេ េធ 

និព្វ នំ ។ អបរ ំ វុចចន្តិ កិេល  ច ខនធ  ច 

អភិសងខ  ច ។ គេចឆ បរ ំ អបរេ តិ អបរេ  

បរ ំ គេចឆយយ បរ ំ អធិគេចឆយយ បរ ំ ផុេសយយ 

បរ ំ សចឆិកេរយយតិ គេចឆ បរ ំ អបរេ  ។ 

េតេនតំ     វុចចតិ 
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១១៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៣១] ពកយថ េបើបុគគល ្របតិបត្តិ ម យ៉ងេនះ គឺ 

េបើបុគគល្របតិបត្តិសមម បដិបទ អនុេ មបបដិបទ អបចចនីកបបដិបទ 

អន្វតថបបដិបទ ធមម នុធមមបបដិបទ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

េបើបុគគល ្របតិបត្តិ ម    យ៉ងេនះ    ។ 

 [១៣២] ពកយថ បុគគលេនះនឹងេចញអពីំទីមិនែមនេ្រតើយ េទ 

កន់េ្រតើយ េសចក្ដីថ អមតនិព្វ ន េ កេ ថ េ្រតើយ បនដល់ 

េសចក្ដីរមង ប់សងខ រទងំពួង កររ ស់េចលឧបធិទងំពួង ករអស់ 

ត ្ហ  ករ្របសចកតេ្រមក េសចក្ដីរលត់ និព្វ ន ។ កិេលសទងំ យ 

ខនធទងំ យ និងអភិសងខ រទងំ យ េ កេ ថ ទីមិនែមន 

េ្រតើយ ។ ពកយថ បុគគលេនះ នឹងេចញអពីំទីមិនែមនេ្រតើយ េទ 

កន់េ្រតើយ គឺ បុគគលេនះនឹងេចញ អពីំទីមិនែមនេ្រតើយ េទកន់ 

េ្រតើយ បនេ្រតើយ ពល់្រតូវេ្រតើយ េធ្វើឲយជក់ចបស់េ្រតើយ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) បុគគលេនះ នឹងេចញអពីំទីមិនែមនេ្រតើយ េទកន់ 

េ្រតើយ   ។   េហតុេនះ   េ កេពលពកយេនះថ 
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១១៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 ឯកេមកស    បញ្ហស  យថ    ពុេទធន    េទសិតំ 

 តថ     េយ   បដិបេជជយយ  គេចឆ   បរ ំ  អបរេ តិ   ។ 

[១៣៣] អប    បរ ំ   គេចឆយយ ភេវេន្ត     មគគមុត្តមំ 

 មេគគ     េ     បរគមនយ ត ម    ប យនំ   ឥតិ    ។ 

[១៣៤] អប  បរ ំ គេចឆយយតិ អបរ ំ វុចចន្តិ 

កិេល  ច ខនធ  ច អភិសងខ  ច ។ បរ ំ វុចច- 

តិ អមតំ និព្វ នំ េយ េ  សព្វសងខ រសមេថ 

សព្វុបធិបបដិនិស េគគ  តណ្ហ កខ េយ វ ិ េគ និេ េធ 

និព្វ នំ ។ អប  បរ ំ គេចឆយយតិ អប  បរ ំ

គេចឆយយ បរ ំ អធិគេចឆយយ បរ ំ ផុេសយយ បរ ំ ស- 

ចឆិកេរយយតិ    អប     បរ ំ   គេចឆយយ    ។ 
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១១៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 េសចក្ដីៃន្រប ន មួយ ៗ ែដល្រពះពុទធសែម្ដងេហើយ យ៉ង 

  េបើបុគគល ្របតិបត្តិ ម យ៉ងេនះ បុគគលេនះ 

 នឹងេចញអពីំទីមិនែមនេ្រតើយ   េទកន់េ្រតើយបន   ។ 

 [១៣៣] បុគគលកលចេ្រមើនមគគដ៏ឧត្តម នឹងេចញអពីំទីមិន 

 ែមនេ្រតើយ េទកន់េ្រតើយបន មគគេនះែតង្រប្រពឹត្តេទ 

 េដើមបេីទកន់េ្រតើយ េហតុេនះ មគគ (េ កេពលថ) 

 ប យនៈ   េ យ្របករដូេចនះ   ។ 

 [១៣៤] ពកយថ នឹងេចញអពីំទីមិនែមនេ្រតើយ េទកន់េ្រតើយ 

េសចក្ដីថ កិេលសទងំ យ ខនធទងំ យ និងអភិសងខ រទងំ យ េ ក 

េ ថ ទីមិនែមនេ្រតើយ ។ អមតនិព្វ ន េ កេ ថ េ្រតើយ 

បនដល់េសចក្ដីរមង ប់សងខ រទងំពួង កររ ស់េចលឧបធិទងំពួង ករ 

អស់ត ្ហ  េសចក្ដី្របសចកតេ្រមក េសចក្ដីរលត់ និព្វ ន ។ ពកយ 

ថ នឹងេចញអពីំទីមិនែមនេ្រតើយ េទកន់េ្រតើយ បនេសចក្ដីថ 

នឹងេចញអពីំទីមិនែមនេ្រតើយ េទកន់េ្រតើយ បនេ្រតើយ ពល់ 

េ្រតើយ េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ្រតើយ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

នឹងេចញអពីំទីមិនែមនេ្រតើយេទកន់េ្រតើយ   ។ 
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១១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៣៥] ភេវេន្ត  មគគមុត្តមន្តិ មគគន្តិ មេគគ  

វុចចតិ អរេិយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  េសយយថីទំ សមម - 

ទិដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ ។ ឧត្តមន្តិ អគគំ េស- 

ដ្ឋំ វេិសដ្ឋំ បេមកខំ  ឧត្តមំ បវរន្តិ មគគមុត្តមំ ។ 

ភេវេន្ត តិ ភេវេន្ត  េសវេន្ត  ពហុលីកេ េន្ត តិ 

ភេវេន្ត     មគគមុត្តមំ    ។ 

 [១៣៦] មេគគ  េ  បរគមនយតិ មេគគ  

បេនថ  បេថ បេជជ  អញជសំ វដុមយនំ ន  ឧត្ត- 

រេសតុ បកុេ ្ល  សង កេម ។ បរគមនយតិ បរ- 

គមនយ បរសមបបនយ បរសមនុបបនយ 

ជ មរណស  តរ យតិ មេគគ  េ  បរគម- 

នយ   ។ 

 [១៣៧] ត ម  ប យនំ ឥតីតិ ត ម តិ ត ម  

តំករ            តំេហតុ          តបបចចយ          តំនិទន          ។ 
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១១៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៣៥] ពកយថ មគគ កនុងបទថ កលចេ្រមើនមគគ ដ៏ឧត្តម 

េសចក្ដីថ មគគ្របកបេ យអងគ ៨ ដ៏្របេសើរ គឺ ្របជញ យល់េឃើញ្រតូវ 

។ េប ។ ករតមកល់ចិត្តឲយនឹង្រតូវ េ កេ ថ មគគ ។ ពកយថ 

ដ៏ឧត្តម គឺ ដ៏េលើស ដ៏្របេសើរ ដ៏្របេសើរវេិសស ជ្របធន ឧត្តម 

ៃថ្លថ្ល  េហតុេនះ (េ កេពលថ) មគគដ៏ឧត្តម ។ ពកយថ កល 

ចេ្រមើន គឺ កលចេ្រមើន កលេសព កលេធ្វើឲយេ្រចើន េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)   កលចេ្រមើនមគគដ៏ឧត្តម   ។ 

 [១៣៦] ពកយថ មគគេនះែតង្រប្រពឹត្តេទ េដើមបេីទកន់េ្រតើយ 

េសចក្ដីថ េឈម ះថមគគបនដល់ ត្រមយ គន្លង ្របេទសស្រមប់េទ 

េ យេជើង ទីស្រមប់េដើរ ទីស្រមប់េដើរេទេដើរមក ទូក ព នស្រមប់ឆ្លង 

ែផ េពងពយ ។ ពកយថ េដើមបេីទកន់េ្រតើយ គឺ េដើមបេីទកន់េ្រតើយ 

េដើមបដីល់្រពមនូវេ្រតើយ េដើមបដីល់ឆប់នូវេ្រតើយ គឺថេដើមបឆី្លងជ និងមរណៈ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ)  មគគេនះែតង្រប្រពឹត្តេទ   េដើមបេីទកន់េ្រតើយ   ។ 

 [១៣៧] ពកយថ េហតុេនះ កនុងបទថ េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ) ប យនៈ េ យ្របករដូេចនះ គឺ េ្រពះេហតុេនះ េ្រពះដេំណើ រ 

េនះ េ្រពះដូេចន ះ  េ្រពះេហតុេនះ េ្រពះបចច័យេនះ េ្រពះនិទនេនះ  ។ 
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១១៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

បរ ំ វុចចតិ អមតំ និព្វ នំ េយ េ  សព្វសងខ រ- 

សមេថ សព្វុបធិបបដិនិស េគគ  តណ្ហ កខ េយ វ ិ - 

េគ និេ េធ និព្វ នំ ។ យនំ វុចចតិ មេគគ  ។ 

ឥតីតិ បទសនធិ ។ េប ។ បទនុបុព្វកេមតំ ឥតីតិ 

ត ម       ប យនំ      ឥតិ     ។      េតេនតំ       វុចចតិ 

 អប    បរ ំ  គេចឆយយ ភេវេន្ត    មគគមុត្តមំ 

 មេគគ    េ    បរគមនយ ត ម    ប យនំ   ឥតីតិ   ។ 

 [១៣៨]  ប យនមនុគយិស  ំ  (ឥចច យ ម    បិងគិ េយ) 

  (យថ    អទទកខិ     តថ    អកខ សិ) 

  វមិេ      ភរូេិមធេ  

  និកក េម    និព្វេន    នេគ 

  កិស      េហតុ      មុ      ភេណ   ។ 
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១១៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

អមតនិព្វ ន េ កេ ថ េ្រតើយ បនដល់េសចក្ដីរមង ប់សងខ រទងំពួង 

កររ ស់េចលឧបធិទងំពួង ករអស់ត ្ហ  េសចក្ដី្របសចកតេ្រមក 

េសចក្ដីរលត់ និព្វ ន ។ មគគ េ កេ ថ យនៈ ។ ពកយថ េ យ 

្របករដូេចនះ គឺជករតបទ ។ េប ។ ពកយថ ដូេចនះ នុ៎ះជលំ ប់បទ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ប យនៈ េ យ្របករដូេចនះ ។ 

េហតុេនះ    េ កេពលពកយេនះថ 

 បុគគលកលចេ្រមើនមគគដ៏ឧត្តម នឹងេចញអពីំទីមិនែមនេ្រតើយ 

 េទកន់េ្រតើយបន មគគេនះែតង្រប្រពឹត្តេទ េដើមបេីទកន់ 

 េ្រតើយ េហតុេនះ មគគ (េ កេពលថ) ប យនៈ 

 េ យ្របករដូេចនះ   ។ 

 [១៣៨] (បិងគិយៈមន យុេពលដូេចន ះថ) ខញុនឹំងេ្រច ង ម 

  ប យនៈ ្រពះមន្រពះភគ ្រពះអងគមនមនទិលគឺកិេលស 

  េទ្របសេហើយ មន្របជញ ដូចែផនដី មនកមេចញេហើយ 

  មនៃ្រពេចញេហើយ ជ្រពះពុទធនគ (្រទង់េឃើញេហើយ 

  យ៉ង  ្រទង់េពលយ៉ងេនះ) ្រទង់នឹងេពលមុ  

  េ្រពះេហតុដូចេម្ដចេកើត   ។ 
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១២០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៣៩] ប យនមនុគយិស ន្តិ គីតមនុគយិ- 

ស  ំ កថិតមនុគយិស  ំ លបិតមនុគយិស  ំ ភសិ- 

តមនុគយិស ន្តិ ប យនមនុគយិស  ំ ។ ឥចច យ- 

ម  បិងគិ េយតិ ឥចច តិ បទសនធិ ។ េប ។ បទនុបុព្វ- 

កេមតំ ឥចច តិ ។ យ ម តិ បិយវចនំ គរុវចនំ 

សគរវសបបតិស ធិវចនេមតំ យ ម តិ ។ បិងគិ - 

េយតិ តស  េថរស  នមំ សងខ  សមញញ  ប- 

ញញត្តិ េ េ  នមំ នមកមមំ នមេធយយ ំ និរុត្តិ 

ពយញជនំ      អភិ េបតិ     ឥចច យ ម       បិងគិ េយ    ។ 

 [១៤០] យថ អទទកខិ  តថ អកខ សីតិ យថ 

អទទកខិ  តថ អកខ សិ ចិកខិ  េទេសសិ 

បញញេបសិ បដ្ឋេបសិ វវិរ ិ វភិជិ ឧ ្ត នីមកសិ 

បកេសសិ        សេព្វ        សងខ          អនិចច តិ      ។      េប      ។ 
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១២០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៣៩] ពកយថ ខញុនឹំងេ្រច ង មប យនៈ គឺ ខញុនឹំងេ្រច ង ម 

ចេ្រម ង នឹងេ្រច ង មភសិតែដល្រពះមន្រពះភគសែម្ដងេហើយ នឹង 

េ្រច ង មភសិត ែដល្រពះមន្រពះភគេពលេហើយ នឹងេ្រច ង ម 

ភសិត (របស់្រពះមន្រពះភគ) េហតុេនះ (េ កេពលថ) ខញុនឹំង 

េ្រច ង មប យនៈ ។ ពកយថ ដូេចន ះ កនុងបទថ បិងគិយៈមន យុ 

េពលដូេចនះ គឺជករតបទ ។ េប ។ ពកយថ ដូេចនះ នុ៎ះជលំ ប់បទ ។ 

ពកយថ មន យុ គឺពកយជទី្រស ញ់ ជពកយេពលេ យេគរព 

ពកយថ មន យុ នុ៎ះ ជពកយេពលេ យករេគរពេកតែ្រកង ។ 

ពកយថ បិងគិយៈ គឺ ជេឈម ះ ជពកយស្រមប់ ប់ ជេ្រគ ងសមគ ល់ 

ជបញញត្តិ ជេ រ ជនម ជនមកមម ជនមបបញញត្តិ ជសម្ដី 

ជេ្រគ ងបញជ ក់ ជេ្រគ ង្របកស ៃន្រពះេថរៈេនះ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)  បិងគិយៈមន យុេពលដូេចនះ   ។ 

 [១៤០] ពកយថ ្រទង់េឃើញយ៉ង  ្រទង់េពលយ៉ងេនះ គឺ ្រទង់ 

េឃើញយ៉ង  ្រទង់េពល ្របប់ សែម្ដង ែតង ងំ ងំេផ្ដើម េបើក 

ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ ្របកស យ៉ងេនះថ សងខ រទងំពួងមិនេទៀង ។ េប ។ 
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១២១ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

យង កិញចិ  សមុទយធមមំ សព្វន្តំ និេ ធធមមន្តិ យថ 

អទទកខិ  តថ អកខ សិ ចិកខិ  េទេសសិ បញញេបសិ 

បដ្ឋេបសិ វវិរ ិ វភិជិ ឧ ្ត នីមកសិ បកេសសីតិ 

យថ        អទទកខិ       តថ       អកខ សិ     ។ 

 [១៤១] វមិេ  ភរូេិមធេ តិ វមិេ តិ - 

េគ មលំ េទេ  មលំ េមេ  មលំ េក- 

េធ មលំ ឧបនេ  មលំ ។ េប ។ សព្វ កុស- 

ភិសងខ  ម  ។ េត ម  ពុទធស  ភគវ- 

េ  បហីន ឧចឆិននមូ  វតថុក  អនភវងគ- 

 យតឹអនុបបទធមម  ត ម  ពុេទធ  អមេ  វ-ិ 

មេ  និមមេ  ម បគេ  មលវបិបហីេន មល- 

វបិបមុេ ្ត        សព្វមលវតីិវេ ្ត        ។      ភរូ ិ      វុចចតិ       បឋវ ី     ។ 
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១២១ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

ធមមជតឯ នីមួយ មនកិរយិេកើតេឡើងជធមម  ធមមជតទងំអស់ 

េនះមនកិរយិរលត់េទវញិជធមម  ្រទង់េឃើញយ៉ង  ្រទង់េពល 

្របប់ សែម្ដង ែតង ងំ ងំេផ្ដើម េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ ្របកស 

េហើយ យ៉ងេនះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រទង់េឃើញយ៉ង  

្រទង់េពលយ៉ងេនះ    ។ 

 [១៤១] អធិបបយពកយថ មនមនទិលេទ្របសេហើយ មន 

្របជញ ដូចែផនដី ្រតង់ពកយថ មនមនទិលេទ្របសេហើយ េសចក្ដី 

ថ គៈេឈម ះថមនទិល េទសៈេឈម ះថមនទិល េមហៈេឈម ះថ 

មនទិល េ្រកធេឈម ះថមនទិល ករចងេ្រកធទុក េឈម ះថមនទិល 

។ េប ។ អភិសងខ រ ជអកុសលទងំពួង េឈម ះថមនទិល ។ 

មនទិលទងំេនះ ្រពះពុទធមន្រពះភគ ្រទង់លះបង់ កត់ផ្ដ ច់ឫសេចញ 

េហើយ េធ្វើឲយេនសល់ែតទីេនដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករ 

មិនេកើតមន មនកិរយិមិនេកើតតេទជធមម  េហតុេនះ ្រពះពុទធ 

េឈម ះថមិនមនមនទិល មនមនទិលេទ្របសេហើយ ដ៏ ្អ តចក 

មនទិល ្របសចកមនទិល លះបង់មនទិល រួច្រសឡះចកមនទិល 

្រប្រពឹត្តកន្លង    នូវមនទិលទងំពួង   ។   ្របឹថពី    េ កេ ថ  ែផនដី   ។ 
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១២២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ភគ  ឥមយ បឋវសីមយ វបុិ យ វតិថ យ 

បញញ យ សមនន គេ  ។ េមធ វុចចតិ បញញ  យ 

បញញ  បជនន ។ េប ។ អេមេ  ធមមវចិេយ 

សមម ទិដ្ឋិ ។ ភគ  ឥមយ េមធយ បញញ យ ឧេប- 

េ  សមុេបេ  ឧបគេ  សមុបគេ  ឧបបេនន  

សមុបបេនន  សមនន គេ  ត ម  ពុេទធ  ភរូេិមធ- 

េ តិ     វមិេ       ភរូេិមធេ      ។ 

 [១៤២] និកក េម និព្វេន នេគតិ កមតិ 

ឧទទ នេ  េទ្វ កម វតថុកម ច កិេលសក- 

ម ច ។ េប ។ ឥេម វុចចន្តិ វតថុកម ។ េប ។ 

ឥេម វុចចន្តិ កិេលសកម ។ ពុទធស  ភគវេ  

វតថុកម បរញិញ  កិេលសកម បហីន ។ 

វតថុកមនំ បរញិញ ត ្ត  កិេលសកមនំ បហីន ្ត  

ភគ  ន កេម កេមតិ ន កេម បេតថតិ ន 

កេម          បិេហតិ           ន           កេម           អភិជបបតិ        ។ 
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១២២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រពះមន្រពះភគ ្របកប្រពមេហើយ េ យ្របជញ ដ៏ធទូំ យ េសមើ 

េ យ្របឹថពីេនះ ។ ្របជញ  េ កេ ថ េមធ បនដល់បញញ  ករដឹង 

ចបស់ ។ េប ។ ករមិនវេង្វង ករពិចរ ធម៌ េសចក្ដីេឃើញ្រតូវ ។ 

្រពះមន្រពះភគ ែអប ែអបែនប កប ្របកប ចូលេទដល់ ចូលេទ 

ដល់្រពម ្របកប្រពម េ យេមធគឺ្របជញ េនះ េហតុេនះ ្រពះពុទធ 

េឈម ះថមន្របជញ ដូចែផនដី េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនមនទិល 

េទ្របសេហើយ     មន្របជញ ដូចែផនដី   ។ 

 [១៤២] អធិបបយពកយថ មនកមេចញេហើយ មនៃ្រពេចញ 

េហើយ ជ្រពះពុទធនគ ្រតង់ពកយថ កម េបើេពល មឧទទ ន កម 

មន ២ គឺវតថុកម ១ កិេលសកម ១ ។ េប ។ ទងំេនះ េ កេ ថ 

វតថុកម ។ េប ។ ទងំេនះ េ កេ ថ កិេលសកម ។ វតថុកម 

្រពះពុទធមន្រពះភគកណំត់ដឹងេហើយ កិេលសកម ្រទង់លះបង់េហើយ ។ 

េ្រពះ្រទង់កណំត់ដឹងវតថុកម េ្រពះ្រទង់លះកិេលសកម ្រពះមន 

្រពះភគ េឈម ះថមិន្របថន កមទងំ យ មិនចង់បនកមទងំ យ 

មិន្រស ញ់កមទងំ យ មិនជប់្រពះហឫទយ័នឹងកមទងំ យ  ។ 
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១២៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

េយ កេម កេមន្តិ កេម បេតថន្តិ កេម បិហយន្តិ 

កេម អភិជបបន្តិ េត កមកមិេន គ គិេន 

សញញសញញិ េន ។ ភគ  ន កេម កេមតិ ន 

កេម បេតថតិ ន កេម បិេហតិ ន កេម អ- 

ភិជបបតិ ត ម  ពុេទធ  អកេម និកក េម ចត្តក- 

េម វន្តកេម មុត្តកេម បហីនកេម បដិនិស - 

ដ្ឋកេម វតី េគ វគិត េគ ចត្ត េគ វន្ត េគ 

មុត្ត េគ បហីន េគ បដិនិស ដ្ឋ េគ និចឆ េ  

និព្វុ េ  សីតភេូ  សុខបបដិសំេវទី ្រពហមភេូតន 

អត្តន វហិរតីតិ និកក េម ។ និព្វេនតិ េគ វនំ 

េទេ  វនំ េមេ  វនំ េកេធ វនំ ឧបនេ  

វនំ ។ េប ។ សព្វ កុស ភិសងខ  វន ។ េត វន 

ពុទធស      ភគវេ       បហីន      ឧចឆិននមូ       វតថុក  
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១២៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

ជនទងំ យ  េន្របថន កមទងំ យ ចង់បនកមទងំ យ 

្រស ញ់កមទងំ យ ជប់ចិត្តនឹងកមទងំ យ ជនទងំ យេនះ 

េឈម ះថមនេសចក្ដី្របថន កម មនេសចក្ដីរកី យេ យ គៈ មន 

េសចក្ដីសមគ ល់េ យកមសញញ  ។ ្រពះមន្រពះភគ មិន្របថន កម 

ទងំ យ មិនចង់បនកមទងំ យ មិន្រស ញ់កមទងំ យ 

មិនជប់្រពះហឫទយ័នឹងកមទងំ យ េហតុេនះ ្រពះពុទធេឈម ះថ 

មិនមនកម មនកមេចញេហើយ េចលកម ខជ ក់កម ែលងកម 

លះកម រ ស់េចលកម ្របសចក គៈ មន គៈេទបត់េហើយ 

េចល គៈ ខជ ក់ គៈ ែលង គៈ លះ គៈ រ ស់េចល គៈ ្របស 

ចកេសចក្ដី្របថន  មនទុកខរលត់េហើយ មនេសចក្ដី្រតជក់េកើតេហើយ 

េ យសុខ មនខ្លួនដូចជ្រពហម សេ្រមចស្រមន្តេន េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) មនកមេចញេហើយ ។ ពកយថ មនៃ្រពេចញ 

េហើយ េសចក្ដីថ គៈេឈម ះថៃ្រព េទសៈេឈម ះថៃ្រព េមហៈេឈម ះ 

ថៃ្រព េ្រកធេឈម ះថៃ្រព ករចងេ្រកធទុកេឈម ះថៃ្រព ។ េប ។ អភិ- 

សងខ រជអកុសលទងំពួងេឈម ះថៃ្រព ។ ៃ្រពទងំេនះ ្រពះពុទធមន្រពះ 

ភគលះបង់  ផ្ដ ច់ផ្ដិលឫសគល់  េធ្វើឲយមនទីេនដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត 
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១២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អនភវងគ  យតឹអនុបបទធមម  ត ម  ពុេទធ  អវ- 

េន និព្វេន វនបគេ  វនវបិបហីេន វនវបិបមុេ ្ត  

សព្វវនវតីិវេ ្ត តិ និព្វេន ។ នេគតិ ភគ  គុំ 

ន កេ តីតិ នេគ ។ ន គចឆតីតិ នេគ ។ ន 

គចឆតីតិ នេគ ។ េប ។ ឯវ ំ ភគ  ន គចឆតីត ិ

នេគតិ    និកក េម    និព្វេន    នេគ    ។ 

 [១៤៣] កិស  េហតុ មុ  ភេណតិ កិស  

េហតតូិ កិស  េហតុ កឹករ  កឹបចចយត ិ

កិស  េហតុ ។ មុ  ភេណតិ េមសវជជំ ភ- 

េណយយ មុ ទំ ភេណយយ អនរយិ ទំ ភេណ- 

យយ ។ ឥេធកេចច  សភគគេ   បរសិគគេ   

ញតិមជឈគេ  (១) ជកុលមជឈគេ   អភិនី- 

េ  សកខិ បុេ ្ឋ  ឯហិ េភ បុរសិ យ ំ ជនសិ តំ 

     ១   ម.   ឯតថន្តេរ   បូគមជឈកេ តិ   បេ    ទិស តិ   ។ 
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១២៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ឲយដល់នូវករមិនមនទីេកើត មនកិរយិមិនេកើតតេទជធមម  េហតុេនះ 

្រពះពុទធ េឈម ះថមិនមនៃ្រព មនៃ្រពេចញេហើយ ្របសចកៃ្រព 

លះបង់ៃ្រព រួច្រសឡះចកៃ្រព ្រប្រពឹត្តកន្លងៃ្រពទងំអស់ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) មនៃ្រពេចញេហើយ ។ ពកយថ ្រពះពុទធនគ គឺ 

្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថនគ េ្រពះេហតុ្រទង់មិនេធ្វើអេំពើ ្រកក់ ។ 

េឈម ះថនគ េ្រពះេហតុ្រទង់មិនលុះ ។ េឈម ះថនគ េ្រពះេហតុ 

្រទង់មិនមក ។ េប ។ ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថនគ េ្រពះេហតុ 

្រទង់មិនមក យ៉ងេនះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនកមេចញ 

េហើយ    មនៃ្រពេចញេហើយ    ជ្រពះពុទធនគ   ។ 

 [១៤៣] អធិបបយពកយថ គបបេីពលមុ  េ្រពះេហតុដូច 

េម្ដចេកើត ្រតង់ពកយថ េ្រពះេហតុដូចេម្ដចេកើត គឺ េ្រពះេហតុអ្វី 

េ្រពះករណ៍អ្វី េ្រពះបចច័យអ្វី េហតុេនះ (េ កេពលថ) េ្រពះ 

េហតុដូចេម្ដចេកើត ។ ពកយថ គបបេីពលមុ  គឺគបបេីពលពកយមុ  

េពលមុ ទ េពលពកយមិន្របេសើរ ។ បុគគលពួកខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ េទកនុងទី្របជុកំ្ដី េនកនុងបរសិទយក្ដី េទកនុងក ្ដ លពួកញតិក្ដី 

េទកនុងក ្ដ ល ជ្រតកូលក្ដី ែដលេគេកះេទសួរជ ក ថី មន ល 

បុរសដ៏ចេ្រមើន      អនកចូរមក     អនកដឹងេហតុ      ចូរេពលេហតុេនះ 
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១២៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

វេទហីតិ អជនំ ហ ជនមីតិ ជនំ  ហ ន 

ជនមីតិ អបស  ំ  ហ បស មីតិ បស  ំ  

ហ ន បស មីតិ ឥតិ អត្តេហតុ  បរេហតុ  

មិសកិញចិ កខ េហតុ  សមបជនមុ  ភណតិ 

ឥទំ វុចចតិ េមសវជជំ ។ អបិច តី កេរហិ មុ - 

េទ េ តិ បុេព្វវស  េ តិ មុ  ភណិស ន្ត ិ

ភណន្តស  េ តិ មុ  ភ មីតិ ភណិតស  

េ តិ មុ  មយ ភណិតន្តិ ឥេមហិ តី ក- 

េរហិ មុ េទ េ តិ ។ អបិច ចតូ កេរ- 

ហិ មុ េទ េ តិ បុេព្វវស  េ តិ មុ  

ភណិស ន្តិ ។ េប ។ បញច កេរហិ ឆ កេរ- 

ហិ សត្ត កេរហិ អដ្ឋ កេរហិ មុ េទ 

េ តិ បុេព្វវស  េ តិ មុ  ភណិស ន្តិ ភ- 

ណន្តស  េ តិ មុ  ភ មីតិ ភណិតស  

េ តិ មុ  មយ ភណិតន្តិ វនិិធយ ទិដ្ឋឹ វ-ិ 

និធយ ខន្តឹ វនិិធយ រុចឹ វនិិធយ សញញំ  វនិិធយ 

ភវ ំ      ឥេមហិ      អដ្ឋ កេរហិ      មុ េទ      េ តិ      ។ 
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១២៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

កលមិនដឹង េពលថខញុដំឹងក្ដី កលដឹង េពលថខញុមំិនដឹងក្ដី កលមិន 

េឃើញ េពលថខញុ េំឃើញក្ដី កលេឃើញ េពលថខញុមំិនេឃើញក្ដី េពល 

សមបជនមុ ទ េ្រពះេហតុៃនខ្លួនក្ដី េ្រពះេហតុៃនបុគគលដៃទក្ដី 

េ្រពះេហតុែតសណូំក មួយក្ដី េនះេ កេ ថ ពកយមុ  ។ 

មួយេទៀត ករេពលមុ េ យ ករ ៣ គឺ មុនដបូំង មុ ទរបស់ 

បុគគលេនះថ អញនឹងេពលមុ  ១ មុ ទរបស់បុគគលកពុំងេពល 

ថ អញកពុំងេពលមុ  ១ មុ ទរបស់បុគគលេពលរួចេហើយថ 

អញេពលមុ េហើយ ១ េនះករេពលមុ  េ យ ករ ៣ ។ 

មួយេទៀត ករេពលមុ  េ យ ករ ៤ យ៉ង គឺ មុនដបូំង 

មុ ទរបស់បុគគលេនះថ អញនឹងេពលមុ  ១ ។ េប ។ 

ករេពលមុ េ យ ករ ៥ េ យ ករ ៦ េ យ ករ ៧ 

េ យ ករ ៨ គឺ មុនដបូំង មុ ទរបស់បុគគលេនះថ អញនឹងេពល 

មុ  ១ មុ ទរបស់បុគគលកពុំងេពលថ អញកពុំងេពលមុ  ១ 

មុ ទរបស់បុគគលេពលរួចេហើយថ អញេពលមុ េហើយ ១ េពល 

បិទបងំទិដ្ឋិ ១ បិទបងំខន្តី ១ បិទបងំេសចក្ដីគប់ចិត្ត ១ បិទបងំ 

សញញ   ១  បិទបងំេសចក្ដីពិត ១  េនះករេពលមុ េ យ ករ  ៨  ។ 
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១២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

កិស  េហតុ មុ  ភេណយយ កេថយយ ទីេបយយ 

េ ហេរយយតិ កិស  េហតុ មុ  ភេណ ។ េត- 

នហ     បិងគិយេតថេ  

  ប យនមនុគយិស  ំ  (ឥចច យ ម    បិងគិ េយ) 

  (យថ    អទទកខិ      តថ    អកខ សិ) 

  វមិេ      ភរូេិមធេ  

  និកក េម     និព្វេន     នេគ 

  កិស      េហតុ     មុ      ភេណតិ    ។ 

 [១៤៤] បហីនមលេមហស្ស       មនមកខបប យិេន 

 ហនទ ហំ      កិត្តយិស មិ គិរ ំ   វណ្ណូ បសញ្ហិ តំ     ។ 

 [១៤៥] បហីនមលេមហស តិ ម តិ េគ 

មលំ េទេ  មលំ េមេ  មលំ មេន មលំ 

ទិដ្ឋិ មលំ កិេលេ  មលំ សព្វទុចចរតិំ មលំ ។ 

េម តិ ទុេកខ  អញញ ណំ ។ េប ។ អវជិជ លងគី  

េមេ         អកុសលមលំូ        អយ ំ        វុចចតិ       េមេ       ។ 
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១២៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រពះអងគគបបេីពល និយយ សែម្ដង ែថ្លងនូវមុ  េ្រពះេហតុ 
េម្ដចបន េហតុេនះ (េ កេពលថ) គបបេីពលមុ  េ្រពះេហតុដូច 
េម្ដចេកើត    ។    េហតុេនះ     បិងគិយេតថរេពលថ 
 (បិងគិយមន យុ េពលដូេចនះថ) ខញុនឹំងេ្រច ង ម 
 ប យនៈ ្រពះមន្រពះភគ ្រពះអងគមនមនទិលគឺកិេលស 
 េទ្របសេហើយ មន្របជញ ដូចែផនដី មនកមេចញេហើយ 
 មនៃ្រពេចញេហើយ ជ្រពះពុទធនគ (្រទង់េឃើញេហើយ 
 យ៉ង  ្រទង់េពលយ៉ងេនះ) ្រទង់គបបេីពលមុ  
 េ្រពះេហតុដូចេម្ដចេកើត    ។ 
 [១៤៤] េបើដូេចន ះ ខញុនឹំងសែម្ដងពកយ ដ៏្របកបេ យគុណ 
  របស់្រពះមន្រពះភគ ្រពះអងគលះបង់មនទិលនិងេមហៈ 
  េហើយ     លះបង់មនះនិងមកខៈេហើយ   ។ 
 [១៤៥] អធិបបយពកយថ ្រពះអងគលះបង់មនទិលនិងេមហៈេហើយ 
្រតង់ពកយថ មនទិល បនដល់ គៈ េឈម ះថមនទិល េទសៈេឈម ះ 
ថមនទិល េមហៈ េឈម ះថមនទិល មនះ េឈម ះថមនទិល ទិដ្ឋិេឈម ះ 
ថមនទិល កិេលសេឈម ះថមនទិល ទុចចរតិទងំពួង េឈម ះថមនទិល ។ 
ពកយថ េមហៈ គឺ ករមិនដឹងកនុងកងទុកខ ។ េប ។ បេងគ ល 
គឺអវជិជ     េសចក្ដីវេង្វង   ឫសៃនអកុសល    េនះេ កេ ថ  េមហៈ  ។ 
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១២៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

មលញច  េមេ  ច ពុទធស  ភគវេ  បហីន 

ឧចឆិននមូ  វតថុក  អនភវងគ  យតឹអ- 

នុបបទធមម  ត ម  ពុេទធ  បហីនមលេមេ តិ 

បហីនមលេមហស     ។ 

 [១៤៦] មនមកខបប យិេនតិ មនតិ ឯក- 

វេិធន មេន យ ចិត្តស  ឧណ្ណតិ ។ ទុវេិធន 

មេន អត្តុកកំសនមេន បរវមភនមេន ។ តិវេិធ- 

ន មេន េសេយយហមសមីតិ មេន សទិេ ហ- 

មសមីតិ មេន ហីេនហមសមីតិ មេន ។ ចតុព្វិ- 

េធន មេន េភន មនំ ជេនតិ យេសន ម- 

នំ ជេនតិ បសំ យ មនំ ជេនតិ សុេខន មន ំ

ជេនតិ ។ បញច វេិធន មេន ភិម្ហិ មនបិកនំ 

របូនន្តិ មនំ ជេនតិ ភិម្ហិ មនបិកនំ សទទ នំ 

គនធ នំ          រ នំ         េផដ្ឋព្វ នន្តិ          មនំ        ជេនត ិ       ។ 
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១២៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

មនទិលនិងេមហៈ ្រពះពុទធមន្រពះភគបនលះបង់ គស់រេំលើងឫសគល់ 

េធ្វើឲយមនែតទីេនដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន 

មិនឲយមនកិរយិេកើតតេទជធមម  េហតុេនះ ្រពះពុទធេឈម ះថមន 

មនទិលនិងេមហៈលះបង់េហើយ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពះអងគ 

លះបង់មនទិលនិងេមហៈេហើយ    ។ 

 [១៤៦] អធិបបយពកយថ លះបង់មនះនិងមកខៈេហើយ ្រតង់ 

ពកយថ មនះ េសចក្ដីថ មនះេ យ្របករមួយ បនដល់ករេប៉ង 

េឡើងៃនចិត្ត ។ មនះេ យ្របករ ២ គឺមនះេ យករេលើកតេមកើងខ្លួន ១ 

មនះេ យករបន្តុះបង្អ ប់អនកដៃទ ១ ។ មនះេ យ្របករ ៣ គឺ មនះ 

ថអញជបុគគល្របេសើរ ១ មនះថអញជបុគគលេសមើ ១ មនះថអញជ 

បុគគលេថកទប ១ ។ មនះេ យ្របករ ៤ គឺបុគគលញុងំមនះឲយេកើត 

េ្រពះ ភ ១ ញុងំមនះឲយេកើតេ្រពះយស ១ ញុងំមនះឲយេកើតេ្រពះ 

េសចក្ដីសរេសើរ ១ ញុងំមនះឲយេកើតេ្រពះសុខ ១ ។ មនះេ យ្របករ ៥ 

គឺ បុគគលញុងំមនះឲយេកើតថ អញបនរូបជទីគប់ចិត្ត ១ ញុងំមនះ 

ឲយេកើតថអញបនសេំឡង  ១   ក្លិន  ១   រស  ១  ផ ព្វជទីគប់ចិត្ត  ១  ។ 
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១២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ឆព្វិេធន មេន ចកខុ សមបទយ មនំ ជេនតិ 

េ តសមបទយ ឃនសមបទយ ជិ ្ហ សមបទយ 

កយសមបទយ មេនសមបទយ មនំ ជេនតិ ។ 

សត្តវេិធន មេន មេន អតិមេន មនតិមេន 

ឱមេន អវមេន(១) អសមិមេន មិចឆ មេន ។ អដ្ឋ- 

វេិធន មេន េភន មនំ ជេនតិ អ េភន 

ឱមនំ ជេនតិ យេសន មនំ ជេនតិ អយេសន 

ឱមនំ ជេនតិ បសំ យ មនំ ជេនតិ និនទ យ 

ឱមនំ ជេនតិ សុេខន មនំ ជេនតិ ទុេកខន 

ឱមនំ ជេនតិ ។ នវវេិធន មេន េសយយស  

េសេយយហមសមីតិ មេន េសយយស  សទិេ ហ- 

មសមីតិ េមេន េសយយស  ហីេនហមសមីតិ មេន 

     ១   អដ្ឋកថយំ   អធិមេនតិ   ទិស តិ   ។ 



261 

១២៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មនះេ យ្របករ ៦ គឺ បុគគលញុងំមនះឲយេកើត េ្រពះករបរបូិណ៌ 

េ យចកខុ  ១ ញុងំមនះឲយេកើត េ្រពះករបរបូិណ៌េ យេ តៈ ១ េ្រពះ 

ករបរបូិណ៌េ យឃនៈ ១ េ្រពះករបរបូិណ៌េ យជិ ្ហ  ១ េ្រពះករ 

បរបូិណ៌េ យកយ ១ េ្រពះករបរបូិណ៌េ យមនៈ ១ ។ មនះេ យ 

្របករ ៧ គឺ ករ្រកអឺត្រកេ ង ១ ករ្របកន់្រគន់ ១ ករេមើលងយ 

េ យេសចក្ដី្របកន់ ១ ករ្របកន់ទប ១ ករ្របកន់េថក ១ ករ្របកន់ 

ថអញមន ១ ករ្របកន់ខុស ១ ។ មនះេ យ្របករ ៨ គឺ បុគគល 

ញុងំករ្រកអឺត្រកេ ងឲយេកើតេ្រពះ ភ ១ ញុងំករ្របកន់ទបឲយ 

េកើត េ្រពះករមិនមន ភ ១ ញុងំករ្រកអឺត្រកេ ងឲយេកើតេ្រពះ 

យស ១ ញុងំករ្របកន់ទបឲយេកើតេ្រពះករមិនមនយស ១ ញុងំករ 

្រកអឺត្រកេ ងឲយេកើតេ្រពះេសចក្ដីសរេសើរ ១ ញុងំករ្របកន់ទបឲយ 

េកើតេ្រពះេសចក្ដីតិះេដៀល ១ ញុងំករ្រកអឺត្រកេ ងឲយេកើតេ្រពះសុខ ១ 

ញុងំករ្របកន់ទបឲយេកើតេ្រពះទុកខ ១ ។ មនះេ យ្របករ ៩ គឺ បុគគល 

អនកខពង់ខពស់មនមនះថ អញខពង់ខពស់ជងេគ ១ បុគគលអនកខពង់ខពស់ មន 

មនះថ  អញេសមើ ១  បុគគលអនកខពង់ខពស់មនមនះថ   អញេថកទប ១ 
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១២៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

សទិសស  េសេយយហមសមីតិ មេន សទិសស  

សទិេ ហមសមីតិ មេន សទិសស  ហីេនហម- 

សមីតិ មេន ហីនស  េសេយយហមសមីតិ មេន 

ហីនស  សទិេ ហមសមីតិ មេន ហីនស  ហីេន- 

ហមសមីតិ មេន ។ ទសវេិធន មេន ឥេធកេចច  

មនំ ជេនតិ ជតិយ  េគេត្តន  េកលបុត្តិ- 

េកន  វណ្ណេបកខ រ យ  ធេនន  អេជឈេន- 

ន  កមម យតេនន  សិបបយតេនន  វជិជ ្ឋ េន- 

ន  សុេតន  បដិភេណន  អញញតរញញតេរន  

វតថុន េយ ឯវរេូប មេន មញញន មញញិ តត្តំ ឧណ្ណ- 

តិ ឧននេ  ធេជ សមបគគ េ  េកតុកមយ  ចិត្ត- 

ស  អយ ំ វុចចតិ មេន ។ មកខ តិ មេកខ  មកខ យ- 

ន មកខ យិតត្តំ និដ្ឋុ រយិកមមំ អយ ំ វុចចតិ មេកខ  ។ 

ពុទធស  ភគវេ  មេន ច មេកខ  ច បហីន ឧចឆិ- 

ននមូ  វតថុក  អនភវងគ  យតឹអនុបប- 

ទធមម  ត ម  ពុេទធ  មនមកខបប យីតិ មនមកខ - 

បប យិេន     ។ 
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១២៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

បុគគលអនកេសមើនឹងេគមនមនះថអញខពង់ខពស់ ១ បុគគលអនកេសមើនឹងេគមន 

មនះថអញេសមើ ១ បុគគលអនកេសមើនឹងេគមនមនះថអញេថកទប១ បុគគល 

អនកេថកទបមនមនះថអញខពង់ខពស់ ១ បុគគលអនកេថកទបមនមនះ 

ថអញេសមើ ១ បុគគលអនកេថកទបមនមនះថអញេថកទប ១ ។ មនះ 

េ យ្របករ ១០ គឺ បុគគលខ្លះកនុងេ កេនះ ញុងំមនះឲយេកើតេ្រពះជតិ 

ឬេគ្រតឬករេកើតជកូនអនកមន្រតកូល ១ េ្រពះភពជអនកមនរូបល្អ ១ 

េ្រពះ្រទពយ ១ េ្រពះករេរៀន ១ េ្រពះករងរ ១ េ្រពះសិលបៈ ១ េ្រពះទី 

ងំៃនវជិជ  ១ េ្រពះករេចះដឹង ១ េ្រពះេសចក្ដីេឆ្ល វឆ្ល ស ១ េ្រពះវតថុ  

មួយ ១ ករេមើលងយ ករៃនករេមើលងយ ភពៃនករេមើល 

ងយ ករេលើកកមពស់ ករ្របកន់ខពស់ ករផគងចិត្ត ភពៃនចិត្ត្របថន ដូច 

ទង់ មនសភពយ៉ងេនះឯ  េនះេ កេ ថ មនះ ។ ពកយថ មកខៈ 

បនដល់េសចក្ដីលុបគុណ ករលុបគុណ ភពៃនេសចក្ដីលុបគុណ អេំពើ 

ៃនេសចក្ដី្រចែណន េនះេ កេ ថ មកខៈ ។ មនះនិងមកខៈ ្រពះពុទធមន 

្រពះភគបនលះបង់ គស់រេំលើងឫសគល់ េធ្វើឲយមនែតទីេនដូចជទីេន 

ៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករមិនមនទីេកើត មិនឲយមនកិរយិេកើតតេទជ 

ធមម  េហតុេនះ ្រពះពុទធ េឈម ះថលះបង់មនះនិងមកខៈ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)   លះបង់មនះនិងមកខៈេហើយ   ។ 
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១៣០ 

 សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស     ចូឡនិេទទេ  

 [១៤៧] ហនទ ហំ កិត្តយិស មិ គិរ ំ វណ្ណូ បសញ្ហិ - 

តន្តិ ហនទ ហន្តិ បទសនធិ ។ េប ។ បទនុបុព្វកេម- 

តំ ហនទ តិ ។ កិត្តយិស មីតិ វេណ្ណន ឧេបតំ 

សមុេបតំ ឧបគតំ សមុបគតំ ឧបបននំ សមុបបននំ 

សមនន គតំ គិរ ំ ចំ ពយបថំ ឱទីរណំ កិត្តយិ- 

ស មិ េទសិស មិ បញញេបស មិ បដ្ឋេបស ម ិ

វវិរសិ មិ វភិជិស មិ ឧ ្ត នីករសិ មិ បកសិ- 

ស មីតិ ហនទ ហំ កិត្តយិស មិ គិរ ំ វណ្ណូ បសញ្ហិ - 

តំ   ។     េតនហ     បិងគិយេតថេ  

 បហីនមលេមហស  មនមកខបប យិេន 

 ហនទ ហំ    កិត្តយិស មិ គិរ ំ    វណ្ណូ បសញ្ហិ តន្តិ    ។ 

 [១៤៨] តេមនុេទ    ពុេទធ     សមន្តចកខុ  

  េ កន្តគ ូ   សព្វភ តិវេ ្ត  

  អនសេ      សព្វទុកខបបហីេន     

  សចចវ ្ហេយ     ្រពហមុបសិេ      េម    ។ 
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១៣០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៤៧] អធិបបយពកយថ េបើដូេចន ះ ខញុនឹំងសែម្ដងពកយ្របកប 

េ យគុណ ្រតង់ពកយថ េបើដូេចន ះខញុ  ំគឺ ករតបទ ។ េប ។ ពកយថ េបើ 

ដូេចន ះខញុ  ំ នុ៎ះជលំ ប់បទ ។ ពកយថ សែម្ដង គឺ នឹងេពល បង្ហ ញ 

ឲយដឹងចបស់ ងំេផ្ដើម េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ ្របកស នូវពកយ 

ច គន្លងពកយ និងសម្ដី ែដលកប កប្រពម ្របកប ្របកប្រពម 

ចូលដល់ ចូលដល់្រពម មកដល់្រពម េ យគុណ េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) េបើដូេចន ះ ខញុនឹំងសែម្ដងពកយ្របកបេ យគុណ ។ េហតុេនះ 

បិងគិយេតថរេពលថ 

 េបើដូេចន ះ ខញុនឹំងសែម្ដងពកយ្របកបេ យគុណ របស់ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់លះបង់មនទិលនិងេមហៈេហើយ 

 លះបង់មនះនិងមកខៈេហើយ   ។ 

 [១៤៨] ្រពះពុទធ្រទង់បេនទ បង់ងងឹត មនសមន្តចកខុ  ្រទង់ 

 ដល់ទីបផុំតេ ក ្រប្រពឹត្តកន្លងេហើយនូវភពទងំពួង 

 មិនមន សវៈ ្រទង់លះបង់ទុកខទងំពួងេហើយ មន 

 ្រពះនមដ៏េទៀងទត់ ខញុបំនចូលេទគល់្រពះមន្រពះ 

 ភគ្របេសើររួចេហើយ     ។ 
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 [១៤៩] តេមនុេទ ពុេទធ  សមន្តចកខូ តិ តេម- 

នុេទតិ ភគ  គតមំ េទសតមំ េមហតមំ ម- 

នតមំ ទិដ្ឋិតមំ កិេលសតមំ ទុចចរតិតមំ អនធករណំ 

អចកខុ ករណំ អញញ ណករណំ បញញ និេ ធិកំ វឃិ- 

តបកខិ កំ អនិព្វ នសំវត្តនិកំ នុទិ បនុទិ ជហិ វេិន- 

ទយិ ពយន្តីមកសិ អនភវងគេមសីតិ តេមនុេទ ។ 

ពុេទធ តិ េយ េ  ភគ  ។ េប ។ សចឆិក បញញត្តិ 

យទិទំ ពុេទធ តិ ។ សមន្តចកខូ តិ សមន្តចកខុ  វុចចតិ 

សព្វញញុ តញញ ណំ ។ េប ។ តថគេ  េតន សមន្តច- 

កខូ តិ     តេមនុេទ      ពុេទធ       សមន្តចកខុ      ។ 

 [១៥០] េ កន្តគ ូ សព្វភ តិវេ ្ត តិ េ កត ិ

ឯេក េ េក ភវេ េក ។ េទ្វ េ ក ស- 

មបត្តិ ច ភវេ េក វបិត្តិ ច ភវេ េក ។ ត- 

េយ េ ក តិេស  េវទន ។ ច ្ត េ  េ ក 

ច ្ត េ   ។ បញច  េ ក បញចុ បទន- 

កខនធ     ។     ឆ     េ ក      ឆ    អជឈត្តិកនិ     យតននិ    ។ 
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 [១៤៩] អធិបបយពកយថ ្រពះពុទធ្រទង់បេនទ បង់ងងឹត មនសមន្តចកខុ  

្រតង់ពកយថ បេនទ បង់ងងឹត គឺ ្រពះមន្រពះភគបនបេនទ បង់ កមច ត់បង់ 

លះបង់ បន ត់បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន នូវងងឹត 

គឺ គៈ ងងឹតគឺេទសៈ ងងឹតគឺេមហៈ ងងឹតគឺមនះ ងងឹតគឺទិដ្ឋិ 

ងងឹតគឺកិេលស ងងឹតគឺទុចចរតិ ធមមជតេធ្វើឲយងងឹត េធ្វើមិនឲយមនចកខុ  

េធ្វើមិនឲយមនញណ រលំត់្របជញ  ្រប្រពឹត្តេទកនុងពួកៃនេសចក្ដីចេង្អ ត 

ចង្អល់ មិន្រប្រពឹត្តេទេដើមបនិីព្វ ន េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

បេនទ បង់ងងឹត ។ ពកយថ ្រពះពុទធ បនដល់្រពះមន្រពះភគ ។ េប ។ 

បញញត្តិថ ្រពះពុទធ េនះ (េកើត) េ្រពះករ្រ ស់ដឹង ។ ពកយថ 

សមន្តចកខុ  េសចក្ដីថ សព្វញញុ តញញ ណ េ កេ ថ សមន្តចកខុ  

។ េប ។ ្រពះតថគត ្រពះនមថសមន្តចកខុ  េ យេហតុេនះ េហតុ 

េនះ (េ កេពលថ) ្រពះពុទធ្រទង់បេនទ បង់ងងឹត មនសមន្តចកខុ  ។ 

 [១៥០] អធិបបយពកយថ ្រទង់ដល់ទីបផុំតេ ក ្រប្រពឹត្តកន្លង 

េហើយនូវភពទងំពួង ្រតង់ពកយថ េ ក គឺ េ ក ១ បនដល់ភវ- 

េ ក ។ េ ក ២ បនដល់សមបត្តិភវេ ក ១ វបិត្តិភវេ ក ១ ។ 

េ ក ៣ បនដល់េវទន ៣ ។ េ ក ៤ បនដល់ រ ៤ ។ េ ក ៥ 

បនដល់ឧបទនកខនធ ៥  ។  េ ក ៦   បនដល់ យតនៈខងកនុង ៦   ។ 
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សត្ត េ ក សត្ត វញិញ ណដ្ឋិតិេយ ។ អដ្ឋ 
េ ក អដ្ឋ េ កធមម  ។ នវ េ ក នវ 
ស ្ត  ។ ទស េ ក ទស ឧបកកិ េល- 

 ។ ឯកទស េ ក ឯកទស កម- 
ភ  ។ ទ្វ ទស េ ក ទ្វ ទ យតននិ ។ 
អ ្ឋ រស េ ក អ ្ឋ រស ធតុេយ ។ េ កន្ត- 
គតូិ ភគ  េ កស  អន្តគេ  អន្តបបេ ្ត  េកដិ- 
គេ  េកដិបបេ ្ត  ។ េប ។ និព្វ នគេ  និព្វ នបប- 
េ ្ត  េ  វុដ្ឋ េ  ចិណ្ណចរេ  ។ េប ។ ជតិជ - 
មរណសំ េ  នតថិ តស  បុនពភេ តិ េ កន្តគ ូ ។ 
សព្វភ តិវេ ្ត តិ ភ តិ េទ្វ ភ  កមមភេ  ច បដិ- 
សនធិេក ច បុនពភេ  ។ កតេម កមមភេ  ។ បុ- 
ញញ ភិសងខ េ  អបុញញ ភិសងខ េ  េនញជ ភិសងខ េ  
អយ ំ កមមភេ  ។ កតេម បដិសនធិេក បុនពភេ  ។ 
បដិសនធិក របូ េវទន សញញ  សងខ  វញិញ ណំ 
អយ ំ បដិសនធិេក បុនពភេ  ។ ភគ  កមមភវញច  ប- 
ដិសនធិកញច  បុនពភវ ំ អតិវេ ្ត  អតិកកេន្ត  វតីិវេ ្ត តិ 
េ កន្តគ ូ    សព្វភ តិវេ ្ត      ។ 
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សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េ ក ៧ បនដល់វញិញ ណដ្ឋិតិ ៧ ។ េ ក ៨ បនដល់េ កធម៌ ៨ ។ 

េ ក ៩ បនដល់ស ្ត សៈ ៩ ។ េ ក ១០ បនដល់ឧបកកិ- 

េលស ១០ ។ េ ក ១១ បនដល់កមភព ១១ ។ េ ក ១២ បន 

ដល់ យតនៈ ១២ ។ េ ក ១៨ បនដល់ធតុ ១៨ ។ ពកយថ ្រទង់ 

ដល់ទីបផុំតេ ក បនេសចក្ដីថ ្រពះមន្រពះភគេទកន់ទីបផុំត ដល់ 

ទីបផុំត េទកន់ទីខងចុង ដល់ទីខងចុងៃនេ ក ។ េប ។ េទនិព្វ ន 

ដល់និព្វ ន ្រពះមន្រពះភគេនះមនករេនរួចេហើយ មនចរណៈសន  ំ

េហើយ ។ េប ។ ភពថមីគឺករអេនទ លេទកន់ជតិ ជ  និងមរណៈ របស់ 

្រពះអងគមិនមនេឡើយ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រទង់ដល់ទីបផុំត 

េ ក ។ ពកយថ ភព កនុងបទថ ្រប្រពឹត្តកន្លងេហើយនូវភពទងំពួង 

បនដល់ភព ២ គឺកមមភព ១ បដិសនធិកបុនពភព ១ ។ កមមភព េតើដូច 

េម្ដច ។ បុញញ ភិសងខ រ អបុញញ ភិសងខ រ េនញជ ភិសងខ រ េនះេឈម ះថ 

កមមភព ។ បដិសនធិកបុនពភព េតើដូចេម្ដច ។ រូប េវទន សញញ  សងខ រ 

វញិញ ណ ែដល្របកបេ យបដិសនធិ េនះេឈម ះថបដិសនធិកបុនពភព ។ 

្រពះមន្រពះភគបនកន្លង ឈនកន្លង ្រប្រពឹត្តកន្លង នូវកមមភពនិង 

បដិសនធិកបុនពភព េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រទង់ដល់ទីបផុំតេ ក 

្រប្រពឹត្តកន្លងេហើយនូវភពទងំពួង    ។ 
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 [១៥១] អនសេ  សព្វទុកខបបហីេនតិ អន- 

សេ តិ ច ្ត េ  ស  កមសេ  ភ សេ  

ទិ ្ឋ សេ  អវជិជ សេ  ។ េត ស  ពុទធស  

ភគវេ  បហីន ឧចឆិននមូ  វតថុក  អន- 

ភវងគ  យតឹអនុបបទធមម  ត ម  ពុេទធ  អន- 

សេ  ។ សព្វទុកខបបហីេនតិ សព្វំ តស  បដិ- 

សនធិកំ ជតិទុកខំ  ជ ទុកខំ  ពយធិទុកខំ  មរណទុកខំ  

េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ុបយសទុកខំ  ។ េប ។ 

ទិដ្ឋិពយសនទុកខំ  បហីនំ សមុចឆិននំ បដិបបស ទធំ អ- 

ភព្វុបបត្តិកំ ញណគគិន ទឌ  ំ ត ម  ពុេទធ  ស- 

ព្វទុកខបបហីេន     ។ 

 [១៥២] សចចវ ្ហេយ ្រពហមុបសិេ  េមត ិ

សចចវ ្ហេយតិ សចចសទិសវ ្ហេយ ។ វបិស  ី

ភគ  សិខី ភគ  េវស ភ ូ ភគ  កកុសេនធ  

ភគ  េកនគមេន ភគ  កស េប ភគ  

ពុទធ          ភគវេន្ត          សទិសនម         សចចសទិសវ ្ហយ       ។ 
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 [១៥១] អធិបបយពកយថ មិនមន សវៈ ្រទង់លះបង់ទុកខទងំពួង 
េហើយ ្រតង់ពកយថ មិនមន សវៈ េសចក្ដីថ សវៈ ៤ គឺកមសវៈ ១ 
ភ សវៈ ១ ទិ ្ឋ សវៈ ១ អវជិជ សវៈ ១ ។ សវៈទងំេនះ ្រពះពុទធមន្រពះ 
ភគបនលះបង់ គស់រេំលើងឫសគល់ េធ្វើឲយមនែតទីេនដូចជទីេន 
ៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន មិនឲយមនកិរយិេកើតតេទជ 
ធមម  េហតុេនះ ្រពះពុទធេឈម ះថមិនមន សវៈ ។ ពកយថ ្រទង់លះ 
បង់ទុកខទងំពួងេហើយ េសចក្ដីថ ជតិទុកខ ជ ទុកខ ពយធិទុកខ មរណទុកខ 
េ កទុកខ បរេិទវទុកខ េទមនស ុបយសទុកខ ។ េប ។ ទិដ្ឋិពយសនទុកខ 
ទងំពួង ែដល្របកបេ យបដិសនធិ ្រពះពុទធេនះបនលះបង់ កត់ផ្ដ ច់ 
រមង ប់បង់ េធ្វើមិនឲយេកើតវញិ បនដុតេ យេភ្លើងគឺញណេហើយ េហតុ 
េនះ    ្រពះពុទធ    េឈម ះថមនទុកខទងំពួងលះបង់េហើយ   ។ 
 [១៥២] ពកយថ មន្រពះនមដ៏េទៀងទត់ កនុងបទថ មន្រពះ 
នមដ៏េទៀងទត់ ខញុបំនចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ្របេសើររួចេហើយ 
េសចក្ដីថ ្រពះពុទធ មន្រពះនមដ៏េទៀងទត់ដូចគន  ។ គឺ ្រពះ 
វបិស  ី ្រពះនមថភគ  ្រពះសិខី ្រពះនមថភគ  ្រពះេវស ភូ 
្រពះនមថភគ  ្រពះកកុសនធៈ ្រពះនមថភគ  ្រពះេកនគមនៈ ្រពះ 
នមថភគ  ្រពះកស បៈ ្រពះនមថភគ  ្រពះពុទធដ៏មន្រពះភគ 
ទងំ យ  សឹងមន្រពះនមដូចគន    មន្រពះនមដ៏េទៀងទត់េសមើគន    ។ 
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១៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ភគ  សកយមុនិ េតសំ ពុទធ នំ ភគវន្ត នំ សទិសន- 

េម សចចសទិសវ ្ហេយតិ ត ម  ពុេទធ  សចចវ ្ហេយ ។ 

្រពហមុបសិេ  េមតិ េ  ភគ  មយ - 

សិេ  ឧបសិេ  បយិរបូសិេ  បរបុិចឆិេ  

បរបិញ្ហិ េ តិ សចចវ ្ហេយ ្រពហមុបសិេ  េម ។ 

េតនហ      បិងគិយេតថេ  

  តេមនុេទ     ពុេទធ      សមន្តចកខុ  

  េ កន្តគ ូ    សព្វភ តិវេ ្ត  

  អនសេ      សព្វទុកខបបហីេន 

  សចចវ ្ហេយ      ្រពហមុបសិេ      េមតិ     ។ 

 [១៥៣]  ទិេជ     យថ      កុព្វនកំ      ប យ 

  ពហុបផលំ      កននំ      វេសយយ 

  ឯវមហំ     អបបទេស       ប យ 

  មេ ទធឹ      ហំសរវិជឈបេ ្ត     ។ 
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១៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រពះសកយមុនីមន្រពះភគ មន្រពះនមដូចគន  មន្រពះនមដ៏េទៀងទត់ 

េសមើនឹង្រពះពុទធ មន្រពះភគទងំ យេនះ េ្រពះេហតុេនះ ្រពះពុទធ 

េឈម ះថមន្រពះនមដ៏េទៀងទត់ ។ ពកយថ ខញុបំនចូលេទគល់្រពះ 

មន្រពះភគ្របេសើររួចេហើយ គឺ ្រពះមន្រពះភគេនះ ខញុបំនចូលេទ ចូល 

េទជិត ចូលេទអងគុយជិត កសួរ េចទសួរេហើយ េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) ្រពះមន្រពះភគ មន្រពះនមដ៏េទៀងទត់ ខញុបំនចូលេទ 

គល់្រពះមន្រពះភគ្របេសើររួចេហើយ ។ េហតុេនះ បិងគិយេតថរេពលថ 

 ្រពះពុទធ ្រទង់បេនទ បង់ងងឹត មនសមន្តចកខុ  ្រទង់ដល់ទី 

 បផុំតេ ក ្រប្រពឹត្តកន្លងេហើយនូវភពទងំពួង មិនមន 

 សវៈ ្រទង់លះបង់ទុកខទងំពួងេហើយ មន្រពះនមដ៏េទៀង 

 ទត់  ខញុបំនចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ្របេសើររួចេហើយ   ។ 

 [១៥៣] (្រពះបិងគិយេតថរេពលថ) ទិជសត្វ លះបង់ៃ្រពតូច 

 (មនែផ្លតិច) មកេន ្រស័យ នឹងៃ្រពធ ំ មនែផ្លេ្រចើន 

 ដូចេម្ដចមិញ ខញុលំះបង់បុគគលទងំ យ ែដលមនករេឃើញ 

 តិច (មកចួប្របសព្វនឹង្រពះពុទធ្រទង់មន្របជញ េ្រចើន) ដូច 

 ហង ចួប្របសព្វនូវ្រសះ   ែដលមនទឹកេ្រចើន  ដូេចន ះឯង   ។ 
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១៣៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [១៥៤] ទិេជ យថ កុព្វនកំ ប យ ពហុ- 

បផលំ កននំ វេសយយតិ ទិេជ វុចចតិ បកខី  ។ 

កឹករ  ទិេជ វុចចតិ បកខី  ។ ទ្វិកខត្តុ ំ ជយតិ 

ទិេជ មតុកុចឆិម្ហ  ច អណ្ឌ េកសម្ហ  ច តំករ  

ទិេជ វុចចតិ បកខី តិ ទិេជ ។ យថ កុព្វនកំ ប - 

យតិ យថ ទិេជ កុព្វនកំ រតិ្តវនកំ អបបភកខំ  

អេបបទកំ ប យ ជហិ ្វ  អតិកកមិ ្វ  វតីិវេត្ត ្វ  

អញញំ  ពហុបផលំ ពហុភកខំ  ពហុរុកខំ (១) មហន្តំ កននំ 

វនសណ្ឌំ  អធិគេចឆយយ វេិនទយយ បដិលេភយយ តសមឹ 

វនសេណ្ឌ  សំ កេបបយយតិ ទិេជ យថ កុព្វនកំ 

ប យ ពហុបផលំ កននំ វេសយយ ។ 

 [១៥៥] ឯវមហំ អបបទេស  ប យ មេ ទធឹ 

ហំសរវិជឈបេ ្ត តិ ឯវន្តិ ឱបមមសមបដិបទនំ ។ 

     ១   ម.   ពហុទកំ   ។ 
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១៣៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១៥៤] ពកយថ ទិជសត្វ លះបង់ៃ្រពតូច មកេន ្រស័យ 

នឹងៃ្រពធ ំ ែដលមនែផ្លេ្រចើន ដូចេម្ដចមិញ អធិបបយថ សត្វ ្ល ប 

េ កេ ថ ទិជសត្វ ។ េហតុអ្វី សត្វ ្ល ប េ កេ ថ ទិជសត្វ ។ 

ទិជសត្វែតងេកើត ២ េលើក គឺេកើតអពីំៃផទេម ១ េលើក អពីំេ្រ មសុ៊ត 

១ េលើក េហតុេនះ សត្វ ្ល បេទើបេ កេ ថ ទិជសត្វ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) ទិជសត្វ ។ ពកយថ លះបង់ៃ្រពតូច ដូចេម្ដចមិញ 

គឺ ទិជសត្វលះបង់ េបះបង់ កន្លង កន្លងបង់ នូវៃ្រពតូច ៃ្រពេស្ដើង 

ែដលមនចណីំតិច មនទឹកតិច េហើយបន ចួប្របសព្វ បនចេំពះ 

នូវៃ្រពធ ំ ដៃទ ែដលមនែផ្លេ្រចើន មនចណីំេ្រចើន មនេឈើេ្រចើន 

គឺថ គបបសីេ្រមចករេនកនុងដងៃ្រពេនះ ដូចេម្ដចមិញ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) ទិជសត្វលះបង់ៃ្រពតូច មកេន ្រស័យនឹងៃ្រពធ ំ

ែដលមនែផ្លេ្រចើន   ដូចេម្ដចមិញ   ។ 

 [១៥៥] អធិបបយពកយថ ខញុលំះបង់បុគគលទងំ យ ែដល 

មនករេឃើញតិច (មកចួប្របសព្វ្រពះពុទធ ្រទង់មន្របជញ េ្រចើន) 

ដូចហង ចួប្របសព្វ នូវ្រសះែដលមនទឹកេ្រចើន ដូេចន ះឯង ្រតង់ 

ពកយថ      ដូេចន ះឯង   គឺ     ជពកយញុងំេសចក្ដីឧបមឲយសេ្រមច    ។ 



276 

១៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អបបទេស  ប យតិ េយ ច ពវរ ី ្រពហមេ  េយ 

ចេញញ តស  ចរយិ ពុទធំ ភគវន្តំ ឧបទយ អបប- 

ទស  បរតិ្តទស  េថកទស  ឱមកទស  - 

មកទស  ជតុកកទស  ។ េត ្រពហមេណ អបបទ- 

េស  បរតិ្តទេស  េថកទេស  ឱមកទេស  ម- 

កទេស  ជតុកកទេស  ប យ បជហិ ្វ  អតិកកមិ- 

្វ  សមតិកកមិ ្វ  ពុទធំ ភគវន្តំ អគគទស  ំ េសដ្ឋទស  ំ

វេិសដ្ឋទស  ំ ឧត្តមទស  ំ បវរ ំ អសមំ អសមសមំ 

អបបដិភគំ អបបដិបុគគលំ េទ តិេទវ ំ ន សភំ 

បុរសិសីហំ បុរសិនគំ បុរ ិ ជញញំ  បុរសិនិសភំ 

បុរសិេធរយ្ហ ំ    ទសពលំ      ទឹ     អធិគចឆឹ     វនិទឹ     បដិលភឹ    ។ 
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១៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ លះបង់បុគគលទងំ យ ែដលមនករេឃើញតិច េសចក្ដីថ 

ពវរ្ីរពហមណ៍  និងពួកជនដៃទ ជ ចរយ របស់ពវរ្ីរពហមណ៍ 

េនះ េបើេ្រប បផទឹមនឹង្រពះពុទធមន្រពះភគ េទជអនកមនករេឃើញតិច 

មនករេឃើញស្ដួចេស្ដើង មនករេឃើញេថកថយ មនករេឃើញ 

អូនថយ មនករេឃើញ មក មនករេឃើញ ្រកក់ ។ ខញុលំះបង់ 

េបះបង់ កន្លង កន្លងបង់នូវ្រពហមណ៍ទងំេនះ ែដលមនករេឃើញតិច 

មនករេឃើញេស្ដើងស្ដួច មនករេឃើញេថកថយ មនករេឃើញអូនថយ 

មនករេឃើញ មក មនករេឃើញ ្រកក់ មកចួប ្របសព្វ បន 

ចេំពះនូវ្រពះពុទធមន្រពះភគ ្រទង់េឃើញដ៏េលើស ្រទង់េឃើញដ៏្របេសើរ 

្រទង់េឃើញវេិសស ្រទង់េឃើញឧត្តម ្រពះអងគជបុគគល្របេសើរ រកបុគគល 

េសមើមិនមន ្រពះអងគេសមើេ យ្រពះពុទធ ែដលមិនមនបុគគលេសមើ គម ន 

ចែំណកេ្រប ប មិនមនបុគគលេ្រប ប ្រទង់ជេទវ វេិសសជងេទវ  

្រទង់ជន សភៈ ជបុរសិសីហៈ ជបុរសិនគ ជបុរស ជេនយយ ជ 

បុរសិនិសភៈ ជអនកនេំទនូវធុរៈរបស់បុរស ជទសពល ជ ទិបុគគល  ។ 
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១៣៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

យថវ ហំេ  មហន្តំ មនុសកតំ  សរ ំ

អេនតត្តំ  ទហំ ម សមុទទំ  អេកខ ពភំ អមិ- 

េ ទកំ អធិគេចឆយយ វេិនទយយ បដិលេភយយ ឯវេមវ 

បិងគិ េយ ្រពហមេ  ពុទធំ ភគវន្តំ អេកខ ពភំ អមិ- 

តេតជំ បភិននញញ ណំ វវិដចកខុ ំ  បញញ បេភទកុសលំ 

អធិគតបបដិសមភិទំ ចតុេវ រជជបបត្តំ សុទធ ធិមុត្តំ 

េសតបបចចត្តំ អទ្វយភណឹ ទឹ តថបដិញញំ  អបរតិ្តំ 

មហន្តំ គមភីរ ំ អបបេមយយ ំ ទុបបរេិយគឡ្ហំ ពហុរ- 

តនំ គរសមំ ឆឡងគុ េបកខ យ សមនន គតំ អតុលំ 

វបុិលំ អបបេមយយ ំ តំ ទិសំ បវទតមគគ ទិនំ សិ- 

េនរុមិវ(១) នគនំ គរុឡមិវទិជនំ សីហមិវ មិគនំ 

     ១   ម.   េមរមិុវ   ។ 
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១៣៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

ដូចហង  គបបចួីប ្របសព្វ បនចេំពះ នូវ្រសះធែំដលមនុស ក ង 

ក្ដី អេនតត្ត្រសះក្ដី ម សមុ្រទក្ដី ែដលមិនកេ្រមើក មនទឹក ប់មិនអស់ 

យ៉ង  ខញុ េំឈម ះបិងគិយ្រពហមណ៍ បនចួប ្របសព្វ បនចេំពះនូវ 

្រពះពុទធមន្រពះភគ ្រពះអងគមិនកេ្រមើក មនេតជះ ប់មិនបន មន 

ញណែបកធ្ល យ មនចកខុ េបើកេហើយ ្រពះអងគេឆ្ល វឆ្ល សកនុង្របេភទៃន 

្របជញ  ្រពះអងគបនបដិសមភិទ បនចតុេវ រជជញញ ណ ្រទង់មន 

្រពះទយ័ស៊ប់កនុងផលសមបត្តិដ៏បរសុិទធ ្រទង់មនអត្តភពមិនេផ ងគន  

្រទង់មិនេពលពីរ្រពះឱស្ឋ ្រទង់មិនញប់ញ័រ ្រទង់មនករេប្ដជញ េទៀង 

្រទង់មិនតូច ្រទង់ធ ំ ្រទង់មន្របជញ េ្រជ ្រទង់មន្របជញ ្របមណ 

មិនបន ្រទង់មន្របជញ មិន ចអនក សទង់បន ្រទង់មនរតនៈ 

េ្រចើន ្រទង់េសមើេ យ គរ ្រទង់្របកបេ យឧេបកខ  ៦ ្រទង់មន្រពះ 

គុណធទូំ យ ថ្លឹងមិនបន ្របមណមិន្រតូវ ្រពះមន្រពះភគេនះ 

្រទង់្របកបេ យ ទិគុណ ្រទង់ជអនកេពលដ៏្របេសើរ ជងជនអនកេពល 

ទងំ យ ដូចភនសិំេនរុ ្របេសើរជងភនទំងំ យ ឬដូច្រគុឌ ្របេសើរ 

ជងទិជសត្វទងំ យ ឬក៏ដូចសីហៈ ្របេសើរជងពួក្រមឹគ ពំុេនះេ ត 



280 

១៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ឧទធិមិវ អណ្ណ នំ ជិនបវរ ំ អធិគចឆឹ វនិទឹ បដិលភិន្តិ 

ឯវមហំ អបបទេស  ប យ មេ ទធឹ ហំសរ-ិ 

វជឈបេ ្ត      ។      េតនហ       បិងគិយេតថេ  

  ទិេជ    យថ    កុព្វនកំ    ប យ 

  ពហុបផលំ    កននំ   វេសយយ 

  ឯវមហំ    អបបទេស     ប យ 

  មេ ទធឹ     ហំសរវិជឈបេ ្ត តិ     ។ 

 [១៥៦] េយេម      បុេព្វ    វយិកំសុ    (ហុរ ំ    

                            េគតម សន) 

  ឥចច សិ      ឥតិ     ភវសិ តិ 

  សព្វន្តំ      ឥតិហីតិហំ 

  សព្វន្តំ       តកកវឌ នំ      ។ 
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១៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ដូចសមុ្រទ ្របេសើរជងអន្លង់ទឹកទងំ យ ្រពះអងគជ្រពះជិន្រសី ដ៏្រប- 

េសើរ ក៏យ៉ងេនះែដរ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ខញុលំះបង់បុគគល 

ទងំ យែដលមនករេឃើញតិច (មកចួប្របសព្វ្រពះពុទធ្រទង់មន្របជញ  

េ្រចើន) ដូចហង ែដលចួប្របសព្វនូវ្រសះ មនទឹកេ្រចើន ដូេចន ះឯង ។ 

េហតុេនះ     ្រពះបិងគិយេតថរេពលថ 

 ទិជសត្វលះបង់ៃ្រពតូច (មនែផ្លតិច) មកេន ្រស័យនឹង 

 ៃ្រពធ ំ មនែផ្លេ្រចើន ដូចេម្ដចមិញ ខញុលំះបង់បុគគលទងំ- 

 យ ែដលមនករេឃើញតិច (មកចួប្របសព្វនឹង្រពះពុទធ 

 ្រទង់មន្របជញ េ្រចើន) ដូចហង ចួប្របសព្វនូវ្រសះ មន 

 ទឹកេ្រចើន    ដូេចន ះឯង    ។ 

 [១៥៦] ជនទងំ យ  កនុងកលមុន (អពីំ សន 

 ៃន្រពះេគតម) ជនទងំ យេនះ បនពយករេហើយថ 

 េហតុមនមកេហើយ ដូេចនះ ៗ នឹងមនតេទ ដូេចនះ ៗ 

 ពកយទងំអស់េនះ (មិនទន់្របកដេទ) ជពកយេជឿ ្ដ ប់ 

 បុគគលដៃទ ពកយទងំអស់េនះ ជពកយេធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិឲយ 

 ចេ្រមើន    (ខញុមំិនេពញចិត្តនឹងពកយេនះេឡើយ)    ។ 
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១៣៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [១៥៧] េយេម បុេព្វ វយិកំសតូិ េយតិ េយ 

ច ពវរ ី ្រពហមេ  េយ ចេញញ តស  ចរយិ 

េត សកំ ទិដ្ឋឹ សកំ ខន្តឹ សកំ រុចឹ សកំ លទធឹ 

សកំ អជឈសយ ំ សកំ អធិបបយ ំ ពយកំសុ - 

ចិកខឹ សុ េទសយឹសុ បញញបឹសុ បដ្ឋបឹសុ វវិរសុឹ វភិ- 

ជឹសុ ឧ ្ត នីមកំសុ បកេសសុន្តិ េយេម បុេព្វ 

វយិកំសុ    ។ 

 [១៥៨] ហុរ ំ េគតម សនតិ ហុរ ំ េគតម- 

សន បរ ំ េគតម សន បុេរ េគតម - 

សន បឋមតរ ំ េគតម សន ពុទធ សន ជិ- 

ន សន តថគត សន េទវ សន អរហ- 

ន្ត សនតិ         ហុរ ំ      េគតម សន     ។ 
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១៣៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១៥៧]    ពកយថ ជនទងំ យ   . . .    ជនទងំ យេនះបន 

ពយករេហើយ ្រតង់ពកយថ ជនទងំ យ  គឺ ពវរ្ីរពហមណ៍  

និងពួកជនដៃទ  ជ ចរយរបស់ពវរ្ីរពហមណ៍េនះ ្រពហមណ៍ 

ទងំេនះបនពយករ ្របប់ សែម្ដង បញញត្ត ងំទុក េបើក ែវកែញក 

េធ្វើឲយងយ ្របកសនូវទិដ្ឋិរបស់ខ្លួន េសចក្ដីគួររបស់ខ្លួន េសចក្ដីគប់ 

ចិត្តរបស់ខ្លួន លទធិរបស់ខ្លួន អធយ្រស័យរបស់ខ្លួន េសចក្ដីប៉ុនប៉ងរបស់ខ្លួន 

េហតុេនះ   (េ កេពលថ)   ជនទងំ យ  . . .   ជនទងំ យ 

េនះបនពយករេហើយ    ។ 

 [១៥៨] ពកយថ កនុងកលមុនអពីំ សនៃន្រពះេគតម គឺ កនុង 

កលមុនអពីំ សន្រពះេគតម ដៃទអពីំ សន្រពះេគតម កនុងកល 

មុនដបូំងអពីំ សន្រពះេគតម កនុងកលមុនបង្អស់ អពីំ សន្រពះ 

េគតម អពីំ សន្រពះពុទធ អពីំ សន្រពះជិន្រសី អពីំ សន 

្រពះតថគត អពីំ សន្រពះពុទធជេទវ  អពីំ សនអរហន្ត េហតុ 

េនះ    (េ កេពលថ)   កនុងកលមុន    អពីំ សនៃន្រពះេគតម   ។ 
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១៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៥៩] ឥចច សិ ឥតិ ភវសិ តីតិ ឯវ ំ កិរ 

អសិ ឯវ ំ កិរ ភវសិ តីតិ ឥចច សិ ឥតិ ភវសិ តិ ។ 

 [១៦០] សព្វន្តំ ឥតិហីតិហន្តិ សព្វំ តំ ឥតិ- 

ហីតិហំ ឥតិកិ យ បរមប យ បិដកសមបទយ 

តកកេហតុ នយេហតុ ករបរវិតិេកកន ទិដ្ឋិនិជឈ- 

នកខន្តិយ ន មំ សយមភិញញ តំ ន អត្តបបចចកខំ  

ធមមំ     កថយឹសតូិ     សព្វន្តំ      ឥតិហីតិហំ    ។ 

 [១៦១] សព្វន្តំ តកកវឌ នន្តិ សព្វន្តំ 

តកកវឌ នំ វតិកកវឌ នំ សង កបបវឌ នំ កម- 

វតិកកវឌ នំ ពយបទវហឹិ វតិកកវឌ នំ ញតិ- 

វតិកកវឌ នំ                  ជនបទវតិកកវឌ នំ                អមរវតិកកវឌ នំ 
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១៤០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៥៩] ពកយថ េហតុមនមកេហើយ ដូេចនះ ៗ នឹងមនតេទ 

ដូេចនះ ៗ គឺ ឮថ េហតុយ៉ងេនះ ធ្ល ប់មនមកេហើយ ឮថ េហតុយ៉ងេនះ 

នឹងមនតេទខងមុខ េហតុេនះ (េ កេពលថ) េហតុមនេហើយ 

ដូេចនះ ៗ   នឹងមនតេទដូេចនះ ៗ   ។ 

 [១៦០] ពកយថ ពកយទងំអស់េនះ ជពកយេជឿ ្ដ ប់បុគគល 

ដៃទ គឺពកយទងំអស់េនះ ជពកយេជឿ ្ដ ប់បុគគលដៃទ េ យឮដូេចនះ ៗ 

េ យឮត ៗ គន  េ យករែផ ផ នឹំងកបួន េ យេហតុៃនករ្រតិះរះិ 

េ យេហតុៃនករេគនរគន ន់ េ យករជញជឹ ងគិត ម ករៈ េ យករ 

យល់ ករពិនិតយ និងករគិតគូរ គឺថ ជនទងំេនះសែម្ដងធម៌ ែដលមិន 

បន្រ ស់ដឹងចេំពះខ្លួនឯង មិនជក់ចបស់ចេំពះខ្លួនឯង េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) ពកយទងំអស់េនះ   ជពកយេជឿ ្ដ ប់បុគគលដៃទ  ។ 

 [១៦១] ពកយថ ពកយទងំអស់េនះ ជពកយេធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិ 

ឲយចេ្រមើន គឺពកយទងំអស់េនះ ជពកយេធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិ ឲយចេ្រមើន 

េធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិេផ ង ៗ ឲយចេ្រមើន េធ្វើត្រមិះ ឲយចេ្រមើន េធ្វើេសចក្ដី 

្រតិះរះិកនុងកម ឲយចេ្រមើន េធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិ កនុងពយបទនិងករេបៀត 

េបៀនឲយចេ្រមើន េធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិ កនុងញតិឲយចេ្រមើន េធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិ 

កនុងជនបទឲយចេ្រមើន     េធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិ    កនុងករមិន ្ល ប់     ឲយចេ្រមើន 
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េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

ប នុទទយ បដិសំយុត្តវ តិកកវឌ នំ ភសកក រសិ- 

េ កបបដិសំយុត្តវ តិកកវឌ នំ អនវញញត្ត ិបបដិសំយុត្ត- 

វ តិកកវឌ នន្ត ិ សព្វន្ត ំ តកកវឌ នំ ។ េតនហ 

បិងគិយេតថេ  

  េយេម     បុេព្វ      វយិកំសុ     (ហុរ ំ

                               េគតម សន) 

  ឥចច សិ     ឥតិ     ភវសិ តិ 

  សព្វន្តំ      ឥតិហីតិហំ 

  សព្វន្តំ       តកកវឌ នន្តិ     ។ 

 [១៦២]  ឯេក  តមនុទសីេន  ជុតិម េ  បភង កេ  

 េគតេម ភរូបិញញ េ   េគតេម       ភរូេិមធេ    ។ 
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េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

េធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិ ែដល្របកបេ យេសចក្ដី ណិត ចេំពះបុគគលដៃទឲយ 

ចេ្រមើន េធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិ្របកបេ យ ភសកក រៈនិងេសចក្ដីសរេសើរឲយ 

ចេ្រមើន េធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិ ្របកបេ យករមិនចង់ឲយេគេមើលងយឲយ 

ចេ្រមើន េហតុេនះ (េ កេពលថ) ពកយទងំអស់េនះ ជពកយ 

េធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិឲយចេ្រមើន ។ េហតុេនះ ្រពះបិងគិយេតថរេពលថ 

 ជនទងំ យ  កនុងកលមុន (អពីំ សនៃន្រពះេគតម) 

 ជនទងំ យេនះបនពយករេហើយថ េហតុមនមកេហើយ 

 ដូេចនះ ៗ នឹងមនតេទដូេចនះ ៗ ពកយទងំអស់េនះ (មិនទន់ 

 ្របកដេទ) ជពកយេជឿ ្ដ ប់បុគគលដៃទ ពកយទងំអស់េនះ 

 ជពកយេធ្វើេសចក្ដី្រតិះរះិឲយចេ្រមើន (ខញុមំិនេពញចិត្តនឹងពកយ 

 េនះេឡើយ)    ។ 

 [១៦២] ្រពះេគតមេនះ ែតមួយ្រពះអងគឯង ្រទង់បេនទ បង់ 

 ងងឹត គង់េនជសុខ ្រទង់មនរសមីរុងេរឿង ្រទង់េធ្វើពន្លឺ 

 (ដល់េ ក) ្រពះេគតម មន្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ 

 ្រពះេគតម     មន្របជញ ដូចែផនដី   ។ 



288 

១៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៦៣] ឯេក តមនុទសីេនតិ ឯេកតិ 

ភគ  បព្វជជ សងខ េតន ឯេក អទុតិយេដ្ឋន ឯេក 

ត ្ហ ប នេដ្ឋន ឯេក ឯកន្តវតី េគតិ ឯេក 

ឯកន្តវតីេទេ តិ ឯេក ឯកន្តវតីេមេ តិ 

ឯេក ឯកន្តនិកកិ េលេ តិ ឯេក ឯកយនមគគំ 

គេ តិ ឯេក ឯេក អនុត្តរ ំ សមម សេមព ធឹ 

អភិសមពុ េទធ តិ    ឯេក    ។ 

 កថំ ភគ  បព្វជជ សងខ េតន ឯេក ។ 

ភគ  ទហេ វ សមេន សុសកូឡេក- 

េ  ភេ្រទន េយព្វេញញន សមនន គេ  បឋ- 

េមន វយ  អកមកនំ ម បិតនូំ អស ុ- 

មុខនំ        េ ទន្ត នំ         វលិបន្ត នំ       ញតិសងឃ ំ       ប យ 
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សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៦៣] អធិបបយពកយថ ែតមួយ្រពះអងគឯង ្រទង់បេនទ បង់ 

ងងឹត គង់េនជសុខ ្រតង់ពកយថ ែតមួយ្រពះអងគឯង គឺ ្រពះមន្រពះ 

ភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ យចែំណកៃនបព្វជជ  ែតមួយ្រពះអងគឯង 

េ យេសចក្ដីថមិនមនបុគគលជគ្រមប់ពីរ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ យ 

េសចក្ដីថលះបង់ត ្ហ  ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់្របសចក 

គៈេ យចែំណកមួយ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់្របសចក 

េទសៈេ យចែំណកមួយ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់្របសចក 

េមហៈ េ យចែំណកមួយ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់មិនមន 

កិេលសេ យចែំណកមួយ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់េស្ដចេទ 

កន់ផ្លូ វជទីេទៃនបុគគលមួយនក់ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រ ស់ 

ដឹង នូវសមម សេមព ធិញញ ណ     ដ៏្របេសើរ    ែតមួយ្រពះអងគ   ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ យចែំណកបព្វជជ  េតើ 

ដូចេម្ដច ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េនេកមង មន្រពះេក េខម  

្រសិល ្របកបេ យវយ័ដ៏ចេ្រមើន គឺបឋមវយ័ កល្រពះម និង្រពះ 

បិ  មិនសព្វ្រពះទយ័ (នឹងកេចញបព្វជជ ) មន្រពះភ័្រក្តេជក 

េ យទឹក្រពះេន្រត  ្រទង់្រពះកែន ង  ពិ ប  ្រទង់ក៏លះបង់ពពួកញតិ 
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សព្វំ ឃ សបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ  បុត្តទរបលិេពធំ 
ឆិនទិ ្វ  ញតិបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ  មិ ្ត មចចបលិេពធំ 
ឆិនទិ ្វ  េកសមស ុ  ំ ឱ េរ ្វ  ក យនិ 
វ ថ និ អចឆ េទ ្វ  អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជិ ្វ  
អកិញចនភវ ំ ឧបគន្ត្វ  ឯេក ចរតិ វចិរតិ ឥរយិតិ 
វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ យេបតីតិ ឯវ ំ ភគ  
បព្វជជ សងខ េតន     ឯេក     ។ 
 កថំ ភគ  អទុតិយេដ្ឋន ឯេក ។ េ  ឯវ ំ
បព្វជិេ  សមេន អរញញវនប ថ និ បន្ត និ េសន- 
សននិ បដិេសវតិ អបបសទទ និ អបបនិេគឃ និ 
វជិន និ មនុស ហេសយយកនិ បដិស ្ល ន - 
រុបបនិ េ  ឯេក គចឆតិ ឯេក តិដ្ឋតិ ឯេក 
និសីទតិ ឯេក េសយយ ំ កេបបតិ ឯេក គមំ 
បិ ្ឌ យ បវសិតិ ឯេក បដិកកមតិ(១) ឯេក 
រេ  និសីទតិ ឯេក ចង កមំ អធិ ្ឋ តិ ឯេក 
ចរតិ វចិរតិ(២) ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ 
យេបតីតិ     ឯវ ំ    ភគ      អទុតិយេដ្ឋន       ឯេក     ។ 
     ១   ម.   ឯេក   អតិកកមតិ   ឯេក    បដិកកមតិ   ។   ២   វហិរតិ   ។ 
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កត់បលិេពធ កនុងឃ សទងំអស់ កត់បលិេពធ កនុងបុ្រតនិង្រពះ 
ជយ កត់បលិេពធ កនុងញតិ កត់បលិេពធ កនុងមិត្តនិង មតយ ្រទង់ 

ក់្រពះេក និង្រពះមស ុ  ្រទង់្រប ប់្រពះព័្រស្ត្រជលក់ទឹកចត់ េស្ដច 
េចញចក្រពះ ជដំ ក់ ចូលេទកន់ផនួស ដល់ស៊ប់នូវភពជអនកមិន 
មនកង្វល់ ែតមួយ្រពះអងគឯង ្រទង់ចរ ្រ ច់េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  
ឲយយ្រ េទ េហតុេនះ ្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ យ 
ចែំណកបព្វជជ     យ៉ងេនះ    ។ 
 ្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ យេសចក្ដីថមិនមនបុគគល 
ជគ្រមប់ពីរ េតើដូចេម្ដច ។ ្រពះអងគ្រទង់ផនួសយ៉ងេនះេហើយ ្រទង់េសព 
ចេំពះៃ្រពតូចនិងៃ្រពធ ំ ជេសនសនៈ ង ត់ មិនមនសេំឡង មិនមន 
សូរគឹកកង ្របសចកខយល់ែដលេកើតអពីំសររីៈៃនជន ជេសនសនៈដ៏ 
សងប់ ង ត់របស់មនុស  ដ៏សមគួរដល់ករពួនសមង ំ ្រពះអងគ្រទង់ពុទធដេំណើ រ 
ែតមួយអងគឯង ្រទង់ឋិត ែតមួយអងគឯង ្រទង់គង់ ែតមួយអងគឯង ្រទង់ 
សេ្រមចករផទ ំ ែតមួយអងគឯង ្រទង់ចូលេទបិណ្ឌ បតកនុង្រសុក ែតមួយ 
អងគឯង ្រទង់្រតឡប់មកវញិ ែតមួយអងគឯង ្រទង់គង់កនុងទីរេ ថ ន ែត 
មួយអងគឯង ្រទង់អធិ ្ឋ នច្រងកម ែតមួយអងគឯង ្រទង់ចរ ្រ ច់េទ ្រប្រពឹត្ត 
រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ ែតមួយអងគឯង េហតុេនះ ្រពះមន្រពះភគ 
ែតមួយ្រពះអងគឯង  េ យេសចក្ដីថមិនមនបុគគលជគ្រមប់ពីរ យ៉ងេនះ ។ 
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១៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 កថំ ភគ  ត ្ហ ប នេដ្ឋន ឯេក ។ េ  

ឯវ ំ ឯេក អទុតិេយ អបបមេ ្ត  បី បហិ- 

តេ ្ត  វហិរេន្ត  នជជ  េនរញជ យ តីេរ េពធិរុកខ - 

មេូល ម បធនំ បទហេន្ត  មរ ំ សេសនំ(១) ន- 

មុចឹ បមត្តពនធុ ំ វធិមិ ្វ  តណ្ហំ  ជលិនឹ សរតិំ 

វសិត្តិកំ បជហិ វេិនេទសិ ពយន្តីមកសិ អនភ- 

វងគេមសិ     ។ 

 ត ្ហ ទុតិេយ    បុរេិ  ទីឃមទធ ន    សំសរ ំ

 ឥតថភវញញថភវ ំ សំ រ ំ     នតិវត្តតិ 

 ឯតមទីនវ ំ    ញ ្វ  ត ្ហ     ទុកខស      សមភវ ំ

 វតីតេ ្ហ     អនទេន សេ     ភិកខុ    បរពិ្វេជតិ   ។ 

ឯវ ំ   ភគ     ត ្ហ ប នេដ្ឋន     ឯេក    ។ 

 កថំ ភគ  ឯកន្តវតី េគតិ ឯេក ។ 

គស  បហីន ្ត  ឯកន្តវតី េគតិ ឯេក ។ 

     ១   សេសនំ   កណ្ហំ    ។ 



293 

១៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 ្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ យេសចក្ដីថលះបង់ត ្ហ  េតើ 

ដូចេម្ដច ។ ្រពះអងគែតមួយ្រពះអងគឯង មិនមនបុគគលជគ្រមប់ពីរយ៉ង- 

េនះេហើយ ្រទង់មិន្របែហស មនពយយមជេ្រគ ងដុតកេម្ដ កិេលស 

មន្រពះទយ័បញជូ នេទកន់្រពះនិព្វ ន ្រទង់ ងំេសចក្ដីពយយមធ ំ េទៀប 

គល់េពធិ្រពឹក  ែកបរេឆនរសទឹងេនរញជ  ្រទង់កមច ត់បង់មរ្រពមទងំេសន 

ែដលជអនកមិនលះបង់អកុសលធម៌ ជេផពង ៃនបុគគល្របែហស ្រទង់ 

លះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន នូវត ្ហ  

មនប ្ដ ញ  ែដលហូរេទ  ផ យេទ   កនុង រមមណ៍េផ ង ៗ   ។ 

 បុរសែដលមនត ្ហ ជគ្រមបពី់រ រែមងអេនទ លេទកន់ភព 

 ៃន្របករេនះ និងភពៃន្របករដៃទ អស់កលដ៏ែវង មិន 

 កន្លងនូវសង របន ភិកខុអនកមន ម រតី មិនមនេសចក្ដ ី

 ្របកន់ ្របសចកត ្ហ  ដឹងេទសេនះេហើយ ែតង 

 េជៀស ង   នូវករេកើតៃនទុកខ   េ្រពះត ្ហ    ។ 

្រពះមន្រពះភគែតមួយ្រពះអងគឯង េ យេសចក្ដីថលះបង់ត ្ហ  យ៉ងេនះ។ 

 ្រពះមន្រពះភគែតមួយ្រពះអងគឯងេ្រពះេហតុ្រទង់្របសចក គៈេ យ 

ចែំណកមួយ េតើដូចេម្ដច ។ ្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះ 

េហតុ្រទង់្របសចក គៈេ យចែំណកមួយ េ្រពះ្រទង់លះ គៈេហើយ ។ 
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១៤៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

េទសស  បហីន ្ត  ឯកន្តវតីេទេ តិ ឯេក ។ 

េមហស  បហីន ្ត  ឯកន្តវតីេមេ តិ ឯេក ។ 

កិេល នំ បហីន ្ត  ឯកន្តនិកកិ េលេ តិ ឯេក ។ 

 កថំ ភគ  ឯកយនមគគំ គេ តិ ឯេក ។ 

ឯកយនមេគគ  វុចចន្តិ ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ ន ។ េប ។ 

អរេិយ     អដ្ឋងគិ េក    មេគគ    ។ 

  ឯកយនំ     ជតិខយន្តទស  ី

  មគគំ     បជនតិ     ហិ នុកមប ី

  ឯេតន     មេគគន     តរសុឹ     បុេព្វ 

  តរសិ ន្តិ     េចវ      តរន្តិ     ឱឃន្តិ     ។ 

ឯវ ំ    ភគ         ឯកយនមគគំ      គេ តិ       ឯេក     ។ 
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១៤៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់្របសចកេទសៈ 

េ យចែំណកមួយ េ្រពះ្រទង់លះេទសៈេហើយ ។ ្រពះមន្រពះភគ 

ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់្របសចកេមហៈេ យចែំណកមួយ 

េ្រពះ្រទង់លះេមហៈេហើយ ។ ្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង 

េ្រពះេហតុ្រទង់មិនមនកិេលស េ យចែំណកមួយ េ្រពះ្រទង់លះ 

កិេលសទងំ យេហើយ     ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់េស្ដចេទកន់ 

ផ្លូ វជទីេទៃនបុគគលមន ក់ឯង េតើដូចេម្ដច ។ សតិបប ្ឋ ន ៤ ។ េប ។ 

មគគដ៏្របេសើរមនអងគ ៨ េ កេ ថ ផ្លូ វជទីេទៃនបុគគលមន ក់ឯង ។ 

 ្រពះពុទធ្រទង់េឃើញ នូវទីបផុំតៃនធម៌ជទីអស់ជតិ ្រទង់អនុ- 

 េ្រគះ នូវ្របេយជន៍ ្រទង់្រជបចបស់នូវផ្លូ វ ជទីេទៃន 

 បុគគលមន ក់ឯង ចែំណកអនក្របជញទងំ យ ឆ្លងេហើយកនុង 

 អតីត នឹងឆ្លងកនុងអនគត កពុំងឆ្លងកនុងបចចុបបនន នូវឱឃៈ 

 មផ្លូ វេនះ     ។ 

្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់េស្ដចេទកន់ផ្លូ វជ 

ទីេទៃនបុគគលមន ក់ឯង    យ៉ងេនះ    ។ 
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១៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 កថំ ភគ  ឯេក អនុត្តរ ំ សមម សេមព ធឹ អភិ- 

សមពុ េទធ តិ ឯេក ។ េពធិ វុចចតិ ចតសុូ មេគគសុ 

ញណំ បញញ  បញញិ ្រនទិយ ំ បញញ ពលំ ។ េប ។ ធមម- 

វចិយសេមព ជឈេងគ  វមីំ  វបិស ន សមម ទិដ្ឋិ ។ 

ភគ  េតន េពធិញញ េណន សេព្វ សងខ  អនិចច - 

តិ ពុជឈ ិ ។ េប ។ យង កិញចិ  សមុទយធមមំ សព្វន្តំ 

និេ ធធមមន្តិ ពុជឈ ិ ។ អថ  យ ំ ពុជឈតិព្វំ អនុពុជឈ-ិ 

តព្វំ បដិពុជឈតិព្វំ សមពុជឈតិព្វំ អធិគន្តព្វំ ផុសិតព្វំ 

សចឆិកតព្វំ សព្វន្តំ េតន េពធិញញ េណន ពុជឈ ិ

អនុពុជឈ ិ បដិពុជឈ ិ សមពុជឈ ិ អធិគចឆិ ផុេសសិ សចឆ - 

កសិ ។ ឯវ ំ ភគ  ឯេក អនុត្តរ ំ សមម សេមព ធឹ 

អភិសមពុ េទធ តិ      ឯេក      ។ 



297 

១៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 ្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់្រ ស់ដឹង 

សមម សេមព ធិញញ ណដ៏្របេសើរ ែតមួយ្រពះអងគឯង េតើដូចេម្ដច ។ ញណ 

បញញ  បញញិ ្រនទិយ បញញ ពលៈ ។ េប ។ ធមមវចិយសេមព ជឈងគ វមីំ  

វបិស ន សមម ទិដ្ឋិ កនុងមគគ ៤ េ កេ ថ េពធិ ។ េ យ រ 

េពធិញញ ណេនះ ្រពះមន្រពះភគ េទើប្រទង់្រ ស់ដឹងថ សងខ រទងំ- 

ពួងមិនេទៀង ។ េប ។ ្រ ស់ដឹងថ របស់ នីមួយ មនករេកើត 

េឡើងជធមម  របស់ទងំអស់េនះ មនកររលត់េទវញិជធមម  ។ 

ម៉យងេទៀត ធមមជត  ែដលបណ្ឌិ ត គបបដីឹង គបប្ីរ ស់ដឹង 

ម គបប្ីរ ស់ដឹងចេំពះ គបប្ីរ ស់ដឹង្រពម គបបបីន គបបពីល់ 

្រតូវ គបបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ដឹង ្រ ស់ 

ដឹង ម ្រ ស់ដឹងចេំពះ ្រ ស់ដឹង្រពម បនពល់្រតូវ េធ្វើឲយ 

ជក់ចបស់ នូវធមមជតទងំអស់េនះ េ យ រេពធិញញ ណេនះ ។ 

្រពះមន្រពះភគ ែតមួយ្រពះអងគឯង េ្រពះេហតុ្រទង់្រ ស់ដឹង 

សមម សេមព ធិញញ ណដ៏្របេសើរ         ែតមួយ្រពះអងគ        យ៉ងេនះ       ។  
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១៤៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 តមនុេទតិ ភគ  គតមំ េទសតមំ េមហតមំ 

មនតមំ ទិដ្ឋិតមំ កិេលសតមំ ទុចចរតិតមំ អនធករណំ 

អចកខុ ករណំ អញញ ណករណំ បញញ និេ ធិកំ វឃិ- 

តបកខិ កំ អនិព្វ នសំវត្តនិកំ នុទិ បនុទិ បជហិ វេិន- 

េទសិ ពយន្តីមកសិ អនភវងគេមសិ ។ សីេនតិ 

និសិេនន  ភគ  ប ណេក េចតិេយតិ សីេន ។ 

 នគស      បេស     សីនំ មុនឹ    ទុកខស     បរគុំ 

 វក     បយិរបូសន្តិ េតវជិជ      មចចុ យិេនតិ   ។ 

ឯវ ំ ភគ  សីេន ។ អថ  ភគ  សេព្វ ស ុ- 

កកបបដិបបស ទធ ្ត (១) សីេន េ  វុដ្ឋ េ  

ចិណ្ណចរេ  ។ េប ។ ជតិជ មរណសំ េ  នតថិ 

តស  បុនពភេ តិ ឯវមប ិ ភគ  សីេនតិ ឯេក 

តមនុទសីេន     ។ 

     ១   ម.   អេបបស ុកកបបដិបបស ទធ ្ត    ។ 
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១៤៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

ពកយថ ្រទង់បេនទ បង់ងងឹត គឺ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បេនទ បង់ 

ទម្ល ក់េចល លះបង់ េបះបង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន 

នូវងងឹតគឺ គៈ ងងឹតគឺេទសៈ ងងឹតគឺេមហៈ ងងឹតគឺមនះ ងងឹតគឺ 

ទិដ្ឋិ ងងឹតគឺកិេលស ងងឹតគឺទុចចរតិ េ្រគ ងេធ្វើឲយងងឹត េធ្វើមិនឲយ 

មនចកខុ  េធ្វើមិនឲយមនករដឹង នឲំយរលត់បញញ  ជចែំណកៃនេសចក្ដី 

ចេង្អ តចង្អល់ មិន្រប្រពឹត្តេទេដើមបនិីព្វ ន ។ ពកយថ ្រទង់គង់េន 

ជសុខ គឺ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់ជិតប ណកេចតិយ េហតុេនះ 

េឈម ះថ្រទង់គង់េនជសុខ   ។ 

 ពួក វក័ែដលបនវជិជ  ៣ លះបង់នូវមចចុ  ែតងចូលេទអងគុយ 

 ជិត្រពះមុនិ ្រទង់ដល់េ្រតើយៃនទុកខ ្រទង់គង់េនែកបរខងភន ំ។ 

េហតុេនះ ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថ្រទង់គង់េនជសុខ យ៉ងេនះ ។ 

មយង៉េទៀត ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនជសុខ េ្រពះ្រពះអងគ្រគប 

សងកត់េសចក្ដីខ្វល់ខ្វ យទងំអស់ ្រពះអងគមនករេន (កនុងអរយិ ស) 

េនរួចេហើយ មនចរណៈសន េំហើយ ។ េប ។ ភពថមី គឺជតិ ជ  

មរណៈ សង រ ៃន្រពះអងគមិនមន េហតុេនះ ្រពះមន្រពះភគ 

េឈម ះថ្រទង់គង់េនជសុខ យ៉ងេនះឯង េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

ែតមួយ្រពះអងគឯង    ្រទង់បេនទ បង់ងងឹត   គង់េនជសុខ    ។ 
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១៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៦៤] ជុតិម េ  បភង កេ តិ ជុតិមតិ 

ជុតិម(១) បណ្ឌិ េ  បញញ  ពុទធិម ញណី វភិវ ី

េមធវ ី ។ បភង កេ តិ េ កកេ  ឱភសក- 

េ  ទីបង កេ  ឧេជជ តកេ  បេជជ តកេ តិ ជុតិម 

េ      បភង កេ     ។ 

 [១៦៥] េគតេម ភរូបិញញ េ តិ េគតេម 

ភរូបិបញញ េ  ញណបបញញ េ  បញញ ធេជ 

បញញ េកតុ បញញ ធិបេតេយយ វចិយពហុេ  

បវចិយពហុេ  ឱកខ យនពហុេ  សេមកខ យ- 

នធេមម  វភិតូវ ិ រ ី តចចរេិ  តព្វហុេ  តគគ- 

រុេក តននិេនន  តេបបេ  តបបពភ េ  តទធិមុេ ្ត  

តទធិបេតេយយ    ។ 

 ធេជ     រថស      បញញ ណំ ធេូម     បញញ ណមគគិេន 

 ជ     រដ្ឋស      បញញ ណំ ភ ្ត    បញញ ណមិតថិយតិ   ។ 

     ១   ម.   ជុតិម   មតិម   ។ 
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១៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៦៤] ពកយថ ្រពះេគតមេនះ ្រទង់មនរសមីរុងេរឿង ្រទង់ 
េធ្វើពន្លឺ (ដល់េ ក) ្រតង់ពកយថ ្រទង់មនរសមីរុងេរឿង គឺ ្រទង់មនពន្លឺ 
ជបណ្ឌិ ត មន្របជញ  មន្របជញ ជេ្រគ ង្រ ស់ដឹង មនញណ 
មន្របជញ ភ្លឺចបស់ មន្របជញ ជេ្រគ ងទម្ល យកិេលស ។ ពកយថ 
្រទង់េធ្វើពន្លឺ គឺ ្រទង់េធ្វើឲយេឃើញចបស់ ្រទង់េធ្វើពន្លឺ ្រទង់េធ្វើ្របទីប 
្រទង់េធ្វើរសមី ្រទង់េធ្វើពន្លឺសព្វ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពះ 
េគតមេនះ ្រទង់មនរសមីរុងេរឿង ្រទង់េធ្វើពន្លឺ (ដល់េ ក) ។ 
 [១៦៥] ពកយថ ្រពះេគតមមនបញញ ជេ្រគ ង្របកដ គឺ ្រពះ 
េគតម ្រទង់មនបញញ ជេ្រគ ង្របកដ មនញណជេ្រគ ង្របកដ 
មន្របជញ ជទង់ជ័យ មន្របជញ ជទង់ មន្របជញ ជអធិបតី េ្រចើនេ យ  
ករពិចរ  េ្រចើនេ យករពិចរ សព្វ េ្រចើនេ យករ្របេមើល 
េមើល មនករ្របេមើលេមើលជធមម  ្រជបចបស់ជ្រប្រកតី ្រប្រពឹត្ត 
េ យ្របជញ េនះ េ្រចើនេ យ្របជញ េនះ ធងន់េ យ្របជញ េនះ េទរ 
េទរក្របជញ េនះ េទរេទរក្របជញ េនះ ឈមេទរក្របជញ េនះ 
បេង្អ នេទរក្របជញ េនះ  ជអធិបតី ។ 
 រថមនទង់ជេ្រគ ង្របកដ េភ្លើងមនែផ ងជេ្រគ ង្របកដ ែដន 

 មនេស្ដចជេ្រគ ង្របកដ ្រស្តីមនភ ្ដ ជេ្រគ ង្របកដ  ។ 
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១៤៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

ឯវេមវ េគតេម ភរូបិបញញ េ  ញណបបញញ - 

េ  បញញ ធេជ បញញ េកតុ បញញ ធិបេតេយយ 

វចិយពហុេ  បវចិយពហុេ  ឱកខ យនពហុេ  

សេមកខ យនធេមម  វភិតូវ ិ រ ី តចចរេិ  តព្វហុេ  

តគគរុេក តននិេនន  តេបបេ  តបបពភ េ  តទធិមុ- 

េ ្ត  តទធិបេតេយយតិ េគតេម ភរូបិញញ េ  ។ 

 [១៦៦] េគតេម ភរូេិមធេ តិ ភរូ ិ វុចចតិ 

បឋវ ី ។ បឋវសីមយ(១) វបុិ យ វតិថ យ បញញ យ 

សមនន គេ  ។ េមធ វុចចតិ បញញ  យ បញញ  

បជនន ។ េប ។ អេមេ  ធមមវចិេយ សមម - 

ទិដ្ឋិ ។ ភគ  ឥមយ េមធយ បញញ យ ឧេបេ  

សមុេបេ  ឧបគេ  សមុបគេ  ឧបបេនន  សមុប- 

បេនន (២) សមនន គេ  ត ម  ពុេទធ  ភរូេិមធេ តិ(៣) 

     ១ ម.  យ  បឋវសីមយ  បញញ យ ។  ២  ម.  សមបេនន  ។  ៣  ម.  សុេមធេ តិ ។ 
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១៤៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

្រពះេគតម ្រទង់មន្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ មនញណជេ្រគ ង 

