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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     បញចមភគ 

៩១ 

ព. ស.   ២៥១៦ 
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អភិធមមបិដេក 
យមកស    បញច េម   ភេគ 

នេម       តស        ភគវេ       អរហេ       សមម សមពុទធស       ។ 

ចិត្តយមកំ   អដ្ឋមំ 

បុគគល រេុទទេ  
 [១] យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន និរុជឈតិ តស  
ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តិ យស   បន ចិត្តំ 
និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ 
ន និរុជឈតិ ។ យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ និរុជឈតិ 
តស  ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តិ យស   
បន ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ 
ន     ឧបបជជតិ     និរុជឈតិ     ។ 
 [២] យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ឧបបនន ំ
យស   បន ចិត្តំ ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ 
យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ន ឧបបនន ំ
យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ន 
ឧបបជជតិ     ។ 
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អភិធមមបិដក 
យមកៈ   បញច មភគ 

សូមនម ក រ ចេំពះ្រពះមន្រពះភគ អរហន្តសមម សមពុទធអងគេនះ ។ 

ចិត្តយមកៈ   ទី   ៨ 

បុគគល រេុទទស 
[១] ចិត្ត របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់ ចិត្ត 

របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ នឹងមិនេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  
នឹងរលត់ នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើង 
រែមងមិនរលត់ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង ែតងរលត់ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ នឹងេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្តរបស់ 
បុគគល  នឹងមិនរលត់ នឹងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមង 
មិនេកើតេឡើង     ែតងរលត់     ។ 
 [២] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើង ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមង 
មិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ 
ចិត្តរបស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះ 
ថរែមងមិនេកើតេឡើង    ។ 
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២ 
អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣] យស  ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ ឧបបននំ 

យស   បន ចិត្តំ ឧបបននំ តស  ចិត្តំ និរុជឈតិ ។ 

យស  ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ ន ឧបបននំ យស  

 បន ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈតិ ។ 

 [៤] យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ 

យស   បន ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ 

យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ 

យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ តស  ចិត្តំ ន 

ឧបបជជតិ ។ យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ 

ឧបបជជិស តិ យស   បន ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តស  

ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ 

ន ឧបបជជិស តិ យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ 

តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ។ យស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ 
តស  ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ យស   បន ចិត្តំ 

ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ ។ យស  

ចិត្តំ         ន        ឧបបជជិតថ        តស         ចិត្តំ       ន       ឧបបជជិស តិ 
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២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងរលត់ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនរលត់ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល 

   មិនេកើតេឡើងេហើយ   ចិត្តរបស់បុគគលេនះ   រែមងមិនរលត់   ។ 
 [៤] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើង ។ ចិត្តរបស់បុគគល  
រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនធ្ល បេ់កើតេឡើង 
េហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់ 
បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្ត 
របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើង ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិនេកើត 
េឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  
នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងមិនេកើតេឡើង ។ ចិត្ត 
របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះ 
ថនឹងេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់ 
បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិន 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ចិត្តរបស់បុគគលេនះ   េឈម ះថនឹងមិនេកើតេឡើង 
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៣ 

ចិត្តយមេក   បុគគល រេុទទេ  

យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ 

ន      ឧបបជជិតថ      ។ 
 [៥] យស  ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ និរុជឈតិថ 

យស   បន ចិត្តំ និរុជឈតិថ តស  ចិត្តំ និរុជឈតិ ។ 

យស  ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ 

យស   បន ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តស  ចិត្តំ ន 

និរុជឈតិ ។ យស  ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ 

និរុជឈសិ តិ យស   បន ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  

ចិត្តំ និរុជឈតិ ។ យស  ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  

ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ យស   បន ចិត្តំ ន 

និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈតិ ។ យស  ចិត្តំ 

និរុជឈតិថ តស  ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យស   បន ចិត្តំ 

និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ និរុជឈតិថ ។ យស  ចិត្តំ ន 

និរុជឈតិថ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ យស   បន 

ចិត្តំ     ន     និរុជឈសិ តិ     តស      ចិត្តំ     ន     និរុជឈតិថ     ។ 

 [៦] យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  ចិត្ត ំ

និរុជឈតិថ           យស                     បន          ចិត្តំ          និរុជឈតិថ 
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៣ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគល រេុទទស 

ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ មិន 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ     ។ 
 [៥] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថធ្ល ប់រលត់េហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងរលត់ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនរលត់ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល 

 មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងមិនរលត់ ។ ចិត្ត 
របស់បុគគល  រែមងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងរលត់ 
ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងរលត់ ។ 
ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹង 
មិនរលត់ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
រែមងមិនរលត់ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តរបស់ 
បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងរលត់េទ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងរលត់ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់រលត់េហើយ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិនធ្ល ប់ 
រលត់េហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនរលត់ ឬក៏ ចិត្តរបស់ 
បុគគល  នឹងមិនរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ។ 
 [៦] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថធ្ល ប់រលត់េហើយ    ឬក៏   ចិត្តរបស់បុគគល    ធ្ល ប់រលត់េហើយ 
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៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ 

តស  ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ យស   បន ចិត្តំ ន 

និរុជឈតិថ តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ។ យស  ចិត្តំ 

ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យស   បន 

ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យស  ចិត្តំ 

ន ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ យស   បន 

ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ។ 

យស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តស  ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យស  

 បន ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ ។ យស  

ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ យស   

បន    ចិត្តំ    ន    និរុជឈសិ តិ    តស     ចិត្តំ    ន    ឧបបជជិតថ    ។ 
 [៧] យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ន 

និរុជឈតិ យស   បន ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  

ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  

ចិត្តំ និរុជឈតិ យស   បន ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  

ចិត្តំ      ន      ឧបបជជតិ      ។ 
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៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើង ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិន 
េកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ឬក៏ ចិត្ត 
របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងមិន 
េកើតេឡើង ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ េឈម ះថនឹងរលត់ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្ត 
របស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើង ។ ចតិ្តរបស់បុគគល  រែមងមិន 
េកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនរលត់ ឬក៏ ចិត្តរបស់ 
បុគគល  នឹងមិនរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងមិនេកើតេឡើង ។ ចិត្ត 
របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថ 
នឹងរលត់ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនរលត់ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  
នឹងមិនរលត់     ចិត្តរបស់បុគគលេនះ     មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ     ។ 
 [៧] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថរែមងមិនរលត់ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនរលត់ ចិត្ត 
របស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើង ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនេកើត 
េឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងរលត់ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល 

     រែមងរលត់     ចិត្តរបស់បុគគលេនះ     រែមងមិនេកើតេឡើង     ។ 
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៥ 

ចិត្តយមេក   បុគគល រេុទទេ  

[៨] យស  ចិត្តំ ឧបបជជមនំ តស  ចិត្តំ ឧបបននំ 

យស   បន ចិត្តំ ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ឧបបជជមនំ ។ 

យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជមនំ តស  ចិត្តំ ន ឧបបនន ំ

យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ន 

ឧបបជជមនំ     ។ 

 [៩] យស  ចិត្តំ និរុជឈមនំ តស  ចិត្តំ ឧបបននំ 

យស   បន ចិត្តំ ឧបបននំ តស  ចិត្តំ និរុជឈមនំ ។ 

យស  ចិត្តំ ន និរុជឈមនំ តស  ចិត្តំ ន ឧបបននំ 

យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ន 

និរុជឈមនំ     ។ 

 [១០] យស  ចិត្តំ ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ 

យស   បន ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តស  ចិត្តំ ឧបបននំ ។ 

យស  ចិត្តំ ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ យស  

 បន ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ ឧបបននំ ។ 

យស  ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ 

យស         បន    ចិត្តំ    ន   ឧបបជជិតថ   តស    ចិត្តំ   ន   ឧបបននំ   ។ 



17 
 

៥ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគល រេុទទស 

 [៨] ចិត្តរបស់បុគគល  កពុំងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្ត 
របស់បុគគលេនះ កពុំងេកើតេឡើង ។ ចិត្តរបស់បុគគល  កលមិន 
េកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត 
របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ កលមិន 
េកើតេឡើងេទ     ។ 
 [៩] ចិត្តរបស់បុគគល  កពុំងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះ 
ថេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្ត 
របស់បុគគលេនះ ក៏កពុំងរលត់ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  កលមិនរលត់ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល 

   មិនេកើតេឡើងេហើយ   ចិត្តរបស់បុគគលេនះ   កលមិនរលត់   ។ 
 [១០] ចិត្តរបស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ ក៏េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងេកើតេឡើង ឬក៏ 
ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ ក៏េកើតេឡើង 
េហើយ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  មិន 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ចិត្តរបស់បុគគលេនះ    ក៏មិនេកើតេឡើងេហើយ    ។ 
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៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស  ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ 

យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ 

ន    ឧបបននំ    ។ 
 [១១] យស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ េន ច តស  

ចិត្តំ ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ យស  

 បន ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ េន ច តស  ចិត្តំ 

ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ ។ តស  ចិត្តំ 

ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ ។ យស  ចិត្តំ 

ន ឧបបជជិតថ េន ច តស  ចិត្តំ ន ឧបបននំ 

តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ យស   បន ចិត្តំ 

ន ឧបបជជិស តិ េន ច តស  ចិត្តំ ន ឧបបននំ 

តស      ចិត្តំ     ន     ឧបបជជិតថ     ។ 

 [១២] ឧបបននំ ឧបបជជមនំ ឧបបជជមនំ ឧបបននំ ។ 

ន ឧបបននំ ន ឧបបជជមនំ ន ឧបបជជមនំ ន 

ឧបបននំ     ។ 

 [១៣]        និរុទធំ         និរុជឈមនំ       និរុជឈមនំ       និរុទធំ       ។ 
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៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ចិត្តរបស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះ 
ថនឹងមិនេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្ត 
របស់បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [១១] ចិត្តរបស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹង 
េកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ េកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ ។ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ ែដលេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិនធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏ 
មិនែមន ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល 

 នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិន 
ែមន    ចិត្តរបស់បុគគលេនះ    មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [១២] ចិត្ត េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) កពុំងេកើតេឡើង (ក៏មន) 
ចិត្ត កពុំងេកើតេឡើង (ក៏មន) េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) ។ ចិត្ត មិន 
េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) កលមិនេកើតេឡើង (ក៏មន) ចិត្ត កលមិន 
េកើតេឡើង     (ក៏មន)     មិនេកើតេឡើងេហើយ     (ក៏មន)     ។ 
 [១៣] ចិត្ត រលត់េហើយ (ក៏មន) កពុំងរលត់ (ក៏ 
មន)      ចិត្ត      កពុំងរលត់      (ក៏មន)      រលត់េហើយ     (ក៏មន)     ។ 
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៧ 

ចិត្តយមេក   ធមម រេុទទេ  

ន និរុទធំ ន និរុជឈមនំ ន និរុជឈមនំ ន និរុទធំ ។ 

 [១៤] យស  ចិត្តំ ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ 

វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ 

វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ តស  ចិត្តំ យស   បន 

ចិត្តំ និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ 

ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ តស  ចិត្តំ ។ 

យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ 

អតិកកន្តកលំ ន និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ 

អតិកកន្តកលំ តស  ចិត្តំ យស   បន ចិត្តំ 

ន និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ 

ន ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ 

តស      ចិត្តំ     ។ 

ធមម រេុទទេ  
 [១៥] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន និរុជឈតិ 

តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តិ យ ំ  

បន        ចិត្តំ        និរុជឈសិ តិ        ន       ឧបបជជិស តិ       តំ       ចិត្តំ 
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៧ 

ចិត្តយមកៈ   ធមម រេុទទស 

ចិត្ត មិនរលត់េហើយ (ក៏មន) កលមិនរលត់ (ក៏មន) ចិត្ត កលមិន 
រលត់    (ក៏មន)    មិនរលត់េហើយ    (ក៏មន)    ។ 
 [១៤] ចិត្តរបស់បុគគល  កលេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវ 
ខណៈទងំពួង(១) េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
កលនឹងរលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង(២) េឈម ះថមនកលកន្លង 
េហើយ ឬក៏ ចិត្តរបស់បុគគល  កលនឹងរលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈ 
ទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ ជចិត្ត 
កន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ។ ចិត្តរបស់ 
បុគគល  កលមិនទន់េកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង 
េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ កលមិនទន់រលត់ 
ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត 
របស់បុគគល  កលមិនទន់រលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង 
េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ កលមិនទន់េកើត 
េឡើង   ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង   េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ  ។ 

ធមម រេុទទស 
 [១៥] ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង មិនរលត់ ចិត្តេនះ នឹងរលត់ 
នឹងមិនេកើតេឡើង   ឬក៏   ចិត្ត    នឹងរលត់  នឹងមិនេកើតេឡើង  ចិត្តេនះ 
     ១   បនដល់ឧបបទកខណៈ   ។   ២   បនដល់និេ ធកខណៈ   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបជជតិ ន និរុជឈតិ ។ យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ និរុជឈតិ 

តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តិ យ ំ  បន ចិត្តំ 

ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ 

និរុជឈតិ      ។ 
 [១៦] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ឧបបននំ យ ំ

 បន ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យ ំ ចិត្តំ 

ន ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ យ ំ  បន ចិត្តំ ន 

ឧបបននំ      តំ      ចិត្តំ      ន      ឧបបជជតិ      ។ 

 [១៧] យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ ឧបបននំ យ ំ

 បន ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចិត្តំ និរុជឈតិ ។ យ ំ ចិត្តំ ន 

និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ យ ំ  បន ចិត្តំ ន ឧបបននំ 

តំ     ចិត្តំ     ន     និរុជឈតិ     ។ 

 [១៨] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ យ ំ  

បន ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបប- 

ជជតិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ យ ំ  បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ 

តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ។ យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ឧបប- 

ជជិស តិ    យ ំ       បន    ចិត្តំ   ឧបបជជិស តិ   តំ   ចិត្តំ   ឧបបជជតិ   ។ 
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៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

រែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់ ។ ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង ែតងរលត់ 
ចិត្តេនះ នឹងមិនរលត់ នឹងេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្ត  នឹងមិនរលត់ នឹង 
េកើតេឡើង   ចិត្តេនះ   រែមងមិនេកើតេឡើង   រែមងរលត់   ។ 
 [១៦] ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើង 
េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងេកើត 
េឡើង ។ ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើង 
េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងមិន 
េកើតេឡើង     ។ 
 [១៧] ចិត្ត  រលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ 
ចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ រែមងរលត់ ។ ចិត្ត  រែមង 
មិនរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  ែដល 
មិនេកើតេឡើងេហើយ    ចិត្តេនះ    េឈម ះថ    រែមងមិនរលត់    ។ 
 [១៨] ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ រែមងេកើតេឡើង ។ 
ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ឬក៏ ចិត្ត  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងមិនេកើត 
េឡើង ។ ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងេកើតេឡើង 
ឬក៏    ចិត្ត     នឹងេកើតេឡើង    ចិត្តេនះ   េឈម ះថរែមងេកើតេឡើង   ។ 
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៩ 

ចិត្តយមេក   ធមម រេុទទេ  

យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ យ ំ
 បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ។ 

យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ យ ំ  បន 
ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ ។ យ ំ ចិត្តំ ន 
ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ យ ំ  បន ចិត្តំ 
ន     ឧបបជជិស តិ     តំ     ចិត្តំ     ន     ឧបបជជិតថ     ។ 
 [១៩] យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ យ ំ

 បន ចិត្តំ និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ និរុជឈតិ ។ យ ំ
ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ យ ំ  
បន ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ ។ 
យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យ ំ  
បន ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តំ ចិត្តំ និរុជឈតិ ។ យ ំ
ចិត្តំ       ន       និរុជឈតិ       តំ      ចិត្តំ        ន        និរុជឈសិ តិ        យ ំ

 បន ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ ។ 
យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យ ំ  បន 
ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ ។ យ ំ ចិត្តំ 
ន និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ យ ំ  បន 
ចិត្តំ       ន        និរុជឈសិ តិ       តំ       ចិត្តំ       ន        និរុជឈតិថ     ។ 
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៩ 

ចិត្តយមកៈ   ធមម រេុទទស 

ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងមិនេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្ត 

 នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងមិនេកើតេឡើង ។ ចិត្ត 

 ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្ត 

 នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្ត  

មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងមិនេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្ត 

 នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ 

 [១៩] ចិត្ត  រែមងរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថធ្ល ប់រលត់េហើយ 

ឬក៏ ចិត្ត  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងរលត់ ។ ចិត្ត 

 រែមងមិនរលត់ ចតិ្តេនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ឬក៏ ចិត្ត 

 មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងមិនរលត់ ។ ចិត្ត 

 រែមងរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងរលត់ ឬក៏ ចិត្ត  នឹងរលត់ 

ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងរលត់ ។ ចិត្ត  រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ 

េឈម ះថនឹងមិនរលត់ ឬក៏ ចិត្ត  នឹងមិនរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថ 

រែមងមិនរលត់ ។ ចិត្ត  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹង 

រលត់ ឬក៏ ចិត្ត  នឹងរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថធ្ល ប់រលត់េហើយ ។ 

ចិត្ត  មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងមិនរលត់ ឬក៏ ចិត្ត 

   នឹងមិនរលត់   ចិត្តេនះ   េឈម ះថមិនធ្ល ប់រលត់េហើយ   ។ 
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១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២០] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ យ ំ
 បន ចិត្តំ និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យ ំ

ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ យ ំ  បន 
ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ។ យ ំ
ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យ ំ  បន 
ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យ ំ ចិត្តំ 
ន ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ យ ំ  បន 
ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ។ យ ំ
ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យ ំ  បន 
ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ ។ យ ំ ចិត្តំ ន 
ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ យ ំ  បន ចិត្តំ 
ន     និរុជឈសិ តិ     តំ     ចិត្តំ     ន     ឧបបជជិតថ     ។ 
 [២១] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ 
យ ំ  បន ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ 
យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ និរុជឈតិ យ ំ  
បន     ចិត្តំ     និរុជឈតិ     តំ     ចិត្តំ     ន     ឧបបជជតិ     ។ 
 [២២] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជមនំ តំ ចិត្តំ ឧបបននំ 
យ ំ           បន      ចិត្តំ      ឧបបននំ      តំ      ចិត្តំ      ឧបបជជមនំ     ។ 
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១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២០] ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថធ្ល ប់រលត់ 
េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងេកើត 
េឡើង ។ ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់រលត់ 
េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមង 
មិនេកើតេឡើង ។ ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹង 
រលត់ ឬក៏ ចិត្ត  នឹងរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងេកើតេឡើង ។ 
ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងមិនរលត់ ឬក៏ ចិត្ត 

 នឹងមិនរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងមិនេកើតេឡើង ។ ចិត្ត  
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងរលត់ ឬក៏ ចិត្ត  នឹង 
រលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្ត  មិនធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងមិនរលត់ ឬក៏ ចិត្ត  នឹង 
មិនរលត់    ចិត្តេនះ    េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [២១] ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនរលត់ ឬក៏ 
ចិត្ត  រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងេកើតេឡើង ។ ចិត្ត 

 រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថរែមងរលត់ ឬក៏ ចិត្ត  
រែមងរលត់    ចិត្តេនះ    េឈម ះថរែមងមិនេកើតេឡើង    ។ 
 [២២] ចិត្ត  កពុំងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ 
ឬក៏   ចិត្ត    េកើតេឡើងេហើយ   ចិត្តេនះ   េឈម ះថកពុំងេកើតេឡើង  ។ 
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១១ 

ចិត្តយមេក   ធមម រេុទទេ  

យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជមនំ តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ យ ំ  
បន     ចិត្តំ      ន     ឧបបននំ     តំ     ចិត្តំ     ន     ឧបបជជមនំ     ។ 
 [២៣] យ ំ ចិត្តំ និរុជឈមនំ តំ ចិត្តំ ឧបបនន ំ
យ ំ  បន ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចិត្តំ និរុជឈមនំ ។ 
យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈមនំ តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ យ ំ  
បន     ចិត្តំ     ន     ឧបបននំ     តំ     ចិត្តំ     ន     និរុជឈមនំ     ។ 
 [២៤] យ ំ ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ យ ំ

 បន ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ ឧបបននំ ។ យ ំ
ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ យ ំ  បន 
ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តំ ចិត្តំ ឧបបននំ ។ យ ំ ចិត្តំ ន 
ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ យ ំ  បន ចិត្តំ 
ន ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ ។ យ ំ ចិត្តំ ន 
ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ យ ំ  បន ចិត្តំ 
ន     ឧបបជជិស តិ     តំ     ចិត្តំ     ន     ឧបបននំ     ។ 
 [២៥] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ េន ច តំ ចិត្តំ 
ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ យ ំ  បន ចិត្តំ 
ឧបបជជិស តិ េន ច តំ ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចតិ្តំ 
ឧបបជជិតថ ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ េន ច តំ 
ចិត្តំ          ន         ឧបបននំ         តំ         ចិត្តំ         ន         ឧបបជជិស តិ 
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១១ 

ចិត្តយមកៈ   ធមម រេុទទស 

ចិត្ត  កលមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ 
ចិត្ត  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថកលមិនេកើតេឡើង ។ 
 [២៣] ចិត្ត  កពុំងរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ 
ឬក៏ ចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថកពុំងរលត់ ។ 
ចិត្ត  កលមិនរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ 
ចិត្ត    មិនេកើតេឡើងេហើយ   ចិត្តេនះ   េឈម ះថកលមិនរលត់   ។ 
 [២៤] ចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើង 
េហើយ ។ ចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងេកើតេឡើង ឬក៏ 
ចិត្ត  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្ត  
មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត 

 មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ។ 
ចិត្ត  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថនឹងមិនេកើតេឡើង ឬក៏ 
ចិត្ត   នឹងមិនេកើតេឡើង  ចិត្តេនះ  េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ  ។ 
 [២៥] ចិត្ត  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើត 
េឡើងេហើយ ក៏មិនែមន គឺចិត្តេនះ នឹងេកើតេឡើង ឬក៏ចិត្ត  នឹង 
េកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន គឺចិត្តេនះ 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្ត  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ 
េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ   ក៏មិនែមន   គឺចិត្តេនះ  នឹងមិនេកើតេឡើង 
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១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យ ំ  បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ េន ច តំ ចិត្តំ 

ន     ឧបបននំ     តំ     ចិត្តំ     ន     ឧបបជជិតថ     ។ 

 [២៦] ឧបបននំ ឧបបជជមនំ ឧបបជជមនំ ឧបបននំ ។ 

ន ឧបបននំ ន ឧបបជជមនំ ន ឧបបជជមនំ ន ឧបបននំ ។ 

 [២៧] និរុទធំ និរុជឈមនំ និរុជឈមនំ និរុទធំ ។ 

ន និរុទធំ ន និរុជឈមនំ ន និរុជឈមនំ ន និរុទធំ ។ 

 [២៨] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ 

អតិកកន្តកលំ និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិ- 

កកន្តកលំ តំ ចិត្តំ យ ំ  បន ចិត្តំ និរុជឈមនំ ខណំ 

ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ ឧបបជជមនំ ខណំ 

ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ តំ ចិត្តំ ។ យ ំ ចិត្តំ ន 

ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ ន 

និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ តំ 

ចិត្តំ    យ ំ       បន   ចិត្តំ   ន   និរុជឈមនំ   ខណំ   ខណំ   វតីិកកន្តំ 
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១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឬក៏ ចិត្ត  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ 
ក៏មិនែមន    គឺចិត្តេនះ    មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [២៦] ចិត្ត េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) កពុំងេកើតេឡើង (ក៏មន) 
ចិត្ត កពុំងេកើតេឡើង (ក៏មន) េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) ។ ចិត្ត មិន 
េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) កលមិនេកើតេឡើង (ក៏មន) ចិត្ត កល 
មិនេកើតេឡើង    (ក៏មន)    មិនេកើតេឡើងេហើយ    (ក៏មន)    ។ 

[២៧] ចិត្ត រលត់េហើយ (ក៏មន) កពុំងរលត់ (ក៏មន) 
ចិត្ត កពុំងរលត់ (ក៏មន) រលត់េហើយ (ក៏មន) ។ ចិត្ត មិន 
រលត់េហើយ (ក៏មន) កលមិនរលត់ (ក៏មន) ចិត្ត កលមិន 
រលត់     (ក៏មន)     មិនរលត់េហើយ     (ក៏មន)     ។ 
 [២៨] ចិត្ត  កពុំងេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំ 
ពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តេនះកពុំងរលត់ ជចិត្ត 
កន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  
កពុំងរលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លង 
េហើយ ចិត្តេនះ កពុំងេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង 
េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ។ ចិត្ត  កលមិនេកើតេឡើង ជចិត្ត 
កន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តេនះ កល 
មិនរលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លង 
េហើយ    ឬក៏    ចិត្ត     កលមិនរលត់   ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង 
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១៣ 

ចិត្តយមេក   បុគគលធមម រេុទទេ  

អតិកកន្តកលំ ន ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ 

អតិកកន្តកលំ      តំ      ចិត្តំ      ។ 

បុគគលធមម រេុទទេ  
 [២៩] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន និរុជឈតិ តស  

តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តិ យស   បន យ ំ

ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តិ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ 

ន និរុជឈត ិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ និរុជឈតិ 

តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តិ យស  

 បន យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តិ តស  

តំ     ចិត្តំ     ន     ឧបបជជតិ     និរុជឈតិ     ។ 

 [៣០] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ 

ឧបបននំ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ឧបបននំ តស  តំ ចិត្តំ 

ឧបបជជតិ  ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ 

ឧបបជជតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  

តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន 

ឧបបននំ      តស       តំ      ចិត្តំ      ន      ឧបបជជតិ      ។ 
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១៣ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគលធមម រេុទទស 

េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តេនះ កលមិនេកើតេឡើង ជចិត្ត 
កន្លងនូវខណៈទងំពួង    េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ    ។ 

បុគគលធមម រេុទទស 
 [២៩] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង រែមងមិន 
រលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងរលត់ នឹងមិនេកើត 
េឡើង ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងរលត់ នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្ត 
េនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់ ។ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង រែមងរលត់ ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនរលត់ នឹងេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្ត  
របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគល 
េនះ    េឈម ះថរែមងមិនេកើតេឡើង    រែមងរលត់    ។ 
 [៣០] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល 

 េកើតេឡើងេហើយ  ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងេកើត 
េឡើង ។ ចិត្ត  របស់បុគគលេនះ រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងេកើតេឡើង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  
រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើង 
េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ     េឈម ះថរែមងមិនេកើតេឡើង     ។ 
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១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣១] យស  យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  តំ ចិត្តំ 

ឧបបននំ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ឧបបននំ តស  តំ 

ចិត្តំ និរុជឈតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  

តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន 

ឧបបននំ     តស      តំ     ចិត្តំ     ន     និរុជឈតិ     ។ 

 [៣២] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ 

ឧបបជជិតថ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តស  តំ ចិត្តំ 

ឧបបជជតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ ន 

ឧបបជជិតថ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ តស  

តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ 

តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ យស   បន យ ំ

ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យស  

យ ំ    ចិត្តំ     ន     ឧបបជជតិ     តស      តំ     ចិត្តំ     ន    ឧបបជជិស តិ 
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១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣១] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងរលត់ ចិត្តេនះ របស់ 

បុគគលេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  

េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងរលត់ ។ 

ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 

េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  មិនេកើត 

េឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងមិនរលត់ ។ 

 [៣២] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ 

របស់បុគគលេនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់ 

បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថ 

រែមងេកើតេឡើង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្ត 

េនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  

របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 

េឈម ះថរែមងមិនេកើតេឡើង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមង 

េកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងេកើតេឡើង ឬក៏ 

ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 

េឈម ះថ រែមងេកើតេឡើង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមង 

មិនេកើតេឡើង      ចិត្តេនះ     របស់បុគគលេនះ     េឈម ះថនឹងេកើតេឡើង 



36 
 

១៥ 

ចិត្តយមេក   បុគគលធមម រេុទទេ  

យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តស  

តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ 

តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ យស   បន យ ំ

ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ ។ យស  

យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ 

យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តស  តំ 

ចិត្តំ     ន     ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៣៣] យស  យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  តំ ចិត្តំ 

និរុជឈតិថ យស   បន យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ តស  

តំ ចិត្តំ និរុជឈតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  

តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន 

និរុជឈតិថ តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ ។ យស  យ ំ

ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យស   

បន យ ំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  តំ ចិត្តំ និរុជឈតិ ។ 

យស  យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  តំ ចិត្តំ ន 

និរុជឈសិ តិ      យស             បន     យ ំ    ចិត្តំ     ន     និរុជឈសិ តិ 
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១៥ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគលធមម រេុទទស 

ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគល 
េនះ េឈម ះថរែមងមិនេកើតេឡើង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  ធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងេកើតេឡើង 
ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគល 
េនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  មិន 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនេកើត 
េឡើង ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ    េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [៣៣] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងរលត់ ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ េឈម ះថធ្ល ប់រលត់េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  
ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងរលត់ ។ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថមិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់ 
រលត់េហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថ រែមងមិនរលត់ ។ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថនឹងរលត់ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្ត 
េនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងរលត់ ។ ចិត្ត  របស់ 
បុគគល  រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះ 
ថនឹងមិនរលត់      ឬក៏      ចិត្ត       របស់បុគគល      នឹងមិនរលត់ 



38 
 

១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ 

និរុជឈតិថ តស  តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យស   

បន យ ំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  តំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ ។ 

យស  យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តស  តំ ចិត្តំ ន 

និរុជឈសិ តិ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ 

តស       តំ      ចិត្តំ      ន      និរុជឈតិថ      ។ 
 [៣៤] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  តំ 

ចិត្តំ និរុជឈតិថ យស   បន យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ តស  

តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ 

តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ យស   បន យ ំ ចិត្តំ 

ន និរុជឈតិថ តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ។ យស  

យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យស  

 បន យ ំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  តំ ចិត្តំ ឧបប- 

ជជតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ 

ន និរុជឈសិ តិ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈ-ិ 

ស តិ     តស      តំ    ចិត្តំ    ន    ឧបបជជតិ    ។    យស      យ ំ   ចិត្តំ 
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១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងមិនរលត់ ។ ចិត្ត  
របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថ 
នឹងរលត់ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ េឈម ះថធ្ល ប់រលត់េហើយ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  
មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនរលត់ 
ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគល 
េនះ    េឈម ះថមិនធ្ល ប់រលត់េហើយ    ។ 
 [៣៤] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ េឈម ះថធ្ល ប់រលត់េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  
ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងេកើតេឡើង ។ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថមិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់ 
រលត់េហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងមិនេកើតេឡើង ។ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថនឹងរលត់ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងេកើតេឡើង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល 

 រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិន 
រលត់ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ   េឈម ះថរែមងមិនេកើតេឡើង   ។  ចិត្ត   របស់បុគគល  
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១៧ 

ចិត្តយមេក   បុគគលធមម រេុទទេ  

ឧបបជជិតថ តស  តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ យស   បន 

យ ំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ ។ យស  

យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ 

យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តំ 

ចិត្តំ     ន     ឧបបជជិតថ     ។ 

 [៣៥] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  តំ 

ចិត្តំ ន និរុជឈតិ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ 

តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបប- 

ជជតិ តស  តំ ចិត្តំ និរុជឈតិ យស   បន យ ំ

ចិត្តំ    និរុជឈតិ    តស     តំ    ចិត្តំ    ន    ឧបបជជតិ    ។ 

 [៣៦] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជមនំ តស  តំ 

ចិត្តំ ឧបបននំ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ឧបបននំ តស  

តំ ចិត្តំ ឧបបជជមនំ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជ- 

មនំ តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ យស   បន 

យ ំ    ចិត្តំ     ន     ឧបបននំ      តស     តំ    ចិត្តំ    ន    ឧបបជជមនំ    ។ 
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១៧ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគលធមម រេុទទស 

ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងរលត់ 
ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  មនិធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងរលត់ ឬក៏ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ     ។ 
 [៣៥] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងមិនរលត់ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  
រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថរែមងេកើតេឡើង ។ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគល 
េនះ េឈម ះថរែមងរលត់ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងរលត់ 
ចិត្តេនះ    របស់បុគគលេនះ    េឈម ះថរែមងមិនេកើតេឡើង    ។ 
 [៣៦] ចិត្ត  របស់បុគគល  កពុំងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល 

 េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថកពុំងេកើត 
េឡើង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  កលមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់ 
បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះ 
ថកលមិនេកើតេឡើង     ។ 
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១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៧] យស  យ ំ ចិត្តំ និរុជឈមនំ តស  តំ 

ចិត្តំ ឧបបននំ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ឧបបននំ តស  

តំ ចិត្តំ និរុជឈមនំ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈមនំ 

តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ យស   បន យ ំ ចិត្តំ 

ន     ឧបបននំ     តស      តំ     ចិត្តំ    ន     និរុជឈមនំ     ។ 

 [៣៨] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបននំ តស  តំ ចិត្តំ 

ឧបបជជិតថ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តស  

តំ ចិត្តំ ឧបបននំ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបននំ តស  

តំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ យស   បន យ ំ ចិត្តំ 

ឧបបជជិស តិ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបននំ ។ យស  យ ំ

ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ យស   

បន យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ ។ 

យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  តំ ចិត្តំ ន 

ឧបបជជិស តិ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ 

តស      តំ     ចិត្តំ     ន     ឧបបននំ     ។ 
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១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៧] ចិត្ត  របស់បុគគល  កពុំងរលត់ ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថកពុំងរលត់ ។ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  កលមិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  មិនេកើត 
េឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថកលមិនរលត់ ។ 
 [៣៨] ចិត្ត  របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់ 
បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថ 
េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្ត 
េនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្ត  របស់ 
បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថេកើត 
េឡើងេហើយ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្ត 
េនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  
របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  មិនេកើត 
េឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថនឹងមិនេកើតេឡើង ឬក៏ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគល 
េនះ    េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ    ។ 
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១៩ 

ចិត្តយមេក   បុគគលធមម រេុទទេ  

 [៣៩] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ េន ច តស  

តំ ចិត្តំ ឧបបននំ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ យស  

 បន យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ េន ច តស  តំ ចិត្តំ 

ឧបបននំ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ 

ន ឧបបជជិតថ េន ច តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  

តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ យស   បន យ ំ ចិត្តំ 

ន ឧបបជជិស តិ េន ច តស  តំ ចិត្តំ ន 

ឧបបននំ      តស       តំ      ចិត្តំ      ន      ឧបបជជិតថ      ។ 

 [៤០] ឧបបននំ ឧបបជជមនំ ឧបបជជមនំ ឧបបននំ ។ 

ន ឧបបននំ ន ឧបបជជមនំ ន ឧបបជជមនំ ន 

ឧបបននំ      ។ 

 [៤១] និរុទធំ និរុជឈមនំ និរុជឈមនំ និរុទធំ ។ ន 

និរុទធំ      ន      និរុជឈមនំ      ន      និរុជឈមនំ      ន      និរុទធំ      ។ 

 [៤២]      យស      យ ំ    ចិត្តំ     ឧបបជជមនំ     ខណំ     ខណំ 
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១៩ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគលធមម រេុទទស 

 [៣៩] ចិត្ត  របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្ត 
េនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន គឺចិត្ត 
េនះ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  
នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ ក៏ 
មិនែមន គឺចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ ចិត្ត  
របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន គឺចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង 
ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន គឺ 
ចិត្តេនះ    របស់បុគគលេនះ    មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [៤០] ចិត្ត េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) កពុំងេកើតេឡើង (ក៏មន) 
ចិត្ត កពុំងេកើតេឡើង (ក៏មន) េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) ។ ចិត្ត មិន 
េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) កលមិនេកើតេឡើង (ក៏មន) ចិត្ត កល 
មិនេកើតេឡើង    (ក៏មន)    មិនេកើតេឡើងេហើយ    (ក៏មន)    ។ 
 [៤១] ចិត្ត រលត់េហើយ (ក៏មន) កពុំងរលត់ (ក៏មន) ចិត្ត កពុំង 
រលត់ (ក៏មន) រលត់េហើយ (ក៏មន) ។ ចិត្តមិនរលត់េហើយ 
(ក៏មន) កលមិនរលត់ (ក៏មន) ចិត្ត កលមិនរលត់ (ក៏មន) 
មិនរលត់េហើយ     (ក៏មន)     ។ 
 [៤២]    ចិត្ត     របស់បុគគល    កលេកើតេឡើង   ជចិត្តកន្លង 
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២០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ 

វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ តស  តំ ចិត្តំ យស   

បន យ ំ ចិត្តំ និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ 

អតិកកន្តកលំ ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ 

អតិកកន្តកលំ តស  តំ ចិត្តំ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ 

ន ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ 

ន និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ 

តស  តំ ចិត្តំ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈមនំ 

ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ ន ឧបបជជមនំ 

ខណំ     ខណំ     វតីិកកន្តំ     អតិកកន្តកលំ    តស     តំ    ចិត្តំ    ។ 

មិស ក រេុទទេ  
 [៤៣] យស   ស គំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  

វតី គំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  សេទសំ ចិត្តំ 

ឧបបជជតិ យស  វតីេទសំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  

សេមហំ        ចិត្តំ        ឧបបជជតិ        យស         វតីេមហំ        ចិត្តំ 
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២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ កលរលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកល 
កន្លងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  កលរលត់ ជចិត្ត 
កន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ កលេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថ 
មនកលកន្លងេហើយ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  កលមិនេកើត 
េឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ 
ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ កលមិនរលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង 
េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ឬក៏ ចិត្ត  របស់បុគគល  កល 
មិនរលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ 
ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ កលមិនេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំ- 
ពួង     េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ     ។ 

មិស ក រេុទទស 
 [៤៣] ចិត្ត្របកបេ យ គៈ របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង 
ចិត្ត្របសចក គៈ របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្ត្របកប 
េ យេទសៈ របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្ត្របសចកេទសៈ 
របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្ត្របកបេ យេមហៈ របស់ 
បុគគល     រែមងេកើតេឡើង    ចិត្ត្របសចកេមហៈ    របស់បុគគល  



48 
 

២១ 

ចិត្តយមេក   មិស ក រេុទទេ  

ឧបបជជតិ យស  សងខិ ត្តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  

វកិខិ ត្តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  មហគគតំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ 

យស  អមហគគតំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  សឧត្តរ ំ

ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  អនុត្តរ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  

សមហិតំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  អសមហិតំ 

ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  វមុិត្តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  

