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នយិមវចនៈ 
 ្រពះៃ្រតបិដក្រតូវបានបេង្កើតេឡើង ្របមាណ៥០០ឆាំបាយ េ្រកាយអំពីការរំលត់្រពះខន្ធ 
ចូលកាន់ ្រពះបរមនិពានរបស់សេម្តច្រពះសមាសម្ពុទ្ធ្រពះបរម្រគូជាអមាស់ៃនេយើង្រគប់គា ។ 
្រគប់្របេទស អ្នកកាន់្រពះពុទ្ធសាសនា និង្របេទសខ្លះមួយចំនួនមិនែមនអ្នកកាន់្រពះពុទ្ធសាសនា 
្រគប់អង្គការ ពុទ្ធិកសមាគម និងតាមបណាលយ័ជាតិធំ ៗ ែតងែតបានទទួលយកមកតម្កល ់
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 ។ 
 សូមេសចក្តីឧស្ ហ៍ក្នុងការជាកុសលេនះសេ្រមច្របេយាជន៍ជូនដល់្រពះពុទ្ធសាសនាជូនដល ់
ពុទ្ធបរិស័ទ សូមបាន្របកបែតនឹងេសចក្តីសុខចេ្រមើនរុងេរឿង ក្នុងេលាកេនះផង និងេលាកដៃទខាងមុខ 
េទៀតផង ជាភិេយ្ ភាពតេរៀងេទៅ  ។ 
              វត្តបទុមធ. ៃថងទី ០៨ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៩  
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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      ។ 



6 
 

  



7 
 

 

 

 

  

 

សុត្តន្តបិដក 

សំយុត្តនិកយ    និទនវគគ 

ចតុតថភគ 

៣២ 

ព.   ស.   ២៥០៦ 
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សុត្តន្តបិដេក 

សំយុត្តនិកយស     និទនវេគគ  

ចតុេ ថ     ភេគ 

ធតុសំយុត្តំ 

ននត្តវេគគ  

 [១] វតថិយ ំ វហិរតិ... ធតុននត្តំ េ  ភិកខ េវ 

េទសិស មិ តំ សុ ថ ធុកំ មនសិកេ ថ 

ភសិស មីតិ ។ ឯវ ំ ភេន្តតិ េខ េត ភិកខូ  ភគវេ  

បចចេស សំុ       ។ 

 [២] ភគ  ឯតទេ ច កតមញច  ភិកខ េវ ធតុន- 

នត្តំ ។ ចកខុ ធតុ របូធតុ ចកខុ វញិញ ណធតុ េ តធតុ 

សទទធតុ       េ តវញិញ ណធតុ        ឃនធតុ        គនធធតុ 
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សុត្តន្តបិដក 

សំយុត្តនិកយ    និទនវគគ 

ចតុតថភគ 

ធតុសំយុត្ត 

ននត្តវគគ 

 [១] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រទង់ 

្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ តថគតនឹងសែំដងនូវធតុ មនសភព 

េផ ងគន ដល់អនកទងំ យ អនកទងំ យចូរ ្ត ប់នូវធតុ មនសភព 

េផ ងគន េនះ ចូរេធ្វើទុកកនុងចិត្តឲយល្អ តថគតនឹងសែំដង ។ ភិកខុ  

ទងំេនះ ទទួល្រពះពុទធដីក ៃន្រពះមន្រពះភគថ ្រពះករុ  

្រពះអងគ     ។ 

 [២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ដូេចនះថ មន លភិកខុទងំ យ 

ចុះធតុមនសភពេផ ងគន ដូចេម្ដច ។ ចកខុធតុ រូបធតុ ចកខុ វញិញ ណ- 

ធតុ    េ តធតុ   សទទធតុ    េ តវញិញ ណធតុ   ឃនធតុ  គនធធតុ 
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២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឃនវញិញ ណធតុ ជិ ្ហ ធតុ រសធតុ ជិ ្ហ វញិញ ណ- 

ធតុ កយធតុ េផដ្ឋព្វធតុ កយវញិញ ណធតុ 

មេនធតុ ធមមធតុ មេនវញិញ ណធតុ ។ ឥទំ វុចចតិ 

ភិកខ េវ         ធតុននត្តន្តិ        ។         បឋមំ        ។ 

 [៣] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុននត្តំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ ផស ននត្តំ ។ 

កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ ។ ចកខុ ធតុ េ - 

តធតុ ឃនធតុ ជិ ្ហ ធតុ កយធតុ មេនធតុ ។ 

ឥទំ        វុចចតិ         ភិកខ េវ        ធតុននត្តំ       ។ 
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២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ឃនវញិញ ណធតុ ជិ ្ហធតុ រសធតុ ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ កយធតុ 

េផដ្ឋព្វធតុ កយវញិញ ណធតុ មេនធតុ ធមមធតុ មេនវញិញ ណ- 

ធតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ េនះេ ថ ធតុមនសភពេផ ងគន  ។ 

ចប់សូ្រតទី      ១      ។ 

 [៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

ផស ៈមនសភពេផ ងគន  រែមងេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុ មន 

សភពេផ ងគន  ។ មន លភិកខុទងំ យ ចុះធតុមនសភពេផ ងគន  

េតើដូចេម្តច ។ ចកខុធតុ េ តធតុ ឃនធតុ ជិ ្ហធតុ កយ- 

ធតុ មេនធតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ េនះេ ថ ធតុមន 

សភពេផ ងគន        ។ 
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៣ 

ធតុសំយុត្តស    ននត្តវេគគ    ធតុននត្តំ 

 [៤] កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច ឧបប- 

ជជតិ ផស ននត្តំ ។ ចកខុ ធតុំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបប- 

ជជតិ ចកខុ សមផេស  េ តធតុំ បដិចច... ឃនធតំុ 

បដិចច... ជិ ្ហ ធតុំ បដិចច... កយធតុំ បដិចច... មេន- 

ធតុំ បដិចច ឧបបជជតិ មេនសមផេស  ។ ឯវ ំ េខ 

ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ផស ននត្តន្តិ ។ 

ទុតិយ ំ      ។ 

 [៥] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... ធតុ- 

ននត្តំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ ផស ននត្តំ េន 

ផស ននត្តំ បដិចច ឧបបជជត ិ ធតុននត្តំ ។ កត- 

មញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ ។ ចកខុ ធតុ ។ េប ។ ម- 

េនធតុ      ។       ឥទំ      វុចចតិ      ភិកខ េវ      ធតុននត្តំ    ។ 
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៣ 

ធតុសំយុត្ត   ននត្តវគគ   ធតុមនសភពេផ ងៗ 

 [៤] មន លភិកខុទងំ យ ចុះផស ៈមនសភពេផ ងគន  រែមង 

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ចកខុសមផស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យចកខុធតុ 

េ្រពះ ្រស័យេ តធតុ.... េ្រពះ ្រស័យឃនធតុ.... េ្រពះ 

្រស័យជិ ្ហធតុ... េ្រពះ ្រស័យកយធតុ... មេនសមផស េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យមេនធតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ ផស ៈមនសភព 

េផ ងគន  រែមងេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុ មនសភពេផ ងគន យ៉ង 

េនះឯង      ។      ចប់សូ្រតទី      ២      ។ 

 [៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុងទី 

េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

ផស ៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភព 

េផ ងគន  មិនែមនធតុមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ផស ៈមនសភពេផ ងគន េទ ។ មន លភិកខុទងំ យ ចុះធតុមន 

សភពេផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ ចកខុធតុ ។ េប ។ មេនធតុ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ    េនះេ ថ    ធតុមនសភពេផ ងគន     ។ 



14 
 

៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៦] កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច ឧបប- 

ជជតិ ផស ននត្តំ េន ផស ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ធតុននត្តំ ។ ចកខុ ធតុំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ 

ចកខុ សមផេស  េន ចកខុ សមផស  បដិចច ឧបបជជតិ 

ចកខុ ធតុ ។ េប ។ មេនធតំុ បដិចច ឧបបជជតិ មេន- 

សមផេស  េន មេនសមផស  ំ បដិចច ឧបបជជតិ មេន- 

ធតុ ។ ឯវ ំ េខ ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ផស ននត្តំ េន ផស ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ធតុននត្តន្តិ         ។         តតិយ ំ       ។ 

 [៧] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... ធតុ- 

ននត្តំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ ផស ននត្តំ ផស ន- 

នត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ េវទនននត្តំ ។ កតមញច  ភិកខ េវ 

ធតុននត្តំ ។ ចកខុ ធតុ ។ េប ។ មេនធតុ ។ ឥទ ំ

វុចចតិ         ភិកខ េវ         ធតុននត្តំ       ។ 
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៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៦] មន លភិកខុទងំ យ ចុះផស ៈមនសភពេផ ងគន  េកើត 

េឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  មិនែមនធតុមនសភព 

េផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យផស ៈមនសភពេផ ងគន  េតើដូច 

េម្តច ។ មន លភិកខុទងំ យ ចកខុសមផស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ចកខុធតុ មិនែមនចកខុធតុេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យចកខុសមផស  ។ េប ។ 

មេនសមផស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យមេនធតុ មិនែមនមេនធតុ 

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យមេនសមផស េទ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

ផស ៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភព 

េផ ងគន  មិនែមនធតុមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ផស ៈមនសភពេផ ងគន     យ៉ងេនះឯង    ។    ចប់សូ្រតទី    ៣     ។ 

 [៧] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុងទី 

េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

ផស ៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភព 

េផ ងគន  េវទនមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យផស ៈ 

មនសភពេផ ងគន  ។ មន លភិកខុទងំ យ ចុះធតុមនសភព 

េផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ ចកខុធតុ ។ េប ។ មេនធតុ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ      េនះេ ថ      ធតុមនសភពេផ ងគន      ។   
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៥  

ធតុសំយុត្តស    ននត្តវេគគ   ធតុននត្តំ 

 [៨] កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ផស ននត្តំ ផស ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ េវទន- 

ននត្តំ ។ ចកខុ ធតុំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ ចកខុ - 

សមផេស  ចកខុ សមផស  ំ បដិចច ឧបបជជតិ ចកខុ សមផ- 

ស ជ េវទន ។ េប ។ មេនធតំុ បដិចច ឧបបជជតិ 

មេនសមផេស  មេនសមផស  ំ បដិចច ឧបបជជតិ មេន- 

សមផស ជ េវទន ។ ឯវ ំ េខ ភិកខ េវ ធតុននត្តំ 

បដិចច ឧបបជជតិ ផស ននត្តំ ផស ននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ        េវទនននត្តន្តិ       ។         ចតុតថំ       ។ 



17 
 

៥ 

ធតុសំយុត្ត   ននត្តវគគ   ធតុមនសភពេផ ងៗ 

 [៨] មន លភិកខុទងំ យ ចុះផស ៈមនសភពេផ ងគន  េកើត 

េឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  េវទនមនសភពេផ ង 

គន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យផស ៈមនសភពេផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ចកខុសមផស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យចកខុធតុ 

េវទនែដលេកើតអពីំចកខុសមផស  ក៏េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យចកខុ- 

សមផស  ។ េប ។ មេនសមផស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យមេនធតុ 

េវទនេកើតអពីំមេនសមផស  ក៏េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យមេន- 

សមផស  ។ មន លភិកខុទងំ យ ផស ៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  េវទនមនសភពេផ ងគន  េកើត 

េឡើង េ្រពះ ្រស័យផស ៈមនសភពេផ ងគន  យ៉ងេនះឯង ។ 

ចប់សូ្រតទី      ៤     ។ 
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៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៩] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... ធតុ- 

ននត្តំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ ផស ននត្តំ ផស - 

ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ េវទនននត្តំ េន េវទនន- 

នត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ផស ននត្តំ េន ផស ននត្តំ 

បដិចច ឧបបជជតិ ធតុននត្តំ ។ កតមញច  ភិកខ េវ 

ធតុននត្តំ ។ ចកខុ ធតុ ។ េប ។ មេនធតុ ។ ឥទ ំ

វុចចតិ       ភិកខ េវ        ធតុននត្តំ       ។ 

 [១០] កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ ផស ននត្តំ ផស ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

េវទនននត្តំ េន េវទនននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ផស ននត្តំ េន ផស ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ធតុ- 

ននត្តំ      ។      ចកខុ ធតុំ       ភិកខ េវ      បដិចច      ឧបបជជតិ      ចកខុ - 
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៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៩] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុងទី 

េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

ផស ៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភព 

េផ ងគន  េវទនមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យផស ៈ 

មនសភពេផ ងគន  មិនែមនផស ៈមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យេវទនមនសភពេផ ងគន  មិនែមនធតុមនសភពេផ ងគន  

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេវទនមនសភពេផ ងគន េទ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ចុះធតុមនសភពេផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ ចកខុធតុ 

។ េប ។ មេនធតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ េនះេ ថ ធតុមន 

សភពេផ ងគន      ។ 

 [១០] មន លភិកខុទងំ យ ចុះផស ៈមនសភពេផ ងគន  េកើត 

េឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  េវទនមនសភព 

េផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យផស ៈមនសភពេផ ងគន  មិនែមន 

ផស ៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេវទនមនសភព 

េផ ងគន  មិនែមនធតុមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ផស ៈមនសភពេផ ងគន       េតើដូចេម្តច        ។       មន លភិកខុទងំ យ 
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៧ 

ធតុសំយុត្តស    ននត្តវេគគ   ធតុននត្តំ 

សមផេស  ចកខុ សមផស  ំ បដិចច ឧបបជជតិ ចកខុ - 

សមផស ជ េវទន េន ចកខុ សមផស ជំ េវទនំ បដិចច 

ឧបបជជតិ ចកខុ សមផេស  េន ចកខុ សមផស  ំ បដិចច 

ឧបបជជតិ ចកខុ ធតុ ។ េប ។ មេនធតំុ បដិចច 

ឧបបជជតិ មេនសមផេស  មេនសមផស  ំ បដិចច ឧបប- 

ជជតិ មេនសមផស ជ េវទន េន មេនសមផស ជំ 

េវទនំ បដិចច ឧបបជជតិ មេនសមផេស  េន មេន- 

សមផស  ំ បដិចច ឧបបជជតិ មេនធតុ ។ ឯវ ំ េខ 

ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ផស ននត្ត ំ

ផស ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ េវទនននត្តំ េន 

េវទនននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ផស ននត្តំ េន ផស - 

ននត្តំ       បដិចច      ឧបបជជតិ    ធតុននត្តន្តិ      ។        បញចមំ     ។ 
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៧ 

ធតុសំយុត្ត   ននត្តវគគ   ធតុមនសភពេផ ងៗ 

ចកខុសមផស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យចកខុធតុ េវទនែដលេកើតអពីំ 

ចកខុសមផស  ក៏េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យចកខុសមផស  មិនែមនចកខុ  

សមផស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេវទន ែដលេកើតអពីំចកខុសមផស  មិន 

ែមនចកខុធតុេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យមេនធតុ េវទនែដលេកើតអពីំ 

មេនសមផស  ក៏េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យមេនសមផស  មិនែមនមេន- 

សមផស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេវទន ែដលេកើតអពីំមេនសមផស  

មិនែមនមេនធតុេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យមេនសមផស េទ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ផស ៈមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ធតុមនសភពេផ ងគន  េវទនមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យផស ៈមនសភពេផ ងគន  មិនែមនផស ៈមនសភពេផ ងគន  

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេវទនមនសភពេផ ងគន  មិនែមនធតុមន 

សភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យផស ៈ មនសភពេផ ងគន  

យ៉ងេនះឯង    ។    ចប់សូ្រតទី    ៥    ។ 
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៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១១] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុននត្តំ េ  ភិកខ េវ េទសិស មិ តំ សុ ថ... 

កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ ។ របូធតុ សទទធតុ 

គនធធតុ រសធតុ េផដ្ឋព្វធតុ ធមមធតុ ។ ឥទំ វុចចតិ 

ភិកខ េវ       ធតុននត្តន្តិ      ។       ឆដ្ឋំ      ។ 

 [១២] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុននត្តំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ 

សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សង កបបននត្តំ សង កបប- 

ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ឆនទននត្តំ ឆនទននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ បរ ិ ហននត្តំ បរ ិ ហននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ     បរេិយសនននត្តំ    ។      កតមញច       ភិកខ េវ     ធតុ- 
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៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ    និទនវគគ 

 [១១] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុងទី 

េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

តថគតនឹងសែំដងនូវធតុមនសភពេផ ងគន  ដល់អនកទងំ យ អនក 

ទងំ យ ចូរ ្ត ប់នូវធតុមនសភពេផ ងគន េនះ... មន លភិកខុទងំ- 

យ ចុះធតុមនសភពេផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ រូបធតុ សទទធតុ 

គនធធតុ រសធតុ េផដ្ឋព្វធតុ ធមមធតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

េនះេ ថ      ធតុមនសភពេផ ងគន      ។      ចប់សូ្រតទី     ៦     ។ 

 [១២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សញញ មនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភព 

េផ ងគន  សងកបបៈ (េសចក្តី្រតិះរះិ) មនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យសញញ  មនសភពេផ ងគន  ឆនទៈ (េសចក្តីេពញចិត្ត) 

មនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសងកបបៈ មនសភព 

េផ ងគន  បរ ិ ហៈ (េសចក្តី្រកហល់្រក យ) មនសភពេផ ងគន  

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យឆនទៈមនសភពេផ ងគន  បរេិយសន (ករ 

ែស្វងរក) មនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរ ិ ហៈ 

មនសភពេផ ងគន       ។     មន លភិកខុទងំ យ      ចុះធតុមនសភព 
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៩ 

ធតុសំយុត្តស    ននត្តវេគគ   ធតុននត្តំ 

ននត្តំ ។ របូធតុ ។ េប ។ ធមមធតុ ។ ឥទំ វុចចតិ 

ភិកខ េវ       ធតុននត្តំ       ។ 

 [១៣] កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច ឧបប- 

ជជតិ សញញ ននត្តំ សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

សង កបបននត្តំ សង កបបននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ឆនទននត្តំ 

ឆនទននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ បរ ិ ហននត្តំ បរ ិ ហ- 

ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ បរេិយសនននត្តំ ។ របូធតុ ំ

ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ របូសញញ  របូសញញំ  បដិចច 

ឧបបជជតិ របូសង កេបប របូសង កបប ំ បដិចច ឧបបជជតិ 

របូចឆេនទ  របូចឆនទំ បដិចច ឧបបជជតិ របូបរ ិ េ  របូបរ-ិ 

ហំ បដិចច ឧបបជជតិ របូបរេិយសន ។ េប ។ ធមមធតុំ 

បដិចច ឧបបជជតិ ធមមសញញ  ធមមសញញំ  បដិចច ឧបបជជតិ 

ធមមសង កេបប       ធមមសង កបប ំ     បដិចច        ឧបបជជតិ         ធមមចឆេនទ  
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៩ 

ធតុសំយុត្ត   ននត្តវគគ   ធតុមនសភពេផ ងៗ 

េផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ រូបធតុ ។ េប ។ ធមមធតុ ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ    េនះេ ថ    ធតុមនសភពេផ ងគន     ។ 

 [១៣] មន លភិកខុទងំ យ ចុះសញញ មនសភពេផ ងគន  េកើត 

េឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  សងកបបៈមនសភព 

េផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  ឆនទៈ 

មនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសងកបបៈមនសភពេផ ង 

គន  បរ ិ ហៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យឆនទៈមន 

សភពេផ ងគន  បរេិយសនមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យបរ ិ ហៈមនសភពេផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ រូបសញញ េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យរូបធតុ រូបសងកបបៈ 

(េសចក្តី្រតិះរះិកនុងរូប) េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យរូបសញញ  រូបចឆនទៈ 

(េសចក្តីេពញចិត្តកនុងរូប) េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យរូបសងកបបៈ រូប- 

បរ ិ ហៈ (េសចក្តី្រកហល់្រក យកនុងរូប) េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យរូបចឆនទៈ រូបបរេិយសន (ករែស្វងរករូប) េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យរូបបរ ិ ហៈ ។ េប ។ ធមមសញញ េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ធមមធតុ ធមមសងកបបៈ (េសចក្តី្រតិះរះិកនុងធម៌) េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យធមមសញញ       ធមមចឆនទៈ    (េសចក្តីេពញចិត្តកនុងធម៌)     េកើតេឡើង 
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១០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ធមមចឆនទំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមបរ ិ េ  ធមមបរ ិ ហំ 

បដិចច ឧបបជជតិ ធមមបរេិយសន ។ ឯវ ំ េខ ភិកខ េវ 

ធតុននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ សញញ - 

ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សង កបបននត្តំ សង កបបននត្តំ 

បដិចច ឧបបជជតិ ឆនទននត្តំ ឆនទននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

បរ ិ ហននត្តំ បរ ិ ហននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

បរេិយសនននត្តន្តិ       ។        សត្តមំ       ។ 
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១០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

េ្រពះ ្រស័យធមមសងកបបៈ ធមមបរ ិ ហៈ (េសចក្តី្រកហល់្រក យ 

កនុងធម៌) េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមចឆនទៈ ធមមបរេិយសន (ករ 

ែស្វងរកធម៌) េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមបរ ិ ហៈ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សញញ មនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុ 

មនសភពេផ ងគន  សងកបបៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  ឆនទៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យសងកបបៈមនសភពេផ ងគន  បរ ិ ហៈមនសភពេផ ង 

គន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យឆនទៈមនសភពេផ ងគន  បរេិយសនមន 

សភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរ ិ ហៈមនសភពេផ ងគន  

យ៉ងេនះឯង    ។     ចប់សូ្រតទី    ៧    ។ 
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១១ 

ធតុសំយុត្តស    ននត្តវេគគ   ធតុននត្តំ 

 [១៤] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុននត្តំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ 

សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ។ េប ។ បរេិយសនន- 

នត្តំ េន បរេិយសនននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ បរ ិ ហ- 

ននត្តំ េន បរ ិ ហននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ឆនទននត្តំ 

េន ឆនទននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សង កបបននត្តំ េន 

សង កបបននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ េន 

សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ធតុននត្តំ ។ កតមញច  

ភិកខ េវ ធតុននត្តំ ។ របូធតុ ។ េប ។ ធមមធតុ ។ 

ឥទំ         វុចចតិ         ភិកខ េវ         ធតុននត្តំ        ។ 
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១១ 

ធតុសំយុត្ត   ននត្តវគគ   ធតុមនសភពេផ ងគន  

 [១៤] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុងទី 

េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សញញ មនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភព 

េផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  ។ េប ។ 

បរេិយសនមនសភពេផ ងគន  មិនែមនបរ ិ ហៈ មនសភពេផ ងគន  

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរេិយសន មនសភពេផ ងគន  មិនែមន 

ឆនទៈមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរ ិ ហៈ មនសភព 

េផ ងគន  មិនែមនសងកបបៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ឆនទៈមនសភពេផ ងគន  មិនែមនសញញ មនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យសងកបបៈ មនសភពេផ ងគន  មិនែមនធតុមនសភព 

េផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន េទ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ចុះធតុមនសភពេផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ 

រូបធតុ ។ េប ។ ធមមធតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ េនះេ ថ 

ធតុមនសភពេផ ងគន       ។ 
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១២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៥] កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

។ េប ។ បរេិយសនននត្តំ េន បរេិយសនននត្តំ 

បដិចច ឧបបជជតិ បរ ិ ហននត្តំ េន បរ ិ ហននត្តំ 

បដិចច ឧបបជជតិ ឆនទននត្តំ េន ឆនទននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ សង កបបននត្តំ េន សង កបបននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ េន សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជ- 

តិ ធតុននត្តំ ។ របូធតុំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ 

របូសញញ  ។ េប ។ ធមមធតុំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមម- 

សញញ  ធមមសញញំ  បដិចច ឧបបជជតិ ។ េប ។ ធមម- 

បរេិយសន េន ធមមបរេិយសនំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ធមមបរ ិ េ  េន ធមមបរ ិ ហំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ធមមចឆេនទ       េន       ធមមចឆនទំ     បដិចច      ឧបបជជតិ      ធមមសង កេបប 
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១២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៥] មន លភិកខុទងំ យ ចុះសញញ មនសភពេផ ងគន  េកើត 

េឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  ។ េប ។ បរេិយសនមនសភព 

េផ ងគន  មិនែមនបរ ិ ហៈមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ - 

្រស័យបរេិយសនមនសភពេផ ងគន  មិនែមនឆនទៈមនសភពេផ ង 

គន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរ ិ ហៈមនសភពេផ ងគន  មិនែមន 

សងកបបៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យឆនទៈមនសភព 

េផ ងគន  មិនែមនសញញ មនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

សងកបបៈមនសភពេផ ងគន  មិនែមនធតុមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ មន លភិកខុទងំ 

យ រូបសញញ េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យរូបធតុ ។ េប ។ ធមមសញញ  

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមធតុ េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមម- 

សញញ  ។ េប ។ ធមមបរេិយសន មិនែមនធមមបរ ិ ហៈេកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យធមមបរេិយសន មិនែមនធមមចឆនទៈេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ធមមបរ ិ ហៈ    មិនែមនធមមសងកបបៈេកើតេឡើង     េ្រពះ ្រស័យធមមចឆនទៈ 
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១៣ 

ធតុសំយុត្តស    ននត្តវេគគ   ធតុននត្តំ 

េន ធមមសង កបប ំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមសញញ  េន 

ធមមសញញំ  បដិចច ឧបបជជតិ ធមមធតុ ។ ឯវ ំ េខ ភិកខ េវ 

ធតុននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ សញញ - 

ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ។ េប ។ បរេិយសនននត្ត ំ

េន បរេិយសនននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ។ េប ។ 

សញញ ននត្តំ េន សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ធតុននត្តន្តិ         ។         អដ្ឋមំ         ។ 

 [១៦] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុននត្តំ          ភិកខ េវ       បដិចច        ឧបបជជតិ         សញញ ននត្តំ 
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១៣ 

ធតុសំយុត្ត   ននត្តវគគ   ធតុមនសភពេផ ងគន  

មិនែមនធមមសញញ េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមសងកបបៈ មិនែមនធមម 

ធតុេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមសញញ េទ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

សញញ មនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភព 

េផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  ។ េប ។ 

បរេិយសនមនសភពេផ ងគន  មិនែមនេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

បរេិយសនមនសភពេផ ងគន  ។ េប ។ សញញ មនសភពេផ ងគន  

មិនែមនធតុមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ មន 

សភពេផ ងគន      យ៉ងេនះឯង     ។     ចប់សូ្រតទី     ៨     ។ 

 [១៦] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុងទីេនះ 

ឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សញញ  

មនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង     េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  
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១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សង កបបននត្តំ សង កបប- 

ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ផស ននត្តំ ផស ននត្តំ 

បដិចច ឧបបជជតិ េវទនននត្តំ េវទនននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ ឆនទននត្តំ ឆនទននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

បរ ិ ហននត្តំ បរ ិ ហននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

បរេិយសនននត្តំ បរេិយសនននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ភននត្តំ ។ កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ ។ 

របូធតុ ។ េប ។ ធមមធតុ ។ ឥទំ វុចចតិ ភិកខ េវ 

ធតុននត្តំ       ។ 

 [១៧] កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ ។ េប ។ បរេិយសនននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ ។ េប ។ ភននត្តំ ។ របូធតុំ ភិកខ េវ បដិចច 

ឧបបជជតិ       របូសញញ         របូសញញំ        បដិចច       ឧបបជជតិ       របូ- 
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១៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

សងកបបៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ  មនស- 

ភពេផ ងគន  ផស ៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

សងកបបៈមនសភពេផ ងគន  េវទនមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យផស ៈមនសភពេផ ងគន  ឆនទៈមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យេវទនមនសភពេផ ងគន  បរ ិ ហៈមនសភពេផ ង 

គន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យឆនទៈមនសភពេផ ងគន  បរេិយសន 

មនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរ ិ ហៈ មនសភព 

េផ ងគន  ភមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរេិយ- 

សនមនសភពេផ ងគន  ។ មន លភិកខុទងំ យ ចុះធតុមនសភព 

េផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ រូបធតុ ។ េប ។ ធមមធតុ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ      េនះេ ថ     ធតុមនសភពេផ ងគន      ។ 

 [១៧] មន លភិកខុទងំ យ ចុះសញញ មនសភពេផ ងគន  េកើត 

េឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  ។ េប ។ េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យបរេិយសន មនសភពេផ ងគន  ។ េប ។ ភមន 

សភពេផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ មន លភិកខុទងំ យ រូបសញញ េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យរូបធតុ     រូបសងកបបៈេកើតេឡើង   េ្រពះ ្រស័យរូបសញញ  
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១៥ 

ធតុសំយុត្តស    ននត្តវេគគ   ធតុននត្តំ 

សង កេបប របូសង កបប ំ បដិចច ឧបបជជតិ របូសមផេស  

របូសមផស  ំ បដិចច ឧបបជជតិ របូសមផស ជ េវទន 

របូសមផស ជំ េវទនំ បដិចច ឧបបជជតិ របូចឆេនទ  របូចឆនទ ំ

បដិចច ឧបបជជតិ របូបរ ិ េ  របូបរ ិ ហំ បដិចច 

ឧបបជជតិ របូបរេិយសន របូបរេិយសនំ បដិចច ឧបបជជ- 

តិ របូ េភ ។ េប ។ ធមមធតុំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ធមមសញញ  ធមមសញញំ  បដិចច ឧបបជជតិ ធមមសង ក- 

េបប ធមមសង កបប ំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមសមផេស  

ធមមសមផស  ំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមសមផស ជ េវទន 

ធមមសមផស ជំ េវទនំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមចឆេនទ  ធមមចឆនទំ 

បដិចច ឧបបជជតិ ធមមបរ ិ េ  ធមមបរ ិ ហំ បដិចច 

ឧបបជជតិ ធមមបរេិយសន ធមមបរេិយសនំ បដិចច 

ឧបបជជតិ ធមម េភ ។ ឯវ ំ េខ ភិកខ េវ ធតុននត្តំ 

បដិចច ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ សញញ ននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ ។ េប ។ បរេិយសនននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

ភនននត្តន្តិ         ។        នវមំ       ។ 
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១៥ 

ធតុសំយុត្ត   ននត្តវគគ   ធតុមនសភពេផ ងគន  

រូបសមផស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យរូបសងកបបៈ េវទនែដលេកើតអពីំ 

រូបសមផស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យរូបសមផ័ស  រូបចឆនទៈេកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យេវទនែដលេកើតអពីំរូបសមផ័ស  រូបបរ ិ ហៈេកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យរូបចឆនទៈ រូបបរេិយសនេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យរូប- 

បរ ិ ហៈ រូប ភេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យរូបបរេិយសន ។ េប ។ 

ធមមសញញ េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមធតុ ធមមសងកបបៈេកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យធមមសញញ  ធមមសមផ័ស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ធមមសមផស  ធមមចឆនទៈេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេវទនេកើតអពីំធមម- 

សមផស  ធមមបរ ិ ហៈេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមចឆនទៈ ធមមបរេិយ- 

សនេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមបរ ិ ហៈ ធមម ភេកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យធមមបរេិយសន ។ មន លភិកខុទងំ យ សញញ មន 

សភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  េកើត 

េឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  ។ េប ។ ភមន 

សភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរេិយសន មនសភព 

េផ ងគន        យ៉ងេនះឯង       ។       ចប់សូ្រតទី       ៩       ។ 
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១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៨] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ  ធ- 

តុននត្តំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ សញញ - 

ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សង កបបននត្តំ ផស ... េវទន... 

ឆនទ... បរ ិ ហ... បរេិយសនននត្តំ បដិចច ឧបបជជ- 

តិ ភននត្តំ េន ភននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

បរេិយសនននត្តំ េន បរេិយសនននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ បរ ិ ហននត្តំ េន បរ ិ ហននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ ឆនទននត្តំ េវទន... ផស ... សង កបប... 

សញញ ននត្តំ េន សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ធតុ- 

ននត្តំ ។ កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ ។ របូធតុ 

។   េប   ។    ធមមធតុ    ។    ឥទំ     វុចចតិ      ភិកខ េវ    ធតុននត្តំ   ។ 
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១៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៨] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុងទី 

េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សញញ មនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុ មនសភព 

េផ ងគន  សងកបបៈមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ  

មនសភពេផ ងគន  ផស ៈ... េវទន... ឆនទៈ... បរ ិ ហៈ... ភ 

មនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរេិយសន មនសភព 

េផ ងគន  មិនែមនបរេិយសនមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ - 

្រស័យ ភមនសភពេផ ងគន  មិនែមនបរ ិ ហៈមនសភពេផ ង 

គន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរេិយសនមនសភពេផ ងគន  មិនែមន 

ឆនទៈមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរ ិ ហៈមនសភព 

េផ ងគន  េវទន... ផស ៈ... សងកបបៈ... សញញ មនសភពេផ ងគន  

មិនែមនធតុមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ មន 

សភពេផ ងគន េទ ។ មន លភិកខុទងំ យ ចុះធតុមនសភពេផ ង 

គន  េតើដូចេម្តច ។ រូបធតុ ។ េប ។ ធមមធតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

េនះេ ថ        ធតុមនសភពេផ ងគន         ។ 
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១៧ 

ធតុសំយុត្តស    ននត្តវេគគ   ធតុននត្តំ 

 [១៩] កតមញច  ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច ឧបប- 

ជជតិ សញញ ននត្តំ សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

សង កបបននត្តំ ផស ... េវទន... ឆនទ... បរ ិ ហ... 

បរេិយសន... ភននត្តំ េន ភននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ បរេិយសនននត្តំ បរ ិ ហ... ឆនទ... េវទន... 

ផស ននត្តំ េន សង កបបននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សញញ - 

ននត្តំ េន សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ធតុន- 

នត្តំ ។ របូធតុំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ របូសញញ  

។ េប ។ ធមមធតុំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមសញញ  

ធមមសញញំ  បដិចច ឧបបជជតិ ។ េប ។ ធមមបរេិយស- 

ន ធមមបរេិយសនំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមម េភ 

េន ធមម ភំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមបរេិយសន 

េន       ធមមបរេិយសននំ      បដិចច     ឧបបជជតិ       ធមមបរ ិ េ  
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១៧ 

ធតុសំយុត្ត   ននត្តវគគ   ធតុមនសភពេផ ងគន  

 [១៩] មន លភិកខុទងំ យ ចុះសញញ មនសភពេផ ងគន  េកើត 

េឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  សងកបបៈមនសភព 

េផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  ផស ... 

េវទន... ឆនទៈ... បរ ិ ហៈ... បរេិយសន... ភមនសភពេផ ងគន  

មិនែមនបរេិយសនមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ ភ 

មនសភពេផ ងគន  បរ ិ ហៈ... ឆនទៈ... េវទន... ផស ៈមនសភព 

េផ ងគន  មិនែមនសញញ មនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

សងកបបៈមនសភពេផ ងគន  មិនែមនធតុមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  េតើដូចេម្តច ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ រូបសញញ េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យរូបធតុ ។ េប ។ ធមម- 

សញញ េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមធតុ េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ធមមសញញ  ។ េប ។ ធមមបរេិយសន ធមម ភេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ធមមបរេិយសន មិនែមនធមមបរេិយសនេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមម- 

ភ    មិនែមនធមមបរ ិ ហៈេកើតេឡើង    េ្រពះ ្រស័យធមមបរេិយសន 
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១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

េន ធមមបរ ិ ហំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមចឆេនទ  េន 

ធមមចឆនទំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមសមផស ជ េវទន 

េន ធមមសមផស ជំ េវទនំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមស- 

មផេស  េន ធមមសមផស  ំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមសង កេបប 

េន ធមមសង កបប ំ បដិចច ឧបបជជតិ ធមមសញញ  

េន ធមមសញញំ  បដិចច ឧបបជជតិ ធមមធតុ ។ ឯវ ំ

េខ ភិកខ េវ ធតុននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សញញ ន- 

នត្តំ សញញ ននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ សង កបបននត្តំ 

ផស ... េវទន... ឆនទ... បរ ិ ហ... បរេិយសន... 

ភននត្តំ េន បរេិយសនននត្តំ បដិចច ឧបប- 

ជជតិ បរ ិ ហននត្តំ េន បរ ិ ហននត្តំ បដិចច 

ឧបបជជតិ ឆនទននត្តំ េន ឆនទននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ 

េវទនននត្តំ េន េវទនននត្តំ បដិចច ឧបបជជតិ ផស - 

ននត្តំ   េន    ផស ននត្តំ      បដិចច       ឧបបជជតិ     សង កបបននត្តំ 
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១៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មិនែមនធមមចឆនទៈេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមបរ ិ ហៈ មិនែមនេវទន 

ែដលេកើតអពីំធមមសមផស ៈេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមចឆនទៈ មិនែមន 

ធមមសមផស ៈេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេវទនេកើតអពីំធមមសមផស ៈ មិន 

ែមនធមមសងកបបៈេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមសមផស ៈ មិនែមនធមម- 

សញញ េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធមមសងកបបៈ មិនែមនធមមធតុេកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យធមមសញញ េទ ។ មន លភិកខុទងំ យ សញញ មនសភព 

េផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុមនសភពេផ ងគន  សងកបបៈ 

មនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសញញ មនសភពេផ ង 

គន  ផស ៈ... េវទន... ឆនទៈ... បរ ិ ហៈ... បរេិយសន... ភ 

មនសភពេផ ងគន  មិនែមនបរេិយសនមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យ ភមនសភពេផ ងគន  មិនែមនបរ ិ ហៈមនសភព 

េផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរេិយសនមនសភពេផ ងគន  មិន 

ែមនឆនទៈមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យបរ ិ ហៈមន 

សភពេផ ងគន  មិនែមនេវទនមនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យឆនទៈមនសភពេផ ងគន  មិនែមនផស ៈមនសភពេផ ងគន  

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេវទនមនសភពេផ ងគន  មិនែមនសងកបបៈ 

មនសភពេផ ងគន េកើតេឡើង   េ្រពះ ្រស័យផស ៈមនសភពេផ ងគន  
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១៩ 

ធតុសំយុត្តស    ននត្តវេគគ   ឧទទ នំ 

េន សង កបបននត្តំ ឧបបជជតិ សញញ ននត្តំ េន 

សញញ ននត្តំ      បដិចច      ឧបបជជតិ     ធតុននត្តន្តិ       ។      

ទសមំ      ។ 

ននត្តវេគគ    បឋេម   ។ 

តស    ឧទទ នំ 

 ធតុសមផស ញច        េន       េចតំ 

 េវទន        អបេរ       ទុេវ 

 ឯតំ        អជឈត្តបញចកំ 

 ធតុសញញ         ច       េន       េចតំ 

 ផស ស         អបេរ       ទុេវ 

 ឯតំ       ពហិរបញចកំ      ។ 
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១៩ 

ធតុសំយុត្ត   ននត្តវគគ   ឧទទ ន 

មិនែមនសញញ មនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យសងកបបៈ 

មនសភពេផ ងគន  មិនែមនធតុមនសភពេផ ងគន  េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យសញញ មនសភពេផ ងគន  យ៉ងេនះឯង ។ ចប់សូ្រតទី ១០ ។ 

 

ចប់   ននត្តវគគ  ទី  ១  ។ 

ឧទទ នៃនននត្តវគគេនះគឺ 

 សំែដងអពីំធតុ   ១   អពីំសមផស    ១  អពីំធតុមនសភពេផ ង 

 គន    មិន ្រស័យនូវផស ៈមនសភពេផ ងគន ជេដើម    ១  អពីំ 

 េវទនមនសភពេផ ងគន   ្រស័យនូវផស ៈមនសភព 

 េផ ងគន      មនពីរេលើក     េនះេ ថ    បញចកៈខងកនុង  អពីំ 

 ធតុ      ១     អពីំសញញ     ១  អពីំបរ ិ ហៈមនសភពេផ ងគន  

 មិន ្រស័យនូវបរេិយសន       មនសភពេផ ងគន ជេដើម  ១ 

 អពីំផស ៈមនពីរេលើក      េនះេ ថ       បញចកៈខងេ្រក  ។ 
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សត្តធតុវេគគ  

 [២០] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

សត្តិម ភិកខ េវ ធតុេយ ។ កតម សត្ត ។ ភធតុ 

សុភធតុ ក នញច យតនធតុ វញិញ ណញច យ- 

តនធតុ កិញចញញ យតនធតុ េនវសញញ នសញញ - 

យតនធតុ សញញ េវទយិតនិេ ធធតុ ។ ឥម េខ 

ភិកខ េវ សត្ត ធតុេយតិ ។ ឯវ ំ វុេត្ត អញញតេ  ភិកខុ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ច យ ចយ ំ ភេន្ត ភធតុ យ 

ច សុភធតុ យ ច ក នញច យតនធតុ យ 

ច វញិញ ណញច យតនធតុ យ ច កិញចញច យតន- 

ធតុ យ ច េនវសញញ នសញញ យតនធតុ យ ច 

សញញ េវទយិតនិេ ធធតុ ឥម នុ េខ ភេន្ត ធតុ- 

េយ         កឹ         បដិចច         បញញ យន្តីតិ       ។ 
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សត្តធតុវគគ 

 [២០] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

ធតុទងំ យេនះ មន ៧ ្របករ ។ ធតុទងំ ៧ ្របករ េតើដូច 

េម្តចខ្លះ ។ ភធតុ ១ សុភធតុ ១ ក នញច យតនធតុ ១ 

វញិញ ណញច យតនធតុ ១ កិញចញញ យតនធតុ ១ េនវសញញ នសញញ - 

យតនធតុ ១ សញញ េវទយិតនិេ ធធតុ ១ ។ មន លភិកខុទងំ យ េនះ 

ឯងជធតុ ៧ ្របករ ។ កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះ 

េហើយ ភិកខុ មួយរូប ្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគដូេចនះថ បពិ្រត 

្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ធតុែដលេ ថ ភធតុក្តី សុភធតុក្តី ក- 

នញច យតនធតុក្តី វញិញ ណញច យតនធតុក្តី កិញចញញ យតនធតុ 

ក្តី េនវសញញ នសញញ យតនធតុក្តី សញញ េវទយិតនិេ ធធតុក្តី បពិ្រត 

្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   េតើធតុទងំេនះ    ្របកដេឡើង  េ្រពះ ្រស័យអ្វី    ។ 
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២១ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   ភធ ្វ ទិ 

 [២១] យយ ំ ភិកខុ  ភធតុ អយ ំ ធតុ អនធ- 

ករ ំ បដិចច បញញ យតិ ។ យយ ំ ភិកខុ  សុភធតុ 

អយ ំ ធតុ អសុភំ បដិចច បញញ យតិ ។ យយ ំ ភិកខុ  

ក នញច យតនធតុ អយ ំ ធតុ របូំ បដិចច 

បញញ យតិ ។ យយ ំ ភិកខុ  វញិញ ណញច យតនធតុ 

អយ ំ ធតុ ក នញច យតនំ បដិចច បញញ យតិ ។ 

យយ ំ ភិកខុ  កិញចញញ យតនធតុ អយ ំ ធតុ 

វញិញ ណញច យតនំ បដិចច បញញ យតិ ។ យយ ំ

ភិកខុ  េនវសញញ នសញញ យតនធតុ អយ ំ ធតុ - 

កិញចញញ យតនំ បដិចច បញញ យតិ ។ យយ ំ ភិកខុ  

សញញ េវទយិតនិេ ធធតុ អយ ំ ធតុ និេ ធំ បដិចច 

បញញ យតីតិ ។ យ ចយ ំ ភេន្ត ភធតុ យ ច 

សុភធតុ យ ច ក នញច យតនធតុ យ ច 

វញិញ ណញច យតនធតុ យ ច កិញចញញ យតនធតុ 

យ ច េនវសញញ នសញញ យតនធតុ យ ច សញញ - 

េវទយិតនិេ ធធតុ ឥម នុ េខ ភេន្ត ធតុេយ 

កថំ        សមបត្តិ        បត្តព្វ តិ       ។ 
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២១ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ភធតុជេដើម 

 [២១] ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លភិកខុ  ធតុែដល 

េ ថ ភធតុ (រសមីឬពន្លឺ) េនះ ្របកដេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ងងឹត ។ មន លភិកខុ  ធតុែដលេ ថ សុភធតុេនះ ្របកដេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យអសុភ ។ មន លភិកខុ  ធតុែដលេ ថ ក - 

នញច យតនធតុេនះ ្របកដេឡើង េ្រពះ ្រស័យរូប ។ មន លភិកខុ  

ធតុែដលេ ថ វញិញ ណញច យតនធតុេនះ ្របកដេឡើង េ្រពះ 

្រស័យ ក នញច យតនៈ ។ មន លភិកខុ  ធតុែដលេ ថ 

កិញចញញ យតនធតុេនះ ្របកដេឡើង េ្រពះ ្រស័យវញិញ ណញច - 

យតនៈ ។ មន លភិកខុ  ធតុែដលេ ថ េនវសញញ នសញញ យតន- 

ធតុេនះ ្របកដេឡើង េ្រពះ ្រស័យ កិញចញញ យតនៈ ។ មន លភិកខុ  

ធតុែដលេ ថ សញញ េវទយិតនិេ ធធតុេនះ ្របកដេឡើង េ្រពះ 

្រស័យនិេ ធ ។ ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

ធតុែដលេ ថ ភធតុក្តី សុភធតុក្តី ក នញច យតន- 

ធតុក្តី វញិញ ណញច យតនធតុក្តី កិញចញញ យតនធតុក្តី េនវសញញ - 

នសញញ យតនធតុក្តី សញញ េវទយិតនិេ ធធតុក្តី បពិ្រត្រពះអងគ 

ដ៏ចេ្រមើន ធតុទងំេនះ   េឈម ះថជសមបត្តិអ្វី  ែដលបុគគលគបបដីល់  ។ 
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២២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២២] យ ចយ ំ ភិកខុ  ភធតុ យ ច សុភ- 

ធតុ យ ច ក នញច យតនធតុ យ ច វញិញ - 

ណញច យតនធតុ យ ច កិញចញញ យតនធតុ ឥម 

ធតុេយ សញញ សមបត្តិ បត្តព្វ  ។ យយ ំ ភិកខុ  

េនវសញញ នសញញ យតនធតុ អយ ំ ធតុ សងខ វេស- 

សសមបត្តិ បត្តព្វ  ។ យយ ំ ភិកខុ  សញញ េវទយិត- 

និេ ធធតុ អយ ំ ធតុ និេ ធសមបត្តិ បត្តព្វ តិ ។ 

បឋមំ       ។ 

 [២៣] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

សនិទនំ ភិកខ េវ ឧបបជជតិ កមវតិេកក  េន អនិទនំ 

សនិទនំ ឧបបជជតិ ពយបទវតិេកក  េន អនិទនំ ស- 

និទនំ     ឧបបជជតិ      វហឹិ វតិេកក       េន      អនិទនំ     ។ 
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២២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២២] ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លភិកខុ  ធតុែដលេ  

ថ ភធតុក្តី សុភធតុក្តី ក នញច យតនធតុក្តី វញិញ ណ- 

ញច យតនធតុក្តី កិញចញញ យតនធតុក្តី ធតុទងំេនះ េឈម ះថ 

សញញ សមបត្តិ ែដលបុគគលគបបដីល់ ។ មន លភិកខុ  ធតុែដលេ ថ 

េនវសញញ នសញញ យតនធតុេនះ េឈម ះថ សងខ វេសសសមបត្តិ 

ែដលបុគគលគបបដីល់ ។ មន លភិកខុ  ធតុែដលេ ថ សញញ េវទយិត- 

និេ ធធតុេនះ េឈម ះថ និេ ធសមបត្តិ ែដលបុគគលគបបដីល់ ។ 

ចប់សូ្រតទី     ១     ។ 

 [២៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ- 

យ កមវតិកកៈ (េសចក្តី្រតិះរះិកនុងកម) ្របកបេ យេហតុ េទើប 

េកើតេឡើងបន មិនែមនជមិនមនេហតុេទ ពយបទវតិកកៈ (េសចក្តី្រតិះរះិ 

កនុងករពយបទ) ្របកបេ យេហតុ េទើបេកើតេឡើងបន មិនែមន 

ជមិនមនេហតុេទ វហឹិ វតិកកៈ (េសចក្តី្រតិះរះិកនុងករេបៀតេបៀន) 

្របកបេ យេហតុ    េទើបេកើតេឡើងបន   មិនែមនជមិនមនេហតុេទ   ។ 
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២៣ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   កមវតិកក ទិឧបបត្តិ 

 [២៤] កថញច  ភិកខ េវ សនិទនំ ឧបបជជតិ កម- 

វតិេកក  េន អនិទនំ សនិទនំ ឧបបជជតិ ពយបទវ-ិ 

តេកក  េន អនិទនំ សនិទនំ ឧបបជជតិ វហឹិ វ-ិ 

តេកក  េន អនិទនំ ។ កមធតុំ ភិកខ េវ បដិចច 

ឧបបជជតិ កមសញញ  កមសញញំ  បដិចច ឧបបជជតិ 

កមសង កេបប កមសង កបប ំ បដិចច ឧបបជជតិ ក- 

មចឆេនទ  កមចឆនទំ បដិចច ឧបបជជតិ កមបរ ិ េ  

កមបរ ិ ហំ បដិចច ឧបបជជតិ កមបរេិយសន ។ 

កមបរេិយសនំ ភិកខ េវ បរេិយសមេន អស ុត  

បុថុជជេន តីហិ េនហិ មិចឆ  បដិបជជតិ កេយន 

ចយ មន  ។ ពយបទធតុំ ភិកខ េវ បដិចច 

ឧបបជជតិ ពយបទសញញ  ពយបទសង កេបប... ពយប- 

ទចឆេនទ ...    ពយបទបរ ិ េ ...     ពយបទបរេិយសន     ។ 
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២៣ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ករេកើតេឡើងៃនកមវតិកកជេដើម 

 [២៤] មន លភិកខុទងំ យ ចុះកមវតិកក្របកបេ យេហតុ 

េទើបេកើតេឡើង មិនែមនជមិនមនេហតុ ពយបទវតិកកៈ្របកបេ យ 

េហតុ េទើបេកើតេឡើង មិនែមនជមិនមនេហតុ វហឹិ វតិកកៈ្របកប 

េ យេហតុ េទើបេកើតេឡើង មិនែមនជមិនមនេហតុេទ េតើដូចេម្តច ។ 

មន លភិកខុទងំ យ កមសញញ  (េសចក្តីសមគ ល់កនុងកម) េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យកមធតុ កមសងកបបៈ (េសចក្តី្រតិះរះិកនុងកម) េកើត 

េឡើង េ្រពះ ្រស័យកមសញញ  កមចឆនទៈ (េសចក្ដី្របថន កនុងកម) 

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យកមសងកបបៈ កមបរ ិ ហៈ (េសចក្តី 

្រកហល់្រក យកនុងកម) េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យកមចឆនទៈ កម- 

បរេិយសន (ករែស្វងរកកម) េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យកម- 

បរ ិ ហៈ ។ មន លភិកខុទងំ យ បុថុជជនអនកមិនេចះដឹង កលែស្វង 

រកនូវកមបរេិយសន រែមង្របតិបត្តិខុសេ យ ថ នទងំ ៣ ក្តី គឺកយ 

ច ចិត្ត ។ មន លភិកខុទងំ យ ពយបទសញញ  (េសចក្តីសមគ ល់កនុង 

ពយបទ) េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យពយបទធតុ ពយបទសងកបបៈ 

(េសចក្តី្រតិះរះិកនុងករពយបទ)... ពយបទចឆនទៈ (េសចក្តី្របថន  

កនុងករពយបទ)... ពយបទបរ ិ ហៈ (េសចក្តី្រកហល់្រក យ 

េ្រពះករពយបទ)...   ពយបទបរេិយសន    (ករែស្វងរកពយបទ)       ។ 
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២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ពយបទបរេិយសនំ ភិកខ េវ បរេិយសមេន អស ុត  

បុថុជជេន តីហិ េនហិ មិចឆ  បដិបជជតិ កេយន 

ចយ មន  ។ វហឹិ ធតុំ ភិកខ េវ បដិចច 

ឧបបជជតិ វហឹិ សញញ  វហឹិ សង កេបប... វហឹិ - 

ឆេនទ ... វហឹិ បរ ិ េ ... វហឹិ បរេិយសន ។ 

វហឹិ បរេិយសនំ ភិកខ េវ បរេិយសមេន អស ុត  

បុថុជជេន តីហិ េនហិ មិចឆ  បដិបជជតិ កេយន 

ចយ        មន        ។ 

 [២៥] េសយយថបិ ភិកខ េវ បុរេិ  ទិត្តំ តិ- 

ណុកកំ  សុេកខ  តិណទេយ និកខិ េបយយ េន េច 

ហេតថហិ        ច       បេទហិ        ច        ខិបបេមវ           និព្វ េបយយ 
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២៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន លភិកខុទងំ យ បុថុជជនអនកមិនេចះដឹង កលែស្វងរកនូវពយបទ- 

បរេិយសន រែមង្របតិបត្តិខុសេ យ ថ នទងំ ៣ គឺ កយ ច ចិត្ត ។ 

មន លភិកខុទងំ យ វហឹិ សញញ  (េសចក្តីសមគ ល់កនុងករេបៀតេបៀន) 

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យវហឹិ ធតុ វហឹិ សងកបបៈ (េសចក្តី្រតិះរះិ 

កនុងករេបៀតេបៀន)... វហឹិ ឆនទៈ (េសចក្តី្របថន កនុងករេបៀតេបៀន)... 

វហឹិ បរ ិ ហៈ (េសចក្តី្រកហល់្រក យេ្រពះករេបៀតេបៀន)... 

វហឹិ បរេិយសន (ករែស្វងរកនូវករេបៀតេបៀន) ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ បុថុជជនអនកមិនេចះដឹង កលែស្វងរកនូវវហឹិ បរេិយសន 

រែមង្របតិបត្តិខុសេ យ ថ នទងំ   ៣    គឺ   កយ    ច    ចិត្ត      ។ 

 [២៥] មន លភិកខុទងំ យ ដូចជបុរស ក់គប់េ ម  ែដល 

េភ្លើងកពុំងេឆះ េទកនុងៃ្រពេ ម ដ៏សងួត េបើបុរសេនះ មិនលត់េភ្លើងេនះ 

ឲយរលត់េ យៃដទងំ យផង    េ យេជើងទងំ យផង    ឲយឆប់េទ 



56 
 

២៥ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   េនកខមមវតិកក ទិឧបបត្តិ 

ឯវញ្ហិ  ភិកខ េវ េយ តិណកដ្ឋនិស ិ  ប  េត អ- 

នយពយសនំ បេជជយយុ ំ ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ េយ ហិ 

េកចិ សមេ   ្រពហមេ   ឧបបននំ វសិម- 

កតំ អកុសលសញញំ  ន ខិបបេមវ បជហតិ វេិនេទតិ 

ពយន្តីកេ តិ អនភវ ំ គេមតិ េ  ទិេដ្ឋវ ធេមម ទុកខំ  

វហិរតិ សវឃិតំ សឧបយសំ សបរ ិ ហំ កយស  

េភទ         បរ ំ       មរ         ទុគគតិ        បដិកងខ        ។ 

 [២៦] សនិទនំ ភិកខ េវ ឧបបជជតិ េនកខមមវតិេកក  

េន អនិទនំ សនិទនំ ឧបបជជតិ អពយបទវតិេកក  

េន អនិទនំ សនិទនំ ឧបបជជតិ អវហឹិ វតិេកក  

េន         អនិទនំ        ។ 
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២៥ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ករេកើតេឡើងៃនេនកខមមវតិកកៈជេដើម 

មន លភិកខុទងំ យ ពួកសត្វែដល ្រស័យេនេ យេ ម និងេឈើ គបប ី

ដល់នូវេសចក្តីមិនចេ្រមើន និងវនិសេ យ្របករដូេចនះឯង មនឧបមដូច 

េម្តចវញិ មន លភិកខុទងំ យ សមណៈឬ្រពហមណ៍ឯ នីមួយ 

មិនលះបង់ មិនបេនទ បង់ មិនេធ្វើឲយវនិស នូវអកុសលសញញ  ែដល 

េកើតេឡើងមិន ប  ឲយដល់នូវភវៈមិនមន យ៉ងឆប់េទ សមណ- 

្រពហមណ៍េនះ េនជទុកខ ្របកបេ យេសចក្តីចេង្អ តចង្អល់ ្របកប 

េ យេសចក្តី នតឹង ្របកបេ យេសចក្តីេក្ត ្រក យកនុងបចចុបបនន លុះ 

ែបកធ្ល យ ងកយ ខងនយអពីំមរណៈេទ ទុគគតិក៏រែមង្របកដ 

ក៏មនឧបេមយយដូេចន ះឯង        ។ 

 [២៦] មន លភិកខុទងំ យ េនកខមមវតិកកៈ (េសចក្តី្រតិះរះិកនុងករ 

េចញចកកម) ្របកបេ យេហតុ េទើបេកើតេឡើង មិនែមនជមិនមន 

េហតុេទ អពយបទវតិកកៈ (េសចក្តី្រតិះរះិកនុងករមិនពយបទ) អវហឹិ វតិកកៈ 

(េសចក្តី្រតិះរះិកនុងករមិនេបៀតេបៀន) ្របកបេ យេហតុ េទើបេកើតេឡើង 

មិនែមនជមិនមនេហតុេទ    ។ 
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២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៧] កថញច  ភិកខ េវ សនិទនំ ឧបបជជតិ  

េនកខមមវតិេកក  េន អនិទនំ សនិទនំ ឧបបជជតិ អពយ- 

បទវតិេកក  េន អនិទនំ សនិទនំ ឧបបជជតិ អវហឹិ- 

វតិេកក  េន អនិទនំ ។ េនកខមមធតុំ ភិកខ េវ បដិចច 

ឧបបជជតិ េនកខមមសញញ  េនកខមមសញញំ  បដិចច ឧបបជជតិ 

េនកខមមសង កេបប េនកខមមសង កបប ំ បដិចច ឧបបជជតិ 

េនកខមមចឆេនទ  េនកខមមចឆនទំ បដិចច ឧបបជជតិ េនកខមមបរ-ិ 

េ  េនកខមមបរ ិ ហំ បដិចច ឧបបជជតិ េនកខមមបរ-ិ 

េយសន ។ េនកខមមបរេិយសនំ ភិកខ េវ បរេិយសមេន 

សុត  អរយិ វេក តីហិ េនហិ សមម  បដិបជជតិ 

កេយន ចយ មន  ។ អពយបទធតុំ ភិកខ េវ 

បដិចច ឧបបជជតិ អពយបទសញញ  ។ េប ។ អពយប- 

ទសង កេបប...          អពយបទចឆេនទ ...          អពយបទបរ ិ េ ... 
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២៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៧] មន លភិកខុទងំ យ ចុះេនកខមមវតិកកៈ ្របកបេ យេហតុ 

េទើបេកើតេឡើង មិនែមនជមិនមនេហតុេទ អពយបទវតិកកៈ្របកបេ យ 

េហតុ េទើបេកើតេឡើង មិនែមនជមិនមនេហតុេទ អវហឹិ វតិកកៈ្របកប 

េ យេហតុ េទើបេកើតេឡើង មិនែមនជមិនមនេហតុេទ េតើដូចេម្តច ។ 

មន លភិកខុទងំ យ េនកខមមសញញ  (េសចក្តីសមគ ល់កនុងករេចញចក 

កម) េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេនកខមមធតុ េនកខមមសងកបបៈ (េសចក្តី 

្រតិះរះិកនុងករេចញចកកម) េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេនកខមមសញញ  

េនកខមមចឆនទៈ (េសចក្តី្របថន កនុងករេចញចកកម) េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យេនកខមមសងកបបៈ េនកខមមបរ ិ ហៈ (េសចក្តី្រកហល់្រក យកនុង 

ករេចញចកកម) េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យេនកខមមចឆនទៈ េនកខមមបរ-ិ 

េយសន (ករែស្វងរកនូវករេចញចកកម) េកើតេឡើង េ្រពះ - 

្រស័យេនកខមមបរ ិ ហៈ ។ មន លភិកខុទងំ យ អរយិ វកអនកេចះដឹង 

កលែស្វងរកេនកខមមបរេិយសន ែតង្របតិបត្តិ្រតូវេ យ ថ នទងំ ៣ 

យ៉ង គឺ កយ ច ចិត្ត ។ មន លភិកខុទងំ យ អពយបទសញញ  

េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យអពយបទធតុ ។ េប ។ អពយបទសងកបបៈ 

(េសចក្តី្រតិះរះិកនុងករមិនពយបទ)... អពយបទចឆនទៈ (េសចក្តី្របថន  

កនុងករមិនពយបទ)...    អពយបទបរ ិ ហៈ    (េសចក្តី្រកហល់្រក យ 
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២៧ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   តិណុកកូបម 

អពយបទបរេិយសន ។ អពយបទបរេិយសនំ ភិកខ េវ 

បរេិយសមេន សុត  អរយិ វេក តីហិ - 

េនហិ សមម  បដិបជជតិ កេយន ចយ មន  ។ 

អវហឹិ ធតុំ ភិកខ េវ បដិចច ឧបបជជតិ អវហឹិ សញញ  

អវហឹិ សញញំ  បដិចច ឧបបជជតិ អវហឹិ សង កេបប 

អវហឹិ សង កបប ំ បដិចច ឧបបជជតិ អវហឹិ ឆេនទ  អវ-ិ 

ហឹ ឆនទំ បដិចច ឧបបជជតិ អវហឹិ បរ ិ េ  អវហឹិ- 

បរ ិ ហំ បដិចច ឧបបជជតិ អវហឹិ បរេិយសន ។ 

អវហឹិ បរេិយសនំ ភិកខ េវ បរេិយសមេន សុត  

អរយិ វេក តីហិ េនហិ សមម  បដិបជជតិ 

កេយន         ចយ         មន         ។ 

 [២៨] េសយយថបិ ភិកខ េវ បុរេិ  ទិត្តំ តិណុកកំ  

សុេកខ  តិណទេយ និកខិ េបយយ តេមនំ ហេតថហិ ច 

បេទហិ ច ខិបបេមវ និព្វ នេបយយ ឯវញ្ហិ  ភិកខ េវ េយ 

តិណកដ្ឋនិស ិ         ប       េត        ន           អនយពយសនំ 
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២៧ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ឧបមេ យគប់េ ម  

កនុងករមិនពយបទ)... អពយបទបរេិយសន (ករែស្វងរកកនុងករមិន 

ពយបទ) ។ មន លភិកខុទងំ យ អរយិ វកអនកេចះដឹង កល 

ែស្វងរកអពយបទបរេិយសន ែតង្របតិបត្តិ្រតូវេ យ ថ នទងំ ៣ គឺ 

កយ ច ចិត្ត ។ មន លភិកខុទងំ យ អវហឹិ សញញ េកើតេឡើង 

េ្រពះ ្រស័យអវហឹិ ធតុ អវហឹិ សងកបបៈេកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យអវហឹិ សញញ  អវហឹិ ឆនទៈេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យអវ-ិ 

ហឹ ឆនទៈ អវហឹិ បរេិយសនេកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យអវហឹិ - 

បរ ិ ហៈ ។ មន លភិកខុទងំ យ អរយិ វកអនកេចះដឹង កល 

ែស្វងរកអវហឹិ បរេិយសន ែតង្របតិបត្តិ្រតូវេ យ ថ នទងំ ៣ គឺ 

កយ      ច       ចិត្ត       ។ 

 [២៨] មន លភិកខុទងំ យ ដូចជបុរស ក់គប់េ ម  ែដល 

េភ្លើងកពុំងេឆះ កនុងៃ្រពេ ម ដ៏សងួត គបបលីត់គប់េ ម េនះ េ យៃដ 

ទងំ យផង េ យេជើងទងំ យផង ជឆប់ មន លភិកខុទងំ យ 

ឯពួកសត្វែដល ្រស័យេនេ យេ ម និងេឈើ  ក៏មិនគបបដីល់នូវេសចក្តី 
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២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

បេជជយយុ ំ ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ េយ ហិ េកចិ សម- 

េ   ្រពហមេ   ឧបបននំ វសិមគតំ អកុស- 

លសញញំ  ខិបបេមវ បជហតិ វេិនេទតិ ពយន្តីកេ តិ 

អនភវ ំ គេមតិ េ  ទិេដ្ឋវ ធេមម សុខំ វហិរតិ អវឃិតំ 

អនុបយសំ អបរ ិ ហំ កយស  េភទ បរ ំ មរ  

សុគតិ        បដិកងខ តិ        ។       ទុតិយ ំ       ។ 

 [២៩] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ញតិេក វហិរតិ 

គិញជកវសេថ ។ ត្រត េខ ភគ  ភិកខូ  - 

មេន្តសិ ភិកខ េ តិ ។ ភទេន្តតិ េត ភិកខូ  ភគវេ  

បចចេស សំុ ។ ភគ  ឯតទេ ច ធតុំ ភិកខ េវ បដចិច 

ឧបបជជតិ     សញញ    ឧបបជជតិ     ទិដ្ឋិ      ឧបបជជតិ      វតិេកក តិ    ។ 
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២៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មិនចេ្រមើននិងវនិស េ យ្របករដូេចនះឯង មនឧបមដូចេម្តចមិញ 

មន លភិកខុទងំ យ សមណ្រពហមណ៍ឯ នីមួយ បនលះបង់ 

បនបេនទ បង់ េធ្វើឲយវនិសនូវអកុសលសញញ  ែដលេកើតេឡើងមិន ប- 

 ឲយដល់នូវភវៈមិនមន យ៉ងឆប់ េហើយសមណ្រពហមណ៍េនះ 

រែមងេនជសុខ មិនមនេសចក្តីចេង្អ តចង្អល់ មិនមនេសចក្ដី នតឹង 

មិនមនេសចក្តីេក្ដ ្រក យកនុងបចចុបបនន លុះែបកធ្ល យ ងកយ ខង 

នយអពីំមរណៈេទ សុគតិរែមង្របកដ ក៏មនឧបេមយយដូេចន ះឯង ។ 

ចប់សូ្រតទី     ២     ។ 

 [២៩] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់កនុងម - 

្រប ទែដលេធ្វើេ យឥដ្ឋ កនុង្រសុករបស់្រពះញតិ (ទងំពីរពួក) ។ 

កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់នឹងភិកខុទងំ យថ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ។ ភិកខុទងំេនះ ទទួល្រពះពុទធដីក្រពះមន្រពះភគ 

ថ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ដូេចនះថ មន ល 

ភិកខុទងំ យ   សញញ   ទិដ្ឋិ    វតិកកៈ    េកើតេឡើង   េ្រពះ ្រស័យធតុ ។ 
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២៩ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   អវជិជ ធតុ 

 [៣០] ឯវ ំ វុេត្ត យ ម  កចច េន(១) ភគវន្តំ 

ឯតទេ ច យយ ំ ភេន្ត ទិដ្ឋិ អសមម សមពុ េទធសុ 

សមម សមពុទធ តិ អយ ំ នុ េខ ភេន្ត ទិដ្ឋិ កឹ បដិចច 

បញញ យតីតិ       ។ 

 [៣១] មហតី េខ ឯ  កចច ន ធតុ យទិទំ 

អវជិជ ធតុ ។ ហីនំ កចច ន ធតុំ បដិចច ឧបបជជត ិ

ហីន សញញ  ហីន ទិដ្ឋិ ហីេន វតិេកក  ហីន 

េចតន ហីន បតថន(១) ហីេន បណិធិ ហីេន 

បុគគេ  ហីន ច ហីនំ ចិកខតិ េទេសតិ បញញ- 

េបតិ បដ្ឋេបតិ វវិរតិ វភិជតិ ឧ ្ត នីកេ តិ ហីន 

តស  ឧបបត្តីតិ វទមិ ។ មជឈមិំ កចច ន ធតុំ 

បដិចច ឧបបជជតិ មជឈមិ សញញ  មជឈមិ ទិដ្ឋិ 

មជឈេិម វតិេកក  មជឈមិ េចតន មជឈមិ បតថន 

មជឈេិម បណិធិ មជឈេិម បុគគេ  មជឈមិ ច 

    ១   ឱ.  យ ម   សេទធ   កចច យេន  ។  ម.  សេទធ   កចច េន  ។  ២  បដ្ឋនតិបិ  ទិស តិ  ។ 
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២៩ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   អវជិជ ធតុ 

 [៣០] កលេបើ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះ 

េហើយ ្រពះកចច នៈមន យុ ក៏្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ 

ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ទិដ្ឋិគឺេសចក្តីយល់េឃើញឯ  កនុង 

បុគគល មិនែមនជសមម សមពុទធ ថជសមម សមពុទធ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

ចុះទិដ្ឋិេនះ      ្របកដេឡើង       េ្រពះ ្រស័យអ្វី       ។ 

 [៣១] មន លកចច នៈ ធតុែដលធនុំ៎ះ គឺអវជិជ ធតុ ។ មន ល 

កចច នៈ សញញ ដ៏េថកទប ទិដ្ឋិដ៏េថកទប វតិកកៈដ៏េថកទប េចតន 

ដ៏េថកទប េសចក្តី្របថន ដ៏េថកទប េសចក្តី ងំចិត្តដ៏េថកទប 

បុគគលដ៏េថកទប ចដ៏េថកទប េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យធតុ 

ដ៏េថកទប តថគតេពលថ បុគគលេនះ ែតង្របប់ សែំដង 

្រត ង តមកល់ទុក េបើកែចក េធ្វើឲយ ក់ នូវអេំពើដ៏េថកទប កេំណើ ត 

របស់បុគគលេនះ ក៏េថកទបែដរ ។ មន លកចច នៈ សញញ ជ 

ក ្ត ល ទិដ្ឋិជក ្ត ល វតិកកៈជក ្ត ល េចតនជក ្ត ល 

េសចក្តី្របថន ជក ្ត ល េសចក្តី ងំចិត្តជក ្ត ល បុគគលជ 

ក ្ត ល       ចជក ្ត ល       េកើតេឡើង        េ្រពះ ្រស័យធតុជ 
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៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

មជឈមិំ ចិកខតិ េទេសតិ បញញេបតិ បដ្ឋេបតិ វវិរតិ 

វភិជតិ ឧ ្ត នីកេ តិ មជឈមិ តស  ឧបបត្តីត ិ

វទមិ ។ បណីតំ កចច ន ធតុំ បដិចច ឧបបជជតិ 

បណី  សញញ  បណី  ទិដ្ឋិ បណីេ  វតិេកក  

បណី  េចតន បណី  បតថន បណីេ  បណិធ ិ

បណីេ  បុគគេ  បណី  ច បណីតំ ចិកខតិ 

េទេសតិ បញញេបតិ បដ្ឋេបតិ វវិរត ិ វភិជតិ ឧ ្ត នីកេ តិ 

បណី     តស        ឧបបតី្តតិ        វទមីតិ       ។     តតិយ ំ    ។ 

 [៣២] វតថិយ ំ វហិរតិ… ត្រត េខ ភគ … 

ធតុេ វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ ហីនធិ… 

មុត្តិក       ហីនធិមុត្តិេកហិ        សទធឹ        សំសនទន្តិ        សេមន្តិ 
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៣០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ក ្ត ល តថគតេពលថ បុគគលេនះ រែមង្របប់ សែំដង 

្រត ង តមកល់ទុក េបើកែចក េធ្វើឲយ ក់ នូវអេំពើជក ្ត ល កេំណើ ត 

របស់បុគគលេនះ ក៏ជក ្ត លែដរ ។ មន លកចច នៈ សញញ ដ៏ឧត្តម 

ទិដ្ឋិដ៏ឧត្តម វតិកកៈដ៏ឧត្តម េចតនដ៏ឧត្តម េសចក្តី្របថន ដ៏ឧត្តម េសចក្តី 

ងំចិត្តដ៏ឧត្តម បុគគលដ៏ឧត្តម ចដ៏ឧត្តម េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

ធតុដ៏ឧត្តម តថគតេពលថ បុគគលេនះ ែតង្របប់ ្រត ង តមកល់ 

ទុក េបើកែចក េធ្វើឲយ ក់ នូវអេំពើដ៏ឧត្តម កេំណើ តរបស់បុគគលេនះ  

ក៏ឧត្តមែដរ     ។    ចប់សូ្រតទី    ៣    ។ 

 [៣២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន (១) េ យធតុ គឺពួកជនមនអធយ- 

្រស័យដ៏េថកទប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យ 

     ១   េសមើគន    ្របែហលគន    ្របជំុគន    ជួបគន    ចូលចិត្តនឹងគន    ។ 
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៣១ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   ធតុេ សំសនទនំ 

កលយ ធិមុត្តិក កលយ ធិមុត្តិេកហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ អតីតំបិ ភិកខ េវ អទធ នំ ធតុេ  វ 

ស ្ត  សំសនទឹសុ សមឹសុ ហីនធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិ- 

េកហិ សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ កលយ ធិមុត្តកិ 

កលយ ធិមុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ ។ 

អនគតំបិ ភិកខ េវ អទធ នំ ធតុេ  វ ស ្ត  សំសនទិ- 

ស ន្តិ សេមស ន្តិ ហីនធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិេកហិ 

សទធឹ សំសនទិស ន្តិ សេមស ន្តិ កលយ ធិមុត្តិក 

កលយ ធិមុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទិស ន្តិ ស- 

េមស ន្តិ ។ ឯតរហិបិ ភិកខ េវ បចចុបបននំ អទធ នំ ធតុេ  

វ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ ហីនធិមុត្តិក ហីនធិ- 

មុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ កលយ ធិ- 

មុត្តិក កលយ ធិមុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទន្ត ិ 

សេមន្តីតិ        ។         ចតុតថំ        ។ 
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៣១ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ករ្រតូវគន េ យធតុ 

េថកទប ពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ។ មន លភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងអតីត- 

កល សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ គឺពួកជន 

មនអធយ្រស័យេថកទប ពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ។ មន លភិកខុទងំ យ សូមប ី

កនុងអនគតកល សត្វទងំ យ នឹង្រតូវគន  នឹងសមគន  េ យធតុ 

គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប នឹង្រតូវគន  នឹងសមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ នឹង 

្រតូវគន  នឹងសមគន  ជមួយពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សូមបកីនុងបចចុបបននកលេនះ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  

សមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ្រតូវគន  

សមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ពួកជនមនអធយ- 

្រស័យល្អ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ។ 

ចប់សូ្រតទី      ៤      ។ 
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៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៣] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរ- 

តិ គិជឈកេូដ បព្វេត ។ េតន េខ បន សមេយន 

យ ម បិ េខ របុីេ ្ត  សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ 

សទធឹ ភគវេ  អវទិេូរ ចង កមតិ យ ម បិ េខ ម - 

េមគគ ្ល េន សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ សទធឹ ភគវេ  

អវទិេូរ ចង កមតិ យ ម បិ េខ ម កស េប សមព- 

ហុេលហិ ភិកខូ ហិ សទធឹ ភគវេ  អវទិេូរ ចង កមតិ - 

យ ម បិ េខ អនុរុេទធ  សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ សទធឹ 

ភគវេ  អវទិេូរ ចង កមតិ យ ម បិ េខ បុេ ្ណ  

មន្ត នីបុេ ្ត  សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ សទធឹ ភគវេ  

អវទិេូរ ចង កមតិ យ ម បិ េខ ឧបលិ សមពហុេលហិ 

ភិកខូ ហិ សទធឹ ភគវេ  អវទិេូរ ចង កមតិ យ ម បិ 

េខ នេនទ  សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ សទធឹ ភគវេ  

អវទិេូរ ចង កមតិ េទវទេ ្ត បិ េខ សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ 

សទធឹ        ភគវេ        អវទិេូរ       ចង កមតិ      ។ 
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៣២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៣] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់ ែកបរភន ំ

គិជឈកូដ ជិត្រកុង ជ្រគឹះ ។ កនុងសម័យេនះឯង ្រពះ របុីត្តដ៏មន 

យុ កពុំងច្រងកមកនុងទីជិត្រពះមន្រពះភគ ជមួយនឹងភិកខុទងំ- 

យេ្រចើនរូប ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ កពុំងច្រងកមកនុងទី 

ជិត្រពះមន្រពះភគ ជមួយនឹងភិកខុទងំ យេ្រចើនរូប ្រពះម  

កស បមន យុ កពុំងច្រងកមកនុងទីជិត្រពះមន្រពះភគ ជមួយ 

នឹងភិកខុទងំ យេ្រចើនរូប ្រពះអនុរុទធមន យុ កពុំងច្រងកមកនុងទី 

ជិត្រពះមន្រពះភគ ជមួយនឹងភិកខុទងំ យេ្រចើនរូប ្រពះបុណ្ណ- 

មន្ត នីបុត្តមន យុ កពុំងច្រងកមកនុងទីជិត្រពះមន្រពះភគ ជ 

មួយនឹងភិកខុទងំ យេ្រចើនរូប ្រពះឧបលិមន យុ កពុំងច្រងកម 

កនុងទីជិត្រពះមន្រពះភគ ជមួយនឹងភិកខុទងំ យេ្រចើនរូប ្រពះ 

ននទមន យុ កពុំងច្រងកមកនុងទីជិត្រពះមន្រពះភគ ជមួយ 

នឹងភិកខុទងំ យេ្រចើនរូប េទវទត្តកពុំងច្រងកមកនុងទី ជិត្រពះមន្រពះ 

ភគ    ជមួយនឹងភិកខុទងំ យេ្រចើនរូបែដរ     ។ 
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៣៣ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   ភិកខូ   មន្តនំ 

 [៣៤] អថេខ ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ បស - 

ថ េន តុេម្ហ ភិកខ េវ របុីត្តំ សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ 

សទធឹ ចង កមន្តន្តិ ។ ឯវ ំ ភេន្ត ។ សេព្វ េខ ឯេត ភិកខ េវ 

ភិកខូ  ម បញញ  បស ថ េន តុេម្ហ ភិកខ េវ ម - 

េមគគ ្ល នំ សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ សទធឹ ចង កមន្តន្តិ ។ 

ឯវ ំ ភេន្ត ។ សេព្វ េខ ឯេត ភិកខ េវ ភិកខូ  ម- 

ហិទធិក បស ថ េន តុេម្ហ ភិកខ េវ ម កស បំ 

សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ សទធឹ ចង កមន្តន្តិ ។ ឯវ ំ ភេន្ត ។ 

សេព្វ េខ ឯេត ភិកខ េវ ភិកខូ  ធុត ទ បស ថ 

េន តុេម្ហ ភិកខ េវ អនុរុទធំ សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ សទធឹ 

ចង កមន្តន្តិ ។ ឯវ ំ ភេន្ត ។ សេព្វ េខ ឯេត ភិកខ េវ 

ភិកខូ  ទិព្វចកខុ ក បស ថ េន តុេម្ហ ភិកខ េវ 

បុណ្ណំ  មន្ត នីបុត្តំ សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ សទធឹ 

ចង កមន្តន្តិ ។ ឯវ ំ ភេន្ត ។ សេព្វ េខ ឯេត ភិកខ េវ 

ភិកខូ  ធមមកថិក បស ថ េន តុេម្ហ ភិកខ េវ 

ឧបលឹ       សមពហុេលហិ        ភិកខូ ហិ        សទធឹ     ចង កមន្តន្តិ    ។ 
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៣៣ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ្រទង់្រ ស់នឹងភិកខុទំង យ 

 [៣៤] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់នឹងភិកខុទងំ- 

យថ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យេឃើញ របុីត្ត កពុំង 

ច្រងកមជមួយនឹងពួកភិកខុ េ្រចើនរូបែដរឬ ។ ភិកខុទងំ យ ្រកបបងគ ំ

ទូលថ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុទងំ 

អស់នុ៎ះ ជអនកមនបញញ េ្រចើន មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ 

េឃើញម េមគគ ្ល ន កពុំងច្រងកមជមួយនឹងពួកភិកខុ េ្រចើនរូបែដរឬ ។ 

្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុទងំអស់នុ៎ះ ជអនក 

មនឫទធិេ្រចើន មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យេឃើញម កស ប 

កពុំងច្រងកមជមួយនឹងពួកភិកខុ េ្រចើនរូបែដរឬ ។ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុទងំអស់នុ៎ះ ជធុត ទ (អនកេពលពកយ 

កមច ត់បង់កិេលស) មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យេឃើញអនុរុទធ 

កពុំងច្រងកមជមួយនឹងពួកភិកខុ េ្រចើនរូបែដរឬ ។ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុទងំអស់នុ៎ះ ជអនកបនទិព្វចកខុ  មន លភិកខុ  

ទងំ យ អនកទងំ យេឃើញបុណ្ណមន្ត នីបុត្ត កពុំងច្រងកមជមួយ 

នឹងពួកភិកខុ េ្រចើនរូបែដរឬ ។ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភិកខុទងំអស់នុ៎ះ ជធមមកថិក មន លភិកខុទងំ យ អនក 

ទងំ យេឃើញឧបលិ  កពុំងច្រងកមជមួយនឹងពួកភិកខុ េ្រចើនរូបែដរឬ  ។ 
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៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឯវ ំ ភេន្ត ។ សេព្វ េខ ឯេត ភិកខ េវ ភិកខូ  វនិយធ  

បស ថ េន តុេម្ហ ភិកខ េវ ននទំ សមពហុេលហិ 

ភិកខូ ហិ សទធឹ ចង កមន្តន្តិ ។ ឯវ ំ ភេន្ត ។ សេព្វ េខ 

ឯេត ភិកខ េវ ភិកខូ  ពហុស ុ  បស ថ េន តុេម្ហ 

ភិកខ េវ េទវទត្តំ សមពហុេលហិ ភិកខូ ហិ សទធឹ 

ចង កមន្តន្តិ ។ ឯវ ំ ភេន្ត ។ សេព្វ េខ ឯេត ភិកខ េវ ភិកខូ  

បបិចឆ        ។ 

 [៣៥] ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ ហីនធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិេកហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ កលយ ធិមុត្តិក កលយ ធិ- 

មុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អតីតមប ិ ភិកខ េវ 

អទធ នំ ធតុេ  វ ស ្ត  សំសនទឹសុ សមឹសុ 

ហីនធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទឹសុ 

សមឹសុ កលយ ធិមុត្តិក កលយ ធិមុត្តិេកហិ 

សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ ។ អនគតមប ិ ភិកខ េវ 

អទធ នំ    ធតុេ      វ       ស ្ត        សំសនទិស ន្តិ        សេមស ន្តិ 
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៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុទងំអស់នុ៎ះ 

ជវនិយធរ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យេឃើញ ននទ កពុំង 

ច្រងកមជមួយនឹងពួកភិកខុ េ្រចើនរូបែដរឬ ។ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុទងំអស់នុ៎ះ ជពហុស ូត មន លភិកខុទងំ- 

យ អនកទងំ យេឃើញេទវទត្ត កពុំងច្រងកមជមួយនឹងពួកភិកខុ  

េ្រចើនរូបែដរឬ ។ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

ភិកខុទងំអស់នុ៎ះ       ជអនកមនេសចក្តី្របថន មក      ។ 

 [៣៥] មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  

េ យធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ 

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ មន លភិកខុទងំ- 

យ សូមបកីនុងអតីតកល សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យ 

ធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ្រតូវ 

គន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ  សូមបកីនុងអនគតកល  សត្វទងំ យ   នឹង្រតូវគន      នឹងសមគន  
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៣៥ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   ហីនធិមុត្តិកទិ 

ហីនធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទិស ន្តិ 

សេមស ន្តិ កលយ ធិមុត្តិក កលយ ធិមុត្ត-ិ 

េកហិ សទធឹ សំសនទិស ន្តិ សេមស ន្តិ ។ ឯតរហិបិ 

ភិកខ េវ បចចុបបននំ អទធ នំ ធតុេ  វ ស ្ត  សំសនទន្តិ  

សេមន្តិ ហីនធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិេកហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ កលយ ធិមុត្តិក កលយ - 

ធិមុត្តិេកហិ      សទធឹ      សំសនទន្តិ      សេមន្តីតិ    ។     បញចមំ    ។ 

 [៣៦] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ ហី- 

នធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ ស- 

េមន្តិ   ។     អតីតមប ិ    ភិកខ េវ     អទធ នំ     ធតុេ       វ       ស ្ត  
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 ៣៥ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទបជេដើម 

េ យធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប នឹង្រតូវគន  នឹងសមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ 

នឹង្រតូវគន  នឹងសមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងបចចុបបននកលេនះ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  

សមគន  េ យេហតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ្រតូវគន  សម 

គន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ពួកជនមនអធយ- 

្រស័យល្អ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ។ 

ចប់សូ្រតទី    ៥   ។ 

 [៣៦] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យេហតុ គឺពួកជនមនអធយ- 

្រស័យេថកទប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យ 

េថកទប  ។  មន លភិកខុទងំ យ  សូមបកីនុងអតីតកល   សត្វទងំ យ 
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៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

សំសនទឹសុ សមឹសុ ហីនធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិេកហិ 

សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ ។ អនគតមប ិ ភិកខ េវ 

អទធ នំ ធតុេ  វ ស ្ត  សំសនទិស ន្តិ សេមស ន្តិ 

ហីនធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទិស ន្តិ 

សេមស ន្តិ ។ ឯតរហិបិ ភិកខ េវ បចចុបបននំ អទធ នំ 

ធតុេ  វ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ ហីនធិមុត្តិក 

ហីនធិមុត្តិេកហិ         សទធឹ         សំសនទន្តិ         សេមន្តិ         ។ 

 [៣៧] េសយយថបិ ភិកខ េវ គេូថ គេូថន សំ- 

សនទតិ សេមតិ មុត្តំ មុេត្តន សំសនទតិ សេមតិ េខេ  

េខេឡន សំសនទតិ សេមតិ បុេព្វ  បុេព្វន សំសនទតិ 

សេមតិ េ ហិតំ េ ហិេតន សំសនទតិ សេមតិ ឯវេមវ 

េខ ភិកខ េវ ធតុេ  វ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ហីនធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ អតីតមប ិ អទធ នំ... អនគតមប ិ អទធ នំ... 