្របកដ មន្របជញ ជទង់ជ័យ មន្របជញ ជទង់ មន្របជញ ជ 

អធិបតី េ្រចើនេ យករពិចរ  េ្រចើនេ យករពិចរ សព្វ 

េ្រចើនេ យករ្របេមើលេមើល មនករ្របេមើលេមើលជធមម  ្រជប 

ចបស់ជ្រប្រកតី ្រប្រពឹត្តេ យ្របជញ េនះ េ្រចើនេ យ្របជញ េនះ 

ធងន់េ យ្របជញ េនះ េទរេទរក្របជញ េនះ េទរេទរក្របជញ េនះ 

ឈមេទរក្របជញ េនះ បេង្អ នេទរក្របជញ េនះ យក្របជញ េនះជ 

អធិបតី យ៉ងេនះឯង េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពះេគតម 

មន្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ   ។ 

 [១៦៦] ពកយថ ្រពះេគតម្រទង់មន្របជញ ដូចែផនដី អធិបបយ 

ថ ្របឹថពី េ កេ ថ ែផនដី ។ ្រពះេគតម ្រទង់្របកប 

េ យ្របជញ េសមើេ យ្របឹថពី ដ៏ធទូំ យ ។ បញញ  េ កេ ថ 

េមធ បនដល់ ្របជញ  ករដឹងចបស់ ។ េប ។ ករមិនវេង្វង ករពិ- 

ចរ ធម៌ ករយល់្រតូវ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របកប ្របកប្រពម 

ចូលេទជិតដល់ ចូលេទជិតដល់្រពម ដល់ស៊ប់ ដល់ស៊ប់្រពម រួបរួម 

េ យេមធគឺ្របជញ េនះ  េហតុេនះ្រពះពុទធ   េឈម ះថមន្របជញ ដូចែផនដី 
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១៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េគតេម ភរូេិមធេ  ។ េតនហ បិងគិយេតថេ  

  ឯេក    តមនុទសីេន ជុតិម    េ     បភង កេ  

  េគតេម    ភរូបិញញ េ  េគតេម    ភរូេិមធេ តិ    ។ 

[១៦៧] េយ   េម    ធមមមេទេសសិ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ 

  តណ្ហ កខយមនីតិកំ យស     នតថិ   ឧបម    ក្វ ចិ    ។ 

 [១៦៨] េយ េម ធមមមេទេសសីតិ េយតិ 

េយ េ  ភគ  សយមភូ អនចរយិេក បុេព្វ 

អននុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ សចច និ អភិសមពុជឈ ិ

តតថ      ច       សព្វញញុ តំ      បេ ្ត       ពេលសុ      ច     វសីភវ ំ     ។ 
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១៥០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពះេគតម្រទង់មន្របជញ ដូចែផនដី ។ 

េហតុេនះ    ្រពះបិងគិយេតថរេពលថ 

  ្រពះេគតមអងគេនះ ែតមួយ្រពះអងគឯង ្រទង់បេនទ បង់ងងឹត 

  គង់េនជសុខ ្រទង់មនរសមីរុងេរឿង េធ្វើពន្លឺ (ដល់េ ក) 

  ្រពះេគតមមន្របជញ  ជេ្រគ ង្របកដ ្រពះេគតមមន 

  ្របជញ ដូចែផនដី   ។ 

 [១៦៧] ្រពះេគតមអងគ  ្រទង់សែម្ដងធម៌េហើយ ដល់ខញុ  ំ

  ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផលមិន 

  រង់ចកំល ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  មិនមនចៃ្រង ែដល 

  ជធម៌មិនមនឧបម    កនុងទី មួយ    ។ 

 [១៦៨] ពកយថ ្រពះេគតមអងគ  ្រទង់សែម្ដងធម៌ដល់ខញុ  ំ ្រតង់ 

ពកយថ អងគ  គឺ ្រពះមន្រពះភគអងគ  ្រទង់េកើតឯង មិនមន 

ចរយ ្រ ស់ដឹងសចចៈទងំ យេ យ្រពះអងគឯង កនុងធម៌ទងំ យ 

ែដលមិនធ្ល ប់ឮមកកនុងកលមុន ្រពះអងគ្រទង់ដល់នូវភពជសព្វញញូ កនុង 

សចចៈទងំេនះផង   ្រទង់ដល់នូវភពជអនក ទ ត់កនុងពលៈទងំ យផង  ។ 
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១៥១ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

ធមមមេទេសសីតិ ធមមន្តិ ទិកលយណំ មេជឈក- 

លយណំ បរេិយ នកលយណំ តថំ សពយញជនំ 

េកវលបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ ្រពហមចរយិ ំ សតិបប ្ឋ េន(១) 

។ េប ។ អរយិ ំ អដ្ឋងគិ កំ មគគំ និព្វ នញច  និព្វ នគ- 

មិនិញច  បដិបទំ ចិកខិ  េទេសសិ បញញេបសិ 

បដ្ឋេបសិ វវិរ ិ វភិជិ ឧ ្ត នីមកសិ បកេសសីតិ 

េយ      េម      ធមមមេទេសសិ    ។ 

 [១៦៩] សនទិដ្ឋិកមកលិកន្តិ សនទិដ្ឋិកំ អក- 

លិកំ ឯហិបស កំិ ឱបនយិកំ បចចត្តំ េវទិតព្វំ 

វញិញូ ហីតិ ឯវ ំ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ ។ អថ  េយ 

ទិេដ្ឋវ ធេមម អរយិ ំ អដ្ឋងគិ កំ មគគំ ភេវតិ តស  

មគគស  អនន្ត  សមនន្ត  អធិគចឆេតវ ផលំ 

វនិទតិ បដិលភតីតិ ឯវមប ិ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ ។ 

     ១   ម.   ច ្ត េ    សតិបប ្ឋ េន   ។ 



307 

១៥១ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

ពកយថ ្រទង់សែម្ដងនូវធម៌ ្រតង់ពកយថ នូវធម៌ គឺ ្រទង់្របប់ សែម្ដង 

បញញត្ត ងំទុក េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ ្របកស នូវ្រពហមចរយិធម៌ 

មនពីេ ះបទេដើម ពីេ ះបទក ្ដ ល ពីេ ះបទចុង ្រពមទងំអតថ ទងំ 

ពយញជនៈ ដ៏េពញបរបូិណ៌បរសុិទធទងំអស់ផង សតិបប ្ឋ នផង ។ េប ។ 

អដ្ឋងគិកមគគដ៏្របេសើរផង និព្វ នផង បដិបទជដេំណើ រេទកន់្រពះនិព្វ ន 

ផង េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពះេគតមអងគ  ្រទង់សែម្ដង 

នូវធម៌ដល់ខញុ  ំ   ។ 

 [១៦៩] ពកយថ ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយ 

ផលមិនរង់ចកំល គឺ ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយ 

ផលមិនរង់ចកំល ជធម៌គួរដល់ឯហិបស វធិី គួរបេង្អ នមកទុកកនុងខ្លួន 

ជធម៌ែដលវញិញូ ជនទងំ យ គបបដីឹងចេំពះខ្លួន េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផលមិនរង់ច ំ

កល យ៉ងេនះ ។ មួយេទៀត បុគគល  ចេ្រមើនអដ្ឋងគិកមគគដ៏្របេសើរ 

កនុងបចចុបបនន បុគគលេនះរែមងចួប បន បនចេំពះ នូវផលកនុងលំ ប់ លំ- 

ប់េសមើៃនមគគេនះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជធម៌ែដលបុគគល 

គបបេីឃើញចេំពះខ្លួន   ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំល   យ៉ងេនះក៏បន  ។ 
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១៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

យថ មនុស  កលិកំ ធនំ ទ ្វ  អនន្ត  ន 

លភន្តិ កលំ គេមន្តិ េន យ ំ ធេមម  ។ េយ 

ទិេដ្ឋវ ធេមម អរយិ ំ អដ្ឋងគិ កំ មគគំ ភេវតិ តស  

មគគស  អនន្ត  សមនន្ត  អធិគចឆេតវ ផលំ វនិទតិ 

បដិលភតិ ន បរតថ ន បរេ េក ឯវ ំ អកលិកន្តិ 

សនទិដ្ឋិកមកលិកំ     ។ 

 [១៧០] តណ្ហ កខយមនីតិកន្តិ ត ្ហ តិ របូត ្ហ  

សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមម- 

ត ្ហ  ។ តណ្ហ កខយន្តិ តណ្ហ កខយ ំ គកខយ ំ េទ- 

សកខយ ំ េមហកខយ ំ គតិកខយ ំ ឧបបត្តិកខយ ំ បដិស- 

នធិកខយ ំ ភវកខយ ំ សំ រកខយ ំ វដ្ដកខយ ំ ។ អនីតិកន្តិ 

ឦតិ វុចចន្តិ កិេល  ច ខនធ  ច អភិសងខ  ច ។ 

ឦតិបប នំ ឦតិវបូសេម ឦតិបបដិនិស េគគ  ឦតិ- 

បបដិបបស ទធិ       អមតំ        និព្វ នន្តិ        តណ្ហ កខយមនីតិកំ     ។ 
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១៥២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មនុស ទងំ យឲយ្រទពយ ្របកបេ យកល មិនបនផលកនុងលំ ប់ 

រែមងរង់ចកំលយ៉ង  ធម៌េនះមិនែមនយ៉ងេនះេទ ។ បុគគល  

ចេ្រមើនអដ្ឋងគិកមគគដ៏្របេសើរកនុងបចចុបបនន បុគគលេនះ រែមងចួប បន បន 

ចេំពះ នូវផលកនុងលំ ប់ លំ ប់េសមើៃនមគគេនះ មិនែមនបនកនុងេពល 

ដៃទ មិនែមនបនកនុងេ កដៃទេទ ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំលយ៉ងេនះ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន 

ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំល    ។ 

 [១៧០] ពកយថ ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  មិនមនចៃ្រង ្រតង់ 

ពកយថ ត ្ហ  បនដល់រូបត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រសត ្ហ  

េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ ពកយថ ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  គឺ ជេ្រគ ង 

អស់ត ្ហ  អស់ គៈ អស់េទសៈ អស់េមហៈ អស់គតិ អស់ឧប- 

បត្តិ អស់បដិសនធិ អស់ភព អស់សង រ អស់វដ្ដៈ ។ ពកយថ 

មិនមនចៃ្រង េសចក្ដីថ កិេលស ខនធ និងអភិសងខ រ េ ក 

េ ថ ចៃ្រង ។ ករលះចៃ្រង ករសងប់ចៃ្រង កររ ស់េចលចៃ្រង 

ករ្រគបសងកត់ចៃ្រង អមតនិព្វ ន េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជ 

េ្រគ ងអស់ត ្ហ    មិនមនចៃ្រង   ។ 
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១៥៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [១៧១] យស  នតថិ ឧបម ក្វចីតិ យស តិ 

និព្វ នស  ។ នតថិ ឧបមតិ ឧបម នតថិ ឧបនិធ 

នតថិ សទិសំ នតថិ បដិភេគ នតថិ ន សំវជិជតិ នុបល- 

ពភតិ ។ ក្វចីតិ ក្វចិ កិម្ហិចិ កតថចិ អជឈត្តំ  

ពហិទធ   អជឈត្តពហិទធ  តិ យស  នតថិ ឧបម 

ក្វចិ     ។   េតនហ      បិងគិយេតថេ  

 េយ    េម    ធមមមេទេសសិ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ 

 តណ្ហ កខយមនីតិកំ យស    នតថិ   ឧបម   ក្វ ចីតិ  ។ 

[១៧២]    កិននុ     តម្ហ     វបិបវសសិ មុហុត្តមបិ    បិងគិយ 

 េគតម    ភរូបិញញ  េគតម    ភរូេិមធ     ។ 
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១៥៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១៧១] អធិបបយពកយថ ែដលជធម៌មិនមនឧបមកនុងទី មួយ 

្រតង់ពកយថ ធម៌ បនដល់ និព្វ ន ។ ពកយថ មិនមនឧបម គឺ មិន 

មនករេ្រប ប មិនមនេសចក្ដីេ្រប បេធៀប មិនមនភពេសមើគន  មិនមន 

មិនមន្រពម មិនបន នូវចែំណកេ្រប ប ។ ពកយថ កនុងទី មួយ 

គ ឺ កនុងទី មួយ កនុងទី  ៗ កនុងទីនីមួយ ជខងកនុង ឬខងេ្រក 

ឬទងំខងកនុង ទងំខងេ្រក េហតុេនះ (េ កេពលថ) ែដលជ 

ធម៌មិនមនឧបមកនុងទី មួយ  ។  េហតុេនះ  ្រពះបិងគិយេតថរេពលថ 

 ្រពះេគតមអងគ  ្រទង់សែម្ដងធម៌េហើយ ដល់ខញុ  ំ ជធម៌ 

 ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផល មិនរង់ច ំ

 កល ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  មិនមនចៃ្រង ែដលជធម៌ 

 មិនមនឧបម    កនុងទី មួយ    ។ 

 [១៧២] (ពវរ្ីរពហមណ៍សួរថ) បពិ្រត្រពះបិងគិយៈ ចុះ 

 េ កមច ស់ ធ្ល ប់ឃ្ល តអពីំ្រពះេគតម ្រទង់មន្របជញ ជ 

 េ្រគ ង្របកដ អពីំ្រពះេគតម មន្របជញ ដូចែផនដីេនះ 

 សូមបមួីយរេំពចែដរឬ    ។ 
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១៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៧៣] កិននុ  តម្ហ  វបិបវសសីតិ កិននុ  តម្ហ  

ពុទធម្ហ  វបិបវសសិ(១) អេបសិ អបគចឆសិ វនិ 

េ សីតិ      កិននុ       តម្ហ       វបិបវសសិ     ។ 

 [១៧៤] មុហុត្តមបិ បិងគិយតិ មុហុត្តមប ិ ខណមប ិ

លយមប ិ វស មប ិ អតថមបតីិ មុហុត្តមបិ(២) ។ បិងគិ - 

យតិ      ពវរ ី     តំ      ន ្ត រ ំ     នេមន       លបតិ(៣)     ។ 

 [១៧៥] េគតម ភរូបិបញញ តិ េគតម 

ភរូបិបញញ  ញណបបញញ  បញញ ធជ បញញ - 

េកតុម្ហ  បញញ ធិបេតយយម្ហ  វចិយពហុ  បវចិយ- 

ពហុ  ឱកខ យនពហុ  សេមកខ យនធមម  

វភិតូវ ិ រមិ្ហ  តចចរ ិ  តព្វហុ  តគគរុក តននិនន  

តេបប  តបបពភ  តទធិមុ ្ត  តទធិបេតយយម្ហ តិ 

េគតម      ភរូបិបញញ       ។ 
     ១ ម. កឹនុ តម្ហ  វបិបវសីតិ កឹនុ ពុទធម្ហ  វបិបវសិ ។ ២ ម. មុហុត្តមបិ សិងគិយតិ 

មុហុត្តំបិ ខណំបិ លយំបិ វយំបិ អទធំបីតិ មុហុត្តមបិ សិងគិយ ។ ៣ ម. សិងគិយតិ ពវរ ី

តំ   ន ្ត រ ំ  នេមន    លបតីតិ   នតថិ   ។ 
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១៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៧៣] ពកយថ ចុះេ កមច ស់ ធ្ល ប់ឃ្ល តអពីំ្រពះេគតមេនះ 

ែដរឬ គឺ ចុះេ កមច ស់ ធ្ល ប់ឃ្ល តឃ្ល  ឃ្ល តេចញ ថយេចញ េវៀរ 

េចញ អពីំ្រពះពុទធេនះែដរឬ េហតុេនះ (្រពហមណ៍េពលថ) ចុះ 

េ កមច ស់    ធ្ល ប់ឃ្ល តអពីំ្រពះេគតមេនះែដរឬ   ។ 

 [១៧៤]  ពកយថ  បពិ្រត្រពះបិងគិយៈ. . .  សូមបមួីយរេំពច  គឺ  សូមប ី

មួយរេំពច មួយខណៈ មួយ្រសបក់ មួយចែំណក មួយៃថង េហតុ 

េនះ (្រពហមណ៍េពលថ) សូមបមួីយរេំពច ។ ពកយថ បពិ្រត្រពះ 

បិងគិយៈ   គឺ   ពវរ្ីរពហមណ៍   េ េចេនះេ យនម   ។ 

 [១៧៥] ពកយថ អពីំ្រពះេគតម ្រទង់មន្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ 

គឺ អពីំ្រពះេគតម្រទង់មន្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ មនញណជេ្រគ ង 

្របកដ មន្របជញ ជទង់ជ័យ មន្របជញ ជទង់ យក្របជញ ជអធិបតី 

េ្រចើនេ យករពិចរ  េ្រចើនេ យករពិចរ សព្វ េ្រចើនេ យ 

ករ្របេមើលេមើល មនករ្របេមើលេមើល្រពមជធមម  ្រជបចបស់ជ 

្រប្រកតី ្រប្រពឹត្តេ យ្របជញ េនះ េ្រចើនេ យ្របជញ េនះ ធងន់េ យ 

្របជញ េនះ េទរេទរក្របជញ េនះ េទរេទរក្របជញ េនះ ឈមេទរក 

្របជញ េនះ ឱនេទរក្របជញ េនះ យក្របជញ េនះជអធិបតី េហតុេនះ 

(្រពហមណ៍េពលថ) អពីំ្រពះេគតម  ្រទង់មន្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ  ។ 
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១៥៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [១៧៦] េគតម ភរូេិមធ តិ ភរូ ិ វុចចតិ 

បឋវ ី ។ ភគ  ឥមយ បឋវសីមយ វបុិ យ 

វតិថ យ បញញ យ សមនន គេ  ។ េមធ វុចចតិ 

បញញ  យ បញញ  បជនន ។ េប ។ អេមេ  

ធមមវចិេយ សមម ទិដ្ឋិ ។ ភគ  ឥមយ េមធយ 

បញញ យ ឧេបេ  សមុេបេ  ឧបគេ  សមុប- 

គេ  ឧបបេនន  សមុបបេនន  សមនន គេ  ត ម  

ពុេទធ  ភរូេិមធេ តិ េគតម ភរូេិមធ  ។ 

េតនហ     េ      ពវរ ី     ្រពហមេ  

 កិននុ     តម្ហ      វបិបវសសិ មុហុត្តមបិ     បិងគិយ 

 េគតម    ភរូបិបញញ  េគតម    ភរូេិមធ តិ    ។ 

[១៧៧] េយ    េត    ធមមមេទេសសិ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ 

 តណ្ហ កខយមនីតិកំ យស   នតថិ  ឧបម   ក្វចិ   ។ 



315 

១៥៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១៧៦] ពកយថ អពីំ្រពះេគតម មន្របជញ ដូចែផនដី េសចក្ដីថ 

្របឹថពី េ កេ ថ ែផនដី ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របកបេ យ្របជញ  

េសមើេ យែផនដី ដ៏ធទូំ យេនះ ។ ្របជញ  េ កេ ថ េមធ 

បនដល់ ្របជញ  ករដឹងចបស់ ។ េប ។ ករមិនវេង្វង ករពិចរ- 

ធម៌ ករយល់្រតូវ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្របកប ្របកប្រពម 

ចូលេទជិតដល់ ចូលេទជិតដល់្រពម ដល់ស៊ប់ ដល់ស៊ប់្រពម រួបរួម 

េ យេមធគឺ្របជញ េនះ េហតុេនះ ្រពះពុទធ េឈម ះថមន្របជញ ដូច 

ែផនដី ។ េហតុេនះ (្រពហមណ៍េពលថ) អពីំ្រពះេគតម មន 

្របជញ ដូចែផនដី   ។   េហតុេនះ   ពវរ្ីរពហមណ៍េនះេពលថ 

 បពិ្រត្រពះបិងគិយៈ ចុះេ កមច ស់ ធ្ល ប់ឃ្ល តអពីំ្រពះេគតម 

 ្រទង់មន្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ អពីំ្រពះេគតម មន 

 ្របជញ ដូចែផនដីេនះ    សូមបមួីយរេំពចែដរឬ    ។ 

 [១៧៧] ្រពះេគតមអងគ  ្រទង់សែម្ដងធម៌ដល់េ កមច ស់ 

 ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផលមិនរង់ 

 ចកំល ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  មិនមនចៃ្រង ែដលជធម៌មិន 

 មនឧបម    កនុងទី មួយ   ។ 
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១៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៧៨] េយ េត ធមមមេទេសសីតិ េយតិ 

េយ េ  ភគ  ។ េប ។ តតថ ច សព្វញញុ តំ 

បេ ្ត  ពេលសុ ច វសីភវ ំ ។ ធមមមេទេសសីតិ 

ធមមន្តិ ទិកលយណំ ។ េប ។ និព្វ នគមិនិញច  

បដិបទំ ចិកខិ  េទេសសិ បញញេបសិ បដ្ឋេបសិ 

វវិរ ិ វភិជិ ឧ ្ត នីមកសិ បកេសសីតិ េយ េត 

ធមមមេទេសសិ    ។ 

 [១៧៩] សនទិដ្ឋិកមកលិកន្តិ សនទិដ្ឋិកំ អក- 

លិកំ ឯហិបស កំិ ឱបនយិកំ បចចត្តំ េវទិតព្វំ 

វញិញូ ហីតិ ឯវ ំ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ ។ អថ  េយ 

ទិេដ្ឋវ ធេមម អរយិ ំ អដ្ឋងគិ កំ មគគំ ភេវតិ តស  

មគគស  អនន្ត  សមនន្ត  អធិគចឆេតវ ផលំ 

វនិទតិ បដិលភតីតិ ឯវមប ិ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ(១) ។ 

     ១   ម.   សនទិដ្ឋិកំ   អកលិកន្តិ   យថ   ។ 
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១៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៧៨] ្រតង់ពកយថ ្រពះេគតមអងគ  ្រទង់សែម្ដងធម៌ដល់ 

េ កមច ស់ ្រតង់ពកយថ អងគ  គឺ ្រពះមន្រពះភគអងគ  ។ េប ។ 

្រទង់ដល់នូវភពជសព្វញញូ  កនុងសចចៈេនះផង នូវភពជអនក ទ ត់កនុង 

ពលៈទងំ យផង  ។ ពកយថ ្រទង់សែម្ដងធម៌ ្រតង់ពកយថ ធម៌ 

គឺ ្រទង់្របប់ សែម្ដង បញញត្ត ងំទុក េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ 

្របកស នូវ្រពហមចរយិធម៌ មនពីេ ះបទេដើម ។ េប ។ នូវបដិបទ 

ជដេំណើ រេទកន់្រពះនិព្វ នផង េហតុេនះ (្រពហមណ៍េពលថ) ្រពះ 

េគតមអងគ     ្រទង់សែម្ដងធម៌ដល់េ កមច ស់   ។ 

 [១៧៩] ពកយថ ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ 

ឲយផលមិនរង់ចកំល គឺ ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយ 

ផលមិនរង់ចកំល ជធម៌គួរដល់ឯហិបស វធិី គួរបេង្អ នមកទុកកនុងខ្លួន 

ជធម៌ែដលវញិញូ ជនទងំ យគបបដីឹងចេំពះខ្លួន េហតុេនះ (្រពហមណ៍ 

េពលថ) ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផលមិនរង់ច ំ

កល យ៉ងេនះ ។ មួយេទៀត បុគគល ចេ្រមើនអដ្ឋងគិកមគគ ដ៏្របេសើរ 

កនុងបចចុបបនន បុគគលេនះ រែមងចួប បន បនចេំពះនូវផលកនុងលំ ប់ 

លំ ប់េសមើៃនមគគេនះ េហតុេនះ (្រពហមណ៍េពលថ) ជធម៌ែដល 

បុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំល យ៉ងេនះក៏បន ។ 
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១៥៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

យថ មនុស  កលិកំ ធនំ ទ ្វ  អនន្ត  ន 

លភន្តិ កលំ គេមន្តិ េន យ ំ ធេមម  ។ េយ 

ទិេដ្ឋវ ធេមម អរយិ ំ អដ្ឋងគិ កំ មគគំ ភេវតិ តស  

មគគស  អនន្ត  សមនន្ត  អធិគចឆេតវ ផលំ វនិទតិ 

បដិលភតិ ន បរតថ ន បរេ េក ឯវ ំ អកលិកន្តិ 

សនទិដ្ឋិកមកលិកំ     ។ 

 [១៨០] តណ្ហ កខយមនីតិកន្តិ ត ្ហ តិ របូត- 

្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វ- 

ត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ តណ្ហ កខយន្តិ តណ្ហ កខយ ំ

គកខយ ំ េទសកខយ ំ េមហកខយ ំ គតិកខយ ំ ឧបបត្តិ- 

កខយ ំ បដិសនធិកខយ ំ ភវកខយ ំ សំ រកខយ ំ វដ្ដកខ - 

យ ំ ។ អនីតិកន្តិ ឦតិ វុចចន្តិ កិេល  ច ខនធ  

ច អភិសងខ  ច ។ ឦតិបប នំ ឦតិវបូសេម 

ឦតិបបដិនិស េគគ  ឦតិបបដិបបស ទធិ អមតំ និព្វ នន្តិ 

តណ្ហ កខយមនីតិកំ     ។ 



319 

១៥៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

មនុស ទងំ យឲយ្រទពយ ្របកបេ យកល រែមងមិនបនផល កនុង 

លំ ប់ ែតងរង់ចកំលយ៉ង  ធម៌េនះមិនែមនយ៉ងេនះេទ ។ បុគគល 

ចេ្រមើនអដ្ឋងគិកមគគដ៏្របេសើរកនុងបចចុបបនន បុគគលេនះរែមងចួប បន 

បនចេំពះនូវផលកនុងលំ ប់ លំ ប់េសមើៃនមគគេនះ មិនែមនបនកនុង 

េពលដៃទ មិនែមនបនកនុងេ កដៃទេទ ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំល 

យ៉ងេនះ េហតុេនះ (្រពហមណ៍េពលថ) ជធម៌ែដលបុគគលគបប ី

េឃើញចេំពះខ្លួន    ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំល    ។ 

 [១៨០] ពកយថ ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  មិនមនចៃ្រង ្រតង់ពកយ 

ថ ត ្ហ  បនដល់រូបត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រសត ្ហ  

េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ ពកយថ ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  គឺ ជេ្រគ ង 

អស់ត ្ហ  អស់ គៈ អស់េទសៈ អស់េមហៈ អស់គតិ អស់ឧបបត្តិ 

អស់បដិសនធិ អស់ភព អស់សង រ អស់វដ្ដៈ ។ ពកយថ មិនមនចៃ្រង 

េសចក្ដីថ កិេលស ខនធ និងអភិសងខ រ េ កេ ថចៃ្រង ។ ករ 

លះចៃ្រង ករសងប់ចៃ្រង កររ ស់េចលចៃ្រង ករ្រគបសងកត់ចៃ្រង 

អមតនិព្វ ន េហតុេនះ (្រពហមណ៍េពលថ) ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  

មិនមនចៃ្រង     ។ 
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១៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៨១] យស  នតថិ ឧបម ក្វចីតិ យស តិ 

និព្វ នស  ។ នតថិ ឧបមតិ ឧបម នតថិ ឧបនិធ 

នតថិ សទិសំ នតថិ បដិភេគ នតថិ ន សំវជិជតិ 

នុបលពភតីតិ នតថិ ឧបម ។ ក្វចីតិ ក្វចិ កិម្ហិចិ 

កតថចិ អជឈត្តំ  ពហិទធ   អជឈត្តពហិទធ  តិ 

យស  នតថិ ឧបម ក្វចិ ។ េតនហ េ  

ពវរ ី    ្រពហមេ  

 េយ   េត   ធមមមេទេសសិ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ 

 តណ្ហ កខយមនីតិកំ យស    នតថិ    ឧបម    ក្វ ចីតិ   ។ 

[១៨២] នហំ  តម្ហ     វបិបវ មិ    មុហុត្តមបិ    ្រពហមណ 

 េគតម    ភរូបិបញញ  េគតម    ភរូេិមធ     ។ 
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១៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៨១] ពកយថ ែដលជធម៌មិនមនឧបម កនុងទី មួយ ្រតង់ 

ពកយថ ែដលជធម៌ បនដល់និព្វ ន ។ ពកយថ មិនមនឧបម គឺ មិន 

មនករេ្រប ប មិនមនេសចក្ដីេ្រប បេធៀប មិនមនភពេសមើគន  មិនមន 

មិនមន្រពម មិនបននូវចែំណកេ្រប ប េហតុេនះ (្រពហមណ៍េពលថ) 

មិនមនឧបម ។ ពកយថ កនុងទី មួយ គឺ កនុងទី មួយ កនុងទី 

 ៗ កនុងទីនីមួយ ជខងកនុង ឬខងេ្រក ឬទងំខងកនុងទងំខងេ្រក 

េហតុេនះ (្រពហមណ៍េពលថ) ែដលជធម៌មិនមនឧបម កនុងទី  

មួយ   ។   េហតុេនះ   ពវរ្ីរពហមណ៍េនះ   េពលថ 

 ្រពះេគតមអងគ  ្រទង់សែម្ដងធម៌ដល់េ កមច ស់ ជ 

 ធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផលមិនរង់ច ំ

 កល ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  មិនមនចៃ្រង ែដលជធម៌ 

 មិនមនឧបម    កនុងទី មួយ   ។ 

 [១៨២] (្រពះបិងគិយេតថរេពលថ) បពិ្រត្រពហមណ៍ ម  

  មិនធ្ល ប់ឃ្ល ត អពីំ្រពះេគតម ្រទង់មន្របជញ ជេ្រគ ង 

  ្របកដ អពីំ្រពះេគតម មន្របជញ ដូចែផនដីេនះ សូមប ី

  មួយរេំពចេទ    ។ 
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១៥៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [១៨៣] នហំ តម្ហ  វបិបវ មីតិ អហំ តម្ហ  

ពុទធម្ហ  ន វបិបវ មិ ន អេបមិ ន អបគចឆ មិ 

ន      វនិ     េ មីតិ      នហំ      តម្ហ       វបិបវ មិ     ។ 

 [១៨៤] មុហុត្តមបិ ្រពហម តិ មុហុត្តមប ិ

ខណមប ិ លយមប ិ វស មប ិ អតថមបតីិ មុហុត្តមបិ ។ 

្រពហម តិ      គរេវន     មតុលំ     លបតិ    ។ 

 [១៨៥] េគតម ភរូបិបញញ តិ េគតម 

ភរូបិបញញ  ញណបបញញ  បញញ ធជ បញញ - 

េកតុម្ហ  បញញ ធិបេតយយម្ហ  វចិយពហុ  បវចិយ- 

ពហុ  ឱកខ យនពហុ  សេមកខ យនធមម  

វភិតូវ ិ រមិ្ហ  តចចរ ិ  តព្វហុ  តគគរុក តននិនន  

តេបប  តបបពភ  តទធិមុ ្ត  តទធិបេតយយ- 

ម្ហ តិ     េគតម     ភរូបិបញញ       ។ 
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១៥៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១៨៣] ពកយថ ម មិនធ្ល ប់ឃ្ល តអពីំ្រពះេគតមេនះ គឺ ម  
មិនធ្ល ប់ឃ្ល តឃ្ល  មិនេគចេចញ មិនថយេចញ មិនេវៀរេចញ ចក្រពះ 
ពុទធេនះេទ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ម មិនធ្ល ប់ឃ្ល តអពីំ 
្រពះេគតមេនះេទ    ។ 
 [១៨៤] ពកយថ បពិ្រត្រពហមណ៍ . . . សូមបមួីយរេំពច គឺ សូមប ី
មួយរេំពច មួយខណៈ មួយ្រសបក់ មួយចែំណក មួយៃថង េហតុេនះ 
(េ កេពលថ) សូមបមួីយរេំពច ។ ពកយថ បពិ្រត្រពហមណ៍ គឺ 
្រពះបិងគិយេតថរ    េ ឪពុកធេំ យេគរព    ។ 
 [១៨៥] ពកយថ អពីំ្រពះេគតម ្រទង់មន្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ គ ឺ
អពីំ្រពះេគតម ្រទង់មន្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ មនញណជេ្រគ ង 
្របកដ មន្របជញ ជទង់ជ័យ មន្របជញ ជទង់ យក្របជញ ជអធិបតី 
េ្រចើនេ យករពិចរ  េ្រចើនេ យករពិចរ សព្វ េ្រចើនេ យ 
ករ្របេមើលេមើល មនករ្របេមើលេមើល្រពមជធមម  ្រជបចបស់ 
ជ្រប្រកតី ្រប្រពឹត្តេ យ្របជញ េនះ េ្រចើនេ យ្របជញ េនះ ធងន់េ យ 
្របជញ េនះ េទរេទរក្របជញ េនះ េទរេទរក្របជញ េនះ ឈមេទរក 
្របជញ េនះ បេង្អ នេទរក្របជញ េនះ យក្របជញ េនះជអធិបតី េហតុេនះ 
(េ កេពលថ)    អពីំ្រពះេគតម    ្រទង់មន្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ   ។ 
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១៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៨៦] េគតម ភរូេិមធ តិ ភរូ ិ វុចចត ិ

បឋវ ី ។ ភគ  ឥមយ បឋវសីមយ វបុិ យ 

វតិថ យ បញញ យ សមនន គេ  ។ េមធ វុចចតិ 

បញញ  យ បញញ  បជនន ។ េប ។ អេមេ  

ធមមវចិេយ សមម ទិដ្ឋិ ។ ភគ  ឥមយ េមធយ 

បញញ យ ឧេបេ  សមុេបេ  ឧបគេ  សមុប- 

គេ  ឧបបេនន  សមុបបេនន  សមនន គេ  ត ម  

ពុេទធ  ភរូេិមធេ តិ េគតម ភរូេិមធ  ។ 

េតនហ       បិងគិយេតថេ  

 នហំ     តម្ហ      វបិបវ មិ មុហុត្តមបិ     ្រពហមណ 

 េគតម    ភរូបិបញញ  េគតម     ភរូេិមធ តិ    ។ 

[១៨៧] េយ    េម    ធមមមេទេសសិ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ 

 តណ្ហ កខយមនីតិកំ យស     នតថិ    ឧបម    ក្វ ចិ    ។ 
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១៦០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៨៦] ពកយថ អពីំ្រពះេគតម មន្របជញ ដូចែផនដី េសចក្ដីថ 

្របឹថពី េ កេ ថ ែផនដី ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របកបេ យ 

្របជញ េសមើេ យែផនដី ដ៏ធទូំ យេនះ ។ ្របជញ  េ កេ ថ 

េមធ បនដល់្របជញ  ករដឹងចបស់ ។ េប ។ ករមិនវេង្វង ករពិចរ- 

ធម៌ ករយល់្រតូវ ។ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្របកប ្របកប្រពម 

ចូលេទជិតដល់ ចូលេទជិតដល់្រពម ដល់ស៊ប់ ដល់ស៊ប់្រពម រួបរួម 

េ យេមធ គឺ្របជញ េនះ េហតុេនះ ្រពះពុទធ េឈម ះថមន្របជញ  

ដូចែផនដី េហតុេនះ (េ កេពលថ) អពីំ្រពះេគតម មន្របជញ  

ដូចែផនដី   ។   េហតុេនះ    ្រពះបិងគិយេតថរេពលថ 

 បពិ្រត្រពហមណ៍ ម មិនធ្ល ប់ឃ្ល តអពីំ្រពះេគតម ្រទង់មន 

 ្របជញ ជេ្រគ ង្របកដ អពីំ្រពះេគតម មន្របជញ ដូចែផន 

 ដីេនះ    សូមបមួីយរេំពចេទ    ។ 

 [១៨៧] ្រពះេគតម អងគ  ្រទង់សែម្ដងធម៌ដល់ ម  ជ 

 ធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផលមិនរង់ច ំ

 កល ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  មិនមនចៃ្រង ែដលជធម៌ 

 មិនមនឧបម    កនុងទី មួយ   ។ 
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១៦១ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [១៨៨] េយ េម ធមមមេទេសសីតិ េយតិ 

េយ េ  ភគ  សយមភូ អនចរយិេក បុេព្វ 

អននុស ុេតសុ ធេមមសុ មំ សចច និ អភិសមពុ - 

ជឈ ិ តតថ ច សព្វញញុ តំ បេ ្ត  ពេលសុ ច វសីភវ ំ ។ 

ធមមមេទេសសីតិ ធមមន្តិ ទិកលយណំ មេជឈក- 

លយណំ បរេិយ នកលយណំ តថំ សពយញជនំ 

េកវលបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ ្រពហមចរយិ ំ ច ្ត េ  សតិ- 

បប ្ឋ េន ច ្ត េ  សមមបបធេន ច ្ត េ  ឥទធិបេទ 

បញចិ ្រនទិយនិ បញច  ព និ សត្ត េពជឈេងគ អរយិ ំ

អដ្ឋងគិ កំ មគគំ និព្វ នញច  និព្វ នគមិនិញច  បដិបទំ 

ចិកខិ  េទេសសិ បញញេបសិ បដ្ឋេបសិ វវិរ ិ

វភិជិ ឧ ្ត នីមកសិ បកេសសីតិ េយ េម 

ធមមមេទេសសិ     ។ 

 [១៨៩] សនទិដ្ឋិកមកលិកន្តិ សនទិដ្ឋិកំ 

អកលិកំ ឯហិបស កំិ ឱបនយិកំ បចចត្តំ 

េវទិតព្វំ           វញិញូ ហីតិ           ឯវ ំ         សនទិដ្ឋិកមកលិកំ         ។ 
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១៦១ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១៨៨] ពកយថ ្រពះេគតមអងគ  ្រទង់សែម្ដងធម៌ដល់ ម  

្រតង់ពកយថ អងគ  គឺ ្រពះមន្រពះភគអងគ  ្រទង់េកើតឯង មិនមន 

ចរយ ្រ ស់ដឹងសចចៈទងំ យេ យ្រពះអងគឯង កនុងធម៌ទងំ យ 

ែដលមិនធ្ល ប់ឮមកកនុងកលមុនផង ្រទង់ដល់នូវភពជសព្វញញូ កនុងសចចៈ 

ទងំេនះផង ្រទង់ដល់នូវភពជអនក ទ ត់ កនុងពលៈទងំ យផង ។ 

ពកយថ ្រទង់សែម្ដងធម៌ ្រតង់ពកយថ ធម៌ គឺ្រទង់្របប់ សែម្ដង 

បញញត្ត ងំទុក េបើក ែវកែញក េធ្វើឲយ ក់ ្របកសនូវ្រពហមចរយិធម៌ 

មនពីេ ះបទេដើម ពីេ ះបទក ្ដ ល ពីេ ះបទចុង ្រពមទងំអតថទងំ 

ពយញជនៈ ដ៏បរសុិទធ បរបូិណ៌ទងំអស់ នូវសតិបប ្ឋ ន ៤ សមមបបធន ៤ 

ឥទធិបទ ៤ ឥ្រនទិយ ៥ ពលៈ ៥ េពជឈងគ ៧ អដ្ឋងគិកមគគដ៏្របេសើរ 

និព្វ ន និងបដិបទជដេំណើ រេទកន់្រពះនិព្វ ន េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)   ្រពះេគតមអងគ    ្រទង់សែម្ដងធម៌ដល់ ម    ។ 

 [១៨៩] ពកយថ ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផល 

មិនរង់ចកំល គឺ ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចបស់ចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយ 

ផលមិនរង់ចកំល ជធម៌គួរដល់ឯហិបស វធីិ គួរបេង្អ នមកទុកកនុងខ្លួន ជ 

ធម៌ែដលវញិញូ ជនគបបដីឹងចេំពះខ្លួន េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជធម៌ 

ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំល យ៉ងេនះ ។ 
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១៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អថ  េយ ទិេដ្ឋវ ធេមម អរយិ ំ អដ្ឋងគិ កំ មគគំ ភេវតិ 

តស  មគគស  អនន្ត  សមនន្ត  អធិគចឆេតវ ផលំ 

វនិទតិ បដិលភតីតិ ឯវមប ិ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ ។ 

យថ មនុស  កលិកំ ធនំ ទ ្វ  អនន្ត  

ន លភន្តិ កលំ គេមន្តិ េន យ ំ ធេមម  ។ 

េយ ទិេដ្ឋវ ធេមម អរយិ ំ អដ្ឋងគិ កំ មគគំ ភេវតិ 

តស  មគគស  អនន្ត  សមនន្ត  អធិគចឆេតវ 

ផលំ វនិទតិ បដិលភតិ ន បរតថ ន បរេ េក ឯវ ំ

អកលិកន្តិ      សនទិដ្ឋិកមកលិកំ     ។ 

 [១៩០] តណ្ហ កខយមនីតិកន្តិ ត ្ហ តិ របូត ្ហ  

សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  

ធមមត ្ហ  ។ តណ្ហ កខយន្តិ តណ្ហ កខយ ំ គកខយ ំ

េទសកខយ ំ េមហកខយ ំ គតិកខយ ំ ឧបបត្តិកខយ ំ

បដិសនធិកខយ ំ       ភវកខយ ំ        សំ រកខយ ំ        វដ្ដកខយ ំ      ។ 
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១៦២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មួយេទៀត បុគគល ចេ្រមើនអដ្ឋងគិកមគគដ៏្របេសើរកនុងបចចុបបនន បុគគលេនះ 

រែមងចួប បន បនចេំពះនូវផលកនុងលំ ប់ លំ ប់េសមើ ៃនមគគេនះ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន 

ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំល យ៉ងេនះក៏បន ។ មនុស ទងំ យ 

ឲយ្រទពយ ្របកបេ យកល មិនបនផលកនុងលំ ប់ រែមងរង់ចកំល 

យ៉ង  ធម៌េនះ មិនែមនយ៉ងេនះេទ បុគគល ចេ្រមើនអដ្ឋងគិកមគគ 

ដ៏្របេសើរ កនុងបចចុបបនន បុគគលេនះ រែមងចួប បន បនចេំពះនូវផល 

កនុងលំ ប់ លំ ប់េសមើៃនមគគេនះ មិនែមនបនកនុងេពលដៃទ មិនែមន 

បនកនុងេ កដៃទេទ ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំល យ៉ងេនះ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) ជធម៌ែដលបុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផល 

មិនរង់ចកំល     ។ 

 [១៩០] អធិបបយពកយថ ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  មិនមនចៃ្រង 

្រតង់ពកយថ ត ្ហ  បនដល់ រូបត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  

រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ ពកយថ ជេ្រគ ងអស់ 

ត ្ហ  គឺ ជេ្រគ ងអស់ចណំង់ អស់ គៈ អស់េទសៈ អស់េមហៈ 

អស់គតិ   អស់ឧបបត្តិ   អស់បដិសនធិ   អស់ភព   អស់សង រ  អស់វដ្ដៈ  ។ 
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១៦៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

អនីតិកន្តិ ឦតិ វុចចន្តិ កិេល  ច ខនធ  ច អភិ- 

សងខ  ច ។ ឦតិបប នំ ឦតិវបូសេម ឦតិ- 

បបដិនិស េគគ  ឦតិបបដិបបស ទធិ អមតំ និព្វ នន្តិ 

តណ្ហ កខយមនីតិកំ    ។ 

 [១៩១] យស  នតថិ ឧបម ក្វចីតិ យស តិ 

និព្វ នស  ។ នតថិ ឧបមតិ ឧបម នតថិ ឧបនិធ 

នតថិ សទិសំ នតថិ បដិភេគ នតថិ ន សំវជិជតិ នុប- 

លពភតីតិ នតថិ ឧបម ។ ក្វចីតិ ក្វចិ កិម្ហិចិ កតថចិ 

អជឈត្តំ  ពហិទធ   អជឈត្តពហិទធ  តិ យស  

នតថិ      ឧបម      ក្វចិ      ។      េតនហ      បិងគិយេតថេ  

 េយ    េម    ធមមមេទេសសិ សនទិដ្ឋិកមកលិកំ 

 តណ្ហ កខយមនីតិកំ យស     នតថិ   ឧបម   ក្វ ចីតិ   ។ 
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១៦៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

ពកយថ មិនមនចៃ្រង េសចក្ដីថ កិេលស ខនធ និងអភិសងខ រ 

េ កេ ថ ចៃ្រង ។ ករលះចៃ្រង ករសងប់ចៃ្រង កររ ស់ 

េចលចៃ្រង ករ្រគបសងកត់ចៃ្រង អមតនិព្វ ន េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)   ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ    មិនមនចៃ្រង   ។ 

 [១៩១] ពកយថ ែដលជធម៌មិនមនឧបម កនុងទី មួយ 

្រតង់ពកយថ ែដលជធម៌ បនដល់និព្វ ន ។ ពកយថ មិនមនឧបម គឺ 

មិនមនករេ្រប បផទឹម មិនមនេសចក្ដីេ្រប បេធៀប មិនមនភពេសមើគន  

មិនមន មិនមន្រពម មិនបន នូវចែំណកេ្រប ប េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) មិនមនឧបម ។ ពកយថ កនុងទី មួយ គឺ កនុងទី មួយ 

កនុងទី  ៗ កនុងទីនីមួយ ជខងកនុង ឬខងេ្រក ឬទងំខងកនុងទងំ 

ខងេ្រក េហតុេនះ (េ កេពលថ) ែដលជធម៌មិនមនឧបម 

កនុងទី មួយ    ។    េហតុេនះ    ្រពះបិងគិយេតថរេពលថ 

 ្រពះេគតមអងគ  ្រទង់សែម្ដងធម៌ដល់ ម  ជធម៌ែដល 

 បុគគលគបបេីឃើញចេំពះខ្លួន ជធម៌ឲយផល មិនរង់ចកំល 

 ជេ្រគ ងអស់ត ្ហ  មិនមនចៃ្រង ែដលជធម៌មិនមន 

 ឧបម    កនុងទី មួយ    ។ 
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១៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

  [១៩២] បស មិ     នំ    មន     ចកខុ ន     

  រត្តិនទិវ ំ   ្រពហមណ     អបបមេ ្ត  

  នមស មេន     វវិ មិ(១)    រត្តឹ 

  េតេនវ     មញញ មិ     អវបិប សំ     ។ 

 [១៩៣] បស មិ នំ មន  ចកខុ ន ត ិ

យថ ចកខុ ម បុរេិ  េ េកយយ របូគ និ 

បេស យយ ទេកខយយ ឱេ េកយយ និជឈេបយយ 

ឧបបរេិកខយយ ឯវេម ហំ ពុទធំ ភគវន្តំ មន  

បស មិ ទកខ មិ ឱេ េកមិ និជឈបយមិ ឧប- 

បរកិខ មីតិ បស មិ នំ មន  ចកខុ ន  ។ 

 [១៩៤] រត្តិនទិវ ំ ្រពហមណ អបបមេ ្ត តិ រត្តិញច  

ទិ  ច មន (២) ភេវេន្ត  អបបមេ ្ត តិ រតិ្តិនទិវ ំ

្រពហមណ     អបបមេ ្ត      ។ 

       ១   ម.   វវិេសមិ   ។   ២   ម.   ពុទធ នុស តឹ   ។ 
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១៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៩២] បពិ្រត្រពហមណ៍ ម ជអនកមិន្របែហស ែតង 

 េឃើញ្រពះពុទធេនះ េ យចិត្ត ក់ដូចេឃើញេ យែភនក 

 ទងំយប់ទងំៃថង ម ែតងនម ក រ េនរហូតយប់និងៃថង 

 េទើប ម សមគ ល់ថ    ករមិនឃ្ល ត  េ យេហតុេនះឯង   ។ 

 [១៩៣] ពកយថ ម ែតងេឃើញ្រពះពុទធេនះេ យចិត្ត ក់ដូច 

េឃើញេ យែភនក គឺ បុរសមនែភនកគបបរីមិលេមើល គបបេីឃើញ គបប ី

ចួប គបបគីន់េមើល គបបសីម្លឹងេមើល គបបពិីចរ េមើល នូវរូបទងំ- 

យ យ៉ង  ម ែតងេឃើញ ចួប គន់េមើល សម្លឹងេមើល 

ពិចរ េមើល នូវ្រពះពុទធមន្រពះភគ េ យចិត្ត ក៏យ៉ងេនះែដរ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ម ែតងេឃើញ្រពះពុទធេនះ េ យចិត្ត 

ក់ដូចេឃើញេ យែភនក    ។ 

 [១៩៤] ពកយថ បពិ្រត្រពហមណ៍ ម ជអនកមិន្របែហសទងំយប់ 

ទងំៃថង គឺ ម ខចំេ្រមើនេ យចិត្ត ទងំយប់ទងំៃថង េឈម ះថជអនកមិន 

្របែហស េហតុេនះ (េ កេពលថ) បពិ្រត្រពហមណ៍ ម ជអនក 

មិន្របែហស     ទងំយប់ទងំៃថង    ។ 
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១៦៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [១៩៥] នមស មេន វវិ មិ រត្តិន្តិ នមស - 

មេនតិ កេយន  នមស មេន ចយ  

នមស មេន ចិេត្តន  នមស មេន អន្វតថបប- 

បដិបត្តិយ  នមស មេន ធមម នុធមមបបដិបត្តិយ 

 នមស មេន សកក រមេន គរុករមេន 

មនយមេន បជូយមេន រត្តិនទិវ ំ វ មិ វតីិន- 

េមមីតិ      នមស មេន     វវិ មិ     រត្តឹ    ។ 

 [១៩៦] េតេនវ មញញ មិ អវបិប សន្តិ យ 

ពុទធ នុស តិយ ភេវេន្ត  អវបិប េ តិ តំ មញញ មិ 

អវបិបវុេ ្ឋ តិ តំ មញញ មិ ជនមិ ឯវ ំ ជនមិ ឯវ ំ

ជនមិ ឯវ ំ វជិនមិ ឯវ ំ បដិវជិនមីតិ(១) 

េតេនវ មញញ មិ អវបិប សំ ។ េតនហ បិងគិយេតថេ  

  បស មិ       នំ       មន      ចកខុ ន       

  រត្តិនទិវ ំ    ្រពហមណ     អបបមេ ្ត  

  នមស មេន      វវិ មិ    រត្តឹ 

  េតេនវ      មញញ មិ     អវបិប សន្តិ    ។ 
      ១   ម.   បដិវជិឈមីតិ   ។ 
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១៦៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១៩៥] ពកយថ ម ែតងនម ក រេនរហូតយប់និងៃថង ្រតង់ពកយ 

ថ នម ក រ គឺ នម ក រេ យកយក្ដី នម ក រេ យ ចក្ដី នម ក រ 

េ យចិត្តក្ដី នម ក រេ យករ្របតិបត្តិ េទ ម្របេយជន៍ក្ដី នម ក រ 

េធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្ដីេគរព ប់ ន បូជ េ យករ្របតិបត្តិធម៌ដ៏សមគួរ 

ដល់ធម៌ក្ដី េនរហូតយប់និងៃថង គឺ ញុងំយប់និងៃថងឲយ្រប្រពឹត្តកន្លងេទ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ម ែតងនម ក រេនរហូតយប់និងៃថង ។ 

 [១៩៦] ពកយថ េទើប ម សមគ ល់ថ ករមិនឃ្ល តេ យ 

េហតុេនះឯង គឺ ម កលអប់រេំ យពុទធ នុស តិេនះ េទើបសមគ ល់នូវ 

អេំពើេនះថ ជករមិនឃ្ល ត សមគ ល់ គឺដឹង ដឹងយ៉ងេនះ យល់យ៉ង 

េនះ ដឹងចបស់យ៉ងេនះ ដឹងចេំពះយ៉ងេនះ នូវ្រពះពុទធេនះថ ្រពះ 

អងគមិនធ្ល ប់ឃ្ល ត េហតុេនះ (េ កេពលថ) េទើប ម សមគ ល់ថ 

ករមិនឃ្ល ត េ យេហតុេនះឯង ។ េហតុេនះ ្រពះបិងគិយេតថរេពលថ 

 បពិ្រត្រពហមណ៍ ម ជអនកមិន្របែហស ែតងេឃើញ្រពះពុទធ 

 េនះ េ យចិត្ត ក់ដូចេឃើញេ យែភនក ទងំយប់ 

 ទងំៃថង ម ែតងនម ក រ េនរហូតយប់និងៃថង េទើប 

 ម សមគ ល់ថករមិនឃ្ល ត   េ យេហតុេនះឯង   ។ 
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១៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [១៩៧]  សទធ     ច     បីតិ    ច    មេន     សតិ    ច 

  នេមន្តិេម(១)    េគតម សនម្ហ  

  យ ំ   យ ំ   ទិសំ     វជជតិ    ភរូបិេញញ  

  ស    េតន    េតេនវ    នេ ហមសមិ    ។ 

 [១៩៨] សទធ  ច បីតិ ច មេន សតិ ចតិ 

សទធ តិ យ ច ភគវន្តំ រពភ សទធ  សទទហន 

ឱកបបន អភិបប េទ សទធ  សទធិ្រនទិយ ំ សទធ - 

ពលំ ។ បីតីតិ យ ច ភគវន្តំ រពភ បីតិ បមុជជំ 

េមទន បេមទន វតិ្តិ ឱទគយ ំ អត្តមន  អតិបប- 

ទន  ចិត្តស (២) ។ មេនតិ យញច  ភគវន្តំ 

រពភ ចិត្តំ មេន មនសំ ហទយ ំ បណ្ឌ រ ំ មេន 

មនយតនំ មនិ្រនទិយ ំ វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ  តជជ  

មេនវញិញ ណធតុ ។ សតីតិ យ ច ភគវន្តំ - 

រពភ សតិ អនុស តិ ។ េប ។ សមម សតីតិ សទធ  ច 

បីតិ ច មេន សតិ ច ។ 
       ១ ម. នេបន្តិេម ។ ២ ម. េមទន េមទន បេមទន េ  ប េ  វតិ្តិ តុដ្ឋិ 

ឱទគយំ   អត្តមន    ចិត្តស    ។ 
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១៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [១៩៧] ធម៌ទងំ ៤ េនះ គឺ សទធ  បីតិ មេន និង សតិ 

 (របស់ ម ) ែតងមិនឃ្ល តចក សនរបស់្រពះេគតម 

 េឡើយ ្រពះេគតម ្រទង់មន្របជញ ដូចែផនដី េស្ដចេទ 

 កន់ទិស  ៗ  ម េនះ  ក៏ជអនកឱនេទរកទិសេនះ ៗ  ។ 

 [១៩៨] អធិបបយពកយថ សទធ  បីតិ មេន និងសតិ ្រតង់ 

ពកយថ សទធ  បនដល់ ជេំនឿ ករេជឿ ករចុះចិត្ត េសចក្ដី 

្រជះថ្ល ខ្ល ងំ សទធ  សទធិ្រនទិយ សទធ ពលៈ ្របរពធ្រពះមន្រពះភគ ។ 

ពកយថ បីតិ បនដល់ ករែឆ្អត បេមជជៈ កររកី យ កររកី យចេំពះ 

ករេ្រតកអរ ករេ្រតកអរស៊ប់ ភពៃនចិត្តរបស់ខ្លួន ភពៃនចិត្ត្រជះថ្ល ៃ្រក 

េពក ្របរពធ្រពះមន្រពះភគ ។ ពកយថ មេន បនដល់ចិត្ត 

ធមមជតស្រមប់បេង្អ នេទ េសចក្ដី្របថន កនុងចិត្ត ហឫទយ័ បណ្ឌ រៈ 

មេន មនយតនៈ មនិ្រនទិយ វញិញ ណ វញិញ ណកខនធ មេនវញិញ ណ- 

ធតុ ែដលេកើតអពីំវញិញ ណកខនធេនះ ្របរពធ្រពះមន្រពះភគ ។ ពកយ 

ថ សតិ បនដល់ ម រតី កររឭកេរឿយ ៗ ។ េប ។ កររឭក្រតូវ 

្របរពធ្រពះមន្រពះភគ េហតុេនះ (េ កេពលថ) សទធ  បីតិ 

មេននិងសតិ   ។ 
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១៦៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [១៩៩] នេមន្តិេម េគតម សនម្ហ តិ ឥេម 

ច ្ត េ  ធមម  េគតម សន ពុទធ សន ជិន- 

សន តថគត សន អរហន្ត សន ន- 

េមន្តិ នគចឆន្តិ ន វជិហន្តិ ន វនិេសន្តីតិ នេម- 

ន្តិេម    េគតម សនម្ហ     ។ 

 [២០០] យ ំ យ ំ ទិសំ វជជតិ ភរូបិេញញ តិ យ ំ

យ ំ ទិសន្តិ បុរតថិមំ  ទិសំ បចឆិមំ  ទិសំ ទកខិ - 

ណំ  ទិសំ ឧត្តរ ំ  ទិសំ វជតិ គចឆតិ កមតិ 

អតិកកមតិ ។ ភរូបិេញញ តិ ភរូបិបេញញ  ម បេញញ  

តិកខបបេញញ  បុថុបបេញញ  សបបេញញ  ជវនបបេញញ  

និេព្វធិកបបេញញ តិ(១) យ ំ យ ំ ទិសំ វជជតិ ភរូបិេញញ  ។ 

 [២០១] ស េតន េតេនវ នេ ហមសមីតិ 

េ  េយន ពុេទធ  េតន េតេនវ នេ  

     ១ ម. និេព្វធិកបបេញញ  ភូរ ិវចុចតិ បឋវ ី យ បឋវសីមយ បញញ យ វបុិ យ វតិថ យ 

សមនន គេ តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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១៦៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [១៩៩] ពកយថ ធម៌ទងំ ៤ េនះ ែតងមិនឃ្ល តចក សន 

របស់្រពះេគតម គឺ ធម៌ទងំ ៤ េនះ ែតងមិន្របសេចញ មិនមក មិន 

លះបង់ មិនវនិស ចក សន្រពះេគតម ចក សន្រពះពុទធ 

ចក សន្រពះជិន្រសី ចក សន្រពះតថគត ចក សន 

្រពះអរហន្ត េហតុេនះ (េ កេពលថ) ធម៌ទងំ ៤ េនះ ែតងមិន 

្របសចក សន    របស់្រពះេគតម   ។ 

 [២០០] ពកយថ ្រទង់មន្របជញ ដូចែផនដី េស្ដចេទកន់ទិស 

 ៗ   ្រតង់ពកយថ   ទិស  ៗ   គឺ   ្រទង់េទ   ដល់   ឈន 

ឈនកន្លង េទកន់ទិសខងេកើតក្ដី ទិសខងលិចក្ដី ទិសខងតបូងក្ដី 

ទិសខងេជើងក្ដី ។ ពកយថ មន្របជញ ដូចែផនដី គឺ ្រទង់មន្របជញ  

ដូច្របឹថពី មន្របជញ េ្រចើន មន្របជញ មុត មន្របជញ ្រកស់ មន 

្របជញ រកី យ មន្របជញ រហ័ស មន្របជញ ធ្លុះធ្ល យ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)  ្រទង់មន្របជញ ដូចែផនដី េស្ដចេទកន់ទិស  ៗ ។ 

 [២០១] ពកយថ ម េនះ ជអនកឱនេទរកទិសេនះ ៗ គឺ្រពះ 

ពុទធ្រទង់គង់េន    កនុងទិស     ម េនះ     ជអនកឱនេទរកទិសេនះ 
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១៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

តននិេនន  តេបបេ  តបបពភ េ  តទធិមុេ ្ត  តទ- 

ធិបេតេយយតិ ស េតន េតេនវ នេ ហមសមិ ។ 

េតនហ    បិងគិយេតថេ  

  សទធ     ច    បីតិ   ច    មេន     សតិ     ច 

  នេមន្តិេម     េគតម សនម្ហ  

  យ ំ   យ ំ   ទិសំ     វជជតិ    ភរូបិេញញ  

  ស    េតន     េតេនវ     នេ ហមសមីតិ    ។ 

 [២០២] ជិណ្ណស    េម    ទុព្វលថមកស  

  េតេនវ    កេយ    ន    បេលតិ    តតថ 

  សង កបបយន្ត យ     វជមិ     និចចំ 

  មេន     ហិ     េម     ្រពហមណ    េតន    យុេ ្ត    ។ 

 [២០៣] ជិណ្ណស្ស េម ទុព្វលថមកស តិ 

ជិណ្ណស តិ ជិណ្ណស  វុឌ ស  មហល្លកស  

អទធគតស  វេយអនុបបត្តស តិ ជិណ្ណស  ។ 

ទុព្វលថមកស តិ ទុព្វលថមកស  អបបថមក- 

ស  បរតិ្តថមកស តិ ជិណ្ណស  េម ទុព្វលថម- 

កស      ។ 
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១៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េទរេទរកទិសេនះ េទរេទរកទិសេនះ ឈមេទរកទិសេនះ បេង្អ ន 
េទរកទិសេនះ យកទិសេនះជអធិបតី េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

ម េនះ ជអនកឱនេទរកទិសេនះ ៗ  ។  េហតុេនះ  ្រពះបិងគិយ- 
េតថរេពលថ 
 ធម៌ទងំ ៤ េនះ គឺ សទធ  បីតិ មេន និងសតិ (របស់ 
 ម ) ែតងមិនឃ្ល តចក សន របស់្រពះេគតមេឡើយ 
 ្រពះេគតម ្រទង់មន្របជញ ដូចែផនដី េស្ដចេទកន់ទិស 
   ៗ   ម េនះ   ក៏ជអនកឱនេទរកទិសេនះ ៗ  ។ 
 [២០២] ម ជបុគគល្រគ្ំរគ មនកម្ល ងំថយេហើយ េហតុ 
  េនះ កយេទកនុងទិសេនះ មិនបនេទ ែត ម េទ 
  េ យដេំណើ រៃនេសចក្ដី្រតិះរះិ អស់កលជនិចច បពិ្រត 
  ្រពហមណ៍ េ្រពះថ   ចិត្តរបស់ ម   ្របកប មទិសេនះ  ។ 
 [២០៣] ពកយថ ម ជបុគគល្រគ្ំរគ មនកម្ល ងំថយេហើយ ្រតង់ 
ពកយថ ្រគ្ំរគ គឺ ចស់ ចេ្រមើន មន យុេ្រចើន រស់េនបនយូរឆន  ំ
មកេហើយ មនវយ័ដល់េហើយ មលំ ប់ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 
្រគ្ំរគ ។ ពកយថ មនកម្ល ងំថយ គឺ មនកម្ល ងំេខ យ មនកម្ល ងំ 
តិច មនកម្ល ងំស្ដួចេស្ដើង េហតុេនះ (េ កេពលថ) ម ជ 
បុគគល្រគ្ំរគ   មនកម្ល ងំថយេហើយ   ។ 
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១៦៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [២០៤] េតេនវ កេយ ន បេលតិ ត ថ តិ 

កេយ េយន ពុេទធ  េតន ន បេលតិ ន វជត ិ

ន គចឆតិ នភិកកមតីតិ េតេនវ កេយ ន បេលតិ 

តតថ    ។ 

 [២០៥] សង កបបយន្ត យ វជមិ និចចន្តិ សង កបប- 

គមេនន វតិកកគមេនន ញណគមេនន បញញ គម- 

េនន ពុទធិគមេនន វជមិ គចឆ មិ អភិកកមមីតិ ស- 

ង កបបយន្ត យ      វជមិ      និចចំ     ។ 

 [២០៦] មេន ហិ េម ្រពហមណ េតន យុេ ្ត - 

តិ មេនតិ យ ំ ចិត្តំ មេន មនសំ ហទយ ំ បណ្ឌ រ ំ

មេន មនយតនំ មនិ្រនទិយ ំ វញិញ ណំ វញិញ ណកខ - 

េនធ  តជជ  មេនវញិញ ណធតុ ។ ្រពហមណ េតន 

យុេ ្ត តិ មេន មម េយន ពុេទធ  េតន យុេ ្ត  

សំយុេ ្ត តិ មេន ហិ េម ្រពហមណ េតន យុេ ្ត  ។ 

េតនហ      បិងគិយេតថេ  
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១៦៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [២០៤] ពកយថ កយេទកនុងទិសេនះមិនបនេទ គឺ ្រពះពុទធគង់ 
កនុងទិស  កយេទមិនបន េចញេទមិនបន េដើរេទមិនបន 
ឈនេទមិនបន កនុងទិសេនះេទ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 
កយេទកនុងទិសេនះ   មិនបនេទ   ។ 
 [២០៥] ពកយថ ែត ម េទេ យដេំណើ រ ៃនេសចក្ដី្រតិះរះិ 
អស់កលជនិចច គឺ ម េទ េដើរេទ ឈនេទ េ យដេំណើ រៃន 
ត្រមិះ េ យដេំណើ រវតិកកៈ េ យដេំណើ រញណ េ យដេំណើ របញញ  
េ យដេំណើ រ្របជញ ជេ្រគ ង្រ ស់ដឹង េហតុេនះ (េ កេពលថ) 
ែត ម េទេ យដេំណើ រៃនេសចក្ដី្រតិះរះិ   អស់កលជនិចច   ។ 
 [២០៦] ពកយថ បពិ្រត្រពហមណ៍ េ្រពះថ ចិត្តរបស់ ម  
្របកប មទិសេនះ ្រតង់ពកយថ ចិត្ត បនដល់គនិំត ធមមជត 
ស្រមប់បេង្អ នេទ េសចក្ដី្របថន កនុងចិត្ត ហឫទយ័ បណ្ឌ រៈ មេន 
មនយតនៈ មនិ្រនទិយ វញិញ ណ វញិញ ណកខនធ មេនវញិញ ណធតុ 
ែដលេកើតអពីំវញិញ ណកខនធេនះ ។ ពកយថ បពិ្រត្រពហមណ៍ . . . ្របកប 
េហើយ មទិសេនះ គឺ ្រពះពុទធគង់កនុងទិស  ចិត្តរបស់ ម ក៏្របកប 
្របកប្រពម មទិសេនះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បពិ្រត 
្រពហមណ៍ េ្រពះថ ចិត្តរបស់ ម ្របកប មទិសេនះ ។ េហតុេនះ 
្រពះបិងគិយេតថរេពលថ    
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១៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

  ជិណ្ណស    េម    ទុព្វលថមកស  

  េតេនវ    កេយ    ន    បេលតិ    តតថ 

  សង កបបយន្ត យ    វជមិ    និចចំ 

  មេន    ហិ    េម    ្រពហមណ   េតន   យុេ ្ត តិ   ។ 

 [២០៧]  បេង ក    (សយេន)    បរផិនទមេន 

  ទីប    ទីបំ(១)    ឧបល្លវ ឹ

  អថទទ សឹ    សមពុទធំ 

  ឱឃតិណ្ណមនសវ ំ   ។ 

 [២០៨] បេង ក សយេន បរផិនទមេនតិ បេង ក 

សយេនតិ កមបេង ក កមកទទេម កមកិេលេស 

កមពលិេស កមបរ ិ េហ កមបលិេពេធ េសម- 

េន អវេសមេន បរេិសមេនតិ បេង ក សយេន ។ 

     ១   ម.   ទិ    ទិសំ   ។ 
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១៧០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 ម ជបុគគល្រគ្ំរគ មនកម្ល ងំថយេហើយ េហតុេនះ 

 កយេទកនុងទិសេនះ មិនបនេទ ែត ម េទេ យ 

 ដេំណើ រៃនេសចក្ដី្រតិះរះិ អស់កលជនិចច បពិ្រត្រពហមណ៍ 

 េ្រពះថ ចិត្តរបស់ ម  ្របកប មទិសេនះ ។ 

 [២០៧] ម េដកកនុងភក់ ប្រមះនេនៀល សទុះេចញអពីំទី 

 ពឹង េទរកទីពឹង ្រគេនះ ម បនេឃើញ្រពះសមពុទធ 

 ្រទង់ឆ្លងអន្លង់េហើយ   ្រទង់មិនមន សវៈេទ   ។ 

 [២០៨] អធិបបយពកយថ េដកកនុងភក់ ប្រមះនេនៀល ្រតង់ពកយ 

ថ េដកកនុងភក់ គឺ េដក េដកស៊ប់ េដក្រ  ំ កនុងភក់គឺកម កនុងលបប់ 

គឺកម កនុងកិេលសគឺកម កនុងសនទូចគឺកម កនុងេសចក្ដីេក្ដ ្រក យ 

គឺកម   កនុងកង្វល់គឺកម   េហតុេនះ   (េ កេពលថ)  េដកកនុងភក់  ។ 
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១៧១ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

បរផិនទមេនតិ ត ្ហ ផនទនយ ផនទមេន ទិដ្ឋិផ- 

នទនយ ផនទមេន កិេលសផនទនយ ផនទមេន 

បេយគផនទនយ(១) ផនទមេន វបិកផនទនយ 

ផនទមេន ទុចចរតិផនទនយ(២) ផនទមេន រេ ្ត  

េគន ផនទមេន ទុេ ្ឋ  េទេសន ផនទមេន 

មេូ ្ហ  េមេហន ផនទមេន វនិិពេនធ  មេនន ផនទ- 

មេន ប មេ ្ឋ  ទិដ្ឋិយ ផនទមេន វេិកខបគេ  

ឧទធេចចន ផនទមេន អនិដ្ឋងគេ  វចិិកិចឆ យ ផនទម- 

េន ថមគេ  អនុសេយហិ ផនទមេន េភន 

ផនទមេន អ េភន ផនទមេន យេសន ផនទមេន 

អយេសន ផនទមេន និនទ យ ផនទមេន បសំ យ 

ផនទមេន សុេខន ផនទមេន ទុេកខន ផនទមេន 

ជតិយ ផនទមេន ជ យ ផនទមេន ពយធនិ 

       ១   ម.  សំេយគផនទនយ  ។  ២  ម.   មេនទុចចរតិផនទនយ   ។ 
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១៧១ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

ពកយថ ប្រមះនេនៀល គឺ ប្រមះនេនៀល េ យករប្រមះនេនៀលគឺ 

ត ្ហ  ប្រមះនេនៀល េ យករប្រមះនេនៀលគឺទិដ្ឋិ ប្រមះនេនៀលេ យ 

ករប្រមះនេនៀលគឺកិេលស ប្រមះនេនៀល េ យករប្រមះនេនៀលគឺ 

្របេយគ ប្រមះនេនៀល េ យករប្រមះនេនៀលគឺវបិក ប្រមះនេនៀល 

េ យករប្រមះនេនៀល គឺទុចចរតិ ជអនកេ្រតកអរ ប្រមះនេនៀល េ យ 

គៈ ជអនក្របទូស្ដ ប្រមះនេនៀល េ យេទសៈ ជអនកវេង្វង ប្រមះ 

នេនៀលេ យេមហៈ ជអនកជប់ចពំក់ ប្រមះនេនៀលេ យមនះ ជអនក 

ទ បអែង្អល ប្រមះនេនៀល េ យទិដ្ឋិ ជអនករេវ ើរ យ ប្រមះនេនៀល 

េ យឧទធចចៈ ជអនកដល់នូវករមិន ច់េ្រសច ប្រមះនេនៀល េ យវចិិកិចឆ  

ជអនកដល់នូវកម្ល ងំ ប្រមះនេនៀល េ យអនុស័យ ប្រមះនេនៀល េ យ 

ភ ប្រមះនេនៀល េ យអ ភ ប្រមះនេនៀលេ យយស ប្រមះ 

នេនៀល េ យអយស ប្រមះនេនៀល េ យនិនទ  ប្រមះនេនៀល េ យ 

េសចក្ដីសរេសើរ ប្រមះនេនៀលេ យសុខ ប្រមះនេនៀលេ យទុកខ ប្រមះ 

នេនៀល េ យជតិ  ប្រមះនេនៀលេ យជ   ប្រមះនេនៀលេ យពយធិ 
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១៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ផនទមេន មរេណន ផនទមេន េ កបរេិទវទុកខ េទ- 

មនស ុបយេសហិ ផនទមេន េនរយិេកន ទុេកខន 

ផនទមេន តិរចឆ នេយនិេកន ទុេកខន ផនទមេន 

បិត្តិវសិយិេកន ទុេកខន ផនទមេន មនុសេកន 

ទុេកខន គេពភ កកន្តិមលូេកន ទុេកខន គពភដ្ឋិតិមលូេកន 

ទុេកខន គពភវុ ្ឋ នមលូេកន ទុេកខន ជតស ុបនិពនធ- 

េកន ទុេកខន ជតស ប េធយយេកន ទុេកខន អត្តុ - 

បកកេមន ទុេកខន បរុបកកេមន ទុេកខន ទុកខ ទុេកខន 

សងខ រទុេកខន វបិរ ិ មទុេកខន ចកខុ េ េគន ទុេកខ - 

ន េ តេ េគន ទុេកខន ឃនេ េគន ទុេកខន 

ជិ ្ហ េ េគន ទុេកខន កយេ េគន ទុេកខន សីសេ - 

េគន ទុេកខន កណ្ណេ េគន ទុេកខន មុខេ េគន 

ទុេកខន ទន្តេ េគន ទុេកខន កេសន េសន 

បិនេសន ឌេហន ជេរន កុចឆិេ េគន មុចឆ យ បកខ - 

នទិកយ សុ យ វសិចូិកយ កុេដ្ឋន គេណ្ឌ ន 

កិ េសន េ េសន អបមេរន ទទទុយ កណ្ឌុ - 

យ        កចឆុយ        រខ យ         វតិចឆិកយ         េ ហិេតន  



349 

១៧២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ប្រមះនេនៀលេ យមរណៈ ប្រមះនេនៀលេ យេសចក្ដីេ ក ខ កឹ 

ខ ួល ទុកខ េទមនស  េសចក្ដី នតឹង ប្រមះនេនៀលេ យទុកខកនុងនរក 

ប្រមះនេនៀលេ យទុកខកនុងតិរចឆ នកេំណើ ត ប្រមះនេនៀល េ យទុកខ កនុង 

េ្របតវស័ិយ ប្រមះនេនៀល អនទះ  ញប់ញ័រ ញ័ររនធត់ េ យទុកខ ជ 

របស់មនុស  េ យទុកខមនករចុះកន់គភ៌ជមូល េ យទុកខមនករ ងំ 

េនកនុងគភ៌ជមូល េ យទុកខមនករេចញចកគភ៌ជមូល េ យទុកខែដល 

ទក់ទងនឹងសត្វេកើតេហើយ េ យទុកខែដលប ្ដ លអពីំេរឿងដៃទៃនសត្វ 

េកើតេហើយ េ យទុកខេ្រពះេសចក្ដីពយយមរបស់ខ្លួន េ យទុកខេ្រពះ 

េសចក្ដីពយយមរបស់បុគគលដៃទ េ យទុកខទុកខ សងខ រទុកខ វបិរ ិ មទុកខ 

ចកខុ េ គទុកខ េ តេ គទុកខ ឃនេ គទុកខ ជិ ្ហ េ គទុកខ កយេ គទុកខ 

សីសេ គទុកខ កណ្ណេ គទុកខ មុខេ គទុកខ ទន្តេ គទុកខ េ យទុកខេ្រពះ 

េ គក្អក ហឺត ឫសដូង្រចមុះ េក្ដ ្រក យ គ ងំសគម ឈេឺពះ វលិ 

មុខ ធ្ល ក់ឈម ចុកេសៀត ចុកៃផទ ឃ្លង់ ពក ែ្រសង រងីៃរ ឆកួត្រជូក 

ដណួំចពិស រមស់ កម  េ គេកើតកនុងទីខ្វ រេ យ្រកចក ឃ្លង់ែដក  ឈម 
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១៧៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

បិេត្តន មធុេមេហន អំ យ បិឡកយ ភគនទ - 

យ(១) បិត្តសមុ ្ឋ េនហិ ពេធហិ េសម្ហសមុ ្ឋ េន- 

ហិ ពេធហិ តសមុ ្ឋ េនហិ ពេធហិ សននិ- 

បតិេកហិ ពេធហិ ឧតុបរ ិ មេជហិ ពេធ- 

ហិ វសិមបរ ិ រេជហិ ពេធហិ ឱបកកមិេកហិ 

ពេធហិ កមមវបិកេជហិ ពេធហិ សីេតន 

ឧេណ្ហ ន ជិឃចឆ យ បិប យ ឧចច េរន បស េវន 

ឌំសមកស តបសិរសឹបសមផេស ហិ មតុមរេណ- 

ន ទុេកខន បិតុមរេណន ទុេកខន ភតុមរេណន 

ទុេកខន ភគិនីមរេណន ទុេកខន បុត្តមរេណន ទុេកខ - 

ន ធីតុមរេណន ទុេកខន ញតិពយសេនន ទុេកខន 

េភគពយសេនន ទុេកខន េ គពយសេនន ទុេកខន 

សីលពយសេនន ទុេកខន ទិដ្ឋិពយសេនន ទុេកខន 

ផនទមេន បរផិនទមេន បេវធមេន សមបេវធម- 

េនតិ      បេង ក      សយេន      បរផិនទមេន      ។  
     ១ ម. ភគនទេលន បិត្តសមុ ្ឋ េនន ពេធន ។ ល ។ ឌំសមកស តបសិរសឹប- 

សមផេស ន   ទុេកខន   ។ 
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១៧៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

្របមត់ ្របេមះ ឫសដូងដុះ បូស ឫសដូងបត េ្រពះ ពធេកើត 

អពីំ្របមត់ ពធេកើតអពីំេស្លសម ពធេកើតអពីំខយល់ ពធ 

េកើតអពីំធតុ្របជុគំន  ពធេកើតអពីំករែ្រប្របួលរដូវ ពធេកើតអពីំ 

កររក ឥរយិបថមិនេសមើ ពធេកើតអពីំេសចក្ដីពយយម មន យ 

ចងជេដើម ពធេកើតអពីំកមមវបិក េ្រពះ្រតជក់ េក្ដ  ឃ្ល ន េ្រសក 

ឧចច រៈ បស វៈ សមផស រេបម មូស ខយល់ កេម្ដ ៃថង សត្វលូន រ 

េ យទុកខេ្រពះ ្ល ប់ម  េ យទុកខេ្រពះ ្ល ប់បិ  េ យទុកខេ្រពះ 

្ល ប់បងប្អូន្របុស េ យទុកខេ្រពះ ្ល ប់បងប្អូន្រសី េ យទុកខេ្រពះ ្ល ប់ 

កូន្របុស េ យទុកខេ្រពះ ្ល ប់កូន្រសី េ យទុកខេ្រពះវនិសញតិ 

េ យទុកខេ្រពះវនិសេភគសមបត្តិ េ យទុកខេ្រពះវនិសេ យ រេ គ 

េ យទុកខ េ្រពះវនិសសីល េ យទុកខ េ្រពះវនិសទិដ្ឋិ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)    េដកកនុងភក់     ប្រមះនេនៀល    ។ 
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១៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២០៩] ទីប ទីបំ ឧបល្លវនិ្តិ ស ថ រេ  ស ថ រ ំ

ធមមកខ នេ  ធមមកខ នំ គណេ  គណំ ទិដ្ឋយិ 

ទិដ្ឋឹ បដិបទេ  បដិបទំ មគគេ  មគគំ ឧបល្លវ ឹ

សមុបល្លវនិ្តិ     ទីប     ទីបំ      ឧបល្លវ ឹ    ។ 

 [២១០] អថទទ សឹ សមពុទធន្តិ អថតិ បទសនធិ 

។ េប ។ បទនុបុព្វកេមតំ អថតិ ។ អទទ សិន្តិ 

អទទសំ អទទកខឹ  អបស  ឹ បដិវជិឈ ឹ ។ សមពុទធន្តិ េយ 

េ  ភគ  ។ េប ។ សចឆិក បញញត្តិ យទិទំ ពុេទធ តិ 

អថទទ សឹ     សមពុទធំ     ។ 

 [២១១] ឱឃតិណ្ណន្តិ ភគ  កេមឃ ំ តិេ ្ណ  

ភេ ឃ ំ តិេ ្ណ  ទិេ ្ឋ ឃ ំ តិេ ្ណ  អវេិជជ ឃ ំ

តិេ ្ណ  ឧត្តិេ ្ណ  និត្តិេ ្ណ  អតិកកេន្ត  សមតិកក- 

េន្ត       វតីិវេ ្ត      េ      វុដ្ឋ េ      ចិណ្ណចរេ      ។    េប   ។ 
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១៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២០៩] ពកយថ សទុះេចញអពីំទីពឹង េទរកទីពឹង គឺ សទុះ សទុះេចញ 

អពីំ ្ដ  េទរក ្ដ  អពីំអនក្របប់ធម៌ េទរកអនក្របប់ធម៌ អពីំ 

គណៈ េទរកគណៈ អពីំទិដ្ឋិ េទរកទិដ្ឋិ អពីំបដិបទ េទរក 

បដិបទ អពីំមគគ េទរកមគគ េហតុេនះ (េ កេពលថ) សទុះ 

េចញអពីំទីពឹង    េទរកទីពឹង    ។ 

 [២១០] ពកយថ ្រគេនះ ម បនេឃើញ្រពះសមពុទធ 

្រតង់ពកយថ ្រគេនះ គឺជករតបទ ។ េប ។ ពកយថ ្រគេនះ ជ 

លំ ប់ៃនបទ ។ ពកយថ បនេឃើញ គឺ បនេឃើញ បនចួប បន 

្របសព្វ បនចក់ធ្លុះ ។ ពកយថ ្រពះសមពុទធ បនដល់្រពះមនបុណយ 

។ េប ។ បញញត្តិថ ្រពះពុទធ េនះ េកើតអពីំករ្រ ស់ដឹង េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)   ្រគេនះ    ម បនេឃើញ្រពះសមពុទធ   ។ 

 [២១១] ពកយថ ្រទង់ឆ្លងអន្លង់េហើយ គឺ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ឆ្លង 

អន្លង់គឺកម ឆ្លងអន្លង់គឺភព ឆ្លងអន្លង់គឺទិដ្ឋិ ឆ្លង ឆ្លងេឡើង ឆ្លងេចញ 

កន្លង កន្លង្រពម ្រប្រពឹត្តកន្លង អន្លង់គឺអវជិជ  គឺថ ្រពះអងគ្រទង់មន 

ករេនកនុងអរយិ ស    េនរួចេហើយ   មនចរណៈសន េំហើយ   ។  េប  ។ 
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១៧៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

ជតិជ មរណសំ េ  នតថិ តស  បុនពភេ តិ ឱ- 

ឃតិណ្ណំ  ។ អនសវន្តិ ច ្ត េ  ស  កមស- 

េ  ភ សេ  ទិ ្ឋ សេ  អវជិជ សេ  ។ េត - 

ស  ពុទធស  ភគវេ  បហីន ឧចឆិននមូ  - 

លវតថុក  អនភវងគ  យតឹអនុបបទធមម  ត ម  

ពុេទធ  អនសេ តិ ឱឃតិណ្ណមនសវ ំ ។ េតនហ 

បិងគិយេតថេ  

  បេង ក     (សយេន)     បរផិនទមេន 

  ទីប      ទីបំ      ឧបល្លវ ឹ

  អថទទ សឹ      សមពុទធំ 

  ឱឃតិណ្ណមនសវន្តិ      ។ 

 [២១២]   យថ     អហ ូ    វកកលិ     មុត្តសេទធ  

  ភ្រទវុេធ     ឡវេិគតេម     ច 

  ឯវេមវ     ត្វមប ិ     បមុញចស ុ     សទធំ 

  គមិស សិ    (ត្វំ)    បិងគិយ   មចចុ េធយយស    បរ ំ  ។ 



355 

១៧៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

ភពថមី គឺ ជតិ ជ  មរណៈ សង រ ៃន្រពះអងគមិនមន េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) ្រទង់ឆ្លងអន្លង់េហើយ ។ ពកយថ មិនមន សវៈ 

េសចក្ដីថ សវៈ ៤ គឺ កមសវៈ ភ សវៈ ទិ ្ឋ សវៈ អវជិជ សវៈ ។ 

សវៈទងំេនះ ្រពះពុទធមនេជគ ្រទង់លះបង់េហើយ មនឫសគល់ 

ផ្ដ ច់ផ្ដិលេហើយ េធ្វើឲយសល់ែតទីេន ដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត េធ្វើឲយដល់ 

នូវករមិនេកើតមន ឲយជធម៌ែលងេកើតតេទេទៀត េហតុេនះ ្រពះពុទធ 

េឈម ះថមិនមន សវៈ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រទង់ឆ្លងអន្លង ់

េហើយ    មិនមន សវៈ   ។    េហតុេនះ    ្រពះបិងគិយេតថរ    េពលថ 

 ម េដកកនុងភក់ ប្រមះនេនៀល សទុះេចញអពីំទីពឹង េទ 

 រកទីពឹង ្រគេនះ ម បនេឃើញ្រពះសមពុទធ ្រពះអងគ 

 ្រទង់ឆ្លងអន្លង់េហើយ    ្រទង់មិនមន សវៈេទ   ។ 

 [២១២] (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ) វកកលិ ភ្រទវុធ និង 

 ឡវេិគតម សុទធែតជអនកមនសទធ បេញចញេហើយ យ៉ង 

  សូមបអីនកក៏ចូរបេញចញ នូវសទធ  យ៉ងេនះចុះ 

 មន លបិងគិយៈ   អនកនឹងដល់នូវេ្រតើយ  ៃនលេំនរបស់មចចុ    ។ 
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១៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២១៣] យថ អហ ូ វកកលិ មុត្តស េទធ  

ភ្រទវុេធ ឡវេិគតេម ចតិ យថ វកកលិ មុត្ត- 

ស េទធ  សទធ គរុេក សទធ បុព្វងគេម សទធ ធិមុេ ្ត  

សទធ ធិបេតេយយ អរហត្តបបេ ្ត  យថ ភ្រទវុេធ 

មុត្តស េទធ  សទធ គរុេក សទធ បុព្វងគេម សទធ ធិ- 

មុេ ្ត  សទធ ធិបេតេយយ អរហត្តបបេ ្ត  យថ - 

ឡវេិគតេម មុត្តស េទធ  សទធ គរុេក សទធ បុព្វងគ- 

េម សទធ ធិមុេ ្ត  សទធ ធិបេតេយយ អរហត្តបបេ ្ត តិ 

យថ អហ ូ វកកលិ មុត្តស េទធ  ភ្រទវុេធ 

ឡវេិគតេម     ច     ។ 

 [២១៤] ឯវេមវ ត្វមប ិ បមុញចស ុ សទធន្តិ ឯវ- 

េមវ ត្វំ សទធំ មុញចស ុ បមុញចស ុ សមបមុញចស ុ 

អធិមុញចស ុ ឱកេបបហិ សេព្វ សងខ  អនិចច តិ 

។ េប ។ យង កិញចិ  សមុទយធមមំ សព្វន្តំ និេ ធធមមន្តិ 

សទធំ មុញចស ុ បមុញចស ុ សមបមុញចស ុ អធិមុញច - 

ស ុ     ឱកេបបហីតិ      ឯវេមវ      ត្វមប ិ     បមុញចស ុ      សទធំ      ។ 
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១៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២១៣] ពកយថ វកកលិ ភ្រទវុធ និង ឡវេិគតម សុទធែត 

ជអនកមនសទធ បេញចញេហើយ យ៉ង  អធិបបយថ វកកលិ មន 

សទធ បេញចញេហើយ ជអនកធងន់កនុងសទធ  មនសទធ ជ្របធន មនចិត្ត 

ចុះស៊ប់កនុងសទធ  មនសទធ ជអធិបតី បនសេ្រមច្រពះអរហត្ត យ៉ង  

ភ្រទវុធ មនសទធ បេញចញេហើយ ជអនកធងន់កនុងសទធ  មនសទធ ជ 

្របធន មនចិត្តចុះស៊ប់កនុងសទធ  មនសទធ ជអធិបតី បនសេ្រមច្រពះ 

អរហត្ត យ៉ង  ឡវេិគតម មនសទធ បេញចញេហើយ ជអនកធងន់ 

កនុងសទធ  មនសទធ ជ្របធន មនចិត្តចុះស៊ប់កនុងសទធ  មនសទធ ជ 

អធិបតី បនស្រមច្រពះអរហត្ត យ៉ង  េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) 

វកកលិ ភ្រទវុធ និង ឡវេិគតម សុទធែតជអនកមនសទធ បេញចញ 

េហើយ     យ៉ង     ។ 

 [២១៤] ពកយថ សូមបអីនកក៏ចូរបេញចញនូវសទធ យ៉ងេនះចុះ េសចក្ដីថ 

អនកចូរែលង ចូរបេញចញ ចូរបេញចញ្រពម ចូរចុះស៊ប់ កន់សទធ  គឺចូរេជឿ 

ថ សងខ រទងំពួងមិនេទៀង ។ េប ។ អនកចូរែលង ចូរបេញចញ ចូរបេញចញ 

្រពម ចូរចុះស៊ប់កន់សទធ  គឺចូរេជឿថ របស់ មនករេកើតេឡើងជ 

ធមម  របស់ទងំអស់េនះ មនកររលត់េទវញិជធមម  យ៉ងេនះែដរ 

េហតុេនះ (្រទង់្រ ស់ថ) សូមបអីនកក៏ចូរបេញចញនូវសទធ យ៉ងេនះចុះ ។ 
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១៧៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [២១៥]  គមិស សិ (ត្វំ) បិងគិយ មចចុ េធយយស  

បរន្តិ មចចុ េធយយ វុចចន្តិ កិេល  ច ខនធ  ច 

អភិសងខ  ច ។ មចចុ េធយយស  បរ ំ វុចចតិ អមតំ 

និព្វ នំ េយ េ  សព្វសងខ រសមេថ សព្វុបធិបប- 

ដិនិស េគគ  តណ្ហ កខ េយ វ ិ េគ និេ េធ និព្វ នំ 

គមិស សិ (ត្វំ) បិងគិយ មចចុ េធយយស  បរន្តិ ត្វំ 

បរ ំ គមិស សិ អធិគមិស សិ ផុសិស សិ សចឆិ- 

ករសិ សីតិ គមិស សិ (ត្វំ) បិងគិយ មចចុ េធយយស  

បរ ំ    ។     េតនហ     ភគ  

  យថ     អហ ូ     វកកលិ     មុត្តសេទធ  

  ភ្រទវុេធ     ឡវេិគតេម     ច 

  ឯវេមវ     ត្វមប ិ     បមុញចស ុ    សទធំ 

  គមិស សិ   (ត្វំ)   បិងគិយ   មចចុ េធយយស    បរន្តិ  ។ 

[២១៦] ឯស    ភិេយយ    បសីទមិ សុ ្វ ន    មុនិេន    វេច 

 វវិដចឆេទ(១)   សមពុ េទធ  អខិេ     បដិភណ     ។ 
     ១   ម.   វវីដចឆទេន  ។ 
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១៧៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [២១៥] ពកយថ មន លបិងគិយៈ អនកនឹងដល់េ្រតើយ ៃនលេំនរបស់ 

មចចុ  េសចក្ដីថ កិេលស ខនធ និងអភិសងខ រ េ កេ ថ លេំន 

របស់មចចុ  ។ អមតនិព្វ ន េ កេ ថ េ្រតើយៃនលេំនរបស់មចចុ  បន 

ដល់កររមង ប់សងខ រទងំពួង កររ ស់េចលឧបធិទងំពួង ករអស់ 

ត ្ហ  ករ្របសចកតេ្រមក េសចក្ដីរលត់ និព្វ ន ។ ពកយថ មន ល 

បិងគិយៈ អនកនឹងដល់េ្រតើយ ៃនលេំនរបស់មចចុ  បនេសចក្ដីថ អនកនឹងដល់ 

នឹងបន នឹងពល់្រតូវ នឹងេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ្រតើយ េហតុេនះ 

(្រទង់្រ ស់ថ) មន លបិងគិយៈ អនកនឹងដល់េ្រតើយ ៃនលេំនរបស់មចចុ  ។ 

េហតុេនះ   ្រពះមន្រពះភគ   ្រ ស់ថ 

  វកកលិ ភ្រទវុធ និង ឡវេិគតម សុទធែតជអនកមន 

  សទធ បេញចញេហើយ យ៉ង  សូមបអីនកក៏ចូរបេញចញ 

  សទធ  យ៉ងេនះចុះ មន លបិងគិយៈ អនកនឹងដល់េ្រតើយ 

  ៃនលេំនរបស់មចចុ     ។ 

 [២១៦] (្រពះបិងគិយេតថរទូលថ) ខញុ ្ំរពះអងគេនះ្រជះថ្ល ៃ្រកេពក 

  េ្រពះបន ្ដ ប់្រពះបនទូលៃន្រពះអងគ ជ្រពះមុនិ ្រពះអងគ 

  ្រទង់មនេ្រគ ងបិទ េបើកេហើយ ្រពះអងគមិនមនេ្រគ ង 

  រងឹរូស    ្រទង់មនបដិភណ   ។ 
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១៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២១៧] ឯស ភិេយយ បសីទមីតិ ឯស ភិេយយ 

បសីទមិ សទទ មិ អធិមុចច មិ ឱកេបបមិ សេព្វ 

សងខ  អនិចច តិ ។ េប ។ យង កិញចិ  សមុទយធមមំ 

សព្វន្តំ និេ ធធមមន្តិ ភិេយយ បសីទមិ សទទ មិ 

អធិមុចច មិ ឱកេបបមីតិ ឯស ភិេយយ បសីទមិ ។ 

 [២១៨] សុ ្វ ន មុនិេន វេចតិ មុនីតិ េមនំ 

វុចចតិ ញណំ យ បញញ  បជនន ។ េប ។ សងគ- 

ជលមតិចច េ  មុនិ ។ សុ ្វ ន មុនិេន វេចតិ 

តុយ្ហ ំ វចនំ ពយបថំ េទសនំ អនុសនធឹ សុ ្វ  

សុណិ ្វ  ឧគគេហ ្វ  ឧបធរយិ ្វ  ឧបលកខយិ ្វ តិ 

សុ ្វ ន     មុនិេន   វេច     ។ 

 [២១៩] វវិដចឆេទ សមពុ េទធ តិ ឆទនន្តិ បញច  

ឆទននិ            ត ្ហ ឆទនំ          ទិដ្ឋិឆទនំ           កិេលសឆទនំ 
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១៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២១៧] ពកយថ ខញុ ្ំរពះអងគេនះ្រជះថ្ល ៃ្រកេពក គឺ ខញុ ្ំរពះអងគេនះ 

្រជះថ្ល  េជឿ ចុះចិត្តស៊ប់ េជឿមៃំ្រកេពកថ សងខ រទងំពួងមិនេទៀង 

។ េប ។ ខញុ ្ំរពះអងគេនះ ្រជះថ្ល  េជឿ ចុះចិត្តស៊ប់ េជឿមៃំ្រកេពកថ របស់ 

 មនករេកើតេឡើងជធមម  របស់េនះ មនកររលត់េទវញិ 

ជធមម  េហតុេនះ (េ កេពលថ) ខញុ ្ំរពះអងគេនះ្រជះថ្ល ៃ្រកេពក ។ 

 [២១៨] ពកយថ េ្រពះបន ្ដ ប់្រពះបនទូលៃន្រពះអងគជ្រពះមុនិ 

្រតង់ពកយថ មុនិ េសចក្ដីថ ញណ េ កេ ថ េមនៈ បន 

ដល់បញញ  ករដឹងចបស់ ។ េប ។ មុនិេនះ កន្លងនូវប ្ដ ញគឺកិេលស 

ជេ្រគ ងចពំក់ ។ ពកយថ េ្រពះបន ្ដ ប់្រពះបនទូលៃន្រពះអងគជ្រពះ 

មុនិ បនេសចក្ដីថ េ្រពះបន ្ដ ប់ ឮ េរៀន ចងចទុំក កណំត់ទុកនូវ 

្រពះបនទូល គន្លងៃន្រពះបនទូល េទសន អនុសនធិ ៃន្រពះអងគ េហតុ 

េនះ (េ កេពលថ) េ្រពះបន ្ដ ប់្រពះបនទូល ៃន្រពះអងគជ 

្រពះមុនិ     ។ 

 [២១៩] ពកយថ ្រពះសមពុទធ្រទង់មនេ្រគ ងបិទេបើកេហើយ 

្រតង់ពកយថ េ្រគ ងបិទ បនដល់េ្រគ ងបិទ ៥ គឺ េ្រគ ងបិទ 

គឺត ្ហ          េ្រគ ងបិទគឺទិដ្ឋិ          េ្រគ ងបិទគឺកិេលស         េ្រគ ងបិទ 
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១៧៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

ទុចចរតិឆទនំ អវជិជ ឆទនំ ។ និ ឆទននិ ពុទធស  

ភគវេ  វវិ និ វទិធំសិ និ សមុគឃតិ និ បហីន- 

និ សមុចឆិនន និ វបូសន្ត និ បដិបបស ទធ និ អភព្វុបប- 

ត្តិកនិ ញណគគិន ទឌ និ ត ម  ពុេទធ  វវិដចឆេទ ។ 

ពុេទធ តិ េយ េ  ភគ  ។ េប ។ សចឆិក បញញត្តិ 

យទិទំ     ពុេទធ តិ     វវិដចឆេទ       សមពុ េទធ      ។ 

 [២២០] អខិេ  បដិភណ តិ អខិេ តិ 

េគ ខិេ  េទេ  ខិេ  េមេ  ខិេ  

េកេធ ខិេ  ឧបនេ  ខិេ  ។ េប ។ សព្វ - 

កុស ភិសងខ  ខិ  ។ េត ខិ  ពុទធស  

ភគវេ  បហីន ឧចឆិននមូ  វតថុក  អនភ- 

វងគ       យតឹអនុបបទធមម       ត ម      ពុេទធ      អខិេ       ។ 
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១៧៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

គឺទុចចរតិ េ្រគ ងបិទគឺអវជិជ  ។ េ្រគ ងបិទទងំេនះ ្រពះពុទធមន 

្រពះភគ ្រទង់េបើក គឺកមច ត់បង់ ដកេឡើង លះបង់ ផ្ដ ច់ផ្ដិល រមង ប់ 

្រគបសងកត់ េធ្វើមិនគួរឲយេកើតេឡើងបន ដុតេ យេភ្លើងគឺញណេហើយ 

េហតុេនះ ្រពះពុទធ េឈម ះថមនេ្រគ ងបិទេបើកេហើយ ។ ពកយថ 

្រពះពុទធ បនដល់្រពះមន្រពះភគ ។ េប ។ បញញត្តិថ ្រពះពុទធ េនះ 

េកើត េ្រពះករ្រ ស់ដឹង េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រពះសមពុទធ្រទង់ 

មនេ្រគ ងបិទេបើកេហើយ    ។ 

 [២២០] អធិបបយពកយថ ្រពះអងគមិនមនេ្រគ ងរងឹរូស ្រទង់មន 

បដិភណ ្រតង់ពកយថ មិនមនេ្រគ ងរងឹរូស េសចក្ដីថ គៈេឈម ះថ 

េ្រគ ងរងឹរូស េទសៈ េឈម ះថេ្រគ ងរងឹរូស េមហៈ េឈម ះថេ្រគ ង 

រងឹរូស េ្រកធ េឈម ះថេ្រគ ងរងឹរូស ករចងគនុំំ េឈម ះថេ្រគ ងរងឹរូស 

។ េប ។ អកុស ភិសងខ រទងំអស់ េឈម ះថេ្រគ ងរងឹរូស ។ េ្រគ ងរងឹ 

រូសទងំេនះ្រពះពុទធមនេជគ ្រទង់លះបង់ ផ្ដ ច់ផ្ដិលឫសគល់ េធ្វើឲយសល់ 

ែតទីេនដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន េធ្វើឲយជធម៌ 

ែលងេកើតតេទេទៀត េហតុេនះ ្រពះពុទធេឈម ះថមិនមនេ្រគ ងរងឹរូស ។ 
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១៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

បដិភណ តិ តេយ បដិភណវេន្ត  បរយិត្តិបប- 

ដិភណ  ច បរបុិចឆ បដិភណ  ច អធិគមបប- 

ដិភណ       ច     ។ 

 កតេម បរយិត្តិបបដិភណ  ។ ឥេធកចចស  

ពុទធវចនំ បរយិបុដំ េ តិ សុត្តំ េគយយ ំ េវយយ- 

ករណំ គថ ឧទនំ ឥតិវុត្តកំ ជតកំ អពភូត- 

ធមមំ េវទល្លំ តស  បរយិត្តឹ និស យ បដិភតិ 

អយ ំ    បរយិត្តិបបដិភណ      ។ 

 កតេម បរបុិចឆ បដិភណ  ។ ឥេធកេចច  

បរបុិចឆិ  េ តិ អេតថ ច ញេយ ច លកខ េណ 

ច ករេណ ច ន េន ច តស  បរបុិចឆំ 

និស យ បដិភតិ អយ ំ បរបុិចឆ បដិភណ  ។ 

 កតេម អធិគមបបដិភណ  ។ ឥេធកចចស  

អធិគ  េ ន្តិ ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ ន ច ្ត េ  សមម- 

បបធន      ច ្ត េ       ឥទធិបទ    បញចិ ្រនទិយនិ    បញច     ព និ 
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១៨០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ ្រទង់មនបដិភណ បនដល់បុគគលមនបដិភណ ៣ ពួក 

គឺ បុគគលមនបដិភណេ្រពះបរយិត្តិ ១ បុគគលមនបដិភណេ្រពះបរបុិចឆ  

១   បុគគលមនបដិភណេ្រពះអធិគមៈ  ១   ។ 

 បុគគលមនបដិភណេ្រពះបរយិត្តិ េតើដូចេម្ដច ។ បុគគលខ្លះកនុង 

េ កេនះ េរៀនពុទធវចនៈ គឺសុត្តៈ េគយយៈ េវយយករណៈ គថ 

ឧទនៈ ឥតិវុត្តកៈ ជតកៈ អពភូតធមមៈ េវទល្លៈ ពុទធវចនៈេនះ រែមងភ្លឺ 

ចបស់ដល់បុគគលេនះ េ្រពះ ្រស័យបរយិត្តិ េនះេឈម ះថ បុគគលមន 

បដិភណេ្រពះបរយិត្តិ   ។ 

 បុគគលមនបដិភណេ្រពះបរបុិចឆ  េតើដូចេម្ដច ។ បុគគលខ្លះ កនុង 

េ កេនះ ជអនក កសួរកនុងអតថ កនុងធម៌គួរដឹង កនុងលកខណៈ កនុង 

េហតុ កនុង នៈនិងអ ្ឋ នៈ សភវៈមនអតថជេដើមេនះ រែមង 

ភ្លឺចបស់ដល់បុគគលេនះ េ្រពះ ្រស័យករ កសួរ េនះ េឈម ះ 

ថបុគគលមនបដិភណេ្រពះបរបុិចឆ     ។ 

 បុគគលមនបដិភណេ្រពះអធិគមៈ េតើដូចេម្ដច  ។ បុគគលខ្លះកនុងេ ក 

េនះ  ្រ ស់ដឹងសតិបប ្ឋ ន ៤  សមមបបធន ៤  ឥទធិបទ ៤ ឥ្រនទិយ ៥ ពលៈ ៥ 
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១៨១ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

សត្ត េពជឈងគ  អរេិយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  ច ្ត េ  
អរយិមគគ  ច ្ត រ ិ មញញផ និ ចតេស  
បដិសមភិទេយ ឆ អភិញញ េយ តស  អេ ថ  
ញេ  ធេមម  ញេ  និរុត្តិ ញ  អេតថ ញេត 
អេ ថ  បដិភតិ ធេមម ញេត ធេមម  បដិភតិ 
និរុត្តិយ ញ យ និរុត្តិ បដិភតិ ឥេមសុ តីសុ 
ញណំ បដិភណបបដិសមភិទ ។ ភគ  ឥមយ 
បដិសមភិទយ ឧេបេ  សមុេបេ  ឧបគេ  
សមុបគេ  ឧបបេនន  សមុបបេនន  សមនន គេ  
ត ម  ពុេទធ  បដិភណ  ។ យស  បរយិត្តិ 
នតថិ បរបុិចឆ  នតថិ អធិគេម នតថិ កឹ តស  
បដិភយិស តីតិ អខិេ  បដិភណ  ។ េតនហ 
បិងគិយេតថេ  
 ឯស    ភិេយយ     បសីទមិ សុ ្វ ន   មុនិេន   វេច 
 វវិដចឆេទ     សមពុ េទធ  អខិេ      បដិភណ តិ   ។ 
[២២១] អធិេទេវ    អភិញញ យ សព្វំ     េវទិ      បេ វរ(ំ១) 
 បញ្ហ នន្តកេ     ស ថ  កងខី នំ    បដិជនតំ    ។ 
     ១   ម.   បេ បរ ំ  ។ 
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១៨១ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

េពជឈងគ ៧ អដ្ឋងគិកមគគដ៏្របេសើរ អរយិមគគ ៤ មញញផល ៤ បដិសមភិ- 
ទ ៤ អភិញញ  ៦ បុគគលេនះ ដឹងអតថ ដឹងធម៌ ដឹងនិរុត្តិ កលបុគគល 
ដឹងអតថេហើយ អតថក៏ភ្លឺចបស់ កលបុគគលដឹងធម៌េហើយ ធម៌ក៏ភ្លឺចបស់ 
កលបុគគលដឹងនិរុត្តិេហើយ និរុត្តិក៏ភ្លឺចបស់ ករដឹងកនុងធម៌ទងំ ៣ េនះ 
េឈម ះថបដិភណបបដិសមភិទ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របកបេហើយ 
្របកប្រពម ចូលេទជិតដល់ ចូលេទជិតដល់្រពម ចូលេទជិតសេ្រមច 
ចូលេទជិតសេ្រមច្រពម រួបរួម េ យបដិសមភិទេនះ េហតុេនះ ្រពះ 
ពុទធ េឈម ះថ្រទង់មនបដិភណ ។ បុគគល  ពំុមនបរយិត្តិ ពំុមន 
បរបុិចឆ  ពំុមនអធិគមៈេទ អ្វីនឹងភ្លឺចបស់ដល់បុគគលេនះ េហតុេនះ 
(េ កេពលថ) ្រពះអងគមិនមនេ្រគ ងរងឹរូស ្រទង់មនបដិភណ ។ 
េហតុេនះ    ្រពះបិងគិយេតថរ    េពលថ 
 ខញុ ្ំរពះអងគេនះ្រជះថ្ល ៃ្រកេពក េ្រពះបន ្ដ ប់្រពះបនទូលៃន 
 ្រពះអងគជ្រពះមុនិ ្រពះសមពុទធ្រទង់មនេ្រគ ងបិទេបើកេហើយ 
 ្រពះអងគមិនមនេ្រគ ងរងឹរូស ្រទង់មនបដិភណ   ។ 
 [២២១] ្រពះ ្ដ ្រទង់្រជបចបស់ នូវអធិេទវ ទងំ យ 
 ្រទង់្រជបនូវធមមជតទងំអស់ ែដលេថកទបនិង្របេសើរ 
 ្រទង់េធ្វើទីបផុំត ៃន្រប ន ទងំ យ ដល់ពួកជនអនក  
 សង យ័ែដលេប្ដជញ    (ថអស់សង យ័)   ។ 
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១៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២២២] អធិេទេវ អភិញញ យតិ េទ តិ តេយ 

េទ  សមមតិេទ  ច ឧបបត្តិេទ  ច វសុិទធិេទ  ច ។ 

 កតេម សមមតិេទ  ។ ជេន ច ជកុម  

ច       េទវេិយ       ច      ឥេម      សមមតិេទ       វុចចន្តិ       ។ 

 កតេម ឧបបត្តិេទ  ។ ចតុមម ជិក េទ  

វត្តឹ  េទ  ។ េប ។ ្រពហមកយិក េទ  េយ 

ច េទ  ត្រតុបរ ិ(១) ឥេម ឧបបត្តិេទ  វុចចន្តិ ។ 

 កតេម វសុិទធិេទ  ។ តថគតស វក 

អរហេន្ត  ខី ស  េយ ច បេចចកសមពុទធ  ឥេម 

វសុិទធិេទ      វុចចន្តិ    ។ 

 ភគ  សមមតិេទេវ អធិេទ តិ អភិញញ យ ឧបប- 

ត្តិេទេវ អធិេទ តិ អភិញញ យ វសុិទធិេទេវ អធិេទ តិ 

អភិញញ យ ជនិ ្វ  តុលយិ ្វ  តីរយិ ្វ  វភិវយិ ្វ  

វភិតូំ      ក ្វ តិ      អធិេទេវ     អភិញញ យ     ។ 

       ១   ម.   តទុបរ ិ  ។ 
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១៨២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២២២] អធិបបយពកយថ ្រទង់្រជបចបស់នូវអធិេទវ ទងំ យ 

្រតង់ពកយថ េទវ ទងំ យ បនដល់េទវ  ៣ ពួក គឺ ពួកសមមតិ- 

េទវ   ១   ឧបបត្តិេទវ    ១   វសុិទធិេទវ    ១   ។ 

 សមមតិេទវ  េតើដូចេម្ដច ។ ្រពះ ជ ្រពះ ជកុមរ និង្រពះ ជ- 

េទពី ទងំេនះ េ ថ សមមតិេទវ  ។ ឧបបត្តិេទវ  េតើដូចេម្ដច ។ 

ពួកេទវ ជន់ចតុមម ជិកៈ ពួកេទវ ជន់ វត្តិង  ។ េប ។ ពួក 

េទវ ជន់្រពហមកយិកៈ និងពួកេទវ ជន់ខងេលើអពីំេនះ ទងំេនះ 

េ ថ   ឧបបត្តិេទវ    ។ 

 វសុិទធិេទវ  េតើដូចេម្ដច ។ ្រពះអរហន្តខី ្រសព ជ វក័របស់ 

តថគត និង្រពះបេចចកសមពុទធ ទងំេនះ េ ថ វសុិទធិេទវ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រជបចបស់ នូវសមមតិេទវ ទងំ យថ ជអធិ- 

