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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 សន្លកឹ្របប់ពកយខុស-្រតូវ ែដលមនេនែផនកខងចុងៃន 

្រពះៃ្រតបិដកចបប់េដើម ្រកុមេយើងខញុសូំមមិន ក់េទៀតេទ េ្រពះ្រកុមករងរ 

េយើងបនែកត្រមូវ មេនះរួច ល់េហើយ      ។ 
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អភិធមមបិដក 

វភិងគ   បឋមភគ 

៨០ 

ព.   ស.   ២៥០៧ 
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អភិធមមបិដេក 

វភិងគស    បឋេម   ភេគ 

នេម   តស    ភគវេ    អរហេ    សមម សមពុទធស    ។ 

ខនធវភិេងគ  

 [១] បញចកខនធ  របូកខ េនធ  េវទនខេនធ  ស- 
ញញ ខេនធ      សងខ រកខ េនធ      វញិញ ណកខ េនធ      ។ 
 [២] តតថ កតេម របូកខ េនធ  ។ យកិំញចិ  របូំ 
អតី នគតបបចចុបបននំ អជឈត្តំ  ពហិទធ   ឱ រកំិ 

 សុខុមំ  ហីនំ  បណីតំ  យ ំ ទេូរ សន្តិេក 
 តេទកជឈ ំ អភិសញញូ ហិ ្វ  អភិសងខិ បិ ្វ  អយ ំ

វុចចតិ      របូកខ េនធ      ។ 
 [៣] តតថ កតមំ របូំ អតីតំ ។ យ ំ របូំ អ- 
តីតំ និរុទធំ វគិតំ វបិរណិតំ អតថងគតំ អពភតថងគតំ ឧបបជជិ- 
្វ  វគិតំ អតីតំ អតីតំេសន សងគហិតំ ច ្ត េ  ច 

ម ភូ  ចតុននញច  ម ភូ នំ ឧបទយ របូំ ឥទំ 
វុចចតិ របូំ អតីតំ ។ តតថ កតមំ របូំ អនគតំ ។ 
យ ំ របូំ អជតំ អភតូំ អសញជ តំ អនិព្វត្តំ អនភិ- 
និព្វត្តំ          អបតុភតូំ        អនុបបននំ           អសមុបបននំ        អនុដ្ឋិតំ 
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អភិធមមបិដក 

វភិងគ   បឋមភគ 

សូមនម ក រចេំពះ្រពះមន្រពះភគ អរហន្ត សមម សមពុទធអងគេនះ   ។ 

ខនធវភិងគ 

[១] ខនធ ៥ គឺ រូបកខនធ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ 
វញិញ ណកខនធ   ។ 

[២] ប ្ត ខនធទងំ ៥ េនះ រូបកខនធ េតើដូចេម្ដច ។ រូប មួយ 
ជអតីត អនគត បចចុបបនន ែដលជអជឈត្តរូប (រូបខងកនុង) ក្ដី ពហិទធ - 
រូប (រូបខងេ្រក) ក្ដី ឱ រកិរូប (រូបេ្រគត្រគត) ក្ដី សុខុមរូប 
(រូបល្អិត) ក្ដី ហីនរូប (រូបេថកទប) ក្ដី បណីតរូប (រូបៃថ្លថ្ល ) 
ក្ដី ទូេររូប (រូបកនុងទីឆង យ) ក្ដី សន្តិេករូប (រូបកនុងទីជិត) ក្ដី េនះេ  
ថ  រូបកខនធ  េ្រពះ្របមូលរួបរួមនូវរូបទងំអស់េនះ   កនុងទីជមួយគន    ។ 

[៣] ប ្ត រូបទងំេនះ រូបជអតីត េតើដូចេម្ដច ។ រូប  
កន្លងេទ រលត់េទ ្របសេទ ែ្រប្របួលេទ អស់េទ បត់បង់េទ េកើត 
េហើយ្របសេទវញិ ជអតីត សេ្រងគ ះេ យចែំណកជអតីត បនដល់ 
ម ភូតរូប ៤ ផង ឧបទយរូបៃនម ភូតរូប ៤ ផង េនះេ ថ រូបជ 
អតីត ។ ប ្ដ រូបទងំេនះ រូបជអនគត េតើដូចេម្ដច ។ រូប មិនទន់ 
េកើត មិនទន់មន មិនទន់ដុះ ល មិនទន់វលិមក មិនទន់្រតឡប់មក 
មិនទន់្របកដ  មិនទន់េលចេឡើង  មិនទន់ដុះេឡើង  មិនទន់ ងំេឡើង 

9



២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អសមុដ្ឋិតំ អនគតំ អនគតំេសន សងគហិតំ ច ្ត េ  
ច ម ភូ  ចតុននញច  ម ភូ នំ ឧបទយ របូំ 
ឥទំ វុចចតិ របូំ អនគតំ ។ តតថ កតមំំំ របូំ បចចុបបននំ ។ 
យ ំ របូំ ជតំ ភតូំ សញជ តំ និព្វត្តំ អភិនិព្វត្តំ បតុភតូ ំ
ឧបបននំ សមុបបននំ ឧដ្ឋិតំ សមុដ្ឋិតំ បចចុបបននំ បចចុបបននំ- 
េសន សងគហិតំ ច ្ត េ  ច ម ភូ  ចតុននញច  
ម ភូ នំ ឧបទយ របូំ ឥទំ វុចចតិ របូំ បចចុបបននំ ។ 
 [៤] តតថ កតមំ របូំ អជឈត្តំ ។ យ ំ របូំ េតសំ 
េតសំ ស ្ត នំ អជឈត្តំ បចចត្តំ និយកំ បដិបុគគលិកំ 
ឧបទិននំ ច ្ត េ  ច ម ភូ  ចតុននញច  ម ភូ នំ 
ឧបទយ របូំ ឥទំ វុចចតិ របូំ អជឈត្តំ ។ តតថ ក- 
តមំ របូំ ពហិទធ  ។ យ ំ របូំ េតសំ េតសំ បរស ្ត នំ 
បរបុគគ នំ អជឈត្តំ បចចត្តំ និយកំ បដិបុគគលិកំ 
ឧបទិននំ ច ្ត េ  ច ម ភូ  ចតុននញច  ម ភូ នំ 
ឧបទយ     របូំ     ឥទំ     វុចចតិ     របូំ     ពហិទធ      ។ 
 [៥] តតថ កតមំ របូំ ឱ រកំិ ។ ចកខ - 
យតនំ ។ េប ។ េផដ្ឋព្វ យតនំ ឥទំ វុចចតិ 
របូំ       ឱ រកំិ        ។       តតថ       កតមំ       របូំ       សុខុមំ       ។ 
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២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មិនទន់សទុះេឡើង ជអនគត សេ្រងគ ះេ យចែំណកជអនគត បន 
ដល់ម ភូតរូបទងំ ៤ ផង ឧបទយរូប ៃនម ភូតរូប ៤ ផង េនះ 
េ ថ រូបជអនគត ។ ប ្ដ រូបទងំេនះ រូបជបចចុបបនន េតើដូច 
េម្ដច ។ រូប  កពុំងេកើត កពុំងមន កពុំងដុះ ល កពុំងវលិ 
មក កពុំង្រតឡប់មក កពុំង្របកដ កពុំងេលចេឡើង កពុំងដុះេឡើង 
កពុំង ងំេឡើង កពុំងសទុះេឡើង ជបចចុបបន្ន សេ្រងគ ះេ យចែំណកជ 
បចចុបបនន បនដល់ម ភូតរូបទងំ ៤ ផង ឧបទយរូបៃនម ភូតរូប ៤ 
ផង   េនះេ ថ   រូបជបចចុបបនន   ។ 
 [៤] ប ្ដ រូបទងំេនះ អជឈត្តរូប េតើដូចេម្ដច ។ រូប  ជ 
ខងកនុង ្រស័យខ្លួន េកើតចេំពះខ្លួន ជរូបរបស់បុគគលមន ក់ ៗ ែដល 
ឧបទនកួចកន់ម ំ របស់សត្វទងំ យេនះ ៗ បនដល់ម ភូតរូប 
ទងំ ៤ ផង ឧបទយរូប ៃនម ភូតរូប ៤ ផង េនះេ ថ អជឈត្តរូប ។ 
ប ្ដ រូបទងំេនះ ពហិទធ រូប េតើដូចេម្ដច ។ រូប ជខងកនុង ្រស័យ 
ខ្លួន េកើតចេំពះខ្លួន ជរូបរបស់បុគគលមន ក់ ៗ ែដលឧបទនកួចកន់ 
ម ំ របស់ពួកសត្វដៃទ របស់ពួកបុគគលដៃទេនះ ៗ បនដល់ម ភូតរូប 
ទងំ ៤ ផង ឧបទយរូប ៃនម ភូតរូប ៤ ផង េនះេ ថពហិទធ រូប  ។ 
 [៥] ប ្ត រូបទងំេនះ ឱ រកិរូប េតើដូចេម្ដច ។ ចកខ យត- 
នៈ ( យតនៈគឺចកខុ) ។ េប ។ េផដ្ឋព្វ យតនៈ ( យតនៈគឺផ ព្វ) 
េនះេ ថ  ឱ រកិរូប   ។   ប ្ដ រូបទងំេនះ  សុខុមរូប  េតើដូចេម្ដច ។ 
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៣ 

ខនធវភិេងគ  សុត្តន្តភជនីយំ 

ឥតថិ្រនទិយ ំ ។ េប ។ កពឡកឹេ  េ  ឥទំ វុចចត ិ

របូំ   សុខុមំ   ។ 

 [៦] តតថ កតមំ របូំ ហីនំ ។ យ ំ របូំ េតសំ េត- 

សំ ស ្ត នំ ឧញញ តំ អវញញ តំ ហីឡតិំ បរភិតូំ អចិតី- 

កតំ ហីនំ ហីនមតំ ហីនសមមតំ អនិដ្ឋំ អកន្តំ អម- 

នបំ របូ សទទ  គនធ  រ  េផដ្ឋព្វ  ឥទំ វុចចតិ 

របូំ ហីនំ ។ តតថ កតមំ របូំ បណីតំ ។ យ ំ របូំ េត- 

សំ េតសំ ស ្ត នំ អនុញញ តំ អនុញញ តំ អហីឡតិំ អ- 

បរភិតូំ ចិតីកតំ បណីតំ បណីតមតំ បណីតសមមតំ 

ឥដ្ឋំ កន្តំ មនបំ របូ សទទ  គនធ  រ  េផដ្ឋព្វ  

ឥដ្ឋំ វុចចតិ របូំ បណីតំ ។ តំ តំ  បន របូំ ឧប- 

ទយ     ឧបទយ     របូំ     ហីនំ     បណីតំ     ទដ្ឋព្វំ     ។ 
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៣ 

ខនធវភិងគ  សុត្តន្តភជនីយ 

ឥតិថ្រនទិយ (ឥ្រនទិយគឺ្រស្តី) ។ េប ។ កពឡិងក រ ( រែដល 

ជពំនូត)   េនះេ ថ   សុខុមរូប   ។ 

 [៦] ប ្ដ រូបទងំេនះ ហីនរូប េតើដូចេម្តច ។ រូប របស់សត្វ 

ទងំ យេនះ ៗ ជរូបែដលេគេមើលងយ េគេបៀតេបៀន េគ្រគបសងកត់ 

េគមិនេធ្វើេសចក្ដីេគរព ជរូបេថកថយ ែដលេគដឹងថេថកថយ ែដល 

េគសនមតថេថកថយ ជរូបមិនគួរ្របថន  មិនគួរេ្រតកអរ មិនជទីេពញ 

ចិត្ត បនដល់ រូប សេំឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វៈ េនះេ ថ ហីនរូប ។ 

ប ្ដ រូបទងំេនះ បណីតរូប េតើដូចេម្ដច ។ រូប  របស់សត្វទងំ- 

យេនះ ៗ ជរូបែដលេគមិនេមើលងយ េគមិនេបៀតេបៀន េគមិន 

្រគបសងកត់ េគេធ្វើេសចក្ដីេគរព ជរូបៃថ្លថ្ល  ែដលេគដឹងថៃថ្លថ្ល  

ែដលេគសនមតថៃថ្លថ្ល  ជរូបគួរ្របថន  គួរេ្រតកអរ គួរេពញចិត្ត បន 

ដល់ រូប សេំឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វៈ េនះេ ថ បណីតរូប ។ 

មួយេទៀត ហីនរូប េបើេ្រប បផទឹមនឹងរូប(១)េនះ ៗ បណ្ឌិ តគបប្ីរជបថ 

ជបណីតរូបែដរ   ។ 
     ១ រូបរបស់ពួកសត្វនគ្រគុឌេថកទបេទ ែតេបើេ្រប បផទឹមនឹងរូបរបស់ពួកសត្វនរក េទជ 

រូបឧត្តមវញិ; រូបរបស់ពួកេ្របតេថកទបេទែតេបើេ្រប បផទឹមនឹងរូបរបស់ពួកនគ ្រគុឌេទ 

ជរបូឧត្តមវញិ ។ល។ របូរបស់ពួកអកនិដ្ឋេទវ  ឧត្តមជងរបូរបស់ពួកសុទស ីេទវ  ។ 
អដ្ឋកថ ។ 
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៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [៧] តតថ កតមំ របូំ ទេូរ ។ ឥតថិ្រនទិយ ំ ។ េប ។ 
កពឡកឹេ  េ  យ ំ  បនញញមប ិ អតថិ របូំ 
អនសេនន អនុបកកេដ្ឋ ទេូរ អសន្តិេក ឥទំ វុចចត ិ
របូំ ទេូរ ។ តតថ កតមំ របូំ សន្តិេក ។ ចកខ - 
យតនំ ។ េប ។ េផដ្ឋព្វ យតនំ យ ំ  បនញញមប ិ
អតថិ របូំ សេនន ឧបកកេដ្ឋ អវទិេូរ សន្តិេក ឥទំ 
វុចចតិ របូំ សន្តិេក ។ តំ តំ  បន របូ ំ ឧបទយ 
ឧបទយ     របូំ     ទេូរ     សន្តិេក     ទដ្ឋព្វំ     ។ 
 [៨] តតថ កតេម េវទនខេនធ  ។ យកចិ 
េវទន អតី នគតបបចចុបបនន  អជឈ ្ត   ពហិទធ   
ឱ រកិ  សុខុម  ហីន  បណី   យ 
ទេូរ សន្តិេក  តេទកជឈ ំ អភិសញញូ ហិ ្វ  អភិសងខិ - 
បិ ្វ      អយ ំ    វុចចតិ     េវទនខេនធ      ។ 
 [៩] តតថ កតម េវទន អតី  ។ យ េវទន 
អតី  និរុទធ  វគិ  វបិរណិ  អតថងគ  អពភតថងគ  
ឧបបជផិ ្វ  វគិ  អតី  អតីតំេសន សងគហិ  សុខ 
េវទន ទុកខ  េវទន អទុកខមសុខ េវទន អយ ំ
វុចចតិ េវទន អតី  ។ តតថ កតម េវទន អនគ- 

    ។    យ    េវទន    អជ     អភូ     អសញជ     អនិព្វ ្ត  
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៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

[៧] ប ្ដ រូបទងំេនះ ទូេររូប េតើដូចេម្ដច ។ ឥតថិ្រនទិយ 
។ េប ។ កពឡិងក រ ឬក៏រូបដៃទ  េទះបីមនកនុងទីមិនជិត កនុង 
ទីមិន្របកដ កនុងទីឆង យ កនុងទីមិនបេងកើយ េនះេ ថ ទូេររូប ។ 
ប ្ដ រូបទងំេនះ សន្តិេករូប េតើដូចេម្ដច ។ ចកខ យតនៈ ។ េប ។ 
េផដ្ឋព្វ យតនៈ ឬក៏រូបដៃទ  មនកនុងទីជិត កនុងទី្របកដ កនុងទីមិន 
ឆង យ កនុងទីបេងកើយ េនះេ ថ សន្តិេករូប ។ មួយេទៀត ទូេររូប េបើ 
េ្រប បផទឹមនឹងរូបេនះ   ៗ   បណ្ឌិ តគបប្ីរជបថ   ជសន្តិេករូបែដរ   ។ 

[៨] ប ្ត ខនធទងំេនះ េវទនខនធ េតើដូចេម្ដច ។ េវទន  
មួយ ជអតីត អនគត បចចុបបនន ែដលជអជឈត្តេវទនក្ដី ពហិទធ េវទន 
ក្ដី ឱ រកិេវទនក្ដី សុខុមេវទនក្ដី ហីនេវទនក្ដី បណីតេវទនក្ដី 
ទូេរេវទនក្ដី សន្តិេកេវទនក្ដី េនះេ ថ េវទនខនធ េ្រពះ្របមូលរួប 
រួមនូវេវទនទងំអស់េនះ   កនុងទីជមួយគន    ។ 

[៩] ប ្ដ េវទនទងំេនះ េវទនជអតីត េតើដូចេម្ដច ។ េវទ- 
ន  កន្លងេទ រលត់េទ ្របសេទ ែ្រប្របួលេទ អស់េទ បត់បង់ 
េទ េកើតេហើយ្របសេទវញិ ជអតីត សេ្រងគ ះេ យចែំណកជអតីត 
បនដល់សុខេវទន ទុកខេវទន អទុកខមសុខេវទន េនះេ ថ េវទន 
ជអតីត ។ ប ្ដ េវទនទងំេនះ េវទនជអនគត េតើដូចេម្ដច ។ 
េវទន   មិនទន់េកើត  មិនទន់មន  មិនទន់ដុះ ល  មិនទន់វលិមក 
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៥ 

ខនធវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

អនភិនិព្វ ្ត  អបតុភូ  អនុបបនន  អសមុបបនន  អនុ- 

ដ្ឋិ  អសមុដ្ឋិ  អនគ  អនគតំេសន សងគហិ- 

 សុខ េវទន ទុកខ  េវទន អទុកខមសុខ េវទន 

អយ ំ វុចចតិ េវទន អនគ  ។ តតថ កតម េវទន 

បចចុបបនន  ។ យ េវទន ជ  ភូ  សញជ  និព្វ ្ត  

អភិនិព្វ ្ត  បតុភូ  ឧបបនន  សមុបបនន  ឧដ្ឋិ  

សមុដ្ឋិ  បចចុបបនន  បចចុបបននំេសន សងគហិ  សុខ 

េវទន ទុកខ  េវទន អទុកខមសុខ េវទន អយ ំ

វុចចតិ     េវទន     បចចុបបនន      ។ 

 [១០] តតថ កតម េវទន អជឈ ្ត  ។ យ 

េវទន េតសំ េតសំ ស ្ត នំ អជឈត្តំ បចចត្តំ និយក 

បដិបុគគលិក ឧបទិនន  សុខ េវទន ទុកខ  េវទន 

អទុកខមសុខ េវទន អយ ំ វុចចតិ េវទន អជឈ ្ត  ។ 

តតថ កតម េវទន ពហិទធ  ។ យ េវទន េតសំ 

េតសំ បរស ្ត នំ បរបុគគ នំ អជឈត្តំ បចចត្តំ និយក 

បដិបុគគលិក ឧបទិនន  សុខ េវទន ទុកខ  េវទន 

អទុកខមសុខ     េវទន     អយ ំ    វុចចតិ     េវទន     ពហិទធ      ។ 
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៥ 

ខនធវភិងគ  សុត្តន្តភជនីយ 

មិនទន់្រតឡប់មក មិនទន់្របកដ មិនទន់េលចេឡើង មិនទន់ដុះ 
េឡើង មិនទន់ ងំេឡើង មិនទន់សទុះេឡើង ជអនគត សេ្រងគ ះេ យ 
ចែំណកជអនគត បនដល់សុខេវទន ទុកខេវទន អទុកខមសុខេវទន 
េនះេ ថ េវទនជអនគត ។ ប ្ដ េវទនទងំេនះ េវទនជ 
បចចុបបនន េតើដូចេម្ដច ។ េវទន  កពុំងេកើត កពុំងមន កពុំងដុះ 

ល កពុំងវលិមក កពុំង្រតឡប់មក កពុំង្របកដ កពុំងេលចេឡើង 
កពុំងដុះេឡើង កពុំង ងំេឡើង កពុំងសទុះេឡើង ជបចចុបបនន សេ្រងគ ះ 
េ យចែំណកជបចចុបបនន បនដល់សុខេវទន ទុកខេវទន អទុកខមសុខ- 
េវទន   េនះេ ថ   េវទនជបចចុបបនន   ។ 
 [១០] ប ្ដ េវទនទងំេនះ អជឈត្តេវទន េតើដូចេម្ដច ។ 
េវទន  ្រប្រពឹត្តេទខងកនុង ្រស័យខ្លួន េកើតចេំពះខ្លួន ជ 
េវទនរបស់បុគគលមន ក់ ៗ ែដលឧបទនកួចកន់ម ំ របស់សត្វទងំ 

យេនះ ៗ បនដល់សុខេវទន ទុកខេវទន អទុកខមសុខេវទន េនះ 
េ ថ អជឈត្តេវទន ។ ប ្ដ េវទនទងំេនះ ពហិទធ េវទន េតើដូច 
េម្ដច ។ េវទន  ្រប្រពឹត្តេទខងកនុង ្រស័យខ្លួន េកើតចេំពះ 
ខ្លួន ជេវទនរបស់បុគគលមន ក់ ៗ ែដលឧបទនកួចកន់ម ំ របស់ 
ពួកសត្វដៃទ របស់ពួកបុគគលដៃទេនះ ៗ បនដល់សុខេវទន ទុកខ- 
េវទន   អទុកខមសុខេវទន   េនះេ ថ   ពហិទធ េវទន   ។ 
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៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១១] តតថ កតម េវទន ឱ រកិ សុ- 

ខុម ។ អកុស  េវទន ឱ រកិ កុស - 

ពយក  េវទន សុខុម កុស កុស  េវទន 

ឱ រកិ អពយក  េវទន សុខុម ទុកខ  េវទន 

ឱ រកិ សុខ ច អទុកខមសុខ ច េវទន សុខុម 

សុខទុកខ  េវទន ឱ រកិ អទុកខមសុខ េវទន 

សុខុម អសមបននស  េវទន ឱ រកិ សម- 

បននស  េវទន សុខុម ស  េវទន ឱ រកិ 

អនស  េវទន សុខុម តំ តំ  បន េវទនំ ឧប- 

ទយ    ឧបទយ     េវទន     ឱ រកិ     សុខុម     ទដ្ឋព្វ     ។ 

 [១២] តតថ កតម េវទន ហីន បណី  ។ 

អកុស  េវទន ហីន កុស ពយក  េវទន 

បណី  កុស កុស  េវទន ហីន អពយក  

េវទន បណី  ទុកខ  េវទន ហីន សុខ ច អទុ- 

កខមសុខ ច េវទន បណី  សុខទុកខ  េវទន 

ហីន អទុកខមសុខ េវទន បណី  អសមបនន- 

ស        េវទន       ហីន       សមបននស        េវទន       បណី  
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៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១១] ប ្ដ េវទនទងំេនះ ឱ រកិេវទននិងសុខុមេវទន េតើ 
ដូចេម្ដច ។ េវទនជអកុសល េ ថឱ រកិេវទន េវទនជកុសល 
និងអពយ្រកឹត េ ថសុខុមេវទន េវទនជកុសលនិងអកុសល េ  
ថឱ រកិេវទន េវទនជអពយ្រកឹត េ ថសុខុមេវទន េវទនជទុកខ 
េ ថឱ រកិេវទន េវទនជសុខផង មិនែមនទុកខមិនែមនសុខផង 
េ ថសុខុមេវទន េវទនជសុខនិងទុកខ េ ថឱ រកិេវទន េវទន 
ជអទុកខមសុខ េ ថសុខុមេវទន េវទនរបស់បុគគលអនកមិនមនសម- 
បត្តិ េ ថឱ រកិេវទន េវទនរបស់បុគគលអនកមនសមបត្តិ េ ថ 
សុខុមេវទន េវទន្របកបេ យ សវៈ េ ថឱ រកិេវទន េវទន 
មិនមន សវៈ េ ថសុខុមេវទន មួយេទៀត ឱ រកិេវទន េបើ 
េ្រប បផទឹមនឹងេវទនេនះ  ៗ  បណ្ឌិ តគបប្ីរជបថ  ជសុខុមេវទនែដរ  ។ 

[១២] ប ្ដ េវទនទងំេនះ ហីនេវទននិងបណីតេវទន េតើ 
ដូចេម្ដច ។ េវទនជអកុសល េ ថហីនេវទន េវទនជកុសល  
និងអពយ្រកឹត េ ថបណីតេវទន េវទនជកុសលនិងអកុសល េ  
ថហីនេវទន េវទនជអពយ្រកឹត េ ថបណីតេវទន េវទនជទុកខ 
េ ថហីនេវទន េវទនជសុខផង ជអទុកខមសុខផង េ ថបណីត- 
េវទន េវទនជសុខនិងទុកខ េ ថហីនេវទន េវទនជអទុកខមសុខ 
េ ថបណីតេវទន េវទនរបស់បុគគលអនកមិនមនសមបត្តិ េ ថ 
ហីនេវទន    េវទនរបស់បុគគលអនកមនសមបត្តិ    េ ថបណីតេវទន 
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៧ 

ខនធវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

ស  េវទន ហីន អនស  េវទន បណី  
តំ តំ  បន េវទនំ ឧបទយ ឧបទយ េវទន 
ហីន     បណី      ទដ្ឋព្វ      ។ 
 [១៣] តតថ កតម េវទន ទេូរ ។ អកុស  
េវទន កុស ពយក ហិ េវទនហិ ទេូរ កុស- 

ពយក  េវទន អកុស យ េវទនយ ទេូរ 
កុស  េវទន អកុស ពយក ហិ េវទនហិ 
ទេូរ អកុស  អកុស ពយក  េវទន កុស- 

យ េវទនយ ទេូរ អពយក  េវទន កុស- 
កុស ហិ េវទនហិ ទេូរ កុស កុស  

េវទន អពយក យ េវទនយ ទេូរ ទុកខ  េវទន 
សុខយ ច អទុកខមសុខយ ច េវទនហិ ទេូរ 
សុខ ច អទុកខមសុខ ច េវទន ទុកខ យ េវទនយ 

ទេូរ សុខ េវទន ទុកខ យ ច អទុកខមសុខយ ច 
េវទនហិ ទេូរ ទុកខ  ច អទុកខមសុខ ច េវទន 
សុខយ េវទនយ ទេូរ អទុកខមសុខ េវទន 
សុខទុកខ ហិ េវទនហិ ទេូរ សុខទុកខ  េវទន អ- 
ទុកខមសុខយ េវទនយ ទេូរ អសមបននស  េវទន 
សមបននស         េវទនយ         ទេូរ        សមបននស         េវទន 
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៧ 

ខនធវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

េវទន្របកបេ យ សវៈ េ ថហីនេវទន េវទនមិនមន សវៈ 

េ ថបណីតេវទន មួយេទៀត ហីនេវទន េបើេ្រប បផឹទមនឹងេវទន 

េនះ   ៗ   បណ្ឌិ តគបប្ីរជបថ   ជបណីតេវទនែដរ   ។ 

 [១៣] ប ្ដ េវទនទងំេនះ ទូេរេវទន េតើដូចេម្ដច ។ េវទ- 

នជអកុសល ឆង យអពីំេវទនជកុសលនិងអពយ្រកឹត េវទនជកុសល 

និងអពយ្រកឹត ឆង យអពីំេវទនជអកុសល េវទនជកុសល ឆង យអពីំ 

េវទនជអកុសលនិងអពយ្រកឹត េវទនជអកុសលនិងអពយ្រកឹត ឆង យ 

អពីំេវទនជកុសល េវទនជអពយ្រកឹត ឆង យអពីំេវទនជកុសលនិង 

អកុសល េវទនជកុសលនិងអកុសល ឆង យអពីំេវទនជអពយ្រកឹត េវ- 

ទនជទុកខ ឆង យអពីំេវទនជសុខនិងអទុកខមសុខ េវទនជសុខនិងអទុកខ- 

មសុខ ឆង យអពីំេវទនជទុកខ េវទនជសុខ ឆង យអពីំេវទនជទុកខនិង 

អទុកខមសុខ េវទនជទុកខនិងអទុកខមសុខ ឆង យអពីំេវទនជសុខ េវទន 

ជអទុកខមសុខ ឆង យអពីំេវទនជសុខនិងទុកខ េវទនជសុខនិងទុកខ ឆង យ 

អពីំេវទនជអទុកខមសុខ េវទនរបស់បុគគលអនកមិនមនសមបត្តិ ឆង យអ-ំ 

ពីេវទនរបស់បុគគលអនកមនសមបត្តិ   េវទនរបស់បុគគលអនកមនសមបត្តិ 
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៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អសមបននស  េវទនយ ទេូរ ស  េវទន អន- 
ស យ េវទនយ ទេូរ អនស  េវទន ស យ 
េវទនយ ទេូរ អយ ំ វុចចតិ េវទន ទេូរ ។ តតថ កតម 
េវទន សន្តិេក ។ អកុស  េវទន អកុស យ 
េវទនយ សន្តិេក កុស  េវទន កុស យ 
េវទនយ សន្តិេក អពយក  េវទន អពយក យ 
េវទនយ សន្តិេក ទុកខ  េវទន ទុកខ យ េវទនយ 
សន្តិេក សុខ េវទន សុខយ េវទនយ សន្តិេក 
អទុកខមសុខ េវទន អទុកខមសុខយ េវទនយ ស- 
ន្តិេក អសមបននស  េវទន អសមបននស  េវទនយ 
សន្តិេក សមបននស  េវទន សមបននស  េវទនយ 
សន្តិេក ស  េវទន ស យ េវទនយ 
សន្តិេក អនស  េវទន អនស យ េវទនយ 
សន្តិេក អយ ំ វុចចតិ េវទន សន្តិេក ។ តំ តំ  
បន េវទនំ ឧបទយ ឧបទយ េវទន ទេូរ 
សន្តិេក       ទដ្ឋព្វ      ។ 
 [១៤] តតថ កតេម សញញ ខេនធ  ។ យកចិ 
សញញ  អតី នគតបបចចុបបនន  អជឈ ្ត   ពហិទធ   
ឱ រកិ            សុខុម            ហីន            បណី        
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៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ឆង យអពីំេវទន របស់បុគគលអនកមិនមនសមបត្តិ េវទន្របកបេ យ 
សវៈ ឆង យអពីំេវទនមិនមន សវៈ េវទនមិនមន សវៈ ឆង យ 

អពីំេវទន្របកបេ យ សវៈ េនះេ ថ ទូេរេវទន ។ ប ្ដ េវទន 
ទងំេនះ សន្តិេកេវទន េតើដូចេម្ដច ។ េវទនជអកុសល ងំេន 
កនុងទីជិតៃនេវទនជអកុសល េវទនជកុសល ងំេនកនុងទីជិត ៃន 
េវទនជកុសល េវទនជអពយ្រកឹត ងំេនកនុងទីជិត ៃនេវទនជ 
អពយ្រកឹត េវទនជទុកខ ងំេនកនុងទីជិតៃនេវទនជទុកខ េវទនជសុខ 

ងំេនកនុងទីជិតៃនេវទនជសុខ េវទនជអទុកខមសុខ ងំេនកនុងទី 
ជិតៃនេវទនជអទុកខមសុខ េវទនរបស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ ងំេន 
កនុងទីជិតៃនេវទនរបស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ េវទនរបស់បុគគលមន 
សមបត្តិ ងំេនកនុងទីជិតៃនេវទនរបស់បុគគលមនសមបត្តិ េវទន 
្របកបេ យ សវៈ ងំេនកនុងទីជិតៃនេវទន្របកបេ យ សវៈ េវទ- 
នមិនមន សវៈ ងំេនកនុងទីជិតៃនេវទនមិនមន សវៈ េនះេ  
ថ សន្តិេកេវទន ។ មួយេទៀត ទូេរេវទន េបើេ្រប បផទឹមនឹងេវទន 
េនះ   ៗ   បណ្ឌិ តគបបេីឃើញថ   ដូចសន្តិេកេវទនែដរ   ។ 
 [១៤] ប ្ដ ខនធទងំេនះ សញញ ខនធ េតើដូចេម្ដច ។ សញញ  
មួយ ជអតីត អនគត បចចុបបនន ែដលជអជឈត្តសញញ ក្ដី ពហិទធ សញញ  
ក្ដី     ឱ រកិសញញ ក្ដី    សុខុមសញញ ក្ដី    ហីនសញញ ក្ដី    បណីតសញញ ក្ដី 
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៩ 

ខនធវេិងគ    សុត្តន្តភជនីយំ 

យ ទេូរ សន្តិេក  តេទកជឈ ំ អភិសញញូ ហិ ្វ  
អភិសងខិ បិ ្វ      អយ ំ    វុចចតិ     សញញ ខេនធ     ។ 
 [១៥] តតថ កតម សញញ  អតី  ។ យ 
សញញ  អតី  និរុទធ  វគិ  វបិរណិ  អតថងគ  អព្ភ- 
តថងគ  ឧបបជជិ ្វ  វគិ  អតី  អតីតំេសន សងគហិ  
ចកខុ សមផស ជ សញញ  េ តសមផស ជ សញញ  
ឃនសមផស ជ សញញ  ជិ ្ហ សមផស ជ សញញ  
កយសមផស ជ សញញ  មេនសមផស ជ សញញ  
អយ ំ វុចចតិ សញញ  អតី  ។ តតថ កតម សញញ  
អនគ  ។ យ សញញ  អជ  អភូ  អសញជ  

អនិព្វ ្ត  អនភិនិព្វ ្ត  អបតុភូ  អនុបបនន  អសមុ- 
បបនន  អនុដ្ឋិ  អសមុដ្ឋិ  អនគ  អនគតំេសន 
សងគហិ  ចកខុ សមផស ជ សញញ  ។ េប ។ មេន- 
សមផស ជ សញញ  អយ ំ វុចចតិ សញញ  អនគ  ។ 
តតថ កតម សញញ  បចចុបបនន  ។ យ សញញ  ជ  
ភូ  សញជ  និព្វ ្ត  អភិនិព្វ ្ត  បតុភូ  ឧបបនន  
សមុបបនន  ឧដ្ឋិ  សមុដ្ឋិ  បចចុបបនន  បចចុបបននំេសន 
សងគហិ  ចកខុ សមផស ជ សញញ  ។ េប ។ មេន- 
សមផស ជ     សញញ     អយ ំ   វុចចត ិ   សញញ     បចចុបបនន       ។ 
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25 

៩ 

ខនធវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

ទូេរសញញ ក្ដី សន្តិេកសញញ ក្ដី េនះេ ថ សញញ ខនធ េ្រពះ្របមូល 
រួបរួមនូវសញញ េនះ   កនុងទីជមួយគន    ។ 
 [១៥] ប ្ដ សញញ ទងំេនះ សញញ ជអតីត េតើដូចេម្ដច ។ 
សញញ  កន្លងេទ រលត់េទ ្របសេទ ែ្រប្របួលេទ អស់េទ បត់ 
បង់េទ េកើតេហើយ្របសេទវញិ ជអតីត សេ្រងគ ះេ យចែំណក 
ជអតីត បនដល់សញញ េកើតអពីំចកខុសមផស  សញញ េកើតអពីំេ ត- 
សមផស  សញញ េកើតអពីំឃនសមផស  សញញ េកើតអពីំជិ ្ហសមផស  សញញ  
េកើតអពីំកយសមផស  សញញ េកើតអពីំមេនសមផស  េនះេ ថ សញញ  
ជអតីត ។ ប ្ដ សញញ ទងំេនះ សញញ ជអនគត េតើដូចេម្ដច ។ 
សញញ  មិនទន់េកើត មិនទន់មន មិនទន់ដុះ ល មិនទន់វលិ 
មក មិនទន់្រតឡប់មក មិនទន់្របកដ មិនទន់េលចេឡើង មិនទន់ 
ដុះេឡើង មិនទន់ ងំេឡើង មិនទន់សទុះេឡើង ជអនគត សេ្រងគ ះ 
េ យចែំណកជអនគត បនដល់សញញ េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ 
សញញ េកើតអពីំមេនសមផស  េនះេ ថ សញញ ជអនគត ។ ប ្ដ  
សញញ ទងំេនះ សញញ ជបចចុបបនន េតើដូចេម្ដច ។ សញញ  កពុំង 
េកើត កពុំងមន កពុំងដុះ ល កពុំងវលិមក កពុំង្រតឡប់មក កពុំង 
្របកដ កពុំងេលចេឡើង កពុំងដុះេឡើង កពុំង ងំេឡើង កពុំងសទុះ 
េឡើង ជបចចុបបនន សេ្រងគ ះេ យចែំណកជបចចុបបនន បនដល់សញញ  
េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ សញញ េកើតអពីំមេនសមផស  េនះេ ថ 
សញញ ជបចចុបបនន   ។ 



១០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៦] តតថ កតម សញញ  អជឈ ្ត  ។ យ 
សញញ  េតសំ េតសំ ស ្ត នំ អជឈត្តំ បចចត្តំ និយក 
បដិបុគគលិក ឧបទិនន  ចកខុ សមផស ជ សញញ  
។ េប ។ មេនសមផស ជ សញញ  អយ ំ វុចចតិ សញញ  
អជឈ ្ត  ។ តតថ កតម សញញ  ពហិទធ  ។ យ  
សញញ  េតសំ េតសំ បរស ្ត នំ បរបុគគ នំ អជឈត្តំ 
បចចត្តំ និយក បដិបុគគលិក ឧបទិនន  ចកខុ សមផ- 
ស ជ សញញ  ។ េប ។ មេនសមផស ជ សញញ  អយ ំ
វុចចតិ    សញញ      ពហិទធ    ។ 
 [១៧] តតថ កតម សញញ  ឱ រកិ សុខុម ។ 
បដិឃសមផស ជ សញញ  ឱ រកិ អធិវចនសមផ- 
ស ជ សញញ  សុខុម អកុស  សញញ  ឱ រកិ 
កុស ពយក  សញញ  សុខុម កុស កុស  
សញញ  ឱ រកិ អពយក  សញញ  សុខុម ទុកខ - 
យ េវទនយ សមបយុ ្ត  សញញ  ឱ រកិ សុខយ 
ច អទុកខមសុខយ ច េវទនហិ សមបយុ ្ត  សញញ  
សុខុម សុខទុកខ ហិ េវទនហិ សមបយុ ្ត  សញញ  
ឱ រកិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  
សញញ         សុខុម        អសមបននស         សញញ         ឱ រកិ 
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27 

១០ 

អភិធមមបិដេ   វភិងគ 

 [១៦] បណាឋ សញ្ញដ ទ ាំងបន្ទោះ អ្ជឈតាសញ្ញដ  បតើដូចបមឋច ។ 
សញ្ញដណា ជាខាងកនុង អាប្ស័យខៃួន បកើតចាំបពាោះខៃួន ជាសញ្ញដ របស់ 
បុគាលមាន ក់ ៗ ដដលកួចោន់មា ាំ របស់សតវទ ាំងឡាយបន្ទោះ ៗ បានដល់ 
សញ្ញដ ដដលបកើតអ្ាំពីចកខុសមផសស ។ បប ។ សញ្ញដ ដដលបកើតអ្ាំពីមបន្ទ- 
សមផសស បនោះបៅថា អ្ជឈតាសញ្ញដ  ។ បណាឋ សញ្ញដ ទ ាំងបនោះ ព ិទធ - 
សញ្ញដ  បតើដូចបមឋច ។ សញ្ញដណា ជាខាងកនុង អាប្ស័យខៃួន បកើត 
ចាំបពាោះខៃួន ជាសញ្ញដ របស់បុគាលមាន ក់ ៗ ដដលកួចោន់មា ាំ របស់សតវដនទ 
របស់បុគាលដនទបន្ទោះ ៗ បានដល់សញ្ញដ  ដដលបកើតអ្ាំពីចកខុសមផសស ។ បប ។ 
សញ្ញដ ដដលបកើតអ្ាំពីមបន្ទសមផសស   បនោះបៅថា   ព ិទធ សញ្ញដ    ។ 
 [១៧] បណាឋ សញ្ញដ ទ ាំងបន្ទោះ ឱឡារកិសញ្ញដ  និងសុខុមសញ្ញដ  បតើដូច 
បមាច ។ សញ្ញដ ដដលបកើតអ្ាំពីបដិឃសមផសស បៅថាឱឡារកិសញ្ញដ  សញ្ញដ  
ដដលបកើតអ្ាំពីអ្ធិវចនសមផសស បៅថាសុខុមសញ្ញដ  សញ្ញដ ជាអ្កុសល 
បៅថាឱឡារកិសញ្ញដ  សញ្ញដ ជាកុសលនិងអ្ពាប្កឹត បៅថាសុខុមសញ្ញដ  
សញ្ញដ ជាកុសលនិងអ្កុសល បៅថាឱឡារកិសញ្ញដ  សញ្ញដ ជាអ្ពាប្កឹត 
បៅថាសុខុមសញ្ញដ  សញ្ញដ ដដលសមបយុតាបោយបវទន្ទជាទុកខ បៅ 
ថាឱឡារកិសញ្ញដ  សញ្ញដ សមបយុតាបោយបវទន្ទជាសុខនិងអ្ទុកខមសុខ 
បៅថាសុខុមសញ្ញដ  សញ្ញដ សមបយុតាបោយបវទន្ទជាសុខនិងទុកខ បៅ 
ថាឱឡារកិសញ្ញដ  សញ្ញដ សមបយុតាបោយបវទន្ទជាអ្ទុកខមសុខ បៅថា 
សុខុមសញ្ញដ     សញ្ញដ របស់បុគាលមិនមានសមាបតាិ   បៅថាឱឡារកិសញ្ញដ  



១១ 

ខនធវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

សមបននស  សញញ  សុខុម ស  សញញ  ឱ - 
រកិ អនស  សញញ  សុខុម តំ តំ  បន សញញំ  
ឧបទយ ឧបទយ សញញ  ឱ រកិ សុខុម 
ទដ្ឋព្វ    ។ 
 [១៨] តតថ កតម សញញ  ហីន បណី  ។ 
អកុស  សញញ  ហីន កុស ពយក  សញញ  
បណី  កុស កុស  សញញ  ហីន អពយក  
សញញ  បណី  ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត  
សញញ  ហីន សុខយ ច អទុកខមសុខយ ច េវទ- 
នហិ សមបយុ ្ត  សញញ  បណី  សុខទុកខ ហិ 
េវទនហិ សមបយុ ្ត  សញញ  ហីន អទុកខមសុខយ 
េវទនយ សមបយុ ្ត  សញញ  បណី  អសមបននស  
សញញ  ហីន សមបននស  សញញ  បណី  ស  
សញញ  ហីន អនស  សញញ  បណី  តំ តំ  បន 
សញញំ  ឧបទយ ឧបទយ សញញ  ហីន បណី  
ទដ្ឋព្វ    ។ 
 [១៩] តតថ កតម សញញ  ទេូរ ។ អកុស  សញញ  
កុស ពយក ហិ សញញ ហិ ទេូរ កុស ពយក  
សញញ      អកុស យ      សញញ យ     ទេូរ     កុស      សញញ  
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១១ 

ខនធវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

សញញ របស់បុគគលមនសមបត្តិ េ ថសុខុមសញញ  សញញ ្របកបេ យ 
សវៈ េ ថឱ រកិសញញ  សញញ មិនមន សវៈ េ ថសុខុម- 

សញញ  មួយេទៀត ឱ រកិសញញ  េបើេ្រប បផទឹមនឹងសញញ េនះ ៗ 
បណ្ឌិ តគបបេីឃើញថ   ដូចសុខុមសញញ ែដរ   ។ 
 [១៨] ប ្ដ សញញ ទងំេនះ ហីនសញញ  និងបណីតសញញ  
េតើដូចេម្ដច ។ សញញ ជអកុសល េ ថហីនសញញ  សញញ ជកុសល 
និងអពយ្រកឹត េ ថបណីតសញញ  សញញ ជកុសលនិងអកុសល េ  
ថហីនសញញ  សញញ ជអពយ្រកឹត េ ថបណីតសញញ  សញញ ែដល 
សមបយុត្តេ យេវទនជទុកខ េ ថហីនសញញ  សញញ សមបយុត្តេ យ 
េវទនជសុខផងជអទុកខមសុខផង េ ថបណីតសញញ  សញញ សមបយុត្ត 
េ យេវទនជសុខនិងទុកខ េ ថហីនសញញ  សញញ សមបយុត្តេ យ 
េវទនជអទុកខមសុខ េ ថបណីតសញញ  សញញ របស់បុគគលមិនមន 
សមបត្តិ េ ថហីនសញញ  សញញ របស់បុគគលមនសមបត្តិ េ ថ 
បណីតសញញ  សញញ ្របកបេ យ សវៈ េ ថហីនសញញ  សញញ មិន 
្របកបេ យ សវៈ េ ថបណីតសញញ  មួយេទៀត ហីនសញញ  េបើ 
េ្រប បផទឹមនឹងសញញ េនះ ៗ បណ្ឌិ តបគបបេីឃើញថ ដូចបណីតសញញ ែដរ ។ 
 [១៩] ប ្ដ សញញ ទងំេនះ ទូេរសញញ  េតើដូចេម្ដច ។ 
សញញ ជអកុសល ឆង យអពីំសញញ ជកុសលនិងអពយ្រកឹត សញញ ជ 
កុសលនិងអពយ្រកឹត      ឆង យអពីំសញញ ជអកុសល      សញញ ជកុសល 
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១២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អកុស ពយក ហិ សញញ ហិ ទេូរ អកុស - 
ពយក  សញញ  កុស យ សញញ យ ទេូរ អពយ- 
ក  សញញ  កុស កុស ហិ សញញ ហិ ទេូរ 
កុស កុស  សញញ  អពយក យ សញញ យ 
ទេូរ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត  សញញ  សុខយ 
ច អទុកខមសុខយ ច េវទនហិ សមបយុ ្ត ហិ 
សញញ ហិ ទេូរ សុខយ ច អទុកខមសុខយ ច េវទ- 
នហិ សមបយុ ្ត  សញញ  ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ- 
្ត យ សញញ យ ទេូរ សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  

សញញ  ទុកខ យ ច អទុកខមសុខយ ច េវទនហិ 
សមបយុ ្ត ហិ សញញ ហិ ទេូរ ទុកខ យ ច អទុកខម- 
សុខយ ច េវទនហិ សមបយុ ្ត  សញញ  សុខយ 
េវទនយ សមបយុ ្ត យ សញញ យ ទេូរ អទុកខមសុ- 
ខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  សញញ  សុខទុកខ ហិ 
េវទនហិ សមបយុ ្ត ហិ សញញ ហិ ទេូរ សុខទុកខ ហិ 
េវទនហិ សមបយុ ្ត  សញញ  អទុកខមសុខយ េវទ- 
នយ សមបយុ ្ត យ សញញ យ ទេូរ អសមបននស  
សញញ  សមបននស  សញញ យ ទេូរ សមបននស  
សញញ      អសមបននស      សញញ យ      ទេូរ      ស     សញញ  
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១២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ឆង យអពីំសញញ ជអកុសលនិងអពយ្រកឹត សញញ ជអកុសលនិងអពយ្រកឹត 

ឆង យអពីំសញញ ជកុសល សញញ ជអពយ្រកឹត ឆង យអពីំសញញ ជកុសល 

និងអកុសល សញញ ជកុសលនិងអកុសល ឆង យអពីំសញញ ជអពយ្រកឹត 

សញញ ែដលសមបយុត្តេ យេវទនជទុកខ ឆង យអពីំសញញ ែដលសមបយុត្ត 

េ យេវទនជសុខផង ជអទុកខមសុខផង សញញ ែដលសមបយុត្តេ យ 

េវទនជសុខផង ជអទុកខមសុខផង ឆង យអពីំសញញ ែដលសមបយុត្ត 

េ យេវទនជទុកខ សញញ សមបយុត្តេ យេវទនជសុខ ឆង យអពីំសញញ  

ែដលសមបយុត្តេ យេវទនជទុកខផង ជអទុកខមសុខផង សញញ ែដល 

សមបយុត្តេ យេវទនជទុកខផង ជអទុកខមសុខផង ឆង យអពីំសញញ  

ែដលសមបយុត្តេ យេវទនជសុខ សញញ ែដលសមបយុត្តេ យេវទន 

ជអទុកខមសុខ ឆង យអពីំសញញ ែដលសមបយុត្តេ យេវទនជសុខនិងទុកខ 

សញញ ែដលសមបយុត្តេ យេវទនជសុខនិងទុកខ ឆង យអពីំសញញ ែដល 

សមបយុត្តេ យេវទនជអទុកខមសុខ សញញ របស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ 

ឆង យអពីំសញញ របស់បុគគលមនសមបត្តិ សញញ របស់បុគគលមនសមបត្តិ 

ឆង យអពីំសញញ របស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ   សញញ ្របកបេ យ សវៈ 
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១៣ 

ខនធវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

អនស យ សញញ យ ទេូរ អនស  សញញ  
ស យ សញញ យ ទេូរ អយ ំ វុចចតិ សញញ  ទេូរ ។ 

តតថ កតម សញញ  សន្តិេក ។ អកុស  សញញ  
អកុស យ សញញ យ សន្តិេក កុស  សញញ  
កុស យ សញញ យ សន្តិេក អពយក  សញញ  
អពយក យ សញញ យ សន្តិេក ទុកខ យ េវទនយ 
សមបយុ ្ត  សញញ  ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត យ 
សញញ យ សន្តិេក សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  
សញញ  សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត យ សញញ យ 
សនិ្តេក អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  
សញញ  អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត យ 
សញញ យ សន្តិេក អសមបននស  សញញ  អសម- 
បននស  សញញ យ សន្តិេក សមបននស  សញញ  
សមបននស  សញញ យ សន្តិេក ស  សញញ  

ស យ សញញ យ សន្តិេក អនស  សញញ  
អនស យ សញញ យ សន្តិេក អយ ំ វុចចតិ សញញ  
សន្តិេក ។ តំ តំ  បន សញញំ  ឧបទយ ឧប- 
ទយ      សញញ       ទេូរ      សន្តិេក      ទដ្ឋព្វ      ។ 
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១៣ 

ខនធវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

ឆង យអពីំសញញ មិនមន សវៈ សញញ មិនមន សវៈ ឆង យអពីំសញញ  

្របកបេ យ សវៈ េនះេ ថ ទូេរសញញ  ។ ប ្ដ សញញ ទងំេនះ 

សន្តិេកសញញ  េតើដូចេម្ដច ។ សញញ ជអកុសល ងំេនកនុងទីជិត 

ៃនសញញ ជអកុសល សញញ ជកុសល ងំេនកនុងទីជិតៃនសញញ ជ 

កុសល សញញ ជអពយ្រកឹត ងំេនកនុងទីជិត ៃនសញញ ជអពយ្រកឹត 

សញញ សមបយុត្តេ យេវទនជទុកខ ងំេនកនុងទីជិតៃនសញញ សមបយុត្ត 

េ យេវទនជទុកខ សញញ សមបយុត្តេ យេវទនជសុខ ងំេនកនុងទី 

ជិតៃនសញញ សមបយុត្តេ យេវទនជសុខ សញញ សមបយុត្តេ យេវទ- 

នជអទុកខមសុខ ងំេនកនុងទីជិត ៃនសញញ សមបយុត្តេ យេវទនជ 

អទុកខមសុខ សញញ របស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ ងំេនកនុងទីជិតៃន 

សញញ របស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ សញញ របស់បុគគលមនសមបត្តិ ងំ 

េនកនុងទីជិតៃនសញញ របស់បុគគលមនសមបត្តិ សញញ ្របកបេ យ ស- 

វៈ ងំេនកនុងទីជិតៃនសញញ ្របកបេ យ សវៈ សញញ មិនមន សវៈ 

ងំេនកនុងទីជិតៃនសញញ មិនមន សវៈ េនះេ ថ សន្តិេកសញញ  ។ 

មួយេទៀត ទូេរសញញ  េបើេ្រប បផទឹមនឹងសញញ េនះ ៗ បណ្ឌិ តគបបេីឃើញ 

ថ   ដូចសន្តិេកសញញ ែដរ  ។ 
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១៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [២០] តតថ កតេម សងខ រកខ េនធ  ។ េយេកចិ 
សងខ  អតី នគតបបចចុបបនន  អជឈ ្ត   ពហិទធ  

 ឱ រកិ  សុខុម  ហីន  បណី   
េយ ទេូរ សន្តិេក  តេទកជឈ ំ អភិសញញូ ហិ ្វ  
អភិសងិខបិ ្វ       អយ ំ     វុចចតិ     សងខ រកខ េនធ     ។ 
 [២១] តតថ កតេម សងខ  អតី  ។ េយ 
សងខ  អតី  និរុទធ  វគិ  វបិរណិ  អតថងគ  
អពភតថងគ  ឧបបជជិ ្វ  វគិ  អតី  អតីតំេសន សងគ- 
ហិ  ចកខុ សមផស ជ េចតន េ តសមផស ជ 
េចតន ឃនសមផស ជ េចតន ជិ ្ហ សមផស ជ 
េចតន កយសមផស ជ េចតន មេនសមផស ជ 
េចតន ឥេម វុចចន្តិ សងខ  អតី  ។ តតថ កតេម 
សងខ  អនគ  ។ េយ សងខ  អជ  អភូ  
អសញជ  អនិព្វ ្ត  អនភិនិព្វ ្ត  អបតុភូ  
អនុបបនន  អសមុបបនន  អនុដ្ឋិ  អសមុដ្ឋិ  អ- 
នគ  អនគតំេសន សងគហិ  ចកខុ សមផស ជ 
េចតន ។ េប ។ មេនសមផស ជ េចតន ឥេម វុចចន្តិ 
សងខ  អនគ  ។ តតថ កតេម សងខ  បចចុបប- 
នន       ។      េយ      សងខ      ជ      ភូ      សញជ      និព្វ ្ត  

34



១៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [២០] ប ្ដ ខនធទងំេនះ សងខ រកខនធ េតើដូចេម្ដច ។ សងខ រ 
ទងំ យ មួយ ជអតីត អនគត បចចុបបនន ែដលជអជឈត្តសងខ រក្ដី 
ពហិទធ សងខ រក្ដី ឱ រកិសងខ រក្ដី សុខុមសងខ រក្ដី ហីនសងខ រក្ដី បណីត- 
សងខ រក្ដី ទូេរសងខ រក្ដី សន្តិេកសងខ រក្ដី េនះេ ថ សងខ រកខនធ េ្រពះ 
្របមូលរួបរួមនូវសងខ រកខនធេនះ   កនុងទីជមួយគន    ។ 
 [២១] ប ្ដ សងខ រទងំេនះ សងខ រជអតីត េតើដូចេម្ដច ។ 
សងខ រទងំ យ  កន្លងេទ រលត់េទ ្របសេទ ែ្រប្របួលេទ 
អស់េទ បត់បង់េទ េកើតេហើយ្របសេទវញិ ជអតីត សេ្រងគ ះ 
េ យចែំណកជអតីត បនដល់េចតនេកើតអពីំចកខុសមផស  េចតនេកើត 
អពីំេ តសមផស  េចតនេកើតអពីំឃនសមផស  េចតនេកើតអពីំជិ ្ហ - 
សមផស  េចតនេកើតអពីំកយសមផស  េចតនេកើតអពីំមេនសមផស  
េនះេ ថ សងខ រជអតីត ។ ប ្ដ សងខ រទងំេនះ សងខ រជអនគត 
េតើដូចេម្ដច ។ សងខ រទងំ យ  មិនទន់េកើត មិនទន់មន មិន 
ទន់ដុះ ល មិនទន់វលិមក មិនទន់្រតឡប់មក មិនទន់្របកដ មិន 
ទន់េលចេឡើង មិនទន់ដុះេឡើង មិនទន់ ងំេឡើង មិនទន់សទុះេឡើង 
ជអនគត សេ្រងគ ះេ យចែំណកជអនគត បនដល់េចតនេកើតអពីំ 
ចកខុសមផស  ។ េប ។ េចតនេកើតអពីំមេនសមផស  េនះេ ថ សងខ រ 
ជអនគត ។ ប ្ដ សងខ រទងំេនះ សងខ រជបចចុបបនន េតើដូចេម្ដច ។ 
សងខ រទងំ យ  កពុំងេកើត កពុំងមន កពុំងដុះ ល  កពុំងវលិមក 
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១៥ 

ខនធវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

អភិនិព្វ ្ត  បតុភូ  ឧបបនន  សមុបបនន  ឧដ្ឋិ  
សមុដ្ឋិ  បចចុបបនន  បចចុបបននំេសន សងគហិ  ចកខុ - 
សមផស ជ េចតន ។ េប ។ មេនសមផស ជ េចតន 
ឥេម     វុចចន្តិ     សងខ     បចចុបបនន     ។ 
 [២២] តតថ កតេម សងខ  អជឈ ្ត  ។ េយ 
សងខ  េតសំ េតសំ ស ្ត នំ អជឈត្តំ បចចត្តំ និយក 
បដិបុគគលិក ឧបទិនន  ចកខុ សមផស ជ េចតន 
។ េប ។ មេនសមផស ជ េចតន ឥេម វុចចន្តិ សងខ  
អជឈ ្ត  ។ តតថ កតេម សងខ  ពហិទធ  ។ េយ 
សងខ  េតសំ េតសំ បរស ្ត នំ បរបុគគ នំ អជឈត្តំ 
បចចត្តំ និយក បដិបុគគលិក ឧបទិនន  ចកខុ សមផ- 
ស ជ េចតន ។ េប ។ មេនសមផស ជ េចតន 
ឥេម     វុចចន្តិ     សងខ      ពហិទធ      ។ 
 [២៣] តតថ កតេម សងខ  ឱ រកិ សុខុម ។ 
អកុស  សងខ  ឱ រកិ កុស ពយក  
សងខ  សុខុម កុស កុស  សងខ  ឱ រ-ិ 
ក អពយក  សងខ  សុខុម ទុកខ យ េវទនយ 
សមបយុ ្ត  សងខ  ឱ រកិ សុខយ ច អទុកខម- 
សុខយ       ច       េវទនហិ      សមបយុ ្ត       សងខ       សុខុម 
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១៥ 

ខនធវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

កពុំង្រតឡប់មក កពុំង្របកដ កពុំងេលចេឡើង កពុំងដុះេឡើង កពុំង 
ងំេឡើង កពុំងសទុះេឡើង ជបចចុបបនន សេ្រងគ ះេ យចែំណកជ 

បចចុបបនន បនដល់េចតនេកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េចតនេកើតអពីំ 
មេនសមផស    េនះេ ថ   សងខ រជបចចុបបនន   ។ 
 [២២] ប ្ដ សងខ រទងំេនះ អជឈត្តសងខ រ េតើដូចេម្ដច ។ 
សងខ រទងំ យ  ជខងកនុង ្រស័យខ្លួន េកើតចេំពះខ្លួន ជ 
សងខ ររបស់បុគគលមន ក់ ៗ ែដលកួចកន់ម ំ ៃនសត្វទងំ យេនះ ៗ 
បនដល់េចតនេកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េចតនេកើតអពីំមេនសមផស  
េនះេ ថ អជឈត្តសងខ រ ។ ប ្ត សងខ រទងំេនះ ពហិទធ សងខ រ េតើ 
ដូចេម្ដច ។ សងខ រទងំ យ  ជខងកនុង ្រស័យខ្លួន េកើត 

ចេំពះខ្លួន ជសងខ ររបស់បុគគលមន ក់ ៗ ែដលកួចកន់ម ំ ៃនសត្វដៃទ 
ែនបុគគលដៃទេនះ ៗ បនដល់េចតនេកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ 
េចតនេកើតអពីំមេនសមផស    េនះេ ថ   ពហិទធ សងខ រ   ។ 
 [២៣] ប ្ដ សងខ រទងំេនះ ឱ រកិសងខ រនិងសុខុមសងខ រ 
េតើដូចេម្ដច ។ សងខ រជអកុសល េ ថឱ រកិសងខ រ សងខ រជ 
កុសលនិងអពយ្រកឹត េ ថសុខុមសងខ រ សងខ រជកុសលនិងអកុសល 
េ ថឱ រកិសងខ រ សងខ រជអពយ្រកឹត េ ថសុខុមសងខ រ សងខ រ 
ែដលសមបយុត្តេ យេវទនជទុកខ េ ថឱ រកិសងខ រ សងខ រែដល 
សមបយុត្តេ យេវទនជសុខផង ជអទុកខមសុខផង េ ថសុខុមសងខ រ 
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១៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សុខទុកខ ហិ េវទនហិ សមបយុ ្ត  សងខ  ឱ រ-ិ 

ក អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  សងខ  

សុខុម អសមបននស  សងខ  ឱ រកិ សម- 

បននស  សងខ  សុខុម ស  សងខ  ឱ រកិ 

អនស  សងខ  សុខុម េត េត  បន សងខ េរ 

ឧបទយ ឧបទយ សងខ  ឱ រកិ សុខុម 

ទដ្ឋព្វ      ។ 

 [២៤] តតថ កតេម សងខ  ហីន បណី  ។ 

អកុស  សងខ  ហីន កុស ពយក  សងខ  

បណី  កុស កុស  សងខ  ហីន អពយក  

សងខ  បណី  ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត  

សងខ  ហីន សុខយ ច អទុកខមសុខយ ច េវទ- 

នហិ សមបយុ ្ត  សងខ  បណី  សុខទុកខ ហិ 

េវទនហិ សមបយុ ្ត  សងខ  ហីន អទុកខមសុខយ 

េវទនយ សមបយុ ្ត  សងខ  បណី  អសមប- 

ននស  សងខ  ហីន សមបននស  សងខ  បណី  

ស       សងខ       ហីន      អនស       សងខ       បណី  
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១៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សងខ រែដលសមបយុត្ត េ យេវទនជសុខនិងទុកខ េ ថឱ រកិសងខ រ 
សងខ រែដលសមបយុត្ត េ យេវទនជអទុកខមសុខ េ ថសុខុមសងខ រ 
សងខ ររបស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ េ ថឱ រកិសងខ រ សងខ ររបស់ 
បុគគលមនសមបត្តិ េ ថសុខុមសងខ រ សងខ រ្របកបេ យ សវៈ 
េ ថឱ រកិសងខ រ សងខ រមិនមន សវៈ េ ថសុខុមសងខ រ មួយ 
េទៀត ឱ រកិសងខ រ េបើេ្រប បផទឹមនឹងសងខ រេនះ ៗ បណ្ឌិ តគបបេីឃើញ 
ថ   ដូចសុខុមសងខ រែដរ   ។ 
 [២៤] ប ្ដ សងខ រទងំេនះ ហីនសងខ រ និងបណីតសងខ រ េតើ 
ដូចេម្ដច ។ សងខ រជអកុសល េ ថហីនសងខ រ សងខ រជកុសល 
និងអពយ្រកឹត េ ថបណីតសងខ រ សងខ រជកុសលនិងអកុសល េ  
ថហីនសងខ រ សងខ រជអពយ្រកឹត េ ថបណីតសងខ រ សងខ រែដល 
សមបយុត្តេ យេវទនជទុកខ េ ថហីនសងខ រ សងខ រែដលសមបយុត្ត 
េ យេវទន ជសុខផង ជអទុកខមសុខផង េ ថ បណីតសងខ រ 
សងខ រែដលសមបយុត្ត េ យេវទនជសុខនិងទុកខ េ ថហីនសងខ រ 
សងខ រែដលសមបយុត្ត េ យេវទនជអទុកខមសុខ េ ថបណីតសងខ រ 
សងខ ររបស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ េ ថហីនសងខ រ សងខ ររបស់ 
បុគគលមនសមបត្តិ េ ថបណីតសងខ រ សងខ រ្របកបេ យ ស- 
វៈ    េ ថហីនសងខ រ     សងខ រមិនមន សវៈ     េ ថបណីតសងខ រ 
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១៧ 

ខនធវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

េត េត  បន សងខ េរ ឧបទយ ឧបទយ សងខ  
ហីន   បណី    ទដ្ឋព្វ    ។ 
 [២៥] តតថ កតេម សងខ  ទេូរ ។ អកុស  
សងខ  កុស ពយកេតហិ សងខ េរហិ ទេូរ កុស- 

ពយក  សងខ  អកុសេលហិ សងខ េរហិ ទេូរ 
កុស  សងខ  អកុស ពយកេតហិ សងខ េរហិ 

ទេូរ អកុស ពយក  សងខ  កុសេលហិ សងខ - 
េរហិ ទេូរ អពយក  សងខ  កុស កុសេលហិ 

សងខ េរហិ ទេូរ កុស កុស  សងខ  អពយក- 
េតហិ សងខ េរហិ ទេូរ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត  
សងខ  សុខយ ច អទុកខមសុខយ ច េវទនហិ 
សមបយុេត្តហិ សងខ េរហិ ទេូរ សុខយ ច អទុកខម- 
សុខយ ច េវទនហិ សមបយុ ្ត  សងខ  ទុកខ យ 
េវទនយ សមបយុេត្តហិ សងខ េរហិ ទេូរ សុខយ 
េវទនយ សមបយុ ្ត  សងខ  ទុកខ យ ច អទុកខម- 
សុខយ ច េវទនហិ សមបយុេត្តហិ សងខ េរហិ ទេូរ 
ទុកខ យ ច អទុកខមសុខយ ច េវទនហិ សមបយុ ្ត  
សងខ  សុខយ េវទនយ សមបយុេត្តហិ សងខ េរហិ 
ទេូរ       អទុកខមសុខយ       េវទនយ       សមបយុ ្ត        សងខ  
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១៧ 

ខនធវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

មួយេទៀត ហីនសងខ រ េបើេ្រប បផទឹមនឹងសងខ រេនះ ៗ បណ្ឌិ តគបប ី

េឃើញថ   ដូចបណីតសងខ រែដរ   ។ 

 [២៥] ប ្ដ សងខ រទងំេនះ ទូេរសងខ រ េតើដូចេម្ដច ។ សងខ រ 

ជអកុសល ឆង យអពីំសងខ រ ជកុសលនិងអពយ្រកឹត សងខ រជកុសល 

និងអពយ្រកឹត ឆង យអពីំសងខ រជអកុសល សងខ រជកុសល ឆង យអពីំ 

សងខ រជអកុសលនិងអពយ្រកឹត សងខ រជអកុសលនិងអពយ្រកឹត ឆង យ 

អពីំសងខ រជកុសល សងខ រ ជអពយ្រកឹត ឆង យអពីំសងខ រ ជកុសល 

និងអកុសល សងខ រជកុសលនិងអកុសល ឆង យអពីំសងខ រជអពយ្រកឹត 

សងខ រែដលសមបយុត្ត េ យេវទនជទុកខ ឆង យអពីំសងខ រដ៏សមបយុត្ត 

េ យេវទនជសុខផង ជអទុកខមសុខផង សងខ រែដលសមបយុត្តេ យ 

េវទនជសុខផង ជអទុកខមសុខផង ឆង យអពីំសងខ រដ៏សមបយុត្តេ យ 

េវទនជទុកខ សងខ រែដលសមបយុត្តេ យេវទនជសុខ ឆង យអពីំសងខ រដ៏ 

សមបយុត្តេ យេវទនជទុកខផង ជអទុកខមសុខផង សងខ រែដលសមបយុ- 

ត្តេ យេវទនជទុកខផង ជអទុកខមសុខផង ឆង យអពីំសងខ រដ៏សមបយុត្ត 

េ យេវទនជសុខ   សងខ រែដលសមបយុត្ត   េ យេវទនជអទុកខមសុខ 
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១៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សុខទុកខ ហិ េវទនហិ សមបយុេត្តហិ សងខ េរហិ ទេូរ 
សុខទុកខ ហិ េវទនហិ សមបយុ ្ត  សងខ  អទុកខម- 
សុខយ េវទនយ សមបយុេត្តហិ សងខ េរហិ ទេូរ 
អសមបននស  សងខ  សមបននស  សងខ េរហិ ទេូរ 
សមបននស  សងខ  អសមបននស  សងខ េរហិ ទេូរ 

ស  សងខ  អនសេវហិ សងខ េរហិ ទេូរ អនស  
សងខ  សេវហិ សងខ េរហិ ទេូរ ឥេម វុចចន្តិ សងខ  
ទេូរ ។ តតថ កតេម សងខ  សន្តិេក ។ អកុស  
សងខ  អកុស នំ សងខ នំ សន្តិេក កុស  
សងខ  កុស នំ សងខ នំ សន្តិេក អពយក  

សងខ  អពយក នំ សងខ នំ សន្តិេក ទុកខ យ 
េវទនយ សមបយុ ្ត  សងខ  ទុកខ យ េវទនយ 
សមបយុ ្ត នំ សងខ នំ សន្តិេក សុខយ េវទនយ 
សមបយុ ្ត  សងខ  សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត នំ 
សងខ នំ សន្តិេក អទុកខមសុខយ េវទនយ សមប- 
យុ ្ត  សងខ  អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ- 
្ត នំ សងខ នំ សន្តិេក អសមបននស  សងខ  អ- 

សមបននស  សងខ នំ សន្តិេក សមបននស  សងខ  
សមបននស        សងខ នំ        សន្តិេក        ស         សងខ  
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១៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ឆង យអពីំសងខ រដ៏សមបយុត្តេ យេវទនជសុខនិងទុកខ សងខ រែដលសមប- 

យុត្តេ យេវទនជសុខនិងទុកខ ឆង យអពីំសងខ រដ៏សមបយុត្តេ យេវទន 

ជអទុកខមសុខ សងខ ររបស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ ឆង យអពីំសងខ ររបស់ 

បុគគលមនសមបត្តិ សងខ ររបស់បុគគលមនសមបត្តិ ឆង យអពីំសងខ រ 

របស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ សងខ រ្របកបេ យ សវៈ ឆង យអពីំសងខ រ 

មិនមន សវៈ សងខ រមិនមន សវៈ ឆង យអពីំសងខ រដ៏្របកបេ យ 

សវៈ េនះេ ថ ទូេរសងខ រ ។ ប ្ដ សងខ រទងំេនះ សន្តិេក- 

សងខ រ េតើដូចេម្ដច ។ សងខ រជអកុសល ងំេនកនុងទីជិតៃនសងខ រជ 

អកុសល សងខ រជកុសល ងំេនកនុងទីជិតៃនសងខ រជកុសល សងខ រជ 

អពយ្រកឹត ងំេនកនុងទីជិតៃនសងខ រជអពយ្រកឹត សងខ រែដលសមបយុត្ត 

េ យេវទនជទុកខ ងំេនកនុងទីជិតៃនសងខ រដ៏សមបយុត្ត េ យេវទ- 

នជទុកខ សងខ រែដលសមបយុត្តេ យេវទនជសុខ ងំេនកនុងទីជិតៃន 

សងខ រដ៏សមបយុត្តេ យេវទនជសុខ សងខ រែដលសមបយុត្តេ យេវទ- 

នជអទុកខមសុខ ងំេនកនុងទីជិតៃនសងខ រដ៏សមបយុត្តេ យេវទនជអ- 

ទុកខមសុខ សងខ ររបស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ ងំេនកនុងទីជិតៃនសងខ រ 

របស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ សងខ ររបស់បុគគលមនសមបត្តិ ងំេន 

កនុងទីជិតៃនសងខ រ  របស់បុគគលមនសមបត្តិ  សងខ រ្របកបេ យ សវៈ 
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១៩ 

ខនធវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

ស នំ សងខ នំ សន្តិេក អនស  សងខ  
អនស នំ សងខ នំ សន្តិេក ឥេម វុចចន្តិ សងខ  
សន្តិេក ។ េត េត  បន សងខ េរ ឧបទយ 
ឧបទយ     សងខ      ទេូរ     សន្តិេក     ទដ្ឋព្វ      ។ 
 [២៦] តតថ កតេម វញិញ ណកខ េនធ  ។ យកិំញចិ  
វញិញ ណំ អតី នគតបបចចុបបននំ អជឈត្តំ  ពហិទធ  

 ឱ រកំិ  សុខុមំ  ហីនំ  បណីតំ  យ ំ
ទេូរ សន្តិេក  តេទកជឈ ំ អភិសញញូ ហិ ្វ  អភិ- 
សងខិ បិ ្វ      អយ ំ    វុចចតិ     វញិញ ណកខ េនធ      ។ 
 [២៧] តតថ កតមំ វញិញ ណំ អតីតំ ។ យ ំ វញិញ - 
ណំ អតីតំ និរុទធំ វគិតំ វបិរណិតំ អតថងគតំ អពភតថងគតំ 
ឧបបជជិ ្វ  វគិតំ អតីតំ អតីតំេសន សងគហិតំ ចកខុ - 
វញិញ ណំ េ តវញិញ ណំ ឃនវញិញ ណំ ជិ ្ហ វញិញ ណំ 
កយវញិញ ណំ មេនវញិញ ណំ ឥទំ វុចចតិ វញិញ ណំ 
អតីតំ ។ តតថ កតមំ វញិញ ណំ អនគតំ ។ យ ំ វ-ិ 
ញញ ណំ អជតំ អភតូំ អសញជ តំ អនិព្វត្តំ អនភិនិព្វត្តំ 
អបតុភតូំ អនុបបននំ អសមុបបននំ អនុដ្ឋិតំ អសមុដ្ឋិ- 
តំ អនគតំ អនគតំេសន សងគហិតំ ចកខុ វញិញ ណំ 
។   េប   ។    មេនវញិញ ណំ    ឥទំ    វុចចតិ    វញិញ ណំ    អនគតំ    ។ 

44



១៩ 

ខនធវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

ងំេនកនុងទីជិត ៃនសងខ រ្របកបេ យ សវៈ សងខ រមិនមន សវៈ 
ងំេនកនុងទីជិតៃនសងខ រមិនមន សវៈ េនះេ ថ សន្តិេកសងខ រ ។ 

មួយេទៀត ទូេរសងខ រ េបើេ្រប បផទឹមនឹងសងខ រេនះ ៗ បណ្ឌិ តគបបេីឃើញ 
ថ   ដូចសន្តិេកសងខ រែដរ   ។ 
 [២៦] ប ្ដ ខនធទងំេនះ វញិញ ណកខនធ េតើដូចេម្ដច ។ វញិញ ណ 

មួយ ជអតីត អនគត បចចុបបនន ែដលជអជឈត្តវញិញ ណក្ដី ពហិទធ - 
វញិញ ណក្ដី ឱ រកិវញិញ ណក្ដី សុខុមវញិញ ណក្ដី ហីនវញិញ ណក្ដី បណីត- 
វញិញ ណក្ដី ទូេរវញិញ ណក្ដី សន្តិេកវញិញ ណក្ដី េនះេ ថ វញិញ ណកខនធ 
េ្រពះ្របមូលរួបរួមនូវវញិញ ណេនះ   កនុងទីជមួយគន    ។ 
 [២៧] ប ្ដ វញិញ ណទងំេនះ វញិញ ណជអតីត េតើដូចេម្ដច ។ វញិញ ណ 

 កន្លងេទ រលត់េទ ្របសេទ ែ្រប្របួលេទ អស់េទ បត់បង់េទ 
េកើតេហើយ្របសេទវញិ ជអតីត សេ្រងគ ះេ យចែំណកជអតីត បន 
ដល់ចកខុ វញិញ ណ េ តវញិញ ណ ឃនវញិញ ណ ជិ ្ហ វញិញ ណ កយ- 
វញិញ ណ មេនវញិញ ណ េនះេ ថ វញិញ ណជអតីត ។ ប ្ដ វញិញ ណ 
ទងំេនះ វញិញ ណជអនគត េតើដូចេម្ដច ។ វញិញ ណ  មិនទន់េកើត 
មិនទន់មន មិនទន់ដុះ ល មិនទន់វលិមក មិនទន់្រតឡប់មក មិន 
ទន់្របកដ មិនទន់េលចេឡើង មិនទន់ដុះេឡើង មិនទន់ ងំេឡើង មិន 
ទន់សទុះេឡើង ជអនគត សេ្រងគ ះេ យចែំណកជអនគត បនដល់ 
ចកខុ វញិញ ណ  ។  េប  ។  មេនវញិញ ណ  េនះេ ថ វញិញ ណជអនគត ។ 
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២០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

តតថ កតមំ វញិញ ណំ បចចុបបននំ ។ យ ំ វញិញ ណំ ជតំ 
ភតូំ សញជ តំ និព្វត្តំ អភិនិព្វត្តំ បតុភតូំ ឧបបននំ 
សមុបបននំ ឧដ្ឋិតំ សមុដ្ឋិតំ បចចុបបននំ បចចុបបននំេសន 
សងគហិតំ ចកខុ វញិញ ណំ ។ េប ។ មេនវញិញ ណំ ឥទំ 
វុចចតិ     វញិញ ណំ     បចចុបបននំ     ។ 

[២៨] តតថ កតមំ វញិញ ណំ អជឈត្តំ ។ យ ំ
វញិញ ណំ េតសំ េតសំ ស ្ត នំ អជឈត្តំ បចចត្តំ និយកំ 
បដិបុគគលិកំ ឧបទិននំ ចកខុ វញិញ ណំ ។ េប ។ ម- 
េនវញិញ ណំ ឥទំ វុចចតិ វញិញ ណំ អជឈត្តំ ។ តតថ 
កតមំ វញិញ ណំ ពហិទធ  ។ យ ំ វញិញ ណំ េតសំ 
េតសំ បរស ្ត នំ បរបុគគ នំ អជឈត្តំ បចចត្តំ និយកំ 
បដិបុគគលិកំ ឧបទិននំ ចកខុ វញិញ ណំ ។ េប ។ ម- 
េនវញិញ ណំ     ឥទំ     វុចចតិ     វញិញ ណំ     ពហិទធ      ។ 

[២៩] តតថ កតមំ វញិញ ណំ ឱ រកំិ សុខុ- 
មំ ។ អកុសលំ វញិញ ណំ ឱ រកំិ កុស - 
ពយក  វញិញ  សុខុម កុស កុស  
វញិញ  ឱ រកិ អពយកតំ វញិញ ណំ សុខុមំ 
ទុកខ យ        េវទនយ        សមបយុត្តំ        វញិញ ណំ        ឱ រកំិ 
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២០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ប ្ដ វញិញ ណទងំេនះ វញិញ ណជបចចុបបនន េតើដូចេម្ដច ។ វញិញ ណ 
 កពុំងេកើត កពុំងមន កពុំងដុះ ល កពុំងវលិមក កពុំង្រត- 

ឡប់មក កពុំង្របកដ កពុំងេលចេឡើង កពុំងដុះេឡើង កពុំង ងំេឡើង 
កពុំងសទុះេឡើង ជបចចុបបនន សេ្រងគ ះេ យចែំណកជបចចុបបនន បនដល់ 
ចកខុ វញិញ ណ  ។  េប  ។  មេនវញិញ ណ  េនះេ ថ វញិញ ណជបចចុបបនន ។ 
 [២៨] ប ្ដ វញិញ ណទងំេនះ អជឈត្តវញិញ ណ េតើដូចេម្ដច ។ 
វញិញ ណ  ជខងកនុង ្រស័យខ្លួន េកើតចេំពះខ្លួន ជវញិញ ណ 
របស់បុគគលមន ក់ ៗ ែដលកួចកន់ម ំ របស់សត្វទងំ យេនះ ៗ បន 
ដល់ចកខុ វញិញ ណ ។ េប ។ មេនវញិញ ណ េនះេ ថ អជឈត្តវញិញ ណ ។ 
ប ្ដ វញិញ ណទងំេនះ ពហិទធ វញិញ ណ េតើដូចេម្ដច ។ វញិញ ណ  
ជខងកនុង ្រស័យខ្លួន េកើតចេំពះខ្លួន ជវញិញ ណរបស់បុគគលមន ក់ ៗ 
ែដលកួចកន់ម ំ របស់សត្វដៃទ របស់បុគគលដៃទេនះ ៗ បនដល់ចកខុ- 
វញិញ ណ   ។   េប   ។   មេនវញិញ ណ   េនះេ ថ   ពហិទធ វញិញ ណ   ។ 
 [២៩] ប ្ដ វញិញ ណទងំេនះ ឱ រកិវញិញ ណនិងសុខុមវញិញ ណ 
េតើដូចេម្ដច ។ វញិញ ណជអកុសល េ ថឱ រកិវញិញ ណ វញិញ ណជកុ- 
សលនិងអពយ្រកឹត េ ថសុខុមវញិញ ណ វញិញ ណជកុសលនិងអកុសល 
េ ថឱ រកិវញិញ ណ វញិញ ណជអពយ្រកឹត េ ថសុខុមវញិញ ណ 
វញិញ ណែដលសមបយុត្ត     េ យេវទនជទុកខ    េ ថឱ រកិវញិញ ណ 
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២១ 

ខនធវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

សុខយ ច អទុកខមសុខយ ច េវទនហិ សមបយុ ្ត  

វញិញ  សុខុម សុខទុកខ ហិ េវទនហិ សមបយុ ្ត  

វញិញ  ឱ រកិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមប- 

យុត្តំ វញិញ ណំ សុខុមំំ អសមបននស  វញិញ ណំ ឱ - 

រកំិ សមបននស  វញិញ ណំ សុខុមំ សវ ំ វញិញ ណំ 

ឱ រកំិ អនសវ ំ វញិញ ណំ សុខុមំ តំ តំ  បន 

វញិញ ណំ ឧបទយ ឧបទយ វញិញ ណំ ឱ រកំិ 

សុខុមំ    ទដ្ឋព្វំ   ។ 

[៣០] តតថ កតមំ វញិញ ណំ ហីនំ បណីតំ ។ អ- 

កុសលំ វញិញ ណំ ហីនំ កុស ពយក  វញិញ  

បណី  កុស កុស  វញិញ  ហីន អពយកតំ 

វញិញ ណំ បណីតំ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុត្តំ វញិញ - 

ណំ ហីនំ សុខយ ច អទុកខមសុខយ ច េវទនហិ 

សមបយុ ្ត  វញិញ  បណី  សុខទុកខ ហិ េវទន- 

ហិ សមបយុ ្ត  វញិញ  ហីន អទុកខមសុខយ 

េវទនយ សមបយុត្តំ វញិញ ណំ បណីតំ អសមប- 

ននស      វញិញ ណំ     ហីនំ      សមបននស       វញិញ ណំ      បណីតំ 
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២១ 

ខនធវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

វញិញ ណែដលសមបយុត្តេ យេវទនជសុខផង ជអទុកខមសុខផង េ  
ថសុខុមវញិញ ណ វញិញ ណែដលសមបយុត្ត េ យេវទនជសុខនិងទុកខ 
េ ថឱ រកិវញិញ ណ វញិញ ណែដលសមបយុត្តេ យេវទនជអទុកខម- 
សុខ េ ថសុខុមវញិញ ណ វញិញ ណរបស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ េ  
ថឱ រកិវញិញ ណ វញិញ ណរបស់បុគគលមនសមបត្តិ េ ថសុខុម- 
វញិញ ណ វញិញ ណ្របកបេ យ សវៈ េ ថឱ រកិវញិញ ណ វញិញ ណ 
មិនមន សវៈ េ ថសុខុមវញិញ ណ មួយេទៀត ឱ រកិវញិញ ណ េបើ 
េ្រប បផទឹមនឹងវញិញ ណេនះ ៗ បណ្ឌិ តគបបេីឃើញថ ដូចសុខុមវញិញ ណ 
ែដរ   ។ 
 [៣០] ប ្ដ វញិញ ណទងំេនះ ហីនវញិញ ណ និងបណីតវញិញ ណ េតើ 
ដូចេម្ដច ។ វញិញ ណជអកុសល េ ថហីនវញិញ ណ វញិញ ណជកុសល 
និងអពយ្រកឹត េ ថបណីតវញិញ ណ វញិញ ណជកុសលនិងអកុសល 
េ ថហីនវញិញ ណ វញិញ ណជអពយ្រកឹត េ ថបណីតវញិញ ណ វ-ិ 
ញញ ណែដលសមបយុត្តេ យេវទនជទុកខ េ ថហីនវញិញ ណ វញិញ ណ 
ែដលសមបយុត្តេ យេវទនជសុខផងជអទុកខមសុខផង េ ថបណី- 
តវញិញ ណ វញិញ ណែដលសមបយុត្តេ យេវទនជសុខនិងទុកខ េ ថ 
ហីនវញិញ ណ វញិញ ណែដលសមបយុត្តេ យេវទន ជអទុកខមសុខ េ  
ថបណីតវញិញ ណ វញិញ ណរបស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ េ ថហីន- 
វញិញ ណ     វញិញ ណរបស់បុគគលមនសមបត្តិ      េ ថបណីតវញិញ ណ 
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២២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សវ ំ វញិញ ណំ ហីនំ អនសវ ំ វញិញ ណំ បណីតំ ត ំ
តំ  បន វញិញ ណំ ឧបទយ ឧបទយ វញិញ ណំ 
ហីនំ     បណីតំ     ទដ្ឋព្វំ     ។ 
 [៣១] តតថ កតមំ វញិញ ណំ ទេូរ ។ អកុសលំ 
វញិញ ណំ កុស ពយកេតហិ វញិញ េណហិ ទេូរ 
កុស ពយក  វញិញ  អកុស  វញិញ  
ទេូរ កុសលំ វញិញ ណំ អកុស ពយកេតហិ វញិញ - 
េណហិ ទេូរ អកុស ពយក  វញិញ  កុស  
វញិញ  ទេូរ អពយកតំ វញិញ ណំ កុស កុសេលហិ 
វញិញ េណហិ ទេូរ កុស កុស  វញិញ  អពយ- 
ក  វញិញ  ទេូរ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុត្តំ 
វញិញ ណំ សុខយ ច អទុកខមសុខយ ច េវទនហិ 
សមបយុេត្តហិ វញិញ េណហិ ទេូរ សុខយ ច អទុកខម- 
សុខយ ច េវទនហិ សមបយុ ្ត  វញិញ  ទុកខ យ 
េវទនយ សមបយុ ្ត  វញិញ  ទេូរ សុខយ េវទន- 
យ សមបយុត្តំ វញិញ ណំ ទុកខ យ ច អទុកខមសុខយ 
ច េវទនហិ សមបយុេត្តហិ វញិញ េណហិ ទេូរ ទុកខ យ 
ច អទុកខមសុខយ ច េវទនហិ សមបយុ ្ត  វញិញ - 

      សុខយ      េវទនយ      សមបយុ ្ត       វញិញ       ទេូរ 
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២២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

វញិញ ណែដល្របកបេ យ សវៈ េ ថហីនវញិញ ណ វញិញ ណមិនមន 

សវៈ េ ថបណីតវញិញ ណ មួយេទៀត ហីនវញិញ ណ េបើេ្រប បផទឹម 

នឹងវញិញ ណេនះ ៗ  បណ្ឌិ តគបបេីឃើញថ   ដូចបណីតវញិញ ណែដរ  ។ 

 [៣១] ប ្ដ វញិញ ណទងំេនះ ទូេរវញិញ ណ េតើដូចេម្ដច ។ 

វញិញ ណជអកុសល ឆង យអពីំវញិញ ណជកុសលនិងអពយ្រកឹត វញិញ ណ 

ជកុសលនិងអពយ្រកឹត ឆង យអពីំវញិញ ណជអកុសល វញិញ ណ ជ 

កុសល ឆង យអពីំវញិញ ណជអកុសលនិងអពយ្រកឹត វញិញ ណជអកុសល 

និងអពយ្រកឹត ឆង យអពីំវញិញ ណជកុសល វញិញ ណជអពយ្រកឹត ឆង យ 

អពីំវញិញ ណជកុសលនិងអកុសល វញិញ ណជកុសលនិងអកុសល ឆង យ 

អពីំវញិញ ណជអពយ្រកឹត វញិញ ណែដលសមបយុត្ត េ យេវទនជទុកខ 

ឆង យអពីំវញិញ ណដ៏សមបយុត្ត េ យេវទនជសុខផង ជអទុកខមសុខ 

ផង វញិញ ណែដលសមបយុត្ត េ យេវទនជសុខផង ជអទុកខមសុខ 

ផង ឆង យអពីំវញិញ ណដ៏សមបយុត្តេ យេវទនជទុកខ វញិញ ណែដល 

សមបយុត្តេ យេវទនជសុខ ឆង យអពីំវញិញ ណដ៏សមបយុត្តេ យេវទន 

ជទុកខផង ជអទុកខមសុខផង វញិញ ណែដលសមបយុត្តេ យេវទនជទុកខ 

ផង ជអទុកខមសុខផង  ឆង យអពីំវញិញ ណដ៏សមបយុត្តេ យេវទនជសុខ 
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២៣ 

ខនធវភិេងគ  សុត្តន្តភជនីយំ 

អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុត្តំ វញិញ ណំ 
សុខទុកខ ហិ េវទនហិ សមបយុេត្តហិ វញិញ េណហិ 
ទេូរ សុខទុកខ ហិ េវទនហិ សមបយុ ្ត  វញិញ  
អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  វញិញ  
ទេូរ អសមបននស  វញិញ ណំ សមបននស  វញិញ - 

 ទេូរ សមបននស  វញិញ ណំ អសមបននស  
វញិញ  ទេូរ សវ ំ វញិញ ណំ អនស  វញិញ  

ទេូរ អនសវ ំ វញិញ ណំ ស  វញិញ  ទេូរ ឥទំ 
វុចចតិ វញិញ ណំ ទេូរ ។ តតថ កតមំ វញិញ ណំ សន្តិ- 
េក ។ អកុសលំ វញិញ ណំ អកុសលស  វញិញ ណ- 
ស  សន្តិេក កុសលំ វញិញ ណំ កុសលស   
វញិញ ណស  សន្តិេក អពយកតំ វញិញ ណំ អពយក- 
តស  វញិញ ណស  សន្តិេក ទុកខ យ េវទនយ 
សមបយុត្តំ វញិញ ណំ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុត្តស  
វញិញ ណស  សន្តិេក សុខយ េវទនយ សមបយុត្តំ 
វញិញ ណំ សុខយ េវទនយ សមបយុត្តស  វញិញ - 
ណស  សន្តិេក អទុកខមសុខយ េវទនយ សមប- 
យុត្តំ វញិញ ណំ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុត្ត- 
ស         វញិញ ណស         សន្តិេក       អសមបននស       វញិញ ណំ 
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២៣ 

ខនធវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

វញិញ ណែដលសមបយុត្តេ យេវទន ជអទុកខមសុខ ឆង យអពីំវញិញ ណដ៏ 

សមបយុត្ត េ យេវទនជសុខនិងទុកខ វញិញ ណែដលសមបយុត្តេ យេវទ- 

នជសុខនិងទុកខ ឆង យអពីំវញិញ ណដ៏សមបយុត្តេ យេវទន ជអទុកខម- 

សុខ វញិញ ណរបស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ ឆង យអពីំវញិញ ណរបស់បុគគល 

មនសមបត្តិ វញិញ ណរបស់បុគគលមនសមបត្តិ ឆង យអពីំវញិញ ណរបស់ 

បុគគលមិនមនសមបត្តិ វញិញ ណ្របកបេ យ សវៈ ឆង យអពីំវញិញ ណ 

មិនមន សវៈ វញិញ ណមិនមន សវៈ ឆង យអពីំវញិញ ណ្របកបេ យ 

សវៈ េនះេ ថ ទូេរវញិញ ណ ។ ប ្ដ វញិញ ណទងំេនះ សន្តិេក- 

វញិញ ណ េតើដូចេម្ដច ។ វញិញ ណជអកុសល ងំេនកនុងទីជិតៃនវញិញ ណ 

ជអកុសល វញិញ ណជកុសល ងំេនកនុងទីជិតៃនវញិញ ណជកុសល 

វញិញ ណជអពយ្រកឹត ងំេនកនុងទីជិតៃនវញិញ ណជអពយ្រកឹត វញិញ ណ 

ែដលសមបយុត្តេ យេវទនជទុកខ ងំេនកនុងទីជិតៃនវញិញ ណដ៏សមប- 

យុត្តេ យេវទនជទុកខ វញិញ ណែដលសមបយុត្តេ យេវទនជសុខ ងំ 

េនកនុងទីជិតៃនវញិញ ណដ៏សមបយុត្តេ យេវទនជសុខ វញិញ ណែដលស- 

មបយុត្តេ យេវទន ជអទុកខមសុខ ងំេនកនុងទីជិតៃនវញិញ ណដ៏សមប- 

យុត្តេ យេវទន   ជអទុកខមសុខ  វញិញ ណរបស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ 
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២៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អសមបននស  វញិញ ណស  សន្តិេក សមបននស  

វញិញ ណំ សមបននស  វញិញ ណស  សន្តិេក សវ ំ

វញិញ ណំ សវស  វញិញ ណស  សន្តិេក អនសវ ំ

វញិញ ណំ អនសវស  វញិញ ណស  សន្តិេក ឥទំ វុចចតិ 

វញិញ ណំ សន្តិេក ។ តំ តំ  បន វញិញ ណំ ឧប- 

ទយ      ឧបទយ      វញិញ ណំ      ទេូរ      សន្តិេក     ទដ្ឋព្វំ      ។ 

សុត្តន្តភជនីយំ   ។ 

 [៣២] បញចកខនធ  របូកខ េនធ  េវទនខេនធ  

សញញ ខេនធ      សងខ រកខ េនធ      វញិញ ណកខ េនធ      ។ 

តតថ   កតេម   របូកខ េនធ    ។ 

 [៣៣] ឯកវេិធន របូកខ េនធ  សព្វំ របូំ នេហតុ 

អេហតុកំ េហតុវបិបយុត្តំ សបបចចយ ំ សងខតំ របូំ 

េ កិយ ំ សវ ំ សេញញ ជនិយ ំ គនថនិយ ំ ឱឃនិយ ំ

េយគនិយ ំ នីវរណិយ ំ ប មដ្ឋំ ឧបទនិយ ំ សង កិ េល- 

សិកំ អពយកតំ អនរមមណំ អេចតសិកំ ចិត្តវបិបយុត្តំ 

េនវវបិកនវបិកធមមធមម ំ            អសង កិ លិដ្ឋសង កិ េលសិកំ 
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២៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ងំេនកនុងទីជិត ៃនវញិញ ណ របស់បុគគលមិនមនសមបត្តិ វញិញ ណ 
របស់បុគគលមនសមបត្តិ ងំេនកនុងទីជិតៃនវញិញ ណ របស់បុគគលមន 
សមបត្តិ វញិញ ណ្របកបេ យ សវៈ ងំេនកនុងទីជិត ៃនវញិញ ណ 
្របកបេ យ សវៈ វញិញ ណមិនមន សវៈ ងំេនកនុងទីជិត ៃន 
វញិញ ណ មិនមន សវៈ េនះេ ថ សន្តិេកវញិញ ណ មួយេទៀត 
ទូេរវញិញ ណ េបើេ្រប បផទឹមនឹងវញិញ ណេនះ ៗ បណ្ឌិ តគបបេីឃើញថ 
ដូចសន្តិេកវញិញ ណែដរ   ។ 

ចប់សុត្តន្តភជនីយ   ។ 

 [៣២] ខនធ ៥ គឺ រូបកខនធ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ 
និងវញិញ ណកខនធ  ។ 

ប ្ដ ខនធទងំេនះ   រូបកខនធ   េតើដូចេម្ដច   ។ 
 [៣៣] រូបកខនធមន្របករ ១ បនដល់រូបទងំពួង មិនែមនេហតុ 
ឥតេហតុ ្របសចកេហតុ ្របកបេ យបចច័យ ្រតូវបចច័យ ក់ែតង រូប 
ជេ កិយ ្របកបេ យ សវៈ ជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈ ែដល 
គនថៈគបបេី ត្រកង ែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លង ែដលេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្ត 
កន្លង ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែដលប មសៈ ទ បអែង្អល ជ្រប- 
េយជន៍ដល់ឧបទន គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ជអពយ្រកឹត មិនែមន 

រមមណ៍ មិនែមនេចតសិក ្របសចកចិត្ត ជសភវៈមិនែមនវបិក មិន 
ែមនមនវបិកជ្រប្រកតី   ជរូបមិនេ ហមង   ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង 
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២៥ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

នសវតិកកសវចិរ ំ នអវតិកកវចិរមត្តំ អវតិកកអវចិរ ំ
នបីតិសហគតំ នសុខសហគតំ នឧេបកខ សហគតំ 
េនវទស េនន ន ភវនយ ប តព្វំ េនវទស េនន 
ន ភវនយ ប តព្វេហតុកំ េន ចយគមិនបចយ- 
គមិ េនវេសកខនេសកខំ  បរតិ្តំ កមវចរ ំ នរបូវចរ ំ
នអរបូវចរ ំ បរយិបននំ េនអបរយិបននំ អនិយត ំ
អនិយយនិកំ ឧបបននំ ឆហិ វញិញ េណហិ វេិញញយយ ំ
អនិចចំ       ជ ភិភតូំ       ឯវ ំ      ឯកវេិធន       របូកខ េនធ       ។ 
 [៣៤] ទុវេិធន របូកខ េនធ  អតថិ របូំ ឧបទ អតថិ 
របូំ េន ឧបទ(១) ។ អតថិ របូំ ឧបទិននំ អតថិ របូំ 
អនុបទិននំ ។ អតថិ របូំ ឧបទិននុបទនិយ ំ អតថិ របូំ 
អនុបទិននុបទនិយ ំ ។ អតថិ របូំ សនិទស នំ អតថិ របូ ំ
អនិទស នំ ។ អតថិ របូំ សបបដិឃ ំ អតថិ របូំ អបបដិ- 
ឃ ំ ។ អតថិ របូំ ឥ្រនទិយ ំ អតថិ របូំ ន ឥ្រនទិយ ំ ។ អតថិ 
របូំ ម ភតូំ អតថិ របូ ំ ន ម ភតូំ ។ អតថិ របូំ 
វញិញត្តិ អតថិ របូំ ន វញិញត្តិ ។ អតថិ របូំ ចិត្តសមុ ្ឋ នំ 
អតថិ     របូំ     ន     ចិត្តសមុ ្ឋ នំ      ។      អតថិ       របូ ំ     ចិត្តសហភុ 
      ១   ម.   នុបទ   ។ 
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២៥ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ជរូប្របកបេ យវតិកកៈ្របកបេ យវចិរៈក៏មិនែមន មិនមនវតិកកៈមន 
្រតឹមែតវចិរៈក៏មិនែមន មិនមនវតិកកៈមិនមនវចិរៈ មិន្របកបេ យបីតិ 
មិន្របកបេ យសុខ មិន្របកបេ យឧេបកខ  ជរូបមិន្រតូវលះេ យ 
ទស នៈ ទងំមិន្រតូវលះេ យភវន ជរូបមនេហតុមិន្រតូវលះេ យ 
ទស នៈ ទងំមិន្រតូវលះេ យភវន មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង 

មិនដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល មិន 
ែមនជរបស់អេសកខបុគគល ជរូបមន្របមណតូចឆម រ ជកមវចរ មិន 
ែមនរូបវចរ មិនែមនអរូបវចរ ជបរយិបននៈ មិនែមនអបរយិបននៈ 
ជអនិយតៈ ជអនិយយនិកៈ ែដលេកើតេឡើងេហើយ ែដលគួរដឹង 
េ យវញិញ ណ ៦ ជរូបមិនេទៀង ្រតូវជ ្រគបសងកត់ រូបកខនធមន្របករ 
មួយ   យ៉ងេនះឯង   ។ 
 [៣៤] រូបកខនធមន្របករ ២ គឺរូបជឧបទក៏មន រូបមិនែមន 
ជឧបទក៏មន ។ រូបជឧបទិននក៏មន រូបជអនុបទិននក៏មន ។ 

រូបជឧបទិននុបទនីយៈក៏មន រូបជអនុបទិននុបទនីយៈក៏មន ។ 

រូបជសនិទស នៈក៏មន រូបជអនិទស នៈក៏មន ។ រូបជសបបដិឃៈ 
ក៏មន រូបជអបបដិឃៈក៏មន ។ រូបជឥ្រនទិយក៏មន រូបមិនែមនជ 
ឥ្រនទិយក៏មន ។ រូបជម ភូតក៏មន រូបមិនែមនជម ភូតក៏មន ។ 
រូបជវញិញត្តិក៏មន រូបមិនែមនជវញិញត្តិក៏មន ។ រូបជចិត្តសមុ ្ឋ ន ក៏ 
មន    រូបមិនែមនជចិត្តសមុ ្ឋ នក៏មន   ។    រូបជចិត្តសហភូ     ក៏មន 
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២៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ របូំ នចិត្តសហភុ ។ អតថិ របូំ ចិ ្ត នុបរវិត្តិ អតថិ 
របូំ នចិ ្ត នុបរវិត្តិ ។ អតថិ របូំ អជឈត្តិកំ អតថិ របូ ំ
ពហិរ ំ ។ អតថិ របូំ ឱ រកំិ អតថិ របូំ សុខុមំ ។ អតថិ 
របូំ ទេូរ អតថិ របូំ សន្តិេក ។ េប ។ អតថិ របូំ កពឡកឹ- 
េ  េ  អតថិ របូំ នកពឡកឹេ  េ  ។ 
ឯវ ំ      ទុវេិធន       របូកខ េនធ (១)    ។ 
 [៣៥] តិវេិធន របូកខ េនធ  យន្តំ របូំ អជឈត្តិកំ តំ 
ឧបទ យន្តំ របូំ ពហិរ ំ តំ អតថិ ឧបទ អតថ ិ
អនុបទ(២) ។ យន្តំ របូំ អជឈត្តិកំ តំ ឧបទិននំ យន្តំ 
របូំ ពហិរ ំ តំ អតថិ ឧបទិននំ អតថិ អនុបទិននំ ។ យន្តំ 
របូំ អជឈត្តិកំ តំ ឧបទិននុបទនិយ ំ យន្តំ របូំ ពហិរ ំ
តំ អតថិ ឧបទិននុបទនិយ ំ អតថិ អនុបទិននុបទន-ិ 
យ ំ ។ េប ។ យន្តំ របូំ អជឈត្តិកំ តំ នកពឡកឹេ  

េ  យន្តំ របូំ ពហិរ ំ តំ អតថិ កពឡកឹេ  
េ  អតថិ នកពឡកឹេ  េ  ឯវ ំ តិវេិធន 

របូកខ េនធ    ។ 
 [៣៦] ចតុព្វិេធន របូកខ េនធ  យន្តំ របូំ ឧបទ តំ អតថិ 
ឧបទិននំ     អតថិ     អនុបទិននំ     យន្តំ     របូំ     អនុបទ     តំ    អតថិ 
    ១  ម.  ឥេ   បរ ំ យថ  រូបកេណ្ឌ   វភិត្តំ  តថ  ឥធ  វភិជិតព្វន្តិ  ឥេម  ប   ទិស ន្តិ  ។ 
២   ឱ.   េន   ឧបទ   ។   ម.   នុបទ   ។ 
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២៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

រូបមិនែមនជចិត្តសហភូក៏មន ។ រូបជចិ ្ត នុបរវិត្តិក៏មន រូបមិនែមន 

ជចិ ្ត នុបរវិត្តិក៏មន ។ រូបជខងកនុងក៏មន រូបជខងេ្រកក៏មន ។ 

រូបេ្រគត្រគតក៏មន រូបល្អិតក៏មន ។ រូប ងំេនកនុងទីឆង យ ក៏មន 

រូប ងំេនកនុងទីជិតក៏មន ។ េប ។ រូបជកពឡិងក រក៏មន រូបមិន 

ែមនជកពឡិងក រក៏មន   ។   រូបកខនធមន្របករ  ២  យ៉ងេនះឯង ។ 

 [៣៥] រូបកខនធមន្របករ ៣ គឺ រូប ខងកនុង រូបេនះជ 

ឧបទ រូប ខងេ្រក រូបេនះជឧបទក៏មន មិនែមនជឧបទក៏ 

មន ។ រូប ខងកនុង រូបេនះជឧបទិនន រូប ខងេ្រក រូបេនះ 

ជឧបទិននក៏មន ជអនុបទិននក៏មន ។ រូប ខងកនុង រូបេនះជ 

ឧបទិននុបទនីយៈ រូប ខងេ្រក រូបេនះជឧបទិននុបទនីយៈក៏មន 

ជអនុបទិននុបទនីយៈក៏មន ។ េប ។ រូប ខងកនុង រូបេនះមិនែមន 

ជកពឡិងក រ រូប ខងេ្រក រូបេនះជកពឡិងក រក៏មន 

មិនែមនជកពឡិងក ក៏មន រូបកខនធមន្របករៈ  ៣  យ៉ងេនះឯង  ។ 

 [៣៦] រូបកខនធមន្របករៈ ៤ គឺ រូប  ជឧបទ រូបេនះ 

ជឧបទិននក៏មន    ជអនុបទិននក៏មន    រូប    ជអនុបទ   រូបេនះ 
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២៧ 