ឯតរហិបិ        បចចុបបននំ         អទធ នំ         ធតុេ        វ        ស ្ត  
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៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

្រតូវគន  សមគន  េ យេហតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ្រតូវ 

គន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងអនគតកល សត្វទងំ យ នឹង្រតូវគន  នឹង 

សមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប នឹង្រតូវគន  

នឹងសមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សូមបកីនុងបចចុបបននកលេនះ សត្វទងំ យ ែតង្រតូវគន  

សមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប រែមង្រតូវគន  

សមគន         ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប        ។ 

 [៣៧] មន លភិកខុទងំ យ មក ្រតូវគន  សមគន  េ យ 

មក មូ្រត ្រតូវគន  សមគន  េ យមូ្រត ទឹកមត់ ្រតូវគន  សមគន  

េ យទឹកមត់ ខទុះ ្រតូវគន  សមគន  េ យខទុះ ឈម ្រតូវគន  សមគន  

េ យឈម យ៉ង មិញ មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ 

្រតូវគន  សមគន  េ យេហតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប ែតង 

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទប សូមបកីនុង 

អតីតកល...   សូមបកីនុងអនគតកល...   សូមបកីនុងបចចុបបននកលេនះ សត្វ 
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៣៧ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   កលយ ធិមុត្តិកទិ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ ហីនធិមុត្តិក ហីនធិមុត្តិេកហិ 

សទធឹ        សំសនទន្តិ        សេមន្តិ      ។ 

 [៣៨] ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ ស- 

េមន្តិ កលយ ធិមុត្តិក កលយ ធិមុត្តិេកហិ 

សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ អតីតមប ិ ភិកខ េវ អទធ នំ 

ធតុេ  វ ស ្ត  សំសនទឹសុ សមឹសុ កលយ ធិ- 

មុត្តិក កលយ ធិមុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទឹសុ ស- 

មឹសុ ។ អនគតមប ិ ភិកខ េវ អទធ នំ ធតុេ  វ ស ្ត  

សំសនទិស ន្តិ សេមស ន្តិ កលយ ធិមុត្តិក កលយ- 

ធិមុត្តិេកហិ សទធឹ សំសនទិស ន្តិ សេមស ន្តិ ។ 

ឯតរហិបិ ភិកខ េវ បចចុបបននំ អទធ នំ ធតុេ  វ ស ្ត  

សំសនទន្តិ សេមន្តិ កលយ ធិមុត្តិក កលយ - 

ធិមុត្តិេកហិ       សទធឹ       សំសនទន្តិ        សេមន្តិ       ។ 
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៣៧ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ពួកជនមនអធយ្រស័យល្អជេដើម 

ទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យ 

េថកទប ែតង្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជន មនអធយ្រស័យ 

េថកទប      យ៉ងេនះឯង      ។ 

 [៣៨] មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  

េ យធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ។ មន លភិកខុទងំ យ សូមបកីនុង 

អតីតកល សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ គឺពួកជន 

មនអធយ្រស័យល្អ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យ 

ល្អ ។ មន លភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងអនគតកល សត្វទងំ យ 

នឹង្រតូវគន  នឹងសមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ 

នឹង្រតូវគន  នឹងសមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងបចចុបបននកលេនះ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  

សមគន  េ យេហតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ែតង្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ      ។ 
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៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៩] េសយយថបិ ភិកខ េវ ខីរ ំ ខីេរន សំសនទតិ 

សេមតិ េតលំ េតេលន សំសនទតិ សេមតិ សបប ិ

សបបនិ សំសនទតិ សេមតិ មធុ មធុន សំសនទតិ 

សេមតិ ផណិតំ ផណិេតន សំសនទតិ សេមតិ ឯវ- 

េមវ េខ ភិកខ េវ ធតុេ  វ ស ្ត  សំសនទតិ សេមន្តិ 

កលយ ធិមុត្តិក កលយ ធិមុត្តិេកហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ អតីតមប ិ អទធ នំ... អនគតមប ិ

អទធ នំ... ឯតរហិបិ បចចុបបននំ អទធ នំ ធតុេ  វ 

ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ កលយ ធិមុត្តិក កលយ- 

ធិមុត្តិេកហិ         សទធឹ         សំសនទន្តិ         សេមន្តីតិ        ។ 

 [៤០] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ     ឯតទេ ច      ស ថ   
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៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៩] មន លភិកខុទងំ យ ទឹកេ ះ្រសស់ ្រតូវគន  សមគន  

េ យទឹកេ ះ្រសស់ េ្របង ្រតូវគន  សមគន  េ យេ្របង ទឹកេ ះ 

វ ្រតូវគន  សមគន  េ យទឹកេ ះ វ ទឹកឃមុ  ំ ្រតូវគន  សមគន  េ យ 

ទឹកឃមុ  ំ ទឹកអេំព ្រតូវគន  សមគន  េ យទឹកអេំព យ៉ង មិញ 

មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ 

គឺពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមន 

អធយ្រស័យល្អ សូមបកីនុងអតីតកល... សូមបកីនុងអនគតកល... សូមប ី

កនុងបចចុបបននកលេនះ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យ 

ធតុ គឺពួកជនមនអធយ្រស័យល្អ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមនអធយ្រស័យល្អ      ។ 

 [៤០] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ពកយេនះេហើយ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត  ្រទង់្រ ស់ពកយេនះេហើយ ក៏្រទង់្រ ស់គថេនះ 

តេទេទៀតថ 
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៣៩ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   អស ទធ ទិ 

 សំសគគ       វនេថ      ជេ  

 អសំសេគគន     ឆិជជតិ 

 បរតិ្តំ     ទរុមរុយ្ហ 

 យថ      សីេទ     មហណ្ណេវ 

 ឯវ ំ     កុសីតមគមម 

 ធុជីវបីិ      សីទតិ 

 ត ម       តំ      បរវិេជជយយ 

 កុសីតំ      ហីនវរីយិ ំ

 បវវិេិត្តហិ      អរេិយហិ 

 បហិតេត្តហិ      ឈយិភិ 

 និចចំ      រទធវរីេិយហិ 

 បណ្ឌិ េតហិ     ស វេសតិ    ។     ឆដ្ឋំ   ។ 

 [៤០] វតថិយ ំ វហិរតិ… ត្រត េខ ភគ … 

ឯតទេ ច ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

អស ទធ  អស េទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

អហិរកិ         អហិរេិកហិ           សទធឹ         សំសនទន្តិ        សេមន្តិ 
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៣៩ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ពួកជនមិនមនសទធ ជេដើម 

 ៃ្រពគឺកិេលសដុះេឡើង           េ្រពះករ្រចឡូក្រចឡំ  ៃ្រពគឺ 

 កិេលស ច់េទ         េ្រពះករមិន្រចឡូក្រចឡំ  បុគគលេឡើង 

 េឈើទប     មុខជលិចចុះកនុងអន្លង់ធ ំ    យ៉ង មិញ  បុគគល 

 ្រស័យនឹងជនខជិល្រចអូស  េទះបីចិញចឹ មជីវតិេ យ្រសួល 

 ក៏រែមងលិចចុះេទយ៉ងេនះ       េហតុដូេចន ះ  បុគគលគបបេីវៀរ 

 ្រសឡះចកបុគគលខជិល្រចអូស  មនេសចក្តីពយយមេថក 

 ទបេនះេចញ       គបបេីនជមួយនឹងជនជបណ្ឌិ ត  អនកសងប់ 

 ង ត់          អនក្របេសើរ  អនកមនចិត្តបញជូ នេទកន់្រពះនិព្វ ន 

 អនកមនឈន   អនកេផ្តើមពយយមជនិចច    ។    ចប់សូ្រតទី    ៦  ។ 

 [៤១] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… កនុងទី 

េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ… ្រទង់្រ ស់ដូេចនះថ មន លភិកខុទងំ- 

យ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ គឺពួកជន 

មិនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនមនសទធ  ពួក 

ជនមិនខម សបប     ្រតូវគន     សមគន       ជមួយនឹងពួកជនមិនខម សបប 
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៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

អេន ្ត បិេន អេន ្ត បីហិ(១) សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

អបបស ុ  អបបស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

កុសី  កុសីេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

មុដ្ឋស តិេន មុដ្ឋស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ 

(សទធ  សេទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ហិរមិន 

ហិរមិេនហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ឱត្តបបេិន 

ឱត្តបបហិី សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ពហុស ុ  ព- 

ហុស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ រទធវរីយិ 

រទធវរីេិយហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ឧបដ្ឋិតស - 

តិេន ឧបដ្ឋិតស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

បញញវេន្ត  បញញវេន្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ) ។ 

អតីតមប ិ ភិកខ េវ អទធ នំ ធតុេ  វ ស ្ត  សំសនទឹសុ 

សមឹសុ អស ទធ  អស េទធហិ សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ 

    ១    អញញតថ    អេនត្តបបិេន    អេនត្តបបីហីតិបិ     បឋទ្វយំ     ទិស តិ     ។ 
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៤០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ពួកជនមិនខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនខ្ល ចបប 

ពួកជនមិនេចះដឹង ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនេចះដឹង ពួក 

ជនខជិល្រចអូស ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនខជិល្រចអូស ពួក 

ជនវេង្វង ម រតី ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនវេង្វង ម រតី ពួក 

ជនមិនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនមនបញញ  ។ 

( ពួកជនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនសទធ  ពួក 

ជនមនចិត្តខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនចិត្តខម ស 

បប ពួកជនមនេសចក្តីខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជន 

មនេសចក្តីខ្ល ចបប ពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ពួកជន្របរពធពយយម ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងជន្របរពធពយយម ពួកជនមន ម រតីមមួំន ្រតូវគន  

សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ  ) ។ មន លភិកខុទងំ យ 

សូមបកីនុងអតីតកល សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ 

គឺពួកជនមិនមនសទធ   ្រតូវគន   សមគន    ជមួយនឹងពួកជនមិនមនសទធ  
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៤១ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   អស ទធ ទិសំសនទនំ 

អហិរកិ អហិរេិកហិ សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ 

អេន ្ត បិេន អេន ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ 

អបបស ុ  អបបស ុេតហិ សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ 

កុសី  កុសីេតហិ សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ មុដ្ឋស - 

តិេន មុដ្ឋស តីហិ សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ ទុបបញញ  

ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទឹសុ សមឹសុ ។ អនគតមប ិ

ភិកខ េវ អទធ នំ ធតុេ  វ ស ្ត  សំសនទិស ន្តិ 

សេមស ន្តិ អស ទធ  អស េទធហិ សទធឹ សំសនទិស ន្ត ិ

សេមស ន្តិ អហិរកិ អហិរេិកហិ សទធឹ សំសនទិស ន្តិ 

សេមស ន្តិ អេន ្ត បិេន អេន ្ត បីហិ សទធឹ… អបប- 

ស ុ  អបបស ុេតហិ សទធឹ… កុសី  កុសីេតហិ 

សទធឹ… មុដ្ឋស តិេន មុដ្ឋស តីហិ សទធឹ… ទុបបញញ  

ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទិស ន្តិ សេមស ន្តិ ។ 

ឯតរហិបិ ភិកខ េវ បចចុបបននំ អទធ នំ ធតុេ  វ 

ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ អស ទធ  អស េទធហិ 

សំសនទន្តិ    សេមន្តិ    អហិរកិ    អហិរេិកហិ   សទធឹ   ។    េប    ។ 
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៤១ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ករ្រតូវគន ៃនជនមិនមនសទធ ជេដើម 

ពួកជនមិនខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនខម សបប 

ពួកជនមិនខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនខ្ល ចបប 

ពួកជនមិនេចះដឹង ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនេចះដឹង 

ពួកជនខជិល្រចអូស ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនខជិល្រចអូស 

ពួកជនេភ្លច ម រតី ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនេភ្លច ម រតី 

ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនឥតបញញ  ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងអនគតកល សត្វទងំ យ នឹង្រតូវគន  

នឹងសមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមិនមនសទធ  នឹង្រតូវគន  នឹងសមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមិនមនសទធ  ពួកជនមិនខម ចបប នឹង្រតូវគន  នឹង 

សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនខម សបប ពួកជនមិនខ្ល ចបប ជមួយ 

នឹងពួកជនមិនខ្ល ចបប… ពួកជនមិនេចះដឹង ជមួយនឹងពួកជនមិនេចះ 

ដឹង… ពួកជនខជិល្រចអូស ជមួយនឹងពួកជនខជិល្រចអូស… ពួកជន 

វេង្វង ម រតី ជមួយនឹងពួកជនវេង្វង ម រតី… ពួកជនឥតបញញ  នឹង 

្រតូវគន  នឹងសមគន  ជមួយនឹងពួកជនឥតបញញ  ។ មន លភិកខុទងំ យ 

សូមបកីនុងបចចុបបននកលេនះ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ 

គឺពួកជនមិនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនមន 

សទធ   ពួកជនមិនខម សបប   ជមួយនឹងពួកជនមិនខម សបប  ។   េប   ។ 
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៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

អេន ្ត បិេន អេន ្ត បីហិ សទធឹ… អបបស ុ  

អបបស ុេតហិ សទធឹ… កុសី  កុសីេតហិ សទធឹ… 

មុដ្ឋស តិេន មុដ្ឋស តីហិ សទធឹ… ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ 

សទធឹ         សំសនទន្តិ         សេមន្តិ        ។ 

 [៤២] ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

សទធ  សេទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ហិរមិន 

ហិរមិេនហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ឱ ្ត បិេន 

ឱ ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ពហុស ុ  ពហុស ុ- 

េតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ រទធវរីយិ - 

រទធវរីេិយហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ឧបដ្ឋិតស តិេន 

ឧបដ្ឋិតស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  

បញញវេន្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ អតីតមប ិ

ភិកខ េវ អទធ នំ ។ េប ។ អនគតមប ិ ភិកខ េវ អទធ នំ 

។ េប ។ ឯតរហិបិ ភិកខ េវ បចចុបបននំ ។ េប ។ សំ- 

សនទន្តិ       សេមន្តីតិ      ។       សត្តមំ      ។ 



91 
 

៤២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ពួកជនមិនខ្ល ចបប ជមួយនឹងពួកជនមិនខ្ល ចបប... ពួកជនមិនេចះ 

ដឹង ជមួយនឹងពួកជនមិនេចះដឹង... ពួកជនខជិល្រចអូស ជមួយនឹង 

ពួកជនខជិល្រចអូស... ពួកជនវេង្វង ម រតី ជមួយនឹងពួកជនវេង្វង 

ម រតី... ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនឥត 

បញញ         ។ 

 [៤២] មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សម 

គន  េ យធតុ គឺពួកជនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមនសទធ  ពួកជនមនចិត្តខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនមនចិត្តខម សបប ពួកជនមនេសចក្តីខ្ល ចបប ្រតូវគន  សម 

គន  ជមួយនឹងពួកជនមនេសចក្តីខ្ល ចបប ពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន 

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ពួកជន្របរពធ 

ពយយម ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជន្របរពធពយយម ពួក 

ជនមន ម រតីតមកល់ម ំ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមន ម រតី 

តមកល់ម ំ ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមន 

បញញ  ។ មន លភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងអតីតកល ។ េប ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងអនគតកល ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ 

សូមបកីនុងបចចុបបននកលេនះ  ។ េប ។  ្រតូវគន   សមគន    ។  ចប់សូ្រតទី  ៧ ។ 
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៤៣ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   អស ទធ ទិសំសនទនំ 

 [៤៣] វតថិយ ំ វហិរតិ… ត្រត េខ ភគ … 

ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ អស ទធ  

អស េទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អហិរកិ អហិរ-ិ 

េកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ 

សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ សទធ  សេទធហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ ហិរមិន ហិរមិេនហិ សទធឹ សំ- 

សនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  បញញវេន្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ ។ អតីតមប ិ ភិកខ េវ អទធ នំ ធតុេ  វ ស ្ត  

សំសនទឹសុ សមឹសុ ។ េប ។ អនគតមប ិ ភិកខ េវ អទធ នំ 

ធតុេ      វ     ស ្ត      សំសនទិស ន្តិ    សេមស ន្តិ   ។    េប     ។ 
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៤៣ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ករ្រតូវគន ៃនជនមិនមនសទធ ជេដើម 

 [៤៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ គឺពួកជន 

មិនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនមនសទធ  ពួកជន 

មិនខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនខម សបប ពួក 

ជនមិនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនមនបញញ  ។ 

ពួកជនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនសទធ  ពួកជន 

មនចិត្តខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនចិត្តខម សបប 

ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ  ។ 

មន លភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងអតីតកល សត្វទងំ យ ្រតូវគន  

សមគន  េ យធតុ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងអនគត 

កល    សត្វទងំ យ    នឹង្រតូវគន    សមគន    េ យធតុ    ។    េប   ។ 
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៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឯតរហិបិ ភិកខ េវ បចចុបបននំ អទធ នំ ធតុេ  វ 

ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ អស ទធ  អស េទធហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ អហិរកិ អហិរេិកហិ សទធឹ សំ- 

សនទន្តិ សេមន្តិ ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ សទធ  សេទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ហិរមិន ហិរមិេនហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  

បញញវេន្តហិ         សទធឹ         សំសនទន្តិ         សេមន្តិ       ។ 

 [៤៤] ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ អស ទធ  អស េទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

អេន ្ត បិេន អេន ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ 

សទធ  សេទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ឱ ្ត បិេន 

ឱ ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  បញញវេន្ត- 

ហិ         សទធឹ         សំសនទន្តិ         សេមន្តិ        ។ 
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៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន លភិកខុទងំ យ សូមបកីនុងបចចុបបននកលេនះ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  

សមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមិនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជ 

មួយនឹងពួកជនមិនមនសទធ  ពួកជនមិនខម សបប ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមិនខម សបប ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនឥតបញញ  ពួកជនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជ 

មួយនឹងពួកជនមនសទធ  ពួកជនមនចិត្តខម សបប ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមនចិត្តខម សបប ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ        ។ 

 [៤៤] មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  

េ យធតុ គឺពួកជនមិនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមិនមនសទធ  ពួកជនមិនខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនមិនខ្ល ចបប ពួកជនមិនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនមិនមនបញញ  ។ ពួកជនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជ 

មួយនឹងពួកជនមនសទធ  ពួកជនមនេសចក្តីខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជ 

មួយនឹងពួកជនមនេសចក្តីខ្ល ចបប ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ        ។ 
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៤៥ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   អស ទធ ទិសំសនទនំ 

 [៤៥] អស ទធ  អស េទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ អបបស ុ  អបបស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ 

សទធ  សេទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ  ពហុស ុ  

ពហុស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត   

បញញវេន្តហិ          សទធឹ          សំសនទន្តិ          សេមន្តិ         ។ 

 [៤៦] អស ទធ  អស េទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ ស- 

េមន្តិ កុសី  កុសីេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ 

សទធ  សេទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ រទធវរីយិ 

រទធវរីេិយហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  

បញញវេន្តហិ       សទធឹ       សំសនទន្តិ        សេមន្តិ       ។ 
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៤៥ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ករ្រតូវគន ៃនជនមិនមនសទធ ជេដើម 

[៤៥] ពួកជនមិនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនមិនមនសទធ  ពួកជនមិនេចះដឹង ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនមិនេចះដឹង ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនឥតបញញ  ។ ពួកជនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនមនសទធ  ពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ្រតូវគន  សមគន  ជ 

មួយនឹងពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជ 

មួយនឹងពួកជនមនបញញ        ។ 

 [៤៦] ពួកជនមិនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមិនមនសទធ  ពួកជនខជិល្រចអូស ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនខជិល្រចអូស ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនឥតបញញ  ។ ពួកជនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមនសទធ  ពួកជន្របរពធពយយម ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជន្របរពធពយយម ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនមនបញញ      ។ 
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៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៤៧] អស ទធ  អស េទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ ស- 

េមន្តិ មុដ្ឋស តិេន មុដ្ឋស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ ស- 

េមន្តិ ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ 

សទធ  សេទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ឧបដ្ឋិតស - 

តិេន ឧបដ្ឋិតស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញ- 

វេន្ត  បញញវេន្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តីតិ ។ អដ្ឋមំ ។ 

 [៤៨] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... ធ- 

តុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ អហិរកិ 

អហិរេិកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អេន ្ត បិេន 

អេន ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ទុបបញញ  

ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ ហិរមិន ហិ- 

រមិេនហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ឱ ្ត បិេន ឱ ្ត បី- 

ហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  បញញវេន្តហិ 

សទធឹ      សំសនទន្តិ     សេមន្តិ    ។ 
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៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៤៧] ពួកជនមិនមនសទធ  ែតង្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនមិនមនសទធ  ពួកជនវេង្វង ម រតី ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនវេង្វង ម រតី ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនឥតបញញ  ។ ពួកជនមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជន 

មនសទធ  ពួកជនមន ម រតីតមកល់ម ំ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនមន ម រតីតមកល់ម ំ ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជ 

មួយនឹងពួកជនមនបញញ     ។     ចប់សូ្រតទី   ៨    ។ 

 [៤៨] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ… ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមិនខម ស 

បប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនខម សបប ពួកជនមិន 

ខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនខ្ល ចបប ពួកជន 

ឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនឥតបញញ  ។ ពួកជន 

មនចិត្តខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនចិត្តខម ស 

បប ពួកជនខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនខ្ល ចបប 

ពួកជនមនបញញ     ្រតូវគន     សមគន     ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ     ។ 
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៤៧ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   អហិរកិទិសំសនទនំ 

 [៤៩] អហិរកិ អហិរេិកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ អបបស ុ  អបបស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ 

ហិរមិន ហិរមិេនហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ពហុស ុ  ពហុស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

បញញវេន្ត       បញញវេន្តហិ      សទធឹ       សំសនទន្តិ     សេមន្តិ    ។ 

 [៥០] អហិរកិ អហិរេិកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ កុសី  កុសីេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ 

ហិរមិន ហិរមិេនហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

រទធវរីយិ រទធវរីេិយហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

បញញវេន្ត        បញញវេន្តហិ      សទធឹ      សំសនទន្តិ     សេមន្តិ     ។ 
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៤៧ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ករ្រតូវគន ៃនជនមិនខម សបបជេដើម 

 [៤៩] ពួកជនមិនខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមិនខម សបប ពួកជនមិនេចះដឹង ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមិនេចះដឹង ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនឥត 

បញញ  ។ ពួកជនមនចិត្តខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមនចិត្តខម សបប ពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ្រតូវគន  សមគន  ជ 

មួយនឹងពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ    ។  

 [៥០] ពួកជនមិនខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមិនខម សបប ពួកជនខជិល្រចអូស ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនខជិល្រចអូស ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនឥតបញញ  ។ ពួកជនមនចិត្តខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនមនចិត្តខម សបប ពួកជន្របរពធពយយម ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជន្របរពធពយយម ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ     ។ 
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៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៥១] អហិរកិ អហិរេិកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ មុដ្ឋស តិេន មុដ្ឋស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ ស- 

េមន្តិ ។ ហិរមិន ហិរមិេនហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ឧបដ្ឋិតស តិេន ឧបដ្ឋិតស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ បញញវេន្ត  បញញវេន្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ ស- 

េមន្តីតិ     ។      នវមំ     ។ 

 [៥២] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ អ- 

េន ្ត បិេន អេន ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

អបបស ុ  អបបស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ 

ឱ ្ត បិេន ឱ ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ពហុស ុ  ពហុស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

បញញវេន្ត       បញញវេន្តហិ       សទធឹ       សំសនទន្តិ       សេមន្តិ     ។  
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៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៥១] ពួកជនមិនខម សបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនមិនខម សបប ពួកជនវេង្វង ម រតី ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនវេង្វង ម រតី ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនឥតបញញ  ។ ពួកជនមនចិត្តខម សបប ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមនចិត្តខម សបប ពួកជនមន ម រតីតមកល់ម ំ ្រតូវគន  

សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមន ម រតីតមកល់ម ំ ពួកជនមនបញញ  ្រតូវ 

គន     សមគន      ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ     ។     ចប់សូ្រតទី    ៩    ។ 

 [៥២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមិនខ្ល ចបប 

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនខ្ល ចបប ពួកជនមិនេចះដឹង 

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនេចះដឹង ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  

សមគន  ជមួយនឹងពួកជនឥតបញញ  ។ ពួកជនខ្ល ចបប ្រតូវគន  

សមគន  ជមួយនឹងពួកជនខ្ល ចបប ពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ្រតូវគន  

សមគន  ជមួយនឹងពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  

សមគន     ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ     ។ 
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៤៩ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   អេនត្តបបទិសំសនទនំ 

 [៥៣] អេន ្ត បិេន អេន ្ត បីហិ សទធឹ សំ- 

សនទន្តិ សេមន្តិ កុសី  កុសីេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ 

ឱ ្ត បិេន ឱ ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ រទធវ-ី 

រយិ រទធវរីេិយហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  

បញញវេន្តហិ      សទធឹ      សំសនទន្តិ      សេមន្តិ     ។ 

 [៥៤] អេន ្ត បិេន អេន ្ត បីហិ សទធឹ សំ- 

សនទន្តិ សេមន្តិ មុដ្ឋស តិេន មុដ្ឋស តីហិ សទធឹ សំ- 

សនទន្តិ សេមន្តិ ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ ។ ឱ ្ត បិេន ឱ ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្ត ិ

សេមន្តិ ឧបដ្ឋិតស តិេន ឧបដ្ឋិតស តីហិ សទធឹ សំ- 

សនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  បញញវេន្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តីតិ     ។     ទសមំ     ។ 
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៤៩ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ករ្រតូវគន ៃនជនមិនខ្ល ចបបជេដើម 

 [៥៣] ពួកជនមិនខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនមិនខ្ល ចបប ពួកជនខជិល្រចអូស ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនខជិល្រចអូស ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនឥតបញញ  ។ ពួកជនខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនខ្ល ចបប ពួកជន្របរពធពយយម ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជន្របរពធពយយម ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនមនបញញ       ។ 

 [៥៤] ពួកជនមិនខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមិនខ្ល ចបប ពួកជនវេង្វង ម រតី ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជន 

វេង្វង ម រតី ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនឥត 

បញញ  ។ ពួកជនខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនខ្ល ច 

បប ពួកជនមន ម រតីតមកល់ម ំ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមន ម រតីតមកល់ម ំ ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយ 

នឹងពួកជនមនបញញ    ។    ចប់សូ្រតទី   ១០    ។ 



106 
 

៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៥៥] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ អបប- 

ស ុ  អបបស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ កុសី- 

 កុសីេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ទុបបញញ  

ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ ពហុស ុ  

ពហុស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ រទធវរីយិ 

រទធវរីេិយហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  

បញញវេន្តហិ       សទធឹ       សំសនទន្តិ       សេមន្តិ      ។ 

 [៥៦] អបបស ុ  អបបស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ មុដ្ឋស តិេន មុដ្ឋស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ 

ពហុស ុ  ពហុស ុេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

ឧបដ្ឋិតស តិេន ឧបដ្ឋិតស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ បញញវេន្ត  បញញវេន្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តីតិ     ។     ឯកទសមំ     ។ 
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៥០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៥៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ គឺពួកជនមិនេចះដឹង 

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមិនេចះដឹង ពួកជនខជិល្រចអូស 

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនខជិល្រចអូស ពួកជនឥតបញញ  

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនឥតបញញ  ។ ពួកជនអនកេចះដឹង 

េ្រចើន ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ពួកជន 

្របរពធពយយម ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជន្របរពធពយយម 

ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ  ។ 

 [៥៦] ពួកជនមិនេចះដឹង ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនមិនេចះដឹង ពួកជនវេង្វង ម រតី ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនវេង្វង ម រតី ពួកជនឥតបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួក 

ជនឥតបញញ  ។ ពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹង 

ពួកជនអនកេចះដឹងេ្រចើន ពួកជនមន ម រតីតមកល់ម ំ ្រតូវគន  សមគន  

ជមួយនឹងពួកជនមន ម រតីតមកល់ម ំ ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សម 

គន      ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ     ។     ចប់សូ្រតទី   ១១    ។ 
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៥១ 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   កុសី ទិសំសនទនំ 

 [៥៧] វតថិយ ំ វហិរតិ… ត្រត េខ ភគ  

ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ កុសី  

កុសីេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ មុដ្ឋស តិេន 

មុដ្ឋស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ទុបបញញ  

ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ រទធវរីយិ 

រទធវរីេិយហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ឧបដ្ឋិតស តិេន 

ឧបដ្ឋិតស តីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  

បញញវេន្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តីតិ ។ ទ្វ ទសមំ ។ 

 (ឯវ ំ      សព្វតថ       អតី នគតបបចចុបបននំ       កតព្វំ)      ។ 

សត្តធតុវេគគ    ទុតិេយ   ។ 
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៥១ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ករ្រតូវគន ៃនជនខជិល្រចអូសជេដើម 

 [៥៧] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ… ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុ គឺពួកជនខជិល្រចអូស 

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនខជិល្រចអូស ពួកជនវេង្វង ម រតី 

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនវេង្វង ម រតី ពួកជនឥតបញញ  

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនឥតបញញ  ។ ពួកជន្របរពធពយយម 

្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជន្របរពធពយយម ពួកជនមន 

ម រតីតមកល់ម ំ ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមន ម រតីតមកល់ម ំ

ពួកជនមនបញញ  ្រតូវគន  សមគន  ជមួយនឹងពួកជនមនបញញ  ។ 

ចប់សូ្រតទី      ១២      ។ 

 ( អតីត  អនគត  បចចុបបនន  បណ្ឌិ ត  គបបេីធ្វើយ៉ងេនះ្រគប់អេន្លើ )  ។ 

ចប់   សត្តធតុវគគទី   ២   ។ 
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៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

តស    ឧទទ នំ 

 សត្តិមំ(១)        សនិទនញច  

 គិញជកវសេថន       ច 

 ហីនធិមុត្តិ       ចង កមំ 

 សគថរទធសត្តមំ(២) 

 អស ទធមលូក        បញច  

 ច ្ត េ         អហិរកិមលូក 

 អេនត្តបបមលូក       តីណិ 

 េទ្វ       អបបស ុេតន       ច 

 កុសីតំ       ឯកកំ       វុត្ត(ំ៣) 

 សុត្តន្ត        តីណិ       បញចកតិ      ។ 

   ១ ឱ. ម. សត្តិមសនិទនញច  ។ ២ ឱ. សគថអសទធសត្តមំ ។ ម. សងគ ហអសទធសត្តមំ ។ 

៣   ឱ.   ម.   ឯកក   វុ ្ត    ។ 
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៥២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ឧទទ នៃនសត្តធតុវគគេនះគឺ 

 សំែដងអពីំធតុ    ៧    យ៉ង    អពីំវតិកកៈ្របកបេ យេហតុ  េទើប  

 េកើតេឡើង          អពីំ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់គង់េនកនុងម - 

 ្រប ទេធ្វើេ យឥដ្ឋ អពីំពួកសត្វមនអធយ្រស័យដ៏េថក 

 ទប        អពីំករច្រងកម  អពីំសូ្រតទី     ៦     ្រពមទងំគថនិង 

 សូ្រតទី     ៧    អពីំជន    ៥    ពួក  មនជនមិនមនសទធ ជមូល 

 អពីំជន    ៤   ពួក   មនជនមិនមនេសចក្តីខម សបបជមូល អពីំ 

 ជន     ៣    ពួក    មនជនមិនមនេសចក្ដីខ្ល ចបបជមូល  អពីំ 

 ជន   ២  ពួក    ជអនកមិនេចះដឹង    អពីំជន   ១   ពួក  ជអនកខជិល 

 ្រចអូស    រួបរួមបី្របដំង     ្រតូវជ    ១៥     ពួក  មកេហើយកនុង 

 ្រពះសូ្រតេនះ      ។ 
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ទសកមមបថវេគគ  

 [៥៨] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ អស ទធ  

អស េទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អហិរកិ អ- 

ហិរេិកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អេន ្ត បិេន 

អេន ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អសមហិ  

អសមហិេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ទុបបញញ  

ទុបបេញញហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ សទធ  

សេទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ហិរមិន ហិរមិេនហិ 

សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ឱ ្ត បិេន ឱ ្ត បីហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ សមហិ  សមហិេតហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញវេន្ត  បញញវេន្តហិ សទធឹ សំ- 

សនទន្តិ      សេមន្តីតិ      ។       បឋមំ     ។ 
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ទសកមមបថវគគ 

 [៥៨] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ 

្រតូវគន  សមគន (១) េ យធតុជ្របកដ ពួកសត្វមិនមនសទធ  

្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមិនមនសទធ  ពួកសត្វមិនមនេសចក្តីខម ស 

បប ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមិនមនេសចក្តីខម សបប ពួកសត្វ 

មិនមនេសចក្តីខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមិនមនេសចក្តី 

ខ្ល ចបប ពួកសត្វមិនបន ងំចិត្តនឹង ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមិន 

បន ងំចិត្តនឹង ពួកសត្វគម ន្របជញ  ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វគម ន 

្របជញ  ។ ពួកសត្វមនសទធ  ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមនសទធ  

ពួកសត្វមនចិត្តខម សបប ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមនចិត្តខម ស 

បប ពួកសត្វមនេសចក្តីខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមន 

េសចក្តីខ្ល ចបប ពួកសត្វមនចិត្ត ងំនឹង ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួក 

សត្វមនចិត្ត ងំនឹង ពួកសត្វមន្របជញ  ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួក 

សត្វមន្របជញ     ។     ចប់សូ្រតទី    ១    ។ 

    ១   េសមើគន     ្របែហលគន     ្របជំុគន    ជួបគន     ចូលចិត្តនឹងគន    ្រតូវេជើងគន     កត់រកគន     ។ 
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៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៥៩] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ អស ទធ  

អស េទធហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អហិរកិ អហិរ-ិ 

េកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អេន ្ត បិេន អ- 

េន ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ទុស ី  ទុស -ី 

េលហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ទុបបញញ  ទុបបេញញហិ 

សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ។ សទធ  សេទធហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ ហិរមិន ហិរមិេនហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ ឱ ្ត បិេន ឱ ្ត បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

សីលវេន្ត  សីលវេន្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បញញ- 

វេន្ត      បញញវេន្តហិ    សទធឹ    សំសនទន្តិ     សេមន្តិ    ។    ទុតិយ ំ  ។ 
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៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

[៥៩] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ 

្រតូវគន  សមគន  េ យធតុជ្របកដ ពួកសត្វមិនមនសទធ  ្រតូវគន  

សមគន  នឹងពួកសត្វមិនមនសទធ  ពួកសត្វមិនមនេសចក្តីខម សបប 

្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមិនមនេសចក្តីខម សបប ពួកសត្វមិនមន 

េសចក្តីខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមិនមនេសចក្តីខ្ល ចបប 

ពួកសត្វ្រទុស្តសីល ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វ្រទុស្តសីល ពួកសត្វ 

គម ន្របជញ  ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វគម ន្របជញ  ។ ពួកសត្វមន 

សទធ  ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមនសទធ  ពួកសត្វមនចិត្តខម ស 

បប ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមនចិត្តខម សបប ពួកសត្វមន 

េសចក្តីខ្ល ចបប ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមនេសចក្តីខ្ល ចបប ពួក 

សត្វមនសីល ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមនសីល ពួកសត្វមន 

្របជញ    ្រតូវគន    សមគន    នឹងពួកសត្វមន្របជញ    ។    ចប់សូ្រតទី   ២  ។ 
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៥៥ 

ធតុសំយុត្តស    ទសកមមបថវេគគ   ប តិបតយទិសំសនទនំ 

 [៦០] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  - 

េម ។ ត្រត េខ ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ ភិកខ េ - 

តិ ។ ភទេន្តតិ េត ភិកខូ  ភគវេ  បចចេស សំុ ។ 

 [៦១] ភគ  ឯតទេ ច ធតុេ  វ ភិកខ េវ 

ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ ប តិបតិេន ប - 

តិបតីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អទិនន ទយិេន 

អទិនន ទយីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ កេមសុ- 

មិចឆ ចរេិន កេមសុមិចឆ ចរហិី សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ មុ ទិេន មុ ទីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ យិេន សុ េមរយ- 

មជជបបមទ ្ឋ យីហិ         សទធឹ          សំសនទន្តិ        សេមន្តិ      ។ 
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៥៥ 

ធតុសំយុត្ត   ទសកមមបថវគគ   ករ្រតូវគន ៃនសត្វអនកសម្ល ប់សត្វជេដើម 

 [៦០] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់េ ភិកខុ  

ទងំ យមកថ មន លភិកខុទងំ យ ។ ភិកខុទងំេនះ ក៏ទទួល 

្រពះពុទធដីករបស់្រពះមន្រពះភគថ       បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន       ។ 

 [៦១] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សត្វទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  េ យធតុជ្របកដ 

ពួកសត្វអនកសម្ល ប់សត្វ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វអនកសម្ល ប់សត្វ 

ពួកសត្វអនកលួច្រទពយេគ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វអនកលួច្រទពយេគ 

ពួកសត្វ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វ 

្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមទងំ យ ពួកសត្វនិយយពកយកុហក ្រតូវគន  

សមគន  នឹងពួកសត្វនិយយពកយកុហក ពួកសត្វែដល្របកបេ យ 

េហតុជទី ងំៃនេសចក្តី្របមទ គឺផឹកទឹក្រសវងឹគឺសុ និងេមរយ័ ្រតូវគន  

សមគន  នឹងពួកសត្វែដល្របកបេ យេហតុ ជទី ងំៃនេសចក្តី្របមទ 

គឺផឹកទឹក្រសវងឹគឺសុ និងេមរយ័       ។ 
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៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៦២] ប តិប  បដិវរិេ  ប តិប  

បដិវរិេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អទិនន ទន 

បដិវរិ  អទិនន ទន បដិវរិេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ កេមសុមិចឆ ច  បដិវរិ  កេមសុ- 

មិចឆ ច  បដិវរិេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

មុ ទ បដិវរិ  មុ ទ បដិវរិេតហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន បដិវ -ិ 

រ  សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន បដិវរិេតហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ     សេមន្តីតិ     ។     តតិយំ     ។ 

 [៦៣] វតថិយំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុេ     វ    ភិកខ េវ    ស ្ត     សំសនទន្តិ   សេមន្តិ     ប - 
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៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៦២] ពួកសត្វេវៀរចកករសម្ល ប់សត្វ ្រតូវគន  សមគន  នឹង 

ពួកសត្វែដលេវៀរចកករសម្ល ប់សត្វ ពួកសត្វេវៀរចកករលួច្រទពយ 

េគ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វែដលេវៀរចកករលួច្រទពយេគ ពួក 

សត្វេវៀរចកករ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  

នឹងពួកសត្វែដលេវៀរចកករ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមទងំ យ ពួកសត្វ 

េវៀរចកករនិយយកុហក ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វែដលេវៀរចក 

ករនិយយកុហក ពួកសត្វេវៀរចកេហតុជទី ងំៃនេសចក្តី្របមទ គឺ 

ផឹកទឹក្រសវងឹគឺសុ និងេមរយ័ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វែដលេវៀរ 

ចកេហតុជទី ងំៃនេសចក្តី្របមទ គឺផឹកទឹក្រសវងឹគឺសុ និងេមរយ័ ។ 

ចប់សូ្រតទី     ៣     ។ 

 [៦៣] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី… កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ… ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ 

្រតូវគន      សមគន      េ យធតុជ្របកដ      ពួកសត្វអនកសម្ល ប់សត្វ 



120 
 

៥៧ 

ធតុសំយុត្តស    ទសកមមបថវេគគ   ប តិបតយទិសំសនទនំ 

តិបតិេន ប តិបតីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ ស- 

េមន្តិ អទិនន ទយិេន អទិនន ទយីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ កេមសុមិចឆ ចរេិន កេមសុមិចឆ ចរហិី 

សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ មុ ទិេន មុ ទីហិ 

សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ បិសុណ ច បិសុណ េចហិ 

សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ផរុស ច ផរុស េចហិ 

សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ សមផបប បិេន សមផបប- 

បីហិ          សទធឹ          សំសនទន្តិ           សេមន្តិ         ។ 

 [៦៤] ប តិប  បដិវរិ ... អទិនន ទន 

បដិវរិ ... កេមសុមិចឆ ច  បដិវរិ ... មុ ទ 

បដិវរិ ... បិសុ យ ចយ បដិវរិ  បិសុ យ 

ចយ បដិវរិេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្ត ិ ផរុ យ 

ចយ បដិវរិ  ផរុ យ ចយ បដិវរិេតហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ សមផបប ប បដិវរិ  សមផបប - 

ប   បដិវរិេតហិ    សទធឹ    សំសនទន្តិ   សេមន្តីតិ    ។    ចតុតថំ   ។ 
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៥៧ 

ធតុសំយុត្ត   ទសកមមបថវគគ   ករ្រតូវគន ៃនសត្វអនកសម្ល ប់សត្វជេដើម 

្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វអនកសម្ល ប់សត្វ ពួកសត្វអនកលួច្រទពយេគ 

្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វអនកលួច្រទពយេគ ពួកសត្វ្រប្រពឹត្តខុស 

កនុងកមទងំ យ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វ្រប្រពឹត្តខុស កនុងកម 

ទងំ យ ពួកសត្វនិយយពកយកុហក ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វ 

និយយពកយកុហក ពួកសត្វនិយយពកយញុះញង់ ្រតូវគន  សមគន  

នឹងពួកសត្វនិយយពកយញុះញង់ ពួកសត្វនិយយពកយ្រទេគះ ្រតូវគន  

សមគន  នឹងពួកសត្វនិយយពកយ្រទេគះ ពួកសត្វនិយយពកយេ យ 

យឥត្របេយជន៍ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វែដលនិយយពកយ 

េ យ យឥត្របេយជន៍        ។ 

 [៦៤] ពួកសត្វេវៀរចកករសម្ល ប់សត្វ... េវៀរចកករលួច 

្រទពយេគ... េវៀរចកករ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមទងំ យ... េវៀរចក 

ករនិយយពកយកុហក... េវៀរចកករនិយយពកយញុះញង់ ្រតូវគន  

សមគន  នឹងពួកសត្វែដលេវៀរចកករនិយយពកយញុះញង់ ពួកសត្វ 

េវៀរចកករនិយយពកយ្រទេគះ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វែដល 

េវៀរចកករនិយយពកយ្រទេគះ ពួកសត្វេវៀរចកករនិយយពកយ 

េ យ យឥត្របេយជន៍ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វែដលេវៀរចក 

ករនិយយពកយេ យ យឥត្របេយជន៍     ។      ចប់សូ្រតទី      ៤     ។ 
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៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៦៥] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ ប - 

តិបតិេន ប តិបតីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ 

អទិនន ទយិេន... កេមសុមិចឆ ចរេិន... មុ ទិ- 

េន... បិសុ ច... ផរុស ច... សមផបប បិេន 

សមផបប បីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អភិជឈលុេន 

អភិជឈលហិូ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ ពយបននចិ ្ត  

ពយបននចិេត្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ មិចឆ ទិដ្ឋិក 

មិចឆ ទិដ្ឋិេកហិ         សទធឹ         សំសនទន្តិ          សេមន្តិ        ។ 

 [៦៦] ប តិប  បដិវរិ  ប តិប  

បដិវរិេតហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អទិនន ទន 

បដិវរិ ...        កេមសុមិចឆ ច              បដិវរិ ...      មុ ទ 
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៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៦៥] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ 

្រតូវគន  សមគន  េ យធតុជ្របកដ ពួកសត្វអនកសម្ល ប់សត្វ ្រតូវគន  

សមគន  នឹងពួកសត្វអនកសម្ល ប់សត្វ ពួកសត្វអនកលួច្រទពយេគ... 

្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមទងំ យ... និយយពកយកុហក... និយយ 

ពកយញុះញង់... និយយពកយ្រទេគះ... និយយពកយេ យ យឥត 

្របេយជន៍ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វនិយយពកយេ យ យឥត 

្របេយជន៍ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វនិយយពកយេ យ យឥត 

្របេយជន៍ ពួកសត្វមនេសចក្តីេ ភេ្រចើន ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួក 

សត្វមនេសចក្តីេ ភេ្រចើន ពួកសត្វមនចិត្តពយបទ ្រតូវគន  សមគន  

នឹងពួកសត្វមនចិត្តពយបទ ពួកសត្វជមិចឆ ទិដ្ឋិ ្រតូវគន  សមគន  

នឹងពួកសត្វជមិចឆ ទិដ្ឋិ     ។ 

 [៦៦] ពួកសត្វេវៀរចកករសម្ល ប់សត្វ ្រតូវគន  សមគន  

នឹងពួកសត្វេវៀរចកករសម្ល ប់សត្វ ពួកសត្វេវៀរចកករលួច្រទពយេគ... 

េវៀរចកករ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកមទងំ យ...    េវៀរចកករនិយយពកយ 
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៥៩ 

ធតុសំយុត្តស    ទសកមមបថវេគគ   មិចឆ ទិដ្ឋិកទិសំសនទនំ 

បដិវរិ ... បិសុ យ ចយ... ផរុ យ ចយ... 

សមផបប ប បដិវរិ  សមផបប ប បដិវរិេតហិ 

សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អនភិជឈលុេន អនភិជឈ- 

លហិូ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ អពយបននចិ ្ត  អពយ- 

បននចិេត្តហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ សមម ទិដ្ឋិក 

សមម ទិដ្ឋិេកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តីតិ ។ បញចមំ ។ 

 [៦៧] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ មិចឆ - 

ទិដ្ឋិក មិចឆ ទិដ្ឋិេកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ មិចឆ - 

សង កបប... មិចឆ ច... មិចឆ កមមន្ត ... មិចឆ ជី ... 

មិចឆ យម... មិចឆ សតិេន... មិចឆ សមធិេន 

មិចឆ សមធីហិ          សទធឹ          សំសនទន្តិ          សេមន្តិ          ។ 
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៥៩ 

ធតុសំយុត្ត   ទសកមមបថវគគ   ករ្រតូវគន ៃនសត្វមនទិដ្ឋិខុសជេដើម 

កុហក... េវៀរចកករនិយយពកយញុះញង់... េវៀរចកករនិយយ 

ពកយ្រទេគះ... ពួកសត្វេវៀរចកករនិយយពកយេ យ យ ឥត្របេយជន៍ 

្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វេវៀរចកករនិយយពកយេ យ យ 

ឥត្របេយជន៍ ពួកសត្វមិនមនេសចក្តីេ ភេ្រចើន ្រតូវគន  សមគន  

នឹងពួកសត្វមិនមនេសចក្តីេ ភេ្រចើន ពួកសត្វមនចិត្តមិនពយបទ 

្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមនចិត្តមិនពយបទ ពួកសត្វជសមម ទិដ្ឋិ 

្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វជសមម ទិដ្ឋិ ។ ចប់សូ្រតទី ៥ ។ 

 [៦៧] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ 

្រតូវគន  សមគន  េ យធតុជ្របកដ ពួកសត្វមនទិដ្ឋិខុស ្រតូវគន  

សមគន  នឹងពួកសត្វែដលមនទិដ្ឋិខុស ពួកសត្វមនេសចក្តី្រតិះរះិខុស... 

មន ចខុស... មនករងរខុស... មនករចិញចឹ មជីវតិខុស... មន 

ពយយមខុស... មនសតិខុស... មនសមធិខុស ្រតូវគន  សមគន  

នឹងពួកសត្វែដលមនសមធិខុស    ។ 
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៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៦៨] សមម ទិដ្ឋិក សមម ទិដ្ឋិេកហិ សទធឹ សំ- 

សនទន្តិ សេមន្តិ សមម សង កបប... សមម ច... សមម - 

កមមន្ត ... សមម ជី ... សមម យម... សមម សតិ- 

េន... សមម សមធិេន សមម សមធីហិ សទធឹ សំ- 

សន្តន្តិ          សេមន្តីតិ          ។           ឆដ្ឋំ          ។ 

 [៦៩] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ធតុេ  វ ភិកខ េវ ស ្ត  សំសនទន្តិ សេមន្តិ មិចឆ - 

ទិដ្ឋិក មិចឆ ទិដ្ឋិេកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ មិចឆ - 

សង កបប... មិចឆ ច... មិចឆ កមមន្ត ... មិចឆ ជី ... 

មិចឆ យម... មិចឆ សតិេន... មិចឆ សមធិេន មិចឆ - 

សមធីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ មិចឆ ញណិេន 

មិចឆ ញណីហិ សទធឹ សំសនទន្តិ សេមន្តិ មិចឆ វមុិត្តិេន 

មិចឆ វមុិត្តីហិ         សទធឹ         សំសនទន្តិ         សេមន្តិ        ។ 
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៦០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៦៨] ពួកសត្វមនទិដ្ឋិ្រតូវ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វ 

មនទិដ្ឋិ្រតូវ ពួកសត្វមនេសចក្តី្រតិះរះិ្រតូវ... មន ច្រតូវ... មន 

ករងរ្រតូវ... មនករចិញចឹ មជីវតិ្រតូវ... មនពយយម្រតូវ... មន 

សតិ្រតូវ... ពួកសត្វមនសមធិ្រតូវ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមន 

សមធិ្រតូវ      ។      ចប់សូ្រតទី      ៦      ។ 

 [៦៩] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យ 

្រតូវគន  សមគន  េ យធតុជ្របកដ ពួកសត្វមនទិដ្ឋិខុស ្រតូវគន  

សមគន  នឹងពួកសត្វមនទិដ្ឋិខុស ពួកសត្វមនេសចក្តី្រតិះរះិខុស... 

មន ចខុស... មនករងខុស... មនករចិញចឹ មជីវតិខុស... មន 

ពយយមខុស... មនសតិខុស... ពួកសត្វមនសមធិខុស ្រតូវគន  

សមគន  នឹងពួកសត្វមនសមធិខុស ពួកសត្វមនញណខុស ្រតូវគន  

សមគន  និងពួកសត្វមនញណខុស ពួកសត្វមនវមុិត្តិខុស ្រតូវគន  

សមគន      នឹងពួកសត្វមនវមុិត្តិខុស        ។ 
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៦១ 

ធតុសំយុត្តស    ទសកមមបថវេគគ   ឧទទ នំ 

 [៧០] សមម ទិដ្ឋិក សមម ទិដ្ឋិេកហិ សទធឹ សំសនទន្តិ 

សេមន្តិ សមម សង កបប... សមម ច... សមម កមមន្ត ... 

សមម ជី ... សមម យម... សមម សតិេន... សមម - 

សមធិេន... សមម ញណិេន សមម ញណីហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ សេមន្តិ សមម វមុិត្តិេន សមម វមុិត្តីហិ សទធឹ 

សំសនទន្តិ         សេមន្តីតិ         ។         សត្តមំ        ។ 

          (សព្វតថ       អតី នគតបបចចុបបននំ      កតព្វំ)       ។  

សត្តននំ  សុត្តន្ត នំ  ឧទទ នំ 
 អសមហិតញច         ទុស លំី(១) 

 បញចសិកខ បទនិ       ច 

 សត្តកមមបថ       វុ ្ត  

 ទសកមមបេថន       ច 

 ឆដ្ឋំ       អដ្ឋងគិ េក       វុេ ្ត  

 ទសហិ      អេងគហិ      ច      សត្តមំ     ។ 
ទសកមមបថវេគគ    តតិេយ  ។ 

     ១    ឱ.   ម.   ទុស ិលយំ    ។ 
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៦១ 

ធតុសំយុត្ត   ទសកមមបថវគគ   ឧទទ ន 

 [៧០] ពួកសត្វមនទិដ្ឋិ្រតូវ ្រតូវគន  សមគន  នឹងពួកសត្វមន 

ទិដ្ឋិ្រតូវ ពួកសត្វមនេសចក្តី្រតិះរះិ្រតូវ... មន ច្រតូវ... មនករងរ 

្រតូវ... មនករចិញចឹ មជីវតិ្រតូវ... មនពយយម្រតូវ... មនសតិ្រតូវ... 

មនសមធិ្រតូវ... ពួកសត្វមនញណ្រតូវ ្រតូវគន  សមគន  នឹង 

ពួកសត្វមនញណ្រតូវ ពួកសត្វមនវមុិត្តិ្រតូវ ្រតូវគន  សមគន  នឹង 

ពួកសត្វមនវមុិត្តិ្រតូវ     ។    ចប់សូ្រតទី    ៧   ។ 

 ( អតីត  អនគត  និងបចចុបបនន  បណ្ឌិ តគបបេីធ្វើសព្វអេន្លើផងចុះ )   ។ 

ឧទទ នៃនសូ្រតទំង  ៧  គឺ 

 ករមិនបន ងំចិត្តឲយនឹង       ករ្រទុស្តសីល      សិកខ បទ  ៥ 

 កមមបថ   ៧   េ កបនេពលេហើយមួយអេន្លើេ យកមមបថ  ១០ 

 សូ្រត    ទី    ៦    និយយពីមគគ្របកបេ យអងគ    ៨  េ កបន 

 េពលេហើយមួយអេន្លើេ យអងគទងំ    ១០    កនុងសូ្រតទី    ៧  ។ 

ចប់   ទសកមមបថវគគ   ទី   ៣  ។ 
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ចតុធតុវេគគ  

 [៧១] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរតិ េជ- 

តវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ ចតេស  ឥម 

ភិកខ េវ ធតុេយ ។ កតម ចតេស  ។ បឋវធីតុ 

េបធតុ េតេជធតុ េយធតុ ។ ឥម េខ ភិកខ េវ 

ចតេស          ធតុេយតិ        ។         បឋមំ        ។ 

 [៧២] បុេព្វវ េម ភិកខ េវ សេមព ធ អនភិសមពុទធស  

េពធិសត្តេស វ សេ  ឯតទេ សិ េក នុ េខ បឋ- 

វធីតុយ អស េទ េក ទីនេ  កឹ និស រណំ េក 

េបធតុយ អស េទ េក ទីនេ  កឹ និស រណំ 

េក        េតេជធតុយ        អស េទ         េក        ទនីេ  
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ចតុធតុវគគ 

 [៧១] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្ត 

េជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប្រកុង វតថី ។ ្រទង់្រ ស់ 

ថ មន លភិកខុទងំ យ ធតុេនះមន ៤ ។ ធតុ ៤ េតើដូចេម្តច ។ 

គឺបឋវធីតុ ១ េបធតុ ១ េតេជធតុ ១ េយធតុ ១ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ    ធតុមន   ៤   ្របករេនះឯង     ។   ចប់សូ្រតទី   ១   ។ 

 [៧២] មន លភិកខុទងំ យ កលមុនអពីំកល្រ ស់ដឹង 

តថគតេនជេពធិសត្វ មិនទន់បន្រ ស់ដឹងេនេឡើយ មនេសចក្តី 

្រតិះរះិយ៉ងេនះថ និសង ៃនបឋវធីតុដូចេម្តចហន៎ េទសដូចេម្តច 

កររ ស់េចញដូចេម្តច និសង ៃន េបធតុដូចេម្តច េទសដូចេម្តច 

កររ ស់េចញដូចេម្តច   និសង ៃនេតេជធតុដូចេម្តច    េទសដូចេម្តច 
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៦៣ 

ធតុសំយុត្តស    ចតុធតុវេគគ    េពធិសត្តស    បរវិតិកកនំ 

កឹ និស រណំ េក េយធតុយ អស េទ េក 

ទីនេ  កឹ និស រណន្តិ ។ តស  មយ្ហ ំ ភិកខ េវ 

ឯតទេ សិ យ ំ េខ បឋវធីតុំ បដិចច ឧបបជជតិ 

សុខំ េ មនស  ំ អយ ំ បឋវធីតុយ អស េទ យ ំ

បឋវធីតុ(១) អនិចច  ទុកខ  វបិរ ិ មធមម  អយ ំ បឋ- 

វធីតុយ ទីនេ  េយ បឋវធីតុយ ឆនទ គវនិេយ 

ឆនទ គបប នំ ឥទំ បឋវធីតុយ និស រណំ ។ 

យ ំ េបធតំុ បដិចច... យ ំ េតេជធតំុ បដិចច... 

យ ំ េយធតំុ បដិចច ឧបបជជតិ សុខំ េ មនស  ំ

អយ ំ េយធតុយ អស េទ យ ំ េយធតំុ 

អនិចច  ទុកខ  វបិរ ិ មធមម  អយ ំ េយធតុយ 

ទីនេ  េយ េយធតុយ ឆនទ គវនិេយ ឆនទ - 

គបប នំ       ឥទំ       េយធតុយ       និស រណំ       ។ 

     ១    ឱ.   យំ   បឋវធីតុយ   ។ 
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៦៣ 

ធតុសំយុត្ត   ចតុធតុវគគ   េសចក្តី្រតិះរះិរបស់្រពះេពធិសត្វ 

កររ ស់េចញដូចេម្តច និសង ៃន េយធតុដូចេម្តច េទសដូច 

េម្តច កររ ស់េចញដូចេម្តច ។ មន លភិកខុទងំ យ តថគតមន 

េសចក្តី្រតិះរះិយ៉ងេនះថ េសចក្តីសុខនិងេ មនស េកើតេឡើង េ្រពះ 

្រស័យបឋវធីតុឯ  េនះជ និសង ៃនបឋវធីតុ បឋវធីតុមិន 

េទៀង ជទុកខ មនសភពែ្រប្របួលេទ េ យេហតុឯ  េនះជ 

េទសរបស់បឋវធីតុ ករបេនទ បង់នូវេសចក្តីេ្រតក្រត ល ករលះបង់ 

នូវេសចក្តីេ្រតក្រត ល កនុងបឋវធីតុឯ  េនះជកររ ស់េចល 

នូវបឋវធីតុ ។ េ្រពះ ្រស័យ េបធតុឯ ... េ្រពះ ្រស័យ 

េតេជធតុឯ ... សុខនិងេ មនស េកើតេឡើង េ្រពះ ្រស័យ 

េយធតុឯ  េនះជ និសង ៃន េយធតុ េយធតុមិនេទៀង 

ជទុកខ មនសភពែ្រប្របួលេទេ យេហតុឯ  េនះជេទស 

របស់ េយធតុ ករបេនទ បង់នូវេសចក្តីេ្រតក្រត ល ករលះបង់នូវ 

េសចក្តីេ្រតក្រត ល កនុង េយធតុឯ  េនះជកររ ស់េចល 

នូវ េយធតុ    ។ 
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៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក  សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៧៣] យវកីវញច ហំ ភិកខ េវ ឥមសំ ចតុននំ 

ធតនូំ ឯវ ំ អស ទញច  អស ទេ  ទីនវញច  

ទីនវេ  និស រណញច  និស រណេ  យថភតូំ 

នពភញញ សឹ េនវ ហំ ភិកខ េវ សេទវេក េ េក 

សមរេក ស្រពហមេក សស មណ្រពហមណិយ ប- 

ជយ សេទវមនុស យ អនុត្តរ ំ សមម សេមព ធឹ អភិ- 

សមពុ េទធ  បចចញញ សឹ ។ យេ  ច ខ្វ ហំ ភិកខ េវ ឥម- 

សំ ចតុននំ ធតនូំ ឯវ ំ អស ទញច  អស ទេ  ទីន- 

វញច  ទីនវេ  និស រណញច  និស រណេ  យថភតូំ 

អភិញញ សឹ អថហំ ភិកខ េវ សេទវេក េ េក សមរ- 

េក ស្រពហមេក សស មណ្រពហមណិយ បជយ 

សេទវមនុស យ អនុត្តរ ំ សមម សេមព ធឹ អភិសមពុ េទធ  

បចចញញ សឹ ។ ញណញច  បន េម ទស នំ ឧទបទិ 

អកុបប េម វមុិត្តិ អយមន្តិម ជតិ នតថិទនិ 

បុនពភេ តិ       ។        ទុតិយ ំ     ។ 
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៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៧៣] មន លភិកខុទងំ យ តថគត មិនបនដឹងចបស់ មពិត 

នូវ និសង េ យ និសង ផង នូវេទសេ យេទសផង របស់ធតុ 

ទងំ ៤ េនះ នូវកររ ស់េចញេ យកររ ស់េចញនូវធតុទងំ ៤ 

េនះផង ដ ប  មន លភិកខុទងំ យ តថគតមិនទន់េប្តជញ  

ថ ជអនក្រ ស់ដឹងនូវអនុត្តរសមម សេមព ធិញញ ណកនុងេ ក ្រពមទងំ 

េទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក កនុងពពួកសត្វ្រពមទងំសមណ  

្រពហមណ៍ មនុស ជសមមតិេទព និងមនុស ដ៏េសស ដ បេនះ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ កល  េបើតថគតដឹងចបស់ មពិត នូវ និ- 

សង េ យ និសង ផង នូវេទសេ យេទសផង របស់ធតុទងំ ៤ 

េនះ នូវកររ ស់េចញេ យកររ ស់េចញនូវធតុទងំ ៤ េនះផង 

មន លភិកខុទងំ យ េទើបតថគតេប្តជញ ថ ជអនក្រ ស់ដឹងនូវអនុត្តរ- 

សមម សេមព ធិញញ ណកនុងេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហម- 

េ ក កនុងពពួកសត្វ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ មនុស ជសមមតិេទព 

និងមនុស ដ៏េសស កនុងកលេនះ ។ ញណទស នៈ ក៏េកើតេឡើងដល់ 

តថគតថ វមុិត្តិគឺអរហត្តផលរបស់ ម អញ មិនបនកេ្រកើក ជតិ 

េនះជទីបផុំតេហើយ   ឥឡូវេនះភពថមីមិនមនេឡើយ  ។   ចប់សូ្រតទី ២ ។ 
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៦៥ 

ធតុសំយុត្តស    ចតុធតុវេគគ  បឋវធីតុអស ទនទិ 

 [៧៤] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... បឋវ-ី 

ធតុយហំ ភិកខ េវ អស ទបរេិយសនំ អចរ ឹ េយ ប- 

ឋវធីតុយ អស េទ តទជឈគមំ យវ  បឋវធីតុយ 

អស េទ បញញ យ េម េ  សុទិេ ្ឋ  ។ បវធីតុយហំ 

ភិកខ េវ ទីនេ បរេិយសនំ អចរ ឹ េយ បឋវធីតុយ 

ទីនេ  តទជឈគមំ យវ  បឋវធីតុយ ទីនេ  

បញញ យ េម េ  សុទិេ ្ឋ  ។ បឋវធីតុយហិ ភិកខ េវ 

និស រណបរេិយសនំ អចរ ឹ យ ំ បឋវធីតុយ និស រណំ 

តទជឈគមំ យវ  បឋវធីតុយ និស រណំ បញញ យ 

េម តំ សុទិដ្ឋំ ។ េបធតុយហំ ភិកខ េវ ។ េប ។ 

េតេជធតុយហិ ភិកខ េវ... េយធតុយហំ ភិកខ េវ 

អស ទបរេិយសនំ អចរ ឹ េយ េយធតុយ អស េទ 

តទជឈគមំ យវ  េយធតុយ អស េទ បញញ យ 

េម េ  សុទិេ ្ឋ  ។ េយធតុយហំ ភិកខ េវ ទីន- 

វបរេិយសនំ អចរ ឹ េយ េយធតុយ ទីនេ  

តទជឈគមំ យវ  េយធតុយ ទីនេ  បញញ យ 

េម       េ         សុទិេ ្ឋ      ។       េយធតុយហំ     ភិកខ េវ 
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៦៥ 

ធតុសំយុត្ត   ចតុធតុវគគ   និសង ៃនបឋវធីតុជេដើម 

 [៧៤] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ តថគត្រប្រពឹត្ត 

ែស្វងរកនូវ និសង ៃនបឋវធីតុ ក៏បននូវ និសង ៃនបឋវធីតុ និ- 

សង ៃនបឋវធីតុ តថគតេឃើញេ យ្របៃព េ យ្របជញ  ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ តថគត្រប្រពឹត្តែស្វងរកនូវេទសៃនបឋវធីតុ ក៏បន 

ដឹងនូវេទសរបស់បឋវធីតុ េទសៃនបឋវធីតុ តថគតបនេឃើញ 

េ យ្របៃព េ យ្របជញ  ។ មន លភិកខុទងំ យ តថគត្រប្រពឹត្ត 

ែស្វងរកនូវកររ ស់េចញនូវបឋវធីតុ ក៏បនដឹងនូវកររ ស់េចញនូវ 

បឋវធីតុ កររ ស់េចញនូវបឋវធីតុ តថគតបនេឃើញេ យ្របៃព 

េ យ្របជញ  ។ មន លភិកខុទងំ យ ៃន េបធតុ ។ េប ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ៃនេតេជធតុ... មន លភិកខុទងំ យ តថគត្រប្រពឹត្ត 

ែស្វងរកនូវ និសង ៃន េយធតុ ក៏បនដឹងនូវ និសង ៃន េយធតុ 

និសង ៃន េយធតុ តថគតបនេឃើញេ យ្របៃព េ យ្របជញ  ។ 

មន លភិកខុទងំ យ តថគត្រប្រពឹត្តែស្វងរកនូវេទស របស់ េយធតុ 

ក៏បនដឹងនូវេទសរបស់ េយធតុ េទសរបស់ េយធតុ តថគត 

បនេឃើញេ យ្របៃព   េ យ្របជញ   ។  មន លភិកខុទងំ យ    តថគត 



138 
 

៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

និស រណបរេិយសនំ អចរ ឹ យ ំ េយធតុយ និស - 

រណំ តទជឈគមំ យវ  េយធតុយ និស រណំ 

បញញ យ         េម          តំ          សុទិដ្ឋំ         ។ 

 [៧៥] យវកីវញច ហំ ភិកខ េវ ឥមសំ ចតុននំ 

ធតនូំ អស ទញច  អស ទេ  ទីនវញច  ទីនវេ  

និស រណញច  នសិ រណេ  យថភតូំ ន អពភញញ សឹ េនវ 

ហំ ភិកខ េវ សេទវេក េ េក សមរេក ស- 

្រពហមេក សស មណ្រពហមណិយ បជយ សេទវម- 

នុស យ អនុត្តរ ំ សមម សេមព ធឹ អភិសមពុ េទធ  បចចញញ - 

សឹ ។ យេ  ច ខ្វ ហំ ភិកខ េវ ឥមសំ ចតុននំ 

ធតនូំ អស ទញច  អស ទេ  ទីនវញច  ទីនវេ  

និស រណញច  និស រណេ  យថភតូំ អពភញញ សឹ 

អថហំ ភិកខ េវ សេទវេក េ េក សមរេក 

ស្រពហមេក សស មណ្រពហមណិយ បជយ សេទ- 

វមនុស យ អនុត្តរ ំ សមម សេមព ធឹ អភិសមពុ េទធ  

បចចញញ សឹ     ។     ញណញច       បន      េម      ទស នំ      ឧទបទិ 
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៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

្រប្រពឹត្តែស្វងរក នូវកររ ស់េចញនូវ េយធតុ ក៏បនដឹងនូវករ 

រ ស់េចញនូវ េយធតុ កររ ស់េចញនូវ េយធតុ តថគត 

បនេឃើញេ យ្របៃព    េ យ្របជញ     ។ 

 [៧៥] មន លភិកខុទងំ យ តថគត មិនបនដឹងចបស់ មពិត 

នូវ និសង េ យ និសង ផង នូវេទសេ យេទសផង របស់ធតុ 

ទងំ ៤ េនះ នូវកររ ស់េចញនូវធតុទងំ ៤ េនះផង កណំត់្រតឹម  

មន លភិកខុទងំ យ តថគតមិនទន់េប្តជញ ថ ជអនក្រ ស់ដឹងនូវអនុត្តរ- 

សមម សេមព ធិញញ ណកនុងេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហម- 

េ ក កនុងពពួកសត្វ ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ មនុស ជសមមតិេទព 

និងមនុស ដ៏េសសកណំត់្រតឹមេនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ កល 

 េបើតថគតបនដឹងចបស់ មពិត នូវ និសង េ យ និសង  

ផង នូវេទសេ យេទសផង របស់ធតុទងំ ៤ េនះ នូវកររ ស់ 

េចញេ យកររ ស់េចញនូវធតុទងំ ៤ េនះផង មន លភិកខុទងំ យ 

េទើបតថគតេប្តជញ ថ ជអនក្រ ស់ដឹងនូវអនុត្តរសមម សេមព ធិញញ ណ កនុង 

េ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក កនុងពពួក 

សត្វ ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ មនុស ជសមមតិេទព និងមនុស  

ដ៏េសស    កនុងកលេនះ  ។     ញណទស នៈរបស់តថគតេកើតេឡើងថ 
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៦៧ 

ធតុសំយុត្តស    ចតុធតុវេគគ   បឋវធីតុអស ទនទិ 

អកុបប េម វមុិត្តិ អយមន្តិម ជតិ នតថិទនិ 

បុនពភេ តិ         ។          តតិយ ំ        ។ 

 [៧៦] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

េន េចទំ ភិកខ េវ បឋវធីតុយ អស េទ អភវសិ  

នយិទំ ស ្ត  បឋវធីតុយ រេជជយយុ ំ ។ យ ម  ច 

េខ ភិកខ េវ អតថិ បឋវធីតុយ អស េទ ត ម  ស ្ត  

បឋវធីតុយ រជជន្តិ ។ េន េចទំ ភិកខ េវ បឋវធីតុ- 

យ ទីនេ  អភវសិ  នយិទំ ស ្ត  បឋវធីតុយ 

និព្វិេនទយយុ ំ ។ យ ម  ច េខ ភិកខ េវ អតថិ បឋវធីតុយ 

ទីនេ       ត ម        ស ្ត        បឋវធីតុយ       និព្វិនទន្តិ     ។ 
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៦៧ 

ធតុសំយុត្ត  ចតុធតុវគគ   និសង ៃនបឋវធីតុជេដើម 

វមុិត្តិ គឺអរហត្តផលរបស់ ម អញមិនកេ្រកើក ជតិេនះជទីបផុំត ឥឡូវ 

េនះភពថមីមិនមនេឡើយ    ។     ចប់សូ្រតទី    ៣   ។ 

 [៧៦] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ េបើ និសង របស់ 

បឋវធីតុេនះ មិនមនេហើយ សត្វទងំ យ ក៏មិនគួរេ្រតកអរនឹងបឋវធីតុ 

េនះេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះ និសង របស់បឋវធីតុ 

មន បនជពួកសត្វែតងេ្រតកអរ ចេំពះបឋវធីតុ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េបើេទសរបស់បឋវធីតុេនះ មិនមនេហើយ ពួកសត្វមិនគួរ 

េនឿយ យ ចកបឋវធីតុេនះេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះ 

េទសរបស់បឋវធីតុមន   បនជពួកសត្វេនឿយ យចកបឋវធីតុ ។ 
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៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

េន េចទំ ភិកខ េវ បឋវធីតុយ និស រណំ អភ- 

វសិ  នយិទំ ស ្ត  បឋវធីតុយ និស េរយយុ ំ ។ 

យ ម  ច េខ ភិកខ េវ អតថិ បឋវធីតុយ និស - 

រណំ ត ម  ស ្ត  បឋវធីតុយ និស រន្តិ ។ 

េន េចទំ ភិកខ េវ េបធតុយ អស េទ អភ- 

វសិ ... េន េចទំ ភិកខ េវ េតេជធតុយ... េន 

េចទំ ភិកខ េវ េយធតុយ អស េទ អភវសិ  

នយិទំ ស ្ត  េយធតុយ រេជជយយុ ំ ។ យ ម  

ច េខ ភិកខ េវ អតថិ េយធតុយ អស េទ ត ម  

ស ្ត  េយធតុយ រជជន្តិ ។ េន េចទំ ភិកខ េវ 

េយធតុយ ទីនេ  អភវសិ  នយិទំ ស ្ត  

េយធតុយ និព្វិេនទយយុ ំ ។ យ ម  ច េខ ភិកខ េវ 

អតថិ េយធតុយ ទីនេ  ត ម  ស ្ត  េយ- 

ធតុយ និព្វិនទន្ត ិ ។ េន េចទំ ភិកខ េវ េយធតុយ 

និស រណំ អភវសិ  នយិទំ ស ្ត  េយធតុយ 

និស េរយយុ ំ ។ យ ម  ច េខ ភិកខ េវ អតថិ េយធតុយ 

និស រណំ       ត ម        ស ្ត       េយធតុយ      និស រន្តិ     ។ 
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៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន លភិកខុទងំ យ េបើកររ ស់េចញនូវបឋវធីតុេនះ មិនមនេហើយ 

ពួកសត្វ ក៏មិនគួររ ស់េចញនូវបឋវធីតុេនះេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ េ្រពះកររ ស់េចញនូវបឋវធីតុមន បនជពួកសត្វរ ស់ 

េចញនូវបឋវធីតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ េបើ និសង ៃន េបធតុ 

េនះ មិនមនេហើយ... មន លភិកខុទងំ យ េបើ និសង ៃនេតេជធតុ 

េនះមិនមនេហើយ... មន លភិកខុទងំ យ េបើ និសង ៃន េយធតុ 

េនះមិនមនេហើយ ពួកសត្វក៏មិនគួរេ្រតកអរ ចេំពះ េយធតុេនះេឡើយ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះ និសង ៃន េយធតុមន បនជពួក 

សត្វេ្រតកអរ ចេំពះ េយធតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ េបើេទសៃន 

េយធតុេនះ មិនមនេហើយ សត្វទងំ យ មិនគួរេនឿយ យចក 

េយធតុេនះេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេទសរបស់ 

េយធតុមន បនជសត្វទងំ យេនឿយ យចក េយធតុ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ េបើកររ ស់េចញនូវ េយធតុេនះ មិនមនេហើយ 

សត្វទងំ យ មិនគួររ ស់េចញនូវ េយធតុេនះេឡើយ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េ្រពះកររ ស់េចញនូវ េយធតុមន បនជសត្វ 

ទងំ យរ ស់េចញនូវ េយធតុ     ។ 
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៦៩ 

ធតុសំយុត្តស    ចតុធតុវេគគ   ចតុននំ   ធតូនំ   នអពភញញ ទិ 

 [៧៧] យវកីវញចិ េម ភិកខ េវ ស ្ត  ឥមសំ ច- 

តុននំ ធតនូំ អស ទញច  អស ទេ  ទីនវញច  ទី- 

នវេ  និស រណញច  និស រណេ  យថភតូំ នអពភ- 

ញញឹ សុ េនវ វេិម ភិកខ េវ ស ្ត  សេទវក េ ក 

សមរក ស្រពហមក សស មណ្រពហមណិយ ប- 

ជយ សេទវមនុស យ និស  វសំិយុ ្ត  វបិបមុ ្ត  

វមិរយិទិកេតន េចត  វហិរសុឹ ។ យេ  ច ខ្វិេម 

ភិកខ េវ ស ្ត  ឥមសំ ចតុននំ ធតនូំ អស ទញច  

អស ទេ  ទីនវញច  ទីនវេ  និស រណញច  

និស រណេ  យថភតូំ អពភញញំ សុ អថខ្វិេម ភិកខ េវ 

ស ្ត  សេទវក េ ក សមរក ស្រពហមក 

សស មណ្រពហមណិយ បជយ សេទវមនុស យ 

និស  វសំិយុ ្ត  វបិបមុ ្ត  វមិរយិទិកេតន េចត - 

វហិរន្តីតិ      ។      ចតុតថំ     ។ 
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៦៩ 

ធតុសំយុត្ត  ចតុធតុវគគ   កិរយិមិនដឹងចបស់នូវធតុទំងបួនជេដើម 

 [៧៧] មន លភិកខុទងំ យ សត្វទងំ យេនះ មិនបនដឹងចបស់ 

មពិត នូវ និសង េ យ និសង ផង នូវេទសេ យេទសផង 

របស់ធតុទងំ ៤ េនះ នូវកររ ស់េចញេ យកររ ស់េចញនូវធតុ 

ទងំ ៤ េនះផង កណំត់្រតឹម  មន លភិកខុទងំ យ ពួកសត្វេនះមិន 

បន្របសេចញ មិនបនែបរេចញ មិនបនងកេចញ មនចិត្តមិនបន 

រេមៀលេចញចកេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក 

ចកពពួកសត្វ ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ ចកមនុស ជសមមតិេទព 

និងមនុស ដ៏េសស កណំត់្រតឹមេនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ កល 

 េបើសត្វទងំ យេនះ បនដឹងចបស់ មពិត នូវ និសង េ យ 

និសង ផង នូវេទសេ យេទសផង របស់ធតុទងំ ៤ េនះ នូវករ 

រ ស់េចញេ យកររ ស់េចញនូវធតុទងំ ៤ េនះផង មន លភិកខុ  

ទងំ យ ពួកសត្វេនះរែមង្របសេចញ ែបរេចញ មនចិត្តរេមៀល 

េចញចកេ ក ្រពមទងំេទវេ ក មរេ ក ្រពហមេ ក ចក 

ពពួកសត្វ ្រពមទងំសមណ្រពហមណ៍ ចកមនុស ជសមមតិេទព និង 

មនុស ដ៏េសស     កនុងកលេនះ     ។     ចប់សូ្រតទី    ៤     ។ 
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៧០ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៧៨] វតថិយ ំ វហិរតិ… ត្រត េខ ភគ … ប- 

ឋវធីតុញច (១) ហិទំ ភិកខ េវ ឯកន្តទុកខ  អភវសិ  

ទុកខ នុបតិ  ទុកខ វកកន្ត  អនវកកន្ត  សុេខន នយិទំ 

ស ្ត  បឋវធីតុយ រេជជយយុ ំ ។ យ ម  ច េខ 

ភិកខ េវ បឋវធីតុ សុខនុបតិ  សុខវកកន្ត  អន- 

វកកន្ត  ទុេកខន ត ម  ស ្ត  បឋវធីតុយ រជជន្តិ ។ 

េបធតុញច  ហិទំ ភិកខ េវ… េតេជធតុញច  ហិទំ 

ភិកខ េវ… េយធតុញច  ហិទំ ភិកខ េវ ឯកន្តទុកខ  

អភវសិ  ទុកខ នុបតិ  ទុកខ វកកន្ត  អនវកកន្ត  សុ- 

េខន នយិទំ ស ្ត  េយធតុយ រេជជយយុ ំ ។ 

យ ម  ច េខ ភិកខ េវ េយធតុ សុខនុបតិ  

សុខវកកន្ត  អនវកកន្ត  ទុេកខន ត ម  ស ្ត  េយ- 

ធតុយ      រជជន្តិ     ។ 

     ១    ឱ.   ម.   បឋវធីតុ    េច   ។ 
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៧០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៧៨] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ េបើបឋវធីតុេនះ 

មនែតេសចក្តីទុកខ េ យ ច់ខត ្រតូវេសចក្តីទុកខធ្ល ក់ ម មនេសចក្តី 

ទុកខចូលមកលុកលុយ ឯេសចក្តីសុខមិនបនចូលមកលុកលុយ មន 

េហើយ ពួកសត្វមិនគបបេី្រតកអរ កនុងបឋវធីតុេនះបនេឡើយ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េ្រពះបឋវធីតុ្រតូវេសចក្តីសុខធ្ល ក់ ម  មនេសចក្តីសុខ 

ចូលមកលុកលុយ េសចក្តីទុកខមិនបនចូលមកលុកលុយ មនខ្លះែដរ 

បនជពួកសត្វ រែមងេ្រតកអរកនុងបឋវធីតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ េបើ 

អេបធតុេនះ... មន លភិកខុទងំ យ េបើេតេជធតុេនះ... មន លភិកខុ  

ទងំ យ េបើ េយធតុេនះ មនែតេសចក្តីទុកខេ យ ច់ខត ្រតូវ 

េសចក្តីទុកខធ្ល ក់ ម មនេសចក្តីទុកខចូលមកលុកលុយ េសចក្តីសុខមិន 

បនមកលុកលុយ មនេហើយ ពួកសត្វមិនគបបេី្រតកអរ េយធតុ 

បនេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះ េយធតុ្រតូវេសចក្តីសុខ 

ធ្ល ក់ ម មនេសចក្តីសុខចូលមកលុកលុយ េសចក្តីទុកខមិនបនចូលមក 

លុកលុយ     មនខ្លះែដរ   បនជពួកសត្វរែមងេ្រតកអរកនុង េយធតុ ។ 
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៧១ 

ធតុសំយុត្តស    ចតុធតុវេគគ   បឋវធីតុសុខ  

 [៧៩] បឋវធីតុញច  ហិទំ ភិកខ េវ ឯកន្តសុខ 

អភវសិ  សុខនុបតិ  សុខវកកន្ត  អនវកកន្ត  

ទុេកខន នយិទំ ស ្ត  បឋវធីតុយ និព្វិេនទយយុ ំ ។ 

យ ម  ច េខ ភិកខ េវ បឋវធីតុ ទុកខ  ទុកខ នុបតិ  

ទុកខ វកកន្ត  អនវកកន្ត  សុេខន ត ម  ស ្ត  ប- 

ឋវធីតុយ និព្វិនទន្តិ ។ េបធតុញច  ហិទំ ភិកខ េវ... 

េតេជធតុញច  ហិទំ ភិកខ េវ... េយធតុញច  ហិទំ 

ភិកខ េវ ឯកន្តសុខ អភវសិ  សុខនិបតិ  សុខវកកន្ត  

អនវកកន្ត  ទុេកខន នយិទំ ស ្ត  េយធតុយ 

និព្វិេនទយយុ ំ ។ យ ម  ច េខ ភិកខ េវ េយធតុ 

ទុកខ  ទុកខ នុបតិ  ទុកខ វកកន្ត  អនវកកន្ត  សុេខន 

ត ម     ស ្ត      េយធតុយ     និព្វិនទន្តីតិ    ។     បញចមំ     ។ 
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៧១ 

ធតុសំយុត្ត   ចតុធតុវគគ   ភវៈៃនេសចក្តីសុខរបស់បឋវធីតុ 

 [៧៩] មន លភិកខុទងំ យ េបើបឋវធីតុេនះ មនែតេសចក្តី 

សុខេ យ ច់ខត ្រតូវេសចក្តីសុខធ្ល ក់ ម មនេសចក្តីសុខចូលមក 

លុកលុយ េសចក្តីទុកខមិនបនចូលមកលុកលុយ មនេហើយ ពួកសត្វ 

មិនគបបេីនឿយ យចកបឋវធីតុេនះេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

េ្រពះបឋវធីតុជទុកខ ្រតូវេសចក្តីទុកខធ្ល ក់ ម មនេសចក្តីទុកខចូលមក 

លុកលុយ េសចក្តីសុខមិនបនចូលមកលុកលុយ មនខ្លះែដរ បនជ 

សត្វទងំ យ ែតងេនឿយ យចកបឋវធីតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

េបើ េបធតុេនះ... មន លភិកខុទងំ យ េបើេតេជធតុេនះ... មន ល 

ភិកខុទងំ យ េបើ េយធតុេនះ មនែតេសចក្តីសុខេ យ ច់ខត 

្រតូវេសចក្តីសុខធ្ល ក់ ម មនេសចក្តីសុខចូលមកលុកលុយ េសចក្តី 

ទុកខមិនបនចូលមកលុកលុយ មនេហើយ សត្វទងំ យ មិនគបប ី

េនឿយ យចក េយធតុេនះបនេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

េ្រពះ េយធតុជទុកខ ្រតូវេសចក្តីទុកខធ្ល ក់ ម មនេសចក្តីទុកខ 

ចូលមកលុកលុយ េសចក្តីសុខមិនបនចូលមកលុកលុយ មនខ្លះែដរ 

បនជពួកសត្វរែមងេនឿយ យចក េយធតុ  ។  ចប់សូ្រតទី  ៥    ។ 
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៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៨០] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... េយ 

ភិកខ េវ បឋវធីតុំ អភិននទតិ ទុកខំ  េ  អភិននទតិ ។ 

េយ ទុកខំ  អភិននទតិ អបរមុិេ ្ត  េ  ទុកខ ម តិ  

វទមិ ។ េយ េបធតំុ អភិននទតិ... េយ េត- 

េជធតំុ អភិននទតិ... េយ េយធតំុ អភិននទត ិ

ទុកខំ  េ  អភិននទតិ ។ េយ ទុកខំ  អភិននទតិ 

អបរមុិេ ្ត           េ          ទុកខ ម តិ         វទមិ        ។ 

 [៨១] េយ ច េខ ភិកខ េវ បឋវធីតុំ ន អភិននទតិ 

ទុកខំ  េ  ន អភិននទតិ ។ េយ ទុកខំ  ន អភិននទតិ 

បរមុិេ ្ត  េ  ទុកខ ម តិ វទមិ ។ េយ េបធតុំ... 