េទវ  ្រទង់្រជបចបស់នូវពួកឧបបត្តិេទវ ថ ជអធិេទវ  ្រទង់្រជប 

ចបស់ ្រទង់យល់ ្រទង់ថ្លឹង ្រទង់្រតិះរះិ ្រទង់ជក់ចបស់ ្រទង់េធ្វើឲយ 

្របកដ នូវពួកវសុិទធិេទវ ថ ជអធិេទវ  េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)    ្រទង់្រជបចបស់   នូវអធិេទវ ទងំ យ   ។ 
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១៨៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [២២៣] សព្វំ េវទិ បេ វរន្តិ ភគ  អត្តេន 

ច បេរសញច  អធិេទវកេរ ធេមម េវទិ អញញ សិ អផុ- 

សិ បដិវជិឈ ិ ។ កតេម អត្តេន អធិេទវក  ធមម  ។ 

សមម បដិបទ អនុេ មបបដិបទ អបចចនីកបបដិ- 

បទ ធមម នុធមមបបដិបទ សីេលសុ បរបិរូកិរ ិ  

ឥ្រនទិេយសុ គុត្តទ្វ រ  េភជេន មត្តញញុ  ជគរយិ- 

នុេយេគ សតិសមបជញញំ  ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ ន 

។ េប ។ អរេិយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  ឥេម វុចចន្តិ អត្ត- 

េន អធិេទវក  ធមម  ។ កតេម បេរសំ អធិេទវ- 

ក  ធមម  ។ សមម បដិបទ ។ េប ។ អរេិយ 

អដ្ឋងគិ េក មេគគ  ឥេម វុចចន្តិ បេរសំ អធិេទវក  

ធមម  ។ ឯវ ំ ភគ  អត្តេន ច បេរសញច  

អធិេទវកេរ ធេមម េវទិ អញញ សិ អផុសិ បដិវជិឈតីិ 

សព្វំ     េវទិ     បេ វរ ំ   ។ 
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១៨៣ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [២២៣] ពកយថ ្រទង់្រជបចបស់ធមមជតទងំអស់ ដ៏េថកទប 

និង្របេសើរ អធិបបយថ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជបចបស់ ្រទង់យល់ 

្រទង់ប៉ះពល់ ្រទង់ចក់ធ្លុះ នូវពួកធម៌ ែដលេធ្វើ្រពះអងគនិងបុគគលដៃទ ឲយ 

ជអធិេទវ  ។ ពួកធម៌ែដលេធ្វើ្រពះអងគ ឲយជអធិេទវ  េតើដូចេម្ដច ។ 

េសចក្ដី្របតិបត្តិេ យ្របៃព េសចក្ដី្របតិបត្តិបេ ្ដ យ ម េសចក្ដី្របតិ- 

បត្តិមិនទនំស់ េសចក្ដី្របតិបត្តិធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌ ករេធ្វើបេំពញកនុង 

សីល ករ្រគប់្រគងទ្វ រកនុងឥ្រនទិយ ករដឹង្របមណកនុងេភជន ករ្របកប 

េរឿយ ៗ នូវេសចក្ដីភញ ក់រឭក សតិសមបជញញៈ សតិបប ្ឋ ន ៤ ។ េប ។ 

អដ្ឋងគិកមគគដ៏្របេសើរ ទងំេនះេ ថ ធម៌ែដលេធ្វើ្រពះអងគឲយជអធិេទវ  ។ 

ធម៌េធ្វើបុគគលដៃទឲយជអធិេទវ  េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដី្របតិបត្តិេ យ 

្របៃព ។ េប ។ អដ្ឋងគិកមគគដ៏្របេសើរ ទងំេនះ េ ថ ធម៌េធ្វើបុគគល 

ដៃទឲយជអធិេទវ  ។ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជប ្រទង់យល់ ្រទង់ប៉ះ 

ពល់ ្រទង់ចក់ធ្លុះ នូវធម៌ែដលេធ្វើ្រពះអងគនិងបុគគលដៃទ ឲយជអធិេទវ  

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រទង់្រជបធមមជតទងំអស់ដ៏េថកទប 

និង្របេសើរ   ។ 
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១៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២២៤] បញ្ហ នន្តកេ  ស ថ តិ ភគ  ប យ- 

និកបបញ្ហ នំ អន្តកេ  បរយិន្តកេ  បរេិចឆទកេ  

បរវិដុមកេ  បរសិបបញ្ហ នំ(១) អន្តកេ  បរយិន្ត- 

កេ  បរេិចឆទកេ  បរវិដុមកេ  បិងគិយបបញ្ហ នំ 

អន្តកេ  បរយិន្តកេ  បរេិចឆទកេ  បរវិដុមកេ  

សកកបបញ្ហ នំ អមនុស បបញ្ហ នំ ភិកខុ បបញ្ហ នំ ភិកខុ - 

នីបញ្ហ នំ ឧបសកបបញ្ហ នំ ឧបសិកបញ្ហ នំ 

ជបបញ្ហ នំ ខត្តិយបបញ្ហ នំ ្រពហមណបបញ្ហ នំ េវស - 

បបញ្ហ នំ សុទទបបញ្ហ នំ ្រពហមបបញ្ហ នំ អន្តកេ  បរ-ិ 

យន្តកេ  បរេិចឆទកេ  បរវិដុមកេ តិ បញ្ហ នន្ត- 

កេ  ។ ស ថ តិ ភគ  សតថ េ  ។ យថ សតថ - 

េ     សេតថ    កន្ត រ ំ    េរតិ    េចរកន្ត រ ំ    េរតិ    ឡ- 

កន្ត រ ំ េរតិ ទុពភិកខកន្ត រ ំ េរតិ និរុទកកន្ត រ ំ

េរតិ ឧ ្ត េរតិ និ ្ត េរតិ េខមន្តភមូឹ សមបេបតិ ឯវេមវ 

       ១   ម.   សឹគិបញ្ហ នំ   ។ 
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១៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២២៤] ពកយថ ្រពះ ្ដ  ្រទង់េធ្វើទីបផុំតៃន្រប ន  អធិបបយ 

ថ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់េធ្វើទីបផុំត េធ្វើទីបផុំតជុវំញិ េធ្វើករកណំត់ 

េធ្វើផ្លូ វជុវំញិ ៃនប យនិកបបញ្ហ  ្រទង់េធ្វើទីបផុំត េធ្វើទីបផុំតជុវំញិ 

េធ្វើករកណំត់ េធ្វើផ្លូ វជុវំញិ ៃនបរសិបបញ្ហ  ្រទង់េធ្វើទីបផុំត េធ្វើទីបផុំតជុវំញិ 

េធ្វើករកណំត់ េធ្វើផ្លូ វជុវំញិ ៃនបិងគិយបបញ្ហ  ្រទង់េធ្វើទីបផុំត េធ្វើទីបផុំត 

ជុវំញិ េធ្វើករកណំត់ េធ្វើផ្លូ វជុវំញិ ៃនសកកបបញ្ហ  អមនុស បបញ្ហ  

ភិកខុបបញ្ហ  ភិកខុ នីបញ្ហ  ឧបសកបបញ្ហ  ឧបសិកបញ្ហ  ជបបញ្ហ  

ខត្តិយបបញ្ហ  ្រពហមណបបញ្ហ  េវស បបញ្ហ  សុទទបបញ្ហ  ្រពហមបបញ្ហ  

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រទង់េធ្វើនូវទីបផុំតៃនបញ្ហ ទងំ យ ។ 

ពកយថ ្រពះ ្ដ  បនន័យថ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ជអនកនពួំក ។ 

អនកនពួំក ញុងំពួកឲយឆ្លងផ្លូ វលបំក គឺឲយឆ្លងផ្លូ វលបំកគឺេចរ ឲយ 

ឆ្លងផ្លូ វលបំកគឺសត្វ វ ឲយឆ្លងផ្លូ វលបំកគឺទុរ ភកិ  ឲយឆ្លង ឲយឆ្លង 

េឡើង        ឲយឆ្លងេចញអពីំផ្លូ វលបំកគឺមិនមនទឹក        ឲយដល់េខមន្តភូមិ 
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១៨៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

ភគ  សតថ េ  សេត្ត កន្ត រ ំ េរតិ ជតិជ ពយ- 

ធ ិម រណេ កបរ េិទ វទ ុកខ េទមនស ុបយសកន្ត រ  ំ

េរតិ គកន្ត រ ំ េរតិ េទសេមហមនទិដ្ឋិកកិ េល- 

សទុចចរតិកន្ត រ ំ េរតិ គគហនំ េរតិ េទសគ- 

ហនំ េរតិ េមហគហនំ េរតិ ទិដ្ឋិកកិ េលសទុចចរ-ិ 

តគហនំ េរតិ ឧ ្ត េរតិ និ ្ត េរតិ េខមន្តភមូឹ អមតំ 

និព្វ នំ សមបេបតីតិ ឯវ ំ ភគ  សតថ េ  ។ អថ  

ភគ  េន  វេិន  អនុេន  សញញ េប  និជឈ- 

េប  េបកខ  ប េទ តិ ឯវមប ិ ភគ  សតថ- 

េ  ។ អថ  ភគ  អនុបបននស  មគគស  ឧបប- 

េទ  អសញជ តស  មគគស  សញជ េន  អនកខ ត- 

ស  មគគស  អកខ  មគគញញូ  មគគវទិ ូ មគគេកវ-ិ 

េទ មគគ នុគ ច បន ឯតរហិ វក វហិរន្តិ 

បចឆ  សមនន គ តិ ឯវមប ិ ភគ  សតថ េ តិ 

បញ្ហ នន្តកេ        ស ថ       ។ 
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១៨៥ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

យ៉ង  ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ជអនកនពួំក ញុងំសត្វឲយឆ្លងផ្លូ វ 
លបំក គឺ ឲយឆ្លងផ្លូ វលបំក គឺ ជតិ ជ  ពយធិ មរណៈ េ កៈ 
បរេិទវៈ ទុកខៈ េទមនស ៈ និងឧបយសៈ ឲយឆ្លងផ្លូ វលបំក គឺ គៈ 
ឲយឆ្លងផ្លូ វលបំក គឺេទសៈ េមហៈ មនះ ទិដ្ឋិ កិេលស ទុចចរតិ 
ឲយឆ្លងៃ្រពសបត គឺ គៈ ឲយឆ្លងៃ្រពសបត គឺេទសៈ ឲយឆ្លងៃ្រពសបត 
គឺេមហៈ ឲយឆ្លង ឲយឆ្លងេឡើង ឲយឆ្លងេចញអពីំៃ្រពសបត គឺទិដ្ឋិ 
កិេលស និងទុចចរតិ ឲយដល់េខមន្តភូមិ គឺអមតនិព្វ ន ក៏យ៉ងេនះែដរ   
េហតុេនះ ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថ ជអនកនពួំក យ៉ងេនះ ។ មួយ 
េទៀត ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ន ំ ទូនម ន ទូនម នេរឿយ ៗ ្រទង់ឲយយល់ 
ឲយចូលចិត្ត ឲយេឃើញ ឲយ្រជះថ្ល  េហតុេនះ ្រពះមន្រពះភគ េឈម ះថ 
ជអនកនពួំក យ៉ងេនះក៏បន ។ ឬថ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ញុងំមគគ 
ែដលមិនទន់េកើតឲយេកើតបន ញុងំមគគែដលមិនទន់េកើតឲយេកើតបន 
្រទង់្របប់មគគែដលេគមិនទន់្របប់ ្រទង់្រជបមគគ ្រទង់ គ ល់មគគ ្រទង់ 
ឈ្ល សកនុងមគគ ចែំណកខងពួក វក័ កនុងកលឥឡូវេនះ ជអនកេដើរ 
េទ មមគគ ជអនក្របកបកនុងកលខងេ្រកយ េហតុេនះ ្រពះមន 
្រពះភគ េឈម ះថជអនកនពួំក យ៉ងេនះក៏បន េហតុេនះ (េ ក 
េពលថ)      ្រពះ ្ដ       ្រទង់េធ្វើទីបផុំត      ៃន្រប ន ទងំ យ     ។ 
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១៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២២៥] កងខី នំ បដិជនតន្តិ សកងខ  គន្ត្វ  

និកកងខ  សមបជជន្តិ សេលខ គន្ត្វ  និេល្លខ 

សមបជជន្តិ សេទ្វឡ្ហក គន្ត្វ  និេទ្វឡ្ហក សមប- 

ជជន្តិ សេវចិកិចឆ  គន្ត្វ  និេព្វចិកិចឆ  សមបជជន្តិ 

ស គ គន្ត្វ  វតី គ សមបជជន្តិ សេទ  

គន្ត្វ  វតីេទ  សមបជជន្តិ សេម  គន្ត្វ  

វតីេម  សមបជជន្តិ សកកិ េល  គន្ត្វ  និកកិ - 

េល  សមបជជន្តីតិ កងខី នំ បដិជនតំ ។ េតនហ 

បិងគិយេតថេ  

 អធិេទេវ    អភិញញ យ សព្វំ    េវទិ    បេ វរ ំ

 បញ្ហ នន្តកេ      ស ថ  កងខី នំ     បដិជនតន្តិ    ។ 
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១៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២២៥] ពកយថ ដល់ពួកជនអនកសង យ័ ែដលេប្ដជញ  (ថជអនក 

អស់សង យ័) អធិបបយថ ជនទងំ យ ែដលមនេសចក្ដីេងឿង 

ឆងល់ មកសេ្រមចថ ជអនកមិនមនេសចក្ដីេងឿងឆងល់ អនកែដលមនចិត្ត 

រេសមរ ម មកសេ្រមចថ ជអនកមនចិត្តមិនរេសមរ ម អនក 

ែដលមនចិត្តែបកជពីរ មកសេ្រមចថ ជអនកមនចិត្តមិនែបកជពីរ 

អនកែដលមនេសចក្ដី ទ ក់េសទើរ មកសេ្រមចថ ជអនកមិនមនេសចក្ដី 

ទ ក់េសទើរ អនកែដលមន គៈ មកសេ្រមចថ ជអនកមិនមន គៈ 

អនកែដលមនេទសៈ មកសេ្រមចថ ជអនកមិនមនេទសៈ អនក 

ែដលមនេមហៈ មកសេ្រមចថ ជអនកមិនមនេមហៈ អនកែដល 

មនកិេលស មកសេ្រមចថ ជអនកមិនមនកិេលស េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) ដល់ពួកជនអនកសង យ័ ែដលេប្ដជញ  (ថជអនកអស់ 

សង យ័) ។   េហតុេនះ    ្រពះបិងគិយេតថរេពលថ 

 ្រពះ ្ដ  ្រទង់្រជបចបស់នូវអធិេទវ ទងំ យ ្រទង់ 

 ្រជបនូវធមមជត ទងំអស់ ែដលេថកទបនិង្របេសើរ ្រទង់ 

 េធ្វើទីបផុំត ៃន្រប ន ទងំ យ ដល់ពួកជនអនកសង យ័ 

 ែដលេប្ដជញ     (ថជអនកអស់សង យ័)   ។ 
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១៨៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

[២២៦] អសំហិរ ំ   អសង កបុប ំ យស     នតថិ    ឧបម    ក្វចិ 

 អទធ       គមិស មិ      ន    េមតថ     កងខ  

 ឯវ ំ    មំ      ធេរហិ      អធិមុត្តចិត្តំ    ។ 

 [២២៧] អសំហិរ ំ អសង កបុបន្តិ អសំហិរ ំ វុចចត ិ

អមតំ និព្វ នំ េយ េ  សព្វសងខ រសមេថ ស- 

ព្វុបធិបបដិនិស េគគ  តណ្ហ កខ េយ វ ិ េគ និេ េធ 

និព្វ នំ ។ អសំហិរន្តិ េគន េទេសន េមេហន 

េកេធន ឧបនេហន មេកខន ប េសន ឥស យ 

មចឆរេិយន មយយ េឋេយយន ថេមភន រេមភន 

មេនន អតិមេនន មេទន បមេទន សព្វកកិ េលេស- 

ហិ សព្វទុចចរេិតហិ សព្វបរ ិ េហហិ(១) សព្វសន្ត - 

េបហិ សព្វ កុស ភិសងខ េរហិ អសំ រយិ(ំ២) 

និចចំ ធុវ ំ សស តំ អវបិរ ិ មធមមន្តិ អសំហិរ ំ ។ 

     ១   ម.   ឯតថន្តេរ   សព្វ សេវហិ   សព្វទរេថហីតិ   ទិស តិ   ។   ២   ម.   និព្វ នំ   ។ 
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១៨៧ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [២២៦] ទី  ែដលកិេលសនេំទមិនបន ែដលមិន 

  កេ្រមើក មួយេទៀត ទី  ែដលមិនមនឧបមកនុង ន 

  មួយ ខញុនឹំងេទកន់ទីេនះេ យពិត ខញុមំិនមនេសចក្ដី 

  េងឿងឆងល់កនុងទីេនះេទ សូម្រពះអងគចទុំក នូវខញុ ្ំរពះអងគ ថ 

  ជអនកមនចិត្តចុះស៊ប់េហើយ   យ៉ងេនះចុះ   ។ 

 [២២៧] ពកយថ ទី  ែដលកិេលសនេំទមិនបន ែដល 

មិនកេ្រមើក អធិបបយថ អមតនិព្វ ន េ ថ ទីែដលកិេលសន ំ

េទមិនបន បនដល់កររមង ប់សងខ រទងំពួង កររ ស់េចលឧបធិ 

ទងំពួង ករអស់ត ្ហ  ករ្របសចក គៈ េសចក្ដីរលត់ទុកខ និព្វ ន ។ 

្រតង់ពកយថ ែដលកិេលសនេំទមិនបន គឺ ែដល គៈ េទសៈ េមហៈ 

េកធៈ ឧបនហៈ មកខៈ ប សៈ ឥស  មចឆរយិៈ មយ េឋយយៈ ឋមភៈ 

រមភៈ មនៈ អតិមនៈ មទៈ បមទៈ កិេលសទងំពួង ទុចចរតិទងំពួង 

េសចក្ដីេក្ដ ្រក យទងំពួង េសចក្ដីអនទះអែនទងទងំពួង អកុស ភិសងខ រ 

ទងំពួង នេំទមិនបន គឺថជទីេទៀង េទៀងទត់ ពិត្របកដ មិនែ្រប្របួល 

ជធមម   េហតុេនះ  (េ កេពលថ)  ែដលកិេលសនេំទមិនបន   ។ 
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១៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អសង កបុបន្តិ អសង កបុប ំ វុចចតិ អមតំ និព្វ នំ េយ 

េ  សព្វសងខ រសមេថ សព្វុបធិបបដិនិស េគគ  

តណ្ហ កខ េយ វ ិ េគ និេ េធ និព្វ នំ ។ យស  

ឧបបេទ(១) បញញ យតិ វេយ នតថិ តស  អញញ- 

ទតថុ (២) បញញ យតិ និព្វ នំ និចចំ ធុវ ំ សស តំ 

អវបិរ ិ មធមមន្តិ      អសំហិរ ំ      អសង កបុប ំ     ។ 

 [២២៨] យស  នតថិ ឧបម ក្វចីតិ យស តិ 

និព្វ នស  ។ នតថិ ឧបមតិ ឧបម នតថិ ឧបនិធ 

នតថិ សទិសំ នតថិ បដិភេគ នតថិ ន សំវជិជតិ នុប- 

លពភតីតិ នតថិ ឧបម ។ ក្វចីតិ ក្វចិ កិម្ហិចិ កតថ- 

ចិ អជឈត្តំ  ពហិទធ   អជឈត្តពហិទធ  តិ យស  

នតថិ      ឧបម      ក្វចិ     ។ 

     ១   ម.   និព្វ នស    ន   ឧបបេទ   ។   ២   ម.   អញញថត្តំ   ។ 
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១៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រតង់ពកយថ មិនកេ្រមើក េសចក្ដីថ អមតនិព្វ ន េ ថ ទីមិនកេ្រមើក 

បនដល់ កររមង ប់សងខ រទងំពួង កររ ស់េចលឧបធិទងំពួង ករ 

អស់ត ្ហ  ករ្របសចក គៈ េសចក្ដីរលត់ និព្វ ន ។ ករេកើតេឡើង 

ៃនធមមជត  ្របកដ ករវនិសៃនធមមជត  មិនមន ករពិតៃន 

ធមមជតេនះ ក៏រែមង្របកដ គឺថ ្រពះនិព្វ ន េទៀង ជធមមជតេទៀង 

ទត់ ពិត្របកដ មិនែ្រប្របួលជធមម  េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

ទី    ែដលកិេលសនេំទមិនបន   ែដលមិនកេ្រមើក   ។ 

 [២២៨] អធិបបយពកយថ ទី ែដលមិនមនឧបមកនុង ន  

មួយ ្រតង់ពកយថ ទី  បនដល់និព្វ ន ។ ពកយថ មិនមនឧបម គឺ 

មិនមនេសចក្ដីេ្រប បផទឹម មិនមនករេ្រប បេធៀប មិនមនភពេសមើគន  មិន 

មន មិនមន្រពម មិនបននូវចែំណកេ្រប ប េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

មិនមនឧបម ។ ពកយថ កនុង ន មួយ គឺ កនុងទី មួយ កនុងទីដូច 

េម្ដច កនុងទី  ជខងកនុងឬខងេ្រក ឬទងំខងកនុងទងំខងេ្រក េហតុ 

េនះ  (េ កេពលថ)  ទី   ែដលមិនមនឧបមកនុង ន មួយ  ។ 
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១៨៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទេ  

 [២២៩] អទធ  គមិស មិ ន េមតថ កងខ តិ អទធ  

គមិស មីតិ អទធ  គមិស មិ អធិគមិស មិ ផុស- 

យិស មិ សចឆិករសិ មីតិ អទធ  គមិស មិ(១) ។ 

ន េមតថ កងខ តិ ឯតថ និព្វ េន កងខ  នតថិ វចិិកិចឆ  

នតថិ េទ្វឡ្ហកំ នតថិ សំសេយ នតិថ ន សំវជិជតិ 

នុបលពភតិ បហីេន សមុចឆិេនន  វបូសេន្ត  បដិបប- 

ស េទធ  អភព្វុបបត្តិេក ញណគគិន ទេឌ តិ អទធ  

គមិស មិ       ន       េមតថ       កងខ       ។ 

     ១ ម. អទ្វ តិ ឯកំសវចនំ និស ំសយវចនំ និកកងខវចនំ អេទ្វជឈវចនំ អេទ្វឡ្ហកវចនំ និេយគ- 

វចនំ អបណ្ណកវចនំ អវរុិទធវចនំ អវ ថ បនវចនេមតំ អទធ តិ គមិស មីតិ គមិស មិ អធិគមិស មិ 

បស យិស មិ   សចឆិករសិ មីតិ  អទធ   គមិស មិ  ។ 
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១៨៩ 

េ ឡសមណវកបបញ្ហ និគមនិេទទស 

 [២២៩] អធិបបយពកយថ ខញុនឹំងេទកន់ទីេនះេ យពិត ខញុ មិំនមន 

េសចក្ដីេងឿងឆងល់កនុងទីេនះេទ ្រតង់ពកយថ ខញុនឹំងេទេ យពិត គឺ ខញុនឹំង 

េដើរេទ នឹងបន នឹងពល់្រតូវ នឹងេធ្វើឲយជក់ចបស់េ យពិត េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) ខញុនឹំងេទេ យពិត ។ ពកយថ ខញុមំិនមនេសចក្ដី 

េងឿងឆងល់កនុងទីេនះេទ គឺេសចក្ដីេងឿងឆងល់មិនមន ករ ទ ក់េសទើរមិនមន 

ករគិតែបកជពីរមិនមន ករសង យ័ មិនមន មិនមន្រពម មិនេកើតមន 

កនុងនិព្វ នេនះេទ គឺថ ខញុលំះបង់ ផ្ដ ច់ផ្ដិល រមង ប់ ្រគបសងកត់ េធ្វើមិនគួរឲយ 

េកើតេឡើងបន ដុតេ យេភ្លើងគឺញណេហើយ េហតុេនះ(េ កេពលថ) 

ខញុនឹំងេទកន់ទីេនះេ យពិត  ខញុមិំនមនេសចក្ដីេងឿងឆងល់កនុងទីេនះេទ ។ 
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១៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៣០] ឯវ ំ មំ ធេរហិ អធិមុត្តចិត្តន្តិ ឯវ ំ មំ 

ធេរហីតិ ឯវ ំ មំ ឧបលេកខហិ ។ អធិមុត្តចិត្តន្តិ 

និព្វ ននិននំ និព្វ នេបណំ និព្វ នបពភ រ ំ និព្វ នធិ- 

មុត្តន្តិ ឯវ ំ មំ ធេរហិ អធិមុត្តចិត្តំ ។ េតនហ 

បិងគិយេតថេ  

 អសំហិរ ំ     អសង កបុប ំ យស     នតថិ     ឧបម    ក្វចិ 

  អទធ      គមិស មិ    ន     េមតថ     កងខ  

  ឯវ ំ     មំ      ធេរហិ     អធិមុត្តចិត្តន្តិ     ។ 

ប យនវេគគ     និដ្ឋិេ    ។ 
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១៩០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៣០] ពកយថ សូម្រពះអងគចទុំក នូវខញុ ្ំរពះអងគ ថជអនក 

មនចិត្តចុះស៊ប់េហើយយ៉ងេនះចុះ ្រតង់ពកយថ សូម្រពះអងគចទុំកនូវខញុ  ំ

្រពះអងគយ៉ងេនះ គឺ សូម្រពះអងគកណំត់ទុក នូវខញុ ្ំរពះអងគ យ៉ងេនះ ។ 

ពកយថ មនចិត្តចុះស៊ប់េហើយ គឺ មនចិត្តេទរេទរក្រពះនិព្វ ន េទរេទ 

រក្រពះនិព្វ ន ឈមេទរក្រពះនិព្វ ន ឱនេទរក្រពះនិព្វ ន េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) សូម្រពះអងគចទុំក នូវខញុ ្ំរពះអងគ ថ ជអនកមនចិត្តចុះ 

ស៊ប់េហើយ   យ៉ងេនះចុះ   ។   េហតុេនះ   ្រពះបិងគិយេតថរេពលថ 

 ទី  ែដលកិេលសនេំទមិនបន ែដលមិនកេ្រមើក 

 មួយេទៀត ទី  ែដលមិនមនឧបមកនុង ន មួយ 

 ខញុនឹំងេទកន់ទីេនះេ យពិត ខញុមំិនមនេសចក្ដីេងឿងឆងល់ 

 កនុងទីេនះេទ សូម្រពះអងគចទុំក នូវខញុ ្ំរពះអងគ ថជអនក 

 មនចិត្តចុះស៊ប់េហើយ    យ៉ងេនះចុះ    ។ 

ចប់    ប យនវគគ   ។ 
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ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [២៣១]    សេព្វសុ    ភេូតសុ    និធយ    ទណ្ឌំ  

  អេហឋយ(ំ១)   អញញតរមប ិ    េតសំ 

  ន     បុត្តមិេចឆយយ     កុេ      ស យ ំ

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [២៣២] សេព្វសុ ភេូតសុ និធយ ទណ្ឌ ន្តិ 

សេព្វសតូិ សេព្វន សព្វំ សព្វថ សព្វំ អេសសំ 

និេស សំ បរយិទយវចនេមតំ សេព្វសតូិ ។ ភេូត- 

សតូិ ភូ  វុចចន្តិ ត  ច ថវ  ច ។ ត តិ 

េយសំ ត ្ហ (២) អបបហីន េយសញច  ភយេភរ  

អបបហីន ។ កឹករ  វុចចន្តិ ត  ។ េត 

តសន្តិ ឧត្តសន្តិ បរតិសន្តិ សន្ត សំ បជជន្តិ តំករ- 

 វុចចន្តិ ត  ។ ថវ តិ េយសំ ត ្ហ  បហីន 

េយសញច  ភយេភរ  បហីន ។ កឹករ  វុចចន្តិ 

ថវ  ។ េត ន តសន្តិ ន ឧត្តសន្តិ ន បរតិសន្តិ 

ន សន្ត សំ បជជន្តិ តំករ  វុចចន្តិ ថវ  ។ 
     ១   ម.   អវេិហឋយំ   ។   ២   ម.   េយសំ    តសិតត ្ហ    ។ 
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ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [២៣១] (្រពះបេចចកពុទធ្រ ស់ថ) បុគគលទម្ល ក់េចញនូវ ជញ  
 ចេំពះពួកសត្វទងំពួង មិនេបៀតេបៀននូវសត្វទងំេនះ សូមប ី
 សត្វ មួយ េគមិនចង់បនបុ្រតេទេហើយ េតើនឹង្របថន  
 សម្ល ញ់អពីំ េកើត បុគគលេនះែតង្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 
 កុយរមស   ។ 
 [២៣២] អធិបបយពកយថ បុគគលទម្ល ក់េចញនូវ ជញ ចេំពះពួកសត្វ 
ទងំពួង ្រតង់ពកយថ ទងំពួង គឺ ្រគប់ទងំអស់ សព្វទងំអស់ មិន 
សល់ ឥតសល់ ពកយថ ទងំពួង នុ៎ះ ជពកយេពលរួម ។ ពកយថ 
ពួកសត្វ េសចក្ដីថ ពួកសត្វតក់ស្លុត និងពួកសត្វនឹងនួន េ ថ ពួក 
សត្វ ។ ពកយថ ពួកសត្វតក់ស្លុត បនខងពួកសត្វ មិនទន់លះបង់ 
ត ្ហ  និងពួកសត្វ មិនទន់លះបង់ភ័យែដលគួរខ្ល ច ។ ែដលេ ក 
េពលថ ពួកសត្វតក់ស្លុត េតើេ្រពះេហតុដូចេម្ដច ។ សត្វទងំេនះ 
រែមងតក់ស្លុត ញ័រច្ំរបប់ ញប់ញ័រ ដល់នូវេសចក្ដីតក់ស្លុត េ្រពះេហតុ 
េនះ េ កេពលថ ពួកសត្វតក់ស្លុត ។ ពកយថ ពួកសត្វនឹងនួន 
បនខងពួកសត្វ លះបង់ត ្ហ េហើយ និងពួកសត្វលះបង់ភ័យែដល 
គួរខ្ល ច ។ ែដលេ កេពលថ ពួកសត្វនឹងនួន េតើេ្រពះេហតុ ដូច 
េម្ដច ។ សត្វទងំេនះមិនតក់ស្លុត មិនញ័រច្ំរបប់ មិនញប់ញ័រ មិនដល់ 
នូវេសចក្ដីតក់ស្លុត  េ្រពះេហតុេនះ   េ កេពលថ  ពួកសត្វនឹងនួន  ។ 
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១៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ទ ្ឌ តិ តេយ ទ ្ឌ  កយទេ ្ឌ  ច វចីទេ ្ឌ  

ច មេនទេ ្ឌ  ច ។ តិវធិំ កយទុចចរតិំ កយ- 

ទេ ្ឌ  ចតុព្វិធំ វចីទុចចរតិំ វចីទេ ្ឌ  តិវធិ ំ

មេនទុចចរតិំ មេនទេ ្ឌ  ។ សេព្វសុ ភេូតសុ 

និធយ ទណ្ឌ ន្តិ សេព្វសុ ភេូតសុ ទណ្ឌំ  និធយ 

និទហិ ្វ  េ េ បយិ ្វ (១) និកខិ បិ ្វ  បដិបបស មភិ ្វ តិ 

សេព្វសុ     ភេូតសុ     និធយ     ទណ្ឌំ      ។ 

 [២៣៣] អេហឋយ ំ អញញតរមប ិ េតសន្តិ ឯក- 

មត្តមប ិ(២) សត្តំ បណិន  េលឌ្ឌុន  ទេណ្ឌ - 

ន  សេតថន  អរុយ(៣)  រជជុយ  អវ-ិ 

េហឋយេន្ត  សេព្វបិ សេត្ត បណិន  េលឌ្ឌុន 

 ទេណ្ឌ ន  សេតថន  អរុយ  រជជុយ 

 អវេិហឋយេន្ត តិ អេហឋយ ំ អញញតរមប ិ េតសំ ។ 

     ១   ម.  ឱេ បយិ ្វ   សេមេ ចយិ ្វ   ។  ២  ម.  ឯកេមកមបិ ។   ៣  ម.  អទទុយ   ។ 
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១៩២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ ជញ  បនដល់ ជញ  ៣ គឺ ជញ គឺកយ ១ ជញ គឺ ច ១ 

ជញ គឺចិត្ត ១ ។ កយទុចចរតិ ៣ េឈម ះថ ជញ គឺកយ វចីទុចចរតិ ៤  

េឈម ះថ ជញ គឺ ច មេនទុចចរតិ ៣ េឈម ះថ ជញ គឺចិត្ត ។ ពកយ 

ថ បុគគលទម្ល ក់េចញ នូវ ជញ  ចេំពះពួកសត្វទងំពួង បនន័យថ 

បុគគលទម្ល ក់េចញ ក់េចញ េបះបង់ រ ស់េចល រមង ប់ នូវ 

ជញ  ចេំពះពួកសត្វទងំពួង េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគល 

ទម្ល ក់េចញនូវ ជញ    ចេំពះពួកសត្វទងំពួង   ។ 

 [២៣៣] ្រតង់ពកយថ មិនេបៀតេបៀននូវសត្វទងំេនះ សូមបសីត្វ 

មួយ គឺ មិនេបៀតេបៀននូវសត្វសូមបែីតមួយ េ យៃដក្ដី េ យដុ ំ

ដីក្ដី េ យដបំងក្ដី េ យស្រ ្ត ក្ដី េ យពួរក្ដី េ យែខ ក្ដី មិន 

េបៀតេបៀននូវពួកសត្វទងំអស់ េ យៃដក្ដី េ យដុដំីក្ដី េ យដបំងក្ដី 

េ យស្រ ្ត ក្ដី េ យពួរក្ដី េ យែខ ក្ដី េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ)  មិនេបៀតេបៀននូវសត្វទងំេនះ   សូមបសីត្វ មួយ   ។ 
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១៩៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [២៣៤] ន បុត្តមិេចឆយយ កុេ  ស យន្តិ 

នតិ បដិេកខ េប ។ បុ ្ត តិ ច ្ត េ  បុ ្ត  អត្តេជ 

បុេ ្ត  េខត្តេជ បុេ ្ត  ទិននេក បុេ ្ត  អេន្ត សិ- 

េក បុេ ្ត  ។ ស យន្តិ(១) ស យ វុចចន្តិ  

េយហិ សហ គមនំ ផសុ គមនំ ផសុ គម- 

នគមនំ ផសុ និសជជនំ ផសុ និបជជនំ ផសុ 

លបនំ ផសុ សល្លបនំ ផសុ សមុល្លបនំ 

ផសុ ។ ន បុត្តមិេចឆយយ កុេ  ស យន្តិ បុត្ត- 

មប ិ ន ឥេចឆយយ ន ទិេយយយ(២) ន បិហេយ- 

យយ នភិជេបបយយ កុេ  មិត្តំ  សនទិដ្ឋំ  

សមភត្តំ  ស យ ំ  ឥចឆិស តិ ទិយិស តិ 

បិហយិស តិ អភិជបបសិ តីតិ(៣) ន បុត្តមិេចឆយយ 

កុេ      ស យ ំ    ។ 

១ ម. ស យន្តិ នតថិ ។ ២ ម. ន ទិេយយយ ន បតថេយយយ ។ ៣ ម. ឥេចឆយយ 

ទិេយយយ   បតថេយយយ   បិហេយយយ   អភិជេបបយយតិ   ។ 
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១៩៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [២៣៤] អធិបបយពកយថ មិនចង់បនបុ្រតេទេហើយ េតើនឹង 

្របថន សម្ល ញ់អពីំ េកើត ្រតង់ពកយថ មិន គឺជពកយបដិេសធ ។ 

ពកយថ បុ្រត បនដល់បុ្រត ៤ គឺ បុ្រតេកើតអពីំខ្លួន ១ បុ្រតេកើតអពីំែខ្រត ១ 

បុ្រតែដលេគឲយ ១ បុ្រតគឺសិស  ១ ។ ពកយថ សម្ល ញ់ េសចក្ដីថ ករ 

េទសបបយ ករមកសបបយ ករេទមកសបបយ ករអងគុយសបបយ 

ករេដកសបបយ ករេ រកសបបយ ករនិយយសបបយ ករនិយយ 

េឆ្លើយឆ្លងរកគន សបបយ ជមួយនឹងពួកជន  ពួកជនេនះ េ កេ  

ថ សម្ល ញ់ ។ ពកយថ មិនចង់បនបុ្រតេទេហើយ េតើនឹង្របថន សម្ល ញ់ 

អពីំ េកើត បនេសចក្ដីថ មិន្របថន  មិនេ្រតកអរ មិន្រស ញ់ 

មិនជប់ចពំក់ សូមបនូីវបុ្រតេទេហើយ េតើនឹង្របថន  នឹងេ្រតកអរ 

នឹង្រស ញ់ នឹងជប់ចពំក់ ចេំពះមិត្តក្ដី ចេំពះជនែដលធ្ល ប់េឃើញ 

គន ក្ដី ចេំពះមិ្រតធ្ល ប់បរេិភគរួមគន ក្ដី ចេំពះសម្ល ញ់ក្ដី អពីំ េកើត 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនចង់បនបុ្រតេទេហើយ េតើនឹង្របថន  

សម្ល ញ់អពីំ េកើត   ។ 
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១៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៣៥] ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបបតិ 

ឯេកតិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  បព្វជជ សងខ េតន 

ឯេក អទុតិយេដ្ឋន ឯេក ត ្ហ ប នេដ្ឋន 

ឯេក ឯកន្តវតី េគតិ ឯេក ឯកន្តវតីេទេ តិ 

ឯេក ឯកន្តវតីេមេ តិ ឯេក ឯកន្តនិកកិ េល- 

េ តិ ឯេក ឯកយនមគគំ គេ តិ ឯេក ឯេក 

អនុត្តរ ំ បេចចកសេមព ធឹ អភិសមពុ េទធ តិ ឯេក ។ 

 កថំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  បព្វជជ សងខ េតន 

ឯេក ។ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ឃ សបលិេព- 

ធ(ំ១) ឆិនទិ ្វ  បុត្តទរបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ  ញតិបលិ- 

េពធំ ឆិនទិ ្វ  សននិធិបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ  េកសមស ុ  ំ

ឱ េរ ្វ  ក យនិ វ ថ និ អចឆ េទ ្វ  អគរ- 

ម  អនគរយិ ំ បព្វជិ ្វ  អកិញចនភវ ំ ឧបគន្ត្វ  

ឯេក ចរតិ វចិរតិ ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ 

យេបតិ យេបតីតិ ឯវ ំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  

បព្វជជ សងខ េតន     ឯេក     ។ 
     ១   ម.   សព្វឃ សបលិេពធំ   ។ 
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១៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៣៥] អធិបបយពកយថ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស 

្រតង់ពកយថ មន ក់ឯង គឺ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះ 

ចែំណកបព្វជជ  ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះអតថថមិនមនបុគគលជគ្រមប់ពីរ 

ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះអតថថលះបង់ត ្ហ  ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុ 

្របសចក គៈេ យ ច់ខត ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុ្របសចក 

េទសៈេ យ ច់ខត ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុ្របសចកេមហៈ 

េ យ ច់ខត ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុមិនមនកិេលសេ យ ច់ 

ខត ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុេទកន់ផ្លូ វជទីេទែតមន ក់ឯង ជបុគគល 

មន ក់ឯង េ្រពះេហតុ្រ ស់ដឹងនូវបេចចកសេមព ធិដ៏្របេសើរ ែតមន ក់ឯង ។ 

 ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះចែំណក 

បព្វជជ  េតើដូចេម្ដច ។ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ្រទង់កត់បលិេពធ 

កនុងឃ ស កត់បលិេពធ កនុងបុត្តនិងភរយិ កត់បលិេពធកនុងញតិ 

កត់បលិេពធកនុងករសន  ំ េករសក់ពុកមត់និងពុកចងក  េស្ល កដណ្ដ ប់ 

សពំត់ក យៈ េចញចកផទះចូលេទកន់ផនួស ដល់នូវភពមិនមន 

កង្វល់ ជបុគគលមន ក់ឯង ចរេទ ្រ ច់េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  

ឲយយ្រ េទ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថជបុគគល 

មន ក់ឯង    េ្រពះចែំណកបព្វជជ    យ៉ងេនះ   ។ 



394 

១៩៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 កថំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  អទុតិយេដ្ឋន 

ឯេក ។ េ  ឯវ ំ បព្វជិេ  សមេន ឯេក 

អរញញវនប ថ និ បន្ត និ េសនសននិ បដិេសវតិ 

អបបសទទ និ អបបនិេគឃ និ វជិន និ មនុស - 

ហេសយយកនិ បដិស ្ល ន រុបបនិ េ  ឯេក 

គចឆតិ ឯេក តិដ្ឋតិ ឯេក និសីទតិ ឯេក 

េសយយ ំ កេបបតិ ឯេក គមំ បិ ្ឌ យ បវសិតិ 

ឯេក បដិកកមតិ ឯេក រេ  និសីទតិ ឯេក 

ចង កមំ អធិ ្ឋ តិ ឯេក ចរតិ វចិរតិ ឥរយិតិ 

វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ យេបតីតិ ឯវ ំ េ  

បេចចកសមពុ េទធ      អទុតិយេដ្ឋន       ឯេក      ។ 

 កថំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ត ្ហ ប នេដ្ឋន 

ឯេក ។ េ  ឯវ ំ ឯេក អទុតិេយ អបបមេ ្ត  

បី បហិតេ ្ត  វហិរេន្ត  ម បធនំ បទហេន្ត  

មរ ំ សេសនំ នមុចឹ បមត្តពនធុ ំ វធិមិ ្វ  តណ្ហំ  

ជលិនឹ សរតិំ វសិត្តិកំ បជហិ វេិនេទសិ ពយន្តីម- 

កសិ     អនភវងគេមសិ     ។ 
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១៩៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះអតថថមិនមន 
បុគគលជគ្រមប់ពីរ េតើដូចេម្ដច ។ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ កលបួសយ៉ង 
េនះេហើយ ជបុគគលមន ក់ឯង គប់រកេសនសនៈ ដ៏ ង ត់ គឺៃ្រពរេបះ 
និងៃ្រពេញ តសបត ជទីមិនមនសេំឡង មិនមនសេំឡងគឹកកង ្របស 
ចកខយល់ែដលេកើតអពីំសររីៈមនុស  ជទី ង ត់កបំងំរបស់មនុស  សម 
គួរដល់ទីពួនសមង ំ េ កេដើរេទមន ក់ឯង ឈរេនមន ក់ឯង អងគុយមន ក់ឯង 
សេ្រមចេសយយមន ក់ឯង ចូលេទកន់្រសុក េដើមបបីិណ្ឌ បតមន ក់ឯង 
្រតឡប់មកវញិមន ក់ឯង អងគុយកនុងទី ង ត់មន ក់ឯង អធិ ្ឋ នច្រងកមមន ក់ឯង 
ចរ ្រ ច់េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទែតមន ក់ឯង េហតុេនះ 
្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះអតថថមិនមន 
បុគគលជគ្រមប់ពីរ   យ៉ងេនះ   ។ 
 ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះអតថថលះបង់ត ្ហ  
េតើដូចេម្ដច ។ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលមន ក់ឯង ឥតមនបុគគល 
ជគ្រមប់ពីរយ៉ងេនះេហើយ ជអនកមិន្របែហស មនពយយមដុតកេម្ដ  
កិេលស មនចិត្តស្លុង (េទកន់្រពះនិព្វ ន) ផគងពយយមធ ំ កមច ត់បង់ 
មរ្រពមទងំេសនៃនមរ ែដលមិនេ ះែលង ជេផពង ៃនបុគគល 
្របែហស គឺថ លះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ញុងំត ្ហ ដូចជ 
ប ្ដ ញ     ែដលហូរេទ     ផ យេទ     ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន    ។ 



396 

១៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 ត ្ហ ទុតិេយ     បុរេិ  ទីឃមទធ ន     សំសរ ំ

 ឥតថភវញញថភវ ំ សំ រ ំ    នតិវត្តតិ 

 ឯវមទីនវ ំ     ញ ្វ  តណ្ហំ      ទុកខស     សមភវ ំ

 វតីតេ ្ហ     អនទេន សេ     ភិកខុ     បរពិ្វេជតិ   ។ 

ឯវ ំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ត ្ហ ប នេដ្ឋន 

ឯេក     ។ 

 កថំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ឯកន្តវតី េគតិ 

ឯេក ។ គស  បហីន ្ត  ឯកន្តវតី េគតិ 

ឯេក ។ េទសស  បហីន ្ត  ឯកន្តវតីេទេ តិ 

ឯេក ។ េមហស  បហីន ្ត  ឯកន្តវតីេមេ តិ 

ឯេក ។ កិេល នំ បហីន ្ត  ឯកន្តនិកកិ េល- 

េ តិ ឯេក ។ ឯវ ំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  

ឯកន្តវតី េគតិ     ឯេក      ។ 
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១៩៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 បុរសមនត ្ហ ជគ្រមប់ពីរ កលអេនទ លេទអស់កលដ៏ែវង 

 រែមងមិនកន្លងផុតសង រ មនភពែបបេនះ និងភពដៃទ 

 ភិកខុអនកមនសតិ ្របសចកត ្ហ  មិនមនេសចក្ដី្របកន់ 

 លុះេឃើញេទសយ៉ងេនះេហើយ គួរេវៀរនូវត ្ហ  ជែដន 

 េកើតទុកខេចញ    ។ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះអតថថលះបង់ត ្ហ  

យ៉ងេនះ    ។ 

 ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុ្របសចក 

គៈេ យ ច់ខត េតើដូចេម្ដច ។ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុ្របស 

ចក គៈេ យ ច់ខត េ្រពះេ កលះ គៈេហើយ ។ ជបុគគល 

មន ក់ឯង េ្រពះេហតុ្របសចកេទសៈេ យ ច់ខត េ្រពះេ ក 

លះេទសៈេហើយ ។ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុ្របសចក 

េមហៈេ យ ច់ខត េ្រពះេ កលះេមហៈេហើយ ។ ជបុគ្គល 

មន ក់ឯង េ្រពះេហតុមិនមនកិេលសេ យ ច់ខត េ្រពះេ ក 

លះកិេលសទងំ យេហើយ ។ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគល 

មន ក់ឯង      េ្រពះេហតុ្របសចក គៈេ យ ច់ខត      យ៉ងេនះ    ។ 
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១៩៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 កថំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ឯកយនមគគ ំ

គេ តិ ឯេក ។ ឯកយនមេគគ  វុចចន្តិ ច ្ត េ  

សតិបប ្ឋ ន ច ្ត េ  សមមបបធន ច ្ត េ  ឥទធ-ិ 

បទ បញចិ ្រនទិយនិ បញច  ព និ សត្ត េពជឈងគ  

អរេិយ       អដ្ឋងគិ េក      មេគគ      ។ 

  ឯកយនំ     ជតិខយន្តទស  ី

  មគគំ     បជនតិ     ហិ នុកមប ី

  ឯេតន     មេគគន     តរសុឹ     បុេព្វ 

  តរសិ ន្តិ      េចវ     តរន្តិ     ឱឃន្តិ     ។ 

ឯវ ំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ឯកយនមគគំ គេ តិ 

ឯេក     ។ 

 កថំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ឯេក អនុត្តរ ំ

បេចចកសេមព ធឹ អភិសមពុ េទធ តិ ឯេក ។ េពធិ វុចចតិ 

ចតសុូ មេគគសុ ញណំ បញញ  បញញិ ្រនទិយ ំ បញញ ពលំ 

ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ        វមីំ        វបិស ន        សមម ទិដ្ឋិ     ។ 
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១៩៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុេទកន់ផ្លូ វ 

ជទីេទមន ក់ឯង េតើដូចេម្ដច ។ សតិបប ្ឋ ន ៤ សមមបបធន ៤ 

ឥទធិបទ ៤ ឥ្រនទិយ ៥ ពលៈ ៥ េពជឈងគៈ ៧ អរយិមគគ្របកបេ យ 

អងគ ៨ េ កេ ថ ផ្លូ វជទីេទមន ក់ឯង   ។ 

 បុគគលអនកេឃើញទីបផុំតៃនកិរយិអស់ជតិ ជអនកអនុេ្រគះនូវ 

 ្របេយជន៍ រែមងដឹងចបស់នូវផ្លូ វជទីេទមន ក់ឯង ពួកអរយិ- 

 បុគគល បនឆ្លងេហើយកនុងអតីតកលក្ដី នឹងឆ្លងកនុងអនគត 

 ក្ដី កពុំងឆ្លងកនុងបចចុបបននេនះក្ដី នូវឱឃៈ មផ្លូ វេនះឯង ។ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុេទកន់ផ្លូ វជទីេទ 

មន ក់ឯង   យ៉ងេនះ   ។ 

 ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុ្រ ស់ 

ដឹង នូវបេចចកសេមព ធិដ៏្របេសើរ ែតមន ក់ឯង េតើដូចេម្ដច ។ ញណ 

បញញ  បញញិ ្រនទិយ បញញ ពលៈ ធមមវចិយសេមព ជឈងគ វមីំ  

វបិស ន      សមម ទិដ្ឋិ     កនុងមគគទងំ   ៤      េ កេ ថ     េពធិ     ។ 
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១៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េ  បេចចកសមពុ េទធ  បេចចកពុទធញញ េណន សចច និ 

ពុជឈ ិ សេព្វ សងខ  អនិចច តិ ពុជឈ ិ សេព្វ សងខ  

ទុកខ តិ ពុជឈ ិ សេព្វ ធមម  អន ្ត តិ ពុជឈ ិ អវជិជ - 

បចចយ សងខ តិ ពុជឈ ិ សងខ របបចចយ វញិញ ណន្តិ 

ពុជឈ ិ វញិញ ណបបចចយ នមរបូន្តិ ពុជឈ ិ នមរបូ- 

បបចចយ ស យតនន្តិ ពុជឈ ិ ស យតនបបចចយ 

ផេស តិ ពុជឈ ិ ផស បបចចយ េវទនតិ ពុជឈ ិ

េវទនបចចយ ត ្ហ តិ ពុជឈ ិ ត ្ហ បចចយ 

ឧបទនន្តិ ពុជឈ ិ ឧបទនបបចចយ ភេ តិ ពុជឈ ិ

ភវបបចចយ ជតីតិ ពុជឈ ិ ជតិបបចចយ ជ មរណន្តិ 

ពុជឈ ិ             អវជិជ និេ ធ              សងខ រនិេ េធតិ               ពុជឈ ិ
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១៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ្រ ស់ដឹងេហើយនូវសចចៈទងំ យ េ យបេចចក- 

ពុទធញញ ណ ្រ ស់ដឹងេហើយថ សងខ រទងំពួងមិនេទៀង ្រ ស់ដឹង 

េហើយថ សងខ រទងំពួងជទុកខ ្រ ស់ដឹងេហើយថ ធម៌ទងំពួងជអន ្ត  

្រ ស់ដឹងេហើយថ សងខ រទងំ យ (េកើតមន) េ្រពះអវជិជ ជ 

បចច័យ ្រ ស់ដឹងេហើយថ វញិញ ណ (េកើតមន) េ្រពះសងខ រជបចច័យ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ នមនិងរូប (េកើតមន) េ្រពះវញិញ ណជបចច័យ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ យតនៈ ៦ (េកើតមន) េ្រពះនមរូបជបចច័យ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ ផស ៈ (េកើតមន) េ្រពះ យតនៈ ៦ ជបចច័យ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ េវទន (េកើតមន) េ្រពះផស ៈជបចច័យ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ ត ្ហ  (េកើតមន) េ្រពះេវទនជបចច័យ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ ឧបទន (េកើតមន) េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ ភព (េកើតមន) េ្រពះឧបទនជបចច័យ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ ជតិ (េកើតមន) េ្រពះភពជបចច័យ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ ជ និងមរណៈ (េកើតមន) េ្រពះជតិជបចច័យ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ      កររលត់សងខ រ     េ្រពះកររលត់េទ      ៃនអវជិជ  
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១៩៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

សងខ រនិេ ធ វញិញ ណនិេ េធតិ ពុជឈ ិ វញិញ ណនិ- 

េ ធ នមរបូនិេ េធតិ ពុជឈ ិ នមរបូនិេ ធ ស - 

យតននិេ េធតិ ពុជឈ ិ ស យតននិេ ធ ផស និ- 

េ េធតិ ពុជឈ ិ ផស និេ ធ េវទននិេ េធតិ ពុជឈ ិ

េវទននិេ ធ ត ្ហ និេ េធតិ ពុជឈ ិ ត ្ហ និេ ធ 

ឧបទននិេ េធតិ ពុជឈ ិ ឧបទននិេ ធ ភវនិេ - 

េធតិ ពុជឈ ិ ភវនិេ ធ ជតិនិេ េធតិ ពុជឈ ិ

ជតិនិេ ធ ជ មរណនិេ េធតិ ពុជឈ ិ ឥទំ ទុកខន្តិ 

ពុជឈ ិ អយ ំ ទុកខសមុទេយតិ ពុជឈ ិ អយ ំ ទុកខនិ- 

េ េធតិ ពុជឈ ិ អយ ំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទត ិ

ពុជឈ ិ ឥេម ស តិ ពុជឈ ិ អយ ំ សវសមុទ- 

េយតិ ពុជឈ ិ អយ ំ សវនិេ េធតិ ពុជឈ ិ អយ ំ

សវនិេ ធគមិនី បដិបទតិ ពុជឈ ិ ឥេម ធមម  

អភិញញ តព្វ តិ       ពុជឈ ិ      ឥេម       ធមម         ប តព្វ តិ     ពុជឈ ិ
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១៩៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

្រ ស់ដឹងេហើយថ កររលត់វញិញ ណ េ្រពះកររលត់សងខ រ ្រ ស់ដឹង 

េហើយថ កររលត់នមរូប េ្រពះកររលត់វញិញ ណ ្រ ស់ដឹងេហើយថ 

កររលត់ យតនៈ ៦ េ្រពះកររលត់នមនិងរូប ្រ ស់ដឹងេហើយថ ករ 

រលត់ផស ៈ េ្រពះកររលត់ យតនៈ ៦ ្រ ស់ដឹងេហើយថ កររលត់ 

េវទន េ្រពះកររលត់ផស ៈ ្រ ស់ដឹងេហើយថ កររលត់ត ្ហ េ្រពះ 

កររលត់េវទន ្រ ស់ដឹងេហើយថ កររលត់ឧបទន េ្រពះកររលត់ 

ត ្ហ  ្រ ស់ដឹងេហើយថ កររលត់ភព េ្រពះកររលត់ឧបទន 

្រ ស់ដឹងេហើយថ កររលត់ជតិ េ្រពះកររលត់ភព ្រ ស់ដឹង 

េហើយថ កររលត់ជ មរណៈ េ្រពះកររលត់ជតិ ្រ ស់ដឹងេហើយថ 

េនះទុកខ ្រ ស់ដឹងេហើយថ េនះករេកើតទុកខ ្រ ស់ដឹងេហើយថ េនះករ 

រលត់ទុកខ ្រ ស់ដឹងេហើយថ េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់កររលត់ទុកខ 

្រ ស់ដឹងេហើយថ ទងំេនះ សវៈ ្រ ស់ដឹងេហើយថ េនះករេកើត 

សវៈ ្រ ស់ដឹងេហើយថ េនះកររលត់ សវៈ ្រ ស់ដឹងេហើយថ 

េនះបដិបទជដេំណើ រេទកន់កររលត់ សវៈ ្រ ស់ដឹងេហើយថ ធម៌ 

ទងំេនះ     គួរដឹងចបស់    ្រ ស់ដឹងេហើយថ     ធម៌ទងំេនះគួរលះបង់  
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២០០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ឥេម ធមម  ភេវតព្វ តិ ពុជឈ ិ ឆននំ ផស យតន- 

នំ សមុទយញច  អតថងគមញច  ទីនវញច  និស រណញច  

ពុជឈ ិ បញចននំ ឧបទនកខនធ នំ សមុទយញច  អតថងគ- 

មញច  ទីនវញច  និស រណញច  ពុជឈ ិ ចតុននំ ម - 

ភូ នំ សមុទយញច  អតថងគមញច  ទីនវញច  និស រ- 

ណញច  ពុជឈ ិ យង កិញចិ  សមុទយធមមំ សព្វន្តំ និេ ធ- 

ធមមន្តិ ពុជឈ ិ(១) យ ំ ពុជឈតិព្វំ អនុពុជឈតិព្វំ សមពុជឈតិព្វំ 

ផុសិតព្វំ សចឆិកតព្វំ សព្វន្តំ េតន បេចចកេពធិ- 

ញញ េណន ពុជឈ ិ អនុពុជឈ ិ សមពុជឈ ិ ផុេសសិ 

សចឆ កសីតិ  ឯវ ំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ឯេក 

អនុត្តរ ំ បេចចកសេមព ធឹ អភិសមពុ េទធ តិ ឯេក ។ 

 ចេរតិ អដ្ឋ ចរយិេយ ឥរយិបថចរយិ 

យតនចរយិ សតិចរយិ សមធិចរយិ ញណ- 

ចរយិ មគគចរយិ បដិបត្តិចរយិ េ កតថចរយិ ។ 

ឥរយិបថចរយិតិ ចតសុូ ឥរយិបេថសុ ។ 
     ១   ម.   ឯតថន្តេរ   អថ តិ   ទិស តិ   ។ 



405 

២០០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ  ចូឡនិេទទស 

្រ ស់ដឹងេហើយថ ធម៌ទងំេនះគួរចេ្រមើន ្រ ស់ដឹងេហើយ នូវករេកើត 

េឡើងផង ករវនិសផង េទសផង កររ ស់េចញនូវផស យតនៈ ៦ 

ផង ្រ ស់ដឹងេហើយនូវករេកើតេឡើងផង ករវនិសផង េទសផង ករ 

រ ស់េចញនូវឧបទនកខនធ ៥ ផង ្រ ស់ដឹងេហើយ នូវករេកើតេឡើង 

ផង ករវនិសផង េទសផង កររ ស់េចញនូវម ភូតរូប ៤ ផង 

្រ ស់ដឹងេហើយថ ធមមជត មួយ មនករេកើតេឡើងជធមម  ធមម- 

ជតទងំអស់េនះ  មនកររលត់េទវញិជធមម  គឺថ ្រ ស់ដឹង 

្រ ស់ដឹង ម ្រ ស់ដឹងឯង ប៉ះពល់ េធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវធម៌ែដល្រតូវ 

្រ ស់ដឹង ែដល្រតូវ្រ ស់ដឹង ម ែដល្រតូវ្រ ស់ដឹងឯង ែដល្រតូវប៉ះ 

ពល់ ែដល្រតូវេធ្វើឲយជក់ចបស់ទងំអស់ េ យបេចចកេពធិញញ ណេនះ 

េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលមន ក់ឯង េ្រពះេហតុ្រ ស់ 

ដឹងនូវបេចចកសេមព ធិដ៏្របេសើរ    មន ក់ឯង    យ៉ងេនះ   ។ 

 ពកយថ គបប្ីរប្រពឹត្ត បនដល់ករ្រប្រពឹត្ត ៨ គឺ ករ្រប្រពឹត្ត 

ឥរយិបថ ១ ករ្រប្រពឹត្ត យតនៈ ១ ករ្រប្រពឹត្តសតិ ១ ករ 

្រប្រពឹត្តសមធិ ១ ករ្រប្រពឹត្តញណ ១ ករ្រប្រពឹត្តមគគ ១ ករ 

្រប្រពឹត្តបដិបត្តិ ១ ករ្រប្រពឹត្តជ្របេយជន៍េ ក ១ ។ ពកយថ 

ករ្រប្រពឹត្តឥរយិបថ    បនដល់     ករ្រប្រពឹត្ត    កនុងឥរយិបថ    ៤    ។ 
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២០១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

យតនចរយិតិ ឆសុ អជឈត្តិកពហិេរសុ យ- 

តេនសុ ។ សតិចរយិតិ ចតសុូ សតិបប ្ឋ េនសុ ។ 

សមធិចរយិតិ ចតសុូ ឈេនសុ ។ ញណចរ-ិ 

យតិ ចតសុូ អរយិសេចចសុ ។ មគគចរយិតិ ចតសុូ 

មេគគសុ(១) ។ បដិបត្តិចរយិតិ ចតសុូ មញញផ- 

េលសុ ។ េ កតថចរយិតិ តថគេតសុ អរហ- 

េន្តសុ សមម សមពុ េទធសុ បេទសេ  បេចចកសមពុ េទធសុ 

បេទសេ  វេកសុ ។ ឥរយិបថចរយិ ច 

បណិធិសមបនន នំ យតនចរយិ ច ឥ្រនទិេយសុ 

គុត្តទ្វ នំ សតិចរយិ ច អបបមទវ ិ រនីំ សម- 

ធិចរយិ ច អធិចិត្តមនុយុ ្ត នំ ញណចរយិ ច 

ពុទធិសមបនន នំ មគគចរយិ ច សមម បដិបនន នំ បដិ- 

បត្តិចរយិ ច អធិគតផ នំ េ កតថចរយិ ច 

តថគ នំ អរហន្ត នំ សមម សមពុទធ នំ បេទសេ  

បេចចកសមពុទធ នំ បេទសេ  វកនំ ។ 
     ១   ម.   អរយិមេគគសុ   ។ 
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២០១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ពកយថ ករ្រប្រពឹត្ត យតនៈ បនដល់ ករ្រប្រពឹត្ត កនុង យតនៈ ៦ ទងំ 
ខងកនុងទងំខងេ្រក ។ ពកយថ ករ្រប្រពឹត្តសតិ បនដល់ករ្រប្រពឹត្ត 
កនុងសតិបប ្ឋ ន ៤ ។ ពកយថ ករ្រប្រពឹត្តសមធិ បនដល់ករ្រប្រពឹត្ត 
កនុងឈន ៤ ។ ពកយថ ករ្រប្រពឹត្តញណ បនដល់ករ្រប្រពឹត្តកនុង 
អរយិសចច ៤ ។ ពកយថ ករ្រប្រពឹត្តមគគ បនដល់ករ្រប្រពឹត្តកនុងមគគ ៤ ។ 
ពកយថ ករ្រប្រពឹត្ត្របតិបត្តិ បនដល់ករ្រប្រពឹត្ត កនុង មញញផល ៤ ។ 
ពកយថ ករ្រប្រពឹត្តជ្របេយជន៍េ ក បនដល់ករ្រប្រពឹត្តមនកនុង្រពះ 
តថគតទងំ យ ជអរហន្តសមម សមពុទធ កនុង្រពះបេចចកសមពុទធទងំ យ 
េ យឯកេទស កនុង វក័ទងំ យ េ យឯកេទស ។ ករ្រប្រពឹត្ត 
ឥរយិបថ ស្រមប់ពួកបុគគលអនកបរបូិណ៌េ យេសចក្ដីក ង ករ្រប- 
្រពឹត្ត យតនៈ ស្រមប់បុគគលអនកមនទ្វ រ្រគប់្រគងកនុងឥ្រនទិយទងំ យ 
ករ្រប្រពឹត្តសតិ ស្រមប់ពួកបុគគលអនកមនកិរយិេន េ យេសចក្ដីមិន 
្របែហស ករ្រប្រពឹត្តសមធិ ស្រមប់ពួកបុគគលអនក្របកបេរឿយ ៗ នូវ 
អធិចិត្ត ករ្រប្រពឹត្តញណ ស្រមប់ពួកបុគគលអនកបរបូិណ៌េ យបញញ  
ករ្រប្រពឹត្តមគគ ស្រមប់ពួកបុគគលអនក្របតិបត្តិ្រតូវ ករ្រប្រពឹត្តបដិបត្តិ 
ស្រមប់ពួកបុគគលអនកសេ្រមចផល ករ្រប្រពឹត្តជ្របេយជន៍ ស្រមប់្រពះ 
តថគតទងំ យ ជអរហន្តសមម សមពុទធ និងស្រមប់្រពះបេចចកសមពុទធ 
ទងំ យ  េ យឯកេទស  ស្រមប់ វក័ទងំ យ  េ យឯកេទស ។ 
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២០២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ឥម អដ្ឋ ចរយិេយ ។ អប បិ អដ្ឋ ចរយិេយ 

អធិមុចចេន្ត  សទធ យ ចរតិ បគគណ្ហ េន្ត  វរីេិយន ចរតិ 

ឧបដ្ឋេបេន្ត  សតិយ ចរតិ អវេិកខបំ កេ េន្ត  

សមធិន ចរតិ បជនេន្ត  បញញ យ ចរតិ វជិ- 

នេន្ត  វញិញ េណន ចរតិ ឯវ ំ បដិបននស  កុស  

ធមម  យេបន្តីតិ យតនចរយិយ ចរតិ ឯវ ំ

បដិបេនន  វេិសសមធិគចឆតីតិ វេិសសចរយិយ ចរតិ 

ឥម អដ្ឋ ចរយិេយ ។ អប បិ អដ្ឋ ចរយិេយ 

ទស នចរយិ ច សមម ទិដ្ឋិយ អភិេ បនចរយិ ច 

សមម សង កបបស  បរគិគហចរយិ ច សមម ចយ 

សមុ ្ឋ នចរយិ ច សមម កមមន្តស  េ ទនចរយិ ច 

សមម ជីវស  បគគហចរយិ ច សមម យមស  

ឧប ្ឋ នចរយិ ច សមម សតិយ អវេិកខបចរយិ ច 

សមម សមធិស      ឥម     អដ្ឋ     ចរយិេយ      ។ 

 ខគគវ ិ ណកេបបតិ យថ ខគគស  នម វ ិ - 

ណំ ឯកំ េ តិ អទុតិយ ំ ឯវេមវ េ  បេចចក- 

សមពុ េទធ          តកកេបប         តស ទិេ          តបបដិភេគ        ។ 
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២០២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េនះករ្រប្រពឹត្ត ៨ ។ ករ្រប្រពឹត្ត ៨ េ យែឡកេទៀត គឺ បុគគលេជឿ្រប- 

្រពឹត្តេ យសទធ  ១ ្របឹង្រប្រពឹត្តេ យវរីយិៈ ១ ្របុង្រប្រពឹត្តេ យសតិ ១ 

េធ្វើេសចក្ដីមិន យមយ ្រប្រពឹត្តេ យសមធិ ១ ដឹងចបស់ ្រប្រពឹត្តេ យ 

បញញ  ១ ដឹងវេិសស ្រប្រពឹត្តេ យវញិញ ណ ១ បុគគល្រប្រពឹត្តេ យករ 

្រប្រពឹត្ត យតនៈថ ពួកធម៌ជកុសល របស់បុគគលអនក្របតិបត្តិយ៉ងេនះ 

រែមង្រប្រពឹត្តេទ ១ បុគគល្រប្រពឹត្តេ យវេិសសចរយិថ បុគគល្របតិបត្តិ 

យ៉ងេនះ រែមងបននូវគុណវេិសស ១ េនះករ្រប្រពឹត្ត ៨ ។ ករ 

្រប្រពឹត្ត ៨ េ យែឡកេទៀត គឺ ករ្រប្រពឹត្តេ យករេឃើញ របស់ 

សមម ទិដ្ឋិ ១ ករ្រប្រពឹត្តេ យករេលើកចិត្ត របស់សមម សងកបបៈ ១ ករ 

្រប្រពឹត្តេ យកររក  របស់សមម ច ១ ករ្រប្រពឹត្តេ យករ ងំេឡើង 

របស់សមម កមមន្តៈ ១ ករ្រប្រពឹត្តេ យករផូរផង់ របស់សមម ជីវៈ ១ 

ករ្រប្រពឹត្តេ យករផគង របស់សមម យមៈ ១ ករ្រប្រពឹត្តេ យករ 

្របុង របស់សមម សតិ ១ ករ្រប្រពឹត្តេ យករមិន យមយ របស់សមម - 

សមធិ ១   េនះករ្រប្រពឹត្ត   ៨  ។ 

 ពកយថ ដូចកុយរមស គឺ កុយរមសមនែតមួយ មិនមនពីរ 

យ៉ង  ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ្របែហលនឹងកុយរមសេនះ ្របកដេសមើ 

េ យកុយរមសេនះ មនករេ្រប បេ យកុយរមសេនះ យ៉ងេនះ ។ 
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២០៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

យថ អតិេ ណំ វុចចតិ េ ណកេបប អតិតិត្តិកំ 

វុចចតិ តិត្តិកេបប អតិមធុរ ំ វុចចតិ មធុកេបប អតិ- 

ឧណ្ហំ  វុចចតិ អគគិកេបប អតិសីតលំ វុចចតិ ហិមក- 

េបប ម ឧទកកខ េនធ  វុចចតិ សមុទទកេបប ម - 

ភិញញ ពលបបេ ្ត  វេក វុចចតិ សតថុកេបប ឯវ ំ

េ  បេចចកសមពុ េទធ  តកកេបប តស ទិេ  តបបដិ- 

ភេគ ឯេក អទុតិេយ មុត្តពនធេន សមម  េ េក 

ចរតិ វចិរតិ ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ យេប- 

តីតិ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ 

េ       បេចចកសមពុ េទធ  

  សេព្វសុ    ភេូតសុ    និធយ     ទណ្ឌំ  

  អេហឋយ ំ    អញញតរមប ិ    េតសំ 

  ន     បុត្តមិេចឆយយ     កុេ      ស យ ំ

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ     ។ 
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២០៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

វតថុមនរសៃ្របៃ្រកែលង អនកផងែតងនិយយថដូចអបំិល វតថុមនរស 

ល្វីងៃ្រកែលង អនកផងែតងនិយយថដូច្រមះ វតថុមនរសែផ្អមៃ្រកែលង 

អនកផងែតងនិយយថ ដូចទឹកឃមុ  ំ កេម្ដ ដ៏ៃ្រកែលង អនកផងែតងនិយយ 

ថ ដូចេភ្លើង វតថុ ្រតជក់ដ៏ៃ្រកែលង អនកផងែតងនិយយថ ដូច្រពឹល (ឬ 

ទឹកកក) ធរៃនទឹកេ្រចើន អនកផងែតងនិយយថ ដូចសមុ្រទ វក័ែដល 

ដល់នូវកម្ល ងំអភិញញ ដ៏េ្រចើន អនកផងែតងនិយយថ ដូច្រពះ ្ដ  

យ៉ង មិញ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ដូចកុយរមសេនះ ្របកដេសមើ 

េ យកុយរមសេនះ មនករេ្រប បេ យកុយរមសេនះ ជបុគគលឯក 

មិនមនបុគគលជគ្រមបពី់រ របូតចកចណំងេហើយ ែតងចរ ្រ ច់េទ 

្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ កនុងេ កេ យ្របៃព ក៏យ៉ងេនះ 

ែដរ េ្រពះេហតុេនះ េ កេពលថ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយ 

រមស   ។   េហតុេនះ   ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 

 បុគគលទម្ល ក់េចញនូវ ជញ  ចេំពះពួកសត្វទងំពួង មិន 

 េបៀតេបៀននូវសត្វទងំេនះ សូមបសីត្វ មួយ េគមិន 

 ចង់បនបុត្តេទេហើយ េតើនឹង្របថន សម្ល ញ់អពីំ េកើត 

 បុគគលេនះគបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 
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២០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៣៦] សំសគគជតស     ភវន្តិ    េសន  

  េសនហន្វយ ំ    ទុកខមិទំ     បេ តិ 

  ទីនវ ំ     េសនហជំ     េបកខមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [២៣៧] សំសគគជតស  ភវន្តិ េសន តិ សំ- 

សគគ តិ េទ្វ សំសគគ  ទស នសំសេគគ  ច សវន- 

សំសេគគ      ច      ។ 

 កតេម ទស នសំសេគគ  ។ ឥេធកេចច  ប- 

ស តិ ឥតថឹ  កុមរ ឹ  អភិរបូំ ទស នីយ ំ ប- 

ទិកំ បរមយ វណ្ណេបកខ រ យ សមនន គតំ 

ទិ ្វ  បស ិ ្វ  អនុពយញជនេ  និមិត្តំ គ ្ហ តិ 

េក   េ ភ  មុខំ  េ ភណំ អកខិ  

 េ ភណំ ក ្ណ   េ ភ  ន   

េ ភ  ឱដ្ឋំ  េ ភណំ ទន្ត   េ ភ  

មុខំ  េ ភណំ គី   េ ភ  ថន  េ - 

ភ  ឧរ ំ  េ ភណំ ឧទរ ំ  េ ភណំ កដិ 

    េ ភ    ឧរុ         េ ភ     ជងឃ        េ ភ  
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២០៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៣៦] េសចក្ដីេសន  របស់បុគគលអនកមនករជប់ចពំក់ 

 រែមងមន េសចក្ដីទុកខេនះ មនេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

 េសចក្ដីេសន  បុគគលកលសម្លឹងេឃើញេទសែដលេកើត 

 អពីំេសចក្ដីេសន  គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

 [២៣៧] អធិបបយពកយថ េសចក្ដីេសន  របស់បុគគលអនកមន 

ករជប់ចពំក់ រែមងមន ្រតង់ពកយថ ករជប់ចពំក់ បនដល់ 

ករជប់ចពំក់ ២ គឺករជប់ចពំក់េ យករេឃើញ ១ ករជប់ចពំក់ 

េ យករ ្ដ ប់  ១   ។ 

 ករជប់ចពំក់ េ យករេឃើញ េតើដូចេម្ដច ។ បុគគលខ្លះ 

កនុងេ កេនះ េឃើញ្រស្តីឬកុមរ ី ែដលមនរូបល្អ គួររមិលេមើល 

ជទី្រជះថ្ល  ្របកបេ យសមបុរល្អៃ្រកែលង លុះេមើលេឃើញេហើយ 

ក៏កន់យកនិមិត្ត េ យអនុពយញជនៈថ សក់ល្អ មុខល្អ ែភនកល្អ 

្រតេចៀកល្អ ្រចមុះល្អ បបូរមត់ល្អ េធមញល្អ មត់ល្អ កល្អ 

េ ះល្អ        ្រទូងល្អ       េពះល្អ        ចេងកះល្អ        េភ្ល ល្អ        ជងគង់ល្អ 
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២០៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ហ ថ   េ ភ  អងគុ លិេយ  េ ភ  

នខ  េ ភ តិ ទិ ្វ  បស ិ ្វ  អភិននទតិ 

អភិវទតិ អភិបេតថតិ អនុបបេទតិ អនុពនធតិ គពនធនំ 

អយ ំ    ទស នសំសេគគ      ។ 

 កតេម សវនសំសេគគ  ។ ឥេធកេចច  សុ តិ 

អមុកសមឹ នម គេម  និគេម  ឥតថី  

កុមរ ី  អភិរបូ ទស នីយ ប ទិក បរមយ 

វណ្ណេបកខ រ យ សមនន គ តិ សុ ្វ  សុណិ ្វ  

អភិននទតិ អភិវទតិ អភិបេតថតិ អនុបបេទតិ អនុពនធតិ 

គពនធនំ    អយ ំ    សវនសំសេគគ     ។ 

 េសន តិ េទ្វ េសន  ត ្ហ េសនេ  ច ទិដ្ឋិ- 

េសនេ      ច    ។ 

 កតេម ត ្ហ េសនេ  ។ យវ  ត ្ហ ស- 

ងខ េតន សីមកតំ មរយិទិកតំ ឱធិកតំ បរយិន្តិ- 

កតំ បរគិគហិតំ មមយិតំ ឥទំ មមំ ឯតំ មមំ 

ឯត្តកំ មមំ ឯ ្ត វ  មមំ មម របូ សទទ  គនធ  

រ         េផដ្ឋព្វ         អតថរ          បបុរ         ទសីទ  
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២០៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ៃដល្អ ្រមមៃដល្អ ្រកចកល្អ លុះេមើលេឃើញេហើយ រែមងេ្រតកអរ 

សរេសើរ ប៉ុនប៉ង ្រកែវលរក ជប់ ម នូវចណំងគឺ គៈ េនះករជប់ 

ចពំក់េ យករេឃើញ   ។ 

 ករជប់ចពំក់េ យករឮ េតើដូចេម្ដច ។ បុគគលខ្លះកនុងេ កេនះ 

ឮថ ្រស្តីឬកុមរ ី កនុង្រសុកក្ដី កនុងនិគមក្ដី េឈម ះឯេ ះ មនរូបល្អ 

គួររមិលេមើល ជទី្រជះថ្ល  ្របកបេ យសមបុរល្អៃ្រកែលង លុះ ្ដ ប់ 

ឮេហើយ រែមងេ្រតកអរ សរេសើរ ប៉ុនប៉ង ្រកែវលរក ជប់ ម 

នូវចណំងគឺ គៈ   េនះករជប់ចពំក់េ យករឮ   ។ 

 ពកយថ េសចក្ដីេសន  បនដល់េសចក្ដីេសន  ២ គឺ ត ្ហ - 

េសន  ១   ទិដ្ឋិេសន    ១   ។ 

 ត ្ហ េសន  េតើដូចេម្ដច ។ អេំពើែដលបុគគលេធ្វើឲយមនែដន 

េធ្វើឲយមនខន់ េធ្វើឲយមនជួរ េធ្វើឲយមនទីបផុំត ហួងែហង ្របកន់ 

េ យចែំណកត ្ហ  ទងំប៉ុនម នថ េនះ របស់អញ នុ៎ះ របស់ 

អញ វតថុប៉ុេណ្ណះរបស់អញ វតថុមន្របមណប៉ុេ ្ណ ះរបស់អញ រូប 

សេំឡង    ក្លិន   រស    ផ ព្វ    ក្រមល   ្រប ប់េស្ល កពក់   ខញុ ្ំរសី្របុស 
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២០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អេជឡក កុកកុដសកូ  ហតថិគ ស វឡ  េខត្តំ 

វតថុ  ហិរញញំ  សុវណ្ណំ  គមនិគម ជធនិេយ រដ្ឋញច  

ជនបេទ ច េកេ  ច េក ្ឋ គរញច  េកវលមប ិ

ម បឋវ ឹ ត ្ហ វេសន មមយតិ យវ  អដ្ឋស- 

តត ្ហ វបិរ ី       អយ ំ     ត ្ហ េសនេ      ។ 

 កតេម ទិដ្ឋិេសនេ  ។ វសីតិវតថុក សកក យ- 

ទិដ្ឋិ ទសវតថុក មិចឆ ទិដ្ឋិ ទសវតថុក អន្តគគ ហិក 

ទិដ្ឋិ យ ឯវរបូ ទិដ្ឋិ ទិដ្ឋិគតំ ទិដ្ឋិគហនំ ទិដ្ឋិក- 

ន្ត េ (១) ទិដ្ឋិវសិកូយិកំ ទិដ្ឋិវបិផនទិតំ ទិដ្ឋិសេញញ ជនំ 

គេ  បដិគគ េ  អភិនិេវេ  ប មេ  កុមម- 

េគគ  មិចឆ បេថ មិចឆត្តំ តិ ថ យតនំ វបិរេិយសគគ េ  

វបិរតីគគ េ  វបិ ្ល សគគ េ  មិចឆ គេ  អយ- 

ថវកសមឹ យថវកន្តិ គេ  យវ  ទ្វ សដ្ឋី 

ទិដ្ឋិគ និ     អយ ំ     ទិដ្ឋិេសនេ       ។ 

     ១   ម.   ទិដ្ឋិកន្ត រ ំ  ។ 
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២០៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពែព េចៀម មន់ ្រជូក ដរំ ី េគ េសះេឈម ល េសះញី ែ្រស 

ចមក រ ្របក់ មស ្រសុក និគម ជធនី ែដន ជនបទ ជ្រងុក 

ឃ្ល ងំ របស់អញ ្របកន់ នូវម ្របឹថពី សូមបទីងំអស់ េ យ 

អំ ចត ្ហ  ត ្ហ វបិរតី ១០៨ ទងំប៉ុនម ន េនះត ្ហ េសន  ។ 

 ទិដ្ឋិេសន  េតើដូចេម្ដច ។ សកក យទិដ្ឋិមនវតថុ  ២០ មិចឆ ទិដ្ឋិ មន 

វតថុ  ១០ អន្តគគ ហិកទិដ្ឋិ មនវតថុ  ១០ ទិដ្ឋិ ដេំណើ រគឺទិដ្ឋិ ករ ញុំគំឺទិដ្ឋិ 

ផ្លូ វលបំកគឺទិដ្ឋិ េ្រគ ងចក់េ តគឺទិដ្ឋិ ករអនទះ គឺទិដ្ឋិ េ្រគ ង្របកប 

ទុកខគឺទិដ្ឋិ េសចក្ដី្របកន់ េសចក្ដី្របកន់ខជ ប់ ករជប់ចពំក់ ករ ទ ប 

អែង្អល ផ្លូ វ ្រកក់ ផ្លូ វខុស សភពខុស លទធិដូចជកពំង់ េសចក្ដី 

្របកន់កនុងករែស្វងរកខុស ករ្របកន់េឃ្ល ងឃ្ល ត ករ្របកន់ឃ្វ ង 

ករ្របកន់ខុស ករ្របកន់ថពិតកនុងវតថុមិនពិត ទិដ្ឋិ ៦២ ទងំប៉ុនម ន 

េនះទិដ្ឋិេសន     ។ 
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២០៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 សំសគគជតស  ភវន្តិ េសន តិ វបិ ្ល សបបចច- 

យ ច ទស នសវនសំសគគបបចចយ ច ត ្ហ េសន- 

េ  ច ទិដ្ឋិេសនេ  ច ភវន្តិ ជយន្តិ សញជ យន្តិ 

និព្វត្តន្តិ អភិនិព្វត្តន្តិ បតុភវន្តីតិ សំសគគជតស  ភ- 

វន្តិ      េសន       ។ 

 [២៣៨] េសនហន្វយ ំ ទុកខមិទំ បេ តីតិ េសន- 

េ តិ េទ្វ េសន  ត ្ហ េសនេ  ច ទិដ្ឋិេសនេ  

ច ។ េប ។ អយ ំ ត ្ហ េសនេ  ។ េប ។ អយ ំ ទិដ្ឋិ- 

េសនេ  ។ ទុកខមិទំ បេ តីតិ ឥេធកេចច  ក- 

េយន ទុចចរតិំ ចរតិ ចយ ទុចចរតិំ ចរតិ មន  

ទុចចរតិំ ចរតិ បណមប ិ ហនតិ អទិននមប ិ ទិយតិ 

សនធិមប ិ ឆិនទតិ វេិ បមប ិ ហរតិ ឯកគរកិមប ិ

កេ តិ បរបិេនថបិ តិដ្ឋតិ បរទរមប ិ គចឆតិ មុ បិ 

ភណតិ ។ តេមនំ គេហ ្វ  រេញញ  ទេស ន្តិ អយ ំ

េទវ េចេ  គុចរ ី ឥមស  យ ំ ឥចឆសិ តំ 

ទណ្ឌំ        បេណហីតិ       ។       តេមនំ      ជ      បរភិសតិ      ។ 
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២០៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 ពកយថ េសចក្ដីេសន  របស់បុគគលអនកមនករជប់ចពំក់ 

រែមងមន បនន័យថ ត ្ហ េសន ក្ដី ទិដ្ឋិេសន ក្ដី រែមងមន 

េកើត េកើត្រពម លូត ស់ ចេ្រមើនេឡើង េកើត្របកដេឡើង េ្រពះ 

វបិប ្ល សជបចច័យផង េ្រពះករជប់ចពំក់េ យករេមើលេឃើញនិង 

ករឮជបចច័យផង េហតុេនះ (េ កេពលថ) េសចក្ដីេសន  

របស់បុគគលអនកមនករជប់ចពំក់    រែមងមន    ។ 

 [២៣៨] អធិបបយពកយថ េសចក្ដីទុកខេនះ មនេឡើងេ្រពះ 

្រស័យេសចក្ដីេសន  ្រតង់ពកយថ េសចក្ដីេសន  បនដល់េសចក្ដី 

េសន  ២ យ៉ង គឺ ត ្ហ េសន  ១ ទិដ្ឋិេសន  ១ ។ េប ។ េនះត ្ហ - 

េសន  ។ េប ។ េនះទិដ្ឋិេសន  ។ ពកយថ េសចក្ដីទុកខេនះ មន 

េឡើង េសចក្ដីថ បុគគលពួកខ្លះកនុងេ កេនះ ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យកយ 

្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យចិត្ត សម្ល ប់សត្វខ្លះ កន់ 

យក្រទពយែដលេគមិនបនឲយខ្លះ កត់ទី-តខ្លះ ប្លន់ធខំ្លះ ប្លន់តូចខ្លះ 

ចំ ក ត់ផ្លូ វខ្លះ គប់រកភរយិបុគគលដៃទខ្លះ េពលពកយកុហកខ្លះ ។ 

ពួក ជបុរស ចប់បុគគលនុ៎ះ ថ្វ យ្រពះ ជថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព 

េចរេនះ ្រប្រពឹត្ត ្រកក់ ្រទង់សព្វ្រពះហឫទយ័ ជញ  សូម្រទង់ ក ់

ជញ េនះដល់េចរេនះចុះ      ។      ្រពះ ជ្រទង់េដៀលតមះេចរេនះ    ។ 
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២០៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េ  បរភិសបបចចយបិ ទុកខ េទមនស  ំ បដិសំេវ- 

េទតិ ។ ឯតំ ភយ ំ ទុកខ េទមនស  ំ កុេ  ជតំ ។ 

តស  េសនហបបចចយ ច ននទិបបចចយ ច គបបចចយ 

ច ននទិ គបបចចយ ច ជតំ ។ ឯត្តេកនបិ ជ ន 

តុស តិ ។ តេមនំ ជ ពនធ េបតិ អនទុពនធេនន  

រជជុពនធេនន  សងខលិកពនធេនន  ល ពនធេន- 

ន  បរេិកខបពនធេនន  គមពនធេនន  និគម- 

ពនធេនន  នគរពនធេនន  រដ្ឋពនធេនន  ជនប- 

ទពនធេនន  អន្តមេ  សវចនីយមប ិ កេ តិ ន េត 

លពភ  ឥេ  និកខមិតុន្តិ ។ េ  ពនធនបបចចយបិ 

ទុកខ េទមនស  ំ បដិសំេវេទតិ ។ ឯតំ ភយ ំ ទុកខ េទ- 

មនស  ំ កុេ  ជតំ ។ តស  េសនហបបចចយ ច 

ននទិបបចចយ ច គបបចចយ ច ននទិ គបបចចយ ច 

ជតំ ។ ឯត្តេកនបិ ជ ន តុស តិ ។ តេមនំ ជ 

តស  ធនំ ហ េបតិ សតំ  សហស  ំ  ។ េ  

ធនជនិបបចចយបិ         ទុកខ េទមនស  ំ         បដិសំេវេទតិ         ។ 
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២០៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េចរេនះ រងទុកខ េទមនស  េ្រពះករេដៀលតមះជបចច័យ ។ ភ័យ 

ទុកខ េទមនស ន៎ុះ េកើតេហើយេ្រពះអ្វី ។ េកើតេហើយដល់េចរេនះ 

េ្រពះេសចក្ដីេសន ជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យជបចច័យខ្លះ េ្រពះ 

តេ្រមកជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យនិងតេ្រមកជបចច័យខ្លះ ។ េបើ្រពះ 

ជមិនសព្វ្រពះហឫទយ័ េ យេហតុមន្របមណប៉ុេណ្ណះេទ ។ ្រពះ 

ជញុងំ ជបុរសឲយចងេចរេនះ េ យចណំងគឺេខន ះក្ដី េ យចណំង 

គឺែខ ក្ដី េ យចណំងគឺ្រច ក់ក្ដី េ យចណំងគឺវល្លិ៍ក្ដី េ យចណំង 

គឺរបងក្ដី េ យចណំងគឺ្រសុកក្ដី េ យចណំងគឺនិគមក្ដី េ យចណំង 

គឺនគរក្ដី េ យចណំងគឺែដនក្ដី េ យចណំងគឺជនបទក្ដី េ យេ ច 

េទ ្រពះ ជេធ្វើករ ម្របម េ យ្រពះបនទូលថ អនកមិន្រតូវបនេចញ 

អពីំទីេនះេទ ។ េចរេនះរងទុកខេទមនស  េ្រពះករចងជបចច័យ ។ 

ភ័យ ទុកខ េទមនស ន៎ុះ េកើតេហើយេ្រពះអ្វី ។ េកើតេហើយដល់េចរ 

េនះ េ្រពះេសចក្ដីេសន ជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យជបចច័យខ្លះ 

េ្រពះតេ្រមកជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យនិងតេ្រមកជបចច័យខ្លះ ។ 

េបើ្រពះ ជមិនសព្វ្រពះហឫទយ័ េ យេហតុ្រតឹមប៉ុេណ្ណះេទ ។ ្រពះ 

ជ្រទង់ឲយរបឹយក្រទពយេនះ ប់រយឬ ប់ពន់ របស់េចរេនះ ។ 

េចរេនះ    ក៏រងទុកខេទមនស     េ្រពះករ បសូនយ្រទពយជបចច័យ    ។ 
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២០៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ឯតំ ភយ ំ ទុកខ េទមនស  ំ កុេ  ជតំ ។ តស  

េសនហបបចចយ ច ននទិបបចចយ ច គបបចចយ ច 

ននទិ គបបចចយ ច ជតំ ។ ឯត្តេកនបិ ជ ន 

តុស តិ ។ ជ តស  វវិធិ កមមករ  ក - 

េបតិ ក ហិបិ េឡតិ េវេត្តនបិ េឡតិ អឌ ទ- 

េណ្ឌ នបិ េឡតិ ហតថមប ិ ឆិនទតិ បទមប ិ ឆិនទតិ ហ- 

តថបទមប ិ ឆិនទតិ កណ្ណមប ិ ឆិនទតិ នសមប ិ ឆិនទតិ ក- 

ណ្ណនសមប ិ ឆិនទតិ ពិលងគថលិកមប ិ កេ តិ សងខ- 

មុណ្ឌ កមប ិ កេ តិ ហុមុខមប ិ កេ តិ េជតិមលិ- 

កមប ិ កេ តិ ហតថបបេជជ តិកមប ិ កេ តិ ឯរកវដ្ដិ- 

កមប ិ កេ តិ ចិរ សិកមប ិ កេ តិ ឯេណយយកមប ិ

កេ តិ ពលិសមំសិកមប ិ កេ តិ ក បណិក- 

មប ិ កេ តិ ខ បតចឆិកមប ិ កេ តិ បលិឃបរវិត្តិ- 

កមប ិ កេ តិ ប លបីឋកមប ិ កេ តិ តេត្តនបិ 

េតេលន ឱសិញចតិ សុនេខនបិ ខទេបតិ ជីវន្តមប ិ

សេូល ឧ ្ត េសតិ អសិនបិ សីសំ ឆិនទតិ ។ េ  ក- 

មមករណបបចចយបិ        ទុកខ េទមនស  ំ       បដិសំេវេទតិ        ។ 
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២០៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ភ័យ ទុកខ េទមនស ន៎ុះ េកើតេហើយេ្រពះអ្វី ។ េកើតេហើយដល់េចរ 

េនះ េ្រពះេសចក្ដីេសន ជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យជបចច័យ 

ខ្លះ េ្រពះតេ្រមកជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យនិងតេ្រមកជបចច័យ 

ខ្លះ ។ េបើ្រពះ ជមិនសព្វ្រពះ ជហឫទយ័ េ យេហតុប៉ុេណ្ណះេទ ។ 

្រពះ ជក៏្រទង់ឲយេធ្វើកមមករណ៍េផ ង ៗ ដល់េចរេនះ គឺឲយ យេ យ 

ែស៊ខ្លះ ឲយ យេ យរពំត់េផ្ដ ខ្លះ ឲយ យេ យដបំងខ្លីខ្លះ កត់ៃដខ្លះ 

កត់េជើងខ្លះ កត់ទងំៃដទងំេជើងខ្លះ កត់ស្លឹក្រតេចៀកខ្លះ កត់្រចមុះ 

ខ្លះ កត់ទងំស្លឹក្រតេចៀកទងំ្រចមុះខ្លះ េធ្វើពិលងគថលិកកមមខ្លះ េធ្វើ 

សងខមុណ្ឌ កកមមខ្លះ េធ្វើ ហុមុខកមមខ្លះ េធ្វើេជតិមលិកកមមខ្លះ េធ្វើហតថបប- 

េជជ តិកកមមខ្លះ េធ្វើឯរកវដ្ដិកកមមខ្លះ េធ្វើចិរ សិកកមមខ្លះ េធ្វើឯេណយយកកមមខ្លះ 

េធ្វើពលិសមសិំកកមមខ្លះ េធ្វើក បណិកកមមខ្លះ េធ្វើខ បតចឆិកកមមខ្លះ េធ្វើ 

បលិឃបរវិត្តិកកមមខ្លះ េធ្វើប លបីឋកកមមខ្លះ េ្រ ចេ យេ្របងេក្ដ ខ្លះ 

ឲយែឆកខខំ្លះ ឲយេដកផង េលើេឈើអេ ្ដ តទងំរស់ខ្លះ កត់កបលេ យ វ 

ខ្លះ     ។     េចរេនះក៏រងទុកខេទមនស      េ្រពះកមមករណ៍ជបចច័យ    ។ 
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២១០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ឯតំ ភយ ំ ទុកខ េទមនស  ំ កុេ  ជតំ ។ តស  

េសនហបបចចយ ច ននទិបបចចយ ច គបបចចយ ច 

ននទិ គបបចចយ ច ជតំ ។ ជ ឥេមសំ ចតុននំ  

ទ ្ឌ នំ ឥស េ  ។ េ  សេកន កេមមន ក- 

យស  េភទ បរមមរ  អបយ ំ ទុគគតឹ វនិិបតំ 

និរយ ំ ឧបបជជតិ ។ តេមនំ និរយប  បញច វធិព- 

នធនំ នម កមមករណំ កេរន្តិ តត្តំ អេយខិលំ 

ហេតថ គេមន្តិ តត្តំ អេយខិលំ ទុតិេយ ហេតថ គេម- 

ន្តិ តត្តំ អេយខិលំ បេទ គេមន្តិ តត្តំ អេយខិលំ 

ទុតិេយ បេទ គេមន្តិ តត្តំ អេយខិលំ មេជឈ ឧរសមឹ 

គេមន្តិ ។ េ  តតថ ទុកខ  តិបប កដុក េវទន 

បដិសំេវេទតិ ន ច វ កលំ កេ តិ យវ ន តំ 

បបកមមំ ពយន្តីេ តិ ។ ឯតំ ភយ ំ ទុកខ េទមនស  ំ 

កុេ  ជតំ ។ តស  េសនហបបចចយ ច ននទិបបចច- 

យ ច គបបចចយ ច ននទិ គបបចចយ ច ជតំ ។ 

តេមនំ       និរយប        សំេវសិ ្វ       កុធរហិី       តចឆន្តិ      ។ 
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២១០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ភ័យ ទុកខ េទមនស ន៎ុះ េកើតេហើយេ្រពះអ្វី ។ េកើតេហើយដល់េចរេនះ 

េ្រពះេសចក្ដីេសន ជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យជបចច័យខ្លះ េ្រពះ 

តេ្រមកជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យនិងតេ្រមកជបចច័យខ្លះ ។ ្រពះ 

ជ ជឥស រៈៃន ជញ ទងំ ៤ េនះ ។ េចរេនះលុះែបកធ្ល យ ងកយ 

្ល ប់េទ រែមងេទេកើត ឯអបយ ទុគគតិ វនិិបត នរក េ្រពះកមម 

ជរបស់ខ្លួន ។ ពួកនយនិរយបល ឲយេធ្វើកមមករណ៍ េឈម ះចណំង ៥ 

្របករនុ៎ះ គឺ េបះែដកេគលេក្ដ ្រតង់ៃដ ១ េបះែដកេគលេក្ដ ្រតង់ៃដទី 

ពីរ ១ េបះែដកេគលេក្ដ ្រតង់េជើង ១ េបះែដកេគលេក្ដ ្រតង់េជើងទីពីរ ១ 

េបះែដកេគលេក្ដ ្រតង់ក ្ដ ល្រទូង ១ ។ សត្វេនះរងទុកខេវទន េខ្ល ច 

ផ ដ៏ក្ល ខ្ល ងំ កនុងទីេនះ បបកមមេនះមិនទន់អស់ ដ ប  សត្វ 

េនះក៏មិនទន់េធ្វើមរណកល ដ បេនះ ។ ភ័យ ទុកខ េទមនស ន៎ុះ 

េកើតេហើយេ្រពះអ្វី ។ េកើតេហើយដល់សត្វេនះ េ្រពះេសចក្ដីេសន  

ជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យជបចច័យខ្លះ េ្រពះតេ្រមកជបចច័យ 

ខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យ និងតេ្រមកជបចច័យខ្លះ ។ ពួកនយនិរយ- 

បល   ញុងំសត្វនុ៎ះឲយេដកសនធឹង    េហើយចងំេ យដឹងទងំ យ    ។ 
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២១១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

តេមនំ និរយប  ឧទធំបទំ អេធសិរ ំ គេហ ្វ  

សីហិ តចឆន្តិ ។ តេមនំ និរយប  រេថ េយ- 

េជ ្វ  ទិ ្ត យ បឋវយិ សមបជជលិ យ សេញជ - 

តិភូ យ េរន្តិបិ បចច េរន្តិបិ ។ តេមនំ និរ- 

យប  មហន្តំ អងគ របព្វតំ ទិត្តំ សមបជជលិតំ 

សេញជ តិភតូំ េ េបន្តិបិ ឱេ េបន្តិបិ ។ តេមនំ 

និរយប  ឧទធំបទំ អេធសិរ ំ គេហ ្វ  ត ្ត យ 

េ ហកុមភិយ បកខិ បន្តិ ទិ ្ត យ សមបជជលិ យ 

សេញជ តិភូ យ ។ េ  តតថ េផណុេទទហកំ 

បចចតិ ។ េ  តតថ េផណុេទទហកំ បចចមេន 

សកិមប ិ ឧទធំ គចឆតិ សកិមប ិ អេធ គចឆតិ 

សកិមប ិ តិរយិ ំ គចឆតិ ។ េ  តតថ ទុកខ  តិបប 

កដុក េវទន បដិសំេវេទតិ ន ច វ កលំ 

កេ តិ យវ ន តំ បបកមមំ ពយន្តីេ តិ ។ 

ឯតំ           ភយ ំ        ទុកខ េទមនស  ំ         កុេ          ជតំ        ។ 
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២១១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ពួកនយនិរយបលចប់សត្វន៎ុះឲយមនេជើងេឡើងេលើ មនកបលចុះេ្រកម 

េហើយ្រចសេ យកបំិតទងំ យ ។ ពួកនយនិរយបល ទឹមសត្វ 

នុ៎ះកនុងរថេហើយបរេទខ្លះ បរ្រតឡប់មកវញិខ្លះ េលើែផនដីែដលេភ្លើងេឆះ 

សេនធ សេនធ រនទ ល្រចលេឆ្អ  ។ ពួកនយនិរយបល ឲយសត្វនុ៎ះេឡើង 

កន់ភនរំេងើកេភ្លើងដ៏ធ ំ ែដលេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  រនទ ល្រចលេឆ្អ ខ្លះ ឲយ 

ចុះមកវញិខ្លះ ។ ពួកនយនិរយបល ចប់សត្វនុ៎ះឲយមនេជើងេឡើងេលើ 

មនកបលចុះេ្រកម េហើយេបះេទកនុងខទះែដកដ៏េក្ដ  ែដលេភ្លើងេឆះសេនធ  

សេនធ  រនទ ល្រចលេឆ្អ  ។ សត្វេនះពុះផុលេឡើងដូចពពុះកនុងខទះេនះ ។ 

សត្វេនះកលពុះផុលេឡើងដូចពពុះកនុងខទះេនះ អែណ្ដ តេឡើងេលើម្ដង លិច 

ចុះេ្រកមម្ដង េទទទឹងម្ដង ។ សត្វេនះរងទុកខេវទនដ៏ក្ល ខ្ល ងំេខ្ល ចផ  

កនុងខទះេនះ បបកមមេនះមិនទន់អស់ ដ ប  សត្វេនះក៏មិនទន់េធ្វើ 

មរណកល  ដ បេនះ ។ ភ័យ  ទុកខ  េទមនស ន៎ុះេកើតេហើយេ្រពះអ្វី  ។ 
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២១២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

តស  េសនហបបចចយ ច ននទិបបចចយ ច គបបចចយ 

ច ននទិ គបបចចយ ច ជតំ ។ តេមនំ និរយប- 

 និរេយ បកខិ បន្តិ ។ េ  េខ បន ម និរេយ 

 ចតុកកេ ្ណ     ចតុទ្វ េ  វភិេ ្ត     ភគេ     មិេ  

 អេយបករបរយិេន្ត  អយ       បដិកុជជិ េ      ។ 

 តស     អេយមយ     ភមូិ ជលិ     េតជ      យុ  

 សមន្ត       េយជនសតំ   ផរ ិ ្វ      តិដ្ឋតិ     សព្វទ    ។ 

 កទរយិ     តបន      េឃ  អចចិមេន្ត      ទុ សទ 

 េ មហំសនរបូ     ច ភិ ម     បដិភយ    ទុកខ    ។ 

 បុរតថិមយ     ច    ភិត្តិយ អចចិកខ េនធ      សមុដ្ឋិេ  

 ឌហេន្ត      បបកមមេន្ត បចឆិមយ     បដិហញញតិ    ។ 

 បចឆិមយ    ច     ភិត្តិយ  អចចិកខ េនធ      សមុដ្ឋិេ  

 ឌហេន្ត      បបកមមេន្ដ បុរតថិមយ     បដិហញញតិ    ។ 

 ទកខិ យ    ច    ភិត្តិយ អចចិកខ េនធ      សមុដ្ឋិេ  

 ឌហេន្ត      បបកមមេន្ត ឧត្ត យ     បដិហញញតិ    ។ 
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២១២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េកើតេហើយដល់សត្វេនះ េ្រពះេសចក្ដីេសន ជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដី 

រកី យជបចច័យខ្លះ េ្រពះតេ្រមកជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យនិង 

តេ្រមកជបចច័យខ្លះ ។ ពួកនយនិរយបល ក៏េបះសត្វេនះេទកនុង 

នរក   ។   ម នរកេនះេ ត 

 មន្រជុង ៤ មនទ្វ រ ៤ ែដលធមម ែចក ប់ មចែំណក 

 ព័នធព័ទធេ យកែំពងែដក ្រគបេ យបនទះែដក ។ ៃផទម - 

 នរកេនះ សុទធែដក្រចលេឆ្អ  ្របកបេ យកេម្ដ  ផ យេទ 

 មួយរយេយជន៍េ យជុវំញិ សព្វកល ។ ម នរកទងំ 

 េនះ មនអ ្ដ តេភ្លើង ្រកក់េក្ដ ពន្លឹក ពំុគួរេ្រតកអរ មន 

 សភពគួរ្រពឺេ ម គួរតក់ស្លុត គួរជទុកខ គួរខ្ល ច ។ គនំរ 

 អ ្ដ តេភ្លើង ែដល ងំេឡើងអពីំជញជ ងំខងេកើត ឆបេឆះ 

 សត្វទងំ យែដលមនបបកមម េហើយផទប់េទ្រតង់ជញជ ងំ 

 ខងលិច ។ គនំរអ ្ដ តេភ្លើង ែដល ងំេឡើងអពីំជញជ ងំ 

 ខងលិច ឆបេឆះសត្វទងំ យែដលមនបបកមម េហើយ 

 ផទប់េទ្រតង់ជញជ ងំខងេកើត ។ គនំរអ ្ដ តេភ្លើង ែដល 

 ងំេឡើង អពីំជញជ ងំខងតបូង ឆបេឆះសត្វទងំ យ 

 ែដលមនបបកមម     េហើយផទប់េទ្រតង់ជញជ ងំខងេជើង     ។ 
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២១៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 ឧត្ត យ      ច      ភិត្តិយ អចចិកខ េនធ      សមុដ្ឋិេ  

 ឌហេន្ត      បបកមមេន្ត ទកខិ យ   បដិហញញតិ   ។ 

 េហដ្ឋិេ      ច     សមុដ្ឋិេ       អចចិកខ េនធ      ភយនេក 

 ឌហេន្ត      បបកមមេន្ត ឆទនម្ហិ     បដិហញញតិ    ។ 

 ឆទនម្ហ     សមុដ្ឋិេ  អចចិកខ េនធ     ភយនេក 

 ឌហេន្ត      បបកមមេន្ត ភមូិយ ំ   បដិហញញតិ    ។ 

 អេយកបលំ     ទិត្តំ     សន្តត្តំ     ជលិតំ    យថ 

 ឯវ ំ   អវចីិនិរេយ េហ ្ឋ     ឧបរ ិ    បស េ    ។ 

 តតថ     ស ្ត      ម លុទទ  ម កិព្វិសករេិន 

 អចចន្តបបកមមន្ត  បចចន្តិ    ន    ច    មិយយេរ    ។ 

 ជតេវទសេម   កេយ េតសំ    និរយ សិនំ 

 បស     កមម នំ     ទឡ្ហត្តំ ន   ភ ម    េ ន្តិ   នបិ     មសិ(១) ។ 

 បុរតថិេមនបិ    ធវន្តិ តេ      ធវន្តិ    បចឆេ  

 ឧត្តេរនបិ     ធវន្តិ តេ      ធវន្តិ    ទកខិ ណំ   ។ 

      ១   ម.   ន   ភសមំ   េ តិ   មំ   សិបិ   ។ 
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២១៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 គនំរអ ្ត តេភ្លើងែដល ងំេឡើងអពីំជញជ ងំខងេជើង ឆបេឆះ 

 សត្វទងំ យែដលមនបបកមម េហើយផទប់េទ្រតង់ជញជ ងំ 

 ខងតបូង ។ គនំរអ ្ដ តេភ្លើងគួរខ្ល ច ងំេឡើងអពីំខង 

 េ្រកម ឆបេឆះសត្វទងំ យែដលមនបបកមម េហើយផទប់ 

 េទនឹងដបូំល ។ គនំរអ ្ដ តេភ្លើងគួរខ្ល ច ងំេឡើងអពីំ 

 ដបូំល ឆបេឆះសត្វទងំ យែដលមនបបកមម េហើយផទប់ 

 មកនឹងៃផទ ។ អែំបងែដក កពុំងេឆះ េក្ដ សព្វ រុងេរឿងយ៉ង 

  នរកអវចីិ (ក៏្របកដ) ដល់សត្វែដល ងំេនខងេ្រកម 

 និងខងេលើ យ៉ងេនះែដរ ។ សត្វទងំ យជអនក ្រកក់ 

 ខ្ល ងំ េធ្វើអេំពើ ្រកក់េ្រចើន មនអេំពើបបែតមួយយ៉ង រែមង 

 េឆះ ែតមិន ្ល ប់ កនុងនរកេនះេទ ។ កយសត្វនរកទងំ 

 យែដល ្រស័យេនកនុងនរកេនះ ្របកដេសមើេ យេភ្លើង 

 អនកចូរេមើលនូវភពៃនបបកមមដ៏មមួំនចុះ សត្វទងំេនះមិន 

 េទជេផះ ទងំមិនេទជធយូង ។ សត្វនរកទងំ យរែមង 

 សទុះេទ មទិសខងេកើតខ្លះ សទុះេចញអពីំទិសខងេកើតេនះ 

 មកកន់ទិសខងលិចខ្លះ សទុះេទ មទិសខងេជើងខ្លះ សទុះ 

 េចញអពីំទិសខងេជើងេនះ    មកកន់ទិសខងតបូងខ្លះ    ។ 
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២១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 យ ំ   យ ំ   ទិសមប ិ   ធវន្តិ តំ     តំ     ទ្វ រ ំ   បិថិយយតិ 

 អភិនិកខមិ      េត ស ្ត      េមកខំ      គេវសិេន   ។ 

 ន    េត    តេ     និកខមិតុំ លភន្តិ     កមមបបចចយ 

 េតសញច      បបកំ      កមមំ អវបិកកំ      កតំ    ពហុន្តិ    ។ 

ឯតំ ភយ ំ ទុកខ េទមនស  ំ កុេ  ជតំ ។ តស  

េសនហបបចចយ ច ននទិបបចចយ ច គបបចចយ ច 

ននទិ គបបចចយ ច ជតំ ។ យនិ ច េនរយិក- 

និ ទុកខ និ យនិ ច តិរចឆ នេយនិកនិ ទុកខ - 

និ យនិ ច បិត្តិវសិយិកនិ ទុកខ និ យនិ ច 

មនុសកនិ ទុកខ និ និ កុេ  ជ និ កុ- 

េ  សញជ និ កុេ  និព្វ ្ត និ កុេ  អភិនិ- 

ព្វ ្ត និ កុេ  បតុភូ និ ។ េសនហបបចចយ ច 

ននទិបបចចយ ច គបបចចយ ច ននទិ គបបចចយ ច 

ភវន្តិ សមភវន្តិ ជយន្តិ សញជ យន្តិ និព្វត្តន្តិ អភនិ- 

ព្វត្តន្តិ      បតុភវន្តីតិ       េសនហន្វយ ំ     ទុកខមិទំ       បេ តិ     ។ 
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២១៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 សត្វនរកទងំេនះ សទុះេទកន់ទិស  ៗ ទ្វ រកនុងទិសេនះ ៗ 