ខនធវភិេងគ    អភិធមមភជនីយំ 

ឧបទិននំ អតថិ អនុបទិននំ ។ យន្តំ របូំ ឧបទ ត ំ
អតថិ ឧបទិននុបទនិយ ំ អតថិ អនុបទិននុបទនិយ ំ
យន្តំ របូំ អនុបទ តំ អតថិ ឧបទិននុបទនិយ ំ អតថិ 
អនុបទិននុបទនិយ ំ ។ យន្តំ របូ ំ ឧបទ តំ អតថិ 
សបបដិឃ ំ អតថិ អបបដិឃ ំ យន្តំ របូំ អនុបទ តំ អតថិ 
សបបដិឃ ំ អតថិ អបបដិឃ ំ ។ យន្តំ របូំ ឧបទ តំ 
អតថិ ឱ រកំិ អតថិ សុខុមំ យន្តំ របូំ អនុបទ ត ំ

អតថិ ឱ រកំិ អតថិ សុខុមំ ។ យន្តំ របូំ ឧបទ តំ 
អតថិ ទេូរ អតថិ សន្តិេក យន្តំ របូំ អនុបទ តំ អតថិ 
ទេូរ អតថិ សន្តិេក ។ េប ។ ទិដ្ឋំ សុតំ មុតំ វញិញ តំ(១) 
ឯវ ំ     ចតុព្វិេធន      របូកខ េនធ       ។ 
 [៣៧] បញច វេិធន របូកខ េនធ  បឋវធីតុ េប- 
ធតុ េតេជធតុ េយធតុ យញច  របូំ ឧបទ ឯវ ំ
បញច វេិធន      របូកខ េនធ       ។ 
 [៣៨] ឆព្វិេធន របូកខ េនធ  ចកខុ វេិញញយយ ំ របូំ 
េ តវេិញញយយ ំ របូំ ឃនវេិញញយយ ំ របូំ ជិ ្ហ វេិញញយយ ំ របូ ំ
កយវេិញញយយ ំ របូំ មេនវេិញញយយ ំ របូំ ឯវ ំ ឆព្វិេធន 
របូកខ េនធ       ។ 
     ឱ.   ម.   ឯតថន្តេរ   របំូ   ។ 
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២៧ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ជឧបទិននក៏មន ជអនុបទិននក៏មន ។ រូប  ជឧបទ រូបេនះ ជ 

ឧបទិននុបទនីយៈក៏មន ជអនុបទិននុបទនីយៈក៏មន រូប  ជអនុ- 

បទ រូបេនះ ជឧបទិននុបទនីយៈក៏មន ជអនុបទិននុបទនីយៈក៏ 

មន ។ រូប  ជឧបទ រូបេនះ ជសបបដិឃៈក៏មន ជអបបដិឃៈ 

ក៏មន រូប  ជអនុបទ រូបេនះ ជសបបដិឃៈក៏មន ជអបបដិឃៈ 

ក៏មន ។ រូប  ជឧបទ រូបេនះ ជឱ រកិៈក៏មន ជសុខុមៈក៏មន  

រូប  ជអនុបទ រូបេនះ ជឱ រកិៈក៏មន ជសុខុមៈក៏មន ។ 

រូប  ជឧបទ រូបេនះ ជទូេរក៏មន ជសន្តិេកក៏មន រូប  ជ 

អនុបទ រូបេនះ ជទូេរក៏មន ជសន្តិេកក៏មន ។ េប ។ រូបែដលបុគគល 

េឃើញ ឮ លិទធភ្លក  ដឹងចបស់េហើយ រូបកខនធមន្របករ ៤ យ៉ងេនះឯង  ។ 

 [៣៧] រូបកខនធមន្របករ ៥ គឺបឋវធីតុ េបធតុ េតេជ- 

ធតុ   េយធតុ   និងឧបទរូប   រូបកខនធមន្របករ ៥ យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៣៨] រូបកខនធមន្របករ ៦ គឺរូបែដលគបបដីឹងេ យែភនក រូប 

ែដលគបបដីឹងេ យ្រតេចៀក រូបែដលគបបដីឹងេ យ្រចមុះ រូបែដលគបប ី

ដឹងេ យអ ្ដ ត រូបែដលគបបដីឹងេ យកយ រូបែដលគបបដីឹងេ យ 

ចិត្ត   រូបកខនធមន្របករ   ៦   យ៉ងេនះឯង   ។ 
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២៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [៣៩] សត្តវេិធន របូកខ េនធ  ចកខុ វេិញញយយ ំ របូំ 

។ េប ។ មេនធតុវេិញញយយ ំ របូំ មេនវញិញ ណធតុ- 

វេិញញយយ ំ     របូំ     ឯវ ំ     សត្តវេិធន      របូកខ េនធ      ។ 

[៤០] អដ្ឋវេិធន របូកខ េនធ  ចកខុ វេិញញយយ ំ របូំ 

។ េប ។ កយវេិញញយយ ំ របូំ អតថិ សុខសមផស  ំ អតថិ 

ទុកខសមផស  ំ មេនធតុវេិញញយយ ំ របូំ មេនវញិញ ណ- 

ធតុវេិញញយយ ំ     របូំ     ឯវ ំ     អដ្ឋវេិធន      របូកខ េនធ       ។ 

 [៤១] នវវេិធន របូកខ េនធ  ចកខុ ្រនទិយ ំ េ តិ- 

្រនទិយ ំ ឃនិ្រនទិយ ំ ជិវ ិ្ហ្រនទិយ ំ កយិ្រនទិយ ំ ឥតថិ្រនទិយ ំ

បុរសិិ្រនទិយ ំ ជីវតិិ្រនទិយ ំ យញច  របូំ ន ឥ្រនទិយ ំ ឯវ ំ នវ- 

វេិធន      របូកខ េនធ       ។ 

 [៤២] ទសវេិធន របូកខ េនធ  ចកខុ ្រនទិយ ំ ។ េប ។ 

ជីវតិ្រនទិយ ំ នឥ្រនទិយ ំ របូំ អតថិ សបបដិឃ ំ អតថិ អបប- 

ដិឃ ំ     ឯវ ំ     ទសវេិធន      របូកខ េនធ       ។ 

 [៤៣] ឯកទសវេិធន របូកខ េនធ  ចកខ យតនំ េ - 

យតនំ ឃនយតនំ ជិ ្ហ យតនំ កយយតនំ របូយត- 

នំ      សទទ យតនំ      គនធ យតនំ      រ យតនំ     េផដ្ឋព្វ យតនំ 
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២៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [៣៩] រូបកខនធ មន្របករ ៧ គឺ រូបែដលគបបដីឹងេ យែភនក 

។ េប ។ រូបែដលគបបដីឹងេ យមេនធតុ រូបែដលគបបដីឹងេ យមេន-

វញិញ ណធតុ   រូបកខនធមន្របករ   ៧   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៤០] រូបកខនធមន្របករ ៨ គឺ រូបែដលគបបដីឹងេ យែភនក ។ េប ។ 

រូបែដលគបបដីឹងេ យកយ មនសមផស ជសុខក៏មន មនសមផស  

ជទុកខក៏មន រូបែដលគបបដីឹងេ យមេនធតុ រូបែដលគបបដីឹងេ យ 

មេនវញិញ ណធតុ   រូបកខនធមន្របករ   ៨   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៤១] រូបកខនធមន្របករ ៩ គឺ ចកខុ ្រនទិយ េ តិ្រនទិយ ឃនិ- 

្រនទិយ ជិវ ិ្ហ្រនទិយ កយិ្រនទិយ ឥតថិ្រនទិយ បុរសិិ្រនទិយ ជីវតិិ្រនទិយ ទងំ 

រូប   ែដលមិនែមនឥ្រនទិយ  រូបកខនធ  មន្របករ   ៩   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៤២] រូបកខនធមន្របករ ១០ គឺចកខុ ្រនទិយ ។ េប ។ ជីវតិិ្រនទិយ 

រូបមិនែមនឥ្រនទិយ រូប្របកបេ យករប៉ះពល់ក៏មន មិន្របកបេ យ 

ករប៉ះពល់ក៏មន   រូបកខនធមន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៤៣] រូបកខនធមន្របករ ១១ គឺចកខ យតនៈ េ យតនៈ 

ឃនយតនៈ ជិ ្ហយតនៈ កយយតនៈ រូបយតនៈ សទទ យតនៈ 

គនធ យតនៈ    រ យតនៈ    េផដ្ឋព្វ យតនៈ     ទងំរូប      ែដលមិន 
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២៩ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

យញច  របូំ អនិទស នំ អបបដិឃ ំ ធមម យតនបរយិ- 
បននំ      ឯវ ំ     ឯកទសវេិធន      របូកខ េនធ       ។ 

អយ ំ    វុចចតិ     របូកខ េនធ     ។ 
តតថ     កតេម     េវទនខេនធ      ។ 

 [៤៤] ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុ- 
េ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ សេហតុេក អតថ ិ
អេហតុេក ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ កុសេ  
អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ ចតុព្វិេធន 
េវទនខេនធ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ 
អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  ។ បញច វេិធន េវទ- 
នខេនធ  អតថិ សុខិ្រនទិយ ំ អតថិ ទុកខិ ្រនទិយ ំ អតថ ិ
េ មនស ្ិរនទិយ ំ អតថិ េទមនស ្ិរនទិយ ំ អតថិ ឧេប- 
កខិ ្រនទិយ(ំ១) ។ ឆព្វិេធន េវទនខេនធ  ចកខុ សមផស ជ 
េវទន េ តសមផស ជ េវទន ឃនសមផស ជ េវ- 
ទន ជិ ្ហ សមផស ជ េវទន កយសមផស ជ េវទន 
មេនសមផស ជ េវទន ឯវ ំ ឆព្វិេធន េវទនខេនធ  ។ 

សត្តវេិធន េវទនខេនធ  ចកខុ សមផស ជ េវទន ។ េប ។ 
កយសមផស ជ        េវទន       មេនធតុសមផស ជ       េវទន 
     ១   ម.   ឥេ    បរ ំ  ឯវ ំ  បញច ព្វិេធន   េវទនខេនធ តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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២៩ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

្របកបេ យករេឃើញ មិន្របកបេ យករប៉ះពល់ ប់បញចូ លកនុង 

ធមម យតនៈ   រូបកខនធ   មន្របករ   ១១   យ៉ងេនះឯង   ។ 

េនះេ ថ   រូបកខនធ   ។ 

ប ្ដ ខនធទងំេនះ   េវទនខនធ   េតើដូចេម្ដច   ។ 

 [៤៤] េវទនខនធ មន្របករ ១ បនដល់េវទនខនធ្របកប 

េ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ ្របកបេ យ 

េហតុក៏មន មិន្របកបេ យេហតុក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ 

េវទនខន្ធ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ 

េវទនខនធមន្របករ ៤ គឺ េវទនខនធ ជកមវចរក៏មន ជរូបបវចរក៏ 

មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន ។ េវទនខនធ មន្រប- 

ករ ៥ គឺ ជសុខិ្រនទិយក៏មន ជទុកខិ្រនទិយក៏មន ជេ មនស ្ិរនទិយ 

ក៏មន ជេទមនស ្ិរនទិយក៏មន ជឧេបកខិ្រនទិយក៏មន ។ េវទនខនធ 

មន្របករ ៦ គឺ េវទនេកើតអពីំចកខុសមផស  េវទនេកើតអពីំេ តសមផស  

េវទនេកើតអពីំឃនសមផស  េវទនេកើតអពីំជិ ្ហសមផស  េវទនេកើតអពីំ 

កយសមផស  េវទនេកើតអពីំមេនសមផស  េវទនខនធ មន្របករ ៦ 

យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធ មន្របករ ៧ គឺ េវទនេកើតអពីំចកខុសមផស  

។  េប  ។   េវទនេកើតអពីំកយសមផស    េវទនេកើតអពីំមេនធតុសមផស  
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៣០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

មេនវញិញ ណធតុសមផស ជ េវទន ឯវ ំ សត្តវេិធន 
េវទនខេនធ  ។ អដ្ឋវេិធន េវទនខេនធ  ចកខុ សមផស ជ 
េវទន ។ េប ។ កយសមផស ជ េវទន អតថិ សុខ 
អតថិ ទុកខ  មេនធតុសមផស ជ េវទន មេនវញិញ ណ- 
ធតុសមផស ជ េវទន ឯវ ំ អដ្ឋវេិធន េវទនខេនធ  ។ 
នវវេិធន េវទនខេនធ  ចកខុ សមផស ជ េវទន ។ េប ។ 
កយសមផស ជ េវទន មេនធតុសមផស ជ េវទន 
មេនវញិញ ណធតុសមផស ជ េវទន អតថិ កុស  
អតថិ អកុស  អតថិ អពយក  ឯវ ំ នវវេិធន េវទន- 
ខេនធ  ។ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ចកខុ សមផស ជ េវទ- 
ន ។ េប ។ កយសមផស ជ េវទន អតថិ សុខ អតថិ 
ទុកខ  មេនធតុសមផស ជ េវទន មេនវញិញ ណធ- 
តុសមផស ជ េវទន អតថិ កុស  អតថិ អកុស  
អតថិ     អពយក      ឯវ ំ    ទសវេិធន     េវទនខេនធ      ។ 
 [៤៥] ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុ- 
េ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ សេហតុេក អតថ ិ
អេហតុេក ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ វបិេក 
អតថិ        វបិកធមមធេមម          អតថិ       េនវវបិកនវបិកធមមធេមម  
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៣០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េវទន េកើតអពីំមេនវញិញ ណធតុសមផស  េវទនខនធ មន្របករ ៧ 
យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធ មន្របករ ៨ គឺ េវទន េកើតអពីំចកខុ - 
សមផស  ។ េប ។ េវទនេកើតអពីំកយសមផស  ជសុខក៏មន ជទុកខ 
ក៏មន េវទនេកើតអពីំមេនធតុសមផស  េវទនេកើតអពីំមេនវញិញ ណ- 
ធតុសមផស  េវទនខនធ មន្របករ ៨ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធ មន 
្របករ ៩ គឺ េវទនេកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េវទនេកើតអពីំកយ- 
សមផស  េវទនេកើតអពីំមេនធតុសមផស  េវទនេកើតអពីំមេនវញិញ ណ- 
ធតុសមផស  ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន 
េវទនខនធ មន្របករ ៩ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធ មន្របករ ១០ គ ឺ
េវទនេកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េវទនេកើតអពីំកយសមផស  ជ 
សុខក៏មន ជទុកខក៏មន េវទនេកើតអពីំមេនធតុសមផស  េវទនេកើត 
អពីំមេនវញិញ ណធតុសមផស  ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជ 
អពយ្រកឹតក៏មន   េវទនខនធ   មន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 
 [៤៥] េវទនខនធ មន្របករ ១ បនដល់េវទនខនធដ៏សមប- 
យុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធ មន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្រប្រពឹត្ត 
េទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ េវទនខនធ មន 
្របករ ៣ គឺ េវទនខនធ ជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតី 
ក៏មន       មិនែមនជវបិក      មិនែមនមនធម៌ជវបិកជ្រប្រកតីក៏មន 
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៣១ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ ឧបទិននុបទនិេយ អតថិ អនុបទិននុបទនិេយ 

អតថិ អនុបទិនន នុបទនិេយ អតថិ សង កសិដ្ឋសង កិ - 

េលសិេក អតថិ អសង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិេក អតថិ 

អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េលសិេក អតថិ សវតិកកសវចិេ  

អតថិ អវតិកកវចិរមេ ្ត  អតថិ អវតិកក វចិេ  អតថិ 

ទស េនន ប តេព្វ  អតថិ ភវនយ ប តេព្វ  

អតថិ េនវទស េនន ន ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ 

ទស េនន ប តព្វេហតុេក អតថិ ភវនយ ប - 

តព្វេហតុេក អតថិ េនវទស េនន ន ភវនយ ប - 

តព្វេហតុេក អតថិ ចយគមិ អតថិ អបចយគមិ 

អតថិ េន ចយគមិនបចយគមិ អតថិ េសេកខ  អតថិ 

អេសេកខ  អតថិ េនវេសេកខ នេសេកខ  អតថិ បរេិ ្ត  

អតថិ មហគគេ  អតថិ អបបមេ  អតថិ បរ ិ ្ត រមមេ  

អតថិ         មហគគ រមមេ            អតថិ           អបបម រមមេ  
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៣១ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

មនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ 
្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មន 
ត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិន 
មនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំមិន 
ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ទងំគួរ 
ដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិន្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតគួរដល់ 
េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិន្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ទងំមិនគួរដល់ 
េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
វចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈមន្រតឹមែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈទងំមិន 
មនវចិរៈក៏មន គួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យភវនក៏មន 
មិនគួរលះេ យទស នៈ មិនគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុគួរលះ 
េ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុមិន 
គួរលះេ យទស នៈ មិនគួរលះេ យភវនក៏មន ដល់នូវករសន កំពូន 
េឡើងក៏មន ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន មិនដល់នូវករសន កំ- 
ពូនេឡើង មិនដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន ជរបស់េសកខបុគគល 
ក៏មន ជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន មិនែមនជរបស់េសកខបុគគលទងំ 
មិនែមនជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន មនសភពតូចឆម រក៏មន ដល់នូវ 
សភពធក៏ំមន ្របមណមិនបនក៏មន មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន 

រមមណ៍ដល់នូវសភពធកំ៏មន  មន រមមណ៍្របមណមិនបន  ក៏មន 



៣២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ ហីេន អតថិ មជឈេិម អតថិ បណីេ  អតថិ មិចឆត្ត- 
និយេ  អតថិ សមមត្តនិយេ  អតថិ អនិយេ  អតថិ 
មគគ រមមេ  អតថិ មគគេហតុេក អតថិ មគគ ធិបតិ អតថិ 
ឧបបេនន  អតថិ អនុបបេនន  អតថិ ឧបបទី អតថិ អតីេ  
អតថិ អនគេ  អតថិ បចចុបបេនន  អតថិ អតី រមមេ  
អតថិ អនគ រមមេ  អតថិ បចចុបបនន រមមេ  អតថិ 
អជឈេ ្ត  អតថិ ពហិេទធ  អតថិ អជឈត្តពហិេទធ  អតថិ អជឈ- 
្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ - 

រមមេ      ។     េប     ។     ឯវ ំ    ទសវេិធន     េវទនខេនធ      ។ 
 [៤៦] ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុ- 
េ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ េហតុសមបយុេ ្ត  
អតថិ េហតុវបិបយុេ ្ត  អតថិ ន េហតុ សេហតុេក 
អតថិ ន េហតុ អេហតុេក អតថិ េ កិេយ អតថ ិ
េ កុត្តេ  អតថិ េកនចិ វេិញញេយយ អតថិ េកនច ិ
ន វេិញញេយយ អតថិ សេ  អតថិ អនសេ  អតថិ 
សវសមបយុេ ្ត  អតថិ សវវបិបយុេ ្ត  អតថិ - 

សវវបិបយុត្ត សេ  អតថិ សវវបិបយុត្តអនសេ  
អតថិ         សេញញ ជនិេយ         អតថិ        អសេញញ ជនិេយ        អតថិ 

70



៣២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េថកទបក៏មន យ៉ងក ្ដ លក៏មន យ៉ងឧត្តមក៏មន មនសភពខុស 
និងេទៀងក៏មន មនសភព្រតូវនិងេទៀងក៏មន មនសភពមិនេទៀងក៏ 
មន មនមគគជ រមមណ៍ក៏មន មនមគគជេហតុក៏មន មនមគគជអធិបតី 
ក៏មន េកើតេហើយក៏មន មិនទន់េកើតក៏មន ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន ជ 
អតីតក៏មន ជអនគតក៏មន ជបចចុបបននក៏មន មន រមមណ៍ជអតីតក៏ 
មន មន រមមណ៍ជអនគតក៏មន មន រមមណ៍ជបចចុបបននក៏មន ជ 
ខងកនុងក៏មន ជខងេ្រកក៏មន ជខងកនុងនិងខងេ្រកក៏មន មន - 
រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខង 
កនុងនិងខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
 [៤៦] េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធ្របកបេ យ 
ផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺេវទនខនធ្របកបេ យេហតុក៏មន 
្របសចកេហតុក៏មន មិនែមនេហតុ ែត្របកបេ យេហតុក៏មន មិន 
ែមនេហតុទងំមិនមនេហតុក៏មន ជេ កិយក៏មន ជេ កុត្តរៈក៏មន 
គបបដីឹងេ យវញិញ ណ មួយក៏មន មិនគបបដីឹង េ យវញិញ ណ  
មួយក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន មិនមន សវៈក៏មន 
្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របសចក សវៈក៏មន ្របសចក សវៈ 
ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន ្របសចក សវៈទងំមិនមន - 
សវៈក៏មន  ជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន   មិនជ្របេយជន៍ដល់ 
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៣៣ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  អតថិ សេញញ ជនវបិបយុេ ្ត  

អតថិ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិេយ អតថិ ស- 

េញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិេយ អតថិ គនថនិេយ អតថិ 

អគនថនិេយ អតថិ គនថសមបយុេ ្ត  អតថិ គនថវបិបយុេ ្ត  

អតថិ គនថវបិបយុត្តគនថនិេយ អតថិ គនថវបិបយុត្តអគនថ- 

និេយ អតថិ ឱឃនិេយ អតថិ អេនឃនិេយ អតថិ 

ឱឃសមបយុេ ្ត  អតថិ ឱឃវបិបយុេ ្ត  អតថិ ឱឃវបិប- 

យុត្តឱឃនិេយ អតថិ ឱឃវបិបយុត្តអេនឃនិេយ អតថិ 

េយគនិេយ អតថ ិ អេយគនិេយ អតថិ េយគសមប- 

យុេ ្ត  អតថិ េយគវបិបយុេ ្ត  អតថិ េយគវបិបយុត្ត- 

េយគនិេយ អតថិ េយគវបិបយុត្តអេយគនិេយ អតថិ 

នីវរណិេយ អតថិ អនីវរណិេយ អតថិ នីវរណសមបយុ- 

េ ្ត  អតថិ នីវរណវបិបយុេ ្ត  អតថិ នីវរណវបិបយុត្តនីវរ- 

ណិេយ អតថិ នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិេយ អតថិ ប - 

មេ ្ឋ  អតថិ អប មេ ្ឋ  អតថិ ប មសសមបយុេ ្ត  អតថ ិ

ប មសវបិបយុេ ្ត               អតថិ           ប មសវបិបយុត្តប មេ ្ឋ  
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៣៣ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

សេំយជនៈក៏មន ្របកបេ យសេំយជនៈក៏មន ្របសចកសេំយជនៈ 
ក៏មន ្របសចកសេំយជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន 
្របសចកសេំយជនៈទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន ែដល 
គនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ែដលគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន ្របកបេ យ 
គនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈែតជធម៌ែដលគនថៈ 
គបបេី ត្រកងក៏មន ្របសចកគនថៈទងំជធម៌ែដលគនថៈមិនគបបេី ត 

្រកងក៏មន ែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ែដលឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្ត 
កន្លងក៏មន ្របកបេ យឱឃៈក៏មន ្របសចកឱឃៈក៏មន ្របសចក 
ឱឃៈែតជធម៌ែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របសចកឱឃៈទងំជ 
ធម៌ែដលឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ែដលេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏ 
មន ែដលេយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របកបេ យេយគៈក៏មន 
្របសចកេយគៈក៏មន ្របសចកេយគៈែតជ្របេយជន៍ដល់េយគៈ 
ក៏មន ្របសចកេយគៈទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់េយគៈក៏មន ជ្រប- 
េយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ្របកប 
េ យនីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈែតជ 
្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈទងំមិនជ្របេយជន៍ 
ដល់នីវរណៈក៏មន ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ប មសៈមិន 

ទ បអែង្អលក៏មន ្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈ 
ក៏មន ្របសចកប មសៈ ែតជធម៌ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន 
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៣៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ ប មសវបិបយុត្តអប មេ ្ឋ  អតថិ ឧបទិេនន  អតថ ិ

អនុបទិេនន  អតថិ ឧបទនិេយ អតថិ អនុបទនិេយ 

អតថិ ឧបទនសមបយុេ ្ត  អតថិ ឧបទនវបិបយុេ ្ត  

អតថិ ឧបទនវបិបយុត្តឧបទនិេយ អតថិ ឧបទនវបិប-

យុត្តអនុបទនិេយ អតថិ សង កិ េលសិេក អតថិ អសង កិ - 

េលសិេក អតថិ សង កិលិេ ្ឋ  អតថិ អសង កិលិេ ្ឋ  អតថ ិ

កិេលសសមបយុេ ្ត  អតថិ កិេលសវបិបយុេ ្ត  អតថិ 

កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិេក អតថិ កិេលសវបិប- 

យុត្តអសង កិ េលសិេក អតថិ ទស េនន ប តេព្វ  

អតថិ ន ទស េនន ប តេព្វ  អតថិ ភវនយ ប - 

តេព្វ  អតថិ ន ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ ទស េនន 

ប តព្វេហតុេក អតថិ ន ទស េនន ប តព្វ- 

េហតុេក អតថិ ភវនយ ប តព្វេហតុេក អតថ ិ ន 

ភវនយ ប តព្វេហតុេក អតថិ សវតិេកក  អតថិ 

អវតិេកក  អតថិ សវចិេ  អតថិ អវចិេ  អតថិ សបបតីិ- 

េក អតថិ អបបតីិេក អតថិ បីតិសហគេ  អតថិ ន 

បីតិសហគេ      អតថិ     កមវចេ      អតថិ       ន      កមវចេ  
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៣៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

្របសចកប មសៈទងំជធម៌ែដលប មសៈ មិន ទ បអែង្អលក៏មន 
មនកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយក៏មន មិន 
មនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយក៏មន 
ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនជ្របេយជន៏ដល់ឧបទនក៏មន 
្របកបេ យឧបទនក៏មន ្របសចកឧបទនក៏មន ្របសចកឧ- 
បទនែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ្របសចកឧបទនទងំមិន 
ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន គួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគួរ 
ដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន េ ហមងេហើយក៏មន មិនេ ហមងេហើយ 
ក៏មន ្របកបេ យកិេលសក៏មន ្របសចកកិេលសក៏មន ្របស 
ចកកិេលស ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របសចកកិេលសទងំ 
មិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន គួរលះេ យទស នៈក៏មន មិនគួរលះ 
េ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យភវនក៏មន មិនគួរលះេ យភវន 
ក៏មន មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យ 
ទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះ 

េ យភវនក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈក៏មន មិនមនវតិកកៈក៏ 
មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវចិរៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទ 
ជមួយនឹងបីតិក៏មន មិនមនបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន មិន 
េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន   ជកមវចរក៏មន    មិនែមនកមវចរក៏មន 
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៣៥ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ របូវចេ  អតថិ ន របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ 
ន អរបូវចេ  អតថិ បរយិបេនន  អតថិ អបរយិបេនន  
អតថិ និយយនិេក អតថិ អនិយយនិេក អតថិ និយេ  
អតថិ អនិយេ  អតថិ សឧត្តេ  អតថិ អនុត្តេ  អតថិ 
សរេ  អតថិ អរេ  ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ 
កុសេ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ 
ឯវ ំ     ទសវេិធន      េវទនខេនធ       ។ 
 [៤៧] ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ សរេ  អតថិ 
អរេ  ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ វបិេក អតថិ 
វបិកធមមធេមម  អតថិ េនវ វបិកធមមធេមម  ។ េប ។ អតថិ 
អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិ- 
ទធ រមមេ      ។     េប     ។     ឯវ ំ    ទសវេិធន     េវទនខេនធ     ។ 

ទុកមូលកំ   ។ 

 [៤៨] ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ សេហតុេក 
អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ កុ- 
សេ     អតថិ    អកុសេ     អតថិ     អពយកេ      ។     េប     ។ 
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៣៥ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ជរូបវចរក៏មន មិនែមនរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន មិនែមន 
អរូបវចរក៏មន ជបរយិបននៈក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន ជនិយយ- 
និកៈក៏មន ជអនិយយនិកៈក៏មន ជនិយតៈក៏មន ជអនិយតៈក៏មន 
្របកបេ យឧត្តរៈក៏មន មិនមនឧត្តរៈក៏មន ្របកបេ យរណៈ (េសចក្ដី 
េ ហមង) ក៏មន មិនមនរណៈ ក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ 
គឺ េវទនខនធ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន 
។   េប   ។   េវទនខនធមន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 
 [៤៧] េវទនខនធ មន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធដ៏សមប- 
យុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របកបេ យ 
រណៈក៏មន មិនមនរណៈក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទន- 
ខនធជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនជវបិក 
មិនែមនមនធម៌ជវបិកជ្រប្រកតីក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុង 
ក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ខងកនុងនិងខងេ្រក 
ក៏មន  ។  េប  ។  េវទនខនធមន្របករ  ១០  យ៉ងេនះឯង  ។ 

ចប់ទុកមូលកៈ   ។ 

 [៤៨] េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធ ដ៏សមបយុត្ត 
េ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របកបេ យ 
េហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទន- 
ខនធ ជកុសលក៏មន   ជអកុសលក៏មន   ជអពយ្រកឹតក៏មន  ។  េប  ។ 
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៣៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ ឯកវេិធន េវទនខេនធ  
ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ សរ- 
េ (១) អតថិ អរេ (២) ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  
អតថិ កុសេ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  
។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ ឯកវេិធន 

េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  
អតថិ សេហតុេក អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន េវទ- 
នខេនធ  អតថិ វបិេក អតថិ វបិកធមមធេមម  អតថិ េនវ- 
វបិកនវបិកធមមធេមម  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  
អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  
។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ ឯកវេិធន 
េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទន- 
ខេនធ  អតថិ សរេ  អតថិ អរេ  ។ តិវេិធន េវទ- 
នខេនធ  អតថិ វបិេក អតថិ វបិកធមមធេមម  អតថ ិ
េនវវបិកនវបិកធមមធេមម  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមម- 
េ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមម- 
េ       ។      េប      ។      ឯវ ំ     ទសវេិធន      េវទនខេនធ      ។ 

តិកមូលកំ   ។ 

     ១   ម.   េហតុសមបយុេ ្ត    ។   ២   ម.   េហតុវបិបយុេ ្ត    ។ 
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៣៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ បន 
ដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ 
េវទនខនធ្របកបេ យរណៈក៏មន មិនមនរណៈក៏មន ។ េវទនខនធ 
មន្របករ ៣ គឺេវទនខនធជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ- 
្រកឹតក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទន 
ខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទន 
ខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របកបេ យេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏ 
មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធជវបិកក៏មន ជធម៌មន 
វបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនជវបិក មិនែមនមនធម៌ជវបិកជ្រប្រកតី 

ក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏ 
មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវ- 
ទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ 
្របកបេ យរណៈក៏មន មិនមនរណៈក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ 
គឺ េវទនខនធជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមន 
ជវបិក មិនែមនជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ 
ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុង 
ទងំខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង   ។ 

ចប់   តិកមូលកៈ   ។ 

79



៣៧ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [៤៩] ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុ- 

េ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតិថ សេហតុេក អតថ ិ

អេហតុេក ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ កុសេ  

អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទស- 

វេិធន េវទនខេនធ  ។ ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស - 

សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ េហតុសមប- 

យុេ ្ត  អតថិ េហតុវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  

អតថិ វបិេក អតថិ វបិកធមមធេមម  អតថិ េនវវបិកន- 

វបិកធមមធេមម  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ 

ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 

េវទនខេនធ  អតថិ ន េហតុ សេហតុេក អតថិ ន េហតុ 

អេហតុេក ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ ឧបទិននុប- 

ទនិេយ អតថិ អនុបទិននុបទនិេយ អតថិ អនុបទិនន - 

នុបទនិេយ     ។     េប    ។    ឯវ ំ   ទសវេិធន    េវទនខេនធ     ។ 
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៣៧ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [៤៩] េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្ត 
េ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របកបេ យេហតុ 
ក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធ 
ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ េវទន- 
ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់ 
េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទន- 
ខនធ្របកបេ យេហតុក៏មន ្របសចកេហតុក៏មន ។ េវទនខនធមន 
្របករ ៣ គឺ េវទនខនធជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន 
មិនែមនជវបិក មិនែមនជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន ។ េប ។ េវទ- 
នខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ បន 
ដល់េវទនខនធែដលសមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ 
គឺ េវទនខនធមិនែមនេហតុែត្របកបេ យេហតុក៏មន មិនែមនេហតុទងំ 
មិនមនេហតុក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធមនកមម 
្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ 
ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើម 
កន់យកេហើយ ែត្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមមប្រកប 
េ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ 
ដល់ឧបទនក៏មន  ។  េប  ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង   ។ 
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៣៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវ-ិ 

េធន េវទនខេនធ  អតថិ េ កិេយ អតថិ េ - 

កុត្តេ  ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ សង កិលិដ្ឋ- 

សង កិ េលសិេក អតថិ អសង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិេក អតថិ 

អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េលសិេក ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 

េវទនខេនធ  ។ ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមប- 

យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ េកនចិ វេិញញ- 

េយយ អតថិ េកនចិ ន វេិញញេយយ ។ តិវេិធន េវទន- 

ខេនធ  អតថិ សវតិកកសវចិេ  អតថិ អវតិកកវចិរមេ ្ត  

អតថិ អវតិកក វចិេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន េវទន- 

ខេនធ  ។ ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ សេ  អតថិ អនសេ  ។ 

តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ ទស េនន ប តេព្វ  អតថិ 

ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ េនវ ទស េនន ន ភវ- 

នយ ប តេព្វ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន េវទន- 

ខេនធ      ។     ឯកវេិធន      េវទនខេនធ       ផស សមបយុេ ្ត      ។ 
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៣៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ 
េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធជេ កិយក៏មន ជេ កុត្តរៈក៏ 
មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺេវទនខនធេ ហមងេហើយទងំគួរដល់ 
េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមងេហើយែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏ 
មន មិនេ ហមងេហើយទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ េប ។  
េវទនខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ 
បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ 
គឺ េវទនខនធ ែដលគបបដីឹងេ យវញិញ ណ មួយក៏មន ែដលមិន 
គបបដីឹង េ យវញិញ ណ មួយក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ 
េវទនខនធ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈក៏ 
មន មិនមនវតិកកៈមន្រតឹមែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈទងំមិនមន 
វចិរៈក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធ 
មន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទន- 
ខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របកបេ យ សវៈក៏មន មិនមន សវៈ 
ក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធគួរលះេ យទស នៈ 
ក៏មន គួរលះេ យភវនក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈទងំមិនគួរលះ 
េ យភវនក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
េវទនខនធមន្របករមួយ  បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ  ។ 
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៣៩ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ សវសមបយុេ ្ត  អតថិ 

សវវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ ទស - 

េនន ប តព្វេហតុេក អតថិ ភវនយ ប តព្វ- 

េហតុេក អតថិ េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប - 

តព្វេហតុេក ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ 

ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 

េវទនខេនធ  អតថិ សវវបិបយុត្ត សេ  អតថិ ស- 

វវបិបយុត្តអនសេ  ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ 

ចយគមិ អតថិ អបចយគមិ អតថិ េន ចយគ- 

មិនបចយគមិ ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន េវទន- 

ខេនធ  ។ ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ សេញញ ជនិេយ អតថិ អ- 

សេញញ ជនិេយ ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ េសេកខ  

អតថិ អេសេកខ  អតថិ េនវសេកខ នេសេកខ  ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ ឯកវេិធន េវទន- 

ខេនធ       ផស សមបយុេ ្ត       ។      ទុវេិធន     េវទនខេនធ      អតថិ 
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៣៩ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របស 
ចក សវៈក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធមនេហតុគួរ 
លះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុ 
មិនគួរលះេ យទស នៈទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ េប ។ េវទន- 
ខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ បន 
ដល់េវទនខនធ ែដលសមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២  
គឺ េវទនខនធ្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន 
្របសចក សវៈទងំមិនមន សវៈក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ 
គឺ េវទនខនធដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន ដល់នូវករមិនសន កំពូន  
េឡើងក៏មន មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនដល់នូវករសន កំ- 
ពូនេឡើងក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទន- 
ខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធ ែដលសមបយុត្តេ យផស ៈ ។ 
េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន 
មិនជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ 
េវទនខនធជរបស់េសកខបុគគលក៏មន ជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន មិន 
ែមនជរបស់េសកខបុគគលទងំមិនែមនជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន ។ េប ។ 
េវទនខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ 
បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ 
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៤០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  អតថិ សេញញ ជនវបិបយុេ ្ត  ។ 

តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ បរេិ ្ត  អតថិ មហគគេ  អតថ ិ

អបបមេ  ។  េប ។  ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ 

ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។  ទុវេិធន 

េវទនខេនធ  អតថិ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិេយ 

អតថិ សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិេយ ។  តិវេិធន 

េវទនខេនធ  អតថិ បរ ិ ្ត រមមេ  អតថិ មហគគ - 

រមមេ  អតថិ អបបម រមមេ  ។  េប ។  ឯវ ំ

ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។  ឯកវេិធន េវទនខេនធ  

ផស សមបយុេ ្ត  ។  ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ 

គនថនិេយ អតថិ អគនថនិេយ ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  

អតថិ ហីេន អតថិ មជឈេិម អតថិ បណីេ  ។  េប ។ 

ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។  ឯកវេិធន េវទន- 

ខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។  ទុវេិធន េវទនខេនធ  

អតថិ គនថសមបយុេ ្ត  អតថិ គនថវបិបយុេ ្ត  ។  តិវេិធន 

េវទនខេនធ  អតថិ មិចឆត្តនិយេ  អតថិ សមមត្តនិយេ  

អតថិ អនិយេ  ។  េប ។  ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ 
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៤០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េវទនខនធ្របកបេ យសេំយជនៈក៏មន ្របសចកសេំយជនៈក៏មន ។ 
េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធមនសភពតូចឆម រក៏មន ដល់នូវ 
សភពធកំ៏មន ្របមណមិនបនក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធមន្របករ 
១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធែដល 
សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របស 
ចកសេំយជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន ្របសចក 
សេំយជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន ។ េវទនខនធ 
មន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធមន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន រមមណ៍ 
ដល់នូវសភពធកំ៏មន មន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន ។ េប ។ 
េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ 
បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ 
គឺ េវទនខនធ ែដលគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ែដលគនថៈមិនគបបេី ត 
្រកងក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធេថកទបក៏មន 
ក ្ដ លក៏មន ៃថ្លថ្ល ក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះ 
ឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យ 
ផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របកបេ យគនថៈក៏មន 
្របសចកគនថៈក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺេវទនខនធមន 
សភពខុសនិងេទៀងក៏មន មនសភព្រតូវនិងេទៀងក៏មន មនសភព 
មិនេទៀងក៏មន  ។  េប   ។   េវទនខនធមន្របករ  ១០  យ៉ងេនះឯង    ។ 
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៤១ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 
េវទនខេនធ  អតថិ គនថវបិបយុត្តគនថនិេយ អតថិ គនថ- 
វបិបយុត្តអគនថនិេយ ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ 
មគគ រមមេ  អតថិ មគគេហតុេក អតថិ អគគ ធិបត ិ
។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ ឯកវេិធន 
េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទន- 
ខេនធ  អតថិ ឱឃនិេយ អតថិ អេនឃនិេយ ។ 
តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ ឧបបេនន  អតថិ អនុបបេនន  
អតថិ ឧបបទី ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ 
ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវ-ិ 
េធន េវទនខេនធ  អតថិ ឱឃសមបយុេ ្ត  អតថិ ឱឃ- 
វបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ អតីេ  
អតថិ អនគេ  អតថិ បចចុបបេនន  ។ េប ។ ឯវ ំ
ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ ឯកវេិធន េវទនខេនធ  
ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ 
ឱឃវបិបយុត្តឱឃនិេយ អតថិ ឱឃវបិបយុត្តអេនឃនិ- 
េយ ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ អតី រមមេ  អតថិ 
អនគ រមមេ       អតថិ      បចចុបបនន រមមេ        ។       េប       ។ 
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៤១ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ 
េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត 
្រកងក៏មន ្របសចកគនថៈែតគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន ។ េវទនខនធ 
មន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធមនមគគជ រមមណ៍ក៏មន មនមគគជេហតុ 
ក៏មន មនមគគជអធិបតីក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ង 
េនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យ 
ផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្ត 
កន្លងក៏មន ែដលឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ។ េវទនខនធមន្រប- 
ករ ៣ គឺ េវទនខនធេកើតេហើយក៏មន មិនទន់េកើតេហើយក៏មន ែដល 
្របុងនឹងេកើតក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ 
េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របកបេ យឱឃៈក៏មន ្របសចក 
ឱឃៈក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធជអតីតក៏មន ជ 
អនគតក៏មន ជបចចុបបននក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះ 
ឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យ 
ផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ្របសចកឱឃៈែតឱឃៈ 
គបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របសចកឱឃៈទងំឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏ 
មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺេវទនខនធមន រមមណ៍ជអតីតក៏មន 
មន រមមណ៍ជអនគតក៏មន មន រមមណ៍ជបចចុបបននក៏មន ។ េប ។ 
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៤២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ ឯកវេិធន េវទនខេនធ  
ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ េយ- 
គនិេយ អតថិ អេយគនិេយ ។ តិវេិធន េវទនខេនធ  
អតថិ អជឈេ ្ត  អតថិ ពហិេទធ  អតថិ អជឈត្តពហិេទធ  ។ េប ។ 
ឯវ ំ ទសវេិធន េវទនខេនធ  ។ ឯកវេិធន េវទន- 
ខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ 
េយគសមបយុេ ្ត  អតថិ េយគវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន 
េវទនខេនធ  អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមម- 
េ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទស- 
វេិធន     េវទនខេនធ      ។ 

ឧភេ វឌ កំ   ។ 

[៥០] សត្តវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ កុសេ  
អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  អតថិ កមវចេ  
អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  
ឯវ ំ សត្តវេិធន េវទនខេនធ  ។ អបេ បិ សត្តវេិធន 
េវទនខេនធ  អតថិ វបិេក អតថិ វបិកធមមធេមម  អតថិ 
េនវវបិកនវបិកធមមធេមម  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមម- 
េ      អតថិ   ពហិទធ រមមេ     អតថិ      អជឈត្តពហិទធ រមមេ  
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៤២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ 
បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ 
គឺ េវទនខនធ ែដលេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ែដលេយគៈមិនគបប ី
្រប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ។ េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធ ជខង 
កនុងក៏មន ជខងេ្រកក៏មន ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ 
េវទនខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករមួយ 
បនដល់េវទនខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េវទនខនធមន្របករ ២ 
គឺ េវទនខនធ ្របកបេ យេយគៈក៏មន ្របសចកេយគៈក៏មន ។  
េវទនខនធមន្របករ ៣ គឺ េវទនខនធ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន 
មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏ 
មន  ។  េប  ។  េវទនខនធមន្របករ  ១០  យ៉ងេនះឯង  ។ 

ចប់   ឧភេ វឌ កៈ   ។ 

 [៥០] េវទនខនធមន្របករ ៧ គឺ េវទនខនធជកុសលក៏មន 
ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏ 
មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន េវទនខនធមន្របករ ៧ 
យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករ ៧ ដៃទេទៀត គឺ េវទនខនធជវបិក 
ក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនជធម៌មនវបិកទងំមិន 
ែមនមនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន 

រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន  មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន 

91



៤៣ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  

អតថិ      អបរយិបេនន         ឯវ ំ       សត្តវេិធន       េវទនខេនធ       ។ 

 [៥១] ចតុព្វីសតិវេិធន េវទនខេនធ  ចកខុ សមផ- 

ស បបចចយ េវទនខេនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុ- 

សេ  អតថិ អពយកេ  េ តសមផស បបចចយ 

េវទនខេនធ  ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ េវទន- 

ខេនធ  ។ េប ។ ជិ ្ហ សមផស បបចចយ េវទនខេនធ  ។ េប ។ 

កយសមផស បបចចយ េវទនខេនធ  ។ េប ។ មេន- 

សមផស បបចចយ េវទនខេនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ 

អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ចកខុ សមផស ជ េវទន 

េ តសមផស ជ េវទន ឃនសមផស ជ េវទន 

ជិ ្ហ សមផស ជ េវទន កយសមផស ជ េវទន 

មេនសមផស ជ េវទន ឯវ ំ ចតុព្វីសតិវេិធន េវទន- 

ខេនធ  ។ អបេ បិ ចតុព្វីសតិវេិធន េវទនខេនធ  ចកខុ - 

សមផស បបចចយ េវទនខេនធ  អតថិ វបិេក អតថិ 

វបិកធមមធេមម  អតថិ េនវវបិកនវបិកធមមធេមម  

។     េប    ។      អតថិ      អជឈ ្ត រមមេ       អតថិ      ពហិទធ រមមេ  
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៤៣ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈ 

ក៏មន   េវទនខនធមន្របករ   ៧   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៥១] េវទនខនធ មន្របករ ២៤ គឺេវទនខនធ េ្រពះចកខុ- 

សមផស ជបចច័យ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏ 

មន េវទនខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េវទនខនធ 

េ្រពះឃនសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េវទនខនធ េ្រពះជិ ្ហសមផស  

ជបចច័យ ។ េប ។ េវទនខនធ េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េវទនខនធ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ ជកុសលក៏មន ជអកុសល 

ក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន េវទនេកើតអពីំចកខុសមផស  េវទនេកើតអពីំ 

េ តសមផស  េវទនេកើតអពីំឃនសមផស  េវទនេកើតអពីំជិ ្ហសមផស  

េវទនេកើតអពីំកយសមផស  េវទនេកើតអពីំមេនសមផស  េវទនខនធមន 

្របករ ២៤ យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធមន្របករ ២៤ ដៃទេទៀត គឺ េវ- 

ទនខនធ េ្រពះចកខុសមផស ជបចច័យ ជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ 

្រប្រកតីក៏មន មិនែមនជធម៌មនវបិកទងំមិនែមនមនវបិកជ្រប្រកតីក៏ 

មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន   មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន 
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៤៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  េ តសមផស បបចចយ 

េវទនខេនធ  ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ េវទន- 

ខេនធ  ។ េប ។ ជិ ្ហ សមផស បបចចយ េវទនខេនធ  

។ េប ។ កយសមផស បបចចយ េវទនខេនធ  ។ េប ។ 

មេនសមផស បបចចយ េវទនខេនធ  អតថិ អជឈ ្ត រមម- 

េ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមម- 

េ  អតថិ ចកខុ សមផស ជ េវទន ។ េប ។ មេនស- 

មផស ជ     េវទន      ឯវ ំ     ចតុព្វីសតិវេិធន       េវទនខេនធ        ។ 

 [៥២] តឹសវេិធន េវទនខេនធ  ចកខុ សមផស - 

បបចចយ េវទនខេនធ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវច- 

េ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  េ តសមផ- 

ស បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ 

ជិ ្ហ សមផស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ 

។ េប ។ មេនសមផស បបចចយ េវទនខេនធ  អតថិ ក- 

មវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរ-ិ 

យបេនន  ចកខុ សមផស ជ េវទន ។ ប ។ មេនស- 

មផស ជ     េវទន     ឯវ ំ    តឹសវេិធន     េវទនខេនធ      ។ 
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៤៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន េវទនខនធ េ្រពះេ ត- 

សមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េវទនខនធ េ្រពះឃនសមផស ជបចច័យ 

។ េប ។ េវទនខនធ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េវទនខនធ 

េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េវទនខនធ េ្រពះមេនសមផស  

ជបចច័យ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន 

មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន េវទនេកើតអពីំចកខុសមផស  

។ េប ។ េវទនេកើតអពីំមេនសមផស  េវទនខនធ មន្របករ ២៤ 

យ៉ងេនះឯង     ។ 

 [៥២] េវទនខនធមន្របករ ៣០ គឺ េវទនខនធ េ្រពះចកខុសមផស  

ជបចច័យ ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជ 

អបរយិបននៈក៏មន េវទនខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះឃនសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ ជ 

កមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈ 

ក៏មន េវទនេកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េវទនេកើតអពីំមេនសមផស  

េវទនខនធមន្របករ   ៣០   យ៉ងេនះឯង   ។ 
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៤៥ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [៥៣] ពហុវេិធន េវទនខេនធ  ចកខុ សមផស បប- 
ចចយ េវទនខេនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុសេ  
អតថិ អពយកេ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  
អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  េ តសមផស - 
បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ ជិ ្ហ - 
សមផស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ ។ េប ។ 
មេនសមផស បបចចយ េវទនខេនធ  អតថិ កុសេ  
អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  អតថិ កមវចេ  
អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  
ចកខុ សមផស ជ េវទន ។ េប ។ មេនសមផស ជ 
េវទន ឯវ ំ ពហុវេិធន េវទនខេនធ  ។ អបេ បិ ពហុ- 
វេិធន េវទនខេនធ  ចកខុ សមផស បបចចយ េវទនខេនធ  
អតថិ វបិេក អតថិ វបិកធមមធេមម  អតថិ េនវវបិកន- 
វបិកធមមធេមម  ។ េប ។ អតថិ  អជឈ ្ត រមមេ  អតថ ិ
ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  អតថិ ក- 
មវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរ-ិ 
យបេនន  េ តសមផស បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផ- 
ស បបចចយ    ។    េប     ។     ជិ ្ហ សមផស បបចចយ     ។      េប      ។ 
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៤៥ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [៥៣] េវទនខនធ មនេ្រចើន្របករ គឺ េវទនខនធេ្រពះចកខុសមផស  

ជបចច័យ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ជ 

កមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈ 

ក៏មន េវទនខនធេ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះឃន- 

សមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះកយ- 

សមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ ជកុសលក៏ 

មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូប- 

វចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន េវទនេកើតអពីំចកខុ- 

សមផស  ។ េប ។ េវទនេកើតអពីំមេនសមផស  េវទនខនធ មនេ្រចើន្របករ 

យ៉ងេនះឯង ។ េវទនខនធ មនេ្រចើន្របករដៃទេទៀត គឺេវទនខនធេ្រពះ 

ចកខុសមផស ជបចច័យ ជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិន 

ែមនជធម៌មនវបិកទងំមិនែមនមនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន ។ េប ។ មន 

រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំ 

ខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូប- 

វចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន េវទនខនធេ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ 

។ េប ។ េ្រពះឃនសមផស ជបចច័យ ។  េប  ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ 
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៤៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

កយសមផស បបចចយ ។ េប ។ មេនសមផស បបចចយ 
េវទនខេនធ  អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  
អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  អតថិ កមវចេ  អតថិ 
របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  ចកខុ - 
សមផស ជ េវទន ។ េប ។ មេនសមផស ជ េវទន 
ឯវ ំ    ពហុវេិធន     េវទនខេនធ      ។ 

អយ ំ    វុចចតិ     េវទនខេនធ      ។ 
តតថ     កតេម     សញញ ខេនធ      ។ 

 [៥៤] ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ សេហតុេក 
អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ កុស- 
េ  អតថិ អកុសេ  អតថ ិ អពយកេ  ។ ចតុព្វិេធន 
សញញ ខេនធ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ 
អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  ។ បញច វេិធន សញញ - 
ខេនធ  អតថិ សុខិ្រនទិយសមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខិ ្រនទិយស- 
មបយុេ ្ត  អតថិ េ មនស ្ិរនទិយសមបយុេ ្ត  អតថិ េទ- 
មនស ្ិរនទិយសមបយុេ ្ត  អតថិ ឧេបកខិ ្រនទិយសមបយុ- 
េ ្ត (១)    ។    ឆព្វិេធន     សញញ ខេនធ      ចកខុ សមផស ជ     សញញ  
     ១   ម.   ឥេ    បរ ំ  ឯវ ំ  បញច វេិធន   សញញ ខេនធ តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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៤៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

។ េប ។ េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជ 

បចច័យ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន 

រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរ 

ក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន េវទនេកើតអពីំចកខុ- 

សមផស  ។ េប ។ េវទនេកើតអពីំមេនសមផស  េវទនខនធ មនេ្រចើន 

្របករ   យ៉ងេនះឯង   ។ 

េនះេ ថ   េវទនខនធ   ។ 

ប ្ដ ខនធទងំេនះ   សញញ ខនធ   េតើដូចេម្ដច   ។ 

 [៥៤] សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្ត 

េ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ្របកបេ យេហតុ 

ក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធជ 

កុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ សញញ ខនធមន 

្របករ ៤ គឺ សញញ ខនធជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរ 

ក៏មន ជអបរយិបនុនៈក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៥ គឺ សញញ ខនធ 

្របកបេ យសុខិ្រនទិយក៏មន ្របកបេ យទុកខិ្រនទិយក៏មន ្របកបេ យ 

េ មនស ្ិរនទិយក៏មន ្របកបេ យេទមនស ្ិរនទិយក៏មន ្របកបេ យ 

ឧេបកខិ្រនទិយក៏មន  ។ សញញ ខនធមន្របករ ៦ គឺ សញញ េកើតអពីំចកខុសមផស  
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៤៧ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

េ តសមផស ជ សញញ  ឃនសមផស ជ សញញ  
ជិ ្ហ សមផស ជ សញញ  កយសមផស ជ សញញ  
មេនសមផស ជ សញញ  ឯវ ំ ឆព្វិេធន សញញ ខេនធ  ។ 
សត្តវេិធន សញញ ខេនធ  ចកខុ សមផស ជ សញញ  
។ េប ។ កយសមផស ជ សញញ  មេនធតុសមផ- 
ស ជ សញញ  មេនវញិញ ណធតុសមផស ជ សញញ  
ឯវ ំ សត្តវេិធន សញញ ខេនធ  ។ អដ្ឋវេិធន សញញ ខេនធ  
ចកខុ សមផស ជ សញញ  ។ េប ។ កយសមផស ជ 
សញញ  អតថិ សុខសហគ  អតថិ ទុកខសហគ  
មេនធតុសមផស ជ សញញ  មេនវញិញ ណធតុសមផ- 
ស ជ សញញ  ឯវ ំ អដ្ឋវេិធន សញញ ខេនធ  ។ នវវេិធន 
សញញ ខេនធ  ចកខុ សមផស ជ សញញ  ។ េប ។ កយ- 
សមផស ជ សញញ  មេនធតុសមផស ជ សញញ  ម- 
េនវញិញ ណធតុសមផស ជ សញញ  អតថិ កុស  អតថិ 
អកុស  អតថិ អពយក  ឯវ ំ នវវេិធន សញញ ខ- 
េនធ  ។ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ចកខុ សមផស ជ សញញ  
។ េប ។ កយសមផស ជ សញញ  អតថិ សុខសហគ  
អតថិ          ទុកខសហគ            មេនធតុសមផស ជ          សញញ  
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៤៧ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

សញញ េកើតអពីំេ តសមផស  សញញ េកើតអពីំឃនសមផស  សញញ េកើតអ-ំ 

ពីជិ ្ហសមផស  សញញ េកើតអពីំកយសមផស  សញញ េកើតអពីំមេនសមផស  

សញញ ខនធមន្របករ ៦ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករ ៧ គឺ 

សញញ េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ សញញ  េកើតអពីំកយសមផស  សញញ  

េកើតអពីំមេនធតុសមផស  សញញ  េកើតអពីំមេនវញិញ ណធតុសមផស  

សញញ ខនធមន្របករ ៧ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករ ៨ គឺ 

សញញ េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ សញញ េកើតអពីំកយសមផស  េកើត 

្រពមេ យសុខក៏មន េកើត្រពមេ យទុកខក៏មន សញញ េកើតអពីំមេន- 

ធតុសមផស  សញញ េកើតអពីំមេនវញិញ ណធតុសមផស  សញញ ខនធមន 

្របករ ៨ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករ ៩ គឺ សញញ េកើត 

អពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ សញញ េកើតអពីំកយសមផស  សញញ េកើតអពីំ 

មេនធតុសមផស  សញញ េកើតអពីំមេនវញិញ ណធតុសមផស  ជកុសល 

ក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន សញញ ខនធមន្របករ 

៩ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករ ១០ គឺ សញញ េកើតអពីំចកខុ- 

សមផស  ។ េប ។ សញញ េកើតអពីំកយសមផស  េកើត្រពមេ យសុខ 

ក៏មន      េកើត្រពមេ យទុកខក៏មន      សញញ េកើតអពីំមេនធតុសមផស  
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៤៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

មេនវញិញ ណធតុសមផស ជ សញញ  អតថិ កុស  

អតថិ អកុស  អតថិ អពយក  ឯវ ំ ទសវេិធន 

សញញ ខេនធ       ។ 

 [៥៥] ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមប- 

យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ សេហតុេក អតថិ 

អេហតុេក ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ សុខយ 

េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមប- 

យុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  

អតថិ វបិេក អតថិ វបិកធមមធេមម  អតថិ េនវវបិ- 

កនវបិកធមមធេមម  អតថិ ឧបទិននុបទនិេយ អតថិ 

អនុបទិននុបទនិេយ អតថិ អនុបទិនន នុបទនិេយ 

អតថិ សង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិេក អតថិ អសង កិលិដ្ឋស- 

ង កិ េលសិេក អតថិ អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េលសិេក អតថិ 

សវតិកកសវចិេ  អតថិ អវតិកកវចិរមេ ្ត  អតថិ អវតិ- 

កក វចិេ  អតថិ បីតិសហគេ  អតថិ សុខសហគេ  

អតថិ      ឧេបកខ សហគេ         អតថិ       ទស េនន       ប តេព្វ  
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៤៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សញញ េកើតអពីំមេនវញិញ ណធតុសមផស  ជកុសលក៏មន ជអកុសល 
ក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
 [៥៥] សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្ត 
េ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ្របកបេ យេហតុក៏ 
មន មិនមនេហតុក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធ្របកប 
េ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខ- 
មសុខេវទនក៏មន ជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិន 
ែមនជធម៌មនវបិកទងំមិនែមនមនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មនកមម្រប- 
កបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ 
ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើម 
កន់យកេហើយ ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកប 
េ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ 
ដល់ឧបទនក៏មន េ ហមងេហើយ ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន 
មិនេ ហមងេហើយ ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមងេហើយ 
ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ្រប្រពឹត្ត 
េទជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈមន្រតឹមែតវចិរៈក៏មន មិនមន 
វតិកកៈ ទងំមិនមនវចិរៈក៏មន េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យ 
សុខៈក៏មន   េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន   គួរលះេ យទស នៈក៏មន 
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៤៩ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ េនវ ទស េនន ន 

ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ ទស េនន ប តព្វេហ- 

តុេក អតថិ ភវនយ ប តព្វេហតុេក អតថិ េនវ 

ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វេហតុេក អតថិ 

ចយគមិ អតថិ អបចយគមិ អតថិ េន ចយគមិ 

នបចយគមិ អតថិ េសេកខ  អតថិ អេសេកខ  អតថ ិ

េនវ េសេកខ  នេសេកខ  អតថិ បរេិ ្ត  អតថិ មហគគេ  

អតថិ អបបមេ  អតថិ បរ ិ ្ត រមមេ  អតថិ មហគគ - 

រមមេ  អតថិ អបបម រមមេ  អតថិ ហីេន អតថិ 

មជឈេិម អតថិ បណីេ  អតថិ មិចឆត្តនិយេ  អតថ ិ

សមមត្តនិយេ  អតថិ អនិយេ  អតថិ មគគ រមមេ  

អតថិ មគគេហតុេក អតថិ មគគ ធិបតិ អតថិ ឧបបេនន  អតថិ 

អនុបបេនន  អតថិ ឧបបទី អតថិ អតីេ  អតថិ អនគេ  

អតថិ បចចុបបេនន  អតថិ អតី រមមេ  អតថិ អនគ - 

រមមេ  អតថិ បចចុបបនន រមមេ  អតថិ អជឈេ ្ត  អតថ ិ

ពហិេទធ  អតថិ អជឈត្តពហិេទធ  អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  

អតថិ        ពហិទធ រមមេ          អតថិ          អជឈត្តពហិទធ រមមេ  
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៤៩ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

គួរលះេ យភវនក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យ 
ភវនក៏មន មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យ 
ភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យ 
ភវនក៏មន ដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន ដល់នូវករមិនសន  ំ
កពូនេឡើងក៏មន មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិន 
សន កំពូនេឡើងក៏មន ជរបស់េសកខបុគគលក៏មន ជរបស់អេសកខបុគគល 
ក៏មន មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល ទងំមិនែមនជរបស់អេសកខបុគគលក៏ 
មន មនសភពតូចឆម រក៏មន ដល់នូវសភពធក៏ំមន ្របមណមិនបន 
ក៏មន មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធកំ៏មន 
មន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន េថកទបក៏មន យ៉ងក ្ដ លក៏ 
មន យ៉ងឧត្តមក៏មន មនសភពខុសនិងេទៀងក៏មន មនសភព្រតូវ 
និងេទៀងក៏មន មនសភពមិនេទៀងក៏មន មនមគគជ រមមណ៍ក៏មន 
មនមគគជេហតុក៏មន មនមគគជអធិបតីក៏មន េកើតេហើយក៏មន មិន 
ទន់េកើតក៏មន ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន ជអតីតក៏មន ជអនគត 
ក៏មន ជបចចុបបននក៏មន មន រមមណ៍ជអតីតក៏មន មន រមមជអន- 
គតក៏មន មន រមមណ៍ជបចចុបបននក៏មន ជខងកនុងក៏មន ជខងេ្រក 
ក៏មន ជខងកនុងនិងខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន 

រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន  មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន 
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៥០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

។     េប     ។     ឯវ ំ    ទសវេិធន     សញញ ខេនធ      ។ 

 [៥៦] ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមបយុ- 

េ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ េហតុសមបយុេ ្ត  

អតថិ េហតុវបិបយុេ ្ត  អតថិ ន េហតុ សេហតុេក អតថិ 

ន េហតុ អេហតុេក អតថិ េ កិេយ អតថិ េ កុត្ត- 

េ  អតថិ េកនចិ វេិញញេយយ អតថិ េកនចិ ន វេិញញេយយ 

អតថិ សេ  អតថិ អនសេ  អតថិ សវសមបយុេ ្ត  

អតថិ សវវបិបយុេ ្ត  អតថិ សវវបិបយុត្ត សេ  

អតថិ សវវបិបយុត្តអនសេ  អតថិ សេញញ ជនិេយ អតថិ 

អសេញញ ជនិេយ អតថិ សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  អតថ ិ

សេញញ ជនវបិបយុេ ្ត  អតថិ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ - 

ជនិេយ អតថិ សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិេយ 

អតថិ គនថនិេយ អតថិ អគនថនិេយ អតថិ គនថសមបយុេ ្ត  

អតថិ គនថវបិបយុេ ្ត  អតថិ គនថវបិបយុត្តគនថនិេយ អតថិ 

គនថវបិបយុត្តអគនថនិេយ អតថិ ឱឃនិេយ អតថិ អេន- 

ឃនិេយ      អតថិ      ឱឃសមបយុេ ្ត         អតថិ        ឱឃវបិបយុេ ្ត  



៥០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

។   េប   ។   សញញ ខនធមន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 
 [៥៦] សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្ត 
េ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ្របកបេ យេហតុក៏ 
មន ្របសចកេហតុក៏មន មិនែមនេហតុែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ 
ក៏មន មិនែមនេហតុទងំមិន្របកបេ យេហតុក៏មន ជេ កិយក៏មន 
ជេ កុត្តរក៏មន ែដលគបបដីឹងេ យវញិញ ណ មួយក៏មន ែដល 
មិនគបបដីឹងេ យវញិញ ណ មួយក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ 
ក៏មន មិនមន សវៈក៏មន ្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របសចក 

សវៈក៏មន ្របសចក សវៈែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន 
្របសចក សវៈទងំមិនមន សវៈក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់សេំយ- 
ជនៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន្របកបេ យសេំយ- 
ជនៈក៏មន ្របសចកសេំយជនៈក៏មន ្របសចកសេំយជនៈ ែតជ 
្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន ្របសចកសេំយជនៈទងំមិនជ្រប- 
េយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន ែដលគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ែដលគនថៈ 
មិនគបបេី ត្រកងក៏មន ្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈក៏មន 
្របសចកគនថៈែតគនថគបបេី ត្រកងក៏មន ្របសចកគនថៈទងំគនថៈមិន 
គបបេី ត្រកងក៏មន ែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ែដលឱឃៈមិន 
គបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន  ្របកបេ យឱឃៈក៏មន  ្របសចកឱឃៈក៏មន 
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៥១ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ ឱឃវបិបយុត្តឱឃនិេយ អតថិ ឱឃវបិបយុត្តអេន- 

ឃនិេយ អតថិ េយគនិេយ អតថិ អេយគនិេយ អតថិ 

េយគសមបយុេ ្ត  អតថិ េយគវបិបយុេ ្ត  អតថិ េយគ- 

វបិបយុត្តេយគនិេយ អតថិ េយគវបិបយុត្តអេយគនិ- 

េយ អតថិ នីវរណិេយ អតថិ អនីវរណិេយ អតថិ នីវរ- 

ណសមបយុេ ្ត  អតថិ នីវរណវបិបយុេ ្ត  អតថិ នីវរណ- 

វបិបយុត្តនីវរណិេយ អតថិ នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិ- 

េយ អតថិ ប មេ ្ឋ  អតថិ អប មេ ្ឋ  អតថិ ប មស- 

សមបយុេ ្ត  អតថិ ប មសវបិបយុេ ្ត  អតថិ ប មស- 

វបិបយុត្តប មេ ្ឋ  អតថិ ប មសវបិបយុត្តអប មេ ្ឋ  

អតថិ ឧបទិេនន  អតថិ អនុបទិេនន  អតថិ ឧបទនិេយ 

អតថិ អនុបទនិេយ អតថិ ឧបទនសមបយុេ ្ត  អតថិ 

ឧបទនវបិបយុេ ្ត  អតថិ ឧបទនវបិបយុត្តឧបទនិ- 

េយ អតថិ ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិេយ អតថិ សង កិ - 

េលសិេក        អតថិ        អសង កិ េលសិេក       អតថិ       សង កិលិេ ្ឋ  
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៥១ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

្របសចកឱឃៈែតឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របសចកឱឃៈទងំឱ- 
ឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ែដលេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ែដល 

េយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របកបេ យេយគៈក៏មន ្របសចក 
េយគៈក៏មន ្របសចកេយគៈែតេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របស 
ចកេយគៈទងំេយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់នី- 
វរណៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ្របកបេ យនីវរណៈក៏ 
មន ្របសចកនីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈែតជ្របេយជន៍ដល់ 
នីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏ 
មន ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ប មសៈមិន ទ បអែង្អលក៏មន 
្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈក៏មន ្របសចក 
ប មសៈ ែតប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយក៏មន ្របសចកប មសៈ 
ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អលេហើយក៏មន មនកមម្របកបេ យកិេលស 
មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស 
មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ក៏ 
មន មិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ្របកបេ យឧបទនក៏មន 
្របសចកឧបទនក៏មន ្របសចកឧបទនែតជ្របេយជន៍ដល់ឧប- 
ទនក៏មន ្របសចកឧបទន ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏ 
មន    គួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន   មិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន 
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៥២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ អសង កិលិេ ្ឋ  អតថិ កិេលសសមបយុេ ្ត  អតថិ 
កិេលសវបិបយុេ ្ត  អតថិ កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េល- 
សិេក អតថិ កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិេក អតថិ 
ទស េនន ប តេព្វ  អតថិ ន ទស េនន ប - 
តេព្វ  អតថិ ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ ន ភវនយ 
ប តេព្វ  អតថិ ទស េនន ប តព្វេហតុេក អតថិ ន 
ទស េនន ប តព្វេហតុេក អតថិ ភវនយ ប - 
តព្វេហតុេក អតថិ ន ភវនយ ប តព្វេហតុេក 
អតថិ សវតិេកក  អតថិ អវតិេកក  អតថិ សវចិេ  អតថិ 
អវចិេ  អតថិ សបបតីិេក អតថិ អបបតីិេក អតថិ បីតិ- 
សហគេ  អតថិ ន បីតិសហគេ  អតថិ សុខសហគ- 
េ  អតថិ ន សុខសហគេ  អតថិ ឧេបកខ សហគេ  
អតថិ ន ឧេបកខ សហគេ  អតថិ កមវចេ  អតថិ ន 
កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ ន របូវចេ  អតថិ 
អរបូវចេ  អតថិ ន អរបូវចេ  អតថិ បរយិបេនន  
អតថិ អបរយិបេនន  អតថិ និយយនិេក អតថិ អនិយយ- 
និេក អតថិ និយេ  អតថិ អនិយេ  អតថិ សឧ- 
ត្តេ      អតថិ     អនុត្តេ      អតថិ     សរេ      អតថិ     អរេ       ។ 
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៥២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េ ហមងេហើយក៏មន មិនេ ហមងេហើយក៏មន ្របកបេ យកិេលស 

ក៏មន ្របសចកកិេលសក៏មន ្របសចកកិេលសែតគួរដល់េសចក្ដី 

េ ហមងក៏មន ្របសចកកិេលសទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន 

គួរលះេ យទស នៈក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យ 

ភវនក៏មន មិនគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុគួរលះ េ យ 

ទស នៈក៏មន មនេហតុមិនគួរលះ េ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរ  

លះេ យភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹងវតិកកៈក៏មន មិនមនវតិកកៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

វចិរៈក៏មន មិនមនវចិរៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបីតិក៏មន មិន 

មនបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន មិនេកើត្រពមេ យបីតិក៏មន 

េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន មិនេកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន េកើត្រពម 

េ យឧេបកខ ក៏មន មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន ជកមវចរក៏ 

មន មិនែមនជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន មិនែមនជរូបវចរ 

ក៏មន ជអរូបវចរក៏មន មិនែមនជអរូបវចរក៏មន ជបរយិបននៈ 

ក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន ជនិយយនិកៈក៏មន ជអនិយយនិកៈ 

ក៏មន ជនិយតៈក៏មន ជអនិយតៈក៏មន ្របកបេ យឧត្តរៈក៏មន 

មិនមនឧត្តរៈក៏មន   ្របកបេ យរណៈក៏មន   មិនមនរណៈក៏មន  ។ 
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៥៣ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុសេ  
អតថិ    អពយកេ     ។    េប    ។    ឯវ ំ  ទសវេិធន   សញញ ខេនធ    ។ 
 [៥៧] ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ សរេ  អតថិ 
អរេ  ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ សុខយ េវទ- 
នយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមប- 
យុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  
។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  
អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 
សញញ ខេនធ (១)      ។ 

ទុកមូលកំ   ។ 

 [៥៨] ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ សេហតុេក 
អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ កុស- 
េ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ ឯវ ំ
ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  
ផស សមបយុេ ្ត          ។         ទុវេិធន         សញញ ខេនធ (២)       អតថិ 
     ១  ម.  ឥេ   បរ ំ យថ  កុសលតថិេក  វ ិ ថ េ   ឯវ ំ សេព្វបិ  តិក  វ ិ ថ េរតព្វ តិ  ទិស ន្តិ  ។ 
២ ម. ឯតថន្តេរ  អតថិ  េហតុសមបយុេ ្ត   អតថិ  េហតុវបិបយុេ ្ត  ។េប។  ឥតិ  ឥេម  ប   ទិស ន្តិ ។ 
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៥៣ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន 

ជអពយ្រកឹតក៏មន  ។  េប  ។ សញញ ខនធមន្របករ  ១០  យ៉ងេនះឯង ។ 

 [៥៧] សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមប- 

យុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺសញញ ខនធ្របកបេ យ 

រណៈក៏មន មិនមនរណៈក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ - 

ខនធ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកប 

េ យអទុកខមសុខេវទន ក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន 

មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏ 

មន   ។   េប   ។   សញញ ខនធមន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 

ចប់   ទុកមូលកៈ   ។ 

 [៥៨] សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមប- 

យុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹងេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ 

សញញ ខនធជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ 

សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បន 

ដល់សញញ ខនធ   ដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ  ។  សញញ ខនធមន្របករ  ២  គឺ 
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៥៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សរេ  អតថិ អរេ  ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថ ិ
កុសេ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ 
ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  
ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ 
សេហតុេក អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន សញញ - 
ខេនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថ ិ
ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ 
េវទនយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  
អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  
។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន 
សញញ ខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ - 
ខេនធ  អតថិ សរេ  អតថិ អរេ  ។ តិវេិធន  
សញញ ខេនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ 
ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ 
េវទនយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  
អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  
។     េប     ។     ឯវ ំ    ទសវេិធន     សញញ ខេនធ      ។ 

តិកមូលកំ   ។ 
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៥៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សញញ ខនធ្របកបេ យរណៈក៏មន មិនមនរណៈក៏មន ។ សញញ ខនធមន 

្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹត 

ក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន 

្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធ 

មន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនមន 

េហតុក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធ្របកបេ យសុខ- 

េវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទ- 

នក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏ 

មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធ 

មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់ 

សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ - 

ខនធ្របកបេ យរណៈក៏មន មិនមនរណៈក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ 

៣ គឺ សញញ ខនធ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទន 

ក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខង 

កនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំ 

ខងេ្រកក៏មន  ។   េប   ។  សញញ ខនធមន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង  ។ 

ចប់   តិកមូលកៈ   ។ 
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៥៥ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [៥៩] ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ សេហតុេក 
អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ កុស- 
េ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ 
ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ - 
ខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ 
េហតុសមបយុេ ្ត  អតថិ េហតុវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន 
សញញ ខេនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  
អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុ- 
កខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ ឯវ ំ
ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  
ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ ន 
េហតុ សេហតុេក អតថិ ន េហតុ អេហតុេក ។ 
តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ វបិេក អតថិ វបិកធមម- 
ធេមម  អតថិ េនវរបិកនវបិកធមមធេមម  ។ េប ។ ឯវ ំ
ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  
ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ េ - 
កិេយ       អតថិ       េ កុត្តេ        ។       តិវេិធន       សញញ ខេនធ  
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៥៥ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [៥៩] សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្ត 
េ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធមនេហតុក៏មន 
មិនមនេហតុក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធជកុសល 
ក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធមន 
្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ - 
ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ 
្របកបេ យេហតុក៏មន ្របសចកេហតុក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ 
៣ គឺ សញញ ខនធ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទន 
ក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធមន 
្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ - 
ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ 
មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនែមនេហតុទងំ 
មិន្របកបេ យេហតុក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ - 
ខនធជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនជធម៌មន 
វបិកទងំមិនែមនមនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធនមន្រប- 
ករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏ 
សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ ជ 
េ កិយក៏មន   ជេ កុត្តរក៏មន   ។   សញញ ខនធមន្របករ   ៣    គឺ 



៥៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ ឧបទិននុបទនិេយ អតថិ អនុបទិននុបទនិេយ 

អតថិ អនុបទិនន នុបទនិេយ ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 

សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមប- 

យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ េកនចិ វេិញញ- 

េយយ អតថិ េកនចិ ន វេិញញេយយ ។ តិវេិធន 

សញញ ខេនធ  អតថិ សង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិេក អតថិ 

អសង កលិដ្ឋសង កិ េលសិេក អតថិ អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េល- 

សិេក ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ 

ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 

សញញ ខេនធ  អតថិ សេ  អតថិ អនសេ  ។ 

តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ សវតិកកសវចិេ  អតថ ិ

អវតិកកវចិរមេ ្ត  អតថិ អវតិកកវចិេ  ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ - 

ខេនធ          ផស សមបយុេ ្ត          ។         ទុវេិធន        សញញ ខេនធ  
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៥៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សញញ ខនធ មនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យក 
ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស 
មនត ្ហ ជេដើមកន់យក ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិន 
មនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យក ទងំមិនជ្រប- 
េយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធ មន្របករ ១០ យ៉ង 
េនះឯង ។ សញញ ខនធ មន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្ត 
េ យផស ៈ ។ សញញ ខនធ មន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធែដលគបបដីឹង 
េ យវញិញ ណ មួយក៏មន ែដលមិនគបបដឹីងេ យវញិញ ណ មួយក៏ 
មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺសញញ ខនធែដលេ ហមងទងំគួរដល់ 
េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន 
មិនេ ហមង ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់ 
សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ - 
ខនធមន សវៈក៏មន មិនមន សវៈក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ 
៣ គឺ សញញ ខនធមនវតិកកៈទងំមនវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈមន្រតឹម 
ែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈទងំមិនមនវចិរៈក៏មន ។ េប ។ សញញ - 
ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បន 
ដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ   ។   សញញ ខនធមន្របករ   ២  គឺ 

119



៥៧ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ សវសមបយុេ ្ត  អតថិ សវវបិបយុេ ្ត  ។ 

តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ បីតិសហគេ  អតថិ 

សុខសហគេ  អតថិ ឧេបកខ សហគេ  ។ េប ។ ឯវ ំ

ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  

ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ ស- 

វវបិបយុត្ត សេ  អតថិ សវវបិបយុត្តអនសេ  ។ 

តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ ទស េនន ប តេព្វ  អតថិ 

ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ េនវ ទស េនន ន ភវនយ 

ប តេព្វ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ 

ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 

សញញ ខេនធ  អតថិ សេញញ ជនិេយ អតថិ អសេញញ ជនិ- 

េយ ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ ទស េនន ប - 

តព្វេហតុេក អតថិ ភវនយ ប តព្វេហតុេក អតថិ 

េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វេហតុេក ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  

ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ 

សេញញ ជនសមបយុេ ្ត         អតថិ         សេញញ ជនវបិបយុេ ្ត          ។ 
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៥៧ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

សញញ ខនធ្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របសចក សវៈក៏មន ។ សញញ - 
ខនធ មន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធេកើត្រពមេ យបីតិក៏មន េកើត្រពម 
េ យសុខៈក៏មន េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់ 
សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ - 
ខនធ្របសចក សវៈែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន ្របសចក 

សវៈទងំមិនមន សវៈក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ - 
ខនធែដលគួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យភវនក៏មន មិនគួរ 
លះេ យទស នៈទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់ 
សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺសញញ - 
ខនធជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់សេំយ- 
ជនៈក៏មន ។ សញញ ខនធ មន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធមនេហតុគួរលះ 
េ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុមិន 
គួរលះេ យទស នៈទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធ មន្របករមួយ បនដល់ 
សញញ ខនធ ដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធ មន្របករ ២ គឺ 
សញញ ខនធ្របកបេ យសេំយជនៈក៏មន ្របសចកសេំយជនៈក៏មន ។ 



៥៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ ចយគមិ អតថិ អបចយ- 

គមិ អតថិ េន ចយគមិ នបចយគមិ ។ េប ។ ឯវ ំ

ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  

ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ 

សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិេយ អតថិ សេញញ ជន- 

វបិបយុត្តអសេញញ ជនិេយ ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  

អតថិ េសេកខ  អតថិ អេសេកខ  អតថិ េនវ េសេកខ  

នេសេកខ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ 

ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 

សញញ ខេនធ  អតថិ គនថនិេយ អតថិ អគនថនិេយ ។ 

តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ បរេិ ្ត  អតថិ មហគគេ  

អតថិ អបបមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខ- 

េនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ គនថសមបយុេ ្ត  អតថិ គនថវ-ិ 

បបយុេ ្ត      ។     តិវេិធន      សញញ ខេនធ       អតថិ      បរ ិ ្ត រមមេ  
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៥៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន 
ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន មិនែមនជដល់នូវករសន កំពូន 
េឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់ 
សញញ ខនធ ដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធ មន្របករ ២ គឺ 
សញញ ខនធ្របសចកសេំយជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន 
្របសចកសេំយជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន ។ 
សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធជរបស់េសកខបុគគលក៏មន ជរបស់ 
អេសកខបុគគលក៏មន មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល ទងំមិនែមនជរបស់ 
អេសកខបុគគលក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ 
សញញ ខនធ មន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធែដលគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន 
ែដលគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ - 
ខនធមនសភពតូចឆម រក៏មន ដល់នូវសភពធកំ៏មន ្របមណមិនបនក៏ 
មន ។ េប ។ សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន 
្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធ 
មន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈក៏ 
មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ  សញញ ខនធមន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន 



៥៩ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ មហគគ រមមេ  អតថិ អបបម រមមេ  ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  

ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ 

គនថវបិបយុត្តគនថនិេយ អតថិ គនថវបិបយុត្តអគនថនិេយ ។ 

តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ ហីេន អតថិ មជឈេិម អតថិ 

បណីេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ 

ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 

សញញ ខេនធ  អតថិ ឱឃនិេយ អតថិ អេនឃនិេយ ។ 

តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ មិចឆត្តនិយេ  អតថិ សមមត្ត- 

និយេ  អតថិ អនិយេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 

សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមប- 

យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ ឱឃសមបយុេ ្ត  

អតថិ ឱឃវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ 

មគគ រមមេ  អតថិ មគគេហតុេក អតថិ មគគ ធិបត ិ

។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន 

សញញ ខេនធ      ផស សមបយុេ ្ត       ។      ទុវេិធន       សញញ ខេនធ  
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៥៩ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធក៏ំមន មន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន 
។ េប ។ សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករ 
មួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្រប- 
ករ ២ គឺ សញញ ខនធ្របសចកគនថៈែតគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ្របស 
ចកគនថៈទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ 
សញញ ខនធេថកទបក៏មន យ៉ងក ្ដ លក៏មន យ៉ងឧត្តមក៏មន ។ េប ។ 
សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធ មន្របករមួយ 
បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ 
សញញ ខនធែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ែដលឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្ត 
កន្លងក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធមនសភពខុស 
និងេទៀងក៏មន មនសភព្រតូវនិងេទៀងក៏មន មនសភពមិនេទៀងក៏ 
មន ។ េប ។ សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន 
្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធ 
មន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ្របកបេ យឱឃៈក៏មន ្របសចកឱឃៈ 
ក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធមនមគគជ រមមណ៍ 
ក៏មន មនមគគជេហតុក៏មន មនមគគជអធិបតីក៏មន ។ េប ។ សញញ - 
ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ បន 
ដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ   ។   សញញ ខនធមន្របករ   ២  គឺ 
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៦០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ ឱឃវបិបយុត្តឱឃនិេយ អតថិ ឱឃវបិបយុត្តអ- 

េនឃនិេយ ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ ឧបបេនន  

អតថិ អនុបបេនន  អតថិ ឧបបទី ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 

សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមប- 

យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ េយគនិេយ 

អតថិ អេយគនិេយ ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ 

អតីេ  អតថិ អនគេ  អតថិ បចចុបបេនន  ។ េប ។ ឯវ ំ

ទសវេិធន សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  

ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ 

េយគសមបយុេ ្ត  អតថិ េយគវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន 

សញញ ខេនធ  អតថិ អតី រមមេ  អតថិ អនគ រមម- 

េ  អតថិ បចចុបបនន រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 

សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមប- 

យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ េយគវបិបយុ- 

ត្តេយគនិេយ អតថិ េយគវបិបយុត្តអេយគនិេយ ។ 

តិវេិធន       សញញ ខេនធ        អតថិ       អជឈេ ្ត        អតថិ        ពហិេទធ  
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៦០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សញញ ខនធ្របសចកឱឃៈ ែតឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របសចក 
ឱឃៈទងំឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ 
គឺ សញញ ខនធេកើតេឡើងេហើយក៏មន មិនទន់េកើតេឡើងក៏មន ្របុងនឹង 
េកើតេឡើងក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
សញញ ខនធមន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ 
សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធែដលេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន 
ែដលេយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺ 
សញញ ខនធជអតីតក៏មន ជអនគតក៏មន ជបចចុបបននក៏មន ។ េប ។ 
សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធ មន្របករមួយ 
បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ 
គឺ សញញ ខនធ្របកបេ យេយគៈក៏មន ្របសចកេយគៈក៏មន ។ 
សញញ ខនធមន្របករ ៣ គឺសញញ ខនធ មន រមមណ៍ជអតីតក៏មន 
មន រមមណ៍ជអនគតក៏មន មន រមមណ៍ជបចចុបបននក៏មន ។ េប ។ 
សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធ មន្របករ 
មួយ បនដល់សញញ ខនធ ដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន 
្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ្របសចកេយគៈ ែតេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លង 
ក៏មន ្របសចកេយគៈ ទងំេយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ។ 
សញញ ខនធមន្របករ  ៣  គឺ  សញញ ខនធខងកនុងក៏មន  ខងេ្រកក៏មន 
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៦១ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ អជឈត្តពហិេទធ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សញញ - 

ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ នីវរណិេយ អតថិ អនីវរ- 

ណិេយ ។ តិវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  

អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  

។      េប      ។      ឯវ ំ     ទសវេិធន      សញញ ខេនធ       ។ 

ឧភេ វឌ កំ  ។ 

 [៦០] សត្តវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ កុសេ  

អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  អតថិ កមវចេ  

អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  

ឯវ ំ សត្តវេិធន សញញ ខេនធ  ។ អបេ បិ សត្តវេិធន 

សញញ ខេនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ 

ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខ- 

យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមម- 

េ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  

អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  

អតថិ      អបរយិបេនន        ឯវ ំ      សត្តវេិធន       សញញ ខេនធ         ។ 
128



៦១ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ទងំខងកនុងនិងខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ សញញ ខនធមន្របករ ១០ យ៉ង 

េនះឯង ។ សញញ ខនធ មន្របករមួយ បនដល់សញញ ខនធដ៏សមបយុត្ត 

េ យផស ៈ ។ សញញ ខនធ មន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធជ្របេយជន៍ 

ដល់នីវរណៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ។ សញញ ខនធ 

មន្របករ ៣ គឺ សញញ ខនធមន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ 

ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុង ទងំខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ 

សញញ ខនធមន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 

ចប់   ឧភេ វឌ កៈ   ។ 

 [៦០] សញញ ខនធមន្របករ ៧ គឺ សញញ ខនធជកុសលក៏មន 

ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរ 

ក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន សញញ ខនធមន្របករ 

៧ យ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមន្របករ ៧ ដៃទេទៀត គឺ សញញ - 

ខនធ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកប 

េ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន 

មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រក 

ក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជ 

អបរយិបននៈក៏មន   សញញ ខនធមន្របករ   ៧   យ៉ងេនះឯង   ។ 
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៦២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [៦១] ចតុព្វីសតិវេិធន សញញ ខេនធ  ចកខុ សមផស - 

បបចចយ សញញ ខេនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុស- 

េ  អតថិ អពយកេ  េ តសមផស បបចចយ ។ េប ។ 

ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ ជិ ្ហ សមផស បបចចយ 

។ េប ។ កយសមផស បបចចយ ។ េប ។ មេនសមផស - 

បបចចយ សញញ ខេនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុស- 

េ  អតថិ អពយកេ  ចកខុ សមផស ជ សញញ  េ - 

តសមផស ជ សញញ  ឃនសមផស ជ សញញ  ជិ ្ហ - 

សមផស ជ សញញ  កយសមផស ជ សញញ  មេន- 

សមផស ជ សញញ  ឯវ ំ ចតុព្វីសតិវេិធន សញញ ខេនធ  ។ 

អបេ បិ ចតុព្វីសតិវេិធន សញញ ខេនធ  ចកខុ សមផស - 

បបចចយ សញញ ខេនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ សមប- 

យុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថ ិ

អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ 

អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តព- 

ហិខនធរមមេ  េ តសមផស បបចចយ ។ េប ។ ឃន- 

សមផស បបចចយ    ។    េប    ។    ជិ ្ហ សមផស បបចចយ    ។    េប    ។ 

130



៦២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [៦១] សញញ ខនធមន្របករ ២៤ គឺ សញញ ខនធ េ្រពះចកខុ- 

សមផស ជបចច័យ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹត 

ក៏មន សញញ ខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះ 

ឃនសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ ជ 

កុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន សញញ េកើត 

អពីំចកខុសមផស  សញញ េកើតអពីំេ តសមផស  សញញ េកើតអពីំឃន- 

សមផស  សញញ េកើតអពីំជិ ្ហសមផស  សញញ េកើតអពីំកយសមផស  សញញ  

េកើតអពីំមេនសមផស  សញញ ខនធ មន្របករ ២៤ យ៉ងេនះឯង ។ 

សញញ ខនធមន្របករ ២៤ ដៃទេទៀត គឺសញញ ខនធ េ្រពះចកខុសមផស  

ជបចច័យ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន 

្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏ 

មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខង 

េ្រកក៏មន សញញ ខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះ 

ឃនសមផស ជបចច័យ   ។  េប  ។  េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ   ។   េប   ។ 
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៦៣ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

កយសមផស បបចចយ ។ េប ។ មេនសមផស បបចច- 
យ សញញ ខេនធ  អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ - 
រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  ចកខុ សមផស ជ 
សញញ  ។ េប ។ មេនសមផស ជ សញញ  ឯវ ំ ចតុព្វីស- 
តិវេិធន     សញញ ខេនធ      ។ 
 [៦២] តឹសវេិធន សញញ ខេនធ  ចកខុ សមផស បប- 
ចចយ សញញ ខេនធ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  
អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  េ តសមផស - 
បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ 
ជិ ្ហ សមផស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ 
។ េប ។ មេនសមផស បបចចយ សញញ ខេនធ  អតថិ 
កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ  
អបរយិបេនន  ចកខុ សមផស ជ សញញ  ។ េប ។ មេន- 
សមផស ជ       សញញ        ឯវ ំ      តឹសវេិធន       សញញ ខេនធ        ។ 
 [៦៣] ពហុវេិធន សញញ ខេនធ  ចកខុ សមផ- 
ស បបចចយ សញញ ខេនធ  អតថិ កុសេ  អតថ ិ
អកុសេ  អតថិ អពយកេ  អតថិ កមវចេ  
អតថិ       របូវចេ        អតថិ       អរបូវចេ       អតថិ      អបរយិបេនន  
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៦៣ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ មន 

រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ 

ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន សញញ េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ 

សញញ េកើតអពីំមេនសមផស   សញញ ខនធមន្របករ  ២៤  យ៉ងេនះឯង  ។ 

 [៦២] សញញ ខនធមន្របករ ៣០ គឺ សញញ ខនធេ្រពះចកខុសមផស  

ជបចច័យ ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជ 

អបរយិបននៈក៏មន សញញ ខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះឃនសមផស ជបចច័យ ។េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ ជ 

កមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈ 

ក៏មន សញញ េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ សញញ េកើតអពីំមេនសមផស  

សញញ ខនធមន្របករ   ៣០   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៦៣] សញញ ខនធមនេ្រចើន្របករ គឺ សញញ ខនធេ្រពះចកខុសមផស ជ 

បចច័យ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ជក- 

មវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន 
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៦៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េ តសមផស បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ 
។ េប ។ ជិ ្ហ សមផស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស - 
បបចចយ ។ េប ។ មេនសមផស បបចចយ សញញ ខេនធ  
អតថិ កុសេ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  
អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  
អតថិ អបរយិបេនន  ចកខុ សមផស ជ សញញ  ។ េប ។ 
មេនសមផស ជ សញញ  ឯវ ំ ពហុវេិធន សញញ - 
ខេនធ  ។ អបេ បិ ពហុវេិធន សញញ ខេនធ  ចកខុ ស- 
មផស បបចចយ សញញ ខេនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ 
សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ 
អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ 
អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្ត- 
ពហិទធ រមមេ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ 
អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  េ តសមផស បបចចយ 
។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ ជិ ្ហ សមផស បប- 
ចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ ។ េប ។ មេន- 
សមផស បបចចយ សញញ ខេនធ  អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  
អតថិ        ពហិទធ រមមេ          អតថិ           អជឈត្តពហិទធ រមមេ  
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៦៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សញញ ខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះឃនសមផស  

ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះកយ- 

សមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ ជកុសល 

ក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ជកមវចរក៏មន 

ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន សញញ  

េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ សញញ េកើតអពីំមេនសមផស  សញញ ខនធ 

មនេ្រចើន្របករយ៉ងេនះឯង ។ សញញ ខនធមនេ្រចើន្របករ ដៃទេទៀត 

គឺ សញញ ខនធ េ្រពះចកខុសមផស ជបចច័យ ្របកបេ យសុខេវទនក៏ 

មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន 

។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន 

រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរ 

ក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន សញញ ខនធ េ្រពះ 

េ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះឃនសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន - 

រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន   មន រមមណ៍ទងំខងកនុង   ទងំខងេ្រកក៏មន 
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៦៥ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  
អតថិ អបរយិបេនន  ចកខុ សមផស ជ សញញ  ។ េប ។ 
មេនសមផស ជ     សញញ      ឯវ ំ    ពហុវេិធន     សញញ ខេនធ     ។ 

អយ ំ    វុចចតិ     សញញ ខេនធ      ។ 
តតថ     កតេម    សងខ រកខ េនធ      ។ 

 [៦៤] ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ 
ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ េហតុ អតថិ ន េហតុ ។ 
តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុស- 
េ  អតថិ អពយកេ  ។ ចតុព្វិេធន សងខ រកខ េនធ  
អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ 
អបរយិបេនន  ។ បញច វេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ 
សុខិ្រនទិយសមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខិ ្រនទិយសមបយុេ ្ត  អតថិ 
េ មនស ្ិរនទិយសមបយុេ ្ត  អតថិ េទមនស ្ិរនទិយ- 
សមបយុេ ្ត  អតថិ ឧេបកខិ ្រនទិយសមបយុេ ្ត (១) ។ 
ឆព្វិេធន សងខ រកខ េនធ  ចកខុ សមផស ជ េចតន 
េ តសមផស ជ េចតន ឃនសមផស ជ េចតន 
ជិ ្ហ សមផស ជ េចតន កយសមផស ជ េចតន 
មេនសមផស ជ     េចតន     ឯវ ំ    ឆព្វិេធន     សងខ រកខ េនធ       ។ 
     ១   ម.   ឥេ    បរ ំ  ឯវ ំ  បញច វេិធន   សងខ រកខេនធ តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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៦៥ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិ- 

បននៈក៏មន សញញ េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ សញញ េកើតអពីំមេន- 

សមផស    សញញ ខនធ   មនេ្រចើន្របករ   យ៉ងេនះឯង   ។ 

េនះេ ថ   សញញ ខនធ   ។ 

ប ្ដ ខនធទងំ   ៥   េនះ   សងខ រកខនធ   េតើដូចេម្ដច   ។ 

 [៦៤] សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្ត 

េ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធជេហតុក៏មន មិន 

ែមនេហតុក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធជកុសល 

ក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ 

៤ គឺ សងខ រកខនធជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន 

ជអបរយិបននៈក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៥ គឺ សងខ រកខនធ្របកប 

េ យសុខិ្រនទិយក៏មន ្របកបេ យទុកខិ្រនទិយក៏មន ្របកបេ យេ - 

មនស ្ិរនទិយក៏មន ្របកបេ យេទមនស ្ិរនទិយក៏មន ្របកបេ យ 

ឧេបកខិ្រនទិយក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៦ គឺ េចតនេកើតអពីំចកខុ- 

សមផស  េចតនេកើតអពីំេ តសមផស  េចតនេកើតអពីំឃនសមផស  

េចតន េកើតអពីំជិ ្ហសមផស  េចតនេកើតអពីំកយសមផស  េចតន 

េកើតអពីំមេនសមផស     សងខ រកខនធ   មន្របករ    ៦    យ៉ងេនះឯង     ។ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សត្តវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចកខុ សមផស ជ េចតន 
។ េប ។ កយសមផស ជ េចតន មេនធតុសមផ- 
ស ជ េចតន មេនវញិញ ណធតុសមផស ជ េចតន 
ឯវ ំ សត្តវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ អដ្ឋវេិធន សងខ រ- 
កខ េនធ  ចកខុ សមផស ជ េចតន ។ េប ។ កយស- 
មផស ជ េចតន អតថិ សុខសហគ  អតថិ ទុកខ - 
សហគ  មេនធតុសមផស ជ េចតន មេនវញិញ - 
ណធតុសមផស ជ េចតន ឯវ ំ អដ្ឋវេិធន សងខ រកខ - 
េនធ  ។ នវវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចកខុ សមផស ជ 
េចតន ។ េប ។ មេនធតុសមផស ជ េចតន មេន- 
វញិញ ណធតុសមផស ជ េចតន អតថិ កុស  អតថិ 
អកុស  អតថិ អពយក  ឯវ ំ នវវេិធន សងខ រ- 
កខ េនធ  ។ ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចកខុ សមផស ជ 
េចតន ។ េប ។ កយសមផស ជ េចតន អតថ ិ
សុខសហគ  អតថិ ទុកខសហគ  មេនធតុ- 
សមផស ជ េចតន មេនវញិញ ណធតុសមផស ជ 
េចតន អតថិ កុស  អតថិ អកុស  អតថិ 
អពយក      ឯវ ំ    ទសវេិធន     សងខ រកខ េនធ      ។ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សងខ រកខនធមន្របករ ៧ គឺ េចតនេកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េចតន 

េកើតអពីំកយសមផស  េចតនេកើតអពីំមេនធតុសមផស  េចតនេកើតអពីំ 

មេនវញិញ ណធតុសមផស  សងខ រកខនធមន្របករ ៧ យ៉ងេនះឯង ។ 

សងខ រកខនធមន្របករ ៨ គឺ េចតនេកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េចតន 

េកើតអពីំកយសមផស  េកើត្រពមេ យសុខក៏មន េកើត្រពមេ យទុកខក៏ 

មន េចតនេកើតអពីំមេនធតុសមផស  េចតនេកើតអពីំមេនវញិញ ណ- 

ធតុសមផស  សងខ រកខនធមន្របករ ៨ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធមន 

្របករ ៩ គឺ េចតនេកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េចតនេកើតអពីំមេន- 

ធតុសមផស  េចតនេកើតអពីំមេនវញិញ ណធតុសមផស  ជកុសលក៏ 

មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន សងខ រកខនធមន្របករ ៩ 

យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ គឺ េចតនេកើតអពីំចកខុសមផស  

។ េប ។ េចតនេកើតអពីំកយសមផស  េកើត្រពមេ យសុខក៏មន េកើត 

្រពមេ យទុកខក៏មន េចតនេកើតអពីំមេនធតុសមផស  េចតនេកើត 

អពីំមេនវញិញ ណធតុសមផស  ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន 

ជអពយ្រកឹតក៏មន   សងខ រកខនធ   មន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 
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៦៧ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [៦៥] ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ េហតុ អតថិ ន េហតុ ។ តិ- 

វេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ សមបយុ- 

េ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខ - 

មសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ វបិេក អតថិ 

វបិកធមមធេមម  អតថិ េនវ វបិកនវបិកធមមធេមម  អតថិ 

ឧបទិននុបទនិេយ អតថិ អនុបទិននុបទនិេយ អតថ ិ

អនុបទិនន នុបទនិេយ អតថិ សង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិ- 

េក អតថិ អសង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិេក អតថិ អសង កិលិ ្ឋ - 

សង កិ េលសិេក អតថិ សវតិកកសវចិេ  អតថិ អវតិកកវ-ិ 

ចរមេ ្ត  អតថិ អវតិកក វចិេ  អតថិ បីតិសហគេ  អតថិ 

សុខសហគេ  អតថិ ឧេបកខ សហគេ  អតថិ ទស - 

េនន ប តេព្វ  អតថិ ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ េនវ 

ទស េនន ន ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ ទស េនន 

ប តព្វេហតុេក        អតថិ        ភវនយ      ប តព្វេហតុេក 
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៦៧ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [៦៥] សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្ត 
េ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធជេហតុក៏មន មិនែមន 
េហតុក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធ្របកបេ យសុខេវ- 
ទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន 
ក៏មន ជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនវបិកទងំ 
មិនែមនជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន សងខ រកខនធមនកមម្របកបេ យ 
កិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន 
ក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ 
ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលសមន 
ត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន 
េ ហមងេហើយ ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមងេហើយ 
ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមងេហើយ ទងំមិនគួរដល់ 
េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 
នឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈមន្រតឹមែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈទងំ 
មិនមនវចិរៈក៏មន េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន 
េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន គួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យ 
ភវនក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន 
មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន  មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន 
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៦៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វេហតុេក 

អតថិ ចយគមិ អតថិ អបចយគមិ អតថិ េន ចយ- 

គមិ នបចយគមិ អតថិ េសេកខ  អតថិ អេសេកខ  

អតថិ េនវ េសេកខ  នេសេកខ  អតថិ បរេិ ្ត  អតថិ 

មហគគេ  អតថិ អបបមេ  អតថិ បរ ិ ្ត រមមេ  អតថិ 

មហគគ រមមេ  អតថិ អបបម រមមេ  អតថិ ហី- 

េន អតថិ មជឈេិម អតថិ បណីេ  អតថិ មិចឆត្តនិយេ  

អតថិ សមមត្តនិយេ  អតថិ អនិយេ  អតថិ មគគ - 

រមមេ  អតថិ មគគេហតុេក អតថិ មគគ ធិបតិ អតថ ិ

ឧបបេនន  អតថិ អនុបបេនន  អតថិ ឧបបទី អតថិ អតីេ  

អតថិ អនគេ  អតថិ បចចុបបេនន  អតថិ អតី រមមេ  

អតថិ អនគ រមមេ  អតថិ បចចុបបនន រមមេ  អតថិ 

អជឈេ ្ត  អតថិ ពហិេទធ  អតថិ អជឈត្តពហិេទធ  អតថិ អជឈ- 

្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ - 

រមមេ       ។      េប      ។      ឯវ ំ    ទសវេិធន     សងខ រកខ េនធ      ។ 
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៦៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះ េ យភវនក៏មន 

ដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន 

មិនដល់នូវករសន  ំ ទងំមិនដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន ជ 

របស់េសកខបុគគលក៏មន ជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន មិនែមនជរបស់ 

េសកខបុគគល ទងំមិនែមនជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន មនសភពតូចឆម រ 

ក៏មន ដល់នូវភពធកំ៏មន ្របមណមិនបនក៏មន មន រមមណ៍ 

តូចឆម រក៏មន មន រមមណ៍ដល់នូវភពធកំ៏មន មន រមមណ៍្របមណ 

មិនបនក៏មន េថកទបក៏មន យ៉ងក ្ដ លក៏មន យ៉ងឧត្តមក៏ 

មន មនសភពខុសនិងេទៀងក៏មន មនសភព្រតូវនិងេទៀងក៏មន 

មនសភពមិនេទៀងក៏មន មនមគគជ រមមណ៍ក៏មន មនមគគជ 

េហតុក៏មន មនមគគជអធិបតីក៏មន េកើតេឡើងេហើយក៏មន មិនទន់ 

េកើតេឡើងក៏មន ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន ជអតីតក៏មន ជអនគត 

ក៏មន ជបចចុបបននក៏មន មន រមមណ៍ជអតីតក៏មន មន រមមណ៍ 

ជអនគតក៏មន មន រមមណ៍ជបចចុបបននក៏មន ខងកនុងក៏មន ខង 

េ្រកក៏មន ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ខងកនុងក៏ 

មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខង 

េ្រកក៏មន   ។   េប   ។   សងខ រកខនធ   មន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 
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៦៩ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [៦៦] ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុ- 

េ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សេហតុេក អតថិ 

អេហតុេក អតថិ េហតុសមបយុេ ្ត  អតថិ េហតុវបិប- 

យុេ ្ត  អតថិ េហតុ េចវ សេហតុេក ច អតថិ សេហតុ- 

េក េចវ ន ច េហតុ អតថិ េហតុ េចវ េហតុសមប- 

យុេ ្ត  ច អតថិ េហតុសមបយុេ ្ត  េចវ ន ច េហតុ 

អតថិ ន េហតុ សេហតុេក អតថិ ន េហតុ អេហតុ- 

េក អតថិ េ កិេយ អតថិ េ កុត្តេ  អតថិ េកនច ិ

វេិញញេយយ អតថិ េកនចិ ន វេិញញេយយ អតថិ សេ  

អតថិ េន សេ  អតថិ សេ  អតថិ អនសេ  អតថិ 

សវសមបយុេ ្ត  អតថិ សវវបិបយុេ ្ត  អតថិ ស- 

េ  េចវ សេ  ច អតថិ សេ  េចវ េន ច 

សេ  អតថិ សេ  េចវ សវសមបយុេ ្ត  ច អតថ ិ

សវសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច សេ  អតថិ សវ- 

វបិបយុត្ត សេ  អតថិ សវវបិបយុត្តអនសេ  អតថិ 

សេញញ ជនំ អតថិ េន សេញញ ជនំ អតថិ សេញញ ជនិេយ 

អតថិ          អសេញញ ជនិេយ          អតថិ        សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  
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៦៩ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [៦៦] សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមប- 
យុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធមនេហតុក៏ 
មន មិនមនេហតុក៏មន ្របកបេ យេហតុក៏មន ្របសចកេហតុក៏ 
មន ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 
នឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏មន ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុក៏មន 
្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏មន មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្ត 
េទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនែមនេហតុ ទងំមិន្របកបេ យេហតុក៏ 
មន ជេ កិយក៏មន ជេ កុត្តរក៏មន ែដលគបបដីឹងេ យ 
វញិញ ណ មួយក៏មន ែដលមិនគបបដីឹង េ យវញិញ ណ មួយក៏ 
មន មន សវៈក៏មន មិនមន សវៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 
នឹង សវៈក៏មន មិនមន សវៈក៏មន ្របកបេ យ សវៈក៏មន 
្របសចក សវៈក៏មន មន សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ 
ក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន មន 

សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន 
សវៈក៏មន ្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏ 

មន ្របសចក សវៈ ទងំមិនមន សវៈក៏មន ជសេញញ ជនៈក៏ 
មន មិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន 
មិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន  ្របកបេ យសេញញ ជនៈក៏មន 
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៧០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ សេញញ ជនវបិបយុេ ្ត  អតថិ សេញញ ជនេញច វ 

សេញញ ជនិេយ ច អតថិ សេញញ ជនិេយ េចវ េន ច 

សេញញ ជនំ អតថិ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនសមប- 

យុេ ្ត  ច អតថិ សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច 

សេញញ ជនំ អតថិ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិេយ 

អតថិ សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិេយ អតថិ គេនថ  

អតថិ េន គេនថ  អតថិ គនថនិេយ អតថិ អគនថនិេយ អតថ ិ

គនថសមបយុេ ្ត  អតថិ គនថវបិបយុេ ្ត  អតថិ គេនថ  េចវ 

គនថនិេយ ច អតថិ គនថនិេយ េចវ េន ច គេនថ  អតថិ 

គេនថ  េចវ គនថសមបយុេ ្ត  ច អតថិ គនថសមបយុេ ្ត  

េចវ េន ច គេនថ  អតថិ គនថវបិបយុត្តគនថនិេយ អតថិ 

គនថវបិបយុត្តអគនថនិេយ អតថិ ឱេឃ អតថិ េន ឱេឃ 

អតថិ ឱឃនិេយ អតថិ អេនឃនិេយ អតថិ ឱឃសមប- 

យុេ ្ត  អតថិ ឱឃវបិបយុេ ្ត  អតថិ ឱេឃ េចវ ឱឃនិ- 

េយ ច អតថិ ឱឃនិេយ េចវ េន ច ឱេឃ អតថិ 

ឱេឃ េចវ ឱឃសមបយុេ ្ត  ច អតថិ ឱឃសមបយុ- 

េ ្ត      េចវ     េន     ច     ឱេឃ     អតថិ     ឱឃវបិបយុត្តឱឃនិេយ 
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៧០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

្របសចកសេញញ ជនៈក៏មន ជសេញញ ជនៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ 
សេញញ ជនៈក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ - 
ជនៈក៏មន ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈក៏មន ្របកប 
េ យសេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈ 
ែតជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំ 
មិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ជគនថៈក៏មន មិនែមនគនថៈក៏ 
មន ែដលគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ែដលគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន 
្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈក៏មន ជគនថៈ ទងំជធម៌ែដល 

គនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ជធម៌ែដលគនថៈគបបេី ត្រកង ែតមិនែមនគនថៈ 
ក៏មន ជគនថៈទងំ្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របកបេ យគនថៈែតមិនែមន 
គនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈ ែតជសភពែដលគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន 
្របសចកគនថៈ ទងំជសភពែដលគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន ជ 
ឱឃៈក៏មន មិនែមនឱឃៈក៏មន ែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន 
ែដលឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របកបេ យឱឃៈក៏មន ្របស 
ចកឱឃៈក៏មន ជឱឃៈ ទងំជធម៌ែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន 
ជធម៌ែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លង ែតមិនែមនឱឃៈក៏មន ជឱឃៈ 
ទងំ្របកបេ យឱឃៈក៏មន ្របកបេ យឱឃៈ ែតមិនែមនឱឃៈក៏ 
មន    ្របសចកឱឃៈ   ែតជសភពែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន 

147



៧១ 

ខនធវភិេងគ  អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ ឱឃវបិបយុត្តអេនឃនិេយ អតថិ េយេគ អតថិ 

េន េយេគ អតថិ េយគនិេយ អតថិ អេយគនិេយ អតថិ 

េយគសមបយុេ ្ត  អតថិ េយគវបិបយុេ ្ត  អតថិ េយេគ 

េចវ េយគនិេយ ច អតថិ េយគនិេយ េចវ េន ច 

េយេគ អតថិ េយេគ េចវ េយគសមបយុេ ្ត  ច អតថិ 

េយគសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច េយេគ អតថិ េយគ- 

វបិបយុត្តេយគនិេយ អតថិ េយគវបិបយុត្តអេយគនិ- 

េយ អតថិ នីវរណំ អតថិ េន នីវរណំ អតថិ នីវរណិេយ 

អតថិ អនីវរណិេយ អតថិ នីវរណសមបយុេ ្ត  អតថិ 

នីវរណវបិបយុេ ្ត  អតថិ នីវរណេញច វ នីវរណិេយ ច 

អតថិ នីវរណិេយ េចវ េន ច នីវរណំ អតថិ នីវរណ- 

េញច វ នីវរណសមបយុេ ្ត  ច អតថិ នីវរណសមបយុេ ្ត  

េចវ េន ច នីវរណំ អតថិ នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិេយ 

អតថិ នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិេយ អតថិ ប មេ  

អតថិ េន ប មេ  អតថិ ប មេ ្ឋ  អតថិ អប មេ ្ឋ  

អតថិ         ប មសសមបយុេ ្ត          អតថិ          ប មសវបិបយុេ ្ត  
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៧១ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

្របសចកឱឃៈទងំជសភពែដលឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ជ 
េយគៈក៏មន មិនែមនេយគៈក៏មន ែដលេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏ 
មន ែដលេយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របកបេ យេយគៈក៏ 
មន ្របសចកេយគៈក៏មន ជេយគៈទងំជធម៌ែដលេយគៈគបប ី
្រប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ជធម៌ែដលេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លង ែតមិនែមន 
េយគៈក៏មន ជេយគៈទងំ្របកបេ យេយគៈក៏មន ្របកបេ យ 
េយគៈែតមិនែមនេយគៈក៏មន ្របសចកេយគៈ ែតជសភពែដល 
េយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របសចកេយគៈ ទងំជសភពែដល 
េយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ជនីវរណៈក៏មន មិនែមននីវរណៈ 
ក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន មិនែមនជ្របេយជន៍ដល់នី- 
វរណៈក៏មន ្របកបេ យនីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈក៏មន 
ជនីវរណៈទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់នី- 
វរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន ជនីវរណៈទងំ្របកបេ យនីវរណៈ 
ក៏មន ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន ្របសចកនី- 
វរណៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈទងំមិន 
ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ជប មសៈក៏មន មិនែមនប មសៈ 
ក៏មន ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ែដលប មសៈមិន ទ ប 
អែង្អលក៏មន  ្របកបេ យប មសៈក៏មន  ្របសចកប មសៈក៏មន 
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៧២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ ប មេ  េចវ ប មេ ្ឋ  ច អតថិ ប មេ ្ឋ  

េចវ េន ច ប មេ  អតថិ ប មសវបិបយុត្ត- 

ប មេ ្ឋ  អតថិ ប មសវបិបយុត្តអប មេ ្ឋ  អតថិ 

ឧបទិេនន  អតថិ អនុបទិេនន  អតថិ ឧបទនំ អតថិ េន 

ឧបទនំ អតថិ ឧបទនិេយ អតថិ អនុបទនិេយ 

អតថិ ឧបទនសមបយុេ ្ត  អតថិ ឧបទនវបិបយុេ ្ត  

អតថិ ឧបទនេញច វ ឧបទនិេយ ច អតថិ ឧបទនិ- 

េយ េចវ េន ច ឧបទនំ អតថិ ឧបទនេញច វ 

ឧបទនសមបយុេ ្ត  ច អតថិ ឧបទនសមបយុេ ្ត  

េចវ េន ច ឧបទនំ អតថិ ឧបទនវបិបយុត្តឧប- 

ទនិេយ អតថិ ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិេយ អតថិ 

កិេលេ  អតថិ េន កិេលេ  អតថិ សង កិ េលសិ- 

េក អតថិ អសង កិ េលសិេក អតថិ សង កិលិេ ្ឋ  អតថិ 

អសង កិលិេ ្ឋ  អតថិ កិេលសសមបយុេ ្ត  អតថិ កិេល- 

សវបិបយុេ ្ត  អតថិ កិេលេ  េចវ សង កិ េលសិេក 

ច      អតថិ      សង កិ េលសិេក      េចវ      េន        ច       កិេលេ  
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៧២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជប មសៈ ទងំជធម៌ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ជធម៌ែដល 
ប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនជប មសៈក៏មន ្របសចកប - 
មសៈ ែតជធម៌ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ្របសចកប មសៈ 
ទងំជធម៌ែដលប មសៈមិន ទ បអែង្អលក៏មន មនកមម្របកបេ យ 
កិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយក៏មន មិនមនកមម្របកប 
េ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយក៏មន ជឧបទនក៏ 
មន មិនែមនឧបទនក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនជ 
្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ្របកបេ យឧបទនក៏មន ្របសចក 
ឧបទនក៏មន ជឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ជ 
្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន ជឧបទនទងំ្រប- 
កបេ យឧបទនក៏មន ្របកបេ យឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏ 
មន ្របសចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ្របស 
ចកឧបទន ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ជេសចក្ដីេ - 
ហមងក៏មន មិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 
ក៏មន មិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន េ ហមងេហើយក៏មន មិន 
េ ហមងេហើយក៏មន ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របសចក 
េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ - 
ហមងក៏មន   គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង    ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន 
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៧៣ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ កិេលេ  េចវ សង កិលិេ ្ឋ  ច អតថិ សង កិលិេ ្ឋ  
េចវ េន ច កិេលេ  អតថិ កិេលេ  េចវ កិេល- 
សសមបយុេ ្ត  ច អតថិ កិេលសសមបយុេ ្ត  េចវ េន 
ច កិេលេ  អតថិ កិេលសសមបយុត្តសង កិ េលសិេក 
អតថិ កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិេក អតថិ ទស - 
េនន ប តេព្វ  អតថិ ន ទស េនន ប តេព្វ  អតថិ 
ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ ន ភវនយ ប តេព្វ  
អតថិ ទស េនន ប តព្វេហតុេក អតថិ ន ទស េនន 
ប តព្វេហតុេក អតថិ ភវនយ ប តព្វេហតុេក 
អតថិ ន ភវនយ ប តព្វេហតុេក អតថិ សវតិេកក  
អតថិ អវតិេកក  អតថិ សវចិេ  អតថិ អវចិេ  អតថិ 
សបបតីិេក អតថិ អបបតីិេក អតថិ បីតិសហគេ  អតថិ 
ន បីតិសហគេ  អតថិ សុខសហគេ  អតថិ ន សុខ- 
សហគេ  អតថិ ឧេបកខ សហគេ  អតថិ ន ឧេប- 
កខ សហគេ  អតថិ កមវចេ  អតថិ ន កមវចេ  
អតថិ របូវចេ  អតថិ ន របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ 
ន អរបូវចេ  អតថិ បរយិបេនន  អតថិ អបរយិបេនន  
អតថិ      និយយនិេក      អតថិ      អនិយយនិេក      អតថិ      និយេ  
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៧៣ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ជេសចក្ដីេ ហមងទងំេ ហមងេហើយក៏មន េ ហមងេហើយែតមិនែមន 

េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ជេសចក្ដីេ ហមងទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ - 

ហមងក៏មន ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏ 

មន ្របសចកេសចក្ដីេ ហមងែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របស 

ចកេសចក្ដីេ ហមង ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន គួរលះ 

េ យទស នៈក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យភវន 

ក៏មន មិនគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏ 

មន មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យ 

ភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹងវតិកកៈក៏មន មិនមនវតិកកៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈក៏មន 

មិនមនវចិរៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបីតិក៏មន មិនមនបីតិក៏មន 

េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន មិនេកើត្រពមេ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យ 

សុខៈក៏មន មិនេកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏ 

មន មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន ជកមវចរក៏មន មិនែមន 

កមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន មិនែមនរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរ 

ក៏មន មិនែមនអរូបវចរក៏មន ជបរយិបននៈក៏មន ជអបរយិបននៈ 

ក៏មន    ជនិយយនិកៈក៏មន   ជអនិយយនិកៈក៏មន    ជនិយតៈក៏មន 
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៧៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ អនិយេ  អតថិ សឧត្តេ  អតថិ អនុត្តេ  អតថិ 
សរេ  អតថិ អរេ  ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ 
កុសេ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ 
ឯវ ំ    ទសវេិធន     សងខ រកខ េនធ      ។ 
 [៦៧] ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សរេ  អតថិ 
អរេ  ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សុខយ េវទ- 
នយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមប- 
យុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  
។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  
អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 
សងខ រកខ េនធ      ។ 

ទុកមូលកំ   ។ 

 [៦៨] ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ 
ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ េហតុ អតថិ ន េហតុ ។ តិ- 
វេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុសេ  
អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ - 
េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ 
ទុវេិធន     សងខ រកខ េនធ      អតថិ      សរេ      អតថិ     អរេ     ។ 
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៧៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជអនិយតៈក៏មន ្របកបេ យឧត្តរៈក៏មន មិន្របកបេ យឧត្តរៈក៏មន 
្របកបេ យរណៈក៏មន មិនមនរណៈក៏មន ។ សងខ រកខនធ មន្របករ 
៣ គឺ សងខ រកខនធជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏ 
មន   ។   េប   ។   សងខ រកខនធមន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 
 [៦៧] សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្ត 
េ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ្របកបេ យរណៈក៏ 
មន មិន្របកបេ យរណៈក៏មន ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ គឺ 
សងខ រកខនធ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន 
្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏ 
មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខង 
េ្រកក៏មន   ។   េប   ។   សងខ រកខនធ   មន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 

ចប់   ទុកមូលកៈ   ។ 

 [៦៨] សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្ត 
េ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធជេហតុក៏មន 
មិនែមនេហតុក៏មន ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ សងខ រកខនធជកុ- 
សលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បន 
ដល់សងខ រកខនធ ដ៏សមបយុត្ត េ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធ មន្របករ 
២   គឺ   សងខ រកខនធ   ្របកបេ យរណៈក៏មន    មិនមនរណៈក៏មន     ។ 
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៧៥ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អ- 
កុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទស- 
វេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  
ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ េហតុ 
អតថិ ន េហតុ ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សុខយ 
េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ 
សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមប- 
យុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមម- 
េ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទស- 
វេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្ត- 
សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សរេ  
អតថិ អរេ  ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សុខយ 
េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ 
សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមប- 
យុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមម- 
េ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទស- 
វេិធន     សងខ រកខ េនធ      ។ 

តិកមូលកំ   ។ 

156



៧៥ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន 

ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 

សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ 

សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ ជេហតុក៏មន មិនែមនេហតុក៏ 

មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធ្របកបេ យសុខេវទន 

ក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏ 

មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏ 

មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ 

មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់ 

សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ 

្របកបេ យរណៈក៏មន មិនមនរណៈក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ 

៣ គឺ សងខ រកខនធ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខ- 

េវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន - 

រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំ 

ខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ង 

េនះឯង   ។ 

ចប់   តិកមូលកៈ   ។ 
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៧៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [៦៩] ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ េហតុ អតថិ 
ន េហតុ ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ កុសេ  
អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ ឯវ ំ
ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  
ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សេហ- 
តុេក អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  
អតថិ សុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ 
េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទ- 
នយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ - 
រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ េហតុសមប- 
យុេ ្ត  អតថិ េហតុវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  
អតថិ វបិេក អតថិ វបិកធមមធេមម  អតថិ េនវ វបិ- 
កនវបិកធមមធេមម  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រ- 
កខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ 
ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ េហតុ េចវ សេហតុ- 
េក      ច      អតថិ      សេហតុេក      េចវ      ន     ច     េហតុ      ។ 
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៧៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [៦៩] សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្ត 

េ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺសងខ រកខនធ ជេហតុក៏មន មិន 

ែមនេហតុក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធជកុសលក៏ 

មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន 

្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធ 

ដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺសងខ រកខនធ មនេហតុ 

ក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺសងខ រកខនធ្រប- 

កបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យ 

អទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 

សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ 

សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ្របកបេ យេហតុក៏មន ្របស 

ចកេហតុក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធជវបិកក៏ 

មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនវបិកទងំមិនែមនជធម៌ 

មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះ 

ឯង ។ សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យ 

ចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២  គឺ សងខ រកខនធជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹងេហតុក៏មន   ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុែតមិនែមនេហតុក៏មន ។ 



៧៧ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ ឧបទិននុបទនិេយ អតថិ 

អនុបទិននុបទនិេយ អតថិ អនុបទិនន នុបទនិេយ 

។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន 

សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រ- 

កខ េនធ  អតថិ េហតុ េចវ េហតុសមបយុេ ្ត  ច អតថិ 

េហតុសមបយុេ ្ត  េចវ ន ច េហតុ ។ តិវេិធន 

សងខ រកខ េនធ  អតថិ សង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិេក អតថិ 

អសង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិេក អតថិ អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េល- 

សិេក ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ 

ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 

សងខ រកខ េនធ  អតថិ ន េហតុ សេហតុេក អតថិ ន 

េហតុ អេហតុេក ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ 

សវតិកកសវចិេ  អតថិ អវតិកកវចិរមេ ្ត  អតថិ អវតិ- 

កក វចិេ     ។      េប     ។      ឯវ ំ    ទសវេិធន     សងខ រកខ េនធ      ។ 

160



៧៧ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធែដលកមម្របកបេ យកិេលស 
មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន 
ែដលកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមមិនកន់យកេហើយ ែត 
ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ែដលកមម្របកបេ យកិេលស មន 
ត ្ហ ជេដើមមិនកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ក ៏
មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធ 
មន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធ 
មន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុក៏មន ្រប- 
កបេ យេហតុែតមិនែមនជេហតុក៏មន ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ គ ឺ
សងខ រកខនធ េ ហមងេហើយទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ - 
ហមងេហើយែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមងេហើយទងំមិន 
គួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ង 
េនះឯង ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្ត 
េ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធមិនែមនេហតុែត្រប- 
្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនែមនេហតុទងំមិន្របកបេ យេហតុ 
ក៏មន ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធ មនវតិកកៈទងំមន 
វចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈមន្រតឹមែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈទងំ 
មិនមនវចិរៈក៏មន ។  េប  ។ សងខ រកខនធមន្របករ  ១០  យ៉ងេនះឯង ។ 
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៧៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 
សងខ រកខ េនធ  អតថិ េ កិេយ អតថិ េ កុត្តេ  ។ 
តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ បីតិសហគេ  អតថិ 
សុខសហគេ  អតថិ ឧេបកខ សហគេ  ។ េប ។ 
ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រ- 
កខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ 
េកនចិ វេិញញេយយ អតថិ េកនចិ ន វេិញញេយយ ។ 
តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ ទស េនន ប តេព្វ  
អតថិ ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ េនវ ទស េនន ន 
ភវនយ ប តេព្វ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រ- 
កខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ 
ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សេ  អតថិ េន 
សេ  ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ ទស េនន 

ប តព្វេហតុេក អតថិ ភវនយ ប តព្វេហតុេក 
អតថិ េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វេហតុេក 
។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ ឯក- 
វេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 
សងខ រកខ េនធ        អតថិ       សេ         អតថិ         អនសេ         ។ 
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៧៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ 
សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធជេ កិយក៏មន ជេ កុត្តរ 
ក៏មន ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធេកើត្រពមេ យបីតិ 
ក៏មន េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន ។ េប ។ 
សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ 
បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ 
សងខ រកខនធែដលគបបដីឹងេ យវញិញ ណ មួយក៏មន ែដលមិនគបបដីឹង 
េ យវញិញ ណ មួយក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺ សងខ រ- 
កខនធែដលគួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យភវនក៏មន មិនគួរ 
លះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បនដល់ 
សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ 
ជ សវៈក៏មន មិនែមន សវៈក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺ 
សងខ រកខនធមនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យ 
ភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈទងំមិនគួរលះេ យភវ- 
នក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធ 
មន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធ 
មន្របករ  ២  គឺ  សងខ រកខនធមន សវៈក៏មន  មិនមន សវៈក៏មន  ។ 
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៧៩ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ ចយគមិ អតថិ អបច- 

យគមិ អតថិ េន ចយគមិ នបចយគមិ ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ - 

េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ 

សវសមបយុេ ្ត  អតថិ សវវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន 

សងខ រកខ េនធ  អតថិ េសេកខ  អតថិ អេសេកខ  អតថ ិ

េនវ េសេកខ  នេសេកខ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 

សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមប- 

យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សេ  េចវ 

សេ  ច អតថិ សេ  េចវ េន ច សេ  ។ 

តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ បរេិ ្ត  អតថិ មហគគេ  

អតថិ អបបមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ - 

េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សេ  េចវ សវស- 

មបយុេ ្ត  ច អតថិ សវសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច 

សេ       ។     តិវេិធន      សងខ រកខ េនធ       អតថិ      បរ ិ ្ត រមមេ  
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៧៩ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធ ដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏ 
មន ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន មិនដល់នូវករសន កំពូន 
េឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បនដល់ 
សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ សងខ រ- 
កខនធ្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របសចក សវៈក៏មន ។ សងខ រកខនធ 
មន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធ ជរបស់េសកខបុគគលក៏មន ជរបស់ 
អេសកខបុគគលក៏មន មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល ទងំមិនែមនជរបស់ 
អេសកខបុគគលក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ១០យ៉ងេនះឯង ។ 
សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ 
សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ ជ សវៈទងំមន សវៈក៏ 
មន មន សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន ។ សងខ រកខនធ មន្របករ 
៣ គឺ សងខ រកខនធ មនសភពតូចឆម រក៏មន ដល់នូវសភពធកំ៏មន 
្របមណមិនបនក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះ 
ឯង ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យ 
ចិត្ត ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ ជ សវៈ ទងំ្របកប 
េ យ សវៈក៏មន ្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន ។ 
សងខ រកខនធ  មន្របករ  ៣   គឺ   សងខ រកខនធ    មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន 
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៨០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ មហគគ រមមេ  អតថិ អបបម រមមេ  

។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន 

សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  

អតថិ សវវបិបយុត្ត សេ  អតថិ សវវបិបយុត្តអ- 

នសេ  ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ ហីេន អតថិ 

មជឈេិម អតថិ បណីេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ - 

រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សេញញ ជនំ អតថិ េន 

សេញញ ជនំ ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ មិចឆត្តនិ- 

យេ  អតថិ សមមត្តនិយេ  អតថិ អនិយេ  ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ - 

េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ 

សេញញ ជនិេយ អតថិ អសេញញ ជនិេយ ។ តិវេិធន 

សងខ រកខ េនធ  អតថិ មគគ រមមេ  អតថិ មគគេហតុេក 

អតថិ មគគ ធិបតិ ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ - 

េនធ       ។      ឯកវេិធន       សងខ រកខ េនធ        ចិត្តសមបយុេ ្ត        ។ 
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៨០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធកំ៏មន មន រមមណ៍្របមណមិនបន ក៏ 
មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធមន 
្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន 
្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ្របសចក សវៈែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ 
ក៏មន ្របសចក សវៈទងំមិន្របកបេ យ សវៈក៏មន ។ សងខ រ- 
កខនធមន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធេថកទបក៏មន យ៉ងក ្ដ លក៏មន 
យ៉ងឧត្តមក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធ ដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ 
សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ ជសេញញ ជនៈក៏មន មិនែមន 
សេញញ ជនៈក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺសងខ រកខនធមនសភព 
ខុសនិងេទៀងក៏មន មនសភព្រតូវនិងេទៀងក៏មន មនសភពមិន 
េទៀងក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
សងខ រកខនធមន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធ ដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ 
សងខ រកខនធមន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏ 
មន មិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ 
៣ គឺ សងខ រកខនធមនមគគជ រមមណ៍ក៏មន មនមគគជេហតុក៏មន មន 
មគគជអធិបតីក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
សងខ រកខនធមន្របករមួយ   បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត    ។ 
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៨១ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  អតថិ 

សេញញ ជនវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ 

ឧបបេនន  អតថិ អនុបបេនន  អតថិ ឧបបទី ។ េប ។ ឯវ ំ

ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  

ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សេញញ - 

ជនេញច វ សេញញ ជនិេយ ច សេញញ ជនិេយ េចវ េន 

ច សេញញ ជនំ ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ អតីេ  

អតថិ អនគេ  អតថិ បចចុបបេនន  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 

សងខ រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមប- 

យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ សេញញ ជនេញច វ 

សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  ច អតថិ សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  

េចវ េន ច សេញញ ជនំ ។ តិវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ 

អតី រមមេ  អតថិ អនគ រមមេ  អតថិ បចចុបប- 

នន រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ 

ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 

សងខ រកខ េនធ            អតថិ           សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិេយ 
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៨១ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធ្របកបេ យសេញញ ជនៈក៏មន 
្របសចកសេញញ ជនៈក៏មន សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ គឺ សងខ រ- 
កខនធែដលេកើតេឡើងេហើយក៏មន ែដលមិនទន់េកើតេឡើងក៏មន ែដល 
្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះ 
ឯង ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យ 
ចិត្ត ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធជសេញញ ជនៈ ទងំ 
ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ែត 
មិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធ 
ជអតីតក៏មន ជអនគតក៏មន ជបចចុបបននក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បនដល់ 
សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ សងខ រ- 
កខនធជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈក៏មន ្របកបេ យ 
សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ 
គឺ សងខ រកខនធ មន រមមណ៍ជអតីតក៏មន មន រមមណ៍ជអនគតក៏ 
មន មន រមមណ៍ជបចចុបបននក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធ មន្របករ 
១០ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បនដល់សងខ - 
រកខនធដ៏សមបយុត្តេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ សងខ រ- 
កខនធ     ្របសចកសេញញ ជនៈ     ែតជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន 
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អតថិ សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិេយ ។ តិវេិធន 
សងខ រកខ េនធ  អតថិ អជឈេ ្ត  អតថិ ពហិេទធ  អតថិ អ- 
ជឈត្តពហិេទធ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ 
ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 
សងខ រកខ េនធ  អតថិ គេនថ  អតថិ េន គេនថ  ។ តិវេិធន 
សងខ រកខ េនធ  អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  
អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 
សងខ រកខ េនធ      ។ 

ឧភេ វឌ កំ   ។ 

 [៧០] សត្តវេិធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ កុសេ  
អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  អតថិ កមវចេ  
អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  
ឯវ ំ សត្តវេិធន សងខ រកខ េនធ  ។ អបេ បិ សត្តវេិធន 
សងខ រកខ េនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ 
ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ 
េវទនយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  
អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  
អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  
អតថិ       អបរយិបេនន       ឯវ ំ     សត្តវេិធន       សងខ រកខ េនធ        ។ 
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្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ។ 
សងខ រកខនធ មន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធខងកនុងក៏មន ខងេ្រកក៏មន 
ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមន្របករ ១០ យ៉ង 
េនះឯង ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បនដល់សងខ រកខនធដ៏សមបយុត្ត 
េ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធ មន្របករ ២ គឺ សងខ រកខនធជគនថៈក៏មន មិន 
ែមនគនថៈក៏មន ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធមន រមមណ៍ 
ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុង 
ទងំខងេ្រកក៏មន ។  េប  ។ សងខ រកខនធមន្របករ  ១០  យ៉ងេនះឯង ។ 

ចប់   ឧភេ វឌ កៈ   ។ 

 [៧០] សងខ រកខនធ មន្របករ ៧ គឺ សងខ រកខនធជកុសលក៏មន 
ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរ 
ក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន សងខ រកខនធមន្រប- 
ករ ៧ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធមន្របករ ៧ ដៃទេទៀត គឺ សងខ រ- 
កខនធ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកប 
េ យអទុកខមសុខេវទន ក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន 
មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុង ទងំខងេ្រក 
ក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជ 
អបរយិបននៈក៏មន   សងខ រកខនធ   មន្របករ   ៧   យ៉ងេនះឯង   ។ 
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 [៧១] ចតុព្វីសតិវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចកខុ សមផស - 
បបចចយ សងខ រកខ េនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុស- 
េ  អតថិ អពយកេ  េ តសមផស បបចចយ ។ េប ។ 
ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ ជិ ្ហ សមផស បបចចយ 
។ េប ។ កយសមផស បបចចយ ។ េប ។ មេនសមផ- 
ស បបចចយ សងខ រកខ េនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុ- 
សេ  អតថិ អពយកេ  ចកខុ សមផស ជ េចតន 
។ េប ។ មេនសមផស ជ េចតន ឯវ ំ ចតុព្វីសតិវេិធន 
សងខ រកខ េនធ  ។ អបេ បិ ចតុព្វីសតិវេិធន សងខ រកខ េនធ  
ចកខុ សមផស បបចចយ សងខ រកខ េនធ  អតថិ សុខយ 
េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមប- 
យុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  
។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  
អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  េ តសមផស បបចចយ 
។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ ជិ ្ហ សមផស - 
បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ ។ េប ។ 
មេនសមផស បបចចយ សងខ រកខ េនធ  អតថិ អជឈ ្ត រមម- 
េ       អតថិ      ពហិទធ រមមេ       អតថិ      អជឈត្តពហិទធ រមមេ  
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 [៧១] សងខ រកខនធមន្របករ ២៤ គឺ សងខ រកខនធ េ្រពះចកខុសមផស  

ជបចច័យ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន 

សងខ រកខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះឃនសមផស  

ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះកយ- 

សមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ ជកុសលក៏ 

មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន េចតនេកើតអពីំចកខុសមផស  

។ េប ។ េចតន េកើតអពីំមេនសមផស  សងខ រកខនធ មន្របករ ២៤ 

យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធមន្របករ ២៤ ដៃទេទៀត គឺ សងខ រកខនធ 

េ្រពះចកខុសមផស ជបចច័យ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យ 

ទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន 

រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំ 

ខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន សងខ រកខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ 

។ េប ។ េ្រពះឃនសមផស  ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស  

ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះ 

មេនសមផស  ជបចច័យ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ 

ខងេ្រកក៏មន     មន រមមណ៍ទងំខងកនុង      ទងំខងេ្រក     ក៏មន 
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ចកខុ សមផស ជ េចតន ។ េប ។ មេនសមផស ជ 
េចតន      ឯវ ំ     ចតុព្វីសតិវេិធន      សងខ រកខ េនធ       ។ 
 [៧២] តឹសវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចកខុ សមផស បប- 
ចចយ សងខ រកខ េនធ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  
អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  េ តសមផ- 
ស បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ 
ជិ ្ហ សមផស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ 
។ េប ។ មេនសមផស បបចចយ សងខ រកខ េនធ  អតថិ 
កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អ- 
បរយិបេនន  ចកខុ សមផស ជ េចតន ។ េប ។ មេន- 
សមផស ជ      េចតន      ឯវ ំ     តឹសវេិធន       សងខ រកខ េនធ        ។ 
 [៧៣] ពហុវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចកខុ សមផស - 
បបចចយ សងខ រកខ េនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុស- 
េ  អតថិ អពយកេ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវច- 
េ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  េ តសមផ- 
ស បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ 
ជិ ្ហ សមផស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចច- 
យ      ។      េប       ។       មេនសមផស បបចចយ        សងខ រកខ េនធ  
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៨៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េចតន េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េចតន េកើតអពីំមេនសមផស  

សងខ រកខនធ   មន្របករ   ២៤   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៧២] សងខ រកខនធមន្របករ ៣០ គឺ សងខ រកខនធ េ្រពះចកខុ- 

សមផស ជបចច័យ ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏ 

មន ជអបរយិបននៈក៏មន សងខ រកខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ 

។ េប ។ េ្រពះឃនសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ 

។ េប ។ េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជ 

បចច័យ ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជ 

អបរយិបននៈក៏មន េចតន េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េចតន 

េកើតអពីំមេនសមផស    សងខ រកខនធ   មន្របករ   ៣០   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៧៣] សងខ រកខនធ មនេ្រចើន្របករ គឺ សងខ រកខនធេ្រពះចកខុ- 

សមផស ជបចច័យ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏ 

មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរ-ិ 

យបននៈក៏មន សងខ រកខនធ េ្រពះេ តសមផស្សជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះ 

ឃនសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ   ។   េប   ។   េ្រពះមេនសមផស    ជបចច័យ 
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៨៥ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ កុសេ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  

អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  

អតថិ អបរយិបេនន  ចកខុ សមផស ជ េចតន ។ េប ។ 

មេនសមផស ជ េចតន ឯវ ំ ពហុវេិធន សងខ រកខ - 

េនធ  ។ អបេ បិ ពហុវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចកខុ សមផ- 

ស បបចចយ សងខ រកខ េនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ 

សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ 

អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ 

អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តព- 

ហិទធ រមមេ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ 

អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  េ តសមផស បបចច- 

យ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ ជិ ្ហ សមផ- 

ស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ ។ េប ។ 

មេនសមផស បបចចយ សងខ រកខ េនធ  អតថិ អជឈ ្ត - 

រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ - 

រមមេ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរ-ូ 

បវចេ       អតថិ       អបរយិបេនន        ចកខុ សមផស ជ       េចតន 
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៨៥ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ជកមវចរក៏ 

មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន េចតន 

េកើតអពីំចកខុសមផស  ។ េប ។ េចតន េកើតអពីំមេនសមផស  សងខ រកខនធ 

មនេ្រចើន្របករ យ៉ងេនះឯង ។ សងខ រកខនធ មនេ្រចើន្របករ ដៃទ 

េទៀត គឺ សងខ រកខនធ េ្រពះចកខុសមផស ជបចច័យ ្របកបេ យសុខេវទន 

ក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន 

ក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រក 

ក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុង ទងំខងេ្រកក៏មន ជកមវចរ 

ក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន 

សងខ រកខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះឃនសមផស  

ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះកយ- 

សមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ មន រមមណ៍ 

ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខង 

កនុង ទងំខងេ្រកក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជ 

អរូបវចរក៏មន   ជអបរយិបននៈក៏មន    េចតន   េកើតអពីំចកខុសមផស  
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៨៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

។ េប ។ មេនសមផស ជ េចតន ឯវ ំ ពហុវេិធន 
សងខ រកខ េនធ    ។ 

អយ ំ  វុចចតិ   សងខ រកខ េនធ    ។ 
តតថ   កតេម   វញិញ ណកខ េនធ    ។ 

 [៧៤] ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សេហតុេក 
អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ កុ- 
សេ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ ចតុព្វិ- 
េធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  
អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  ។ បញច វេិធន 
វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សុខិ្រនទិយសមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខិ - 
្រនទិយសមបយុេ ្ត  អតថិ េ មនស ្ិរនទិយសមបយុេ ្ត  
អតថិ េទមនស ្ិរនទិយសមបយុេ ្ត  អតថិ ឧេបកខិ ្រនទិយ- 
សមបយុេ ្ត  ។ ឆព្វិេធន វញិញ ណកខ េនធ  ចកខុ វញិញ - 
ណំ េ តវញិញ ណំ ឃនវញិញ ណំ ជិ ្ហ វញិញ ណំ 
កយវញិញ ណំ មេនវញិញ ណំ ឯវ ំ ឆព្វិេធន វញិញ ណ- 
កខ េនធ  ។ សត្តវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ចកខុ វញិញ ណំ 
។    េប    ។     កយវញិញ ណំ      មេនធតុ      មេនវញិញ ណធតុ 
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៨៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

។   េប   ។  េចតន   េកើតអពីំមេនសមផស    សងខ រកខនធ  មនេ្រចើន្របករ 

យ៉ងេនះឯង     ។ 

េនះេ ថ   សងខ រកខនធ   ។ 

ប ្ដ ខនធទងំ   ៥   េនះ   វញិញ ណកខនធ   េតើដូចេម្ដច   ។ 

 [៧៤] វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធដ៏ 

សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ 

មនេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ 

គឺ វញិញ ណកខនធ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏ 

មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៤ គឺ វញិញ ណកខនធ ជកមវចរក៏ 

មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន ។ 

វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៥ គឺ វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យសុខិ្រនទិយ 

ក៏មន ្របកបេ យទុកខិ្រនទិយក៏មន ្របកបេ យេ មនស ្ិរនទិយក៏ 

មន ្របកបេ យេទមនស ្ិរនទិយក៏មន ្របកបេ យឧេបកខិ្រនទិយក៏ 

មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៦ គឺ ចកខុ វញិញ ណ េ តវញិញ ណ 

ឃនវញិញ ណ ជិ ្ហ វញិញ ណ កយវញិញ ណ មេនវញិញ ណ វញិញ ណកខនធ 

មន្របករ ៦ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៧ គ ឺ

ចកខុ វញិញ ណ   ។   េប   ។   កយវញិញ ណ   មេនធតុ   មេនវញិញ ណធតុ 

179



៨៧ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

ឯវ ំ សត្តវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ អដ្ឋវេិធន វញិញ - 

ណកខេនធ  ចកខុ វញិញ ណំ ។ េប ។ កយវញិញ ណំ 

អតថិ សុខសហគតំ អតថិ ទុកខសហគតំ មេនធតុ 

មេនវញិញ ណធតុ ឯវ ំ អដ្ឋវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ 

នវវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ចកខុ វញិញ ណំ ។ េប ។ កយ- 

វញិញ ណំ មេនធតុ មេនវញិញ ណធតុ អតថិ កុស- 

 អតថិ អកុស  អតថិ អពយក  ឯវ ំ នវវេិធន 

វញិញ ណកខ េនធ  ។ ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ចកខុ - 

វញិញ ណំ ។ េប ។ កយវញិញ ណំ អតថិ សុខសហគតំ  

អតថិ ទុកខសហគតំ មេនធតុ មេនវញិញ ណធតុ 

អតថិ កុស  អតថិ អកុស  អតថិ អពយក  

ឯវ ំ    ទសវេិធន     វញិញ ណកខ េនធ      ។ 

 [៧៥] .ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមបយុ- 

េ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សេហតុេក អតថ ិ

អេហតុេក ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សុខយ 

េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមប- 

យុេ ្ត        អតថិ       អទុកខមសុខយ       េវទនយ       សមបយុេ ្ត  
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៨៧ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៧ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន 

្របករ ៨ គឺ ចកខុ វញិញ ណ ។ េប ។ កយវញិញ ណ េកើត្រពមេ យ 

សុខក៏មន េកើត្រពមេ យទុកខក៏មន មេនធតុ មេនវញិញ ណធតុ 

វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៨ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ 

៩ គឺ ចកខុ វញិញ ណ ។ េប ។ កយវញិញ ណ មេនធតុ មេនវញិញ ណ- 

ធតុ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន វញិញ ណ- 

កខនធ មន្របករ ៩ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ គឺ 

ចកខុ វញិញ ណ ។ េប ។ កយវញិញ ណ េកើត្រពមេ យសុខក៏មន េកើត 

្រពមេ យទុកខក៏មន មេនធតុ មេនវញិញ ណធតុ ជកុសលក៏មន 

ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ 

យ៉ងេនះឯង     ។ 

 [៧៥] វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ 

ដ៏សមបយុត្ត េ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ 

វញិញ ណកខនធ មនេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ 

មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យសុខេវទន ក៏មន 

្របកបេ យទុកខេវទន   ក៏មន   ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន   ក៏មន 
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៨៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ វបិេក អតថិ វបិកធមមធេមម  អតថិ េនវ វបិ- 

កនវបិកធមមធេមម  អតថិ ឧបទិននុបទនិេយ អតថិ 

អនុបទិននុបទនិេយ អតថិ អនុបទិនន នុបទនិេយ 

អតថិ សង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិេក អតថិ អសង កិលិដ្ឋសង ក- 

េលសិេក អតថិ អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េលសិេក អតថ ិ

សវតិកកសវចិេ  អតថិ អវតិកកវចិរមេ ្ត  អតថិ អវតិ- 

កក វចិេ  អតថិ បីតិសហគេ  អតថិ សុខសហគេ  

អតថិ ឧេបកខ សហគេ  អតថិ ទស េនន ប តេព្វ  

អតថិ ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ េនវ ទស េនន ន 

ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ ទស េនន ប តព្វ- 

េហតុេក អតថិ ភវនយ ប តព្វេហតុេក អតថិ 

េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វេហតុេក 

អតថិ ចយគមិ អតថិ អបចយគមិ អតថិ េន ចយ- 

គមិ       នបចយគមិ       អតថិ       េសេកខ       អតថិ       អេសេកខ  
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៨៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនវបិកទងំមិន 
ែមនជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មនកមម្របកបេ យកិេលសមន 
ត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិន 
មនកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ែតជ្រប- 
េយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ  
ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៏ដល់ឧបទនក៏មន េ - 
ហមងេហើយ ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន េ ហមងេហើយ ែត 
គួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន េ ហមងេហើយ ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដី 
េ ហមងក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
វចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈមន្រតឹមែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈទងំមិន 
មនវចិរៈក៏មន េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន 
េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន គួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យ 
ភវនក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន 
មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏ 
មន មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវន 
ក៏មន ដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង 
ក៏មន មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិនសន កំ 
ពូនេឡើងក៏មន  ជរបស់េសកខបុគគលក៏មន  ជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន 
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៨៩ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ េនវ េសេកខ  នេសេកខ  អតថិ បរេិ ្ត  អតថិ 

មហគគេ  អតថិ អបបមេ  អតថិ បរ ិ ្ត រមមេ  អតថិ 

មហគគ រមមេ  អតថិ អបបម រមមេ  អតថិ ហីេន 

អតថិ មជឈេិម អតថិ បណីេ  អតថិ មិចឆត្តនិយេ  អតថិ 

សមមត្តនិយេ  អតថិ អនិយេ  អតថិ មគគ រមមេ  អតថ ិ

មគគេហតុេក អតថិ មគគ ធិបតិ អតថិ ឧបបេនន  អតថ ិ

អនុបបេនន  អតថិ ឧបបទី អតថិ អតីេ  អតថិ អនគេ  

អតថិ បចចុបបេនន  អតថិ អតី រមមេ  អតថិ អនគ- 

រមមេ  អតថិ បចចុបបនន រមមេ  អតថិ អជឈេ ្ត  អតថិ 

ពហិេទធ  អតថិ អជឈត្តពហិេទធ  អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  

អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  

។     េប     ។     ឯវ ំ    ទសវេិធន     វញិញ ណកខ េនធ      ។ 

 [៧៦] ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមប- 

យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ េហតុសមប- 

យុេ ្ត  អតថិ េហតុវបិបយុេ ្ត  អតថិ ន េហតុ សេហ- 

តុេក អតថិ ន េហតុ អេហតុេក អតថិ េ កិ- 

េយ       អតថិ       េ កុត្តេ         អតថិ        េកនចិ         វេិញញេយយ 
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៨៩ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល ទងំមិនែមនជរបស់អេសកខបុគគល ក៏មន 
មនសភពតូចឆម រក៏មន ដល់នូវសភពធកំ៏មន ្របមណមិនបនក៏ 
មន មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធកំ៏មន 
មន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន េថកទបក៏មន ក ្ដ លក៏មន 
ឧត្តមក៏មន មនសភពខុសនិងេទៀងក៏មន មនសភព្រតូវនិងេទៀង 
ក៏មន មនសភពមិនេទៀងក៏មន មនមគគជ រមមណ៍ក៏មន មន 
មគគជេហតុក៏មន មនមគគជអធិបតី ក៏មន េកើតេឡើងេហើយក៏មន 
មិនទន់េកើតេឡើងក៏មន ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន ជអតីតក៏មន ជ 
អនគតក៏មន ជបចចុបបននក៏មន មន រមមណ៍ជអតីតក៏មន មន - 
រមមណ៍ជអនគតក៏មន មន រមមណ៍ជបចចុបបននក៏មន ជខងកនុងក៏មន 
ជខងេ្រកក៏មន ជខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ខងកនុង 
ក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខង 
េ្រកក៏មន  ។   េប   ។   វញិញ ណកខនធ  មន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង  ។ 

[៧៦] វញិញ ណកខនធមន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធដ៏សមប- 
យុត្តេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធមន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ្របកបេ យ 
េហតុក៏មន ្របសចកេហតុក៏មន មិនែមនេហតុែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
េហតុក៏មន មិនែមនេហតុទងំមិន្របកបេ យេហតុក៏មន ជេ កិយ 
ក៏មន   ជេ កុត្តរក៏មន   ែដលគបបដីឹងេ យវញិញ ណ មួយក៏មន 
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៩០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ េកនចិ ន វេិញញេយយ អតថិ សេ  អតថិ អន- 

សេ  អតថិ សវសមបយុេ ្ត  អតថិ សវវបិបយុេ ្ត  

អតថិ សវវបិបយុត្ត សេ  អតថិ សវវបិបយុត្តអន- 

សេ  អតថិ សេញញ ជនិេយ អតថិ អសេញញ ជនិេយ អតថិ 

សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  អតថិ សេញញ ជនវបិបយុេ ្ត  អតថិ 

សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិេយ អតថិ សេញញ ជន- 

វបិបយុត្តអសេញញ ជនិេយ អតថិ គនថនិេយ អតថិ អគនថ- 

និេយ អតថិ គនថសមបយុេ ្ត  អតថិ គនថវបិបយុេ ្ត  អតថិ 

គនថវបិបយុត្តគនថនិេយ អតថិ គនថវបិបយុត្តអគនថនិេយ 

អតថិ ឱឃនិេយ អតថិ អេនឃនិេយ អតថិ ឱឃសមប- 

យុេ ្ត  អតថិ ឱឃវបិបយុេ ្ត  អតថិ ឱឃវបិបយុត្តឱឃនិ- 

េយ អតថិ ឱឃវបិបយុត្តអេនឃនិេយ អតថិ េយគនិ- 

េយ អតថិ អេយគនិេយ អតថិ េយគសមបយុេ ្ត  អតថិ 

េយគវបិបយុេ ្ត               អតថិ              េយគវបិបយុត្តេយគនិេយ 
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៩០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ែដលមិនគបបដឹីងេ យវញិញ ណ មួយក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង - 

សវៈក៏មន មិនមន សវៈក៏មន ្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របសចក 

សវៈក៏មន ្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន 

្របសចក សវៈ ទងំមិនែមន សវៈក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ - 

ជនៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ្របកបេ យសេញញ - 

ជនៈក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ 

្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ្រប- 

េយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ែដលគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ែដលគនថៈ 

មិនគបបេី ត្រកងក៏មន ្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈក៏មន 

្របសចកគនថៈ ែតជសភពែដលគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ្របសចក 

គនថៈ ទងំជសភពែដលគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន ែដលឱឃៈគបប្ីរប- 

្រពឹត្តកន្លងក៏មន ែដលឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របកបេ យឱឃៈ 

ក៏មន ្របសចកឱឃៈក៏មន ្របសចកឱឃៈ ែតជសភពែដលឱឃៈ 

គបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របសចកឱឃៈទងំជសភពែដលឱឃៈមិនគបប ី

្រប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ែដលេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ែដលេយគៈមិន 

គបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របកបេ យេយគៈក៏មន ្របសចកេយគៈក៏ 

មន  ្របសចកេយគៈ  ែតជសភពែដលេយគៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន 
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៩១ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ េយគវបិបយុត្តអេយគនិេយ អតថិ នីវរណិេយ 

អតថិ អនីវរណិេយ អតថិ នីវរណសមបយុេ ្ត  អតថិ 

នីវរណវបិបយុេ ្ត  អតថិ នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិេយ 

អតថិ នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិេយ អតថិ ប មេ ្ឋ  

អតថិ អប មេ ្ឋ  អតថិ ប មសសមបយុេ ្ត  អតថិ 

ប មសវបិបយុេ ្ត  អតថិ ប មសវបិបយុត្តប មេ ្ឋ  

អតថិ ប មសវបិបយុត្តអប មេ ្ឋ  អតថិ ឧបទិេនន  

អតថិ អនុបទិេនន  អតថិ ឧបទនិេយ អតថិ អនុប- 

ទនិេយ អតថិ ឧបទនសមបយុេ ្ត  អតថិ ឧប- 

ទនវបិបយុេ ្ត  អតថិ ឧបទនវបិបយុត្តឧបទនិេយ 

អតថិ ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិេយ អតថិ សង កិ - 

េលសិេក អតថិ អសង កិ េលសិេក អតថិ សង កិលិេ ្ឋ  

អតថិ អសង កិលិេ ្ឋ  អតថិ កិេលសសមបយុេ ្ត  អតថិ 

កិេលសវបិបយុេ ្ត  អតថិ កិេលសវបិបយុត្តសង កិ - 

េលសិេក            អតថិ              កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិេក 
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៩១ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

្របសចកេយគៈ ទងំជសភពែដលេយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន 
ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ្រប- 
កបេ យនីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈ 
ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈ ទងំមិនជ្រប- 
េយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ែដលប- 
មសៈមិន ទ បអែង្អលក៏មន ្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចក 

ប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈែតជសភពែដលប មសៈ ទ ប 
អែង្អលក៏មន ្របសចកប មសៈ ទងំជសភពែដលប មសៈមិន 

ទ បអែង្អលក៏មន មនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់ 
យកេហើយក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់ 
យកេហើយក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់ 
ឧបទនក៏មន ្របកបេ យឧបទនក៏មន ្របសចកឧបទនក៏មន 
្របសចកឧបទនែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ្របសចកឧប- 
ទនទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន គួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏ 
មន មិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន េ ហមងេហើយក៏មន មិនេ - 
ហមងេហើយក៏មន ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របសចកេសចក្ដី 
េ ហមងក៏មន ្របសចកេសចក្ដីេ ហមងែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏ 
មន   ្របសចកេសចក្ដីេ ហមង  ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន 
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៩២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ ទស េនន ប តេព្វ  អតថិ ន ទស េនន 
ប តេព្វ  អតថិ ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ ន 
ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ ទស េនន ប តព្វេហ- 
តុេក អតថិ ន ទស េនន ប តព្វេហតុេក អតថិ 
ភវនយ ប តព្វេហតុេក អតថិ ន ភវនយ 
ប តព្វេហតុេក អតថិ សវតិេកក  អតថិ អវតិេកក  
អតថិ សវចិេ  អតថិ អវចិេ  អតថិ សបបតីិេក អតថិ 
អបបតីិេក អតថិ បីតិសហគេ  អតថិ ន បីតិសហ- 
គេ  អតថិ សុខសហគេ  អតថិ ន សុខសហគេ  
អតថិ ឧេបកខ សហគេ  អតថិ ន ឧេបកខ សហគេ  
អតថិ កមវចេ  អតថិ ន កមវចេ  អតថិ របូ- 
វចេ  អតថិ ន របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ ន 
អរបូវចេ  អតថិ បរយិបេនន  អតថិ អបរយិបេនន  អតថិ 
និយយនិេក អតថិ អនិយយនិេក អតថិ និយេ  អតថិ 
អនិយេ  អតថិ សឧត្តេ  អតថិ អនុត្តេ  អតថិ សរេ  
អតថិ អរេ  ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ កុស- 
េ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ ឯវ ំ
ទសវេិធន     វញិញ ណកខ េនធ      ។ 
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៩២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

គួរលះេ យទស នៈក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យ 

ភវនក៏មន មិនគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុគួរលះេ យទ- 

ស នៈក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះ 

េ យភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹងវតិកកៈក៏មន មិនមនវតិកកៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈ 

ក៏មន មិនមនវចិរៈក៏មន េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន មិនមនបីតិក៏មន 

េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន មិនេកើត្រពមេ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យ 

សុខៈក៏មន មិនេកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន 

មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន ជកមវចរក៏មន មិនែមនកមវចរក៏ 

មន ជរូបវចរក៏មន មិនែមនរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន មិន 

ែមនអរូបវចរក៏មន ជបរយិបននៈក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន ជ 

និយយនិកៈក៏មន ជអនិយយនិកៈក៏មន ជនិយតៈក៏មន ជអនិយតៈ 

ក៏មន ជឧត្តរៈក៏មន ជអនុត្តរៈក៏មន ្របកបេ យរណៈក៏មន ជ 

អរណៈក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធជកុសល 

ក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ 

មន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 
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៩៣ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [៧៧] ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សរេ  អតថិ 
អរេ  ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សុខយ 
េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមប- 
យុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  
។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  
អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 
វញិញ ណកខ េនធ      ។ 

ទុកមូលកំ   ។ 

 [៧៨] ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សេហតុេក 
អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ 
កុសេ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ 
ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ - 
ណកខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ - 
េនធ  អតថិ សរេ  អតថិ អរេ  ។ តិវេិធន វញិញ - 
ណកខេនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុសេ  អតថ ិ
អពយកេ    ។    េប    ។    ឯវ ំ    ទសវេិធន     វញិញ ណកខ េនធ      ។ 
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៩៣ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [៧៧] វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធដ៏ 
សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ្របកប 
េ យរណៈក៏មន ជអរណៈក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ 
គឺ វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏ 
មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខង 
កនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន មមណ៍ទងំខងកនុងទងំ 
ខងេ្រកក៏មន  ។  េប  ។  វញិញ ណកខនធ  មន្របករ  ១០  យ៉ងេនះឯង ។ 

ចប់   ទុកមូលកៈ   ។ 

 [៧៨] វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធដ៏ 
សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ 
មនេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ 
៣ គឺ វញិញ ណកខនធ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹត 
ក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធដ៏សមបយុត្តេ យ 
ផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ ្របកប 
េ យរណៈក៏មន ជអរណៈក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ 
គឺ វញិញ ណកខនធ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹត 
ក៏មន   ។    េប    ។   វញិញ ណកខនធ   មន្របករ    ១០    យ៉ងេនះឯង   ។ 
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៩៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សេហតុេក អតថិ 

អេហតុេក ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សុខយ 

េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ 

សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមប- 

យុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមម- 

េ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទស- 

វេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  

ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ 

សរេ  អតថិ អរេ  ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  

អតថិ សុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ 

េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទ- 

នយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  

អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  

។      េប      ។      ឯវ ំ     ទសវេិធន      វញិញ ណកខ េនធ       ។ 

តិកមូលកំ   ។ 
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៩៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធដ៏សមបយុត្តេ យ 

ផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ មនេហតុក៏ 

មន មិនមនេហតុក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ - 

ណកខនធ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន 

្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏ 

មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខង 

េ្រកក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 

វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធដ៏សមបយុត្តេ យ 

ផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ្របកបេ យរណៈ 

ក៏មន ជអរណៈក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណ- 

កខនធ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកប 

េ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុង ក៏មន 

មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏ 

មន   ។   េប   ។   វញិញ ណកខនធ   មន្របករ   ១០   យ៉ងេនះឯង   ។ 

ចប់   តិកមូលកៈ   ។ 
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៩៥ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [៧៩] ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមប- 
យុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សេហតុេក 
អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ 
កុសេ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ 
ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ - 
ណកខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ - 
េនធ  អតថិ េហតុសមបយុេ ្ត  អតថិ េហតុវបិបយុេ ្ត  ។ 
តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ 
សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ 
អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ ឯវ ំ
ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ -  
េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថ ិ
ន េហតុ សេហតុេក អតថិ ន េហតុ អេហតុេក ។ 
តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ វបិេក អតថិ វបិកធ- 
មមធេមម  អតថិ េនវ វបិកនវបិកធមមធេមម  ។ េប ។ ឯវ ំ
ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណ- 
កខ េនធ        ផស សមបយុេ ្ត         ។       ទុវេិធន       វញិញ ណកខ េនធ  
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៩៥ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [៧៩] វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ 
្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ 
្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ 
មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន 
ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះ 
ឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ ្របកប 
ផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យ 
េហតុក៏មន ្របសចកេហតុក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ 
វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន 
្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ 
១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ 
្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ 
មិនមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនែមនជេហតុ 
ទងំមិន្របកបេ យេហតុក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ 
វញិញ ណកខនធជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនជ 
វបិកទងំមិនែមនជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ 
មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់ 
វញិញ ណកខនធ   ្របកបេ យផស ៈ   ។   វញិញ ណកខនធ   មន្របករ    ២   គឺ 
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៩៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ េ កិេយ អតថិ េ កុត្តេ  ។ តិវេិធន វញិញ - 

ណកខេនធ  អតថិ ឧបទិននុបទនិេយ អតថិ អនុបទិននុ - 

បទនិេយ អតថិ អនុបទិនន នុបទនិេយ ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណ- 

កខ េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  

អតថិ េកនចិ វេិញញេយយ អតថិ េកនចិ ន វេិញញេយយ ។ 

តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិេក 

អតថិ អសង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិេក អតថិ អសង កិលិ ្ឋ - 

សង កិ េលសិេក ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ - 

េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សេ  អតថិ អនស- 

េ      ។     តិវេិធន      វញិញ ណកខ េនធ       អតថិ       សវតិកកសវចិេ  
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៩៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

វញិញ ណកខនធ ជេ កិយក៏មន ជេ កុត្តរក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ 
មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធែដល្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជ 
េដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ែដលមិន 
មនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ែតជ 
្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ែដលមិនមនកមម្របកបេ យកិេលស 
មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏ 
មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណ- 
កខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ ែដល្របកបេ យផស ៈ ។ 
វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធែដលគបបដីឹងេ យវញិញ ណ 

មួយក៏មន មិនគបបដីឹងេ យវញិញ ណ មួយក៏មន ។ វញិញ ណ- 
កខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធែដលេ ហមងេហើយ ទងំគួរដល់ 
េសចក្ដីេ ហមងក៏មន េ ហមងេហើយ ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏ 
មន មិនេ ហមងេហើយ ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ េប ។ 
វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្រប- 
ករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ 
មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន 
មិនមន សវៈក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណ- 
កខនធ   ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ  ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈក៏មន 
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៩៧ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ អវតិកកវចិរមេ ្ត  អតថិ អវតិកក វចិេ  ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណ- 

កខ េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  

អតថិ សវសមបយុេ ្ត  អតថិ សវវបិបយុេ ្ត  ។ 

តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ បីតិសហគេ  អតថិ 

សុខសហគេ  អតថិ ឧេបកខ សហគេ  ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ - 

ណកខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ - 

េនធ  អតថិ សវវបិបយុត្ត សេ  អតថិ សវវបិប- 

យុត្តអនសេ  ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ ទស - 

េនន ប តេព្វ  អតថិ ភវនយ ប តេព្វ  អតថិ 

េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តេព្វ  ។ េប ។ ឯវ ំ

ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ - 

េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថ ិ

សេញញ ជនិេយ អតថិ អសេញញ ជនិេយ ។ តិវេិធន 

វញិញ ណកខ េនធ          អតថិ         ទស េនន          ប តព្វេហតុេក 
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៩៧ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

មិនមនវតិកកៈមន្រតឹមែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈ ទងំមិនមនវចិរៈ 
ក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យ 
ផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យ 

សវៈក៏មន ្របសចក សវៈក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ 
៣ គឺ វញិញ ណកខនធ េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យសុខៈក៏ 
មន េកើត្រពមេ យឧេបកខ  ក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្រប- 
ករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់ 
វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ 
វញិញ ណកខនធ ្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន 
្របសចក សវៈ ទងំមិនមន សវៈក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន 
្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ ែដលគួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះ 
េ យភវនក៏មន គួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏ 
មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណ- 
កខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ 
វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ - 
ជនៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ 
មន្របករ   ៣  គឺ   វញិញ ណកខនធ   មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន 
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៩៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ ភវនយ ប តព្វេហតុេក អតថិ េនវ ទស - 

េនន ន ភវនយ ប តព្វេហតុេក ។ េប ។ ឯវ ំ

ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ - 

ណកខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណ- 

កខ េនធ  អតថិ សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  អតថិ សេញញ - 

ជនវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ - 

ចយគមិ អតថិ អបចយគមិ អតថិ េន ចយគមិ 

នបចយគមិ ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ - 

េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមបយុ- 

េ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សេញញ ជនវបិប- 

យុត្តសេញញ ជនិេយ អតថិ សេញញ ជនវបិបយុត្តអស- 

េញញ ជនិេយ ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ េស- 

េកខ  អតថិ អេសេកខ  អតថិ េនវ េសេកខ  នេសេកខ  

។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវ-ិ 

េធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 

វញិញ ណកខ េនធ       អតថិ      គនថនិេយ      អតថិ      អគនថនិេយ       ។ 
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៩៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ 
ទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ 
១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណ- 
កខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណ- 
កខនធ ្របកបេ យសេញញ ជនៈក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈក៏មន ។ 
វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ ដល់នូវករសន កំពូន 
េឡើងក៏មន ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន ដល់នូវករសន កំពូន 
េឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណ- 
កខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ 
បនដល់វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ 
គឺ វញិញ ណកខនធ ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ 
ក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏ 
មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ ជរបស់េសកខ- 
បុគគលក៏មន ជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល 
ទងំមិនែមនជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្រប- 
ករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណ- 
កខនធ្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ 
ែដលគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន   ែដលគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន    ។ 



៩៩ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ បរេិ ្ត  អតថិ មហគគេ  

អតថិ អបបមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ - 

ណកខេនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស - 

សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ គនថ- 

សមបយុេ ្ត  អតថិ គនថវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន វញិញ - 

ណកខេនធ  អតថិ បរ ិ ្ត រមមេ  អតថិ មហគគ រមមេ  

អតថិ អបបម រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 

វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស - 

សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ គនថ- 

វបិបយុត្តគនថនិេយ អតថិ គនថវបិបយុត្តអគនថនិេយ ។ 

តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ ហីេន អតថិ មជឈេិម អតថិ 

បណីេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ 

ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ ឱឃនិេយ អតថិ 

អេនឃនិេយ ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ មិចឆត្ត- 

និយេ     អតថិ    សមមត្តនិយេ     អតថិ    អនិយេ      ។     េប     ។ 
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៩៩ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ មនសភពតូចឆម រក៏មន 
ដល់នូវសភពធកំ៏មន ្របមណមិនបនក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណ- 
កខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ 
បនដល់វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ 
២ គឺ វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈក៏មន ។ 
វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ មន រមមណ៍តូចឆម រក៏ 
មន មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធកំ៏មន មន រមមណ៍្របមណមិន 
បនក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
វញិញ ណកខនធមន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ 
វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ ែដល្របសចកគនថៈ ែត 
គនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ្របសចកគនថៈ ទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏ 
មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ េថកទបក៏មន 
ក ្ដ លក៏មន ឧត្តមក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ 
យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ 
្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ 
ែដលឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ។ 
វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ មនសភពខុសនិង 
េទៀងក៏មន   មនសភព្រតូវនិងេទៀងក៏មន  មិនេទៀងក៏មន  ។   េប   ។ 
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១០០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណ- 

កខ េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  

អតថិ ឱឃសមបយុេ ្ត  អតថិ ឱឃវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន 

វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ មគគ រមមេ  អតថិ មគគេហតុេក 

អតថិ មគគ ធិបតិ ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ - 

េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ ឱឃវបិបយុត្តឱឃនិេយ 

អតថិ ឱឃវបិបយុត្តអេនឃនិេយ ។ តិវេិធន វញិញ ណ- 

កខ េនធ  អតថិ ឧបបេនន  អតថិ អនុបបេនន  អតថិ ឧបបទី 

។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន 

វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ - 

ណកខេនធ  អតថិ េយគនិេយ អតថិ អេយគនិេយ ។ 

តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ អតីេ  អតថិ អនគេ  

អតថិ បចចុបបេនន  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ ណកខ - 

េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន           វញិញ ណកខ េនធ            អតថិ            េយគសមបយុេ ្ត  
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១០០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ 
មួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន 
្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យឱឃៈក៏មន ្របសចកឱឃៈក៏ 
មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ មនមគគជ រមមណ៍ 
ក៏មន មនមគគជេហតុក៏មន មនមគគជអធិបតីក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណ- 
កខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បន 
ដល់វញិញ ណកខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ 
វញិញ ណកខនធ ្របសចកឱឃៈ ែតឱឃៈគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របស 
ចកឱឃៈ ទងំឱឃៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ។ វញិញ ណកខនធមន្រប- 
ករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធេកើតេឡើងេហើយក៏មន មិនទន់េកើតេឡើងេហើយ 
ក៏មន ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ 
យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ្របកប 
េ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធមន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធែដលេយគៈ 
គបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន េយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ។ វញិញ ណ- 
កខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធជអតីតក៏មន ជអនគតក៏មន ជ 
បចចុបបននក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 
វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ្របកបេ យផស ៈ ។ 
វញិញ ណកខនធ  មន្របករ  ២  គឺ  វញិញ ណកខនធ  ្របកបេ យេយគៈក៏មន 
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១០១ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ េយគវបិបយុេ ្ត  ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  

អតថិ អតី រមមេ  អតថិ អនគ រមមេ  អតថិ 

បចចុបបនន រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន វញិញ - 

ណកខេនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស ស- 

មបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ េយគ- 

វបិបយុត្តេយគនិេយ អតថិ េយគវបិបយុត្តអេយគនិ- 

េយ ។ តិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ អជឈេ ្ត  អតថិ 

ពហិេទធ  អតថិ អជឈត្តពហិេទធ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 

វញិញ ណកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ផស - 

សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ នីវរ- 

ណិេយ អតថិ អនីវរណិេយ ។ តិវេិធន វញិញ ណ- 

កខ េនធ  អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  

អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ទសវេិធន 

វញិញ ណកខ េនធ       ។ 

ឧភេ វឌិ កំ   ។ 

 [៨០] សត្តវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ កុសេ  

អតថិ      អកុសេ       អតថិ      អពយកេ       អតថិ      កមវចេ  
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១០១ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

្របសចកេយគៈក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធ 

មន រមមណ៍ជអតីតក៏មន មន រមមណ៍ជអនគតក៏មន មន រមមណ៍ 

ជបចចុបបននក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធមន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ 

វញិញ ណកខនធ មន្របករមួយ បនដល់វញិញ ណកខនធ្របកបេ យផស ៈ ។ 

វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ ណកខនធ្របសចកេយគៈែតេយគៈ 

គបប្ីរប្រពឹត្តកន្លងក៏មន ្របសចកេយគៈ ទងំេយគៈមិនគបប្ីរប្រពឹត្ត 

កន្លងក៏មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធខងកនុងក៏ 

មន ខងេ្រកក៏មន ខងកនុងនិងខងេ្រកក៏មន ។ េប ។ វញិញ ណកខនធ 

មន្របករ ១០ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធមន្របករមួយ បនដល់ 

វញិញ ណកខនធ្របកបេ យផស ៈ ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២ គឺ វញិញ - 

ណកខនធជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏ 

មន ។ វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣ គឺ វញិញ ណកខនធមន រមមណ៍ខង 

កនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំ 

ខងេ្រកក៏មន  ។  េប  ។ វញិញ ណកខនធ  មន្របករ  ១០  យ៉ងេនះឯង  ។ 

ចប់   ឧភេ វឌ កៈ   ។ 

 [៨០] វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៧ គឺ វញិញ ណកខនធ ជកុសល 

ក៏មន      ជអកុសលក៏មន     ជអពយ្រកឹតក៏មន     ជកមវចរក៏មន 
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១០២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  
ឯវ ំ សត្តវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ អបេ បិ សត្តវេិធន 
វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  
អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុ- 
ខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមម- 
េ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  
អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ 
អបរយិបេនន     ឯវ ំ   សត្តវេិធន    វញិញ ណកខ េនធ     ។ 
 [៨១] ចតុព្វីសតិវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ចកខុ ស- 
មផស បបចចយ វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ កុសេ  អតថ ិ
អកុសេ  អតថិ អពយកេ  េ តសមផស បបចចយ 
។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ ជិ ្ហ សមផស - 
បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ ។ េប ។ 
មេនសមផស បបចចយ វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ កុស- 
េ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ចកខុ - 
វញិញ ណំ ។ េប ។ មេនវញិញ ណំ ឯវ ំ ចតុព្វីសតិវ-ិ 
េធន វញិញ ណកខ េនធ  ។ អបេ បិ ចតុព្វីសតិវេិធន 
វញិញ ណកខ េនធ              ចកខុ សមផស បបចចយ          វញិញ ណកខ េនធ  
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១០២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន វញិញ ណកខនធ 

មន្របករ ៧ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធមន្របករ ៧ ដៃទេទៀត គឺ 

វញិញ ណកខនធ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន 

្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏ 

មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខង 

េ្រកក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជ 

អបរយិបននៈក៏មន   វញិញ ណកខនធ   មន្របករ   ៧   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៨១] វញិញ ណកខនធ មន្របករ ២៤ គឺ វញិញ ណកខនធ េ្រពះ 

ចកខុសមផស ជបចច័យ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹត 

ក៏មន វញិញ ណកខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះឃន- 

សមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះ 

កយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ ជកុសល 

ក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ចកខុ វញិញ ណ ។ េប ។ 

មេនវញិញ ណ វញិញ ណកខនធមន្របករ ២៤ យ៉ងេនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ 

មន្របករ   ២៤  ដៃទេទៀត  គឺ  វញិញ ណកខនធ  េ្រពះចកខុសមផស ជបចច័យ 
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១០៣ 

ខនធវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

អតថិ សុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ 

េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទនយ 

សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ - 

រមមេ  អតថិ អជឈត្តពហិទធ រមមេ  េ តសមផស - 

បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ 

ជិ ្ហ សមផស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ 

។ េប ។ មេនសមផស បបចចយ វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ 

អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្ត- 

ពហិទធ រមមេ  ចកខុ វញិញ ណំ ។ េប ។ មេនវញិញ ណំ 

ឯវ ំ    ចតុព្វីសតិវេិធន     វញិញ ណកខ េនធ      ។ 

 [៨២] តឹសវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ចកខុ សមផស - 

បបចចយ វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូ- 

វចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  េ តស- 

មផស បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ 

ជិ ្ហ សមផស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចច- 

យ ។ េប ។ មេនសមផស បបចចយ វញិញ ណកខ េនធ  

អតថិ       កមវចេ        អតថិ       របូវចេ        អតថិ        អរបូវចេ  
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១០៣ 

ខនធវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកប 

េ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន 

មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំកនុងទងំខងេ្រកក៏មន 

វញិញ ណកខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះឃនសមផស  

ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះកយ- 

សមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ មន រមមណ៍ 

ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុង 

ទងំខងេ្រកក៏មន ចកខុ វញិញ ណ ។ េប ។ មេនវញិញ ណ វញិញ ណ- 

កខនធ     មន្របករ     ២៤     យ៉ងេនះឯង     ។ 

 [៨២] វញិញ ណកខនធ មន្របករ ៣០ គឺ វញិញ ណកខនធ េ្រពះ 

ចកខុសមផស ជបចច័យ ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏ 

មន ជអបរយិបននៈក៏មន វញិញ ណកខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ 

។ េប ។ េ្រពះឃនសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជ 

បចច័យ ។ េប ។ េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនស- 

មផស ជបចច័យ   ជកមវចរក៏មន  ជរូបវចរក៏មន  ជអរូបវចរក៏មន 



១០៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ អបរយិបេនន  ចកខុ វញិញ ណំ ។ េប ។ មេន- 
វញិញ ណំ     ឯវ ំ    តឹសវេិធន     វញិញ ណកខ េនធ      ។ 
 [៨៣] ពហុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  ចកខុ សមផស - 
បបចចយ វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុស- 
េ  អតថិ អពយកេ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវច- 
េ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  េ តសមផ- 
ស បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។ ជិ ្ហ - 
សមផស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ ។ េប ។ 
មេនសមផស បបចចយ វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ កុសេ  
អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  អតថិ កមវចេ  
អតថិ របូវចេ  អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  
ចកខុ វញិញ ណំ ។ េប ។ មេនវញិញ ណំ ឯវ ំ ពហុវេិធន 
វញិញ ណកខ េនធ  ។ អបេ បិ ពហុវេិធន វញិញ ណកខ េនធ  
ចកខុ សមផស បបចចយ វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ សុខយ 
េវទនយ សមបយុេ ្ត  អតថិ ទុកខ យ េវទនយ សមប- 
យុេ ្ត  អតថិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុេ ្ត  
។ េប ។ អតថិ អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ 
អជឈត្តពហិទធ រមមេ      អតថិ      កមវចេ      អតថិ     របូវចេ  
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១០៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជអបរយិបននៈក៏មន ចកខុ វញិញ ណ ។ េប ។ មេនវញិញ ណ វញិញ ណ- 

កខនធ   មន្របករ   ៣០   យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [៨៣] វញិញ ណកខនធ មនេ្រចើន្របករ គឺ វញិញ ណកខនធ េ្រពះ 

ចកខុសមផស ជបចច័យ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹត 

ក៏មន ជកមវចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជ 

អបរយិបននៈក៏មន វញិញ ណកខនធ េ្រពះេ តសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះឃនសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះកយសមផស  ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះមេនសមផស  ជបចច័យ 

ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ជកមវចរ 

ក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន ចកខុ- 

វញិញ ណ ។ េប ។ មេនវញិញ ណ វញិញ ណកខនធ មនេ្រចើន្របករយ៉ង 

េនះឯង ។ វញិញ ណកខនធ មនេ្រចើន្របករដៃទេទៀត គឺ វញិញ ណកខនធ 

េ្រពះចកខុសមផស ជបចច័យ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យ 

ទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ។ េប ។ មន 

រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ 

ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន    ជកមវចរក៏មន    ជរូបវចរក៏មន 
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១០៥ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

អតថិ អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  េ តសមផស - 
បបចចយ ។ េប ។ ឃនសមផស បបចចយ ។ េប ។  
ជិ ្ហ សមផស បបចចយ ។ េប ។ កយសមផស បបចចយ 
។ េប ។ មេនសមផស បបចចយ វញិញ ណកខ េនធ  អតថិ 
អជឈ ្ត រមមេ  អតថិ ពហិទធ រមមេ  អតថិ អជឈត្តព- 
ហិខនធរមមេ  អតថិ កមវចេ  អតថិ របូវចេ  អតថិ 
អរបូវចេ  អតថិ អបរយិបេនន  ចកខុ វញិញ ណំ ។ េប ។ 
មេនវញិញ ណំ     ឯវ ំ    ពហុវេិធន     វញិញ ណកខ េនធ      ។ 

អយ ំ    វុចចតិ     វញិញ ណកខ េនធ      ។ 

អភិធមមភជនីយំ   ។ 

 [៨៤] បញចកខនធ  របូកខ េនធ  េវទនខេនធ  
សញញ ខេនធ  សងខ រកខ េនធ  វញិញ ណកខ េនធ  ។ បញចននំ 
ខនធ នំ កតិ កុស  កតិ អកុស  កតិ អពយ- 
ក     ។    េប    ។    កតិ    សរ     កតិ    អរ     ។ 
  [៨៥] របូកខ េនធ  អពយកេ  ច ្ត េ  ខនធ  
សិយ កុស  សិយ អកុស  សិយ អពយ- 
ក  ។ េទ្វ ខនធ  ន វត្តព្វ  សុខយ េវទនយ 
សមបយុ ្ត តិបិ          ទុកខ យ          េវទនយ         សមបយុ ្ត តិបិ 
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១០៥ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន វញិញ ណកខនធ េ្រពះេ ត- 

សមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះឃនសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះ 

ជិ ្ហសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ េ្រពះកយសមផស ជបចច័យ ។ េប ។ 

េ្រពះមេនសមផស ជបចច័យ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ 

ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ជកម- 

វចរក៏មន ជរូបវចរក៏មន ជអរូបវចរក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន 

ចកខុ វញិញ ណ ។ េប ។ មេនវញិញ ណ វញិញ ណកខនធ មនេ្រចើន្របករ 

យ៉ងេនះឯង     ។ 

េនះេ ថ   វញិញ ណកខនធ   ។ 

ចប់   អភិធមមភជនីយ   ។ 

 [៨៤] ខនធ ៥ គឺរូបកខនធ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ 

វញិញ ណកខនធ ។ ប ្ដ ខនធ ៥ ខនធជកុសលបុ៉នម ន ជអកុសលប៉ុនម ន 

ជអពយ្រកឹតប៉ុនម ន ។ េប ។ ្របកបេ យស្រតូវបុ៉នម ន មិនមនស្រតូវ 

ប៉ុនម ន   ។ 

 [៨៥] រូបកខនធ ជអពយ្រកឹត ឯខនធ ៤ ជកុសលក៏មន ជ 

អកុសល ក៏មន ជអពយ្រកឹត ក៏មន ។ ខនធ ២ មិនគបបេីពល 

ថ    ្របកបេ យសុខេវទនផង    ថ    ្របកបេ យទុកខេវទនផង    ថ 
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១០៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត តិបិ តេយ 

ខនធ  សិយ សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  សិយ 

ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត  សិយ អទុកខមសុខយ 

េវទនយ សមបយុ ្ត  ។ របូកខ េនធ  េនវ វបិកនវ-ិ 

បកធមមធេមម  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ វបិក សិយ 

វបិកធមមធមម  សិយ េនវ វបិកនវបិកធមមធមម  ។ 

របូកខ េនធ  សិយ ឧបទិននុបទនិេយ សិយ 

អនុបទិននុបទនិេយ ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ឧប- 

ទិននុបទនិយ សិយ អនុបទិននុបទនិយ សិយ 

អនុបទិនន នុបទនិយ ។ របូកខ េនធ  អសង កិលិដ្ឋ- 

សង កិ េលសិេក ច ្ត េ  ខនធ  សិយ សង កិលិដ្ឋសង កិ - 

េលសិក សិយ អសង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិក សិយ 

អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េលសិក ។ របូកខ េនធ  អវតិកក វ-ិ 

ចេ  តេយ ខនធ  សិយ អវតិកកសវចិ  សិយ 

អវតិកកវចិរម ្ត         សិយ         អវតិកក វចិ         សងខ រកខ េនធ  
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១០៦ 

អភិធមមបិដ   វភិងគ 

្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនផងេឡើយ ខនធ ៣ ្របកបេ យសុខេវទន 
ក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏ 
មន ។ រូបកខនធ មិនែមនជវបិក មិនែមនជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតី ខនធ 
៤ ជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនជវបិកទងំ 
មិនែមនជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន ។ រូបកខនធ មនកមម្របកបេ យ 
កិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧប- 
ទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យក 
េហើយ ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ខនធ ៤ មនកមម្របកបេ យ 
កិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧប- 
ទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យក 
េហើយ ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិ- 
េលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧ- 
បទនក៏មន ។ រូបកខនធមិនេ ហមងេហើយ ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង 
ខនធ ៤ េ ហមងេហើយ ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមង 
េហើយ ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមងេហើយ ទងំមិនគួរ 
ដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ រូបកខនធ មិនមនវតិកកៈមិនមនវចិរៈ ខនធ 
៣ មិនមនវតិកកៈែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈមន 
្រតឹមែតវចិរៈក៏មន    មិនមនវតិកកៈទងំមិនមនវចិរៈក៏មន   សងខ រកខនធ 
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១០៧ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ សវតិកកសវចិេ  សិយ អវតិកកវចិរមេ ្ត  
សិយ អវតិកក វចិេ  សិយ ន វត្តេព្វ  សវតិកកសវ-ិ 
ចេ តិបិ អវតិកកវចិរមេ ្ត តិបិ អវតិកក វចិេ តិបិ ។ 
របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  បីតិសហគេ តិបិ សុខសហគ- 
េ តិបិ ឧេបកខ សហគេ តិបិ េវទនខេនធ  សិយ 
បីតិសហគេ  ន សុខសហគេ  ន ឧេបកខ សហគ- 
េ  សិយ ន វត្តេព្វ  បីតិសហគេ តិ តេយ ខនធ  
សិយ បីតិសហគ  សិយ សុខសហគ  សិយ 
ឧេបកខ សហគ  សិយ ន វត្តព្វ  បីតិសហគ - 
តិបិ សុខសហគ តិបិ ឧេបកខ សហគ តិបិ ។ 
របូកខ េនធ  េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តេព្វ  
ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ទស េនន ប តព្វ  សិយ 
ភវនយ ប តព្វ  សិយ េនវ ទស េនន ន ភវនយ 
ប តព្វ  ។ របូកខ េនធ  េនវ ទស េនន ន ភវនយ 
ប តព្វេហតុក ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ទស េនន 
ប តព្វេហតុក សិយ ភវនយ ប តព្វេហតុ- 
ក សិយ េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វ- 
េហតុក       ។       របូកខ េនធ        េន ចយគមិ       នបចយគមិ 
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១០៧ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈមន្រតឹម 

ែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈទងំមិនមនវចិរៈក៏មន មិនគបបេីពលថ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈជមួយនឹងវចិរៈផង ថមិនមនវតិកកៈមន្រតឹម 

ែតវចិរៈផង ថមិនមនវតិកកៈទងំមិនមនវចិរៈផងក៏មន ។ រូបកខនធ មិន 

គបបេីពលថេកើត្រពមេ យបីតិផង ថេកើត្រពមេ យសុខផង ថេកើត 

្រពមេ យឧេបកខ ផងេឡើយ េវទនខនធ េកើត្រពមេ យបីតិ មិនេកើត 

្រពមេ យសុខៈ មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន មិនគបបេីពលថេកើត 

្រពមេ យបីតិក៏មន ខនធ ៣ េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យ 

សុខៈក៏មន េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន មិនគបបេីពលថ េកើត្រពម 

េ យបីតិផង ថេកើត្រពមេ យសុខៈផង ថេកើត្រពមេ យឧេបកខ ផង 

ក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគួរលះេ យទស នៈ មិនគួរលះេ យភវនេទ 

ខនធ ៤ គួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យភវនក៏មន មិនគួរលះ 

េ យទស នៈទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ រូបកខនធ មនេហតុ 

មិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវន ខនធ ៤ មនេហតុ 

គួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន មន 

េហតុមិនគួរលះេ យទស នៈទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ រូបកខនធ 

មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង    ទងំមិនដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង 
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១០៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ចយគមិេន សិយ អបច- 
យគមិេន សិយ េន ចយគមិេន នបចយគមិេន ។ 
របូកខ េនធ  េនវ េសេកខ  នេសេកខ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ 
េសកខ  សិយ អេសកខ  សិយ េនវ េសកខ  នេស- 
កខ  ។ របូកខ េនធ  បរេិ ្ត  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ បរ ិ ្ត  
សិយ មហគគ  សិយ អបបម  ។ របូកខ េនធ  
អនរមមេ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ បរ ិ ្ត រមម  
សិយ មហគគ រមម  សិយ អបបម រមម  
សិយ ន វត្តព្វ  បរ ិ ្ត រមម តិបិ មហគគ រមម តិបិ 
អបបម រមម តិបិ ។ របូកខ េនធ  មជឈេិម ច ្ត េ  
ខនធ  សិយ ហីន សិយ មជឈមិ សិយ បណី  ។ 
របូកខ េនធ  អនិយេ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ មិចឆត្តនិ- 
យ  សិយ សមមត្តនិយ  សិយ អនិយ  ។ របូ- 
កខ េនធ  អនរមមេ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ មគគ រមម  
សិយ មគគេហតុក សិយ មគគ ធិបតិេន សិយ ន 
វត្តព្វ  មគគ រមម តិបិ មគគេហតុកតិបិ មគគ ធិបតិ- 
េនតិបិ ។ សិយ ឧបបនន  សិយ អនុបបនន  សិយ 
ឧបបទិេន      សិយ       អតី       សិយ      អនគ      សិយ 
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១០៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ខនធ ៤ ដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ក៏មន ដល់នូវករមិនសន កំពូន 
េឡើងក៏មន មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិនសន  ំ
កពូនេឡើង ក៏មន ។ រូបកខនធ មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល ទងំមិន 
ែមនជរបស់អេសកខបុគគល ខនធ ៤ ជរបស់េសកខបុគគលក៏មន ជរបស់ 
អេសកខបុគគលក៏មន មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល ទងំមិនែមនជរបស់ 
អេសកខបុគគលក៏មន ។ រូបកខនធ មនសភពតូចឆម រ ខនធ ៤ មនសភព 
តូចឆម រក៏មន ដល់សភពធកំ៏មន ្របមណមិនបនក៏មន ។ រូបកខនធ 
មិនមន រមមណ៍ ខនធ ៤ មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន រមមណ៍ដល់ 
សភពធកំ៏មន មន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន មិនគបបេីពល 
ថ មន រមមណ៍តូចឆម រផង ថ មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធផំង ថ 
មន រមមណ៍្របមណមិនបនផងក៏មន ។ រូបកខនធ ជក ្ដ ល ខនធ 
៤ េថកទបក៏មន ក ្ដ លក៏មន ៃថ្លថ្ល ក៏មន ។ រូបកខនធ មិន 
េទៀង ខនធ ៤ មនសភពខុសនិងេទៀងក៏មន មនសភព្រតូវនិងេទៀង 
ក៏មន មិនេទៀងក៏មន ។ រូបកខនធ មិនមន រមមណ៍ ខនធ ៤ មនមគគ 
ជ រមមណ៍ក៏មន មនមគគជេហតុក៏មន មនមគគជអធិបតីក៏មន មិន 
គបបេីពលថ មនមគគជ រមមណ៍ផង ថមនមគគជេហតុផង ថមន 
មគគជអធិបតីផងក៏មន ។ ខនធ ៤ េកើតេឡើងេហើយក៏មន មិនទន់េកើត 
េឡើងក៏មន  ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន  ជអតីតក៏មន  ជអនគតក៏មន 
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១០៩ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

បចចុបបនន  ។ របូកខ េនធ  អនរមមេ  ច ្ត េ  ខនធ  

សិយ អតី រមម  សិយ អនគ រមម  សិយ 

បចចុបបនន រមម  សិយ ន វត្តព្វ  អតី រមម តិបិ 

អនគ រមម តិបិ បចចុបបនន រមម តិបិ ។ សិយ 

អជឈ ្ត  សិយ ពហិទធ  សិយ អជឈត្តពហិទធ  ។ 

របូកខ េនធ  អនរមមេ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ 

អជឈ ្ត រមម  សិយ ពហិទធ រមម  សិយ អជឈ- 

ត្តពហិទធ រមម  សិយ ន វត្តព្វ  អជឈ ្ត រមម - 

តិបិ ពហិទធ រមម តិបិ អជឈត្តពហិទធ រមម តិបិ ។ 

ច ្ត េ  ខនធ  អនិទស នបបដិឃ របូកខ េនធ  សិយ 

សនិទស នសបបដិេឃ សិយ អនិទស នសបបដិ- 

េឃ      សិយ      អនិទស នបបដិេឃ     ។ 

 [៨៦] ច ្ត េ  ខនធ  ន េហត ូ សងខ រកខ េនធ  

សិយ េហតុ សិយ ន េហតុ ។ របូកខ េនធ  អេហ- 

តុេក ច ្ត េ  ខនធ  សិយ សេហតុក សិយ 

អេហតុក ។     របូកខ េនធ        េហតុវបិបយុេ ្ត        ច ្ត េ       ខនធ   

សិយ        េហតុសមបយុ ្ត         សិយ       េហតុវបិបយុ ្ត        ។ 
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១០៩ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ជបចចុបបននក៏មន ។ រូបកខនធ មិនមន រមមណ៍ ខនធ ៤ មន រមមណ៍ 

ជអតីតក៏មន មន រមមណ៍ជអនគតក៏មន មន រមមណ៍ជបចចុបបនន 

ក៏មន មិនគបបេីពលថ មន រមមណ៍ជអតីតផង ថមន រមមណ៍ជ 

អនគតផង ថមន រមមណ៍ជបចចុបបននផងក៏មន ។ ខនធ ៤ ជខងកនុង 

ក៏មន ជខងេ្រកក៏មន ជខងកនុងនិងខងេ្រកក៏មន ។ រូបកខនធ 

មិនមន រមមណ៍ ខនធ ៤ មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ 

ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន មិនគបប ី

េពលថ មន រមមណ៍ខងកនុងផង ថមន រមមណ៍ខងេ្រកផង ថ 

មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកផងក៏មន ។ ខនធ ៤ មិន្របកប 

េ យករេឃើញទងំមិន្របកបេ យករប៉ះពល់េទ រូបកខនធ ្របកបេ យ 

ករេឃើញទងំ្របកបេ យករប៉ះពល់ក៏មន មិន្របកបេ យករេឃើញ 

ែត្របកបេ យករប៉ះពល់ក៏មន មិន្របកបេ យករេឃើញ ទងំមិន 

្របកបេ យករប៉ះពល់ក៏មន      ។ 

 [៨៦] ខនធ ៤ មិនែមនជេហតុ ឯសងខ រកខនធ ជេហតុក៏មន 

មិនែមនជេហតុក៏មន ។ រូបកខនធ មិនមនេហតុ ខនធ ៤ ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ រូបកខនធ ្របសចក 

េហតុ   ខនធ    ៤    ្របកបេ យេហតុក៏មន    ្របសចកេហតុក៏មន    ។ 
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១១០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  េហតុ េចវ សេហតុេក ចតិបិ 
សេហតុេក េចវ ន ច េហតតូិបិ តេយ ខនធ  ន 
វត្តព្វ  េហត ូ េចវ សេហតុក ចតិ សិយ សេហតុក 
េចវ ន ច េហត ូ សិយ ន វត្តព្វ  សេហតុក េចវ ន 
ច េហតតូិ សងខ រកខ េនធ  សិយ េហតុ េចវ សេហតុ- 
េក ច សិយ សេហតុេក េចវ ន ច េហតុ សិយ 
ន វត្តេព្វ  េហតុ េចវ សេហតុេក ចតិបិ សេហ- 
តុេក េចវ ន ច េហតតូិបិ ។ របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  
េហតុ េចវ េហតុសមបយុេ ្ត  ចតិបិ េហតុសមបយុេ ្ត  
េចវ ន ច េហតតូិបិ តេយ ខនធ  ន វត្តព្វ  េហត ូ
េចវ េហតុសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ េហតុសមបយុ ្ត  
េចវ ន ច េហត ូ សិយ ន វត្តព្វ  េហតុសមបយុ ្ត  េចវ 
ន ច េហតតូិ សងខ រកខ េនធ  សិយ េហតុ េចវ េហតុ- 
សមបយុេ ្ត  ច សិយ េហតុសមបយុេ ្ត  េចវ ន ច 
េហតុ សិយ ន វត្តេព្វ  េហតុ េចវ េហតុសមបយុេ ្ត  
ចតិបិ េហតុសមបយុេ ្ត  េចវ ន ច េហតតូិបិ ។ របូកខ - 
េនធ  ន េហតុ អេហតុេក តេយ ខនធ  សិយ ន េហត ូ
សេហតុក     សិយ     ន     េហត ូ    អេហតុក     សងខ រកខ េនធ  
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១១០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង 

ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុែតមិនែមនជេហតុផងេឡើយ ខនធ ៣ មិន 

គបបេីពលថ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុេទ ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹងេហតុែតមិនែមនេហតុក៏មន មិនគបបេីពលថ ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹងេហតុែតមិនែមនេហតុក៏មន សងខ រកខនធ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹងេហតុក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុែតមិនែមនេហតុក៏ 

មន មិនគបបេីពលថ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង ថ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុផងក៏មន ។ រូបកខនធ មិន 

គបបេីពលថ ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុផង ថ្របកបេ យេហតុ 

ែតមិនែមនេហតុផងេឡើយ ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ ជេហតុទងំ 

្របកបេ យេហតុេទ ខនធ ៣ ្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏ 

មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏មន 

សងខ រកខនធ ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុក៏មន ្របកបេ យេហតុ 

ែតមិនែមនេហតុក៏មន មិនគបបេីពលថ ជេហតុទងំ្របកបេ យ 

េហតុផង ថ ្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏មន ។ រូបកខនធ 

មិនែមនេហតុ ទងំមិនមនេហតុ ខនធ ៣ មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនែមនេហតុទងំមិនមនេហតុក៏មន សងខ រកខនធ 
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១១១ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ន េហតុ សេហតុេក សិយ ន េហតុ 

អេហតុេក សិយ ន វត្តេព្វ  ន េហតុ សេហតុ- 

េកតិបិ      ន      េហតុ      អេហតុេកតិបិ      ។ 

 [៨៧] សបបចចយ សងខ  ។ ច ្ត េ  ខនធ  

អនិទស ន របូកខ េនធ  សិយ សនិទស េន សិយ 

អនិទស េន ។ ច ្ត េ  ខនធ  អបបដិឃ របូកខ េនធ  

សិយ សបបដិេឃ សិយ អបបដិេឃ ។ របូកខ េនធ  

របូំ ច ្ត េ  ខនធ  អរបូ ។ របូកខ េនធ  េ កិ- 

េយ ច ្ត េ  ខនធ  សិយ េ កិយ េ កុត្ត  ។ 

េកនចិ      វេិញញយយ      េកនចិ      ន      វេិញញយយ      ។ 

 [៨៨] ច ្ត េ  ខនធ  េន ស  សងខ រកខ េនធ  

សិយ សេ  សិយ េន សេ  ។ របូកខ េនធ  

សេ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ស  សិយ 

អនស  ។ របូកខ េនធ  សវវបិបយុេ ្ត  ច ្ត េ  ខនធ  

សិយ សវសមបយុ ្ត  សិយ សវវបិបយុ ្ត  ។ 

របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  សេ  េចវ សេ  ចតិ 

សេ        េចវ       េន       ច       សេ         តេយ         ខនធ  
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១១១ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនែមនេហតុទងំ 

មិនមនេហតុក៏មន មិនគបបេីពលថ មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពត្តឹេទ 

ជមួយនឹងេហតុផង ថមិនែមនជេហតុ ទងំមិនមនេហតុផងក៏មន ។ 

 [៨៧] ពួកធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបចច័យ ្រតូវបចច័យ្របជុំ ក់ 

ែតង ។ ខនធ ៤ មិន្របកបេ យករេឃើញ រូបកខនធ ្របកបេ យករ 

េឃើញក៏មន មិន្របកបេ យករេឃើញក៏មន ។ ខនធ ៤ មិន្របកប 

េ យករប៉ះពល់ រូបកខនធ ្របកបេ យករប៉ះពល់ក៏មន មិន្របកប 

េ យករប៉ះពល់ក៏មន ។ រូបកខនធ ជរូប ខនធ ៤ ជអរូប ។ រូបកខនធ 

ជេ កិយ ខនធ ៤ ជេ កិយ ជេ កុត្តរក៏មន ។ ខនធែដលគបប ី

ដឹងចបស់ េ យវញិញ ណ មួយ មិនគបបដីឹងចបស់ េ យវញិញ ណ 

មួយ      ។ 

 [៨៨] ខនធ ៤ មិនែមន សវៈ សងខ រកខនធ ជ សវៈក៏មន 

មិនែមន សវៈក៏មន ។ រូបកខនធ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ខនធ ៤ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន មិនមន សវៈក៏មន ។ រូបកខនធ 

្របសចក សវៈ ខនធ ៤ ្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របសចក សវៈ 

ក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជ សវៈទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈេឡើយ  ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ  ែតមិនែមន សវៈ  ខនធ  ៣ 
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១១២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ន វត្តព្វ  ស  េចវ ស  ចតិ សិយ ស  

េចវ េន ច ស  សិយ ន វត្តព្វ  ស  េចវ 

េន ច ស តិ សងខ រកខ េនធ  សិយ សេ  េចវ 

សេ  ច សិយ សេ  េន ច សេ  សិយ 

ន វត្តេព្វ  សេ  េចវ សេ  ចតិបិ សេ  

េចវ េន ច សេ តិបិ ។ របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  

សេ  េចវ សវសមបយុេ ្ត  ចតិបិ សវស- 

មបយុេ ្ត  េចវ េន ច សេ តិបិ តេយ ខនធ  ន 

វត្តព្វ  ស  េចវ សវសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ 

សវសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ស  សិយ ន វត្តព្វ  

សវសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ស តិ សងខ រកខ េនធ  

សិយ សេ  េចវ សវសមបយុេ ្ត  ច សិយ 

សវសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច សេ  សិយ 

ន វត្តេព្វ  សេ  េចវ សវសមបយុេ ្ត  ចតិបិ 

សវសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច សេ តិបិ ។ របូកខ េនធ  

សវវបិបយុត្ត សេ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ស- 

វវបិបយុត្ត ស               សិយ              សវវបិបយុត្តអនស  
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១១២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មិនគបបេីពលថ ជ សវៈទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈេទ ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្រប- 

្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន សងខ រកខនធ ជ - 

សវៈទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង - 

សវៈែតមិនែមន សវៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈផង ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន 

សវៈផងក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជ សវៈទងំ្របកបេ យ 

សវៈផង ថ ្របកបេ យ សវៈែតមិនែមនជ សវៈផងេឡើយ ខនធ 

៣ មិនគបបេីពលថ ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈេទ ្របកប 

េ យ សវៈ ែតមិនែមនជ សវៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកប 

េ យ សវៈទងំមិនែមន សវៈក៏មន សងខ រកខនធ ជ សវៈទងំ្របកប 

េ យ សវៈក៏មន  ្របកបេ យ សវៈែតមិនែមន សវៈក៏មន មិន 

គបបេីពលថ ជ សវៈទងំ្របកបេ យ សវៈផង ថ ្របកបេ យ 

សវៈែតមិនែមនជ សវៈផងក៏មន ។ រូបកខនធ ្របសចក សវៈែត 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ខនធ ៤ ្របសចក សវៈែត្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹង សវៈក៏មន   ្របសចក សវៈ  ទងំមិនែមន សវៈក៏មន 
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១១៣ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ន វត្តព្វ  សវវបិបយុត្ត ស តិបិ សវ- 
វបិបយុត្តអនស តិបិ       ។ 
 [៨៩] ច ្ត េ  ខនធ  េន សេញញ ជន សងខ រ- 
កខ េនធ  សិយ សេញញ ជនំ សិយ េន សេញញ ជនំ ។ 
របូកខ េនធ  សេញញ ជនិេយ ច ្ត េ  ខនធ  សិយ 
សេញញ ជនិយ សិយ អសេញញ ជនិយ ។ របូកខ េនធ  
សេញញ ជនវបិបយុេ ្ត  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ សេញញ - 
ជនសមបយុ ្ត  សិយ សេញញ ជនវបិបយុ ្ត  ។ របូ- 
កខ េនធ  ន វត្តេព្វ  សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនិេយ 
ចតិ សេញញ ជនិេយ េចវ េន ច សេញញ ជនំ តេយ 
ខនធ  ន វត្តព្វ  សេញញ ជន េចវ សេញញ ជនិយ ចត ិ
សិយ សេញញ ជនិយ េចវ េន ច សេញញ ជន 
សិយ ន វត្តព្វ  សេញញ ជនិយ េចវ េន ច 
សេញញ ជនតិ សងខ រកខ េនធ  សិយ សេញញ ជនេញច - 
វ សេញញ ជនិេយ ច សិយ សេញញ ជនិេយ េចវ 
េន ច សេញញ ជនំ សិយ ន វត្តេព្វ  សេញញ ជន- 
េញច វ ច សេញញ ជនិេយ ចតិបិ សេញញ ជនិេយ េចវ 
េន       ច       សេញញ ជនន្តិបិ       ។       របូកខ េនធ        ន       វត្តេព្វ  
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១១៣ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនគបបេីពលថ ្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ 

ផង   ថ   ្របសចក សវៈ   ទងំមិនែមន សវៈផងក៏មន   ។ 

 [៨៩] ខនធ ៤ មិនែមនសេញញ ជនៈ សងខ រកខនធ ជសេញញ ជនៈ 

ក៏មន មិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន ។ រូបកខនធ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ - 

ជនៈ ខនធ ៤ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ 

ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ។ រូបកខនធ ្របសចកសេញញ ជនៈ ខនធ ៤ ្របកប 

េ យសេញញ ជនៈក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈក៏មន ។ រូបកខនធ មិន 

គបបេីពលថ ជសេញញ ជនៈទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈេទ ជ 

្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈ ខនធ ៣ មិនគបប ី

េពលថ ជសេញញ ជនៈទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈេឡើយ ជ្រប- 

េយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន មិនគបបេីពលថ 

ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន សងខ រកខនធ 

ជសេញញ ជនៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ជ្របយជន៍ 

ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជ 

សេញញ ជនៈទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផង ថជ្របេយជន៍ដល់ 

សេញញ ជនៈែតមិនែមនសេញញ ជនៈផងក៏មន ។ រូបកខនធ  មិនគបបេីពលថ 
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១១៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  ចតិបិ ស- 
េញញ ជនសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច សេញញ ជនន្តិបិ 
តេយ ខនធ  ន វត្តព្វ  សេញញ ជន េចវ សេញញ ជន- 
សមបយុ ្ត  ចតិ សិយ សេញញ ជនសមបយុ ្ត  េចវ 
េន ច សេញញ ជន សិយ ន វត្តព្វ  សេញញ ជន- 
សមបយុ ្ត  េចវ េន ច សេញញ ជនតិ សងខ រកខ េនធ  
សិយ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  ច 
សិយ សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច សេញញ - 
ជនំ សិយ ន វត្តេព្វ  សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនស- 
មបយុេ ្ត  ចតិបិ សេញញ ជនសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច 
សេញញ ជនន្តិបិ ។ របូកខ េនធ  សេញញ ជនវបិបយុត្តស- 
េញញ ជនិេយ ច ្ត េ  ខនធ  សិយ សេញញ ជនវបិបយុ- 
ត្តសេញញ ជនិយ សិយ សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ - 
ជនិយ សិយ ន វត្តព្វ  សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ - 
ជនិយតិបិ          សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិយតិបិ           ។ 
 [៩០] ច ្ត េ  ខនធ  េន គនថ  សងខ រកខ េនធ  
សិយ គេនថ  សិយ េន គេនថ  ។ របូកខ េនធ  
គនថនិេយ           ច ្ត េ            ខនធ            សិយ           គនថនិយ 
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១១៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈផង ថ ្របកបេ យ 

សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈផងេទ ខនធ ៣ មិនគបបេីពល 

ថ ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈេឡើយ ្របកបេ យ 

សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកប 

េ យសេញញ ជនៈទងំមិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន សងខ រកខនធ ជសេញញ - 

ជនៈទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈក៏មន ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិន 

ែមនសេញញ ជនៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកប 

េ យសេញញ ជនៈផង ថ ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ - 

ជនៈផងក៏មន ។ រូបកខនធ ្របសចកសេញញ ជនៈែតជ្របេយជន៍ដល់ 

សេញញ ជនៈ ខនធ ៤ ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់ 

សេញញ ជនៈក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ 

សេញញ ជនៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចកសេញញ ជនៈទងំជ 

្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផង ថ ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំមិន 

ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផងក៏មន     ។ 

 [៩០] ខនធ ៤ មិនែមនគនថៈ សងខ រកខនធ ជគនថៈក៏មន មិនែមន 

គនថៈក៏មន ។ រូបកខនធ គនថៈគបបេី ត្រកង ខនធ៤ គនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន 
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១១៥ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ អគនថនិយ ។ របូកខ េនធ  គនថវបិបយុេ ្ត  ច ្ត េ  
ខនធ  សិយ គនថសមបយុ ្ត  សិយ គនថវបិបយុ ្ត  ។ 
របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  គេនថ  េចវ គនថនិេយ ចតិ គនថ- 
និេយ េចវ េន ច គេនថ  តេយ ខនធ  ន វត្តព្វ  គនថ  
េចវ គនថនិយ ចតិ សិយ គនថនិយ េចវ េន ច គនថ  
សិយ ន វត្តព្វ  គនថនិយ េចវ េន ច គនថ តិ សងខ - 
រកខ េនធ  សិយ គេនថ  េចវ គនថនិេយ ច សិយ គនថ- 
និេយ េចវ េន ច គេនថ  សយ ន វត្តេព្វ  គេនថ  
េចវ គនថនិេយ ចតិបិ គនថនិេយ េចវ េន ច គេនថ - 
តិបិ ។ របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  គេនថ  េចវ គនថសមប- 
យុេ ្ត  ចតិបិ គនថសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច គេនថ តិបិ 
តេយ ខនធ  ន វត្តព្វ  គនថ  េចវ គនថសមបយុ ្ត  ចតិ 
សិយ គនថសមបយុ ្ត  េចវ េនច គនថ  សិយ ន 
វត្តព្វ  គនថសមបយុ ្ត  េចវ េន ច គនថ តិ សងខ រកខ េនធ  
សិយ គេនថ  េចវ គនថសមបយុេ ្ត  ច សិយ គនថស- 
មបយុេ ្ត  េចវ េន ច គេនថ  សិយ ន វត្តេព្វ  គេនថ  
េចវ គនថសមបយុេ ្ត  ចតិបិ គនថសមបយុេ ្ត  េចវ 
េន     ច     គេនថ តិបិ       ។      របូកខ េនធ       គនថវបិបយុត្តគនថនិេយ 
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១១៥ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

គនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន ។ រូបកខនធ ្របសចកគនថៈ ខនធ ៤ ្របកប 

េ យគនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ 

ជគនថៈទងំគនថៈគបបេី ត្រកងេឡើយ គនថៈគបបេី ត្រកងែតមិនែមនគនថៈ 

ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ ជគនថៈទងំគនថៈគបបេី ត្រកងេទ គនថៈគបប ី

េ ត្រកង ែតមិនែមនគនថៈក៏មន មិនគបបេីពលថ គនថៈគបបេី ត្រកង 

ែតមិនែមនគនថៈក៏មន សងខ រកខនធ ជគនថៈទងំគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន 

គនថៈគបបេី ត្រកង ែតមិនែមនគនថៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជគនថៈ 

ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងផង ថ គនថៈគបបេី ត្រកងែតមិនែមនជគនថៈ 

ផងក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជគនថៈទងំ្របកបេ យគនថៈផង 

ថ្របកបេ យគនថៈែតមិនែមនគនថៈផងេឡើយ ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ 

ជគនថៈទងំ្របកបេ យគនថៈេទ ្របកបេ យគនថៈែតមិនែមនគនថៈក៏មន 

មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈក៏មន សងខ រកខនធ ជ 

គនថៈទងំ្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របកបេ យគនថៈែតមិនែមនគនថៈក៏មន 

មិនគបបេីពលថ ជគនថៈទងំ្របកបេ យគនថៈផង ថ ្របកបេ យគនថៈ 

ែតមិនែមនគនថៈផងក៏មន ។ រូបកខនធ ្របសចកគនថៈែតគនថៈគបបេី ត្រកង 
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១១៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ច ្ត េ  ខនធ  សិយ គនថវបិបយុត្តគនថនិយ សិយ 

គនថវបិបយុត្តអគនថនិយ សិយ ន វត្តព្វ  គនថវបិបយុត្ត- 

គនថនិយតិបិ       គនថវបិបយុត្តអគនថនិយតិបិ       ។ 

 [៩១] ច ្ត េ  ខនធ  េន ឱឃ ។ េប ។ េន 

េយគ ។ េប ។ េន នីវរ  សងខ រកខ េនធ  សិយ 

នីវរណំ សិយ េន នីវរណំ ។ របូកខ េនធ  នីវរ- 

ណិេយ ច ្ត េ  ខនធ  សិយ នីវរណិយ សិយ 

អនីវរណិយ ។ របូកខ េនធ  នីវរណវបិបយុេ ្ត  ច ្ត េ  

ខនធ  សិយ នីវរណសមបយុ ្ត  សិយ នីវរណ- 

វបិបយុ ្ត  ។ របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  នីវរណេញច វ 

នីវរណិេយ ចតិ នីវរណិេយ េចវ េន ច នីវរណំ 

តេយ ខនធ  ន វត្តព្វ  នីវរណេញច វ នីវណិយ 

ចតិ សិយ នីវរណិយ េចវ េន ច នីវរ  

សិយ ន វត្តព្វ  នីវរណិយ េចវ េន ច នីវរ តិ 

សងខ រកខ េនធ  សិយ នីវរណេញច វ នីវរណិេយ ច 

សិយ នីវរណិេយ េចវ េន ច នីវរណំ សិយ ន 

វត្តេព្វ       នីវរណេញច វ       នីវរណិេយ      ចតិបិ       នីវរណិេយ 
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១១៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ខនធ ៤ ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ្របសចកគនថៈ 

ទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចកគនថៈែត 

គនថៈគបបេី ត្រកងផង ថ ្របសចកគនថៈ ទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកង 

ផងក៏មន     ។ 

 [៩១] ខនធ ៤ មិនែមនឱឃៈ ។ េប ។ មិនែមនេយគៈ ។ េប ។ 

មិនែមននីវរណៈ សងខ រកខនធ ជនីវរណៈក៏មន មិនែមននីវរណៈ ក៏ 

មន ។ រូបកខនធ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ខនធ ៤ ជ្របេយជន៍ដល់ 

នីវរណៈក៏មន មិនែមនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ក៏មន ។ រូបកខនធ 

្របសចកនីវរណៈ ខនធ ៤ ្របកបេ យនីវរណៈក៏មន ្របសចក 

នីវរណៈក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជនីវរណៈ ទងំជ្រប- 

េយជន៍ដល់នីវរណៈេឡើយ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិនែមននី- 

វរណៈ ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ ជនីវរណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ 

នីវរណៈេទ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន មិន 

គបបេីពលថ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ទងំមិនែមននីវរណៈក៏មន 

សងខ រកខនធ ជនីវរណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ជ្រប- 

េយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជ 

នីវរណៈទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ 
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១១៧ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

េចវ េន ច នីវរណន្តិបិ ។ របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  នីវរ- 
ណេញច វ នីវរណសមបយុេ ្ត  ចតិបិ នីវរណសមប- 
យុេ ្ត  េចវ េន ច នីវរណន្តិបិ ។ តេយ ខនធ  ន 
វត្តព្វ  នីវរ  េចវ នីវរណសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ 
នីវរណសមបយុ ្ត  េចវ េន ច នីវរ  សិយ ន 
វត្តព្វ  នីវរណសមបយុ ្ត  េចវ េន ច នីវរ តិ 
សងខ រកខ េនធ  សិយ នីវរណេញច វ នីវរណសមបយុេ ្ត  
ច សិយ នីវរណសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច នីវរណំ 
សិយ ន វត្តេព្វ  នីវរណេញច វ នីវរណសមបយុេ ្ត  
ចតិបិ នីវរណសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច នីវរណន្តិបិ ។ 
របូកខ េនធ  នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិេយ ច ្ត េ  ខនធ  
សិយ នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិយ សិយ នីវរណវបិប- 
យុត្តអនីវរណិយ សិយ ន វត្តព្វ  នីវរណវបិបយុត្ត- 
នីវរណិយតិបិ      នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិយតិបិ      ។ 
 [៩២] ច ្ត េ  ខនធ  េន ប ម  សងខ រកខ - 
េនធ  សិយ ប មេ  សិយ េន ប មេ  ។  
របូកខ េនធ  ប មេ ្ឋ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ប ម ្ឋ  
សិយ        អប ម ្ឋ         ។       របូកខ េនធ        ប មសវបិបយុេ ្ត  
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១១៧ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ែតមិនែមននីវរណៈផងក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជនីវរណៈទងំ 

្របកបេ យនីវរណៈផង ថ ្របកបេ យនីវរណៈែតមិនែមននីវរណៈផង 

េឡើយ ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ ជនីវរណៈទងំ្របកបេ យនីវរណៈ 

េទ ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ 

្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន សងខ រកខនធ ជនីវរណៈ 

ទងំ្របកបេ យនីវរណៈក៏មន ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមននីវ- 

រណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជនីវរណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈ 

ផង ថ ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈផងក៏មន ។ រូបកខនធ 

្របសចកនីវរណៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ខនធ ៤ ្របសចកនី- 

វរណៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈ ទងំ 

មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចកនីវរ- 

ណៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថ ្របសចកនីវរណៈ ទងំ 

មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផងក៏មន     ។ 

 [៩២] ខនធ ៤ មិនែមនប មសៈ សងខ រកខនធ ជប - 

មសៈ ក៏មន មិនែមនប មសៈ ក៏មន ។ រូបកខនធ ប ម- 

សៈ ទ បអែង្អល ខនធ ៤ ប មសៈ ទ បអែង្អល ក៏មន ប - 

សៈមិន ទ បអែង្អល      ក៏មន      ។       រូបកខនធ      ្របសចកប មសៈ 
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១១៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

តេយ ខនធ  សិយ ប មសសមបយុ ្ត  សិយ ប - 

មសវបិបយុ ្ត  សងខ រកខ េនធ  សិយ ប មសសមប- 

យុេ ្ត  សិយ ប មសវបិបយុេ ្ត  សិយ ន វត្តេព្វ  

ប មសសមបយុេ ្ត តិបិ ប មសវបិបយុេ ្ត តិបិ ។ 

របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  ប មេ  េចវ ប មេ ្ឋ  ចតិ 

ប មេ ្ឋ  េចវ េន ច ប មេ  តេយ ខនធ  ន 

វត្តព្វ  ប ម  េចវ ប ម ្ឋ  ចតិ សិយ ប ម ្ឋ  

េចវ េន ច ប ម  សិយ ន វត្តព្វ  ប ម ្ឋ  

េចវ េន ច ប ម តិ សងខ រកខ េនធ  សិយ ប- 

មេ  េចវ ប មេ ្ឋ  ច សិយ ប មេ ្ឋ  េចវ 

េន ច ប មេ  សិយ ន វត្តេព្វ  ប មេ  

េចវ ប មេ ្ឋ  ចតិបិ ប មេ ្ឋ  េចវ េន ច ប - 

មេ តិបិ ។ របូកខ េនធ  ប មសវបិបយុត្តប មេ ្ឋ  

ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ប មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ  

សិយ ប មសវបិបយុត្តអប ម ្ឋ  សិយ ន វត្តព្វ  

ប មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ តិបិ ប មសវបិបយុត្តអប - 

ម ្ឋ តិបិ     ។ 
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១១៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ខនធ ៣ ្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈក៏មន សងខ - 

រកខនធ ្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈក៏មន មិនគបប ី

េពលថ ្របកបេ យប មសៈផង ថ ្របសចកប មសៈផងក៏មន ។ 

រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អលេឡើយ 

ប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈ ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ 

ជប មសៈទងំប មសៈ ទ បអែង្អលេទ ប មសៈ ទ បអែង្អល ែត 

មិនែមនប មសៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ប មសៈ ទ បអែង្អល ែត 

មិនែមនប មសៈក៏មន សងខ រកខនធ ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ ប 

អែង្អលក៏មន ប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈក៏មន មិនគបប ី

េពលថ ជប មសៈទងំប មសៈ ទ បអែង្អលផង ថប មសៈ ទ ប 

អែង្អល ែតមិនែមនប មសៈផងក៏មន ។ រូបកខនធ ្របសចកប មសៈ 

ែតប មសៈ ទ បអែង្អល ខនធ ៤ ្របសចកប មសៈ ែតប មសៈ 

ទ បអែង្អលក៏មន ្របសចកប មសៈ ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អល 

ក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចកប មសៈែតប មសៈ ទ បអែង្អល 

ផង  ថ  ្របសចកប មសៈ  ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អលផងក៏មន  ។ 
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១១៩ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

 [៩៣] របូកខ េនធ  អនរមមេ  ច ្ត េ  ខនធ  
រមម  ។ ច ្ត េ  ខនធ  េន ចិ ្ត  វញិញ ណ- 

កខ េនធ  ចិត្តំ ។ តេយ ខនធ  េន េចតសិក េទ្វ 
ខនធ  អេចតសិក ។ តេយ ខនធ  ចិត្តសមបយុ ្ត  
របូកខ េនធ  ចិត្តវបិបយុេ ្ត  វញិញ ណកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  
ចិេត្តន សមបយុេ ្ត តិបិ ចិេត្តន វបិបយុេ ្ត តិបិ ។ 
តេយ ខនធ  ចិត្តសំស ្ឋ  របូកខ េនធ  ចិត្តវសំិសេ ្ឋ  
វញិញ ណកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  ចិេត្តន សំសេ ្ឋ តិបិ 
ចិេត្តន វសំិសេ ្ឋ តិបិ ។ តយ ខនធ  ចិត្តសមុ ្ឋ ន 
វញិញ ណកខ េនធ  េន ចិត្តសមុ ្ឋ េន របូកខ េនធ  សិយ 
ចិត្តសមុ ្ឋ េន សិយ េន ចិត្តសមុ ្ឋ េន ។ តេយ 
ខនធ  ចិត្តសហភុេន វញិញ ណកខ េនធ  េន ចិត្តសហភ ូ
របូកខ េនធ  សិយ ចិត្តសហភ ូ សិយ េន ចិត្តសហ- 
ភ ូ ។ តេយ ខនធ  ចិ ្ត នុបរវិត្តិេន វញិញ ណកខ េនធ  
េន ចិ ្ត នុបរវិត្តិ របូកខ េនធ  សិយ ចិ ្ត នុបរវិត្តិ 
សិយ េន ចិ ្ត នុបរវិត្តិ ។ តេយ ខនធ  ចិត្តសំសដ្ឋ- 
សមុ ្ឋ ន េទ្វ ខនធ  េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន ។ 
តេយ      ខនធ       ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភុេន       េទ្វ      ខនធ  
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១១៩ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

 [៩៣] រូបកខនធ មិនមន រមមណ៍ ខនធ ៤ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

រមមណ៍ ។ ខនធ ៤ មិនែមនចិត្ត វញិញ ណកខនធ ជចិត្ត ។ ខនធ ៣ ជ 

េចតសិក ខនធ ២ មិនែមនេចតសិក ។ ខនធ ៣ ្របកបេ យចិត្ត រូបកខនធ 

្របសចកចិត្ត វញិញ ណកខនធ មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យចិត្តផង ថ 

្របសចកចិត្តផងេឡើយ ។ ខនធ ៣ ្រចឡេំ យចិត្ត រូបកខនធ ្របសចក 

ករ្រចឡេំ យចិត្ត វញិញ ណកខនធ មិនគបបេីពលថ ្រចឡេំ យចិត្តផង 

ថ្របសចកករ្រចឡេំ យចិត្តផងេឡើយ ។ ខនធ ៣ ងំេឡើងអពីំចិត្ត 

វញិញ ណកខនធ មិនបន ងំេឡើងអពីំចិត្ត រូបកខនធ ងំេឡើងអពីំចិត្តក៏មន 

មិន ងំេឡើងអពីំចិត្តក៏មន ។ ខនធ ៣ េកើតជមួយនឹងចិត្ត វញិញ ណកខនធ 

មិនេកើតជមួយនឹងចិត្ត រូបកខនធ េកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន មិនេកើតជ 

មួយនឹងចិត្តក៏មន ។ ខនធ ៣ ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត វញិញ ណកខនធ មិន្រប្រពឹត្ត 

េទ មចិត្ត រូបកខនធ ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏ 

មន ។ ខនធ ៣ ្រចឡទំងំ ងំេឡើងអពីំចិត្ត ខនធ ២ មិន្រចឡទំងំមិន 

ងំេឡើងអពីំចិត្ត  ។  ខនធ  ៣  ្រចឡទំងំ ងំេឡើងទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត 
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១២០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភុេន ។ តេយ ខនធ  
ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិេន េទ្វ ខនធ  េន ចិត្ត- 
សំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិេន ។ តេយ ខនធ  ពហិ  
វញិញ ណកខ េនធ  អជឈត្តិេក របូកខ េនធ  សិយ អជឈត្តិ- 
េក សិយ ពហិេ  ។ ច ្ត េ  ខនធ  នុបទ របូ- 
កខ េនធ  សិយ ឧបទ សិយ នុបទ សិយ ឧប- 
ទិនន      សិយ     អនុបទនន      ។ 
 [៩៤] ច ្ត េ  ខនធ  នុបទន សងខ រកខ េនធ  
សិយ ឧបទនំ សិយ នុបទនំ ។ របូកខ េនធ  ឧបទ- 
និេយ ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ឧបទនិយ សិយ អ- 
នុបទនិយ ។ របូកខ េនធ  ឧបទនវបិបយុេ ្ត  ច ្ត េ  
ខនធ  សិយ ឧបទនសមបយុ ្ត  សិយ ឧបទនវ-ិ 
បបយុ ្ត  ។ របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  ឧបទនេញច វ ឧប- 
ទនិេយ ចតិ ឧបទនិេយ េចវ េន ច ឧបទន ំ
តេយ ខនធ  ន វត្តព្វ  ឧបទន េចវ ឧបទនិយ 
ចតិ សិយ ឧបទនិយ េចវ េន ច ឧបទន 
សិយ ន វត្តព្វ  ឧបទនិយ េចវ េន ច ឧបទនតិ 
សងខ រកខ េនធ      សិយ       ឧបទនេញច វ       ឧបទនិេយ       ច 
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១២០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ខនធ ២ មិន្រចឡ ំមិន ងំេឡើង មិនេកើតជមួយនឹងចិត្ត ។ ខនធ ៣ ្រចឡ ំ

ទងំ ងំេឡើងទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ខនធ ២ មិន្រចឡ ំ មិន ងំេឡើង 

មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ។ ខនធ ៣ ជខងេ្រក វញិញ ណកខនធ ជខងកនុង 

រូបកខនធ ជខងកនុងក៏មន ជខងេ្រកក៏មន ។ ខនធ ៤ មិនែមនឧបទ 

រូបកខនធ ជឧបទក៏មន មិនែមនឧបទក៏មន ជឧបទិននក៏មន ជ 

អនុបទិននក៏មន   ។ 

 [៩៤] ខនធ ៤ មិនែមនឧបទន សងខ រកខនធ ជឧបទនក៏មន 

មិនែមនឧបទនក៏មន ។ រូបកខនធ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ខនធ ៤ 

ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ក៏ 

មន ។ រូបកខនធ ្របសចកឧបទន ខនធ ៤ ្របកបេ យឧបទនក៏មន 

្របសចកឧបទនក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជឧបទន 

ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនេឡើយ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនែតមិន 

ែមនឧបទន ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ ជឧបទនទងំជ្របេយជន៍ 

ដល់ឧបទនេទ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន 

មិនគបបេីពលថ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏ 

មន    សងខ រកខនធ    ជឧបទន    ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន 
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១២១ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ឧបទនិេយ េចវ េន ច ឧបទនំ សិយ 
ន វត្តេព្វ  ឧបទនេញច វ ឧបទនិេយ ចតិបិ 
ឧបទនិេយ េចវ េន ច ឧបទនន្តិបិ ។ របូកខ េនធ  
ន វត្តេព្វ  ឧបទនេញច វ ឧបទនសមបយុេ ្ត  ចតិបិ 
ឧបទនសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច ឧបទនន្តិបិ 
តេយ ខនធ  ន វត្តព្វ  ឧបទន េចវ ឧបទនស- 
មបយុ ្ត  ចតិ សិយ ឧបទនសមបយុ ្ត  េចវ េន 
ច ឧបទន សិយ ន វត្តព្វ  ឧបទនសមបយុ ្ត  
េចវ េន ច ឧបទនតិ សងខ រកខ េនធ  សិយ 
ឧបទនេញច វ ឧបទនសមបយុេ ្ត  ច សិយ 
ឧបទនសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច ឧបទនំ សិយ 
ន វត្តេព្វ  ឧបទនេញច វ ឧបទនសមបយុេ ្ត តិបិ 
ឧបទនសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច ឧបទនន្តិបិ ។ 
រ ូបកខ េនធ  ឧបទនវបិបយុត្តឧបទនិេយ  ច ្ត េ  
ខនធ  សិយ ឧបទនវបិបយុត្តឧបទនិយ សិយ 
ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិយ សិយ ន វត្តព្វ  
ឧបទនវបិបយុត្តឧបទនិយតិបិ  ឧបទនវបិបយុត្ត -  
អនុបទនិយតិបិ     ។ 
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១២១ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន មិនគបបេីពល 

ថ ជឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនផង ថ ជ្របេយជន៍ 

ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនផងក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពល 

ថ ជឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទនផង ថ ្របកបេ យ 

ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនេឡើយ ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ ជ 

ឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទនេទ ្របកបេ យឧបទន ែតមិន 

ែមនឧបទនក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យឧបទន ែតមិន 

ែមនឧបទនក៏មន សងខ រកខនធ ជឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទន 

ក៏មន ្របកបេ យឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន មិនគបបេីពល 

ថ ជឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទនផង ថ ្របកបេ យឧប- 

ទន ែតមិនែមនឧបទនផងក៏មន ។ រូបកខនធ ្របសចកឧបទន ែត 

ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ខនធ ៤ ្របសចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ 

ដល់ឧបទនក៏មន ្របសចកឧបទន ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ 

ឧបទនក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចកឧបទនែតជ្របេយជន៍ 

ដល់ឧបទនផង ថ ្របសចកឧបទន ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ 

ឧបទនផងក៏មន     ។ 
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១២២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [៩៥] ច ្ត េ  ខនធ  េន កិេល  សងខ រកខ - 
េនធ  សិយ កិេលេ  សិយ េន កិេលេ  ។ 
របូកខ េនធ  សង កិ េលសិេក ច ្ត េ  ខនធ  សិយ 
សង កិ េលសិក សិយ អសង កិ េលសិក ។ របូកខ េនធ  
អសង កិលិេ ្ឋ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ សង កិលិ ្ឋ  សិយ 
អសង កិលិ ្ឋ  ។ របូកខ េនធ  កិេលសវបិបយុេ ្ត  ច ្ត េ  
ខនធ  សិយ កិេលសសមបយុ ្ត  សិយ កិេលស- 
វបិបយុ ្ត  ។ របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  កិេលេ  េចវ 
សង កិ េលសិេក ចតិ សង កិ េលសិេក េចវ េន ច 
កិេលេ  តេយ ខនធ  ន វត្តព្វ  កិេល  េចវ 
សង កិ េលសិក ចតិ សិយ សង កិ េលសិក េចវ េន 
ច កិេល  សិយ ន វត្តព្វ  សង កិ េលសិក េចវ េន 
ច កិេល តិ សងខ រកខ េនធ  សិយ កិេលេ  េចវ 
សង កិ េលសិេក ច សិយ សង កិ េលសិេក េចវ េន ច 
កិេលេ  សិយ ន វត្តេព្វ  កិេលេ  េចវ សង កិ េល- 
សិេក ចតិបិ សង កិ េលសិេក េចវ េន ច កិេល- 
េ តិបិ ។ របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  កិេលេ  េចវ សង កិ - 
លិេ ្ឋ      ចតិបិ    សង កិលិេ ្ឋ      េចវ     េន     ច     កិេលេ តិបិ 
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១២២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [៩៥] ខនធ ៤ មិនែមនកិេលស សងខ រកខនធ ជកិេលសក៏មន 

មិនែមនកិេលសក៏មន ។ រូបកខនធ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ខនធ ៤ គួរ 

ដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ រូបកខនធ 

មិនេ ហមងេហើយ ខនធ ៤ េ ហមងេហើយក៏មន មិនេ ហមងេហើយក៏ 

មន ។ រូបកខនធ ្របសចកកិេលស ខនធ ៤ ្របកបេ យកិេលសក៏មន 

្របសចកកិេលសក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដី 

េ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងេឡើយ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង 

ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមង ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ - 

ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងេទ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ែតមិន 

ែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង 

ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន សងខ រកខនធ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំ 

គួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដី 

េ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំគួរដល់េសច- 

ក្ដីេ ហមងផង ថ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមងែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមង 

ផងក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំេ - 

ហមងេហើយផង  ថ  េ ហមងេហើយែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងផងេឡើយ 
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១២៣ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

តេយ ខនធ  ន វត្តព្វ  កិេល  េចវ សង កិលិ ្ឋ  

ចតិ សិយ សង កិលិ ្ឋ  េចវ េន ច កិេល  

សិយ ន វត្តព្វ  សង កិលិ ្ឋ  េចវ េន ច កិ- 

េល តិ សងខ រកខ េនធ  សិយ កិេលេ  េចវ 

សង កិលិេ ្ឋ  ច សិយ សង កិលិេ ្ឋ  េចវ េន ច 

កិេលេ  សិយ ន វត្តេព្វ  កិេលេ  េចវ 

សង កិលិេ ្ឋ  ចតិបិ សង កិលិេ ្ឋ  េចវ េន ច កិេល- 

េ តិបិ ។ របូកខ េនធ  ន វត្តេព្វ  កិេលេ  េចវ 

កិេលសសមបយុេ ្ត  ចតិបិ កិេលសសមបយុេ ្ត  

េចវ េន ច កិេលេ តិបិ តេយ ខនធ  ន វត្តព្វ  

កិេល  េចវ កិេលសសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ 

កិេលសសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេល  សិយ 

ន វត្តព្វ  កិេលសសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេល- 

តិ សងខ រកខ េនធ  សិយ កិេលេ  េចវ កិ- 

េលសសមបយុេ ្ត  ច សិយ កិេលសសមបយុេ ្ត  

េចវ         េន         ច        កិេលេ         សិយ        ន        វត្តេព្វ  
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១២៣ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំេ ហមងេហើយេទ 

េ ហមងេហើយ ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ 

េ ហមងេហើយ ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមង ក៏មន សងខ រកខនធ ជ 

េសចក្ដីេ ហមង ទងំេ ហមងេហើយក៏មន េ ហមងេហើយ ែតមិន 

ែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំ 

េ ហមងេហើយផង ថ េ ហមងេហើយែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងផង 

ក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំ្របកប 

េ យេសចក្ដីេ ហមងផង ថ ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិន 

ែមនេសចក្ដីេ ហមងផងេឡើយ ខនធ ៣ មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដី 

េ ហមង ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងេទ ្របកបេ យេសចក្ដី 

េ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកប 

េ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន សងខ រកខនធ ជ 

េសចក្ដីេ ហមង ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របកបេ យ 

េសចក្ដីេ ហមង    ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន     មិនគបបេីពលថ 
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១២៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

កិេលេ  េចវ កិេលសសមបយុេ ្ត  ចតិបិ កិ- 

េលសសមបយុេ ្ត  េចវ េន ច កិេលេ តិបិ ។ 

របូកខ េនធ  កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិេក ច ្ត េ  

ខនធ  សិយ កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិក សិយ 

កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិក សិយ ន វត្តព្វ  

កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិកតិបិ  កិេលសវបិប -  

យុត្តអសង កិ េលសិកតិបិ     ។ 

 [៩៦] របូកខ េនធ  ន ទស េនន ប តេព្វ  

ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ទស េនន ប តព្វ  សិយ 

ន ទស េនន ប តព្វ  ។ របូកខ េនធ  ន ភវនយ 

ប តេព្វ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ភវនយ ប តព្វ  

សិយ ន ភវនយ ប តព្វ  ។ របូកខ េនធ  ន 

ទស េនន ប តព្វេហតុេក ច ្ត េ  ខនធ  សិយ 

ទស េនន ប តព្វេហតុក សិយ ន ទស េនន 

ប តព្វេហតុក ។ របូកខ េនធ  ន ភវនយ ប ត- 

ព្វេហតុេក ច ្ត េ  ខនធ  សិយ ភវនយ ប តព្វ- 

េហតុក      សិយ      ន      ភវនយ      ប តព្វេហតុក     ។ 
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១២៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងផង ថ ្របកប 

េ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមង ក៏មន ។ រូបកខនធ 

្របសចកេសចក្ដីេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ខនធ ៤ ្របស 

ចកេសចក្ដីេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របសចកេសច- 

ក្ដីេ ហមង ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ 

្របសចកេសចក្ដីេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផង ថ ្របស 

ចកេសចក្ដីេ ហមង     ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផងក៏មន   ។ 

 [៩៦] រូបកខនធ មិនគួរលះេ យទស នៈ ខនធ ៤ គួរលះេ យ 

ទស នៈក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈក៏មន ។ រូបកខនធ មិនគួរលះ 

េ យភវន ខនធ ៤ គួរលះេ យភវនក៏មន មិនគួរលះេ យភវន 

គ៏មន ។ រូបកខនធ មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ខនធ ៤ មន 

េហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈក៏ 

មន ។ រូបកខនធ មនេហតុមិនគួរលះេ យភវន ខនធ ៤ មនេហតុ 

គួរលះេ យភវនក៏មន    មនេហតុមិនគួរលះេ យភវនក៏មន    ។ 
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១២៥ 

ខនធវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

របូកខ េនធ  អវតិេកក  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ សវតិកក  

សិយ អវតិកក  ។ របូកខ េនធ  អវចិេ  ច ្ត េ  ខនធ  

សិយ សវចិ  សិយ អវចិ  ។ របូកខ េនធ  អបបតីិ- 

េក ច ្ត េ  ខនធ  សិយ សបបតីិក សិយ អបប-ី 

តិក ។ របូកខ េនធ  ន បីតិសហគេ  ច ្ត េ  ខនធ  

សិយ បីតិសហគ  សិយ ន បីតិសហគ  ។ េទ្វ 

ខនធ  ន សុខសហគ  តេយ ខនធ  សិយ សុខស- 

ហគ  សិយ ន សុខសហគ  ។ េទ្វ ខនធ  ន 

ឧេបកខ សហគ  តេយ ខនធ  សិយ ឧេបកខ ស- 

ហគ  សិយ ន ឧេបកខ សហគ  ។ របូកខ េនធ  

កមវចេ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ កមវច  សិយ 

ន កមវច  ។ របូកខ េនធ  ន របូវចេ  ច ្ត េ  

ខនធ  សិយ របូវច  សិយ ន របូវច  ។ របូកខ - 

េនធ  ន អរបូវចេ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ អរបូវច  

សិយ ន អរបូវច  ។ របូកខ េនធ  បរយិបេនន  

ច ្ត េ  ខនធ  សិយ បរយិបនន  សិយ អបរយិ- 

បនន       ។        របូកខ េនធ         អនិយយនិេក        ច ្ត េ        ខនធ  
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១២៥ 

ខនធវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

រូបកខនធ មិនមនវតិកកៈ ខនធ ៤ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈក៏មន មិន 

មនវតិកកៈ ក៏មន ។ រូបកខនធ មិនមនវចិរៈ ខនធ ៤ ្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវចិរៈ ក៏មន ។ រូបកខនធ មិនមនបីតិ 

ខនធ ៤ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបីតិក៏មន មិនមនបីតិក៏មន ។ រូបកខនធ 

មិនេកើត្រពមេ យបីតិ ខនធ ៤ េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន មិនេកើត្រពម 

េ យបីតិក៏មន ។ ខនធ ២ មិនេកើត្រពមេ យសុខៈ ខនធ ៣ េកើត្រពម 

េ យសុខៈក៏មន មិនេកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន ។ ខនធ ២ មិនេកើត្រពម 

េ យឧេបកខ  ខនធ ៣ េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន មិនេកើត្រពមេ យ 

ឧេបកខ ក៏មន ។ រូបកខនធ ជកមវចរ ខនធ ៤ ជកមវចរក៏មន មិនែមន 

កមវចរក៏មន ។ រូបកខនធ មិនែមនរូបវចរ ខនធ ៤ ជរូបវចរក៏មន មិន 

ែមនរូបវចរក៏មន ។ រូបកខនធ មិនែមនអរូបវចរ ខនធ ៤ ជអរូបវចរក៏ 

មន មិនែមនអរូបវចរក៏មន ។ រូបកខនធ ជបរយិបននៈ ខនធ ៤ ជបរ-ិ 

យបននៈក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន  ។  រូបកខនធ ជអនិយយនិកៈ  ខនធ  ៤ 
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១២៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ និយយនិក សិយ អនិយយនិក ។ របូ- 

កខ េនធ  អនិយេ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ និយ  

សិយ អនិយ  ។ របូកខ េនធ  សឧត្តេ  ច ្ត េ  

ខនធ  សិយ សឧត្ត  សិយ អនុត្ត  ។ របូកខ េនធ  

អរេ  ច ្ត េ  ខនធ  សិយ សរ  សិយ 

អរ តិ       ។ 

បញ្ហ បុចឆកំ   ។ 

ខនធវភិេងគ    សមេ ្ត    ។ 
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១២៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជនិយយនិកៈក៏មន ជអនិយយនិកៈក៏មន ។ រូបកខនធ ជអនិយតៈ 

ខនធ ៤ ជនិយតៈក៏មន ជអនិយតៈក៏មន ។ រូបកខនធ ជសឧត្តរៈ 

ខនធ ៤ ជឧត្តរៈក៏មន ជអនុត្តរៈក៏មន ។ រូបកខនធ មិនមនស្រតូវ 

ខនធ    ៤    ្របកបេ យស្រតូវក៏មន    មិនមនស្រតូវក៏មន    ។ 

ចប់   បញ្ហ បុចឆកៈ   ។ 

ចប់   ខនធវភិងគ   ។ 
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១២៧ 

យតនវភិេងគ  

 [៩៧] ទ្វ ទ យតននិ ចកខ យតនំ របូយតនំ 

េ យតនំ សទទ យតនំ ឃនយតនំ គនធ យតនំ 

ជិ ្ហ យតនំ រ យតនំ កយយតនំ េផដ្ឋព្វ យតនំ 

មនយតនំ     ធមម យតនំ     ។ 

 [៩៨] ចកខុ ំ  អនិចចំ ទុកខំ  អន ្ត  វបិរ ិ មធមមំ 

របូ អនិចច  ទុកខ  អន ្ត  វបិរ ិ មធមម  េ តំ អ- 

និចចំ ទុកខំ  អន ្ត  វបិរ ិ មធមមំ សទទ  អនិចច  ទុកខ  

អន ្ត  វបិរ ិ មធមម  ឃនំ អនិចចំ ទុកខំ  អន ្ត  

វបិរ ិ មធមមំ គនធ  អនិចច  ទុកខ  អន ្ត  វបិរ ិ - 

មធមម  ជិ ្ហ  អនិចច  ទុកខ  អន ្ត  វបិរ ិ មធមម  

រ  អនិចច  ទុកខ  អន ្ត  វបិរ ិ មធមម  កេយ 

អនិេចច  ទុេកខ  អន ្ត  វបិរ ិ មធេមម  េផដ្ឋព្វ  

អនិចច  ទុកខ  អន ្ត  វបិរ ិ មធមម  មេន អនិេចច  

ទុេកខ  អន ្ត  វបិរ ិ មធេមម  ធមម  អនិចច  ទុកខ  

អន ្ត      វបិរ ិ មធមម      ។ 

សុត្តន្តភជនីយំ   ។ 

260



១២៧ 

យតនវភិងគ 

 [៩៧] យតនៈ ១២ គឺ ចកខ យតនៈ រូបយតនៈ េ - 

យតនៈ សទទ យតនៈ ឃនយតនៈ គនធ យតនៈ ជិ ្ហយតនៈ រ - 

យតនៈ   កយយតនៈ   េផដ្ឋព្វ យតនៈ   មនយតនៈ   ធមម យតនៈ   ។ 

 [៩៨] ែភនក មិនេទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនស- 

ភពែ្រប្របួល រូប មិនេទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនសភព 

ែ្រប្របួល ្រតេចៀក មិនេទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនសភព 

ែ្រប្របួល សេំឡង មិនេទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនសភព 

ែ្រប្របួល ្រចមុះ មិនេទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនសភពែ្រប 

្របួល ក្លិន មិនេទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនសភពែ្រប្របួល 

អ ្ត ត មិនេទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនសភពែ្រប្របួល 

រស មិនេទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនសភពែ្រប្របួល កយ 

មិនេទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនសភពែ្រប្របួល សមផស  

មិនេទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនសភពែ្រប្របួល មេន មិន 

េទៀង ជទុកខ ជរបស់េ ះសូនយ មនសភពែ្រប្របួល ធម៌ មិន 

េទៀង     ជទុកខ     ជរបស់េ ះសូនយ     មនសភពែ្រប្របួល     ។ 

ចប់   សុត្តន្តភជនីយ   ។ 

261



១២៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [៩៩] ទ្វ ទ យតននិ ចកខ យតនំ េ - 

យតនំ ឃនយតនំ ជិ ្ហ យតនំ កយយតនំ មន- 

យតនំ របូយតនំ សទទ យតនំ គនធ យតនំ រ យ- 

តនំ     េផដ្ឋព្វ យតនំ     ធមម យតនំ     ។ 

 [១០០] តតថ កតមំ ចកខ យតនំ ។ យ ំ ចកខុ ំ  

ចតុននំ ម ភូ នំ ឧបទយ ប េទ ។ េប ។ 

សុេញញ  គេមេបេ  ឥទំ វុចចតិ ចកខ យតនំ ។ 

តតថ កតមំ េ យតនំ ឃនយតនំ ជិ ្ហ យតនំ 

កយយតនំ ។ េយ កេយ ចតុននំ ម ភូ នំ 

ឧបទយ ប េទ ។ េប ។ សុេញញ  គេមេបេ  

ឥទំ វុចចតិ កយយតនំ ។ តតថ កតមំ មនយតនំ ។ 

ឯកវេិធន មនយតនំ ផស សមបយុត្តំ ។ ទុវេិធន 

មនយតនំ អតថិ សេហតុកំ អតថិ អេហតុកំ ។ តិវេិធន 

មនយតនំ អតថិ កុសលំ អតថិ អកុសលំ អតថិ អពយ- 

កតំ ។ េប ។ ឯវ ំ ពហុវេិធន មនយតនំ ឥទំ វុចចតិ 

មនយតនំ ។ តតថ កតមំ របូយតនំ ។ យ ំ របូំ 

ចតុននំ      ម ភូ នំ      ឧបទយ      វណ្ណនិភ      ។      េប      ។ 
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១២៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [៩៩] យតនៈ ១២ គឺ ចកខ យតនៈ េ យតនៈ ឃន- 

យតនៈ ជិ ្ហយតនៈ កយយតនៈ មនយតនៈ រូបយតនៈ សទទ យ- 

តនៈ    គនធ យតនៈ    រ យតនៈ    េផដ្ឋព្វ យតនៈ    ធមម យតនៈ    ។ 

 [១០០] ប ្ដ យតនៈទងំេនះ ចកខ យតនៈ េតើដូចេម្ដច ។ 

ចកខុ  គឺ ្រប ទ ្រស័យម ភូត ៤ ។ េប ។ េ ថ្រសុក 

ទេំនរក៏បន េនះេ ថ ចកខ យតនៈ ។ ប ្ដ យតនៈទងំេនះ 

េ យតនៈ ឃនយតនៈ ជិ ្ហយតនៈ កយយតនៈ េតើដូចេម្ដច ។ 

កយ  គឺ ្រប ទ ្រស័យម ភូត ៤ ។ េប ។ េ ថ្រសុកទេំនរ 

ក៏បន េនះេ ថ កយយតនៈ ។ ប ្ដ យតនៈទងំេនះ មន- 

យតនៈ េតើដូចេម្ដច ។ មនយតនៈ មន្របករមួយ បនដល់មនយតនៈ 

ែដល្របកបេ យផស ៈ ។ មនយតនៈ មន្របករ ២ គឺ មនយតនៈ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ មនយតនៈ 

មន្របករ ៣ គឺមនយតនៈ ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន 

ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ មនយតនៈ មនេ្រចើន្របករយ៉ងេនះឯង 

េនះេ ថ មនយតនៈ ។ ប ្ដ យតនៈទងំេនះ រូបយតនៈ េតើ 

ដូចេម្ដច   ។   រូប    គឺ   ពណ៌ឬពន្លឺ  ្រស័យម ភូត   ៤   ។  េប  ។ 
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១២៩ 

យតនវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

របូធតុេប  ឥទំ វុចចតិ របូយតនំ ។ តតថ កតមំ 

សទទ យតនំ គនធ យតនំ រ យតនំ េផដ្ឋព្វ យត- 

នំ ។ បឋវធីតុ ។ េប ។ េផដ្ឋព្វធតុេប  ឥទំ 

វុចចតិ េផដ្ឋព្វ យតនំ ។ តតថ កតមំ ធមម យតនំ ។ 

េវទនខេនធ  សញញ ខេនធ  សងខ រកខ េនធ  យញច  របូំ 

អនិទស នំ អបបដិឃ ំ ធមម យតនបរយិបននំ អសងខ  

ច ធតុ ។ តតថ កតេម េវទនខេនធ  ។ ឯក- 

វេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ ឯវ ំ

ពហុវេិធន េវទនខេនធ  អយ ំ វុចចតិ េវទនខេនធ  ។ 

តតថ កតេម សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  

ផស សមបយុេ ្ត  ។ េប ។ ឯវ ំ ពហុវេិធន សញញ ខេនធ  

អយ ំ វុចចតិ សញញ ខេនធ  ។ តតថ កតេម សងខ - 

រកខ េនធ  ។ ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  

។ េប ។ ឯវ ំ ពហុវេិធន សងខ រកខ េនធ  អយ ំ វុចចតិ 

សងខ រកខ េនធ  ។ តតថ កតមំ របូំ អនិទស នំ អបប- 

ដិឃ ំ ធមម យតនបរយិបននំ ។ ឥតថិ្រនទិយ ំ ។ េប ។ 

កពឡកឹេ        េ        ឥទំ       វុចចតិ      របូំ      អនិទស នំ 
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១២៩ 

យតនវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

េ ថ រូបធតុក៏មន េនះេ ថ រូបយតនៈ ។ ប ្ត យតនៈ 

ទងំេនះសទទ យតនៈ គនធ យតនៈ រ យតនៈ េផដ្ឋព្វ យតនៈ 

េតើដូចេម្ដច ។ បឋវធីតុ ។ េប ។ េ ថេផដ្ឋព្វធតុ ក៏បន 

េនះេ ថ េផដ្ឋព្វ យតនៈ ។ ប ្ដ យតនៈទងំេនះ ធមម យ- 

តនៈ េតើដូចេម្ដច ។ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ ឬក៏ 

រូប  ជអនិទស នៈ ជអបបដិឃៈ ប់បញចូ លកនុងធមម យតនៈ ជ 

អសងខតធតុ ។ ប ្ដ ខនធទងំេនះ េវទនខនធ េតើដូចេម្ដច ។ េវទន- 

ខនធ មន្របករមួយ បនដល់េវទនខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ េប ។ 

េវទនខនធ មនេ្រចើន្របករ យ៉ងេនះឯង េនះេ ថ េវទនខនធ ។ 

ប ្ដ ខនធទងំេនះ សញញ ខនធ េតើដូចេម្ដច ។ សញញ ខនធ មន្របករ 

មួយ បនដល់សញញ ខនធ ្របកបេ យផស ៈ ។ េប ។ សញញ ខនធ 

មនេ្រចើន្របករ យ៉ងេនះឯង េនះេ ថសញញ ខនធ ។ ប ្ដ ខនធ 

ទងំេនះ សងខ រកខនធ េតើដូចេម្ដច ។ សងខ រកខនធ មន្របករមួយ បន 

ដល់សងខ រកខនធ ្របកបេ យចិត្ត ។ េប ។ សងខ រកខនធ មនេ្រចើន្របករ 

យ៉ងេនះឯង េនះេ ថ សងខ រកខនធ ។ ប ្ដ ខនធទងំេនះ រូបជ 

អនិទស នៈ ជអបបដិឃៈ ប់បញចូ លកនុងធមម យតនៈ េតើដូចេម្ដច ។ 

ឥតថិ្រនទិយ   ។   េប   ។   កពឡិងក រ    េនះេ ថ    រូបជអនិទស នៈ 
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១៣០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អបបដិឃ ំ ធមម យតនបរយិបននំ ។ តតថ កតម អស- 
ងខ  ធតុ ។ គកខ េយ េទសកខ េយ េមហកខ េយ 
អយ ំ   វុចចតិ    អសងខ     ធតុ    ។    ឥទំ    វុចចតិ    ធមម យតនំ    ។ 

អភិធមមភជនីយំ   ។ 

 [១០១] ទ្វ ទ យតននិ ចកខ យតនំ របូយ- 
តនំ ។ េប ។ មនយតនំ ធមម យតនំ ។ ទ្វ ទសននំ 
យតននំ កតិ កុស  កតិ អកុស  កតិ 

អពយក      ។     េប     ។    កតិ    សរ     កតិ    អរ     ។ 
 [១០២] ទ យតន អពយក  ទ្វ យតន 
សិយ កុស  សិយ អកុស  សិយ អពយ- 
ក  ។ ទ យតន ន វត្តព្វ  សុខយ េវទនយ 
សមបយុ ្ត តិបិ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត តិបិ 
អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត តិបិ មនយតន ំ
សិយ សុខយ េវទនយ សមុបយុត្តំ សិយ ទុកខ យ 
េវទនយ សមបយុត្តំ សិយ អទុកខមសុខយ េវទនយ 
សមបយុត្តំ ធមម យតនំ សិយ សុខយ េវទនយ ស- 
មបយុត្តំ សិយ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុត្តំ សិយ 
អទុកខមសុខយ      េវទនយ     សមបយុត្តំ     សិយ     ន     វត្តព្វំ 
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១៣០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជអបបដិឃៈ ប់បញចូ លកនុងធមម យតនៈ ។ ប ្ដ យតនៈទងំេនះ 

អសងខតធតុ េតើដូចេម្ដច ។ ករអស់ គៈ ករអស់េទសៈ ករអស់ 

េមហៈ    េនះេ ថ    អសងខតធតុ    ។    េនះេ ថ ធមម យតនៈ    ។ 

ចប់   អភិធមមភជនីយ   ។ 

 [១០១] យតនៈ ១២ គឺ ចកខ យតនៈ រូបយតនៈ ។ េប ។ 

មនយតនៈ ធមម យតនៈ ។ ប ្ដ យតនៈ ១២ យតនៈ ជ 

កុសលប៉ុនម ន ជអកុសលបុ៉នម ន ជអពយ្រកឹតប៉ុនម ន ។ េប ។ ្របកប 

េ យស្រតូវបុ៉នម ន    មិនមនស្រតូវបុ៉នម ន    ។ 

 [១០២] យតនៈ ១០ ជអពយកឹត យតនៈ ២ ជកុសល 

ក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបប ី

េពលថ ្របកបេ យសុខេវទនផង ថ ្របកបេ យទុកខេវទនផង 

ថ ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនផងេឡើយ មនយតនៈ ្របកបេ យ 

សុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខ- 

េវទនក៏មន ធមម យតនៈ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យ 

ទុកខេវទនក៏មន  ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន មិនគបបេីពលថ 
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១៣១ 

យតនវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សុខយ េវទនយ សមបយុត្តន្តិបិ ទុកខ យ េវទនយ 

សមបយុត្តន្តិបិ អទុកខ មសុខយ េវទនយ សមប- 

យុត្តន្តិបិ ទ យតន េនវ វបិកនវបិកធមមធមម  

ទ្វ យតន សិយ វបិក សិយ វបិកធមមធមម  

សិយ េនវ វបិកនវបិកធមមធមម  ។ បញច យតន 

ឧបទិននុបទនិយ សទទ យតនំ អនុបទិននុបទនិយ ំ

ច ្ត យតន សិយ ឧបទិននុបទនិយ សិយ 

អនុបទិននុបទនិយ សិយ អនុបទិនន នុបទនិយ 

ទ្វ យតន សិយ ឧបទិននុបទនិយ សិយ អនុប- 

ទិននុបទនិយ សិយ អនុបទិនន នុបទនិយ ។ 

ទ យតន            អសង កិ លិដ្ឋសង កិ េលសិក           ទ្វ យតន 
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១៣១ 

យតនវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

្របកបេ យសុខេវទនផង ថ ្របកបេ យទុកខេវទនផង ថ ្របកប 
េ យអទុកខមសុខេវទនផងក៏មន យតនៈ ១០ មិនែមនជវបិកទងំ 
មិនែមនជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតី យតនៈ ២ ជវបិកក៏មន ជ 
ធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនជវបិក ទងំមិនែមនជធម៌មន 
វបិកជ្រប្រកតី ក៏មន ។ យតនៈ ៥ មនកមម្របកបេ យកិេលស 
មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន សទទ - 
យតនៈ មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យក 
េហើយ ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន យតនៈ ៤ មនកមម្របកបេ យ 
កិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧប- 
ទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យក 
េហើយ ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យ 
កិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ 
ឧបទនក៏មន យតនៈ ២ មនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ  
ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមន 
កមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ 
្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មន 
ត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន។ 

យតនៈ  ១០  មិនេ ហមង   ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង   យតនៈ  ២ 
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១៣២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ សង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិក សិយ អសង កិលិដ្ឋ- 

សង កិ េលសិក សិយ អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េលសិក ។ 

ទ យតន អវតិកកអវចិ  មនយតនំ សិយ 

សវតិកកសវចិរ ំ សិយ អវតិកកវចិរមត្តំ សិយ អវតិ- 

កកអវចិរ ំ ធមម យតនំ សិយ សវតិកកសវចិរ ំ សិយ 

អវតិកកវចិរមត្តំ សិយ អវតិកកអវចិរ ំ សិយ ន 

វត្តព្វំ សវតិកកសវចិរន្តិបិ អវតិកកវចិរមត្តន្តិបិ អវ-ិ 

តកក វចិរន្តិបិ ។ ទ យតន ន វត្តព្វ  បីតិសហ- 

គ តិបិ សុខសហគ តិបិ ឧេបកខ សហគ តិបិ 

ទ្វ យតន សិយ បីតិសហគ  សិយ សុខស- 

ហគ  សិយ ឧេបកខ សហគ  សិយ ន វត្តព្វ  

បីតិសហគ តិបិ សុខសហគ តិបិ ឧេបកខ សហ- 

គ តិបិ ។ ទ យតន េនវ ទស េនន ន ភវនយ 

ប តព្វ  ទ្វ យតន សិយ ទស េនន ប តព្វ  

សិយ ភវនយ ប តព្វ  សិយ េនវ ទស េនន 

ន ភវនយ ប តព្វ  ។ ទ យតន េនវ ទស - 

េនន        ន        ភវនយ         ប តព្វេហតុក         ទ្វ យតន 
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១៣២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េ ហមងទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមងែតគួរដល់េសច- 
ក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមងទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ 

យតនៈ ១០ មិនមនវតិកកៈទងំមិនមនវចិរៈ មនយតនៈ ្រប្រពឹត្តេទ 
ជមួយនឹងវតិកកៈ ជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈ មន្រតឹមែត 
វចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈ ទងំមិនមនវចិរៈក៏មន ធមម យតនៈ ្រប- 
្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈ មន 
្រតឹមែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈ ទងំមិនមនវចិរៈក៏មន មិនគបប ី
េពលថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈជមួយនឹងវចិរៈផង ថ មិនមន 
វតិកកៈមន្រតឹមែតវចិរៈផង ថ មិនមនវតិកកៈ ទងំមិនមនវចិរៈផងក៏ 
មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបបេីពលថ េកើត្រពមេ យបីតិផង ថ 
េកើត្រពមេ យសុខៈផង ថ េកើត្រពមេ យឧេបកខ ផងេឡើយ យ- 
តនៈ ២ េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន េកើត្រពម 
េ យឧេបកខ ក៏មន មិនគបបេីពលថ េកើត្រពមេ យបីតិផង ថ េកើត 
្រពមេ យសុខៈផង ថ េកើត្រពមេ យឧេបកខ ផងក៏មន ។ យតនៈ 
១០ មិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវន យតនៈ ២ 
គួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យភវនក៏មន មិនគួរលះេ យ 
ទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ យតនៈ ១០ មន 
េហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ  ទងំមិនគួរលះេ យភវន  យតនៈ ២ 
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១៣៣ 

យតនវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ទស េនន ប តព្វេហតុក សិយ ភវនយ 

ប តព្វេហតុក សិយ េនវ ទស េនន ន ភវនយ 

ប តព្វេហតុក ។ ទ យតន េន ចយគមិេន 

នអបចយគមិេន ទ្វ យតន សិយ ចយគមិ- 

េន សិយ អបចយគមិេន សិយ េន ចយគមិេន 

នអបចយគមិេន ។ ទ យតន េនវ េសកខ  នេស- 

កខ  ទ្វ យតន សិយ េសកខ  សិយ អេសកខ  សិយ 

េនវ េសកខ  នេសកខ  ។ ទ យតន បរ ិ ្ត  ទ្វ យ- 

តន សិយ បរ ិ ្ត  សិយ មហគគ  សិយ អបបម- 

 ។ ទ យតន អនរមម  ទ្វ យតន សិយ 

បរ ិ ្ត រមម  សិយ មហគគ រមម  សិយ អបបម- 

រមម  សិយ ន វត្តព្វ  បរ ិ ្ត រមម តិបិ មហ- 

គគ រមម តិបិ អបបម រមម តិបិ ។ ទ យ- 

តន មជឈមិ ទ្វ យតន សិយ ហីន សិយ មជឈមិ 

សិយ បណី  ។ ទ យតន អនិយ  ទ្វ យតន 

សិយ មិចឆត្តនិយ  សិយ សមមត្តនិយ  សិយ 

អនិយ         ។        ទ យតន       អនរមម        ទ្វ យតន 
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១៣៣ 

យតនវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន 
មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ 

យតនៈ ១០ មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនែមនមិនដល់នូវករ 
សន កំពូនេឡើង យតនៈ ២ ដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន មិនដល់ 
នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនែមន 
មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនែមនជរបស់ 
េសកខបុគគល ទងំមិនែមនជរបស់អេសកខបុគគល យតនៈ ២ ជរបស់ 
េសកខបុគគលក៏មន ជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន មិនែមនជរបស់េសកខ- 
បុគគល ទងំមិនែមនជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន ។ យតនៈ ១០ មន 
សភពតូចឆម រ យតនៈ ២ មនសភពតូចឆម រក៏មន ដល់នូវសភពធ ំ
ក៏មន ្របមណមិនបនក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនមន រមមណ៍ យ- 
តនៈ ២ មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធកំ៏មន 
មន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន មិនគបបេីពលថ មន រមមណ៍តូច 
ឆម រផង ថ មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធផំង ថ មន រមមណ៍្របមណ 
មិនបនផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ ជក ្ដ ល យតនៈ ២ េថក 
ទបក៏មន ក ្ដ លក៏មន ឧត្តមក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនេទៀង 

យតនៈ ២ មនសភពខុសនិងេទៀងក៏មន មនសភព្រតូវនិងេទៀងក៏ 
មន មិនេទៀងក៏មន ។  យតនៈ  ១០  មិនមន រមមណ៍ យតនៈ ២ 

273



១៣៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ មគគ រមម  សិយ មគគេហតុក សិយ 
មគគ ធិបតិេន សិយ ន វត្តព្វ  មគគ រមម តិបិ 
មគគេហតុកតិបិ មគគ ធិបតិេនតិបិ ។ បញច យតន 
សិយ ឧបបនន  សិយ ឧបបទិេន ន វត្តព្វ  អនុបប- 
នន តិ សទទ យតនំ សិយ ឧបបននំ សិយ អនុបបននំ ន 
វត្តព្វំ ឧបបទីតិ បញច យតន សិយ ឧបបនន  សិយ 
អនុបបនន  សិយ ឧបបទិេន ធមម យតនំ សិយ ឧ- 
បបននំ សិយ អនុបបននំ សិយ ឧបបទី សិយ ន វត្តព្វំ 
ឧបបននន្តិបិ អនុបបននន្តិបិ ឧបបទីតិបិ ។ ឯកទ យត- 
ន សិយ អតី  សិយ អនគ  សិយ បចចុបបនន  
ធមម យតនំ សិយ អតីតំ សិយ អនគតំ សិយ 
បចចុបបននំ សិយ ន វត្តព្វំ អតីតន្តិបិ អនគតន្តិបិ 
បចចុបបននន្តិបិ ។ ទ យតន អនរមម  ទ្វ យតន 
សិយ អតី រមម  សិយ អនគ រមម  
សិយ បចចុបបនន រមម  សិយ ន វត្តព្វ  អតី - 
រមម តិបិ អនគ រមម តិបិ បចចុបបនន រមម តិបិ 
សិយ អជឈ ្ត  សិយ ពហិទធ  សិយ អជឈត្ត- 
ពហិទធ       ។        ទ យតន        អនរមម          ទ្វ យតន 
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១៣៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មនមគគជ រមមណ៍ក៏មន មនមគគជេហតុក៏មន មនមគគជអធិបតីក៏ 

មន មិនគបបេីពលថ មនមគគជ រមមណ៍ផង ថ មនមគគជេហតុ 

ផង ថ មនមគគជអធិបតីផងក៏មន ។ យតនៈ ៥ េកើតេហើយក៏ 

មន ្របុងនឹងេកើត ែតមិនគបបេីពលថ មិនទន់េកើតក៏មន សទទ - 

យតនៈ េកើតេហើយក៏មន មិនទន់េកើត ែតមិនគបបេីពលថ ្របុងនឹង 

េកើតក៏មន យតនៈ ៥ េកើតេហើយក៏មន មិនទន់េកើតក៏មន ្របុង 

នឹងេកើតក៏មន ធមម យតនៈ េកើតេហើយក៏មន មិនទន់េកើតក៏មន 

្របុងនឹងេកើតក៏មន មិនគបបេីពលថ េកើតេហើយផង ថ មិនទន់ 

េកើតផង ថ ្របុងនឹងេកើតផងក៏មន ។ យតនៈ ១១ ជអតីតក៏ 

មន ជអនគតក៏មន ជបចចុបបននក៏មន ធមម យតនៈ ជអតីតក៏មន 

ជអនគតក៏មន ជបចចុបបននក៏មន មិនគបបេីពលថ ជអតីតផង ថ 

ជអនគតផង ថ ជបចចុបបននផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនមន 

រមមណ៍ យតនៈ ២ មន រមមណ៍ជអតីតក៏មន មន រមមណ៍ជ 

អនគតក៏មន មន រមមណ៍ជបចចុបបននក៏មន មិនគបបេីពលថ មន 

រមមណ៍ជអតីតផង ថ មន រមមណ៍ជអនគតផង ថ មន រមមណ៍ 

ជបចចុបបននផងក៏មន ជខងកនុងក៏មន ជខងេ្រកក៏មន ជខងកនុង 

និងខងេ្រកក៏មន  ។  យតនៈ   ១០  មិនមន រមមណ៍  យតនៈ  ២ 
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១៣៥ 

យតនវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ អជឈ ្ត រមម  សិយ ពហិទធ រមម  សិយ 

អជឈត្តពហិទធ រមម  សិយ ន វត្តព្វ  អជឈ ្ត រមម - 

តិបិ ពហិទធ រមម តិបិ អជឈត្តពហិទធ រមម តិបិ ។ 

របូយតនំ សនិទស នសបបដិឃ ំ ន យតន អនិ- 

ទស នសបបដិឃ        ទ្វ យតន        អនិទស នបបដិឃ        ។ 

 [១០៣] ឯកទ យតន ន េហត ូ ធមម យតនំ 

សិយ េហតុ សិយ ន េហតុ ។ ទ យតន 

អេហតុក ទ្វ យតន សិយ សេហតុក សិយ 

អេហតុក ។ ទ យតន េហតុវបិបយុ ្ត  ទ្វ យតន 

សិយ េហតុសមបយុ ្ត  សិយ េហតុវបិបយុ ្ត  ។ 

ទ យតន ន វត្តព្វ  េហតុ េចវ សេហតុក ចតិបិ 

សេហតុក េចវ ន ច េហតតូិបិ មនយតនំ ន វត្តព្វំ 

េហតុ េចវ សេហតុកញច តិ សិយ សេហតុកេញច វ 

ន ច េហតុ សិយ ន វត្តព្វំ សេហតុកេញច វ ន ច 

េហតតូិ ធមម យតនំ សិយ េហតុ េចវ សេហតុកញច  

សិយ     សេហតុកេញច វ     ន    ច     េហតុ     សិយ     ន     វត្តព្វំ 
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១៣៥ 

យតនវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ 
ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន មិនគបបេីពលថ មន រមមណ៍ខង 
កនុងផង ថ មន រមមណ៍ខងេ្រកផង ថ មន រមមណ៍ទងំខងកនុង 
ទងំខងេ្រកផងក៏មន ។ រូបយតនៈ ្របកបេ យករេឃើញ ទងំ 
្របកបេ យករប៉ះពល់ យតនៈ ៩ មិន្របកបេ យករេឃើញ ែត 
្របកបេ យករប៉ះពល់ យតនៈ ២ មិន្របកបេ យករេឃើញ ទងំ 
មិន្របកបេ យករប៉ះពល់     ។ 
 [១០៣] យតនៈ ១១ មិនែមនេហតុ ធមម យតនៈ ជេហតុក៏ 
មន មិនែមនេហតុក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនមនេហតុ យតនៈ 
២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ យតនៈ 
១០ ្របសចកេហតុ យតនៈ ២ ្របកបេ យេហតុក៏មន ្របសចក 
េហតុក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបបេីពលថ ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្ត 
េទជមួយនឹងេហតុផង ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមន 
េហតុផងេឡើយ មនយតនៈ មិនគបបេីពលថ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្ត 
េទជមួយនឹងេហតុេទ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏ 
មន មិនគបបេីពលថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុ 
ក៏មន ធមម យតនៈ ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន 
្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ    ែតមិនែមនេហតុក៏មន    មិនគបបេីពលថ 
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១៣៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េហតុ េចវ សេហតុកញច តិបិ សេហតុកេញច វ ន ច 
េហតតូិបិ ។ ទ យតន ន វត្តព្វ  េហត ូ េចវ េហតុ- 
សមបយុ ្ត  ចតិបិ េហតុសមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហត-ូ 
តិបិ មនយតនំ ន វត្តពំ្វ េហតុ េចវ េហតុសមបយុត្ត- 
ញច តិ សិយ េហតុសមបយុត្តេញច វ ន ច េហតុ សិយ 
ន វត្តព្វំ េហតុសមបយុត្តេញច វ ន ច េហតតូិ ធមម - 
យតនំ សិយ េហតុ េចវ េហតុសមបយុត្តញច  សិយ 
េហតុសមបយុត្តេញច វ ន ច េហតុ សិយ ន វត្តព្វំ 
េហតុ េចវ េហតុសមបយុត្តញច តិបិ េហតុសមបយុត្ត- 
េញច វ ន ច េហតតូិបិ ។ ទ យតន ន េហត ូ អេហ- 
តុក មនយតនំ សិយ ន េហតុ សេហតុកំ សិយ 
ន េហតុ អេហតុកំ ធមម យតនំ សិយ ន េហតុ ស- 
េហតុកំ សិយ ន េហតុ អេហតុកំ សិយ ន វត្តព្វំ 
ន     េហតុ      សេហតុកន្តិបិ     ន      េហតុ     អេហតុកន្តិបិ      ។ 
 [១០៤] ឯកទ យតន សបបចចយ ធមម - 
យតនំ សិយ សបបចចយ ំ សិយ អបបចចយ ំ ។ ឯ- 
កទ យតន សងខ  ធមម យតនំ សិយ សងខតំ 
សិយ       អសងខតំ        ។       ឯកទ យតន        អនិទស ន 
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១៣៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 
នឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបបេីពល 
ថ ជេហតុ ទងំ្របកបេ យេហតុផង ថ ្របកបេ យេហតុ ែតមិន 
ែមនេហតុផងេឡើយ មនយតនៈ មិនគបបេីពលថ ជេហតុ ទងំ 
្របកបេ យេហតុេទ ្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏មន មិន 
គបបេីពលថ ្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏មន ធមម យតនៈ 
ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុក៏មន ្របកបេ យេហតុែតមិនែមនេហតុ 
ក៏មន មិនគបបេីពលថ ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុផង ថ ្របកប 
េ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនែមនេហតុ 
ទងំមិនមនេហតុ មនយតនៈ មិនែមនេហតុែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
េហតុក៏មន មិនែមនេហតុ ទងំមិនមនេហតុក៏មន ធមម យតនៈ មិន 
ែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនែមនេហតុ ទងំ 
មិនមនេហតុក៏មន មិនគបបេីពលថ មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជ 
មួយនឹងេហតុផង   ថ   មិនែមនេហតុ   ទងំមិនមនេហតុផងក៏មន    ។ 
 [១០៤] យតនៈ ១១ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបចច័យ ធមម យតនៈ 
្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបចច័យក៏មន មិនមនបចច័យក៏មន ។ យតនៈ 
១១ មនបចច័យ ក់ែតង ធមម យតនៈ មនបចច័យ ក់ែតងក៏មន ឥត 
មនបចច័យ ក់ែតងក៏មន  ។  យតនៈ ១១ មិន្របកបេ យករេឃើញ 
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១៣៧ 

យតនវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

របូយតនំ សនិទស នំ ។ ទ យតន សបបដិឃ 
ទ្វ យតន អបបដិឃ ។ ទ យតន របូ មនយ- 
តនំ អរបូំ ធមម យតនំ សិយ របូំ សិយ អរបូំ ។ 
ទ យតន េ កិយ ទ្វ យតន សិយ េ កិ- 
យ សិយ េ កុត្ត  ។ េកនចិ វេិញញយយ េក- 
នចិ     ន     វេិញញយយ     ។ 
 [១០៥] ឯកទ យតន េន ស  ធមម - 
យតនំ សិយ សេ  សិយ េន សេ  ។ 
ទ យតន ស  ទ្វ យតន សិយ ស  
សិយ អនស  ។ ទ យតន សវវបិបយុ ្ត  
ទ្វ យតន សិយ សវសមបយុ ្ត  សិយ - 
សវវបិបយុ ្ត  ។ ទ យតន ន វត្តព្វ  ស  
េចវ ស  ចតិ ស  េចវ េន ច ស  
មនយតនំ ន វត្តព្វំ សេ  េចវ សវញច តិ 
សិយ សវេញច វ េន ច សេ  សិយ ន វត្តព្វំ 

សវេញច វ េន ច សេ តិ ធមម យតនំ សិយ 
សេ  េចវ សវញច  សិយ សវេញច វ េន ច 
សេ     សិយ     ន    វត្តព្វំ     សេ      េចវ     សវញច តិបិ 
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១៣៧ 

យតនវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

រូបយតនៈ ្របកបេ យករេឃើញ ។ យតនៈ ១០ ្របកបេ យករ 
ប៉ះពល់ យតនៈ ២ មិន្របកបេ យករប៉ះពល់ ។ យតនៈ ១០ 
មនរូប មនយតនៈ មិនមនរូប ធមម យតនៈ មនរូបក៏មន ឥតរូបក៏ 
មន ។ យតនៈ ១០ ជេ កិយ យតនៈ ២ ជេ កិយក៏មន 
ជេ កុត្តរក៏មន ។ គបបដីឹងេ យវញិញ ណ មួយក៏មន មិនគបប ី
ដឹងេ យវញិញ ណ មួយក៏មន    ។ 
 [១០៥] យតនៈ ១១ មិនែមន សវៈ ធមម យតនៈ ជ សវៈ 
ក៏មន មិនែមន សវៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈ យតនៈ ២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន មិនមន - 
សវៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្របសចក សវៈ យតនៈ ២ ្របកប 
េ យ សវៈក៏មន ្របសចក សវៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបប ី
េពលថ ជ សវៈទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈេឡើយ ្រប្រពឹត្តេទ 
ជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន សវៈ មនយតនៈ មិនគបបេីពលថ 
ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈេទ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈែតមិនែមន សវៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន ធមម យតនៈ ជ សវៈទងំ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹង សវៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈែតមិនែមន សវៈ 
ក៏មន មិនគបបេីពលថ ជ សវៈទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈផង 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សវេញច វ េន ច សេ តិបិ ។ ទ យតន ន 
វត្តព្វ  ស  េចវ សវសមបយុ ្ត  ចតិបិ ស- 
វសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ស តិបិ មនយតនំ ន 
វត្តព្វំ សេ  េចវ សវសមបយុត្តញច តិ សិយ 
សវសមបយុត្តេញច វ េន ច សេ  សិយ ន 

វត្តព្វំ សវសមបយុត្តេញច វ េន ច សេ តិ ធមម - 
យតនំ សិយ សេ  េចវ សវសមបយុត្តញច  
សិយ សវសមបយុត្តេញច វ េន ច សេ  សិយ 
ន វត្តព្វំ សេ  េចវ សវសមបយុត្តញច តិបិ - 
សវសមបយុត្តេញច វ េន ច សេ តិបិ ។ ទ យ- 
តន សវវបិបយុត្ត ស  ទ្វ យតន សិយ - 
សវវបិបយុត្ត ស  សិយ សវវបិបយុត្តអនស  
សិយ ន វត្តព្វ  សវវបិបយុត្ត ស តិបិ សវ- 
វបិបយុត្តអនស តិបិ     ។ 
 [១០៦] ឯកទ យតន េន សេញញ ជន ធមម - 
យតនំ សិយ សេញញ ជនំ សិយ េន សេញញ ជនំ ។ 
ទ យតន សេញញ ជនិយ ទ្វ យតន សិយ ស- 
េញញ ជនិយ      សិយ       អសេញញ ជនិយ      ។      ទ យតន 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈែតមិនែមន សវៈក៏មន ។ យ- 

តនៈ ១០ មិនគបបេីពលថ ជ សវៈទងំ្របកបេ យ សវៈផង ថ 

្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈផងេឡើយ មនយតនៈ មិនគបប ី

េពលថ ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈេទ ្របកបេ យ សវៈ 

ែតមិនែមន សវៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យ សវៈ ែតមិន 

ែមន សវៈក៏មន ធមម យតនៈ ជ សវៈទងំ្របកបេ យ សវៈ ក៏ 

មន ្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន មិនគបបេីពលថ 

ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈផង ថ ្របកបេ យ សវៈ ែតមិន 

ែមន សវៈផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈ យតនៈ ២ ្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹង សវៈក៏មន ្របសចក សវៈ ទងំមិនមន សវៈក៏មន 

មិនគបបេីពលថ ្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ 

ផង    ថ    ្របសចក សវៈ    ទងំមិនមន សវៈផងេឡើយ    ។ 

 [១០៦] យតនៈ ១១ មិនែមនសេញញ ជនៈ ធមម យតនៈ ជ 

សេញញ ជនៈក៏មន មិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ ជ 

្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ យតនៈ ២ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ 

ក៏មន  មិនែមនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន  ។  យតនៈ   ១០ 
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១៣៩ 

យតនវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សេញញ ជនវបិបយុ ្ត  ទ្វ យតន សិយ សេញញ ជនស- 
មបយុ ្ត  សិយ សេញញ ជនវបិបយុ ្ត  ។ ទ យតន 
ន វត្តព្វ  សេញញ ជន េចវ សេញញ ជនិយ ចតិ 
សេញញ ជនិយ េចវ េន ច សេញញ ជន មនយតនំ 
ន វត្តព្វំ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនិយញច តិ សិយ 
សេញញ ជនិយេញច វ េន ច សេញញ ជនន្តិ ធមម យតនំ 
សិយ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនិយញច  សិយ 
សេញញ ជនិយេញច វ េន ច សេញញ ជនំ សិយ ន 
វត្តព្វំ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនិយញច តិបិ សេញញ - 
ជនិយេញច វ េន ច សេញញ ជនន្តិបិ ។ ទ យតន 
ន វត្តព្វ  សេញញ ជន េចវ សេញញ ជនសមបយុ ្ត  
ចតិបិ សេញញ ជនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច សេញញ -  
ជនតិបិ មនយតនំ ន វត្តព្វំ សេញញ ជនេញច វ ស- 
េញញ ជនសមបយុត្តញច តិ សិយ សេញញ ជនសមបយុត្ត- 
េញច វ េន ច សេញញ ជនំ សិយ ន វត្តព្វំ សេញញ ជ- 
នសមបយុត្តេញច វ េន ច សេញញ ជនន្តិ ធមម យតនំ 
សិយ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនសមបយុត្តញច  សិយ 
សេញញ ជនសមបយុត្តេញច វ       េន       ច       សេញញ ជនំ      សិយ 
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១៣៩ 

យតនវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

្របសចកសេញញ ជនៈ យតនៈ ២ ្របកបេ យសេញញ ជនៈក៏មន 

្របសចកសេញញ ជនៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបបេីពលថ ជ 

សេញញ ជនៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈេឡើយ ជ្របេយជន៍ 

ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈ មនយតនៈ មិនគបបេីពល 

ថ ជសេញញ ជនៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈេទ ជ្របេយជន៍ 

ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈ ក៏មន ធមម យតនៈ ជ 

សេញញ ជនៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ជ្របេយជន៍ 

ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជ 

សេញញ ជនៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផង ថ ជ្របេយជន៍ 

ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ 

មិនគបបេីពលថ ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈផង 

ថ ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈផងេឡើយ មន- 

យតនៈ មិនគបបេីពលថ ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកបេ យសេញញ - 

ជនៈេទ ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈ ក៏មន 

មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈ 

ក៏មន ធមម យតនៈ ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈ 

ក៏មន      ្របកបេ យសេញញ ជនៈ      ែតមនិែមនសេញញ ជនៈ      ក៏មន 
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១៤០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ន វត្តព្វំ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនសមបយុត្តញច តិបិ 
សេញញ ជនសមបយុត្តេញច វ េន ច សេញញ ជនន្តិបិ ។ 
ទ យតន សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយ ទ្វ - 
យតន សិយ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយ 
សិយ សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិយ សិយ 
ន វត្តព្វ  សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយតិបិ ស- 
េញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិយតិបិ          ។ 
 [១០៧] ឯកទ យតន េន គនថ  ធមម យតនំ 
សិយ គេនថ  សិយ េន គេនថ  ។ ទ យតន 
គនថនិយ ទ្វ យតន សិយ គនថនិយ សិយ 
អគនថនិយ ។ ទ យតន គនថវបិបយុ ្ត  ទ្វ យតន 
សិយ គនថសមបយុ ្ត  សិយ គនថវបិបយុ ្ត  ។ 
ទ យតន ន វត្តព្វ  គនថ  េចវ គនថនិយ ចតិ 
គនថនិយ េចវ េន ច គនថ  មនយតនំ ន វត្តព្វំ 
គេនថ  េចវ គនថនិយញច តិ សិយ គនថនិយេញច វ េន 
ច គេនថ  សិយ ន វត្តព្វំ គនថនិយេញច វ េន ច 
គេនថ តិ ធមម យតនំ សិយ គេនថ  េចវ គនថនិយញច  
សិយ     គនថនិយេញច វ     េន     ច     គេនថ      សិយ     ន     វត្តព្វំ 
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១៤០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មិនគបបេីពលថ ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈផង ថ 
្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិនែមនជសេញញ ជនៈផងក៏មន ។ - 
យតនៈ ១០ ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ 

យតនៈ ២ ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ 
ក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏ 
មន មិនគបបេីពលថ ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់ 
សេញញ ជនៈផង ថ ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតមិនែមនជ្របេយជន៍ 
ដល់សេញញ ជនៈផងក៏មន   ។ 
 [១០៧] យតនៈ ១១ មិនែមនគនថៈ ធមម យតនៈ ជគនថៈក៏មន 
មិនែមនគនថៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ គនថៈគបបេី ត្រកង យតនៈ 
២ គនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន មិនគបបេី ត្រកងក៏មន ។ យតនៈ 
១០ ្របសចកគនថៈ យតនៈ ២ ្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របសចក 
គនថៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបបេីពលថ ជគនថៈទងំគនថៈគបប ី
េ ត្រកងេឡើយ គនថៈគបបេី ត្រកង ែតមិនែមនគនថៈ មនយតនៈ 
មិនគបបេីពលថ ជគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងេទ គនថៈគបបេី ត 
្រកង ែតមិនែមនគនថៈក៏មន មិនគបបេីពលថ គនថៈគបបេី ត្រកង 
ែតមិនែមនគនថៈក៏មន ធមម យតនៈ ជគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងក៏ 
មន     គនថៈគបបេី ត្រកង     ែតមិនែមនគនថៈក៏មន    មិនគបបេីពលថ 
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១៤១ 

យតនវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

គេនថ  េចវ គនថនិយញច តិបិ គនថនិយេញច វ េន ច គ- 
េនថ តិបិ ។ ទ យតន ន វត្តព្វ  គនថ  េចវ គនថស- 
មបយុ ្ត  ចតិបិ គនថសមបយុ ្ត  េចវ េន ច គនថ តិបិ 
មនយតនំ ន វត្តព្វំ គេនថ  េចវ គនថសមបយុត្តញច តិ 
សិយ គនថសមបយុត្តេញច វ េន ច គេនថ  សិយ ន 
វត្តព្វំ គនថសមបយុត្តេញច វ េន ច គេនថ តិ ធមម យតនំ 
សិយ គេនថ  េចវ គនថសមបយុត្តញច  សិយ គនថស- 
មបយុត្តេញច វ េន ច គេនថ  សិយ ន វត្តព្វំ គេនថ  
េចវ គនថសមបយុត្តញច តិបិ គនថសមបយុត្តេញច វ េន 
ច គេនថ តិបិ ។ ទ យតន គនថវបិបយុត្តគនថនិយ 
ទ្វ យតន សិយ គនថវបិបយុត្តគនថនិយ សិយ គនថ- 
វបិបយុត្តអគនថនិយ សិយ ន វត្តព្វ  គនថវបិបយុត្តគ- 
នថនិយតិបិ      គនថវបិបយុត្តអគនថនិយតិបិ      ។ 
 [១០៨] ឯកទ យតន េន ឱឃ ។ េប ។ 
េន េយគ ។ េប ។ េន នីវរ  ធមម យតនំ សិយ 
នីវរណំ សិយ េន នីវរណំ ។ ទ យតន នីវរ- 
ណិយ ទ្វ យតន សិយ នីវរណិយ សិយ អនីវ- 
រណិយ      ។      ទ យតន      នីវរណវបិបយុ ្ត       ទ្វ យតន 
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១៤១ 

យតនវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ជគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងផង ថ គនថៈគបបេី ត្រកង ែតមិនែមន 
គនថៈផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបបេីពលថ ជគនថៈ ទងំ្របកប 
េ យគនថៈផង ថ ្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈផងេឡើយ មន- 
យតនៈ មិនគបបេីពលថ ជគនថៈ ទងំ្របកបេ យគនថៈេទ ្របកប 
េ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យគនថៈ 
ែតមិនែមនគនថៈក៏មន ធមម យតនៈ ជគនថៈ ទងំ្របកបេ យគនថៈក៏មន 
្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជគនថៈ 
ទងំ្របកបេ យគនថៈផង ថ ្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈផង 
ក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត្រកង 

យតនៈ ២ ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ្របស 
ចកគនថៈ ទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របស 
ចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត្រកងផង ថ ្របសចកគនថៈ ទងំគនថៈមិន 
គបបេី ត្រកងផងេឡើយ     ។ 
 [១០៨] យតនៈ ១១ មិនែមនឱឃៈ ។ េប ។ មិនែមន 
េយគៈ ។ េប ។ មិនែមននីវរណៈ ធមម យតនៈ ជនីវរណៈក៏មន 
មិនែមននីវរណៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ 

យតនៈ ២ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់ 
នីវរណៈក៏មន   ។   យតនៈ  ១០   ្របសចកនីវរណៈ   យតនៈ  ២ 
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១៤២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ នីវរណសមបយុ ្ត  សិយ នីវរណវបិបយុ ្ត  ។ 

ទ យតន ន វត្តព្វ  នីវរ  េចវ នីវរណិយ 

ចតិ នីវរណិយ េចវ េន ច នីវរ  មនយត- 

នំ ន វត្តព្វំ នីវរណេញច វ នីវរណិយញច តិ សិយ 

នីវរណិយេញច វ េន ច នីវរណំ សិយ ន វត្តព្វំ 

នីវរណិយេញច វ េន ច នីវរណន្តិ ធមម យតនំ សិយ 

នីវរណេញច វ នីវរណិយញច  សិយ នីវរណិយេញច វ 

េន ច នីវរណំ សិយ ន វត្តព្វំ នីវរណេញច វ នីវរ- 

ណិយញច តិបិ នីវរណិយេញច វ េន ច នីវរណន្តិបិ ។ 

ទ យតន ន វត្តព្វ  នីវរ  េចវ នីវរណ- 

សមបយុ ្ត  ចតិបិ នីវរណសមបយុ ្ត  េចវ េន ច 

នីវរ តិបិ មនយតនំ ន វត្តព្វំ នីវរណេញច វ 

នីវរណសមបយុត្តញច តិ សិយ នីវរណសមបយុត្ត- 

េញច វ េន ច នីវរណំ សិយ ន វត្តព្វំ នីវរណស- 

មបយុត្តេញច វ េន ច នីវរណន្តិ ធមម យតនំ សិយ 

នីវរណេញច វ នីវរណសមបយុត្តញច  សិយ នីវរណ- 

សមបយុត្តេញច វ       េន       ច      នីវរណំ      សិយ       ន       វត្តព្វំ 
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១៤២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

្របកបេ យនីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈក៏មន ។ យតនៈ 

១០ មិនគបបេីពលថ ជនីវរណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈេទ 

ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈ មនយតនៈ មិនគបប ី

េពលថ ជនីវរណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈេឡើយ ជ 

្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ 

ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន ធមម យតនៈ 

ជនីវរណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់ 

នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជនីវរណៈ ទងំ 

ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិន 

ែមនជនីវរណៈផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបបេីពលថ ជ 

នីវរណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈផង ថ ្របកបេ យនីវរណៈ ែត 

មិនែមននីវរណៈផងេឡើយ មនយតនៈ មិនគបបេីពលថ ជនីវរ- 

ណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈេទ ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមន 

នីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមន 

នីវរណៈក៏មន ធមម យតនៈ ជនីវរណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈក៏ 

មន  ្របកបេ យនីវរណៈ  ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ 
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១៤៣ 

យតនវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

នីវរណេញច វ នីវរណសមបយុត្តញច តិបិ នីវរណសមប- 
យុត្តេញច វ េន ច នីវរណន្តិបិ ។ ទ យតន 
នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិយ ទ្វ យតន សិយ នីវរ- 
ណវបិបយុត្តនីវរណិយ សិយ នីវរណវបិបយុត្តអនីវរ- 
ណិយ សិយ ន វត្តព្វ  នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិ- 
យតិបិ       នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិយតិបិ       ។ 
 [១០៩] ឯកទ យតន េន ប ម  
ធមម យតនំ សិយ ប មេ  សិយ េន ប ម- 
េ  ។ ទ យតន ប ម ្ឋ  ទ្វ យតន សិយ 
ប ម ្ឋ  សិយ អប ម ្ឋ  ។ ទ យតន ប ម- 
សវបិបយុ ្ត  មនយតនំ សិយ ប មសសមបយុត្តំ 
សិយ ប មសវបិបយុត្តំ ធមម យតនំ សិយ ប - 
មសសមបយុត្តំ សិយ ប មសវបិបយុត្តំ សិយ ន 
វត្តព្វំ ប មសសមបយុត្តន្តិបិ ប មសវបិបយុត្តន្តិបិ ។ 
ទ យតន ន វត្តព្វ  ប ម  េចវ ប ម ្ឋ  
ចតិ ប ម ្ឋ  េចវ េន ច ប ម  មនយតនំ 
ន វត្តព្វំ ប មេ  េចវ ប មដ្ឋញច តិ សិយ 
ប មដ្ឋេញច វ       េន       ច      ប មេ       សិយ       ន      វត្តព្វំ 
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១៤៣ 

យតនវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ជនីវរណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈផង ថ ្របកបេ យនីវរណៈ ែត 
មិនែមនជនីវរណៈផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្របសចកនីវរណៈ 
ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ យតនៈ ២ ្របសចកនីវរណៈ ែត 
ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈ ទងំមិនជ្រប- 
េយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចកនីវរណៈ ែត 
ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថ ្របសចកនីវរណៈ ទងំមិនជ 
្របេយជន៍នីវរណៈផងក៏មន    ។ 
 [១០៩] យតនៈ ១១ មិនែមនប មសៈេទ ធមម យតនៈ ជ 
ប មសៈក៏មន មិនែមនប មសៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ ប មសៈ 

ទ បអែង្អល យតនៈ ២ ប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ប មសៈ 
មិន ទ បអែង្អលក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្របសចកប មសៈ មន- 
យតនៈ ្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈក៏មន ធមម - 
យតនៈ ្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈក៏មន មិន 
គបបេីពលថ ្របកបេ យប មសៈផង ថ ្របសចកប មសៈផង 
ក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបបេីពលថ ជប មសៈ ទងំប - 
មសៈ ទ បអែង្អលេឡើយ ប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈ 
មនយតនៈ មិនគបបេីពលថ ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អល 
េទ  ប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈក៏មន មិនគបបេីពលថ 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ប មដ្ឋេញច វ េន ច ប មេ តិ ធមម យតនំ សិយ 
ប មេ  េចវ ប មដ្ឋញច  សិយ ប មដ្ឋេញច វ េន 
ច ប មេ  សិយ ន វត្តព្វំ ប មេ  េចវ ប - 
មដ្ឋញច តិបិ ប មដ្ឋេញច វ េន ច ប មេ តិបិ ។ 
ទ យតន ប មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ  ទ្វ យតន 
សិយ ប មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ  សិយ ប មស- 
វបិបយុត្តអប ម ្ឋ  សិយ ន វត្តព្វ  ប មសវបិប- 
យុត្តប ម ្ឋ តិបិ             ប មសវបិបយុត្តអប ម ្ឋ តិបិ            ។ 
 [១១០] ទ យតន អនរមម  មនយតនំ 

រមមណំ ។ ធមម យតនំ សិយ រមមណំ សិយ 
អនរមមណំ ។ មនយតនំ ចិត្តំ ឯកទ យតន េន 
ចិ ្ត  ។ ឯកទ យតន អេចតសិក ធមម យតនំ 
សិយ េចតសិកំ សិយ អេចតសិកំ ។ ទ យ- 
តន ចិត្តវបិបយុ ្ត  ធមម យតនំ សិយ ចិត្តសមបយុត្តំ 
សិយ ចិត្តវបិបយុត្តំ មនយតនំ ន វត្តព្វំ ចិេត្តន 
សមបយុត្តន្តិបិ ចិេត្តន វបិបយុត្តន្តិបិ ។ ទ យតន 
ចិត្តវសំិស ្ឋ  ធមម យតនំ សិយ ចិត្តសំសដ្ឋំ សិយ 
ចិត្តវសំិសដ្ឋំ      មនយតនំ      ន      វត្តព្វំ      ចិេត្តន      សំសដ្ឋន្តិបិ 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈក៏មន ធមម យតនៈ ជប - 
មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ប មសៈ ទ បអែង្អល ែត 
មិនែមនប មសៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជប មសៈ ទងំប ម- 
សៈ ទ បអែង្អលផង ថ ប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈ 
ផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្របសចកប មសៈ ែតប មសៈ ទ ប 
អែង្អល យតនៈ ២ ្របសចកប មសៈ ែតប មសៈ ទ បអែង្អល 
ក៏មន ្របសចកប មសៈ ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អលក៏មន មិន 
គបបេីពលថ ្របសចកប មសៈ ែតប មសៈ ទ បអែង្អលផង ថ 
្របសចកប មសៈ     ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អលផងក៏មន    ។ 
 [១១០] យតនៈ ១០ មិនមន រមមណ៍ មនយតនៈ ្រប្រពឹត្ត 
េទជមួយនឹង រមមណ៍ ធមម យតនៈ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង រមមណ៍ក៏ 
មន មិនមន រមមណ៍ក៏មន ។ មនយតនៈ ជចិត្ត យតនៈ ១១ 
មិនែមនចិត្ត ។ យតនៈ ១១ មិនែមនេចតសិក ធមម យតនៈជេចតសិក 
ក៏មន មិនែមនេចតសិកក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្របសចកចិត្ត ធមម - 
យតនៈ ្របកបេ យចិត្តក៏មន ្របសចកចិត្តក៏មន មនយតនៈ មិន 
គបបេីពលថ ្របកបេ យចិត្តផង ថ ្របសចកចិត្តផងេឡើយ ។ - 
យតនៈ ១០ មិន្រចឡេំ យចិត្ត ធមម យតនៈ ្រចឡេំ យចិត្តក៏មន មិន 
្រចឡេំ យចិត្តក៏មន  មនយតនៈ មិនគបបេីពលថ ្រចឡេំ យចិត្តផង 
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១៤៥ 

យតនវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ចិេត្តន វសំិសដ្ឋន្តិបិ ។ ឆយតន ន ចិត្តសមុ ្ឋ ន 
ឆយតន សិយ ចិត្តសមុ ្ឋ ន សិយ េន ចិត្តសមុ- 
្ឋ ន ។ ឯកទ យតន េន ចិត្តសហភុេន ធមម - 

យតនំ សិយ ចិត្តសហភ ូ សិយ េន ចិត្តសហភ ូ ។ 
ឯកទ យតន េន ចិ ្ត នុបរវិត្តិេន ធមម យតនំ 
សិយ ចិ ្ត នុបរវិត្តិ សិយ េន ចិ ្ត នុបរវិត្តិ ។ ឯក- 
ទ យតន េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន ធមម យតនំ 
សិយ ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នំ សិយ េន ចិត្តសំសដ្ឋ- 
សមុ ្ឋ នំ ។ ឯកទ យតន េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ- 
្ឋ នសហភុេន ធមម យតនំ សិយ ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ - 

នសហភ ូ សិយ េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភ ូ ។ 
ឯកទ យតន េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិ- 
េន ធមម យតនំ សិយ ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិ 
សិយ េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិ ។ ឆយតន 
អជឈត្តិក ឆយតន ពហិ  ។ ន យតន ឧបទ 
ទ្វ យតន នុបទ ធមម យតនំ សិយ ឧបទ សិយ 
នុបទ ។ បញច យតន ឧបទិនន  សទទ យតនំ អនុប- 
ទិននំ     ឆយតន     សិយ    ឧបទិនន     សិយ    អនុបទិនន     ។ 
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១៤៥ 

យតនវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ថ មិន្រចឡេំ យចិត្តផងេឡើយ ។ យតនៈ ៦ មិនែមន ងំេឡើង 

េ យចិត្ត យតនៈ ៦ ងំេឡើងេ យចិត្តក៏មន មិនែមន ងំេឡើង 

េ យចិត្តក៏មន ។ យតនៈ ១១ មិនែមនេកើតជមួយនឹងចិត្ត ធមម - 

យតនៈ េកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន មិនែមនេកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន ។ 

យតនៈ ១១ មិនែមន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ធមម យតនៈ ្រប្រពឹត្តេទ ម 

ចិត្តក៏មន មិនែមន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន ។ យតនៈ ១១ មិន្រចឡ ំ

មិន ងំេឡើងេ យចិត្ត ធមម យតនៈ ្រចឡទំងំ ងំេឡើងេ យចិត្តក៏ 

មន មិន្រចឡមំិន ងំេឡើងេ យចិត្តក៏មន ។ យតនៈ ១១ មនិ 

្រចឡ ំ មិន ងំេឡើង មិនេកើតជមួយនឹងចិត្ត ធមម យតនៈ ្រចឡទំងំ ងំ 

េឡើង ទងំេកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន មិន្រចឡ ំ មិន ងំេឡើង មិនេកើត 

ជមួយនឹងចិត្តក៏មន ។ យតនៈ ១១ មិន្រចឡ ំមិន ងំេឡើង មិន្រប- 

្រពឹត្តេទ មចិត្ត ធមម យតនៈ ្រចឡទំងំ ងំេឡើង ទងំ្រប្រពឹត្តេទ ម 

ចិត្តក៏មន មិន្រចឡ ំ មិន ងំេឡើង មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន ។ 

យតនៈ ៦ ជខងកនុង យតនៈ ៦ ជខងេ្រក ។ យតនៈ ៩ 

ជឧបទ យតនៈ ២ មិនែមនជឧបទ ធមម យតនៈ ជឧបទក៏មន 

មិនែមនជឧបទក៏មន ។ យតនៈ ៥ ជឧបទិនន សទទ យតនៈ ជ 

អនុបទិនន    យតនៈ    ៦    ជឧបទិននក៏មន    ជអនុបទិននក៏មន   ។ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១១១] ឯកទ យតន នុបទន ធមម - 
យតនំ សិយ ឧបទនំ សិយ នុបទនំ ។ ទ - 
យតន ឧបទនិយ ទ្វ យតន សិយ ឧបទនិ- 
យ សិយ អនុបទនិយ ។ ទ យតន ឧប- 
ទនវបិបយុ ្ត  ទ្វ យតន សិយ ឧបទនសមបយុ ្ត  
សិយ ឧបទនវបិបយុ ្ត  ។ ទ យតន ន វត្តព្វ  
ឧបទន េចវ ឧបទនិយ ចតិ ឧបទនិយ 
េចវ េន ច ឧបទន មនយតនំ ន វត្តព្វំ ឧបទន- 
េញច វ ឧបទនិយញច តិ សិយ ឧបទនិយេញច វ េន 
ច ឧបទនំ សិយ ន វត្តព្វំ ឧបទនិយេញច វ េន ច 
ឧបទនន្តិ ធមម យតនំ សិយ ឧបទនេញច វ ឧប- 
ទនិយញច  សិយ ឧបទនិយេញច វ េន ច ឧបទនំ 
សិយ ន វត្តព្វំ ឧបទនេញច វ ឧបទនិយញច តិប ិ
ឧបទនិយេញច វ េន ច ឧបទនន្តិបិ ។ ទ យ- 
តន ន វត្តព្វ  ឧបទន េចវ ឧបទនសមបយុ ្ត  
ចតិបិ ឧបទនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ឧបទន- 
តិបិ មនយតនំ ន វត្តព្វំ ឧបទនេញច វ ឧបទ- 
នសមបយុត្តញច តិ              សិយ              ឧបទនសមបយុត្តេញច វ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១១១] យតនៈ ១១ មិនែមនឧបទន ធមម យតនៈ ជឧប- 

ទនក៏មន មិនែមនឧបទនក៏មន ។ យតនៈ ១០ ជ្របេយជន៍ 

ដល់ឧបទន យតនៈ ២ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនែមន 

ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្របសចកឧបទន 

យតនៈ ២ ្របកបេ យឧបទនក៏មន ្របសចកឧបទនក៏មន ។ 

យតនៈ ១០ មិនគបបេីពលថ ជឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ 

ឧបទនេឡើយ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទន មន- 

យតនៈ មិនគបបេីពលថ ជឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧប- 

ទនេទ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន មិនគបប ី

េពលថ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនជឧបទន ក៏មន 

ធមម យតនៈ ជឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ជ្រប- 

េយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន មិនគបបេីពលថ ជ 

ឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនផង ថ ជ្របេយជន៍ដល់ 

ឧបទន ែតមិនែមនជឧបទនផងក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបប ី

េពលថ ជឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទនផង ថ ្របកបេ យ 

ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនផងេឡើយ មនយតនៈ មិនគបបេីពល 

ថ    ជឧបទន   ទងំ្របកបេ យឧបទនេទ    ្របកបេ យឧបទន 
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១៤៧ 

យតនវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

េន ច ឧបទនំ សិយ ន វត្តព្វំ ឧបទនសមបយុ- 
ត្តេញច វ េន ច ឧបទនន្តិ ធមម យតនំ សិយ ឧប- 
ទនេញច វ ឧបទនសមបយុត្តញច  សិយ ឧបទនស- 
មបយុត្តេញច វ េន ច ឧបទនំ សិយ ន វត្តព្វំ ឧប- 
ទនេញច វ ឧបទនសមបយុត្តញច តិបិ ឧបទនសមប- 
យុត្តេញច វ េន ច ឧបទនន្តិបិ ។ ទ យតន ឧប- 
ទនវបិបយុត្តឧបទនិយ ទ្វ យតន សិយ ឧបទ- 
នវបិបយុត្តឧបទនិយ សិយ ឧបទនវបិបយុត្តអនុ- 
បទនិយ សិយ ន វត្តព្វ  ឧបទនវបិបយុត្តឧប- 
ទនិយតិបិ             ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិយតិបិ            ។ 
 [១១២] ឯកទ យតន េន កិេល  
ធមម យតនំ សិយ កិេលេ  សិយ េន កិេល- 
េ  ។ ទ យតន សង កិ េលសិក ទ្វ យតន 
សិយ សង កិ េលសិក សិយ អសង កិ េលសិក ។ 
ទ យតន អសង កិលិ ្ឋ  ទ្វ យតន សិយ សង កិ - 
លិ ្ឋ  សិយ អសង កិលិ ្ឋ  ។ ទ យតន កិេល- 
សវបិបយុ ្ត  ទ្វ យតន សិយ កិេលសសមបយុ ្ត  
សិយ      កិេលសវបិបយុ ្ត       ។      ទ យតន      ន      វត្តព្វ  
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១៤៧ 

យតនវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ែតមិនែមនឧបទនក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យឧបទន 

ែតមិនែមនឧបទនក៏មន ធមម យតនៈ ជឧបទន ទងំ្របកបេ យ 

ឧបទនក៏មន ្របកបេ យឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន មិន 

គបបេីពលថ ជឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទនផង ថ ្របកប 

េ យឧបទន ែតមិនែមនឧបទនផង ក៏មន ។ យតនៈ ១០  

្របសចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន យតនៈ ២ ្របស 

ចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ្របសចកឧបទន 

ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចក 

ឧបទន ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនផង ថ ្របសចកឧបទន 

ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនផងក៏មន     ។ 

 [១១២] យតនៈ ១១ មិនែមនកិេលស ធមម យតនៈ ជ 

កិេលស ក៏មន មិនែមនកិេលស ក៏មន ។ យតនៈ ១០ គួរដល់ 

េសចក្ដីេ ហមង យតនៈ ២ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ក៏មន មិនគួរ 

ដល់េសចក្ដីេ ហមង ក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនេ ហមង យ- 

តនៈ ២ េ ហមង ក៏មន មិនេ ហមង ក៏មន ។ យតនៈ 

១០ ្របសចកកិេលស យតនៈ ២ ្របកបេ យកិេលស ក៏មន 

្របសចកកិេលស    ក៏មន    ។    យតនៈ     ១០     មិនគបបេីពលថ 
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១៤៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

កិេល  េចវ សង កិ េលសិក ចតិ សង កិ េលសិក 

េចវ េន ច កិេល  មនយតនំ ន វត្តព្វំ កិេល- 

េ  េចវ សង កិ េលសិកញច តិ សិយ សង កិ េលសិ- 

កេញច វ េន ច កិេលេ  សិយ ន វត្តព្វំ សង កិ េល- 

សិកេញច វ េន ច កិេលេ តិ ធមម យតនំ សិយ 

កិេលេ  េចវ សង កិ េលសិកញច  សិយ សង កិ េល- 

សិកេញច វ េន ច កិេលេ  សិយ ន វត្តព្វំ កិ- 

េលេ  េចវ សង កិ េលសិកញច តិបិ សង កិ េលសិកេញច វ 

េន ច កិេលេ តិបិ ។ ទ យតន ន វត្តព្វ  

កិេល  េចវ សង កិលិ ្ឋ  ចតិបិ សង កិលិ ្ឋ  េចវ 

េន ច កិេល តិបិ មនយតនំ ន វត្តព្វំ កិេលេ  

េចវ សង កិលិដ្ឋញច តិ សិយ សង កិលិដ្ឋេញច វ េន ច កិ- 

េលេ  សិយ ន វត្តព្វំ សង កិលិដ្ឋេញច វ េន ច កិេល- 

េ តិ ធមម យតនំ សិយ កិេលេ  េចវ សង កិលិ- 

ដ្ឋញច  សិយ សង កិលិដ្ឋេញច វ េន ច កិេលេ  សិយ 

ន វត្តព្វំ កិេលេ  េចវ សង កិលិដ្ឋញច តិបិ សង កិលិដ្ឋ- 

េញច វ    េន    ច    កិេលេ តិបិ    ។    ទ យតន     ន     វត្តព្វ  
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ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងេឡើយ គួរដល់េសចក្ដី 
េ ហមង ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមង មនយតនៈ មិនគបបេីពល 
ថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងេទ គួរដល់ 
េសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពល 
ថ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមង ក៏មន 
ធមម យតនៈ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន 
គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិន 
គបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផង 
ថ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមងផង ក៏ 
មន ។ យតនៈ ១០ មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំ 
េ ហមងេហើយផង ថ េ ហមងេហើយ ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមង 
ផងេទ មនយតនៈ មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំេ - 
ហមងេហើយេឡើយ េ ហមងេហើយ ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមងក៏ 
មន មិនគបបេីពលថ េ ហមងេហើយ ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមង 
ក៏មន ធមម យតនៈ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំេ ហមងេហើយក៏មន 
េ ហមងេហើយ ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ 
ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំេ ហមងេហើយផង ថ េ ហមងេហើយែតមិន 
ែមនជេសចក្ដីេ ហមងផងក៏មន  ។  យតនៈ   ១០   មិនគបបេីពលថ 
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កិេល  េចវ កិេលសសមបយុ ្ត  ចតិបិ កិេល- 

សសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេល តិបិ មនយតនំ 

ន វត្តព្វំ កិេលេ  េចវ កិេលសសមបយុត្តញច តិ 

សិយ កិេលសសមបយុត្តេញច វ េន ច កិេលេ  

សិយ ន វត្តព្វំ កិេលសសមបយុត្តេញច វ េន ច 

កិេលេ តិ ធមម យតនំ សិយ កិេលេ  េចវ 

កិេលសសមបយុត្តញច  សិយ កិេលសសមបយុត្តេញច វ 

េន ច កិេលេ  សិយ ន វត្តព្វំ កិេលេ  

េចវ កិេលសសមបយុត្តញច តិបិ កិេលសសមបយុ- 

ត្តេពច វ េន ច កិេលេ តិបិ ។ ទ យតន 

កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិក ទ្វ យតន សិយ 

កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិក សិយ កិេលស- 

វបិបយុត្តអសង កិ េលសិក សិយ ន វត្តព្វ  កិេលស- 

វបិបយុត្តសង កិ េលសិកតិបិ កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ - 

េលសិកតិបិ       ។ 
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យតនវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងផង ថ ្របកប 

េ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងផងេទ មនយតនៈ 

មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង 

េឡើយ ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមងក៏ 

មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនជ 

េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ធមម យតនៈ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំ្របកប 

េ យេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមន 

ជេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំ 

្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងផង ថ ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែត 

មិនែមនជេសចក្ដីេ ហមងផង ក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្របសចក 

េសចក្ដីេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង យតនៈ ២ ្របសចក 

េសចក្ដីេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របសចកេសចក្ដី 

េ ហមង ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ក៏មន មិនគបបេីពលថ 

្របសចកេសចក្ដីេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផង ថ ្របស 

ចកេសចក្ដីេ ហមង   ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផងក៏មន   ។ 
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អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១១៣] ទ យតន ន ទស េនន ប តព្វ  
ទ្វ យតន សិយ ទស េនន ប តព្វ  សិយ ន 
ទស េនន ប តព្វ  ។ ទ យតន ន ភវនយ 
ប តព្វ  ទ្វ យតន សិយ ភវនយ ប តព្វ  
សិយ ន ភវនយ ប តព្វ  ។ ទ យតន ន 
ទស េនន ប តព្វេហតុក ទ្វ យតន សិយ 
ទស េនន ប តព្វេហតុក សិយ ន ទស េនន 
ប តព្វេហតុក ។ ទ យតន ន ភវនយ 
ប តព្វេហតុក ទ្វ យតន សិយ ភវនយ ប- 

តព្វេហតុក សិយ ន ភវនយ ប តព្វេហ- 
តុក ។ ទ យតន អវតិកក  ទ្វ យតន សិយ 
សវតិកក  សិយ អវតិកក  ។ ទ យតន អវចិ  
ទ្វ យតន សិយ សវចិ  សិយ អវចិ  ។ ទ - 
យតន អបបតីិក ទ្វ យតន សិយ សបបតីិក 
សិយ អបបតីិក ។ ទ យតន ន បីតិសហគ  
ទ្វ យតន សិយ បីតិសហគ  សិយ ន បីតិស- 
ហគ  ។ ទ យតន ន សុខសហគ  ទ្វ យតន 
សិយ      សុខសហគ        សិយ      ន       សុខសហគ      ។ 
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 [១១៣] យតនៈ ១០ មិនគួរលះេ យទស នៈ យតនៈ ២ 

គួរលះេ យទស នៈក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈក៏មន ។ យ- 

តនៈ ១០ មិនគួរលះេ យភវន យតនៈ ២ គួរលះេ យភវនក៏មន 

មិនគួរលះេ យភវន ក៏មន ។ យតនៈ ១០ មនេហតុមិនគួរលះ 

េ យទស នៈ យតនៈ ២ មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន មន 

េហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ក៏មន ។ យតនៈ ១០ មនេហតុមិន 

គួរលះេ យភវន យតនៈ ២ មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន 

មនេហតុមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនមនវតិកកៈ 

យតនៈ ២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈក៏មន មិនមនវតិកកៈក៏មន ។ 