េយ េតេជធតំុ... េយ េយធតំុ ន អភិននទតិ ទុកខំ  

េ  ន អភិននទតិ ។ េយ ទុកខំ  ន អភិននទតិ បរមុិេ ្ត  

េ         ទុកខ ម តិ        វទមីតិ       ។       ឆដ្ឋំ      ។ 
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៧២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៨០] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះមន 

្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ បុគគលឯ  ឱបអរនូវ 

បឋវធីតុ បុគគលេនះេឈម ះថ ឱបអរនូវេសចក្តីទុកខ ។ បុគគលឯ  

ឱបអរនូវេសចក្តីទុកខ តថគតេ បុគគលេនះថ មិនរួចចកេសចក្តីទុកខ 

េឡើយ ។ បុគគលឯ  ឱបអរនូវ េបធតុ... បុគគលឯ  ឱបអរ 

នូវេតេជធតុ... បុគគលឯ  ឱបអរនូវ េយធតុ... បុគគលេនះេឈម ះ 

ថ ឱបអរនូវេសចក្តីទុកខ ។ បុគគលឯ  ឱបអរនូវេសចក្តីទុកខ តថគត 

េ បុគគលេនះថ       មិនរួចចកេសចក្តីទុកខេឡើយ      ។ 

 [៨១] មន លភិកខុទងំ យ បុគគលឯ  មិនឱបអរនូវបឋវធីតុ 

បុគគលេនះេឈម ះថ មិនឱបអរនូវេសចក្តីទុកខ ។ បុគគលឯ  មិនឱបអរ 

នូវេសចក្តីទុកខ តថគតេ បុគគលេនះថ រួចចកេសចក្តីទុកខ ។ បុគគល 

ឯ  មិនឱបអរនូវ េបធតុ... បុគគលឯ  មិនឱបអរនូវេតេជធតុ... 

បុគគលឯ  មិនឱបអរនូវ េយធតុ បុគគលេនះេឈម ះថ មិនឱបអរ 

នូវេសចក្តីទុកខ ។ បុគគលឯ  មិនឱបអរនូវេសចក្តីទុកខ តថគតេ  

បុគគលេនះថ     រួចចកេសចក្តីទុកខ    ។    ចប់សូ្រតទី    ៦   ។ 
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៧៣ 

ធតុសំយុត្តស    ចតុធតុវេគគ   បឋវធីតុនិេ េធ 

 [៨២] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

េយ ភិកខ េវ បឋវធីតុយ ឧបបេទ ឋិតិ អភិនិព្វត្តិ 

បតុភេ  ទុកខ េស េ  ឧបបេទ េ គនំ ឋិតិ 

ជ មរណស  បតុភេ  ។ េយ េបធតុយ... 

េយ េតេជធតុយ... េយ េយធតុយ ឧបបេទ 

ឋិតិ អភិនិព្វត្តិ បតុភេ  ទុកខ េស េ  ឧបបេទ 

េ គនំ      ឋិតិ       ជ មរណស        បតុភេ       ។ 

 [៨៣] េយ ច េខ ភិកខ េវ បឋវធីតុយ និេ េធ 

វបូសេម អតថងគេម ទុកខ េស េ  និេ េធ េ គនំ 

វបូសេម ជ មរណស  អតថងគេម ។ េយ េបធ- 

តុយ និេ េធ... េយ េតេជធតុយ និេ េធ... 

េយ េយធតុយ និេ េធ វបូសេម អតថងគេម(១) 

ទុកខ េស េ  និេ េធ េ គនំ វបូសេម ជ ម- 

រណស        អតថងគេមតិ       ។       សត្តមំ     ។ 

     ១    អដ្ឋងគេមតិបិ    ។ 
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៧៣ 

ធតុសំយុត្ត   ចតុធតុវគគ   កិរយិរលត់ៃនបឋវធីតុ 

 [៨២] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ករេកើតេឡើង 

ករសថិតេន ករវលិមក ករមន្របកដ ៃនបឋវធីតុឯ  េនះេឈម ះ 

ថ ករេកើតេឡើងៃនេសចក្តីទុកខ េឈម ះថ ករសថិតេនៃនេ គ េឈម ះ 

ថ មន្របកដៃនជ និងមរណៈ ។ េបធតុ... េតេជធតុ... ករ 

េកើតេឡើង ករសថិតេន ករវលិមក ករមន្របកដ ៃន េយធតុ 

ឯ  េនះេឈម ះថ ករេកើតេឡើងៃនេសចក្តីទុកខ េឈម ះថ ករសថិត 

េនៃនេ គ    េឈម ះថ    មន្របកដៃនជ និងមរណៈ   ។ 

 [៨៣] មន លភិកខុទងំ យ កររលត់េទ ករសងប់រមង ប់ 

និងអស់េទ ៃនបឋវធីតុឯ  េនះេឈម ះថ រលត់េសចក្តីទុកខ សងប់ 

រមង ប់ៃនេ គ អស់េទៃនជ និងមរណៈ ។ េសចក្តីរលត់ៃន េបធតុ 

ឯ ... េសចក្តីរលត់ៃនេតេជធតុឯ ... េសចក្តីរលត់ េសចក្តីសងប់ 

រមង ប់ ករអស់េទ ៃន េយធតុឯ  េនះេឈម ះថ រលត់ៃនេសចក្តី 

ទុកខ  សងប់រមង ប់ៃនេ គ  អស់េទៃនជ និងមរណៈ  ។   ចប់សូ្រតទី  ៧    ។ 
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៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៨៤] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ចតេស  ឥម ភិកខ េវ ធតុេយ កតម ចតេស  

បឋវធីតុ េបធតុ េតេជធតុ េយធតុ ។ េយ 

ហិ េកចិ ភិកខ េវ សម   ្រពហម   ឥមសំ 

ចតុននំ ធតនូំ អស ទញច  ទីនវញច  និស រណញច  

យថភតូំ នបបជនន្តិ ន េមេត ភិកខ េវ សម   

្រពហម   សមេណសុ  សមណសមម  ្រពហម- 

េណសុ  ្រពហមណសមម  ន ច បន េត យសមេន្ត  

មញញតថំ  ្រពហមញញតថំ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អ- 

ភិញញ          សចឆិក ្វ           ឧបសមបជជ         វហិរន្តិ       ។ 

 [៨៥] េយ ច េខ េកចិ ភិកខ េវ សម   

្រពហម   ឥមសំ ចតុននំ ធតនូំ អស ទញច  

ទីនវញច  និស រណញច  យថភតូំ បជនន្តិ េត េខេម 

ភិកខ េវ សម   ្រពហម   សមេណសុ េចវ 

សមណសមម         ្រពហមេណសុ        ច        ្រពហមណសមម  
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៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៨៤] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ធតុេនះមន ៤ 

្របករ ធតុ ៤ េតើអ្វីខ្លះ គឺបឋវធីតុ ១ េបធតុ ១ េតេជធតុ ១ 

េយធតុ ១ ។ មន លភិកខុទងំ យ សមណៈ ឬ្រពហមណ៍ឯ  

នីមួយ មិនដឹងចបស់ មពិត នូវ និសង និងេទសៃនធតុទងំ ៤ េនះ 

ផង នូវកររ ស់េចញនូវធតុទងំ ៤ េនះផង មន លភិកខុទងំ យ 

សមណៈ ឬ្រពហមណ៍ទងំនុ៎ះ តថគតមិនសនមតថ ជសមណៈកនុងពួក 

សមណៈ មិនសនមតថ ជ្រពហមណ៍កនុងពួក្រពហមណ៍ មួយេទៀត 

អនកទងំេនះ មិនបនេធ្វើឲយជក់ចបស់ មិនបនដល់េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម 

េ យខ្លួនឯងកនុងបចចុបបនន នូវ្របេយជន៍ៃនសមណភព ឬ្របេយជន៍ៃន 

្រពហមណភពេទ        ។ 

 [៨៥] មន លភិកខុទងំ យ លុះែតពួកសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ 

ឯ នីមួយ ដឹងចបស់ មពិត នូវ និសង និងេទស ៃនធតុ 

ទងំ ៤ េនះផង នូវកររ ស់េចញនូវធតុទងំ ៤ េនះផង មន លភិកខុ  

ទងំ យ សមណៈ ឬ្រពហមណ៍ទងំេនះ េទើបតថគតសនមតថ ជ 

សមណៈកនុងសមណៈផង   សនមតថ   ជ្រពហមណ៍កនុងពួក្រពហមណ៍ផង 
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៧៥ 

ធតុសំយុត្តស    ចតុធតុវេគគ   ចតុធតុនបបជននំ 

េត ច បនយសមេន្ត  មញញតថញច  ្រពហមញញតថញច  

ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ 

វហិរន្តីតិ      ។       អដ្ឋមំ      ។ 

 [៨៦] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ចតេស  ឥម ភិកខ េវ ធតុេយ កតម ចតេស  

បឋវធីតុ េបធតុ េតេជធតុ េយធតុ ។ េយ 

ហិ េកចិ ភិកខ េវ សម   ្រពហម   ឥមសំ 

ចតុននំ ធតនូំ សមុទយញច  អតថងគមញច  អស ទញច  - 

ទីនវញច  និស រណញច  យថភតូំ នបបជនន្តិ (វ ិ ថ េរតព្វំ) 

បជនន្តិ... សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ 

វហិរន្តីតិ       ។        នវមំ       ។ 



157 
 

៧៥ 

ធតុសំយុត្ត   ចតុធតុវគគ   ករមិនដឹងចបស់នូវចតុធតុ 

មួយេទៀត អនកទងំេនះ រែមងេធ្វើឲយជក់ចបស់ បនដល់េ យ្របជញ  

ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯងកនុងបចចុបបនន នូវ្របេយជន៍ៃនសមណភពផង 

នូវ្របេយជន៍ៃន្រពហមណភពផង     ។      ចប់សូ្រតទី     ៨     ។ 

 [៨៦] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ធតុទងំ យេនះ 

មន ៤ ្របករ ធតុ ៤ េតើអ្វីខ្លះ គឺបឋវធីតុ ១ េបធតុ ១ េតេជ- 

ធតុ ១ េយធតុ ១ ។ មន លភិកខុទងំ យ សមណៈ ឬ្រពហមណ៍ 

ឯ នីមួយ មិនដឹងចបស់ មពិត នូវេសចក្តីេកើត េសចក្តីអស់េទ 

និសង  និងេទសៃនធតុទងំ ៤ េនះផង នូវកររ ស់េចញនូវធតុ 

ទងំ ៤ េនះផង (បណ្ឌិ តគបបឲីយពិ ្ត រ) ដឹងចបស់... េធ្វើឲយជក់ចបស់ 

បនដល់េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម     េ យខ្លួនឯង    ។    ចប់សូ្រតទី    ៩    ។ 
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៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៨៧] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ  េយ 

ហិ េកចិ ភិកខ េវ សម   ្រពហម   បឋវធី- 

តុំ នបបជនន្តិ បឋវធីតុសមុទយ ំ នបបជនន្តិ បឋវធី- 

តុនិេ ធំ នបបជនន្តិ បឋវធីតុនិេ ធគមិនឹ បដិបទំ 

នបបជនន្ត ិ ។ េបធតំុ នបបជនន្តិ ។ េប ។ េត- 

េជធតំុ នបបជនន្តិ... េយធតំុ នបបជនន្តិ េយ- 

ធតុសមុទយ ំ នបបជនន្តិ េយធតុនិេ ធំ នបប- 

ជនន្តិ េយធតុនិេ ធគមិនឹ បដិបទំ នបបជនន្តិ 

ន េមេត ភិកខ េវ សម   ្រពហម   សម- 

េណសុ  សមណសមម  ្រពហមេណសុ  ្រពហម- 

ណសមម  ន ច បន េត យសមេន្ត  មញញតថំ  

្រពហមញញតថំ  ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  

ឧបសមបជជ       វហិរន្តិ       ។ 
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៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៨៧] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី… កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ… ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សមណៈឬ 

្រពហមណ៍ឯ នីមួយ មិនដឹងចបស់នូវបឋវធីតុ មិនដឹងចបស់នូវ 

េសចក្តីេកើតេឡើងៃនបឋវធីតុ មិនដឹងចបស់នូវេសចក្តីរលត់ៃនបឋវធីតុ 

មិនដឹងចបស់នូវបដិបទ ជេហតុឲយដល់នូវេសចក្តីរលត់ៃនបឋវធីតុ… មិន 

ដឹងចបស់នូវ េយធតុ មិនដឹងចបស់នូវេសចក្តីេកើតេឡើងៃន េយធតុ 

មិនដឹងចបស់នូវេសចក្តីរលត់ៃន េយធតុ មិនដឹងចបស់នូវបដិបទ ជ 

េហតុឲយដល់នូវេសចក្តីរលត់ៃន េយធតុ មន លភិកខុទងំ យ សមណៈ 

ឬ្រពហមណ៍ទងំនុ៎ះ តថគតមិនសនមតថ ជសមណៈកនុងពួកសមណៈ 

មិនសនមតថ ជ្រពហមណ៍កនុងពួក្រពហមណ៍េទ មួយេទៀត អនកទងំេនះ 

មិនបនេធ្វើឲយជក់ចបស់ មិនបនដល់េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួន 

ឯងកនុងបចចុបបនន នូវ្របេយជន៍ៃនសមណភព ឬ្របេយជន៍ៃ្រន្រពហមណ- 

ភពេទ    ។ 
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៧៧ 

ធតុសំយុត្តស    ចតុធតុវេគគ   បឋវធីតុបជននទិ 

 [៨៨] េយ ច េខ េកចិ ភិកខ េវ សម  

 ្រពហម   បឋវធីតុំ បជនន្តិ បឋវធីតុ- 

សមុទយ ំ បជនន្តិ បឋវធីតុនិេ ធំ បជនន្តិ បឋវ-ី 

ធតុនិេ ធគមិនឹ បដិបទំ បជនន្តិ ។ េបធតំុ 

បជនន្តិ ។ េប ។ េតេជធតំុ បជនន្តិ... េយធតំុ 

បជនន្តិ េយធតុសមុទយ ំ បជនន្តិ េយធតុនិ- 

េ ធំ បជនន្តិ េយធតុនិេ ធគមិនឹ បដិបទំ 

បជនន្តិ េត េខេម ភិកខ េវ សម   ្រពហម  

 សមេណសុ េចវ សមណសមម  ្រពហមេណសុ ច 

្រពហមណសមម  េត ច បនយសមេន្ត  មញញតថញច  

្រពហមញញតថញច  ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  

ឧបសមបជជ        វហិរន្តីតិ       ។       ទសមំ     ។ 

ចតុធតុវេគគ    ចតុេ ថ    ។ 
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៧៧ 

ធតុសំយុត្ត   ចតុធតុវគគ   ករដឹងចបស់នូវបឋវធីតុជេដើម 

 [៨៨] មន លភិកខុទងំ យ ពួកសមណៈ ឬ្រពហមណ៍ឯ  

នីមួយ ដឹងចបស់នូវបឋវធីតុ ដឹងចបស់នូវេសចក្តីេកើតេឡើងៃនបឋវធីតុ 

ដឹងចបស់នូវេសចក្តីរលត់នូវបឋវធីតុ ដឹងចបស់នូវបដិបទជេហតុឲយ 

ដល់នូវេសចក្តីរលត់ៃនបឋវធីតុ ។ ដឹងចបស់នូវ េបធតុ ។ េប ។ 

ដឹងចបស់នូវេតេជធតុ... ដឹងចបស់នូវ េយធតុ ដឹងចបស់នូវេសចក្តី 

េកើតេឡើងៃន េយធតុ ដឹងចបស់នូវេសចក្តីរលត់ៃន េយធតុ ដឹង 

ចបស់នូវបដិបទ ជេហតុឲយដល់នូវេសចក្តីរលត់ៃន េយធតុ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សមណៈឬ្រពហមណ៍ទងំេនះ តថគតសនមតថ ជសមណៈ 

កនុងពួកសមណៈផង សនមតថជ្រពហមណ៍កនុងពួក្រពហមណ៍ផង មួយ 

េទៀត អនកទងំេនះ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់ បនដល់េ យ្របជញ  

ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯងកនុងបចចុបបនន នូវ្របេយជន៍ៃនសមណភពផង 

នូវ្របេយជន៍ៃន្រពហមណភពផង      ។      ចប់សូ្រតទី     ១០     ។ 

ចប់វគគ   ទី   ៤   ។ 
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៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

តស    ឧទទ នំ 

 ចតេស         បុេព្វ        អចរ ិ

 េយ         េន         េចទំ        ទុេកខន       ច 

 អភិននទនញច        ឧបបទំ(១) 

 តេយ        សមណ្រពហម តិ       ។ 

ធតុសំយុត្តំ   ទុតិយំ   សមត្តំ   ។ 

    ១    ឧបបេទ   ។ 
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៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ឧទទ នៃនចតុធតុវគគេនះគឺ 

 និយយពីធតុទងំបួន         ១ កលមុនែដល្រពះអងគបន  

 ្រ ស់    ១  ្រពះអងគ្រប្រពឹត្តែស្វងរកនូវ និសង ៃនបឋវធីតុ 

 ជេដើម   ១  ្រពះអងគ្រ ស់ថេបើ និសង ៃនបឋវធីតុេនះមិន 

 មនេហើយ    ១     េសចក្តីទុកខៃនបឋវធីតុជេដើម   ១  េសចក្តី 

 ឱបអរនូវបឋវធីតុជេដើម   ១ េសចក្តីេកើតេឡើងៃនបឋវធីតុជ 

 េដើម     ១     សមណ្រពហមណ៍     ៣     េលើក      ។ 

ចប់   ធតុសំយុត្ត   ទី   ២   ។ 
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អនមតគគសំយុត្តំ 

តិណកដ្ឋវេគគ  

 [៨៩] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

ត្រត េខ ។ េប ។ ឯតទេ ច អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ 

សំ េ  បុព្វ  េកដិ ន បញញ យតិ អវជិជ នីវរ នំ 

ស ្ត នំ ត ្ហ សេញញ ជននំ សនធ វតំ សំសរតំ ។ 

 [៩០] េសយយថបិ ភិកខ េវ បុរេិ  យ ំ ឥមសមឹ 

ជមពូទីេប តិណកដ្ឋ ខប សំ តេចឆ ្វ  ឯកជឈ ំ

សំហេរយយ ឯកជឈ ំ សំហរ ិ ្វ  ចតុរងគុ លំ ចតុរងគុ លំ 

ឃដិកំ ករ ិ ្វ  និកខិ េបយយ អយ ំ េម ម  តស  េម 

មតុ អយ ំ ម តិ ។ អបរយិទិនន  ច ភិកខ េវ តស  

បុរសិស  មតុ មតេ  អស ុ អថ ឥមសមឹ ជមពូទីេប 

តិណកដ្ឋ ខប សំ បរកិខយ ំ បរយិទនំ គេចឆយយ 

តំ      កិស         េហតុ         អនមតេគគ យ ំ       ភិកខ េវ     សំ េ  
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អនមតគគសំយុត្ត 

តិណកដ្ឋវគគ 
 [៨៩] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ កនុងទីេនះឯង ។ េប ។ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន ល 

ភិកខុទងំ យ សង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ គឺទី 

បផុំតខងេដើម របស់សត្វទងំ យ ែដលមននីវរណៈគឺអវជិជ  មន 

សេំយជនៈគឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ មិន្របកដេឡើយ(១) ។ 

 [៩០] មន លភិកខុទងំ យ ដូចជបុរសកត់េ ម  កំ ត់េឈើ 

ែមកេឈើ ស្លឹកេឈើ កនុងជមពូទ្វីបេនះ េហើយ្របមូលទុកកនុងទីជមួយគន  

លុះ្របមូលទុកកនុងទីជមួយគន រួចេហើយ ក៏េធ្វើខន ច់្របែវង ៤ ធន ប់ ៗ េហើយ 

តមកល់ទុកថ េនះទុកជម របស់អញ េនះទុកជម ៃនម របស់ 

អញ ។ មន លភិកខុទងំ យ ម ទងំ យ របស់ម ៃនបុរសេនះ 

មិនអស់េឡើយ ឯេ ម  កំ ត់េឈើ ែមកេឈើ និងស្លឹកេឈើ កនុង 

ជមពូទ្វីបេនះ គបបដីល់នូវករអស់េទ ផុតេទ េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី 

មន លភិកខុទងំ យ   េ្រពះសង រេនះ   មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ 
    ១-ទីបំផុតខងេដើមៃនសង រ មិនបន បុ៉ែន្តអដ្ឋកថ ្របប់ថ សូមបីទីបំផុតខងចុង 

ក៏មិន្របកដែដរ ។ 
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៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

បុព្វ  េកដិ ន បញញ យតិ អវជិជ នីវរ នំ ស ្ត នំ 

ត ្ហ សេញញ ជននំ សនធ វតំ សំសរតំ ឯវ ំ ទីឃរត្តំ 

េខ(១) ភិកខ េវ ទុកខំ  បចចនុភតូំ តិបប ំ បចចនុភតូ ំ

ពយសនំ បចចនុភតូំ កដសី វឌ ិ  ។ យវញចិ ទំ 

ភិកខ េវ អលេមវ សព្វសងខ េរសុ និព្វិនទិតុំ អលំ វរិជជិ តុ ំ

អលំ       វមុិចចិតុន្តិ      ។       បឋមំ     ។ 

 [៩១] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... អន- 

មត្តេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  បុព្វ  េកដិ ន បញញ យតិ 

អវជិជ នីវរ នំ ស ្ត នំ ត ្ហ សេញញ ជននំ សនធ វតំ 

សំសរតំ     ។ 

 [៩២] េសយយថបិ ភិកខ េវ បុរេិ  ឥមំ ម ប- 

ឋវ ឹ េកលដ្ឋិមត្តំ េកលដ្ឋិមត្តំ គុឡកំិ(២) ករ ិ ្វ  

និកខិ េបយយ អយ(ំ៣) េម បិ  តស  េម បិតុ 

អយ ំ បិ តិ ។ អបរយិទិនន  ច ភិកខ េវ តស  

បុរសិស  បិតុ បិតេ  អស ុ អថយ ំ ម បឋវ ី
     ១  ឱ.   េ    ។   ២   ឱ.   ម.   មត្តិកគុឡិកំ   ។   ៣   អយំ   េខ  ។ 
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៨០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

គឺទីបផុំតខងេដើម របស់សត្វទងំ យ ែដលមននីវរណៈ គឺអវជិជ  

មនសេំយជនៈ គឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ មិន្របកដ 

េឡើយ មន លភិកខុទងំ យ េសចក្តីទុកខ េសចក្តី្រពួយ េសចក្តីវនិស 

ែដលសត្វទងំេនះ បនេ យេហើយ អស់កលជអែង្វងយ៉ងេនះឯង 

ទីប៉ឆ ក៏ចេ្រមើនេឡើង ។ មន លភិកខុទងំ យ េហតុេនះ គួរេដើមប ី

េនឿយ យ គួរេដើមបធុីញ្រទន់ គួរេដើមបជីិនឆ្អន់ កនុងសងខ រទងំពួង ។ 

ចប់សូ្រតទី    ១    ។ 

 [៩១] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ 

មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ គឺទីបផុំតខងេដើម របស់សត្វទងំ យ 

ែដលមននីវរណៈគឺអវជិជ  មនសេំយជនៈគឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់ 

រងគ ត់េទ     មិន្របកដេឡើយ     ។ 

 [៩២] មន លភិកខុទងំ យ ដូចជបុរស យកម ្របឹថពីេនះ 

មកសូនយជគុលិកឲយប៉ុន ៗ ្រគប់្រកេបេហើយតមកល់ទុកថ េនះជបិ  

របស់អញ េនះជបិ ៃនបិ របស់អញ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

បិ ទងំ យរបស់បិ ៃនបុរសេនះ  មនិអស់េឡើយ  ឯម ្របឹថពីេនះ 
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៨១ 

អនមតគគសំយុត្តស    តិណកដ្ឋវេគគ   អស ុពហុតរភេ  

បរកិខយ ំ បរយិទនំ គេចឆយយ ំ តំ កិស  េហតុ 

អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  បុព្វ  េកដិ ន 

បញញ យតិ អវជិជ នីវរ នំ ស ្ត នំ ត ្ហ សេញញ ជ- 

ននំ សនធ វតំ សំសរតំ ឯវ ំ ទីឃរត្តំ េខ ភិកខ េវ 

ទុកខំ  បចចនុភតូំ តិបប ំ បចចនុភតូំ ពយសនំ បចចនុភតូំ 

កដសី វឌ ិ  ។ យវញចិ ទំ ភិកខ េវ អលេមវ សព្វ- 

សងខ េរសុ និព្វិនទិតុំ អលំ វរិជជិ តុំ អលំ វមុិចចិតុន្តិ ។ 

ទុតិយ ំ       ។ 

 [៩៣] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ តំ 

កឹ មញញថ ភិកខ េវ កតមំ នុ េខ ពហុតរ ំ

យ ំ  េ  ឥមិន ទីេឃន អទធុន សនធ វតំ 

សំសរតំ អមនបសមបេយគ មនបវបិបេយគ 

កនទន្ត នំ េ ទន្ត នំ អស ុ បសនទំ(១) បគឈរតិំ យ ំ

 ចតសុូ ម សមុេទទសុ ឧទកន្តិ ។ យថ 

េខ មយ ំ ភេន្ត ភគវ  ធមមំ េទសិតំ ជនម 
     ១   ម.    បសននំ    ។ 
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៨១ 

អនមតគគសំយុត្ត   តិណកដ្ឋវគគ   ភពៃនទឹកែភនកេ្រចើនជង 

គបបដីល់នូវករអស់េទ ផុតេទ េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុ  

ទងំ យ េ្រពះសង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ គឺទី 

បផុំតខងេដើម របស់សត្វទងំ យ ែដលមននីវរណៈគឺអវជិជ  មន 

សេំយជនៈគឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ មិន្របកដេឡើយ 

មន លភិកខុទងំ យ េសចក្តីទុកខ េសចក្តី្រពួយ េសចក្តីវនិស ែដលសត្វ 

ទងំេនះ បនេ យេហើយ អស់កលអែង្វងយ៉ងេនះ ទីប៉ឆក៏ចេ្រមើន 

េឡើង ។ មន លភិកខុទងំ យ េហតុេនះ គួរេដើមបេីនឿយ យ គួរ 

េដើមបធុីញ្រទន់ គួរេដើមបជីិនឆ្អន់ កនុងសងខ រទងំពួង ។ ចប់សូ្រតទី ២ ។ 

 [៩៣] ្រទង់គង់េនកនុង្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះមន 

្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ មនទី 

បផុំតខងេដើម មិន្របកដ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ 

សមគ ល់េសចក្តីេនះថ ដូចេម្តច កលែដលអនកទងំ យ អេនទ លេទ 

្រ ច់រងគ ត់េទ កនទក់កេនទញ ទួញយ ំ េ្រពះជួប្របទះនឹងរបស់ែដលមិន 

គប់ចិត្ត ្រពត់្របសចករបស់ែដលគប់ចិត្ត េ យកលជអែង្វងេនះ 

ទឹកែភនកឯ  ែដលហូរ្រសក់េទក្តី ទឹកកនុងម សមុ្រទទងំ ៤ ឯ ក្តី 

ប ្ត ទឹកទងំពីរេនះ ទឹក េ្រចើនជង ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យ     ដឹងចបស់នូវធម៌    ែដល្រពះមន្រពះភគសែំដង 
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៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឯតេទវ ភេន្ត ពហុតរ ំ យ ំ េន ឥមិន ទីេឃន 

អទធុន សនធ វតំ សំសរតំ អមនបសមបេយគ 

មនបវបិបេយគ កនទន្ត នំ េ ទន្ត នំ អស ុ បសនទ(ំ១) 

បគឃរតិំ ន េត្វវ ចតសុូ ម សមុេទទសុ ឧទកន្តិ ។ 

 [៩៤] ធុ ធុ ភិកខ េវ ធុ េខ 

េម តុេម្ហ ភិកខ េវ ឯវ ំ ធមមំ េទសិតំ ជនថ 

ឯតេទវ ភិកខ េវ ពហុតរ ំ យ ំ េ  ឥមិន ទីេឃន 

អទធុន សនធ វតំ សំសរតំ អមនបសមបេយគ មន- 

បវបិបេយគ កនទន្ត នំ េ ទន្ត នំ អស ុ បសនទំ 

បគឃរតិំ ន េត្វវ ចតសុូ ម សមុេទទសុ ឧទកំ(២) ។ 

ទីឃរត្តំ េ  ភិកខ េវ មតុមរណំ បចចនុភតូំ េតសំ េ  

មតុមរណំ បចចនុេភន្ត នំ អមនបសមបេយគ មន- 

បវបិបេយគ កនទន្ត នំ េ ទន្ត នំ អស ុ បសនទំ 

បគឃរតិំ ន េត្វវ ចតសុូ ម សមុេទទសុ ឧទកំ ។ 
     ១ ម. បសននំ ។ ២ ន េត្វវ ចតូសុ ម សមុេទទសុ ឧទកន្តិ ឥេម ប  មរមមេបតថេក ន 

ទិស ន្តិ   ។ 
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៨២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មពិតេហើយ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កលែដលខញុ ្ំរពះអងគទងំ យ 

អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ កនទក់កេនទញ ទួញយ ំ េ្រពះជួប្របទះ 

នឹងរបស់ែដលមិនគប់ចិត្ត ្របសចករបស់ែដលគប់ចិត្ត េ យកល 

ជអែង្វងេនះ ទឹកែភនកែដលហូរ្រសក់េទេ្រចើនជងេ យពិត ឯទឹកកនុង 

ម សមុ្រទទងំ   ៤   មិនែមនេ្រចើនេឡើយ   ។ 

 [៩៤] មន លភិកខុទងំ យ ្រតូវេហើយ ្រតូវេហើយ មន លភិកខុ  

ទងំ យ អនកទងំ យដឹងចបស់នូវធម៌ ែដលតថគតសែំដងេហើយ 

យ៉ងេនះ ្របៃពេហើយ មន លភិកខុទងំ យ កលែដលអនកទងំ យ 

អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ កនទក់កេនទញ ទួញយ ំ េ្រពះជួប 

្របទះនឹងរបស់ែដលមិនគប់ចិត្ត ្រពត់្របសចករបស់ែដលគប់ចិត្ត 

េ យកលជអែង្វងេនះ ទឹកែភនកែដលហូរ្រសក់េទេ្រចើនជងេ យ 

ពិត ឯទឹកកនុងម សមុ្រទទងំ ៤ មិនែមនេ្រចើនេឡើយ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េសចក្តី ្ល ប់របស់ម  អនកទងំ យបនទទួលរងអស់ 

កលជអែង្វង កលែដលអនកទងំ យ ទទួលរងនូវេសចក្តី ្ល ប់ 

របស់ម  កនទក់េនទញ ទួញយ ំ េ្រពះជួប្របទះនឹងរបស់ែដល 

មិនគប់ចិត្ត ្រពត់្របសចករបស់ែដលគប់ចិត្ត ទឹកែភនកក៏ហូរ្រសក់ 

េទេ្រចើនជង    ទឹកកនុងម សមុ្រទទងំ   ៤    មិនែមនេ្រចើនេឡើយ      ។ 
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៨៣ 

អនមតគគសំយុត្តស    តិណកដ្ឋវេគគ   អស ុពហុតរភេ  

ទីឃរត្តំ េ  ភិកខ េវ បិតុមរណំ បចចនុភតូំ... ភតុមរណំ 

បចចនុភតូំ... ភគិនិមរណំ បចចនុភតូំ... បុត្តមរណំ 

បចចនុភតូំ... ធីតុមរណំ បចចនុភតូំ... ញតិពយសនំ 

បចចនុភតូំ... េភគពយសនំ បចចនុភតូំ... ទីឃរត្តំ េ  

ភិកខ េវ េ គពយសនំ បចចនុភតូំ េតសំ េ  េ គពយសនំ 

បចចនុេភន្ត នំ អមនបសមបេយគ មនបវបិបេយគ 

កនទន្ត នំ េ ទន្ត នំ អស ុ បសនទំ បគឃរតិំ ន េត្វវ 

ចតសុូ ម សមុេទទសុ ឧទកំ តំ កិស  េហតុ 

អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ យវញចិ ទំ 

ភិកខ េវ អលេមវ សព្វសងខ េរសុ និព្វិនទិតុំ អលំ វរិជជិ តុ ំ

អលំ       វមុិចចិតុន្តិ       ។       តតិយ ំ     ។ 
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៨៣ 

អនមតគគសំយុត្ត   តិណកដ្ឋវគគ   ភពៃនទឹកែភនកេ្រចើនជង 

មន លភិកខុទងំ យ េសចក្តី ្ល ប់របស់បិ  អនកទងំ យបនទទួល 

រងអស់កលជអែង្វង... េសចក្តី ្ល ប់របស់បងប្អូន្របុស អនកទងំ យ 

បនទទួលរង... េសចក្តី ្ល ប់របស់បងប្អូន្រសី អនកទងំ យបនទទួល 

រង... េសចក្តី ្ល ប់របស់កូន្របុស អនកទងំ យបនទទួលរង... េសចក្តី 

្ល ប់របស់កូន្រសី អនកទងំ យបនទទួលរង... េសចក្តីវនិសៃន 

ញតិ អនកទងំ យបនទទួលរង... េសចក្តីវនិសេភគៈ អនក 

ទងំ យបនទទួលរង... មន លភិកខុទងំ យ េសចក្តីវនិសេ្រពះ 

េ គ អនកទងំ យបនទទួលរងអស់កលជអែង្វង កលែដលអនក 

ទងំ យទទួលរងនូវេសចក្តីវនិស េ្រពះេ គ កនទក់កេនទញ ទួញយ  ំ

េ្រពះជួប្របទះនឹងរបស់ែដលមិនគប់ចិត្ត ្រពត់្របសចករបស់ ែដល 

គប់ចិត្ត ទឹកែភនកក៏ហូរ្រសក់េទេ្រចើនជង ទឹកកនុងម សមុ្រទទងំ ៤ 

មិនែមនេ្រចើនេឡើយ េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ 

េ្រពះសង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើម មិន្របកដ ។ េប ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េហតុេនះ គួរេដើមបេីនឿយ យ គួរេដើមបធុីញ្រទន់ 

គួរេដើមបជីិនឆ្អន់  កនុងសងខ រទងំពួងេ យពិត  ។   ចប់សូ្រតទី   ៣  ។ 
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៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៩៥] វតថិយំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... អន- 

មតេគគ យំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ តំ កឹ មញញថ 

ភិកខ េវ កតមំ នុ េខ ពហុតរ  ំ យំ  េ  ឥមិន 

ទីេឃន អទធុន សនធ វតំ សំសរតំ មតុ ថញញំ  បីតំ 

យំ  ចតសុូ ម សមុេទទសុ ឧទកន្តិ ។ យថ 

េខ មយំ ភេន្ត ភគវ  ធមមំ េទសិតំ ជនម ឯត- 

េទវ ភេន្ត ពហុតរ  ំ យំ េន ឥមិន ទីេឃន អទធុន 

សនធ វតំ សំសរតំ មតុ ថញញំ  បីតំ ន េត្វវ ចតសុូ 

ម សមុេទទសុ      ឧទកន្តិ     ។ 
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៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៩៥] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី… កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ… ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ អនក 

មនទីបផុំតខងេដើម មិន្របកដ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនក 

ទងំ យសមគ ល់េសចក្តីេនះថ ដូចេម្តច កលែដលអនកទងំ យ 

អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ េ យកលជអែង្វងេនះ បនផឹកនូវ 

ទឹកេ ះឯ ៃនម ក្តី ទឹកឯ កនុងម សមុ្រទទងំ ៤ ក្តី ប ្ត  

ទឹកទងំពីរេនះ ទឹក េ្រចើនជង ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ំ្រពះ 

អងគទងំ យ ដឹងចបស់នូវធម៌ ែដល្រពះមន្រពះភគសំែដងេហើយ 

េ យពិត បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កលែដលខញុ ំ្រពះអងគទងំ យ 

អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ េ យកលជអែង្វងេនះ បនផឹកទឹក 

េ ះម េ្រចើនជងេ យពិត ឯទឹកកនុងម សមុ្រទទងំ ៤ មិនែមន 

េ្រចើនេឡើយ    ។ 
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៨៥ 

អនមតគគសំយុត្តស    តិណកដ្ឋវេគគ   កបបបុចឆ  

 [៩៦] ធុ ធុ ភិកខ េវ ធុ េខ េម តុេម្ហ 

ភិកខ េវ ឯវ  ំ ធមមំ េទសិតំ ជនថ ឯតេទវ ភិកខ េវ 

ពហុតរ  ំ យំ េ  ឥមិន ទីេឃន អទធុន សនធ វតំ 

សំសរតំ មតុ ថញញំ  បីតំ ន េត្វវ ចតសុូ ម ស- 

មុេទទសុ ឧទកំ តំ កិស  េហតុ អនមតេគគ យំ  

ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ អលំ វមុិចចិតុន្តិ ។ ចតុតថំ ។ 

 [៩៧] វតថិយំ វហិរតិ… អថេខ អញញតេ  ភិកខុ  

េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ។ េប ។ 

ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ េ  ភិកខុ  ភគវន្តំ ឯតទ- 

េ ច កីវទីេឃ នុ េខ ភេន្ត កេបបតិ ។ ទីេឃ េខ 

ភិកខុ  កេបប េ  ន សុកេ  សងខ តុំ ឯត្តកនិ 

វស និ ឥតិ  ឯត្តកនិ វស ស និ ឥតិ  

ឯត្តកនិ វស សហស និ ឥតិ  ឯត្តកនិ 

វស សតសហស និ ឥតិ តិ ។ សកក  បន ភេន្ត 

ឧបម(១)      កតុន្តិ     ។ 
     ១   ម.   ឱបមំ   ។ 
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៨៥ 

អនមតគគសំយុត្ត   តិណកដ្ឋវគគ   ករសួររកកបប 

 [៩៦] មន លភិកខុទងំ យ ្រតូវេហើយ ្រតូវេហើយ មន លភិកខុ  

ទងំ យ អនកទងំ យដឹងចបស់ នូវធម៌ែដលតថគតសំែដងេហើយ 

យ៉ងេនះេ យ្របៃព មន លភិកខុទងំ យ កលែដលអនកទងំ យ 

អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ េ យកលជអែង្វងេនះ បនផឹកទឹក 

េ ះរបស់ម េ្រចើនជងេ យពិត ឯទឹកកនុងម សមុ្រទទងំ ៤ មិន 

ែមនេ្រចើនជងេឡើយ េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ 

េ្រពះសង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើម មិន្របកដ ។ េប ។ គួរេដើមបជិីន 

ឆ្អន់   ។  ចប់សូ្រតទី  ៤  ។ 

 [៩៧] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... ្រគេនះឯង មនភិកខុ  

មួយរូប ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ។ េប ។ 

លុះភិកខុ េនះ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ ្រកបបងគទូំលសួរ ្រពះមន្រពះ 

ភគយ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កបបមនកលែវងប៉ុនម ន ។ 

្រពះអងគ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុ  កបបមនកលែវង ស់ កបបេនះ 

មិនងយនឹង ប់ថ ប៉ុេណ្ណះឆន កំ្តី ថប៉ុេណ្ណះរយឆន កំ្តី ថប៉ុេណ្ណះពន់ 

ឆន កំ្តី ថប៉ុេណ្ណះែសនឆន កំ្តី បនេឡើយ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

ចុះ្រពះអងគ ចេធ្វើពកយឧបមបនឬេទ    ។ 
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៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៩៨] សកក  ភិកខូ តិ ភគ  អេ ច េសយយ- 

ថបិ ភិកខុ  ម េសេ  បព្វេ  េយជនំ យ- 

េមន េយជនំ វ ិ ថ េរន េយជនំ ឧេព្វេធន អចឆិេទទ  

អសុសិេ  ឯកឃេន តេមនំ បុរេិ  វស សតស  

វស សតស  អចចេយន កសិេកន វេតថន សកឹ 

សកឹ បរមិេជជយយ ខិបបតរ ំ េខ េ  ភិកខុ  ម - 

េសេ  បព្វេ  ឥមិន ឧបកកេមន បរកិខយ ំ ប- 

រយិទនំ គេចឆយយ ន េត្វវ កេបប ឯវទំីេឃ េខ 

ភិកខុ  កេបប ។ ឯវទំីឃនំ េខ ភិកខុ  កបបនំ 

េនេក កេបប សំសិេ  េនកំ កបបសតំ សំសិតំ 

េនកំ កបបសហស  ំ សំសិតំ េនកំ កបបសតស- 

ហស  ំ សំសិតំ តំ កិស  េហតុ អនមតេគគ យ ំ

ភិកខុ  សំ េ  ។ េប ។ យវញចិ ទំ ភិកខុ  អលេមវ 

សព្វសងខ េរសុ និព្វិនទិតុំ អលំ វរិជជិ តុំ អលំ វមុិចចិ- 

តុន្តិ      ។       បញចមំ      ។ 
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៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៩៦] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុ  ចេធ្វើ 

បន េហើយ្រទង់្រ ស់តេទេទៀតថ មន លភិកខុ  ដូចភនថំមសុទធដ៏ធ ំ

បេ ្ត យមួយេយជន៍ ទទឹងមួយេយជន៍ កពំស់ក៏មួយេយជន៍ មិន 

បនធ្លុះ មិនមន្របេ ង ជភនំ ន់ កន្លងមួយរយឆន  ំ ៗ េទ មន 

បុរសយកសពំត់កសិកមកេបសភនេំនះម្តង ៗ មន លភិកខុ  ភនថំមសុទធដ៏ធេំនះ 

គបបដីល់នូវករអស់េទ េរចេទ េ យេសចក្តីពយយមេនះ ឆប់ជង 

ឯកបបមិនទន់អស់េទេឡើយ មន លភិកខុ  កបបមនកលែវងយ៉ងេនះ 

ឯង ។ មន លភិកខុ  ប ្ត កបបែដលមនកលែវងយ៉ងេនះ សូមប ី

កបបមួយក៏ ប់មិនបន កបបមួយរយក៏ ប់មិនបន កបបមួយពន់ក៏ ប់ 

មិនបន កបបមួយែសនក៏ ប់មិនបន េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី 

មន លភិកខុ  េ្រពះសង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ ។ េប ។ 

មន លភិកខុ  េហតុេនះ គួរេដើមបេីនឿយ យ គួរេដើមបធុីញ្រទន់ គួរ 

េដើមបជីិនឆ្អន់    កនុងសងខ រទងំពួង     ។     ចប់សូ្រតទី     ៥     ។ 
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៨៧ 

អនមតគគសំយុត្តស    តិណកដ្ឋវេគគ   សបូបម 

 [៩៩] វតថិយ ំ វហិរតិ... អថេខ អញញតេ  ភិកខុ  

េយន ភគ  ។ េប ។ ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ េ  

ភិកខុ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច កីវទីេឃ នុ េខ ភេន្ត 

កេបបតិ ។ ទីេឃ េខ ភិកខុ  កេបប េ  ន សុកេ  

សងខ តុំ ឯត្តកនិ វស និ ឥតិ  ។ េប ។ ឯត្តកនិ 

វស សតសហស និ ឥតិ តិ ។ សកក  បន ភេន្ត 

ឧបម       កតុន្តិ     ។ 

 [១០០] សកក  ភិកខូ តិ ភគ  អេ ច េសយយ- 

ថបិ ភិកខុ  យសំ នគរ ំ េយជនំ យេមន 

េយជនំ វ ិ ថ េរន េយជនំ ឧេព្វេធន បុណ្ណំ  សបន ំ

គុឡកិពនធំ តេ  បុរេិ  វស សតស  វស ស- 

តស          អចចេយន          ឯកេមកំ         សបំ         ឧទធេរយយ 



181 
 

៨៧ 

អនមតគគសំយុត្ត   តិណកដ្ឋវគគ   ឧបមេ យ្រគប់ៃសព 

 [៩៩] ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រគេនះឯង ភិកខុ មួយរូប 

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ ។ េប ។ លុះភិកខុ េនះអងគុយកនុងទីដ៏សម 

គួរេហើយ បន្រកបបងគទូំលសួរ្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ បពិ្រត 

្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កបបមនកលែវងបុ៉នម ន ។ មន លភិកខុ  កបបមន 

កលែវង ស់ កបបេនះ មិនងយនឹង ប់ថ ប៉ុេណ្ណះឆន កំ្តី ។ េប ។ 

ថប៉ុេណ្ណះែសនឆន កំ្តី បនេឡើយ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ចុះ្រពះអងគ 

ចេធ្វើពកយឧបមបនឬេទ     ។ 

 [១០០] ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុ  ចេធ្វើបន 

េហើយ្រទង់្រ ស់តេទេទៀតថ មន លភិកខុ  ដូចជនគរែដលព័ទធេ យ 

កែំពង បេ ្ត យមួយេយជន៍ ទទឹងមួយេយជន៍ កពំស់មួយេយជន៍ 

េពញេ យ្រគប់ៃសព ជនគរេគបិទភជ ប់ េ យដុដំីស្អិត កន្លងមួយ 

រយឆន  ំៗ  េទ មនបុរសេទេរ ើសយក្រគប់ៃសពមួយ្រគប់ ៗ  អពីំនគរេនះ 
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៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ខិបបតរ ំ េខ េ  ភិកខុ  ម សប សិ ឥមិន 

ឧបកកេមន បរកិខយ ំ បរយិទនំ គេចឆយយ ន េត្វវ 

កេបប ឯវទំីេឃ េខ ភិកខុ  កេបប ។ ឯវទំីឃ- 

នំ េខ ភិកខុ  កបបនំ េនេក កេបប សំសិ- 

េ  េនកំ កបបសតំ សំសិតំ េនកំ កបបសហស  

សំសិតំ េនកំ កបបសតសហស  ំ សំសិតំ តំ 

កិស  េហតុ អនមតេគគ យ ំ ភិកខុ  សំ េ  ។ េប ។ 

អលំ        វមុិចចិតុន្តិ      ។       ឆដ្ឋំ     ។ 

 [១០១] វតថិយ ំ វហិរតិ… អថេខ សមពហុ  

ភិកខូ  េយន ភគ  ។ េប ។ ឯកមន្តំ និសិនន  េខ 

េត ភិកខូ  ភគវន្តំ ឯតទេ ចុំ កីវពហុក នុ េខ ភេន្ត 

កបប អពភតី  អតិកកន្ត តិ ។ ពហុក េខ ភិកខ េវ 

កបប អពភតី  អតិកកន្ត  េត ន សុក  សងខ តុំ 

ឯត្តក កបប ឥតិ  ឯត្តកនិ កបបស និ ឥតិ 

 ឯត្តកនិ កបបសហស និ ឥតិ  ឯត្តកនិ កបប- 

សតសហស និ ឥតិ តិ ។ សកក  បន ភេន្ត 

ឧបម      កតុន្តិ      ។ 
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៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន លភិកខុ  គនំរ្រគប់ៃសពដ៏ធេំនះ គបបដីល់នូវករអស់េទ រលីងេទ 

េ យេសចក្តីពយយមេនះឆប់ជង ឯកបបមិនទន់អស់េទេឡើយ មន ល 

ភិកខុ  កបបមនកលែវងយ៉ងេនះឯង ។ មន លភិកខុ  ប ្ត កបបែដល 

មនកលែវងយ៉ងេនះ សូមបកីបបមួយ ក៏ ប់មិនបន កបបមួយរយ 

ក៏ ប់មិនបន កបបមួយពន់ ក៏ ប់មិនបន កបបមួយែសន ក៏ ប់មិនបន 

េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុ  េ្រពះសង រេនះ មនទីបផុំត 

ខងេដើមមិន្របកដ  ។   េប  ។   គួរេដើមបជីិនឆ្អន់  ។   ចប់សូ្រតទី   ៦    ។ 

 [១០១] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... ្រគេនះឯង ភិកខុ េ្រចើន 

រូប ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ ។ េប ។ លុះភិកខុទងំេនះ អងគុយ 

កនុងទីសមគួរេហើយ បន្រកបបងគទូំលសួរ ្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះ 

ថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កបបែដលកន្លងរលំងេទេហើយ មនចនួំន 

េ្រចើនប៉ុនម ន ។ មន លភិកខុទងំ យ កបបែដលកន្លងរលំងេទេហើយ 

មនចនួំនេ្រចើន ស់ កបបទងំេនះ មិនងយនឹង ប់ថ ប៉ុេណ្ណះកបបក្តី 

ថប៉ុេណ្ណះរយកបបក្តី ថប៉ុេណ្ណះពន់កបបក្តី ថប៉ុេណ្ណះែសនកបបក្ត ី

បនេឡើយ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ចុះ្រពះអងគ ចេធ្វើពកយឧបម 

បនឬេទ    ។ 
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៨៩ 

អនមតគគសំយុត្តស    តិណកដ្ឋវេគគ   កបបពហុតរភេ  

 [១០២] សកក  ភិកខ េវតិ ភគ  អេ ច ឥធស ុ 

ភិកខ េវ ច ្ត េ  វក វស ស យុក វស សតជី- 

វេិន េត េច ទិវេស ទិវេស កបបសតសហសស  ំ កបប- 

សតសហស  ំ អនុស េរយយុ ំ ។ អននុស រ ិ  វ ភិកខ េវ 

េតហិ កបប អស ុ ។ អថេខ េម ច ្ត េ  វក 

វស ស យុក វស សតជីវេិន វស សតស  វស - 

សតស  អចចេយន កលំ កេរយយុ ំ ។ ឯវ ំ ពហុក 

េខ ភិកខ េវ កបប អពភតី  អតិកកន្ត  េត ន សុក  

សងខ តុំ ឯត្តក កបប ឥតិ  ឯត្តកនិ កបបស- 

និ ឥតិ  ឯត្តកន ិ កបបសហស និ ឥតិ  ឯត្ត- 

កនិ កបបសតសហស និ ឥតិ  តំ កិស្ស 

េហតុ អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ អលំ 

វមុិចចិតុន្តិ     ។      សត្តមំ      ។ 
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៨៩ 

អនមតគគសំយុត្ត   តិណកដ្ឋវគគ   កបបមនចំនួនេ្រចើន ស់ 

 [១០២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ  

ចេធ្វើបន េហើយ្រទង់្រ ស់តេទេទៀតថ មន លភិកខុទងំ យ 

្របសិនេបើ វក័ ៤ រូប កនុង សនេនះ មន យុមួយរយឆន  ំ រស់ 

េនមួយរយឆន  ំ េបើ វក័ទងំេនះ គបបរីឭកបនមួយែសនកបបមន ក់ ៗ 

ល់ ៗ ៃថង ។ មន លភិកខុទងំ យ វក័ទងំេនះ ក៏មិន ចនឹង 

រឭកកបបឲយអស់បនេឡើយ ។ ្រគេនះឯង វក័ទងំ ៤ របស់ 

តថគត មន យុមួយរយឆន  ំ រស់េនមួយរយឆន  ំ កន្លងេទមួយរយឆន  ំ

មន ក់ ៗ គបបេីធ្វើមរណកលេទ ។ មន លភិកខុទងំ យ កបបែដលកន្លង 

រលំងេទមនចនួំនេ្រចើនយ៉ងេនះឯង កបបទងំេនះ មិនងយនឹង ប់ថ 

ប៉ុេណ្ណះកបបក្តី ថប៉ុេណ្ណះរយកបបក្តី ថប៉ុេណ្ណះពន់កបបក្តី ថប៉ុេណ្ណះ 

ែសនកបបក្តី េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះ 

សង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ ។ េប ។ គួរេដើមបជីិនឆ្អន់ ។ 

ចប់សូ្រតទី    ៧    ។ 
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៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១០៣] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិ- 

រតិ េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ អថេខ អញញតេ  

្រពហមេ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ភគវ  សទធឹ សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ កថំ ណីយ ំ

វតីិ េរ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ និសិេនន  

េខ េ  ្រពហមេ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច កីវពហុក នុ 

េខ េភ េគតម កបប អពភតី  អតិកកន្ត តិ ។ 

ពហុក េខ ្រពហមណ កបប អពភតី  អតិកកន្ត  

េត ន សុក  សងខ តុំ ឯត្តក កបប ឥតិ  

ឯត្តកនិ កបបស និ ឥតិ  ឯត្តកនិ កបបស- 

ហស និ ឥតិ  ឯត្តកនិ កបបសតសហស និ ឥតិ 

តិ ។ សកក  បន េភ េគតម ឧបម កតុន្តិ ។ 

 [១០៤] សកក  ្រពហម តិ ភគ  អេ ច 

េសយយថបិ ្រពហមណ យេ  ចយ ំ គងគ នទី 

បេ តិ យតថ ច ម សមុទទំ អេបបតិ យ ឯតសមឹ 

អន្តេរ លិក  ន សុក  សងខ តុំ ឯត្តក 

លិក     ឥតិ           ឯត្តកនិ      លិកស និ     ឥតិ         
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៩០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១០៣] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុង 

វត្តេវឡុវន ជកលនទកនិ ប ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ្រគេនះឯង 

្រពហមណ៍មន ក់ បនចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ 

េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តីរកី យជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគ លុះបញចប់ 

ពកយែដលគួររកី យ និងពកយែដលគួររឭកេហើយ េទើបអងគុយកនុងទី 

ដ៏សមគួរ ។ លុះ្រពហមណ៍េនះ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ ្រកបបងគ ំ

ទូលសួរ្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន កបប 

ែដលកន្លងរលំងេទ មនចនួំនេ្រចើនប៉ុនម ន ។ មន ល្រពហមណ៍ កបប 

ែដលកន្លងរលំងេទមនចនួំនេ្រចើន ស់ កបបទងំេនះ មិនងយនឹង 

ប់ថ ប៉ុេណ្ណះកបបក្តី ថប៉ុេណ្ណះរយកបបក្តី ថប៉ុេណ្ណះពន់កបបក្តី 

ថប៉ុេណ្ណះែសនកបបក្តី បនេឡើយ ។ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចុះ 

្រពះអងគ ចេធ្វើពកយឧបមបនឬេទ       ។ 

 [១០៤] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ មន ល្រពហមណ៍ ច 

េធ្វើបន េហើយ្រទង់្រ ស់តេទេទៀតថ មន ល្រពហមណ៍ ដូចជចប់ 

េដើម ងំអពីំសទឹងគងគ េនះ េកើតមនមក ែតងហូរេទកន់ម សមុ្រទ 

កនុងចេន្ល ះឯ  ្រគប់ខ ច់ឯ ែដលមនកនុងចេន្ល ះេនះ ្រគប់ខ ច់េនះ 

មិនងយនឹង ប់ថ    ប៉ុេណ្ណះ្រគប់ខ ច់ក្តី     ថប៉ុេណ្ណះរយ្រគប់ខ ច់ក្តី 
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៩១ 

អនមតគគសំយុត្តស    តិណកដ្ឋវេគគ   សរណគមនំ 

ឯត្តកនិ លិកសហស និ ឥតិ  ឯត្តកនិ 
លិកសតសហស និ ឥតិ  ។ តេ (១) ពហុត  

េខ ្រពហមណ កបប អពភតី  អតិកកន្ត  េត ន 
សុក  សងខ តុំ ឯត្តក កបប ឥតិ  ឯត្តកនិ 
កបបស និ ឥតិ  ឯត្តកនិ កបបសហស និ 
ឥតិ  ឯត្តកនិ កបបសតសហស និ ឥតិ  
តំ កិស  េហតុ អនមតេគគ យ ំ ្រពហមណ សំ េ  
បុព្វ  េកដិ ន បញញ យតិ អវជិជ នីវរ នំ ស ្ត នំ 
ត ្ហ សេញញ ជននំ សនធ វតំ សំសរតំ ឯវ ំ ទីឃរត្តំ 
េខ ្រពហមណ ទុកខំ  បចចនុភតូំ តិបប ំ បចចនុភតូំ 
ពយសនំ បចចនុភតូំ កដសី វឌ ិ  ។ យវញចិ ទំ 
្រពហមណ អលេមវ សព្វសងខ េរសុ និព្វិនទិតុំ អលំ 
វរិជជិ តុំ          អលំ          វមុិចចិតុន្តិ        ។ 
 [១០៥] ឯវ ំ វុេត្ត េ  ្រពហមេ  ភគវន្តំ ឯត- 
ទេ ច អភិកកន្តំ េភ េគតម អភិកកន្តំ េភ េគតម 
។ េប ។ ឧបសកំ មំ ភវ ំ េគតេម ធេរតុ អជជតេគគ 
បណុេបតំ      សរណងគតន្តិ     ។      អដ្ឋមំ     ។ 
     ១   ឱ.   អេ    ។ 
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៩១ 

អនមតគគសំយុត្ត   តិណកដ្ឋវគគ  ករដល់នូវសរណៈ 

ថប៉ុេណ្ណះពន់្រគប់ខ ច់ក្តី ថប៉ុេណ្ណះែសន្រគប់ខ ច់ក្តី ។ មន ល 

្រពហមណ៍ កបបែដលកន្លងរលំងេទេហើយ េ្រចើនជង្រគប់ខ ច់េនះឯង 

កបបេនះមិនងយនឹង ប់ថ ប៉ុេណ្ណះកបបក្តី ថប៉ុេណ្ណះរយកបបក្តី ថ 

ប៉ុេណ្ណះពន់កបបក្តី ថប៉ុេណ្ណះែសនកបបក្តី េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុ 

ដូចេម្តច មន ល្រពហមណ៍ េ្រពះសង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើម 

មិន្របកដ គឺទីបផុំតខងេដើមរបស់សត្វទងំ យ ែដលមននីវរណៈ 

គឺអវជិជ  មនសេំយជនៈគឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ មិន 

្របកដេឡើយ មន ល្រពហមណ៍ េសចក្តីទុកខ េសចក្តី្រពួយ េសចក្ត ី

វនិស សត្វទងំេនះទទួលរងេហើយ អស់កលជអែង្វងយ៉ងេនះ 

ទីប៉ឆក៏ចេ្រមើនេឡើង ។ មន ល្រពហមណ៍ េហតុេនះ គួរេដើមបេីនឿយ 

យ    គួរេដើមបធុីញ្រទន់     គួរេដើមបជីិនឆ្អន់     កនុងសងខ រទងំពួង   ។      

 [១០៥] កលេបើ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ យ៉ងេនះេហើយ 

្រពហមណ៍េនះ ្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះ 

េគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់េពក ស់ បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចបស់ 

េពក ស់ ។ េប ។ សូម្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ចទុំកនូវខញុ ្ំរពះអងគថ 

ជឧបសក ដល់នូវសរណៈេសមើេ យជីវតិ ចប់េដើម ងំពីៃថងេនះតេទ ។ 

ចប់សូ្រតទី     ៨    ។ 
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៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១០៦] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  បុព្វ  េកដិ ន 

បញញ យតិ អវជិជ នីវរ នំ ស ្ត នំ ត ្ហ សេញញ ជ- 

ននំ         សនធ វតំ          សំសរតំ         ។         េប        ។  

 [១០៧] េសយយថបិ ភិកខ េវ ទេ ្ឌ  ឧបរេិវ សំ 

ខិេ ្ត  សកិមប ិ មេូលន និបតតិ សកិមប ិ មេជឈន 

និបតតិ សកិមប ិ អេគគន និបតតិ ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ 

អវជិជ នីវរ  ស ្ត  ត ្ហ សេញញ ជន សនធ វនទ  

សំសរន្ត  សកិមប ិ អ ម  េ ក បរ ំ េ កំ គចឆន្ត ិ

សកិមប ិ បរ ម  េ ក ឥមំ េ កំ គចឆន្តិ តំ 

កិស  េហតុ អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ 

អលំ      វមុិចចិតុន្តិ     ។      នវមំ     ។ 
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៩២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១០៦] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ 

មនទីបផុំតខងេដើម មិន្របកដ គឺទីបផុំតខងេដើមរបស់សត្វទងំ យ 

ែដលមននីវរណៈ គឺអវជិជ  មនសេំយជនៈ គឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់ 

រងគ ត់េទ     មិន្របកដេឡើយ     ។     េប    ។ 

 [១០៧] មន លភិកខុទងំ យ ដូចជដបំងែដលេគេចលេទ 

ឰដ៏ កសខងេលើ ចួនកលក៏ធ្ល ក់ចុះខងគល់មកមុន ចួនកលក៏ធ្ល ក់ 

ចុះ្រតង់ក ្ត លមកមុន ចួនកលក៏ធ្ល ក់ចុះខងចុងមកមុន មន លភិកខុ  

ទងំ យ សត្វទងំ យ ែដលមននីវរណៈគឺអវជិជ  មនសេំយជនៈ 

គឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ ចួនកលក៏េចញអពីំេ ក 

េនះេទកន់េ កខងមុខ ចួនកលក៏េចញអពីំេ កខងមុខ មកកន់ 

េ កេនះវញិយ៉ងេនះឯង េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុ  

ទងំ យ េ្រពះសង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើម មិន្របកដ ។ េប ។ 

គួរេដើមបជីិនឆ្អន់    ។    ចប់សូ្រតទី   ៩    ។ 
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៩៣ 

អនមតគគសំយុត្តស    តិណកដ្ឋវេគគ   និគមវចនំ 

 [១០៨] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរតិ 

គិជឈកេូដ បព្វេត ។ ត្រត េខ ភគ  ភិកខូ  

មេន្តសិ ភិកខ េ តិ ។ ភទេន្តតិ េត ភិកខូ  ភគវេ  

បចចេស សំុ       ។ 

 [១០៩] ភគ  ឯតទេ ច អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ 

សំ េ  ។ េប ។ ឯកស  បុគគលស  ភិកខ េវ កបប ំ

សនធ វេ  សំសរេ  សិយ ឯវ ំ ម  អដ្ឋិកង កេ  

អដ្ឋិបុេញជ  អដិ្ឋ សិ យថយ ំ េវបុេ ្ល  បព្វេ  សេច 

សំ រេក អស  សមភតញច  ន វនិេស យយ តំ 

កិស  េហតុ អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ 

អលំ     វមុិចចិតុន្តិ     ។ 

 [១១០] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ     ឯតទេ ច     ស ថ  
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៩៣ 

អនមតគគសំយុត្ត   តិណកដ្ឋវគគ   និគមវចនៈ 

 [១០៨] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនេលើភន ំ

គិជឈកូដ េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ 

េ ភិកខុទងំ យថ មន លភិកខុទងំ យ ដូេចនះ ។ ភិកខុទងំេនះ 

ទទួល្រពះពុទធដីក្រពះមន្រពះភគថ      បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន     ។ 

 [១០៩] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើម មិន្របកដ ។ េប ។ 

មន លភិកខុទងំ យ កលែដលបុគគលមន ក់ អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់ 

េទ អស់មួយកបប ងឆ្អឹង ពំនូតឆ្អឹង គនំរឆ្អឹងយ៉ងធ ំ ្របែហល 

គន នឹងភនេំវបុល្លេនះឯង ្របសិនេបើមនបុគគលអនកជញជូ នយកឆ្អឹង ែដលេគ 

គរទុក ក៏មិនគបបអីស់េទេឡើយ េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុ  

ទងំ យ េ្រពះសង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើម មិន្របកដ ។ េប ។ 

គួរេដើមបជីិនឆ្អន់    ។ 

 [១១០] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់សូ្រតេនះរួចេហើយ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត  ្រ ស់សូ្រតេនះេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ពកយេនះ 

តេទេទៀតថ      ។ 
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៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 ឯកេស េកន       កេបបន 

 បុគគលស ដ្ឋិសញច េយ 

 សិយ       បព្វតសេម       សិ 

 ឥតិ       វុត្តំ       មេហសិន 

 េ        េខ       បនយ ំ      អកខ េ  

 េវបុេ ្ល        បព្វេ        ម  

 ឧត្តេ        គិជឈកដូស  

 មគធនំ       គិរពិ្វេជ 

 យេ        ច      អរយិសចច និ 

 សមមបបញញ យ        បស តិ 

 ទុកខំ        ទុកខសមុបបទំ 

 ទុកខស        ច        អតិកកមំ 

 អរយិញចដ្ឋងគិ កំ        មគគំ 
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៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 គនំរៃនឆ្អឹងរបស់បុគគលមន ក់ចនួំនមួយកបប  គនំរេនះ្រប- 

 ែហលគន នឹងភន ំ   ្រពះពុទធជមេហសី បន្រ ស់េហើយដូេចនះ 

 ភនេំវបុល្លេនះេ កេពលេហើយថ ធេំលើសលុបជងភនគិំជឈ-(១) 

 កូដេទៀប្រកុងគិរពិ្វជៈ   ( ជ្រគឹះ)  របស់អនកមគធៈទងំ យ 

 មួយេទៀត   បុគគលឯ  េឃើញនូវអរយិសចចេ យ្របជញ ដ៏ 

 ្របៃព   គឺទុកខ   ១  ត ្ហ ែដលញុំងំទុកខឲយេកើតេឡើង   ១  ្រពះ 

 និព្វ នជេ្រគ ង្រប្រពឹត្តកន្លងនូវទុកខ     ១  អដ្ឋងគិកមគគដ៏្របេសើរ 

     ១   ភនំេវបល្លៈេនះ ឋិតេនខងេជើងៃនភនំគិជឈកូដ  ។  អដ្ឋកថ  ។ 
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៩៥  

អនមតគគសំយុត្តស    តិណកដ្ឋវេគគ   ឧទទ នំ 

 ទុកខបសមគមិនំ 

 សត្តកខត្តុបរមំ 

 សនធ វ ិ ្វ ន      បុគគេ  

 ទុកខស ន្តេ       េ តិ 

 សព្វសេញញ ជនកខយតិ   ។   ទសមំ   ។ 

តិណកដ្ឋវេគគ    បឋេម   ។ 

តស    ឧទទ នំ 

 តិណកដ្ឋញច        បឋវ ី

 អស ុ      ខីរញច       បព្វតំ 

 សប     វេក     គងគ  

 ទេ ្ឌ      ច     បុគគេលន    ចតិ    ។ 
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៩៥ 

អនមតគគសំយុត្ត   តិណកដ្ឋវគគ   ឧទទ ន 

 ជសភវៈឲយដល់នូវេសចក្តីសងប់រមង ប់ៃនទុកខ    ១  បុគគលេនះ 

 អេនទ លេទកណំត់្រតឹម  ៧  ជតិ   ជយ៉ងយូរ  រែមងេធ្វើនូវទី 

 បផុំតៃនេសចក្តីទុកខ      េ្រពះអស់េទៃនសំេយជនៈទងំពួង  ។ 

 ចប់សូ្រតទី    ១០       ។  

ចប់   តិណកដ្ឋវគគទី   ១  ។ 

 ឧទទ នៃនតិណកដ្ឋវគគេនះគឺ 

 ្រទង់សំែដងេ្រប បដូចេ ម      និងកំ ត់េឈើជេដើម   ១  ែផន 

 ដី   ១  ទឹកែភនក  ១  ទឹកេ ះ  ១  ភន ំ ១  ្រគប់ៃសព  ១   វក័  ១ 

 សទឹងគងគ    ១    ដបំង    ១    បុគគល     ១     ។ 
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ទុគគតវេគគ  

 [១១១] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរតិ 

។ េប ។ ត្រត េខ ភគ ... អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ 

សំ េ  បុព្វ  េកដិ ន បញញ យតិ អវជិជ នីវរ នំ 

ស ្ត នំ ត ្ហ សេញញ ជននំ សនធ វតំ សំសរតំ ។ 

យ ំ ភិកខ េវ បេស យយថ ទុគគតំ ទុរេូបតំ និដ្ឋេមតថ 

គន្តព្វំ អេម្ហហិ ឯវរបូំ បចចនុភតូំ ឥមិន ទីេឃន 

អទធុនតិ តំ កិស  េហតុ អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ  

សំ េ     ។    េប     ។      អលំ      វមុិចចិតុន្តិ      ។      បឋមំ    ។ 
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ទុគគតវគគ 

 [១១១] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនេទៀប 

្រកុង វតថី ។ េប ។ កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ 

ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ 

គឺទីបផុំតខងេដើមរបស់សត្វទងំ យ ែដលមននីវរណៈគឺអវជិជ  មន 

សេំយជនៈគឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ មិន្របកដេឡើយ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ គបបេីឃើញបុគគលកម ត់ មនរូប ង 

្រកក់ឯ  អនកទងំ យ គបបដីល់នូវេសចក្តីចូលចិត្តកនុងបុគគលកម ត់ 

នុ៎ះថ រូបែបបេនះ េយើងទងំ យបនភប់្របសព្វេហើយ អស់កលជ 

អែង្វងដូេចនះែដរ េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ 

េ្រពះសង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ ។ េប ។ គួរេដើមប ី

ជិនឆ្អន់    ។    ចប់សូ្រតទី    ១    ។ 
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៩៧ 

អនមតគគសំយុត្តស    ទុគគតវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ 

 [១១២] វតថិយ ំ វហិរតិ… ត្រត េខ ភគ … 

អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ … យ ំ ភិកខ េវ បេស - 

យយថ សុខិតំ សុសជជិតំ និដ្ឋេមតថ គន្តព្វំ អេម្ហហិ 

ឯវរបូំ បចចនុភតូំ ឥមិន ទីេឃន អទធុនតិ តំ កិស  

េហតុ អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  បុព្វ  េកដ ិ

ន     បញញ យតិ   ។    េប    ។    អលំ    វមុិចចិតុន្តិ    ។     តុតិយ ំ   ។ 

 [១១៣] ជគេហ វហិរតិ េវឡុវេន… អថេខ 

តឹសម ្ត  បេវយយក(១) ភិកខូ  សេព្វ រញញិក 

សេព្វ បិណ្ឌ បតិក សេព្វ បំសុកលិូក សេព្វ 

េតចីវរកិ សេព្វ សសេញញ ជន េយន ភគ  

េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  

ឯកមន្តំ       និសីទឹសុ       ។ 

    ១   បេឋយយកតិបិ   ។ 
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៩៧ 

អនមតគគសំយុត្ត   ទុគគតវគគ   ពួកបេវយយកភិកខុចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

 [១១២] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ 

មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ... មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ 

គបបេីឃើញបុគគលឯ  ដល់នូវេសចក្តីសុខ ដល់នូវេសចក្តីសបបយ អនក 

ទងំ យគបបដីល់នូវេសចក្តីចូលចិត្តកនុងបុគគលនុ៎ះថ រូបែបបេនះ េយើង 

ទងំ យ បនភប់្របសព្វេហើយអស់កលជអែង្វងដូេចនះែដរ េសចក្តី 

េនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះសង រេនះ មន 

ទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ គឺទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដេឡើយ ។ េប ។ 

គួរេដើមបជីិនឆ្អន់   ។    ចប់សូ្រតទី    ២     ។ 

 [១១៣] ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ... ្រគ 

េនះឯង បេវយយកភិកខុ (១) ្របមណ ៣០ រូប ជអនក្រប្រពឹត្ត រញញិ ក- 

ធុតងគទងំអស់ ជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតិកធុតងគទងំអស់ ជអនក្រប្រពឹត្ត 

បង ុ កូលិកធុតងគទងំអស់ ជអនក្រប្រពឹត្តេតចីវរកិធុតងគទងំអស់ ែតេន 

មនសេំយជនធម៌ទងំអស់ នគំន ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះ 

ចូលេទដល់េហើយ ក៏្រកបថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េហើយអងគុយ 

កនុងទីដ៏សមគួរ     ។ 
    ១    ភិកខុេនកនុង្របេទសប    ។ 
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៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១១៤] អថេខ ភគវេ  ឯតទេ សិ ឥេម 

េខ តឹសម ្ត  បេវយយក ភិកខូ  សេព្វ រញញិក 

សេព្វ បិណ្ឌ បតិក សេព្វ បំសុកលិូក សេព្វ េតចី- 

វរកិ សេព្វ សសេញញ ជន យននូនហំ ឥេមសំ តថ 

ធមមំ េទេសយយ ំ យថ េនសំ ឥមសមឹេយវ សេន 

អនុបទយ សេវហិ ចិ ្ត និ វមុិេចចយយុន្តិ ។ អថេខ 

ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ ភិកខ េ តិ ។ ភទេន្តតិ េត 

ភិកខូ      ភគវេ       បចចេស សំុ     ។ 

 [១១៥] ភគ  ឯតទេ ច អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ 

សំ េ  បុព្វ  េកដិ ន បញញ យតិ អវជិជ នីវរ នំ 

ស ្ត នំ ត ្ហ សេញញ ជននំ សនធ វតំ សំសរតំ ។ 

តំ កឹ មញញថ ភិកខ េវ កតមំ នុ េខ ពហុតរ ំ

យ ំ  េ  ភិកខ េវ ឥមិន ទីេឃន អទធុន សនធ វតំ 

សំសរតំ        សីសចឆិនន នំ          េ ហិតំ         បសនទំ         បគឃរតិំ 
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៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១១៤] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រពះត្រមិះយ៉ង 

េនះថ បេវយយកភិកខុ ្របមណ ៣០ រូបេនះ សុទធែតជអនក្រប្រពឹត្ត 

រញញិ កធុតងគ សុទធែតជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតិកធុតងគ សុទធែតជអនក 

្រប្រពឹត្តបង ុ កូលិកធុតងគ សុទធែតជអនក្រប្រពឹត្តេតចីវរកិធុតងគ ែតេន 

មនសេំយជនធម៌ទងំអស់ េបើដូេចន ះគួរែត តថគតសែំដងធម៌ដល់ 

ភិកខុទងំេនះ េដើមបេីធ្វើចិត្តភិកខុទងំេនះ ឲយរួចចក សវៈេ យមិន្របកន់ 

េលើ សនៈេនះឯង ។ េទើប្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់នឹងភិកខុទងំ- 

យថ មន លភិកខុទងំ យ ។ ភិកខុទងំេនះ ក៏ទទួល្រពះពុទធ- 

ដីក្រពះមន្រពះភគថ     បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន     ។ 

 [១១៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ គឺទីបផុំតខង 

េដើមរបស់សត្វទងំ យ ែដលមននីវរណៈគឺអវជិជ  មនសេំយជនៈ 

គឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ មិន្របកដេឡើយ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ អនកទងំ យសមគ ល់េសចក្តីេនះថដូចេម្តច មន ល 

ភិកខុទងំ យ កលែដលអនកទងំ យ អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ 

្រតូវេគកត់កបលេ យកលជអែង្វងេនះ  ឈមឯ ែដលហូរ្រសក់ក្តី 
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៩៩ 

អនមតគគសំយុត្តស    ទុគគតវេគគ   ធុករទនំ 

យ ំ  ចតសុូ ម សមុេទទសុ ឧទកន្តិ ។ យថ េខ 

មយ ំ ភេន្ត ភគវ  ធមមំ េទសិតំ ជនម ឯតេទវ 

ភេន្ត ពហុតរ ំ យ ំ េន ឥមិន ទីេឃន អទធុន សនធ - 

វតំ សំសរតំ សីសចឆិនន នំ េ ហិតំ បសនទំ បគឃរតិំ 

ន        េត្វវ        ចតសុូ         ម សមុេទទសុ         ឧទកន្តិ        ។ 

 [១១៦] ធុ ធុ ភិកខ េវ ធុ េខ េម តុេម្ហ 

ភិកខ េវ ឯវ ំ ធមមំ េទសិតំ ជនថ ឯតេទវ ភិកខ េវ 

ពហុតរ ំ យ ំ េ  ឥមិន ទីេឃន អទធុន សនធ - 

វតំ សំសរតំ សីសចឆិនន នំ េ ហិតំ បសនទំ បគឃរតិំ 

ន េត្វវ ចតសុូ ម សមុេទទសុ ឧទកំ ។ ទីឃរត្តំ 

        ភិកខ េវ         គុននំ        សតំ         េគភូ នំ         សីសចឆិនន នំ 
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៩៩ 

អនមតគគសំយុត្ត   ទុគគតវគគ   ្រទង់្របទននូវ ធុករៈ 

ទឹកឯ កនុងម សមុ្រទទងំ ៤ ក្តី ប ្ត ទឹកទងំពីរេនះ ទឹក  

េ្រចើនជង ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យ ដឹងចបស់ 

នូវធម៌ែដល្រពះមន្រពះភគ សែំដងេហើយេ យពិត បពិ្រត្រពះអងគ 

ដ៏ចេ្រមើន កលែដលខញុ ្ំរពះអងគទងំ យ អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ 

្រតូវេគកត់កបល េ យកលជអែង្វងេនះ ឈមែដលហូរ្រសក់េទ 

េ្រចើនជង     ឯទឹកកនុងម សមុ្រទទងំ     ៤     មិនែមនេ្រចើនេឡើយ    ។ 

 [១១៦] មន លភិកខុទងំ យ ្រតូវេហើយ ្រតូវេហើយ មន ល 

ភិកខុទងំ យ អនកទងំ យដឹងចបស់នូវធម៌ ែដលតថគតសំែដងេហើយ 

េ យ្របៃពយ៉ងេនះ មន លភិកខុទងំ យ កលែដលអនកទងំ យ 

អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ ្រតូវេគកត់កបលេ យកលជអែង្វងេនះ 

ឈមែដលហូរ្រសក់េទេ្រចើនជង ឯទឹកកនុងម សមុ្រទទងំ ៤ មិន 

ែមនេ្រចើនេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ កលែដលអនកទងំ យ 

េកើតជេគ    មនសភពជេគ       ្រតូវេគកត់កបលអស់កលជអែង្វង 
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១០០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

េ ហិតំ បសនទំ បគឃរតិំ ន េត្វវ ចតសុូ ម ស- 

មុេទទសុ ឧទកំ ។ ទីឃរត្តំ េ  ភិកខ េវ មហិ នំ 

សតំ មហិសភូ នំ សីសចឆិនន នំ េ ហិតំ បសនទំ 

បគឃរតិំ ។ ទីឃរត្តំ េ  ភិកខ េវ ឧរពភ នំ សតំ 

ឧរពភភូ នំ ។ េប ។ អជនំ សតំ អនភូ នំ ។ េប ។ 

មិគនំ សតំ មិគភូ នំ ។ េប ។ សកូ នំ សតំ 

សកូរភូ នំ ។ េប ។ កុកកុ នំ សតំ កុកកុដភូ នំ 

។ េប ។ ទីឃរត្តំ េ  ភិកខ េវ េច  គមឃតកតិ 

គេហ ្វ  សីសចឆិនន នំ េ ហិតំ បសនទំ បគឃរតិំ ។ 

ទីឃរត្តំ េ  ភិកខ េវ េច  បរបិនថកតិ គេហ ្វ  

។ េប ។ េច  បរទរកិតិ គេហ ្វ  សីសចឆិនន នំ 

េ ហិតំ បសនទំ បគឃរតិំ ន េត្វវ ចតសុូ  ម ស- 

មុេទទសុ ឧទកំ តំ កិស  េហតុ អនមត្តេគគ យ ំ 

ភិកខ េវ       សំ េ      ។      េប      ។       អលំ       វមុិចចិតុន្តិ      ។ 
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១០០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ឈមែដលហូរ្រសក់េទេ្រចើនជង ឯទឹកកនុងម សមុ្រទទងំ ៤ មិន 

ែមនេ្រចើនេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ កលែដលអនកទងំ យ 

េកើតជ្រកបី មនសភពជ្រកបី ្រតូវេគកត់កបលអស់កលជអែង្វង 

ឈមែដលហូរ្រសក់េទេ្រចើនជង ។ មន លភិកខុទងំ យ កល 

ែដលអនកទងំ យេកើតជេចៀម មនសភពជេចៀម អស់កលជ 

អែង្វង ។ េប ។ េកើតជពែព មនសភពជពែព ។ េប ។ េកើតជ្រមឹគ 

មនសភពជ្រមឹគ ។ េប ។ េកើតជ្រជូក មនសភពជ្រជូក ។ េប ។ 

េកើតជមន់ មនសភពជមន់ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ កល 

ែដលអនកទងំ យ្រតូវេគ្របចប់ថ ជេចរេបៀតេបៀនអនក្រសុក េហើយ 

េគកត់កបលអស់កលជអែង្វង ឈមែដលហូរ្រសក់េទេ្រចើនជង ។ 

មន លភិកខុទងំ យ កលែដលអនកទងំ យ ្រតូវេគ្របចប់ថ ជេចរច ំ

ទ ក់ែកបរផ្លូ វ អស់កលជអែង្វង ។ េប ។ កលែដលអនកទងំ យ 

្រតូវេគ្របចប់ថ ជេចរលួច្របពនធេគ េហើយេគកត់កបល ឈម 

ែដលហូរ្រសក់េទេ្រចើនជង ឯទឹកកនុងម សមុ្រទទងំ ៤ មិនែមន 

េ្រចើនេឡើយ េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះ 

សង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដេឡើយ ។ េប ។ គួរេដើមប ី

ជិនឆ្អន់    ។ 
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១០១ 

អនមតគគសំយុត្តស    ទុគគតវេគគ   អនបិតុភូតបុព្វភេ  

 [១១៧] ឥទមេ ច ភគ  អត្តមន េត ភិកខូ  

ភគវេ  ភសិតំ អភិននទុ ំ ។ ឥមសមិញច  បន េវយយ- 

ករណសមឹ ភញញមេន តឹសម ្ត នំ បេវយយកនំ ភិកខូ នំ 

អនុបទយ សេវហិ ចិ ្ត និ វមុិចចឹសតូិ ។ តតិយ ំ ។ 

 [១១៨] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... អន- 

មតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ ន េ  ភិកខ េវ 

សេ ្ត  សុលភរេូប េយ ន ម  ភតូបុេព្វ  ឥមិន 

ទីេឃន អទធុន តំ កិស  េហតុ អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ 

សំ េ     ។    េប    ។     អលំ      វមុិចចិតុន្តិ     ។      ចតុននំ     ។ 

(សេព្វសំ        ឯវ ំ      េបយយេ ) 

 [១១៩] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... អន- 

មតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ ន េ  ភិកខ េវ 

សេ ្ត  សុលភរេូប េយ ន បិ  ភតូបុេព្វ  ។ េប ។ 

បញចមំ      ។ 
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១០១ 

អនមតគគសំយុត្ត   ទុគគតវគគ   ភពៃនបុគគលមិនធ្ល ប់េកើតជបិ  

 [១១៧] លុះ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់សូ្រតេនះចប់េហើយ 

ពួកភិកខុ េនះ ជអនកមនេសចក្តីេ្រតកអរ បនេ្រតកអរចេំពះភសិតរបស់ 

្រពះមន្រពះភគ ។ កលែដល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់េវយយ- 

ករណ៍េនះ ចិត្តរបស់បេវយយកភិកខុ ្របមណ ៣០ រូប ក៏រួច្រសឡះចក 

សវៈេ យមិន្របកន់   ។   ចប់សូ្រតទី    ៣   ។ 

 [១១៨] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី… កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ… ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ 

មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វឯ  

មិនធ្ល ប់េកើតជម  សត្វេនះមិនងយរកបន េ យកលជអែង្វងេនះ 

េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះសង រេនះ មន 

ទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ  ។  េប  ។  គួរេដើមបជិីនឆ្អន់  ។  ចប់សូ្រតទី   ៤   ។ 

( ពកយប្ំរបួញេសចក្តីទងំអស់យ៉ងេនះ ) 

 [១១៩] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី… កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ… ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ 

មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វឯ  

មិនធ្ល ប់េកើតជបិ    សត្វេនះមិនងយរកបន  ។  េប  ។  ចប់សូ្រតទី  ៥  ។ 
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១០២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១២០] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ ន េ  

ភិកខ េវ សេ ្ត  សុលភរេូប េយ ន ភ  ភតូបុេព្វ  

។     េប     ។     ឆដ្ឋំ    ។ 

 [១២១] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ ន េ  

ភិកខ េវ សេ ្ត  សុលភរេូប េយ ន ភគិនី ភតូ- 

បុេព្វ        ។       េប      ។       សត្តមំ      ។ 

 [១២២] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  ។ េប ។ ន េ  

ភិកខ េវ សេ ្ត  សុលភរេូប េយ ន បុេ ្ត  ភតូ- 

បុេព្វ     ។      េប     ។      អដ្ឋមំ     ។ 
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១០២ 