 ក៏បិទជិតឯង សត្វទងំេនះ សុទធែតមនេសចក្ដី្របថន េដើមប ី

 េចញ ែស្វងរកនូវករេចញ ។ សត្វនរកទងំេនះ េចញ 

 អពីំនរកេនះមិនបន េ្រពះកមមជបចច័យ េ្រពះថបបកមម 

 របស់សត្វទងំេនះ មនេ្រចើនយ៉ង ែដលខ្លួនេធ្វើេហើយ 

 ជកមមមិនទន់ទុ ំ   ។ 

ភ័យ ទុកខ េទមនស ន៎ុះ េកើតេហើយេ្រពះអ្វី ។ េកើតេហើយដល់សត្វ 

េនះ េ្រពះេសចក្ដីេសន ជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យជបចច័យ 

ខ្លះ េ្រពះតេ្រមកជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យនិងតេ្រមកជបចច័យ 

ខ្លះ ។ ទុកខ មនកនុងនរកក្ដី ទុកខ មនកនុងកេំណើ តតិរចឆ នក្ដី ទុកខ 

មនកនុងបិត្តិវស័ិយក្ដី ទុកខ មនកនុងពួកមនុស ក្ដី ទុកខទងំេនះ 

េកើតេហើយេ្រពះអ្វី េកើត្រពមេហើយេ្រពះអ្វី ដុះ លេហើយេ្រពះអ្វី ចេ្រមើន 

េហើយេ្រពះអ្វី េកើត្របកដេហើយេ្រពះអ្វី ។ ទុកខទងំេនះ មន មន 

្រពម េកើត េកើត្រពម ដុះ ល ចេ្រមើន េកើត្របកដ េ្រពះេសចក្ដីេសន  

ជបចច័យខ្លះ េ្រពះេសចក្ដីរកី យជបចច័យខ្លះ េ្រពះតេ្រមកជបចច័យខ្លះ  

េ្រពះេសចក្ដីរកី យនិងតេ្រមកជបចច័យខ្លះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

េសចក្ដីទុកខេនះ   មនេឡើង    េ្រពះ ្រស័យេសចក្ដីេសន    ។ 
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២១៥  

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [២៣៩] ទីនវ ំ េសនហជំ េបកខមេនតិ េសន- 

េ តិ េទ្វ េសន  ត ្ហ េសនេ  ច ទិដ្ឋិេសន- 

េ  ច ។ េប ។ អយ ំ ត ្ហ េសនេ  ។ េប ។ 

អយ ំ ទិដ្ឋិេសនេ  ។ ទីនវ ំ េសនហជំ េបកខម- 

េនតិ ត ្ហ េសនេហ ច ទិដ្ឋិេសនេហ ច ទីនវ ំ 

េបកខមេន(១) ឱេ កយមេន និជឈយមេន 

ឧបបរកិខមេនតិ ទីនវ ំ េសនហជំ េបកខមេន ។ 

ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  

  សំសគគជតស      ភវន្តិ    េសន  

  េសនហន្វយ ំ    ទុកខមិទំ     បេ តិ 

  ទីនវ ំ    េសនហជំ     េបកខមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

     ១   ម.   េបកខមេន   ទកខមេន   ។ 
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២១៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [២៣៩] អធិបបយពកយថ បុគគលកលសម្លឹងេឃើញេទសែដល 

េកើតអពីំេសចក្ដីេសន  ្រតង់ពកយថ េសចក្ដីេសន  បនដល់េសចក្ដី 

េសន  ២ គឺ ត ្ហ េសន  ១ ទិដ្ឋិេសន  ១ ។ េប ។ េនះត ្ហ េសន- 

 ។ េប ។ េនះទិដ្ឋិេសន  ។ ពកយថ បុគគលកលសម្លឹងេឃើញ 

េទសែដលេកើតអពីំេសចក្ដីេសន  បនេសចក្ដីថ បុគគលកលសម្លឹង 

េឃើញ រមិលេមើល ពិនិតយេមើល ពិចរ េមើល នូវេទសកនុងត ្ហ - 

េសន ផង កនុងទិដ្ឋិេសន ផង េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគល 

កលសម្លឹងេឃើញេទស ែដលេកើតអពីំេសចក្ដីេសន  ។ គបប្ីរប្រពឹត្ត 

មន ក់ឯង  ដូចកុយរមស   ។   េហតុេនះ   ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 

 េសចក្ដីេសន  របស់បុគគលអនកមនករជប់ចពំក់ រែមង 

 មន េសចក្ដីទុកខេនះ មនេឡើង េ្រពះ ្រស័យេសចក្ដី 

 េសន  បុគគលកលសម្លឹងេឃើញេទស ែដលេកើតអពីំ 

 េសចក្ដីេសន   គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង  ដូចកុយរមស   ។ 
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២១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៤០] មិេត្ត     សុហេជជ    អនុកមបមេន 

  េបតិ     អតថំ     បដិពទធចិេ ្ត  

  ឯតំ    ភយ ំ    សនថេវ     េបកខមេន  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [២៤១] មិេត្ត សុហេជជ អនុកមបមេន - 

បតិ អតថំ បដិពទធចិេ ្ត តិ មិេ ្ត តិ េទ្វ មិ ្ត  - 

គរកិមិេ ្ត      ច    អនគរកិមិេ ្ត     ច     ។ 

 កតេម គរកិមិេ ្ត  ។ ឥេធកេចច  ទុទទទំ 

ទទតិ ទុចចជំ ចជតិ ទុកករ ំ កេ តិ ទុកខមំ ខមត ិ

គុយ្ហមស  ចិកខតិ គុយ្ហមស  បរគុិយ្ហតិ ប- 

ទសុ ន វជិហតិ ជីវតិំ ចស  អ ថ យ បរចិចត្តំ 

េ តិ ខីេណ នតិមញញតិ អយ ំ គរកិមិេ ្ត  ។ 

 កតេម អនគរកិមិេ ្ត (១) ។ ឥធ ភិកខុ  

បិេយ ច េ តិ មនេប ច េ តិ គរុ ច 

ភវនីេយ ច វចនកខ េម ច គមភីរញច  កថំ ក ្ត  

អ ្ឋ េន ច ន និេយេជតិ(១) អធិសីេល សមទេបតិ 
      ១   ម.   បព្វជិតមិេ ្ត   ។   ២  ម.  េន   ច   អ ្ឋ េន   និេយេជតិ  ។ 
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២១៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៤០] បុគគលអនកមនចិត្តជប់ចពំក់ កលអនុេ្រគះចេំពះ 

 មិត្ត និងអនកមនចិត្តល្អ រែមងញុងំ្របេយជន៍ ឲយវនិស 

 បុគគលកលសម្លឹងេឃើញភ័យ កនុងករសនិទធ ន លនុ៎ះ គបប ី

 ្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 

 [២៤១] អធិបបយពកយថ បុគគលអនកមនចិត្តជប់ចពំក់ កល 

អនុេ្រគះចេំពះមិត្តអនកមនចិត្តល្អ រែមងញុងំ្របេយជន៍ឲយវនិស ្រតង់ 

ពកយថ មិត្ត បនដល់មិត្ត ២ គឺ គរកិមិត្ត ១ អនគរកិមិត្ត ១ ។ 

 គរកិមិត្ត េតើដូចេម្ដច ។ បុគគលខ្លះកនុងេ កេនះ ឲយវតថុ ែដលេគ 

ឲយបនេ យ្រក លះបង់វតថុ ែដលេគលះបង់បនេ យ្រក េធ្វើអេំពើែដលេគ 

េធ្វើបនេ យ្រក អត់្រទេំហតុែដលេគអត់្រទបំនេ យ្រក ្របប់ករ 

កបំងំដល់មិត្តេនះ ក់ករកបំងំរបស់មិត្តេនះ មិនលះបង់គន កនុង 

កលមនអន្ត យ សូមបជីីវតិក៏ ៊ នលះបង់ េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់មិត្តេនះ 

មិនេមើលងយមិត្ត    កនុងកលមិត្តអស់្រទពយ   េនះ គរកិមិត្ត   ។ 

 អនគរកិមិត្ត េតើដូចេម្ដច ។ ភិកខុកនុង សនេនះ រែមងជទី 

្រស ញ់ផង ជទីេពញចិត្តផង គួរេគរពផង គួរអនកផងេសងើច 

ផង អត់ធន់កនុងពកយេពលផង េធ្វើពកយឲយ្រជលេ្រជផង មិនដឹកន ំ

កនុងេហតុមិនគួរផង    ដឹកនកំនុងអធិសីល     ដឹកនកំនុងករ្របកបេរឿយ  ៗ  
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២១៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ចតុននំ សតិបប ្ឋ ននំ ភវននុេយេគ សមទេបតិ 
ចតុននំ សមមបបធននំ ។ េប ។ ចតុននំ ឥទធិបទនំ 
បញចននំ ឥ្រនទិយនំ បញចននំ ព នំ សត្តននំ េពជឈ- 
ងគ នំ អរយិស  អដ្ឋងគិកស  មគគស  ភវននុេយេគ 
សមទេបតិ      អយ ំ     អនគរកិមិេ ្ត       ។ 
 សុហជជ  វុចចន្តិ េយហិ សហ គមនំ ផសុ - 
គមនំ ផសុ គមនគមនំ ផសុ នំ ផសុ និស - 
ជជនំ ផសុ សយនំ ផសុ លបនំ ផសុ សល្ល- 
បនំ ផសុ ឧល្លបនំ ផសុ សមុល្លបនំ ផសុ ។ 
 មិេត្ត សុហេជជ អនុកមបមេន េបតិ អតថន្តិ 
មិេត្ត ច សុហេជជ ច សនទិេដ្ឋ ច សមភេត្ត ច ស- 

េយ ច អនុកមុបមេន អនុេបកខមេន អនុគគ- 
យ្ហមេន អត្តតថមប ិ បរតថមប ិ េបតិ ឧភយតថមប ិ

េបតិ      ទិដ្ឋធមមិកមប ិ     អតថំ      េបតិ      សមប យិកមប ិ 
អតថំ េបតិ បរមតថមប ិ េបតិ បរធិំេសតិ បរ-ិ 
សេជជតិ អន្តរធេបតីតិ មិេត្ត សុហេជជ អនុកមប- 
មេន       េបតិ      អតថំ     ។ 
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២១៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

នូវករចេ្រមើនសតិបប ្ឋ ន ៤ ដឹកនកំនុងករ្របកបេរឿយៗ នូវករចេ្រមើនសមម- 

បបធន ៤ ។ េប ។ នូវឥទធិបទ ៤ នូវឥ្រនទិយ ៥ នូវពលៈ ៥ នូវេពជឈងគៈ 

៧   នូវអរយិមគគមនអងគ   ៨   ផង   េនះអនគរកិមិត្ត   ។ 

 ករេដើរេទជសុខ ករមកជសុខ ករេទមកជសុខ ករឈរ 

ជសុខ ករអងគុយជសុខ ករេដកជសុខ ករេ រកជសុខ ករ 

និយយរកគន ជសុខ ករនិយយេឆ្លើយឆ្លងគន ជសុខ ករនិយយ្រសុះ 

្រសួលគន ជសុខ ជមួយនឹងពួកជន  ពួកជនេនះ េ កេ ថ អនក 

មនចិត្តល្អ   ។ 

 ពកយថ បុគគលកលអនុេ្រគះចេំពះមិត្តនិងអនកមនចិត្តល្អ រែមង 

ញុងំ្របេយជន៍ឲយវនិស គឺបុគគលកលអនុេ្រគះ ទនុំកប្រមុង ផចុងេផ្ដើម 

ចេំពះមិត្តផង ចេំពះអនកមនចិត្ដល្អផង ចេំពះជនែដលធ្ល ប់េឃើញគន ផង 

ចេំពះជនែដល ប់គន សនិទធផង ចេំពះសម្ល ញ់ផង រែមងញុងំ្របេយជន៍ 

ខ្លួន និង្របេយជន៍អនកដៃទឲយវនិស ញុងំ្របេយជន៍ទងំពីរឲយវនិស 

ញុងំ្របេយជន៍បចចុបបនន ឲយវនិស ញុងំ្របេយជន៍បរេ កឲយវនិស 

ញុងំ្របេយជន៍ដ៏ៃ្រកែលងឲយវនិស ឲយខច ត់ខច យ ឲយបត់បង់ ឲយអន្តរ- 

ធន េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលកលអនុេ្រគះចេំពះមិត្ត 

និងអនកមនចិត្តល្អ    រែមងញុងំ្របេយជន៍ឲយវនិស    ។ 
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២១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 បដិពទធចិេ ្ត តិ ទ្វីហិ ករេណហិ បដិពទធចិេ ្ត  

េ តិ អ ្ត នំ  នីចំ ឋេបេន្ត  បរ ំ ឧចចំ ឋេប- 

េន្ត  បដិពទធចិេ ្ត  េ តិ អ ្ត នំ  ឧចចំ ឋេប- 

េន្ត  បរ ំ នីចំ ឋេបេន្ត  បដិពទធចិេ ្ត  េ តិ ។ 

 កថំ អ ្ត នំ នីចំ ឋេបេន្ត  បរ ំ ឧចចំ ឋេប- 

េន្ត  បដិពទធចិេ ្ត  េ តិ ។ តុេម្ហ េម ពហបូ- 

ករក អហំ តុេម្ហ និស យ លភមិ ចីវរបិ- 

ណ្ឌ បតេសនសនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ ំ យ- 

មប ិ(១) េម អេញញ ទតុំ  កតុំ  មញញន្តិ តុេម្ហ 

និស យ តុេម្ហ សមបស ន្ត  យមប ិ េម េប ណំ 

ម េបត្តិកំ នមេគត្តំ តមប ិ(២) អន្តរហិតំ តុេម្ហហិ 

អហំ ញយមិ អសុកស  កុលុបេក អសុកយ 

កុលុបេកតិ ឯវ ំ អ ្ត នំ នីចំ ឋេបេន្ត  បរ ំ ឧចចំ 

ឋេបេន្ត     បដិពទធចិេ ្ត     េ តិ     ។ 

     ១   ម.   េយបិ   ។   ២   ម.   តមបិ   េម   ។ 
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២១៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 ពកយថ អនកមនចិត្តជប់ចពំក់ គឺ ជអនកមនចិត្តជប់ចពំក់ 

េ យេហតុ ២ គឺ ជអនកមនចិត្តជប់ចពំក់ ងំខ្លួនឲយទប ងំអនក 

ដៃទឲយខពស់ ឬជអនកមនចិត្តជប់ចពំក់ ងំខ្លួនឲយខពស់ ងំអនកដៃទ 

ឲយទប   ។ 

 បុគគលជអនកមនចិត្តជប់ចពំក់ ងំខ្លួនឲយទប ងំបុគគលដៃទ 

ឲយខពស់ េតើដូចេម្ដច ។ បុគគលេនះេពលថ េ កមនឧបករៈេ្រចើន 

ដល់ខញុ  ំ ខញុបំនចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងថន េំ្រគ ងរក េ គជ 

បរ ិ ររបស់ជីវតិ េ្រពះ ្រស័យេ ក ជនទងំ យដៃទ កល ្រស័យ 

េ ក េឃើញេ ក េទើបសមគ ល់េដើមបឲីយ ឬេដើមបេីធ្វើវតថុ  ដល់ខញុ  ំ

ក្ដី នមនិងេគ្រត  ជរបស់ម បិ ែដលមនពីមុន របស់ខញុកំ្ដី សូមប ី

វតថុ េនះ ទងំនមនិងេគ្រតេនះ ក៏បត់បង់េទេហើយ (េហតុេនះ) 

ខញុសុំទំទួល គ ល់េ កថ ជជីតុនរបស់បុរសឯេ ះ ជជីតុនរបស់្រស្តី 

ឯេ ះ បុគគលជអនកមនចិត្តជប់ចពំក់ ងំខ្លួនឲយទប ងំអនកដៃទ 

ឲយខពស់    យ៉ងេនះឯង   ។ 
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២១៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 កថំ អ ្ត នំ ឧចចំ ឋេបេន្ត  បរ ំ នីចំ ឋេបេន្ត  

បដិពទធចិេ ្ត  េ តិ ។ អហំ តុម្ហ កំ ពហបូកេ  

តុេម្ហ មំ គមម ពុទធំ សរណំ គ  ធមមំ សរណំ 

គ  សងឃ ំ សរណំ គ  ប តិប  បដិវរិ  

អទិនន ទន បដិវរិ  កេមសុមិចឆ ច  បដិវរិ  

មុ ទ បដិវរិ  សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន 

បដិវរិ  អហំ តុម្ហ កំ ឧេទទសមប ិ បរបុិចឆមប ិ សីលមប ិ

ឧេបសថមប ិ ចិកខ មិ នវកមមំ អធិ ្ឋ មិ អថ ច 

បន តុេម្ហ មំ បរចិចជិ ្វ  អេញញ សកកេ ថ គរុកេ - 

ថ មេនថ បេូជថតិ ឯវ ំ អ ្ត នំ ឧចចំ ឋេបេន្ត  បរ ំ

នីចំ ឋេបេន្ត  បដិពទធចិេ ្ត  េ តីតិ មិេត្ត សុហេជជ 

អនុកមបមេន េបតិ អតថំ បដិពទធចិេ ្ត  ។ 

 [២៤២] ឯតំ ភយ ំ សនថេវ េបកខមេនតិ ភយ- 

ន្តិ ជតិភយ ំ ជ ភយ ំ ពយធិភយ ំ មរណភយ ំ ជ- 

ភយ ំ េចរភយ ំ អគគិភយ ំ ឧទកភយ ំ អ ្ត នុ ទភយ ំ

ប នុ ទភយ ំ            ទណ្ឌ ភយ ំ           ទុគគតិភយ ំ          ឩមិភយ ំ
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២១៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 បុគគលជអនកមនចិត្តជប់ចពំក់ ងំខ្លួនឲយខពស់ ងំអនកដៃទឲយ 

ទប េតើដូចេម្ដច ។ បុគគលេនះេពលថ ខញុមំនឧបករៈេ្រចើនដល់ 

េ ក េ ក ្រស័យខញុ  ំ េទើបដល់្រពះពុទធជទីពឹង ដល់្រពះធម៌ជទីពឹង 

ដល់្រពះសងឃជទីពឹង េវៀរចកប តិបត េវៀរចកអទិនន ទន េវៀរ 

ចកកេមសុមិចឆ ចរៈ េវៀរចកមុ ទ េវៀរចកេហតុជទី ងំៃន 

េសចក្ដី្របមទ កនុងទឹក្រសវងឹគឺសុ និងេមរយ័ ខញុបំន្របប់ឧេទទសផង 

បរបុិចឆ ផង សីលផង ឧេបសថផង អធិ ្ឋ ននវកមម ដល់េ ក ប៉ុែន្ត  

េ កលះបង់ខញុ  ំ េទេធ្វើសកក រៈ េគរព ប់ ន បូជ ចេំពះបុគគល 

ដៃទវញិ បុគគលជអនកមនចិត្តជប់ចពំក់ ងំខ្លួនឲយខពស់ ងំអនកដៃទ 

ឲយទប យ៉ងេនះឯង េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលអនកមន 

ចិត្តជប់ចពំក់ កលអនុេ្រគះចេំពះមិត្តនិងអនកមនចិត្តល្អ រែមងញុងំ 

្របេយជន៍ឲយវនិស    ។ 

 [២៤២] អធិបបយពកយថ បុគគលកលសម្លឹងេឃើញភ័យ កនុង 

ករសនិទធ ន លនុ៎ះ ្រតង់ពកយថ ភ័យ បនដល់ភ័យអពីំជតិ ភ័យអពីំ 

ជ  ភ័យអពីំធយធិ ភ័យអពីំមរណៈ ភ័យអពីំ្រពះ ជ ភ័យអពីំេចរ 

ភ័យអពីំេភ្លើង ភ័យអពីំទឹក ភ័យអពីំករតិះេដៀលខ្លួនឯង ភ័យអពីំករតិះ 

េដៀលរបស់បុគគលដៃទ  ភ័យអពីំ ជញ    ភ័យអពីំទុគគតិ  ភ័យអពីំរលកទឹក 
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២២០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

កុមភិលភយ ំ វដ្ដភយ ំ សំុសុមរភយ ំ ជីវកិភយ ំ

អសិេ កភយ ំ បរសិ រជជភយ(ំ១) ភយនកំ ឆ- 

មភិតត្តំ េ មហំេ  េចតេ  ឧេព្វេគគ  ឧ្រ េ  ។ 

សនថេវតិ េទ្វ សនថ  ត ្ហ សនថេ  ច ទិដ្ឋិសនថេ  

ច ។ េប ។ អយ ំ ត ្ហ សនថេ  ។ េប ។ អយ ំ ទិដ្ឋិ- 

សនថេ  ។ ឯតំ ភយ ំ សនថេវ េបកខមេនតិ ឯតំ 

ភយ ំ សនថេវ េបកខមេន(២) ឱេ កយមេន 

និជឈយមេន ឧបបរកិខមេនតិ ឯតំ ភយ ំ សនថេវ 

េបកខមេន ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ 

េតនហ     េ      បេចចកសមពុ េទធ  

  មិេត្ត     សុហេជជ     អនុកមបមេន 

  េបតិ    អតថំ     បដិពទធចិេ ្ត  

  ឯតំ    ភយ ំ    សនថេវ     េបកខមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

     ១   ម.   បរសិ យ រជជភយំ  មទនភយំ  ។  ២  ម.  េបកខមេន  ទកខមេន  ។ 
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២២០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ភ័យអពីំ្រកេពើ ភ័យអពីំទឹកកួច ភ័យអពីំ្រតី វ ភ័យអពីំកររក 

ចិញចឹ មជីវតិ ភ័យអពីំករមិនសរេសើរ ភ័យអពីំេសចក្ដីរេញចរេញើមកនុង 

បរស័ិទ េហតុគួរខ្ល ច ករញប់ញ័រ ករ្រពឺេ ម កររនធត់ចិត្ត ករ 

តក់ស្លុត ។ ពកយថ ករសនិទធ ន ល បនដល់េសចក្ដីសនិទធ ន ល ២  

គឺ េសចក្ដីសនិទធ ន លគឺត ្ហ  ១ េសចក្ដីសនិទធ ន លគឺទិដ្ឋិ ១ ។ េប ។ េនះ 

េសចក្ដីសនិទធ ន ល គឺត ្ហ  ។ េប ។ េនះ េសចក្ដីសនិទធ ន លគឺទិដ្ឋិ ។ 

ពកយថ បុគគល កលសម្លឹងេឃើញភ័យ កនុងេសចក្ដីសនិទធ ន លនុ៎ះ 

បនេសចក្ដីថ បុគគលកលសម្លឹងេឃើញ ្រកេឡកេមើល ពិនិតយេមើល 

ពិចរ េមើល នូវភ័យកនុងេសចក្ដីសនិទធ ន លនុ៎ះ េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) បុគគលកលសម្លឹងេឃើញភ័យ កនុងេសចក្ដីសនិទធ ន លនុ៎ះ ។ 

គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះេពលថ  

 បុគគលអនកមនចិត្តជប់ចពំក់ កលអនុេ្រគះចេំពះ 

 មិត្តនិងអនកមនចិត្តល្អ រែមងញុងំ្របេយជន៍ឲយវនិស 

 បុគគលកលសម្លឹងេឃើញភ័យ កនុងករសនិទធ ន លនុ៎ះ 

 គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស    ។ 
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២២១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [២៤៣] វេំ     វ ិ េ វ    យថ    វសិេ ្ត  

  បុេត្តសុ    ទេរសុ    ច    យ     អេបកខ  

  វសំកឡេី វ(១)   អសជជមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [២៤៤] វេំ  វ ិ េ វ យថ វសិេ ្ត តិ 

វេំ  វុចចតិ េវឡុគុេមព  ។ យថ េវឡុគុមពសមឹ កណ្ឋ - 

ក ជដិ  សំសិព្វិ  វសិ ្ត  លគគ (២) លគគិ  

បលិពទធ  ឯវេមវ វសិត្តិក វុចចតិ ត ្ហ  េយ 

េគ េគ អនុនេយ អនុេ េធ ននទិ ននទិ - 

េគ ចិត្តស  េគ ឥចឆ  មុចឆ  អេជឈ នំ 

េគេធ បលិេគេធ សេងគ  បេងក  ឯជ មយ 

ជនិក សញជននី សិព្វិនី ជលិនី សរ ិ  

វសិត្តិក េ ត្តំ វសិ  យហូនី ទុតិយ 

បណិធិ ភវេនត្តិ វនំ វនេថ សនថេ  សិេនេ  

អេបកខ  បដិពទធ   សឹសន សឹសិតត្តំ 
     ១ ម. វេំសកឡីេ វ ។ ២ ម. យថ េវឡុគុមពសមឹ េប ណក វ ំ  ស ្ត  វសិ ្ត  អស ្ត  

លគគ    ។ 
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២២១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [២៤៣] ល័យ  កនុងពួកបុត្តនិង្របពនធ ល័យ 

  េនះ ចក់ែ្រសះ ដូចឫស  ី មនែមក ងញ៉ង 

  បុគគលមិនជប់ចពំក់ ដូចទពំងំឫស  ី គបប្ីរប្រពឹត្ត 

  មន ក់ឯង     ដូចកុយរមស   ។ 

 [២៤៤] ពកយថ ល័យេនះ ចក់ែ្រសះ ដូចឫស មីនែមក ងញ៉ង 

អធិបបយថ គុមពឫស  ី េ ថ ឫស  ី ។ បន្ល កនុងគុមពឫស  ី ញុំ ំ

ចក់ែ្រសះ ចក់ក ្ដ ញ់ ្របទក់គន  ឆ្វ ក់គន  ជប់គន  យ៉ង មិញ 

ត ្ហ  េ កេពលថ វសិត្តិក ក៏យ៉ងេនះែដរ គឺបនខងតេ្រមក 

តេ្រមកខ្ល ងំ េសចក្ដីេ្រតកអរ េសចក្ដីេ្រសើប្រ ល េសចក្ដីរកី យ 

េសចក្ដីេ្រតក្រត ល តេ្រមកខ្ល ងំៃនចិត្ត ករចង់បន ករ្រជប់ចិត្ត 

ករងប់ចិត្ត ករ្របថន  ករ្របថន ខ្ល ងំ ករជប់េន កិេលសដូចភក់ 

ករញប់ញ័រ កិេលសជតិជេ្រគ ងបិទបងំេទស កិេលសជតិនឲំយ 

េកើត ញុងំទុកខឲយេកើត ជេ្រគ ងេដរភជ ប់ ដូចជប ្ដ ញ ជទី 

ហូរេទ ជេ្រគ ងចក់ែ្រសះ ដូចជែខ  ផ យេទ ជេ្រគ ង្របមូល 

មក ជគ្រមប់ពីរ (របស់សត្វ) ជេ្រគ ងតមកល់ទុក ជេ្រគ ងនេំទ 

កន់ភព ដូចជៃ្រពតូច ៃ្រពធ ំ េសចក្ដីសនិទធ ន ល េសចក្ដីេសន  ករ 

ល័យ    ករជប់ចេំពះ   ចណំង់   ករបុ៉នប៉ង   ភពៃនេសចក្ដីប៉ុនប៉ង 
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២២២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

របូ  សទទ  គនធ  រ  េផដ្ឋព្វ  

ភ  ធន  បុ ្ត  ជីវ ិ  ជបប 

បជបប អភិជបប ជបបយន ជបបតិត្តំ េ លុបប 

េ លុបបយន េ លុបបតិត្តំ បុចឆញចិ ក (១) អ - 

ធុកមយ  អធមម េគ វសិម េគ វសិមេ េភ 

និកន្តិ និកមន បតថន បិហន សមបតថន ក- 

មត ្ហ  ភវត ្ហ  វភិវត ្ហ  របូត ្ហ  អរបូត ្ហ  

និេ ធត ្ហ  របូត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រស- 

ត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ឱេឃ េយេគ 

គេនថ  ឧបទនំ វរណំ នីវរណំ ឆទនំ ពនធនំ 

ឧបកកិ េលេ  អនុសេយ បរយុិ ្ឋ នំ ល  េវវចិឆំ 

ទុកខមលំូ ទុកខនិទនំ ទុកខបបភេ  មរបេ  

មរពលិសំ មរវសិេយ មរនិ េ  មរពនធនំ 

ត ្ហ នទី ត ្ហ ជលំ ត ្ហ គទទលំ ត ្ហ - 

សមុេទទ  អភិជឈ េ េភ អកុសលមលំូ ។ 
     ១   ម.   បុចឆញច ិក    ។ 
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២២២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ករបុ៉នប៉ងរូប ករបុ៉នប៉ងសេំឡង ករបុ៉នប៉ងក្លិន ករបុ៉នប៉ងរស 

ករបុ៉នប៉ងផ ព្វ ករបុ៉នប៉ង ភ ករបុ៉នប៉ង្រទពយ ករបុ៉នប៉ងបុត្ត ករ 

ប៉ុនប៉ងជីវតិ ករជប់ចិត្ត ករជប់ចិត្តទួេទ ករជប់ចិត្តខ្ល ងំ ករជទី 

ជប់ចិត្ត ភពៃនករជប់ចិត្ត កររវះរ ម ករជទីរវះរ ម ភពៃន 

ចិត្តរវះរ ម ករេធ្វើឲយញប់ញ័រ ករេធ្វើមិន្របៃព តេ្រមកមិន្រតូវ ម 

ធម៌ តេ្រមកមិនេចះលមម េ ភមិនលមម ករ្រស ញ់ ករកួច 

កន់ ករ្របថន  ករេពញចិត្ត ករ្របថន ខ្ល ងំ ករអនទះ កនុង 

កម ករអនទះ កនុងភព ករអនទះ កនុងវភិព ករអនទះ កនុងរូប ករ 

អនទះ កនុងអរូប ករអនទះ កនុងនិេ ធ ករអនទះ កនុងរស ករអនទះ  

កនុងសេំឡង ករអនទះ កនុងក្លិន ករអនទះ កនុងរូប ករអនទះ  

កនុងផ ព្វ ករអនទះ កនុងធមម រមមណ៍ កិេលសដូចជជនំន់ ជេ្រគ ង 

្របកបទុក ជេ្រគ ងរួបរតឹ ជេ្រគ ងថពក់ ជេ្រគ ង ងំ ជេ្រគ ង ម 

ជេ្រគ ង្របក់ ជេ្រគ ងចង ជេ្រគ ងេ ហមង ជេ្រគ ងេដកេនេរឿយៗ 

ជេ្រគ ង ទ ក់ វល្លិ៍គឺត ្ហ  េសចក្ដី្របថន េផ ងៗ ឫសគល់ៃនទុកខ 

េហតុៃនទុកខ ែដនេផ្ដើមេកើតទុកខ អនទ ក់មរ សនទូចមរ វស័ិយមរ 

លេំនមរ ចណំងមរ សទឹងគឺត ្ហ  ប ្ដ ញគឺត ្ហ  ដងេ យ 

គឺត ្ហ       សមុ្រទគឺត ្ហ       អភិជឈ      េ ភៈ     អកុសលមូល     ។ 
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២២៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

វសិត្តិកតិ េកនេតថន វសិត្តិក ។ វសិ តិ វសិ- 

ត្តិក ។ វ ិ តិ វសិត្តិក ។ វសិ តិ វសិត្តិ- 

ក(១) ។ វសិកកតីតិ វសិត្តិក ។ វសំិហរតីតិ 

វសិត្តិក ។ វសំិ ទិកតិ វសិត្តិក ។ វសិមូ តិ 

វសិត្តិក ។ វសិផ តិ វសិត្តិក ។ វសិបរេិភ- 

គតិ វសិត្តិក ។ វ ិ   បន ត ្ហ  រេូប 

សេទទ គេនធ រេស េផដ្ឋេព្វ កុេល គេណ េស 

េភ យេស បសំ យ សុេខ ចីវេរ បិណ្ឌ បេត 

េសនសេន គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ េរ កមធ- 

តុយ របូធតុយ អរបូធតុយ កមភេវ របូភេវ 

អរបូភេវ សញញ ភេវ អសញញ ភេវ េនវសញញ នស- 

ញញ ភេវ ឯកេ ករភេវ ចតុេ ករភេវ បញច េ ក- 

រភេវ អតី នគតបបចចុបបេនន ទិដ្ឋសុតមុតវញិញ តេព្វសុ 

ធេមមសុ វសិ  វតិថ តិ វសិត្តិកតិ វេំ  វ ិ - 

េ វ      យថ     វសិេ ្ត      ។ 

      ១   ម.   ឯតថន្តេរ   វសិ តិ   វសិត្តិកតិ   ទិស តិ   ។ 
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២២៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

សណួំរ្រតង់ពកយថ វសិត្តិក ចុះកិេលសជតិ េឈម ះថវសិតិ្តក 

េតើេ យេសចក្ដីដូចេម្ដច ។ េឈម ះថវសិត្តិក េ្រពះេហតុផ យ 

េទ ។ េឈម ះថវសិត្តិក េ្រពះេហតុធទូំ យ ។ េឈម ះថ 

វសិត្តិក េ្រពះេហតុ្រជួត្រជប ។ េឈម ះថវសិត្តិក េ្រពះេហតុអត់ 

ធន់ ។ េឈម ះថវសិត្តិក េ្រពះេហតុនខុំស ។ េឈម ះថវសិត្តិក 

េ្រពះេហតុេពលខុស ។ េឈម ះថវសិត្តិក េ្រពះេហតុមនឫសគល់ 

ជពិស ។ េឈម ះថវសិត្តិក េ្រពះេហតុមនែផ្លជពិស ។ េឈម ះថ 

វសិត្តិក េ្រពះេហតុមនករបរេិភគជពិស ។ មួយេទៀត េឈម ះថ 

វសិត្តិក េ្រពះេហតុត ្ហ  ដ៏ធទូំ យ ផ យ តេទ កនុងរូប 

សេំឡង ក្លិន រស ផ ព្វ ្រតកូល គណៈ ស ភ យស 

េសចក្ដីសរេសើរ េសចក្ដីសុខ ចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងថន  ំ

េ្រគ ងរក េ គជបរ ិ ររបស់ជីវតិ កនុងកមធតុ រូបធតុ អរូបធតុ 

កមភព រូបភព អរូបភព សញញ ភព អសញញ ភព េនវសញញ - 

នសញញ ភព ឯកេ ករភព ចតុេ ករភព បញច េ ករភព កនុងអតីត 

អនគត បចចុបបនន កនុង រមមណ៍ទងំ យែដលេឃើញ ឮ ប៉ះពល់ 

ដឹងចបស់ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ល័យេនះ ចក់ែ្រសះ 

ដូចឫស  ី  មនែមក ងញ៉ង   ។ 
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២២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៤៥] បុេត្តសុ ទេរសុ ច យ អេបកខ តិ 

បុ ្ត តិ ច ្ត េ  បុ ្ត  អ្រតេជ បុេ ្ត  េខ្រតេជ 

បុេ ្ត  ទិននេក បុេ ្ត  អេន្ត សិេក បុេ ្ត  ។ ទ  

វុចចតិ ភរយិ ។ អេបកខ  វុចចតិ ត ្ហ  េយ េគ 

េគ ។ េប ។ អភិជឈ េ េភ អកុសលមលូន្តិ 

បុេត្តសុ     ទេរសុ     ច      យ     អេបកខ      ។ 

 [២៤៦] វសំកឡេី វ អសជជមេនតិ វេំ  វុចច- 

តិ េវឡុគុេមព  ។ យថ េវឡុគុមពម្ហិ តរុណកឡី (១) 

អស ្ត  អលគគ  អបលិេវដ្ឋិ (២) អបលិពទធ  និកខន្ត  

និស ្ឋ  វបិបមុ ្ត  ឯវេមវ េទ្វ សជជន ត ្ហ សជជន 

ច ទិដ្ឋិសជជន ច ។ េប ។ អយ ំ ត ្ហ សជជន ។ េប ។ 

អយ ំ ទិដ្ឋិសជជន ។ តស  បេចចកសមពុទធស  ត ្ហ - 

សជជន បហីន ទិដ្ឋិសជជន បដិនិស ្ឋ  ត ្ហ សជជ- 

នយ បហីន ្ត  ទិដ្ឋិសជជនយ បដិនិស ដ្ឋ ្ត  េ  

បេចចកសមពុ េទធ  រេូប ន សជជតិ សេទទ ន សជជតិ 

គេនធ ន សជជតិ រេស ន សជជតិ េផដ្ឋេព្វ ន សជជតិ 
     ១   ម.   តរណុក   កឡិរក   ។   ២   ម.   អគធិ    ។ 
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២២៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២២៤] ពកយថ ល័យ  កនុងពួកបុត្តនិង្របពនធ ្រតង់ 

ពកយថ បុត្ត បនដល់បុត្ត ៤ ពួក គឺ បុត្តេកើតអពីំខ្លួន ១ បុត្តេកើត 

កនុងែខ្រត ២ បុត្តែដលេគឲយ ១ បុត្តគឺសិស  ១ ។ ភរយិ េ  

ថ ្របពនធ ។ ត ្ហ  េ ថ ល័យ បនខងតេ្រមក តេ្រមក 

ខ្ល ងំ ។ េប ។ អភិជឈ េ ភៈ អកុសលមូល េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)    ល័យ     កនុងពួកបុត្តនិង្របពនធ    ។ 

 [២៤៦] ពកយថ បុគគលមិនជប់ចពំក់ ដូចទំពងំឫស  ីអធិបបយថ 

គុមពឫស  ី េ ថ ឫស  ី ។ ទពំងំដ៏ខចី កនុងគុមពឫស  ី មិនជប់ មិន 

ចពំក់ មិនព័ទធព័នធ មិនចក់ក ្ដ ញ់ គឺេចញ រ ស់ផុត្រសឡះ 

េហើយ យ៉ង មិញ ករចពំក់ ២ គឺ ករចពំក់គឺត ្ហ  ១ ករចពំក់ 

គឺទិដ្ឋិ ១ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ េប ។ េនះ ករចពំក់គឺត ្ហ  ។ េប ។ 

េនះករចពំក់គឺទិដ្ឋិ ។ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ លះករចពំក់គឺត ្ហ  

រ ស់េចលករចពំក់គឺទិដ្ឋិេហើយ េ្រពះលះករចពំក់គឺត ្ហ  េ្រពះ 

រ ស់េចលករចពំក់គឺទិដ្ឋិ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េទើបមិនជប់កនុងរូប 

មិនជប់កនុងសេំឡង   មិនជប់កនុងក្លិន   មិនជប់កនុងរស  មិនជប់កនុងផ ព្វ 
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២២៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

កុេល គេណ េស េភ យេស បសំ យ 

សុេខ ចីវេរ បិណ្ឌ បេត េសនសេន គិ នបបចច- 

យេភសជជបរកិខ េរ កមធតុយ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ កមភេវ របូភេវ អរបូភេវ សញញ ភេវ 

អសញញ ភេវ េនវសញញ នសញញ ភេវ ឯកេ ករភេវ 

ចតុេ ករភេវ បញច េ ករភេវ អតី នគតបបចចុ - 

បបេនន ទិដ្ឋសុតមុតវញិញ តេព្វសុ ធេមមសុ ន សជជតិ 

ន គយ្ហតិ(១) ន ពជឈតិ ន បលិពជឈតិ និកខ េន្ត  

និស េ ្ឋ  វបិបមុេ ្ត  វសំិយុេ ្ត  វមិរយិទិកេតន 

េចត  វហិរតីតិ វសំកឡេី វ អសជជមេន ។ 

ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  

  វេំ      វ ិ េ វ     យថ    វសិេ ្ត  

  បុេត្តសុ     ទេរសុ     ច     យ     អេបកខ  

  វសំកឡេី វ      អសជជមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 
     ១   ម.   ន   គ ្ហ តិ   ។ 
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២២៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

មិនជប់ មិន្របកន់ មិនចង មិនជប់ស្អិត កនុង្រតកូល គណៈ ស 

ភ យស េសចក្ដីសរេសើរ េសចក្ដីសុខ ចីវរ បិណ្ឌ បត េសន- 

សនៈ និងថន េំ្រគ ងរក េ គជបរ ិ ររបស់ជីវតិ កនុងកមធតុ រូបធតុ 

អរូបធតុ កមភព រូបភព អរូបភព សញញ ភព អសញញ ភព េនវសញញ - 

នសញញ ភព ឯកេ ករភព ចតុេ ករភព បញច េ ករភព កនុងអតីត 

អនគត បចចុបបនន កនុង រមមណ៍ទងំ យែដលេឃើញ ឮ ប៉ះពល់ ដឹង 

ចបស់ គឺេ កេចញ រ ស់ ផុត្រសឡះ ្របសេចញ មនចិត្ត 

្របសចកេសចក្ដីសល់វល់៉ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគល 

មិនជប់ចពំក់ ដូចទពំងំឫស  ី ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយ 

រមស    ។   េហតុេនះ   ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 

 ល័យ  កនុងពួកបុត្តនិង្របពនធ ល័យេនះ 

 ចក់ែ្រសះ ដូចឫស  ី មនែមក ងញ៉ង 

 បុគគលមិនជប់ចពំក់ ដូចទពំងំឫស  ី គបប្ីរប្រពឹត្ត 

 មន ក់ឯង    ដូចកុយរមស   ។ 
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២២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៤៧]  មិេគ      អរញញម្ហិ     យថ      អពេនធ  

  េយនិចឆកំ     គចឆតិ    េគច យ 

  វញិញូ      នេ       េសរតិ     េបកខមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [២៤៨] មិេគ អរញញម្ហិ យថ អពេនធ  េយនិច្ឆ- 

កំ គចឆតិ េគច យតិ មិេគតិ េទ្វ មិគ ឯណិមិ- 

េគ ច សរភមិេគ ច ។ យថ រញញេក មិេគ 

អរេញញ វសមេន វសិ េ ថ  គចឆតិ វសិ េ ថ  តិដ្ឋតិ 

វសិ េ ថ  និសីទតិ វសិ េ ថ  េសយយ ំ កេបបតិ ។ 

 វុត្តំ េហតំ ភគវ  េសយយថបិ ភិកខ េវ រញញេក 

មិេគ អរេញញ បវេន ចរមេន វសិ េ ថ  គចឆតិ វសិ - 

េ ថ     តិដ្ឋតិ     វសិ េ ថ      និសីទតិ    វសិ េ ថ     េសយយ ំ   កេបបតិ 
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២២៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៤៧] ្រមឹគកនុងៃ្រព ជសត្វមិនជប់ចណំង េទរក 

 ចណីំ ម្របថន បន យ៉ង  វញិញូ ជន កល 

 សម្លឹងេឃើញេសរភីព(១) គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

 កុយរមស    យ៉ងេនះ   ។ 

 [២៤៨] អធិបបយពកយថ ្រមឹគកនុងៃ្រព ជសត្វមិនជប់ចណំង 

េទរកចណីំ ម្របថន បន យ៉ង  ្រតង់ពកយថ ្រមឹគ បន 

ដល់្រមឹគ ២ ពួកគឺ ឯណិ្រមឹគ ១ សរភ្រមឹគ ១ ។ ្រមឹគៃ្រពកលេន 

កនុងៃ្រព រែមងេដើរេទឥតរេងក ស  ឈប់ឥតរេងក ស អងគុយឥតរេងក ស 

សេ្រមចករេដកឥតរេងក ស  យ៉ង មិញ  ។ 

 សមដូចពកយ ែដល្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់េនះថ មន លភិកខុទងំ 

យ ្រមឹគៃ្រពកល្រ ច់េទកនុងៃ្រពរេបះ ៃ្រពសបត រែមងេដើរេទឥត 

រេងក ស ឈប់ឥតរេងក ស អងគុយឥតរេងក ស សេ្រមចករេដកឥតរេងក ស 

     ១  ករ្រប្រពឹត្ត មេសចក្ដី្របថន របស់ខ្លួន  មិនជប់ទក់ទងនឹងបុគគលដៃទ ។ អដ្ឋកថ ។ 
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២២៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

តំ កិស  េហតុ អនបថគេ  ភិកខ េវ លុទទស  

ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ ភិកខុ  វវិេិចចវ កេមហិ វវិចិច 

អកុសេលហិ ធេមមហិ សវតិកកំ  សវចិរ ំ វេិវកជំ 

បីតិសុខំ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ អយ ំ

វុចចតិ ភិកខ េវ ភិកខុ  អនធមកសិ មរ ំ អបទំ វធិ ្វ  

មរចកខុ អទស នំ គេ  បបិមេ  បុនចបរ ំ ភិកខ េវ 

ភិកខុ  វតិកកវចិ នំ វបូសម អជឈត្តំ សមប ទនំ 

េចតេ  ឯេកទិភវ ំ អវតិកកំ  អវចិរ ំ សមធិជំ 

បីតិសុខំ ទុតិយ ំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ អយ ំ

វុចចតិ ភិកខ េវ ភិកខុ  អនធមកសិ មរ ំ អបទំ វធិ ្វ  

មរចកខុ អទស នំ គេ  បបិមេ  បុនចបរ ំ ភិកខ េវ 

ភិកខុ  បីតិយ ច វ ិ គ ឧេបកខ េក ច វហិរតិ 

សេ  ច សមបជេន សុខញច  កេយន បដិសំេវ- 

េទតិ យន្តំ អរយិ ចិកខន្តិ ឧេបកខ េក សតិម 

សុខវ ិ រតីិ           តតិយ ំ        ឈនំ        ឧបសមបជជ         វហិរតិ 
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២២៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ដេំណើ រេនះេ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះថ ្រមឹគេនះេន 

កនុងទីមិនែមនជគន្លងរបស់្រពន យ៉ង មិញ មន លភិកខុទងំ យ 

ភិកខុ ង ត់ចកកមទងំ យ ង ត់ចកធម៌ទងំ យ ជអកុសលេហើយ 

ចូលបឋមជឈន ្របកបេ យវតិកកៈនិងវចិរៈ មនបីតិនិងសុខៈែដលេកើត 

អពីំវេិវក ក៏យ៉ងេនះែដរ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ តថគតេពល 

ថ បនេធ្វើមរឲយងងឹត សម្ល ប់មរមិនឲយមន នេជើង ដល់នូវករមិនចួប 

្របទះេ យែភនកមរ របស់មរ មក មន លភិកខុទងំ យ មួយេទៀត 

ភិកខុ ចូលទុតិយជឈន ជទីផូរផង់ ្រប្រពឹត្តកនុងសន្ដ ន មនេសចក្ដី្រជះថ្ល  

គឺសទធ  មនសភពជធមមជតខពស់ឯក មិនមនវតិកកៈ មិនមនវចិរៈ 

មនែតបីតិនិងសុខៈែដលេកើតអពីំសមធិ គឺបឋមជឈន េ្រពះរមង ប់វតិកកៈ 

និងវចិរៈ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ តថគតេពលថ បនេធ្វើមរ 

ឲយងងឹត សម្ល ប់មរមិនឲយមន នេជើង ដល់នូវករមិនចួប្របទះេ យ 

ែភនកមរ របស់មរ មក មន លភិកខុទងំ យ មួយេទៀត ភិកខុជអនក 

្រពេងើយកេន្ដើយ មនសតិនិងករដឹងចបស់ េ យសុខេ យនមកយ 

េ្រពះរ យៃនបីតិ ្រពះអរយិៈទងំ យ ែតងសរេសើរបុគគលែដល 

បនតតិយជឈនេនះឯង ថជបុគគលមនចិត្ត្រពេងើយកេន្ដើយ មន 

ម រតី        មនករេនជសុខ        ភិកខុ ចូលតតិយជឈនេនះ         មន ល 
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២២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អយ ំ វុចចតិ ភិកខ េវ ភិកខុ  អនធមកសិ មរ ំ

អបទំ វធិ ្វ  មរចកខុ អទស នំ គេ  បបិមេ  

បុនចបរ ំ ភិកខ េវ ភិកខុ  សុខស  ច ប ន 

ទុកខស  ច ប ន បុេព្វវ េ មនស េទមន- 

ស នំ អតថងគម អទុកខមសុខំ ឧេបកខ សតិបរសុិទធ ឹ

ចតុតថំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ អយ ំ វុចចតិ 

ភិកខ េវ ភិកខុ  អនធមកសិ មរ ំ អបទំ វធិ ្វ  

មរចកខុ អទស នំ គេ  បបិមេ  បុនចបរ ំ

ភិកខ េវ ភិកខុ  សព្វេ  របូសញញ នំ សមតិកកម 

បដិឃសញញ នំ អតថងគម ននត្តសញញ នំ អមន- 

សិក  អនេន្ត  កេ តិ ក នញច - 

យតនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ អយ ំ វុចចតិ ភិកខ េវ 

ភិកខុ  អនធមកសិ មរ ំ អបទំ វធិ ្វ  មរចកខុ អ- 

ទស នំ គេ  បបិមេ  បុនចបរ ំ ភិកខ េវ ភិកខុ  

សព្វេ  ក នញច យតនំ សមតិកកមម អនន្តំ 

វញិញ ណន្តិ           វញិញ ណញច យតនំ         ឧបសមបជជ          វហិរតិ 
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២២៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ តថគតេពលថ បនេធ្វើមរឲយងងឹត សម្ល ប់មរ 

មិនឲយមន នេជើង ដល់នូវករមិនចួប្របទះេ យែភនកមរ របស់មរ 

មក មន លភិកខុទងំ យ មួយេទៀត ភិកខុ ចូលចតុតថជឈន ឥតទុកខឥតសុខ 

មនសតិដ៏បរសុិទធេ យឧេបកខ  េ្រពះលះបង់សុខផង លះបង់ទុកខផង 

េ្រពះដល់នូវករវនិសៃនេ មនស និងេទមនស កនុងកលមុនផង មន ល 

ភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ តថគតេពលថ បនេធ្វើមរឲយងងឹត សម្ល ប់ 

មរមិនឲយមន នេជើង ដល់នូវករមិនចួប្របទះេ យែភនកមរ របស់មរ 

មក មន លភិកខុទងំ យ មួយេទៀត េ្រពះកន្លងរូបសញញ  េ្រពះវនិស 

ៃនបដិឃសញញ  េ្រពះមិនេធ្វើទុកកនុងចិត្តនូវននត្តសញញ  េ យ្របករ 

ទងំពួង ភិកខុ ចូល ក នញច យតនៈ (េ យបរកិមម) ថ កសមិន 

មនទីបផុំត មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ តថគតេពលថ បនេធ្វើ 

មរឲយងងឹត សម្ល ប់មរមិនឲយមន នេជើង ដល់នូវករមិនចួប្របទះ 

េ យែភនកមរ របស់មរ មក មន លភិកខុទងំ យ មួយេទៀត 

េ្រពះកន្លង ក នញច យតនៈ េ យ្របករទងំពួង េហើយចូល 

វញិញ ណញច យតនៈ     (េ យបរកិមម)    ថ    វញិញ ណ    មិនមនទីបផុំត 
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២២៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

សព្វេ  វញិញ ណញច យតនំ សមតិកកមម នតថ ិ

កិញចី តិ កិញចញញ យតនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ 

សព្វេ  កិញចញញ យតនំ សមតិកកមម សន្តេមតំ 

បណីតេមតន្តិ េនវសញញ នសញញ យតនំ ឧបសមបជជ 

វហិរតិ សព្វេ  េនវសញញ នសញញ យតនំ សមតិ- 

កកមម សញញ េវទយិតនិេ ធំ ឧបសមបជជ វហិរតិ 

បញញ យ ចស  ទិ ្វ  ស  បរកិខី  េ ន្តិ 

អយ ំ វុចចតិ ភិកខ េវ ភិកខុ  អនធមកសិ មរ ំ អបទ ំ

វធិ ្វ  មរចកខុ អទស នំ គេ  បបិមេ  តិេ ្ណ  

េ េក វសិត្តិកំ េ  វសិ េ ថ  គចឆតិ វសិ េ ថ  

តិដ្ឋតិ វសិ េ ថ  និសីទតិ វសិ េ ថ  េសយយ ំ

កេបបតិ តំ កិស  េហតុ អនបថគេ  ភិកខ េវ 

បបិមេ តិ ។ មិេគ អរញញម្ហិ យថ អពេនធ  

េយនិចឆកំ      គចឆតិ     េគច យ     ។ 
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២២៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

េ្រពះកន្លងវញិញ ណញច យតនៈ េ យ្របករទងំពួង ភិកខុ ចូល កិញច - 

ញញ យតនៈ (េ យបរកិមម) ថ វតថុតិចតួចមិនមន េ្រពះកន្លង កិញច - 

ញញ យតនៈ េ យ្របករទងំពួង េហើយចូលេនវសញញ នសញញ យតនៈ 

(េ យបរកិមម) ថ ធមមជតនុ៎ះ ជគុណដ៏សងប់ ធមមជតនុ៎ះ ជគុណ 

ដ៏ឧត្តម េ្រពះកន្លងេនវសញញ នសញញ យតនៈ េ យ្របករទងំពួង 

េហើយចូលសញញ េវទយិតនិេ ធ ទងំ សវៈទងំ យ របស់ភិកខុ  

េនះក៏អស់ េ្រពះេឃើញេ យបញញ  មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ 

តថគតេពលថ បនេធ្វើមរឲយងងឹត សម្ល ប់មរមិនឲយមន នេជើង ដល់ 

នូវករមិនចួប្របទះេ យែភនកមរ របស់មរ មក បនឆ្លងត ្ហ េឈម ះ 

វសិត្តិកកនុងេ ក ភិកខុ េនះរែមងេដើរេទឥតរេងក ស ឈរឥតរេងក ស 

អងគុយឥតរេងក ស សេ្រមចករេដកឥតរេងក ស ដេំណើ រេនះ េ្រពះេហតុអ្វី 

មន លភិកខុទងំ យ (េ្រពះថ) ភិកខុ េនះេនកនុងទីមិនែមនជគន្លងៃនមរ 

ដ៏ មក េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រមឹគកនុងៃ្រព ជសត្វមិនជប់ 

ចណំង    េទរកចណីំ    ម្របថន បន    យ៉ង    ។ 
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២៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៤៩] វញិញូ  នេ  េសរតិ េបកខមេនតិ វញិញូ - 

តិ វញិញូ  បណ្ឌិ េ  បញញ  ពុទធិម ញណី វភិវ ី

េមធវ ី ។ នេ តិ សេ ្ត  មណេ  បេ  បុគគ- 

េ  ជីេ  ជតុ(១) ជន្តុ  ឥនទគ(ូ២) មនុេជ ។ េស- 

រតីិ េទ្វ េសរ ី ធេមម បិ េសរ ី បុគគេ បិ េសរ ី ។ 

 កតេម ធេមម  េសរ ី ។ ច ្ត េ  សតិបប- 

្ឋ ន ច ្ត េ  សមមបបធន ច ្ត េ  ឥទធិបទ 

បញចិ ្រនទិយនិ បញច  ព និ សត្ត េពជឈងគ  អរ-ិ 

េយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  ។ អយ ំ ធេមម  េសរ ី ។ 

 កតេម បុគគេ  េសរ ី ។ េយ ឥមិន េសរនិ 

ធេមមន     សមនន គេ      េ      វុចចតិ     បុគគេ      េសរ ី    ។ 

 វញិញូ  នេ  េសរតិ េបកខមេនតិ វញិញូ  នេ  

េសរតិំ ធមមំ េបកខមេន ឱេ កយមេន និជឈ- 

យមេន ឧបបរកិខមេនតិ វញិញូ  នេ  េសរតិ 

េបកខមេន ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ 

េតនហ      េ       បេចចកសមពុ េទធ  
      ១  ម.   ជតុ   ។   ២   ម.   ហិនទគុ   ។ 
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២៣០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៤៩] អធិបបយពកយថ វញិញូ ជន កលសម្លឹងេឃើញេសរភីព 

្រតង់ពកយថ វញិញូ ជន គឺបុគគលអនកដឹង ជបណ្ឌិ ត មនបញញ  មន 

េយបល់ មនញណ មនបញញ េឈ្វងយល់ មនបញញ ធ្លុះធ្ល យ ។ 

ពកយថ ជន បនដល់សត្វ មណព បុរស បុគគល សត្វមនជីវៈ សត្វ 

មនជតិ សត្វមនជ  សត្វេទេ យឥ្រនទិយ សត្វេកើតអពីំមនុស  ។ 

ពកយថ   េសរ ី  បនដល់េសរ ី២   គឺ   ធម៌េសរ ី១   បុគគលេសរ ី១  ។ 

 ធម៌េសរ ី េតើដូចេម្ដច ។ សតិបប ្ឋ ន ៤ សមមបបធន ៤ ឥទធិ- 

បទ ៤ ឥ្រនទិយ ៥ ពលៈ ៥ េពជឈងគ ៧ អរយិមគគ្របកបេ យអងគ ៨ ។ 

េនះធម៌េសរ ី  ។ 

 បុគគលេសរ ី េតើដូចេម្ដច ។ បុគគល  ្របកបេ យធម៌ 

េសរេីនះ    បុគគលេនះ   េ កេ ថ   បុគគលេសរ ី  ។ 

 ពកយថ វញិញូ ជន កលសម្លឹងេឃើញេសរភីព បនេសចក្ដីថ 

វញិញូ ជន កលរពឹំងេមើល គន់េមើល ពិនិតយេមើល ពិចរ េមើល 

នូវធម៌គឺេសរភីព េហតុេនះ (េ កេពលថ) វញិញូ ជន កល 

សម្លឹងេឃើញេសរភីព ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

េហតុេនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 
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២៣១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

  មិេគ    អរញញម្ហិ     យថ     អពេនធ  

  េយនិចឆកំ    គចឆតិ    េគច យ 

  វញិញូ      នេ      េសរតិ    េបកខមេន 

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [២៥០]  មន្តន    េ តិ    ស យមេជឈ 

  េស    េន    គមេន    ចរកិយ 

  អនភិជឈតិំ    េសរតិំ    េបកខមេន 

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [២៥១] មន្តន េ តិ ស យមេជឈ េស 

េន គមេន ចរកិយតិ ស យ វុចចន្តិ េយហិ 

សហ គមនំ ផសុ គមនំ ផសុ គមនគមនំ 

ផសុ នំ ផសុ និស ជជនំ ផសុ សយនំ ផសុ 

លបនំ ផសុ សល្លបនំ ផសុ ឧល្លបនំ ផសុ 

សមុល្លបនំ ផសុ ។ មន្តន េ តិ ស យ- 

មេជឈ េស េន គមេន ចរកិយតិ ស - 

យមេជឈ េសបិ េនបិ គមេនបិ ចរកិ- 

យបិ            អត្តតថមន្តន             បរតថមន្តន            ឧភយតថមន្តន 
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២៣១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 ្រមឹគកនុងៃ្រព ជសត្វមិនជប់ចណំង េទរកចណីំ 

 ម្របថន បន យ៉ង  វញិញូ ជន កលសម្លឹង 

 េឃើញេសរភីព គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស 

 យ៉ងេនះ   ។ 

 [២៥០] ករ្របឹក  កនុងលេំន កនុងទី (បេ្រមើ) កនុងករ 

  េដើរ កនុងចរកិ រែមងមន កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់ 

  បុគគលកលសម្លឹងេឃើញេសរភីព ែដលបុគគលពល 

  មិន្របថន  គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស  ។ 

 [២៥១] ពកយថ ករ្របឹក កនុងលេំន កនុងទី(បេ្រមើ) កនុងករេដើរ កនុង 

ចរកិ រែមងមន កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់ េសចក្ដីថ ករេដើរេទជសុខ 

ករមកជសុខ ករេទមកជសុខ ករឈរជសុខ ករអងគុយជសុខ 

ករេដកជសុខ ករេ រកជសុខ ករចរចជសុខ ករេឆ្លើយឆ្លងរក 

គន ជសុខ ករនិយយ្រសស់្រ យជសុខ ជមួយនឹងពួកជន  ពួក 

ជនេនះ េ កេ ថ សម្ល ញ់ ។ ពកយថ ករ្របឹក  កនុងលេំន 

កនុងទី (បេ្រមើ) កនុងករេដើរ កនុងចរកិ រែមងមន កនុងក ្ដ លៃន 

សម្ល ញ់ បនេសចក្ដីថ ករ្របឹក អពីំ្របេយជន៍ របស់ខ្លួន ករ 

្របឹក អពីំ្របេយជន៍   របស់បុគគលដៃទ  ករ្របឹក អពីំ្របេយជន៍ទងំពីរ 
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២៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ទិដ្ឋធមមិកតថមន្តន សមប យិកតថមន្តន បរមតថមន្ត- 

នតិ មន្តន េ តិ ស យមេជឈ េស េន 

គមេន        ចរកិយ        ។ 

 [២៥២] អនភិជឈតិំ េសរតិំ េបកខមេនតិ អនភិ- 

ជឈតិំ ឯតំ វតថុ  ព នំ អសបបុរ ិ នំ តិតថិយនំ 

តិតថិយស វកនំ យទិទំ ភណ្ឌ ក យវតថវសន  

អភិជឈតិំ ឯតំ វតថុ  បណ្ឌិ នំ សបបុរ ិ នំ ពុទធស វ- 

កនំ បេចចកពុទធ នំ យទិទំ ភណ្ឌ ក យវតថវសន- 

 ។ េសរតីិ េទ្វ េសរ ី ធេមម បិ េសរ ី បុគគេ បិ 

េសរ ី ។ កតេម ធេមម  េសរ ី ។ ច ្ត េ  សតិបប- 

្ឋ ន ។ េប ។ អរេិយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  អយ ំ

ធេមម  េសរ ី ។ កតេម បុគគេ  េសរ ី ។ េយ 

ឥមិន េសរនិ ធេមមន សមនន គេ  េ  វុចចតិ 

បុគគេ  េសរ ី ។ អនភិជឈតិំ េសរតិំ េបកខ - 

មេនតិ           េសរតិំ            េបកខមេន          ឱេ កយមេន 
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២៣២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ករ្របឹក អពីំ្របេយជន៍បចចុបបនន ករ្របឹក អពីំ្របេយជន៍បរេ ក ករ 

្របឹក អពីំ្របេយជន៍ដ៏ៃ្រកែលង គឺ្រពះនិព្វ ន កនុងលេំនក្ដី កនុងទី (បេ្រមើ) 

ក្ដី កនុងករេដើរក្ដី កនុងចរកិក្ដី (រែមងមន) កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ករ្របឹក  កនុងលេំន កនុងទី (បេ្រមើ) 

កនុងករេដើរ    កនុងចរកិ    រែមងមន    កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់  ។ 

 [២៥២] ពកយថ បុគគលកលសម្លឹងេឃើញេសរភីព ែដលបុគគល 

ពលមិន្របថន  អធិបបយថ វតថុ ែដលពួកជនពល ជអសបបុរស ជពួក 

តិរ ថយិ ជពួក វក័ៃនតិរ ថយិ មិន្របថន  គឺករេករសក់ពុកមត់និងករ 

េស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ក យៈ វតថុ ែដលពួកបណ្ឌិ ត ជសបបុរស ជពួក 

វក័្រពះពុទធនិង្រពះបេចចកពុទធទងំ យ ្របថន េហើយ គឺករេករសក់ 

ពុកមត់និងករេស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ក យៈ ។ ពកយថ េសរ ីបនដល់ 

េសរ ី ២ គឺ ធម៌េសរ ី ១ បុគគលេសរ ី ១ ។ ធម៌េសរ ី េតើដូច 

េម្ដច ។ សតិបប ្ឋ ន ៤ ។ េប ។ អរយិមគគ្របកបេ យអងគ ៨ េនះ 

ធម៌េសរ ី ។ បុគគលេសរ ី េតើដូចេម្ដច ។ បុគគល ្របកប 

េ យធម៌េសរេីនះ បុគគលេនះ េ កេ ថ បុគគលេសរ ី ។ 

ពកយថ បុគគលកលសម្លឹងេឃើញេសរភីព ែដលបុគគលពលមិន 

្របថន     បនេសចក្ដីថ    បុគគលកលសម្លឹងេឃើញ    គន់េមើល    ពិនិតយ 
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២៣៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

និជឈយមេន ឧបបរកិខមេនតិ អនភិជឈតិំ េសរតិំ 

េបកខមេន ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ 

េតនហ      េ       បេចចកសមពុ េទធ  

  មន្តន     េ តិ     ស យមេជឈ 

  េស    េន    គមេន    ចរកិយ 

  អនភិជឈតិំ     េសរតិំ    េបកខមេន 

  ឯេក     ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [២៥៣]  ខិ ្ឌ     រតី    េ តិ    ស យមេជឈ 

  បុេត្តសុ    ច    វបុិលំ   េ តិ    េបមំ 

  បិយវបិបេយគំ    វជិិគុចឆមេន 

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [២៥៤] ខិ ្ឌ  រតី េ តិ ស យមេជឈតិ 

ខិ ្ឌ តិ េទ្វ ខិ ្ឌ  កយិក ច ខិ ្ឌ  ចសិក 

ច     ខិ ្ឌ      ។ 
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២៣៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

េមើល ពិចរ េមើល នូវេសរភីព េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

បុគគលកលសម្លឹងេឃើញេសរភីព ែដលបុគគលពលមិន្របថន  ។ គបប ី

្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ 

េពលថ 

 ករ្របឹក  កនុងលេំន កនុងទី (បេ្រមើ) កនុងករេដើរ 

 កនុងចរកិ រែមងមន កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់ បុគគល 

 កលសម្លឹងេឃើញេសរភីព ែដលបុគគលពលមិន 

 ្របថន    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 

 [២៥៣] ែលបង តេ្រមក រែមងមន កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់ 

  ទងំេសចក្ដី្រស ញ់ ដ៏ធទូំ យ រែមងមន កនុង 

  ពួកបុត្ត បុគគលកលធុញ្រទន់ ចេំពះករ្រពត់្របស 

  ចក រមមណ៍ ជទី្រស ញ់ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

  ដូចកុយរមស   ។ 

 [២៥៤] អធិបបយពកយថ ែលបង តេ្រមក រែមងមន កនុង 

ក ្ដ លសម្ល ញ់ ្រតង់ពកយថ ែលបង បនដល់ែលបង ២ គឺ ែលបង 

ខងផ្លូវកយ  ១   ែលបងខងផ្លូ វ ច  ១    ។ 
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២៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 កតម កយិក ខិ ្ឌ  ។ ហតថីហិបិ កីឡន្តិ 

អេស ហិបិ កីឡន្តិ រេថហិបិ កីឡន្តិ ធនហិូបិ 

កីឡន្តិ អដ្ឋបេទហិបិ កីឡន្តិ ទសបេទហិបិ កី- 

ឡន្តិ កេសហិបិ កីឡន្តិ បរ ិ របេថហិបិ កី- 

ឡន្តិ សន្តិកយបិ កីឡន្តិ ខលិកយបិ កីឡន្តិ 

ឃដិកយបិ កីឡន្តិ ស កហេតថនបិ កីឡន្តិ 

អេកខនបិ កីឡន្តិ បង កចីេរនបិ កីឡន្តិ វង កេកនបិ 

កីឡន្តិ េមកខធិកយបិ កីឡន្តិ ចិងគុលេកនបិ 

កីឡន្តិ ប ្ត ឡ្ហេកនបិ កីឡន្តិ រថេកនបិ កីឡ- 

ន្តិ ធនុេកនបិ កីឡន្តិ អកខ រកិយបិ កីឡន្តិ  

មេនសិកយបិ កីឡន្តិ យថវេជជនបិ កីឡន្តិ អ- 

យ ំ     កយិក      ខិ ្ឌ      ។ 

 កតម ចសិក ខិ ្ឌ  ។ មុខេភរយិ ំ មុ- 

ខឡមពទំ មុខេទណ្ឌិ មកំ មុខវលិមកំ មុខេភរុឡកំ 

មុខទទទរកំិ នដិកំ សំ(១) គីតំ ទវកមមំ អយ ំ

ចសិក     ខិ ្ឌ      ។ 
     ១  ម.  មុខេភរកំិ មុខលមពរ ំមុខទិនទិមកំ មុខចលិមកំ  មុខេករកំ  មុខទទទរកំិ នដកំ បំ ។ 
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២៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 ែលបងខងផ្លូ វកយ េតើដូចេម្ដច ។ ពួកជនរែមងេលងេ យដរំខី្លះ 

េលងេសះខ្លះ េលងរថខ្លះ េលងធនូខ្លះ េលងច្រតងគមន្រក ្របបំីខ្លះ(១) 

េលងែលបងមន្រក ដប់ខ្លះ(២)  េលងច្រតងគកនុង កសខ្លះ(៣) េលង 

ផ្លូ វ ងែដលគួរ ងខ្លះ(៤) េលងផទ ត់្រគប់មន្រគប់្រកួសជេដើមខ្លះ េលង 

ប ក កនុង នស្រមប់េលងខ្លះ េលងហឹុងខ្លះ េលងរ ស់ទឹកល័ខ 

ឲយទយរូបខ្លះ េលងអងគញ់ខ្លះ េលងផ្លុ បុំីស្លឹកខ្លះ េលងនងគ័លតូចខ្លះ 

េលងែលបង ដូំងខ្លះ េលងកង្ហ រខ្លះ េលង ល់ខ ច់ខ្លះ េលងរេទះតូចខ្លះ 

េលងធនូ តូចខ្លះ េលងសរេសរអក រឰដ៏ កសឲយទយខ្លះ េលងទយ 

ចិត្ត (េស្ដចចង់) ខ្លះ េលងកែំប្លង្រ ប់េគខ្លះ េនះែលបងខងផ្លូ វកយ ។ 

 ែលបងខងផ្លូ វ ច េតើដូចេម្ដច ។ ករេលង យសគរេ យមត់ 

ករេធ្វើសេំឡងសគរែដលជប់េ យមត់ ករយកមត់េធ្វើ្រ ប់សេំឡងសគរ 

ករហួច ករេពលសេំឡងដូចជសេំឡងសគរេ យមត់ ករបេ្រង ន 

 ំ ករេ្រច ងបេញជើ ត ករេ្រច ង ករេធ្វើឲយេសើច េនះែលបងខងផ្លូ វ 

ច    ។ 
     ១ ែលបងប ក  ។ ២ ែលបង្រក ដប់េនះ គឺែលបងបយខំុ ។ ៣ ច្រតងគគម នក្ដ រ 

េលងថែតមត់ទេទ  ។  ៤  ែលបងបិទពួន  ។  អដ្ឋកថ   ។ 



474 

២៣៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 រតីតិ អនុកកណ្ឋិ វចនេមតំ(១) រតីតិ ។ ស - 

យមេជឈតិ(២) ស យ វុចចន្តិ េយហិ សហ គម- 

នំ ផសុ គមនំ ផសុ គមនគមនំ ផសុ 

នំ ផសុ និស ជជនំ ផសុ សយនំ ផសុ - 

លបនំ ផសុ សល្លបនំ ផសុ ឧល្លបនំ ផសុ 

សមុល្លបនំ ផសុ ។ ខិ ្ឌ  រត ី េ តិ ស យ- 

មេជឈតិ ខិ ្ឌ  ច រត ិ ច ស យមេជឈ េ តី- 

តិ    ខិ ្ឌ     រតី    េ តិ    ស យមេជឈ    ។ 

 [២៥៥] បុេត្តសុ ច វបុិលំ េ តិ េបមន្ត ិ

បុ ្ត តិ ច ្ត េ  បុ ្ត  អ្រតេជ បុេ ្ត  េខ្រតេជ 

បុេ ្ត  ទិននេក បុេ ្ត  អេន្ត សិេក បុេ ្ត  ។ 

បុេត្តសុ ច វបុិលំ េ តិ េបមន្តិ បុេត្តសុ ច 

អធិមត្តំ េ តិ េបមន្តិ បុេត្តសុ ច វបុិលំ 

េ តិ       េបមំ      ។ 

     ១   ម.   អនុកកណ្ឋិ ធិវចនេមតំ   ។   ២   ម.   អយំ   បេ     នតថិ   ។ 
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២៣៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 េសចក្ដីៃនពកយថ តេ្រមក គឺពកយថ តេ្រមក នុ៎ះ ជេឈម ះៃន 

េសចក្ដីមិនអផ ុក ។ ពកយថ កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់ គឺករេដើរេទជ 

សុខ ករមកជសុខ ករេទមកជសុខ ករឈរជសុខ ករអងគុយជ 

សុខ ករេដកជសុខ ករេ រកជសុខ ករចរចជសុខ ករេឆ្លើយឆ្លង 

រកគន ជសុខ ករនិយយ្រសស់្រ យជសុខ ជមួយពួកជន  ពួក 

ជនេនះ េ កេ ថ សម្ល ញ់ ។ ពកយថ ែលបង តេ្រមក 

(រែមងមន) កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់ គឺ ែលបងផង តេ្រមកផង រែមង 

មន កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ែលបង 

តេ្រមក    រែមងមន     កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់   ។ 

 [២៥៥] អធិបបយពកយថ េសចក្ដី្រស ញ់ ដ៏ធទូំ យ រែមង 

មន កនុងពួកបុត្ត ្រតង់ពកយថ បុត្ត បនដល់បុត្ត ៤ ពួក គឺ បុត្តេកើតអពីំ 

ខ្លួន ១ បុត្តេកើតកនុងែខ្រត ១ បុត្តែដលេគឲយ ១ បុ្រតគឺសិស  ១ ។ ពកយ 

ថ េសចក្ដី្រស ញ់ ដ៏ធទូំ យ រែមងមន កនុងពួកបុត្ត គឺ 

េសចក្ដី្រស ញ់ដ៏ៃ្រកែលង រែមងមនកនុងពួកបុត្ត េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)   ទងំេសចក្ដី្រស ញ់ដ៏ធទូំ យ   រែមងមនកនុងពួកបុត្ត   ។ 
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២៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៥៦] បិយវបិបេយគំ វជិិគុចឆមេនតិ េទ្វ 

បិយ ស ្ត   បិយ សងខ   បិយ ។ 

 កតេម ស ្ត  បិយ ។ ឥធ យស  េត 

េ ន្តិ អតថកម ហិតកម ផសុកម េយគ- 

េកខមកម ម   បិ   ភ   ភគិនី  

បុេ ្ត   ធី   មិេ ្ត   អមេចច   ញតិ  

េ ហិ             ឥេម      ស ្ត        បិយ      ។ 

 កតេម សងខ  បិយ ។ មនបិក របូ 

មនបិក សទទ  មនបិក គនធ  មនបិក 

រ       មនបិក      េផដ្ឋព្វ       ឥេម      សងខ       បិយ      ។ 

 បិយវបិបេយគំ វជិិគុចឆមេនតិ បិយវបិបេយគំ 

វជិិគុចឆមេន អដ្ដិយមេន ហ យមេនតិ បិយវបិប- 

េយគំ វជិិគុចឆមេន ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណក- 

េបប      ។      េតនហ      េ       បេចចកសមពុ េទធ  
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២៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៥៦] ពកយថ បុគគលកលធុញ្រទន់ ចេំពះករ្រពត់្របស 

ចក រមមណ៍ជទី្រស ញ់ អធិបបយថ រមមណ៍ជទី្រស ញ់ 

មន ២ គឺ ពួកសត្វជទី្រស ញ់ ១ ពួកសងខ រជទី្រស ញ់ ១ ។ 

 ពួកសត្វជទី្រស ញ់ េតើដូចេម្ដច ។ ពួកជន  កនុងេ ក 

េនះ េទះជម ក្ដី បិ ក្ដី បងប្អូន្របុសក្ដី បងប្អូន្រសីក្ដី បុត្តក្ដី ធី ក្ដី 

មិត្តក្ដី មតយក្ដី ញតិក្ដី េ ហិតក្ដី ជអនក្របថន េសចក្ដីចេ្រមើន 

្របថន ្របេយជន៍ ្របថន េសចក្ដីសុខ ្របថន ករេក មចកេយគៈរបស់ 

ជនេនះ    េនះពួកសត្វជទី្រស ញ់    ។ 

 ពួកសងខ រជទី្រស ញ់ េតើដូចេម្ដច ។ រូបជទីេពញចិត្ត សេំឡង 

ជទីេពញចិត្ត ក្លិនជទីេពញចិត្ត រសជទីេពញចិត្ត ផ ព្វជទីេពញ 

ចិត្ត    េនះពួកសងខ រជទី្រស ញ់ ។ 

 ពកយថ បុគគលកលធុញ្រទន់ ចេំពះករ្រពត់្របស ចក 

រមមណ៍ជទី្រស ញ់ បនេសចក្ដីថ បុគគលកលធុញ្រទន់ េនឿយ 

យ េខពើមរេអើម ចេំពះករ្រពត់្របស ចក រមមណ៍ ជទី 

្រស ញ់ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលកលធុញ្រទន់ 

ចេំពះករ្រពត់្របស ចក រមមណ៍ជទី្រស ញ់ ។ គបប្ីរប្រពឹត្ត 

មន ក់ឯង   ដូចកុយរមស  ។   េហតុេនះ   ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 
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២៣៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

  ខិ ្ឌ      រតី    េ តិ    ស យមេជឈ 

  បុេត្តសុ    ច    វបុិលំ    េ តិ    េបមំ 

  បិយវបិបេយគំ    វជិិគុចឆមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [២៥៧]  ចតុទទិេ      អបបដិេឃ     ច     េ តិ 

  សន្តុស មេន      ឥតរតីេរន 

  បរសិ យនំ     សហិ      អឆមភី 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [២៥៨] ចតុទទិេ  អបបដិេឃ ច េ តីតិ 

ចតុទទិេ តិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  េម ្ត សហគ- 

េតន េចត  ឯកំ ទិសំ ផរ ិ ្វ  វហិរតិ តថ 

ទុតិយ ំ តថ តតិយ ំ តថ ចតុតថំ ឥតិ ឧទធមេធ 

តិរយិ ំ សព្វធិ សព្វត្ត យ សព្វ វន្តំ េ កំ 

េម ្ត សហគេតន េចត  វបុិេលន មហគគេតន 

អបបមេណន        អេវេរន        អពយបេជឈន       ផរ ិ ្វ          វហិរតិ 
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២៣៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 ែលបង តេ្រមក រែមងមន កនុងក ្ដ លសម្ល ញ់ 

 ទងំេសចក្ដី្រស ញ់ ដ៏ធទូំ យ រែមងមន កនុង 

 ពួកបុត្ត បុគគលកលធុញ្រទន់ ចេំពះករ្រពត់ 

 ្របស ចក រមមណ៍ជទី្រស ញ់ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ 

 ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 

 [២៥៧] បុគគលមនកិរយិេនជសុខ កនុងទិស ៤ ទងំ 

  មិនមនេសចក្ដីថន ងំថន ក់ចិត្ត សេន្ដ សេ យបចច័យ 

  មមន មបន ជអនកអត់ធមត់ ចេំពះអន្ត យទងំ- 

  យ ជអនកមិនតក់ស្លុត គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

  កុយរមស   ។ 

 [២៥៨] អធិបបយពកយថ បុគគលមនកិរយិេនជសុខកនុងទិស ៤ 

ទងំមិនមនេសចក្ដីថន ងំថន ក់ចិត្ត ្រតង់ពកយថ មនកិរយិេនជសុខ 

េសចក្ដីថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ មនចិត្ត្របកបេ យេម ្ត  ផ យ 

េទកន់ទិសទី ១ ទិសទី ២ ក៏ដូចគន  ទិសទី ៣ ក៏ដូចគន  ទិសទី ៤ 

ក៏ដូចគន  មនចិត្ត្របកបេ យេម ្ត  ដ៏ធទូំ យ ដល់នូវេសចក្ដី្របេសើរ 

្របមណមិនបន មិនមនេពៀរ មិនមនពយបទ ផ យេទកន់េ ក 

ែដលមនសត្វទងំអស់    កនុងទិសខងេលើ    ទិសខងេ្រកម    ទិសទទឹង 
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២៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ករុ សហគេតន េចត  មុទិ សហគេតន 

េចត  ឧេបកខ សហគេតន េចត  ឯកំ ទិសំ 

ផរ ិ ្វ  វហិរតិ តថ ទុតិយ ំ តថ តតិយ ំ តថ 

ចតុតថំ ឥតិ ឧទធមេធ តិរយិ ំ សព្វធិ សព្វត្ត យ 

សព្វ វន្តំ េ កំ ឧេបកខ សហគេតន េចត  

វបុិេលន មហគគេតន អបបមេណន អេវេរន អពយ- 

បេជឈន ផរ ិ ្វ  វហិរតិ ។ ចតុទទិេ  អបបដិេឃ 

ច េ តីតិ េម ្ត យ ភវតិ ្ត  េយ បុរតថិមយ 

ទិ យ ស ្ត  េត អបបដិកុ  េ ន្តិ េយ 

បចឆិមយ ទិ យ ស ្ត  េត អបបដិកុ  េ ន្តិ 

េយ ទកខិ យ ទិ យ ស ្ត  េត អបបដិ- 

កុ  េ ន្តិ េយ ឧត្ត យ ទិ យ ស ្ត  េត 

អបបដិកុ  េ ន្តិ េយ បុរតថិមយ អនុទិ យ 

ស ្ត  េត អបបដិកុ  េ ន្តិ េយ បចឆិមយ អនុ- 

ទិ យ ស ្ត  េត អបបដិកុ  េ ន្តិ េយ ទកខិ - 

យ      អនុទិ យ      ស ្ត       េត      អបបដិកុ      េ ន្តិ 
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២៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េ្រពះយកខ្លួនេទេ្រប បផទឹម កនុងសត្វទងំអស់ កនុងទិសទងំអស់ េហើយ 

សេ្រមចស្រមន្ដេន េ យ្របករដូេចនះ មនចិត្ត្របកបេ យករុ  

មនចិត្ត្របកបេ យមុទិ  មនចិត្ត្របកបេ យឧេបកខ  ផ យេទកន់ 

ទិសទី ១ ទិសទី ២ ក៏ដូចគន  ទិសទី ៣ ក៏ដូចគន  ទិសទី ៤ ក៏ដូចគន  

មនចិត្ត្របកបេ យឧេបកខ ដ៏ធទូំ យ ដល់នូវេសចក្ដី្របេសើរ ្របមណ 

មិនបន មិនមនេពៀរ មិនមនពយបទ ផ យេទកន់េ កែដលមន 

សត្វទងំអស់ កនុងទិសខងេលើ ទិសខងេ្រកម ទិសទទឹង េ្រពះយក 

ខ្លួនេទេ្រប បផទឹម កនុងសត្វទងំអស់ កនុងទិសទងំអស់ េហើយសេ្រមច 

ស្រមន្ដេន េ យ្របករដូេចនះ ។ ពកយថ បុគគលមនកិរយិេនជសុខ 

កនុងទិស ៤ ទងំមិនមនេសចក្ដីថន ងំថន ក់ចិត្ត បនេសចក្ដីថ េ្រពះបន 

ចេ្រមើនេម ្ត  (េទើបយល់ថ) ពួកសត្វ  កនុងទិសខងេកើត ពួកសត្វ 

េនះមិនគួរេខពើម ពួកសត្វ  កនុងទិសខងលិច ពួកសត្វេនះមិនគួរេខពើម 

ពួកសត្វ  កនុងទិសខងតបូង ពួកសត្វេនះមិនគួរេខពើម ពួកសត្វ  

កនុងទិសខងេជើង ពួកសត្វេនះមិនគួរេខពើម ពួកសត្វ  កនុងទិសអេគនយ៍ 

ពួកសត្វេនះមិនគួរេខពើម ពួកសត្វ  កនុងទិសពយ័ពយ ពួកសត្វេនះ 

មិនគួរេខពើម     ពួកសត្វ     កនុងទិសនិរតី     ពួកសត្វេនះ    មិនគួរេខពើម 
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២៣៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

េយ ឧត្ត យ អនុទិ យ ស ្ត  េត អបបដិកុ  

េ ន្តិ េយ េហដ្ឋិមយ ទិ យ ស ្ត  េត អបបដិ- 

កុ  េ ន្តិ េយ ឧបរមិយ ទិ យ ស ្ត  េត 

អបបដិកុ  េ ន្តិ េយ ទិ សុ វទិិ សុ ស ្ត  

េត អបបដិកុ  េ ន្តិ ករុ យ ភវតិ ្ត  មុទិ- 

យ ភវតិ ្ត  ឧេបកខ យ ភវតិ ្ត  េយ បុរតថិមយ 

ទិ យ ស ្ត  េត អបបដិកុ  េ ន្តិ ។ េប ។ 

េយ ទិ សុ វទិិ សុ ស ្ត  េត អបបដិកុ  

េ ន្តីតិ     ចតុទទិេ      អបបដិេឃ     ច     េ តិ    ។ 

 [២៥៩] សន្តុស មេន ឥតរតីេរនតិ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  សន្តុ េ ្ឋ  េ តិ ឥតរតីេរន ចីវេរន 

ឥតរតីរចីវរសន្តុដ្ឋិយ ច វណ្ណ ទី ន ច ចីវរេហតុ 

អេនសនំ អបបដិរបូំ បជជតិ អលទធ  ច(១) ចីវរ ំ ន 

បរតិស តិ(២) លទធ  ច ចីវរ ំ អគធិេ  អមុចឆិេ  

អនេជឈបេនន  ទីនវទស វ ី និស រណបបេញញ  
     ១   ម.   ចសេទទ    នតថិ   ។   ២   ម.   បរេិយសតិ   ។ 
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២៣៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ពួកសត្វ  កនុងទិសឦ ន ពួកសត្វេនះ មិនគួរេខពើម ពួកសត្វ  

កនុងទិសខងេ្រកម ពួកសត្វេនះ មិនគួរេខពើម ពួកសត្វ  កនុងទិស 

ខងេលើ ពួកសត្វេនះមិនគួរេខពើម ពួកសត្វ  កនុងទិសធ ំ កនុងទិសតូច 

ទងំ យ ពួកសត្វេនះមិនគួរេខពើម េ្រពះបនចេ្រមើនករុ  េ្រពះបន 

ចេ្រមើនមុទិ  េ្រពះបនចេ្រមើនឧេបកខ  (េទើបយល់ថ) ពួកសត្វ  កនុង 

ទិសខងេកើត ពួកសត្វេនះ មិនគួរេខពើម ។ េប ។ ពួកសត្វ  

កនុងទិសធ ំ កនុងទិសតូចទងំ យ ពួកសត្វេនះមិនគួរេខពើម េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) បុគគលមនកិរយិេនជសុខ កនុងទិស ៤ ទងំមិន 

មនេសចក្ដីថន ងំថន ក់ចិត្ត   ។ 

 [២៥៩] ពកយថ សេន្ដ សេ យបចច័យ មមន មបន 

អធិបបយថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគលសេន្ដ សេ យចីវរ ម 

មន មបនផង ែថ្លងគុណសេន្ដ សេ យចីវរ មមន មបន 

ផង មិនដល់នូវអេនសនៈ ែដលមិនសមគួរ េ្រពះេហតុែតចីវរផង 

មិនបនចីវរ ក៏មិនតក់ស្លុតផង បនចីវរេហើយ ក៏មិនជក់ចិត្ត មិន 

ឈ្លក់ចិត្ត      មិនងប់ចិត្ត      េឃើញេទស       មន្របជញ ជេ្រគ ងរ ស់ 



484 

២៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

បរភុិញជតិ យ ច(១) បន ឥតរតីរចីវរសន្តុដ្ឋិយ 

េនវ ្ត នុកកំ េសតិ ន បរ ំ វេមភតិ េយ ហិ តតថ 

ទេកខ  អនលេ  សមបជេន បដិស េ  អយ ំ

វុចចតិ បេចចកសមពុ េទធ  េប េណ អគគេញញ អរ-ិ 

យវេំស ឋិេ  ។ សន្តុ េ ្ឋ  េ តិ ឥតរតីេរន 

បិណ្ឌ បេតន ឥតរតីរបិណ្ឌ បតសន្តុដ្ឋិយ ច វណ្ណ - 

ទី ន ច បិណ្ឌ បតេហតុ អេនសនំ អបបដិរបូំ - 

បជជតិ អលទធ  ច បិណ្ឌ បតំ ន បរតិស តិ លទធ  

ច បិណ្ឌ បតំ អគធិេ  អមុចឆិេ  អនេជឈបេនន  

ទីនវទស វ ី និស រណបបេញញ  ភុញជតិ យ 

ច បន ឥតរតីរបិណ្ឌ បតសន្តុដ្ឋិយ េនវ ្ត នុកកំ - 

េសតិ ន បរ ំ វេមភតិ េយ ហិ តតថ ទេកខ  

អនលេ  សមបជេន បដិស េ  អយ ំ វុចចតិ 

បេចចកសមពុ េទធ  េប េណ អគគេញញ អរយិវេំស 

ឋិេ  ។ សន្តុ េ ្ឋ  េ តិ ឥតរតីេរន េសនសេនន 
       ១    ម.   ច   សេទទ    នតថិ   ។ 
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២៤០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េ្របើ្របស់ផង មួយេទៀត មិនេលើកតេមកើងខ្លួន មិនបង្អ ប់បុគគលដៃទ 

េ្រពះែតេសចក្ដីសេន្ដ សេ យចីវរ មមន មបនេនះ ដបតិថ្រពះ 

បេចចកសមពុទធ  ងៃវ មិនខជិល ដឹងខ្លួន មន ម រតីស៊ប់សួនកនុងករ 

សេន្ដ សេ យចីវរ មមន មបនេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េ ក 

េពលថ អនកឋិតេនកនុងអរយិវង  មនកនុងកលមុន ែដលពួកបណ្ឌិ ត 

គួរ គ ល់ថ្របេសើរ ។ ជបុគគលសេន្ដ សេ យបិណ្ឌ បត មមន 

មបនផង ែថ្លងគុណសេន្ដ សេ យបិណ្ឌ បត មមន មបន 

ផង មិនដល់នូវអេនសនៈ ែដលមិនសមគួរ េ្រពះេហតុែតបិណ្ឌ បត 

ផង មិនបនបិណ្ឌ បតក៏មិនតក់ស្លុតផង បនបិណ្ឌ បតេហើយក៏មិនជក់ចិត្ត 

មិនឈ្លក់ចិត្ត មិនងប់ចិត្ត េឃើញេទស មន្របជញ ជេ្រគ ងរ ស់ 

េ្របើ្របស់ផង មួយេទៀត មិនេលើកតេមកើងខ្លួន មិនបង្អ ប់បុគគលដៃទ 

េ្រពះែតករសេន្ដ ស េ យបិណ្ឌ បត មមន មបនេនះ ដបតិថ 

្រពះបេចចកសមពុទធ  ងៃវ មិនខជិល ដឹងខ្លួន មន ម រតីស៊ប់សួន កនុង 

ករសេន្ដ សេ យបិណ្ឌ បត មមន មបនេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះ េ កេពលថ អនកឋិតេនកនុងអរយិវង  មនកនុងកលមុន ែដល 

ពួកបណ្ឌិ តគួរ គ ល់ថ្របេសើរ    ។    ជបុគគលសេន្ដ សេ យេសនសនៈ 
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២៤១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ឥតរតីរេសនសនសន្តុដ្ឋិយ ច វណ្ណ ទី ន ច េស- 

នសនេហតុ អេនសនំ អបបដិរបូំ បជជតិ អលទធ  

ច េសនសនំ ន បរតិស តិ លទធ  ច េសនសនំ 

អគធិេ  អមុចឆិេ  អនេជឈបេនន  ទីនវទស វ ី

និស រណបបេញញ  បរភុិញជតិ យ ច បន ឥតរតីរ- 

េសនសនសន្តុដ្ឋិយ េនវ ្ត នុកកំ េសតិ ន បរ ំ វេមភតិ 

េយ ហិ តតថ ទេកខ  អនលេ  សមបជេន 

បដិស េ  អយ ំ វុចចតិ បេចចកសមពុ េទធ  េប េណ 

អគគេញញ អរយិវេំស ឋិេ  ។ សន្តុ េ ្ឋ  េ តិ ឥតរ-ី 

តេរន គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ េរន ឥតរតីរគិ - 

នបបចចយេភសជជបរកិខ រសន្តុដ្ឋិយ ច វណ្ណ ទី ន ច 

គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រេហតុ អេនសនំ អបបដិ- 

របូំ បជជតិ អលទធ  ច គិ នបបចចយេភសជជប- 

រកិខ រ ំ ន បរតិស តិ លទធ  ច គិ នបបចចយ- 

េភសជជបរកិខ រ ំ អគធិេ  អមុចឆិេ  អនេជឈប- 

េនន            ទីនវទស វ ី           និស រណបបេញញ           បរភុិញជតិ 
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២៤១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

មមន មបនផង ែថ្លងគុណសេន្ដ សេ យេសនសនៈ មមន 

មបនផង មិនដល់នូវអេនសនៈ ែដលមិនសមគួរ េ្រពះេហតុែត 

េសនសនៈផង មិនបនេសនសនៈ ក៏មិនតក់ស្លុតផង បនេសនសនៈ 

េហើយក៏មិនជក់ចិត្ត មិនឈ្លក់ចិត្ត មិនងប់ចិត្ត េឃើញេទស មន្របជញ  

ជេ្រគ ងរ ស់ េ្របើ្របស់ផង មួយេទៀត មិនេលើកតេមកើងខ្លួន មិន 

បង្អ ប់បុគគលដៃទ េ្រពះែតករសេន្ដ សេ យេសនសនៈ មមន ម 

បនេនះ ដបតិថ ្រពះបេចចកសមពុទធ  ងៃវ មិនខជិល ដឹងខ្លួន មន 

ម រតីស៊ប់សួន កនុងករសេន្ដ សេ យេសនសនៈ មមន មបន 

េនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េ កេពលថ អនកឋិតេនកនុងអរយិវង  

មនកនុងកលមុន ែដលពួកបណ្ឌិ តគួរ គ ល់ថ្របេសើរ ។ ជបុគគល 

សេន្ដ សេ យគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ មមន មបនផង ែថ្លង 

គុណសេន្ដ សេ យគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ មមន មបនផង 

មិនដល់នូវអេនសនៈ ែដលមិនសមគួរ េ្រពះេហតុែតគិ នបបចចយ- 

េភសជជបរកិខ រ មិនបនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ ក៏មិនតក់ស្លុតផង 

បនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រេហើយ ក៏មិនជក់ចិត្ត មិនឈ្លក់ចិត្ត មិន 

ងប់ចិត្ត      េឃើញេទស     មន្របជញ ជេ្រគ ងរ ស់      េ្របើ្របស់ផង 
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សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

យ ច បន ឥតរតីរគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ- 

សន្តុដ្ឋិយ េនវ ្ត នុកកំ េសតិ ន បរ ំ វេមភតិ េយ ហិ 

តតថ ទេកខ  អនលេ  សមបជេន បដិស េ  

អយ ំ វុចចតិ បេចចកសមពុ េទធ  េប េណ អគគេញញ 

អរយិវេំស      ឋិេ តិ      សន្តុស មេន       ឥតរតីេរន       ។ 

 [២៦០] បរសិ យនំ សហិ  អឆមភីតិ បរសិ - 

យតិ េទ្វ បរសិ យ បកដបរសិ យ ច បដិចឆនន- 

បរសិ យ     ច      ។ 

 កតេម បកដបរសិ យ ។ សី  ពយគឃ 

ទីបិ អចឆតរចឆ  េកក េគមហិ  ហតថី អហិ 

វចិឆិក សតបទី េច   អស ុ មណ  កតក- 

មម   អកតកមម   ចកខុ េ េគ េ តេ េគ 

ឃនេ េគ ជិ ្ហ េ េគ កយេ េគ សីសេ េគ 

កណ្ណេ េគ មុខេ េគ ទន្តេ េគ កេ  

េ  បិនេ  ឌេ  ជេ  កុចឆិេ េគ មុចឆ  

បកខនទិក សុ  វសិចូិក កុដ្ឋំ គេ ្ឌ  

កិ េ          េ េ             អបមេ           ទទទុ           កណ្ឌុ  
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សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មួយេទៀត មិនេលើកតេមកើងខ្លួន មិនបង្អ ប់បុគគលដៃទេទ េ្រពះែតករ 

សេន្ដ សេ យគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ មមន មបនេនះ ដបតិ 

ថ ្រពះបេចចកសមពុទធ  ងៃវ មិនខជិល ដឹងខ្លួន មន ម រតីស៊ប់សួន 

កនុងករសេន្ដ សេ យគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ មមន មបនេនះ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េ កេពលថ ឋិតេនកនុងអរយិវង  កនុងកល 

មុន ែដលពួកបណ្ឌិ ត គ ល់ថ្របេសើរ ។ េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ)    សេន្ដ សេ យបចច័យ    មមន មបន   ។ 

 [២៦០] អធិបបយពកយថ ជអនកអត់ធមត់ ចេំពះអន្ត យទងំ- 

យ ជអនកមិនតក់ស្លុត ្រតង់ពកយថ អន្ត យ បនដល់អន្ត យ ២ 

គឺអន្ត យ្របកដ ១ អន្ត យកបំងំ ១ ។ អន្ត យ្របកដ េតើដូចេម្ដច ។ 

ពួកសីហៈ ពួកខ្ល ធ ំ ខ្ល ដបំង ពួកខ្ល ឃមុ  ំ និងខ្ល រខិន ពួកែឆកៃ្រព 

ពួកេគនិង្រកបី ពួកដរំ ី ពស់ ខទួយ ែក្អប ឬពួកមណព ជេចរ 

េធ្វើកមមេហើយ ឬមិនទន់េធ្វើកមមេហើយ ឬេ គកនុងែភនក េ គ្រតេចៀក 

េ គ្រចមុះ េ គអ ្ដ ត េ គកយ េ គកបល េ គស្លឹក 

្រតេចៀក េ គមត់ េ គេធមញ ក្អក ហឺត េ គខងេ្រក្រចមុះ 

េ គេក្ដ  េ គ្រគ្ំរគ េ គេពះ ខយល់ចប់ ធ្ល ក់ឈម ចុកេសៀត 

ករូស     ឃ្លង់     បូស    ែ្រសង    រេបង    ឆកួត្រជូក    ដនួំចពឹស    រមស់ 
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២៤៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

កចឆុ  រខ  វតិចឆិក េ ហិតំ បិត្តំ មធុេមេ  

អំ  បិឡក ភគនទ  បិត្តសមុ ្ឋ ន ពធ 

េសម្ហសមុ ្ឋ ន ពធ តសមុ ្ឋ ន ពធ 

សននិបតិក ពធ ឧតុបរ ិ មជ ពធ 

វសិមបរ ិ រជ ពធ ឱបកកមិក ពធ 

កមមវបិកជ ពធ សីតំ ឧណ្ហំ  ជិឃចឆ  បិប  

ឧចច េ  បស េ  ឌំសមកស តបសិរសឹបសមផ- 

ស       ឥតិ         ឥេម      វុចចន្តិ     បកដបរសិ យ    ។ 

 កតេម បដិចឆននបរសិ យ ។ កយទុចចរតិំ 

វចីទុចចរតិំ មេនទុចចរតិំ កមចឆនទនីវរណំ ពយបទនីវរ- 

ណំ ថីនមិទធនីវរណំ ឧទធចចកុកកុចចនីវរណំ វចិិកិចឆ - 

នីវរណំ េគ េទេ  េមេ  េកេធ ឧប- 

នេ  មេកខ  ប េ  ឥស  មចឆរយិ ំ មយ 

េឋយយ ំ ថេមភ  រេមភ  មេន អតិមេន មេទ 

បមេទ សេព្វ កិេល  សេព្វ ទុចចរ ិ  សេព្វ 

ទរថ សេព្វ បរ ិ  សេព្វ សន្ត ប សព្វ កុស- 

ភិសងខ       ឥេម      វុចចន្តិ     បដិចឆននបរសិ យ    ។ 
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ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

កម េ គក្ល យអពីំ្រកចក ឃ្លង់ែដក ឈម ្របមត់ ទឹកមូ្រតែផ្អម ឫសដូង 

ដុះ រលកែកវ ឫសដូងបត ពួក ពធេកើតអពីំ្របមត់ ពួក ពធ 

េកើតអពីំេស្លសម ពួក ពធេកើតអពីំខយល់ ពួក ពធេកើតអពីំ្របជុៃំន 

្របមត់េស្លសមនិងខយល់ ពួក ពធេកើតអពីំករែ្រប្របួលរដូវ ពួក ពធ 

េកើតអពីំករេ្របើឥរយិបថមិនេសមើ ពួក ពធេកើតអពីំពយយម (មនករ 

សម្ល ប់ចប់ចងជេដើម) ពួក ពធេកើត អពីំវបិករបស់កមម ្រតជក់ 

េក្ដ  គម្ល ន សេ្រមក ឧចច រៈ បស វៈ ពួកសមផស ៃនរេបម មូស 

ខយល់ កេម្ដ ៃថង និងសត្វលូន ទងំេនះ េ កេ ថ អន្ត យ្របកដ ។ 

 អន្ត យកបំងំ េតើដូចេម្ដច ។ កយទុចចរតិ វចីទុចចរតិ មេនទុចច- 

រតិ កមចឆនទនីវរណៈ ពយបទនីវរណៈ ថីនមិទធនីវរណៈ ឧទធចចកុ- 

កកុចចនីវរណៈ វចិិកិចឆ នីវរណៈ គៈ េទសៈ េមហៈ េកធៈ 

ឧបនហៈ មកខៈ ប សៈ ឥស  មចឆរយិៈ មយ េឋយយៈ 

ថមភៈ រមភៈ មនៈ អតិមនៈ មទៈ បមទៈ ពួកកិេលសទងំពួង 

ទុចចរតិទងំពួង េសចក្ដី្រកវល់្រក យទងំពួង េសចក្ដី្រកហល់្រក យ 

ទងំពួង េសចក្ដីេក្ដ ្រក យទងំពួង អកុស ភិសងខ រទងំពួង ទងំ 

េនះ   េ កេ ថ   អន្ត យកបំងំ   ។ 
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សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 បរសិ យតិ េកនេតថន បរសិ យ ។ បរសិហ- 

ន្តីតិ បរសិ យ ។ បរ ិ នយ សំវត្តន្តីតិ បរសិ - 

យ      ។     ត្រ សយតិ      បរសិ យ    ។ 

 កថំ បរសិហន្តីតិ បរសិ យ ។ េត បរសិ យ 

តំ បុគគលំ សហន្តិ បរសិហន្តិ អភិភវន្តិ អេជឈតថរន្តិ 

បរយិទិយន្តិ បីេឡន្តិ ឯវ ំ បរសិហន្តីតិ បរសិ យ ។ 

 កថំ បរ ិ នយ សំវត្តន្តីតិ បរសិ យ ។ េត 

បរសិ យ កុស នំ ធមម នំ អន្ត យយ បរ ិ - 

នយ សំវត្តន្តិ ។ កតេមសំ កុស នំ ធមម នំ ។ 

សមម បដិបទយ អនុេ មបបដិបទយ អបចចនីក- 

បបដិបទយ អន្វតថបបដិបទយ ធមម នុធមមបបដិបទយ 

សីេលសុ បរបិរូកិរ ិ យ ឥ្រនទិេយសុ គុត្តទ្វ រ យ 

េភជេន មត្តញញុ យ ជគរយិនុេយគស  សតិ- 

សមបជញញស  ចតុននំ សតិបប ្ឋ ននំ ភវននុេយ- 

គស          ចតុននំ          សមមបបធននំ          ចតុននំ        ឥទធិបទនំ 
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សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 សណួំរ្រតង់ពកយថ ពួកអន្ត យ ចុះអន្ត យ េតើេ យេសចក្ដីដូច 

េម្ដច ។ េឈម ះថអន្ត យ េ្រពះេហតុប្រងគប ។ េឈម ះថអន្ត យ 

េ្រពះេហតុ្រប្រពឹត្តេទ េដើមបេីសចក្ដី បសូនយ ។ េឈម ះថអន្ត យ 

េ្រពះេហតុ ្រស័យកនុងសររីៈេនះ   ។ 

 ចុះេឈម ះថអន្ត យ េ្រពះេហតុប្រងគប េតើដូចេម្ដច ។ ពួកអន្ត យ 

េនះ ស្រងគប ប្រងគប ្រគបសងកត់ រួបរតឹ សងកត់សងកិន េបៀតេបៀន 

នូវបុគគលេនះ េឈម ះថអន្ត យ េ្រពះេហតុប្រងគប យ៉ងេនះឯង ។ 

 ចុះេឈម ះថអន្ត យ េ្រពះេហតុ្រប្រពឹត្តេទ េដើមបេីសចក្ដី ប 

សូនយ េតើដូចេម្ដច ។ ពួកអន្ត យេនះ ្រប្រពឹត្តេទ្រពម េដើមប ី

េសចក្ដីអន្ត យ េដើមបេីសចក្ដី បសូនយ នូវពួកធម៌ជកុសល ។ 

ពួកធម៌ជកុសល េតើដូចេម្ដចខ្លះ ។ សមម បដិបទ អនុេ មបប- 

ដិបទ អបចចនីកបបដិបទ អន្វតថបបដិបទ ធមម នុធមមបបដិបទ ករ 

េធ្វើឲយេពញេលញកនុងសីលទងំ យ ករ្រគប់្រគងទ្វ រកនុងឥ្រនទិយទងំ- 

យ ករដឹង្របមណកនុងេភជន ករ្របកបេរឿយៗនូវេសចក្ដីភញ ក់រឭក 

សតិនិងសមបជញញៈ ករ្របកបេរឿយៗ នូវករចេ្រមើនសតិបប ្ឋ ន ៤ 

ករ្របកបេរឿយ  ៗ      នូវកិរយិចេ្រមើនសមមបបធន     ៤     ឥទធិបទ     ៤ 
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២៤៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

បញចននំ ឥ្រនទិយនំ បញចននំ ព នំ សត្តននំ េពជឈងគ នំ 

អរយិស  អដ្ឋងគិកស  មគគស  ភវននុេយគស  

ឥេមសំ កុស នំ ធមម នំ អន្ត យយ បរ ិ ន- 

យ សំវត្តន្តិ ឯវ ំ បរ ិ នយ សំវត្តន្តីតិ បរសិ យ ។ 

 កថំ ត្រ សយតិ បរសិ យ ។ តេតថេត បប- 

ក អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ អត្តភវសននិស យ ។ 

យថ ពិេល ពិ សយ ប  សយន្តិ ឧទេក 

ឧទកសយ ប  សយន្តិ វេន វនសយ 

ប  សយន្តិ រុេកខ  រុកខ សយ ប  សយន្តិ 

ឯវេមវ តេតថេត បបក អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

អត្តភវសននិស យ      ឯវមប ិ     ត្រ សយតិ      បរសិ យ      ។ 
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២៤៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ឥ្រនទិយ ៥ ពលៈ ៥ េពជឈងគ ៧ អរយិមគគ ្របកបេ យអងគ ៨ 

ពួកអន្ត យេនះ ្រប្រពឹត្តេទ្រពម េដើមបេីសចក្ដីអន្ត យ េដើមបេីសចក្ដី 

បសូនយ នូវពួកធម៌ជកុសលទងំេនះ េឈម ះថអន្ត យ េ្រពះេហតុ 

្រប្រពឹត្តេទ    េដើមបេីសចក្ដី បសូនយ   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 ចុះេឈម ះថអន្ត យ េ្រពះេហតុ ្រស័យកនុងសររីៈេនះ េតើដូច 

េម្ដច ។ ពួកធម៌ជអកុសល ដ៏ ្រកក់ទងំនុ៎ះ ្រស័យ្រពមនូវអត្តភព 

រែមងេកើត កនុងអត្តភពេនះ ។ ពួកពិ សយសត្វ (សត្វេនកនុងរនធ) 

ែតងេដកកនុងរនធ ពួកឧទកសយសត្វ (សត្វេនកនុងទឹក) ែតងេដកកនុងទឹក 

ពួកវនសយសត្វ (សត្វេនកនុងៃ្រព) ែតងេដកកនុងៃ្រព ពួករុកខ សយសត្វ 

(សត្វេនេលើេឈើ) ែតងេដកេលើេឈើ យ៉ង  ពួកធម៌ជអកុសល 

ដ៏ ្រកក់ទងំនុ៎ះ ្រស័យ្រពមនូវអត្តភព រែមងេកើតកនុងអត្តភពេនះ 

យ៉ងេនះែដរ េឈម ះថអន្ត យ េ្រពះេហតុ ្រស័យកនុងសររីៈេនះ 

យ៉ងេនះក៏មន   ។ 
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២៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 វុត្តំ េហត(ំ១) ភគវ  េន្ត សិេក ភិកខ េវ 

ភិកខុ  ចរេិយ ទុកខំ  ន ផសុ វហិរតិ កថញច  

ភិកខ េវ ភិកខុ  េន្ត សិេក ចរេិយ ទុកខំ  ន 

ផសុ វហិរតិ ឥធ ភិកខ េវ ភិកខុ េន ចកខុ ន របូំ 

ទិ ្វ  ឧបបជជន្តិ េយ បបក អកុស  ធមម  

សរសង កបប សេញញ ជនីយ តយស  អេន្ត  វសន្តិ 

អន្វ ស វន្តិ(២) បបក អកុស  ធមម តិ ត ម  

េន្ត សិេកតិ វុចចតិ េត នំ សមុទចរន្តិ បប- 

ក អកុស  ធមម តិ ត ម  ចរេិយតិ វុចចតិ 

បុនចបរ ំ ភិកខ េវ ភិកខុ េន េ េតន សទទំ សុ ្វ  

ឃេនន គនធំ ឃយិ ្វ  ជិ ្ហ យ រសំ យិ ្វ  

កេយន េផដ្ឋព្វំ ផុសិ ្វ  មន  ធមមំ វញិញ យ 

ឧបបជជន្តិ េយ បបក អកុស  ធមម  

សរសង កបប សេញញ ជនីយ តយស  អេន្ត  

វសន្តិ អន្វ ស វន្តិ បបក អកុស  ធមម តិ 
     ១   ម.   វតុ្តេញ្ហ តំ   ។   ២  ម.   អន្វ យ   វសន្តិ   ។ 
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២៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 សមដូច្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះត្រមស់េនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភិកខុអនកេនរួមេ យសិស  អនកេនរួមេ យ ចរយ ែតង 

