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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 

យមក   តតិយភគ 

៨៩ 

ព.ស. ២៥០៩ 
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អភិធមមបិដេក 

យមកស    តតិេយ   ភេគ 

នេម   តស    ភគវេ    អរហេ    សមម សមពុទធស    ។ 

អនុសយយមកំ 

សត្ត   អនុសយ 

កម គនុសេយ បដិឃនុសេយ មននុ- 
សេយ ទិ ្ឋ នុសេយ វចិិកិចឆ នុសេយ ភវ គនុ- 
សេយ     អវជិជ នុសេយ     ។ 

[១] កតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ ។ 
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ កម គនុ- 
សេយ អនុេសតិ ។ កតថ បដិឃនុសេយ អនុ- 
េសតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ បដិឃនុស- 
េយ អនុេសតិ ។ កតថ មននុសេយ អនុេសតិ ។ 
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ ឯតថ មននុសេយ អនុេសតិ ។ កតថ 
ទិ ្ឋ នុសេយ អនុេសតិ ។ សព្វសកក យបរយិ- 
បេននសុ       ធេមមសុ       ឯតថ        ទិ ្ឋ នុសេយ       អនុេសតិ       ។ 
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អភិធមមបិដក 

យមកៈ   តតិយភគ 

សូមនម ក រ   ចេំពះ្រពះមន្រពះភគ   អរហន្តសមម សមពុទធ  អងគេនះ  ។ 

អនុសយយមកៈ 

អនុស័យ   ៧   គឺ 

 កម គនុស័យ ១ បដិឃនុស័យ ១ មននុស័យ ១ ទិ ្ឋ នុស័យ ១ 

វចិិកិចឆ នុស័យ   ១   ភវ គនុស័យ   ១   អវជិជ នុស័យ   ១   ។ 

 [១] (សួរ) កម គនុស័យ េដកសមងេំន (គឺេកើត) កនុង 

ទី  ។ (េឆ្លើយ) កម គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ 

(គឺសុខេវទន ១ ឧេបកខ េវទន ១ ) កនុងកមធតុ ។ បដិឃនុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទី  ។ បដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទន 

នុ៎ះ ។ មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ។ មននុស័យ េដក 

សមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ។ 

ទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ។ ទិ ្ឋ នុស័យ េដក 

សមងេំន     កនុងពួកធម៌    ែដល ប់បញចូ ល    កនុងសកក យទងំអស់នុ៎ះ    ។ 
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២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ ។ សព្វសកក យបរ-ិ 

យបេននសុ ធេមមសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេស- 

តិ ។ កតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ ។ របូធតុយ 

អរបូធតុយ ឯតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ ។ កតថ 

អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ ។ សព្វសកក យបរយិ- 

បេននសុ       ធេមមសុ       ឯតថ       អវជិជ នុសេយ       អនុេសតិ       ។ 

អនុសយ េ  

 [២] យស  កម គនុសេយ អនុេសតិ 

តស  បដិឃនុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តស  

កម គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

កម គនុសេយ អនុេសតិ តស  មននុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន មននុស- 

េយ     អនុេសតិ     តស     កម គនុសេយ     អនុេសតីតិ    ។ 
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២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ។ វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមង ំ

េន កនុងពួកធម៌ ែដល ប់បញចូ ល កនុងសកក យទងំអស់នុ៎ះ ។ ភវ គ- 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ។ ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ។ អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទី  ។ អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងពួកធម៌ ែដល ប់ 

បញចូ លកនុងសកក យទងំអស់នុ៎ះ     ។ 

អនុសយ រៈ 

 [២] កម គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

(គឺេកើតមន) បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  

េដកសមងេំន កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

មននុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

កម គនុស័យ       របស់បុគគលេនះ       េដកសមងំេនែដរឬ      ។ 
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៣ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

អនគមិស  មននុសេយ អនុេសតិ េន ច 

តស  កម គនុសេយ អនុេសតិ តិណ្ណំ  បុគគ- 

នំ មននុសេយ ច អនុេសតិ កម គនុ- 

សេយ ច អនុេសតិ ។ យស  កម គនុសេយ 

អនុេសតិ តស  ទិ ្ឋ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ ទ្វិននំ 

បុគគ នំ កម គនុសេយ អនុេសតិ េន ច 

េតសំ ទិ ្ឋ នុសេយ អនុេសតិ បុថុជជនស  កម - 

គនុសេយ ច អនុេសតិ ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុ- 

េសតិ ។ យស   បន ទិ ្ឋ នុសេយ អនុ- 

េសតិ តស  កម គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ 

មន្ត  ។ យស  កម គនុសេយ អនុេសតិ 

តស  វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ- 

នំ កម គនុសេយ អនុេសតិ េន ច 

េតសំ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ បុថុជជនស  

កម គនុសេយ ច អនុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច អនុេសតិ ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ 

អនុេសតិ       តស        កម គនុសេយ        អនុេសតីតិ        ។ 
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៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មននុស័យ របស់អនគមិបុគគល េដកសមងេំន ឯកម គនុស័យ 
របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនេទ មននុស័យ របស់ 
បុគគល ៣ ពួក (គឺបុថុជជន ១ េ បននបុគគល ១ សក- 
ទគមិបុគគល ១) េដកសមងេំន ទងំកម គនុស័យ ក៏េដក 
សមងេំនែដរ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 
ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ កម គនុស័យ 
របស់បុគគលពីរពួក (គឺេ បននបុគគល ១ សកទគមិបុគគល ១) 
េដកសមងេំន ឯទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមង-ំ 
េនេទ កម គនុស័យ របស់បុថុជជន េដកសមងេំន ទងំទិ ្ឋ នុ- 
ស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត ទិ ្ឋ នុស័យ របស់ 
បុគគល  េដកសមងេំន កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដក 
សមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល  
េដកសមងេំន វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ 
កម គនុស័យ របស់បុគគលពីរពួក េដកសមងេំន ឯវចិិកិចឆ នុស័យ 
របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំនេទ កម គនុស័យ របស់ 
បុថុជជន េដកសមងេំន ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 
កម គនុស័យ         របស់បុគគលេនះ         េដកសមងេំនែដរឬ           ។ 
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៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

មន្ត  ។ យស  កម គនុសេយ អនុេសតិ 

តស  ភវ គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន ភវ គនុសេយ អនុេសតិ តស  

កម គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ អនគមិស  

ភវ គនុសេយ អនុេសតិ េន ច តស  កម- 

គនុសេយ អនុេសតិ តិណ្ណំ  បុគគ នំ ភវ - 

គនុសេយ ច អនុេសតិ កម គនុសេយ ច 

អនុេសតិ ។ យស  កម គនុសេយ អនុេសតិ 

តស  អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តស  

កម គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ អនគមិស  

អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ េន ច តស  កម គ- 

នុសេយ អនុេសតិ តិណ្ណំ  បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ 

ច       អនុេសតិ       កម គនុសេយ       ច       អនុេសតិ        ។ 
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៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េអើ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ ភវ- 

គនុស័យ របស់អនគមិបុគគល េដកសមងេំន ឯកម គនុស័យ 

របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនេទ ភវ គនុស័យ របស់ 

បុគគល ៣ ពួក េដកសមងេំន ទងំកម គនុស័យ ក៏េដកសមង-ំ 

េនែដរ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កម គ- 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ 

របស់អនគមបុិគគល េដកសមងេំន ឯកម គនុស័យ របស់អន- 

គមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនេទ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ 

ពួក      េដកសមងេំន      ទងំកម គនុស័យ      ក៏េដកសមងេំនែដរ     ។ 
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៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

 [៣] យស  បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តស  

មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន មននុសេយ អនុេសតិ តស  បដិឃនុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ អនគមិស  មននុសេយ អនុ- 

េសតិ េន ច តស  បដិឃនុសេយ អនុេសតិ 

តណិ្ណំ  បុគគ នំ មននុសេយ ច អនុេសតិ បដិ- 

ឃនុសេយ ច អនុេសតិ ។ យស  បដិឃនុ- 

សេយ អនុេសតិ តស  ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ 

បដិឃនុសេយ អនុេសតិ េន ច េតសំ វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ អនុេសតិ បុថុជជនស  បដិឃនុសេយ ច 

អនុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសតិ ។ យស  

 បន វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តស  បដិឃនុ- 

សេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  បដិឃ- 

នុសេយ      អនុេសតិ     តស      ភវ គនុសេយ     ។     េប     ។ 
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៥ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

 [៣] បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

មននុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន បដិឃ- 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ មននុស័យ 

របស់អនគមិបុគគល េដកសមងេំន ឯបដិឃនុស័យ របស់អន- 

គមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនេទ មននុស័យ របស់បុគគល ៣ 

ពួក េដកសមងេំន ទងំបដិឃនុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ 

បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន ទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ 

បដិឃនុស័យ របស់បុគគលពីរពួក េដកសមងេំន ឯវចិិកិចឆ នុស័យ 

របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំនេទ បដិឃនុស័យ របស់ 

បុថុជជន េដកសមងេំន ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ 

បដិឃនុស័យ  របស់បុគគល   េដកសមងេំន  ភវ គនុស័យ  ។  េប   ។ 
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៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  
 បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តស  បដិឃនុ- 

សេយ អនុេសតីតិ ។ អនគមិស  អវជិជ នុសេយ 
អនុេសតិ េន ច តស  បដិឃនុសេយ អនុ- 
េសតិ តិណ្ណំ  បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ 
បដិឃនុសេយ     ច     អនុេសតិ     ។ 
 [៤] យស  មននុសេយ អនុេសតិ តស  
ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេស- 
តីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ មននុសេយ អនុេសតិ 
េន ច េតសំ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ បុថុជជ- 
នស  មននុសេយ ច អនុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច អនុេសតិ ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ 
អនុេសតិ តស  មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ - 
មន្ត  ។ យស  មននុសេយ អនុេសតិ តស  
ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ អនុេស- 
តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន អវជិជ នុសេយ 
អនុេសតិ តស  មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ 
មន្ត      ។ 
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៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន បដិឃ- 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ 

របស់អនគមិបុគគល េដកសមងេំន ឯបដិឃនុស័យ របស់អនគមិ- 

បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនេទ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក 

េដកសមងេំន    ទងំបដិឃនុស័យ   ក៏េដកសមងេំនែដរ    ។ 

 [៤] មននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន ទិ ្ឋ - 

នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន 

ែដរឬ ។ មននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក េដកសមងេំន ឯវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំនេទ មននុស័យ 

របស់បុថុជជន េដកសមងេំន ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន មន- 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មននុស័យ 

របស់បុគគល  េដកសមងេំន ភវ គនុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ 

របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន មននុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ     េដកសមងេំនែដរឬ     ។     េអើ     ។ 



20 

៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

 [៥] យស  ទិ ្ឋ នុសេយ អនុេសតិ តស  

វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តស  ទិ ្ឋ នុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  ទិ ្ឋ នុសេយ អនុ- 

េសតិ តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន អវជិជ នុ- 

សេយ អនុេសតិ តស  ទិ ្ឋ នុសេយ អនុេស- 

តីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ 

េន ច េតសំ ទិ ្ឋ នុសេយ អនុេសតិ បុថុជជនស  

អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុ- 

េសតិ      ។ 

 [៦] យស  វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តស  

ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ អនុេស- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន អវជិជ នុសេយ 

អនុេសតិ        តស         វចិិកិចឆ នុសេយ         អនុេសតីតិ        ។ 
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៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

[៥] ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន វចិិកិចឆ - 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន ទិ ្ឋ នុស័យ 

របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ ទិ ្ឋ នុស័យ របស់ 

បុគគល  េដកសមងេំន ភវ គនុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុ- 

ស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះ 

េដកសមងេំនែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក េដកសមង ំ

េន ឯទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំនេទ 

អវជិជ នុស័យ របស់បុថុជជន េដកសមងេំន ទងំទិ ្ឋ នុស័យ ក៏េដក 

សមងេំនែដរ     ។ 

 [៦] វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន ភវ - 

គនុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន 

ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  

េដកសមងេំន   វចិិកិចឆ នុស័យ   របស់បុគគលេនះ    េដកសមងេំនែដរឬ    ។ 
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៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តិណ្ណំ  បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ េន 

ច េតសំ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ បុថុជជនស  

អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

អនុេសតិ      ។ 

 [៧] យស  ភវ គនុសេយ អនុេសតិ តស  

អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តស  ភវ គ- 

នុសេយ     អនុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៨] យស  កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច អនុេសន្តិ តស  មននុសេយ អនុ- 

េសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន មននុស- 

េយ អនុេសតិ តស  កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ អនគមិស  មន- 

នុសេយ អនុេសតិ េន ច តស  កម គនុស- 

េយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តិណ្ណំ  បុគគ- 

នំ មននុសេយ ច អនុេសតិ កម គ- 

នុសេយ        ច        បដិឃនុសេយ        ច        អនុេសន្តិ        ។ 
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៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក េដកសមងេំន ែតវចិិកិចឆ នុស័យ 

របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំនេទ អវជិជ នុស័យ របស់ 

បុថុជជន   េដកសមងេំន   ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ   ក៏េដកសមងេំនែដរ   ។ 

 [៧] ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន អវជិជ - 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន ភវ គ- 

នុស័យ    របស់បុគគលេនះ    េដកសមងេំនែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៨] កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល  

េដកសមងេំន មននុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមង ំ

េន កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដក 

សមងេំនែដរឬ ។ មននុស័យ របស់អនគមិបុគគល េដកសមងេំន 

ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ 

មិនេដកសមងេំនេទ មននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក េដកសមងេំន 

ទងំកម គនុស័យ       និងបដិឃនុស័យ       ក៏េដកសមងេំនែដរ      ។ 
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៩ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុ- 
េសន្តិ តស  ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ 
អនុេសតីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច េតសំ វចិិកិ- 
ចឆ នុសេយ អនុេសតិ បុថុជជនស  កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ វចិកិិចឆ នុសេយ 
ច អនុេសតិ ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ 
អនុេសតិ តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ 

តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ 
អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន អវជិជ - 
នុសេយ អនុេសតិ តស  កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ អនគមិស  
អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ េន ច តស  កម - 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តិណ្ណំ  
បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ កម គ- 
នុសេយ      ច      បដិឃនុសេយ      ច      អនុេសន្តិ      ។ 



25 

៩ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដក 

សមងេំនែដរឬ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់ 

បុគគលពីរពួក េដកសមងេំន ែតវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ 

មិនេដកសមងេំនេទ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់ 

បុថុជជន េដកសមងេំន ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមង ំ

េនែដរឬ ។ េអើ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់ 

បុគគល  េដកសមងេំន ភវ គនុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ 

របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ អវជិជ - 

នុស័យ របស់អនគមិបុគគល េដកសមងេំន ែតកម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនេទ អវជិជ - 

នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក េដកសមងេំន ទងំកម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ     ក៏េដកសមងេំនែដរ    ។ 
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១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៩] យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ តស  

ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេស- 

តីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ េន 

ច េតសំ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ បុថុជជនស  

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ម- 

ននុសេយ ច អនុេសន្តិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

អនុេសតិ ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ 

អនុេសតិ តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស  កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ តស  

ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ អនុេស- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន អវជិជ នុសេយ 

អនុេសតិ តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ        ច        មននុសេយ         ច         អនុេសន្តីតិ         ។ 
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១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៩] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

របស់បុគគល  េដកសមងេំន ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលពីរពួក េដកសមងេំន 

ែតវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំនេទ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុថុជជន 

េដកសមងេំន ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះ 

េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ កម គនុស័យ បដឃិនុស័យ និង 

មននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន ភវ គនុស័យ ។ េប ។ 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ  និងមននុស័យ  របស់បុគគលេនះ  េដកសមងេំនែដរឬ  ។ 
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១១ 
អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

អនគមិស  អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
អនុេសន្តិ េន ច តស  កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តិណ្ណំ  បុគគ នំ 
អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ      ច      មននុសេយ       ច      អនុេសន្តិ      ។ 
 [១០] យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
អនុេសន្តិ តស  វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេស- 

តិ តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ 
មន្ត  ។ យស  កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច អនុេសន្តិ តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ 
អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តស  កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុ- 

សេយ         ច         ទិ ្ឋ នុសេយ         ច         អនុេសន្តីតិ         ។ 
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១១ 
អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ របស់អនគមិបុគគល េដកសមងេំន ែត 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំនេទ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក េដកសមងេំន ទងំ 

កម គនុស័យ  បដិឃនុស័យ  និងមននុស័យ  ក៏េដកសមងេំនែដរ   ។ 

 [១០] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និង 

ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន វចិិកិចឆ នុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះ 

េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

ភវ គនុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ 

េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់ 

បុគគល  េដកសមងេំន កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុ- 

ស័យ     និងទិ ្ឋ នុស័យ      របស់បុគគលេនះ      េដកសមងេំនែដរឬ      ។ 
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១២ 
អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អនគមិស  អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
អនុេសន្តិ េន ច តស  កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ 
ទ្វិននំ បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អនុ- 
េសន្តិ េន ច េតសំ ទិ ្ឋ នុសេយ អនុេសតិ 
បុថុជជនស  អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ កម គ- 
នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 
ច      ទិ ្ឋ នុសេយ      ច      អនុេសន្តិ      ។ 

 [១១] យស  កម គនុេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ តស  ភវ គនុសេយ 
។ េប ។ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តស  កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ 
អនគមិស  អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
អនុេសន្តិ       េន        ច        តស         កម គនុសេយ        ច 
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១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ របស់អនគមិបុគគល េដកសមងេំន 

ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់អនគមិ- 

បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនេទ អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលពីរពួក េដកសមងេំន 

ែតទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំនេទ អវជិជ នុ- 

ស័យ របស់បុថុជជន េដកសមងេំន ទងំកម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ     មននុស័យ     និងទិ ្ឋ នុស័យ     ក៏េដកសមងេំនែដរ     ។ 

 [១១] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន ភវ គ- 

នុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដក 

សមងេំន កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ 

និងមននុស័យ  របស់អនគមិបុគគល  េដកសមងេំន  ែតកម គនុស័យ 
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១៣ 
អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ ច អនុេសន្តិ ទ្វិននំ បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ 

ច កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច េតសំ ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ បុថុជជនស  

អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច     វចិិកិចឆ នុសេយ     ច     អនុេសន្តិ     ។ 

 [១២] យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អនុេសន្តិ តស  

អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   

បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តស  កម គ- 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុស- 

េយ ច អនុេសន្តីតិ ។ អនគមិស  អវជិជ នុសេយ 

ច      មននុសេយ      ច      ភវ គនុសេយ      ច       អនុេសន្តិ 
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១៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់អន- 

គមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនេទ អវជិជ នុស័យ កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលពីរពួក េដក 

សមងេំន ែតទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ 

មិនេដកសមងេំនេទ អវជិជ នុស័យ របស់បុថុជជន េដកសមងេំន 

ទងំកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ     ក៏េដកសមងេំនែដរ     ។ 

 [១២] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់បុគគល  េដក 

សមងេំន អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កម - 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ 

និងភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំនែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ 

មននុស័យ     និងភវ គនុស័យ    របស់អនគមិបុគគល    េដកសមងេំន 
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១៤ 
អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

អនុេសន្តិ ទ្វិននំ បុគគ នំ អវជិជ នុសេយ ច ក- 

ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុ- 

សេយ ច ភវ គនុសេយ ច អនុេសន្តិ េន 

ច េតសំ ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

អនុេសន្តិ បុថុជជនស  អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច    ភវ គនុសេយ    ច    អនុេសន្តិ    ។ 

 [១៣] យតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ 

តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតីតិ ។ េន ។ 

យតថ  បន បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តតថ កម - 

គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ េន ។ យតថ កម - 

គនុសេយ អនុេសតិ តតថ មននុសេយ អនុេស- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន មននុសេយ 

អនុេសតិ        តតថ       កម គនុសេយ         អនុេសតីតិ         ។ 
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១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនេទ អវជិជ នុស័យ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុស័យ 

របស់បុគគលពីរពួក េដកសមងេំន ែតទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំនេទ អវជិជ នុស័យ របស់បុថុ- 

ជជន េដកសមងេំន ទងំកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ   វចិិកិចឆ នុស័យ   និងភវ គនុស័យ   ក៏េដកសមងេំនែដរ   ។ 

 [១៣] កម គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  បដិឃ- 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គ- 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ កម- 

គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  មននុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទី       កម គនុស័យ      េដកសមងេំន      កនុងទីេនះែដរឬ      ។ 
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១៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ មននុសេយ អនុេស- 

តិ េន ច តតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ មននុសេយ ច អនុ- 

េសតិ កម គនុសេយ ច អនុេសតិ ។ យតថ ក- 

ម គនុសេយ អនុេសតិ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តតថ កម គ- 

នុសេយ អនុេសតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុ- 

េសតិ េន ច តតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុស- 

េយ ច អនុេសតិ កម គនុសេយ ច អនុេសតិ ។ 

យតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ តតថ ភវ គនុស- 

េយ អនុេសតីតិ ។ េន ។ យតថ  បន ភវ- 

គនុសេយ អនុេសតិ តតថ កម គនុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ េន ។ យតថ កម គនុសេយ 

អនុេសតិ    តតថ    អវជិជ នុសេយ    អនុេសតីតិ    ។     មន្ត      ។ 
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១៥ 
អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ 

ែតកម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះេទ មន- 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ទងំកម- 

គនុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ កម គនុស័យ េដកសមង ំ

េន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ េដក 

សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទននុ៎ះ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ 

កនុងកមធតុ ទងំកម គនុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ កម- 

គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គ- 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ កម គនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទី      អវជិជ នុស័យ    េដកសមងេំន     កនុងទីេនះែដរឬ   ។  េអើ    ។ 



38 

១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តតថ កម- 

គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ 

េន ច តតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច 

អនុេសតិ      កម គនុសេយ      ច      អនុេសតិ     ។ 

 [១៤] យតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តតថ 

មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ េន ។ យតថ  បន 

មននុសេយ អនុេសត ិ តតថ បដិឃនុសេយ អនុ- 

េសតីតិ ។ េន ។ យតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ 

តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេស- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ អនុ- 

េសត ិ តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតីតិ ។ កមធ- 

តុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ េន ច តតថ បដិឃនុស- 

េយ អនុេសតិ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុស- 

េយ      ច      អនុេសតិ      បដិឃនុសេយ     ច     អនុេសតិ     ។ 
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១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គ- 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ េដកសមង ំ

េន កនុងទុកខេវទននុ៎ះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុ- 

ស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ អវជិជ នុស័យ េដក 

សមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ទងំកម គនុស័យ ក៏េដក 

សមងេំនែដរ     ។ 

 [១៤] បដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  មន- 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  បដិឃនុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បដិឃនុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  បដិឃនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិកិិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនន៎ុះ        ទងំបដិឃនុស័យ         ក៏េដកសមងេំនែដរ        ។ 
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១៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តតថ ភវ គនុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ េន ។ យតថ  បន ភវ គនុសេយ 

អនុេសតិ តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតីតិ ។ េន ។ 

យតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តតថ អវជិជ នុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន អវជិជ នុសេយ 

អនុេសតិ តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតីតិ ។ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

ឯតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ េន ច តតថ បដិ- 

ឃនុសេយ អនុេសតិ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ 

អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ បដិឃនុសេយ ច 

អនុេសតិ     ។ 

 [១៥] យតថ មននុសេយ អនុេសតិ តតថ 

ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេស- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ 

អនុេសតិ តតថ មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ 

ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុ- 

េសតិ        េន          ច        តតថ         មននុសេយ        អនុេសតិ 
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១៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

បដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គ- 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  បដិឃនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បដិឃនុស័យ េដក 

សមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុង 

ទី  បដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ - 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ទងំ 

បដិឃនុស័យ      ក៏េដកសមងេំនែដរ      ។ 

 [១៥] មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  មននុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុង 

ទុកខេវទននុ៎ះ   ែតមននុស័យ   មិនេដកសមងេំន   កនុងទុកខេវទនេនះេទ 
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១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុ- 

យ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសតិ មននុស- 

េយ ច អនុេសតិ ។ យតថ មននុសេយ អនុេសតិ 

តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ មននុសេយ អនុេសតិ េន ច 

តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ ឯតថ មននុសេយ ច អនុេសតិ ភវ គ- 

នុសេយ ច អនុេសតិ ។ យតថ  បន ភវ គនុ- 

សេយ អនុេសតិ តតថ មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ 

មន្ត  ។ យតថ មននុសេយ អនុេសតិ តតថ 

អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  

បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តតថ មននុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ 

អនុេសតិ េន ច តតថ មននុសេយ អនុេសតិ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ មន- 

នុសេយ     ច     អនុេសតិ     ។ 
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១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ទងំមននុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ 

មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ 

កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ 

ទងំភវ គនុស័យ កេ៏ដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ - 

គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  មននុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី 

 អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  មននុ- 

ស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ េដកសមង ំ

េន កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែតមននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុង 

កមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ទងំមននុស័យ ក៏េដក 

សមងេំនែដរ     ។ 
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១៩ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

 [១៦] យតថ ទិ ្ឋ នុសេយ អនុេសតិ តតថ វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ 
អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ ទិ ្ឋ នុសេយ 
អនុេសតិ តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ 
កមធតុយ តីសុ េវទនសុ ឯតថ ទិ ្ឋ នុសេយ 
អនុេសតិ េន ច តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ 
របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
អនុេសតិ ភវ គនុសេយ ច អនុេសតិ ។ យតថ 

 បន ភវ គនុសេយ អនុេសតិ តតថ ទិ ្ឋ នុស- 
េយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ ទិ ្ឋ នុស- 
េយ អនុេសតិ តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ 
មន្ត  ។ យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ 

តតថ      ទិ ្ឋ នុសេយ      អនុេសតីតិ      ។      មន្ត       ។ 
 [១៧] យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តតថ 
ភវ គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ កមធតុយ តីសុ 
េវទនសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ េន 
ច តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ របូធតុយ 
អរបូធតុយ        ឯតថ        វចិិកិចឆ នុសេយ        ច        អនុេសតិ 
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១៩ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

 [១៦] ទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ នុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ - 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ ទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ - 

គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមង ំ

េន កនុងេវទន ៣ នុ៎ះ កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ មិនេដក 

សមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះេទ ទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ទងំភវ គនុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ ទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទី  អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ 

េដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១៧] វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទន 

៣ នុ៎ះ កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ 

េនះេទ   វចិិកិចឆ នុស័យ   េដកសមងេំន  កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ 
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២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ភវ គនុសេយ ច អនុេសតិ ។ យតថ  បន 

ភវ គនុសេយ អនុេសតិ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 

អនុេសតិ តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ   អនុេសតីតិ   ។   មន្ត    ។ 

 [១៨] យតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ តតថ 

អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  

បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តតថ ភវ គនុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ កមធតុយ តីសុ េវទនសុ ឯតថ អ- 

វជិជ នុសេយ អនុេសតិ េន ច តតថ ភវ គនុសេយ 

អនុេសតិ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុស- 

េយ     ច     អនុេសតិ     ភវ គនុសេយ      ច      អនុេសតិ      ។ 

 [១៩] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច អនុេសន្តិ តតថ មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ 

យតថ  បន មននុសេយ អនុេសតិ តតថ កម- 

គនុសេយ      ច      បដិឃនុសេយ      ច      អនុេសន្តីតិ      ។ 
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២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ទងំភវ គនុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គ- 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី 

 អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ - 

នុស័យ    េដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១៨] ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ - 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ នុ៎ះ 

កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ 

េនះេទ អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុនុ៎ះ     ទងំភវ គនុស័យ     ក៏េដកសមងេំនែដរ     ។ 

 [១៩] កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទី  មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

ែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  

កម គនុស័យ   និងបដិឃនុស័យ   េដកសមងេំន   កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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២១ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ មននុសេយ អនុ- 

េសតិ េន ច តតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ ឯតថ មននុសេយ ច កម គនុសេយ 

ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ 

ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ 

េន ច តតថ កម គនុសេយ ច មននុសេយ 

ច អនុេសន្តិ ។ យតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ 

។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ 

យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តតថ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុ- 

េសន្តីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ អនុេសតិ េន ច តតថ កម- 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ វចិិកិចឆ - 

នុសេយ          ច         កម គនុសេយ          ច         អនុេសន្តិ 
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២១ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះេទ មននុស័យ និងកម គនុស័យ េដកសមង ំ

េន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនេដក 

សមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ បដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ េដក 

សមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ េដក 

សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ - 

នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ 

និងកម គនុស័យ     េដកសមងេំន      កនុងេវទនពីរន៎ុះ      កនុងកមធតុ 
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២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសត ិ ទុកខ យ 
េវទនយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច អនុេសន្ត ិ េន ច តតថ កម គនុសេយ អនុ- 
េសត ិ ។ យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច អនុេសន្តិ តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតីត ិ ។ 
នតថ ិ ។ យតថ  បន ភវ គនុសេយ អនុេសត ិ តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តីត ិ ។ 
េន ។ យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច អនុេសន្ត ិ តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថ ិ ។ 
យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តតថ កម - 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ 
របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ អនុ- 
េសត ិ េន ច តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច អនុេសន្ត ិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច អនុ- 
េសន្តិ េន ច តតថ បដឃិនុសេយ អនុេសតិ 
ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច បដឃិនុ- 
សេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ កម គនុសេយ 
អនុេសតិ     ។ 
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២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ 
និងបដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ឯកម គនុស័យ 
មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ កម គនុស័យ និងបដិ- 
ឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ េដកសមង ំ
េន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គ- 
នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 
ស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មនិែមនេទ ។ កម- 
គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុ- 

ស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុ- 
ស័យ និងបដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម- 
គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះេទ អវជិជ នុស័យ និងកម គនុស័យ េដកសមង ំ
េន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនេដកសមង ំ
េន កនុងេវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ េដក 
សមងេំន កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន 
កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 
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២៣ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

 [២០] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ 
។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ 
យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ 
ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច មននុសេយ ច អនុ- 
េសន្តិ េន ច តតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 
នសុ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម គនុស- 
េយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ 
បដិឃនុសេយ អនុេសតិ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ 
េន ច តតថ កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 
អនុេសន្តិ ។ យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ តតថ ភវ - 
គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន ភវ- 
គនុសេយ អនុេសតិ តតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ     ច     មននុសេយ      ច      អនុេសន្តីតិ      ។ 
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២៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

 [២០] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ និងមននុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ - 

នុស័យ និងមននុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ 

និងមននុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ 

និងមននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ កម- 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ េដកសមំងេន កនុងទី  

ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ     និងមននុស័យ     េដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ ភវ គនុសេយ ច 
មននុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ កម គនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ ភវ គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ ទុកខ យ េវទនយ 
ឯតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ េន ច តតថ ភវ គ- 
នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 
អនុេសន្តិ ។ យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ តតថ 
អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន 
អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ 
របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច 
មននុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ កម គ- 
នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ កម- 
ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច 
កម គនុសេយ       ច       មននុសេយ        ច       អនុេសន្តិ 
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២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ភវ គនុស័យ និងមននុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម គនុស័យ និង 

មននុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតភវ - 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែតភវ គនុស័យ 

កម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ ។ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ េដក 

សមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ េដកសមងេំន កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ អវជិជ នុស័យ កម គ- 

នុស័យ     និងមននុស័យ    េដកសមងេំន    កនុងេវទនពីរន៎ុះ      កនុងកមធតុ 
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២៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ ទុកខ យ 

េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ កម គនុសេយ ច 

មននុសេយ   ច   អនុេសន្តិ   ។ 

 [២១] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច  

អនុេសន្តិ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ 

នតថិ ។ យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ 

តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ 

របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ 

េន ច តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច អនុេសន្តិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច 

មននុសេយ         ច         ទិ ្ឋ នុសេយ          ច          អនុេសន្តិ 
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២៥ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុ- 

ស័យ និងបដិឃនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែតកម - 

គនុស័យ  និងមននុស័យ   មិនេដកសមងេំន   កនុងទុកខេវទនេនះេទ   ។ 

 [២១] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និង 

ទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

នុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ មន- 

នុស័យ   និងទិ ្ឋ នុស័យ   េដកសមងេំន   កនុងេវទនពីរន៎ុះ    កនុងកមធតុ 
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២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ ទុកខ យ 
េវទនយ ឯតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ 
កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ ។ 
យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ តតថ 
ភវ គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ យតថ  
បន ភវ គនុសេយ អនុេសតិ តតថ កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ របូធតុយ 
អរបូធតុយ ឯតថ ភវ គនុសេយ ច មននុស- 
េយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ 
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ កម - 
គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ ភវ គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ ទុកខ យ េវទនយ 
ឯតថ      បដិឃនុសេយ      ច      ទិ ្ឋ នុសេយ      ច     អនុេសន្តិ 
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២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ - 

នុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម គនុស័យ មននុស័យ និង 

ទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតភវ គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បដិឃនុស័យ       និងទិ ្ឋ នុស័យ      េដកសមងេំន       កនុងទុកខេវទននុ៎ះ 
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២៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច តតថ ភវ គនុសេយ ច កម គនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ ។ យតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ តតថ អវជិជ - 
នុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ យតថ  បន 
អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តតថ កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ របូធតុយ អរបូធ- 
តុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ 
ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ បដិឃ- 
នុសេយ អនុេសតិ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ - 
នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ កម គនុសេយ ច 
មននុសេយ     ច     អនុេសន្តិ     ។ 
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២៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតភវ គនុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មន- 

នុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ អវជិជ នុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

េទ អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែតកម គ- 

នុស័យ    និងមននុស័យ    មិនេដកសមងេំន    កនុងទុកខេវទនេនះេទ   ។ 
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២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២២] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ តតថ ភវ គនុសេយ 

អនុេសតីតិ ។ នតថ ិ ។ យតថ  បន ភវ គនុសេយ 

អនុេសតិ តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ - 

នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ 

ឯតថ ភវ គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ កម គនុស- 

េយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ - 

នុសេយ ច អនុេសន្ត ិ េន ច តតថ ភវ គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្ត ិ ទុកខ យ េវទនយ 

ឯតថ បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ ភវ គនុសេយ ច 

កម គនុសេយ     ច     មននុសេយ      ច      អនុេសន្តិ     ។ 
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២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២២]    កម គនុស័យ      បដិឃនុស័យ       មននុស័យ   ទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ     និងវចិិកិចឆ នុស័យ       េដកសមងេំន      កនុងទី     ភវ គនុស័យ 

េដកសមងេំន      កនុងទីេនះែដរឬ     ។    មិនមនេទ   ។    មួយយ៉ងេទៀត 

ភវ គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ      មននុស័យ      ទិ ្ឋ នុស័យ       និងវចិិកិចឆ នុស័យ   េដក 

សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម គនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុង 

កមធតុ ែតភវ គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងេវទនពីរេនះេទ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែតភវ គនុស័យ កម គនុ- 

ស័យ    និងមននុស័យ     មិនេដកសមងេំន     កនុងទុកខេវទនេនះេទ    ។ 



64 

២៩ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ម- 

ននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

អនុេសន្តិ តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ 

យតថ  បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តតថ កម- 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសន្តីតិ ។ 

របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច ម- 

ននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

អនុេសន្តិ េន ច តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច អនុេសន្តិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច ម- 

ននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ បដិឃនុសេយ អនុ- 

េសតិ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តតថ កម គនុសេយ 

ច     មននុសេយ     ច     អនុេសន្តិ     ។    
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២៩ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ េដក 

សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមង ំ

េន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែត 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះេទ អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុង 

កមធតុ ែតបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ 

អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ េដក 

សមងេំន កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ 

មិនេដកសមងេំន     កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 



66 

៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២៣] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អនុេសន្តិ 
តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថ ិ ។ យតថ 

 បន អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តតថ កម គ- 
នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គ- 
នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ របូធតុយ អរបូធ- 
តុយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុ- 
សេយ ច អនុេសន្ត ិ េន ច តតថ កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្ត ិ កមធតុ- 
យ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច កម- 
គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្ត ិ េន ច តតថ 
បដិឃនុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អនុេសន្តិ 
ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ      ច      ទិ ្ឋ នុសេយ      ច      វចិិកិចឆ នុសេយ       ច 
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៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២៣] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  

អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងទី  កម គ- 

នុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ 

និងភវ គនុស័យ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ េដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតកម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

េទ អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតបដិ- 

ឃនុស័យ និងភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ     អវជិជ នុស័យ     បដិឃនុស័យ    ទិ ្ឋ នុស័យ     និងវចិិកិចឆ នុស័យ 
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៣១ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

អនុេសន្តិ េន ច តតថ កម គនុសេយ ច មន- 
នុសេយ     ច     ភវ គនុសេយ     ច     អនុេសន្តិ     ។ 
 [២៤] យស  យតថ កម គនុសេយ អនុ- 
េសតិ តស  តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតីតិ ។ 
េន ។ យស   បន យតថ បដិឃនុសេយ អនុ- 
េសតិ តស  តតថ កម គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ 
េន ។ យស  យតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ 
តស  តតថ មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ មននុសេយ អនុេសតិ 
តស  តតថ កម គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ អន- 
គមិស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ តស  តតថ មននុសេយ អនុេសតិ 
េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ 
តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ 
មននុសេយ អនុេសតិ េន ច េតសំ តតថ កម - 
គនុសេយ អនុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ កម- 
ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ មននុសេយ 
ច       អនុេសតិ       កម គនុសេយ       ច       អនុេសតិ        ។ 
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៣១ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែតកម គនុស័យ មននុស័យ 
និងភវ គនុស័យ     មិនេដកសមងេំន     កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 
 [២៤] កម គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុង 
ទី  បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បដិឃនុស័យ របស់ 
បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ របស់បុគគល 
េនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ កម - 
គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  មននុស័យ 
របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ- 
យ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  
កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
មននុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 
កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុ- 
ស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ 
េទ មននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ េដកសមងេំន កនុងរូប- 
ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ របស់បុគគល ៣ 
ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 
មននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទ- 
នពីរ     កនុងកមធតុ     ទងំកម គនុស័យ     ក៏េដកសមងេំនែដរ     ។ 
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៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស  យតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ 
ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ 
ទ្វិននំ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ 
តតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ េន ច េតសំ 
តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ បុថុជជនស  កម- 
ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ កម គនុស- 
េយ ច អនុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសតិ ។ 
យស   បន យតថ វចិកិិចឆ នុសេយ អនុេសតិ 
តស  តតថ កម គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ បុថុជជ- 
នស  ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ 
តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ េន ច តស  
តតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ តេស វ បុគគលស  
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ច អនុេសតិ កម គនុសេយ ច អនុ- 
េសតិ ។ យស  យតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ 
តស  តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ េន ។ 
យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ 
តស      តតថ      កម គនុសេយ     អនុេសតីតិ     ។     េន     ។ 
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៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កម គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  
ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដក 
សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគលពីរ 
ពួកេនះ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតវចិិ- 
កិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន 
ពីរេនះេទ កម គនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន 
កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏េដកសមងេំន 
ែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  
េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដក 
សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ 
េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 
ែតកម គនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 
េវទនេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន 
កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ទងំកម គនុស័យ ក៏េដកសមង ំ
េនែដរ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុង 
ទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុ- 
ស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ 
របស់បុគគលេនះ    េដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    មិនែមនេទ    ។ 
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៣៣ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យស  យតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ តស  
តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តស  
តតថ កម គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ អនគ- 
មិស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ 
េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ 
តិណ្ណំ  បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ 
អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ 
េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ 
េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ កម- 
គនុសេយ     ច     អនុេសតិ     ។ 

 [២៥] យស  យតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ 

តស  តតថ មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ េន ។ 

យស   បន យតថ មននុសេយ អនុេសតិ 

តស       តតថ      បដិឃនុសេយ      អនុេសតីតិ      ។      េន     ។ 
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៣៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

កម គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ - 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុង 

ទី  កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ េដកសមងេំន 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែត 

កម គនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុង 

េវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ េដក 

សមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតកម- 

គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះឯង េដកសមងេំន កនុង 

េវទនពីរេនះ  កនុងកមធតុ  ទងំកម គនុស័យ  ក៏េដកសមងេំនែដរ  ។ 

 [២៥] បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

កនុងទី  មននុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់ 

បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  បដិឃនុស័យ របស់បុគគល 

េនះ       េដកសមងេំន       កនុងទីេនះែដរឬ       ។       មិនែមនេទ        ។ 
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៣៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស  យតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ 
ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេស- 
តីតិ ។ ទ្វនិនំ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ 
តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ េន ច េតសំ តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ បុថុជជនស  ទុកខ យ 
េវទនយ តស  តតថ បដិឃនុសេយ ច អនុេសតិ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសតិ ។ យស   បន 
យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ បដិ- 
ឃនុសេយ អនុេសតីតិ ។ បុថុជជនស  កមធ- 
តុយ ទ្វសុី េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 
តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ េន ច 
តស  តតថ បដឃិនុសេយ អនុេសតិ តេស វ បុគគ- 
លស  ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ច អនុេសតិ បដឃិនុសេយ ច អនុ- 
េសតិ ។ យស  យតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ 
តស  តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតីត ិ ។ េន ។ 
យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ 
តស        តតថ      បដិឃនុសេយ      អនុេសតីតិ      ។     េន     ។ 
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៣៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ បដិឃនុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវ- 

ទនេនះ ែតវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ បដិឃនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  

បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ របស់ 

បុថុជជនេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ 

របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ទងំបដិឃនុ- 

ស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  េដក 

សមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ 

របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  បដិឃនុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ     េដកសមងេំន     កនុងទីេនះែដរឬ     ។      មិនែមនេទ      ។ 
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៣៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យស  យតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ 
អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន យតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ 
បដិឃនុសេយ អនុេសតីតិ ។ អនគមិស  កម- 
ធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ េន ច 
តស  តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តិណ្ណំ  បុគគ- 

នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ 
េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ 
េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ 
តតថ អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ បដិឃនុសេយ 
ច     អនុេសតិ     ។ 
 [២៦] យស  យតថ មននុសេយ អនុេសតិ 
តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ អនុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ កមធ- 
តុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 
េតសំ តតថ មននុសេយ អនុេសតិ េន ច 
េតសំ       តតថ       វចិិកិចឆ នុសេយ        អនុេសតិ        បុថុជជនស  
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៣៥ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ 
របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  
បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
អវជិជ នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ 
េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ 
របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះេទ 
អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ េដកសមងេំន កនុងេវទន 
ពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបដិឃនុស័យ 
របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ 
អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះឯង េដកសមងេំន កនុង 
ទុកខេវទនេនះ    ទងំបដិឃនុស័យ    ក៏េដកសមងេំនែដរ    ។ 
 [២៦] មននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុង 
ទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ 
េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មននុស័យ របស់បុគគល ៣ 
ពួកេនះ េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 
និងកនុងអរូបធតុ ែតវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន 
កនុងេវទនពីរេនះេទ    មននុស័យ     របស់បុថុជជនេនះ     េដកសមងេំន 
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៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ តស  តតថ មននុសេយ ច អនុេសតិ 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសតិ ។ យស   

បន យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ 

មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ បុថុជជនស  ទុកខ យ 

េវទនយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ 

េន ច តស  តតថ មននុសេយ អនុេសតិ តេស វ 

បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុ- 

យ អរបូធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

អនុេសតិ មននុសេយ ច អនុេសតិ ។ យស  

យតថ មននុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ ភវ គ- 

នុសេយ អនុេសតីតិ ។ ចតុននំ បុគគ នំ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ មននុ- 

សេយ អនុេសតិ េន ច េតសំ តតថ ភវ គ- 

នុសេយ អនុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ របូធ- 

តុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ មននុសេយ 

ច        អនុេសតិ        ភវ គនុសេយ        ច        អនុេសតិ        ។ 
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៣៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ទងំ 

វចិិកិចឆ នុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ 

របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  មននុស័យ របស់បុគគល 

េនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់ 

បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមននុស័យ 

របស់បុថុជជនេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ទងំមននុស័យ ក៏េដក 

សមងេំនែដរ ។ មននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុង 

ទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ មននុស័យ របស់បុគគល ៤(១) ពួកេនះ េដកសមង ំ

េន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ របស់បុគគល 

៤ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ មននុស័យ 

របស់បុគគល ៤ ពួកេនះឯង េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ        ទងំភវ គនុស័យ        ក៏េដកសមងេំនែដរ       ។ 
     ១   បនដល់បុថុជជន,   េ បនន,   សកទគមិ   និងអនគមិ  ។ 
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៣៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ 