សុត្តន្តបិដក  សំយុត្តនិកយ  និទនវគគ 

 [១២០] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ 

មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វ 

ឯ មិនធ្ល ប់េកើតជបងប្អូន្របុស សត្វេនះ មិនងយរកបន ។ េប ។ 

ចប់សូ្រតទី     ៦     ។ 

 [១២១] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ 

មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វ 

ឯ មិនធ្ល ប់េកើតជបងប្អូន្រសី សត្វេនះ មិនងយរកបន ។ េប ។ 

ចប់សូ្រតទី    ៧   ។ 

 [១២២] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ 

មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វ 

ឯ មិនធ្ល ប់េកើតជកូន្របុស សត្វេនះ មិនងយរកបន ។ េប ។ 

ចប់សូ្រតទី     ៨      ។ 
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១០៣ 

អនមតគគសំយុត្តស    ទុគគតវេគគ   ភិកខ មន្តនំ 

 [១២៣] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ សំ េ  បុព្វ  េកដិ ន 

បញញ យតិ អវជិជ នីវរ នំ ស ្ត នំ ត ្ហ សេញញ - 

ជននំ សនធ វតំ សំសរតំ ។ ន េ  ភិកខ េវ សេ ្ត  

សុលភរេូប េយ ន ធី  ភតូបុេព្វ  ឥមិន ទីេឃន 

អទធុន តំ កិស  េហតុ អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ 

សំ េ  បុព្វ  េកដិ ន បញញ យតិ អវជិជ នីវរ នំ 

ស ្ត នំ ត ្ហ សេញញ ជននំ សនធ វតំ សំសរតំ ។ 

ឯវ ំ ទីឃរត្តំ េ  ភិកខ េវ បចចនុភតូំ តិបប ំ បចចនុភ-ូ 

តំ ពយសនំ បចចនុភតូំ កដសី វឌ ិ  ។ យវញចិ ទ ំ

ភិកខ េវ អលេមវ សព្វសងខ េរសុ និព្វិនទិតុំ អលំ វរិជជិ តុ ំ

អលំ      វមុិចចិតុន្តិ      ។      នវមំ     ។ 
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១០៣ 

អនមតគគសំយុត្ត   ទុគគតវគគ   ្រទង់្រ ស់នឹងភិកខុទំង យ 

 [១២៣] ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទីេនះឯង ្រពះ 

មន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សង រេនះ 

មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ គឺទីបផុំតខងេដើម របស់សត្វទងំ យ 

ែដលមននីវរណៈគឺអវជិជ  មនសេំយជនៈគឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់ 

រងគ ត់េទ មិន្របកដេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វឯ មិន 

ធ្ល ប់េកើតជកូន្រសី សត្វេនះ មិនងយរកបនេ យកលជអែង្វងេនះ 

េសចក្តីេនះ េ្រពះេហតុអ្វី មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះសង រេនះ 

មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ គឺទីបផុំតខងេដើមរបស់សត្វទងំ យ 

ែដលមននីវរណៈគឺអវជិជ  មនសេំយជនៈគឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់ 

រងគ ត់េទ មិន្របកដេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ េសចក្តីទុកខ 

េសចក្តី្រពួយ េសចក្តីវនិស ែដលអនកទងំ យ បនទទួលរងេហើយ 

អស់កលជអែង្វងយ៉ងេនះ ទីប៉ឆក៏ចេ្រមើនេឡើង ។ មន លភិកខុទងំ យ 

េហតុេនះ គួរេដើមបេីនឿយ យ គួរេដើមបធុីញ្រទន់ គួរេដើមបជីិនឆ្អន់ 

កនុងសងខ រទងំពួង    ។     ចប់សូ្រតទី   ៩    ។  
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១០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១២៤] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរតិ 

គិជឈកេូដ បព្វេត ។ ត្រត េខ ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ 

ភិកខ េ តិ ។ ភទេន្តតិ េត ភិកខូ  ភគវេ  បចចេស សំុ ។ 

 [១២៥] ភគ  ឯតទេ ច អនមតេគគ យ ំ ភិកខ េវ 

សំ េ  បុព្វ  េកដិ ន បញញ យតិ អវជិជ នីវរ នំ 

ស ្ត នំ ត ្ហ សេញញ ជននំ សនធ វតំ សំសរតំ ។ 

ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ ឥមស  េវបុល្លស  បព្វតស  បចី- 

នវេំ េត្វវ សមញញ  ឧទបទិ ។ េតន េខ បន ភិកខ េវ 

សមេយន មនុស នំ តិវ េត្វវ(១) សមញញ  ឧទបទិ ។ 

តិវ នំ ភិកខ េវ មនុស នំ ច ្ត ឡសីវស សហស និ 

យុបបមណំ អេ សិ ។ តិវ  ភិកខ េវ មនុស  

បចីនវសំំ បព្វតំ ចតេូហន េ ហន្តិ ចតេូហន ឱ- 

េ ហន្តិ ។ េតន េខ បន ភិកខ េវ សមេយន កកុ- 

សេនធ  ភគ  អរហំ សមម សមពុ េទធ  េ េក ឧបបេនន  

េ តិ ។ កកុសនធស  ភិកខ េវ ភគវេ  អរហេ  

សមម សមពុទធស  វធិរូសញជី វនន ម វកយុគំ អេ សិ 
     ១    សិវ េត្វវ    ឥតិ        បេ     ។ 
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១០៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១២៤] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េននភន ំ

គិជឈកូដ េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ 

េ ភិកខុទងំ យថ មន លភិកខុទងំ យ ។ ភិកខុទងំេនះ ទទួល 

្រពះពុទធដីករបស់្រពះមន្រពះភគថ      បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន      ។ 

 [១២៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សង រេនះ មនទីបផុំតខងេដើមមិន្របកដ គឺទីបផុំតខង 

េដើមរបស់សត្វទងំ យ ែដលមននីវរណៈគឺអវជិជ  មនសេំយជនៈ 

គឺត ្ហ  អេនទ លេទ ្រ ច់រងគ ត់េទ មិន្របកដេឡើយ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភនេំឈម ះថ េវបុល្លេនះ មនេឈម ះថ បចីនវសំៈដូេចនះ 

េកើតេឡើងេហើយ កនុងអតីតកល ។ មន លភិកខុទងំ យ មនុស ទងំ- 

យ មនេឈម ះថ តិវរៈដូេចនះ េកើតេឡើងេហើយ កនុងសម័យេនះ 

ែដរ ។ មន លភិកខុទងំ យ ពួកមនុស តិវរៈមន យុ្របមណ ៤ ហមឺន 

ឆន  ំ ។ មន លភិកខុទងំ យ ពួកមនុស តិវរៈេឡើងភនបំចីនវសំៈអស់ ៤ 

ៃថង ចុះមកវញិអស់ ៤ ៃថង ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រពះមន្រពះ 

ភគ ្រពះនមកកុសនធៈ អរហន្តសមម សមពុទធ បនេកើតេឡើងកនុងេ ក 

កនុងសម័យេនះែដរ ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រពះមន្រពះ 

នមកកុសនធៈ  អរហន្តសមម សមពុទធ មនគូ វក័េឈម ះ  វធូិរៈ  និងសញជី វៈ 
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១០៥ 

អនមតគគសំយុត្តស    ទុគគតវេគគ   ភូតបុព្វកថ 

អគគំ ភទទយុគំ ។ បស ថ ភិកខ េវ  េចវមិស  

បព្វតស  សមញញ  អន្តរហិ  េត ច មនុស  ក- 

លក  េ  ច ភគ  បរនិិព្វុ េ  ។ ឯវ ំ អនិចច  

ភិកខ េវ សងខ  ឯវ ំ អទធុ  ភិកខ េវ សងខ  ឯវ ំ

អនស សិក ភិកខ េវ សងខ  ។ យវញចិ ទំ ភិកខ េវ 

អលេមវ សព្វសងខ េរសុ និព្វិនទិតុំ អលំ វរិជជិ តុំ អលំ 

វមុិចចិតុំ        ។ 

 [១២៦] ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ ឥមស  េវបុល្លស  បព្វ- 

តស្ស វង កេ េត្វវ សមញញ  ឧទបទិ ។ េតន េខ បន 

ភិកខ េវ សមេយន មនុស នំ េ ហិតស េត្វវ សមញញ  

ឧទបទិ ។ េ ហិតស នំ ភិកខ េវ មនុស នំ តឹសវស - 

សហស និ យុបបមណំ អេ សិ ។ េ ហិតស  

ភិកខ េវ      មនុស          វង កតំ         បព្វតំ       តីេហន      េ ហន្តិ 



217 
 

១០៥ 

អនមតគគសំយុត្ត   ទុគគតវគគ   ករនិយយអំពីេរឿងេ្រពង 

ជគូដ៏្របេសើរ ជគូដ៏ៃថ្លថ្ល  ។ មន លភិកខុទងំ យ ចូរអនកទងំ យ 

េមើលចុះ ឯេឈម ះេនះរបស់ភនេំនះ ក៏អន្តរធនបត់េទ មនុស ទងំេនះ 

ក៏េធ្វើមរណកលេទ ទងំ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ ក៏បរនិិព្វ នេទ 

េហើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ សងខ រទងំ យមិនេទៀងយ៉ងេនះ 

មន លភិកខុទងំ យ សងខ រទងំ យមិនឋិតេថរយ៉ងេនះ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សងខ រទងំ យមិន្រសួលយ៉ងេនះ ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ េហតុេនះ គួរេដើមបេីនឿយ យ គួរេដើមបធុីញ្រទន់ គួរ 

េដើមបជីិនឆ្អន់     កនុងសងខ រទងំពួង     ។ 

 [១២៦] មន លភិកខុទងំ យ ភនេំឈម ះថ េវបុល្លេនះ មនេឈម ះថ 

វងកតដូេចនះ េកើតេឡើង កនុងអតីតកល ។ មន លភិកខុទងំ យ ពួកមនុស  

មនេឈម ះថ េ ហិតស ៈដូេចនះ េកើតេឡើង កនុងសម័យេនះែដរ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ពួកមនុស េ ហិតស ៈ មន យុ្របមណ ៣ ហមឺន 

ឆន  ំ ។  មន លភិកខុទងំ យ   ពួកមនុស េ ហិតស ៈេឡើងភនវំងកតអស់  ៣   ៃថង 
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១០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

តីេហន ឱេ ហន្តិ ។ េតន េខ បន ភិកខ េវ សម- 

េយន េកនគមេន ភគ  អរហំ សមម សមពុ េទធ  

េ េក ឧបបេនន  េ តិ ។ េកនគមនស  ភិកខ េវ 

ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស  ភិេយយ សុត្តរ ំ

នម វកយុគំ អេ សិ អគគំ ភទទយុគំ ។ បស ថ 

ភិកខ េវ  េចវមិស  បព្វតស  សមញញ  អន្តរហិ  

េត ច មនុស  កលក  េ  ច ភគ  បរនិិព្វុ - 

េ  ។ ឯវ ំ អនិចច  ភិកខ េវ សងខ  ។ េប ។ អលំ 

វមុិចចិតុំ      ។ 

 [១២៧] ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ ឥមស  េវបុល្លស  បព្វ- 

តស  សុបេស េត្វវ សមញញ  ឧទបទិ ។ េតន េខ 

បន ភិកខ េវ សមេយន មនុស នំ សុបបយិេត្វវ ស- 

មញញ  ឧទបទិ ។ សុបបយិនំ ភិកខ េវ មនុស នំ វសី- 

តិវស សហស និ យុបបមណំ អេ សិ ។ សុបប-ិ 

យ  ភិកខ េវ    មនុស    សុបស  ំ    បព្វតំ     ទ្វីេហន      េ ហន្តិ 
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១០៦ 

សុត្តន្តបិដក    សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ចុះមកវញិក៏អស់ ៣ ៃថង ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ 

្រពះនមេកនគមនៈ អរហន្តសមម សមពុទធ បនេកើតេឡើងកនុងេ ក 

កនុងសម័យេនះែដរ ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ 

្រពះនមេកនគមនៈ អរហន្តសមម សមពុទធ មនគូ វក័េឈម ះ ភិេយយសៈ 

និងឧត្តរៈ ជគូដ៏្របេសើរ ជគូដ៏ៃថ្លថ្ល  ។ មន លភិកខុទងំ យ ចូរ 

អនកទងំ យេមើលចុះ ឯេឈម ះេនះរបស់ភនេំនះ ក៏អន្តរធនបត់េទ 

មនុស ទងំេនះ ក៏េធ្វើមរណកលេទ ទងំ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ 

ក៏បរនិិព្វ នេទេហើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ សងខ រទងំ យ មិន 

េទៀងយ៉ងេនះ      ។       េប      ។      គួរេដើមបជីិនឆ្អន់      ។ 

 [១២៧] មន លភិកខុទងំ យ ភនេំឈម ះេវបុល្លេនះ មនេឈម ះ 

ថ សុបស ៈដូេចនះ េកើតេឡើង កនុងអតីតកល ។ មន លភិកខុទងំ យ 

ពួកមនុស មនេឈម ះថ សុបបយិៈដូេចនះ េកើតេឡើង កនុងសម័យេនះ 

ែដរ ។ មន លភិកខុទងំ យ ពួកមនុស សុបបយិៈ មន យុ្របមណ ២ 

ហមឺនឆន  ំ   ។     មន លភិកខុទងំ យ   ពួកមនុស សុបបយិៈេឡើងភនសុំបស ៈ 
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១០៧ 

អនមតគគសំយុត្តស    ទុគគតវេគគ   េវបុល្លបព្វតសមញញ  

ទ្វីេហន ឱេ ហន្តិ ។ េតន េខ បន ភិកខ េវ សមេយន 

កស េប ភគ  អរហំ សមម សមពុ េទធ  េ េក 

ឧបបេនន  េ តិ ។ កស បស  ភិកខ េវ ភគវេ  

អរហេ  សមម សមពុទធស  តិស ភរទ្វ ជំ នម វ- 

កយុគំ អេ សិ អគគំ ភទទយុគំ ។ បស ថ ភិកខ េវ 

 េចវមិស  បព្វតស  សមញញ  អន្តរហិ  េត ច 

មនុស  កលក  េ  ច ភគ  បរនិិព្វុ េ  ។ 

ឯវ ំ អនិចច  ភិកខ េវ សងខ  ឯវ ំ អទធុ  ភិកខ េវ 

សងខ       ឯវ ំ      ។       េប       ។        អលំ        វមុិចចិតុំ       ។ 

 [១២៨] ឯតរហិ េខ បន ភិកខ េវ ឥមស  េវ- 

បុល្លស  បព្វតស  េវបុេ ្ល េត្វវ សមញញ  ឧទបទិ ។ 

ឯតរហិ េខ បន ភិកខ េវ ឥេមសំ មនុស នំ មគធ- 

កេត្វវ សមញញ  ឧទបទិ ។ មគធកនំ ភិកខ េវ ម- 

នុស នំ    អបបកំ    យុបបមណំ    បរតិ្តកំ    លហុកំ       េយ 



221 
 

១០៧ 

អនមតគគសំយុត្ត    ទុគគតវគគ   េឈម ះៃនភនំេវបុល្ល 

អស់ ២ ៃថង ចុះមកវញិក៏អស់ ២ ៃថង ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រពះ 

មន្រពះភគ្រពះនមកស បៈ អរហន្តសមម សមពុទធ េកើតេឡើងកនុងេ ក 

កនុងសម័យេនះែដរ ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនម 

កស បៈ អរហន្តសមម សមពុទធអងគេនះ មនគូ វកេឈម ះ តិស ៈនិង 

ភរទ្វ ជៈ ជគូដ៏្របេសើរ ជគូដ៏ៃថ្លថ្ល  ។ មន លភិកខុទងំ យ ចូរ 

អនកទងំ យេមើលចុះ ឯេឈម ះេនះរបស់ភនេំនះ ក៏អន្តរធនបត់េទ 

មនុស ទងំេនះ ក៏េធ្វើមរណកលេទ ទងំ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ 

ក៏បរនិិព្វ នេទែដរ ។ មន លភិកខុទងំ យ សងខ រទងំ យ មិន 

េទៀងយ៉ងេនះ មន លភិកខុទងំ យ សងខ រទងំ យ មិនឋិតេថរ 

យ៉ងេនះ    ។     េប    ។     គួរេដើមបជីិនឆ្អន់    ។ 

 [១២៨] មន លភិកខុទងំ យ កនុងកលឥឡូវេនះ ភនេំវបុល្ល 

េនះមនេឈម ះថ េវបុល្លដូេចនះ េកើតេឡើងេហើយ ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ ពួកមនុស េនះ មនេឈម ះថ មគធកៈដូេចនះ េកើតេឡើងេហើយ 

កនុងកលឥឡូវេនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ ពួកមនុស េឈម ះមគ- 

ធកៈ   មន្របមណៃន យុតិចតួចស្តួចេស្តើងឆប់រហ័ស    មនុស ឯ  
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១០៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ចិរ ំ ជីវតិ េ  វស សតំ អបប ំ  ភិេយយ  ។ 

មគធក ភិកខ េវ មនុស  េវបុល្លំ បព្វតំ មុហុេត្តេនវ 

េ ហន្តិ មុហុេត្តន ឱេ ហន្តិ ។ ឯតរហិ េខ ប- 

នយ ំ ភិកខ េវ អរហំ សមម សមពុ េទធ  េ េក ឧបបេនន  ។ 

មយ្ហ ំ េខ បន ភិកខ េវ របុីត្តេមគគ ្ល នំ នម - 

វកយុគំ អគគំ ភទទយុគំ ។ ភវសិ តិ ភិកខ េវ េ  ស- 

មេយ យ អយេញច វមិស  បព្វតស  សមញញ  អន្តរ- 

ធយិស តិ ឥេម ច មនុស  កលំ ករសិ ន្តិ អ- 

ហញច  បរនិិព្វ យិស មិ ។ ឯវ ំ អនិចច  ភិកខ េវ សងខ  

ឯវ ំ អទធុ  ភិកខ េវ សងខ  ឯវ ំ អនស សិក ភិកខ េវ 

សងខ  ។ យវញចិ ទំ ភិកខ េវ អលេមវ សព្វសងខ េរសុ 

និព្វិនទិតុំ       អលំ        វរិជជិ តុំ        អលំ      វមុិចចិតុន្តិ    ។ 



223 
 

១០៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

រស់េនយ៉ងយូរ មនុស េនះរស់េន្រតឹម ១០០ ឆន  ំ ឬតិចជងក៏មន 

េ្រចើនជងក៏មន ។ មន លភិកខុទងំ យ ពួកមនុស េឈម ះមគធកៈ 

េឡើងភនេំវបុល្លមួយរេំពច ចុះមកវញិក៏មួយរេំពច ។ មន លភិកខុទងំ យ 

កនុងកលឥឡូវេនះ ្រពះអរហន្តសមម សមពុទធ គឺតថគតេនះ បនេកើត 

េឡើងកនុងេ ក ។ មន លភិកខុទងំ យ តថគតមនគូ វក័េឈម ះ 

របុីត្តនិងេមគគ ្ល ន ជគូដ៏្របេសើរ ជគូដ៏ៃថ្លថ្ល  ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ មុខជនឹងមនកលែដលេឈម ះេនះ របស់ភនេំនះ ្រតូវអន្តរ- 

ធនបត់េទ មនុស ទងំេនះ ក៏នឹងេធ្វើមរណកលេទ ឯតថគតក៏គង ់

នឹងបរនិិព្វ នេទ ។ មន លភិកខុទងំ យ សងខ រទងំ យ មិនេទៀង 

យ៉ងេនះ មន លភិកខុទងំ យ សងខ រទងំ យ មិនឋិតេថរយ៉ងេនះ 

មន លភិកខុទងំ យ សងខ រទងំ យ មិន្រសួលយ៉ងេនះ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ េហតុេនះ គួរេដើមបេីនឿយ យ គួរេដើមបធុីញ្រទន់ 

គួរេដើមបជីិនឆ្អន់   កនុងសងខ រទងំពួង    ។ 
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១០៩ 

អនមតគគសំយុត្តស    ទុគគតវេគគ   និគមវចនំ 

 [១២៩] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ        ឯតទេ ច         ស ថ  

 បចីនវេំ        តិវ នំ 

 េ ហិតស ន      វង កេ  

 សុបបយិនំ      សុបេស បិ(១) 

 មគធនញច       េវបុេ  

 អនិចច       វត      សងខ  

 ឧបបទវយធមមិេន 

 ឧបបជជិ ្វ        និរុជឈន្តិ 

 េតសំ    វបូសេម     សុេខតិ    ។    ទសមំ    ។ 

ទុគគតវេគគ     ទុតិេយ   ។ 

     ១    ឱ.    ម.   សុបស តិ    ។ 
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១០៩ 

អនមតគគសំយុត្ត   ទុគគតវគគ   និគមវចនៈ 

 [១២៩] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់សូ្រតេនះេហើយ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត  ្រទង់្រ ស់សូ្រតេនះេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ពកយ 

េនះតេទេទៀតថ 

 ភនបំចីនវសំៈរបស់ពួកមនុស តិវរៈ  ភនវំងកតរបស់ពួកមនុស  

 េ ហិតស ៈ      ភនសុំបស ៈរបស់ពួកមនុស សុបបយិៈ  ភនេំវបុល្ល 

 របស់ពួកមនុស មគធៈ     សងខ រទងំ យ មិនេទៀងែមនពិត 

 មនកិរយិេកើតេឡើង    និងវនិសេទជធមម   លុះេកើតេឡើង 

 េហើយរលត់េទវញិ      កររមង ប់នូវសងខ រទងំ យេនះ  ន ំ

 មកនូវេសចក្តីសុខ      ។      ចប់សូ្រតទី     ១០      ។ 

ចប់   ទុគគតវគគ   ទី   ២   ។ 
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១១០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

តស    ឧទទ នំ 

 ទុគគតំ        សុខិតេញច វ 

 តឹសម        បិេតន      ច 

 ភ        ភគិនី       បុេ ្ត        ច 

 ធី        េវបុល្លបព្វតំ       ។ 

អនមតគគសំយុត្តំ   តតិយំ   សមត្តំ   ។ 
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១១០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ឧទទ នៃនទុគគតវគគេនះគឺ 

 និយយពីបុគគលកម ត់   ១    បុគគលដល់នូវេសចក្តីសុខ    ១  ភិកខុ  

 ៣០   រូប   ១  បុគគលធ្ល ប់េកើតជម    ១   ជបិ   ១ ជបងប្អូន 

 ្របុស   ១   ជបងប្អូន្រសី    ១    ជកូន្របុស    ១    ជកូន្រសី  ១ 

 ភនេំឈម ះេវបុល្ល     ១     ។ 

ចប់   អនមតគគសំយុត្ត   ទី   ៣   ។ 
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កស បសំយុត្តំ 

 [១៣០] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

សន្តុ ្ឋ យ ំ ភិកខ េវ កស េប ឥតរតីេរន ចីវេរន 

ឥតរតីរចីវរសន្តុដ្ឋិយ ច វណ្ណ ទី ន ច ចីវរេហតុ 

អេនសនំ អបបដិរបូំ បជជតិ អលទធ  ច ចីវរ ំ ន 

បរតិស តិ លទធ  ច ចីវរ ំ អគធិេ  អមុចឆិេ  អ- 

នជឈបេនន  ទីនវទស វ ី និស រណបបេញញ  បរ-ិ 

ភុញជតិ ។ សន្តុ ្ឋ យ ំ ភិកខ េវ កស េប ឥតរតីេរន 

បិណ្ឌ បេតន ឥតរតីរបិណ្ឌ បតសន្តុដ្ឋិយ ច វណ្ណ- 

ទី ន ច បិណ្ឌ បតេហតុ អេនសនំ អបបដិរបូំ 

បជជតិ អលទធ  ច បិណ្ឌ បតំ ន បរតិស តិ 

លទធ  ច បិណ្ឌ បតំ អគធិេ  អមុចឆិេ  អនជឈ- 

បេនន  ទីនវទស វ ី និស រណបបេញញ  បរភុិញជតិ ។ 

សន្តុ ្ឋ យ ំ     ភិកខ េវ      កស េប     ឥតរតីេរន       េសនសេនន 
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កស បសំយុត្ត 

 [១៣០] ្រពះមន្រពះភគ គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

កស បភិកខុ េនះ ជអនកសេន្ត សេ យចីវរ មមន មបនផង ជអនក 

េពលសរេសើរគុណៃនករសេន្ត ស េ យចីវរ មមន មបនផង មិន 

ដល់នូវអេនសនៈែដលជធម៌មិនសមគួរ េ្រពះេហតុចីវរផង មិនតក់ស្លុត 

េ្រពះមិនបនចីវរផង មិនេ្រតកអរ មិនវេង្វង មិន្រជុល្រជប់ េ្រពះ 

បនចីវរផង ជអនកេឃើញេទស កនុងករដល់នូវអេនសនៈនិងករ 

េ្របើ្របស់េ យេសចក្តីចពំក់ចិត្ត ជ្រប្រកតី ជអនកមនបញញ ស្រមប់ 

េរ ើខ្លួន េ្របើ្របស់ (នូវចីវរ) ។ មន លភិកខុទងំ យ កស បភិកខុ េនះ ជអនក 

សេន្ត ស េ យបិណ្ឌ បត មមន មបនផង ជអនកេពលសរេសើរ 

គុណៃនេសចក្តីសេន្ត ស េ យបិណ្ឌ បត មមន មបនផង មិនដល់ 

នូវអេនសនៈែដលជធម៌មិនសមគួរ េ្រពះេហតុបិណ្ឌ បតផង មិនតក់ 

ស្លុត េ្រពះមិនបនបិណ្ឌ បតផង មិនេ្រតកអរ មិនវេង្វង មិន្រជុល 

្រជប់ េ្រពះបនបិណ្ឌ បតផង ជអនកេឃើញេទសជ្រប្រកតី មន 

បញញ ស្រមប់េរ ើខ្លួន បរេិភគ (នូវបិណ្ឌ បត) ។ មន លភិកខុទងំ យ 

កស បភិកខុ េនះ  ជអនកសេន្ត ស  េ យេសនសនៈ មមន មបនផង 
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១១២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឥតរតីរេសនសនសន្តុដ្ឋិយ ច វណ្ណ ទី ន ច េស- 

នសនេហតុ អេនសនំ អបបដិរបូំ បជជតិ អលទធ  

ច េសនសនំ ន បរតិស តិ លទធ  ច េសនសនំ 

អគធិេ  អមុចឆិេ  អនជឈបេនន  ទីនវទស វ ី និស - 

រណបបេញញ  បរភុិញជតិ ។ សន្តុ ្ឋ យ ំ ភិកខ េវ កស េប 

ឥតរតីេរន គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ េរន ឥតរតីរ- 

គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រសន្តុដ្ឋិយ ច វណ្ណ ទី 

ន ច គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រេហតុ អេនសនំ 

អបបដិរបូំ បជជតិ អលទធ  ច គិ នបបចចយេភ- 

សជជបរកិខ រ ំ ន បរតិស តិ លទធ  ច គិ នបបចច- 

យេភសជជបរកិខ រ ំ អគធិេ  អមុចឆិេ  អនជឈបេនន  

ទីនវទស វ ី      និស រណបបេញញ        បរភុិញជតិ        ។ 
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១១២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ជអនកេពលសរេសើរគុណៃនេសចក្តីសេន្ត ស េ យេសនសនៈ មមន 

មបនផង មិនដល់នូវអេនសនៈែដលជធម៌មិនសមគួរ េ្រពះេហតុ 

ៃនេសនសនៈផង មិនតក់ស្លុត េ្រពះមិនបនេសនសនៈផង មិនេ្រតក 

អរ មិនវេង្វង មិន្រជុល្រជប់ េ្រពះបនេសនសនៈផង ជអនកេឃើញ 

េទសជ្រប្រកតី មនបញញ ស្រមប់េរ ើខ្លួន េ្របើ្របស់ (នូវេសនសនៈ) ។ 

មន លភិកខុទងំ យ កស បៈេនះ ជអនកសេន្ត សេ យគិ នបបចចយ- 

េភសជជបរកិខ រ មមន មបនផង ជអនកេពលសរេសើរគុណៃនេសចក្តី 

សេន្ត ស េ យគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ មមន មបនផង មិន 

ដល់នូវអេនសនៈែដលជធម៌មិនសមគួរ េ្រពះេហតុៃនគិ នបបចចយ- 

េភសជជបរកិខ រផង មិនតក់ស្លុត េ្រពះមិនបនគិ នបបចចយេភសជជ- 

បរកិខ រផង មិនេ្រតកអរ មិនវេង្វង មិន្រជុល្រជប់ េ្រពះបនគិ - 

នបបចចយេភសជជបរកិខ រផង ជអនកេឃើញេទសជ្រប្រកតី មនបញញ  

ស្រមប់េរ ើខ្លួន   បរេិភគ    (នូវគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ )   ។ 
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១១៣ 

កស បសំយុត្តស    បឋមសុេត្ត   សន្តុដ្ឋភេ  

 [១៣១] ត ម តិហ ភិកខ េវ ឯវ  ំ សិកខិ តព្វំ សន្តុ ្ឋ  

ភវសិ ម ឥតរតីេរន ចីវេរន ឥតរតីរចីវរសន្តុ ដ្ឋិយ ច 

វណ្ណ ទិេន ន ច ចីវរេហតុ អេនសនំ អបបដិរបូំ 

បជជិស ម អលទធ  ច ចីវរ  ំ ន បរតិស សិ ម 

លទធ  ច ចីវរ  ំ អគធិ  អមុចឆិ  អនជឈបនន  

ទីនវទស វេិន     និស រណបបញញ      បរភុិញជិ ស ម    ។ 

 ( ឯវ  ំ     សព្វំ     កតព្វំ)  

សន្តុ ្ឋ  ភវសិ ម ឥតរតីេរន បិណ្ឌ បេតន ។ េប ។ 

សន្តុ ្ឋ  ភវសិ ម ឥតរតីេរន េសនសេនន ។ េប ។ 

សន្តុ ្ឋ  ភវសិ ម ឥតរតីេរន គិ នបបចចយេភ- 

សជជបរកិខ េរន ឥតរតីរគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ- 

សន្តុ ដ្ឋិយ ច វណ្ណ ទិេន ន ច គិ នបបចចយេភ- 

សជជបរកិខ រេហតុ អេនសនំ អបបដិរបូំ បជជិស ម 

អលទធ  ច គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ  ំ ន បរ -ិ 

តស សិ ម លទធ  ច គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ  ំ

អគធិ        អមុចឆិ         អនជឈបនន          ទីនវទស វេិន 
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១១៣ 

កស បសំយុត្ត   បឋមសូ្រត   ភពៃនបុគគលអនកសេន្ត ស 

 [១៣១] មន លភិកខុទងំ យ េហតុដូេចន ះ ភិកខុកនុង សន 

េនះ គបបសិីក យ៉ងេនះថ ពួកេយើងនឹងជអនកសេន្ត សេ យចីវរ 

មមន មបនផង ជអនកេពលសរេសើរគុណៃនេសចក្តីសេន្ត ស 

េ យចីវរ មមន មបនផង មិនដល់នូវអេនសនៈែដលជធម៌មិន 

សមគួរ េ្រពះេហតុៃនចីវរ មិនតក់ស្លុត េ្រពះមិនបនចីវរផង មិន 

េ្រតកអរ មិនវេង្វង មិន្រជុល្រជប់ េ្រពះបនចីវរផង ជអនកេឃើញ 

េទសជ្រប្រកតី    មនបញញ ស្រមប់េរ ើខ្លួន    នឹងបរេិភគ    (នូចីវរ)    ។ 

( ពកយទងំអស់     បណ្ឌិ ត្រតូវេធ្វើយ៉ងេនះចុះ ) 

េយើងទងំ យ នឹងជអនកសេន្ត សេ យបិណ្ឌ បត មមន មបន 

។ េប ។ េយើងទងំ យ នឹងជអនកសេន្ត សេ យេសនសនៈ ម 

មន មបន ។ េប ។ េយើងទងំ យ នឹងជអនកសេន្ត សេ យ 

គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ មមន មបនផង ជអនកេពលសរេសើរ 

គុណៃនេសចក្តីសេន្ត ស េ យគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ មមន ម 

បនផង មិនដល់នូវអេនសនៈែដលជធម៌មិនសមគួរ េ្រពះេហតុៃន 

គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រផង ជអនកមិនតក់ស្លុត េ្រពះមិនបន 

គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រផង មិនេ្រតកអរ មិនវេង្វង មិន្រជុល្រជប់ 

េ្រពះបនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រផង  ជអនកេឃើញេទសជ្រប្រកតី 
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១១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

និស រណបបញញ  បរភុិញជិ ស មតិ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វំ ។ កស េបន  ហិ េ  ភិកខ េវ ឱវទិស មិ 

េយ  បនស  កស បទិេ (១) ឱវទិេតហិ ច បន 

េ         តថ ្ត យ       បដិបជជិតព្វន្តិ      ។       បឋមំ      ។ 

 [១៣២] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ - 

យ ម  ច ម កស េប យ ម  ច របុីេ ្ត  ព- 

ណសិយ ំ វហិរន្តិ ឥសិបតេន មិគទេយ ។ អថេខ 

យ ម  របុីេ ្ត  យណ្ហ សមយ ំ បដិស ្ល ន 

វុដ្ឋិេ  េយនយ ម  ម កស េប េតនុបសង កមិ 

ឧបសង កមិ ្វ  យសម  ម កស េបន សទធឹ 

សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ កថំ ណីយ ំ វតីិ េរ ្វ  

ឯកមន្តំ       និសីទិ      ។ 

    ១    ឱ.    េយ        កស បសទិេ     ។ 
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១១៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មនបញញ ស្រមប់េរ ើខ្លួន នឹងបរេិភគ (នូវគិ នបបចចេភសជជបរកិខ រ)  

មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ្រតូវសិក យ៉ងេនះចុះ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ តថគតនឹងទូនម ននូវអនកទងំ យ មែបបកស បភិកខុ  

ឬថ មែបបភិកខុឯ  ែដល្របែហលនឹងកស បភិកខុ  អនកទងំ យ 

ែដលតថគតទូនម នេហើយ ក៏្រតូវ្របតិបត្តិ មែបបេនះចុះ ។ ចប់ 

សូ្រតទី    ១    ។ 

 [១៣២] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះម - 

កស បៈមន យុ និង្រពះ របុីត្តមន យុ េនកនុងឥសិបតនមិគ- 

ទយវន េទៀប្រកុងព ណសី ។ ្រគេនះឯង ្រពះ របុីត្តមន 

យុ េចញអពីំទី ង ត់កនុងេវ ៃថងរេសៀល េហើយចូលេទរក្រពះម - 

កស បៈមន យុ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តីរកី យជមួយ 

នឹង្រពះម កស បៈមន យុ លុះបញចប់ពកយែដលគួររកី យ និង 

ពកយែដលគួររឭកេហើយ     ក៏អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ    ។ 
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១១៥ 

កស បសំយុត្តស    ទុតិយសុេត្ត   អន បិភេ  

 [១៣៣] ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ យ ម  - 

របុីេ ្ត  យសមន្តំ ម កស បំ ឯតទេ ច វុចចតិ 

ហិទំ វុេ  កស ប អន បី អេន ្ត បី អភេព្វ  

សេមព ធយ អភេព្វ  និព្វ នយ អភេព្វ  អនុត្តរស  

េយគេកខមស  អធិគមយ បី ច េខ ឱ ្ត បី 

ភេព្វ  សេមព ធយ ភេព្វ  និព្វ នយ ភេព្វ  អនុត្តរស  

េយគេកខមស  អធិគមយ(១) កិ ្ត វ  នុ េខ 

វុេ  អន បី េ តិ អេន ្ត បី អភេព្វ  

សេមព ធយ អភេព្វ  និព្វ នយ អភេព្វ  អនុត្តរស  

េយគេកខមស  អធិគមយ កិ ្ត វ  ច បនវុេ  

បី េ តិ ឱ ្ត បី ភេព្វ  សេមព ធយ ភេព្វ  

និព្វ នយ ភេព្វ  អនុត្តរស  េយគេកខមស  អធិ- 

គមយតិ         ។ 

    ១    ឱ.    អធិគមយតិ    ។ 
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១១៥ 

កស បសំយុត្ត   ទុតិយសូ្រត   ភពៃនបុគគលមិនមនេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលស 

 [១៣៣] លុះ្រពះ របុីត្តមន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ 

េហើយ បនេពលពកយេនះ នឹង្រពះម កស បៈមន យុថ មន ល 

កស បៈមន យុ ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះថ 

បុគគលែដលមិនមនេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលស មិនមនេសចក្តី 

ខ្ល ចបប មិនគួរេដើមប្ីរ ស់ដឹង មិនគួរេដើមប្ីរពះនិព្វ ន មិនគួរេដើមប ី

បននូវធម៌ដ៏េក មចកេយគៈដ៏្របេសើរេឡើយ លុះែតបុគគលមនេសចក្តី 

ពយយម មនេសចក្តីខ្ល ចបប េទើបគួរេដើមប្ីរ ស់ដឹង គួរេដើមប្ីរពះ 

និព្វ ន គួរបននូវធម៌ដ៏េក មចកេយគៈដ៏្របេសើរ មន ល វុេ  បុគគល 

ែដលមិនមនេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលស មិនមនេសចក្តីខ្ល ចបប 

មិនគួរេដើមប្ីរ ស់ដឹង មិនគួរេដើមប្ីរពះនិព្វ ន មិនគួរេដើមបបីននូវធម៌ 

ដ៏េក មចកេយគៈដ៏្របេសើរេទ េ យេហតុដូចេម្តចហន៎ មន ល វុេ  

ចែំណកបុគគលជអនកមនេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលស ជអនកមន 

េសចក្តីខ្ល ចបប គួរេដើមប្ីរ ស់ដឹង គួរេដើមប្ីរពះនិព្វ ន គួរេដើមប ី

បននូវធម៌េក មចកេយគៈដ៏្របេសើរ      េតើដូចេម្តចខ្លះ     ។ 
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១១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៣៤] ឥធវុេ  ភិកខុ  អនុបបនន  េម បបក 

អកុស  ធមម  ឧបបជជមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ 

ន តបប ំ កេ តិ ឧបបនន  េម បបក អកុស  

ធមម  អបបហីយមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ ន 

តបប ំ កេ តិ អនុបបនន  េម កុស  ធមម  អ- 

នុបបជជមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ ន តបប ំ កេ ត ិ

ឧបបនន  េម កុស  ធមម  និរុជឈមន អន ថ យ 

សំវេត្តយយុន្តិ ន តបប ំ កេ តិ ។ ឯវ ំ េខ វុេ  

អន បី       េ តិ      ។ 
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១១៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៣៤] មន ល វុេ  ភិកខុកនុង សនេនះ មិនេធ្វើេសចក្តី 

ពយយមដុតកេម្ដ កិេលសថ ពួកអកុសលធម៌ដ៏ មក ែដលមិនទន់ 

េកើតេឡើងដល់ ម អញ កលេបើេកើតេឡើង គបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមបមីិន 

ជ្របេយជន៍ មិនេធ្វើេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលសថ ពួកអកុសល- 

ធម៌ដ៏ មក ែដលេកើតេឡើងដល់ ម អញ កលេបើ ម អញមិន 

បនលះបង់េទ គបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍េឡើយ មិនេធ្វើ 

េសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលសថ ពួកកុសលធម៌ែដលមិនទន់េកើត 

េឡើងដល់ ម អញ កលេបើមិនេកើតេឡើង គបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមបមីិន 

ជ្របេយជន៍ មិនេធ្វើេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលសថ ពួកកុសល- 

ធម៌ែដលេកើតេឡើងដល់ ម អញេហើយ កលេបើរលត់េទវញិ គបប ី

្រប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍េឡើយ ។ មន ល វុេ  បុគគលជ 

អនកមិនមនេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលសេ យេហតុយ៉ងេនះឯង     ។ 
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១១៧ 

កស បសំយុត្តស    ទុតិយសុេត្ត   អេន ្ត បិភេ  

 [១៣៥] កថញច វុេ  អេន ្ត បី េ តិ ។ 

ឥធវុេ  ភិកខុ  អនុបបនន  េម បបក អកុស  

ធមម  ឧបបជជមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ ន ឱត្តបបតិ 

ឧបបនន  េម បបក អកុស  ធមម  អបបហី- 

យមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ ន ឱត្តបបតិ អ- 

នុបបនន  េម កុស  ធមម  អនុបបជជមន អន ថ យ 

សំវេត្តយយុន្តិ ន ឱត្តបបតិ ឧបបនន  េម កុស  

ធមម  និរុជឈមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ ន ឱត្តបបតិ ។ 

ឯវ ំ េខ វុេ  អេន ្ត បី េ តិ ។  ឯវ ំ េខ 

វុេ  អន បី អេន ្ត បី អភេព្វ  សេមព ធយ 

អភេព្វ  និព្វ នយ អភេព្វ  អនុត្តរស  េយគេកខ - 

មស       អធិគមយ       ។ 
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១១៧ 

កស បសំយុត្ត   ទុតិយសូ្រត   ភពៃនបុគគលមិនមនេសចក្តីខ្ល ចបប 

 [១៣៥] មន ល វុេ  ចុះបុគគលមិនមនេសចក្តីខ្ល ចបប េតើ 

ដូចេម្តច ។ មន ល វុេ  ភិកខុកនុង សនេនះ មិនខ្ល ចបប េ យ 

គិតថ ពួកអកុសលធម៌ដ៏ មក មិនទន់េកើតេឡើងដល់ ម អញ 

កលេបើេកើតេឡើង គបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ មិនខ្ល ចបប 

េ យគិតថ ពួកអកុសលធម៌ដ៏ មក េកើតេឡើងដល់ ម អញេហើយ 

កលេបើ ម អញមិនបនលះបង់េចញ គបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ 

្របេយជន៍ មិនខ្ល ចបប េ យគិតថ ពួកកុសលធម៌ែដលមិនទន់ 

េកើតេឡើងដល់ ម អញ កលេបើមិនទន់េកើតេឡើងេទ គបប្ីរប្រពឹត្ត 

េទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ មិនខ្ល ចបប េ យគិតថ ពួកអកុសលធម៌ 

ែដលេកើតេឡើងដល់ ម អញេហើយ កលេបើរលត់េទវញិ គបប្ីរប្រពឹត្ត 

េទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ ។ មន ល វុេ  បុគគលមិនមនេសចក្តី 

ខ្ល ចបបយ៉ងេនះឯង ។ មន ល វុេ  បុគគលជអនកមិនមនេសចក្តី 

ពយយមដុតកេម្ដ កិេលស មិនមនេសចក្តីខ្ល ចបបយ៉ងេនះ មិនគួរ 

េដើមប្ីរ ស់ដឹង មិនគួរេដើមប្ីរពះនិព្វ ន មិនគួរេដើមបបីននូវធម៌ដ៏េក ម 

ចកេយគៈដ៏្របេសើរយ៉ងេនះឯង     ។ 
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១១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៣៦] កថញច វុេ  បី េ តិ ។ ឥធ- 

វុេ  ភិកខុ  អនុបបនន  េម បបក អកុស  

ធមម  ឧបបជជមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ តបប ំ

កេ តិ ឧបបនន  េម បបក អកុស  ធមម  អបប- 

ហីយមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ តបប ំ កេ តិ 

អនុបបនន  េម កុស  ធមម  អនុបបជជមន អន ថ - 

យ សំវេត្តយយុន្តិ តបប ំ កេ តិ ឧបបនន  េម កុស  

ធមម  និរុជឈមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ តបប ំ ក- 

េ តិ     ។      ឯវ ំ      េខ       វុេ        បី      េ តិ     ។ 
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១១៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៣៦] មន ល វុេ  ចុះបុគគលជអនកមនេសចក្តីពយយម  

ដុតកេម្ដ កិេលស េតើដូចេម្តច ។ មន ល វុេ  ភិកខុកនុង សនេនះ 

េធ្វើនូវេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលស េ យគិតថ ពួកអកុសលធម៌ 

ដ៏ មក មិនទន់េកើតេឡើងដល់ ម អញ កលេបើេកើតេឡើង គបប ី

្រប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ េធ្វើេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលស 

េ យគិតថ ពួកអកុសលធម៌ដ៏ មក េកើតេឡើងដល់ ម អញេហើយ 

កលេបើ ម អញមិនបនលះបង់េចញេទ គបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ 

្របេយជន៍ េធ្វើេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលស េ យគិតថ ពួក 

កុសលធម៌ែដលមិនទន់េកើតេឡើងដល់ ម អញ កលេបើមិនទន់េកើត 

េឡើង គបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ េធ្វើេសចក្តីពយយមដុត 

កេម្ដ កិេលស េ យគិតថ ពួកកុសលធម៌ែដលេកើតេឡើងដល់ ម អញ 

េហើយ កលេបើរលត់េទវញិ គបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ ។ 

មន ល វុេ  បុគគលជអនកមនេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលស យ៉ង 

េនះឯង    ។ 
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១១៩ 

កស បសំយុត្តស    ទុតិយសុេត្ត   ឱ ្ត បិភេ  

 [១៣៧] កថញច វុេ  ឱ ្ត បី េ តិ ។ ឥធវុ- 

េ  ភិកខុ  អនុបបនន  េម បបក អកុស  ធមម  

ឧបបជជមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ ឱត្តបបតិ ឧបបនន  

េម បបក អកុស  ធមម  អបបហីយមន អ- 

ន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ ឱត្តបបតិ អនុបបនន  េម កុស  

ធមម  អនុបបជជមន អន ថ យ សំវេត្តយយុន្តិ ឱត្តបប- 

តិ ឧបបនន  េម កុស  ធមម  និរុជឈមន អន ថ យ 

សំវេត្តយយុន្តិ ឱត្តបបតិ ។ ឯវ ំ េខ វុេ  ឱ ្ត បី 

េ តិ ។ ឯវ ំ េខ វុេ  បី ឱ ្ត បី ភេព្វ  

សេមព ធយ ភេព្វ  និព្វ នយ ភេព្វ  អនុត្តរស  

េយគេកខមស       អធិគមយតិ      ។      ទុតិយ ំ    ។ 
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១១៩ 

កស បសំយុត្ត   ទុតិយសូ្រត   ភពៃនបុគគលមនេសចក្តីខ្ល ចបប 

 [១៣៧] មន ល វុេ  ចុះបុគគលជអនកមនេសចក្តីខ្ល ចបប 

េតើដូចេម្តច ។ មន ល វុេ  ភិកខុកនុង សនេនះ រែមងខ្ល ចបប 

េ យគិតថ ពួកអកុសលធម៌ដ៏ មក ែដលមិនទន់េកើតេឡើងដល់ 

ម អញ កលេបើេកើតេឡើង គបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ 

រែមងខ្ល ចបប េ យគិតថ ពួកអកុសលធម៌ែដលេកើតេឡើង ដល់ ម  

អញេហើយ កលេបើ ម អញមិនបនលះបង់េចញេទ គបប្ីរប្រពឹត្តេទ 

េដើមបមីិនជ្របេយជន៍ រែមងខ្ល ចបប េ យគិតថ ពួកកុសលធម៌ 

ែដលមិនទន់េកើតេឡើងដល់ ម អញ កលេបើមិនទន់េកើតេឡើង គបប ី

្រប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ រែមងខ្ល ចបប េ យគិតថ ពួក 

កុសលធម៌ែដលេកើតេឡើងដល់ ម អញេហើយ កលេបើរលត់េទវញិ 

គបប្ីរប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ ។ មន ល វុេ  បុគគលជ 

អនកមនេសចក្តីខ្ល ចបបយ៉ងេនះឯង ។ មន ល វុេ  បុគគលជអនក 

មនេសចក្តីពយយមដុតកេម្ដ កិេលស ជអនកមនេសចក្តីខ្ល ចបបយ៉ង 

េនះ េទើបគួរេដើមប្ីរ ស់ដឹង គួរេដើមប្ីរពះនិព្វ ន គួរេដើមបបីននូវធម៌ 

ដ៏េក មចកេយគដ៏្របេសើរ    ។    ចប់សូ្រតទី    ២    ។ 
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១២០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៣៨] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ  

ចនទូបម ភិកខ េវ កុ និ ឧបសង កមថ អបកេស វ 

កយ ំ អបកស  ចិត្តំ និចចនវក កុេលសុ អបប- 

គពភ  ។ េសយយថបិ ភិកខ េវ បុរេិ  ជរុទបនំ  

ឱេ េកយយ បព្វតវសិមំ  នទវីទុិគគំ  អប- 

កេស វ កយ ំ អបកស  ចិត្តំ ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ 

ចនទូបម កុ និ ឧបសង កមថ អបកេស វ កយ ំ

អបកស  ចិត្តំ និចចនវក កុេលសុ អបបគពភ  ។ 

កស េប ភិកខ េវ ចនទូបេម កុ និ ឧបសង កមតិ 

អបកេស វ កយ ំ អបកស  ចិត្តំ និចចនវេក 

កុេលសុ       អបបគេពភ      ។ 
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១២០ 

សុត្តន្តបិដក    សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៣៨] ្រពះមន្រពះភគ គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... កនុងទី 

េនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

អនកទងំ យមនឧបមដូចជ្រពះចនទ(១) ្រតូវដកកយដកចិត្តេចញ េធ្វើ 

ដូចជ គន្តុកភិកខុ  មិនេឃនើសឃនង កនុង្រតកូលទងំ យ ចូលេទកន់ 

្រតកូលចុះ ។ មន លភិកខុទងំ យ បុរស្រកេឡកេមើលរេ ្ត ចស់ក្តី 

ទីែដលមិន បេសមើកនុងភនកំ្តី ទីែដលឆ្លងបនេ យលបំកកនុងសទឹងក្តី គបប ី

ដកកយដកចិត្តេចញ យ៉ង  មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ 

មនឧបមដូចជ្រពះចនទ ចូរដកកយដកចិត្តេចញ េធ្វើដូចជ គន្តុក- 

ភិកខុ  មិនេឃនើសឃនង កនុង្រតកូលទងំ យ ចូលេទកន់្រតកូលចុះ 

យ៉ងេនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ កស បៈមនឧបមដូច្រពះចនទ 

ជអនកដកកយដកចិត្តេចញ េធ្វើដូចជ គន្តុកភិកខុ  មិនេឃនើសឃនង កនុង 

្រតកូលទងំ យ     ចូលេទកន់្រតកូល     ។ 

     ១ ភិកខុ្រប្រពឹត្តខ្លួនដូចជ្រពះចនទេហើយចូលេទកន់្រតកូលេនះ គឺមិនេរើសមុខថ ក ្រតីយ៍ឬ 

្រពហមណ៍ជេដើម    ដូច្រពះចនទែដលផ យរសមីមិនេរើសមុខសត្វ មួយេឡើយ   ។ 
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១២១ 

កស បសំយុត្តស    តតិយសុេត្ត   កុលូបកភេ  

 [១៣៩] តំ កឹ មញញថ ភិកខ េវ កថំរេូប ភកិខុ  

អរហតិ កុ និ ឧបសង កមិតុន្តិ ។ ភគវមំលូក េន 

ភេន្ត ធមម  ភគវេំនត្តិក ភគវបំដិសរ  ធុ វត 

ភេន្ត ភគវន្តំេយវ បដិភតុ ឯតស  ភសិតស  អេ ថ  

ភគវេ  សុ ្វ  ភិកខូ  ធេរស ន្តីតិ ។ អថេខ ភ- 

គ  កេស បណឹ ចេលសិ េសយយថបិ ភិកខ េវ 

អយ ំ កេស បណិ ន សជជតិ ន គយ្ហតិ ន 

ពជឈតិ ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ យស  កស ចិ ភិកខុ េន 

កុ និ ឧបសង កមេ  កុេលសុ ចិត្តំ ន សជជត ិ

ន គយ្ហតិ ន ពជឈតិ លភន្តុ  ភកម បុញញកម 

កេ ន្តុ  បន បុញញ នីតិ យថសេកន េភន អត្តម- 

េន េ តិ សុមេន ឯវ ំ បេរសំ េភន អត្តម- 

េន េ តិ សុមេន ។ ឯវរេូប េខ ភិកខ េវ ភិកខុ  

អរហតិ     កុ និ     ឧបសង កមិតុំ     ។      កស បស       ភិកខ េវ 
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១២១ 

កស បសំយុត្ត   តតិយសូ្រត   ភពៃនភិកខុអនកចូលេទកន់្រតកូល 

 [១៣៩] មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យសមគ ល់េហតុេនះ 

ដូចេម្តច ភិកខុមនសភពដូចេម្តច ែដលគួរចូលេទកន់្រតកូលទងំ យ 

បន ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ធម៌ទងំ យរបស់ពួកខញុ ្ំរពះអងគ សឹង 

មន្រពះមន្រពះភគជឫស មន្រពះមន្រពះភគ ជអនកែណន ំ

មន្រពះមន្រពះភគជទីពឹង ្រស័យ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូម 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស បភំ្លឺេសចក្តីៃនភសិតនុ៎ះ ឲយ 

ទន ពួកភិកខុបន ្ត ប់្រពះមន្រពះភគេហើយ នឹងបនចទុំក ។ ្រគ 

េនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េធ្វើ្រពះហស្តឲយញ័រេទកនុង កសេហើយ 

្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ បតៃដេនះ មិនជប់ មិនជពំក់ 

មិនស្អិតេទេលើ កស យ៉ង  មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ មួយ 

ចូលេទកន់្រតកូលទងំ យេហើយ មនចិត្តមិនជប់ មិនជពំក់ មិន 

ស្អិតកនុង្រតកូលទងំ យ េ យគិតថ ពួកជនែដល្របថន ភ ចូរ 

ឲយបននូវ ភចុះ ពួកជន្របថន បុណយ ចូរេធ្វើបុណយេនះ យ៉ងេនះឯង 

បុគគលជអនកេពញចិត្ត មនចិត្តល្អេ យ ភរបស់ខ្លួន យ៉ង  

បុគគលជអនកេពញចិត្ត មនចិត្តល្អ េ យ ភរបស់ពួកជនដៃទ យ៉ង 

េនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ ែបបេនះ េទើបគួរចូលេទកន់ 

្រតកូលទងំ យបន     ។       មន លភិកខុទងំ យ       កលកស បភិកខុ  
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១២២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

កុ និ ឧបសង កមេ  កុេលសុ ចិត្តំ ន សជជតិ ន 

គយ្ហតិ ន ពជឈតិ លភន្តុ  ភកម បុញញកម 

កេ ន្តុ  បន បុញញ នីតិ យថសេកន េភន អត្ត- 

មេន េ តិ សុមេន ឯវ ំ បេរសំ េភន អត្តមេន 

េ តិ        សុមេន       ។ 

 [១៤០] តំ កឹ មញញថ ភិកខ េវ កថំរបូស  

ភិកខុ េន អបរសុិទធ  ធមមេទសន េ តិ កថំរបូស  

ភិកខុ េន បរសុិទធ  ធមមេទសន េ តីតិ ។ ភគវមំលូ- 

ក      េន      ភេន្ត     ធមម      ភគវេំនត្តិក     ភគវបំដិសរ  
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១២២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ចូលេទកន់្រតកូលទងំ យ មនចិត្តមិនជប់ មិនជពំក់ មិនស្អិត 

កនុង្រតកូលទងំ យ េ យគិតថ ពួកជន្របថន ភ ចូរបន 

ភចុះ ពួកជន្របថន បុណយ ចូរេធ្វើនូវបុណយចុះ ជនជអនកេពញចិត្ត 

មនចិត្តល្អេ យ ភរបស់ខ្លួន យ៉ង  បុគគលជអនកេពញចិត្ត 

មនចិត្តល្អេ យ ភរបស់បុគគលទងំ យដៃទ     យ៉ងេនះែដរ      ។ 

 [១៤០] មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យសមគ ល់េហតុេនះ 

ដូចេម្តច ធមមេទសនរបស់ភិកខុ ែបប  ែដលមិនបរសុិទធ ធមមេទសន 

របស់ភិកខុ ែបប  ែដលបរសុិទធ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ធម៌ទងំ- 

យរបស់ពួកខញុ ្ំរពះអងគ សឹងមន្រពះមន្រពះភគជឫស មន្រពះ 

មន្រពះភគជអនកែណន ំ   មន្រពះមន្រពះភគ    ជទីពឹង ្រស័យ 
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១២៣ 

កស បសំយុត្តស    តតិយសុេត្ត   កុលូបកភេ  

ធុ វត ភេន្ត ភគវន្តំេយវ បដិភតុ ឯតស  ភសិ- 

តស  អេ ថ  ភគវេ  សុ ្វ  ភិកខូ  ធេរស ន្តីតិ ។ 

េតនហិ ភិកខ េវ សុ ថ ធុកំ មនសិកេ ថ 

ភសិស មីតិ ។ ឯវ ំ ភេន្តតិ េខ េត ភកិខូ  

ភគវេ  បចចេស សំុ ។ ភគ  ឯតទេ ច េយ 

ហិ េកចិ ភិកខ េវ ភិកខុ  ឯវចំិេ ្ត  បេរសំ ធមមំ 

េទេសតិ អេ  វត េម ធមមំ សុេណយយុ ំ សុ ្វ  ច 

បន ធមមំ បសីេទយយុ ំ បសនន  វ េម បសនន ករ ំ

កេរយយុន្តិ ។ ឯវរបូស  េខ ភិកខ េវ ភិកខុ េន 

អបរសុិទធ  ធមមេទសន េ តិ ។ េយ ច េខ ភិកខ េវ 

ភិកខុ  ឯវចំិេ ្ត  បេរសំ ធមមំ េទេសតិ ្វ កខ េ  ភគ- 

វ  ធេមម  សនទិដ្ឋិេក អកលិេក ឯហិបស េិក 

ឱបនយិេក បចចត្តំ េវទិតេព្វ  វញិញូ ហីតិ អេ  វត 

េម   ធមមំ    សុេណយយុ ំ    សុ ្វ      ច      បន      ធមមំ     ជេនយយុ ំ
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១២៣ 

កស បសំយុត្ត   តតិយសូ្រត   ភពៃនភិកខុអនកចូលេទកន់្រតកូល 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូម្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស 

សែំដងេសចក្តីៃនភសិតនុ៎ះឲយទន ពួកភិកខុបន ្ត ប់្រពះមន្រពះភគ 

េហើយ នឹងបនចទុំក ។ មន លភិកខុទងំ យ េបើដូេចន ះ អនក 

ទងំ យ ចូរ្របុង ្ត ប់ ចូរេធ្វើទុកកនុងចិត្តឲយ្របៃពចុះ តថគតនឹង 

សែំដង ។ ភិកខុទងំេនះ ទទួល្រពះបនទូល្រពះមន្រពះភគថ ្រពះ 

ករុ  ្រពះអងគ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ភសិតេនះថ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ភិកខុឯ នីមួយ ងំចិត្តយ៉ងេនះថ េអើហន៎ ពួកជន 

គបប ី ្ត ប់ធម៌របស់ ម អញ លុះ ្ត ប់រួចេហើយ ្រជះថ្ល ចេំពះធម៌ 

លុះ្រជះថ្ល ពិតេហើយ គបបេីធ្វើនូវ ករៈ្រជះថ្ល  ចេំពះ ម អញេទៀត 

េហើយក៏សែំដងធម៌ដល់ពួកជនដៃទ ។ មន លភិកខុទងំ យ ធមមេទសន 

របស់ភិកខុ ែបបេនះ េឈម ះថ មិនបរសុិទធេទ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

លុះែតភិកខុឯ  ងំចិត្តយ៉ងេនះថ ្រពះធម៌ែដល្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់សែំដងេហើយេ យ្របៃព ជធម៌ែដលអនក្របជញ គបបេីឃើញចបស់ 

េ យខ្លួនឯង ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំល ជធម៌មន ករៈដូចជេ  

បុគគលដៃទឲយចូលមកេមើលបន ជធម៌គួរបេង្អ នចូលមកទុកកនុងខ្លួន ជ 

ធម៌ែដលអនក្របជញទងំ យ គបបដីឹងចេំពះខ្លួន េអើហន៎ ពួកជនដៃទ 

គបប ី ្ត ប់ធម៌របស់ ម អញ  លុះ ្ត ប់រួចេហើយ    គបបដីឹងចបស់នូវធម៌ 
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១២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ជនិ ្វ  ច បន តថ ្ត យ បដិបេជជយយុន្តិ ឥតិ ធមមសុ- 

ធមមតំ បដិចច បេរសំ ធមមំ េទេសតិ ករុញញំ  បដិចច បេរ- 

សំ ធមមំ េទេសតិ អនុទយ ំ បដិចច បេរសំ ធមមំ េទេសតិ 

អនុកមប ំ ឧបទយ បេរសំ ធមមំ េទេសតិ ។ ឯវរបូស  

េខ ភិកខ េវ ភិកខុ េន បរសុិទធ  ធមមេទសន េ តិ ។ 

 [១៤១] កស េប ភិកខ េវ ឯវចំិេ ្ត  បេរសំ ធមមំ េទ- 

េសតិ ្វ កខ េ  ភគវ  ធេមម  សនទិដ្ឋិេក អក- 

លិេក ឯហិបស េិក ឱបនយិេក បចចត្តំ េវទិតេព្វ  

វញិញូ ហីតិ    អេ    វត    េម   ធមមំ    សុេណយយុ ំ    សុ ្វ     ច    បន 
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១២៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

លុះដឹងចបស់នូវធម៌េហើយ គបប្ីរបតិបត្តិ មែបបេនះ េហើយក៏សែំដង 

ធម៌ដល់ពួកជនដៃទ ភិកខុសែំដងធម៌ដល់ពួកជនដៃទ េ្រពះ ្រស័យ 

នូវភពៃនធម៌ជធម៌ល្អ សែំដងធម៌ដល់ពួកជនដៃទ េ្រពះ ្រស័យ 

េសចក្តីករុ  សំែដងធម៌ដល់ពួកជនដៃទ េ្រពះ ្រស័យេសចក្តីអនុេ្រគះ 

ដូចសែំដងមកេនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ ធមមេទសន របស់ភិកខុ  

ែបបេនះ    េទើបេឈម ះថ   បរសុិទធ   ។ 

 [១៤១] មន លភិកខុទងំ យ កស បភិកខុ ងំចិត្តយ៉ងេនះថ ្រពះ 

ធម៌ែដល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សែំដងេហើយេ យ្របៃព ជធម៌ែដល 

អនក្របជញ  គបបេីឃើញចបស់េ យខ្លួនឯង ជធម៌ឲយផលមិនរង់ចកំល 

ជធម៌មន ករៈដូចជេ បុគគលដៃទឲយចូលមកេមើលបន ជធម៌គួរ 

បេង្អ នចូលមកទុកកនុងខ្លួន ជធម៌ែដលអនក្របជញទងំ យ គបបដឹីងចេំពះ 

ខ្លួន េអើហន៎  ពួកជនដៃទគបប ី ្ត ប់ធម៌របស់ ម អញ   លុះ ្ត ប់រួចេហើយ 
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១២៥ 

កស បសំយុត្តស    ចតុតថសុេត្ត   កុលូបកភេ  

ធមមំ ជេនយយុ ំ ជនិ ្វ  ច បន តថ ្ត យ 

បដិបេជជយយុន្តិ ឥតិ ធមមសុធមមតំ បដិចច បេរសំ ធមមំ 

េទេសតិ ករុញញំ  បដិចច បេរសំ ធមមំ េទេសតិ អនុទយ ំ

បដិចច បេរសំ ធមមំ េទេសតិ អនុកមប ំ ឧបទយ 

បេរសំ ធមមំ េទេសតិ ។ កស េបន  ហិ េ  

ភិកខ េវ ឱវទិស មិ េយ  បនស  កស បទិេ  

ឱវទិេតហិ ច បន េ  តថ ្ត យ បដិបជជិតព្វន្តិ ។ 

តតិយ ំ    ។ 

 [១៤២] វតថិយ ំ វហិរតិ... តំ កឹ មញញថ ភិកខ េវ 

កថំរេូប ភកិខុ  អរហតិ កុលបូេក េ តុំ កថំរេូប 

ភិកខុ  ន អរហតិ កុលបូេក េ តុន្តិ ។ ភគវមំលូក 

េន       ភេន្ត      ធមម        ។     េប     ។ 
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១២៥ 

កស បសំយុត្ត   ចតុតថសូ្រត   ភពៃនភិកខុចូលេទកន់្រតកូល 

គបបដីឹងចបស់នូវធម៌ លុះដឹងចបស់េហើយ គបប្ីរបតិបត្តិ មែបបេនះ 

េហើយក៏សែំដងធម៌ដល់ពួកជនដៃទ កស បភិកខុ  រែមងសែំដងធម៌ដល់ 

ពួកជនដៃទ េ្រពះ ្រស័យនូវភវធម៌ជធម៌ល្អ សែំដងធម៌ដល់ពួកជន 

ដៃទ េ្រពះ ្រស័យេសចក្តីករុ  សែំដងធម៌ដល់ពួកជនដៃទ េ្រពះ 

្រស័យេសចក្តី ណិត សែំដងធម៌ដល់ពួកជនដៃទ េ្រពះ ្រស័យ 

េសចក្តីអនុេ្រគះ ដូចសែំដងមកេនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ 

តថគតនឹងទូនម នអនកទងំ យ មែបបកស បភិកខុ  ឬក៏ មែបប 

ភិកខុ ែដល្របែហលនឹងកស បភិកខុ  អនកទងំ យ ែដលតថគត 

ទូនម នេហើយ    គបប្ីរបតិបត្តិ មែបបេនះចុះ     ។   ចប់សូ្រតទី ៣    ។ 

 [១៤២] ្រពះមន្រពះភគ គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... មន ល 

ភិកខុទងំ យ អនកទងំ យសមគ ល់េហតុេនះដូចេម្តច ភិកខុ ែបប  

គួរជអនកចូលេទកន់្រតកូលបន ភិកខុ ែបប មិនគួរជអនកចូលេទកន់ 

្រតកូលបន ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ធម៌ទងំ យរបស់ពួកខញុ ្ំរពះ 

អងគ    សឹងមន្រពះមន្រពះភគជឫស    ។    េប  ។ 
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១២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៤៣] ភគ  ឯតទេ ច េយ ហិ េកចិ 

ភិកខ េវ ភិកខុ  ឯវចំិេ ្ត  កុ និ ឧបសង កមតិ េទន្តុ - 

េយវ េម ម នទំសុ ពហុកេញញវ េម េទន្តុ  ម 

េថកំ បណីតេញញវ េម េទន្តុ  ម លខូំ សីឃេញញវ 

េម េទន្តុ  ម ទនធំ សកកចចេញញវ េម េទន្តុ  ម 

អសកកចចន្តិ ។ តស  េច ភិកខ េវ ភិកខុ េន ឯវចំិត្តស  

កុ និ ឧបសង កមេ  ន េទន្តិ េតន ភិកខុ  សនទិយតិ 

េ  តេ និទនំ ទុកខំ  េទមនស  ំ បដិសំេវទយតិ ។ 

េថកំ េទន្តិ េន ពហុកំ ។ េប ។ លខូំ េទន្ត ិ

េន បណីតំ ទនធំ េទន្តិ េន សីឃ ំ េតន ភិកខុ  

សនទិយតិ េ  តេ និទនំ ទុកខំ  េទមនស  ំ ប- 

ដិសំេវទយតិ ។ អសកកចចំ េទន្តិ េន សកកចចំ េតន 

ភិកខុ  សនទិយតិ េ  តេ និទនំ ទុកខំ  េទម- 

នស  ំ បដិសំេវទយតិ ។ ឯវរេូប េខ ភិកខ េវ ភិកខុ  

ន     អរហតិ     កុលបូេក     េ តុំ     ។ 
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១២៦ 

សុត្តន្តបិដក  សំយុត្តនិកយ  និទនវគគ 

 [១៤៣] ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភិកខុ មួយចូលេទកន់្រតកូលេ យគិតថ ពួកជនចូរឲយ 

ែត ម អញ កុមំិនឲយដល់ ម អញេឡើយ ចូរឲយែតវតថុ េ្រចើនដល់ ម  

អញ កុឲំយនូវវតថុតិចេឡើយ ចូរឲយែតវតថុ ៃថ្លថ្ល ដល់ ម អញ កុឲំយនូវវតថុ  

េ ហមងេឡើយ ចូរឲយដល់ ម អញជ្របញប់ កុឲំយយឺតយូរេឡើយ ចូរ 

ឲយដល់ ម អញេ យករេគរព កុឲំយេ យេសចក្តីមិនេគរពេឡើយ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ កលេបើភិកខុ េនះ ងំចិត្តយ៉ងេនះេហើយ ចូលេទ 

កន់្រតកូល ឯពួកជនក៏មិនបនឲយេឡើយ ភិកខុក៏េឃនើសចិត្ត េ្រពះករ 

មិនឲយេនះ ភិកខុ េនះ ក៏ទទួលទុកខេទមនស  េ្រពះមនករមិនឲយេនះ 

ជេហតុ ។ ពួកជនឲយវតថុតិច មិនឲយវតថុ េ្រចើន ។ េប ។ ឲយវតថុ េ  

ហមង មិនឲយវតថុ ៃថ្លថ្ល  ឲយយឺតយូរ មិនឲយ្របញប់្របញល់ ភិកខុក៏េឃនើស 

ចិត្ត េ្រពះករឲយតិចជេដើមេនះ ភិកខុ េនះ ក៏ទទួលទុកខេទមនស  

េ្រពះមនករឲយតិចជេដើមេនះជេហតុ ។ ពួកជនឲយេ យេសចក្តី 

មិនេគរព មិនឲយេ យេសចក្តីេគរព ភិកខុក៏េឃនើសចិត្ត េ យករ 

មិនេគរពេនះ ភិកខុ េនះ ក៏ទទួលទុកខេទមនស  េ្រពះករមិនឲយ 

េ យេសចក្តីេគរពេនះជេហតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ ែបបេនះ 

ឯង     មិនគួរេដើមបជីអនកចូលេទកន់្រតកូលេទ    ។ 
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១២៧ 

កស បសំយុត្តស    ចតុតថសុេត្ត   កុលូបកភេ  

 [១៤៤] េយ ច េខ ភិកខ េវ ភិកខុ  ឯវចំិេ ្ត  កុ- 

និ ឧបសង កមតិ តំ កុេតតថ លពភ  បរកុេលសុ 

េទន្តុ េយវ េម ម នទំសុ ពហុកេញញវ េម េទន្តុ  ម 

េថកំ បណីតេញញវ េម េទន្តុ  ម លខូំ សីឃេញញវ 

េម េទន្តុ  ម ទនធំ សកកចចេញញវ េម េទន្តុ  ម 

អសកកចចន្តិ ។ តស  េច ភិកខ េវ ភិកខុ េន ឯវចំិត្តស  

កុ និ ឧបសង កមេ  ន េទន្តិ េតន ភិកខុ  ន 

សនទិយតិ េ  ន តេ និទនំ ទុកខំ  េទមនស  ំ

បដិសំេវទយតិ ។ េថកំ េទន្តិ េន ពហុកំ េតន 

ភិកខុ  ន សនទិយតិ េ  ន តេ និទនំ ទុកខំ  

េទមនស  ំ បដិសំេវទយតិ ។ លខូំ េទន្តិ បណីតំ... 

ទនធំ      េទន្តិ      េន       សីឃ ំ      េតន       ភកិខុ       ន      សនទិយតិ 
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១២៧ 

កស បសំយុត្ត   ចតុតថសូ្រត   ភពៃនភិកខុអនកចូលេទកន់្រតកូល 

 [១៤៤] មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុឯ  ចូលេទកន់្រតកូល 

ងំចិត្តយ៉ងេនះថ ម អញគបបបីនវតថុ េនះអពីំ  កនុងពួក្រតកូល 

ៃនបុគគលដៃទ ពួកជនដៃទចូរឲយដល់ ម អញ កុខំនឲយេឡើយ ចូរឲយ 

ែតវតថុដ៏េ្រចើនមួយយ៉ងដល់ ម អញ កុឲំយវតថុតិចេឡើយ ចូរឲយែតវតថុ  

ដ៏ៃថ្លថ្ល ដល់ ម អញ កុឲំយវតថុ េ ហមងេឡើយ ចូរឲយដល់ ម អញជ 

្របញប់ កុឲំយយឺតយូរេឡើយ ចូរឲយដល់ ម អញេ យេសចក្តីេគរព 

កុឲំយេ យេសចក្តីមិនេគរពេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ ថេបើភិកខុ េនះ 

ចូលេទកន់្រតកូល ងំចិត្តយ៉ងេនះេហើយ (េបើ) ពួកជនេគមិនឲយ ភិកខុ  

ក៏មិនេឃនើសចិត្ត េ្រពះករមិនឲយេនះ ភិកខុ េនះ ក៏មិនទទួលទុកខេទម- 

នស  េ្រពះេគមិនឲយេនះជេហតុេឡើយ ។ ពួកជនឲយវតថុតិច មិនឲយវតថុ  

េ្រចើន ភិកខុក៏មិនេឃនើសចិត្ត េ្រពះករឲយតិចេនះេឡើយ ភិកខុ េនះ ក៏មិន 

ទទួលទុកខេទមនស  េ្រពះករឲយតិចមិនឲយេ្រចើនេនះជេហតុេឡើយ ។ 

ពួកជនឲយវតថុ េ ហមង មិនឲយវតថុ ៃថ្លថ្ល ... ពួកជនឲយយឺតយូរ មិនឲយ 

្របញប់្របញល់      ភិកខុក៏មិនេឃនើសចិត្ត     េ្រពះករមិនឲយ្របញប់េនះ 
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១២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

េ  ន តេ និទនំ ទុកខំ  េទមនស  ំ បដិសំេវទយតិ ។ 

អសកកចចំ េទន្តិ េន សកកចចំ េតន ភិកខុ  ន សនទិយតិ 

េ  ន តេ និទនំ ទុកខំ  េទមនស  ំ បដិសំេវទ- 

យតិ ។ ឯវរេូប េខ ភិកខ េវ ភិកខុ  អរហតិ កុលបូេក 

េ តុំ    ។ 

 [១៤៥] កស េប ភិកខ េវ  ឯវចំិេ ្ត  កុ និ 

ឧបសង កមតិ តំ កុេតតថ លពភ  បរកុេលសុ េទន្តុ េយវ 

េម ម នទំសុ ពហុកេញញវ េម េទន្តុ  ម េថកំ 

។ េប ។ ន េទន្តិ េតន កស េប ន សនទិយតិ េ  ន 

តេ និទនំ ទុកខំ  េទមនស  ំ បដិេវទយតិ ។ េថកំ 

េទន្តិ េន ពហុកំ េតន កស េប ន សនទិយតិ េ  

ន តេ និទនំ ទុកខំ  េទមនស  ំ បដិសំេវទយតិ ។ 

លខូំ    េទន្តិ    េន    បណីតំ     េតន    កស េប     ន     សនទិយតិ 
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១២៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ភិកខុ េនះ ក៏មិនទទួលទុកខេទមនស  េ្រពះករឲយយឺតយូរ មិនឲយ 

្របញប់្របញល់េនះជេហតុេឡើយ ។ ពួកជនឲយេ យេសចក្តីមិនេគ- 

រព មិនឲយេ យេសចក្តីេគរព ភិកខុក៏មិនេឃនើសចិត្ត េ្រពះករឲយេ យ 

េសចក្តីមិនេគរពេនះ ភិកខុ េនះ មិនទទួលទុកខេទមនស  េ្រពះេគឲយ 

មិនេគរព មិនឲយេ យេសចក្តីេគរពេនះជេហតុេឡើយ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភិកខុយ៉ងេនះឯង េទើបគួរេដើមបចូីលេទកន់្រតកូលបន ។ 

 ]១៤៥] មន លភិកខុទងំ យ កស បចូលេទកន់្រតកូល ងំ 

ចិត្តយ៉ងេនះថ ម អញគបបបីននូវវតថុ េនះអពីំ  កនុងពួក្រតកូល 

ៃនបុគគលដៃទ ពួកជនដៃទ ចូរឲយដល់ ម អញ កុខំនឲយេឡើយ ចូរឲយ 

ែតវតថុ េ្រចើនដល់ ម អញ កុឲំយវតថុតិចេឡើយ ។ េប ។ េបើពួកជនេគមិនឲយ 

កស បក៏មិនេឃនើសចិត្ត េ្រពះេគមិនឲយេនះេឡើយ កស បេនះ ក៏មិន 

ទទួលទុកខេទមនស  េ្រពះេគមិនឲយេនះជេហតុេឡើយ ។ ពួកជនឲយ 

វតថុតិច មិនឲយវតថុ េ្រចើន កស បក៏មិនេឃនើសចិត្ត េ្រពះេគមិនឲយវតថុ េ្រចើន 

េនះេឡើយ កស បេនះ ក៏មិនទទួលទុកខេទមនស  េ្រពះេគឲយតិច 

មិនឲយេ្រចើនេនះជេហតុេឡើយ ។ ពួកជនឲយវតថុ េ ហមង មិនឲយ 

វតថុ ៃថ្លថ្ល     កស បក៏មិនេឃនើសចិត្ត       េ្រពះេគមិនឲយវតថុ ៃថ្លថ្ល េនះេឡើយ 
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១២៩ 

កស បសំយុត្តស    បញច មសុេត្ត   ភគវន្តូបសងកមនំ 

េ  ន តេ និទនំ ទុកខំ  េទមនស  ំ បដិសំេវទ- 

យតិ ។ ទនធំ េទន្តិ េន សីឃ ំ េតន កស េប 

ន សនទិយតិ េ  ន តេ និទនំ ទុកខំ  េទមនស  ំ

បដិសំេវទយតិ ។ អសកកចចំ េទន្តិ េន សកកចចំ េតន 

កស េប ន សនទិយតិ េ  ន តេ និទនំ ទុកខំ  

េទមនស  ំ បដិសំេវទយតិ ។ កស េបន  ហិ េ  

ភិកខ េវ ឱវទិស មិ េយ  បនស  កស បទិេ  

ឱវទិេតហិ ច បន េ  តថ ្ត យ បដិបជជិតព្វន្តិ 

។     ចតុននំ   ។ 

 [១៤៦] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

ជគេហ វហិរតិ េវឡុវេន ។ េប ។ អថេខ យ ម  

ម កបស េប េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង ក- 

មិ ្វ         ភគវន្តំ       អភិ េទ ្វ        ឯកមន្តំ     និសីទិ     ។ 
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១២៩ 

កស បសំយុត្ត   បញច មសូ្រត   ្រពះម កស បចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

កស បេនះ មិនទទួលទុកខេទមនស  េ្រពះេគឲយវតថុ េ ហមង មិនឲយ 

វតថុ ៃថ្លថ្ល េនះជេហតុេឡើយ ។ ពួកជនឲយយឺតយូរ មិនឲយ្របញប់ 

្របញល់ កស បក៏មិនេឃនើសចិត្ត េ្រពះេគមិនឲយេ យ្របញប់ 

្របញល់េនះេឡើយ កស បេនះ មិនទទួលទុកខេទមនស  េ្រពះ 

េគឲយយឺតយូរ មិនឲយ្របញប្់របញល់េនះជេហតុេឡើយ ។ ពួកជន 

ឲយេ យេសចក្តីមិនេគរព មិនឲយេ យេសចក្តីេគរព កស បក៏មិន 

េឃនើសចិត្ត េ្រពះេគឲយេ យេសចក្តីមិនេគរពេនះ កស បេនះ មិន 

ទទួលទុកខេទមនស  េ្រពះេគឲយមិនេគរព មិនឲយេ យេសចក្តីេគរព 

េនះជេហតុេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ តថគតនឹងទូនម នអនក 

ទងំ យ មែបបកស ប ឬក៏ មែបបភិកខុ ែដល្របែហលនឹង 

កស ប អនកទងំ យ ែដលតថគតទូនម នេហើយ គបប្ីរបតិបត្តិ ម 

ែបបេនះចុះ    ។    ចប់សូ្រតទី   ៤   ។ 

 [១៤៦] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ េប ។ 

្រគេនះឯង ្រពះម កស បមន យុ ចូលេទគល់្រពះមន 

្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ រួច 

អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ     ។ 
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១៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៤៧] ឯកមន្តំ និសិននំ េខ យសមន្តំ ម - 

កស បំ ភគ  ឯតទេ ច ជិេ ្ណ សិទនិ ត្វំ កស ប 

គរុកនិ ច េត ឥមនិ និ បំសុកូ និ 

និព្វសននិ ត ម តិហ ត្វំ កស ប គហប និ េចវ 

ចីវ និ ធេរហិ និមន្តននិ ច ភុញជ ហិ មម សន្តិេក  

វហិ ហីតិ ។ អហំ េខ ភេន្ត ទីឃរត្តំ រញញិ េក 

េចវ រញញិ កត្តស  ច វណ្ណ ទី បិណ្ឌ បតិេក េចវ 

បិណ្ឌ បតិកត្តស  ច វណ្ណ ទី បំសុកលិូេក េចវ 

បំសុកលិូកត្តស  ច វណ្ណ ទី េតចីវរេិក េចវ 

េតចីវរកិត្តស  ច វណ្ណ ទី អបបេិចឆ  េចវ អបបចិឆ យ 

ច វណ្ណ ទី សន្តុ េ ្ឋ  េចវ សន្តុដ្ឋិយ ច វណ្ណ ទី 

បវវិេិ ្ត  េចវ បវេិវកស  ច វណ្ណ ទី អសំសេ ្ឋ  

េចវ អសំសគគស  ច វណ្ណ ទី រទធវរីេិយ េចវ វរីយិ- 

រមភស      ច     វណ្ណ ទីតិ   ។ 
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១៣០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៤៧] លុះ្រពះម កស បមន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សម 

គួរេហើយ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លកស ប 

ឥឡូវេនះ អនកក៏កន់ែតចស់េហើយ ទងំសពំត់សបំកៃធមេនះរបស់អនក 

ក៏ធងន់ ជសពំត់បង ុ កូលែដលតថគតឈប់េស្ល កដណ្ត ប់ មន លកស ប 

េហតុដូេចន ះ អនកចូរេស្ល កដណ្ដ ប់គហបតីចីវរ ចូរបរេិភគនិមន្តនភត្ត 

ចូរេនជិតតថគតចុះ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន យូរអែង្វងមកេហើយ ខញុ  ំ

្រពះអងគជអនក្រប្រពឹត្តេនកនុងៃ្រពផង ជអនកេពលសរេសើរគុណៃនករ 

េនកនុងៃ្រពផង ជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតផង ជអនកេពលសរេសើរគុណ 

ៃនករ្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតផង ជអនកេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់បង ុ កូលផង ជ 

អនកេពលសរេសើរគុណៃនករេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់បង ុ កូលផង ជអនក 

្រទ្រទង់ចីវរបីផង ជអនកេពលសរេសើរគុណៃនករ្រទ្រទង់ចីវរបីផង ជ  

អនក្របថន តិចផង ជអនកេពលសរេសើរៃនេសចក្តី្របថន តិចផង ជ 

អនកសេន្ត សផង ជអនកេពលសរេសើរគុណៃនេសចក្តីសេន្ត សផង ជ 

អនកសងប់ ង ត់ផង ជអនកេពលសរេសើរគុណៃនេសចក្តីសងប់ ង ត់ផង ជ 

អនកមិន្រចឡូក្រចឡ ំ (េ យពួក) ផង ជអនកេពលសរេសើរគុណៃន 

ករមិន្រចឡូក្រចឡផំង ជអនក្របរពធេសចក្តីពយយមផង ជអនក 

េពលសរេសើរគុណៃនេសចក្តី្របរពធពយយមផង   ។ 
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១៣១ 

កស បសំយុត្តស    បញច មសុេត្ត   អតថវសសមបស នំ 

 [១៤៨] កិមបន ត្វំ កស ប អតថវសំ សមបស - 

មេន ទីឃរត្តំ រញញិ េក េចវ រញញិ កត្តស  ច 

វណ្ណ ទី       ។ 

(ឯវ ំ      េបយយេ ) 

បិណ្ឌ បតិេក េចវ... បំសុកលិូេក េចវ... េតចីវរ-ិ 

េក េចវ... អបបេិចឆ  េចវ... សន្តុ េ ្ឋ  េចវ... បវវិេិ ្ត  

េចវ... អសំសេ ្ឋ  េចវ... រទធវរីេិយ េចវ វរីយិរមភស  

ច     វណ្ណ ទីតិ    ។ 

 [១៤៩] េទ្វ ខ្វ ហំ ភេន្ត អតថវេស សមបស - 

មេន ទីឃរត្តំ រញញិ េក េចវ រញញិ កត្តស  ច 

វណ្ណ ទី ។ េប ។ បិណ្ឌ បតិេក េចវ... បំសុកលិូ- 

េក េចវ... េតចីវរេិក េចវ... អបបេិចឆ  េចវ... សន្តុ េ ្ឋ  

េចវ...   បវវិេិ ្ត     េចវ...     អសំសេ ្ឋ     េចវ...    រទធវរីេិយ     េចវ 
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១៣១ 

កស បសំយុត្ត   បញច មសូ្រត   ករេឃើញអំ ច្របេយជន៍ 

 [១៤៨] មន លកស ប ចុះអនកេឃើញអំ ច្របេយជន៍ដូចេម្តច 

បនជអនក្រប្រពឹត្តេនកនុងៃ្រព នឹងេពលសរេសើរគុណៃនករេនកនុងៃ្រព 

អស់ ្រតីយូរអែង្វងេម្ល៉ះ    ។ 

(េបយយលៈ   យ៉ងេនះ ) 

ជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតផង... ជអនកេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់បង ុ កូលផង... 