អវមុិត្តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  កុសលំ ចិត្តំ ឧបប- 

ជជតិ យស  អកុសលំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  

អពយកតំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ យស  សុខយ េវទនយ 

សមបយុត្តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ (ឯេតន ឧបេយន យវ 

សរណអរ  ឧទធរតិព្វ ) យស  អរណំ ចិត្តំ ឧបប- 

ជជតិ ន និរុជឈតិ តស  អរណំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ន 

ឧបបជជិស តិ យស   បន អរណំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ 

ន ឧបបជជិស តិ តស  អរណំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន 

និរុជឈតិ       ។ 

ឧេទទស រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 
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២១ 

ចិត្តយមកៈ   មិស ក រេុទទស 

រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរួញ  របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្ត យ- 
មយ របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តជមហគគតៈ (រូបវចរៈ 
និងអរូបវចរៈ) របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តជអមហគគតៈ 
(េ កិយៈនិងេ កុត្តរៈ) របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តជ 
សឧត្តរៈ (េ កិយៈ) របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តជអនុត្តរៈ 
(េ កុត្តរៈ) របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តែដលតមកល់ម ំ របស់ 
បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តែដលមិនបនតមកល់ម ំ របស់បុគគល  
រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរួច្រសឡះ (ចក សវកកិេលស) របស់បុគគល  
រែមងេកើតេឡើង ចិត្តមិនរួច្រសឡះ របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង 
ចិត្តជកុសល របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តជអកុសល របស់ 
បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តជអពយ្រកឹត របស់បុគគល  រែមង 
េកើតេឡើង ចិត្ត្របកបេ យសុខេវទន របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង 
(ធម៌ទងំេនះ បណ្ឌិ តគបបេីរ ើេឡើង ដ បដល់សរណៈនិងអរណៈ េ យ 
ឧបយេនះ) ចិត្តជអរណៈ (មិនេ ហមង) របស់បុគគល  រែមងេកើត 
េឡើង រែមងមិនរលត់ ចិត្តជអរណៈ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ នឹងមិន 
េកើតេឡើង ឬក៏ ចិត្តជអរណៈ របស់បុគគល  នឹងរលត់ នឹងមិនេកើត 
េឡើង  ចិត្តជអរណៈ  របស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់ ។ 

ចប់   ឧេទទស រៈ   ។ 
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២២ 

បុគគល រនិេទទេ  
 [៤៤] យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន និរុជឈតិ តស  

ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមចិត្តស  

ឧបបទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន និរុជឈតិ 

និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ ចិត្តស  ឧបប- 

ទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន និរុជឈតិ និរុជឈ-ិ 

ស តិ េចវ ឧបបជជិស តិ ច ។ យស   បន ចិត្តំ 

និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន 

និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ 

និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

េន ។ យស   បន ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិ- 

ស តិ តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ និរុជឈតីតិ ។ នតថិ ។ 

 [៤៥] យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ឧបប- 

ននន្តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ចិត្តំ ឧបបននំ តស  

ចិត្តំ ឧបបជជតីតិ ។ ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ 

ឧបបននំ េន ច េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ចិត្តស  ឧបប- 

ទកខ េណ       េតសំ       ចិត្តំ       ឧបបននេញច វ      ឧបបជជតិ      ច      ។ 



51 
 

២២ 

បុគគល រនិេទទស 

 [៤៤] សួរៈ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង រែមងមិន 
រលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ 
េឆ្លើយៈ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ រែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់ នឹងរលត់ 
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ (ខណៈជទីេកើត) ៃនបចឆិមចិត្ត ឯ 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ េ្រកេនះ រែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់ នឹង 
រលត់ផង នឹងេកើតេឡើងផង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ។ មយង៉ 
េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងរលត់ នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ រែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់ ែមនឬ ។ េអើ ។ ចិត្តរបស់ 
បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង រែមងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹង 
មិនរលត់ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់ 
បុគគល  នឹងមិនរលត់ នឹងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមង 
មិនេកើតេឡើង     រែមងរលត់ឬ     ។     មិនមនេទ     ។ 
 [៤៥] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្តរបស់ 
ពួកជនេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងភងគកខណៈ (ខណៈជទីែបកធ្ល យ) 
ៃនចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងេទ ចិត្តរបស់ពួកជន 
េនះ  េកើតេឡើងេហើយផង រែមងេកើតេឡើងផង កនុងឧបបទកខណៈៃនចិត្ត ។ 
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២៣ 

ចិត្តយមេក   បុគគល រនិេទទេ  

យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ 

ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ េន ច 

េតសំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ និេ ធសមបនន នំ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជតិ ន ច 

ឧបបននំ ។ យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  

ចិត្តំ      ន      ឧបបជជតីតិ      ។      មន្ត       ។ 
 [៤៦] យស  ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ ឧបបននន្តិ ។ 

មន្ត  ។ យស   បន ចិត្តំ ឧបបននំ តស  ចិត្តំ 

និរុជឈតីតិ ។ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ 

ឧបបននំ េន ច េតសំ ចិត្តំ និរុជឈតិ ចិត្តស  ភងគកខ - 

េណ េតសំ ចិត្តំ ឧបបននេញច វ និរុជឈតិ ច ។ យស  

ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ ចិត្តស  

ឧបបទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ េន ច េត 

េតសំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ និេ ធសមបនន នំ អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ ចិត្តំ ន េចវ និរុជឈតិ ន ច ឧបបននំ ។ 

យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ន 

និរុជឈតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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២៣ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគល រនិេទទស 

ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះ 
ថមិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងមិនេកើតេឡើង 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើង 
េហើយ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ 
និងពួកអសញញសត្វ រែមងមិនេកើតេឡើងផង មិនេកើតេឡើងេហើយផង ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ    រែមងមិនេកើតេឡើងឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៤៦] ចិត្ត របស់បុគគល  រែមងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងរលត់ឬ ។ ចិត្តរបស់ពួក 
ជនេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួក 
ជនេនះ រែមងមិនរលត់េទ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើងេហើយផង 
រែមងរលត់ផង កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមង 
មិនរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ ចិត្ត 
របស់ពួកជនេនះ រែមងមិនរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតចិត្តរបស់ 
ពួកជនេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជន 
េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ រែមងមិនរលត់ 
ផង មិនេកើតេឡើងេហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  មិន 
េកើតេឡើងេហើយ    ចិត្តរបស់បុគគលេនះ   រែមងមិនរលត់េទឬ   ។   េអើ   ។ 



54 
 

២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៤៧] យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ឧបប- 

ជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ចិត្តំ ឧបបជជិតថ 

តស  ចិត្តំ ឧបបជជតីតិ ។ ចិត្តស  ភងគកខ េណ និេ - 

ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ 

េន ច េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 

េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ េចវ ឧបបជជតិ ច ។ តស  

ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ 

ឧបបជជិតថ ។ យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ 

តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតីតិ ។ នតថិ ។ យស  ចិត្តំ 

ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមចិត្តស  

ឧបបទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ េន ច េតសំ 

ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 

េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ េចវ ឧបបជជិស តិ ច ។ យស  

 បន ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជតីតិ ។ 

ចិត្តស  ភងគកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ     ចិត្តំ     ឧបបជជិស តិ     េន     ច     េតសំ     ចិត្តំ     ឧបបជជតិ 
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២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៤៧] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 
របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើត 
េឡើងឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និង 
ពួកអសញញសត្វ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតចិត្ត 
របស់ពួកជនេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងេទ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះេឈម ះ 
ថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង រែមងេកើតេឡើងផង កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
ចិត្ត ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយេទឬ ។ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្តរបស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
រែមងមិនេកើតេឡើងឬ ។ មិនមនេទ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមង 
េកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្តរបស់ពួក 
ជនេនះ រែមងេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ (ខណៈជទីេកើតេឡើង) ៃន 
បចឆិមចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ 
ពួកជនេនះ េ្រកេនះ រែមងេកើតេឡើងផង នឹងេកើតេឡើងផង កនុង 
ឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងេកើត 
េឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ 
គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ េឈម ះថនឹងេកើតេឡើង 
កនុងភងគកខណៈ   ៃនចិត្ត   ែតចិត្តរបស់ជនពួកេនះ   រែមងមិនេកើតេឡើងេទ 
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២៥ 

ចិត្តយមេក   បុគគល រនិេទទេ  

ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ េចវ 

ឧបបជជតិ ច ។ យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  

ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តីតិ ។ ចិត្តស  ភងគកខ េណ និេ - 

ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ 

េន ច េតសំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ បចឆិមចិត្តស  

ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជតិ ន ច 

ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ 

តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតីតិ ។ បចឆិមចិត្តស  ឧបបទកខ - 

េណ េតសំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ ចិត្តំ 

ន ឧបបជជតិ បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ 

ន េចវ ឧបបជជិស តិ ន ច ឧបបជជតិ ។ យស  ចិត្តំ 

ឧបបជជិតថ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិស តីតិ ។ បចឆិមចិត្តស  

ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ ចិត្តំ 

ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ េចវ 

ឧបបជជិស តិ ច ។ យស   បន ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ 

តស  ចិត្តំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  ចិត្តំ 

បន    ឧបបជជិតថ    តស      ចិត្តំ    ន    ឧបបជជិស តីតិ     ។     នតថិ     ។ 
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២៥ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគល រនិេទទស 

ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងេកើតេឡើងផង រែមងេកើតេឡើង 
ផង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនេកើត 
េឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ចិត្តរបស់ពួក 
ជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ រែមងមិន 
េកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើង ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងផង នឹង 
មិនេកើតេឡើងផង កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 
របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងមិនេកើត 
េឡើងេទឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងឧបប- 
ទកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ រែមងមិនេកើតេឡើង 
ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងផង រែមងមិនេកើត 
េឡើងផង កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ។ ចិត្តរបស់បុគគល  ធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្តរបស់ 
ពួកជនេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ែត 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ 
េ្រកពីេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង នឹងេកើតេឡើងផង ។ មយង៉ 
េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េកើត 
េឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ    ចិត្តរបស់បុគគលេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើងឬ    ។    មិនមនេទ   ។ 
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២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ 

ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៤៨] យស  ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ និរុជឈ ិ ថ - 

តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ចិត្តំ និរុជឈតិថ តស  

ចិត្តំ និរុជឈតីតិ ។ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ ធស- 

មបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ េន ច 

េតសំ ចិត្តំ និរុជឈតិ ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ 

និរុជឈតិថ េចវ និរុជឈតិ ច ។ យស  ចិត្តំ ន និរុជឈតិ 

តស  ចិត្តំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យស   

បន ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈតីតិ ។ 

នតថិ ។ យស  ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ និរុជឈសិ តី- 

តិ ។ បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ និរុជឈតិ 

េន ច េតសំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ ចិត្តស  ភងគ- 

កខ េណ េតសំ ចិត្តំ និរុជឈតិ េចវ និរុជឈសិ តិ ច ។ 

យស   បន ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ និរុជឈតី- 

តិ ។ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អ- 

សញញស ្ត នំ     េតសំ    ចិត្តំ    និរុជឈសិ តិ    េន    ច    េតសំ    ចិត្ត ំ
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២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយេទឬ    ។    ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [៤៨] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
ធ្ល ប់រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  ធ្ល ប់ 
រលត់េហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ ែតងរលត់ឬ ។ ចិត្តរបស់ពួក 
ជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ ធ្ល ប់រលត់ 
េហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ ែតងរលត់ 
ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ ធ្ល ប់រលត់េហើយផង ែតងរលត់ផង 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនរលត់ ចិត្ត 
របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយេទឬ ។ ធ្ល ប់រលត់េហើយ ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ រែមងមិនរលត់េទឬ ។ មិនមនេទ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  
រែមងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជន 
េនះ រែមងរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជន 
េនះ នឹងរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ រែមង 
រលត់ផង នឹងរលត់ផង កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 
របស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងរលត់ឬ ។ 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញ- 
សត្វ    នឹងរលត់    កនុងឧបបទកខណៈ    ៃនចិត្ត    ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ 
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២៧ 

ចិត្តយមេក   បុគគល រនិេទទេ  

និរុជឈតិ ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ 

េចវ និរុជឈតិ ច ។ យស  ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  

ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ និរុជឈសិ តិ ។ យស   

បន ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈតីតិ ។ 

និរុជឈតិ ។ យស  ចិត្តំ និរុជឈតិថ តស  ចិត្តំ និរុជឈ-ិ 

ស តីតិ ។ បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ 

និរុជឈតិថ េន ច េតសំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ 

េតសំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ េចវ និរុជឈសិ តិ ច ។ យស  

 បន ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 

មន្ត  ។ យស  ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តស  ចិត្តំ ន 

និរុជឈសិ តីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន ចិត្តំ ន 

និរុជឈសិ តិ      តស      ចិត្តំ      ន       និរុជឈ ិ ថ តិ      ។      និរុជឈតិថ ។ 
 [៤៩] យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ 

និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ចិត្តំ 

និរុជឈតិថ តស  ចិត្តំ ឧបបជជតីតិ ។ ចិត្តស  

ភងគកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េត- 

សំ       ចិត្តំ       និរុជឈតិថ       េន       ច       េតសំ      ចិត្តំ      ឧបបជជតិ 
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២៧ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគល រនិេទទស 

រែមងរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ផង រែមង 
រលត់ផង កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនរលត់ 
ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ឬ ។ នឹងរលត់ ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងមិនរលត់ 
េទឬ ។ រែមងរលត់ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ ធ្ល ប់រលត់ 
េហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ 
ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ ធ្ល ប់រលត់េហើយផង នឹង 
រលត់ផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្តរបស់ 
បុគគលេនះ ធ្ល ប់រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិន 
ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ មិនមន 
េទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ចិត្តរបស់ 
បុគគលេនះ    មិនធ្ល ប់រលត់េហើយឬ    ។    ធ្ល ប់រលត់េហើយ    ។ 
 [៤៩] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
ធ្ល ប់រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់ 
េហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ 
គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ ធ្ល ប់រលត់េហើយ កនុង 
ភងគកខណៈ   ៃនចិត្ត  ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ  រែមងេកើតេឡើង  ក៏មិនែមន 
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២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ េចវ 
ឧបបជជតិ ច ។ យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ 
ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ(១) ។ យស   បន ចិត្ត ំ
ន និរុជឈតិថ តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតីតិ ។ នតថិ ។ យស  
ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ និរុជឈសិ តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជ- 
តីតិ ។ ចិត្តស  ភងគកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អ- 
សញញស ្ត នំ េតសំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ េន ច េតសំ 
ចិត្តំ ឧបបជជតិ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ 
និរុជឈសិ តិ េចវ ឧបបជជតិ ច ។ យស  ចិត្តំ ន 
ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ ចិត្តស  
ភងគកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ េន ច េតសំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ 
បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ន េចវ ឧបប- 
ជជតិ ន ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន ចិត្តំ 
ន និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជតីតិ ។ - 
មន្ត  ។ យស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តស  ចិត្តំ និរុជឈសិ - 
តីតិ     ។     បចឆិមចិត្តស      ភងគកខ េណ     េតសំ     ចិត្តំ     ឧបបជជិតថ 
     ១   ឱ.   េន-បដិេសធសេទទ    ទិស តិ   ។ 
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២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ ធ្ល ប់រលត់េហើយផង រែមងេកើតេឡើងផង កនុង 
ឧបបទកខណៈៃនចិត្ត ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្ត 
របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយឬ ។ ធ្ល ប់រលត់េហើយ ។ មយង៉ 
េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
រែមងមិនេកើតេឡើងឬ ។ មិនមន ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើត 
េឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 
របស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើងឬ ។ 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ  
នឹងរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ រែមងេកើត 
េឡើង ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ផង រែមងេកើតេឡើង 
ផង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ។ ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនេកើត 
េឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជន 
េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ រែមងមិនេកើត 
េឡើង កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ ក៏ 
មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងផង នឹងមិនរលត់ផង 
កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិន 
រលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ ចិត្តរបស់ 
បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ឬ ។ 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ   ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ  កនុងភងគកខណៈ  ៃនបចឆិមចិត្ត 
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២៩ 

ចិត្តយមេក   បុគគល រនិេទទេ  

េន ច េតសំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ឥតេរសំ េតសំ(១) ចិត្តំ 
ឧបបជជិតថ េចវ និរុជឈសិ តិ ច ។ យស   បន ចិត្តំ 
និរុជឈសិ តិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ តស  ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តី- 
តិ ។ នតថិ ។ យស   បន ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ 
តស      ចិត្តំ     ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៥០] យស  ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  ចិត្តំ ន 
និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ចិត្តំ ន 
និរុជឈតិ តស  ចិត្តំ ឧបបជជតីតិ ។ និេ ធសមបនន នំ 
អសញញស ្ត នំ េតសំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ េន ច េតសំ 
ចិត្តំ ឧបបជជតិ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ន 
និរុជឈតិ េចវ ឧបបជជតិ ច ។ យស  ចិត្តំ ន ឧបប- 
ជជតិ តស  ចិត្តំ និរុជឈតីតិ ។ និេ ធសមបនន នំ 
អសញញស ្ត នំ េតសំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ េន ច 
េតសំ ចិត្តំ និរុជឈតិ ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ ចិត្តំ 
ន ឧបបជជតិ េចវ និរុជឈតិ ច ។ យស   បន 
ចិត្តំ     និរុជឈតិ     តស      ចិត្តំ     ន     ឧបបជជតីតិ    ។    មន្ត     ។ 
     ១   ឱ.   អយំ   បេ    នតថិ   ។ 
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២៩ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគល រនិេទទស 

ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ 
េ្រកពីេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង នឹងរលត់ផង ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយឬ ។ េអើ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ មិនមនេទ ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយឬ    ។    ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [៥០] ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
មិនរលត់េទឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិន 
រលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ 
គេឺ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ រែមងមិនរលត់េទ ែត 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ រែមងេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ 
រែមងមិនរលត់ផង រែមងេកើតេឡើងផង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ។ 
ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ ែតងរលត់ 
ឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញ- 
សត្វ រែមងមិនេកើតេឡើងេទៀតេទ ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ រែមងរលត់ 
ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងផង រែមងរលត់ផង 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  រែមងរលត់ 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើងឬ    ។    េអើ    ។ 
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៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥១] យស  ចិត្តំ ឧបបជជមនំ តស  ចិត្តំ 

ឧបបននន្តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ចិត្តំ ឧបបនន ំ

តស  ចិត្តំ ឧបបជជមនន្តិ ។ ចិត្តស  ភងគកខ េណ 

េតសំ ចិត្តំ ឧបបននំ េន ច េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជមនំ 

ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ឧបបននេញច វ 

ឧបបជជមនញច  ។ យស  ចិត្តំ ន ឧបបជជមនំ តស  

ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ 

ចិត្តំ ន ឧបបជជមនំ េន ច េតសំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ 

និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ ចិត្តំ ន េចវ 

ឧបបជជមនំ ន ច ឧបបននំ ។ យស   បន ចិត្តំ ន 

ឧបបននំ    តស     ចិត្តំ    ន    ឧបបជជមនន្តិ    ។    មន្ត     ។ 

 [៥២] យស  ចិត្តំ និរុជឈមនំ តស  ចិត្តំ ឧបប- 

ននន្តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ចិត្តំ ឧបបននំ តស  

ចិត្តំ និរុជឈមនន្តិ ។ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ 

ចិត្តំ ឧបបននំ េន ច េតសំ ចិត្តំ និរុជឈមនំ ចិត្តស  

ភងគកខ េណ       េតសំ       ចិត្តំ      ឧបបននេញច វ      និរុជឈមនញច       ។ 
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៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៥១] ចិត្តរបស់បុគគល  កពុំងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថកពុំងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្ត 
របស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតចិត្តរបស់ 
ពួកជនេនះ កពុំងេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើង 
េហើយផង កពុំងេកើតេឡើងផង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ។ ែតចិត្តរបស់ 
បុគគល  កលមិនេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើត 
េឡើងេហើយឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ កលមិនេកើតេឡើង កនុងភងគ- 
កខណៈ ៃនចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ 
កលមិនេកើតេឡើងផង មិនេកើតេឡើងេហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 
របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថ 
មិនេកើតេឡើងេទឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៥២] ចិត្តរបស់បុគគល  កលរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល 

 េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថកពុំងរលត់ឬ ។ 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែត 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ កពុំងរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជន 
េនះ    េកើតេឡើងេហើយផង   កពុំងរលត់ផង   កនុងភងគកខណៈ   ៃនចិត្ត   ។ 
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៣១ 

ចិត្តយមេក   បុគគល រនិេទទេ  

យស  ចិត្តំ ន និរុជឈមនំ តស  ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ 

ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ ចិត្តំ ន និរុជឈមនំ 

េន ច េតសំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ និេ ធសមបនន ន ំ

អសញញស ្ត នំ េតសំ ចិត្តំ ន េចវ និរុជឈមនំ ន 

ច ឧបបននំ ។ យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  

ចិត្តំ     ន     និរុជឈមនន្តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៥៣] យស  ចិត្តំ ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិ ថ - 

តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តស  

ចិត្តំ ឧបបននន្តិ ។ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ ចិត្តំ ឧបបនន ំ

ចិត្តសមងគី នំ េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ េចវ ឧបបននញច  ។ 

យស  ចិត្តំ ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិស តីតិ ។ 

បចឆិមចិត្តសមងគី នំ េតសំ ចិត្តំ ឧបបននំ េន ច េតសំ 

ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ ឥតេរសំ ចិត្តសមងគី នំ េតសំ 

ចិត្តំ ឧបបននេញច វ ឧបបជជិស តិ ច ។ យស   

បន ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ ឧបបននន្តិ ។ 

និេ ធសមបនន នំ           អសញញស ្ត នំ             េតសំ             ចិត្តំ 
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៣១ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគល រនិេទទស 

ចិត្តរបស់បុគគល  កលមិនរលត់ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង 
េហើយឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ កលមិនរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
ចិត្ត ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ 
ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ កលមិន 
រលត់ផង មិនេកើតេឡើងេហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  មិន 
េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ កលមិនរលត់ឬេទ ។ េអើ ។ 
 [៥៣] ចិត្តរបស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយឬ ។ 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ ែដល្រពមេ្រព ងេ យចិត្ត ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង 
េកើតេឡើងេហើយផង ។ ចិត្តរបស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់ 
បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ ែដល្រពមេ្រព ង 
េ យបចឆិមចិត្ត េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ នឹងេកើតេឡើង 
ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ ែដល្រពមេ្រព ងេ យចិត្ត 
េកើតេឡើងេហើយផង នឹងេកើតេឡើងផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល 

 នឹងេកើតេឡើង ចិត្តរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយឬ ។ 
ចិត្តរបស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ   និងពួកអសញញសត្វ 
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៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបជជិស តិ េន ច េតសំ ចិត្តំ ឧបបននំ ចិត្តសមងគី នំ 

េតសំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ េចវ ឧបបននញច  ។ យស  

ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ ឧបប- 

ជជិតថ ។ យស   បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ តស  ចិត្តំ 

ន ឧបបននន្តិ ។ នតថិ ។ យស  ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  

ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តីតិ ។ ឧបបជជិស តិ ។ យស   

បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តស  ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ 

ឧបបននំ(១)     ។ 
 [៥៤] យស  ចិត្តំ ឧបបជជិតថ េន ច តស  ចិត្តំ 

ឧបបននំ តស  ចិត្តំ ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ េន ច តស  ចិត្តំ ឧបបននំ 

តស  ចិត្តំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  ចិត្តំ ន 

ឧបបជជិតថ េន ច តស  ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  ចិត្តំ 

ន ឧបបជជិស តីតិ ។ នតថិ ។ យស   បន ចិត្តំ ន 

ឧបបជជិស តិ េន ច តស  ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  ចិត្តំ 

ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     ឧបបជជិតថ     ។ 
     ១   ឱ.   នតថីតិ   ទិស តិ   ។ 
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៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងេកើតេឡើង ែតចិត្តរបស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត 
របស់ពួកជនេនះ ែដល្រពមេ្រព ងេ យចិត្ត នឹងេកើតេឡើងផង េកើត 
េឡើងេហើយផង ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្ត 
របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់ 
បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនមនេទ ។ ចិត្តរបស់បុគគល 

 មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងឬ ។ 
នឹងេកើតេឡើង ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង 
ចិត្តរបស់បុគគលេនះ   មិនេកើតេឡើងេហើយឬ   ។   េកើតេឡើងេហើយ   ។ 
 [៥៤] ចិត្តរបស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តរបស់ 
បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងេកើត 
េឡើងឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង 
ែតចិត្តរបស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  មិន 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តរបស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏ 
មិនែមន ចិត្តរបស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ែតចិត្តរបស់បុគគល 
េនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្តរបស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយឬ    ។    ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
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៣៣ 

ចិត្តយមេក   បុគគល រនិេទទេ  

 [៥៥] ឧបបននំ ឧបបជជមនន្តិ ។ ភងគកខ េណ 

ឧបបននំ េន ច ឧបបជជមនំ ឧបបទកខ េណ ឧបប- 

ននេញច វ ឧបបជជមនញច  ។ ឧបបជជមនំ ឧបបននន្តិ ។ 

មន្ត  ។ ន ឧបបននំ ន ឧបបជជមនន្តិ ។ មន្ត  ។ 

ន ឧបបជជមនំ ន ឧបបននន្តិ ។ ភងគកខ េណ ន ឧបបជជ- 

មនំ េន ច ន ឧបបននំ អតី នគតំ ចិត្តំ ន េចវ 

ឧបបជជមនំ     ន     ច     ឧបបននំ(១)     ។ 

 [៥៦] និរុទធំ និរុជឈមនន្តិ ។ េន ។ និរុជឈមនំ 

និរុទធន្តិ ។ េន ។ ន និរុទធំ ន និរុជឈមនន្តិ ។ ភងគ- 

កខ េណ ន និរុទធំ េន ច ន និរុជឈមនំ ឧបបទកខ េណ 

អនគតញច  ចិត្តំ ន េចវ និរុទធំ ន ច និរុជឈមនំ ។ ន 

និរុជឈមនំ ន និរុទធន្តិ ។ អតីតំ ចិត្តំ ន និរុជឈមនំ 

េន ច ន និរុទធំ ឧបបទកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ន 

េចវ     និរុជឈមនំ     ន     ច     និរុទធំ     ។ 

     ១   ឥេម   ប    អម្ហ កំ   េបតថេក   ច   ឱ.   េបតថេក   ច   អញញមញញំ   វរិទុធ េយវ  ។ 
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៣៣ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគល រនិេទទស 

[៥៥] ចិត្ត េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) កពុំងេកើតេឡើង (ក៏មន) 
ឬ ។ ចិត្ត េកើតេឡើងេហើយ កនុងភងគកខណៈ េឈម ះថកពុំងេកើតេឡើង ក៏ 
មិនែមន គឺេកើតេឡើងេហើយផង កពុំងេកើតេឡើងផង កនុងឧបបទកខណៈ ។ 
ចិត្ត កពុំងេកើតេឡើង (ក៏មន) េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) ឬ ។ េអើ ។ 
ចិត្ត មិនេកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) កលមិនេកើតេឡើង (ក៏មន) ឬ ។ 
េអើ ។ ចិត្ត កលមិនេកើតេឡើង (ក៏មន) មិនេកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) 
ឬ ។ ចិត្ត កលមិនេកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ េឈម ះថមិនេកើតេឡើង 
េហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជអតីតនិងអនគត េឈម ះថកលមិនេកើតេឡើង 
ផង    មិនេកើតេឡើងេហើយផង    ។ 
 [៥៦] ចិត្ត រលត់េហើយ (ក៏មន) កលរលត់ (ក៏មន) ឬ ។ 
មិនែមនេទ ។ ចិត្ត កលរលត់ (ក៏មន) រលត់េហើយ (ក៏មន) 
ឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត មិនរលត់េហើយ (ក៏មន) កលមិនរលត់ 
(ក៏មន) ឬ ។ ចិត្ត មិនរលត់េហើយ កនុងភងគកខណៈ ែតេឈម ះថកល 
មិនរលត់ ក៏មិនែមន គឺចិត្ត ជអនគត មិនរលត់ផង កលមិនរលត់ 
ផង កនុងឧបបទកខណៈ ។ ចិត្ត កលមិនរលត់ (ក៏មន) មិនរលត់ 
េហើយ (ក៏មន) ឬ ។ ចិត្ត ជអតីត កលមិនរលត់េទ ែតេឈម ះ 
ថមិនរលត់េហើយ ក៏មិនែមន ចែំណកខងចិត្ត ជអនគត កលមិន 
រលត់ផង    មិនរលត់េហើយផង    កនុងឧបបទកខណៈ    ។ 
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៣៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៥៧] យស  ចិត្តំ ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិ- 
កកន្តំ អតិកកន្តកលំ និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ 
អតិកកន្តកលំ តស  ចិត្តន្តិ ។ ភងគកខ េណ ចិត្តំ ឧបប- 
ទកខណំ វតីិកកន្តំ ភងគកខណំ អវតីិកកន្តំ អតីតំ ចិត្ត ំ
ឧបបទកខណញច  វតីិកកន្តំ ភងគកខណញច  វតីិកកន្តំ ។ 
យស   បន ចិត្តំ និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ 
អតិកកន្តកលំ ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អ- 
តិកកន្តកលំ តស  ចិត្តន្តិ ។ អតីតំ ចិត្តំ ។ យស  
ចិត្តំ ន ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្ត- 
កលំ ន និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្ត- 
កលំ តស  ចិត្តន្តិ ។ ឧបបទកខ េណ(១) អនគតញច  
ចិត្តំ ។ យស   បន ចិត្តំ ន និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ 
វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ ន ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ 
វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ តស  ចិត្តន្តិ(២) ។ ភងគកខ េណ 
ចិត្តំ ភងគកខណំ អវតីិកកន្តំ េន ច ឧបបទកខណំ អវ-ី 
តិកកន្តំ ឧបបទកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ភងគកខណញច  
អវតីិកកន្តំ     ឧបបទកខណញច      អវតីិកកន្តំ(៣)     ។ 
     ១ ឱ. ឯតថន្តេរ ចិត្តន្តិ ទិស តិ ។ ២. ឱ. ឥេ  បរ ំ អតី នគតំ ចិត្តន្តិ ទិស ន្តិ ។ 
៣   ឱ.   ភងគកខេណ   ចិត្តំ...អវតិីកកន្តន្តិ   ឥេម   ប    នតថិ   ។ 
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៣៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

[៥៧] ចិត្តរបស់បុគគល  កលេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈ 
ទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ កល 
រលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយឬ ។ 
ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ ជចិត្តកន្លងនូវឧបបទកខណៈ មិនកន្លងនូវភងគកខណៈ 
េទ ចិត្ត កន្លងេហើយ ជចិត្តកន្លងនូវឧបបទកខណៈផង កន្លងនូវភងគកខណៈ 
ផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  កពុំងរលត់ ជចិត្តកន្លង 
នូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ 
កពុំងេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លង 
េហើយឬ ។ ចិត្ត កន្លងេហើយ ។ ចិត្តរបស់បុគគល  កលមិនេកើត 
េឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្ត 
របស់បុគគលេនះ កលមិនរលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះ 
ថមនកលកន្លងេហើយឬ ។ ចិត្ត ក៏ជអនគត កនុងឧបបទកខណៈ ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្តរបស់បុគគល  កលមិនរលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈ 
ទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តរបស់បុគគលេនះ កល 
មិនេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លង 
េហើយឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ ជចិត្តមិនកន្លងនូវភងគកខណៈេទ ទងំ 
មិនកន្លងនូវឧបបទកខណៈ ក៏មិនែមន គឺចិត្ត ជអនគត កនុងឧបប- 
ទកខណៈ    មិនកន្លងនូវភងគកខណៈផង    មិនកន្លងនូវឧបបទកខណៈផង   ។ 
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៣៥ 

ធមម រនិេទទេ  

 [៥៨] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ 
និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យ ំ  
បន ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តិ តំ ចិត្តំ ឧបប- 
ជជតិ ន និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ 
និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តីតិ ។ 
េន ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តិ 
តំ    ចិត្តំ    ន    ឧបបជជតិ    និរុជឈតីតិ    ។    នតថិ    ។ 
 [៥៩] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ឧបបននន្តិ ។ 
មន្ត  ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ឧបបជជ- 

តីតិ ។ ភងគកខ េណ ចិត្តំ ឧបបននំ េន ច តំ ចិត្តំ 
ឧបបជជតិ ឧបបទេកខ េណ ចិត្តំ ឧបបននេញច វ ឧបបជជតិ 
ច ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ 
ភងគកខ េណ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ េន ច តំ ចិត្តំ ន 
ឧបបននំ អតី នគតំ ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជតិ ន ច 
ឧបបននំ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ន 
ឧបបជជតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៦០] យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ ឧបបននន្តិ ។ 
មន្ត        ។       យ ំ             បន      ចិត្តំ      ឧបបននំ      តំ      ចិត្តំ 
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៣៥ 

ធមម រនិេទទស 

 [៥៨] ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ នឹង 
រលត់ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹង 
រលត់ នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ រែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់េទ 
ឬ ។ េអើ ។ ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង រែមងរលត់ ចិត្តេនះ 
នឹងមិនរលត់ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 

 នឹងមិនរលត់ នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ រែមងមិនេកើតេឡើង រែមង 
រលត់ឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [៥៩] ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើង 
េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្ត 
េនះ រែមងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្ត េកើតេឡើងេហើយ កនុងភងគកខណៈ ែត 
ចតិ្តេនះ រែមងេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចិត្ត េកើតេឡើងេហើយផង រែមង 
េកើតេឡើងផង កនុងឧបបទកខណៈ ។ ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្ត 
េនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ ចិត្ត រែមងមិនេកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ 
ែតចិត្តេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន គឺចិត្ត ជអតីតនិងអនគត 
រែមងមិនេកើតេឡើងផង មិនេកើតេឡើងេហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 

 មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ 
 [៦០] ចិត្ត  រែមងរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយ 
ឬ     ។     េអើ     ។    មយង៉េទៀត    ចិត្ត     េកើតេឡើងេហើយ    ចិត្តេនះ 
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៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

និរុជឈតីតិ ។ ឧបបទកខ េណ ចិត្តំ ឧបបននំ េន ច តំ 

ចិត្តំ និរុជឈតិ ភងគកខ េណ ចិត្តំ ឧបបននេញច វ និរុជឈតិ 

ច ។ យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ 

ឧបបទកខ េណ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ (េន ច តំ ចិត្តំ) េន 

ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ អតី នគតំ ចិត្តំ ន េចវ 

និរុជឈតិ ន ច ឧបបននំ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន 

ឧបបននំ    តំ    ចិត្តំ    ន    និរុជឈតីតិ    ។    មន្ត     ។ 
 [៦១] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ 

េន ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ ឧបបជជតីតិ ។ 

េន ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ 

អតីតំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ 

ភងគកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជតិ ន 

ច ឧបបជជិតថ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ 

តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតីតិ ។ ឧបបទកខ េណ ចិត្តំ ន 

ឧបបជជិតថ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ ភងគកខ េណ 

អនគតញច  ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជិតថ ន ច ឧបបជជតិ ។ 

យ ំ    ចិត្តំ     ឧបបជជតិ     តំ     ចិត្តំ     ឧបបជជិស តីតិ     ។     េន     ។ 
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៣៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

រែមងរលត់ឬ ។ ចិត្ត េកើតេឡើងេហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ែតចិត្តេនះ 
រែមងរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្ត េកើតេឡើងេហើយផង រែមងរលត់ផង កនុងភងគកខ- 
ណៈ ។ ចិត្ត  រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ 
ឬ ។ ចិត្ត រែមងមិនរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ (ែតចិត្តេនះ រែមងមិនរលត់ 
ក៏មិនែមន) ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន គឺចិត្ត ជ 
អតីតនិងអនគតរែមងមិនរលត់ផង មិនេកើតេឡើងេហើយផង ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្ត  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ រែមងមិនរលត់េទឬ ។ េអើ ។ 
 [៦១] ចិត្ត រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  ធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ ចិត្តេនះ រែមងេកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  រែមង 
មិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ ចិត្ត ែដល 
កន្លងេហើយ រែមងមិនេកើតេឡើងេទ ែតចិត្តេនះ េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយ ក៏មិនែមន គឺចិត្ត ជអនគត កនុងភងគកខណៈ រែមងមិន 
េកើតេឡើងផង មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្ត 
កនុងឧបបទកខណៈ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ទងំចិត្តេនះ រែមងមិន 
េកើតេឡើង ក៏មិនែមន គឺចិត្ត ជអនគត កនុងភងគកខណៈ មិនធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយផង រែមងមិនេកើតេឡើងផង ។ ចិត្ត  រែមង 
េកើតេឡើង        ចិត្តេនះ       នឹងេកើតេឡើងឬ       ។       មិនែមនេទ       ។ 
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៣៧ 

ចិត្តយមេក   ធមម រនិេទទេ  

យ ំ  បន ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តំ ចិត្តំ ឧបបជជតីតិ ។ 
េន ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តី- 
តិ ។ អនគតំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ េន ច តំ ចិត្តំ 
ន ឧបបជជិស តិ ភងគកខ េណ អតីតញច  ចិត្តំ ន េចវ 
ឧបបជជតិ ន ច ឧបបជជិស តិ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន 
ឧបបជជិស តិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតីតិ ។ ឧបបទកខ េណ 
ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ 
ភងគកខ េណ អតីតញច  ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជិស តិ ន 
ច ឧបបជជតិ ។ យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ ឧបប- 
ជជិស តីតិ ។ េន ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ 
តំ ចិត្តំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ េន ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ 
តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តីតិ ។ អនគតំ ចិត្តំ ន 
ឧបបជជិតថ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ បចចុបបននំ(១) 
ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជិតថ ន ច ឧបបជជិស តិ ។ យ ំ  
បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
អតីតំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ 
បចចុបបននំ ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជិស តិ ន ច ឧបបជជិតថ ។ 
 [៦២]      យ ំ     ចិត្តំ      និរុជឈតិ      តំ     ចិត្តំ     និរុជឈ ិ ថ តិ     ។ 
     ១   ឱ.   ឧបបទកខេណ     ។ 
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៣៧ 

ចិត្តយមកៈ   ធមម រនិេទទស 

មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ រែមងេកើតេឡើងឬ ។ 
មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើងេទឬ ។ ចិត្ត ជអនគត រែមងមិនេកើតេឡើងេទ ែតចិត្តេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន គឺចិត្ត ែដលកន្លងេហើយ កនុងភងគកខណៈ 
រែមងមិនេកើតេឡើងផង នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 

 នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្តកនុង 
ឧបបទកខណៈ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ែតចិត្តេនះ រែមងមិនេកើតេឡើង ក៏ 
មិនែមន គឺចិត្ត ែដលកន្លងេហើយ កនុងភងគកខណៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង 
រែមងមិនេកើតេឡើងផង ។ ចិត្ត  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ 
នឹងេកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹងេកើត 
េឡើង ចិត្តេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ចិត្ត ជ 
អនគត មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ក៏ 
មិនែមន ចិត្ត ជបចចុបបនន មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង នឹងមិនេកើត 
េឡើងផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ មិន 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយេទឬ ។ ចិត្ត ជអតីត នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ែត 
ចិត្តេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជបចចុបបនន នឹង 
មិនេកើតេឡើងផង     មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង     ។ 
 [៦២]    ចិត្ត     រែមងរលត់    ចិត្តេនះ    ធ្ល ប់រលត់េហើយឬ    ។ 
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៣៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ។ យ ំ  បន ចិត្តំ និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ និរុជឈតីតិ ។ 
េន ។ យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
អតីតំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ េន ច តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ 
ឧបបទកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ន េចវ និរុជឈតិ ន 
ច និរុជឈតិថ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ ន 
និរុជឈតីតិ ។ ភងគកខ េណ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ េន ច តំ 
ចិត្តំ ន និរុជឈតិ ឧបបទកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ន 
េចវ និរុជឈតិថ ន ច និរុជឈតិ ។ យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិ តំ 
ចិត្តំ និរុជឈសិ តីតិ ។ េន ។ យ ំ  បន ចិត្តំ និ- 
រុជឈសិ តិ តំ ចិត្តំ និរុជឈតីតិ ។ េន ។ យ ំ ចិត្តំ ន 
និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ ឧបបទកខ េណ 
អនគតញច  ចិត្តំ ន និរុជឈតិ េន ច តំ ចិត្តំ ន 
និរុជឈសិ តិ អតីតំ ចិត្តំ ន េចវ និរុជឈតិ ន ច 
និរុជឈសិ តិ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ តំ 
ចិត្តំ ន និរុជឈតីតិ ។ ភងគកខ េណ ចិត្តំ ន និរុជឈ-ិ 
ស តិ េន ច តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ អតីតំ ចិត្ត ំ
ន េចវ និរុជឈសិ តិ ន ច និរុជឈតិ ។ យ ំ ចិត្តំ 
និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តីតិ ។ េន ។ យ ំ  
បន     ចិត្តំ     និរុជឈសិ តិ     តំ     ចិត្តំ     និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     េន     ។ 
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៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ 
រែមងរលត់ឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ មិន 
ធ្ល ប់រលត់េហើយឬ ។ ចិត្ត ជអតីត រែមងមិនរលត់ ែតចិត្តេនះ មិន 
ធ្ល ប់រលត់េហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជអនគត កនុងឧបបទកខណៈ រែមង 
មិនរលត់ផង មិនធ្ល ប់រលត់េហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  មិនធ្ល ប់ 
រលត់េហើយ ចិត្តេនះ រែមងមិនរលត់េទឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ 
មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ែតចិត្តេនះ រែមងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជ 
អនគត កនុងឧបបទកខណៈ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយផង រែមងមិនរលត់ 
ផង ។ ចិត្ត  រែមងរលត់ ចិត្តេនះ នឹងរលត់ឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹងរលត់ ចិត្តេនះ រែមងរលត់ឬ ។ មិនែមន 
េទ ។ ចិត្ត  រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ ចិត្ត 
ជអនគត កនុងឧបបទកខណៈ រែមងមិនរលត់េទ ែតចិត្តេនះ នឹងមិន 
រលត់ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជអតីត រែមងមិនរលត់ផង នឹងមិនរលត់ផង ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹងមិនរលត់ ចិត្តេនះ រែមងមិនរលត់េទឬ ។ 
ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ នឹងមិនរលត់ ែតចិត្តេនះ រែមងមិនរលត់ ក៏មិន 
ែមន ចិត្ត ជអតីត នឹងមិនរលត់ផង រែមងមិនរលត់ផង ។ ចិត្ត  
ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ នឹងរលត់ឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្ត     នឹងរលត់    ចិត្តេនះ    ធ្ល ប់រលត់េហើយឬ   ។   មិនែមនេទ   ។ 
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៣៩ 

ចិត្តយមេក   ធមម រនិេទទេ  

យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ ឧបប- 
ទកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ េន ច តំ ចិត្តំ 
ន និរុជឈសិ តិ ភងគកខ េណ ចិត្តំ ន េចវ និរុជឈតិថ ន 
ច និរុជឈសិ តិ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ 
តំ ចិត្តំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អតីតំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ 
េន ច តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ ភងគកខ េណ ចិត្តំ ន េចវ 
និរុជឈសិ តិ     ន     ច     និរុជឈតិថ     ។ 
 [៦៣] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ និរុជឈ ិ ថ - 
តិ ។ េន ។ យ ំ  បន ចិត្តំ និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ 
ឧបបជជតីតិ ។ េន ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ 
ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អតីតំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ េន ច 
តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ ភងគកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ 
ន េចវ ឧបបជជតិ ន ច និរុជឈតិថ ។ យ ំ  បន 
ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតីតិ ។ ឧបប- 
ទកខ េណ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជ- 
តិ ភងគកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ន េចវ និរុជឈតិថ ន 
ច ឧបបជជតិ ។ យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ - 
តីតិ ។ មន្ត  ។ យ ំ  បន ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ 
តំ      ចិត្តំ       ឧបបជជតីតិ       ។       អនគតំ       ចិត្តំ       និរុជឈសិ តិ 
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៣៩ 

ចិត្តយមកៈ   ធមម រនិេទទស 

ចិត្ត  មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ ចិត្ត ជ 
អនគត កនុងឧបបទកខណៈ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ែតចិត្តេនះ នឹងមិន 
រលត់ ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយផង នឹងមិន 
រលត់ផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹងមិនរលត់ ចិត្តេនះ មិនធ្ល ប់រលត់ 
េហើយេទឬ ។ ចិត្ត ជអតីត នឹងមិនរលត់េទ ែតចិត្តេនះ មិនធ្ល ប់ 
រលត់េហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ នឹងមិនរលត់ផង មិនធ្ល ប់ 
រលត់េហើយផង     ។ 
 [៦៣] ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ ធ្ល ប់រលត់េហើយឬ ។ 
មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ រែមង 
េកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្ត 
េនះ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយឬ ។ ចិត្ត ជអតីត រែមងមិនេកើតេឡើងេទ 
ែតចិត្តេនះ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ក៏មិនែមន ចែំណកចិត្ត ជអនគត 
កនុងភងគកខណៈ រែមងមិនេកើតេឡើងផង មិនធ្ល ប់រលត់េហើយផង ។ មយង៉ 
េទៀត ចិត្ត  មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងេទ 
ឬ ។ ចិត្ត កនុងឧបបទកខណៈ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ែតចិត្តេនះ រែមង 
មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចែំណកខងចិត្ត ជអនគត កនុងភងគកខណៈ 
មិនធ្ល ប់រលត់េហើយផង រែមងមិនេកើតេឡើងផង ។ ចិត្ត  រែមងេកើត 
េឡើង ចិត្តេនះ នឹងរលត់ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹង 
រលត់    ចិត្តេនះ     រែមងេកើតេឡើងឬ   ។    ចិត្ត    ជអនគត    នឹងរលត់ 
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៤០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ឧបបទកខ េណ ចិត្តំ និរុជឈ-ិ 
ស តិ េចវ ឧបបជជតិ ច ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តំ 
ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ អនគតំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ 
េន ច តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ភងគកខ េណ អតីតញច  
ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជតិ ន ច និរុជឈសិ តិ ។ យ ំ  
បន ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតីតិ ។ 
មន្ត  ។ យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ - 

តីតិ ។ េន ។ យ ំ  បន ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តំ ចិត្តំ 
ឧបបជជិ ថ តិ ។ េន ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ 
ន និរុជឈសិ តីតិ ។ ឧបបទកខ េណ អនគតញច  ចិត្ត ំ
ន ឧបបជជិតថ េន ច តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ភងគកខ - 
េណ ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជិតថ ន ច និរុជឈសិ តិ ។ យ ំ

 បន ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
អតីតំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ 
ភងគកខ េណ ចិត្តំ ន េចវ និរុជឈសិ តិ ន ច ឧបបជជិតថ ។ 
 [៦៤] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតីតិ ។ 
មន្ត  ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តំ ចិត្តំ 

ឧបបជជតីតិ       ។       (១)       អតី នគតំ       ចិត្តំ       ន      និរុជឈតិ 
     ១   ឱ.   ឥេ    បរ ំ  មន្ត តិ   ទិស តិ   ។ 
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៤០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតចិត្តេនះ រែមងេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុងឧបបទកខណៈ នឹង 
រលត់ផង រែមងេកើតេឡើងផង ។ ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្ត 
េនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ ចិត្ត ជអនគត រែមងមិនេកើតេឡើងេទ ែត 
ចិត្តេនះ នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ចែំណកខងចិត្ត ជអតីត កនុងភងគ- 
កខណៈ រែមងមិនេកើតេឡើងផង នឹងមិនរលត់ផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 

 នឹងមិនរលត់ ចិត្តេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ ចិត្ត 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ មិនែមនេទ ។ 

មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹងរលត់ ចិត្តេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ 
មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ នឹងមិន 
រលត់េទឬ ។ ចែំណកខងចិត្ត ជអនគត កនុងឧបបទកខណៈ មិន 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុង 
ភងគកខណៈ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង នឹងមិនរលត់ផង ។ មយង៉ 
េទៀត ចិត្ត  នឹងមិនរលត់ ចិត្តេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយេទ 
ឬ ។ ចិត្ត ជអតីត នឹងមិនរលត់េទ ែតចិត្តេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ នឹងមិនរលត់ផង មិនធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយផង     ។ 

[៦៤] ចិត្ត  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ រែមងមិនរលត់េទ 
ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  រែមងមិនរលត់ ចិត្តេនះ 
រែមងេកើតេឡើងឬ     ។     ចិត្ត     ជអតីតនិងអនគត    រែមងមិនរលត់េទ 
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៤១ 

ចិត្តយមេក   ធមម រនិេទទេ  

េន ច តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ឧបបទកខ េណ ចិត្តំ ន និ- 
រុជឈតិ េចវ ឧបបជជតិ ច(១) ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តំ 
ចិត្តំ និរុជឈតីតិ(២) ។ អតី នគតំ ចិត្តំ ន ឧបបជជត ិ
េន ច តំ ចិត្តំ និរុជឈតិ ភងគកខ េណ ចិត្តំ ន ឧបប- 
ជជតិ េចវ និរុជឈតិ ច(៣) ។ យ ំ  បន ចិត្តំ និរុជឈត ិ
តំ     ចិត្តំ     ន     ឧបបជជតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៦៥] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជមនំ តំ ចិត្តំ ឧបបននន្តិ ។ - 
មន្ត  ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ឧបបជជមនន្តិ ។ 
ភងគកខ េណ ចិត្តំ ឧបបននំ េន ច តំ ចិត្តំ ឧបបជជមនំ 
ឧបបទកខ េណ ចិត្តំ ឧបបននេញច វ ឧបបជជមនញច  ។ យ ំ
ចិត្តំ ន ឧបបជជមនំ តំ ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ ភងគកខ េណ 
ចិត្តំ ន ឧបបជជមនំ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ អតី - 
នគតំ ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជមនំ ន ច ឧបបននំ ។ យ ំ  
បន ចិត្តំ ន ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជមនន្តិ ។ មន្ត  ។ 
 [៦៦] យ ំ ចិត្តំ និរុជឈមនំ តំ ចិត្តំ ឧបប- 
ននន្តិ ។ មន្ត  ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ឧបបននំ 
តំ        ចិត្តំ         និរុជឈមនន្តិ         ។         ឧបបទកខ េណ          ចិត្តំ 
     ១ ឱ. អតី នគតំ ចិត្តំ...ឧបបជជតិ ចតិ ឥេម ប  ន ទិស ន្តិ ។ ២ ឱ. ឥេ  បរ ំ
េន-បដិេសធសេទទ  វជិជតិ ។ ៣ ឱ. អតី នគតំ ចិត្តំ...និរជុឈតិ ចតិ ឥេម ប  ន សន្តិ ។ 
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៤១ 

ចិត្តយមកៈ   ធមម រនិេទទស 

ែតចិត្តេនះ េកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុងឧបបទកខណៈ រែមងមិន 
រលត់ផង រែមងេកើតេឡើងផង ។ ចិត្ត  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្ត 
េនះ រែមងរលត់ឬ ។ ចិត្ត ជអតីតនិងអនគត រែមងមិនេកើតេឡើងេទ 
ែតចិត្តេនះ រែមងរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ រែមងមិនេកើត 
េឡើងផង រែមងរលត់ផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  រែមងរលត់ ចិត្ត 
េនះ     រែមងមិនេកើតេឡើងឬ     ។     េអើ     ។ 
 [៦៥] ចិត្ត  កពុំងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើង 
េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ 
េឈម ះថកពុំងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ េកើតេឡើងេហើយ ែត 
ចិត្តេនះ េឈម ះថកពុំងេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុងឧបបទកខណៈ 
េកើតេឡើងេហើយផង កពុំងេកើតេឡើងផង ។ ចិត្ត  កលមិនេកើត 
េឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ 
កលមិនេកើតេឡើងេទ ែតចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិន 
ែមន ចិត្ត ជអតីតនិងអនគត កលមិនេកើតេឡើងផង មិនេកើតេឡើង 
េហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ 
េឈម ះថកលមិនេកើតេឡើងឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៦៦] ចិត្ត  កពុំងរលត់ ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើង 
េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ 
ចិត្តេនះ       េឈម ះថកពុំងរលត់ឬ       ។       ចិត្ត       កនុងឧបបទកខណៈ 
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៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបននំ េន ច តំ ចិត្តំ និរុជឈមនំ ភងគកខ េណ ចិត្តំ 

ឧបបននេញច វ និរុជឈមនញច  ។ យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈមនំ 

តំ ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ ឧបបទកខ េណ ចិត្តំ ន និរុជឈ- 

មនំ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ អតី នគតំ ចិត្តំ 

ន េចវ និរុជឈមនំ ន ច ឧបបននំ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ 

ន     ឧបបននំ     តំ     ចិត្តំ     ន     និរុជឈមនន្តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៦៧] យ ំ ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ 

េន ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ ឧបប- 

ននន្តិ ។ េន ។ យ ំ ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិ- 

ស តីតិ ។ េន ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ 

តំ ចិត្តំ ឧបបននន្តិ ។ េន ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ 

តំ ចិត្តំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ អតីតំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ េន 

ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ អនគតំ ចិត្តំ ន េចវ 

ឧបបននំ ន ច ឧបបជជិតថ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន 

ឧបបជជិតថ តំ ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ បចចុបបននំ ចិត្តំ 

ន ឧបបជជិតថ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ អន- 

គតំ       ចិត្តំ       ន       េចវ       ឧបបជជិតថ       ន      ច      ឧបបននំ      ។ 
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៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ កលរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ 
េកើតេឡើងេហើយផង កពុំងរលត់ផង ។ ចិត្ត  កលមិនរលត់ 
ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ ចិត្ត កនុងឧបបទកខណៈ 
កលមិនរលត់េទ ែតចិត្តេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត 
ជអតីត និងអនគត កលមិនរលត់ផង មិនេកើតេឡើងេហើយផង ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្ត  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថកល 
មិនរលត់ឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៦៧] ចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្ត 
េនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  េកើត 
េឡើងេហើយ ចិត្តេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្ត  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិន 
ែមនេទ ។ ចិត្ត  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថធ្ល បេ់កើត 
េឡើងេហើយឬ ។ ចិត្ត ជអតីត មិនេកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ មិន 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជអនគត មិនេកើតេឡើងេហើយផង 
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ ចិត្ត ជបចចុបបនន 
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន 
ចិត្ត  ជអនគត  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង  មិនេកើតេឡើងេហើយផង ។ 
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៤៣ 

ចិត្តយមេក   កមម រនិេទទេ  

យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តីតិ ។ អន- 

គតំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ េន ច តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ 

អតីតំ ចិត្តំ ន េចវ ឧបបននំ ន ច ឧបបជជិស តិ ។ 

យ ំ  បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តំ ចិត្តំ ន ឧបប- 

ននន្តិ ។ បចចុបបននំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ េន ច ត ំ

ចិត្តំ ន ឧបបននំ អតីតំ ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជិស តិ 

ន     ច     ឧបបននំ     ។ 
 [៦៨] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ េន ច តំ ចិត្តំ ឧបបនន ំ

តំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តីតិ ។ េន ។ យ ំ  បន ចិត្តំ 

ឧបបជជិស តិ េន ច តំ ចិត្តំ ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ឧបបជជិ- 

ថ តិ ។ េន ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ េន ច តំ ចិត្តំ 

ន ឧបបននំ តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តីតិ ។ មន្ត  ។ យ ំ

 បន ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ េន ច តំ ចិត្តំ ន 

ឧបបននំ     តំ     ចិត្តំ     ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 

 [៦៩] ឧបបននំ ឧបបជជមនន្តិ ។ ភងគកខ េណ ឧបបននំ 

េន          ច         ឧបបជជមនំ         ឧបបទកខ េណ         ឧបបននេញច វ 
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៤៣ 

ចិត្តយមកៈ   ធមម រនិេទទស 

ចិត្ត  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ចិត្ត 
ជអនគត មិនេកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ក៏មិន 
ែមន ចិត្ត ជអតីត មិនេកើតេឡើងេហើយផង នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ េឈម ះថមិនេកើត 
េឡើងេហើយឬ ។ ចិត្ត ជបចចុបបនន នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ែតចិត្តេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជអតីត នឹងមិនេកើតេឡើងផង 
មិនេកើតេឡើងេហើយផង      ។ 
 [៦៨] ចិត្ត  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ េឈម ះថ 
េកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្តេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្ត  នឹងេកើតេឡើង ែតចិត្តេនះ េកើតេឡើងេហើយ ក៏ 
មិនែមន ចិត្តេនះ េឈម ះថធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
ចិត្ត  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏ 
មិនែមន ចិត្តេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 

 នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ែតចិត្តេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន 
ចិត្តេនះ    េឈម ះថមិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៦៩] ចិត្ត េកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) កពុំងេកើតេឡើង (ក៏ 
មន) ឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ េកើតេឡើងេហើយ ែតេឈម ះថកពុំង 
េកើតេឡើង    ក៏មិនែមន    គឺចិត្ត   កនុងឧបបទកខណៈ   េកើតេឡើងេហើយផង 
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៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឧបបជជមនញច  ។ ឧបបជជមនំ ឧបបននន្តិ ។ មន្ត  ។ 

ន ឧបបននំ ន ឧបបជជមនំ ។ មន្ត  ។ ន ឧបបជជ- 

មនំ ន ឧបបននន្តិ ។ ភងគកខ េណ ន ឧបបជជមនំ េន 

ច ន ឧបបននំ អតី នគតំ ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជមនំ 

ន     ច     ឧបបននំ     ។ 

 [៧០] និរុទធំ និរុជឈមនន្តិ ។ េន ។ និរុជឈមនំ 

និរុទធន្តិ ។ េន ។ ន និរុទធំ ន និរុជឈមនន្តិ ។ ភងគ- 

កខ េណ ន និរុទធំ េន ច ន និរុជឈមនំ ឧបបទកខ - 

េណ អនគតញច  ចតិ្តំ ន េចវ និរុទធំ ន ច និរុជឈមនំ ។ 

ន និរុជឈមនំ ន និរុទធន្តិ ។ អតីតំ ចិត្តំ ន និរុជឈ- 

មនំ េន ច ន និរុទធំ ឧបបទកខ េណ អនគតញច  

ចិត្តំ     ន     េចវ     និរុជឈមនំ     ន     ច     និរុទធំ     ។ 

 [៧១] យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ 

វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ និរុជឈមនំ ខណំ 

ខណំ          វតីិកកន្តំ         អតិកកន្តកលំ         តំ         ចិត្តន្តិ         ។ 
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៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

កពុំងេកើតេឡើងផង ។ ចិត្ត កពុំងេកើតេឡើង (ក៏មន) េកើតេឡើងេហើយ 
(ក៏មន) ឬ ។ េអើ ។ ចិត្ត មិនេកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) កលមិន 
េកើតេឡើង (ក៏មន) ឬ ។ េអើ ។ ចិត្ត កលមិនេកើតេឡើង (ក៏ 
មន) មិនេកើតេឡើងេហើយ (ក៏មន) ឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ កល 
មិនេកើតេឡើង េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជអតីត 
និងអនគត    កលមិនេកើតេឡើងផង    មិនេកើតេឡើងេហើយផង    ។ 
 [៧០] ចិត្ត រលត់េហើយ (ក៏មន) កពុំងរលត់ (ក៏មន) ឬ ។ 
មិនែមនេទ ។ ចិត្ត កពុំងរលត់ (ក៏មន) រលត់េហើយ (ក៏មន) 
ឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត មិនរលត់េហើយ (ក៏មន) កលមិន 
រលត់ (ក៏មន) ឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ មិនរលត់េហើយ ែតចិត្ត 
េនះ កលមិនរលត់ ក៏មិនែមន ចែំណកខងចិត្ត ជអនគត កនុង 
ឧបបទកខណៈ មិនរលត់េហើយផង កលមិនរលត់ផង ។ ចិត្ត កលមិន 
រលត់ (ក៏មន) មិនរលត់េហើយ (ក៏មន) ឬ ។ ចិត្ត ជអតីត កល 
មិនរលត់ ែតចិត្តេនះ មិនរលត់េហើយ ក៏មិនែមន ចែំណកខងចិត្ត ជ 
អនគត កនុងឧបបទកខណៈ កលមិនរលត់ផង មិនរលត់េហើយផង ។ 
 [៧១] ចិត្ត  កលេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំ- 
ពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តេនះ កលនឹងរលត់ ជ 
ចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង       េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយឬ      ។ 
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៤៥ 

ចិត្តយមេក   បុគគលធមម រនិេទទេ  

ភងគកខ េណ ចិត្តំ ឧបបទកខណំ រតីិកកន្តំ ភងគកខណំ 
អវតីិកកន្តំ អតីតំ ចិត្តំ ឧបបទកខណញច  វតីិកកន្តំ ភងគ- 
កខណញច  វតីិកកន្តំ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ និរុជឈមនំ 
ខណំ ខណំ វតីកិកន្តំ អតិកកន្តកលំ ឧបបជជមនំ ខណំ 
ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ តំ ចិត្តន្តិ ។ អតីតំ 
ចិត្តំ ។ យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ 
អតិកកន្តកលំ ន និរុជឈមនំ ខណំ ខណំ វតីិកកន្តំ 
អតិកកន្តកលំ តំ ចិត្តន្តិ ។ ឧបបទកខ េណ អនគ- 
តញច  ចិត្តំ ។ យ ំ  បន ចិត្តំ ន និរុជឈមនំ ខណំ 
ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ ន ឧបបជជមនំ ខណំ 
ខណំ វតីិកកន្តំ អតិកកន្តកលំ តំ ចិត្តន្តិ(១) ។ ភងគកខ - 
េណ ចិត្តំ ភងគកខណំ អវតីិកកន្តំ េន ច ឧបបទកខ - 
ណំ អវតីិកកន្តំ ឧបបទកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ភងគ- 
កខណញច        អវតីិកកន្តំ       ឧបបទកខណញច        អវតីិកកន្តំ(២)   ។     

បុគគលធមម រនិេទទេ  

 [៧២] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន និរុជឈតិ តស  
តំ      ចិត្តំ      និរុជឈសិ តិ      ន     ឧបបជជិស តីតិ     ។     មន្ត     ។ 
     ១ ឱ. ឥេ  បរ ំ អតី នគតំ ចិត្តន្តិ ទិស តិ ។ ២ ឱ. ភងគកខេណ ចិត្តំ...ឧបបទកខ- 
ណញច    អវតិីកកន្តន្តិ   ឥេម   ប    ន   ទិស ន្តិ   ។ 



97 
 

៤៥ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគលធមម រនិេទទស 

ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ កន្លងនូវឧបបទកខណៈ មិនកន្លងនូវភងគកខណៈេទ ចិត្ត 
ជអតីត េទើបជចិត្តកន្លងនូវឧបបទកខណៈផង កន្លងនូវភងគកខណៈផង ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្ត  កលរលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះ 
ថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្តេនះ កលនឹងេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវ 
ខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយឬ ។ ចិត្ត កន្លងេហើយ ។ 
ចិត្ត  កលមិនេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថ 
មនកលកន្លងេហើយ ចិត្តេនះ កលមិនរលត់ ជចិត្ត កន្លងនូវខណៈ 
ទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយឬ ។ ចែំណកខងចិត្ត កនុង 
ឧបបទកខណៈ មិនទន់មកដល់េទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  កលមិន 
រលត់ ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមនកលកន្លងេហើយ ចិត្ត 
េនះ កលមិនេកើតេឡើង ជចិត្តកន្លងនូវខណៈទងំពួង េឈម ះថមន 
កលកន្លងេហើយឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ មិនកន្លងនូវភងគកខណៈេទ 
ែតមិនកន្លងនូវឧបបទកខណៈ ក៏មិនែមន ចែំណកខងចិត្តជអនគត កនុង 
ឧបបទកខណៈ េទើបជចិត្តមិនកន្លងនូវភងគកខណៈផង មិនកន្លងនូវឧបប- 
ទកខណៈផង     ។ 

បុគគលធមម រនិេទទស 

[៧២] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់ 
ចិត្តេនះ    របស់បុគគលេនះ    នឹងរលត់   នឹងមិនេកើតេឡើងឬ   ។   េអើ   ។ 
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៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យ ំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ ន ឧបបជជិស តិ 

តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ន និរុជឈតីតិ ។ មន្ត  ។ 

យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ និរុជឈតិ តស  តំ ចិត្តំ 

ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តីតិ ។ េន ។ យស   

បន យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ឧបបជជិស តិ តស  តំ 

ចិត្តំ     ន     ឧបបជជតិ     និរុជឈតីតិ     ។     នតថិ     ។ 

 [៧៣] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ 

ឧបបននន្តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យ ំ ចិត្តំ 

ឧបបននំ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជតីតិ ។ ភងគកខ េណ ចិត្តំ 

ឧបបននំ េន ច តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ ឧបបទកខ េណ 

ចិត្តំ ឧបបននេញច វ ឧបបជជតិ ច ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន 

ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ ភងគកខ េណ 

ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ េន ច តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបនន ំ

អតី នគតំ ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជតិ ន ច ឧបបននំ ។ 

យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  តំ ចិត្តំ ន 

ឧបបជជតីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងរលត់ នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្ត 
េនះ របស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើង រែមងមិនរលត់ឬ ។ េអើ ។ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង ែតងរលត់ ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ    រែមងមិនេកើតេឡើង    រែមងរលត់ឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [៧៣] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្ត  របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
រែមងេកើតេឡើងឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុងឧបបទកខណៈ 
េកើតេឡើងេហើយផង រែមងេកើតេឡើងផង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  
រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើង 
េហើយឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ រែមងមិនេកើតេឡើងេទ ែតចិត្តេនះរបស់ 
បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជអតីតនិងអនគត 
រែមងមិនេកើតេឡើងផង មិនេកើតេឡើងេហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 

 របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
រែមងមិនេកើតេឡើងេទឬ    ។    េអើ    ។ 
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៤៧ 

ចិត្តយមេក   បុគគលធមម រនិេទទេ  

 [៧៤] យស  យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  តំ 

ចិត្តំ ឧបបននន្តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន 

យ ំ ចិត្តំ ឧបបននំ តស  តំ ចិត្តំ និរុជឈតីតិ ។ 

ឧបបទកខ េណ ចិត្តំ ឧបបននំ េន ច តស  តំ 

ចិត្តំ និរុជឈតិ ភងគកខ េណ ចិត្តំ ឧបបននេញច វ និ- 

រុជឈតិ ច ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  

តំ ចិត្តំ ន ឧបបននន្តិ ។ ឧបបទកខ េណ ចិត្តំ ន 

និរុជឈតិ េន ច តស  តំំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ អតី - 

នគតំ ចិត្តំ ន េចវ និរុជឈតិ ន ច ឧបបននំ ។ យស  

 បន យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបននំ តស  តំ ចិត្តំ ន 

និរុជឈតីតិ      ។      មន្ត       ។ 

 [៧៥] យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ 

ឧបបជជិ ថ តិ ។ េន ។ យស   បន យ ំ ចិត្តំ 

ឧបបជជិតថ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជតីតិ ។ េន ។ យស  

យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ 

អតីតំ      ចិត្តំ      ន      ឧបបជជតិ      េន      ច      តស        តំ     ចត្តំ 
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៤៧ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគលធមម រនិេទទស 

 [៧៤] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងរលត់ ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគេនះ េឈម ះថេកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 

 របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
រែមងរលត់ឬ ។ ចិត្ត កនុងឧបបទកខណៈ េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ រែមងរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ េកើត 
េឡើងេហើយផង រែមងរលត់ផង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមង 
មិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ 
ចិត្តកនុងឧបបទកខណៈ រែមងមិនរលត់េទ ែតចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយផង ក៏មិនែមន ចិត្ត ជអតីត និងអនគត 
រែមងមិនរលត់ផង មិនេកើតេឡើងេហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  
របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ រែមង 
មិនរលត់េទឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៧៥] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្ត  របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគល 
េនះ រែមងេកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  
មិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយេទ 
ឬ  ។  ចិត្ត  ជអតីត  រែមងមិនេកើតេឡើងេទ  ែតចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
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៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន ឧបបជជិតថ ភងគកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ន េចវ 

ឧបបជជតិ ន ច ឧបបជជិតថ ។ យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន 

ឧបបជជិតថ តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតីតិ ។ ឧបបទកខ - 

េណ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ េន ច តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបប- 

ជជតិ ភងគកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជិតថ 

ន ច ឧបបជជតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជតិ តស  

តំ ចិត្តំ ឧបបជជិស តីតិ ។ េន ។ យស   បន យ ំ

ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជតីតិ ។ េន ។ 

យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ តស  តំ ចិត្តំ ន 

ឧបបជជិស តីតិ ។ អនគតំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតិ េន 

ច តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ ភងគកខ េណ អតី- 

តញច  ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជតិ ន ច ឧបបជជិស តិ ។ 

យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តស  

តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជតីតិ ។ ឧបបទកខ េណ ចិត្តំ ន 

ឧបបជជិស តិ េន ច តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជត ិ

ភងគកខ េណ     អតីតញច      ចិត្តំ     ន     េចវ     ឧបបជជិស តិ     ន    ច 
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៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចែំណកខងចិត្ត ជអនគត 
កនុងភងគកខណៈ រែមងមិនេកើតេឡើងផង មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្ត  របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ចិត្ត កនុងឧបបទកខណៈ 
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ រែមងមិនេកើត 
េឡើង ក៏មិនែមន ចែំណកខងចិត្ត ជអនគត កនុងភងគកខណៈ មិនធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយផង រែមងមិនេកើតេឡើងផង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល 

 រែមងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ មិន 
ែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ចិត្ត 
េនះ របស់បុគគលេនះ រែមងេកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  
របស់បុគគល  រែមងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើងេទឬ ។ ចិត្ត ជអនគត រែមងមិនេកើតេឡើងេទ ែតចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចែំណកខងចិត្ត ជអតីត 
កនុងភងគកខណៈ រែមងមិនេកើតេឡើងផង នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មយង៉ 
េទៀត ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ រែមងមិនេកើតេឡើងេទឬ ។ ចិត្ត កនុងឧបបទកខណៈ នឹងមិនេកើត 
េឡើងេទ ែតចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ រែមងមិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន 
ចែំណកខងចិត្ត  ជអតីត កនុងភងគកខណៈ នឹងមិនេកើតេឡើងផង  រែមងមិន 
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៤៩ 

ចិត្តយមេក   បុគគលធមម រនិេទទេ  

ឧបបជជតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ឧបបជជិតថ តស  តំ 
ចិត្តំ ឧបបជជិស តីតិ ។ េន ។ យស   បន យ ំ
ចិត្តំ ឧបបជជិស តិ តស  តំ ចិត្តំ ឧបបជជិ ថ តិ ។ េន ។ 
យស  យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ តស  តំ ចិត្តំ ន 
ឧបបជជិស តីតិ ។ អនគតំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ េន ច 
តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ បចចុបបននំ(១) ចិត្តំ ន 
េចវ ឧបបជជិតថ ន ច ឧបបជជិស តិ ។ យស   បន 
យ ំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ តស  តំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិ ថ - 
តិ ។ អតីតំ ចិត្តំ ន ឧបបជជិស តិ េន ច តស  តំ 
ចិត្តំ ន ឧបបជជិតថ បចចុបបនំន(២) ចិត្តំ ន េចវ ឧបបជជិស តិ 
ន      ច      ឧបបជជិតថ      ។ 
 [៧៦] យស  យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិ តស  តំ ចិត្តំ 
និរុជឈ ិ ថ តិ ។ េន ។ យស   បន យ ំ ចិត្តំ 
និរុជឈតិថ តស  តំ ចិត្តំ និរុជឈតីតិ ។ េន ។ យស  
យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈ ិ ថ - 
តិ ។ អតីតំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ េន ច តស  តំ 
ចិត្តំ       ន      និរុជឈតិថ        ឧបបទកខ េណ        អនគតញច         ចិត្តំ 
     ១-២  ឱ.  ភងគកខេណតិ   ទិស តិេយវ   ។ 
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៤៩ 

ចិត្តយមកៈ   បុគគលធមម រនិេទទស 

េកើតេឡើងផង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្ត 
េនះ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉ 
េទៀត ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគល 
េនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល 

 មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើងេទឬ ។ ចិត្ត ជអនគត មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតចិត្ត 
េនះ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ចិត្ត ជបចចុបបនន 
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង នឹងមិនេកើតេឡើងផង ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយេទឬ ។ ចិត្ត ជអតីត នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 
ែតចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ក៏មិនែមន ចិត្ត 
ជបចចុបបនន   នឹងមិនេកើតេឡើងផង   មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយផង   ។ 
  [៧៦] ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងរលត់ ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់រលត់េហើយឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត 
ចិត្ត  របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
រែមងរលត់ឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមង 
មិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយេទឬ ។ 
ចិត្ត ជអតីត រែមងមិនរលត់េទ ែតចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់ 
រលត់េហើយ   ក៏មិនែមន  ចែំណកខងចិត្ត  ជអនគត  កនុងឧបបទកខណៈ 
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៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន េចវ និរុជឈតិ ន ច និរុជឈតិថ ។ យស   បន 
យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតីតិ ។ 
ភងគកខ េណ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ េន ច តស  តំ ចិត្តំ 
ន និរុជឈតិ ឧបបទកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ន េចវ 
និរុជឈតិថ ន ច និរុជឈតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិ 
តស  តំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តីតិ ។ េន ។ យស  

 បន យ ំ ចិត្តំ និរុជឈសិ តិ តស  តំ ចិត្តំ និ- 
រុជឈតីតិ ។ េន ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិ 
តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តីតិ ។ ឧបបទកខ - 
េណ(១) អនគតញច (២) ចិត្តំ ន និរុជឈតិ េន ច តស  
តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ(៣) អតីត(ំ៤) ចិត្តំ ន េចវ 
និរុជឈតិ ន ច និរុជឈសិ តិ ។ យស   បន យ ំ
ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតីតិ ។ 
ភងគកខ េណ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ េន ច តស  តំ 
ចិត្តំ ន និរុជឈតិ អតីតំ ចិត្តំ ន េចវ និរុជឈសិ តិ ន 
ច និរុជឈតិ ។ យស  យ ំ ចិត្តំ និរុជឈតិថ តស  តំ 
ចិត្តំ និរុជឈសិ តីតិ ។ េន ។ យស   បន យ ំ
ចិត្តំ        និរុជឈសិ តិ        តស         តំ        ចិត្តំ       និរុជឈ ិ ថ តិ       ។ 
     ១ ឱ. អយំ បេ  នតថិ ។ ២ ឱ. ច សេទទ  ន វជិជតិ ។ ៣ ឱ. ឯតថន្តេរ ឧបបទកខ- 
េណតិ   ខយតិ   ។   ៤   ឱ   អតីតញច    ។ 
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៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

រែមងមិនរលត់ផង មិនធ្ល ប់រលត់េហើយផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត 
 របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគល 

េនះ រែមងមិនរលត់េទឬ ។ ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ មិនធ្ល ប់រលត់ 
េហើយ ែតចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ រែមងមិនរលត់ ក៏មិនែមន 
ចែំណកខងចិត្ត ជអនគត កនុងឧបបទកខណៈ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ 
ផង រែមងមិនរលត់ផង ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមងរលត់ 
ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉ 
េទៀត ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ 
រែមងរលត់ឬ ។ មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  រែមង 
មិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ ចិត្ត ជ 
អនគត កនុងឧបបទកខណៈ រែមងមិនរលត់េទ ែតចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជអតីត រែមងមិនរលត់ផង 
នឹងមិនរលត់ផង ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិន 
រលត់ ចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ រែមងមិនរលត់េទឬ ។ ចិត្ត កនុង 
ភងគកខណៈ នឹងមិនរលត់េទ ែតចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ រែមងមិន 
រលត់ ក៏មិនែមន ចិត្ត ជអតីត នឹងមិនរលត់ផង រែមងមិនរលត់ផង ។ 
ចិត្ត  របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ របស់បុគគល 
េនះ នឹងរលត់ឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ចិត្ត  របស់ 
បុគគល   នឹងរលត់  ចិត្តេនះ  របស់បុគគលេនះ   ធ្ល ប់រលត់េហើយឬ  ។ 
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៥១ 

ចិត្តយមេក   មិស ក រនិេទទេ  

េន ។ យស  យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ តស  តំ ចិត្តំ ន 

និរុជឈសិ តីតិ ។ ឧបបទកខ េណ អនគតញច  ចិត្តំ ន 

និរុជឈតិថ េន ច តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ ភងគ- 

កខ េណ ចិត្តំ ន េចវ និរុជឈតិថ ន ច និរុជឈសិ តិ ។ 

យស   បន យ ំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ តស  តំ 

ចិត្តំ ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អតីតំ ចិត្តំ ន និរុជឈសិ តិ 