យតនៈ ១០ មិនមនវចិរៈ យតនៈ ២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈ 

ក៏មន មិនមនវចិរៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនមនបីតិ យតនៈ 

២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបីតិក៏មន មិនមនបីតិក៏មន ។ យតនៈ ១០ 

មិនេកើត្រពមេ យបីតិ យតនៈ ២ េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន មិនេកើត 

្រពមេ យបីតិក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនេកើត្រពមេ យសុខៈ - 

យតនៈ ២ េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន មិនេកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន  ។ 
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ទ យតន ន ឧេបកខ សហគ  ទ្វ យតន សិយ 
ឧេបកខ សហគ  សិយ ន ឧេបកខ សហគ  ។ 
ទ យតន កមវច  ទ្វ យតន សិយ កមវ- 
ច  សិយ ន កមវច  ។ ទ យតន ន របូ- 
វច  ទ្វ យតន សិយ របូវច  សិយ ន របូវ- 
ច  ។ ទ យតន ន អរបូវច  ទ្វ យតន សិយ 
អរបូវច  សិយ ន អរបូវច  ។ ទ យតន 
បរយិបនន  ទ្វ យតន សិយ បរយិបនន  សិយ 
អបរយិបនន  ។ ទ យតន អនិយយនិក ទ្វ យ- 
តន សិយ និយយនិក សិយ អនិយយនិក ។ 
ទ យតន អនិយ  ទ្វ យតន សិយ និយ  
សិយ អនិយ  ។ ទ យតន សឧត្ត  ទ្វ យត- 
ន សិយ សឧត្ត  សិយ អនុត្ត  ។ ទ យត- 
ន អរ  ទ្វ យតន សិយ សរ  សិយ 
អរ តិ     ។ 

បញ្ហ បុចឆកំ   ។ 

យតនវភិេងគ    សមេ ្ត    ។ 

308



១៥១ 
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យតនៈ ១០ មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ  យតនៈ ២ េកើត្រពមេ យ 

ឧេបកខ ក៏មន មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន ។ យតនៈ ១០ ជ 

កមវចរ យតនៈ ២ ជកមវចរក៏មន មិនែមនកមវចរក៏មន ។ 

យតនៈ ១០ មិនែមនរូបវចរ យតនៈ ២ ជរូបវចរក៏មន មិនែមន 

រូបវចរក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនែមនអរូបវចរ យតនៈ ២ ជ 

អរូបវចរក៏មន មិនែមនអរូបវចរក៏មន ។ យតនៈ ១០ ជបរយិបននៈ 

យតនៈ ២ ជបរយិបននៈក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន ។ យតនៈ 

១០ មិនែមននិយយនិកៈ យតនៈ ២ ជនិយយនិកៈក៏មន មិនែមន 

និយយនិកៈក៏មន ។ យតនៈ ១០ មិនេទៀង យតនៈ ២ េទៀងក៏ 

មន មិនេទៀងក៏មន ។ យតនៈ ១០ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងឧត្តរៈ 

យតនៈ ២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងឧត្តរៈក៏មន មិនមនឧត្តរៈក៏មន ។ 

យតនៈ ១០ មិនមនស្រតូវ យតនៈ ២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងស្រតូវ 

ក៏មន មិនមនស្រតូវក៏មន   ។ 

ចប់   បញ្ហ បុចឆកៈ   ។ 

ចប់   យតនវភិងគ   ។ 
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១៥២ 

ធតុវភិេងគ  

 [១១៤] ឆ ធតុេយ បឋវធីតុ េបធតុ 

េតេជធតុ េយធតុ កសធតុ វញិញ ណធតុ ។ 

 [១១៥] តតថ កតម បឋវធីតុ ។ បឋវធីតុទ្វ- 

យ ំ អតថិ អជឈត្តិក អតថិ ពហិ  ។ តតថ កតម 

អជឈត្តិក បឋវធីតុ ។ យ ំ អជឈត្តំ បចចត្តំ កកខឡំ 

ខរគិត(ំ១) កកខឡត្តំ កកខឡភេ  អជឈត្តំ ឧបទិននំ 

េសយយថីទំ េក  េ ម នខ ទន្ត  តេច មំសំ 

ន្ហ រ ូ អដ្ឋី អដ្ឋិមិញជំ  វកកំ  ហទយ ំ យកនំ កិេ មកំ 

បិហកំ បបផ សំ អន្តំ អន្តគុណំ ឧទរយិ ំ ករសំី យ ំ

 បនញញមប ិ អតថិ អជឈត្តំ បចចត្តំ កកខឡំ ខរគិត ំ

កកខឡត្តំ កកខឡភេ  អជឈត្តំ ឧបទិននំ អយ ំ វុចចតិ 

អជឈត្តិក បឋវធីតុ ។ តតថ កតម ពហិ  

បឋវធីតុ ។ យ ំ ហិរ ំ កកខឡំ ខរគិតំ កកខឡត្តំ 

កកខឡភេ  ពហិទធ  អនុបទិននំ េសយយថីទំ អេយ 

េ ហំ តិបុ សីសំ សជឈុ មុ ្ត  មណិ េវឡុរេិយ 

សេងខ       សិ       ប ឡំ      រជតំ      ជតរបូំ      េ ហិតេងគ (២) 
១   ម.   ខរគតំ   ។ ២ ឱ.   េ ហិតេងក    ។ 
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១៥២ 

ធតុវភិងគ 

[១១៤] ធតុ ៦ គឺ បឋវធីតុ េបធតុ េតេជធតុ 

េយធតុ     កសធតុ     វញិញ ណធតុ     ។ 

[១១៥] ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ បឋវធីតុ េតើដូចេម្ដច ។ 

បឋវធីតុ មន ២ បឋវធីតុ ខងកនុងក៏មន ខងេ្រកក៏មន ។ 

ប ្ដ ធតុ ២ េនះ បឋវធីតុខងកនុង េតើដូចេម្ដច ។ ធមមជត  

ជខងកនុង ្រស័យនូវខ្លួន រងឹ ខះ មន កររងឹ មនសភពរងឹ 

ជខងកនុង ែដលវញិញ ណចូលេទកន់យកបន គឺ សក់ េ ម ្រកចក 

េធមញ ែសបក ច់ សរៃស ឆ្អឹង ខួរកនុងឆ្អឹង ត្រមងបស វៈ េបះដូង 

េថ្លើម វ ្រកពះ សួត េពះេវៀនធ ំ េពះេវៀនតូច រថមី រ 

ចស់ ឬក៏ ធមមជតដៃទ  ជខងកនុង ្រស័យនូវខ្លួន រងឹ ខះ មន 

កររងឹ មនសភពរងឹ ជខងកនុង ែដលវញិញ ណចូលេទកន់យក 

បន េនះេ ថ បឋវធីតុខងកនុង ។ ប ្ដ ធតុ ២ េនះ បឋវធីតុ 

ខងេ្រក េតើដូចេម្ដច ។ ធមមជត  ជខងេ្រក រងឹ ខះ មន - 

កររងឹ មនសភពរងឹ ជខងេ្រក ែដលវញិញ ណមិនចូលេទកន់យក 

បនេទ គឺ ែដក េ ហៈ សណំប៉ ងំ សណំភក់ ្របក់ ែកវមុក្ត  

ែកវមណី   ែកវៃពទូរយ   ស័ងខ   ថម   ែកវ្របពឡ   ្របក់   មស  ែកវ្រកហម 
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១៥៣ 

ធតុវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

ម រគល្លំ តិណំ កដ្ឋំ សកខ  កថ  ភមូិ 
ប េ  បព្វេ  យ ំ  បនញញមប ិ អតថិ ពហិរ ំ
កកខឡំ ខរគិតំ កកខឡត្តំ កកខឡភេ  ពហិទធ  
អនុបទិននំ អយ ំ វុចចតិ ពហិ  បឋវធីតុ ។ យ 
ច អជឈត្តិក បឋវធីតុ យ ច ពហិ  បឋវធីតុ 
តេទកជឈ ំ អភិសញញូ ហិ ្វ  អភិសងខិ បិ ្វ  អយ ំ វុចចតិ 
បឋវធីតុ      ។ 
 [១១៦] តតថ កតម េបធតុ ។ េប- 
ធតុទ្វយ ំ អតថិ អជឈត្តិក អតថិ ពហិ  ។ តតថ 
កតម អជឈត្តិក េបធតុ ។ យ ំ អជឈត្តំ 
បចចត្តំ េប េបគតំ េសនេ  េសនហគតំ ពនធនត្តំ 
របូស  អជឈត្តំ ឧបទិននំ េសយយថីទំ បិត្តំ េសម្ហ ំ
បុេព្វ  េ ហិតំ េសេទ េមេទ អស ុ វ  េខ- 
េ  សឹឃនិក លសិក មុត្តំ យ ំ  បនញញមប ិ
អតថិ អជឈត្តំ បចចត្តំ េប េបគតំ េសនេ  
េសនហគតំ ពនធនត្តំ របូស  អជឈត្តំ ឧបទិននំ អយ ំ
វុចចតិ អជឈត្តិក េបធតុ ។ តតថ កតម ព- 
ហិ       េបធតុ      ។      យ ំ     ពហិរ ំ     េប      េបគតំ 
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១៥៣ 

ធតុវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

ែកវព្រពុស េ ម  េឈើ ្រកួស អែំបង ែផនដី ថម ភន ំ ឬក៏ ធមមធតុដៃទ 

 ជខងេ្រក រងឹ ខះ មន កររងឹ មនសភពរងឹ ជខង 

េ្រក ែដលវញិញ ណមិនចូលេទកន់យកបនេទ េនះេ ថ បឋវធីតុ 

ខងេ្រក ។ បឋវធីតុ  ជខងកនុងក្ដី បឋវធីតុ  ជខងេ្រកក្ដី 

េនះេ ថ  បឋវធីតុ  េ្រពះ្របមូលប្ំរបួញធតុេនះ  កនុងទីជមួយគន   ។ 

 [១១៦] ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ េបធតុ េតើដូចេម្ដច ។ 

េបធតុ មន ២ គឺ េបធតុ ខងកនុងក៏មន ខងេ្រកក៏មន ។ 

ប ្ដ ធតុ ២ េនះ េបធតុខងកនុង េតើដូចេម្ដច ។ ធមមជត  

ជខងកនុង ្រស័យនូវខ្លួន ជទឹក ដល់នូវភពជទឹក មនសភព 

ស្អិត ដល់នូវភពស្អិត មន សភពជទីជប់េនៃនរូប ជខងកនុង 

ែដលវញិញ ណចូលេទកន់យកបន គឺ ្របមត់ េស្លសម ខទុះ ឈម 

េញើស ខ្ល ញ់ខប់ ទឹកែភនក ខ្ល ញ់ វ ទឹកមត់ ទឹកសេំបរ ទឹករអិំល 

ទឹកមូ្រត ឬក៏ ធមមជតដៃទ  ជខងកនុង ្រស័យនូវខ្លួន ជទឹក 

ដល់នូវភពជទឹក មនសភពស្អិត ដល់នូវភពស្អិត មនសភពជទី 

ជប់េនៃនរូប ជខងកនុង ែដលវញិញ ណចូលេទកន់យកបន េនះេ  

ថ េបធតុខងកនុង ។ ប ្ដ ធតុ ២ េនះ េបធតុខងេ្រក 

េតើដូចេម្ដច   ។   ធមមជត     ជខងេ្រក   ជទឹក   ដល់នូវភពជទឹក 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េសនេ  េសនហគតំ ពនធនត្តំ របូស  ពហិទធ  អនុ- 

បទិននំ េសយយថីទំ មលូរេ  ខនធរេ  តចរេ  

បត្តរេ  បុបផរេ  ផលរេ  ខីរ ំ ទធិ សបប ិ

នវនីតំ េតលំ មធុ ផណិតំ ភុមម និ  ឧទកនិ 

អន្តលិកខ និ  យ ំ  បនញញមប ិ អតថិ ពហិរ ំ េប 

េបគតំ េសនេ  េសនហគតំ ពនធនត្តំ របូស  

ពហិទធ  អនុបទិននំ អយ ំ វុចចតិ ពហិ  េបធតុ ។ 

យ ច អជឈត្តិក េបធតុ យ ច ពហិ  

េបធតុ តេទកជឈ ំ អភិសញញូ ហិ ្វ  អភិសងខិ បិ ្វ  

អយ ំ     វុចចតិ      េបធតុ      ។ 

 [១១៧] តតថ កតម េតេជធតុ ។ េតេជ- 

ធតុទ្វយ ំ អតថិ អជឈត្តិក អតថិ ពហិ  ។ តតថ 

កតម អជឈត្តិក េតេជធតុ ។ យ ំ អជឈត្តំ បចចត្តំ 

េតេជ     េតេជគតំ      ឧ ម       ឧ ម គតំ      ឧសុមំ     ឧសុមគតំ 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មនសភពស្អិត ដល់នូវភពស្អិត មនសភពជទីជប់េនៃនរូប ជ 

ខងេ្រក ែដលវញិញ ណមិនចូលេទកន់យកបនេទ គឺ រសគល់ រស 

េដើម រសសបំក រសស្លឹក រសផក  រសែផ្ល ទឹកេ ះ្រសស់ ទឹកេ ះ 

ជូរ ទឹកេ ះថ្ល  ទឹកេ ះខប់ េ្របង ទឹកឃមុ  ំ ទឹកអេំព ទឹកែដលឋិត 

េនេលើែផនដីក្ដី ទឹកែដលឋិតេនឰដ៏ កសក្ដី ឬក៏ ធមមជតដៃទ  

ជខងេ្រក ជទឹក ដល់នូវភពជទឹក មនសភពស្អិត ដល់នូវភព 

ស្អិត មនសភពជទីជប់េនៃនរូប ជខងេ្រក ែដលវញិញ ណមិន 

ចូលេទកន់យកបនេទ េនះេ ថ េបធតុខងេ្រក ។ េប- 

ធតុ  ជខងកនុងក្ដី េបធតុ  ជខងេ្រកក្ដី េនះេ ថ 

េបធតុ     េ្រពះ្របមូលប្ំរបួញធតុេនះ     កនុងទីជមួយគន      ។ 

 [១១៧] ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ េតេជធតុ េតើដូចេម្ដច ។ 

េតេជធតុ មន ២ គឺ េតេជធតុ ខងកនុងក៏មន ខងេ្រកក៏មន ។ 

ប ្ដ ធតុ ២ េនះ េតេជធតុខងកនុង េតើដូចេម្ដច ។ ធមមជត  

ជខងកនុង ្រស័យនូវខ្លួន ជសភពេក្ត  ដល់នូវសភពេក្ត  ជច-ំ 

យ  ដល់នូវភពចំ យ  ជធមមជតអប់កេម្ត    ដល់នូវភពអប់កេម្ត  
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១៥៥ 

ធតុវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

អជឈត្តំ ឧបទិននំ េសយយថីទំ េយន ច សន្តបបតិ 
េយន ច ជីរតិ េយន ច បរទិយ្ហតិ េយន ច អសិត- 
បីតខយិត យិតំ សមម  បរ ិ មំ គចឆតិ យ ំ  
បនញញមប ិ អតថិ អជឈត្តំ បចចត្តំ េតេជ េតេជគតំ 
ឧ ម  ឧ ម គតំ ឧសុមំ ឧសុមគតំ អជឈត្តំ ឧបទិននំ 
អយ ំ វុចចតិ អជឈត្តិក េតេជធតុ ។ តតថ កតម 
ពហិ  េតេជធតុ ។ យ ំ ពហិរ ំ េតេជ េតេជគតំ 
ឧ ម  ឧ ម គតំ ឧសុមំ ឧសុមគតំ ពហិទធ  អនុបទិននំ 
េសយយថីទំ កដ្ឋគគិ សកលិកគគិ តិណគគិ េគមយគគិ 
ថុសគគិ សងក រគគិ ឥនទគគិ អគគិសន្ត េប សុរយិសន្ត - 
េប កដ្ឋសននិចយសន្ត េប តិណសននិចយសន្ត េប 
ធញញសននិចយសន្ត េប ភ ម សននិចយសន្ត េប(១) យ ំ

 បនញញមប ិ អតថិ ពហិរ ំ េតេជ េតេជគតំ ឧ ម  
ឧ ម គតំ ឧសុមំ ឧសុមគតំ ពហិទធ  អនុបទិននំ អយ ំ
វុចចតិ ពហិ  េតេជធតុ ។ យ ច អជឈត្តិក េត- 
េជធតុ យ ច ពហិ  េតេជធតុ តេទកជឈ ំ អភិ- 
សញញូហិ ្វ        អភិសងខិ បិ ្វ       អយ ំ     វុចចតិ      េតេជធតុ      ។ 
១   ម.   ភណ្ឌ សននិចយសន្ត េប   ។ 
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១៥៥ 

ធតុវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

ជខងកនុង ែដលវញិញ ណចូលេទកន់យកបន គឺ េភ្លើងែដលឲយកយេក្ត  
សព្វ ១ ែដលឲយកយ្រគ្ំរគ ១ ែដលឲយកយេក្ត ្រក យ ១ ែដលឲយ 
វតថុ េគសីុ ផឹក ទពំ លិទធភ្លក េហើយ ដល់នូវករ្រទុឌេ្រទមរលួយអស់ ១ 
ឬក៏ធមមជតដៃទ  ជខងកនុង ្រស័យនូវខ្លួន ជសភពេក្ត  ដល់នូវ 
ភពេក្ត  ជចំ យ ដល់នូវភពចំ យ ជធមមជតអប់កេម្ត  ដល់នូវ 
ភពអប់កេម្ត  ជខងកនុង ែដលវញិញ ណចូលេទកន់យកបន េនះេ  
ថ េតេជធតុខងកនុង ។ ប ្ដ ធតុ ២ េនះ េតេជធតុខងេ្រក 
េតើដូចេម្ដច ។ ធមមជត  ជខងេ្រក ជភពេក្ត  ដល់នូវភពេក្ត  
ជចំ យ ដល់នូវភពចំ យ ជធមមជតិអប់កេម្ត  ដល់នូវភពអប់ 
កេម្ត  ជខងេ្រក ែដលវញិញ ណមិនចូលេទកន់យកបនេទ គឺ េភ្លើង 
ឧស េភ្លើងរកំច់ េភ្លើងេ ម  េភ្លើង ចម៍េគ េភ្លើងអងក ម េភ្លើងស្រមម 
េភ្លើងរនទះ កេម្ត េភ្លើង កេម្ត ្រពះ ទិតយ កេម្ត គនំរឧស កេម្ត គនំរេ ម  
កេម្ត គនំរ្រសូវ កេម្ត គនំរេផះ ឬក៏ ធមមជតដៃទ  ជខងេ្រក ជ 
សភពេក្ត  ដល់នូវសភពេក្ត  ជចំ យ ដល់នូវភពចំ យ ជ 
ធមមជតអប់កេម្ត  ដល់នូវភពអប់កេម្ត  ជខងេ្រក ែដលវញិញ ណមិន 
ចូលេទកន់យកបនេទ េនះេ ថ េតេជធតុខងេ្រក ។ េតេជ- 
ធតុ  ជខងកនុងក្ដី េតេជធតុ  ជខងេ្រកក្ដី េនះេ ថ 
េតេជធតុ    េ្រពះ្របមូលប្ំរបួញធតុេនះ    កនុងទីជមួយគន     ។ 

317



១៥៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១១៨] តតថ កតម េយធតុ ។ េយធ- 

តុទ្វយ ំ អតថិ អជឈត្តិក អតថិ ពហិ  ។ តតថ កតម 

អជឈត្តិក េយធតុ ។ យ ំ អជឈត្តំ បចចត្តំ េយ 

េយគតំ ថមភិតត្តំ របូស  អជឈត្តំ ឧបទិននំ េសយយ- 

ថីទំ ឧទធងគម  អេធគម  កុចឆិសយ 

 េកដ្ឋសយ  អងគមងគ នុ រេិន  

សតថក  ខុរក  ឧបបល្លក  អស េ  

បស េ  យ ំ  បនញញមប ិ អតថិ អជឈត្តំ បចចត្ត ំ

េយ េយគតំ ថមភិតត្តំ របូស  អជឈត្តំ ឧប- 

ទិននំ អយ ំ វុចចតិ អជឈត្តិក េយធតុ ។ តតថ 

កតម ពហិ  េយធតុ ។ យ ំ ពហិរ ំ េយ 

េយគតំ ថមភិតត្តំ របូស  ពហិទធ  អនុបទិននំ 

េសយយថីទំ      បុរតថិម            បចឆិម           ឧត្ត       
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១៥៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១១៨] ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ េយធតុ េតើដូចេម្ដច ។ 
េយធតុ មន ២ គឺ េយធតុ ខងកនុងក៏មន ខងេ្រកក៏មន ។ 

ប ្ដ ធតុ ២ េនះ េយធតុខងកនុង េតើដូចេម្ដច ។ ធមមជត  
ជខងកនុង ្រស័យនូវខ្លួន ជសភពបក់ផត់ ដល់នូវភពបក់ផត់ 
មនភពេធ្វើនូវរូបឲយរងឹបុឹង ជខងកនុង ែដលវញិញ ណចូលេទកន់យក 
បន គឺ ខយល់បក់ពីេ្រកមេឡើងេលើ ខយល់បក់ពីេលើេទេ្រកម ខយល់ 
េដកេនខងកនុងៃផទ (ខយល់ខងេ្រកេពះេវៀន) ខយល់េដកេនកនុង្រកពះ 
(ខយល់ខងកនុងេពះេវៀន) ខយល់បក់ផ ព្វផ យសព្វអវយវៈតូចធ ំ ខយល់ 
ដូចជស្រ ្ត (១) ខយល់ដូចជកបំិតេករ(២) ខយល់ ចពន្លះនូវហឫ- 
ទយ័ ខយល់ដកដេង្ហើមចូល ខយល់ដកដេង្ហើមេចញ ឬក៏ ធមមជតដៃទ  
ជខងកនុង ្រស័យនូវខ្លួន ជសភពបក់ផត់ ដល់នូវភពបក់ផត់ 
មនភពេធ្វើរូប ឲយរងឹបុឹង ជខងកនុង ែដលវញិញ ណចូលេទកន់យក 
បន េនះេ ថ េយធតុខងកនុង ។ ប ្ដ ធតុ ២ េនះ - 
េយធតុខងេ្រក េតើដូចេម្ដច ។ ធមមជត  ជខងេ្រក ជ 
សភពបក់ផត់ ដល់នូវភពបក់ផត់ មនភពេធ្វើរូបឲយរងឹបុឹង ជខង 
េ្រក ែដលវញិញ ណមិនចូលេទកន់យកបនេទ គឺ ខយល់បក់មកអពីំទិស 
ខងេកើត   ខយល់បក់មកអពីំទិសខងលិច   ខយល់បក់មកអពីំទិសខងេជើង 
១ ខយល់ ច្រប្រពឹត្តេទ ដូចជេគកត់ទីតេ យកៃ្រន្ត ។ ២ ខយល់ ចពន្លះនូវហឫទ័យ 
ដូចជេគពន្លះេ យកំបិតេករ   ។ 
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១៥៧ 

ធតុវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

ទកខិ   សរជ  អរជ  សី   

ឧ ្ហ   បរ ិ ្ត   អធិម ្ត   ក   

េវរមភ  បកខ  សុបណ្ណ  លវណ្ដ  

វធិបូន  យ ំ  បនញញមប ិ អតថិ ពហិរ ំ េយ 

េយគតំ ថមភិតត្តំ របូស  ពហិទធ  អនុបទិននំ អយ ំ

វុចចតិ ពហិ  េយធតុ ។ យ ច អជឈត្តិក 

េយធតុ យ ច ពហិ  េយធតុ តេទកជឈ ំ

អភិសញញូ ហិ ្វ      អភិសងខិ បិ ្វ      អយ ំ    វុចចតិ      េយធតុ    ។ 

 [១១៩] តតថ កតម កសធតុ ។ - 

កសធតុទ្វយ ំ អតថិ អជឈត្តិក អតថិ ពហិ  ។ 

តតថ កតម អជឈតិ្តក កសធតុ ។ យ ំ អជឈត្តំ 

បចចត្តំ កេ  កសគតំ អឃ ំ អឃគតំ 

វវិេ          វវិរគតំ         អសមផុដ្ឋំ         មំសេ ហិេតហិ         អជឈត្តំ 

320



១៥៧ 

ធតុវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

ខយល់បក់មកអពីំទិសខងតបូង ខយល់្របកបេ យធូលី ខយល់មិនមនធូលី 

ខយល់្រតជក់ ខយល់េក្ត  ខយល់តិច ខយល់ខ្ល ងំ ខយល់េខម (១) ខយល់កបុំត 

តបូង ខយល់ែដល ងំអពីំ ្ល បសត្វ ខយល់ែដល ងំេឡើងអពីំ្រគុឌ ខយល់ 

ែដល ងំេឡើងអពីំស្លឹកេ ន តជេដើម ខយល់ែដល ងំេឡើងអពីំផ្លិត ឬក៏ 

ធមមជតដៃទ  ជខងេ្រក ជសភពបក់ផត់ ដល់នូវភពបក់ផត់ 

មនភពេធ្វើរូបឲយរងឹបឹុង ជខងេ្រក ែដលវញិញ ណមិនចូលេទកន់យក 

បនេទ េនះេ ថ េយធតុខងេ្រក ។ េយធតុ  ជខង 

កនុងក្ដី េយធតុ  ជខងេ្រកក្ដី េនះេ ថ េយធតុ េ្រពះ 

្របមូលប្ំរបួញធតុេនះ   កនុងទីជមួយគន    ។ 

[១១៩] ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ កសធតុ េតើដូចេម្ដច ។ 

កសធតុ មន ២ គឺ កសធតុខងកនុងក៏មន ខងេ្រកក៏មន ។ 

ប ្ត ធតុ ២ េនះ កសធតុខងកនុង េតើដូចេម្ដច ។ ធមមជត 

 ជខងកនុង ្រស័យនូវខ្លួន ជសភពទេទ ដល់នូវភពទេទ 

ជធមមជតទេំនរ ដល់នូវភពទេំនរ ជសភពចេន្ល ះ ដល់នូវភព 

ចេន្ល ះ     ជធមមជតមិនប៉ះពល់     េ យ ច់និងឈម     ជខងកនុង 
     ១   ខយល់ែដល ំងេឡើងកនុងចេន្ល ះ   ៗ   ៃនេមឃេខម    ។ 
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១៥៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ឧបទិននំ េសយយថីទំ កណ្ណចឆិទទំ នសចឆិទទំ មុខទ្វ រ ំ

េយន ច អសិតបីតខយិត យិតំ អេជឈហរតិ យតថ 

ច អសិតបីតខយិត យិតំ សន្តិដ្ឋតិ េយន ច អសិ- 

តបីតខយិត យិតំ អេធភគំ និកខមតិ យ ំ  ប- 

នញញមប ិ អតថិ អជឈត្តំ បចចត្តំ កេ  កសគតំ 

អឃ ំ អឃគតំ វវិេ  វវិរគតំ អសមផុដ្ឋំ មំសេ ហិ- 

េតហិ អជឈត្តំ ឧបទិននំ អយ ំ វុចចតិ អជឈត្តិក 

កសធតុ ។ តតថ កតម ពហិ  កស- 

ធតុ ។ យ ំ ពហិរ ំ កេ  កសគតំ អឃ ំ

អឃគតំ វវិេ  វវិរគតំ អសមផុដ្ឋំ ចតហិូ ម ភេូត- 

ហិ ពហិទធ  អនុបទិននំ អយ ំ វុចចតិ ពហិ  ក- 

សធតុ ។ យ ច អជឈត្តិក កសធតុ យ 

ច ពហិ  កសធតុ តេទកជឈ ំ អភិសញញូ ហិ ្វ  

អភិសងខិ បិ ្វ        អយ ំ      វុចចតិ       កសធតុ       ។ 
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១៥៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ែដលវញិញ ណចូលេទកន់យកបន គឺ រនធ្រតេ្រច ក រនធ្រចមុះ ទ្វ រមត់ 

កសែដលឲយេលបចូល នូវវតថុ ែដលេគសីុ ផឹក ទពំ លិទធភ្លក េហើយ 

ក្ដី កសែដលឲយវតថុ  ែដលេគសីុ ផឹក ទពំ លិទធភ្លក េហើយក្ដី - 

កសែដលឲយវតថុ  ែដលេគសីុ ផឹក ទពំ លិទធភ្លក េហើយ េចញមក ម 

ចែំណកខងេ្រកមក្ដី ឬក៏ ធមមជតដៃទ  ជខងកនុង ្រស័យនូវខ្លួន 

ជសភពទេទ ដល់នូវភពទេទ ជធមមជតទេំនរ ដល់នូវភពទេំនរ 

ជសភពចេន្ល ះ ដល់នូវភពចេន្ល ះ មិនប៉ះពល់េ យ ច់និងឈម 

ជខងកនុង ែដលវញិញ ណចូលេទកន់យកបន េនះេ ថ កស- 

ធតុខងកនុង ។ ប ្ដ ធតុ ២ េនះ កសធតុខងេ្រក េតើដូច 

េម្ដច ។ ធមមជត  ជខងេ្រក ជសភពទេទ ដល់នូវភពទេទ 

ជធមមជតទេំនរ ដល់នូវភពទេំនរ ជសភពចេន្ល ះ ដល់នូវភពចេន្ល ះ 

មិនប៉ះពល់េ យម ភូតរូប ៤ ជខងេ្រក ែដលវញិញ ណមិនចូល 

េទកន់យកបនេទ េនះេ ថ កសធតុខងេ្រក ។ កស- 

ធតុ  ជខងកនុងក្ដី កសធតុ  ជខងេ្រកក្ដី េនះេ ថ 

កសធតុ    េ្រពះ្របមូលប្ំរបួញធតុេនះ    កនុងទីជមួយគន     ។ 
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១៥៩ 

ធតុវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

 [១២០] តតថ កតម វញិញ ណធតុ ។ ចកខុ - 

វញិញ ណធតុ េ តវញិញ ណធតុ ឃនវញិញ ណធតុ 

ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ កយវញិញ ណធតុ មេនវញិញ ណ- 

ធតុ       អយ ំ       វុចចតិ       វញិញ ណធតុ       ។ 

ឥម     ឆ     ធតុេយ     ។ 

 [១២១] អប បិ ឆ ធតុេយ សុខធតុ ទុកខ - 

ធតុ េ មនស ធតុ េទមនស ធតុ ឧេបកខ ធតុ 

អវជិជ ធតុ ។ តតថ កតម សុខធតុ ។ យ ំ កយិកំ 

តំ កយិកំ សុខំ កយសមផស ជំ តំ សុខំ 

េវទយិតំ កយសមផស ជ  សុខ េវទន 

អយ ំ វុចចតិ សុខធតុ ។ តតថ កតម ទុកខធតុ ។ 

យ ំ កយិកំ អ តំ កយិកំ ទុកខំ  កយសមផ- 

ស ជំ អ តំ ទុកខំ  េវទយិតំ កយសមផស ជ 

អ  ទុកខ  េវទន អយ ំ វុចចតិ ទុកខធតុ ។ តតថ 

កតម       េ មនស ធតុ       ។       យ ំ      េចតសិកំ       តំ 
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១៥៩ 

ធតុវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

[១២០] ប ្ត ធតុ ៦ េនះ វញិញ ណធតុ េតើដូចេម្ដច ។ 
ធតុគឺករដឹងចបស់ េ យចកខុ  ធតុគឺករដឹងចបស់ េ យ្រតេចៀក 
ធតុគឺករដឹងចបស់ េ យ្រចមុះ ធតុគឺករដឹងចបស់ េ យអ ្ដ ត 
ធតុគឺករដឹងចបស់ េ យកយ ធតុគឺករដឹងចបស់ េ យចិត្ត េនះ 
េ ថវញិញ ណធតុ   ។ 

េនះធតុ   ៦   ។ 

 [១២១] ធតុ ៦ ដៃទេទៀត គឺ សុខធតុ ទុកខធតុ េ មនស - 
ធតុ េទមនស ធតុ ឧេបកខ ធតុ អវជិជ ធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ 
សុខធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដីឆង ញ់ពិ  ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ 
េសចក្ដីសុខ ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ ករទទួល រមមណ៍ជសុខ ជទីគប់ 
ចិត្ត ែដលេកើតអពីំកយសមផស  សុខេវទន ជទីគប់ចិត្ត ែដលេកើត 
អពីំកយសមផស   េនះេ ថ សុខធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ 
ទុកខធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដីមិនឆង ញ់ពិ  ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ 
េសចក្ដីទុកខ ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ ករទទួល រមមណ៍ជទុកខ មិនជទីគប់ 
ចិត្ត ែដលេកើតអពីំកយសមផស  ទុកខេវទន មិនជទីគប់ចិត្ត ែដល 
េកើតអពីំកយសមផស   េនះេ ថ ទុកខធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ 
េ មនស ធតុ   េតើដូចេម្ដច   ។   េសចក្ដីឆង ញ់ពិ   ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត 
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១៦០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េចតសិកំ សុខំ េចេ សមផស ជំ តំ សុខំ េវទ- 

យិតំ េចេ សមផស ជ  សុខ េវទន អយ ំ

វុចចតិ េ មនស ធតុ ។ តតថ កតម េទមន- 

ស ធតុ ។ យ ំ េចតសិកំ អ តំ េចតសិកំ ទុកខំ  

េចេ សមផស ជំ អ តំ ទុកខំ  េវទយិតំ េចេ - 

សមផស ជ អ  ទុកខ  េវទន អយ ំ វុចចតិ 

េទមនស ធតុ ។ តតថ កតម ឧេបកខ ធតុ ។ យ ំ

េចតសិកំ េនវ តំ ន តំ េចេ សមផស ជំ អទុ- 

កខមសុខំ េវទយិតំ េចេ សមផស ជ អទុកខមសុខ 

េវទន អយ ំ វុចចតិ ឧេបកខ ធតុ ។ តតថ កតម អវ-ិ 

ជជ ធតុ ។ យ ំ អញញ ណំ អទស នំ ។ េប ។ អវជិជ លងគី  

េមេ         អកុសលមលំូ        អយ ំ      វុចចតិ       អវជិជ ធតុ    ។ 

ឥម     ឆ     ធតុេយ     ។ 
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១៦០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េសចក្ដីសុខ ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត កិរយិទទួល រមមណ៍ជសុខ ជទីគប់ 

ចិត្ត ែដលេកើតអពីំេចេ សមផស  សុខេវទន ជទីគប់ចិត្ត ែដល 

េកើតអពីំេចេ សមផស   េនះេ ថ េ មនស ធតុ ។ ប ្ដ  

ធតុ ៦ េនះ េទមនស ធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដីមិនឆង ញ់ពិ  

្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត េសចក្ដីទុកខ ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត កិរយិទទួល រមមណ៍ 

ជទុកខ មិនជទីគប់ចិត្ត ែដលេកើតអពីំេចេ សមផស  ទុកខេវទន មិនជ 

ទីគប់ចិត្ត ែដលេកើតអពីំេចេ សមផស   េនះេ ថ េទមនស - 

ធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ ឧេបកខ ធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដីមិន 

ឆង ញ់ពិ  មិនែមនជមិនឆង ញ់ពិ  ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត កិរយិទទួល 

រមមណ៍ មិនែមនទុកខមិនែមនសុខ ែដលេកើតអពីំេចេ សមផស  េវទន 

មិនែមនទុកខមិនែមនសុខ ែដលេកើតអពីំេចេ សមផស   េនះេ ថ 

ឧេបកខ ធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ អវជិជ ធតុ េតើដូចេម្ដច ។ ករ 

មិនដឹង ករមិនេឃើញ ។ េប ។ អវជិជ ដូចគន្លឹះ គឺេមហៈ ជឫស 

ៃនអកុសល      េនះេ ថ   អវជិជ ធតុ   ។ 

េនះធតុ   ២   ។ 
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១៦១ 

ធតុវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

 [១២២] អប បិ ឆ ធតុេយ កមធតុ ពយ- 

បទធតុ វហឹិ ធតុ េនកខមមធតុ អពយបទធតុ 

អវហឹិ ធតុ ។ តតថ កតម កមធតុ ។ ក- 

មបបដិសំយុេ ្ត  តេកក  វតិេកក  សង កេបប អបបន 

ពយបបន េចតេ  អភិនិេ បន មិចឆ សង កេបប អ- 

យ ំ វុចចតិ កមធតុ ។ េហដ្ឋេ  អវចីិនិរយ ំ បរយិន្តំ 

ករ ិ ្វ  ឧបរេិ  បរនិមមិតវសវត្តី េទេវ អេន្ត  ករ ិ ្វ  

យ ំ ឯតសមឹ អន្តេរ ឯ ថ វច  ឯតថ បរយិបនន  ខនធ- 

ធតុ យតន របូំ េវទន សញញ  សងខ  វញិញ ណំ 

អយ ំ វុចចតិ កមធតុ ។ តតថ កតម ពយបទធតុ ។ 

ពយបទបបដិសំយុេ ្ត  តេកក  វតិេកក  ។ េប ។ មិចឆ - 

សង កេបប អយ ំ វុចចតិ ពយបទធតុ ។ ទសសុ  

ឃតវតថូសុ ចិត្តស  ឃេ  បដិឃេ  បដិឃ ំ

បដិវេិ េធ េកេប បេកេប សមបេកេប េទ- 

េ         បេទេ          សមបេទេ          ចិត្តស           ពយបត្តិ 
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១៦១ 

ធតុវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

 [១២២] ធតុ ៦ ដៃទេទៀត គឺ កមធតុ ពយបទធតុ វហឹិ - 

ធតុ េនកខមមធតុ អពយបទធតុ អវហឹិ ធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ 

កមធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដី្រតិះរះិ ករ្រតិះរះិេផ ង ៗ ត្រមិះ ករ 

រពឹំង ករជញជឹ ង ករេលើកេឡើងនូវចិត្ត ែដល្របកបេ យកម គឺមិចឆ - 

សងកបបៈ េនះេ ថ កមធតុ ។ ខងេ្រកម ងំអពីំអវចីិនរកជទីប-ំ 

ផុត ខងេលើ ងំអពីំបរនិមមិតវសវត្តីេទវ ជទីបផុំត ខនធ ធតុ យតនៈ 

រូប េវទន សញញ  សងខ រ និងវញិញ ណ  មនកនុងចេន្ល ះេនះ ្រ ច់ 

ចុះកនុងចេន្ល ះេនះ ប់បញចូ លកនុងចេន្ល ះេនះ េនះេ ថ កមធតុ ។ 

ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ ពយបទធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដី្រតិះរះិ ករ 

្រតិះរះិេផ ង ៗ ។ េប ។ ែដល្របកបេ យពយបទ គឺមិចឆ សងកបបៈ េនះ 

េ ថ ពយបទធតុ ។ មួយេទៀត េសចក្ដីគុកួំន ករចេង្អ តចង្អល់ 

ករ នតឹង ករថន ងំថន ក់ ករខឹង ករខឹងខ្ល ងំ ករខឹងៃ្រកែលង ករ 

្របទូស្ត   ករ្របទូស្តខ្ល ងំ  ករ្របទូស្តៃ្រកែលងៃនចិត្ត  ករពយបទៃនចិត្ត 
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១៦២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

មេនបេទេ  េកេធ កុជឈន កុជឈតិត្តំ េទ- 

េ  ទសូន ទសិូតត្តំ ពយបត្តិ ពយបជជន ពយប- 

ជជិតត្តំ វេិ េធ បដិវេិ េធ ចណ្ឌិ កកំ  អសុេ េប អ- 

នត្តមន  ចិត្តស  អយ ំ វុចចតិ ពយបទធតុ ។ តតថ 

កតម វហឹិ ធតុ ។ វហឹិ បដិសំយុេ ្ត  តេកក  

វតិេកក  ។ េប ។ មិចឆ សង កេបប អយ ំ វុចចតិ វហឹិ - 

ធតុ ។ ឥេធកេចច  បណិន  េលឌ្ឌុន  ទេណ្ឌ ន 

 សេតថន  រជជុយ  អញញតរញញតេរន សេត្ត 

វេិហេឋតិ យ ឯវរបូ េហឋន វេិហឋន ហឹសន វ-ិ 

ហឹសន េ សន វេិ សន បរបូឃេ  អយ ំ វុចចតិ 

វហឹិ ធតុ ។ តតថ កតម េនកខមមធតុ ។ េនកខ - 

មមបបដិសំយុេ ្ត  តេកក  វតិេកក  ។ េប ។ សមម សង ក- 

េបប អយ ំ វុចចតិ េនកខមមធតុ ។ សេព្វបិ កុស  

ធមម  េនកខមមធតុ ។ តតថ កតម អពយបទធតុ ។ 

អពយបទបបដិសំយុេ ្ត  តេកក  វតិេកក  ។ េប ។ 

សមម សង កេបប          អយ ំ          វុចចតិ          អពយបទធតុ          ។ 
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១៦២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ករ្របទូស្ដកនុងចិត្ត ករេ្រកធ ករេ្រកធ ភពៃនករេ្រកធ ករ 

្របទូស្ត ករ្របទូស្ត ភពៃនករ្របទូស្ត ករពយបទ ករពយបទ 

ភពៃនករពយបទ ករពិេ ធ ករពិេ ធខ្ល ងំ កំ ច ករមិនេពល 

ពកយល្អ ភពៃនចិត្តមិនេ្រតកអរ កនុង ឃតវតថុ  ១០ េនះេ ថ ពយ- 

បទធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ វហឹិ ធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដី 

្រតិះរះិ ករ្រតិះរះិេផ ង ៗ ។ េប ។ ែដល្របកបេ យវហឹិ  គឺ 

មិចឆ សងកបបៈ េនះេ ថ វហឹិ ធតុ ។ បុគគលពួកខ្លះ កនុងេ ក 

េនះ េបៀតេបៀនពួកសត្វ េ យៃដក្ដី េ យដុដំីក្ដី េ យដបំងក្ដី េ យ 

ស្រ ្ត ក្ដី េ យែខ ក្ដី ឬេ យវតថុ មួយក្ដី ករេធ្វើឲយលបំក ករ 

េធ្វើឲយលបំកខ្ល ងំ ករេបៀតេបៀន ករេបៀតេបៀនខ្ល ងំ ករខឹង ករ 

ខឹងខ ំ្ល ង ករេបៀតេបៀនសត្វដៃទ េនះេ ថ វហឹិ ធតុ ។ ប ្ដ  

ធតុ ៦ េនះ េនកខមមធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដី្រតិះរះិ ករ្រតិះរះិ 

េផ ង ៗ ។ េប ។ ត្រមិះ្រតូវ ែដល្របកបេ យេនកខមមៈ គឺសមម សងកបបៈ 

េនះេ ថ េនកខមមធតុ ។ មួយេទៀត កុសលធម៌ទងំអស់ ក៏េឈម ះ 

ថ េនកខមមធតុែដរ ។ ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ អពយបទធតុ េតើដូច 

េម្ដច ។ េសចក្ដី្រតិះរះិ ករ្រតិះរះិេផ ង ៗ ។ េប ។ ែដល្របកប 

េ យអពយបទ   គឺសមម សងកបបៈ   េនះេ ថ   អពយបទធតុ   ។   ករ 
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១៦៣ 

ធតុវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

យ សេត្តសុ េមត្តិ េម ្ត យន េម ្ត យិតត្តំ េម ្ត - 
េចេ វមុិត្តិ អយ ំ វុចចតិ អពយបទធតុ ។ តតថ កតម 
អវហឹិ ធតុ ។ អវហឹិ បដិសំយុេ ្ត  តេកក  វតិ- 
េកក  សង កេបប អបបន ពយបបន េចតេ  អភិនិ- 
េ បន សមម សង កេបប អយ ំ វុចចតិ អវហឹិ ធតុ ។ 
យ សេត្តសុ ករុ  ករុ យន ករុ យិត- 
ត្តំ      ករុ េចេ វមុិត្តិ      អយ ំ     វុចចតិ       អវហឹិ ធតុ      ។ 

ឥម        ឆ        ធតុេយ        ។ 
 [១២៣] ឥតិ ឥមនិ តីណិ ឆកក និ តេទ- 
កជឈ ំ អភិសញញូ ហិ ្វ  អភិសងខិ បិ ្វ  អ ្ឋ រសធតុ- 
េយ        េ ន្តិ        ។ 

សុត្តន្តភជនីយំ   ។ 

 [១២៤] អ ្ឋ រស ធតុេយ ចកខុ ធតុ របូធតុ 
ចកខុ វញិញ ណធតុ េ តធតុ សទទធតុ េ តវញិញ - 
ណធតុ ឃនធតុ គនធធតុ ឃនវញិញ ណធតុ 
ជិ ្ហ ធតុ រសធតុ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ កយធតុ 
េផដ្ឋព្វធតុ កយវញិញ ណធតុ មេនធតុ ធមមធតុ 
មេនវញិញ ណធតុ      ។ 
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១៦៣ 

ធតុវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

្រស ញ់ ករ្រប្រពឹត្ត្រស ញ់ ភពៃន ករ្រប្រពឹត្ត្រស ញ់ គឺ 

េម ្ត េចេ វមុិត្តិ  កនុងពួកសត្វ េនះេ ថ អពយបទធតុ ។ 

ប ្ដ ធតុ ៦ េនះ អវហឹិ ធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដី្រតិះរះិ 

ករ្រតិះរះិេផ ង ៗ ត្រមិះ កររពឹំង ករជញជឹ ង ករេលើកេឡើងនូវចិត្ត 

ែដល្របកបេ យអវហឹិ  គឺសមម សងកបបៈ េនះេ ថ អវហឹិ - 

ធតុ ។ ករ ណិត ករ្រប្រពឹត្ត ណិត ភពៃន ករ្រប្រពឹត្ត 

ណិត គឺករុ េចេ វមុិត្តិ  កនុងសត្វទងំ យ េនះេ ថ 

អវហឹិ ធតុ    ។ 

េនះធតុ   ៦   ។ 

 [១២៣] ពួកធតុ ៦ បីដងេនះ រួមជធតុ ១៨ េ្រពះ្របមូល 

ប្ំរបួញធតុទងំេនះ    កនុងទីជមួយគន     េ យ្របករដូេចនះ   ។ 

ចប់   សុត្តន្តភជនីយ   ។ 

 [១២៤] ធតុ ១៨ គឺ ចកខុធតុ រូបធតុ ចកខុ វញិញ ណធតុ 

េ តធតុ សទទធតុ េ តវញិញ ណធតុ ឃនធតុ គនធធតុ ឃន- 

វញិញ ណធតុ ជិ ្ហធតុ រសធតុ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ កយធតុ េផ- 

ដ្ឋព្វធតុ  កយវញិញ ណធតុ  មេនធតុ  ធមមធតុ  មេនវញិញ ណធតុ   ។ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១២៥] តតថ កតម ចកខុ ធតុ ។ យ ំ ចកខុ ំ  

ចតុននំ ម ភូ នំ ឧបទយ ប េទ ។ េប ។ 

សុេញញ  គេមេបេ  អយ ំ វុចចតិ ចកខុ ធតុ ។ តតថ 

កតម របូធតុ ។ យ ំ របូំ ចតុននំ ម ភូ ន ំ

ឧបទយ វណ្ណនិភ ។ េប ។ របូធតុេប  អយ ំ

វុចចតិ របូធតុ ។ តតថ កតម ចកខុ វញិញ ណធតុ ។ 

ចកខុ ញច  បដិចច រេូប ច ឧបបជជតិ ចិត្តំ មេន មនសំ 

ហទយ ំ បណ្ឌ រ ំ មេន មនយតនំ មនិ្រនទិយ ំ វញិញ - 

ណំ វញិញ ណកខ េនធ  តជជ  ចកខុ វញិញ ណធតុ អយ ំ

វុចចតិ      ចកខុ វញិញ ណធតុ     ។ 

 [១២៦] តតថ កតម េ តធតុ ។ យ ំ េ - 

តំ ចតុននំ ម ភូ នំ ឧបទយ ប េទ ។ េប ។ 

សុេញញ  គេមេបេ  អយ ំ វុចចតិ េ តធតុ ។ 

តតថ កតម សទទធតុ ។ េយ សេទទ  ចតុននំ 

ម ភូ នំ ឧបទយ អនិទស េន សបបដិេឃ 

។      េប      ។      សទទធតុេប       អយ ំ    វុចចតិ     សទទធតុ     ។ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១២៥] ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ ចកខុធតុ េតើដូចេម្ដច ។ ចកខុ  

 គឺ្រប ទ ្រស័យម ភូត ៤ ។ េប ។ េ ថ្រសុកទេំនរក៏ 

បន េនះេ ថ ចកខុធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ រូបធតុ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ រូប  គឺ សមបុរនិងពន្លឺ ្រស័យម ភូត ៤ ។ េប ។ 

េ ថរូបធតុក៏បន េនះេ ថ រូបធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ 

ចកខុ វញិញ ណធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដីគិត េសចក្ដីដឹង រមមណ៍ 

េសចក្ដី្របថន  ហឫទយ័ ធមមជតដ៏ថ្ល ្អ ត គឺ មេន មនយតនៈ 

មនិ្រនទិយ វញិញ ណ វញិញ ណកខនធ ចកខុ វញិញ ណធតុ ែដលេកើតអពីំខនធ 

េនះ េកើតេ្រពះ ្រស័យនូវចកខុផង នូវរូបទងំ យផង េនះេ ថ 

ចកខុ វញិញ ណធតុ   ។ 

 [១២៦] ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ េ តធតុ េតើដូច 

េម្ដច ។ ្រតេចៀក  គឺ្រប ទ ្រស័យម ភូត ៤ ។ េប ។ 

េ ថ្រសុកទេំនរក៏បន េនះេ ថ េ តធតុ ។ ប ្ដ  

ធតុ ១៨ េនះ សទទធតុ េតើដូចេម្ដច ។ សេំឡង  មិន្របកប 

េ យករេឃើញ ែត្របកបេ យករប៉ះពល់ ្រស័យម ភូត 

៤    ។    េប     ។    េ ថសទទធតុក៏បន    េនះេ ថ    សទទធតុ     ។ 
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១៦៥ 

ធតុវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

តតថ កតម េ តវញិញ ណធតុ ។ េ តញច  បដិចច 

សេទទ ច ឧបបជជតិ ចិត្តំ មេន មនសំ ហទយ ំ បណ្ឌ រ ំ

មេន មនយតនំ មនិ្រនទិយ ំ វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ  

តជជ  េ តវញិញ ណធតុ អយ ំ វុចចតិ េ តវញិញ - 

ណធតុ     ។ 

 [១២៧] តតថ កតម ឃនធតុ ។ យ ំ ឃ- 

នំ ចតុននំ ម ភូ នំ ឧបទយ ប េទ ។ េប ។ 

សុេញញ  គេមេបេ  អយ ំ វុចចតិ ឃនធតុ ។ តតថ 

កតម គនធធតុ ។ េយ គេនធ  ចតុននំ ម ភូ - 

នំ ឧបទយ អនិទស េន សបបដិេឃ ។ េប ។ 

គនធធតុេប  អយ ំ វុចចតិ គនធធតុ ។ តតថ កតម 

ឃនវញិញ ណធតុ ។ ឃនញច  បដិចច គេនធ ច ឧបប- 

ជជតិ ចិត្តំ មេន មនសំ ហទយ ំ បណ្ឌ រ ំ មេន 

មនយតនំ មនិ្រនទិយ ំ វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ  តជជ  

ឃនវញិញ ណធតុ      អយ ំ      វុចចតិ       ឃនវញិញ ណធតុ       ។ 

 [១២៨] តតថ កតម ជិ ្ហ ធតុ ។ យ ជិ ្ហ  

ចតុននំ      ម ភូ នំ      ឧបទយ      ប េទ      ។      េប      ។ 
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១៦៥ 

ធតុវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ េ តវញិញ ណធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េសចក្ដីគិត 

េសចក្ដីដឹង រមមណ៍ េសចក្ដី្របថន  ហឫទយ័ ធមមជតដ៏ថ្ល ្អ ត គឺ 

មេន មនយតនៈ មនិ្រនទិយ វញិញ ណ វញិញ ណកខនធ េ តវញិញ ណ- 

ធតុ ែដលេកើតអពីំខនធេនះ េកើតេ្រពះ ្រស័យនូវ្រតេចៀកផង នូវស-ំ 

េឡងទងំ យផង    េនះេ ថ    េ តវញិញ ណធតុ    ។ 

 [១២៧] ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ ឃនធតុ េតើដូចេម្ដច ។ 

្រចមុះ  គឺ្រប ទ ្រស័យម ភូត ៤ ។ េប ។ េ ថ្រសុកទេំនរ 

ក៏បន េនះេ ថ ឃនធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ គនធធតុ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ ក្លិន  មិន្របកបេ យករេឃើញ ែត្របកបេ យករ 

ប៉ះពល់ ្រស័យម ភូត ៤ ។ េប ។ េ ថគនធធតុក៏បន េនះេ  

ថ គនធធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ ឃនវញិញ ណធតុ េតើដូចេម្ដច ។ 

េសចក្ដីគិត េសចក្ដីដឹង រមមណ៍ េសចក្ដី្របថន  ហឫទយ័ ធមមជតដ៏ 

ថ្ល ្អ ត គឺ មេន មនយតនៈ មនិ្រនទិយ វញិញ ណ វញិញ ណកខនធ 

ឃនវញិញ ណធតុ ែដលេកើតអពីំខនធេនះ េកើតេ្រពះ ្រស័យនូវ្រចមុះ 

ផង    នូវក្លិនទងំ យផង    េនះេ ថ    ឃនវញិញ ណធតុ    ។ 

 [១២៨] ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ ជិ ្ហធតុ េតើដូចេម្ដច ។ 

អ ្ត ត    គឺ្រប ទ   ្រស័យម ភូត    ៤    ។    េប    ។   េ ថ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សុេញញ  គេមេបេ  អយ ំ វុចចតិ ជិ ្ហ ធតុ ។ តតថ 
កតម រសធតុ ។ េយ រេ  ចតុននំ ម ភូ នំ 
ឧបទយ អនិទស េន សបបដិេឃ ។ េប ។ រស- 
ធតុេប  អយ ំ វុចចតិ រសធតុ ។ តតថ កតម 
ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ ។ ជិវ ្ហញច  បដិចច រេស ច ឧបបជជតិ 
ចិត្តំ មេន មនសំ ហទយ ំ បណ្ឌ រ ំ មេន មនយ- 
តនំ មនិ្រនទិយ ំ វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ  តជជ  ជិ ្ហ - 
វញិញ ណធតុ     អយ ំ    វុចចតិ     ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ     ។ 
 [១២៩] តតថ កតម កយធតុ ។ េយ 
កេយ ចតុននំ ម ភូ នំ ឧបទយ ប េទ 
។ េប ។ សុេញញ  គេមេបេ  អយ ំ វុចចតិ កយ- 
ធតុ ។ តតថ កតម េផដ្ឋព្វធតុ ។ បឋវធីតុ 
។ េប ។ េផដ្ឋព្វធតុេប  អយ ំ វុចចតិ េផដ្ឋព្វ- 
ធតុ ។ តតថ កតម កយវញិញ ណធតុ ។ ក- 
យញច  បដិចច េផដ្ឋេព្វ ច ឧបបជជតិ ចិត្តំ មេន មនសំ 
ហទយ ំ បណ្ឌ រ ំ មេន មនយតនំ មនិ្រនទិយ ំ វញិញ - 
ណំ វញិញ ណកខ េនធ  តជជ  កយវញិញ ណធតុ អយ ំ
វុចចតិ      កយវញិញ ណធតុ      ។ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

្រសុកទេំនរក៏បន េនះេ ថ ជិ ្ហធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ រសធតុ 

េតើដូចេម្ដច ។ រស  មិន្របកបេ យករេឃើញ ែត្របកបេ យ 

ករប៉ះពល់ ្រស័យម ភូត ៤ ។ េប ។ េ ថរសធតុក៏បន 

េនះេ ថ រសធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ េសចក្ដីគិត េសចក្ដីដឹង រមមណ៍ េសចក្ដី្របថន  ហឫទយ័ 

ធមមជតដ៏ថ្ល ្អ ត គឺ មេន មនយតនៈ មនិ្រនទិយ វញិញ ណ វញិញ - 

ណកខនធ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ ដ៏េកើតអពីំខនធេនះ េកើតេ្រពះ ្រស័យនូវ 

អ ្ដ តផង   នូវរសទងំ យផង    េនះេ ថ    ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ    ។ 

 [១២៩] ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ កយធតុ េតើដូចេម្ដច ។ កយ 

 គឺ្រប ទ ្រស័យម ភូត ៤ ។ េប ។ េ ថ្រសុកទេំនរក៏ 

បន េនះេ ថ កយធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ េផដ្ឋព្វធតុ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ បឋវធីតុ ។ េប ។ េ ថេផដ្ឋព្វធតុក៏បន េនះេ ថ 

េផដ្ឋព្វធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ កយវញិញ ណធតុ េតើដូចេម្ដច ។ 

េសចក្ដីគិត េសចក្ដីដឹង រមមណ៍ េសចក្ដី្របថន  ហឫទយ័ ធមមជតដ៏ថ្ល  

្អ ត គឺ មេន មនយតនៈ មនិ្រនទិយ វញិញ ណ វញិញ ណកខនធ កយ- 

វញិញ ណធតុ ែដលេកើតអពីំខនធេនះ េកើតេ្រពះ ្រស័យនូវកយផង នូវ 

ផស ៈទងំ យផង   េនះេ ថ   កយវញិញ ណធតុ   ។ 
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១៦៧ 

ធតុវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [១៣០] តតថ កតម មេនធតុ ។ ចកខុ វញិញ - 

ណធតុយ ឧបបជជិ ្វ  និរុទធសមនន្ត  ឧបបជជតិ ចិត្តំ 

មេន មនសំ ហទយ ំ បណ្ឌ រ ំ មេន មនយតនំ 

មនិ្រនទិយ ំ វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ  តជជ  មេនធតុ 

េ តវញិញ ណធតុយ ។ េប ។ ឃនវញិញ ណធតុ- 

យ ។ េប ។ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុយ ។ េប ។ កយ- 

វញិញ ណធតុយ ឧបបជជិ ្វ  និរុទធសមនន្ត  ឧបបជជតិ 

ចិត្តំ មេន មនសំ ហទយ ំ បណ្ឌ រ ំ មេន មនយ- 

តនំ មនិ្រនទិយ ំ វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ  តជជ  មេន- 

ធតុ សព្វធេមមសុ  បន បឋមសមនន េ  អយ ំ

វុចចតិ មេនធតុ ។ តតថ កតម ធមមធតុ ។ េវទ- 

នខេនធ  សញញ ខេនធ  សងខ រកខ េនធ  យញច  របូំ អនិ- 

ទស នំ អបបដិឃ ំ ធមម យតនបរយិបននំ អសងខ  

ច ធតុ ។ តតថ កតេម េវទនខេនធ  ។ 

ឯកវេិធន េវទនខេនធ  ផស សមបយុេ ្ត  ។ 

ទុវេិធន េវទនខេនធ  អតថិ សេហតុេក អតថិ អេហ- 

តុេក        ។        តិវេិធន        េវទនខេនធ         អតថិ        កុសេ  
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១៦៧ 

ធតុវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [១៣០] ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ មេនធតុ េតើដូចេម្ដច ។ 

េសចក្ដីគិត េសចក្ដីដឹង រមមណ៍ េសចក្ដី្របថន  ហឫទយ័ ធមមជតដ៏ថ្ល  

្អ ត គឺមេន មនយតនៈ មនិ្រនទិយ វញិញ ណ វញិញ ណកខនធ មេនធតុ 

ែដលេកើតអពីំខនធេនះ េកើតេឡើងកនុងលំ ប់ៃនចកខុ វញិញ ណធតុ ែដលេកើត 

េហើយរលត់េទវញិ េសចក្ដីគិត េសចក្ដីដឹង រមមណ៍ េសចក្ដី្របថន  

ហឫទយ័ ធមមជតដ៏ថ្ល ្អ ត គឺ មេន មនយតនៈ មនិ្រនទិយ វញិញ ណ 

វញិញ ណកខនធ មេនធតុ ែដលេកើតអពីំខនធេនះ េកើតេឡើងកនុងលំ ប់ ៃន 

េ តវញិញ ណធតុ ។ េប ។ ៃនឃនវញិញ ណធតុ ។ េប ។ ៃនជិ ្ហ - 

វញិញ ណធតុ ។ េប ។ ៃនកយវញិញ ណធតុ ែដលេកើតេហើយរលត់េទ 

វញិ មួយេទៀត ករពិចរ ជដបូំង កនុងធម៌ទងំពួង េនះេ ថ 

មេនធតុ ។ ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ ធមមធតុ េតើដូចេម្ដច ។ េវទនខនធ 

សញញ ខនធ សងខ រកខនធ និងរូប  មិន្របកបេ យករេឃើញ មិន 

្របកបេ យករប៉ះពល់ ប់បញចូ លកនុងធមម យតនៈ ទងំអសងខតធតុ 

(េនះេ ថ ធមមធតុ) ។ ប ្ដ ខនធ ៥ េនះ េវទនខនធ េតើដូចេម្ដច ។ 

េវទនខនធ មន្របករមួយ គឺ េវទនខនធ្របកបេ យផស ៈ ។ េវទនខនធ 

មន្របករ ២ គឺ េវទនខនធ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនមន 

េហតុក៏មន  ។  េវទនខនធ  មន្របករ  ៣  គឺ  េវទនខនធជកុសលក៏មន 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ពហុ- 

វេិធន េវទនខេនធ  អយ ំ វុចចតិ េវទនខេនធ  ។ តតថ 

កតេម សញញ ខេនធ  ។ ឯកវេិធន សញញ ខេនធ  

ផស សមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន សញញ ខេនធ  អតថិ 

សេហតុេក អតថិ អេហតុេក ។ តិវេិធន សញញ - 

ខេនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុសេ  អតថិ អពយ- 

កេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ពហុវេិធន សញញ ខេនធ  ។ អយ ំ

វុចចតិ សញញ ខេនធ  ។ តតថ កតេម សងខ រកខ េនធ  ។ 

ឯកវេិធន សងខ រកខ េនធ  ចិត្តសមបយុេ ្ត  ។ ទុវេិធន 

សងខ រកខ េនធ  អតថិ េហតុ អតថិ ន េហតុ ។ តិវ-ិ 

េធន សងខ រកខ េនធ  អតថិ កុសេ  អតថិ អកុស- 

េ  អតថិ អពយកេ  ។ េប ។ ឯវ ំ ពហុវេិធន 

សងខ រកខ េនធ  អយ ំ វុចចតិ សងខ រកខ េនធ  ។ តតថ 

កតមំ របូំ អនិទស នំ អបបដិឃ ំ ធមម យតនបរយិ- 

បននំ ។ ឥតថិ្រនទិយ ំ ។ េប ។ កពឡកឹេ  េ  

ឥទំ វុចចតិ របូំ អនិទស នំ អបបដិឃ ំ ធមម យតន- 

បរយិបននំ       ។       តតថ        កតម       អសងខ        ធតុ        ។ 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ េវទនខនធ មន 

េ្រចើន្របករ យ៉ងេនះផង េនះេ ថ េវទនខនធ ។ ប ្ដ ខនធ ៥ 

េនះ សញញ ខនធ េតើដូចេម្ដច ។ សញញ ខនធមន្របករមួយ គឺ សញញ - 

ខនធ្របកបេ យផស ៈ ។ សញញ ខនធមន្របករ ២ គឺ សញញ ខនធ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ សញញ ខនធមន្របករ 

៣ គឺ សញញ ខនធជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន 

។ េប ។ សញញ ខនធ មនេ្រចើន្របករ យ៉ងេនះឯង េនះេ ថ 

សញញ ខនធ ។ ប ្ដ ខនធ ៥ េនះ សងខ រកខនធ េតើដូចេម្ដច ។ សងខ រកខនធ 

មន្របករមួយ គឺ សងខ រកខនធ្របកបេ យចិត្ត ។ សងខ រកខនធមន្របករ 

២ គឺ សងខ រកខនធជេហតុក៏មន មិនែមនជេហតុក៏មន ។ សងខ រកខនធ 

មន្របករ ៣ គឺ សងខ រកខនធជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏មន ជ 

អពយ្រកឹតក៏មន ។ េប ។ សងខ រកខនធមនេ្រចើន្របករ យ៉ងេនះឯង 

េនះេ ថ សងខ រកខនធ ។ ប ្ដ ខនធ ៥ េនះ រូប មិន្របកបេ យ 

ករេឃើញ មិន្របកបេ យករប៉ះពល់ ប់បញចូ លកនុងធមម យតនៈ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ ឥតថិ្រនទិយ ។ េប ។ កពឡិងក រ េនះេ ថ រូប 

មិន្របកបេ យករេឃើញ មិន្របកបេ យករប៉ះពល់ ប់ញចូ ល 

កនុងធមម យតនៈ   ។   ប ្ដ ធតុទងំេនះ   អសងខតធតុ   េតើដូចេម្ដច   ។ 
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១៦៩ 

ធតុវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

គកខ េយ េទសកខ េយ េមហកខ េយ អយ ំ វុចចតិ 

អសងខ  ធតុ ។ អយ ំ វុចចតិ ធមមធតុ ។ តតថ 

កតម មេនវញិញ ណធតុ ។ ចកខុ វញិញ ណធតុយ 

ឧបបជជិ ្វ  និរុទធសមនន្ត  ឧបបជជតិ មេនធតុ មេន- 

ធតុយបិ ឧបបជជិ ្វ  និរុទធសមនន្ត  ឧបបជជតិ ចិត្តំ 

មេន មនសំ ។ េប ។ តជជ  មេនវញិញ ណធតុ 

េ តវញិញ ណធតុយ ។ េប ។ ឃនវញិញ ណធតុ- 

យ ។ េប ។ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុយ ។ េប ។ កយ- 

វញិញ ណធតុយ ឧបបជជិ ្វ  និរុទធសមនន្ត  ឧបបជជតិ 

មេនធតុ មេនធតុយបិ ឧបបជជិ ្វ  និរុទធសមន- 

ន្ត  ឧបបជជតិ ចិត្តំ មេន មនសំ ។ េប ។ តជជ  

មេនវញិញ ណធតុ មនញច  បដិចច ធេមម ច ឧបបជជតិ 

ចិត្តំ មេន មនសំ ហទយ ំ បណ្ឌ រ ំ មេន មន- 

យតនំ មនិ្រនទិយ ំ វញិញ ណំ វញិញ ណកខ េនធ  តជជ  

មេនវញិញ ណធតុ      អយ ំ     វុចចតិ       មេនវញិញ ណធតុ        ។ 

អភិធមមភជនីយំ   ។ 
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១៦៩ 

ធតុវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ករអស់ គៈ ករអស់េទសៈ ករអស់េមហៈ េនះេ ថ អសងខត- 

ធតុ ។ េនះេ ថ ធមមធតុ ។ ប ្ដ ធតុទងំេនះ មេនវញិញ ណ- 

ធតុ េតើដូចេម្ដច ។ មេនធតុ េកើតេឡើងកនុងលំ ប់ ៃនចកខុ វញិញ ណ- 

ធតុ ែដលេកើតេហើយរលត់េទវញិ បនទ ប់មក េសចក្ដីគិត េសចក្ដីដឹង 

រមមណ៍ េសចក្ដី្របថន  ។ េប ។ មេនវញិញ ណធតុ ែដលេកើតអពីំ 

ខនធេនះ ក៏េកើតកនុងលំ ប់ ៃនមេនធតុ ែដលេកើតេហើយរលត់េទវញិ 

មេនធតុ េកើតកនុងលំ ប់ ៃនេ តវញិញ ណធតុ ។ េប ។ ៃនឃន- 

វញិញ ណធតុ ។ េប ។ ៃនជិ ្ហ វញិញ ណធតុ ។ េប ។ ៃនកយវញិញ ណ- 

ធតុ ែដលេកើតេហើយរលត់េទវញិ បនទ ប់មក េសចក្ដីគិត េសចក្ដីដឹង 

រមមណ៍ េសចក្ដី្របថន  ។ េប ។ មេនវញិញ ណធតុ ែដលេកើតអពីំខនធ 

េនះ ក៏េកើតកនុងលំ ប់ ៃនមេនធតុ ែដលេកើតេហើយរលត់េទវញិ ។ 

េសចក្ដីគិត េសចក្ដីដឹង រមមណ៍ េសចក្ដី្របថន  ហឫទយ័ ធមមជត 

ដ៏ថ្ល ្អ ត គឺ មេន មនយតនៈ មនិ្រនទិយ វញិញ ណ វញិញ ណកខនធ 

មេនវញិញ ណធតុ ែដលេកើតអពីំខនធេនះ េកើតេ្រពះ ្រស័យនូវភវងគ- 

ចិត្តផង    នូវធម៌ផង    េនះេ ថ    មេនវញិញ ណធតុ    ។ 

ចប់   អភិធមមភជនីយ   ។ 
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១៧០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៣១] អ ្ឋ រស ធតុេយ ចកខុ ធតុ របូធតុ 
ចកខុ វញិញ ណធតុ េ តធតុ សទទធតុ េ តវ-ិ 
ញញ ណធតុ ឃនធតុ គនធធតុ ឃនវញិញ ណធតុ 
ជិ ្ហ ធតុ រសធតុ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ កយធតុ 
េផដ្ឋព្វធតុ កយវញិញ ណធតុ មេនធតុ ធមមធតុ 
មេនវញិញ ណធតុ ។ អ ្ឋ រសននំ ធតនូំ កតិ កុ- 
ស  កតិ អកុស  កតិ អពយក  ។ េប ។ 
កតិ     សរ      កតិ     អរ      ។ 
 [១៣២] េ ឡស ធតុេយ អពយក  េទ្វ 
ធតុេយ សិយ កុស  សិយ អកុស  
សិយ អពយក  ។ ទស ធតុេយ ន វត្តព្វ  សុ- 
ខយ េវទនយ សមបយុ ្ត តិបិ ទុកខ យ េវទនយ 
សមបយុ ្ត តិបិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ- 
្ត តិបិ បញច  ធតុេយ អទុកខមសុខយ េវទនយ 

សមបយុ ្ត  កយវញិញ ណធតុ សិយ សុខយ េវទ- 
នយ សមបយុ ្ត  សិយ ទុកខ យ េវទនយ សមប- 
យុ ្ត  មេនវញិញ ណធតុ សិយ សុខយ េវទនយ 
សមបយុ ្ត         សិយ        ទុកខ យ        េវទនយ       សមបយុ ្ត  
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១៧០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៣១] ធតុ ១៨ គឺ ចកខុធតុ រូបធតុ ចកខុ វញិញ ណធតុ 

េ តធតុ សទទធតុ េ តវញិញ ណធតុ ឃនធតុ គនធធតុ ឃន- 

វញិញ ណធតុ ជិ ្ហធតុ រសធតុ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ កយធតុ េផដ្ឋព្វ- 

ធតុ កយវញិញ ណធតុ មេនធតុ ធមមធតុ មេនវញិញ ណធតុ ។ 

ប ្ដ ធតុ ១៨ េនះ ធតុ ជកុសលប៉ុនម ន ជអកុសលប៉ុនម ន ជ 

អពយ្រកឹតបុ៉នម ន ។ េប ។ ្របកបេ យស្រតូវបុ៉នម ន មិនមនស្រតូវ 

ប៉ុនម ន     ។ 

 [១៣២] ធតុ ១៦ ជអពយ្រកឹត ធតុ ២ ជកុសលក៏មន ជអកុសល 

ក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ ធតុ ១០ មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យ 

សុខេវទនផង ថ្របកបេ យទុកខេវទនផង ថ្របកបេ យអទុកខមសុខ- 

េវទនផងេឡើយ ធតុ ៥ ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន កយវញិញ ណ- 

ធតុ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន មេន- 

វញិញ ណធតុ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន 
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១៧១ 

ធតុវភិេងគ  បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  

ធមមធតុ សិយ សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  

សិយ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត  សិយ 

អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  សិយ ន 

វត្តព្វ  សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត តិបិ ទុកខ យ 

េវទនយ សមបយុ ្ត តិបិ អទុកខមសុខយ េវទនយ 

សមបយុ ្ត តិបិ ។ ទស ធតុេយ េនវ វបិកនវ-ិ 

បកធមមធមម  បញច  ធតុេយ វបិក មេនធតុ 

សិយ វបិក សិយ េនវ វបិកនវបិកធមមធមម  

េទ្វ ធតុេយ សិយ វបិក សិយ វបិកធមម- 

ធមម  សិយ េនវ វបិកនវបិកធមមធមម  ។ ទស 

ធតុេយ ឧបទិននុបទនិយ សទទធតុ អនុបទិននុប- 

ទនិយ បញច  ធតុេយ សិយ ឧបទិននុបទនិយ 

សិយ អនុបទិននុបទនិយ េទ្វ ធតុេយ សិយ 

ឧបទិននុ បទនិយ         សិយ         អនុបទិននុ បទនិយ 

348



១៧១ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ធមមធតុ ្របកបេ យសុខេវទន 
ក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន 
ក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យសុខេវទនផង ថ ្របកបេ យ 
ទុកខេវទនផង ថ ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនផងក៏មន ។ ធតុ ១០ 
មិនែមនជវបិក ទងំមិនែមនជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតី ធតុ ៥ ជវបិក 
មេនធតុជវបិកក៏មន មិនែមនជវបិក ទងំមិនែមនជធម៌មនវបិក 
ជ្រប្រកតីក៏មន ធតុ ២ ជវបិកក៏មន ជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏ 
មន មិនែមនជវបិក ទងំមិនែមនជធម៌មនវបិកជ្រប្រកតីក៏មន ។ 
ធតុ ១០ ជធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់ 
យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន សទទធតុ ជធម៌មិនមន 
កមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្រប- 
េយជន៍ដល់ឧបទន ធតុ ៥ ជធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលស មន 
ត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ជ 
ធម៌មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ 
ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ធតុ ២ ជធម៌ែដលកមម្របកប 
េ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ 
ដល់ឧបទន ក៏មន ជធម៌មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មន 
ត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ    ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន    ក៏មន 
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១៧២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ អនុបទិនន នុបទនិយ ។ េ ឡស 

ធតុេយ អសង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិក េទ្វ ធតុេយ 

សិយ សង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិក សិយ អសង កិលិដ្ឋ- 

សង កិ េលសិក សិយ អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េលសិក ។ 

បននរស ធតុេយ អវតិកក វចិ  មេនធតុ សវ-ិ 

តកកសវចិ  មេនវញិញ ណធតុ សិយ សវតិកកស- 

វចិ  សិយ អវតិកកវចិរម ្ត  សិយ អវតិកក វចិ  

ធមមធតុ សិយ សវតិកកសវចិ  សិយ អវតិកក-  

វចិរម ្ត  សិយ អវតិកក វចិ  សិយ ន វត្តព្វ  

សវតិកកសវចិ តិបិ អវតិកកវចិរម ្ត តិបិ អវតិកក វ-ិ 

ច តិបិ ។ ទស ធតុេយ ន វត្តព្វ  បីតិសហគ- 

តិបិ សុខសហគ តិបិ ឧេបកខ សហគ តិបិ 

បញច  ធតុេយ ឧេបកខ សហគ  កយវញិញ ណ- 

ធតុ ន បីតិសហគ  សិយ សុខសហគ  ន 

ឧេបកខ សហគ  សិយ ន វត្តព្វ  សុខសហ- 

គ តិ       េទ្វ      ធតុេយ      សិយ       បីតិសហគ       សិយ 
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១៧២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជធម៌មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ 
ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនេ ហមង 
េហើយ ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ធតុ ២ េ ហមងេហើយទងំគួរដល់ 
េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមងេហើយ ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង 
ក៏មន មិនេ ហមងេហើយទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ ធតុ 
១៥ មិនមនវតិកកៈមិនមនវចិរៈ មេនធតុ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ 
ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈ មេនវញិញ ណធតុ ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 
នឹងវតិកកៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈមន្រតឹម 
ែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈទងំមិនមនវចិរៈក៏មន ធមមធតុ ្រប្រពឹត្ត 
េទជមួយនឹងវតិកកៈទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈ 
មន្រតឹមែតវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈ ទងំមិនមនវចិរៈក៏មន មិន 
គបបេីពលថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
វចិរៈផង ថ មិនមនវតិកកៈមន្រតឹមែតវចិរៈផង ថ មិនមនវតិកកៈទងំ 
មិនមនវចិរៈផងក៏មន ។ ធតុ ១០ មិនគបបេីពលថ េកើត្រពមេ យ 
បីតិផង ថ េកើត្រពមេ យសុខៈផង ថ េកើត្រពមេ យឧេបកខ ផងេទ 
ធតុ ៥ េកើត្រពមេ យឧេបកខ  កយវញិញ ណធតុ មិនេកើត្រពមេ យ 
បីតិ េកើត្រពមេ យសុខៈ ែតមិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន មិនគបប ី
េពលថ េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន ធតុ  ២  េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន 
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១៧៣ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សុខសហគ  សិយ ឧេបកខ សហគ  សិយ ន 
វត្តព្វ  បីតិសហគ តិបិ សុខសហគ តិបិ ឧេបកខ - 
សហគ តិបិ ។ េ ឡស ធតុេយ េនវ ទស េនន 
ន ភវនយ ប តព្វ  េទ្វ ធតុេយ សិយ ទស េនន 
ប តព្វ  សិយ ភវនយ ប តព្វ  សិយ េនវ 
ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វ  ។ េ ឡស ធតុ- 
េយ េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វេហតុក 
េទ្វ ធតុេយ សិយ ទស េនន ប តព្វេហតុក 
សិយ ភវនយ ប តព្វេហតុក សិយ េនវ ទស - 
េនន ន ភវនយ ប តព្វេហតុក ។ េ ឡស 
ធតុេយ េន ចយគមិេន នបចយគមិេន េទ្វ 
ធតុេយ សិយ ចយគមិេន សិយ អបចយគ- 
មិេន សិយ េន ចយគមិេន នបចយគមិេន ។ 
េ ឡស ធតុេយ េនវ េសកខ  នេសកខ  េទ្វ 
ធតុេយ សិយ េសកខ  សិយ អេសកខ  សិយ 
េនវ េសកខ  នេសកខ  ។ េ ឡស ធតុេយ បរ ិ ្ត  
េទ្វ ធតុេយ សិយ បរ ិ ្ត  សិយ មហគគ  សិយ 
អបបម     ។    ទស    ធតុេយ    អនរមម     ឆ   ធតុេយ 
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១៧៣ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន មិនគបបេីពល 

ថ េកើត្រពមេ យបីតិផង ថ េកើត្រពមេ យសុខៈផង ថ េកើត្រពម 

េ យឧេបកខ ផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរ 

លះេ យភវន ធតុ ២ គួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យភវន 

ក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ ធតុ 

១៦ មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈទងំមិនគួរលះេ យភវន ធតុ 

២ មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យភវន 

ក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏ 

មន ។ ធតុ ១៦ មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនែមនជមិនដល់ 

នូវករសន កំពូនេឡើង ធតុ ២ ដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន មិនដល់ 

នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន មិនែមនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំ 

មិនែមនជមិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនែមនជ 

របស់េសកខបុគគលទងំមិនែមនជរបស់អេសកខបុគគល ធតុ ២ ជរបស់ 

េសកខបុគគលក៏មន ជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន មិនែមនជរបស់េសកខ- 

បុគគលទងំមិនែមនជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន ។ ធតុ ១៦ មនសភព 

តូចឆម រ ធតុ ២ មនសភពតូចឆម រក៏មន ដល់នូវសភពធកំ៏មន មន 

សភព្របមណមិនបនក៏មន  ។  ធតុ  ១០  មិនមន រមមណ៍  ធតុ  ៦ 
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១៧៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

បរ ិ ្ត រមម  េទ្វ ធតុេយ សិយ បរ ិ ្ត រមម  
សិយ មហគគ រមម  សិយ អបបម រមម  
សិយ ន វត្តព្វ  បរ ិ ្ត រមម តិបិ មហគគ រមម តិបិ 
អបបម រមម តិបិ ។ េ ឡស ធតុេយ មជឈមិ 
េទ្វ ធតុេយ សិយ ហីន សិយ មជឈមិ សិយ 
បណី  ។ េ ឡស ធតុេយ អនិយ  េទ្វ 
ធតុេយ សិយ មិចឆត្តនិយ  សិយ សមមត្តនិយ  
សិយ អនិយ  ។ ទស ធតុេយ អនរមម  
ឆ ធតុេយ ន វត្តព្វ  មគគ រមម តិបិ មគគេហតុ- 
កតិបិ មគគ ធិបតិេនតិបិ េទ្វ ធតុេយ សិយ 
មគគ រមម  សិយ មគគេហតុក សិយ មគគ ធិបតិ- 
េន សិយ ន វត្តព្វ  មគគ រមម តិបិ មគគេហតុក- 
តិបិ មគគ ធិបតិេនតិបិ ។ ទស ធតុេយ សិយ 
ឧបបនន  សិយ ឧបបទិេន ន វត្តព្វ  អនុបបនន តិ 
សទទធតុ សិយ ឧបបនន  សិយ អនុបបនន  ន 
វត្តព្វ  ឧបបទិនីតិ ឆ ធតុេយ សិយ ឧបបនន  សិ- 
យ អនុបបនន  សិយ ឧបបទិេន ធមមធតុ សិយ 
ឧបបនន      សិយ       អនុបបនន       សិយ       ឧបបទិនី      សិយ 
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១៧៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មន រមមណ៍តូចឆម រ ធតុ ២ មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន រមមណ៍ 

ដល់នូវសភពធកំ៏មន មន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន មិនគបប ី

េពលថ មន រមមណ៍តូចឆម រផង ថ មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធ ំ

ផង ថ មន រមមណ៍្របមណមិនបនផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ យ៉ង 

ក ្ដ ល ធតុ ២ េថកទបក៏មន យ៉ងក ្ដ លក៏មន យ៉ងឧត្តម 

ក៏មន ។ ធតុ ១៦ មនសភពមិនេទៀង ធតុ ២ មនសភពខុសនិង 

េទៀងក៏មន មនសភព្រតូវនិងេទៀងក៏មន មនសភពមិនេទៀងក៏មន ។ 

ធតុ ១០ មិនមន រមមណ៍ ធតុ ៦ មិនគបបេីពលថ មនមគគជ 

រមមណ៍ផង ថ មនមគគជេហតុផង ថ មនមគគជអធិបតីផងេឡើយ 

ធតុ ២ មនមគគជ រមមណ៍ក៏មន មនមគគជេហតុក៏មន មនមគគជ 

អធិបតីក៏មន មិនគបបេីពលថ មនមគគជ រមមណ៍ផង ថ មនមគគជ 

េហតុផង ថ មនមគគជអធិបតីផងក៏មន ។ ធតុ ១០ េកើតេឡើងេហើយ 

ក៏មន ្របុងនឹងេកើតេឡើង ែតមិនគបបេីពលថ មិនទន់េកើតេឡើងេហើយ 

ក៏មន សទទធតុ េកើតេឡើងេហើយក៏មន មិនទន់េកើតេឡើង ែតមិន 

គបបេីពលថ ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន ធតុ ៦ េកើតេឡើងេហើយក៏ 

មន មិនទន់េកើតេឡើងក៏មន ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន ធមមធតុ េកើត 

េឡើងេហើយក៏មន    មិនទន់េកើតេឡើងក៏មន    ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន 
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១៧៥ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ន វត្តព្វ  ឧបបនន តិបិ អនុបបនន តិបិ ឧបបទិនីតិបិ ។ 
សត្តរស ធតុេយ សិយ អតី  សិយ អនគ  
សិយ បចចុបបនន  ធមមធតុ សិយ អតី  សិយ 
អនគ  សិយ បចចុបបនន  សិយ ន វត្តព្វ  អតី តិបិ 
អនគ តិបិ បចចុបបនន តិបិ ។ ទស ធតុេយ អន- 
រមម  ឆ ធតុេយ បចចុបបនន រមម  េទ្វ ធតុេយ 
សិយ អតី រមម  សិយ អនគ រមម  សិយ 
បចចុបបនន រមម  សិយ ន វត្តព្វ  អតី រមម តិបិ 
អនគ រមម តិបិ បចចុបបនន រមម តិបិ សិយ 
អជឈ ្ត  សិយ ពហិទធ  សិយ អជឈត្តពហិទធ  ។ 
ទស ធតុេយ អនរមម  ឆ ធតុេយ សិយ 
អជឈ ្ត រមម  សិយ ពហិទធ រមម  សិយ អជឈ- 
ត្តពហិទធ រមម  េទ្វ ធតុេយ សិយ អជឈ ្ត រមម  
សិយ ពហិទធ រមម  សិយ អជឈត្តពហិទធ រមម  
សិយ ន វត្តព្វ  អជឈ ្ត រមម តិបិ ពហិទធ រមម - 
តិបិ អជឈត្តពហិទធ រមម តិបិ ។ របូធតុ សនិទស - 
នសបបដិឃ នវ ធតុេយ អនិទស នសបបដិឃ 
អដ្ឋ     ធតុេយ     អនិទស នបបដិឃ     ។ 
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១៧៥ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនគបបេីពលថ េកើតេឡើងេហើយផង ថ មិនទន់េកើតេឡើងផង ថ 
្របុងនឹងេកើតេឡើងផងក៏មន ។ ធតុ ១៧ ជអតីតក៏មន ជអនគតក៏ 
មន ជបចចុបបននក៏មន ធមមធតុ ជអតីតក៏មន ជអនគតក៏មន ជ 
បចចុបបននក៏មន មិនគបបេីពលថ ជអតីតផង ថ ជអនគតផង ថ 
ជបចចុបបននផងក៏មន ។ ធតុ ១០ មិនមន រមមណ៍ ធតុ ៦ មន 

រមមណ៍ជបចចុបបនន ធតុ ២ មន រមមណ៍ជអតីតក៏មន មន រមមណ៍ 
ជអនគតក៏មន មន រមមណ៍ជបចចុបបននក៏មន មិនគបបេីពលថ មន 

រមមណ៍ជអតីតផង ថ មន រមមណ៍ជអនគតផង ថ មន រមមណ៍ 
ជបចចុបបននផងក៏មន ខងកនុងក៏មន ខងេ្រកក៏មន ទងំខងកនុង 
ទងំខងេ្រកក៏មន ។ ធតុ ១០ មិនមន រមមណ៍ ធតុ ៦ មន 

រមមណ៍ខងកនុង ក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រក ក៏មន មន - 
រមមណ៍ទងំខងកនុង ទងំខងេ្រក ក៏មន ធតុ ២ មន រមមណ៍ខង 
កនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រក ក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុង 
ទងំខងេ្រកក៏មន មិនគបបេីពលថ មន រមមណ៍ខងកនុងផង ថ 
មន រមមណ៍ខងេ្រកផងថមន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកផង 
ក៏មន ។ រូបធតុ ្របកបេ យករេឃើញ ទងំ្របកបេ យករប៉ះ 
ពល់ ធតុ ៩ មិន្របកបេ យករេឃើញ ែត្របកបេ យករប៉ះពល់ 
ធតុ  ៨  មិន្របកបេ យករេឃើញ  ទងំមិន្របកបេ យករប៉ះពល់  ។ 
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១៧៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៣៣] សត្តរស ធតុេយ ន េហត ូ ធមម- 
ធតុ សិយ េហតុ សិយ ន េហតុ ។ េ ឡស 
ធតុេយ អេហតុក េទ្វ ធតុេយ សិយ សេហតុ- 
ក សិយ អេហតុក ។ េ ឡស ធតុេយ 
េហតុវបិបយុ ្ត  េទ្វ ធតុេយ សិយ េហតុសមបយុ- 
្ត  សិយ េហតុវបិបយុ ្ត  ។ េ ឡស ធតុេយ 

ន វត្តព្វ  េហត ូ េចវ សេហតុក ចតិបិ សេហតុ- 
ក េចវ ន ច េហតតូិបិ មេនវញិញ ណធតុ ន 
វត្តព្វ  េហតុ េចវ សេហតុក ចតិបិ សិយ ស- 
េហតុក េចវ ន ច េហតុ សិយ ន វត្តព្វ  សេហ- 
តុក េចវ ន ច េហតតូិ ធមមធតុ សិយ េហតុ 
េចវ សេហតុក ច សិយ សេហតុក េចវ ន ច 
េហតុ សិយ ន វត្តព្វ  េហតុ េចវ សេហតុក ច- 
តិបិ សេហតុក េចវ ន ច េហតតូិបិ ។ េ ឡស 
ធតុេយ ន វត្តព្វ  េហត ូ េចវ េហតុសមបយុ ្ត  
ចតិបិ េហតុសមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហតតូិបិ មេន- 
វញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  េហតុ េចវ េហតុសមបយុ ្ត  
ចតិ      សិយ       េហតុសមបយុ ្ត        េចវ       ន      ច       េហតុ 
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១៧៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៣៣] ធតុ ១៧ មិនែមនេហតុ ធមមធតុ ជេហតុក៏មន 

មិនែមនេហតុក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនមនេហតុ ធតុ ២ ្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹងេហតុក៏មន មិនមនេហតុក៏មន ។ ធតុ ១៦ ្របសចកេហតុ 

ធតុ ២ ្របកបេ យេហតុក៏មន ្របសចកេហតុក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិន 

គបបេីពលថ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង ថ ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុផងេឡើយ មេនវញិញ ណធតុ មិនគបប ី

េពលថ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុេទ ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុផងក៏មន មិនគបបេីពលថ ្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏មន ធមមធតុ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទ 

ជមួយនឹងេហតុក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏ 

មន មិនគបបេីពលថ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង ថ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុែតមិនែមនេហតុផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិន 

គបបេីពលថ ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុផង ថ ្របកបេ យេហតុ 

ែតមិនែមនេហតុផងេឡើយ មេនវញិញ ណធតុ មិនគបបេីពលថ ជ 

េហតុទងំ្របកបេ យេហតុេទ   ្របកបេ យេហតុែតមិនែមនេហតុក៏មន 
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១៧៧ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ន វត្តព្វ  េហតុសមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហតតូិ 
ធមមធតុ សិយ េហតុ េចវ េហតុសមបយុ ្ត  ច 
សិយ េហតុសមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហតុ សិយ 
ន វត្តព្វ  េហតុ េចវ េហតុសមបយុ ្ត  ចតិបិ េហតុ- 
សមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហតតូិបិ ។ េ ឡស ធតុ- 
េយ ន េហត ូ អេហតុក មេនវញិញ ណធតុ សិយ 
ន េហតុ សេហតុក សិយ ន េហតុ អេហតុក 
ធមមធតុ សិយ ន េហតុ សេហតុក សិយ ន 
េហតុ អេហតុក សិយ ន វត្តព្វ  ន េហតុ 
សេហតុកតិបិ     ន     េហតុ     អេហតុកតិបិ     ។ 
 [១៣៤] សត្តរស ធតុេយ សបបចចយ ធមម- 
ធតុ សិយ សបបចចយ សិយ អបបចចយ ។ 
សត្តរស ធតុេយ សងខ  ធមមធតុ សិយ សងខ  
សិយ អសងខ  ។ សត្តរស ធតុេយ អនិទស ន 
របូធតុ សនិទស ន(១) ។ ទស ធតុេយ សបបដិ- 
ឃ អដ្ឋ ធតុេយ អបបដិឃ ។ ទស ធតុេយ 
របូ សត្ត ធតុេយ អរបូ ធមមធតុ សិយ របូំ សិយ 
អរបូំ     ។     េ ឡស    ធតុេយ    េ កិយ     េទ្វ    ធតុេយ 
     ១ ម. របូធតុ សនិទស ន  សត្តរស ធតុេយ អនិទស នតិ ប នុកកេម ទិស តិ។ 
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១៧៧ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏មន ធមមធតុ 

ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុក៏មន ្របកបេ យេហតុែតមិនែមនេហតុ 

ក៏មន មិនគបបេីពលថ ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុផង ថ ្របកប 

េ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុផង ក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនែមនេហតុ 

ទងំមិនមនេហតុ មេនវញិញ ណធតុ មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹងេហតុក៏មន មិនែមនេហតុ ទងំមិនមនេហតុក៏មន ធមមធតុ 

មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនែមនេហតុ ទងំ 

មិនមនេហតុក៏មន មិនគបបេីពលថ មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹងេហតុផង   ថ   មិនែមនេហតុ   ទងំមិនមនេហតុផងក៏មន    ។ 

 [១៣៤] ធតុ ១៧ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបចច័យ ធមមធតុ ្រប- 

្រពឹត្តេទជមួយនឹងបចច័យក៏មន មិនមនបចច័យក៏មន ។ ធតុ ១៧ មន 

បចច័យ ក់ែតង ធមមធតុ មនបចច័យ ក់ែតងក៏មន ឥតបចច័យ ក់ែតង 

ក៏មន ។ ធតុ ១៧ មិន្របកបេ យករេឃើញ រូបធតុ ្របកបេ យ 

ករេឃើញ ។ ធតុ ១០ ្របកបេ យករប៉ះពល់ ធតុ ៨ មិន្របកប 

េ យករប៉ះពល់ ។ ធតុ ១០ មនរូប ធតុ ៧ មិនមនរូប ធមមធតុ 

មនរូបក៏មន   មិនមនរូបក៏មន   ។   ធតុ   ១៦   ជេ កិយ   ធតុ  ២ 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ េ កិយ សិយ េ កុត្ត  ។ េកនចិ 

វេិញញយយ      េកនចិ      ន      វេិញញយយ      ។ 

 [១៣៥] សត្តរស ធតុេយ េន ស  

ធមមធតុ សិយ សេ  សិយ េន សេ  ។ 

េ ឡស ធតុេយ ស  េទ្វ ធតុេយ សិយ 

ស  សិយ អនស  ។ េ ឡស ធតុេយ 

សវវបិបយុ ្ត  េទ្វ ធតុេយ សិយ សវស- 

មបយុ ្ត  សិយ សវវបិបយុ ្ត  ។ េ ឡស 

ធតុេយ ន វត្តព្វ  ស  េចវ ស  ចតិ 

ស  េចវ េន ច ស  មេនវញិញ ណធតុ 

ន វត្តព្វ  សេ  េចវ ស  ចតិ ន វត្តព្វ  - 

ស  េចវ េន ច សេ  សិយ ន វត្តព្វ  ស  

េចវ េន ច សេ តិ ធមមធតុ សិយ សេ  

េចវ ស  ច សិយ ស  េចវ ច ស- 

េ  សិយ ន វត្តព្វ  សេ  េចវ ស  ចតិបិ 

ស  េចវ េន ច សេ តិបិ ។ េ ឡស ធតុ- 

េយ     ន     វត្តព្វ      ស      េចវ     សវសមបយុ ្ត      ចតិបិ 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជេ កិយក៏មន ជេ កុត្តរក៏មន ។ គបបដីឹងចបស់េ យវញិញ ណ 

មួយក៏មន   មិនគបបដីឹងចបស់េ យវញិញ ណ មួយក៏មន   ។ 

 [១៣៥] ធតុ ១៧ មិនែមន សវៈ ធមមធតុ ជ សវៈក៏មន 

មិនែមន សវៈក៏មន ។ ធតុ ១៦ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ធតុ 

២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន មិនមន សវៈ ក៏មន ។ ធតុ 

១៦ ្របសចក សវៈ ធតុ ២ ្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របសចក 

សវៈក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនគបបេីពលថ ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈេទ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន 

សវៈ មេនវញិញ ណធតុ មិនគបបេីពលថ ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈេឡើយ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន 

សវៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិន 

ែមន សវៈក៏មន ធមមធតុ ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន 

មិនគបបេីពលថ ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈផង 

ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន សវៈផង ក៏មន ។ 

ធតុ   ១៦   មិនគបបេីពលថ   ជ សវៈ    ទងំ្របកបេ យ សវៈផង 
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១៧៩ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សវសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ស តិបិ មេន- 

វញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  សេ  េចវ សវសមបយុ- 

្ត  ចតិ សិយ សវសមបយុ ្ត  េចវ េន ច 

សេ  សិយ ន វត្តព្វ  សវសមបយុ ្ត  េចវ េន 

ច សេ តិ ធមមធតុ សិយ សេ  េចវ ស- 

វសមបយុ ្ត  ច សិយ សវសមបយុ ្ត  េចវ េន ច 

សេ  សិយ ន វត្តព្វ  សេ  េចវ សវសមប- 

យុ ្ត  ចតិបិ សវសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ស- 

េ តិបិ ។ េ ឡស ធតុេយ សវវបិបយុត្ត ស  

េទ្វ ធតុេយ សិយ សវវបិបយុត្ត ស  សិយ 

សវវបិបយុត្តអនស  សិយ ន វត្តព្វ  សវវ-ិ 

បបយុត្ត ស តិបិ      សវវបិបយុត្តអនស តិបិ      ។ 

 [១៣៦] សត្តរស ធតុេយ េន សេញញ ជន 

ធមមធតុ សិយ សេញញ ជនំ សិយ េន សេញញ - 

ជនំ ។ េ ឡស ធតុេយ សេញញ ជនិយ េទ្វ 

ធតុេយ សិយ សេញញ ជនិយ សិយ អសេញញ ជ- 

និយ        ។        េ ឡស       ធតុេយ       សេញញ ជនវបិបយុ ្ត  

364



១៧៩ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ថ ្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈផងេឡើយ មេនវញិញ ណធតុ 

មិនគបបេីពលថ ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈេទ ្របកបេ យ 

សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យ 

សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន ធមមធតុ ជ សវៈ ទងំ្របកប 

េ យ សវៈក៏មន ្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន 

មិនគបបេីពលថ ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈផង ថ ្របកប 

េ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ ្របសចក 

សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ធតុ ២ ្របសចក សវៈ 

ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន ្របសចក សវៈ ទងំមិនមន 

សវៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចក សវៈែត្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹង សវៈផង   ថ   ្របសចក សវៈទងំមិនមន សវៈផងក៏មន  ។ 

 [១៣៦] ធតុ ១៧ មិនែមនជសេំយជនៈ ធមមធតុ ជស-ំ 

េយជនៈក៏មន មិនែមនសេំយជនៈក៏មន ។ ធតុ ១៦ ជ្របេយជន៍ 

ដល់សេំយជនៈ ធតុ២ ជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន មិនជ 

្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន  ។  ធតុ   ១៦   ្របសចកសេំយជនៈ 
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១៨០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េទ្វ ធតុេយ សិយ សេញញ ជនសមបយុ ្ត  សិយ 
សេញញ ជនវបិបយុ ្ត  ។ េ ឡស ធតុេយ ន វត្តព្វ  
សេញញ ជន េចវ សេញញ ជនិយ ចតិ សេញញ ជនិយ 
េចវ េន ច សេញញ ជន មេនវញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  
សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនិយ ចតិ សិយ សេញញ - 
ជនិយ េចវ េន ច សេញញ ជនំ សិយ ន វត្តព្វ  
សេញញ ជនិយ េចវ េន ច សេញញ ជនន្តិ ធមមធតុ 
សិយ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនិយ ច សិយ 
សេញញ ជនិយ េចវ េន ច សេញញ ជនំ សិយ ន 
វត្តព្វ  សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនិយ ចតិបិ សេញញ - 
ជនិយ េចវ េន ច សេញញ ជនន្តិបិ ។ េ ឡស 
ធតុេយ ន វត្តព្វ  សេញញ ជន េចវ សេញញ ជន- 
សមបយុ ្ត  ចតិបិ សេញញ ជនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច 
សេញញ ជនតិបិ មេនវញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  សេញញ - 
ជនេញច វ សេញញ ជនសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ សេញញ ជ- 
នសមបយុ ្ត  េចវ េន ច សេញញ ជនំ សិយ ន វត្តព្វ  
សេញញ ជនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច សេញញ ជនន្តិ ធមម- 
ធតុ     សិយ      សេញញ ជនេញច វ      សេញញ ជនសមបយុ ្ត       ច 
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១៨០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ធតុ ២ ្របកបេ យសេំយជនៈក៏មន ្របសចកសេំយជនៈក៏មន ។ 

ធតុ ១៦ មិនគបបេីពលថ ជសេំយជនៈទងំជ្របេយជន៍ដល់ស-ំ 

េយជនៈេឡើយ ជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈ ែតមិនែមនសេំយជនៈ 

មេនវញិញ ណធតុ មិនគបបេីពលថ ជសេំយជនៈទងំជ្របេយជន៍ 

ដល់សេំយជនៈេទ ជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈ ែតមិនែមនសេំយ- 

ជនៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈ ែតមិនែមន 

សេំយជនៈក៏មន ធមមធតុ ជសេំយជនៈទងំជ្របេយជន៍ដល់ស-ំ 

េយជនៈក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈ ែតមិនែមនជសេំយជនៈ 

ក៏មន មិនគបបេីពលថ ជសេំយជនៈទងំជ្របេយជន៍ដល់សេំយ- 

ជនៈផង ថ ជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈ ែតមិនែមនសេំយជនៈផង 

ក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនគបបេីពលថ ជសេំយជនៈទងំ្របកបេ យ 

សេំយជនៈផង ថ ្របកបេ យសេំយជនៈ ែតមិនែមនជសេំយជនៈ 

ផងេឡើយ មេនវញិញ ណធតុ មិនគបបេីពលថ ជសេំយជនៈទងំ្របកប 

េ យសេំយជនៈេទ ្របកបេ យសេំយជនៈ ែតមិនែមនសេំយជនៈក៏ 

មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យសេំយជនៈ ែតមិនែមនសេំយជនៈ 

ក៏មន    ធមមធតុ    ជសេំយជនៈ    ទងំ្របកបេ យសេំយជនៈក៏មន 
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១៨១ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ សេញញ ជនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច សេញញ - 
ជនំ សិយ ន វត្តព្វ  សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជន- 
សមបយុ ្ត  ចតិបិ សេញញ ជនសមបយុ ្ត  េចវ េន 
ច សេញញ ជនន្តិបិ ។ េ ឡស ធតុេយ សេញញ - 
ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយ េទ្វ ធតុេយ សយិ 
សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយ សិយ សេញញ ជ- 
នវបិបយុត្តសេញញ ជនិយ សិយ ន វត្តព្វ  សេញញ - 
ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយតិបិ សេញញ ជនវបិបយុត្តអ- 
សេញញ ជនិយតិបិ        ។ 
 [១៣៧] សត្តរស ធតុេយ េន គនថ  ធមមធតុ 
សិយ គេនថ  សិយ េន គេនថ  ។ េ ឡស 
ធតុេយ គនថនិយ េទ្វ ធតុេយ សិយ គនថនិយ 
សិយ អគនថនិយ ។ េ ឡស ធតុេយ គនថវបិប- 
យុ ្ត  េទ្វ ធតុេយ សិយ គនថសមបយុ ្ត  សិយ 
គនថវបិបយុ ្ត  ។ េ ឡស ធតុេយ ន វត្តព្វ  គនថ  
េចវ គនថនិយ ចតិ គនថនិយ េចវ េន ច គនថ  
មេនវញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  គេនថ  េចវ គនថនិយ 
ចតិ     សិយ     គនថនិយ     េចវ     េន     ច      គេនថ        សិយ 
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១៨១ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

្របកបេ យសេំយជនៈ ែតមិនែមនសេំយជនៈក៏មន មិនគបបេីពលថ 

ជសេំយជនៈ ទងំ្របកបេ យសេំយជនៈផង ថ ្របកបេ យស-ំ 

េយជនៈ ែតមិនែមនសេំយជនៈផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ ្របសចក 

សេំយជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈ ធតុ ២ ្របសចកស-ំ 

េយជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន ្របសចកសេំយ- 

ជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈក៏មន មិនគបបេីពលថ 

្របសចកសេំយជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈផង ថ ្របស 

ចកសេំយជនៈ   ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេំយជនៈផងក៏មន   ។ 

 [១៣៧] ធតុ ១៧ មិនែមនគនថៈ ធមមធតុ ជគនថៈក៏មន មិន 

ែមនគនថៈក៏មន ។ ធតុ ១៦ គនថៈគបបេី ត្រកង ធតុ ២ គនថៈគបបេី ត 

្រកងក៏មន គនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន ។ ធតុ ១៦ ្របសចកគនថៈ 

ធតុ ២ ្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈក៏មន ។ ធតុ ១៦ 

មិនគបបេីពលថ ជគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងេឡើយ គនថៈគបបេី ត 