ជអនក្រទ្រទង់ចីវរបីផង... ជអនក្របថន តិចផង... ជអនកសេន្ត សផង... 

ជអនកសងប់ ង ត់ផង... ជអនកមិន្រចឡូក្រចឡផំង... ជអនក្របរពធេសចក្តី 

ពយយមផង េពលសរេសើរគុណៃនករ្របរពធេសចក្តីពយយមផង ។ 

 [១៤៩] បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគេឃើញអំ ច្រប- 

េយជន៍ទងំពីរ បនជយូរអែង្វងមកេហើយ ជអនក្រប្រពឹត្តេនកនុងៃ្រព 

ផង េពលសរេសើរគុណៃនករេនកនុងៃ្រពផង ។ េប ។ ជអនក្រប្រពឹត្ត 

បិណ្ឌ បតផង... ជអនក្រទ្រទង់សពំត់បង ុ កូលផង... ជអនក្រទ្រទង់ចីវរ 

បីផង... ជអនក្របថន តិចផង... ជអនកសេន្ត សផង... ជអនកសងប់ ង ត់ 

ផង...    ជអនកមិន្រចឡូក្រចឡផំង...     ជអនក្របរពធេសចក្តីពយយមផង 
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១៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

វរីយិរមភស  ច វណ្ណ ទី អត្តេន ច ទិដ្ឋធមមសុខវ ិ រ ំ

សមបស មេន បចឆិមញច  ជនតំ អនុកមបមេន 

អេបបវនម បចឆិម ជន  ទិ ្ឋ នុគតឹ បេជជយយ 

េយ កិរ េត អេហសំុ ពុទធ នុពុទធ វក េត 

ទីឃរត្តំ រញញិក េចវ អេហសំុ រញញិ កត្តស  

ច វណ្ណ ទិេន ។ េប ។ បិណ្ឌ បតិក េចវ អេហ- 

សំុ… បំសុកលិូក េចវ អេហសំុ… េតចីវរកិ េចវ 

អេហសំុ… អបបចិឆ  េចវ… អេហសំុ… សន្តុ ្ឋ  េចវ អេហ- 

សំុ… បវវិេិ ្ត  េចវ អេហសំុ… អសំស ្ឋ  េចវ អេហសំុ… 

រទធវរីយិ េចវ អេហសំុ វរីយិរមភស  ច វណ្ណ ទិេនតិ 

េត តថ ្ត យ បដិបជជិស ន្តិ េតសន្តំ ភវសិ តិ 

ទីឃរត្តំ ហិ យ សុខយតិ ឥេម េខ អហំ ភេន្ត 

េទ្វ អតថវេស សមបស មេន ទីឃរត្តំ រញញិ េក 

េចវ រញញិ កត្តស  ច វណ្ណ ទី បិណ្ឌ បតិេក េចវ… 

បំសុកលិូេក     េចវ…    េតចីវរេិក     េចវ…    អបបេិចឆ        េចវ… 
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១៣២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ  និទនវគគ 

េពលសរេសើរគុណៃនករ្របរពធេសចក្តីពយយមផង គឺេឃើញនូវធម៌ 

ជេ្រគ ងេនជសុខ្រសួលកនុងបចចុបបននរបស់ខ្លួន ១ ជអនកអនុេ្រគះ្របជុ ំ

ជនខងេ្រកយ ១ េ យគិតថ េធ្វើដូចេម្តចហន៎ នឹង្របជុជំនខងេ្រកយ 

គបបយីកត្រមប់ផងបន បនឮថ ្រពះពុទធ និង វក័ជអនុពុទធ យូរ 

អែង្វងមកេហើយ ជអនក្រប្រពឹត្តេនកនុងៃ្រពផង ជអនកេពលសរេសើរ 

គុណៃនករេនកនុងៃ្រពផង ជធមម  ។ េប ។ ជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បត 

ផង… ជអនកេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់បង ុ កូលផង… ជអនកសងប់ ង ត់ផង… 

ជអនកមិន្រចឡូក្រចឡផំង… ជអនក្របរពធេសចក្តីពយយមផង េពល 

សរេសើរគុណ ៃនករ្របរពធេសចក្តីពយយមផង ជនទងំេនះ មុខជ 

្របតិបត្តិេ យ្របករដូេចន ះ េសចក្តី្របតិបត្តិេនះ នឹងបនជ្របេយជន៍ 

និងមនេសចក្តីសុខដល់ជនទងំេនះ អស់កលយូរអែង្វង បពិ្រត្រពះ 

អងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគ្រប្រពឹត្តេនកនុងៃ្រពផង េពលសរេសើរគុណៃន 

ករេនកនុងៃ្រពផង ជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតផង… ជអនកេស្ល កដណ្ត ប់ 

សពំត់បង ុ កូលផង…   ជអនក្រទ្រទង់ចីវរបីផង…   ជអនក្របថន តិចផង… 
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១៣៣ 

កស បសំយុត្តស    ឆដ្ឋសុេត្ត   ភគវន្តូបសងកមនំ 

សន្តុ េ ្ឋ  េចវ… បវវិេិ ្ត  េចវ… អសំសេ ្ឋ  េចវ… 

រទធវរីេិយ       េចវ       វរីយិរមភស         ច        វណ្ណ ទីតិ        ។ 

 [១៥០] ធុ ធុ កស ប ពហុជនហិ យ 

កិរ ត្វំ កស ប បដិបេនន  ពហុជនសុខយ េ ក- 

នុកមបយ អ ថ យ ហិ យ សុខយ េទវមនុស នំ 

ត ម តិហ ត្វំ កស ប និ េចវ បំសុកូ និ 

ធេរហិ និព្វសននិ បិ ្ឌ យ ច ហិ អរេញញវ វហិ- 

ហីតិ     ។     បញចមំ     ។ 

 [១៥១] ជគេហ វហិរតិ េវឡុវេន… អថេខ 

យ ម  ម កស េប េយន ភគ  េតនុបសង កមិ 

ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ 

ឯកមន្តំ         និសិននំ         េខ          យសមន្តំ         ម កស បំ 
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១៣៣ 

កស បសំយុត្ត   ឆដ្ឋសូ្រត   ្រពះម កស បចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

ជអនកសេន្ត សផង… ជអនកសងប់ ង ត់ផង… ជអនកមិន្រចឡូក្រចឡ ំ

ផង… ជអនក្របរពធេសចក្តីពយយមផង េពលសរេសើរគុណៃនករ 

្របរពធេសចក្តីពយយមផង     ។ 

 [១៥០] មន លកស ប ្របៃពេហើយ ៗ មន លកស ប ឮថ 

អនក្របតិបត្តិេដើមបជី្របេយជន៍ដល់ជនេ្រចើន េដើមបជីសុខដល់ជនេ្រចើន 

េដើមបអីនុេ្រគះដល់សត្វេ ក េដើមបេីសចក្តីចេ្រមើន េដើមប្ីរបេយជន៍ 

េដើមបេីសចក្តីសុខដល់ពួកេទវ និងមនុស  មន លកស ប េហតុដូេចន ះ 

អនកចូរ្រទ្រទង់សពំត់សមបកៃធម ជសពំត់បង ុ កូលែដលតថគតឈប់ 

េស្ល កដ ្ត ប់ចុះ ចូរ្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតចុះ ចូរេនកនុងៃ្រពចុះ ។ 

ចប់សូ្រតទី  ៥    ។ 

 [១៥១] ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ… ្រគ 

េនះឯង ្រពះម កស បមន យុ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ រួចអងគុយកនុងទី 

សមគួរ   ។  លុះ្រពះម កស បមន យុ   អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ 
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១៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ភគ  ឯតទេ ច ឱវទ កស ប ភិកខូ  កេ ហិ កស ប 

ភិកខូ នំ ធមមឹ កថំ អហំ  កស ប ភិកខូ  ឱវេទយយ ំ

ត្វំ  អហំ  ភិកខូ នំ ធមមឹ កថំ កេរយយ ំ ត្វំ តិ ។ 

 [១៥២] ទុព្វច េខ ភេន្ត ភគ  ឯតរហិ ភិកខូ  

េទវចស ករេណហិ ធេមមហិ សមនន គ  អកខម 

អបបទកខិណគគ ហិេន អនុ សនឹ ។ ឥធហំ ភេន្ត 

អទទសំ ភណ្ឌ ញច  នម ភិកខុ ំ  ននទស  សទធិវ ិ រ ឹ

ភិជជិកញច  នម ភិកខុ ំ  អនុរុទធស  សទធិវ ិ រ ឹ អញញមញញំ  

សុេតន អចច វទេន្ត ឯហិ ភិកខុ  េក ពហុតរ ំ ភសិស ត ិ

េក សុនទរតរ ំ ភសិស តិ េក ចិរតរ ំ ភសិស តីតិ ។ 

 [១៥៣] អថេខ ភគ  អញញតរ ំ ភិកខុ ំ  មេន្តសិ 

ឯហិ ត្វំ ភិកខុ  មម វចេនន ភណ្ឌ ញច  ភិកខុ ំ  មេន្តសិ 

សទធិវ ិ រ ឹ ភិជជិកញច  ភិកខុ ំ  អនុរុទធស  សទធិវ ិ - 

រ ឹ មេន្តហិ ស ថ  យសមេន្ត មេន្តតីតិ ។ 

ឯវ ំ    ភេន្តតិ     េខ     េ        ភិកខុ       ភគវេ       បដិស ុណិ ្វ  



275 
 

១៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

េទើប្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ មន លកស ប អនកចូរទូនម នភិកខុ  

ទងំ យ មន លកស ប អនកចូរេធ្វើធមមីកថដល់ភិកខុទងំ យចុះ មន ល 

កស ប តថគត ឬអនក ្រតូវទូនម នពួកភិកខុ  តថគត ឬអនក ្រតូវេធ្វើ 

ធមមីកថដល់ពួកភិកខុ        ។ 

 [១៥២] បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ ឥឡូវេនះ ពួកភិកខុសុទធ 

ែតជអនក្របេ ្រក ្របកបេ យធម៌ែដលេធ្វើឲយជអនក្របេ ្រក ជ 

អនកមិនអត់សងកត់ មិនកន់យកពកយ្របេ េ យចែំណក ្ត េំឡើយ ។ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កនុងទីឯេ ះ ខញុ ្ំរពះអងគបនេឃើញភិកខុ េឈម ះ 

ភណ្ឌ ៈជសទធិវ ិ រកិរបស់ ននទ ១ ភិកខុ េឈម ះ ភិជជិកៈជសទធិវ ិ រកិរបស់ 

អនុរុទធ ១ កពុំងែតនិយយជែជកគន េ យពុទធវចនៈថ មន លភិកខុ  អនក 

ចូរមក អនក នឹងេពលពុទធវចនៈបនេ្រចើនជង អនក នឹងេពល 

ពុទធវចនៈពីេ ះជង    អនក នឹងេពលពុទធវចនៈបនយូរជង    ។ 

 [១៥៣] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់េ  

ភិកខុ  ១ រូបមកថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក អនកចូរេទេ ភណ្ឌ ភិកខុជ 

សទិធវ ិ រកិរបស់ ននទ ១ ភិជជិកភិកខុជសទធិវ ិ រកិរបស់អនុរុទធ ១ ម 

ពកយតថគតថ ្រពះ ្ត ្រ ស់េ េ កមន យុទងំ យ ។ 

ភិកខុ េនះ    ទទួល្រពះបនទូល្រពះមន្រពះភគថ   ្រពះករុ     ្រពះអងគ 
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១៣៥ 

កស បសំយុត្តស    ឆដ្ឋសុេត្ត   ភគវន្តបុចឆ  

េយន េត ភិកខូ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  េត ភិកខូ  

ឯតទេ ច ស ថ  យសមេន្ត មេន្តតីតិ ។ ឯវម- 

វុេ តិ េខ េត ភិកខូ  តស  ភិកខុ េន បដិស ុណិ ្វ  

េយន ភគ  េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ 

អភិ េទ ្វ       ឯកមន្តំ     និសីទឹសុ     ។ 

 [១៥៤] ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ េត ភិកខូ  ភគ  

ឯតទេ ច សចចំ កិរ តុេម្ហ ភិកខ េវ អញញមញញំ  សុេតន 

អចច វទថ ឯហិ ភិកខុ  េក ពហុតរ ំ ភសិស តិ 

េក សុនទរតរ ំ ភសិស តិ េក ចិរតរ ំ ភសិស តិ ។ 

ឯវ ំ ភេន្តតិ ។ កិននុ (១) េម តុេម្ហ ភិកខ េវ ឯវ ំ ធមមំ េទសិតំ 

ជនថ ឯវ ំ តុេម្ហ ភិកខ េវ អញញមញញំ  សុេតន 

អចច វទថ ឯហិ ភិកខុ  េក ពហុតរ ំ ភសិស តិ 

េក សុនទរតរ ំ ភសិស តិ េក ចិរតរ ំ ភសិស តិ ។ 

េន េហតំ ភេន្ត ។ េន េច កិរ េម តុេម្ហ ភិកខ េវ 

     ១    ឱ.    កិននុ    េខ   ។ 
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១៣៥ 

កស បសំយុត្ត   ឆដ្ឋសូ្រត   បុចឆ របស់្រពះមន្រពះភគ 

េហើយក៏ចូលេទរកភិកខុទងំេនះ លុះចូលេទដល់េហើយ បនេពល 

នឹងភិកខុទងំេនះដូេចនះថ ្រពះ ្ត ្រទង់្រ ស់េ េ កមន យុ 

ទងំ យ ។ ភិកខុទងំេនះក៏ទទួលពកយភិកខុ េនះថ េអើេ កដ៏មន 

យុ េហើយក៏ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ 

ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ     រួចអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ    ។ 

 [១៥៤] លុះភិកខុទងំេនះ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ ្រពះ 

មន្រពះភគ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លភិកខុទងំ យ បនឮថ 

អនកទងំ យ និយយជែជកគន េ យពុទធវចនៈថ មន លភិកខុ  អនក 

ចូរមក អនក នឹងេពលពុទធវចនៈបនេ្រចើនជង អនក នឹងេពល 

ពុទធវចនៈពីេ ះជង អនក នឹងេពលពុទធវចនៈបនយូរជង ពិតែមន 

ឬ ។ សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស ពិតែមន ។ មន លភិកខុទងំ យ 

អនកទងំ យ ដឹងធម៌ែដលតថគតសែំដងេហើយយ៉ងេនះឬហន៎ មន ល 

ភិកខុទងំ យ បនជអនកទងំ យ ៊ ននិយយជែជកគន  េ យ 

ពុទធវចនៈយ៉ងេនះថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក អនក នឹងេពលពុទធវចនៈ 

បនេ្រចើនជង អនក នឹងេពលពុទធវចនៈពីេ ះជង អនក នឹង 

េពលពុទធវចនៈបនយូរជង ។ សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស មិនបនដឹង 

ដូេចន ះេទ   ។   មន លភិកខុទងំ យ   បនឮថ    េបើអនកទងំ យ    មិន 
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១៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឯវ ំ ធមមំ េទសិតំ ជនថ អថ កិញច រហិ តុេម្ហ េម- 

ឃបុរ ិ  កឹ ជនន្ត  កឹ បស ន្ត  ឯវ ំ ្វ កខ េត 

ធមមវនិេយ បព្វជិ  សមន អញញមញញំ  សុេតន 

អចច វទថ ឯហិ ភិកខុ  េក ពហុតរ ំ ភសិស តិ 

េក សុនទរតរ ំ ភសិស តិ េក ចិរតរ ំ ភសិស តីតិ ។ 

 [១៥៥] អថេខ េត ភិកខូ  ភគវេ  ចេទសុ 

សិរ  និបតិ ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ចុំ អចចេយ េន 

ភេន្ត អចចគម យថពេល យថមេូឡ្ហ យថ អ- 

កុសេល េយ មយ ំ ឯវ ំ ្វ កខ េត ធមមវនិេយ 

បព្វជិ  សមន អញញមញញំ  សុេតន អចច វទិម្ហ  

ឯហិ ភិកខុ  េក ពហុតរ ំ ភសិស តិ េក សុនទ- 

រតរ ំ ភសិស តិ េក ចិរតរ ំ ភសិស តីតិ េតសំ េន 

ភេន្ត ភគ  អចចយ ំ អចចយេ  បដិគគណ្ហ តុ យ- 

តឹ       សំវ យតិ    ។ 
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១៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ដឹងធម៌ែដលតថគតសែំដងយ៉ងេនះេទ ចុះអនកទងំ យជេមឃបុរស 

ដឹងដូចេម្តច េឃើញដូចេម្តច បនជមកបួសកនុងធមមវនិ័យែដលតថគត 

សែំដងទុកេ យ្របៃពយ៉ងេនះ េហើយនិយយជែជកគន េ យពុទធវចនៈ 

ថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក អនក នឹងេពលពុទធវចនៈបនេ្រចើនជង 

អនក នឹងេពលពុទធវចនៈពីេ ះជង អនក នឹងេពលពុទធវចនៈបន 

យូរជង  ។ 

 [១៥៥] ្រគេនះឯង ភិកខុទងំេនះ ក៏្រកបចុះេ យសិរ  

េទៀបបទ្រពះមន្រពះភគ ្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះ 

ថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េទសខុស្រគបសងកត់នូវខញុ ្ំរពះអងគទងំ យ 

មេ យខញុ ្ំរពះអងគទងំ យជមនុស ពល ជមនុស វេង្វង ជ 

មនុស មិនឈ្ល ស េ្រពះថ ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យបនបួសកនុងធមមវនិ័យ 

ែដល្រពះមន្រពះភគសែំដងទុកេ យ្របៃពយ៉ងេនះ េហើយនិយយ 

ជែជកគន េ យពុទធវចនៈថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក អនក នឹងេពល 

ពុទធវចនៈបនេ្រចើនជង អនក នឹងេពលពុទធវចនៈពីេ ះជង អនក 

នឹងេពលពុទធវចនៈបនយូរជង បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូម្រពះ 

ដ៏មនបុណយអត់េទស មេទស ដល់េយើងខញុ ្ំរពះអងគ េដើមបនឹីង 

បនស្រងួមតេទ  ។ 
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១៣៧ 

កស បសំយុត្តស    ឆដ្ឋសុេត្ត   អចចយបបដិគគហណំ 

 [១៥៦] តគឃ តុេម្ហ ភិកខ េវ អចចេយ អចចគម 

យថពេល យថមេូឡ្ហ យថ អកុសេល េយ តុេម្ហ  

ឯវ ំ ្វ កខ េត ធមមវនិេយ បព្វជិ  សមន អញញមញញំ  

សុេតន អចច វទថ ឯហិ ភិកខុ  េក ពហុតរ ំ ភ- 

សិស តិ េក សុនទរតរ ំ ភសិស តិ េក ចិរតរ ំ

ភសិស តីតិ យេ  ច េខ តុេម្ហ ភិកខ េវ អចចយ ំ

អចចយេ  ទិ ្វ  យថធមមំ បដិកេ ថ តំ េ  មយ ំ

អចចយ ំ បដិគគ ្ហ ម វុឌ េិហ  ភិកខ េវ អរយិស  

វនិេយ េយ អចចយ ំ អចចយេ  ទិ ្វ  យថធមមំ 

បដិកេ តិ     យតឹ    ច    សំវរ ំ    បជជតីតិ     ។     ឆដ្ឋំ    ។ 
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១៣៧ 

កស បសំយុត្ត   ឆដ្ឋសូ្រត   ករ្រទង់ទទួលអត់េទស 

 [១៥៦] មន លភិកខុទងំ យ េបើយ៉ងហនឹងេហើយ េទស 

ខុសក៏្រគបសងកត់នូវអនកទងំ យ មែដលអនកទងំ យជមនុស  

ពល ជមនុស វេង្វង ជមនុស មិនឈ្ល ស េ្រពះថ អនកទងំ- 

យ បនបួសកនុងធមមវនិ័យ ែដលតថគតេពលទុក្របៃពយ៉ងេនះ 

េហើយនិយយជែជកគន េ យពុទធវចនៈថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក អនក 

នឹងេពលទុកខវចនៈបនេ្រចើនជង អនក នឹងេពលពុទធវចនៈពីេ ះ 

ជង អនក នឹងេពលពុទធវចនៈបនយូរជង មន លភិកខុទងំ យ 

កល េបើអនកទងំ យេឃើញេទស មេទសេហើយ េធ្វើឲយសម 

មធម៌ គឺសែំដង បត្តិេចញ េទើបតថគតអត់េទសេនះ ដល់អនក 

ទងំ យ មន លភិកខុទងំ យ បុគគល េឃើញេទស មេទស 

(របស់ខ្លួន) េហើយេធ្វើឲយសម មធម៌ គឺសែំដង បត្តិេចញផង ដល់ 

នូវករស្រងួមតេទផង េនះជេសចក្តីចេ្រមើនរបស់បុគគលេនះ កនុងវនិ័យ 

របស់្រពះអរយិបុគគលបន     ។    ចប់សូ្រតទី    ៦    ។ 
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១៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៥៧] ជគេហ វហិរតិ េវឡុវេន… អថេខ 

យ ម  ម កស េប េយន ភគ  េតនុបសង កមិ… 

ឯកមន្តំ និសិននំ េខ យសមន្តំ ម កស បំ ភគ  

ឯតទេ ច ឱ ទ កស ប ភិកខូ  កេ ហិ កស ប 

ភិកខូ នំ ធមមឹ កថំ អហំ  កស ប ភិកខូ  ឱវេទយយ ំ

ត្វំ  អហំ  ភិកខូ នំ ធមមឹ កថំ កេរយយ ំ ត្វំ តិ ។ 

 [១៥៨] ទុព្វច េខ ភេន្ត ភគ  ឯតរហិ ភិកខូ  

េទវចស ករេណហិ ធេមមហិ សមនន គ  អកខ - 

ម អបបទកខិណគគ ហិេន អនុ សនឹ ។ យស  

កស ចិ ភេន្ត សទធ  នតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ 

ហិរ ិ នតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ ឱត្តបប ំ នតថិ កុស- 

េលសុ ធេមមសុ វរីយិ ំ នតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ 

បញញ     នតថិ       កុសេលសុ       ធេមមសុ       តស       យ      រត្តិ 
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១៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៥៧] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនវត្តេវឡុវន េទៀប 

្រកុង ជ្រគឹះ... ្រគេនះឯង ្រពះម កស បមន យុ ចូលេទ 

គល់្រពះមន្រពះភគ... លុះ្រពះម កស បមន យុ អងគុយ 

កនុងទីដ៏សមគួរេហើយ េទើប្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ 

មន លកស ប អនកចូរទូនម នពួកភិកខុ  មន លកស ប អនកចូរេធ្វើធមមីកថដល់ 

ពួកភិកខុ  មន លកស ប តថគត ឬអនក គបបទូីនម នពួកភិកខុ  តថគត 

ឬអនក     គបបេីធ្វើធមមីកថដល់ពួកភិកខុ    ។ 

 [១៥៨] បពិ្រត្រពះមន្រពះភគដ៏ចេ្រមើន ឥឡូវេនះ ពួក 

ភិកខុសុទធែតជអនក្របេ ្រក ជអនក្របកបេ យធម៌ែដលេធ្វើឲយជអនក្រប- 

េ ្រក ជអនកមិនអត់សងកត់ មិនកន់យកពកយ្របេ េ យចែំណក 

្ត េំឡើយ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន បុគគល មួយមិនមនសទធ  

កនុងកុសលធម៌ មិនមនហិរកិនុងកុសលធម៌ មិនមនឱត្តបបៈកនុងកុសលធម៌ 

មិនមនវរីយិៈកនុងកុសលធម៌    មិនមនបញញ កនុងកុសលធម៌     េវ យប់ 
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១៣៩ 

កស បសំយុត្តស    សត្តមសុេត្ត   បរ ិ នភេ  

 ទិវេ   គចឆតិ និេយវ បដិកងខ  កុសេលសុ 

ធេមមសុ េន វុឌ  ិ ។ េសយយថបិ ភេន្ត កឡបេកខ  

ចនទស  យ រត្តិ  ទិវេ   គចឆតិ យេតវ ច 

វេណ្ណន យតិ មណ្ឌ េលន យតិ ភយ យតិ 

េ ហបរ ិ េហន ឯវេមវ េខ ភេន្ត យស  កស ចិ 

សទធ  នតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ ហិរ ិ នតថិ... ឱត្តបប ំ

នតថិ... វរីយិ ំ នតថិ... បញញ  នតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ 

តស  យ រត្តិ  ទិវេ   គចឆតិ និេយវ 

បដិកងខ  កុសេលសុ ធេមមសុ េន វុឌ  ិ ។ អស - 

េទធ  េខ បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត បរ ិ នេមតំ អហិរេិក 

បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត បរ ិ នេមតំ អេន ្ត បី បុរសិ- 

បុគគេ តិ ភេន្ត បរ ិ នេមតំ កុសីេ  បុរសិបុគគេ តិ 

ភេន្ត       បរ ិ នេមតំ        ទុបបេញញ        បុរសិបុគគេ តិ       ភេន្ត 
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១៣៩ 

កស បសំយុត្ត   សត្តមសូ្រត   ភពៃនេសចក្តី បសូនយ 

ឬៃថងរបស់បុគគលេនះមកដល់េហើយ ក៏មនែតេសចក្តី បសូនយ្របកដ 

កនុងកុសលធម៌ ឥតមនេសចក្តីចេ្រមើនេឡើយ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

យប់ឬៃថងរបស់្រពះចនទ កនុងកឡបកខែតងមកដល់ (្រពះចនទកនុងកឡបកខ 

េនះ) ក៏េចះែត បសូនយចក្រទង់្រទយ សូនយចកមណ្ឌ ល សូនយ 

ចកពន្លឺ សូនយចកកពំស់និងទហំំ យ៉ង  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

បុគគល មួយ មិនមនសទធ កនុងកុសលធម៌ មិនមនហិរ.ិ.. មិនមន 

ឱត្តបប... មិនមនវរីយិ... មិនមនបញញ កនុងកុសលធម៌ េវ យប់ឬៃថង 

របស់បុគគលេនះមកដល់េហើយ កម៏នែតេសចក្តី បសូនយ្របកដកនុង 

កុសលធម៌ ឥតមនេសចក្តីចេ្រមើនេឡើយ យ៉ងេនះឯង ។ បពិ្រត 

្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ បុរសបុគគលមិនមនសទធ  េនះជេសចក្តី 

បសូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ បុរសបុគគលមិនមន 

ហិរ ិ េនះជេសចក្តី បសូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ 

បុរសបុគគលមិនមនឱត្តបបៈ េនះជេសចក្តី បសូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគ 

ដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ បុរសបុគគលខជិល្រចអូស េនះជេសចក្តី ប 

សូនយ  ១ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ្រតង់ពកយថ បុរសបុគគលមិនមនបញញ  
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១៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

បរ ិ នេមតំ េកធេន បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត បរ ិ - 

នេមតំ ឧបនហី បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត បរ ិ នេមតំ 

ន    សន្តិ    ភិកខូ     ឱ ទកតិ     ភេន្ត     បរ ិ នេមតំ    ។ 

 [១៥៩] យស  កស ចិ ភេន្ត សទធ  អតថិ កុស- 

េលសុ ធេមមសុ ហិរ ិ អតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ ឱត្តបប ំ

អតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ វរីយិ ំ អតថិ កុសេលសុ 

ធេមមសុ បញញ  អតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ តស  យ 

រត្តិ  ទិវេ   គចឆតិ វុឌ េិយវ បដិកងខ  កុស- 

េលសុ ធេមមសុ េន បរ ិ និ ។ េសយយថបិ ភេន្ត 

ជុណ្ហ បេកខ  ចនទស  យ រត្តិ  ទិវេ   គចឆតិ 

វឌ េតវ ច វេណ្ណន វឌ តិ មណ្ឌ េលន វឌ តិ ភយ 

វឌ តិ េ ហបរ ិ េហន ឯវេមវ េខ ភេន្ត យស  

កស ចិ សទធ  អតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ ហិរ ិ

អតថិ... ឱត្តបប ំ អតថិ... វរីយិ ំ អតថិ... បញញ  អតថិ កុ- 

សេលសុ ធេមមសុ តស  យ រត្តិ  ទិវេ   

គចឆតិ       វុឌ េិយវ       បដិកងខ         កុសេលសុ         ធេមមសុ 



287 
 

១៤០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

េនះជេសចក្តី បសូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ បុរស 

បុគគលមនេសចក្តីេ្រកធ េនះជេសចក្តី បសូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគ 

ដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ បុរសបុគគលមនករចងគនុំំ េនះជេសចក្តី 

បសូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ មិនមនពួកភិកខុ  

ជអនកទូនម ន    េនះជេសចក្តី បសូនយ   ១    ។ 

 [១៥៩] បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន បុគគល មួយមនសទធ កនុង 

កុសលធម៌ មនហិរកិនុងកុសលធម៌ មនឱត្តបបៈកនុងកុសលធម៌ មន 

វរីយិៈកនុងកុសលធម៌ មនបញញ កនុងកុសលធម៌ យប់ឬៃថងរបស់បុគគលេនះ 

មកដល់េហើយ ក៏មនែតេសចក្តីចេ្រមើន្របកដកនុងកុសលធម៌ មិន ប 

សូនយេឡើយ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន យប់ឬៃថងរបស់្រពះចនទកនុង 

ជុណ្ហ បកខគឺខងេខនើតមកដល់ (្រពះចនទេនះ) ែតងចេ្រមើនេ យ្រទង់្រទយ 

ចេ្រមើនេ យមណ្ឌ ល ចេ្រមើនេ យពន្លឺ ចេ្រមើនេ យកពំស់និងទំហំ យ៉ង 

 បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន បុគគល មួយមនសទធ កនុងកុសលធម៌ 

មនហិរ…ិ មនឱត្តបប… មនវរីយិៈ… មនបញញ កនុងកុសលធម៌ យប់ឬ 

ៃថងៃនបុគគលេនះមកដល់     េសចក្តីចេ្រមើនក៏្របកដកនុងកុសលធម៌ទងំ យ 
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១៤១ 

កស បសំយុត្តស    សត្តមសុេត្ត   អបរ ិ នភេ  

េន បរ ិ និ ។ សេទធ  បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត អបរ-ិ 

នេមតំ ហិរមិ បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត អបរ ិ ន- 

េមតំ ឱ ្ត បី បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត អបរ ិ នេមតំ 

រទធវរីេិយ បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត អបរ ិ នេមតំ 

បញញ  បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត អបរ ិ នេមតំ អេក- 

ធេន បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត អបរ ិ នេមតំ អនុបន- 

ហី បុរសិបុគគេ តិ ភេន្ត អបរ ិ នេមតំ សន្តិ ភិកខូ  

ឱ ទកតិ      ភេន្ត     អបរ ិ នេមតន្តិ     ។ 
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១៤១ 

កស បសំយុត្ត   សូ្រតទី្របំពីរ   ភពៃនេសចក្តីមិន បសូនយ 

មិន បសូនយេឡើយ យ៉ងេនះឯង ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង ់

ពកយថ បុរសបុគគលមនសទធ  េនះជេសចក្តីមិន បសូនយ ១ បពិ្រត 

្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ បុរសបុគគលមនហិរ ិ េនះជេសចក្តីមិន 

បសូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ បុរសបុគគលមន 

ឱត្តបបៈ េនះជេសចក្តីមិន បសូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ 

ពកយថ បុរសបុគគលមនវរីយិៈ្របរពធេហើយ េនះជេសចក្តីមិន ប 

សូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ បុរសបុគគលមនបញញ  

េនះជេសចក្តីមិន បសូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ 

បរុសបុគគលមិនមនេសចក្តីេ្រកធ េនះជេសចក្តីមិន បសូនយ ១ បពិ្រត 

្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ បុរសបុគគលមិនមនករចងគនុំំ េនះជ 

េសចក្តីមិន បសូនយ ១ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រតង់ពកយថ មន 

ពួកភិកខុជអនកទូនម ន    េនះជេសចក្តីមិន បសូនយ   ១   ។ 
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១៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៦០] ធុ ធុ កស ប យស  កស ចិ 

សទធ  នតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ ហិរ ិ នតថិ… ឱត្តបប ំ

នតថិ… វរីយិ ំ នតថិ… បញញ  នតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ 

តស  យ រត្តំ  ទិវេ   គចឆតិ និេយវ 

បដិកងខ  កុសេលសុ ធេមមសុ េន វុឌ  ិ ។ 

េសយយថបិ កស ប កឡបេកខ  ចនទស  យ រត្តិ  

ទិវេ   គចឆតិ យេតវ ច វេណ្ណន យតិ 

មណ្ឌ េលន យតិ ភយ យតិ េ ហប- 

រ ិ េហន ឯវេមវ េខ កស ប យស  កស - 

ចិ សទធ  នតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ ហិរ ិ នតថិ… 

ឱត្តបប ំ នតថិ… វរីយិ ំ នតថិ… បញញ  នតថិ កុសេលសុ 

ធេមមសុ    តស     យ     រត្តិ              ទិវេ                 គចឆតិ 
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១៤២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៦០] មន លកស ប ្រតូវ ស់េហើយ ៗ បុគគល មួយមិន 

មនសទធ  កនុងកុសលធម៌ទងំ យ មិនមនហិរ.ិ.. មិនមនឱត្តបបៈ... 

មិនមនវរីយិៈ... មិនមនបញញ  កនុងកុសលធម៌ទងំ យ យប់ឬៃថងៃន 

បុគគលេនះមកដល់ េសចក្តី បសូនយក៏្របកដកនុងកុសលធម៌ទងំ យ 

មិនមនេសចក្តីចេ្រមើនេឡើយ ។ មន លកស ប យប់ឬៃថងៃន្រពះចនទកនុង 

ចែំណករេនចមកដល់ (្រពះចនទេនះ) ែតង បសូនយចក្រទង់្រទយ 

បសូនយចកមណ្ឌ ល បសូនយចកពន្លឺ បសូនយចកកពំស់ 

និងទហំំ យ៉ង  មន លកស ប បុគគល មួយមិនមនសទធ  កនុង 

កុសលធម៌ទងំ យ មិនមនហិរ.ិ.. មិនមនឱត្តបបៈ... មិនមនវរីយិៈ... 

មិនមនបញញ  កនុងកុសលធម៌ទងំ យ   យប់ឬៃថងៃនបុគគលេនះមកដល់ 
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១៤៣ 

កស បសំយុត្តស    សត្តមសុេត្ត   វឌុ ិភេ  

និេយវ បដិកងខ  កុសេលសុ ធេមមសុ េន វុឌ  ិ ។ 

អស េទធ  បុរសិបុគគេ តិ កស ប បរ ិ នេមតំ 

អហិរេិក ។ េប ។ អេន ្ត បី ។ េប ។ កុសីេ  

។ េប ។ ទុបបេញញ  ។ េប ។ េកធេន ។ េប ។ 

ឧបនហី បុរសិបុគគេ តិ កស ប បរ ិ នេមតំ 

ន សន្តិ ភិកខូ  ឱ ទកតិ កស ប បរ ិ នេមតំ ។ 

 [១៦១] យស  កស ចិ កស ប សទធ  អតថិ 

កុសេលសុ ធេមមសុ ហិរ ិ អតថិ... ឱត្តបប ំ អតថិ... វរីយិ ំ

អតថិ... បញញ  អតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ តស  យ រត្តិ 

 ទិវេ   គចឆតិ វុឌ េិយវ បដិកងខ  កុស- 

េលសុ ធេមមសុ េន បរ ិ និ ។ េសយយថបិ កស ប 

ជណ្ហ បេកខ  ចនទស  យ រត្តិ  ទិវេ   គចឆតិ 

វឌ េតវ វេណ្ណន វឌ តិ មណ្ឌ េលន វឌ តិ ភយ 

វឌ តិ េ ហបរ ិ េហន ឯវេមវ េខ កស ប 

យស  កស ចិ សទធ  អតថិ កុសេលសុ ធេមមសុ 

ហិរ ិ អតថិ... ឱត្តបប ំ អតថិ... វរីយិ ំ អតថិ... បញញ  អតថិ 

កុសេលសុ     ធេមមសុ     តស      យ     រត្តិ            ទិវេ        
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១៤៣ 

កស បសំយុត្ត   សូ្រតទី្របំពីរ   ភពៃនេសចក្តីចេ្រមើន 

េសចក្តី បសូនយក៏្របកដកនុងកុសលធម៌ទងំ យ មិនមនេសចក្តី 

ចេ្រមើនេឡើយ យ៉ងេនះឯង ។ មន លកស ប ្រតង់ពកយថ បុរស 

បុគគលមិនមនសទធ  េនះជេសចក្តី បសូនយ ១ ។ េប ។ មិនមនហិរ ិ

។ េប ។ មិនមនឱត្តបបៈ ។ េប ។ ជអនកខជិល្រចអូស ។ េប ។ មិនមន 

បញញ  ។ េប ។ មនេសចក្តីេ្រកធ ។ េប ។ មន លកស ប ្រតង់ពកយថ 

បុរសបុគគលជអនកមនករចងគនុំំ េនះជេសចក្តី បសូនយ ១ មន ល 

កស ប ្រតង់ពកយថ មិនមនពួកភិកខុជអនកទូនម ន េនះជេសចក្តី 

បសូនយ   ១     ។ 

 [១៦១] មន លកស ប បុគគល មួយមនសទធ  កនុងកុសល- 

ធម៌ទងំ យ មនហិរ.ិ.. មនឱត្តបបៈ... មនវរីយិៈ... មនបញញ  

កនុងកុសលធម៌ទងំ យ យប់ឬៃថងៃនបុគគលេនះមកដល់ េសចក្តីចេ្រមើន 

ក៏្របកដកនុងកុសលធម៌ទងំ យ មិនមនេសចក្តី បសូនយេឡើយ ។ 

មន លកស ប យប់ឬៃថងៃន្រពះចនទកនុងចែំណកេខនើតមកដល់ (្រពះចនទេនះ)  

ែតងចេ្រមើនេ យ្រទង់្រទយ ចេ្រមើនេ យមណ្ឌ ល ចេ្រមើនេ យពន្លឺ 

ចេ្រមើនេ យកពំស់និងទហំំ យ៉ង  មន លកស ប បុគគល មួយ 

មនសទធ  កនុងកុសលធម៌ទងំ យ មនហិរ.ិ.. មនឱត្តបបៈ... មន 

វរីយិៈ...  មនបញញ     កនុងកុសលធម៌ទងំ យ    យប់ឬៃថងៃនបុគគលេនះ 
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១៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក    សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

គចឆតិ វុឌ េិយវ បដិកងខ  កុសេលសុ ធេមមសុ 

េន បរ ិ និ ។ សេទធ  បុរសិបុគគេ តិ កស ប 

អបរ ិ នេមតំ ហិរមិ ។ េប ។ ឱ ្ត បី ។ េប ។ 

រទធវរីេិយ ។ េប ។ បញញ  ។ េប ។ អេកធេន 

។ េប ។ អនុបនហី បុរសិបុគគេ តិ កស ប 

អបរ ិ នេមតំ សន្តិ ភិកខូ  ឱ ទកតិ កស ប 

អបរ ិ នេមតំ     ។      សត្តមំ    ។ 

 [១៦២] ជគេហ វហិរតិ េវឡុវេន កលនទកនិ- 

េប ។ អថេខ យ ម  ម កស េប េយន ភ- 

គ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  

ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ និសិននំ េខ យសមន្តំ 

ម កស បំ ភគ  ឯតទេ ច ឱវទ កស ប ភិកខូ  

កេ ហិ កស ប ភិកខូ នំ ធមមំ កថំ អហំ  កស ប 

ភិកខូ  ឱវេទយយ ំ ត្វំ  អហំ  ភិកខូ នំ ធមមំ កថំ កេរយយ ំ

ត្វំ    តិ    ។      ទុព្វច      េខ     ភេន្ត     ភគ       ឯតរហិ      ភិកខូ  
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១៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មកដល់ េសចក្តីចេ្រមើនក៏្របកដកនុងកុសលធម៌ទងំ យ មិនមន 

េសចក្តី បសូនយេឡើយ យ៉ងេនះឯង ។ មន លកស ប ្រតង់ពកយ 

ថ បុរសបុគគលមនសទធ  េនះជេសចក្តីមិន បសូនយ ១ មនហិរ ិ

។ េប ។ មនឱត្តបបៈ ។ េប ។ មនពយយម្របរពធេហើយ ។ េប ។ 

មនបញញ  ។ េប ។ មិនមនេសក្តីេ្រកធ ។ េប ។ មន លកស ប ្រតង់ 

ពកយថ បុរសបុគគលជអនកមិនមនករចងគនុំំ េនះជេសចក្តីមិន ប 

សូនយ ១ មន លកស ប ្រតង់ពកយថ មនពួកភិកខុជអនកទូនម ន េនះ 

ជេសចក្តីមិន បសូនយ  ១    ។    ចប់សូ្រតទី   ៧    ។ 

 [១៦២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនវត្តេវឡុវនជកលនទក- 

និ ប ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ្រគេនះ ្រពះម កស បដ៏មន 

យុ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ េទើប 

ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ រួចអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះ្រពះម - 

កស បមន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ េទើប្រពះមន្រពះ 

ភគ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះថ មន លកស ប អនកចូរទូនម នពួកភិកខុ  មន ល 

កស ប អនកចូរេធ្វើធមមីកថចេំពះពួកភិកខុ ចុះ មន លកស ប តថគតឬ 

អនក គបបទូីនម នពួកភិកខុ  តថគតឬអនក គបបេីធ្វើធមមីកថដល់ពួកភិកខុ  ។ 

បពិ្រត្រពះមន្រពះភគដ៏ចេ្រមើន     ឥឡូវេនះ      ពួកភិកខុជអនក្របេ ្រក 
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១៤៥ 

កស បសំយុត្តស    អដ្ឋមសុេត្ត   រញញិកត្តវណ្ណនទិ 

េទវចស ករេណហិ ធេមមហិ សមនន គ  អកខម 

អបបទកខិណគគ ហិេន     អនុ សនិន្តិ    ។ 

 [១៦៣] តថ ហិ បន កស ប បុេព្វ េថ  

ភិកខូ  រញញិក េចវ អេហសំុ រញញិ កត្តស  ច 

វណ្ណ ទិេន បិណ្ឌ បតិក េចវ អេហសំុ បិណ្ឌ បតិ- 

កត្តស  ច វណ្ណ ទិេន បំសុកលិូក េចវ អេហសំុ 

បំសុកលិូកត្តស  ច វណ្ណ ទិេន េតចីវរកិ េចវ អ- 

េហសំុ េតចីវរកិត្តស  ច វណ្ណ ទិេន អបបចិឆ  េចវ 

អេហសំុ អបបចិឆ យ ច វណ្ណ ទិេន សន្តុ ្ឋ  េចវ អ- 

េហសំុ សន្តុដ្ឋិយ ច វណ្ណ ទិេន បវវិ ិ ្ត  េចវ អេហ- 

សំុ បវេិវកស  ច វណ្ណ ទិេន អសំស ្ឋ  េចវ អេហសំុ 

អសំសគគស  ច វណ្ណ ទិេន រទធវរីយិ េចវ អេហសំុ 

វរីយិរមភស  ច វណ្ណ ទិេន ។ ត្រត េយ េ តិ 

ភិកខុ  រញញិ េក េចវ រញញិ កត្តស  ច វណ្ណ ទី 

បិណ្ឌ បតិេក        េចវ       បិណ្ឌ បតិកត្តស       ច       វណ្ណ ទី 
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១៤៥ 

កស បសំយុត្ត   អដ្ឋមសូ្រត   េសចក្តីសរេសើរគុណៃនករេនកនុងៃ្រពជេដើម 

្របកបេ យធម៌ែដលេធ្វើឲយជអនក្របេ ្រក ជអនកមិនអត់សងកត់ មិន 

កន់យកពកយ្របេ េ យចែំណក ្ត េំឡើយ        ។ 

 [១៦៣] មន លកស ប េហតុដូេចន ះេហើយ បនជកនុង 

កលពីមុន មនពួកភិកខុជេថរៈ ជអនក្រប្រពឹត្តេនកនុងៃ្រពផង េពល 

សរេសើរគុណៃនករេនកនុងៃ្រពផង ជអនក្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតផង េពល 

សរេសើរគុណៃនករ្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតផង ជអនកេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់ 

បង ុ កូលផង េពលសរេសើរគុណៃនករេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់បង ុ កូលផង 

ជអនក្រទ្រទង់ចីវរបីផង េពលសរេសើរគុណៃនករ្រទ្រទង់ចីវរបីផង 

ជអនក្របថន តិចផង េពលសរេសើរគុណៃនេសចក្តី្របថន តិចផង ជ 

អនកមនេសចក្តីសេន្ត សផង េពលសរេសើរគុណៃនេសចក្តីសេន្ត សផង 

ជអនកសងប់ ង ត់ផង េពលសរេសើរគុណៃនករសងប់ ង ត់ផង ជអនក 

មិន្រចឡូក្រចឡផំង េពលសរេសើរគុណៃនករមិន្រចឡូក្រចឡផំង 

ជអនក្របរពធេសចក្តីពយយមផង េពលសរេសើរគុណៃនករ្របរពធ 

េសចក្តីពយយមផង ។ ប ្ត ភិកខុទងំេនះ ភិកខុ ជអនក្រប្រពឹត្ត 

េនកនុងៃ្រពផង េពលសរេសើរគុណៃនករេនកនុងៃ្រពផង ជអនក 

្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតផង      េពលសរេសើរគុណៃនករ្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតផង 
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១៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

បំសុកលិូេក េចវ បំសុកលិូកត្តស  ច វណ្ណ ទី 

េតចីវរេិក េចវ េតចីវរកិត្តស  ច វណ្ណ ទី អបបេិចឆ  

េចវ អបបចិឆ យ ច វណ្ណ ទី សន្តុ េ ្ឋ  េចវ សន្តុដ្ឋិយ 

ច វណ្ណ ទី បវវិេិ ្ត  េចវ បវេិវកស  ច វណ្ណ ទី 

អសំសេ ្ឋ  េចវ អសំសគគស  ច វណ្ណ ទី រទធវរីេិយ 

េចវ វរីយិរមភស  ច វណ្ណ ទី តំ េថ  ភិកខូ  សេនន 

និមេន្តន្តិ ឯហិ ភិកខុ  េក នមយ ំ ភិកខុ  ភទទេក 

វ យ ំ ភិកខុ  សិកខ កេម វ យ ំ ភិកខុ  ឯហិ ភិកខុ  ឥទំ 

សនំ និសីទហីតិ ។ ត្រត កស ប ន នំ ភិកខូ នំ 

ឯវ ំ េ តិ េយ កិរ េ  េ តិ ភិកខុ  រញញិ េក 

េចវ រញញិ កត្តស  ច វណ្ណ ទី បិណ្ឌ បតិេក 

េចវ... បំសុកលិូេក េចវ... េតចីវរេិក... អបបេិចឆ  

េចវ... សន្តុ េ ្ឋ  េចវ... បវវិេិ ្ត  េចវ... អសំសេ ្ឋ  

េចវ...        រទធវរីេិយ        េចវ      វរីយិរមភស       ច        វណ្ណ ទី 
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១៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ជអនកេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់បង ុ កូលផង េពលសរេសើរគុណៃនករេស្ល ក 

ដណ្ត ប់សពំត់បង ុ កូលផង ជអនក្រទ្រទង់ចីវរបីផង េពលសរេសើរគុណ 

ៃនករ្រទ្រទង់ចីវរបីផង ជអនក្របថន តិចផង េពលសរេសើរគុណ 

ៃនេសចក្តី្របថន តិចផង ជអនកមនេសចក្តីសេន្ត សផង េពលសរេសើរ 

គុណៃនេសចក្តីសេន្ត សផង ជអនកសងប់ ង ត់ផង េពលសរេសើរ 

គុណៃនករសងប់ ង ត់ផង ជអនកមិន្រចឡូក្រចឡផំង េពលសរេសើរ 

គុណៃនករមិន្រចឡូក្រចឡផំង ជអនក្របរពធេសចក្តីពយយមផង 

េពលសរេសើរគុណៃនករ្របរពធេសចក្តីពយយមផង ពួកភិកខុជេថរៈ 

ែតងនិមន្តភិកខុ េនះេ យ សនៈថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក ភិកខុ េនះេឈម ះ 

អ្វី ភិកខុ េនះជអនកចេ្រមើន ភិកខុ េនះ្របថន នូវសិកខ  មន លភិកខុ  អនកចូរមក 

អងគុយេលើ សនៈេនះចុះ ។ មន លកស ប ប ្ត ភិកខុទងំេនះ ពួកភិកខុ  

ថមី មនេសចក្តី្រតិះរះិយ៉ងេនះថ បនឮថ ភិកខុ ជអនក្រប្រពឹត្តេន 

កនុងៃ្រពផង េពលសរេសើរគុណៃនករេនកនុងៃ្រពផង ជអនក្រប្រពឹត្ត 

បិណ្ឌ បតផង… ជអនកេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់បង ុ កូលផង… ជអនក្រទ្រទង់ 

ចីវរបីផង… ជអនក្របថន តិចផង… ជអនកមនេសចក្តីសេន្ត សផង… ជ 

អនកសងប់ ង ត់ផង… ជអនកមិន្រចឡូក្រចឡផំង… ជអនក្របរពធេសចក្តី 

ពយយមផង          េពលសរេសើរគុណៃនករ្របរពធេសចក្តីពយយមផង 
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១៤៧ 

កស បសំយុត្តស    អដ្ឋមសុេត្ត   រញញិក ្ត វណ្ណនទិ 

តំ េថ  ភិកខូ  សេនន និមេន្តន្តិ ឯហិ ភិកខុ  េក 

នមយ ំ ភិកខុ  ភទទេក វ យ ំ ភិកខុ  សិកខ កេម 

វ យ ំ ភិកខុ  ឯហិ ភិកខុ  ឥទំ សនំ និសីទហីតិ 

េត តថ ្ត យ បដិបជជន្តិ េតសន្តំ េ តិ ទីឃរត្តំ 

ហិ យ      សុខយ      ។ 

 [១៦៤] ឯតរហិ បន កស ប េថ  ភិកខូ  ន េចវ 

រញញិក ន ច រញញិ កត្តស  វណ្ណ ទិេន ន េចវ 

បិណ្ឌ បតិក ន ច បិណ្ឌ បតិកត្តស  វណ្ណ ទិេន ន 

េចវ បំសុកលិូក ន ច បំសុកលិូកត្តស  វណ្ណ ទិ- 

េន ន េចវ េតចីវរកិ ន ច េតចីវរកិត្តស  វណ្ណ ទិ- 

េន ន េចវ អបបចិឆ  ន ច អបបចិឆ យ វណ្ណ ទិេន ន 

េចវ សន្តុ ្ឋ  ន ច សន្តុដ្ឋិយ វណ្ណ ទិេន ន េចវ 

បវវិ ិ ្ត  ន ច បវេិវកស  វណ្ណ ទិេន ន េចវ អសំស ្ឋ  

ន     ច    អសំសគគស       វណ្ណ ទិេន     ន     េចវ        រទធវរីយិ 
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១៤៧ 

កស បសំយុត្ត   អដ្ឋមសូ្រត   េសចក្តីសរេសើរគុណៃនករេនកនុងៃ្រពជេដើម 

ពួកភិកខុជេថរៈែតងនិមន្តភិកខុ េនះេ យ សនៈថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក 

ភិកខុ េនះេឈម ះអ្វី ភិកខុ េនះជអនកចេ្រមើន ភិកខុ េនះជអនក្របថន សិកខ  

មន លភិកខុ  អនកចូរមកអងគុយេលើ សនៈេនះចុះ ដូេចនះេហើយ ភិកខុទងំ 

េនះ រែមង្របតិបត្តិ មែបបេនះ េសចក្តី្របតិបត្តិេនះ របស់ភិកខុ  

ទងំេនះ រែមង្រប្រពឹត្តេទេដើមបជី្របេយជន៍ និងេសចក្តីសុខ អស់ 

្រតីយូរអែង្វង       ។ 

 [១៦៤] មន លកស ប ក៏កនុងកលឥឡូវេនះ ពួកភិកខុជេថរៈ 

មិន្រប្រពឹត្តេនកនុងៃ្រពផង មិនេពលសរេសើរគុណៃនករេនកនុងៃ្រពផង 

មិនជអនក្របតិបត្តិបិណ្ឌ បតផង មិនេពលសរេសើរគុណៃនករ្រប្រពឹត្ត 

បិណ្ឌ បតផង មិនជអនកេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់បង ុ កូលផង មិនេពល 

សរេសើរគុណៃនករេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់បង ុ កូលផង មិនជអនក្រទ្រទង់ 

ចីវរបីផង មិនេពលសរេសើរគុណៃនករ្រទ្រទង់ចីវរបីផង មិនជអនក 

មនេសចក្តី្របថន តិចផង មិនេពលសរេសើរគុណៃនេសចក្តី្របថន តិច 

ផង មិនជអនកមនេសចក្តីសេន្ត សផង មិនេពលសរេសើរគុណៃន 

េសចក្តីសេន្ត សផង មិនជអនកសងប់ ង ត់ផង មិនេពលសរេសើរគុណ 

ៃនេសចក្តីសងប់ ង ត់ផង មិនជអនក្រចឡូក្រចឡផំង េពលសរេសើរ 

គុណៃនករមិន្រចឡូក្រចឡផំង       ជអនកមិន្របរពធេសចក្តីពយយមផង 
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១៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ន ច វរីយិរមភស  វណ្ណ ទិេន ។ ត្រត េយ េ តិ 

ភិកខុ  ញេ  យសស  ី ភី ចីវរបិណ្ឌ បតេសន- 

សនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ នំ តំ េថ  ភិកខូ  

សេនន និមេន្តន្តិ ឯហិ ភិកខុ  េក នមយ ំ ភិកខុ  

ភទទេក វ យ ំ ភិកខុ  ស្រពហមចរកិេម វ យ ំ

ភិកខុ  ឯហិ ភិកខុ  ឥទំ សនំ និសីទហីតិ ។ 

ត្រត កស ប ន នំ ភិកខូ នំ ឯវ ំ េ តិ េយ 

កិរ េ  េ តិ ភិកខុ  ញេ  យសស  ី 

ភី ចីវរបិណ្ឌ បតេសនសនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ នំ  

តំ េថ  ភិកខូ  សេនន និមេន្តន្តិ ឯហិ 

ភិកខុ  េក នមយ ំ ភិកខុ  ភទទេក វ យ ំ

ភិកខុ  ស្រពហមចរកិេម វ យ ំ ភិកខុ  ឯហិ ភិកខុ  

ឥទំ សនំ និសីទហីតិ េត តថ ្ត យ បដិបជជន្តិ 

េតសន្តំ         េ តិ         ទីឃរត្តំ       អហិ យ      ទុកខ យ        ។ 
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១៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មិនេពលសរេសើរគុណៃនករ្របរពធេសចក្តីពយយមផង ។ ប ្ត ភិកខុ  

ទងំេនះ ភិកខុ ជអនកលបលីបញ មនយស ែតងបនចីវរ បិណ្ឌ - 

បត េសនសនៈ គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រទងំ យ េទើបពួក 

ភិកខុជេថរៈនិមន្តភិកខុ េនះេ យ សនៈថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក ភិកខុ  

េនះេឈម ះអ្វី ភិកខុ េនះជអនកចេ្រមើនហន៎ ភិកខុ េនះជអនក្រស ញ់ស្រពហមចរ ី

មន លភិកខុ  អនកចូរមកអងគុយេលើ សនៈេនះចុះ ។ មន លកស ប ប ្ត  

ភិកខុទងំេនះ ពួកភិកខុថមី មនេសចក្តី្រតិះរះិយ៉ងេនះថ ឮថភិកខុ  

ជអនកលបលីបញ មនយស ែតងបននូវចីវរ បិណ្ឌ បត េសន- 

សនៈ គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រទងំ យ េទើបពួកភិកខុថេថរៈ 

និមន្តភិកខុ េនះេ យ សនៈថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក ភិកខុ េនះេឈម ះអ្វី 

ភិកខុ េនះជអនកចេ្រមើនភិកខុ េនះជអនក្រស ញ់ស្រពហមចរ ី មន លភិកខុ  

អនកចូរមកអងគុយេលើ សនៈេនះចុះ ដូេចនះេហើយ ភិកខុទងំេនះរែមង 

្របតិបត្តិ មែបបេនះ ករ្របតិបត្តិេនះ របស់ភិកខុ េនះ រែមង្រប្រពឹត្ត 

េទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍       េដើមបេីសចក្តីទុកខ      អស់ ្រតីយូរអែង្វង ។ 
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១៤៩ 

កស បសំយុត្តស    នវមសុេត្ត   បឋមជឈនំ 

យញ្ហិ តំ កស ប សមម  វទមេន វេទយយ ំ ឧបទទុ  

្រពហមចរ ី ្រពហមចរបូទទេវន អភិ ន(១) ្រពហមចរ ី

្រពហមច ភិ េននតិ(២) ។ ឯតរហិ(៣) តំ កស ប 

សមម  វទមេន វេទយយ ឧបទទុ  ្រពហមចរ ី ្រពហម- 

ចរបូទទេវន អភិ ន ្រពហមចរ ី ្រពហមច ភិ េននតិ ។ 

អដ្ឋមំ    ។ 

 [១៦៥] វតថិយ ំ វហិរតិ... អហំ ភិកខ េវ យវេទវ 

កងខ មិ វវិេិចចវ កេមហិ វវិចិច អកុសេលហិ ធេមមហិ 

សវតិកកំ  សវចិរ ំ វេិវកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈនំ 

ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ កស េបបិ ភិកខ េវ យវេទវ 

កងខតិ វវិេិចចវ កេមហិ វវិចិច អកុសេលហិ 

ធេមមហិ សវតិកកំ  សវចិរ ំ វេិវកជំ បីតិសុខំ បឋមំ 

ឈនំ      ឧបសមបជជ      វហិរតិ   ។ 

     ១ ឱ. អភិភវន ។ ម. អភិបតថន ។ ២ ្រពហមចរបូពភេវន ។ ម. ្រពហមចរបិតថេនន ។ 

៣     ឯវ ំ   ហិ  ។ 
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១៤៩ 

កស បសំយុត្ត   នវមសូ្រត   បឋមជឈន 

មន លកស ប េរឿងេនះ មនទនំងគួរឲយអនកផង េគនិយយបនថ ្រពហម- 

ចរបុីគគល ្រតូវឧប្រទពរបស់្រពហមចរបុីគគលេបៀតេបៀនេហើយ ្រពហមចរ ី

បុគគល្រតូវេសចក្តី្របថន េលើសលុប របស់្រពហមចរបុីគគលរួបរតឹេហើយ ។ 

មន លកស ប ឥឡូវេនះ ពកយេនះ មនទនំងគួរឲយអនកផងេគនិយយបន 

ថ ្រពហមចរបុីគគល ្រតូវឧប្រទពរបស់្រពហមចរបុីគគល េបៀតេបៀនេហើយ 

្រពហមចរបុីគគល ្រតូវេសចក្តី្របថន េលើសលុប របស់្រពហមចរបុីគគលរួបរតឹ 

េហើយ    ។     ចប់សូ្រតទី    ៨    ។ 

 [១៦៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជតិ្រកុង វតថី… 

មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏សងប់ ង ត់ចកកម 

ទងំ យ សងប់ ង ត់ចកអកុសលធម៌ទងំ យ ចូលកន់បឋមជឈន 

្របកបេ យវតិកកៈ វចិរៈ មនបីតិនិងសុខៈ ែដលេកើតអពីំេសចក្តី ង ត់ 

េនះ ដ បេនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ ចែំណកកស ប្របថន  

ដ ប  សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ សងប់ ង ត់ចកអកុសលធម៌ 

ទងំ យ ចូលកន់បឋមជឈន ្របកបេ យវតិកកៈ វចិរៈ មនបីតិ 

និងសុខៈ    ែដលេកើតអពីំេសចក្តី ង ត់េនះ     ដ បេនះែដរ   ។ 
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១៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៦៦] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ វតិកក- 

វចិ នំ វបូសម អជឈត្តំ សមប ទនំ េចតេ  

ឯេកទិភវ ំ អវតិកកំ  អវចិរ ំ សមធិជំ បីតិសុខំ 

ទុតិយ ំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ កស េបបិ 

ភិកខ េវ យវេទវ កងខតិ វតិកកវចិ នំ វបូសម ។ េប ។ 

ទុតិយ ំ     ឈនំ      ឧបសមបជជ     វហិរតិ     ។ 

 [១៦៧] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ បី- 

តិយ ច វ ិ គ ឧេបកខ េក ច វហិរតិ សេ  ច 

សមបជេន សុខញច  កេយន បដិសំេវេទមិ យន្តំ 

អរយិ ចិកខន្តិ ឧេបកខ េក សតិម សុខវ ិ រតីិ 

តតិយ ំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ កស េបបិ 

ភិកខ េវ យវេទវ កងខតិ បីតិយ ច វ ិ គ ឧ- 

េបកខ េក        ច         វហិរតិ        សេ          ច         សមបជេន 
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១៥០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៦៦] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏បន 

រមង ប់នូវវតិកកៈនិងវចិរៈអស់េហើយ ក៏ចូលកន់ទុតិយជឈន ជធមមជត 

េកើតមនកនុងសន្ត នៃនខ្លួន ្របកបេ យេសចក្តី្រជះថ្ល គឺសទធ  មន 

សភពជចិត្តខពស់ឯក មិនមនវតិកកៈ មិនមនវចិរៈេទ មនែតបីតិនិង 

សុខ ែដលេកើតអពីំសមធិគឺបឋមជឈនប៉ុេ ្ណ ះ ដ បេនះ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ចែំណកខងកស ប្របថន  ដ ប  ក៏បនរមង ប់នូវ 

វតិកកៈនិងវចិរៈអស់េហើយ  ។ េប  ។  ចូលទុតិយជឈន  ដ បេនះែដរ  ។ 

 [១៦៧] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏ 

េនឿយ យចកបីតិផង ្របកបេ យឧេបកខ ផង មនសតិនិង 

សមបជញញៈផង េ យនូវេសចក្តីសុខេ យនមកយផង ្រពះអរយិៈ 

ទងំ យ ែតងសរេសើរនូវបុគគលែដល្របកបេ យតតិយជឈនេនះថ 

ជអនកមនឧេបកខ  មនសតិ មនធម៌ជេ្រគ ងេនជសុខដូេចនះ េ្រពះ 

តតិយជឈនឯ  ក៏ចូលតតិយជឈនេនះ ដ បេនះ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ចែំណកខងកស ប្របថន  ដ ប  ក៏េនឿយ យ 

ចកបីតិផង        ្របកបេ យឧេបកខ ផង      មនសតិនិងសមបជញញៈផង 
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១៥១ 

កស បសំយុត្តស    នវមសុេត្ត   ក នញច យតនំ 

សុខញច  កេយន បដិសំេវេទតិ យន្តំ អរយិ ចិកខន្តិ 

ឧេបកខ េក សតិម សុខវ ិ រតីិ តតិយ ំ ឈនំ 

ឧបសមបជជ      វហិរតិ     ។ 

 [១៦៨] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ សុខស  

ច ប ន ទុកខស  ច ប ន បុេព្វវ េ មនស - 

េទមនស នំ អដ្ឋងគម អទុកខមសុខំ ឧេបកខ សតិប- 

រសុិទធឹ ចតុតថំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ កស េបបិ 

ភិកខ េវ យវេទវ កងខតិ សុខស  ច ប ន ។ េប ។ 

ចតុតថំ       ឈនំ      ឧបសមបជជ      វហិរតិ     ។ 

 [១៦៩] អហំ ភកិខ េវ យវេទវ កងខ មិ សព្វេ  

របូសញញ នំ សមតិកកម បដិឃសញញ នំ អដ្ឋងគម 

ននត្តសញញ នំ អមនសិក  អនេន្ត  កេ តិ 

ក នញច យតនំ ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ កស - 

េបបិ ភិកខ េវ យវេទវ កងខតិ សព្វេ  របូសញញ នំ 

សមតិកកម ។ េប ។ ក នញច យតនំ ឧប- 

សមបជជ      វហិរតិ    ។ 
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១៥១ 

កស បសំយុត្ត   នវមសូ្រត   ក នញច យតនជឈន 

េ យនូវេសចក្តីសុខេ យនមកយផង ្រពះអរយិៈទងំ យ ែតង 

សរេសើរបុគគលែដល្របកបេ យតតិយជឈនេនះថ ជអនកមនឧេបកខ  

មន ម រតី មនធម៌ជេ្រគ ងេនជសុខដូេចនះ េ្រពះតតិយជឈនឯ  

ក៏ចូលតតិយជឈនេនះ     ដ បេនះែដរ    ។ 

 [១៦៨] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏ 

លះបង់នូវេសចក្តីសុខផង លះបង់នូវេសចក្តីទុកខផង មនេ មនស  

និងេទមនស អស់េទកនុងកលមុន ក៏ចូលចតុតថជឈន ែដលមិនជទុកខ 

មិនជសុខ មនសតិដ៏បរសុិទធេ យឧេបកខ  ដ បេនះ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ចែំណកខងកស ប្របថន  ដ ប  ក៏លះបង់នូវ 

េសចក្តីសុខផង     ។  េប   ។    ចូលចតុតថជឈន    ដ បេនះែដរ   ។ 

 [១៦៩] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  

ក៏្រប្រពឹត្តកន្លងនូវរូបសញញ  េ យ្របករទងំពួង ដល់នូវករអស់េទ 

ៃនបដិឃសញញ  ែលងេធ្វើទុកកនុងចិត្តនូវននត្តសញញ  េហើយចូល ក- 

នញច យតនជឈន េ យេធ្វើទុកកនុងចិត្តថ កសមិនមនទីបផុំត 

ដូេចនះ ដ បេនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ ចែំណកខងកស ប្របថន  

ដ ប  ក៏្រប្រពឹត្តកន្លងនូវរូបសញញ េ យ្របករទងំពួង ។ េប ។ 

េហើយចូល ក នញច យតនជឈន     ដ បេនះែដរ    ។ 
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១៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៧០] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ សព្វេ  

ក នញច យតនំ សមតិកកមម អនន្តំ វញិញ ណន្ត ិ

វញិញ ណញច យតនំ ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ កស េបបិ 

ភិកខ េវ យវេទវ កងខតិ សព្វេ  ក នញច - 

យតនំ សមតិកកមម អនន្តំ វញិញ ណន្តិ វញិញ ណញច យតនំ 

ឧបសមបជជ      វហិរតិ     ។ 

 [១៧១] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ សព្វេ  

វញិញ ណញច យតនំ សមតិកកមម នតថិ កិញចី តិ - 

កិញចញញ យតនំ ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ កស េបបិ 

ភិកខ េវ យវេទវ កងខតិ ។ េប ។ កិញចញញ យតនំ 

ឧបសមបជជ     វហិរតិ     ។ 

 [១៧២] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ សព្វ- 

េ  កិញចញញ យតនំ សមតិកកម្ម េនវសញញ ន- 

សញញ យតនំ ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ កស េបបិ 

ភិកខ េវ យវេទវ កងខតិ ។ េប ។ េនវសញញ ន- 

សញញ យតនំ      ឧបសមបជជ       វហិរតិ     ។ 
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១៥២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៧០] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏ 

្រប្រពឹត្តកន្លងនូវ ក នញច យតនៈ េ យ្របករទងំពួង េហើយ 

ចូលវញិញ ណញច យតនជឈន េ យេធ្វើទុកខកនុងចិត្តថ វញិញ ណមិនមន 

ទីបផុំតដូេចនះ ដ បេនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ ចែំណកខងកស ប 

្របថន  ដ ប  ក៏្រប្រពឹត្តកន្លងនូវ ក នញច យតនៈ េ យ 

្របករទងំពួង េហើយចូលវញិញ ណញច យតនជឈន េ យេធ្វើទុកកនុង 

ចិត្តថ      វញិញ ណមិនមនទីបផុំតដូេចនះ     ដ បេនះែដរ   ។ 

 [១៧១] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  

ក៏្រប្រពឹត្តកន្លងនូវវញិញ ណញច យតនៈ េ យ្របករទងំពួង េហើយចូល 

កិញចញញ យតនជឈន េ យេធ្វើទុកកនុងចិត្តថ អ្វីបន្តិចបន្តួចមិនមន 

ដូេចនះ ដ បេនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ ចែំណកខងកស ប្របថន  

ដ ប  ។ េប ។ ក៏ចូល កិញចញញ យតនជឈន ដ បេនះែដរ ។ 

 [១៧២] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏ 

្រប្រពឹត្តកន្លងនូវ កិញចញញ យតនៈ េ យ្របករទងំពួង េហើយចូល 

េនវសញញ នសញញ យតនជឈន ដ បេនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

ចែំណកខងកស ប្របថន  ដ ប  ។ េប ។ ក៏ចូលេនវសញញ ន- 

សញញ យតនជឈន      ដ បេនះែដរ     ។ 
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១៥៣ 

កស បសំយុត្តស    នវមសុេត្ត   ឥទធិវធំិ 

 [១៧៣] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ សព្វេ  

េនវសញញ នសញញ យតនំ សមតិកកមម សញញ េវទយិ- 

តនិេ ធំ ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ កស េបបិ ភិកខ េវ 

។ ប ។ សញញ េវទយិតនិេ ធំ ឧបសមបជជ វហិរតិ ។ 

 [១៧៤] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ អ- 

េនកវហិិតំ ឥទធិវធិំ បចចនុេភមិ ឯេកបិ ហុ ្វ  ពហុធ 

េ មិ ពហុធបិ ហុ ្វ  ឯេក េ មិ វភិវ ំ

តិេ ភវ ំ តិេ កុឌ្ឌំ តិេ បករ ំ តិេ បព្វតំ អសជជម- 

េន គចឆ មិ េសយយថបិ កេស បឋវយិបិ ឧមមុជជ 

និមមុជជំ កេ មិ េសយយថបិ ឧទេក ឧទេកបិ អ- 

ភិជជមេន គចឆ មិ េសយយថបិ បឋវយិ ំ កេសបិ 

បល្លេង កន ចង កមមិ េសយយថបិ បកខី  សកុេ  ឥ- 

េមបិ ចនទិមសុរេិយ ឯវមំហិទធិេក ឯវមំ នុភេវ ប- 

ណិន បរមិ មិ បរមិជជ មិ យវ ្រពហមេ ក- 

បិ     កេយន       វសំ       វេត្តមិ       ។       កស េបបិ        ភិកខ េវ 



313 
 

១៥៣ 

សុត្តន្តបិដក   នវមសូ្រត   ឥទធិវធិៈ 

 [១៧៣] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏ 

្រប្រពឹត្តកន្លងេនវសញញ នសញញ យតនៈ េ យ្របករទងំពួង េហើយ 

ចូលសញញ េវទយិតនិេ ធ (េសចក្តីរលត់ៃនសញញ និងេវទន) ដ ប 

េនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ ចែំណកខងកស ប ។ េប ។ ក៏ចូល 

សញញ េវទយិតនិេ ធ     ដ បេនះែដរ    ។ 

 [១៧៤] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏បន 

នូវឥទធិវធិៈេ្រចើនែបប គឺតថគតមនកយែតមួយ េធ្វើឲយជកយមន 

ចែំណកេ្រចើនក៏បន ឬកយមនចែំណកេ្រចើន េធ្វើឲយជកយមួយក៏បន 

េនកនុងទីកបំងំ េដើរេចញេទទី លក៏បន េនខងកនុង េដើរេចញេទ 

ខងេ្រក គឺេ្រកជញជ ងំ េ្រកកែំពង េ្រកភន ំ ក៏បន មិនជប់ចពំក់ 

ដូចជេដើរេទកនុង កស េធ្វើនូវករមុជេងើបកនុងែផនដី ដូចជមុជេងើប 

កនុងទឹក េដើរេទេលើទឹកមិនធ្ល យធ្លុះ ដូចជេដើរេទេលើែផនដី េទទងំ 

ែភននកនុង កស ដូចជសត្វ ្ល បេហើរេទកនុង កស ទ បអែង្អល្រពះ 

ចនទ្រពះ ទិតយ ែដលមនឥទធិឫទធិេ្រចើនយ៉ងេនះ មន នុភពេ្រចើន 

យ៉ងេនះ េ យៃដក៏បន េធ្វើអំ ចឲយ្រប្រពឹត្តេ យកយរហូតដល់ 

្រពហមេ កនយ    ដ បេនះ  ។   មន លភិកខុទងំ យ   ចែំណកកស ប 
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១៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

យវេទវ កងខតិ អេនកវហិិតំ ឥទធិវធិំ បចចនុេភតិ 

។ េប ។ យវ ្រពហមេ កបិ កេយន វសំ វេត្តតិ ។ 

 [១៧៥] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ ទិព្វ - 

យ េ តធតុយ ។ េប ។ េយ ទេូរ សន្តិេក ច ។ 

កស េបបិ        ភិកខ េវ...        សន្តិេក        ច        ។ 

 [១៧៦] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ ប- 

រស ្ត នំ បរបុគគ នំ េចត  េចេ  បរចិច ជនមិ 

ស គំ  ចិត្តំ ស គំ ចិត្តន្តិ បជនមិ វតី គំ  

ចិត្តំ វតី គំ ចិត្តន្តិ បជនមិ សេទសំ  ចិត្ត ំ

។ េប ។ វតីេទសំ  ចិត្តំ... សេមហំ  ចិត្តំ... វតី- 

េមហំ  ចិត្តំ... សងខិ ត្តំ  ចិត្តំ... វកិខិ ត្តំ  ចិត្តំ... 

មហគគតំ  ចិត្តំ... អមហគគតំ  ចិត្តំ... សឧត្តរ ំ  ចិត្តំ... 

អនុត្តរ ំ  ចិត្តំ... សមហិតំ  ចិត្តំ... អសមហិតំ  

ចិត្តំ... វមុិត្តំ  ចិត្តំ អវមុិត្តំ  ចិត្តំ អវមិិត្តំ ចិត្តន្ត ិ

បជនមិ      ។      កស េបបិ      ភិកខ េវ      យវេទវ      កងខតិ 
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១៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

្របថន  ដ ប  ក៏បននូវឥទធិវធិៈជេ្រចើនែបប ។ េប ។ េធ្វើអំ ច 

ឲយ្រប្រពឹត្តេ យកយរហូតដល់្រពហមេ កនយ   ដ បេនះែដរ  ។ 

 [១៧៥] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  

ក៏ ្ត ប់សេំឡងឮេ យេ តធតុជទិព្វ ។ េប ។ េទះឆង យក្តី ជិតក្តី 

មន លភិកខុទងំ យ   ចែំណកកស ប...   េទះជិតក្តី   ។ 

 [១៧៦] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏ 

កណំត់ដឹងនូវចិត្តពួកសត្វដៃទ ពួកបុគគលដៃទ េ យចិត្តរបស់តថគត 

ចិត្ត្របកបេ យ គៈក្តី ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត្របកបេ យ គៈ ចិត្ត 

្របសចក គៈក្តី ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត្របសចក គៈ ចិត្ត្របកបេ យ 

េទសៈក្តី ។ េប ។ ចិត្ត្របសចកេទសៈក្តី... ចិត្ត្របកបេ យេមហៈ 

ក្តី... ចិត្ត្របសចកេមហៈក្តី ចិត្តរួញ ក្តី... ចិត្តអែណ្ត តអណ្តូ ងក្តី... 

ចិត្តដល់នូវភវៈជធកំ្តី... ចិត្តមិនដល់នូវភវៈជធកំ្តី... ចិត្តផុត្រសឡះក្តី... 

ចិត្តជអនុត្តរៈក្តី... ចិត្ត ងំមកំ្តី... ចិត្តមិន ងំមកំ្តី... ចិត្តផុត្រសឡះក្តី... 