េន ច តស  តំ ចិត្តំ ន និរុជឈតិថ ភងគកខ េណ ចិត្តំ 

ន    េចវ    និរុជឈសិ តិ    ន    ច    និរុជឈតិថ    ។ 

មិស ក រនិេទទេ  

 [៧៧] យស ចិត្តេក សកភេវន និទទិេដ្ឋ(១)យចំិត្ត- 

េក ច យស យចំិត្តេក ច ឯកេដ្ឋន និទទិេដ្ឋ(២) ។ 

យស  ស គំ ចិត្តំ ។ េប ។ កុស  ធមម  អកុ- 

ស  ធមម  អពយក  ធមម  សុខយ េវទនយ 

សមបយុ ្ត  ធមម  ទុកខ យ េវទនយ សមបយុ ្ត  ធមម  

អទុកខមសុខយ     េវទនយ     សមបយុ ្ត      ធមម      ។     េប    ។ 
     ១   ឱ.   សកភេគន   និទទិេ ្ឋ តិ   ទិស ន្តិ   ។   ២   ឱ.   និទទិេ ្ឋ    ។ 
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៥១ 

ចិត្តយមកៈ   មិស ក រនិេទទស 

មិនែមនេទ ។ ចិត្ត  របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ចិត្តេនះ 
របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ ចិត្ត ជអនគត កនុងឧបបទកខណៈ 
មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ែតចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ ក៏មិន 
ែមន ចិត្ត កនុងភងគកខណៈ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយផង នឹងមិនរលត់ផង ។ 
មយង៉េទៀត ចិត្ត  របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ចិត្តេនះ របស់ 
បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយេទឬ ។ ចិត្ត ជអតីត នឹងមិនរលត់ 
េទ ែតចិត្តេនះ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ ក៏មិនែមន 
ចិត្ត     កនុងភងគកខណៈ      នឹងមិនរលត់ផង     មិនធ្ល ប់រលត់េហើយផង    ។ 

មិស ក រនិេទទស 

 [៧៧] យស ចិត្តកន័យ (ន័យែដលនិយយអពីំចិត្ត របស់ 
បុគគល ) គឺេ កសែម្តងេហើយ មភពរបស់ខ្លួន យចំិត្តកន័យ 
(ន័យែដលនិយយអពីំចិត្ត ) ក្តី យស យចំិត្តកន័យ (ន័យនិយយ 
អពីំចិត្តរបស់បុគគល និងចិត្ត ) ក្តី គឺេ កសែម្តងេហើយ េ យ 
េសចក្តីែតមួយ ។ ចិត្ត ្របកបេ យ គៈ របស់បុគគល  ។ េប ។ 
ពួកធម៌ ជកុសល ពួធម៌ ជអកុសល ពួកធម៌ ជអពយ្រកឹត 
ពួកធម៌ ែដល្របកបេ យសុខេវទន ពួកធម៌ ែដល្របកបេ យ 
ទុកខេវទន    ពួកធម៌    ែដល្របកបេ យអទុកខមសុខេវទន    ។    េប    ។ 
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៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សនិទស នសបបដិឃ ធមម  អនិទស នសបបដិឃ 

ធមម  អនិទស នបបដិឃ ធមម  េហត ូ ធមម  ន 

េហត ូ ធមម  ។ េប ។ សរ  ធមម  អរ  ធមម  ។ 

មលូយមកំ ចិត្តយមកំ ធមមយមកន្តិ តីណិ យម- 

កនិ    យវ    សរណអរ     គចឆន្តិ    ។ 

ចិត្តយមកំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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៥២ 

អភិធម្មបិដេ   យម្េៈ 

ពួកធម៌ ប្បកបបោយោរបឃើញ ទាំងប្បកបបោយោរប ោះពាល់ ពួកធម៌ 
មិនប្បកបបោយោរបឃើញ ដតប្បកបបោយោរប ោះពាល់ ពួកធម៌ មិនប្ប- 
កបបោយោរបឃើញ ទាំងមិនប្បកបបោយោរប ោះពាល់ ពួកធម៌ ជាប តុ 
ពួកធម៌ មិនដមនជាប តុ ។ បប ។ ពួកធម៌ ជាសរណៈ (ប្បកបបោយ 
បសចកាីបៅ ែង) ពួកធម៌ ជាអ្រណៈ (មិនមានបសចកាីបៅ ែង) ។ 
យមកៈ ៣ យា ង គឺ មូលយមកៈ ១ ចិតាយមកៈ ១ ធមែយមកៈ ១ 
រដមងែល់ (នូវោររួបរួម) ែរាបែល់ពួកធម៌ជាសរណៈ និងពួកធម៌ 
ជាអ្រណៈ     ។ 

ចប់   ចិត្តយម្េៈ   ។ 
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ធមមយមកំ 

បណ្ណត្តិ េ  

ឧេទទស េ  

 [៧៨] កុស  កុស  ធមម  កុស  ធមម  
កុស  ។ អកុស  អកុស  ធមម  អកុ- 
ស  ធមម  អកុស  ។ អពយក  អពយក  
ធមម      អពយក      ធមម      អពយក      ។ 
 [៧៩] ន កុស  ន កុស  ធមម  ន 
កុស  ធមម  ន កុស  ។ ន អកុស  
ន អកុស  ធមម  ន អកុស  ធមម  ន អ- 
កុស  ។ ន អពយក  ន អពយក  ធមម  
ន    អពយក     ធមម     ន    អពយក     ។ 
 [៨០] កុស  កុស  ធមម  ធមម  អកុ- 
ស  ធមម  ។ កុស  កុស  ធមម  ធមម  
អពយក  ធមម  ។ អកុស  អកុស  ធមម  
ធមម  កុស  ធមម  ។ អកុស  អកុស  
ធមម  ធមម  អពយក  ធមម  ។ អពយក  អពយ- 
ក  ធមម  ធមម  កុស  ធមម  ។ អពយក  
អពយក     ធមម     ធមម     អកុស     ធមម     ។ 
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ធមមយមកៈ 

បណ្ណត្តិ រៈ 

ឧេទទស រៈ 

 [៧៨] ពួកកុសល េឈម ះថកុសលធម៌ ពួកកុសលធម៌ េឈម ះ 
ថកុសល ។ ពួកអកុសល េឈម ះថអកុសលធម៌ ពួកអកុសលធម៌ 
េឈម ះថអកុសល ។ ពួកអពយកតៈ េឈម ះថអពយកតធម៌ ពួកអពយ- 
កតធម៌    េឈម ះថអពយកតៈ    ។ 
 [៧៩] មិនែមនកុសល េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌ មិនែមន 
កុសលធម៌ េឈម ះថមិនែមនកុសល ។ មិនែមនអកុសល េឈម ះថមិន 
ែមនអកុសលធម៌ មិនែមនអកុសលធម៌ េឈម ះថមិនែមនអកុសល ។ 
មិនែមនអពយកតៈ េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌ មិនែមនអពយកតធម៌ 
េឈម ះថមិនែមនអពយកតៈ    ។ 
 [៨០] ពួកកុសល េឈម ះថកុសលធម៌ ពួកធម៌ េឈម ះថអកុ- 
សលធម៌ ។ ពួកកុសល េឈម ះថកុសលធម៌ ពួកធម៌ េឈម ះថអពយក- 
តធម៌ ។ ពួកអកុសល េឈម ះថអកុសលធម៌ ពួកធម៌ េឈម ះថកុសល- 
ធម៌ ។ ពួកអកុសល េឈម ះថអកុសលធម៌ ពួកធម៌ េឈម ះថអពយកត- 
ធម៌ ។ ពួកអពយកតៈ េឈម ះថអពយកតធម៌ ពួកធម៌ េឈម ះថកុសលធម៌ ។ 
ពួកអពយកតៈ  េឈម ះថអពយកតធម៌  ពួកធម៌  េឈម ះថអកុសលធម៌  ។ 
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៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៨១] ន កុស  ន កុស  ធមម  ន 
ធមម  ន អកុស  ធមម  ។ ន កុស  ន 
កុស  ធមម  ន ធមម  ន អពយក  ធមម  ។ 
ន អកុស  ន អកុស  ធមម  ន ធមម  ន 
កុស  ធមម  ។ ន អកុស  ន អកុស  
ធមម  ន ធមម  ន អពយក  ធមម  ។ ន អពយ- 
ក  ន អពយក  ធមម  ន ធមម  ន កុស  
ធមម  ។ ន អពយក  ន អពយក  ធមម  ន 
ធមម      ន     អកុស      ធមម      ។ 
 [៨២] កុស  ធមម  ធមម  កុស  ។ អកុ- 
ស  ធមម  ធមម  អកុស  ។ អពយក  ធមម  
ធមម      អពយក      ។ 
 [៨៣] ន កុស  ន ធមម  ន ធមម  ន កុ- 
ស  ។ ន អកុស  ន ធមម  ន ធមម  ន 
អកុស  ។ ន អពយក  ន ធមម  ន ធមម  ន 
អពយក      ។ 
 [៨៤] កុស  ធមម  ធមម  អកុស  ។ 
កុស  ធមម  ធមម  អពយក  ។ អកុស- 

       ធមម        ធមម        កុស        ។       អកុស       ធមម  
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៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៨១] មិនែមនកុសល េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌ មិនែមន 
ធម៌ េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌ ។ មិនែមនកុសល េឈម ះថមិន 
ែមនកុសលធម៌ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌ ។ មិនែមន 
អកុសល េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមន 
កុសលធម៌ ។ មិនែមនអកុសល េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌ មិន 
ែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌ ។ មិនែមនអពយកតៈ េឈម ះ 
ថមិនែមនអពយកតធម៌ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌ ។ 
មិនែមនអពយកតៈ េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌ មិនែមនធម៌ េឈម ះ 
ថមិនែមនអកុសលធម៌    ។ 
 [៨២] ពួកកុសល េឈម ះថធម៌ ពួកធម៌ េឈម ះថកុសល ។ 
ពួកអកុសល េឈម ះថធម៌ ពួកធម៌ េឈម ះថអកុសល ។ ពួកអពយ- 
កតៈ    េឈម ះថធម៌    ពួកធម៌    េឈម ះថអពយកតៈ    ។ 
 [៨៣] មិនែមនកុសល េឈម ះថមិនែមនធម៌ មិនែមនធម៌ 
េឈម ះថមិនែមនកុសល ។ មិនែមនអកុសល េឈម ះថមិនែមនធម៌ 
មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនអកុសល ។ មិនែមនអពយកតៈ េឈម ះ 
ថមិនែមនធម៌    មិនែមនធម៌    េឈម ះថមិនែមនអពយកតៈ    ។ 
 [៨៤] ពួកកុសល េឈម ះថធម៌ ពួកធម៌ េឈម ះថអកុសល ។ 
ពួកកុសល េឈម ះថធម៌ ពួកធម៌ េឈម ះថអពយកតៈ ។ ពួកអកុសល 
េឈម ះថធម៌   ពួកធម៌   េឈម ះថកុសល   ។  ពួកអកុសល  េឈម ះថធម៌ 



116 
 

៥៥ 

ធមមយមេក   បណ្ណត្តិ រស    និេទទស េ  

ធមម  អពយក  ។ អពយក  ធមម  ធមម  កុស- 
    ។    អពយក     ធមម     ធមម     អកុស     ។ 

 [៨៥] ន កុស  ន ធមម  ន ធមម  ន អកុស- 
 ។ ន កុស  ន ធមម  ន ធមម  ន អពយក- 

 ។ ន អកុស  ន ធមម  ន ធមម  ន កុស  ។ 
ន អកុស  ន ធមម  ន ធមម  ន អពយក  ។ 
ន អពយក  ន ធមម  ន ធមម  ន កុស  ។ ន 
អពយក     ន    ធមម     ន    ធមម     ន    អកុស     ។ 

ឧេទទស េ    ។ 

និេទទស េ  

 [៨៦] កុស  កុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ 
កុស  ធមម  កុស តិ ។ មន្ត  ។ អកុស  
អកុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ អកុស  ធមម  អកុ- 
ស តិ ។ មន្ត  ។ អពយក  អពយក  ធមម តិ ។ 
មន្ត  ។ អពយក  ធមម  អពយក តិ ។ មន្ត  ។ 

 [៨៧] ន កុស  ន កុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ 
ន     កុស       ធមម       ន      កុស តិ      ។       មន្ត       ។ 
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៥៥ 

ធមមយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស រៈ 

ពួកធម៌ េឈម ះថអពយកតៈ ។ ពួកអពយកតៈ េឈម ះថធម៌ ពួកធម៌ 
េឈម ះថកុសល ។ ពួកអពយកតៈ េឈម ះថធម៌ ពួកធម៌ េឈម ះថ 
អកុសល     ។ 
 [៨៥] មិនែមនកុសល េឈម ះថមិនែមនធម៌ មិនែមនធម៌ េឈម ះ 
ថមិនែមនអកុសល ។ មិនែមនកុសល េឈម ះថមិនែមនធម៌ មិនែមន 
ធម៌ េឈម ះថមិនែមនអពយកតៈ ។ មិនែមនអកុសល េឈម ះថមិន 
ែមនធម៌ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនកុសល ។ មិនែមនអកុសល 
េឈម ះថមិនែមនធម៌ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនអពយកតៈ ។ មិន 
ែមនអពយកតៈ េឈម ះថមិនែមនធម៌ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមន 
កុសល ។ មិនែមនអពយកតៈ េឈម ះថមិនែមនធម៌ មិនែមនធម៌ េឈម ះ 
ថមិនែមនអកុសល     ។ 

ចប់   ឧេទទស រៈ  ។ 

និេទទស រៈ 
 [៨៦] សួរៈ ពួកកុសល េឈម ះថកុសលធម៌ឬ ។ េឆ្លើយៈ េអើ ។ 
ពួកកុសលធម៌ េឈម ះថកុសលឬ ។ េអើ ។ ពួកអកុសល េឈម ះ  
ថអកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកអកុសលធម៌ េឈម ះថអកុសលឬ ។ 
េអើ ។ ពួកអពយកតៈ េឈម ះថអពយកតធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកអពយកត- 
ធម៌    េឈម ះថអពយកតៈឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៧៨] មិនែមនកុសល េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌ឬ ។ 
េអើ     ។    មិនែមនកុសលធម៌    េឈម ះថមិនែមនកុសលឬ    ។    េអើ    ។ 
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៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ន អកុស  ន អកុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ 
ន អកុស  ធមម  ន អកុស តិ ។ មន្ត  ។ 
ន អពយក  ន អពយក  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ 
ន អពយក  ធមម  ន អពយក តិ ។ មន្ត  ។ 
 [៨៨] កុស  កុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ 
ធមម  អកុស  ធមម តិ ។ អកុស  ធមម  ធមម  
េចវ អកុស  ធមម  ច អវេស  ធមម  ន អកុ- 
ស  ធមម  ។ កុស  កុស  ធមម តិ ។ - 
មន្ត  ។ ធមម  អពយក  ធមម តិ ។ អពយក  
ធមម  ធមម  េចវ អពយក  ធមម  ច អវេស- 

 ធមម  ន អពយក  ធមម  ។ អកុស  
អកុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ធមម  កុស  
ធមម តិ ។ កុស  ធមម  ធមម  េចវ កុស  
ធមម  ច អវេស  ធមម  ន កុស  ធមម  ។ 
អកុស  អកុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ធមម  
អពយក  ធមម តិ ។ អពយក  ធមម  ធមម  េចវ 
អពយក  ធមម  ច អវេស  ធមម  ន អពយក  
ធមម      ។     អពយក      អពយក      ធមម តិ    ។    មន្ត     ។ 
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៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនែមនអកុសល េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ មិនែមន 

អកុសលធម៌ េឈម ះថមិនែមនអកុសលឬ ។ េអើ ។ មិនែមនអពយកតៈ 

េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនអពយកតធម៌ េឈម ះ 

ថមិនែមនអពយកតៈឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៨៨] ពួកកុសល េឈម ះថកុសលធមឬ៌ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ 

េឈម ះថអកុសលធម៌ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ េឈម ះថធម៌ផង អកុ- 

សលធម៌ផង ពួកធម៌ដ៏េសស (េ្រកពីេនះ) េឈម ះថមិនែមនអកុសល- 

ធម៌េទ ។ ពួកកុសល េឈម ះថកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ េឈម ះ 

ថអពយកតធម៌ឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ េឈម ះថធម៌ផង អពយកតធម៌ 

ផង ពួកធម៌ដ៏េសស េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌េទ ។ ពួកអកុសល 

េឈម ះថអកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ េឈម ះថកុសលធម៌ឬ ។ 

ពួកកុសលធម៌ េឈម ះថធម៌ផង កុសលធម៌ផង ពួកធម៌ដ៏េសស េឈម ះ 

ថមិនែមនកុសលធម៌េទ ។ ពួកអកុសល េឈម ះថអកុសលធម៌ឬ ។ 

េអើ ។ ពួកធម៌ េឈម ះថអពយកតធម៌ឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ េឈម ះ 

ថធម៌ផង អពយកតធម៌ផង ពួកធម៌ដ៏េសស េឈម ះថមិនែមនអពយ- 

កតធម៌េទ     ។    ពួកអពយកតៈ    េឈម ះថអពយកតធម៌ឬ    ។    េអើ    ។ 
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៥៧ 

ធមមយមេក   បណ្ណត្តិ រស    និេទទស េ  

ធមម  កុស  ធមម តិ ។ កុស  ធមម  ធមម  
េចវ កុស  ធមម  ច អវេស  ធមម  ន កុស  
ធមម  ។ អពយក  អពយក  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ 
ធមម  អកុស  ធមម តិ ។ អកុស  ធមម  ធមម  
េចវ អកុស  ធមម  ច អវេស  ធមម  ន អកុ- 
ស      ធមម      ។ 
 [៨៩] ន កុស  ន កុស  ធមម តិ ។ - 
មន្ត  ។ ន ធមម  ន អកុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ 
ន កុស  ន កុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន ធមម  
ន អពយក  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន អកុស  
ន អកុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន ធមម  ន 
កុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន អកុស  ន 
អកុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន ធមម  ន អ- 
ពយក  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន អពយក  ន 
អពយក  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន ធមម  ន កុស- 

 ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន អពយក  ន អពយក  
ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន ធមម  ន អកុស  
ធមម តិ     ។     មន្ត      ។ 
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៥៧ 

ធមមយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស រៈ 

ពួកធម៌ េឈម ះថកុសលធម៌ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ េឈម ះថធម៌ផង 

កុសលធម៌ផង ពួកធម៌ដ៏េសស េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌េទ ។ ពួក 

អពយកតៈ េឈម ះថអពយកតធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ េឈម ះថ 

អកុសលធម៌ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ េឈម ះថធមផ៌ង អកុសលធម៌ផង 

ពួកធម៌ដ៏េសស    េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌េទ    ។ 

 [៨៩] មិនែមនកុសល េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ 

មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនកុសល 

េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ មនិែមនធម៌ េឈម ះថមិន 

ែមនអពយកតធម៌ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនអកុសល េឈម ះថមិនែមន 

អកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌ឬ ។ 

េអើ ។ មិនែមនអកុសល េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ 

មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនអពយកតធមឬ៌ ។ េអើ ។ មិនែមន 

អពយកតៈ េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនធម៌ 

េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនអពយកតៈ េឈម ះ 

ថមិនែមនអពយកតធម៌ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមន 

អកុសលធម៌ឬ    ។    េអើ    ។ 
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៥៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៩០] កុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ធមម  កុ- 
ស  ធមម តិ ។ កុស  ធមម  ធមម  េចវ កុស- 

 ធមម  ច អវេស  ធមម  ន កុស  ធមម  ។ 
អកុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ធមម  អកុស  
ធមម តិ ។ អកុស  ធមម  ធមម  េចវ អកុស  
ធមម  ច អវេស  ធមម  ន អកុស  ធមម  ។ 
អពយក  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ធមម  អពយក  
ធមម តិ ។ អពយក  ធមម  ធមម  េចវ អពយក  
ធមម  ច អវេស  ធមម  ន អពយក  ធមម  ។ 
 [៩១] ន កុស  ន ធមម តិ ។ កុសលំ ឋ- 
េប ្វ  អវេស  ធមម  ន កុស  ធមម  កុស- 
លញច  ធេមម ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ កុស- 

 ន ច ធមម  ។ ន ធមម  ន កុស  ធមម តិ ។ 
មន្ត  ។ ន អកុស  ន ធមម តិ ។ អកុ- 

សលំ ឋេប ្វ  អវេស  ធមម  ន អកុស  ធមម  
អកុសលញច  ធេមម ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ 
អកុស  ន ច ធមម  ។ ន ធមម  ន អកុស  
ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន អពយក  ន ធមម តិ ។ 
អពយកតំ     ឋេប ្វ     អវេស     ធមម     ន    អពយក     ធមម  
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៥៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

[៩០] ពួកកុសល េឈម ះថធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ េឈម ះថ 
កុសលធម៌ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ េឈម ះថធម៌ផង កុសលធម៌ផង ពួកធម៌ 
ដ៏េសស េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌េទ ។ ពួកអកុសល េឈម ះថធម៌ 
ឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ េឈម ះថអកុសលធម៌ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ 
េឈម ះថធម៌ផង កុសលធម៌ផង ពួកធម៌ដ៏េសស េឈម ះថមិនែមន 
អកុសលធម៌េទ ។ ពួកអពយកតៈ េឈម ះថធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ 
េឈម ះថអពយកតធម៌ឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ េឈម ះថធម៌ផង អពយ- 
កតធម៌ផង    ពួកធម៌ដ៏េសស    េឈម ះថ    មិនែមនអពយកតធម៌េទ   ។      

[៩១] មិនែមនកុសល េឈម ះថមិនែមនធម៌ឬ ។ ពួកធម៌ដ៏ 
េសស េវៀរែលងែតកុសលេចញ េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌េទ ពួក 
ធម៌ដ៏េសស េវៀរែលងែតកុសលនិងពួកធម៌េចញ េឈម ះថមិនែមនកុ 
សលផង មិនែមនធម៌ផង ។ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនកុសល- 
ធម៌ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនអកុសល េឈម ះថមិនែមនធម៌ឬ ។ ពួកធម៌ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតអកុសលេចញ េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌េទ 
ពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរែលងែតអកុសលនិងពួកធម៌េចញ េឈម ះថមិនែមន 
អកុសលផង មិនែមនធម៌ផង ។ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនអកុសល- 
ធម៌ឬ ។ េអើ ។ មិនែមនអពយកតៈ េឈម ះថមិនែមនធម៌ឬ ។ ពួកធម៌ 
ដ៏េសស   េវៀរែលងែតអពយកតៈេចញ   េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌េទ 
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៥៩ 

ធមមយមេក   បណ្ណត្តិ រស    និេទទស េ  

អពយកតញច  ធេមម ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ 
អពយក  ន ច ធមម  ។ ន ធមម  ន អពយក  
ធមម តិ    ។    មន្ត     ។ 
 [៩២] កុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ធមម  
អកុស  ធមម តិ ។ អកុស  ធមម  ធមម  េចវ 
អកុស  ធមម  ច អវេស  ធមម  ន អកុស  
ធមម  ។ កុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ធមម  អ- 
ពយក  ធមម តិ ។ អពយក  ធមម  ធមម  េចវ 
អពយក  ធមម  ច អវេស  ធមម  ន អពយក  
ធមម  ។ អកុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ធមម  កុ- 
ស  ធមម តិ ។ កុស  ធមម  ធមម  េចវ កុស  
ធមម  ច អវេស  ធមម  ន កុស  ធមម  ។ 
អកុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ធមម  អពយក  
ធមម តិ ។ អពយក  ធមម  ធមម  េចវ អពយក- 

 ធមម  ច អវេស  ធមម  ន អពយក  ធមម  ។ 
អពយក  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ធមម  កុស  
ធមម តិ ។ កុស  ធមម  ធមម  េចវ កុស  ធមម  
ច អវេស  ធមម  ន កុស  ធមម  ។ អពយក  
ធមម តិ      ។      មន្ត       ។      ធមម      អកុស      ធមម តិ     ។ 
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៥៩ 

ធមមយមកៈ   បណ្ណត្តិ រៈ   និេទទស រៈ 

ពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរែលងែតអពយកតៈនិងពួកធម៌េចញ េឈម ះថមិន 
ែមនអពយកតៈផង មិនែមនធម៌ផង ។ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិន 
ែមនអពយកតធម៌ឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៩២] ពួកកុសល េឈម ះថធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ 
េឈម ះថអកុសលធម៌ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ េឈម ះថធម៌ផង អកុស- 
លធម៌ផង ពួកធម៌ដ៏េសស េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌េទ ។ ពួក 
កុសល េឈម ះថធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ េឈម ះថអពយកតធម៌ 
ឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ េឈម ះថធម៌ផង អពយកតធម៌ផង ពួកធម៌ដ៏ 
េសស េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌េទ ។ ពួកអកុសល េឈម ះថ 
ធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ េឈម ះថកុសលធម៌ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 
េឈម ះថធម៌ផង កុសលធម៌ផង ពួកធម៌ដ៏េសស េឈម ះថមិនែមន 
កុសលធម៌េទ ។ ពួកអកុសល េឈម ះថធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួក 
ធម៌ េឈម ះថអពយកតធម៌ឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ េឈម ះថធម៌ផង 
អពយកតធម៌ផង ពួកធម៌ដ៏េសស េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌េទ ។ 
ពួកអពយកតៈ េឈម ះថធម៌ឬ ។ េអើ ។ ពួកធម៌ េឈម ះថ 
កុសលធម៌ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ េឈម ះថធម៌ផង កុសលធម៌ផង 
ពួកធម៌ដេ៏សស េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌េទ ។ ពួកអពយកតៈ 
េឈម ះថធម៌ឬ     ។     េអើ     ។     ពួកធម៌    េឈម ះថអកុសលធម៌ឬ    ។ 
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៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អកុស  ធមម  ធមម  េចវ អកុស  ធមម  ច 
អវេស     ធមម     ន    អកុស     ធមម     ។ 
 [៩៣] ន កុស  ន ធមម តិ ។ កុសលំ 
ឋេប ្វ  អវេស  ធមម  ន កុស  ធមម  កុស- 
លញច  ធេមម ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ កុស  
ន ច ធមម  ។ ន ធមម  ន អកុស  ធមម តិ ។ 
មន្ត  ។ ន កុស  ន ធមម តិ ។ កុសលំ 

ឋេប ្វ  អវេស  ធមម  ន កុស  ធមម  កុស- 
លញច  ធេមម ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ កុស- 

 ន ច ធមម  ។ ន ធមម  ន អពយក  ធមម តិ ។ 
មន្ត  ។ ន អកុស  ន ធមម តិ ។ អកុសលំ 

ឋេប ្វ  អវេស  ធមម  ន អកុស  ធមម  អកុ- 
សលញច  ធេមម ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ អកុ- 
ស  ន ច ធមម  ។ ន ធមម  ន កុស  
ធមម តិ ។ មន្ត  ។ ន អកុស  ន ធមម តិ ។ 
អកុសលំ ឋេប ្វ  អវេស  ធមម  ន អកុ- 
ស  ធមម  អកុសលញច  ធេមម ច ឋេប ្វ  អវ- 
េស  ន េចវ អកុស  ន ច ធមម  ។ 
ន       ធមម        ន       អពយក        ធមម តិ       ។      មន្ត       ។ 
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៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកអកុសលធម៌ េឈម ះថធម៌ផង អកុសលធម៌ផង ពួកធម៌ ដ៏េសស 
េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌េទ     ។ 
 [៩៣] មិនែមនកុសល េឈម ះថមិនែមនធម៌ឬ ។ ពួកធម៌ដ៏ 
េសស េវៀរែលងែតកុសលេចញ េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌េទ ពួកធម៌ 
ដ៏េសស េវៀរែលងែតកុសលនិងពួកធម៌េចញ េឈម ះថមិនែមនកុសល 
ផង មិនែមនធម៌ផង ។ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌ឬ ។ 
េអើ ។ មិនែមនកុសល េឈម ះថមិនែមនធម៌ឬ ។ ពួកធម៌ដ៏េសស 
េវៀរែលងែតកុសលេចញ េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌េទ ពួកធម៌ដ៏េសស 
េវៀរែលងែតកុសលនិងពួកធម៌េចញ េឈម ះថមិនែមនកុសលផង មិនែមន 
ធម៌ផង ។ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌ឬ ។ េអើ ។ 
មិនែមនអកុសល េឈម ះថមិនែមនធម៌ឬ ។ ពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរែលង 
ែតអកុសលេចញ េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌េទ ពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរ 
ែលងែតអកុសលនិងពួកធម៌េចញ េឈម ះថមិនែមនអកុសលផង មិន 
ែមនធម៌ផង ។ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ 
មិនែមនអកុសល េឈម ះថមិនែមនធម៌ឬ ។ ពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរែលង 
ែតអកុសលេចញ េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌េទ ពួកធម៌ដ៏េសស 
េវៀរែលងែតអកុសលនិងពួកធម៌េចញ េឈម ះថមិនែមនអកុសលផង មិន 
ែមនធម៌ផង   ។   មិនែមនធម៌  េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌ឬ  ។  េអើ  ។ 
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៦១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

ន អពយក  ន ធមម តិ ។ អពយកតំ ឋេប ្វ  
អវេស  ធមម  ន អពយក  ធមម  អពយកតញច  
ធេមម ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ អពយក  ន 
ច ធមម  ។ ន ធមម  ន កុស  ធមម តិ ។ មន្ត  ។ 
ន អពយក  ន ធមម តិ ។ អពយកតំ ឋេប ្វ  អវ- 
េស  ធមម  ន អពយក  ធមម  អពយកតញច  ធេមម 
ច ឋេប ្វ  អវេស  ន េចវ អពយក  ន ច ធមម  ។ 
ន    ធមម     ន    អកុស     ធមម តិ    ។    មន្ត     ។ 

និេទទស េ    ។ 

បណ្ណត្តិ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

បវត្តិ េ  

 [៩៤] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ េន ។ យស   
បន អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  កុស  
ធមម      ឧបបជជន្តីតិ     ។     េន     ។ 
 [៩៥] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ អរេូប កុស នំ 
ឧបបទកខ េណ          េតសំ         កុស          ធមម          ឧបបជជន្តិ 
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៦១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មិនែមនអពយកតៈ េឈម ះថមិនែមនធម៌ឬ ។ ពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរែលង 
ែតអពយកតៈេចញ េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌េទ ពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរ 
ែលងែតអពយកតៈ និងពួកធម៌េចញ េឈម ះថមិនែមនអពយកតៈផង មិន 
ែមនធម៌ផង ។ មិនែមនធម៌ េឈម ះថមិនែមនកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ 
មិនែមនអពយកតៈ េឈម ះថមិនែមនធម៌ឬ ។ ពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរែលង 
ែតអពយកតៈេចញ េឈម ះថមិនែមនអពយកតធម៌េទ ពួកធម៌ដ៏េសស េវៀរ 
ែលងែតអពយកតៈ និងពួកធម៌េចញ េឈម ះថមិនែមនអពយកតៈផង មិន 
ែមនធម៌ផង  ។  មិនែមនធម៌  េឈម ះថមិនែមនអកុសលធម៌ឬ  ។  េអើ  ។ 

ចប់   និេទទស រៈ   ។ 

ចប់   បណ្ណត្តិ រៈ   ។ 

បវត្តិ រៈ 

 [៩៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួកអកុស- 
លធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល 
េនះ     េកើតេឡើងឬ     ។     មិនែមនេទ     ។ 
 [៩៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួក 
សត្វេនះ    េកើតេឡើង    កនុងឧបបទកខណៈ    ៃនពួកកុសល   កនុងអរូបភព 
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៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តិ បញច - 
េ កេរ កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ កុស  
ច ធមម  ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
កុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត - 
នំ បវេត្ត កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ(១) 
េតសំ អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ 
កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ បញច េ កេរ កុស នំ 
ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ 
កុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៩៦] យស  អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ អរេូប អកុស នំ 
ឧបបទកខ េណ េតសំ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
េន ច េតសំ អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តិ បញច - 
េ កេរ អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អកុ- 
ស  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  
ឧបបជជន្តិ ។ យស   បន អពយក  ធមម  
ឧបបជជន្តិ        តស         អកុស         ធមម         ឧបបជជន្តីតិ       ។ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   និេ ធសមបនន នំ   អសញញស ្ត នន្តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េទើបេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសល 
ទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួកកុសល- 
ធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វ 
ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង េកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល 
្របសចកកុសល កនុងបវត្តិកល ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ 
មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េកើតេឡើង កនុង 
ឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំពួកកុសល- 
ធម៌     ក៏េកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [៩៦] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ 
ពួកសត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ 
កនុងអរូបភព ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទ 
ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ 
ៃនអកុសលទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏ 
េកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  
េកើតេឡើង      ពួកអកុសលធម៌      របស់បុគគលេនះ      េកើតេឡើងឬ     ។ 
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៦៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តិ េន 
ច េតសំ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ បញច េ កេរ 
អកុស នំ ឧបបទកខ េណ(១) េតសំ អពយក  ច 
ធមម     ឧបបជជន្តិ    អកុស     ច    ធមម     ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៩៧] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តតថ 
អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជន្តីតិ    ។     មន្ត      ។ 
 [៩៨] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តតថ 
អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តិ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជន្តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ អពយក  ធមម  
ឧបបជជន្តិ េន ច តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ ចតុ 
េ កេរ បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  
ឧបបជជន្តិ     កុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៩៩] យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តតថ អពយ- 
ក      ធមម      ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។     យតថ         បន 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   និេ ធសមបនន នំ   អសញញស ្ត នន្តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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៦៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង េកើតេឡើង 

កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងបវត្តិកល ែត 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកអពយកត- 

ធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនអកុសទងំ- 

យ  កនុងបញច េ ករភព  ទងំពួកអកុសលធម៌  ក៏េកើតេឡើងែដរ  ។ 

 [៩៧] ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ េកើត 

េឡើង  កនុងទី   ពួកកុសលធម៌  េកើតេឡើង  កនុងទីេនះឬ  ។  េអើ  ។ 

 [៩៨] ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ 

េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ 

េកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 

ពួកអពយកតធម៌ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញសត្វ ែតពួក 

កុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ េទើបេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និងកនុងបញច េ ករភព ទងំពួក 

កុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 

 [៩៩] ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយ- 

កតធម៌      េកើតេឡើង       កនុងទីេនះឬ       ។       េអើ      ។      មយង៉េទៀត 
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៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តិ តតថ អកុស  ធមម  

ឧបបជជន្តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ អពយក  ធមម  

ឧបបជជន្តិ េន ច តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

ចតុេ កេរ បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  

ឧបបជជន្តិ    អកុស     ច    ធមម     ឧបបជជន្តិ    ។ 

 [១០០] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ េន ។ 

យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

តស      តតថ     កុស      ធមម      ឧបបជជន្តីតិ     ។     េន     ។ 

 [១០១] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ អរេូប 

កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  

ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

បញច េ កេរ កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ 

កុស  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  

ឧបបជជន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  

ឧបបជជន្តិ      តស       តតថ      កុស       ធមម       ឧបបជជន្តីតិ      ។ 
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៦៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកអពយកតធម៌ េកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ េកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញសត្វ 
ែតពួកអកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ េទើប 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និងកនុងបញច េ ករភព ទងំ 
ពួកអកុសលធម៌     ក៏េកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [១០០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមន 
េទ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុង 
ទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 
មិនែមនេទ     ។ 
 [១០១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខ- 
ណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ 
េនះ េទើបេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ- 

យ កនុងបញច េ ករភព ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

    ពួកកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    េកើតេឡើង    កនុងទីេនះឬ   ។ 
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៦៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  

ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

បញច េ កេរ កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ 

អពយក  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ កុស  ច ធមម  

ឧបបជជន្តិ     ។ 

 [១០២] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ អរេូប 

អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  

ធមម  ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  

ឧបបជជន្តិ បញច េ កេរ អកុស នំ ឧបបទកខ េណ 

េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ អពយក  

ច ធមម  ឧបបជជន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  

ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តី- 

តិ ។ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត អកុសលវបិបយុត្ត- 

ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  

ឧបបជជន្តិ     េន     ច    េតសំ    តតថ    អកុស     ធមម     ឧបបជជន្តិ 
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៦៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង េកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុង 
បវត្តិកល ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េទើបេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំ 
ពួកកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [១០២] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខ- 
ណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ 
ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ 
ពួកសត្វេនះ េទើបេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនអកុសល 
ទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង េកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងបវត្តិ- 
កល  ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បញច េ កេរ អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ 
អពយក  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ អកុស  ច ធមម  
ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [១០៣] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ អកុស នំ 
ឧបបទកខ េណ េតសំ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
េន ច េតសំ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តអកុសលវបិប- 
យុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អ- 
សញញស ្ត នំ េតសំ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ ។ យស   បន អ- 
កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តស  កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តីតិ ។ កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អកុ- 
ស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ កុស  ធមម  
ន ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសល- 
វបិបយុត្តកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ - 
ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អកុស  ច 
ធមម     ន    ឧបបជជន្តិ     កុស      ច     ធមម      ន     ឧបបជជន្តិ     ។ 
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៦៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េទើបេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុង 
ឧបបទកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំពួកអកុ- 
សលធម៌   ក៏េកើតេឡើងែដរ   ។ 
 [១០៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ 
ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួក 
កុសលធម៌ របស់សត្វទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និង 
ពួកអសញញសត្វ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចក 
កុសល និងចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងភងគកខណៈ (ខណៈជទី 
ែបកធ្ល យ) ៃនចិត្ត ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួកកុសលធម៌ 
របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ 
េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យេទ ែតពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ គឺពួកេ កែដលចូលកន់និេ ធ និង 
ពួកអសញញសត្វ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែដល្របសចក 
អកុសល និងចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ទងំ 
ពួកកុសលធម៌   ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ   ។ 
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៦៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [១០៤] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ឧ- 
បបជជន្ត នំ បវេត្ត កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ - 
េណ(១) េតសំ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច 
េតសំ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ 
បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ អរេូប អកុស នំ ឧបប- 
ទកខ េណ េតសំ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយ- 
ក  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ ។ យស   បន អពយក  
ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ 
អរេូប កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  
ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ 
អរេូប អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  
ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ ។ 
 [១០៥] យស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបប- 
ទកខ េណ(២)       េតសំ       អកុស        ធមម        ន       ឧបបជជន្តិ 
   ១ ឱ. ឯតថន្តេរ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នន្តិ ទិស នគិ ។ ២ ឱ. ឯតថន្តេរ លិខិេតន 
បុព្វនេយន   ទដ្ឋព្វំ   ។ 
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៦៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [១០៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនេកើតេឡើង កនុងឧបប- 
ទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងបវត្តិកល ែតពួកអពយកត- 
ធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
អកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល 
ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល 
េនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព ែតពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង កនុង 
ឧបបទកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងភងគកខណៈ ៃន 
ចិត្ត    កនុងបវត្តិកល    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [១០៥] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនេកើតេឡើង 
កនុងឧបបទកខណៈ        ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល       កនុងបវត្តិកល 
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៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ អរេូប 
កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អកុស  ច ធមម  
ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តស  អកុ- 
ស  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ អរេូប អកុស នំ 
ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
េន ច េតសំ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ សេព្វ- 
សំ ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ អរេូប កុស- 

នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  
ន   ឧបបជជន្តិ   អកុស    ច   ធមម    ន   ឧបបជជន្តិ   ។ 
 [១០៦] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តតថ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តតថ កុស- 
    ធមម     ន     ឧបបជជន្តីតិ    ។    មន្ត     ។ 

 [១០៧] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តតថ 
អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ ឧបបជជន្តិ ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តតថ កុស  
ធមម     ន    ឧបបជជន្តីតិ    ។    នតថិ    ។ 
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៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងភងគកខណៈៃន 
ចិត្ត កនុងបវត្តិកល ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុង 
អរូបភពេទ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិន 
ែមន ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនេកើត 
េឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងភងគកខណៈ 
ៃនចិត្ត   កនុងបវត្តិកល   ទងំពួកអកុសលធម៌   ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ   ។ 
 [១០៦] ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសល- 
ធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុ- 
សលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១០៧] ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េកើតេឡើង ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អពយកតធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
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៦៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [១០៨] យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ ឧបបជជន្តិ ។ 
យតថ  បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តតថ 
អកុស     ធមម     ន    ឧបបជជន្តីតិ    ។    នតថិ    ។ 
 [១០៩] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ អកុស- 

នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តអកុ- 
សលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អកុស  
ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ ។ យស   បន យតថ អកុ- 
ស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  
ន ឧបបជជន្តីតិ ។ កុស  នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស- 

 ធមម  ន ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ 
កុសលវបិបយុត្តអកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ -  
េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  
ន    ឧបបជជន្តិ    កុស     ច    ធមម     ន    ឧបបជជន្តិ    ។ 
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៦៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [១០៨] ពួកអកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េកើតេឡើង ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អពយកតធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [១០៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកកុស- 
លធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈៃន 
អកុសលទងំ យ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌  របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់ 
េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចក 
កុសល និងចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ទងំពួក 
អកុសលធម៌ ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់ 
បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈៃនកុសលទងំ យ ែតពួកកុស- 
លធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល និងចិត្តែដល្របសចក 
អកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ ។ 
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៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១១០] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ(១) េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ - 
េណ អរេូប អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ 
កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  
ន ឧបបជជន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តីតិ ។ អរេូប កុស នំ ឧបបទកខ េណ 
េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច 
េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ 
ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ អរេូប អកុស- 

នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  
ន    ឧបបជជន្តិ    កុស     ច    ធមម     ន    ឧបបជជន្តិ    ។ 
 [១១១] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ      តស       តតថ     អពយក       ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   អសញញស ្ត នន្តិ   ខយតិ   ។ 
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៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១១០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចក 
កុសល កនុងបវត្តិកល ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំ- 
អស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
អកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល 
ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកត- 
ធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
សត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ- 

យ កនុងអរូបភពេទ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំ- 
អស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
អកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល 
ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [១១១] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី   ពួកអពយកតធម៌  របស់បុគគលេនះ  មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 
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៧១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត អកុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  
ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ 
អរេូប កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អកុ- 
ស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  
ន ឧបបជជន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តីតិ ។ អរេូប អកុស នំ ឧបបទកខ េណ 
េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច 
េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ 
ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ អរេូប កុស នំ 
ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  ន 
ឧបបជជន្តិ     អកុស      ច     ធមម      ន     ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [១១២] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
អកុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  កុស  
ធមម     ឧបបជជិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 
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៧១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុ- 
សល កនុងបវត្តិកល ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំ- 
អស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
កុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល 
ទងំពួងអពយកតធម៌ ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកត- 
ធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ 
ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនអកុសល 
ទងំ យ កនុងអរូបភពេទ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំ- 
អស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
កុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល 
ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [១១២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ពួកកុសល- 
ធម៌    របស់បុគគលេនះ    េកើតេឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
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៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១១៣] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
អពយក  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  កុស  
ធមម     ឧបបជជិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 
 [១១៤] យស  អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
អពយក  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  អកុស  
ធមម     ឧបបជជិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 
 [១១៥] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តតថ អ- 
កុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 
 [១១៦] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តតថ 
អពយក  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញសេត្ត តតថ អពយក  ធមម  
ឧបបជជិតថ េន ច តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
ចតុេ កេរ បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  
ឧបបជជិតថ     កុស      ច     ធមម      ឧបបជជិតថ     ។ 
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៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

[១១៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ពួកកុសល- 
ធម៌    របស់បុគគលេនះ    េកើតេឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១១៤] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ពួក 
អកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    េកើតេឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១១៥] ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
អកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ េកើត 
េឡើងេហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ     ។ 
 [១១៦] ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
អពយកតធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អពយកតធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
គឺកនុងអសញញសត្វ ែតពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ 
ឯពួកអពយកតធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និង 
បញច េ ករភព    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ    ។ 
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៧៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស  ឧបបទ េ  

[១១៧] យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តតថ 

អពយក  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  

បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ តតថ អកុស  

ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញសេត្ត តតថ អពយក  

ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច តតថ អកុស  ធមម  ឧបប- 

ជជិតថ ចតុេ កេរ បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច 

ធមម     ឧបបជជិតថ    អកុស     ច    ធមម     ឧបបជជិតថ    ។ 

 [១១៨] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ - 

នំ ទុតិេយ អកុសេល ចិេត្ត វត្តមេន េតសំ តតថ 

អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ កុស- 

 ធមម  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច - 

េ ក នំ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ 

កុស     ច    ធមម     ឧបបជជិតថ    ។ 
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៧៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [១១៧] ពួកអកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយ- 
កតធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ គឺកនុង 
អសញញសត្វ ែតពួកអកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឯ 
ពួកអពយកតធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និង 
បញច េ ករភព    ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ    ។ 
 [១១៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះឬ ។ កលអកុសលចិត្ត(១) ទី ២ របស់ពួកសត្វកនុងសុទធ ស 
កល្រប្រពឹត្តេទ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសុទធ សសត្វេនះ េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសុទធ សសត្វេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ 
េ្រកពីេនះ គឺចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ    ។ 
     ១ អកុសល កនុងទីេនះ សំេ យកជវនចិត្តទី ២ គឺចំេពះជវនចិត្ត ែដលេ្រតកអរនឹង 
ភព   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១១៩] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ - 

នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 
កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ 
បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  
ឧបបជជិតថ    កុស     ច    ធមម     ឧបបជជិតថ    ។ 
 [១២០] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  
ឧបបជជិតថ តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច 
េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ ចតុ- 
េ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អពយក  
ច      ធមម       ឧបបជជិតថ      អកុស      ច     ធមម      ឧបបជជិតថ     ។ 
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៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១១៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
កលចិត្តទី ២ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កល្រប្រពឹត្តេទ ពួកអពយកតធម៌ 
របស់ពួកអសញញសត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ឯពួកអពយកត- 
ធម៌ របស់សត្វទងំេនះ េ្រកពីេនះ គឺចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ ។ 
 [១២០] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ កលចិត្តទី ២ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កល 
្រប្រពឹត្តេទ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ 
គឺចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួក 
អកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ    ។ 
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៧៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [១២១] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ នតថិ ។ យស  

 បន អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  កុស- 
    ធមម     ន    ឧបបជជិ ថ តិ    ។    នតថិ    ។ 

 [១២២] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 
តស  អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ នតថិ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  
កុស     ធមម     ន    ឧបបជជិ ថ តិ    ។    នតថិ    ។ 
 [១២៣] យស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 
តស  អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ នតថិ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  
អកុស      ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 
 [១២៤] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តតថ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តតថ កុស  
ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១២៥] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តតថ 
អពយក        ធមម        ន       ឧបបជជិ ថ តិ       ។       ឧបបជជិតថ      ។ 
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៧៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [១២១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ពួក 
កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនមនេទ ។ 
 [១២២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ ពួក 
កុសលធម៌  របស់បុគគលេនះ  មិនេកើតេឡើងេហើយឬ  ។  មិនមនេទ  ។ 
 [១២៣] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនមន 
េទ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង 
េហើយ ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ 
មិនមនេទ    ។ 
 [១២៤] ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
អកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ មិន 
េកើតេឡើងេហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១២៥] ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
អពយកតធម៌   មិនេកើតេឡើងេហើយ   កនុងទីេនះឬ  ។  េកើតេឡើងេហើយ  ។ 
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៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ  បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តតថ 
កុស      ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 
 [១២៦] យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តតថ 
អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តតថ អកុ- 
ស      ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 
 [១២៧] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ - 

នំ ទុតិេយ អកុសេល ចិេត្ត វត្តមេន េតសំ 
តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ សុទធ នំ ទុតិេយ 
ចិេត្ត វត្តមេន(១) អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  
ច ធមម  ន ឧបបជជិតថ អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជិតថ ។ 
យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  
តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
 [១២៨] យស  យតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិតថ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិ ថ តិ        ។        សុទធ នំ        ទុតិេយ        ចិេត្ត       វត្តមេន 
     ១ ឱ. សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេនតិ ឯតថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នន្តិ ឯវ ំទិស ន្តិេយវ ។ 
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៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
កុសលធម៌   មិនេកើតេឡើងេហើយ   កនុងទីេនះឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [១២៦] ពួកអកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
អពយកតធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េកើតេឡើងេហើយ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកអកុ- 
សលធម៌  មិនេកើតេឡើងេហើយ  កនុងទីេនះឬ  ។  មិនមនេទ  ។ 
 [១២៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មនិេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះឬ ។ កលអកុសលចិត្តទី ២ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កល្រប- 
្រពឹត្តេទ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះ ក៏មិនែមន កលចិត្តទី ២ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កល្រប្រពឹត្ត 
េទ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏មិនេកើតេឡើងេហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 
 [១២៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះឬ   ។   កលចិត្តទី   ២   របស់ពួកសុទធ សសត្វ   កល្រប្រពឹត្តេទ 
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៧៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 
េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិតថ សុទធ - 
សំ ឧបបជជន្ត ន(ំ១) េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ន 

ឧបបជជិតថ អពយក  ច ធមម  ន ឧបបជជិតថ ។ យស   
បន យតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  តតថ 
កុស      ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១២៩] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិតថ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ េន ច 
េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិតថ សុទធ សំ 
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន 
ឧបបជជិតថ អពយក  ច ធមម  ន ឧបបជជិតថ ។ យស  

 បន យតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  
តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
 [១៣០] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តស             អកុស             ធមម             ឧបបជជិស ន្តីតិ           ។ 
     ១   ឱ.   ឧបបជជន្ត នន្តិ   ឯតថ   ឧបបត្តិចិត្តស    ឧបបទកខេណតិ   ឯវ ំ  ទិស ន្តិេយវ  ។ 
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៧៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ កលចូលេទ កន់ 
សុទធ សៈ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏ 
មិនេកើតេឡើងេហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល 

 មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១២៩] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កល្រប្រពឹត្តេទ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះ ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ កល 
ចូលេទ កន់សុទធ ស មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួក 
អពយកតធម៌ ក៏មិនេកើតេឡើងេហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកត- 
ធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ 
របស់បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើងេហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១៣០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង 
ពួកអកុសលធម៌           របស់បុគគលេនះ           នឹងេកើតេឡើងឬ           ។ 
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៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ 
កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ អកុស- 

 ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ កុស  ច 
ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ អកុស  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
យស   បន អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តស  
កុស      ធមម      ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១៣១] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តស  
កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ អរ- 
ហន្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន 
ច េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ 
អពយក  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ កុស  ច ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ     ។ 
 [១៣២] យស  អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ អគគមគគ- 
សមងគី នំ      អរហន្ត នំ      យស       ចិត្តស       អនន្ត       អគគមគគំ 
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៧៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកសត្វ  នឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ គឺេគ្រតភូចិត្ត កនុងលំ ប់ ៃន 
ចិត្ត  ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង ែតពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ នឹងេកើតេឡើង ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹង 
េកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹង 
េកើតេឡើង ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ 
 [១៣១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួកកុសល- 
ធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ 
ពួកបុគគល ែដលជ្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ នឹង 
េកើតេឡើង ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកបុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកបុគគលេនះ េ្រកពីេនះ នឹងេកើតេឡើង 
ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [១៣២] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួកអកុសលធម៌ 
របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
្រពះអរហន្ត   អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ    និងរបស់ពួកសត្វេនះ 
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៧៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

បដិលភិស ន្តិ េតសំ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
េន ច េតសំ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ 
េតសំ អពយក  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ អកុស  
ច    ធមម     ឧបបជជិស ន្តិ    ។ 
 [១៣៣] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្ត ិ តតថ 
អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តតថ កុស  
ធមម      ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១៣៤] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តតថ 
អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ អពយក  ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ េន ច តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
ចតុេ កេរ បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ     កុស      ច     ធមម      ឧបបជជិស ន្តិ     ។ 
 [១៣៥] យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ - 
មន្ត  ។ យតថ  បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ         តតថ        អកុស         ធមម         ឧបបជជិស ន្តីតិ        ។ 
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៧៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ នឹងេកើត 
េឡើង ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ឯ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ នឹងេកើតេឡើង ទងំពួក 
អកុសលធម៌     ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [១៣៣] ពួកកុសលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុ- 
សលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុ- 
សលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១៣៤] ពួកកុសលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយ- 
កតធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញសត្វ 
ែតពួកកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ នឹង 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព ទងំពួក 
កុសលធម៌     ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [១៣៥] ពួកកុសលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ 
នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ 
នឹងេកើតេឡើង  កនុងទី   ពួកអកុសលធម៌  នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 
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៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អសញញសេត្ត តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន 
ច តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ចតុេ កេរ 
បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
អកុស      ច     ធមម      ឧបបជជិស ន្តិ     ។ 
 [១៣៦] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ 
ចតុេ កេរ បញច េ កេរ យស  ចិត្តស  អនន្ត  
អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ 
េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ អកុ- 
ស  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន 
យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ 
កុស       ធមម      ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១៣៧] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តស         តតថ        កុស          ធមម         ឧបបជជិស ន្តីតិ(១)      ។ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   ចតុេ កេរ   បញច េ កេរតិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកអពយកតធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញសត្វ ែតពួក 
អកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ នឹង 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព ទងំពួក 
អកុសលធម៌     ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [១៣៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ ែដលជសត្វនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុង 
លំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព នឹងេកើតេឡើង 
ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺចតុេ ករៈ និងបញច - 
េ ករៈ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងេកើតេឡើង 
ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង 
កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១៣៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង កនុង 
ទី    ពួកកុសលធម៌  របស់បុគគលេនះ  នឹងេកើតេឡើង  កនុងទីេនះឬ  ។ 
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៨១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ - 
ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អពយក  ច 
ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ កុស  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
 [១៣៨] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបប- 
ជជិស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ឧបប- 

ជជិស ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តី- 
តិ(១) ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  
អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ - 
ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អពយក  ច 
 ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ អកុស  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
 [១៣៩] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តស      អកុស     ធមម     ន    ឧបបជជិស ន្តីតិ    ។    មន្ត     ។ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   បុព្វនេយន   សទិេ េយវ   បេ    ខយតិ   ។ 
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៨១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 

និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតពួកកុសល- 

ធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយក- 

តធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ 

នឹងេកើតេឡើង    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ    ។ 

 [១៣៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង កនុង 

ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើត 

េឡើង កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ង 

េ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកសត្វ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុង 

លំ ប់ ៃនចិត្ត  និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុង 

ទីេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺចតុេ ករៈ 

និងបញច េ ករៈនឹងេកើតេឡើង ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ ។ 

 [១៣៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង 

ពួកអកុសលធម៌     របស់បុគគលេនះ     នឹងមិនេកើតេឡើងឬ    ។    េអើ    ។ 
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៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ យស  
ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ 
កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ អគគមគគសមងគី នំ អរ- 
ហន្ត នំ េតសំ អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
កុស      ច     ធមម      ន     ឧបបជជិស ន្តិ     ។ 
 [១៤០] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ អគគ- 
មគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ េតសំ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ អពយក  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ បចឆិមចិត្តសមងគី នំ េតសំ កុស  ច 
ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ អពយក  ច ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន អពយក  ធមម  
ន ឧបបជជិស ន្តិ តស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិ - 
ស ន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១៤១] យស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ      តស       អពយក       ធមម       ន      ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។ 
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៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ពួក 

កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ 

របស់ពួកសត្វេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត 

 នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹង 

មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ទងំពួកកុស- 

លធម៌     ក៏នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ     ។ 

 [១៤០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ពួក 

អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 

របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ េនះ នឹងមិន 

េកើតេឡើងេទ ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្តេនះ នឹងមិនេកើត 

េឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ង 

េ យបចឆិមចិត្តេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនេកើត 

េឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើត 

េឡើង ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ 

 [១៤១] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើត 

េឡើង     ពួកអពយកតធម៌     របស់បុគគលេនះ     នឹងមិនេកើតេឡើងឬ     ។ 
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៨៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  
អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ អកុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ អពយក  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ បចឆិមចិត្តសមងគី នំ េតសំ អកុស  ច 
ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ អពយក  ច ធមម  ន ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ ។ យស   បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ - 
ស ន្តិ តស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ 
មន្ត      ។ 

 [១៤២] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យតថ  បន អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តតថ 
កុស     ធមម     ន    ឧបបជជិស ន្តីតិ    ។    មន្ត     ។ 
 [១៤៣] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ ។ យតថ  បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ នតថិ ។ 
 [១៤៤] យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តតថ 
អពយក       ធមម      ន     ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។     ឧបបជជិស ន្តិ     ។ 
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៨៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 
និងរបស់ពួកសត្វ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  
េនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ អនក្រពម 
េ្រព ងេ យបចឆិមចិត្តេនះ ក៏នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ 
ក៏នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល    

 នឹងមិនេកើតេឡើង ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើត 
េឡើងឬ     ។     េអើ     ។ 
 [១៤២] ពួកកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួក 
អកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ នឹងមនិ 
េកើតេឡើង     កនុងទីេនះឬ     ។     េអើ     ។ 
 [១៤៣] ពួកកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួក 
អពយកតធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ នឹងេកើតេឡើង ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសល- 
ធម៌    នឹងមិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [១៤៤] ពួកអកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួក 
អពយកតធម៌    នឹងមិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះឬ    ។    នឹងេកើតេឡើង    ។ 
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៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ  បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តតថ 
អកុស      ធមម      ន     ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។     នតថិ     ។ 
 [១៤៥] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិស ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស - 
ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យតថ អកុស  
ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តីតិ(១) ។ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ 
បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិស ន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិស ន្តិ (១) អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ អសញញស ្ត ន ំ
េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
កុស     ច    ធមម     ន    ឧបបជជិស ន្តិ    ។ 
 [១៤៦] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស - 
ន្តីតិ(១) ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ អសញញស ្ត ន ំ
េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ េន ច 
េតសំ       តតថ        អពយក        ធមម         ន         ឧបបជជិស ន្តិ(១) 

     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   ចតុេ កេរ   បញច េ កេរតិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសល- 

ធម៌    នឹងមិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 

 [១៤៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 

ទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹង 

មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើត 

េឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ ែដលជ 

សត្វ នឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  នឹងមិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិន 

េកើតេឡើងេទ     ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ     ។ 

 [១៤៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង 

កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

េនះឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យ 

មគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទ  ែតពួកអពយកតធម៌  របស់ពួកសត្វេនះ  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
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៨៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស  ឧបបទ េ  

បចឆិមចិត្តសមងគី នំ េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ អពយក  ច ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ 
មន្ត      ។ 

 [១៤៧] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិស ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  
ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
បចឆិមចិត្តសមងគី នំ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  
ន ឧបបជជិស ន្តិ អពយក  ច ន ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ 
មន្ត      ។ 

 [១៤៨] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អកុស           ធមម          ឧបបជជិ ថ តិ         ។         មន្ត         ។ 



177 
 

៨៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ អនក្រពមេ្រព ងេ យបចឆិម- 
ចិត្តេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹង 
មិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើង     កនុងទីេនះឬ     ។     េអើ     ។ 
 [១៤៧] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យ 
មគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកសត្វ ែដលនឹងបននូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ 
ៃនចិត្ត  នឹងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
េទ ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ អនក្រពមេ្រព ងេ យបចឆិ- 
មចិត្តេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹង 
មិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  
នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើង     កនុងទីេនះឬ     ។     េអើ     ។ 
 [១៤៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួក 
អកុសលធម៌     របស់បុគគលេនះ     ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
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៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
កុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  
ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អកុស  
ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ កុស  ធមម  ឧបប- 
ជជន្តិ កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អកុស  
ច     ធមម      ឧបបជជិតថ     កុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [១៤៩] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អពយក  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  កុស- 
 ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ - 

េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ - 
ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  
ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  
ឧបបជជិតថ    កុស     ច    ធមម     ឧបបជជន្តិ    ។ 
 [១៥០] យស  អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស      អពយក       ធមម        ឧបបជជិ ថ តិ      ។      មន្ត       ។ 
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៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួក 
អសញញសត្វ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែដល 
្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួក 
សត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ ធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួកកុ- 
សលធម៌    ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [១៤៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល បេ់កើតេឡើងេហើយ ពួកកុសលធម៌ 
របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំ 
អស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ ធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគ- 
កខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេទ 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងឧបប- 
ទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 
 [១៥០] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌     របស់បុគគលេនះ     ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
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៨៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស  ឧបបទ េ  

យស   បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  អកុ- 
ស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ - 
េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ - 
ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  
ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ច 
ធមម     ឧបបជជិតថ    អកុស     ច    ធមម     ឧបបជជន្តិ    ។ 
 [១៥១] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ ។ េប ។ 
 [១៥២] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ(១) 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបប- 
ទកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ(២) 
កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ច 
ធមម     ឧបបជជិតថ    កុស     ច    ធមម     ឧបបជជន្តិ    ។ 
     ១ ឱ. អយំ បេ  សព្វតថ ន ទិស តិ ។ ឯតថ បេទ បន ចតុេ កេរ បញច េ កេរតិ េយ- 
ភុេយយន  ទិស ន្តិេយវ  ។  ២ ឱ. ឯតថន្តេរ ចតុេ កេរ បញច េ កេរតិ សព្វតថ ទិស និ្តេយវ ។ 
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៨៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ 
របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួក 
អសញញសត្វ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របស 
ចកអកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតអកុសលធម៌ របស់ពួកជន 
េនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ ធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ ទងំពួកអកុស- 
លធម៌    ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [១៥១] ពួកកុសលធម៌   េកើតេឡើង   កនុងទី    ។   េប   ។ 
 [១៥២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើត 
េឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របស 
ចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន 
េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន 
េនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសល 
ទងំ យ    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 
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៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៥៣] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបប- 
ទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  
ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  ច 
ធមម    ឧបបជជិតថ   កុស    ច   ធមម    ឧបបជជន្តិ   ។ 
 [១៥៤] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  
ឧបបជជិតថ តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 
អពយក  ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ អកុ- 
ស  ធមម  ឧបបជជន្តិ អកុស នំ ឧបបទកខ - 
េណ       េតសំ       តតថ       អពយក        ច       ធមម       ឧបបជជិតថ 
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៨៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [១៥៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 
 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 

េនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើត 
េឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំ- 
អស់េនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 
ែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ 
ពួកសត្វេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
កុសលទងំ យ    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [១៥៤] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើត 
េឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំ- 
អស់េនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 
ែដល្របសចកអកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ 
របស់ពួកសត្វេនះ   ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ   កនុងទីេនះ  កនុងឧបបទកខណៈ 
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៨៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

អកុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 

 [១៥៥] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 

តស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ 

យស   បន អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  

កុស      ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     នតថិ     ។ 

 [១៥៦] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តស  

អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  កុស  

ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     នតថិ     ។ 

 [១៥៧] យស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 

តស  អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ 

យស   បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  

អកុស      ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     នតថិ     ។ 

 [១៥៨] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ ។ េប ។ 

 [១៥៩] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 

ជជន្តិ      តស      តតថ     អកុស      ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។ 
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៨៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ៃនអកុសលទងំ យ    ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [១៥៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ ធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ 
មិនមនេទ    ។ 
 [១៥៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ ធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើត 
េឡើងឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [១៥៧] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ ។ ធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  
មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើត 
េឡើងឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [១៥៨]   ពួកកុសលធម៌   មិនេកើតេឡើង   កនុងទី    ។   េប   ។ 
 [១៥៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
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៩០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិតថ សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន(១) អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជិតថ ។ យស   បន 
យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  តតថ 
កុស      ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១៦០] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  
ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំំ តតថ អពយក  
ធមម  ន ឧបបជជិតថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ 
តតថ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច 
ធមម  ន ឧបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
     ១  ឱ.  ទុតិេយ  ចិេត្ត  វត្តមេនតិ  ឯតថ  ឧបបត្តិចិត្តស   ភងគកខេណតិ  ទិស ន្តិេយវ  ។ 



187 
 

៩០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត 
ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះ ក៏មិនែមន កលេបើចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កល 
្រប្រពឹត្តេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឬ     ។     េអើ     ។ 
 [១៦០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ 
េនះ កលចូលេទ កន់សុទធ ស មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ទងំ 
ពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
កុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះឬ   ។   េអើ   ។ 



188 
 

៩១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

 [១៦១] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  
ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  
ន ឧបបជជិតថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ អកុ- 
ស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  ន 
ឧបបជជិតថ ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ន 
ឧបបជជិតថ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ 
មន្ត      ។ 

 [១៦២] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ អគគមគគស  ឧបប- 
ទកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិល- 
ភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ កុស- 

 ធមម  ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ អកុស  ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ កុស នំ ឧបបទកខ េណ 
េតសំ កុស  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ អកុស  ច ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន អកុស  ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ       តស        កុស        ធមម         ឧបបជជន្តីតិ       ។ 
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៩១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [១៦១] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក 
សត្វេនះ កលចូលេទ កន់សុទធ ស មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ទងំ 
ពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
អកុសលធម៌  របស់បុគគលេនះ  មិនេកើតេឡើង  កនុងទីេនះឬ  ។  េអើ  ។ 
 [១៦២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ពួកជន នឹងបន 
នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏ 
្របេសើរ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ 
ៃនចិត្តេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 
ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
កុសលទងំ យ េ្រកពីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងេកើត 
េឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  
នឹងេកើតេឡើង      ពួកកុសលធម៌     របស់បុគគលេនះ     េកើតេឡើងឬ     ។ 



190 
 

៩២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  

ឧបបទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ 

េតសំ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ 

កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ កុស នំ ឧបបទកខ េណ 

េតសំ អកុស  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ កុស  ច 

ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 

 [១៦៣] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  

អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តស  កុស- 

 ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ 

កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ ធសម- 

បនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  ឧបប- 

ជជិស ន្តិ េន ច េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  

ឧបបជជិស ន្តិ     កុស     ច    ធមម     ឧបបជជន្តិ    ។ 

 [១៦៤] យស  អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

តស       អពយក       ធមម      ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
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៩២ 

អភិធមមបិដក   យមក 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់ 

និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ នឹងេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 

ែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ 

របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន 

េនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួក 

កុសលធម៌     ក៏េកើតេឡើងែដរ     ។ 

 [១៦៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួក 

អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួកកុសលធម៌ របស់ 

បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់ 

េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ នឹងេកើតេឡើង 

កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត 

ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកអពយកតធម៌ 

របស់ពួកជនេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ 

ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏េកើតេឡើងែដរ     ។ 

 [១៦៤] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួក 

អពយកតធម៌      របស់បុគគលេនះ      នឹងេកើតេឡើងឬ       ។       េអើ      ។ 
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៩៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

យស   បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តស  
អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  
ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  
ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ អកុស  ធមម  ឧបប- 
ជជន្តិ អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ច 
ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ អកុស  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ ។ 
 [១៦៥] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ ។ េប ។ 
 [១៦៦] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ(១) ។ 
អគគមគគស  ឧបបទកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  
អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ឧបបទកខ - 
េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ េន ច 
េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ(២) 
កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ច 
ធមម  ឧបបជជន្តិ អកុស  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តស           តតថ          កុស           ធមម           ឧបបជជន្តីតិ          ។ 
     ១-២   ឱ.   ឯតថន្តេរ   ចតុេ កេរ   បញច េ កេរតិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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៩៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
ជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ 
នឹងេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែដល្របសចកអកុសល កនុង 
ភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង 
េទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ 
ៃនអកុសលទងំ យ     ទងំពួកអកុសលធម៌     ក៏េកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [១៦៥] ពួកកុសលធម៌   េកើតេឡើង   កនុងទី    ។   េប   ។ 
 [១៦៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុង 
លំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ េកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ 
ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួកជនេនះ េទើបេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសល 
ទងំ យ េ្រកពីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង កនុង 
ទី     ពួកកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ   េកើតេឡើង   កនុងទីេនះឬ   ។ 
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៩៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ច 
ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ កុស  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ ។ 
 [១៦៧] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  
ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  
ធមម  ឧបបជជន្តិ កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ 
អពយក  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ កុស  ច ធមម  
ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [១៦៨] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ឧបប- 
ជជិស ន្តិ      តស       តតថ      អកុស       ធមម       ឧបបជជន្តីតិ     ។ 
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៩៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត 
ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបប- 
ទកខណៈ ៃនកុងសលទងំ យ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 
 [១៦៧]ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត 
ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួក 
អពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបប- 
ទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 
 [១៦៨] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង 
កនុងទី   ពួកអកុសលធម៌  របស់បុគគលេនះ  េកើតេឡើង  កនុងទីេនះឬ ។ 
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៩៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្ត- 

ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ តតថ 

អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ អកុស នំ ឧបបទកខ - 

េណ េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 

អកុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 

 [១៦៩] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 

តស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ សេព្វសំ 

ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបប- 

ទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 

កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ អកុ- 

ស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ អគគមគគស  ភងគកខ េណ 

អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិល- 

ភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ កុស  

ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អកុស  ច ធមម  ន ឧបប- 

ជជិស ន្តិ ។ យស   បន អកុស  ធមម  ន 

ឧបបជជិស ន្តិ      តស       កុស       ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។ 
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៩៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ នឹងេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងភងគ- 

កខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុង 

ទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ ទងំពួកអកុសលធម៌ 

ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 

 [១៦៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួក 

អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកកុសល- 

ធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួក 

អសញញសត្វ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចក 

កុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ 

នឹងមិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត 

កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជន ែដលនឹងបន នូវ 

មគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ មិនេកើតេឡើង កនុង 

ភងគកខណៈ ៃនចិត្តេនះេទ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងមិនេកើតេឡើង 

ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិន 

េកើតេឡើង     ពួកកុសលធម៌     របស់បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើងេទឬ    ។ 



198 
 

៩៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អគគមគគស  ឧបបទកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  
អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
េតសំ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ 
កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អគគមគគស  ភងគកខ េណ 
អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិល- 
ភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ អកុស  
ច ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ កុស  ច ធមម  ន 
ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [១៧០] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបប- 
ទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ អពយ- 
ក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ បចឆិមចិត្តសមងគី នំ េតសំ 
កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច 
ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន អពយក  
ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តស  កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១៧១]       យស        អកុស        ធមម        ន      ឧបបជជន្តិ 
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៩៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុង 

លំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ នឹងមិនេកើត 

េឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តេនះេទ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួក 

ជនេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះ 

អរហន្ត កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជន ែដលនឹងបន 

នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ៃនចិត្ត  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ 

ៃនចិត្តេនះេទ    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ    ។ 

 [១៧០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួកអពយ- 

កតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 

របស់ពួកជនទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញ- 

សត្វ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល 

កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិន 

េកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនអនក្រពមេ្រព ង 

េ យបចឆិមចិត្តេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិន 

េកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិន 

េកើតេឡើង ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ េអើ ។ 

 [១៧១]      ពួកអកុសលធម៌       របស់បុគគល       មិនេកើតេឡើង 
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៩៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

តស  អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបប- 
ទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ អពយ- 
ក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ បចឆិមចិត្តសមងគី នំ េតសំ 
អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច 
ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន អពយក  
ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តស  អកុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [១៧២] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ ។ េប ។ 
 [១៧៣] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តី- 
តិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំំ តតថ កុស  ធមម  
ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ អគគមគគស  ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ យស  
ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  
ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  ច 
ធមម     ន    ឧបបជជន្តិ    អកុស     ច    ធមម    ន   ឧបបជជិស ន្តិ   ។ 
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៩៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួក 
អសញញសត្វ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចក 
អកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ 
នឹងមិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនអនក្រពម 
េ្រព ងេ យបចឆិមចិត្តេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏ 
នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល 

 នឹងមិនេកើតេឡើង ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើត 
េឡើងេទឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១៧២]   ពួកកុសលធម៌   មិនេកើតេឡើង   កនុងទី    ។   េប   ។ 
 [១៧៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ 
ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត កនុងភងគកខណៈៃន 
មគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជន ែដលនឹងបននូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ 
ៃនចិត្ត  និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុង 
ភងគកខណៈ   ៃនចិត្តេនះ  ទងំពួកអកុសលធម៌  ក៏នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ  ។ 
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៩៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ អគគ- 
មគគស  ឧបបទកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  
អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ េន 
ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អគគមគគស  
ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  
អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ភងគកខ េណ 
អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ     កុស      ច     ធមម      ន     ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [១៧៤] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ បចឆិមចិត្ត- 
សមងគី នំ េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
អពយក  ច ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   
បន យតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ យស  
តតថ    កុស     ធមម     ន    ឧបបជជន្តីតិ    ។    មន្ត     ។ 
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៩៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុង 
លំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តេនះ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ 
ពួក្រពះអរហន្ត កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជន ែដល 
នឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  និងរបស់ពួកអសញញ- 
សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តេនះេទ 
ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [១៧៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
សត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកសត្វ អនក្រពមេ្រព ងេ យបចឆិមចិត្ត េនះ មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួក 
កុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះឬ   ។   េអើ   ។ 
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៩៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស  ឧបបទ េ  

 [១៧៥] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ 
អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ បចឆិមចិត្តសមងគី នំ 
េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយ- 
ក  ច ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន 
យតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ 
អកុស     ធមម     ន    ឧបបជជន្តីតិ    ។    មន្ត     ។ 
 [១៧៦] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ 
អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិ- 
លភិស ន្តិ េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច 
េតសំ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ 
កុស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ អកុស  ច ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន អកុស  ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ តស  កុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
មន្ត      ។ 
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៩៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

 [១៧៥] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹង 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ 
អនក្រពមេ្រព ងេ យបចឆិមចិត្តេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ទងំពួក 
អពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ 
របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១៧៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួក 
ជន ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ 
ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើងេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ ធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួកកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ    ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
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១០០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [១៧៧] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ បចឆិមចិត្តសមងគី នំ 
េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ អពយ- 
ក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ កុស  ច 
ធមម  ឧបបជជិតថ អពយក  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តស  
កុស     ធមម     ឧបបជជិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 
 [១៧៨] យស  អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ បចឆិមចិត្តសមងគី នំ 
េតសំ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 
អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ អកុ- 
ស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ អពយក  ច ធមម  ឧបប- 
ជជិស ន្តិ ។ យស   បន អពយក  ធមម  ឧបប- 
ជជិស ន្តិ តស  អកុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
មន្ត      ។ 

 [១៧៩] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ ។ េប ។ 
 [១៨០] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស          តតថ        អកុស         ធមម         ឧបបជជិស ន្តីតិ        ។ 
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១០០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

[១៧៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនអនក្រពមេ្រព ងេ យបចឆិមចិត្តេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ែត 
ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ទងំពួកអពយ- 
កតធម៌ ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់ 
បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១៧៨] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនអនក្រពមេ្រព ងេ យបចឆិមចិត្តេនះ ធ្ល បេ់កើតេឡើងេហើយ ែត 
ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ទងំពួកអពយ- 
កតធម៌ ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់ 
បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [១៧៩] ពួកកុសលធម៌ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ។ េប ។ 
 [១៨០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល បេ់កើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 
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១០១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  

អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ កុស  ធមម  

ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ឧបប- 

ជជិស ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ 

តតថ កុស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ អកុស  ច ធមម  

ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន យតថ អកុស  ធមម  

ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ - 

តិ ។ សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន(១) េតសំ 

តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ 

តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ ចតុេ ក- 

នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  

ឧបបជជិស ន្តិ    កុស     ច    ធមម     ឧបបជជិតថ    ។ 

 [១៨១] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ បចឆិ- 

មចិត្តសមងគី នំ េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 

េន       ច      េតសំ      តតថ      អពយក       ធមម       ឧបបជជិស ន្តិ 
     ១ ឱ. សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេនតិ ឯតថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នន្តិ ទិស ន្តិេយវ ។ 
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១០១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 
និងរបស់ពួកជន ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  
េនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺ ពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ ធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កល្រប្រពឹត្តេទ ពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកសត្វេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និង 
បញច េ ករៈ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏ធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយែដរ     ។ 
 [១៨១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹង 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនអនក្រពម 
េ្រព ងេ យបចឆិមចិត្ត េនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែត 
ពួកអពយកតធម៌    របស់ពួកជនេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះេទ 
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១០២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 
កុស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ អពយក  ច ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបប- 
ជជិ ថ តិ ។ សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន(១) 
អសញញស ្ត នំ េតសំំ តតថ អពយក  ធមម  ឧបប- 
ជជិស ន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបប- 
ជជិតថ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ 
តតថ អពយក  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ កុស  ច 
ធមម      ឧបបជជិតថ     ។ 
 [១៨២] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ បចឆិម- 
ចិត្តសមងគី នំ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ េន 
ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ 
ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អកុស  
ច ធមម  ឧបបជជិតថ អពយក  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
យស             បន      យតថ      អពយក      ធមម      ឧបបជជិស ន្តិ 
     ១ ឱ. សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេនតិ ឯតថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នន្តិ ទិស ន្តិេយវ ។ 
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១០២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ 
និងបញច េ ករៈ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកអពយកតធម៌ 
ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  
នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ 
កល្រប្រពឹត្តេទ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនធ្ល ប់ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ 
េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ នឹងេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះ     ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយែដរ     ។ 
 [១៨២] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនអនក្រពមេ្រព ងេ យបចឆិមចិត្ត 
េនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ ធ្ល ប់េកើត 
េឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ ។ 
មយង៉េទៀត  ពួកអពយកតធម៌  របស់បុគគល   នឹងេកើតេឡើង  កនុងទី  
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១០៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទ េ  

តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ - 

នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ េតសំ 

តតថ អពយក  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ 

តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ ចតុេ ក- 

នំ េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 

អកុស       ច      ធមម       ឧបបជជិតថ      ។ 

 [១៨៣] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  

អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ នតថិ ។ យស  

 បន អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តស  

កុស      ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     ឧបបជជិតថ     ។ 

 [១៨៤] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តស  

អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ នតថិ ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តស  

កុស       ធមម       ន      ឧបបជជិ ថ តិ      ។      ឧបបជជិតថ      ។ 

 [១៨៥] យស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 

តស          អពយក          ធមម          ន         ឧបបជជិស ន្តីតិ        ។ 
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១០៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទ រៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កល្រប្រពឹត្តេទ ពួកអពយកត- 
ធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ - 
ករៈ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏ធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយែដរ     ។ 
 [១៨៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងឬ ។ មិន 
មនេទ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិន 
េកើតេឡើង ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ឬ    ។    ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [១៨៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងឬ ។ 
មិនមនេទ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិន 
េកើតេឡើង ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ឬ    ។    ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [១៨៥] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ     ពួកអពយកតធម៌     របស់បុគគលេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើងឬ    ។ 
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១០៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

នតថិ ។ យស   បន អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 

តស     អកុស     ធមម     ន    ឧបបជជិ ថ តិ    ។    ឧបបជជិតថ    ។ 

 [១៨៦] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ ។ េប ។ 

 [១៨៧] យស  តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ 

សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន េតសំ តតថ កុ- 

ស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ អកុស- 

 ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 

កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជិតថ អកុស  ច ធមម  

ន ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន យតថ អកុស  

ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 

ឧបបជជិ ថ តិ ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  

ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ 

អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ តតថ 

កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ អសញញស ្ត នំ េតសំ 

តតថ អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ កុស  

ច     ធមម      ន     ឧបបជជិតថ     ។ 
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១០៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មិនមនេទ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិន 
េកើតេឡើង ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ 
ឬ    ។    ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ    ។ 
 [១៨៦] ពួកកុសលធម៌ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ។ េប ។ 
 [១៨៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កល្រប្រពឹត្តេទ 
ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏ 
មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ង 
េ យមគគដ៏្របេសើរ នឹងរបស់ពួកជន ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ 
កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតពួកកុ- 
សលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ក៏មិន 
ែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ ក៏នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះេទ   ទងំពួកកុសលធម៌   ក៏មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយែដរ   ។ 
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១០៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [១៨៨] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិតថ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ 
ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិ ថ តិ     ។     ឧបបជជិតថ     ។ 
 [១៨៩] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិតថ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ 
ឧបបជជិស ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  
ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     ឧបបជជិតថ     ។ 

ឧបបទ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

 [១៩០] យស  កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  
អកុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ េន ។ យស   
បន អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  កុស  
ធមម      និរុជឈន្តីតិ     ។     េន     ។ 
 [១៩១] យស  កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ អរេូប កុស- 

នំ ភងគកខ េណ េតសំ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
េន          ច           េតសំ          អពយក           ធមម           និរុជឈន្តិ 
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១០៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [១៨៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះឬ ។ នឹងេកើតេឡើង ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់ 
បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល 
េនះ មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះឬ ។ ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ ។ 
 [១៨៩] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនធ្ល ប់េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះឬ ។ នឹងេកើតេឡើង ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់ 
បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល 
េនះ   មិនធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ  កនុងទីេនះឬ  ។  ធ្ល ប់េកើតេឡើងេហើយ  ។ 

ចប់   ឧបបទ រៈ   ។ 

 [១៩០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ 
រលត់ែដរឬ     ។     មិនែមនេទ     ។ 
 [១៩១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុង 
អរូបភព        ែតពួកអពយកតធម៌       របស់ពួកជនេនះ       មិនរលត់េទ 
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១០៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បញច េ កេរ កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ កុស  
ច ធមម  និរុជឈន្តិ អពយក  ច ធមម  និរុជឈន្តិ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  
កុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត 
កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ(១) េតសំ អពយ- 
ក  ធមម  និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ កុស  ធមម  
និរុជឈន្តិ បញច េ កេរ កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ 
អពយក  ច ធមម  និរុជឈន្តិ កុស  ច ធមម  
និរុជឈន្តិ      ។ 
 [១៩២] យស  អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ អរេូប អកុស នំ 
ភងគកខ េណ េតសំ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ េន ច 
េតសំ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ បញច េ កេរ អកុ- 
ស នំ ភងគកខ េណ េតសំ អកុស  ច ធមម  
និរុជឈន្តិ អពយក  ច ធមម  និរុជឈន្តិ ។ យស   បន 
អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  អកុស  ធមម  និរុ- 
ជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត អកុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស       ភងគកខ េណ      េតសំ      អពយក       ធមម       និរុជឈន្តិ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   និេ ធសមបនន នំ   អសញញស ្ត នន្តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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១០៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសល 

ទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏រលត់ែដរ ។ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកកុសលធម៌ 

របស់បុគគលេនះ រលត់ែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំ 

អស់េនះ កលចយុត រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចក 

កុសល កនុងបវត្តិកល ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ 

េទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុ- 

សលទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏រលត់ែដរ ។ 

 [១៩២] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកអពយកត- 

ធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន 

េនះ រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព ែតពួក 

អពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ 

ពួកជនេនះ រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុងបញច េ - 

ករភព ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកត- 

ធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ 

ែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលចយុត 

រលត់    កនុងភងគកខណៈ    ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល    កនុងបវត្តិកល 
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១០៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

េន ច េតសំ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ បញច េ កេរ 
អកុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈន្តិ     អកុស      ច     ធមម      និរុជឈន្តិ     ។ 
 [១៩៣] យតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តតថ 
អកុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តតថ កុស  
ធមម      និរុជឈន្តីតិ     ។     មន្ត      ។  
 [១៩៤] យតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តតថ 
អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តតថ កុស  
ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ អពយក  
ធមម  និរុជឈន្តិ េន ច តតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
ចតុេ កេរ បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈន្តិ     កុស      ច     ធមម      និរុជឈន្តិ     ។ 
 [១៩៥] យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តតថ 
អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តតថ អកុស  
ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ អពយក  
ធមម       និរុជឈន្តិ      េន     ច     តតថ    អកុស     ធមម     និរុជឈន្តិ 
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១០៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េទ ឯពួកអពយកតធម៌ 

របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុង 

បញច េ ករភព      ទងំពួកអកុសលធម៌      ក៏រលត់ែដរ      ។ 

 [១៩៣] ពួកកុសលធម៌ រលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ 

រលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ រលត់ 

កនុងទី     ពួកកុសលធម៌    រលត់    កនុងទីេនះែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [១៩៤] ពួកកុសលធម៌ រលត់ កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ 

រលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ រលត់ 

កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ រលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ 

រលត់ កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញសត្វ ែតពួកកុសលធម៌ មិនរលត់ កនុង 

ទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ រលត់ កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និង 

បញច េ ករភព     ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏រលត់ែដរ     ។ 

 [១៩៥] ពួកអកុសលធម៌ រលត់ កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ 

រលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ រលត់ កនុង 

ទី  ពួកអកុសលធម៌ រលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ រលត់ 

កនុងទីេនះ  គឺកនុងអសញញសត្វ  ែតពួកអកុសលធម៌ មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ 
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១០៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ចតុេ កេរ បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈន្តិ     អកុស      ច     ធមម      និរុជឈន្តិ     ។ 
 [១៩៦] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ េន ។ 
យស   បន យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  
តតថ     កុស      ធមម      និរុជឈន្តីតិ     ។     េន     ។ 
 [១៩៧] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  
តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ អរេូប កុស នំ 
ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ េន 
ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ បញច េ កេរ 
កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  
និរុជឈន្តិ អពយក  ច ធមម  និរុជឈន្តិ ។ យស   បន 
យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  តតថ កុស  
ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត កុសលវបិប- 
យុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ(១) េតសំ តតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
បញច េ កេរ កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អពយ- 
ក    ច   ធមម    និរុជឈន្តិ   កុស   ច  ធមម    និរុជឈន្តិ   ។ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   អសញញស ្ត នន្តិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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១០៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯពួកអពយកតធម៌ រលត់ កនុងទីេនះ គឺ កនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ក- 
រភព    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏រលត់ែដរ    ។ 
 [១៩៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  ពួក 
កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  ពួក 
កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
 [១៩៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ- 

យ កនុងអរូបភព ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ 
កនុងទីេនះេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុងទីេនះ 
កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំពួកអពយ- 
កតធម៌ ក៏រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  
រលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលចយុត រលត់ 
កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងបវត្តិកល 
ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសល 
ទងំ យ    កនុងបញច េ ករភព    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏រលត់ែដរ    ។ 
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១០៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [១៩៨] យស  យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ អរេូប 
អកុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  
ធមម  និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយក  
ធមម  និរុជឈន្តិ បញច េ កេរ អកុស នំ ភងគកខ េណ 
េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  និរុជឈន្តិ អពយក  
ច ធមម  និរុជឈន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយ- 
ក  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  
និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត អកុសល- 
វបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  
ធមម  និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  
ធមម  និរុជឈន្តិ បញច េ កេរ អកុស នំ ភងគកខ េណ 
េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  និរុជឈន្តិ អកុស  
ច     ធមម      និរុជឈន្តិ     ។ 
 [១៩៩] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តស  
អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ អកុស នំ 
ភងគកខ េណ េតសំ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
េន         ច         េតសំ         អកុស        ធមម        ន       និរុជឈន្តិ 
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១០៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [១៩៨] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុ- 
សលទងំ យ កនុងអរូបភព ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិន 
រលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុង 
ទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំ 
ពួកអពយកតធម៌ ក៏រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់ 
បុគគល  រលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កល 
ចយុត រលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល 
កនុងបវត្តិកល ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទី 
េនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុងទីេនះ កនុង 
ភងគកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុងបញច េ ករភព ទងំពួកអកុ- 
សលធម៌      ក៏រលត់ែដរ      ។ 
 [១៩៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ 
េទ     ែតពួកអកុសលធម៌     របស់ពួកជនេនះ     មិនរលត់     ក៏មិនែមន 
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១១០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្ត- 
អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងខកខ េណ និេ ធសម- 
បនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ កុស  ច ធមម  ន 
និរុជឈន្តិ អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ យស   
បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តស  កុស  
ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ កុស  ភងគកខ េណ េតសំ 
អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ កុស  
ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
អកុសលវ បិប យុត្ត កុសលវ ិបប យុត្ត ចិ ត្តស  ភងគកខ េណ  
និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អកុស  
ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ កុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ 
 [២០០] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចវន្ត នំ បវេត្ត កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ(១) 
េតសំ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ 
បវេត្ត ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អរេូប អកុស នំ 
ភងគកខ េណ       េតសំ       កុស       ច      ធមម       ន      និរុជឈន្តិ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   និេ ធសមបនន នំ   អសញញស ្ត នន្តិ   ន   ទិស ន្តិ   ។ 



227 
 

១១០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់ 
និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របស 
ចកកុសល និងចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 
ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏មិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិន 
រលត់ែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុង 
ភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យេទ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ 
មិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺ 
េ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល និងចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុង 
ឧបបទកខណៈ     ៃនចិត្ត     ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏មិនរលត់ែដរ     ។ 
 [២០០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួកជន ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចតិ្ត 
ែដល្របសចកកុសល កនុងបវត្តិកល ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ 
ពួកជនេនះ មិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន 
ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុសល 
ទងំ យ     កនុងអរូបភព     កនុងឧបបទកខណៈ    ៃនចិត្ត    កនុងបវត្តិកល 
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១១១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ យស   បន 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តស  កុស  ធមម  
ន និរុជឈន្តីតិ ។ អរេូប កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ កុស- 

 ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អរេូប អកុស នំ ភងគកខ - 
េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ កុស  
ច     ធមម      ន     និរុជឈន្តិ     ។ 
 [២០១] យស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចវន្ត នំ បវេត្ត អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ 
េតសំ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ 
បវេត្ត ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អរេូប កុស នំ 
ភងគកខ េណ េតសំ អកុស  ច ធមម  ច និរុជឈន្តិ 
អពយក  ច ធមម  ច និរុជឈន្តិ ។ យស   
បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តស  អកុស- 

 ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ អរេូប អកុស នំ 
ភងគកខ េណ        េតសំ        អពយក         ធមម        ន       និរុជឈន្តិ 
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១១១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ 
របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ 
ែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនកុសលទងំ យ កនុងអរូបភពេទ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ 
មិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ 
កលេកើតេឡើង មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុង 
អរូបភព កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល ទងំពួកកុសលធម៌ 
ក៏មិនរលត់ែដរ    ។ 
 [២០១] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន 
ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របស 
ចកអកុសល កនុងបវត្តិកល ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិន 
រលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កល 
េកើតេឡើង មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់ 
ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ  មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ  កនុងអរូបភពេទ 
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១១២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ 
ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អរេូប 
កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  
ន     និរុជឈន្តិ     អកុស      ច     ធមម      ន     និរុជឈន្តិ     ។ 
 [២០២] យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តតថ 
អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តតថ កុស  
ធមម      ន     និរុជឈន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២០៣] យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ និរុជឈន្តិ ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តតថ កុស  
ធមម     ន     និរុជឈន្តីតិ    ។    នតថិ     ។ 
 [២០៤] យតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ និរុជឈន្តិ ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តតថ អកុស  
ធមម      ន     និរុជឈន្តីត ិ    ។     នតថិ     ។ 
 [២០៥] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស         តតថ        អកុស        ធមម         ន       និរុជឈន្តីតិ       ។ 
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១១២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកអពយ- 

កតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនរលត់ កនុង 

ភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 

កនុងបវត្តិកល    ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏មិនរលត់ែដរ    ។ 

 [២០២] ពួកកុសលធម៌ មិនរលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ 

មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ មិន 

រលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

 [២០៣] ពួកកុសលធម៌ មិនរលត់ កនុងទី  ពួកអពយកត- 

ធម៌ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ រលត់ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកត- 

ធម៌ មិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ     ។ 

 [២០៤] ពួកអកុសលធម៌ មិនរលត់ កនុងទី  ពួកអពយកត- 

ធម៌ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ រលត់ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកត- 

ធម៌ មិនរលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 

មិនមនេទ     ។ 

 [២០៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  

ពួកអកុសលធម៌       របស់បុគគលេនះ       មិនរលត់      កនុងទីេនះឬ     ។ 
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១១៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

អកុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  
ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន 
និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវ-ិ 
បបយុត្តអកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ យស   បន 
យតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តស  តតថ កុស- 

 ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ 
កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបប- 
ទកខ េណ  អកុសលវ បិប យុត្ត កុសលវ ិបប យុត្ត ចិ ត្តស  
ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  
ច    ធមម     ន    និរុជឈន្តិ    កុស     ច    ន    និរុជឈន្តិ    ។ 
 [២០៦] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
េន      ច      េតសំ      តតថ      អពយក       ធមម       ន      និរុជឈន្តិ 
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១១៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនអកុសលទងំ យេទ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិន 
រលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ 
ទងំអស់េនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របស 
ចកកុសល និងចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 
ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏មិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ 
របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ 
មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ 
កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យេទ ែតពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគ- 
កខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល និងចិត្តែដល្របសចកកុសល 
កនុងឧបបទកខណៈ    ៃនចិត្ត    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏មិនរលត់ែដរ    ។ 
 [២០៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនរលត់ កនុងទី 
េនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងបវត្តិកល ែត 
ពួកអពយកតធម៌    របស់ពួកជនេនះ   មិនរលត់   កនុងទីេនះ   ក៏មិនែមន 
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១១៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 

អរេូប អកុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស- 

 ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ អពយក  ច ធមម  ន 

និរុជឈន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ន 

និរុជឈន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ 

អរេូប កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  

ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  

ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត ចតិ្តស  

ឧបបទកខ េណ អរេូប អកុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ 

តតថ អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ កុស  ច 

ធមម      ន     និរុជឈន្តិ     ។ 

 [២០៧] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន និ- 

រុជឈន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត កុសលវបិបយុត្តចិត្តស (១) 

ភងគកខ េណ(២) េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 

េន      ច      េតសំ      តតថ      អពយក       ធមម       ន      និរុជឈន្តិ 
     ១  ឱ.  អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស   ។  ២  ឱ.  ឯតថន្តេរ  អសញញស ្ត នន្តិ  ខយតិ  ។ 
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១១៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនរលត់ 

កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងឧបប- 

ទកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់ែដរ ។ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  

ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 

អពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 

ៃនកុសលទងំ យ កនុងអរូបភពេទ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន 

េនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 

ជន ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 

ៃនអកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត កនុង 

បវត្តិកល    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏មិនរលត់ែដរ    ។ 

 [២០៧] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអកុ- 

សលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនរលត់ កនុងទីេនះ 

កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងបវត្តិកល ែតពួក 

អពយកតធម៌     របស់ពួកជនេនះ     មិនរលត់    កនុងទីេនះ    ក៏មិនែមន 
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១១៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ឧបបទកខ - 
េណ អរេូប កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អ- 
កុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ អពយក  ច ធមម  
ន និរុជឈន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន 
និរុជឈន្តីតិ ។ អរេូប អកុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ 
បវេត្ត ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អរេូប កុស នំ 
ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  ន 
និរុជឈន្តិ     អកុស      ច     ធមម      ន     និរុជឈន្តិ     ។ 
 [២០៨] យស  កុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  
អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  កុស  
ធមម      និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២០៩] យស  កុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ តស  កុស  
ធមម     និរុជឈ ិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 
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១១៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនរលត់ 
កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងឧបប- 
ទកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់ែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  
ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនអកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន 
េនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន 
ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃន 
កុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល 
ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏មិនរលត់ែដរ    ។ 
 [២០៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ពួកកុសលធម ៌
របស់បុគគលេនះ    រលត់េហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២០៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ពួកកុសលធម៌ 
របស់បុគគលេនះ    រលត់េហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
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១១៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

[២១០] យស  អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ តស  អកុស  
ធមម      និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២១១] យតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ តតថ អកុ- 
ស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន 
អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ តតថ កុស  ធមម  និ- 
រុជឈ ិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២១២] យតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ តតថ 
អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ តតថ កុស  ធមម  
និរុជឈ ិ ថ តិ ។ អសញញសេត្ត តតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈតិថ េន ច តតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ ចតុ- 
េ កេរ បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈតិថ     កុស      ច     ធមម      និរុជឈតិថ     ។ 
 [២១៣] យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ តតថ អពយ- 
ក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន អពយ- 
ក  ធមម  និរុជឈតិថ តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈ-ិ 
ថ តិ      ។      អសញញសេត្ត     តតថ     អពយក      ធមម      និរុជឈតិថ 
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១១៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២១០] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ ពួកអកុសលធម៌ 
របស់បុគគលេនះ     រលត់េហើយឬ     ។     េអើ     ។ 
 [២១១] ពួកកុសលធម៌ រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសល- 
ធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ 
រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 
 [២១២] ពួកកុសលធម៌ រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយ- 
កតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ រលត់េហើយ កនុងទី 
េនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញ- 
សត្វ ែតពួកកុសលធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកត- 
ធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព 
ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏រលត់េហើយែដរ     ។ 
 [២១៣] ពួកអកុសលធម៌ រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយ- 
កតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ រលត់េហើយ កនុងទី 
េនះឬ   ។   ពួកអពយកតធម៌  រលត់េហើយ  កនុងទីេនះ  គឺកនុងអសញញសត្វ 
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១១៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

េន ច តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ ចតុេ កេរ 
បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  និរុជឈតិថ អកុ- 
ស      ច     ធមម      និរុជឈតិថ     ។ 
 [២១៤] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ កុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ - 

នំ ទុតិេយ អកុសេល ចិេត្ត វត្តមេន េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ 
កុស  ធមម  និរុជឈតិថ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ 
បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អកុស  ន ធមម  
និរុជឈតិថ      កុស       ច      ធមម       និរុជឈតិថ      ។ 
 [២១៥] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈតិថ តស  តតថ កុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ 
េន        ច        េតសំ        តតថ        កុស         ធមម         និរុជឈតិថ 
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១១៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ែតពួកអកុសលធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ 
រលត់េហើយ កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព ទងំពួក 
អកុសលធម៌     ក៏រលត់េហើយែដរ     ។ 
 [២១៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ កនុង 
ទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ 
កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
កលអកុសលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ 
រលត់េហើយ   កនុងទីេនះ   ទងំពួកកុសលធម៌   ក៏រលត់េហើយែដរ   ។ 
 [២១៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់េហើយ កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  ធ្ល ប់រលត់ 
េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទី 
េនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែត 
ពួកកុសលធម៌    របស់ពួកសត្វេនះ   មិនធ្ល ប់រលត់េហើយ   កនុងទីេនះេទ 
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១១៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 
អពយក  ច ធមម  និរុជឈតិថ កុស  ច ធមម  
និរុជឈតិថ     ។ 
 [២១៦] យស  យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈតិថ តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ ឥតេរសំ ចតុេ ក- 
នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  

និរុជឈតិថ    អកុស     ច    ធមម     និរុជឈតិថ    ។ 
 [២១៧] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស  អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ នតថិ ។ យស  

 បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  កុស- 
ស     ធមម     ន    និរុជឈ ិ ថ តិ    ។    នតថិ    ។ 
 [២១៨] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស       អពយក       ធមម       ន      និរុជឈ ិ ថ តិ      ។      នតថិ     ។ 
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១១៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ 
និងបញច េ ករៈ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏រលត់ 
េហើយែដរ     ។ 
 [២១៦] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  
រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ 
កនុងទីេនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្ត 
េទ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទី 
េនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទី 
េនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វ 
ចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកអកុសល- 
ធម៌      ក៏រលត់េហើយែដរ      ។ 
 [២១៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួក 
កុសលធម៌   របស់បុគគលេនះ   មិនរលត់េហើយឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 

[២១៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួក 
អពយកតធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនរលត់េហើយឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
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១១៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  
កុស      ធមម      ន     និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 
 [២១៩] យស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ នតថិ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  
អកុស      ធមម      ន     និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 
 [២២០] យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តតថ 
អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តតថ កុស  
ធមម     ន     និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២២១] យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តតថ កុស  
ធមម      ន     និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 
 [២២២] យតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តតថ អកុ- 
ស     ធមម     ន   និរុជឈ ិ ថ តិ    ។    នតថិ    ។ 
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១១៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួក 
កុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនរលត់េហើយឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [២១៩] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួកអកុ- 
សលធម៌   របស់បុគគលេនះ   មិនរលត់េហើយឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [២២០] ពួកកុសលធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអ- 
កុសលធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ មិនរលត់ 
េហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២២១] ពួកកុសលធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ រលត់េហើយ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ មិនរលត់ 
េហើយ     កនុងទីេនះឬ     ។     មិនមនេទ     ។ 
 [២២២] ពួកអកុសលធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ រលត់េហើយ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ មិនរលត់ 
េហើយ     កនុងទីេនះឬ   ។  មិនមនេទ     ។ 
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១២០ 
អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២២៣] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ - 

នំ ទុតិេយ អកុសេល ចិេត្ត វត្តមេន េតសំ 
តតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ សុទធ នំ ទុតិេយ 
ចិេត្ត វត្តមេន(១) អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  
ច ធមម  ន និរុជឈតិថ អកុស  ច ធមម  និរុជឈតិថ ។ 
យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស  តតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
 [២២៤] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧប- 
បជជន្ត នំ(២) េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ន និរុជឈតិថ 
អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន 
យតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  តតថ 
កុស       ធមម       ន      និរុជឈ ិ ថ តិ      ។      មន្ត       ។ 
     ១ ឱ. ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេនតិ ន វជិជន្តិ ។ ឯតថ ឧបបត្តិចិត្តស  ឧបបទកខេណតិ ឯវេមវ 
ទិស ន្តិ  ។  ២  ឱ.  សុទធ នំ  ឧបបត្តិចិត្តស   ឧបបទកខេណតិ  ទិស ន្តិ  ។ 
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១២០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២២៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុង 
ទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ កលអកុសលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ 
ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ែត 
ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ក៏មិន 
ែមន កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ឯពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ 
ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏រលត់េហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ 
របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ    មិនរលត់េហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២២៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ែតពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯ 
ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ កលចូលេទ កន់សុទធ ស មិន 
រលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់េហើយែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  
ពួកកុសលធម៌  របស់បុគគលេនះ  មិនរលត់េហើយ  កនុងទីេនះឬ  ។  េអើ  ។ 
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១២១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [២២៥] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន និរុ- 
ជឈតិថ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ េន ច 
េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ សុទធ សំ 
ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន 
និរុជឈតិថ អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈតិថ ។ យស  

 បន យតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស   
តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
 [២២៦] យស  កុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
តស  អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគស  
ឧបបទកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ 
បដិលភិស ន្តិ េតសំ កុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ  
េន ច េតសំ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ 
េតសំ កុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុស  ច 
ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន អកុស  
ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  កុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តី- 
តិ     ។     មន្ត      ។ 
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១២១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [២២៥] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទី 
េនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
េទ ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ កលចូលេទ កន់ 
សុទធ ស មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិន 
រលត់េហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិន 
រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ 
េហើយ     កនុងទីេនះឬ     ។     េអើ     ។ 
 [២២៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួកជន ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុង 
ឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ នឹងរលត់ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រក 
ពីេនះ នឹងរលត់ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ     នឹងរលត់ែដរឬ     ។     េអើ     ។ 
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១២២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២២៧] យស  កុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  
កុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគស  ភងគ- 
កខ េណ អរហន្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ េន ច េតសំ កុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
ឥតេរសំ េតសំ អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
កុស     ច    ធមម     និរុជឈសិ ន្តិ    ។ 
 [២២៨] យស  អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  
អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ 
អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិ- 
លភិស ន្តិ េតសំ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន 
ច េតសំ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ 
េតសំ អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុស  ច 
ធមម     និរុជឈសិ ន្តិ    ។ 
 [២២៩]     យតថ    កុស     ធមម     និរុជឈសិ ន្តិ    ។    េប    ។ 
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១២២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២២៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកអពយ- 

កតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួក 

អពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល 

េនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្តេនះ 

នឹងរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួក 

្រពះអរហន្តេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ 

េ្រកពីេនះ    នឹងរលត់    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏នឹងរលត់ែដរ    ។ 

 [២២៨] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកអពយ- 

កតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួក 

អពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល 

េនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក 

្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជន ែដលនឹងបន នូវមគគ 

ដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ នឹងរលត់ ែតពួកអកុសលធម៌ 

របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ 

េ្រកពីេនះ   នឹងរលត់   ទងំពួកអកុសលធម៌   ក៏នឹងរលត់ែដរ   ។ 

 [២២៩]   ពួកកុសលធម៌   នឹងរលត់   កនុងទី    ។   េប   ។ 
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១២៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [២៣០] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ(១) ។ 
អគគមគគស  ឧបបទកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  
អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ កុស  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ 
េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុស  
ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អកុ- 
ស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២៣១] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  

និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តី- 
តិ(២) ។ អគគមគគស  ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
េន       ច       េតសំ       តតថ       កុស        ធមម        និរុជឈសិ ន្តិ 
     ១   ឱ.   ឯតថន្តេរ   ចតុេ កេរ   បញច េ កេរតិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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១២៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [២៣០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី  

ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកកុ- 

សលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ 

ៃនចិត្ត  កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ែត 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួក 

កុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច - 

េ ករៈ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ 

មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី  

ពួកកុសលធម៌   របស់បុគគលេនះ   នឹងរលត់   កនុងទីេនះឬ   ។   េអើ   ។ 

 [២៣១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ 

កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត និងរបស់ពួកអសញញ- 

សត្វេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ 

ែតពួកកុសលធម៌      របស់ពួកជនេនះ      នឹងមិនរលត់     កនុងទីេនះេទ 
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១២៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 
អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ     ។ 
 [២៣២] យស  យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  

និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ - 
ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  
អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ - 
ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អពយក  ច 
ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ 
 [២៣៣] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 
តស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 
តស  កុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគស  
ឧបបទកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ 
បដិលភិស ន្តិ      េតសំ      អកុស       ធមម       ន     និរុជឈសិ ន្តិ 
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១២៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុ- 
េ ករៈ និងបញច េ ករៈ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏ 
នឹងរលត់ែដរ     ។ 
 [២៣២] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ 
កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគ 
ដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ 
កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ 
របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ 
នឹងរលត់   កនុងទីេនះ   ទងំពួកអកុសលធម៌   ក៏នឹងរលត់ែដរ   ។ 
 [២៣៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ េអើ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួក 
កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ 
ៃនចិត្ត        កនុងឧបបទកខណៈ      ៃនមគគដ៏្របេសើរ      នឹងមិនរលត់េទ 
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១២៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស  និេ ធ េ  

េន ច េតសំ កុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ អគគ- 
មគគស  ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ េតសំ អកុស  ច 
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ 
 [២៣៤] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគ- 
មគគស  ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ េតសំ កុស  ធមម  
ន និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ អពយក  ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំំ កុស- 

 ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ អពយក  ច ធមម  
ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន អពយក  ធមម  
ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  កុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តី- 
តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២៣៥] យស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តី- 
តិ ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  
អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ អកុស  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ 
េតសំ          អកុស           ច          ធមម          ន         និរុជឈសិ ន្តិ 
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១២៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួក 

អកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត នឹងមិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ 

ៃនមគគដ៏្របេសើរ    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ    ។ 
 [២៣៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួក 

អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ 

ពួក្រពះអរហន្តេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ ែត 

ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្តេនះ នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្តេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃន 

បចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត 

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់ 

បុគគលេនះ    នឹងមិនរលត់ែដរឬ    ។    េអើ    ។ 

 [២៣៦] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកអ- 

ពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ 

ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជនេនះ 

ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  នឹងមិនរលត់ េទ 

ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួក 

កុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ 
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១២៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   
បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  អកុ- 
ស     ធមម     ន    និរុជឈសិ ន្តីតិ    ។    មន្ត     ។ 
 [២៣៦] យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ េប ។ 
 [២៣៧] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ន 

និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈសិ - 
ន្តីតិ ។ អគគមគគស  ឧបបទកខ េណ យស  ចិត្តស  
អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ អកុស  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ អគគមគគស  ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ 
អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ    កុស     ច    ធមម     ន    និរុជឈសិ ន្តិ    ។ 
 [២៣៨] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តី- 
តិ ។ អគគមគគស  ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ អសញញ- 
ស ្ត នំ      េតសំ      តតថ      កុស       ធមម       ន      និរុជឈសិ ន្តិ 
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១២៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀង ពួកអពយកត- 
ធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ 
នឹងមិនរលត់ឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៣៦]   ពួកកុសលធម៌   នឹងមិនរលត់   កនុងទី    ។   េប   ។ 
 [២៣៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុងទី 

 ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ 
កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្រប- 
េសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ នឹង 
មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិន 
រលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត 
និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនមគគដ៏្របេសើរ    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ    ។ 
 [២៣៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត និងរបស់ពួកអសញញ- 
សត្វេនះ    នឹងមិនរលត់    កនុងទីេនះ    កនុងភងគកខណៈ    ៃនមគគដ៏្របេសើរ 
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១២៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស  និេ ធ េ  

េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 
បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ច 
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ អពយក  ច ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  
ន    និរុជឈសិ ន្តីតិ    ។    មន្ត     ។ 
 [២៣៩] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  
អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  
ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តី- 
តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២៤០] យស  កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
តស        អកុស        ធមម       និរុជឈ ិ ថ តិ      ។      មន្ត       ។ 



261 
 

១២៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិន 

ែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុង 

ភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុងទី  

ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

 [២៣៩] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុង 

ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្រប- 

េសើរ និងរបស់ពួកអសញញសត្វ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុង 

លំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ែតពួកអពយ- 

កតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួក 

អកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 

ៃនបចឆិមចិត្ត ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមនិរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត 

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកអកុ- 

សលធម៌    របស់បុគគលេនះ    នឹងមិនរលត់    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 

 [២៤០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួក 

អកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    រលត់េហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
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១២៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  
កុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ(១) ចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ 
និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អកុស  
ធមម  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ កុស  ធមម  និរុ- 
ជឈន្តិ កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ អកុស  ច 
ធមម     និរុជឈតិថ    កុស     ច    ធមម     និរុជឈន្តិ    ។ 
 [២៤១] យស  កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ តស  កុស  
ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ - 
េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ និេ ធស- 
មបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  
និរុជឈតិថ េន ច េតសំ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈតិថ     កុស      ច     ធមម      និរុជឈន្តិ     ។ 
 [២៤២] យស  អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
តស        អពយក        ធមម       និរុជឈ ិ ថ តិ      ។      មន្ត       ។ 
     ១   ឱ.   អយំ   បេ    េយភុេយយន   ន   ទិស តិ   ។ 
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១២៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ ពួកកុសល- 
ធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន 
ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ រលត់ 
េហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ 
ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េទ ឯពួកអកុស- 
លធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ- 

យ    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏រលត់ែដរ    ។ 
 [២៤១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកអពយកត- 
ធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ 
រលត់ែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ ក 
ែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ រលត់េហើយ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន 
េនះ រលត់េហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួក 
កុសលធម៌    ក៏រលត់ែដរ    ។ 
 [២៤២] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួក 
អពយកតធម៌       របស់បុគគលេនះ       រលត់េហើយឬ       ។       េអើ       ។ 
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១២៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

យស   បន អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ តស  
អកុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ 
និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  
ធមម  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ អកុស  ធមម  និរុ- 
ជឈន្តិ អកុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ អពយក  ច 
ធមម     និរុជឈតិថ    អកុស     ច    ធមម     និរុជឈន្តិ    ។ 
 [២៤៣] យតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ ។ េប ។ 
 [២៤៤] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ េន 
ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ កុស នំ 
ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  និរុជឈតិថ 
កុស      ច     ធមម      និរុជឈន្តិ     ។ 
 [២៤៥] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
តស      តតថ     អពយក      ធមម      និរុជឈ ិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 
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១២៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ ពួកអ- 
កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ 
ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ 
រលត់េហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងឧបប- 
ទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េទ 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃន 
អកុសលទងំ យ    ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏រលត់ែដរ    ។ 
 [២៤៣]    ពួកកុសលធម៌    រលត់    កនុងទី     ។    េប    ។ 
 [២៤៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ កនុងទី 

 ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 
ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនកុសលទងំ យ    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏រលត់ែដរ    ។ 
 [២៤៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  
ពួកអពយកតធម៌   របស់បុគគលេនះ   រលត់េហើយ  កនុងទីេនះឬ  ។  េអើ  ។ 



266 
 

១៣០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  ច 
ធមម     និរុជឈតិថ    កុស     ច    ធមម     និរុជឈន្តិ    ។ 
 [២៤៦] យស  យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈតិថ តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អកុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 
អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ អកុស នំ ភងគកខ េណ 
េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  និរុជឈតិថ អកុស  
ច    ធមម     និរុជឈន្តិ    ។ 
 [២៤៧] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស      អកុស      ធមម      ន     និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     និរុជឈតិថ     ។ 
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១៣០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ កនុងទី  
ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកត- 
ធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺពួកអសញញសត្វ រលត់េហើយ កនុង 
ទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ 
ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់កនុងទីេនះេទ 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ កនុងភងគ- 
កខណៈ  ៃនកុសលទងំ យ  ទងំពួកកុសលធម៌  ក៏រលត់ែដរ  ។ 
 [២៤៦] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ 
កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់កនុងទីេនះឬ ។ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ រលត់េហើយ កនុង 
ទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងឧបបទកខណៈ 
ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ កនុងភងគ- 
កខណៈ  ៃនអកុសលទងំ យ  ទងំពួកអកុសលធម៌  ក៏រលត់ែដរ  ។ 
 [២៤៧] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួក 
អកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ   មិនរលត់េហើយឬ   ។   រលត់េហើយ   ។ 
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១៣១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

យស   បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  
កុស      ធមម      ន     និរុជឈន្តីតិ     ។     នតថិ     ។ 
 [២៤៨] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  
កុស      ធមម      ន     និរុជឈន្តីតិ     ។     នតថិ     ។ 
 [២៤៩] យស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  
អកុស     ធមម     ន    និរុជឈន្តីតិ    ។    នតថិ    ។ 
 [២៥០] យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ េប ។ 
 [២៥១] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  
ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  
ន និរុជឈតិថ សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន 
អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  
ន       និរុជឈន្តិ       អកុស       ច      ធមម       ន       និរុជឈតិថ      ។ 
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១៣១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួក 
កុសលធម៌   របស់បុគគលេនះ   មិនរលត់ែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [២៤៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយឬ ។ រលត់េហើយ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួក 
កុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនរលត់េទឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 

[២៤៩] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយឬ ។ រលត់េហើយ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌  របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួក 
អកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនរលត់េទឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [២៥០]    ពួកកុសលធម៌    មិនរលត់    កនុងទី     ។    េប    ។ 
 [២៥១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី 

 ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វ ទងំអស់េនះ មិនរលត់ កនុង 
ទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ 
ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុង 
ទីេនះ ក៏មិនែមន កលចិត្តទី ២ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប- 
្រពឹត្តេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនរលត់កនុង 
ទីេនះេទ    ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏មិនរលត់េហើយែដរ    ។ 