តស  តតថ មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស  យតថ មននុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ 

អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន យតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តស  

តតថ មននុសេយ អនុេសតីតិ ។ ចតុននំ បុគគ នំ 

ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ អនុ- 

េសតិ េន ច េតសំ តតថ មននុសេយ អនុេសតិ 

េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ 

ច     អនុេសតិ     មននុសេយ     ច     អនុេសតិ     ។ 

 [២៧] យស  យតថ ទិ ្ឋ នុសេយ អនុេសតិ 

តស  តតថ វចិកិិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ វចិកិិចឆ នុសេយ 

អនុេសតិ តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ 

មន្ត      ។     េប     ។ 
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៣៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី 

 មននុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ 

។ េអើ ។ មននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

កនុងទី  មននុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៤ ពួកេនះ េដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមននុស័យ របស់បុគគល ៤ ពួកេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៤ 

ពួកេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូប- 

ធតុ   និងកនុងអរូបធតុ   ទងំមននុស័យ   ក៏េដកសមងេំនែដរ   ។ 

 [២៧] ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី 

 វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  

េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមង ំ

េន     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។     េប     ។ 
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៣៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២៨] យស  យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុ- 

េសតិ តស  តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតីតិ ។ 

បុថុជជនស  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ តស  

តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ េន ច តស  

តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ តេស វ បុគគលស  

របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុស- 

េយ ច អនុេសតិ ភវ គនុសេយ ច អនុេសតិ ។ 

យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ 

តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  

បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ 

ភវ គនុសេយ អនុេសតិ េន ច េតសំ តតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ បុថុជជនស  របូធតុ- 

យ អរបូធតុយ តស  តតថ ភវ គនុសេយ 

ច អនុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសតិ ។ 

យស  យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តស  

តតថ        អវជិជ នុសេយ        អនុេសតីតិ         ។        មន្ត         ។ 
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៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២៨] វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី 

 ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះ 

កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនេដកសមងេំន 

កនុងេវទន ៣ េនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ទងំភវ គនុស័យ ក៏េដក 

សមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  

េដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមង ំ

េន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ 

េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតវចិិកិចឆ នុស័យ 

របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុេនះេទ ភវ គនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏េដកសមងេំនែដរ ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុ- 

ស័យ    របស់បុគគលេនះ    េដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
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៣៩ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ 
តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  
បុគគ នំ កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធ- 
តុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ 
អនុេសតិ េន ច េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
អនុេសតិ បុថុជជនស  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ 
របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 
ច       អនុេសតិ        វចិិកិចឆ នុសេយ        ច        អនុេសតិ        ។ 
 [២៩] យស  យតថ ភវ គនុសេយ អនុ- 
េសតិ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ 

អនុេសតិ តស  តតថ ភវ គនុសេយ អនុេស- 
តីតិ ។ ចតុននំ បុគគ នំ កមធតុយ តីសុ 
េវទនសុ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ 
េន ច េតសំ តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតិ 
េតសំេយវ បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ 
េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច អនុេសតិ ភវ គ- 
នុសេយ     ច     អនុេសតិ     ។ 



85 

៣៩ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី 

 វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ េដកសមងេំន កនុង 

េវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែត 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុង 

េវទន ៣ េនះេទ អវជិជ នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន 

កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ     ក៏េដកសមងេំនែដរ     ។ 

 [២៩] ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុង 

ទី  អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  

េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមង ំ

េន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៤ ពួកេនះ 

េដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតភវ គនុស័យ 

របស់បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះេទ 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះ    ទងំភវ គនុស័យ    ក៏េដកសមងេំនែដរ    ។ 
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៤០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣០] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តស  តតថ មន- 
នុសេយ អនុេសតីត ិ ។ នតថ ិ ។ យស   បន 
យតថ មននុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ ក- 
ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តី- 
ត ិ ។ អនគមិស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ មននុសេយ 
អនុេសតិ េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្ត ិ តិណ្ណំ  បុគគ នំ 
របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ មននុស- 
េយ អនុេសតិ េន ច េតសំ តតថ កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ េតសំ- 
េយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េតសំ តតថ មននុសេយ ច កម គនុសេយ 
ច អនុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ 
អនុេសតិ ។ យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តស  តតថ ទិ ្ឋ នុ- 
សេយ      ។      េប      ។      វចិិកិចឆ នុសេយ      អនុេសតីតិ      ។ 
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៤០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣០] កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់សបុគគល 

 េដកសមងេំន កនុងទី  មននុស័យ របស់បុគគលេនះ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

មននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  កម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ មននុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ េដកសមង ំ

េន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ មននុស័យ របស់បុគគល ៣ 

ពួកេនះ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មននុស័យ និងកម- 

គនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមង ំ

េន កនុងេវទនពីរេនះេទ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ    របស់បុគគលេនះ    េដកសមងេំន     កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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៤១ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

នតថិ ។ យស   បន យតថ វចិកិិចឆ នុសេយ 
អនុេសតិ តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ បុថុជជនស  របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
អនុេសតិ េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តេស វ បុគគលស  
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ច កម គនុសេយ ច អនុេសន្តិ េន 
ច តស  តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តេស វ 
បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ េន 
ច តស  តតថ កម គនុសេយ អនុេសតិ ។ 
យស  យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច អនុេសន្តិ តស  តតថ ភវ គនុសេយ អនុេស- 
តីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ 
អនុេសតិ តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ េន ។ យស  យតថ ក- 
ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ 
តស       តតថ      អវជិជ នុសេយ      អនុេសតីតិ      ។       នតថិ       ។ 
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៤១ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  
េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 
របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ - 
នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុង 
អរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុថុជជន 
េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ វចិិកិចឆ - 
នុស័យ និងកម គនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន 
កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ 
មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិឃ- 
នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ 
ែតកម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទន 
េនះេទ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល  
េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដក 
សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  កម គ- 
នុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 
របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល 
េនះ      េដកសមងេំន      កនុងទីេនះែដរឬ      ។      មិនមនេទ      ។ 
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៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ 

តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច អនុេសន្តីតិ ។ អនគមិស  កមធតុយ តីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ - 

នុសេយ អនុេសតិ េន ច តស  តតថ កម - 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តិណ្ណំ  

បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ 

អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ េន ច េតសំ តតថ ក- 

ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ 

េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ 

ច អនុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ 

អនុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ 

េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

អនុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ 

អនុេសតិ     ។ 
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៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុង 

ទី  កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដក 

សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ របស់អនគមិបុគគល 

េនះ េដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់អនគ- 

មិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះេទ អវជិជ នុស័យ 

របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ 

មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ អវជិជ នុស័យ 

និងកម គនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

របស់បុគគលទងំេនះឯង េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម- 

គនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ     ។ 
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៤៣ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

 [៣១] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ 

តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស- 

េយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ កម គ- 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 

អនុេសន្តីតិ ។ បុថុជជនស  របូធតុយ អរបូធតុយ 

តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច មននុសេយ ច 

អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តេស វ បុគគលស  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ វចិិកិចឆ - 

នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ 

ច អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ បដិឃនុសេយ 

អនុេសតិ តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ 

តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ កម - 

គនុសេយ       ច        មននុសេយ        ច        អនុេសន្តិ        ។ 
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៤៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

 [៣១] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  

េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងម- 

ននុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងមននុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ 

របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដឃិនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ និងមន- 

នុស័យ    របស់បុគគលេនះ    មិនេដកសមងេំន    កនុងទុកខេវទនេនះេទ   ។ 
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៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស  យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
មននុសេយ ច អនុេសន្តិ តស  តតថ ភវ គនុ- 
សេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ 
ភវ គនុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 
អនុេសន្តីតិ ។ េន ។ យស  យតថ កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 
អនុេសន្តិ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ 
នតថិ ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ អនុ- 
េសតិ តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។  
អនគមិស  ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ 
អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ េន ច តស  តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច អនុេសន្តិ តេស វ បុគគលស  ក- 
មធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
អនុេសន្តិ       េន       ច       តស        តតថ        កម គនុសេយ 
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៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគល  

េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ 

របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ - 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដក 

សមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុ- 

ស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ - 

នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់អនគមិ- 

បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ អវជិជ នុស័យ 

និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះ   កនុងកមធតុ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុ    ែតកម គនុស័យ 
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៤៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តិណ្ណំ  បុគគ នំ 
របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ 
ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ 
េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច 
មននុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ បដិ- 
ឃនុសេយ អនុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ - 
យ េវទនយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ ក- 
ម គនុសេយ      ច       មននុសេយ       ច       អនុេសន្តិ      ។ 
 [៣២] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយ ច អនុេសន្តិ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 
អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុ- 

សេយ         ច         ទិ ្ឋ នុសេយ         ច         អនុេសន្តីតិ         ។ 
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៤៥ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ 

េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះេទ អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ និងមននុ- 

ស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមងេំន 

កនុងេវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល 

ទងំេនះឯង េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ 

និងមននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវ- 

ទនេនះេទ     ។ 

 [៣២] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និង 

ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមង ំ

េន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និង 

ទិ ្ឋ នុស័យ     របស់បុគគលេនះ      េដកសមងេំន     កនុងទីេនះែដរឬ     ។ 



98 

៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បុថុជជនស  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ កម គនុ- 

សេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ តេស វ 

បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មននុ- 

សេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តស  

តតថ បដិឃនុសេយ អនុេសតិ តេស វ បុគគលស  

ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន 

ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 

អនុេសន្តិ ។ យស  យតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 

អនុេសន្តិ តស  តតថ ភវ គនុសេយ អនុេសតីតិ ។  

នតថិ ។ យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ អនុេស- 

តិ តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច     មននុសេយ     ច     ទិ ្ឋ នុសេយ     ច     អនុេសន្តីតិ     ។ 
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៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

វចិិកិចឆ នុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ 

េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មនិេដកសមងេំន 

កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ 

របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គ- 

នុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ ។ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គ- 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  

េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ    របស់បុគគលេនះ    េដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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៤៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ 

តតថ ភវ គនុសេយ ច មននុសេយ ច អនុ- 

េសន្តិ េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ បុ- 

ថុជជនស  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ ភវ- 

គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 

អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ ។ យស  យតថ កម- 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ តស  តតថ អវជិជ នុ- 

សេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ 

អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ កម គនុស- 

េយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ អនគមិស  ទុកខ យ 

េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ េន 

ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ     ច     មននុសេយ     ច     ទិ ្ឋ នុសេយ    ច    អនុេសន្តិ 
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៤៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ភវ គនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ េដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមងេំន 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ភវ គនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុថុជជន 

េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ។ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ 

របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ - 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ - 

នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ 

របស់អនគមិបុគគលេនះ       មិនេដកសមងេំន       កនុងទុកខេវទនេនះេទ 
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៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច 
មននុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច អនុេសន្តិ ទ្វិននំ បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ 
េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
អនុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េតសំ- 
េយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ 
តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ បដិឃ- 
នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េតសំេយវ 
បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ អវជិជ នុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច 
េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច មននុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ បុថុជជនស  របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 
ច       មននុសេយ       ច       ទិ ្ឋ នុសេយ       ច       អនុេសន្តិ 
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៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតក- 

ម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ 

របស់បុគគលពីរពួកេនះ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល 

ពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ 

ឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ អវជិជ នុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់ 

បុថុជជនេនះ       េដកសមងេំន        កនុងរូបធតុ        និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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៤៩ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច អនុេសន្តិ តេស វ បុគគលស  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 

ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 

សេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ បដិឃ- 

នុសេយ អនុេសតិ តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ 

េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច 

តស  តតថ កម គនុសេយ ច មននុសេយ 

ច     អនុេសន្តិ     ។ 

 [៣៣] យស  យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ តស  តតថ ភវ គនុ- 

សេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន យតថ 

ភវ គនុសេយ អនុេសតិ តស  តតថ កម គ- 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ      ច      វចិិកិចឆ នុសេយ      ច      អនុេសន្តីតិ     ។ 
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៤៩ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនេដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ អវជិជ នុស័យ កម គ- 

នុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដក 

សមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគល 

េនះ     មិនេដកសមងេំន     កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 

 [៣៣] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  

ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន 

កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ   របស់បុគគលេនះ   េដកសមងេំន   កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ 

ភវ គនុសេយ ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ 

េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

អនុេសន្តិ បុថុជជនស  របូធតុយ អរបូធតុយ 

តស  តតថ ភវ គនុសេយ ច មននុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ 

េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច អនុេសន្តិ ។ យស  យតថ កម គ- 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ 

តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ នតថិ ។ 

យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ 

តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ - 

នុសេយ ច អនុេសន្តីតិ ។ អនគមិស  ទុកខ យ 

េវទនយ          តស           តតថ        អវជិជ នុសេយ         អនុេសតិ 
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៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ភវ គនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ េដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក 

េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ភវ - 

គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុ- 

ថុជជនេនះ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនេដកសមងេំន 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ។ កម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល 

 េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  កម គ- 

នុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ - 

នុស័យ   របស់អនគមិបុគគលេនះ     េដកសមងេំន     កនុងទុកខេវទនេនះ 
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៥១ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ តេស វ បុគគលស  ក- 

មធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 

អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ ច អនុេសន្តិ ទ្វិននំ បុគគ នំ របូធតុយ 

អរបូធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ កម គ- 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េតសំេយវ បុគគ នំ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ អវជិជ នុស- 

េយ ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច 

អនុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ        ច        វចិិកិចឆ នុសេយ         ច         អនុេសន្តិ 
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៥១ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះឯង 

េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ 

អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ េដកសមងេំន 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមង ំ

េន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ អវជិជ នុស័យ កម គនុ- 

ស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ - 

នុស័យ    របស់បុគគលទងំេនះ   មិនេដកសមងេំន    កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ 

អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ េន 

ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ 

បុថុជជនុស  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ 

អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច អនុេសន្តិ 

តេស វ បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ 

ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុ- 

សេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ បដិឃ- 

នុសេយ អនុេសតិ តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ 

េវទនយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ 

ច     មននុសេយ     ច     អនុេសន្តិ     ។ 
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៥២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង េដកសមង ំ

េន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុថុជជន 

េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ អវជិជ - 

នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុង 

េវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមង ំ

េន     កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 
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៥៣ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

 [៣៤] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច 
អនុេសន្តិ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ អនុេសតីតិ ។ 
នតថិ ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ អ- 
នុេសតិ តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អនុ- 
េសន្តីតិ ។ អនគមិស  របូធតុយ អរបូធតុយ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច 
ភវ គនុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច តស  តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 
សេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ តេស វ 
បុគគលស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  
តតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុសេយ ច អនុ- 
េសន្តិ េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ        ច        ភវ គនុសេយ         ច         អនុេសន្តិ 
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៥៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

 [៣៤] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់បុគគល  េដក 

សមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ 

របស់បុគគល  េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ 

របស់បុគគលេនះ េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ អវជិជ នុស័យ 

មននុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ េដកសមងេំន 

កនុងរូបធតុ និងកនុងរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមង ំ

េន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ 

របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និង 

ភវ គនុស័យ  របស់បុគគលេនះ  មិនេដកសមងេំន  កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ 

អវជិជ នុសេយ អនុេសតិ េន ច តស  តតថ កម - 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុស- 

េយ ច អនុេសន្តិ ទ្វិននំ បុគគ នំ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច មននុ- 

សេយ ច ភវ គនុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច 

េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ 

េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ច កម គនុសេយ 

ច មននុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច េតសំ 

តតថ បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ - 

នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អនុេសន្តិ េតសំ- 

េយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ 

អវជិជ នុសេយ        ច         បដិឃនុសេយ         ច        អនុេសន្តិ 
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៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ អវជិជ នុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុស័យ 

របស់បុគគលពីរពួកេនះ េដកសមំងេន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

របស់បុគគលទងំពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុេនះេទ អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ របស់ 

បុគគលទងំេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់ 

បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង េដកសមងេំន  កនុងទុកខេវទនេនះ 
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៥៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច ភវ គនុសេយ ច អនុេសន្តិ បុថុជជនស  របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 
ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច អនុេសន្តិ េន 
ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច អនុេសន្តិ តេស វ បុគគលស  កមធតុ- 
យ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច 
កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយ ច វចិកិិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ េន ច 
តស  តតថ បដិឃនុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច 
អនុេសន្តិ តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច អនុេសន្តិ 
េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច មន- 
នុសេយ     ច     ភវ គនុសេយ     ច     អនុេសន្តិ     ។ 

អនុេ មំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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៥៥ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតកម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ- 

គនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ 

េទ អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និង 

ភវ គនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ ែតកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុថុជជន 

េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ អវជិជ - 

នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ - 

នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតបដិឃនុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ 

មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង េដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតកម គនុស័យ មននុស័យ និងភវ គ- 

នុស័យ   របស់បុគគលេនះ    មិនេដកសមងេំន    កនុងទុកខេវទនេនះេទ    ។ 

ចប់   អនុេ ម   ។ 
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៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៥] យស  កម គនុសេយ ននុេសតិ 
តស  បដិឃនុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន បដិឃនុសេយ ននុេសតិ តស  
កម គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស  កម គនុសេយ ននុេសតិ តស  មន- 
នុសេយ ននុេសតីតិ ។ អនគមិស  កម គ- 
នុសេយ ននុេសតិ េន ច តស  មននុសេយ 
ននុេសតិ អរហេ  កម គនុសេយ ច ននុ- 
េសតិ មននុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស   
បន មននុសេយ ននុេសតិ តស  កម - 
គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  
កម គនុសេយ ននុេសតិ តស  ទិ ្ឋ នុសេយ 
។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  
កម គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ េន ច េតសំ កម- 
គនុសេយ ននុេសតិ ទ្វិននំ បុគគ នំ វចិិកិចឆ - 

នុសេយ         ច         ននុេសតិ         កម គនុសេយ          ច 
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៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៥] កម គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 
បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 
កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ 
កម គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន មននុស័យ 
របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ កម គនុស័យ របស់ 
អនគមិបុគគល មិនេដកសមងេំន ែតមននុស័យ របស់អនគមិ- 
បុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំនេទ កម គនុស័យ របស់ 
្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំន 
ែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  មិនេដក 
សមងេំន កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ 
េអើ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន ទិ ្ឋ នុ- 
ស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន 
ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិន 
េដកសមងេំន កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរ 
ឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួក មិនេដកសមងេំន ែតកម - 
គនុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំនេទ វចិិ- 
កិចឆ នុស័យ   របស់បុគគលពីរពួក   មិនេដកសមងេំន  ទងំកម គនុស័យ 
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៥៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

ននុេសតិ ។ យស  កម គនុសេយ ននុេសតិ 

តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ 

ននុេសតីតិ ។ អនគមិស  កម គនុសេយ 

ននុេសតិ េន ច តស  អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ 

អរហេ  កម គនុសេយ ច ននុេសតិ អវជិជ - 

នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស   បន អវជិជ - 

នុសេយ ននុេសតិ តស  កម គនុសេយ ន- 

នុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៣៦] យស  បដិឃនុសេយ ននុេសតិ 

តស  មននុសេយ ននុេសតីតិ ។ អនគមិស  

បដិឃនុសេយ ននុេសតិ េន ច តស  មន- 

នុសេយ ននុេសតិ អរហេ  បដិឃនុសេយ ច 

ននុេសតិ មននុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស  

 បន មននុសេយ ននុេសតិ តស  បដិឃនុ- 

សេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  បដិឃ- 

នុសេយ      ននុេសតិ      តស       ទិ ្ឋ នុសេយ      ។     េប     ។ 
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៥៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល  មិន 

េដកសមងេំន ភវ គនុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល 

េនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ កម គនុស័យ របស់អនគមិ- 

បុគគល មិនេដកសមងេំន ែតអវជិជ នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំនេទ កម គនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិន 

េដកសមងេំន ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កម គ- 

នុស័យ     របស់បុគគលេនះ     មិនេដកសមងេំនែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [៣៦] បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន ម- 

ននុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ 

របស់អនគមិបុគគល មិនេដកសមងេំន ែតមននុស័យ របស់អន- 

គមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំនេទ បដិឃនុស័យ របស់្រពះ 

អរហន្ត មិនេដកសមងេំន ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន បដិ- 

ឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ បដិ- 

ឃនុស័យ   របស់បុគគល    មិនេដកសមងេំន   ទិ ្ឋ នុស័យ   ។   េប   ។ 
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៥៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  
 បន វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  បដិ- 

ឃនុសេយ ននុេសតីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ ននុេសតិ េន ច េតសំ បដិឃ- 
នុសេយ ននុេសតិ ទ្វិននំ បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ ច ននុេសតិ បដិឃនុសេយ ច ននុ- 
េសតិ ។ យស  បដិឃនុសេយ ននុេសតិ តស  
ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ ននុ- 
េសតីតិ ។ អនគមិស  បដិឃនុសេយ ននុ- 
េសតិ េន ច តស  អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ 
អរហេ  បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ អវជិជ នុ- 
សេយ ច ននុេសតិ ។ យស   បន អវជិជ - 
នុសេយ ននុេសតិ តស  បដិឃនុសេយ ននុ- 
េសតីតិ     ។   មន្ត      ។ 
 [៣៧] យស  មននុសេយ ននុេសតិ តស  
ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេស- 
តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ 
ននុេសតិ         តស          មននុសេយ         ននុេសតីតិ        ។ 



123 

៥៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 
បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ វចិិ- 
កិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួក មិនេដកសមងេំន ែតបដិឃនុស័យ 
របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំនេទ វចិិកិចឆ នុស័យ 
របស់បុគគលពីរពួក មិនេដកសមងេំន ទងំបដិឃនុស័យ ក៏មិនេដក 
សមងេំនែដរ ។ បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 
ភវ គនុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដក 
សមងេំនែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគល មិនេដកសមង ំ
េន ែតអវជិជ នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដក 
សមងេំនេទ បដិឃនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន ទងំ 
អវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ 
របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ 
មិនេដកសមងេំនែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
 [៣៧] មននុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន ទិ ្ឋ - 
នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន 
ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិន 
េដកសមងេំន   មននុស័យ   របស់បុគគលេនះ   មិនេដកសមងេំនែដរឬ   ។ 
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៥៩ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

តិណ្ណំ  បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ េន 
ច េតសំ មននុសេយ ននុេសតិ អរហេ  
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ មននុសេយ ច 
ននុេសតិ ។ យស  មននុសេយ ននុេសតិ 
តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ 
ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន អវជិជ - 
នុសេយ ននុេសតិ តស  មននុសេយ ននុ- 
េសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៨] យស  ទិ ្ឋ នុសេយ ននុេសតិ តស  
វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  ទិ ្ឋ នុ- 
សេយ     ននុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។     េប     ។ 
 [៣៩] យស  វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  
ភវ គនុសេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ ននុេស- 
តីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ 
េន ច េតសំ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ អរហេ  
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ អវជិជ នុសេយ ច ន- 
នុេសតិ ។ យស   បន អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ 
តស       វចិិកិចឆ នុសេយ      ននុេសតីតិ       ។      មន្ត        ។ 
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៥៩ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក មិនេដកសមងេំន ែតមននុស័យ 
របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំនេទ វចិិកិចឆ នុស័យ 
របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំន 
ែដរ ។ មននុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន ។ េប ។ ភវ - 
គនុស័យ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមង ំ
េន   មននុស័យ   របស់បុគគលេនះ   មិនេដកសមងេំនែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣៨] ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន វចិិ- 
កិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន ទិ ្ឋ - 
នុស័យ   របស់បុគគលេនះ   មិនេដកសមងេំនែដរឬ   ។   េអើ   ។   េប   ។ 
 [៣៩] វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មនិេដកសមងេំន 
ភវ គនុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិន 
េដកសមងេំនែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក មិន 
េដកសមងេំន ែតអវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមន 
ជមិនេដកសមងេំនេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមង ំ
េន ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន វចិិកិចឆ នុស័យ 
របស់បុគគលេនះ     មិនេដកសមងេំនែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤០] យស  ភវ គនុសេយ ននុេសតិ 
តស  អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តស  
ភវ គនុសេយ     ននុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៤១] យស  កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច ននុេសន្តិ តស  មននុសេយ ន- 
នុេសតីតិ ។ អនគមិស  កម គនុសេយ ច  
បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តស  ម- 
ននុសេយ ននុេសតិ អរហេ  កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ មននុ- 
សេយ ច ននុេសតិ ។ យស   បន មន- 
នុសេយ ននុេសតិ តស  កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
ននុេសន្តិ តស  ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ននុេសតតីិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  កម - 
គនុសេយ      ច      បដិឃនុសេយ       ច      ននុេសន្តីតិ      ។ 
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៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤០] ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

ភវ គនុស័យ    របស់បុគគលេនះ    មិនេដកសមងេំនែដរឬ    ។    េអើ   ។ 

 [៤១] កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល  

មិនេដកសមងេំន មននុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន 

ែដរឬ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគល 

មនិេដកសមងេំន ែតមននុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមន 

ជមិនេដកសមងេំនេទ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់្រពះ 

អរហន្ត មិនេដកសមងេំន ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំន 

ែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមង ំ

េនែដរឬ ។ េអើ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល 

 មិនេដកសមងេំន ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិកិិចឆ នុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ       របស់បុគគលេនះ        មិនេដកសមងេំនែដរឬ       ។ 
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៦១ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

ទ្វិននំ បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ េន 

ច េតសំ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច ននុេសន្តិ ទ្វិននំ បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

ននុេសតិ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច ននុេសន្តិ ។ យស  កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ តស  ភវ គនុ- 

សេយ ។ េប ។ អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

អនគមិស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច ននុេសន្តិ េន ច តស  អវជិជ នុសេយ 

ននុេសតិ អរហេ  កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ អវជិជ នុសេយ ច ននុ- 

េសតិ ។ យស   បន អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ 

តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

ននុេសន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៤២] យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ តស  ទិ ្ឋ នុសេយ 

។     េប     ។    វចិិកិចឆ នុសេយ    ននុេសតីតិ     ។     មន្ត     ។ 
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៦១ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួក មិនេដកសមងេំន ែតកម គនុ- 

ស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនេដក 

សមងេំនេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួក មិនេដកសមងេំន 

ទងំកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមំង 

េន ភវ គនុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំនែដរឬ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់អន- 

គមិបុគគល មិនេដកសមងេំន ែតអវជិជ នុស័យ របស់អនគមិបុគគល 

េនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំនេទ កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិន 

េដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល 

 មិនេដកសមងេំន កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ     មិនេដកសមងេំនែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [៤២] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ     របស់បុគគលេនះ     មិនេដកសមងេំនែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ ននុេសតិ េន ច េតសំ កម- 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុស- 

េយ ច ននុេសន្តិ អនគមិស  វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

ននុេសន្តិ េន ច តស  មននុសេយ ននុ- 

េសតិ អរហេ  វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច ននុេសន្តិ ។ យស  កម គនុ- 

សេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ននុេសន្តិ តស  ភវ គនុសេយ ។ េប ។ 

អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តស  កម- 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច     ននុេសន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះ 

មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួក មិនេដក 

សមងេំន ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់ 

បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំនេទ វចិិកិចឆ នុស័យ កម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគល មិនេដកសមងេំន 

ែតមននុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមង ំ

េនេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន ទងំកម- 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគល  

មិនេដកសមងេំន ភវ គនុស័យ ។ េប ។ អវជិជ នុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន 

ែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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៦៣ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

 [៤៣] យស  កម គនុសេយ ច បដ-ិ 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច ននុេសន្តិ តស  វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេស- 
តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន វចិិកិចឆ នុស- 
េយ ននុេសតិ តស  កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
ននុេសន្តីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុ- 
សេយ ច ននុេសន្តិ អនគមិស  វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តស  មននុស- 
េយ ននុេសតិ អរហេ  វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុ- 
េសតិ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
មននុសេយ    ច    ទិ ្ឋ នុសេយ    ច    ននុេសន្តិ    ។    េប   ។ 
 [៤៤] យស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ ច ននុេសន្តិ តស  ភវ គនុសេយ 
។     េប     ។     អវជិជ នុសេយ     ននុេសតីតិ     ។     មន្ត       ។ 
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៦៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

 [៤៣] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និង 

ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន វចិិកិចឆ នុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំនែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល 

ពីរពួក មិនេដកសមងេំន ែតកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងម- 

ននុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំនេទ វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់ 

អនគមិបុគគល មិនេដកសមងេំន ែតមននុស័យ របស់អនគមិ- 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំនេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់្រពះ 

អរហន្ត មិនេដកសមងេំន ទងំកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ    និងទិ ្ឋ នុស័យ    ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ    ។    េប   ។ 

 [៤៤] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន ភវ គនុស័យ 

។  េប  ។  អវជិជ នុស័យ  របស់បុគគលេនះ  មិនេដកសមងេំនែដរឬ  ។  េអើ ។ 
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៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន អវជិជ នុសេយ ននុេសត ិ តស  ក- 
ម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុស- 
េយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
ននុេសន្តីតិ      ។     មន្ត      ។ 
 [៤៥] យស  កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច ននុ- 
េសន្តិ តស  អវជិជ នុសេយ ននុេសតីត ិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន អវជិជ នុសេយ ននុ- 
េសតិ តស  កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 
េយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច ននុ- 
េសន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៤៦] យតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ តតថ 
បដិឃនុសេយ ននុេសតីត ិ ។ ទុកខ យ េវទនយ 
ឯតថ កម គនុសេយ ននុេសត ិ េន ច តតថ 
បដិឃនុសេយ ននុេសត ិ របូធតុយ អរបូធ- 
តុយ អបរយិបេនន ឯតថ កម គនុសេយ ច 
ននុេសតិ          បដិឃនុសេយ          ច          ននុេសតិ          ។ 
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៦៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ    របស់បុគគលេនះ    មិនេដកសមងេំនែដរឬ    ។    េប    ។ 

 [៤៥] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដក 

សមងេំន អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដក 

សមងេំន កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមង ំ

េនែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [៤៦] កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  បដិឃនុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតបដិឃនុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ កនុងអរូប- 

ធតុ  និងកនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ  ទងំបដិឃនុស័យ  ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ  ។ 
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៦៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យតថ  បន បដិឃនុសេយ ននុេសតិ តតថ ក- 

ម គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ ឯតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ េន 

ច តតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ របូធតុយ 

អរបូធតុយ អបរយិបេនន ឯតថ បដិឃនុសេយ 

ច ននុេសតិ កម គនុសេយ ច ននុេសតិ ។ 

យតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ តតថ មន- 

នុសេយ ននុេសតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ 

ឯតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ េន ច តតថ 

មននុសេយ ននុេសតិ ទុកខ យ េវទនយ អប- 

រយិបេនន ឯតថ កម គនុសេយ ច ននុេសតិ 

មននុសេយ ច ននុេសតិ ។ យតថ  បន 

មននុសេយ ននុេសតិ តតថ កម គនុសេយ 

ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ កម គនុសេយ 

ននុេសតិ តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស- 

េយ ននុេសតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ 

អរបូធតុយ           ឯតថ          កម គនុសេយ          ននុេសតិ 
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៦៥ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម- 

គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតកម គនុស័យ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ បដិឃនុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំ 

កម គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ កម គនុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទី  មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុនុ៎ះ ែតមននុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនន៎ុះ កនុងអបរយិបននៈ ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំន 

ែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  

កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ កម- 

គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ 

មិនេដកសមងេំន      កនុងទុកខេវទនន៎ុះ      កនុងរូបធតុ      និងកនុងអរូបធតុ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ អបរ-ិ 

យបេនន ឯតថ កម គនុសេយ ច ននុេសតិ 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យតថ  បន 

វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តតថ កម គនុស- 

េយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ កម - 

គនុសេយ ននុេសតិ តតថ ភវ គនុសេយ ននុ- 

េសតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ កម - 

គនុសេយ ននុេសតិ េន ច តតថ ភវ គនុសេយ 

ននុេសតិ ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន ឯតថ 

កម គនុសេយ ច ននុេសតិ ភវ គនុសេយ ច 

ននុេសតិ ។ យតថ  បន ភវ គនុសេយ ននុ- 

េសតិ តតថ កម គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ ភវ គនុសេយ ន- 

នុេសតិ េន ច តតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ 

ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន ឯតថ ភវ គនុសេយ 

ច      ននុេសតិ      កម គនុសេយ       ច       ននុេសតិ       ។ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតវចិិកិចឆ នុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំវចិិកិចឆ - 

នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

 ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គ- 

នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតភវ គ- 

នុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនន៎ុះ កនុងអបរយិបននៈ 

ទងំភវ គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ - 

គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ មិនេដកសមង ំ

េន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន 

ពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតកម គនុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន 

កនុងេវទនពីរេនះេទ ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទន 

នុ៎ះ   កនុងអបរយិបននៈ   ទងំកម គនុស័យ    ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ   ។ 
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៦៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ តតថ អវជិជ - 
នុសេយ ននុេសតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ កម គនុសេយ ន- 
នុេសតិ េន ច តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ 
អបរយិបេនន ឯតថ កម គនុសេយ ច ននុេស- 
តិ អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យតថ  បន 
អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តតថ កម គនុសេយ 
ននុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៤៧] យតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ តតថ 
មននុសេយ ននុេសតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ បដិឃនុ- 
សេយ ននុេសតិ េន ច តតថ មននុសេយ 
ននុេសតិ អបរយិបេនន ឯតថ បដិឃនុសេយ ច 
ននុេសតិ មននុសេយ ច ននុេសតិ ។ យតថ 

 បន មននុសេយ ននុេសតិ តតថ បដិឃ- 
នុសេយ ននុេសតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ 
មននុសេយ ននុេសតិ េន ច តតថ បដិឃ- 
នុសេយ ននុេសតិ អបរយិបេនន ឯតថ មននុស- 
េយ     ច     ននុេសតិ     បដិឃនុសេយ     ច     ននុេសតិ     ។ 
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៦៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនន៎ុះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអវជិជ នុស័យ មិន 

ែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ កម គនុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំន 

ែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  

កម គនុស័យ    មិនេដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៤៧] បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  មន- 

នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ មិនេដក 

សមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

ែតមននុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ បដិ- 

ឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំមននុស័យ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទី  បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មននុ- 

ស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទននុ៎ះ ែតបដិឃនុស័យ មិនែមន 

ជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ មននុស័យ មិនេដកសមង ំ

េន   កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ   ទងំបដិឃនុស័យ   ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ  ។ 
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៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ តតថ ទិ ្ឋ នុស- 

េយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ ឯតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ េន ច 

តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ អបរយិបេនន ឯតថ 

បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច ននុេសតិ ។ យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ 

ននុេសតិ តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

មន្ត  ។ យតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ 

តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ របូធតុយ 

អរបូធតុយ ឯតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ 

េន ច តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ ក- 

មធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន ឯតថ 

បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ ភវ គនុសេយ 

ច ននុេសតិ ។ យតថ  បន ភវ គនុសេយ 

ននុេសតិ តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

ទុកខ យ       េវទនយ       ឯតថ       ភវ គនុសេយ       ននុេសតិ 
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៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុ ែតវចិិកិចឆ នុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមង ំ

េន កនុងទី  បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែតភវ គនុស័យ មិនែមនជមិនេដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បដិឃនុស័យ មិនេដកសមង ំ

េន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ទងំភវ គ- 

នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទី  បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

េនះែដរឬ     ។    ភវ គនុស័យ     មិនេដកសមងេំន     កនុងទុកខេវទនន៎ុះ 
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៦៩ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ កម- 
ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន ឯតថ ភវ- 
គនុសេយ ច ននុេសតិ បដិឃនុសេយ ច 

ននុេសតិ ។ យតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ 
តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ បដិ- 
ឃនុសេយ ននុេសតិ េន ច តតថ អវជិជ នុសេយ 
ននុេសតិ អបរយិបេនន ឯតថ បដិឃនុសេយ ច 
ននុេសតិ អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យតថ 

 បន អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តតថ បដិឃនុ- 
សេយ     ននុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៤៨] យតថ មននុសេយ ននុេសតិ តតថ ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ 
ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ មននុសេយ ននុេសតិ េន 
ច តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ អបរយិបេនន 
ឯតថ មននុសេយ ច ននុេសតិ វចិិកិចឆ នុស- 
េយ ច ននុេសតិ ។ យតថ  បន វចិិកិចឆ នុស- 
េយ      ននុេសតិ      តតថ     មននុសេយ      ននុេសតីតិ      ។ 
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៦៩ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ និង 

កនុងអបរយិបននៈ ទងំបដិឃនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ បដិ- 

ឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ មិនេដកសមង ំ

េន កនុងទីេនះែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

នុ៎ះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអវជិជ នុស័យ មនិ 

ែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ បដិឃនុស័យ មិនេដក 

សមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំន 

ែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  

បដិឃនុស័យ    មិនេដកសមងេំន   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៤៨] មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ មន- 

នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដក 

សមងេំន  កនុងទី   មននុស័យ   មិនេដកសមងេំន   កនុងទីេនះែដរឬ  ។ 
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៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

មន្ត  ។ យតថ មននុសេយ ននុេសតិ តតថ 

ភវ គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន ភវ គនុសេយ ននុេសតិ តតថ មននុ- 

សេយ ននុេសតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 

នសុ ឯតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ េន ច 

តតថ មននុសេយ ននុេសតិ ទុកខ យ េវទនយ 

អបរយិបេនន ឯតថ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ 

មននុសេយ ច ននុេសតិ ។ យតថ មននុស- 

េយ ននុេសតិ តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ មននុសេយ ននុេសតិ 

េន ច តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ អបរយិ- 

បេនន ឯតថ មននុសេយ ច ននុេសតិ អវជិជ នុស- 

េយ ច ននុេសតិ ។ យតថ  បន អវជិជ នុស- 

េយ ននុេសតិ តតថ មននុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

មន្ត      ។ 



147 

៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េអើ ។ មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  មននុស័យ មិនេដក 

សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុង 

េវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតមននុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមង ំ

េន កនុងេវទនពីរេនះេទ ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនន៎ុះ កនុងអបរយិបននៈ ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំន 

ែដរ ។ មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មននុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតអវជិជ នុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ 

ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទី  មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះ 

ែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
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៧១ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

 [៤៩] យតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ននុេសតិ តតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តតថ ទិ ្ឋ នុ- 

សេយ     ននុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។     េប     ។ 

 [៥០] យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តតថ 

ភវ គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន ភវ គនុសេយ ននុេសតិ តតថ វចិិកិចឆ - 

នុសេយ ននុេសតីតិ ។ កមធតុយ តីសុ េវទ- 

នសុ ឯតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ េន ច 

តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ អបរយិបេនន ឯតថ 

ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 

ននុេសតិ ។ យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ 

តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យតថ  បន អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តតថ វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ     ននុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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៧១ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

 [៤៩] ទិ ្ឋ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ - 

នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ 

មិនេដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។    េប    ។ 

 [៥០] វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គ- 

នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដក 

សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុង 

េវទន ៣ នុ៎ះ កនុងកមធតុ ែតវចិិកិចឆ នុស័យ មិនែមនជមនិេដក 

សមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះេទ ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ មិនេដក 

សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

េនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
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៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥១] យតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ តតថ 

អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ កមធតុយ តីសុ 

េវទនសុ ឯតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ េន ច 

តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ អបរយិបេនន ឯតថ 

ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ អវជិជ នុសេយ ច 

ននុេសតិ ។ យតថ  បន អវជិជ នុសេយ ននុ- 

េសតិ តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ - 

មន្ត      ។ 

 [៥២] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច ននុេសន្តិ តតថ មននុសេយ ននុ- 

េសតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ កម - 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន 

ច តតថ មននុសេយ ននុេសតិ អបរយិបេនន 

ឯតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

ននុេសន្តិ មននុសេយ ច ននុេសតិ ។ យតថ 

 បន មននុសេយ ននុេសតិ តតថ កម គ- 

នុសេយ       ច       បដិឃនុសេយ       ច        ននុេសន្តីតិ       ។ 
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៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥១] ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ - 

នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ នុ៎ះ កនុងកមធតុ ែតអវជិជ នុស័យ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះេទ ភវ គនុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមង ំ

េនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

    ភវ គនុស័យ    មិនេដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។   េអើ    ។ 

 [៥២] កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទី  មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុនុ៎ះ ែតមននុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដក 

សមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គ- 

នុស័យ     និងបដិឃនុស័យ     មិនេដកសមងេំន     កនុងទីេនះែដរឬ     ។ 
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៧៣ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ មននុសេយ ច កម - 
គនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តតថ បដិឃនុ- 
សេយ ននុេសតិ អបរយិបេនន ឯតថ មននុស- 
េយ ច ននុេសតិ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច ននុេសន្តិ ។ យតថ កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ តតថ ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេស- 
តីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ កម គ- 
នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន 
ច តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ អបរយិបេនន 
ឯតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
ននុេសន្តិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យតថ 

 បន វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តតថ កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តី- 

តិ ។ មន្ត  ។ យតថ កម គនុសេយ ច  
បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ តតថ ភវ គនុស- 
េយ ននុេសតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ 
កម គនុសេយ       ច      បដិឃនុសេយ      ច      ននុេសន្តិ 
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៧៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មននុស័យ និងកម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនន៎ុះ 

ែតបដិឃនុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

មននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំកម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ ែត 

វចិិកិចឆ នុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុេនះេទ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុង 

អបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ កម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ភវ - 

គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ    មិនេដកសមងេំន    កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ 
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៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ អបរយិ- 

បេនន ឯតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច ននុេសន្តិ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ ។ 

យតថ  បន ភវ គនុសេយ ននុេសតិ តតថ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុ- 

េសន្តីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ ភវ គនុ- 

សេយ ច កម គនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន 

ច តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ ភវ គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តតថ កម - 

គនុសេយ ននុេសតិ អបរយិបេនន ឯតថ ភវ គនុ- 

សេយ ច ននុេសតិ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច ននុេសន្តិ ។ យតថ កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ តតថ អវជិជ នុស- 

េយ ននុេសតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ឯតថ 

កម គនុសេយ      ច      បដិឃនុសេយ      ច       ននុេសន្តិ 
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៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតភវ គនុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុេនះេទ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំភវ គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម - 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ភវ គនុស័យ និងកម គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទន 

នុ៎ះ ែតបដិឃនុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

ភវ គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរន៎ុះ 

កនុងកមធតុ ែតកម គនុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុង 

េវទនពីរេនះេទ ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ 

ទងំកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  

អវជិជ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ    មិនេដកសមងេំន    កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុនុ៎ះ 
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៧៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ អបរយិ- 

បេនន ឯតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច ននុេសន្តិ អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យតថ 

 បន អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តតថ កម គ- 

នុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ 

មន្ត      ។ 

 [៥៣] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ តតថ ទិ ្ឋ - 

នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

មន្ត  ។ យតថ  បន វចិកិិចឆ នុសេយ ននុ- 

េសតិ តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច មននុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 

យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

មននុសេយ ច ននុេសន្តិ តតថ ភវ គនុសេយ 

ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន ភវ - 

គនុសេយ ននុេសតិ តតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ      ច      មននុសេយ     ច     ននុេសន្តីតិ     ។ 
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៧៥ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតអវជិជ នុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុេនះេទ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុង 

អបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត អវជិជ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ   មិនេដកសមងេំន   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៥៣] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ - 

នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ កម - 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  

ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ   និងមននុស័យ   មិនេដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទុកខ យ េវទនយ ឯតថ ភវ គនុសេយ ច ក- 
ម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ 
េន ច តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ កមធ- 
តុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ ភវ គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តតថ កម គ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ អបរ-ិ 
យបេនន ឯតថ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ននុេសន្តិ ។ យតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ តតថ 
អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តតថ កម គនុ- 
សេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច 
ននុេសន្តីតិ      ។      មន្ត       ។ 
 [៥៤] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច ននុេសន្តិ 
តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យតថ  បន វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តតថ កម- 
គនុសេយ      ច      បដិឃនុសេយ       ច       មននុសេយ 
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៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ភវ គនុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតបដិឃនុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ ភវ គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ ភវ គនុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ និងមននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ - 

នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ   មិនេដកសមងេំន   កនុងទីេនះែដរឬ    ។   េអើ   ។ 

 [៥៤] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ - 

នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដក 

សមងេំន    កនុងទី     កម គនុស័យ    បដិឃនុស័យ     មននុស័យ 
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៧៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ មន្ត  ។ េប ។ 
 [៥៥] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ ច ននុេសន្តិ តតថ ភវ គនុសេយ 
ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន ភវ គ- 
នុសេយ ននុេសតិ តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 
ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ ទុកខ យ 
េវទនយ ឯតថ ភវ គនុសេយ ច កម គនុសេយ 
ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តតថ បដិ- 
ឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច ននុេសន្តិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ឯតថ 
ភវ គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ 
េន ច តតថ កម គនុសេយ ច មននុសេយ 
ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិកិិចឆ នុសេយ ច ននុ- 
េសន្តិ អបរយិបេនន ឯតថ ភវ គនុសេយ ច ន- 
នុេសតិ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច     ននុេសន្តិ     ។     េប     ។ 



161 

៧៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ េប ។ 

 [៥៥] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុ- 

ស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ កម គនុស័យ 

និងមននុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតបដិឃនុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ ភវ គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុង 

េវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតកម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ ភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ - 

នុស័យ   ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ   ។   េប   ។ 
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៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៦] យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 

សេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច ននុេសន្តិ តតថ 

អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  

បន អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តតថ កម គនុស- 

េយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ 

ច   ននុេសន្តីតិ   ។   មន្ត    ។ 

 [៥៧] យស  យតថ កម គនុសេយ ននុ- 

េសតិ តស  តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

តិណ្ណំ  បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ 

កម គនុសេយ ននុេសតិ េន ច េតសំ តតថ 

បដិឃនុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ 

របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េតសំ តតថ 

កម គនុសេយ ច ននុេសតិ បដិឃនុសេយ ច 

ននុេសតិ ទ្វិននំ បុគគ នំ សព្វតថ កម គនុស- 

េយ     ច     ននុេសតិ     បដិឃនុសេយ     ច     ននុេសតិ     ។ 
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៧៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥៦] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

 អវជិជ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គ- 

នុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ 

និងភវ គនុស័យ   មិនេដកសមងេំន   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៥៧] កម គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

កនុងទី  បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដក 

សមងេំន កនុងទុកខេវទនន៎ុះ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក 

េនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ កម គនុ- 

ស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ កនុង 

អរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈនុ៎ះ ទងំបដិឃនុស័យ ក៏មិនេដកសមង ំ

េន កនុងទីេនះែដរ កម គនុស័យ របស់បុគគលពីរពួក មិនេដកសមង ំ

េន     កនុងទីទងំអស់     ទងំបដិឃនុស័យ     ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ    ។ 
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៧៩ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យស   បន យតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ 

តស  តតថ កម គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

តិណ្ណំ  បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ េន ច េត- 

សំ តតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ 

បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន 

េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ កម- 

គនុសេយ ច ននុេសតិ ទ្វិននំ បុគគ នំ សព្វតថ 

បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ កម គនុសេយ 

ច ននុេសតិ ។ យស  យតថ កម គនុសេយ 

ននុេសតិ តស  តតថ មននុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ 

កម គនុសេយ ននុេសតិ េន ច េតសំ តតថ ម- 

ននុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ - 

យ េវទនយ អបរយិបេនន េតសំ តតថ កម គ- 

នុសេយ     ច     ននុេសតិ      មននុសេយ      ច      ននុេសតិ 
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៧៩ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

កនុងទី  កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ របស់បុគុគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមង ំ

េន កនុងេវទនពីរន៎ុះ កនុងកមធតុ ែតកម គនុស័យ របស់បុគគល 

៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ បដិឃ- 

នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ កនុង 

អរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំកម គនុស័យ ក៏មិនេដក 

សមងេំនែដរ បដិឃនុស័យ របស់បុគគលពីរពួក មិនេដកសមងេំន 

កនុងទីទងំអស់ ទងំកម គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ កម- 

គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  មន- 

នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម- 

គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម- 

គនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវ- 

ទនេនះ    កនុងអបរយិបននៈ    ទងំមននុស័យ    ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ 
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៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អនគមិស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូ- 
ធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ កម គនុ- 
សេយ ននុេសតិ េន ច តស  តតថ មននុសេយ 
ននុេសតិ តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ 
អបរយិបេនន តស  តតថ កម គនុសេយ ច 
ននុេសតិ មននុសេយ ច ននុេសតិ អរហេ  
សព្វតថ កម គនុសេយ ច ននុេសតិ មននុ- 
សេយ ច ននុេសតិ ។ យស   បន យតថ 
មននុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ កម គនុ- 
សេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  យតថ 
កម គនុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ ទិ ្ឋ នុ- 
សេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ 
បុថុជជនស  ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ តស  តតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ 
េន ច តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ 
តេស វ បុគគលស  អបរយិបេនន តស  តតថ ក- 
ម គនុសេយ ច ននុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច ននុេសតិ ទ្វិននំ បុគគ នំ សព្វតថ កម គ- 
នុសេយ          ច          ននុេសតិ          វចិិកិចឆ នុសេយ          ច 
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៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កម គនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុង 
េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមន- 
នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុង 
េវទនពីរេនះេទ កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមង ំ
េន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ទងំមននុស័យ ក៏មិន 
េដកសមងេំនែដរ កម គនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន 
កនុងទីទងំអស់ ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងែំដរ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុង 
ទី  កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ េអើ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល  
មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិ- 
ចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
កម គនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទន 
េនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុថុជជន 
េនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ កម គនុ- 
ស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ 
ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ កម គនុស័យ របស់ 
បុគគលពីរពួក     មិនេដកសមងេំន     កនុងទីទងំអស់     ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ 
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៨១ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

ននុេសតិ ។ យស   បន យតថ វចិិកិចឆ នុស- 
េយ ននុេសតិ តស  តតថ កម គនុសេយ ន- 
នុេសតីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 
នសុ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ េន ច 
េតសំ តតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ 
បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ 
អបរយិបេនន េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុ- 
េសតិ កម គនុសេយ ច ននុេសតិ ទ្វិននំ បុគគ- 

នំ សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ កម- 
គនុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស  យតថ កម- 
គនុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ ភវ គនុសេយ 

ននុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ េតសំ តតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ 
េន ច េតសំ តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ េតសំ- 
េយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េត- 
សំ តតថ កម គនុសេយ ច ននុេសតិ ភវ គ- 
នុសេយ ច ននុេសតិ អនគមិស  របូធតុយ អរ-ូ 
បធតុយ      តស       តតថ       កម គនុសេយ       ននុេសតិ 
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៨១ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល 
 មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ របស់បុគគល 

េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់ 
បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 
ែតកម គនុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន 
កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមង ំ
េន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរ-ិ 
យបននៈ ទងំកម គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ វចិិកិចឆ នុស័យ 
របស់បុគគលពីរពួក មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំកម គនុ- 
ស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល 

 មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគល 
េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ របស់ 
បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 
េនះ ែតភវ គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដក 
សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម គនុស័យ របស់ 
បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិ- 
បននៈ ទងំភវ គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ កម គនុស័យ របស់ 
អនគមិបុគគលេនះ  មិនេដកសមងេំន  កនុងរូបធតុ  និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តស  តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ 
តេស វ បុគគលស  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ 
អបរយិបេនន តស  តតថ កម គនុសេយ ច ន- 
នុេសតិ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ អរហេ  
សព្វតថ កម គនុសេយ ច ននុេសតិ ភវ គនុ- 
សេយ ច ននុេសតិ ។ យស   បន យតថ ភវ គ- 
នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ កម គនុសេយ 
ននុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ េតសំ តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ 
េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ 
េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ អបរយិ- 
បេនន េតសំ តតថ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ 
កម គនុសេយ ច ននុេសតិ អរហេ  សព្វតថ 
ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ កម គនុសេយ ច 
ននុេសតិ ។ យស  យតថ កម គនុសេយ ន- 
នុេសតិ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ 
តិណ្ណំ  បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ        េតសំ       តតថ       កម គនុសេយ       ននុេសតិ 
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៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតភវ គនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន 
កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ 
ឯង មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរ-ិ 
យបននៈ ទងំភវ គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ កម គនុស័យ 
របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំភវ គនុស័យ 
ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់ 
បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ របស់ 
បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ 
របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 
កមធតុ ែតកម គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមន 
ជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ ភវ គនុស័យ របស់បុគគល 
ទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ 
ទងំកម គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ភវ គនុស័យ របស់ 
្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំកម គនុស័យ 
ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល  មិន 
េដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដក 
សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួក 
េនះ  មិនេដកសមងេំន  កនុងទុកខេវទនេនះ  កនុងរូបធតុ  និងកនុងអរូបធតុ 
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៨៣ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ 

េតសំេយវ បុគគ នំ អបរយិបេនន េតសំ តតថ 

កម គនុសេយ ច ននុេសតិ អវជិជ នុសេយ 

ច ននុេសតិ អនគមិស  កមធតុយ តីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ ក- 

ម គនុសេយ ននុេសតិ េន ច តស  តតថ អវ-ិ 

ជជ នុសេយ ននុេសតិ តេស វ បុគគលស  អបរយិ- 

បេនន តស  តតថ កម គនុសេយ ច ននុេសតិ 

អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ អរហេ  សព្វតថ 

កម គនុសេយ ច ននុេសតិ អវជិជ នុសេយ  

ច ននុេសតិ ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុស- 

េយ ននុេសតិ តស  តតថ កម គនុសេយ ន- 

នុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៥៨] យស  យតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ 

តស  តតថ មននុសេយ ននុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ- 

នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរ-ូ 

បធតុយ       េតសំ        តតថ        បដិឃនុសេយ        ននុេសតិ 
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៨៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតអវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដក 

សមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ កម គនុស័យ របស់បុគគលទងំ 

េនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំអវជិជ នុស័យ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ កម គនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ ែតអវជិជ នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះេទ កម គនុស័យ របស់ 

បុគគលេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំអ- 

វជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ កម គនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមង ំ

េនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិន 

េដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំន     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [៥៨] បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

កនុងទី  មននុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមង ំ

េន   កនុងេវទនពីរេនះ    កនុងកមធតុ    កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុ 
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៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ តតថ មននុសេយ ននុេសតិ 

េតសំេយវ បុគគ នំ អបរយិបេនន េតសំ តតថ 

បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ មននុសេយ ច  

ននុេសតិ អនគមិស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 

នសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ បដិ- 

ឃនុសេយ ននុេសតិ េន ច តស  តតថ ម- 

ននុសេយ ននុេសតិ តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ 

េវទនយ អបរយិបេនន តស  តតថ បដិឃនុស- 

េយ ច ននុេសតិ មននុសេយ ច ននុេស- 

តិ អរហេ  សព្វតថ បដិឃនុសេយ ច ននុ- 

េសតិ មននុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស   

បន        យតថ       មននុសេយ        ននុេសតិ        តស       តតថ 

បដិឃនុសេយ ននុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ 

ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ មននុសេយ ន- 

នុេសតិ េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ ន- 

នុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ អបរយិបេនន េតសំ 

តតថ        មននុសេយ       ច       ននុេសតិ       បដិឃនុសេយ 
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៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតមននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន 

កនុងេវទនពីរេនះេទ បដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដក 

សមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំន 

ែដរ បដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំនកនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមន- 

នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុង 

េវទនពីរេនះេទ បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមង ំ

េន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ទងំមននុស័យ ក៏មិន 

េដកសមងេំនែដរ បដិឃនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន 

កនុងទីទងំអស់ ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ង  

េទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  

បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

មននុស័យរបស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទ- 

នេនះ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិន 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ មននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ 

ឯង      មិនេដកសមងេំន      កនុងអបរយិបននៈេនះ      ទងំបដិឃនុស័យ 
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៨៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

ច ននុេសតិ អរហេ  សព្វតថ មននុសេយ ច 
ននុេសតិ បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស  
យតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ 
បុថុជជនស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុ- 
យ អរបូធតុយ តស  តតថ បដិឃនុសេយ ន- 
នុេសតិ េន ច តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុ- 
េសតិ តេស វ បុគគលស  អបរយិបេនន តស  តតថ 
បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ វចិកិិចឆ នុសេយ ច 
ននុេសតិ ទ្វិននំ បុគគ នំ សព្វតថ បដិឃនុសេយ ច 
ននុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស  

 បន យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  
តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ - 
នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុស- 
េយ ននុេសតិ េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុស- 
េយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិ- 
បេនន       េតសំ      តតថ        វចិិកិចឆ នុសេយ        ច       ននុេសតិ 
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៨៥ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ មននុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន 

កនុងទីទងំអស់ ទងំបដិឃនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ បដិឃ- 

នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទ- 

នពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរ-ិ 

យបននៈេនះ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ បដិឃនុស័យ 

របស់បុគគលពីរពួក មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល 

 មិនេដកសមងេំន កនុងទី  បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលពីរពួក 

េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបដិឃនុស័យ របស់ 

បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន 

ពីរេនះ   កនុងកមធតុ   កនុងរូបធតុ   កនុងអរូបធតុ   និងកនុងអបរយិបននៈ 
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៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ ទ្វិននំ បុគគ ន ំ

សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ បដិឃនុ- 

សេយ ច ននុេសតិ ។ យស  យតថ បដិឃ- 

នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ ភវ គនុស- 

េយ ននុេសតីតិ ។ តណិ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុ- 

យ អរបូធតុយ េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ ន- 

នុេសតិ េន ច េតសំ តតថ ភវ គនុសេយ ននុ- 

េសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវ- 

ទនសុ អបរយិបេនន េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ 

ច ននុេសតិ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ អន- 

គមិស  របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ បដិ- 

ឃនុសេយ ននុេសតិ េន ច តស  តតថ ភវ - 

គនុសេយ ននុេសតិ តេស វ បុគគលស  កម- 

ធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន តស  តតថ 

បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ ភវ គនុសេយ ច 

ននុេសតិ អរហេ  សព្វតថ បដិឃនុសេយ 

ច       ននុេសតិ       ភវ គនុសេយ        ច        ននុេសតិ        ។ 
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៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ទងំបដិឃនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល 

ពីរពួក មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំបដិឃនុស័យ ក៏មិន 

េដកសមងេំនែដរ ។ បដិឃនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមង ំ

េន កនុងទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បដិឃនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ 

មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតភវ គនុស័យ 

របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះេទ បដិឃនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះឯង 

មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងអបរយិបននៈ ទងំភវ គ- 

នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ បដិឃនុស័យ របស់អនគ- 

មិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតភវ គនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមន 

ជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បដិ- 

ឃនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ 

េនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ទងំភវ គនុស័យ ក៏មិន 

េដកសមងេំនែដរ បដិឃនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមង ំ

េន     កនុងទីទងំអស់    ទងំភវ គនុស័យ     ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ    ។ 
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៨៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ តស  

តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ- 

នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ ភវ គនុស- 

េយ ននុេសតិ េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុស- 

េយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុ- 

យ ទ្វីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន េតសំ តតថ ភវ គ- 

នុសេយ ច ននុេសតិ បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ 

អរហេ  សព្វតថ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ 

បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស  យតថ បដិ- 

ឃនុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ 

ននុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ 

តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ េន ច េតសំ 

តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ- 

នំ អបរយិបេនន េតសំ តតថ បដិឃនុស- 

េយ       ច       ននុេសតិ      អវជិជ នុសេយ        ច        ននុេសតិ 
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៨៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

កនុងទី  បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគល 

៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ ភវ- 

គនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ទងំបដិឃនុស័យ ក៏មិន 

េដកសមងេំនែដរ ភវ គនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន 

កនុងទីទងំអស់ ទងំបដិឃនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ បដិឃ- 

នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ 

របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ បដិឃ- 

នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអវជិជ នុស័យ 

របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ បដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន 

កនុងអបរយិបននៈេនះ        ទងំអវជិជ នុស័យ          ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ 
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៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អនគមិស  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុ- 
យ អរបូធតុយ តស  តតថ បដិឃនុសេយ ននុ- 
េសតិ េន ច តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ននុ- 
េសតិ តេស វ បុគគលស  អបរយិបេនន តស  តតថ 
បដិឃនុសេយ ច ននុេសតិ អវជិជ នុសេយ ច 
ននុេសតិ អរហេ  សព្វតថ បដិឃនុសេយ ច 
ននុេសតិ អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស  

 បន យតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ 
បដិឃនុសេយ     ននុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៥៩] យស  យតថ មននុសេយ ននុេសតិ 
តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 
នុសេយ ននុេសតីតិ ។ បុថុជជនស  ទុកខ យ 
េវទនយ តស  តតថ មននុសេយ ននុេសតិ 
េន ច តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ 
តេស វ បុគគលស  អបរយិបេនន តស  តតថ ម- 
ននុសេយ ច ននុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច 
ននុេសតិ អរហេ  សព្វតថ មននុសេយ ច 
ននុេសតិ         វចិិកិចឆ នុសេយ          ច          ននុេសតិ          ។ 
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៨៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន 

៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអវជិជ នុ- 

ស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទ- 

ន ៣ េនះេទ បដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមងេំន 

កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ បដិ- 

ឃនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំ 

អវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំន ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ 

របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  បដិឃនុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ    មិនេដកសមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៥៩] មននុស័យ របស់បុគគល  មនិេដកសមងេំន កនុង 

ទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មននុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ មននុស័យ របស់ 

បុគគលេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ មននុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដក 

សមងេំន    កនុងទីទងំអស់  ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ   ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ   ។ 
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៨៩ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

យស   បន យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ 
តស  តតថ មននុសេយ ននុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  
បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុ- 
យ អរបូធតុយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ន- 
នុេសតិ េន ច េតសំ តតថ មននុសេយ ន- 
នុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ 
អបរយិបេនន េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុ- 
េសតិ មននុសេយ ច ននុេសតិ អរហេ  សព្វតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ មននុសេយ ច 
ននុេសតិ ។ យស  យតថ មននុសេយ ននុេសតិ 
តស  តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ 
តស  តតថ មននុសេយ ននុេសតីតិ ។ ចតុននំ 
បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ 
ភវ គនុសេយ ននុេសតិ េន ច េតសំ តតថ 
មននុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ ទុ- 
កខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េតសំ តតថ ភវ គ- 
នុសេយ     ច     ននុេសតិ      មននុសេយ      ច      ននុេសតិ 



185 

៨៩ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 
កនុងទី  មននុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន 
កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែត 
មននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន 
កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដក 
សមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ទងំមននុស័យ ក៏ 
មិនេដកសមងេំនែដរ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន 
កនុងទីទងំអស់ ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មន- 
នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ 
របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 
កនុងទី  មននុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ របស់បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនេដក 
សមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមននុស័យ របស់ 
បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ 
ភវ គនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 
េវទនេនះ   កនុងអបរយិបននៈ   ទងំមននុស័យ   ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ 



186 

៩០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អរហេ  សព្វតថ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ 

មននុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស  យតថ 

មននុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ អវជិជ នុ- 

សេយ ននុេសតីតិ ។ ចតុននំ បុគគ នំ ទុកខ យ 

េវទនយ េតសំ តតថ មននុសេយ ននុេសតិ 

េន ច េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ េតសំ- 

េយវ បុគគ នំ អបរយិបេនន េតសំ តតថ មននុ- 

សេយ ច ននុេសតិ អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ 

អរហេ  សព្វតថ មននុសេយ ច ននុេសតិ 

អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស   បន 

យតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ មននុ- 

សេយ     ននុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៦០] យស  យតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ននុេសតិ 

តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ - 

មន្ត  ។ យស   បន យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 

ននុេសតិ តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

មន្ត      ។     េប     ។ 
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អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ភវ គនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ 

ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មននុស័យ របស់ 

បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល 

េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មននុស័យ របស់ 

បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតអវជិជ - 

នុស័យ របស់បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ មននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមង ំ

េន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំន 

ែដរ មននុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំ 

អស់ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  មននុ- 

ស័យ   របស់បុគគលេនះ   មិនេដកសមងេំន   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៦០] ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

 វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  

មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដក 

សមងេំន    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។    េប    ។ 
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អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

 [៦១] យស  យតថ វចិកិិចឆ នុសេយ ននុ- 

េសតិ តស  តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ 

តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ 

តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ េន ច េតសំ 

តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ- 

នំ កមធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន 

េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ ភវ - 

គនុសេយ ច ននុេសតិ អរហេ  សព្វតថ វចិិ- 

កិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ ភវ គនុសេយ ច  

ននុេសតិ ។ យស   បន យតថ ភវ គនុស- 

េយ ននុេសតិ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ន- 

នុេសតីតិ ។ បុថុជជនស  កមធតុយ តីសុ េវទ- 

នសុ តស  តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ េន 

ច តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តេស វ 

បុគគលស  អបរយិបេនន តស  តតថ ភវ គនុស- 

េយ ច ននុេសតិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ 

អរហេ         សព្វតថ        ភវ គនុសេយ        ច          ននុេសតិ 
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៩១ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

 [៦១] វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

កនុងទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតភវ គនុស័យ 

របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិ- 

បននៈ ទងំភវ គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់ 

្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំភវ គនុស័យ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់បុគគល 

 មិនេដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ របស់បុថុជជន 

េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទន 

៣ េនះេទ ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមងេំន 

កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ភវ- 

គនុស័យ       របស់្រពះអរហន្ត       មិនេដកសមងេំន      កនុងទីទងំអស់ 
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៩២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស  យតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ អវជិជ នុ- 
សេយ ននុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ កម- 
ធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 
េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ េន ច 
េតសំ តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ 
បុគគ នំ អបរយិបេនន េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុស- 
េយ ច ននុេសតិ អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ 
អរហេ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ 
អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស   បន 
យតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ វចិិកិ- 
ចឆ នុសេយ     ននុេសតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៦២] យស  យតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ ចតុននំ 
បុគគ នំ កមធតុយ តីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ 
ភវ គនុសេយ ននុេសតិ េន ច េតសំ តតថ អវជិជ - 
នុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ អបរ-ិ 
យបេនន       េតសំ      តតថ      ភវ គនុសេយ      ច      ននុេសតិ 
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៩២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់ 
បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល 
េនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់ 
បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះ កនុង 
កមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអវជិជ នុស័យ របស់បុគគល 
៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះេទ 
វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរ-ិ 
យបននៈេនះ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ វចិិកិចឆ នុស័យ 
របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំអវជិជ នុស័យ 
ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់ 
បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល 
េនះ     មិនេដកសមងេំន     កនុងទីេនះែដរឬ     ។    េអើ     ។ 
 [៦២] ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

 អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ភវ គនុស័យ របស់បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុង 
េវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតអវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៤ ពួក 
េនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះេទ ភវ - 
គនុស័យ  របស់បុគគលេនះឯង  មិនេដកសមងេំន   កនុងអបរយិបននៈេនះ 
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៩៣ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ អរហេ  សព្វតថ ភវ- 

គនុសេយ ច ននុេសតិ អវជិជ នុសេយ ច  

ននុេសតិ ។ យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ 

ននុេសតិ តស  តតថ ភវ គនុសេយ ននុេស- 

តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៦៣] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ តស  តតថ មននុ- 

សេយ ននុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ 

អរបូធតុយ េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ មន- 

នុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ អបរយិ- 

បេនន េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច ននុេសន្តិ មននុសេយ ច ននុ- 

េសតិ អនគមិស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទន- 

សុ របូធតុយ អរបូធតុយ តស  តតថ កម - 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ 

េន        ច        តស          តតថ         មននុសេយ        ននុេសតិ 
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៩៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ភវ គនុស័យ របស់្រពះ 

អរហន្ត មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ អវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដក 

សមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិន 

េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដក 

សមងេំន     កនុងទីេនះែដរឬ     ។    េអើ     ។ 

 [៦៣] កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល  

មិនេដកសមងេំន កនុងទី  មននុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដក 

សមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់ 

បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតមននុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម គនុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ទងំមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ កម គនុស័យ និងប- 

ដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមននុស័យ របស់ 

អនគមិបុគគលេនះ    មិនែមនជមិនេដកសមងេំន   កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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៩៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិ- 

បេនន តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច ននុេសន្តិ មននុសេយ ច ននុេសតិ 

អរហេ  សព្វតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច ននុេសន្តិ មននុសេយ ច ននុេសតិ ។ 

យស   បន យតថ មននុសេយ ននុេសតិ 

តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច ននុេសន្តីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ ទុកខ យ េវទន- 

យ េតសំ តតថ មននុសេយ ច កម គនុសេយ 

ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ 

ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ អបរយិបេនន េតសំ 

តតថ មននុសេយ ច ននុេសតិ កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ អរហេ  សព្វតថ 

មននុសេយ ច ននុេសតិ កម គនុសេយ 

ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ ។ យស  

 បន យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

ននុេសន្តិ       តស         តតថ       ទិ ្ឋ នុសេយ       ។       េប       ។ 
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៩៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដក 

សមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ទងំមននុស័យ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់ 

្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំមននុស័យ ក៏មិន 

េដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត មននុស័យ របស់បុគគល  

មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ មននុស័យ 

និងកម គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ មននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង 

មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំកម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ មននុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដក 

សមងេំន កនុងទីទងំអស់ ទងំកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ ក៏មិន 

េដកសមងេំនែដរ ។ មួយយ៉ងេទៀត កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

របស់បុគគល    មិនេដកសមងេំន   កនុងទី    ទិ ្ឋ នុស័យ   ។   េប   ។ 
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៩៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតីតិ ។ បុថុជជនស  របូធតុ- 
យ អរបូធតុយ តស  តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តស  តតថ វចិិ- 
កិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តេស វ បុគគលស  អបរ-ិ 
យបេនន តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច ននុេសន្តិ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុ- 
េសតិ ទ្វិននំ បុគគ នំ សព្វតថ ។ េប ។ យស   បន 
យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ កម- 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ 

ទ្វិននំ បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ វចិ-ិ 
កិចឆ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច ននុ- 
េសន្តិ េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ ននុ- 
េសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វសុី 
េវទនសុ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ ក- 
ម គនុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ 
របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េតសំ 
តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ កម - 
គនុសេយ         ច         បដិឃនុសេយ         ច          ននុេសន្តិ 
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៩៥ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនេដកសមង ំ

េន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុថុជជន 

េនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមង ំ

េន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ 

របស់បុគគលពីរពួក កនុងទីទងំអស់ ។ េប ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ - 

នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងកម គនុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដក 

សមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ និងប- 

ដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ ែតកម គនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនែមនជ 

មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលទងំ 

េនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ 

េនះ   ទងំកម គនុស័យ    និងបដិឃនុស័យ    ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ 
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៩៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទ្វិននំ បុគគ នំ សព្វតថ ។ េប ។ យស  យតថ កម - 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ តស  
តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ- 

នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ កម - 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន 
ច េតសំ តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ 
បុគគ នំ អបរយិបេនន េតសំ តតថ កម គនុស- 
េយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ ភវ គនុ- 
សេយ ច ននុេសតិ អនគមិស  របូធតុយ 
អរបូធតុយ តស  តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តស  តតថ 
ភវ គនុសេយ ននុេសតិ តេស វ បុគគលស  ក- 
មធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន តស  តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុ- 
េសន្តិ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ អរហេ  
សព្វតថ ។ េប ។ យស   បន យតថ ភវ- 
គនុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ កម - 

គនុសេយ      ច      បដិឃនុសេយ      ច      ននុេសន្តីតិ       ។ 
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៩៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

របស់បុគគលពីរពួក កនុងទីទងំអស់ ។ េប ។ កម គនុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ 

របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតភវ គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមង ំ

េន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំភវ គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដក 

សមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតភវ គនុស័យ របស់អនគ- 

មិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះេទ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ 

ទងំភវ គនុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ របស់្រពះអរហន្ត កនុងទី 

ទងំអស់ ។ េប ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់បុគគល 

 មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ       របស់បុគគលេនះ      មិនេដកសមងេំន      កនុងទីេនះែដរឬ      ។ 
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៩៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

តិណ្ណំ  បុគគ នំ ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ ភវ- 

គនុសេយ ច កម គនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន 

ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ 

បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ 

ភវ គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ 

េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ ននុេសតិ េត- 

សំេយវ បុគគ នំ អបរយិបេនន េតសំ តតថ ភវ គនុ- 

សេយ ច ននុេសតិ កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ អរហេ  សព្វតថ ។ េប ។ 

យស  យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច ននុេសន្តិ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេស- 

តីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ អវជិជ - 

នុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ អបរ-ិ 

យបេនន េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ      ច      ននុេសន្តិ      អវជិជ នុសេយ     ច     ននុេសតិ 
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៩៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ភវ គនុស័យ និងកម គនុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគល ៣ 

ពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ ភវ គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមង ំ

េន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតកម គនុស័យ របស់ 

បុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ ភវ- 

គនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិ- 

បននៈេនះ ទងំកម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ ក៏មិនេដកសមង ំ

េនែដរ របស់្រពះអរហន្ត កនុងទីទងំអស់ ។ េប ។ មួយយ៉ង 

េទៀត កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដក 

សមងេំន កនុងទី  អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមង ំ

េន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ ែតអវជិជ នុស័យ របស់បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមន 

ជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ កម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមង ំ

េន    កនុងអបរយិបននៈេនះ    ទងំអវជិជ នុស័យ     ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ 
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៩៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អនគមិស  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធ- 
តុយ អរបូធតុយ តស  តតថ កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តស  
តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តេស វ បុគគលស  
អបរយិបេនន តស  តតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ អវជិជ នុសេយ ច 
ននុេសតិ អរហេ  សព្វតថ ។ េប ។ យស   
បន យតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុ- 
េសន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៦៤] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 
បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ 
តស  តតថ ទិ ្ឋ នុសេយ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 
យតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ ទុកខ យ 
េវទនយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ក- 
ម គនុសេយ        ច        មននុសេយ         ច         ននុេសន្តិ 
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៩៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតអវជិជ នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមន 

ជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទន ៣ េនះេទ កម គនុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ របស់្រពះអរហន្ត កនុង 

ទីទងំអស់ ។ េប ។ មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  

មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់ 

បុគគលេនះ     មិនេដកសមងេំន     កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ     ។ 

 [៦៤] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់ 

បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ និងម- 

ននុស័យ  របស់បុគគលពីរពួកេនះ  មិនេដកសមងេំន   កនុងទុកខេវទនេនះ 
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អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ 
េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ កម គនុស- 
េយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ េតសំេយវ 
បុគគ នំ របូធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ 
មននុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ អ- 
បរយិបេនន េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ន- 
នុេសតិ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ អនគមិស  
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច កម - 
គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ 
េន ច តស  តតថ មននុសេយ ននុេសតិ 
តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិ- 
បេនន       តស        តតថ       វចិិកិចឆ នុសេយ        ច       ននុេសតិ 
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៩៩ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគល 

ទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

កម គនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនែមនជ 

មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិន 

ែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ 

ទងំកម គនុស័យ បដឃិនុស័យ និងមននុស័យ ក៏មិនេដក 

សមងេំនែដរ វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់ 

អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមននុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់ 

បុគគលេនះឯង   មិនេដកសមងេំន   កនុងទុកខេវទនេនះ   កនុងអបរយិបននៈ 
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អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុ- 
សេយ ច ននុេសន្តិ អរហេ  សព្វតថ ។ េប ។ 
យស  យតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុ- 
សេយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ តស  
តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ 
តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 
មននុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ តិណ្ណំ  បុគគ នំ 
ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ ភវ គនុសេយ ច 
កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ 
េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ 
េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េតសំ តតថ ភវ គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ កម គនុស- 
េយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ េតសំេយវ 
បុគគ នំ អបរយិបេនន េតសំ តតថ ភវ គនុស- 
េយ ច ននុេសតិ កម គនុសេយ ច បដិ- 
ឃនុសេយ          ច          មននុសេយ         ច         ននុេសន្តិ 
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អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ទងំកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ ក៏មិនេដកសមង ំ

េនែដរ របស់្រពះអរហន្ត កនុងទីទងំអស់ ។ េប ។ កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគល  មិន 

េដកសមងេំន កនុងទី  ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិន 

េដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ- 

គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  កម - 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលេនះ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ កម គនុ- 

ស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលបីពួកេនះ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបដិឃនុស័យ របស់បុគគលបីពួកេនះ មិនែមនជ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ ភវ គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ ភវ គនុស័យ របស់ 

បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំកម- 

គនុស័យ    បដិឃនុស័យ     និងមននុស័យ    ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ 
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អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

អនគមិស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  

តតថ ភវ គនុសេយ ច កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តស  តតថ 

មននុសេយ ននុេសតិ តេស វ បុគគលស  ទុកខ - 

យ េវទនយ អបរយិបេនន តស  តតថ ភវ គនុ- 

សេយ ច ននុេសតិ កម គនុសេយ ច បដិ- 

ឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ អរ- 

ហេ  សព្វតថ ។ េប ។ យស  យតថ កម - 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ននុេសន្តិ តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេស- 

តីតិ ។ អនគមិស  ទុកខ យ េវទនយ តស  

តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ម- 

ននុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តស  តតថ អវជិជ - 

នុសេយ ននុេសតិ តេស វ បុគគលស  អបរយិ- 

បេនន តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 

នុសេយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ អវជិជ នុ- 

សេយ      ច      ននុេសតិ      អរហេ       សព្វតថ      ។     េប     ។ 
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អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ភវ គនុស័យ កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ របស់អ- 

នគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតមននុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមង ំ

េន កនុងេវទនពីរេនះេទ ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិន 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ទងំកម គ- 

នុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ 

របស់្រពះអរហន្ត កនុងទីទងំអស់ ។ េប ។ កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

កនុងទី  អវជិជ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតអវជិជ - 

នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់ 

បុគគលេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំអវជិជ នុស័យ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ    របស់្រពះអរហន្ត    កនុងទីទងំអស់    ។    េប    ។ 
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អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសត ិ

តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច     មននុសេយ     ច     ននុេសន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៦៥] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយ ច ននុេសន្តិ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 

ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ កម - 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ ទ្វិននំ បុគគ នំ 

ទុកខ យ េវទនយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 

សេយ ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ បដិឃនុ- 

សេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ កមធតុ- 

យ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច      បដិឃនុសេយ      ច      ទិ ្ឋ នុសេយ      ច       ននុេសន្តិ 
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អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន 

កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគល 

េនះ   មិនេដកសមងេំន   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៦៥] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  វចិិកិ- 

ចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត វចិកិិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដក 

សមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់ 

បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបដិឃ- 

នុស័យ របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវ- 

ទនេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់ 

បុគគលទងំេនះឯង   មិនេដកសមងេំន   កនុងេវទនពីរេនះ    កនុងកមធតុ 
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១០៣ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច ននុេសន្តិ េតសំេយវ បុគគ នំ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

ទិ ្ឋ នុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ តតថ 

មននុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ នំ 

អបរយិបេនន េតសំ តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុ- 

េសតិ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច 

មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច ននុេសន្តិ 

អនគមិស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធ- 

តុយ អរបូធតុយ តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច តស  តតថ ម- 

ននុសេយ ននុេសតិ តេស វ បុគគលស  ទុកខ យ 

េវទនយ អបរយិបេនន តស  តតថ វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច ននុេសតិ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 

ច      មននុសេយ       ច       ទិ ្ឋ នុសេយ       ច       ននុេសន្តិ 
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១០៣ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនែមន 

ជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ កម - 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ 

ឯង មិនេដកសមងេំន កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែត 

មននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលទងំ 

េនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំកម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ ក៏មិនេដកសមង ំ

េនែដរ វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ - 

នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមននុស័យ 

របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ វចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមង ំ

េន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ទងំកម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ    មននុស័យ    និងទិ ្ឋ នុស័យ     ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ 
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១០៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អរហេ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសតិ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុ- 

សេយ     ច     ទិ ្ឋ នុសេយ     ច     ននុេសន្តិ     ។     េប     ។ 

 [៦៦] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសន្តិ តស  

តតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ ភវ គនុសេយ ននុេសតិ 

តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុស- 

េយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 

វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសន្តីតិ ។ បុថុជជនស  

ទុកខ យ េវទនយ តស  តតថ ភវ គនុសេយ ច 

កម គនុសេយ ច មននុសេយ ច ននុេសន្តិ 

េន ច តស  តតថ បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសន្តិ តេស វ បុគគ- 

លស  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តស  តតថ 

ភវ គនុសេយ        ច       បដិឃនុសេយ       ច       ននុេសន្តិ 
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១០៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

វចិិកិចឆ នុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន កនុងទីទងំអស់ 

ទងំកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ   ។   េប   ។ 

 [៦៦] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី  

ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត ភវ គនុស័យ របស់បុគគល  មិនេដក- 

សមងេំន កនុងទី  កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ ភវ គនុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ 

របស់បុថុជជនេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបដិឃនុ- 

ស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់បុថុជជនេនះ មិនែមនជមិន 

េដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះេទ ភវ គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

របស់បុគគលេនះឯង  មិនេដកសមងេំន   កនុងេវទនពីរេនះ   កនុងកមធតុ 
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១០៥ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

េន ច តស  តតថ កម គនុសេយ ច ម- 

ននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុស- 

េយ ច ននុេសន្តិ តេស វ បុគគលស  អបរយិ- 

បេនន តស  តតថ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ម- 

ននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុស- 

េយ ច ននុេសន្តិ ទ្វិននំ បុគគ នំ ទុកខ យ 

េវទនយ េតសំ តតថ ភវ គនុសេយ ច កម- 

គនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ 

ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច េតសំ 

តតថ បដិឃនុសេយ ននុេសតិ េតសំេយវ បុគគ- 

នំ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េតសំ តតថ 

ភវ គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយ ច វចិកិិចឆ នុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច 

េតសំ តតថ កម គនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ននុេសន្តិ េតសំេយវ បុគគ នំ អបរយិ- 

បេនន        េតសំ       តតថ        ភវ គនុសេយ       ច       ននុេសតិ 
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១០៥ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

ែតកម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

របស់បុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ 

ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ទងំកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ភវ គនុស័យ កម - 

គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់ 

បុគគលពីរពួកេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបដិឃនុស័យ 

របស់បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ 

េទ ភវ គនុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

របស់បុគគលទងំេនះឯង មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតកម គនុស័យ និងមននុស័យ របស់បុគគលទងំេនះ 

មិនែមនជមិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះេទ ភវ គនុស័យ 

របស់បុគគលទងំេនះឯង       មិនេដកសមងេំន        កនុងអបរយិបននៈេនះ 
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១០៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 

នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 

ច ននុេសន្តិ អនគមិស  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ តស  តតថ ភវ គនុសេយ ច កម- 

គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយ ច វចិកិិចឆ នុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច 

តស  តតថ មននុសេយ ននុេសតិ តេស វ 

បុគគលស  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន តស  

តតថ ភវ គនុសេយ ច ននុេសតិ កម គនុ- 

សេយ ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ 

ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិកិិចឆ នុសេយ ច ននុ- 

េសន្តិ     អរហេ      សព្វតថ     ។     េប     ។ 

 [៦៧] យស  យតថ កម គនុសេយ ច 

បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុ- 

សេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុស- 

េយ        ច        ននុេសន្តិ        តស         តតថ        អវជិជ នុសេយ 
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១០៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ទងំកម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ភវ គនុស័យ កម គ- 

នុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ របស់ 

អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតមននុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន 

កនុងេវទនពីរេនះេទ ភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង មិនេដក- 

សមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ទងំកម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ   របស់្រពះអរហន្ត   កនុងទីទងំអស់   ។   េប   ។ 

 [៦៧] កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់បុគគល  

មិនេដកសមងេំន         កនុងទី         អវជិជ នុស័យ        របស់បុគគលេនះ 
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១០៧ 

អនុសយយមេក   អនុសយ េ  

ននុេសតីតិ ។ អនគមិស  ទុកខ យ េវទនយ 
តស  តតថ កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ 
ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុស- 
េយ ច ភវ គនុសេយ ច ននុេសន្តិ េន ច 
តស  តតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តេស វ បុគគ- 
លស  អបរយិបេនន តស  តតថ កម គនុសេយ 
ច បដិឃនុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុស- 
េយ ច ននុេសន្តិ អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ 
អរហេ  សព្វតថ កម គនុសេយ ច បដិឃ- 
នុសេយ ច មននុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច 
វចិិកិចឆ នុសេយ ច ភវ គនុសេយ ច ននុ- 
េសន្តិ អវជិជ នុសេយ ច ននុេសតិ ។ យស   
បន យតថ អវជិជ នុសេយ ននុេសតិ តស  តតថ 
កម គនុសេយ ច បដិឃនុសេយ ច មន- 
នុសេយ ច ទិ ្ឋ នុសេយ ច វចិិកិចឆ នុសេយ 
ច     ភវ គនុសេយ     ច     ននុេសន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

អនុសយ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 
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១០៧ 

អនុសយយមកៈ   អនុសយ រៈ 

មិនេដកសមងេំន កនុងទីេនះែដរឬ ។ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់ 

អនគមិបុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

អវជិជ នុស័យ របស់អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនេដកសមងេំន 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះឯង 

មិនេដកសមងេំន កនុងអបរយិបននៈេនះ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមង ំ

េនែដរ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់្រពះអរហន្ត មិនេដកសមងេំន 

កនុងទីទងំអស់ ទងំអវជិជ នុស័យ ក៏មិនេដកសមងេំនែដរ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត អវជិជ នុស័យ របស់បុគគល  មិនេដកសមងេំន កនុងទី 

 កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ របស់បុគគលេនះ មិនេដកសមងេំន 

កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

ចប់   អនុសយ រៈ   ។ 
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នុសយ េ  

 [៦៨] េយ កម គនុសេយន នុសេយ 

េ  បដិឃនុសេយន នុសេយតិ ។ - 

មន្ត  ។ េយ  បន បដិឃនុសេយន នុ- 

សេយ េ  កម គនុសេយន នុសេយតិ ។ 

មន្ត  ។ េយ កម គនុសេយន នុស- 

េយ េ  មននុសេយន នុសេយតិ ។ 

មន្ត  ។ េយ  បន មននុសេយន - 

នុសេយ េ  កម គនុសេយន នុសេយ- 

តិ ។ អនគមី មននុសេយន នុសេយ 

េន ច កម គនុសេយន នុសេយ តេយ 

បុគគ  មននុសេយន ច នុសយ កម - 

គនុសេយន ច នុសយ ។ េយ កម- 

គនុសេយន នុសេយ េ  ទិ ្ឋ នុសេយន 

។        េប        ។        វចិិកិចឆ នុសេយន        នុសេយតិ        ។ 
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នុសយ រៈ 

 [៦៨] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យែដរ 

ឬ ។ អនគមិបុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ 

ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យេទ បុគគល ៣ 

ពួក (បុថុជជន េ បននបុគគល និងសកទគមិបុគគល) ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យមននុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យផង ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ   ។   េប   ។   ្របកបេ យអនុស័យ   េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ  ។ 
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១០៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េទ្វ បុគគ  កម គនុសេយន នុសយ 

េន ច វចិិកិចឆ នុសេយន នុសយ បុថុជជេន 

កម គនុសេយន ច នុសេយ វចិិកិចឆ នុស- 

េយន ច នុសេយ ។ េយ  បន វចិិកិចឆ - 

នុសេយន នុសេយ េ  កម គនុសេយន 

នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ កម - 

គនុសេយន នុសេយ េ  ភវ គនុសេយន 

។ េប ។ អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ - 

មន្ត  ។ េយ  បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ 

េ  កម គនុសេយន នុសេយតិ ។ អន- 

គមី អវជិជ នុសេយន នុសេយ េន ច ក- 

ម គនុសេយន នុសេយ តេយ បុគគ  

អវជិជ នុសេយន ច នុសយ កម គនុសេយន 

ច     នុសយ     ។ 
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១០៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគលពីរពួក (េ បននបុគគល និងសកទគមិបុគគល) ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

ផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យែដរឬ 

។ េអើ ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គ- 

នុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

។ េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យែដរឬ ។ 

អនគមិបុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ ែតមិន្រប- 

កបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យេទ បុគគលបីពួក ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យផង    ។ 
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១១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៦៩] េយ បដិឃនុសេយន នុសេយ 

េ  មននុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន មននុសេយន នុសេយ េ  

បដិឃនុសេយន នុសេយតិ ។ អនគមី ម- 

ននុសេយន នុសេយ េន ច បដិឃនុស- 

េយន នុសេយ តេយ បុគគ  មននុសេយន 

ច នុសយ បដិឃនុសេយន ច នុសយ ។ 

េយ បដិឃនុសេយន នុសេយ េ  ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន នុស- 

េយតិ ។ េទ្វ បុគគ  បដិឃនុសេយន នុ- 

សយ េន ច វចិិកិចឆ នុសេយន នុសយ 

បុថុជជេន បដិឃនុសេយន ច នុសេយ វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច នុសេយ ។ េយ  បន 

វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ េ  បដិឃនុស- 

េយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ បដិ- 

ឃនុសេយន នុសេយ េ  ភវ គនុសេយន ។ 

េប     ។     អវជិជ នុសេយន     នុសេយតិ     ។      មន្ត       ។ 
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១១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៦៩] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 
បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុ- 
ស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យែដរឬ ។ 
អនគមិបុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ ែតមិន្រប- 
កបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យេទ បុគគលបីពួក ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យមននុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិ- 
ឃនុស័យផង ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិ- 
ឃនុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 
។ េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ បុគគល 
ពីរពួក ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ ែតមិន្របកប 
េ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន ្របកបេ យអនុ- 
ស័យ េ យបដិឃនុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 
នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិ- 
ឃនុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុ- 
ស័យ  ។  េប  ។  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ  ។  េអើ ។ 
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១១១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េយ  បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ េ  

បដិឃនុសេយន នុសេយតិ ។ អនគមី អវ-ិ 

ជជ នុសេយន នុសេយ េន ច បដិឃនុស- 

េយន នុសេយ តេយ បុគគ  អវជិជ នុសេយន 

ច     នុសយ      បដិឃនុសេយន     ច     នុសយ     ។ 

 [៧០] េយ មននុសេយន នុសេយ េ  

ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន - 

នុសេយតិ ។ តេយ បុគគ  មននុសេយន 

នុសយ េន ច វចិិកិចឆ នុសេយន នុស- 

យ បុថុជជេន មននុសេយន ច នុសេយ វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច នុសេយ ។ េយ  បន  

វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ េ  មននុសេយ- 

ន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ មននុស- 

េយន នុសេយ េ  ភវ គនុសេយន ។ 

េប ។ អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ េ  

មននុសេយន     នុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 
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១១១ 

អនុសយយមកៈ    នុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុ- 
ស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យែដរឬ ។ 
អនគមិបុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ ែតមិន 
្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យេទ បុគគលបីពួក ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
បដិឃនុស័យផង     ។ 
 [៧០] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ 
បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ ្រប- 
កបេ យអនុស័យ េ យវចិិកចិឆ នុស័យែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួក 
្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ 
េ យវចិិកិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
មននុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 
ស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យែដរឬ ។ 
េអើ ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ បុគគល 
េនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ ។ េប ។ ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ បុគគល 
េនះ     ្របកបេ យអនុស័យ     េ យមននុស័យែដរឬ     ។    េអើ    ។ 



230 

១១២ 

អភិធមមបដិេក   យមកំ 

 [៧១] េយ ទិ ្ឋ នុសេយន នុសេយ េ  

វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ េ  

ទិ ្ឋ នុសេយន   នុសេយតិ   ។   មន្ត    ។   េប   ។ 

 [៧២] េយ វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ 

េ  ភវ គនុសេយន ។ េប ។ អវជិជ នុសេយន 

នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន អ- 

វជិជ នុសេយន នុសេយ េ  វចិិកិចឆ នុសេយន 

នុសេយតិ ។ តេយ បុគគ  អវជិជ នុសេយន 

នុសយ េន ច វចិិកិចឆ នុសេយន នុស- 

យ បុថុជជេន អវជិជ នុសេយន ច នុសេយ 

វចិិកិចឆ នុសេយន    ច    នុសេយ   ។ 

 [៧៣] េយ ភវ គនុសេយន នុសេយ 

េ  អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ េ  

ភវ គនុសេយន     នុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 
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១១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧១] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 
បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 
ស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យែដរឬ ។ 
េអើ    ។    េប    ។ 
 [៧២] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 
បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ ។ េប ។ 
្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ បុគគល 
េនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ បុគគល ៣ 
ពួក ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ ែតមិន្របកបេ យអនុ- 
ស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
អវជិជ នុស័យផង    ្របកបេ យអនុស័យ    េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង    ។ 
 [៧៣] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុ- 
ស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 
ែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១១៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

 [៧៤] េយ កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច នុសេយ េ  មននុស- 

េយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  

បន មននុសេយន នុសេយ េ  កម - 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុស- 

េយតិ ។ អនគមី មននុសេយន នុស- 

េយ េន ច កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 

សេយន ច នុសេយ តេយ បុគគ  មន- 

នុសេយន ច នុសយ កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច នុសយ ។ េយ ក- 

ម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុស- 

េយ េ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន នុសេយតិ ។ េទ្វ បុគគ  កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសយ 

េន ច វចិិកិចឆ នុសេយន នុសយ បុថុជជេន 

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច - 

នុសេយ         វចិិកិចឆ នុសេយន        ច        នុសេយ        ។ 
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១១៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

 [៧៤] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យមននុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យែដរឬ ។ 

អនគមិបុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ ែតមិន្របកប 

េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យេទ 

បុគគល ៣ ពួក ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យផង ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង ។ 

បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យ 

បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ 

បុគគលពីរពួក ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យ 

បដិឃនុស័យ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យេទ 

បុថុជជន ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យ 

បដិឃនុស័យផង    ្របកបេ យអនុស័យ    េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង  ។ 
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១១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ េ  
កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុ- 
សេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ កម គនុស- 
េយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ េ  
ភវ គនុសេយន ។ េប ។ អវជិជ នុសេយន - 
នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន អវជិជ - 
នុសេយន នុសេយ េ  កម គនុសេយន 
ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយតិ ។ អន- 
គមី អវជិជ នុសេយន នុសេយ េន ច កម- 
គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុស- 

េយ តេយ បុគគ  អវជិជ នុសេយន ច នុ- 
សយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 
ច     នុសយ     ។ 
 [៧៥] េយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 
សេយន ច មននុសេយន ច នុសេយ េ  
ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន នុ- 
សេយតិ ។ េទ្វ បុគគ  កម គនុសេយន ច 
បដិឃនុសេយន       ច       មននុសេយន      ច      នុសយ 
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១១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 
នុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 
និងេ យបដិឃនុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល  ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ 
្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ ។ េប ។ ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យែដរ 
ឬ ។ អនគមិបុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ ែត 
មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុ- 
ស័យេទ បុគគល ៣ ពួក ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 
ផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃ- 
នុស័យផង   ។ 
 [៧៥] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 
ស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ បុគគលេនះ ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ បុគគលពីរពួក ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យកម គនុស័យ     េ យបដិឃនុស័យ     និងេ យមននុស័យ 
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១១៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េន ច វចិិកិចឆ នុសេយន នុសយ បុថុជជេន 
កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មន- 
នុសេយន ច នុសេយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច 

នុសេយ ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសេយន 
នុសេយ េ  កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច មននុសេយន ច នុសេយតិ ។ 
មន្ត  ។ េយ កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច មននុសេយន ច នុសេយ េ  
ភវ គនុសេយន ។ េប ។ អវជិជ នុសេយន - 
នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន អវជិជ នុ- 
សេយន នុសេយ េ  កម គនុសេយន 
ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច - 
នុសេយតិ ។ អនគមី អវជិជ នុសេយន ច ម- 
ននុសេយន ច នុសេយ េន ច កម គ- 
នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ 
តេយ បុគគ  អវជិជ នុសេយន ច នុសយ 
កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មន- 
នុសេយន     ច     នុសយ     ។ 
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១១៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យ 

មននុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល  

្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និង 

េ យមននុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គ- 

នុស័យ ។ េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ - 

នុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យែដរឬ ។ អនគមិបុគគល 

្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ និងេ យមននុស័យ ែត 

មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុ- 

ស័យេទ បុគគល ៣ ពួក ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

ផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ     និងេ យមននុស័យផង     ។ 
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១១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៧៦] េយ កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន 

ច នុសេយ េ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុស- 

េយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន នុសេយ េ  កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយន      ច      នុសេយតិ      ។     មន្ត      ។     េប     ។ 

 [៧៧] េយ កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 

វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ េ  ភវ គនុ- 

សេយន ។ េប ។ អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។  

មន្ត  ។ េយ  បន អវជិជ នុសេយន - 

នុសេយ េ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 

សេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 

វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយតិ ។ អនគមី 

អវជិជ នុសេយន       ច       មននុសេយន       ច       នុសេយ 
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១១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៧៦] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ 

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យែដរឬ ។ 

េអើ   ។   េប   ។ 

 [៧៧] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុ- 

ស័យ ។ េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គ- 

នុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ - 

នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ អនគមិបុគគល 

្របកបេ យអនុស័យ      េ យអវជិជ នុស័យ       និងេ យមននុស័យ 
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១១៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េន ច កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុ- 

សេយ េទ្វ បុគគ  អវជិជ នុសេយន ច កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច នុសយ េន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ - 

នុសេយន ច នុសយ បុថុជជេន អវជិជ នុស- 

េយន ច នុសេយ កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន 

ច     វចិិកិចឆ នុសេយន     ច     នុសេយ     ។ 

 [៧៨] េយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច នុសេយ 

េ  អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ េ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មន- 

នុសេយន        ច        ទិ ្ឋ នុសេយន       ច       វចិកិិចឆ នុសេយន 
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១១៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យេទ បុគគលពីរពួក ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ ែតមនិ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

និងេ យវចិិកចិឆ នុស័យផង     ។ 

 [៧៨] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គ- 

នុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ បុគគលេនះ ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ បុគគល 

េនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ    េ យមននុស័យ     េ យទិ ្ឋ នុស័យ     េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 
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១១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ច ភវ គនុសេយន ច នុសេយតិ ។ អនគមី 

អវជិជ នុសេយន ច មននុសេយន ច ភវ គនុស- 

េយន ច នុសេយ េន ច កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច នុសេយ េទ្វ បុគគ  អវជិជ - 

នុសេយន ច កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច មននុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច 

នុសយ េន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ - 

នុសេយន ច នុសយ បុថុជជេន អវជិជ នុស- 

េយន ច នុសេយ កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុ- 

សេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុស- 

េយន     ច     នុសេយ     ។ 

 [៧៩] យេ  កម គនុសេយន នុសេយ 

តេ  បដិឃនុសេយន នុសេយតិ ។ េន ។ 

យេ   បន បដិឃនុសេយន នុសេយ ត- 

េ        កម គនុសេយន      នុសេយតិ      ។      េន       ។ 
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១១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

និងេ យភវ គនុស័យែដរឬ ។ អនគមិបុគគល ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យភវ គ- 

នុស័យ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យេទ បុគគល 

ពីរពួក ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យភវ គនុ- 

ស័យ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិ- 

កិចឆ នុស័យេទ បុថុជជន ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

ផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

និងេ យភវ គនុស័យផង     ។ 

 [៧៩] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ    េ យកម គនុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។     មិនែមនេទ    ។ 
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១១៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

យេ  កម គនុសេយន នុសេយ តេ  

មននុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ   បន មននុសេយន នុសេយ 

តេ  កម គនុសេយន នុសេយតិ ។ 

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  មននុសេយន 

នុសេយ េន ច តេ  កម គនុសេយន 

នុសេយ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  

មននុសេយន ច នុសេយ កម គនុសេយន 

ច នុសេយ ។ យេ  កម គនុសេយន 

នុសេយ តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ   បន វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ 

តេ             កម គនុសេយន             នុសេយតិ            ។ 
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១១៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទី  

្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ 

កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យមននុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  ្របកប 

េ យអនុស័យ        េ យកម គនុស័យ        កនុងទីេនះែដរឬ        ។ 
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១២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  
វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ េន ច តេ  
កម គនុសេយន នុសេយ កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច - 
នុសេយ កម គនុសេយន ច នុសេយ ។ 
យេ  កម គនុសេយន នុសេយ តេ  
ភវ គនុសេយន នុសេយតិ ។ េន ។ យេ  

 បន ភវ គនុសេយន នុសេយ តេ  
កម គនុសេយន នុសេយតិ ។ េន ។ 
យេ  កម គនុសេយន នុសេយ តេ  
អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ យ- 
េ   បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ តេ  
កម គនុសេយន នុសេយតិ ។ ទុកខ យ 
េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ - 
នុសេយន នុសេយ េន ច តេ  កម - 
គនុសេយន នុសេយ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ តេ  អវជិជ នុសេយន ច នុសេយ 
កម គនុសេយន     ច     នុសេយ     ។ 
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១២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 
កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម- 
គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង កនុង 
េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
កម គនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុ- 
ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 
្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទី  ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី 

 ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខ- 
េវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ 
េ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យអវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 
ផង     កនុងេវទនពីរេនះ     កនុងកមធតុ     ។ 
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១២១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

 [៨០] យេ  បដិឃនុសេយន នុសេយ 

តេ  មននុសេយន នុសេយតិ ។ េន ។ 

យេ   បន មននុសេយន នុសេយ តេ  

បដិឃនុសេយន នុសេយតិ ។ េន ។ យ- 

េ  បដិឃនុសេយន នុសេយ តេ  ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន នុស- 

េយតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន នុសេយ តេ  បដិឃនុសេយន 

នុសេយតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន 

នុសេយ េន ច តេ  បដិឃនុសេយន - 

នុសេយ ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន ច នុសេយ បដិឃនុសេយន ច - 

នុសេយ ។ យេ  បដិឃនុសេយន នុសេយ 

តេ  ភវ គនុសេយន នុសេយតិ ។ េន ។ 

យេ   បន ភវ គនុសេយន នុសេយ 

តេ        បដិឃនុសេយន       នុសេយតិ       ។      េន      ។ 
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១២១ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

 [៨០] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 
កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល 
្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 
បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 
្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 
កមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ 
េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 
ផង កនុងទុកខេវទនេនះ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
បដិឃនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 
្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យ 
អនុស័យ    េ យបដិឃនុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ    ។    មិនែមនេទ    ។ 
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១២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យេ  បដិឃនុសេយន នុសេយ តេ  អវជិជ - 

នុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ យេ  

 បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ តេ  បដិ- 

ឃនុសេយន នុសេយតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ - 

នុសេយន នុសេយ េន ច តេ  បដិឃនុ- 

សេយន នុសេយ ទុកខ យ េវទនយ តេ  អវជិជ - 

នុសេយន ច នុសេយ បដិឃនុសេយន ច 

នុសេយ      ។ 

 [៨១] យេ  មននុសេយន នុសេយ តេ  

ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន នុស- 

េយតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុសេយន 

នុសេយ      តេ       មននុសេយន      នុសេយតិ      ។ 
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១២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  ្រប- 

កបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងេវ- 

ទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិន្របកប 

េ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យផង     កនុងទុកខេវទនេនះ     ។ 

 [៨១] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ 

កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី   ្របកបេ យអនុស័យ  េ យមននុស័យ  កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
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១២៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុ- 

សេយ េន ច តេ  មននុសេយន នុសេយ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុ- 

យ តេ  វចិកិិចឆ នុសេយន ច នុសេយ ម- 

ននុសេយន ច នុសេយ ។ យេ  មននុស- 

េយន នុសេយ តេ  ភវ គនុសេយន នុ- 

សេយតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  ម- 

ននុសេយន នុសេយ េន ច តេ  ភវ គនុ- 

សេយន នុសេយ របូធតុយ អរបូធតុយ ត- 

េ  មននុសេយន ច នុសេយ ភវ គនុស- 

េយន ច នុសេយ ។ យេ   បន ភវ គ- 

នុសេយន នុសេយ តេ  មននុសេយន - 

នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ យេ  មននុសេយន 

នុសេយ តេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ 

មន្ត  ។ យេ   បន អវជិជ នុសេយន នុ- 

សេយ        តេ         មននុសេយន        នុសេយតិ        ។ 
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១២៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យមននុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គ- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិន្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យមននុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត  

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  

្របកបេ យអនុស័យ       េ យមននុស័យ       កនុងទីេនះែដរឬ       ។ 
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១២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទុកខ យ េវទនយ តេ  អវជិជ នុសេយន នុ- 
សេយ េន ច តេ  មននុសេយន នុស- 
េយ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសេយន ច នុសេយ 
មននុសេយន     ច     នុសេយ     ។ 
 [៨២] យេ  ទិ ្ឋ នុសេយន នុសេយ 
តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយតិ ។ - 
មន្ត  ។ យេ   បន វចិកិិចឆ នុសេយន - 
នុសេយ តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន នុសេយតិ ។ 
មន្ត      ។     េប     ។ 

 [៨៣] យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុស- 
េយ តេ  ភវ គនុសេយន នុសេយតិ ។ 
កមធតុយ តីសុ េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុ- 
សេយន នុសេយ េន ច តេ  ភវ គនុ- 
សេយន នុសេយ របូធតុយ អរបូធតុយ 
តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ ភវ គ- 
នុសេយន ច នុសេយ ។ យេ   បន 
ភវ គនុសេយន នុសេយ តេ  វចិិកិចឆ នុ- 
សេយន     នុសេយតិ     ។     មន្ត      ។     េប     ។ 
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១២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 
ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 
េទ បុគគល្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុង 
រូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុ     ។ 
 [៨២] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុង 
ទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 
កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។    េប    ។ 
 [៨៣] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 
កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន 
៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គ- 
នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 
ស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ 
និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុ- 
ស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
វចិិកិចឆ នុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។   េប   ។ 
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១២៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

 [៨៤] យេ  ភវ គនុសេយន នុសេយ 

តេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ   បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ ត- 

េ  ភវ គនុសេយន នុសេយតិ ។ កម- 

ធតុយ តីសុ េវទនសុ តេ  អវជិជ នុសេយន 

នុសេយ េន ច តេ  ភវ គនុសេយន 

នុសេយ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ - 

នុសេយន ច នុសេយ ភវ គនុសេយន ច - 

នុសេយ     ។ 

 [៨៥] យេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច នុសេយ តេ  មននុស- 

េយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន 

មននុសេយន នុសេយ តេ  កម គនុ- 

សេយន      ច      បដិឃនុសេយន      ច      នុសេយតិ       ។ 
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១២៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

 [៨៤] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ - 

នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង 

កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុេនះ     ។ 

 [៨៥] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និង 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ    និងេ យបដិឃនុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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១២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  មននុសេយន 

នុសេយ េន ច តេ  កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  មននុសេយ- 

ន ច កម គនុសេយន ច នុសេយ េន 

ច តេ  បដិឃនុសេយន នុសេយតិ ។ 

យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

នុសេយ តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ យេ   

បន វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ តេ  កម - 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ- 

តិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  វចិិកិចឆ - 

នុសេយន នុសេយ េន ច តេ  កម - 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន ច កម គនុសេយន ច នុសេយ 

េន          ច          តេ          បដិឃនុសេយន         នុសេយ 
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១២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យកម គនុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ។ បុគគល ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  

្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យកនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

និងេ យកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិន 

្របកបេ យអនុស័យ       េ យបដិឃនុស័យ       កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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១២៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច នុសេយ េន ច តេ  

កម គនុសេយន នុសេយ ។ យេ  កម- 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ 

តេ  ភវ គនុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ 

យេ   បន ភវ គនុសេយន នុសេយ 

តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច នុសេយតិ ។ េន ។ យេ  កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ 

តេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ 

យេ   បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ តេ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុ- 

សេយតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ - 

នុសេយន នុសេយ េន ច តេ  កម - 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  អវជិជ នុស- 

េយន         ច         កម គនុសេយន         ច          នុសេយ 
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១២៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យ 

បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុង 

ទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន 

្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអ- 

វជិជ នុស័យ  និងេ យកម គនុស័យ  កនុងេវទនពីរេនះ   កនុងកមធតុ 
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១២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តេ  បដិឃនុសេយន នុសេយ 

ទុកខ យ េវទនយ តេ  អវជិជ នុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច នុសេយ េន ច តេ  កម- 

គនុសេយន    នុសេយ    ។ 

 [៨៦] យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច មននុសេយន ច នុសេយ 

តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន 

នុសេយតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន នុសេយ តេ  កម គនុ- 

សេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច នុសេយតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ 

តេ  វចិកិិចឆ នុសេយន ច មននុសេយន ច 

នុសេយ េន ច តេ  កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច ក- 

ម គនុសេយន ច មននុសេយន ច នុសេយ 

េន          ច          តេ          បដិឃនុសេយន         នុសេយ 
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១២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 

 [៨៦] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និង 

េ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គ- 

នុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ   េ យបដិឃនុស័យ  កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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១២៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច នុសេយ េន ច តេ  

កម គនុសេយន ច មននុសេយន ច - 

នុសេយ ។ យេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច នុស- 

េយ តេ  ភវ គនុសេយន នុសេយតិ ។ 

នតថិ ។ យេ   បន ភវ គនុសេយន - 

នុសេយ តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច មននុសេយន ច នុសេយតិ ។ 

មននុសេយន នុសេយ ។ យេ  កម - 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុស- 

េយន ច នុសេយ តេ  អវជិជ នុសេយន - 

នុសេយតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន អវជិជ នុសេយ- 

ន នុសេយ តេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន     ច     មននុសេយន     ច     នុសេយតិ     ។ 
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១២៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ បុគគល ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យ 

មននុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមន- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យម- 

ននុស័យ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

ផង េ យបដិឃនុស័យផង េ យមននុស័យផង កនុងទី  

្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ     និងេ យមននុស័យ      កនុងទីេនះែដរឬ      ។ 
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១៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសេយន ច 

មននុសេយន ច នុសេយ េន ច តេ  ក- 

ម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុស- 

េយ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  អវជិជ នុ- 

សេយន ច កម គនុសេយន ច មននុសេយន 

ច នុសេយ េន ច តេ  បដិឃនុសេយន 

នុសេយ ទុកខ យ េវទនយ តេ  អវជិជ នុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ េន 

ច តេ  កម គនុសេយន ច មននុសេយន 

ច      នុសេយ     ។ 

 [៨៧] យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 

សេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 

នុសេយ តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុស- 

េយតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុសេយន 

នុសេយ តេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន       ច       មននុសេយន       ច       ទិ ្ឋ នុសេយន 
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១៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ និងេ យមននុ- 

ស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ     និងេ យមននុស័យ     កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 

 [៨៧] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុង 

ទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិកិិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គ- 

នុស័យ  េ យបដិឃនុស័យ  េ យមននុស័យ  និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ 
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១៣១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

ច នុសេយតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ 
តេ  វចិកិិចឆ នុសេយន ច មននុសេយន ច 
ទិ ្ឋ នុសេយន ច នុសេយ េន ច តេ  ក- 
ម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុស- 
េយ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  វចិិ- 
កិចឆ នុសេយន ច កម គនុសេយន ច មន- 
នុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច នុសេយ 
េន ច តេ  បដិឃនុសេយន នុសេយ ទុកខ - 
យ េវទនយ តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច បដិឃ- 
នុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច នុសេយ 
េន ច តេ  កម គនុសេយន ច មននុ- 
សេយន ច នុសេយ ។ យេ  កម - 
គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុ- 
សេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច នុសេយ តេ  
ភវ គនុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ យេ  

 បន ភវ គនុសេយន នុសេយ តេ  កម- 
គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុស- 

េយន        ច        ទិ ្ឋ នុសេយន        ច        នុសេយតិ        ។ 
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១៣១ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិ- 

ចឆ នុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 

មននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និង 

េ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ 

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ   េ យមននុស័យ   និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ  ។ 
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១៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច នុសេយ ។ 
យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 
ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច នុស- 
េយ តេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ 
នតថិ ។ យេ   បន អវជិជ នុសេយន នុស- 
េយ តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 
េយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 

នុសេយតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  
អវជិជ នុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយន ច នុសេយ េន ច តេ  កម គ- 
នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ 
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  អវជិជ នុស- 
េយន ច កម គនុសេយន ច មននុសេយន 
ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច នុសេយ េន ច តេ  
បដិឃនុសេយន នុសេយ ទុកខ យ េវទនយ 
តេ  អវជិជ នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយន ច នុសេយ េន ច តេ  កម គ- 
នុសេយន       ច       មននុសេយន        ច       នុសេយ     ។ 
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១៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ - 
នុស័យ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 
បដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  
្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
អវជិជ នុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គ- 
នុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ - 
នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
អវជិជ នុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ 
និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គ- 
នុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 
្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យកម គនុស័យ 
េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 
កមធតុ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុង 
េវទនពីរេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យ 
បដិឃនុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន្របកប 
េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុង 
ទុកខេវទនេនះេទ     ។ 
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១៣៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

 [៨៨] យេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន 

ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ តេ  ភវ- 

គនុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ យេ  

 បន ភវ គនុសេយន នុសេយ តេ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច ម- 

ននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុស- 

េយន ច នុសេយតិ ។ មននុសេយន ច 

ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុស- 

េយ ។ យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 

សេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 

វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ តេ  អវជិជ - 

នុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ យេ   

បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ តេ  កម - 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុស- 

េយន       ច       ទិ ្ឋ នុសេយន       ច       វចិកិិចឆ នុសេយន      ច 
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១៣៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

 [៨៨] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  

្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

េ យមននុស័យ        េ យទិ ្ឋ នុស័យ        និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ 
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១៣៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នុសេយតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  

អវជិជ នុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ េន 

ច តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច នុសេយ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ ត- 

េ  អវជិជ នុសេយន ច កម គនុសេយន ច  

មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ - 

នុសេយន ច នុសេយ េន ច តេ  បដិ- 

ឃនុសេយន នុសេយ ទុកខ យ េវទនយ ត- 

េ  អវជិជ នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ 

េន ច តេ  កម គនុសេយន ច មននុស- 

េយន     ច     នុសេយ     ។ 

 [៨៩] យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច នុសេយ 

តេ        អវជិជ នុសេយន       នុសេយតិ       ។        នតថិ        ។ 
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១៣៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះេទ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិន្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ   ។ 

 [៨៩] បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងទី  ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ     េ យអវជិជ នុស័យ      កនុងទីេនះែដរឬ     ។     មិនមនេទ      ។ 
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១៣៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

យេ   បន អវជិជ នុសេយន នុសេយ តេ  
កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មន- 
នុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុស- 
េយន ច ភវ គនុសេយន ច នុសេយតិ ។ 
របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសេយន 
ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ - 
នុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច នុសេយ 
េន ច តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃ- 
នុសេយន ច នុសេយ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ តេ  អវជិជ នុសេយន ច កម គនុ- 
សេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 
វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ េន ច តេ  
បដិឃនុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច នុស- 
េយ ទុកខ យ េវទនយ តេ  អវជិជ នុសេយន 
ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិ- 
កិចឆ នុសេយន ច នុសេយ េន ច តេ  
កម គនុសេយន ច មននុសេយន ច ភវ- 
គនុសេយន     ច     នុសេយ     ។ 
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១៣៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

កនុងទី  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ - 

នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិន្របកបេ យអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ      ។ 
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១៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៩០] េយ យេ  កម គនុសេយន - 

នុសេយ េ  តេ  បដិឃនុសេយន នុស- 

េយតិ ។ េន ។ េយ  បន យេ  បដិឃ- 

នុសេយន នុសេយ េ  តេ  កម គនុ- 

សេយន នុសេយតិ ។ េន ។ េយ យេ  

កម គនុសេយន នុសេយ េ  តេ  ម- 

ននុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន យេ  មននុសេយន នុសេយ េ  

តេ  កម គនុសេយន នុសេយតិ ។ អ- 

នគមី កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 

អរបូធតុយ េ  តេ  មននុសេយន នុ- 

សេយ េន ច េ  តេ  កម គនុសេយន 

នុសេយ តេយ បុគគ  របូធតុយ អរបូធ- 

តុយ េត តេ  មននុសេយន នុសយ េន 

ច         េត         តេ          កម គនុសេយន          នុសយ 
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១៣៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៩០] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

ែមនេទ ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ អនគមិបុគគល 

េនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអនគមិបុគគលេនះ 

មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគល ៣ ពួកេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិន្របកបេ យ 

អនុស័យ   េ យកម គនុស័យ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 
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១៣៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េតវ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត 
តេ  មននុសេយន ច នុសយ កម- 
គនុសេយន ច នុសយ ។ េយ យ- 

េ  កម គនុសេយន នុសេយ េ  ត- 
េ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិកិិចឆ នុសេយន 

នុសេយតិ ។ េទ្វ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ េត តេ  កម គនុសេយន - 
នុសយ េន ច េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន 

នុសយ បុថុជជេន កមធតុយ ទ្វីសុ េវទន- 
សុ េ  តេ  កម គនុសេយន ច នុស- 
េយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ ។ េយ 

 បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ 
េ  តេ  កម គនុសេយន នុសេយតិ ។ 
បុថុជជេន ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធ- 
តុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុស- 
េយ េន ច េ  តេ  កម គនុសេយន 

នុសេយ េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច - 
នុសេយ        កម គនុសេយន        ច        នុសេយ       ។ 
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១៣៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល ៣ ពួកេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ 
ផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង កនុងេវទន 
ពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យកម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិ- 
ចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ ្របកបេ យអនុ- 
ស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 
បុគគលពីរពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 
េវទនពីរេនះេទ បុថុជជនេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម - 
គនុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងេវទ- 
នពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុថុជជន 
េនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 
កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុថុជជនេនះ មិន្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះ 
ឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង ្របកបេ យអនុ- 
ស័យ   េ យកម គនុស័យផង   កនុងេវទនពីរេនះ    កនុងកមធតុ   ។ 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ យេ  កម គនុសេយន នុសេយ 
េ  តេ  ភវ គនុសេយន នុសេយតិ ។ 
េន ។ េយ  បន យេ  ភវ គនុសេយន 

នុសេយ េ  តេ  កម គនុសេយន - 
នុសេយតិ ។ េន ។ េយ យេ  កម គនុសេយន 

នុសេយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន នុស- 
េយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន យេ  អវជិជ - 
នុសេយន នុសេយ េ  តេ  កម គនុ- 
សេយន នុសេយតិ ។ អនគមី កមធតុ- 
យ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  
តេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយ េន ច េ  
តេ  កម គនុសេយន នុសេយ តេ  បុគគ- 

 ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ 
េត តេ  អវជិជ នុសេយន នុសយ េន ច 
េត តេ  កម គនុសេយន នុសយ េតវ 
បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត តេ  
អវជិជ នុសេយន ច នុសយ កម គនុសេយន 
ច     នុសយ     ។ 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទី  
បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទី  
បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យកម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកម- 
ធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិន្របកប 
េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ 
បុគគល ៣ ពួកេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុង 
ទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល ៣ ពួក 
េនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទន 
េនះេទ បុគគលទងំេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 
ផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង កនុងេវទនពីរ 
េនះ    កនុងកមធតុ    ។ 



284 

១៣៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

 [៩១] េយ យេ  បដិឃនុសេយន - 

នុសេយ េ  តេ  មននុសេយន នុស- 

េយតិ ។ េន ។ េយ  បន យេ  មន- 

នុសេយន នុសេយ េ  តេ  បដិឃនុ- 

សេយន នុសេយតិ ។ េន ។ េយ យេ  

បដិឃនុសេយន នុសេយ េ  តេ  ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ- 

តិ ។ េទ្វ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  

បដិឃនុសេយន នុសយ េន ច េត តេ  

វចិិកិចឆ នុសេយន នុសយ បុថុជជេន ទុកខ យ 

េវទនយ េ  តេ  បដិឃនុសេយន ច - 

នុសេយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ ។ 

េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ 

េ          តេ          បដិឃនុសេយន        នុសេយតិ        ។ 
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១៣៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

 [៩១] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

ែមនេទ ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ 

េប ។ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុថុជជនេនះ ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិ- 

ចឆ នុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

្របកបេ យអនុស័យ      េ យបដិឃនុស័យ       កនុងទីេនះែដរឬ      ។ 
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១៤០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បុថុជជេន កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធ- 

តុយ អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុស- 

េយន នុសេយ េន ច េ  តេ  បដិឃ- 

នុសេយន នុសេយ េ វ បុគគ  ទុកខ យ 

េវទនយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច - 

នុសេយ បដិឃនុសេយន ច នុសេយ ។ 

េយ យេ  បដិឃនុសេយន នុសេយ េ  

តេ  ភវ គនុសេយន នុសេយតិ ។ េន ។ 

េយ  បន យេ  ភវ គនុសេយន នុស- 

េយ េ  តេ  បដិឃនុសេយន នុសេយ- 

តិ ។ េន ។ េយ យេ  បដិឃនុសេយន  

នុសេយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន នុ- 

សេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន យេ  

អវជិជ នុសេយន នុសេយ េ  តេ  បដិឃ- 

នុសេយន នុសេយតិ ។ អនគមី ក- 

មធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធ- 

តុយ         េ          តេ         អវជិជ នុសេយន        នុសេយ 
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១៤០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុថុជជនេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុថុជជនេនះ មិន្របកប 

េ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ បុគគលេនះ 

ឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង ្របកបេ យអ- 

នុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ ។ បុគគល  

្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ - 

គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល  ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

អនគមិបុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

កនុងេវទន     ៣     េនះ    កនុងកមធតុ    កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុ 
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១៤១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េន ច េ  តេ  បដិឃនុសេយន នុសេយ 

តេយ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  អវជិជ នុសេយន 

នុសយ េន ច េត តេ  បដិឃនុសេយន 

នុសយ េតវ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត 

តេ  អវជិជ នុសេយន ច នុសយ បដិឃនុ- 

សេយន     ច     នុសយ     ។ 

 [៩២] េយ យេ  មននុសេយន នុស- 

េយ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 

នុសេយន នុសេយតិ ។ តេយ បុគគ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េត តេ  មននុសេយន នុសយ េន ច  

េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុសយ បុថុជជ- 

េន កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អ- 

របូធតុយ េ  តេ  មននុសេយន ច - 

នុសេយ        វចិិកិចឆ នុសេយន        ច         នុសេយ         ។ 
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១៤១ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

ែតអនគមិបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងេវទនបីេនះេទ បុគគល ៣ ពួកេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង 

កនុងទុកខេវទនេនះ     ។ 

 [៩២] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

៣ ពួកេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល 

៣ ពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះេទ បុថុជជនេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមន- 

នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងេវទ- 

នពីរេនះ        កនុងកមធតុ        កនុងរូបធតុ       និងកនុងអរូបធតុ       ។ 
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១៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុ- 

សេយ េ  តេ  មននុសេយន នុសេយតិ ។ 

បុថុជជេន ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន នុសេយ េន ច េ  តេ  

មននុសេយន នុសេយ េ វ បុគគេ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ ម- 

ននុសេយន ច នុសេយ ។ េយ យេ  ម- 

ននុសេយន នុសេយ េ  តេ  ភវ គនុ- 

សេយន នុសេយតិ ។ ច ្ត េ  បុគគ  កមធ- 

តុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត តេ  មននុសេយន 

នុសយ េន ច េត តេ  ភវ គនុសេយន 

នុសយ េតវ បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុ- 

យ េត តេ  មននុសេយន ច នុសយ 

ភវ គនុសេយន ច នុសយ ។ េយ  

បន យេ  ភវ គនុសេយន នុសេយ េ  

តេ       មននុសេយន      នុសេយតិ      ។      មន្ត       ។ 
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១៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមន- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុថុជជនេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុថុជជនេនះ មិន្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

មននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុ ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គ- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៤ ពួកេនះ ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

បុគគល ៤ ពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

មននុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកប 

េ យអនុស័យ     េ យមននុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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១៤៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េយ យេ  មននុសេយន នុសេយ េ  

តេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសេយន នុស- 

េយ េ  តេ  មននុសេយន នុសេយតិ ។ 

ច ្ត េ  បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  

អវជិជ នុសេយន នុសយ េន ច េត តេ  

មននុសេយន នុសយ េតវ បុគគ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េត តេ  អវជិជ នុសេយន ច នុសយ មន- 

នុសេយន     ច     នុសយ     ។ 

 [៩៣] េយ យេ  ទិ ្ឋ នុសេយន នុ- 

សេយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុស- 

េយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន យេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន នុសេយ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុ- 

សេយន     នុសេយតិ     ។     មន្ត       ។     េប     ។ 
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១៤៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៤ ពួកេនះ ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគល 

៤ ពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងេវទន 

ពីរេនះ     កនុងកមធតុ     កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុ     ។ 

 [៩៣] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យ 

អនុស័យ    េ យទិ ្ឋ នុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។     េប    ។ 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៩៤] េយ យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន - 

នុសេយ េ  តេ  ភវ គនុសេយន នុស- 

េយតិ ។ បុថុជជេន កមធតុយ តីសុ េវទន- 

សុ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ 

េន ច េ  តេ  ភវ គនុសេយន នុស- 

េយ េ វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ 

ភវ គនុសេយន ច នុសេយ ។ េយ  

បន យេ  ភវ គនុសេយន នុសេយ េ  

តេ  វចិកិិចឆ នុសេយន នុសេយតិ ។ តេយ 

បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  ភវ- 

គនុសេយន នុសយ េន ច េត តេ  

វចិិកិចឆ នុសេយន នុសយ បុថុជជេន របូធតុ- 

យ អរបូធតុយ េ  តេ  ភវ គនុសេយន ច 

នុសេយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ ។ 

េយ យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ 

េ           តេ          អវជិជ នុសេយន          នុសេយតិ         ។ 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៩៤] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ- 

គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុថុជជនេនះ ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ 

ែតបុថុជជនេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុង 

េវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

៣ ពួកេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិន្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

បុថុជជនេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ។ បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ  ។ 
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១៤៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

មន្ត  ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសេយន 
នុសេយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន - 

នុសេយតិ ។ តេយ បុគគ  កមធតុយ តី- 
សុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  
អវជិជ នុសេយន នុសយ េន ច េត តេ  
វចិិកិចឆ នុសេយន នុសយ បុថុជជេន កម- 
ធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុ- 
យ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន ច នុសេយ 
វចិិកិចឆ នុសេយន     ច     នុសេយ     ។ 
 [៩៥] េយ យេ  ភវ គនុសេយន នុស- 
េយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ 
មន្ត  ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសេយន 
នុសេយ េ  តេ  ភវ គនុសេយន - 

នុសេយតិ ។ ច ្ត េ  បុគគ  កមធតុយ តី- 
សុ េវទនសុ េត តេ  អវជិជ នុសេយន នុស- 
យ េន ច េត តេ  ភវ គនុសេយន - 
នុសយ េតវ បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ 
េត តេ  អវជិជ នុសេយន ច នុសយ ភវ - 
គនុសេយន     ច     នុសយ     ។ 
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១៤៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុង 
រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុ- 
ស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនេនះេទ បុថុជជនេនះ ្របកបេ យ 
អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 
ស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ។ 
 [៩៥] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 
កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុង 
ទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុ- 
ស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៤ ពួកេនះ ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែត 
បុគគល ៤ ពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុង 
េវទន ៣ េនះេទ បុគគលទងំេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 
អវជិជ នុស័យផង ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង កនុង 
រូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុេនះ     ។ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៩៦] េយ យេ  កម គនុសេយន ច 
បដិឃនុសេយន ច នុសេយ េ  តេ  
មននុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ េយ 

 បន យេ  មននុសេយន នុសេយ េ  
តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

នុសេយតិ ។ អនគមី កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  
មននុសេយន នុសេយ េន ច េ  តេ  
កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច - 
នុសេយ តេយ បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ 
េត តេ  មននុសេយន នុសយ េន ច 
េត តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 
េយន ច នុសយ េតវ បុគគ  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ េត តេ  មននុសេយន ច 
កម គនុសេយន ច នុសយ េន ច េត 
តេ  បដិឃនុសេយន នុសយ ។ េយ យ- 
េ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

នុសេយ      េ       តេ       ទិ ្ឋ នុសេយន      ។      េប     ។ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៩៦] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 
និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ 
េ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និង 
េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុង 
រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុ- 
ស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរ 
េនះេទ បុគគល ៣ ពួកេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យមននុ- 
ស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ 
មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុ- 
ស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យកម គនុស័យ កនុង 
េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ មិន្របកបេ យអនុ- 
ស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ។ បុគគល  ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទី 

   បុគគលេនះ   ្របកបេ យអនុស័យ   េ យទិ ្ឋ នុស័យ   ។  េប  ។ 
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១៤៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ េយ 

 បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ 

េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច នុសេយតិ ។ បុថុជជេន របូធតុយ 

អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន - 

នុសេយ េន ច េ  តេ  កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ េ វ 

បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច កម គនុសេយន 

ច នុសេយ េន ច េ  តេ  បដិឃនុ- 

សេយន នុសេយ េ វ បុគគេ  ទុកខ - 

យ េវទនយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ េន ច 

េ         តេ         កម គនុសេយន         នុសេយ        ។ 
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១៤៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុថុ- 

ជជនេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះ ែតបុថុជជនេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះេទ បុគគលេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ និងេ យកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

បុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 

នុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ 

មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ 
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១៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច នុសេយ េ  តេ  ភវ គនុសេយន - 

នុសេយតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន យេ  ភវ - 

គនុសេយន នុសេយ េ  តេ  កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយតិ ។ 

េន ។ េយ យេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច នុសេយ េ  តេ  អវជិជ - 

នុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន 

យេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយ េ  តេ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច - 

នុសេយតិ ។ អនគមី កមធតុយ តីសុ េវទ- 

នសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  អវជិជ - 

នុសេយន នុសេយ េន ច េ  តេ  កម- 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសេយ 

តេយ បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  

អវជិជ នុសេយន នុសយ េន ច េត តេ  ក- 

ម គនុសេយន       ច      បដិឃនុសេយន      ច      នុសយ 
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១៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 
បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ- 
គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគល 
េនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃ- 
នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល  ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុង 
ទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុង 
ទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកប 
េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ - 
នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 
ែតអនគមិបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 
និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគល ៣ ពួកេនះ ្រប- 
កបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 
ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គ- 
នុស័យ   និងេ យបដិឃនុស័យ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 
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១៤៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េតវ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត 

តេ  អវជិជ នុសេយន ច កម គនុសេយន ច  

នុសយ េន ច េត តេ  បដិឃនុសេយន 

នុសយ េតវ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត 

តេ  អវជិជ នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

នុសយ េន ច េត តេ  កម គនុសេយន 

នុសយ     ។ 

 [៩៧] េយ យេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច នុស- 

េយ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិ- 

ចឆ នុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ េយ  

បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ េ  

តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

មននុសេយន ច នុសេយតិ ។ បុថុជជេន 

របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ - 

នុសេយន          ច          មននុសេយន         ច        នុសេយ 
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១៤៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគលទងំេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ និង 

េ យកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគល 

ទងំេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគល 

ទងំេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ     ។ 

 [៩៧] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម - 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ បុថុជជនេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ      និងេ យមននុស័យ      កនុងរូបធតុ      និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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១៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច នុសេយ េ វ បុគគេ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន ច កម គនុសេយន ច មននុសេយន 

ច នុសេយ េន ច េ  តេ  បដិឃនុ- 

សេយន នុសេយ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ 

េវទនយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច នុសេយ េន ច េ  ត- 

េ  កម គនុសេយន ច មននុសេយន ច - 

នុសេយ ។ េយ យេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច នុស- 

េយ េ  តេ  ភវ គនុសេយន នុសេយ- 

តិ ។ នតថិ ។ េយ  បន យេ  ភវ គនុស- 

េយន នុសេយ េ  តេ  កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច នុ- 

សេយតិ         ។          មននុសេយន          នុសេយ          ។ 
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១៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុថុជជនេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និង 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគល 

េនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

បុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និង 

េ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ បុគគល  ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និង 