្រកង ែតមិនែមនគនថៈ មេនវញិញ ណធតុ មិនគបបេីពលថ ជគនថៈ 

ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងេទ    គនថៈគបបេី ត្រកង   ែតមិនែមនគនថៈក៏មន 
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១៨២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ន វត្តព្វ  គនថនិយ េចវ េន ច គេនថ តិ ធមមធតុ 

សិយ គេនថ  េចវ គនថនិយ ច សិយ គនថនិយ 

េចវ េន ច គេនថ  សិយ ន វត្តព្វ  គេនថ  េចវ គនថ- 

និយ ចតិបិ គនថនិយ េចវ េន ច គេនថ តិបិ ។ 

េ ឡស ធតុេយ ច វត្តព្វ  គនថ  េចវ គនថសមប- 

យុ ្ត  ចតិបិ គនថសមបយុ ្ត  េចវ េន ច គនថ តិបិ 

មេនវញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  គេនថ  េចវ គនថសមប- 

យុ ្ត  ចតិ សិយ គនថសមបយុ ្ត  េចវ េន ច 

គេនថ  សិយ ន វត្តព្វ  គនថសមបយុ ្ត  េចវ េន ច 

គេនថ តិ ធមមធតុ សិយ គេនថ  េចវ គនថសមបយុ ្ត  

ច សិយ គនថសមបយុ ្ត  េចវ េន ច គេនថ  សិយ 

ន វត្តព្វ  គេនថ  េចវ គនថសមបយុ ្ត  ចតិបិ គនថស- 

មបយុ ្ត  េចវ េន ច គេនថ តិបិ ។ េ ឡស ធតុ- 

េយ គនថវបិបយុត្តគនថនិយ េទ្វ ធតុេយ សិយ 

គនថវបិបយុត្តគនថនិយ សិយ គនថវបិបយុត្តអគនថនិយ 

សិយ ន វត្តព្វ  គនថវបិបយុត្តគនថនិយតិបិ គនថវបិប- 

យុត្តអគនថនិយតិបិ      ។ 
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១៨២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មិនគបបេីពលថ គនថៈគបបេី ត្រកង ែតមិនែមនគនថៈក៏មន ធមមធតុ 

ជគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន គនថៈគបបេី ត្រកង ែតមិនែមន 

គនថៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងផង ថ 

គនថៈគបបេី ត្រកងែតមិនែមនគនថៈផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនគបបេីពល 

ថ ជគនថៈ ទងំ្របកបេ យគនថៈផង ថ ្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមន 

គនថៈផងេឡើយ មេនវញិញ ណធតុ មិនគបបេីពលថ ជគនថៈ ទងំ្រប- 

កបេ យគនថៈេទ ្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈក៏មន មិនគបប ី

េពលថ ្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈក៏មន ធមមធតុ ជគនថៈ 

ទងំ្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈក៏មន 

មិនគបបេីពលថ ជគនថៈ ទងំ្របកបេ យគនថៈផង ថ ្របកបេ យ 

គនថៈ ែតមិនែមនគនថៈផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈ 

គបបេី ត្រកង ធតុ ២ ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន 

្របសចកគនថៈ ទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន មិនគបបេីពលថ 

្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត្រកងផង ថ ្របសចកគនថៈ ទងំ 

គនថៈមិនគបបេី ត្រកងផងក៏មន     ។ 

371



១៨៣ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

 [១៣៨] សត្តរស ធតុេយ េន ឱឃ ។ េប ។ 
េន េយគ ។ េប ។ េន នីវរ  ធមមធតុ សិយ 
នីវរណំ សិយ េន នីវរណំ ។ េ ឡស ធតុេយ 
នីវរណិយ េទ្វ ធតុេយ សិយ នីវរណិយ សិយ 
អនីវរណិយ ។ េ ឡស ធតុេយ នីវរណវបិប- 
យុ ្ត  េទ្វ ធតុេយ សិយ នីវរណសមបយុ ្ត  សិ- 
យ នីវរណវបិបយុ ្ត  ។ េ ឡស ធតុេយ ន 
វត្តព្វ  នីវរ  េចវ នីវរណិយ ចតិ នីវរណិយ 
េចវ េន ច នីវរ  មេនវញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  
នីវរណេញច វ នីវរណិយ ចតិ សិយ នីវរណិយ 
េចវ េន ច នីវរណំ សិយ ន វត្តព្វ  នីវរ  េចវ 
េន ច នីវរណន្តិ ធមមធតុ សិយ នីវរណេញច វ 
នីវរណិយ ច សិយ នីវរណិយ េចវ េន ច 
នីវរណំ សិយ ន វត្តព្វ  នីវរណេញច វ នីវរណិយ 
ចតិបិ នីវរណិយ េចវ េន ច នីវរណន្តិបិ ។ 
េ ឡស ធតុេយ ន វត្តព្វ  នីវរ  េចវ 
នីវរណសមបយុ ្ត  ចតិបិ នីវរណសមបយុ ្ត  េចវ 
េន       ច       នីវរ តិបិ       មេនវញិញ ណធតុ       ន       វត្តព្វ  
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១៨៣ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

 [១៣៨] ធតុ ១៧ មិនែមនឱឃៈ ។ េប ។ មិនែមនេយគៈ 

។ េប ។ មិនែមននីវរណៈ ធមមធតុ ជនីវរណៈក៏មន មិនែមននីវរ- 

ណៈ ក៏មន ។ ធតុ ១៦ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ធតុ ២ ជ 

្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ក៏មន ។ 

ធតុ ១៦ ្របសចកនីវរណៈ ធតុ ២ ្របកបេ យនីវរណៈក៏មន 

្របសចកនីវរណៈក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនគបបេីពលថ ជនីវរណៈ 

ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈេឡើយ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិន 

ែមននីវរណៈ មេនវញិញ ណធតុ មិនគបបេីពលថ ជនីវរណៈ ទងំ 

ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈេទ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិនែមន 

នីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជនីវរណៈែតមិនែមននីវរណៈក៏មន 

ធមមធតុ ជនីវរណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ជ្រប- 

េយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ជ 

នីវរណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថ ជ្របេយជន៍ដល់ 

នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនគបបេីពលថ 

ជនីវរណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈផង ថ ្របកបេ យនីវរណៈ 

ែតមិនែមននីវរណៈផងេឡើយ      មេនវញិញ ណធតុ     មិនគបបេីពលថ 
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១៨៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

នីវរណេញច វ នីវរណសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ នីវរណ- 

សមបយុ ្ត  េចវ េន ច នីវរណំ សិយ ន វត្តព្វ  

នីវរណសមបយុ ្ត  េចវ េន ច នីវរណន្តិ ធមមធតុ 

សិយ នីវរណេញច វ នីវរណសមបយុ ្ត  ច សិយ 

នីវរណសមបយុ ្ត  េចវ េន ច នីវរណំ សិយ ន 

វត្តព្វ  នីវរណេញច វ នីវរណសមបយុ ្ត  ចតិបិ នីវរ- 

ណសមបយុ ្ត  េចវ េន ច នីវរណន្តិបិ ។ េ ឡស 

ធតុេយ នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិយ េទ្វ ធតុេយ 

សិយ នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិយ សិយ នីវរណ- 

វបិបយុត្តអនីវរណិយ សិយ ន វត្តព្វ  នីវរណវបិបយុ- 

ត្តនីវរណិយតិបិ            នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិយតិបិ           ។ 

 [១៣៩] សត្តរស ធតុេយ េន ប ម  

ធមមធតុ សិយ ប មេ  សិយ េន ប ម- 

េ  ។ េ ឡស ធតុេយ ប ម ្ឋ  េទ្វ ធតុេយ 

សិយ ប ម ្ឋ  សិយ អប ម ្ឋ  ។ េ ឡ- 

ស        ធតុេយ         ប មសវបិបយុ ្ត          មេនវញិញ ណធតុ 
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១៨៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជនីវរណៈទងំ្របកបេ យនីវរណៈេទ ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិន 

ែមននីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិន 

ែមននីវរណៈក៏មន ធមមធតុ ជនីវរណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈ 

ក៏មន ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន មិនគបបេីពល 

ថ ជនីវរណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈផង ថ ្របកបេ យនីវរណៈ 

ែតមិនែមននីវរណៈផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ ្របសចកនីវរណៈ ែតជ 

្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ធតុ ២ ្របសចកនីវរណៈ ែតជ្របេយជន៍ 

ដល់នីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរ- 

ណៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចកនីវរណៈ ែតជ្របេយជន៍ 

ដល់នីវរណៈផង ថ ្របសចកនីវរណៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ 

នីវរណៈផងក៏មន      ។ 

 [១៣៩] ធតុ ១៧ មិនែមនប មសៈ ធមមធតុ ជប មសៈ 

ក៏មន មិនែមនប មសៈ ក៏មន ។ ធតុ ១៦ ប មសៈ ទ បអែង្អល 

ធតុ ២ ប មសៈ ទ បអែង្អល ក៏មន ប មសៈមិន ទ បអែង្អល 

ក៏មន    ។     ធតុ     ១៦     ្របសចកប មសៈ      មេនវញិញ ណធតុ 
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១៨៥ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ប មសសមបយុ ្ត  សិយ ប មសវបិបយុ ្ត  

ធមមធតុ សិយ ប មសសមបយុ ្ត  សិយ ប ម- 

សវបិបយុ ្ត  សិយ ន វត្តព្វ  ប មសសមបយុ ្ត - 

តិបិ ប មសវបិបយុ ្ត តិបិ ។ េ ឡស ធតុេយ 

ន វត្តព្វ  ប ម  េចវ ប ម ្ឋ  ចតិ ប ម ្ឋ  េចវ 

េន ច ប ម  មេនវញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  ប - 

ម  េចវ ប ម ្ឋ  ចតិ សិយ ប ម ្ឋ  េចវ 

េន ច ប មេ  សិយ ន វត្តព្វ  ប ម ្ឋ  េចវ 

េន ច ប មេ តិ ធមមធតុ សិយ ប មេ  

េចវ ប ម ្ឋ  ច សិយ ប ម ្ឋ  េចវ េន ច 

ប មេ  សិយ ន វត្តព្វ  ប មេ  េចវ ប - 

ម ្ឋ  ចតិបិ ប ម ្ឋ  េចវ េន ច ប មេ តិបិ ។ 

េ ឡស ធតុេយ ប មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ  េទ្វ 

ធតុេយ សិយ ប មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ  សិយ 

ប មសវបិបយុត្តអប ម ្ឋ  សិយ ន វត្តព្វ  ប - 

មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ តិបិ  ប មសវបិបយុត្តអប ម -  

្ឋ តិបិ        ។ 
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១៨៥ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈក៏មន ធមមធតុ 

្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈក៏មន មិនគបបេីពល 

ថ ្របកបេ យប មសៈផង ថ ្របសចកប មសៈផងក៏មន ។ 

ធតុ ១៦ មិនគបបេីពលថ ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អល 

េឡើយ ប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈ មេនវញិញ ណធតុ 

មិនគបបេីពលថ ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អលេទ ប - 

មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈក៏មន មិនគបបេីពលថ ប - 

មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈក៏មន ធមមធតុ ជប មសៈ 

ទងំប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមន 

ប មសៈ ក៏មន មិនគបបេីពលថ ជប មសៈ ទងំប មសៈ 

ទ បអែង្អលផង ថ ប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈផង 

ក៏មន ។ ធតុ ១៦ ្របសចកប មសៈ ែតប មសៈ ទ បអែង្អល 

ធតុ ២ ្របសចកប មសៈ ែតប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ្របស 

ចកប មសៈ ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អលក៏មន មិនគបបេីពលថ 

្របសចកប មសៈ ែតប មសៈ ទ បអែង្អលផង ថ ្របសចក 

ប មសៈ     ទងំប មសៈ     មិន ទ បអែង្អលផងក៏មន     ។ 
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១៨៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៤០] ទស ធតុេយ អនរមម  សត្ត 
ធតុេយ រមម  ធមមធតុ សិយ រមម  
សិយ អនរមម  ។ ឯកទស ធតុេយ េន 
ចិ ្ត  សត្ត ធតុេយ ចិ ្ត (១) ។ សត្តរស ធតុេយ 
អេចតសិក ធមមធតុ សិយ េចតសិក សិយ 
អេចតសិក ។ ទស ធតុេយ ចិត្តវបិបយុ ្ត  ធមម- 
ធតុ សិយ ចិត្តសមបយុ ្ត  សិយ ចិត្តវបិបយុ ្ត  
សត្ត ធតុេយ ន វត្តព្វ  ចិេត្តន សមបយុ ្ត តិបិ 
ចិេត្តន វបិបយុ ្ត តិបិ ។ ទស ធតុេយ ចិត្តវសំិស ្ឋ  
ធមមធតុ សិយ ចិត្តសំស ្ឋ  សិយ ចិត្តវសំិស ្ឋ  
សត្ត ធតុេយ ន វត្តព្វ  ចិេត្តន សំស ្ឋ តិបិ 
ចិេត្តន វសំិស ្ឋ តិបិ ។ ទ្វ ទស ធតុេយ េន 
ចិត្តសមុ ្ឋ ន ឆ ធតុេយ សិយ ចិត្តសមុ ្ឋ ន 
សិយ េន ចិត្តសមុ ្ឋ ន ។ សត្តរស ធតុេយ 
េន ចិត្តសហភុេន ធមមធតុ សិយ ចិត្តសហភ ូ
សិយ េន ចិត្តសហភ ូ ។ សត្តរស ធតុេយ 
េន        ចិ ្ត នុបរវិត្តិេន        ធមមធតុ        សិយ       ចិ ្ត នុបរវិត្តិ 
     ១  ម.  សត្ត  ធតុេយ  ចិ ្ត   ឯកទស  ធតុេយ  េន  ចិ ្ត តិ   អយំ   ប នុកកេម 
ឯវេមវ   ទិស តិ   ។ 

378



១៨៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៤០] ធតុ ១០ មិនមន រមមណ៍ ធតុ ៧ ្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹង រមមណ៍ ធមមធតុ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង រមមណ៍ក៏មន មិន 

មន រមមណ៍ក៏មន ។ ធតុ ១១ មិនែមនចិត្ត ធតុ ៧ ជចិត្ត ។ ធតុ 

១៧ មិនែមនេចតសិក ធមមធតុ ជេចតសិកក៏មន មិនែមនេចតសិក 

ក៏មន ។ ធតុ ១០ ្របសចកចិត្ត ធមមធតុ ្របកបេ យចិត្តក៏មន 

្របសចកចិត្តក៏មន ធតុ ៧ មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យចិត្តផង 

ថ ្របសចកចិត្តផងេឡើយ ។ ធតុ ១០ មិន្រចឡេំ យចិត្ត ធមម- 

ធតុ ្រចឡេំ យចិត្តក៏មន ្របសចកចិត្តក៏មន ធតុ ៧ មិនគបប ី

េពលថ ្រចឡេំ យចិត្តផង ថ មិន្រចឡេំ យចិត្តផងេឡើយ ។ 

ធតុ ១២ មិន ងំេឡើងេ យចិត្ត ធតុ ៦ ងំេឡើងេ យចិត្តក៏មន 

មិន ងំេឡើងេ យចិត្តក៏មន ។ ធតុ ១៧ មិនេកើតជមួយនឹងចិត្ត 

ធមមធតុ េកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន មិនេកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន ។ 

ធតុ   ១៧   មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត   ធមមធតុ   ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន 
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១៨៧ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ េន ចិ ្ត នុបរវិត្តិ ។ សត្តរស ធតុេយ 
េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន ធមមធតុ សិយ ចិត្តសំ- 
សដ្ឋសមុ ្ឋ ន សិយ េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន ។ 
សត្តរស ធតុេយ េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភុេន 
ធមមធតុ សិយ ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភ ូ សិយ េន 
ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភ ូ ។ សត្តរស ធតុេយ េន 
ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិេន ធមមធតុ សិយ ចិត្ត- 
សំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិ សិយ េន ចិត្តសំសដ្ឋស- 
មុ ្ឋ ននុបរវិត្តិ ។ ទ្វ ទស ធតុេយ អជឈត្តិក ឆ 
ធតុេយ ពហិ  ។ នវ ធតុេយ ឧបទ អដ្ឋ 
ធតុេយ នុបទ ធមមធតុ សិយ ឧបទ សិយ 
នុបទ ។ ទស ធតុេយ ឧបទិនន  សទទធតុ អនុ- 
បទិនន  សត្ត ធតុេយ សិយ ឧបទិនន  សិយ 
អនុបទិនន      ។ 
 [១៤១] សត្តរស ធតុេយ នុបទន ធមមធតុ 
សិយ ឧបទនំ សិយ នុបទនំ ។ េ - 
ឡស ធតុេយ ឧបទនិយ េទ្វ ធតុេយ 
សិយ         ឧបទនិយ         សិយ         អនុបទនិយ         ។ 
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១៨៧ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិន្របពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន ។ ធតុ ១៧ មិន្រចឡមំិន ងំេឡើងេ យ 

ចិត្ត ធមមធតុ ្រចឡទំងំ ងំេឡើងេ យចិត្តក៏មន មិន្រចឡមំិន ងំ 

េឡើងេ យចិត្ត ក៏មន ។ ធតុ ១៧ មិន្រចឡមំិន ងំេឡើងមិនេកើតជ 

មួយនឹងចិត្ត ធមមធតុ ្រចឡទំងំ ងំេឡើងទងំេកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន 

មិន្រចឡមំិន ងំេឡើងមិនេកើតជមួយនឹងចិត្ត ក៏មន ។ ធតុ ១៧ មិន 

្រចឡមំិន ងំេឡើងមិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ធមមធតុ ្រចឡទំងំ ងំេឡើង 

ទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន មិន្រចឡមំិន ងំេឡើងមិន្រប្រពឹត្តេទ ម 

ចិត្តក៏មន ។ ធតុ ១២ ជខងកនុង ធតុ ៦ ជខងេ្រក ។ ធតុ ៩ 

ជឧបទ ធតុ ៨ មិនែមនឧបទ ធមមធតុ ជឧបទក៏មន មិនែមន 

ឧបទក៏មន ។ ធតុ ១០ ជឧបទិនន សទទធតុ ជអនុបទិនន ធតុ 

៧   ជឧបទិននក៏មន   ជអនុបទិននក៏មន   ។ 

 [១៤១] ធតុ ១៧ មិនែមនឧបទន ធមមធតុ ជឧបទនក៏មន 

មិនែមនឧបទនក៏មន ។ ធតុ ១៦ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ធតុ ២ 

ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ។ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ ស 

េ ឡស ធតុេយ ឧបទនវបិបយុ ្ត  េទ្វ ធតុេយ 
សិយ ឧបទនសមបយុ ្ត  សិយ ឧបទនវបិបយុ- 
្ត  ។ េ ឡស ធតុេយ ន វត្តព្វ  ឧបទន 

េចវ ឧបទនិយ ចតិ ឧបទនិយ េចវ េន ច 
ឧបទន មេនវញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  ឧបទនេញច វ 
ឧបទនិយ ចតិ សិយ ឧបទនិយ េចវ េន 
ច ឧបទនំ សិយ ន វត្តព្វ  ឧបទនិយ េចវ 
េន ច ឧបទនន្តិ ធមមធតុ សិយ ឧបទនេញច វ 
ឧបទនិយ ច សិយ ឧបទនិយ េចវ េន ច 
ឧបទនំ សិយ ន វត្តព្វ  ឧបទនេញច វ ឧបទ- 
និយ ចតិបិ ឧបទនិយ េចវ េន ច ឧបទ- 
នន្តិបិ ។ េ ឡស ធតុេយ ន វត្តព្វ  ឧបទន 
េចវ ឧបទនសមបយុ ្ត  ចតិបិ ឧបទនសមបយុ ្ត  
េចវ េន ច ឧបទនន្តិបិ មេនវញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  
ឧបទនេញច វ ឧបទនសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ 
ឧបទនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ឧបទនំ សិយ 
ន វត្តព្វ  ឧបទនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ឧបទនន្តិ 
ធមមធតុ      សិយ      ឧបទនេញច វ      ឧបទនសមបយុ ្ត      ច 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ធតុ ១៦ ្របសចកឧបទន ធតុ ២ ្របកបេ យឧបទនក៏មន 

្របសចកឧបទនក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនគបបេីពលថ ជឧបទន 

ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនេឡើយ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែត 

មិនែមនឧបទន មេនវញិញ ណធតុ មិនគបបេីពលថ ជឧបទនទងំ 

ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនេទ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមន 

ឧបទនក៏មន មិនគបបេីពលថ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិន 

ែមនឧបទនក៏មន ធមមធតុ ជឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន 

ក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន មិនគបប ី

េពលថ ជឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនផង ថ ជ្រប- 

េយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនគបប ី

េពលថ ជឧបទនទងំ្របកបេ យឧបទនផង ថ ្របកបេ យ 

ឧបទនែតមិនែមនឧបទនផងេឡើយ មេនវញិញ ណធតុមិនគបបេីពល 

ថ ជឧបទនទងំ្របកបេ យឧបទនេទ ្របកបេ យឧបទន ែតមិន 

ែមនឧបទនក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យឧបទន ែតមិនែមន 

ឧបទនក៏មន   ធមមធតុ  ជឧបទន  ទងំ្របកបេ យឧបទនក៏មន 
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១៨៩ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ឧបទនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ឧបទនំ 

សិយ ន វត្តព្វ  ឧបទនេញច វ ឧបទនសមបយុ ្ត  

ចតិបិ ឧបទនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ឧបទ- 

នន្តិបិ ។ េ ឡស ធតុេយ ឧបទនវបិបយុត្តឧ- 

បទនិយ េទ្វ ធតុេយ សិយ ឧបទនវបិបយុត្ត- 

ឧបទនិយ សិយ ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិយ 

សិយ ន វត្តព្វ  ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិយតិបិ 

ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិយតិបិ     ។ 

 [១៤២] សត្តរស ធតុេយ េន កិេល  

ធមមធតុ សិយ កិេលេ  សិយ េន កិេល- 

េ  ។ េ ឡស ធតុេយ សង កិ េលសិក េទ្វ 

ធតុេយ សិយ សង កិ េលសិក សិយ អសង កិ េល- 

សិក ។ េ ឡស ធតុេយ អសង កិលិ ្ឋ  េទ្វ 

ធតុេយ សិយ សង កិលិ ្ឋ  សិយ អសង កិលិ ្ឋ  ។ 

េ ឡស ធតុេយ កិេលសវបិបយុ ្ត  េទ្វ ធតុ- 

េយ សិយ កិេលសសមបយុ ្ត  សិយ កិេល- 

សវបិបយុ ្ត         ។         េ ឡស        ធតុេយ        ន       វត្តព្វ  
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១៨៩ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

្របកបេ យឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន មិនគបបេីពលថ ជ 

ឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទនផង ថ ្របកបេ យឧបទន ែត 

មិនែមនឧបទនផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ ្របសចកឧបទន ែតជ 

្របេយជន៍ដល់ឧបទន ធតុ ២ ្របសចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ 

ដល់ឧបទនក៏មន ្របសចកឧបទន ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ 

ឧបទនក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ 

ដល់ឧបទនផង ថ ្របសចកឧបទន ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ 

ឧបទនផងក៏មន     ។ 

 [១៤២] ធតុ ១៧ មិនែមនេសចក្ដីេ ហមង (កិេលស) ធមម- 

ធតុ ជេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ ធតុ 

១៦ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ធតុ ២ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន 

មិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនេ ហមងេហើយ 

ធតុ ២ េ ហមងេហើយក៏មន មិនេ ហមងេហើយក៏មន ។ ធតុ ១៦ 

្របសចកេសចក្ដីេ ហមង ធតុ ២ ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងក៏ 

មន   ្របសចកេសចក្ដីេ ហមងក៏មន   ។  ធតុ  ១៦  មិនគបបេីពលថ 

385



១៩០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

កិេល  េចវ សង កិ េលសិក ចតិ សង កិ េលសិក 
េចវ េន ច កិេល  មេនវញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  
កិេល  េចវ សង កិ េលសិក ចតិ សិយ សង កិ េល- 
សិក េចវ េន ច កិេលេ  សិយ ន វត្តព្វ  សង កិ - 
េលសិក េចវ េន ច កិេលេ តិ ធមមធតុ សិយ 
កិេលេ  េចវ សង កិ េលសិក ច សិយ សង កិ េល- 
សិក េចវ េន ច កិេលេ  សិយ ន វត្តព្វ  
កិេលេ  េចវ សង កិ េលសិក ចតិបិ សង កិ េល- 
សិក េចវ េន ច កិេលេ តិបិ ។ េ ឡស 
ធតុេយ ន វត្តព្វ  កិេល  េចវ សង កិលិ ្ឋ  ច- 
តិបិ សង កិលិ ្ឋ  េចវ េន ច េកេល តិបិ មេន- 
វញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  កិេលេ  េចវ សង កិលិ ្ឋ  
ចតិ សិយ សង កិលិ ្ឋ  េចវ េន ច កិេលេ  
សិយ ន វត្តព្វ  សង កិលិ ្ឋ  េចវ េន ច កិេលេ តិ 
ធមមធតុ សិយ កិេលេ  េចវ សង កិលិ ្ឋ  ច 
សិយ សង កិលិ ្ឋ  េចវ េន ច កិេលេ  សិយ ន 
វត្តព្វ  កិេលេ  េចវ សង កិលិ ្ឋ  ចតិបិ សង កិលិ ្ឋ  
េចវ     េន     ច     កិេលេ តិបិ     ។     េ ឡស     ធតុេយ 
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១៩០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងេឡើយ គួរដល់េសចក្ដី 

េ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមង មេនវញិញ ណធតុ មិនគបប ី

េពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងេទ គួរដល់ 

េសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ 

គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ធមមធតុ ជ 

េសចក្ដីេ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន គួរដល់េសចក្ដីេ - 

ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដី 

េ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផង ថ គួរដល់េសចក្ដីេ ហមង 

ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងផងក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនគបបេីពលថ ជ 

េសចក្ដីេ ហមង ទងំេ ហមងេហើយផង ថ េ ហមងេហើយ ែតមិន 

ែមនេសចក្ដីេ ហមងផងេឡើយ មេនវញិញ ណធតុ មិនគបបេីពលថ 

ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំេ ហមងេហើយេទ េ ហមងេហើយ ែតមិន 

ែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ េ ហមងេហើយ ែតមិន 

ែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ធមមធតុ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំេ - 

ហមងេហើយក៏មន េ ហមងេហើយ ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន 

មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំេ ហមងេហើយផង ថ 

េ ហមងេហើយ   ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងផង   ក៏មន   ។   ធតុ   ១៦ 
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១៩១ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ន វត្តព្វ  កិេលេ  េចវ កិេលសសមបយុ ្ត  
ចតិបិ កិេលសសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេល- 

តិបិ មេនវញិញ ណធតុ ន វត្តព្វ  កិេលេ  
េចវ កិេលសសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ កិេលស- 
សមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេលេ  សិយ ន វត្តព្វ  
កិេលសសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេលេ តិ ធមម- 
ធតុ សិយ កិេលេ  េចវ កិេលសសមបយុ ្ត  ច 
សិយ កិេលសសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេលេ  
សិយ ន វត្តព្វ  កិេលេ  េចវ កិេលសសមបយុ ្ត  
ចតិបិ កិេលសសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេលេ - 
តិបិ ។ េ ឡស ធតុេយ កិេលសវបិបយុត្តសង កិ - 
េលសិក េទ្វ ធតុេយ សិយ កិេលសវបិបយុត្តស- 
ង កិ េលសិក សិយ កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិក 
 សិយ ន វត្តព្វ  កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិកតិបិ 
កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិកតិបិ     ។ 
 [១៤៣] េ ឡស ធតុេយ ន ទស េនន 
ប តព្វ  េទ្វ ធតុេយ សិយ ទស េនន ប- 

តព្វ          សិយ       ន        ទស េនន        ប តព្វ         ។ 
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១៩១ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមង ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង 

ផង ថ ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងផង 

េឡើយ មេនវញិញ ណធតុ មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ ហមងទងំ 

្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងេទ ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិន 

ែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របកបេ យេសចក្ដីេ - 

ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ធមមធតុ ជេសចក្ដីេ ហមង 

ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង 

ែតមិនែមនជេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ ជេសចក្ដីេ - 

ហមង ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងផង ថ ្របកបេ យេសចក្ដី 

េ ហមង ែតមិនែមនេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ ធតុ ១៦ ្របសចក 

េសចក្ដីេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ធតុ ២ ្របសចកេសចក្ដី 

េ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របសចកេសចក្ដីេ ហមង 

ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគបបេីពលថ ្របសចក 

េសចក្ដីេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផង ថ ្របសចកេសចក្ដី 

េ ហមង    ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផងក៏មន    ។ 

 [១៤៣] ធតុ ១៦ មិនគួរលះ េ យទស នៈ ធតុ ២ 

គួរលះ   េ យទស នៈ   ក៏មន   មិនគួរលះ   េ យទស នៈ   ក៏មន   ។ 
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១៩២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េ ឡស ធតុេយ ន ភវនយ ប តព្វ  េទ្វ 
ធតុេយ សិយ ភវនយ ប តព្វ  សិយ ន ភវ- 
នយ ប តព្វ  ។ េ ឡស ធតុេយ ន ទស េនន 
ប តព្វេហតុក េទ្វ ធតុេយ សិយ ទស េនន 
ប តព្វេហតុក សិយ ន ទស េនន ប តព្វ- 
េហតុក ។ េ ឡស ធតុេយ ន ភវនយ 
ប តព្វេហតុក េទ្វ ធតុេយ សិយ ភវនយ 
ប តព្វេហតុក សិយ ន ភវនយ ប តព្វ- 
េហតុក ។ បននរស ធតុេយ អវតិកក  មេនវ-ិ 
ញញ ណធតុ សវតិកក  េទ្វ ធតុេយ សិយ សវ-ិ 
តកក  សិយ អវតិកក  ។ បននរស ធតុេយ អវចិ  
មេនធតុ សវចិ  េទ្វ ធតុេយ សិយ សវចិ  
សិយ អវចិ  ។ េ ឡស ធតុេយ អបបតីិក េទ្វ 
ធតុេយ សិយ សបបតីិក សិយ អបបតីិក ។ 
េ ឡស ធតុេយ ន បីតិសហគ  េទ្វ ធតុេយ 
សិយ បីតិសហគ  សិយ ន បីតិសហគ  ។ 
បននរស ធតុេយ ន សុខសហគ  តិេស  ធតុេយ 
សិយ       សុខសហគ        សិយ      ន      សុខសហគ      ។ 
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១៩២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ធតុ ១៦ មិនគួរលះេ យភវន ធតុ ២ គួរលះេ យភវនក៏មន មិន 

គួរលះេ យភវនក៏មន ។ ធតុ ១៦ មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ 

ធតុ ២ មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យ 

ទស នៈក៏មន ។ ធតុ ១៦ មនេហតុមិនគួរលះេ យភវន ធតុ ២ 

មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យភវនក៏ 

មន ។ ធតុ ១៥ មិនមនវតិកកៈ មេនវញិញ ណធតុ ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹងវតិកកៈ ធតុ ២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈក៏មន មិនមនវតិកកៈក៏ 

មន ។ ធតុ ១៥ មិនមនវចិរៈ មេនធតុ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈ 

ធតុ ២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវចិរៈក៏មន ។ ធតុ 

១៦ មិនមនបីតិ ធតុ ២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបីតិក៏មន មិនមនបីតិក៏ 

មន ។ ធតុ ១៦ មិនេកើត្រពមេ យបីតិ ធតុ ២ េកើត្រពមេ យបីតិក៏ 

មន មិនេកើត្រពមេ យបីតិក៏មន ។ ធតុ ១៥ មិនេកើត្រពមេ យសុខៈ 

ធតុ  ៣  េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន  មិនេកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន  ។ 
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១៩៣ 

ធតុវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ឯកទស ធតុេយ ន ឧេបកខ សហគ  បញច  
ធតុេយ ឧេបកខ សហគ  េទ្វ ធតុេយ សិយ 
ឧេបកខ សហគ  សិយ ន ឧេបកខ សហគ  ។ 
េ ឡស ធតុេយ កមវច  េទ្វ ធតុេយ សិយ 
កមវច  សិយ ន កមវច  ។ េ ឡស 
ធតុេយ ន របូវច  េទ្វ ធតុេយ សិយ របូវ- 
ច  សិយ ន របូវច  ។ េ ឡស ធតុេយ 
ន អរបូវច  េទ្វ ធតុេយ សិយ អរបូវច  
សិយ ន អរបូវច  ។ េ ឡស ធតុេយ បរ-ិ 
យបនន  េទ្វ ធតុេយ សិយ បរយិបនន  សិយ 
អបរយិបនន  ។ េ ឡស ធតុេយ អនិយយនិក 
េទ្វ ធតុេយ សិយ និយយនិក សិយ អនិយយ- 
និក ។ េ ឡស ធតុេយ អនិយ  េទ្វ ធតុេយ 
សិយ និយ  សិយ អនិយ  ។ េ ឡស 
ធតុេយ សឧត្ត  េទ្វ ធតុេយ សិយ សឧត្ត  
សិយ អនុត្ត  ។ េ ឡស ធតុេយ អរ  
េទ្វ     ធតុេយ     សិយ     សរ       សិយ      អរ តិ      ។ 

បញ្ហ បុចឆកំ   ។ 

ធតុវភិេងគ    សមេ ្ត    ។ 
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១៩៣ 

ធតុវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ធតុ ១១ មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ  ធតុ ៥ េកើត្រពមេ យឧេបកខ  

ធតុ ២ េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ  ក៏ 

មន ។ ធតុ ១៦ ជកមវចរ ធតុ ២ ជកមវចរក៏មន មិនែមន 

កមវចរក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនែមនរូបវចរ ធតុ ២ ជរូបវចរក៏មន 

មិនែមនរូបវចរក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនែមនអរូបវចរ ធតុ ២ ជ 

អរូបវចរក៏មន មិនែមនអរូបវចរក៏មន ។ ធតុ ១៦ ជបរយិបននៈ 

ធតុ ២ ជបរយិបននៈក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន ។ ធតុ ១៦ ជ 

អនិយយនិកៈ ធតុ ២ ជនិយយនិកៈក៏មន ជអនិយយនិកៈក៏មន ។ 

ធតុ ១៦ មិនេទៀង ធតុ ២ េទៀងក៏មន មិនេទៀងក៏មន ។ ធតុ 

១៦ ្របកបេ យឧត្តរៈ ធតុ ២ ្របកបេ យឧត្តរៈក៏មន មិនមនឧត្តរៈ 

ក៏មន ។ ធតុ ១៦ មិនមនរណៈ ធតុ ២ ្របកបេ យរណៈក៏មន 

មិនមនរណៈក៏មន   ។ 

ចប់   បញ្ហ បុចឆកៈ   ។ 

ចប់   ធតុវភិងគ   ។ 
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១៩៤ 

សចចវភិេងគ  

 [១៤៤] ច ្ត រ ិ អរយិសចច និ ទុកខំ  អរយិសចច ំ
ទុកខសមុទេយ អរយិសចចំ ទុកខនិេ េធ អរយិសចចំ 
ទុកខនិេ ធគមិនី     បដិបទ     អរយិសចចំ     ។ 
 [១៤៥] តតថ កតមំ ទុកខំ  អរយិសចចំ ។ ជ- 
តិបិ ទុកខ  ជ បិ ទុកខ  មរណមប ិ ទុកខំ  េ កបរ-ិ 
េទវទុកខ េទមនស ុបយ បិ ទុកខ  អបបេិយហិ 
សមបេយេគ ទុេកខ  បិេយហិ វបិបេយេគ ទុេកខ  
យមបចិឆំ ន លភតិ តមប ិ ទុកខំ  សងខិ េត្តន បញចុ ប- 
ទនកខនធ (១)     ទុកខ      ។ 
 [១៤៦] តតថ កតម ជតិ ។ យ េតសំ 
េតសំ ស ្ត នំ តម្ហិ តម្ហិ សត្តនិកេយ ជតិ សញជ តិ 
ឱកកន្តិ អភិនិព្វត្តិ ខនធ នំ បតុភេ  យតននំ 
បដិ េភ     អយ ំ    វុចចតិ     ជតិ     ។ 
 [១៤៧] តតថ កតម ជ  ។ យ េតសំ េតសំ 
ស ្ត នំ តម្ហិ តម្ហិ សត្តនិកេយ ជ  ជីរណ  
ខណ្ឌិ ចចំ បលិចចំ វលិត្តច  យុេន សំ និ 
ឥ្រនទិយនំ     បរបិេក     អយ ំ    វុចចតិ     ជ      ។ 
    ១   ឱ.   បញចុ បទនកខនធ បិ   ។ 
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១៩៤ 

សចចវភិងគ 

 [១៤៤] អរយិសចច ៤ គឺ ទុកខអរយិសចច ទុកខសមុទយអរយិសចច 
ទុកខនិេ ធអរយិសចច   ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទអរយិសចច   ។ 
 [១៤៥] ប ្ដ អរយិសចច ៤ េនះ ទុកខអរយិសចច េតើដូចេម្ដច ។ 
ករេកើត ជទុកខ ករចស់្រគ្ំរគ ជទុកខ េសចក្ដី ្ល ប់ ជទុកខ 
េសចក្ដីេ ក ខ កឹខ ួល លបំកកយ ក់អន់ចិត្ត នតឹងចិត្ត ជ 
ទុកខ ករចួប្របសព្វេ យសត្វនិងសងខ រ មិនជទី្រស ញ់ ជទុកខ 
ករ្រពត់្របសចកសត្វនិងសងខ រ ជទី្រស ញ់ ជទុកខ បុគគល 
កលចង់បនរបស់  ែតមិនបនរបស់េនះ ករមិនបនេនះ ជទុកខ 
េ យប្ំរបួញ   ឧបទនកខនធ   ទងំ   ៥   ក៏ជទុកខ   ។ 
 [១៤៦] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ ករេកើត េតើដូចេម្ដច ។ ករេកើត 
កិរយិេកើត្រពម ករចុះចប់ៃផទ ករេកើតចេំពះ ករេកើត្របកដៃន 
ខនធទងំ យ ករបន យតនៈទងំ យ  របស់សត្វទងំ- 

យេនះ   ៗ   កនុងពួកសត្វេនះ   ៗ   េនះេ ថ   ករេកើត   ។ 
 [១៤៧] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ ករចស់្រគ្ំរគ េតើដូចេម្ដច ។ 
េសចក្ដី្រគ្ំរគ ភពៃនករ្រទុឌេ្រទម េធមញបក់ សក់សកូវ ែសបក 
្រជួញ្រជីវយុរយរ ករថយចុះៃន យុ ករចស់ទុៃំនឥ្រនទិយទងំ យ 

 របស់សត្វទងំ យេនះ ៗ កនុងពួកសត្វេនះ ៗ េនះេ ថ 
ករចស់្រគ្ំរគ   ។ 
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១៩៥ 

សចចវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

 [១៤៨] តតថ កតមំ មរណំ ។ យ េតសំ េត- 

សំ ស ្ត នំ តម្ហ  តម្ហ  សត្តនិកយ ចុតិ ចវន  

េភេទ អន្តរធនំ មចចុ  មរណំ កលកិរយិ ខនធ នំ 

េភេទ កេឡវរស  និេកខ េប ជីវតិិ្រនទិយស  ឧ- 

បេចឆេទ     ឥទំ     វុចចតិ     មរណំ     ។ 

 [១៤៩] តតថ កតេម េ េក ។ ញតិពយ- 

សេនន  ផុដ្ឋស  េភគពយសេនន  ផុដ្ឋស  

េ គពយសេនន  ផុដ្ឋស  សីលពយសេនន  ផុដ្ឋស  

ទិដ្ឋិពយសេនន  ផុដ្ឋស  អញញតរញញតេរន ពយសេនន 

សមនន គតស  អញញតរញញតេរន ទុកខធេមមន ផុដ្ឋស  

េ េក េ ចន េ ចិតត្តំ អេន្ត េ េក អ- 

េន្ត បរេិ េក េចតេ  បរជិឈយន េទមនស  ំ

េ កសល្លំ      អយ ំ     វុចចតិ      េ េក      ។ 
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១៩៥ 

សចចវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

 [១៤៨] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ េសចក្ដី ្ល ប់ េតើដូចេម្ដច ។ 

ករឃ្ល ត ភពៃនចិត្តឃ្ល ត ករែបកធ្ល យ េសចក្ដីបត់បង់ េសចក្ដី 

វនិសជីវតិ េសចក្ដី ្ល ប់ កលកិរយិ ករែបកធ្ល យៃនខនធទងំ យ 

ករ ក់ចុះនូវ កសព ករផ្ត ច់បង់ជីវតិិ្រនទិយ  របស់សត្វទងំ- 

យេនះ   ៗ   កនុងពួកសត្វេនះ   ៗ   េនះេ ថ   េសចក្ដី ្ល ប់   ។ 

 [១៤៩] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ េសចក្ដីេ ក េតើដូចេម្ដច ។ 

េសចក្ដី្រជប់្រសេពន ករៃនចិត្ត្រជប់្រសេពន ភពៃនចិត្តសេ្រងង 

សៃ្រង េសចក្ដីសងួតសងប់ េសចក្ដីសងួតសងប់ខ្ល ងំ េសចក្ដីេ្រក ម្រកៃំនចិត្ត 

េសចក្ដី ក់អន់ចិត្ត សរគឺេ ក របស់សត្វ ែដល្រតូវេសចក្ដីវនិស 

ញតិប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវេសចក្ដីវនិសេភគៈប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវេសចក្ដីវនិស 

គឺេ គប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវេសចក្ដីវនិសសីលប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវេសចក្ដីវនិស 

គឺទិដ្ឋិប៉ះពល់ក្ដី (ឬ) ែដល្របកបេ យេសចក្ដីវនិស មួយ ឬទុកខ- 

ធម៌ មួយ   ប៉ះពល់េហើយ   េនះេ ថ   េសចក្ដីេ ក   ។ 
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១៩៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៥០] តតថ កតេម បរេិទេ  ។ ញតិពយស- 

េនន  ផុដ្ឋស  េភគពយសេនន  ផុដ្ឋស  េ គ- 

ពយសេនន  ផុដ្ឋស  សីលពយសេនន  ផុដ្ឋស  

ទិដ្ឋិពយសេនន  ផុដ្ឋស  អញញតរញញតេរន ពយសេនន 

សមនន គតស  អញញតរញញតេរន ទុកខធេមមន ផុដ្ឋស  

េទេ  បរេិទេ  េទវន បរេិទវន េទវតិត្តំ 

បរេិទវតិត្តំ ច ប េប វបិប េប លេប 

លបន     លបិតត្តំ     អយ ំ    វុចចតិ     បរេិទេ      ។ 

 [១៥១] តតថ កតមំ ទុកខំ  ។ យ ំ កយិកំ 

អ តំ កយិកំ ទុកខំ  កយសមផស ជំ អ តំ 

ទុកខំ  េវទយិតំ កយសមផស ជ អ  ទុកខ  

េវទន     ឥទំ     វុចចតិ     ទុកខំ      ។ 

 [១៥២] តតថ កតមំ េទមនស  ំ ។ យ ំ េចត- 

សិកំ         អ តំ        េចតសិកំ        ទុកខំ         េចេ សមផស ជំ 
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១៩៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៥០] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ េសចក្ដីខ កឹខ ួល េតើដូចេម្ដច ។ 

ករទួញ ករទួញេរៀប ប់ ករយអំណ្តឺ តអណ្ដ ក ករយបំ្រមះ 

នេនៀល ភពៃនករទួញ ភពៃនករទួញេរៀប ប់ ករនិយយ ករ 

េពលេរៀប ប់ ករនិយយរេវ ើរ យ ករនិយយប៉ប៉ច់ប៉េប៉ច កិរយិ 

និយយដែដល ៗ ភពៃនករនិយយប៉ប៉ច់ប៉េប៉ច របស់សត្វ ែដល្រតូវ 

េសចក្ដីវនិសញតិប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវេសចក្ដីវនិសេភគៈប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវ 

េសចក្ដីវនិសគឺេ គប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវេសចក្ដីវនិសសីលប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវ 

េសចក្ដីវនិសគឺទិដ្ឋិប៉ះពល់ក្ដី (ឬ) ែដល្របកបេ យេសចក្ដីវនិស  

មួយ ឬទុកខធម៌ មួយ ប៉ះពល់េហើយ េនះេ ថ េសចក្ដីខ កឹខ ួល ។ 

 [១៥១] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ ករលបំកកយ េតើដូចេម្ដច ។ 

េសចក្ដីមិន្រសួល ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ េសចក្ដីទុកខ ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ 

ករទទួលរង រមមណ៍មិនសបបយ ជទុកខ ែដលេកើតអពីំកយសមផស  

េវទន មិន្រសួល ជទុកខ ែដលេកើតអពីំកយសមផស   េនះេ  

ថ   ករលបំកកយ   ។ 

 [១៥២] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ ករ ក់អន់ចិត្ត េតើដូចេម្ដច ។ 

េសចក្ដីរខំន ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត េសចក្ដីទុកខ ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត ករ 

ទទួលរង រមមណ៍   មិនសបបយ    ជទុកខ    ែដលេកើតអពីំេចេ សមផស  
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១៩៧ 

សចចវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

អ តំ ទុកខំ  េវទយិតំ េចេ សមផស ជ អ  

ទុកខ       េវទន      ឥទំ      វុចចតិ      េទមនស  ំ     ។ 

 [១៥៣] តតថ កតេម ឧបយេ  ។ ញតិ- 

ពយសេនន  ផុដ្ឋស  េភគពយសេនន  ផុដ្ឋស  

េ គពយសេនន  ផុដ្ឋស  សីលពយសេនន  ផុ- 

ដ្ឋស  ទិដ្ឋិពយសេនន  ផុដ្ឋស  អញញតរញញតេរន 

ពយសេនន សមនន គតស  អញញតរញញតេរន ទុកខធេមមន 

ផុដ្ឋស  យេ  ឧបយេ  យសិតត្តំ 

ឧបយសិតត្តំ        អយ ំ       វុចចតិ        ឧបយេ         ។ 

 [១៥៤] តតថ កតេម អបបេិយហិ សមបេយេគ 

ទុេកខ  ។ ឥធ យស  េត េ ន្តិ អនិ ្ឋ  អកន្ត  

អមនប របូ សទទ  គនធ  រ  េផដ្ឋព្វ  េយ  

បនស  េត េ ន្តិ អនតថកម អហិតកម អផ- 

សុកម អេយគេកខមកម យ េតហិ សងគតិ 

សមគេម សេមធនំ មិស ភីេ  អយ ំ វុចចតិ អបប-ិ 

េយហិ     សមបេយេគ     ទុេកខ      ។ 
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១៩៧ 

សចចវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

េវទន មិនសបបយ ជទុកខ ែដលេកើតអពីំេចេ សមផស   េនះ 
េ ថ   ករ ក់អន់ចិត្ត   ។ 
 [១៥៣] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ ករ នតឹងចិត្ត េតើដូចេម្ដច ។ 
េសចក្ដី នតឹងចិត្ត េសចក្ដីទងគឹះកនុងចិត្ត ភពៃនករ នតឹងចិត្ត ភព 
ៃនករទងគឹះកនុងចិត្ត របស់សត្វែដល្រតូវេសចក្ដីវនិសញតិប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវ 
េសចក្ដីវនិសេភគៈប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវេសចក្ដីវនិសគឺេ គប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវ 
េសចក្ដីវនិសសីលប៉ះពល់ក្ដី ្រតូវេសចក្ដីវនិសគឺទិដ្ឋិប៉ះពល់ក្ដី (ឬ) 
ែដល្របកបេ យេសចក្ដីវនិស មួយ ឬទុកខធម៌ មួយ ប៉ះពល់ 
េហើយ     េនះេ ថ     ករ នតឹងចិត្ត     ។ 
 [១៥៤] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ ករជួប្របសព្វេ យសត្វនិងសងខ រ 
មិនជទី្រស ញ់ ជទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ រូបរមមណ៍ សទទ រមមណ៍ 
គនធ រមមណ៍ រ រមមណ៍ េផដ្ឋព្វ រមមណ៍ទងំ យ  មិនជទី្របថន  
មិនជទីេ្រតកអរ មិនជទីគប់ចិត្ត ៃនបុគគល  កនុងេ កេនះ ពំុេនះ 
េ ត ជនទងំ យ  ្របថន េសចក្ដីមិនចេ្រមើន ្របថន អេំពើ 
ឥត្របេយជន៍ ្របថន េសចក្ដីមិនសបបយ ្របថន េសចក្ដីមិនេក មចក 
េយគៈ ចេំពះបុគគលេនះ ករជួបគន  ករជួប្របសព្វគន  ករជួបជុគំន  
ករេន្រចឡគំន េ យ រមមណ៍ទងំ យេនះ ៗ េនះេ ថ ករជួប 
្របសព្វេ យសត្វ      និងសងខ រ      មិនជទី្រស ញ់      ជទុកខ      ។ 
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១៩៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៥៥] តតថ កតេម បិេយហិ វបិបេយេគ 

ទុេកខ  ។ ឥធ យស  េត េ ន្តិ ឥ ្ឋ  កន្ត  

មនប របូ សទទ  គនធ  រ  េផដ្ឋព្វ  េយ  

បនស  េត េ ន្តិ អតថកម ហិតកម ផសុ- 

កម េយគេកខមកម ម   បិ   ភ  

 ភគិនី  មិ ្ត   អមចច   ញតិ េ ហិ  

 យ េតហិ អសងគតិ អសមគេម អសេមធនំ 

អមិស ភីេ  អយ ំ វុចចតិ បិេយហិ វបិបេយេគ 

ទុេកខ      ។ 

 [១៥៦] តតថ កតមំ យមបចិឆំ ន លភតិ តមប ិ

ទុកខំ  ។ ជតិធមម នំ ស ្ត នំ ឯវ ំ ឥចឆ  ឧបបជជតិ 

អេ  វត មយ ំ ន ជតិធមម  អស ម ន ច វត 

េន ជតិ គេចឆយយតិ ន េខ បេនតំ ឥចឆ យ 

បត្តព្វំ ឥទមប ិ យមបចិឆំ ន លភតិ តមប ិ ទុកខំ  

ជ ធមម នំ ស ្ត នំ ។ េប ។ ពយធិធមម នំ ស ្ត - 

នំ      ។      េប      ។      មរណធមម នំ       ស ្ត នំ       ។       េប      ។ 

402



១៩៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៥៥] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ ករណ៍្រពត់្របសចកសត្វនិងសងខ រ 
ជទី្រស ញ់ជទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ រូបរមមណ៍ សទទ រមមណ៍ គនធ រមមណ៍ 
រ រមមណ៍ េផដ្ឋព្វ រមមណ៍ទងំ យ  ជទី្របថន  ជទីេ្រតកអរ 
ជទីគប់ចិត្ត ៃនបុគគល កនុងេ កេនះ ពំុេនះេ ត ជនទងំ យ 

 គឺ ម ក្ដី បិ ក្ដី បងប្អូន្របុសក្ដី បងប្អូន្រសីក្ដី មិ្រតក្ដី មតយ 
ក្ដី ញតិ េ ហិតក្ដី ្របថន េសចក្ដីចេ្រមើន ្របថន ្របេយជន៍ ្របថន  
េសចក្ដីសបបយ ្របថន េសចក្ដីេក មចកេយគៈ ចេំពះបុគគលេនះ ករ 
មិនបនជួបគន  ករមិនជួប្របសព្វគន  ករមិនបនជួបជុគំន  ករមិនបន 
មូលមិ្រតគន  េ យ រមមណ៍ទងំ យេនះ ៗ េ យជនទងំ យេនះ ៗ 
េនះេ ថ  ករ្រពត់្របសចកសត្វនិងសងខ រជទី្រស ញ់  ជទុកខ   ។ 

[១៥៦] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ បុគគលកលចង់បនរបស់  មិន 
បនរបស់េនះ ករមិនបនេនះ ជទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ពួកសត្វមនជតិ 
ជធមម  ែតងមនេសចក្ដី្របថន េកើតេឡើង យ៉ងេនះថ េធ្វើដូចេម្ដចហ៎ន 
ពួកេយើងកុបំីមនជតិជធមម  ពំុេនះេ ត ជតិ កុបំីមកកន់េយើង 
ទងំ យេឡើយ េសចក្ដីេនះ ពួកសត្វែតងមិនបនសេ្រមច ម្របថន  
េឡើយ េនះឯងេ ថ បុគគលកលចង់បនរបស់  មិនបនរបស់ 
េនះ ករមិនបនេនះ ជទុកខ ពួកសត្វមនជ ជធមម  ។ េប ។ ពួក 
សត្វមនពយធិជធមម  ។  េប  ។ ពួកសត្វមនមរណៈជធមម   ។  េប  ។ 
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១៩៩ 

សចចវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

េ កបរ េិទវ ទុកខ េទមនស ុបយសធមម នំ  ស ្ត នំ  

ឯវ ំ ឥចឆ  ឧបបជជតិ អេ  វត មយ ំ ន េ ក- 

បរេិទវទុកខ េទមនស ុបយសធមម  អស ម ន ច 

វត េន េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ុបយ  - 

គេចឆយយុន្តិ ន េខ បេនតំ ឥចឆ យ បត្តព្វំ ឥទមប ិ

យមបចិឆំ     ន     លភតិ     តមប ិ    ទុកខំ      ។ 

 [១៥៧] តតថ កតេម សងខិ េត្តន បញចុ បទ- 

នកខនធ  ទុកខ  ។ េសយយថីទំ របូបូទនកខ េនធ  េវទ- 

នូបទនកខ េនធ  សញញូ បទនកខ េនធ  សងខ រូបទន -  

កខ េនធ  វញិញ ណូបទនកខ េនធ  ឥេម វុចចន្តិ សងខិ េត្តន 

បញចុ បទនកខនធ      ទុកខ      ។ 

ឥទំ     វុចចតិ     ទុកខំ      អរយិសចចំ     ។ 

 [១៥៨] តតថ កតមំ ទុកខសមុទេយ អរយិ- 

សចចំ ។ យយ ំ ត ្ហ  េបេនពភវកិ ននទិ គស- 

ហគ  ត្រតត្រ ភិននទិនី េសយយថីទំ កមត ្ហ  

ភវត ្ហ       វភិវត ្ហ       ។ 
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១៩៩ 

សចចវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

ពួកសត្វមនេ កៈ បរេិទវៈ ទុកខៈ េទមនស ៈ និងឧបយសៈ ជ 

ធមម  ែតងមនេសចក្ដី្របថន េកើតេឡើង យ៉ងេនះថ េធ្វើដូចេម្ដចហ៎ន 

ពួកេយើងកុបំីមនេ កៈ បរេិទវៈ ទុកខៈ េទមនស ៈ និងឧបយសៈ 

ជធមម  ពំុេនះេ ត េ កៈ បរេិទវៈ ទុកខៈ េទមនស ៈ និងឧប- 

យសៈ កុបំីមកកន់េយើងទងំ យេឡើយ េសចក្ដីេនះ ពួកសត្វែតងមិន 

បនសេ្រមច ម្របថន េឡើយ េនះឯងេ ថ បុគគលកលចង់បនរបស់ 

     មិនបនរបស់េនះ     ករមិនបនេនះ     ជទុកខ     ។ 

 [១៥៧] ប ្ដ ទុកខទងំេនះ េ យប្ំរបួញ ឧបទនកខនធទងំ 

៥ ក៏ជទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ឧបទនកខនធទងំ ៥ គឺ រូបូបទនកខនធ េវទ- 

នូបទនកខនធ សញញូ បទនកខនធ សងខ រូបទនកខនធ វញិញ ណូបទនកខនធ 

េនះេ ថ    េ យប្ំរបួញ    ឧបទនកខនធទងំ    ៥    ក៏    ជទុកខ    ។ 

េនះេ ថ   ទុកខអរយិសចច   ។ 

 [១៥៨] ប ្ដ អរយិសចចទងំ ៤ េនះ ទុកខសមុទយអរយិសចច 

េតើដូចេម្ដច ។ ត ្ហ  ែដលនសំត្វឲយេកើតកនុងភពថមីេទៀត ្របកប 

េ យតេ្រមករកី យ ជធមមជតិនសំត្វឲយេ្រតក្រត ល កនុង រមមណ៍ 

េនះ   ៗ   ឬកនុងភពេនះ   គឺ   កមត ្ហ    ភវត ្ហ    វភិវត ្ហ    ។ 
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២០០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៥៩]  េខ បេន  ត ្ហ  កតថ ឧបប- 

ជជមន ឧបបជជតិ កតថ និវសីមន និវសីតិ ។ យ ំ

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជ- 

មន ឧបបជជតិ ឯតថ និវសីមន និវសីតិ ។ កិញច  

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ។ ចកខុ ំ  េ េក បិយ- 

របូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន ឧបបជជត ិ

ឯតថ និវសីមន និវសីតិ េ តំ ។ េប ។ ឃន ំ

ជិ ្ហ  កេយ មេន េ េក បិយរបូំ តរបូ ំ

ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន ឧបបជជតិ ឯតថ និវសី- 

មន និវសីតិ ។ របូ េ េក បិយរបូំ តរបូំ 

ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន ឧបបជជតិ ឯតថ និវសី- 

មន និវសីតិ សទទ  ។ េប ។ គនធ  រ  េផដ្ឋព្វ  

ធមម  េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  

ឧបបជជមន ឧបបជជតិ ឯតថ និវសីមន និវសីតិ ។ 

ចកខុ វញិញ ណំ េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  

ត ្ហ      ឧបបជជមន     ឧបបជជតិ     ឯតថ      និវសីមន     និវសីតិ 
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២០០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៥៩] ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងទី  កល 
ងំេន រែមង ងំេនកនុងទី  ។ រមមណ៍  មនសភពគួរ្រស- 
ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង 

រែមងេកើតកនុង រមមណ៍នុ៎ះ កល ងំេន រែមង ងំេនកនុង រមមណ៍នុ៎ះ ។ 
រមមណ៍អ្វីហន៎ មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុង 

េ ក ។ ចកខុ  មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុង 
េ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងចកខុ នុ៎ះ កល ងំេន 
រែមង ងំេនកនុងចកខុ នុ៎ះ េ តៈ ។ េប ។ ឃនៈ ជិ ្ហ  កយ មេន 
មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ 
កលេកើតេឡើង រែមងេកើត កនុងមេននុ៎ះ កល ងំេន រែមង ងំេន 
កនុងមេននុ៎ះ ។ រូបទងំ យ មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភព 
គួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងរូបនុ៎ះ 
កល ងំេន រែមង ងំេន កនុងរូបនុ៎ះ សេំឡង ។ េប ។ ក្លិន រស 
ផ ព្វ ធម៌ទងំ យ មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ 
កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងធម៌នុ៎ះ កល ងំ 
េន រែមង ងំេនកនុងធម៌នុ៎ះ ។ ចកខុ វញិញ ណ មនសភពគួរ្រស ញ់ 
មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមង 
េកើតកនុងចកខុ វញិញ ណន៎ុះ  កល ងំេន  រែមង ងំេនកនុងចកខុ វញិញ ណនុ៎ះ 
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២០១ 

សចចវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

េ តវញិញ ណំ ។ េប ។ ឃនវញិញ ណំ ជិ ្ហ វញិញ ណំ 

កយវញិញ ណំ មេនវញិញ ណំ េ េក បិយរបូំ 

តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន ឧបបជជត ិ

ឯតថ និវសីមន និវសីតិ ។ ចកខុ សមផេស  

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  

ឧបបជជមន ឧបបជជតិ ឯតថ និវសីមន និវសីតិ 

េ តសមផេស  ។ េប ។ ឃនសមផេស  ជិ ្ហ សមផ- 

េស  កយសមផេស  មេនសមផេស  េ េក 

បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន 

ឧបបជជតិ ឯតថ និវសីមន និវសីតិ ។ ចកខុ ស- 

មផស ជ េវទន េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  

ត ្ហ  ឧបបជជមន ឧបបជជតិ ឯតថ និវសីមន 

និវសីតិ េ តសមផស ជ េវទន ។ េប ។ ឃន- 

សមផស ជ េវទន ជិ ្ហ សមផស ជ េវទន កយស- 

មផស ជ េវទន មេនសមផស ជ េវទន េ េក 

បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន 

ឧបបជជតិ        ឯតថ        និវសីមន        និវសីតិ        ។       របូសញញ  
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២០១ 

សចចវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

េ តវញិញ ណ ។ េប ។ ឃនវញិញ ណ ជិ ្ហ វញិញ ណ កយវញិញ ណ មេន- 
វញិញ ណ មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក 
ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងមេនវញិញ ណនុ៎ះ កល ងំេន 
រែមង ងំេន កនុងមេនវញិញ ណន៎ុះ ។ ចកខុសមផស  មនសភពគួរ 
្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង 
រែមងេកើតកនុងចកខុសមផស នុ៎ះ កល ងំេន រែមង ងំេន កនុងចកខុសមផស  
នុ៎ះ េ តសមផស  ។ េប ។ ឃនសមផស  ជិ ្ហសមផស  កយសមផស  
មេនសមផស  មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក 
ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងមេនសមផស ន៎ុះ កល ងំេន 
រែមង ងំេន កនុងមេនសមផស នុ៎ះ ។ េវទនេកើតអពីំចកខុសមផស  មន 
សភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កល 
េកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងេវទនែដលេកើតអពីំចកខុសមផស ន៎ុះ កល ងំេន 
រែមង ងំេន កនុងេវទនែដលេកើតអពីំចកខុសមផស នុ៎ះ េវទនេកើតអពីំ 
េ តសមផស  ។ េប ។ េវទនេកើតអពីំឃនសមផស  េវទនេកើតអពីំជិ ្ហ - 
សមផស  េវទនេកើតអពីំកយសមផស  េវទនេកើតអពីំមេនសមផស  មន 
សភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កល 
េកើតេឡើង រែមងេកើត កនុងេវទនែដលេកើតអពីំមេនសមផស ន៎ុះ កល ងំ 
េន រែមង ងំេន  កនុងេវទនែដលេកើតអពីំមេនសមផស ន៎ុះ  ។  រូបសញញ  
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២០២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន 

ឧបបជជតិ ឯតថ និវសីមន និវសីតិ សទទសញញ  ។ េប ។ 

គនធសញញ  រសសញញ  េផដ្ឋព្វសញញ  ធមមសញញ  េ - 

េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន 

ឧបបជជតិ ឯតថ និវសីមន និវសីតិ ។ របូសេញចតន 

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជ- 

មន ឧបបជជតិ ឯតថ និវសីមន និវសីតិ សទទស- 

េញចតន ។ េប ។ គនធសេញចតន រសសេញចតន 

េផដ្ឋព្វសេញចតន ធមមសេញចតន េ េក បិយរបូំ 

តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន ឧបបជជត ិ

ឯតថ និវសីមន និវសីតិ ។ របូត ្ហ  េ េក បិ- 

យរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន ឧបប- 

ជជតិ ឯតថ និវសីមន និវសីតិ សទទត ្ហ  ។ េប ។ 

គនធត ្ហ  រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧ- 

បបជជមន        ឧបបជជតិ        ឯតថ        និវសីមន       និវសីតិ       ។ 

410



២០២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ 
កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងរូបសញញ នុ៎ះ កល ងំេន រែមង ងំេន 
កនុងរូបសញញ នុ៎ះ សទទសញញ  ។ េប ។ គនធសញញ  រសសញញ  េផដ្ឋព្វ- 
សញញ  ធមមសញញ  មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ 
កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងធមមសញញ នុ៎ះ កល 

ងំេន រែមង ងំេនកនុងធមមសញញ នុ៎ះ ។ រូបសេញចតន មនសភព 
គួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើត 
េឡើង រែមនេកើតកនុងរូបសេញចតននុ៎ះ កល ងំេន រែមង ងំេនកនុងរូប- 
សេញចតនន៎ុះ សទទសេញចតន ។ េប ។ គនធសេញចតន រសសេញចតន 
េផដ្ឋព្វស េញចតន ធមមសេញចតន មនសភពគួរ្រស ញ់ មនស- 
ភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុង 
ធមមសេញចតននុ៎ះ កល ងំេន រែមង ងំេនកនុងធមមសេញចតននុ៎ះ ។ 
រូបត ្ហ  មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក 
ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើត កនុងរូបត ្ហ នុ៎ះ កល ងំេន 
រែមង ងំេន កនុងរូបត ្ហ នុ៎ះ សទទត ្ហ  ។ េប ។ គនធត ្ហ  រស- 
ត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  មនសភពគួរ្រស ញ់ មន 
សភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើត 
កនុងធមមត ្ហ នុ៎ះ   កល ងំេន    រែមង ងំេន    កនុងធមមត ្ហ នុ៎ះ    ។ 
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២០៣ 

សចចវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

របូវតិេកក  េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  

ឧបបជជមន ឧបបជជតិ ឯតថ និវសីមន និវសីតិ ស- 

ទទវតិេកក  ។ េប ។ គនធវតិេកក  រសវតិេកក  េផដ្ឋព្វវ-ិ 

តេកក  ធមមវតិេកក  េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ- 

 ត ្ហ  ឧបបជជមន ឧបបជជតិ ឯតថ និវសីមន 

និវសីតិ ។ របូវចិេ  េ េក បិយរបូំ តរបូំ 

ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន ឧបបជជតិ ឯតថ និវសី- 

មន និវសីតិ សទទវចិេ  ។ េប ។ គនធវចិេ  រស- 

វចិេ  េផដ្ឋព្វវចិេ  ធមមវចិេ  េ េក បិយរបូំ 

តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  ឧបបជជមន ឧបបជជតិ ឯតថ 

និវសីមន      និវសីតិ      ។ 

ឥទំ      វុចចតិ      ទុកខសមុទេយ      អរយិសចចំ      ។ 

 [១៦០] តតថ កតមំ ទុកខនិេ េធ អរយិសចចំ ។ 

េយ តស េយវ ត ្ហ យ អេសសវ ិ គនិេ េធ 

ចេគ     បដិនិស េគគ      មុត្តិ     អនលេយ     ។ 
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២០៣ 

សចចវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

េសចក្ដី្រតិះរះិរូប មនសភពគួរ្រសឡញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុង 
េ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងេសចក្ដី្រតិះរះិរូបនុ៎ះ កល 

ងំេនរែមង ងំេនកនុងេសចក្ដី្រតិះរះិរូបនុ៎ះ េសចក្ដី្រតិះរះិសេំឡង ។ េប ។ 
េសចក្ដី្រតិះរះិក្លិន េសចក្ដី្រតិះរះិរស េសចក្ដី្រតិះរះិេផដ្ឋព្វៈ េសចក្ដី្រតិះរះិ 
ធម៌ មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ  
នុ៎ះ កលេកើតេឡើង រែមងេកើត កនុងេសចក្ដី្រតិះរះិធម៌នុ៎ះ កល ងំេន 
រែមង ងំេនកនុងេសចក្ដី្រតិះរះិធម៌នុ៎ះ ។ ករពិចរ រូប មនសភព 
គួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កល 
េកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងករពិចរ រូបនុ៎ះ កល ងំេន រែមង ងំ 
េនកនុងករពិចរ រូបនុ៎ះ ករពិចរ សេំឡង ។ េប ។ ករពិចរ- 

ក្លិន ករពិចរ រស ករពិចរ ផ ព្វ ករពិចរ ធម៌ 
មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ 
កលេកើតេឡើង រែមងេកើតកនុងករពិចរ ធម៌នុ៎ះ កល ងំេន រែមង 

ងំេន   កនុងករពិចរ ធម៌នុ៎ះ   ។ 
េនះេ ថ   ទុកខសមុទយអរយិសចច   ។ 

 [១៦០] ប ្ដ អរយិសចចទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធអរយិសចច 
េតើដូចេម្ដច ។ ករវនិសនិងកររលត់ េ យឥតេសសសល់ ស- 
ភវៈលះបង់ ករទម្ល ក់េចល ករជ្រមុះេចល ករមិនមន ល័យ 
ចេំពះត ្ហ េនះផង    (េនះេ ថ    ទុកខនិេ ធអរយិសចច)    ។ 
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២០៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៦១]  េខ បេន  ត ្ហ  កតថ បហី- 

យមន បហីយតិ កតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ ។ 

យ ំ េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហី- 

យមន បហីយតិ ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ ។ កិញច  

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ។ ចកខុ ំ  េ េក បិយ- 

របូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហីយតិ 

ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ េ តំ ។ េប ។ ឃនំ 

ជិ ្ហ  កេយ មេន េ េក បិយរបូំ តរបូ ំ

ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហីយតិ ឯតថ និរុជឈ- 

មន និរុជឈតិ ។ របូ េ េក បិយរបូំ តរបូំ 

ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហីយតិ ឯតថ និរុជឈម- 

ន និរុជឈតិ សទទ  ។ េប ។ គនធ  រ  េផដ្ឋព្វញច  ធមម  

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយ- 

មន បហីយតិ ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ ។ ចកខុ - 

វញិញ ណំ      េ េក      បិយរបូំ      តរបូំ      ឯេតថ      ត ្ហ  

414



២០៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៦១] ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់ កនុងទី 

 កលរលត់ រែមងរលត់កនុងទី  ។ រមមណ៍  មនសភព 

គួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កល 

បុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុង រមមណ៍នុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់កនុង 

រមមណ៍នុ៎ះ ។ រមមណ៍អ្វីហន៎ ែដលមនសភពគួរ្រស ញ់ មន 

សភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ។ ចកខុ  មនសភពគួរ្រស ញ់ មន 

សភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះ 

បង់កនុងចកខុ នុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់កនុងចកខុ នុ៎ះ េ តៈ ។ េប ។ ឃនៈ 

ជិ ្ហ  កយ មេន មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុង 

េ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុងមេននុ៎ះ កល 

រលត់ រែមងរលត់ កនុងមេននុ៎ះ ។ រូបទងំ យ មនសភពគួរ 

្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះ 

បង់ រែមងលះបង់កនុងរូបនុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់កនុងរូបនុ៎ះ សេំឡង 

។ េប ។ ក្លិន រស ផ ព្វ ធម៌ទងំ យ មនសភពគួរ្រស ញ់ 

មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង ់ រែមង 

លះបង់កនុងធម៌នុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់ កនុងធម៌នុ៎ះ ។ ចកខុ វញិញ ណ 

មនសភពគួរ្រស ញ់   មនសភពគួរេ្រតកអរ   កនុងេ ក   ត ្ហ នុ៎ះ 
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២០៥ 

សចចវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

បហីយមន បហីយតិ ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈត ិ

េ តវញិញ ណំ ។ េប ។ ឃនវញិញ ណំ ជិ ្ហ វញិញ ណំ 

កយវញិញ ណំ មេនវញិញ ណំ េ េក បិយរបូំ 

តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហី- 

យតិ ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ ។ ចកខុ សមផេស  

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហី- 

យមន បហីយតិ ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ េ - 

តសមផេស  ។ េប ។ ឃនសមផេស  ជិ ្ហ សមផេស  

កយសមផេស  មេនសមផេស  េ េក បិយរបូំ 

តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហីយត ិ

ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ ។ ចកខុ សមផស ជ េវទន 

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហី- 

យមន បហីយតិ ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ េ - 

តសមផស ជ េវទន ។ េប ។ ឃនសមផស ជ េវទន 

ជិ ្ហ សមផស ជ          េវទន           កយសមផស ជ           េវទន 
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២០៥ 

សចចវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុងចកខុ វញិញ ណន៎ុះ កលរលត់ រែមង 

រលត់កនុងចកខុ វញិញ ណន៎ុះ េ តវញិញ ណ ។ េប ។ ឃនវញិញ ណ ជិ ្ហ - 

វញិញ ណ កយវញិញ ណ មេនវញិញ ណ មនសភពគួរ្រស ញ់ មន 

សភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះ 

បង់កនុងមេនវញិញ ណន៎ុះ កលរលត់ រែមងរលត់កនុងមេនវញិញ ណន៎ុះ ។ 

ចកខុសមផស  មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក 

ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុងចកខុសមផស នុ៎ះ កលរលត់ 

រែមងរលត់ កនុងចកខុសមផស ន៎ុះ េ តសមផស  ។ េប ។ ឃនសមផស  

ជិ ្ហសមផស  កយសមផស  មេនសមផស  មនសភពគួរ្រស ញ់ មន 

សភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះ 

បង់កនុងមេនសមផស ន៎ុះ កលរលត់ រែមងរលត់កនុងមេនសមផស ន៎ុះ ។ 

េវទនេកើតអពីំចកខុសមផស  មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតក 

អរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុងេវទន 

ែដលេកើតអពីំចកខុសមផស នុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់កនុងេវទនែដលេកើត 

អពីំចកខុសមផស នុ៎ះ េវទនេកើតអពីំេ តសមផស  ។ េប ។ េវទនេកើតអពីំ 

ឃនសមផស     េវទនេកើតអពីំជិ ្ហសមផស     េវទនេកើតអពីំកយសមផស  
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២០៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

មេនសមផស ជ េវទន េ េក បិយរបូំ តរបូំ 

ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហីយតិ ឯតថ 

និរុជឈមន និរុជឈតិ ។ របូសញញ  េ េក បិយរបូំ 

តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហីយតិ ឯតថ 

និរុជឈមន និរុជឈតិ សទទសញញ  ។ េប ។ គនធសញញ  

រសសញញ  េផដ្ឋព្វសញញ  ធមមសញញ  េ េក បិយ- 

របូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហី- 

យតិ ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ ។ របូសេញចតន 

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយ- 

មន បហីយតិ ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ សទទស- 

េញចតន ។ េប ។ គនធសេញចតន រសសេញចតន 

េផដ្ឋព្វសេញចតន ធមមសេញចតន េ េក បិយរបូំ 

តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហីយត ិ

ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ ។ របូត ្ហ  េ េក 

បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន 

បហីយតិ         ឯតថ         និរុជឈមន          និរុជឈតិ         សទទត ្ហ  
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២០៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េវទនេកើតអពីំមេនសមផស  មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរ 
េ្រតកអរកនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុងេវទន 
ែដលេកើតអពីំមេនសមផស ន៎ុះ កលរលត់ រែមងរលត់ កនុងវរទនែដល 
េកើតអពីំមេនសមផស នុ៎ះ ។ រូបសញញ  មនសភពគួរ្រស ញ់ មន 
សភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះ 
បង់កនុងរូបសញញ នុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់កនុងរូបសញញ នុ៎ះ សទទសញញ  
។ េប ។ គនធសញញ  រសសញញ  េផដ្ឋព្វសញញ  ធមមសញញ  មនសភពគួរ 
្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ ន៎ុះ កលបុគគលលះ 
បង់ រែមងលះបង់កនុងធមមសញញ នុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់កនុងធមមសញញ  
នុ៎ះ ។ រូបសេញចតន មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ 
កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុងរូបសេញចត- 
ននុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់ កនុងរូបសេញចតននុ៎ះ សទទសេញចតន 
។ េប ។ គនធសេញចតន រសសេញចតន េផដ្ឋព្វសេញចតន ធមមសេញចត- 
ន មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ 
កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុងធមមសេញចតននុ៎ះ កលរលត់ រែមង 
រលត់កនុងធមមសេញចតននុ៎ះ ។ រូបត ្ហ  មនសភពគួរ្រស ញ់ មន 
សភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះ 
បង់កនុងរូបត ្ហ នុ៎ះ   កលរលត់  រែមងរលត់កនុងរូបត ្ហ នុ៎ះ សទទត ្ហ  
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២០៧ 

សចចវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

។ េប ។ គនធត ្ហ  រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  

េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហី- 

យមន បហីយតិ ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ ។ 

របូវតិេកក  េ េក បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  

ត ្ហ  បហីយមន បហីយតិ ឯតថ និរុជឈមន និ- 

រុជឈតិ សទទវតិេកក  ។ េប ។ គនធវតិេកក  រសវតិេកក  

េផដ្ឋព្វវតិេកក  ធមមវតិេកក  េ េក បិយរបូំ - 

តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហីយតិ ឯតថ 

និរុជឈមន និរុជឈតិ ។ របូវចិេ  េ េក បិយរបូំ 

តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន បហីយត ិ

ឯតថ និរុជឈមន និរុជឈតិ សទទវចិេ  ។ េប ។ គនធ- 

វចិេ  រសវចិេ  េផដ្ឋព្វវចិេ  ធមមវចិេ  េ េក 

បិយរបូំ តរបូំ ឯេតថ  ត ្ហ  បហីយមន 

បហីយតិ      ឯតថ      និរុជឈមន      និរុជឈតិ      ។ 

ឥទំ     វុចចតិ     ទុកខនិេ េធ     អរយិសចចំ     ។ 
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២០៧ 

សចចវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

។ េប ។ គនធត ្ហ  រសត ្ហ  េផដ្ឋព្វត ្ហ  ធមមត ្ហ  មន 

សភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កល 

បុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុងធមមត ្ហ នុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់ 

កនុងធមមត ្ហ នុ៎ះ ។ រូបវតិកកៈ មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភព 

គួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុង 

រូបវតិកកៈនុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់កនុងរូបវតិកកៈនុ៎ះ សទទវតិកកៈ ។ េប ។ 

គនធវតិកកៈ រសវតិកកៈ េផដ្ឋព្វវតិកកៈ ធមមវតិកកៈ មនសភពគួរ្រស ញ់ 

មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមង 

លះបង់ កនុងធមមវតិកកៈនុ៎ះ កលរលត់ រែមងរលត់កនុងធមមវតិកកៈនុ៎ះ ។ រូប- 

វចិរៈ មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតកអរ កនុងេ ក 

ត ្ហ នុ៎ះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុងរូបវចិរៈនុ៎ះ កលរលត់ 

រែមងរលត់ កនុងរូបវចិរៈនុ៎ះ សទទវចិរៈ ។ េប ។ គនធវចិរៈ រសវចិរៈ 

េផដ្ឋព្វវចិរៈ ធមមវចិរៈ មនសភពគួរ្រស ញ់ មនសភពគួរេ្រតក- 

អរ កនុងេ ក ត ្ហ ន៎ុះ កលបុគគលលះបង់ រែមងលះបង់កនុងធមមវចិរៈ 

នុ៎ះ   កលរលត់   រែមងរលត់កនុងធមមវចិរៈនុ៎ះ   ។ 

េនះេ ថ   ទុកខនិេ ធអរយិសចច   ។ 
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២០៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៦២] តតថ កតមំ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 

បទ អរយិសចចំ ។ អយេមវ អរេិយ អដ្ឋងគិ េក 

មេគគ  ។ េសយយថីទំ ។ សមម ទិដ្ឋិ សមម សង កេបប 

សមម ច សមម កមមេន្ត  សមម ជីេ  សមម យ- 

េម       សមម សតិ       សមម សមធិ       ។ 

 [១៦៣] តតថ កតម សមម ទិដ្ឋិ ។ ទុេកខ  

ញណំ ទុកខសមុទេយ ញណំ ទុកខនិេ េធ ញណំ 

ទុកខនិេ ធគមិនិយ បដិបទយ ញណំ អយ ំ

វុចចតិ       សមម ទិដ្ឋិ       ។ 

 [១៦៤] តតថ កតេម សមម សង កេបប ។ េនកខ - 

មមសង កេបប អពយបទសង កេបប អវហឹិ សង កេបប 

អយ ំ      វុចចតិ       សមម សង កេបប       ។ 

 [១៦៥] តតថ កតម សមម ច ។ មុ ទ 

េវរមណី បិសុ យ ចយ េវរមណី ផរុ យ 

ចយ េវរមណី សមផបប ប េវរមណី អយ ំ វុចចតិ 

សមម ច       ។ 
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២០៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៦២] ប ្ដ អរយិសចចទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ- 

អរយិសចច េតើដូចេម្ដច ។ មគគដ៏្របេសើរមនអងគ ៨ ្របករេនះឯង ។ មគគ 

ដ៏្របេសើរ មនអងគ ៨ ្របករ េតើដូចេម្ដច ។ សមម ទិដ្ឋិ សមម សងកបបៈ 

សមម ច សមម កមមន្តៈ សមម ជីវៈ សមម យមៈ សមម សតិ 

សមម សមធិ   ។ 

 [១៦៣] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម ទិដ្ឋិ េតើដូចេម្ដច ។ 

្របជញ ដឹងចបស់ កនុងកងទុកខ ្របជញ ដឹងចបស់កនុងត ្ហ  ជេហតុៃនទុកខ 

្របជញ ដឹងចបស់កនុង្រពះនិព្វ នជេ្រគ ងរលត់ៃនទុកខ ្របជញ ដឹងចបស់កនុង 

ផ្លូ វ្របតិបត្តិ ជដេំណើ រេទកន់្រពះនិព្វ នជេ្រគ ងរលត់ៃនទុកខ េនះេ  

ថ   សមម ទិដ្ឋិ   ។ 

 [១៦៤] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម សងកបបៈ េតើដូចេម្ដច ។ 

េសចក្ដី្រតិះរះិ កនុងករេចញចកកម េសចក្ដី្រតិះរះិកនុងករមិនពយបទ 

េសចក្ដី្រតិះរះិកនុងករមិនេបៀតេបៀន   េនះេ ថ   សមម សងកបបៈ   ។ 

 [១៦៥] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម ច េតើដូចេម្ដច ។ 

ករេវៀរចកពកយកុហក ករេវៀរចក ចញុះញង់េគឲយែបកគន  ករេវៀរ 

ចក ច្រទេគះ ្រកក់ ករេវៀរចកពកយេ យ យឥត្របេយជន៍ េនះ 

េ ថ   សមម ច   ។ 
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២០៩ 

សចចវភិេងគ   សុត្តន្តភជនីយំ 

 [១៦៦] តតថ កតេម សមម កមមេន្ត  ។ 

ប តិប  េវរមណី អទិនន ទន េវរមណី 

កេមសុ មិចឆ ច  េវរមណី អយ ំ វុចចតិ សមម - 

កមមេន្ត      ។ 

 [១៦៧] តតថ កតេម សមម យេម ។ ឥធ 

អរយិស វេក មិចឆ ជីវ ំ ប យ សមម ជីេវន 

ជីវតិំ     កេបបតិ     អយ ំ    វុចចតិ     សមម ជីេ      ។ 

 [១៦៨] តតថ កតេម សមម ជីេ  ។ ឥធ 

ភិកខុ  អនុបបនន នំ បបកនំ អកុស នំ ធមម ន ំ

អនុបបទយ ឆនទំ ជេនតិ យមតិ វរីយិ ំ រភត ិ

ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ បទហតិ ឧបបនន នំ បបកនំ អកុ- 

ស នំ ធមម នំ ប នយ ។ េប ។ អនុបបនន នំ កុស- 

នំ ធមម នំ ឧបបទយ ។ េប ។ ឧបបនន នំ កុស- 

នំ ធមម នំ ឋិតិយ អសេមម យ ភិេយយភ- 

យ េវបុ ្ល យ ភវនយ បរបិរូយិ ឆនទំ ជេនតិ 

យមតិ វរីយិ ំ រភតិ ចិត្តំ បគគ ្ហ តិ បទហត ិ

អយ ំ    វុចចតិ     សមម យេម     ។ 
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២០៩ 

សចចវភិងគ   សុត្តន្តភជនីយ 

 [១៦៦] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ សមម កមមន្តៈ េតើដូចេម្ដច ។ 

ករេវៀរចកប តិបត ករេវៀរចកអទិនន ទន ករេវៀរចកករ 

្រប្រពឹត្តខុស   កនុងកមទងំ យ   េនះេ ថ   សមម កមមន្តៈ   ។ 

 [១៦៧] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម ជីវៈ េតើដូចេម្ដច ។ 

អរយិ វក័ កនុង សនេនះ លះបង់ករចិញចឹ មជីវតិខុស េហើយ 

សេ្រមចជីវតិ   េ យករចិញចឹ មជីវតិ្រតូវ   េនះេ ថ   សមម ជីវៈ   ។ 

 [១៦៨] ប ្ដ មគគ មនអងគ ៨ េនះ សមម យមៈ េតើដូច 

េម្ដច ។ ភិកខុ  កនុង សនេនះ ញុងំឆនទៈឲយេកើត ្របឹងែ្របង ្របរពធ 

េសចក្ដីពយយម ផគងចិត្ត តមកល់ចិត្ត េដើមបញុីងំពួកអកុសលធម៌ដ៏ មក 

ែដលមិនទន់េកើត មិនឲយេកើតេឡើង ញុងំឆនទៈឲយេកើត ្របឹងែ្របង ្រប- 

រពធេសចក្ដីពយយម ផគងចិត្ត តមកល់ចិត្ត េដើមបលីះបង់អកុសលធម៌ ដ៏ 

មកែដលេកើតេហើយ ។ េប ។ េដើមបញុីងំពួកកុសលធម៌ ែដលមិនទន់ 

េកើត ឲយេកើតេឡើង ។ េប ។ េដើមបញុីងំពួកកុសលធម៌ ែដលេកើតេហើយ 

ឲយឋិតេថរ មិនឲយវនិស ឲយរងឹរតឹែតចេ្រមើនេឡើង ឲយធទូំ យេឡើង 

ឲយចេ្រមើនេពរេពញេឡើង   េនះេ ថ   សមម យមៈ   ។ 
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២១០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៦៩] តតថ កតម សមម សតិ ។ ឥធ ភិកខុ  

កេយ កយនុបស  ី វហិរតិ បី សមបជេន 

សតិម វេិនយយ េ េក អភិជឈេទមនស  ំ េវទ- 

នសុ ។ េប ។ ចិេត្ត ។ េប ។ ធេមមសុ ធមម នុបស  ី

វហិរតិ បី សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក 

អភិជឈេទមនស  ំ    អយ ំ    វុចចតិ     សមម សតិ     ។ 

 [១៧០] តតថ កតេម សមម សមធិ ។ ឥធ 

ភិកខុ  វវិេិចចវ កេមហិ វវិចិច អកុសេលហិ ធេមមហិ 

សវតិកកំ  សវចិរ ំ វេិវកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈនំ 

ឧបសមបជជ វហិរតិ វតិកកវចិ នំ វបូសម អជឈត្តំ 

សមប ទនំ េចតេ  ឯេកទិភវ ំ អវតិកកំ  អវ-ិ 

ចរ ំ      សមធិជំ       បីតិសុខំ      ទុតិយ ំ     ឈនំ      ឧបសមបជជ 
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២១០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៦៩] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម សតិ េតើដូចេម្ដច ។ 

ភិកខុកនុង សនេនះ ពិចរ េឃើញចបស់ នូវកយកនុងកយ មន 

ពយយមញុងំកិេលសឲយេក្ត  ជអនកដឹងខ្លួនេ យល្អ មន ម រតីមិន្រប- 

មទ កមច ត់បង់អភិជឈនិងេទមនស កនុងេ ក ពិចរ េឃើញចបស់ 

នូវេវទន កនុងេវទនទងំ យ ។ េប ។ នូវចិត្ត កនុងចិត្ត ។ េប ។ 

ពិចរ េឃើញចបស់នូវធម៌ កនុងធម៌ទងំ យ មនពយយមញុងំ 

កិេលសឲយេក្ត  ជអនកដឹងខ្លួនេ យល្អ មន ម រតីមិន្របមទ កមច ត់បង់ 

អភិជឈនិងេទមនស កនុងេ ក   េនះេ ថ   សមម សតិ   ។ 

 [១៧០] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម សមធិ េតើដូចេម្ដច ។ 

ភិកខុ  កនុង សនេនះ សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ សងប់ ង ត់ចក 

អកុសលធម៌ទងំ យ េហើយបនដល់ឈនទី ១ ្របកបេ យវតិកកៈ 

្របកបេ យវចិរៈ មនបីតិនិងសុខៈេកើតអពីំេសចក្ដីសងប់ ង ត់ ភិកខុ  បន 

រមង ប់វតិកកៈនិងវចិរៈអស់េហើយ បនដល់ឈនទី ២ ជធមមជតេកើតមន 

កនុងសន្ត នៃនខ្លួន មនេសចក្ដី្រជះថ្ល ដ៏ឧត្តម គឺសខនធ មនសភពជចិត្ត 

ខពស់ឯក មិនមនវតិកកៈមិនមនវចិរៈ មនែតបីតិនិងសុខៈេកើតអពីំសមធិ 
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២១១ 

សចចវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

វហិរតិ បីតិយ ច វ ិ គ ឧេបកខ េក ច វហិរតិ 

សេ  ច សមបជេន សុខញច  កេយន បដិសំ- 

េវេទតិ យន្តំ អរយិ ចិកខន្តិ ឧេបកខ េក សតិម 

សុខវ ិ រតីិ តតិយ ំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ 

សុខស  ច ប ន ទុកខស  ច ប ន បុេព្វវ 

េ មនស េទមនស នំ អតថងគម អទុកខមសុខំ ឧ- 

េបកខ សតិបរសុិទធឹ ចតុតថំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរត ិ

អយ ំ    វុចចតិ     សមម សមធិ     ។ 

ឥទំ   វុចចតិ   ទុកខនិេ ធគមិនី   បដិបទ   អរយិសចចំ   ។ 

សុត្តន្តភជនីយំ   ។ 

 [១៧១] ច ្ត រ ិ សចច និ ទុកខំ  ទុកខសមុទេយ 

ទុកខនិេ េធ     ទុកខនិេ ធគមិនី     បដិបទ     ។ 

 [១៧២] តតថ កតេម ទុកខសមុទេយ ។ 

ត ្ហ        អយ ំ      វុចចតិ       ទុកខសមុទេយ      ។ 
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២១១ 

សចចវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ភិកខុ  មនចិត្តេនឿយ យចកបីតិេហើយ ្របកបេ យឧេបកខ  មន 

ម រតីល្អ ជអនកដឹងខ្លួនេ យ្របៃព បនទទួលនូវសុខេ យនមកយ 

្រពះអរយិៈទងំ យ ែតងសរេសើរបុគគលែដលបនឈនទី ៣ េនះ ថ 

បុគគលែដលបនឈនទី ៣ រែមង្របកបេ យឧេបកខ  មន ម រតីល្អ 

មនធម៌ជេ្រគ ងេនជសុខ ដូេចនះ េ្រពះេហតុៃនឈនទី ៣  ក៏ 

បនដល់នូវឈនទី ៣ េនះ ភិកខុបនលះបង់សុខនិងទុកខអស់េហើយ មន 

េ មនស និងេទមនស អស់េហើយ កនុងកលមុន ក៏បនដល់នូវឈន 

ទី ៤ មនេវទនមិនែមនទុកខមិនែមនសុខ គឺឧេបកខ  មនសតិដ៏បរសុិទធ 

េ យឧេបកខ    េហើយសេ្រមចស្រមន្តេន   េនះេ ថ   សមម សមធិ  ។ 

េនះេ ថ   ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទអរយិសចច   ។ 

ចប់   សុត្តន្តភជនីយ   ។ 

 [១៧១] សចចៈ ៤ គឺ ទុកខ ១ ទុកខសមុទយ័ ១ ទុកខនិេ ធ ១ 

ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ   ១   ។ 

 [១៧២] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខសមុទយ័ េតើដូចេម្ដច ។ 

ត ្ហ    េនះេ ថ   ទុកខសមុទយ័   ។ 
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២១២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៧៣] តតថ កតមំ ទុកខំ  ។ អវេស  ច 

កិេល  អវេស  ច អកុស  ធមម  តីណិ ច 

កុសលមូ និ ស និ អវេស  ច ស  

កុស  ធមម  ស  ច កុស កុស នំ 

ធមម នំ វបិក េយ ច ធមម  កិរយិ េនវ កុស  

នកុស  ន ច កមមវបិក សព្វញច  របូំ ឥទំ 

វុចចតិ    ទុកខំ     ។ 

 [១៧៤] តតថ កតេម ទុកខនិេ េធ ។ ត ្ហ - 

យ     ប នំ     អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខនិេ េធ     ។ 

 [១៧៥] តតថ កតម ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 

បទ ។ ឥធ ភិកខុ  យសមឹ សមេយ េ កុត្តរ ំ ឈនំ 

ភេវតិ និយយនិកំ អបចយគមឹ ទិដ្ឋិគ នំ ប - 

នយ បឋមយ ភមូិយ បត្តិយ វវិេិចចវ កេមហិ 

។ េប ។ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ ទុកខ ប- 

ដិបទំ ទនធ ភិញញំ  តសមឹ សមេយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  

េ តិ     សមម ទិដ្ឋិ     ។     េប     ។     សមម សមធិ     ។ 
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២១២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៧៣] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ពួក 

កិេលសដ៏េសសក្ដី ពួកអកុសលធម៌ដ៏េសសក្ដី ពួកកុសលមូលទងំ ៣ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ពួកកុសលធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈដ៏េសសក្ដី ពួកវបិកៃនកុសលធម៌ និងអកុសលធម៌ទងំ យ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ទងំពួកធម៌  ែដលជកិរយិ មិន 

ែមនកុសល មិនែមនអកុសល មិនែមនកមមវបិកក្ដី រូបទងំអស់ក្ដី េនះ 

េ ថ   ទុកខ   ។ 

 [១៧៤] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធ េតើដូចេម្ដច ។ 

ករលះបង់ត ្ហ    េនះេ ថ   ទុកខនិេ ធ   ។ 

 [១៧៥] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ សម័យ  ភិកខុកនុង សនេនះ ចេ្រមើនេ កុត្តរជឈន 

ជទីេ្រ ច្រសង់ ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង េដើមបលីះបង់ទិដ្ឋិទងំ- 

យ េដើមបដីល់នូវបឋមភូមិ សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ ។ េប ។ 

ក៏បនដល់នូវបឋមជឈន ជទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ  សម័យេនះ មគគមន 

អងគ   ៨   គឺ   សមម ទិដ្ឋិ   ។   េប   ។   សមម សមធិ   ក៏េកើតមន   ។ 
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២១៣ 

សចចវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [១៧៦] តតថ កតម សមម ទិដ្ឋិ ។ យ បញញ  

បជនន ។ េប ។ អេមេ  ធមមវចិេយ សមម ទិដ្ឋិ 

ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  មគគងគំ មគគបរយិបននំ អយ ំ

វុចចតិ     សមម ទិដ្ឋិ     ។ 

 [១៧៧] តតថ កតេម សមម សង កេបប ។ េយ 

តេកក  វតិេកក  ។ េប ។ សមម សង កេបប មគគងគំ មគគ- 

បរយិបននំ     អយ ំ    វុចចតិ     សមម សង កេបប     ។ 

 [១៧៨] តតថ កតម សមម ច ។ យ ចត-ូ 

ហិ វចីទុចចរេិតហិ រតិ វរិតិ បដិវរិតិ េវរមណី 

អកិរយិ អករណំ អនជឈបត្តិ េវ អនតិកកេម 

េសតុឃេ  សមម ច មគគងគំ មគគបរយិបននំ អយ ំ

វុចចតិ     សមម ច     ។ 

 [១៧៩] តតថ កតេម សមម កមមេន្ត  ។ យ 

តីហិ កយទុចចរេិតហិ រតិ វរិតិ បដិវរិតិ េវរមណី 

អកិរយិ អករណំ អនជឈបត្តិ េវ អនតិកកេម 

េសតុឃេ  សមម កមមេន្ត  មគគងគំ មគគបរយិបននំ 

អយ ំ    វុចចតិ     សមម កមមេន្ត      ។ 
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២១៣ 

សចចវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [១៧៦] ប ្ដ មគគ មនអងគ ៨ េនះ សមម ទិដ្ឋិ េតើដូចេម្ដច ។ 

បញញ  ករដឹងចបស់ ។ េប ។ ករមិនវេង្វង ករពិច ធម៌ ករ 

យល់្រតូវ ធមមវចិយសេមព ជឈងគ ជអងគៃនមគគ ប់បញចូ លកនុងមគគ  

េនះេ ថ    សមម ទិដ្ឋ ិ   ។ 

 [១៧៧] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម សងកបបៈ េតើដូចេម្ដច ។ 

េសចក្ដី្រតិះរះិ េសចក្ដី្រតិះរះិេផ ង ៗ ។ េប ។ េសចក្ដី្រតិះរះិ្រតូវ ជអងគ 

ៃនមគគ   ប់បញចូ លកនុងមគគ      េនះេ ថ   សមម សងកបបៈ   ។ 

 [១៧៨] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម ច េតើដូចេម្ដច ។ 

ករ ង ករេគចេចញ ករេចៀស ករេវៀរ ចកវចីទុចចរតិទងំ ៤ គឺ 

កិរយិមិនេធ្វើ កិរយិមិន ង កិរយិមិនេសមើស ករមិន្រប្រពឹត្តកន្លង 

េវ  ករសម្ល ប់េហតុ ករេពល្រតូវ ជអងគៃនមគគ ប់បញចូ លកនុងមគគ 

   េនះេ ថ   សមម ច   ។ 

 [១៧៩] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម កមមន្តៈ េតើដូចេម្ដច ។ 

ករ ង ករេគចេចញ ករេចៀស ករេវៀរ ចកកយទុចចរតិទងំ ៣ គឺ 

កិរយិមិនេធ្វើ កិរយិមិន ង កិរយិមិនេលមើស ករមិន្រប្រពឹត្តកន្លង 

េវ  ករសម្ល ប់េហតុ ករងរ្រតូវ ជអងគៃនមគគ ប់ញចូ លកនុងមគគ  

េនះេ ថ   សមម កមមន្តៈ   ។ 
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២១៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៨០] តតថ កតេម សមម ជីេ  ។ យ 

មិចឆ ជី  រតិ វរិតិ បដិវរិតិ េវរមណី អកិរយិ 

អករណំ អនជឈបត្តិ េវ អនតិកកេម េសតុឃេ  

សមម ជីេ  មគគងគំ មគគបរយិបននំ អយ ំ វុចចតិ 

សមម ជីេ      ។ 

 [១៨១] តតថ កតេម សមម យេម ។ េយ 

េចតសិេក វរីយិរេមភ  ។ េប ។ សមម យេម វ-ី 

រយិសេមព ជឈេងគ  មគគងគំ មគគបរយិបននំ អយ ំ វុចចតិ 

សមម យេម     ។ 

 [១៨២] តតថ កតម សមម សតិ ។ យ សតិ 

អនុស តិ ។ េប ។ សមម សតិ សតិសេមព ជឈេងគ  

មគគងគំ     មគគបរយិបននំ     អយ ំ    វុចចតិ     សមម សតិ     ។ 

 [១៨៣] តតថ កតេម សមម សមធិ ។ យ 

ចិត្តស  ឋិតិ ។ េប ។ សមម សមធិ សមធិសេមព ជឈ- 

េងគ  មគគងគំ មគគបរយិបននំ អយ ំ វុចចតិ សមម សមធិ ។ 

 អយ ំ វុចចតិ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទ អវេស  

ធមម       ទុកខនិេ ធគមិនិយ       បដិបទយ      សមបយុ ្ត       ។ 
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២១៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៨០] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម ជីវៈ េតើដូចេម្ដច ។ 
ករ ង ករេគចេចញ ករេចៀស ករេវៀរ ចកករចិញចឹ មជីវតិខុស 
គឺកិរយិមិនេធ្វើ កិរយិមិន ង កិរយិមិនេលមើស ករមិន្រប្រពឹត្តកន្លង 
េវ  ករសម្ល ប់េហតុ ករចិញចឹ មជីវតិ្រតូវ ជអងគៃនមគគ ប់បញចូ លកនុង 
មគគ      េនះេ ថ   សមម ជីវៈ   ។ 
 [១៨១] ប ្ដ មគគ មនអងគ ៨ េនះ សមម យមៈ េតើដូច 
េម្ដច ។ ករ្របរពធពយយម ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត ។ េប ។ េសចក្ដី 
ពយយម្រតូវ វរីយិសេមព ជឈងគ ជអងគៃនមគគ ប់បញចូ លកនុងមគគ  
េនះេ ថ   សមម យមៈ   ។ 
 [១៨២] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម សតិ េតើដូចេម្ដច ។ 
កររលឹក ករនឹកេឃើញ ។ េប ។ សតិ្រតឹម្រតូវ សតិសេមព ជឈងគ ជ 
អងគៃនមគគ   ប់បញចូ លកនុងមគគ      េនះេ ថ   សមម សតិ   ។ 
 [១៨៣] ប ្ដ មគគមនអងគ ៨ េនះ សមម សមធិ េតើដូចេម្ដច ។ 
ករតមកល់ចិត្ត ។ េប ។ សមធិ្រតូវ សមធិសេមព ជឈងគ ជអងគៃនមគគ 
ប់បញចូ លកនុងមគគ      េនះេ ថ   សមម សមធិ   ។ 

 េនះេ ថ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ ពួកធម៌ដ៏េសស ែដល 
សមបយុត្តេ យទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ (ក៏េ ថ ទុកខនិេ ធគមិនី- 
បដិបទែដរ)   ។ 
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២១៥ 

សចចវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [១៨៤] តតថ កតេម ទុកខសមុទេយ ។ 
ត ្ហ  ច អវេស  កិេល  អយ ំ វុចចតិ ទុកខ - 
សមុទេយ     ។ 
 [១៨៥] តតថ កតមំ ទុកខំ  ។ អវេស  ច 
អកុស  ធមម  តីណិ ច កុសលមូ និ ស- 
និ អវេស  ច ស  កុស  ធមម  - 

ស  ច កុស កុស នំ ធមម នំ វបិក េយ ច 
ធមម  កិរយិ េនវ កុស  នកុស  ន ច 
កមមវបិក     សព្វញច      របូំ     ឥទំ     វុចចតិ     ទុកខំ      ។ 
 [១៨៦] តតថ កតេម ទុកខនិេ េធ ។ ត ្ហ - 
យ ច អវេស នញច  កិេល នំ ប នំ អយ ំ
វុចចតិ     ទុកខនិេ េធ     ។ 
 [១៨៧] តតថ កតម ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 
បទ ។ ឥធ ភិកខុ  យសមឹ សមេយ េ កុត្តរ ំ ឈនំ 
ភេវតិ និយយនិកំ អបចយគមឹ ទិដ្ឋិគ នំ ប នយ 
បឋមយ ភមូិយ បត្តិយ វវិេិចចវ កេមហិ ។ េប ។ 
បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ ទុកខ បដិបទំ 
ទនធ ភិញញំ       តសមឹ       សមេយ       អដ្ឋងគិ េក       មេគគ        េ តិ 
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២១៥ 

សចចវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [១៨៤] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខសមុទយ័ េតើដូចេម្ដច ។ 

ត ្ហ និងពួកកិេលសដ៏េសស   េនះេ ថ   ទុកខសមុទយ័   ។ 

 [១៨៥] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ពួក 

អកុសលធម៌ដ៏េសសក្ដី ពួកកុសលមូលទងំ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈដ៏េសសក្ដី ពួកកុសលធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ពួក 

វបិកៃនកុសលធម៌ និងអកុសលធម៌ទងំ យ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈក្ដី ទងំពួកធម៌  ែដលជកិរយិ មិនែមនកុសល មិនែមន 

អកុសល   មិនែមនកមមវបិកក្ដី   រូបទងំអស់ក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខ   ។ 

 [១៨៦] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធ េតើដូចេម្ដច ។ 

កិរយិលះនូវត ្ហ ផង នូវកិេលសទងំ យដ៏េសសផង េនះេ ថ 

ទុកខនិេ ធ   ។ 

 [១៨៧] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ 

េតើដូចេម្ដច ។ សម័យ  ភិកខុកនុង សនេនះ ចេ្រមើនេ កុត្តរជឈន 

ជទីេ្រ ច្រសង់ ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង េដើមបលីះទិដ្ឋិទងំ យ 

េដើមបដីល់នូវបឋមភូមិ សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ ។ េប ។ ក៏បនដល់ 