270 
 

១៣២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  
តតថ    កុស     ធមម     ន    និរុជឈន្តីតិ    ។    មន្ត     ។ 
 [២៥២] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សេព្វ- 
សំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  
ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 
កុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ អពយក  ច ធមម  
ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 
និរុជឈន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២៥៣] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន 
និរុជឈន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ - 
តិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អកុសល- 
វបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧប- 
បជជន្ត នំ     េតសំ     តតថ     អកុស      ច     ធមម      ន    និរុជឈន្តិ 
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១៣២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុងទី 
 ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

 [២៥២] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 
ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទី 
េនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ កលចូលេទ 
កន់សុទធ ស មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិន 
រលត់េហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  
មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ 
កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៥៣] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិនរលត់ កនុង 
ទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងឧបប- 
ទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិន 
រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក 
សត្វេនះ     កលចូលេទ     កន់សុទធ ស     មិនរលត់     កនុងទីេនះេទ 
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១៣៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស  និេ ធ េ  

អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន 
យតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  តតថ អកុ- 
ស      ធមម      ន     និរុជឈន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២៥៤] យស  កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  
អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគស  ភងគ- 
កខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិល- 
ភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ កុស  
ធមម  និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ អកុស  ធមម  និរុ- 
ជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ 
កុស  ច ធមម  និរុជឈន្តិ អកុស  ច ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន អកុស  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ តស  កុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច 
េតសំ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ កុស នំ ភងគកខ េណ 
េតសំ អកុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច 
ធមម      និរុជឈន្តិ     ។ 
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១៣៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់េហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយ- 

កតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ 

របស់បុគគលេនះ    មិនរលត់    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៥៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកអកុសល- 

ធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន 

េនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងភងគ- 

កខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តេនះ ែតពួកអកុ- 

សលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ 

ពួកជនេនះ រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ េ្រកពីេនះ ទងំ 

ពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់ 

បុគគល  នឹងរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ែដរឬ ។ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និង 

ពួកអសញញសត្វ នឹងរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល 

កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិន 

រលត់េទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ កនុងភងគកខណៈ 

ៃនកុសលទងំ យ    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏រលត់ែដរ    ។ 
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១៣៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២៥៥] យស  កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  កុស- 
 ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទ- 

កខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ និេ ធ- 
សមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ     កុស      ច     ធមម      និរុជឈន្តិ     ។ 
 [២៥៦] យស  កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  អកុស- 
 ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ - 

េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ និេ ធ- 
សមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ អកុស  ធមម  និរុជឈន្ត ិ
អកុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ    អកុស     ច    ធមម     និរុជឈន្តិ    ។ 
 [២៥៧]     យតថ     កុស      ធមម      និរុជឈន្តិ     ។     េប     ។ 
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១៣៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

[២៥៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកអពយកត- 
ធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ 
រលត់ែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ ក 
ែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ នឹងរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃន 
ចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ 
នឹងរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏ 
រលត់ែដរ     ។ 
 [២៥៦] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល 
េនះ រលត់ែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺ 
េ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ នឹងរលត់ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ នឹងរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ ទងំពួក 
អកុសលធម៌     ក៏រលត់ែដរ     ។ 
 [២៥៧]     ពួកកុសលធម៌     រលត់     កនុងទី      ។     េប     ។ 
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១៣៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [២៥៨] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគ- 
មគគស  ភងគកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ 
បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ 
កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស- 

 ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ កុស នំ ភងគកខ - 
េណ េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  និរុជឈន្តិ អកុ- 
ស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ 
អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  
ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ 
កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ 
តតថ អកុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច 
ធមម      និរុជឈន្តិ     ។ 
 [២៥៩] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស             បន      យតថ      អពយក       ធមម       និរុជឈសិ ន្តិ 
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១៣៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [២៥៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  ពួក 

អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកកុសល- 

ធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃន 

ចិត្ត  កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត 

េនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះេទ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃន 

កុសលទងំ យ េ្រកពីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ 

មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី  ពួក 

កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ 

របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃន 

ចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ 

របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក 

ជនេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ 

ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏រលត់ែដរ    ។ 
 [២៥៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

មយង៉េទៀត    ពួកអពយកតធម៌    របស់បុគគល    នឹងរលត់   កនុងទី  
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១៣៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តស  តតថ កុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  និរុ- 
ជឈន្តិ កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  
ច    ធមម     និរុជឈសិ ន្តិ    កុស     ច    ធមម     និរុជឈន្តិ    ។ 
 [២៦០] យស  យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  
ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  
ធមម  និរុជឈន្តិ អកុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ 
អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុស  ច 
ធមម      និរុជឈន្តិ     ។ 
 [២៦១] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស          អកុស          ធមម          ន         និរុជឈសិ ន្តីតិ         ។ 
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១៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកត- 

ធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ កនុង 

ភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែត 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយ- 

កតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃន 

កុសលទងំ យ    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏រលត់ែដរ    ។ 
 [២៦០] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី  

ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយ- 

កតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ កនុង 

ភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 

ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួក 

អពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 

ៃនអកុសលទងំ យ    ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏រលត់ែដរ    ។ 

 [២៦១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ 

ពួកអកុសលធម៌         របស់បុគគលេនះ          នឹងមិនរលត់ែដរឬ          ។ 
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១៣៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ អកុ- 
ស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ អគគមគគស  ឧបបទកខ េណ 
អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិល- 
ភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ កុស- 

 ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ អកុស  ច ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន អកុស  ធមម  ន 
នរុិជឈសិ ន្តិ តស  កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ អគគ- 
មគគស  ភងគកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ 
បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំំ អកុ- 
ស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ កុស  
ធមម  ន និរុជឈន្តិ អគគមគគស  ឧបបទកខ េណ អរហ- 
ន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ 
តស  ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ អកុស  ច 
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ 
 [២៦២] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស          អពយក          ធមម          ន         និរុជឈសិ ន្តីតិ         ។ 
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១៣៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ 

និងពួកអសញញសត្វ មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចក 

កុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ 

នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត កនុង 

ឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជន ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏ 

្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  មិនរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តេនះ 

េទ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសល- 

ធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិន 

រលត់ែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវ 

មគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ 

នឹងមិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តេនះ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួក 

ជនេនះ មិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត 

កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជន ែដលនឹងបន នូវ 

មគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ នឹងមិនរលត់ កនុងឧបប- 

ទកខណៈ     ៃនចិត្តេនះេទ     ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏មិនរលត់ែដរ     ។ 
 [២៦២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ 

ពួកអពយកតធម៌         របស់បុគគលេនះ          នឹងមិនរលត់ែដរឬ         ។ 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ អពយ- 
ក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ 
េតសំ កុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ អពយក  ច 
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន អពយក  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  កុស  ធមម  ន 
និរុជឈន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២៦៣] យស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ភងគកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ េតសំ អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  អកុស  
ធមម      ន     និរុជឈន្តីតិ     ។      មន្ត      ។ 
 [២៦៤]    យតថ    កុស     ធមម     ន    និរុជឈន្តិ    ។    េប    ។ 
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១៣៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់ 

និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របស 

ចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 

ជនេនះ នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកជនេនះ 

មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិន 

រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិន 

រលត់   ពួកកុសលធម៌   របស់បុគគលេនះ   មិនរលត់ែដរឬ   ។   េអើ   ។ 

 [២៦៣] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួក 

អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់េទឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ 

របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួក 

អសញញសត្វ មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល 

កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ជនេនះ នឹងមិន 

រលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ 

កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកអកុ- 

សលធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនរលត់េទឬ    ។    េអើ    ។ 

 [២៦៤]    ពួកកុសលធម៌    មិនរលត់    កនុងទី     ។    េប    ។ 
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១៣៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស  និេ ធ េ  

 [២៦៥] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន 
និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន និរុ- 
ជឈសិ ន្តិ អគគមគគស  ឧបបទកខ េណ អរហន្ត នំ យស  
ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  
ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ ។ យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ 
អគគមគគស  ភងគកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគ- 
មគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ អគគមគគស  ឧបបទ- 
កខ េណ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ 
បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 
កុស      ច     ធមម      ន     និរុជឈន្តិ     ។ 
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១៣៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [២៦៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬេទ ។ ពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគ- 
កខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែត 
ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន 
ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ 
និងរបស់ពួកអសញញសត្វ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃន 
ចិត្ត  េនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តេនះេទ 
ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក 
ជន ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងភងគ- 
កខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត 
េនះ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិន 
ែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគ 
ដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកអសញញសត្វ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុង 
លំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ 
ៃនចិត្តេនះេទ     ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏មិនរលត់ែដរ     ។ 
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១៤០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [២៦៦] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ សេព្វ- 
សំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  ធមម  
ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ 
កុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ អពយក  ច ធមម  
ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ច ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 
និរុជឈន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២៦៧] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន និរុ- 
ជឈន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តី- 
តិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អកុសល- 
វបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ 
អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស  

        បន       យតថ       អពយក        ធមម        ន       និរុជឈសិ ន្តិ 
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១៤០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [២៦៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះេទឬ ។ ពួក 

កុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ 

កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 

ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន 

ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 

ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត 

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសល- 

ធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនរលត់    កនុងទីេនះេទឬ    ។    េអើ    ។ 

 [២៦៧] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិនរលត់ កនុង 

ភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 

ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិន 

ែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុង 

ភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ 

មយង៉េទៀត   ពួកអពយកតធម៌  របស់បុគគល   នឹងមិនរលត់  កនុងទី  
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១៤១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

តស    តតថ   អកុស    ធមម    ន   និរុជឈន្តីតិ   ។   មន្ត    ។ 
 [២៦៨] យស  កុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  
អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ 
អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិ- 
លភិស ន្តិ េតសំ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ េន ច 
េតសំ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ 
កុស  ច ធមម  និរុជឈតិថ អកុស  ច ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន អកុស  ធមម  និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ តស  កុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
 [២៦៩] យស  កុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ បចឆិមចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ េតសំ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ កុស  
ច ធមម  និរុជឈតិថ អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  
កុស     ធមម     និរុជឈ ិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 
 [២៧០] យស  អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ បចឆិមចិត្តស  
ភងគកខ េណ           េតសំ          អកុស           ធមម           និរុជឈតិថ 
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១៤១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះេទឬ ។ េអើ ។ 
 [២៦៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួក 
្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជន ែដល 
នឹងបន នូវមគគ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ រលត់េហើយ 
ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ រលត់េហើយ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹង 
រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ 
ពួកកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    រលត់េហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៦៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ែតពួក 
អពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ រលត់េហើយ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងរលត់ 
ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ 
ពួកកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    រលត់េហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៧០] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ ពួកអកុសល- 
ធម៌     របស់ពួកជនេនះ     រលត់េហើយ      កនុងភងគកខណៈ    ៃនបចឆិមចិត្ត 
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១៤២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ 
េតសំ អកុស  ច ធមម  និរុជឈតិថ អពយក  
ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន អពយក  
ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ - 
តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២៧១] យតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ ។ េប ។ 
 [២៧២] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគ- 
សមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ 
បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ េន 
ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ 
ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ កុស  ច ធមម  
និរុជឈតិថ អកុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   
បន យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ 
កុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ នំ ទុតិេយ 
ចិេត្ត វត្តមេន េតសំ តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ ឥតេរសំ 
ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អកុស  
ច      ធមម       និរុជឈសិ ន្តិ      កុស      ច     ធមម      និរុជឈតិថ     ។ 
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១៤២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ រលត់េហើយ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹង 
រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ 
ពួកអកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    រលត់េហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៧១] ពួកកុសលធម៌ រលត់េហើយ កនុងទី  ។ េប ។ 
 [២៧២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ កនុងទី 

 ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 
ពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 
និងរបស់ពួកជន ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  
េនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹង 
មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ 
គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ រលត់េហើយ ទងំពួកអកុសលធម៌ 
ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹង 
រលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទី 
េនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ែតពួកកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ - 
ករៈ   នឹងរលត់   កនុងទីេនះ   ទងំពួកកុសលធម៌   ក៏រលត់េហើយែដរ   ។ 
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១៤៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

 [២៧៣] យស  យតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ បចឆិម- 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  
និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ 
តតថ កុស  ច ធមម  និរុជឈតិថ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ ត ិ ។ 
សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច 
េតសំ តតថ កុស  ធមម  និរុជឈតិថ ឥតេរសំ ចតុេ - 
ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អពយក  ច 
ធមម       និរុជឈសិ ន្តិ      កុស       ច      ធមម       និរុជឈតិថ      ។ 
 [២៧៤] យស  យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ បចឆិ- 
មចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  
និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក- 
នំ        េតសំ        តតថ        អកុស        ច       ធមម        និរុជឈតិថ 
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១៤៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [២៧៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ កនុងទី 
 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនបចឆិមចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទី 
េនះេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុ- 
េ ករៈ និងបញច េ ករៈ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកអពយកតធម៌ 
ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹង 
រលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទី 
េនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ែតពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ - 
ករៈ   នឹងរលត់   កនុងទីេនះ   ទងំពួកកុសលធម៌   ក៏រលត់េហើយែដរ   ។ 
 [២៧៤] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ កនុងភងគ- 
កខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹង 
មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពី 
េនះ    គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ    និងបញច េ ករៈ   រលត់េហើយ   កនុងទីេនះ 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន 
យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ អ- 
កុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ នំ ទុតិេយ 
ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  
ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  
ធមម  និរុជឈតិថ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ 
េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុ- 
ស      ច     ធមម      និរុជឈតិថ     ។ 
 [២៧៥] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  
អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ នតថិ ។ យស  

 បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  កុ- 
ស     ធមម     ន    និរុជឈ ិ ថ តិ    ។    និរុជឈតិថ    ។ 
 [២៧៦] យស  កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ នតថិ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  
កុស     ធមម     ន    និរុជឈ ិ ថ តិ    ។    និរុជឈតិថ    ។ 
 [២៧៧] យស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ នតថិ ។ 
យស               បន       អពយក        ធមម       ន      និរុជឈសិ ន្តិ 
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១៤៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ 
របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ 
រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ 
កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងរលត់ 
កនុងទីេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េហើយ កនុង 
ទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វ 
ចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ទងំពួកអកុសល- 
ធម៌    ក៏រលត់េហើយែដរ    ។ 

[២៧៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ែដរឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកកុសល- 
ធម៌   របស់បុគគលេនះ   មិនរលត់េហើយឬ   ។   រលត់េហើយ   ។ 
 [២៧៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ មិនមនេទ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកកុសលធម៌ 
របស់បគគលេនះ     មិនរលត់េហើយឬ     ។    រលត់េហើយ    ។ 
 [២៧៧] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត        ពួកអពយកតធម៌         របស់បុគគល          និងមិនលត់ 
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១៤៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    និេ ធ េ  

តស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ 
 [២៧៨] យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ ។ េប ។ 
 [២៧៩] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ សុទធ - 

នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន េតសំ តតថ កុស  
ធមម  ន និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ អកុស  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 
កុស  ច ធមម  ន និរុជឈតិថ អកុស  ច ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អកុស  ធមម  
ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈ-ិ 
ថ តិ ។ អគគមគគសមងគី ន ំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  

អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ អកុស  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  
ធមម  ន និរុជឈតិថ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អកុ- 
ស  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច ធមម   
ន     និរុជឈតិថ     ។ 
 [២៨០] យស  យតថ កុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស      តតថ     អពយក      ធមម      ន     និរុជឈសិ ន្តីតិ     ។ 
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១៤៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយឬ ។ រលត់េហើយ ។ 
 [២៧៨]   ពួកកុសលធម៌   មិនរលត់េហើយ   កនុងទី    ។   េប   ។ 
 [២៧៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុងទី 

 ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 
កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះេទ ទងំពួក 
អកុសលធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ 
របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល 
េនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះ 
អរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជន ែដលនឹង 
បន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ នឹងមិនរលត់ 
កនុងទីេនះ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទី 
េនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹង 
មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏មិនរលត់េហើយែដរ ។ 
 [២៨០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុង 
ទី   ពួកអពយកតធម៌  របស់បុគគលេនះ  នឹងមិនរលត់  កនុងទីេនះឬ ។ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  

ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 

និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     និរុជឈតិថ     ។ 
 [២៨១] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 

តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 

និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក   

ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  

ន     និរុជឈ ិ ថ តិ     ។     និរុជឈតិថ     ។ 

និេ ធ រ ំ  និដ្ឋិតំ   ។ 

 [២៨២] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  

អកុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ េន ។ យស   បន 

អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  កុស  ធមម  

ឧបបជជន្តីតិ     ។     េន     ។ 
 [២៨៣] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  

អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ េន ។ យស   បន 

អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  កុស  ធមម  

ឧបបជជន្តីតិ     ។     េន     ។ 
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១៤៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងមិនរលត់ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹង 

មិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ 

កនុងទីេនះឬ     ។     រលត់េហើយ     ។ 
 [២៨១] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុង 

ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ នឹងរលត់ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  

នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ 

េហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    រលត់េហើយ    ។ 

ចប់   និេ ធ រៈ   ។ 

 [២៨២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួកអកុ- 

សលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉ 

េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់ 

បុគគលេនះ     េកើតេឡើងឬ     ។     មិនែមនេទ     ។ 

 [២៨៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួក 

អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉ 

េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់ 

បុគគលេនះ     េកើតេឡើងឬ     ។     មិនែមនេទ     ។ 
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១៤៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

[២៨៤] យស  អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ េន ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  អកុស  
ធមម      ឧបបជជន្តីតិ     ។     េន     ។ 
 [២៨៥] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តតថ 
អកុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២៨៦] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តតថ 
អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជន្តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈន្តិ េន ច តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
ចតុេ កេរ បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈន្តិ     កុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [២៨៧] យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តតថ អពយ- 
ក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន អពយ- 
ក     ធមម     និរុជឈន្តិ    តតថ    អកុស     ធមម     ឧបបជជន្តីតិ   ។ 
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១៤៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [២៨៤] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួកអពយ- 

កតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ែដរឬ ។ មិនែមនេទ ។ មយង៉ 

េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់ ពួកអកុសលធម៌ របស់ 

បុគគលេនះ    េកើតេឡើងឬ    ។    មិនែមនេទ    ។ 

 [២៨៥] ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ 

រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ រលត់ 

កនុងទី     ពួកកុសលធម៌    េកើតេឡើង    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 

 [២៨៦] ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយកត- 

ធម៌ រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ រលត់ 

កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកត- 

ធម៌ រលត់ កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញសត្វ ែតពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង 

កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ រលត់ កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព 

និងបញច េ ករភព    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 

 [២៨៧] ពួកអកុសលធម៌ េកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយ- 

កតធម៌ រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ 

រលត់     កនុងទី      ពួកអកុសលធម៌     េកើតេឡើង     កនុងទីេនះឬ     ។ 
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១៤៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អសញញសេត្ត តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ េន 

ច តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ ចតុេ កេរ 

បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  និរុជឈន្តិ 

អកុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [២៨៨] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ េន ។ 

យស   បន យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  

តតថ    កុស     ធមម     ឧបបជជន្តីតិ    ។    េន    ។ 

 [២៨៩] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ េន ។ 

យស   បន យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  

តតថ    កុស     ធមម     ឧបបជជន្តីតិ    ។    េន    ។ 

 [២៩០] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ េន ។ 

យស   បន យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  

តតថ     អកុស      ធមម      ឧបបជជន្តីតិ     ។     េន     ។ 
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១៤៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកអពយកតធម៌ រលត់ កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញសត្វ ែតពួកអកុសល- 
ធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ រលត់ កនុងទីេនះ 
គឺកនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏េកើត 
េឡើងែដរ     ។ 
 [២៨៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុងទី  ពួក 
កុសលធម ៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ មិនែមនេទ ។ 
 [២៨៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 
ែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុង 
ទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 
មិនែមនេទ    ។ 
 [២៩០] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់ កនុងទីេនះឬ ។ មិន 
ែមនេទ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់ កនុង 
ទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 
មិនែមនេទ     ។ 



304 
 

១៤៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស  ឧបបទនិេ ធ េ  

 [២៩១] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តស  

អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ អកុស នំ ភងគ- 

កខ េណ េតសំ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច 

េតសំ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ កុសលវបិប- 

យុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  

ភងគកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 

កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អកុស  ច ធមម  

ន និរុជឈន្តិ ។ យស   បន អកុស  ធមម  ន 

និរុជឈន្តិ តស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ 

កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អកុស  ធមម  

ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ កុស  ធមម  ន ឧបប- 

ជជន្តិ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ កុស- 

លវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ 

អសញញស ្ត នំ េតសំ អកុស  ច ធមម  ន និ- 

រុជឈន្តិ     កុស      ច     ធមម      ន     ឧបបជជន្តិ     ។ 

 [២៩២] យស  កុស  ធមម  ន ឧបប- 

ជជន្តិ       តស         អពយក         ធមម         ន       និរុជឈន្តីតិ       ។ 
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១៤៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   និេ ធ រៈ 

 [២៩១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួកអកុ- 

សលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន 

េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យេទ ែតពួក 

កុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ 

របស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ មិន 

េកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងឧបប- 

ទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏មិន 

រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ 

ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ 

របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ 

ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួក 

អកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួក 

អសញញសត្វ មិនរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែដល្របសចក 

កុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល ទងំពួកកុស- 

លធម៌     ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [២៩២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង 

ពួកអពយកតធម៌          របស់បុគគលេនះ          មិនរលត់ឬ       ។ 
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១៥០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ(១) េតសំ 

កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ អពយ- 

ក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត 

កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អរេូប កុស- 

កុស នំ(២) ភងគកខ េណ េតសំ កុស  ច ធមម  

ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ 

យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តស  

កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ កុស នំ ឧបប- 

ទកខ េណ េតសំ អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន 

ច េតសំ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ ឧប- 

បជជន្ត នំ បវេត្ត កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ - 

េណ អរេូប កុស កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ 

អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ កុស  ច ធមម  

ន     ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [២៩៣] យស  កុស  ធមម  ន ឧបប- 

ជជន្តិ        តស         អពយក         ធមម         ន      និរុជឈន្តីតិ       ។ 
     ១ ឱ. ឯតថន្តេរ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នន្តិ ទិស ន្តិ ។ ២ ឱ. សព្វតថ 
កុស នន្តិ   ទិស តិេយវ   ។ 
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១៥០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង 

កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 

ជនេនះ មិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំ- 

អស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនេកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសល 

និងអកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល 

្របសចកកុសល កនុងបវត្តិកល ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់ 

ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ 

ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកត- 

ធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ- 

យ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិន 

ែមន ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង 

មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលនិងអកុសលទងំ យ កនុងអរូប- 

ភព កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងបវត្តិកល 

ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [២៩៣] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើត 

េឡើង       ពួកអពយកតធម៌       របស់បុគគលេនះ      មិនរលត់ែដរឬ      ។ 
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១៥១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត អកុស- 
លវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អរេូប កុស កុ- 
ស នំ ភងគកខ េណ អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ យស   បន 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តស  អកុស  ធមម  
ន ឧបបជជន្តីតិ ។ អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ អកុស  
ធមម  ន ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត អកុ- 
សលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អរេូប កុស - 
កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  
ន    និរុជឈន្តិ    អកុស     ច    ធមម     ន    ឧបបជជន្តិ    ។ 
 [២៩៤] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តតថ 
អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តតថ កុស  
ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [២៩៥] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តតថ      អពយក       ធមម       ន      និរុជឈន្តីតិ      ។     និរុជឈន្តិ     ។ 
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១៥១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន 
េនះ មិនរលត់ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់ 
កលេកើតេឡើង មិនេកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលនិងអកុសលទងំ- 

យ កនុងអរូបភព កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល 
កនុងបវត្តិកល ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល 
េនះ មិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនទងំ 
អស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនរលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលនិងអកុ- 
សលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចក 
អកុសល   កនុងបវត្តិកល   ទងំពួកអកុសលធម៌   ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ   ។ 
 [២៩៤] ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុ- 
សលធម៌ មិនរលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុ- 
សលធម៌ មិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [២៩៥] ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកអពយកតធម៌        មិនរលត់        កនុងទីេនះឬ        ។       រលត់       ។ 
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១៥២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យតថ  បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តតថ 
កុស     ធមម     ន    ឧបបជជន្តីតិ    ។    នតថិ    ។ 
 [២៩៦] យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ និរុជឈន្តិ ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តតថ អកុស  
ធមម     ន    ឧបបជជន្តីតិ      ។      នតថិ      ។ 
 [២៩៧] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ 
អកុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  
ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  
ន និរុជឈន្តិ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អកុស  
ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ យស   បន យតថ 
កុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ តស  តតថ កុស  
ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ កុស នំ ឧបបទកខ េណ 
េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន  
ច        េតសំ        តតថ        កុស          ធមម         ន        ឧបបជជន្តិ 
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១៥២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ មិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ មិន 
េកើតេឡើង    កនុងទីេនះឬ    ។    មិនមនេទ     ។ 
 [២៩៦] ពួកអកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ រលត់ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយក- 
តធម៌ មិនរលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [២៩៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនអកុសលទងំ យេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិន 
រលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ 
េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុង 
ឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏ 
មិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  
មិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិន 
រលត់ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ែតពួក 
កុសលធម៌    របស់ពួកជនេនះ    មិនេកើតេឡើង   កនុងទីេនះ    ក៏មិនែមន 
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១៥៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិប- 
យុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ កុស  ច 
ធមម      ន     ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [២៩៨] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ 
កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយ- 
ក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត 
កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អរេូប កុស- 

កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  
ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ យស  

 បន យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តិ តស  តតថ 
កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ កុស នំ ឧបប- 
ទកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្ត ិ
េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ បវេត្ត កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ អរេូប កុស កុស នំ ភងគកខ េណ 
េតសំ        តតថ        អពយក         ច        ធមម         ន        និរុជឈន្តិ 
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១៥៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុង 
ឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តែដល 
្របសចកអកុសល     ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [២៩៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 
ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល ែតពួកអពយកតធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលនិងអកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងបវត្តិកល ទងំពួក 
អពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់ 
បុគគល  មិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិន 
រលត់ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យេទ ែតពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនរលត់ 
កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលនិងអកុសលទងំ យ កនុងអរូប- 
ភព    កនុងឧបបទកខណៈ    ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល    កនុងបវត្តិកល 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

កុស      ច     ធមម      ន     ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [២៩៩] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចវន្ត នំ បវេត្ត ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជ- 
ន្ត នំ បវេត្ត អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
អរេូប កុស កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ 
អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច 
ធមម  ន និរុជឈន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តីតិ ។ អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈន្តិ េន ច េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ សេព្វសំ ឧបបជជន្ត នំ 
បវេត្ត អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
អរេូប កុស កុស នំ ភងគកខ េណ េតសំ តតថ 
អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈន្តិ អកុស  ច ធមម  
ន      ឧបបជជន្តិ      ។ 
 [៣០០]          យស           កុស           ធមម          ឧបបជជិតថ 
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១៥៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [២៩៩] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលចយុត មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត កនុងបវត្តិកល ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ 
ពួកជនេនះ មិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ 
ពួកជន ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុង 
ភងគកខណៈ ៃនកុសលនិងអកុសលទងំ យ កនុងអរូបភព កនុងឧបបទកខ- 
ណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងបវត្តិកល ទងំពួកអពយកត- 
ធម៌ ក៏មិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល 

 មិនរលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិន 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិន 
រលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលទងំ យេទ ែតពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ កលេកើតេឡើង មិន 
រលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនកុសលនិងអកុសលទងំ យ កនុង 
អរូបភព កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងបវត្តិ- 
កល    ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [៣០០]      ពួកកុសលធម៌       របស់បុគគល      េកើតេឡើងេហើយ 
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១៥៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

តស  អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  កុ- 
ស      ធមម      ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣០១] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ តស  កុស  ធមម  
ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣០២] យស  អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ តស  អកុស  ធមម  
ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣០៣] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តតថ 
អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  
បន អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣០៤] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តតថ អពយ- 
ក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ  បន អពយ- 
ក     ធមម     និរុជឈតិថ    តតថ    កុស     ធមម     ឧបបជជិ ថ តិ    ។ 
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១៥៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ ពួកកុសលធម៌ 
របស់បុគគលេនះ     េកើតេឡើងេហើយឬ     ។     េអើ     ។ 
 [៣០១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ ពួកកុសលធម៌ 
របស់បុគគលេនះ    េកើតេឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣០២] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ ពួកអកុសល- 
ធម៌     របស់បុគគលេនះ     េកើតេឡើងេហើយឬ     ។     េអើ     ។ 
 [៣០៣] ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
អកុសលធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើង 
េហើយ     កនុងទីេនះឬ     ។     េអើ     ។ 
 [៣០៤] ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ 
រលត់េហើយ  កនុងទី   ពួកកុសលធម៌  េកើតេឡើងេហើយ  កនុងទីេនះឬ ។ 
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១៥៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អសញញសេត្ត តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ េន 

ច តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ ចតុេ កេរ បញច - 

េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  និរុជឈតិថ កុស  

ច     ធមម      ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៣០៥] យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តតថ 

អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ តតថ អកុស  

ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ អសញញសេត្ត តតថ អពយក  

ធមម  និរុជឈតិថ េន ច តតថ អកុស  ធមម  ឧបប- 

ជជិតថ ចតុេ កេរ បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច 

ធមម      និរុជឈតិថ     អកុស      ច     ធមម      ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៣០៦] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  

តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  តតថ កុ- 

ស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ នំ ទុតិេយ អកុ- 

សេល ចិេត្ត វត្តមេន េតសំ តតថ អកុស  ធមម  

និរុជឈតិថ     េន     ច     េតសំ     តតថ     កុស      ធមម     ឧបបជជិតថ 
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១៥៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកអពយកតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញសត្វ ែតពួក 
កុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ រលត់ 
េហើយ កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព ទងំពួក 
កុសលធម៌     ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ     ។ 
 [៣០៥] ពួកអកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
អពយកតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អពយកតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ គឺកនុង 
អសញញសត្វ ែតពួកអកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ឯ 
ពួកអពយកតធម៌ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និងបញច - 
េ ករភព    ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ    ។ 
 [៣០៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ 
កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះឬ ។ កលអកុសលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង 
្រប្រពឹត្តេទ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ែតពួកកុសលធម៌  របស់ពួកសត្វេនះ  មិនេកើតេឡើងេហើយ  កនុងទីេនះេទ 
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១៥៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 
អកុស  ច ធមម  និរុជឈតិថ កុស  ច ធមម  
ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៣០៧] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ - 

នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ 
កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ 
បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈតិថ    កុស     ច    ធមម     ឧបបជជិតថ    ។ 
 [៣០៨] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ 
សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញ- 
ស ្ត នំ         េតសំ         តតថ        អពយក         ធមម         និរុជឈតិថ 
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១៥៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ 
និងបញច េ ករៈ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏េកើត 
េឡើងេហើយែដរ     ។ 
 [៣០៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់ 
េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្ត 
េទ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ រលត់េហើយ កនុងទី 
េនះ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វ 
ចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកកុសល- 
ធម៌    ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ    ។ 
 [៣០៨] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់ 
េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ 
ពួកអពយកតធម៌    របស់ពួកអសញញសត្វេនះ    រលត់េហើយ    កនុងទីេនះ 
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១៥៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 

ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 

អពយក  ច ធមម  និរុជឈតិថ អកុស  ច ធមម  

ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៣០៩] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 

តស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ នតថិ ។ 

យស   បន បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 

តស      កុស      ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 
 [៣១០] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 

តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ នតថិ ។ 

យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  

កុស      ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 

 [៣១១] យស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 

តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ នតថិ ។ 

យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  

អកុស      ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 
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១៥៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ 
េទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុ- 
េ ករៈ និងបញច េ ករៈ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកអកុសល- 
ធម៌    ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ    ។ 
 [៣០៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួក 
កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិន 
មនេទ    ។ 
 [៣១០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួក 
កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិន 
មនេទ     ។ 
 [៣១១] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ 
មិនមនេទ      ។ 



324 
 

១៥៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៣១២] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តតថ 
អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តតថ កុស  
ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣១៣] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តតថ កុស  
ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     នតថិ     ។ 
 [៣១៤] យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យតថ 

 បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តតថ អកុស  
ធមម     ន    ឧបបជជិ ថ តិ    ។    នតថិ    ។ 
 [៣១៥] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សុទធ - 

នំ ទុតិេយ អកុសេល ចិេត្ត វត្តមេន េតសំ តតថ 
កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ អកុ- 
ស  ធមម  ន និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ អ- 
សញញស ្ត នំ    េតសំ    តតថ    កុស     ច    ធមម     ន    ឧបបជជិតថ 



325 
 

១៥៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៣១២] ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
អកុសលធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ េឈម ះថ 
មិនេកើតេឡើងេហើយ     កនុងទីេនះឬ     ។     េអើ     ។ 
 [៣១៣] ពួកកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ពួក 
អពយកតធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ រលត់េហើយ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអពយកតធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ 
េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [៣១៤] ពួកអកុសលធម៌ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  
ពួកអពយកតធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះឬ ។ រលត់េហើយ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសល- 
ធម៌   េឈម ះថមិនេកើតេឡើងេហើយ   កនុងទីេនះឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [៣១៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ 
កនុងទីេនះឬ ។ កលអកុសលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង 
្រប្រពឹត្តេទ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះេទ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ 
កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ 
កលចូលេទ      កន់សុទធ សៈ     មិនេកើតេឡើងេហើយ     កនុងទីេនះេទ 
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១៦០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន 

យតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  តតថ 

កុស     ធមម     ន    ឧបបជជិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 

 [៣១៦] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 

ជជិតថ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 

សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ 

េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 

តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧបបជជ- 

ន្ត នំ(១) េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជិតថ 

អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន 

យតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  តតថ 

កុស     ធមម     ន    ឧបបជជិ ថ តិ    ។    មន្ត     ។ 

 [៣១៧] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបប- 

ជជិតថ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 

សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញ- 

ស ្ត នំ       េតសំ      តតថ      អកុស       ធមម       ន      ឧបបជជិតថ 
     ១   ឱ.   សុទធ នំ   ឧបបត្តិចិត្តស    ឧបបទកខេណតិ   ទិស ន្តិ   ។ 
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១៦០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏មិនរលត់េហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុ- 

សលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសល- 

ធម៌   របស់បុគគលេនះ   មិនេកើតេឡើងេហើយ   កនុងទីេនះឬ   ។   េអើ   ។ 
 [៣១៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួក 

កុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ 

ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ ក៏ 

មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ កលចូលេទ កន់សុទធ - 

ស មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិន 

រលត់េហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិន 

រលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង 

េហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៣១៧] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួកអកុ- 

សលធម៌   របស់ពួកអសញញសត្វេនះ  មិនេកើតេឡើងេហើយ  កនុងទីេនះេទ 
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១៦១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ច 
ធមម  ន ឧបបជជិតថ អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈតិថ ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
មន្ត      ។ 

 [៣១៨] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ យស  
ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ កុស- 

 ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ អកុស  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ កុស  ច ធមម  ឧបប- 
ជជិស ន្តិ អកុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស  

 បន អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  កុស  
ធមម     ឧបបជជិស ន្តីតិ    ។    មន្ត     ។ 
 [៣១៩] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  
កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ 
អរហន្ត នំ          េតសំ         អពយក          ធមម          និរុជឈសិ ន្តិ 
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១៦១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ កលចូលេទ កន់ 
សុទធ ស មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិន 
រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ 
េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ 
កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣១៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ (ពួកជន) ែដលនឹង 
បន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  ពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួកជនេនះ នឹងេកើតេឡើង ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹង 
មិនរលត់េទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ នឹងេកើត 
េឡើង ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ 
នឹងេកើតេឡើងឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣១៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ឬ ។ េអើ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកកុសលធម៌ 
របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
្រពះអរហន្ត       អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ       េនះ      នឹងរលត់ 
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១៦២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ 
េតសំ អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច 
ធមម      ឧបបជជិស ន្តិ     ។ 
 [៣២០] យស  អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  អកុស  
ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត ន ំ
យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ 
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ អកុស- 

 ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ អពយក  ច 
ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុស  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
 [៣២១] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ តតថ 
អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យតថ 

 បន អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តតថ កុស  
ធមម      ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣២២] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ - 
មន្ត  ។ យតថ  បន អពយក  ធមម  និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ         តតថ         កុស          ធមម          ឧបបជជិស ន្តីតិ        ។ 
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១៦២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្តេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ ឯពួក 
អពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ នឹងរលត់ ទងំពួកកុសល- 
ធម៌      ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ      ។ 
 [៣២០] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត  
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកអកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត 
អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន 
នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ នឹងរលត់ (កនុងលំ ប់ 
ៃនចិត្តេនះ) ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ នឹងរលត់ ទងំពួក 
អកុសលធម៌     ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [៣២១] ពួកកុសលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអកុសល- 
ធម៌ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ 
នឹងរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 
 [៣២២] ពួកកុសលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកត- 
ធម៌  នឹងរលត់  កនុងទី   ពួកកុសលធម៌  នឹងេកើតេឡើង  កនុងទីេនះឬ  ។ 
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១៦៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស  ឧបបទនិេ ធ េ  

អសញញសេត្ត តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន 
ច តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ចតុេ កេរ 
បញច េ កេរ តតថ អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
កុស      ច     ធមម      ឧបបជជិស ន្តិ     ។ 
 [៣២៣] យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ 
តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យតថ  បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តតថ អ- 
កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ អសញញសេត្ត តតថ 
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច តតថ អកុស  
ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ចតុេ កេរ បញច េ កេរ តតថ 
អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុស  ច ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ     ។ 
 [៣២៤] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
តស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ 
តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក- 
នំ បញច េ ក នំ េតសំ យតថ កុស  ច ធមម  

ឧបបជជិស ន្តិ        អកុស         ច        ធមម        និរុជឈសិ ន្តិ       ។ 
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១៦៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ពួកអពយកតធម៌ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញសត្វ ែតពួកកុស- 
លធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ នឹងរលត់ 
កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព ទងំពួកកុសលធម៌ 
នឹងេកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [៣២៣] ពួកអកុសលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី  ពួកអពយ- 
កតធម៌ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយក- 
តធម៌ នឹងរលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ គឺកនុងអសញញសត្វ ែត 
ពួកអកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ 
នឹងរលត់ កនុងទីេនះ គឺកនុងចតុេ ករភព និងបញច េ ករភព ទងំពួក 
អកុសលធម៌     ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [៣២៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង 
កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏ 
្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្តេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួកកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ - 
ករៈ  នឹងេកើតេឡើង  កនុងទីេនះ  ទងំពួកអកុសលធម៌  ក៏នឹងរលត់ែដរ  ។ 