េ យមននុស័យ  កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគលេនះ          ្របកបេ យអនុស័យ         េ យមននុស័យ         ។ 
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១៥១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េយ យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច មននុសេយន ច នុសេយ េ  ត- 

េ  អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ េយ 

 បន យេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយ េ  

តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

មននុសេយន ច នុសេយតិ ។ អនគមី 

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន 

នុសេយ េន ច េ  តេ  កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច 

នុសេយ េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  ត- 

េ  អវជិជ នុសេយន ច មននុសេយន ច នុ- 

សេយ េន ច េ  តេ  កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន នុសេយ តេយ បុគគ- 

 របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  អវជិជ - 

នុសេយន          ច          មននុសេយន         ច         នុសយ 
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១៥១ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ អនគមិ- 

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិន្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ បុគគល ៣ ពួកេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ    េ យមននុស័យ    កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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១៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េត តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច នុសយ េតវ បុគគ  កមធតុ- 

យ ទ្វីសុ េវទនសុ េត តេ  អវជិជ នុសេយន ច 

កម គនុសេយន ច មននុសេយន ច នុស- 

យ េន ច េត តេ  បដិឃនុសេយន នុ- 

សយ េតវ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  

អវជិជ នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុស- 

យ េន ច េត តេ  កម គនុសេយន ច 

មននុសេយន     ច     នុសយ     ។ 

 [៩៨] េយ យេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុ- 

សេយន ច នុសេយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន នុសេយតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន 

យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន នុសេយ េ  តេ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មន- 

នុសេយន       ច       ទិ ្ឋ នុសេយន       ច       នុសេយតិ     ។ 
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១៥២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំ 

េនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគល 

ទងំេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ បុគគលទងំេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិន 

្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 

 [៩៨] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

េ យមននុស័យ       និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ       កនុងទីេនះែដរឬ       ។ 



312 

១៥៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

បុថុជជេន របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ច នុសេយ េន ច េ  

តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច នុសេយ េ វ បុគគេ  កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច 

កម គនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ច នុសេយ េន ច េ  តេ  

បដិឃនុសេយន នុសេយ េ វ បុគគេ  

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 

នុសេយ េន ច េ  តេ  កម គនុស- 

េយន     ច     មននុសេយន     ច     នុសេយ     ។     េប     ។ 

 [៩៩] េយ យេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយន ច វចិកិិចឆ នុសេយន ច នុសេយ េ  

តេ        ភវ គនុសេយន       នុសេយតិ       ។       នតថិ      ។ 
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១៥៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុថុជជនេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យ 

មននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតបុថុជជនេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបេនះេទ បុគគល 

េនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម - 

គនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យទិ ្ឋ - 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុ- 

ស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

េទ   ។   េប   ។ 

 [៩៩] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុ- 

ស័យ     េ យភវ គនុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ     ។     មិនមនេទ     ។ 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន យេ  ភវ គនុសេយន នុសេយ 

េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច នុសេយតិ ។ តេយ បុគគ- 

 របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  ភវ គនុ- 

សេយន ច មននុសេយន ច នុសយ េន ច 

េត តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុ- 

សយ បុថុជជេន របូធតុយ អរបូធតុយ េ  

តេ  ភវ គនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ េន 

ច េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច នុសេយ ។ េយ យេ  កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច 

ទិ ្ឋ នុសេយន      ច      វចិិកិចឆ នុសេយន      ច       នុសេយ 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ - 

នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួក 

េនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ និងេ យមន- 

នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ 

មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុថុជជនេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

ភវ គនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុថុជជនេនះ 

មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃ- 

នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ ។ បុគគល  ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យ 

មននុស័យ   េ យទិ ្ឋ នុស័យ    និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ    កនុងទី  
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១៥៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េ  តេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយតិ ។ 

នតថិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសេយន 

នុសេយ េ  តេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយតិ ។ 

អនគមី ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  អវជិជ នុ- 

សេយន នុសេយ េន ច េ  តេ  កម - 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុស- 

េយ េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយ- 

ន ច មននុសេយន ច នុសេយ េន ច េ  

តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ 

េទ្វ បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  

អវជិជ នុសេយន       ច        មននុសេយន       ច       នុសយ 
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១៥៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

អនគមិបុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ 

េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

បុគគលេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ និងេ យ 

មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលពីរពួកេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ    េ យមននុស័យ    កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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១៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េត តេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន ច នុសយ េតវ បុគគ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត តេ  អវជិជ នុស- 

េយន ច កម គនុសេយន ច មននុសេយន 

ច នុសយ េន ច េត តេ  បដិឃនុសេយន 

ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុ- 

សយ េតវ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  

អវជិជ នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុស- 

យ េន ច េត តេ  កម គនុសេយន ច 

មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន ច នុសយ បុថុជជេន របូធតុយ អ- 

របូធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន ច មន- 

នុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន 

ច នុសេយ េន ច េ  តេ  កម គ- 

នុសេយន         ច        បដិឃនុសេយន        ច         នុសេយ 



319 

១៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង ្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យ 

មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ 

មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង 

្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលទងំេនះ មិន្របកបេ យ 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុថុជជនេនះ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យមននុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតបុថុជជនេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ    និងេ យបដិឃនុស័យ    កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 
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១៥៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

េ  តេ  អវជិជ នុសេយន ច កម គនុសេយន 

ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ - 

នុសេយន ច នុសេយ េន ច េ  តេ  

បដិឃនុសេយន នុសេយ េ វ បុគគេ  

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច នុសេយ េន ច េ  

តេ  កម គនុសេយន ច មននុសេយន 

ច      នុសេយ      ។ 

 [១០០] េយ យេ  កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច 

ភវ គនុសេយន ច នុសេយ េ  ត- 

េ         អវជិជ នុសេយន        នុសេយតិ        ។        នតថិ        ។ 
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១៥៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគលេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិន្របកប 

េ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគល 

េនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យមននុស័យ      កនុងទុកខេវទនេនះេទ      ។ 

 [១០០] បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ ្របកប 

េ យអនុស័យ   េ យអវជិជ នុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ  ។  មិនមនេទ  ។ 



322 

១៥៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសេយន នុសេយ 
េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 
េយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិ- 
កិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច នុស- 
េយតិ ។ អនគមី ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  
អវជិជ នុសេយន នុសេយ េន ច េ  តេ  
កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មន- 
នុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន 
ច ភវ គនុសេយន ច នុសេយ េ វ បុគគេ  
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  អវ-ិ 
ជជ នុសេយន ច មននុសេយន ច នុសេយ 
េន ច េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 
ឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុស- 
េយន ច ភវ គនុសេយន ច នុសេយ េ វ 
បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  
អវជិជ នុសេយន ច មននុសេយន ច ភវ គនុ- 
សេយន ច នុសេយ េន ច េ  តេ  
កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយន         ច        វចិិកិចឆ នុសេយន        ច        នុសេយ 
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១៥៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 

នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ 

្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតអន- 

គមិបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

និងេ យភវ គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

និងេ យភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង ្របកប 

េ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យភវ - 

គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគលេនះ មិន្របកប 

េ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ  និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 
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១៥៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េទ្វ បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  
អវជិជ នុសេយន ច មននុសេយន ច ភវ គនុ- 
សេយន ច នុសយ េន ច េត តេ  កម- 
គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុ- 

សេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសយ េតវ 
បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត តេ  
អវជិជ នុសេយន ច កម គនុសេយន ច មន- 
នុសេយន ច នុសយ េន ច េត តេ  
បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ - 
នុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច នុសយ េតវ 
បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  អវជិជ នុ- 
សេយន ច បដិឃនុសេយន ច នុសយ េន 
ច េត តេ  កម គនុសេយន ច មននុស- 
េយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច 
ភវ គនុសេយន ច នុសយ បុថុជជេន របូធ- 
តុយ អរបូធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន 
ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិ- 
ចឆ នុសេយន        ច       ភវ គនុសេយន       ច       នុសេយ 
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១៥៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគលពីរពួកេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យ 

មននុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម - 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំេនះ 

ឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំ 

េនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ បុគគលទងំេនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុ- 

ស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលទងំេនះ 

មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យមននុស័យ 

េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុថុជជនេនះ ្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 

នុស័យ    និងេ យភវ គនុស័យ    កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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១៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 
ឃនុសេយន ច នុសេយ េ វ បុគគេ  កម- 
ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  អវជិជ នុស- 
េយន ច កម គនុសេយន ច មននុសេយន 
ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច - 
នុសេយ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសេយន 
ច ភវ គនុសេយន ច នុសេយ េ វ បុគគ- 
េ  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  អវជិជ នុស- 
េយន ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 
វចិិកិចឆ នុសេយន ច នុសេយ េន ច េ  
តេ  កម គនុសេយន ច មននុសេយន ច 
ភវ គនុសេយន     ច     នុសេយ     ។ 

អនុេ មំ   និដ្ឋិតំ   ។ 

 [១០១] េយ កម គនុសេយន និរនុសេយ 
េ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 
េយ  បន បដិឃនុសេយន និរនុសេយ េ  
កម គនុសេយន        និរនុសេយតិ        ។         មន្ត         ។ 
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១៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុថុជជនេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និង 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង 

្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 

មននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគល 

េនះឯង ្របកបេ យអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទ- 

នេនះ ែតបុគគលេនះ មិន្របកបេ យអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ     ។ 

ចប់   អនុេ ម   ។ 

 [១០១] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

បុគគលេនះ   មិនមនអនុស័យ   េ យកម គនុស័យែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
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១៦១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េយ កម គនុសេយន និរនុសេយ េ  ម- 

ននុសេយន និរនុសេយតិ ។ អនគមី កម- 

គនុសេយន និរនុសេយ េន ច មននុស- 

េយន និរនុសេយ អរ  កម គនុសេយន ច 

និរនុសេយ មននុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

េយ  បន មននុសេយន និរនុសេយ េ  

កម គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ កម គនុសេយន និរនុសេយ េ  ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ- 

តិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសេយន 

និរនុសេយ េ  កម គនុសេយន និរនុសេយ- 

តិ ។ េទ្វ បុគគ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសយ 

េន ច កម គនុសេយន និរនុសយ េទ្វ បុគគ- 

 វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសយ កម គនុស- 

េយន ច និរនុសយ ។ េយ កម គនុសេយន 

និរនុសេយ        េ          ភវ គនុសេយន        ។        េប        ។ 
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១៦១ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ បុគគលេនះ មិន 

មនអនុស័យ េ យមននុស័យែដរឬ ។ អនគមិបុគគល មិនមន 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យ 

មននុស័យេទ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

ផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ បុគគលេនះ មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល  

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យែដរឬ ។ បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 

នុស័យ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យេទ បុគគល 

ពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យផង ។ បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម - 

គនុស័យ  បុគគលេនះ  មិនមនអនុស័យ  េ យភវ គនុស័យ  ។  េប ។ 
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១៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អវជិជ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ អនគមី កម- 

គនុសេយន និរនុសេយ េន ច អវជិជ នុសេយន 

និរនុសេយ អរ  កម គនុសេយន ច និរនុ- 

សេយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ េយ 

 បន អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ េ  កម- 

គនុសេយន    និរនុសេយតិ    ។    មន្ត     ។ 

 [១០២] េយ បដិឃនុសេយន និរនុសេយ 

េ  មននុសេយន និរនុសេយតិ ។ អនគមី 

បដិឃនុសេយន និរនុសេយ េន ច មននុ- 

សេយន និរនុសេយ អរ  បដិឃនុសេយន ច 

និរនុសេយ មននុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

េយ  បន មននុសេយន និរនុសេយ េ  

បដិឃនុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ បដិឃនុសេយន និរនុសេយ េ  ទិ ្ឋ នុ- 

សេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ 

មន្ត  ។ េយ  បន វចិកិិចឆ នុសេយន និ- 

រនុសេយ       េ        បដិឃនុសេយន        និរនុសេយតិ       ។ 
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១៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ អនគមិបុគគល មិន 
មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ 
េ យអវជិជ នុស័យេទ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យកម គ- 
នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង ។ មួយយ៉ង 
េទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ 
មិនមនអនុស័យ   េ យកម គនុស័យែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [១០២] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 
បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យែដរឬ ។ អនគ- 
មិបុគគល មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ ែតមិនែមនជមិន 
មនអនុស័យ េ យមននុស័យេទ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ 
េ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 
បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 
បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ 
មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនមន 
អនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 
បុគគលេនះ        មិនមនអនុស័យ        េ យបដិឃនុស័យែដរឬ        ។ 
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១៦៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េទ្វ បុគគ  វចិកិិចឆ នុសេយន និរនុសយ េន ច 

បដិឃនុសេយន និរនុសយ េទ្វ បុគគ  វចិិកិ- 

ចឆ នុសេយន ច និរនុសយ បដិឃនុសេយន ច  

និរនុសយ ។ េយ បដិឃនុសេយន និរនុសេយ 

េ  ភវ គនុសេយន ។ េប ។ អវជិជ នុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ អនគមី បដិឃនុសេយន និរ- 

នុសេយ េន ច អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ អរ- 

 បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ អវជិជ នុស- 

េយន ច និរនុសេយ ។ េយ  បន អវជិជ - 

នុសេយន និរនុសេយ េ  បដិឃនុសេយន និរ- 

នុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១០៣] េយ មននុសេយន និរនុសេយ េ  

ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុស- 

េយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសេយន 

និរនុសេយ        េ        មននុសេយន       និរនុសេយតិ       ។ 
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១៦៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ ែតមិនែមនជមិន 

មនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យេទ បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង ។ 

បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ មិនមន 

អនុស័យ េ យភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនមនអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ អនគមិបុគគល មិនមនអនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យេទ ្រពះ 

អរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [១០៣] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មនិ 

មនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

បុគគលេនះ         មិនមនអនុស័យ         េ យមននុស័យែដរឬ         ។ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេយ បុគគ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសយ 

េន ច មននុសេយន និរនុសយ អរ  វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ មននុសេយន 

ច និរនុសេយ ។ េយ មននុសេយន និរនុ- 

សេយ េ  ភវ គនុសេយន ។ េប ។ អវជិជ - 

នុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  

បន អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ េ  មននុស- 

េយន     និរនុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១០៤] េយ ទិ ្ឋ នុសេយន និរនុសេយ េ  

វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ េ  

ទិ ្ឋ នុសេយន      និរនុសេយតិ      ។      មន្ត       ។     េប     ។ 

 [១០៥] េយ វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ 

េ  ភវ គនុសេយន ។ េប ។ អវជិជ នុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ តេយ បុគគ  វចិិកិចឆ នុសេយន 

និរនុសយ         េន         ច         អវជិជ នុសេយន        និរនុសយ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដក  យមកៈ 

បុគគល ៣ ពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ ែតមិនែមនជ 

មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យេទ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង ។ 

បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ បុគគលេនះ មិន 

មនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនមនអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យមននុស័យែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [១០៤] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

បុគគលេនះ  មិនមនអនុស័យ  េ យទិ ្ឋ នុស័យែដរឬ  ។  េអើ  ។   េប  ។ 

 [១០៥] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ- 

គនុស័យ ។ េប ។ មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

ែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 

នុស័យ         ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ          េ យអវជិជ នុស័យេទ 
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១៦៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

អរ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ អវជិជ នុ- 
សេយន ច និរនុសេយ ។ េយ  បន អវ-ិ 
ជជ នុសេយន និរនុសេយ េ  វចិិកិចឆ នុសេយន 
និរនុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១០៦] េយ ភវ គនុសេយន និរនុសេយ 
េ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 
េយ  បន អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ េ  
ភវ គនុសេយន       និរនុសេយតិ       ។       មន្ត        ។ 
 [១០៧] េយ កម គនុសេយន ច បដិ- 
ឃនុសេយន ច និរនុសេយ េ  មននុសេយន 
និរនុសេយតិ ។ អនគមី កម គនុសេយន 
ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ េន ច ម- 
ននុសេយន និរនុសេយ អរ  កម គនុសេយ- 
ន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ មននុ- 
សេយន ច និរនុសេយ ។ េយ  បន មននុ- 
សេយន និរនុសេយ េ  កម គនុសេយន ច 
បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 
េយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 
ច       និរនុសេយ       េ        ទិ ្ឋ នុសេយន       ។       េប        ។ 
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១៦៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមន 
អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  
មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 
េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [១០៦] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 
បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 
បុគគលេនះ    មិនមនអនុស័យ    េ យភវ គនុស័យែដរឬ   ។   េអើ   ។ 
 [១០៧] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 
និងេ យបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 
មននុស័យែដរឬ ។ អនគមិបុគគល មិនមនអនុស័យ េ យ 
កម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ 
េ យមននុស័យេទ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យកម - 
គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យម- 
ននុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ 
េ យមននុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យក- 
ម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល  
មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 
បុគគលេនះ      មិនមនអនុស័យ      េ យទិ ្ឋ នុស័យ      ។      េប      ។
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១៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ េ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុ- 

សេយតិ ។ េទ្វ បុគគ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុ- 

សយ េន ច កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច និរនុសយ េទ្វ បុគគ  វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន ច និរនុសយ កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ ។ េយ កម- 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុស- 

េយ េ  ភវ គនុសេយន ។ េប ។ អវជិជ នុស- 

េយន និរនុសេយតិ ។ អនគមី កម គនុសេយ- 

ន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ េន ច អ- 

វជិជ នុសេយន និរនុសេយ អរ  កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ អវជិជ - 

នុសេយន ច និរនុសេយ ។ េយ  បន អវ-ិ 

ជជ នុសេយន និរនុសេយ េ  កម គនុសេយន 

ច       បដិឃនុសេយន     ច     និរនុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យែដរឬ ។ 

បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ ែតមិនែមនជ 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យេទ 

បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមន 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង ។ បុគគល 

 មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិន 

មនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ អនគមិបុគគល មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ ែត 

មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យេទ ្រពះអរហន្ត មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យែដរ 

ឬ     ។     េអើ     ។ 
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១៦៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

 [១០៨] េយ កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយ 

េ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន និរនុសេយ េ  កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច និរនុសេយតិ ។ េទ្វ បុគគ  វចិិកិចឆ នុស- 

េយន និរនុសយ េន ច កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច និរនុស- 

យ អនគមី វចិិកិចឆ នុសេយន ច កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ េន ច 

មននុសេយន និរនុសេយ អរ  វចិិកិចឆ នុស- 

េយន ច និរនុសេយ កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន      ច      មននុសេយន      ច      និរនុសេយ      ។ 
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១៦៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

 [១០៨] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ បុគគលេនះ មិនមន 

អនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិន 

មនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ 

ែដរឬ ។ បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ ែតមិន 

ែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

និងេ យមននុស័យេទ អនគមិបុគគល មិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ ែត 

មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យេទ ្រពះអរហន្ត មិន 

មនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ    េ យបដិឃនុស័យ    និងេ យមននុស័យផង    ។ 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច  

មននុសេយន ច និរនុសេយ េ  ភវ គ- 

នុសេយន ។ េប ។ អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ- 

តិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន អវជិជ នុសេយន 

និរនុសេយ េ  កម គនុេយន ច បដិឃនុ- 

សេយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយតិ ។ 

មន្ត      ។ 

 [១០៩] េយ កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន 

ច និរនុសេយ េ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុស- 

េយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន និរនុសេយ េ  កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ច និរនុសេយតិ ។ េទ្វ បុគគ  វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន         ច         ទិ ្ឋ នុសេយន       ច       និរនុសយ 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ និងេ យមននុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ - 

នុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ    និងេ យមននុស័យែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១០៩] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ បុគគល 

េនះ មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យែដរឬ ។ បុគគលពីរ 

ពួក    មិនមនអនុស័យ    េ យវចិិកិចឆ នុស័យ     និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ 
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១៦៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េន ច កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច មននុសេយន ច និរនុសយ អនគមី វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច និរនុសេយ 

េន ច មននុសេយន ច និរនុសេយ អរ  

វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច 

ទិ ្ឋ នុសេយន     ច     និរនុសេយ     ។     េប     ។ 

 [១១០] េយ កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន 

ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ េ  ភវ- 

គនុសេយន ។ េប ។ អវជិជ នុសេយន និរនុស- 

េយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន អវជិជ នុស- 

េយន និរនុសេយ េ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុ- 

សេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយតិ ។ 

មន្ត        ។ 
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១៦៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ និងេ យមននុស័យេទ អនគមិបុគគល មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និង 

េ យទិ ្ឋ នុស័យ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

េទ ្រពះអរហនុ្ត មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យ 

មននុស័យ    និងេ យទិ ្ឋ នុស័យផង    ។    េប    ។ 

 [១១០] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ ។ 

េប ។ មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
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១៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១១១] េយ កម គនុសេយន ច បដិ- 
ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន 
ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច និរ- 
នុសេយ េ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ 
មន្ត  ។ េយ  បន អវជិជ នុសេយន និរនុ- 

សេយ េ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 
សេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 
វចិិកិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច និរនុ- 
សេយតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១១២] យេ  កម គនុសេយន និរនុ- 
សេយ តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ- 
តិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  កម គនុស- 
េយន និរនុសេយ េន ច តេ  បដិឃនុស- 
េយន និរនុសេយ របូធតុយ អរបូធតុយ អ- 
បរយិបេនន តេ  កម គនុសេយន ច និរ- 
នុសេយ បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ ។ 
យេ   បន បដិឃនុសេយន និរនុសេយ 
តេ      កម គនុសេយន     និរនុសេយតិ     ។ 
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១៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១១១] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិន 

មនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យែដរឬ ។ 

េអើ     ។ 

 [១១២] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុង 

ទី  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុង 

ទី    មិនមនអនុស័យ   េ យកម គនុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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១៧១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  បដិឃនុស- 

េយន និរនុសេយ េន ច តេ  កម គនុស- 

េយន និរនុសេយ របូធតុយ អរបូធតុយ អបរ-ិ 

យបេនន តេ  បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ 

កម គនុសេយន ច និរនុសេយ ។ យេ  

កម គនុសេយន និរនុសេយ តេ  មននុស- 

េយន និរនុសេយតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ 

តេ  កម គនុសេយន និរនុសេយ េន ច ត- 

េ  មននុសេយន និរនុសេយ ទុកខ យ េវទន- 

យ អបរយិបេនន តេ  កម គនុសេយន ច និរ- 

នុសេយ មននុសេយន ច និរនុសេយ ។ យេ  

 បន មននុសេយន និរនុសេយ តេ  កម - 

គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ យេ  

កម គនុសេយន និរនុសេយ តេ  ទិ ្ឋ នុស- 

េយន      ។     េប     ។     វចិិកិចឆ នុសេយន      និរនុសេយតិ      ។ 
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១៧១ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ 

និងកនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គ- 

នុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យកម - 

គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងទុកខេវទន 

េនះ កនុងអបរយិបននៈ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យកម - 

គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ 

េប   ។    មិនមនអនុស័យ    េ យវចិិកិចឆ នុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ  ។ 
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១៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  

កម គនុសេយន និរនុសេយ េន ច តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន និរនុសេយ អបរយិបេនន តេ  

កម គនុសេយន ច និរនុសេយ វចិិកិចឆ នុស- 

េយន ច និរនុសេយ ។ យេ   បន វចិិកិចឆ - 

នុសេយន និរនុសេយ តេ  កម គនុស- 

េយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ យេ  កម- 

គនុសេយន និរនុសេយ តេ  ភវ គនុស- 

េយន និរនុសេយតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ 

តេ  កម គនុសេយន និរនុសេយ េន ច 

តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយ ទុកខ យ 

េវទនយ អបរយិបេនន តេ  កម គនុសេយ- 

ន ច និរនុសេយ ភវ គនុសេយន ច និរនុស- 

េយ ។ យេ   បន ភវ គនុសេយន និរនុ- 

សេយ       តេ        កម គនុសេយន       និរនុសេយតិ      ។ 
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១៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យវ-ិ 

ចិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យកម គ- 

នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិ- 

ចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យ 

ភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យកម គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គ- 

នុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី 

    មិនមនអនុស័យ    េ យកម គនុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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១៧៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុស- 

េយន និរនុសេយ េន ច តេ  កម គនុស- 

េយន និរនុសេយ ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន 

តេ  ភវ គនុសេយន ច និរនុសេយ កម - 

គនុសេយន ច និរនុសេយ ។ យេ  កម- 

គនុសេយន និរនុសេយ តេ  អវជិជ នុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ 

អរបូធតុយ តេ  កម គនុសេយន និរនុស- 

េយ េន ច តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ 

អបរយិបេនន តេ  កម គនុសេយន ច និរ- 

នុសេយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ យ- 

េ   បន អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ តេ  

កម គនុសេយន     និរនុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១១៣] យេ  បដិឃនុសេយន និរនុ- 

សេយ         តេ          មននុសេយន         និរនុសេយតិ        ។ 
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១៧៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមន 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិ- 

បននៈ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទី  មិន 

មនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមន 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង មិនមន 

អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនមន 

អនុស័យ   េ យកម គនុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [១១៣] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទី     មិនមនអនុស័យ   េ យមននុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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១៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ េន 

ច តេ  មននុសេយន និរនុសេយ អបរយិបេនន 

តេ  បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ មននុ- 

សេយន ច និរនុសេយ ។ យេ   បន ម- 

ននុសេយន និរនុសេយ តេ  បដិឃនុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  មន- 

នុសេយន និរនុសេយ េន ច តេ  បដិឃនុ- 

សេយន និរនុសេយ អបរយិបេនន តេ  មននុ- 

សេយន ច និរនុសេយ បដិឃនុសេយន ច និរ- 

នុសេយ ។ យេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ 

តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ តេ  បដិឃនុសេយន និរ- 

នុសេយ េន ច តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុស- 

េយ អបរយិបេនន តេ  បដិឃនុសេយន ច និ- 

រនុសេយ        វចិិកិចឆ នុសេយន         ច         និរនុសេយ         ។ 
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១៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនមនអនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនមនអនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង 

កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ 

េ យមននុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យមន- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យមន- 

នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង កនុងអបរយិ- 

បននៈេនះ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុង 

ទី  មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង មិន 

មនអនុស័យ      េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង      កនុងអបរយិបននៈេនះ     ។ 
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១៧៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

យេ   បន វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ 

តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយតិ ។ - 

មន្ត  ។ យេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ 

តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ របូធ- 

តុយ អរបូធតុយ តេ  បដិឃនុសេយន និរ- 

នុសេយ េន ច តេ  ភវ គនុសេយន និរ- 

នុសេយ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ អបរយិ- 

បេនន តេ  បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ ភ- 

វ គនុសេយន ច និរនុសេយ ។ យេ   

បន ភវ គនុសេយន និរនុសេយ តេ  បដិឃ- 

នុសេយន និរនុសេយតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ 

តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយ េន ច បដិ- 

ឃនុសេយន និរនុសេយ កមធតុយ ទ្វីសុ េវ- 

ទនសុ អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុសេយន ច 

និរនុសេយ         បដិឃនុសេយន        ច        និរនុសេយ        ។ 
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១៧៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុ- 

ស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ និងកនុង 

អបរយិបននៈ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

ផង      កនុងេវទនពីរេនះ      កនុងកមធតុ      និងកនុងអបរយិបននៈ      ។ 
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១៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ តេ  អវ-ិ 

ជជ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  បដិឃ- 

នុសេយន និរនុសេយ េន ច តេ  អវជិជ នុ- 

សេយន និរនុសេយ អបរយិបេនន តេ  បដិឃ- 

នុសេយន ច និរនុសេយ អវជិជ នុសេយន ច 

និរនុសេយ ។ យេ   បន អវជិជ នុសេយន 

និរនុសេយ តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ- 

តិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១១៤] យេ  មននុសេយន និរនុសេយ 

តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  ម- 

ននុសេយន និរនុសេយ េន ច តេ  វចិិកិចឆ - 

នុសេយន និរនុសេយ អបរយិបេនន តេ  មន- 

នុសេយន ច និរនុសេយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច 

និរនុសេយ ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុសេយន 

និរនុសេយ       តេ        មននុសេយន       និរនុសេយតិ      ។ 
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១៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ - 

នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

ផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១១៤] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  

មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យម- 

ននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី    មិនមនអនុស័យ   េ យមននុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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១៧៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

មន្ត  ។ យេ  មននុសេយន និរនុសេយ ត- 

េ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ   បន ភវ គនុសេយន និរនុសេយ ត- 

េ  មននុសេយន និរនុសេយតិ ។ កមធតុ- 

យ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុសេយន និ- 

រនុសេយ េន ច តេ  មននុសេយន និរនុ- 

សេយ ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន តេ  

ភវ គនុសេយន ច និរនុសេយ មននុសេយន 

ច និរនុសេយ ។ យេ  មននុសេយន និរនុ- 

សេយ តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ 

ទុកខ យ េវទនយ តេ  មននុសេយន និរនុ- 

សេយ េន ច តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុស- 

េយ អបរយិបេនន តេ  មននុសេយន ច និរ- 

នុសេយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ យេ  

 បន អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ តេ  ម- 

ននុសេយន     និរនុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 
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១៧៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

េអើ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  

មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យភវ- 

គនុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យភវ គ- 

នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិន 

មនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ។ បុគគល មិន 

មនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យ 

មននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យអវ-ិ 

ជជ នុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១១៥] យេ  ទិ ្ឋ នុសេយន និរនុសេយ 

តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ - 

មន្ត  ។ យេ   បន វចិកិិចឆ នុសេយន និរ- 

នុសេយ តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ 

មន្ត      ។     េប     ។ 

 [១១៦] យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ 

តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ   បន ភវ គនុសេយន និរនុសេយ 

តេ  វចិកិិចឆ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ កមធ- 

តុយ តីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុសេយន 

និរនុសេយ េន ច តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និ- 

រនុសេយ អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុសេយន 

ច និរនុសេយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ តេ  អវ-ិ 

ជជ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ យេ  

 បន អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ តេ  វចិិកិ- 

ចឆ នុសេយន     និរនុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១១៥] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុង 
ទី  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 
ស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះ 
ែដរឬ   ។   េអើ   ។   េប   ។ 
 [១១៦] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 
កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យភវ គ- 
នុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុង 
េវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យវចិិ- 
កិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យភវ - 
គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរ-ិ 
យបននៈេនះ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 
ស័យកនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យ 
អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 
កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
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១៧៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

 [១១៧] យេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយ 

តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ កមធ- 

តុយ តីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុសេយន 

និរនុសេយ េន ច តេ  អវជិជ នុសេយន និរ- 

នុសេយ អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុសេយន 

ច និរនុសេយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

យេ   បន អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ ត- 

េ        ភវ គនុសេយន      និរនុសេយតិ      ។      មន្ត        ។ 

 [១១៨] យេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ តេ  មន- 

នុសេយន និរនុសេយតិ ។ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 

សេយន ច និរនុសេយ េន ច តេ  មន- 

នុសេយន និរនុសេយ អបរយិបេនន តេ  ក- 

ម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរ- 

នុសេយ          មននុសេយន          ច          និរនុសេយ          ។ 
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១៧៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

 [១១៧] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  

មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិន 

មនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ 

ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ 

េនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត  

បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនមន 

អនុស័យ    េ យភវ គនុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១១៨] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និង 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមន 

ជមិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

េទ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

ផង  មិនមនអនុស័យ  េ យមននុស័យផង   កនុងអបរយិបននៈេនះ  ។ 
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១៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យេ   បន មននុសេយន និរនុសេយ តេ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុស- 

េយតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  មននុសេយន 

ច កម គនុសេយន ច និរនុសេយ េន ច ត- 

េ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ អបរយិបេនន 

តេ  មននុសេយន ច និរនុសេយ កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

និរនុសេយ តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 

នុសេយន និរនុសេយតិ ។ របូធតុយ អរបូធ- 

តុយ តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច និរនុសេយ េន ច តេ  វចិិកិចឆ - 

នុសេយន និរនុសេយ អបរយិបេនន តេ  ក- 

ម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុ- 

សេយ          វចិិកិចឆ នុសេយន         ច          និរនុសេយ          ។ 
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១៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុង 

ទី  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

និងេ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនមន 

អនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យបដិឃនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុង 

ទី  បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិនមន 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង មិន 

មនអនុស័យ     េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង      កនុងអបរយិបននៈេនះ      ។ 
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១៨១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

យេ   បន វចិកិិចឆ នុសេយន និរនុសេយ ត- 

េ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ យេ  កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ 

តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ របូធ- 

តុយ អរបូធតុយ តេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ េន ច តេ  

ភវ គនុសេយន និរនុសេយ អបរយិបេនន តេ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរ- 

នុសេយ ភវ គនុសេយន ច និរនុសេយ ។ យ- 

េ   បន ភវ គនុសេយន និរនុសេយ តេ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរ- 

នុសេយតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  ភវ គ- 

នុសេយន ច កម គនុសេយន ច និរនុស- 

េយ េន ច តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុ- 

សេយន         ច          បដិឃនុសេយន          ច          និរនុសេយ 



369 

១៨១ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យ 

បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុង 

ទី  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃ- 

នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុ- 

ស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

ផង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យភវ គ- 

នុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និង 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមន 

អនុស័យ េ យភវ គនុស័យ និងេ យកម គនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុ- 

ស័យ      និងេ យបដិឃនុស័យ      កនុងេវទនពីរេនះ      កនុងកមធតុ 
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១៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តេ  កម គនុសេយន និរនុសេយ អ- 

បរយិបេនន តេ  ភវ គនុសេយន ច និរនុសេយ 

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុស- 

េយ ។ យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 

សេយន ច និរនុសេយ តេ  អវជិជ នុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ត- 

េ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

និរនុសេយ េន ច តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុស- 

េយ អបរយិបេនន តេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ អវជិជ នុសេយ- 

ន ច និរនុសេយ ។ យេ   បន អវជិជ នុស- 

េយន និរនុសេយ តេ  កម គនុសេយន ច  

បដិឃនុសេយន     ច     និរនុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១១៩] យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយ តេ  ទិ ្ឋ - 

នុសេយន     ។    េប    ។    វចិិកិចឆ នុសេយន    និរនុសេយតិ    ។ 
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១៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងេវទន 
ពីរេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិន 
មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង 
កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម- 
គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ 
េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 
អរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 
កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យ 
កម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ 
េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ង 
េទៀត បុគគលមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  
មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 
កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
 [១១៩] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 
ស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុង 
ទី  មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 
មិនមនអនុស័យ         េ យវចិិកិចឆ នុស័យ        កនុងទីេនះែដរឬ        ។ 
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១៨៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

មន្ត  ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុសេយន និរ- 
នុសេយ តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 
សេយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយតិ ។ 
មន្ត  ។ យេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយ 
តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ - 
មន្ត  ។ យេ   បន ភវ គនុសេយន និរនុ- 
សេយ តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 
សេយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយ ។ 
ទុកខ យ េវទនយ តេ  ភវ គនុសេយន ច ក- 
ម គនុសេយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយ 
េន ច តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ 
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុស- 
េយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ េន 
ច តេ  កម គនុសេយន ច មននុសេយន 
ច និរនុសេយ អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុស- 
េយន ច និរនុសេយ កម គនុសេយន ច បដិ- 
ឃនុសេយន      ច      មននុសេយន      ច      និរនុសេយ      ។ 
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១៨៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

បុគគល មនិមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

និងេ យមននុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គ- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមន 

អនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមន 

ជមិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនមន 

អនុស័យ េ យភវ គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យផង  កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ 
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១៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 
មននុសេយន ច និរនុសេយ តេ  អវជិជ នុស- 
េយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន 
អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ តេ  កម គនុស- 
េយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច 
និរនុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១២០] យេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 
ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន 
ច និរនុសេយ តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុស- 
េយតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន វចិិកិ- 
ចឆ នុសេយន និរនុសេយ តេ  កម គនុស- 
េយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច 
ទិ ្ឋ នុសេយន ច និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 
េប     ។ 
 [១២១] យេ  កម គនុសេយន ច ប- 
ដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ តេ  
ភវ គនុសេយន         និរនុសេយតិ          ។          មន្ត          ។ 
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១៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគលមិន 

មនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១២០] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុង 

ទី  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ   ។   េប   ។ 

 [១២១] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម - 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនមន 

អនុស័យ      េ យភវ គនុស័យ      កនុងទីេនះែដរឬ      ។      េអើ       ។ 
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១៨៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

យេ   បន ភវ គនុសេយន និរនុសេយ ត- 

េ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច  

មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុស- 

េយន ច និរនុសេយតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  

ភវ គនុសេយន ច កម គនុសេយន ច ម- 

ននុសេយន ច និរនុសេយ េន ច តេ  បដិ- 

ឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុស- 

េយន ច និរនុសេយ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

តេ  ភវ គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

និរនុសេយ េន ច តេ  កម គនុសេយន ច 

មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន ច និរនុសេយ អបរយិបេនន តេ  ភវ- 

គនុសេយន ច និរនុសេយ កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ 

។      េប      ។ 
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១៨៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

កនុងទី  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ និង 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិន 

ែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិ- 

បននៈេនះ     ។     េប     ។ 
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១៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១២២] យេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុសេយន 

ច និរនុសេយ តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ- 

តិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន អវជិជ នុសេយន 

និរនុសេយ តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 

វចិិកិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច និរនុ- 

សេយតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១២៣] េយ យេ  កម គនុសេយន 

និរនុសេយ េ  តេ  បដិឃនុសេយន និរនុ- 

សេយតិ ។ តេយ បុគគ  ទុកខ យ េវទន- 

យ េត តេ  កម គនុសេយន និរនុសយ 

េន ច េត តេ  បដិឃនុសេយន និរនុស- 

យ េតវ បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ 

អបរយិបេនន  េត  តេ  កម គនុសេយន  

ច          និរនុសយ        បដិឃនុសេយន        និរនុសយ  



379 

១៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១២២] បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុស័យ 

េ យអវជជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុ- 

ស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១២៣] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យផង    កនុងរូបធតុ     កនុងអរូបធតុ     និងកនុងអបរយិបននៈេនះ 
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១៨៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េទ្វ បុគគ  សព្វតថ កម គនុសេយន ច និរនុ- 

សយ បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ ។ េយ  

បន យេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ េ  

តេ  កម គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ ត- 

េយ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត 

តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសយ េន ច េត 

តេ  កម គនុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ- 

 របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េត 

តេ  បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ កម - 

គនុសេយន ច និរនុសយ េទ្វ បុគគ  សព្វតថ 

បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ កម គនុស- 

េយន ច និរនុសយ ។ េយ យេ  កម គ- 

នុសេយន និរនុសេយ េ  តេ  មននុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ តេយ បុគគ  របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ       េត       តេ        កម គនុសេយន       និរនុសយ 
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១៨៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង មិនមន 

អនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគល ៣ 

ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង កនុងរូបធតុ 

កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង 

កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម - 

គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុ- 

ស័យ      េ យកម គនុស័យ      កនុងរូបធតុ      និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េត តេ  មននុសេយន និរនុសយ េតវ 

បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េត តេ  

កម គនុសេយន ច និរនុសយ មននុសេយន 

ច និរនុសយ អនគមី កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 

នសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  កម - 

គនុសេយន និរនុសេយ េន ច េ  តេ  ម- 

ននុសេយន និរនុសេយ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ 

េវទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  កម គនុ- 

សេយន ច និរនុសេយ មននុសេយន ច និរ- 

នុសេយ អរ  សព្វតថ កម គនុសេយន ច 

និរនុសេយ មននុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

េយ  បន យេ  មននុសេយន និរនុសេយ 

េ  តេ  កម គនុសេយន និរនុសេយ- 

តិ ។ មន្ត  ។ េយ យេ  កម គនុស- 

េយន និរនុសេយ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសេយ- 

ន      ។      េប      ។       វចិិកិចឆ នុសេយន       និរនុសេយតិ       ។ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

មននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ អនគមិ- 

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអនគមិ- 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងេវទ- 

នពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មនិមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

ផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ 

កនុងអបរយិបននៈ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យកម គ- 

នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យ 

មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល 

 មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

មិនមនអនុស័យ        េ យវចិិកិចឆ នុស័យ        កនុងទីេនះែដរឬ         ។ 
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១៨៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

បុថុជជេន ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធ- 

តុយ េ  តេ  កម គនុសេយន និរនុសេយ 

េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ 

េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  កម - 

គនុសេយន ច និរនុសេយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច 

និរនុសេយ េទ្វ បុគគ  សព្វតថ កម គនុសេយន 

ច និរនុសយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសយ ។ 

េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុស- 

េយ េ  តេ  កម គនុសេយន និរនុស- 

េយតិ ។ េទ្វ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទន- 

សុ េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសយ េន 

ច េត តេ  កម គនុសេយន និរនុសយ 

េតវ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ អបរយិបេនន េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន 

ច និរនុសយ កម គនុសេយន ច និរនុសយ 

េទ្វ បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរ- 

នុសយ         កម គនុសេយន         ច         និរនុសយ         ។ 
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១៨៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុថុជជនេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទ- 

នេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុថុជជនេនះ មិនែមនជ 

មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង មិនមន 

អនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល 

ពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង មិនមន 

អនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

បុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង 

កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ 

បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិន 

មនអនុស័យ         េ យកម គនុស័យផង        កនុងទីទងំអស់        ។ 



386 

១៩០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ យេ  កម គនុសេយន និរនុសេយ េ  

តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ តេយ 

បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  កម- 

គនុសេយន និរនុសយ េន ច េត ភវ គ- 

នុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ  ទុកខ យ េវទ- 

នយ អបរយិបេនន េត តេ  កម គនុសេយន 

ច និរនុសយ ភវ គនុសេយន ច និរនុសយ 

អនគមី របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

កម គនុសេយន និរនុសេយ េន ច េ  

តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយ េ វ បុគគ- 

េ  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន 

េ  តេ  កម គនុសេយន ច និរនុសេយ 

ភវ គនុសេយន ច និរនុសេយ អរ  សព្វតថ 

កម គនុសេយន ច និរនុសេយ ភវ គ- 

នុសេយន ច និរនុសេយ ។ េយ  ប- 

ន យេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយ េ  

តេ              កម គនុសេយន             និរនុសេយតិ             ។ 
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១៩០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុ- 

ស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង មិន 

មនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរ-ិ 

យបននៈ អនគមិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតអនគមិបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង មនិមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង កនុង 

េវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ្រពះអរហន្ត 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

ភវ គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

មិនមនអនុស័យ        េ យកម គនុស័យ       កនុងទីេនះែដរឬ       ។ 
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១៩១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

តេយ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត 

តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសយ េន ច េត 

តេ  កម គនុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ  

ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េត តេ  ភវ គ- 

នុសេយន ច និរនុសយ កម គនុសេយន ច និរ- 

នុសយ អរ  សព្វតថ ភវ គនុសេយន ច និ- 

រនុសេយ កម គនុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

េយ យេ  កម គនុសេយន និរនុសេយ េ  

តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ តេយ 

បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធ- 

តុយ េត តេ  កម គនុសេយន និរនុសយ 

េន ច េត អវជិជ នុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ- 

 អបរយិបេនន េត តេ  កម គនុសេយន ច 

និរនុសយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសយ អនគមី 

កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធ- 

តុយ       េ        តេ        កម គនុសេយន       និរនុសេយ 
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១៩១ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងេវទ- 

នពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុ- 

ស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង 

មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ្រពះអរ- 

ហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនមន 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមន 

អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួក 

េនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិន 

មនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលទងំ 

េនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យផង មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ អនគ- 

មិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ កនុង 

េវទន     ៣     េនះ      កនុងកមធតុ      កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុ 
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១៩២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េ  តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ 

េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  កម - 

គនុសេយន ច និរនុសេយ អវជិជ នុសេយន ច 

និរនុសេយ អរ  សព្វតថ កម គនុសេយន 

ច និរនុសេយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ 

េ  តេ  កម គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ 

មន្ត      ។ 

 [១២៤] េយ យេ  បដិឃនុសេយ- 

ន និរនុសេយ េ  តេ  មននុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ តេយ បុគគ  កមធតុ- 

យ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េត តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសយ េន ច 