ចិត្តមិនទន់ផុត្រសឡះក្តី ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្តមិនទន់ផុត្រសឡះ ដ ប 

េនះ  ។  មន លភិកខុទងំ យ    ចែំណកខងកស ប្របថន        ដ ប  
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១៥៥ 

កស បសំយុត្តស    នវមសុេត្ត   បុេព្វនិ េ  

បរស ្ត នំ បរបុគគ នំ េចត  េចេ  បរចិច ជនតិ 

ស គំ  ចិត្តំ ស គំ ចិត្តន្តិ បជនតិ ។ េប ។ 

អវមុិត្តំ             ចិត្តំ      អវមុិត្តំ      ចិត្តន្តិ      បជនតិ      ។ 

 [១៧៧] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ អេនក- 

វហិិតំ បុេព្វនិ សំ អនុស មិ េសយយថីទំ ឯកមប ិ ជតឹ 

េទ្វបិ ជតិេយ តិេស បិ ជតិេយ ចតេស បិ ជតិេយ 

បញចបិ ជតិេយ ទសបិ ជតិេយ វសីមប ិ ជតិេយ 

តឹសមប ិ ជតិេយ ច ្ត ឡសីមប ិ ជតិេយ បញញ សមប ិ

ជតិេយ ជតិសតមប ិ ជតិសហស មប ិ ជតិសតស- 

ហស មប ិ អេនេកបិ សំវដ្តកេបប អេនេកបិ វវិដ្តកេបប 

អេនេកបិ សំវដ្តវវិដ្តកេបប អមុ្រ សឹ  ឯវនំេម 

ឯវេំគេ ្ត  ឯវវំេ ្ណ  ឯវម េ  ឯវសុំខទុកខបបដិ- 

សំេវទី ឯវមយុបរយិេន្ត  េ  តេ  ចុេ  អមុ្រត 

ឧទបទឹ       ត្រ បសឹ       ឯវនំេម      ឯវេំគេ ្ត         ឯវវំេ ្ណ  
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១៥៥ 

កស បសំយុត្ត   នវមសូ្រត   បុេព្វនិ ស 

ក៏កណំត់ដឹងចិត្តពួកសត្វដៃទ ពួកបុគគលដៃទ េ យចិត្តរបស់ខ្លួន ចិត្ត 

្របកបេ យ គៈក្តី ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្ត្របកបេ យ គៈ ។ េប ។ 

ចិត្តមិនទន់ផុត្រសឡះក្តី ក៏ដឹងចបស់ថ ចិត្តមិនទន់ផុត្រសឡះ ដ ប 

េនះែដរ      ។ 

 [១៧៧] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏ 

រឭកេឃើញនូវបុេព្វនិ សេ្រចើន្របករ គឺរឭកបន ១ ជតិខ្លះ ២ ជតិ 

ខ្លះ ៣ ជតិខ្លះ ៤ ជតិខ្លះ ៥ ជតិខ្លះ ១០ ជតិខ្លះ ២០ ជតិខ្លះ 

៣០ ជតិខ្លះ ៤០ ជតិខ្លះ ៥០ ជតិខ្លះ ១ រយជតិខ្លះ ១ ពន់ជតិខ្លះ 

១ ែសនជតិខ្លះ េ្រចើនសវំដ្តកបបខ្លះ េ្រចើនវវិដ្តកបបខ្លះ េ្រចើនសវំដ្តវវិដ្ត- 

កបបខ្លះថ ម អញេកើតកនុងទីឯេ ះ មននមយ៉ងេនះ មនេគ្រត 

យ៉ងេនះ មនវណ្ណៈយ៉ងេនះ មន រយ៉ងេនះ បនេ យសុខ 

ទុកខយ៉ងេនះ មន យុកណំត់្រតឹមប៉ុេណ្ណះ លុះ ម អញេនះចយុត 

អពីំទីេនះេហើយ េទេកើតកនុងទីឯេ ះេទៀត ែដលេកើតកនុងទីឯេ ះ 

ម អញមននមយ៉ងេនះ  មនេគ្រតយ៉ងេនះ   មនវណ្ណៈយ៉ងេនះ 
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១៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឯវម េ  ឯវសុំខទុកខបបដិសំេវទី ឯវមយុបរយិេន្ត  

េ  តេ  ចុេ  ឥធបូបេនន តិ ឥតិ ករ ំ

សឧេទទសំ អេនកវហិិតំ បុេព្វនិ សំ អនុស មិ ។ 

កស េបបិ ភិកខ េវ យវេទវ កងខតិ អេនកវហិិតំ 

បុេព្វនិ សំ អនុស រតិ េសយយថីទំ ឯកមប ិ ជតឹ 

។ េប ។ ឥតិ ករ ំ សឧេទទសំ អេនកវហិិតំ 

បុេព្វនិ សំ     អនុស រតិ    ។ 

 [១៧៨] អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ ទិេព្វ- 

ន ចកខុ ន វសុិេទធន អតិកកន្តមនុសេកន សេត្ត 

បស មិ ចវមេន ឧបបជជមេន ហីេន បណីេត 

សុវេណ្ណ ទុព្វេណ្ណ សុគេត ទុគគេត យថកមមូបេគ 

សេត្ត បជនមិ ឥេម វត េភេន្ត  ស ្ត  កយ- 

ទុចចរេិតន សមនន គ  វចីទុចចរេិតន សមនន គ  

មេនទុចចរេិតន        សមនន គ            អរយិនំ            ឧប ទក 
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១៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន រយ៉ងេនះ បនេ យសុខទុកខយ៉ងេនះ មន យុកណំត់ 

្រតឹមប៉ុេណ្ណះ ម អញចយុតចកទីេនះ បនមកេកើតកនុងទីេនះដូេចនះ 

តថគតរែមងរឭកេឃើញនូវបុេព្វនិ សេ្រចើន្របករ ្រពមទងំ ករៈ 

្រពមទងំឧេទទស េ យ្របករដូេចនះឯង ដ បេនះ ។ មន លភិកខុទងំ 

យ ចែំណកខងកស ប្របថន  ដ ប  ក៏រឭកេឃើញនូវបុេព្វ- 

និ សេ្រចើន្របករ គឺរឭកបន ១ ជតិខ្លះ ។ េប ។ រឭកេឃើញនូវបុេព្វនិ- 

សេ្រចើន្របករ ្រពមទងំ ករៈ ្រពមទងំឧេទទស េ យ្របករ 

ដូេចនះឯង     ដ បេនះែដរ     ។ 

 [១៧៨] មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏មន 

ទិព្វចកខុដ៏បរសុិទធ កន្លងនូវចកខុ របស់មនុស ធមម  បនេឃើញពួកសត្វ 

ែដលចយុត េកើត េថកទប ឧត្តម មនសមបុរល្អ មនសមបុរ ្រកក់ 

មនគតិល្អ មនគតិ ្រកក់ ដឹងចបស់នូវពពួកសត្វែដលអេនទ លេទ 

មកមមថ េអើហន៎ ពួកសត្វទងំេនះ ្របកបេ យកយទុចចរតិ ្របកប 

េ យវចីទុចចរតិ ្របកបេ យមេនទុចចរតិ  ជអនកតិះេដៀលពួក្រពះអរយិៈ 
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១៥៧ 

កស បសំយុត្តស    នវមសុេត្ត   ទិព្វចកខុ 

មិចឆ ទិដ្ឋិក មិចឆ ទិដ្ឋិកមមសមទន េត កយស  

េភទ បរ ំ មរ  អបយ ំ ទុគគតឹ វនិិបតំ និរយ ំ

ឧបបនន  ឥេម  បន េភេន្ត  ស ្ត  កយសុចរេិតន 

សមនន គ  វចសុីចរេិតន សមនន គ  មេនសុចរ-ិ 

េតន សមនន គ  អរយិនំ អនុប ទក សមម - 

ទិដ្ឋិក សមម ទិដ្ឋិកមមសមទន េត កយស  

េភទ បរ ំ មរ  សុគតឹ សគគំ េ កំ ឧបបនន តិ 

ឥតិ ទិេព្វន ចកខុ ន វសុិេទធន អតិកកន្តមនុសេកន 

សេត្ត បស មិ ចវមេន ឧបបជជមេន ហីេន បណីេត 

សុវេណ្ណ ទុព្វេណ្ណ សុគេត ទុគគេត យថកមមូបេគ 

សេត្ត បជនមិ ។ កស េបបិ ភិកខ េវ យវេទវ 

កងខតិ ទិេព្វន ចកខុ ន វសុិេទធន អតិកកន្តមនុស- 

េកន សេត្ត បស តិ ចវមេន ។ េប ។ យថកមមូបេគ 

សេត្ត      បជនតិ   ។ 
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១៥៧ 

កស បសំយុត្ត   នវមសូ្រត   ទិព្វចកខុ 

ជមិចឆ ទិដ្ឋិ កន់អេំពើជមិចឆ ទិដ្ឋិ សត្វទងំេនះ លុះែបកធ្ល យ ងកយ 

បនទ ប់អពីំមរណៈេទ ក៏េទេកើតកនុងអបយ ទុគគតិ វនិិបត នរក 

េអើហន៎ ចែំណកពួកសត្វទងំេនះ ្របកបេ យកយសុចរតិ ្របកប 

េ យវចីសុចរតិ ្របកបេ យមេនសុចរតិ ជអនកមិនតិះេដៀលពួក 

្រពះអរយិៈ ជសមម ទិដ្ឋិ កន់អេំពើជសមម ទិដ្ឋិ ពួកសត្វទងំេនះ លុះ 

ែបកធ្ល យ ងកយបនទ ប់អពីំមរណៈេទ ក៏េទេកើតកនុងសុគតិសួគ៌េទ- 

វេ ក តថគតមនទិព្វចកខុដ៏បរសុិទធ កន្លងនូវចកខុ របស់មនុស ធមម  

បនេឃើញនូវពួកសត្វែដលចយុត េកើត េថកទប ឧត្តម មនវណ្ណល្អ 

មនវណ្ណ ្រកក់ មនគតិល្អ មនគតិ ្រកក់ ដឹងចបស់នូវពួក 

សត្វែដលអេនទ លេទ មកមម េ យ្របករដូេចនះឯង ដ បេនះ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ចែំណកខងកស ប្របថន  ដ ប  ក៏មន 

ទិព្វចកខុដ៏បរសុិទធ កន្លងនូវចកខុ របស់មនុស ធមម  បនេឃើញពួកសត្វ 

ែដលចយុត ។ េប ។ ដឹងចបស់នូវពួកសត្វែដលអេនទ លេទ មកមមដ ប 

េនះែដរ    ។ 
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១៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៧៩] អហំ ភិកខ េវ ស នំ ខយ អនសវ ំ

េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  

សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ កស េបបិ ភិកខ េវ 

ស នំ ខយ អនសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ 

ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ 

វហិរតីតិ    ។     នវមំ    ។ 

 [១៨០] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ យ ម  

ម កស េប វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អន- 

ថបិណ្ឌិ កស  េម ។ អថេខ យ ម  - 

នេនទ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ 

េយនយ ម  ម កស េប េតនុបសង កមិ ឧបសង ក- 

មិ ្វ  យសមន្តំ ម កស បំ ឯតទេ ច យម 

ភេន្ត កស ប េយន អញញតេ  ភិកខុ នបូស - 

េយ       េតនុបសង កមិស មតិ       ។       គចឆ         ត្វំ        វុេ  
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១៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៧៩] មន លភិកខុទងំ យ តថគតបនេធ្វើឲយជក់ចបស់ 

សេ្រមចនូវេចេ វមុិត្តិ បញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់ 

េទៃន សវៈ េ យបញញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ចែំណកកស បេ ត ក៏េធ្វើឲយជក់ចបស់ សេ្រមចនូវ 

េចេ វមុិត្តិ បញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់ សវៈ េ យ 

បញញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង    កនុងបចចុបបននែដរ    ។    ចប់សូ្រតទី  ៩   ។ 

 [១៨០] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះម - 

កស បមន យុ គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី 

េទៀប្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង ្រពះ ននទមន យុ េស្ល កសបង់ 

្រប ប់ប្រតនិងចីវរ កនុងេពល្រពឹក្រព ម េហើយចូលេទរក្រពះម - 

កស បមន យុ លុះចូលេទដល់េហើយ បនេពលពកយេនះនឹង 

ម កស បមន យុថ បពិ្រត្រពះកស បដ៏ចេ្រមើន មកេយើងនឹងចូល 

េទកន់លេំនរបស់ភិកខុ នីមួយរូប ។ ្រពះម កស បតបថ មន ល វុេ  
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១៥៩ 

កស បសំយុត្តស    ទសមសុេត្ត   ម កស បូបសងកមនំ 

ននទ ពហុកិេចច  ត្វំ ពហុករណីេយតិ ។ ទុតិយមប ិ

េខ យ ម  នេនទ  យសមន្តំ ម កស បំ 

ឯតទេ ច យម ភេន្ត កស ប េយន អញញតេ  

ភិកខុ នបូស េយ េតនុបសង កមិស មតិ ។ គចឆ ត្វំ 

វុេ  ននទ ពហុកិេចច  ត្វំ ពហុករណីេយតិ ។ 

តតិយមប ិ េខ យ ម  នេនទ  យសមន្តំ ម - 

កស បំ ឯតទេ ច យម ភេន្ត កស ប េយន 

អញញតេ  ភិកខុ នបូស េយ េតនុបសង កមិស មតិ ។ 

 [១៨១] អថេខ យ ម  ម កស េប បុព្វ- 

ណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ យសម  

នេនទន បចឆ សមេណន េយន អញញតេ  ភិកខុ - 

នបូស េយ េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  បញញេត្ត 

សេន និសីទិ ។ អថេខ សមពហុ  ភិកខុ និ- 

េយ         េយនយ ម           ម កស េប        េតនុបសង កមឹសុ 
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១៥៩ 

កស បសំយុត្ត   សូ្រតទីដប់   ពួកភិកខុនីចូលេទរក្រពះម កស ប 

ននទ ចូរអនកេទចុះ អនកមនកិចចេ្រចើន មនករែដល្រតូវេធ្វើេ្រចើន ។ 

្រពះ ននទមន យុ បនេពលពកយេនះ នឹង្រពះម កស បដ៏ 

មន យុ ជគ្រមប់ ២ ដងថ បពិ្រត្រពះកស បដ៏ចេ្រមើន មកេយើងនឹង 

ចូលេទកន់លេំនរបស់ភិកខុ នីមួយរូប ។ មន ល វុេ ននទ ចូរអនក 

េទចុះ អនកមនកិចចេ្រចើន មនករែដល្រតូវេធ្វើេ្រចើន ។ ្រពះ ននទ 

មន យុ បនេពលពកយេនះ នឹង្រពះម កស បមន យុ ជ 

គ្រមប់ ៣ ដងថ បពិ្រត្រពះកស បដ៏ចេ្រមើន មកេយើងនឹងចូលេទកន់ 

លេំនរបស់ភិកខុ នីមួយរូប   ។ 

 [១៨១] ្រគេនះឯង ្រពះម កស បមន យុ េស្ល កសបង់ 

្រប ប់ប្រតនិងចីវរ កនុងេពល្រពឹក្រព ម មន្រពះ ននទដ៏មន 

យុ ជបចឆ សមណៈ ក៏ចូលេទកន់លេំនភិកខុ នីមួយរូប លុះចូល 

េទដល់េហើយ ក៏គង់េលើ សនៈ ែដលេគ្រកលទុក ។ េវ  

េនះឯង   ភិកខុ នីេ្រចើនរូប     នគំន ចូលេទរក្រពះម កស បមន យុ 
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១៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឧបសង កមិ ្វ  យសមន្តំ ម កស បំ អភិ េទ ្វ  

ឯកមន្តំ និសីទឹសុ ។ ឯកមន្តំ និសិនន  េខ  

ភិកខុ និេយ យ ម  ម កស េប ធមមិយ កថយ 

សនទេស សិ សមទេបសិ សមុេត្តេជហិ សមបហំ- 

េសសិ ។ អថេខ យ ម  ម កស េប  ភិកខុ - 

និេយ ធមមិយ កថយ សនទេស ្វ  សមទេប ្វ  

សមុេត្តេជ ្វ  សមបហំេស ្វ  ឧ ្ឋ យសន បកក មិ ។ 

 [១៨២] អថេខ ថុល្លតិស  ភិកខុ នី អនត្តមន អន- 

ត្តមន ចំ   និចឆ េរសិ    កឹ     បន        អេយយ        ម កស េប 
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១៦០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

លុះចូលេទដល់េហើយ េទើបថ្វ យបងគ្ំរពះម កស បមន យុ េហើយ 

អងគុយេនកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះភិកខុ នីទងំេនះ អងគុយកនុងទីដ៏សម 

គួរេហើយ េទើប្រពះម កស បមន យុ ពនយល់ឲយេឃើញចបស់ 

ឲយកន់យក ឲយ ច ន ឲយរកី យ េ យធមមីកថ ។ លុះ្រពះ 

ម កស បមន យុ បនញុំងំភិកខុ នីេនះ ឲយេឃើញចបស់ ឲយកន់ 

យក ឲយ ច ន ឲយរកី យ េ យធមមីកថេហើយ េ្រកកចក 

សនៈេចៀសេចញេទ      ។ 

 [១៨២] ្រគេនះឯង ថុល្លតិស ភិកខុ នី មិនេពញចិត្ត ក៏ 

បេញចញនូវ ចមិនេពញចិត្តថ     ដូចេម្តច    ក៏្រពះម កស បជមច ស់ 
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១៦១ 

កស បសំយុត្តស    ទសមសុេត្ត   សូចិពណិជកូបម 

អយយស  ននទស  េវេទហមុនិេន សមមុខ ធមមំ 

ភសិតព្វំ មញញតិ េសយយថបិ នម សចូិពណិជ- 

េក សុខុមសចូិករស (១) សន្តិេក សចូឹ វេិកកតព្វំ 

មេញញយយ ឯវេមវ អេយយ ម កស េប អយយស  

ននទស  េវេទហមុនិេន សមមុខ ធមមំ ភសិតព្វំ 

មញញតីតិ ។ អេស សិ េខ យ ម  ម កស េប 

ថុល្លតិស យ ភិកខុ និយ ឥមំ ចំ ភសមនយ ។ 

អថេខ យ ម  ម កស េប យសមន្តំ ននទំ 

ឯតទេ ច កឹ នុ េខ វុេ  ននទ អហំ សចូិ- 

ពណិជេក ត្វំ សចូិកេ  ឧទហុ អហំ សចូិក- 

េ  ត្វំ សចូិពណិជេកតិ ។ ខមថ ភេន្ត កស ប 

ពេ        មតុគេមតិ    ។ 

     ១     ឱ.   ម.   សូចិករស    ។   សុខុមតិ   បទំ   នតថិ   ។ 
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១៦១ 

កស បសំយុត្ត   ទសមសូ្រត   ឧបមេ យឈមួញមជុល 

សមគ ល់នូវធម៌ែដលខ្លួនគបបេីពលកនុងទីចេំពះមុខ្រពះ ននទជមច ស់ ជ 

អនក្របជញ ចសេ្រមចកិចចេ យបញញ បន ឈមួញមជុល គបបសីមគ ល់ 

នូវមជុលែដលខ្លួន្រតូវលក់កនុងសំ ក់ៃនជងមជុលដ៏ល្អិតល្អ យ៉ង  

្រពះម កស បជមច ស់ ក៏សមគ ល់នូវធម៌ែដលខ្លួនគបបេីពលកនុងទី 

ចេំពះមុខៃន្រពះ ននទជមច ស់ ជអនក្របជញ ចសេ្រមចកិចចេ យបញញ  

បន យ៉ងេនះែដរ ។ ្រពះម កស បមន យុ បនឮ ច 

របស់ថុល្លតិស ភិកខុ នីេពលយ៉ងេនះេហើយ ។ េទើប្រពះម កស ប 

មន យុ បនេពលពកយេនះនឹង្រពះ ននទមន យុថ មន ល 

វុេ ននទ ខញុទុំកដូចឈមួញមជុល េ កទុកដូចជជងមជុល 

ឬថខញុទុំកដូចជជងមជុល េ កទុកដូចជឈមួញមជុលវញិ ។ បពិ្រត 

្រពះកស បដ៏ចេ្រមើន សូមេ កអត់េទសចុះ (ដបតិ) មតុ្រគមជ 

អនកលងង់        ។ 
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១៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៨៣] គេមហិ ត្វំ វុេ  ននទ ម េត 

សេងឃ ឧត្តរ ឹ ឧបបរកិខិ  តំ កឹ មញញសិ វុេ  

ននទ អបិ នុ ត្វំ ភគវេ  សមមុខ ភិកខុ សេងឃ ឧប- 

នីេ  អហំ ភិកខ េវ យវេទវ កងខ មិ វវិេិចចវ កេម- 

ហិ វវិចិច អកុសេលហិ ធេមមហិ សវតិកកំ  សវចិរ ំ វេិវ- 

កជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិ មិ - 

នេនទ តិ ភិកខ េវ យវេទវ កងខតិ វវិេិចចវ កេមហិ 

វវិចិច កុសេលហិ ធេមមហិ សវតិកកំ  សវចិរ ំ វេិវ- 

កជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតីតិ ។ 

េន េហតំ ភេន្ត ។ អហំ េខ វុេ  ភគវេ  

សមមុខ ភិកខុ សេងឃ ឧបនីេ  អហំ ភិកខ េវ យវេទវ 

កងខ មិ វវិេិចចវ កេមហិ វវិចិច អកុសេលហិ ធេមមហិ 

សវតិកកំ  សវចិរ ំ វេិវកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈនំ ឧប- 

សមបជជ     វហិ មិ    កស េបបិ     ភិកខ េវ     យវេទវ     កងខតិ 
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១៦២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៨៣] មន ល វុេ ននទ េ កចូរបង្អង់សិន កុឲំយសងឃ 

្រតិះរះិតេទេទៀតដល់េ កេឡើយ មន ល វុេ ននទ េ កសមគ ល់ 

នូវេហតុេនះដូចេម្តច េ ក ែ្រកង្រពះមន្រពះភគ បនសរេសើរ កនុង 

ក ្ត លជនុំំភិកខុសងឃ ចេំពះ្រពះភ្រក្តថ មន លភិកខុទងំ យ តថគត 

្របថន  ដ ប  ក៏សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ សងប់ ង ត់ចកអកុស- 

លធម៌ទងំ យ ចូលកន់បឋមជឈន ្របកបេ យវតិកកៈ វចិរៈ មនបីតិ 

និងសុខៈដ៏េកើតអពីំេសចក្តី ង ត់េនះ ដ បេនះ មន លភិកខុទងំ យ 

ចែំណក ននទ្របថន  ដ ប  ក៏សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ សងប់ ង ត់ 

ចកអកុសលធម៌ទងំ យ ចូលកន់បឋមជឈន ្របកបេ យវតិកកៈវចិរៈ 

មនបីតិនិងសុខៈដ៏េកើត អពីំេសចក្តីសងប់ ង ត់េនះ ដ បេនះែដរ ដូេចនះឬ ។ 

បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន េសចក្តីេនះមិនដូេចន ះេទ ។ មន ល វុេ  ឯខញុ  ំ

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សរេសើរកនុងក ្ត លជនំុំសងឃ ចេំពះ្រពះភ្រក្តថ 

មន លភិកខុទងំ យ តថគត្របថន  ដ ប  ក៏សងប់ ង ត់ចកកម 

ទងំ យ សងប់ ង ត់ចកអកុសលធម៌ទងំ យ ចូលកន់បឋមជឈន 

្របកបេ យវតិកកៈ វចិរៈ មនបីតិនិងសុខៈ ដ៏េកើតអពីំេសចក្តី ង ត់េនះ 

ដ បេនះ     មន លភិកខុទងំ យ    ចែំណកខងកស ប្របថន     ដ ប  
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១៦៣ 

កស បសំយុត្តស    ទសមសុេត្ត   ម កស បបបដិបុចឆ  

វវិេិចចវ កេមហិ វវិចិច អកុសេលហិ ធេមមហិ ។ េប ។ 

បឋមំ        ឈនំ         ឧបសមបជជ        វហិរតីតិ       ។ 

 (នវននំ      អនុបុព្វវ ិ រសមបត្តីនំ        បញចននញច        អភិញញ នំ 

 ឯវ ំ    េបយយេ )     ។ 

 [១៨៤] តំ កឹ មញញសិ វុេ  ននទ អបិ 

នុ ត្វំ ភគវេ  សមមុខ ភិកខុ សេងឃ ឧបនីេ  

អហំ ភិកខ េវ ស នំ ខយ អនសវ ំ េចេ វមុិត្ត ឹ

បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  

ឧបសមបជជ វហិ មិ នេនទ បិ ភិកខ េវ ស នំ 

ខយ អនសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម 

សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរតីតិ ។ 

េន េហតំ ភេន្ត ។ អហំ េខ វុេ  ភគវ- 

េ        សមមុខ       ភិកខុ សេងឃ        ឧបនីេ        អហំ         ភិកខ េវ 
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១៦៣ 

កស បសំយុត្ត   ទសមសូ្រត   ករសួរបញជ ក់របស់្រពះម កស ប 

ក៏សងប់ ង ត់ចកកមទងំ យ សងប់ ង ត់ចកអកុសលធម៌ទងំ យ 

។   េប   ។    ចូលកន់បឋមជឈន   ដ បេនះែដរ   ។ 

  ( េបយយលៃនអនុបុព្វវ ិ រសមបត្តិ ៩ និងអភិញញ  ៥   យ៉ងេនះ )  ។ 

 [១៨៤] មន ល វុេ ននទ េ កសមគ ល់េហតុេនះដូចេម្តច 

េ ក ្រពះមន្រពះភគបនសរេសើរកនុងក ្ត លជនុំំភិកខុសងឃចេំពះ 

្រពះភ្រក្តថ មន លភិកខុទងំ យ តថគតបនេធ្វើឲយជក់ចបស់ សេ្រមច 

នូវេចេ វមុិត្តិ និងបញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទ 

ៃន សវៈទងំ យ េ យបញញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន 

មន លភិកខុទងំ យ ចែំណក ននទ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់ សេ្រមច 

នូវេចេ វមុិត្តិ និងបញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទ 

ៃន សវៈទងំ យ េ យបញញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន 

ដូេចនះែដរឬ ។ បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន េសចក្តីេនះ មិនដូេចន ះេទ ។ 

មន ល វុេ  ឯខ្លួនខញុ  ំ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់សរេសើរកនុងក ្ត លជនុំំ 

ភិកខុសងឃ   កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្តថ   មន លភិកខុទងំ យ    តថគតេធ្វើឲយ 
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១៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ស នំ ខយ អនសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ 

ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ 

វហិ មិ កស េបបិ ភិកខ េវ ស នំ ខយ អន- 

សវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ

អភិញញ      សចឆិក ្វ       ឧបសមបជជ       វហិរតីតិ     ។ 

 [១៨៥] សត្តរតនំ  េ  វុេ  នគំ អឌ - 

ដ្ឋមរតនំ  លបត្តិកយ ឆេទតព្វំ មេញញយយ េយ 

មំ(១) ឆហិ អភិញញ ហិ ឆេទតព្វំ មេញញយយតិ ។ ចវតិថ ច 

បន ថុល្លតិស  ភិកខុ នី ្រពហមចរយិម្ហ តិ ។ ទសមំ ។ 

 [១៨៦] ឯកំ សមយ ំ យ ម  ម កស េប 

ជគេហ វហិរតិ េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ េតន 

េខ បន សមេយន យ ម  នេនទ  ទកខិ - 

គិរសិមឹ ចរកំិ ចរតិ មហ  ភិកខុ សេងឃន សទធឹ ។ 

េតន េខ បន សមេយន យសមេ  ននទស  

តឹសម ្ត  សទធិវ ិ រេិន ភិកខូ  សិកខំ  បចចកខ យ 

ហីនយវ ្ត       ភវន្តិ      េយភុេយយន      កុមរភូ       ។ 
     ១    ឱ.    ម.    េយ    េម    ឆ    អភិញញ     ។ 
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១៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ជក់ចបស់ សេ្រមចនូវេចេ វមុិត្តិ និងបញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ 

េ្រពះអស់េទៃន សវៈទងំ យ េ យបញញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង 

កនុងបចចុបបនន មន លភិកខុទងំ យ ចែំណកខងកស ប ក៏បនេធ្វើឲយជក់ 

ចបស់ សេ្រមចនូវេចេ វមុិត្តិ និងបញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ 

េ្រពះអស់េទៃន សវៈទងំ យ េ យបញញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង 

កនុងបចចុបបននែដរ    ។ 

 [១៨៥] មន ល វុេ  អនក សមគ ល់នូវខ្លួនខញុថំ គួរបិទ 

បងំេ យអភិញញ ទងំ ៦ បន អនកេនះដូចជសមគ ល់នូវដរំមីនកពំស់ 

៧ ហតថ ឬ ៧ ហតថកន្លះ ថគួរបិទបងំេ យស្លឹកេ ន តបន ។ ចែំណក 

ថុល្លតិស ភិកខុ នី ក៏ឃ្ល តចក្រពហមចរយិធម៌េហើយ  ។  ចប់សូ្រតទី  ១០  ។ 

 [១៨៦] សម័យមួយ ្រពះម កស បមន យុ េនកនុង 

វត្តេវឡុវនជកលនទកនិ ប ថ ន ជិត្រកុង ជ្រគឹះ ។ ក៏សម័យេនះឯង 

្រពះ ននទមន យុ ្រ ច់េទកន់ផ្លូ វកនុងទកខិ គិរជិនបទ ជមួយនឹង 

ភិកខុសងឃេ្រចើនរូប ។ សម័យេនះ ពួកសទធិវ ិ រកិភិកខុ  ៣០ រូប របស់ 

្រពះ ននទមន យុេ្រចើនែតេកមង ៗ ែតងលះបង់នូវសិកខ  ្រតឡប់េទ 

កន់េភទេថកទប    ។ 
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១៦៥ 

កស បសំយុត្តស    ឯកទសមសុេត្ត   តិកេភជនបបញញត្តេ ថ  

 [១៨៧] អថេខ យ ម  នេនទ  ទកខិ គិ- 

រសិមឹ យថភិរន្តំ ចរកំិ ចរ ិ ្វ  េយន ជគហំ េវឡុវនំ 

កលនទកនិ បំ(១) េយនយ ម  ម កស េប េតនុ- 

បសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  យសមន្តំ ម កស បំ 

អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ និសិននំ េខ 

យសមន្តំ ននទំ យ ម  ម កស េប ឯត- 

ទេ ច កតិ នុ េខ វុេ  ននទ អតថវេស ប- 

ដិចច        ភគវ         កុេលសុ        តិកេភជនំ        បញញត្តន្តិ      ។ 

 [១៨៨] តេយ េខ ភេន្ត កស ប អតថវេស 

បដិចច ភគវ  កុេលសុ តិកេភជនំ បញញត្តំ ទុមមង កនូំ 

បុគគ នំ និគគ យ េបស នំ ភិកខូ នំ ផសុវ ិ រ- 

យ ម បបិចឆ  បកខំ  និស យ សងឃ ំ ភិេនទយយុ ំ

កុ នុទយ យ ច ឥេម េខ ភេន្ត កស ប 

    ១   ឱ.   ម.   កលនទកនិ េប   ។ 
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១៦៥ 

កស បសំយុត្ត   ឯកទសមសូ្រត   ្របេយជន៍ៃនករបញញតិ្តតិកេភជន 

 [១៨៧] ្រគេនះឯង ្រពះ ននទមន យុ ្រ ច់េទកន់ផ្លូ វ 

កនុងទកខិ គិរជិនបទ គួរ មអធយ្រស័យ េហើយក៏ចូលេទរក្រពះ 

ម កស បមន យុ ែដលគង់េនកនុងវត្តេវឡុវន ជកលនទនិ - 

ប ថ ន ជិត្រកុង ជ្រគឹះ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះ 

ម កស បមន យុ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះ្រពះ ននទ 

មន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ ្រពះម កស បមន យុ 

មនេថរ ចដូេចនះថ មន ល វុេ ននទ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ 

បញញត្តតិកេភជន(១) កនុង្រតកូលទងំ យ េ្រពះ ្រស័យនូវអំ ច 

្របេយជន៍ប៉ុនម នយ៉ង    ។ 

 [១៨៨] បពិ្រត្រពះកស បដ៏ចេ្រមើន ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ 

បញញត្តតិកេភជន កនុង្រតកូលទងំ យ េ្រពះ ្រស័យអំ ច 

្របេយជន៍ ៣ យ៉ងគឺ េដើមបសីងកត់សងកិននូវបុគគលទងំ យ ែដលជ 

អនក្រទុស្តសីល ១ េដើមបេីនសបបយៃនភិកខុទងំ យ ែដលមនសីល 

ជទី្រស ញ់ ១ េដើមបអីនុេ្រគះដល់្រតកូល កុឲំយបុគគលែដល្របថន  

មក ែស្វងរកនូវពួកមកបែំបកសងឃ ១ បពិ្រត្រពះកស បដ៏ចេ្រមើន 
     ១ គឺេភជនែដលេគនិមន្តេ យពកយមិនគួរ េហើយភិកខុ ៣ រូបទទួលនិមន្តេទឆន់កនុងទីេនះ 

ជមួយគន    មិន្រតូវ បត្តិេឡើយ   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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១៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

តេយ អតថវេស បដិចច ភគវ  កុេលសុ តិកេភ- 

ជនំ        បញញត្តន្តិ       ។ 

 [១៨៩] អថ កិញច រហិ ត្វំ វុេ  ននទ 

ឥេមហិ នេវហិ ភិកខូ ហិ ឥ្រនទិេយសុ អគុត្តទ្វ េរហិ 

េភជេន អមត្តញញូ ហិ ជគរយិ ំ អននុយុេត្តហិ សទធឹ 

ចរកំិ ចរសិ សស ឃតំ មេញញ ចរសិ កុលបប- 

ឃតំ មេញញ ចរសិ ឱលុជជតិ េខ េត វុេ  

ននទ បរ ិ  បលុជជន្តិ េខ េត វុេ  ននទ 

នវបបយ ន យ ំ កុមរេក មត្តមញញ សីតិ ។ 

អបិ េម ភេន្ត កស ប សិរសមឹ បលិ និ ជ និ 

អថ ច បន មយ ំ អជជ បិ យសមេ  ម - 

កស បស  កុមរក ទ ន មុចច មតិ(១) ។ តថ 

ហិ បន ត្វំ វុេ  ននទ ឥេមហិ នេវហិ 

ភិកខូ ហិ ឥ្រនទិេយសុ អគុត្តទ្វ េរហិ េភជន អម- 

ត្តញញូ ហិ ជគរយិ ំ អននុយុេត្តហិ សទធឹ ចរកំិ ចរសិ 
     ១   ឱ.   ម.   ន   មុញច ម   ។ 
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១៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

្រពះមន្រពះភគ្រទង់បញញត្តតិកេភជន កនុង្រតកូលទងំ យ េ្រពះ 

្រស័យអំ ច្របេយជន៍ទងំ  ៣   េនះឯង    ។ 

 [១៨៩] មន ល វុេ ននទ េ ក្រ ច់េទកន់ផ្លូ វជមួយ 

ពួកភិកខុថមីទងំេនះ ជអនកមនទ្វ រមិនបន្រគប់្រគងកនុងឥ្រនទិយ៍ទងំ យ 

មិនដឹង្របមណកនុងេភជន មិន្របកបេរឿយ ៗ កនុងករភញ ក់រឭក ដូចជ 

្រ ច់េទេបៀតេបៀនសទូំងេគ ដូចជ្រ ច់េទសម្ល ប់្រតកូលេគ មន ល 

វុេ ននទ បរសិទយរបស់អនកបក់ែបកអស់េហើយ មន ល វុេ  

ននទ បរសិទយទងំេនះ េ្រចើនែតបួសថមី រែមងបក់ែបកេទ ្រពះ 

ននទេនះេនេកមងមិនដឹង្របមណេឡើយ ។ បពិ្រត្រពះកស បដ៏ចេ្រមើន 

ចែំណកកបលរបស់ខញុមំនសក់សកូវអស់េហើយ ែតថខញុ េំនមិនរួចចក 

កុមរក ទ (ពកយតិះេដៀលថេកមង) របស់្រពះម កស បមន យុ 

កនុងៃថងេនះឯង ។ មន ល វុេ ននទ េ្រពះែតេ ក្រ ច់េទកន់ផ្លូ វ 

ជមួយពួកភិកខុថមីទងំេនះ ជអនកមនទ្វ រមិន្រគប់្រគងកនុងឥ្រនទិយ៍ទងំ- 

យ   មិនដឹង្របមណកនុងេភជន  មិន្របកបេរឿយ ៗ   នូវករភញ ក់រឭក 
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១៦៧ 

កស បសំយុត្តស    ឯកទសមសុេត្ត   ថុល្លននទ នត្តមន 

សស ឃតំ មេញញ ចរសិ កុលបបឃតំ មេញញ ចរសិ 

ឱលុជជតិ េខ េត វុេ  ននទ បរ ិ  បលុជជន្តិ 

េខ េត វុេ  នវបបយ ន យ ំ កុមរេក 

មត្តមញញ សីតិ    ។ 

 [១៩០] អេស សិ េខ ថុល្លននទ  ភិកខុ នី អេយយ- 

ន កិរ ម កស េបន អេយយ នេនទ  េវេទហ- 

មុនិ កុមរក េទន អប ទិេ តិ ។ អថេខ ថុល្ល- 

ននទ  ភិកខុ នី អនត្តមន អនត្តមន ចំ និចឆ េរសិ 

កឹ បន អេយយ ម កស េប អញញតិតថិយបុេព្វ  

សមេន អយយ ំ ននទំ េវេទហមុនឹ កុមរក េទន 

អប េទតព្វំ មញញតីតិ ។ អេស សិ េខ យ ម  

ម កស េប ថុល្លននទ យ ភិកខុ និយ ឥមំ ចំ 

ភសមនយ     ។ 
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១៦៧ 

កស បសំយុត្ត   ឯកទសមសូ្រត   េសចក្តីមិនេពញចិត្តរបស់ថុល្លននទ ភិកខុនី 

ដូចជ្រ ច់េទេបៀតេបៀនសទូំងេគ ដូចជ្រ ច់េទសម្ល ប់្រតកូលេគ 

ដូេចន ះ មន ល វុេ ននទ បនជឥឡូវេនះ ពួកបរសិទយរបស់អនក 

បក់ែបកអស់ មន ល វុេ ននទ បរសិទយទងំេនះ េ្រចើនែតបួសថមី 

រែមងបក់ែបកេទ   ្រពះ ននទេនះេនេកមងមិនដឹង្របមណេឡើយ   ។ 

 [១៩០] ថុល្លននទ ភិកខុ នី បនឮដណឹំងថ ្រពះម កស ប 

ជមច ស់ បេនទ ស្រពះ ននទជមច ស់ ែដលជអនក្របជញ ចសេ្រមចកិចច 

េ យបញញ បន េ យកុមរក ទេហើយ ។ េទើបថុល្លននទ ភិកខុ នីមិន 

េពញចិត្ត ក៏បេញចញនូវ ចមិនេពញចិត្តថ ្រពះម កស បជមច ស់ 

ធ្ល ប់ជអនយតិរ ថយិេទដឹង បនជសមគ ល់នូវ្រពះ ននទជមច ស់ ែដល 

ជអនក្របជញ ចសេ្រមចកិចចេ យបញញ បនថ គួរបេនទ សេ យកុមរ- 

ក ទដូេចនះ ។ េ្រពះម កស បមន យុ បនឮ ចែដលថុល្លននទ  

ភិកខុ នីេពលេនះេហើយ   ។ 
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១៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៩១] អថេខ យ ម  ម កស េប - 

យសមន្តំ ននទំ ឯតទេ ច តគឃវុេ  ននទ ថុល្ល- 

ននទ យ ភិកខុ និយ សហ  អបបដិសងខ  ច ភ- 

សិ  យេ ហំ(១) វុេ  េកសមស ុ  ំ ឱ េរ ្វ  

ក យនិ វ ថ និ អចឆ េទ ្វ  អគរ ម  អនគរយិ ំ

បព្វជិេ  នភិជនមិ អញញំ  ស ថ រ ំ ឧទទិសិ ្វ (២) 

អញញ្រត េតន ភគ  អរហ  សមម សមពុ េទធន ។ 

បុេព្វ េម វុេ  គរកិភតូស  សេ  ឯតទេ - 

សិ សមព េធ ឃ េ  រជបេថ អេជឈកេ  

បព្វជជ  នយិទំ សុករ ំ អគរ ំ អជឈវស  ឯកន្តបរបុិណ្ណំ  

ឯកន្តបរសុិទធំ សងខលិខិតំ ្រពហមចរយិ ំ ចរតុិំ យននូនហំ 

     ១   ម.   យ ម    ។   ២   ឱ.   ម.   ឧទទិសិតំុ   ។ 
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១៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៩១] ្រគេនះឯង ្រពះម កស បមន យុ បនេពល 

ពកយេនះ នឹង្រពះ ននទមន យុថ មន ល វុេ ននទ ខញុសូំម 

រឭំកេ ក ថុល្លននទ ភិកខុ នីមិនបនពិចរ េហើយេពល ចេ យ 

រហ័ស មន ល វុេ  ងំពីកលែដលខញុ េំករសក់និងពុកមត់ េស្ល ក 

ដណ្ត ប់សពំត់ក យៈ េចញចកផទះចូលមកកន់ផនួស មិនែដលឧទទិស 

ចេំពះ្រគូដៃទ េ្រកអពីំ្រពះមន្រពះភគ ជអរហន្តសមម សមពុទធអងគេនះ 

េ ះ ។ មន ល វុេ  កលមុនែដលខញុ េំនជ្រគហសថ ក៏មន 

េសចក្តី្រតិះរះិយ៉ងេនះថ ឃ សជទីចេង្អ ត ជផ្លូវៃនធូលីគឺកិេលស 

ឯបព្វជជ េទើបមនឱកសទេំនរ េ្រពះបុគគលែដលេន្រគប់្រគងផទះ មិន 

ងយនឹង្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈ ឲយេពញេ យចែំណកមួយ ឲយបរសុិទ្ធ 

េ យចែំណកមួយ ដូចជសងខែដលេគខត់បនេឡើយ  េបើដូេចន ះមនែត 
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១៦៩ 

កស បសំយុត្តស    ឯកទសមសុេត្ត   ម កស ប ច 

េកសមស ុ  ំ ឱ េរ ្វ  ក យនិ វ ថ និ អចឆ េទ ្វ  

អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វេជយយន្តិ ។ េ  ខ្វ ហំ 

វុេ  អបេរន សមេយន បដបិេ តិកនំ សងឃដឹ 

ករ ិ ្វ  េយ េ េក អរហេន្ត  ឧទទិស េកសមស ុ  ំ

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

អនគរយិ ំ បព្វជឹ េ  ឯវ ំ បព្វជិេ  សមេន អទធ - 

នមគគំ បដិបេនន  អទទសំ ភគវន្តំ អន្ត  ច ជគហំ 

អន្ត  ច នឡន្តំ ពហុបុត្តេចតិេយ និសិននំ ទិ ្វ ន 

េម ឯតទេ សិ ស ថ រញច  វ ហំ បេស យយ ំ ភគវន្តេមវ 

បេស យយ ំ សុគតញច  វ ហំ បេស យយ ំ ភគវន្តេមវ 

បេស យយ ំ សមម សមពុទធញច  វ ហំ បេស យយ ំ ភគវន្តេមវ 

បេស យយន្តិ ។ េ  ខ្វ ហំ វុេ  តេតថវ ភគវេ  

បេទសុ សិរ  និបតិ ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ចំ ស ថ  

េម ភេន្ត ភគ  វេកហមសមិ ស ថ  េម ភេន្ត 

ភគ     វេកហមសមីតិ    ។ 
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១៦៩ 

កស បសំយុត្ត   ឯកទសមសូ្រត   ចរបស់្រពះម កស ប 

ម អញេករសក់ ពុកមត់ េស្ល កដណ្ត ប់សពំត់ក យៈ េចញចក 

ផទះចូលមកកន់ផនួស ។ មន ល វុេ  សម័យតមក ខ្លួនខញុកំ៏េធ្វើសងឃដិ 

េ យសពំត់ចស់ េហើយេករសក់និងពុកមត់ េស្ល កដណ្ត ប់សពំត់ 

ក យៈ េចញចកផទះចូលមកកន់ផនួស ឧទទិសចេំពះ្រពះអរហន្តកនុង 

េ ក លុះខញុ បួំសយ៉ងេនះេហើយ ក៏េដើរេទកន់ផ្លូ វ ច់្រសយល បន 

េឃើញ្រពះមន្រពះភគគង់េនកនុងពហុបុត្តេចតិយ ជចេន្ល ះនគរ ជ- 

្រគឹះ និងចេន្ល ះ្រសុកនឡនទ  លុះេឃើញេហើយ ខញុកំ៏មនេសចក្តី្រតិះរះិ 

យ៉ងេនះថ េអើហន៎ ្របសិនេបើ ម អញចួបនឹងបុគគលែដលជ្រគូ ក៏សូម 

ឲយចួបែតនឹង្រពះមន្រពះភគ េអើហន៎ ្របសិនេបើ ម អញបនចួបនឹង 

បុគគលែដលមនគតិល្អ ក៏សូមឲយចួបែតនឹង្រពះមន្រពះភគ េអើហន៎ 

្របសិនេបើ ម អញបនចួបនឹងបុគគលែដល្រ ស់ដឹងធម៌ ក៏សូមឲយចួប 

ែតនឹង្រពះមន្រពះភគ ។ មន ល វុេ  ខ្លួនខញុកំ៏្រកបេទៀបបទ 

្រពះមន្រពះភគ កនុងទីេនះឯង េ យសិរ  ្រកបទូល្រពះមន 

្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រពះមន្រពះភគជ្រគូ 

របស់ខញុ  ំ ខញុជំ វក័របស់្រពះអងគ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រពះមន 

្រពះភគជ្រគូៃនខញុ  ំ   ខញុជំ វក័របស់្រពះអងគ    ដូេចនះ    ។ 
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១៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៩២] ឯវ ំ វុេត្ត មំ វុេ  ភគ  ឯតទ- 

េ ច េយ េខ កស ប ឯវ ំ សព្វេចតេ  ស- 

មនន គហត(ំ១) វកំ អជនេញញវ វេទយយ ជនមីតិ 

អបស េញញវ វេទយយ បស មីតិ មុទធ បិ តស  វបិ- 

េតយយ ។ អហំ េខ បន កស ប ជនេញញវ វទមិ 

ជនមីតិ បស េញញវ វទមិ បស មីតិ ។ ត ម តិហ 

េត កស ប ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ តិព្វំ េម ហិេ ត្តបប ំ

បចចុបដ្ឋិតំ ភវសិ តិ េថេរសុ នេវសុ មជឈេិមសតូិ 

ឯវញ្ហិ េត កស ប សិកខិ តព្វំ ។ ត ម តិហ េត 

កស ប ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ យ ំ កញចិ  ធមមំ សុណិស មិ 

កុសលបូសញ្ហិ តំ សព្វន្តំ អដ្ឋកិ ្វ  មនសិករ ិ ្វ  

     ១   ឱ.   ម.   សព្វំ   េចតន   សមនន គតំ   ។ 
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១៧០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៩២] មន ល វុេ  កលេបើខញុ ្ំរកបទូលយ៉ងេនះេហើយ 

្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់នឹងខញុដូំេចនះថ មន លកស ប បុគគលឯ  

មិនដឹង េហើយេពលថ ម អញដឹង មិនេឃើញ េហើយេពលថ 

ម អញេឃើញ ចេំពះ វក័ែដលផចង់ចិត្តទងំពួង យ៉ងេនះេហើយ 

កបលបុគគលេនះឯងនឹងែបកពំុខន ។ មន លកស ប តថគតដឹង េទើប 

េពលថដឹង តថគតេឃើញ េទើបេពលថេឃើញ ។ មន លកស ប 

េហតុដូេចន ះ កនុង សនេនះ អនកគបបសិីក យ៉ងេនះថ ហិរនិិង 

ឱត្តបបៈដ៏េក្ល វក្ល  ម អញបនតមកល់ទុកកនុងភិកខុចស់ទងំ យ កនុង 

ភិកខុថមីទងំ យ កនុងភិកខុក ្ត លទងំ យ មន លកស ប អនកគួរសិក  

យ៉ងេនះឯង ។ មន លកស ប េហតុដូេចន ះ កនុង សនេនះ អនកគបប ី

សិក យ៉ងេនះថ ម អញនឹង ្ត ប់នូវធម៌ែដល្របកបេ យកុសលឯ- 

នីមួយ េហើយេធ្វើនូវធម៌ទងំអស់េនះឲយជ្របេយជន៍  េធ្វើទុកកនុងចិត្ត 
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១៧១ 

កស បសំយុត្តស    ឯកទសមសុេត្ត   ម កស ប ច 

សព្វេចតេ  សមនន ហរ ិ ្វ  ឱហិតេ េ  ធមមំ 

សុណិស មីតិ ឯវញ្ហិ  េត កស ប សិកខិ តព្វំ ។ 

ត ម តិហ េត កស ប ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ តសហ- 

គ  ច េម កយគ សតិ ន វជិហិស តីតិ 

ឯវញ្ហិ  េត កស ប សិកខិ តព្វន្តិ ។ អថេខ មំ 

វុេ  ភគ  ឥមិន ឱ េទន ឱវទិ ្វ  ឧ ្ឋ - 

យសន បកក មិ ។ ស ្ត ហេមវ េខហំ វុេ  

េ  រដ្ឋបិណ្ឌំ  ភុញជឹ  អថ អដ្ឋមិយ អញញ  

ឧទបទិ ។ អថេខ វុេ  ភគ  មគគ  ឱកមម 

េយន អញញតរ ំ រុកខមលំូ េតនុបសង កមិ ។ អថខ្វ ហំ 

វុេ  បដបិេ តិកនំ សងឃដឹ ចតុគគុណំ បញញ- 

េប ្វ  ភគវន្តំ ឯតទេ ចំ ឥធ ភេន្ត ភគ  និសីទតុ 

យ ំ មមស  ទីឃរត្តំ ហិ យ សុខយតិ ។ 

និសីទិ េខ វុេ  ភគ  បញញេត្ត សេន ។ 

និសជជ         េខ         មំ         វុេ             ភគ          ឯតទេ ច 
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១៧១ 

កស បសំយុត្ត   ឯកទសមសូ្រត   ច្រពះម កស ប 

ផចង់នូវចិត្តទងំពួង េផទ ង្រតេចៀកច ំ ្ត ប់ធម៌ មន លកស ប អនកគបប ី

សិក យ៉ងេនះចុះ ។ មន លកស ប េហតុដូេចន ះ កនុង សនេនះ 

អនកគបបសិីក យ៉ងេនះថ កយគ សតិរបស់ ម អញ ្របកប 

េ យេសចក្តីសុខ មិនទន់ បសូនយេនេឡើយ មន លកស ប អនក 

គបបសិីក យ៉ងេនះឯង ។ មន ល វុេ  ្រគេនះ ្រពះមន 

្រពះភគទូនម នខញុ េំ យឱ ទេនះេហើយ ក៏្រទង់េ្រកកចក សនៈេចៀស 

េចញេទ ។ មន ល វុេ  ខញុ េំន្របកបេ យបណុំល បរេិភគ 

នូវដុបំយ របស់អនកេនកនុងែដនអស់ ៧ ៃថងគត់ លុះដល់ៃថងទី ៨ ក៏បន 

អរហត្តផល ។ មន ល វុេ  ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ក៏េស្តច 

ចុះចកផ្លូ វចូលេទរកម្លប់េឈើមួយ ។ មន ល វុេ  ្រគេនះឯង ខញុ  ំ

ក៏្រកលនូវសងឃដិ ៤ ជន់ ែដលេធ្វើេ យសពំត់ចស់ េហើយ្រកប 

ទូល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូម្រពះមន 

្រពះភគគង់េលើសងឃដិេនះ េដើមបជី្របេយជន៍ និងេសចក្តីសុខ ដល់ 

ខញុ ្ំរពះអងគ អស់កលជយូរអែង្វង ។ មន ល វុេ  ្រពះមន្រពះ 

ភគ ក៏គង់េលើ សនៈែដលខញុ ្ំរកលថ្វ យេហើយ ។ មន ល វុេ  

លុះ្រពះមន្រពះភគគង់រួចេហើយ   ក៏មន្រពះពុទធដីកនឹងខញុយ៉ំងេនះថ 
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១៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

មុទុក េខ តយយ ំ កស ប បដបិេ តិកនំ 

សងឃដីតិ ។ បដិគគ ្ហ តុ េម ភេន្ត ភគ  បដបិ- 

េ តិកនំ សងឃដឹ អនុកមប ំ ឧបទយតិ ។ 

ធេរស សិ បន េម ត្វំ កស ប និ បំសុក-ូ 

និ និព្វសននីតិ ។ ធេរស មហំ ភេន្ត ភគវេ  

និ          បំសុកូ និ          និព្វសននីតិ        ។ 

 [១៩៣] េ  ខ្វ ហំ វុេ  បដបិេ តិកនំ 

សងឃដឹ ភគវេ  បទសឹ អហំ បនស  ភគវេ  

និ បំសុកូ និ និព្វសននិ បដិបជជឹ  ។ យញ្ហិ  

តំ វុេ  សមម  វទមេន វេទយយ ភគវេ  បុេ ្ត  

ឱរេ  មុខេ  ជេ  ធមមេជ ធមមនិមមិេ  ធមម- 

ទយេទ បដិគគហិ និ និ បំសុកូ និ 

និព្វសននីតិ មមំ តំ សមម  វទមេន វេទយយ 

ភគវេ         បុេ ្ត          ឱរេ         មុខេ        ជេ       ធមមេជ 
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 ១៧២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន លកស ប សងឃដីែដលេធ្វើេ យសពំត់ចស់របស់អនកេនះ មន 

ច់ទន់ល្អ ស់ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូម្រពះមន្រពះភគ 

ទទួលនូវសងឃដីែដលេធ្វើេ យសពំត់ចស់ េដើមបអីនុេ្រគះដល់ខញុ ្ំរពះ 

អងគឲយទន ។ មន លកស ប អនកនឹងេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់សមបកៃធម 

ជរបស់បង ុ កូលរបស់តថគត ែដលតថគតែលងេ្របើ្របស់ឬេទ ។ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគនឹងេ្របើ្របស់សពំត់សមបកៃធមជរបស់ 

បង ុ កូលរបស់្រពះមន្រពះភគ      ែដល្រទង់ែលងេ្របើ្របស់     ។ 

 [១៩៣] មន ល វុេ  ខញុកំ៏បនថ្វ យសងឃដី ែដលេធ្វើេ យ 

សពំត់ចស់ ចេំពះ្រពះមន្រពះភគែដរ ខ្លួនខញុកំ៏េ្របើ្របស់នូវសពំត់ 

សមបកៃធមជរបស់បង ុ កូលរបស់្រពះមន្រពះភគ ែដល្រទង់ែលងេ្របើ 

្របស់វញិ ។ មន ល វុេ  បុគគលគបបេីពលេ យ្របៃពនូវពកយ 

ឯ ថ បុត្តរបស់្រពះមន្រពះភគ េកើតេចញពី្រទូង េកើតអពីំ 

្រពះឱសន េកើតអពីំធម៌ ្រពះធម៌បន ក់ែតងមក ជអនកមនធម៌ជ 

មត៌ក បុត្តេនះបនទទួលសពំត់សមបកៃធមជរបស់បង ុ កូល ែដល្រពះ 

មន្រពះភគ្រទង់ែលងេ្របើ្របស់ បុគគលេពលពកយេនះថ បុត្តរបស់ 

្រពះមន្រពះភគ    េកើតេចញពី្រទូង      េកើតអពីំ្រពះឱស្ឋ    េកើតអពីំធម៌ 
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១៧៣ 

កស បសំយុត្តស    ឯកទសមសុេត្ត   ម កស ប ច 

ធមមនិមមិេ  ធមមទយេទ បដិគគហិ និ និ 

បំសុកូ និ         និព្វសននីតិ        ។ 

 [១៩៤] អហំ េខ វុេ  យវេទវ កងខ មិ 

វវិេិចចវ កេមហិ វវិចិច អកុសេលហិ ធេមមហិ សវ-ិ 

តកកំ  សវចិរ ំ វេិវកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈនំ ឧប- 

សមបជជ វហិ មិ ។ អហំ េខ វុេ  យវេទវ 

កងខ មិ         ។       េប     ។ 

 (នវននំ       អនុបុព្វវ ិ រសមបត្តីនំ     បញចននញច         អភិញញ នំ 

        ឯវ ំ     េបយយេ )     ។ 

 [១៩៥] អហំ េខ វុេ  ស នំ ខយ អ- 

នសវ ំ េចេ វមុិត្តឹ បញញ វមុិត្តឹ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អ- 

ភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ សត្តរតនំ 

 េ  វុេ  នគំ អឌ ដ្ឋមរតនំ  ល- 

បត្តិកយ ឆេទតព្វំ មេញញយយ េយ មំ ឆហិ អ- 

ភិញញ ហិ ឆេទតព្វំ មេញញយយតិ ។ ចវតិថ ច បន 

ថុល្លននទ      ភិកខុ នី      ្រពហមចរយិម្ហ តិ      ។       ឯកទសមំ      ។ 
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១៧៣ 

កស បសំយុត្ត   ឯកទសមសូ្រត   ច្រពះម កស ប 

្រពះធម៌បន ក់ែតងមក មនធម៌ជមត៌ក បុត្តេនះបនទទួលសពំត់ 

សមបកៃធមជរបស់បង ុ កូល ែដល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ែលងេ្របើ 

្របស់ដូេចនះ     គឺេពលចេំពះខ្លួនខញុ  ំ    ។ 

 [១៩៤] មន ល វុេ  ខញុ ្ំរបថន  ដ ប  ក៏សងប់ ង ត់ 

ចកកមទងំ យ សងប់ ង ត់ចកអកុសលធម៌ទងំ យ ចូលកន់ 

បឋមជឈន ្របកបេ យវតិកកៈនិងវចិរៈ មនបីតិនិងសុខៈដ៏េកើតអពីំ 

េសចក្តី ង ត់េនះ ដ បេនះ ។ មន ល វុេ  ខញុ ្ំរបថន  ដ ប  ។ េប ។ 

        (េបយយលៃនអនុបុព្វវ ិ រសមបត្តិ ៩ និងអភិញញ  ៥ យ៉ងេនះ)     ។ 

 [១៩៥] មន ល វុេ  ខញុបំនេធ្វើឲយជក់ចបស់ សេ្រមចនូវ 

េចេ វមុិត្តិ បញញ វមុិត្តិ ែដលមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃន សវៈ 

ទងំ យ េ យបញញ ដ៏ឧត្តមេ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន ។ មន ល 

វុេ  អនកឯ  សមគ ល់នូវខ្លួនខញុថំ គួរបិទបងំេ យអភិញញ ទងំ ៦ 

បន អនកេនះ ដូចជសមគ ល់នូវដរំមីនកពំស់ ៧ ហតថ ឬ ៧ ហតថកន្លះថ 

គួរបិទបងំេ យស្លឹកេ ន តបន ។ ឯថុល្លននទ ភិកខុ នី ឃ្ល តចក្រពហម- 

ចរយិៈេហើយ     ។     ចប់សូ្រតទី  ១១    ។ 
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១៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៩៦] ឯកំ សមយ ំ យ ម  ច ម កស េប 

យ ម  ច របុីេ ្ត  ព ណសិយ ំ វហិរន្តិ ឥសិប- 

តេន មិគទេយ ។ អថេខ យ ម  របុីេ ្ត  

យណ្ហ សមយ ំ បដិស ្ល ន វុដ្ឋិេ  េយនយ ម  

ម កស េប េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  យសម- 

 ម កស េបន សទធឹ សេមម ទិ សេមម ទនីយ ំ

កថំ      ណីយ ំ     វតីិ េរ ្វ       ឯកមន្តំ      និសីទិ     ។ 

 [១៩៧] ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ យ ម  - 

របុីេ ្ត  យសមន្តំ ម កស បំ ឯតទេ ច កិននុ  េខ 

វុេ  កស ប េ តិ តថគេ  បរមមរ តិ ។ 

អពយកតំ េខ ឯតំ វុេ  ភគវ  េ តិ 

តថគេ  បរមមរ តិ ។ កឹ បនវុេ  ន េ តិ 

តថគេ  បរមមរ តិ ។ ឯតមប ិ(១) េខ វុ- 

េ  អពយកតំ ភគវ  ន េ តិ តថគេ  

បរមមរ តិ ។ កឹ នុ េខ វុេ  េ តិ ច 
     ១   ឱ.   ម.   ឯវមបិ   េខ   ។ 
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១៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៩៦] សម័យមួយ ្រពះម កស បមន យុ និង 

្រពះ របុីត្តមន យុ គង់េនកនុងឥសិបតនមិគទយវន េទៀប្រកុង 

ព ណសី ។ ្រគេនះឯង ្រពះ របុីត្តមន យុ េចញអពីំទី 

សមងកំនុងេវ ៃថងរេសៀល េហើយចូលេទរក្រពះម កស បមន យុ 

លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េធ្វើេសចក្តីរកី យជមួយនឹង្រពះម កស បដ៏ 

មន យុ លុះបញចប់ពកយែដលគួររកី យ និងពកយែដលគួររឭកេហើយ 

ក៏គង់កនុងទីដ៏សមគួរ    ។ 

 [១៩៧] លុះ្រពះ របុីត្តមន យុ គង់កនុងទីដ៏សមគួរេហើយ 

បនេពលពកយេនះនឹង្រពះម កស បមន យុថ មន ល វុេ  

កស ប សត្វ ្ល ប់េហើយេកើតវញិឬេទ ។ មន ល វុេ  ពកយថ 

សត្វ ្ល ប់េហើយេកើតវញិេនះ ្រពះមន្រពះភគមិនបនពយករេទ ។ 

មន ល វុេ  េបើដូេចន ះ មនែតសត្វ ្ល ប់េហើយមិនេកើតេទៀតឬ ។ 

មន ល វុេ  ពកយថ សត្វ ្ល ប់េហើយមិនេកើតេទៀតេនះ ក៏្រពះមន 

្រពះភគមិនែដលពយករែដរ  ។  មន ល វុេ      ចុះសត្វ ្ល ប់េហើយេកើត 
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១៧៥ 

កស បសំយុត្តស    ទ្វ ទសមសុេត្ត   របុីត្តបុចឆ  

ន ច េ តិ តថគេ  បរមមរ តិ ។ អពយកតំ 

េខ ឯតំ វុេ  ភគវ  េ តិ ច ន ច េ តិ 

តថគេ  បរមមរ តិ ។ កឹ បនវុេ  េនវ េ តិ 

ន ន េ តិ តថគេ  បរមមរ តិ ។ ឯតមប ិ

េខ វុេ  អពយកតំ ភគវ  េនវ េ តិ ន ន 

េ តិ តថគេ  បរមមរ តិ ។ ក ម  េចតំ 

វុេ  អពយកតំ ភគវ តិ ។ ន េហតំ វុេ  

អតថសញ្ហិ តំ នទិ្រពហមចរយិកំ ន និព្វិទយ ន 

វ ិ គយ ន និេ ធយ ន ឧបសមយ ច អភិញញ យ 

ន សេមព ធយ ន និព្វ នយ សំវត្តតិ ត ម  តំ 

អពយកតំ      ភគវ តិ    ។ 
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១៧៥ 

កស បសំយុត្ត   ទ្វ ទសមសូ្រត   ករ កសួររបស់្រពះ របុីត្ត 

េទៀតក៏មន មិនេកើតក៏មនឬ ។ មន ល វុេ  ពកយថ សត្វ 

្ល ប់េហើយេកើតេទៀតក៏មន មិនេកើតេទៀតក៏មនេនះ ្រពះមន្រពះ 

ភគមិនែដលពយករេទ ។ មន ល វុេ  េបើដូេចន ះ សត្វ ្ល ប់េហើយ 

េកើតេទៀតក៏មិនែមន មិនេកើតេទៀតក៏មិនែមនឬ ។ មន ល វុេ  ពកយ 

ថ សត្វ ្ល ប់េហើយេកើតេទៀតក៏មិនែមន មិនេកើតេទៀតក៏មិនែមនេនះ 

្រពះមន្រពះភគមិនែដលពយករេទ ។ មន ល វុេ  ចុះេហតុដូចេម្តច 

បនជ្រពះមន្រពះភគមិនែដលពយករពកយេនះ ។ មន ល វុេ  

េ្រពះពកយេនះមិន្របកបេ យ្របេយជន៍ មិនជខងេដើមៃន្រពហមច- 

រយិៈ មិន្រប្រពឹត្តេទេដើមបេីសចក្តីេនឿយ យ មិន្រប្រពឹត្តេទេដើមប ី

្របសចកតេ្រមក មិន្រប្រពឹត្តេទេដើមបេីសចក្តីរលំត់ មិន្រប្រពឹត្ត 

េទេដើមបសីងប់រមង ប់ មិន្រប្រពឹត្តេទេដើមបេីសចក្តីដឹងចបស់ មិន្រប្រពឹត្ត 

េទេដើមបេីសចក្តី្រ ស់ដឹង មិន្រប្រពឹត្តេទេដើមប្ីរពះនិព្វ ន េ្រពះ 

េហតុេនះ     បនជ្រពះមន្រពះភគ     មិនែដលពយករពកយេនះ    ។ 
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១៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [១៩៨] អថ កិញច រ វុេ  ពយកតំ ភគវ- 

តិ ។ ឥទំ ទុកខន្តិ េខ វុេ  ពយកតំ ភគវ  

អយ ំ ទុកខសមុទេយតិ ពយកតំ ភគវ  អយ ំ

ទុកខនិេ េធតិ ពយកតំ ភគវ  អយ ំ ទុកខនិេ ធ- 

គមិនី បដិបទតិ ពយកតំ ភគវ តិ ។ ក ម  េចតំ 

វុេ  ពយកតំ ភគវ តិ ។ ឯតញ្ហិ  វុេ  

អតថសញ្ហិ តំ ឯតំ ទិ្រពហមចរយិកំ ឯតំ និព្វិទយ 

វ ិ គយ និេ ធយ ឧបសមយ អភិញញ យ សេមព ធ- 

យ និព្វ នយ សំវត្តតិ ត ម  តំ ពយកតំ ភគវ- 

តិ     ។      ទ្វ ទសមំ    ។ 

 [១៩៩] ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរ- 

តិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ អថេខ 

យ ម  ម កស េប េយន ភគ  េតនុបសង កមិ 

ឧបសង កមិ ្វ       ភគវន្តំ       អភិ េទ ្វ        ឯកមន្តំ     និសីទិ     ។ 
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១៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [១៩៨] មន ល វុេ  ចុះ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ពយករថ 

ដូចេម្តចវញិ ។ មន ល វុេ  ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ពយករថ េនះ 

ជទុកខ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ពយករថ េនះជេហតុនឲំយេកើតទុកខ 

្រពះមន្រពះភគ្រទង់ពយករថ េនះជេសចក្តីរលំត់ទុកខ ្រពះមន 

្រពះភគ្រទង់ពយករថ េនះជផ្លូ វ្របតិបត្តិជដេំណើ រេទកន់េសចក្តីរលំត់ 

ទុកខ ។ មន ល វុេ  ចុះេហតុដូចេម្តច បនជ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់ពយករពកយេនះ ។ មន ល វុេ  េ្រពះថ ពកយេនះ្របកប 

េ យ្របេយជន៍ ជខងេដើមៃន្រពហមចរយិៈ ្រប្រពឹត្តេទេដើមបេីសចក្តី 

េនឿយ យ េដើមប្ីរបសចកតេ្រមក េដើមបេីសចក្តីរលំត់ េដើមប ី

សងប់រមង ប់ េដើមបេីសចក្តីដឹងចបស់ េដើមបេីសចក្តី្រ ស់ដឹង េដើមប្ីរពះ 

និព្វ ន េ្រពះេហតុេនះ បនជ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ពយករពកយ 

េនះ      ។     ចប់សូ្រតទី   ១២     ។ 

 [១៩៩] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនវត្តេជត- 

ពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង ្រពះ 

ម កស បមន យុ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទ 

ដល់េហើយ    ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ    រួចអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ    ។ 
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១៧៧ 

កស បសំយុត្តស    េតរសមសុេត្ត   របុីត្តបុចឆ  

ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ យ ម  ម កស េប 

ភគវន្តំ ឯតទេ ច េក នុ េខ ភេន្ត េហតុ េក 

បចចេយ េយន បុេព្វ អបបត និ េចវ សិកខ បទនិ 

អេហសំុ ពហុត  ច ភិកខូ  អញញ យ សណ្ឋ ហឹសុ េក 

បន ភេន្ត េហតុ េក បចចេយ េយេនតរហិ ព- 

ហុត និ េចវ សិកខ បទនិ អបបត  ច ភិកខូ  អញញ - 

យ      សណ្ឋ ហន្តីតិ     ។ 

 [២០០] ឯវេញ្ហតំ កស ប េ តិ សេត្តសុ - 

យមេនសុ សទធេមម អន្តរធយមេន ពហុត និ េចវ 

សិកខ បទនិ េ ន្តិ អបបត  ច ភិកខុ  អញញ យ 

សណ្ឋ ហន្តិ ន វ កស ប សទធមមស្ស អន្តរធនំ 

េ តិ យវ ន សទធមមបបដិរបូកំ េ េក ឧបបជជតិ 

យេ  ច េខ កស ប សទធមមបបដិរបូកំ េ េក 

ឧបបជជតិ អថ សទធមមស  អន្តរធនំ េ តិ ។ េសយយ- 

ថបិ កស ប ន វ ជតរបូស  អន្តរធនំ េ តិ 

យវ ន ជតរបូបបដិរបូកំ េ េក ឧបបជជតិ យេ  

ច    េខ    កស ប       ជតរបូបបដិរបូកំ      េ េក        ឧបបជជតិ  
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១៧៧ 

កស បសំយុត្ត   េតរសមសូ្រត   ករ កសួររបស់្រពះ របុីត្ត 

លុះ្រពះម កស បមន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ ក៏្រកប 

ទូលសួរ្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ចុះេហតុ 

ដូចេម្តច បចច័យដូចេម្តច បនជកនុងកលពីេដើម មនសិកខ បទតិច 

ែតមនភិកខុបនសេ្រមច្រពះអរហន្តេ្រចើន បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េហតុ 

ដូចេម្តច បចច័យដូចេម្តច បនជឥឡូវេនះ មនសិកខ បទេ្រចើន ែតមន 

ភិកខុបនសេ្រមច្រពះអរហន្តតិច    ។ 

 [២០១] មន លកស ប េហតុេនះ ែតងមនយ៉ងេនះឯង កល 

េបើពួកសត្វ បសូនយេទ ្រពះសទធមមក៏អន្តរធនេទែដរ បនជមន 

សិកខ បទេ្រចើន មនពួកភិកខុបនសេ្រមច្រពះអរហន្តតិច មន លកស ប 

សទធមមបបដិរូប គឺធម៌ែដល្រសេដៀងគន នឹង្រពះសទធមម មិនបនេកើតេឡើង 

កនុងេ ក ដ ប  ករអន្តរធនៃន្រពះសទធមម ក៏មិនមន ដ បេនះ 

មន លកស ប សទធមមបបដិរូបេកើតេឡើងកនុងេ ក កល  ករអន្តរ- 

ធនៃន្រពះសទធមម ក៏មនកលេនះ ។ មន លកស ប ជតរូបបបដិរូប 

គឺរបស់ែដល្រសេដៀងនឹងមស មិនទន់េកើតេឡើងកនុងេ ក ដ ប  

ករអន្តរធនៃនមស ក៏មិនមន ដ បេនះ មន លកស ប ជតរូបបបដិ- 

រូប      គឺរបស់ែដល្រសេដៀងនឹងមស    េកើតេឡើងកនុងេ ក    កល  
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១៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

អថ ជតរបូស  អន្តរធនំ េ តិ ។ ឯវេមវ េខ 

កស ប ន វ សទធមមស  អន្តរធនំ េ តិ យវ 

ន សទធមមបបដិរបូកំ េ េក ឧបបជជតិ យេ  ច 

េខ កស ប សទធមមបបដិរបូកំ េ េក ឧបបជជតិ 

អថ       សទធមមស      អន្តរធនំ    េ តិ    ។ 

 [២០១] ន េខ កស ប បឋវធីតុ សទធមមំ អន្ត- 

រធេបតិ ន េបធតុ សទធមមំ អន្តរធេបតិ ន េត- 

េជធតុ សទធមមំ អន្តរធេបតិ ន េយធតុ សទធមមំ 

អន្តរធេបតិ អថេខ ឥេធវ េត ឧបបជជតិ េមឃបុរ ិ  

េយ ឥមំ សទធមមំ អន្តរធេបន្តិ េសយយថបិ កស ប 

ន  ទិេកេនវ ឱបិ វតិ ។ ន េខ កស ប 

ឯវ ំ     សទធមមស       អន្តរធនំ      េ តិ      ។ 
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១៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ករអន្តរធនៃនមស ក៏មនកនុងកលេនះ យ៉ង មិញ ។ មន ល 

កស ប សទធមមបបដិរូបមិនេកើតេឡើងកនុងេ ក ដ ប  ករអន្តរធន 

ៃន្រពះសទធមម ក៏មិនមន ដ បេនះ មន លកស ប សទធមមបបដិរូប 

េកើតេឡើងកនុងេ ក កល  ករអន្តរធនៃន្រពះសទធមម ក៏មនកនុង 

កលេនះ      យ៉ងេនះឯង     ។ 

 [២០១] មន លកស ប បឋវធីតុ េធ្វើ្រពះសទធមមឲយអន្តរធន 

េទក៏េទ េបធតុ េធ្វើ្រពះសទធមមឲយអន្តរធនេទក៏េទ េតេជធតុ 

េធ្វើ្រពះសទធមមឲយអន្តរធនេទក៏េទ េយធតុ េធ្វើ្រពះសទធមមឲយអន្តរធន 

េទក៏េទ មនែតពួកេមឃបុរស ែដលេកើតេឡើងកនុងេ កេនះ េទើប 

េធ្វើ្រពះសទធមមេនះឲយអន្តរធនេទបន មន លកស ប ដូចទូកលិចចុះ 

េ យករផទុករបស់ យ៉ង  ។ មន លកស ប ករអន្តរធនៃន្រពះ 

សទធមម      ក៏មន     យ៉ងេនះែដរ    ។ 
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១៧៩ 

កស បសំយុត្តស    េតរសមសុេត្ត   សទធមម នន្ត រធនំ 

 [២០២] បញច  េខេម កស ប ឱកកមនិយ ធមម  

សទធមមស  សេមម យ អន្តរធនយ សំវត្តន្តិ ។ 

កតេម បញច  ។ ឥធ កស ប ភិកខូ  ភិកខុ និេយ ឧ- 

បសក ឧបសិកេយ សតថរ ិ អគរ  វហិរន្តិ 

អបបតិស  ធេមម អគរ  វហិរន្តិ អបបតិស  សេងឃ 

អគរ  វហិរន្តិ អបបតិស  សិកខ យ អគរ  វហិរន្តិ 

អបបតិស  សមធិសមឹ អគរ  វហិរន្តិ អបបតិស  ។ 

ឥេម េខ កស ប បញច  ឱកកមនិយ ធមម  សទធមមស  

សេមម យ       អន្តរធនយ       សំវត្តន្តិ    ។ 

 [២០៣] បញច  េខេម កស ប ធមម  សទធមមស  

ឋិតិយ អសេមម យ អនន្តរធនយ សំវត្តន្តិ ។ 

កតេម បញច  ។ ឥធ កស ប ភិកខូ  ភិកខុ និេយ ឧ- 

បសក ឧបសិកេយ សតថរ ិ សគរ  វហិរន្ត ិ

សបបតិស  ធេមម សគរ  វហិរន្តិ សបបតិស  

សេងឃ សគរ  វហិរន្តិ សបបតិស  សិកខ យ ស- 

គរ  វហិរន្តិ សបបតិស  សមធិសមឹ សគរ  វហិ- 

រន្តិ     សបបតិស     ។      ឥេម     េខ     កស ប       បញច       ធមម  
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១៧៩ 

កស បសំយុត្ត   េតរសមសូ្រត   េសចក្តីមិន បសូនយេទៃន្រពះសទធមម 

 [២០២] មន លកស ប ធម៌ ៥ ្របករេនះថយចុះ ែតង្រប្រពឹត្ត 

េទេដើមបវីនិស បសូនយៃន្រពះសទធមម ។ ធម៌ ៥ ្របករ េតើដូច 

េម្តចខ្លះ ។ មន លកស ប ពួកភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបសក ឧបសិក 

កនុង សនេនះ ជអនកមិនេគរព មិនេកតែ្រកង កនុង្រពះ ្ត  ១ 

ជអនកមិនេគរព មិនេកតែ្រកង កនុង្រពះធម៌ ១ ជអនកមិនេគរព 

មិនេកតែ្រកង កនុង្រពះសងឃ ១ ជអនកមិនេគរព មិនេកតែ្រកង កនុង 

សិកខ  ១ ជអនកមិនេគរព មិនេកតែ្រកង កនុងសមធិ ១ ។ មន ល 

កស ប ធម៌ទងំ ៥ ្របករេនះឯងថយចុះ ែតង្រប្រពឹត្តេទេដើមបវីនិស 

បសូនយៃន្រពះសទធមម   ។ 

 [២០៣] មន លកស ប ធម៌ទងំ ៥ ្របករេនះ ែតង្រប្រពឹត្ត 

េទេដើមប ី ងំេន េដើមបមីិនវនិស មិន បសូនយៃន្រពះសទធមម ។ ធម៌ 

ទងំ ៥ ្របករេតើដូចេម្តចខ្លះ ។ មន លកស្សប ពួកភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបសក 

ឧបសិក កនុង សនេនះ ជអនកេគរព េកតែ្រកង កនុង្រពះ ្ត  ១ 

ជអនកេគរព េកតែ្រកង កនុង្រពះធម៌ ១ ជអនកេគរព េកតែ្រកង  

កនុង្រពះសងឃ ១ ជអនកេគរព េកតែ្រកង កនុងសិកខ  ១ ជអនកេគរព 

េកតែ្រកង   កនុងសមធិ   ១ ។  មន លកស ប  ធម៌ទងំ  ៥   ្របករេនះឯង 
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១៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

សទធមមស  ឋិតិយ អសេមម យ អនន្តរធនយ 

សំវត្តន្តីតិ        ។        េតរសមំ      ។ 

កស បសំយុត្តំ   ចតុតថំ   និដ្ឋិតំ   ។ 

តស   ឧទទ នំ 

 សន្តុដ្ឋញច          អេន ្ត បី 

 ចនទូបមំ         កុលបូកំ 

 ជិណ្ណំ        តេយ       ច       ឱ ទ 

 ឈនភិញញ         ឧបស យ ំ

 ចីវរ ំ       បរមមរណំ 

 សទធមមបបដិរបូកន្តិ      ។ 
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១៨០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ែតង្រប្រពឹត្តេទេដើមប ី ងំេន េដើមបមីិនវនិស មិន បសូនយៃន្រពះ 

សទធមម     ។     ចប់សូ្រតទី  ១៣    ។ 

ចប់   កស បសំយុត្ត   ទី   ៤  ។ 

ឧទទ នៃនកស បសំយុត្តេនះគឺ 

 េពលអំពីបុគគលសេន្ត ស       បុគគលមិនខ្ល ចបប  បុគគលមន 

 ឧបមដូចជ្រពះចនទ        បុគគលចូលេទកន់្រតកូល  បុគគល 

 ចស់   ឱ ទបី   ឈននិងអភិញញ      លំេនភិកខុ នី      ចីវរ  សត្វ 

 ្ល ប់េហើយេកើតេទៀតឬមិនេកើតេទៀត         សទធមមបបដិរូប  ។ 
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ភសកក រសំយុត្តំ 

សុទធកវេគគ  

 [២០៤] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

ត្រត េខ ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ ភិកខ េ តិ ។ 

ភទេន្តតិ     េត      ភិកខូ      ភគវេ      បចចេស សំុ     ។ 

 [២០៥] ភគ  ឯតទេ ច ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក កដុេក ផរុេ  អន្ត យិ- 

េក អនុត្តរស  េយគេកខមស  អធិគមយ ត ម តិ- 

ហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ ឧបបននំ ភសកក រសិ- 

េ កំ បជហិស ម ន ច េន ឧបបេនន  ភ- 

សកក រសិេ េក ចិត្តំ បរយិទយ ឋស តីតិ ឯវញ្ហិ  

េ       ភិកខ េវ     សិកខិ តព្វន្តិ     ។      បឋមំ     ។ 
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ភសកក រសំយុត្ត 

សុទធកវគគ 

 [២០៤] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត 

្រកុង វតថី ។ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់នឹងភិកខុទងំ យកនុងទីេនះថ 

មន លភិកខុទងំ យ ។ ភិកខុទងំេនះ ទទួល្រពះពុទធដីក្រពះមន 

្រពះភគថ      ្រពះករុ      ្រពះអងគ   ។ 

 [២០៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ដូេចនះថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ នឲំយ 

េក្ត ផ  េ្រគត្រគត េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹងនូវ្រពះ 

និព្វ ន ជទីេក មចកេយគៈ រកគុណជតដៃទៃ្រកែលងជងគម ន មន ល 

ភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុេនះ អនកទងំ យគបបសិីក កនុង សន 

េនះយ៉ងេនះថ េយើងទងំ យ នឹងលះបង់នូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តី 

សរេសើរែដលេកើតេឡើងេហើយ ទងំ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរែដល 

េកើតេឡើងេហើយ ក៏កុឲំយ្រគបសងកត់ចិត្តេយើងបនេឡើយ មន លភិកខុទងំ- 

យ   អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ   ។     ចប់សូ្រតទី  ១      ។ 



370 
 

១៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២០៦] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក កដុេក ផរុេ  អន្ត - 

យិេក        អនុត្តរស         េយគេកខមស        អធិគមយ      ។ 

 [២០៧] េសយយថបិ ភិកខ េវ ពឡសិិេក មិ- 

សគតំ ពឡសំិ គមភីេរ ឧទករហេទ បកខិ េបយយ 

តេមនំ អញញតេ  មិសចកខុ  មេចឆ  គិេលយយ 

ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ មេចឆ  គិលពឡេិ (១) ពឡ-ិ 

សិកស  អនយ ំ បេនន  ពយសនំ បេជជ  យថ- 

កមករណីេយ         ពឡសិិកស           ។ 

 [២០៨] ពឡសិិេកតិ េខ ភិកខ េវ មរេស តំ 

បបិមេ  អធិវចនំ ។ ពឡសិន្តិ េខ ភិកខ េវ ភ- 

សកក រសិេ កេស តំ អធិវចនំ ។ េយ ហិ េកចិ 

ភិកខ េវ ភិកខុ  ឧបបននំ ភសកក រសិេកកំ អស េទ- 

តិ និកេមតិ អយ ំ វុចចតិ ភិកខ េវ ភិកខុ  គិលពឡេិ  

     ១   ឱ.   ម.   គិលិតពឡិេ    ។ 
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១៨២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២០៦] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រពះ 

អងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់ នឲំយេក្ដ ផ  េ្រគត្រគត េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ 

ករ្រ ស់ដឹងនូវ្រពះនិព្វ ន ជទីេក មចកេយគៈ រកគុណជតដៃទៃ្រក 

ែលងជងគម ន      ។ 

 [២០៧] មន លភិកខុទងំ យ ដូច្រពនសនទូច េបះនូវសនទូច 

ែដលបិទេ យនុយេទកនុងអន្លង់ទឹកដ៏េ្រជ ្រតី មួយសឡឹំងេឃើញ 

នុយ ក៏េលបសនទូចេនះ មន លភិកខុទងំ យ ្រតីេនះឯង លុះបន 

េលបសនទូចរបស់្រពនសនទូចយ៉ងេនះេហើយ ក៏ដល់នូវេសចក្តីទុកខ ដល់ 

នូវេសចក្តីវនិស ្រតូវ មអេំពើេ យបណំងរបស់្រពនសនទូច មន 

ឧបមយ៉ង     ។ 

 [២០៨] មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ ្រពនសនទូចេនះ ជ 

េឈម ះៃនមរចិត្តបប ។ មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ សនទូចេនះ ជ 

េឈម ះៃន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ  

ឯ នីមួយ េ្រតកអរ ្រតូវករនូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរែដល 

េកើតេឡើងេហើយ     មន លភិកខុទងំ យ     ភិកខុ េនះេ ថ     េលបសនទូច 



372 
 

១៨៣ 

ភសកក រសំយុត្តស    សុទធកវេគគ    ភសកក រសិេ កទរេុ  

មរស  អនយ ំ បេនន  ពយសនំ បេនន  យថ 

កមករណីេយ បបិមេ  ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ 

ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក កដុេក ផរុេ  អន្ត- 

យិេក អនុត្តរស  េយគេកខមស  អធិគមយ ។ 

 [២០៩] ត ម តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ ឧបបននំ 

ភសកក រសិេ កំ បជហិស ម ន ច េន 

ឧបបេនន  ភសកក រសិេ េក ចិត្តំ បរយិទយ 

ឋស តីតិ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ សិកខិ តព្វន្តិ ។ ទុតិយ ំ ។ 

 [២១០] វតថិយ ំ វហិរតិ… ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក     ។     េប    ។    អធិគមយ    ។ 
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១៨៣ 

ភសកក រសំយុត្ត   សុទធកវគគ   ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើជរបស់ ្រកក់ 

របស់មរ រែមងដល់នូវេសចក្តីទុកខ ដល់នូវេសចក្តីវនិស ្រតូវ មអេំពើ 

េ យបណំងរបស់មរចិត្តបបមិនខន ។ មន លភិកខុទងំ យ ភ- 

សកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ នឲំយេក្ត ផ  េ្រគត្រគត 

េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ ្រ ស់ដឹងនូវ្រពះនិព្វ នជទីេក មចកេយគៈ 

រកគុណជតដៃទៃ្រកែលងជងគម ន  ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ  ។ 

 [២០៩] មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុេនះ អនកទងំ យ 

គបបសិីក កនុង សនេនះ យ៉ងេនះថ េយើងទងំ យ នឹងលះ 

បង់នូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរែដលេកើតេឡើងេហើយ ទងំ ភ- 

សកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរែដលេកើតេឡើងេហើយ ក៏កុឲំយ្រគបសងកត់ចិត្ត 

េយើងបនេឡើយ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ង 

េនះចុះ     ។    ចប់សូ្រតទី ២   ។ 

 [២១០] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រពះ 

អងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរជ 

របស់ ្រកក់    ។   េប    ។     េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង   ។ 
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១៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២១១] ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ អញញតរសមឹ ឧទករហេទ 

ម កុមមកុលំ ចិរនិ សិ អេ សិ ។ អថេខ 

ភិកខ េវ អញញតេ  កុេមម  េយន អញញតេ  កុេមម  

េតនុបសង កមិ អញញតរ ំ កុមមំ ឯតទេ ច ម េខ ត្វំ 

ត កុមម ឯតំ បេទសំ អគមសីតិ ។ អគមសិ 

េខ ភិកខ េវ េ  កុេមម  តំ បេទសំ តេមនំ លុេទធ  

បប យ វជិឈ ិ ។ អថេខ ភិកខ េវ េ  កុេមម  េយន 

េ  កុេមម  េតនុបសង កមិ ។ អទទ  េខ ភិកខ េវ 

េ  កុេមម  តំ កុមមំ ទរូេ  វ គចឆន្តំ ទិ ្វ ន 

តំ កុមមំ ឯតទេ ច កចចិ ត្វំ ត កុមម ន តំ 

បេទសំ អគមសីតិ ។ អគមសឹ(១) ខ្វ ហំ ត កុមម 

     ១   ម.   អគមមិ   ខ្វ ហំ   ។ 
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១៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   ទិទនវគគ 

 [២១១] មន លភិកខុទងំ យ េរឿងធ្ល ប់មនមកេហើយថ មន 

្រតកូលៃនសត្វអេណ្តើ កធ ំ ្រស័យេនជយូរអែង្វងមកេហើយកនុងអន្លង់ 

ទឹកមួយ ។ មន លភិកខុទងំ យ ្រគេនះ អេណ្តើ កមួយ ចូលេទរក 

អេណ្តើ កមួយេទៀត េហើយក៏េពលេទនឹងអេណ្តើ កមួយ (េនះ) ដូេចនះថ 

ែនបងអេណ្តើ ក បងឯងកុេំទកន់្របេទសនុ៎ះេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

អេណ្តើ កេនះ បនេទកន់្របេទសេនះ ្រពនក៏ចក់អេណ្តើ កេនះេ យ 

មូល(១) ។ មន លភិកខុទងំ យ លំ ប់េនះ អេណ្តើ កេនះចូលេទ 

រកអេណ្តើ ក (ែដលឃត់) េនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ អេណ្តើ ក 

េនះ បនេឃើញអេណ្តើ កេនះ មកអពីំចមង យ លុះេឃើញេហើយ ក៏េពល 

េទនឹងអេណ្តើ កេនះដូេចនះថ ែនបងអេណ្តើ ក បងឯងមិនបនេទកន់ 

្របេទសេនះេទឬ ។ អេណ្តើ កេនះ េឆ្លើយថ ែនបងអេណ្តើ ក ខញុបំនេទ 

     ១ ជេឈម ះេ្រគ ង្រប រសត្វមួយយ៉ង ែផ្ល េធ្វើេ យែដក្រសួច បញចូ លដងេទកនុងេមៀន 

ស្រមប់កន់ពួយ មនែខ  ១ ែវងចងែផ្ល កលេបើចក់សត្វេទេហើយ ដងេនះរបូតេចញអំពី 

ែផ្លេទ    េនជប់ែតែខ ជមួយនឹងែផ្ល    (អដ្ឋកថ)    ។ 
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១៨៥ 

ភសកក រសំយុត្តស    សុទធកវេគគ   សុទធ ទិវចនធិបបេយ 

តំ បេទសន្តិ ។ កចចិ បនបិ(១) ត កុមម អកខ េ  

អនុបហេ តិ ។ អកខ េ  េខម្ហិ ត កុមម អនុប- 

ហេ  អតថិ បន េម ឥទំ សុត្តកំ បិដ្ឋិេ  បិដ្ឋិេ  

អនុពនធន្តិ ។ តគឃ ហិ(២) ត កុមម ខេ  តគឃ 

ឧបហេ  ឯេតន ហិ េត ត កុមម សុត្តេកន(៣) 

បិតេ  ច បិ ម  ច អនយ ំ បនន  ពយសនំ 

បនន  គចឆទនិ ត្វំ ត កុមម នទនិ ត្វំ 

អម្ហ កន្តិ       ។ 

 [២១២] លុេទធ តិ េខ ភិកខ េវ មរេស តំ បបិមេ  

អធិវចនំ ។ បប យតិ េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិ- 

េ កេស តំ អធិវចនំ ។ សុត្តកន្តិ េខ ភិកខ េវ ននទិ- 

គេស តំ អធិវចនំ ។ េយ ហិ េកចិ ភិកខ េវ ភិកខុ  

ឧបបននំ ភសកក រសិេ កំ អស េទតិ និកេមតិ 

អយ ំ វុចចតិ ភិកខ េវ ភិកខុ (៤) បប យ អនយ ំ បេនន  

ពយសនំ បេនន  យថកមករណីេយ បបិមេ  ។ 
     ១ កចចិ បនសិ ។ ២ តគឃសិ ។ ៣ ឱ. លុទធេកន  ។  ម.  សុេតន  ។  ៤  ឱ.  ម.  ភិកខុ  គិេទធ    ។ 
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១៨៥ 

ភសកក រសំយុត្ត   សុទធកវគគ   អធិបបយអំពីពកយថ្រពនជេដើម 

កន់្របេទសេនះេហើយ ។ ែនបងអេណ្តើ ក បងឯងមិន្រតូវេគេបៀតេបៀន 

មិន្រតូវេគ្រប រេទឬ ។ ែនបងអេណ្តើ ក ខញុមំិន្រតូវេគេបៀតេបៀន 

មិន្រតូវេគ្រប រេទ ្រគន់ែតមនែខ េនះជប់ មអពីំេ្រកយខនងខញុ  ំ

ប៉ុេ ្ណ ះ ។ ែនបងេណ្តើ ក េអើេនះេហើយេ ថ ្រតូវេគេបៀតេបៀន 

េអើេនះេហើយេ ថ ្រតូវេគ្រប រ ែនបងអេណ្តើ ក ម បិ ក្តី 

ជីដូនជី ក្តី របស់បងឯង ដល់នូវេសចក្តីទុកខ ដល់នូវេសចក្តីវនិស 

េ យែខ េនះឯង ែនបងអេណ្តើ ក ឥឡូវេនះ បងឯងចូរេទចុះ ឥឡូវេនះ 

បងឯងមិនែមនជរបស់េយើងេទ   ។ 

 [២១២] មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ ្រពនេនះ ជេឈម ះ 

ៃនមរចិត្តបប ។ មន លភិកខុទងំ យ ពកយថ មូលេនះ ជ 

េឈម ះៃន ភសកក រៈ និងេសចក្តីសរេសើរ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