នូវបឋមជឈន  ជទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ   សម័យេនះ មគគមនអងគ  ៨  គឺ 
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២១៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សមម ទិដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ អយ ំ វុចចតិ ទុកខនិ- 
េ ធគមិនី បដិបទ អវេស  ធមម  ទុកខនិេ ធ- 
គមិនិយ     បដិបទយ     សមបយុ ្ត      ។ 
 [១៨៨] តតថ កតេម ទុកខសមុទេយ ។ 
ត ្ហ  ច អវេស  ច កិេល  អវេស  ច 
អកុស      ធមម      អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខសមុទេយ     ។ 
 [១៨៩] តតថ កតមំ ទុកខំ  ។ តីណិ ច កុសល- 
មូ និ ស និ អវេស  ច ស  កុស  
ធមម  ស  ច កុស កុស នំ ធមម នំ វបិ- 
ក េយ ច ធមម  កិរយិ េនវ កុស  នកុស  
ន    ច    កមមវបិក    សព្វញច     របូំ    ឥទំ    វុចចតិ    ទុកខំ     ។ 
 [១៩០] តតថ កតេម ទុកខនិេ េធ ។ ត ្ហ យ 
ច អវេស នញច  កិេល នំ អវេស នញច  អកុ- 
ស នំ     ធមម នំ     ប នំ     អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខនិេ េធ      ។ 
 [១៩១] តតថ កតម ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 
បទ ។ ឥធ ភិកខុ  យសមឹ សមេយ េ កុត្តរ ំ ឈនំ 
ភេវតិ និយយនិកំ អបចយគមឹ ទិដ្ឋិគ នំ ប ន- 
យ    បឋមយ    ភមូិយ    បត្តិយ    វវិេិចចវ    កេមហិ   ។   េប   ។ 
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២១៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សមម ទដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ ក៏េកើតមន េនះេ ថ ទុកខនិេ ធគ- 
មិនីបដិបទ ពួកធម៌ដ៏េសស ែដលសមបយុត្តេ យទុកខនិេ ធគមិនីបដិ- 
បទ   (ក៏េ ថ   ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទែដរ)   ។ 
 [១៨៨] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខសមុទយ័ េតើដូចេម្ដច ។ 
ត ្ហ ក្ដី ពួកកិេលសដ៏េសសក្ដី ពួកអកុសលធម៌ដ៏េសសក្ដី េនះេ  
ថ    ទុកខសមុទយ័    ។ 
 [១៨៩] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ពួក 
កុសលមូលទងំ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ពួកកុសលធម៌ 
្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈដ៏េសសក្ដី ពួកវបិកៃនកុសលធម៌និងអកុ- 
សលធម៌ទងំ យ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ទងំពួកធម៌  
ែដលជកិរយិ មិនែមនកុសល មិនែមនអកុសល មិនែមនកមមវបិកក្ដី 
រូបទងំអស់ក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខ   ។ 
 [១៩០] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធ េតើដូចេម្ដច ។ 
កិរយិលះ នូវត ្ហ ក្ដី នូវពួកកិេលសដ៏េសសក្ដី នូវពួកអកុសលធម៌ 
ដ៏េសសក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខនិេ ធ   ។ 
 [១៩១] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ 
េតើដូចេម្ដច ។ សម័យ  ភិកខុកនុង សនេនះ ចេ្រមើនេ កុត្តរ- 
ជឈន ជនិយយនិកៈ ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង េដើមបលីះទិដ្ឋិទងំ- 

យ   េដើមបដីល់នូវបឋមភូមិ   សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ   ។   េប   ។ 
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២១៧ 

សចចវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ ទុកខ បដិបទំ 
ទនធ ភិញញំ  តសមឹ សមេយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  េ តិ 
សមម ទិដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ អយ ំ វុចចតិ ទុកខ - 
និេ ធគមិនី បដិបទ អវេស  ធមម  ទុកខនិេ ធ- 
គមិនិយ     បដិបទយ     សមបយុ ្ត      ។ 
 [១៩២] តតថ កតេម ទុកខសមុទេយ ។ 
ត ្ហ  ច អវេស  ច កិេល  អវេស  ច 
អកុស  ធមម  តីណិ ច កុសលមូ និ ស- 
និ     អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខសមុទេយ     ។ 

 [១៩៣] តតថ កតមំ ទុកខំ  ។ អវេស  ច 
ស  កុស  ធមម  ស  ច កុស កុស- 
នំ ធមម នំ វបិក េយ ច ធមម  កិរយិ េនវ 

កុស  នកុស  ន ច កមមវបិក សព្វញច  
របូំ     ឥទំ     វុចចតិ     ទុកខំ      ។ 
 [១៩៤] តតថ កតេម ទុកខនិេ េធ ។ ត ្ហ យ 
ច អវេស នញច  កិេល នំ អវេស នញច  អកុ- 
ស នំ ធមម នំ តិណ្ណននញច  កុសលមូ នំ ស- 
នំ     ប នំ     អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខនិេ េធ     ។ 
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២១៧ 

សចចវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ក៏បនដល់បឋមជឈន ជទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ  សម័យេនះ មគគមន 

អងគ ៨ គឺ សមម ទិដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ ក៏េកើតមន េនះេ ថ ទុកខ- 

និេ ធគមិនីបដិបទ ពួកធម៌ដ៏េសស ែដលសមបយុត្តេ យទុកខនិេ ធ- 

គមិនីបដិបទ   (ក៏េ ថ   ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទែដរ)   ។ 

 [១៩២] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខសមុទយ័ េតើដូចេម្ដច ។ 

ត ្ហ ក្ដី ពួកកិេលសដ៏េសសក្ដី ពួកអកុសលធម៌ដ៏េសសក្ដី កុសលមូល 

ទងំ  ៣  ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី  េនះេ ថ  ទុកខសមុទយ័  ។ 

 [១៩៣] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ពួក 

កុសលធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈដ៏េសសក្ដី ពួកវបិក ៃន 

កុសលធម៌ និងអកុសលធម៌ទងំ យ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី 

ទងំពួកធម៌  ែដលជកិរយិ មិនែមនកុសល មិនែមនអកុសល 

មិនែមនកមមវបិកក្ដី   រូបទងំអស់ក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខ   ។ 

 [១៩៤] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធ េតើដូចេម្ដច ។ 

កិរយិលះ នូវត ្ហ ក្ដី នូវពួកកិេលសដ៏េសសក្ដី នូវពួកអកុសលធម៌ 

ដ៏េសសក្ដី នូវពួកកុសលមូលទងំ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី 

េនះេ ថ   ទុកខនិេ ធ   ។ 
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២១៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [១៩៥] តតថ កតម ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 
បទ ។ ឥធ ភិកខុ  យសមឹ សមេយ េ កុត្តរ ំ ឈនំ 
ភេវតិ និយយនិកំ អបចយគមឹ ទិដ្ឋិគ នំ ប - 
នយ បឋមយ ភមូិយ បត្តិយ វវិេិចចវ កេមហិ 
។ េប ។ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ ទុកខបដិ- 
បទំ ទនធ ភិញញំ  តសមឹ សមេយ អដ្ឋងគិ េក មេគគ  
េ តិ សមម ទិដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ អយ ំ វុចចតិ 
ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទ អវេស  ធមម  ទុកខនិ- 
េ ធគមិនិយ     បដិបទយ     សមបយុ ្ត      ។ 
 [១៩៦] តតថ កតេម ទុកខសមុទេយ ។ ត ្ហ  
ច អវេស  ច កិេល  អវេស  ច អកុ- 
ស  ធមម  តីណិ កុសលមូ និ ស និ អវ- 
េស  ច ស  កុស  ធមម  អយ ំ វុចចតិ 
ទុកខសមុទេយ     ។ 
 [១៩៧] តតថ កតមំ ទុកខំ  ។ ស  កុស- 

កុស នំ ធមម នំ វបិក េយ ច ធមម  កិរយិ 
េនវ កុស  នកុស  ន កមមវបិក សព្វញច  
របូំ     ឥទំ     វុចចតិ     ទុកខំ      ។ 
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២១៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [១៩៥] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ សម័យ  ភិកខុ  កនុង សនេនះ ចេ្រមើនេ កុត្តរជឈន 

ជនិយយនិកៈ ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង េដើមបលីះទិដ្ឋិទងំ យ 

េដើមបដីល់នូវបឋមភូមិ សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ ។ េប ។ ក៏បន 

ដល់បឋមជឈន ជទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ  សម័យេនះ មគគមនអងគ ៨ 

គឺ សមម ទិដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ ក៏េកើតមន េនះេ ថ ទុកខ- 

និេ ធគមិនីបដិបទ ពួកធម៌ដ៏េសស ែដលសមបយុត្ត េ យទុកខនិេ ធ- 

គមិនីបដិបទ   (ក៏េ ថ   ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទែដរ)   ។ 

 [១៩៦] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខសមុទយ័ េតើដូចេម្ដច ។ 

ត ្ហ ក្ដី ពួកកិេលសដ៏េសសក្ដី ពួកអកុសលធម៌ដ៏េសសក្ដី ពួកកុសល- 

មូលទងំ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ពួកកុសលធម៌្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈដ៏េសសក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខសមុទយ័   ។ 

 [១៩៧] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ពួក 

វបិកៃនកុសលធម៌ និងអកុសលធម៌ទងំ យ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈក្ដី ទងំពួកធម៌  ែដលជកិរយិ មិនែមនកុសល មិនែមន 

អកុសល   មិនែមនកមមវបិកក្ដី   រូបទងំអស់ក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខ   ។ 
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២១៩ 

សចចវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [១៩៨] តតថ កតេម ទុកខនិេ េធ ។ ត ្ហ - 
យ ច អវេស នញច  កិេល នំ អវេស នញច  
អកុស នំ ធមម នំ តិណ្ណននញច  កុសលមូ នំ 

ស នំ អវេស នញច  ស នំ កុស នំ 
ធមម នំ     ប នំ     អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខនិេ េធ    ។ 
 [១៩៩] តតថ កតម ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 
បទ ។ ឥធ ភិកខុ  យសមឹ សមេយ េ កុត្តរ ំ
ឈនំ ភេវតិ និយយនិកំ អបចយគមឹ ទិដ្ឋិគ នំ 
ប នយ បឋមយ ភមូិយ បត្តិយ វវិេិចចវ ក- 
េមហិ ។ េប ។ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ 
ទុកខ បដិបទំ ទនធ ភិញញំ  តសមឹ សមេយ អដ្ឋងគិ េក 
មេគគ  េ តិ សមម ទដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ 
អយ ំ វុចចតិ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទ អវេស  
ធមម      ទុកខនិេ ធគមិនិយ       បដិបទយ       សមបយុ ្ត       ។ 
 [២០០] ច ្ត រ ិ សចច និ ទុកខំ  ទុកខសមុទេយ 
ទុកខនិេ េធ     ទុកខនិេ ធគមិនី     បដិបទ     ។ 
 [២០១] តតថ កតេម ទុកខសមុទេយ ។ 
ត ្ហ      អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខសមុទេយ     ។ 
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២១៩ 

សចចវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [១៩៨] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធ េតើដូចេម្ដច ។ 

កិរយិលះ នូវត ្ហ ក្ដី នូវពួកកិេលសដ៏េសសក្ដី នូវពួកអកុសលធម៌ដ៏ 

េសសក្ដី នូវពួកកុសលមូលទងំ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី 

នូវពួកកុសលធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈដ៏េសសក្ដី េនះេ ថ 

ទុកខនិេ ធ   ។ 

 [១៩៩] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ 

េតើដូចេម្ដច ។ សម័យ  ភិកខុកនុង សនេនះ ចេ្រមើនេ កុត្តរជឈន 

ជនិយយនិកៈ ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង េដើមបលីះបង់ទិដ្ឋិទងំ- 

យ េដើមបដីល់នូវបឋមភូមិ សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ ។ េប ។ 

ក៏បនដល់បឋមជឈន ជទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ  សម័យេនះ មគគមន 

អងគ ៨ ្របករ គឺ សមម ទិដ្ឋិ ។ េប ។ សមម សមធិ ក៏េកើតមន េនះ 

េ ថ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ ពួកធម៌ដ៏េសស ែដលសមបយុត្តេ យ 

ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ   (ក៏េ ថ   ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទែដរ)   ។ 

 [២០០] សចចៈ ៤ គឺ ទុកខ ១ ទុកខសមុទយ័ ១ ទុកខនិេ ធ ១ 

ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ   ១   ។ 

 [២០១] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខសមុទយ័ េតើដូចេម្ដច ។ 

ត ្ហ    េនះេ ថ   ទុកខសមុទយ័   ។ 
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២២០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [២០២] តតថ កតមំ ទុកខំ  ។ អវេស  ច កិ- 

េល  អវេស  ច អកុស  ធមម  តីណិ ច 

កុសលមូ និ ស និ អវេស  ច ស  

កុស  ធមម  ស  ច កុស កុស នំ 

ធមម នំ វបិក េយ ច ធមម  កិរយិ េនវ កុស  

នកុស  ន ច កមមវបិក សព្វញច  របូំ ឥទំ 

វុចចតិ     ទុកខំ      ។ 

 [២០៣] តតថ កតេម ទុកខនិេ េធ ។ ត ្ហ - 

យ     ប នំ     អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខនិេ េធ     ។ 

 [២០៤] តតថ កតម ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 

បទ ។ ឥធ ភិកខុ  យសមឹ សមេយ េ កុត្តរ ំ

ឈនំ ភេវតិ និយយនិកំ អបចយគមឹ ទិដ្ឋិគ នំ 

ប នយ បឋមយ ភមូិយ បត្តិយ វវិេិចចវ ក- 

េមហិ ។ េប ។ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ 

ទុកខ បដិបទំ ទនធ ភិញញំ  តសមឹ សមេយ បញចងគិ េក 

មេគគ  េ តិ សមម ទិដ្ឋិ សមម សង កេបប សមម យ- 

េម     សមម សតិ     សមម សមធិ     ។ 
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២២០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [២០២] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ពួក 

កិេលសដ៏េសសក្ដី ពួកអកុសលធម៌ដ៏េសសក្ដី ពួកកុសលមូលទងំ ៣ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ពួកកុសលធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈដ៏េសសក្ដី ពួកវបិកៃនកុសលធម៌និងអកុសលធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹង សវៈក្ដី ទងំពួកធម៌  ែដលជកិរយិ មិនែមនកុសល មិន 

ែមនអកុសល   មិនែមនកមមវបិកក្ដី   រូបទងំអស់ក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខ   ។ 

 [២០៣] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធ េតើដូចេម្ដច ។ 

កិរយិលះបង់នូវត ្ហ    េនះ   េ ថ   ទុកខនិេ ធ   ។ 

 [២០៤] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ សម័យ  ភិកខុកនុង សនេនះ ចេ្រមើនេ កុត្តរជឈន 

ជនិយយនិកៈ ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង េដើមបលីះទិដ្ឋិទងំ យ 

េដើមបដីល់នូវបឋមភូមិ សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ ។ េប ។ ក៏បនដល់ 

នូវបឋមជឈន ជទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ  សម័យេនះ មគគមនអងគ ៥ 

គឺ សមម ទិដ្ឋិ សមម សងកបបៈ សមម យមៈ សមម សតិ សមម សមធិ 

ក៏េកើតមន   ។ 
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២២១ 

សចចវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [២០៥] តតថ កតម សមម ទិដ្ឋិ ។ យ បញញ  
បជនន ។ េប ។ អេមេ  ធមមវចិេយ សមម ទិដ្ឋិ 
ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  មគគងំគ មគគបរយិបននំ អយ ំ
វុចចតិ     សមម ទិដ្ឋិ     ។ 
 [២០៦] តតថ កតេម សមម សង កេបប ។ េយ 
តេកក  វតិេកក  សមម សង កេបប ។ េប ។ មគគងគំ មគគ- 
បរយិបននំ     អយ ំ    វុចចតិ     សមម សង កេបប     ។ 
 [២០៧] តតថ កតេម សមម យេម ។ េយ 
េចតសិេក វរីយិរេមភ  ។ េប ។ សមម យេម 
វរីយិសេមព ជឈេងគ  មគគងគំ មគគបរយិបននំ អយ ំ វុចចតិ 
សមម យេម     ។ 
 [២០៨] តតថ កតម សមម សតិ ។ យ សតិ 
អនុស តិ ។ េប ។ សមម សតិ សតិសេមព ជឈេងគ  មគគងគំ 
មគគបរយិបននំ     អយ ំ    វុចចតិ     សមម សតិ     ។ 
 [២០៩] តតថ កតេម សមម សមធិ ។ យ 
ចិត្តស  ឋិតិ ។ េប ។ សមម សមធិ សមធិសេមព - 
ជឈេងគ  មគគងគំ មគគបរយិបននំ អយ ំ វុចចតិ សមម - 
សមធិ     ។ 
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២២១ 

សចចវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [២០៥] ប ្ដ មគគមនអងគ ៥ េនះ សមម ទិដ្ឋិ េតើដូចេម្ដច ។ 

បញញ  ករដឹងចបស់ ។ េប ។ ករមិនវេង្វង ករពិចរ ធម៌ ករ 

យល់្រតូវ ធមមវចិយសេមព ជឈងគ ជអងគៃនមគគ ប់បញចូ លកនុងមគគ  

េនះេ ថ   សមម ទិដ្ឋិ   ។ 

 [២០៦] ប ្ដ មគគមនអងគ ៥ េនះ សមម សងកបបៈ េតើដូចេម្ដច ។ 

េសចក្ដីជញជឹ ង េសចក្ដី្រតិះរះិ េសចក្ដី្រតិះរះិ្រតូវ ។ េប ។ ជអងគៃនមគគ 

ប់បញចូ លកនុងមគគ      េនះេ ថ   សមម សងកបបៈ   ។ 

 [២០៧] ប ្ដ មគគមនអងគ ៥ េនះ សមម យមៈ េតើដូចេម្ដច ។ 

ករ្របរពធពយយម ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត ។ េប ។ េសចក្ដីពយយម្រតូវ 

វរីយិសេមព ជឈងគ ជអងគៃនមគគ ប់បញចូ លកនុងមគគ  េនះេ ថ 

សមម យមៈ   ។ 

 [២០៨] ប ្ដ មគគមនអងគ ៥ េនះ សមម សតិ េតើដូចេម្ដច ។ 

កររលឹក ករនឹកេឃើញ ។ េប ។ កររលឹក្រតូវ សតិសេមព ជឈងគ 

ជអងគៃនមគគ   ប់បញចូ លកនុងមគគ      េនះេ ថ   សមម សតិ   ។ 

 [២០៩] ប ្ដ មគគមនអងគ ៥ េនះ សមម សមធិ េតើដូចេម្ដច ។ 

ករតមកល់ចិត្ត ។ េប ។ សមធិ្រតូវ សមធិសេមព ជឈងគ ជអងគៃនមគគ 

ប់បញចូ លកនុងមគគ      េនះេ ថ   សមម សមធិ   ។ 
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២២២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 អយ ំ វុចចតិ ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទ អវ- 

េស  ធមម  ទុកខនិេ ធគមិនិយ បដិបទយ 

សមបយុ ្ត      ។     េប     ។ 

 [២១០] តតថ កតេម ទុកខសមុទេយ ។ ត ្ហ  

ច អវេស  ច កិេល  អវេស  ច អកុ- 

ស  ធមម  តីណិ ច កុសលមូ និ ស និ 

អវេស  ច ស  កុស  ធមម  អយ ំ វុចចតិ 

ទុកខសមុទេយ     ។ 

 [២១១] តតថ កតមំ ទុកខំ  ។ ស  កុ- 

ស កុស នំ ធមម នំ វបិក េយ ច ធមម  កិរ-ិ 

យ េនវ កុស  នកុស  ន ច កមមវបិក 

សព្វញច      របូំ     ឥទំ     វុចចតិ     ទុកខំ      ។ 

 [២១២] តតថ កតេម ទុកខនិេ េធ ។ ត ្ហ - 

យ ច អវេស នញច  កិេល នំ អវេស នញច  

អកុស នំ ធមម នំ តិណ្ណននញច  កុសលមូ នំ 

ស នំ អវេស នញច  ស នំ កុស នំ 

ធមម នំ     ប នំ     អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខនិេ េធ     ។ 
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២២២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 េនះេ ថ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ ពួកធម៌ដ៏េសសែដលសមបយុត្ត 

េ យទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ (ក៏េ ថ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទែដរ) 

។ េប ។ 

 [២១០] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខសមុទយ័ េតើដូចេម្ដច ។ 

ត ្ហ ក្ដី ពួកកិេលសដ៏េសសក្ដី ពួកអកុសលធម៌ដ៏េសសក្ដី ពួកកុសល- 

មូលទងំ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ពួកកុសលធម៌ ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈដ៏េសសក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខសមុទយ័   ។ 

 [២១១] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ពួកវបិក 

ៃនកុសលធម៌និងអកុសលធម៌ទងំ យ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី 

ទងំពួកធម៌  ែដលជកិរយិ មិនែមនកុសល មិនែមនអកុសល 

មិនែមនកមមវបិកក្ដី   រូបទងំអស់ក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខ   ។ 

 [២១២] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធ េតើដូចេម្ដច ។ 

កិរយិលះបង់នូវត ្ហ ក្ដី នូវពួកកិេលសដ៏េសសក្ដី នូវពួកអកុសលធម៌ 

ដ៏េសសក្ដី នូវពួកកុសលមូលទងំ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី 

នូវពួកកុសលធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈដ៏េសសក្ដី េនះេ ថ 

ទុកខនិេ ធ   ។ 
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២២៣ 

សចចវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [២១៣] តតថ កតម ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 

បទ ។ ឥធ ភិកខុ  យសមឹ សមេយ េ កុត្តរ ំ ឈនំ 

ភេវតិ និយយនិកំ អបចយគមឹ ទិដ្ឋិគ នំ ប - 

នយ បឋមយ ភមូិយ បត្តិយ វវិេិចចវ កេមហិ 

។ េប ។ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ ទុកខ ប- 

ដិបទំ ទនធ ភិញញំ  តសមឹ សមេយ បញចងគិ េក មេគគ  

េ តិ សមម ទិដ្ឋិ សមម សង កេបប សមម យេម 

សមម សតិ សមម សមធិ អយ ំ វុចចតិ ទុកខនិេ ធគ- 

មិនី បដិបទ អវេស  ធមម  ទុកខនិេ ធគមិនិយ 

បដិបទយ     សមបយុ ្ត      ។ 

 [២១៤] ច ្ត រ ិ សចច និ ទុកខំ  ទុកខសមុទេយ 

ទុកខនិេ េធ     ទុកខនិេ ធគមិនី     បដិបទ     ។ 

 [២០៥] តតថ កតេម ទុកខសមុទេយ ។ 

ត ្ហ      អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខសមុទេយ     ។ 
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២២៣ 

សចចវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [២១៣] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ 

េតើដូចេម្ដច ។ សម័យ  ភិកខុកនុង សនេនះ ចេ្រមើនេ កុត្តរជឈន 

ជនិយយនិកៈ ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង េដើមបលីះទិដ្ឋិទងំ យ 

េដើមបដីល់នូវបឋមភូមិ សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ ។ េប ។ ក៏បនដល់ 

បឋមជឈន ជទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ  សម័យេនះ មគគមនអងគ ៥ គឺ 

សមម ទិដ្ឋិ សមម សងកបបៈ សមម យមៈ សមម សតិ សមម សមធិ ក ៏

េកើតមន េនះេ ថ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ ពួកធម៌ដ៏េសស ែដល 

សមបយុត្តេ យទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ (ក៏េ ថ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិ- 

បទែដរ)   ។ 

 [២១៤] សចចៈ ៤ គឺ ទុកខ ១ ទុកខសមុទយ័ ១ ទុកខនិេ ធ ១ ទុកខ- 

និេ ធគមិនីបដិបទ   ១   ។ 

 [២១៥] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខសមុទយ័ េតើដូចេម្ដច ។ 

ត ្ហ    េនះេ ថ   ទុកខសមុទយ័   ។ 
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២២៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [២១៦] តតថ កតមំ ទុកខំ  ។ អវេស  ច 

កិេល  អវេស  ច អកុស  ធមម  តីណិ 

ច កុសលមូ និ ស និ អវេស  ច ស- 

 កុស  ធមម  ស  ច កុស កុស នំ 

ធមម នំ វបិក េយ ច ធមម  កិរយិ េនវ កុស- 

 នកុស  ន ច កមមវបិក សព្វញច  របូំ ឥទំ 

វុចចតិ     ទុកខំ      ។ 

 [២១៧] តតថ កតេម ទុកខនិេ េធ ។ ត ្ហ - 

យ     ប នំ     អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខនិេ េធ     ។ 

 [២១៨] តតថ កតម ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 

បទ ។ ឥធ ភិកខុ  យសមឹ សមេយ េ កុត្តរ ំ

ឈនំ ភេវតិ និយយនិកំ អបចយគមឹ ទិដ្ឋិគ នំ 

ប នយ បឋមយ ភមូិយ បត្តិយ វវិេិចចវ ក- 

េមហិ ។ េប ។ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ 

ទុកខ បដិបទំ ទនធ ភិញញំ  តសមឹ សមេយ ផេស  េ តិ 

។ េប ។ អវេិកខ េប េ តិ អយ ំ វុចចតិ ទុកខនិេ ធ- 

គមិនី     បដិបទ     ។      េប     ។ 
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២២៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [២១៦] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ពួក 

កិេលសដ៏េសសក្ដី ពួកអកុសលធម៌ដ៏េសសក្ដី ពួកកុសលមូលទងំ ៣ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ពួកកុសលធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈដ៏េសសក្ដី ពួកវបិកៃនកុសលធម៌ និងអកុសលធម៌ទងំ យ 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ទងំពួកធម៌  ែដលជកិរយិ មិន 

ែមនកុសល មិនែមនអកុសល មិនែមនកមមវបិកក្ដី រូបទងំអស់ក្ដី េនះ 

េ ថ   ទុកខ   ។ 

 [២១៧] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធ េតើដូចេម្ដច ។ 

កិរយិលះបង់នូវត ្ហ    េនះេ ថ   ទុកខនិេ ធ   ។ 

 [២១៨] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ សម័យ  ភិកខុកនុង សនេនះ ចេ្រមើនេ កុត្តរជឈន 

ជនិយយនិកៈ ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង េដើមបលីះបង់ទិដ្ឋិទងំ- 

យ េដើមបដីល់នូវបឋមភូមិ សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ ។ េប ។ 

ក៏បនដល់នូវបឋមជឈន ជទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ  សម័យេនះ ផស ៈ 

ក៏េកើតមន ។ េប ។ េសចក្ដីមិន យមយ ក៏េកើតមន េនះេ ថ 

ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ   ។   េប   ។ 
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២២៥ 

សចចវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

 [២១៩] តតថ កតេម ទុកខសមុទេយ ។ ត ្ហ  
ច អវេស  ច កិេល  អវេស  ច អកុ- 
ស  ធមម  តីណិ ច កុសលមូ និ ស និ 
អវេស  ច ស  កុស  ធមម  អយ ំ វុចចតិ 
ទុកខសមុទេយ     ។ 
 [២២០] តតថ កតមំ ទុកខំ  ។ ស  កុស- 

កុស នំ ធមម នំ វបិក េយ ច ធមម  កិរយិ 
េនវ កុស  នកុស  ន ច កមមវបិក សព្វ- 
ញច      របូំ     ឥទំ     វុចចតិ     ទុកខំ      ។ 
 [២២១] តតថ កតេម ទុកខនិេ េធ ។ ត ្ហ - 
យ ច អវេស នញច  កិេល នំ អវេស នញច  
អកុស នំ ធមម នំ តិណ្ណននញច  កុសលមូ នំ - 
ស នំ អវេស នញច  ស នំ កុស នំ ធមម ន ំ
ប នំ     អយ ំ     វុចចតិ     ទុកខនិេ េធ     ។ 
 [២២២] តតថ កតម ទុកខនិេ ធគមិនី បដិ- 
បទ ។ ឥធ ភិកខុ  យសមឹ សមេយ េ កុត្តរ ំ ឈនំ 
ភេវតិ និយយនិកំ អបចយគមឹ ទិដ្ឋិគ នំ ប ន- 
យ     បឋមយ    ភមូិយ    បត្តិយ   វវិេិចចវ   កេមហិ    ។   េប   ។ 
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២២៥ 

សចចវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

 [២១៩] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខសមុទយ័ េតើដូចេម្ដច ។ 

ត ្ហ ក្ដី ពួកកិេលសដ៏េសសក្ដី ពួកអកុសលធម៌ដ៏េសសក្ដី ពួកកុសល- 

មូលទងំ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី ពួកកុសលធម៌ ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈដ៏េសសក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខសមុទយ័   ។ 

 [២២០] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខ េតើដូចេម្ដច ។ ពួក 

វបិកៃនធម៌ទងំ យ ជកុសលនិងអកុសល ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 

សវៈក្ដី ទងំពួកធម៌  ែដលជកិរយិ មិនែមនកុសល មិនែមន 

អកុសល   មិនែមនកមមវបិកក្ដី   រូបទងំអស់ក្ដី   េនះេ ថ   ទុកខ   ។ 

 [២២១] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធ េតើដូចេម្ដច ។ 

កិរយិលះ នូវត ្ហ ក្ដី នូវពួកកិេលសដ៏េសសក្ដី នូវពួកអកុសលធម៌ 

ដ៏េសសក្ដី នូវពួកកុសលមូលទងំ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក្ដី 

នូវពួកកុសលធម៌ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈដ៏េសសក្ដី េនះេ ថ 

ទុកខនិេ ធ   ។ 

 [២២២] ប ្ដ សចចៈទងំ ៤ េនះ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ េតើ 

ដូចេម្ដច ។ សម័យ  ភិកខុកនុង សនេនះ ចេ្រមើនេ កុត្តរជឈន 

ជនិយយនិកៈ ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង េដើមបលីះបង់ទិដ្ឋិទងំ- 

យ   េដើមបដីល់នូវបឋមភូមិ   សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ    ។  េប  ។ 
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២២៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ ទុកខ បដិបទំ ទនធ - 
ភិញញំ  តសមឹ សមេយ ផេស  េ តិ ។ េប ។ អវេិកខ - 
េប     េ តិ     អយ ំ    វុចចតិ     ទុកខនិេ ធគមិនី     បដិបទ     ។ 

អភិធមមភជនីយំ   ។ 

[២២៣] ច ្ត រ ិ អរយិសចច និ ទុកខំ  អរយិសចចំ 
ទុកខសមុទេយ អរយិសចចំ ទុកខនិេ េធ អរយិសចចំ 
ទុកខនិេ ធគមិនី បដិបទ អរយិសចចំ ។ ចតុននំ អរ-ិ 
យសចច នំ កតិ កុស  កតិ អកុស  កតិ 
អពយក      ។    េប    ។     កតិ     សរ     កតិ    អរ     ។ 
 [២២៤] សមុទយសចចំ អកុសលំ មគគសចចំ កុ- 
សលំ និេ ធសចចំ អពយកតំ ទុកខសចចំ សិយ 
កុសលំ សិយ អកុសលំ សិយ អពយកតំ ។ េទ្វ 
សចច  សិយ សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  សិយ 
អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  និេ ធសចចំ 
ន វត្តព្វំ សុខយ េវទនយ សមបយុត្តន្តិបិ ទុកខ យ 
េវទនយ សមបយុត្តន្តិបិ អទុកខមសុខយ េវទនយ 
សមបយុត្តន្តិបិ ទុកខសចចំ សិយ សុខយ េវទនយ 
សមបយុត្តំ សិយ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុត្តំ 
សិយ           អទុកខមសុខយ             េវទនយ             សមបយុត្តំ 
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២២៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ក៏បនដល់នូវបឋមជឈន ជទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ  សម័យេនះ ផស ៈ 

ក៏េកើតមន ។ េប ។ េសចក្ដីមិន យមយ ក៏េកើតមន េនះេ ថ 

ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទ   ។ 

ចប់   អភិធមមភជនីយ   ។ 

 [២២៣] អរយិសចច ៤ គឺ ទុកខអរយិសចច ១ ទុកខសមុទយអរយិ- 

សចច ១ ទុកខនិេ ធអរយិសចច ១ ទុកខនិេ ធគមិនីបដិបទអរយិសចច ១ ។ 

ប ្ដ អរយិសចចទងំ ៤ អរយិសចច ជកុសលប៉ុនម ន ជអកុសល 

ប៉ុនម ន ជអពយ្រកឹតប៉ុនម ន ។ េប ។ ្របកបេ យស្រតូវបុ៉នម ន មិន 

មនស្រតូវបុ៉នម ន   ។ 

 [២២៤] សមុទយសចច ជអកុសល មគគសចច ជកុសល 

និេ ធសចច ជអពយ្រកឹត ទុកខសចច ជកុសលក៏មន ជអកុសល 

ក៏មន ជអពយ្រកឹតក៏មន ។ សចចៈ ២ ្របកបេ យសុខេវទនក៏ 

មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន និេ ធសចច មិនគួរេពលថ 

្របកបេ យសុខេវទនផង ថ ្របកបេ យទុកខេវទនផង ថ ្របកប 

េ យអទុកខមសុខេវទនផងេឡើយ ទុកខសចចៈ ្របកបេ យសុខេវទនក៏ 

មន  ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន  ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន 
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២២៧ 

សចចវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ន វត្តព្វំ សុខយ េវទនយ សមបយុត្តន្តិបិ 

ទុកខ យ េវទនយ សមបយុត្តន្តិបិ អទុកខមសុខយ 

េវទនយ សមបយុត្តន្តិបិ ។ េទ្វ សចច  វបិកធមម- 

ធមម  និេ ធសចចំ េនវ វបិកនវបិកធមមធមមំ ទុកខ - 

សចចំ សិយ វបិកំ សិយ វបិកធមមធមមំ សិយ 

េនវ វបិកនវបិកធមមធមមំ ។ សមុទយសចចំ អនុប- 

ទិននុបទនិយ ំ េទ្វ សចច  អនុបទិនន នុបទនិយ 

ទុកខសចចំ សិយ ឧបទិននុបទនិយ ំ សិយ អ- 

នុបទិននុបទនិយ ំ ។ សមុទយសចចំ សង កិលិដ្ឋស- 

ង កិ េលសិកំ េទ្វ សចច  អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េលសិក 

ទុកខសចចំ សិយ សង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិកំ សិយ 

អសង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិកំ ។ សមុទយសចចំ សវ-ិ 

តកកសវចិរ ំ         និេ ធសចចំ           អវតិកកអវចិរ ំ         មគគសចចំ 
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២២៧ 

សចចវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនគួរេពលថ ្របកបេ យសុខេវទនផង ថ ្របកបេ យទុកខេវទន 

ផង ថ ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនផងក៏មន ។ សចចៈ ២ មនវបិក- 

ធម៌ជ្រប្រកតី និេ ធសចច មិនែមនជវបិក ទងំមិនែមនមនវបិកធម៌ 

ជ្រប្រកតី ទុកខសចច ជវបិកក៏មន មនវបិកធម៌ជ្រប្រកតីក៏មន មិន 

ែមនជវបិក ទងំមិនែមនមនវបិកធម៌ជ្រប្រកតីក៏មន ។ សមុទយសចច 

ជធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមមិនបនកន់យក 

េហើយ ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន សចចៈ ២ ជធម៌ែដលកមម្របកប 

េ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមមិនបនកន់យកេហើយ ទងំមិនជ 

្របេយជន៍ដល់ឧបទន ទុកខសចច ជធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលស 

មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន 

ជធម៌ែដលកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមមិនបនកន់យក 

េហើយ ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ។ សមុទយសចច ជធម ៌

េ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង សចចៈ ២ ជធម៌មិនេ ហមង 

ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ទុកខសចច ជធម៌េ ហមង ទងំគួរដល់ 

េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ជធម៌មិនេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏ 

មន ។ សមុទយសចច ជធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ទងំជមួយនឹង 

វចិរៈ    និេ ធសចច    ជធម៌មិនមនវតិកកៈ   ទងំមិនមនវចិរៈ   មគគសចច 
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២២៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ សវតិកកសវចិរ ំ សិយ អវតិកកវចិរមត្តំ សិយ 

អវតិកកអវចិរ ំ ទុកខសចចំ សិយ សវតិកកសវចិរ ំ សិយ 

អវតិកកវចិរមត្តំ សិយ អវតិកកអវចិរ ំ សិយ ន 

វត្តព្វំ សវតិកកសវចិរន្តិបិ អវតិកកវចិរមត្តន្តិបិ អវតិកក- 

អវចិរន្តិបិ ។ េទ្វ សចច  សិយ បីតិសហគ  សិយ 

សុខសហគ  សិយ ឧេបកខ សហគ  និេ ធ- 

សចចំ ន វត្តព្វំ បីតិសហគតន្តិបិ សុខសហគតន្តិបិ 

ឧេបកខ សហគតន្តិបិ ទុកខសចចំ សិយ បីតិសហគតំ 

សិយ សុខសហគតំ សិយ ឧេបកខ សហគតំ 

សិយ ន វត្តព្វំ បីតិសហគតន្តិបិ សុខសហគតន្តិបិ 

ឧេបកខ សហគតន្តិបិ ។ េទ្វ សចច  េនវ ទស េនន ន 

ភវនយ ប តព្វ  សមុទយសចចំ សិយ ទស េនន 

ប តព្វំ សិយ ភវនយ ប តព្វំ ទុកខសចចំ សិ- 

យ ទស េនន ប តព្វំ សិយ ភវនយ ប តព្វ ំ

សិយ េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វំ ។ េទ្វ 

សចច  េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វេហតុក 

សមុទយសចចំ         សិយ          ទស េនន         ប តព្វេហតុកំ 
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២២៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ទងំជមួយនឹងវចិរៈក៏មន ជធម៌មិន 
មនវតិកកៈ មន្រតឹមែតវចិរៈក៏មន ជធម៌មិនមនវតិកកៈ ទងំមិនមន 
វចិរៈក៏មន ទុកខសចច ជធម៌្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ទងំជមួយនឹង 
វចិរៈក៏មន ជធម៌មិនមនវតិកកៈ មន្រតឹមែតវចិរៈក៏មន ជធម៌មិនមន 
វតិកកៈ ទងំមិនមនវចិរៈក៏មន មិនគួរេពលថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
វតិកកៈ ទងំជមួយនឹងវចិរៈផង ថ មិនមនវតិកកៈ មន្រតឹមែតវចិរៈផង 
ថ មិនមនវតិកកៈ ទងំមិនមនវចិរៈផងក៏មន ។ សចចៈ ២ ជធម៌េកើត្រពម 
េ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏ 
មន និេ ធសចច មិនគួរេពលថ េកើត្រពមេ យបីតិផង ថ េកើត្រពម 
េ យសុខៈផង ថ េកើត្រពមេ យឧេបកខ ផងេឡើយ ទុកខសចច េកើត្រពម 
េ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏ 
មន មិនគួរេពលថ េកើត្រពមេ យបីតិផង ថ េកើត្រពមេ យសុខៈ 
ផង ថ េកើត្រពមេ យឧេបកខ ផងក៏មន ។ សចចៈ ២ មិនគួរលះេ យ 
ទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវន សមុទយសចច គួរលះេ យទស នៈ 
ក៏មន គួរលះេ យភវនក៏មន ទុកខសចច គួរលះេ យទស នៈក៏មន 
គួរលះេ យភវនក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យ 
ភវនក៏មន ។ សចចៈ ២ មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរ 
លះេ យភវន   សមុទយសចច    មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន 
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២២៩ 

សចចវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ភវនយ ប តព្វេហតុកំ ទុកខសចចំ សិយ 

ទស េនន ប តព្វេហតុកំ សិយ ភវនយ ប - 

តព្វេហតុកំ សិយ េនវ ទស េនន ន ភវនយ 

ប តព្វេហតុកំ ។ សមុទយសចចំ ចយគមិ 

មគគសចចំ អបចយគមិ និេ ធសចចំ េន ចយគមិ 

នបចយគមិ ទុកខសចចំ សិយ ចយគមិ សិយ 

េន ចយគមិ នបចយគមិ ។ មគគសចចំ េសកខំ  តីណិ 

សចច  េនវ េសកខ  នេសកខ  ។ សមុទយសចចំ បរតិ្តំ 

េទ្វ សចច  អបបម  ទុកខសចចំ សិយ បរតិ្តំ សិយ 

មហគគតំ ។ និេ ធសចចំ អនរមមណំ មគគសចចំ អបប- 

ម រមមណំ សមុទយសចចំ សិយ បរ ិ ្ត រមមណំ សិ- 

យ មហគគ រមមណំ ន អបបម រមមណំ សិយ ន 

វត្តព្វំ បរ ិ ្ត រមមណន្តិបិ មហគគ រមមណន្តិបិ ទុកខសចចំ 

សិយ បរ ិ ្ត រមមណំ សិយ មហគគ រមមណំ សិយ 

អបបម រមមណំ សិយ ន វត្តព្វំ បរ ិ ្ត រមមណន្តិបិ 

មហគគ រមមណន្តិបិ អបបម រមមណន្តិបិ ។ ស- 

មុទយសចចំ        ហីនំ        េទ្វ        សចច        បណី        ទុកខសចចំ 
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២២៩ 

សចចវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មនេហតុគួរលះេ យភវន ក៏មន ទុកខសចច មនេហតុគួរលះេ យ 
ទស នៈក៏មន មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះ 
េ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ សមុទយសចច ដល់ 
នូវករសន កំពូនេឡើង មគគសចច ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង និេ ធ- 
សចច មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិនសន កំពូន 
េឡើង ទុកខសចច ដល់នូវករសន កំពូនេឡើងក៏មន មិនដល់នូវករសន កំ 
ពូនេឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន ។ មគគសចច ជ 
របស់េសកខបុគគល សចចៈ ៣ មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល ទងំមិនែមនជ 
របស់អេសកខបុគគល ។ សមុទយសចច មនសភពតូចឆម រ សចចៈ ២ ្រប- 
មណមិនបន ទុកខសចច មនសភពតូចឆម រក៏មន ដល់នូវសភពធកំ៏ 
មន ។ និេ ធសចច មិនមន រមមណ៍ មគគសចច មន រមមណ៍្របមណ 
មិនបន សមុទយសចច មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន រមមណ៍ដល់នូវ 
សភពធ ំ ែតមិនែមនមន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន មិនគួរេពល 
ថ មន រមមណ៍តូចឆម រផង ថ មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធផំងក៏មន 
ទុកខសចច មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធកំ៏មន 
មន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន មិនគួរេពលថ មន រមមណ៍តូច 
ឆម រផង ថ មន រមមណ៍ដល់នូវសភពធផំង ថ មន រមមណ៍្របមណ 
មិនបនផងក៏មន   ។ សមុទយសចច េថកទប សចចៈ ២ ដ៏ឧត្តម  ទុកខសចច 
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២៣០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ ហីនំ សិយ មជឈមិំ ។ និេ ធសចចំ អនិយតំ 
មគគសចចំ សមមត្តនិយតំ េទ្វ សចច  សិយ មិចឆត្តនិយ  
សិយ អនិយ  ។ និេ ធសចចំ អនរមមណំ សមុ- 
ទយសចចំ ន វត្តព្វំ មគគ រមមណន្តិបិ មគគេហតុកន្តិបិ 
មគគ ធិបតីតិបិ មគគសចចំ ន មគគ រមមណំ សិយ 
មគគេហតុកំ សិយ មគគ ធិបតិ សិយ ន វត្តព្វំ 
មគគេហតុកន្តិបិ មគគ ធិបតីតិបិ ទុកខសចចំ សិយ 
មគគ រមមណំ ន មគគេហតុកំ សិយ មគគ ធិបតិ សិយ 
ន វត្តព្វំ មគគ រមមណន្តិបិ មគគ ធិបតីតិបិ ។ េទ្វ សចច  
សិយ ឧបបនន  សិយ អនុបបនន  ន វត្តព្វ  ឧបប- 
ទិេនតិ និេ ធសចចំ ន វត្តព្វំ ឧបបននន្តិបិ អនុបបននន្តិបិ 
ឧបបទីតិបិ ទុកខសចចំ សិយ ឧបបននំ សិយ អនុ- 
បបននំ សិយ ឧបបទី ។ តីណិ សចច  សិយ អតី  
សិយ អនគ  សិយ បចចុបបនន  និេ ធសចចំ ន 
វត្តព្វំ អតីតន្តិបិ អនគតន្តិបិ បចចុបបននន្តិបិ ។ និេ - 
ធសចចំ អនរមមណំ មគគសចចំ ន វត្តព្វំ អតី រមម- 
ណន្តិបិ អនគ រមមណន្តិបិ បចចុបបនន រមមណន្តិបិ េទ្វ 
សចច        សិយ      អតី រមម       សិយ      អនគ រមម  
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២៣០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េថកទបក៏មន យ៉ងក ្ដ លក៏មន ។ និេ ធសចច មិនេទៀង មគគសចច 
មនសភព្រតូវនិងេទៀង សចចៈ ២ មនសភពខុសនិងេទៀងក៏មន មិន 
េទៀងក៏មន ។ និេ ធសចច មិនមន រមមណ៍ សមុទយសចច មិនគួរេពល 
ថ មនមគគជ រមមណ៍ផង ថ មនមគគជេហតុផង ថ មនមគគជ 
អធិបតីផងេឡើយ មគគសចច មិនែមនមនមគគជ រមមណ៍ ែតមនមគគជ 
េហតុក៏មន មនមគគជអធិបតីក៏មន មិនគួរេពលថ មនមគគជេហតុផង 
ថ មនមគគជអធិបតីផងក៏មន ទុកខសចច មនមគគជ រមមណ៍ ែតមិនែមន 
មនមគគជេហតុក៏មន មនមគគជអធិបតីក៏មន មិនគួរេពលថ មនមគគ 
ជ រមមណ៍ផង ថ មនមគគជអធិបតីផងក៏មន ។ សចចៈ ២ េកើតេឡើង 
េហើយក៏មន មិនទន់េកើតេឡើង ែតមិនគួរេពលថ ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏ 
មន និេ ធសចច មិនគួរេពលថ េកើតេឡើងេហើយផង ថ មិនទន់េកើត 
េឡើងផង ថ ្របុងនឹងេកើតេឡើងផងេទ ទុកខសចច េកើតេឡើងេហើយក៏មន 
មិនទន់េកើតេឡើងក៏មន ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន ។ សចចៈ ៣ ជអតីត 
ក៏មន ជអនគតក៏មន ជបចចុបបននក៏មន និេ ធសចច មិនគួរេពលថ 
ជអតីតផង ថ ជអនគតផង ថ ជបចចុបបននផងេឡើយ ។ និេ ធសចច 
មិនមន រមមណ៍ មគគសចច មិនគួរេពលថ មន រមមណ៍ជអតីតផង 
ថ មន រមមណ៍ជអនគតផង ថ មន រមមណ៍ជបចចុបបននផងេឡើយ 
សចចៈ   ២   មន រមមណ៍ជអតីតក៏មន  មន រមមណ៍ជអនគតក៏មន 
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២៣១ 

សចចវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ បចចុបបនន រមម  សិយ ន វត្តព្វ  អតី - 

រមម តិបិ អនគ រមម តិបិ បចចុបបនន រមម - 

តិបិ ។ និេ ធសចចំ ពហិទធ  តីណិ សចច  សិយ 

អជឈ ្ត  សិយ ពហិទធ  សិយ អជឈត្តពហិទធ  ។ 

និេ ធសចចំ អនរមមណំ មគគសចចំ ពហិទធ រមមណំ 

សមុទយសចចំ សិយ អជឈ ្ត រមមណំ សិយ ពហិ- 

ទធ រមមណំ សិយ អជឈត្តពហិទធ រមមណំ ទុកខសចចំ 

សិយ អជឈ ្ត រមមណំ សិយ ពហិទធ រមមណំ សិយ 

អជឈត្តពហិទធ រមមណំ សិយ ន វត្តព្វំ អជឈ ្ត រមមណ- 

ន្តិបិ ពហិទធ រមមណន្តិបិ អជឈត្តពហិទធ រមមណន្តិបិ ។ 

តីណិ សចច  អនិទស នបបដិឃ ទុកខសចចំ សិយ 

សនិទស នសបបដិឃ ំ សិយ អនិទស នសបបដិឃ ំ

សិយ     អនិទស នបបដិឃ ំ     ។ 

 [២២៥] សមុទយសចចំ េហតុ និេ ធសចចំ ន 

េហតុ េទ្វ សចច  សិយ េហត ូ សិយ ន េហត ូ ។ េទ្វ 

សចច  សេហតុក និេ ធសចចំ អេហតុកំ ទុកខសចចំ 

សិយ     សេហតុកំ      សិយ      អេហតុកំ      ។     េទ្វ      សចច  

468



២៣១ 

សចចវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មន រមមណ៍ជបចចុបបននក៏មន មិនគួរេពលថ មន រមមណ៍ជអតីត 
ផង ថ មន រមមណ៍ជអនគតផង ថ មន រមមណ៍ជបចចុបបននផង 
ក៏មន ។ និេ ធសចច ជខងេ្រក សចចៈ ៣ ជខងកនុងក៏មន ជ 
ខងេ្រកក៏មន ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ។ និេ ធសចច មិន 
មន រមមណ៍ មគគសចច មន រមមណ៍ខងេ្រក សមុទយសចច មន 

រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំ 
ខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ទុកខសចច មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន 

រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រក ក៏មន 
មិនគួរេពលថ មន រមមណ៍ខងកនុងផង ថ មន រមមណ៍ខងេ្រកផង 
ថ មន រមមណ៍ទងំខងកនុងទងំខងេ្រកផងក៏មន ។ សចចៈ ៣ មិន 
្របកបេ យករេឃើញ ទងំមិន្របកបេ យករប៉ះពល់ ទុកខសចច ្រប- 
កបេ យករេឃើញ ទងំ្របកបេ យករប៉ះពល់ក៏មន មិន្របកប 
េ យករេឃើញ ែត្របកបេ យករប៉ះពល់ក៏មន មិន្របកបេ យ 
ករេឃើញ   ទងំមិន្របកបេ យករប៉ះពល់ក៏មន   ។ 
 [២២៥] សមុទយសចច ជេហតុ និេ ធសចច មិនែមន 
េហតុ សចចៈ ២ ជេហតុក៏មន មិនែមនេហតុក៏មន ។ សចចៈ ២ 
្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ និេ ធសចច មិនមនេហតុ ទុកខសចច 
្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន   មិនមនេហតុក៏មន    ។    សចចៈ    ២ 
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២៣២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េហតុសមបយុ ្ត  និេ ធសចចំ េហតុវបិបយុត្តំ ទុកខ - 
សចចំ សិយ េហតុសមបយុត្តំ សិយ េហតុវបិប- 
យុត្តំ ។ សមុទយសចចំ េហតុ េចវ សេហតុកញច  
និេ ធសចចំ ន វត្តព្វំ េហតុ េចវ សេហតុកញច តិបិ 
សេហតុកេញច វ ន ច េហតតូិបិ មគគសចចំ សិយ 
េហតុ េចវ សេហតុកញច  សិយ សេហតុកេញច វ ន 
ច េហតុ ទុកខសចចំ សិយ េហតុ េចវ សេហតុកញច  
សិយ សេហតុកេញច វ ន ច េហតុ សិយ ន វត្តព្វំ 
េហតុ េចវ សេហតុកញច តិបិ សេហតុកេញច វ ន ច 
េហតតូិបិ ។ សមុទយសចចំ េហតុ េចវ េហតុសមប- 
យុត្តញច  និេ ធសចចំ ន វត្តព្វំ េហតុ េចវ េហតុសមប- 
យុត្តញច តិបិ េហតុសមបយុត្តេញច វ ន ច េហតតូិបិ 
មគគសចចំ សិយ េហតុ េចវ េហតុសមបយុត្តញច  សិយ 
េហតុសមបយុត្តេញច វ ន ច េហតុ ទុកខសចចំ សិយ 
េហតុ េចវ េហតុសមបយុត្តញច  សិយ េហតុសមបយុត្ត- 
េញច វ ន ច េហតុ សិយ ន វត្តព្វំ េហតុ េចវ េហតុ- 
សមបយុត្តញច តិបិ េហតុសមបយុត្តេញច វ ន ច េហត-ូ 
តិបិ     ។     និេ ធសចចំ     ន     េហតុ     អេហតុកំ    សមុទយសចចំ 
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២៣២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

្របកបេ យេហតុ និេ ធសចច ្របសចកេហតុ ទុកខសចច ្របកបេ យ 

េហតុក៏មន ្របសចកេហតុក៏មន ។ សមុទយសចច ជេហតុផង ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹងេហតុផង និេ ធសចច មិនគួរេពលថ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹងេហតុផង ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុ 

ផងេឡើយ មគគសចច ជេហតុផង ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផងក៏មន 

្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏មន ទុកខសចច ជេហតុ 

ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែត 

មិនែមនេហតុក៏មន មិនគួរេពលថ ជេហតុ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹងេហតុផង ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុផង ក៏ 

មន ។ សមុទយសចច ជេហតុផង ្របកបេ យេហតុផង និេ ធសចច 

មិនគួរេពលថ ជេហតុ ទងំ្របកបេ យេហតុផង ថ ្របកបេ យ 

េហតុ ែតមិនែមនេហតុផងេឡើយ មគគសចច ជេហតុផង ្របកបេ យ 

េហតុផងក៏មន ្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុផងក៏មន ទុកខសចច 

ជេហតុផង ្របកបេ យេហតុផង ក៏មន ្របកបេ យេហតុ ែត 

មិនែមនជេហតុផង ក៏មន មិនគួរេពលថ ជេហតុ ្របកបេ យ 

េហតុផង ថ ្របកបេ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុផងក៏មន ។ និេ ធ- 

សចច   មិនែមនេហតុ   ទងំមិន្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ   សមុទយសចច 
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២៣៣ 

សចចវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ន វត្តព្វំ ន េហតុ សេហតុកន្តិបិ ន េហតុ អេហ- 

តុកន្តិបិ មគគសចចំ សិយ ន េហតុ សេហតុកំ 

សិយ ន វត្តព្វំ ន េហតុ សេហតុកន្តិបិ ន េហតុ 

អេហតុកន្តិបិ ទុកខសចចំ សិយ ន េហតុ សេហតុ- 

កំ សិយ ន េហតុ អេហតុកំ សិយ ន វត្តព្វំ ន 

េហតុ     សេហតុកន្តិបិ     ន     េហតុ     អេហតុកន្តិបិ     ។ 

 [២២៦] តីណិ សចច  សបបចចយ និេ ធសចចំ 

អបបចចយ ំ ។ តីណិ សចច  សងខ  និេ ធសចចំ អសងខ- 

តំ ។ តីណិ សចច  អនិទស ន ទុកខសចចំ សិយ 

សនិទស នំ សិយ អនិទស នំ ។ តីណិ សចច  

អបបដិឃ ទុកខសចចំ សិយ សបបដិឃ ំ សិយ អ- 

បបដិឃ ំ ។ តីណិ សចច  របូ ទុកខសចចំ សិយ របូំ 

សិយ អរបូំ ។ េទ្វ សចច  េ កិយ េទ្វ សចច  េ - 

កុត្ត     ។     េកនចិ     វេិញញយយ     េកនចិ     ន     វេិញញយយ     ។ 
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២៣៣ 

សចចវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនគួរេពលថ មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង ថ 
មិនែមនេហតុ ទងំមិន្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផងេឡើយ មគគសចច 
មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ក៏មន មិនគួរេពលថ 
មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង ថ មិនែមនេហតុទងំ 
មិន្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង ក៏មន ទុកខសចច មិនែមនេហតុ 
ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនែមនេហតុ ទងំមិន្រប្រពឹត្តេទ 
ជមួយនឹងេហតុក៏មន មិនគួរេពលថ មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទ 
ជមួយនឹងេហតុផង ថ មិនែមនេហតុ ទងំមិន្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
េហតុផងក៏មន   ។ 
 [២២៦] សចចៈ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបចច័យ និេ ធសចច មិន 
មនបចច័យ ។ សចចៈ ៣ មនបចច័យ្របជុំ ក់ែតង និេ ធសចច មិនមន 
បចច័យ្របជុំ ក់ែតង ។ សចចៈ ៣ មិន្របកបេ យករេឃើញ ទុកខសចច 
្របកបេ យករេឃើញក៏មន មិន្របកបេ យករេឃើញក៏មន ។ សចចៈ 
៣ មិន្របកបេ យករប៉ះពល់ ទុកខសចច ្របកបេ យករប៉ះពល់ក៏ 
មន មិន្របកបេ យករប៉ះពល់ក៏មន ។ សចចៈ ៣ ជរូប ទុកខសចច 
ជរូបក៏មន ជអរូបក៏មន ។ សចចៈ ២ ជេ កិយ សចចៈ ២ េទៀត 
ជេ កុត្តរ ។ សចចៈទងំេនះ គួរដឹងចបស់េ យវញិញ ណ មួយ 
ក៏មន   មិនគួរដឹងចបស់េ យវញិញ ណ មួយ   ក៏មន   ។ 
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២៣៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

 [២២៧] សមុទយសចចំ សេ  េទ្វ សចច  េន 
ស  ទុកខសចចំ សិយ សេ  សិយ េន - 

សេ  ។ េទ្វ សចច  ស  េទ្វ សចច  អនស  ។ 
សមុទយសចចំ សវសមបយុត្តំ េទ្វ សចច  សវវ-ិ 
បបយុ ្ត  ទុកខសចចំ សិយ សវសមបយុត្តំ សិយ 
សវវបិបយុត្តំ ។ សមុទយសចចំ សេ  េចវ - 

សវញច  េទ្វ សចច  ន វត្តព្វ  ស  េចវ ស  
ចតិបិ ស  េចវ េន ច ស តិបិ ទុកខសចចំ 
សិយ សេ  េចវ សវញច  សិយ សវេញច វ 
េន ច សេ  ។ សមុទយសចចំ សេ  េចវ 
សវសមបយុត្តញច  េទ្វ សចច  ន វត្តព្វ  ស  េចវ 
សវសមបយុ ្ត  ចតិបិ សវសមបយុ ្ត  េចវ េន 

ច ស តិបិ ទុកខសចចំ សិយ សេ  េចវ ស- 
វសមបយុត្តញច  សិយ សវសមបយុត្តេញច វ េន ច 
សេ  សិយ ន វត្តព្វំ សេ  េចវ ស- 

វសមបយុត្តញច តិបិ សវសមបយុត្តេញច វ េន ច 
សេ តិបិ ។ េទ្វ សចច  សវវបិបយុត្តអនស  

សមុទយសចចំ           ន          វត្តព្វំ          សវវបិបយុត្ត សវន្តិបិ 
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២៣៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

 [២២៧] សមុទយសចច ជ សវៈ សចចៈ ២ មិនែមន សវៈ 

ទុកខសចច ជ សវៈក៏មន មិនែមន សវៈក៏មន ។ សចចៈ ២ ្រប្រពឹត្ត 

េទជមួយនឹង សវៈ សចចៈ ២ មិនមន សវៈ ។ សមុទយសចច ្រប- 

កបេ យ សវៈ សចចៈ ២ ្របសចក សវៈ ទុកខសចច ្របកបេ យ 

សវៈក៏មន ្របសចក សវៈក៏មន ។ សមុទយសចច ជ សវៈ 

ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជ សវៈ 

ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈផង ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ 

ែតមិនែមន សវៈផងេឡើយ ទុកខសចច ជ សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹង សវៈក៏មន ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏ 

មន ។ សមុទយសចច ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈ សចចៈ ២ 

មិនគួរេពលថ ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈផង ថ ្របកប 

េ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈផងេឡើយ ទុកខសចច ជ សវៈ ទងំ 

្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈ 

ក៏មន មិនគួរេពលថ ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈផង 

ថ ្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈផងក៏មន ។ សចចៈ ២ 

្របសចក សវៈ ទងំមិនមន សវៈ សមុទយសចច មិនគួរ 

េពលថ        ្របសចក សវៈ       ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈផង 
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២៣៥ 

សចចវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សវវបិបយុត្តអនសវន្តិបិ ទុកខសចចំ សិយ សវ- 

វបិបយុត្ត សវ ំ សិយ ន វត្តព្វំ សវវបិបយុត្ត - 

សវន្តិបិ     សវវបិបយុត្តអនសវន្តិបិ     ។ 

 [២២៨] សមុទយសចចំ សេញញ ជនំ េទ្វ សចច  

េន សេញញ ជន ទុកខសចចំ សិយ សេញញ ជនំ សិយ 

េន សេញញ ជនំ ។ េទ្វ សចច  សេញញ ជនិយ េទ្វ 

សចច  អសេញញ ជនិយ ។ សមុទយសចចំ សេញញ ជន- 

សមបយុត្តំ េទ្វ សចច  សេញញ ជនវបិបយុ ្ត  ទុកខសចចំ 

សិយ សេញញ ជនសមបយុត្តំ សិយ សេញញ ជនវបិប- 

យុត្តំ ។ សមុទយសចចំ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនិ- 

យញច  េទ្វ សចច  ន វត្តព្វ  សេញញ ជន េចវ សេញញ - 

ជនិយ ចតិបិ សេញញ ជនិយ េចវ េន ច សេញញ - 

ជនតិបិ ទុកខសចចំ សិយ សេញញ ជនេញច វ សេញញ - 

ជនិយញច  សិយ សេញញ ជនិយេញច វ េន ច សេញញ - 

ជនំ ។ សមុទយសចចំ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជន- 

សមបយុត្តញច  េទ្វ សចច  ន វត្តព្វ  សេញញ ជន េចវ 

សេញញ ជនសមបយុ ្ត            ចតិបិ            សេញញ ជនសមបយុ ្ត  
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២៣៥ 

សចចវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ថ ្របសចក សវៈ ទងំមិនមន សវៈផងេឡើយ ទុកខសចច ្របស 
ចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន មិនគួរេពលថ 
្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈផង ថ ្របសចក 

សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈផង ថ ្របសចក សវៈ 
ទងំមិនមន សវៈផងក៏មន   ។ 
 [២២៨] សមុទយសចច ជសេញញ ជនៈ សចចៈ ២ មិនែមន 
សេញញ ជនៈ ទុកខសចច ជសេញញ ជនៈក៏មន មិនែមនសេញញ ជនៈក៏ 
មន ។ សចចៈ ២ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ សចចៈ ២ មិនែមនជ 
្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ។ សមុទយសចច ្របកបេ យសេញញ ជនៈ 
សចចៈ ២ ្របសចកសេញញ ជនៈ ទុកខសចច ្របកបេ យសេញញ ជនៈក៏មន 
្របសចកសេញញ ជនៈក៏មន ។ សមុទយសចច ជសេញញ ជនៈ ទងំ 
ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជសេញញ ជនៈ 
ទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផង ថ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ 
ែតមិនែមនសេញញ ជនៈផងេឡើយ ទុកខសចច ជសេញញ ជនៈ ទងំជ 
្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ែត 
មិនែមនសេញញ ជនៈក៏មន ។ សមុទយសចច ជសេញញ ជនៈ ទងំ 
្របកបេ យសេញញ ជនៈ សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជសេញញ - 
ជនៈ   ទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈផង    ថ    ្របកបេ យសេញញ ជនៈ 
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២៣៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េចវ េន ច សេញញ ជនតិបិ ទុកខសចចំ សិយ 
សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនសមបយុត្តញច  សិយ 
សេញញ ជនសមបយុត្តេញច វ េន ច សេញញ ជនំ សិយ 
ន វត្តព្វំ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនសមបយុត្តញច តិបិ 
សេញញ ជនសមបយុត្តេញច វ េន ច សេញញ ជនន្តិបិ ។ 
េទ្វ សចច  សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិយ ស- 
មុទយសចចំ ន វត្តព្វំ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិ- 
យន្តិបិ សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិយន្តិបិ ទុកខ - 
សចចំ សិយ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយ ំ សិយ 
ន វត្តព្វំ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយន្តិបិ សេញញ - 
ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិយន្តិបិ     ។ 
 [២២៩] សមុទយសចចំ គេនថ  េទ្វ សចច  េន 
គនថ  ទុកខសចចំ សិយ គេនថ  សិយ េន គេនថ  ។ 
េទ្វ សចច  គនថនិយ េទ្វ សចច  អគនថនិយ ។ េទ្វ 
សចច  គនថវបិបយុ ្ត  េទ្វ សចច  សិយ គនថសមប- 
យុ ្ត  សិយ គនថវបិបយុ ្ត  ។ សមុទយសចចំ គេនថ  
េចវ គនថនិយញច  េទ្វ សចច  ន វត្តព្វ  គនថ  េចវ 
គនថនិយ         ចតិបិ         គនថនិយ         េចវ        ច        គនថ តិបិ 
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២៣៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ែតមិនែមនសេញញ ជនៈផងេឡើយ ទុកខសចច ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកប 

េ យសេញញ ជនៈក៏មន ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈ 

ក៏មន មិនគួរេពលថ ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈ 

ផង ថ ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈផងក៏មន ។ 

សចចៈ ២ ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ 

សមុទយសចច មិនគួរេពលថ ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្របេយជន៍ 

ដល់សេញញ ជនៈផង ថ ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ 

ដល់សេញញ ជនៈផងេឡើយ ទុកខសចច ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្រប- 

េយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន មិនគួរេពលថ ្របសចកសេញញ ជនៈ 

ែតជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផង ថ ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំ 

មិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផងក៏មន   ។ 

 [២២៩] សមុទយសចច ជគនថៈ សចចៈ ២ មិនែមនគនថៈ ទុកខសចច 

ជគនថៈក៏មន មិនែមនគនថៈក៏មន ។ សចចៈ ២ គនថៈគបបេី ត្រកង 

សចចៈ ២ គនថៈមិនគបបេី ត្រកង ។ សចចៈ ២ ្របសចកគនថៈ សចចៈ ២ 

្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈក៏មន ។ សមុទយសចច ជគនថៈ 

ផង គនថៈគបបេី ត្រកងផង សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជគនថៈ ទងំ 

គនថៈគបបេី ត្រកងផង ថ គនថៈគបបេី ត្រកង ែតមិនែមនគនថៈផងេឡើយ 
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២៣៧ 

សចចវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ទុកខសចចំ សិយ គេនថ  េចវ គនថនិយញច  សិយ 
គនថនិយេញច វ េន ច គេនថ  ។ សមុទយសចចំ គេនថ  
េចវ គនថសមបយុត្តញច  សិយ ន វត្តព្វំ គេនថ  េចវ 
គនថសមបយុត្តញច តិបិ គនថសមបយុត្តេញច វ េន ច 
គេនថ តិបិ េទ្វ សចច  ន វត្តព្វ  គនថ  េចវ គនថស- 
មបយុ ្ត  ចតិបិ គនថសមបយុ ្ត  េចវ េន ច គនថ - 
តិបិ ទុកខសចចំ សិយ គេនថ  េចវ គនថសមបយុត្តញច  
សិយ គនថសមបយុត្តេញច វ េន ច គេនថ  សិយ 
ន វត្តព្វំ គេនថ  េចវ គនថសមបយុត្តញច តិបិ គនថស- 
មបយុត្តេញច វ េន ច គេនថ តិបិ ។ េទ្វ សចច  គនថ- 
វបិបយុត្តអគនថនិយ េទ្វ សចច  សិយ គនថវបិបយុត្ត- 
គនថនិយ សិយ ន វត្តព្វ  គនថវបិបយុត្តគនថនិយ- 
តិបិ     គនថវបិបយុត្តអគនថនិយតិបិ     ។ 
 [២៣០] សមុទយសចចំ ឱេឃ ។ េប ។ េយេគ 
។ េប ។ នីវរណំ េទ្វ សចច  េន នីវរ  ទុកខសចចំ 
សិយ នីវរណំ សិយ េន នីវរណំ ។ េទ្វ សចច  
នីវរណិយ េទ្វ សចច  អនីវរណិយ ។ សមុទយសចចំ 
នីវរណសមបយុត្តំ     េទ្វ     សចច      នីវរណវបិបយុ ្ត       ទុកខសចចំ 
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២៣៧ 

សចចវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ទុកខសចច ជគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន គនថៈគបបេី ត្រកង ែត 

មិនែមនគនថៈក៏មន ។ សមុទយសចច ជគនថៈ ទងំ្របកបេ យគនថៈក៏មន 

មិនគួរេពលថ ជគនថៈ ទងំ្របកបេ យគនថៈផង ថ ្របកបេ យគនថៈ 

ែតមិនែមនគនថៈផងក៏មន សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជគនថៈ ទងំ្របកប 

េ យគនថៈផង ថ ្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈផងេឡើយ ទុកខសចច 

ជគនថៈ ទងំ្របកបេ យគនថៈក៏មន ្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈ 

ក៏មន មិនគួរេពលថ ជគនថៈ ទងំ្របកបេ យគនថៈផង ថ ្របកប 

េ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈផងក៏មន ។ សចចៈ ២ ្របសចកគនថៈ ទងំ 

គនថៈមិនគបបេី ត្រកង សចចៈ ២ ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត្រកង 

ក៏មន មិនគួរេពលថ ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត្រកងផង ថ 

្របសចកគនថៈ   ទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកងផងក៏មន   ។ 

 [២៣០] សមុទយសចច ជឱឃៈ ។ េប ។ ជេយគៈ ។ េប ។ 

ជនីវរណៈ សចចៈ ២ មិនែមននីវរណៈ ទុកខសចច ជនីវរណៈក៏មន 

មិនែមននីវរណៈក៏មន ។ សចចៈ ២ ជ្របេយជន៍ ដល់នីវរណៈ 

សចចៈ ២ មិនែមនជ្របេយជន៍ ដល់នីវរណៈ ។ សមុទយសចច 

្របកបេ យនីវរណៈ   សចចៈ   ២   ្របសចកនីវរណៈ   ទុកខសចច   ្របកប 
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២៣៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ នីវរណសមបយុត្តំ សិយ នីវរណវបិបយុត្តំ ។ 

សមុទយសចចំ នីវរណេញច វ នីវរណិយញច  េទ្វ សចច  ន 

វត្តព្វ  នីវរ  េចវ នីវរណិយ ចតិបិ នីវរណិយ 

េចវ េន ច នីវរ តិបិ ទុកខសចចំ សិយ នីវរណេញច វ 

នីវរណិយញច  សិយ នីវរណិយេញច វ េន ច នីវរណំ ។ 

សមុទយសចចំ នីវរណេញច វ នីវរណសមបយុត្តញច  េទ្វ 

សចច  ន វត្តព្វ  នីវរ  េចវ នីវរណសមបយុ ្ត  ច- 

តិបិ នីវរណសមបយុ ្ត  េចវ េន ច នីវរ តិបិ ទុកខ - 

សចចំ សិយ នីវរណេញច វ នីវរណសមបយុត្តញច  សិយ 

នីវរណសមបយុត្តេញច វ េន ច នីវរណំ សិយ ន វត្តព្វំ 

នីវរណេញច វ នីវរណសមបយុត្តញច តិបិ នីវរណសមប- 

យុត្តេញច វ េន ច នីវរណន្តិបិ ។ េទ្វ សចច  នីវរណ- 

វបិបយុត្តអនីវរណិយ សមុទយសចចំ ន វត្តព្វំ នីវរណ- 

វបិបយុត្តនីវរណិយន្តិបិ នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិយន្តិបិ 

ទុកខសចចំ សិយ នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិយ ំ សិយ 

ន វត្តព្វំ នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិយន្តិបិ នីវរណវបិប- 

យុត្តអនីវរណិយន្តិបិ     ។ 
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២៣៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េ យនីវរណៈ ក៏មន ្របសចកនីវរណៈ ក៏មន ។ សមុទយសចច 
ជនីវរណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ សចចៈ ២ មិនគួរេពល 
ថ ជនីវរណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថ ជ្របេយជន៍ 
ដល់នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈផងេឡើយ ទុកខសចច ជនីវរណៈទងំ 
ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែត 
មិនែមននីវរណៈ ក៏មន ។ សមុទយសចច ជនីវរណៈ ទងំ្របកប 
េ យនីវរណៈ សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជនីវរណៈ ទងំ្របកប 
េ យនីវរណៈផង ថ ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈផង 
េឡើយ ទុកខសចច ជនីវរណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈក៏មន ្របកប 
េ យនីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន មិនគួរេពលថ ជនីវរណៈ 
ទងំ្របកបេ យនីវរណៈផង ថ ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមន 
នីវរណៈផង ក៏មន ។ សចចៈ ២ ្របសចកនីវរណៈ ទងំមិនជ 
្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ សមុទយសចច មិនគួរេពលថ ្របសចក 
នីវរណៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថ ្របសចកនីវរណៈ ទងំ 
មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផងេឡើយ ទុកខសចច ្របសចកនីវរណៈ 
ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន មិនគួរេពលថ ្របសចកនីវរណៈ 
ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថ ្របសចកនីវរណៈ ទងំមិនជ 
្របេយជន៍នីវរណៈផងក៏មន   ។ 
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២៣៩ 

សចចវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

 [២៣១] តីណិ សចច  េន ប ម  ទុកខ - 

សចចំ សិយ ប មេ  សិយ េន ប មេ  ។ 

េទ្វ សចច  ប ម ្ឋ  េទ្វ សចច  អប ម ្ឋ  ។ េទ្វ 

សចច  ប មសវបិបយុ ្ត  សមុទយសចចំ សិយ ប - 

មសសមបយុត្តំ សិយ ប មសវបិបយុត្តំ ទុកខសចចំ 

សិយ ប មសសមបយុត្តំ សិយ ប មសវបិបយុត្តំ 

សិយ ន វត្តព្វំ ប មសសមបយុត្តន្តិបិ ប មស- 

វបិបយុត្តន្តិបិ ។ សមុទយសចចំ ន វត្តព្វំ ប មេ  

េចវ ប មដ្ឋញច តិ ប មដ្ឋេញច វ េន ច ប មេ  

េទ្វ សចច  ន វត្តព្វ  ប ម  េចវ ប ម ្ឋ  ចតិបិ 

ប ម ្ឋ  េចវ េន ច ប ម តិបិ ទុកខសចចំ សិយ 

ប មេ  េចវ ប មដ្ឋញច  សិយ ប មដ្ឋេញច វ 

េន ច ប មេ  ។ េទ្វ សចច  ប មសវបិបយុត្ត- 

អប ម ្ឋ  េទ្វ សចច  សិយ ប មសវបិបយុត្តប - 

ម ្ឋ  សិយ ន វត្តព្វ  ប មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ តិប ិ

ប មសវបិបយុត្តអប ម ្ឋ តិបិ     ។ 

 [២៣២]         េទ្វ         សចច          រមម          និេ ធសចចំ 
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២៣៩ 

សចចវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

 [២៣១] សចចៈ ៣ មិនែមនប មសៈ ទុកខសចច ជប មសៈក៏ 

មន មិនែមនប មសៈក៏មន ។ សចចៈ ២ ប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ 

សចចៈ ២ ប មសៈមិន ទ បអែង្អលេហើយ ។ សចចៈ ២ ្របសចកប - 

មសៈ សមុទយសចច ្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈ 

ក៏មន ទុកខសចច ្របកបេ យប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈក៏ 

មន មិនគួរេពលថ ្របកបេ យប មសៈផង ថ ្របសចកប ម- 

សៈផងក៏មន ។ សមុទយសចច មិនគួរេពលថ ជប មសៈ ទងំ 

ប មសៈ ទ បអែង្អលេឡើយ ប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ ែតមិនែមន 

ជប មសៈ សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជប មសៈ ទងំប មសៈ 

ទ បអែង្អលផង ថ ប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ ែតមិនែមនប មសៈ 

ផងេឡើយ ទុកខសចច ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយក៏ 

មន ប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយ ែតមិនែមនប មសៈក៏មន ។ សចចៈ 

២ ្របសចកប មសៈ ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អលេហើយ សចចៈ ២ 

្របសចកប មសៈ ែតប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយក៏មន មិនគួរ 

េពលថ ្របសចកប មសៈ ែតប មសៈ ទ បអែង្អលេហើយផង 

ថ   ្របសចកប មសៈ   ទងំប មសៈមិន ទ បអែង្អលផងក៏មន   ។ 

[២៣២]   សចចៈ   ២    ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង រមមណ៍    និេ ធសចច 
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២៤០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អនរមមណំ ទុកខសចចំ សិយ រមមណំ សិយ 
អនរមមណំ ។ តីណិ សចច  េន ចិ ្ត  ទុកខសចចំ 
សិយ ចិត្តំ សិយ េន ចិត្តំ ។ េទ្វ សចច  េចត- 
សិក និេ ធសចចំ អេចតសិកំ ទុកខសចចំ សិយ 
េចតសិកំ សិយ អេចតសិកំ ។ េទ្វ សចច  ចិត្ត- 
សមបយុ ្ត  និេ ធសចចំ ចិត្តវបិបយុត្តំ ទុកខសចចំ 
សិយ ចិត្តសមបយុត្តំ សិយ ចិត្តវបិបយុត្តំ សិយ 
ន វត្តព្វំ ចិេត្តន សមបយុត្តន្តិបិ ចិេត្តន វបិបយុត្តន្តិបិ ។ 
េទ្វ សចច  ចិត្តសំស ្ឋ  និេ ធសចចំ ចិត្តសំសដ្ឋំ 
ទុកខសចចំ សិយ ចិត្តសំសដ្ឋំ សិយ ចិត្តវសំិសដ្ឋំ 
សិយ ន វត្តព្វំ ចិេត្តន សំសដ្ឋន្តិបិ ចិេត្តន វសំិសដ្ឋ- 
ន្តិបិ ។ េទ្វ សចច  ចិត្តសមុ ្ឋ ន និេ ធសចចំ េន 
ចិត្តសមុ ្ឋ នំ ទុកខសចចំ សិយ ចិត្តសមុ ្ឋ នំ សិយ 
េន ចិត្តសមុ ្ឋ នំ ។ េទ្វ សចច  ចិត្តសហភុេន និេ - 
ធសចចំ េន ចិត្តសហភ ូ ទុកខសចចំ សិយ ចិត្តសហភ ូ
សិយ េន ចិត្តសហភ ូ ។ េទ្វ សចច  ចិ ្ត នុបរវិត្តិ- 
េន និេ ធសចចំ េន ចិ ្ត នុបរវិត្តិ ទុកខសចចំ សិយ 
ចិ ្ត នុបរវិត្តិ     សិយ     េន      ចិ ្ត នុបរវិត្តិ      ។      េទ្វ       សចច  
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២៤០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មិនមន រមមណ៍ ទុកខសចច ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង រមមណ៍ក៏មន មិន 

មន រមមណ៍ក៏មន ។ សចចៈ ៣ មិនែមនចិត្ត ទុកខសចច ជចិត្តក៏មន 

មិនែមនចិត្តក៏មន ។ សចចៈ ២ ជេចតសិក និេ ធសចច មិនែមនេចត- 

សិក ទុកខសចច ជេចតសិកក៏មន មិនែមនេចតសិកក៏មន ។ សចចៈ ២ 

្របកបេ យចិត្ត និេ ធសចច ្របសចកចិត្ត ទុកខសចច ្របកបេ យចិត្ត 

ក៏មន ្របសចកចិត្តក៏មន មិនគួរេពលថ ្របកបេ យចិត្តផង ថ 

្របសចកចិត្តផងក៏មន ។ សចចៈ ២ ្រចឡេំ យចិត្ត និេ ធសចច មិន 

្រចឡេំ យចិត្ត ទុកខសចច ្រចឡេំ យចិត្តក៏មន មិន្រចឡេំ យចិត្ត 

ក៏មន មិនគួរេពលថ ្រចឡេំ យចិត្តផង ថ មិន្រចឡេំ យចិត្តផង 

ក៏មន ។ សចចៈ ២ ងំេឡើងអពីំចិត្ត និេ ធសចច មិន ងំេឡើងអពីំ 

ចិត្ត ទុកខសចច ងំេឡើងអពីំចិត្តក៏មន មិន ងំេឡើងអពីំចិត្តក៏មន ។ 

សចចៈ ២ េកើតជមួយនឹងចិត្ត និេ ធសចច មិនេកើតជមួយនឹងចិត្ត ទុកខ- 

សចច េកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន មិនេកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន ។ សចចៈ 

២ ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត និេ ធសចច មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ទុកខសចច 

្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន   មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន   ។   សចចៈ    ២ 
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២៤១ 

សចចវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន និេ ធសចចំ េន ចិត្តសំសដ្ឋ- 

សមុ ្ឋ នំ ទុកខសចចំ សិយ ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នំ 

សិយ េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នំ ។ េទ្វ សចច  ចិត្ត- 

សំសដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភុេន និេ ធសចចំ េន ចិត្តសំ- 

សដ្ឋសមុ ្ឋ នសហភ ូ ទុកខសចចំ សិយ ចិត្តសំសដ្ឋ- 

សមុ ្ឋ នសហភ ូ សិយ េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន- 

សហភ ូ ។ េទ្វ សចច  ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិេន 

និេ ធសចចំ េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិ ទុកខ - 

សចចំ សិយ ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិ សិយ 

េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ននុបរវិត្តិ ។ តីណិ សចច  

ពហិ  ទុកខសចចំ សិយ អជឈត្តិកំ សិយ ពហិរ ំ ។ 

តីណិ សចច  នុបទ ទុកខសចចំ សិយ ឧបទ 

សិយ នុបទ ។ តីណិ សចច  អនុបទិនន  ទុកខសចចំ 

សិយ     ឧបទិននំ     សិយ     អនុបទិននំ     ។ 

 [២៣៣] សមុទយសចចំ ឧបទនំ េទ្វ សចច  នុប- 

ទន ទុកខសចចំ សិយ ឧបទនំ សិយ នុបទនំ ។ 

េទ្វ     សចច      ឧបទនិយ     េទ្វ     សចច      អនុបទនិយ      ។ 
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២៤១ 

សចចវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើងអពីំចិត្ត និេ ធសចច មិន្រចឡ ំ មិន ងំេឡើងអពីំចិត្ត 
ទុកខសចច ្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើងអពីំចិត្តក៏មន មិន្រចឡ ំ មិន ងំេឡើង 
អពីំចិត្តក៏មន ។ សចចៈ ២ ្រចឡ ំទងំ ងំេឡើង ទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត 
និេ ធសចច មិន្រចឡ ំ មិន ងំេឡើង មិនេកើតជមួយនឹងចិត្ត ទុកខសចច 
្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើង ទងំេកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន មិន្រចឡ ំ មិន ងំ 
េឡើង មិនេកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន ។ សចចៈ ២ ្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើង 
ទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត និេ ធសចច មិន្រចឡ ំ មិន ងំេឡើង មិន្រប- 
្រពឹត្តេទ មចិត្ត ទុកខសចច ្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើង ទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត 
ក៏មន មិន្រចឡ ំ មិន ងំេឡើង មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន ។ សចចៈ 
៣ ជខងេ្រក ទុកខសចច ជខងកនុងក៏មន ជខងេ្រកក៏មន ។ 
សចចៈ ៣ មិនែមនឧបទ ទុកខសចច ជឧបទក៏មន មិនែមនឧបទ 
ក៏មន ។ សចចៈ ៣ ្រតូវកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមមិន 
បនកន់យកេហើយ ទុកខសចច ្រតូវកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជ 
េដើមកន់យកេហើយក៏មន ្រតូវកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើម 
មិនបនកន់យកេហើយក៏មន   ។ 
 [២៣៣] សមុទយសចច ជឧបទន សចចៈ ២ មិនែមនឧប- 
ទន ទុកខសចច ជឧបទនក៏មន មិនែមនឧបទនក៏មន ។ សចចៈ ២ 
ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន  សចចៈ  ២  មិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន   ។ 
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២៤២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េទ្វ សចច  ឧបទនវបិបយុ ្ត  េទ្វ សចច  សិយ ឧប- 
ទនសមបយុ ្ត  សិយ ឧបទនវបិបយុ ្ត  ។ សមុទ- 
យសចចំ ឧបទនេញច វ ឧបទនិយញច  េទ្វ សចច  ន 
វត្តព្វ  ឧបទន េចវ ឧបទនិយ ចតិបិ ឧបទ- 
និយ េចវ េន ច ឧបទនតិបិ ទុកខសចចំ សិយ 
ឧបទនេញច វ ឧបទនិយញច  សិយ ឧបទនិយេញច វ 
េន ច ឧបទនំ ។ សមុទយសចចំ សិយ ឧប- 
ទនេញច វ ឧបទនសមបយុត្តញច  សិយ ន វត្តព្វំ 
ឧបទនេញច វ ឧបទនសមបយុត្តញច តិបិ ឧបទន- 
សមបយុត្តេញច វ េន ច ឧបទនន្តិបិ េទ្វ សចច  ន 
វត្តព្វ  ឧបទន េចវ ឧបទនសមបយុ ្ត  ចតិបិ 
ឧបទនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ឧបទនតិប ិ
ទុកខសចចំ សិយ ឧបទនេញច វ ឧបទនសមបយុត្តញច  
សិយ ឧបទនសមបយុត្តេញច វ េន ច ឧបទនំ 
សិយ ន វត្តព្វំ ឧបទនេញច វ ឧបទនសមបយុត្តញច - 
តិបិ ឧបទនសមបយុត្តេញច វ េន ច ឧបទនន្តិបិ ។ 
េទ្វ សចច  ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិយ េទ្វ សចច  
សិយ      ឧបទនវបិបយុត្តឧបទនិយ     សិយ      ន      វត្តព្វ  
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២៤២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

សចចៈ ២ ្របសចកឧបទន សចចៈ ២ ្របកបេ យឧបទនក៏មន 

្របសចកឧបទនក៏មន ។ សមុទយសចច ជឧបទន ទងំជ្រប- 

េយជន៍ដល់ឧបទន សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជឧបទន ទងំជ 

្របេយជន៍ដល់ឧបទនផង ថ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមន 

ឧបទនផងេឡើយ ទុកខសចច ជឧបទនទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន 

ក៏មន ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទន ក៏មន ។ 

សមុទយសចច ជឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទនក៏មន មិនគួរ 

េពលថ ជឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទនផង ថ ្របកបេ យ 

ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនផងក៏មន សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជ 

ឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទនផង ថ ្របកបេ យឧបទន ែត 

មិនែមនឧបទនផងេឡើយ ទុកខសចច ជឧបទន ទងំ្របកបេ យ 

ឧបទនក៏មន ្របកបេ យឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន មិន 

គួរេពលថ ជឧបទន ទងំ្របកបេ យឧបទនផង ថ ្របកប 

េ យឧបទន ែតមិនែមនឧបទនផង ក៏មន ។ សចចៈ ២ ្របស 

ចកឧបទន ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន សចចៈ ២ ្របស 

ចកឧបទន      ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន     មិនគួរេពលថ 

491



២៤៣ 

សចចវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ឧបទនវបិបយុត្តឧបទនិយតិបិ  ឧបទនវបិបយុត្ត - 
អនុបទនិយតិបិ     ។ 
 [២៣៤] សមុទយសចចំ កិេលេ  េទ្វ សចច  
េន កិេល  ទុកខសចចំ សិយ កិេលេ  សិយ 
េន កិេលេ  ។ េទ្វ សចច  សង កិ េលសិក េទ្វ 
សចច  អសង កិ េលសិក ។ សមុទយសចចំ សង កិលិដ្ឋំ 
េទ្វ សចច  អសង កិលិ ្ឋ  ទុកខសចចំ សិយ សង កិលិដ្ឋំ 
សិយ អសង កិលិដ្ឋំ ។ សមុទយសចចំ កិេលសស- 
មបយុត្តំ េទ្វ សចច  កិេលសវបិបយុ ្ត  ទុកខសចចំ 
សិយ កិេលសសមបយុត្តំ សិយ កិេលសវបិប- 
យុត្តំ ។ សមុទយសចចំ កិេលេ  េចវ សង កិ េលសិ- 
កញច  េទ្វ សចច  ន វត្តព្វ  កិេល  េចវ សង កិ េល- 
សិក ចតិបិ សង កិ េលសិក េចវ េន ច កិេល- 

តិបិ ទុកខសចចំ សិយ កិេលេ  េចវ សង កិ េល- 
សិកញច  សិយ សង កិ េលសិកេញច វ េន ច កិេល- 
េ  ។ សមុទយសចចំ កិេលេ  េចវ សង កិលិ- 
ដ្ឋញច  េទ្វ សចច  ន វត្តព្វ  កិេល  េចវ សង កិលិ ្ឋ  
ចតិបិ        សង កិលិ ្ឋ         េចវ        េន         ច         កិេល តិបិ 
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២៤៣ 

សចចវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

្របសចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនផង ថ ្របសចក 

ឧបទន   ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនផងក៏មន   ។ 

 [២៣៤] សមុទយសចច ជកិេលស សចចៈ ២ មិនែមនកិេលស 

ទុកខសចច ជកិេលសក៏មន មិនែមនកិេលសក៏មន ។ សចចៈ ២ គួរដល់ 

េសចក្ដីេ ហមង សចចៈ ២ មិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ។ សមុទយសចច 

្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង សចចៈ ២ មិន្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង 

ទុកខសចច ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិន្របកបេ យេសចក្ដី 

េ ហមងក៏មន ។ សមុទយសចច ្របកបេ យកិេលស សចចៈ ២ ្របស 

ចកកិេលស ទុកខសចច ្របកបេ យកិេលសក៏មន ្របសចកកិេលសក៏ 

មន ។ សមុទយសចច ជកិេលស ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង សចចៈ ២ 

មិនគួរេពលថ ជកិេលស ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផង ថ គួរដល់ 

េសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលសផងេឡើយ ទុកខសចច ជកិេលស ទងំ 

គួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន គួរដល់េសចក្ដីេ ហមងែតមិនែមនកិេលស 

ក៏មន ។ សមុទយសចច ជកិេលស ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង 

សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជកិេលស ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង 

ផង    ថ    ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង     ែតមិនែមនកិេលសផងេឡើយ 
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២៤៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ទុកខសចចំ សិយ កិេលេ  េចវ សង កិលិដ្ឋញច  សិយ 

សង កិលិដ្ឋេញច វ េន ច កិេលេ  សិយ ន វត្តព្វំ 

កិេលេ  េចវ សង កិលិដ្ឋញច តិបិ សង កិលិដ្ឋេញច វ េន 

ច កិេលេ តិបិ ។ សមុទយសចចំ កិេលេ  

េចវ កិេលសសមបយុត្តញច  េទ្វ សចច  ន វត្តព្វ  

កិេល  េចវ កិេលសសមបយុ ្ត  ចតិបិ កិេល- 

សសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេល តិបិ ទុកខសចចំ 

សិយ កិេលេ  េចវ កិេលសសមបយុត្តញច  សិយ 

កិេលសសមបយុត្តេញច វ េន ច កិេលេ  សិយ 

ន វត្តព្វំ កិេលេ  េចវ កិេលសសមបយុត្តញច តិបិ 

កិេលសសមបយុត្តេញច វ េន ច កិេលេ តិបិ ។ 

េទ្វ សចច  កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិក សមុទ- 

យសចចំ ន វត្តព្វំ កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិកន្តិបិ 

កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិកន្តិបិ ទុកខសចចំ សិ- 

យ កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិកំ សិយ ន វត្តព្វំ 

កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិកន្តិបិ  កិេលសវបិបយុត្ត - 

អសង កិ េលសិកន្តិបិ     ។ 
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២៤៤ 

អភិធមមបិដក   វភីងគ 

ទុកខសចច ជកិេលសទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ្របកបេ យ 

េសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលសក៏មន មិនគួរេពលថ ជកិេលស 

ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងផង ថ ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង 

ែតមិនែមនកិេលសផងក៏មន ។ សមុទយសចច ជកិេលស ទងំ្របកប 

េ យកិេលស សចចៈ ២ មិនគួរេពលថ ជកិេលស ទងំ្របកបេ យ 

កិេលសផង ថ ្របកបេ យកិេលសែតមិនែមនកិេលសផងេឡើយ ទុកខ- 

សចច ជកិេលស ទងំ្របកបេ យកិេលសក៏មន ្របកបេ យកិេលស 

ែតមិនែមនកិេលសក៏មន មិនគួរេពលថ ជកិេលស ទងំ្របកបេ យ 

កិេលសផង ថ ្របកបេ យកិេលស ែតមិនែមនកិេលសផងក៏មន ។ 

សចចៈ ២ ្របសចកកិេលស ទងំមិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង សមុទ- 

យសចច មិនគួរេពលថ ្របសចកកិេលស ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង 

ផង ថ ្របសចកកិេលស ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផងេឡើយ 

ទុកខសចច ្របសចកកិេលស ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគួរ 

េពលថ ្របសចកកិេលស ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផង ថ 

្របសចកកិេលស   ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងផងក៏មន   ។ 
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២៤៥ 

សចចវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

[២៣៥] េទ្វ សចច  ន ទស េនន ប តព្វ  
េទ្វ សចច  សិយ ទស េនន ប តព្វ  សិយ ន 
ទស េនន ប តព្វ  ។ េទ្វ សចច  ន ភវនយ 
ប តព្វ  េទ្វ សចច  សិយ ភវនយ ប តព្វ  
សិយ ន ភវនយ ប តព្វ  ។ េទ្វ សចច  ន ទស - 
េនន ប តព្វេហតុក េទ្វ សចច  សិយ ទស េនន 
ប តព្វេហតុក សិយ ន ទស េនន ប តព្វ- 
េហតុក ។ េទ្វ សចច  ន ភវនយ ប តព្វេហតុក 
េទ្វ សចច  សិយ ភវនយ ប តព្វេហតុក សិយ 
ន ភវនយ ប តព្វេហតុក ។ សមុទយសចចំ សវ-ិ 
តកកំ  និេ ធសចចំ អវតិកកំ  េទ្វ សចច  សិយ សវតិកក  
សិយ អវតិកក  ។ សមុទយសចចំ សវចិរ ំ និេ ធ- 
សចចំ អវចិរ ំ េទ្វ សចច  សិយ សវចិ  សិយ អវ-ិ 
ច  ។ និេ ធសចចំ អបបតីិកំ តីណិ សចច  សិយ 
សបបតីិក សិយ អបបតីិក ។ និេ ធសចចំ ន 
សុខសហគតំ តីណិ សចច  សិយ សុខសហគ  
សិយ ន សុខសហគ  ។ និេ ធសចចំ ន ឧេបកខ - 
សហគតំ        តីណិ        សចច         សិយ        ឧេបកខ សហគ  
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២៤៥ 

សចចវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

 [២៣៥] សចចៈ ២ មិនគួរលះេ យទស នៈ សចចៈ ២ គួរលះ 

េ យទស នៈក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈក៏មន ។ សចចៈ ២ មិន 

គួរលះេ យភវន សចចៈ ២ គួរលះេ យភវនក៏មន មិនគួរលះ 

េ យភវនក៏មន ។ សចចៈ ២ មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ សចចៈ 

២ មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យ 

ទស នៈក៏មន ។ សចចៈ ២ មនេហតុមិនគួរលះេ យភវន សចចៈ ២ 

មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មនមនេហតុមិនគួរលះេ យភវនក៏ 

មន ។ សមុទយសចច ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ និេ ធសចច មិនមន 

វតិកកៈ សចចៈ ២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈក៏មន មិនមនវតិកកៈក៏ 

មន ។ សមុទយសចច ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈ និេ ធសចច មិន 

មនវចិរៈ សចចៈ ២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវចិរៈក៏ 

មន ។ និេ ធសចច មិនមនបីតិ សចចៈ ៣ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបីតិក៏ 

មន មិនមនបីតិក៏មន ។ និេ ធសចច មិនេកើត្រពមេ យសុខៈ សចចៈ ៣ 

េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន មិនេកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន ។ និេ ធសចច 

មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ      សចចៈ    ៣    េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន 
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២៤៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ ន ឧេបកខ សហគ  ។ សមុទយសចចំ ក- 

មវចរ ំ េទ្វ សចច  ន កមវច  ទុកខសចចំ សិយ 

កមវចរ ំ សិយ ន កមវចរ ំ ។ តីណិ សចច  ន 

របូវច  ទុកខសចចំ សិយ របូវចរ ំ សិយ ន របូវ- 

ចរ ំ ។ តីណិ សចច  ន អរបូវច  ទុកខសចចំ សិយ 

អរបូវចរ ំ សិយ ន អរបូវចរ ំ ។ េទ្វ សចច  បរយិ- 

បនន  េទ្វ សចច  អបរយិបនន  ។ មគគសចចំ និយយ- 

និកំ តីណិ សចច  អនិយយនិក ។ មគគសចចំ និយតំ 

និេ ធសចចំ អនិយតំ េទ្វ សចច  សិយ និយ  សិ- 

យ អនិយ  ។ េទ្វ សចច  សឧត្ត  េទ្វ សចច  

អនុត្ត  ។ សមុទយសចចំ សរណំ េទ្វ សចច  អរ  

ទុកខសចចំ     សិយ     សរណំ     សិយ     អរណន្តិ     ។ 

បញ្ហ បុចឆកំ   ។ 

សចចវភិេងគ    សមេ ្ត    ។ 
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២៤៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ  ក៏មន ។ សមុទយសចច ជកមវចរ 

សចចៈ ២ មិនែមនកមវចរ ទុកខសចច ជកមវចរក៏មន មិនែមន 

កមវចរក៏មន ។ សចចៈ ៣ មិនែមនរូបវចរ ទុកខសចច ជរូបវចរ 

ក៏មន មិនែមនរូបវចរក៏មន ។ សចចៈ ៣ មិនែមនអរូបវចរ ទុកខសចច 

ជអរូបវចរក៏មន មិនែមនអរូបវចរក៏មន ។ សចចៈ ២ ជបរយិ- 

បននៈ ( ប់បញចូ លកនុងេតភូមិកវដ្ដៈ) សចចៈ ២ ជអបរយិបននៈ (មិន 

ប់បញចូ លកនុងេតភូមិកវដ្ដៈ) ។ មគគសចច ជនិយយនិកៈ (ធម៌ជេ្រគ ង 

េចញចកវដ្ដៈ) សចចៈ ៣ ជអនិយយនិកៈ ។ មគគសចច ជនិយតៈ 

(េទៀង) និេ ធសចច ជអនិយតៈ (មិនេទៀង) សចចៈ ២ ជនិយតៈក៏ 

មន ជអនិយតៈក៏មន ។ សចចៈ ២ ជសឧត្តរៈ (ធម៌ជេ្រគ ងេរ ើខ្លួន) 

សចចៈ ២ ជអនុត្តរៈ (ធម៌មិនែមនជេ្រគ ងេរ ើខ្លួន) ។ សមុទយសចច 

ជសរណៈ (ធម៌្របកបេ យស្រតូវ) សចចៈ ២ ជអរណៈ (មិន 

្របកបេ យស្រតូវ)   ទុកខសចច   ជសរណៈក៏មន   ជអរណៈក៏មន    ។ 

ចប់   បញ្ហ បុចឆកៈ   ។ 

ចប់   សចចវភិងគ   ។ 
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២៤៧ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ  

 [២៣៦] ពវសីតិ្រនទិយនិ ចកខុ ្រនទិយ ំ េ តិ្រនទិ- 

យ ំ ឃនិ្រនទិយ ំ ជិវ ្ហ្ិរនទិយ ំ កយិ្រនទិយ ំ មនិ្រនទិយ ំ

ឥតថិ្រនទិយំ បុរសិិ្រនទិយំ សុខិ្រនទិយំ ទុកខិ ្រនទិ- 

យ ំ េ មនស ្ិរនទិយ ំ េទមនស ្ិរនទិយ ំ ឧេបកខិ ្រនទិយ ំ

សទិធ្រនទិយំ វរីយិិ្រនទិយំ សតិ្រនទិយំ សមធិ្រនទិយំ 

បញញិ ្រនទិយំ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយំ អញញិ ្រនទិយំ 

អញញ វ្ិរនទិយ ំ    ។ 

 [២៣៧] តតថ កតមំ ចកខុ ្រនទិយ ំ ។ យ ំ ចកខុ ំ  ច- 

តុននំ ម ភូ នំ ឧបទយ ប េទ ។ េប ។ សុេញញ  

គេមេបេ       ឥទំ      វុចចតិ      ចកខុ ្រនទិយ ំ  ។       តតថ       កតមំ 
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២៤៧ 

ឥ្រនទិយវភិងគ 

 [២៣៦] ឥ្រនទិយ ២២ គឺ ចកខុ ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺែភនក) 

េ តិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺ្រតេចៀក) ឃនិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺ្រចមុះ) 

ជិវ ្ហ្ិរនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺអ ្ត ត) កយិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺកយ) 

មនិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺចិត្ត) ឥតថិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺេភទ្រសី) បុរ-ិ 

សិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺ េភទ្របុស) ជីវតិិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺ ជីវតិ) 

សុខិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺសុខ) ទុកខិ្រនិទយ (ឥ្រនទិយ គឺទុកខ) េ ម- 

នស ្ិរនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺេ មនស ) េទមនស ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺ 

េទមនស ) ឧេបកខិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺឧេបកខ ) សទធិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ 

គឺសទធ ) វរីយិិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺវរីយិៈ) សតិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺ 

សតិ) សមធិ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺសមធិ) បញញិ ្រនទិយ (ឥ្រនទិយ គឺ 

បញញ )   អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ(១)   អញញិ ្រនទិយ(២)   អញញ វ្ិរនទិយ(៣)   ។ 

 [២៣៧] ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ ចកខុ ្រនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ 

ចកខុ  គឺ្រប ទ ្រស័យម ភូត ទងំ ៤ ។ េប ។ េ ថ 

្រសុកទេំនរក៏បន   េនះេ ថ    ចកខុ ្រនទិយ    ។    ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ 
     ១ ឥ្រនទិយ របស់បុគគលែដល្របតិបត្តិ េ យគិតថ ម អញនឹងដឹងចបស់នូវធម៌ែដលជន 
ដៃទមិនដឹងេហើយ គឺអមតនិព្វ ន ឬ ចតុស ចចធម៌ ។ ២ ឥ្រនទិយ គឺករដឹងចបស់នូវអមតនិព្វ ន 
ឬចតុស ចចធម៌ ។ ៣ ឥ្រនទិយ របស់បុគគលអនកដឹងចបស់នូវអមតនិព្វ ន ឬ ចតុស ចចធម៌ គឺ្រពះ 
ខី ្រសព   ែដលមនញណកិចចសេ្រមចេហើយ   កនុងសចចៈទំង   ៤   ។ 
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២៤៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េ តិ្រនទិយ ំ ។ េប ។ ឃនិ្រនទិយ ំ ។ េប ។ ជិវ ្ហ្ិរនទិយ ំ
។ េប ។ កយិ្រនទិយ ំ ។ េយ កេយ ចតុននំ 
ម ភូ នំ ឧបទយ ប េទ ។ េប ។ សុេញញ  
គេមេបេ  ឥទំ វុចចតិ កយិ្រនទិយ ំ ។ តតថ កតមំ 
មនិ្រនទិយ ំ ។ ឯកវេិធន មនិ្រនទិយ ំ ផស សមបយុត្តំ 
។   េប   ។   ឯវ ំ  ពហុវេិធន   មនិ្រនទិយ ំ   ឥទំ    វុចចតិ    មនិ្រនទិយ ំ  ។ 
 [២៣៨] តតថ កតមំ ឥតថិ្រនទិយ ំ ។ យ ំ ឥតិថយ 
ឥតថីលិងគំ ឥតថីនិមិត្តំ ឥតថីកុត្តំ ឥ ថ កេបប ឥតថិត្តំ ឥតថី- 
ភេ  ឥទំ វុចចតិ ឥតថិ្រនទិយ ំ ។ តតថ កតមំ បុរសិិ- 
្រនទិយ ំ ។ យ ំ បុរសិស  បុរសិលិងគំ បុរសិនិមិត្តំ 
បុរសិកុត្តំ បុរ ិ កេបប បុរសិត្តំ បុរសិភេ  ឥទំ 
វុចចតិ បុរសិិ្រនទិយ ំ ។ តតថ កតមំ ជីវតិិ្រនទិយ ំ ។ 
ទុវេិធន ជីវតិិ្រនទិយ ំ អតថិ របូំ ជីវតិិ្រនទិយ ំ អតថិ អរបូំ 
ជីវតិិ្រនទិយ ំ ។ តតថ កតមំ របូំ ជីវតិិ្រនទិយ ំ ។ េយ 
េតសំ របូីនំ ធមម នំ យុ ឋិតិ យបន យបន 
ឥរយិន វត្តន បលន ជីវតិំ ជីវតិិ្រនទិយ ំ ឥទំ វុចចតិ 
របូំ      ជីវតិិ្រនទិយ ំ    ។     តតថ      កតមំ      អរបូំ      ជីវតិិ្រនទិយ ំ     ។ 
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២៤៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េ តិ្រនទិយ ។ េប ។ ឃនិ្រនទិយ ។ េប ។ ជិវ ្ហ្ិរនទិយ ។ េប ។ 
កយិ្រនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ កយ  គឺ្រប ទ ្រស័យម ភូត 
ទងំ ៤ ។ េប ។ េ ថ្រសុកទេំនរក៏បន េនះេ ថ កយិ្រនទិយ ។ 
ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ មនិ្រនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ មនិ្រនទិយ មន 
្របករមួយ ដ៏សមបយុត្តេ យផស ៈ ។ េប ។ មនិ្រនទិយ មនេ្រចើន 
្របករ   យ៉ងេនះឯង   េនះេ ថ   មនិ្រនទិយ   ។ 
 [២៣៨] ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ ឥតថិ្រនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ 
េភទៃន្រស្តី និមិត្តៃន្រស្តី លនំៃំន្រស្តី កបបកិរយិៃន្រស្តី ភពៃន្រស្តី 
ែបបភពៃន្រស្តី  របស់្រស្តី េនះេ ថ ឥតថិ្រនទិយ ។ ប ្ដ  
ឥ្រនទិយទងំេនះ បុរសិិ្រនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ េភទៃនបុរស និមិត្តៃន 
បុរស លនំៃំនបុរស ឫក ពៃនបុរស ភពៃនបុរស ែបបភពៃនបុរស 