េត តេ  មននុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ- 

 អបរយិបេនន េត តេ  បដិឃនុសេយន 

ច          និរនុសយ          មននុសេយន         ច         និរនុសយ 
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១៩២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរ-ិ 

យបននៈេនះ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១២៤] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិន 

ែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ        េ យមននុស័យផង        កនុងអបរយិបននៈេនះ 
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១៩៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

អនគមី កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 

អរបូធតុយ េ  តេ  បដិឃនុសេយន និរនុ- 

សេយ េន ច េ  តេ  មននុសេយន និរនុ- 

សេយ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ អបរ-ិ 

យបេនន េ  តេ  បដិឃនុសេយន ច និរនុស- 

េយ មននុសេយន ច និរនុសេយ អរ  សព្វតថ 

បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ មននុសេយន 

ច និរនុសេយ ។ េយ  បន យេ  មននុ- 

សេយន និរនុសេយ េ  តេ  បដិឃនុសេយន 

និរនុសេយតិ ។ តេយ បុគគ  ទុកខ យ េវទ- 

នយ េត តេ  មននុសេយន និរនុសយ េន 

ច េត តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសយ េតវ 

បុគគ  អបរយិបេនន េត តេ  មននុសេយន 

ច និរនុសយ បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ អរ  

សព្វតថ មននុសេយន ច និរនុសេយ បដិឃនុ- 

សេយន ច និរនុសេយ ។ េយ យេ  បដិឃនុ- 

សេយន      និរនុសេយ      េ       តេ       ទិ ្ឋ នុសេយន      ។ 
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១៩៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

អនគមិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទ- 

នពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអនគ- 

មិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងទុកខេវទ- 

នេនះ កនុងអបរយិបននៈ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងទី 

ទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យ 

មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមន 

ជមិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគល 

ទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

ផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ  កនុងទី   បុគគលេនះ  មិនមនអនុស័យ  េ យទិ ្ឋ នុស័យ   ។ 
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១៩៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េប ។ វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ បុថុ- 
ជជេន កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ េ  តេ  បដិឃនុសេយន និរនុ- 
សេយ េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន 
និរនុសេយ េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  ត- 
េ  បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ វចិិកិចឆ នុ- 
សេយន ច និរនុសេយ េទ្វ បុគគ  សព្វតថ បដិ- 
ឃនុសេយន ច និរនុសយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច 
និរនុសយ ។ េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុ- 
សេយន និរនុសេយ េ  តេ  បដិឃនុសេយន 
និរនុសេយតិ ។ េទ្វ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ 
េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសយ េន ច 
េត តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ- 

 កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ អបរយិបេនន េត តេ  វចិិកិចឆ នុ- 
សេយន ច និរនុសយ បដិឃនុសេយន ច និរ- 
នុសយ េទ្វ បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសេយន 
ច       និរនុសយ       បដិឃនុសេយន       ច      និរនុសយ      ។ 
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១៩៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េប ។ មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ បុថុជជនេនះ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុថុជជន 

េនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវ- 

ទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

ផង មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ 

បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង មិន 

មនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិន 

មនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ 

និងកនុងអបរយិបននៈ បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង    មិនមនអនុស័យ    េ យបដិឃនុស័យផង    កនុងទីទងំអស់     ។ 
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១៩៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េយ យេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយ េ  ត- 

េ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ តេយ បុគគ- 

 របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  បដិឃនុស- 

េយន និរនុសយ េន ច េត តេ  ភវ គនុស- 

េយន និរនុសយ េតវ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ អបរយិបេនន េត តេ  បដិឃនុសេយន 

ច និរនុសយ ភវ គនុសេយន ច និរនុសយ អ- 

នគមី របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  បដិ- 

ឃនុសេយន និរនុសេយ េន ច េ  តេ  ភវ - 

គនុសេយន និរនុសេយ េ វ បុគគេ  កមធ- 

តុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន េ  តេ  

បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ ភវ គនុសេយន 

ច និរនុសេយ អរ  សព្វតថ បដិឃនុសេយន ច 

និរនុសេយ ភវ គនុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

េយ  បន យេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយ 

េ          តេ          បដិឃនុសេយន         និរនុសេយតិ         ។ 
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១៩៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំ 

េនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរ-ិ 

យបននៈ អនគមិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង មិន 

មនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិ- 

បននៈេនះ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង មិន 

មនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ  មិនមនអនុស័យ  េ យបដិឃនុស័យ  កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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១៩៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេយ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  

ភវ គនុសេយន និរនុសយ េន ច េត តេ  

បដិឃនុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ  ក- 

មធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន េត 

តេ  ភវ គនុសេយន ច និរនុសយ បដិឃ- 

នុសេយន ច និរនុសយ អរ  សព្វតថ ភវ - 

គនុសេយន ច និរនុសេយ បដិឃនុសេយន ច 

និរនុសេយ ។ េយ យេ  បដិឃនុសេយន 

និរនុសេយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន និរ- 

នុសេយតិ ។ តេយ បុគគ  កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េត 

តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសយ េន ច េត 

តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ  

អបរយិបេនន េត តេ  បដិឃនុសេយន ច និរ- 

នុសយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសយ អនគមី 

កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ       េ        តេ        បដិឃនុសេយន       និរនុសេយ 
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១៩៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមន 

អនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ បុគគលទងំ 

េនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមន 

អនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង 

កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះ 

ឯង មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ អនគ- 

មិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុង 

េវទន     ៣      េនះ      កនុងកមធតុ     កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុ 
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១៩៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េន ច េ  តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ 

េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  បដិ- 

ឃនុសេយន ច និរនុសេយ អវជិជ នុសេយន ច 

និរនុសេយ អរ  សព្វតថ បដិឃនុសេយន ច 

និរនុសេយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ 

េ  តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសេយតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 [១២៥] េយ យេ  មននុសេយន និរនុស- 

េយ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 

នុសេយន និរនុសេយតិ ។ បុថុជជេន ទុកខ យ 

េវទនយ េ  តេ  មននុសេយន និរនុសេយ 

េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ 

េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  មននុ- 

សេយន ច និរនុសេយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច 

និរនុសេយ អរ  សព្វតថ មននុសេយន ច  

និរនុសេយ        វចិិកិចឆ នុសេយន        ច        និរនុសេយ        ។ 
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១៩៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ - 

នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ - 

នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង 

កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមន 

អនុស័យ     េ យបដិឃនុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១២៥] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុថុជជន 

េនះ មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

បុថុជជនេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

ផង មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ        េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង       កនុងទីទងំអស់       ។ 
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១៩៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុស- 

េយ េ  តេ  មននុសេយន និរនុសេយតិ ។ 

តេយ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយ- 

ន និរនុសយ េន ច េត តេ  មននុសេយន 

និរនុសយ េតវ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ អបរ-ិ 

យបេនន េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសយ 

មននុសេយន ច និរនុសយ អរ  សព្វតថ វចិិកិចឆ - 

នុសេយន ច និរនុសេយ មននុសេយន ច និរ- 

នុសេយ ។ េយ យេ  មននុសេយន និរនុស- 

េយ េ  តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ 

មន្ត  ។ េយ  បន យេ  ភវ គនុសេយន 

និរនុសេយ េ  តេ  មននុសេយន និរនុ- 

សេយតិ ។ ច ្ត េ  បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ េត តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសយ 

េន        ច        េត        តេ         មននុសេយន        និរនុសយ 
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១៩៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យមន- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមន 

អនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង 

មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

មននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ្រពះអរ- 

ហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យមននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុ- 

ស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគល ៤ ពួកេនះ មិន 

ែមនជមិនមនអនុស័យ      េ យមននុស័យ       កនុងេវទនពីរេនះេទ 
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១៩៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េតវ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េត 

តេ  ភវ គនុសេយន ច និរនុសយ មននុស- 

េយន ច និរនុសយ អរ  សព្វតថ ភវ គនុ- 

សេយន ច និរនុសេយ មននុសេយន ច និរ- 

នុសេយ ។ េយ យេ  មននុសេយន និរនុ- 

សេយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ- 

តិ ។ ច ្ត េ  បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត 

តេ  មននុសេយន និរនុសយ េន ច េត 

តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ  

អបរយិបេនន េត តេ  មននុសេយន ច និរនុស- 

យ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសយ អរ  សព្វតថ 

មននុសេយន ច និរនុសេយ អវជិជ នុសេយន 

ច និរនុសេយ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុ- 

សេយន និរនុសេយ េ  តេ  មននុសេយន 

និរនុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១២៦] េយ យេ  ទិ ្ឋ នុសេយន និរនុស- 

េយ      េ       តេ      វចិិកិចឆ នុសេយន     និរនុសេយតិ     ។ 
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១៩៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិន 

មនអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរ-ិ 

យបននៈ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យមននុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគល ៤ ពួកេនះ មិនែមនជមិន 

មនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគល 

ទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ្រពះអរហន្ត 

មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

មិនមនអនុស័យ     េ យមននុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១២៦] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ  មិនមនអនុស័យ  េ យវចិិកិចឆ នុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ  ។ 
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២០០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

មន្ត  ។ េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន 

និរនុសេយ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន និរនុស- 

េយតិ     ។     មន្ត      ។     េប     ។ 

 [១២៧] េយ យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុ- 

សេយ េ  តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយ- 

តិ ។ តេយ បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ េត 

តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសយ េន ច េត 

តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ  

កមធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន េត ត- 

េ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសយ ភវ គនុស- 

េយន ច និរនុសយ អរ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុស- 

េយន ច និរនុសេយ ភវ គនុសេយន ច និរនុស- 

េយ ។ េយ  បន យេ  ភវ គនុសេយន 

និរនុសេយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុ- 

សេយតិ ។ បុថុជជេន កមធតុយ តីសុ េវទ- 

នសុ        េ         តេ          ភវ គនុសេយន        និរនុសេយ 
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២០០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។     េប     ។ 

 [១២៧] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គ- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមន 

អនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យភវ - 

គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង 

មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

ភវ គនុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ និងកនុង 

អបរយិបននៈ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុថុជជនេនះ មិនមនអនុ- 

ស័យ    េ យភវ គនុស័យ     កនុងេវទន     ៣     េនះ     កនុងកមធតុ 
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២០១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុស- 

េយ េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  

ភវ គនុសេយន ច និរនុសេយ វចិិកិចឆ នុសេយន 

ច និរនុសេយ អរ  សព្វតថ ភវ គនុសេយន 

ច និរនុសេយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

េយ យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ េ  

តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ តេយ 

បុគគ  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ 

អរបូធតុយ េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុ- 

សយ េន ច េត តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុ- 

សយ េតវ បុគគ  អបរយិបេនន េត តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច និរនុសយ អវជិជ នុសេយន 

ច និរនុសយ អរ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសេយន 

ច និរនុសេយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ 

មន្ត        ។ 
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២០១ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

ែតបុថុជជនេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

េវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុ- 

ស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមន 

អនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិន 

មនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមន 

អនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួក 

េនះ មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល ៣ 

ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុង 

េវទន ៣ េនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអប- 

រយិបននៈេនះ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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២០២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១២៨] េយ យេ  ភវ គនុសេយន និរ- 

នុសេយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុស- 

េយតិ ។ ច ្ត េ  បុគគ  កមធតុយ តីសុ 

េវទនសុ េត តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសយ 

េន ច េត តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសយ 

េតវ បុគគ  អបរយិបេនន េត តេ  ភវ គនុ- 

សេយន ច និរនុសយ អវជិជ នុសេយន ច និរ- 

នុសយ អរ  សព្វតថ ភវ គនុសេយន ច និរ- 

នុសេយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ េយ 

 បន យេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ េ  

តេ       ភវ គនុសេយន      និរនុសេយតិ      ។      មន្ត      ។ 

 [១២៩] េយ យេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ េ  តេ  ម- 

ននុសេយន និរនុសេយតិ ។ តេយ បុគគ  

របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ 

េន        ច        េត        តេ         មននុសេយន        និរនុសយ 
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២០២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១២៨] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុ- 
ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុ- 
ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនមនអនុ- 
ស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែត 
បុគគល ៤ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 
កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ 
េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង 
កនុងអបរយិបននៈេនះ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុ- 
ស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 
កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុង 
ទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
 [១២៩] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 
និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 
េ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិន 
មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូប- 
ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមន 
អនុស័យ     េ យមននុស័យ     កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 
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២០៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េតវ បុគគ  អបរយិបេនន េត តេ  កម គនុ- 

សេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ មន- 

នុសេយន ច និរនុសយ អនគមី កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  ត- 

េ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

និរនុសេយ េន ច េ  តេ  មននុសេយន 

និរនុសេយ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ 

អបរយិបេនន េ  តេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ មននុសេយន 

ច និរនុសេយ អរ  សព្វតថ កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ មននុស- 

េយន ច និរនុសេយ ។ េយ  បន យេ  

មននុសេយន និរនុសេយ េ  តេ  កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយតិ ។ 

តេយ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  ម- 

ននុសេយន       ច       កម គនុសេយន       ច       និរនុសយ 
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២០៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យ 

បដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងអបរ-ិ 

យបននៈេនះ អនគមិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គ- 

នុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនមន 

អនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុង 

អបរយិបននៈ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

ផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមន 

អនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យមននុស័យ      និងេ យកម គនុស័យ       កនុងទុកខេវទនេនះ 
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២០៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េត តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសយ 

េតវ បុគគ  អបរយិបេនន េត តេ  មននុ- 

សេយន ច និរនុសយ កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ អរ  សព្វតថ 

មននុសេយន ច និរនុសេយ កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ ។ េយ 

យេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច និរនុសេយ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ បុថុជជេន របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ េន 

ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ 

េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  កម- 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុស- 

េយ វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ េទ្វ បុគគ  

សព្វតថ កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច      និរនុសយ      វចិិកិចឆ នុសេយន      ច      និរនុសយ       ។ 
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២០៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ្រពះអរ- 

ហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ - 

នុស័យ ។ េប ។ មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ បុថុជជនេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតបុថុជជនេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគលពីរពួក មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ        េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង       កនុងទីទងំអស់       ។ 
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២០៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ 

េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច និរនុសេយតិ ។ េទ្វ បុគគ  ទុកខ យ 

េវទនយ េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច កម- 

គនុសេយន ច និរនុសយ េន ច េត តេ  

បដិឃនុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត តេ  វចិិកិចឆ នុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ េន ច 

េត តេ  កម គនុសេយន និរនុសយ េតវ 

បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន 

េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសយ ក- 

ម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុស- 

យ េទ្វ បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសេយន ច 

និរនុសយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច និរនុសយ ។ េយ យេ  កម - 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ 

េ          តេ          ភវ គនុសេយន         និរនុសេយតិ         ។ 
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២០៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និង 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ មិនមន 

អនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យកម គនុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមន 

អនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិន 

មនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ 

និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគលពីរពួក មិនមនអនុស័យ េ យវចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យ 

បដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ    មិនមនអនុស័យ     េ យភវ គនុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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២០៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេយ បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុ- 

សយ េន ច េត តេ  ភវ គនុសេយន និរនុ- 

សយ េតវ បុគគ  អបរយិបេនន េត តេ  កម- 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ 

ភវ គនុសេយន ច និរនុសយ អនគមី របូធ- 

តុយ អរបូធតុយ េ  តេ  កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ េន ច 

េ  តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយ េ វ 

បុគគេ  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិ- 

បេនន េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច និរនុសេយ ភវ គនុសេយន ច 

និរនុសេយ អរ  សព្វតថ កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ ភវ គនុស- 

េយន ច និរនុសេយ ។ េយ  បន យេ  ភវ- 

គនុសេយន និរនុសេយ េ  តេ  កម គ- 

នុសេយន      ច      បដិឃនុសេយន      ច      និរនុសេយតិ      ។ 
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២០៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែត 

បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យភវ គ- 

នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

ផង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

អនគមិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និង 

េ យបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតអនគមិ- 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

ភវ គនុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរ-ិ 

យបននៈ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

និងេ យបដិឃនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

ផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ    និងេ យបដិឃនុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 



420 

២០៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

តេយ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  ភវ- 

គនុសេយន ច កម គនុសេយន ច និរនុស- 

យ េន ច េត តេ  បដិឃនុសេយន និរនុ- 

សយ េតវ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 

នសុ េត តេ  ភវ គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច និរនុសយ េន ច េត តេ  ក- 

ម គនុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ  អបរយិ- 

បេនន េត តេ  ភវ គនុសេយន ច និរនុសយ 

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរ- 

នុសយ អរ  សព្វតថ ភវ គនុសេយន ច និរ- 

នុសេយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច និរនុសេយ ។ េយ យេ  កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសេយ េ  

តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ តេយ បុគគ- 

 របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  កម - 

គនុសេយន        ច        បដិឃនុសេយន        ច        និរនុសយ 
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២០៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

និងេ យកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគល ៣ ពួក 

េនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទ- 

នេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុ- 

ស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យភវ- 

គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យ 

បដិឃនុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុ- 

ស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ     និងេ យបដិឃនុស័យ     កនុងរូបធតុ      និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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២០៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េត តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសយ 

េតវ បុគគ  អបរយិបេនន េត តេ  កម គនុ- 

សេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ អវជិជ - 

នុសេយន ច និរនុសយ អនគមី កមធតុយ 

តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  ត- 

េ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

និរនុសេយ េន ច េ  តេ  អវជិជ នុសេយន និ- 

រនុសេយ េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុ- 

សេយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ អរ  

សព្វតថ កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច និរនុសេយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសេយន និរនុស- 

េយ េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន         ច        និរនុសេយតិ        ។        មន្ត         ។ 
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២០៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ អន- 

គមិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យ 

បដិឃនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុ- 

ស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ្រពះ 

អរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃ- 

នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ     និងេ យបដិឃនុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 
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២០៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

 [១៣០] េយ យេ  កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច និរ- 

នុសេយ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសេយន ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុស- 

េយ េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយ- 

តិ ។ េទ្វ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  

វចិិកិចឆ នុសេយន ច កម គនុសេយន ច ម- 

ននុសេយន ច និរនុសយ េន ច េត តេ  

បដិឃនុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត តេ  វចិិកិចឆ នុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ េន 

ច េត តេ  កម គនុសេយន ច មននុស- 

េយន ច និរនុសយ េតវ បុគគ  របូធតុយ 

អរបូធតុយ េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច កម- 

គនុសេយន        ច       បដិឃនុសេយន       ច       និរនុសយ 
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២០៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

 [១៣០] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនមន 

អនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលទងំ 

េនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំ 

េនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និង 

េ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង 

មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ     និងេ យបដិឃនុស័យ     កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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២១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េត តេ  មននុសេយន និរនុសយ េតវ 
បុគគ  អបរយិបេនន េត តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន 
ច និរនុសយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុ- 
សេយន ច មននុសេយន ច និរនុសយ អន- 
គមី កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច 
កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច និរ- 
នុសេយ េន ច េ  តេ  មននុសេយន 
និរនុសេយ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ 
អបរយិបេនន េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច 
និរនុសេយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 
េយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយ អរ  
សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ កម- 
គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុ- 

សេយន ច និរនុសេយ ។ េយ យេ  ក- 
ម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច ម- 
ននុសេយន ច និរនុសេយ េ  តេ  ភវ- 
គនុសេយន           និរនុសេយតិ           ។          មន្ត           ។ 
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២១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិន 

មនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យផង កនុង 

អបរយិបននៈេនះ អនគមិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមន- 

នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ 

កនុងអបរយិបននៈ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ និងេ យមននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល 

 មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមន 

អនុស័យ       េ យភវ គនុស័យ      កនុងទីេនះែដរឬ      ។      េអើ      ។ 



428 

២១១ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េយ  បន យេ  ភវ គនុសេយន និរនុស- 

េយ េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយតិ ។ 

តេយ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  ភវ- 

គនុសេយន ច កម គនុសេយន ច មន- 

នុសេយន ច និរនុសយ េន ច េត តេ  បដិ- 

ឃនុសេយន និរនុសយ េតវ បុគគ  កមធ- 

តុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត តេ  ភវ គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច និរនុសយ េន ច 

េត តេ  កម គនុសេយន ច មននុសេយន 

ច និរនុសយ េតវ បុគគ  អបរយិបេនន េត ត- 

េ  ភវ គនុសេយន ច និរនុសយ កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច និរនុសយ អនគមី កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 

នសុ េ  តេ  ភវ គនុសេយន ច កម - 

គនុសេយន        ច        បដិឃនុសេយន        ច       និរនុសេយ 
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២១១ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

បុគគល ៣ ពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

និងេ យមននុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ អនគមិបុគគល 

េនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ      និងេ យបដិឃនុស័យ      កនុងេវទនពីរេនះ      កនុងកមធតុ 
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២១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េ  តេ  មននុសេយន និរនុស- 

េយ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ អប- 

រយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុសេយន ច និរ- 

នុសេយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន 

ច មននុសេយន ច និរនុសេយ អរ  សព្វតថ 

ភវ គនុសេយន ច និរនុសេយ កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច និរនុសេយ ។ េយ យេ  កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច និរនុសេយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុ- 

សេយតិ ។ អនគមី ទុកខ យ េវទនយ េ  

តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

មននុសេយន ច និរនុសេយ េន ច េ  

តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ េ វ បុគគ- 

េ  អបរយិបេនន េ  តេ  កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច         និរនុសេយ         អវជិជ នុសេយន         ច         និរនុសេយ 
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២១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យភវ- 

គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ និងេ យមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរ-ិ 

យបននៈ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និង 

េ យមននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនមន 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យ 

មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ អនគមិបុគគលេនះ មិន 

មនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

និងេ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតអនគមិបុគគល 

េនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យមននុស័យផង 

មិនមនអនុស័យ        េ យអវជិជ នុស័យផង        កនុងអបរយិបននៈេនះ 
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២១៣ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

អរ  សព្វតថ កម គនុសេយន ច បដិឃ- 

នុសេយន ច មននុសេយន ច និរនុសេយ 

អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ េយ  បន 

អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ េ  តេ  កម - 

គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច     និរនុសេយតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៣១] េយ យេ  កម គនុសេយន 

ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ច និរនុសេយ េ  តេ  វចិិកិចឆ - 

នុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ េយ  

បន យេ  វចិិកិចឆ នុសេយន និរនុសេយ េ  តេ  

កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មន- 

នុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច និរនុសេយតិ ។ 

េទ្វ បុគគ  ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច កម គនុសេយន ច ម- 

ននុសេយន          ច         ទិ ្ឋ នុសេយន         ច         និរនុសយ 
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២១៣ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ និងេ យមននុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យ 

អវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ     និងេ យមននុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៣១] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និង 

េ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលពីរពួកេនះ មិន 

មនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យមននុស័យ          និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ          កនុងទុកខេវទនេនះ 
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២១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េត តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសយ េតវ 

បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត តេ  

វចិិកិចឆ នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយន ច និរនុសយ េន ច េត តេ  កម- 

គនុសេយន ច មននុសេយន ច និរនុសយ 

េតវ បុគគ  របូធតុយ អរបូធតុយ េត តេ  

វចិិកិចឆ នុសេយន ច កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច និរនុសយ 

េន ច េត តេ  មននុសេយន និរនុសយ 

េតវ បុគគ  អបរយិបេនន េត តេ  វចិិកិចឆ - 

នុសេយន ច និរនុសយ កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយន ច និរនុសយ អនគមី កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសេយន ច កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន         ច         ទិ ្ឋ នុសេយន        ច        និរនុសេយ 
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២១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ មិនែមនជមិនមន 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងេវទ- 

នពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ - 

នុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ និងេ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគលទងំ 

េនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យផង 

កនុងអបរយិបននៈេនះ អនគមិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

និងេ យទិ ្ឋ នុស័យ   កនុងេវទនពីរេនះ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុ 
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២១៥ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េន ច េ  តេ  មននុសេយន និរនុសេយ េ - 

វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ កម គ- 

នុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន 

ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច និរនុសេយ អរ  សព្វតថ 

វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ កម គនុស- 

េយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច 

ទិ ្ឋ នុសេយន     ច     និរនុសេយ     ។     េប     ។ 

 [១៣២] េយ យេ  កម គនុសេយន ច 

បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ េ  

តេ  ភវ គនុសេយន និរនុសេយតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន យេ  ភវ គនុសេយន និរនុស- 

េយ េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយន        ច       វចិិកិចឆ នុសេយន       ច       និរនុសេយតិ       ។ 
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២១៥ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យមន- 

នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យផង 

កនុងទុកខេវទនេនះ ្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យ និងេ យទិ ្ឋ នុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់     ។     េប     ។ 

 [១៣២] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមន 

អនុស័យ េ យភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុ- 

ស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម- 

គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ          និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ         កនុងទីេនះែដរឬ         ។ 
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២១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បុថុជជេន ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  ភវ គ- 

នុសេយន ច កម គនុសេយន ច មននុសេយ- 

ន ច និរនុសេយ េន ច េ  តេ  បដិឃនុស- 

េយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច 

និរនុសេយ េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ េ  តេ  ភវ គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច និរនុសេយ េន ច េ  តេ  

កម គនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 

េយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ េ វ 

បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុស- 

េយន ច និរនុសេយ កម គនុសេយន ច បដិ- 

ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន 

ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ េទ្វ បុគគ  

ទុកខ យ េវទនយ េត តេ  ភវ គនុសេយន 

ច កម គនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ - 

នុសេយន         ច         វចិិកិចឆ នុសេយន         ច         និរនុសយ 
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២១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុថុជជនេនះ មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ េ យកម - 

គនុស័យ និងេ យមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុថុជជនេនះ 

មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិន 

មនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ និងេ យបដិឃនុស័យ កនុងេវទ- 

នពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគលពីរពួកេនះ មិនមន 

អនុស័យ េ យភវ គនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យមន- 

នុស័យ  េ យទិ ្ឋ នុស័យ  និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ   កនុងទុកខេវទនេនះ 
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២១៧ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េន ច េត តេ  បដិឃនុសេយន និរនុសយ 
េតវ បុគគ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េត ត- 
េ  ភវ គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសយ 
េន ច េត តេ  កម គនុសេយន ច ម- 
ននុសេយន ច និរនុសយ េតវ បុគគ  អបរ-ិ 
យបេនន េត តេ  ភវ គនុសេយន ច និរនុ- 
សយ កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 
មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុ- 
សេយន ច និរនុសយ អនគមី កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ េ  តេ  ភវ គនុសេយន ច កម គនុសេយន 
ច បដិឃនុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ - 
នុសេយន ច និរនុសេយ េន ច េ  តេ  
មននុសេយន និរនុសេយ េ វ បុគគេ  ទុកខ - 
យ េវទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ - 
គនុសេយន ច និរនុសេយ កម គនុសេយន 
ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយន         ច         វចិិកិចឆ នុសេយន        ច        និរនុសេយ 
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២១៧ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

ែតបុគគលពីរពួកេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យ 

ភវ គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលទងំេនះ 

មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ និងេ យមន- 

នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលទងំេនះឯង មិនមនអនុស័យ 

េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និង 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ អនគមិបុគគលេនះ 

មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

មនអនុស័យ េ យមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះ 

ឯង មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ 

េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ 

េ យទិ ្ឋ នុស័យ   និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យផង    កនុងអបរយិបននៈេនះ 
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២១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អរ  សព្វតថ ភវ គនុសេយន ច និរនុសេយ 
កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច ម- 
ននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុស- 
េយន ច និរនុសេយ ។ េយ យេ  កម - 
គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មននុស- 
េយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច 
និរនុសេយ េ  តេ  អវជិជ នុសេយន និរនុស- 
េយតិ ។ អនគមី ទុកខ យ េវទនយ េ  ត- 
េ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 
មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុ- 
សេយន ច និរនុសេយ េន ច េ  តេ  
អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ េ វ បុគគេ  អ- 
បរយិបេនន េ  តេ  កម គនុសេយន ច 
បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុ- 
សេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច និរនុសេយ 
អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ អរ  សព្វតថ 
កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច មន- 
នុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន 
ច       និរនុសេយ       អវជិជ នុសេយន       ច      និរនុសេយ      ។ 
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២១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យភវ គនុស័យផង មិនមន 

អនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យ 

មននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទី 

ទងំអស់ ។ បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គ- 

នុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

មនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ អនគមិ- 

បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិ- 

ឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតអនគមិបុគគលេនះ មិនែមន 

ជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃនុ- 

ស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ 

្រពះអរហន្ត មនិមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និងេ យវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង   មិនមនអនុស័យ   េ យអវជិជ នុស័យផង   កនុងទីទងំអស់  ។ 
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២១៩ 

អនុសយយមេក   នុសយ េ  

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ 
េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 
េយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច 
វចិិកិចឆ នុសេយន       ច       និរនុសេយតិ      ។      មន្ត        ។ 
 [១៣៣] េយ យេ  កម គនុសេយន 
ច បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ - 
នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុស- 
េយន ច និរនុសេយ េ  តេ  អវជិជ នុស- 
េយន និរនុសេយតិ ។ អនគមី ទុកខ យ 
េវទនយ េ  តេ  កម គនុសេយន ច 
បដិឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុសេយន 
ច និរនុសេយ េន ច េ  តេ  អវជិជ នុស- 
េយន និរនុសេយ េ វ បុគគេ  អបរយិ- 
បេនន េ  តេ  កម គនុសេយន ច បដ-ិ 
ឃនុសេយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុស- 
េយន ច វចិិកិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុសេយន 
ច         និរនុសេយ         អវជិជ នុសេយន         ច         និរនុសេយ 
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២១៩ 

អនុសយយមកៈ   នុសយ រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ 

េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ និង 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៣៣] បុគគល  មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុ- 

ស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ 

េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

មិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ អន- 

គមិបុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យ 

បដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

អនគមិបុគគលេនះ មិនែមនជមិនមនអនុស័យ េ យអវជិជ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យផង មិន 

មនអនុស័យ          េ យអវជិជ នុស័យផង           កនុងអបរយិបននៈេនះ 
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២២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អរ  សព្វតថ កម គនុសេយន ច បដិឃនុស- 

េយន ច មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិ- 

កិចឆ នុសេយន ច ភវ គនុសេយន ច និរនុស- 

េយ អវជិជ នុសេយន ច និរនុសេយ ។ េយ 

 បន យេ  អវជិជ នុសេយន និរនុសេយ េ  

តេ  កម គនុសេយន ច បដិឃនុសេយន ច 

មននុសេយន ច ទិ ្ឋ នុសេយន ច វចិិកិចឆ នុ- 

សេយន ច ភវ គនុសេយន ច និរនុសេយតិ ។ 

មន្ត       ។ 

 នុសយ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

 [១៣៤] េយ កម គនុសយ ំ បជហតិ េ  

បដិឃនុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  

បន បដិឃនុសយ ំ បជហតិ េ  កម គនុ- 

សយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ កម គ- 

នុសយ ំ បជហតិ េ  មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ 

តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ  បន មននុស- 

យ ំ      បជហតិ       េ        កម គនុសយ ំ     បជហតីតិ      ។ 
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២២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

្រពះអរហន្ត មិនមនអនុស័យ េ យកម គនុស័យ េ យបដិឃ- 

នុស័យ េ យមននុស័យ េ យទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ 

និងេ យភវ គនុស័យផង មិនមនអនុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យផង 

កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនមនអនុស័យ 

េ យអវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនមនអនុស័យ េ យ 

កម គនុស័យ េ យបដិឃនុស័យ េ យមននុស័យ េ យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ េ យវចិិកិចឆ នុស័យ និងេ យភវ គនុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

ចប់   នុសយ រៈ   ។ 

 [១៣៤] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ 

លះបង់បដិឃនុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 លះបង់បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ 

លះបង់មននុស័យែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់កិេលសែដល ងំ 

េនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះ 

បង់មននុស័យ       បុគគលេនះ       លះបង់កម គនុស័យែដរឬ       ។ 
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២២១ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េន ។ េយ កម គនុសយ ំ បជហតិ េ  

ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហ- 

តីតិ ។ េន ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ

បជហតិ េ  កម គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ 

តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ កម គនុសយ ំ

បជហតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ - 

នុសយ ំ បជហតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ 

េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េ  ក- 

ម គនុសយ ំ    បជហតីតិ     ។     េន     ។ 

 [១៣៥] េយ បដិឃនុសយ ំ បជហតិ េ  

មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ 

េយ  បន មននុសយ ំ បជហតិ េ  

បដិឃនុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ េយ បដិ- 

ឃនុសយ ំ បជហតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ េយ  

បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េ  បដិឃ- 

នុសយ ំ       បជហតីតិ         ។         តេទកដ្ឋំ         បជហតិ         ។ 
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២២១ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មិនែមនេទ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ 
លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ មិន 
ែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 
បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់ 
កិេលសែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ បុគគល  លះបង់ 
កម គនុស័យ បុគគលេនះ លះបង់ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះ 
បង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់កិេលសែដល ងំេន 
ជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ - 
នុស័យ   បុគគលេនះ    លះបង់កម គនុស័យែដរឬ   ។   មិនែមនេទ   ។ 
 [១៣៥] បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ 
លះបង់មននុស័យែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់កិេលសែដល ងំ 
េនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះ 
បង់មននុស័យ បុគគលេនះ លះបង់បដិឃនុស័យែដរឬ ។ 
មិនែមនេទ ។ បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ បុគគល 
េនះ លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរ 
ឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះ 
បង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់បដិឃនុស័យែដរឬ ។ 
បុគគលេនះ    លះបង់កិេលសែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ    ។ 
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២២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ បដិឃនុសយ ំ បជហតិ េ  ភវ គនុ- 
សយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ ត- 
េទកដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ  បន អវជិជ នុស- 
យ ំ បជហតិ េ  បដិឃនុសយ ំ បជហតីតិ ។ 
េន     ។ 
 [១៣៦] េយ មននុសយ ំ បជហតិ េ  
ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហ- 
តីតិ ។ េន ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ
បជហតិ េ  មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ តេទ- 
កដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ មននុសយ ំ បជហតិ 
េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ
បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន អវជិជ នុ- 
សយ ំ បជហតិ េ  មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ 
មន្ត      ។ 

 [១៣៧] េយ ទិ ្ឋ នុសយ ំ បជហតិ េ  
វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  
បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ
បជហតីតិ     ។     មន្ត      ។     េប     ។ 
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២២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ លះបង់ភវ គនុស័យ 

។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់កិេលស 

ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 លះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់បដិឃនុស័យែដរ 

ឬ     ។     មិនែមនេទ     ។ 

 [១៣៦] បុគគល  លះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ (លះ 

បង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ មិន 

ែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់កិ- 

េលសែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ បុគគល  លះបង់ 

មននុស័យ បុគគលេនះ លះបង់ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់ 

អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ 

អវជិជ នុស័យ     បុគគលេនះ     លះបង់មននុស័យែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៣៧] បុគគល  លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ បុគគលេនះ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យែដរឬ ។ 

េអើ     ។    េប    ។ 
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២២៣ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

 [១៣៨] េយ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េ  

ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ 

តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ

បជហតិ     េ       វចិិកិចឆ នុសយ ំ     បជហតីតិ     ។     េន     ។ 

 [១៣៩] េយ ភវ គនុសយ ំ បជហតិ េ  អ- 

វជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន 

អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េ  ភវ គនុសយ ំ បជហ- 

តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៤០] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  បជហតិ េ  មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ 

តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ  បន មននុសយ ំ

បជហតិ េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  បជហតីតិ ។ េន ។ េយ កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ េ  ទិ ្ឋ នុស- 

យ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េ  ក- 

ម គនុសយញច           បដិឃនុសយញច           បជហតីតិ           ។ 
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២២៣ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

 [១៣៨] បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ 

(លះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ 

បុគគលេនះ លះបង់កិេលសែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ     ។     មិនែមនេទ     ។ 

 [១៣៩] បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ បុគគលេនះ លះ 

បង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះ 

បង់អវជិជ នុស័យ    បុគគលេនះ    លះបង់ភវ គនុស័យែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [១៤០] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះ 

បង់កិេលសែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  លះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម គនុ- 

ស័យ និងបដិឃនុស័យែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល  

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ លះបង់ទិ ្ឋ - 

នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ មិនែមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

បុគគលេនះ      លះបង់កម គនុស័យ      និងបដិឃនុស័យែដរឬ      ។ 
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២២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  បជហតិ េ  ភវ គនុសយ ំ
។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ 
បជហតិ ។ េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ 
េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហ- 
តីតិ     ។     េន     ។ 
 [១៤១] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច  មននុសយញច  បជហតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ
។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ 
េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េ  ក- 
ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
បជហតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ ក- 
ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
បជហតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុ- 
សយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន អវជិជ - 
នុសយ ំ បជហតិ េ  កម គនុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  មននុសយញច  បជហតីតិ ។ ម- 
ននុសយ ំ    បជហតិ     ។ 
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២២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលេនះ លះបង់កិេលសែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ 

បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ 

(លះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ 

បុគគលេនះ លះបង់កិេលសែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ លះ 

បង់កម គនុស័យ    និងបដិឃនុស័យែដរឬ    ។    មិនែមនេទ    ។ 

 [១៤១] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ បុគគលេនះ (លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះ 

បង់កិេលសែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ បុគគល  លះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ បុគគលេនះ 

(លះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ 

បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

ែដរឬ     ។     បុគគល     លះបង់មននុស័យ     ។ 
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២២៥ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

 [១៤២] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បជហតិ េ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  ប- 

ជហតីតិ ។ ទិ ្ឋ នុសយ ំ បជហតិ កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  តេទកដ្ឋំ 

បជហតិ     ។     េប     ។ 

 [១៤៣] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  បជហតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ 

អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន 

អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច  បជហតីតិ ។ មននុសយ ំ

បជហតិ        ។ 
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២២៥ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

 [១៤២] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យែដរឬ ។ បុគគល លះបង់ 

ទិ ្ឋ នុស័យ លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

និងកិេលសែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ   ។   េប   ។ 

 [១៤៣] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ 

(លះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ លះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ 

បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ បុគគល លះបង់មន- 

នុស័យ     ។ 
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២២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៤៤] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បជហតិ េ  អវជិជ - 

នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន 

អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បជហតីតិ ។ 

មននុសយញច      ភវ គនុសយញច      បជហតិ     ។ 

 [១៤៥] យេ  កម គនុសយ ំ បជហតិ 

តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ យ- 

េ   បន បដិឃនុសយ ំ បជហតិ តេ  ក- 

ម គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ យេ  

កម គនុសយ ំ បជហតិ តេ  មននុសយ ំ

បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន មននុស- 

យ ំ     បជហតិ       តេ       កម គនុសយ ំ     បជហតីតិ      ។ 
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២២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៤៤] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ បុគគល 

េនះ លះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ លះបង់កម - 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ និងភវ គនុស័យែដរឬ ។ បុគគល លះបង់មននុស័យ 

និងភវ គនុស័យ     ។ 

 [១៤៥] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  លះ 

បង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  លះបង់ 

កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល លះ 

បង់កម គនុស័យ កនុងទី  លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់មននុ- 

ស័យ      កនុងទី       លះបង់កម គនុស័យ      កនុងទីេនះែដរឬ     ។ 
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២២៧ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  មននុសយ ំ បជ- 

ហតិ េន ច តេ  កម គនុសយ ំ បជហតិ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  មននុសយញច  

បជហតិ កម គនុសយញច  បជហតិ ។ យេ  

កម គនុសយ ំ បជហតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ 

េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ តេ  

កម គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ ទុកខ យ េវទ- 

នយ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  វចិកិិចឆ - 

នុសយ ំ បជហតិ េន ច តេ  កម គនុ- 

សយ ំ បជហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បជហតិ កម គនុស- 

យញច  បជហតិ ។ យេ  កម គនុសយ ំ បជហតិ 

តេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ យេ  

 បន ភវ គនុសយ ំ បជហតិ តេ  កម - 

គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ យេ  កម គ- 

នុសយ ំ     បជហតិ      តេ       អវជិជ នុសយ ំ      បជហតីតិ      ។ 
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២២៧ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

េទ លះបង់មននុស័យផង លះបង់កម គនុស័យផង កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល លះបង់កម គនុស័យ 

កនុងទី  លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់កម គនុស័យផង កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ។ បុគគល លះបង់កម គនុស័យ កនុង 

ទី  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់ក- 

ម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល លះបង់ 

កម គនុស័យ   កនុងទី    លះបង់អវជិជ នុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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២២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

មន្ត  ។ យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ 
តេ  កម គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ ទុកខ យ េវទ- 
នយ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុស- 
យ ំ បជហតិ េន ច តេ  កម គនុសយ ំ បជ- 
ហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  អវជិជ នុ- 
សយញច        បជហតិ      កម គនុសយញច       បជហតិ       ។ 
 [១៤៦] យេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ ត- 
េ  មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ យេ  

 បន មននុសយ ំ បជហតិ តេ  បដិឃ- 
នុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ យេ  បដិឃ- 
នុសយ ំ បជហតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ 
វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  

 បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ តេ  បដិឃ- 
នុសយ ំ បជហតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 
នសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  វចិិកិចឆ - 
នុសយ ំ បជហតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ
បជហតិ ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិិកិចឆ នុស- 
យញច          បជហតិ          បដិឃនុសយញច          បជហតិ          ។ 
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២២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  

លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល លះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមនិលះ 

បង់កម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ លះបង់អវជិជ នុស័យផង លះ 

បង់កម គនុស័យផង     កនុងេវទនពីរេនះ     កនុងកមធតុ     ។ 

 [១៤៦] បុគគល លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  លះបង់ 

មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុងទី  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល លះបង់បដិឃនុស័យ កនុង 

ទី  (លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិន 

លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ លះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យផង        លះបង់បដិឃនុស័យផង        កនុងទុកខេវទនេនះ        ។ 
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២២៩ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

យេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ តេ  ភវ គនុស- 
យ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ យេ   បន ភវ- 
គនុសយ ំ បជហតិ តេ  បដិឃនុសយ ំ បជ- 

ហតីតិ ។ េន ។ យេ  បដិឃនុសយ ំ បជ- 
ហតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ តេ  បដិ- 
ឃនុសយ ំ បជហតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 
នសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសយ ំ
បជហតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហត ិ
ទុកខ យ េវទនយ តេ  អវជិជ នុសយញច  បជហតិ 
បដិឃនុសយញច      បជហតិ     ។ 
 [១៤៧] យេ  មននុសយ ំ បជហតិ តេ  
ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ 
មន្ត  ។ យេ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ 

តេ  មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ ទុកខ យ េវទន- 
យ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េន ច តេ  
មននុសយ ំ បជហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 
នសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  វចិិកិចឆ នុ- 
សយញច          បជហតិ         មននុសយញច          បជហតិ          ។ 
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២២៩ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់ភវ - 

គនុស័យ កនុងទី  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

ែមនេទ ។ បុគគល លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទី  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល លះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ ែតមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ លះ 

បង់អវជិជ នុស័យផង   លះបង់បដិឃនុស័យផង    កនុងទុកខេវទនេនះ   ។ 

 [១៤៧] បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុងទី  (លះបង់) 

ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនលះបង់មននុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបងម់ននុស័យផង កនុង 

េវទនពីរេនះ       កនុងកមធតុ      កនុងរូបធតុ      និងកនុងអរូបធតុ      ។ 
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អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យេ  មននុសយ ំ បជហតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ
បជហតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  
មននុសយ ំ បជហតិ េន ច តេ  ភវ គនុ- 
សយ ំ បជហតិ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  ម- 
ននុសយញច  បជហតិ ភវ គនុសយញច  បជហតិ ។ 
យេ   បន ភវ គនុសយ ំ បជហតិ តេ  
មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  
មននុសយ ំ បជហតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជ- 
ហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ
បជហតិ តេ  មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ ទុកខ - 
យ េវទនយ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េន 
ច តេ  មននុសយ ំ បជហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុ- 
សយញច      បជហតិ     មននុសយញច      បជហតិ     ។ 
 [១៤៨] យេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ បជហតិ តេ  
វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  

 បន វចិកិិចឆ នុសយ ំ បជហតិ តេ  ទិ ្ឋ នុ- 
សយ ំ    បជហតិ     ។     មន្ត      ។     េប     ។ 
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បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុងទី  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