ពកយថ ែខ េនះ ជេឈម ះៃនននទិ គ (តេ្រមកេ យេសចក្តីេភ្លើត- 

េភ្លើន) ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុឯ នីមួយ េ្រតកអរ ្រតូវករ 

នូវ ភសកក រៈ និងេសចក្តីសរេសើរ ែដលេកើតេឡើងេហើយ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភិកខុ េនះេ ថ អនកដល់នូវេសចក្តីទុកខ ដល់នូវេសចក្តីវនិស 

្រតូវ មអេំពើេ យបណំងរបស់មរចិត្តបប   ។ 
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១៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក 

។   េប     ។    ឯវញ្ហិ      េ      ភិកខ េវ     សិកខិ តព្វន្តិ    ។     តតិយ ំ  ។ 

 [២១៣] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក       ។       េប       ។       អធិគមយ       ។ 

 [២១៤] េសយយថបិ ភិកខ េវ ទីឃេ មិក ឯឡ- 

ក កណ្ត កគហនំ បវេិសយយ  ត្រត ត្រត 

សេជជយយ ត្រត ត្រត គេណ្ហ យយ ត្រត ត្រត ពេជឈយយ 

ត្រត ត្រត អនយពយសនំ បេជជយយ ឯវេមវ េខ 

ភិកខ េវ ឥេធកេចច  ភិកខុ  ភសកក រសិេ េកន 

អភិភេូ  បរយិទិននចិេ ្ត  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  

បត្តចីវរមទយ គមំ  និគមំ  បិ ្ឌ យ បវ-ិ 

សតិ េ  ត្រត ត្រត សជជតិ ត្រត ត្រត គយ្ហតិ ត្រត 

ត្រត     ពជឈតិ      ត្រត      ត្រត       អនយពយសនំ      បជជតិ     ។ 
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១៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ 

យ៉ងេនះ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ង 

េនះចុះ    ។    ចប់សូ្រតទី ៣    ។ 

 [២១៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់ ។ េប ។ េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង ។ 

 [២១៤] មន លភិកខុទងំ យ ដូចេមេចៀមមនេ មែវង ចូល 

េទកន់ៃ្រពសបតែដលមនបន្ល  េមេចៀមេនះ ក៏ជប់េនកនុងទីេនះ ៗ 

ទក់េនកនុងទីេនះ  ៗ ជពំក់េនកនុងទីេនះ  ៗ ដល់នូវេសចក្តីទុកខនិងេសចក្តី 

វនិសកនុងទីេនះ ៗ យ៉ង មិញ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ ពួកខ្លះ 

កនុង សនេនះ ្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់ រួបរតឹ 

ចិត្ត ក៏េស្ល កសបង់្រប ប់ប្រតចីវរ កនុងេវ បុព្វណ្ហ សម័យ េហើយ 

ចូលេទកន់្រសុកក្តី និគមក្តី េដើមបបីិណ្ឌ បត ភិកខុ េនះ រែមងជប់ 

េនកនុងទីេនះ ៗ រែមងទក់េនកនុងទីេនះ ៗ រែមងជពំក់េនកនុងទីេនះ ៗ 

រែមងដល់នូវេសចក្តីទុកខ និងេសចក្តីវនិសកនុងទីេនះ ៗ  យ៉ងេនះឯង  ។ 
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១៨៧ 

ភសកក រសំយុត្តស    សុទធកវេគគ   កំសឡកូបម 

ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក 

។   េប   ។     ឯវញ្ហិ     េ      ភិកខ េវ     សិកខិ តព្វន្តិ    ។    ចតុតថំ    ។ 

 [២១៥] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ - 

ភសកក រសិេ េក      ។     េប     ។     អធិគមយ   ។ 

 [២១៦] េសយយថបិ ភិកខ េវ កំសឡក(១) គ-ូ 

ថទី គថូបូ  បុ ្ណ  គថូស  បរូេ  ចស (២) 

ម គថូបុេញជ   េតន អញញ  កំសឡក អតិ- 

មេញញយយ អហម្ហិ គថូទី គថូបូ  បុ ្ណ  គថូស  បរូ- 

េ  ច មយយ ំ ម គថូបុេញជ តិ ។ ឯវេមវ េខ ភិកខ - 

េវ ឥេធកេចច  ភិកខុ  ភសកក រសិេ េកនភិភេូ   

     ១    ឱ.    បិឡ្ហក    ។    ម.    មិឡ្ហក    ។    ២    ចស     ឥតិ    បេ     យុត្តតេ     ។ 
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១៨៧ 

ភសកក រសំយុត្ត   សុទធកវគគ   ឧបមេ យសត្វកំេពង 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ 

យ៉ងេនះ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ង 

េនះចុះ    ។    ចប់សូ្រតទី  ៤   ។ 

 [២១៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រពះ 

អងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់ ។ េប ។ េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង ។ 

 [២១៦] មន លភិកខុទងំ យ ដូចសត្វកេំពង(១) ទពំសីុនូវ 

មក ខងកនុងេពញេ យ មក បរបូិណ៌េ យ មក មន 

គនំរៃន មកធពីំខងកនុង សត្វកេំពងេនះ ក៏េមើលងយសត្វកេំពង 

ដៃទ េ យេហតុេនះថ ម អញទពំសីុ មក ខងកនុងេពញ 

េ យ មក បរបូិណ៌េ យ មក េនះជគនំរៃន មកដ៏ធពីំខង 

មុខ ម អញ យ៉ង មិញ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ ពួក 

ខ្លះ កនុង សនេនះ ្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់ 

    ១ េឈម ះសត្វតូចមួយយ៉ង្រសេដៀងគន នឹងកែញច  មន ្ល បពីរជន់ េ្រចើនតបុលលុញ មក។ 
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១៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

បរយិទិននចិេ ្ត  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវ- 

រមទយ គមំ  និគមំ  បិ ្ឌ យ បវសិតិ 

េ  តតថ ភុ ្ត វ ី ច េ តិ យវទេ ថ  និមន្តិេ  

ច ្វ តនយ បិណ្ឌ បេ បស  បេូ  េ  មំ 

គន្ត្វ  ភិកខុ គណស  មេជឈវ វកិេថតិ ភុ ្ត វ ី ចម្ហិ យ- 

វទេ ថ  និមន្តិេ  ចម្ហិ ្វ តនយ បិណ្ឌ បេ  ច 

មយយ ំ បេូ  ភី ចម្ហិ ចីវរបិណ្ឌ បតេសនសន- 

គិ នបបចចយេភសជជបរកិខ នំ ឥេម បន រេញញ ភិកខូ  

អបបបុញញ  អេបបសកខ  ន ភិេន ចីវរបិណ្ឌ ប- 

តេសនសនគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ នន្តិ ។ េ  

េតន ភសកក រសិេ េកន អភិភេូ  បរយិទិនន- 

ចិេ ្ត  អេញញ េបសេល ភិកខូ  អតិមញញតិ ។ តញ្ហិ  

តស  ភិកខ េវ េមឃបុរសិស  េ តិ ទីឃរត្តំ អហិ- 

យ ទុកខ យ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ - 

ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ សិកខិ - 

តព្វន្តិ      ។     បញចមំ    ។ 
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១៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

រួបរតឹចិត្ត ក៏េស្ល កសបង់្រប ប់ប្រតចីវរ កនុងេវ បុព្វណ្ហ សម័យ 

េហើយចូលេទកន់្រសុកក្តី និគមក្តី េដើមបបីិណ្ឌ បត ភិកខុ េនះក៏បរេិភគ 

ភត្តកនុងទីេនះដ បដល់ែឆ្អតផង មនេគនិមន្តេដើមបឆីន់កនុងៃថងែស្អកផង 

ចង្ហ ន់បិណ្ឌ បតក៏មនេពរេពញ ភិកខុ េនះេទកន់ មវញិ េពលអួត 

ក ្ត លពពួកៃនភិកខុថ ខញុបំនបរេិភគភត្តដ បដល់ែឆ្អតផង មនេគ 

និមន្តេដើមបឆីន់កនុងៃថងែស្អកផង េនះជចង្ហ ន់បិណ្ឌ បតដ៏េពរេពញរបស់ 

ខញុផំង ខញុជំបុគគលបននូវចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងេ្រគ ង 

បរកិខ រ គឺថន ជំបចច័យដល់អនកជងំឺផង ពួកភិកខុដៃទទងំអមបលេនះមន 

បុណយតិច ស័ក្តិតូច មិនបននូវចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងេ្រគ ង 

បរកិខ រ គឺថន ជំបចច័យដល់អនកជងំឺេទ ។ ភិកខុ េនះ ្រតូវ ភសកក រៈនិង 

េសចក្តីសរេសើរេនះ្រគបសងកត់ រួបរតឹចិត្ត ែតងេមើលងយនូវពួកភិកខុ  

ឯេទៀត ែដលមនសីលជទី្រស ញ់ យ៉ងេនះឯង ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ អេំពើេនះឯង ជអេំពើ្រប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ 

េដើមបេីសចក្តីទុកខអស់កលដ៏ែវង ដល់េមឃបុរសេនះ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះ 

។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ ។ 

ចប់សូ្រតទី  ៥      ។ 
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១៨៩ 

ភសកក រសំយុត្តស    សុទធកវេគគ   ភសកក រសិេ កទរេុ  

 [២១៧] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក     ។    េប    ។    អធិគមយ     ។ 

 [២១៨] កំ ភិកខ េវ អសនិវចិកកំ  ។ (១)េសកខំ  

អបបត្តមនសំ ភសកក រសិេ េក អនុបបុ - 

តិ ។ អសនិវចិកកន្តិ េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិ- 

េ កេស តំ អធិវចនំ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វន្តិ      ។        ឆដ្ឋំ      ។ 

 [២១៩] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក      ។       េប      ។      អធិគមយ      ។ 

     ១   ឱ.   ម.   តំ   េសកខំ   ។ 
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១៨៩ 

ភសកក រសំយុត្ត   សុទធកវគគ   ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរជរបស់ ្រកក់ 

 [២១៧] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… 

្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់  ។   េប   ។    េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង  ។ 

 [២១៨] មន លភិកខុទងំ យ ករំនទះធ្ល ក់ចេំលើបុគគល  ។ 

ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ែតងដល់េ យលំ ប់ ចេំពះេសកខ- 

បុគគលែដលមិនទន់បនសេ្រមច្រពះអរហត្តផល ។ មន លភិកខុទងំ យ 

ពកយថ ករំនទះេនះ ជេឈម ះៃន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ 

យ៉ងេនះ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ង 

េនះចុះ    ។    ចប់សូ្រតទី  ៦   ។ 

 [២១៩] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… 

្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់  ។   េប   ។    េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង   ។ 



386 
 

១៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២២០] កំ ភិកខ េវ សេល្លន វជិឈតិ ។ េសកខំ  

អបបត្តមនសំ ភសកក រសិេ េក អនុបបុ- 

តិ ។ សល្លន្តិ េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ - 

កេស តិ អធិវចនំ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វន្តិ   ។    សត្តមំ    ។ 

 [២២១] វតថិយ ំ វហិរតិ… ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក        ។     េប       ។       អធិគមយ     ។ 

 [២២២] បស ថ េន តុេម្ហ ភិកខ េវ រត្តិយ 

បចចូសសមយ ំ ជរសិគលស  វសមនស តិ ។ 

ឯវ ំ ភេន្ត ។ េ  េខ ភិកខ េវ ជរសិគេ  ឧកក- 

ណ្ណេកន នម េ គជេតន ផុេ ្ឋ  េនវ ថលគេ  

រមតិ      ន       រុកខមលូគេ         រមតិ       ន      អេពភ កសគេ  
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១៩០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២២០] មន លភិកខុទងំ យ បុគគលចក់នូវបុគគល េ យ 

សរ ។ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ រែមងដល់េ យលំ ប់ 

ចេំពះេសកខបុគគលែដលមិនទន់បនសេ្រមចអរហត្តផល ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ពកយថ សរេនះ ជេឈម ះៃន ភសកក រៈនិងេសចក្តី 

សរេសើរ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជ 

របស់ ្រកក់យ៉ងេនះ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ 

គបបសិីក យ៉ងេនះចុះ        ។       ចប់សូ្រតទី  ៧       ។ 

 [២២១] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់   ។   េប   ។   េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង   ។  

 [២២២] មន លភិកខុទងំ យ កលសត្វចចកចស់ េនកនុង 

េវ បចចូសសម័យៃន ្រតី អនកទងំ យបនេឃើញែដរឬេទ ។ ភិកខុ  

ទងំ យទូលថ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វ 

ចចកចស់េនះ េកើតេ គអែងគ(១) េហើយរែមងេទកន់ទីេគក 

ក៏មិន្រសួល េទេនេ្រកមម្លប់េឈើ ក៏មិន្រសួល េទេនកនុងទី ល 
     ១ េ គេនះេ្រចើនេកើតកនុងរដូវ្រតជក់  កលេបើេកើតេឡើងរហ័ស  រែមង្រជុះេ មអស់ 

េហើយមនកមពងខទុះ សពសេពញសររីៈ   (អដ្ឋកថ)    ។ 
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១៩១ 

ភសកក រសំយុត្តស    សុទធកវេគគ   ភសកក រសិេ កទរេុ  

រមតិ េយន េយន គចឆតិ យតថ យតថ តិដ្ឋតិ យតថ យតថ 

និសីទតិ យតថ យតថ និបជជតិ តតថ តតថ អនយពយសនំ 

បជជតិ ។ ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ ឥេធកេចច  ភិកខុ  

ភសកក រសិេ េកន អភិភេូ  បរយិទិននចិេ ្ត  

េនវ សុញញ គរគេ  រមតិ ន រុកខមលូគេ  រមតិ ន 

អេពភ កសគេ  រមតិ េយន េយន គចឆតិ យតថ យតថ 

តិដ្ឋតិ យតថ យតថ និសីទតិ យតថ យតថ និបជជតិ តតថ 

តតថ អនយពយសនំ បជជតិ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វន្តិ     ។      អដ្ឋមំ    ។ 

 [២២៣] វតថិយ ំ វហិរតិ… ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក    ។     េប     ។     អធិគមយ    ។ 
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១៩១ 

ភសកក រសំយុត្ត   សុទធកវគគ   ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរជរបស់ ្រកក់ 

ក៏មិន្រសួល ទុកជេដើរេទកនុងទីឯ  ៗ ឈរេនកនុងទីឯ  ៗ អងគុយ 

េនកនុងទីឯ  ៗ េដកកនុងទីឯ  ៗ ក៏រែមងដល់នូវេសចក្តីទុកខនិង 

េសចក្តីវនិសកនុងទីេនះ ៗ (យ៉ង មិញ) ។ មន លភិកខុទងំ យ 

ភិកខុ ពួកខ្លះ កនុង សនេនះ ្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគប- 

សងកត់ រួបរតឹចិត្ត េទកន់ផទះ ង ត់ ក៏មិន្រសួល េទេនេ្រកមម្លប់េឈើ 

ក៏មិន្រសួល េទេនកនុងទី ល ក៏មិន្រសួល ទុកជេដើរេទកនុងទីឯ  ៗ 

ឈរេនកនុងទីឯ  ៗ អងគុយេនកនុងទីឯ  ៗ េដកេនកនុងទីឯ  ៗ 

ក៏រែមងដល់នូវេសចក្តីទុកខនិងេសចក្តីវនិសកនុងទីេនះ ៗ យ៉ងេនះឯង ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ 

យ៉ងេនះ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ង 

េនះចុះ        ។      ចប់សូ្រតទី  ៨       ។ 

 [២២៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… 

្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់   ។   េប  ។    េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង   ។ 
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១៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស   និទនវេគគ  

 [២២៤] ឧបរ ិ ភិកខ េវ កេស េវរមភ  នម 

 យន្តិ តតថ េយ បកខី  គចឆតិ តេមនំ េវរមភ  

 ខិបន្តិ តស  េវរមភ តុកខិ ត្តស  អេញញេនវ បទ 

គចឆន្តិ អេញញន បកខ  គចឆន្តិ អេញញន សីសំ គចឆតិ 

អេញញន កេយ គចឆន្តិ ។ ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ 

ឥេធកេចច  ភិកខុ  ភសកក រសិេ េកន អភិភេូ  

បរយិទិននចិេ ្ត  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរម- 

ទយ គមំ  និគមំ  បិ ្ឌ យ បវសិតិ អរកខិ - 

េតេនវ កេយន អរកខិ យ ចយ អរកខិ េតន 

ចិេត្តន អនុបដ្ឋិ យ សតិយ អសំវុេតហិ ឥ្រនទិ- 

េយហិ េ  តតថ បស តិ មតុគគ មំ ទុននិវតថំ  

ទុបបរុតំ  តស  មតុគគ មិ ទិ ្វ ន ទុននិវតថំ  

ទុបបរុតំ  េគ ចិត្តំ អនុទធំេសតិ េ  គ- 

នុទធំេសន ចិេត្តន សិកខំ  បចចកខ យ ហីនយ- 

វត្តតិ      តស       អេញញ     ចីវរ ំ      ហរន្តិ      អេញញ      បត្តំ      ហរន្តិ 
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១៩២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២២៤] មន លភិកខុទងំ យ េវរមភ ត (ខយល់ពយុះ) បក់េទ 

េលើ កស សត្វ ្ល បឯ  េហើរេទេលើ កសេនះ េវរមភ ត 

ក៏បក់ផត់សត្វ ្ល បេនះ សត្វ ្ល បេនះ លុះ្រតូវេវរមភ តផត់េឡើង 

េហើយ េជើងក៏រ ត់េទេ យែឡក ្ល បក៏រ ត់េទេ យែឡក 

កបលក៏រ ត់េទេ យែឡក ដងខ្លួនក៏រ ត់េទេ យែឡក (យ៉ង 

មិញ) ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុខ្លះកនុង សនេនះ ្រតូវ ភ- 

សកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់ រួបរតឹចិត្ត ក៏េស្ល កសបង់្រប ប់ 

ប្រតនិងចីវរកនុងេវ បុព្វណ្ហ សម័យ េហើយចូលេទកន់្រសុកក្តី និគម 

ក្តី េដើមបបីិណ្ឌ បតេ យមិនបនរក កយ មិនបនរក ច មិនបន 

រក ចិត្ត មិនបន្របុងេ្រប ប ម រតី មិនបនស្រងួមឥ្រនទិយ ភិកខុ េនះ 

ក៏េឃើញមតុ្រគមកនុងទីេនះ េស្ល កសពំត់មិន្រសួលក្តី ដណ្ត ប់សពំត់ 

មិន្រសួលក្តី ភិកខុ េនះ លុះបនេឃើញមតុ្រគម ែដលេស្ល កសពំត់ 

មិន្រសួលក្តី ដណ្ត ប់សពំត់មិន្រសួលក្តីេហើយ គៈក៏កមច ត់ចិត្ត ភិកខុ  

េនះ លុះ្រតូវ គៈ្រគបសងកត់ចិត្តេហើយ ក៏េពល សិកខ  ្រតឡប់េទ 

កន់ហីនេភទវញិ     ពួកភិកខុឯេទៀតក៏យកចីវរ    ពួកភិកខុឯេទៀតយកប្រត 
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១៩៣ 

ភសកក រសំយុត្តស    សុទធកវេគគ   សកក ភិភូតភេ  

អេញញ និសីទនំ ហរន្តិ អេញញ សចូិឃរ ំ ហរន្តិ េវរមភ- 

តុកខិ តេស វ សកុណស  ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វន្តិ       ។       នវមំ      ។ 

 [២២៥] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក       ។      េប      ។      អធិគមយ      ។ 

 [២២៦] ឥធហំ ភិកខ េវ ឯកចចំ បុគគលំ ប- 

ស មិ សកក េរន អភិភតូំ បរយិទិននចិត្តំ កយស  

េភទ បរមមរ  អបយ ំ ទុគគតឹ វនិិបតំ និរយ ំ

ឧបបននំ ។ ឥធ បនហំ ភិកខ េវ ឯកចចំ បុគគលំ 

បស មិ អសកក េរន អភិភតូំ បរយិទិននចិត្តំ ក- 

យស  េភទ បរមមរ  អបយ ំ ទុគគតឹ វនិិបតំ 

និរយ ំ ឧបបននំ ។ ឥធ បនហំ ភិកខ េវ ឯកចចំ 

បុគគលំ         បស មិ         សកក េរន       ច         អសកក េរន      ច 
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១៩៣ 

ភសកក រសំយុត្តស    សុទធកវគគ   ភពៃនបុគគល្រតូវសកក រៈ្រគបសងកត់ 

ពួកភិកខុឯេទៀតយកនិសីទនៈ ពួកភិកខុ េទៀតយកបពំង់មជុលរបស់ភិកខុ េនះ 

ដូចគន នឹងសត្វ ្ល បែដល្រតូវេវរមភ តបក់ផត់ ក៏យ៉ងេនះឯង ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ង 

េនះ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ង 

េនះចុះ     ។     ចប់សូ្រតទី  ៩     ។ 

 [២២៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ កនុងេ កេនះ តថគតេឃើញ 

បុគគលពួកខ្លះ ្រតូវេ្រគ ងសកក រៈ្រគបសងកត់ រួបរតឹចិត្ត លុះែបកធ្ល យ 

ងកយខងមុខអពីំមរណៈ ែតងេទេកើតកនុងកេំណើ តតិរចឆ ន េ្របត 

អសុរកយ នរក ។ មន លភិកខុទងំ យ មួយវញិេទៀត កនុងេ ក 

េនះ តថគតេឃើញបុគគលពួកខ្លះ ្រតូវអសកក រៈ(១)្រគប់សងកត់ រួបរតឹ 

ចិត្ត លុះែបកធ្ល យ ងកយខងមុខអពីំមរណៈ ែតងេទេកើតកនុងកេំណើ ត 

តិរចឆ ន េ្របត អសុរកយ នរក ។ មន លភិកខុទងំ យ កនុងេ ក 

េនះ តថគតេឃើញបុគគលពួកខ្លះ ្រតូវេ្រគ ងសកក រៈផង អសកក រៈផង 
     ១   មិនមនេ្រគ ងសកក របូជ   ។ 
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១៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

តទុភេយន អភិភតូំ បរយិទិននចិត្តំ កយស  េភទ 

បរមមរ  អបយ ំ ទុគគតឹ វនិិបតំ និរយ ំ ឧបបននំ ។ 

ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក 

។       េប     ។        ឯវញ្ហិ        េ         ភិកខ េវ        សិកខិ តព្វន្តិ       ។ 

 [២២៧] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ      ឯតទេ ច      ស ថ  

 យស       សកករយិមនស  

 អសកក េរន       ចភូយ ំ

 សមធិ     ន       វកិមបតិ 

 អបបមណវ ិ រេិន(១) 

 តំ      ឈយិនំ     តតិកំ 

 សុខុមទិដ្ឋិវបិស កំ 

 ឧបទនកខយ មំ 

 ហុ     សបបុរ ិ     ឥតីតិ     ។    ទសមំ   ។ 
សុទធកវេគគ     បឋេម   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   អបបមទវ ិ រេិន   ។ 
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១៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ទងំពីរេនះ្រគបសងកត់ រួបរតឹចិត្ត លុះែបកធ្ល យ ងកយខងមុខអពីំ 

មរណៈ ែតងេទេកើតកនុងកេំណើ តតិរចឆ ន េ្របត អសុរកយ នរក ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ 

យ៉ងេនះឯង ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក  

យ៉ងេនះចុះ  ។ 

 [២២៧] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់សែំដងនូវសូ្រតេនះ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត  បនសែំដងនូវសូ្រតេនះចប់េហើយ ក៏្រទង់េពលនូវ 

គថពនធដូេចនះ    តេទេទៀតថ  

 សមធិរបស់បុគគលឯ   ែដលមន្រប្រកតីេនេ យផល- 

 សមធិ     ្របមណមិនបន  រែមងមិនញប់ញ័រេ យសកក រៈ 

 ផង      េ យអសកក រៈផង  េ យសកក រៈនិងអសកក រៈទងំពីរ 

 ផង  អនក្របជញទងំ យរែមងេពលនូវបុគគលេនះែដលជ 

 អនកពិនិតយ           មនពយយមជប់តគន   ជអនកេឃើញចបស់ 

 េ យទិដ្ឋិដ៏សុខុម        េ្រតកអរចេំពះ្រពះនិព្វ ន  ជទីក យ័ 

 ៃនឧបទន     ថជសបបុរសដូេចនះ     ។     ចប់សូ្រតទី    ១០  ។ 
ចប់   សុទធកវគគ   ទី   ១   ។ 
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១៩៥ 

ភសកក រសំយុត្តស    សុទធកវេគគ   ឧទទ នំ 

តស    ឧទទ នំ 

 សុទធកំ         ពឡសំិ       កុមមំ 

 ទីឃេ មំ        បុេនឡកំ 

 អសនិ       សរ ំ      សិគលំ 

 េវរេមភន     សគយ្ហកន្តិ     ។ 
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១៩៥ 

ភសកក រសំយុត្ត   សុទធកវគគ   ឧទទ ន 

ឧទទ នៃនសុទធកវគគេនះគឺ 

 និយយអំពី ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរសុទធ    ១  និយយ 

 អពីំ ភសកក រៈ     និងេសចក្តីសរេសើរេ្រប បេ យែផ្លសនទូច  ១ 

 េ្រប បេ យមូលចក់សត្វអេណ្តើ ក      ១  េ្រប បេ យេមេចៀម 

 មនេ មែវង         (េ្រប បេ យសត្វកេំពងបនដុំ មក(១)  ១) 

 េ្រប បេ យករំនទះ      ១      េ្រប បេ យសរ     ១  េ្រប បេ យ 

 សត្វចចកចស់     ១     េ្រប បេ យេវរមភ ត      ១  និយយអពីំ 

 បុគគលមនចិត្ត្រតូវសកក រៈជេដើម្រគបសងកត់     ១      ។ 
   ១ ពកយកនុងវង់្រកចកេនះ ែ្រប មេសចក្តីកនុងសូ្រតទី៥ េ្រពះសូ្រតេនះមិនមន្រសង់បលីទុក 

កនុងឧទទ នគថេនះ     ។ 
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បតិវេគគ  

 [២២៨] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក    ។     េប    ។      អធិគមយ     ។ 

 [២២៩] ឥធហំ ភិកខ េវ ឯកចចំ បុគគលំ ឯវ ំ

េចត  េចេ  បរចិច បជនមិ ន យមយ ម  

សុវណ្ណបតិយបិ របូិយចុណ្ណបរបិូ យ េហតុ សមប- 

ជនមុ  ភេសយយតិ តេមនំ បស មិ អបេរន 

សមេយន ភសកក រសិេ េកន អភិភតូំ បរយិ- 

ទិននចិត្តំ សមបជនមុ  ភសន្តំ ។ ឯវ ំ ទរុេ  

េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  

េ       ភិកខ េវ     សិកខិ តព្វន្តិ    ។      បឋមំ      ។ 

 [២៣០] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក     ។       េប      ។      អធិគមយ    ។ 
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បតិវគគ 

 [២២៨] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រពះ 

អងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់  ។   េប  ។   េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង   ។ 

 [២២៩] មន លភិកខុទងំ យ កនុងេ កេនះ តថគតកណំត់ 

ដឹងចបស់នូវចិត្តបុគគលពួកខ្លះ េ យចិត្តរបស់តថគតយ៉ងេនះថ អនក 

េនះមិនគបបេីពលសមបជនមុ  (និយយកុហកទងំដឹងខ្លួន) េ្រពះ 

េហតុៃនភជនៈមស ដ៏េពញេ យលអិំតៃន្របក់េទ លុះសម័យខង 

េ្រកយមក តថគតេឃើញបុគគលេនះ ្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរ- 

េសើរ្រគបសងកត់ រួបរតឹចិត្ត ក៏េពលនូវសមបជនមុ  ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះ 

។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ ។ 

ចប់សូ្រតទី  ១   ។ 

 [២៣០] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់   ។  េប   ។    េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង   ។ 
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១៩៧ 

ភសកក រសំយុត្តស    បតិវេគគ   ភសកក រសិេ កភិភូតភេ  

 [២៣១] ឥធហំ ភិកខ េវ ឯកចចំ បុគគលំ ឯវ ំ

េចត  េចេ  បរចិច បជនមិ ន យមយ ម  

របូិយបតិយបិ សុវណ្ណចុណ្ណបរបិូ យ េហតុ សមប- 

ជនមុ  ភេសយយតិ តេមនំ បស មិ អបេរន 

សមេយន ភសកក រសិេ េកន អភិភតូំ បរយិ- 

ទិននចិត្តំ សមបជនមុ  ភសន្តំ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ 

ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  

ភិកខ េវ     សិកខិ តព្វន្តិ     ។      ទុតិយ ំ    ។ 

 [២៣២] វតថិយ ំ វហិរតិ... ឥធហំ ភិកខ េវ  ឯកចចំ 

បុគគលំ ឯវ ំ េចត  េចេ  បរចិច បជនមិ ន 

យមយ ម  សុវណ្ណនិកខស បិ េហតុ... សុវណ្ណ- 

និកខសតស បិ េហតុ... សិងគិ និកខស បិ េហតុ... 

សិងគិ និកខសតស បិ េហតុ... បឋវយិបិ ជតរបូបរ-ិ 

បូ យ េហតុ... មិសកិញចិ កខ េហតុបិ... ជីវតិេហ- 

តុបិ... ជនបទកលយណិយបិ េហតុ សមបជនមុ  

ភេសយយតិ តេមនំ បស មិ អបេរន សម- 

េយន       ភសកក រសិេ េកន        អភិភតូំ      បរយិទិននចិត្តំ 



401 
 

១៩៧ 

ភសកក រសំយុត្ត   បតិវគគ   ភពៃនបុគគល្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់ 

 [២៣១] មន លភិកខុទងំ យ កនុងេ កេនះ តថគតកណំត់ 

ដឹងចបស់នូវចិត្តបុគគលពួកខ្លះ េ យចិត្តរបស់តថគតយ៉ងេនះថ អនក 

េនះមិនគបបេីពលសមបជនមុ  េ្រពះេហតុៃនភជនៈ្របក់ដ៏េពញ 

េ យលអិំតៃនមសេទ លុះសម័យខងេ្រកយមក តថគតេឃើញ 

បុគគលេនះ ្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់ រួបរតឹចិត្ត 

ក៏េពលនូវសមបជនមុ  ។ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិង 

េសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ 

អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ   ។   ចប់សូ្រតទី  ២   ។ 

 [២៣២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ កនុងេ កេនះ តថគតកណំត់ 

ដឹងចបស់នូវចិត្តបុគគលពួកខ្លះ េ យចិត្តរបស់តថគតយ៉ងេនះថ អនក 

េនះ មិនគបបេីពលសមបជនមុ  េ្រពះេហតុៃនដុមំស ១... េ្រពះ 

េហតុៃនដុមំស ១០០... េ្រពះេហតុៃនដុមំសសិងគិ ១... េ្រពះេហតុ 

ៃនដុមំសសិងគិ ១០០... េ្រពះេហតុៃនែផនដីដ៏េពញេ យមស... 

េ្រពះេហតុែត មិសបន្តិចបនទួច... េ្រពះេហតុែតជីវតិ... េ្រពះេហតុ 

ៃន្រសីមនលម្អកនុងជនបទ លុះសម័យខងេ្រកយមក តថគតេឃើញ 

បុគគលេនះ   ្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់      រួបរតឹចិត្ត 
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១៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

សមបជនមុ  ភសន្តំ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វន្តិ      ។      ទសមំ      ។ 

បតិវេគគ    ទុតិេយ  ។ 

តស    ឧទទ នំ 
 េទ្វ     បតី      េទ្វវ     សុវ ្ណ  

 សិងគី ហិ     អបេរ     ទុេវ 

 បឋវ ី    កិញចិ កខ ជីវតិ- 

 ជនបទកលយណិយ     ទ តិ    ។ 
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១៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ក៏េពលនូវសមបជនមុ  ។ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិង 

េសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ 

អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ     ។     ចប់សូ្រតទី  ១០   ។ 

ចប់   បតិវគគទី   ២   ។ 

ឧទទ នៃនបតិវគគេនះគឺ 

 និយយអំពីភជនៈពីរេលើក      និយយអំពីមសពីរេលើក  និ- 

 យយអំពីមសសិងគិពីរេលើក     និយយអំពីែផនដី    ១  និយយ 

 អពីំ មិសបន្តិចបន្តួច    ១   និយយអពីំជីវតិ     ១  និយយអពីំ 

 ្រសីមនលម្អកនុងជនបទ   ១   ជ   ១០       ។ 
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មតុគគ មវេគគ  

 [២៣៣] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ទរុេ  ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ អធិ- 

គមយ    ។ 

 [២៣៤] ន តស  ភិកខ េវ មតុគគ េម ឯេក 

ឯកស  ចិត្តំ បរយិទយ តិដ្ឋតិ យស  ភ- 

សកក រសិេ េក ចិត្តំ បរយិទយ តិដ្ឋតិ ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក  

។     េប    ។     ឯវញ្ហិ     េ     ភិកខ េវ    សិកខិ តព្វន្តិ   ។     បឋមំ   ។ 

 [២៣៥] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក      ។      េប      ។       អធិគមយ     ។ 
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មតុគគ មវគគ 

 [២៣៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ ។ េប ។ េធ្វើនូវេសចក្តី 

អន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង    ។ 

 [២៣៤] មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

រែមង្រគបសងកត់ចិត្តៃនបុគគលឯ បន ឯមតុ្រគមមន ក់ មិន ច 

្រគបសងកត់ចិត្តៃនបុគគលេនះែតមន ក់ឯងបនេទ ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះឯង 

។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ ។ 

ចប់សូ្រតទី   ១   ។ 

 [២៣៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់   ។   េប   ។    េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង   ។ 
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២០០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៣៦] ន តស  ភិកខ េវ ជនបទកលយណី 

ឯក ឯកស  ចិត្តំ បរយិទយ តិដ្ឋតិ យស  ភ- 

សកក រសិេ េក ចិត្តំ បរយិទយ តិដ្ឋតិ ។ េប ។ 

ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក  

។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ សិកខិ តព្វន្តិ ។ ទុតិយ ំ ។ 

 [២៣៧] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ - 

ភសកក រសិេ េក     ។    េប     ។     អធិគមយ    ។ 

 [២៣៨] សទធ  ភិកខ េវ ឧបសិក ឯកំ បុត្តកំ 

បិយ ំ មនបំ ឯវ ំ សមម  យចមន យេចយយ 

ទិេ  ត ភ ហិ យទិេ  ចិេ ្ត  ច គហបតិ 

ហតថេក ច ឡវេកតិ ។ ឯ  ភិកខ េវ តុ  

ឯតំ      បមណំ      មម      វកនំ      ឧបសកនំ        យទិទំ 



407 
 

២០០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៣៦] មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

រែមង្រគបសងកត់ចិត្តៃនបុគគលឯ បន ឯ្រសីមនលម្អកនុងជនបទមន ក់ 

មិន ច្រគបសងកត់ចិត្តៃនបុគគលេនះែតមន ក់ឯងបនេទ ។ េប ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះ 

ឯង ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះ 

ចុះ   ។    ចប់សូ្រតទី  ២   ។ 

 [២៣៧] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

ជរបស់ ្រកក់  ។  េប   ។   េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង   ។ 

 [២៣៨] មន លភិកខុទងំ យ ្របសិនេបើឧបសិកមនសទធ  

កលនិយយអង្វរេ យ្របៃព ក៏និយយអង្វរ ចេំពះកូន្របុសតូចមន ក់ 

ែដលជទី្រស ញ់ ជទីេពញចិត្តយ៉ងេនះថ ែនកូន ចូរបមន 

គុណសមបត្តិ្របកដដូចចិត្តគហបតី និងហតថកឧបសកអនក្រសុក ឡវ ី

ចុះ  ។   មន លភិកខុទងំ យ    ប ្ត ពួកឧបសកជ វករបស់តថគត 
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២០១ 

ភសកក រសំយុត្តស    មតុគគ មវេគគ  វកបបមណភេ  

ចិេ ្ត  ច គហបតិ ហតថេក ច ឡវេក ។ សេច េខ 

ត្វំ ត អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជសិ ទិេ  ត 

ភ ហិ យទិ  របុីត្តេមគគ ្ល នតិ ។ ឯ  ភិកខ េវ 

តុ  ឯតំ បមណំ មម វកនំ ភិកខូ នំ យទិទ ំ

របុីត្តេមគគ ្ល ន ។ ម ច េខ តវ ំ ត េសកខំ  

អបបត្តមនសំ ភសកក រសិេ េក អនុបបុ - 

តីតិ(១) ។ តេញច  ភិកខ េវ ភិកខុ ំ  េសកខំ  អបបត្តមនសំ 

ភសកក រសិេ េក អនុបបុ តិ េ  តស  

េ តិ អន្ត យយ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ 

ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វន្តិ    ។     តតិយ ំ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   អនុបបុ តូតិ   ។ 
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២០១ 

ភសកក រសំយុត្ត   មតុគគ មវគគ   ភពៃន វកជខន ត 

មនែតចិត្តគហបតី ១ ហតថកឧបសកអនក្រសុក ឡវ ី ១ នុ៎ះជជញជី ង 

នុ៎ះជខន ត ។ (ឧបសិកគបបនិីយយអង្វរ) ថ ែនកូន េបើឯងេចញចក 

ផទះេហើយចូលេទកន់ផនួស ែនកូន ចូរបមនគុណសមបត្តិ្របកដដូច 

ជ្រពះ របុីត្តនិង្រពះេមគគ ្ល នចុះ ។ មន លភិកខុទងំ យ ប ្ត  

ពួកភិកខុជ វករបស់តថគត មនែត របុីត្តនិងេមគគ ្ល ន នុ៎ះជ 

ជញជី ង នុ៎ះជខន ត ។ (ឧបសិកគបបនិីយយអង្វរ) ថ ែនកូន ភ- 

សកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ កុបំីដិតដល់កូនឯង ែដលេនជេសកខបុគគល 

មិនទន់បនសេ្រមច្រពះអរហត្តផលេនេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

េបើ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរមកដិតដល់ភិកខុ េនះ ែដលេនជេសកខ- 

បុគគល មិនទន់បនសេ្រមច្រពះអរហត្តផល ភសកក រៈនិងេសចក្តី 

សរេសើរេនះ នឲំយេកើតេសចក្តីអន្ត យដល់ភិកខុ េនះ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះ 

ឯង ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះ 

ចុះ   ។     ចប់សូ្រតទី  ៣   ។ 
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២០២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៣៩] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ - 

ភសកក រសិេ េក        ។      េប      ។     អធិគមយ     ។ 

 [២៤០] សទធ  ភិកខ េវ ឧបសិក ឯកំ ធីតរ ំ

បិយ ំ មនបំ ឯវ ំ សមម  យចមន យេចយយ 

ទិ  អេយយ ភ ហិ យទិ  ខុជជុត្ត  ច ឧ- 

បសិក េវឡុកណ្ឌ កិយ ច ននទម តិ ។ ឯ  

ភិកខ េវ តុ  ឯតំ បមណំ មម វកិនំ ឧប- 

សិកនំ យទិទំ ខុជជុត្ត  ច ឧបសិក េវឡុ- 

កណ្ឌ កិយ ច ននទម  ។ សេច េខ ត្វំ អេយយ 

អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជសិ ទិ  អេយយ ភ ហិ 

យទិ  េខម ច ភិកខុ នី ឧបបលវ ្ណ  ចតិ ។ 

ឯ  ភិកខ េវ តុ  ឯតំ បមណំ មម វកិនំ 

ភិកខុ នីនំ យទិទំ េខម ច ភិកខុ នី ឧបបលវ ្ណ  

ច ។ ម ច េខ តវ ំ អេយយ េសកខំ  អបបត្តម- 

នសំ      ភសកក រសិេ េក      អនុបបុ តីតិ     ។ 
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២០២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៣៩] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ 

។    េប    ។    េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹង    ។ 

 [២៤០] មន លភិកខុទងំ យ ឧបសិកមនសទធ  កល 

េបើនិយយអង្វរេ យ្របៃព ក៏និយយអង្វរចេំពះកូន្រសីមន ក់ ែដល 

ជទី្រស ញ់ ជទីេពញចិត្តយ៉ងេនះថ ែននង ចូរនងមនគុណ- 

សមបត្តិ្របកដដូចជឧបសិកេឈម ះខុជជុត្ត  និងឧបសិកេឈម ះេវឡុ- 

កណ្ឌ កិយននទម  ។ មន លភិកខុទងំ យ ប ្ត ពួកឧបសិកជ 

វកិរបស់តថគត មនែតនងខុជជុត្ត ឧបសិក ១ នងេវឡុកណ្ឌ - 

កិយននទម  ១ នុ៎ះជជញជី ង នុ៎ះជខន ត ។ (្របសិនេបើឧបសិក 

និយយអង្វរ) ថ ែននង េបើឯងេចញចកផទះេហើយចូលេទកន់ 

ផនួស ែននង ចូរនងមនគុណសមបត្តិ្របកដដូចជនងេខមភិកខុ នីនិង 

នងឧបបលវ ្ណ ភិកខុ នីចុះ ។ មន លភិកខុទងំ យ ប ្ត ពួកភិកខុ នី 

ជ វកិរបស់តថគត មនែតនងេខមភិកខុ នី ១ ឧបបលវ ្ណ ភិកខុ នី ១ 

នុ៎ះជជញជី ង នុ៎ះជខន ត ។ (្របសិនេបើឧបសិកនិយយអង្វរ ) ថ ែន 

នង ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ កុបំីមកដិតដល់នងឯង ែដល 

េនជេសកខបុគគល     មិនទន់បនសេ្រមច្រពះអរហត្តផលេនេឡើយ    ។ 
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២០៣ 

ភសកក រសំយុត្តស    មតុគគ មវេគគ   ភសកក រសិេ កស ទទិនបបជននំ 

តេញច  ភិកខ េវ ភិកខុ នឹ េសកខំ  អបបត្តមនសំ ភ- 

សកក រសិេ េក អនុបបុ តិ េ  តស  េ តិ 

អន្ត យយ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភ- 

សកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ សិកខិ - 

តព្វន្តិ    ។     ចតុតថំ    ។ 

 [២៤១] វតថិយ ំ វហិរតិ... េយ ហិ េកចិ ភិកខ េវ 

សម   ្រពហម   ភសកក រសិេ កស  

អស ទញច  ទីនវញច  និស រណញច  យថភតូំ នបបជ- 

នន្តិ (ឯវ ំ កតព្វំ) បជនន្តិ សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  

ឧបសមបជជ      វហិរន្តីតិ     ។      បញចមំ    ។ 
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២០៣ 

ភសកក រសំយុត្ត  មតុគគ មវគគ ករមិនដឹង និសងជេដើមៃន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

មន លភិកខុទងំ យ េបើ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរមកដិតដល់ភិកខុ នី 

េនះ ែដលេនជេសកខបុគគល មិនទន់បនសេ្រមច្រពះអរហត្តផល 

េនេឡើយ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរេនះ នឲំយេកើតេសចក្តី 

អន្ត យដល់ភិកខុ នីេនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តី 

សរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះឯង ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ 

អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។     ចប់សូ្រតទី ៤    ។ 

 [២៤១] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

មន លភិកខុទងំ យ ពួកសមណៈឬ្រពហមណ៍ឯ នីមួយ មិនដឹង 

ចបស់ មពិត នូវ និសង ផង នូវេទសផង ៃន ភសកក រៈនិង 

េសចក្តីសរេសើរ នូវឧបយជេ្រគ ងរ ស់េចលនូវ ភសកក រៈនិង 

េសចក្តីសរេសើរផង (គបបេីធ្វើយ៉ងេនះចុះ) ដឹងចបស់ េធ្វើឲយជក់ចបស់ 

សេ្រមចេ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម     េ យខ្លួនឯង    ។    ចប់សូ្រតទី    ៥    ។ 
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២០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៤២] វតថិយ ំ វហិរតិ... េយ ហិ េកចិ ភិកខ េវ 

សម   ្រពហម   ភសកក រសិេ កស  

សមុទយញច  អតថងគមញច  អស ទញច  ទីនវញច  និស - 

រណញច         យថភតូំ         នបបជនន្តិ        (ឯវ ំ     កតព្វំ)       ។ 

 [២៤៣] េយ ច េខ េកចិ ភិកខ េវ សម   

្រពហម   ភសកក រសិេ កស  សមុទយញច  

អតថងគមញច  អស ទញច  ទីនវញច  និស រណញច  យ- 

ថភតូំ     បជនន្តិ     (ឯវ ំ   កតព្វំ)     វហិរន្តីតិ     ។     ឆដ្ឋំ     ។ 

 [២៤៤] វតថិយ ំ វហិរតិ... េយ ហិ េកចិ 

ភិកខ េវ សម   ្រពហម   ភសកក រសិ- 

េ កំ នបបជនន្តិ ភសកក រសិេ កសមុទយ ំ

នបបជនន្តិ           ភសកក រសិេ កនិេ ធំ           នបបជនន្តិ 
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២០៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៤២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… 

មន លភិកខុទងំ យ ពួកសមណៈឬ្រពហមណ៍ឯ នីមួយ មិនដឹង 

ចបស់ មពិត នូវេហតុជទីេកើតេឡើងផង នូវេសចក្តីវនិសផង នូវ - 

និសង ផង នូវេទសផង ៃន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ នូវឧបយ 

ជេ្រគ ងរ ស់េចល នូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរផង (គបបេីធ្វើ 

យ៉ងេនះចុះ )    ។ 

 [២៤៣] មន លភិកខុទងំ យ ពួកសមណៈឬ្រពហមណ៍ឯ  

នីមួយ ដឹងចបស់ មពិត នូវេហតុជទីេកើតេឡើងផង នូវេសចក្តីវនិស 

ផង នូវ និសង ផង នូវេទសផង ៃន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

នូវឧបយជេ្រគ ងរ ស់េចល នូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរផង 

(គបបេីធ្វើយ៉ងេនះចុះ)     ។     ចប់សូ្រតទី   ៦    ។ 

 ២៤៤ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… មន ល 

ភិកខុទងំ យ ពួកសមណៈឬ្រពហមណ៍ឯ នីមួយ មិនដងឹចបស់នូវ 

ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ មិនដឹងចបស់នូវេហតុជទីេកើតេឡើងៃន 

ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ       មិនដឹងចបស់នូវកររលត់ៃន ភសកក រៈ 
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២០៥ 

ភសកក រសំយុត្តស    មតុគគ មវេគគ   ភសកក រសិេ កទរេុ  

ភសកក រសិេ កនិេ ធគមិនឹ បដិបទំ នបបជ- 

នន្តិ (ឯវ ំ កតព្វំ) បជនន្តិ សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  

ឧបបសមបជជ      វហិរន្តីតិ     ។     សត្តមំ    ។ 

 [២៤៥] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ - 

ភសកក រសិេ េក ។ ភសកក រសិេ េក ភិកខ េវ 

ឆវ ឹ ឆិនទតិ ឆវ ឹ េឆ ្វ  ចមមំ ឆិនទតិ ចមមំ េឆ ្វ  មំសំ ឆិនទតិ 

មំសំ េឆ ្វ  ន រុ ំ ឆិនទតិ ន រុ ំ េឆ ្វ  អដ្ឋឹ ឆិនទតិ 

អដ្ឋឹ េឆ ្វ  អដ្ឋិមិញជំ  ហចច តិដ្ឋតិ ។ ឯវ ំ ទរុេ  

េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  

េ       ភិកខ េវ      សិកខិ តព្វន្តិ     ។      អដ្ឋមំ     ។ 
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២០៥ 

ភសកក រសំយុត្ត   មតុគគ មវគគ   ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរជរបស់ ្រកក់ 

និងេសចក្តីសរេសើរ មិនដឹងចបស់នូវបដិបទ ជដេំណើ រេទកន់េហតុ 

ជទីរលត់ៃន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ (គបបេីធ្វើយ៉ងេនះចុះ) ដឹង 

ចបស់ េធ្វើឲយជក់ចបស់ សេ្រមចេ យបញញ ដ៏ឧត្តម េ យខ្លួនឯង ។ 

ចប់សូ្រតទី   ៧   ។ 

 [២៤៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ែតងកត់នូវែសបក 

េ្រក លុះកត់ែសបកេ្រកេហើយ ែតងកត់ែសបកកនុង លុះកត់ែសបក 

កនុងេហើយ ែតងកត់នូវ ច់ លុះកត់ ច់េហើយ ែតងកត់នូវសរៃស 

លុះកត់សរៃសេហើយ ែតងកត់នូវឆ្អឹង លុះកត់ឆ្អឹងេហើយ ែតងចក់ 

ចុចដល់ខួរកនុងឆ្អឹង េទើប ងំេន ។ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈ 

និងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះឯង ។ េប ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ  អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ   ។   ចប់សូ្រតទី  ៨  ។ 
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២០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៤៦] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ  

ទរុេ  ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ - 

ភសកក រសិេ េក ភិកខ េវ ឆវ ឹ ឆិនទតិ ឆវ ឹ េឆ ្វ  

ចមមំ ឆិនទតិ ចមមំ េឆ ្វ  មំសំ ឆិនទតិ មំសំ េឆ ្វ  

ន រុ ំ ឆិនទតិ ន រុ ំ េឆ ្វ  អដ្ឋឹ ឆិនទតិ អដ្ឋឹ េឆ ្វ  

អដ្ឋិមិញជំ        ហចច      តិដ្ឋតិ    ។ 

 [២៤៧] េសយយថបិ ភិកខ េវ ពល  បុរេិ  

ទ ្ហ យ ពលរជជុយ ជងឃ ំ េវេឋ ្វ  ឃេំសយយ  ឆវ ឹ

ឆិេនទយយ ឆវ ឹ េឆ ្វ  ចមមំ ឆិេនទយយ ចមមំ េឆ ្វ  មំសំ 

ឆិេនទយយ មំសំ េឆ ្វ  ន រុ ំ ឆិេនទយយ ន រុ ំ េឆ ្វ  

អដ្ឋឹ ឆិេនទយយ អដ្ឋឹ េឆ ្វ  អដ្ឋិមិញជំ  ហច្ច តិេដ្ឋយយ ។ 

ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ឆវ ឹ ឆិនទត ិ

ឆវ ឹ    េឆ ្វ       ចមមំ      ឆិនទតិ       ចមមំ       េឆ ្វ        មំសំ        ឆនទតិ 
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២០៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៤៦] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ 

យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ែតងកត់នូវែសបកេ្រក 

លុះកត់ែសបកេ្រកេហើយ ែតងកត់ែសបកកនុង លុះកត់ែសបកកនុង 

េហើយ ែតងកត់នូវ ច់ លុះកត់ ច់េហើយ ែតងកត់នូវសរៃស 

លុះកត់សរៃសេហើយ ែតងកត់នូវឆ្អឹង លុះកត់ឆ្អឹងេហើយ ែតងចក់ 

ចុចដល់ខួរកនុងឆ្អឹង    េទើប ងំេន   ។ 

 [២៤៧] មន លភិកខុទងំ យ ដូចបុរសមនកម្ល ងំ រុសំមងេហើយ 

ពួតេ យែខ េ មកនទុយសត្វដ៏ម ំ ែខ េនះគបបកីត់នូវែសបកេ្រក លុះ 

កត់ែសបកេ្រកេហើយ គបបកីត់នូវែសបកកនុង លុះកត់ែសបកកនុងេហើយ  

គបបកីត់នូវ ច់ លុះកត់ ច់េហើយ គបបកីត់នូវសរៃស លុះកត់ 

សរៃសេហើយ គបបកីត់នូវឆ្អឹង លុះកត់ឆ្អឹងេហើយ គបបចីក់ចុចដល់ខួរ 

កនុងឆ្អឹង េទើប ងំេន យ៉ង មិញ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភ- 

សកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ែតងកត់នូវែសបកេ្រក លុះកត់ែសបកេ្រក 

េហើយ   ែតងកត់នូវែសបកកនុង   លុះកត់ែសបកកនុងេហើយ    ែតងកត់នូវ ច់ 
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២០៧ 

ភសកក រសំយុត្តស    មតុគគ មវេគគ   ននទបុចឆ  

មំសំ េឆ ្វ  ន រុ ំ ឆិនទតិ ន រុ ំ េឆ ្វ  អដ្ឋឹ ឆិនទតិ 

អដ្ឋឹ េឆ ្វ  អដ្ឋិមិញជំ  ហចច តិដ្ឋតិ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ 

ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  

ភិកខ េវ      សិកខិ តព្វន្តិ     ។     នវមំ     ។ 

 [២៤៨] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... េយបិ 

េ  ភិកខ េវ ភិកខុ  អរហំ ខី សេ  តស បហំ - 

ភសកក រសិេ កំ អន្ត យយ វទមីតិ ។ ឯវ ំ វុេត្ត 

យ ម  នេនទ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច កិស  បន ភេន្ត 

ខី សវស  ភិកខុ េន ភសកក រសិេ េក អន្ត- 

យយតិ    ។ 
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២០៧ 

ភសកក រសំយុត្ត   មតុគគ មវគគ   អំពីករ កសួររបស់្រពះ ននទ 

លុះកត់ ច់េហើយ ែតងកត់នូវសរៃស លុះកត់សរៃសេហើយ ែតង 

កត់នូវឆ្អឹង លុះកត់ឆ្អឹងេហើយ ែតងចក់ចុចដល់ខួរកនុងឆ្អឹង េទើប ងំ 

េន ក៏យ៉ងេនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តី 

សរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះឯង ។ េប ។ មន លភិកខុទងំ យ អនក 

ទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។     ចប់សូ្រតទី  ៩    ។ 

[២៤៨] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ… ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

សូមបភីិកខុឯ ជអរហន្តខី ្រសព តថគតេពលថ ភសកក រៈ 

និងេសចក្តីសរេសើរ ្រប្រពឹត្តេទេដើមបេីសចក្តីអន្ត យដល់ភិកខុ េនះែដរ ។ 

កលេបើ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ ្រពះ ននទដ៏មន 

យុ ក៏្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគ 

ដ៏ចេ្រមើន ចុះ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ្រប្រពឹត្តេទេដើមបេីសចក្តី 

អន្ត យដល់ភិកខុជ្រពះខី ្រសព     ដូចេម្តច   ។ 
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២០៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៤៩] យ ហិស   ននទ អកុបប េចេ - 

វមុិត្តិ នហំ តស  ភសកក រសិេ កំ អន្ត យយ 

វទមិ ។ េយ ច ខ្វស  េ  ននទ អបបមត្តស  - 

បិេន បហិតត្តស  វហិរេ  ទិដ្ឋិធមមសុខវ ិ  អធិគ- 

 េត ហមស  ភសកក រសិេ កំ អន្ត យយ 

វទមិ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ននទ ភសកក រសិ- 

េ េក កដុេក ផរុេ  អន្ត យិេក អនុត្តរស  

េយគេកខមស  អធិគមយ ។ ត ម តិហ ននទ ឯវ ំ

សិកខិ តព្វំ ឧបបននំ ភសកក រសិេ កំ បជហិស ម 

ន ច េន ឧបបេនន  ភសកក រសិេ េក ចិត្តំ ប- 

រយិទយ ឋស តីតិ ។ ឯវញ្ហិ  េ  ននទ សិកខិ តព្វន្តិ ។ 

ទសមំ    ។ 

មតុគគ មវេគគ    តតិេយ   ។ 
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២០៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៤៩] ្រពះអងគ្រ ស់ថ មន ល ននទ េចេ វមុិត្តិឯ  

មិនបនកេ្រមើក តថគតមិនេពលថ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ 

្រប្រពឹត្តេទេដើមបេីសចក្តីអន្ត យដល់េចេ វមុិត្តិេនះេទ ។ មន ល ននទ 

ប៉ុែន្តភិកខុ ែដលមិន្របមទ ជអនកដុតកេម្ដ កិេលស មនចិត្តបញជូ នេទ 

កន់្រពះនិព្វ ន បនសេ្រមចធម៌ជេ្រគ ងេនជសុខកនុងបចចុបបនន (សុខ 

កនុងផលសមបត្តិ) ឯ  តថគតេពលថ ភសកក រៈនិងេសចក្តី 

សរេសើររបស់ភិកខុ េនះ ្រប្រពឹត្តេទេដើមបេីសចក្តីអន្ត យដល់ធម៌ជេ្រគ ង 

េនជសុខកនុងបចចុបបននទងំេនះ ។ មន ល ននទ ភសកក រៈនិងេសចក្តី 

សរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ នឲំយេក្ត ផ  េ្រគត្រគត េធ្វើនូវេសចក្តី 

អន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹងនូវ្រពះនិព្វ នជទីេក មចកេយគៈ រកគុណ 

ជតដៃទៃ្រកែលងជងគម ន យ៉ងេនះឯង ។ មន ល ននទ េ្រពះ 

េហតុេនះ កនុង សនេនះ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះថ 

េយើងទងំ យ នឹងលះបង់នូវ ភសកក រៈនិងេសកចក្តីសរេសើរ ែដល 

េកើតេឡើងេហើយ ទងំ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ែដលេកើតេឡើង 

េហើយ ក៏កុឲំយ្រគបសងកត់ចិត្តេយើងបនេឡើយ ។ មន ល ននទ អនក 

ទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ     ។     ចប់សូ្រតទី  ១០   ។ 
ចប់   មតុគគ មវគគ   ទី   ៣   ។ 
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២០៩ 

ភសកក រសំយុត្តស    មតុគគ មវេគគ   ឧទទ នំ 

តស   ឧទទ នំ 

 មតុគគ េម       ច     កលយណី 

 បុេ ្ត       ច     ឯកធីតុយ 

 សមណ្រពហម       តីណិ 

 ឆវ ំ    រជជុ      ច     ភិកខុ នតិ     ។ 
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២០៩ 

ភសកក រសំយុត្ត  មតុគគ មវគគ  ឧទទ ន 

ឧទទ នៃនមតុគគ មវគគេនះគឺ 

 និយយអពីំមតុ្រគម     ១  និយយអំពី្រសីមនលម្អកនុងជន- 

 បទ    ១  និយយអពីំកូន្របុស    ១   និយយអពីំកូន្រសីមន ក់  ១ 

 និយយអពីំសមណ្រពហមណ៍មន   ៣   េលើក  និយយអពីំ 

 ែសបកេ្រក   ១    និយយអពីំែខ   ១    និយយអពីំភិកខុ    ១  ។ 
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េភទវេគគ  

 [២៥០] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ទរុេ  ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ 

ភសកក រសិេ េកន អភិភេូ  បរយិទិននចិេ ្ត  

ភិកខ េវ េទវទេ ្ត  សងឃ ំ ភិនទតិ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ 

ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ សិកខិ តព្វន្តិ ។ 

បឋមំ    ។ 

 [២៥១] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ទរុេ  ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ - 

ភសកក រសិេ េកន អភិភតូស  បរយិទិននចិត្តស  

ភិកខ េវ េទវទត្តស  កុសលមលំូ សមុេចឆទមគម ។ 

ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក 

។      េប     ។       សិកខិ តព្វន្តិ     ។      ទុតិយ ំ    ។ 
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េភទវគគ  

 [២៥០] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ 

យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ ។ េប ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ េទវទត្ត្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់ 

រួបរតឹចិត្ត េទើបបែំបកសងឃ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈ 

និងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះឯង ។ េប ។ អនកទងំ យ 

គបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។    ចប់សូ្រតទី  ១   ។ 

 [២៥១] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ 

យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ ។ េប ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ េទវទត្ត្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់ 

រួបរតឹចិត្ត េទើបកុសលមូលដល់នូវកិរយិេបើកេឡើង ។ មន លភិកខុទងំ 

យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះឯង 

។   េប  ។   អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។   ចប់សូ្រតទី ២   ។ 
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២១១ 

ភសកក រសំយុត្តស    េភទវគគ   ភសកក រសិេ កទរណុភេ  

 [២៥២] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ទរុេ  ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ - 

ភសកក រសិេ េកន អភិភតូស  បរយិទិននចិត្តស  

ភិកខ េវ េទវទត្តស  កុសេ  ធេមម  សមុេចឆទមគម ។ 

ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក 

។     េប    ។    សិកខិ តព្វន្តិ     ។     តតិយ ំ    ។ 

 [២៥៣] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

ទរុេ  ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក ។ េប ។ - 

ភសកក រសិេ េកន អភិភតូស  បរយិទិននចិត្តស  

ភិកខ េវ េទវទត្តស  សុេកក  ធេមម  សមុេចឆទមគម ។ 

ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក 

។    េប   ។     សិកខិ តព្វន្តិ    ។     ចតុតថំ   ។ 
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២១១ 

ភសកក រសំយុត្ត   េភទវគគ   ភពៃន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរជរបស់ ្រកក់ 

 [២៥២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... កនុង 

ទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ ។ េប ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េទវទត្ត្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់ រួបរតឹ 

ចិត្ត េទើបកុសលធម៌ដល់នូវកិរយិេបើកេឡើង ។ មន លភិកខុទងំ យ 

ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះឯង ។ េប ។ 

អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។    ចប់សូ្រតទី  ៣    ។ 

 [២៥៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ ។ េប ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េទវទត្ត្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់ រួប 

រតឹចិត្ត េទើបសុកកធម៌ (ធម៌ស) ដល់នូវកិរយិេបើកេឡើង ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះឯង 

។   េប   ។   អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ  ។   ចប់សូ្រតទី  ៤  ។ 
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២១២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៥៤] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរតិ 

គិជឈកេូដ បព្វេត ។ អចិរបកកេន្ត េទវទេត្ត ត្រត េខ 

ភគ  េទវទត្តំ រពភ ភិកខូ  មេន្តសិ អត្តវធយ 

ភិកខ េវ េទវទត្តស  ភសកក រសិេ េក ឧទបទិ 

ប ភ យ េទវទត្តស  ភសកក រសិេ េក ឧទ- 

បទិ    ។ 

 [២៥៥] េសយយថបិ ភិកខ េវ កទលី អត្តវធយ 

ផលំ េទតិ ប ភ យ ផលំ េទតិ ។ ឯវេមវ េខ 

ភិកខ េវ អត្តវធយ េទវទត្តស  ភសកក រសិេ េក  

ឧទបទិ ប ភ យ េទវទត្តស  ភសកក រសិេ - 

េក      ឧទបទិ      ។ 

 [២៥៦] េសយយថបិ ភិកខ េវ េវឡុ អត្តវធយ 

ផលំ េទតិ ប ភ យ ផលំ េទតិ ។ ឯវេមវ េខ 

ភិកខ េវ អត្តវធយ េទវទត្តស  ភសកក រសិេ េក 

ឧទបទិ ប ភ យ េទវទត្តស  ភសកក រសិេ - 

េក      ឧទបទិ      ។ 
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២១២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៥៤] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន នភន ំ

គិជឈកូដ ជិត្រកុង ជ្រគឹះ ។ កលែដលេទវទត្តេចៀសេចញេទមិន 

យូរបុ៉នម ន ្រពះមន្រពះភគ ក៏្របរពធចេំពះេទវទត្ត េហើយ្រ ស់ 

នឹងភិកខុទងំ យកនុងទីេនះថ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិង 

េសចក្តីសរេសើរេកើតេឡើងដល់េទវទត្ត េដើមបសីម្ល ប់ខ្លួន ភសកក រៈនិង 

េសចក្តីសរេសើរេកើតេឡើងដល់េទវទត្ត    េដើមបេីសចក្តីវនិស    ។ 

 [២៥៥] មន លភិកខុទងំ យ ដូចេដើមេចក បេញចញែផ្លមក  

េដើមបសីម្ល ប់ខ្លួន បេញចញែផ្លមកេដើមបេីសចក្តីវនិស យ៉ង មិញ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ េកើតេឡើងដល់ 

េទវទត្ត េដើមបសីម្ល ប់ខ្លួន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរេកើតេឡើងដល់ 

េទវទត្ត    េដើមបេីសចក្តីវនិស     ក៏យ៉ងេនះឯង   ។ 

 [២៥៦] មន លភិកខុទងំ យ ដូចេដើមឫស  ី បេញចញែផ្លមក 

េដើមបសីម្ល ប់ខ្លួន បេញចញែផ្លមកេដើមបេីសចក្តីវនិស យ៉ង មិញ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ េកើតេឡើងដល់េទវ- 

ទត្ត េដើមបសីម្ល ប់ខ្លួន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរេកើតេឡើងដល់ 

េទវទត្ត     េដើមបេីសចក្តីវនិស     ក៏យ៉ងេនះឯង    ។ 
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២១៣ 

ភសកក រសំយុត្តស    េភទវេគគ   អស តរបូម 

 [២៥៧] េសយយថបិ ភិកខ េវ នេ  អត្តវធយ 

ផលំ េទតិ ប ភ យ ផលំ េទតិ ។ ឯវេមវ េខ 

ភិកខ េវ អត្តវធយ េទវទត្តស  ភសកក រសិេ េក 

ឧទបទិ ប ភ យ េទវទត្តស  ភសកក រសិេ - 

េក      ឧទបទិ     ។ 

 [២៥៨] េសយយថបិ ភិកខ េវ អស តរ ី អត្តវធយ 

គពភំ គ ្ហ តិ ប ភ យ គពភំ គ ្ហ តិ ។ ឯវេមវ េខ 

ភិកខ េវ អត្តវធយ េទវទត្តស  ភសកក រសិេ េក 

ឧទបទិ ប ភ យ េទវទត្តស  ភសកក រសិេ - 

េក ឧទបទិ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភ- 

សកក រសិេ េក ។ េប ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ សិកខិ - 

តព្វន្តិ    ។ 

 [២៥៩] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ     ឯតទេ ច     ស ថ  
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២១៣ 

ភសកក រសំយុត្ត   េភទវគគ   ឧបមេ យេមេសះអស តរ 

 [២៥៧] មន លភិកខុទងំ យ ដូចេដើមបបុស បេញចញែផ្លមក 

េដើមបសីម្ល ប់ខ្លួន បេញចញែផ្លមកេដើមបេីសចក្តីវនិស យ៉ង មិញ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរេកើតេឡើងដល់េទវ- 

ទត្ត េដើមបសីម្ល ប់ខ្លួន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរេកើតេឡើងដល់ 

េទវទត្ត      េដើមបេីសចក្តីវនិស      ក៏យ៉ងេនះឯង     ។ 

 [២៥៨] មន លភិកខុទងំ យ ដូចេមេសះអស តរ មនគភ៌ 

េដើមបសីម្ល ប់ខ្លួន មនគភ៌េដើមបេីសចក្តីវនិស យ៉ង មិញ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ េកើតេឡើងដល់េទវទត្ត 

េដើមបសីម្ល ប់ខ្លួន ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ េកើតេឡើងដល់េទវទត្ត 

េដើមបេីសចក្តីវនិស ក៏យ៉ងេនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ ភ- 

សកក រៈនិងេសចក្ដីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះឯង ។ េប ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ      អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។ 

 [២៥៩] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់នូវ្រពះសូ្រតេនះចប់ 

េហើយ លុះ្រពះសុគតជ ្ត  ្រទង់្រ ស់នូវ្រពះសូ្រតេនះរួចេហើយ 

េទើប្រទង់្រ ស់នូវគថពនធជលំ ប់តេទេទៀតថ  
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២១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 ផលំ          េវ         កទលឹ        ហន្តិ 

 ផលំ         េវឡំុ         ផលំ       នឡំ 

 សកក េ          កបុរសំិ       ហន្តិ  

 គេពភ       អស តរ ឹ     យថតិ     ។     បញចមំ   ។ 

 [២៦០] ជគេហ វហិរតិ េវឡុវេន កលនទកនិ - 

េប ។ េតន េខ បន សមេយន េទវទត្តស  អជត- 

សត្តុ កុមេ  បញចហិ រថសេតហិ យ ំ បតំ ឧប ្ឋ - 

នំ គចឆតិ បញច  ច ថលិបកស និ ភ ្ត ភិ េ  

អភិហរយិតិ ។ អថេខ សមពហុ  ភិកខូ  េយន ភគ- 

 េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  

ឯកមន្តំ និសីទឹសុ ។ ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ េត 

ភិកខូ  ភគវន្តំ ឯតទេ ចុំ េទវទត្តស  ភេន្ត ជតសត្តុ - 

កុមេ  បញចហិ រថសេតហិ យ ំ បតំ ឧប ្ឋ និ 

គមិស តិ បញច  ច ថលិបកស និ ភ ្ត ភិ េ  

អភិហរយិិស តីតិ     ។ 
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២១៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 ែផ្លេចក       ែតងសម្ល ប់េដើមេចក       ែផ្លឫស  ី ែតងសម្ល ប់ 

 េដើមឫស  ី   ែផ្លបបុស   ែតងសម្ល ប់េដើមបបុស  ឯសកក រៈែតង 

 សម្ល ប់បុរស ្រកក់       ដូចជគភ៌សម្ល ប់េមេសះអស តរ  ។ 

 ចប់សូ្រតទី   ៥    ។ 

 [២៦០] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន កនុងវត្តេវឡុវន ជ 

កលនទកនិ ប ថ ន ជិត្រកុង ជ្រគឹះ ។ សម័យេនះឯង អជតសត្តុ កុមរ 

ែតងេទកន់ទីបេ្រមើៃនេទវទត្ត ទងំ ង ចទងំ្រពឹក េ យ្រពះ ជរថចនួំន 

៥០០ ផង ្រទង់ឲយនចំង្ហ ន់ចនួំន ៥០០ ថសេទ្របេគនផង ។ លំ ប់ 

េនះ ពួកភិកខុ េ្រចើនរូបនគំន ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូល 

េទដល់េហើយ ក៏្រកបថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ រួចអងគុយកនុងទី 

សមគួរ ។ លុះភិកខុទងំេនះ អងគុយកនុងទីសមគួរេហើយ ក៏្រកបបងគទូំល 

្រពះមន្រពះភគដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន អជតសត្តុ កុមរ 

ែតងេទកន់ទីបេ្រមើៃនេទវទត្ត ទងំ ង ចទងំ្រពឹក េ យ្រពះ ជរថចនួំន 

៥០០   ផង    ្រទង់ឲយនចំង្ហ ន់ចនួំន  ៥០០    ថសេទ្របេគនផង    ។ 



436 
 

២១៥ 

ភសកក រសំយុត្តស    េភទវេគគ   ចណ្ឌ កុកកុរបូម 

 [២៦១] ម ភិកខ េវ េទវទត្តស  ភសកក រសិ- 

េ កំ បិហយិតថ ។ យវកិវញច  ភិកខ េវ េទវទត្តស  

អជតសត្តុ កុមេ  បញចហិ រថសេតហិ យ ំ បតំ 

ឧប ្ឋ នំ គមិស តិ បញច  ច ថលិបកស និ ភ ្ត - 

ភិ េ  អភិហរយិិស តិ ។ និេយវ ភិកខ េវ េទវ- 

ទត្តស  បដិកងខ  កុសេលសុ ធេមមសុ េន វុឌ  ិ ។ 

 [២៦២] េសយយថបិ ភិកខ េវ ចណ្ឌ ស  កុកកុ រស  

ន យ បិត្តំ ភិេនទយយុ ំ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ កុកកុ េ  

ភិេយយេ  ម ្ត យ ចណ្ឌ តេ  អស  ។ ឯវេមវ េខ 

ភិកខ េវ យវកិវញច  េទវទត្តស  អជតសត្តុ កុមេ  

បញចហិ រថសេតហិ យ ំ បតំ ឧប ្ឋ នំ គមិស តិ បញច  

ច       ថលិបកស និ         ភ ្ត ភិ េ          អភិហរយិិស តិ 
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២១៥ 

ភសកក រសំយុត្ត   េភទវគគ   ឧបមេ យែឆកកច 

 [២៦១] មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យកុ្ំរស ញ់ ភ- 

សកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ របស់េទវទត្តេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

អជតស្តុកុមរនឹងេទកន់ទីបេ្រមើៃនេទវទត្ត ទងំ ង ចទងំ្រពឹក េ យ 

្រពះ ជរថចនួំន ៥០០ ផង ្រទង់ឲយនចំង្ហ ន់ចនួំន ៥០០ ថសេទ្រប- 

េគនផង អស់កណំត់កល្រតឹម  ។ មន លភិកខុទងំ យ េទវទត្ត 

្រតូវនឹកសងឃមឹែតេសចក្តី បសូនយមួយយ៉ងប៉ុេ ្ណ ះ ឯេសចក្តីចេ្រមើន 

កនុងកុសលធម៌ទងំ យ មិន្រតូវនឹកសងឃមឹេឡើយ អស់កលមន 

កណំត់្រតឹមេនះ    ។ 

 [២៦២] មន លភិកខុទងំ យ ដូចជនទងំ យ្រចបច់ 

្របមត់ ក់្រចមុះៃនែឆកកច មន លភិកខុទងំ យ កលេបើយ៉ងេនះ 

េហើយ ែឆកេនះរងឹរតឹែតកចេ យៃ្រកែលងេឡើង យ៉ង មិញ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ អជតសត្តុ កុមរនឹងេទកន់ទីបេ្រមើ ៃនេទវទត្ត 

ទងំ ង ចទងំ្រពឹក េ យ្រពះ ជរថចនួំន ៥០០ ផង ្រទង់ឲយន ំ

ចង្ហ ន់ចនួំន  ៥០០  ថសេទ្របេគនផង  អស់កលមនកណំត់្រតឹម  
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២១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

និេយវ ភិកខ េវ េទវទត្តស  បដិកងខ  កុសេលសុ 

ធេមមសុ េន វុឌ  ិ ។ ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភ- 

សកក រសិេ េក    ។    េប    ។     សិកខិ តព្វន្តិ   ។    ឆដ្ឋំ   ។ 

 [២៦៣] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ - 

ភសកក រសិេ េក កដុេក ផរុេ  អន្ត យិេក 

អនុត្តរស       េយគេកខមស      អធិគមយ     ។ 

 [២៦៤] ឥធហំ ភិកខ េវ ឯកចចំ បុគគលំ ឯវ ំ

េចត  េចេ  បរចិច បជនមិ ន យមយ ម (១) 

មតុបិ េហតុ សមបជនមុ  ភេសយយតិ តេមនំ 

បស មិ អបេរន សមេយន ភសកក រសិេ េកន 

អភិភតូំ បរយិទិននចិត្តំ សមបជនមុ  ភសន្តំ ។ 

     ១   ឱ.   ម.   ន   បយមយ ម    ។ 
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២១៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន លភិកខុទងំ យ េទវទត្ត្រតូវនឹកសងឃមឹែតេសចក្តី បសូនយមួយយ៉ង 

ប៉ុេ ្ណ ះ ឯេសចក្តីចេ្រមើនកនុងកុសលធម៌ទងំ យ មិន្រតូវនឹកសងឃមឹ 

េឡើយ អស់កលមនកណំត់្រតឹមេនះ ក៏យ៉ងេនះឯង ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់យ៉ងេនះ 

ឯង ។  េប  ។  អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ  ។  ចប់សូ្រតទី ៦ ។ 

 [២៦៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ 

េក្ត ផ  េ្រគត្រគត េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹងនូវ្រពះ 

និព្វ ន    ជទីេក មចកេយគៈ   រកគុណជតដៃទៃ្រកៃលងជងគម ន  ។ 

 [២៦៤] មន លភិកខុទងំ យ កនុងេ កេនះ តថគតកណំត់ 

ដឹងចបស់ នូវចិត្តបុគគលពួកខ្លះ េ យចិត្តរបស់តថគតយ៉ងេនះថ 

អនកេនះ មិនគបបេីពលសមបជនមុ  េ្រពះេហតុែតម េទ លុះ 

សម័យខងេ្រកយមក តថគតេឃើញបុគគលេនះ ្រតូវ ភសកក រៈ 

និងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់     រួបរតឹចិត្ត     ក៏េពលសមបជនមុ    ។ 
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២១៧ 

ភសកក រសំយុត្តស    េភទវេគគ   ភសកក រសិេ កទរណុភេ  

ឯវ ំ ទរុេ  េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក 

កដុេក ផរុេ  អន្ត យិេក អនុត្តរស  េយគេកខ - 

មស  អធិគមយ ។ ត ម តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ 

ឧបបននំ ភសកក រសិេ កំ បជហិស ម ន ច 

េន ឧបបេនន  ភសកក រសិេ េក ចិត្តំ បរយិទ- 

យ ឋស តីតិ ។ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ សិកខិ តព្វន្តិ ។ 

សត្តមំ    ។ 

 [២៦៥] វតថិយ ំ វហិរតិ... ទរុេ  ភិកខ េវ ភ- 

សកក រសិេ េក កដុេក ផរុេ  អន្ត យិេក 

អនុត្តរស      េយគេកខមស       អធិគមយ      ។ 
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២១៧ 

ភសកក រសំយុត្ត   េភទវគគ   ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរេ យរបស់ ្រកក់ 

មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ 

េក្ត ផ  េ្រគត្រគត េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹងនូវ្រពះ 

និព្វ នជទីេក មចកេយគៈ រកគុណជតដៃទៃ្រកែលងជងគម នយ៉ង 

េនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុេនះ កនុង សនេនះ 

អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះថ េយើងទងំ យនឹងលះបង់នូវ 

ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ែដលេកើតេឡើងេហើយ ទងំ ភ- 

សកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ែដលេកើតេឡើងេហើយ ក៏កុឲំយ្រគបសងកត់ 

ចិត្តេយើងបនេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក  

យ៉ងេនះចុះ    ។     ចប់សូ្រតទី    ៧    ។ 

 [២៦៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... មន ល 

ភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ េក្ត ផ  

េ្រគត្រគត េធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យ ដល់ករដឹងនូវ្រពះនិព្វ នជទី 

េក មចកេយគៈ     រកគុណជតដៃទៃ្រកែលងជងគម ន   ។ 
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២១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៦៦] ឥធហំ ភិកខ េវ ឯកចចំ បុគគលំ ឯវ ំ េចត- 

 េចេ  បរចិច បជនមិ ន យមយ ម  បិតុបិ 

េហតុ (វ ិ ថ េរតព្វំ) ភតុបិ េហតុ... ភគិនិយបិ េហតុ... 

បុត្តស បិ េហតុ... ធីតុយបិ េហតុ... បជបតិយបិ 

េហតុ សមបជនមុ  ភេសយយតិ តេមនំ បស មិ 

អបេរន សមេយន ភសកក រសិេ េកន អភិភតូ ំ

បរយិទិននចិត្តំ សមបជនមុ  ភសន្តំ ។ ឯវ ំ ទរុេ  

េខ ភិកខ េវ ភសកក រសិេ េក កដុេក ផរុេ  

អន្ត យិេក អនុត្តរស  េយគេកខមស  កដុេក ផរុេ  

ត ម តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ ឧបបននំ ភ- 

សកក រសិេ កំ បជហិស ម ន ច េន ឧបបេនន  

ភសកក រសិេ េក ចិត្តំ បរយិទយ ឋស តីតិ ។ 

ឯវញ្ហិ        េ        ភិកខ េវ     សិកខិ តព្វន្តិ     ។      េតរស    ។ 

េភទវេគគ    ចតុេ ថ    ។ 
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២១៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៦៦] មន លភិកខុទងំ យ កនុងេ កេនះ តថគតកណំត់ 

ដឹងចបស់នូវចិត្តបុគគលពួកខ្លះ េ យចិត្តរបស់តថគតយ៉ងេនះថ អនក 

េនះ មិនគបបេីពលសមបជនមុ  េ្រពះេហតុែតបិ េទ (បណ្ឌិ ត 

គបបឲីយពិ ្ត រផងចុះ) េ្រពះេហតុែតបងប្អូន្របុសេទ... េ្រពះេហតុែត 

បងប្អូន្រសីេទ... េ្រពះេហតុែតកូន្របុសេទ... េ្រពះេហតុែតកូន្រសីេទ... 

េ្រពះេហតុែត្របពនធេទ លុះសម័យខងេ្រកយមក តថគតេឃើញ 

បុគគលេនះ ្រតូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ្រគបសងកត់ រួបរតឹចិត្ត 

ក៏េពលនូវសមបជនមុ  ។ មន លភិកខុទងំ យ ភសកក រៈនិង 

េសចក្តីសរេសើរ ជរបស់ ្រកក់ េក្ត ផ  េ្រគត្រគត េធ្វើនូវេសចក្តី 

អន្ត យដល់ករ្រ ស់ដឹងនូវ្រពះនិព្វ នជទីេក មចកេយគៈ រកគុណ- 

ជតដៃទៃ្រកែលងជងគម ន យ៉ងេនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ 

េ្រពះេហតុេនះ កនុង សនេនះ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះ 

ថ េយើងទងំ យនឹងលះបង់នូវ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ែដល 

េកើតេឡើងេហើយ ទងំ ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរ ែដលេកើតេឡើង 

េហើយ ក៏កុឲំយ្រគបសងកត់ចិត្តេយើងបនេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។    ចប់សូ្រតទី   ១៣   ។ 
ចប់   េភទវគគ   ទី   ៤   ។ 
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២១៩ 

ភសកក រសំយុត្តស    េភទវេគគ   ឧទទ នំ 

តស    ឧទទ នំ 

 ភិនទិ        មលំូ      ទ្វិធេមម (១)         ច 

 បកកន្តំ       រថមតរ ិ

 បិ        ច      ភ       ភគិនី 

 បុេ ្ត       ធី       បជបតីតិ     ។ 

         ភសកក រសំយុត្តំ   បញច មំ   សមត្តំ   ។ 

      ១   ឱ.   ម.   ឆិនទិ   មូលំ   ធេមម សុេកក    ។ 
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២១៩ 

ភសកក រសំយុត្ត   េភទវគគ   ឧទទ ន 

ឧទទ នៃនេភទវគគេនះគឺ 

 និយយអំពីេទវទត្តបំែបកសងឃ       ១       កុសលមូល      ១  ធម៌ 

 មន    ២    េលើក     កលេទវទត្តេចៀសេចញេទ    ១  អជតសត្តុ  

 កុមរេទកន់ទីបេ្រមើៃនេទវទត្ត    េ យ្រពះ ជរថ    ១    ម   ១ 

 បិ     ១   បងប្អូន្របុស      ១     បងប្អូន្រសី      ១     កូន្របុស  ១ 

 កូន្រសី    ១       ្របពនធ     ១     ។ 

ចប់   ភសកក រសំយុត្ត   ទី   ៥   ។ 
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ហុលសំយុត្តំ 

អបបមទវេគគ  

 [២៦៧] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  - 

េម ។ អថេខ យ ម  ហុេ  េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯក- 

មន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ យ ម  - 

ហុេ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច ធុ េម ភេន្ត ភគ  

សងខិ េត្តន ធមមំ េទេសតុ យមហំ ភគវេ  ធមមំ សុ ្វ  

ឯេក វបូកេ ្ឋ  អបបមេ ្ត  បី បហិតេ ្ត  

វហិេរយយន្តិ    ។ 
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ហុលសំយុត្ត 

អបបមទវគគ 

 [២៦៧] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ជិត 

្រកុង វតថី ។ ្រគេនះ ្រពះ ហុលមន យុ ចូលេទគល់្រពះ 

មន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏្រកបថ្វ យបងគ្ំរពះមន 

្រពះភគ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះ្រពះ ហុលមន យុ 

អងគុយកនុងទីសមគួរេហើយ ក៏្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគ ដូេចនះថ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូម្រពះមន្រពះភគ្រទង់សែំដងធម៌េ យ 

សេងខប ដល់ខញុ ្ំរពះអងគ េ្រពះថខញុ ្ំរពះអងគបន ្ត ប់ធម៌របស់្រពះមន 

្រពះភគ េហើយេចៀសេចញេទែតមន ក់ឯង មិន្របមទ មនពយយម 

ជេ្រគ ងដុតនូវកិេលស     មនចិត្តស្លុង    (េទកន់្រពះនិព្វ ន)   ។ 
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២២១ 

ហុលសំយុត្តស    អបបមទវេគគ   ស យតននំ   អនិចច ទិ 

 [២៦៨] តំ កឹ មញញសិ ហុល ចកខុ ំ  និចចំ  

អនិចចំ តិ ។ អនិចចំ ភេន្ត ។ យ ំ បននិចចំ ទុកខំ   

តំ សុខំ តិ ។ ទុកខំ  ភេន្ត ។ យ ំ បននិចចំ ទុកខំ  

វបិរ ិ មធមមំ កល្លំ នុ តំ សមនុបស តុិំ ឯតំ មម 

ឯេ ហមសមិ    ឯេ    េម    អ ្ត តិ    ។     េន    េហតំ    ភេន្ត   ។ 

(ឯវ ំ       េបយយេ ) 

េ តំ និចចំ  អនិចចំ តិ ។ អនិចចំ ភេន្ត… ឃនំ 

និចចំ  អនិចចំ តិ ។ អនិចចំ ភេន្ត… ជិ ្ហ  និចច   

អនិចច  តិ ។ អនិចច  ភេន្ត… កេយ និេចច   

អនិេចច  តិ ។ អនិេចច  ភេន្ត… មេន និេចច   

អនិេចច  តិ ។ អនិេចច  ភេន្ត ។ យ ំ បននិចចំ ទុកខំ  

 តំ សុខំ តិ ។ ទុកខំ  ភេន្ត ។ យ ំ បននិចចំ 

ទុកខំ  វបិរ ិ មធមមំ កល្លំ នុ តំ សមនុបស តុិំ ឯតំ 

មម ឯេ  ហមសមិ ឯេ  េម អ ្ត តិ ។ េន 

េហតំ      ភេន្ត     ។ 
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២២១ 

ហុលសំយុត្ត   អបបមទវគគ   ភពមិនេទៀងជេដើមៃន យតនៈទំង ៦ 

 [២៦៨] ្រពះអងគ្រ ស់សួរថ មន ល ហុល អនកសមគ ល់ 

េសចក្តីេនះដូចេម្តច ចកខុ េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ ។ 

ចុះរបស់ឯ ែដលមិនេទៀង របស់េនះជទុកខ ឬជសុខ ។ ជទុកខ 

្រពះអងគ ។ ចុះរបស់ឯ ែដលមិនេទៀង ជទុកខ មនកិរយិែ្រប្របួល 

ជធមម  គួរនឹងពិចរ នូវរបស់េនះថ នុ៎ះជរបស់ ម អញ នុ៎ះជ 

ម អញ នុ៎ះជខ្លួនរបស់ ម អញែដរឬ ។ េហតុនុ៎ះ មិនគួរេទ 

្រពះអងគ   ។ 

(េបយយលៈយ៉ងេនះ) 

្រពះអងគ្រ ស់សួរថ ្រតេចៀកេទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ 

្រពះអងគ... ្រចមុះេទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ... 