334 
 

១៦៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

យស   បន យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
 [៣២៥] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  

និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស - 
ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច 
េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ឥតេរសំ 
ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អពយក  
ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច ធមម  ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
 [៣២៦] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  

និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិស ន្តី- 
តិ ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  
អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន 
ច         េតសំ         តតថ        អកុស         ធមម         ឧបបជឈសិ ន្តិ 
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១៦៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី  ពួក 
កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 
 [៣២៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុង 
ទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 
និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ែតពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ 
នឹងរលត់    កនុងទីេនះ    ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏នឹងេកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [៣២៦] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងេកើតេឡើង 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ 
កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងេកើតេឡើង កនុងទី 
េនះឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ង 
េ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកអសញញសត្វ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏ 
្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ែត 
ពួកអកុសលធម៌    របស់ពួកជនេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះេទ 
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១៦៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 
អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុស  ច ធមម  
ឧបបជជិស ន្តិ     ។ 
 [៣២៧] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  
កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ យស  ចិត្តស  អ- 
នន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ អកុស  ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ េតសំ អកុស  ច ធមម  
ន និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ ។ 
 [៣២៨] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគ- 
សមងគី នំ អរហន្ត នំ េតសំ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ េន ច េតសំ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 
បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ កុស  ច ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 
តស      កុស      ធមម      ន     ឧបបជជិស ន្តិ     ។     មន្ត      ។ 



337 
 

១៦៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ 
និងបញច េ ករៈ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹង 
េកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [៣២៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ែដរឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ 
ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  នឹងមិនរលត់ 
ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ 
េនះ   នឹងមិនរលត់េទ   ទងំពួកកុសលធម៌   ក៏នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ   ។ 
 [៣២៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ េនះ នឹងមិន 
េកើតេឡើងេទ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្តេនះ នឹងមិនរលត់ 
ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្តេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកកុសល- 
ធម៌    របស់បុគគលេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើងឬ    ។    េអើ    ។ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣២៩] យស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគ- 
មគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  
អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ អកុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ អពយក  ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ អកុ- 
ស  ច ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ អពយក  ច 
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន អពយក  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  អកុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 

[៣៣០] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
យតថ  បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តតថ 
កុស     ធមម     ន    ឧបបជជិស ន្តីតិ    ។    មន្ត     ។ 
 [៣៣១] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ និរុជឈសិ ន្តិ ។ 
យតថ  បន អពយក  ធមម  ន នរុិជឈសិ ន្តិ តតថ 
កុស     ធមម     ន    ឧបបជជិស ន្តីតិ    ។    នតថិ    ។ 
 [៣៣២]        យតថ        អកុស         ធមម         ឧបបជជិស ន្តិ 
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១៦៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣២៩] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ែដរឬ ។ ពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ 
ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  
នឹងមិនេកើតេឡើង ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ 
ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុង 
ភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកអកុ- 
សលធម៌    របស់បុគគលេនះ    នឹងមិនេកើតេឡើងឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣៣០] ពួកកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួក 
អកុសលធម៌ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អកុសលធម៌ នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះឬ     ។     េអើ     ។ 
 [៣៣១] ពួកកុសលធម៌ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទី  ពួក 
អពយកតធម៌ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ នឹងរលត់ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអពយកតធម៌ នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ នឹង 
មិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [៣៣២]        ពួកអកុសលធម៌       នឹងមិនេកើតេឡើង      កនុងទី  
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១៦៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ និរុជឈសិ ន្តិ ។ 
យតថ  បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តតថ 
អកុស      ធមម      ន     ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។     នតថិ     ។ 
 [៣៣៣] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជិស ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តី- 
តិ ។ មន្ត  ។ យស   បន យតថ អកុស  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ 
បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ     កុស      ច     ធមម      ន     ឧបបជជិស ន្តិ     ។ 
 [៣៣៤] យស  យតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ 
េន      ច     េតសំ     តតថ     អពយក      ធមម      ន     និរុជឈសិ ន្តិ 
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១៦៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ពួកអពយកតធម៌ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ នឹងរលត់ ។ មយង៉ 
េទៀត ពួកអពយកតធម៌ នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ នឹង 
មិនេកើតេឡើង     កនុងទីេនះឬ     ។     មិនមនេទ     ។ 
 [៣៣៣] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ 
កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ 
កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ែតពួកកុ- 
សលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និង 
របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ទងំពួកកុសល- 
ធម៌     ក៏នឹងមនិេកើតេឡើងែដរ     ។ 

[៣៣៤] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏ 
្របេសើរ និងរបស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែត 
ពួកអពយកតធម៌  របស់ពួកជនេនះ  នឹងមិនរលត់  កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ច 
ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ អពយក  ច ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  
ន     ឧបបជជិស ន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៣៥] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបប- 
ជជិស ន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈ-ិ 
ស ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  
អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  
ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិ- 
ស ន្តិ អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស  

 បន យតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  
តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិស ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ 
 [៣៣៦] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស                       បន         អកុស          ធមម          និរុជឈតិថ 
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១៦៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុង 
ភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុងទី 

 ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
ឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣៣៥] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនេកើតេឡើង 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ 
ឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏ 
្របេសើរ និងរបស់ពួកអសញញសត្វ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុង 
លំ ប់ ៃនចិត្ត  េនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ែតពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ 
ៃនបចឆិមចិត្ត ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 
 [៣៣៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ េអើ ។ 
មយង៉េទៀត        ពួកអកុសលធម៌         របស់បុគគល         រលត់េហើយ 
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១៦៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

តស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  
ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អកុស  
ធមម  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អកុស  ច ធមម  
និរុជឈតិថ     កុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៣៣៧] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ យស   
បន អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ តស  កុស  
ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ 
កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ ធសម- 
បនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ 
េន ច េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ កុស នំ 
ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  និរុជឈតិថ 
កុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៣៣៨] យស  អកុស  ធមម  ឧបប- 
ជជន្តិ តស  អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
មន្ត  ។ យស   បន អពយក  ធមម  

និរុជឈតិថ         តស         អកុស         ធមម         ឧបបជជន្តីតិ        ។ 
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១៦៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញ- 
សត្វ រលត់េហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែដល្របសចកកុសល 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើត 
េឡើងេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងឧបប- 
ទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 
 [៣៣៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ ពួកកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអ 
អស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ រលត់ 
េហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ 
ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួក 
អពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
កុសលទងំ យ     ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏េកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [៣៣៨] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើត 
េឡើង ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយែដរឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់ 
េហើយ      ពួកអកុសលធម៌      របស់បុគគលេនះ      េកើតេឡើងែដរឬ      ។ 
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១៧០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  

ឧបបទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េត- 

សំ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ អកុ- 

ស  ធមម  ឧបបជជន្តិ អកុស នំ ឧបបទកខ េណ 

េតសំ អពយក  ច ធមម  និរុជឈតិថ អកុស  ច 

ធមម       ឧបបជជន្តិ      ។ 
 [៣៣៩] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ ។ េប ។ 

 [៣៤០] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 

តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 

យស   បន យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ តស  

តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ(១) ចិត្តស  

ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 

េតសំ តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈតិថ េន ច េតសំ 

តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ កុស នំ ឧបបទកខ - 

េណ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  និរុជឈតិថ 

កុស       ច      ធមម       ឧបបជជន្តិ     ។ 
     ១ ឱ. សេព្វសន្តិ អយំ បេ  សព្វតថ េយភុេយយន ន ទិស ន្តិ ។ ឯតថ បេទ ចតុេ កេរ 
បញច េ កេរតិ   សព្វតថ   ទិស ន្តិេយវ   ។ 
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១៧០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់ 

និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ រលត់េហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 

ែដល្របសចកអកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ 

របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន 

េនះ រលត់េហើយ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនអកុសលទងំ យ ទងំពួក 

អកុសលធម៌     ក៏េកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [៣៣៩]    ពួកកុសលធម៌    េកើតេឡើង    កនុងទី     ។    េប    ។ 

 [៣៤០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  រលត់ 

េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទី 

េនះែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ រលត់េហើយ 

កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត 

ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ កនុងឧបប- 

ទកខណៈ   ៃនកុសលទងំ យ   ទងំពួកកុសលធម៌   ក៏េកើតេឡើងែដរ  ។ 
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១៧១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៣៤១] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ 
តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទ- 
កខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  
និរុជឈតិថ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  
ច     ធមម      និរុជឈតិថ     កុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៣៤២] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈ ិ ថ តិ ។ មន្ត  ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ តស  
តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  
ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈតិថ 
េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ អកុ- 
ស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ អពយក  ច 
ធមម       និរុជឈតិថ      អកុស       ច      ធមម       ឧបបជជន្តិ      ។ 
 [៣៤៣]       យស        កុស        ធមម        ន       ឧបបជជន្តិ 
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១៧១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៣៤១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី  
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ េអើ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ កនុងទី  
ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
អពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ រលត់េហើយ កនុងទី 
េនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ 
ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ កនុងឧបប- 
ទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 
 [៣៤២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  រលត់េហើយ កនុង 
ទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងកនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វទងំអស់េនះ រលត់េហើយ កនុង 
ទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ 
ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ 
ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ រលត់េហើយ កនុងទីេនះ កនុងឧបប- 
ទកខណៈៃនអកុសលទងំ យ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 
 [៣៤៣]       ពួកកុសលធម៌       របស់បុគគល       មិនេកើតេឡើង 
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១៧២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ 
យស   បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  
កុស      ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     នតថិ     ។ 
 [៣៤៤] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ តស  
អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  កុស  
ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     នតថិ     ។ 
 [៣៤៥] យស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ និរុជឈតិថ ។ 
យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  
អកុស      ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     នតថិ     ។ 
 [៣៤៦] យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ ។ េប ។ 
 [៣៤៧] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ 
សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញស ្ត នំ 
េតសំ         តតថ        កុស         ច        ធមម         ន        ឧបបជជន្តិ 
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១៧២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយឬ ។ រលត់េហើយ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួកកុ- 
សលធម៌   របស់បុគគលេនះ   មិនេកើតេឡើងែដរឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [៣៤៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយឬ ។ រលត់េហើយ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួកកុ- 
សលធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើងឬ    ។    មិនមនេទ    ។ 
 [៣៤៥] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយឬ ។ រលត់េហើយ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ ពួកអកុ- 
សលធម៌   របស់បុគគលេនះ   មិនេកើតេឡើងឬ   ។   មិនមនេទ   ។ 
 [៣៤៦]   ពួកកុសលធម៌   មិនេកើតេឡើង   កនុងទី    ។   េប   ។ 
 [៣៤៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះែដរ 
ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ 
ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទី 
េនះ ក៏មិនែមន កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ 
ឯពួកកុសលធម៌  របស់ពួកអសញញសត្វេនះ  មិនេកើតេឡើង  កនុងទីេនះេទ 
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១៧៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន 
យតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  តតថ 
អកុស      ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៤៨] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្ត ិ
តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ តិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបប- 
ទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  ធមម  
ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  
ន និរុជឈតិថ សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ 
កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  
ន និរុជឈតិថ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៤៩] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន 
ឧបបជជន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈ ិ ថ - 
តិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសល- 
វបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន 
ច        េតសំ        តតថ        អពយក         ធមម         ន        និរុជឈតិថ 



353 
 

១៧៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏មិនរលត់េហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសល- 
ធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣៤៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល 
កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនរលត់ 
េហើយ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ 
កលចូលេទ កន់សុទធ ស មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ទងំពួក 
អពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់េហើយែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ 
របស់បុគគល  មិនរលត់េហើយ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើង    កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣៤៩] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនរលត់េហើយ កនុង 
ទីេនះែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំ 
អស់េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត 
ែដល្របសចកអកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកត- 
ធម៌      របស់ពួកជនេនះ      មិនរលត់េហើយ     កនុងទីេនះ     ក៏មិនែមន 
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១៧៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សុទធ សំ ឧបបជជន្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ច 
ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈតិថ ។ 
យស   បន យតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈតិថ តស  
តតថ   អកុស    ធមម    ន   ឧបបជជន្តីតិ   ។   មន្ត    ។ 
 [៣៥០] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគស  ឧបប- 
ទកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិ- 
ស ន្តិ តស  ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ កុស  
ធមម  ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ អកុស  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ កុស នំ ឧបបទកខ េណ 
េតសំ កុស  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ អកុស  ច 
ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន អកុស  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ តស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ 
កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ កុស នំ ឧបបទកខ េណ 
េតសំ អកុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច 
ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
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១៧៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ កលចូលេទ កន់សុទធ ស 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏មិនរលត់េហើយ 
ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  មិនរលត់ 
េហើយ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣៥០] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួកអកុ- 
សលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ្៏របេសើរ េកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
ចិត្តេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯ 
ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
កុសលទងំ យ េ្រកពីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកកុសល- 
ធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក 
ជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ 
នឹងរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ 
ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសល 
ទងំ យ     ទងំពួកកុសលធម៌     ក៏េកើតេឡើងែដរ     ។ 
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១៧៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៣៥១] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ យស  កុស- 
 ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ - 

េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ ធ- 
សមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ច ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ     កុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៣៥២] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ មន្ត  ។ យស  

 បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  អកុស- 
 ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ 

អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ ធស- 
មបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ អពយក  ធមម  
និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
អកុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ អពយក  ច 
ធមម      និរុជឈសិ ន្តិ     អកុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៣៥៣]     យតថ     កុស      ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។    េប   ។ 
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១៧៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៣៥១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល 
េនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់ 
េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ នឹងរលត់ កនុង 
ឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែត 
ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួកអពយកតធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ 
ទងំពួកកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [៣៥២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង ពួក 
អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកអកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ េកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន ទងំ 
អស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួកអសញញសត្វ នឹងរលត់ 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃន 
ចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេទ ឯពួក 
អពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃន 
អកុសលទងំ យ     ទងំពួកអកុសលធម៌    ក៏េកើតេឡើងែដរ    ។ 
 [៣៥៣]     ពួកកុសលធម៌     េកើតេឡើង    កនុងទី     ។    េប    ។ 
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១៧៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៥៤] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគ- 
មគគស  ឧបបទកខ េណ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគ- 
មគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ 
េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ កុស នំ 
ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ឧបបជជន្តិ 
អកុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន 
យតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ 
កុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ 
តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ 
តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ កុស នំ ឧបបទកខ - 
េណ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
កុស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៣៥៥] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  និ- 
រុជឈសិ ន្តិ      តស       តតថ      កុស       ធមម       ឧបបជជន្តីតិ     ។ 
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១៧៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៥៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 
 ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុង 
លំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ េកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ 
នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ េ្រកពីេនះ 
ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ 
របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ 
េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម ៌ របស់ពួកជន ទងំអស់ 
េនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចក 
កុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹង 
រលត់ កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួក 
កុសលធម៌     ក៏េកើតេឡើងែដរ     ។ 
 [៣៥៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 
េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី 

   ពួកកុសលធម៌   របស់បុគគលេនះ   េកើតេឡើង   កនុងទីេនះែដរឬ  ។ 
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១៧៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  
ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជន្តិ កុស នំ ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ 
អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច ធមម  
ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៣៥៦] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ - 
មន្ត  ។ យស   បន យតថ អពយក  ធមម  និ- 
រុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ អ- 
កុស  ធមម  ឧបបជជន្តិ កុស នំ ឧបបទកខ េណ 
េតសំ តតថ អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុ- 
ស      ច     ធមម      ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៣៥៧] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស          អកុស          ធមម           ន         និរុជឈសិ ន្តីតិ        ។ 
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១៧៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ នឹងរលត់ កនុងទី 

េនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ 

ៃនចិត្ត ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 

េទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ កនុងឧបប- 

ទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 

 [៣៥៦] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង កនុងទី 

 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 

េអើ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុង 

ទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ 

ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ នឹងរលត់ កនុងទី 

េនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកអកុសល កនុងភងគកខណៈ 

ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ  

េទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ កនុងឧបប- 

ទកខណៈ ៃនកុសលទងំ យ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏េកើតេឡើងែដរ ។ 

 [៣៥៧] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើត- 

េឡើង      ពួកអកុសលធម៌     របស់បុគគលេនះ     នឹងមិនរលត់ែដរឬ     ។ 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញ- 
ស ្ត នំ េតសំ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន 
ច េតសំ អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ អគគ- 
មគគស  ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  
អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  
ភងគកខ េណ េតសំ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   
បន អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  កុស  
ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ អគគមគគស  ឧបបទកខ េណ 
យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ េតសំ អកុស  ធមម  ន 
និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
អគគមគគស  ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  
អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ េតសំ អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 
កុស      ច     ធមម      ច     ឧបបជជន្តិ     ។ 
 [៣៥៨] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស          អពយក          ធមម          ន         និរុជឈសិ ន្តីតិ         ។ 
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១៧៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ 
និងពួកអសញញសត្វ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របស 
ចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជន 
េនះ នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត 
កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ នឹងពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏ 
្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  មិនេកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត 
េនះេទ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល 
េនះ មិនេកើតេឡើងែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដល 
នឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងឧបបទកខណៈ 
ៃនមគគដ៏្របេសើរ នឹងមិនរលត់ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តេនះ ែតពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើង ក៏មិនែមន ឯពួកអកុស- 
លធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ និងពួកជន 
េនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  នឹងមិន 
រលត់ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តេនះេទ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏មិនេកើត 
េឡើងែដរ     ។ 
 [៣៥៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើត 
េឡើង      ពួកអពយកតធម៌     របស់បុគគលេនះ     នឹងមិនរលត់ែដរឬ     ។ 
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១៧៩ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ 
េតសំ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ េតសំ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយ- 
ក  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  កុស  
ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៥៩] យស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ សេព្វសំ 
ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្តចិត្តស  ឧបប- 
ទកខ េណ និេ ធសមបនន នំ អសញញស ្ត នំ េតសំ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ អពយ- 
ក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ 
េតសំ អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  
ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន អពយ- 
ក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  អកុស  ធមម  
ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៦០]    យតថ    កុស     ធមម     ន    ឧបបជជន្តិ    ។   េប   ។ 
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១៧៩ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ 

និងពួកអសញញសត្វ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របស 

ចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជន 

េនះ នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិន 

េកើតេឡើង កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិន 

រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិន 

រលត់   ពួកកុសលធម៌   របស់បុគគលេនះ   មិនេកើតេឡើងឬ   ។   េអើ   ។ 

 [៣៥៩] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង ពួក 

អពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ 

របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ គឺេ កែដលចូលកន់និេ ធ និងពួក 

អសញញសត្វ មិនេកើតេឡើង កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចក 

អកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ 

នឹងមិនរលត់ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើត 

េឡើង កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ 

ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ 

ពួកអកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើងឬ    ។    េអើ    ។ 

 [៣៦០]    ពួកកុសលធម៌    មិនេកើតេឡើង    កនុងទី     ។   េប   ។ 
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១៨០ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៦១] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ អគគមគគស  ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ យស  
ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  
ភងគកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  ច 
ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ ។ យស   បន យតថ អកុស  ធមម  
ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តីតិ ។ អគគមគគស  ឧបបទកខ េណ យស  ចិត្តស  
អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ឧបប- 
ទកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 
េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
អគគមគគស  ភងគកខ េណ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  
អនន្ត  អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ តស  ចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អកុស  ច 
ធមម      ន    និរុជឈសិ ន្តិ    កុស     ច    ធមម     ន    ឧបបជជន្តិ    ។ 
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១៨០ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៦១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
 ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 

ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជន ទងំអស់េនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ 
កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របសចកកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃន 
ចិត្ត ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ 
ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត កនុងភងគកខណៈ ៃន 
មគគដ៏្របេសើរ និងពួកអសញញសត្វេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ 
កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃន 
ចិត្តេនះេទ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុ- 
សលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុង 
លំ ប់ ៃនចិត្ត  កនុងឧបបទកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ នឹងមិនរលត់ 
កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួក្រពះអរហន្ត កនុងភងគកខណៈ ៃនមគគដ៏្របេសើរ និងពួកអសញញ- 
សត្វេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  
នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្តេនះ ទងំពួកកុសលធម៌ 
ក៏មិនេកើតេឡើងែដរ    ។ 
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១៨១ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៣៦២] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ កុសលវបិបយុត្តចិត្តស  
ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  
ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ 
តតថ កុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ អពយក  ច 
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  
ធមម      ន     ឧបបជជន្តីតិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៦៣] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបប- 
ជជន្តិ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
សេព្វសំ ចិត្តស  ភងគកខ េណ អកុសលវបិបយុត្ត- 
ចិត្តស  ឧបបទកខ េណ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ 
អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តិ េន ច េតសំ តតថ 
អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ បចឆិមចិត្តស  ភងគ- 
កខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ន ឧបបជជន្តិ 
អពយក  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស  

       បន        យតថ       អពយក        ធមម        ន       និរុជឈសិ ន្តិ 
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១៨១ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៣៦២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង កនុងទី 
 ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ មិនេកើតេឡើង 
កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្ត ែដល្របសចកកុសល កនុងភងគ- 
កខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ 
កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើត 
េឡើង កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ 
ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  
នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើត 
េឡើង     កនុងទីេនះឬ     ។     េអើ     ។ 
 [៣៦៣] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើង 
កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទី 
េនះែដរឬ ។ ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វ ទងំអស់េនះ 
មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងឧបបទកខណៈ ៃនចិត្តែដល្របស 
ចកអកុសល កនុងភងគកខណៈ ៃនចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ 
របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះ កនុងភងគកខណៈ ៃន 
បចឆិមចិត្តេទ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងមិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត 
ពួកអពយកតធម៌         របស់បុគគល         នឹងមិនរលត់        កនុងទី  
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១៨២ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

តស  តតថ អកុស  ធមម  ន ឧបបជជន្តីតិ ។ 
មន្ត      ។ 

 [៣៦៤] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ អគគមគគសមងគី នំ 
អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  អគគមគគំ បដិល- 
ភិស ន្តិ េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ 
អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ កុស  
ច ធមម  ឧបបជជិតថ អកុស  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ 
យស   បន អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  
កុស      ធមម      ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៦៥] យស  កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ តស  
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ បចឆិមចិត្តស  
ភងគកខ េណ េតសំ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ េន ច 
េតសំ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ េតសំ 
កុស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ អពយក  ច ធមម  និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ ។ យស   បន អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
តស      កុស      ធមម      ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៦៦] យស  អកុស  ធមម  ឧបប- 
ជជិតថ         តស          អពយក         ធមម         និរុជឈសិ ន្តីតិ        ។ 
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១៨២ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង កនុងទីេនះឬ ។ េអើ ។ 
 [៣៦៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ ពួក 
អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ 
ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជនេនះ 
ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ៃនចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ 
ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ េកើតេឡើងេហើយ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏ 
នឹងរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹង 
រលត់ ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយឬ ។ េអើ ។ 
 [៣៦៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ 
របស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ែតពួក 
អពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ 
ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ េកើតេឡើងេហើយ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹង 
រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ 
ពួកកុសលធម៌    របស់បុគគលេនះ    េកើតេឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣៦៦] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើង 
េហើយ       ពួកអពយកតធម៌      របស់បុគគលេនះ      នឹងរលត់ែដរឬ      ។ 
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១៨៣ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

បចឆិមចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ អកុស  ធមម  
ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 
ឥតេរសំ េតសំ អកុស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ 
អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន 
អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  អកុស  
ធមម      ឧបបជជិ ថ តិ     ។     មន្ត      ។ 
 [៣៦៧] យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ ។ េប ។ 
 [៣៦៨] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 
អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត  
អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ កុស  ធមម  
ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ 
តតថ កុស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ អកុស  ច 
ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អកុ- 
ស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  
ធមម  ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត 
វត្តមេន       េតសំ       តតថ       អកុស        ធមម        និរុជឈសិ ន្តិ 
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១៨៣ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងភងគកខណៈ ៃន 
បចឆិមចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់េទ ឯពួក 
អកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ េកើតេឡើងេហើយ ទងំ 
ពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ 
របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើត 
េឡើងេហើយឬ    ។    េអើ    ។ 
 [៣៦៧] ពួកកុសលធម៌ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី  ។ េប ។ 
 [៣៦៨] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ 
ែដរឬ ។ ពួកកុសលធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យ 
មគគដ៏្របេសើរ និងរបស់ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ 
កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ែតពួកអកុសល- 
ធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួក 
កុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និង 
បញច េ ករៈ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏នឹង 
រលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹង 
រលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ 
កនុងទីេនះែដរឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង 
្រប្រពឹត្តេទ   ពួកអកុសលធម៌   របស់ពួកជនេនះ   នឹងរលត់   កនុងទីេនះ 
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១៨៤ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ 

ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អកុស  

ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ កុស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ ។ 

 [៣៦៩] យស  យតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 

តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ បចឆិម- 

ចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ កុស  ធមម  

ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  

និរុជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ 

េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ អពយក  ច 

ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  

ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិ- 

ថ តិ ។ សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន អសញញ- 

ស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ 

េន ច េតសំ តតថ កុស  ធមម  ឧបបជជិតថ ឥតេរសំ 

ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ អពយក  

ច      ធមម      និរុជឈសិ ន្តិ     កុស      ច     ធមម      ឧបបជជិតថ     ។ 
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១៨៤ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ 
ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ 
និងបញច េ ករៈ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏េកើត 
េឡើងេហើយែដរ    ។ 
 [៣៦៩] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ កនុងភងគ- 
កខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹងមិនរលត់ 
កនុងទីេនះេទ ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វ 
ចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ទងំពួកអពយ- 
កតធម៌ ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល 

 នឹងរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ េកើតេឡើង 
េហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ 
កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ នឹងរលត់ 
កនុងទីេនះ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទីេនះេទ ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វ 
ចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ទងំពួកកុសលធម៌ 
ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ     ។ 
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១៨៥ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

 [៣៧០] យស  យតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
តស  តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ បចឆិ- 
មចិត្តស  ភងគកខ េណ េតសំ តតថ អកុស  ធមម  
ឧបបជជិតថ េន ច េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុ- 
ជឈសិ ន្តិ ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ 
េតសំ តតថ អកុស  ច ធមម  ឧបបជជិតថ អពយក  
ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយ- 
ក  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  
ឧបបជជិ ថ តិ ។ សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន 
អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អពយក  ធមម  និរុជឈ-ិ 
ស ន្តិ េន ច េតសំ តតថ អកុស  ធមម  ឧបបជជិតថ 
ឥតេរសំ ចតុេ ក នំ បញច េ ក នំ េតសំ តតថ 
អពយក  ច ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ អកុស  ច 
ធមម      ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៣៧១] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 
តស  អកុស  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ នតថិ ។ 
យស   បន អកុស  ធមម  និរុជឈសិ ន្តិ តស  
កុស      ធមម      ន     ឧបបជជិ ថ តិ     ។     ឧបបជជិតថ     ។ 
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១៨៥ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

 [៣៧០] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  េកើតេឡើងេហើយ កនុង 
ទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះែដរឬ ។ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ កនុង 
ភងគកខណៈ ៃនបចឆិមចិត្ត ែតពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកជនេនះ នឹង 
មិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ េ្រកពី 
េនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទី 
េនះ ទងំពួកអពយកតធម៌ ក៏នឹងរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយ- 
កតធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់ 
បុគគលេនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ 
ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួកអពយកតធម៌ របស់ពួកអសញញ- 
សត្វេនះ នឹងរលត់ កនុងទីេនះ ែតពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ 
េកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអពយកតធម៌ របស់ពួក 
ជនេនះ េ្រកពីេនះ គឺពួកសត្វចតុេ ករៈ និងបញច េ ករៈ នឹងរលត់ 
កនុងទីេនះ     ទងំពួកអកុសលធម៌     ក៏េកើតេឡើងេហើយែដរ     ។ 
 [៣៧១] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 
ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ មិនមនេទ ។ 
មយង៉េទៀត ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងរលត់ ពួកកុសល- 
ធម៌    របស់បុគគលេនះ    មិនេកើតេឡើងេហើយឬ   ។   េកើតេឡើងេហើយ   ។ 
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១៨៦ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

 [៣៧២] យស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 

តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ នតថិ ។ 

យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 

តស  កុស  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ 

 [៣៧៣] យស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ 

តស  អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ នតថិ ។ 

យស   បន អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ 

តស  អកុស  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ ឧបបជជិតថ ។ 

 [៣៧៤] យស  យតថ កុស  ធមម  ន 

ឧបបជជិតថ     ។     េប     ។ 

 [៣៧៥] យស  យតថ កុស  ធមម  ន 

ឧបបជជិតថ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈ-ិ 

ស ន្តីតិ ។ សុទធ នំ ទុតិេយ ចិេត្ត វត្តមេន 

េតសំ តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិតថ េន 

ច       េតសំ       តតថ       អកុស        ធមម        ន       និរុជឈសិ ន្តិ 
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១៨៦ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

 [៣៧២] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួក 

កុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ មិនេកើត 

េឡើងេហើយ     ។ 

 [៣៧៣] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ឬ ។ មិនមនេទ ។ 

មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ ពួក 

អកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយឬ ។ េកើត 

េឡើងេហើយ     ។ 

 [៣៧៤] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទី     ។    េប    ។ 

 [៣៧៥] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះែដរ 

ឬ ។ កលចិត្តទីពីរ របស់ពួកសុទធ សសត្វ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ ពួក 

កុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះេទ ែតពួក 

អកុសលធម៌    របស់ពួកជនេនះ   នឹងមិនរលត់   កនុងទីេនះ   ក៏មិនែមន 
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១៨៧ 

ធមមយមេក   បវត្តិ រស    ឧបបទនិេ ធ េ  

អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ កុស  ច ធមម  ន 

ឧបបជជិតថ អកុស  ច ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ ។ 

យស   បន យតថ អកុស  ធមម  ន និរុជឈ-ិ 

ស ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន ឧបបជជិ ថ តិ ។ 

អគគមគគសមងគី នំ អរហន្ត នំ យស  ចិត្តស  អនន្ត- 

 អគគមគគំ បដិលភិស ន្តិ េតសំ តតថ អកុស  

ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ េន ច េតសំ តតថ កុស  

ធមម  ន ឧបបជជិតថ អសញញស ្ត នំ េតសំ តតថ អ- 

កុស  ន ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ កុល  ច 

ធមម      ច     ឧបបជជិតថ     ។ 
 [៣៧៦] យស  យតថ កុស  ធមម  ន ឧបប- 

ជជិតថ តស  តតថ អពយក  ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តីតិ ។ 

និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  

ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ កុស  ធមម  ន 

ឧបបជជិ ថ តិ     ។     ឧបបជជិតថ     ។ 

 [៣៧៧] យស  យតថ អកុស  ធមម  ន ឧបប- 

ជជិតថ     តស      តតថ     អពយក      ធមម      ន    និរុជឈសិ ន្តីតិ    ។ 
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១៨៧ 

ធមមយមកៈ   បវត្តិ រៈ   ឧបបទនិេ ធ រៈ 

ឯពួកកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញសត្វេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទីេនះេទ ទងំពួកអកុសលធម៌ ក៏មិនរលត់ែដរ ។ មយង៉េទៀត ពួក 

អកុសលធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ 

របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើងេហើយ កនុងទីេនះែដរឬ ។ ពួកអកុសល- 

ធម៌ របស់ពួក្រពះអរហន្ត អនក្រពមេ្រព ងេ យមគគដ៏្របេសើរ និងរបស់- 

ពួកជនេនះ ែដលនឹងបន នូវមគគដ៏្របេសើរ កនុងលំ ប់ ៃនចិត្ត  

នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ ែតពួកកុសលធម៌ របស់ពួកជនេនះ មិនេកើត 

េឡើងេហើយ កនុងទីេនះ ក៏មិនែមន ឯពួកអកុសលធម៌ របស់ពួកអសញញ- 

សត្វេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះេទ ទងំពួកកុសលធម៌ ក៏មិនេកើត 

េឡើងេហើយែដរ     ។ 
 [៣៧៦] ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះ 

ឬ ។ នឹងរលត់ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹង 

មិនរលត់ កនុងទី  ពួកកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង 

េហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    េកើតេឡើងេហើយ    ។ 

 [៣៧៧] ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគល  មិនេកើតេឡើងេហើយ 

កនុងទី  ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគលេនះ នឹងមិនរលត់ កនុងទីេនះឬ ។ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដេក   យមកំ 

និរុជឈសិ ន្តិ ។ យស   បន យតថ អពយក  
ធមម  ន និរុជឈសិ ន្តិ តស  តតថ អកុស  ធមម  ន 
ឧបបជជិ ថ តិ     ។     ឧបបជជិតថ     ។ 

ឧបបទនិេ ធ េ    ។ 

បវត្តិ េ    ។ 

ភវន េ  
 [៣៧៨] េយ កុសលំ ធមមំ ភេវតិ េ  អកុស- 
លំ ធមមំ បជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  បន អកុ- 
សលំ ធមមំ បជហតិ េ  កុសលំ ធមមំ ភេវតីតិ ។ 
មន្ត  ។ េយ កុសលំ ធមមំ ន ភេវតិ េ  

អកុសលំ ធមមំ នបបជហតីតិ ។ មន្ត  ។ េយ  
បន អកុសលំ ធមមំ នបបជហតិ េ  កុសលំ 
ធមមំ      ន      ភេវតីតិ      ។      មន្ត       ។      េប      ។(១) 

ភវន េ    ។ 

ធមមយមកំ   និដ្ឋិតំ   ។ 

     ១ ឱ. េយ កុសលំ ធមមំ ភេវតិ ។ ល ។ េ  កុសលំ ធមមំ ន ភេវតីតិ ។ មន្ត  ។ េប ។ 
ឥតិ   ឥេម   ប    ន   ទិស ន្តិ   ។ 
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១៨៨ 

អភិធមមបិដក   យមកៈ 

នឹងរលត់ ។ មយង៉េទៀត ពួកអពយកតធម៌ របស់បុគគល  នឹងមិន 
រលត់ កនុងទី  ពួកអកុសលធម៌ របស់បុគគលេនះ មិនេកើតេឡើង 
េហើយ    កនុងទីេនះឬ    ។    េកើតេឡើងេហើយ    ។ 

ចប់   ឧបបទនិេ ធ រៈ   ។ 

ចប់   បវត្តិ រៈ   ។ 

ភវន រៈ 
 [៣៧៨] បុគគល  ចេ្រមើន នូវកុសលធម៌ បុគគលេនះ េឈម ះ 
ថលះបង់ នូវអកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត បុគគល  លះ 
បង់ នូវអកុសលធម៌ បុគគលេនះ េឈម ះថចេ្រមើន នូវកុសលធម៌ឬ ។ 
េអើ ។ បុគគល  មិនចេ្រមើន នូវកុសលធម៌ បុគគលេនះ េឈម ះថ 
មិនលះបង់ នូវអកុសលធម៌ឬ ។ េអើ ។ មយង៉េទៀត បុគគល  មិន 
លះបង់ នូវអកុសលធម៌ បុគគលេនះ េឈម ះថមិនចេ្រមើន នូវកុសលធម៌ 
ឬ    ។    េអើ    ។    េប    ។ 

ចប់   ភវន រៈ   ។ 

ចប់   ធមមយមកៈ   ។ 
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១៩០ 

អភិធមមបិដេក 
យមកស    បញច េម   ភេគ 

មតិកប ្ត និ 
 មតិក អេងក 

ចិត្តយមកំ   អដ្ឋមំ 
បុគគល រុេទទេ  ............................................................................  ១ 
ធមម រុេទទេ  ..............................................................................  ៧ 
បុគគលធមម រុេទទេ  .......................................................................  ១៣ 
មិស ក រុេទទេ  ...........................................................................  ២០ 
បុគគល រនិេទទេ  ........................................................................  ២២ 
ធមម រនិេទទេ  ..............................................................................  ៣៥ 
បុគគលធមម រនិេទទេ  ....................................................................  ៤៥ 
មិស ក រនិេទទេ  ........................................................................  ៥១ 

ធមមយមក ំ
បណ្ណត្តិ េ  ...................................................................................  ៥៣ 
  ឧេទទស េ  ...................................................................  ” 
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១៩០ 

អភិធមមបិដក 
យមកៈ   បញច មភគ 
សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក េលខទំព័រ 
ចិត្តយមកៈ   ទី៨ 

បុគគល រុេទទស ...............................................................................  ១ 
ធមម រុេទទស .................................................................................  ៧ 
បុគគលធមម រុេទទស ..........................................................................  ១៣ 
មិស ក រុេទទស ..............................................................................  ២០ 
បុគគល រនិេទទស ..........................................................................  ២២ 
ធមម រនិេទទស ................................................................................  ៣៥ 
បុគគលធមម រនិេទទស .......................................................................  ៤៥ 
មិស ក រនិេទទស ...........................................................................  ៥១ 

ធមមយមកៈ 
បណ្ណត្តិ រៈ ....................................................................................  ៥៣ 
  ឧេទទស រៈ ....................................................................  ” 
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១៩១ 

មតិកប ្ត និ 

 មតិក អេងក 
និេទទស េ  ...................................................................................  ៥៥ 

  បេ ធន េ  ...............................................................  ” 

  បេ ធនមូលចកក េ  ..................................................  ៥៦ 

  សុទធធមម េ  .................................................................  ៥៨ 

  សុទធធមមមូលចកក េ  .....................................................  ៥៩ 

បវត្តិ េ   .....................................................................................  ៦១ 

 ឧបបទ េ  ........................................................................  ” 

 និេ ធ េ  .........................................................................  ១០៥ 

 ឧបបទនិេ ធ េ  ..............................................................  ១៤៦ 

ភវន េ  ....................................................................................  ១៨៨ 
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១៩១ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក េលខទំព័រ 
និេទទស រៈ ....................................................................................  ៥៥ 

  បេ ធន រៈ ................................................................  ” 

  បេ ធនមូលចកក រៈ ...................................................  ៥៦ 

  សុទធធមម រៈ ...................................................................  ៥៨ 

  សុទធធមមមូលចកក រៈ ......................................................  ៥៩ 

បវត្តិ រៈ  .....................................................................................  ៦១ 

 ឧបបទ រៈ..........................................................................  ” 

 និេ ធ រៈ ...........................................................................  ១០៥ 

 ឧបបទនិេ ធ រៈ ................................................................  ១៤៦ 

ភវន រៈ  .....................................................................................  ១៨៨ 

 