កនុងកមធតុ ែតមិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ លះ 

បង់មននុស័យផង លះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុង 

ទី  លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល លះបង់មននុ- 

ស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  លះបង់មននុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតមិនលះបង់មននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ 

ផង លះបង់មននុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូប- 

ធតុ     និងកនុងអរូបធតុ     ។ 

 [១៤៨] បុគគល លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  លះបង់វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ    ។    េប    ។ 
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២៣១ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

 [១៤៩] យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ ត- 
េ  ភវ គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ កមធតុយ 
តីសុ េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េន 
ច តេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតិ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បជហតិ ភវ គ- 
នុសយញច  បជហតិ ។ យេ   បន ភវ គនុ- 
សយ ំ បជហតិ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតី- 
តិ ។ មន្ត  ។ យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជ- 
ហតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ តេ  វចិិ- 
កិចឆ នុសយ ំ    បជហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១៥០] យេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតិ 
តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ តេ  
ភវ គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ កមធតុយ តីសុ 
េវទនសុ តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េន ច 
តេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតិ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ តេ  អវជិជ នុសយញច  បជហតិ ភវ - 
គនុសយញច      បជហតិ     ។ 
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អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

 [១៤៩] បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់ 

ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតមិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

កនុងេវទន ៣ េនះេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង លះបង់ភវ គនុ- 

ស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី 

 លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  លះបង់វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៥០] បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  លះបងភ់វ គនុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ 

កនុងកមធតុ ែតមិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ 

េទ លះបង់អវជិជ នុស័យ ផង លះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ     ។ 
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 [១៥១] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  បជហតិ តេ  មននុសយ ំ បជហ- 

តីតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន មននុសយ ំ

បជហតិ តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  បជហតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ ត- 

េ  មននុសយ ំ បជហតិ េន ច តេ  កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  មននុសយញច  

កម គនុសយញច  បជហតិ េន ច តេ  បដិ- 

ឃនុសយ ំ បជហតិ ។ យេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  បជហតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ

។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ យេ  

 បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ តេ  កម គ- 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតីតិ ។ របូធតុ- 

យ       អរបូធតុយ        តេ         វចិិកិចឆ នុសយ ំ       បជហតិ 
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 [១៥១] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

កនុងទី  លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់មននុស័យ កនុងទី  លះបង់កម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល លះបង់ 

មននុស័យកនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ លះបង់ 

មននុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ ។ បុគគល លះ 

បង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  លះបង់ទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល     លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ      កនុងរូបធតុ      និងកនុងអរូបធតុេនះ 



472 

២៣៣ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េន ច តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  បជហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  កម គនុសយញច  

បជហតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ បជ- 

ហតិ ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ េន ច តេ  

កម គនុសយ ំ បជហតិ ។ យេ  កម គនុ- 

សយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ តេ  ភវ គ- 

នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន 

ភវ គនុសយ ំ បជហតិ តេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  បជហតីតិ ។ េន ។ យេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ ត- 

េ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ យេ  

 បន អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ តេ  កម គនុ- 

សយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតីតិ ។ របូធតុ- 

យ         អរបូធតុយ        តេ          អវជិជ នុសយ ំ        បជហតិ 



473 

២៣៣ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនលះ 

បង់កម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ បុគគល លះបង់កម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់ភវ គនុ- 

ស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ បុគគល លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

មនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល      លះបង់អវជិជ នុស័យ       កនុងរូបធតុ       និងកនុងអរូបធតុេនះ 



474 

២៣៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

បជហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  

អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  បជហតិ 

េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ ទុកខ យ 

េវទនយ តេ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  បជហតិ េន ច តេ  កម គនុសយ ំ

បជហតិ     ។ 

 [១៥២] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  បជហតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ

។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ យេ  

 បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ តេ  កម គនុ- 

សយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  បជហ- 

តីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  វចិិកិចឆ នុ- 

សយញច  មននុសយញច  បជហតិ េន ច តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ 

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុស- 

យញច         កម គនុសយញច         មននុសយញច         បជហតិ 



475 

២៣៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ លះបង់អវជិជ នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

មិនលះបង់កម គនុស័យ    កនុងទុកខេវទនេនះេទ    ។ 

 [១៥២] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទី  (លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់កម- 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម- 

គនុស័យ       និងមននុស័យ       កនុងេវទនពីរេនះ       កនុងកមធតុ 



476 

២៣៥ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ ទុកខ យ 
េវទនយ តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  បជហតិ េន ច តេ  កម គនុ- 
សយញច  មននុសយញច  បជហតិ ។ យេ  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 
យញច  បជហតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ បជហ- 
តីតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន ភវ គនុសយ ំ បជ- 
ហតិ តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
មននុសយញច  បជហតីតិ ។ មននុសយ ំ បជ- 
ហតិ ។ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច  មននុសយញច  បជហតិ តេ  អវជិជ នុ- 
សយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន 
អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  បជហតីតិ ។ 
របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសយញច  
មននុសយញច  បជហតិ េន ច តេ  កម - 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ កម- 
ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  អវជិជ នុសយញច  
កម គនុសយញច                  មននុសយញច                 បជហតិ 
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២៣៥ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ែតមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ បុគគល លះបង់កម គ- 

នុស័យ បដឃិនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទី  លះបង់ភវ គ- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល លះ 

បង់មននុស័យ ។ បុគគល លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបងអ់វជិជ នុស័យ កនុង 

ទី  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ កម - 

គនុស័យ        និងមននុស័យ        កនុងេវទនពីរេនះ        កនុងកមធតុ 
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២៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ ទុកខ យ 
េវទនយ តេ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  
បជហតិ េន ច តេ  កម គនុសយញច  ម- 
ននុសយញច      បជហតិ     ។ 
 [១៥៣] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បជហតិ 
តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ យ- 
េ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ តេ  ក- 
ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  បជហតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធ- 
តុយ តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  បជហតិ េន ច តេ  កម - 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ កមធតុ- 
យ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  
កម គនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុស- 
យញច  បជហតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ
បជហតិ ទុកខ យ េវទនយ តេ  វចិិកិចឆ នុស- 
យញច           បដិឃនុសយញច           ទិ ្ឋ នុសយញច           បជហតិ 
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២៣៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ 

និងមននុស័យ     កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 

 [១៥៣] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុ- 

ស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ ែតមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ     បដិឃនុស័យ     និងទិ ្ឋ នុស័យ     កនុងទុកខេវទនេនះ 
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២៣៧ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េន ច តេ  កម គនុសយញច  មននុសយញច  

បជហតិ     ។     េប     ។ 

 [១៥៤] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  បជហតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ បជ- 

ហតីតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន ភវ គនុស- 

យ ំ បជហតិ តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  បជហតីតិ ។ មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុ- 

សយញច  វចិកិិចឆ នុសយញច  បជហតិ ។ យេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បជហតិ 

តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ យ- 

េ   បន អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ តេ  ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច            វចិកិិចឆ នុសយញច            បជហតីតិ          ។ 
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២៣៧ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ      ។      េប      ។ 

 [១៥៤] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបងភ់វ - 

គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ បុគគល លះបង់មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិ- 

កិចឆ នុស័យ ។ បុគគល លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មន- 

នុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ      ទិ ្ឋ នុស័យ     និងវចិិកិចឆ នុស័យ     កនុងេនះែដរឬ     ។ 



482 

២៣៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសយញច  ម- 

ននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  

បជហតិ េន ច តេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  បជហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

តេ  អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  មន- 

នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បជ- 

ហតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ ទុកខ យ 

េវទនយ តេ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បជហតិ េន ច 

តេ       កម គនុសយញច      មននុសយញច      បជហតិ      ។ 

 [១៥៥] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិ- 

ចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បជហតិ តេ  

អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ យេ   បន 

អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ តេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច          ភវ គនុសយញច           បជហតីតិ         ។ 



483 

១៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនលះ 

បង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុេនះេទ លះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ លះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យកនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ     ។ 

 [១៥៥] បុគគល លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ 

កនុងទី  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  

លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ      វចិិកិចឆ នុស័យ      និងភវ គនុស័យ      កនុងទីេនះែដរឬ       ។ 
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២៣៩ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  អវជិជ នុសយញច  ម- 

ននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិកិិចឆ នុសយញច  ភវ- 

គនុសយញច  បជហតិ េន ច តេ  កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ កមធ- 

តុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  អវជិជ នុសយញច  ក- 

ម គនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  បជហតិ េន ច តេ  បដិឃ- 

នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បជហតិ ទុកខ យ េវទ- 

នយ តេ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បជហតិ េន ច 

តេ  កម គនុសយញច  មននុសយញច  ភវ គ- 

នុសយញច      បជហតិ     ។ 

 [១៥៦] េយ យេ  កម គនុសយ ំ បជ- 

ហតិ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតីតិ ។  

េន ។ េយ  បន យេ  បដិឃនុសយ ំ បជ- 

ហតិ េ  តេ  កម គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ 

េន       ។       េយ       យេ         កម គនុសយ ំ       បជហតិ 
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២៣៩ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល លះបង់អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ 

និងភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនលះបង់ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ លះបង់អវជិជ - 

នុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតមិនលះបង់កម គនុស័យ មននុស័យ និងភវ- 

គនុស័យ     កនុងទុកខេវទនេនះេទ     ។ 

 [១៥៦] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមន 

េទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

មិនែមនេទ     ។      បុគគល      លះបង់កម គនុស័យ      កនុងទី  
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អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េ  តេ  មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ 

បជហតិ ។ េយ  បន យេ  មននុសយ ំ

បជហតិ េ  តេ  កម គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ 

េន ។ េយ យេ  កម គនុសយ ំ បជហតិ េ  

តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហ- 

តីតិ ។ េន ។ េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុស- 

យ ំ បជហតិ េ  តេ  កម គនុសយ ំ បជហ- 

តីតិ ។ អដ្ឋមេក ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ 

អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ 

េន ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ បជហតិ េ - 

វ(១) បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ កម គនុសយ ំ

តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ យេ  កម គនុ- 

សយ ំ បជហតិ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ បជហ- 

តីតិ ។ េន ។ េយ  បន យេ  ភវ គនុសយ ំ

បជហតិ      េ       តេ       កម គនុសយ ំ    បជហតីតិ     ។ 

     ១   ម.   េស្វវ   ។ 
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អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលេនះ 

លះបង់កិេលស ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  លះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល 

 លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ទិ ្ឋ - 

នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

ែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគលទី ៨(១) េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ និងលះបង់កម គនុស័យ ែដល ងំេនជ 

មួយនឹងអនុស័យេនះ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

ែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ 

កនុងទី     បុគគលេនះ    លះបង់កម គនុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
     ១ បុគគល ែដលឋិតេនកនុងេ បត្តិមគគ ទុកជបុគគលទី ៨ េ យ ប់្រពះអរហន្តជ 
ទី   ១   ចុះជលំ ប់មក   ។ 
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២៤១ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េន ។ េយ យេ  កម គនុសយ ំ បជហតិ 
េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ តេទ- 
កដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុ- 
សយ ំ បជហតិ េ  តេ  កម គនុសយ ំ បជ- 
ហតីតិ     ។     េន     ។ 
 [១៥៧] េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ 
េ  តេ  មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ 
េយ  បន យេ  មននុសយ ំ បជហតិ េ  
តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ េយ 
យេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុ- 
សយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ 
េយ  បន យេ  វចិកិិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េ  
តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតីតិ ។ អដ្ឋមេក 
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធ- 
តុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េន ច 
េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ េ វ(១) បុគគ- 
េ  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុស- 
យ ំ      បជហតិ       បដិឃនុសយ ំ     តេទកដ្ឋំ      បជហតិ       ។ 
     ១   ម.   េស្វវ   ។ 
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២៤១ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មិនែមនេទ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  
បុគគលេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលេនះ 
លះបង់កិេលស ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 
េនះ    លះបង់កម គនុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    មិនែមនេទ    ។ 
 [១៥៧] បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  
បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគល 
េនះ លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះ 
បង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ 
វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់បដិឃនុស័យ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុ- 
ស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 
ធតុ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរ 
េនះេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 
និងលះបង់បដិឃនុស័យ     ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ     ។ 
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២៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  
ភវ គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ េយ  បន 
យេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  ប- 
ដិឃនុសយ ំ បជហតីតិ ។ េន ។ េយ យេ  
បដិឃនុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ
បជហតីតិ ។ តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ  បន 
យេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  បដិឃ- 
នុសយ ំ    បជហតីតិ     ។     េន     ។ 
 [១៥៨] េយ យេ  មននុសយ ំ បជហតិ 
េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ
បជហតីតិ ។ េន ។ េយ  បន យេ  វ-ិ 
ចិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  មននុសយ ំ
បជហតីតិ ។ អដ្ឋមេក ទុកខ យ េវទនយ 
េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េន ច េ  
តេ  មននុសយ ំ បជហតិ េ វ(១) បុគគ- 
េ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុ- 
យ អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ
បជហតិ          មននុសយ ំ         តេទកដ្ឋំ          បជហតិ          ។ 
     ១   ម.   េស្វវ   ។ 
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២៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះ 
បង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយ 
យ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគល 
េនះ លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
បុគគល  លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះ 
បង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់កិេលស 
ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់បដិឃ- 
នុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    មិនែមនេទ    ។ 
 [១៥៨] បុគគល  លះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគល 
េនះ លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះ 
បង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខ- 
េវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទុកខ- 
េវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 
េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 
និងលះបង់មននុស័យ       ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ      ។ 
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២៤៣ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េយ យេ  មននុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  
ភវ គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ក- 
មធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  មននុស- 
យ ំ បជហតិ េន ច េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ
បជហតិ េ វ(១) បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ 
េ  តេ  មននុសយញច  បជហតិ ភវ គនុស- 
យញច  បជហតិ ។ េយ  បន យេ  ភវ គនុ- 
សយ ំ បជហតិ េ  តេ  មននុសយ ំ បជហ- 
តីតិ ។ មន្ត  ។ េយ យេ  មននុសយ ំ បជ- 
ហតិ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ 
មន្ត  ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ

បជហតិ េ  តេ  មននុសយ ំ បជហតីតិ ។ 
អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  
អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េន ច េ  តេ  មន- 
នុសយ ំ បជហតិ េ វ បុគគេ  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  
តេ  អវជិជ នុសយញច  បជហតិ មននុសយញច  
បជហតិ     ។ 
     ១   ម.   េស្វវ   ។ 
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២៤៣ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល  លះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ 

ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគដ៏្របេសើរេនះ លះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគលេនះឯង លះបង់មននុស័យផង លះបង់ភវ គនុស័យផង 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល  លះបង់មននុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវ- 

ទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

េទ បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យផង លះបង់មននុស័យ 

ផង  កនុងេវទនពីរេនះ   កនុងកមធតុ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុ   ។ 
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២៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៥៩] េយ យេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ បជហតិ េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េ  

តេ       ទិ ្ឋ នុសយ ំ    បជហតីតិ     ។     មន្ត      ។     េប      ។ 

 [១៦០] េយ យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ 

េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ អដ្ឋ- 

មេក កមធតុយ តីសុ េវទនសុ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េន ច េ  តេ  

ភវ គនុសយ ំ បជហតិ េ វ បុគគេ  របូធតុយ 

អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ 

ភវ គនុសយ ំ តេទកដ្ឋំ បជហតិ ។ េយ  បន 

យេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ    បជហតីតិ     ។     េន     ។     េប     ។ 

 [១៦១] េយ យេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតិ 

េ       តេ       អវជិជ នុសយ ំ     បជហតីតិ      ។      មន្ត      ។ 
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២៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៥៩] បុគគល  លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ    លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។     េប     ។ 

 [១៦០] បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ 

េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ 

ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ 

បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ និងលះបង់ភវ គនុស័យ ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យ 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិន 

ែមនេទ     ។     េប     ។ 

 [១៦១] បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ      លះបង់អវជិជ នុស័យ      កនុងទីេនះែដរឬ      ។     េអើ     ។ 
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២៤៥ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េ  

តេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  

កមធតុយ តីសុ េវទនសុ េ  តេ  អវជិជ - 

នុសយ ំ បជហតិ េន ច េ  តេ  ភវ គនុ- 

សយ ំ បជហតិ េ វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  បជហតិ 

ភវ គនុសយញច      បជហតិ     ។ 

 [១៦២] េយ យេ  កម គនុសយញច  ប- 

ដិឃនុសយញច  បជហតិ េ  តេ  មននុស- 

យ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន យេ  

មននុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  បជហតីតិ ។ េន ។ 

េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

បជហតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  

បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  

កម គនុសយញច          បដិឃនុសយញច         បជហតីតិ        ។ 
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២៤៥ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ 

េនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុង 

េវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យផង លះ 

បង់ភវ គនុស័យផង    កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុេនះ    ។ 

 [១៦២] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

លះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុ- 

ស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 

បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ លះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់កម គនុស័យ       និងបដិឃនុស័យ       កនុងទីេនះែដរឬ      ។ 
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២៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អដ្ឋមេក របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ េន ច េ  តេ  កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ េ វ បុគគ- 

េ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ កម គនុសយ ំ តេទ- 

កដ្ឋំ បជហតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុស- 

យ ំ បជហតិ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ បដិឃនុស- 

យ ំ តេទកដ្ឋំ បជហតិ េន ច េ  តេ  កម- 

គនុសយ ំ បជហតិ ។ េយ យេ  កម គ- 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ េ  តេ  

ភវ គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន 

យេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតីតិ ។ េន ។ 

េយ យេ  កម គនុសយញច  បដឃិនុសយញច  

បជហតិ    េ     តេ     អវជិជ នុសយ ំ   បជហតីតិ    ។    នតថិ   ។ 



499 

២៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលទី ៨ េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ  

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ និងលះបង់កម គនុ- 

ស័យ ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ និងលះបង់បដិឃនុស័យ ែដល ងំេន 

ជមួយនឹងអនុស័យេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះ 

បង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ បុគគល  

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ     លះបង់អវជិជ នុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     មិនមនេទ      ។ 
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២៤៧ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េ  
តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជ- 
ហតីតិ     ។     េន     ។ 
 [១៦៣] េយ យេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  បជហតិ េ  
តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជ- 
ហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ - 
នុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  បជហតីតិ ។  
អដ្ឋមេក របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  
វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតិ មននុសយ ំ តេទកដ្ឋំ 
បជហតិ េន ច េ  តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  បជហតិ េ វ បុគគេ  កម- 
ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  វចិិកិចឆ - 
នុសយ ំ បជហតិ កម គនុសយញច  មននុស- 
យញច  តេទកដ្ឋំ បជហតិ េន ច េ  តេ  
បដិឃនុសយ ំ បជហតិ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ 
េវទនយ         េ          តេ          វចិិកិចឆ នុសយ ំ        បជហតិ 
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២៤៧ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

មិនែមនេទ     ។ 

 [១៦៣] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ និងមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ 

។ េប ។ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ និងលះបង់មននុស័យ ែដល ងំ 

េនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគល 

េនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

លះបង់កម គនុស័យ និងមននុស័យ ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុ- 

ស័យេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ    បុគគលេនះឯង     លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ     កនុងទុកខេវទនេនះ 
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២៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បដិឃនុសយ ំ តេទកដ្ឋំ បជហតិ េន ច េ  

តេ  កម គនុសយញច  មននុសយញច  បជ- 

ហតិ ។ េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  មននុសយញច  បជហតិ េ  តេ  

ភវ គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន 

យេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

បជហតីតិ ។ មននុសយ ំ បជហតិ ។ េយ 

យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  បជហតិ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជ- 

ហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ - 

នុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  បជហតីតិ ។ 

អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  អវជិជ - 

នុសយ ំ បជហតិ េន ច េ  តេ  កម គនុ- 

សយញច        បដិឃនុសយញច        មននុសយញច        បជហតិ 



503 

២៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

និងលះបង់បដិឃនុស័យ ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ែត 

បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះេទ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់ភវ គនុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគលេនះ លះបង់មននុស័យ ។ បុគគល  លះបង់កម- 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ លះ 

បង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់កម - 

គនុស័យ     បដិឃនុស័យ     និងមននុស័យ      កនុងទុកខេវទនេនះេទ 
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២៤៩ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុស- 

យញច  មននុសយញច  បជហតិ េន ច េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជ- 

ហតិ      ។ 

 [១៦៤] េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បជ- 

ហតិ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ បជហតីតិ ។ 

នតថិ ។ េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ

បជហតិ េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បជហ- 

តីតិ ។ អដ្ឋមេក របូធតុយ អរបូធតុយ េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បជហត ិ

មននុសយ ំ តេទកដ្ឋំ បជហតិ េន ច េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  បជហតិ 

េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  

តេ          វចិិកិចឆ នុសយញច           ទិ ្ឋ នុសយញច           បជហតិ 
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២៤៩ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ 

មិនលះបង់កម គនុស័យ  និងបដិឃនុស័យ   កនុងេវទនពីរេនះេទ   ។ 

 [១៦៤] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះបង់វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ លះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ លះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ និងលះ 

បង់មននុស័យ ែដល ងំេនជមួយនឹងអនុស័យេនះ ែតបុគគល 

េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ         និងទិ ្ឋ នុស័យ          កនុងេវទនពីរេនះ          កនុងកមធតុ 
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២៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កម គនុសយញច  មននុសយញច  តេទកដ្ឋំ បជ- 

ហតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ បជហតិ 

េ វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  បជហតិ បដិឃនុ- 

សយ ំ តេទកដ្ឋំ បជហតិ េន ច េ  តេ  

កម គនុសយញច      មននុសយញច      បជហតិ     ។     េប    ។ 

 [១៦៥] េយ យេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច  បជហតិ េ  តេ  ភវ - 

គនុសយ ំ បជហតីតិ ។ នតថិ ។ េយ  បន 

យេ  ភវ គនុសយ ំ បជហតិ េ  តេ  ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បជហតីតិ ។ 

មននុសយ ំ បជហតិ ។ េយ យេ  កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បជហតិ េ  

តេ           អវជិជ នុសយ ំ         បជហតីតិ          ។         នតថិ         ។ 
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២៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

និងលះបង់កម គនុស័យ និងមននុស័យ ែដល ងំេនជមួយនឹង 

អនុស័យេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះេទ បុគគលេនះឯង លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ និងលះបង់បដិឃនុស័យ ែដល ងំេនជមួយនឹង 

អនុស័យេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងមន- 

នុស័យ     កនុងទុកខេវទនពីរេនះេទ     ។     េប     ។ 

 [១៦៥] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះែដរឬ ។ បុគគលេនះ លះបង់ 

មននុស័យ ។ បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ   លះបង់អវជិជ នុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   មិនមនេទ    ។ 
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២៥១ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បជ- 

ហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  

តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េន ច េ  តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  បជហតិ េ វ 

បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធ- 

តុយ អរបូធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  

មននុសយញច  បជហតិ េន ច េ  តេ  ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច      បជហតិ     ។ 

 [១៦៦] េយ យេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បជហតិ 

េ         តេ        អវជិជ នុសយ ំ      បជហតីតិ       ។      នតថិ      ។ 
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២៥១ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ង 

េ យមគគដ៏្របេសើរេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះ 

ឯង លះបង់អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ     ។ 

 [១៦៦] បុគគល  លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ   លះបង់អវជិជ នុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   មិនមនេទ    ។ 



510 

២៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េ  ត- 
េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុ- 
សយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុ- 
សយញច  បជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទ- 
នយ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ បជហតិ េន ច 
េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
ភវ គនុសយញច  បជហតិ េ វ បុគគេ  កមធ- 
តុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  
មននុសយញច  បជហតិ េន ច េ  តេ  ក- 
ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  បជហតិ េ - 
វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  
អវជិជ នុសយញច  មននុសយញច  ភវ គនុសយញច  
បជហតិ េន ច េ  តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
បជហតិ       ។ 

អនុេ មំ   និដិ្ឋតំ   ។ 
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២៥២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ លះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ - 

គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ - 

នុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគលេនះឯង លះបង់អវជិជ នុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគលេនះ មិនលះបង់កម- 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

រូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុេនះេទ     ។ 
ចប់   អនុេ ម   ។ 
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២៥៣ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

 [១៦៧] េយ កម គនុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ  

កម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ  មននុសយ ំ

នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កម គនុសយ ំ

នបបជហតិ េន ច េ  មននុសយ ំ នបបជហតិ 

ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  ក- 

ម គនុសយញច  នបបជហន្តិ មននុសយញច  នបប- 

ជហន្តិ ។ េយ  បន មននុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  កម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អនគមិ- 

មគគសមងគី  មននុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

កម គនុសយ ំ នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋ- 

េប ្វ  អវេស  បុគគ  មននុសយញច  នបបជហន្តិ 

កម គនុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ កម - 

គនុសយ ំ     នបបជហតិ      េ       ទិ ្ឋ នុសយ ំ     ។      េប     ។ 
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២៥៣ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

 [១៦៧] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បុគគល 

េនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម - 

គនុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ង 

េ យមគគដ៏្របេសើរ មិនលះបង់កម គនុស័យ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនលះបង់មននុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែត 

បុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យផង មិនលះបង់មននុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យែដរឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនលះបង់មននុស័យ ែត 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យេទ ពួកបុគគល ដ-៏ 

េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិន 

លះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង ។ បុគគល  

មិនលះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ  មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ  ។ េប ។ 
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២៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អដ្ឋមេក កម- 

គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  វចិិកិចឆ នុ- 

សយ ំ នបបជហតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋម- 

កញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  កម គនុស- 

យញច  នបបជហន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  ក- 

ម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  កម- 

គនុសយ ំ នបបជហតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋ- 

មកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  នបបជហន្តិ ។ 

េយ កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ  ភវ គ- 

នុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

អគគមគគសមងគី  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េន 

ច េ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគ- 

សមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  កម គនុ- 

សយញច        នបបជហន្តិ       អវជិជ នុសយញច        នបបជហន្តិ       ។ 
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២៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ ពួក 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគល ែដល្រពមេ្រព ងេ យអនគ- 

មិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិនលះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យែដរឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យេទ ពួកបុគគល 

ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ និង 

បុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់កម- 

គនុស័យផង ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យេទ ពួក 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគេចញ  មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង ។ 
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២៥៥ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  ក- 
ម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  
អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  កម គ- 
នុសយ ំ នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  
អវេស  បុគគ  អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ 
កម គនុសយញច      នបបជហន្តិ     ។ 
 [១៦៨] េយ បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ  
មននុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  បដិ- 
ឃនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  មននុសយ ំ
នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  
បុគគ  បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ មននុស- 
យញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន មននុសយ ំ
នបបជហតិ េ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 
អនគមិមគគសមងគី  មននុសយ ំ នបបជហតិ េន 
ច េ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគស- 
មងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  មននុសយញច  
នបបជហន្តិ បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ 
បដិឃនុសយ ំ    នបបជហតិ     េ     ទិ ្ឋ នុសយ ំ   ។    េប     ។ 
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២៥៥ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ 
មិនលះបង់កម គនុស័យ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិ- 
មគគ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម- 
គនុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល 

្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់ 
កម គនុស័យផង     ។ 
 [១៦៨] បុគគល  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ បុគគលេនះ 
មិនលះបង់មននុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគ 
ដ៏្របេសើរ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះ 
បង់មននុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក 
ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះ 
បង់មននុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 
មននុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យែដរឬ ។ បុគគល 
អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនលះបង់មននុស័យ ែតបុគគល 
េនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស 
េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់ 
មននុស័យផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង ។ បុគគល  មិន 
លះបង់បដិឃនុស័យ   បុគគលេនះ   មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ    ។   េប   ។ 
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២៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អដ្ឋមេក បដិ- 

ឃនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  វចិិកិចឆ នុ- 

សយ ំ នបបជហតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  បដិឃនុសយញច  

នបបជហន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  

បដិឃនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អនគមិមគគស- 

មងគី  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ អនគមិមគគសមងគិញច  

អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  វចិិកិចឆ នុ- 

សយញច  នបបជហន្តិ បដិឃនុសយញច  នបបជ- 

ហន្តិ ។ េយ បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ  ភវ- 

គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតី- 

តិ ។ អគគមគគសមងគី  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ 

េន ច េ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគ- 

សមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  បដិឃនុស- 

យញច         នបបជហន្តិ        អវជិជ នុសយញច         នបបជហន្តិ         ។ 



519 

២៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនលះបង់បដិឃនុ- 

ស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ ពួកបុគគល 

ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគល 

ទី ៨ េចញ មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់បដិឃនុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអន- 

គមិមគគ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះ 

បង់បដិឃនុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពម 

េ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង ។ បុគគល  មិនលះបង់បដិ- 

ឃនុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិនលះ 

បង់បដិឃនុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យេទ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគេចញ  មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង   មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង  ។ 
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២៥៧ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  
បដិឃនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អនគមិមគគស- 
មងគី  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  បដិ- 
ឃនុសយ ំ នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  
អវេស  បុគគ  អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ 
បដិឃនុសយញច      នបបជហន្តិ     ។ 
 [១៦៩] េយ មននុសយ ំ នបបជហតិ េ  
ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហ- 
តីតិ ។ អដ្ឋមេក មននុសយ ំ នបបជហតិ េន 
ច េ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ អគគមគគស- 
មងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  ម- 
ននុសយញច  នបបជហន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបប- 
ជហន្តិ ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជ- 
ហតិ េ  មននុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគ- 
មគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  
មននុសយ ំ នបបជហតិ អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋម- 
កញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  វចិិកិចឆ នុស- 
យញច         នបបជហន្តិ        មននុសយញច         នបបជហន្តិ         ។ 
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២៥៧ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់បដិឃនុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអន- 

គមិមគគ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះ 

បង់បដិឃនុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក 

ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះ 

បង់បដិឃនុស័យផង     ។ 

 [១៦៩] បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ 

បុគគលទី ៨ មិនលះបង់មននុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់មន- 

នុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យែដរ 

ឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏ 

េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគល 

ទី ៨ េចញ  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង  មិនលះបង់មននុស័យផង ។ 
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២៥៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ មននុសយ ំ នបបជហតិ េ  ភវ គនុសយ ំ

។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  

មននុសយ ំ    នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៧០] េយ ទិ ្ឋ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  

បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ

នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។     េប     ។ 

 [១៧១] េយ វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ នបប- 

ជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបប- 

ជហតិ េន ច េ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ 

អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ អវជិជ នុស- 

យញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ

នបបជហតិ        េ         វចិិកិចឆ នុសយ ំ       នបបជហតីតិ        ។ 



523 

២៥៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គ- 

នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះ 

បងម់ននុស័យែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៧០] បុគគល  មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ បុគគលេនះ មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យែដរឬ ។ 

េអើ     ។     េប     ។ 

 [១៧១] បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះ 

បង់ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ ែតបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែត 

បុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

   មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ    បុគគលេនះ   មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 
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២៥៩ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

អដ្ឋមេក អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋម- 

កញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  អវជិជ នុសយញច  

នបបជហន្តិ     វចិិកិចឆ នុសយញច      នបបជហន្តិ     ។ 

 [១៧២] េយ ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េ  

អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  ភវ គនុ- 

សយ ំ    នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៧៣] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  នបបជហតិ េ  មននុសយ ំ នបបជហ- 

តីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  នបបជហតិ េន ច េ  មននុស- 

យ ំ នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស- 

 បុគគ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

នបបជហន្តិ មននុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ 

 បន មននុសយ ំ នបបជហតិ េ  កម - 

គនុសយញច            បដិឃនុសយញច            នបបជហតីតិ          ។ 
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២៥៩ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមន 

ជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យផង     មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង     ។ 

 [១៧២] បុគគល  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ បុគគលេនះ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

ែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១៧៣] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យេទ ពួកបុគគល 

ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 

េចញ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនលះបង់ 

មននុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ 

បុគគលេនះ    មិនលះបង់កម គនុស័យ     និងបដិឃនុស័យែដរឬ    ។ 
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២៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អនគមិមគគសមងគី  មននុសយ ំ នបបជហតិ េន ច 

េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបប- 

ជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ- 

 មននុសយញច  នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ កម គ- 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ េ  ទិ ្ឋ - 

នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

អដ្ឋមេក កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

នបបជហតិ េន ច េ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបប- 

ជហតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  

អវេស  បុគគ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  នបបជហន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ 

េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតី- 

តិ      ។      អនគមិមគគសមងគី       វចិិកិចឆ នុសយ ំ      នបបជហតិ 
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២៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនលះបង់មននុស័យ ែត 

បុគគល មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

េទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពម 

េ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់កម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង ។ បុគគល  មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ មនិ 

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមន 

ជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែត 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិន 

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យែដរឬ ។ 

បុគគល     អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ     មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 
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២៦១ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េន ច េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច  នបបជហតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  
ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  វចិិកិចឆ នុសយញច  
នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
នបបជហន្តិ ។ េយ កម គនុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  នបបជហតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ 
អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កម- 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ េន 

ច េ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគស- 
មងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  កម គនុស- 
យញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ អវជិជ នុស- 
យញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ
នបបជហតិ េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច  នបបជហតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  អវជិជ - 
នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  កម គនុស- 
យញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគ- 
សមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  អវជិជ នុស- 
យញច  នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច      នបបជហន្តិ     ។ 
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២៦១ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

េទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យ 

អនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិន 

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង ។ បុគគល  មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ - 

គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យេទ ពួក 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគេចញ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនលះ 

បង់អវជិជ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនលះ 

បង់អវជិជ នុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក 

ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ    និងបដិឃនុស័យផង    ។ 
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២៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៧៤] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  នបបជហតិ េ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ

។ េប ។ វចិកិិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អដ្ឋម- 

េក កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  នបបជហតិ េន ច េ  វចិកិិចឆ នុ- 

សយ ំ នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជហន្តិ វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជហតីតិ ។  

អនគមិមគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយញច  មននុស- 

យញច  នបបជហតិ េន ច េ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ អគគមគគសមងគី  វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

នបបជហតិ      េន      ច      េ        មននុសយ ំ      នបបជហតិ 
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២៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៧៤] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ និងមននុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគល 

ពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យផង មិនលះបង់វចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងមននុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមន 

ជមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យេទ បុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ  ែតបុគគលេនះ   មិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យេទ 



532 

២៦៣ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស- 

 បុគគ  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

នបបជហន្តិ ។ េយ កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ េ  ភវ- 

គនុសយ ំ ។ េប ។ អវជិជ នុសយ ំ នបបជហ- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន អវជិជ នុសយ ំ

នបបជហតិ េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  នបបជហតីតិ ។ អនគ- 

មិមគគសមងគី  អវជិជ នុសយញច  មននុសយញច  នបប- 

ជហតិ េន ច េ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  

អវេស  បុគគ  អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ 

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច      នបបជហន្តិ     ។ 
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២៦៣ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យផង ។ បុគគល 

 មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់អវជិជ - 

នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះ 

បង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មនិលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ និងមននុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអន- 

គមិមគគ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងមននុស័យ ែតបុគគលេនះ 

មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យេទ ពួកបុគគល 

ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យផង     ។ 
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២៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៧៥] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  នបបជ- 

ហតិ េ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ - 

មន្ត  ។ េយ  បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  នបបជហតីតិ ។ អន- 

គមិមគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  នបបជហតិ េន ច េ  កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ អគគ- 

មគគសមងគី  វចិិកិចឆ នុសយញច  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  នបបជហតិ េន 

ច េ  មនននុសយ ំ នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគស- 

មងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

នបបជហន្តិ     ។     េប     ។ 
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២៦៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៧៥] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យ 

អនគមិមគគ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

េទ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនលះបង់មននុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែត 

បុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ     និងទិ ្ឋ នុស័យផង     ។     េប     ។ 
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២៦៥ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

 [១៧៦] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 
នុសយញច  នបបជហតិ េ  ភវ គនុសយ ំ ។ េប ។ 
អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ 

 បន អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  កម- 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតីតិ ។ 
អដ្ឋមេក អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ េន 
ច េ  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
នបបជហតិ អនគមិមគគសមងគី  អវជិជ នុសយញច  
មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
នបបជហតិ េន ច េ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  
អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  អវជិជ នុ- 
សយញច  នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច       នបបជហន្តិ     ។ 
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២៦៥ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

 [១៧៦] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ បុគគលេនះ (មិន 

លះបង់) ភវ គនុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគល 

េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ ែត 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យេទ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ ែតបុគគលេនះ មនិ 

ែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏ 

េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ  

និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម - 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង     ។ 
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២៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៧៧] េយ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ - 
នុសយញច  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ េ  អ- 
វជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន 
អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  នបបជហតីតិ ។ 
អដ្ឋមេក អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ភវ គនុសយញច  
នបបជហតិ េន ច េ  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ អនគមិមគគសមងគី  
អវជិជ នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ 
េន ច េ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  
ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  អវជិជ នុសយញច  
នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
ភវ គនុសយញច      នបបជហន្តិ     ។ 
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២៦៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៧៧] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ 

បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បុគគលេនះ មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ - 

នុស័យ និងភវ គនុស័យែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ មិនលះបង់អវជិជ - 

នុស័យ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងភវ គ- 

នុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ - 

នុស័យេទ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ - 

គនុស័យ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យេទ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក 

ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់អវជិជ - 

នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ     វចិិកិចឆ នុស័យ     និងភវ គនុស័យផង     ។ 
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២៦៧ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

 [១៧៨] យេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ 

តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ ទុកខ យ 

េវទនយ តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េន 

ច តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ របូធតុយ 

អរបូធតុយ អបរយិបេនន តេ  កម គនុស- 

យញច  នបបជហតិ បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ ។ 

យេ   បន បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  

កម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ 

េន ច តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ របូធ- 

តុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន តេ  បដិឃនុ- 

សយញច  នបបជហតិ កម គនុសយញច  នបបជ- 

ហតិ ។ យេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ 

តេ  មននុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ របូធតុយ 

អរបូធតុយ តេ  កម គនុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ        េន         ច        តេ         មននុសយ ំ       នបបជហតិ 
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២៦៧ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

 [១៧៨] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  

មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិនលះ 

បង់បដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុង 

ទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិន 

លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជ 

មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនលះបង់បដិឃនុ- 

ស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ 

និងកនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុង 

ទី  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិន 

លះបង់កម គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិន 

ែមនជមិនលះបង់មននុស័យ     កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុេនះេទ 



542 

២៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន តេ  កម គ- 
នុសយញច  នបបជហតិ មននុសយញច  នបបជហតិ ។ 
យេ   បន មននុសយ ំ នបបជហតិ តេ  
កម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  
កម គនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ
។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ ទុកខ យ 
េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  កម គ- 
នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ
នបបជហតិ អបរយិបេនន តេ  កម គនុសយញច  
នបបជហតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ ។ 
យេ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  
កម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យ- 
េ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  ភវ គ- 
នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុ- 
យ តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច 
តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ ទុកខ យ េវទ- 
នយ អបរយិបេនន តេ  កម គនុសយញច  
នបបជហតិ             ភវ គនុសយញច              នបបជហតិ             ។ 
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២៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យផង កនុងទុកខេវទ- 

នេនះ កនុងអបរយិបននៈ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់មន- 

នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ - 

នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរ-ិ 

យបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងរូប- 

ធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិន 

លះបង់ភវ គនុស័យផង     កនុងទុកខេវទនេនះ     កនុងអបរយិបននៈ     ។ 
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២៦៩ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

យេ   បន ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  

កម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ កមធតុយ 

ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ េន ច តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ 

ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុ- 

សយញច  នបបជហតិ កម គនុសយញច  នបបជ- 

ហតិ ។ យេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  

អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ 

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  កម គនុសយ ំ

នបបជហតិ េន ច តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ 

អបរយិបេនន តេ  កម គនុសយញច  នបប- 

ជហតិ អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ ។ យេ   

បន អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  កម គនុ- 

សយ ំ    នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៧៩] យេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ 

តេ  មននុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ កមធ- 

តុយ         ទ្វីសុ        េវទនសុ         របូធតុយ         អរបូធតុយ 



545 

២៦៩ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់ 

ភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនលះ 

បង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

ផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរ-ិ 

យបននៈ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមន 

ជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៧៩] បុគគល មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់បដិឃ- 

នុស័យ   កនុងេវទនពីរេនះ   កនុងកមធតុ   កនុងរូបធតុ  និងកនុងអរូបធតុ 
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២៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច តេ  ម- 
ននុសយ ំ នបបជហតិ អបរយិបេនន តេ  បដិឃ- 
នុសយញច  នបបជហតិ មននុសយញច  នបបជហតិ ។ 
យេ   បន មននុសយ ំ នបបជហតិ តេ  
បដិឃនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ 
តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េន ច តេ  
បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ អបរយិបេនន តេ  ម- 
ននុសយញច  នបបជហតិ បដិឃនុសយញច  នបបជ- 
ហតិ ។ យេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  
ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហ- 
តីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េន 
ច តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ អបរយិបេនន 
តេ  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ វចិិកិចឆ - 
នុសយញច  នបបជហតិ ។ យេ   បន វចិិ- 
កិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  បដិឃនុសយ ំ
នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  បដិឃនុសយ ំ
នបបជហតិ         តេ         ភវ គនុសយ ំ       នបបជហតីតិ       ។ 
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២៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតមិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

ផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុង 

ទី  (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរ 

េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

ផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិនលះបង់បដិ- 

ឃនុស័យ   កនុងទី    មិនលះបង់ភវ គនុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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២៧១ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  បដិឃនុសយ ំ
នបបជហតិ េន ច តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជ- 
ហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន 
តេ  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ ភវ គនុស- 
យញច  នបបជហតិ ។ យេ   បន ភវ គនុសយ ំ
នបបជហតិ តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 
ទុកខ យ េវទនយ តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជ- 
ហតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ 
កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន តេ  
ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ បដិឃនុសយញច  នបប- 
ជហតិ ។ យេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  
អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ 
េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  បដិឃ- 
នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច តេ  អវជិជ នុសយ ំ
នបបជហតិ អបរយិបេនន តេ  បដិឃនុសយញច  
នបបជហតិ អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ ។ យេ  

 បន អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  បដិឃ- 
នុសយ ំ    នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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២៧១ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតមិនែមនជមិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះេទ មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់បដិឃនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

េទ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ។ បុគគល មិន 

លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតមិនែមនជមិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនលះបង់បដឃិនុស័យផង មិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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២៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៨០] យេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ តេ  

ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

ទុកខ យ េវទនយ តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ 

េន ច តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ អបរយិ- 

បេនន តេ  មននុសយញច  នបបជហតិ វចិិកិចឆ នុ- 

សយញច  នបបជហតិ ។ យេ   បន វចិិកិចឆ - 

នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  មននុសយ ំ នបបជហ- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  មននុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ   បន ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  

មននុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច 

តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ ទុកខ យ េវទនយ 

អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ 

មននុសយញច  នបបជហតិ ។ យេ  មននុស- 

យ ំ      នបបជហតិ      តេ       អវជិជ នុសយ ំ    នបបជហតីតិ      ។ 



551 

២៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៨០] បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  (មិន 

លះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនលះបង់ 

មននុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ 

មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ បុគគល មិនលះបង់មននុ- 

ស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិនលះបង់មននុ- 

ស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ។ បុគគល មិនលះបង់ 

មននុស័យ   កនុងទី    មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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២៧៣ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

ទុកខ យ េវទនយ តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ 

េន ច តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ អបរយិ- 

បេនន តេ  មននុសយញច  នបបជហតិ អវជិជ នុស- 

យញច  នបបជហតិ ។ យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ

នបបជហតិ តេ  មននុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

មន្ត      ។ 

 [១៨១] យេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  

 បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  ទិ ្ឋ នុ- 

សយ ំ     នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។     េប     ។ 

 [១៨២] យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  

ភវ គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   

បន ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  វចិិកិចឆ នុ- 

សយ ំ នបបជហតីតិ ។ កមធតុយ តីសុ េវទនសុ 

តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ អបរយិបេនន តេ  ភវ គ- 

នុសយញច      នបបជហតិ     វចិិកិចឆ នុសយញច       នបបជហតិ     ។ 
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២៧៣ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនលះបង់មននុស័យផង 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់មននុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៨១] បុគគល មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ     ។     េអើ     ។     េប     ។ 

 [១៨២] បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មនិលះបង់ភវ គនុ- 

ស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនលះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ មិនលះបង់ភវ គនុ- 