 របស់បុរស េនះេ ថ បុរសិិ្រនទិយ ។ ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ 
ជីវតិិ្រនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ ជីវតិិ្រនទិយមន្របករ ២ គឺ រូបជីវតិិ្រនទិយ ១ 
អរូបជីវតិិ្រនទិយ ១ ។ ប ្ដ ជីវតិិ្រនទិយទងំេនះ រូបជីវតិិ្រនទិយ េតើដូច 
េម្ដច ។ យុ ករឋិតេន ករ ងំេន ករញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្ត 
េទ កររកំិលេទ ករ្រប្រពឹត្តេទ កររក  កររស់េន ធមមជត 
ជធកំនុងកររស់េន  ៃនធម៌ែដលមនរូបទងំេនះ េនះេ ថ រូប- 
ជីវតិិ្រនទិយ   ។  ប ្ដ ជីវតិិ្រនទិយទងំេនះ  អរូបជីវតិិ្រនទិយ  េតើដូចេម្ដច   ។ 
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២៤៩ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

េយ េតសំ អរបូីនំ ធមម នំ យុ ឋិតិ យបន 

យបន ឥរយិន វត្តន បលន ជីវតិំ ជីវតិិ្រនទិយ ំ

ឥទំ     វុចចតិ     អរបូំ     ជីវតិិ្រនទិយ ំ    ។ 

 [២៣៩] តតថ កតមំ សុខិ្រនទិយ ំ ។ យ ំ ក- 

យិកំ តំ កយិកំ សុខំ កយសមផស ជំ តំ 

សុខំ េវទយិតំ កយសមផស ជ  សុខ េវទន 

ឥទំ វុចចតិ សុខិ្រនទិយ ំ ។ តតថ កតមំ ទុកខិ ្រនទិយ ំ ។ 

យ ំ កយិកំ អ តំ កយិកំ ទុកខំ  កយសមផ- 

ស ជំ អ តំ ទុកខំ  េវទយិតំ កយសមផស ជ 

អ  ទុកខ  េវទន ឥទំ វុចចតិ ទុកខិ ្រនទិយ ំ ។ 

តតថ កតមំ េ មនស ្ិរនទិយ ំ ។ យ ំ េចតសិកំ 

តំ េចតសិកំ សុខំ េចេ សមផស ជំ តំ 

សុខំ េវទយិតំ េចេ សមផស ជ  សុខ 

េវទន ឥទំ វុចចតិ េ មនស ្ិរនទិយ ំ ។ តតថ កត- 

មំ េទមនស ្ិរនទិយ ំ ។ យ ំ េចតសិកំ អ តំ 

េចតសិកំ         ទុកខំ          េចេ សមផស ជំ         អ តំ         ទុកខំ  
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២៤៩ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

យុ ករឋិតេន ករ ងំេន ករញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទ កររ-ំ 
កិលេទ ករ្រប្រពឹត្តេទ កររក  កររស់េន ធមមជតជធកំនុងកររស់ 
េន   ៃនធម៌ែដលមិនមនរូបទងំេនះ  េនះេ ថ  អរូបជីវតិិ្រនទិយ ។ 
 [២៣៩] ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ សុខិ្រនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ 
ករឆង ញ់ពិ ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ េសចក្ដីសុខ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ ករ 
ទទួល រមមណ៍ដ៏ឆង ញ់ពិ ជសុខ ែដលេកើតអពីំកយសមផស  េវទ- 
នដ៏ឆង ញ់ពិ ជសុខ ែដលេកើតអពីំកយសមផស   េនះេ ថ 
សុខិ្រនទិយ ។ ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ ទុកខិ្រនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ ករ 
មិនឆង ញ់ពិ ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ េសចក្ដីទុកខ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ ករ 
ទទួល រមមណ៍មិនឆង ញ់ពិ ជទុកខ ែដលេកើតអពីំកយសមផស  េវទន 
មិនឆង ញ់ពិ ជទុកខ ែដលេកើតអពីំកយសមផស   េនះេ ថ 
ទុកខិ្រនទិយ ។ ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ េ មនស ្ិរនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ 
ករឆង ញ់ពិ ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត េសចក្ដីសុខ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត ករ 
ទទួល រមមណ៍ដ៏ឆង ញ់ពិ ជសុខ ែដលេកើតអពីំសមផស ៃនចិត្ត េវទន 
ដ៏ឆង ញ់ពិ ជសុខ ែដលេកើតអពីំសមផស ៃនចិត្ត  េនះេ ថ 
េ មនស ្ិរនទិយ ។ ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ េទមនស ្ិរនទិយ េតើដូច 
េម្ដច ។ ករមិនឆង ញ់ពិ ្រប្រពឹត្តេទកនុងចិត្ត េសចក្ដីទុកខ្រប្រពឹត្តេទកនុង 
ចិត្ត ករទទួល រមមណ៍មិនឆង ញ់ពិ ជទុកខ ែដលេកើតអពីំសមផស ៃនចិត្ត 
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២៥០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េវទយិតំ េចេ សមផស ជ អ  ទុកខ  េវទន 
ឥទំ វុចចតិ េទមនស ្ិរនទិយ ំ ។ តតថ កតមំ ឧេបកខិ - 
្រនទិយ ំ ។ យ ំ េចតសិកំ េនវ តំ ន តំ 
េចេ សមផស ជំ អទុកខមសុខំ េវទយិតំ េចេ ស- 
មផស ជ អទុកខមសុខ េវទន ឥទំ វុចចតិ ឧេប- 
កខិ ្រនទិយ ំ    ។ 
 [២៤០] តតថ កតមំ សទធិ្រនទិយ ំ ។ យ សខនធ 
សទទហន ឱកបបន អភិបប េទ សខនធ សទធិ្រនទិ- 
យ ំ សខនធពលំ ឥទំ វុចចតិ សទធិ្រនទិយ ំ ។ តតថ កតមំ 
វរីយិិ្រនទិយ ំ ។ េយ េចតសិេក វរីយិរេមភ  និកកេម 
បរកកេម ឧយយេម យេម ឧស េ  ឧេស - 
ឡ្ហ ី ថេម ធិតិ អសិថិលបរកកម  អនិកខិ ត្តចឆនទ  
អនិកខិ ត្តធុរ  ធុរសមបគគ េ  វរីយិ ំ វរីយិិ្រនទិយ ំ វរី-ិ 
យពលំ សមម យេម ឥទំ វុចចតិ វរីយិិ្រនទិយ ំ ។ តតថ 
កតមំ សតិ្រនទិយ ំ ។ យ សតិ អនុស តិ បដិ- 
ស តិ សតិ សរណ  ធរណ  អបិ បន  
អសមមុសន  សតិ សតិ្រនទិយ ំ សតិពលំ សមម សតិ 
ឥទំ       វុចចតិ សតិ្រនទិយ ំ   ។   តតថ       កតមំ      សមធិ្រនទិយ ំ     ។ 
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២៥០ 

អភិធមមបិដេ   វភិងគ 

បវទន្ទមិនឆ្ងា ញ់ពិស្កជាទុកខ ដដលបកើតអ្ាំពីសមផសសននចិតា ណា បនោះបៅ 
ថា បទមនសសគិនាិយ ។ បណាឋ ឥគនាិយទ ាំងបន្ទោះ ឧបបកខិគនាិយ បតើដូច 
បមឋច ។ ោរមិនឆ្ងា ញ់ពិស្ក មិនដមនជាមិនឆ្ងា ញ់ពិស្ក ប្បប្ពឹតាបៅកនុងចិតា 
ោរទទួលអារមែណ៍មិនជាទុកខ មិនជាសុខ ដដលបកើតអ្ាំពីសមផសសននចិតា 
បវទន្ទមិនជាទុកខ មិនជាសុខ ដដលបកើតអ្ាំពីសមផសសននចិតា ណា បនោះ 
បៅថា ឧបបកខិគនាិយ   ។ 
 [២៤០] បណាឋ ឥគនាិយទ ាំងបន្ទោះ សទធិគនាិយ បតើដូចបមឋច ។ 
សទធ  ោរបជឿ ោរញុា ាំងចិតាឲយចុោះស៊ប់ បសចកឋីប្ជោះថាៃ ខាៃ ាំង គឺ សទធ  សទធិ- 
គនាិយ សទធ ពលៈ ណា បនោះបៅថា សទធិគនាិយ ។ បណាឋ ឥគនាិយទ ាំង 
បន្ទោះ វរីយិិគនាិយ បតើដូចបមឋច ។ ោរប្បារពធពាោមប្បប្ពឹតាបៅកនុងចិតា 
ោរឱហាត សងាវ ត ខែីឃាែ ត ពាោម ខិតខាំ ខាំបពញទាំ ឹង ខនោះដខនង 
ខាជ ប់ខជួន បសចកឋីសងាវ តមិនបនធូ របនថយ ោរមិនោក់ចុោះនូវបសចកឋីប្បាថាន  
ោរមិនោក់ធុរៈបចាល ោរផាងធុរៈ គឺ វរីយិៈ វរីយិិគនាិយ វរីយិពលៈ 
សមាែ វា្ោមៈ ណា បនោះបៅថា វរីយិិគនាិយ ។ បណាឋ ឥគនាិយទ ាំងបន្ទោះ 
សតិគនាិយ បតើដូចបមឋច ។ ស្កែ រតី ោរនឹកបឃើញ ោរនឹកទន់ ោររលឹក 
បឃើញ ភាពននោររលឹកបឃើញ ោរចងចា ាំ ោរមិនបភៃច ោរមិនភាន់ 
ប្ចឡាំ គឺ សតិ សតិគនាិយ សតិពលៈ សមាែ សតិ ណា បនោះបៅថា 
សតិគនាិយ   ។    បណាឋ ឥគនាិយទ ាំងបន្ទោះ    សមាធិគនាិយ    បតើដូចបមឋច    ។ 



២៥១ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   អភិធមមភជនីយំ 

យ ចិត្តស  ឋិតិ សណ្ឋិ តិ អវដ្ឋិតិ អវ ិ េ  
អវេិកខ េប អវ ិ ហដមនស  សមេថ សមធិ- 
្រនទិយ ំ សមធិពលំ សមម សមធិ ឥទំ វុចចតិ សម- 
ធិ្រនទិយ ំ ។ តតថ កតមំ បញញិ ្រនទិយ ំ ។ យ បញញ  
បជនន វចិេយ បវចិេយ ។ េប ។ អេមេ  
ធមមវចិេយ     សមម ទិដ្ឋិ     ឥទំ     វុចចតិ     បញញិ ្រនទិយ ំ    ។ 
 [២៤១] តតថ កតមំ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ំ ។ 
យ េតសំ ធមម នំ អញញ នំ(១) អទិ ្ឋ នំ អបប ្ត នំ 
អវទិិ នំ អសចឆិក នំ សចឆិកិរយិយ បញញ  បជ- 
នន ។ េប ។ អេមេ  ធមមវចិេយ សមម ទិដ្ឋិ ធមម- 
វចិយសេមព ជឈេងគ  មគគងគំ មគគបរយិបននំ ឥទំ វុចចតិ 
អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ំ ។ តតថ កតមំ អញញិ ្រនទិយ ំ ។ 
យ េតសំ ធមម នំ ញ នំ ទិ ្ឋ នំ ប ្ត នំ វទិិ នំ 
សចឆិក នំ សចឆិកិរយិយ បញញ  បជនន ។ េប ។ 
អេមេ  ធមមវចិេយ សមម ទិដ្ឋិ ធមមវចិយសេមព ជឈ- 
េងគ  មគគងគំ មគគបរយិបននំ ឥទំ វុចចតិ អញញិ ្រនទិយ ំ ។ 
តតថ     កតមំ     អញញ វ្ិរនទិយ ំ    ។     យ     េតសំ     អញញ វនីំ 
      ១  ម.  អនញញ នំ   ។ 
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២៥១ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   អភិធមមភជនីយ 

ករ ងំេន ករ ងំេនស៊ប់ ករតមកល់ស៊ប់ ករមិនរេសមរ ម ករ 
មិន យមយ ភពៃនចិត្តមិនរេសមរ ម គឺ សមថៈ សមធិ្រនទិយ 
សមធិពលៈ សមម សមធិ  េនះេ ថ សមធិ្រនទិយ ។ ប ្ដ  
ឥ្រនទិយទងំេនះ បញញិ ្រនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ សញញ  ករដឹងសព្វ ករ 
ពិចរ  ករពិចរ សព្វ ។ េប ។ េសចក្ដីមិនវេង្វង គឺ ធមមវចិយៈ 
សមម ទិដ្ឋិ      េនះេ ថ   បញញិ ្រនទិយ   ។ 
 [២៤១] ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ េតើ 
ដូចេម្ដច ។ បញញ  ករដឹងចបស់ ។ េប ។ េសចក្ដីមិនវេង្វង គឺ 
ធមមវចិយៈ សមម ទិដ្ឋិ ធមមវចិយសេមព ជឈងគ ជអងគៃនមគគ ប់បញចូ ល 
កនុងមគគ  េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវធម៌ទងំេនះ ែដលខ្លួនមិន 
ធ្ល ប់ដឹង មិនធ្ល ប់េឃើញ មិនធ្ល ប់បនដល់ មិនធ្ល ប់យល់ មិនទន់ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់ េនះេ ថ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ។ ប ្ដ  
ឥ្រនទិយទងំេនះ អញញិ ្រនទិយ េតើដូចេម្ដច ។ បញញ  ករដឹងសព្វ 
។ េប ។ េសចក្ដីមិនវេង្វង គឺ ធមមវចិយៈ សមម ទិដ្ឋិ ធមមវចិយសេមព - 
ជឈងគ ជអងគៃនមគគ ប់បញចូ លកនុងមគគ  េដើមបេីធ្វើឲយជក់ចបស់នូវ 
ធម៌ទងំេនះ ែដលខ្លួនធ្ល ប់ដឹង ធ្ល ប់េឃើញ ធ្ល ប់ដល់ ធ្ល ប់យល់ ធ្ល ប់ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់ េនះេ ថ អញញិ ្រនទិយ ។ ប ្ដ ឥ្រនទិយទងំេនះ 
អញញ វ្ិរនទិយ    េតើដូចេម្ដច   ។   េសចក្ដីដឹងចបស់   បញញ    ករដឹងសព្វ 
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២៥២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ធមម នំ អញញ  បញញ (១) បជនន ។ េប ។ អេមេ  
ធមមវចិេយ សមម ទិដ្ឋិ ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  មគគងគំ 
មគគបរយិបននំ     ឥទំ     វុចចតិ     អញញ វ្ិរនទិយ ំ    ។ 

អភិធមមភជនីយំ   ។ 

 [២៤២] ពវសីតិ្រនទិយនិ ចកខុ ្រនទិយ ំ េ តិ- 
្រនទិយ ំ ឃនិ្រនទិយ ំ ជិវ ្ហ្ិរនទិយ ំ កយិ្រនទិយ ំ មនិ្រនទិយ ំ
ឥតិថ្រនទិយ ំ បុរសិិ្រនទិយ ំ ជីវតិិ្រនទិយ ំ សុខិ្រនទិយ ំ ទុកខិ ្រនទ-ិ 
យ ំ េ មនស ្ិរនទិយ ំ េទមនស ្ិរនទិយ ំ ឧេបកខិ ្រនទិ- 
យ ំ សទធិ្រនទិយ ំ វរីយិិ្រនទិយ ំ សតិ្រនទិយ ំ សមធិ្រនទិយ ំ
បញញិ ្រនទិយ ំ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ំ អញញិ ្រនទិយ ំ អញញ - 
វ្ិរនទិយ ំ ។ ពវសីតិ្រនទិយនំ កតិ កុស  កតិ 

អកុស  កតិ អពយក  ។ េប ។ កតិ សរ  
កតិ   អរ    ។ 
 [២៤៣] ទសិ្រនទិយ អពយក  េទមនស -ិ 
្រនទិយ ំ អកុសលំ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ំ កុសលំ 
ច ្ត រ្ិរនទិយ សិយ កុស  សិយ អពយក  
ឆ       ឥ្រនទិយ       សិយ       កុស        សិយ       អកុស  
    ១ ម. បញញ វនំី ទិ ្ឋ នំ ប ្ត នំ វទិិ នំ សចឆិក នំ សចឆិកិរយិយ បញញ តិ ឥេម ប  
ទិស ន្តិ   ។ 
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២៥២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

នូវធម៌ទងំេនះ របស់បុគគលអនកដឹងចបស់ទងំ យ ។ េប ។ េសចក្ដី 

មិនវេង្វង គឺ ធមមវចិយៈ សមម ទិដ្ឋិ ធមមវចិយសេមព ជឈងគ ជអងគៃនមគគ 

ប់បញចូ លកនុងមគគ      េនះេ ថ   អញញ វ្ិរនទិយ   ។ 

ចប់   អភិធមមភជនីយ   ។ 

 [២៤២] ឥ្រនទិយ ២២ គឺ ចកខុ ្រនទិយ េ តិ្រនទិយ ឃនិ្រនទិយ 

ជិវ ្ហ្ិរនទិយ កយិ្រនទិយ មនិ្រនទិយ ឥតថិ្រនទិយ បុរសិិ្រនទិយ ជីវតិិ្រនទិយ សុ- 

ខិ្រនទិយ ទុកខិ្រនទិយ េ មនស ្ិរនទិយ េទមនស ្ិរនទិយ ឧេបកខិ្រនទិយ 

សទធិ្រនទិយ វរីយិិ្រនទិយ សតិ្រនទិយ សមធិ្រនទិយ បញញិ ្រនទិយ អនញញ- 

តញញស មីតិ្រនទិយ អញញិ ្រនទិយ អញញ វ្ិរនទិយ ។ ប ្ដ ឥ្រនទិយ ២២ 

ឥ្រនទិយ ជកុសលប៉ុនម ន ជអកុសលបុ៉នម ន ជអពយ្រកឹតប៉ុនម ន 

។   េប   ។   ្របកបេ យស្រតូវបុ៉នម ន   មិនមនស្រតូវបុ៉នម ន   ។ 

 [២៤៣] ឥ្រនទិយ ១០ ជអពយ្រកឹត េទមនស ្ិរនទិយ ជអកុ- 

សល អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ជកុសល ឥ្រនទិយ ៤ ជកុសលក៏មន 

ជអពយ្រកឹតក៏មន    ឥ្រនទិយ    ៦    ជកុសលក៏មន   ជអកុសលក៏មន 
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២៥៣ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ អពយក  ។ ទ្វ ទសិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  សុខយ 
េវទនយ សមបយុ ្ត តិបិ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ- 
្ត តិបិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត តិបិ ឆ 

ឥ្រនទិយ សិយ សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  សិយ 
អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  តីណិ្រនទិយ 
សិយ សុខយ េវទនយ សមបយុ ្ត  សិយ ទុកខ យ 
េវទនយ សមបយុ ្ត  សិយ អទុកខមសុខយ េវទ- 
នយ សមបយុ ្ត  ជីវតិិ្រនទិយ ំ សិយ សុខយ េវទន- 
យ សមបយុត្តំ សិយ ទុកខ យ េវទនយ សមបយុត្តំ 
សិយ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមបយុត្តំ សិយ ន 
វត្តព្វំ សុខយ េវទនយ សមបយុត្តន្តិបិ ទុកខ យ េវទ- 
នយ សមបយុត្តន្តិបិ អទុកខមសុខយ េវទនយ សមប- 
យុត្តន្តិបិ ។ សត្តិ្រនទិយ េនវ វបិកនវបិកធមមធមម  
តីណិ្រនទិយ វបិក ទ្វិ្រនទិយ វបិកធមមធមម  អញញិ - 
្រនទិយ ំ សិយ វបិកំ សិយ វបិកធមមធមមំ នវ្ិរនទិយ 
សិយ វបិក សិយ វបិកធមមធមម  សិយ េនវ 
វបិកនវបិកធមមធមម  ។ នវ្ិរនទិយ ឧបទិននុបទនិ- 
យ       េទមនស ្ិរនទិយ ំ      អនុបទិននុបទនិយ ំ     តីណិ្រនទិយ 
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២៥៣ 

ឥ្រនទិយវភិងគ  បញ្ហ បុចឆកៈ 

ជអពយ្រកឹត ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១២ មិនគួរេពលថ ្របកបេ យ 

សុខេវទនផង ថ ្របកបេ យទុកខេវទនផង ថ ្របកបេ យអទុកខម- 

សុខេវទនផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៦ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកប 

េ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន ឥ្រនទិយ ៣ ្របកបេ យសុខេវទនក៏ 

មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន ្របកបេ យអទុកខមសុខេវទនក៏មន 

ជីវតិិ្រនទិយ ្របកបេ យសុខេវទនក៏មន ្របកបេ យទុកខេវទនក៏មន 

្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន ក៏មន មិនគួរេពលថ ្របកបេ យ 

សុខេវទនផង ថ ្របកបេ យទុកខេវទនផង ថ ្របកបេ យអទុកខម- 

សុខេវទនផងក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៧ មិនែមនវបិក ទងំមិនែមនមន 

វបិកធម៌ជ្រប្រកតី ឥ្រនទិយ ៣ ជវបិក ឥ្រនទិយ ២ មនវបិកធម៌ជ 

្រប្រកតី អញញិ ្រនទិយ ជវបិកក៏មន មនវបិកធម៌ជ្រប្រកតី ក៏មន 

ឥ្រនទិយ ៩ ជវបិកក៏មន មនវបិកធម៌ជ្រប្រកតីក៏មន មិនែមនជ 

វបិក ទងំមិនែមនមនវបិកធម៌ជ្រប្រកតីក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៩ មនកមម 

្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ 

ដល់ឧបទន េទមនស ្ិរនទិយ មិនមនកមម្របកបេ យកិេលសមន 

ត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ  ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន  ឥ្រនទិយ  ៣ 
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២៥៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អនុបទិនន នុបទនិយ នវ្ិរនទិយ សិយ ឧបទិននុប- 

ទនិយ សិយ អនុបទិននុបទនិយ សិយ អនុបទិ- 

នន នុបទនិយ ។ នវ្ិរនទិយ អសង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិក 

េទមនស ្ិរនទិយ ំ សង កិ លិដ្ឋសង កិ េលសិកំ តីណិ្រនទិយ 

អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េលសិក តីណិ្រនទិយ សិយ អស- 

ង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិក សិយ អសង កិលិ ្ឋ សង កិ េល- 

សិក ឆ ឥ្រនទិយ សិយ សង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិក 

សិយ អសង កិលិដ្ឋសង កិ េលសិក សិយ អសង កិលិ- 

្ឋ សង កិ េលសិក ។ នវ្ិរនទិយ អវតិកក វចិ  េទម- 

នស ្ិរនទិយ ំ សវតិកកសវចិរ ំ ឧេបកខិ ្រនទិយ ំ សិយ 

សវតិកកសវចិរ ំ សិយ អវតិកក វចិរ ំ ឯកទសិ្រនទិ- 

យ សិយ សវតិកកសវចិ  សិយ អវតិកកវចិ- 

រម ្ត         សិយ        អវតិកក វចិ          ។         ឯកទសិ្រនទិយ 
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២៥៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មិនមនកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើម កន់យកេហើយ ទងំ 
មិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ឥ្រនទិយ ៩ មនកមម្របកបេ យកិេលស 
មនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន 
មិនមនកមម្របកបេ យកិេលសមនត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ែតជ 
្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មន 
ត ្ហ ជេដើមកន់យកេហើយ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ។ 
ឥ្រនទិយ ៩ មិនេ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង េទមនស ្ិរនទិយ 
េ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ឥ្រនទិយ ៣ មិនេ ហមង 
ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង ឥ្រនទិយ ៣ មិនេ ហមង ែតគួរដល់ 
េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមង ទងំមិនគួរដល់េសចក្ដីេ ហមង 
ក៏មន ឥ្រនទិយ ៦ េ ហមង ទងំគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិន 
េ ហមង ែតគួរដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនេ ហមង ទងំមិនគួរ 
ដល់េសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៩ មិនមនវតិកកៈ ទងំមិនមន 
វចិរៈ េទមនស ្ិរនទិយ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ទងំជមួយនឹង 
វចិរៈ ឧេបកខិ្រនទិយ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ទងំជមួយនឹងវចិរៈ ក៏ 
មន មិនមនវតិកកៈ ទងំមិនមនវចិរៈក៏មន ឥ្រនទិយ ១១ ្រប្រពឹត្តេទ 
ជមួយនឹងវតិកកៈ ទងំជមួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវតិកកៈ មន្រតឹម 
ែតវចិរៈក៏មន  មិនមនវតិកកៈ  ទងំមិនមនវចិរៈក៏មន  ។  ឥ្រនទិយ  ១១ 
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២៥៥ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ន វត្តព្វ  បីតិសហគ តិបិ សុខសហគ តិបិ ឧេប- 

កខ សហគ តិបិ េ មនស ្ិរនទិយ ំ សិយ បីតិសហ- 

គតំ ន សុខសហគតំ ន ឧេបកខ សហគតំ សិយ ន 

វត្តព្វំ បីតិសហគតន្តិ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ បីតិសហ- 

គ  សិយ សុខសហគ  សិយ ឧេបកខ សហ- 

គ  ច ្ត រ្ិរនទិយ សិយ បីតិសហគ  សិយ សុខ- 

សហគ  សិយ ឧេបកខ សហគ  សិយ ន វត្ត- 

ព្វ  បីតិសហគ តិបិ សុខសហគ តិបិ ឧេបកខ ស- 

ហគ តិបិ ។ បននរសិ្រនទិយ េនវ ទស េនន ន ភ- 

វនយ ប តព្វ  េទមនស ្ិរនទិយ ំ សិយ ទស េនន 

ប តព្វំ សិយ ភវនយ ប តព្វំ ឆ ឥ្រនទិយ 

សិយ ទស េនន ប តព្វ  សិយ ភវនយ ប - 

តព្វ  សិយ េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប តព្វ  ។ 

បននរសិ្រនទិយ េនវ ទស េនន ន ភវនយ ប - 

តព្វេហតុក េទមនស ្ិរនទិយ ំ សិយ ទស េនន 

ប តព្វេហតុកំ សិយ ភវនយ ប តព្វេហតុកំ 

ឆ        ឥ្រនទិយ        សិយ        ទស េនន        ប តព្វេហតុក 
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២៥៥ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនគួរេពលថ េកើត្រពមេ យបីតិផង ថ េកើត្រពមេ យសុខៈផង 

ថ េកើត្រពមេ យឧេបកខ ផងេឡើយ េ មនស ្ិរនទិយ េកើត្រពមេ យ 

បីតិ មិនេកើត្រពមេ យសុខៈ មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន មិនគួរ 

េពលថ េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន ឥ្រនទិយ ៦ េកើត្រពមេ យបីតិក៏ 

មន េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន ឥ្រនទិយ 

៤ េកើត្រពមេ យបីតិក៏មន េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន េកើត្រពម 

េ យឧេបកខ ក៏មន មិនគួរេពលថ េកើត្រពមេ យបីតិផង ថ េកើត 

្រពមេ យសុខៈផង ថ េកើត្រពមេ យឧេបកខ ផងក៏មន ។ ឥ្រនទិយ 

១៥ មិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវន េទមន- 

ស ្ិរនទិយ គួរលះេ យទស នៈ ក៏មន គួរលះេ យភវន ក៏មន 

ឥ្រនទិយ ៦ គួរលះេ យទស នៈក៏មន គួរលះេ យភវនក៏មន មិន 

គួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ 

មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ ទងំមិនគួរលះេ យភវន េទម- 

នស ្ិរនទិយ មនេហតុគួរលះេ យទស នៈ ក៏មន មនេហតុគួរលះ 

េ យភវន  ក៏មន  ឥ្រនទិយ  ៦  មនេហតុគួរលះេ យទស នៈ  ក៏មន 
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២៥៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ ភវនយ ប តព្វេហតុក សិយ េនវ ទ- 

ស េនន ន ភវនយ ប តព្វេហតុក ។ ទសិ្រនទិយ 

េន ចយគមិេន នបចយគមិេន េទមនស ្ិរនទិយ ំ

ចយគមិ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ំ អបចយគមិ 

អញញិ ្រនទិយ ំ សិយ អបចយគមិ សិយ េន ចយគ- 

មិ នបចយគមិ នវ្ិរនទិយ សិយ ចយគមិេន 

សិយ អបចយគមិេន សិយ េន ចយគមិេន 

នបចយគមិេន ។ ទសិ្រនទិយ េនវ េសកខ  ន- 

េសកខ  ទ្វិ្រនទិយ េសកខ  អញញ វ្ិរនទិយ ំ អេសកខំ  

នវ្ិរនទិយ សិយ េសកខ  សិយ អេសកខ  សិយ េនវ 

េសកខ  នេសកខ  ។ ទសិ្រនទិយ បរ ិ ្ត  តីណិ្រនទិយ 

អបបម  នវ្ិរនទិយ សិយ បរ ិ ្ត  សិយ មហគគ- 

 សិយ អបបម  ។ សត្តិ្រនទិយ អនរមម  

ទ្វិ្រនទិយ បរ ិ ្ត រមម  តីណិ្រនទិយ អបបម - 

រមម  េទមនស ្ិរនទិយ ំ សិយ បរ ិ ្ត រមមណំ សិ- 

យ       មហគគ រមមណំ       ន       អបបម រមមណំ       សិយ 
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២៥៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មនេហតុគួរលះ េ យភវនក៏មន មនេហតុមិនគួរលះេ យទស នៈ 
ទងំមិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ មិនដល់នូវករសន កំ 
ពូនេឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង េទមនស ្ិរនទិយ ដល់ 
នូវករសន កំពូនេឡើង អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ដល់នូវករមិនសន  ំ
កពូនេឡើង អញញិ ្រនទិយ ដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើងក៏មន មិនដល់ 
នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិនសន កំពូនេឡើង ក៏មន 
ឥ្រនទិយ ៩ ដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ក៏មន ដល់នូវករមិនសន កំ 
ពូនេឡើងក៏មន មិនដល់នូវករសន កំពូនេឡើង ទងំមិនដល់នូវករមិន 
សន កំពូនេឡើង ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល 
ទងំមិនែមន ជរបស់អេសកខបុគគល ឥ្រនទិយ ២ ជរបស់េសកខបុគគល 
អញញ វ្ិរនទិយ ជរបស់អេសកខបុគគល ឥ្រនទិយ ៩ ជរបស់េសកខបុគគល 
ក៏មន ជរបស់អេសកខបុគគលក៏មន មិនែមនជរបស់េសកខបុគគល ទងំ 
មិនែមនជរបស់អេសកខបុគគល ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ មនភពតូចឆម រ 
ឥ្រនទិយ ៣ ្របមណមិនបន ឥ្រនទិយ ៩ មនភពតូចឆម រក៏មន ដល់ 
នូវភពធកំ៏មន ្របមណមិនបន ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៧ មិនមន 

រមមណ៍ ឥ្រនទិយ ២ មន រមមណ៍តូចឆម រ ឥ្រនទិយ ៣ មន រមមណ៍ 
្របមណមិនបន េទមនស ្ិរនទិយ មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន 

រមមណ៍ដល់នូវភពធ ំែតមិនែមនមន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន 
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២៥៧ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ន វត្តព្វំ បរ ិ ្ត រមមណន្តិបិ មហគគ រមមណន្តិបិ នវ្ិរនទិយ 
សិយ បរ ិ ្ត រមម  សិយ មហគគ រមម  សិយ 
អបបម រមម  សិយ ន វត្តព្វ  បរ ិ ្ត រមម តិបិ 
មហគគ រមម តិបិ អបបម រមម តិបិ ។ នវ្ិរនទិ- 
យ មជឈមិ េទមនស ្ិរនទិយ ំ ហីនំ តីណិ្រនទិយ ប- 
ណី  តីណិ្រនទិយ សិយ មជឈមិ សិយ បណី  
ឆ ឥ្រនទិយ សិយ ហីន សិយ មជឈមិ សិយ ប- 
ណី  ។ ទសិ្រនទិយ អនិយ  អនញញតញញស មីតិ្រនទិ- 
យ ំ សមមត្តនិយតំ ច ្ត រ្ិរនទិយ សិយ សមមត្តនិយ  
សិយ អនិយ  េទមនស ្ិរនទិយ ំ សិយ មិចឆត្តនិយ- 
តំ សិយ អនិយតំំ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ មិចឆត្តនិយ  
សិយ សមមត្តនិយ  សិយ អនិយ  ។ សត្តិ្រនទិយ 
អនរមម  ច ្ត រ្ិរនទិយ ន វត្តព្វ  មគគ រមម តិបិ 
មគគេហតុកតិបិ មគគ ធិបតិេនតិបិ អនញញតញញស - 
មីតិ្រនទិយ ំ ន មគគ រមមណំ សិយ មគគេហតុកំ សិយ 
មគគ ធិបតិ សិយ ន វត្តព្វំ មគគេហតុកន្តិបិ មគគ ធិប- 
តីតិបិ អញញិ ្រនទិយ ំ ន មគគ រមមណំ សិយ មគគេហតុកំ 
សិយ      មគគ ធិបតិ      សិយ       ន       វត្តព្វំ      មគគេហតុកន្តិបិ 
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២៥៧ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនគួរេពលថ មន រមមណ៍តូចឆម រផង ថ មន រមមណ៍ដល់នូវ 
ភពធផំងក៏មន ឥ្រនទិយ ៩ មន រមមណ៍តូចឆម រក៏មន មន រមមណ៍ 
ដល់នូវភពធកំ៏មន មន រមមណ៍្របមណមិនបនក៏មន មិនគួរេពល 
ថ មន រមមណ៍តូចឆម រផង ថ មន រមមណ៍ដល់នូវភពធផំង ថ 
មន រមមណ៍្របមណមិនបនផង ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៩ ក ្ដ ល 
េទមនស ្ិរនទិយ េថកទប ឥ្រនទិយ ៣ ឧត្តម ឥ្រនទិយ ៣ ក ្ដ ល 
ក៏មន ឧត្តមក៏មន ឥ្រនទិយ ៦ េថកទបក៏មន ក ្ដ លក៏មន 
ឧត្តមក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ មិនេទៀង អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ មន 
ភព្រតូវនិងេទៀង ឥ្រនទិយ ៤ មនភព្រតូវនិងេទៀងក៏មន មនភព 
មិនេទៀងក៏មន េទមនស ្ិរនទិយ មនភពខុសនិងេទៀងក៏មន មន 
ភពមិនេទៀងក៏មន ឥ្រនទិយ ៦ មនភពខុសនិងេទៀងក៏មន មនភព 
្រតូវនិងេទៀងក៏មន មនភពមិនេទៀងក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៧ មិនមន 

រមមណ៍ ឥ្រនទិយ ៤ មិនគួរេពលថ មនមគគជ រមមណ៍ផង ថ មន 
មគគជេហតុផង ថ មនមគគជអធិបតីផងេឡើយ អនញញតញញស មីតិ- 
្រនទិយ មិនមនមគគជ រមមណ៍ ែតមនមគគជេហតុក៏មន មនមគគជ 
អធិបតីក៏មន មិនគួរេពលថ មនមគគជេហតុផង ថ មនមគគជអធិ- 
បតីផងក៏មន អញញិ ្រនទិយ មិនមនមគគជ រមមណ៍ ែតមនមគគជេហតុ 
ក៏មន   មនមគគជអធិបតីក៏មន   មិនគួរេពលថ   មនមគគជេហតុផង 
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២៥៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

មគគ ធិបតីតិបិ នវ្ិរនទិយ សិយ មគគ រមម  សិយ 
មគគេហតុក សិយ មគគ ធិបតិេន សិយ ន វត្តព្វ  
មគគ រមម តិបិ មគគេហតុកតិបិ មគគ ធិបតិេនតិបិ ។ 
ទសិ្រនទិយ សិយ ឧបបនន  សិយ ឧបបទិេន ន 
វត្តព្វ  អនុបបនន តិ ទ្វិ្រនទិយ សិយ ឧបបនន  សិយ 
អនុបបនន  ន វត្តព្វ  ឧបបទិេនតិ ទសិ្រនទិយ សិយ 
ឧបបនន  សិយ អនុបបនន  សិយ ឧបបទិេន ។ សិយ 
អតី  សិយ អនគ  សិយ បចចុបបនន  ។ សត្តិ្រនទិយ 
អនរមម  ទ្វិ្រនទិយ បចចុបបនន រមម  តីណិ្រនទិយ ន 
វត្តព្វ  អតី រមម តិបិ អនគ រមម តិបិ បចចុបប- 
នន រមម តិបិ ទសិ្រនទិយ សិយ អតី រមម  សិយ 
អនគ រមម  សិយ បចចុបបនន រមម  សិយ ន 
វត្តព្វ  អតី រមម តិបិ អនគ រមម តិបិ បចចុបប- 
នន រមម តិបិ ។ សិយ អជឈ ្ត  សិយ ពហិទធ  
សិយ អជឈត្តពហិទធ  ។ សត្តិ្រនទិយ អនរមម  
តីណិ្រនទិយ ពហិទធ រមម  ច ្ត រ្ិរនទិយ សិយ អ- 
ជឈ ្ត រមម  សិយ ពហិទធ រមម  សិយ អជឈត្ត- 
ពហិទធ រមម          អដ្ឋិ្រនទិយ         សិយ         អជឈ ្ត រមម  
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២៥៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ថ មនមគគជអធិបតីផងក៏មន ឥ្រនទិយ ៩ មនមគគជ រមមណ៍ក៏មន 
មនមគគជេហតុក៏មន មនមគគជអធិបតីក៏មន មិនគួរេពលថ មន 
មគគជ រមមណ៍ផង ថ មនមគគជេហតុផង ថ មនមគគជអធិបតីផងក៏ 
មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ េកើតេឡើងេហើយក៏មន ្របុងនឹងេកើតេឡើង ែតមិន 
គួរេពលថ មិនទន់េកើតេឡើងក៏មន ឥ្រនទិយ ២ េកើតេឡើងេហើយក៏ 
មន មិនទន់េកើតេឡើង ែតមិនគួរេពលថ ្របុងនឹងេកើតេឡើងក៏មន 
ឥ្រនទិយ ១០ េកើតេឡើងេហើយក៏មន មិនទន់េកើតេឡើងក៏មន ្របុងនឹង 
េកើតេឡើងក៏មន ។ ឥ្រនទិយជអតីតក៏មន ជអនគតក៏មន ជបចចុបបនន 
ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៧ មិនមន រមមណ៍ ឥ្រនទិយ ២ មន រមមណ៍ជ 
បចចុបបនន ឥ្រនទិយ ៣ មិនគួរេពលថ មន រមមណ៍ជអតីតផង ថ មន 

រមមណ៍ជអនគតផង ថ មន រមមណ៍ជបចចុបបននផងេទ ឥ្រនទិយ ១០ 
មន រមមណ៍ជអតីតក៏មន មន រមមណ៍ជអនគតក៏មន មន រមមណ៍ 
ជបចចុបបននក៏មន មិនគួរេពលថ មន រមមណ៍ជអតីតផង ថ មន 

រមមណ៍ជអនគតផង ថ មន រមមណ៍ជបចចុបបននផងក៏មន ។ ឥ្រនទិយ 
ខងកនុងក៏មន ខងេ្រកក៏មន ខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន ។ ឥ្រនទិយ 
៧ មិនមន រមមណ៍ ឥ្រនទិយ ៣ មន រមមណ៍ខងេ្រក ឥ្រនទិយ ៤ 
មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ 
ខងកនុង  ទងំខងេ្រកក៏មន  ឥ្រនទិយ   ៨   មន រមមណ៍ខងកនុងក៏មន 
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២៥៩ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ពហិទធ រមម  សិយ អជឈត្តពហិទធ រមម  

សិយ ន វត្តព្វ  អជឈ ្ត រមម តិបិ ពហិទធ រមម តិបិ 

អជឈត្តពហិទធ រមម តិបិ ។ បញចិ ្រនទិយ អនិទស ន- 

សបបដិឃ     សត្តរសិ្រនទិយ     អនិទស នបបដិឃ     ។ 

 [២៤៤] ច ្ត រ្ិរនទិយ េហត ូ អ ្ឋ រសិ្រនទិយ 

ន េហត ូ ។ សត្តិ្រនទិយ សេហតុក នវ្ិរនទិយ 

អេហតុក ឆ ឥ្រនទិយ សិយ សេហតុក សិយ 

អេហតុក ។ សត្តិ្រនទិយ េហតុសមបយុ ្ត  នវ្ិរនទិយ 

េហតុវបិបយុ ្ត  ឆ ឥ្រនទិយ សិយ េហតុសមបយុ ្ត  

សិយ េហតុវបិបយុ ្ត  ។ ច ្ត រ្ិរនទិយ េហត ូ េចវ 

សេហតុក ច នវ្ិរនទិយ ន វត្តព្វ  េហត ូ េចវ 

សេហតុក ចតិបិ សេហតុក េចវ ន ច េហតតូិបិ 

តីណិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  េហត ូ េចវ សេហតុក ចតិ 

សេហតុក េចវ ន ច េហត ូ ឆ ឥ្រនទិយ ន វត្តព្វ  

េហត ូ េចវ សេហតុក ចតិ សិយ សេហតុក េចវ 

ន ច េហត ូ សិយ ន វត្តព្វ  សេហតុក េចវ ន ច 

េហតតូិ      ។      ច ្ត រ្ិរនទិយ      េហត ូ     េចវ      េហតុសមបយុ ្ត  
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២៥៩ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មន រមមណ៍ខងេ្រកក៏មន មន រមមណ៍ខងកនុងទងំខងេ្រកក៏មន 
មិនគួរេពលថ មន រមមណ៍ខងកនុងផង ថ មន រមមណ៍ខងេ្រក 
ផង ថ មន រមមណ៍ខងកនុងទងំខងេ្រកផង ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៥ 
មិន្របកបេ យករេឃើញ ែត្របកបេ យករប៉ះពល់ ឥ្រនទិយ ១៧ 
មិន្របកបេ យករេឃើញ ទងំមិន្របកបេ យករប៉ះពល់   ។ 
 [២៤៤] ឥ្រនទិយ ៤ ជេហតុ ឥ្រនទិយ ១៨ មិនែមនេហតុ ។ 
ឥ្រនទិយ ៧ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ឥ្រនទិយ ៩ មិន្រប្រពឹត្តេទជ 
មួយនឹងេហតុ ឥ្រនទិយ ៦ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន មិន្រប្រពឹត្ត 
េទជមួយនឹងេហតុក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៧ ្របកបេ យេហតុ ឥ្រនទិយ 
៩ ្របសចកេហតុ ឥ្រនទិយ ៦ ្របកបេ យេហតុក៏មន ្របសចក 
េហតុក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៤ ជេហតុផង ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង 
ឥ្រនទិយ ៩ មិនគួរេពលថ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង 
ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៣ 
មិនគួរេពលថ ជេហតុទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុេទ ្រប្រពឹត្តេទ 
ជមួយនឹងេហតុ ែតមិនែមនេហតុ ឥ្រនទិយ ៦ មិនគួរេពលថ ជេហតុ 
ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុេឡើយ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែត 
មិនែមនេហតុក៏មន មិនគួរេពលថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ែត 
មិនែមនេហតុក៏មន  ។   ឥ្រនទិយ  ៤  ជេហតុផង   ្របកបេ យេហតុផង 
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២៦០ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ច នវ្ិរនទិយ ន វត្តព្វ  េហត ូ េចវ េហតុសមបយុ ្ត  
ចតិបិ េហតុសមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហតតូិបិ តីណិ- 
្រនទិយ ន វត្តព្វ  េហត ូ េចវ េហតុសមបយុ ្ត  ចតិ 
េហតុសមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហត ូ ឆ ឥ្រនទិយ ន 
វត្តព្វ  េហត ូ េចវ េហតុសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ 
េហតុសមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហត ូ សិយ ន វត្តព្វ  
េហតុសមបយុ ្ត  េចវ ន ច េហតតូិ ។ នវ្ិរនទិយ 
ន េហត ូ អេហតុក តីណិ្រនទិយ ន េហត ូ សេហ- 
តុក ច ្ត រ្ិរនទិយ ន វត្តព្វ  ន េហត ូ សេហតុកតិបិ 
ន េហត ូ អេហតុកតិបិ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ ន េហត ូ
សេហតុក     សិយ     ន     េហត ូ    អេហតុក     ។ 
 [២៤៥] សបបចចយ សងខ  អនិទស ន ។ 
បញចិ ្រនទិយ សបបដិឃ សត្តរសិ្រនទិយ អបបដិឃ ។ 
សត្តិ្រនទិយ របូ ចុទទសិ្រនទិយ អរបូ ជីវតិិ្រនទិយ ំ សិយ 
របូំ សិយ អរបូំ ។ ទសិ្រនទិយ េ កិយ តីណិ- 
្រនទិយ េ កុត្ត  នវ្ិរនទិយ សិយ េ កិយ 
សិយ េ កុត្ត  ។ េកនចិ វេិញញយយ េកនចិ ន 
វេិញញយយ     ។ 
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២៦០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ឥ្រនទិយ ៩ មិនគួរេពលថ ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុផង ថ ្របកប 
េ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៣ មិនគួរេពល 
ថ ជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុេទ ្របកបេ យេហតុែតមិនែមនេហតុ 
ឥ្រនទយ ៦ មិនគួរេពលថជេហតុទងំ្របកបេ យេហតុេឡើយ ្របកប 
េ យេហតុ ែតមិនែមនេហតុក៏មន មិនគួរេពលថ ្របកបេ យេហតុ 
ែតមិនែមនេហតុ ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៩ មិនែមនេហតុ ទងំឥតេហតុ 
ឥ្រនទិយ ៣ មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុ ឥ្រនទិយ ៤ 
មិនគួរេពលថ មិនែមនេហតុ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុផង ថ 
មិនែមនេហតុ ទងំឥតេហតុផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៦ មិនែមនេហតុ ែត 
្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងេហតុក៏មន   មិនែមនេហតុទងំឥតេហតុក៏មន   ។ 
 [២៤៥] ឥ្រនទិយទងំ យ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបចច័យ ្រតូវ 
បចច័យ ក់ែតង មិន្របកបេ យករេឃើញ ។ ឥ្រនទិយ ៥ ្របកបេ យ 
ករប៉ះពល់ ឥ្រនទិយ ១៧ មិន្របកបេ យករប៉ះពល់ ។ ឥ្រនទិយ ៧ 
មនរូប ឥ្រនទិយ ១៤ មិនមនរូប ជីវតិិ្រនទិយ មនរូបក៏មន មិនមន 
រូបក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ ជេ កិយ ឥ្រនទិយ ៣ ជេ កុត្តរ 
ឥ្រនទិយ ៩ ជេ កិយក៏មន ជេ កុត្តរក៏មន ។ ឥ្រនទិយ គួរដឹង 
ចបស់ េ យវញិញ ណ មួយក៏មន មិនគួរដឹងចបស់ េ យវញិញ ណ 

មួយក៏មន   ។ 
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២៦១ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

 [២៤៦] េន ស  ។ ទសិ្រនទិយ ស  
តីណិ្រនទិយ អនស  នវ្ិរនទិយ សិយ ស  
សិយ អនស  ។ បននរសិ្រនទិយ សវវបិបយុ ្ត  
េទមនស ្ិរនទិយ ំ សវសមបយុត្តំ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ 
សវសមបយុ ្ត  សិយ សវវបិបយុ ្ត  ។ ទសិ្រនទិ- 

យ ន វត្តព្វ  ស  េចវ ស  ចតិ ស  
េចវ េន ច ស  តីណិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  ស  
េចវ ស  ចតិបិ ស  េចវ េន ច ស តិបិ 
នវ្ិរនទិយ ន វត្តព្វ  ស  េចវ ស  ចតិ 
សិយ ស  េចវ េន ច ស  សិយ ន វត្តព្វ  

ស  េចវ េន ច ស តិ ។ បននរសិ្រនទិយ ន 
វត្តព្វ  ស  េចវ សវសមបយុ ្ត  ចតិបិ សវ- 
សមបយុ ្ត  េចវ េន ច ស តិបិ េទមនស ្ិរនទិយ ំ
ន វត្តព្វំ សេ  េចវ សវសមបយុត្តញច តិ សវ- 
សមបយុត្តេញច វ េន ច សេ  ឆ ឥ្រនទិយ ន វត្តព្វ  
ស  េចវ សវសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ សវ- 

សមបយុ ្ត  េចវ េន ច ស  សិយ ន វត្តព្វ  
សវសមបយុ ្ត      េចវ     េន     ច     ស តិ     ។     នវ្ិរនទិយ 
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២៦១ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

 [២៤៦] ឥ្រនទិយទងំ យ មិនែមន សវៈ ។ ឥ្រនទិយ ១០ 
្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ឥ្រនទិយ ៣ មិនមន សវៈ ឥ្រនទិយ ៩ ្រប- 
្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន មិនមន សវៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ 
្របសចក សវៈ េទមនស ្ិរនទិយ ្របកបេ យ សវៈ ឥ្រនទិយ ៦ 
្របកបេ យ សវៈក៏មន ្របសចក សវៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ មិន 
គួរេពលថ ជ សវៈទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈេទ ្រប្រពឹត្តេទ 
ជមួយនឹង សវៈ ែតមិនែមន សវៈ ឥ្រនទិយ ៣ មិនគួរេពលថ ជ 

សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈផង ថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
សវៈ ែតមិនែមន សវៈផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៩ មិនគួរេពលថ ជ 
សវៈ ទងំ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈេទ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង - 

សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន មិនគួរេពលថ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
សវៈ ែតមិនែមន សវៈ ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ មិនគួរេពល 

ថ ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈផង ថ ្របកបេ យ សវៈ 
ែតមិនែមន សវៈផងេឡើយ េទមនស ្ិរនទិយ មិនគួរេពលថ ជ 

សវៈ ទងំ្របកបេ យ សវៈេទ ្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន 
សវៈ ឥ្រនទិយ ៦ មិនគួរេពលថ ជ សវៈ ទងំ្របកបេ យ 
សវៈេឡើយ ្របកបេ យ សវៈ ែតមិនែមន សវៈក៏មន មិនគួរ 

េពលថ   ្របកបេ យ សវៈ   ែតមិនែមន សវៈក៏មន  ។  ឥ្រនទិយ  ៩ 
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២៦២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សវវបិបយុត្ត ស  តីណិ្រនទិយ សវវបិបយុត្ត- 

អនស  េទមនស ្ិរនទិយ ំ ន វត្តព្វំ សវវបិបយុត្ត- 

សវន្តិបិ សវវបិបយុត្តអនសវន្តិបិ តីណិ្រនទិយ 

សិយ សវវបិបយុត្ត ស  សិយ សវវបិបយុត្ត- 

អនស  ឆ ឥ្រនទិយ សិយ សវវបិបយុត្ត ស  

សិយ សវវបិបយុត្តអនស  សិយ ន វត្តព្វ  - 

សវវបិបយុត្ត ស តិបិ          សវវបិបយុត្តអនស តិបិ          ។ 

 [២៤៧] េន សេញញ ជន ។ ទសិ្រនទិយ ស- 

េញញ ជនិយ តីណិ្រនទិយ អសេញញ ជនិយ នវ្ិរនទិយ 

សិយ សេញញ ជនិយ សិយ អសេញញ ជនិយ ។ 

បននរសិ្រនទិយ សេញញ ជនវបិបយុ ្ត  េទមនស ្ិរនទិយ ំ

សេញញ ជនសមបយុត្តំ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ សេញញ ជន- 

សមបយុ ្ត  សិយ សេញញ ជនវបិបយុ ្ត  ។ ទសិ្រនទិយ 

ន វត្តព្វ  សេញញ ជន េចវ សេញញ ជនិយ ចតិ 

សេញញ ជនិយ េចវ េន ច សេញញ ជន តីណិ្រនទិយ 

ន       វត្តព្វ        សេញញ ជន       េចវ       សេញញ ជនិយ      ចតិបិ 
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២៦២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈ ឥ្រនទិយ ៣ ្របស 
ចក សវៈ ទងំមិនមន សវៈ េទមនស ្ិរនទិយ មិនគួរេពលថ 
្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈផង ថ ្របសចក 

សវៈ ទងំមិនមន សវៈផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៣ ្របសចក សវៈ 
ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈក៏មន ្របសចក សវៈ ទងំមិនមន 

សវៈក៏មន ឥ្រនទិយ ៦ ្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង 
សវៈក៏មន ្របសចក សវៈ ទងំមិនមន សវៈក៏មន មិន 

គួរេពលថ ្របសចក សវៈ ែត្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹង សវៈផង ថ 
្របសចក សវៈ   ទងំមិនមន សវៈផងក៏មន   ។ 
 [២៤៧] ឥ្រនទិយទងំ យ មិនែមនសេញញ ជនៈ ។ ឥ្រនទិយ 
១០ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ឥ្រនទិយ ៣ មិនែមនជ្របេយជន៍ 
ដល់សេញញ ជនៈ ឥ្រនទិយ ៩ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន មិន 
ែមនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ ្របសចក 
សេញញ ជនៈ េទមនស ្ិរនទិយ ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ឥ្រនទិយ ៦ 
្របកបេ យសេញញ ជនៈក៏មន ្របសចកសេញញ ជនៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ 
១០ មិនគួរេពលថ ជសេញញ ជនៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ 
េទ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនជសេញញ ជនៈ ឥ្រនទិយ ៣ 
មិនគួរេពលថ   ជសេញញ ជនៈ   ទងំជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផង 
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២៦៣ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សេញញ ជនិយ េចវ េន ច សេញញ ជនតិបិ នវ្ិរនទិ- 

យ ន វត្តព្វ  សេញញ ជន េចវ សេញញ ជនិយ 

ចតិ សិយ សេញញ ជនិយ េចវ េន ច សេញញ - 

ជន សិយ ន វត្តព្វ  សេញញ ជនិយ េចវ េន ច 

សេញញ ជនតិ ។ បននរសិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  សេញញ ជ- 

ន េចវ សេញញ ជនសមបយុ ្ត  ចតិបិ សេញញ ជនស- 

មបយុ ្ត  េចវ េន ច សេញញ ជនតិបិ េទមនស ្ិរនទិ- 

យ ំ ន វត្តព្វំ សេញញ ជនេញច វ សេញញ ជនសមបយុត្ត- 

ញច តិ សេញញ ជនសមបយុត្តេញច វ េន ច សេញញ ជនំ 

ឆ ឥ្រនទិយ ន វត្តព្វ  សេញញ ជន េចវ សេញញ ជន- 

សមបយុ ្ត  ចតិ សិយ សេញញ ជនសមបយុ ្ត  េចវ 

េន ច សេញញ ជន សិយ ន វត្តព្វ  សេញញ ជន- 

សមបយុ ្ត  េចវ េន ច សេញញ ជនតិ ។ នវ្ិរនទិ- 

យ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយ តីណិ្រនទិយ 

សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិយ  េទមនស ិ្រនទិ - 

យំ ន វត្តព្វំ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយន្តិបិ 

សេញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិយន្តិបិ          តីណិ្រនទិយ  
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២៦៣ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ថ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈផងេឡើយ 

ឥ្រនទិយ ៩ មិនគួរេពលថ ជសេញញ ជនៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់ 

សេញញ ជនៈេទ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ ជនៈ 

ក៏មន មិនគួរេពលថ ជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ទងំមិនែមន 

សេញញ ជនៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ មិនគួរេពលថ ជសេញញ ជនៈ ទងំ 

្របកបេ យសេញញ ជនៈផង ថ ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិនែមន 

សេញញ ជនៈផងេឡើយ េទមនស ្ិរនទិយ មិនគួរេពលថ ជសេញញ - 

ជនៈ ទងំ្របកបេ យសេញញ ជនៈេទ ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិន 

ែមនសេញញ ជនៈ ឥ្រនទិយ ៦ មិនគួរេពលថ ជសេញញ ជនៈ ទងំ្របកប 

េ យសេញញ ជនៈេឡើយ ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ែតមិនែមនសេញញ - 

ជនៈក៏មន មិនគួរេពលថ ្របកបេ យសេញញ ជនៈ ទងំមិនែមន 

សេញញ ជនៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៩ ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្រប- 

េយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ ឥ្រនទិយ ៣ ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ 

្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈ េទមនស ្ិរនទិយ មិនគួរេពលថ ្របស 

ចកសេញញ ជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផង ថ ្របសចក 

សេញញ ជនៈ  ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៣ 
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២៦៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយ សិយ ស- 

េញញ ជនវបិបយុត្តអសេញញ ជនិយ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ 

សេញញ ជនវបិបយុត្តសេញញ ជនិយ សិយ សេញញ ជន- 

វបិបយុត្តអសេញញ ជនិយ សិយ ន វត្តព្វ  សេញញ ជ- 

នវបិបយុត្តសេញញ ជនិយតិបិ  សេញញ ជនវបិបយុត្តអ -  

សេញញ ជនិយតិបិ      ។ 

 [២៤៨] េន គនថ  ។ ទសិ្រនទិយ គនថនិយ 

តីណិ្រនទិយ អគនថនិយ នវ្ិរនទិយ សិយ គនថនិយ 

សិយ អគនថនិយ ។ បននរសិ្រនទិយ គនថវបិបយុ ្ត  

េទមនស ្ិរនទិយ ំ គនថសមបយុត្តំ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ 

គនថសមបយុ ្ត  សិយ គនថវបិបយុ ្ត  ។ ទសិ្រនទិយ ន 

វត្តព្វ  គនថ  េចវ គនថនិយ ចតិ គនថនិយ េចវ េន ច 

គនថ  តីណិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  គនថ  េចវ គនថនិយ ចតិ- 

បិ គនថនិយ េចវ េន ច គនថ តិបិ នវ្ិរនទិយ ន វត្តព្វ  

គនថ  េចវ គនថនិយ ចតិ សិយ គនថនិយ េចវ េន ច 

គនថ     សិយ    ន    វត្តព្វ     គនថនិយ    េចវ    េន   ច   គនថ តិ   ។ 
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២៦៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ្របស 

ចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ឥ្រនទិយ ៦ 

្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន ្របស 

ចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈក៏មន មិនគួរ 

េពលថ ្របសចកសេញញ ជនៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផង 

ថ ្របសចកសេញញ ជនៈ ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់សេញញ ជនៈផង 

ក៏មន   ។ 

[២៤៨] ឥ្រនទិយទងំ យ មិនែមនគនថៈ ។ ឥ្រនទិយ ១០ គនថៈ 

គបបេី ត្រកង ឥ្រនទិយ ៣ គនថៈមិនគបបេី ត្រកង ឥ្រនទិយ ៩ គនថៈគបប ី

េ ត្រកងក៏មន គនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ ្របស 

ចកគនថៈ េទមនស ្ិរនទិយ ្របកបេ យគនថៈ ឥ្រនទិយ ៦ ្របកបេ យ 

គនថៈក៏មន ្របសចកគនថៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ មិនគួរេពលថ 

ជគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងេទ គនថៈគបបេី ត្រកង ែតមិនែមនគនថៈ 

ឥ្រនទិយ ៣ មិនគួរេពលថ ជគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងផង ថ គនថៈ 

គបបេី ត្រកង ែតមិនែមនគនថៈផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៩ មិនគួរេពលថ 

ជគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត្រកងេទ គនថៈគបបេី ត្រកង ែតមិនែមនគនថៈ 

ក៏មន  មិនគួរេពលថ   គនថៈគបបេី ត្រកង   ែតមិនែមនគនថៈក៏មន   ។ 
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២៦៥ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

បននរសិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  គនថ  េចវ គនថសមបយុ ្ត  

ចតិបិ គនថសមបយុ ្ត  េចវ េន ច គនថ តិបិ 

េទមនស ្ិរនទិយ ំ ន វត្តព្វំ គេនថ  េចវ គនថសមប- 

យុត្តញច តិ គនថសមបយុត្តេញច វ េន ច គេនថ  ឆ 

ឥ្រនទិយ ន វត្តព្វ  គនថ  េចវ គនថសមបយុ ្ត  ចតិ 

សិយ គនថសមបយុ ្ត  េចវ េន ច គនថ  សិយ ន 

វត្តព្វ  គនថសមបយុ ្ត  េចវ េន ច គនថ តិ ។ នវ្ិរនទិយ 

គនថវបិបយុត្តគនថនិយ តីណិ្រនទិយ គនថវបិបយុត្តអគនថ- 

និយ េទមនស ្ិរនទិយ ំ ន វត្តព្វំ គនថវបិបយុត្តគនថនិ- 

យន្តិបិ គនថវបិបយុត្តអគនថនិយន្តិបិ តីណិ្រនទិយ សិយ 

គនថវបិបយុត្តគនថនិយ សិយ គនថវបិបយុត្តអគនថនិយ 

ឆ ឥ្រនទិយ សិយ គនថវបិបយុត្តគនថនិយ សិយ គនថ- 

វបិបយុត្តអគនថនិយ សិយ ច វត្តព្វ  គនថវបិបយុត្តគនថ- 

និយតិបិ     គនថវបិបយុត្តអគនថនិយតិបិ     ។ 

 [២៤៩] េន ឱឃ ។ េប ។ េយគ ។ េប ។ 

េន     នីវរ      ។     ទសិ្រនទិយ     នីវរណិយ     តីណិ្រនទិយ 
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២៦៥ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ឥ្រនទិយ ១៥ មិនគួរេពលថ ជគនថៈទងំ្របកបេ យគនថៈផង ថ ្របកប 

េ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈផងេឡើយ េទមនស ្ិរនទិយ មិនគួរេពល 

ថ ជគនថៈ ទងំ្របកបេ យគនថៈេទ ្របកបេ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈ 

ឥ្រនទិយ ៦ មិនគួរេពលថ ជគនថៈទងំ្របកបេ យគនថៈេឡើយ ្របកប 

េ យគនថៈ ែតមិនែមនគនថៈក៏មន មិនគួរេពលថ ្របកបេ យគនថៈ 

ែតមិនែមនគនថៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៩ ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបប ី

េ ត្រកង ឥ្រនទិយ ៣ ្របសចកគនថៈ ទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកង 

េទមនស ្ិរនទិយ មិនគួរេពលថ ្របសចកគនថៈ ទងំគនថៈគបបេី ត 

្រកងផង ថ ្របសចកគនថៈ ទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកងផងេឡើយ 

ឥ្រនទិយ ៣ ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ្របសចក 

គនថៈ ែតគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏មន ឥ្រនទិយ ៦ ្របសចកគនថៈ ែត 

គនថៈគបបេី ត្រកងក៏មន ្របសចកគនថៈ ទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកងក៏ 

មន មិនគួរេពលថ ្របសចកគនថៈ ែតគនថៈគបបេី ត្រកងផង ថ 

្របសចកគនថៈ   ទងំគនថៈមិនគបបេី ត្រកងផងក៏មន   ។ 

 [២៤៩] ឥ្រនទិយទងំ យ មិនែមនឱឃៈ ។ េប ។ ឥ្រនទិយ 

ទងំ យ មិនែមនេយគៈ ។ េប ។ ឥ្រនទិយទងំ យ មិនែមន 

នីវរណៈ    ។    ឥ្រនទិយ    ១០    ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ   ឥ្រនទិយ   ៣ 

537



២៦៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

អនីវរណិយ នវ្ិរនទិយ សិយ នីវរណិយ សិយ 

អនីវរណិយ ។ បននរសិ្រនទិយ នីវរណវបិបយុ ្ត  

េទមនស ្ិរនទិយ ំ នីវរណសមបយុត្តំ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ 

នីវរណសមបយុ ្ត  សិយ នីវរណវបិបយុ ្ត  ។ ទសិ- 

្រនទិយ ន វត្តព្វ  នីវរ  េចវ នីវរណិយ ចតិ នីវ- 

រណិយ េចវ េន ច នីវរ  តីណិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  

នីវរ  េចវ នីវរណិយ ចតិបិ នីវរណិយ េចវ េន 

ច នីវរ តិបិ នវ្ិរនទិយ ន វត្តព្វ  នីវរ  េចវ នីវ- 

រណិយ ចតិ សិយ នីវរណិយ េចវ េន ច នីវរ- 

 សិយ ន វត្តព្វ  នីវរ  េចវ េន ច នីវរ - 

តិ ។ បននរសិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  នីវរ  េចវ នីវរណ- 

សមបយុ ្ត  ចតិបិ នីវរណសមបយុ ្ត  េចវ េន ច 

នីវរ តិបិ េទមនស ្ិរនទិយ ំ ន វត្តព្វំ នីវរណេញច វ 

នីវរណសមបយុត្តញច តិបិ នីវរណសមបយុត្តេញច វ េន 

ច នីវរណន្តិបិ ឆ ឥ្រនទិយ ន វត្តព្វ  នីវរ  េចវ នី- 

វរណសមបយុ ្ត  ចតិ សិយ នីវរណសមបយុ ្ត  េចវ 

េន     ច     នីវរ      សិយ     ន     វត្តព្វ      នីវរណសមបយុ ្ត  
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២៦៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ឥ្រនទិយ ៩ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ 

ក៏មន មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ ្របស 

ចកនីវរណៈ េទមនស ្ិរនទិយ ្របកបេ យនីវរណៈ ឥ្រនទិយ ៦ ្របកប 

េ យនីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ មិនគួរ 

េពលថ ជនីវរណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈេទ ជ្របេយជន៍ 

ដល់នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈ ឥ្រនទិយ ៣ មិនគួរេពលថ ជនីវរ- 

ណៈ ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ 

ែតមិនែមននីវរណៈផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៩ មិនគួរេពលថ ជនីវរណៈ 

ទងំជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈេទ ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ែតមិន 

ែមននីវរណៈក៏មន មិនគួរេពលថ ជនីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏ 

មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ មិនគួរេពលថ ជនីវរណៈ ទងំ្របកបេ យ 

នីវរណៈផង ថ ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈផងេឡើយ 

េទមនស ្ិរនទិយ មិនគួរេពលថ ជនីវរណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈ 

ផង ថ ្របកបេ យនីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈផងេទ ឥ្រនទិយ ៦ មិន 

គួរេពលថ ជនីវរណៈ ទងំ្របកបេ យនីវរណៈេឡើយ ្របកបេ យ 

នីវរណៈ ែតមិនែមននីវរណៈក៏មន មិនគួរេពលថ ្របកបេ យនីវរណៈ 
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២៦៧ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

េចវ េន ច នីវរ តិ ។ នវ្ិរនទិយ នីវរណវបិបយុត្ត- 

នីវរណិយ តីណិ្រនទិយ នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិយ 

េទមនស ្ិរនទិយ ំ ន វត្តព្វំ នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិ- 

យន្តិបិ នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិយន្តិបិ តីណិ្រនទិយ 

សិយ នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិយ សិយ នីវរណវ-ិ 

បបយុត្តអនីវរណិយ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ នីវរណវបិប- 

យុត្តនីវរណិយ សិយ នីវរណវបិបយុត្តអនីវរណិយ 

សិយ ន វត្តព្វ  នីវរណវបិបយុត្តនីវរណិយតិបិ នីវរ- 

ណវបិបយុត្តអនីវរណិយតិបិ     ។ 

 [២៥០] េន ប ម  ។ ទសិ្រនទិយ ប ម ្ឋ  

តីណិ្រនទិយ អប ម ្ឋ  នវ្ិរនទិយ សិយ ប ម ្ឋ  

សិយ អប ម ្ឋ  ។ េ ឡសិ្រនទិយ ប មស- 

វបិបយុ ្ត  ន ឥ្រនទិយ សិយ ប មសសមបយុ ្ត  

សិយ ប មសវបិបយុ ្ត  ។ ទសិ្រនទិយ ន 

វត្តព្វ  ប ម  េចវ ប ម ្ឋ  ចតិ ប ម ្ឋ  

េចវ       េន       ច        ប ម        តីណិ្រនទិយ       ន       វត្តព្វ  
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២៦៧ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ែតមិនែមននីវរណៈ ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៩ ្របសចកនីវរណៈ ែត 
ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ ឥ្រនទិយ ៣ ្របសចកនីវរណៈ ទងំមិន 
ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈ េទមនស ្ិរនទិយ មិនគួរេពលថ ្របស 
ចកនីវរណៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថ ្របសចកនីវរណៈ 
ទងំមិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៣ ្របសចកនី- 
វរណៈ ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈ ទងំ 
មិនជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ឥ្រនទិយ ៦ ្របសចកនីវរណៈ 
ែតជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន ្របសចកនីវរណៈ ទងំមិនជ 
្របេយជន៍ដល់នីវរណៈក៏មន មិនគួរេពលថ ្របសចកនីវរណៈ ែត 
ជ្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផង ថ ្របសចកនីវរណៈ ទងំមិនជ 
្របេយជន៍ដល់នីវរណៈផងក៏មន   ។ 
 [២៥០] ឥ្រនទិយទងំ យ មិនែមនប មសៈ ។ ឥ្រនទិយ ១០ 
ប មសៈ ទ បអែង្អល ឥ្រនទិយ ៣ ប មសៈមិនបន ទ បអែង្អល 
ឥ្រនទិយ ៩ ប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ប មសៈមិនបន ទ បអែង្អល 
ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៦ ្របសចកប មសៈ ឥ្រនទិយ ៦ ្របកបេ យ 
ប មសៈក៏មន ្របសចកប មសៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ មិនគួរ 
េពលថ ជប មសៈ ទងំប មសៈ ទ បអែង្អលេទ ជធម៌ែដលប - 
មសៈ ទ បអែង្អល   ែតមិនែមនប មសៈ   ឥ្រនទិយ  ៣   មិនគួរេពលថ 
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២៦៨ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ប ម  េចវ ប ម ្ឋ  ចតិបិ ប ម ្ឋ  េចវ េន 

ច ប ម តិបិ នវ្ិរនទិយ ន វត្តព្វ  ប ម  

េចវ ប ម ្ឋ  ចតិ សិយ ប ម ្ឋ  េចវ េន ច 

ប ម  សិយ ន វត្តព្វ  ប ម ្ឋ  េចវ  េន ច 

ប ម តិ ។ ទសិ្រនទិយ ប មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ  

តីណិ្រនទិយ ប មសវបិបយុត្តអប ម ្ឋ  តីណិ្រនទិយ 

សិយ ប មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ  សិយ ប មស- 

វបិបយុត្តអប ម ្ឋ  ឆ ឥ្រនទិយ សិយ ប មស- 

វបិបយុត្តប ម ្ឋ  សិយ  ប មសវបិបយុត្តអប ម ្ឋ  

សិយ  ន  វត្តព្វ  ប មសវបិបយុត្តប ម ្ឋ តិបិ  

ប មសវបិបយុត្តអប ម ្ឋ តិបិ     ។ 

 [២៤១] សត្តិ្រនទិយ អនរមម  ចុទទសិ្រនទិយ 

រមម  ជីវតិិ្រនទិយ ំ សិយ រមមណំ សិយ អន- 

រមមណំ    ។    ឯកវសីតិ្រនទិយ    េន    ចិ ្ត     មនិ្រនទិយ ំ   ចិត្តំ     ។ 
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២៦៨ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ជប មសៈ ទងំជធម៌ែដលប មសៈ ទ នអែង្អលផង ថ ជធម៌ 
ែដលប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៩ 
មិនគួរេពលថ ជប មសៈ ទងំជធម៌ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលេទ 
ជធម៌ែដលប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈក៏មន មិនគួរ 
េពលថ ជធម៌ែដលប មសៈ ទ បអែង្អល ែតមិនែមនប មសៈ ក៏ 
មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ ្របសចកប មសៈ ែតជធម៌ែដលប មសៈ 

ទ បអែង្អល ឥ្រនទិយ ៣ ្របសចកប មសៈ ែតជធម៌ែដលប ម- 
សៈមិនបន ទ បអែង្អល ឥ្រនទិយ ៣ ្របសចកប មសៈ ែតជធម៌ 
ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ្របសចកប មសៈ ទងំជធម៌ 
ែដលប មសៈមិនបន ទ បអែង្អលក៏មន ឥ្រនទិយ ៦ ្របសចកប - 
មសៈ ែតជធម៌ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលក៏មន ្របសចកប មសៈ 
ទងំជធម៌ែដលប មសៈមិនបន ទ បអែង្អល ក៏មន មិនគួរេពលថ 
្របសចកប មសៈ ទងំជធម៌ែដលប មសៈ ទ បអែង្អលផង ថ 
្របសចកប មសៈ ែតជធម៌ែដលប មសៈមិនបន ទ បអែង្អលផង 
ក៏មន   ។ 
 [២៥១] ឥ្រនទិយ ៧ មិនមន រមមណ៍ ឥ្រនទិយ ១៤ ្របកប 
េ យ រមមណ៍ ជីវតិិ្រនទិយ ្របកបេ យ រមមណ៍ ក៏មន មិនមន 

រមមណ៍ក៏មន    ។   ឥ្រនទិយ   ២១   មិនែមនចិត្ត   មនិ្រនទិយ   ជចិត្ត    ។ 
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២៦៩ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

េតរសិ្រនទិយ េចតសិក អដ្ឋិ្រនទិយ អេចតសិក 
ជីវតិិ្រនទិយ ំ សិយ េចតសិកំ សិយ អេចតសិកំ ។ 
េតរសិ្រនទិយ ចិត្តសមបយុ ្ត  សត្តិ្រនទិយ ំ ចិត្តវបិបយុ ្ត  
ជីវតិិ្រនទិយ ំ សិយ ចិត្តសមបយុត្តំ សិយ ចិត្តវបិបយុត្តំ 
មនិ្រនទិយ ំ ន វត្តព្វំ ចិេត្តន សមបយុត្តន្តិបិ ចិេត្តន វបិប- 
យុត្តន្តិបិ ។ េតរសិ្រនទិយ ចិត្តសំស ្ឋ  សត្តិ្រនទិយ 
ចិត្តវសំិស ្ឋ  ជីវតិិ្រនទិយ ំ សិយ ចិត្តសំសដ្ឋំ សិយ 
ចិត្តវសំិសដ្ឋំ មនិ្រនទិយ ំ ន វត្តព្វំ ចិេត្តន សំសដ្ឋន្តិបិ 
ចិេត្តន វសំិសដ្ឋន្តិបិ ។ េតរសិ្រនទិយ ចិត្តសមុ ្ឋ ន 
អដ្ឋិ្រនទិយ េន ចិត្តសមុ ្ឋ ន ជីវតិិ្រនទិយ ំ សិយ ចិត្ត- 
សមុ ្ឋ នំ សិយ េន ចិត្តសមុ ្ឋ នំ ។ េតរសិ្រនទិយ 
ចិត្តសហភុេន អដ្ឋិ្រនទិយ េន ចិត្តសហភុេន ជីវតិិ- 
្រនទិយ ំ សិយ ចិត្តសហភ ូ សិយ េន ចិត្តសហភ ូ ។ 
េតរសិ្រនទិយ ចិ ្ត នុបរវិត្តិេន អដ្ឋិ្រនទិយ េន ចិ ្ត នុ- 
បរវិត្តិេន ជីវតិិ្រនទិយ ំ សិយ ចិ ្ត នុបរវិត្តិ សិយ េន 
ចិ ្ត នុបរវិត្តិ ។ េតរសិ្រនទិយ ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន អ- 
ដ្ឋិ្រនទិយ េន ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ ន ជីវតិិ្រនទិយ ំ សិយ 
ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នំ     សិយ     េន     ចិត្តសំសដ្ឋសមុ ្ឋ នំ      ។ 
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២៦៩ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

ឥ្រនទិយ ១៣ ជេចតសិក ឥ្រនទិយ ៨ មិនែមនេចតសិក ជីវតិិ្រនទិយ 

ជេចតសិកក៏មន មិនែមនេចតសិកក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៣ ្របកប 

េ យចិត្ត ឥ្រនទិយ ៧ ្របសចកចិត្ត ជីវតិិ្រនទិយ ្របកបេ យចិត្តក៏មន 

្របសចកចិត្តក៏មន មនិ្រនទិយ មិនគួរេពលថ ្របកបេ យចិត្តផង 

ថ ្របសចកចិត្តផងេឡើយ ។ ឥ្រនទិយ ១៣ ្រចឡេំ យចិត្ត ឥ្រនទិយ 

៧ មិន្រចឡេំ យចិត្ត ជីវតិិ្រនទិយ ្រចឡេំ យចិត្តផង មិន្រចឡេំ យ 

ចិត្តក៏មន មនិ្រនទិយ មិនគួរេពលថ ្រចឡេំ យចិត្តផង ថ មិន្រចឡ ំ

េ យចិត្តផងេឡើយ ។ ឥ្រនទិយ ១៣ ងំេឡើងេ យចិត្ត ឥ្រនទិយ ៨ 

មិន ងំេឡើងេ យចិត្ត ជីវតិិ្រនទិយ ងំេឡើងេ យចិត្តក៏មន មិន ងំ 

េឡើងេ យចិត្តក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៣ េកើតជមួយនឹងចិត្ត ឥ្រនទិយ ៨ 

មិនេកើតជមួយនឹងចិត្ត ជីវតិិ្រនទិយ េកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន មិនេកើត 

ជមួយនឹងចិត្តក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៣ ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ឥ្រនទិយ ៨ 

មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ជីវតិិ្រនទិយ ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន មិន្រប្រពឹត្ត 

េទ មចិត្តក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៣ ្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើងេ យចិត្ត 

ឥ្រនទិយ ៨ មិន្រចឡ ំ មិន ងំេឡើងេ យចិត្ត ជីវតិិ្រនទិយ ្រចឡទំងំ 

ងំេឡើងេ យចិត្តក៏មន   មិន្រចឡ ំ  មិន ងំេឡើងេ យចិត្តក៏មន   ។ 
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២៧០ 

អភិធមមបិដកេ   វភិកគគ  

ដតរសិន្រនទិយា ចិតេសាំសដឋសមុោឋ នសហភុដន្ធ អដឋិន្រនទិ- 
យា ដន្ធ ចិតេសាំសដឋសមុោឋ នសហភុដន្ធ ជីវតិិន្រនទិយាំ 
សិយា ចិតេសាំសដឋសមុោឋ នសហភ ូ សិយា ដន្ធ ចិតេ- 
សាំសដឋសមុោឋ នសហភ ូ ។ ដតរសិន្រនទិយា ចិតេសាំសដឋ- 
សមុោឋ ន្ធនុបរវិតេិដន្ធ អដឋិន្រនទិយា ដន្ធ ចិតេសាំសដឋសមុោឋ - 
ន្ធនុបរវិតេិដន្ធ ជីវតិិន្រនទិយាំ សិយា ចិតេសាំសដឋសមុោឋ ន្ធនុ- 
បរវិតេិ សិយា ដន្ធ ចិតេសាំសដឋសមុោឋ ន្ធនុបរវិតេិ ។ ឆ 
ឥន្រនទិយា អជឈតេិកា ដសាឡសិន្រនទិយា ពាហិរា ។ ស- 
តេិន្រនទិយា ឧាទ្ធ ចុទទសិន្រនទិយា នុាទ្ធ ជីវតិិន្រនទិយាំ 
សិយា ឧាទ្ធ សិយា នុាទ្ធ ។ នវនិ្រនទិយា ឧាទិន្ធន  
ចោេ រនិ្រនទិយា អនុាទិន្ធន  នវនិ្រនទិយា សិយា ឧាទិន្ធន  
សិយា     អនុាទិន្ធន      ។ 
 [២៥២] នុាទ្ធន្ធ ។ ទសិន្រនទិយា ឧាទ្ធនិយា 
តីណិន្រនទិយា អនុាទ្ធនិយា នវនិ្រនទិយា សិយា ឧា- 
ទ្ធនិយា សិយា អនុាទ្ធនិយា ។ ដសាឡសិន្រនទិយា 
ឧាទ្ធនវបិបយុោេ  ឆ ឥន្រនទិយា សិយា ឧាទ្ធនស- 
មបយុោេ        សិយា        ឧាទ្ធនវបិបយុោេ         ។        ទសិន្រនទិយា 



២៧០ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ឥ្រនទិយ ១៣ ្រចឡទំងំ ងំេឡើងទងំេកើតជមួយនឹងចិត្ត ឥ្រនទិយ ៨ មិន 
្រចឡ ំ មិន ងំេឡើង មិនេកើតជមួយនឹងចិត្ត ជីវតិិ្រនទិយ ្រចឡទំងំ ងំ 
េឡើងទងំេកើតជមួយនឹងចិត្តក៏មន មិន្រចឡមំិន ងំេឡើងមិនេកើតជមួយ 
នឹងចិត្តក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៣ ្រចឡទំងំ ងំេឡើងទងំ្រប្រពឹត្តេទ ម 
ចិត្ត ឥ្រនទិយ ៨ មិន្រចឡ ំ មិន ងំេឡើង មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្ត ជីវ-ិ 
តិ្រនទិយ ្រចឡ ំ ទងំ ងំេឡើង ទងំ្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន មិន្រចឡ ំ
មិន ងំេឡើង មិន្រប្រពឹត្តេទ មចិត្តក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៦ ខងកនុង 
ឥ្រនទិយ ១៦ ខងេ្រក ។ ឥ្រនទិយ ៧ ជឧបទ ឥ្រនទិយ ១៤ មិន 
ែមនឧបទ ជីវតិិ្រនទិយ ជឧបទក៏មន មិនែមនឧបទក៏មន ។ 
ឥ្រនទិយ ៩ មនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើមកន់យក 
េហើយ ឥ្រនទិយ ៤ មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជេដើម 
កន់យកេទ ឥ្រនទិយ ៩ មនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ ជ 
េដើមកន់យកេហើយក៏មន មិនមនកមម្របកបេ យកិេលស មនត ្ហ  
ជេដើមកន់យកេទក៏មន   ។ 
 [២៥២] ឥ្រនទិយទងំ យ មិនែមនឧបទន ។ ឥ្រនទិយ ១០ 
ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ឥ្រនទិយ ៣ មិនែមនជ្របេយជន៍ដល់ឧប- 
ទន ឥ្រនទិយ ៩ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនែមនជ្របេយជន៍ 
ដល់ឧបទនក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៦ ្របសចកឧបទន ឥ្រនទិយ ៦ 
្របកបេ យឧបទនក៏មន   ្របសចកឧបទនក៏មន  ។  ឥ្រនទិយ  ១០ 
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២៧១ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

ន វត្តព្វ  ឧបទន េចវ ឧបទនិយ ចតិ ឧបទ- 

និយ េចវ េន ច ឧបទន តីណិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  

ឧបទន េចវ ឧបទនិយ ចតិបិ ឧបទនិយ េចវ 

េន ច ឧបទនតិបិ នវ្ិរនទិយ ន វត្តព្វ  ឧនទន 

េចវ ឧបទនិយ ចតិ សិយ ឧបទនិយ េចវ េន 

ច ឧបទន(១) សិយ ន វត្តព្វ  ឧបទនិយ េចវ 

េន ច ឧបទនតិ ។ េ ឡសិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  

ឧបទន េចវ ឧបទនសមបយុ ្ត  ចតិបិ ឧបទ- 

នសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ឧបទនតិបិ ឆ ឥ្រនទិយ 

ន វត្តព្វ  ឧបទន េចវ ឧបទនសមបយុ ្ត  ចតិ 

សិយ ឧបទនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច ឧបទន 

សិយ ន វត្តព្វ  ឧបទនសមបយុ ្ត  េចវ េន ច 

ឧបទនតិ ។ ទសិ្រនទិយ ឧបទនវបិបយុត្តឧបទ- 

និយ តីណិ្រនទិយ ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិយ 

តីណិ្រនទិយ សិយ ឧបទនវបិបយុត្តឧបទនិយ 

សិយ        ឧបទនវបិបយុត្តអនុបទនិយ         ឆ         ឥ្រនទិយ 
     ១ ម. ឯតថន្តេរ ទសិ្រនទិយ សិយ ឧបទនិយ េចវ េន ច ឧបទនតិ ឥេម ប  
ទិស ន្តិ   ។ 
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២៧១ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនគួរេពលថ ជឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនេទ ជ្រប- 

េយជន៍ដល់ឧបទន ែតមិនែមនឧបទន ឥ្រនទិយ ៣ មិនគួរេពលថ 

ជឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនផង ថ ជ្របេយជន៍ដល់ 

ឧបទន ែតមិនែមនឧបទនផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៩ មិនគួរេពលថ ជ 

ឧបទន ទងំជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនេទ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន 

ែតមិនែមនឧបទនក៏មន មិនគួរេពលថ ជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន 

ែតមិនែមនឧបទនក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៦ មិនគួរេពលថ ជឧបទន 

ទងំ្របកបេ យឧបទនផង ថ ្របកបេ យឧបទន ែតមិនែមន 

ឧបទនផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៦ មិនគួរេពលថ ជឧបទន ទងំ្របកប 

េ យឧបទនេទ ្របកបេ យឧបទន ែតមិនែមនឧបទនផងក៏មន 

មិនគួរេពលថ ្របកបេ យឧបទន ែតមិនែមនឧបទនក៏មន ។ 

ឥ្រនទិយ ១០ ្របសចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ឥ្រនទិយ 

៣ ្របសចកឧបទន ទងំមិនែមនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទន ឥ្រនទិយ 

៣ ្របសចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ្របស 

ចកឧបទន  ទងំមិនែមនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន  ឥ្រនទិយ  ៦ 
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២៧២ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

សិយ ឧបទនវបិបយុត្តឧបទនិយ សិយ ឧប- 
ទនវបិបយុត្តអនុបទនិយ សិយ ន វត្តព្វ  ឧប- 
ទនវបិបយុត្តឧបទនិយតិបិ  ឧបទនវបិបយុត្តអនុ - 
បទនិយតិបិ     ។ 
 [២៥៣] េន កិេល  ។ ទសិ្រនទិយ សង កិ - 
េលសិក តីណិ្រនទិយ អសង កិ េលសិក នវ្ិរនទិយ 
សិយ សង កិ េលសិក សិយ អសង កិ េលសិក ។ 
បននរសិ្រនទិយ អសង កិលិ ្ឋ  េទមនស ្ិរនទិយ ំ សង កិលិដ្ឋំ 
ឆ ឥ្រនទិយ សិយ សង កិលិ ្ឋ  សិយ អសង កិលិ ្ឋ  ។ 
បននរសិ្រនទិយ កិេលសវបិបយុ ្ត  េទមនស ្ិរនទិយ ំ
កិេលសសមបយុត្តំ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ កិេលសស- 
មបយុ ្ត  សិយ កិេលសវបិបយុ ្ត  ។ ទសិ្រនទិយ ន 
វត្តព្វ  កិេល  េចវ សង កិ េលសិក ចតិ សង កិ េល- 
សិក េចវ េន ច កិេល  តីណិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  
កិេល  េចវ សង កិ េលសិក ចតិបិ សង កិ េលសិក 
េចវ េន ច កិេល តិបិ នវ្ិរនទិយ ន វត្តព្វ  កិ- 
េល  េចវ សង កិ េលសិក ចតិ សិយ សង កិ េល- 
សិក      េចវ      េន      ច      កិេល       សិយ      ន      វត្តព្វ  
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២៧២ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

្របសចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន ្របសចក 
ឧបទន ទងំមិនែមនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនក៏មន មិនគួរេពល 
ថ ្របសចកឧបទន ែតជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនផង ថ ្របស 
ចកឧបទន   ទងំមិនែមនជ្របេយជន៍ដល់ឧបទនផង    ក៏មន    ។ 
 [២៥៣] ឥ្រនទិយទងំ យ មិនែមនកិេលស ។ ឥ្រនទិយ ១០ 
គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ឥ្រនទិយ ៣ មិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 
ឥ្រនទិយ ៩ គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ក៏មន មិនគួរដល់នូវេសចក្ដី 
េ ហមងក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ មិន្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង 
េទមនស ្ិរនទិយ ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ឥ្រនទិយ ៦ ្របកប 
េ យេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិន្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងក៏មន ។ 
ឥ្រនទិយ ១៥ ្របសចកកិេលស េទមនស ្ិរនទិយ ្របកបេ យ 
កិេលស ឥ្រនទិយ ៦ ្របកបេ យកិេលសក៏មន ្របសចកកិេលស 
ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ មិនគួរេពលថ ជកិេលស ទងំគួរដល់ 
នូវេសចក្ដីេ ហមងេទ គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលស 
ឥ្រនទិយ ៣ មិនគួរេពលថ ជកិេលស ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 
ផង ថ គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលសផងេឡើយ 
ឥ្រនទិយ ៩ មិនគួរេពលថ ជកិេលស ទងំគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 
េទ  គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមងែតមិនែមនកិេលសក៏មន  មិនគួរេពលថ 
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២៧៣ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សង កិ េលសិក េចវ េន ច កិេល តិ ។ បននរសិ- 

្រនទិយ ន វត្តព្វ  កិេល  េចវ សង កិលិ ្ឋ  ចតិបិ 

សង កិលិ ្ឋ  េចវ េន ច កិេល តិបិ េទមនស ្ិរនទិយ ំ

ន វត្តព្វំ កិេលេ  េចវ សង កិលិដ្ឋញច តិ សង កិលិដ្ឋ- 

េញច វ េន ច កិេលេ  ឆ ឥ្រនទិយ ន វត្តព្វ  

កិេល  េចវ សង កិលិ ្ឋ  ចតិ សិយ សង កិលិ ្ឋ  

េចវ េន ច កិេល  សិយ ន វត្តព្វ  សង កិលិ ្ឋ  

េចវ េន ច កិេល តិ ។ បននរសិ្រនទិយ ន វត្តព្វ  

កិេល  េចវ កិេលសសមបយុ ្ត  ចតិបិ កិេលស- 

សមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេល តិបិ េទមនស ្ិរនទិ- 

យ ំ ន វត្តព្វំ កិេលេ  េចវ កិេលសសមបយុត្តញច តិ 

កិេលសសមបយុត្តេញច វ េន ច កិេលេ  ឆ ឥ្រនទិយ 

ន វត្តព្វ  កិេល  េចវ កិេលសសមបយុ ្ត  ចតិ 

សិយ កិេលសសមបយុ ្ត  េចវ េន ច កិេល  

សិយ ន វត្តព្វ  កិេលសសមបយុ ្ត  េចវ េន ច 

កិេល តិ ។ នវ្ិរនទិយ កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េល- 

សិក          តីណិ្រនទិយ          កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិក 
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២៧៣ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

គួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលសក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ 

មិនគួរេពលថ ជកិេលស ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងផង ថ 

្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលសផងេឡើយ េទមនស -ិ 

្រនទិយ មិនគួរេពលថ ជកិេលស ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង 

េទ ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលស ឥ្រនទិយ ៦ មិន 

គួរេពលថ ជកិេលស ទងំ្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមងេឡើយ ្របកប 

េ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលសផងក៏មន មិនគួរេពលថ 

្របកបេ យេសចក្ដីេ ហមង ែតមិនែមនកិេលសផងក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ 

មិនគួរេពលថ ជកិេលសទងំ្របកបេ យកិេលសផង ថ ្របកប 

េ យកិេលស ែតមិនែមនកិេលសផងេឡើយ េទមនស ្ិរនទិយ មិនគួរ 

េពលថ ជកិេលស ទងំ្របកបេ យកិេលសេទ ្របកបេ យកិេលស 

ែតមិនែមនកិេលស ឥ្រនទិយ ៦ មិនគួរេពលថ ជកិេលស ទងំ 

្របកបេ យកិេលសេឡើយ ្របកបេ យកិេលស ែតមិនែមនកិេលស 

ក៏មន មិនគួរេពលថ ្របកបេ យកិេលស ែតមិនែមនកិេលសក៏ 

មន ។ ឥ្រនទិយ ៩ ្របសចកកិេលស ែតគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 

ឥ្រនទិយ     ៣     ្របសចកកិេលស    ទងំមិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 
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២៧៤ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

េទមនស ្ិរនទិយ ំ ន វត្តព្វំ កិេលសវបិបយុត្តសង កិ - 

េលសិកន្តិបិ  កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិកន្តិបិ  

តីណិ្រនទិយ សិយ កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិក 

សិយ កិេលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិក ឆ ឥ្រនទិយ 

សិយ កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិក សិយ កិ- 

េលសវបិបយុត្តអសង កិ េលសិកតិបិ សិយ ន វត្តព្វ  

កិេលសវបិបយុត្តសង កិ េលសិកតិបិ  កិេលសវបិប -  

យុត្តអសង កិ េលសិកតិបិ     ។ 

 [២៥៤] បននរសិ្រនទិយ ន ទស េនន ប តព្វ  

សត្តិ្រនទិយ សិយ ទស េនន ប តព្វ  សិយ ន 

ទស េនន ប តព្វ  ។ បននរសិ្រនទិយ ន ភវនយ 

ប តព្វ        សត្តិ្រនទិយ       សិយ       ភវនយ        ប តព្វ  
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២៧៤ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

េទមនស ្ិរនទិយ មិនគួរេពលថ ្របសចកកិេលសែតគួរដល់នូវេសចក្ដី 

េ ហមងផង ថ ្របសចកកិេលសទងំមិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 

ផងេឡើយ ឥ្រនទិយ ៣ ្របសចកកិេលស ែតគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង 

ក៏មន ្របសចកកិេលស ទងំមិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ក៏មន 

ឥ្រនទិយ ៦ ្របសចកកិេលស ែតគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមង ក៏មន 

្របសចកកិេលស ទងំមិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមងក៏មន មិនគួរ 

េពលថ ្របសចកកិេលស ែតគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមងផង ថ 

្របសចកកិេលស   ទងំមិនគួរដល់នូវេសចក្ដីេ ហមងផងក៏មន   ។ 

 [២៥៤] ឥ្រនទិយ ១៥ មិនគួរលះេ យទស នៈ ឥ្រនទិយ ៧ គួរ 

លះេ យទស នៈក៏មន មិនគួរលះេ យទស នៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ 

១៥   មិនគួរលះេ យភវន    ឥ្រនទិយ    ៧    គួរលះេ យភវនក៏មន 
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២៧៥ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ   បញ្ហ បុចឆកំ 

សិយ ន ភវនយ ប តព្វ  ។ បននរសិ្រនទិយ ន 
ទស េនន ប តព្វេហតុក សត្តិ្រនទិយ សិយ 
ទស េនន ប តព្វេហតុក សិយ ន ទស េនន 
ប តព្វេហតុក ។ បននរសិ្រនទិយ ន ភវនយ ប- 

តព្វេហតុក សត្តិ្រនទិយ សិយ ភវនយ ប - 
តព្វេហតុក សិយ ន ភវនយ ប តព្វេហតុក ។ 
នវ្ិរនទិយ អវតិកក  េទមនស ្ិរនទិយ ំ សវតិកកំ  ទ្វ ទ- 
សិ្រនទិយ សិយ សវតិកក  សិយ អវតិកក  ។ នវ្ិរនទិ- 
យ អវចិ  េទមនស ្ិរនទិយ ំ សវចិរ ំ ទ្វ ទសិ្រនទិយ 
សិយ សវចិ  សិយ អវចិ  ។ ឯកទសិ្រនទិយ 
អបបតីិក ឯកទសិ្រនទិយ សិយ សបបតីិក សិយ 
អបបតីិក ។ ឯកទសិ្រនទិយ ន បីតិសហគ  
ឯកទសិ្រនទិយ ន បីតិសហគ  ឯកទសិ្រនទិយ 
សិយ បីតិសហគ  សិយ ន បីតិសហគ  ។ 
ទ្វ ទសិ្រនទិយ ន សុខសហគ  ទសិ្រនទិយ សិយ 
សុខសហគ  សិយ ន សុខសហគ  ។ ទ្វ ទ- 
សិ្រនទិយ ន ឧេបកខ សហគ  ទសិ្រនទិយ សិយ 
ឧេបកខ សហគ        សិយ       ន        ឧេបកខ សហគ         ។ 
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២៧៥ 

ឥ្រនទិយវភិងគ   បញ្ហ បុចឆកៈ 

មិនគួរលះេ យភវនក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ មិនមនេហតុគួរលះេ យ 

ទស នៈ ឥ្រនទិយ ៧ មនេហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន មិនមន 

េហតុគួរលះេ យទស នៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ មិនមនេហតុគួរលះ 

េ យភវន ឥ្រនទិយ ៧ មនេហតុគួរលះេ យភវនក៏មន មិនមន 

េហតុគួរលះេ យភវនក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៩ មិនមនវតិកកៈ េទមន- 

ស ្ិរនទិយ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវតិកកៈ ឥ្រនទិយ ១២ ្រប្រពឹត្តេទជមួយ 

នឹងវតិកកៈក៏មន មិនមនវតិកកៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ៩ មិនមនវចិរៈ េទ- 

មនស ្ិរនទិយ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងវចិរៈ ឥ្រនទិយ ១២ ្រប្រពឹត្តេទជ 

មួយនឹងវចិរៈក៏មន មិនមនវចិរៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១១ មិនមនបីតិ 

ឥ្រនទិយ ១១ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងបីតិក៏មន មិនមនបីតិក៏មន ។ 

ឥ្រនទិយ ១១ មិនេកើត្រពមេ យបីតិ ឥ្រនទិយ ១១ េកើត្រពមេ យបីតិក៏ 

មន មិនេកើត្រពមេ យបីតិក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១២ េកើត្រពមេ យ 

សុខៈ ឥ្រនទិយ ១០ េកើត្រពមេ យសុខៈក៏មន មិនេកើត្រពមេ យ 

សុខៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១២ មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ  ឥ្រនទិយ ១០ 

េកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន       មិនេកើត្រពមេ យឧេបកខ ក៏មន      ។ 
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២៧៦ 

អភិធមមបិដេក   វភិេងគ  

ទសិ្រនទិយ កមវច  តីណិ្រនទិយ ន កមវច  
នវ្ិរនទិយ សិយ កមវច  សិយ ន កមវ- 
ច  ។ េតរសិ្រនទិយ ន របូវច  នវ្ិរនទិយ សិយ 
របូវច  សិយ ន របូវច  ។ ចុទទសិ្រនទិយ ន 
អរបូវច  អដ្ឋិ្រនទិយ សិយ អរបូវច  សិយ ន 
អរបូវច  ។ ទសិ្រនទិយ បរយិបនន  តីណិ្រនទិយ 
អបរយិបនន  នវ្ិរនទិយ សិយ បរយិបនន  សិយ 
អបរយិបនន  ។ ឯកទសិ្រនទិយ អនិយយនិក អន- 
ញញតញញស មីតិ្រនទិយ ំ និយយនិកំ ទសិ្រនទិយ សិយ 
និយយនិក សិយ អនិយយនិក ។ ទសិ្រនទិយ 
អនិយ  អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ំ និយតំ ឯកទ- 
សិ្រនទិយ សិយ និយ  សិយ អនិយ  ។ ទសិ- 
្រនទិយ សឧត្ត  តីណិ្រនទិយ អនុត្ត  នវ្ិរនទិយ 
សិយ សឧត្ត  សិយ អនុត្ត  ។ បននរសិ្រនទិយ 
អរ  េទមនស ្ិរនទិយ ំ សរណំ ឆ ឥ្រនទិយ សិយ 
សរ      សិយ     អរ តិ     ។ 

បញ្ហ បុចឆកំ   ។ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ    សមេ ្ត    ។ 
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២៧៦ 

អភិធមមបិដក   វភិងគ 

ឥ្រនទិយ ១០ ជកមវចរ ឥ្រនទិយ ៣ មិនែមនកមវចរ ឥ្រនទិយ ៩ ជ 

កមវចរក៏មន មិនែមនកមវចរក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៣ មិនែមនរូបវចរ 

ឥ្រនទិយ ៩ ជរូបវចរក៏មន មិនែមនរូបវចរក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៤ 

មិនែមនអរូបវចរ ឥ្រនទិយ ៨ ជអរូបវចរក៏មន មិនែមនអរូបវចរក៏ 

មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ ជបរយិបននៈ ឥ្រនទិយ ៣ ជអបរយិបននៈ 

ឥ្រនទិយ ៩ ជបរយិបននៈក៏មន ជអបរយិបននៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១១ 

ជអនិយយនិកៈ អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ ជនិយយនិកៈ ឥ្រនទិយ ១០ 

ជនិយយនិកៈក៏មន ជអនិយយនិកៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ មិនេទៀង 

អនញញតញញស មីតិ្រនទិយ េទៀង ឥ្រនទិយ ១១ េទៀងក៏មន មិនេទៀង 

ក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១០ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងឧត្តរៈ (ករេរ ើេឡើងនូវខ្លួន) 

ឥ្រនទិយ ៣ មិនមនឧត្តរៈ ឥ្រនទិយ ៩ ្រប្រពឹត្តេទជមួយនឹងឧត្តរៈក៏មន 

មិនមនឧត្តរៈក៏មន ។ ឥ្រនទិយ ១៥ មិន្របកបេ យស្រតូវ េទមន- 

ស ្ិរនទិយ ្របកបេ យស្រតូវ ឥ្រនទិយ ៦ ្របកបេ យស្រតូវក៏មន 

មិនមនស្រតូវក៏មន   ។ 

ចប់   បញ្ហ បុចឆកៈ   ។ 

ចប់   ឥ្រនទិយវភិងគ   ។ 
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អភិធមមបិដេក 

វភិងគស    បឋេម   ភេគ 

មតិកប ្ត និ 

 មតិក អេងក 

ខនធវភិេងគ  
 ខនធវភិេងគ សុត្តន្តភជនីយ ំ.......................................  ១ 

  អភិធមមភជនីយ ំ......................................  ២៤ 

  បញ្ហ បុចឆក ំ..............................................  ១០៥ 

យតនវភិេងគ  
 យតនវភិេងគ សុត្តន្តភជនីយ ំ.......................................  ១២៧ 

  អភិធមមភជនីយ ំ......................................  ១២៨ 

  បញ្ហ បុចឆក ំ..............................................  ១៣០ 

ធតុវភិេងគ  
 ធតុវភិេងគ សុត្តន្តភជនីយ ំ.......................................  ១៥២ 

  អភិធមមភជនីយ ំ......................................  ១៦៣ 

  បញ្ហ បុចឆក ំ..............................................  ១៧០ 
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អភិធមមបិដក 

វភិងគ   បឋមភគ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

ខនធវភិងគ 
 ខនធវភិងគ សុត្តន្តភជនីយ .......................................  ១ 

  អភិធមមភជនីយ ......................................  ២៤ 

  បញ្ហ បុចឆកៈ ............................................  ១០៥ 

យតនវភិងគ 
 យតនវភិងគ សុត្តន្តភជនីយ .......................................  ១២៧ 

  អភិធមមភជនីយ ......................................  ១២៨ 

  បញ្ហ បុចឆកៈ ............................................  ១៣០ 

ធតុវភិងគ 
 ធតុវភិងគ សុត្តន្តភជនីយ .......................................  ១៥២ 

  អភិធមមភជនីយ ......................................  ១៦៣ 

  បញ្ហ បុចឆកៈ ............................................  ១៧០ 
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២៧៩ 

មតិកប ្ត និ 

 មតិក អេងក 

សចចវភិេងគ  
 សចចវភិេងគ សុត្តន្តភជនីយ ំ.......................................  ១៩៤ 

  អភិធមមភជនីយ.ំ............................. ........  ២១១ 

  បញ្ហ បុចឆក ំ..............................................  ២២៦ 

ឥ្រនទិយវភិេងគ  
 ឥ្រនទិយវភិេងគ អភិធមមភជនីយ ំ......................................  ២៤៧ 

  បញ្ហ បុចឆក ំ..............................................  ២៥២ 
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២៧៩ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

សចចវភិងគ 
 សចចវភិងគ សុត្តន្តភជនីយ .......................................  ១៩៤ 

  អភិធមមភជនីយ ......................................  ២១១ 

  បញ្ហ បុចឆកៈ ............................................  ២២៦ 

ឥ្រនទិយវភិងគ 
 ឥ្រនទិយវភិងគ អភិធមមភជនីយ ......................................  ២៤៧ 

  បញ្ហ បុចឆកៈ ............................................  ២៥២ 

 

565