េនជទុកខមិនសបបយ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុអនកេនរួមេ យសិស  

អនកេនរួមេ យ ចរយ ែតងេនជទុកខមិនសបបយ េតើដូចេម្ដច មន ល 

ភិកខុទងំ យ ពួកធម៌ជអកុសល ដ៏ ្រកក់  គឺេសចក្ដី្រតិះរះិែដល 

េកើតេ យអំ ច ៃនកររងគ ត់េទ (កនុង រមមណ៍េផ ងៗ) ជេ្រគ ង 

ទនុំកប្រមុងដល់សេំយជនៈ របស់ភិកខុកនុង សនេនះ េកើតេឡើងេ្រពះ 

េឃើញរូបេ យចកខុ  ពួកធម៌ជអកុសលដ៏ ្រកក់េនះ េនខងកនុងសន្ដ ន 

ៃនភិកខុ េនះ ជប់ដិត្របកិត មភិកខុ េនះ េ្រពះេហតុេនះ ភិកខុ េនះ 

តថគតេ ថ អនកេនរួមេ យសិស  ពួកធម៌ជអកុសល ដ៏ ្រកក់ 

េនះ រែមងេ្របើភិកខុ េនះ េ្រពះេហតុេនះ ភិកខុ េនះ តថគតេ ថ អនក 

េនរួមេ យ ចរយ មន លភិកខុទងំ យ មួយេទៀត ពួកធម៌ជអកុសល 

ដ៏ ្រកក់  គឺេសចក្ដី្រតិះរះិែដលេកើតេ យអំ ច ៃនកររងគ ត់េទ 

ជេ្រគ ងទនុំកប្រមុងដល់សេំយជនៈ របស់ភិកខុ  េកើតេឡើង េ្រពះឮ 

សេំឡងេ យ្រតេចៀក ធុកំ្លិនេ យ្រចមុះ េ្រកបជញជក់រសេ យអ ្ដ ត 

ពល់្រតូវផ ព្វេ យកយ ដឹងធមម រមមណ៍េ យចិត្ត ពួកធម៌ជអកុសល 

ដ៏ ្រកក់េនះ  េនខងកនុងសន្ដ នៃនភិកខុ េនះ  ជប់ដិត្របកិត មភិកខុ េនះ 
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២៤៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ត ម  េន្ត សិេកតិ វុចចតិ េត នំ សមុទចរន្តិ 

បបក អកុស  ធមម តិ ត ម  ចរេិយតិ 

វុចចតិ ឯវ ំ េខ ភិកខ េវ ភិកខុ  េន្ត សិេក - 

ចរេិយ ទុកខំ  ន ផសុ វហិរតីតិ ។ ឯវមប ិ ត្រ - 

សយតិ      បរសិ យ      ។ 

 វុត្តំ េហតំ ភគវ  តេយេម ភិកខ េវ អន្ត ម  

អន្ត អមិ ្ត  អន្ត សប ្ត  អន្ត វធក អន្ត បចចតថិ- 

ក កតេម តេយ េ េភ ភិកខ េវ អន្ត មលំ 

អន្ត អមិេ ្ត  អន្ត សបេ ្ត  អន្ត វធេក អន្ត បចចតថិ- 

េក េទេ  ភិកខ េវ ។ េប ។ េមេ  ភិកខ េវ អន្ត- 

មលំ អន្ត អមិេ ្ត  អន្ត សបេ ្ត  អន្ត វធេក 

អន្ត បចចតថិេក ឥេម េខ ភិកខ េវ តេយ អន្ត ម- 

 អន្ត អមិ ្ត  អន្ត សប ្ត  អន្ត វធក អន្ត - 

បចចតថិកតិ     ។ 
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២៤៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

េ្រពះេហតុេនះ ភិកខុ េនះ តថគតេ ថ អនកេនរួមេ យសិស  

ពួកធម៌ជអកុសល ដ៏ ្រកក់េនះ រែមងេ្របើភិកខុ េនះ េ្រពះេហតុេនះ 

ភិកខុ េនះ តថគតេ ថ អនកេនរួមេ យ ចរយ មន លភិកខុទងំ យ 

ភិកខុអនកេនរួមេ យសិស  អនកេនរួមេ យ ចរយ ែតងេនជទុកខមិន 

សបបយ យ៉ងេនះឯង ។ េឈម ះថអន្ត យ េ្រពះេហតុ ្រស័យ 

កនុងសររីៈេនះ    យ៉ងេនះក៏មន    ។ 

 មួយេទៀត ្រពះមន្រពះភគបន្រ ស់្រពះត្រមស់េនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ អកុសលធម៌ ៣ េនះ ជមនទិលខងកនុង ជអមិ្រតខងកនុង 

ជស្រតូវខងកនុង ជេពជឈឃតខងកនុង ជខម ងំខងកនុង អកុសលធម៌ ៣ 

េតើដូចេម្ដចខ្លះ មន លភិកខុទងំ យ េ ភៈ ជមនទិលខងកនុង ជអមិ្រត 

ខងកនុង ជស្រតូវខងកនុង ជេពជឈឃតខងកនុង ជខម ងំខងកនុង 

មន លភិកខុទងំ យ េទសៈ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ េមហៈ 

ជមនទិលខងកនុង ជអមិ្រតខងកនុង ជស្រតូវខងកនុង ជេពជឈឃត 

ខងកនុង ជខម ងំខងកនុង មន លភិកខុទងំ យ អកុសលធម៌ ៣ េនះឯង 

ជមនទិលខងកនុង ជអមិ្រតខងកនុង ជស្រតូវខងកនុង ជេពជឈឃត 

ខងកនុង    ជខម ងំខងកនុង    ។ 



500 

២៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 អនតថជនេន    េ េភ េ េភ    ចិត្តបបេកបេន 

 ភយមន្តរេ     ជតំ តំ     ជេន     នវពុជឈតិ 

 លុេទធ     អតថំ     ន     ជនតិ លុេទធ      ធមមំ     ន    បស តិ 

 អនធតមំ     តទ     េ តិ យំ     េ េភ     សហេត     នរ ំ

 អនតថជនេន     េទេ  េទេ      ចិត្តបបេកបេន 

 ភយមន្តរេ      ជតំ តំ     ជេន     នវពុជឈតិ 

 ទុេ ្ឋ      អតថំ     ន    ជនតិ ទុេ ្ឋ     ធមមំ     ន     បស តិ 

 អនធតមំ     តទ     េ តិ យំ    េទេ      សហេត    នរ ំ

 អនតថជនេន     េមេ  េមេ      ចិត្តបបេកបេន 

 ភយមន្តរេ       ជតំ តំ     ជេន     នវពុជឈតិ 

 មេូ ្ហ      អតថំ     ន     ជនតិ មេូ ្ហ     ធមមំ     ន    បស តិ 

 អនធតមំ   តទ     េ តិ យំ   េមេ    សហេត   នរន្តិ   ។ 

ឯវមប ិ    ត្រ សយតិ    បរសិ យ     ។ 



501 

២៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 េ ភៈ ឲយេកើតវនិស េ ភៈឲយចិត្តរជួំល ភ័យ 

 េកើតខងកនុង អនកផងមិនយល់ភ័យេនះ ជនេ ភ 

 មិន គ ល់អតថ ជនេ ភមិនេឃើញធម៌ េសចក្ដីងងឹត 

 ឈងឹ ែតងមនកនុងកលែដលេ ភៈ្រគបសងកត់នរៈ 

 េនះ េទសៈឲយេកើតវនិស េទសៈឲយចិត្តរជួំល ភ័យ 

 េកើតខងកនុង អនកផងមិនយល់ភ័យេនះ ជន្របទូស្ដ 

 មិន គ ល់អតថ ជន្របទូស្ដមិនេឃើញធម៌ េសចក្ដីងងឹត 

 ឈងឹ ែតងមនកនុងកលែដលេទសៈ្រគបសងកត់នរៈ 

 េនះ េមហៈឲយេកើតវនិស េមហៈឲយចិត្តរជួំល ភ័យ 

 េកើតខងកនុង អនកផងមិនយល់ភ័យេនះ ជនវេង្វងមិន 

 គ ល់អតថ ជនវេង្វងមិនេឃើញធម៌ េសចក្ដីងងឹតឈងឹ 

 ែតងមន    កនុងកលែដលេមហៈ្រគបសងកត់នរៈេនះ    ។ 

េឈម ះថអន្ត យ  េ្រពះេហតុ ្រស័យកនុងសររីៈេនះ  យ៉ងេនះក៏មន ។ 
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២៤៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 វុត្តំ េហតំ ភគវ  តេយ េខ ម ជ បរ-ិ 

ស យធមម  អជឈត្តំ ឧបបជជមន ឧបបជជន្តិ អហិ យ 

ទុកខ យ អផសុវ ិ យ កតេម តេយ េ េភ 

េខ ម ជ បរសិ យធេមម  អជឈត្តំ ឧបបជជមេន 

ឧបបជជតិ អហិ យ ទុកខ យ អផសុវ ិ យ េទ- 

េ  េខ ម ជ ។ េប ។ េមេ  េខ ម - 

ជ បរសិ យធេមម  អជឈត្តំ ឧបបជជមេន ឧបបជជតិ 

អហិ យ ទុកខ យ អផសុវ ិ យ ឥេម េខ 

ម ជ តេយ បរសិ យធមម  អជឈត្តំ ឧបបជជមន 

ឧបបជជន្តិ អហិ យ ទុកខ យ អផសុវ ិ យតិ ។ 

  េ េភ    េទេ     ច     េមេ      ច 

  បុរសំិ      បបេចតសំ 

  ហឹសន្តិ     អត្តសមភុ  

  តច រវំ     សមផលន្តិ     ។ 

ឯវមប ិ      ត្រ សយតិ      បរសិ យ      ។ 
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២៤៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 មួយេទៀត ្រពះមន្រពះភគបន្រ ស់្រពះត្រមស់េនះថ បពិ្រត 

ម ជ អកុសលធម៌ ៣ ជធម៌អន្ត យ កលេកើតខងកនុង េកើតេឡើង 

េដើមបមីិនជគុណ េដើមបកីរលបំក េដើមបកីរេនមិន្រសួល អកុសល- 

ធម៌៣េតើដូចេម្ដចខ្លះ បពិ្រតម ជ េ ភៈ ជធម៌អន្ត យ កលេកើត 

ខងកនុង េកើតេឡើងេដើមបមីិនជគុណ េដើមបកីរលបំក េដើមបកីរេន 

មិន្រសួល បពិ្រតម ជ េទសៈ ។ េប ។ បពិ្រតម ជ េមហៈ 

ជធម៌អន្ត យ កលេកើតខងកនុង េកើតេឡើងេដើមបមីិនជគុណ េដើមបកីរ 

លបំក េដើមបកីរេនមិន្រសួល បពិ្រតម ជ អកុសលធម៌ ៣ េនះឯង 

ជធម៌អន្ត យ កលេកើតខងកនុង េកើតេឡើងេដើមបមីិនជគុណ េដើមបកីរ 

លបំក    េដើមបកីរេនមិន្រសួល   ។ 

 េ ភៈ េទសៈ និងេមហៈ េកើតពីខ្លួន រែមង 

 សម្ល ប់បុរស ែដលមនចិត្តបប ដូចែផ្លឫស  ី

 ែដលសម្ល ប់េដើមរបស់ខ្លួន    ។ 

េឈម ះថអន្ត យ  េ្រពះេហតុ ្រស័យកនុងសររីៈេនះ  យ៉ងេនះក៏មន ។ 
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២៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 វុត្តំ     េហតំ     ភគវ  

  េគ   េទេ     ច    េមេ     ច    ឥេ និទន 

  អរតី     រតិ     េ មហំេ     ឥេ ជ 

  ឥេ      សមុ ្ឋ យ    មេនវតិកក  

  កុមរក     ធង កមិេ ស ជជន្តីតិ     ។ 

ឯវមប ិ    ត្រ សយតិ     បរសិ យ     ។ 

 បរសិ យនំ សហិ តិ បរសិ េយ សហិ  

អគធិ (១) អេជឈតថរ ិ  បីឡ  ឃត តិ បរសិ - 

យនំ សហិ  ។ អឆមភីតិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  

អភិរុ អចឆមភី អនុ្រ សី អប យី បហីនភយេភ- 

រេ  វគិតេ មហំេ  វហិរតីតិ បរសិ យនំ ស- 

ហិ  អឆមភី ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ 

េតនហ      េ      បេចចកសមពុ េទធ  

      ១  ម.  ធិ    ។ 
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២៥០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មួយេទៀត   ្រពះមន្រពះភគបន្រ ស់្រពះត្រមស់េនះថ 

 គៈ េទសៈ និងេមហៈ មនអត្តភពេនះជេហតុ 

 េសចក្ដីមិនេ្រតកអរ េសចក្ដីេ្រតកអរ និងេសចក្ដី្រពឺ 

 ្រពួចេ ម េកើតេហើយអពីំអត្តភពេនះ េសចក្ដី្រតិះរះិ 

 កនុងចិត្តទងំ យ លេឡើងអពីំអត្តភពេនះ េហើយ 

 ែលងចិត្ត   ដូចជពួកេកមងែលងែក្អក   ។ 

េឈម ះថអន្ត យ េ្រពះេហតុ ្រស័យកនុងសររីៈេនះ យ៉ងេនះក៏មន ។ 

 ពកយថ ជអនកអត់ធមត់ ចេំពះអន្ត យទងំ យ គឺ ជអនកអត់ធមត់ 

មិនជក់ចិត្ត រួបរតឹ េបៀតេបៀន នូវពួកអន្ត យ េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ) ជអនកអត់ធមត់ចេំពះអន្ត យទងំ យ ។ ពកយថ ជអនកមិនតក់ស្លុត 

គឺ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ មិនខ្ល ច មិនតក់ស្លុត មិនរនធត់ មិនរត់ លះបង់ 

េសចក្ដីខ្ល ច និងេសចក្ដីញ័រច្ំរបប់េហើយ ្របសចកេសចក្ដី្រពឺ្រពួចេ ម 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជអនកអត់ធមត់ ចេំពះអន្ត យទងំ យ 

ជអនកមិនតក់ស្លុត ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុ 

េនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 
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២៥១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

  ចតុទទិេ     អបបដិេឃ    ច    េ តិ 
  សន្តុស មេន     ឥតរតីេរន 
  បរសិ យនំ     សហិ      អឆមភី 
  ឯេក    ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 
 [២៦១] ទុស ងគ     បព្វជិ បិ    ឯេក 
  អេថ    គហ ្ឋ     ឃរមវសន្ត  
  អេបបស ុេកក     បរបុេត្តសុ    ហុ ្វ  
  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 
 [២៦២] ទុស ងគ  បព្វជិ បិ ឯេកតិ ឥេធ- 
កេចច បព្វជិ បិ និស េយបិ ទិយយមេន ឧេទទេស- 
បិ ទិយយមេន បរបុិចឆ យបិ ទិយយមនយ ចីវេរបិ 
ទិយយមេន បេត្តបិ ទិយយមេន េ ហថលេកបិ 
ទិយយមេន ធមមករេកបិ ទិយយមេន បរសិ វេនប ិ
ទិយយមេន កុញចិកយបិ ទិយយមនយ ឧបហ- 
េនបិ ទិយយមេន កយពនធេនបិ ទិយយមេន ន 
សុណន្តិ ន េ តំ ឱទហន្តិ ន អញញ ចិត្តំ ឧបដ្ឋេប- 
ន្តិ អនស  អវចនក  បដិេ មវុត្តិេន អេញញេនវ 
មុខំ     កេ ន្តីតិ    ទុស ងគ     បព្វជិ បិ      ឯេក     ។ 
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២៥១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 បុគគលមនកិរយិេន ជសុខ កនុងទិស ៤ ទងំមិន 

 មនេសចក្ដីថន ងំថន ក់ចិត្ត សេន្ដ សេ យបចច័យ ម 

 មន មបន ជអនកអត់ធមត់ ចេំពះអន្ត យទងំ- 

 យ ជអនកមិនតក់ស្លុត គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

 កុយរមស    ។ 

 [២៦១] ពួកបព្វជិតខ្លះ និងពួក្រគហសថ ែដលេន្រគប់ 

  ្រគងផទះខ្លះ េគសេ្រងគ ះបនេ យក្រម បុគគលជអនក 

  មិនខ្វល់ខ្វ យ កនុងពួកបុត្តៃនអនកដៃទេទ គបប្ីរប្រពឹត្ត 

  មន ក់ឯង   ដូចកុយរមស    ។ 

 [២៦២] ពកយថ ពួកបព្វជិតខ្លះ េគសេ្រងគ ះបនេ យក្រម 

អធិបបយថ ពួកបព្វជិតខ្លះ កនុងេ កេនះ កលេបើេគឲយនិស យ័ក្ដី ឲយ 

ឧេទទសក្ដី ឲយបរបុិចឆ ក្ដី ឲយចីវរក្ដី ឲយប្រតក្ដី ឲយផ្ដិលេ ហៈក្ដី ឲយ 

ធមម្រកកក្ដី ឲយត្រមងទឹកក្ដី ឲយកូនេ ក្ដី ឲយែសបកេជើងក្ដី ឲយវតថពនធន៍ 

ចេងកះក្ដី ែតងមិន ្ដ ប់ មិនេផទ ង្រតេចៀក មិន ងំចិត្តចង់ដឹង ជអនក 

មិន្រពម ្ដ ប់ មិនេធ្វើ មពកយ ្រប្រពឹត្ត្រចស ែបរមុខេទកន់ទីដៃទ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ពួកបព្វជិតខ្លះ េគសេ្រងគ ះបនេ យក្រម ។ 
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២៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៦៣] អេថ គហ ្ឋ  ឃរមវសន្ត តិ ឥេធ- 

កេចច គហ ្ឋ បិ ហតថិម្ហិបិ ទិយយមេន រេថបិ 

េខេត្តបិ វតថុម្ហិបិ ហិរេញញបិ សុវេណ្ណបិ ទិយយមេន 

គេមបិ នគេរបិ ជនបេទបិ ទិយយមេន ន សុណន្តិ 

ន េ តំ ឱទហន្តិ ន អញញ ចិត្តំ ឧបដ្ឋេបន្តិ 

អនស  អវចនក  បដិេ មវុត្តិេន អេញញេនវ 

មុខំ    កេ ន្តីតិ    អេថ    គហ ្ឋ     ឃរមវសន្ត     ។ 

 [២៦៤] អេបបស ុេកក  បរបុេត្តសុ ហុ ្វ តិ 

អ ្ត នំ ឋេប ្វ  សេព្វ ឥមសមឹ អេតថ វុ ្ត  ។ 

អេបបស ុេកក  បរបុេត្តសុ ហុ ្វ តិ អេបបស ុេកក  

ហុ ្វ  អពយវេ  ហុ ្វ  អនេបេកខ  ហុ ្វ តិ អេបប- 

ស ុេកក  បរបុេត្តសុ ហុ ្វ  ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ - 

ណកេបប     ។     េតនហ     េ       បេចចកសមពុ េទធ  

  ទុស ងគ      បព្វជិ បិ    ឯេក 

  អេថ    គហ ្ឋ     ឃរមវសន្ត  

  អេបបស ុេកក      បរបុេត្តសុ    ហុ ្វ  

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 
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២៥២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៦៣] ពកយថ ពួក្រគហសថ ែដលេន្រគប់្រគងផទះខ្លះ គឺ 

ពួក្រគហសថខ្លះ កនុងេ កេនះ កលេបើេគឲយដរំកី្ដី ឲយរថក្ដី ែ្រសក្ដី 

ចមក រក្ដី ្របក់ក្ដី មសក្ដី ឲយ្រសុកក្ដី ្រកុងក្ដី េខត្តក្ដី ែតងមិន ្ដ ប់ មិន 

េផទ ង្រតេចៀក មិន ងំចិត្តចង់ដឹង ជអនកមិន្រពម ្ដ ប់ មិនេធ្វើ មពកយ 

្រប្រពឹត្ត្រចស ែបរមុខេទកន់ទីដៃទ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

ពួក្រគហសថែដលេន្រគប់្រគងផទះខ្លះ    ។ 

 [២៦៤] ពកយថ បុគគលជអនកមិនខ្វល់ខ្វ យ កនុងពួកបុត្តៃនអនកដៃទ 

គឺ បុគគលទងំអស់ េលើកែលងែតខ្លួនេចញ េ កេពលកនុងអតថេនះ ។ 

ពកយថ បុគគលជអនកមិនខ្វល់ខ្វ យ កនុងពួកបុត្តៃនអនកដៃទ បនេសចក្ដីថ 

បុគគលជអនកមិនខ្វល់ខ្វ យ ជអនកមិន្រកេវ ើន ជអនកមិន េ ះ ល័យ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលជអនកមិនខ្វល់ខ្វ យ កនុងពួកបុត្ត 

ៃនអនកដៃទ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 

 ពួកបព្វជិតខ្លះ និងពួក្រគហសថ ែដលេន្រគប់្រគងផទះ 

 ខ្លះ េគសេ្រងគ ះបនេ យក្រម បុគគលជអនកមិនខ្វល់ 

 ខ្វ យ កនុងពួកបុត្តៃនអនកដៃទេទ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

 ដូចកុយរមស     ។ 
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២៥៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [២៦៥]  េ េ បយិ ្វ      គិហិពយញជននិ 

  សញឆិ ននបេ ្ត      យថ    េកវ ិ េ  

  េឆ ្វ ន    វេី (១)    គិហិពនធននិ 

  ឯេក    ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [២៦៦] េ េ បយិ ្វ  គិហិពយញជននីតិ គិហិពយ- 

ញជននិ វុចចន្ត ិ េក  ច មស  ូ ច ម  ច គនធំ 

ច វេិលបនំ ច ភរណំ ច បិលនទនំ ច វតថញច  

បរុបនញច  េវដ្ឋនញច  ឧចឆ ទនញច  បរមិទទនញច  ន - 

បនំ សមព ហនំ ទសំ អញជនំ ម វេិលបនំ មុ- 

ខចុណ្ណកំ មុខេលបំ ហតថពទធនំ សិខពនធំ ទណ្ឌំ  

នឡកំិ ខគគំ ឆត្តំ ឧបហន ឧណ្ហិ សំ មណិ - 

លវជិនី េ ទ និ វ ថ និ ទីឃរស និ(២) ឥតិ  ។ 

េ េ បយិ ្វ  គិហិពយញជននីតិ េ េ េប ្វ  និកខិ បិ ្វ  

បដិសមភយិ ្វ តិ       េ េ បយិ ្វ        គិហិពយញជននិ       ។ 

     ១   ម.   ធីេ    ។   ២   ម.   ទីឃទ និ   ។ 
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២៥៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [២៦៥] វរីបុរស លះបង់វតថុទងំ យជេ្រគ ង្របកដ 

 របស់្រគហសថ កត់ចណំង របស់្រគហសថទងំ យ 

 ដូចរលួសផ្អុង ែដលជ្រមុះស្លឹក គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ 

 ឯង    ដូចកុយរមស   ។ 

 [២៦៦] ពកយថ លះបង់វតថុទងំ យជេ្រគ ង្របកដ របស់ 

្រគហសថ េសចក្ដីថ សក់ ពុកមត់ពុកចងក  ក្រមងផក  េ្រគ ង្រកអូប 

េ្រគ ង ប េ្រគ ង ភរណៈ េ្រគ ង្រប ប់ សពំត់ េ្រគ ងដណ្ដ ប់ 

ឈនួតកបល េ្រគ ងដុសខត់ ករគក់រតឹនួត ករផងូត ករគក់ 

្រចបច់ កញចក់ ្រប ប់ស្រមប់បន្តក់ ក្រមងផក  និងេ្រគ ង ប 

្រស ប េ្រគ ងលអិំតស្រមប់្របស់មុខ េ្រគ ងស្រមប់លុប បមុខ 

េ្រគ ងចងៃដ េ្រគ ងចងជុក ដបំង បពំង់ថន  ំ ្រពះខន័ ឆ័្រត ែសបក 

េជើង កបំងមុខ េសន តសក់ ែស៊ សពំត់សែវងនិងខ្លី េ ក 

េ ថ វតថុជេ្រគ ង្របកដ របស់្រគហសថ ។ ពកយថ លះបង់ 

វតថុទងំ យ ជេ្រគ ង្របកដរបស់្រគហសថ គឺ ទម្ល ក់េចល 

ក់េចល ជ្រមុះេចល េហតុេនះ (េ កេពលថ) លះបង់វតថុ  

ទងំ យ    ជេ្រគ ង្របកដរបស់្រគហសថ   ។ 
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២៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៦៧] សញឆិ ននបេ ្ត  យថ េកវ ិ េ តិ យ- 

ថ េកវ ិ រស  ប ្ត និ សីននិ ឆិនន និ បតិ - 

និ ឯវេមវ តស  បេចចកសមពុទធស  គិហិពយញជន- 

និ ឆិនន និ បតិ នីតិ សញឆិ ននបេ ្ត  យថ េកវ-ិ 

េ     ។ 

 [២៦៨] េឆ ្វ ន វេី  គិហិពនធននីតិ វរីយិ តិ 

វេី  ។ បហតូិ វេី  ។ វសិវតីិ វេី  ។ អលមេ ្ត - 

តិ វេី  ។ សេូ តិ វេី  ។ វកិកេន្ត  អភិរុ អចឆមភី 

អនុ្រ សី អប យី បហីនភយេភរេ  វគិតេ - 

មហំេ តិ     វេី     ។ 

  រេ      ឥេធវ     សព្វបបេកហិ 

  និរយទុកខមតិចច    វរិយិ េ  

  េ     វរិយិ     បធន  

  វេី     ទិ    វុចចេត    តថ ្ត     ។ 
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២៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៦៧] ពកយថ ដូចរលួសផ្អុង ែដលជ្រមុះស្លឹក េសចក្ដីថ 

ស្លឹកទងំ យ របស់រលួសផ្អុង ែដលរេបះ ច់ ្រជុះ យ៉ង  

វតថុទងំ យ ជេ្រគ ង្របកដរបស់្រគហសថ ៃន្រពះបេចចកសមពុទធេនះ 

ក៏ ច់្រជុះ យ៉ងេនះែដរ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ដូចរលួសផ្អុង 

ែដលជ្រមុះស្លឹក    ។ 

 [២៦៨] ពកយថ វរីបុរស កត់ចណំងរបស់្រគហសថទងំ យ 

អធិបបយថ េឈម ះថវរីបុរស េ្រពះេហតុមនេសចក្ដីពយយម ។ េឈម ះ 

ថវរីបុរស េ្រពះេហតុជអនក ច ។ េឈម ះថវរីបុរស េ្រពះេហតុ 

ញុងំេសចក្ដីពយយមឲយេកើត ។ េឈម ះថវរីបុរស េ្រពះេហតុមន 

ចិត្តអង់ ច ។ េឈម ះថវរីបុរស េ្រពះេហតុជអនក ៊ ន ។ េឈម ះ 

ថវរីបុរស េ្រពះេហតុជអនកេមះមុត មិនខ្ល ច មិនរនធត់ មិន្រស ងំ 

កងំ មិនរត់ លះបង់េសចក្ដីខ្ល ចនិងេសចក្ដីញ័រច្ំរបប់េហើយ ្របស 

ចកេសចក្ដី្រពឺេ ម    ។ 

 ្រពះខី ្រសព េវៀរចកបបទងំពួង កនុងេ ក 

 េនះឯង មនករពយយមជលេំន កន្លងទុកខកនុងនរក 

 េ កមនពយយម មនេសចក្ដី្របឹងែ្របង ជអនកនឹង 

 ធឹង   មនសភពដូេចន ះ   េទើបេ កេ ថ  វរីបុរស   ។ 
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២៥៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

គិហិពនធននិ វុចចន្តិ បុ ្ត  ច ទសីទ  ច អ- 

េជឡក ច កុកកុដសកូ  ច ហតថិគ ស វឡ  

ច េខត្តញច  វតថុ  ច ហិរញញញច  សុវណ្ណញច  គមនិ- 

គម ជធនិេយ ច រដ្ឋញច  ជនបេទ ច េកេ  

ច េក ្ឋ គរញច  យង កិញចិ  រជនីយវតថុ  ។ េឆ ្វ ន 

វេី  គិហិពនធននីតិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  វេី  

គិហិពនធននិ ឆិនទិ ្វ  សមុចឆិនទិ ្វ  ជហិ ្វ  វេិនេទ- 

្វ  ពយន្តីករ ិ ្វ  អនភវងគេម ្វ តិ េឆ ្វ ន វេី  

គិហិពនធននិ ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ 

េតនហ     េ      បេចចកសមពុ េទធ  

  េ េ បយិ ្វ       គិហិពយញជននិ 

  សញឆិ ននបេ ្ត       យថ      េកវ ិ េ  

  េឆ ្វ ន     វេី       គិហិពនធននិ 

  ឯេក     ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 
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២៥៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ពួកកូន ខញុ ្ំរសី និងខញុ ្ំរបុស ពែព និងេចៀម មន់ និង្រជូក ដរំ ី

េគ េសះេឈម ល េសះញី ែ្រស ចមក រ ្របក់ មស ្រសុក និគម 

ជធនី ែដន ជនបទ បនទ យ ឃ្ល ងំ និងវតថុជទីេ្រតក្រត ល 

មួយ េ កេ ថ ចណំងរបស់្រគហសថ ។ ពកយថ វរីបុរស 

កត់ចណំង របស់្រគហសថទងំ យ បនេសចក្ដីថ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះ ជវរីបុរស កត់ ្រកែបល លះ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស 

នូវចណំងរបស់្រគហសថទងំ យ េធ្វើឲយដល់នូវកិរយិែលងេកើត េហតុ 

េនះ (េ កេពលថ) វរីបុរស កត់ចណំងរបស់្រគហសថទងំ យ ។ 

គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះេពលថ 

 វរីបុរស លះបង់វតថុទងំ យ ជេ្រគ ង្របកដ 

 របស់្រគហសថ កត់ចណំងរបស់្រគហសថទងំ យ 

 ដូចរលួសផ្អុង ែដលជ្រមុះស្លឹក គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ 

 ឯង     ដូចកុយរមស    ។ 
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២៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៦៩]  សេច     លេភថ    និបកំ    ស យ ំ

  សទធឹចរ ំ   ធុវ ិ រ ិ   ធីរ ំ

  អភិភុយយ     សព្វ និ    បរសិ យនិ 

  ចេរយយ    េតនត្តមេន    សតិម    ។ 

 [២៧០] សេច លេភថ និបកំ ស យន្តិ ស- 

េច និបកំ បណ្ឌិ តំ បញញវន្តំ ពុទធិមន្តំ ញណឹ វភិវ ឹ

េមធវ ឹ ស យ ំ លេភយយ បដិលេភយយ អធិគេចឆ- 

យយ វេិនទយយតិ សេច លេភថ និបកំ ស យ ំ ។ 

 [២៧១] សទធឹចរ ំ ធុវ ិ រ ិ ធីរន្តិ សទធឹចរន្តិ 

ឯកេ  ចរ ំ ។ ធុវ ិ រនិ្តិ បឋេមនបិ ឈេនន 

ធុវ ិ រ ឹ ទុតិេយនបិ ឈេនន តតិេយនបិ ឈ- 

េនន ចតុេតថនបិ ឈេនន ធុវ ិ រ ឹ េម ្ត យបិ 

េចេ វមុិត្តិយ ធុវ ិ រ ឹ ករុ យបិ មុទិ- 

យបិ           ឧេបកខ យបិ           េចេ វមុិត្តិយ         ធុវ ិ រ ឹ
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២៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៦៩] េបើបុគគល បនសម្ល ញ់ មន្របជញ ចស់ទុ ំ

 ជអនក្រប្រពឹត្ត្រតូវគន  មនករេន្របៃព ជអនក្របជញ 

 ច្រគបសងកត់អន្ត យទងំពួងបន គបបមីន ម រតី 

 មនចិត្តេ្រតកអរ   ្រប្រពឹត្តេនជមួយសម្ល ញ់េនះចុះ   ។ 

 [២៧០] ពកយថ េបើបុគគលបនសម្ល ញ់ មន្របជញ ចស់ទុ ំ គឺ 

េបើបុគគលគបបបីន គបបចួីប គបប្ីរបទះ គបបេីពើបពះ នូវសម្ល ញ់ 

មន្របជញ ចស់ទុ ំ ជបណ្ឌិ ត ជបញញវន្ត មនេសចក្ដីេចះ មនេសចក្ដី 

ដឹង មនេសចក្ដីយល់ចបស់ មន្របជញ ជេ្រគ ងទម្ល យកិេលស 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) េបើបុគគលបនសម្ល ញ់ មន្របជញ  ។ 

 [២៧១] អធិបបយពកយថ ជអនក្រប្រពឹត្ត្រតូវគន  មនករេន្របៃព 

ជអនក្របជញ ្រតង់ពកយថ ជអនក្រប្រពឹត្ត្រតូវគន  គឺ ្រប្រពឹត្តកនុងមុខករ 

ជមួយគន  ។ ពកយថ មនករេន្របៃព គឺ មនករេនដ៏្របៃព 

េ យបឋមជឈនក៏បន មនករេនដ៏្របៃព េ យទុតិយជឈនក៏ 

បន េ យតតិយជឈនក៏បន េ យចតុតថជឈនក៏បន មនករេន 

ដ៏្របៃព េ យេចេ វមុិត្តិគឺេម ្ត ក៏បន មនករេនដ៏្របៃពេ យ 

េចេ វមុិត្តិ     គឺករុ ក៏បន     មុទិ ក៏បន    ឧេបកខ ក៏បន   មនករ 
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២៥៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ក នញច យតនសមបត្តិយបិ ធុវ ិ រ ឹ វ-ិ 

ញញ ណញច យតនសមបត្តិយបិ កិញចញញ យតនស- 

មបត្តិយបិ េនវសញញ នសញញ យតនសមបត្តិយ- 

បិ ធុវ ិ រ ឹ និេ ធសមបត្តិយបិ ធុវ ិ រ ឹ

ផលសមបត្តិយបិ ធុវ ិ រ ឹ ។ ធីរន្តិ ធីរ ំ បណ្ឌិ - 

តំ បញញវន្តំ ពុទធិមន្តំ ញណឹ វភិវ ឹ េមធវនិ្តិ សទធឹចរ ំ

ធុវ ិ រ ិ     ធីរ ំ    ។ 

 [២៧២] អភិភុយយ សព្វ និ បរសិ យនីតិ បរ-ិ 

ស យតិ េទ្វ បរសិ យ បកដបរសិ យ ច បដិ- 

ឆឆននបរសិ យ ច ។ េប ។ ឥេម វុចចន្តិ បកដបរ-ិ 

ស យ ។ េប ។ ឥេម វុចចន្តិ បដិចឆននបរសិ យ ។ 

អភិភុយយ សព្វ និ បរសិ យនីតិ សព្វ និ បរសិ យ- 

និ អភិភុយយ អភិភវ ិ ្វ  អេជឈតថរ ិ ្វ  បរយិទយិ ្វ តិ 

អភិភុយយ      សព្វ និ      បរសិ យនិ      ។ 
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២៥៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

េនដ៏្របៃព េ យ ក នញច យតនសមបត្តិក៏បន មនករេន 

ដ៏្របៃព េ យវញិញ ណញច យតនសមបត្តិក៏បន េ យ កិញចញញ យ- 

តនសមបត្តិក៏បន េ យេនវសញញ នសញញ យតនសមបត្តិក៏បន មន 

ករេនដ៏្របៃព េ យនិេ ធសមបត្តិក៏បន មនករេនដ៏្របៃព េ យ 

ផលសមបត្តិក៏បន ។ ពកយថ ជអនក្របជញ គឺជអនកមន្របជញ  

ជបណ្ឌិ ត ជបញញវន្ត មនេសចក្ដីេចះ មនេសចក្ដីដឹង មនេសចក្ដី 

យល់ចបស់ មន្របជញ ជេ្រគ ងទម្ល យកិេលស េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) ជអនក្រប្រពឹត្ត្រតូវគន  មនករេន្របៃព ជអនក្របជញ ។ 

 [២៧២] អធិបបយពកយថ ្រគបសងកត់អន្ត យទងំពួង ្រតង់ 

ពកយថ អន្ត យ បនដល់ អន្ត យ ២ គឺ អន្ត យ ្របកដ ១ អន្ត យ 

កបំងំ ១ ។ េប ។ ទងំេនះ េ ថ អន្ត យ្របកដ ។ េប ។ ទងំ 

េនះេ ថ អន្ត យកបំងំ ។ ពកយថ ្រគបសងកត់អន្ត យទងំពួង 

បនេសចក្ដីថ ្រគប ្រគបសងកត់ ប្រងគប រួបរតឹ នូវពួកអន្ត យ 

ទងំពួង េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រគបសងកត់អន្ត យទងំ 

ពួង     ។ 
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២៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៧៣] ចេរយយ េតនត្តមេន សតិមតិ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  េតន និបេកន បណ្ឌិ េតន បញញវ- 

េន្តន ពុទធិមេន្តន ញណិន វភិវនិ េមធវនិ 

ស េយន សទធឹ អត្តមេន តុដ្ឋមេន ហដ្ឋមេន 

បហដ្ឋមេន ឧទគគមេន បមុទិតមេន ចេរយយ វចិេរ- 

យយ(១) ឥរេិយយយ វេត្តយយ បេលយយ យេបយយ យ- 

េបយយតិ ចេរយយ េតនត្តមេន ។ សតិមតិ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  សតិម េ តិ បរេមន សតិេន- 

បេកន សមនន គេ  ចិរកតំបិ ចិរភសិតំបិ សរ ិ  

អនុស រ ិ តិ ចេរយយ េតនត្តមេន សតិម ។ 

េតនហ     េ       បេចចកសមពុ េទធ  

     ១   ម.   វហិេរយយ   ។ 
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២៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៧៣] ពកយថ គបបមីន ម រតី មនចិត្តេ្រតកអរ ្រប្រពឹត្តេន 

ជមួយសម្ល ញ់េនះចុះ អធិបបយថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ មនចិត្ត 

េ្រតកអរ មនចិត្តសបបយ មនចិត្តរកី យ មនចិត្ត្រសស់្រ យ មន 

ចិត្តអែណ្ដ ត មនចិត្តព្រពយ គបប្ីរ ច់េទ គបបេីទេផ ងៗ េទ 

្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ ជមួយនឹងសម្ល ញ់ ជអនកមន 

្របជញ ចស់ទុ ំជបណ្ឌិ ត ជបញញវន្ត មនេសចក្ដីេចះ មនេសចក្ដីដឹង មន 

េសចក្ដីយល់ចបស់ មន្របជញ ជេ្រគ ងទម្ល យកិេលសេនះ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) គបបមីនចិត្តេ្រតកអរ ្រប្រពឹត្តេន ជមួយសម្ល ញ់ 

េនះចុះ ។ ពកយថ មន ម រតី គឺ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបុគគល 

មន ម រតី ្របកបេ យ ម រតីនិង្របជញ ដ៏ៃ្រកែលង រឭក រឭកេឃើញ 

នូវអេំពើែដលេ កេធ្វើយូរមកេហើយផង នូវពកយែដលេ កេពលយូរមក 

េហើយផង េហតុដូេចន ះ (េ កេពលថ) គបបមីន ម រតី មន 

ចតិ្តេ្រតកអរ ្រប្រពឹត្តេនជមួយសម្ល ញ់េនះចុះ ។ េហតុេនះ ្រពះ 

បេចចកសមពុទធេនះេពលថ 
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២៥៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

  សេច    លេភថ    និបកំ     ស យ ំ

  សទធឹចរ ំ    ធុវ ិ រ ិ   ធីរ ំ

  អភិភុយយ    សព្វ និ     បរសិ យនិ 

  ចេរយយ     េតនត្តមេន    សតិមតិ     ។ 

 [២៧៤] េន     េច     លេភថ    និបកំ     ស យ ំ

  សទធឹចរ ំ   ធុវ ិ រ ិ   ធីរ ំ

  ជវ     រដ្ឋំ     វជិិតំ     ប យ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [២៧៥] េន េច លេភថ និបកំ ស យន្តិ 

េន េច និបកំ បណ្ឌិ តំ បញញវន្តំ ពុទធិមន្តំ ញ- 

ណឹ វភិវ ឹ េមធវ ឹ ស យ ំ លេភយយ បដិល- 

េភយយ អធិគេចឆយយ វេិនទយយតិ េន េច លេភថ 

និបកំ      ស យ ំ     ។ 
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២៥៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 េបើបុគគលបនសម្ល ញ់ មន្របជញ ចស់ទុ ំ ជអនក 

 ្រប្រពឹត្ត្រតូវគន  មនករេន្របៃព ជអនក្របជញ ច 

 ្រគបសងកត់អន្ត យទងំពួងបន គបបមីន ម រតី មន 

 ចិត្តេ្រតកអរ ្រប្រពឹត្តេនជមួយសម្ល ញ់េនះចុះ   ។ 

 [២៧៤] េបើបុគគលរកមិនបនសម្ល ញ់ មន្របជញ ចស់ទុ ំ

  ជអនក្រប្រពឹត្ត្រតូវគន  មនករេន្របៃព ជអនក្របជញេទ 

  គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច្រពះ ជលះបង់ែដនែដល្រទង់ 

  ឈនះេហើយ     ឬដូចកុយរមស     ។ 

 [២៧៥] ពកយថ េបើបុគគលរកមិនបនសម្ល ញ់មន្របជញ ចស់ទុ ំ

គឺ េបើបុគគលរកមិនបន មិនចួប មិន្របទះ មិនេពើបពះ នូវសម្ល ញ់ែដល 

មន្របជញ ចស់ទុ ំ ជបណ្ឌិ ត ជបញញវន្ត មនេសចក្ដីេចះ មនេសច- 

ក្ដីដឹង មនេសចក្ដីយល់ចបស់ មន្របជញ ជេ្រគ ងទម្ល យកិេលស 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) េបើបុគគលរកមិនបនសម្ល ញ់មន្របជញ  

ចស់ទុ ំ   ។ 
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២៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៧៦] សទធឹចរ ំ ធុវ ិ រ ិ ធីរន្តិ សទធឹចរន្តិ 

ឯកេ  ចរ ំ ។ ធុវ ិ រនិ្តិ បឋេមនបិ ឈេនន 

ធុវ ិ រ ឹ ។ េប ។ និេ ធសមបត្តិយបិ ធុវ-ិ 

រ ឹ ផលសមបត្តិយបិ ធុវ ិ រ ឹ ។ ធីរន្តិ ធីរ ំ

បណ្ឌិ តំ បញញវន្តំ ពុទធិមន្តំ ញណឹ វភិវ ឹ េមធវនិ្តិ 

សទធឹចរ ំ     ធុវ ិ រ ិ     ធីរ ំ     ។ 

 [២៧៧] ជវ រដ្ឋំ វជិិតំ ប យតិ ជ 

ខត្តិេយ មុទធ ភិសិេ ្ត  វជិិតសងគ េម និហតបចច - 

មិេ ្ត  លទធ ធិបបេយ បរបុិណ្ណេក ្ឋ គេ  រដ្ឋញច  

ជនបទញច  េក ្ឋ គរញច  បហុតហិរញញសុវណ្ណំ  នគរ- 

ញច  បរចិចជិ ្វ  េកសមស ុ  ំ ឱ េរ ្វ  ក - 

យនិ វ ថ និ អចឆ េទ ្វ  អគរ ម  អនគរយិ ំ

បព្វជិ ្វ  អកិញចនភវ ំ ឧបគន្ត្វ  ឯេក ចរតិ វចិរត ិ

ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ យេបតិ ឯវ ំ

បេចចកសមពុ េទធ បិ          សព្វំ         ឃ សបលិេពធំ         ឆិនទិ ្វ  
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២៦០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៧៦] អធិបបយពកយថ ជអនក្រប្រពឹត្ត្រតូវគន  មនករេន្របៃព 

ជអនក្របជញ ្រតង់ពកយថ ជអនក្រប្រពឹត្ត្រតូវគន  គឺជអនក្រប្រពឹត្តកនុងមុខករ 

ជមួយគន  ។ ពកយថ មនករេន្របៃព គឺមនករេន្របៃព េ យ 

បឋមជឈនក៏បន ។ េប ។ មនករេន្របៃព េ យនិេ ធសមបត្តិក៏បន 

មនករេន្របៃព េ យផលសមបត្តិក៏បន ។ ពកយថ ជអនក្របជញ 

គឺជអនកមន្របជញ  ជបណ្ឌិ ត ជបញញវន្ត មនេសចក្ដីេចះ មនេសចក្ដី 

ដឹង មនេសចក្ដីយល់ចបស់ មន្របជញ ជេ្រគ ងទម្ល យកិេលស 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជអនក្រប្រពឹត្ត្រតូវគន  មនករេន្របៃព 

ជអនក្របជញ    ។ 

 [២៧៧] ពកយថ ដូច្រពះ ជលះបង់ែដន ែដល្រទង់ឈនះ  

េហើយ អធិបបយថ ្រពះ ជជក ្រតិយ៍ ែដលបនមុទធ ភិេសក បនឈនះ 

ស្រងគ ម បនកមច ត់បចច មិ្រត បនសេ្រមច ម្រពះបណំងេហើយ មន 

ឃ្ល ងំបរបូិណ៌ ្រទង់លះបង់ែដនផង ជនបទផង ឃ្ល ងំ ក់្របក់និងមស 

េ្រចើនផង នគរផង េហើយេករ្រពះេកសនិង្រពះមស ុ  ្រទង់ក យព្រស្ត 

េចញចកដំ ក់ េហើយ្រទង់្រពះផនួស ដល់នូវភពមិនមនកង្វល់ ្រ ច់ 

្រ ច់េទេផ ងៗ េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ មួយអងគឯង 

(យ៉ង )  ឯ្រពះបេចចកសមពុទធ  កត់េសចក្ដីកង្វល់កនុងឃ សទងំអស់ 
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២៦១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

បុត្តទរបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ  ញតិបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ  

មិ ្ត មចចបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ  េកសមស ុ  ំ ឱ េរ ្វ  

ក យនិ វ ថ និ អចឆ េទ ្វ  អគរ ម  អនគរយិ ំ

បព្វជិ ្វ  អកិញចនភវ ំ ឧបគន្ត្វ  ឯេក ចរតិ 

វចិរតិ ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ យេបតីតិ 

ជវ រដ្ឋំ វជិិតំ ប យ ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ - 

ណកេបប      ។      េតនហ       េ        បេចចកសមពុ េទធ  

  េន     េច     លេភថ     និបកំ     ស យ ំ

  សទធឹចរ ំ    ធុវ ិ រ ិ     ធីរ ំ

  ជវ     រដ្ឋំ      វជិិតំ     ប យ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ     ។ 

 [២៧៨]  អទធ      បសំ ម      ស យសមបទំ 

  េស ្ឋ      សម       េសវតិព្វ       ស យ 

  ឯេត     អលទធ       អនវជជេភជី 

  ឯេក     ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 
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២៦១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

កត់េសចក្ដីកង្វល់កនុងកូននិង្របពនធ កត់េសចក្ដីកង្វល់កនុងញតិ កត់ 

េសចក្ដីកង្វល់កនុងមិត្តនិង មតយ េករសក់ពុកមត់ពុកចងក  េស្ល កដណ្ដ ប់ 

ក យព្រស្ត េចញចកេគហ ្ឋ ន េហើយដល់នូវភពមិនមនកង្វល់ 

្រ ច់ ្រ ច់េទេផ ង ៗ េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ 

ែតមន ក់ឯង ក៏យ៉ងេនះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ដូច្រពះ ជលះ 

បង់ែដន ែដល្រទង់ឈនះេហើយ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

េហតុេនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 

 េបើបុគគលរកមិនបនសម្ល ញ់ មន្របជញ ចស់ទុ ំ ជ 

 អនក្រប្រពឹត្ត្រតូវគន  មនករេន្របៃព ជអនក្របជញេទ 

 គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច្រពះ ជលះបង់ែដន ែដល 

 ្រទង់ឈនះេហើយ     ឬដូចកុយរមស    ។ 

 [២៧៨] មពិត េយើងសរេសើរនូវករបរបូិណ៌េ យ 

 សម្ល ញ់េហើយ ែតបុគគលគួរគប់រកសម្ល ញ់ មន 

 គុណ្របេសើរជងខ្លួន និងសម្ល ញ់មនគុណេសមើនឹង 

 ខ្លួន េបើរកមិនបនសម្ល ញ់ទងំនុ៎ះេទ គបបជីអនក 

 បរេិភគេភជនមិនមនេទស  េហើយ្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

 ដូចកុយរមស    ។ 
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២៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៧៩] អទធ  បសំ ម ស យសមបទន្តិ អទធ - 

តិ ឯកំសវចនំ និស សំយវចនំ និកកងខវចនំ អេទ្វជឈ- 

វចនំ អេទ្វឡ្ហកវចនំ និេយគវចនំ អបណ្ណកវចនំ 

អវ ថ នវចនេមតំ អទធ តិ ។ ស យសមបទន្តិ 

ស យសមបទ វុចចតិ េយ េ  ស េយ 

អេសេកខន សីលកខ េនធន សមនន គេ  េ តិ 

អេសេកខន សមធិកខ េនធន អេសេកខន បញញ ខេនធន 

អេសេកខន វមុិត្តិកខ េនធន អេសេកខន វមុិត្តិញញ ណ- 

ទស នកខ េនធន សមនន គេ  េ តិ ។ អទធ  បសំ- 

ម ស យសមបទន្តិ ស យសមបទំ បសំ - 

ម េថេមម កិេត្តម វេណ្ណមតិ អទធ  បសំ ម 

ស យសមបទំ      ។ 

 [២៨០] េស ្ឋ  សម េសវតិព្វ  ស យតិ 

េស ្ឋ  េ ន្តិ ស យ សីេលន សមធិន ប- 

ញញ យ       វមុិត្តិយ      វមុិត្តិញញ ណទស េនន       សម      េ ន្តិ 
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២៦២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៧៩] អធិបបយពកយថ មពិត េយើងសរេសើរនូវករបរបូិណ៌ 

េ យសម្ល ញ់េហើយ ្រតង់ពកយថ មពិត គឺ ជពកយេពលេ យ 

ចែំណកមួយ ជពកយេពលេ យឥតមនសង យ័ ជពកយេពល 

េ យឥតេងឿងឆងល់ ជពកយមិនែបកជពីរ ជពកយមិនែ្រពកជពីរ ជ 

ពកយ្របកបអស់េជើង ជពកយមិនខុស ពកយថ មពិត នុ៎ះ ជពកយ 

កណំត់ ។ ពកយថ ករបរបូិណ៌េ យសម្ល ញ់ េសចក្ដីថ ែដលេ  

ថ ករបរបូិណ៌េ យសម្ល ញ់ បនដល់សម្ល ញ់ ្របកបេ យ 

អេសកខសីលកខនធ ្របកបេ យអេសកខសមធិកខនធ េ យអេសកខបបញញ ខនធ 

េ យអេសកខវមុិត្តិកខនធ េ យអេសកខវមុិត្តិញញ ណទស នកខនធ ។ ពកយ 

ថ មពិត េយើងសរេសើរនូវករបរបូិណ៌ េ យសម្ល ញ់េហើយ គឺ 

េយើងសរេសើរ េសងើច េកត ែថ្លងគុណ នូវករបរបូិណ៌េ យសម្ល ញ់ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) មពិត េយើងសរេសើរនូវករបរបូិណ៌ 

េ យសម្ល ញ់េហើយ    ។ 

 [២៨០] ពកយថ បុគគលគួរគប់រកសម្ល ញ់ មនគុណ្របេសើរ 

ជងខ្លួន និងសម្ល ញ់មនគុណេសមើនឹងខ្លួន អធិបបយថ សម្ល ញ់ជ 

បុគគល្របេសើរជងេ យសីល  សមធិ  បញញ   វមុិត្តិ  វមុិត្តិញញ ណទស នៈ 
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២៦៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ស យ សីេលន សមធិន បញញ យ វមុិត្តិយ 

វមុិត្តិញញ ណទស េនន េស ្ឋ   ស យ សម 

 ស យ េសវតិព្វ  ភជិតព្វ  បយិរបូសិតព្វ  

បរបុិចឆិតព្វ  បរបិញ្ហិ តព្វ តិ េស ្ឋ  សម េសវតិព្វ  

ស យ     ។ 

 [២៨១] ឯេត អលទធ  អនវជជេភជីតិ អតថិ បុគគ- 

េ     វជជេភជី    អតថិ    បុគគេ     អនវជជេភជី   ។ 

 កតេម ច បុគគេ  វជជេភជី ។ ឥេធក- 

េចច  បុគគេ  កុហនយ លបនយ េនមិត្តក- 

យ និេបបសិក យ េភន ភំ និជិគឹសន- 

យ ទរុទេនន េវឡុទេនន បត្តទេនន បុបផ- 

ទេនន(១) សិននទេនន ចុណ្ណទេនន មត្តិកទ- 

េនន ទន្តកដ្ឋទេនន មុេខទកទេនន បតុក- 

មយ យ មុគគសបូ យ បរភិដយ យ បរបិដ្ឋិ- 

មំសិក យ វតថុ វជិជ យ តិរចឆ នវជិជ យ អងគ- 

វជិជ យ នកខត្តវជិជ យ ទតូគមេនន បហីនគមេនន 
     ១   ម.   បុបផទេនន   ផលទេនន   ។ 
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២៦៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

សម្ល ញ់ ជបុគគលេសមើេ យសីល សមធិ បញញ  វមុិត្តិ វមុិត្តិញញ - 

ណទស នៈ បុគគល្រតូវេសពគប់ ្រតូវគប់រក ្រតូវចូលេទអងគុយជិត ្រតូវ 

កសួរ ្រតូវេដញេ ល នូវសម្ល ញ់មនគុណ្របេសើរជងខ្លួន ឬស-ំ 

ញ់មនគុណេសមើនឹងខ្លួន េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលគួរគប់ 

រកសម្ល ញ់មនគុណ្របេសើរជងខ្លួននិងសម្ល ញ់មនគុណេសមើនឹងខ្លួន ។ 

 [២៨១] ពកយថ េបើរកមិនបនសម្ល ញ់ ទងំនុ៎ះេទ គបបជី 

អនកបរេិភគេភជនមិនមនេទស អធិបបយថ បុគគលបរេិភគេភជន 

្របកបេ យេទសក៏មន បុគគលបរេិភគេភជនមិនមនេទសក៏មន ។ 

 ចុះបុគគលបរេិភគេភជន ្របកបេ យេទស េតើដូចេម្ដច ។ បុគគល 

ខ្លះកនុងេ កេនះ បន ចួប ្របទះ េពើបពះ ្របសព្វ េ យអធម៌មិន ប 

ទបេហើយចិញចឹ មជីវតិ គឺេ យកិរយិបភំន់ កិរយិរួស ៉ វ កិរយិបញឆិ ត 

បេញឆ ង កលលបចិ កិរយិែស្វង ភេ យ ភ េ យករឲយេឈើ ឲយ 

ឫស  ី ឲយស្លឹកេឈើ ឲយផក េឈើ ឲយេ្រគ ងស្រមប់ងូត ឲយលអិំត ឲយដីស្អិត 

ឲយេឈើសទន់ ឲយទឹកស្រមប់លប់មុខ េ យករបនទ បខ្លួនចេំពះ្រតកូល 

េ យសម្ដីដូចជសម្លសែណ្ដ កបយ េ យករបី-ពបញជិ ះេសះកូន្រតកូល 

េ យករសីុ ច់ខនងេគ េ យវតថុ វជិជ  តិរចឆ នវជិជ  អងគវជិជ  នកខត្តវជិជ  

េ យេធ្វើទូេតយយកមម     េហើយេទ     េ យករេទកន់ទីែដលេគេ្របើេទ 
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២៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ជងឃេបបសនីេយន េវជជកេមមន ទតូកេមមន បិណ្ឌ បប- 

ដិបិណ្ឌ េកន ទននុបបទេនន អធេមមន វសិេមន 

លទធ  លភិ ្វ  បដិលភិ ្វ  អធិគន្ត្វ  វនិទិ ្វ  ជីវកំិ(១) 

កេបបតិ      អយ ំ     វុចចតិ      បុគគេ       វជជេភជី     ។ 

 កតេម ច បុគគេ  អនវជជេភជី ។ ឥេធក- 

េចច  បុគគេ  ន កុហនយ ន លបនយ ន 

េនមិត្តក យ ន និេបបសិក យ ន េភន 

ភំ និជិគឹសន យ ន ទរុទេនន ន េវឡុទេនន 

ន បត្តទេនន ន បុបផទេនន(២) ន សិននទេនន 

ន ចុណ្ណទេនន ន មត្តិកទេនន ន ទន្តកដ្ឋទេនន 

ន មុេខទកទេនន ន បតុកមយ យ ន មុគគ- 

សបូ យ ន បរភិដយ យ ន បរបិដ្ឋិមំសិក យ 

ន វតថុ វជិជ យ ន តិរចឆ នវជិជ យ ន អងគវជិជ យ ន 

នកខត្តវជិជ យ ន ទតូគមេនន ន បហីនគមេនន ន 

ជងឃេបបសនីេយន ន េវជជកេមមន ន ទតូកេមមន ន 
     ១   ម.   ជីវតំិ   ។   ២   ម.   ន   បុបផទេនន   ន    ផលទេនន   ។ 
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២៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េ យករបេ្រមើេគេ យសមង េ យេវជជកមម ទូតកមម េ យដុបំយតប 
ដុបំយ េ យករឲយវតថុ ែដលេគឲយដល់ខ្លួនវញិ េនះ េ កេ ថ 
បុគគល    បរេិភគេភជន្របកបេ យេទស   ។ 
 ចុះបុគគលបរេិភគេភជន មិនមនេទស េតើដូចេម្ដច ។ បុគគល 
ខ្លះ កនុងេ កេនះ បន ចួប ្របទះ េពើបពះ ្របសព្វ េ យធម៌ 
ដ៏ បទប េហើយចិញចឹ មជីវតិ គឺ មិនែមនេ យករបភំន់ មិនែមន 
េ យកររួស ៉ វ មិនែមនេ យករបញឆិ តបេញឆ ង មិនែមនេ យ 
កលលបចិ មិនែមនេ យករែស្វង ភេ យ ភ មិនែមនេ យករ 
ឲយេឈើ មិនែមនេ យករឲយឫស  ី មិនែមនេ យករឲយស្លឹកេឈើ 
មិនែមនេ យករឲយផក េឈើ មិនែមនេ យករឲយេ្រគ ងស្រមប់ងូត 
មិនែមនេ យករឲយលអិំត មិនែមនេ យករឲយដីស្អិត មិនែមនេ យ 
ករឲយេឈើសទន់ មិនែមនេ យករឲយទឹកស្រមប់លប់មុខ មិនែមន 
េ យករបនទន់បនទ បខ្លួនចេំពះ្រតកូល មិនែមនេ យសម្ដីដូចសម្ល 
សែណ្ដ កបយ មិនែមនេ យករបី-ពបញជិ ះេសះកូន្រតកូល មិនែមន 
េ យករសីុ ច់ខនងេគ មិនែមនេ យវតថុ វជិជ  មិនែមនេ យតិរចឆ នវជិជ   
មិនែមនេ យអងគវជិជ  មិនែមនេ យនកខត្តវជិជ  មិនែមនេ យទូេតយយ- 
កមមេហើយេទ មិនែមនេ យកិរយិេទកន់ទីែដលេគបញជូ នេទ មិនែមន 
េ យករបេ្រមើេគេ យសមង  មិនែមនេ យេវជជកមម  មិនែមនេ យទូតកមម 
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២៦៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

បិណ្ឌ បបដិបិណ្ឌ េកន ន ទននុបបទេនន ធេមមន 

សេមន លទធ  លភិ ្វ  បដិលភិ ្វ  អធិគន្ត្វ  វនិទិ- 

្វ  ជីវកំិ កេបបតិ អយ ំ វុចចតិ បុគគេ  អនវជជ- 

េភជី      ។ 

 ឯេត អលទធ  អនវជជេភជីតិ ឯេត អលទធ  

អលភិ ្វ  អបបដិលភិ ្វ  អនធិគន្ត្វ  អវនិទិ ្វ តិ ឯេត 

អលទធ  អនវជជេភជី ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណ- 

កេបប     ។    េតនហ     េ      បេចចកសមពុ េទធ  

  អទធ       បសំ ម      ស យសមបទំ 

  េស ្ឋ      សម     េសវតិព្វ      ស យ 

  ឯេត      អលទធ       អនវជជេភជី 

  ឯេក     ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបបតិ     ។ 

 [២៨២]  ទិ ្វ      សុវណ្ណស      បភស និ 

  កមម របុេត្តន      សុនិដ្ឋិ និ 

  សងឃដ្ដយន្ត និ     ទុេវ     ភុជសមឹ 

  ឯេក       ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 
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២៦៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

មិនែមនេ យដុបំយតបដុបំយ មិនែមនេ យករឲយនូវវតថុ ែដលេគឲយ 

ដល់ខ្លួនវញិ េនះេ កេ ថ បុគគលបរេិភគេភជនមិនមនេទស ។ 

 ពកយថ េបើរកមិនបនសម្ល ញ់ទងំនុ៎ះេទ គបបជីអនកបរេិភគ 

េភជនមិនមនេទស គឺ មិនបន មិនចួប មិន្របទះ មិនេពើបពះ 

មិន្របសព្វនូវសម្ល ញ់នុ៎ះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) េបើរកមិន 

បនសម្ល ញ់ទងំនុ៎ះេទ គបបជីអនកបរេិភគេភជនមិនមនេទស ។ 

គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះ    េពលថ 

 មពិត េយើងសរេសើរ នូវករបរបូិណ៌េ យសម្ល ញ់ 

 េហើយ ែតបុគគលគួរគប់រកសម្ល ញ់មនគុណ្របេសើរ 

 ជងខ្លួន និងសម្ល ញ់មនគុណេសមើនឹងខ្លួន េបើរកមិន 

 បនសម្ល ញ់ទងំនុ៎ះេទ គបបជីអនកបរេិភគេភជនមិន 

 មនេទស េហើយ្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

 [២៨២] បុគគលេឃើញកងមសទងំពីរ ដ៏ភ្លឺេផ្លកៗ ែដល 

 កមម របុត្ត េធ្វើសេ្រមចល្អេហើយ ទងគិចគន  ឰដ៏ៃដ គបប ី

 ្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង     ដូចកុយរមស     ។ 
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២៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៨៣] ទិ ្វ  សុវណ្ណស  បភស នីតិ ទិ ្វ  

បស ិ ្វ  តុលយិ ្វ  តិរយិ ្វ  វភិវយិ ្វ  វភិតូំ 

ក ្វ  ។ សុវណ្ណស តិ ជតរបូស  ។ បភស នីតិ 

បរសុិទធ និ បរេិយទ នីតិ ទិ ្វ  សុវណ្ណស  បភ- 

ស និ     ។ 

 [២៨៤] កមម របុេត្តន សុនិដ្ឋិ នីតិ កមម របុេ ្ត  

វុចចតិ សុវណ្ណកេ  ។ កមម របុេត្តន សុនិដ្ឋិ នីតិ 

កមម របុេត្តន សុនិដ្ឋិ និ សុក និ សុបរកិមម នីតិ 

កមម របុេត្តន      សុនិដ្ឋិ និ      ។ 

 [២៨៥] សងឃដ្ដយន្ត និ ទុេវ ភុជសមិន្តិ ភុេជ 

វុចចតិ ហេ ថ  ។ យថ ឯកសមឹ ហេតថ េទ្វ ធុវ និ 

ឃេដន្តិ ឯវេមវ ស ្ត  ត ្ហ វេសន ឃេដន្តិ តិរចឆ - 

នេយនិយ ំ ឃេដន្តិ បិត្តិវសិេយ ឃេដន្តិ មនុស - 

េ េក ឃេដន្តិ េទវេ េក ឃេដន្តិ គតិយ 

គតឹ ឧបបត្តិយ ឧបបត្តឹ បដិសនធិយ បដិ- 

សនធឹ      ភេវន        ភវ ំ       សំ េរន       សំ រ ំ      វេដ្ដន        វដ្ដំ 
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២៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៨៣] ពកយថ េឃើញកងមស ដ៏ភ្លឺេផ្លកៗ គឺ េឃើញ េមើល 

សទង់ ្រតួត បញជ ក់ េធ្វើឲយចបស់ ។ ពកយថ មស គឺ ជតរូប ។ 

ពកយថ ភ្លឺេផ្លកៗ គឺ ្អ ត ផូរផង់ េហតុេនះ (េ កេពលថ) េឃើញ 

កងមស    ដ៏ភ្លឺេផ្លក ៗ   ។ 

 [២៨៤] ពកយថ ែដលកមម របុត្តេធ្វើសេ្រមចល្អេហើយ េសចក្ដីថ 

ជងមស េ កេ ថ កមម របុត្ត ។ ពកយថ ែដលកមម របុត្ត 

េធ្វើសេ្រមចល្អេហើយ បនេសចក្ដីថ ែដលកមម របុត្តឲយសេ្រមចល្អេហើយ 

េធ្វើល្អេហើយ មនករស្រមិតស្រមងំល្អេហើយ េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ)   ែដលកមម របុត្តេធ្វើសេ្រមចល្អេហើយ    ។ 

 [២៨៥] ពកយថ កងមសទងំពីរ ែដលទងគិចគន  ឰដ៏ៃដ អធិបបយ 

ថ ហតថ េ កេ ថ ៃដ ។ កងមសទងំពីរ ឰដ៏ៃដមួយ ទងគិចគន  

យ៉ង  ពួកសត្វែតងទងគិច េ យអំ ចត ្ហ  គឺទងគិចកនុងកេំណើ ត 

តិរចឆ ន ទងគិចកនុងបិត្តិវស័ិយ ទងគិចកនុងមនុស េ ក ទងគិចកនុងេទវេ ក 

គឺថ ទងគិច ្រ ច់ េន េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ កន់ 

គតិ េ យគតិ កន់ឧបបត្តិ េ យឧបបត្តិ កន់បដិសនធិ េ យបដិសនធិ 

កន់ភព   េ យភព   កន់សង រ   េ យសង រ   កន់វដ្ដៈ   េ យវដ្ដៈ 



538 

២៦៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ឃេដន្តិ ចរន្តិ វហិរន្តិ ឥរយិន្តិ វេត្តន្តិ បេលន្តិ យេបន្ត ិ

យេបន្តីតិ សងឃដ្ដយន្ត និ ទុេវ ភុជសមឹ ។ ឯេក ចេរ 

ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  បេចចកសមពុ េទធ  

  ទិ ្វ       សុវណ្ណស      បភស និ 

  កមម របុេត្តន     សុនិដ្ឋិ និ 

  សងឃដ្ដយន្ត និ     ទុេវ    ភុជសមឹ 

  ឯេក    ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [២៨៦]  ឯវ ំ    ទុតិេយន    ស      មមស  

  ចភិ េប     អភិសជជន      

  ឯតំ     ភយ ំ    យតឹ     េបកខមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [២៨៧] ឯវ ំ ទុតិេយន ស  មមស តិ 

ត ្ហ ទុតិេយន ។ ត ្ហ ទុតិេយ  េ តិ បុគគ- 

លទុតិេយ  ។ កថំ ត ្ហ ទុតិេយ េ តិ ។ 

ត ្ហ តិ របូត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រសត ្ហ  

េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ យេស  ត ្ហ  

អបបហីន     េ      វុចចតិ     ត ្ហ ទុតិេយ     ។ 
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២៦៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) កងមសទងំពីរ ែដលទងគិចគន  ឰដ៏ៃដ ។ 

គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះ    េពលថ 

 បុគគលេឃើញ កងមសទងំពីរ ដ៏ភ្លឺេផ្លកៗ ែដល 

 កមម របុត្ត េធ្វើសេ្រមចល្អេហើយ ទងគិចគន  ឰដ៏ៃដ 

 គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស    ។ 

 [២៨៦] កររួស យ េ យ ចក្ដី ករជប់ចពំក់ក្ដី 

 ជមួយនឹងបុគគលជគ្រមប់ពីរ របស់អញ យ៉ងេនះ 

 បុគគលកលសម្លឹងេឃើញភ័យនុ៎ះ កនុងអនគត គបប ី

 ្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 

 [២៨៧] អធិបបយពកយថ ជមួយនឹងបុគគលជគ្រមប់ពីរ របស់ 

អញ យ៉ងេនះ គឺ បុគគល មនត ្ហ ជគ្រមប់ពីរ ។ បុគគលមនត ្ហ  

ជគ្រមប់ពីរក៏មន មនបុគគលជគ្រមប់ពីរក៏មន ។ បុគគលមនត ្ហ ជ 

គ្រមប់ពីរ េតើដូចេម្ដច ។ ពកយថ ត ្ហ  បនដល់រូបត ្ហ  សទទត ្ហ  

គនធត ្ហ  រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ បុគគល មិន 

បនលះបង់ត ្ហ េនះ បុគគលេនះ  េ កេ ថ មនត ្ហ ជគ្រមប់ពីរ ។ 
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២៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 ត ្ហ ទុតិេយ     បុរេិ  ទីឃមទធ ន     សំសរ ំ

 ឥតថភវញញថភវ ំ សំ រ ំ    នតិវត្តតិ(១)    ។ 

ឯវ ំ ត ្ហ ទុតិេយ េ តិ ។ កថំ បុគគលទុតិេយ 

េ តិ ។ ឥេធកេចច  ន អត្តេហតុ ន ករណេហ- 

តុ ឧទធេ  អវបូសន្តចិេ ្ត  ឯកស   ទុតិេយ 

េ តិ ទ្វិននំ  តតិេយ េ តិ តិណ្ណំ   ចតុេ ថ  

េ តិ តតថ ពហំុ សមផបប បំ លបតិ េសយយថីទំ 

ជកថំ េចរកថំ ម មត្តកថំ េសនកថំ ភយ- 

កថំ យុទធកថំ អននកថំ បនកថំ វតថកថំ ម - 

កថំ ញតិកថំ យនកថំ គមកថំ និគមកថំ 

នគរកថំ ជនបទកថំ ឥតថីកថំ បុរសិកថំ សរូកថំ 

វសិិកខ កថំ កុមភ ្ឋ នកថំ េ កកខ យិកំ សមុទទ- 

កខ យិកំ ឥតិភ ភវកថំ ឥតិ  កេថតិ ឯវ ំ បុគគល- 

ទុតិេយ េ តីតិ ឯវ ំ ទុតីេយន ស  មមស  ។ 

     ១   ម.   នតិវត្តតីតិ   ។ 
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២៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 បុរស មនត ្ហ ជគ្រមប់ពីរ ែតងអេនទ លេទអស់ 

 កលយូរ មិន្រប្រពឹត្តកន្លង នូវសង រែដលមនភព 

 េនះនិងភពដៃទបនេទ    ។ 

បុគគលមនត ្ហ ជគ្រមប់ពីរ យ៉ងេនះឯង ។ បុគគលមនបុគគលគ្រមប់ពីរ 

េតើដូចេម្ដច ។ បុគគលខ្លះ កនុងេ កេនះ យមយ មនចិត្តមិនសងប់ 

រមង ប់ មិនែមនេ្រពះេហតុខ្លួន មិនែមនេ្រពះេហតុដេំណើ រេទ ជគ្រមប់ 

ពីរនឹងបុគគលមួយនក់ក៏មន ជគ្រមប់បី នឹងបុគគលពីរនក់ក៏មន ជ 

គ្រមប់បួន នឹងបុគគលបីនក់ក៏មន និយយសមផបប បៈ េ្រចើនកនុងទី 

េនះ គឺ និយយ ជកថ េចរកថ ម មត្តកថ េសនកថ ភយកថ 

យុទធកថ អននកថ បនកថ វតថកថ ម កថ ញតិកថ 

យនកថ គមកថ និគមកថ នគរកថ ជនបទកថ ឥតថីកថ 

បុរសិកថ សូរកថ វសិិកខ កថ កុមភ ្ឋ នកថ េ កកខ យិកកថ 

សមុទទកខ យិកកថ ឥតិភ ភវកថ ដូេចនះៗ ខ្លះ បុគគល មនបុគគល 

ជគ្រមប់ពីរ យ៉ងេនះឯង េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជ 

មួយនឹងបុគគលជគ្រមប់ពីរ   របស់អញ   យ៉ងេនះ    ។ 
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២៦៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [២៨៨] ចភិ េប អភិសជជន តិ ចភិ- 

េប វុចចតិ ពត្តឹស តិរចឆ នកថ េសយយថីទំ 

ជកថ េចរកថ ។ េប ។ ឥតិភ ភវកថ ឥត ិ

 ។ អភិសជជនតិ េទ្វ សជជន ត ្ហ សជជន ច 

ទិដ្ឋិសជជន ច ។ េប ។ អយ ំ ត ្ហ សជជន ។ េប ។ 

អយ ំ ទិដ្ឋិសជជនតិ ចភិ េប អភិសជជន  ។ 

 [២៨៩] ឯតំ ភយ ំ យតឹ េបកខមេនតិ ភយ- 

ន្តិ ជតិភយ ំ ជ ភយ ំ ពយធិភយ ំ មរណភយ ំ ជ- 

ភយ ំ េចរភយ ំ អគគិភយ ំ ឧទកភយ ំ អ ្ត នុ ទ- 

ភយ ំ ប នុ ទភយ ំ ទណ្ឌ ភយ ំ ទុគគតិភយ ំ ឩមិភ- 

យ ំ កុមភិលភយ ំ វដ្ដភយ ំ សំុសុកភយ(ំ១) ជី- 

វកិភយ ំ អសិេ កភយ ំ បរសិ រជជភយ(ំ២) 

ភយនកំ ឆមភិតត្តំ េ មហំេ  េចតេ  ឧេព្វេគគ  

ឧ្រ េ  ។ ឯតំ ភយ ំ យតឹ េបកខមេនតិ 

     ១  ម.   សុសុមរភយំ   ។   ២   ម.   បរ ិ រជជភយំ   មទនភយំ   ។ 



543 

២៦៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [២៨៨] ពកយថ កររួស យេ យ ចក្ដី ករជប់ចពំក់ក្ដី 

អធិបបយថ កររួស យេ យ ច េ កសេំ យកតិរចឆ នកថ ៣២ 

គឺ ជកថ េចរកថ ។ េប ។ ឥតិភ ភវកថ ដូេចនះៗ ខ្លះ ។ ពកយថ 

ករជប់ចពំក់ បនដល់ករជប់ចពំក់ ២ គឺ ករជប់ចពំក់គឺត ្ហ  ១ 

ករជប់ចពំក់គឺទិដ្ឋិ ១ ។ េប ។ េនះ ករជប់ចពំក់គឺត ្ហ  ។ េប ។ 

េនះ ករជប់ចពំក់គឺទិដ្ឋិ េហតុេនះ (េ កេពលថ) កររួស យ 

េ យ ចក្ដី    ករជប់ចពំក់ក្ដី    ។ 

 [២៨៩] អធិបបយពកយថ បុគគលកលសម្លឹងេឃើញភ័យនុ៎ះ កនុង 

អនគត ្រតង់ពកយថ ភ័យ បនដល់ភ័យអពីំជតិ ភ័យអពីំជ  ភ័យ 

អពីំពយធិ ភ័យអពីំមរណៈ ភ័យអពីំ្រពះ ជ ភ័យអពីំេចរ ភ័យអពីំ 

េភ្លើង ភ័យអពីំទឹក ភ័យអពីំករតិះេដៀលរបស់ខ្លួន ភ័យអពីំករតិះេដៀល 

របស់បុគគលដៃទ ភ័យអពីំ ជញ  ភ័យអពីំទុគគតិ ភ័យអពីំរលក ភ័យ 

អពីំ្រកេពើ ភ័យអពីំកែន្លងទឹកវល់ ភ័យអពីំឆ្ល ម ភ័យអពីំករចិញចឹ មជីវតិ 

ភ័យអពីំដេំណៀល ភ័យអពីំករញេញើតបរស័ិទ រមមណ៍គួរេសប ើម 

េសចក្ដីរនធត់ េសចក្ដី្រពឺេ ម េសចក្ដីតក់ស្លុតចិត្ត េសចក្ដី្រស ងំ 

កងំចិត្ត    ។    ពកយថ    បុគគលកលសម្លឹងេឃើញភ័យនុ៎ះ   កនុងអនគត 
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២៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ឯតំ ភយ ំ យតឹ េបកខមេន ទកខមេន ឱ- 

េ កយមេន និជឈយមេន ឧបបរកិខមេនតិ 

ឯតំ ភយ ំ យតឹ េបកខមេន ។ ឯេក ចេរ 

ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  បេចចកស- 

មពុ េទធ  

  ឯវ ំ    ទុតីេយន     ស      មមស  

  ចភិ េប     អភិសជជន      

  ឯតំ    ភយ ំ    យតឹ     េបកខមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [២៩០] កម      ហិ      ចិ្រ      មធុ     មេនរម 

  វរិបូរេូបន     មេថន្តិ      ចិត្តំ 

  ទីនវ ំ     កមគុេណសុ     ទិ ្វ  

  ឯេក     ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [២៩១] កម ហិ ចិ្រ  មធុ  មេនរមតិ 

កមតិ ឧទទ នេ  េទ្វ កម វតថុកម ច កិេល- 

សកម    ច     ។   េប   ។    ឥេម    វុចចន្តិ    វតថុកម    ។    េប    ។ 
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២៧០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េសចក្ដីថ បុគគលកលសម្លឹងេឃើញ េមើល រមិលេមើល ពិនិតយ ជញជឹ ង 

នូវភ័យនុ៎ះកនុងអនគត េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលកលសម្លឹង 

េឃើញភ័យនុ៎ះ កនុងអនគត ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

េហតុេនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 

 កររួស យ េ យ ចក្ដី ករជប់ចពំក់ក្ដី ជមួយ 

 នឹងបុគគលជគ្រមប់ពីរ របស់អញ យ៉ងេនះ បុគគល 

 កលសម្លឹងេឃើញភ័យនុ៎ះ កនុងអនគត គបប្ីរប្រពឹត្ត 

 មន ក់ឯង    ដូចកុយរមស   ។ 

 [២៩០] ពិត ស់ កមទងំ យដ៏វចិិ្រត មនរសឆង ញ់ 

 ជទីេ្រតកអរៃនចិត្ត ែតងញញីំចិត្ត េ យសភពៃន 

 រូបេផ ង ៗ  បុគគលេឃើញេទស  កនុងកមគុណទងំ- 

 យេហើយ  គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង  ដូចកុយរមស  ។ 

 [២៩១] អធិបបយពកយថ ពិត ស់ កមទងំ យដ៏វចិិ្រត 

មនរសឆង ញ់ ជទីេ្រតកអរៃនចិត្ត ្រតង់ពកយថ កម មឧទទ ន កម 

មន ២  គឺ  វតថុកម ១  កិេលសកម ១  ។ េប ។  ទងំេនះេ ថ  វតថុកម 
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២៧១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ឥេម វុចចន្តិ កិេលសកម ។ ចិ្រ តិ នន- 

វណ្ណរបូ ននវណ្ណសទទ  ននវណ្ណគនធ  នន- 

វណ្ណរ  ននវណ្ណេផដ្ឋព្វ  ។ មធុ តិ វុត្តេញ្ហតំ 

ភគវ  បញចិ េម ភិកខ េវ កមគុ  កតេម 

បញច  ចកខុ វេិញញយយ របូ ឥ ្ឋ  កន្ត  មនប 

បិយរបូ កមុបសញ្ហិ  រជនីយ េ តវេិញញយយ 

សទទ  ឃនវេិញញយយ គនធ  ជិ ្ហ វេិញញយយ រ  

កយវេិញញយយ េផដ្ឋព្វ  ឥ ្ឋ  កន្ត  មនប 

បិយរបូ កមុបសញ្ហិ  រជនីយ ឥេម េខ ភិកខ េវ 

បញច  កមគុ  យ ំ េខ ភិកខ េវ ឥេម បញច  

កមគុេណ បដិចច ឧបបជជតិ សុខំ េ ម- 

នស  ំ ឥទំ វុចចតិ កមសុខំ មិឡ្ហសុខំ បុថុជជន- 

សុខំ អនរយិសុខំ ន េសវតិព្វំ ន ភជិតព្វំ ន 

ភេវតព្វំ ន ពហុលីកតព្វំ ភយិតព្វំ ឯតស  

សុខស តិ       វទមីតិ       កម       ហិ       ចិ្រ       មធុ       ។ 
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២៧១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

។ េប ។ ទងំេនះេ ថ កិេលសកម ។ ពកយថ ដ៏វចិិ្រត គឺរូបមន 

ែបបេផ ងៗ សេំឡងមនែបបេផ ងៗ ក្លិនមនែបបេផ ងៗ រសមន 

ែបបេផ ងៗ េផដ្ឋព្វៈមនែបបេផ ងៗ ។ ពកយថ មនរសឆង ញ់ 

េសចក្ដីថ ែមនពិត ្រពះមន្រពះភគបន្រ ស់្រពះត្រមស់េនះថ មន ល 

ភិកខុទងំ យ កមគុណេនះ មន ៥ កមគុណ ៥ គឺអ្វីខ្លះ គឺ រូបែដល 

្រតូវដឹងេ យចកខុ  ជទី្របថន  ជទី្រស ញ់ ជទីគប់ចិត្ត មនភព 

ជទី្រស ញ់ ្របកបេ យកម គួរឲយេ្រតក្រត ល ១ សេំឡង 

ែដល្រតូវដឹងេ យេ តៈ ១ ក្លិនែដល្រតូវដឹងេ យឃនៈ ១ រសែដល 

្រតូវដឹងេ យជិ ្ហ  ១ េផដ្ឋព្វៈ ែដល្រតវូដឹងេ យកយ ជទី្របថន  

ជទី្រស ញ់ ជទីគប់ចិត្ត មនភពជទី្រស ញ់ ្របកបេ យកម 

គួរឲយេ្រតក្រត ល ១ មន លភិកខុទងំ យ េនះឯង កមគុណ ៥ 

មន លភិកខុទងំ យ សុខ េ មនស  េកើតេឡើងេ្រពះ ្រស័យ 

កមគុណ ៥ េនះ សុខ េ មនស េនះ តថគតេ ថ សុខកនុង 

កម សុខដូច មក សុខរបស់បុថុជជន សុខមិន្របេសើរ តថគត 

េពលថ បុគគលមិនគួរេសព មិនគួរគប់ មិនគួរចេ្រមើន មិន 

គួរេធ្វើឲយេរឿយៗ បុគគលគួរខ្ល ចសុខនុ៎ះ េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ)     ពិត ស់       កមទងំ យ       ដ៏វចិិ្រត      មនរសឆង ញ់     ។ 
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២៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

មេនរមតិ មេនតិ យ ំ ចិត្តំ មេន មនសំ ហទយ ំ

បណ្ឌ រ ំ មេន មនយតនំ មនិ្រនទិយ ំ វញិញ ណំ វញិញ - 

ណកខេនធ      តជជ      មេនវញិញ ណធតុ    ។ 

 [២៩២] វរិបូរេូបន មេថន្តិ ចិត្តន្តិ ននវេណ្ណហិ 

រេូបហិ ។ េប ។ ននវេណ្ណហិ េផដ្ឋេព្វហិ ចិត្តំ 

មេថន្តិ េសន្តិ(១) េបន្តិ ប េបន្តីតិ វរិបូរេូបន 

មេថន្តិ      ចិត្តំ     ។ 

 [២៩៣] ទីនវ ំ កមគុេណសុ ទិ ្វ តិ វុត្ត ំ

េហតំ ភគវ  េក ច ភិកខ េវ កមនំ ទីន- 

េ  ឥធ ភិកខ េវ កុលបុេ ្ត  េយន សិបប ្ឋ េនន 

ជីវកំិ កេបបតិ យទិ មុទធ យ យទិ គណនយ 

យទិ សងខ យ យទិ កសិយ យទិ វណិជជ យ 

យទិ េគរេកខន យទិ ឥស េដ្ឋន យទិ ជេបរ-ិ 

េសន យទិ សិបបយតេនន សីតស  បុរកខ េ  

ឧណ្ហ ស  បុរកខ េ  ឌំសមកស តបសិរសឹបស- 

មផេស ហិ រសិ មេន ខុបបបិ យ មិយយមេន(២) 
     ១   ម.   េ េសន្តិ   ។   ២   ម.   បិឡិយមេន   ។ 
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២៧២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ ជទីេ្រតកអរៃនចិត្ត ្រតង់ពកយថ ចិត្ត បនដល់ ចិត្ត មនៈ 

មនសៈ ហទយៈ បណ្ឌ រៈ មនៈ មនយតនៈ មនិ្រនទិយ វញិញ ណ 

វញិញ ណកខនធ មេនវញិញ ណធតុ ែដលេកើតអពីំវញិញ ណកខនធេនះ ។ 

 [២៩២] ពកយថ ែតងញញីំចិត្ត េ យសភពៃនរូបេផ ងៗ គឺ 

ែតងញញីំ ញុងំចិត្តឲយតក់ស្លុត ឲយ បសូនយ ឲយ បរ បេ យ 

រូបទងំ យ មនែបបេផ ងៗ ។ េប ។ េ យេផដ្ឋព្វៈទងំ យ 

មនែបបេផ ងៗ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ែតងញញីំចិត្ត េ យ 

សភពៃនរូបេផ ងៗ    ។ 

 [២៩៣] ពកយថ បុគគលេឃើញេទស កនុងកមគុណទងំ យ 

អធិបបយថ ែមនពិត ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះត្រមស់េនះថ 

មន លភិកខុទងំ យ េទសរបស់កមទងំ យ េតើដូចេម្ដច មន ល 

ភិកខុទងំ យ កុលបុ្រតកនុងេ កេនះ ចិញចឹ មជីវតិ េ យថន ក់ៃនសិបបៈ 

 គឺ ករ ប់េ យៃដទេទក្ដី ករ ប់មិន ច់ក្ដី ករ ប់បូកក្ដី ករ 

ភជួ រ ស់ក្ដី ជនួំញក្ដី កររក េគក្ដី ករកន់ វុធបេ្រមើក្ដី ភពជ ជបុរស 

ក្ដី សិបបៈ មនហតថិសិបបៈជេដើមក្ដី ជអនក្រតូវ្រតជក់េបៀតេបៀន ្រតូវ 

កេម្ដ េបៀតេបៀន ប៉ះ ទងគិច ទងគុក េ យសមផស  ៃនរេបម មូស 

ខយល់        កេម្ដ ៃថង       និងសត្វលូន         ្ល ប់េ យគម្ល ននិងសេ្រមក 
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២៧៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

អយ ំ ភិកខ េវ កមនំ ទីនេ  សនទិដ្ឋិេក ទុកខ - 

កខ េនធ  កមេហតុ កមនិទនំ កមធិករណំ 

កមនេមវ េហតុ តស  េច ភិកខ េវ កុលបុត្តស  

ឯវ ំ ឧដ្ឋហេ  ឃដេ  យមេ  េត េភគ ន- 

ភិនិបផជជន្តិ េ  េ ចតិ កិលមតិ បរេិទវតិ ឧរ ្ត - 

ឡ ឹ កនទតិ សេមម ហំ បជជតិ េមឃ ំ វត េម ឧ- 

្ឋ នំ អផេ  វត េម យេមតិ អយមប ិ ភិកខ េវ 

កមនំ ទីនេ  សនទិដ្ឋិេក ទុកខកខ េនធ  កម- 

េហតុ កមនិទនំ កមធិករណំ កមនេមវ 

េហតុ តស  េច ភិកខ េវ កុលបុត្តស  ឯវ ំ ឧដ្ឋហ- 

េ  ឃដេ  យមេ  េត េភគ អភិនិបផជជន្តិ 

េ  េតសំ េភគនំ រកខ ធិករណំ ទុកខ េទមន- 

ស  ំ បដិសំេវេទតិ កិន្តិ េម េភេគ េនវ ជេន 

ហេរយយុ ំ ន េច  ហេរយយុ ំ ន អគគិ ឌេហយយ ន 

ឧទកំ       វេហយយ       ន       អបបយិ       ទយទ      ហេរយយុន្តិ 
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២៧៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

មន លភិកខុទងំ យ េនះេទសរបស់កមទងំ យ ែដលេគ្រតូវេឃើញ 

ផទ ល់ខ្លួន ជកងទុកខ (េកើតេឡើង) េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជេដើមចម 

េ្រពះកមជេដើមទង េ្រពះេហតុៃនកមទងំ យែតមយង៉ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េបើកលកុលបុ្រតេនះ ខនះែខនង ្របឹងែ្របង ពយយមយ៉ងេម៉្លះ 

េហើយ េភគៈទងំេនះ មិនសេ្រមចេទ កុលបុ្រតេនះ ែតងេ្រក ម 

្រក ំ លបំក ខ កឹខ ួល កនទក់កេនទញ គក់្រទូង ដល់នូវេសចក្ដីេងង 

េងងថ ករ្របឹងែ្របងរបស់អញ ឥតអេំពើេហើយេតើ េសចក្ដីពយយម 

របស់អញ មិនមនផលេហើយេតើ មន លភិកខុទងំ យ េនះេទសរបស់កម 

ទងំ យ ែដលេគ្រតូវេឃើញផទ ល់ខ្លួន ជកងទុកខ (េកើតេឡើង) េ្រពះកម 

ជេហតុ េ្រពះកមជេដើមចម េ្រពះកមជេដើមទង េ្រពះេហតុៃនកម 

ទងំ យែតមយង៉ មន លភិកខុទងំ យ េបើកលកុលបុ្រតេនះ ខនះែខនង 

្របឹងែ្របង ពយយមយ៉ងេម៉្លះេហើយ េភគៈទងំេនះ សេ្រមច កុលបុ្រត 

េនះ ក៏គង់រងទុកខនិងេទមនស  ែដលមនករហួងែហងេភគៈទងំេនះ 

ជេហតុថ េធ្វើដូចេម្ដច កុឲំយ្រពះ ជនយំកេទបន កុឲំយេចរន ំ

យកេទបន កុឲំយេភ្លើងេឆះ កុឲំយទឹកនយំកេទបន កុឲំយពួកជនជ 

ទយទមិនជទី្រស ញ់នយំកេទបន  នូវេភគៈទងំ យរបស់អញ 



552 

២៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

តស  ឯវ ំ រកខ េ  េគបយេ  េត េភេគ 

ជេន  ហរន្តិ េច   ហរន្តិ អគគិ  

ឌហតិ ឧទកំ  វហតិ អបបយិ ទយទ  

ហរន្តិ េ  េ ចតិ ។ េប ។ សេមម ហំ ប- 

ជជតិ យមប ិ េម អេ សិ តមប ិ េន នតថីតិ 

អយមប ិ ភិកខ េវ កមនំ ទីនេ  សនទិដ្ឋិេក 

ទុកខកខ េនធ  កមេហតុ កមនិទនំ កមធិករ- 

ណំ កមនេមវ េហតុ ។ បុន ចបរ ំ ភិកខ េវ 

កមេហតុ កមនិទនំ កមធិករណំ កមនេមវ 

េហតុ ជេនបិ ជហិូ វវិទន្តិ ខត្តិយបិ ខត្តិេយ- 

ហិ វវិទន្តិ ្រពហម បិ ្រពហមេណហិ វវិទន្តិ គហ- 

បតីបិ គហបតីហិ វវិទន្តិ ម បិ បុេត្តន វវិទតិ 

បុេ ្ត បិ មត  វវិទតិ បិ បិ បុេត្តន វវិទតិ បុេ ្ត - 

បិ បិត  វវិទតិ ភ បិ ភគិនិយ វវិទតិ ភគិនីបិ 

ភត  វវិទតិ ស េយបិ ស េយន វវិទតិ េត 

តតថ កលហវ ិ ទបនន  អញញមញញំ  បណីហិបិ ឧប- 

កកមន្តិ        េលឌ្ឌូហិបិ       ឧបកកមន្តិ       ទេណ្ឌ ហិបិ      ឧបកកមន្តិ 
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២៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

កលេបើកុលបុ្រតេនះ ហួងែហង ្រគប់្រគង យ៉ងេម៉្លះេហើយ ្រពះ ជ 

ទងំ យនយំកេទក្ដី េចរទងំ យនយំកេទក្ដី េភ្លើងេឆះក្ដី ទឹក 

នេំទក្ដី ពួកជនជទយទមិនជទី្រស ញ់នយំកេទក្ដី នូវេភគៈទងំ- 

យេនះ កុលបុ្រតេនះ ែតងេ្រក ម្រក ំ ។ េប ។ ដល់នូវេសចក្ដីេងង 

េងងថ ្រទពយ  របស់អញមនេហើយ អញមិនមន្រទពយេនះវញិ 

មន លភិកខុទងំ យ េនះេទសរបស់កមទងំ យ ែដលេគ្រតូវេឃើញ 

ផទ ល់ខ្លួន ជកងទុកខ (េកើតេឡើង) េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជេដើម 

ចម េ្រពះកមជេដើមទង េ្រពះេហតុៃនកមទងំ យែតមយង៉ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ មួយេទៀត េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជេដើមចម 

េ្រពះកមជេដើមទង េ្រពះេហតុៃនកមទងំ យែតមយង៉ ពួក្រពះ ជ 

ក៏វ ិ ទេ យពួក្រពះ ជ ពួកក ្រតិយ៍ក៏វ ិ ទេ យពួកក ្រតិយ៍ ពួក 

្រពហមណ៍ក៏វ ិ ទេ យពួក្រពហមណ៍ ពួកគហបតីក៏វ ិ ទេ យពួកគហបតី 

ម ក៏វ ិ ទេ យបុ្រត បុ្រតក៏វ ិ ទេ យម  បិ ក៏វ ិ ទេ យបុ្រត 

បុ្រតក៏វ ិ ទេ យបិ  បងប្អូន្របុសក៏វ ិ ទេ យបងប្អូន្រស្តី បងប្អូន្រស្តី 

ក៏វ ិ ទេ យបងប្អូន្របុស សម្ល ញ់ក៏វ ិ ទេ យសម្ល ញ់ ពួកជន 

េនះដល់នូវជេម្ល ះ     និងករវ ិ ទ    កនុងទីេនះ     ្រប រគន េ យៃដខ្លះ 
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២៧៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

សេតថហិបិ ឧបកកមន្តិ េត តតថ មរណមប ិ និគចឆន្តិ(១) 

មរណមត្តមប ិ ទុកខំ  អយមប ិ ភិកខ េវ កមនំ ទីន- 

េ  សនទិដ្ឋិេក ទុកខកខ េនធ  កមេហតុ កមនិទនំ 

កមធិករណំ កមនេមវ េហតុ ។ បុន ចបរ ំ

ភិកខ េវ កមេហតុ កមនិទនំ កមធិករណំ 

កមនេមវ េហតុ អសិចមមំ គេហ ្វ  ធនុក បំ 

សននយ្ហិ ្វ  ឧភេ វយិឡូ្ហំ(២) សងគ មំ បកខនទន្តិ ឧស-ូ 

សុបិ ខិបបមេនសុ សត្តីសុបិ ខិបបមនសុ អសីសុបិ 

វេិជជ តលេន្តសុ(៣) េត តតថ ឧសហិូបិ វជិឈន្តិ សត្តីហិប ិ

វជិឈន្តិ អសិនបិ សីសំ ឆិនទន្តិ េត តតថ មរណមប ិ

និគចឆន្តិ មរណមត្តមប ិ ទុកខំ  អយមប ិ ភិកខ េវ កមនំ 

ទីនេ  សនទិដ្ឋិេក ទុកខកខ េនធ  កមេហតុ 

កមនិទនំ កមធិករណំ កមនេមវ េហតុ ។ 

     ១   ម.   គចឆន្តិ   ។   ២   ម.   ឧភេ វរិឡូ្ហំ   ។   ៣   ម.   រេជជ តេន្តសុ   ។ 
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២៧៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

្រប រគន េ យដុដំីខ្លះ ្រប រគន េ យដបំងខ្លះ ្រប រគន េ យស្រ ្ត  

ខ្លះ ពួកជនេនះ ដល់នូវេសចក្ដី ្ល ប់ខ្លះ ដល់នូវទុកខេសទើរ ្ល ប់ខ្លះ 

េ្រពះែតករ្រប រគន េនះ មន លភិកខុទងំ យ េនះេទសរបស់ 

កមទងំ យ ែដលេគ្រតូវេឃើញផទ ល់ខ្លួន ជកងទុកខ (េកើតេឡើង) 

េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជេដើមចម េ្រពះកមជេដើមទង េ្រពះ 

េហតុៃនកមទងំ យែតមយង៉ ។ មន លភិកខុទងំ យ មួយេទៀត េ្រពះ 

កមជេហតុ េ្រពះកមជេដើមចម េ្រពះកមជេដើមទង េ្រពះេហតុ 

ៃនកមទងំ យែតមយង៉ ជនទងំ យក៏កន់ វនិងែខល េសៀតធនូ និង 

បពំង់្រពួញ េហើយរុក នគងគ នេទកន់ស្រងគ ម ែដលពពក់ពពូន 

ទងំសងខង កលេបើ្រពួញទងំ យ ែដលេគបញ់េទខ្លះ លែំពង 

ទងំ យែដលេគពួយេទខ្លះ វទងំ យែដលេគ្រគវ្ីរគ ត់ខ្លះ ជន 

ទងំេនះបញ់េ យ្រពួញទងំ យ កនុងស្រងគ មេនះខ្លះ ចក់េ យ 

លែំពងទងំ យខ្លះ កត់កបលេ យ វខ្លះ ជនទងំេនះ ដល់ 

នូវេសចក្ដី ្ល ប់ខ្លះ ដល់នូវទុកខេសទើរ ្ល ប់ខ្លះ កនុងស្រងគ មេនះ មន ល 

ភិកខុទងំ យ េនះេទសរបស់កមទងំ យ ែដលេគ្រតូវេឃើញ 

ផទ ល់ខ្លួន ជកងទុកខ (េកើតេឡើង) េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជ 

េដើមចម  េ្រពះកមជេដើមទង  េ្រពះេហតុៃនកមទងំ យែតមយង៉  ។ 
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២៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

បុន ចបរ ំ ភិកខ េវ កមេហតុ កមនិទនំ កម- 

ធិករណំ កមនេមវ េហតុ អសិចមមំ គេហ ្វ  

ធនុក បំ សននយ្ហិ ្វ  អទធ វេលបន ឧបករេិយ 

បកខនទន្តិ ឧសសុូបិ ខិបបមេនសុ សត្តីសុបិ ខិបប- 

មនសុ អសីសុបិ វេិជជ តលេន្តសុ េត តតថ ឧស-ូ 

ហិបិ វជិឈន្តិ សត្តីហិបិ វជិឈន្តិ ឆកណដិយបិ(១) 

ឱសិញចន្តិ អភិវេគគន ឱមទទន្តិ អសិនបិ សីសំ ឆិនទន្តិ 

េត តតថ មរណមប ិ និគចឆន្តិ មរណមត្តមប ិ ទុកខំ  

អយមប ិ ភិកខ េវ កមនំ ទីនេ  សនទិដ្ឋិេក 

ទុកខកខ េនធ  កមេហតុ កមនិទនំ កមធិករណំ 

កមនេមវ េហតុ ។ បុន ចបរ ំ ភិកខ េវ កមេហតុ 

កមនិទនំ កមធិករណំ កមនេមវ េហតុ 

សនធិមប ិ ឆិនទន្តិ និេ ្ល បមប ិ នីហរន្តិ ឯកគរកិមប ិ

កេ ន្តិ បរបិេនថបិ តិដ្ឋន្តិ បរទរមប ិ គចឆន្តិ 

តេមនំ ជេន គេហ ្វ  វវិធិ កមមករ  

កេរន្តិ ក ហិបិ េឡន្តិ េវេត្តហិបិ េឡន្តិ 
     ១   ម.   ឆកកឌិយបិ   ។ 
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២៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មន លភិកខុទងំ យ មួយេទៀត េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជេដើមចម 

េ្រពះកមជេដើមទង េ្រពះេហតុៃនកមទងំ យែតមយ៉ង ជនទងំ យ 

ក៏កន់ វនិងែខល េសៀតធនូ និងបពំង់្រពួញ រុក នគងគ នេទកន់េជើងក-ំ 

ែពង មនប៉មែដលបូកេ យបយអ កលេបើ្រពួញទងំ យែដលេគ 

បញ់េទខ្លះ លែំពងទងំ យែដលេគពួយេទខ្លះ វទងំ យែដល 

េគ្រគវ្ីរគ ត់ខ្លះ ជនទងំេនះបញ់េ យ្រពួញទងំ យ កនុងស្រងគ ម 

េនះខ្លះ ចក់េ យលែំពងទងំ យខ្លះ េ្រ ចចុះេ យ ចម៍េគ 

កពុំងពុះខ្លះ ្រចេំ យ វុធមនេធមញ ៧ ខ្លះ កត់កបលេ យ វខ្លះ ជន 

ទងំេនះដល់នូវេសចក្ដី ្ល ប់ខ្លះ ដល់នូវទុកខេសទើរ ្ល ប់ខ្លះ កនុងស្រងគ មេនះ 

មន លភិកខុទងំ យ េនះេទសរបស់កមទងំ យ ែដលេគ្រតូវេឃើញ 

ផទ ល់ខ្លួន ជកងទុកខ (េកើតេឡើង) េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជេដើម 

ចម េ្រពះកមជេដើមទង េ្រពះេហតុៃនកមែតមយង៉ ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ មួយេទៀត េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជេដើមចម េ្រពះ 

កមជេដើមទង េ្រពះេហតុៃនកមែតមយង៉ ជនទងំ យកត់ទីតផទះ 

ខ្លះ ប្លន់ធខំ្លះ េធ្វើនូវករប្លន់ផទះមួយខ្លះ ឈរ ក ត់ផ្លូ វខ្លះ គប់រក្របពនធេគខ្លះ 

្រពះ ជទងំ យ េ្របើឲយចប់ជនេនះ េហើយឲយេធ្វើកមមករណ៍េផ ងៗ គឺ 

ឲយ យេ យែសតីទងំ យខ្លះ     ឲយ យេ យរពំត់េផ្ដ ទងំ យខ្លះ 
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២៧៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

អឌ ទណ្ឌ េកហិបិ េឡន្តិ ហតថមប ិ ឆិនទន្តិ បទមប ិ

ឆិនទន្តិ ។ េប ។ អសិនបិ សីសំ ឆិនទន្តិ េត តតថ 

មរណមប ិ និគចឆន្តិ មរណមត្តមប ិ ទុកខំ  អយមប ិ

ភិកខ េវ កមនំ ទីនេ  សនទិដ្ឋិេក ទុកខកខ េនធ  

កមេហតុ កមនិទនំ កមធិករណំ កមនេមវ 

េហតុ ។ បុន ចបរ ំ ភិកខ េវ កមេហតុ កមនិទនំ 

កមធិករណំ កមនេមវ េហតុ កេយន ទុចច- 

រតិំ ចរន្តិ ចយ ទុចចរតិំ ចរន្តិ មន  ទុចចរតិ ំ

ចរន្ត ិ េត កេយន ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  ចយ ទុចចរតិំ 

ចរ ិ ្វ  មន  ទុចចរតិំ ចរ ិ ្វ  កយស  េភទ 

បរមមរ  អបយ ំ ទុគគតឹ វនិិបតំ និរយ ំ

ឧបបជជន្តិ អយមប ិ ភិកខ េវ កមនំ ទីនេ  

សមប យិេក ទុកខកខ េនធ  កមេហតុ កម- 

និទនំ         កមធិករណំ         កមនេមវ         េហតតូិ        ។ 
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២៧៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ឲយដេំ យអន្លូងទងំ យខ្លះ ឲយកត់ៃដខ្លះ ឲយកត់េជើងខ្លះ ។ េប ។ ឲយ 

កត់កបលេ យ វខ្លះ ជនទងំេនះ ដល់នូវេសចក្ដី ្ល ប់ខ្លះ ដល់នូវទុកខ 

េសទើរ ្ល ប់ខ្លះ េ្រពះែតដេំណើ រេនះ មន លភិកខុទងំ យ េនះេទស 

របស់កមទងំ យ ែដលេគ្រតូវេឃើញផទ ល់ខ្លួន ជកងទុកខ (េកើតេឡើង) 

េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជេដើមចម េ្រពះកមជេដើមទង េ្រពះ 

េហតុៃនកមទងំ យែតមយង៉ ។ មន លភិកខុទងំ យ មួយវញិេទៀត 

េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជេដើមចម េ្រពះកមជេដើមទង េ្រពះ 

េហតុៃនកមទងំ យែតមយង៉ ជនទងំ យ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យកយ 

្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យចិត្ត ជនទងំេនះ ្រប្រពឹត្ត 

ទុចចរតិេ យកយ ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យ ច ្រប្រពឹត្តទុចចរតិេ យចិត្តេហើយ 

លុះែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ រែមងេទេកើតកនុងទុគគតិ វនិិបត នរក 

មន លភិកខុទងំ យ េនះេទសរបស់កមទងំ យ ែដល្រតូវេឃើញកនុង 

េ កខងនយ ជកងទុកខ (េកើតេឡើង) េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជ 

េដើមចម  េ្រពះកមជេដើមទង  េ្រពះេហតុៃនកមទងំ យែតមយង៉  ។ 
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២៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ទីនវ ំ កមគុេណសុ ទិ ្វ តិ កមគុេណសុ 

ទីនវ ំ ទិ ្វ  បស ិ ្វ  តុលយិ ្វ  តិរយិ ្វ  វភិវ- 

យិ ្វ  វភិតូំ ក ្វ តិ ទីនវ ំ កមគុេណសុ ទិ ្វ  ។ 

ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  

  កម      ហិ    ចិ្រ     មធុ     មេនរម 

  វរិបូរេូបន     មេថន្តិ     ចិត្តំ  

  ទីនវ ំ    កមគុេណសុ     ទិ ្វ  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ     ។ 

 [២៩៤] ឦតី     ច     គេ ្ឌ       ច     ឧបទទេ      ច 

  េ េគ     ច     សល្លញច       ភយញច      េមតំ 

  ឯតំ     ភយ ំ    កមគុេណសុ     ទិ ្វ  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [២៩៥] ឦតី ច គេ ្ឌ  ច ឧបទទេ  ច 

េ េគ ច សល្លញច  ភយញច  េមតន្តិ វុត្តេញ្ហតំ ភគ- 

វ        ភយន្តិ       ភិកខ េវ       កមនេមតំ      អធិវចនំ       ទុកខន្តិ 



561 

២៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ បុគគលេឃើញេទស កនុងកមគុណទងំ យ បនេសចក្ដីថ 

េឃើញ េមើល ថ្លឹង ្រតួត បញជ ក់ េធ្វើឲយជក់ នូវេទសកនុងកម- 

គុណទងំ យ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលេឃើញេទស 

កនុងកមគុណទងំ យ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

េហតុេនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 

 ពិត ស់ កមទងំ យ ដ៏វចិិ្រត មនរសឆង ញ់ 

 ជទីេ្រតកអរៃនចិត្ត ែតងញញីំចិត្ត េ យសភពៃន 

 រូបេផ ង បុគគលេឃើញេទស កនុងកមគុណទងំ យ 

 េហើយ    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង     ដូចកុយរមស    ។ 

 [២៩៤] បុគគលេឃើញភ័យនុ៎ះ កនុងកមគុណទងំ យថ 

  េនះជចៃ្រង ជបូស ជឧប្រទព ជេ គ ជ្រពួញ 

  និងជភ័យ របស់អញេហើយ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

  ដូចកុយរមស     ។ 

 [២៩៥] ពកយថ េនះជចៃ្រង ជបូស ជឧប្រទព ជេ គ ជ្រពួញ និង 

ជភ័យរបស់អញ អធិបបយថ ្រពះមន្រពះភគបន្រ ស់្រពះត្រមស់ 

េនះថ មន លភិកខុទងំ យ  ពកយថ ភ័យ  េនះជេឈម ះៃនកមទងំ យ 
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២៧៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ភិកខ េវ កមនេមតំ អធិវចនំ េ េគតិ ភិកខ េវ 

កមនេមតំ អធិវចនំ គេ ្ឌ តិ ភិកខ េវ កមន- 

េមតំ អធិវចនំ លគគន្តិ(១)  ភិកខ េវ កមនេមតំ អធិ- 

វចនំ សេ ្ត តិ(២) ភិកខ េវ កមនេមតំ អធិវចនំ 

បេងក តិ ភិកខ េវ កមនេមតំ អធិវចនំ គេពភ តិ 

ភិកខ េវ      កមនេមតំ     អធិវចនំ     យ ម      ច     ភិកខ េវ  

ភយន្តិ កមនេមតំ អធិវចនំ កម គរ ្ត យ ំ

ភិកខ េវ ឆនទ គវនិិពេនធ  ទិដ្ឋធមមិកបិ ភយ ន បរ-ិ 

មុចចតិ សមប យិកបិ ភយ ន បរមុិចចតិ ត ម  

ភយន្តិ កមនេមតំ អធិវចនំ យ ម  ច ភិកខ េវ 

ទុកខន្តិ េ េគតិ គេ ្ឌ តិ លគគន្តិ សេ ្ត តិ បេងក តិ 

គេពភ តិ កមនេមតំ អធិវចនំ កម គរ ្ត យ ំ

ភិកខ េវ ឆនទ គវនិិពេនធ  ទិដ្ឋធមមិកបិ គពភ  ន 

បរមុិចចតិ សមប យិកបិ គពភ  ន បរមុិចចតិ ត ម  

គេពភ តិ      កមនេមតំ      អធិវចនន្តិ     ។ 
     ១   ម.   សល្លន្តិ   ។   ២   ម.   សេងគ តិ   ។   ៣   ម.   ក ម    ។ 
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២៧៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ ទុកខ េនះ ជេឈម ះៃនកមទងំ យ 

មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ េ គ េនះ ជេឈម ះៃនកមទងំ យ 

មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ បូស េនះ ជេឈម ះៃនកមទងំ យ 

មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ ករថពក់ េនះ ជេឈម ះៃនកមទងំ យ 

មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ ភវៈជប់ េនះ ជេឈម ះៃនកមទងំ យ 

មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ ភក់ េនះ ជេឈម ះៃនកមទងំ យ 

មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ គភ៌ េនះ ជេឈម ះៃនកមទងំ យ 

មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុែតពកយថ ភ័យ េនះ ជេឈម ះៃនកម 

ទងំ យ មន លភិកខុទងំ យ បនជសត្វអនកេ្រតក្រត លេ យកម- 

គេនះ ជប់ចពំក់េ យឆនទ គ េទើបមិនរួចចកភ័យ ែដលមនកនុងបចចុ- 

បបននផង មិនរួចចកភ័យែដលមនកនុងបរេ កផង េ្រពះេហតុេនះ ពកយ 

ថ ភ័យ េនះ ជេឈម ះៃនកមទងំ យ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះ 

េហតុែតពកយថ ទុកខ ថេ គ ថបូស ថករថពក់ ថភវៈជប់ ថភក់ 

ថគភ៌ េនះ ជេឈម ះៃនកមទងំ យ មន លភិកខុទងំ យ បនជសត្វ 

អនកេ្រតក្រត លេ យកម គៈេនះ ជប់ចពំក់េ យឆនទ គ េទើបមិនរួច 

ចកគភ៌ ែដលមនកនុងបចចុបបននផង មិនរួចចកគភ៌ែដលមនកនុងបរេ ក 

ផង  េ្រពះេហតុេនះ  ពកយថ  គភ៌  េនះ  ជេឈម ះៃនកមទងំ យ  ។ 
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២៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 ភយញច     ទុកខញច     េ េគ    ច សេ ្ត      បេងក     ច    ទូភយំ 

 ឯេត     កម     បវុចចន្តិ យតថ     សេ ្ត      បុថុជជេន 

 ឱតិេ ្ណ      តរេូបន គពភ យ    ច    និគចឆតិ    ។ 

 យេ     ច    ភិកខ េវ    ភិកខុ  ឈនញច     ន    រញិចតិ 

 េ មំ    បលិបថំ    ទុគគំ អតិកកមម     តថវធិំ 

 បជំ     ជតិជរេូបតំ ផនទមនំ(១)   អេវកខតីតិ   ។ 

ឦតី ច គេ ្ឌ  ច ឧបទទេ  ច េ េគ ច សល្លញច  

ភយញច      េមតំ      ។ 

 [២៩៦] ឯតំ ភយ ំ កមគុេណសុ ទិ ្វ តិ ឯត ំ

ភយ ំ កមគុេណសុ ទិ ្វ  បស ិ ្វ  តុលយិ ្វ  

តិរយិ ្វ  វភិវយិ ្វ  វភិតូំ ក ្វ តិ ឯតំ ភយ ំ

កមគុេណសុ ទិ ្វ  ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណ- 

កេបប     ។     េតនហ    េ     បេចចកសមពុ េទធ  

     ១   ម.   ពនធមនំ    ។ 
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២៨០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 បុថុជជន ជប់កនុងកមទងំ យ  កមទងំ យ 

 នុ៎ះ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េ ថ ភ័យផង ទុកខផង 

 េ គផង ភវៈជប់ផង ភក់ផង ធមមជតិទងំពីរគឺ 

 ករថពក់ផង គភ៌ផង ជសត្វ្រតូវ គៈមនសភពឆង ញ់ 

 ស្រមុតេហើយ ែតងេទកន់គភ៌ ។ មន លភិកខុទងំ- 

 យ លុះ ែតភិកខុ  មិនលះបង់ឈន េទើបភិកខុ  

 េនះកន្លងផ្លូ វ មនភក់ គឺកមេនះ ជជង្ហុក មន 

 ែបបដូេចន ះ េហើយសម្លឹងេមើល នូវពួកសត្វែដល 

 ្របកបេ យជតិនិងជ    កពុំងញញក់ញញ័រ   ។ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) េនះជចៃ្រង ជបូស ជឧប្រទព ជេ គ 

ជ្រពួញ   និងជភ័យ   របស់អញ    ។ 

 [២៩៦] ពកយថ បុគគលេឃើញភ័យនុ៎ះ កនុងកមគុណទងំ យ 

គឺេឃើញ េមើល ថ្លឹង ្រតួត បញជ ក់ េធ្វើឲយចបស់ នូវភ័យនុ៎ះ កនុង 

កមគុណទងំ យ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលេឃើញភ័យ 

នុ៎ះ កនុងកមគុណទងំ យ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

េហតុេនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 
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២៨១  

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

  ឦតី     ច    គេ ្ឌ     ច    ឧបទទេ     ច 

  េ េគ     ច     សល្លញច      ភយញច      េមតំ 

  ឯតំ    ភយ ំ    កមគុេណសុ    ទិ ្វ  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [២៩៧]  សីតញច     ឧណ្ហ ញច     ខុទំ    បិបសំ 

  តេប     ឌំសសិរសឹេប    ច 

  សព្វ និេប ន ិ   អភិសំភវ ិ ្វ  

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [២៩៨] សីតញច  ឧណ្ហ ញច  ខុទំ បិបសន្តិ ទ្វីហិ 

ករេណហិ សីតំ េ តិ អពភន្តរធតុបេកបវេស- 

ន  សីតំ េ តិ ពហិទធ ឧតុវេសន  សីតំ 

េ តិ ។ ឧណ្ហ ន្តិ ទ្វីហិ ករេណហិ ឧណ្ហំ  េ - 

តិ អពភន្តរធតុបេកបវេសន  ឧណ្ហំ  េ តិ 

ពហិទធ ឧតុវេសន  ឧណ្ហំ  េ តិ ។ ខុទទ  វុចចត ិ

ឆតេក ។ បិប  វុចចតិ ឧទកមបតីិ សីតញច  

ឧណ្ហ ញច      ខុទំ     បិបសំ    ។ 
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២៨១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 បុគគលេឃើញភ័យនុ៎ះ កនុងកមគុណទងំ យថ េនះ 

 ជចៃ្រង ជបូស ជឧប្រទព ជេ គ ជ្រពួញ 

 និងជភ័យ របស់អញេហើយ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

 ដូចកុយរមស     ។ 

 [២៩៧] បុគគល្រគបសងកត់ នូវធមមជតទងំអស់នុ៎ះ គ ឺ

  ្រតជក់ កេម្ដ  គម្ល ន សេ្រមក ខយល់និងកេម្ដ  

  ៃថង រេបមនិងសត្វលូនេហើយ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

  ដូចកុយរមស   ។ 

 [២៩៨] ពកយថ ្រតជក់ កេម្ដ  គម្ល ន សេ្រមក េសច- 

ក្ដីថ ្រតជក់ េ យេហតុ ២ គឺ ្រតជក់េ យអំ ចកេ្រមើកធតុខង 

កនុង ឬ្រតជក់េ យអំ ចរដូវខងេ្រក ។ ពកយថ កេម្ដ  បន 

ដល់ កេម្ដ េ យេហតុ ២ គឺ កេម្ដ េ យអំ ចកេ្រមើកធតុខងកនុង 

ឬ កេម្ដ េ យអំ ចរដូវខងេ្រក ។ ែដលេ ថ គម្ល ន បនដល់ 

េសចក្ដីឃ្ល ន ។ ែដលេ ថ សេ្រមក បនដល់ ករេ្រសកទឹក 

េហតុេនះ     (េ កេពលថ)    ្រតជក់    កេម្ដ     គម្ល ន   សេ្រមក    ។ 
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២៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [២៩៩] តេប ឌំសសិរសឹេប ចតិ ត ិ

បុរតថិម  បចឆិម  ឧត្ត   ទកខិ  

 សរជ  សី   ឧ ្ហ   

បរ ិ ្ត   អធិម ្ត   េវរមភ  សុបណ្ណ  

លបណ្ណ  វធិបូន  ។ តេប វុចចត ិ

សុរយិសន្ត េប ។ ឌំ  វុចចន្តិ បិងគលមកខិក ។ 

សិរសឹប វុចចន្តិ អហីតិ តេប ឌំសសិរសឹេប ច ។ 

 [៣០០] សព្វ និ េប និ អភិសំភវ ិ ្វ តិ អភិ- 

ភវ ិ ្វ  អេជឈតថរ ិ ្វ  បរយិទិយិ ្វ  មទទិ ្វ តិ សព្វ និ 

េប និ អភិសំភវ ិ ្វ  ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណ- 

កេបប      ។       េតនហ      េ        បេចចកសមពុ េទធ  

  សីតញច     ឧណ្ហ ញច     ខុទំ      បិបសំ 

  តេប     ឌំសសិរសឹេប      ច 

  សព្វ និ     េប និ      អភិសំភវ ិ ្វ  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 
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២៨២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [២៩៩] ពកយថ ខយល់និងកេម្ដ ៃថង រេបមនិងសត្វលូន ្រតង់ 

ពកយថ ខយល់ គឺខយល់ខងេកើត ខយល់ខងលិច ខយល់ខងេជើង 

ខយល់ខងតបូង ខយល់មនធូលី ខយល់្រតជក់ ខយល់េក្ដ  ខយល់រេំភើយ 

ខយល់យ៉ងខ្ល ងំ ខយល់កបុំតតបូង ខយល់្រគុឌ ខយល់ស្លឹកេ ន ត ខយល់ផ្លិត ។ 

ែដលេ ថ កេម្ដ ៃថង បនដល់ កេម្ដ ្រពះ ទិតយ ។ ែដលេ  

ថ រេបម បនដល់ ពួកមកខិកេលឿង ។ ែដលេ ថ សត្វលូន 

បនដល់ពួកសត្វពស់ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ខយល់និងកេម្ដ ៃថង 

រេបមនិងសត្វលូន     ។ 

 [៣០០] ពកយថ បុគគល្រគបសងកត់ នូវធមមជតទងំអស់នុ៎ះ គឺ  

្រគបសងកត់ ប្រងគប សងកត់សងកិន ញញីំ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

បុគគល្រគបសងកត់ នូវធមមជតទងំអស់នុ៎ះ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

កុយរមស   ។   េហតុេនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េពលថ 

 បុគគល្រគបសងកត់ នូវធមមជតទងំអស់នុ៎ះ គឺ្រតជក់ 

 កេម្ដ  គម្ល ន សេ្រមក ខយល់និងកេម្ដ ៃថង រេបមនិង 

 សត្វលូនេហើយ  គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង  ដូចកុយរមស  ។ 
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២៨៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣០១] នេគវ     យថូនិ     វវិជជយិ ្វ  

  សញជ តខេនធ      បទុមី     ឧ េ  

  យថភិរន្តំ     វហិេរ    អរេញញ 

  ឯេក      ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [៣០២] នេគវ យថូនិ វវិជជយិ ្វ តិ នេគ 

វុចចតិ ហតថិនេគ ។ បេចចកសមពុ េទធ បិ នេគ ។ 

កឹករ  បេចចកសមពុ េទធ  នេគ ។ គុំ ន 

កេ តីតិ នេគ ។ ន គចឆតីតិ នេគ ។ ន 

គចឆតីតិ     នេគ    ។ 

 កថំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  គុំ ន កេ តីតិ 

នេគ ។ គ ូ វុចចន្តិ បបក អកុស  ធមម  

សង កិ េលសិក េបេនពភវកិ សទ  ទុកខ វបិក 

យតឹជតិជ មរណីយ     ។ 
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២៨៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣០១] បុគគលដូចនគ មនខនធេកើត្រពមេហើយ មន 

  សមបុរផក ឈូក ជសត្វខពង់ខពស់ េគចចកហ្វូង 

  េហើយេនកនុងៃ្រព មសបបយ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ 

  ឯង     ដូចកុយរមស     ។ 

 [៣០២] ពកយថ ដូចនគ េគចចកហ្វូង អធិបបយថ ដរំដី៏ 

្របេសើរ េ កេ ថ នគ ។ ្រពះបេចចកសមពុទធ ក៏េឈម ះនគែដរ ។ 

្រពះបេចចកសមពុទធ េឈម ះថ នគ េ្រពះេហតុអ្វី ។ េឈម ះថនគ 

េ្រពះេហតុមិនេធ្វើអេំពើ ្រកក់ ។ េឈម ះថនគ េ្រពះេហតុមិនលុះ ។ 

េឈម ះថនគ    េ្រពះេហតុមិនមក    ។ 

 ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថនគ េ្រពះេហតុមិនេធ្វើអេំពើ ្រកក់ 

េតើដូចេម្ដច ។ ធម៌ទងំ យ ជអកុសល ដ៏ មក ្របកបេ យ 

េសចក្ដីេ ហមង នសំត្វឲយេកើតកនុងភពថមី ្របកបេ យេសចក្ដី្រកវល់ 

្រក យ មនទុកខជវបិក ជទី ងំៃនជតិជ និងមរណៈតេទ េ ក 

េ ថ    អេំពើ ្រកក់   ។ 
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២៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

  គុំ    ន    កេ តីតិ    កិញចិ      េ េក 

  សព្វសំេយេគ     វសិជជ     ពនធននិ 

  សព្វតថ    ន     សជជតិ     វបិបមុេ ្ត  

  នេគ     ទិ     បវុចចេត     តថ ្ត      ។ 

ឯវ ំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  គុំ ន កេ តីតិ នេគ ។ 

 កថំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ន គចឆតីតិ នេគ ។ 

េ  បេចចកសមពុ េទធ  ន ឆនទ គតឹ គចឆតិ ន េទ- 

គតឹ គចឆតិ ន េម គតឹ គចឆតិ ន ភយគតឹ 

គចឆតិ ន គវេសន គចឆតិ ន េទសវេសន គចឆតិ 

ន េមហវេសន គចឆតិ ន មនវេសន គចឆតិ ន 

ទិដ្ឋិវេសន គចឆតិ ន ឧទធចចវេសន គចឆតិ ន 

វចិិកិចឆ វេសន គចឆតិ ន អនុសយវេសន គចឆតិ ន 

វេគគហិ ធេមមហិ យយតិ និយយតិ វុយ្ហតិ សំហរយិតិ 

ឯវ ំ    េ       បេចចកសមពុ េទធ      ន     គចឆតីតិ     នេគ      ។ 

 កថំ       បេចចកសមពុ េទធ       ន       គចឆតីតិ       នេគ     ។ 
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២៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 ្រពះបេចចកសមពុទធ មិនេធ្វើអេំពើ ្រកក់តិចតួចកនុងេ ក 

 លះបង់កិេលស ជេ្រគ ង្របកបទងំពួង និងចណំង 

 ទងំ យ ផុត្រសឡះ មិនជប់ចពំក់កនុង រមមណ៍ 

 ទងំពួង មិនរេំភើបេ យេ កធម៌ េ កេ ថ នគ 

 េ្រពះ្រទង់គុណ្របកដដូេចន ះ     ។ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថនគ េ្រពះេហតុមិនេធ្វើនូវអេំពើ ្រកក់ 

យ៉ងេនះឯង    ។ 

 ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថ នគ េ្រពះេហតុមិនលុះ 

េតើដូចេម្ដច ។ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ មិនលុះឆនទ គតិ មិនលុះ 

េទ គតិ មិនលុះេម គតិ មិនលុះភយគតិ មិនលុះេ យ 

អំ ច គៈ មិនលុះេ យអំ ចេទសៈ មិនលុះេ យអំ ច 

េមហៈ មិនលុះេ យអំ ចមនះ មិនលុះេ យអំ ចទិដ្ឋិ មិនលុះ 

េ យអំ ចឧទធចចៈ មិនលុះេ យអំ ចវចិិកិចឆ  មិនលុះេ យ 

អំ ចអនុស័យ មិន្រតូវធម៌ជពួកនេំទ ដឹកេទ បន ត់េទ កួចេទ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថនគ េ្រពះេហតុមិនលុះ យ៉ងេនះឯង ។ 

 ្រពះបេចចកសមពុទធ េឈម ះថនគ  េ្រពះេហតុមិនមក  េតើដូចេម្ដច ។ 
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២៨៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

េ បត្តិមេគគន េយ កិេល  បហីន េត 

កិេលេស ន បុេនតិ ន បេចចតិ ន បចច គចឆតិ 

សកទគមិមេគគន អនគមិមេគគន អរហត្តមេគគន 

េយ កិេល  បហីន េត កិេលេស ន បុេនតិ 

ន បេចចតិ ន បចច គចឆតិ ឯវ ំ េ  បេចចកសមពុ េទធ  

ន គចឆតីតិ នេគ ។ នេគវ យថូនិ វវិជជយិ- 

្វ តិ យថ េ  ហតថិនេគ យថូនិ វវិេជជ ្វ  

បរវិេជជ ្វ  អភិនិវេជជ ្វ  ឯេកវ អរេញញ វនមជឈស  

អេជឈគេហ ្វ  ចរត ិ វចិរត ិ ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ 

យេបតិ យេបតិ បេចចកសមពុ េទធ បិ គណំ វេជជ ្វ  

បរវិេជជ ្វ  អភិវេជជ ្វ  ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប 

អរញញវនប ថ និ បន្ត និ េសនសននិ បដិេសវតិ អបប- 

សទទ និ អបបនិេគឃ និ វជិន និ មនុស ហេស- 

យយកនិ បដិស ្ល ន រុបបនិ េ  ឯេក គចឆត ិ

ឯេក   តិដ្ឋតិ     ឯេក    និសីទតិ     ឯេក     េសយយ ំ    កេបបតិ 
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២៨៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

កិេលសទងំ យ  ែដលេ កលះបង់េហើយ េ យេ បត្តិមគគ 

េ កមិនមក មិន្រតឡប់មក មិនវលិមក រកកិេលសទងំេនះេទៀត 

កិេលសទងំ យ  ែដលេ កលះបង់េហើយ េ យសកទគមិ- 

មគគ អនគមិមគគ អរហត្តមគគ េ កមិនមក មិន្រតឡប់មក មិន 

វលិមករកកិេលសទងំេនះេទៀត ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថនគ 

េ្រពះេហតុមិនមក យ៉ងេនះឯង ។ ពកយថ ដូចនគ េគចចកហ្វូង 

បនេសចក្ដីថ ដរំដី៏្របេសើរេនះ េវៀរែលង េជៀស ង េវៀរ្រសឡះនូវ 

ហ្វូងទងំ យ ចូលេទេនក ្ដ លៃ្រពកនុងអរញញ្របេទស ចរ ្រ ច់េទ 

្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ ែតមន ក់ឯង យ៉ង  ចែំណក្រពះ 

បេចចកសមពុទធ ក៏េវៀរែលង េជៀស ង េវៀរ្រសឡះនូវពួក ្រប្រពឹត្តេនែត 

មួយអងគឯង ដូចកុយរមស ្រទង់គប់រកៃ្រពតូចនិងៃ្រពធ ំ ជេសន- 

សនៈដ៏ ង ត់ មិនមនសេំឡង មិនមនសូរគឹកកង ្របសចកខយល់ 

ែដលេកើតអពីំសររីៈៃនជន ជេសនសនៈដ៏ ង ត់ចកមនុស  សមគួរ 

ដល់ករពួនសមង ំ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ និមន្តេទែតមួយអងគឯង ឈរ 

ែតមួយអងគឯង    គង់េនែតមួយអងគឯង    សេ្រមចករសិងែតមួយអងគឯង 
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២៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ឯេក គមំ បិ ្ឌ យ បវសិតិ ឯេក បដិកកមតិ 

ឯេក រេ  និសីទតិ ឯេក ចង កមំ អធិ ្ឋ តិ 

ឯេក ចរតិ វចិរតិ ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ 

យេបតិ យេបតីតិ នេគវ យថូនិ វវិជជយិ ្វ  ។ 

 [៣០៣] សញជ តខេនធ  បទុមី ឧ េ តិ 

យថ េ  ហតថិនេគ សញជ តកខ េនធ  សត្តរតេន 

 េ តិ អដ្ឋរតេន  បេចចកសមពុ េទធ បិ សញជ - 

តកខ េនធ  អេសេកខន សីលកខ េនធន អេសេកខន 

សមធិកខ េនធន អេសេកខន បញញ ខេនធន អេសកខន 

វមុិត្តិកខ េនធន អេសេកខន វមុិត្តិញញ ណទស នកខ េនធន ។ 

យថ េ  ហតថិនេគ បទុមី បេចចកសមពុ េទធ បិ 

សត្តហិ េពជឈងគបុេបផហិ បទុមី សតិសេមព ជឈងគបុេបផន 

ធមមវចិយសេមព ជឈងគបុេបផន វរីយិសេមព ជឈងគបុេបផន បី- 

តិសេមព ជឈងគបុេបផន បស ទធិសេមព ជឈងគបុេបផន សមធិ- 

សេមព ជឈងគបុេបផន ឧេបកខ សេមព ជឈងគបុេបផន ។ យថ 

េ       ហតថិនេគ      ឧ េ        ថេមន       ពេលន        ជេវន 
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២៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ចូលេទបិណ្ឌ បតកនុង្រសុកែតមួយអងគឯង ្រតឡប់មកវញិែតមួយអងគឯង 

គង់កនុងទី ង ត់ែតមួយអងគឯង អធិ ្ឋ នច្រងកមែតមួយអងគឯង ចរ ្រ ច់ 

េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ ែតមួយអងគឯង (ក៏យ៉ង 

េនះែដរ) េហតុេនះ (េ កេពលថ) ដូចនគ េគចចកហ្វូង ។ 

 [៣០៣] ពកយថ មនខនធេកើត្រពមេហើយ មនសមបុរដូចផក ឈូក 

ជសត្វខពង់ខពស់ អធិបបយថ ដរំដី៏្របេសើរេនះ មនខនធេកើត្រពមេហើយ 

ជដរំ ី ៧ ហតថ ឬ ៨ ហតថ យ៉ង  ឯ្រពះបេចចកសមពុទធ ក៏មនខនធ 

េកើត្រពមេហើយ េ យអេសកខសីលកខនធ អេសកខសមធិកខនធ អេសកខ- 

បញញ ខនធ អេសកខវមុិត្តិកខនធ អេសកខវមុិត្តិញញ ណទស នកខនធ ក៏យ៉ង 

េនះ ។ ដរំដី៏្របេសើរេនះ មនផក ឈូក យ៉ង  ឯ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េឈម ះថមនផក ឈូក េ យផក គឺេពជឈងគ ៧ គឺេ យផក គឺសតិសេមព - 

ជឈងគ ១ ផក គឺធមមវចិយសេមព ជឈងគ ១ ផក គឺវរីយិសេមព ជឈងគ ១ ផក គឺបីតិ- 

សេមព ជឈងគ ១ ផក គឺបស ទធិសេមព ជឈងគ ១ ផក គឺសមធិសេមព ជឈងគ ១ 

ផក គឺឧេបកខ សេមព ជឈងគ ១ (យ៉ងេនះែដរ) ។ ដរំ ី ដ៏្របេសើរ 

េនះ      ជសត្វេលើសលុប      េ យកម្ល ងំកយ      កម្ល ងំចិត្ត     សនទុះ 
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២៨៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

សេូរន បេចចកសមពុ េទធ បិ ឧ េ  សីេលន សម- 

ធិន បញញ យ វមុិត្តិយ វមុិត្តិញញ ណទស េននតិ 

សញជ តខេនធ      បទុមី     ឧ េ      ។ 

 [៣០៤] យថភិរន្តំ វហិេរ អរេញញតិ យថ េ  

ហតថិនេគ យថភិរន្តំ អរេញញ វហិរតិ បេចចកសមពុ - 

េទធ បិ យថភិរន្តំ អរេញញ វហិរតិ បឋេមនបិ ឈេនន 

យថភិរន្តំ អរេញញ វហិរតិ ទុតិេយនបិ តតិេយនបិ 

ចតុេតថនបិ ឈេនន យថភិរន្តំ អរេញញ វហិរតិ 

េម ្ត យបិ េចេ វមុិត្តិយ យថភិរន្តំ អរេញញ វហិរតិ 

ករុ យបិ មុទិ យបិ ឧេបកខ យបិ េចេ វមុិត្តិ- 

យ យថភិរន្តំ អរេញញ វហិរតិ ក នញច យត- 

នសមបត្តិយបិ យថភិរន្តំ អរេញញ វហិរតិ វញិញ ណ- 

ញច យតនសមបត្តិយបិ កិញចញញ យតនសមបត្តិ- 

យបិ េនវសញញ នសញញ យតនសមបត្តិយបិ ផល- 

សមបត្តិយបិ យថភិរន្តំ អរេញញ វហិរតីតិ យថភិ- 

រន្តំ វហិេរ អរេញញ ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណក- 

េបប     ។     េតនហ      េ       បេចចកសមពុ េទធ  
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២៨៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

និងេសចក្ដីេក្ល វក្ល  យ៉ង  ឯ្រពះបេចចកសមពុទធ ក៏ជបុគគលេលើស 

លុបេ យសីល សមធិ បញញ  វមុិត្តិ និងវមុិត្តិញញ ណទស នៈ (យ៉ង 

េនះែដរ) េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនខនធេកើត្រពមេហើយ មន 

សមបុរដូចផក ឈូក    ជសត្វខពង់ខពស់    ។ 

 [៣០៤] ពកយថ េនកនុងៃ្រព មសបបយ េសចក្ដីថ ដរំដី៏្របេសើរ 

េនះ េនកនុងៃ្រព មសបបយ យ៉ង  ឯ្រពះបេចចកសមពុទធ ក៏ 

េនកនុងៃ្រព មសបបយ (យ៉ងេនះែដរ) គឺេនកនុងៃ្រព មសបបយ 

េ យបឋមជឈនខ្លះ េនកនុងៃ្រព មសបបយ េ យទុតិយជឈនខ្លះ 

តតិយជឈនខ្លះ ចតុតថជឈនខ្លះ េនកនុងៃ្រព មសបបយ េ យេម ្ត - 

េចេ វមុិត្តិខ្លះ េនកនុងៃ្រព មសបបយ េ យករុ េចេ វមុិត្តិខ្លះ 

មុទិ េចេ វមុិត្តិខ្លះ ឧេបកខ េចេ វមុិត្តិខ្លះ េនកនុងៃ្រព មសបបយ 

េ យ ក នញច យតនសមបត្តិខ្លះ េនកនុងៃ្រព មសបបយ េ យ 

វញិញ ណញច យតនសមបត្តិខ្លះ េ យ កិញចញញ យតនសមបត្តិខ្លះ 

េ យេនវសញញ នសញញ យតនសមបត្តិខ្លះ េ យផលសមបត្តិខ្លះ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) េនកនុងៃ្រព មសបបយ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ 

ឯង   ដូចកុយរមស    ។    េហតុេនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 
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២៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

  នេគវ     យថូនិ     វវិជជយិ ្វ  

  សញជ តខេនធ      បទុមី     ឧ េ  

  យថភិរន្តំ      វហិេរ       អរេញញ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣០៥] អ ្ឋ ន     តំ      សងគណិករតស  

  យ ំ    ផុស េយ     មយិកំ     វមុិត្តឹ 

  ទិចចពនធុស      វេច     និសមម 

  ឯេក     ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [៣០៦] អ ្ឋ ន តំ សងគណិករតស  យ ំ

ផុស េយ មយិកំ វមុិត្តិន្តិ វុត្តំ េហតំ ភគវ  

យវ ននទ ភិកខុ  សងគណិក េម សងគណិករ- 

េ            សងគណិក មតំ            អនុយុេ ្ត            គ េម 
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២៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 បុគគលែដលដូចនគ មនខនធេកើត្រពមេហើយ មន 

 សមបុរដូចផក ឈូក ជសត្វខពង់ខពស់ េគចចកហ្វូង 

 េហើយេនកនុងៃ្រព មសបបយ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

 ដូចកុយរមស     ។ 

 [៣០៥] បុគគលគបបបីន មយិកវមុិត្តិ(១) េ យេហតុ  

  េហតុេនះ មិនែមនជទី ងំ ៃនបុគគលអនកេ្រតក 

  អរកនុងពួកេទ បុគគលពិចរ ពកយ ៃន្រពះពុទធ ជ 

  ្រពះ ទិចចពនធុ េហើយ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយ 

  រមស     ។ 

 [៣០៦] ពកយថ បុគគល គបបបីន មយិកវមុិត្តិ េ យ 

េហតុ  េហតុេនះ មិនែមនជទី ងំ ៃនបុគគលអនកេ្រតកអរកនុង 

ពួកេទ អធិបបយថ ែមនពិត ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីក 

េនះថ មន ល ននទ ភិកខុមនករេន្រចឡូក្រចឡេំ យពួកជទីេ្រតកអរ 

េ្រតកអរកនុងករេន្រចឡូក្រចឡេំ យពួក ្របកបេរឿយៗ នូវេសចក្ដី 

េ្រតកអរ កនុងករេន្រចឡូក្រចឡេំ យពួក មនពួកជទីេ្រតកអរ 
      ១  វមុិត្តិ្រប្រពឹត្តេទ មសម័យ  គឺ   វមុិត្តិជេ កិយ   ។ 
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២៨៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

គណរេ  គណសមមុទិេ  គ មតំ អនុយុេ ្ត  

យន្តំ េនកខមមសុខំ បវេិវកសុខំ ឧបសមសុខំ 

សេមព ធិសុខំ តស  សុខស  និកម ភី ភវសិ តិ 

អកិចឆ ភី អកសិរ ភីតិ េនតំ នំ វជិជតិ ។ 

េយ ច េខ េ  ននទ ភិកខុ  ឯេក គណ ម  

វបូកេ ្ឋ  វហិរតិ តេស តំ ភិកខុ េន បដិកងខំ យន្តំ 

េនកខមមសុខំ បវេិវកសុខំ ឧបសមសុខំ សេមព ធិ- 

សុខំ តស  សុខស  និកម ភី ភវសិ តិ អកិចឆ- 

ភី អកសិរ ភីតិ នេមតំ វជិជតិ ។ យវ - 

ននទ ភិកខុ  សងគណិក េម សងគណិករេ  សងគ- 

ណិក មតំ អនុយុេ ្ត  គ េម គណរេ  

គណសមមុទិេ  គ មតំ អនុយុេ ្ត  មយិកំ 

 េចេ វមុិត្តឹ ឧបសមបជជ វហិរសិ តិ អ ម- 

យិកំ                   អកុបបន្តិ        េនតំ          នំ        វជិជតិ         ។ 



583 

២៨៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

េ្រតកអរកនុងពួក រួស យកនុងពួក ្របកបេរឿយៗ នូវេសចក្ដីេ្រតកអរកនុងពួក 

ជកណំត់ េសចក្ដីសុខកនុងករេចញបួស េសចក្ដីសុខកនុងករ ង ត់ េសចក្ដី 

សុខកនុងករសងប់ េសចក្ដីសុខកនុងករ្រ ស់ដឹង  (ភិកខុ េនះ) នឹងជ 

អនកបន ម្របថន  បនេ យមិន្រក បនេ យមិនលបំក នូវេសចក្ដី 

សុខេនះ េហតុករណ៍ែបបេនះ មិនមនេទ ។ មន ល ននទ លុះែតភិកខុ  

 េជៀសេចញចកពួក េហើយេនែតមន ក់ឯង េសចក្ដីសុខនុ៎ះ េទើប 

មន្របកដដល់ភិកខុ េនះ គឺថ េសចក្ដីសុខកនុងករេចញបួស េសចក្ដីសុខ 

កនុងករ ង ត់ េសចក្ដីសុខកនុងករសងប់ េសចក្ដីសុខកនុងករ្រ ស់ដឹង  

(ភិកខុ េនះ) នឹងជអនកបន ម្របថន  បនេ យមិន្រក បនេ យមិន 

លបំក នូវេសចក្ដីសុខេនះ េហតុករណ៍ែបបេនះ េទើបមន ។ មន ល 

ននទ ភិកខុមនករេន្រចឡូក្រចឡេំ យពួកជទីេ្រតកអរ េ្រតកអរកនុង 

ករេន្រចឡូក្រចឡេំ យពួក ្របកបេរឿយៗ នូវេសចក្ដីេ្រតកអរកនុងករ 

េន្រចឡូក្រចឡំេ យពួក មនពួកជទីេ្រតកអរ េ្រតកអរកនុងពួក រួស យ 

កនុងពួក ្របកបេរឿយៗនូវេសចក្ដីេ្រតកអរកនុងពួក ជកណំត់ (ភិកខុ េនះ) 

នឹងបន មយិកេចេ វមុិត្តិ (េចេ វមុិតិ្តជេ កិយ) ឬអ មយិក- 

អកុបបធម៌    (មគគជេ កុត្តរៈ)    េហតុករណ៍ែបបេនះ    មិនមនេទ   ។ 
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២៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េយ ច េខ េ  ននទ ភិកខុ  ឯេក គណ ម   

វបូកេ ្ឋ  វហិរតិ តេស តំ ភិកខុ េន បដិកងខំ 

មយិកំ  េចេ វមុិត្តឹ ឧបសមបជជ វហិរសិ តិ 

អ មយិកំ  អកុបបន្តិ នេមតំ វជិជតីតិ អ ្ឋ ន 

តំ សងគណិករតស  យ ំ ផុស េយ មយិកំ 

វមុិត្តឹ    ។ 

 [៣០៧] ទិចចពនធុស  វេច និសមម តិ ទិេចច  

វុចចតិ សុរេិយ ។ េ  េគតេម េគេត្តន បេចច- 

កសមពុ េទធ បិ េគតេម េគេត្តន េ  បេចចកសមពុ - 

េទធ បិ សុរយិស  េគត្តញតេក(១) េគត្តពនធុ  ត ម  

បេចចកសមពុ េទធ  ទិចចពនធុ  ។ ទិចចពនធុស  វេច 

និសមម តិ ទិចចពនធុស  វចនំ ពយបថំ េទសនំ 

អនុសនធឹ សុ ្វ  សុណិ ្វ  ឧគគេហ ្វ  ឧបធរយិ ្វ  

ឧបលកខយិ ្វ តិ ទិចចពនធុស  វេច និសមម ។ 

ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  
     ១   ម.   អយំ   បេ    នតថិ   ។ 
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២៩០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មន ល ននទ លុះែតភិកខុ  េជៀសេចញចកពួក េហើយេនែតមន ក់ឯង 

េសចក្ដីសុខេនះ េទើបមន្របកដដល់ភិកខុ េនះ គឺថ (ភិកខុ េនះ) នឹង 

បន មយិកេចេ វមុិត្តិ ឬអ មយិកអកុបបធម៌ េហតុករណ៍ែបបេនះ 

េទើបមន េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលគបបបីន មយិកវមុិត្តិ 

េ យេហតុ  េហតុេនះ មិនែមនជទី ងំៃនបុគគល អនកេ្រតកអរ 

កនុងពួកេទ    ។ 

 [៣០៧] ពកយថ បុគគលពិចរ ពកយៃន្រពះពុទធ ជ្រពះ - 

ទិចចពនធុ  េសចក្ដីថ ្រពះ ទិតយ េ កេ ថ ទិចចៈ ។ ្រពះ ទិតយ 

េនះជេគតមេ យេគត្ត ចែំណក្រពះបេចចកសមពុទធ ក៏ជេគតមេ យ 

េគត្ត ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជញតិេ យេគត្ត ជេផពង េ យ 

េគត្តៃន្រពះ ទិតយ េ្រពះេហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធ េឈម ះថ 

្រពះ ទិចចពនធុ  ។ ពកយថ បុគគលពិចរ ពកយៃន្រពះពុទធ ជ្រពះ 

ទិចចពនធុ  បនេសចក្ដីថ បុគគលបន ្ដ ប់ ឮ េរៀន ចទុំក កណំត់ 

នូវពកយ គន្លងពកយ េទសន អនុសនធិ ៃន្រពះពុទធជ្រពះ ទិចចពនធុ  

េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលពិចរ ពកយៃន្រពះពុទធ ជ្រពះ 

ទិចចពនធុ  ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ    េពលថ 
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២៩១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

  អ ្ឋ ន     តំ     សងគណិករតស  

  យ ំ   ផុស េយ    មយិកំ     វមុិត្តឹ 

  ទិចចពនធុស      វេច     និសមម 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣០៨]  ទិដ្ឋីវសិកូនិ     ឧបតិវេ ្ត  

  បេ ្ត      និយមំ     បដិលទធមេគគ  

  ឧបបននញេ ម្ហិ     អនញញេនេយយ 

  ឯេក     ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [៣០៩] ទិដ្ឋីវសិកូនិ ឧបតិវេ ្ត តិ ទិដ្ឋិវសិ-ូ 

កនិ វុចចន្តិ វសីតិវតថុក សកក យទិដ្ឋី ។ ឥធ 

អស ុត  បុថុជជេន អរយិនំ អទស វ ី អរយិធមម- 

ស  អេកវេិទ អរយិធេមម អវនិីេ  សបបុរ ិ នំ 

អទស វ ី សបបុរសិធមមស  អេកវេិទ សបបុរសិ- 

ធេមម អវនិីេ  របូំ អត្តេ  សមនុបស តិ របូវន្តំ 

 អ ្ត នំ អត្តនិ  របូំ របូសមឹ  អ ្ត នំ េវទនំ 

សញញំ          សងខ េរ         វញិញ ណំ          អត្តេ          សមនុបស តិ 
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២៩១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 បុគគលគបបបីន មយិកវមុិត្តិ េ យេហតុ  េហតុ 

 េនះ មិនែមនជទី ងំៃនបុគគលអនកេ្រតកអរកនុងពួកេទ 

 បុគគលពិចរ ពកយថ ៃន្រពះពុទធ ជ្រពះ ទិចចពនធុ  

 េហើយ    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស   ។ 

 [៣០៨] បុគគល្រប្រពឹត្តកន្លង  នូវច្រមូងគឺទិដ្ឋិទងំ យ 

  បនសេ្រមចធម៌ដ៏េទៀងទត់  បនចេំពះនូវមគគ មិន 

  មនបុគគលដៃទែណន ំ  (េ្រពះដឹងថ)    ម អញមន 

  ញណេកើតេហើយ       គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង  ដូចកុយ 

  រមស    ។ 

 [៣០៩] ពកយថ បុគគល្រប្រពឹត្តកន្លង នូវច្រមូងគឺទិដ្ឋិទងំ យ 

េសចក្ដីថ សកក យទិដ្ឋិមនវតថុ  ២០ េ ថ ច្រមូងគឺទិដ្ឋិ ។ បុថុជជន 

កនុងេ កេនះ ជអនកមិនេចះដឹង មិនេឃើញនូវពួក្រពះអរយិៈ មិនឈ្ល ស 

ៃវកនុងអរយិធម៌ មិនបនទូនម នខ្លួនកនុងអរយិធម៌ មិនេឃើញពួកសបបុរស 

មិនឈ្ល សៃវកនុងសបបុរសិធម៌ មិនបនទូនម នខ្លួនកនុងសបបុរសិធម៌ រែមង 

ពិចរ េឃើញរូបថខ្លួន នូវខ្លួនថមនរូបខ្លះ នូវរូបកនុងខ្លួនខ្លះ នូវខ្លួន 

កនុងរូបខ្លះ    ពិចរ េឃើញនូវេវទន   សញញ    សងខ រ    វញិញ ណថខ្លួន 
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២៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

វញិញ ណវន្តំ  អ ្ត នំ អត្តនិ  វញិញ ណំ វញិញ - 
ណសមឹ  អ ្ត នំ យ ឯវរបូ ទិដ្ឋិ ទិដ្ឋិគតំ 
ទិដ្ឋិគហនំ ទិដ្ឋិកន្ត េ  ទិដ្ឋិវសិកូយិកំ ទិដ្ឋិវបិផនទិត ំ
ទិដ្ឋិសេញញ ជនំ គេ  បដិគគ េ (១)  អភិនិេវេ  
ប មេ  កុមមេគគ  មិចឆ បេថ មិចឆត្តំ តិ ថ - 
យតនំ វបិរេិយសគគ េ  វបិរតីគគ េ  វបិ ្ល សគគ - 
េ  មិចឆ គេ  អយថវកសមឹ យថវកន្តិ គ- 
េ  យវ  ទ្វ សដ្ឋី ទិដ្ឋិគ និ ឥមនិ ទិដ្ឋិវសិ-ូ 
កនិ(២) ។ ឧបតិវេ ្ត តិ ទិដ្ឋិវសិកូនិ ឧបតិវេ ្ត  
អតិកកេន្ត  សមតិកកេន្ត (៣) វតីិវេ ្ត តិ ទិដ្ឋីវសិកូនិ 
ឧបតិវេ ្ត      ។ 
 [៣១០] បេ ្ត  និយមំ បដិលទធមេគគ តិ 
និយម វុចចន្តិ ច ្ត េ  មគគ  អរេិយ អដ្ឋងគិ - 
េក មេគគ  េសយយថីទំ សមម ទិដ្ឋិ សមម សង ក- 
េបប សមម ច សមម កមមេន្ត  សមម ជីេ  
សមម យេម សមម សតិ សមម សមធិ ។ 
     ១ ម. បតិគគ េ  ។ ២ ម. អយំ ទិដ្ឋិវសូិក ។ ៣ ម. ទិដ្ឋីវសូិកនិ ឧបតិវេ ្ត តិ ទិដ្ឋិវសូិកនិ 

ឧបតិវេ ្ត     អតិកកេន្ត     សមតិកកេន្ត    ។ 
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២៩២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

នូវខ្លួនថ មនវញិញ ណខ្លះ នូវវញិញ ណកនុងខ្លួនខ្លះ នូវខ្លួនកនុងវញិញ ណ 

ខ្លះ ទិដ្ឋិ ដេំណើ រគឺទិដ្ឋិ ៃ្រពសបតគឺទិដ្ឋិ ផ្លូ វ ច់្រសយលគឺទិដ្ឋិ 

ច្រមូងគឺទិដ្ឋិ េសចក្ដីញប់ញ័រគឺទិដ្ឋិ ចណំងគឺទិដ្ឋិ ករ្របកន់ ករ 

្របកន់ខជ ប់ ករ្របកន់ម ំ ករ ទ បអែង្អល ផ្លូ វខុស គន្លង 

ខុស េសចក្ដីខុស លទធិដូចជកពំង់ េសចក្ដី្របកន់េ យករែស្វង 

រកខុស ករ្របកន់វបិរតី ករ្របកន់វបិ ្ល ស ករ្របកន់ខុស 

ករ្របកន់ថពិត កនុងរបស់ែដលមិនពិត ទិដ្ឋិ ៦២ ទងំប៉ុនម ន 

មនសភពយ៉ងេនះ ឯ  េនះ េឈម ះថច្រមូងគឺទិដ្ឋិ ។ ពកយថ 

្រប្រពឹត្តកន្លង គឺ ្រប្រពឹត្តរលំង ឈនកន្លង ឈនរលំង ្រប្រពឹត្ត 

កន្លង នូវច្រមូងគឺទិដ្ឋិទងំ យ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគល 

្រប្រពឹត្តកន្លង    នូវច្រមូងគឺទិដ្ឋិទងំ យ    ។ 

 [៣១០] ពកយថ បនសេ្រមចធម៌ដ៏េទៀងទត់ បនចេំពះ 

នូវមគគ េសចក្ដីថ មគគ ៤ មគគដ៏្របេសើរ្របកបេ យអងគ ៨ គឺសមម ទិដ្ឋិ 

១ សមម សងកបបៈ ១ សមម ច ១ សមម កមមន្តៈ ១ សមម ជីវៈ ១ សមម - 

យមៈ   សមម សតិ ១   សមម សមធិ ១   េ កេ ថ   ធម៌ដ៏េទៀង    ។ 
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២៩៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ចតហិូ អរយិមេគគហិ សមនន គេ  សមបេ ្ត  អធិគ- 

េ  ផុសិេ  សចឆិកេ តិ បេ ្ត  និយមំ ។ បដិ- 

លទធមេគគ តិ លទធមេគគ  បដិលទធមេគគ  អធិគតមេគគ  

ផុសិតមេគគ តិ       បេ ្ត        និយមំ      បដិលទធមេគគ       ។ 

 [៣១១] ឧបបននញេ ម្ហិ អនញញេនេយយតិ 

តស  បេចចកសមពុទធស  ញណំ ឧបបននំ សមុបបននំ 

និព្វត្តំ អភិនិព្វត្តំ បតុភតូំ សេព្វ សងខ  អនិចច តិ 

ញណំ ឧបបននំ សមុបបននំ និព្វត្តំ អភិនិព្វត្តំ បតុភ-ូ 

តំ សេព្វ សងខ  ទុកខ តិ ។ េប ។ យង កិញចិ  សមុ- 

ទយធមមំ សព្វន្តំ និេ ធធមមន្តិ ញណំ ឧបបននំ សមុ- 

បបននំ និព្វត្តំ អភិនិព្វត្តំ បតុភតូន្តិ ឧបបននញេ - 

ម្ហិ ។ អនញញេនេយយតិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ន បរ- 

េនេយយ ន បរបត្តិេយ ន បរបបចចេយ ន បរបបដិ- 

ពទធគ ូ យថភតូំ ជនតិ បស តិ អសមមូេ ្ហ  សមប- 

ជេន      បដិស េ      សេព្វ     សងខ       អនិចច តិ    ។    េប    ។ 
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២៩៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

បុគគល្របកប សេ្រមច បន ប៉ះពល់ េធ្វើឲយជក់ចបស់េ យអរយិមគគ 
ទងំ ៤ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បនសេ្រមចធម៌ដ៏េទៀងទត់ ។ 
ពកយថ បនចេំពះនូវមគគ គឺបនមគគ បនចេំពះមគគ បនសេ្រមច 
មគគ បនប៉ះពល់មគគ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បនសេ្រមចធម៌ដ៏ 
េទៀងទត់    បនចេំពះនូវមគគ  ។ 
 [៣១១] ពកយថ មិនមនបុគគលដៃទ ែណន ំ (េ្រពះដឹងថ) 

ម អញមនញណេកើតេហើយ អធិបបយថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ 
មនញណេកើតេឡើង េកើតេឡើង្រពម េកើត េកើតចេំពះ េកើត្របកដ គឺ 
មនញណេកើតេឡើង េកើតេឡើង្រពម េកើត េកើតចេំពះ េកើត្របកដថ 
សងខ រទងំពួងមិនេទៀង ថ សងខ រទងំពួងជទុកខ ។ េប ។ មនញណ 
េកើតេឡើង េកើតេឡើង្រពម េកើត េកើតចេំពះ េកើត្របកដថ របស់ 

មួយ មនករេកើតេឡើងជធមម  របស់ទងំអស់េនះ មនករ 
រលត់េទវញិជធមម  េហតុេនះ (េ កេពលថ) ម អញ 
មនញណេកើតេហើយ ។ ពកយថ មិនមនបុគគលដៃទ ែណន ំ គឺ 
្រពះបេចចកសមពុទធេនះ មិនមនបុគគលដៃទែណន ំ មិនមនបុគគលដៃទ 
ឲយេជឿ មិនមនបុគគលដៃទជទី ង មិនដល់នូវករជប់ចពំក់េ យ 
បុគគលដៃទ រែមងដឹង េឃើញ មពិត ជបុគគលមិនវេង្វង ជអនក 
ដឹងចបស់    មន ម រតី្របុងជនិចចថ    សងខ រទងំពួងមិនេទៀង  ។  េប ។ 
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២៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

យង កិញចិ  សមុទយធមមំ សព្វន្តំ និេ ធធមមន្តិ ន 

បរេនេយយ ន បរបត្តិេយ ន បរបបចចេយ ន 

បរបបដិពទធគ ូ យថភតូំ ជនតិ បស តិ អសមមូេ ្ហ  

សមបជេន បដិស េ តិ ឧបបននញេ ម្ហិ អនញញ- 

េនេយយ ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ 

េតនហ     េ      បេចចកសមពុ េទធ  

  ទិដ្ឋីវសិកូនិ    ឧបតិវេ ្ត  

  បេ ្ត      និយមំ     បដិលទធមេគគ  

  ឧបបននញេ ម្ហិ      អនញញេនេយយ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣១២] និេ ្ល លុេប     និកកុ េ      និបបបិេ  

  និមមេកខ      និទធន្តក វេមេ  

  និ សេ       សព្វេ េក     ភវ ិ ្វ  

  ឯេក     ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 



593 

២៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មិនមនបុគគលដៃទែណន ំ មិនមនបុគគលដៃទឲយេជឿ មិនមនបុគគលដៃទជ 

ទី ង មិនដល់នូវករជប់ចពំក់េ យបុគគលដៃទ រែមងដឹង េឃើញ ម 

ពិត ជបុគគលមិនវេង្វង ជអនកដឹងចបស់ មន ម រតី្របុងជនិចច ថ 

របស់ មួយ មនករេកើតេឡើងជធមម  របស់ទងំអស់េនះ មនករ 

រលត់េទវញិជធមម  េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនមនបុគគល 

ដៃទែណន ំ (េ្រពះដឹងថ) ម អញមនញណេកើតេហើយ ។ គបប ី

្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះ     េពលថ 

 បុគគល្រប្រពឹត្តកន្លង នូវច្រមូងគឺទិដ្ឋិទងំ យ បន 

 សេ្រមចធម៌ដ៏េទៀងទត់ បនចេំពះនូវមគគ មិនមន 

 បុគគលដៃទែណន ំ (េ្រពះដឹងថ) ម អញមនញណ 

 េកើតេហើយ    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង  ដូចកុយរមស   ។ 

 [៣១២] បុគគលអនកមិនេ ភ អនកមិនកុហក អនកមិន 

  មនករេ្រសកឃ្ល ន អនកមិនមនករលុបគុណេគ មន 

  ទឹកចត់និងេមហៈកមច ត់េចញេហើយ មិនមនេសចក្ដី 

  ្របថន  កនុងេ កទងំមូល គបប្ីរប្រពឹត្ត មន ក់ឯង 

  ដូចកុយរមស     ។ 
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២៩៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣១៣] និេ ្ល លុេប និកកុ េ  និបបបិេ តិ 

េ លុបប វុចចតិ ត ្ហ  េយ េគ េគ 

។ េប ។ អភិជឈ េ េភ អកុសលមលំូ ។  

េ លុបប ត ្ហ  តស  បេចចកសមពុទធស  

បហីន ឧចឆិននមូ  វតថុក  អនភវងគ  

យតឹអនុបបទធមម  ត ម  បេចចកសមពុ េទធ  និេ ្ល - 

លុេប ។ និកកុ េ តិ តីណិ កុហនវតថូនិ បចចយ- 

បបដិេសវនសងខ តំ កុហនវតថុ  ឥរយិបថសងខ តំ 

កុហនវតថុ       មន្តជបបនសងខ តំ     កុហនវតថុ      ។ 

 កតមំ បចចយបបដិេសវនសងខ តំ កុហនវតថុ  ។ 

ឥធ គហបតិក ភិកខុ ំ  និមេន្តន្តិ ចីវរបិណ្ឌ បតេសន- 

សនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ េរហិ ។ េ  បបិេចឆ  

ឥចឆ បកេ  អតថិេក ចីវរបិណ្ឌ បតេសនសនគិ - 

នបបចចយេភសជជបរកិខ នំ ភិេយយកមយតំ ឧបទយ 

ចីវរ ំ បចចកខ តិ បិណ្ឌ បតំ បចចកខ តិ េសនសនំ 

បចចកខ តិ         គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ ំ        បចចកខ តិ        ។ 
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២៩៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣១៣] ពកយថ បុគគលអនកមិនេ ភ អនកមិនកុហក អនកមិនមន 

ករេ្រសកឃ្ល ន អធិបបយថ ត ្ហ  េ ថ េសចក្ដីេ ភ បន 

ដល់តេ្រមក តេ្រមកខ្ល ងំ ។ េប ។ អភិជឈ េ ភៈ អកុសលមូល ។ 

ត ្ហ គឺេសចក្ដីេ ភេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ បនលះបង់ គស់ 

រេំលើងឫស េធ្វើឲយសល់ែតទីេន ដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករ 

មិនេកើតមន ឲយជធម៌ែលងេកើតេឡើងតេទេទៀត េហតុេនះ ្រពះ 

បេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថអនកមិនមនេ ភ ។ ពកយថ អនកមិន 

កុហក េសចក្ដីថ កុហនវតថុ  មន ៣ គឺកុហនវតថុ ែប៉កខងករេសព 

បចច័យ ១ កុហនវតថុ ែប៉កខងឥរយិបថ ១ កុហនវតថុ ែប៉កខងករខ បឹ ១ ។ 

 កុហនវតថុ    ែប៉កខងករេសពបចច័យ   េតើដូចេម្ដច   ។ 

ពួកគហបតី កនុង សនេនះ និមន្តភិកខុ េ យចីវរ បិណ្ឌ បត េសន- 

សនៈ និងគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ ។ ភិកខុ េនះ ជអនកមន 

េសចក្ដី្របថន មក ្រតូវេសចក្ដី្របថន ្រគបសងកត់ មនេសចក្ដី្រតូវករ 

េ យចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ 

អ្រស័យេសចក្ដី្របថន ខ្ល ងំ ក៏េពលឃត់ចីវរ េពលឃត់បិណ្ឌ បត 

េពលឃត់េសនសនៈ     េពលឃត់គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ       ។ 
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២៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េ  ឯវមហ កឹ សមណស  មហេគឃន 

ចីវេរន ឯតំ រុបប ំ យ ំ សមេ  សុ ន  

សងក រកូ   បបណិក  នន្តកនិ ឧចចិនិ ្វ  

សងឃដឹ ក ្វ (១) ធេរយយ កឹ សមណស  

មហេគឃន បិណ្ឌ បេតន ឯតំ រុបប ំ យ ំ សមេ  

ឧញឆ ចរយិយ បិណ្ឌិ យេ េបន ជីវកំិ កេបបយយ 

កឹ សមណស  មហេគឃន េសនសេនន ឯត ំ

រុបប ំ យ ំ សមេ  រុកខមលិូេក  អស  

អេពភ កសិេក  កឹ សមណស  មហេគឃន 

គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ េរន ឯតំ រុបប ំ យ ំ

សមេ  បតូិមុេត្តន  ហរដិកីខេណ្ឌ ន  ឱស- 

ថំ កេរយយតិ តទុបទយ លខូំ ចីវរ ំ ធេរតិ លខូំ 

បិណ្ឌ បតំ ភុញជតិ លខូំ េសនសនំ បដិេសវតិ 

លខូំ គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ ំ បដិេសវតិ ។ 

តេមនំ គហបតិក ឯវ ំ ជនន្តិ អយ ំ ស- 

មេ  អបបេិចឆ  សន្តុ េ ្ឋ  បវវិេិ ្ត  អសំសេ ្ឋ  
     ១   ម.   សងឃដិកំ    ករ ិ ្វ     ។ 
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២៩៦ 

សុត្តន្ដបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ភិកខុ េនះ បននិយយយ៉ងេនះថ សមណៈមន្របេយជន៍អ្វី េ យ 

ចីវរ ែដលមនៃថ្លេ្រចើន ឯអេំពើដ៏សមគួរន៎ុះ ្រតង់សមណៈេរ ើស 

កំ ត់សពំត់ អពីំៃ្រពសម ន អពីំគនំរស្រមម ឬអពីំ នផ រ េធ្វើជ 

សងឃដីេហើយ្រទ្រទង់ សមណៈមន្របេយជន៍អ្វី េ យបិណ្ឌ បតែដល 

មនៃថ្លេ្រចើន ឯអេំពើដ៏សមគួរន៎ុះ ្រតង់សមណៈចិញចឹ មជីវតិេ យពំនូត 

រេ យករេដើរែស្វង សមណៈមន្របេយជន៍អ្វី េ យេសនសនៈ 

ែដលមនៃថ្លេ្រចើន ឯអេំពើដ៏សមគួរន៎ុះ ្រតង់សមណៈគួរជអនកេនជិត 

គល់េឈើ ឬេនកនុងទី ល សមណៈមន្របេយជន៍អ្វី េ យគិ នបប- 

ចចយេភសជជបរកិខ រ ែដលមនៃថ្លេ្រចើន ឯអេំពើដ៏សមគួរន៎ុះ ្រតង់សមណៈេធ្វើ 

ថន េំ យទឹកមូ្រតេគ ឬេ យចណិំតែផ្លសម៉ ភិកខុ ្រស័យដេំណើ រេនះ 

ក៏្រទ្រទង់ចីវរេ ហមង បរេិភគបិណ្ឌ បតេ ហមង េ្របើ្របស់េសន- 

សនៈេ ហមង េសពគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រេ ហមង ។ ពួក 

គហបតី ដឹងនូវភិកខុ េនះយ៉ងេនះថ សមណៈេនះ ជអនក្របថន តិច 

ជអនកសេន្ដ ស    ជអនកសងប់ ង ត់   ជអនកមិន្រចឡូក្រចឡ ំ   (េ យពួក) 



598 

២៩៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

រទធវរីេិយ ធុត េទតិ ភិេយយ និមេន្តន្តិ ចីវរបិណ្ឌ - 
បតេសនសនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ េរហិ     ។ 
 េ  ឯវមហ តិណ្ណំ  សមមុខីភ  សេទធ  
កុលបុេ ្ត  ពហំុ បុញញំ  បសវតិ សទធ យ សមមុខីភ  
សេទធ  កុលបុេ ្ត  ពហំុ បុញញំ  បសវតិ េទយយធមមស  
សមមុខីភ  សេទធ  កុលបុេ ្ត  ពហំុ បុញញំ  បស- 
វតិ ទកខិ េណយយនំ សមមុខីភ  សេទធ  កុលបុ- 
េ ្ត  ពហំុ បុញញំ  បសវតិ តុម្ហ កេញច យ ំ សទធ  
អតថិ េទយយធេមម  ច សំវជិជតិ អហញច  បដិគគ ហេក 
សចហំ ន បដិគគេហស មិ ឯវ ំ តុេម្ហ បុេញញន បរ-ិ 
ពហិ  ភវសិ ថ ន មយ្ហ ំ ឥមិន អេ ថ  អបិច 
តុម្ហ កេញច វ អនុកមបយ បដិគគ ្ហ មីតិ តទុបទ- 
យ ពហុមប ិ ចីវរ ំ បដិគគ ្ហ តិ ពហុមប ិ បិណ្ឌ បតំ 
បដិគគ ្ហ តិ ពហុមប ិ េសនសនំ បដិគគ ្ហ តិ ពហុ- 
មប ិ គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ ំ បដិគគ ្ហ តិ ។ 
យ ឯវរបូ ភកុដិក ភកុដិយ ំ កុហន កុ- 

យន កុហិតត្តំ ឥទំ វុចចតិ បចចយបបដិេសវនស- 
ងខ តំ     កុហនវតថុ      ។ 
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២៩៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

្របរពធពយយម េពលពកយជេ្រគ ងកមច ត់បង់កិេលស ក៏រតឹែតនិមន្ត 

េ យចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ ។ 

 ភិកខុ េនះ បននិយយយ៉ងេនះថ កុលបុ្រតអនកមនសទធ  បន 

បុណយេ្រចើនេ្រពះធម៌ ៣ មនចេំពះមុខ គឺ កុលបុ្រតអនកមនសទធ  

បនបុណយេ្រចើន េ្រពះមនសទធ ចេំពះមុខ ១ កុលបុ្រតអនកមនសទធ  

បនបុណយេ្រចើន េ្រពះមនេទយយធម៌ចេំពះមុខ ១ កុលបុ្រតអនកមនសទធ  

បនបុណយេ្រចើន េ្រពះពួកទកខិេណយយបុគគលមនចេំពះមុខ ១ (ឥឡូវ) 

សទធ េនះ របស់អនកទងំ យក៏មនផង េទយយធម៌ក៏មនផង ទងំ 

ម ក៏ជអនកទទួល្រ ប់ េបើ ម មិនទទួលេទ អនកទងំ យនឹង ប 

សូនយ ចកបុណយយ៉ងេនះ មិនខន ម មិនមនេសចក្ដី្រតូវករ 

េ យេទយយធម៌េនះេទ ប៉ុែន្ត ម ទទួលេដើមបអីនុេ្រគះ ដល់អនកទងំ- 

យប៉ុេ ្ណ ះ (ភិកខុ) ្រស័យដេំណើ រេនះ ក៏ទទួលចីវរយ៉ងេ្រចើន 

ផង ទទួលបិណ្ឌ បតយ៉ងេ្រចើនផង ទទួលេសនសនៈយ៉ងេ្រចើនផង 

ទទួលគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ យ៉ងេ្រចើនផង ។ ករេធ្វើមុខ 

្រសេពន ភពៃនករេធ្វើមុខ្រសេពន ករកុហក ករៃនកុហក ភព 

ៃនកុហក មនសភពយ៉ងេនះ ឯ  េនះេ កេ ថ កុហនវតថុ  

ែប៉កខងករេសពបចច័យ    ។ 
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២៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 កតមំ ឥរយិបថសងខ តំ កុហនវតថុ  ។ ឥេធក- 

េចច  បបិេចឆ  ឥចឆ បកេ  សមភ វនធិបបេយ ឯវ ំ

មំ ជេន សមភ េវស តីតិ គមនំ សណ្ឋ េបតិ នំ 

សណ្ឋ េបតិ និសជជំ សណ្ឋ េបតិ េសយយ ំ សណ្ឋ េបតិ 

បណិធយ គចឆតិ បណិធយ តិដ្ឋតិ បណិធយ 

និសីទតិ បណិធយ េសយយ ំ កេបបតិ សម- 

ហិេ  វយិ គចឆតិ សមហិេ  វយិ តិដ្ឋតិ 

សមហិេ  វយិ និសីទតិ សមហិេ  វយិ 

េសយយ ំ កេបបតិ បថកជឈយីវ េ តិ ។ យ 

ឯវរបូ ឥរយិបថស  ឋបន ឋបន សណ្ឋ - 

បន ភកុដិក ភកុដិយ ំ កុហន កុ យន 

កុ យិតត្តំ        ឥទំ        ឥរយិបថសងខ តំ        កុហនវតថុ        ។ 
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២៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 កុហនវតថុ  ែប៉កខងឥរយិបថ េតើដូចេម្ដច ។ ភិកខុខ្លះកនុង សន 

េនះ មនេសចក្ដី្របថន មក ្រតូវេសចក្ដី្របថន ្រគបសងកត់ មន 

បណំងនូវករសរេសើរថ អនកផងនឹងសរេសើរអញយ៉ងេនះ ក៏េរៀបច ំ

ដេំណើ រ េរៀបចជំហំរ េរៀបចបំងគុយ េរៀបចដំេំណក េរៀបឫកេដើរ 

េរៀបឫកឈរ េរៀបឫកអងគុយ េរៀបឫកសេ្រមចករេដក េដើរដូចជ 

មនចិត្តតមកល់ម ំ ឈរដូចជមនចិត្តតមកល់ម ំ អងគុយដូចជមនចិត្ត 

តមកល់ម ំ សេ្រមចករេដកដូចជមនចិត្តតមកល់ម ំ ក់ដូចជចូល 

ឈនកនុងទីចេំពះមុខ (ៃនអនកផង) ។ ករ ងំកនុងខងេដើម ករ ងំ 

ទុក ករេរៀបចឥំរយិបថ ករេធ្វើមុខ្រសេពន ភពៃនករេធ្វើមុខ 

្រសេពន ករកុហក ករៃនកុហក ភពៃនកុហក មន 

សភពយ៉ងេនះ    ឯ    េនះេ ថ  កុហនវតថុ   ែប៉កខងឥរយិបថ ។ 
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២៩៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 កតមំ មន្តជបបនសងខ តំ កុហនវតថុ  ។ 

ឥេធកេចច  បបិេចឆ  ឥចឆ បកេ  សមភ វនធិ- 

បបេយ ឯវ ំ មំ ជេន សមភ េវស តីតិ អរយិ- 

ធមមសននិស តិំ ចំ ភសតិ េយ ឯវរបូំ ចីវរ ំ

ធេរតិ េ  សមេ  មេហសេកខ តិ ភណតិ ។ 

េយ ឯវរបូំ បត្តំ ធេរតិ េ ហថលកំ ធេរតិ 

ធមមករកំ ធរតិ បរសិ វនំ ធេរតិ កុញចិ កំ 

ធេរតិ ឧបហនំ ធេរតិ កយពនធនំ ធេរតិ 

េយគពនធនំ ធេរតិ េ  សមេ  មេហស- 

េកខ តិ ភណតិ ។ យស  ឯវរេូប ឧបជឈេយ 

េ  សមេ  មេហសេកខ តិ ភណតិ ។ យស  

ឯវរេូប ចរេិយ សមនុបជឈយក សមនចរ-ិ 

យក មិ ្ត  សនទិ ្ឋ  សមភ ្ត  ស យ េ  សម- 

េ  មេហសេកខ តិ ភណតិ ។ េយ ឯវរេូប វ ិ េរ 

វសតិ       េ         សមេ        មេហសេកខ តិ      ភណតិ      ។ 
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២៩៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 កុហនវតថុ  ែប៉កខងករខ បឹ េតើដូចេម្ដច ។ ភិកខុខ្លះកនុង សន 

េនះ មនេសចក្ដី្របថន មក ្រតូវេសចក្ដី្របថន ្រគបសងកត់ មន 

បណំង នូវករសរេសើរថ អនកផងនឹងសរេសើរអញយ៉ងេនះ ក៏េពល 

ចផ្ដួលេទរកអរយិធម៌ គឺេពលថ សមណៈ  ្រទ្រទង់ចីវរមន 

សភពយ៉ងេនះ សមណៈេនះ មនសក្ដិធ ំ ។ េពលថ សមណៈ 

 ្រទ្រទង់ប្រត ្រទ្រទង់ផ្ដិលេ ហៈ ្រទ្រទង់ធមម្រកក ្រទ្រទង់សពំត់ 

ត្រមងទឹក ្រទ្រទង់កូនេ  ្រទ្រទង់ែសបកេជើង ្រទ្រទង់វតថពនធន៍ចេងកះ 

្រទ្រទង់សពំត់ េយគពនធន៍ មនសភពយ៉ងេនះ ៗ សមណៈេនះ 

មនសក្ដិធ ំ ។ េពលថ ឧបជឈយ៍ៃនសមណៈ  មនសភពយ៉ង 

េនះ សមណៈេនះមនសក្ដិធ ំ ។ េពលថ សមណៈ  មន ចរយ 

មនពួកភិកខុ ែដលមនឧបជឈយ៍េសមើគន  មនពួកភិកខុ ែដលមន ចរយេសមើគន  

មនមិត្ត មនមិត្ត ទ ក់េសទើរ មនមិត្តស៊ប់សួន មនសម្ល ញ់ មន 

សភពយ៉ងេនះ ៗ សមណៈេនះ មនសក្ដិធ ំ ។ េពលថ សមណៈ 

  េនកនុងវ ិ រ   មនសភពយ៉ងេនះ    សមណៈេនះមនសក្ដិធ ំ ។ 
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៣០០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េយ ឯវរេូប អឌ េយេគ វសតិ(១) ហមមិេយ 

វសតិ គុ យ ំ វសតិ(២) កុដិយ វសតិ 

កូ គេរ វសតិ អេដ្ដ វសតិ មេឡ វសតិ 

ឧទទេណ្ឌ  វសតិ ឧប ្ឋ ន យ ំ វសតិ មណ្ឌ េប 

វសតិ រុកខមេូល វសតិ េ  សមេ  មេហ- 

សេកខ តិ ភណតិ ។ អថ  េករជិកេករជិេក 

ភកុដិកភកុដិេក កុហកុេ  លបលេប 

មុខសមភ វេិ  អយ ំ សមេ  ឥមសំ ឯវរបូនំ 

សន្ត នំ វ ិ រសមបត្តីនំ ភីតិ ទិសំ គមភីរ ំ

គឡូ្ហំ និបុណំ បដិចឆននំ េ កុត្តរសុញញ បដិសញញុ ត្តំ 

កថំ កេថតិ ។ យ ឯវរបូ ភកុដិក ភកុដិ- 

យ ំ កុហន កុ យន កុ យិតត្តំ ឥទំ ម- 

ន្តជបបនសងខ តំ      កុហនវតថុ      ។ 

     ១ ម.  ឯតថន្តេរ  ប េទ  វសតីតិ  ទិស តិ  ។  ២ ម.  ឯតថន្តេរ  េលេណ  វសតីតិ ទិស តិ ។ 
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៣០០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េពលថ សមណៈ  េនកនុងអឌ េយគ (បង្ហ ) េនកនុង្រប ទ 

មនកពូំល េនកនុងគុ  េនកនុងខទម េនកនុងផទះកពូំល េនកនុងប៉ម 

េនកនុងេ ងមូល េនកនុងែថវ េនកនុងឧប ្ឋ ន  េនកនុងមណ្ឌ ប 

(ប )ំ េនែកបរគល់េឈើ មនសភពយ៉ងេនះ ៗ សមណៈេនះ 

មនសក្ដិធ ំ ។ មយង៉េទៀត ភិកខុជអនក្រសគត់្រសគេំពក មនមុខ្រសពប់ 

្រសេពនេពក ជអនកកុហកេពក ជអនករួស យេពក ែដល្រតូវេគ 

សរេសើរ េ យអំ ចមត់ (របស់ខ្លួន) ថ សមណៈេនះ ជអនក 

បននូវវ ិ រសមបត្តិទងំេនះ ជគុណដ៏សងប់ ង ត់ មនសភពយ៉ង 

េនះ ែតងេពលពកយ្របកដដូេចនះ ជពកយ្រជលេ្រជ លបំកយល់ 

ដ៏ល្អិត កបំិទបបំងំ ជ ច្របកបេ យេ កុត្តរធម៌ និងសុញញត- 

និព្វ ន ។ ករេធ្វើមុខ្រសេពន ភពៃនករេធ្វើមុខ្រសេពន ករ 

កុហក ករៃនកុហក ភពៃនកុហក មនសភពយ៉ងេនះ ឯ  

េនះេ ថ     កុហនវតថុ     ែប៉កខងករខ បឹ   ។ 
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៣០១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 តស  បេចចកសមពុទធស  ឥមនិ តីណិ កុហន- 

វតថូនិ បហីននិ សមុចឆិនន និ វបូសន្ត និ បដិបបស - 

ទធ និ អភព្វុបបត្តិកនិ ញណគគិន ទឌ និ ត ម  

េ  បេចចកសមពុ េទធ  និកកុ េ  ។ និបបបិេ តិ 

បិប  វុចចតិ ត ្ហ  េយ េគ េគ ។ េប ។ 

អភិជឈ េ េភ អកុសលមលំូ ។  បិប  

ត ្ហ  តស  បេចចកសមពុទធស  បហីន ឧចឆិននម-ូ 

 វតថុក  អនភវងគ  យតឹអនុបបទ- 

ធមម  ត ម  េ  បេចចកសមពុ េទធ  និបបបិេ តិ 

និេ ្ល លុេប      និកកុ េ       និបបបិេ       ។ 
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៣០១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 កុហនវតថុទងំ ៣ េនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ បនលះបង់ ផ្ដ ច់ 

ផ្ដិល រមង ប់ ្រគបសងកត់ េធ្វើមិនគួរឲយេកើតេឡើងបន ដុតេ យេភ្លើង 

គឺញណេហើយ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថអនកមិន 

កុហក ។ ពកយថ អនកមិនមនករេ្រសកឃ្ល ន េសចក្ដីថ ត ្ហ  

េ កេ ថ ករេ្រសកឃ្ល ន បនដល់តេ្រមក តេ្រមកខ្ល ងំ ។ េប ។ 

អភិជឈ េ ភៈ អកុសលមូល ។ ត ្ហ គឺករេ្រសកឃ្ល នេនះ ្រពះ 

បេចចកសមពុទធេនះ បនលះបង់ គស់ឫសគល់ េធ្វើឲយសល់ែតទីេន 

ដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន ឲយជធម៌ែលងេកើត 

តេទេទៀត េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថអនកមិនមន 

ករេ្រសកឃ្ល ន េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលអនកមិនេ ភ 

អនកមិនកុហក    អនកមិនមនករេ្រសកឃ្ល ន    ។ 
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៣០២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣១៤] និមមេកខ  និទធន្តក វេមេ តិ ម- 

េកខ តិ េយ មេកខ  មកខ យន មកខ យិតត្តំ និដ្ឋុ - 

រយិ ំ និដ្ឋុ រយិកមមំ ។ ក តិ េគ ក េ  

េទេ  ក េ  េមេ  ក េ  េកេធ 

ឧបនេ  មេកខ  ប េ  ។ េប ។ សព្វ កុស- 

ភិសងខ  ក  ។ េមេ តិ ទុេកខ  អញ- 

ណំ ទុកខសមុទេយ អញណំ ទុកខនិេ េធ អញណំ 

ទុកខនិេ ធគមិនិយ បដិបទយ អញណំ បុព្វេន្ត 

អញណំ អបរេន្ត អញណំ បុព្វន្ត បរេន្ត អញណំ 

ឥទបបចចយ បដិចចសមុបបេននសុ ធេមមសុ អញណំ 

យ ំ ឯវរបូំ អញណំ អទស នំ អនភិសមេយ អន- 

នុេពេធ សេមព េធ អបបដិេវេធ អសងគ ហន អប- 

រេិយគហន អសមេបកខន អបបចចេវកខន អបបចចកខ - 

កមមំ     ទុេមមជឈ ំ    ពលយ ំ     អសមបជញញំ      េមេ      សេមម េ  



609 

៣០២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣១៤] អធិបបយពកយថ អនកមិនមនករលុបគុណេគ មនទឹក 

ចត់និងេមហៈកមច ត់េចញេហើយ ្រតង់ពកយថ ករលុបគុណ បនខង 

ករបបំត់គុណ ករៈៃនករលុបគុណ ភពៃនករលុបគុណ េសចក្ដី 

្រចែណន កមមគឺេសចក្ដី្រចែណន ។ ពកយថ ទឹកចត់ សេំ យក គៈ 

េឈម ះថទឹកចត់ េទសៈ េឈម ះថទឹកចត់ េមហៈ េឈម ះថទឹកចត់ 

េកធៈ ឧបនហៈ មកខៈ ប សៈ ។ េប ។ អកុស ភិសងខ រទងំអស់ 

េឈម ះថទឹកចត់ ។ ពកយថ េមហៈ បនដល់ករមិនដឹងកនុងទុកខ ករមិន 

ដឹងកនុងទុកខសមុទយ័ ករមិនដឹងកនុងទុកខនិេ ធ ករមិនដឹងកនុងទុកខនិេ ធ- 

គមិនីបដិបទ ករមិនដឹងកនុងចែំណកខនធមុន ករមិនដឹងកនុងចែំណកខនធ 

េ្រកយ ករមិនដឹងកនុងចែំណកខនធមុននិងចែំណកខនធេ្រកយ ករមិនដឹង 

កនុងធម៌ទងំ យ ែដល ្រស័យគន េកើតេឡើង េ្រពះធម៌េនះជបចច័យ 

គឺ ែដលជករមិនដឹង ករមិនេឃើញ ករមិនយល់ចបស់ ករមិន 

្រ ស់ដឹង ម ករមិន្រ ស់ដឹង្រពម ករមិនចក់ធ្លុះ ករមិនកន់យក 

(េ យ មញញលកខណៈ) ករមិនចុះកន់ ( មញញលកខណៈ) ករ 

មិនសម្លឹងេសមើ ករមិនពិចរ  អេំពើមិនជក់ចបស់ សន្ដ នចិត្ត 

្រកក់   ភពជបុគគលលងង់    ករមិនដឹងខ្លួន   ករវេង្វង    ករវេង្វងសព្វ 
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៣០៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

អវេិជជ េឃ អវជិជ េយេគ អវជិជ នុសេយ អវជិជ ប- 

រយុិ ្ឋ នំ អវជិជ ជលំ(១) អវជិជ លងគី  េមេ  អកុ- 

សលមលំូ ។ តស  បេចចកសមពុទធស  មេកខ  ច 

ក េ  ច េមេ  ច វន្ត (២) និទធន្ត  បហីន 

សមុចឆិនន  វបូសន្ត  បដិបបស ទធ  អភព្វុបបត្តិក 

ញណគគិន ទឌ  ត ម  េ  បេចចកសមពុ េទធ  

និមមេកខ      និទធន្តក វេមេ     ។ 

 [៣១៥] និ សេ  សព្វេ េក ភវ ិ ្វ តិ - 

 វុចចតិ ត ្ហ  េយ េគ េគ ។ េប ។ 

អភិជឈ េ េភ អកុសលមលំូ ។ សព្វេ េកតិ 

សព្វអបយេ េក សព្វមនុស េ េក សព្វេទវ- 

េ េក សព្វខនធេ េក សព្វធតុេ េក សព្វ- 

យតនេ េក ។ និ សេ  សព្វេ េក ភវ-ិ 

្វ តិ សព្វេ េក និ សេ  ភវ ិ ្វ  និត្តេ ្ហ  

ភវ ិ ្វ  និបបបិេ  ភវ ិ ្វ តិ និ សេ  សព្វេ - 

េក ភវ ិ ្វ  ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ 
     ១   ម.   អយំ  បេ   នតថិ  ។  ២  ម.  វន្ត    សំវន្ត   ។ 



611 

៣០៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

អន្លង់គឺអវជិជ  េយគៈគឺអវជិជ  អនុស័យគឺអវជិជ  កិេលសជេ្រគ ង្រគបសងកត់ 

ចិត្តគឺអវជិជ  ប ្ដ ញគឺអវជិជ  សនទះទ្វ រធគំឺអវជិជ  េមហៈ អកុសលមូល 

មនសភពយ៉ងេនះ ។ ករលុបគុណ ទឹកចត់ និងេមហៈ ្រពះបេចចក- 

សមពុទធេនះ បនខជ ក់េចល កមច ត់េចល លះបង់ កត់ផ្ដ ច់ រមង ប់ 

្រគបសងកត់ េធ្វើមិនគួរឲយេកើតេឡើងបន ដុតបផំ្ល ញេ យេភ្លើងគឺញណ 

េ្រពះេហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថអនកមិនមនករលុប 

គុណេគ    មនទឹកចត់និងេមហៈកមច ត់េចញេហើយ   ។ 

 [៣១៥] ពកយថ មិនមនេសចក្ដី្របថន  កនុងេ កទងំមូល 

េសចក្ដីថ ត ្ហ  េ កេ ថ េសចក្ដី្របថន  បនខងតេ្រមក តេ្រមក 

ខ្ល ងំ ។ េប ។ អភិជឈ េ ភៈ អកុសលមូល ។ ពកយថ កនុងេ កទងំ 

មូល គឺ កនុងអបយេ កទងំមូល មនុស េ កទងំមូល េទវេ ក 

ទងំមូល ខនធេ កទងំមូល ធតុេ កទងំមូល យតនេ កទងំ 

មូល ។ ពកយថ មិនមនេសចក្ដី្របថន កនុងេ កទងំមូល បនេសចក្ដី 

ថ ជអនកមិនមនេសចក្ដី្របថន  មិនមនត ្ហ  មិនមនេសចក្ដីេ្រសក 

ឃ្ល នកនុងេ កទងំមូល េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនមនេសចក្ដី 

្របថន កនុងេ កទងំមូល   ។    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស    ។ 



612 

៣០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េតនហ     េ       បេចចកសមពុ េទធ  

  និេ ្ល លុេប     និកកុ េ      និបបបិេ  

  និមមេកខ      និទធន្តក វេមេ  

  និ សេ     សព្វេ េក     ភវ ិ ្វ  

  ឯេក     ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣១៦]  បបំ    ស យ ំ    បរវិជជេយថ 

  អនតថទស  ឹ    វសិេម     និវដិ្ឋំ 

  សយ ំ    ន     េសេវ     បសុតំ      បមត្តំ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [៣១៧] បបំ ស យ ំ បរវិជជេយថតិ បប- 

ស េយ វុចចតិ េយ េ  ស េយ ទសវតថុ - 

កយ មិចឆ ទិដ្ឋិយ សមនន គេ  នតថិ ទិននំ នតថិ 

យិដ្ឋំ នតថិ ហុតំ នតថិ សុកតទុកក នំ កមម នំ ផលំ 

វបិេក នតថិ អយ ំ េ េក នតថិ បេ  េ េក 

នតថិ      ម       នតថិ     បិ      នតថិ    ស ្ត     ឱបបតិក      នតថិ 



613 

៣០៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េ្រពះេហតុេនះ   ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ   េពលថ 

  បុគគលអនកមិនេ ភ អនកមិនកុហក អនកមិនមនករ 

  េ្រសកឃ្ល ន អនកមិនមនករលុបគុណេគ មនទឹកចត់ 

  និងេមហៈកមច ត់េចញេហើយ មិនមនេសចក្ដី្របថន កនុង 

  េ កទងំមូល គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង  ដូចកុយរមស   ។ 

 [៣១៦] បុគគល គួរេជៀស ង នូវសម្ល ញ់ ្រកក់ អនក 

  េឃើញនូវអេំពើមិនមន្របេយជន៍ អនក ងំេនកនុងអេំពើ 

  មិនេសមើ មិនគួរេសពគប់នូវបុគគលអនកខ្វល់ខ្វ យ អនក 

  េធ្វស្របែហស េ យខ្លួនឯង គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

  ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣១៧] ពកយថ បុគគលគួរេជៀស ង នូវសម្ល ញ់ ្រកក់ 

េសចក្ដីថ ែដលេ ថ សម្ល ញ់ ្រកក់ បនដល់សម្ល ញ់ែដល្របកប 

េ យមិចឆ ទិដ្ឋិ មនវតថុ  ១០ យ៉ងថ ទនែដលេគឲយមិនមនផល បូជ 

ធមំិនមនផល បូជតូចមិនមនផល ផលវបិកៃនកមម ែដលបុគគល 

េធ្វើល្អេធ្វើ ្រកក់ មិនមន េ កេនះមិនមន េ កដៃទមិនមន 

ម មិនមនគុណ    បិ មិនមនគុណ   ពួកសត្វជឱបបតិកៈមិនមន 



614 

៣០៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

េ េក សមណ្រពហម  សមមគគ  សមម បដិប- 

នន  េយ ឥមញច  េ កំ បរញច  េ កំ សយ ំ អ- 

ភិញញ  សចឆិក ្វ  បេវេទន្តីតិ អយ ំ បបស េយ ។ 

បបំ ស យ ំ បរវិជជេយថតិ បបំ ស យ ំ

បរវិជជេយថ វវិេជជយយ បរវិេជជយយតិ បបំ ស យ ំ

បរវិជជេយថ    ។ 

 [៣១៨] អនតថទស  ឹ វសិេម និវដិ្ឋន្តិ អនតថទ- 

ស  ី វុចចតិ េយ េ  ស េយ ទសវតថុកយ 

មិចឆ ទិដ្ឋិយ សមនន គេ  នតថិ ទិននំ នតថិ យិដ្ឋំ 

។ េប ។ េយ ឥមញច  េ កំ បរញច  េ កំ សយ ំ

អភិញញ        សចឆិក ្វ        បេវេទន្តីតិ       អយ ំ      អនតថទស  ី    ។ 



615 

៣០៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ពួកសមណ្រពហមណ៍កនុងេ ក ែដល្រប្រពឹត្ត្រតឹម្រតូវ ្របតិបត្តិ្រតឹម្រតូវ 

បនេធ្វើឲយជក់ចបស់េ យ្របជញ យ៉ងខពង់ខពស់ចេំពះខ្លួន េហើយ្របកស 

នូវេ កេនះ និងេ កខងមុខ មិនមន សម្ល ញ់ែបបេនះ េឈម ះ 

ថសម្ល ញ់ ្រកក់ ។ ពកយថ បុគគលគួរេជៀស ង នូវសម្ល ញ់ ្រកក់ 

បនេសចក្ដីថ បុគគលគួរេជៀស ង គួរេវៀរែលង គួរេគច ង នូវសម្ល ញ់ 

្រកក់ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលគួរេជៀស ងនូវសម្ល ញ់ 

្រកក់    ។ 

 [៣១៨] ពកយថ អនកេឃើញនូវអេំពើមិនមន្របេយជន៍ អនក ងំ 

េនកនុងអេំពើមិនេសមើ េសចក្ដីថ ែដលេ ថ អនកេឃើញនូវអេំពើមិនមន 

្របេយជន៍ បនខងសម្ល ញ់ ែដល្របកបេ យមិចឆ ទិដ្ឋិ មនវតថុ  ១០ 

យ៉ងថ ទនែដលេគឲយ មិនមនផល បូជធ ំ មិនមនផល ។ េប ។ 

ែដលបនេធ្វើឲយជក់ចបស់ េ យ្របជញ យ៉ងខពង់ខពស់ចេំពះខ្លួន េហើយ 

្របកសនូវេ កេនះ និងេ កខងមុខ មិនមន សម្ល ញ់ែបប 

េនះ     េឈម ះថ    សម្ល ញ់អនកេឃើញ     នូវអេំពើមិនមន្របេយជន៍    ។ 



616 

៣០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

វសិេម និវដិ្ឋន្តិ វសិេម កយកេមម និវដិ្ឋំ វសិេម 

វចីកេមម និវដិ្ឋំ វសិេម មេនកេមម និវដិ្ឋំ វសិេម 

ប តិបេត និវដិ្ឋំ វសិេម អទិនន ទេន និវដិ្ឋំ វសិ- 

េម កេមសុមិចឆ ចេរ និវដិ្ឋំ វសិេម មុ េទ 

និវដិ្ឋំ វសិមយ បិសុ យ ចយ និវដិ្ឋំ វសិម- 

យ ផរុ យ ចយ និវដិ្ឋំ វសិេម សមផបប េប 

និវដិ្ឋំ វសិមយ អភិជឈយ និវដិ្ឋំ វសិេម ពយបេទ 

និវដិ្ឋំ វសិមយ មិចឆ ទិដ្ឋិយ និវដិ្ឋំ វសិេមសុ សងខ - 

េរសុ និវដិ្ឋំ វសិេមសុ បញចសុ កមគុេណសុ និវដិ្ឋំ 

សត្តំ អល្លីនំ ឧបគតំ អេជឈសិតំ អធិមុត្តន្តិ អនតថ- 

ទស  ឹ     វសិេម      និវដិ្ឋំ    ។ 



617 

៣០៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ អនក ងំេនកនុងអេំពើមិនេសមើ េសចក្ដីថ អនក ងំេនកនុងកយកមម 

មិនេសមើ ងំេនកនុងវចីកមមមិនេសមើ ងំេនកនុងមេនកមមមិនេសមើ គឺថ ងំ 

េនកនុងកមមមិនេសមើ គឺប តិបត ងំេនកនុងកមមមិនេសមើគឺអទិនន ទន 

ងំេនកនុងកមមមិនេសមើគឺកេមសុមិចឆ ចរ ងំេនកនុងកមមមិនេសមើគឺមុ - 

ទ ងំេនកនុងកមមមិនេសមើ គឺបិសុណ ច ងំេនកនុងកមមមិនេសមើ 

គឺផរុស ច ងំេនកនុងកមមមិនេសមើ គឺសមផបប បៈ ងំេនកនុងកមមមិន 

េសមើ គឺអភិជឈ ងំេនកនុងកមមមិនេសមើ គឺពយបទ ងំេនកនុងកមមមិនេសមើ 

គឺមិចឆ ទិដ្ឋិ ងំេនកនុងកមមទងំ យមិនេសមើ គឺសងខ រ ងំេន ជប់ 

ជប់ស្អិត ចូលេទដល់ស៊ប់ លិចចុះ ចុះចិត្តស៊ប់ កនុងកមមមិនេសមើ គឺ 

កមគុណ ៥ េហតុេនះ (េ កេពលថ) អនកេឃើញ នូវអេំពើមិន 

មន្របេយជន៍    អនក ងំេនកនុងអេំពើមិនេសមើ    ។ 
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៣០៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣១៩] សយ ំ ន េសេវ បសុតំ បមត្តន្តិ បសុ- 

តន្តិ េយបិ កេម ឯសតិ គេវសតិ បរេិយសតិ 

តចចរេិ  តព្វហុេ  តគគរុេក តននិេនន  តេបបេ  

តបបពភ េ  តទធិមុេ ្ត  តទធិបេតេយយ េ បិ 

កមបបសុេ  ។ េយបិ ត ្ហ វេសន រេូប បរ-ិ 

េយសតិ េយបិ ត ្ហ វេសន រេូប បដិលភតិ 

េយបិ ត ្ហ វេសន រេូប បរភុិញជតិ សេទទ គេនធ 

រេស េផដ្ឋេព្វ បរភុិញជតិ តចចរេិ  តព្វហុេ  

តគគរុេក តននិេនន  តេបបេ  តបបពភ េ  តទធិ- 

មុេ ្ត         តទធិបេតេយយ         េ បិ         កមបបសុេ         ។ 
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៣០៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣១៩] អធិបបយពកយថ មិនគួរេសពគប់ នូវបុគគលអនកខ្វល់ 

ខ្វ យ អនកេធ្វស្របែហស េ យខ្លួនឯង ្រតង់ពកយថ បុគគលអនក 

ខ្វល់ខ្វ យ េសចក្ដីថ បុគគល  េដើររក ែស្វងរក ស្វះែស្វងរក នូវ 

កមទងំ យ ជអនក្រប្រពឹត្តកមេនះ េ្រចើនេ យកមេនះ ធងន់ 

កនុងកមេនះ េទរេទរកកមេនះ េទេទរកកមេនះ ឈមេទរក 

កមេនះ ចុះចិត្តស៊ប់កនុងកមេនះ យកកមេនះជអធិបតី បុគគលេនះ 

ឯង េឈម ះថអនកខ្វល់ខ្វ យកនុងកម ។ បុគគល ស្វះែស្វងរករូបទងំ- 

យ េ យអំ ចត ្ហ ក្ដី បុគគល  បនរូបទងំ យ េ យ 

អំ ចត ្ហ ក្ដី បុគគល  េ្របើ្របស់រូបទងំ យ េ យអំ ច 

ត ្ហ ក្ដី េ្របើ្របស់សេំឡង ក្លិន រស និងេផដ្ឋព្វៈ េ យអំ ច 

ត ្ហ ក្ដី ជអនក្រប្រពឹត្ត រមមណ៍េនះ េ្រចើនេ យ រមមណ៍េនះ ធងន់ 

កនុង រមមណ៍េនះ េទរេទរក រមមណ៍េនះ េទរេទរក រមមណ៍េនះ 

ឈមេទរក រមមណ៍េនះ ចុះចិត្តស៊ប់កនុង រមមណ៍េនះ យក រមមណ៍ 

េនះជអធិបតី  បុគគលេនះឯង   ក៏េឈម ះថអនកខ្វល់ខ្វ យកនុងកមែដរ  ។ 
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៣០៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

បមត្តន្តិ បមេទ វត្តេព្វ  ។ កយទុចចរេិត  វចី- 

ទុចចរេិត  មេនទុចចរេិត  បញចសុ  កមគុ- 

េណសុ ចិត្តស  េ ស េគគ  េ ស គគ នុបបទនំ 

កុស នំ  ធមម នំ ភវនយ អសកកចចកិរយិ  

អ តចចកិរយិ  អនដ្ឋិតកិរយិ  ឱលីនវុត្តិ  

និកខិ ត្តចឆនទ  និកខិ ត្តធុរ  អនេសវន អភវន 

អពហុលីកមមំ អនធិ ្ឋ នំ អននុេយេគ េយ ឯវរ-ូ 

េប បមេទ បមជជន បមជជិតត្តំ អយ ំ វុចចត ិ បម- 

េទ ។ សយ ំ ន េសេវ បសុតំ បមត្តន្តិ បសុតញច  

ន េសេវយយ បមត្តញច  ន េសេវយយ ន និេសេវយយ 

ន សំេសេវយយ ន បដិេសេវយយ ន ចេរយយ ន 

សមចេរយយ ន សមទយ វេត្តយយតិ សយ ំ ន 

េសេវ បសុតំ បមត្តំ ។ ឯេ  ចេរ ខគគវ ិ ណ- 

កេបប      ។      េតនហ        េ        បេចចកសមពុ េទធ  
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៣០៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ អនកេធ្វស្របែហស គឺេសចក្ដីេធ្វស្របែហស ខញុគំបបេីពល 

ដូចតេទេនះ ។ ករបេ ្ដ យចិត្ត ករផ្ដល់កម្ល ងំដល់ករបេ ្ដ យចិត្ត 

កនុងកយទុចចរតិក្ដី កនុងវចីទុចចរតិក្តី កនុងមេនទុចចរតិក្ដី កនុងកមគុណទងំ 

៥ ក្ដី ពំុេនះេ ត ករមិនេធ្វើេ យផចិតផចង់ ករមិនេធ្វើេរឿយៗ ករ 

មិនេធ្វើឲយឋិតេថរ កិរយិ្រប្រពឹត្តរួញ  ករ ក់េសចក្ដី្របថន  ករ ក់ 

ធុរៈ ករមិនេសពគប់ ករមិនចេ្រមើន ករមិនេធ្វើឲយេ្រចើន ករមិន 

អធិ ្ឋ ន ករមិន្របកបេរឿយៗ កនុងករចេ្រមើននូវធម៌ទងំ យជកុសល 

េសចក្ដី្របែហស េសចក្ដីេធ្វស្របែហស ភពៃនេសចក្ដីេធ្វស្របែហស 

មនសភពយ៉ងេនះឯ  េនះេ កេ ថ េសចក្ដីេធ្វស្របែហស ។ 

ពកយថ មិនគួរេសពគប់ នូវបុគគលអនកខ្វល់ខ្វ យ អនកេធ្វស្របែហស 

េ យខ្លួនឯង បនេសចក្ដីថ មិនគួរេសព នូវបុគគលអនកខ្វល់ខ្វ យ 

ផង មិនគួរេសព មិនគួរគប់រក មិនគួរ ប់រក មិនគួរ ប់ ន 

មិនគួរ្រប្រពឹត្តេអើេពើ មិនគួរ្រប្រពឹត្តរួម មិនគួរ្រប្រពឹត្តសមទន នូវ 

បុគគលអនកេធ្វស្របែហសផង េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនគួរេសព 

គប់ នូវបុគគលអនកខ្វល់ខ្វ យ អនកេធ្វស្របែហស េ យខ្លួនឯង ។ 

គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េ្រពះេហតុេនះ ្រពះបេចចក- 

សមពុទធេនះ     េពលថ 
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៣០៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

  បបំ     ស យ ំ    បរវិជជេយថ 

  អនតថទស  ឹ    វសិេម     និវដិ្ឋំ 

  សយ ំ    ន     េសេវ     បសុតំ     បមត្តំ 

  ឯេក    ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ   ។ 

 [៣២០] ពហុស ុតំ    ធមមធរ ំ    ភេជថ 

  មិត្តំ      ឧ រ ំ     បដិភណវន្តំ 

  អញញ យ     អ ថ និ     វេិនយយ     កងខំ 

  ឯេក     ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [៣២១] ពហុស ុតំ ធមមធរ ំ ភេជថតិ ពហុ- 

ស ុតន្តិ ពហុស ុេ  សុតធេ  សុតសននិចេយ 

េយ េត ធមម  ទិកលយ  មេជឈកលយ  

បរេិយ នកលយ  ថ  សពយញជន េកវ- 

លបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ ្រពហមចរយិ ំ អភិវទន្តិ តថរ-ូ 

បស  ធមម  ពហុស ុ  េ ន្តិ ធ  វច  

បរចិិ         មន នុេបកខិ          ទិដ្ឋិយ        សុបបដិវទិធ         ។ 
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៣០៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 បុគគលគួរេជៀស ង នូវសម្ល ញ់ ្រកក់ អនកេឃើញនូវ 

 អេំពើមិនមន្របេយជន៍ អនក ងំេនកនុងអេំពើមិនេសមើ 

 មិនគួរេសពគប់ នូវបុគគលអនកខ្វល់ខ្វ យ អនកេធ្វស 

 ្របែហស េ យខ្លួនឯង គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

 កុយរមស     ។ 

 [៣២០] បុគគលគួរគប់រកជនជពហុស ូត អនក្រទ្រទង់ធម៌ 

  ជមិត្តដ៏ខពង់ខពស់ មនបដិភណ បុគគលបនដឹងចបស់ 

  នូវ្របេយជន៍ទងំ យេហើយ គួរកមច ត់ នូវេសចក្ដី 

  សង យ័    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣២១] អធិបបយពកយថ បុគគលគួរគប់រកជន ជពហុស ូត 

អនក្រទ្រទង់ធម៌ ្រតង់ពកយថ ជនជពហុស ូត គឺ ជនអនកេចះដឹងេ្រចើន 

អនកចងចនូំវសូ្រត សន ទុំកនូវសូ្រត គឺថ ធម៌ទងំ យ  មន 

លម្អបទេដើម លម្អបទក ្ដ ល លម្អបទចុង ្រពមទងំអតថនិងពយញជនៈ 

្របកសនូវ្រពហមចរយិៈ ដ៏បរសុិទធ បរបូិណ៌ទងំអស់ ធម៌ទងំ យមន 

សភពដូេចន ះ ជនេនះបន ្ដ ប់េ្រចើន បន្រទ្រទង់ បនចំ ទ ត់រត់ 

មត់ បនពិនិតយេមើលេ យចិត្ត  បនចក់ធ្លុះ្របៃពេ យេសចក្ដីយល់  ។ 
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៣១០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ធមមធរន្តិ ធមមំ ធេរន្តំ សុត្តំ េគយយ ំ េវយយករណំ 

គថ ឧទនំ ឥតិវុត្តកំ ជតកំ អពភូតធមមំ េវ- 

ទល្លំ ។ ពហុស ុតំ ធមមធរ ំ ភេជថតិ ពហុស ុតញច  

ធមមធរញច  មិត្តំ ភេជយយ េសេវយយ និេសេវយយ សំ- 

េសេវយយ បដិេសេវយយតិ ពហុស ុតំ ធមមធរ ំ ភេជថ ។ 

 [៣២២] មិត្តំ ឧ រ ំ បដិភណវន្តន្តិ ឧ េ  

េ តិ មិេ ្ត  សីេលន សមធិន បញញ យ វមុិត្តិ- 

យ វមុិត្តិញញ ណទស េនន ។ បដិភណវន្តន្តិ តេយ 

បដិភណវេន្ត  បរយិត្តិបបដិភណ  បរបុិចឆ បដិភ- 

ណ     អធិគមបបដិភណ      ។ 

 កតេម បរយិត្តិបបដិភណ  ។ ឥេធកចចស  

ពុទធវចនំ បរយិបុដំ េ តិ សុត្តំ េគយយ ំ េវយយក- 

រណំ គថ ឧទនំ ឥតិវុត្តកំ ជតកំ អពភូតធមមំ 

េវទល្លំ តស  បរយិត្តឹ និស យ បដិភតិ អយ ំ

បរយិត្តិបបដិភណ      ។ 
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៣១០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ អនក្រទ្រទង់ធម៌ េសចក្ដីថ អនក្រទ្រទង់នូវធម៌ គឺ សុត្តៈ េគយយៈ 

េវយយករណៈ គថ ឧទនៈ ឥតិវុត្តកៈ ជតកៈ អពភូតធមមៈ េវទ- 

ល្លៈ ។ ពកយថ បុគគលគួរគប់រកជនជពហុស ូត អនក្រទ្រទង់ធម៌ 

បនេសចក្ដីថ បុគគលគួរគប់រក គួរេសព គួរ ប់រក គួរ ប់ ន 

គួរេសពចេំពះ នូវមិត្តជពហុស ូតផង អនក្រទ្រទង់ធម៌ផង េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) បុគគលគួរគប់រកជនជពហុស ូត អនក្រទ្រទង់ធម៌ ។ 

 [៣២២] ពកយថ ជមិត្តដ៏ខពង់ខពស់ មនបដិភណ អធិបបយ 

ថ ជនជមិត្តដ៏ខពង់ខពស់ េ យសីល សមធិ បញញ  វមុិត្តិ វមុិត្តិ- 

ញញ ណទស នៈ ។ ពកយថ មនបដិភណ គឺជនមនបដិភណ 

៣ ពួក គឺមនបដិភណកនុងបរយិត្តិ ១ មនបដិភណកនុងបរបុិចឆ  ១ 

មនបដិភណកនុងអធិគមៈ ១    ។ 

 ជនអនកមនបដិភណកនុងបរយិត្តិ េតើដូចេម្ដច ។ ជនខ្លះកនុង ស- 

នេនះ បនេរៀននូវពុទធវចនៈ គឺសុត្តៈ េគយយៈ េវយយករណៈ គថ 

ឧទនៈ ឥតិវុត្តកៈ ជតកៈ អពភូតធមមៈ េវទល្លៈ (ពុទធវចនៈេនះ) រែមង 

ភ្លឺចបស់ដល់ជនេនះ េ្រពះ ្រស័យបរយិត្តិ េនះេឈម ះថអនកមន 

បដិភណកនុងបរយិត្តិ   ។ 
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៣១១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 កតេម បរបុិចឆ បដិភណ  ។ ឥេធកេចច  

បរបុិចឆិេ  េ តិ អេតថ ច ញេយ ច លកខ េណ 

ច ករេណ ច ន េន ច តស  បរបុិចឆំ 

និស យ បដិភតិ អយ ំ បរបុិចឆ បដិភណ  ។ 

 កតេម អធិគមបបដិភណ  ។ ឥេធកចចស  

អធិគ  េ ន្តិ ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ ន ច ្ត េ  

សមមបបធន ច ្ត េ  ឥទធិបទ បញចិ ្រនទិយនិ បញច  

ព និ សត្ត េពជឈងគ  អរេិយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  

ច ្ត េ  អរយិមគគ  ច ្ត រ ិ មញញផ និ ចតេស  

បដិសមភិទេយ ឆឡភិញញ េយ ។ តស  អេ ថ  

ញេ  ធេមម  ញេ  និរុត្តិ ញ  ។ អេតថ 

ញេត អេ ថ  បដិភតិ(១) ធេមម ញេត ធេមម  

បដិភតិ(២) និរុត្តិយ ញ យ និរុត្តិ បដិភតិ(៣) ។ 

ឥេមសុ តីសុ ញណំ បដិភណបបដិសមភិទ ។ 

     ១-២-៣   ម.   បដិភយតិ   ។ 
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៣១១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 ជនអនកមនបដិភណ កនុងបរបុិចឆ  េតើដូចេម្ដច ។ ជនខ្លះកនុង 

សនេនះ ជអនក កសួរកនុងអតថ កនុងធម៌ែដលគួរដឹង កនុងលកខណៈ 

កនុងេហតុ កនុង នៈនិងអ ្ឋ នៈ (សភវៈមនអតថជេដើម) រែមងភ្លឺចបស់ 

ដល់ជនេនះ េ្រពះ ្រស័យករ កសួរ េនះ េឈម ះថអនកមន 

បដិភណកនុងបរបុិចឆ      ។ 

 ជនអនកមនបដិភណ កនុងអធិគមៈ េតើដូចេម្ដច ។ ជនខ្លះកនុង 

សនេនះ បន្រ ស់ដឹងនូវសតិបប ្ឋ ន ៤ សមមបបធន ៤ ឥទធិ- 

បទ ៤ ឥ្រនទិយ ៥ ពលៈ ៥ េពជឈងគ ៧ មគគដ៏្របេសើរ ្របកប 

េ យអង្គ ៨ អរយិមគគ ៤ មញញផល ៤ បដិសមភិទ ៤ អភិ- 

ញញ  ៦ ។ បុគគលេនះ បនដឹងអតថ ដឹងធម៌ ដឹងនិរុត្តិ ។ កលេបើ 

ដឹងអតថេហើយ អតថ រែមងចបស់្របកដ កលេបើដឹងធម៌េហើយ ធម៌ 

រែមងចបស់្របកដ កលេបើដឹងនិរុត្តិេហើយ និរុត្តិ រែមងចបស់្របកដ ។ 

ករដឹងកនុងបដិភណទងំ  ៣  េនះ    េឈម ះថបដិភណបបដិសមភិទ    ។ 
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៣១២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េ  បេចចកសមពុ េទធ  ឥមយ បដិភណបបដិសមភិ- 

ទយ ឧេបេ  សមុេបេ  ឧបគេ  សមុបគេ  

ឧបបេនន  សមុបបេនន  សមនន គេ  ត ម  បេចចក- 

សមពុ េទធ  បដិភណ  ។ យស  បរយិត្តិ នតថិ បរ-ិ 

បុចឆ  នតថិ អធិគេម នតថិ កឹ តស  បដិភយិស - 

តីតិ      មិត្តំ      ឧ រ ំ     បដិភណវន្តំ    ។ 

 [៣២៣] អញញ យ អ ថ និ វេិនយយ កងខន្តិ 

អត្តតថំ អញញ យ បរតថំ អញញ យ ឧភយតថំ អញញ យ 

ទិដ្ឋធមមិកតថំ អញញ យ សមប យិកតថំ អញញ យ(១) 

អភិញញ យ ជនិ ្វ  តុលយិ ្វ  តិរយិ ្វ  វភិវយិ ្វ  

វភិតូំ ក ្វ  កងខំ វេិនយយ បដិវេិនយយ បជេហយយ 

វេិនេទយយ ពយន្តីកេរយយ អនភវងគេមយយតិ អញញ - 

យ អ ថ និ វេិនយយ កងខំ ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ - 

ណកេបប      ។      េតនហ      េ       បេចចកសមពុ េទធ  

     ១   ម.   ឯតថន្តេរ   បរមតថំ   អញញ យតិ   ទិស តិ   ។ 



629 

៣១២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ្របកប ្របកប្រពម ចូលេទជិត ចូលេទជិត្រពម 

ចូលេទដល់ ចូលេទដល់្រពម ្របកប្រពមេ យបដិភណបបដិសមភិ- 

ទេនះ េ្រពះេហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធ េឈម ះថមនបដិភណ ។ 

បុគគល  មិនមនបរយិត្តិ មិនមនបរបុិចឆ  មិនមនអធិគមៈ ធមម- 

ជតអ្វី នឹងចបស់្របកដ ដល់បុគគលេនះបន េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)   ជមិត្តដ៏ខពង់ខពស់    មនបដិភណ    ។ 

 [៣២៣] ពកយថ បុគគលបនដឹងចបស់នូវ្របេយជន៍ទងំ យ 

េហើយ គួរកមច ត់នូវេសចក្ដីសង យ័ េសចក្ដីថ បុគគលដឹងនូវ្របេយជន៍ខ្លួន 

ដឹងនូវ្របេយជន៍ជនដៃទ ដឹងនូវ្របេយជន៍ទងំពីរ ដឹងនូវ្របេយជន៍បចចុ- 

បបនន ដឹង ដឹងចបស់ គ ល់ ថ្លឹង ្រតិះរះិ េធ្វើឲយចបស់ េធ្វើឲយ្របកដ 

នូវ្របេយជន៍កនុងេ កខងមុខេហើយ គួរកមច ត់ បបំត់េចញ លះបង់ 

បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន នូវេសចក្ដីសង យ័ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលបនដឹងចបស់នូវ្របេយជន៍ទងំ 

យេហើយ គួរកមច ត់នូវេសចក្ដីសង យ័ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

កុយរមស    ។     េហតុេនះ     ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ    េពលថ 
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៣១៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

  ពហុស ុតំ    ធមមធរ ំ    ភេជថ 

  មិត្តំ     ឧ រ ំ    បដិភណវន្តំ 

  អញញ យ    អ ថ និ     វេិនយយ     កងខំ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣២៤]  ខិ ្ឌ      រតី     កមសុខញច     េ េក 

  អនលង ករ ិ ្វ     អនេបកខមេន 

  វភិសូន ្ឋ ន     វរិេ      សចច ទី 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [៣២៥] ខិ ្ឌ  រតី កមសុខញច  េ េកតិ 

ខិ ្ឌ តិ េទ្វ ខិ ្ឌ  កយិក ច ខិ ្ឌ  

ចសិក ច ខិ ្ឌ  ។ េប ។ អយ ំ កយិក 

ខិ ្ឌ          ។     េប    ។          អយ ំ         ចសិក         ខិ ្ឌ         ។ 
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៣១៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

  បុគគលគួរគប់រកជនជពហុស ូត អនក្រទ្រទង់ធម៌ ជ 

  មិត្តដ៏ខពង់ខពស់ មនបដិភណ បុគគលបនដឹងចបស់នូវ 

  ្របេយជន៍ទងំ យេហើយ គួរកមច ត់ នូវេសចក្ដី 

  សង យ័ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

 [៣២៤] បុគគលមិនេអើេពើ មិន េ ះ ល័យនូវែលបង 

  នូវេសចក្ដីេ្រតកអរ និងកមសុខកនុងេ ក ជអនកេវៀរ 

  ចកេ្រគ ងស្អិត ្អ ង អនកេពលពកយពិត គបប្ីរប្រពឹត្ត 

  មន ក់ឯង     ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣២៥] អធិបបយពកយថ នូវែលបង នូវេសចក្ដីេ្រតកអរ និង 

កមសុខកនុងេ ក ្រតង់ពកយថ ែលបង បនដល់ែលបង ២ យ៉ង 

គឺ ែលបង្របកបេ យកយ ១ ែលបង្របកបេ យ ច ១ ។ េប ។ េនះ 

ែលបង្របកបេ យកយ    ។   េប   ។     េនះ  ែលបង្របកបេ យ ច  ។ 
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៣១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