ស័យផង        មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង        កនុងអបរយិបននៈ       ។ 
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២៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  អវជិជ នុ- 

សយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន 

អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ

នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៨៣] យេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ 

តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ កមធតុយ 

តីសុ េវទនសុ តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ 

េន ច តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ អបរយិ- 

បេនន តេ  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ អវជិជ នុ- 

សយញច  នបបជហតិ ។ យេ   បន អវជិជ នុ- 

សយ ំ នបបជហតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជ- 

ហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៨៤] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  នបបជហតិ តេ  មននុសយ ំ នបបជ- 

ហតីតិ ។ របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  ក- 

ម គនុសយញច          បដិឃនុសយញច          នបបជហតិ  
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២៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៨៣] បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់ភវ គ- 

នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៨៤] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

កនុងទី  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ  និងបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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២៨៥ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េន ច តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ អបរយិបេនន 
តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបប- 
ជហតិ មននុសយញច  នបបជហតិ ។ យេ   
បន មននុសយ ំ នបបជហតិ តេ  កម គនុស- 
យញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតីតិ ។ ទុកខ យ 
េវទនយ តេ  មននុសយញច  កម គនុស- 
យញច  នបបជហតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ
នបបជហតិ អបរយិបេនន តេ  មននុសយញច  
នបបជហតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
នបបជហតិ ។ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  នបបជហតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ 
វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច  នបបជហតិ េន ច តេ  វចិិកិចឆ នុ- 
សយ ំ នបបជហតិ អបរយិបេនន តេ  កម - 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ ។ យេ   បន 
វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  កម គនុស- 
យញច       បដិឃនុសយញច       នបបជហតីតិ      ។      មន្ត       ។ 
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២៧៥ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ែតមិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះេទ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនលះ 

បង់មននុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត  

បុគគល មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិន 

លះបង់មននុស័យ និងកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនលះបង់ 

មននុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង 

កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់កម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ 

ែតមិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

េនះេទ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ     និងបដិឃនុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ    ។ 
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២៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជ- 

ហតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ របូធតុ- 

យ អរបូធតុយ តេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  នបបជហតិ េន ច តេ  ភវ គនុ- 

សយ ំ នបបជហតិ អបរយិបេនន តេ  កម គនុ- 

សយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ ភវ គនុស- 

យញច  នបបជហតិ ។ យេ   បន ភវ គនុសយ ំ

នបបជហតិ តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  នបបជហតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  ភវ - 

គនុសយញច  កម គនុសយញច  នបបជហតិ េន ច 

តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ តេ  ភវ គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

នបបជហតិ េន ច តេ  កម គនុសយ ំ នបប- 

ជហតិ អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុសយញច  នបប- 

ជហតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបប- 

ជហតិ ។ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច      នបបជហតិ     តេ      អវជិជ នុសយ ំ    នបបជហតីតិ     ។ 
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២៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  មិន 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមន 

ជមិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិន 

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុ- 

ស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិន 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

និងកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនលះបង់បដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនលះ 

បង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

ផង មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង កនុងអបរយិ- 

បននៈេនះ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ     កនុងទី      មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។ 
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២៧៧ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

របូធតុយ អរបូធតុយ តេ  កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ េន ច តេ  

អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ អបរយិបេនន តេ  កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ អវជិជ - 

នុសយញច  នបបជហតិ ។ យេ   បន អវជិជ នុ- 

សយ ំ នបបជហតិ តេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច      នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៨៥] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  នបបជហតិ តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ

។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ  កម គ- 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជ- 

ហតិ    តេ     ភវ គនុសយ ំ    នបបជហតីតិ     ។     មន្ត     ។ 
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២៧៧ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុេនះ ែតមិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុេនះេទ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ 

ផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម- 

គនុស័យ     និងបដិឃនុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៨៥] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

កនុងទី     មិនលះបង់ភវ គនុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ    ។ 
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២៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យេ   បន ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  នបបជហតីតិ ។ ទុកខ យ េវទនយ តេ  

ភវ គនុសយញច  កម គនុសយញច  មននុស- 

យញច  នបបជហតិ េន ច តេ  បដិឃនុសយ ំ

នបបជហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  

ភវ គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ 

េន ច តេ  កម គនុសយញច  មននុសយញច  

នបបជហតិ អបរយិបេនន តេ  ភវ គនុសយញច  

នបបជហតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  នបបជហតិ ។ យេ  កម គនុ- 

សយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជ- 

ហតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។  

យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច      នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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២៧៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កម គនុស័យ និងមន- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតមិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិន 

លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យផង កនុងអបរ-ិ 

យបននៈេនះ ។ បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  

មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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២៧៩ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

 [១៨៦] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  នបបជហតិ 
តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 
យេ   បន វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ តេ  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច      នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។     េប     ។ 
 [១៨៧] យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ តេ  ភវ គនុសយ ំ
នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ យេ   បន ភវ - 
គនុសយ ំ នបបជហតិ តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតីតិ ។ ទុកខ យ 
េវទនយ តេ  ភវ គនុសយញច  កម គនុ- 
សយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ េន ច តេ  
បដិឃនុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  
នបបជហតិ កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ តេ  
ភវ គនុសយញច                បដិឃនុសយញច                 នបបជហតិ 
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២៧៩ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

 [១៨៦] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ   និងទិ ្ឋ នុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។    េប    ។ 

 [១៨៧] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះ 

បង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត 

បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ បុគគល មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កម គនុស័យ 

និងមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតមិនែមនជមិនលះបង់បដឃិនុ- 

ស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ មិនលះ 

បង់ភវ គនុស័យ   និងបដិឃនុស័យ   កនុងេវទនពីរេនះ   កនុងកមធតុ 
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២៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តេ  កម គនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ អបរ-ិ 

យបេនន តេ  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ ។ 

យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ម- 

ននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  

នបបជហតិ តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

មន្ត  ។ យេ   បន អវជិជ នុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  

នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៨៨] យេ  កម គនុសយញច  បដ-ិ 

ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ 

តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យេ                         បន            អវជិជ នុសយ ំ          នបបជហតិ 
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២៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតមិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង 

មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ។ បុគគល មិន 

លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទី  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ     និងវចិិកិចឆ នុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៨៨] បុគគល មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ 

កនុងទី  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត        បុគគល        មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ        កនុងទី  



568 

២៨១ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ - 

គនុសយញច      នបបជហតីតិ     ។     មន្ត      ។ 

 [១៨៩] េយ យេ  កម គនុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  

កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  តេ  

បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ(១) បុគគេ  របូធតុ- 

យ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  កម- 

គនុសយញច  នបបជហតិ បដិឃនុសយញច  នបប- 

ជហតិ អនគមិមគគសមងគី  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ- 

 សព្វតថ កម គនុសយញច  នបបជហន្តិ បដិឃ- 

នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន យេ  បដិ- 

ឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  កម គនុសយ ំ

នបបជហតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  កមធតុយ 

ទ្វីសុ     េវទនសុ     េ      តេ      បដិឃនុសយ ំ    នបបជហតិ 
     ១   ម.   េស្វវ   ។ 
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២៨១ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

វចិិកិចឆ នុស័យ   និងភវ គនុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [១៨៩] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិន 

លះបង់បដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិ- 

បននៈេនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យ 

អនគមិមគគេចញ មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិនលះបង់បដិឃនុ- 

ស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះ 

បង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ 

េនះ      មិនលះបង់បដិឃនុស័យ      កនុងេវទនពីរេនះ     កនុងកមធតុ 
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២៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ នបប- 

ជហតិ េ វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធ- 

តុយ អបរយិបេនន េ  តេ  បដិឃនុស- 

យញច  នបបជហតិ កម គនុសយញច  នបបជហតិ 

អនគមិមគគសមងគី  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

សព្វតថ បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ កម គ- 

នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ យេ  កម - 

គនុសយ ំ នបបជហតិ េ  យេ  មននុសយ ំ

នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វី- 

សុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  ត- 

េ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  

ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  

កម គនុសយញច  នបបជហតិ មននុសយញច  

នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវ- 

េស  បុគគ  សព្វតថ កម គនុសយញច  

នបបជហន្តិ               មននុសយញច               នបបជហន្តិ             ។ 
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២៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ ពួក 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ 

េចញ មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង 

កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល 

េនះ មិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យផង 

កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរ 

ែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់ 

កម គនុស័យផង     មិនលះបង់មននុស័យផង     កនុងទីទងំអស់    ។ 
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២៨៣ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េយ  បន យេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

អនគមិមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

េ  តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  

ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ អប- 

រយិបេនន េ  តេ  មននុសយញច  នបបជ- 

ហតិ កម គនុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគ- 

សមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

មននុសយញច  នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  

នបបជហន្តិ ។ េយ យេ  កម គនុសយ ំ

នបបជហតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ 

វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អដ្ឋមេក កម- 

ធតុយ តីសុ(១) េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុ- 

យ េ  តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ 

េន         ច       េ        តេ        វចិិកិចឆ នុសយ ំ      នបបជហតិ 
     ១   ឱ.   ទ្វីសុ   ។ 
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២៨៣ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក 

្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់មននុស័យ 

ផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ 

កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែត 

បុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់មននុស័យ 

ផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  

មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ (មិនលះបង់) 

ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទន 

៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគល 

េនះ    មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ    កនុងេវទន    ៣    េនះេទ 



574 

២៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  កម- 

គនុសយញច  នបបជហតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបប- 

ជហតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  

អវេស  បុគគ  សព្វតថ កម គនុសយញច  

នបបជហន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ 

 បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  

តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អនគមិ- 

មគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  តេ  ក- 

ម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ 

េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ កម គនុស- 

យញច  នបបជហតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុស- 

យញច        នបបជហន្តិ      កម គនុសយញច       នបបជហន្តិ      ។ 
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២៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់ 

កម គនុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម- 

គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងរូបធតុ 

កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង   មិនលះបង់កម គនុស័យផង    កនុងទីទងំអស់    ។ 
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២៨៥ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េយ យេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ  

តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគ- 

សមងគី  របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  ក- 

ម គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  តេ  

ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  ក- 

មធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន េ  

តេ  កម គនុសយញច  នបបជហតិ ភវ គនុស- 

យញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវ- 

េស  បុគគ  សព្វតថ កម គនុសយញច  នបប- 

ជហន្តិ ភវ គនុសយញច  នបបជហន្តិ េយ  បន 

យេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  

កម គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អនគមិមគគស- 

មងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  ភវ- 

គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  តេ  ក- 

ម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ 

េវទនយ           របូធតុយ          អរបូធតុយ          អបរយិបេនន 
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២៨៥ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះ 

បង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុង 

អរូបធតុេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ កនុង 

កមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគល 

ពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់កម គនុស័យផង 

មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម- 

គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអន- 

គមិមគគ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែត 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ 

ផង  កនុងទុកខេវទនេនះ  កនុងរូបធតុ  កនុងអរូបធតុ   និងកនុងអបរយិបននៈ 
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២៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េ  តេ  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ កម - 

គនុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  

អវេស  បុគគ  សព្វតថ ភវ គនុសយញច  នបប- 

ជហន្តិ កម គនុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ 

យេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  

អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ក- 

មធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េ  តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច 

េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគ- 

េ  អបរយិបេនន េ  តេ  កម គនុសយញច  

នបបជហតិ អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគស- 

មងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ កម គ- 

នុសយញច  នបបជហន្តិ អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ 

េ           តេ          កម គនុសយ ំ        នបបជហតីតិ         ។ 
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២៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ 

េចញ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង កនុងទី 

ទងំអស់ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ង 

េ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះ 

បង់កម គនុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគេចញ មិនលះបង់កម គនុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

ផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទី   បុគគលេនះ  មិនលះបង់កម គនុស័យ  កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 



580 

២៨៧ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

អនគមិមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  
តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  
ទុកខ យ េវទនយ របូធតុយ អរបូធតុយ អបរ-ិ 
យបេនន េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ 
កម គនុសយញច  នបបជហតិ ទិ្វននំ មគគសមងគី នំ 
ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ អវជិជ នុសយញច  
នបបជហន្តិ     កម គនុសយញច      នបបជហន្តិ     ។ 
 [១៩០] េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជ- 
ហតិ េ  តេ  មននុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 
អគគមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធ- 
តុយ អរបូធតុយ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ
នបបជហតិ េន ច េ  តេ  មននុសយ ំ នបប- 
ជហតិ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ អបរ-ិ 
យបេនន េ  តេ  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ 
មននុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ 
ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ បដិឃនុស- 
យញច          នបបជហន្តិ        មននុសយញច         នបបជហន្តិ        ។ 
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២៨៧ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ 

កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ 

កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យផង   មិនលះបង់កម គនុស័យផង   កនុងទីទងំអស់   ។ 

 [១៩០] បុគគល  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែត 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យ 

ផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យផង     មិនលះបង់មននុស័យផង      កនុងទីទងំអស់      ។ 
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២៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន យេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េ  

តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អនគមិ- 

មគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  មន- 

នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុស- 

យ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន 

េ  តេ  មននុសយញច  នបបជហតិ បដិឃ- 

នុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  

អវេស  បុគគ  សព្វតថ មននុសយញច  នបបជ- 

ហន្តិ បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ យេ  

បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុ- 

សយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

អដ្ឋមេក កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូ- 

ធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  បដិឃនុ- 

សយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុ- 

សយ ំ        នបបជហតិ         េ វ         បុគគេ          អបរយិបេនន 
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២៨៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទុកខេវទន 

េនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ កនុង 

អរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែត 

បុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់មននុស័យ 

ផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  

មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុ- 

ស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

ទី ៨ េនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកម- 

ធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យផង  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង   កនុងអបរយិបននៈេនះ 
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២៨៩ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េ  តេ  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  នបបជហតិ អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋម- 

កញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ បដិឃនុស- 

យញច  នបបជហន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ 

េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អន- 

គមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  តេ  

បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  កម- 

ធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

អបរយិបេនន េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបប- 

ជហតិ បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ អនគមិមគគ- 

សមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ បដិឃនុស- 

យញច  នបបជហន្តិ ។ េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ

នបបជហតិ     េ      តេ      ភវ គនុសយ ំ    នបបជហតីតិ    ។ 
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២៨៩ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិ- 

មគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃ- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ 

េនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង កនុងេវទន 

ពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ 

និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់បដិឃ- 

នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងទី    បុគគលេនះ   មិនលះបង់ភវ គនុស័យ   កនុងទីេនះែដរឬ   ។ 
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២៩០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អគគមគគសមងគី  របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  តេ  ភវ- 

គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  កមធតុ- 

យ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន េ  តេ  បដិ- 

ឃនុសយញច  នបបជហតិ ភវ គនុសយញច  នបប- 

ជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

សព្វតថ បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ ភវ គនុស- 

យញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន យេ  ភវ គនុ- 

សយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបប- 

ជហតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ 

េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  

កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធ- 

តុយ អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុសយញច  

នបបជហតិ បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគ- 

សមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ ភវ គ- 

នុសយញច       នបបជហន្តិ      បដិឃនុសយញច      នបបជហន្តិ     ។ 
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២៩០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះ 

បង់ភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគលេនះឯង 

មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងេវទន 

៣ េនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង 

មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ កនុង 

រូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះ 

បង់ភវ គនុស័យផង  មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង   កនុងទីទងំអស់   ។ 
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២៩១ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េយ យេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  

អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ក- 

មធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុ- 

យ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េន 

ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 

បុគគេ  អបរយិបេនន តេ  េ  បដិឃនុស- 

យញច  នបបជហតិ អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ 

មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ អវជិជ នុសយញច  នបប- 

ជហន្តិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ

នបបជហតិ េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជ- 

ហតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ 

េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច 

េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគ- 

េ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរ-ូ 

បធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  អវជិជ នុស- 

យញច            នបបជហតិ           បដិឃនុសយញច           នបបជហតិ 
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២៩១ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល  មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមន 

ជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិន 

លះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគេចញ មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

ផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុង 

ទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ មិនលះ 

បង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះ 

បង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះ 

បង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង កនុងេវទនពីរ 

េនះ    កនុងកមធតុ    កនុងរូបធតុ    កនុងអរូបធតុ    និងកនុងអបរយិបននៈ 
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២៩២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

សព្វតថ អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ បដិឃនុស- 

យញច      នបបជហន្តិ     ។ 

 [១៩១] េយ យេ  មននុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ - 

នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អដ្ឋមេក កមធតុយ 

តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  

តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  

អបរយិបេនន េ  តេ  មននុសយញច  នបប- 

ជហតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ អគគមគគស- 

មងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

សព្វតថ មននុសយញច  នបបជហន្តិ វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន យេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  មននុ- 

សយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កមធ- 

តុយ         ទ្វីសុ         េវទនសុ         របូធតុយ        អរបូធតុយ 
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២៩២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគេចញ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់បដិឃនុស័យផង 

កនុងទីទងំអស់     ។ 

 [១៩១] បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ មិនលះបង់ 

មននុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និង 

កនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

េវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់មននុស័យផង មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរ 

ែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ 

មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

ទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ   កនុងេវទនពីរេនះ   កនុងកមធតុ    កនុងរូបធតុ    និងកនុងអរូបធតុ 
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២៩៣ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  

ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ មននុសយញច  នបបជ- 

ហតិ អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ មន- 

នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ យេ  មននុសយ ំ

នបបជហតិ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហ- 

តីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន យេ  ភវ គ- 

នុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  មននុសយ ំ នបបជ- 

ហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  ទុកខ - 

យ េវទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុស- 

យញច  នបបជហតិ មននុសយញច  នបបជហតិ អគគ- 

មគគសមងគី  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ ភវ គ- 

នុសយញច        នបបជហន្តិ      មននុសយញច       នបបជហន្តិ      ។ 



593 

២៩៣ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យផង 

កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង 

ែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិន 

លះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះ 

បង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់ 

មននុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏ 

្របេសើរេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិនលះបង់ 

មននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏ 

េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេចញ មិន 

លះបង់ភវ គនុស័យផង  មិនលះបង់មននុស័យផង  កនុងទីទងំអស់  ។ 
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២៩៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ យេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  

អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ 

េវទនយ េ  តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េន 

ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 

បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  មននុសយញច  

នបបជហតិ អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ អគគមគគ- 

សមងគី  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ ម- 

ននុសយញច  នបបជហន្តិ អវជិជ នុសយញច  នបបជ- 

ហន្តិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ េ  តេ  មននុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

មន្ត      ។ 

 [១៩២] េយ យេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ - 

មន្ត  ។ េយ េវ បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបប- 

ជហតិ េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

មន្ត      ។     េប     ។ 
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២៩៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះ 

បង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគ 

ដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគល 

េនះ មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុង 

អបរយិបននៈេនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពម 

េ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេចញ មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ 

កនុងទីេនះែដរឬ     ។     េអើ     ។ 

 [១៩២] បុគគល  មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយ 

យ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ    មិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។   េប    ។ 
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២៩៥ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

 [១៩៣] េយ យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបប- 

ជហតិ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

អគគមគគសមងគី  របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  តេ  

ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  កម- 

ធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ ភវ គនុសយញច  នបប- 

ជហតិ អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស- 

 បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ 

ភវ គនុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន យេ  

ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុ- 

សយ ំ នបបជហតីតិ ។ អដ្ឋមេក កមធតុយ 

តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយ ំ     នបបជហតិ      េ វ      បុគគេ       អបរយិបេនន 
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២៩៥ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

 [១៩៣] បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

រូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

លះបង់ភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង 

កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ និងកនុងអបរយិបននៈ ពួក 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 

និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់ភវ- 

គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់វចិិ- 

កិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ មិនលះបង់ 

ភវ គនុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ 

និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ- 

គនុស័យផង    មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង     កនុងអបរយិបននៈេនះ 
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២៩៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េ  តេ  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ វចិិកិចឆ - 

នុសយញច  នបបជហតិ អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ ភវ គនុសយញច  

នបបជហន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ 

យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  

អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កម- 

ធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  

អបរយិបេនន េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបប- 

ជហតិ អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ អគគមគគសមងគិញច  

អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ អវជិជ នុសយញច  នបប- 

ជហន្តិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ នបប- 

ជហតិ      េ       តេ       វចិិកិចឆ នុសយ ំ     នបបជហតីតិ      ។ 
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២៩៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 

និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ - 

នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលង 

ែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុង 

ទី     បុគគលេនះ    មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ     ។ 
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២៩៧ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

អដ្ឋមេក កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុ- 

យ អរបូធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ 

េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  អវជិជ នុ- 

សយញច  នបបជហតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ 

អគគមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  សព្វតថ អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច      នបបជហន្តិ     ។ 

 [១៩៤] េយ យេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 

អគគមគគសមងគី  កមធតុយ តីសុ េវទនសុ េ  

តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េន ច េ  

តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  

អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុសយញច  នបប- 

ជហតិ អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ អគគមគគសមងគឹ  

ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ ភវ គនុស- 

យញច          នបបជហន្តិ        អវជិជ នុសយញច         នបបជហន្តិ        ។ 
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២៩៧ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគលទី ៨ េនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ 

កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមន 

ជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរ-ិ 

យបននៈេនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ង 

េ យមគគដ៏្របេសើរ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង     កនុងទីទងំអស់     ។ 

 [១៩៤] បុគគល  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងេវទន 

៣ េនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ គនុ- 

ស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ពួកបុគគល 

ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេចញ មិន 

លះបង់ភវ គនុស័យផង  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង  កនុងទីទងំអស់ ។ 
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២៩៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  

តេ     ភវ គនុសយ ំ   នបបជហតីតិ    ។    មន្ត     ។ 

 [១៩៥] េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  នបបជហតិ េ  តេ  មននុសយ ំ

នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហត ិ

េន ច េ  តេ  មននុសយ ំ នបបជហត ិ

េ វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

នបបជហតិ មននុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគ- 

សមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ ម- 

ននុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន យេ  

មននុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  កម - 

គនុសយញច            បដិឃនុសយញច            នបបជហតីតិ          ។ 
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២៩៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ    មិនលះបង់ភវ គនុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១៩៥] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃ- 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទីេនះ 

ែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ 

មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់កម - 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យផង កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ កនុងអបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគល 

ពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យផង មិនលះបង់មននុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់មននុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ  និងបដិឃនុស័យ  កនុងទីេនះែដរឬ  ។ 
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២៩៩ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  
មននុសយញច  កម គនុសយញច  នបបជហតិ 
េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 
បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  
មននុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ េន 
ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 
បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន 
េ  តេ  មននុសយញច  នបបជហតិ កម គនុ- 
សយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគស- 
មងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ មននុ- 
សយញច  នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃ- 
នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ យេ  កម គនុ- 
សយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ េ  តេ  
ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ 
អដ្ឋមេក កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ 
អរបូធតុយ េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  នបបជហតិ េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ - 
នុសយ ំ       នបបជហតិ        េ វ         បុគគេ         អបរយិបេនន 
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២៩៩ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់មននុស័យ 

និងកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះ 

បង់មននុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ និងបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិ- 

បននៈេនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគេចញ មិនលះបង់មននុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ 

និងបដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់ 

ទិ ្ឋ នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគលទី ៨ េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុង 

េវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែត 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ 

េទ   បុគគលេនះឯង   មិនលះបង់កម គនុស័យ   និងបដិឃនុស័យផង 
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៣០០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

នបបជហតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ អនគ- 

មិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ- 

 សព្វតថ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

នបបជហន្តិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ 

 បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបប- 

ជហតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  កម គនុសយញច  

នបបជហតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបប- 

ជហតិ េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  

នបបជហតិ េន ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ

នបបជហតិ េ វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ 

អបរយិបេនន េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហ- 

តិ        កម គនុសយញច         បដិឃនុសយញច        នបបជហតិ 
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៣០០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគ និងបុគគលទី ៨ 

េចញ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  

មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម - 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពម 

េ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ និងកម គនុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃ- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

និងបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះ 

ឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យផង  កនុងរូបធតុ   កនុងអរូបធតុ   និងកនុងអបរយិបននៈេនះ 



608 

៣០១ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

អនគមិមគគសមងគិញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស- 

 បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ 

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ ។ 

េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  នបបជហតិ េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ

នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  នបបជហតិ េន ច េ  តេ  

ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  ក- 

មធតុយ តីសុ េវទនសុ អបរយិបេនន េ  

តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបប- 

ជហតិ ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគ- 

សមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ ភវ- 

គនុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន យេ  

ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  កម - 

គនុសយញច            បដិឃនុសយញច            នបបជហតីតិ          ។ 



609 

៣០១ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលអនក្រពមេ្រព ងេ យអនគ- 

មិមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិន 

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជ 

មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនលះ 

បង់ភវ គនុស័យផង កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ និងកនុង 

អបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល 

្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យផង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

មិនលះបង់កម គនុស័យ     និងបដិឃនុស័យ     កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 



610 

៣០២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  ត- 

េ  ភវ គនុសយញច  កម គនុសយញច  នបប- 

ជហតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបប- 

ជហតិ េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទ- 

នសុ េ  តេ  ភវ គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  នបបជហតិ េន ច េ  តេ  កម - 

គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  របូធតុយ 

អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុ- 

សយញច  នបបជហតិ កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  

អវេស  បុគគ  សព្វតថ ភវ គនុសយញច  នបប- 

ជហន្តិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបប- 

ជហន្តិ ។ េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  នបបជហតិ េ  តេ  អវជិជ នុស- 

យ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  កមធតុ- 

យ          តីសុ          េវទនសុ         របូធតុយ         អរបូធតុយ 



611 

៣០២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

និងកម គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

លះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះ 

បង់ភវ គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិនលះបង់កម- 

គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និង 

កនុងអបរយិបននៈេនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក 

ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិន 

លះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ 

បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ  

និងបដិឃនុស័យ  កនុងេវទន  ៣  េនះ  កនុងកមធតុ  កនុងរូបធតុ  និងកនុងអរូបធតុ 



612 

៣០៣ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  
នបបជហតិ េន ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបប- 
ជហតិ េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  
កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហត ិ
អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ 
ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ កម គ- 
នុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហន្តិ អវជិជ - 
នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ  បន យេ  
អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  កម - 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតីតិ ។ 
អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  
អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  នបបជហតិ េន 
ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 
បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  ត- 
េ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហតិ 
េន ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ 
េ វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ អបរ-ិ 
យបេនន េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ 
កម គនុសយញច              បដិឃនុសយញច              នបបជហតិ 



613 

៣០៣ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគេចញ មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ និងបដិឃនុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង 

កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ - 

នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យ 

អនគមិមគគេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និងកម គនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ និង 

បដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ និងបដិ- 

ឃនុស័យផង     កនុងរូបធតុ     កនុងអរូបធតុ    និងកនុងអបរយិបននៈេនះ 
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៣០៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

សព្វតថ អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ កម គនុ- 

សយញច      បដិឃនុសយញច      នបបជហន្តិ     ។ 

 [១៩៦] េយ យេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ េ  

តេ  ទិ ្ឋ នុសយ ំ ។ េប ។ វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបប- 

ជហតីតិ ។ អដ្ឋមេក កមធតុយ តីសុ េវទ- 

នសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

នបបជហតិ េន ច េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបប- 

ជហតិ េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

នបបជហតិ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគ- 

សមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  

សព្វតថ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុ- 

សយញច       នបបជហន្តិ      វចិិកិចឆ នុសយញច       នបបជហន្តិ      ។ 
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៣០៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគេចញ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ និង 

បដិឃនុស័យផង   កនុងទីទងំអស់   ។ 

 [១៩៦] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ និងមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ (មិនលះបង់) ទិ ្ឋ - 

នុស័យ ។ េប ។ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល 

ទី ៨ េនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមន- 

នុស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទន 

៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យផង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគ និងបុគគល ទី ៨ េចញ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យផង    មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង    កនុងទីទងំអស់   ។ 
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៣០៥ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  នបបជហតីតិ ។ អនគមិ- 

មគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  កម គនុសយញច  មននុសយញច  

នបបជហតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ

នបបជហតិ េ វ(១) បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ 

េវទនសុ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ េន ច េ  

តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  

របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ អគគ- 

មគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុ- 

យ អរបូធតុយ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  

កម គនុសយញច              បដិឃនុសយញច              នបបជហតិ 
     ១   ម.   េស្វវ   ។ 
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៣០៥ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  

បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមន- 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិ- 

មគគេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ និងមននុ- 

ស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិ- 

ឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទន 

ពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុង 

អរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏ 

្របេសើរេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុស័យ និងបដិឃនុ- 

ស័យ   កនុងេវទនពីរេនះ   កនុងកមធតុ   កនុងរូបធតុ   និងកនុងអរូបធតុេនះ 
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៣០៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េ  តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 

បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  

វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិនន ំ

មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

នបបជហន្តិ ។ េយ យេ  កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ េ  

តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ 

េយ  បន យេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  នបបជហតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  ភវ គនុសយញច  

កម គនុសយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ 

េន        ច       េ         តេ         បដិឃនុសយ ំ       នបបជហតិ 
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៣០៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុង 

អបរយិបននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល 

្រពមេ្រព ងេ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ 

ផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យផង 

កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃ- 

នុស័យ និងមននុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់ភវ- 

គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល 

 មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់ 

ភវ គនុស័យ កម គនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតបុគគលេនះ   មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ   កនុងទុកខេវទនេនះេទ 
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៣០៧ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  

តេ  ភវ គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  នបបជហតិ េន ច េ  តេ  កម គនុ- 

សយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  ភវ គនុសយញច  

នបបជហតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  នបបជហតិ អគគមគគសមងគី  កមធ- 

តុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  ភវ គនុសយញច  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  នបបជហត ិ

េន ច េ  តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 

បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន េ  

តេ  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ 

ទ្វិននំ មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

ភវ គនុសយញច  នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច           មននុសយញច           នបបជហន្តិ           ។ 
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៣០៧ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុ- 

ស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះ 

បង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ- 

គនុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុ- 

ស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល អនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កម គ- 

នុស័យ និងបដិឃនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគល 

េនះ មិនែមនជមិនលះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគល 

េនះឯង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ និងមននុស័យផង កនុងទុកខេវទន កនុងអបរយិបននៈ 

េនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគេចញ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិនលះបង់កម - 

គនុស័យ    បដិឃនុស័យ     និងមននុស័យផង     កនុងទីទងំអស់     ។ 
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៣០៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច  មននុសយញច  នបបជហតិ េ  តេ  

អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជ- 

ហតិ េន ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  នបបជហតិ អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ 

មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  នបបជហន្តិ អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ 

េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច   

មននុសយញច  នបបជហតីតិ ។ អនគមិមគគសមងគី  

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  

កម គនុសយញច                មននុសយញច               នបបជហតិ 
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៣០៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមន- 

នុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ពួក 

បុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ 

េចញ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

ផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត  

បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ  កម គនុស័យ   និងមននុស័យ   កនុងទុកខេវទនេនះ   ។ 
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៣០៩ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហត ិ

េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 

េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  នបបជហតិ េន ច េ  តេ  

កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  

របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  

អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិនន ំ

មគគសមងគី នំ ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  សព្វតថ 

អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច      មននុសយញច      នបបជហន្តិ     ។ 

 [១៩៧] េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  នបបជហតិ 

េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ - 

មន្ត  ។ េយ  បន យេ  វចិិកិចឆ នុសយ ំ នបប- 

ជហតិ េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 

យញច       មននុសយញច       ទិ ្ឋ នុសយញច       នបបជហតីតិ     ។ 
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៣០៩ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ និង 

មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិន 

ែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង 

មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

និងមននុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគេចញ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ     និងមននុស័យផង     កនុងទីទងំអស់     ។ 

 [១៩៧] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ 

មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ - 

នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះ 

បង់វចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ   មននុស័យ   និងទិ ្ឋ នុស័យ   កនុ ងទីេនះែដរឬ   ។ 
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៣១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  វចិិ- 
កិចឆ នុសយញច  កម គនុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  នបបជហតិ េន ច េ  តេ  បដិ- 
ឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  បដិ- 
ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  នបបជ- 
ហតិ េន ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ 
េ វ បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន 
េ  តេ  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ កម គ- 
នុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ - 
នុសយញច  នបបជហតិ អគគមគគសមងគី  កមធតុយ 
ទ្វីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  តេ  
វចិិកិចឆ នុសយញច  កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  នបបជហតិ េន ច េ  តេ  
មននុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  ទុកខ យ 
េវទនយ អបរយិបេនន េ  តេ  វចិិកិចឆ នុស- 
យញច  នបបជហតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុស- 
យញច           មននុសយញច           ទិ ្ឋ នុសយញច         នបបជហតិ 
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៣១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កម គនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងទុកខ- 

េវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុង 

ទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះ 

បង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យផង 

កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល អនក្រពម- 

េ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យ កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកម- 

ធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូបធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិន 

លះបង់មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ 

វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មន- 

នុស័យ     និងទិ ្ឋ នុស័យផង      កនុងទុកខេវទនេនះ      កនុងអបរយិបននៈ 



628 

៣១១ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  សព្វតថ វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច      នបបជហន្តិ     ។     េប     ។ 

 [១៩៨] េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ េ  តេ  ភវ គនុ- 

សយ ំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន យេ  

ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េ  តេ  កម គ- 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ - 

នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតីតិ ។ អដ្ឋម- 

េក កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូ- 

ធតុយ េ  តេ  ភវ គនុសយញច  កម គនុស- 

យញច         បដិឃនុសយញច         មននុសយញច         នបបជហតិ 



629 

៣១១ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់វចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងទិ ្ឋ នុស័យផង 

កនុងទីទងំអស់     ។     េប     ។ 

 [១៩៨] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទី  បុគគល 

េនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មួយយ៉ង 

េទៀត បុគគល  មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ 

មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ មិនលះបង់ 

ភវ គនុស័យ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមននុស័យ 

កនុងេវទន    ៣    េនះ    កនុងកមធតុ     កនុងរូបធតុ     និងកនុងអរូបធតុ 



630 

៣១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  នបបជហតិ េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន 

េ  តេ  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ អន- 

គមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  ភវ- 

គនុសយញច  កម គនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ េន ច 

េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគ- 

េ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  

ភវ គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ េន 

ច េ  តេ  កម គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 

បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន 

េ  តេ  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច                  វចិិកិចឆ នុសយញច                  នបបជហតិ 



631 

៣១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង 

មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល អនក្រពមេ្រព ង 

េ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ កម គនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ គនុស័យ បដិឃនុស័យ ម- 

ននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុង 

កមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិន 

លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យផង   កនុងរូបធតុ   កនុងអរូបធតុ  និងកនុងអបរយិបននៈេនះ 



632 

៣១៣ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

អគគមគគសមងគី  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  

តេ  ភវ គនុសយញច  កម គនុសយញច  បដិឃ- 

នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបប- 

ជហតិ េន ច េ  តេ  មននុសយ ំ នបបជហតិ 

េ វ បុគគេ  ទុកខ យ េវទនយ អបរយិបេនន 

េ  តេ  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ ក- 

ម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ 

មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ- 

 សព្វតថ ភវ គនុសយញច  នបបជហន្តិ កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ - 

នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ ។ េយ 

យេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មន- 

នុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជ- 

ហតិ        េ        តេ        អវជិជ នុសយ ំ       នបបជហតីតិ        ។ 



633 

៣១៣ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់ភវ គនុស័យ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុង 

េវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ 

មននុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ភវ គ- 

នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទុកខេវទនេនះ កនុងអបរយិ- 

បននៈ ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ង 

េ យមគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់ភវ គនុស័យផង មិន 

លះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និង 

វចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ បុគគល  មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទី    បុគគលេនះ   មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ    កនុងទីេនះែដរឬ    ។ 
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៣១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អគគមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  កម- 
គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ េន 
ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 
បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  កម គនុស- 
យញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុស- 
យញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ អវជិជ នុសយញច  
នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  
អវេស  បុគគ  សព្វតថ កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហន្តិ អវជិជ នុសយញច  
នបបជហន្តិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុស- 
យ ំ នបបជហតិ េ  តេ  កម គនុសយញច  
បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  
វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតីតិ ។ អដ្ឋមេក 
កមធតុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូ- 
ធតុយ េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  កម គនុ- 
យញច         បដិឃនុសយញច         មននុសយញច         នបបជហតិ 
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៣១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់កម គនុ- 

ស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិ- 

ឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យផង មិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ ពួកបុគគល ដ៏េសស 

េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ និងបុគគលទី ៨ 

េចញ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំ 

អស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី 

 បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុ- 

ស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ 

េនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ និងមន- 

នុស័យ  កនុងេវទន  ៣  េនះ  កនុងកមធតុ  កនុងរូបធតុ  និងកនុងអរូបធតុ 
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៣១៥ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

េន ច េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុ- 

សយញច  នបបជហតិ េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន 

េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ កម គ- 

នុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ - 

នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ អនគមិ- 

មគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  អវជិជ - 

នុសយញច  កម គនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ េន 

ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 

បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ េ  តេ  

អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  នបបជហតិ េន 

ច េ  តេ  ភវ គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ 

បុគគេ  របូធតុយ អរបូធតុយ អបរយិបេនន 

េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ កម - 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច                  វចិិកិចឆ នុសយញច                  នបបជហតិ 
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៣១៥ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ 

កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង 

មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ 

និងវចិិកិចឆ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ បុគគល អនក្រពមេ្រព ង 

េ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កម គនុស័យ 

មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែត 

បុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ  

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ 

ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ 

ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ 

េទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម- 

គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង    កនុងរូបធតុ    កនុងអរូបធតុ    និងកនុងអបរយិបននៈេនះ 
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៣១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  សព្វតថ អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ កម- 

គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  

ទិ ្ឋ នុសយញច      វចិិកិចឆ នុសយញច      នបបជហន្តិ     ។ 

 [១៩៩] េយ យេ  កម គនុសយញច  បដិ- 

ឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិ- 

កិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ េ  

តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតីតិ ។ អគគមគគសមងគី  

ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  កម គនុស- 

យញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុស- 

យញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  នបបជ- 

ហតិ េន ច េ  តេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជ- 

ហតិ េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  តេ  

កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  មននុស- 

យញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុ- 

សយញច           នបបជហតិ          អវជិជ នុសយញច           នបបជហតិ 
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៣១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិ- 

កិចឆ នុស័យផង    កនុងទីទងំអស់    ។ 

 [១៩៩] បុគគល  មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុ- 

ស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យ 

កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គ- 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់អវជិជ - 

នុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់កម គ- 

នុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ 

និងភវ គនុស័យផង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង កនុងអបរយិបននៈេនះ 
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៣១៧ 

អនុសយយមេក   បជហន េ  

ទ្វិននំ មគគសមងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  

បុគគ  សព្វតថ កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  

មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  

ភវ គនុសយញច  នបបជហន្តិ អវជិជ នុសយញច  នបបជ- 

ហន្តិ ។ េយ  បន យេ  អវជិជ នុសយ ំ នបបជហតិ 

េ  តេ  កម គនុសយញច  បដិឃនុសយញច  ម- 

ននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ- 

គនុសយញច  នបបជហតីតិ ។ អដ្ឋមេក កមធ- 

តុយ តីសុ េវទនសុ របូធតុយ អរបូធតុយ េ  

តេ  អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 

សយញច  មននុសយញច  ភវ គនុសយញច  នបបជហ- 

តិ េន ច េ  តេ  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុស- 

យញច  នបបជហតិ េ វ បុគគេ  អបរយិបេនន េ  

តេ  អវជិជ នុសយញច  នបបជហតិ កម គនុសយញច  

បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  

វចិិកិចឆ នុសយញច                ភវ គនុសយញច               នបបជហតិ 
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៣១៧ 

អនុសយយមកៈ   បជហន រៈ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យមគគ 

និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មន- 

នុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ គនុស័យផង មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យផង កនុងទីទងំអស់ ។ មួយយ៉ងេទៀត បុគគល  មិន 

លះបង់អវជិជ នុស័យ កនុងទី  បុគគលេនះ មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិកិិចឆ នុស័យ និងភវ - 

គនុស័យ កនុងទីេនះែដរឬ ។ បុគគលទី ៨ េនះ មិនលះបង់អវជិជ នុ- 

ស័យ កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ និងភវ គនុ- 

ស័យ កនុងេវទន ៣ េនះ កនុងកមធតុ កនុងរូបធតុ និងកនុងអរូប- 

ធតុ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ទិ ្ឋ នុស័យ និងវចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ កនុងេវទន ៣ េនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

ផង មិនលះបង់កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ - 

នុស័យ   វចិិកិចឆ នុស័យ    និងភវ គនុស័យផង    កនុងអបរយិបននៈេនះ 
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៣១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អនគមិមគគសមងគី  ទុកខ យ េវទនយ េ  តេ  
អវជិជ នុសយញច  កម គនុសយញច  មននុសយញច  
ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  
នបបជហតិ េន ច េ  តេ  បដិឃនុសយ ំ នបប- 
ជហតិ េ វ បុគគេ  កមធតុយ ទ្វីសុ េវទនសុ 
េ  តេ  អវជិជ នុសយញច  បដិឃនុសយញច  ម- 
ននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ- 
គនុសយញច  នបបជហតិ េន ច េ  តេ  កម- 
គនុសយ ំ នបបជហតិ េ វ បុគគេ  របូធតុយ 

អរបូធតុយ អបរយិបេនន េ  តេ  អវជិជ នុស- 
យញច  នបបជហតិ កម គនុសយញច  បដិឃនុ- 
សយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុសយញច  វចិិកិចឆ នុ- 
សយញច  ភវ គនុសយញច  នបបជហតិ ទ្វិននំ មគគស- 
មងគី នញច  អដ្ឋមកញច  ឋេប ្វ  អវេស  បុគគ  
សព្វតថ អវជិជ នុសយញច  នបបជហន្តិ កម គនុស- 
យញច  បដិឃនុសយញច  មននុសយញច  ទិ ្ឋ នុស- 
យញច  វចិិកិចឆ នុសយញច  ភវ គនុសយញច  នបប- 
ជហន្តិ     ។ 

បជហន រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 
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៣១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

បុគគល អនក្រពមេ្រព ងេ យអនគមិមគគេនះ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យ 

កម គនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ - 

គនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះ ែតបុគគលេនះ មិនែមនជមិនលះបង់ 

បដិឃនុស័យ កនុងទុកខេវទនេនះេទ បុគគលេនះឯង មិនលះបង់ 

អវជិជ នុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុ- 

ស័យ និងភវ គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះ កនុងកមធតុ ែតបុគគល 

េនះ មិនែមនជមិនលះបង់កម គនុស័យ កនុងេវទនពីរេនះេទ 

បុគគលេនះឯង មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់កម គនុស័យ 

បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ នុស័យ និងភវ- 

គនុស័យផង កនុងរូបធតុ កនុងអរូបធតុ និងកនុងអបរយិបននៈេនះ 

ពួកបុគគល ដ៏េសស េវៀរែលងែតបុគគលពីរពួក ែដល្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគ និងបុគគលទី ៨ េចញ មិនលះបង់អវជិជ នុស័យផង មិនលះបង់ 

កម គនុស័យ បដិឃនុស័យ មននុស័យ ទិ ្ឋ នុស័យ វចិិកិចឆ - 

នុស័យ   និងភវ គនុស័យផង   កនុងទីទងំអស់   ។ 
ចប់   បជហន រៈ   ។  
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អភិធមមបិដេក 

យមកស    តតិេយ   ភេគ 

មតិកប ្ត និ 

អនុសយយមកំ 

មតិក អេងក 

អនុសយ េ  ...................................................................................... ២ 

នុសយ េ  ............................................................................... ១០៨ 

បជហន េ  ................................................................................... ២២០ 

  



647 

 

អភិធមមបិដក 

យមកៈ   តតិយភគ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

អនុសយយមកៈ 

មតិក ទំព័រ 

អនុសយ រៈ ........................................................................................ ២ 

នុសយ រៈ ................................................................................ ១០៨ 

បជហន រៈ .................................................................................... ២២០ 

 

 

 

 

 