រតីតិ អនុកកណ្ឋិ ធិវចនេមតំ រតីតិ ។ កម- 

សុខន្តិ វុត្តេញ្ហតំ ភគវ  បញចិ េម ភិកខ េវ 

កមគុ  កតេម បញច  ចកខុ វេិញញយយ របូ 

ឥ ្ឋ  កន្ត  មនប បិយរបូ កមុបសញ្ហិ  

រជនីយ េ តវេិញញយយ សទទ  ឃនវេិញញយយ 

គនធ  ជិ ្ហ វេិញញយយ រ  កយវេិញញយយ េផដ្ឋព្វ  

ឥ ្ឋ  កន្ត  មនប បិយរបូ កមុបសញ្ហិ  

រជនីយ ឥេម េខ ភិកខ េវ បញច  កមគុ  

យ ំ េខ ភិកខ េវ ឥេម បញច  កមគុេណ 

បដិចច ឧបបជជតិ សុខំ េ មនស  ំ ឥទំ វុចចតិ 

កមសុខន្តិ កមសុខញច  ។ េ េកតិ មនុស - 

េ េកតិ        ខិ ្ឌ         រតី         កមសុខញច          េ េក       ។ 



633 

៣១៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ េសចក្ដីេ្រតកអរ ចេំពះពកយថ េសចក្ដីេ្រតកអរ េនះ ជ 

េឈម ះៃនេសចក្ដីមិនអផ ុក ។ ពកយថ កមសុខ េសចក្ដីថ ែមនពិត 

្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះថ មន លភិកខុទងំ យ 

កមគុណេនះ មន ៥ កមគុណ ៥ េតើដូចេម្ដច រូប ែដលគបបដីឹង 

េ យែភនក ជទី្របថន  ជទីេ្រតកអរ ជទីគប់ចិត្ត មនសភព 

គួរ្រស ញ់ ្របកបេ យេសចក្ដី្របថន  ជទី ងំៃនេសចក្ដីេ្រតកអរ 

សេំឡង ែដលគបបដីឹងេ យ្រតេចៀក ក្លិន ែដលគបបដីឹងេ យ្រចមុះ 

រស ែដលគបបដីឹងេ យអ ្ដ ត េផដ្ឋព្វៈ ែដលគបបដីឹងេ យកយ 

ជទី្របថន  ជទីេ្រតកអរ ជទីគប់ចិត្ត មនសភពគួរ្រស ញ់ ្របកប 

េ យេសចក្ដី្របថន  ជទី ងំៃនេសចក្ដីេ្រតកអរ មន លភិកខុទងំ យ 

េនះឯង កមគុណ ៥ មន លភិកខុទងំ យ េសចក្ដីសុខ េ មនស  

 េកើតេឡើងេ្រពះ ្រស័យកមគុណ ៥ េនះ េសចក្ដីសុខ េ ម- 

នស េនះ តថគតេ ថ កមសុខ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

កមសុខ ។ ពកយថ កនុងេ ក គឺ កនុងមនុស េ ក េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)  នូវែលបង    នូវេសចក្ដីេ្រតកអរ   និងកមសុខ    កនុងេ ក   ។ 
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៣១៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣២៦] អនលង ករ ិ ្វ  អនេបកខមេនតិ ខិឌ្ឌញច  

រតិញច  កមសុខញច  េ េក អនលង ករ ិ ្វ  

អនេបេកខ  ហុ ្វ  បជហិ ្វ  វេិនេទ ្វ  ពយន្តីករ ិ ្វ  

អនភវងគេម ្វ តិ អនលង ករ ិ ្វ  អនេបកខមេន ។ 

 [៣២៧] វភិសូន ្ឋ ន វរិេ  សចច ទីតិ វភិ-ូ 

តិ េទ្វ វភិូ  អតថិ គរកិវភិូ  អតថិ អន- 

គរកិវភិូ      ។ 

 កតម គរកិវភិូ  ។ េក  ច មស ុ 

ច ម  ច គនធ  ច វេិលបនញច  ភរណញច  

បិលនធនញច  វតថញច  ប ធនញច  េវដ្ឋនញច  ឧចឆ ទនំ 

បរមិទទនំ ន បនំ សមព ហនំ ទសំ អញជនំ ម- 

វេិលបនំ មុខចុណ្ណកំ មុខេលបនំ ហតថពនធំ 

វសិិកខ ពនធំ ទណ្ឌំ  នឡកំិ ខគគំ ឆត្តំ ឧបហន(១) 

ឧណ្ហិ សំ លវជិជនី(២) ឱទ និ វ ថ និ ទីឃរស និ 

ឥតិ          អយ ំ    គរកិវភិូ      ។ 
     ១   ម.   ចិ្រតុបហន  ។   ២   ម.   មណិ ឡពិជជនី   ។ 
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៣១៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣២៦] ពកយថ មិនេអើេពើ មិន េ ះ ល័យ េសចក្ដីថ មិន 

េអើេពើ មិន េ ះ ល័យ គឺថលះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយ 

ដល់នូវករមិនេកើតមន នូវែលបងផង នូវេសចក្ដីេ្រតកអរផង នូវកម- 

សុខផង កនុងេ ក េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនេអើេពើ មិន 

េ ះ ល័យ   ។ 

 [៣២៧] អធិបបយពកយថ ជអនកេវៀរចកេ្រគ ងស្អិត ្អ ង អនក 

េពលពកយពិត ្រតង់ពកយថ េ្រគ ងស្អិត ្អ ង សេំ យក េ្រគ ង 

ស្អិត ្អ ង ២ យ៉ង គឺ េ្រគ ងស្អិត ្អ ងស្រមប់្រគហសថក៏មន េ្រគ ង 

ស្អិត ្អ ងស្រមប់បព្វជិតក៏មន    ។ 

 េ្រគ ងស្អិត ្អ ងស្រមប់្រគហសថ េតើដូចេម្ដច ។ សក់ ពុកមត់ 

ពុកចងក  ផក ក្រមង េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង្រស ប េ្រគ ង ភរណៈ 

េ្រគ ង្រប ប់ សពំត់ េ្រគ ងសម្អ ង ឈនួត េ្រគ ងអប់ ករ្រចបច់រតឹ 

ករផងូតទឹក ករគក់្រចបច់ កញចក់ េ្រគ ងបន្តក់ ក្រមងផក  េ្រគ ង 

ប លអិំតស្រមប់្របស់មុខ វតថុស្រមប់ បមុខ េ្រគ ង្រប ប់ៃដ 

្រប ប់ផនួងសក់ ដបំង បពំង់ថន  ំ ្រពះខន័ ឆ្រត ែសបកេជើង កបំងមុខ 

ែស៊   សពំត់ស   ែវងខ្លះ   ខ្លីខ្លះ    េនះេ្រគ ងស្អិត ្អ ងស្រមប់្រគហសថ   ។ 
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៣១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 កតម អនគរកិវភិូ (១) ។ ចីវរមណ្ឌ ន 

បត្តមណ្ឌ ន េសនសនមណ្ឌ ន ឥមស   បតូិ- 

កយស  ពហិ នំ  បរកិខ នំ មណ្ឌ ន វភិ-ូ 

សន េកឡន បរេិកឡន េគធិក  េគធិកត្តំ 

ចបលន(២)     ចបលយ ំ    អយ ំ    អនគរកិវភិូ      ។ 

 សចច ទីតិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  សចច ទី 

សចចសេនធ  េថេ  បចចយិេក អវសំិ ទេក េ - 

កស  វភិសូន ្ឋ ន រេ  បដិវរិេ  និកខ េន្ត  

និស េ ្ឋ  វបិបមុេ ្ត  វសិញញុ េ ្ត  វមិរយិទិកេតន 

េចត  វហិរតីតិ វភិសូន ្ឋ ន វរិេ  សចច ទី ។ 

ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  

  ខិ ្ឌ      រតី     កមសុខញច     េ េក 

  អនលង ករ ិ ្វ      អនេបកខមេន 

  វភិសូន ្ឋ ន    វរិេ     សចច ទី 

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 
     ១   ម.   បព្វជិតស    វភូិ    ។   ២   ម. េកឡិត    គតិ    គតិតត្តំ   ចបល   ។ 
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២១៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 េ្រគ ងស្អិត ្អ ងស្រមប់បព្វជិត េតើដូចេម្ដច ។ េ្រគ ង្រប ប់ចីវរ 

េ្រគ ង្រប ប់ប្រត េ្រគ ង្រប ប់េសនសនៈ ករ្រប ប់ ករស្អិត ្អ ង 

ករេលង ករេលងសព្វ ករជប់ចិត្ត េសចក្ដីជប់ចិត្ត ករ ក់ែតង 

េសចក្ដី ក់ែតង នូវកយស្អុយេនះ ឬនូវបរកិខ រខងេ្រក េនះេ្រគ ង 

ស្អិត ្អ ងស្រមប់បព្វជិត   ។ 

 ពកយថ អនកេពលពកយពិត េសចក្ដីថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ 

ជអនកេពលពកយពិត តពកយពិត មនសម្ដីេទៀង មនសម្ដីគួរេជឿ 

មិនេបក្របស់សត្វេ ក គឺជអនកេនឆង យ េវៀរ្រសឡះ ឃ្ល តេចញ 

រ ស់េចញ ផុត្រសឡះ ្របសេចញ ចកេ្រគ ងស្អិត ្អ ង េន 

េ យចិត្តែដល្របសចកែដនគឺកិេលស េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

ជអនកេវៀរចកេ្រគ ងស្អិត ្អ ង អនកេពលនូវពកយពិត ។ គបប្ីរប្រពឹត្ត 

មន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េ្រពះេហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ 

េពលថ 

 បុគគលមិនេអើេពើ មិន េ ះ ល័យនូវែលបង នូវ 

 េសចក្ដីេ្រតកអរ និងកមសុខកនុងេ ក ជអនកេវៀរ 

 ចកេ្រគ ងស្អិត ្អ ង អនកេពលពកយពិត គបប ី

 ្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង  ដូចកុយរមស    ។ 
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៣១៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣២៨] បុត្តញច     ទរ ំ   បិតរញច     មតរ ំ

  ធននិ     ធញញ និ     ច     ពនធ និ 

  ហិ ្វ ន(១)    កមនិ    យេថធិកនិ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [៣២៩] បុត្តញច  ទរ ំ បិតរញច  មតរន្តិ បុត្តន្តិ 

ច ្ត េ  បុ ្ត  អ្រតេជ បុេ ្ត  េខត្តេជ បុេ ្ត  

ទិននេក បុេ ្ត  អេន្ត សិេក បុេ ្ត  ។ ទ  វុចចន្តិ 

ភរយិេយ ។ បិ តិ េយ េ  ជនេក ។ ម តិ 

យ  ជនិកតិ បុត្តញច  ទរ ំ បិតរញច  មតរ ំ ។ 

 [៣៣០] ធននិ ធញញ និ ច ពនធ នីតិ ធននិ 

វុចចន្តិ(២) មុ ្ត  មណិ េវឡុរេិយ សេងខ  សិ  

ប ឡំ រជតំ ជតរបូំ េ ហិតេងគ  ម រគេ ្ល  ។ 

ធញញ និ វុចចន្តិ បុព្វននំ អបរណ្ណំ  ។ បុព្វណ្ណំ  នម 

លី វហិី យេ  េគធុេម កងគុ  វរេក 

កុ្រទុសេក ។ អបរណ្ណំ  នម សេូបយយ ំ ។ 
     ១   ម.   ជហិ ្វ ន   ។   ២   ម.   ឯតថន្តេរ   ហិរញញំ   សុវណ្ណន្តិ    ទិស តិ   ។ 
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៣១៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣២៨] បុគគលលះបង់ នូវបុត្ត ្របពនធ បិ  ម  

 ្រទពយ ្រសូវ េផពង  និងកមទងំ យ មថន ក់ 

 មជន់េហើយ  គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស   ។ 

 [៣២៩] ពកយថ បុត្ត ្របពនធ បិ  ម  ្រតង់ពកយថ 

បុត្ត បនដល់បុត្ត ៤ ពួក គឺ បុត្តេកើតអពីំខ្លួន ១ បុត្តេកើតកនុងេខត្ត ១ 

បុត្តែដលេគឲយ ១ បុត្តគឺកូនសិស  ១ ។ ភរយិទងំ យ េ ថ 

្របពនធ ។ ពកយថ បិ  បនដល់ បុរសអនកបេងកើតកូន ។ ពកយថ 

ម  បនដល់្រស្តីអនកបេងកើតកូន េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុត្ត 

្របពនធ    បិ     ម     ។ 

 [៣៣០] ពកយថ ្រទពយ ្រសូវ េផពង  គឺ ែកវមុក្ដ  ែកវមណី 

ែកវៃពទូរយ ស័ងខ ថម ែកវ្របពឡ ្របក់ មស ែកវទទឹម ែកវមរកត 

េ ថ ្រទពយ ។ បុព្វននជត(១) អបរណ្ណជត(២) េ ថ ្រសូវ ។ 

្រសូវខ យស ្រសូវខ យ្រកហម ្រសូវដេំណើ ប ្រសែង េ ព  សកួយ 

ែគលលក េឈម ះថបុព្វណ្ណជត ។ េ្រគ ងសម្ល េឈម ះថអបរណ្ណជត ។ 

     ១   វតថុែដល្រតូវបរេិភគមុន   ។  ២  វតថុែដល្រតូវបរេិភគេ្រកយ   ។ 
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៣១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ពនធ នីតិ ច ្ត េ  ពនធ  ញតិពនធ បិ ពនធុ  េគត្ត- 

ពនធ បិ ពនធុ  មិត្តពនធ បិ ពនធុ  សិបបពនធ បិ ពនធូតិ 

ធននិ     ធញញ និ     ច     ពនធ និ    ។ 

 [៣៣១] ហិ ្វ ន កមនិ យេថធិកនីតិ  

កមតិ ឧទទ នេ  េទ្វ កម វតថុកម ច កិ-  

េលសកម ច ។ េប ។ ឥេម វុចចន្តិ វតថុកម  

។ េប ។ ឥេម វុចចន្តិ កិេលសកម ។ ហិ ្វ ន ក- 

មនីតិ វតថុកេម បរជិនិ ្វ  កិេលសកេម ប - 

យ បជហិ ្វ  វេិនេទ ្វ  ពយន្តីករ ិ ្វ  អនភវងគេម- 

្វ តិ ហិ ្វ ន កមនិ ។ យេថធិកនីតិ េ - 

បត្តិមេគគន េយ កិេល  បហីន េត កិេលេសន  

បុេនតិ       ន       បេចចតិ      ន     បចច គចឆតិ      សកទគមិមេគគន 
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៣១៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ េផពង  បនដល់េផពង  ៤ ពួក គឺ បុគគលជប់េ យញតិ 

េឈម ះថេផពង  ១ បុគគលជប់េ យេគ្រត េឈម ះថេផពង  ១ បុគគល 

ជប់េ យមិត្ត េឈម ះថេផពង  ១ បុគគលជប់េ យសិលបៈ េឈម ះថ 

េផពង  ១ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ្រទពយ ្រសូវ េផពង  ។ 

 [៣៣១] អធិបបយពកយថ លះបង់កមទងំ យ មថន ក់ 

មជន់ ្រតង់ពកយថ កម មឧទទ ន កមមន ២ គឺវតថុកម ១ 

កិេលសកម ១ ។ េប ។ ទងំេនះេ ថ វតថុកម ។ េប ។ ទងំេនះ 

េ ថ កិេលសកម ។ ពកយថ លះបង់កមទងំ យ គឺ កណំត់ 

ដឹងនូវវតថុកម េហើយលះបង់ ផ្ដ ច់បង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវ 

ករមិនេកើតមន នូវកិេលសកម េហតុេនះ (េ កេពលថ) លះ 

បង់កមទងំ យ ។ ពកយថ មថន ក់ មជន់ គឺ កិេលសទងំ- 

យ  ែដល្រពះបេចចកសមពុទធលះបង់េហើយ េ យេ បត្តិមគគ 

េ កមិនមក មិនវលិមក មិន្រតឡប់មក កន់កិេលសទងំេនះេទ 

កិេលសទងំ យ  ែដលេ កលះបង់េហើយ  េ យសកទគមិមគគ 
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៣១៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

េយ កិេល  បហីន អនគមិមេគគន េយ កិ- 

េល  បហីន អរហត្តមេគគន េយ កិេល   

បហីន េត កិេលេស ន បុេនតិ ន បេចចតិ ន  

បចច គចឆតីតិ ហិ ្វ ន កមនិ យេថធិកនិ ។ 

ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ   

បេចចកសមពុ េទធ   

  បុត្តញច      ទរ ំ    បិតរញច      មតរ ំ

  ធននិ     ធញញ និ     ច     ពនធ និ 

  ហិ ្វ ន     កមនិ     យេថធិកនិ  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ     ។ 

 [៣៣២]  សេងគ     ឯេ      បរតិ្តេមតថ     េ ខយ ំ 

 អបបស េទ    ទុកខ េមតថ    ភិេយយ 

 គេ ្ឌ (១)    ឯេ     ឥតិ    ញ ្វ     មតិម 

 ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប   ។ 

     ១  ម.   គេ   ។ 
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៣១៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

កិេលសទងំ យ  ែដលេ កលះបង់េហើយ េ យអនគមិមគគ 

កិេលសទងំ យ  ែដលេ កលះបង់េហើយ េ យអរហត្តមគគ 

េ កមិនមក មិនវលិមក មិន្រតឡប់មក កន់កិេលសទងំេនះេទ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) លះបង់នូវកមទងំ យ មថន ក់ 

មជន់ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េ្រពះេហតុេនះ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ    េពលថ 

  បុគគលលះបង់ នូវបុត្ត ្របពនធ បិ  ម  ្រទពយ 

  ្រសូវ េផពង  និងកមទងំ យ មថន ក់ ម 

  ជន់េហើយ   គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស   ។ 

 [៣៣២] កមគុណេនះ ជេ្រគ ងចពំក់ េសចក្ដីសុខកនុង 

  កមគុណេនះ មន្របមណតិច កមគុណេនះមន 

  េសចក្ដីេ្រតកអរតិច េសចក្ដីទុកខកនុងកមគុណេនះ មន 

  េ្រចើនៃ្រកែលង កមគុណេនះជពក បុគគលអនកមន 

  ្របជញ បនដឹងដូេចនះេហើយ    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

  កុយរមស    ។ 
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៣២០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស្ស   ចូឡនិេទទេ  

 [៣៣៣] សេងគ  ឯេ  បរតិ្តេមតថ េ ខយន្តិ  

សេងគ តិ  ពឡសិន្តិ  មិសន្តិ  លគគនន្តិ  

 បលិេពេធតិ  បញច េននតំ កមគុ នំ  

អធិវចនំ ។ បរតិ្តេមតថ េ ខយន្តិ វុត្តេញ្ហតំ ភគវ   

បញចិ េម ភិកខ េវ កមគុ  កតេម បញច  ចកខុ វ-ិ 

េញញយយ របូ ឥ ្ឋ  កន្ត  មនប បិយរបូ កមុ- 

បសញ្ហិ  រជនីយ េ តវេិញញយយ សទទ  ឃន- 

វេិញញយយ គនធ  ជិ ្ហ វេិញញយយ រ  កយវេិញញយយ  

េផដ្ឋព្វ  ឥ ្ឋ  កន្ត  មនប បិយរបូ កមុបស- 

ញ្ហិ      រជនីយ       ឥេម     េខ     ភិកខ េវ     បញច      កមគុ  
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៣២០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៣៣] អធិបបយពកយថ កមគុណេនះ ជេ្រគ ងចពំក់ 

េសចក្ដីសុខកនុងកមេនះ មន្របមណតិច ពកយថ េ្រគ ងចពំក់ 

ក្ដី ថសនទូចក្ដី ថនុយក្ដី ថេ្រគ ងថពក់ក្ដី ថកង្វល់ក្ដី េនះជេឈម ះ 

ៃនកមគុណទងំ ៥ ។ ពកយថ េសចក្ដីសុខ កនុងកមេនះ មន 

្របមណតិច េសចក្ដីថ ែមនពិត ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះ 

ពុទធដីកេនះថ មន លភិកខុទងំ យ កមគុណេនះ មន ៥ កមគុណ 

៥ េតើដូចេម្ដច រូប ែដលគបបដីឹងេ យែភនក ជទី្របថន  ជទីេ្រតក 

អរ ជទីគប់ចិត្ត មនសភពគួរ្រស ញ់ ្របកបេ យេសចក្ដី្របថន  

ជទី ងំៃនេសចក្ដីេ្រតកអរ សេំឡង ែដលគបបដីឹង េ យ្រតេចៀក 

ក្លិន ែដលគបបដីឹងេ យ្រចមុះ រស ែដលគបបដីឹង េ យអ ្ដ ត 

ផ ព្វ ែដលគបបដីឹងេ យកយ ជទី្របថន  ជទីេ្រតកអរ ជទី 

គប់ចិត្ត មនសភពគួរ្រស ញ់ ្របកបេ យេសចក្ដី្របថន  ជទី 

ងំៃនេសចក្ដីេ្រតកអរ  មន លភិកខុទងំ យ   ទងំេនះឯង  កមគុណ  ៥ 
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៣២១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

យ ំ េខ ភិកខ េវ ឥេម បញច  កមគុេណ បដិចច  

ឧបបជជតិ សុខំ េ មនស  ំ ឥទំ វុចចតិ កមសុខំ 

អបបកំ ឯតំ សុខំ(១) ឱមកំ ឯតំ សុខំ មកំ  

ឯតំ សុខំ ទុកខំ (២) ឯតំ សុខន្តិ សេងគ  ឯេ   

បរតិ្តេមតថ      េ ខយ ំ    ។ 

 [៣៣៤] អបបស េទ ទុកខ េមតថ ភិេយយតិ  

អបបស ទ កម វុ ្ត  ភគវ  ពហុទុកខ   

ពហបូយ  ទីនេ  ឯតថ ភិេយយ ។ អដ្ឋិកងខ- 

លបូម កម វុ ្ត  ភគវ  ។ មំសេបសបូម  

កម វុ ្ត  ភគវ  ។ តិណុកកូបម កម  

វុ ្ត  ភគវ  ។ អងគ រកសបូម កម វុ ្ត   

ភគវ    ។   សុបិនកបូម   កម   វុ ្ត    ភគវ    ។ 

យចិតកបូម កម វុ ្ត  ភគវ  ។ 

រុកខផលបូម កម វុ ្ត  ភគវ  ។ 

    ១  ម.  ឯតថន្តេរ បរតិ្តកំ  ឯតំ  សុខំ  េថមកំ ឯតំ  សុខន្តិ  ទិស ន្តិ  ។  ២  ម.  ឆតុកកំ   ។ 
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៣២១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

មន លភិកខុទងំ យ េសចក្ដីសុខ េ មនស  េកើតេឡើង េ្រពះ 
្រស័យកមគុណ ៥ េនះ េសចក្ដីសុខ េ មនស េនះ តថគតេ ថ 

កមសុខ េសចក្ដីសុខេនះ មន្របមណតិច េសចក្ដីសុខេនះ េថកទប 
េសចក្ដីសុខេនះ មក េសចក្ដីសុខេនះ នមំកនូវទុកខ េហតុេនះ 
(េ កេពលថ) កមគុណេនះ ជេ្រគ ងចពំក់ េសចក្ដីសុខកនុងកម 
េនះ   មន្របមណតិច   ។ 
 [៣៣៤] ពកយថ កមគុណេនះ មនេសចក្ដីេ្រតកអរតិច េសចក្ដី 
ទុកខកនុងកមគុណេនះ មនេ្រចើនៃ្រកែលង អធិបបយថ កមទងំ យ 
្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនេសចក្ដីេ្រតកអរតិច មនទុកខេ្រចើន មន 
េសចក្ដីចេង្អ តចង្អល់េ្រចើន េទសកនុងកមេនះមនេ្រចើនៃ្រកែលង ។ កម 
ទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនឧបមេ យ ងឆ្អឹង ។ កម 
ទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនឧបមេ យដុំ ច់ ។ កម 
ទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនឧបមេ យគប់េភ្លើង ។ កម 
ទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនឧបមេ យរេ ្ដ រេងើកេភ្លើង ។ 
កមទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនឧបមេ យករយល់ 
សបន ។ កមទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនឧបមេ យរបស់ 
ខចីេគ ។ កមទងំ យ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនឧបមេ យែផ្លេឈើ ។ 
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៣២២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អសិសនូបូម កម វុ ្ត  ភគវ  ។ សត្តិសលូ-ូ 

បម កម វុ ្ត  ភគវ  ។ សបបសិរបូម  

កម វុ ្ត  ភគវ  ពហុទុកខ  ពហបូយ  

ទីនេ  ឯតថ ភិេយយតិ អបបស េទ ទុកខ - 

េមតថ     ភិេយយ    ។ 

 [៣៣៥] គេ ្ឌ  ឯេ  ឥតិ ញ ្វ  មតិមតិ  

គេ ្ឌ តិ  ពឡសិន្តិ  មិសន្តិ  លគគនន្តិ   

បលិេពេធតិ  បញច េននតំ(១) កមគុ នំ អធិវ- 

ចនំ ។ ឥតីតិ បទសនធិ បទសំសេគគ  បទបរបិរូ ិ 

អកខ រសម េយ ពយញជនសិលិដ្ឋ  បទនុបុព្វកេមតំ  

ឥតីតិ ។ គេ ្ឌ  ឯេ  ឥតិ ញ ្វ  មតិមតិ មតិម 

បណ្ឌិ េ  បញញ  ពុទធិម ញណី វភិវ ី េមធវ ី

   ១   បញច ននេមតំ   ឥតិ   មម   មតិ   ។ 
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៣២២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

កមទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនឧបមេ យកបំិតនិង 

្រជញ់ ។ កមទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនឧបមេ យ 

ចុងលែំពង ។ កមទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មនឧបម 

េ យកបលពស់ កមទងំ យមនទុកខេ្រចើន មនេសចក្ដីចេង្អ តចង្អល់ 

េ្រចើន េទសកនុងកមេនះ មនេ្រចើនៃ្រកែលង េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ) កមមនេសចក្ដីេ្រតកអរតិច ទុកខកនុងកមេនះ មនេ្រចើនៃ្រកែលង ។ 

 [៣៣៥] អធិបបយពកយថ កមគុណេនះជពក បុគគលអនកមន 

្របជញ ដឹងដូេចនះេហើយ ពកយថ ពកក្ដី ថសនទូចក្ដី ថនុយក្ដី ថ 

កង្វល់ក្ដី េនះជេឈម ះៃនកមគុណ ៥ ។ ពកយថ ដូេចនះ ជតណំ 

បទ ជពកយភជ ប់បទ ជពកយបេំពញបទ ជពកយ្របជុអំកខរៈ ជ 

ពកយស្រមួលពយញជនៈ ពកយថ ដូេចនះ េនះ ជលំ ប់បទ ។ 

ពកយថ កមគុណេនះ ជពក បុគគលអនកមន្របជញ ដឹងដូេចនះេហើយ 

បនេសចក្ដីថ គឺបុគគលមនគនិំត ជបណ្ឌិ ត មន្របជញ  មនករ 

្រ ស់ដឹង  មនញណ   មន្របជញ ភ្លឺចបស់  មន្របជញ ជេ្រគ ងទម្ល យ 
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៣២៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

គេ ្ឌ តិ ញ ្វ  ពឡសិន្តិ ញ ្វ  មិសន្តិ ញ ្វ   

លគគនន្តិ ញ ្វ  បលិេពេធតិ ញ ្វ  ជនិ ្វ  តុល- 

យិ ្វ  តិរយិ ្វ  វភិវយិ ្វ  វភិតូំ ក ្វ តិ គេ ្ឌ   

ឯេ  ឥតិ ញ ្វ  មតិម ។ ឯេក ចេរ ខគគវ-ិ 

ណកេបប      ។      េតនហ     េ       បេចចកសមពុ េទធ   

  សេងគ     ឯេ     បរតិ្តេមតថ    េ ខយ ំ

  អបបស េទ    ទុកខ េមតថ    ភិេយយ 

  គេ ្ឌ     ឯេ     ឥតិ    ញ ្វ     មតិម  

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣៣៦] សនទ លយិ ្វ ន    សំេយជននិ 

  ជលំវ    េភ ្វ     សលិលមពុចរ ី

  អគគីវ    ទឌ  ំ   អនិវត្តមេន 

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប   ។ 
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៣២៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

នូវកិេលស ដឹងថជពក ដឹងថជសនទូច ដឹងថជនុយ ដឹងថ 

ជេ្រគ ងជប់ ដឹង យល់ ថ្លឹង ្រតិះរះិ េធ្វើឲយជក់ចបស់ 

េធ្វើឲយ្របកដ ថជកង្វល់ េហតុេនះ (េ កេពលថ) កម- 

គុណេនះ ជពក បុគគលអនកមន្របជញ  ដឹងដូេចនះេហើយ ។ គបប ី

្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ 

េពលថ 

 កមគុណេនះ ជេ្រគ ងចពំក់ េសចក្ដីសុខ កនុង 

 កមគុណេនះ មន្របមណតិច កមគុណេនះមន 

 េសចក្ដីេ្រតកអរតិច េសចក្ដីទុកខ កនុងកមគុណេនះ 

 មនេ្រចើនៃ្រកែលង កមគុណេនះជពក បុគគលអនក 

 មន្របជញ  ដឹងដូេចនះេហើយ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

 កុយរមស   ។ 

 [៣៣៦] បុគគលទម្ល យនូវសេំយជនៈទងំ យ ដូច 

  សត្វ្រ ច់េទកនុងទឹក ែដលទម្ល យនូវប ្ដ ញ េគ 

  មិន្រតឡប់មក (រកសេំយជនៈវញិ) ដូចេភ្លើងេឆះ 

  (មិន្រតឡប់វលិវញិ) គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

  កុយរមស    ។ 
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៣២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣៣៧] សនទ លយិ ្វ ន សេញញ ជននីតិ ទស  

សេញញ ជននិ កម គសេញញ ជនំ បដិឃសេញញ ជ- 

នំ មនសេញញ ជនំ ទិដ្ឋិសេញញ ជនំ វចិិកិចឆ សេញញ - 

ជនំ សីលព្វតប មសសេញញ ជនំ ភវ គសេញញ ជនំ 

ឥស សេញញ ជនំ មចឆរយិសេញញ ជនំ អវជិជ សេញញ - 

ជនំ ។ សនទ លយិ ្វ ន សេញញ ជននីតិ ទស  

សេញញ ជននិ ទលយិ ្វ  សនទ លយិ ្វ  បជហិ ្វ   

វេិនេទ ្វ  ពយន្តីករ ិ ្វ  អនភវងគេម ្វ តិ សនទ ល- 

យិ ្វ ន     សេញញ ជននិ    ។ 

 [៣៣៨] ជលំវ េភ ្វ  សលិលមពុចរតីិ ជលំ  

វុចចតិ សុត្តជលំ ។ សលិលំ វុចចតិ ឧទកំ ។ អមពុ - 

ចរ ី វុចចតិ មេចឆ  ។ ជលំ ភិនទិ ្វ  សំភិនទិ ្វ  

ផលយិ ្វ (១) បទលយិ ្វ  សមបទលយិ ្វ  ចរតិ  

វចិរតិ ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ យេបតិ ។ 

     ១   ម.   ទលយិ ្វ    ។  
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៣២៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៣៧] ពកយថ ទម្ល យនូវសេំយជនៈទងំ យ បនដល់ 

សេំយជនៈទងំ ១០ គឺកម គសេំយជនៈ បដិឃសេំយជនៈ មនស-ំ 

េយជនៈ ទិដ្ឋិសេំយជនៈ វចិិកិចឆ សេំយជនៈ សីលព្វតប មសស-ំ 

េយជនៈ ភវ គសេំយជនៈ ឥស សេំយជនៈ មចឆរយិសេំយជនៈ 

អវជិជ សេំយជនៈ ។ ពកយថ ទម្ល យនូវសេំយជនៈទងំ យ គឺ 

ទម្ល យ ទម្ល យេចល លះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់ 

នូវករមិនេកើតមន នូវសេំយជនៈទងំ ១០ េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ) ទម្ល យនូវសេំយជនៈទងំ យ  ។ 

 [៣៣៨] ពកយថ ដូចសត្វ្រ ច់េទកនុងទឹក ែដលទម្ល យនូវ 

ប ្ដ ញ អធិបបយថ សំ ញ់ែដលតបញេ យអេំបះ េ ថ 

ប ្ដ ញ ។ ឧទកៈ េ ថ ទឹក ។ ្រតីេ ថ សត្វ្រ ច់េទកនុង 

ទឹក ។ ្រតីទម្ល យ ទម្លុះ ែហក ្របឹងទម្ល យ ្របឹងទម្លុះ នូវ 

សំ ញ់  េហើយចរ  ្រ ច់  េទ  ្រប្រពឹត្ត  រក   យ្រ   ឲយយ្រ េទ ។ 
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៣២៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ឯវេមវ េទ្វ ជ  ត ្ហ ជលញច  ទិដ្ឋិជលញច   

។ េប ។ ឥទំ ត ្ហ ជលំ ។ េប ។ ឥទំ ទិដ្ឋិ- 

ជលំ ។ តស  បេចចកសមពុទធស  ត ្ហ ជលំ  

បហីនំ ទិដ្ឋិជលំ បដិនិស ដ្ឋំ ។ ត ្ហ ជលស   

បហីន ្ត  ទិដ្ឋិជលស  បដិនិស ដ្ឋ ្ត  េ  បេចច- 

កសមពុ េទធ  រេូប ន សជជតិ សេទទ ន សជជតិ  

គេនធ ន សជជតិ ។ េប ។ ទិដ្ឋសុតមុតវញិញ តេព្វសុ  

ធេមមសុ ន សជជតិ ន គយ្ហតិ ន ពជឈតិ និកខ េន្ត   

និស េ ្ឋ  វបិបមុេ ្ត  វសិញញុ េ ្ត  វមិរយិទិកេតន  

េចត         វហិរតីតិ        ជលំវ       េភ ្វ       សលិលមពុចរ ី     ។ 
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៣២៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ប ្ដ ញមន ២ គឺ ប ្ដ ញគឺត ្ហ  ១ ប ្ដ ញគឺទិដ្ឋិ ១ ។ េប ។ 

េនះ ប ្ដ ញគឺត ្ហ  ។ េប ។ េនះប ្ដ ញគឺទិដ្ឋិ ។ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះ លះបង់នូវប ្ដ ញគឺត ្ហ  បនរ ស់េចលនូវប ្ដ ញគឺទិដ្ឋិ 

ដូច្រតីទម្ល យសំ ញ់យ៉ងេនះឯង ។ េ្រពះលះបង់ នូវប ្ដ ញ 

គឺត ្ហ  េ្រពះរ ស់េចល នូវប ្ដ ញគឺទិដ្ឋិេហើយ េទើប្រពះបេចចក- 

សមពុទធេនះ មិនជប់កនុងរូប មិនជប់កនុងសេំឡង មិនជប់កនុងក្លិន 

។ េប ។ មនិជប់ មិនកួចកន់ មិនចពំក់កនុងធមម រមមណ៍ ែដលេឃើញ 

ឮ ប៉ះពល់ ដឹងចបស់ គឺថេ កឃ្ល តេចញ រ ស់េចញ ផុត្រសឡះ 

មិន្របកប េនេ យចិត្តែដល្របសចកែដន គឺកិេលស េហតុេនះ 

(េ កេពលថ)  ដូចសត្វ្រ ច់េទកនុងទឹក  ែដលទម្ល យនូវប ្ដ ញ  ។ 
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៣២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣៣៩] អគគីវ ទឌ  ំ អនិវត្តមេនតិ យថ  

អគគិ តិណកដ្ឋុបទនំ ឌហេន្ត  គចឆតិ អនិវត្តេន្ត   

ឯវេមវ តស  បេចចកសមពុទធស  េ បត្តិមេគគន  

េយ កិេល  បហីន េត កិេលេស ន បុេនតិ  

ន បេចចតិ ន បចច គចឆតិ សកទគមិមេគគន េយ 

កិេល  បហីន អនគមិមេគគន េយ កិេល   

បហីន អរហត្តមេគគន េយ កិេល  បហីន េត  

កិេលេស ន បុេនតិ ន បេចចតិ ន បចច គចឆតីតិ  

អគគីវ ទឌ  ំ អនិវត្តមេន ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ - 

ណកេបប     ។     េតនហ     េ      បេចចកសមពុ េទធ  

 សនទ លយិ ្វ ន     សេញញ ជននិ  

 ជលំវ    េភ ្វ     សលិលមពុចរ ី

 អគគីវ     ទឌ  ំ   អនិវត្តមេន  

 ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបបតិ   ។ 
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៣២៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៣៩]  ពកយថ មិន្រតឡប់មក (រកសេំយជនៈវញិ) ដូច 

េភ្លើងេឆះ (មិន្រតឡប់វលិវញិ) អធិបបយថ េភ្លើងកលេឆះនូវចណីំេភ្លើង 

គឺេ ម និងឧស លេទ មិនវលិ្រតឡប់វញិ យ៉ង  ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះ លះបង់កិេលសទងំ យ  េ យេ បត្តិមគគេហើយ េ ក 

មិនមក មិនវលិមក មិន្រតឡប់មករកកិេលសទងំេនះេទ េ កលះ 

បង់កិេលសទងំ យ  េ យសកទគមិមគគ លះបង់កិេលសទងំ- 

យ  េ យអនគមិមគគ លះបង់កិេលសទងំ យ  េ យ 

អរហត្តមគគ េ កមិនមក មិនវលិមក មិន្រតឡប់មករកកិេលសទងំ 

េនះេទ ក៏យ៉ងេនះែដរ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ដូចេភ្លើង 

េឆះ (មិន្រតឡប់វលិវញិ) ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

េហតុេនះ   ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ   េពលថ 

 បុគគលទម្ល យនូវសេំយជនៈទងំ យ ដូចសត្វ្រ ច់ 

 េទកនុងទឹក ែដលទម្ល យនូវប ្ដ ញ មិន្រតឡប់មក 

 (រកសេំយជនៈវញិ) ដូចេភ្លើងេឆះ (មិន្រតឡប់វលិវញិ) 

 គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស    ។ 
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៣២៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣៤០] ឱកខិ ត្តចកខូ     ន   ច    បទេ េ  

  គុត្តិ្រនទិេយ     រកខិ តមន េន  

  អនវស ុេ      អបរឌិយ្ហមេន 

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [៣៤១] ឱកខិ ត្តចកខូ  ន ច បទេ េ តិ  

កថំ ខិត្តចកខុ  េ តិ ។ ឥេធកេចច  ចកខុ េ េ   

ចកខុ េ លិេយន សមនន គេ  េ តិ អទិដ្ឋ ំ 

ទកខិ តព្វំ ទិដ្ឋំ សមតិកកមិតព្វន្តិ េមន មំ  

ឧយយេនន ឧយយនំ គេមន គមំ និគេមន  

និគមំ នគេរន នគរ ំ រេដ្ឋន រដ្ឋំ ជនបេទន ជនបទំ  

ទីឃចរកំិ អន្វតថចរកំិ អនុយុេ ្ត  េ តិ របូទ- 

ស នយ       ឯវ ំ      ខិត្តចកខុ        េ តិ      ។ 
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៣២៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣៤០] ភិកខុមនចកខុ ក់ចុះ ជអនកមិនរពឹសេជើង ជ 

  អនក្រគប់្រគងឥ្រនទិយ រក ចិត្តទុក មនចិត្តមិនទទឹក 

  មិនេ ល ល (េ យកិេលស) គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ 

  ឯង   ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣៤១] អធិបបយពកយថ ភិកខុមនចកខុ ក់ចុះ ជអនកមិនរពឹស 

េជើង សណួំរថ ភិកខុមនចកខុ េបះេទ េតើដូចេម្ដច ។ ភិកខុខ្លះកនុង - 

សនេនះ ជអនករពឹសែភនក ្របកបេ យកររពឹសែភនក េ យគិត 

ថ ម អញគបបេីឃើញ នូវរបស់ែដលមិនធ្ល ប់េឃើញ គបបរីលំងេចល 

នូវរបស់ ែដលធ្ល ប់េឃើញេហើយ ជអនក្របកបេរឿយៗ នូវករ្រ ច់ 

េទឆង យៗ នូវករ្រ ច់េទេរឿយៗ េដើមបេីឃើញរូប គឺេចញអពីំ 

មេទ ម េចញអពីំឧទយនេទឧទយន េចញអពីំ្រសុកេទ្រសុក 

េចញអពីំនិគមេទនិគម េចញអពីំនគរេទនគរ េចញអពីំែដនេទែដន 

េចញអពីំជនបទេទជនបទ  ភិកខុជអនកមនចកខុ េបះេទ  យ៉ងេនះឯង ។  
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៣២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អថ  ភិកខុ  អន្តរឃរ ំ បវេិ ្ឋ  វថីឹ បដិបេនន  អសំវុ- 

េ  គចឆតិ ហតថឹ ឱេ េកេន្ត  អស  ំ ឱេ េកេន្ត  រថំ  

ឱេ េកេន្ត  បត្តឹ ឱេ េកេន្ត  កុមរេក ឱេ - 

េកេន្ត  កុមរកិេយ ឱេ េកេន្ត  ឥតថិេយ ឱេ - 

េកេន្ត  បុរេិស ឱេ េកេន្ត  អន្ត បណំ ឱេ េក- 

េន្ត  ឃរមុខនិ ឱេ េកេន្ត  ឧទធំ ឱេ េកេន្ត   

អេធ ឱេ េកេន្ត  ទិ វទិិសំ េបកខមេន គចឆតិ  

ឯវមប ិ ខិត្តចកខុ  េ តិ ។ អថ  ចកខុ ន របូំ ទិ ្វ   

និមិត្តគគ ហី េ តិ អនុពយញជនគគ ហី យ ្វ ធិករ- 

ណេមនំ ចកខុ ្រនទិយ ំ អសំវុតំ វហិរន្តំ អភិជឈេទម- 

នស  បបក អកុស  ធមម  អន្វ ស េវយយុ ំ

តស  សំវ យ ន បដិបជជតិ ន រកខតិ ចកខុ ្រនទិយ ំ ន 

ចកខុ ្រនទិេយ      សំវរ ំ     បជជតិ     ឯវមប ិ     ខតិ្តចកខុ      េ តិ    ។ 
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៣២៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មួយេទៀត ភិកខុ ចូលេទកន់ចេន្ល ះផទះ េដើរេទកន់ថនល់ មិនស្រងួមេដើរ 

េទ ្រកេឡកេមើលដរំ ី ្រកេឡកេមើលេសះ ្រកេឡកេមើលរថ ្រកេឡក 

េមើលពលេថមើរេជើង ្រកេឡកេមើលពួកេកមង្របុស ្រកេឡកេមើលពួកេកមង 

្រសី ្រកេឡកេមើលពួក្រស្តី ្រកេឡកេមើលពួកបុរស ្រកេឡកេមើល ន 

ផ រ ្រកេឡកេមើលមុខផទះ ្រកេឡកេមើលេលើ ្រកេឡកេមើលេ្រកម 

្រកេឡកេមើលកនុងទិសតូចនិងទិសធ ំ េដើរេទ ភិកខុជអនកមនចកខុ េបះ 

េទ យ៉ងេនះខ្លះ ។ មួយេទៀត ភិកខុ េឃើញនូវរូបេ យែភនក ជ 

អនកកន់យកនូវនិមិត្ត កន់យកនូវអនុពយញជនៈ អភិជឈនិងេទមនស  

ែដលជអកុសលធម៌ដ៏ មក គបបជីប់ មភិកខុ ែដលមិនស្រងួម នូវ 

ចកខុ ្រនទិយនុ៎ះ េ្រពះេហតុមិនបនស្រងួមនូវចកខុ ្រនទិយ  មិន្របតិបត្តិ 

េដើមបសី្រងួមនូវចកខុ ្រនទិយេនះ មិនរក នូវចកខុ ្រនទិយ មិនដល់នូវករ 

ស្រងួមកនុងចកខុ ្រនទិយ       ភិកខុជអនកមនចកខុ េបះេទ     យ៉ងេនះខ្លះ     ។ 
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៣២៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

យថ  បេនេក េភេន្ត  សមណ្រពហម   

សទធ េទយយនិ េភជននិ ភុញជិ ្វ  េត ឯវរបូំ  

វសិកូទស នំ អនុយុ ្ត  វហិរន្តិ េសយយថីទំ នចច ំ 

គីតំ ទិតំ េបកខំ  អកខ នំ បណិស រ ំ េវ ឡំ  

កុមភថណំូ េ ភណគរកំ ច ្ឌ លំ វសំំ េធវនំ  

ហតថិយុទធំ អស យុទធំ មហិសយុទធំ ឧសភយុទធំ  

េមណ្ឌ យុទធំ កុកកុដយុទធំ ទណ្ឌ យុទធំ មុដ្ឋិយុទធំ និព្វុទធំ  

ឧេយយធិកំ ពលគគំ េសនពយហំូ អនីកទស នំ  

ឥតិ  ឯវរបូំ វសិកូទស នំ អនុយុេ ្ត  េ តិ  

ឯវមប ិ      ខិត្តចកខុ         េ តិ      ។ 

 កថំ ឱកខិ ត្តចកខុ  េ តិ ។ ឥធ ភិកខុ  ន  

ចកខុ េ េ  ចកខុ េ លិេយន សមនន គេ  េ តិ  

អទិដ្ឋំ ទកខិ តព្វំ ទិដ្ឋំ សមតិកកមិតព្វន្តិ ន េមន  

មំ       ន     ឧយយេនន       ឧយយនំ        ន      គេមន      គមំ 
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៣២៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

មួយវញិេទៀត សមណ្រពហមណ៍ ដ៏ចេ្រមើនពួកខ្លះ បរេិភគេភជន 

ែដលេគឲយេ យសទធ េហើយ សមណ្រពហមណ៍ទងំេនះ ែតង្របកប 

េរឿយៗ នូវករេមើលរបស់ែដលជស្រតូវ មនសភពយ៉ងេនះ គឺរប ំ

ចេ្រម ង ្របគ ំ មេ ្រសព ករនិយយ (េរឿងេស្ដចភរតៈនិង្រពះ ម 

ជេដើម) គង រគងំ សគរមន្រជុង ៤ រូបគនូំរ ែលបងដុែំដក ែលបង ៉ វ 

ែលបង ងឆ្អឹង ្របជល់ដរំ ី ្របខេំសះ ្របជល់្រកបី ្របជល់េគ 

្របជល់ែកះ ្របជល់មន់ គុនដបំង ្រប ល់ ចបំប់ ទីស្រមប់ 

ចបំង ទីស្រមប់េរៀបពល ទីេនេសន ទី្រតួតកងទព័ ភិកខុជអនក 

្របកបេរឿយៗ នូវករេមើលរបស់ែដលជស្រតូវ មនសភពយ៉ងេនះ 

ដូេចនះៗ ខ្លះ     ភិកខុជអនកមនចកខុ េបះេទ    យ៉ងេនះខ្លះ   ។ 

 ភិកខុជអនកមនចកខុ ក់ចុះ េតើដូចេម្ដច ។ ភិកខុកនុង សនេនះ 

មិនែមនជអនករពឹសែភនក មិនែមន្របកបេ យកររពឹសែភនក េ យ 

គិតថ ម អញគបបេីឃើញរបស់ែដលមិនែដលេឃើញ គបបេីដើររលំង 

របស់ែដលបនេឃើញេហើយ ដូេចនះេទ ជអនកមិន្របកបនូវករ្រ ច់េទ 

ឆង យៗនូវករ្រ ច់េទេរឿយៗ េដើមបេីឃើញរូបេទ គឺមិនេចញអពីំ ម 

េទ ម    មិនេចញអពីំឧទយនេទឧទយន   មិនេចញអពីំ្រសុកេទ្រសុក 
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៣៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ន និគេមន និគមំ ន នគេរន នគរ ំ ន រេដ្ឋន  

រដ្ឋំ ន ជនបេទន ជនបទំ ទីឃចរកំិ អន្វតថិ- 

តចរកំិ អនុយុេ ្ត  េ តិ របូទស នយ ឯវមប ិ

ឱកខិ ត្តចកខុ  េ តិ ។ អថ  ភិកខុ  អន្តរឃរ ំ បវេិ ្ឋ   

វថីឹ បដិបេនន  សំវុេ  គចឆតិ ន ហតថឹ ឱេ េកេន្ត   

ន អស  ំ ឱេ េកេន្ត  ន រថំ ឱេ េកេន្ត  ន  

បត្តឹ ឱេ េកេន្ត  ន កុមរេក ឱេ េកេន្ត  ន  

កុមរកិេយ ឱេ េកេន្ត  ន ឥតថិេយ ឱេ - 

េកេន្ត  ន បុរេិស ឱេ េកេន្ត  ន អន្ត បណំ  

ឱេ េកេន្ត  ន ឃរមុខនិ ឱេ េកេន្ត  ន ឧទធំ  

ឱេ េកេន្ត  ន អេធ ឱេ េកេន្ត  ន ទិ វទិិសំ  

េបកខមេន        គចឆតិ        ឯវមប ិ       ឱកខិ ត្តចកខុ         េ តិ      ។ 
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៣៣០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មិនេចញអពីំនិគមេទនិគម មិនេចញអពីំនគរេទនគរ មិនេចញអពីំែដន 

េទែដន មិនេចញអពីំជនបទេទជនបទ ភិកខុជអនកមនចកខុ ក់ចុះ យ៉ង 

េនះខ្លះ ។ មួយេទៀត ភិកខុ ចូលេទកន់ចេន្ល ះផទះ េដើរេទ មថនល់ ជ 

អនកស្រងួមេដើរេទ មិន្រកេឡកេមើលដរំ ី មិន្រកេឡកេមើលេសះ មិន 

្រកេឡកេមើលរថ មិន្រកេឡកេមើលពលេថមើរេជើង មិន្រកេឡកេមើលពួក 

េកមង្របុស មិន្រកេឡកេមើលពួកេកមង្រសី មិន្រកេឡកេមើលពួក្រសី មិន 

្រកេឡកេមើលពួក្របុស មិន្រកេឡកេមើល នផ រ មិន្រកេឡកេមើលមុខផទះ 

មិន្រកេឡកេមើលេលើ មិន្រកេឡកេមើលេ្រកម មិនេមៀងេមើលកនុងទិស 

តូចនិងទិសធ ំ    េដើរេទ     ភិកខុជអនកមនចកខុ ក់ចុះ   យ៉ងេនះខ្លះ    ។ 
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៣៣១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

អថ  ចកខុ ន របូំ ទិ ្វ  ន និមិត្តគគ ហី េ តិ  

ននុពយញជនគគ ហី យ ្វ ធិករណេមនំ ចកខុ ្រនទិយ ំ 

អសំវុតំ វហិរន្តំ អភិជឈេទមនស  បបក  

អកុស  ធមម  អន្វ ស េវយយុ ំ តស  សំវ យ  

បដិបជជតិ រកខតិ ចកខុ ្រនទិយ ំ ចកខុ ្រនទិេយ សំវរ ំ 

បជជតិ ឯវមប ិ ឱកខិ ត្តចកខុ  េ តិ ។ យថ   

បេនេក េភេន្ត  សមណ្រពហម  សទធ េទយយន ិ 

េភជននិ ភុញជិ ្វ  េត ឯវរបូំ វសិកូទស នំ  

អននុយុ ្ត  វហិរន្តិ េសយយថីទំ នចចំ គីតំ ទិត ំ

។ េប ។ អនីកទស នំ ឥតិ  ឯវរបូ វសិកូទ- 

ស ននុេយគ បដិវរិេ  េ តិ ឯវមប ិ ឱកខិ ត្ត- 

ចកខុ     េ តិ    ។ 
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៣៣១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

មួយេទៀត ភិកខុ េឃើញរូបេ យែភនក ែតជអនកមិនកន់យកនូវនិមិត្ត មិន 

កន់យកនូវអនុពយញជនៈ អភិជឈនិងេទមនស  ែដលជអកុសលធម៌ 

ដ៏ មក គបបជីប់ មភិកខុ ែដលមិនស្រងួម នូវចកខុ ្រនទិយនុ៎ះ េ្រពះេហតុ 

មិនស្រងួមនូវចកខុ ្រនទិយ  មិន្របតិបត្តិេដើមបសី្រងួម នូវចកខុ ្រនទិយេនះ 

រក នូវចកខុ ្រនទិយ ដល់នូវករស្រងួមកនុងចកខុ ្រនទិយ ភិកខុជអនកមនចកខុ ក់ 

ចុះ យ៉ងេនះខ្លះ ។ មួយវញិេទៀត សមណ្រពហមណ៍ដ៏ចេ្រមើនពួកខ្លះ 

បរេិភគេភជនែដលេគឲយេ យសទធ េហើយ សមណ្រពហមណ៍ទងំេនះ 

មិន្របកបេរឿយៗ នូវករេមើលនូវែលបង ែដលជស្រតូវ មនសភព 

យ៉ងេនះ គឺរប ំ ចេ្រម ង ្របគ ំ ។ េប ។ ទីស្រមប់្រតួតកងទព័ ជអនក 

េវៀរចកករ្របកបេរឿយៗ នូវករេមើលែលបង ែដលជស្រតូវ មន 

សភពយ៉ងេនះ   ដូេចនះៗ   ភិកខុជអនកមនចកខុ ក់ចុះ   យ៉ងេនះខ្លះ   ។ 
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៣៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 ន ច បទេ េ តិ កថំ បទេ េ   

េ តិ ។ ឥេធកេចច  បទេ េ  បទេ លិ- 

េយន សមនន គេ  េ តិ េមន មំ ឧយយ- 

េនន ឧយយនំ គេមន គមំ និគេមន និគមំ នគ- 

េរន នគរ ំ រេដ្ឋន រដ្ឋំ ជនបេទន ជនបទំ ទីឃចរ-ិ 

កំ អន្វតថិតចរកំិ អនុយុេ ្ត  េ តិ ឯវមប ិ បទ- 

េ េ  េ តិ ។ អថ  ភិកខុ  អេន្ត សងឃ េម  

បទេ លិេយន សមនន គេ  េ តិ ន អតថេហតុ  

ន ករណេហតុ ឧទធេ  អវបូសន្តចិេ ្ត  បរេិវណ- 

េ  បរេិវណំ គចឆតិ វ ិ រេ  វ ិ រ ំ គចឆតិ អឌ - 

េយគេ  អឌ េយគំ គចឆតិ ប ទេ  ប - 

ទំ គចឆតិ ហមមិយេ  ហមមិយ ំ គចឆតិ គុហេ   

គុហំ គចឆតិ េលណេ  េលណំ គចឆតិ កុដិយ  

កុដឹ            គចឆតិ           កូ គរេ           កូ គរ ំ          គចឆតិ 
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៣៣២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 អធិបបយពកយថ ជអនកមិនរពឹសេជើង សណួំរថ ភិកខុជអនក 

រពឹសេជើង េតើដូចេម្ដច ។ ភិកខុខ្លះ កនុង សនេនះ ជអនក 

រពឹសេជើង ្របកបេ យកររពឹសេជើង ជអនក្របកបេរឿយៗ នូវ 

ករ្រ ច់េទឆង យៗ នូវករ្រ ច់េទេរឿយៗ គឺេចញអពីំ មេទ 

ម េចញអពីំឧទយនេទឧទយន េចញអពីំ្រសុកេទ្រសុក េចញអពីំ 

និគមេទនិគម េចញអពីំនគរេទនគរ េចញអពីំែដនេទែដន េចញអពីំ 

ជនបទេទជនបទ ភិកខុជអនករពឹសេជើង យ៉ងេនះខ្លះ ។ មយង៉ 

េទៀត ភិកខុជអនក្របកបេ យកររពឹសេជើង ែតខងកនុង ម 

របស់សងឃ ជអនកមនចិត្ត យមយ មនចិត្តមិនសងប់ មិនែមនេ្រពះ 

េហតុ្របេយជន៍ មិនែមនេ្រពះេហតុដេំណើ រអ្វីេទ េចញអពីំបរេិវណ 

េទបរេិវណ េចញអពីំវ ិ រេទវ ិ រ េចញអពីំអឌ េយគ េទ 

អឌ េយគ េចញអពីំ្រប ទេទ្រប ទ េចញអពីំ្រប ទ្រតងិល 

េទ្រប ទ្រតងិល េចញអពីំគុ េទគុ  េចញអពីំេលណ ្ឋ ន 

េទេលណ ្ឋ ន    េចញអពីំខទមេទខទម   េចញអពីំផទះកពូំលេទផទះកពូំល 
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៣៣៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

អដ្ដេ  អដ្ដំ គចឆតិ មឡេ  មឡំ គចឆតិ ឧទទ- 

ណ្ឌ េ  ឧទទណ្ឌំ  គចឆតិ ឧេទទ សិតេ  ឧេទទ សិតំ  

គចឆតិ ឧប ្ឋ ន លេ  ឧប ្ឋ ន លំ គចឆតិ 

មណ្ឌ បេ  មណ្ឌ បំ គចឆតិ រុកខមលូេ  រុកខមលំូ  

គចឆតិ យតថ  បន ភិកខូ  និសីទន្តិ  គចឆន្តិ  

 តតថ ឯកស   ទុតិេយ េ តិ ទ្វិននំ   

តតិេយ េ តិ តិណ្ណំ   ចតុេ ថ  េ តិ 

តតថ ពហំុ សមផបប បំ សល្លបតិ េសយយថីទំ  

ជកថំ េចរកថំ ។ េប ។ ឥតិ ភ ភវកថំ ឥតិ 

 កេថសិ ឯវមប ិ បទេ េ  េ តិ ។ 

ន ច បទេ េ តិ េ  បេចចកសមពុ េទធ   

បទេ លិយ រេ  វរិេ  បដិវរិេ  និកខ េន្ត   

និស េ ្ឋ  វបិបមុេ ្ត  វសំិយុេ ្ត  វមិរយិទិក- 

េតន        េចត          វហិរតិ        បដិស ្ល ន េម         េ តិ 
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៣៣៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

េចញអពីំប៉មេទប៉ម េចញអពីំេ ងមូលេទេ ងមូល េចញអពីំេ ងេ ល 

េទេ ងេ ល េចញអពីំឃ្ល ងំរបស់េទឃ្ល ងំរបស់ េចញអពីំឧប ្ឋ ន - 

េទឧប ្ឋ ន  េចញអពីំមណ្ឌ បេទមណ្ឌ ប េចញអពីំគល់េឈើ 

េទគល់េឈើ េបើពំុេនះេទ ពួកភិកខុអងគុយឬេដើរេទកនុងទី  (ភិកខុ េនះ) 

ជគ្រមប់ពីរនឹងភិកខុ មួយរូបខ្លះ ជគ្រមប់បីនឹងភិកខុ ពីររូបខ្លះ ជគ្រមប់ 

បួននឹងភិកខុបីរូបខ្លះ កនុងទីទងំេនះ និយយពកយឥត្របេយជន៍េ្រចើន 

កនុងទីេនះ គឺនិយយ ជកថ េចរកថ ។ េប ។ ឥតិភ ភវកថ 

ដូេចនះៗ គឺភិកខុជអនករពឹសេជើង យ៉ងេនះខ្លះ ។ ពកយថ ជអនក 

មិនរពឹសេជើង េសចក្ដីថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េនឆង យ េវៀរ េវៀរ 

ែលង េចញ រ ស់េចញ រួចផុត ្របសេចញ ចកកររពឹសេ យេជើង 

មន្រពះទយ័មិនសល់វល់៉     មនករសមងេំន    កនុងកមម ្ឋ នជទីេ្រតកអរ 
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៣៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

បដិស ្ល នរេ  អជឈត្តំ េចេ សមថមនុយុេ ្ត  អនិ- 

កតជឈេន វបិស នយ សមនន គេ  ្រពូេហ  

សុញញ គ នំ ឈយី ឈនរេ  ឯកត្តមនុយុេ ្ត  

សទតថគរុេកតិ ឱកខិ ត្តចកខូ  ន ច បទេ េ  ។ 

 [៣៤២] គុត្តិ្រនទិេយតិ(១) េ  បេចចកសមពុ េទធ  

ចកខុ ន របូំ ទិ ្វ  ន និមិត្តគគ ហី េ តិ ននុពយ- 

ញជនគគ ហី យ ្វ ធិករណេមនំ ចកខុ ្រនទិយ ំ អសំវុតំ 

វហិរន្តំ អភិជឈេទមនស  បបក អកុស  ធមម  

អន្វ ស េវយយុ ំ តស  សំវ យ បដិបជជតិ រកខតិ ចកខុ - 

្រនទិយ ំ ចកខុ ្រនទិេយ សំវរ ំ បជជតិ េ េតន សទទំ 

សុ ្វ  ឃេនន គនធំ ឃយិ ្វ  ជិ ្ហ យ រសំ យិ ្វ  

កេយន េផដ្ឋព្វំ ផុសិ ្វ  មន  ធមមំ វញិញ យ 

     ១   ម.   គុត្តិ្រនទិេយ   រកខិតមន េនតិ   គុត្តិ្រនទិេយតិ   ។ 
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៣៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េ្រតកអរកនុងករសមង ំ ្របកបេរឿយៗ នូវករសងប់ចិត្តកនុងខងកនុង មិន 

ឃ្ល តចកឈន ្របកបេ យវបិស ន ចេ្រមើនសុញញ គរ ្ឋ ន ជអនក 

មនឈន េ្រតកអរកនុងឈន ្របកបេរឿយៗ នូវភពៃនខ្លួនជបុគគល 

មន ក់ឯង ជអនកធងន់កនុង្របេយជន៍របស់ខ្លួន េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

មនចកខុ ក់ចុះ    ទងំមិនរពឹសេជើង    ។ 

 [៣៤២] ពកយថ អនក្រគប់្រគងឥ្រនទិយ អធិបបយថ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះ េឃើញរូបេ យែភនក មិនកន់យកនិមិត្ត មិនកន់យកអនុពយញជនៈ 

ពួកអកុសលធម៌ដ៏ មក គឺ អភិជឈនិងេទមនស  គបបជីប់ មបុគគល 

មិនស្រងួមចកខុ ្រនទិយេនះ េ្រពះេហតុមិនស្រងួមនូវចកខុ ្រនទិយ  េ ក 

្របតិបត្តិេដើមបសី្រងួមចកខុ ្រនទិយេនះ រក ចកខុ ្រនទិយ ដល់នូវករស្រងួម 

កនុងចកខុ ្រនទិយ ឮសេំឡងេ យ្រតេចៀក ធុកំ្លិនេ យ្រចមុះ ទទួលរស 

េ យអ ្ដ ត   ពល់្រតូវេផដ្ឋព្វៈេ យកយ  ដឹងធមម រមមណ៍េ យចិត្ត 
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៣៣៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ន និមិត្តគគ ហី េ តិ ននុពយញជនគគ ហី យ ្វ ធិក- 

រណេមនំ មនិ្រនទិយ ំ អសំវុតំ វហិរន្តំ អភិជឈេទម- 

នស  បបក អកុស  ធមម  អន្វ ស េវយយុ ំ

តស  សំវ យ បដិបជជតិ រកខតិ មនិ្រនទិយ ំ មនិ្រនទិ- 

េយ សំវរ ំ បជជតីតិ គុត្តិ្រនទិេយ ។ រកខិ តមន - 

េនតិ េគបិតមន េន រកខិ តចិេ ្ត តិ គុត្តិ្រនទិេយ  

រកខិ តមន េន     ។ 

 [៣៤៣] អនវស ុេ  អបរឌិយ្ហមេនតិ អនវ- 

ស ុេ តិ វុត្តេញ្ហតំ យសម  ម េមគគ ្ល េនន   

អវស ុតបរយិយញច  េ  វុេ  េទេសស មិ  

អនវស ុតបរយិយញច  តំ សុ ថ ធុកំ មន- 

សិកេ ថ ភសិស មីតិ ។ ឯវមវុេ តិ េខ េត  

ភិកខូ       យសមេ        ម េមគគ ្ល នស       បចចេស សំុ     ។ 
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៣៣៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

មិន្របកន់យកនិមិត្ត មិនកន់យកអនុពយញជនៈ ពួកអកុសលធម៌ ដ៏ មក 

គឺអភិជឈនិងេទមនស  គបបជីប់ មបុគគលអនកមិនស្រងួមមនិ្រនទិយេនះ 

េ្រពះេហតុមិនស្រងួមមនិ្រនទិយ  េ ក្របតិបត្តិេដើមបសី្រងួមមនិ្រនទិយ 

េនះ រក នូវមនិ្រនទិយ ដល់នូវករស្រងួម កនុងមនិ្រនទិយ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) ជអនក្រគប់្រគងឥ្រនទិយ ។ ពកយថ រក ចិត្ត គឺ 

្រគប់្រគងចិត្ត ែថទចំិត្ត េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជអនក្រគប់ 

្រគងឥ្រនទិយ    រក ចិត្ត   ។ 

 [៣៤៣] អធិបបយពកយថ មនចិត្តមិនទទឹក មិនេ ល ល 

(េ យកិេលស) ្រតង់ពកយថ មនចិត្តមិនទទឹក េសចក្ដីថ ្រពះម - 

េមគគ ្ល ន មន យុ បនេពលពកយេនះថ មន លេ កមន យុ 

ខញុនឹំងសែម្ដង នូវបរយិយៃនបុគគលមនចិត្តទទឹកផង នូវបរយិយ 

ៃនបុគគលមនចិត្តមិនទទឹកផង ចេំពះអនកទងំ យ ចូរអនកទងំ យ 

្ដ ប់នូវបរយិយេនះ ចូរេធ្វើទុកកនុងចិត្តឲយល្អចុះ ខញុ នឹំងសែម្ដង ។ ភិកខុ  

ទងំេនះ   ទទួល ្ដ ប់្រពះម េមគគ ្ល នមន យុថ  េអើ  វុេ   ។ 
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៣៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

យ ម  ម េមគគ ្ល េន ឯតទេ ច កថញច វុ- 

េ  អវស ុេ  េ តិ ឥធវុេ  ភិកខុ  ចកខុ ន  

របូំ ទិ ្វ  បិយរេូប រេូប អធិមុចចតិ អបបយិរេូប រេូប  

ពយបជជតិ អនុបដ្ឋិតកយស តិ ច វហិរតិ បរតិ្តេចត- 

េ  តញច  េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ នបប- 

ជនតិ យតថស  េត ឧបបនន  បបក អកុស   

ធមម  អបរេិស  និរុជឈន្តិ េ េតន សទទំ សុ ្វ  

ឃេនន គនធំ ឃយិ ្វ  ជិ ្ហ យ រសំ យិ ្វ   

កេយន េផដ្ឋព្វំ ផុសិ ្វ  មន  ធមមំ វញិញ យ  

បិយរេូប ធេមម អធិមុចចតិ អបបយិរេូប ធេមម  

ពយបជជតិ អនុបដ្ឋិតកយស តិ ច វហិរតិ បរតិ្ត- 

េចតេ  តញច  េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ  

នបបជនតិ យតថស  េត ឧបបនន  បបក  

អកុស  ធមម  អបរេិស  និរុជឈន្តិ អយ ំ វុចច- 

វុេ  ភិកខុ  អវស ុេ  ចកខុ វេិញញេយយសុ រេូបសុ 

អវស ុេ           េ តវេិញញេយយសុ         សេទទសុ       ។      េប      ។ 



677 

៣៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ បនេពលពកយេនះថ មន ល វុេ  

បុគគលមនចិត្តទទឹក េតើដូចេម្ដច មន ល វុេ  ភិកខុកនុង សនេនះ 

េឃើញរូបេ យែភនកេហើយ ងប់កនុងរូបមនសភពជទី្រស ញ់ ស្អប់ 

កនុងរូបមនសភពមិនជទី្រស ញ់ មិន្របុងសតិកនុងកយ មនចិត្ត 

ស្ដួចេស្ដើងផង អកុសលធម៌ដ៏ មកទងំេនះ េកើតេឡើងដល់បុគគល 

េនះេហើយរលត់េទវញិ មិនេសសសល់ កនុងវមុិត្តិ  ក៏មិនដឹងចបស់នូវ 

េចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិេនះ មពិតផង ឮសេំឡងេ យ្រតេចៀក ធុកំ្លិន 

េ យ្រចមុះ ទទួលរសេ យអ ្ដ ត ពល់្រតូវសមផស េ យកយ ដឹង 

ធមម រមមណ៍េ យចិត្តេហើយ ងប់កនុងធមម រមមណ៍ មនសភពជទី្រស ញ់ 

ស្អប់ធមម រមមណ៍ ែដលមនសភពមិនជទី្រស ញ់ មិន្របុងសតិកនុង 

កយ មនចិត្តស្ដួចេស្ដើងផង អកុសលធម៌ដ៏ មកទងំេនះ េកើតេឡើង 

ដល់បុគគលេនះ េហើយរលត់េទវញិមិនេសសសល់ កនុងវមុិត្តិ  ក៏មិន 

ដឹងចបស់ នូវេចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិេនះ មពិតផង មន ល វុេ  

ភិកខុ េនះ េគេ ថ អនកមនចិត្តទទឹក កនុងរូបែដលគបបដីឹងេ យែភនក 

អនកមនចិត្តទទឹក     កនុងសេំឡងែដលគបបដីឹងេ យ្រតេចៀក    ។   េប  ។ 
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៣៣៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

អវស ុេ  មេនវេិញញេយយសុ ធេមមសុ ឯវវំ ិ រ ី - 
វុេ  ភិកខុ  ចកខុ េ  េចបិ នំ មេ  ឧបសង កមតិ  
លភេតវ មេ  ឱ រ ំ លភតិ មេ  រមមណំ  
េ តេ  េចបិ នំ ។ េប ។ មនេ  េចបិ នំ  
មេ  ឧបសង កមតិ លភេតវ មេ  ឱ រ ំ លភតិ  
មេ  រមមណំ េសយយថបិ វុេ  ន គរ ំ   
តិ គរ ំ  សុកខំ  េក បំ  េតេ វស កំិ(១) បុរតថិ- 
មយ េចបិ នំ ទិ យ បុរេិ  ទិ ្ត យ តិណុ- 
កក យ ឧបសង កេមយយ លភេតវ អគគិ ឱ រ ំ លភតិ  
អគគិ រមមណំ បចឆិមយ េចបិ នំ ទិ យ ឧត្ត - 
យ េចបិ នំ ទិ យ ទកខិ យ េចបិ នំ ទិ - 
យ េហដ្ឋិមេ  េចបិ នំ ឧបរេិ  េចបិ នំ យេ កុ- 
េ  េចបិ នំ បុរេិ  ទិ ្ត យ តិណុកក យ ឧបស- 
ង កេមយយ លភេតវ អគគិ ឱ រ ំ លភតិ អគគិ រមមណំ  
ឯវេមវ េខ វុេ  ឯវវំ ិ រ ី ភិកខុ  ចកខុ េ  េចបិ  
នំ មេ  ឧបសង កមតិ លភេតវ មេ  ឱ រ ំ 
លភតិ មេ  រមមណំ េ តេ  េចបិ នំ ។ េប ។ 
     ១   ម.   េចេ វស ិកន្តិ   យុត្តតរ ំ  ។ 
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៣៣៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

អនកមនចិត្តទទឹក កនុងធមម រមមណ៍ ែដលគបបដីឹងេ យចិត្ត មន ល វុេ  

ភិកខុមនកិរយិេនយ៉ងេនះ ្របសិនេបើ មរចូលេទជិតភិកខុ េនះ ម 

ទ្វ រែភនក មរគង់បននូវឱកស មរគង់បននូវ រមមណ៍ ្របសិនេបើ 

(មរចូលេទ) ជិតភិកខុ េនះ មទ្វ រ្រតេចៀក ។ េប ។ ្របសិនេបើ 

មរចូលេទជិតភិកខុ េនះ មទ្វ រចិត្ត មរគង់បននូវឱកស មរគង់ 

បននូវ រមមណ៍ មន ល វុេ  ដូចផទះបបុសក្ដី ផទះេ ម ក្ដី ជ គរ 

សងួត ពុក កន្លងយូរឆន  ំ ្របសិនេបើ បុរសកន់គប់េ ម  ែដលេភ្លើងេឆះ 

េទជិតផទះេនះ ពីទិសខងេកើត េភ្លើងែតងបននូវឱកស េភ្លើងែតង 

បននូវ រមមណ៍ ្របសិនេបើ (េទ) ជិតផទះេនះ ពីទិសខងលិច 

្របសិនេបើ (េទ) ជិតផទះេនះ ពីទិសខងេជើង ្របសិនេបើ (េទ) 

ជិតផទះេនះ ពីទិសខងតបូង ្របសិនេបើ (េទ) ជិតផទះេនះ ពីខង 

េ្រកម ្របសិនេបើ (េទ) ជិតផទះេនះពីខងេលើ ្របសិនេបើ បុរស 

កន់គប់េ ម ែដលេភ្លើងេឆះ េទជិតផទះេនះ ពីទិសខង ក៏េ យ េភ្លើង 

ែតងបននូវឱកស េភ្លើងែតងបននូវ រមមណ៍ មនឧបមយ៉ង មិញ 

មន ល វុេ  ភិកខុមនកិរយិេនយ៉ងេនះ ្របសិនេបើ មរចូលេទ 

ជិតភិកខុ េនះ មទ្វ រែភនក មរគង់បននូវឱកស មរគង់បននូវ រមមណ៍ 

្របសិនេបើ    (មរចូលេទ)    ជិតភិកខុ េនះ    មទ្វ រ្រតេចៀក    ។   េប   ។ 
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៣៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

មនេ  េចបិ នំ មេ  ឧបសង កមតិ លភេតវ ម- 

េ  ឱ រ ំ លភតិ មេ  រមមណំ ឯវវំ ិ រញិច វុ- 

េ  ភិកខុ ំ  របូ អភិភវសុឹ ន ភិកខុ  រេូប អភិភវ ិ

សទទ  ភិកខុ ំ  អភិភវសុឹ ន ភិកខុ  សេទទ អភិភវ ិ គនធ   

ភិកខុ ំ  អភិភវសុឹ ន ភិកខុ  គេនធ អភិភវ ិ រ  ភិកខុ ំ   

អភិភវសុឹ ន ភិកខុ  រេស អភិភវ ិ េផដ្ឋព្វ  ភិកខុ ំ   

អភិភវសុឹ ន ភិកខុ  េផដ្ឋេព្វ អភិភវ ិ ធមម  ភិកខុ ំ   

អភិភវសុឹ ន ភិកខុ  ធេមម អភិភវ ិ អយ ំ វុចច វុេ  

ភិកខុ  របូភិភេូ  សទទ ភិភេូ  គនធ ភិភេូ   

រ ភិភេូ  េផដ្ឋព្វ ភិភេូ  អភិភេូ  េតហិ 

កិេលេសហិ ន អភិភ ូ ហិ េ  បបេក 

អកុសេល ធេមម សង កិ េលសិេក េបេនពភវេិក 

សទេរ ទុកខ វបិេក យតឹជតិជ មរណីេយ 

ឯវ ំ           េខ          វុេ            អវស ុេ            េ តិ         ។ 
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៣៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

្របសិនេបើមរចូលេទជិតភិកខុ េនះ មទ្វ រចិត្ត មរែតងបននូវឱកស 

មរែតងបន នូវ រមមណ៍ មនឧបេមយយដូេចន ះឯង មន ល វុេ  

រូប្រគបសងកត់ភិកខុ  អនកមនកិរយិេនយ៉ងេនះ ភិកខុមិន្រគបសងកត់រូប 

បនេឡើយ សេំឡង្រគបសងកត់ភិកខុ  ភិកខុមិន្រគបសងកត់សេំឡងបនេឡើយ 

ក្លិន្រគបសងកត់ភិកខុ  ភិកខុមិន្រគបសងកត់ក្លិនបនេឡើយ រស្រគបសងកត់ភិកខុ  

ភិកខុមិន្រគបសងកត់រសបនេឡើយ ផ ព្វ្រគបសងកត់ភិកខុ  ភិកខុមិន្រគបសងកត់ 

ផ ព្វបនេឡើយ ធមម រមមណ៍្រគបសងកត់ភិកខុ  ភិកខុមិន្រគបសងកត់ធមម រមមណ៍ 

បនេឡើយ មន ល វុេ  ភិកខុ េនះ េគេ ថ អនក្រតូវរូប្រគបសងកត់ 

អនក្រតូវសេំឡង្រគបសងកត់ អនក្រតូវក្លិន្រគបសងកត់ អនក្រតូវរស្រគបសងកត់ 

អនក្រតូវផ ព្វ្រគបសងកត់ អនក្រតូវពួកកិេលសទងំេនះ ្រគបសងកត់ េ្រពះ 

ថ ភិកខុ េនះ មិនបន្រគបសងកត់នូវពួកអកុសលធម៌ដ៏ មក ែដល 

្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង នេំទេកើតកនុងភពថមីេទៀត ្របកបេ យ 

េសចក្ដី្រកវល់្រក យ មនទុកខជផល មនជតិជ និងមរណៈតេទ 

ខងមុខេទៀតេទ    មន ល វុេ     ភិកខុមនចិត្តទទឹក     យ៉ងេនះឯង   ។ 
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៣៣៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

កថញច វុេ  អនវស ុេ  េ តិ ឥធវុេ  ភិកខុ   

ចកខុ ន របូំ ទិ ្វ  បិយរេូប រេូប នធិមុចចតិ  

អបបយិរេូប រេូប ន ពយបជជតិ ឧបដ្ឋិតកយស តិ ច  

វហិរតិ អបបមណេចតេ  តញច  េចេ វមុិត្តឹ  

បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ បជនតិ យតថស  េត ឧបបនន   

បបក អកុស  ធមម  អបរេិស  និរុជឈន្តិ 

េ េតន សទទំ សុ ្វ  ។ េប ។ មន  ធមមំ វញិញ យ  

បិយរេូប ធេមម នធិមុចចតិ អបបយិរេូប ធេមម ន  

ពយបជជតិ ឧបដ្ឋិតកយស តិ ច វហិរតិ អបបមណ- 

េចតេ  តញច  េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ យថភតូំ  

បជនតិ យតថស  េត ឧបបនន  បបក អកុ- 

ស  ធមម  អបរេិស  និរុជឈន្តិ អយ ំ វុចច វុេ   

ភិកខុ  អនវស ុេ  ចកខុ វេិញញេយយសុ រេូបសុ អនវស ុ- 

េ  េ តវេិញញេយយសុ សេទទសុ ។ េប ។ អនវស ុ- 

េ  មេនវេិញញេយយសុ ធេមមសុ ឯវវំ ិ រ ី វុេ  

ភិកខុ           ចកខុ េ          េចបិ         នំ         មេ          ឧបសង កមតិ 
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៣៣៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

មន ល វុេ  ភិកខុមនចិត្តមិនទទឹក េតើដូចេម្ដច មន ល វុេ  ភិកខុ  

កនុង សនេនះ េឃើញរូបេ យែភនក មិនងប់កនុងរូបមនសភពជទី 

្រស ញ់ មិនស្អប់រូប មិនជទី្រស ញ់ ្របុងសតិកនុងកយ មន 

ចិត្ត្របមណមិនបនផង អកុសលធម៌ដ៏ មកទងំេនះ េកើតេឡើង 

ដល់បុគគលេនះេហើយ រលត់េទមិនមនេសសសល់ កនុងវមុិត្តិ  ក៏ 

ដឹងចបស់នូវេចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិេនះ មពិតផង ឮសេំឡងេ យ 

្រតេចៀក ។ េប ។ ដឹងធមម រមមណ៍េ យចិត្ត មិនងប់កនុងធមម រមមណ៍ 

មនសភពជទី្រស ញ់ មិនស្អប់ធមម រមមណ៍ មនសភពមិនជទី 

្រស ញ់ ្របុងសតិកនុងកយ មនចិត្ត្របមណមិនបនផង អកុសល- 

ធម៌ដ៏ មកទងំេនះ េកើតេឡើងដល់បុគគលេនះេហើយ រលត់េទមិន 

មនេសសសល់កនុងវមុិត្តិ  ក៏ដឹងចបស់នូវេចេ វមុិត្តិនិងបញញ វមុិត្តិេនះ 

មពិតផង មន ល វុេ  ភិកខុ េនះ េគេ ថ អនកមនចិត្តមិនទទឹក 

កនុងរូប ែដលគបបដីឹងេ យែភនក អនកមនចិត្តមិនទទឹក កនុងសេំឡង 

ែដលគបបដីឹងេ យ្រតេចៀក ។ េប ។ អនកមនចិត្តមិនទទឹក កនុង 

ធមម រមមណ៍ ែដលគបបដីឹងេ យចិត្ត មន ល វុេ  ភិកខុមន 

កិរយិេនយ៉ងេនះ   ្របសិនេបើ    មរចូលេទជិតភិកខុ េនះ   មទ្វ រែភនក 
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៣៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស   ចូឡនិេទទេ  

េនវ លភតិ មេ  ឱ រ ំ ន លភតិ មេ  រមមណំ 

េ តេ  េចបិ នំ ។ េប ។ មនេ  េចបិ នំ មេ  

ឧបសង កមតិ េនវ លភតិ មេ  ឱ រ ំ ន លភតិ ម- 

េ  រមមណំ េសយយថបិ វុេ  កូ គរ  

 ស ្ឋ គរ   ពហលមត្តិក អ ្ល វេលប- 

ន បុរតថិមយ េចបិ នំ ទិ យ បុរេិ  ទិ ្ត យ 

តិណុកក យ ឧបសង កេមយយ េនវ លភតិ អគគិ ឱ រ ំ

ន លភតិ អគគិ រមមណំ បចឆិមយ េចបិ នំ ទិ - 

យ ឧត្ត យ េចបិ នំ ទិ យ ទកខិ យ េចបិ 

នំ ទិ យ េហដ្ឋិមេ  េចបិ នំ ឧបរេិ  េចបិ 

នំ យេ កុេ  េចបិ នំ បុរេិ  ទិ ្ត យ 

តិណុកក យ ឧបសង កេមយយ េនវ លភតិ អគគិ 

ឱ រ ំ ន លភតិ អគគិ រមមណំ ឯវេមវ េខ 

វុេ  ឯវវំ ិ រ ី ភិកខុ  ចកខុ េ  េចបិ នំ មេ  

ឧបសង កមតិ េនវ លភតិ មេ  ឱ រ ំ ន លភត ិ

មេ         រមមណំ        េ តេ         េចបិ      នំ     ។      េប     ។ 
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៣៤០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មរមិនបននូវឱកស មរមិនបននូវ រមមណ៍ ្របសិនេបើមរ (ចូលេទ) 

ជិតភិកខុ េនះ មទ្វ រ្រតេចៀក ។ េប ។ ្របសិនេបើមរចូលេទជិត 

ភិកខុ េនះ មទ្វ រចិត្ត មរមិនបននូវឱកស មរមិនបននូវ រមមណ៍ 

មន ល វុេ  េ្រប បដូចកូ គរ ក្ដី ស ្ឋ គរ ក្ដី ែដល 

បូកេ យដីដ៏្រកស់ បេ យ ចម៍េគ្រសស់ ្របសិនេបើ បុរស 

កន់គប់េ ម ែដលេភ្លើងេឆះ េទជិត េនះពីទិសខងេកើត េភ្លើងមិន 

បននូវឱកស េភ្លើងមិនបននូវ រមមណ៍ ្របសិនេបើ េទជិត  

េនះពីទិសខងលិច ្របសិនេបើ េទជិត េនះ ពីទិសខងេជើង 

្របសិនេបើ េទជិត េនះពីទិសខងតបូង ្របសិនេបើ េទជិត  

េនះ ពីខងេ្រកម ្របសិនេបើ េទជិត េនះពីខងេលើ ្របសិនេបើ 

បុរសកន់គប់េ ម  ែដលេភ្លើងេឆះ េទជិត េនះពីទិសខង ក៏ 

េ យ េភ្លើងមិនបននូវឱកស េភ្លើងមិនបននូវ រមមណ៍ មនឧបម 

យ៉ង មិញ មន ល វុេ  ភិកខុមនកិរយិេនយ៉ងេនះ ្របសិនេបើ 

មរចូលេទជិតភិកខុ េនះ មទ្វ រែភនក មរមិនបននូវឱកស មរមិនបន 

នូវ រមមណ៍  ្របសិនេបើ  (ចូលេទ)  ជិតភិកខុ េនះ មទ្វ រ្រតេចៀក  ។ េប ។ 
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៣៤១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

មនេ  េចបិ នំ មេ  ឧបសង កមតិ េនវ លភត ិ
មេ  ឱ រ ំ ន លភតិ មេ  រមមណំ ឯវវំ-ិ 

រញិច វុេ  ភិកខុ ំ  ន របូ អភិភវសុឹ ភិកខុ  រេូប 
អភិភវ ិ ន សទទ  ភិកខុ ំ  អភិភវសុឹ ភិកខុ  សេទទ 
អភិភវ ិ ។ េប ។ ន ធមម  ភិកខុ ំ  អភិភវសុឹ ភិកខុ  
ធេមម អភិភវ ិ អយ ំ វុចច វុេ  ភិកខុ  របូភិភ ូ
សទទ ភិភ ូ គនធ ភិភ ូ រ ភិភ ូ េផដ្ឋព្វ ភិភ ូ
ធមម ភិភ ូ អនភិភេូ  េតហិ កិេលេសហិ អភិភ-ូ 
ហិ េ  បបេក អកុសេល ធេមម សង កិ េលសិេក 
េបេនពភវេិក សទេរ ទុកខ វបិេក យតឹជតិជ - 
មរណីេយ ឯវ ំ េខ វុេ  អនវស ុេ  េ តីតិ 
អនវស ុេ  ។ អបរឌិយ្ហមេនតិ គគគិន អបរឌិ- 
យ្ហមេន េទសគគិន អបរឌិយ្ហមេន េមហគគិន 
អបរឌិយ្ហមេនតិ(១) អនវស ុេ  អបរឌិយ្ហមេន ។ 
ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  
បេចចកសមពុ េទធ  
      ១ ម. អបរឌិយ្ហមេនតិ គេជន បរិ េហន អបរឌិយ្ហមេន េទសេជន បរិ េហន 

អបរឌិយ្ហមេន   េមហេជន  បរ ិ េហន   អបរឌិយ្ហមេនតិ  ។ 
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៣៤១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

្របសិនេបើ មរចូលេទជិតភិកខុ េនះ មទ្វ រចិត្ត មរមិនបននូវឱកស 

មរមិនបននូវ រមមណ៍ មនឧបេមយយដូេចន ះឯង មន ល វុេ  រូប 

មិន្រគបសងកត់ភិកខុ  ែដលមនកិរយិេនយ៉ងេនះ ភិកខុ ្រគបសងកត់រូប 

សេំឡងមិន្រគបសងកត់ភិកខុ  ភិកខុ ្រគបសងកត់សេំឡង ។ េប ។ ធមម រមមណ៍ 

មិន្រគបសងកត់ភិកខុ  ភិកខុ ្រគបសងកត់ធមម រមមណ៍ មន ល វុេ  ភិកខុ  

េនះ េគេ ថ អនក្រគបសងកត់រូប អនក្រគបសងកត់សេំឡង អនក្រគប 

សងកត់ក្លិន អនក្រគបសងកត់រស អនក្រគបសងកត់េផដ្ឋព្វៈ អនក្រគបសងកត់ 

ធមម រមមណ៍ អនកមិន្រតូវពួកកិេលសទងំេនះ ្រគបសងកត់េទ េ្រពះថ ភិកខុ  

េនះ្រគបសងកត់ពួកអកុសលធម៌ដ៏ មក ែដល្របកបេ យេសចក្ដីេ - 

ហមង នឲំយេកើតកនុងភពថមី ្របកបេ យេសចក្ដី្រកវល់្រក យ មនទុកខជ 

ផល ជទី ងំៃនជតិជ និងមរណៈតេទ មន ល វុេ  ភិកខុមន 

ចិត្តមិនទទឹក យ៉ងេនះឯង េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនចិត្ត 

មិនទទឹក ។ ពកយថ មិនេ ល ល គឺ មិនេក្ដ ្រក យេ យេភ្លើង 

គៈ មិនេក្ដ ្រក យេ យេភ្លើងេទសៈ មិនេក្ដ ្រក យេ យេភ្លើង 

េមហៈ េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនចិត្តមិនទទឹក មិនេ ល 

ល (េ យកិេលស) ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុ 

េនះ     ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ     េពលថ 
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៣៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 ឱកខិ ត្តចកខូ      ន     ច     បទេ េ  

 គុត្តិ្រនទិេយ     រកខិ តមន េន 

 អនវស ុេ      អបរឌិយ្ហមេន 

 ឯេក      ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣៤៤] ឱ រយិ ្វ     គិហិពយញជននិ 

  សញឆិ ននបេ ្ត      យថ     បរឆិេ ្ត  

  ក យវេ ថ      អភិនិកខមិ ្វ  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [៣៤៥] ឱ រយិ ្វ  គិហិពយញជននីតិ គិហិពយ- 

ញជននិ វុចចន្តិ េក  ច មស  ូ ច ។ េប ។ ទីឃ- 

រស និ ឥតិ  ។ ឱ រយិ ្វ  គិហិពយញជននីតិ 

គិហិពយញជននិ ឱេ បយិ ្វ  សេមេ បយិ ្វ (១)  

បដិបបស មភិ ្វ តិ       ឱ រយិ ្វ        គិហិពយញជននិ      ។ 

១   ម.   ឯតថន្តេរ    និកខិបិ ្វ តិ   ទិស តិ   ។ 
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៣៤២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 ភិកខុមនចកខុ ក់ចុះ ជអនកមិនរពឹសេជើង អនក្រគប់ 

 ្រគងឥ្រនទិយ រក ចិត្ត មនចិត្តមិនទទឹក មិនេ ល 

 ល (េ យកិេលស) គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

 កុយរមស    ។ 

 [៣៤៤] បុគគលលះបង់ នូវវតថុជេ្រគ ង្របកដៃន្រគហសថ 

  េចញេទបួស េស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ក យៈ ដូច 

  េដើមបរចិឆត្ត្រពឹក  មនស្លឹកដ៏ខន ប់ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ 

  ឯង    ដូចកុយរមស   ។ 

 [៣៤៥] ពកយថ បុគគលលះបង់ នូវវតថុជេ្រគ ង្របកដៃន្រគហសថ 

អធិបបយថ សក់ ពុកមត់ ពុកចងក  ។ េប ។ សពំត់ែវង និងខ្លី េ ថ 

វតថុជេ្រគ ង្របកដៃន្រគហសថ ។ ពកយថ បុគគលលះបង់នូវវតថុជេ្រគ ង 

្របកដៃន្រគហសថ គឺ ក់ចុះ ក់្រសឡះ លះបង់ នូវវតថុជេ្រគ ង 

្របកដៃន្រគហសថ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលលះបង់នូវវតថុជ 

េ្រគ ង្របកដៃន្រគហសថ    ។ 
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៣៤៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣៤៦] សញឆិ ននបេ ្ត  យថ បរឆិេ ្ត តិ 

យថ បរឆិត្តេក េកវ ិ េ  ពហលបត្តប េ  

សណ្ឌ ចឆ េយ(១) ឯវេមវ េ  បេចចកសមពុ េទធ  បរ-ិ 

បុណ្ណបត្តចីវរធេ តិ សញឆិ ននបេ ្ត  យថ បរឆិេ ្ត  ។ 

 [៣៤៧] ក យវេ ថ  អភិនិកខមិ ្វ តិ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  សព្វំ ឃ សបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ  

បុត្តទរបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ  ញតិបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ (២) 

សននិធិបលិេពធំ ឆិនទិ ្វ  េកសមស ុ  ំ ឱ រយិ ្វ  

ក យនិ វ ថ និ អចឆ េទ ្វ  អគរ ម  អនគរយិ ំ

បព្វជិ ្វ  អកិញចនភវ ំ ឧបគន្ត្វ  ឯេក ចរតិ វចិរត ិ

ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ យេបតីតិ ក- 

យវេ ថ   អភិនិកខមិ ្វ  ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ - 

ណកេបប      ។      េតនហ       េ       បេចចកសមពុ េទធ  

     ១ ម. េករី េ  ច ខបត្តប េ  សន្តចឆ យ ។ ២ ម. ឯតថន្តេរ មិ ្ត មចឆបលិេពធំ 

ឆិនទិ ្វ តិ   ទិស តិ   ។ 
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៣៤៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣៤៦] ពកយថ ដូចេដើមបរចិឆត្ត្រពឹក  មនស្លឹកដ៏ខន ប់ គឺ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ្រទ្រទង់នូវប្រតនិងចីវរដ៏បរបូិណ៌ ដូចេដើមបរចិឆត្ត- 

្រពឹក  គឺេដើមរលួសផ្អុង មនស្លឹកនិង្រតួយដ៏្រកស់ មនម្លប់្រតៃឈ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) ដូចេដើមបរចិឆត្ត្រពឹក  មនស្លឹកដ៏ខន ប់ ។ 

 [៣៤៧] ពកយថ េចញេទបួស េស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ក យៈ 

អធិបបយថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ កត់កង្វល់កនុងឃ សទងំពួង កត់ 

កង្វល់កនុងបុ្រតនិងភរយិ កត់កង្វល់កនុងញតិ កត់កង្វល់កនុងករសន  ំ

េករសក់ ពុកមត់ពុកចងក  ្រទ្រទង់នូវសពំត់ក យៈ េចញចកផទះ 

ចូលេទកន់ផនួស ដល់នូវភពជអនកមិនមនកង្វល់ ចរ ្រ ច់េទ ្រប្រពឹត្ត 

រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទែតមន ក់ឯង េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ) េចញេទបួស េស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ក យៈ ។ គបប្ីរប្រពឹត្ត 

មន ក់ឯង   ដូចកុយរមស  ។   េហតុេនះ   ្រពះបេចចកសមពុទធេនះេពលថ 
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៣៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

  ឱ រយិ ្វ      គិហិពយញជននិ 

  សញឆិ ននបេ ្ត      យថ     បរឆិេ ្ត  

  ក យវេ ថ      អភិនិកខមិ ្វ  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣៤៨]  រេសសុ     េគធំ    អករ ំ   អេ េ  

  អនញញេបសី     សបទនចរ ី

  កុេល     កុេល     អបបដិពទធចិេ ្ត  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [៣៤៩] រេសសុ េគធំ អករ ំ អេ េ តិ រេស- 

សតូិ មលូរេ  ខនធរេ  តចរេ  បត្តរេ  បុបផរ- 

េ  ផលរេ  អមពិលំ មធុរ ំ តិត្តិកំ កដុកំ េ - 

ណិកំ ខរកំិ លមពិលំ ក េ  ទុំ អ ទុ ំ សីតំ 

ឧណ្ហំ  ។ សន្តិ េ េក(១) សមណ្រពហម  រស- 

គិទធ  េត ជិវ ្ហេគគន រេស(២) បរេិយសន្ត  ហិណ្ឌ ន្តិ ។ 

     ១   ម.   សេន្តេក   ។   ២   ម.   រសគគ និ   ។ 
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៣៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 បុគគលលះបង់នូវវតថុជេ្រគ ង្របកដៃន្រគហសថ េចញ 

 េទបួស េស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ក យៈ ដូចេដើម 

 បរចិឆត្ត្រពឹក  មនស្លឹកដ៏ខន ប់ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

 ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣៤៨] បុគគលមិនេធ្វើនូវចណំង់កនុងរសទងំ យ ជ 

  អនកមិនរពឹស មិនចិញចឹ មបុគគលដៃទ ្រ ច់េទ ម 

  លំ ប់្រចក មិនមនចិត្តជប់កនុង្រតកូល កនុង្រតកូល 

  គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស     ។ 

 [៣៤៩] អធិបបយពកយថ មិនេធ្វើនូវចណំង់កនុងរសទងំ យ 

ជអនកមិនរពឹស ្រតង់ពកយថ រសទងំ យ បនដល់រសេមើម រស 

េដើម រសសបំក រសស្លឹក រសផក  រសែផ្ល ជូរ ែផ្អម ល្វីង ហឹរ 

ៃ្រប ខរ ជូរចត់ ចត់ ឆង ញ់ មិនឆង ញ់ ្រតជក់ េក្ដ  ។ 

មនពួកសមណ្រពហមណ៍ កនុងេ ក ជអនកេ ម ភកនុងរស សមណ- 

្រពហមណ៍ទងំេនះ     រែមងេដើរែស្វងរកនូវរស     េ្រពះចុងអ ្ដ ត     ។ 
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៣៤៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

អមពិលំ លភិ ្វ  អនមពិលំ បរេិយសន្តិ អនមពិលំ 

លភិ ្វ  អមពិលំ បរេិយសន្តិ ។ មធុរ ំ លភិ ្វ  

អមធុរ ំ បរេិយសន្តិ អមធុរ ំ លភិ ្វ  មធុរ ំ បរេិយ- 

សន្តិ ។ តិត្តិកំ លភិ ្វ  អតិត្តិកំ បរេិយសន្តិ 

អតិត្តិកំ លភិ ្វ  តិត្តិកំ បរេិយសន្តិ ។ កដុកំ 

លភិ ្វ  អកដុកំ បរេិយសន្តិ អកដុកំ លភិ ្វ  

កដុកំ បរេិយសន្តិ ។ េ ណិកំ លភិ ្វ  អេ - 

ណិកំ បរេិយសន្តិ អេ ណិកំ លភិ ្វ  េ ណិកំ 

បរេិយសន្តិ ។ ខរកំិ លភិ ្វ  អខរកំិ បរេិយសន្តិ 

អខរកំិ លភិ ្វ  ខរកំិ បរេិយសន្តិ ។ លមពិលំ 

លភិ ្វ  ក វ ំ បរេិយសន្តិ ក វ ំ លភិ ្វ  លមពិលំ 

បរេិយសន្តិ ។ ទុំ លភិ ្វ  អ ទុំ បរេិយសន្តិ 

អ ទុំ លភិ ្វ  ទុំ បរេិយសន្តិ ។ សីតំ លភិ ្វ  

ឧណ្ហំ      បរេិយសន្តិ     ឧណ្ហំ      លភិ ្វ     សីតំ     បរេិយសន្តិ     ។ 
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៣៤៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

បនរសជូរេហើយ ែស្វងរករសមិនជូរ បនរសមិនជូរេហើយ ែស្វង 

រករសជូរ ។ បនរសែផ្អមេហើយ ែស្វងរករសមិនែផ្អម បនរស 

មិនែផ្អមេហើយ ែស្វងរករសែផ្អម ។ បនរសល្វីងេហើយ ែស្វងរករស 

មិនល្វីង បនរសមិនល្វីងេហើយ ែស្វងរករសល្វីង ។ បនរសហឹរ 

េហើយ ែស្វងរករសមិនហឹរ បនរសមិនហឹរេហើយ ែស្វងរករសហឹរ ។ 

បនរសៃ្របេហើយ ែស្វងរករសមិនៃ្រប បនរសមិនៃ្របេហើយ ែស្វងរក 

រសៃ្រប ។ បនរសខរេហើយ ែស្វងរករសមិនខរ បនរសមិន 

ខរេហើយ ែស្វងរករសខរ ។ បនរសជូរចត់េហើយ ែស្វងរករសចត់ 

បនរសចត់េហើយ ែស្វងរករសជូរចត់ ។ បនរសឆង ញ់េហើយ 

ែស្វងរករសមិនឆង ញ់ បនរសមិនឆង ញ់េហើយ ែស្វងរករសឆង ញ់ ។ 

បន្រតជក់េហើយ    ែស្វងរកេក្ដ      បនេក្ដ េហើយ    ែស្វងរក្រតជក់    ។ 
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៣៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េត យ ំ យ ំ លភន្តិ េតន េតន ន តុស ន្តិ 

អប បរ ំ បរេិយសន្តិ រេសសុ រ  គិទធ  គធិ  

មុចឆិ  បជឈយន្ត  លគគ  លគគិ  បលិពុទធ  ។ 

 រសត ្ហ  តស  បេចចកសមពុទធស  បហីន 

ឧចឆិននមូ  វតថុក  អនភវងគ  យតឹអនុ- 

បបទធមម  ត ម  េ  បេចចកសមពុ េទធ  បដិសងខ  

េយនិេ  រ ំ េរតិ េនវ ទ យ ន 

មទយ ន មណ្ឌ នយ ន វភិសូនយ យវេទវ 

ឥមស  កយស  ឋិតិយ យបនយ វហឹិសុបរតិ- 

យ ្រពហមចរយិនុគគ យ ឥតិ បុ ណញច  េវទនំ 

បដិហងខ មិ នវញច  េវទនំ ន ឧបបេទស មិ យ្រ  

ច      េម      ភវសិ តិ     អនវជជ     ច     ផសុវ ិ េ      ចតិ     ។ 
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៣៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពួកសមណ្រពហមណ៍ទងំេនះ បនរស ៗ រែមងមិនសេន្ដ សេ យ 

រសេនះៗ េទ េនែតែស្វងរករសេផ ងៗ េទៀត ជអនកេ្រតកអរជប់ចិត្ត 

្រជប់ចិត្ត លង់ចិត្ត ងប់ចិត្ត ស្អិត ទក់ ចពំក់ កនុងរសទងំ យ ។ 

ចណំង់កនុងរសេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ លះបង់ គស់រេំលើងឫសគល់ 

េធ្វើឲយសល់ែតទីេន ដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន 

ឲយជធម៌ែលងេកើតតេទេទៀត េ្រពះេហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ 

ពិចរ េ យឧបយៃន្របជញ េហើយ េទើបឆន់នូវ រ មិនែមន 

េដើមបេីលង មិនែមនេដើមប្ីរសវងឹ មិនែមនេដើមប្ីរប ប់ មិនែមនេដើមប ី

ស្អិត ្អ ងេទ ្រគន់ែតេដើមបឲីយ ងំេនៃនកយេនះែតប៉ុេ ្ណ ះ េដើមបញុីងំ 

ឥរយិបថឲយ្រប្រពឹត្តេទ េដើមបបីបំត់នូវេសចក្ដីលំបក េដើមបអីនុេ្រគះដល់ 

្រពហមចរយិៈ (ឆន់េ យគិត) ថ ម អញនឹងបបំត់បង់នូវេវទនចស់ 

ផង មិនឲយេវទនថមីេកើតេឡើងផង ករ្រប្រពឹត្តេទផង ករមិនមនេទស 

ផង    ករេនជសុខផង    នឹងមនដល់ ម អញ   េ យឧបយេនះ  ។ 
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៣៤៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

យថ វណំ លិេមបយយ យវេទវ េ បន ថ យ 

យថ  សេ ថ  អកខំ  អពភេញជយយ យវេទវ ភរស  

និតថរណ ថ យ យថ  បុត្តមំសំ ហេរយយ យវ- 

េទវ កន្ត រស  និតថរណ ថ យ ឯវេមវ េ  បេចចក- 

សមពុ េទធ  បដិសងខ  េយនិេ  រ ំ េរតិ 

េនវ ទ យ ន មទយ ន មណ្ឌ នយ ន វភិសូ- 

នយ យវេទវ ឥមស  កយស  ឋិតិយ យ- 

បនយ វហឹិសុបរតិយ ្រពហមចរយិនុគគ យ ឥត ិ

បុ ណញច  េវទនំ បដិហងខ មិ នវញច  េវទនំ ន ឧបប- 

េទស មិ យ្រ  ច េម ភវសិ តិ អនវជជ  ច 

ផសុវ ិ េ  ចតិ ។ រសត ្ហ យ រេ  វរិេ  

បដិវរិេ  និកខ េន្ត  និស េ ្ឋ  វបិបមុេ ្ត  វសំិយុេ ្ត  

វមិរយិទិកេតន េចត  វហិរតីតិ រេសសុ េគធំ 

អករ ំ ។ អេ េ តិ េ តិ  េ លុបបតិ 

      វុចចតិ      ត ្ហ        េយ      េគ      េគ     ។    េប    ។ 
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៣៤៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ដូចបុគគល បដេំប ្រគន់ែតនឹងឲយដុះ ច់ ឬដូចពួកអនករេទះ បេភ្ល  

រេទះ ្រគន់ែតនឹងដឹកនូវរបស់ធងន់ ឬក៏ដូចបុគគលសីុ ច់កូន ្រគន់ែតនឹង 

ឆ្លងផ្លូ វកន្ត រៈ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះក៏ដូេចន ះែដរ េ កពិចរ េ យ 

ឧបយៃន្របជញ េហើយឆន់នូវ រ មិនែមនេដើមបេីលង មិនែមនេដើមប ី

្រសវងឹ មិនែមនេដើមប្ីរប ប់ មិនែមនេដើមបសី្អិត ្អ ងេទ ្រគន់ែតេដើមប ី

ឲយ ងំេនៃនកយេនះ េដើមបញុីងំឥរយិបថឲយ្រប្រពឹត្តេទ េដើមបបីបំត់ 

នូវេសចក្ដីលបំក េដើមបអីនុេ្រគះដល់្រពហមចរយិៈ (ឆន់េ យគិត) ថ 

ម អញនឹងបបំត់បង់នូវេវទនចស់ផង មិនឲយេវទនថមីេកើតេឡើងផង 

ករ្រប្រពឹត្តេទផង ករមិនមនេទសផង ករេនជសុខផង នឹងមន 

ដល់ ម អញ េ យឧបយេនះ ។ ជអនកឆង យ េវៀរ េវៀរែលង េចញ 

េ ះេចញ រួចផុត ្របសេចញ ចកចណំង់កនុងរស មនចិត្តមិនសល់ 

វល់៉ េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនេធ្វើនូវចណំង់កនុងរសទងំ យ ។ 

ពកយថ មិនរពឹស េសចក្ដីថ ត ្ហ  េ កេ ថ កររពឹសផង 

េ ថ  េសចក្ដី្របថន ៃ្រកេពកផង  បនខងតេ្រមក តេ្រមកខ្ល ងំ  ។ េប ។ 
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៣៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អភិជឈ េ េភ អកុសលមលំូ ។  េ  

េ លុបប ត ្ហ  តស  បេចចកសមពុទធស  បហីន 

ឧចឆិននមូ  វតថុក  អនភវងគ  យតឹ- 

អនុបបទធមម  ត ម  បេចចកសមពុ េទធ  អេ េ តិ 

រេសសុ      េគធំ      អករ ំ     អេ េ      ។ 

 [៣៥០] អនញញេបសី សបទនចរតីិ អនញញ- 

េបសីតិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  អ ្ត នេញញវ េប- 

េសតិ     ន     បរន្តិ     ។ 

 អនញញេបសិមញញ តំ  េរសុ      សុបតិដ្ឋិតំ 

 ខី សវ ំ     វន្តេទសំ តមហំ    ្រពូមិ    ្រពហមណន្តិ   ។ 

អនញញេបសី ។ សបទនចរតីិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  

បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ គមំ  

និគមំ  បិ ្ឌ យ បវសិតិ រកខិ េតេនវ កេយន រកខិ - 

យ      ចយ      រកខិ េតន      ចិេត្តន      ឧបដ្ឋិ យ     សតិយ 



701 

៣៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

អភិជឈ េ ភៈ អកុសលមូល ។ ត ្ហ  គឺ កររពឹស និង 

េសចក្ដី្របថន ៃ្រកេពកេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ លះបង់ គស់រេំលើង 

ឫសគល់ េធ្វើឲយសល់ែតទីេន ដូចជទីេនៃនេដើមេ ន ត ឲយដល់នូវករ 

មិនេកើតមន ឲយជធម៌ែលងេកើតតេទេទៀត េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េឈម ះថជអនកមិនរពឹស េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនេធ្វើនូវចណំង់ 

កនុងរស     ជអនកមិនរពឹស     ។ 

 [៣៥០] អធិបបយពកយថ មិនចិញចឹ មបុគគលដៃទ ្រ ច់េទ ម 

លំ ប់្រចក ្រតង់ពកយថ មិនចិញចឹ មបុគគលដៃទ គឺ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ 

ចិញចឹ មែត្រពះអងគឯង     មិនចិញចឹ មបុគគលដៃទេទ    ។ 

 តថគតេ បុគគល ែដលមិនចិញចឹ មបុគគលដៃទ ជអនក 

 ្រ ស់ដឹង ងំេនស៊ប់កនុង រធម៌ទងំ យ អស់ 

 សវៈ ខជ ក់េចលនូវេទស  ថជ្រពហមណ៍   ។ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនចិញចឹ មបុគគលដៃទ ។ ពកយថ ្រ ច់ 

េទ មលំ ប់្រចក គឺ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ្រទង់សបង់្រប ប់ប្រតនិង 

ចីវរកនុងបុព្វណ្ហ សម័យ េហើយចូលេទកន់្រសុកឬនិគម េដើមបបីិណ្ឌ បត 

មនកយរក េហើយ មន ចរក េហើយ  មនចិត្តរក េហើយ  មនសតិ 
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៣៤៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

សំវុេតហិ ឥ្រនទិេយហិ ឱកខិ ត្តចកខុ  ឥរយិបថសមប- 

េនន  កុ  កុលំ អភិកកមេន្ត  បិ ្ឌ យ ចរតីតិ 

អនញញេបសី      សបទនចរ ី     ។ 

 [៣៥១] កុេល កុេល អបបដិពទធចិេ ្ត តិ ទ្វីហិ 

ករេណហិ បដិពទធចិេ ្ត  េ តិ អ ្ត នំ  នីច ំ

ឋេបេន្ត  បរ ំ ឧចចំ ឋេបេន្ត  បដិពទធចិេ ្ត  េ តិ 

អ ្ត នំ  ឧចចំ ឋេបេន្ត  បរ ំ នីចំ ឋេបេន្ត  

បដិពទធចិេ ្ត       េ តិ       ។ 

 កថំ អ ្ត នំ នីចំ ឋេបេន្ត  បរ ំ ឧចចំ 

ឋេបេន្ត  បដិពទធចិេ ្ត  េ តិ ។ តុេម្ហ េម 

ពហបូក  អហំ តុេម្ហ និស យ លភមិ 

ច ី វ រប ិណ្ឌ បតេសនសនគិ នបបច ចយេភសជ ជបរ កិខ រ ំ
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៣៤៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

្របុងេហើយ មនឥ្រនទិយស្រងួមេហើយ មនចកខុ ក់ចុះេហើយ បរបូិណ៌ 

េ យឥរយិបថ េចញអពីំ្រតកូលេទកន់្រតកូល ្រ ច់េទេដើមបបីិណ្ឌ - 

បត េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនចិញចឹ មបុគគលដៃទ ្រ ច់េទ 

មលំ ប់្រចក     ។ 

 [៣៥១] ពកយថ មិនមនចិត្តជប់ កនុង្រតកូល កនុង្រតកូល 

អធិបបយថ ភិកខុ ែដលមនចិត្តជប់ចពំក់ េ យេហតុ ២ យ៉ង គឺភិកខុ  

បនទ បខ្លួនឯងឲយទប េលើកអនកដៃទឲយខពស់ េឈម ះថអនកមនចិត្តជប់ 

ចពំក់ ឬភិកខុ េលើកខ្លួនឯងឲយខពស់ បនទ បអនកដៃទឲយទប េឈម ះថអនក 

មនចិត្តជប់ចពំក់     ។ 

 ភិកខុបនទ បខ្លួនឯងឲយទប េលើកអនកដៃទឲយខពស់ េឈម ះថអនក 

មនចិត្តជប់ចពំក់ េតើដូចេម្ដច ។ ភិកខុ េនះ េពលយ៉ងេនះថ 

េ កមនឧបករៈេ្រចើន ដល់ខញុ  ំ ខញុ ំ ្រស័យេ ក េទើបបន 

នូវចីវរ        បិណ្ឌ បត        េសនសនៈ        គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ 
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៣៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

យមប ិ េម អេញញ ទតុំ  កតុំ  មញញន្តិ តុេម្ហ 

និស យ តុេម្ហ សមបស ន្ត  យមប ិ េម េប ណំ 

ម េបត្តិកំ នមេគត្តំ តមប ិ េម អន្តរហិតំ 

តុេម្ហហិ អហំ ញយមិ អសុកស  កុលុបេក 

អសុកយ កុលុបេកតិ ឯវ ំ អ ្ត នំ នីចំ ឋេបេន្ត  

បរ ំ     ឧចចំ      ឋេបេន្ត       បដិពទធចិេ ្ត       េ តិ      ។ 

 កថំ អ ្ត នំ ឧចចំ ឋេបេន្ត  បរ ំ នីចំ ឋេបេន្ត  

បដិពទធចិេ ្ត  េ តិ ។ អហំ តុម្ហ កំ ពហបូកេ  

តុេម្ហ មំ គមម ពុទធំ សរណំ គ  ធមមំ សរណំ 

គ  សងឃ ំ សរណំ គ  ប តិប  បដិវរិ  

អទិនន ទន បដិវរិ  កេមសុ មិចឆ ច  បដិវរិ  

មុ ទ បដិវរិ  សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន បដិវ-ិ 

រ  តុម្ហ កំ ឧេទទសំ េទមិ បរបុិចឆំ េទមិ ឧេបសថំ 

អកខ មិ នវកមមំ អធិ ្ឋ មិ អថ ច បន តុេម្ហ មំ 

បរចិចជិ ្វ  អញញំ  សកកេ ថ គរុកេ ថ មេនថ 

បេូជថតិ ឯវ ំ អ ្ត នំ ឧចចំ ឋេបេន្ត  បរ ំ នីចំ ឋេប- 

េន្ត       បដិពទធចិេ ្ត     េ តិ    ។ 
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៣៥០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េ្រពះពួកជនដៃទ ្រស័យនូវេ ក គ ល់េ ក េទើបសមគ ល់នឹងឲយ 

នឹងេធ្វើដល់ខញុ  ំ សូមបនីមនិងេគ្រត  ពីេដើម របស់ម បិ ៃនខញុ  ំ

នមនិងេគ្រតរបស់ខញុ េំនះ បត់បង់េទេហើយ ខញុ ែំដលេគ គ ល់ថ ជ 

ជីតុនៃនឧបសកឯេ ះ ជជីតុនៃនឧបសិកឯេ ះ េ យ រ 

ែតេ ក ភិកខុបនទ បខ្លួនឯងឲយទប េលើកអនកដៃទឲយខពស់ េឈម ះថ 

អនកមនចិត្តជប់ចពំក់    យ៉ងេនះឯង    ។ 

 ភិកខុ េលើកខ្លួនឯងឲយខពស់ បនទ បអនកដៃទឲយទប េឈម ះថអនកមន 

ចិត្តជប់ចពំក់ េតើដូចេម្ដច ។ ភិកខុ េពលយ៉ងេនះថ ខញុមំនឧបករៈ 

េ្រចើនដល់ពួកអនក ពួកអនក ្រស័យខញុ  ំ េទើបបនដល់នូវ្រពះពុទធជទីពឹង 

ដល់នូវ្រពះធម៌ជទីពឹង ដល់នូវ្រពះសងឃជទីពឹង េវៀរចកប តិបត 

េវៀរចកអទិនន ទន េវៀរចកកេមសុមិចឆ ចរ េវៀរចកមុ ទ េវៀរ 

ចកសុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន ខញុឲំយឧេទទស ខញុឲំយបរបុិចឆ  ខញុ ្ំរបប់ 

ឧេបសថ ខញុអំធិ ្ឋ ននវកមម ដល់េ ក លុះមកខងេ្រកយ េ ក 

លះេចលខញុ  ំ េហើយេទេធ្វើសកក រៈ េធ្វើករេគរព ប់ ន បូជអនកដៃទ 

វញិ ភិកខុ េលើកខ្លួនឯងឲយខពស់ បនទ បអនកដៃទឲយទប េឈម ះថអនកមន 

ចិត្តជប់ចពំក់    យ៉ងេនះឯង    ។ 
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៣៥១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 កុេល កុេល អបបដិពទធចិេ ្ត តិ េ  បេចច- 

កសមពុ េទធ  កុលបលិេពេធន អបបដិពទធចិេ ្ត  

េ តិ គណបលិេពេធន អបបដិពទធចិេ ្ត  េ តិ 

សបលិេពេធន អបបដិពទធចិេ ្ត  េ តិ ចីវរប- 

លិេពេធន អបបដិពទធចិេ ្ត  េ តិ បិណ្ឌ បតបលិ- 

េពេធន អបបដិពទធចិេ ្ត  េ តិ េសនសនបលិេព- 

េធន អបបដិពទធចិេ ្ត  េ តិ គិ នបបចចយេភសជជ- 

បរកិខ របលិេពេធន អបបដិពទធចិេ ្ត  េ តីតិ កុ- 

េល កុេល អបបដិពទធចិេ ្ត  ។ ឯេក ចេរ ខគគវ-ិ 

ណកេបប      ។      េតនហ      េ       បេចចកសមពុ េទធ  

  រេសសុ      េគធំ    អករ ំ   អេ េ  

  អនញញេបសី     សបទនចរ ី

  កុេល     កុេល     អបបដិពទធចិេ ្ត  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 
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៣៥១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 ពកយថ មិនមនចិត្តជប់ កនុង្រតកូល កនុង្រតកូល បនេសចក្ដីថ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ មិនមនចិត្តជប់ចពំក់េ យកង្វល់កនុង្រតកូល មិន 

មនចិត្តជប់ចពំក់េ យកង្វល់កនុងគណៈ មិនមនចិត្តជប់ចពំក់េ យ 

កង្វល់កនុង ស មិនមនចិត្តជប់ចពំក់េ យកង្វល់កនុងចីវរ មិនមនចិត្ត 

ជប់ចពំក់េ យកង្វល់កនុងបិណ្ឌ បត មិនមនចិត្តជប់ចពំក់េ យកង្វល់ 

កនុងេសនសនៈ មិនមនចិត្តជប់ចពំក់េ យកង្វល់កនុងគិ នបបចចយ- 

េភសជជបរកិខ រ េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនមនចិត្តជប់ចពំក់កនុង 

្រតកូល កនុង្រតកូល ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុ 

េនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ    េពលថ 

 បុគគលមិនេធ្វើនូវចណំង់ កនុងរសទងំ យ ជអនកមិន 

 រពឹស មិនចិញចឹ មបុគគលដៃទ ្រ ច់េទ មលំ ប់្រចក 

 មិនមនចិត្តជប់ កនុង្រតកូល កនុង្រតកូល គបប ី

 ្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង     ដូចកុយរមស    ។ 
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៣៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣៥២] ប យ     បញច វរ និ     េចតេ  

  ឧបកកិ េលេស     ពយបនុជជ     សេព្វ 

  អនិស េិ     េឆ ្វ      េសនហេទសំ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [៣៥៣] ប យ បញច វរ និ េចតេ តិ 

េ  បេចចកសមពុ េទធ  កមចឆនទនីវរណំ ប យ 

បជហិ ្វ  វេិនេទ ្វ  ពយន្តីករ ិ ្វ  អនភវងគេម ្វ  

ពយបទនីវរណំ ថីនមិទធនីវរណំ ឧទធចចកុកកុចចនីវរណំ 

វចិិកិចឆ នីវរណំ ប យ បជហិ ្វ  វេិនេទ ្វ  ពយន្តី- 

ករ ិ ្វ  អនភវងគេម ្វ  វវិេិចចវ កេមហិ វវិចិច អកុ- 

សេលហិ ធេមមហិ សវតិកកំ  សវចិរ ំ វេិវកជំ បីតិ- 

សុខំ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតីតិ ប យ 

បញច វរ និ      េចតេ       ។ 
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៣៥២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៥២] បុគគលលះបង់ នូវរបងំរបស់ចិត្ត ៥ បេនទ - 

  បង់នូវឧបកកិេលសទងំពួង ជអនកមិន ្រស័យ កត់ 

  បង់នូវេសចក្ដីេសន និងេទសៈ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

  ដូចកុយរមស     ។ 

 [៣៥៣] ពកយថ លះបង់នូវរបងំរបស់ចិត្ត ៥ គឺ្រពះបេចចក- 

សមពុទធេនះ លះ លះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនេកើត 

មន នូវកមចឆនទនីវរណៈ លះ លះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយ 

ដល់នូវករមិនេកើតមន នូវពយបទនីវរណៈ ថីនមិទធនីវរណៈ ឧទធចចកុកកុចច- 

នីវរណៈ វចិិកិចឆ នីវរណៈ ជអនក ង ត់ចកកមទងំ យ ង ត់ចក 

អកុសលធម៌ទងំ យ េហើយចូលកន់បឋមជឈន ្របកបេ យវតិកកៈ 

និងវចិរៈ មនបីតិនិងសុខៈ េកើតអពីំេសចក្ដី ង ត់ េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)    លះបង់នូវរបងំរបស់ចិត្ត    ៥   ។ 
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៣៥៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣៥៤] ឧបកកិ េលេស ពយបនុជជ សេព្វតិ េគ 

ចិត្តស  ឧបកកិ េលេ  េទេ  ចិត្តស  ឧបកកិ េល- 

េ  េមេ  ចិត្តស  ឧបកកិ េលេ  េកេធ ឧ- 

បនេ  ។ េប ។ សព្វ កុស ភិសងខ  ចិត្តស  

ឧបកកិ េល  ។ ឧបកកិ េលេស ពយបនុជជ សេព្វតិ 

ចិត្តស  សេព្វ ឧបកកិ េលេស ពយបនុជជ បនទូិ ្វ  

បជហិ ្វ  វេិនេទ ្វ  ពយន្តីករ ិ ្វ  អនភវងគេម ្វ តិ 

ឧបកកិ េលេស       ពយបនុជជ        សេព្វ       ។ 

 [៣៥៥] អនិស េិ  េឆ ្វ  េសនហេទសន្តិ អ- 

និស េិ តិ េទ្វ និស យ ត ្ហ និស េយ ច ទិដ្ឋិ- 

និស េយ ច ។ េប ។ អយ ំ ត ្ហ និស េយ ។ េប ។ 

អយ ំ ទិដ្ឋិនិស េយ ។ េសនេ តិ េទ្វ េសន  

ត ្ហ េសនេ  ច ទិដ្ឋិេសនេ  ច ។ េប ។ អយ ំ

ត ្ហ េសនេ         ។       េប       ។       អយ ំ      ទិដ្ឋិេសនេ        ។ 
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៣៥៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣៥៤] ពកយថ បេនទ បង់នូវឧបកកិេលសទងំពួង េសចក្ដីថ 

គៈជឧបកកិេលសរបស់ចិត្ត េទសៈជឧបកកិេលសរបស់ចិត្ត េមហៈជ 

ឧបកកិេលសរបស់ចិត្ត េកធៈ ឧបនហៈ ។ េប ។ អកុស ភិសងខ រ 

ទងំពួង ជឧបកកិេលសរបស់ចិត្ត ។ ពកយថ បេនទ បង់នូវឧបកកិេលស 

ទងំពួង គឺ បេនទ  បេនទ បង់ បន ត់បង់ លះបង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់ 

នូវករមិនេកើតមន នូវឧបកកិេលសទងំពួងៃនចិត្ត េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)    បេនទ បង់នូវឧបកកិេលសទងំពួង    ។ 

 [៣៥៥] អធិបបយពកយថ ជអនកមិន ្រស័យ កត់បង់នូវ 

េសចក្ដីេសន  និងេទសៈ ្រតង់ពកយថ ជអនកមិន ្រស័យ េសចក្ដីថ 

ករ ្រស័យមន ២ គឺ ករ ្រស័យគឺត ្ហ  ១ ករ ្រស័យគឺទិដ្ឋិ ១ 

។ េប ។ េនះករ ្រស័យគឺត ្ហ  ។ េប ។ េនះករ ្រស័យគឺទិដ្ឋិ ។ 

ពកយថ េសចក្ដីេសន  បនដល់េសន  ២ គឺ ត ្ហ េសន  ១ ទិដ្ឋិេសន- 

  ១    ។  េប  ។    េនះត ្ហ េសន     ។  េប  ។    េនះ    ទិដ្ឋិេសន   ។ 



712 

៣៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េទេ តិ េយ ចិត្តស  ឃេ  បដិឃេ  

បដិេឃ បដិវេិ េធ េកេប បេកេប សមបេក- 

េប េទេ  បេទេ  សមបេទេ  ចិត្តស  

ពយបត្តិ មេនបេទេ  េកេធ កុជឈន កុជឈតិ- 

ត្តំ េទេ  ទុស ន ទុស តិត្តំ ពយបត្តិ ពយបជជន 

ពយបជជិតត្តំ វេិ េធ បដិវេិ េធ ចណ្ឌិ កកំ  អសុេ - 

េប អនត្តមន  ចិត្តស  ។ អនិស េិ  េឆ ្វ  

េសនហេទសន្តិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ត ្ហ េសនហ- 

ញច  ទិដ្ឋិេសនហញច  េទសញច  េឆ ្វ  ឧេចឆ ្វ  សមុេចឆ- 

្វ  បជហិ ្វ  វេិនេទ ្វ  ពយន្តីករ ិ ្វ  អនភវងគេម ្វ  

ចកខុ ំ  អនិស េិ  េ តំ អនិស េិ  ។ េប ។ ទិដ្ឋ- 

សុតមុតវញិញ តេព្វ ធេមម អនិស េិ  អនល្លីេន អនុ- 

បគេ  អនេជឈសិេ  អនធិមុេ ្ត  និកខ េន្ត  និស - 

េ ្ឋ  វបិបមុេ ្ត  វសិញញុ េ ្ត  វមិរយិទិកេតន េចត  

វហិរតីតិ          អនិស េិ            េឆ ្វ            េសនហេទសំ           ។ 
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៣៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ េទសៈ បនដល់ករ ឃត គនុំំ ករថន ងំថន ក់ ករ ក់ 

អន់ ករេ្រកធ ករេ្រកធខ្ល ងំ ករកេ្រមើក ករ្របទូស្ត ករ្របទូស្តខ្ល ងំ 

ករេក្ដ ្រក យៃនចិត្ត េសចក្ដីចេង្អ តចង្អល់ៃនចិត្ត េសចក្ដី្របទូស្ត 

ៃនចិត្ត េសចក្ដីេ្រកធ ករៃនេសចក្ដីេ្រកធ ភពៃនេសចក្ដីេ្រកធ 

េសចក្ដី្របទូស្ត ករៃនេសចក្ដី្របទូស្ត ភពៃនេសចក្ដី្របទូស្ត េសចក្ដី 

ចេង្អ តចង្អល់ ករៃនេសចក្ដីចេង្អ តចង្អល់ ភពៃនេសចក្ដីចេង្អ ត 

ចង្អល់ េសចក្ដីខឹង ករថន ងំថន ក់ កច ករេពលពកយមិនពីេ ះ 

ភពៃនចិត្តមិនេ្រតកអរ ។ ពកយថ ជអនកមិន ្រស័យ កត់បង់ 

នូវេសចក្ដីេសន  និងេទសៈ បនេសចក្ដីថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ 

កត់ កត់ផ្ដ ច់ កត់េចល លះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយ 

ដល់នូវករមិនេកើតមន នូវត ្ហ េសន  ទិដ្ឋិេសន  និងេទសៈ មិន 

្រស័យនូវចកខុ  មិន ្រស័យនូវេ តៈ ។ េប ។ មិន ្រស័យ មិន 

េផ្ដកផ្ដិត មិន្របកប មិនងប់ចិត្ត មិនចុះចិត្តស៊ប់ ងកេចញ េ ះ 

េចញ រួច្រសឡះ មិន្របកប នូវធមម រមមណ៍ ែដលគបបេីឃើញ ឮ 

ប៉ះពល់ ឬដឹង មនចិត្តមិនសល់វល់៉ េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ)       ជអនកមិន ្រស័យ     កត់បង់នូវេសចក្ដីេសន និងេទសៈ      ។ 
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៣៥៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  

  ប យ      បញច វរ និ    េចតេ  

  ឧបកកិ េលេស     ពយបនុជជ      សេព្វ 

  អនិស េិ      េឆ ្វ       េសនហេទសំ 

  ឯេក      ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបបតិ     ។ 

 [៣៥៦] វបិិដ្ឋិក ្វ ន      សុខំ      ទុកខញច  

  បុេព្វវ      ច      េ មនស េទមនស  ំ

  លទធ នុេបកខំ        សមថំ      វសុិទធំ 

  ឯេក     ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [៣៥៧] វបិិដ្ឋិក ្វ ន សុខំ ទុកខញច  បុេព្វវ 

ច េ មនស េទមនស ន្តិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  

សុខស  ច ប ន ទុកខស  ច ប ន បុេព្វវ 

េ មនស េទមនស នំ អតថងគម អទុកខមសុខំ 

ឧេបកខ សតិបរសុិទធឹ ចតុតថំ ឈនំ ឧបសមបជជ 

វហិរតីតិ វបិិដ្ឋិក ្វ ន សុខំ ទុកខញច  បុេព្វវ ច 

េ មនស េទមនស នំ       ។ 
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៣៥៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះ    េពលថ 

 បុគគលលះបង់ នូវរបងំរបស់ចិត្ត ៥ បេនទ បង់នូវ 

 ឧបកកិេលសទងំពួង ជអនកមិន ្រស័យ កត់បង់នូវ 

 េសចក្ដីេសន និងេទសៈ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

 កុយរមស     ។ 

 [៣៥៦] បុគគលេធ្វើឲយេនពីខងេ្រកយខនង នូវសុខ ទុកខ 

  េ មនស និងេទមនស កនុងកលមុន បននូវឧេបកខ  

  និងសមថៈដ៏បរសុិទធ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយ 

  រមស     ។ 

 [៣៥៧] ពកយថ បុគគលេធ្វើឲយេនពីខងេ្រកយខនង នូវសុខ ទុកខ 

េ មនស និងេទមនស  កនុងកលមុន េសចក្ដីថ េ្រពះលះសុខផង 

លះទុកខផង េធ្វើនូវេ មនស និងេទមនស កនុងកលមុន ឲយវនិសផង 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ចូលចតុតថជឈន ឥតទុកខឥតសុខ មនេសចក្ដីបរសុិទធ 

េ យឧេបកខ និងសតិ េហតុេនះ (េ កេពលថ) េធ្វើឲយេនពីខង 

េ្រកយខនង    នូវសុខ    ទុកខ    េ មនស និងេទមនស កនុងកលមុន    ។ 
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៣៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣៥៨] លទធ នុេបកខំ  សមថំ វសុិទធន្តិ ឧេប- 

កខ តិ យ ចតុតថជឈេន ឧេបកខ  ឧេបកខន អជឈុ- 

េបកខន ចិត្តស  បស ទធ  មជឈត្ត  ចិត្តស  ។ 

សមេថតិ យ ចិត្តស  ឋិតិ សណ្ឋិ តិ អវដ្ឋិតិ 

អវ ិ េ  អវេិកខ េប អវ ិ ហដមនស  ស- 

មេថ សមធិ្រនទិយ ំ សមធិពលំ សមម សមធិ ។ 

ចតុតថជឈេន ឧេបកខ  ច សមេថ ច សុទធ  

េ ន្តិ វសុិទធ  បរេិយទ  អនងគ  វគិតុបកកិ - 

េល  មុទុភូ  កមមនីយ ឋិ  េនញជបប ្ត  ។ 

លទធ នុេបកខំ  សមថំ វសុិទធន្តិ ចតុតថជឈេន ឧេប- 

កខញច  សមថញច  លទធ ន លភិ ្វ តិ លទធ នុេបកខំ  

សមថំ វសុិទធំ ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ 

េតនហ      េ       បេចចកសមពុ េទធ  

  វបិិដ្ឋិក ្វ ន     សុខំ     ទុកខញច  

  បុេព្វវ     ច     េ មនស េទមនស  ំ

  លទធ នុេបកខំ     សមថំ    វសុិទធំ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 
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៣៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៥៨] អធិបបយពកយថ បននូវឧេបកខ និងសមថៈដ៏បរសុិទធ 

្រតង់ពកយថ ឧេបកខ  បនដល់ករ្រពេងើយ ករៃនករ្រពេងើយ 

ករ្រពេងើយកេន្តើយ ភពៃនចិត្តសងប់ ភពៃនចិត្ត ងំេនជក ្ដ ល 

កនុងចតុតថជឈន ។ ពកយថ សមថៈ បនដល់ករ ងំេន ករ ងំ 

េន្រពម ករ ងំេនខជ ប់ ករមិនរេសមរ ម ករមិន យមយ 

ភពមិនអែណ្ដ តអណ្ដូ ង ៃនចិត្ត សមថៈ សមធិ្រនទិយ សមធិពលៈ 

សមម សមធិ ។ ឧេបកខ និងសមថៈ កនុងចតុតថជឈន ជសភវៈ 

បរសុិទធ ្អ ត ផូរផង់ មិនមនទីទួលគឺកិេលស ្របសចកឧបកកិេលស 

ជសភពទន់ភ្លន់ គួរដល់កមម នឹងនួន ដល់នូវករមិនញប់ញ័រ ។ ពកយ 

ថ បននូវឧេបកខ និងសមថៈដ៏បរសុិទធ បនេសចក្ដីថ បន បនេហើយ 

នូវឧេបកខ និងសមថៈ កនុងចតុតថជឈន េហតុេនះ (េ កេពលថ) បន 

នូវឧេបកខ និងសមថៈដ៏បរសុិទធ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

េហតុេនះ     ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ    េពលថ 

 បុគគលេធ្វើឲយេនពីខងេ្រកយខនង នូវសុខ ទុកខ 

 េ មនស និងេទមនស កនុងកលមុន បននូវ 

 ឧេបកខ និងសមថៈដ៏បរសុិទធ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

 ដូចកុយរមស     ។ 
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៣៥៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣៥៩] រទធវរីេិយ      បរមតថបត្តិយ 

  អលីនចិេ ្ត       អកុសីតវុត្តិ 

  ទឡ្ហនិកកេម      ថមពលបូបេនន  

  ឯេក     ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [៣៦០] រទធវរីេិយ បរមតថបត្តិយតិ បរមតថំ 

វុចចតិ អមតំ និព្វ នំ េយ េ  សព្វសងខ រសមេថ 

សព្វុបធិបបដិនិស េគគ  តណ្ហ កខ េយ វ ិ េគ និេ េធ 

និព្វ នំ ។ បរមតថស  បត្តិយ ភយ បដិ ភ- 

យ អធិគមយ ផុសនយ សចឆិកិរយិយ រទធវរី-ិ 

េយ វហិរតិ អកុស នំ ធមម នំ ប នយ 

កុស នំ ធមម នំ សមបទយ ថម  ទឡ្ហបរកក- 

េម អនិកខិ ត្តធុេ  កុសេលសុ ធេមមសតូិ រទធ- 

វរីេិយ      បរមតថបត្តិយ     ។ 
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៣៥៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣៥៩] បុគគល ្របរពធពយយម េដើមបសីេ្រមចនូវ 

  ្របេយជន៍ដ៏ឧត្តម មនចិត្តមិនរួញ  ជអនក្រប្រពឹត្ត 

  មិនខជិល មនពយយមម ំ បរបូិណ៌េ យកម្ល ងំចិត្ត 

  និងកម្ល ងំកយ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស  ។ 

 [៣៦០] ពកយថ ្របរពធពយយម េដើមបសីេ្រមចនូវ្របេយជន៍ 

ដ៏ឧត្តម េសចក្ដីថ អមតនិព្វ ន េ ថ ្របេយជន៍ដ៏ឧត្តម បនដល់ 

កររមង ប់សងខ រទងំពួង ករលះបង់នូវឧបធិទងំពួង ករអស់ត ្ហ  

ករអស់តេ្រមក កររលត់ និព្វ ន ។ បុគគលជអនក្របរពធពយយម 

កនុងករលះអកុសលធម៌ កនុងករបេំពញកុសលធម៌េដើមបកីរដល់ ករបន 

ករបនចេំពះ ករ្រ ស់ដឹង ករពល់្រតូវ ករេធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវ 

្របេយជន៍ដ៏ឧត្តម គឺជអនកមនកម្ល ងំចិត្ត មនេសចក្ដី្របឹងែ្របងម ំ មិន 

ក់ធុរៈ កនុងកុសលធម៌ទងំ យ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

្របរពធពយយម    េដើមបសីេ្រមច    នូវ្របេយជន៍ដ៏ឧត្តម    ។ 
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សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣៦១] អលីនចិេ ្ត  អកុសីតវុត្តីតិ េ  បេចច- 

កសមពុ េទធ  អនុបបនន នំ បបកនំ អកុស នំ 

ធមម នំ អនុបបទយ ឆនទំ ជេនតិ យមតិ វរីយិ ំ

រភតិ ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ បទហតិ ឧបបនន នំ ប- 

បកនំ អកុស នំ ធមម នំ ប នយ ឆនទំ ជ- 

េនតិ យមតិ វរីយិ ំ រភតិ ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ បទ- 

ហតិ អនុបបនន នំ កុស នំ ធមម នំ ឧបបទយ 

ឆនទំ ជេនតិ យមតិ វរីយិ ំ រភតិ ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ 

បទហតិ ឧបបនន នំ កុស នំ ធមម នំ ឋិតិយ 

អសេមម យ ភិេយយភ យ េវបុ ្ល យ ភវន- 

បរបិរូយិ ឆនទំ ជេនតិ យមតិ វរីយិ ំ រភតិ 

ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ បទហតីតិ ឯវ ំ អលីនចិេ ្ត  

អកុសីតវុត្តិ ។ អថ  កមំ តេច ច 

ន្ហ រ ូ ច អដ្ឋី ច អវសិស តុ សុស តុ សរេីរ 

មំសេ ហិតំ            យន្តំ           បុរសិ ថ េមន           បុរសិពេលន 
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សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៦១] ពកយថ មនចិត្តមិនរួញ  ជអនក្រប្រពឹត្ត មិនខជិល 

អធិបបយថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះញុងំឆនទៈឲយេកើត ពយយម ្របរពធ 

នូវេសចក្ដីពយយម ផគងចិត្ត ងំចិត្ត េដើមបញុីងំអកុសលធម៌ដ៏ មក 

ែដលមិនទន់េកើតេឡើង មិនឲយេកើតេឡើងបន ញុងំឆនទៈឲយេកើត ពយ- 

យម ្របរពធនូវេសចក្ដីពយយម ផគងចិត្ត ងំចិត្ត េដើមបលីះនូវអកុស- 

លធម៌ដ៏ មកែដលេកើតេឡើងេហើយ ញុងំឆនទៈឲយេកើត ពយយម ្របរពធ 

នូវេសចក្ដីពយយម ផគងចិត្ត ងំចិត្ត េដើមបញុីងំកុសលធម៌ែដលមិន 

ទន់េកើត ឲយេកើតេឡើង ញុងំឆនទៈឲយេកើត ពយយម ្របរពធនូវេសច- 

ក្ដីពយយម ផគងចិត្ត ងំចិត្ត េដើមបញុីងំកុសលធម៌ែដលេកើតេឡើង 

េហើយឲយឋិតេថរ មិនឲយ បសូនយ ឲយចេ្រមើនៃ្រកែលង ឲយទូលទូំ យ 

ឲយេពញេលញេ យភវន េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនចិត្តមិន 

រួញ  ជអនក្រប្រពឹត្ត មិនខជិល យ៉ងេនះ ។ មួយេទៀត បុគគលផគងចិត្ត 

ងំចិត្តថ ចង់សល់េនែតែសបក សរៃសនិងឆ្អឹង ក៏េ យចុះ ចង់ ច់ 

និងឈមកនុងសររីៈ រងីសងួតេទក៏េ យចុះ គុណជត  ែដលបុគគល 

គបបសីេ្រមចេ យកម្ល ងំចិត្តរបស់បុរស      េ យកម្ល ងំកយរបស់បុរស 



722 

៣៥៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

បុរសិវរីេិយន បុរសិបរកកេមន បត្តព្វំ ន តំ អប- 

បុណិ ្វ  វរីយិស  នំ ភវសិ តីតិ ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ 

បទហតិ ឯវមប ិ អលីនចិេ ្ត  អកុសីតវុត្តិ ។ ន 

ហំ ឥមំ បល្លង កំ ភិនទិស មិ យវ េម ន អនុ- 

បទយ សេវហិ ចិត្តំ វមុិចចិស តីតិ ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ 

បទហតិ      ឯវមប ិ    អលីនចិេ ្ត       អកុសីតវុត្តិ       ។ 

 នស ស  ំ    ន     បិវសិ មិ វ ិ រេ      ន     និកខមឹ(១) 

 នបិ      បស  ំ    និបេតស  ំ ត ្ហ សេល្ល      អនហូេតតិ 

ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ បទហតិ ឯវមប ិ អលីនចិេ ្ត  

អកុសីតវុត្តិ ។ ន ហំ ឥមម្ហ  សន 

ឧដ្ឋហិស មិ យវ េម ន អនុបទយ 

សេវហិ ចិត្តំ វមុិចចិស តីតិ ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ 

បទហតិ ឯវមប ិ អលីនចិេ ្ត  អកុសីតវុត្តិ ។ 

     ១   ម.   និកខេម   ។ 
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ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

េ យេសចក្ដីពយយមរបស់បុរស េ យេសចក្ដី្របឹងែ្របងរបស់បុរស េបើ 

ម មិនទន់សេ្រមច នូវគុណជតេនះេទ នឹងមិនបញឈប់នូវពយយម 

េឡើយ បុគគលមនចិត្តមិនរួញ  ជអនក្រប្រពឹត្តមិនខជិល េ យវធិីយ៉ងេនះ 

ក៏មន ។ បុគគលផគងចិត្ត ងំចិត្តថ ចិត្តរបស់ ម អញ មិនទន់រួច 

ចក សវៈ េ្រពះមិន្របកន់ម ំ ដ ប  ម អញនឹងមិនទម្ល យ 

ែភននដ បេនះ បុគគលមនចិត្តមិនរួញ  ជអនក្រប្រពឹត្តមិនខជិល េ យ 

វធិីយ៉ងេនះក៏មន    ។    បុគគលផគងចិត្ត    ងំចិត្តថ 

 កលេបើសរគឺត ្ហ  មិនទន់រដកេចញេទ ម អញ 

 នឹងមិនសីុ នឹងមិនផឹក នឹងមិនេចញអពីំវ ិ រ ទងំ 

 នឹងមិន ក់នូវបេង្អ ង   (ទេ្រមត)   េឡើយ   ។ 

បុគគល មនចិត្តមិនរួញ  ជអនក្រប្រពឹត្តមិនខជិល េ យវធិីយ៉ងេនះ 

ក៏មន ។ បុគគលផគងចិត្ត ងំចិត្តថ េបើចិត្តរបស់ ម អញ នឹង 

មិនទន់រួច ចក សវៈ េ្រពះមិន្របកន់ម ំ ដ ប  ម អញ 

នឹងមិនេ្រកក ចក សនៈេនះ ដ បេនះ បុគគលមនចិត្តមិន 

រួញ        ជអនក្រប្រពឹត្តមិនខជិល       េ យវធិីយ៉ងេនះ      ក៏មន       ។ 
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សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ន ហំ ឥមម្ហ  ចង កម ឱេ ហិស មិ វ ិ  

និកខមិស មិ អឌ េយគ និកខមិស មិ ប ទ 

និកខមិស មិ ហមមិយ និកខមិស មិ គុ យ និ- 

កខមិស មិ េល  និកខមិស មិ កុដិយ និកខ - 

មិស មិ កូ គ  និកខមិស មិ អ ្ដ  និកខមិ- 

ស មិ ម  និកខមិស មិ ឧទទ ្ឌ  និកខមិស មិ 

ឧប ្ឋ ន យ និកខមិស មិ មណ្ឌ ប និកខ - 

មិស មិ រុកខមូ  និកខមិស មិ យវ េម ន 

អនុបទយ សេវហិ ចិត្តំ វមុិចចិស តីតិ ចិត្តំ 

បគគ ្ហ តិ បទហតិ ឯវមប ិ អលីនចិេ ្ត  អកុសីត- 

វុត្តិ ។ ឥមសមឹេយវ បុព្វណ្ហ សមេយ អរយិធមមំ - 

ហរសិ មិ សមហរសិ មិ អធិគចឆិស មិ ផុសយិ- 

ស មិ សចឆិករសិ មីតិ ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ បទហតិ 

ឯវមប ិ អលីនចិេ ្ត  អកុសីតវុត្តិ ។ ឥមសមឹេយវ 

មជឈន្តិកសមេយ                 យណ្ហ សមេយ                  បុេរភត្តំ 
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៣៦០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

បុគគលផគងចិត្ត ងំចិត្តថ ម អញនឹងមិនចុះអពីំទីច្រងកមេនះ មិន 

េចញអពីំវ ិ រេនះ មិនេចញអពីំអឌ េយគេនះ មិនេចញអពីំ្រប ទ 

េនះ មិនេចញអពីំ្រប ទមន្រជុង ៤ េនះ មិនេចញអពីំគុ េនះ 

មិនេចញអពីំគុកេនះ មិនេចញអពីំកុដិេនះ មិនេចញអពីំផទះមនកពូំល 

េនះ មិនេចញអពីំប៉មេនះ មិនេចញអពីំេ ងេនះ មិនេចញអពីំេ ង 

េ លេនះ មិនេចញអពីំឧប ្ឋ ន េនះ មិនេចញអពីំមណ្ឌ បេនះ 

មិនេចញអពីំគល់េឈើេនះ េបើចិត្តរបស់ ម អញមិនទន់រួចចក សវៈ 

ទងំ យ េ្រពះមិន្របកន់ម ំ បុគគលមនចិត្តមិនរួញ  ជអនក្រប្រពឹត្ត 

មិនខជិល េ យវធិីយ៉ងេនះក៏មន ។ បុគគលផគងចិត្ត ងំចិត្តថ ម  

អញនឹងនមំក នឹង្របមូលមក នឹង្រ ស់ដឹង នឹងពល់្រតូវ នឹងេធ្វើឲយ 

ជក់ចបស់ នូវអរយិធម៌ ឲយទន់កនុងបុព្វណ្ហ សម័យេនះ បុគគលមនចិត្ត 

មិនរួញ  ជអនក្រប្រពឹត្តមិនខជិល េ យវធិីយ៉ងេនះក៏មន ។ បុគគល 

ផគងចិត្ត ងំចិត្តថ ម អញនឹងនមំក នឹង្របមូលមក នឹង្រ ស់ 

ដឹង នឹងពល់្រតូវ នឹងេធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវអរយិធម៌ ឲយទន់ 

កនុងេវ ៃថង្រតង់េនះ      កនុងេវ ៃថងរេសៀលេនះ     កនុងេវ មុនភត្តេនះ 
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បចឆ ភត្តំ បុរមិយេម មជឈមិយេម បចឆិមយេម 

កេឡ ជុេណ្ហ  វេស  េហមេន្ត គិេម្ហ បុរេិម វេយ- 

ខេនធ មជឈេិម វេយខេនធ បចឆិេម វេយខេនធ អរ-ិ 

យធមមំ ហរសិ មិ សមហរសិ មិ អធិគចឆិស មិ 

ផុសយិស មិ សចឆិករសិ មីតិ ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ 

បទហតិ      ឯវមប ិ     អលីនចិេ ្ត       អកុសីតវុត្តិ      ។ 

 [៣៨២] ទឡ្ហនិកកេម ថមពលបូបេនន តិ ទឡ្ហ- 

និកកេមតិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ទឡ្ហសមទេន 

អេ សិ កុសេលសុ ធេមមសុ អវដ្ឋិតសមទេន 

កយសុចរេិត វចីសុចរេិត មេនសុចរេិត ទនសំ- 

វភិេគ សីលសមទេន ឧេបសថុប េស េមេត្ត- 

យយ យ េបេត្តយយ យ មញញ យ ្រពហមញញ- 

យ កុេល េជ ្ឋ បចយិកយ អញញតរញញត- 

េរសុ          អធិកុសេលសុ          ធេមមសតូិ        ទឡ្ហនិកកេម       ។ 
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៣៦១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

កនុងេវ េ្រកយភត្តេនះ កនុងបឋមយមេនះ កនុងមជឈមិយមេនះ កនុង 

បចឆិមយមេនះ កនុងរេនចេនះ កនុងេខនើតេនះ កនុងវស នរដូវេនះ កនុង 

េហមន្តរដូវេនះ កនុងគិម្ហរដូវេនះ កនុងចែំណកបឋមវយ័េនះ កនុងចែំណក 

មជឈមិវយ័េនះ កនុងចែំណកបចឆិមវយ័េនះ បុគគលមនចិត្តមិនរួញ  ជអនក 

្រប្រពឹត្តមិនខជិល   េ យវធិីយ៉ងេនះក៏មន    ។ 

 [៣៦២] អធិបបយពកយថ មនពយយមម ំ បរបូិណ៌េ យ 

កម្ល ងំចិត្តនិងកម្ល ងំកយ ្រតង់ពកយថ មនពយយមម ំ េសចក្ដីថ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជអនកមនករសមទនម ំ កនុងពួកកុសលធម៌ 

មនករសមទនខជ ប់ខជួន កនុងកយសុចរតិ កនុងវចីសុចរតិ កនុងមេន- 

សុចរតិ កនុងករែចករែំលក កនុងករសមទនសីល កនុងកររក  

ឧេបសថ កនុងភពជអនកេគរពម  កនុងភពជអនកេគរពបិ  

កនុងភពជអនកេគរពសមណៈ កនុងភពជអនកេគរព្រពហមណ៍ កនុង 

េសចក្ដីេគរពបុគគលជចបងកនុង្រតកូល កនុងធម៌ទងំ យជអធិកុសល 

មួយ        េហតុេនះ        (េ កេពលថ)     មនពយយមម ំ    ។ 
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៣៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ថមពលបូបេនន តិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ថេមន 

ច ពេលន ច វរីេិយន ច បរកកេមន ច ឧេបេ  

េ តិ សមុេបេ  ឧបគេ  សមុបគេ  

ឧបបេនន  សមុបបេនន  សមនន គេ តិ ទឡ្ហនិកកេម 

ថមពលបូបេនន  ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណ- 

កេបប     ។     េតនហ      េ        បេចចកសមពុ េទធ  

  រទធវរីេិយ     បរមតថបត្តិយ 

  អលីនចិេ ្ត      អកុសីតវុត្តិ 

  ទឡ្ហនិកកេម     ថមពលបូបេនន  

  ឯេក     ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបបតិ     ។ 

 [៣៦៣]  បដិស ្ល នំ     ឈនមរញិចមេន 

  ធេមមសុ     និចចំ     អនុធមមចរ ី

  ទីនវ ំ     សមមសិ      ភេវសុ 

  ឯេក      ចេរ      ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 
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៣៦២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ បរបូិណ៌េ យកម្ល ងំចិត្តនិងកម្ល ងំកយ បនេសចក្ដីថ ្រពះ 

បេចចកសមពុទធេនះ ដល់ ដល់្រពម មកជិត មកជិត្រពម ចូលដល់ ចូល 

ដល់្រពម ្របកបេ យកម្ល ងំចិត្តផង កម្ល ងំកយផង ពយយមផង 

េសចក្ដី្របឹងែ្របងផង េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនពយយមម ំ

បរបូិណ៌េ យកម្ល ងំចិត្តនិងកម្ល ងំកយ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូច 

កុយរមស    ។     េហតុេនះ     ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ     េពលថ 

 បុគគល្របរពធពយយម េដើមបសីេ្រមចនូវ្របេយជន៍ 

 ដ៏ឧត្តម មនចិត្តមិនរួញ  ជអនក្រប្រពឹត្តមិនខជិល 

 មនពយយមម ំ បរបូិណ៌េ យកម្ល ងំចិត្តនិងកម្ល ងំ 

 កយ    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង     ដូចកុយរមស     ។ 

 [៣៦៣] បុគគលមិនលះបង់ នូវករសមងផំង នូវឈនផង 

  ជអនក្រប្រពឹត្តធម៌បនទ ប់បន  ំ កនុងធម៌ទងំ យ អស់ 

  កលជនិចច ពិចរ េឃើញេទសកនុងភពទងំ យ 

  គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 
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៣៦៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣៦៤] បដិស ្ល នំ ឈនមរញិចមេនតិ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  បដិស ្ល ន េម េ តិ បដិស- 

្ល នរេ  អជឈត្តំ េចេ សមថមនុយុេ ្ត  អនិ ក- 

តជឈេន ឈនមរញិចតិ(១) អនុបបននស   បឋម- 

ស  ឈនស  ឧបបទយ យុេ ្ត  បយុេ ្ត  

សំយុេ ្ត  យុេ ្ត  សមយុេ ្ត  អនុបបននស   

ទុតិយស  ឈនស  អនុបបននស   តតិយស  

ឈនស  អនុបបននស   ចតុតថស  ឈនស  

ឧបបទយ យុេ ្ត  បយុេ ្ត  សំយុេ ្ត  យុេ ្ត  

សមយុេ ្ត តិ ឯវ ំ ឈនមរញិចតិ ។ អថ  ឧបបននំ 

 បឋមំ ឈនំ េសវតិ ភេវតិ ពហុលីកេ តិ 

ឧបបននំ  ទុតិយ ំ ឈនំ ឧបបននំ  តតិយ ំ ឈនំ 

ឧបបននំ  ចតុតថំ ឈនំ េសវតិ ភេវតិ ពហុលី- 

កេ តីតិ ឯវមប ិ ឈនមរញិចតីតិ បដិស ្ល នំ 

ឈនមរញិចមេន     ។ 
     ១ ម. អនិ កតជឈេន វបិស នយ សមនន គេ  ្រពូេហ  សុញញ គរ ំឈយី ឈនរេ  

ឯកតមនុយុេ ្ត  សទតថគរុេកតិ បដិស ្ល នំ ។ ឈនមរញិចមេនតិ េ  បេចចកសមពុេទធ  

ទ្វីហិ  ករេណហិ   ឈនំ   នរញិច តីតិ   ទិស ន្តិ  ។ 
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៣៦៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣៦៤] ពកយថ មិនលះបង់ នូវករសមងផំង នូវឈនផង 

អធិបបយថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជអនកមនករសមងជំទីេ្រតកអរ េ្រតក 

អរកនុងករសមង ំ ្របកបេរឿយៗនូវេចេ សមថៈខងកនុង មិនេធ្វើឈន 

ឲយរបូតចុះ មិនលះបង់ឈន ្របកប ្របកបេរឿយៗ ្របកប្រពម 

្របកបមិន ច់ ្របកបមិន ច់្រពម េដើមបេីធ្វើបឋមជឈនែដលមិនទន់ 

េកើតឲយេកើតេឡើង ឬ្របកប ្របកបេរឿយៗ ្របកប្រពម ្របកបមិន ច់ 

្របកបមិន ច់្រពម េដើមបេីធ្វើទុតិយជឈនែដលមិនទន់េកើត ឬតតិយ- 

ជឈនែដលមិនទន់េកើត ឬក៏ចតុតថជឈនែដលមិនទន់េកើត ឲយេកើតេឡើង 

េហតុេនះ េឈម ះថមិនលះបង់នូវឈន យ៉ងេនះឯង ។ មួយេទៀត 

្រពះបេចចកសមពុទធ េសព ចេ្រមើន េធ្វើឲយេ្រចើន នូវបឋមជឈន ែដល 

េកើតេឡើងេហើយ ឬេសព ចេ្រមើន េធ្វើឲយេ្រចើន នូវទុតិយជឈនែដល 

េកើតេឡើងេហើយ ឬតតិយជឈនែដលេកើតេឡើងេហើយ ឬចតុតថជឈនែដល 

េកើតេឡើងេហើយ េហតុេនះ េឈម ះថ មិនលះបង់នូវឈន យ៉ងេនះ 

ក៏មន េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនលះបង់ នូវករសមងផំង 

នូវឈនផង     ។ 
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៣៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣៦៥] ធេមមសុ និចចំ អនុធមមចរតីិ ធមម  វុចចន្តិ 

ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ ន ។ េប ។ អរេិយ អដ្ឋងគិ េក 

មេគគ  ។ កតេម អនុធមម  ។ សមម បដិបទ អនុ- 

េ មបបដិបទ អបចចនីកបបដិបទ អន្វតថបបដិបទ 

ធមម នុធមមបបដិបទ សីេលសុ បរបិរូកិរ ិ  ឥ្រនទិ- 

េយសុ គុត្តទ្វ រ  េភជេន មត្តញញុ  ជគរយិនុ- 

េយេគ សតិសមបជញញំ  ឥេម វុចចន្តិ អនុធមម  ។ 

ធេមមសុ និចចំ អនុធមមចរតីិ ធេមមសុ និចចកលំ(១) ស- 

តតំ សមិតំ អេព្វ កិណ្ណំ (២) េបខនុេបខំ ឧទកុមមិ- 

ជតំ អវចីិ(៣) សន្តតិ សហិតំ ផុសិតំ បុេរភត្តំ បចឆ - 

ភត្តំ បុរមិយេម មជឈមិយេម បចឆិមយេម កេឡ 

ជុេណ្ហ  វេស  េហមេន្ត គិេម្ហ បុរេិម វេយខេនធ 

មជឈេិម វេយខេនធ បចឆិេម វេយខេនធ ចរតិ វចិរតិ 

ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ យេបតីតិ ធេមមសុ 

និចចំ     អនុធមមចរ ី    ។ 
     ១  ម.  ឯតថន្តេរ  ធុវកលន្តិ  ទិស តិ  ។  ២  ម.  អេ កិណ្ណំ  ។  ៣  ម.  ឧទកុមិកជតំ  អវចិី  ។ 
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៣៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៦៥] ពកយថ ជអនក្រប្រពឹត្តធម៌បនទ ប់បន  ំ កនុងធម៌ទងំ- 

យអស់កលជនិចច អធិបបយថ សតិបប ្ឋ ន ៤ ។ េប ។ មគគ្របកប 

េ យអងគ ៨ ដ៏្របេសើរ េ ថ ធម៌ ។ ធម៌បនទ ប់បន  ំ េតើដូច 

េម្ដច ។ ករ្របតិបត្តិ្រតូវ ករ្របតិបត្តិជអនុេ ម ករ្របតិបត្តិមិន 

មនទនំស់ ករ្របតិបត្តិគួរ ម្របេយជន៍ ករ្របតិបត្តិនូវធម៌ មធម៌ 

ករបេំពញកនុងសីលទងំ យ ករ្រគប់្រគងទ្វ រកនុងឥ្រនទិយ ករ គ ល់ 

្របមណកនុងេភជន ករ្របកបេរឿយៗ នូវេសចក្ដីភញ ក់រឭក សតិនិង 

សមបជញញៈ ទងំេនះេ ថ ធម៌បនទ ប់បន  ំ ។ ពកយថ ជអនក្រប្រពឹត្ត 

ធម៌បនទ ប់បន  ំ កនុងធម៌ទងំ យ អស់កលជនិចច បនេសចក្ដីថ 

ចរ ្រ ច់ េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ កនុងធម៌ទងំ- 

យ អស់កលជនិចច េរឿយៗ ជប់ត មិន ច់ ញយៗ មិនេលបះ 

ជប់មិន ច់ ជប់ត ជិតសនិទធ េវ មុនភត្ត េវ េ្រកយភត្ត 

បុរមិយម មជឈមិយម បចឆិមយម រេនច េខនើត វស នរដូវ 

េហមន្តរដូវ គិម្ហរដូវ ចែំណកបុរមិវយ័ ចែំណកមជឈមិវយ័ ចែំណក 

បចឆិមវយ័ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជអនក្រប្រពឹត្តធម៌ បនទ ប់បន  ំ

កនុងធម៌ទងំ យ    អស់កលជនិចច    ។ 
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៣៦៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣៦៦] ទីនវ ំ សមមសិ  ភេវសតូិ សេព្វ 

សងខ  អនិចច តិ ទីនវ ំ សមមសិ  ភេវសុ សេព្វ 

សងខ  ទុកខ តិ សេព្វ ធមម  អន ្ត តិ ។ េប ។ 

យង កិញចិ  សមុទយធមមំ សព្វន្តំ និេ ធធមមន្តិ ទីនវ ំ

សមមសិ  ភេវសតូិ ទីនវ ំ សមមសិ  ភេវសុ ។ 

ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  

  បដិស ្ល នំ    ឈនមរញិចមេន 

  ធេមមសុ    និចចំ     អនុធមមចរ ី

  ទីនវ ំ   សមមសិ    ភេវសុ 

  ឯេក    ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣៦៧]  តណ្ហ កខយ ំ   បតថយ ំ    អបបមេ ្ត  

  អេនលមេូគ     សុត      សតិម 

  សងខ តធេមម      និយេ      បធន  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 
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៣៦៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣៦៦] ពកយថ ពិចរ េឃើញេទស កនុងភពទងំ យ គឺ 

ពិចរ េឃើញនូវេទសកនុងភពថ សងខ រទងំពួងមិនេទៀង ថ សងខ រ 

ទងំពួងជទុកខ ថ ធម៌ទងំពួងជអន ្ត  ។ េប ។ ពិចរ េឃើញ 

េទសកនុងភពថ ធមមជត មួយមនករេកើតេឡើងជធមម  ធមមជត 

ទងំអស់េនះ មនកររលត់េទវញិជធមម  េហតុេនះ (េ កេពល 

ថ) ពិចរ េឃើញេទសកនុងភពទងំ យ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

ដូចកុយរមស   ។   េហតុេនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ    េពលថ 

 បុគគលមិនលះបង់ នូវករសមងផំង នូវឈនផង ជអនក 

 ្រប្រពឹត្តធម៌បនទ ប់បន  ំ កនុងធម៌ទងំ យ អស់កល 

 ជនិចច ពិចរ េឃើញេទស កនុងភពទងំ យ 

 គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស   ។ 

 [៣៦៧] បុគគលកល្របថន នូវករអស់ត ្ហ  ជអនកមិន 

  ្របែហស មិនលងង់េខ្ល  ជអនកេចះដឹង មន ម រតី 

  មនធម៌ពិចរ េហើយ ជអនកេទៀងទត់ មន 

  ពយយម   គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 
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៣៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣៦៨] តណ្ហ កខយ ំ បតថយ ំ អបបមេ ្ត តិ 

ត ្ហ តិ របូត ្ហ  សទទត ្ហ  គនធត ្ហ  រស- 

ត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ តណ្ហ កខយ ំ

បតថយន្តិ គកខយ ំ េទសកខយ ំ េមហកខយ ំ គតិ- 

កខយ ំ ឧបបត្តិកខយ ំ បដិសនធិកខយ ំ ភវកខយ(ំ១) 

សំ រកខយ ំ វដ្ដកខយ ំ ឥចឆេន្ត (២) បតថយេន្ត  អភិជ- 

បបេន្ត តិ តណ្ហ កខយ ំ បតថយ ំ ។ អបបមេ ្ត តិ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  សកកចចករ ី តចចករ ី ។ េប ។ 

អបបមេ ្ត  កុសេលសុ ធេមមសតូិ តណ្ហ កខយ ំ

បតថយ ំ     អបបមេ ្ត      ។ 

 [៣៦៩] អេនលមេូគ សុត  សតិមតិ អេន- 

លមេូគតិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  បណ្ឌិ េ  បញញ  

ពុទធិម ញណី វភិវ ី េមធវតីិ អេនលមេូគ ។ 

     ១  ម.  សវកខយំ  ។  ២  ម.  ឯតថន្តេរ  ទិយេន្ត   បិហយេន្ត តិ  ទិស តិ   ។ 
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៣៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៦៨] អធិបបយពកយថ កល្របថន នូវករអស់ត ្ហ  ជ 

អនកមិន្របែហស ្រតង់ពកយថ ត ្ហ  បនដល់រូបត ្ហ  សទទត ្ហ  

គនធត ្ហ  រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  ។ ពកយថ កល 

្របថន នូវករអស់ត ្ហ  គឺកល្របថន  ប៉ុនប៉ង ផគងបណំង នូវ 

ករអស់ គៈ ករអស់េទសៈ ករអស់េមហៈ ករអស់គតិ ករ 

អស់ឧបបត្តិ ករអស់បដិសនធិ ករអស់ភព ករអស់សង រ ករអស់ 

វដ្ដៈ េហតុេនះ (េ កេពលថ) កល្របថន នូវករអស់ត ្ហ  ។ 

ពកយថ ជអនកមិន្របែហស គឺ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជអនកេធ្វើេសចក្ដី 

េគរព ។ េប ។ ជអនកមិន្របែហសកនុងកុសលធម៌ទងំ យ េហតុេនះ 

(េ កេពលថ) កល្របថន នូវករអស់ត ្ហ  ជអនកមិន្របែហស ។ 

 [៣៦៩] អធិបបយពកយថ មិនលងង់េខ្ល  ជអនកេចះដឹង មន 

ម រតី ្រតង់ពកយថ មិនលងង់េខ្ល  គឺ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជបណ្ឌិ ត មន 

្របជញ  មនករ្រ ស់ដឹង មនញណ មនករភ្លឺ ្វ ង មន្របជញ  

ជេ្រគ ងទម្ល យកិេលស   េហតុេនះ   (េ កេពលថ)  មិនលងង់េខ្ល    ។ 
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៣៦៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

សុត តិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ពហុស ុេ  េ តិ 

សុតធេ  សុតសននិចេយ េយ េត ធមម  ទិក- 

លយ  មេជឈកលយ  បរេិយ នកលយ  

ថ  សពយញជន េកវលបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ 

្រពហមចរយិ ំ អភិវទន្តិ តថរបូស  ធមម  ពហុស ុ  

េ ន្តិ ធ  វច  បរចិិ  មន នុេបកខិ  

ទិដ្ឋិយ សុបបដិវទិធ តិ សុត  ។ សតិមតិ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  សតិម េ តិ បរេមន សតិេនប- 

េកកន សមនន គេ  ចិរកតមប ិ ចិរភសិតមប ិ សរ-ិ 

តិ     អេនលមេូគ     សុត       សតិម     ។ 

 [៣៧០] សងខ តធេមម  និយេ  បធន តិ 

សងខ តធេមម  វុចចតិ ញណំ យ បញញ  បជនន 

។      េប      ។        អេមេ         ធមមវចិេយ         សមម ទិដ្ឋិ        ។ 
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៣៦៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ពកយថ ជអនកេចះដឹង គឺ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ជពហុស ូត ្រទ្រទង់នូវ 

ចេំណះ សន នូំវចេំណះ ពួកធម៌ ែដលល្អខងេដើម ល្អក ្ដ ល 

ល្អទីបផុំត ្របកបេ យអតថ ្របកបេ យពយញជនៈ ្របកសនូវ្រពហម- 

ចរយិធម៌ ដ៏បរសុិទធ បរបូិណ៌ េពញេលញ ពួកធម៌មនសភពដូេចន ះ 

គឺ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ បនេចះចេំ្រចើន បន្រទ្រទង់ទុក ចំ ទ ត់ 

រត់មត់ ចូលចិត្តចបស់ ស់ ចក់ធ្លុះេ យទិដ្ឋិ េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ) ជអនកេចះដឹង ។ ពកយថ មន ម រតី គឺ្រពះបេចចក- 

សមពុទធេនះ មន ម រតី ្របកបេ យសតិនិង្របជញ ជេ្រគ ងរក ខ្លួន 

ដ៏ៃ្រកែលង ជអនករឭកេឃើញនូវអេំពើែដលេធ្វើយូរេហើយផង នូវសម្ដីែដល 

េពលយូរេហើយផង េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនលងង់េខ្ល  ជ 

អនកេចះដឹង    មន ម រតី    ។ 

 [៣៧០] ពកយថ មនធម៌ពិចរ េហើយ ជអនកេទៀង 

ទត់ មនពយយម អធិបបយថ ញណ េ ក េ ថ 

ធម៌ែដលពិចរ េហើយ បនដល់ បញញ  ករដឹងចបស់ 

។     េប     ។     ករមិនវេង្វង    ករពិចរ នូវធម៌    ករយល់្រតូវ     ។ 
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៣៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

សងខ តធេមម តិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  សងខ តធេមម  

ញតធេមម  តុលិតធេមម  តិរតិធេមម  វភិតូធេមម  វភិ- 

វតិធេមម  សេព្វ សងខ  អនិចច តិ ។ េប ។ យង កិញចិ  

សមុទយធមមំ សព្វន្តំ និេ ធធមមន្តិ សងខ តធេមម  

ញតធេមម  តុលិតធេមម  តិរតិធេមម  វភិតូធេមម  

វភិវតិធេមម  ។ អថ  តស  បេចចកសមពុទធស  

ខនធ  សងខ (១)  ធតុេយ សងខ  យតននិ 

សងខ និ គតិេយ សងខ  ឧបបត្តិេយ សងខ  

បដិសនធិេយ សងខ  ភ  សងខ  សំ  

សងខ  វ ្ដ  សងខ  ។ អថ  បេចចកសមពុ េទធ  

ខនធបរយិេន្ត ឋិេ  ធតុបរយិេន្ត ឋិេ  យត- 

នបរយិេន្ត ឋិេ  គតិបរយិេន្ត ឋិេ  ឧបបត្តិបរ-ិ 

យេន្ត ឋិេ  បដិសនធិបរយិេន្ត ឋិេ  ភវបរយិេន្ត 

ឋិេ  សំ របរយិេន្ត ឋិេ  វដ្ដបរយិេន្ត ឋិេ  

សងខ របរយិេន្ត ឋិេ  អន្តិមភេវ ឋិេ  អន្តិមេទ- 

ហធេ      បេចចកសមពុ េទធ      ។ 
     ១   ម.   សងខិ    ។ 
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៣៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ មនធម៌ពិចរ េហើយ គឺ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ មនធម៌ 

ពិចរ េហើយ មនធម៌ដឹងេហើយ មនធម៌ថ្លឹងេហើយ មនធម៌្រតិះ 

រះិេហើយ មនធម៌ចបស់េហើយ មនធម៌េធ្វើឲយេកើត្របកដេហើយថ 

សងខ រទងំពួងមិនេទៀង ។ េប ។ មនធម៌ពិចរ េហើយ មនធម៌ 

ដឹងេហើយ មនធម៌ថ្លឹងេហើយ មនធម៌្រតិះរះិេហើយ មនធម៌ចបស់ 

េហើយ មនធម៌េធ្វើឲយេកើត្របកដេហើយថ ធមមជត មួយមនករ 

េកើតេឡើងជធមម  ធមមជតទងំអស់េនះ មនកររលត់េទវញិជ 

ធមម  ។ មួយេទៀត ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ បនពិចរ ខនធ ពិចរ- 

ធតុ ពិចរ យតនៈ ពិចរ គតិ ពិចរ ឧបបត្តិ ពិចរ- 

បដិសនធិ ពិចរ ភព ពិចរ សង រ ពិចរ វដ្ដៈ ។ មួយ 

េទៀត ្រពះបេចចកសមពុទធឋិតេនកនុងទីបផុំតៃនខនធ ឋិតេនកនុងទីបផុំតៃនធតុ 

ឋិតេនកនុងទីបផុំតៃន យតនៈ ឋិតេនកនុងទីបផុំតៃនគតិ ឋិតេនកនុងទីបផុំត 

ៃនឧបបត្តិ ឋិតេនកនុងទីបផុំតៃនបដិសនធិ ឋិតេនកនុងទីបផុំតៃនភព ឋិតេន 

កនុងទីបផុំតៃនសង រ ឋិតេនកនុងទីបផុំតៃនវដ្ដៈ ឋិតេនកនុងទីបផុំតៃនសងខ រ 

ឋិតេនកនុងភពជទីបផុំត   ្រពះបេចចកសមពុទធ្រទ្រទង់នូវ ងកយជទីបផុំត  ។ 
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៣៦៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 យស យ ំ   បចឆិមេក   ភេ  ចរេិមយ ំ   សមុស េយ 

 ជតិជ មរណសំ េ  នតថិ    តស     បុនពភេ តិ 

សងខ តធេមម  ។ និយេ តិ និយម វុចចន្តិ ច ្ត - 

េ  អរយិមគគ  ។ ចតហិូ អរយិមេគគហិ សមនន គ- 

េ  និយេ  អរយិមេគគហិ និយមំ បេ ្ត  សមប- 

េ ្ត  ផុសិេ  សចឆិកេ តិ និយេ  ។ បធ- 

ន តិ បធនំ វុចចតិ វរីយិ ំ េយ េចតេ  វរីយិ- 

រេមភ  និកកេម បរកកេម ឧស េ  ឧេស ឡ្ហ ី

ថេម ធិតិ អសិថិលបរកកេម អនិកខិ ត្តចឆនទ  អនិ- 

កខិ ត្តធុរ  ធុរសមបគគ េ  វរីយិ ំ វរីយិិ្រនទិយ ំ វរីយិព- 

លំ សមម យេម ។ េ  បេចចកសមពុ េទធ  ឥមិន 

បធេនន ឧេបេ  សមុេបេ  ឧបគេ  សមុប- 

គេ  ឧបបេនន  សមុបបេនន  សមនន គេ  ត ម  

េ  បេចចកសមពុ េទធ  បធន តិ សងខ តធេមម  និយ- 

េ       បធន       ។       ឯេក      ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 
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៣៦៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 ភពេនះ ជខងេ្រកយ ងកយេនះ ជខងេ្រកយ 

 របស់បុគគល  ករអេនទ លេទកន់ជតិ ជ  មរណៈ 

 គឺភពថមី   របស់បុគគលេនះ   មិនមនេឡើយ 

េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនធម៌ពិចរ េហើយ ។ ពកយថ 

ជអនកេទៀងទត់ េសចក្ដីថ អរយិមគគ ៤ េ ថ ករេទៀងទត់ ។ បុគគល 

្របកបេ យអរយិមគគ ៤ េឈម ះថជអនកេទៀងទត់ គឺជអនកដល់ ដល់្រពម 

ពល់្រតូវ េធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវករេទៀងទត់ េ យអរយិមគគទងំ- 

យ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជអនកេទៀងទត់ ។ ពកយថ 

មនពយយម េសចក្ដីថ េសចក្ដី្របឹងែ្របង េ ថ េសចក្ដីពយយម 

បនដល់ ករ្របរពធពយយមៃនចិត្ត ករ្របឹងែ្របង ករខនះែខនង ករ 

ឧស ហ៍ ករខមីឃម ត ករសង្វ ត ករសង្វ តម ំ ករមិនបនធូ របនថយ 

ពយយម ករមិន ក់បណំង ករមិនទម្ល ក់ធុរៈ ករផគងនូវធុរៈ វរីយិៈ 

វរីយិិ្រនទិយ វរីយិពលៈ សមម យមៈ ។ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ដល់ 

ដល់្រពម មកជិត មកជិត្រពម ចូលេទដល់ ចូលេទដល់្រពម ្របកប 

េ យេសចក្ដីពយយមេនះ េហតុេនះ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េឈម ះថ 

មនពយយម េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនធម៌ពិចរ េហើយ 

ជអនកេទៀងទត់  មនពយយម ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស  ។ 
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៣៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

េតនហ     េ      បេចចកសមពុ េទធ  
  តណ្ហ កខយ ំ    បតថយ ំ    អបបមេ ្ត  
  អេនលមេូគ    សុត      សតិម 
  សងខ តធេមម      និយេ      បធន  
  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ     ។ 
 [៣៧១]  សីេ វ     សេទទសុ     អសន្តសេន្ត  
  េ វ    ជលម្ហិ     អសជជមេន 
  បទុមំវ     េ េយន     អលិមបមេន 
  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 
 [៣៧២] សីេ វ សេទទសុ អសន្តសេន្ត តិ 
យថ សីេ  មិគ ជ សេទទសុ អសន្ត សី អបរ-ិ 
សន្ត សី អនុ្រ សី អនុព្វិេគគ  អនុស ុកី(១) អនុ្រ - 
េ  អភិរុ អចឆមភី អនុ្រ សី អប យី បេចចកស- 
មពុ េទធ បិ សេទទសុ អសន្ត សី អបរសិន្ត សី អនុ្រ - 
សី អនុព្វិេគគ  អនុស ុកី អនុ្រ េ  អភិរុ អចឆមភី 
អនុ្រ សី អប យី បហីនភយេភរេ  វគិតេ ម- 
ហំេ  វហិរតីតិ សីេ វ សេទទសុ អសន្តសេន្ត  ។ 
     ១   ម.   អនុស ងកី   ។ 
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៣៧០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

េហតុេនះ   ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ   េពលថ 

 បុគគល្របថន  នូវករអស់ត ្ហ  ជអនកមិន្របែហស 

 មិនលងង់េខ្ល  ជអនកេចះដឹង មន ម រតី មនធម៌ 

 ពិចរ េហើយ ជអនកេទៀងទត់ មនពយយម 

 គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣៧១] បុគគលអនកមិនតក់ស្លុត េ្រពះសេំឡងទងំ យ 

  ដូចសីហៈ មិនជប់កនុងជលដូចខយល់ មិនទទឹកេ យ 

  ទឹកដូចឈូក  គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង  ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣៧២] ពកយថ បុគគលមិនតក់ស្លុត េ្រពះសេំឡងទងំ យដូច 

សីហៈ អធិបបយថ សីហៈជេស្ដច្រមឹគ មិនតក់ស្លុត មិនរនធត់ មិន 

ញប់ញ័រ មិនភញ ក់េផ្អើល មិន្រពឺ្រពួច មិនរេំភើប មិនខ្ល ច មិនភិត 

ភ័យ មិនសញប់ែសញង មិនរត់ េ្រពះសេំឡងទងំ យ យ៉ង មិញ ឯ 

្រពះបេចចកសមពុទធក៏មិនតក់ស្លុត មិនរនធត់ មិនញប់ញ័រ មិនភញ ក់េផ្អើល 

មិន្រពឺ្រពួច មិនរេំភើប មិនខ្ល ច មិនភិតភ័យ មិនសញប់ែសញង មិន 

រត់ លះភ័យគួរខ្ល ច មិន្រពឺេ ម េ្រពះសេំឡងទងំ យ ក៏យ៉ង 

េនះែដរ េហតុេនះ (េ កេពលថ) បុគគលមិនតក់ស្លុត េ្រពះ 

សេំឡងទងំ យ    ដូចសីហៈ   ។ 
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៣៧១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣៧៣] េ វ ជលម្ហិ អសជជមេនតិ - 

េ តិ បុរតថិម  បចឆិម  ឧត្ត   

ទកខិ   សរជ  សី   ឧ ្ហ  

 បរ ិ ្ត   អធិម ្ត   កល  េវរមភ- 

 បកខិ  សុបណ្ណ  លបណ្ណ  វធិបូ- 

ន  ។ ជលំ វុចចតិ សុត្តជលំ ។ យថ េ  

ជលម្ហិ ន សជជតិ ន គយ្ហតិ ន ពជឈតិ ន 

បលិពជឈតិ ឯវេមវ េទ្វ ជ  ត ្ហ ជលញច  

ទិដ្ឋិជលញច  ។ េប ។ ឥទំ ត ្ហ ជលំ ។ េប ។ 

ឥទំ ទិដ្ឋិជលំ តស  បេចចកសមពុទធស  ត ្ហ ជលំ 

បហីនំ ទិដ្ឋិជលំ បដិនិស ដ្ឋំ ត ្ហ ជលស  

បហីន ្ត  ទិដ្ឋិជលស  បដិនិស ដ្ឋ ្ត  េ  បេចចក- 

សមពុ េទធ  រេូប ន សជជតិ សេទទ ន សជជតិ ។ េប ។ 

ទិដ្ឋសុតមុតវញិញ តេព្វសុ ធេមមសុ ន សជជតិ ន គ- 

យ្ហតិ ន ពជឈតិ ន បលិពជឈតិ និកខ េន្ត  និស េ ្ឋ  

វបិបមុេ ្ត  វសំិយុេ ្ត  វមិរយិទិកេតន េចត  

វហិរតីតិ     េ វ     ជលម្ហិ     អសជជមេន     ។ 
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៣៧១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣៧៣] អធិបបយពកយថ មិនជប់កនុងជលដូចខយល់ ្រតង់ 

ពកយថ ខយល់ បនដល់ ខយល់ខងេកើត ខយល់ខងលិច ខយល់ 

ខងេជើង ខយល់ខងតបូង ខយល់មនធូលី ខយល់្រតជក់ ខយល់េក្ដ  

ខយល់តិច ខយល់េ្រចើន ខយល់េកើត មកល ខយល់ពយុះ ខយល់ ្ល បសត្វ 

ខយល់្រគុឌ ខយល់ផ្លិតស្លឹកេ ន ត ខយល់េកើតអពីំករបក់ ។ ប ្ដ ញ 

េធ្វើអពីំអេំបះ េ ថ ជល ។ ខយល់មិនជប់ បុគគលចប់មិនបន 

មិនេទើសទក់ មិនជប់ចពំក់ កនុងជល យ៉ង មិញ ជលមន ២ 

យ៉ង គឺ ជលគឺត ្ហ  ១ ជលគឺទិដ្ឋិ ១ ។ េប ។ េនះជលគឺ 

ត ្ហ  ។ េប ។ េនះជលគឺទិដ្ឋិ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ លះេចល 

នូវជលគឺត ្ហ  រ ស់េចលនូវជលគឺទិដ្ឋិ េ្រពះែតលះេចលនូវ 

ជលគឺត ្ហ  េ្រពះែតរ ស់េចលនូវជលគឺទិដ្ឋិ ្រពះបេចចកសមពុទធ 

េនះ េទើបមិនជប់កនុងរូប មិនជប់កនុងសេំឡង ។ េប ។ មិនជប់ មិន 

កន់យក មិនេទើសទក់ មិនជប់ចពំក់កនុងធមម រមមណ៍ ែដលេឃើញ ឮ 

ប៉ះពល់ឬដឹង គឺេ កងកេចញ េ ះេចញ រួច្រសឡះ មិន្របកប 

មនចិត្តមិនសល់វល់៉ ក៏យ៉ងេនះឯង េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិន 

ជប់កនុងជល   ដូចខយល់    ។ 
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៣៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣៧៤] បទុមំវ េ េយន អលិមបមេនតិ 

បទុមំ វុចចតិ បទុមបុបផំ ។ េ យ ំ វុចចតិ ឧទកំ ។ 

យថ បទុមបុបផំ េ េយន ន លិមបយិតិ អលិត្តំ 

អនុបលិត្តំ ឯវេមវ េទ្វ េលប ត ្ហ េលេប ច 

ទិដ្ឋិេលេប ច ។ េប ។ អយ ំ ត ្ហ េលេប ។ េប ។ 

អយ ំ ទិដ្ឋិេលេប តស  បេចចកសមពុទធស  ត ្ហ - 

េលេប បហីេន ទិដ្ឋិេលេប បដិនិស េ ្ឋ  ត ្ហ - 

េលបស  បហីន ្ត  ទិដ្ឋិេលបស  បដិនិស ដ្ឋ ្ត  

េ  បេចចកសមពុ េទធ  រេូប ន លិមបតិ សេទទ ន 

លិមបតិ ។ េប ។ ទិដ្ឋសុតមុតវញិញ តេព្វសុ ធេមមសុ ន 

លិមបតិ នុបលិមបតិ អលិេ ្ត  អនុបលិេ ្ត  និកខ េន្ត  

និស េ ្ឋ  វបិបមុេ ្ត  វសំិយុេ ្ត  វមិរយិទិកេតន 

េចត  វហិរតីតិ បទុមំវ េ េយន អលិមបមេន ។ 

ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  
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៣៧២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៧៤] ពកយថ មិនទទឹកេ យទឹក ដូចឈូក អធិបបយថ 

ផក ឈូក េ ថ ឈូក ។ ឧទកៈ េ ថ ទឹក ។ ផក ឈូកមិនជប់ 

មិន្រប ក់ មិនដិត មេ យទឹក យ៉ង មិញ េ្រគ ង្រប ក់ 

ពីរយ៉ង គឺ េ្រគ ង្រប ក់ គឺត ្ហ  ១ េ្រគ ង្រប ក់ គឺទិដ្ឋិ ១ ។ េប ។ 

េនះេ្រគ ង្រប ក់ គឺត ្ហ  ។ េប ។ េនះេ្រគ ង្រប ក់ គឺទិដ្ឋិ ្រពះ 

បេចចកសមពុទធេនះ លះបង់នូវេ្រគ ង្រប ក់ គឺត ្ហ  រ ស់េចលនូវ 

េ្រគ ង្រប ក់គឺទិដ្ឋិ េ្រពះែតលះបង់នូវេ្រគ ង្រប ក់ គឺត ្ហ  េ្រពះែត 

រ ស់េចល នូវេ្រគ ង្រប ក់គឺទិដ្ឋិ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េទើបមិន 

្រប ក់កនុងរូប មិន្រប ក់កនុងសេំឡង ។ េប ។ មិនជប់ មិនជប់ស្អិត 

កនុងធមម រមមណ៍ែដលេឃើញ ឮ ប៉ះពល់ឬដឹង គឺថេ កមិន្រប ក់ មិន 

ដិត ម ងកេចញ េ ះេចញ រួច្រសឡះ មិន្របកប មនចិត្តមិនសល់ 

វល់៉ ក៏យ៉ងេនះែដរ េហតុេនះ (េ កេពលថ) មិនទទឹកេ យ 

ទឹក ដូចឈូក ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ    េពលថ 
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៣៧៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

  សីេ វ     សេទទសុ     អសន្តសេន្ត  

  េ វ     ជលម្ហិ     អសជជមេន 

  បទុមំវ     េ េយន     អលិមបមេន 

  ឯេក     ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣៧៥] សីេ     យថ    ទឋពលី    បសយ្ហ 

  ជ    មិគនំ     អភិភុយយចរ ី

  េសេវថ    បន្ត និ     េសនសននិ 

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប    ។ 

 [៣៧៦] សីេ  យថ ទឋពលី បសយ្ហ ជ 

មិគនំ អភិភុយយចរតីិ យថ សីេ  មិគ ជ 

ទឋពលី ទ វុេធ សេព្វ តិរចឆ នគេត បេណ 

អភិភុយយ អភិភវ ិ ្វ  អេជឈតថរ ិ ្វ  បរយិទិយិ ្វ  

មទទិ ្វ  ចរតិ វចិរតិ ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ យេប- 

តិ         យេបតិ         ឯវេមវ        បេចចកសមពុ េទធ បិ        បញញ ពលី 
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៣៧៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 បុគគលមិនតក់ស្លុត េ្រពះសំេឡងទងំ យ ដូចសីហៈ 

 មិនជប់កនុងជល ដូចខយល់ មិនទទឹកេ យទឹក ដូច 

 ឈូក    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣៧៥] សីហៈជេស្ដច្រមឹគ មនចងកូមជកម្ល ងំ ្រប្រពឹត្ត 

  ្រគបសងកត់ កែំហង នូវសត្វទងំ យ យ៉ង  

  បុគគលេសពេសនសនៈ ដ៏ ង ត់ ក៏យ៉ងេនះ គបប ី

  ្រប្រពឹត្តេទមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស     ។ 

 [៣៧៦] ពកយថ សីហៈជេស្ដច្រមឹគ មនចងកូមជកម្ល ងំ ្រប្រពឹត្ត 

្រគបសងកត់ កែំហង យ៉ង  អធិបបយថ សីហៈជេស្ដច្រមឹគ មន 

ចងកូមជកម្ល ងំ មនចងកូមជ វុធ គ្រមម កែំហង ្រគបសងកត់ កច់កិន 

ញញីំ នូវសត្វតិរចឆ នទងំពួង ចរ ្រ ច់ េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  

ឲយយ្រ េទ   យ៉ង មិញ   ឯ្រពះបេចចកសមពុទធ   មនបញញ ជកម្ល ងំ 
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៣៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

បញញ វុេធ សព្វបបណភេូត បញញ យ អភិភុយយ 

អភិភវ ិ ្វ  អេជឈតថរ ិ ្វ  បរយិទិយិ ្វ  មទទិ ្វ  

ចរតិ វចិរតិ ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ 

យេបតីតិ សីេ  យថ ទឋពលី បសយ្ហ ជ 

មិគនំ       អភិភុយយចរ ី     ។ 

 [៣៧៧] េសេវថ បន្ត និ េសនសននីតិ 

យថ សីេ  មិគ ជ អរញញវនប ថ និ អេជឈ- 

គេហ ្វ  ចរតិ វចិរតិ ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ 

យេបតិ យេបតិ ឯវេមវ បេចចកសមពុ េទធ បិ អរញញ- 

វនប ថ និ បន្ត និ េសនសននិ បដិេសវតិ អបប- 

សទទ និ អបបនិេគឃ និ វជិន និ មនុស ហ- 

េសយយកនិ បដិស ្ល ន រុបបនិ ។ េ  ឯេក 

គចឆតិ ឯេក តិដ្ឋតិ ឯេក និសីទតិ ឯេក 

េសយយ ំ កេបបតិ ឯេក គមំ បិ ្ឌ យ បវសិតិ 

ឯេក            បដិកកមតិ           ឯេក            រេ            និសីទតិ 
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៣៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មនបញញ ជ វុធ គ្រមម កែំហង ្រគបសងកត់ កច់កិន ញញីំ នូវ 

សត្វទងំពួងេ យបញញ  េហើយចរ ្រ ច់ េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  

ឲយយ្រ េទ ក៏យ៉ងេនះែដរ េហតុេនះ (េ កេពលថ) សីហៈ 

ជេស្ដច្រមឹគ មនចងកូមជកម្ល ងំ ្រប្រពឹត្ត្រគបសងកត់ កែំហង យ៉ង 

    ។ 

 [៣៧៧] ពកយថ េសពនូវេសនសនៈដ៏ ង ត់ អធិបបយថ 

សីហៈជេស្ដច្រមឹគ ចូលកន់ៃ្រពតូចៃ្រពធ ំ េហើយចរ ្រ ច់ េទ ្រប្រពឹត្ត 

រក  យ្រ  ឲយយ្រ េទ យ៉ង  ឯ្រពះបេចចកសមពុទធ ក៏េសពៃ្រព 

តូចៃ្រពធ ំ ជេសនសនៈដ៏ ង ត់ មិនមនសេំឡង មិនមនសូរគឹកកង 

្របសចកខយល់ែដលេកើតអពីំសររីៈរបស់ជន ជទី ង ត់របស់មនុស  គួរ 

ដល់ករពួនសមង ំ យ៉ងេនះែដរ ។ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ េដើរមន ក់ឯង 

ឈរមន ក់ឯង អងគុយមន ក់ឯង សិងមន ក់ឯង ចូលេទកន់្រសុក េដើមប ី

បិណ្ឌ បតមន ក់ឯង    ្រតឡប់មកវញិមន ក់ឯង    គង់េនកនុងទី ង ត់មន ក់ឯង    
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៣៧៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

ឯេក ចង កមំ អធិ ្ឋ តិ ឯេក ចរតិ វចិរតិ 

ឥរយិតិ វេត្តតិ បេលតិ យេបតិ យេបតីតិ េសេវថ 

បន្ត និ េសនសននិ ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ - 

ណកេបប      ។      េតនហ      េ       បេចចកសមពុ េទធ  

  សីេ     យថ    ទឋពលី     បសយ្ហ 

  ជ    មិគនំ     អភិភុយយចរ ី

  េសេវថ     បន្ត និ    េសនសននិ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 

 [៣៧៨] េមត្តំ    ឧេបកខំ     ករុណំ    វមុិត្តឹ 

  េសវមេន    មុទិតញច     កេល 

  សេព្វន     េ េកន     អវរុិជឈមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [៣៧៩] េមត្តំ ឧេបកខំ  ករុណំ វមុិត្តឹ េសវ- 

មេន មុទិតញច  កេលតិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  

េម ្ត សហគេតន េចត  ឯកំ ទិសំ ផរ ិ ្វ  វហិ- 

រតិ       តថ       ទុតិយ ំ     តថ       តតិយ ំ     តថ     ចតុតថំ     ឥតិ 
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៣៧៥ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

អធិ ្ឋ នច្រងកមមន ក់ឯង ចរ ្រ ច់ េទ ្រប្រពឹត្ត រក  យ្រ  

ឲយយ្រ េទ មន ក់ឯង េហតុេនះ (េ កេពលថ) េសពនូវ 

េសនសនៈដ៏ ង ត់ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុ 

េនះ    ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ    េពលថ 

 សីហៈជេស្ដច្រមឹគ មនចងកូមជកម្ល ងំ ្រប្រពឹត្ត្រគប 

 សងកត់ កែំហង នូវសត្វទងំ យ យ៉ង  បុគគល 

 េសពេសនសនៈដ៏ ង ត់ ក៏យ៉ងេនះ គបប្ីរប្រពឹត្ត 

 មន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣៧៨] បុគគលកលេសពនូវវមុិត្តិ គឺ េម ្ត  ឧេបកខ  

  ករុ និងមុទិ កនុងកលគួរ ែតង្រតូវសត្វេ កទងំ 

  ពួងមិនស្អប់    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស   ។ 

 [៣៧៩]ពកយថ កលេសពនូវវមុិត្តិ គឺេម ្ត  ឧេបកខ  ករុ និងមុទិ  

កនុងកលគួរ អធិបបយថ ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ មនចិត្ត្របកបេ យេម ្ត  

ផ យេទកន់ទិសទី ១  ទិសទី ២  ដូចគន   ទិសទី ៣  ដូចគន  ទិសទី ៤ ដូចគន  
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៣៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ឧទធមេធ តិរយិ ំ សព្វធិ សព្វត្ត យ សព្វ វន្តំ េ - 

កំ េម ្ត សហគេតន េចត  វបុិេលន មហគគ- 

េតន អបបមេណន អេវេរន អពយបេជឈន ផរ ិ ្វ  

វហិរតិ ករុ សហគេតន េចត  មុទិ សហ- 

គេតន េចត  ឧេបកខ សហគេតន េចត  

ឯកំ ទិសំ ផរ ិ ្វ  វហិរតិ តថ ទុតិយ ំ តថ តតិ- 

យ ំ តថ ចតុតថំ ឥតិ ឧទធមេធ តិរយិ ំ សព្វធិ 

សព្វត្ត យ សព្វ វន្តំ េ កំ ឧេបកខ សហគេតន 

េចត  វបុិេលន មហគគេតន អបបមេណន អេវ- 

េរន អពយបេជឈន ផរ ិ ្វ  វហិរតីតិ េមត្តំ ឧេបកខំ  

ករុណំ វមុិត្តឹ េសវមេន មុទិតញច  កេល ។ 

 [៣៨០] សេព្វន េ េកន អវរុិជឈមេនតិ 

េម ្ត ទីនំ ភវតិ ្ត  េយ បុរតថិមយ ទិ យ 

ស ្ត  េត អបបដិកុ  េ ន្តិ េយ បចឆិមយ 

ទិ យ        ស ្ត         េយ        ឧត្ត យ        ទិ យ         ស ្ត  
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៣៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

មនចិត្ត្របកបេ យេម ្ត  ដ៏ធទូំ យ ្របមណមិនបន មិនមនេពៀរ 

មិនមនពយបទ ផ យេទកន់េ កទងំមូល កនុងទិសខងេលើ ទិស 

ខងេ្រកម និងទិសទទឹង េ យករយកខ្លួនេទេ្រប បផទឹមនឹងសត្វទងំពួង 

កនុងទីទងំពួង េ យ្របករដូេចនះ មនចិត្ត្របកបេ យករុ  មនចិត្ត 

្របកបេ យមុទិ  មនចិត្ត្របកបេ យឧេបកខ  ផ យេទកន់ទិសទី ១ 

ទិសទី ២ ដូចគន  ទិសទី ៣ ដូចគន  ទិសទី ៤ ដូចគន  មនចិត្ត 

្របកបេ យឧេបកខ  ដ៏ធទូំ យ ្របមណមិនបន មិនមនេពៀរ មិន 

មនពយបទ ផ យេទកន់េ កទងំមូល កនុងទិសខងេលើ ទិស 

ខងេ្រកម និងទិសទទឹង េ យករយកខ្លួនេទេ្រប បផទឹមនឹងសត្វទងំពួង 

កនុងទីទងំពួង េ យ្របករដូេចនះ េហតុេនះ (េ កេពលថ) កល 

េសពនូវវមុិត្តិ គឺេម ្ត  ឧេបកខ  ករុ និងមុទិ  កនុងកលគួរ ។ 

 [៣៨០] ពកយថ ែតង្រតូវសត្វេ កទងំពួងមិនស្អប់ អធិបបយ 

ថ េ្រពះ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ ចេ្រមើនេហើយនូវ្រពហមវ ិ រ មនេម ្ត  

ជេដើម ពួកសត្វ កនុងទិសខងេកើត ពួកសត្វទងំេនះ រែមងមិន 

ស្អប់   ពួកសត្វ    កនុងទិសខងលិច    ពួកសត្វ    កនុងទិសខងេជើង 
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៣៧៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

េយ ទកខិ យ ទិ យ ស ្ត  េយ បុរតថិមយ 

អនុទិ យ ស ្ត  េយ បចឆិមយ អនុទិ យ 

ស ្ត  េយ ឧត្ត យ អនុទិ យ ស ្ត  េយ 

ទកខិ យ អនុទិ យ ស ្ត  េយ អេធគមយ 

ទិ យ ស ្ត  េយ ឧបរមិយ ទិ យ ស ្ត  

េយ ទសសុ ទិ សុ វទិិ សុ ស ្ត  េត អបបដិ- 

កុ  េ ន្តិ ។ សេព្វន េ េកន អវរុិជឈមេន- 

តិ សេព្វន សត្តេ េកន អវរុិជឈមេន អបបដិវរុិ- 

ជឈមេន អឃដ្ដិយមេន អបបដិហញញមេនតិ 

សេព្វន េ េកន អវរុិជឈមេន ។ ឯេក ចេរ 

ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  បេចចកសមពុ េទធ  

  េមត្តំ     ឧេបកខំ      ករុណំ     វមុិត្តឹ 

  េសវមេន     មុទិតញច      កេល 

  សេព្វន     េ េកន     អវរុិជឈមេន 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ    ។ 
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៣៧៧ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ពួកសត្វ  កនុងទិសខងតបូង ពួកសត្វ  កនុងទិសអេគនយ៍ ពួកសត្វ  

កនុងទិសពយ័ពយ ពួកសត្វ  កនុងទិសឦ ន ពួកសត្វ  កនុងទិស 

និរតី ពួកសត្វ  កនុងទិសខងេ្រកម ពួកសត្វ  កនុងទិសខងេលើ 

ពួកសត្វ  កនុងទិសតូចទិសធទំងំ ១០ ពួកសត្វទងំេនះ រែមងមិន 

ស្អប់ ។ ពកយថ ែតង្រតូវសត្វេ កទងំពួងមិនស្អប់ បនេសចក្ដីថ 

សត្វេ កទងំពួងមិនេទមនស  មិន ក់អន់ មិនថន ងំថន ក់ មិនខទ ងំ 

ខទប់ េហតុេនះ (េ កេពលថ) ែតង្រតូវសត្វេ កទងំពួងមិន 

ស្អប់ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ េហតុេនះ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ    េពលថ 

  បុគគលកលេសពនូវវមុិត្តិ គឺ េម ្ត  ឧេបកខ  ករុ  

  និងមុទិ  កនុងកលគួរ ែតង្រតូវសត្វេ កទងំ 

  ពួងមិនស្អប់   គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស   ។ 
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៣៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

 [៣៨១] គញច     េទសញច     ប យ     េមហំ 

  សនទ លយិ ្វ ន     សេញញ ជននិ 

  អសន្តសំ     ជីវតិសងខយម្ហិ 

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបប     ។ 

 [៣៨២] គញច  េទសញច  ប យ េមហន្តិ 

គន្តិ េយ េគ េគ ។ េប ។ អភិជឈ 

េ េភ អកុសលមលំូ ។ េទសន្តិ េយ ចិត្តស  

ឃេ  ។ េប ។ ចណ្ឌិ កកំ  អសុេ េប អនត្តមន- 

 ចិត្តស  ។ េមេ តិ ទុេកខ  អញញ ណំ ។ េប ។ 

អវជិជ លងគី  េមេ  អកុសលមលំូ ។ គញច  

េទសញច  ប យ េមហន្តិ េ  បេចចកសមពុ េទធ  

គញច  េទសញច  េមហញច  ប យ បជហិ ្វ  

វេិនេទ ្វ  ពយន្តីករ ិ ្វ  អនភវងគេម ្វ តិ គញច  

េទសញច      ប យ     េមហំ     ។ 
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៣៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 [៣៨១] បុគគលលះ គៈ េទសៈ និងេមហៈ ទម្ល យនូវ 

  សេញញ ជនៈទងំ យ មិនតក់ស្លុត កនុងករអស់ជីវតិ 

  គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស   ។ 

 [៣៨២] អធិបបយពកយថ លះ គៈ េទសៈ និងេមហៈ ្រតង់ 

ពកយថ គៈ បនដល់ករេ្រតកអរ ករេ្រតកអរខ្ល ងំ ។ េប ។ អភិជឈ 

េ ភៈ អកុសលមូល ។ ពកយថ េទសៈ បនដល់ករគុកួំនៃនចិត្ត 

។ េប ។ ចិត្តកច ករេពលពកយមិនពីេ ះ ភពៃនចិត្តមិនេ្រតកអរ ។ 

ពកយថ េមហៈ បនដល់ករមិនដឹងទុកខ ។ េប ។ សនទះគឺអវជិជ  េមហៈ 

អកុសលមូល ។ ពកយថ លះ គៈ េទសៈ និងេមហៈ បនេសចក្ដីថ 

្រពះបេចចកសមពុទធេនះ លះ លះបង់ បេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវ 

ករមិនេកើតមន នូវ គៈ េទសៈ និងេមហៈ េហតុេនះ (េ ក 

េពលថ)    លះ គៈ   េទសៈ   និងេមហៈ    ។ 
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៣៧៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣៨៣] សនទ លយិ ្វ ន សេញញ ជននីតិ ទស 

សេញញ ជននិ កម គសេញញ ជនំ បដិឃសេញញ ជ- 

នំ ។ េប ។ អវជិជ សេញញ ជនំ ។ សនទ លយិ ្វ ន 

សេញញ ជននីតិ សេញញ ជននិ សនទ លយិ ្វ ន 

បទលយិ ្វ ន សមបទលយិ ្វ ន បជហិ ្វ ន 

វេិនេទ ្វ ន ពយន្តីករ ិ ្វ ន អនភវងគេម ្វ នតិ 

សនទ លយិ ្វ ន        សេញញ ជននិ       ។ 

 [៣៨៤] អសន្តសំ ជីវតិសងខយម្ហីតិ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  ជីវតិបរេិយ េន អសន្ត សី 

អបរសិន្ត សី អនុ្រ សី អនុព្វិេគគ  អនុស ុកី 

អនុ្រ េ  អភិរុ អចឆមភី អនុ្រ សី អប យី 

បហីនភយេភរេ  វគិតេ មហំេ តិ អសន្តសំ 

ជីវតិសងខយម្ហិ ។ ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ 

េតនហ      េ       បេចចកសមពុ េទធ  
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៣៧៩ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣៨៣] ពកយថ ទម្ល យនូវសេញញ ជនៈទងំ យ អធិបបយ 

ថ សេញញ ជនៈ ១០ យ៉ង គឺ កម គសេញញ ជនៈ ១ បដិឃសេញញ ជនៈ 

១ ។ េប ។ អវជិជ សេញញ ជនៈ ១ ។ ពកយថ ទម្ល យ នូវសេញញ ជនៈទងំ- 

យ បនេសចក្ដីថ ទម្លុះទម្ល យ បែំបក បផំ្ល ញ លះបង់ បេនទ  

បង់ េធ្វើឲយវនិស ឲយដល់នូវករមិនេកើតមន នូវសេញញ ជនៈទងំ យ 

េហតុេនះ   (េ កេពលថ)   ទម្ល យនូវសេញញ ជនៈទងំ យ   ។ 

 [៣៨៤] ពកយថ មិនតក់ស្លុតកនុងករអស់ជីវតិ គឺ្រពះបេចចកស- 

មពុទធេនះ មិនតក់ស្លុត មិនរនធត់ មិនញប់ញ័រ មិនភញ ក់េផ្អើល មិន្រពឺ- 

្រពួច មិនរេំភើប មិនខ្ល ច មិនភិតភ័យ មិនសញប់ែសញង មិនរត់ លះភ័យ 

គួរខ្ល ច មិន្រពឺេ ម កនុងករអស់ជីវតិ េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

មិនតក់ស្លុតកនុងករអស់ជីវតិ ។ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស ។ 

េហតុេនះ     ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ     េពលថ 
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៣៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

  គញច      េទសញច     ប យ    េមហំ 

  សនទ លយិ ្វ ន    សេញញ ជននិ 

  អសន្តសំ    ជីវតិសងខយម្ហិ 

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបបតិ     ។ 

 [៣៨៥]  ភជន្តិ    េសវន្តិ    ច    ករណ ថ  

  និកក រ     ទុល្លភ    អជជ   មិ ្ត  

  អត្តតថបញញ     អសុច ី   មនុស  

  ឯេក    ចេរ    ខគគវ ិ ណកេបប   ។ 

 [៣៨៦] ភជន្តិ េសវន្តិ ច ករណ ថ ត ិ

អត្តតថករ  បរតថករ  ឧភយតថករ  

ទិដ្ឋធមមិកតថករ  សមប យិកតថករ  បរម- 

តថករ  ភជន្តិ សមភជន្តិ េសវន្តិ បដិេសវន្តីត ិ

ភជន្តិ        េសវន្តិ       ច        ករណ ថ        ។ 
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៣៨០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 បុគគល លះ គៈ េទសៈ និងេមហៈ ទម្ល យនូវ 

 សេញញ ជនៈទងំ យ មិនតក់ស្លុត កនុងករអស់ 

 ជីវតិ    គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង   ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣៨៥] ជនទងំ យ អនកមនករណ៍ជ្របេយជន៍ 

  េទើបគប់រក េទើបេសពគប់ ឯមិត្តថមីទងំ យែដលឥត 

  ្រតូវករណ៍ េគពំុងយនឹងរកបនេទ ចែំណកមនុស  

  ទងំ យែដលមិន ្អ ត ជអនកយល់្របេយជន៍របស់ 

  ខ្លួន (ក៏ែតងគប់រក ែតងេសពគប់ែដរ) បុគគលគបប ី

  ្រប្រពឹត្តមន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 

 [៣៨៦] ពកយថ ជនទងំ យ អនកមនករណ៍ជ្របេយជន៍ 

េទើបគប់រក េទើបេសពគប់ េសចក្ដីថ ពួកជនមន្របេយជន៍ខ្លួនជេហតុ 

មន្របេយជន៍ អនកដៃទជេហតុ មន្របេយជន៍ទងំពីរជេហតុ 

មន្របេយជន៍កនុងបចចុបបននជេហតុ មន្របេយជន៍ កនុងបរេ កជ 

េហតុ មន្របេយជន៍ កនុង្រពះនិព្វ នជេហតុ េទើបគប់ សមគប់ 

េសពគប់ ប់រក េហតុេនះ (េ កេពលថ) ជនទងំ យអនកមន 

ករណ៍ជ្របេយជន៍    េទើបគប់រក    េទើបេសពគប់    ។ 
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៣៨១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

 [៣៨៧] និកក រ  ទុល្លភ អជជ មិ ្ត តិ េទ្វ 

មិ ្ត  គរកិមិេ ្ត  ច អនគរកិមិេ ្ត  ច ។ េប ។ 

អយ ំ គរកិមិេ ្ត  ។ េប ។ អយ ំ អនគរកិមិ- 

េ ្ត  ។ និកក រ  ទុល្លភ អជជ មិ ្ត តិ ឥេម េទ្វ 

មិ ្ត  អករ (១) អេហត ូ អបបចចយ ទុល្លភតិ(២) 

និកក រ      ទុល្លភ     អជជ       មិ ្ត      ។ 

 [៣៨៨] អត្តតថបញញ  អសុចី មនុស តិ អត្តត្ថ- 

បញញ តិ អត្តេន អ ថ យ អត្តេន េហតុ អត្តេន 

បចចយ អត្តេន ករ  ភជន្តិ សមភជន្តិ 

េសវន្តិ និេសវន្តិ សំេសវន្តិ ចរន្តិ សមចរន្តិ 

បយិរបូសន្តិ បុចឆន្តិ បរបិញ្ហន្តីតិ អត្តតថបបញញ  ។ 

     ១   ម.  ឯតថន្តេរ  និកក រ តិ  ទិស តិ  ។  ២  ម.  ទុល្លភ  ទុល្លទធ   សុទុល្លទធ តិ  ។ 
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៣៨១ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

 [៣៨៧] ពកយថ មិត្តថមីទងំ យែដលឥត្រតូវករណ៍ េគពំុងយ 

នឹងរកបនេទ អធិបបយថ មិត្តមន ២ ពួកគឺ គរកិមិត្ត ១ អនគ- 

រកិមិត្ត ១ ។ េប ។ េនះ គរកិមិត្ត ។ េប ។ េនះ អនគរកិមិត្ត ។ 

ពកយថ មិត្តថមីទងំ យ ែដលឥត្រតូវករណ៍ េគពំុងយនឹងរកបនេទ 

បនេសចក្ដីថ មិត្តទងំពីរ្របេភទេនះ ែដលមិនមនករណ៍ មិនមន 

េហតុ មិនមនបចច័យ េគរកបនេ យ្រក េហតុេនះ (េ កេពលថ) 

មិត្តថមីទងំ យ   ែដលឥត្រតូវករណ៍   េគពំុងយនឹងរកបនេទ   ។ 

 [៣៨៨] អធិបបយពកយថ មនុស ទងំ យែដលមិន ្អ ត 

ជអនកយល់្របេយជន៍របស់ខ្លួន ្រតង់ពកយថ ជអនកយល់្របេយជន៍ 

របស់ខ្លួន គឺ ពួកមនុស មិន ្អ ត ែតងគប់រក សមគប់ េសពគប់ 

ប់រក ែអប ែនប ែអបជិត ចូលេទរក ចូលេទអងគុយ 

ជិត កសួរ េ ះ  េ្រពះែត្របេយជន៍របស់ខ្លួន េ្រពះែត 

េហតុរបស់ខ្លួន េ្រពះែតបចច័យរបស់ខ្លួន េ្រពះែតករណ៍របស់ខ្លួន 

េហតុេនះ        (េ កេពលថ)      ជអនកយល់្របេយជន៍របស់ខ្លួន    ។ 



768 

៣៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អសុចី មនុស តិ អសុចិន កយកេមមន សម- 

នន គ តិ អសុចី មនុស  ។ អសុចិន វចីកេមមន 

សមនន គ តិ អសុចី មនុស  ។ អសុចិន 

មេនកេមមន សមនន គ តិ អសុចី មនុស  ។ 

អសុចិន ប តិបេតន អសុចិន អទិនន ទេនន 

អសុចិន កេមសុ មិចឆ ចេរន អសុចិន មុ - 

េទន អសុចិយ បិសុ យ ចយ អសុចិយ 

ផរុ យ ចយ អសុចិន សមផបប េបន អសុចិ- 

យ អភិជឈយ អសុចិន ពយបេទន អសុចិយ 

មិចឆ ទិដ្ឋិយ សមនន គ តិ អសុចី មនុស  ។ អសុ- 

ចិយ េចតនយ សមនន គ តិ អសុចី មនុស  ។ 

អសុចិយ     បតថនយ     សមនន គ តិ      អសុចី     មនុស     ។ 
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៣៨២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ពកយថ មនុស មិន ្អ ត េសចក្ដីថ ពួកមនុស ្របកបេ យកយ- 

កមមមិន ្អ ត េឈម ះថ មនុស មិន ្អ ត ។ ពួកមនុស ្របកបេ យ 

វចីកមមមិន ្អ ត េឈម ះថ មនុស មិន ្អ ត ។ ពួកមនុស ្របកបេ យ 

មេនកមមមិន ្អ ត េឈម ះថ មនុស មិន ្អ ត ។ ពួកមនុស ្របកប 

េ យករមិន ្អ ត គឺប តិបត េ យករមិន ្អ ត គឺអទិនន ទន 

េ យករមិន ្អ ត គឺកេមសុមិចឆ ចរ េ យករមិន ្អ ត គឺមុ ទ 

េ យករមិន ្អ ត គឺបិសុណ ច េ យករមិន ្អ ត គឺផរុស ច 

េ យករមិន ្អ ត គឺសមផបប បៈ េ យករមិន ្អ ត គឺអភិជឈ 

េ យករមិន ្អ ត គឺពយបទ េ យករមិន ្អ ត គឺមិចឆ ទិដ្ឋិ េឈម ះ 

ថ មនុស មិន ្អ ត ។ ពួកមនុស ្របកប េ យេចតនមិន 

្អ ត េឈម ះថ មនុស មិន ្អ ត ។ ពួកមនុស ្របកប េ យ 

េសចក្ដី្របថន          មិន ្អ ត         េឈម ះថ         មនុស មិន ្អ ត       ។ 



770 

៣៨៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  

អសុចិន បណិធិន សមនន គ តិ អសុចី 

មនុស  ហីន និហីន បរហីិន ឱមក មក 

ជតុកក        បរ ិ ្ត តិ      អត្តតថបញញ       អសុចី       មនុស      ។ 

 [៣៨៩] ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបបតិ 

ឯេកតិ ។ េប ។ ចេរតិ អដ្ឋ ចរយិេយ ។ េប ។ 

ឯេក ចេរ ខគគវ ិ ណកេបប ។ េតនហ េ  

បេចចកសមពុ េទធ  

  ភជន្តិ      េសវន្តិ     ច     ករណ ថ  

  និកក រ      ទុល្លភ     អជជ      មិ ្ត  

  អត្តតថបញញ      អសុចី      មនុស  

  ឯេក     ចេរ     ខគគវ ិ ណកេបបតិ      ។ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ    និដ្ឋិេ    ។ 



771 

៣៨៣ 

ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស 

ពួកមនុស ្របកបេ យករ ងំេសចក្ដីបុ៉នប៉ងមិន ្អ ត េឈម ះថ មនុស  

មិន ្អ ត េថកទប េថកថយ ទន់ទប ្រកក់ មក គ្រមក់ 

មនុស កេមទចកមទី េហតុេនះ (េ កេពលថ) មនុស ទងំ យ 

ែដលមិន ្អ ត    ជអនកយល់្របេយជន៍របស់ខ្លួន    ។ 

 [៣៨៩] អធិបបយពកយថ គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង ដូចកុយរមស 

្រតង់ពកយថ មន ក់ឯង ។ េប ។ ពកយថ គបប្ីរប្រពឹត្ត បនដល់ចរយិ ៨ 

យ៉ង ។ េប ។ េហតុេនះ (េ កេពលថ) គបប្ីរប្រពឹត្តមន ក់ឯង 

ដូចកុយរមស    ។     េហតុេនះ     ្រពះបេចចកសមពុទធេនះ   េពលថ 

 ជនទងំ យអនកមនករណ៍ជ្របេយជន៍ េទើបគប់រក 

 េទើបេសពគប់ ឯមិត្តថមីទងំ យែដលឥត្រតូវករណ៍ 

 េគពំុងយនឹងរកបនេទ ចែំណកមនុស ទងំ យ 

 ែដលមិន ្អ ត ជអនកយល់្របេយជន៍របស់ខ្លួន (ក៏ 

 ែតងគប់រក ែតងេសពគប់ែដរ) បុគគលគបប្ីរប្រពឹត្ត 

 មន ក់ឯង    ដូចកុយរមស    ។ 

ចប់   ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស   ។ 



772 

៣៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

អជិេ      តិស េមេត្តេយយ  បុណ្ណេក     អថ    េមត្តគ ូ

េធតេក    ឧបសីេ     ច  នេនទ     ច    អថ    េហមេក 

េ េទយយកបប    ទុភេយ  ជតុកណ្ណី     ច    បណ្ឌិ េ  

ភ្រទវុេធ    ឧទេយ    ច  េប េ      ចបិ    ្រពហមេ  

េមឃ ជ       ច      េមធវ ី បិងគិ េយ     ច     ម ឥសិ 

េ ឡសននំ     បេនេតសំ ្រពហម នំវ    សនំ 

ប យននំ     និេទទេ  តត្តក     ច     ភវន្តិ    ហិ 

ខគគវ ិ ណសុ ្ត នំ និេទទ បិ     តេតថវ     ច 

និេទទ      ទុវធិ     េញយយ បរបុិ ្ណ      សុលិកខិ តិ   ។ 

សុត្តនិេទទេ     សមេ ្ត     ។ 
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៣៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

 និេទទសគឺករសែម្ដងេចញ នូវពកយេ្រប ន្របេ របស់ 

 ្រពហមណ៍ ជអនកដល់នូវេ្រតើយ ទងំ ១៦ នក់នុ៎ះ 

 គឺ អជិត ១ តិស េមេត្តយយ ១ បុណ្ណកៈ ១ េមត្តគូ ១ 

 េធតកៈ ១ ឧបសីវៈ ១ ននទៈ ១ េហមកៈ ១ េ - 

 េទយយៈ ១ កបបៈ ១ ជតុកណ្ណី បណ្ឌិ ត ១ ភ្រទវុធ ១ 

 ឧទយៈ ១ េប ល្រពហមណ៍ ១ េមឃ ជេមធវ ី១ 

 បិងគិយម ឥសី ១ ផង និេទទសគឺករសែម្ដងេចញនូវ 

 ខគគវ ិ ណសូ្រតទងំ យ កនុងទីេនះផង និេទទស 

 ទងំពីរ មន្របមណប៉ុេ ្ណ ះ បណ្ឌិ តគបបដីឹងថ ជ 

 និេទទសែដលបរបូិណ៌   េ កចរកឹ្រតឹម្រតូវេហើយ    ។ 

ចប់    សុត្តនិេទទស   ។ 
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សុត្តន្តបិដេក 

ខុទទកនិកយស    ចូឡនិេទទេ  

ទុតិេយ    ភេគ 

 មតិក អេងក 

ចូឡនិេទទេស  ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទេ     េតរសេម ............  ១ 

 េប លមណវកបបញ្ហ និេទទេ    ចុទទសេម ........  ២៣ 

 េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទេ    បណ្ណរសេម ...  ៤៥ 

 បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទេ    េ ឡសេម ........  ៨៥ 

 េ ឡសមណវកបបញ្ហ និេទទេ    .........................  ១០១ 

 ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទេ  .........................................  ១៩១ 

 និេទទ    ទុវធិ ........................................................  ៣៨ 
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សុត្តន្តបិដក 

ខុទទកនិកយ   ចូឡនិេទទស 

ទុតិយភគ 

 មតិក ទំព័រ 

ចូឡនិេទទស  ឧទយមណវកបបញ្ហ និេទទស    ទី  ១៣ ...................  ១ 

 េប លមណវកបបញ្ហ និេទទស   ទី  ១៤ ................  ២៣ 

 េមឃ ជមណវកបបញ្ហ និេទទស   ទី   ១៥ ..............  ៤៥ 

 បិងគិយមណវកបបញ្ហ និេទទស   ទី   ១៦ ....................  ៨៥ 

 េ ឡសមណវកបបញ្ហ និេទទស   ............................  ១០១ 

 ខគគវ ិ ណសុត្តនិេទទស ............................................  ១៩១ 

 និេទទស   ២  ្របករ .................................................. ៣៨៤ 