អ ្ត តេទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ... កយេទៀង 

ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ... ចិត្តេទៀង ឬមិនេទៀង ។ 

មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ ។ ចុះរបស់ឯ មិនេទៀង ជទុកខ 

មនកិរយិែ្រប្របួលជធមម  គួរនឹងពិចរ នូវរបស់េនះថ នុ៎ះជ 

របស់ ម អញ នុ៎ះជ ម អញ នុ៎ះជខ្លួនរបស់ ម អញែដរឬ ។ 

េហតុនុ៎ះ     មិនគួរេទ     ្រពះអងគ    ។ 
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២២២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៦៩] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ វេក 

ចកខុ សមិមប ិ និព្វិនទតិ េ តសមិមប ិ និព្វិនទតិ ឃនសមិមប ិ

និព្វិនទតិ ជិ ្ហ យបិ និព្វិនទតិ កយសមិមប ិ និព្វិនទតិ មនសមិមប ិ

និព្វិនទតិ និព្វិនទំ វរិជជត ិ វ ិ គ វមុិចចតិ ។ វមុិត្តសមឹ វមុិត្តមិតិ 

ញណំ េ តិ ។ ខី  ជតិ វុសិតំ ្រពហមចរយិ ំ កតំ 

ករណីយ ំ នបរ ំ ឥតថ ្ត យតិ បជនតីតិ ។ បឋមំ ។ 

 (ឯេតន     េបយយេលន       ទស       សុត្តន្ត         កតព្វ ) 

 [២៧០] វតថិយ ំ វហិរតិ… តំ កឹ មញញសិ ហុល 

របូ និចច   អនិចច  តិ ។ អនិចច  ភេន្ត… សទទ  

។ េប ។ គនធ … រ … េផដ្ឋព្វ … ធមម  និចច   អនិចច  

តិ     ។      អនិចច      ភេន្ត…  ។ 
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២២២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៦៩] មន ល ហុល អរយិ វកអនកេចះដឹង កលេបើ 

េឃើញយ៉ងេនះ ក៏រែមងេនឿយ យចេំពះែភនកផង េនឿយ យ 

ចេំពះ្រតេចៀកផង េនឿយ យចេំពះ្រចមុះផង េនឿយ យចេំពះ 

អ ្ត តផង េនឿយ យចេំពះកយផង េនឿយ យចេំពះចិត្តផង 

កលេបើេនឿយ យេហើយ ក៏ធុញ្រទន់ េ្រពះករធុញ្រទន់ េទើប 

ចិត្តរួច្រសឡះ ។ កលេបើចិត្តរួច្រសឡះេហើយ េសចក្តីដឹងក៏េកើតមនថ 

ចិត្ត ម អញរួច្រសឡះេហើយ ។ អរយិ វកេនះ រែមងដឹងចបស់ 

ថ ជតិអស់េហើយ មគគ្រពហមចរយិៈ ម អញបន្រប្រពឹត្តរួចេហើយ 

េ ឡសកិចច ម អញបនេធ្វើេ្រសចេហើយ មគគភវនកិចចដៃទ្រប្រពឹត្ត 

េទេដើមបេី ឡសកិចចេនះេទៀតមិនមនេឡើយ    ។    ចប់សូ្រតទី  ១   ។ 

     (្រពះសូ្រតទងំ  ១០     បណ្ឌិ តគបបេីធ្វើ មេបយយលៈេនះចុះ) 

 [២៧០] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

្រទង់្រ ស់សួរថ មន ល ហុល អនកសមគ ល់េសចក្តីេនះដូចេម្តច រូប 

េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ... សេំឡង ។ េប ។ ក្លិន... 

រស... ផ ព្វ... ធម៌ទងំ យេទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ 

្រពះអងគ...   ។ 
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២២៣ 

ហុលសំយុត្តស    អបបមទវេគគ   ចកខុវញិញ ទិនិព្វិនទនំ 

 [២៧១] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ វេក 

រេូបសុបិ និព្វិនទតិ សេទទសុបិ និព្វិនទតិ គេនធសុបិ និព្វិនទត ិ

រេសសុបិ និព្វិនទតិ េផដ្ឋេព្វសុបិ និព្វិនទតិ ធេមមសុបិ 

និព្វិនទតិ និព្វិនទំ វរិជជតិ ។ េប ។ បជនតីតិ ។ ទុតិយ ំ ។ 

 [២៧២] វតថិយ ំ វហិរតិ... តំ កឹ មញញសិ ហុ- 

ល ចកខុ វញិញ ណំ និចចំ  អនិចចំ តិ ។ អនិចចំ ភេន្ត... 

េ តវញិញ ណំ ។ េប ។ ឃនវញិញ ណំ... ជិ ្ហ វញិញ ណំ... 

កយវញិញ ណំ... មេនវញិញ ណំ និចចំ  អនិចចំ តិ ។ 

អនិចចំ     ភេន្ត...  ។ 

 [២៧៣] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ វ- 

េក ចកខុ វញិញ ណសមិមប ិ និព្វិនទតិ េ តវញិញ ណសមិមប ិ

និព្វិនទតិ ឃនវញិញ ណសមិមប ិ និព្វិនទតិ ជិ ្ហ វញិញ ណសមិមប ិ

និព្វិនទតិ កយវញិញ ណសមិមប ិ និព្វនទិតិ មេនវញិញ ណ- 

សមិមប ិ និព្វិនទតិ និព្វិនទំ វរិជជត ិ ។ េប ។ បជនតីតិ ។ 

តតិយ ំ    ។ 
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២២៣ 

ហុលសំយុត្ត   អបបមទវគគ   េសចក្តីេនឿយ យចំេពះចកខុវញិញ ណជេដើម 

 [២៧១] មន ល ហុល អរយិ វក័អនកេចះដឹង កលេបើេឃើញ 

យ៉ងេនះ ក៏រែមងេនឿយ យចេំពះរូបផង េនឿយ យចេំពះ 

សេំឡងផង េនឿយ យចេំពះក្លិនផង េនឿយ យចេំពះរសផង  

េនឿយ យចេំពះផ ព្វផង េនឿយ យចេំពះធម៌ទងំ យផង 

កលេបើេនឿយ យេហើយ  ក៏ធុញ្រទន់  ។  េប  ។  ចប់សូ្រតទី ២  ។ 

 [២៧២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រទង់ 

្រ ស់សួរថ មន ល ហុល អនកសមគ ល់េសចក្តីេនះដូចេម្តច ចកខុ- 

វញិញ ណ (េសចក្តីដឹង មផ្លូ វែភនក) េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀង 

្រពះអងគ... េ តវញិញ ណ ។ េប ។ ឃនវញិញ ណ... ជិ ្ហ វញិញ ណ... 

មេនវញិញ ណេទៀង  ឬមិនេទៀង    ។     មិនេទៀងេទ     ្រពះអងគ...   ។ 

 [២៧៣] មន ល ហុល អរយិ វក័អនកេចះដឹង កលេបើេឃើញ 

យ៉ងេនះ ក៏រែមងេនឿយ យចេំពះចកខុ វញិញ ណផង េនឿយ យ 

ចេំពះេ តវញិញ ណផង េនឿយ យចេំពះឃនវញិញ ណផង េនឿយ 

យចេំពះជិ ្ហ វញិញ ណផង េនឿយ យចេំពះកយវញិញ ណផង 

េនឿយ យចេំពះមេនវញិញ ណផង កលេបើេនឿយ យេហើយ 

ក៏ធុញ្រទន់    ។    េប    ។    ចប់សូ្រតទី  ៣   ។ 
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២២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៧៤] វតថិយ ំ វហិរតិ... តំ កឹ មញញសិ ហុល 

ចកខុ សមផេស  និេចច   អនិេចច  តិ ។ អនិេចច  តិ ភេន្ត... 

េ តសមភេស  ។ េប ។ ឃនសមផេស ... ជិ ្ហ សមផ- 

េស ... កយសមផេស ... មេនសមផេស  និេចច   

អនិេចច      ត ិ     ។      អនិចច      ភេន្ត...  ។ 

 [២៧៥] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ វ- 

េក ចកខុ សមផស សមិមប ិ និព្វិនទតិ េ តសមផស សមិមប ិ

និព្វិនទតិ ឃនសមផស សមិមប ិ និព្វិនទតិ ជិ ្ហ សមផស សមិមប ិ

និព្វិនទតិ កយសមផស សមិមប ិ និព្វិនទតិ មេនសមផស - 

សមិមប ិ និព្វិនទតិ និព្វិនទំ វរិជជត ិ ។ េប ។ បជនតីតិ ។ 

ចតុតថំ    ។ 
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២២៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៧៤] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រទង់ 

្រ ស់សួរថ មន ល ហុល អនកសមគ ល់េសចក្តីេនះ ដូចេម្តច ចកខុ- 

សមផស  (រូបរមមណ៍ែដលប៉ះពល់េ យចកខុ) េទៀង ឬមិនេទៀង ។ 

មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ... េ តសមផស  ។ េប ។ ឃនសមផស ... ជិ ្ហ - 

សមផស ... កយសមផស ... មេនសមផស េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិន 

េទៀងេទ     ្រពះអងគ...   ។ 

 [២៧៥] មន ល ហុល អរយិ វកអនកេចះដឹង កលេបើេឃើញ 

យ៉ងេនះ ក៏រែមងេនឿយ យចេំពះចកខុសមផស ផង េនឿយ យ 

ចេំពះេ តសមផស ផង េនឿយ យចេំពះឃនសមផស ផង េនឿយ 

យចេំពះជិ ្ហសមផស ផង េនឿយ យចេំពះកយសមផស ផង 

េនឿយ យចេំពះមេនសមផស ផង កលេបើេនឿយ យេហើយ ក៏ 

ធុញ្រទន់    ។    េប    ។     ចប់សូ្រតទី  ៤    ។ 
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២២៥ 

ហុលសំយុត្តស    អបបមទវេគគ   ចកខុសមផស ជេវទនទិនិព្វិនទនំ 

 [២៧៦] វតថិយ ំ វហិរតិ... តំ កឹ មញញសិ ហុល 

ចកខុ សមផស ជ េវទន និចច   អនិចច  តិ ។ អនិចច  

ភេន្ត... េ តសមផស ជ េវទន ។ េប ។ ឃនសមផស ជ 

េវទន... ជិ ្ហ សមផស ជ េវទន... កយសមផស ជ 

េវទន... មេនសមផស ជ េវទន និចច   អនិចច  តិ ។ 

អនិចច       ភេន្ត...   ។ 

 [២៧៧] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ - 

វេក ចកខុ សមផស ជយ េវទនយបិ និព្វិនទតិ េ ត- 

សមផស ជយ េវទនយបិ និព្វិនទតិ ឃនសមផស ជ- 

យ េវទនយបិ និព្វិនទតិ ជិ ្ហ សមផស ជយ េវទនយបិ 

និព្វិនទតិ កយសមផស ជយ េវទនយបិ និព្វិនទតិ 

មេនសមផស ជយ េវទនយបិ និព្វិនទតិ ។ េប ។ 

បជនតីតិ     ។     បញចមំ    ។ 
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២២៥ 

ហុលសំយុត្ត   អបបមទវគគ   េសចក្តីេនឿយ យចំេពះចកខុសមផសជេវទនជេដើម 

 [២៧៦] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រទង់ 

្រ ស់សួរថ មន ល ហុល អនកសមគ ល់េសចក្តីេនះដូចេម្តច ចកខុសមផស - 

ជ េវទន (េវទនេកើតអពីំចកខុសមផស ) េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀង 

េទ ្រពះអងគ... េ តសមផស ជ េវទន ។ េប ។ ឃនសមផស ជ 

េវទន... ជិ ្ហសមផស ជ េវទន... កយសមផស ជ េវទន... មេន- 

សមផស ជ េវទន េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ... ។ 

 [២៧៧] មន ល ហុល អរយិ វក័អនកេចះដឹង កលេបើេឃើញ 

យ៉ងេនះ រែមងេនឿយ យចេំពះចកខុសមផស ជ េវទនផង េនឿយ 

យចេំពះេ តសមផស ជ េវទនផង េនឿយ យចេំពះឃន- 

សមផស ជ េវទនផង េនឿយ យចេំពះជិ ្ហសមផស ជ េវទនផង 

េនឿយ យចេំពះកយសមផស ជ េវទនផង េនឿយ យចេំពះ 

មេនសមផស ជ     េវទនផង    ។   េប   ។    ចប់សូ្រតទី  ៥   ។ 
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២២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៧៨] វតថិយ ំ វហិរតិ... តំ កឹ មញញសិ ហុល 

របូសញញ  និចច   អនិចច  តិ ។ អនិចច  ភេន្ត... 

សទទសញញ ... គនធសញញ ... រសសញញ ... េផដ្ឋព្វសញញ ... 

ធមមសញញ  និចច   អនិចច  តិ ។ អនិចច  ភេន្ត... ។ 

 [២៧៩] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ - 

វេក របូសញញ យបិ និព្វិនទតិ សទទសញញ យបិ និព្វិនទ- 

តិ គនធសញញ យបិ និព្វិនទតិ រសសញញ យបិ និព្វិនទតិ 

េផដ្ឋព្វសញញ យបិ និព្វិនទតិ ធមមសញញ យបិ និព្វិនទតិ 

។     េប     ។      បជនតីតិ     ។    ឆដ្ឋំ     ។ 

 [២៨០] វតថិយ ំ វហិរតិ... តំ កឹ មញញសិ ហុល 

របូសេញចតន និចច   អនិចច  តិ ។ អនិចច  ភេន្ត... 

សទទសេញចតន... គនធសេញចតន... រសសេញចតន... 

េផដ្ឋព្វសេញចតន... ធមមសេញចតន និចច   អនិចច  

តិ      ។      អនិចច       ភេន្ត...    ។ 



459 
 

២២៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៧៨] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រទង់ 

្រ ស់សួរថ មន ល ហុល អនកសមគ ល់េសចក្តីេនះដូចេម្តច រូបសញញ  

(េសចក្តីសមគ ល់កនុងរូប) េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ... 

សទទសញញ ... គនធសញញ ... រសសញញ ... េផដ្ឋព្វសញញ ... ធមមសញញ  

េទៀង     ឬមិនេទៀង    ។     មិនេទៀងេទ     ្រពះអងគ...   ។ 

 [២៧៩] មន ល ហុល អរយិ វក័អនកេចះដឹង កលេបើេឃើញ 

យ៉ងេនះ ក៏រែមងេនឿយ យចេំពះរូបសញញ ផង េនឿយ យច-ំ 

េពះសទទសញញ ផង េនឿយ យចេំពះគនធសញញ ផង េនឿយ យ 

ចេំពះរសសញញ ផង េនឿយ យចេំពះេផដ្ឋព្វសញញ ផង េនឿយ 

យចេំពះធមមសញញ ផង     ។     េប     ។     ចប់សូ្រតទី ៦      ។ 

 [២៨០] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

្រទង់្រ ស់សួរថ មន ល ហុល អនកសមគ ល់េសចក្តីេនះ ដូចេម្តច រូប- 

សេញចតន (េសចក្តីគិតកនុងរូប) េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ 

្រពះអងគ... សទទសេញចតន... គនធសេញចតន... រសសេញចន... 

េផដ្ឋព្វសេញចតន... ធមមសេញចតន េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ 

្រពះអងគ...   ។   
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២២៧ 

ហុលសំយុត្តស    អបបមទវេគគ    របូត ្ហ ទិនិព្វិនទនំ 

 [២៨១] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ វេក 

របូសេញចតនយបិ និព្វិនទតិ សទទសេញចតនយបិ និព្វិ- 

នទតិ គនធសេញចតនយបិ និព្វិនទតិ រសសេញចតនយប ិ

និព្វិនទតិ េផដ្ឋព្វសេញចតនយបិ និព្វិនទតិ ធមមសេញចត- 

នយបិ      និព្វិនទតិ      ។     េប   ។     បជនតីតិ    ។    សត្តមំ    ។ 

 [២៨២] វតថិយ ំ វហិរតិ... តំ កឹ មញញសិ ហុល 

របូត ្ហ  និចច   អនិចច  តិ ។ អនិចច  ភេន្ត... 

សទទត ្ហ ... គនធត ្ហ ... រសត ្ហ ... េផដ្ឋព្វត ្ហ ... 

ធមមត ្ហ  និចច   អនិចច  តិ ។ អនិចច  ភេន្ត... ។ 

 [២៨៣] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ - 

វេក របូត ្ហ យបិ និព្វិនទតិ សទទត ្ហ យបិ និព្វិនទតិ 

គនធត ្ហ យបិ និព្វិនទតិ រសត ្ហ យបិ និព្វិនទតិ 

េផដ្ឋព្វត ្ហ យបិ និព្វិនទតិ ធមមត ្ហ យបិ និព្វិនទតិ 

។     េប     ។     បជនតីតិ    ។      អដ្ឋមំ    ។ 
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២២៧ 

ហុលសំយុត្ត   អបបមទវគគ   េសចក្តីេនឿយ យចំេពះរបូត ្ហ ជេដើម 

 [២៨១] មន ល ហុល អរយិ វក័អនកេចះដឹង កលេបើ- 

េឃើញយ៉ងេនះ ក៏រែមងេនឿយ យចេំពះរូបសេញចតនផង េនឿយ 

យចេំពះសទទសេញចតនផង េនឿយ យចេំពះគនធសេញចតន 

ផង េនឿយ យចេំពះរសសេញចតនផង េនឿយ យចេំពះ 

េផដ្ឋព្វសេញចតនផង េនឿយ យចេំពះធមមសេញចតនផង ។ េប ។ 

ចប់សូ្រតទី  ៧   ។ 

 [២៨២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រទង់ 

្រ ស់សួរថ មន ល ហុល អនកសមគ ល់េសចក្តីេនះដូចេម្តច រូបត ្ហ  

(េសចក្តី្របថន កនុងរូប) េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ...  

សទទត ្ហ ... គនធត ្ហ ... រសត ្ហ ... េផដ្ឋព្វត ្ហ ... ធមមត ្ហ  

េទៀង     ឬមិនេទៀង     ។     មិនេទៀងេទ...   ្រពះអងគ...   ។ 

 [២៨៣] មន ល ហុល អរយិ វកអនកេចះដឹង កលេបើេឃើញ 

យ៉ងេនះ ក៏រែមងេនឿយ យចេំពះរូបត ្ហ ផង េនឿយ យចេំពះ 

សទទត ្ហ ផង េនឿយ យចេំពះគនធត ្ហ ផង េនឿយ យចេំពះ 

រសត ្ហ ផង េនឿយ យចេំពះេផដ្ឋព្វត ្ហ ផង េនឿយ យ 

ចេំពះធមមត ្ហ ផង      ។    េប    ។     ចប់សូ្រតទី  ៨    ។ 
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២២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៨៤] វតថិយ ំ វហិរតិ… តំ កឹ មញញសិ ហុល 

បឋវធីតុ និចច   អនិចច  តិ ។ អនិចច  ភេន្ត… - 

េបធតុ… េតេជធតុ… េយធតុ… កសធតុ… 

វញិញ ណធតុ និចច   អនិចច  តិ ។ អនិចច  ភេន្ត… ។ 

 [២៨៥] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ វេក 

បឋវធីតុយបិ និព្វិនទតិ េបធតុយបិ និព្វិនទត ិ

េតេជធតុយបិ និព្វិនទតិ េយធតុយបិ និព្វិនទតិ 

កសធតុយបិ និព្វិនទតិ វញិញ ណធតុយបិ និព្វិនទតិ 

។       េប      ។      បជនតីតិ      ។      នវមំ     ។ 
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២២៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៨៤] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… 

្រទង់្រ ស់សួរថ មន ល ហុល អនកសមគ ល់េសចក្តីេនះដូចេម្តច 

បឋវធីតុ េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ… េបធតុ… 

េតេជធតុ… េយធតុ… កសធតុ… វញិញ ណធតុេទៀង ឬមិន 

េទៀង     ។     មិនេទៀងេទ     ្រពះអងគ…    ។ 

 [២៨៥] មន ល ហុល អរយិ វក័អនកេចះដឹង កលេបើេឃើញ 

យ៉ងេនះ ក៏រែមងេនឿយ យចេំពះបឋវធីតុផង េនឿយ យចេំពះ 

េបធតុផង េនឿយ យចេំពះេតេជធតុផង េនឿយ យ 

ចេំពះ េយធតុផង េនឿយ យចេំពះ កសធតុផង េនឿយ 

យចេំពះវញិញ ណធតុផង    ។    េប     ។     ចប់សូ្រតទី  ៩    ។ 
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២២៩ 

ហុលសំយុត្តស    អបបមទវេគគ    របូទិនិព្វិនទនំ 

 [២៨៦] វតថិយ ំ វហិរតិ… តំ កឹ មញញសិ ហុល 

របូំ និចចំ  អនិចចំ តិ ។ អនិចចំ ភេន្ត… េវទន… 

សញញ … សងខ … វញិញ ណំ និចចំ  អនិចចំ តិ ។ 

អនិចចំ ភេន្ត ។ យ ំ បននិចចំ ទុកខំ   តំ សុខំ តិ ។ 

ទុកខំ  ភេន្ត ។ យ ំ បននិចចំ ទុកខំ  វបិរ ិ មធមមំ 

កល្លំ នុ តំ សមនុបស តុិំ ឯតំ មម ឯេ ហមសមិ 

ឯេ       េម      អ ្ត តិ     ។       េន      េហតំ     ភេន្ត     ។ 

 [២៨៧] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ- 

វេក របូសមិមប ិ និព្វិនទតិ េវទនយបិ និព្វិនទតិ  

សញញ យបិ និព្វិនទតិ សងខ េរសុបិ និព្វិនទតិ វញិញ ណ- 

សមិមប ិ និព្វិនទតិ និព្វិនទំ វរិជជតិ វ ិ គ វមុិចចតិ ។ 

វមុិត្តសមឹ      វមុិត្តមិតិ      ញណំ       េ តិ      ។      ខី      ជតិ 



465 
 

២២៩ 

ហុលសំយុត្ត   អបបមទវគគ   េសចក្តីេនឿយ យចំេពះរូបជេដើម 

 [២៨៦] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រទង់ 

្រ ស់សួរថ មន ល ហុល អនកសមគ ល់េសចក្តីេនះ ដូចេម្តច រូបេទៀង 

ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ... េវទន... សញញ ... សងខ រ... 

វញិញ ណ េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ ។ ចុះរបស់ 

ឯ មិនេទៀង របស់េនះជទុកខ ឬជសុខ ។ ជទុកខ ្រពះអងគ ។ 

ចុះរបស់ឯ មិនេទៀង ជទុកខ មនេសចក្តីែ្រប្របួលជធមម  គួរ 

ពិចរ េឃើញនូវរបស់េនះថ ន៎ុះជរបស់ ម អញ ន៎ុះជ ម អញ 

នុ ៎ះជខ្លួនរបស់ ម អញែដរឬ   ។   េហតុនុ៎ះ មិនគួរេទ  ្រពះអងគ   ។ 

 [២៨៧] មន ល ហុល អរយិ វក័អនកេចះដឹង កលេបើេឃើញ 

យ៉ងេនះ ក៏រែមងេនឿយ យចេំពះរូបផង េនឿយ យចេំពះេវទ- 

នផង េនឿយ យចេំពះសញញ ផង េនឿយ យចេំពះសងខ រផង 

េនឿយ យចេំពះវញិញ ណផង កលេបើេនឿយ យេហើយ ក៏ធុញ 

្រទន់ េ្រពះករធុញ្រទន់ េទើបចិត្តរួច្រសឡះ ។ កលេបើចិត្ត 

រួច្រសឡះេហើយ េសចក្តីដឹងក៏េកើតមនថ ចិត្ត ម អញរួច្រសឡះ 

េហើយ   ។    អរយិ វក័េនះ    រែមងដឹងចបស់ថ     ជតិអស់េហើយ 
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២៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

វុសិតំ ្រពហមចរយិ ំ កតំ ករណីយ ំ នបរ ំ ឥតថ ្ត យតិ 

បជនតីតិ       ។       ទសមំ       ។ 

អបបមទវេគគ    បឋេម   ។ 

តស    ឧទទ នំ   

 ចកខុ         របូញច          វញិញ ណំ 

 សមផេស         េវទនយ       ច 

 សញញ យ        ច       េចតន       ត ្ហ  

 ធតុ        ខេនធន       េតទ តិ     ។ 
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២៣០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មគគ្រពហមចរយិៈ ម អញបន្រប្រពឹត្តរួចេហើយ េ ឡសកិចច ម អញ 

បនេធ្វើេ្រសចេហើយ មគគភវនកិចចដៃទ្រប្រពឹត្តេទេដើមបេី ឡសកិចច 

េនះេទៀត    មិនមនេឡើយ    ។     ចប់សូ្រតទី   ១០   ។ 

ចប់   អបបមទវគគ   ទី   ១  ។ 

ឧទទ នៃនអបបមទវគគេនះគឺ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់សំែដងអំពីចកខុ     ១   រូប   ១   វញិញ ណ  ១ 

 សមផស     ១   េវទន   ១   សញញ     ១   េចតន   ១   ត ្ហ   ១ 

 ធតុ     ១    ខនធ    ១    ជ   ១០     ។ 
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អនុសយវេគគ  

 [២៨៨] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  - 

េម ។ អថេខ យ ម  ហុេ  េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯក- 

មន្តំ     និសីទិ     ។ 

 [២៨៩] ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ យសមន្តំ ហុលំ 

ភគ  ឯតទេ ច តំ កឹ មញញសិ ហុល ចកខុ ំ  និចចំ 

 អនិចចំ តិ ។ អនិចចំ ភេន្ត ។ យ ំ បននិចចំ ទុកខំ  

 តំ សុខំ តិ ។ ទុកខំ  ភេន្ត ។ យ ំ បននិចចំ 

ទុកខំ        វបិរនិមធមមំ          កល្លំ         នុ         តំ       សមនុបស តុិំ 
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អនុសយវគគ 

 [២៨៨] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង ្រពះ ហុលមន យុ ចូលេទគល់ 

្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ 

េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ       ។ 

 [២៨៩] លុះ្រពះ ហុលមន យុ អងគុយកនុងទីសមគួរេហើយ 

េទើប្រពះមន្រពះភគមន្រពះពុទធដីកយ៉ងេនះថ មន ល ហុល អនក 

សមគ ល់េហតុដូចេម្តច ែភនកេទៀង ឬមិនេទៀង ។ ្រពះ ហុល្រកប 

បងគទូំលថ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ ។ ចុះរបស់ឯ មិនេទៀង របស់ 

េនះជទុកខ ឬជសុខ ។ ជទុកខ ្រពះអងគ ។ ចុះរបស់ឯ មិនេទៀង 

ជទុកខ       មនេសចក្តីែ្រប្របួលជធមម       គួរេដើមបេីឃើញរបស់េនះថ 
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២៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឯតំ មម ឯេ ហមសមិ ឯេ  េម អ ្ត តិ ។ េន 

េហតំ ភេន្ត ។ េ តំ... ឃនំ... ជិ ្ហ ... កេយ... មេន 

និេចច   អនិេចច  តិ ។ អនិេចច  ភេន្ត ។ យ ំ បននិចចំ 

ទុកខំ   តំ សុខំ តិ ។ ទុកខំ  ភេន្ត ។ យ ំ បននិចចំ 

ទុកខំ  វបិរ ិ មធមមំ កល្លំ នុ តំ សមនុបស តុិំ ឯតំ 

មម ឯេ ហមសមិ ឯេ  េម អ ្ត តិ ។ េន េហតំ 

ភេន្ត    ។ 

 [២៩០] ឯវ ំ បស  ំ ហុល សុត  អរយិ វេក 

ចកខុ សមិមប ិ និព្វិនទតិ េ តសមិមប ិ និព្វិនទតិ ឃនសមិមប ិ

និព្វិនទតិ ជិ ្ហ យបិ និព្វិនទតិ កយសមិមប ិ និព្វិនទតិ ម- 

នសមិមប ិ និព្វិនទតិ និព្វិនទំ វរិជជតិ វ ិ គ វមុិចចតិ ។ វមុិត្តសមឹ 

វមុិត្តមិតិ ញណំ េ តិ ។ ខី  ជតិ វុសិតំ ្រពហម- 

ចរយិ ំ កតំ ករណីយ ំ នបរ ំ ឥតថ ្ត យតិ បជន- 

តីតិ      ។     បឋមំ    ។ 
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២៣២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

នុ៎ះជរបស់អញ នុ៎ះជអញ នុ៎ះជខ្លួនរបស់អញែដរឬេទ ។ មិនគួរ 

េឃើញយ៉ងនុ៎ះេទ ្រពះអងគ ។ ្រតេចៀក... ្រចមុះ... អ ្ត ត... 

កយ... ចិត្ត េទៀង ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ ។ ចុះរបស់ 

ឯ មិនេទៀង របស់េនះជទុកខ ឬជសុខ ។ ជទុកខ ្រពះអងគ ។ 

ចុះរបស់ឯ មិនេទៀង ជទុកខ មនេសចក្តីែ្រប្របួលជធមម  គួរេដើមប ី

េឃើញរបស់េនះថ នុ៎ះជរបស់អញ នុ៎ះជអញ នុ៎ះជខ្លួនរបស់អញ 

ែដរឬេទ     ។     មិនគួរេឃើញយ៉ងនុ៎ះេទ    ្រពះអងគ     ។ 

 [២៩០] មន ល ហុល អរយិ វក័អនកេចះដឹង កលេឃើញ 

យ៉ងេនះ ក៏រែមងេនឿយ យកនុងែភនកផង េនឿយ យកនុង្រតេចៀក 

ផង េនឿយ យកនុង្រចមុះផង េនឿយ យកនុងអ ្ត តផង េនឿយ 

យកនុងកយផង េនឿយ យកនុងចិត្តផង កលេបើេនឿយ យ 

ធុញ្រទន់ េ្រពះករធុញ្រទន់ េទើបចិត្តរួច្រសឡះ ។ កលេបើចិត្ត 

រួច្រសឡះ ញណក៏េកើតេឡើងថ ចិត្តរួច្រសឡះេហើយ ។ អរយិ វក 

េនះ ក៏ដឹងចបស់ថ ជតិអស់េហើយ ្រពហមចរយិធម៌ ម អញបនេន 

រួចេហើយ េ ឡសកិចច ម អញក៏បនេធ្វើេ្រសចេហើយ កិចចដៃទ្រប្រពឹត្ត 

េទេដើមបេី ឡសកិចចេនះេទៀតមិនមនេឡើយ    ។    ចប់សូ្រតទី  ១    ។ 
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២៣៣ 

ហុលសំយុត្តស    អនុសយវេគគ   ស យតននំ   អនិចច ទិ 

 (ឯេតន     េបយយេលន        ទស        សុត្តន្ត   កតព្វ ) 

 [២៩១] តំ កឹ មញញសិ ហុល របូ និចច   

អនិចច  តិ ។ អនិចច  ភេន្ត... សទទ ... គនធ ... រ ... 

េផដ្ឋព្វ ...       ធមម ...         ។ 

 [២៩២] ចកខុ វញិញ ណំ... េ តវញិញ ណំ... ឃន- 

វញិញ ណំ... ជិ ្ហ វញិញ ណំ... កយវញិញ ណំ... មេនវញិញ - 

ណំ...        ។ 

 [២៩៣] ចកខុ សមផេស ... េ តសមផេស ... ឃន- 

សមផេស ... ជិ ្ហ សមផេស ... កយសមផេស ... មេន- 

សមផេស ...     ។ 

 [២៩៤] ចកខុ សមផស ជ េវទន... េ តសមផស - 

ជ េវទន... ឃនសមផស ជ េវទន... ជិ ្ហ សមផស ជ 

េវទន... កយសមផស ជ េវទន... មេនសមផស ជ 

េវទន...      ។ 

 [២៩៥] របូសញញ ... សទទសញញ ... គនធសញញ ... 

រសសញញ ...     េផដ្ឋព្វសញញ ...      ធមមសញញ ...    ។ 
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២៣៣ 

ហុលសំយុត្ត   អនុសយវគគ   េសចក្តីមិនេទៀងជេដើមៃន យតនៈទំង ៦ 

       ( សូ្រតទងំ  ១០   បណិ្ឌ តគបបេីធ្វើ មេបយយលនុ៎ះចុះ ) 

 [២៩១] មន ល ហុល អនកសមគ ល់េហតុេនះដូចេម្តច រូបេទៀង 

ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ... សេំឡង... ក្លិន... រស... ផ ព្វ... 

ធមម រមមណ៍...   ។ 

 [២៩២] ចកខុ វញិញ ណ... េ តវញិញ ណ... ឃនវញិញ ណ... 

ជិ ្ហ វញិញ ណ...     កយវញិញ ណ...     មេនវញិញ ណ...    ។ 

 [២៩៣] ចកខុសមផស ... េ តសមផស ... ឃនសមផស ... 

ជិ ្ហសមផស ...      កយសមផស ...     មេនសមផស ...     ។ 

 [២៩៤] េវទនែដលេកើតអពីំចកខុសមផស ... េវទនែដលេកើត 

អពីំេ តសមផស ... េវទនែដលេកើតអពីំឃនសមផស ... េវទនែដល 

េកើតអពីំជិ ្ហសមផស ... េវទនែដលេកើតអពីំកយសមផស ... េវទនែដល 

េកើតអពីំមេនសមផស ...    ។ 

 [២៩៥] េសចក្តីសមគ ល់កនុងរូប... េសចក្តីសមគ ល់កនុងសេំឡង... 

េសចក្តីសមគ ល់កនុងក្លិន... េសចក្តីសមគ ល់កនុងរស... េសចក្តីសមគ ល់កនុង 

ផ ព្វ...     េសចក្តីសមគ ល់កនុងធមម រមមណ៍...   ។ 
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២៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [២៨៦] របូសេញចតន សទទសេញចតន គនធស- 

េញចតន រសសេញចតន េផដ្ឋព្វសេញចតន ធមមស- 

េញចតន…     ។ 

 [២៩៧] របូត ្ហ … សទទត ្ហ … គនធត ្ហ … រស- 

ត ្ហ …    េផដ្ឋព្វត ្ហ …      ធមមត ្ហ …    ។ 

 [២៩៨] បឋវធីតុ… េបធតុ… េតេជធតុ… - 

េយធតុ…      កសធតុ…       វញិញ ណធតុ….     ។ 

 [២៩៩] របូំ… េវទន… សញញ … សងខ … វញិញ - 

ណំ និចចំ  អនិចចំ តិ ។ អនិចចំ ភេន្ត ។ េប ។ ឯវ ំ

បស  ំ ហុល ។ េប ។ នបរ ំ ឥតថ ្ត យតិ បជនតីតិ ។ 

ទសមំ     ។ 
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២៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [២៩៦] េសចក្តីគិតកនុងរូប… េសចក្តីគិតកនុងសេំឡង… េសចក្តី 

គិតកនុងក្លិន… េសចក្តីគិតកនុងរស… េសចក្តីគិតកនុងផ ព្វ… េសចក្តីគិតកនុង 

ធមម រមមណ៍…    ។ 

 [២៩៧] រូបត ្ហ … សទទត ្ហ … គនធត ្ហ … រសត ្ហ … 

េផដ្ឋព្វត ្ហ …    ធមមត ្ហ …  ។ 

 ២៩៨ បឋវធីតុ… េបធតុ… េតេជធតុ… េយធតុ… 

កសធតុ…   វញិញ ណធតុ…    ។  

 [២៩៩] រូប… េវទន… សញញ … សងខ រ… វញិញ ណ… េទៀង 

ឬមិនេទៀង ។ មិនេទៀងេទ ្រពះអងគ ។ េប ។ មន ល ហុល កលេបើ 

អរយិ វកេឃើញយ៉ងេនះ ។ េប ។ ដឹងចបស់ថ កិចចដៃទ្រប្រពឹត្តេទ 

េដើមបេី ឡសកិចចេនះេទៀតមិនមនេឡើយ     ។     ចប់សូ្រតទី  ១០   ។ 
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២៣៥ 

ហុលសំយុត្តស    អនុសយវេគគ   មនសបុចឆ  

 [៣០០] វតថិយ ំ វហិរតិ… អថេខ យ ម  

ហុេ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ 

និសិេនន  េខ យ ម  ហុេ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច 

កថំ នុ េខ ភេន្ត ជនេ  កថំ បស េ  ឥមសមញិច  

សវញិញ ណេក កេយ ពហិទធ  ច សព្វនិមិេត្តសុ 

អហងក រមមងក រមននុសយ       ន      េ ន្តីតិ      ។ 

 [៣០១] យ ំ កិញចិ  ហុល របូំ អតី នគ- 

តបបចចុបបននំ អជឈត្តំ  ពហិទធ   ឱ រកំិ  សុខុម ំ

 ហីនំ  បណីតំ  យ ំ ទេូរ សន្តិេក  សព្វំ របូំ 

េនតំ មម េនេ ហមសមិ ន េមេ  អ ្ត តិ ឯវេម- 

តំ យថភតូំ សមមបបញញ យ បស តិ ។ យ កច ិ

េវទន… យ កចិ សញញ … េយ េកចិ សងខ … 

យ ំ កិញចិ  វញិញ ណំ អតី នគតបបចចុបបននំ អជឈត្ត ំ

    ពហិទធ           ឱ រកំិ              សុខុមំ             ហីនំ      
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២៣៥ 

ហុលសំយុត្ត   អនុសយវគគ   ករសួររកចិត្ត 

 [៣០០] ្រពះ ្ត  ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រគេនះឯង 

្រពះ ហុលមន យុ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទ 

ដល់ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះ 

្រពះ ហុលមន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ ក៏បនេពលពកយ 

េនះនឹង្រពះមន្រពះភគថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន បុគគលដឹងដូចេម្តច 

េឃើញដូចេម្តច បនជមិនមនអហងក រមមងក រ និងមននុស័យ កនុង 

កយ្របកបេ យវញិញ ណេនះផង កនុងនិមិត្តទងំពួងជខងេ្រកផង ។ 

 [៣០១] មន ល ហុល រូបឯ នីមួយជអតីត អនគត 

បចចុបបនន ខងកនុងក្តី ខងេ្រកក្តី េ្រគត្រគតក្តី ល្អិតក្តី េថកទបក្តី 

ឧត្តមក្តី រូបឯ មនកនុងទីឆង យក្តី មនកនុងទីជិតក្តី រូបទងំអស់េនះ 

េឈម ះថជរូប បុគគលរែមងេឃើញរូបនុ៎ះ េ យបញញ ដ៏្របៃព មពិត 

យ៉ងេនះថ នុ៎ះមិនែមនរបស់អញ នុ៎ះមិនែមនជអញ នុ៎ះមិនែមនជ 

ខ្លួនរបស់អញ ។ េវទនឯ នីមួយ... សញញ ឯ នីមួយ... សងខ រ 

ទងំ យឯ នីមួយ... វញិញ ណឯ នីមួយ ជអតីត... អនគត 

បចចុបបនន    ខងកនុងក្តី    ខងេ្រកក្តី  េ្រគត្រគតក្តី   ល្អិតក្តី     េថកទបក្តី 
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២៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

បណីតំ  យ ំ ទេូរ សន្តិេក  សព្វំ វញិញ ណំ េនតំ មម 

េនេ ហមសមិ ន េមេ  អ ្ត តិ ឯវេមតំ យថភតូំ 

សមមបបញញ យ បស តិ ។ ឯវ ំ េខ ហុល ជនេ  ឯវ ំ

បស េ  ឥមសមិញច  សវញិញ ណេក កេយ ពហិទធ  

ច សព្វនិមិេត្តសុ អហងក រមមងក រមននុសយ ន 

េ ន្តីតិ      ។      ឯកទសមំ    ។ 

 [៣០២] វតថិយ ំ វហិរតិ... អថេខ យ ម  

ហុេ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ ឯកមន្តំ 

និសិេនន  េខ យ ម  ហុេ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច 

កថំ នុ េខ ភេន្ត ជនេ  កថំ បស េ  ឥមសមិញច  

សវញិញ ណេក កេយ ពហិទធ  ច សព្វនិមិេត្តសុ អ- 

ហងក រមមងក រមនបគតំ មនសំ េ តិ វធិ សម- 

តិកកន្តំ       សន្តំ       សុវមុិត្តន្តិ     ។ 
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២៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ឧត្តមក្តី វញិញ ណឯ ែដលមនកនុងទីឆង យក្តី កនុងទីជិតក្តី វញិញ ណ 

ទងំអស់េនះ េឈម ះថជវញិញ ណ បុគគលរែមងេឃើញវញិញ ណនុ៎ះ 

េ យបញញ ដ៏្របៃព មពិតយ៉ងេនះថ នុ៎ះមិនែមនជរបស់អញ នុ៎ះមិន 

ែមនជអញ នុ៎ះមិនែមនជខ្លួនរបស់អញ ។ មន ល ហុល កលអរយិ 

វក័ដឹងយ៉ងេនះ េឃើញយ៉ងេនះ បនជមិនមនអហងក រមមងក រ 

និងមននុស័យ កនុងកយ្របកបេ យវញិញ ណេនះផង កនុងនិមិត្តទងំ 

ពួកជខងេ្រកផង      ។      ចប់សូ្រតទី  ១១     ។ 

 [៣០២] ្រពះ ្ត  ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រគេនះឯង 

្រពះ ហុលមន យុ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទ 

ដល់ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះ 

្រពះ ហុលមន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បនេពលពកយ 

េនះនឹង្រពះមន្រពះភគថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន បុគគលដឹងដូចេម្តច 

េឃើញដូចេម្តច បនជមនចិត្ត្របសចកអហងក រមមងក រ និងមនះ កនុង 

កយ្របកបេ យវញិញ ណេនះផង កនុងនិមិត្តទងំពួងជខងេ្រកផង ជ 

ចិត្ត្រប្រពឹត្តកន្លងកនុងចែំណកៃនមនះ   និងសងប់រមង ប់រួចផុតចកកិេលស      ។ 
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២៣៧ 

ហុលសំយុត្តស    អនុសយវេគគ   មនសពយករណំ 

 [៣០៣] យ ំ កិញចិ  ហុល របូ ំ អតី នគ- 

តបបចចុបបននំ អជឈត្តំ  ពហិទធ   ឱ រកំិ  សុខុម ំ

 ហីនំ  បណីតំ  យ ំ ទេូរ សន្តិេក  សព្វំ 

របូំ េនតំ មម េនេ ហមសមិ នេមេ  អ ្ត តិ ឯវ- 

េមតំ យថភតូំ សមមបបញញ យ ទិ ្វ  អនុបទ វមុិេ ្ត  

េ តិ    ។ 

(បញចននំ      ខនធ នំ       ឯវ ំ       កតព្វំ) 

យ កចិ េវទន... យ កចិ សញញ ... េយ េកចិ 

សងខ ... យ ំ កិញចិ  វញិញ ណំ អតី នគតបបចចុបបននំ 

អជឈត្តំ  ពហិទធ   ឱ រកំិ  សុខុមំ  ហីនំ 

     បណីតំ         យ ំ    ទេូរ     សន្តិេក            សព្វំ   វញិញ ណំ 
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២៣៧ 

ហុលសំយុត្ត   អនុសយវគគ   ករពយករណ៍នូវចិត្ត 

 [៣០៣] មន ល ហុល រូបឯ នីមួយ ជអតីត អនគត 

បចចុបបនន ខងកនុងក្តី ខងេ្រកក្តី េ្រគត្រគតក្តី ល្អិតក្តី េថកទបក្តី 

ឧត្តមក្តី រូបឯ ែដលមនកនុងទីឆង យក្តី មនកនុងទីជិតក្តី រូបទងំអស់ 

េនះេឈម ះថជរូប អរយិ វក័េឃើញនូវរូបនុ៎ះ េ យបញញ ដ៏្របៃព 

មពិតយ៉ងេនះថ នុ៎ះមិនែមនរបស់អញ នុ៎ះមិនែមនជអញ នុ៎ះមិន 

ែមនជខ្លួនរបស់អញ ដូេចនះេហើយ េទើបបនរួច្រសឡះចកកិេលស 

េ្រពះមិនមនេសចក្តី្របកន់   ។ 

(បណ្ឌិ តគបបេីធ្វើខនធទងំ  ៥   ឲយដូចគន ) 

េវទនឯ នីមួយ... សញញ ឯ នីមួយ... សងខ រទងំ យឯ  

នីមួយ... វញិញ ណឯ នីមួយ ជអតីត អនគត បចចុបបនន ជខងកនុង 

ក្តី ខងេ្រកក្តី េ្រគត្រគតក្តី ល្អិតក្តី េថកទបក្តី ឧត្តមក្តី វញិញ ណ 

ឯ ែដលមនកនុងទីឆង យក្តី   មនកនុងទីជិតក្តី     វញិញ ណទងំអស់េនះ 
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២៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

េនតំ មម េនេ ហមសមិ ន េមេ  អ ្ត តិ ឯវ- 

េមតំ យថភតូំ សមមបបញញ យ ទិ ្វ  អនុបទ វមុិេ ្ត  

េ តិ ។ ឯវ ំ េខ ហុល ជនេ  ពហិទធ  ច សព្វ- 

និមេត្តសុ អហងក រមមងក រមនបគតំ មនសំ េ តិ 

វធិ      សមតិកកន្តំ     សន្តំ      សុវមុិត្តន្តិ     ។     ទ្វ ទសមំ    ។ 

អនុសយវេគគ    ទុតិេយ   ។ 

តស    ឧទទ នំ 

 ចកខុ         របូញច         វញិញ ណំ 

 សមផេស         េវទនយ       ច 

 សញញ         ច        េចត        ត ្ហ  

 ធតុ       ខេនធន        េត        ទស 

 អនុសយ ំ        អបគតេញច វ 

 វេគគ          េតន       បវុចចតីតិ     ។ 

ហុលសំយុត្តំ   ឆដ្ឋំ   សមត្តំ   ។ 
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២៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

េឈម ះថជវញិញ ណ អរយិ វក័េឃើញនូវវញិញ ណនុ៎ះ េ យបញញ  

ដ៏្របៃព មពិតយ៉ងេនះថ នុ៎ះមិនែមនជរបស់អញ នុ៎ះមិនែមនជអញ 

ន៎ុះមិនែមនជខ្លួនរបស់អញ ដូេចនះេហើយ េទើបបនរួច្រសឡះចកកិេលស 

េ្រពះមិនមនេសចក្តី្របកន់ ។ មន ល ហុល កលអរយិ វកដឹង 

យ៉ងេនះ េឃើញយ៉ងេនះ បនជមនចិត្ត្របសចកអហងក រមមងក រ 

និងមននុស័យ កនុងកលែដល្របកបេ យវញិញ ណេនះផង កនុងនិមិត្ត 

ទងំពួងជខងេ្រកេនះ ជចិត្ត្រប្រពឹត្តកន្លងកនុងចែំណកៃនមនះ និង 

សងប់រមង ប់រួចដុតចកកិេលស   ។     ចប់សូ្រតទី   ១២    ។ 

ចប់   អនុសយវគគ   ទី   ២   ។ 

ឧទទ នៃនអនុសយវគគេនះគឺ 

 ចកខុ    ១   រូប   ១   វញិញ ណ   ១   សមផស   ១  េវទន  ១  សញញ   ១ 

 េចតន  ១  ត ្ហ   ១  ធតុ  ១  ខនធ  ១  ្រតូវជ   ១០   អនុសយ ១ 

 ចិត្តែដល្របសចកអហងក រជេដើម    ១  ជវគគែដល្រពះមន 

 ្រពះភគេនះ្រទង់្រ ស់សំែដង       ។ 

ចប់   ហុលសំយុត្ត   ទី   ៦   ។ 
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លកខណសំយុត្តំ 

អដ្ឋិសងខលិកវេគគ  

 [៣០៤] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជ- 

គេហ វហិរតិ េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ េតន េខ 

បន សមេយន យ ម  ច លកខ េ  យ ម  ច 

ម េមគគ ្ល េន       គិជឈកេូដ      បព្វេត      វហិរន្តិ    ។ 

 [៣០៥] អថេខ យ ម  ម េមគគ ្ល េន 

បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ េយនយ ម  

លកខ េ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  យសមន្តំ 

លកខណំ ឯតទេ ច ឯហិ វុេ  លកខណ ជគហំ 

បិ ្ឌ យ បវសិិស មតិ ។ ឯវមវុេ តិ េខ - 

យ ម  លកខ េ  យសមេ  ម េមគគ ្ល នស  

បចចេស សិ ។ អថេខ យ ម  ម េមគគ ្ល - 

េន គិជឈកូ  បព្វ  ឱេ ហេន្ត  អញញតរសមឹ 

បេទេស សិតំ ប ្វ កសិ ។ អថេខ យ ម  

លកខ េ         យសមន្តំ         ម េមគគ ្ល នំ          ឯតទេ ច 
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លកខណសំយុត្ត 

អដ្ឋិសងខលិកវគគ 

 [៣០៤] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះ 

មន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន ជកលនទកនិ ប ថ ន ជិត 

្រកុង ជ្រគឹះ ។ ក៏កនុងសម័យេនះឯង ្រពះលកខណៈមន យុ ១ 

្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ  ១   គង់េននភនគំិជឈកូដ     ។ 

 [៣០៥] ្រគេនះឯង ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ េស្ល ក 

សបង់្រប ប់ប្រតចីវរ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ េហើយចូលេទរក្រពះ 

លកខណៈមន យុ លុះចូលេទដល់េហើយ បនេពលពកយេនះនឹង 

្រពះលកខណៈមន យុថ មន ល វុេ លកខណៈ អនកចូរមក េយើង 

នឹងចូលេទ្រកុង ជ្រគឹះ េដើមបបីិណ្ឌ បត ។ ្រពះលកខណៈមន យុ 

ទទួលពកយ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុថ េអើ វុេ  ។ ្រគ 

េនះឯង ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ កលនិមន្តចុះអពីំភនគំិជឈកូដ 

ក៏េធ្វើនូវករញញឹមឲយ្របកដកនុង្របេទសមួយ ។ ្រគេនះឯង ្រពះ 

លកខណៈមន យុ    បនសួរ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុដូេចនះថ 
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២៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

េក នុ េខ វុេ  េមគគ ្ល ន េហតុ េក បចចេយ 

សិតស  បតុកមម យតិ ។ អកេ  េខ វុេ  

លកខណ ឯតស  បញ្ហស  ភគវេ  មំ សន្តិេក ឯតំ 

បញ្ហំ      បុចឆ តិ     ។ 

 [៣០៦]  អថេខ យ ម  ច លកខ េ  - 

យ ម  ច ម េមគគ ្ល េន ជគេហ បិ ្ឌ យ ចរ ិ ្វ  

បចឆ ភត្តំ បិណ្ឌ បតបបដិកកន្ត  េយន ភគ  េតនុបសង ក- 

មឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ  

និសីទឹសុ ។ ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ យ ម  លកខ - 

េ  យសមន្តំ ម េមគគ ្ល នំ ឯតទេ ច ឥធ- 

យ ម  ម េមគគ ្ល េន គិជឈកូ  បព្វ  ឱេ ហេន្ត  

អញញតរសមឹ បេទេស សិតំ ប ្វ កសិ េក នុ េខ 

វុេ  េមគគ ្ល ន េហតុ េក បចចេយ សិតស  

បតុកមម យតិ     ។ 
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២៤០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន ល វុេ េមគគ ្ល ន េហតុដូចេម្តច បចច័យដូចេម្តច បនជេ ក 

េធ្វើនូវករញញឹមឲយ្របកដ ។ មន ល វុេ លកខណៈ កលេនះជ 

កលមិនគួរេដើមបសួីរ្រប ន នុ៎ះេទ អនកចូរសួរ្រប ន នុ៎ះនឹងខញុកំនុងសំ ក់ 

្រពះមន្រពះភគចុះ    ។ 

 [៣០៦] ្រគេនះឯង ្រពះលកខណៈមន យុ និង្រពះ 

ម េមគគ ្ល នមន យុ ចូលេទបិណ្ឌ បតកនុង្រកុង ជ្រគឹះ ្រតឡប់ 

មកអពីំបិណ្ឌ បតវញិកនុងេវ េ្រកយភត្ត ក៏ចូលេទគល់្រពះមន្រពះ 

ភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េហើយអងគុយេន 

កនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះ្រពះលកខណៈមន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ 

េហើយ បនសួរ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុដូេចនះថ កនុងទីឯេ ះ 

ម េមគគ ្ល នមន យុ កលចុះមកអពីំភនគំិជឈកូដ បនេធ្វើនូវករ 

ញញឹមឲយ្របកដកនុង្របេទសមួយ មន ល វុេ េមគគ ្ល ន េហតុដូច 

េម្តច     បចច័យដូចេម្តច      បនជេ កេធ្វើនូវករញញឹមឲយ្របកដ     ។ 
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២៤១ 

លកខណសំយុត្តស    អដ្ឋិសងខលិកវេគគ   េគឃតកវបិេក 

 [៣០៧] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  

ឱេ ហេន្ត  អទទសំ អដ្ឋិសងខលិកំ េវ សំ គចឆន្តឹ 

តេមនំ គិជឈបិ កកបិ កុល បិ អនុបតិ ្វ  

អនុបតិ ្វ  វតុិេទន្តិ(១) វតិេចឆន្តិ វ ិ េជន្តិ(២)  សុទំ 

អដ្ឋស រ ំ កេ តិ តស  មយ្ហ ំ វុេ  ឯតទេ សិ 

អចឆរយិ ំ វត េភ អពភូតំ វត េភ ឯវរេូបបិ នម 

សេ ្ត  ភវសិ តិ ឯវរេូបបិ នម យេកខ  ភវសិ តិ 

ឯវរេូបបិ         នម        អត្តភវបបដិ េភ        ភវសិ តីតិ       ។ 

 [៣០៨] អថេខ ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ 

ចកខុ ភូ  វត ភិកខ េវ វក វហិរន្តិ ញណភូ  

វត ភិកខ េវ វក វហិរន្តិ យ្រត ហិ នម រេក 

ឯវរបូំ ញស តិ  ទកខតិ  សកខឹ   ករសិ តិ ។ 

បុេព្វវ េម េ  ភិកខ េវ សេ ្ត  ទិេ ្ឋ  អេ សិ 

អបិចហំ ន ពយកសឹ អហេញចតំ ពយកេរយយុ ំ

បេរបិ េម ន សទទេហយយុ ំ េយ េម ន សទទេហយយុ ំ

េតសន្តំ អស  ទីឃរត្តំ អហិ យ ទុកខ យ ។ 
     ១   ឱ.   ម.   ផសុឡន្តរកិហិ   ។   ២   វភិជន្តិ   ។ 



489 
 

២៤១ 

លកខណសំយុត្ត   អដ្ឋិសងខលិកវគគ   វបិកៃនអនកសម្ល ប់េគ 

 [៣០៧] ្រពះម េមគគ ្ល នថ មន ល វុេ  កនុងទី 

ឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមកអពីំគិជឈកូដ បនេឃើញអដ្ឋិសងខលិក 

គឺ ងឆ្អឹង កពុំងអែណ្ត តេទេលើ កស ពួក ម ត ែក្អក រ ត េដញ 

មឆប េចមចឹកេចះ េភើចជែញជងនូវ ងឆ្អឹងេនះ ងឆ្អឹងេនះក៏េចះ 

ែតែ្រសកថងូ រ មន ល វុេ  េទើបខញុ េំនះមនេសចក្តីបរវិតិកកៈថ យីេអើ 

អ ច រយ ស់ យីេអើ មិនធ្ល ប់េកើតមនេ ះេឡើយ យីេអើ សត្វែបបេនះ 

នឹង្រតឡប់េទជមនខ្លះែដរ យកខែបបេនះនឹង្រតឡប់េទជមនខ្លះែដរ 

កិរយិបនអត្តភពែបបេនះ    នឹង្រតឡប់េទជមនខ្លះែដរេតើ   ។ 

 [៣០៨] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់េ ភិកខុ  

ទងំ យថ មន លភិកខុទងំ យ ពួក វក័មនចកខុ េកើតពិតេហើយ 

មន លភិកខុទងំ យ ពួក វក័មនញណេកើតពិតេហើយ ដបតិ វក័ 

ដឹង ឬេឃើញសត្វែបបេនះ ឬថនឹងេធ្វើសត្វែបបេនះឲយជ ក  ី (ដល់ 

តថគតបន) ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វេនះគថគតធ្ល ប់េឃើញមកអពីំ 

មុនែដរ ប៉ុែន្តតថគតមិនទន់សែំដង េបើតថគតសែំដងអពីំេរឿងសត្វនុ៎ះ 

េទ ជនទងំ យដៃទ មិនេជឿពកយតថគតេទ ជនទងំ យឯ  

មិនេជឿពកយតថគត េសចក្តីមិនេជឿេនះ របស់ជនទងំេនះ នឹងនឲំយ 

ខនបន្របេយជន៍   នឲំយបនែតេសចក្តីទុកខ   អស់កលជយូរអែង្វង  ។ 
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២៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឯេ  ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ េគឃ- 

តេក អេ សិ េ  តស  កមមស  វបិេកន ពហនូិ 

វស និ ពហនូិ វស ស និ ពហនូិ វស សហស និ 

ពហនូិ វស សតសហស និ និរេយ បចិតថ(១) តេស វ 

កមមស  វបិកវេសេសន ឯវរបូំ អត្តភវបបដិ ភំ 

បដិសំេវទយតីតិ     ។      បឋមំ     ។ 

       (សេព្វសំ      សុត្តន្ត នំ      ឯេសវ      េបយយេ ) 

 [៣០៩] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  

ឱេ ហេន្ត  អទទសំ មំសេបសឹ េវ សំ គចឆន្តឹ តេមនំ 

គិជឈបិ កកបិ កុល បិ អនុបតិ ្វ  អនុបតិ ្វ  

វតុិេទន្តិ វតិេចឆន្តិ វ ិ េជន្តិ េ  សុទំ អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ 

ឯេ  ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ េគឃ- 

តេក      អេ សិ     ។     ទុតិយ ំ    ។ 

     ១   ឱ.   ម.   បចិ ្វ    ។ 
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២៤២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន លភិកខុទងំ យ សត្វេនះ (ពីេដើម) ជេគឃតកៈ គឺអនកសម្ល ប់ 

េគ កនុង្រកុង ជ្រគឹះេនះឯង េ យវបិករបស់កមមេនះ េគឃតកៈ 

បុរសេនះ ក៏េទេឆះកនុងនរកអស់ឆន ដំ៏េ្រចើន អស់រយឆន ដំ៏េ្រចើន អស់ 

ពន់ឆន ដំ៏េ្រចើន អស់ែសនឆន ដំ៏េ្រចើន េ យេសសសល់វបិកៃនកមម 

េនះឯង េទើបបន្រតឡប់មកទទួលផល គឺ្រតឡប់បនអត្តភពែបប 

េនះឯង      ។     ចប់សូ្រតទី  ១    ។ 

              (េនះឯងជេបយយលៃនសូ្រតទងំអស់)  

 [៣០៩] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញមសំេបសិ គចឺេំរៀក ច់ កពុំងអែណ្ត តេទ 

េលើ កស ពួក ម ត ែក្អក រ ត េដញ មឆប េចមចឹកេចះ 

េភើចជែញជងនូវចេំរៀក ច់េនះ ចេំរៀក ច់េនះ ក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ សត្វនុ៎ះជេគឃតកៈ គឺអនកសម្ល ប់េគ (ពីេដើម)  

កនុង្រកុង ជ្រគឹះេនះឯង    ។     ចប់សូ្រតទី    ២    ។ 
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២៤៣ 

លកខណសំយុត្តស    អដ្ឋិសងខលិកវេគគ   សូករកិបេក 

 [៣១០] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  

ឱេ ហេន្ត  អទទសំ មំសបិណ្ឌំ  េវ សំ គចឆន្តំ តេមនំ 

គិជឈបិ កកបិ កុល បិ អនុបតិ ្វ  អនុបតិ ្វ  

វតុិេទន្តិ វតិេចឆន្តិ វ ិ េជន្តិ េ  អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ 

ឯេ  ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ កុ- 

ណិេក     អេ សិ    ។      តតិយ ំ   ។ 

 [៣១១] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  

ឱេ ហេន្ត  អទទសំ និចឆវ ឹ បុរសំិ េវ សំ គចឆន្តំ តេមនំ 

គិជឈបិ កកបិ កុល បិ អនុបតិ ្វ  អនុបតិ ្វ  

វតុិេទន្តិ វតិេចឆន្តិ វ ិ េជន្តិ េ  សុទំ អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ 

ឯេ  ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ ឱរពភិេក(១) 

អេ សិ        ។       ចតុតថំ      ។ 

 [៣១២] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  

ឱេ ហេន្ត  អទទសំ អសិេ មំ បុរសំិ េវ សំ គចឆន្តំ 

តស  េត អសី ឧបបតិ ្វ  ឧបបតិ ្វ  តេស វ ក- 

េយ និបតន្តិ េ  សុទំ អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ 
     ១   ឱរមភិេកតិបយតថិ   ។ 
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២៤៣ 

លកខណសំយុត្ត   អដ្ឋិសងខលិកវគគ   វបិកៃនអនកសម្ល ប់្រជូក 

 [៣១០] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះ 

មកអពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញមសំបិណ្ឌ ៈ គឺដុំ ច់ កពុំងអែណ្ត តេទ 

េលើ កស ពួក ម ត ែក្អក រ ត េដញ មឆប េចមចឹកេចះ 

េភើចជែញជងនូវដុំ ច់េនះ ដុំ ច់េនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សត្វនុ៎ះជ្រពមបក  ី (អពីំេដើម) កនុង្រកុង ជ្រគឹះេនះឯង ។ 

ចប់សូ្រតទី  ៣   ។ 

 [៣១១] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញនិចឆវបុិរស គឺបុរសមិនមនែសបកេ្រក កពុំង 

អែណ្ត តេទេលើ កស ពួក ម ត ែក្អក រ ត េដញ មឆប េចមចឹក 

េចះ េភើចជែញជងនូវនិចឆវបុិរសេនះ និចឆវបុិរសេនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ  ។ 

មន លភិកខុទងំ យ សត្វនុ៎ះជអនកសម្ល ប់េចៀម (ពីេដើម) កនុង្រកុង 

ជ្រគឹះេនះឯង    ។     ចប់សូ្រតទី  ៤    ។ 

 [៣១២] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញអសិេ មបុរស គឺបុរសមនេ មដូច វ 

កពុំងអែណ្ត តេទេលើ កស វទងំេនះ របស់បុសេនះ អែណ្ត ត 

ធ្ល ក់ ៗ  មក្រតូវកយរបស់បុរសេនះឯង   បុរសេនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ 
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២៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឯេ  ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ សកូរ-ិ 

េក     អេ សិ     ។     បញចមំ     ។ 

 [៣១៣] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  ឱ- 

េ ហេន្ត  អទទសំ សត្តិេ មំ បុរសំិ េវ សំ គចឆន្តំ 

តស   សត្តិេយ ឧបបតិ ្វ  ឧបបតិ ្វ  តេស វ ក- 

េយ និបតន្តិ េ  សុទំ អដ្ដស រ ំ កេ តិ ។ ឯេ  

ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ មគវេិក អ- 

េ សិ     ។      ឆដ្ឋំ    ។ 

 [៣១៤] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  ឱ- 

េ ហេន្ត  អទទសំ ឧសុេ មំ បុរសំិ េវ សំ គចឆន្តំ 

តស  េត ឧស ូ ឧបបតិ ្វ  ឧបបតិ ្វ  តេស វ កេយ 

និបតន្តិ េ  សុទំ អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ ឯេ  ភិកខ េវ 

សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ ករណិេក អេ សិ ។ 

សត្តមំ    ។ 
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២៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

មន លភិកខុទងំ យ សត្វនុ៎ះជអនកសម្ល ប់្រជូក (ពីេដើម) កនុង្រកុង ជ- 

្រគឹះេនះឯង     ។      ចប់សូ្រតទី  ៥     ។ 

 [៣១៣] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមកអពីំភន ំ

គិជឈកូដ បនេឃើញសត្តិេ មបុរស គឺបុរសមនេ មដូចលែំពង កពុំង 

អែណ្ត តេទេលើ កស លែំពងទងំេនះ របស់បុរសេនះ អែណ្ត ត 

ធ្ល ក់ៗ មក្រតូវកយរបស់បុរសេនះឯង បុរសេនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ សត្វនុ៎ះជ្រពន្រមឹគ (ពីេដើម) កនុង្រកុង ជ្រគឹះ  

េនះឯង    ។     ចប់សូ្រតទី  ៦     ។ 

 [៣១៤] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញឧសុេ មបុរស គឺបុរសមនេ មដូច្រពួញ 

កពុំងអែណ្ត តេទេលើ កស ្រពួញទងំេនះ របស់បុរសេនះ អែណ្ត ត 

ធ្ល ក់ៗ មក្រតូវកយរបស់បុរសេនះឯង បុរសេនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ សត្វនុ៎ះជេពជឈឃដ (ពីេដើម) កនុង្រកុង ជ្រគឹះ 

េនះឯង    ។     ចប់សូ្រតទី  ៧    ។ 
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២៤៥ 

លកខណសំយុត្តស    អដ្ឋិសងខលិកវេគគ   សូចិកវបិេក 

 [៣១៥] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  

ឱេ ហេន្ត  អទទសំ សចូិេ មំ បុរសំិ េវ សំ គចឆន្តំ 

តស   សចូិេយ ឧបបតិ ្វ  ឧបបតិ ្វ  តេស វ 

កេយ និបតន្តិ េ  សុទំ អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ 

ឯេ  ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ សុេ (១) 

អេ សិ    ។     អដ្ឋមំ    ។ 

 [៣១៦] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  

ឱេ ហេន្ត  អទទសំ សចូិេ មំ បុរសំិ េវ សំ គចឆន្តំ 

តស   សចូិេយ សីេស បវេិស ្វ  មុខេ  និកខ - 

មន្តិ មុេខ បវេិស ្វ  ឧរេ  នកិខមន្តិ ឧេរ បវេិស ្វ  

ឧទរេ  និកខមន្តិ ឧទេរ បវេិស ្វ  ឧរហិូ និកខមន្តិ 

ឧរសុូ បវេិស ្វ  ជងឃហិ និកខមន្តិ ជងឃសុ បវេិស ្វ  

បេទហិ និកខមន្តិ េ  សុទំ អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ 

ឯេ  ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ សចូិេក 

អេ សិ     ។     នវមំ    ។ 
     ១   ឱ.   សូចេក   ។   ម.   រថិេក   ។ 
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២៤៥ 

លកខណសំយុត្ត   អដ្ឋិសងខលិកវគគ   វបិកៃនអនកញុះញង់េគ 

 [៣១៥] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញសូចិេ មបុរស គឺបុរសមនេ មដូចែដក 

្រសួច កពុំងអែណ្ត តេលើ កស ែដក្រសួចទងំេនះ របស់បុរសេនះ 

អែណ្ត តធ្ល ក់ៗ មក្រតូវកយរបស់បុរសេនះវញិ បុរសេនះក៏េចះែតែ្រសក 

ថងូ រ ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វនុ៎ះជអនកបរេគ (ពីេដើម) កនុង្រកុង 

ជ្រគឹះេនះឯង    ។    ចប់សូ្រតទី  ៨    ។ 

 [៣១៦] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញសូចិេ មបុរស គឺបុរសមនេ មដូចែដក 

្រសួច កពុំងអែណ្ត តេទេលើ កស ែដក្រសួចទងំេនះ របស់បុរស 

េនះ ក៏េ តចូលេទកនុងកបល ធ្ល យេចញមក មមត់ េ តចូលេទ 

កនុងមត់ ធ្ល យេចញមក ម្រទូង េ តចូលេទកនុង្រទូង ធ្ល យេចញ 

មក មេពះ េ តចូលេទកនុងេពះ ធ្ល យេចញមក មេភ្ល  េ ត 

ចូលេទកនុងេភ្ល  ធ្ល យេចញមក មសមង េ តចូលេទកនុងសមង ធ្ល យ 

េចញមក មបតេជើង បុរសេនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ សត្វនុ៎ះជអនកចក់េ តគឺញុះញង់េគ (ពីេដើម) កនុង្រកុង 

ជ្រគឹះេនះឯង    ។     ចប់សូ្រតទី  ៩    ។ 
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២៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣១៧] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  ឱេ - 

ហេន្ត  អទទសំ កុមភណ្ឌំ  បុរសំិ េវ សំ គចឆន្តំ េ  

គចឆេន្ត បិ េត ច អេណ្ឌ  ខេនធ េ េប ្វ  គចឆតិ និ- 

សីទេន្ត បិ េតេស្វវ អេណ្ឌ សុ និសីទតិ តេមនំ គិជឈបិ 

កកបិ កុល បិ អនុបតិ ្វ  អនុបតិ ្វ  វតុិេទន្តិ 

វតិេចឆន្តិ វ ិ េជន្តិ េ  សុទំ អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ ឯ- 

េ  ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ គមកេូ  

អេ សិ      ។      ទសមំ    ។ 

អដ្ឋិសងខលិកវេគគ    បឋេម   ។ 
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២៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣១៧] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញកុមភណ្ឌ បុរស គឺបុរសមនអណ្ឌ ៈប៉ុនក្អម(១) 

កពុំងអែណ្ត តេទេលើ កស កលបុរសេនះេដើរេទ លុះែតេលើកអណ្ឌ ៈ 

ទងំេនះ ក់្រតង់ក (លី) េទើបេដើរេទបន កលអងគុយក៏អងគុយសងកត់ 

េលើអណ្ឌ ៈទងំេនះឯង ពួក ម ត ែក្អក រ ត េដញ មឆប េចម 

ចឹកេចះ េភើចជែញជងនូវបុរសេនះ បុរសេនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ សត្វនុ៎ះជអនកកន់អេំពើេវៀចកនុង្រសុក(២) (ពីេដើម) 

កនុង្រសុក ជ្រគឹះេនះឯង     ។     ចប់សូ្រតទី  ១០    ។ 

ចប់   អដ្ឋិសងខលិកវគគ   ទី  ១   ។ 

     ១   ពង ្វ    ។   ២   ជអមតយអនកវនិិចឆ័យក្តីេ យទុចចរតិ   ។ 
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២៤៧ 

លកខណសំយុត្តស    អដ្ឋិសងខលិកវេគគ   ឧទទ នំ 

តស    ឧទទ នំ 

 អដ្ឋិ       េបសិ      ឱេភ       គវឃីតក(១) 

 បិេ ្ឌ       កុណិេយ(២)      និចឆេ រពភិ 

 អសិ       សកូរេិក      សត្តិ     មគវ ី

 ឧសុ      ករណិេក      សចូិ     រថិ 

 េយ    ច    សិព្វិស តិ(៣)      សចូិេ      ហិ     េ  

 អណ្ឌ ភវ ី      អហុ     គមកដូេកតិ     ។ 

     ១  ឱ.   ម.   គវឃតក    ។    ២    បិណ្ឌ កុណិយំ     ។     ៣    ឱ.    ម.    សិព្វិយតិ    ។ 
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២៤៧ 

លកខណសំយុត្ត   អដ្ឋិសងខលិកវគគ   ឧទទ ន 

ឧទទ នៃនអដ្ឋិសងខលិកវគគេនះគឺ 

 អដ្ឋិសងខលិកេ្របត      មសំេបសិេ្របត     (ពីេដើម)  ជអនកសម្ល ប់ 

 េគទងំពីរនក់        មសំបិណ្ឌ េ្របត      (ពីេដើម)  ជ្រពនបក  ី

 និចឆវេី្របត      (ពីេដើម)     ជអនកសម្ល ប់េចៀម  អសិេ មេ្របត 

 (ពីេដើម)     ជអនកសម្ល ប់្រជូក    សត្តិេ មេ្របត    (ពីេដើម)  ជ 

 ្រពន្រមឹគ     ឧសុេ មេ្របត     (ពីេដើម)     ជេពជឈឃដ  សុចិ- 

 េ មេ្របត     (ពីេដើម)    ជនយ រថី  អនកឯ ញុះញង់េគ 

 (ពីេដើម)     អនកេនះជសូចិេ មេ្របតពិត  កុមភណ្ឌ េ្របតមន 

 អណ្ឌ ៈធងន់       (ពីេដើម)       ជអនកកន់អេំពើេវៀចកនុង្រសុក      ។ 
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បរទរកិវេគគ  

 [៣១៨] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

ជគេហ វហិរតិ េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ ឥធហំ 

វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  ឱេ ហេន្ត  អទទសំ បុរសំិ 

គថូកេូប សីសក និមុគគំ ។ ឯេ  ភិកខ េវ សេ ្ត  

ឥមសមិេញញវ     ជគេហ    បរទរេិក      អេ សិ    ។    បឋមំ  ។ 

(ឯវ ំ    េបយយេ       កតេព្វ ) 

 [៣១៩] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  

ឱេ ហេន្ត  អទទសំ បុរសំិ គថូកេូប និមុគគំ ឧេភហិ 

ហេតថហិ គថូំ ខទន្តំ ។ ឯេ  ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ 

ជគេហ ្រពហមេ  អេ សិ ។ េ  កស បស  

សមម សមពុទធស       បវចេន       ភិកខុ សងឃ ំ      ភេត្តន      និមេន្ត ្វ  
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បរទរកិវគគ 

 [៣១៨] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន ជកលនទកនិ ប ថ ន េទៀប 

្រកុង ជ្រគឹះ ។ មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញបុរសមន ក់ កពុំងមុជកបលចុះេទកនុងរេ ្ត  

មក ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វនុ៎ះជអនក្រប្រពឹត្តបរទរកិកមមគឺលួច 

្របពនធអនកដៃទ   (ពីេដើម)   កនុង្រកុង ជ្រគឹះេនះឯង   ។   ចប់សូ្រតទី  ១  ។ 

(េបយយល    បណ្ឌិ តគបបេីធ្វើយ៉ងេនះ) 

 [៣១៩] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញបុរសមន ក់ កពុំងមុជកនុងរេ ្ត មក ចប់ 

មកេ យៃដទងំសងខងសីុ ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វនុ៎ះ 

ពីេដើមជ្រពហមណ៍ កនុង្រកុង ជ្រគឹះេនះឯង ។ ្រពហមណ៍េនះ កល 

កនុង សន្រពះកស បសមម សមពុទធ      បននិមន្តភិកខុសងឃេ យភត្ត រ 
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២៤៩ 

លកខណសំយុត្តស    បរទរកិវេគគ   ឥចចណិកវបិេក 

េទណិយ គថូស  បូ េប ្វ  កលំ េ ចេប ្វ  

ឯតទេ ច អេ  េភេន្ត  យវទតថំ ភុញជន្តុ  េចវ ហរន្តុ  

ចតិ    ។     ទុតិយ ំ   ។ 

 [៣២០] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  ឱ- 

េ ហេន្ត  អទទសំ និចឆវ ឹ ឥតថឹ េវ សំ គចឆន្តឹ តេមនំ 

គិជឈបិ កកបិ កុល បិ អនុបតិ ្វ  អនុបតិ ្វ  

វតុិេទន្តិ វតិេចឆន្តិ វ ិ េជន្តិ  សុទំ អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ 

ឯ  ភិកខ េវ ឥតថី ឥមសមិេញញវ ជគេហ អតិចរនិី 

អេ សិ    ។      តតិយ ំ   ។ 

 [៣២១] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  ឱ- 

េ ហេន្ត  អទទសំ ឥតថឹ ទុគគនធំ មងគុឡ ឹ េវ សំ គចឆន្តឹ 

តេមនំ គិជឈបិ កកបិ កុល បិ អនុបតិ ្វ  អនុប- 

តិ ្វ  វតុិេទន្តិ វតិេចឆន្តិ វ ិ េជន្តិ  សុទំ អដ្តស រ ំ

កេ តិ ។ ឯ  ភិកខ េវ ឥតថី ឥមសមិេញញវ ជគេហ 

ឥកខណិក      អេ សិ     ។     ចតុតថំ    ។ 
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២៤៩ 

លកខណសំយុត្ត   បរទរកិវគគ   វបិកៃន្រសីេមមត់ 

ក៏ ក់ មកេពញកនុងសនូក រួចេហើយេ្របើេគឲយ្របប់ភត្តកល េហើយ 

េពលដូេចនះថ សូមេ កមច ស់ទងំ យនិមន្តឆន់ដ បដល់ែឆ្អតផង 

សូមនិមន្តយកេទផង      ។      ចប់សូ្រតទី  ២     ។ 

 [៣២០] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញ្រសីនិចឆវ ី គឺ្រសីមិនមនែសបកេ្រក កពុំង 

អែណ្ត តេទេលើ កស ពួក ម ត ែក្អក រ ត េដញ មឆប េចមចឹក 

េចះ េភើចជែញជង នូវ្រសីេនះ ្រសីេនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ្រសីន៎ុះ (ពីេដើម) ជ្រសី្រប្រពឹត្តកន្លងចិត្តប្តី កនុង្រកុង 

ជ្រគឹះេនះឯង     ។      ចប់សូ្រតទី   ៣     ។ 

 [៣២១] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញ្រសីមងគុឡី(១) មនក្លិនស្អុយ កពុំងអែណ្ត ត 

េទេលើ កស ពួក ម ត ែក្អក រ ត េដញ មឆប េចមចឹកេចះ 

េភើចជែញជង នូវ្រសីេនះ ្រសីេនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ្រសីនុ៎ះ (ពីេដើម) ជ្រសីេមមត់ កនុង្រកុង ជ្រគឹះេនះឯង ។ 

ចប់សូ្រតទី  ៤    ។ 
     ១    ្រសីមនរបូ ្រកក់បុរសគបបីេខពើម    ។ 
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២៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣២២] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  

ឱេ ហេន្ត  អទទសំ ឥតថឹ ឧបកកំ  ឱកិលិនឹ ឱកិរណឹិ 

េវ សំ គចឆន្តឹ  សុទំ អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ ឯ  

ភិកខ េវ ឥតថី កលិងគស  រេញញ  អគគមេហសី អេ សិ 

 ឥស បក  សបតឹ អងគ រក េហន ឱកិរ ិ ។ 

បញចមំ    ។ 

 [៣២៣] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  

ឱេ ហេន្ត  អទទសំ អសីសកពនធំ េវ សំ គចឆន្តំ 

តស  ឧេរ អកខី និ េចវ េ ន្តិ មុខញច  តេមនំ គិជឈបិ 

កកបិ កុល បិ អនុបតិ ្វ  អនុបតិ ្វ  វតុិេទន្តិ 

វតិេចឆន្តិ វ ិ េជន្តិ េ  សុទំ អដ្តស រ ំ កេ តិ ។ ឯេ  

ភិកខ េវ សេ ្ត  ឥមសមិេញញវ ជគេហ រេិក នម 

េចរឃតេក      អេ សិ     ។     ឆដ្ឋំ     ។  
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២៥០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣២២] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញ្រសីមនកយេឆះេ ល លេ យេភ្លើង មន 

កយេសើមេជកជ ំ មនកយេដរ សេ យរេងើកេភ្លើង កពុំងែត 

អែណ្ត តេទេលើ កស ្រសីេនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ្រសីនុ៎ះ (ពីេដើម) ជអគគមេហសីៃនេស្តចកនុងែដនកលិងគ ្រសី 

េនះជអនកមនេសចក្តីឫសយ្រគបសងកត់ បនចក់រេងើកេភ្លើងមួយអែំបង 

េលើ្រសី(១)    ជមេហសីចុង     ។    ចប់សូ្រតទី  ៥    ។ 

 [៣២៣] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះ 

មកអពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញអសីសកពនធេ្របត កពុំងអែណ្ត តេទេលើ 

កស េ្របតេនះមនែភនកនិងមុខេន្រតង់្រទូង ពួក ម ត ែក្អក រ ត 

េដញ មឆប េចមចឹកេចះ េភើចជែញជង នូវេ្របតេនះ េ្របតេនះ 

ក៏េចះែតេ្រសកថងូ រ ។ មន លភិកខុទងំ យ សត្វនុ៎ះ (ពីេដើម) េឈម ះ 

រកិៈជអនកពិឃដេចរ កនុង្រកុង ជ្រគឹះេនះឯង ។ ចប់សូ្រតទី ៦ ។ 

     ១   ្រសីរមួប្តី   ។ 
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២៥១ 

លកខណសំយុត្តស    បរទរកិវេគគ   បប មេណរវបិេក 

 [៣២៤] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  ឱ- 

េ ហេន្ត  អទទសំ ភិកខុ ំ  េវ សំ គចឆន្តំ តស  សងឃ- 

ដិបិ ទិ ្ត  សមបជជលិ  សេញជ តិភូ  បេ ្ត បិ 

ទិេ ្ត  សមបជជលិេ  សេញជ តិភេូ  កយពនធនមប ិ

ទិត្តំ សមបជជលិតំ សេញជ តិភតូំ កេយបិ ទិេ ្ត  

សមបជជលិេ  សេញជ តិភេូ  េ  សុទំ អដ្តស រ ំ

កេ តិ ។ ឯេ  ភិកខ េវ ភិកខុ  កស បស  សមម - 

សមពុទធស  បវចេន បបភិកខុ  អេ សិ ។ សត្តមំ ។ 

 [៣២៥] អទទសំ ភិកខុ នឹ េវ សំ គចឆន្តឹ តស  

សងឃដិបិ ទិ ្ត  ។ េប ។ បបភិកខុ នី អេ សិ ។ 

អដ្ឋមំ    ។ 

 [៣២៦] អទទសំ សិកខមនំ េវ សំ គចឆន្តឹ តស  

សងឃដិបិ ទិ ្ត  ។ េប ។ បបសិកខមន អេ សិ ។ 

នវមំ        ។ 

 [៣២៧] អទទសំ មេណរ ំ េវ សំ គចឆន្តំ តស  

សងឃដិបិ ទិ ្ត  ។ េប ។ បប មេណេ  អេ សិ ។ 

ទសមំ   ។ 
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២៥១ 

លកខណសំយុត្ត   បរទរកិវគគ   វបិករបស់ មេណរ មក 

 [៣២៤] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញភិកខុ  កពុំងអែណ្ត តេទេលើ កស សងឃដី 

របស់ភិកខុ េនះក្តី មនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  ប្រតក្តី ងកយក្តី 

សេនធ សេនធ  វតថពនធចេងកះក្តី ក៏មនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  ងកយក្តី 

ក៏មនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  ភិកខុ េនះក៏េចះែតែ្រសកថងូ រ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ភិកខុ នុ៎ះ (ពីេដើម) ជភិកខុ មក កនុង សន្រពះកស ប- 

សមម សមពុទធ    ។   ចប់សូ្រតទី  ៧    ។ 

 [៣២៥] ខញុបំនេឃើញភិកខុ នី កពុំងអែណ្ត តេទេលើ កស 

សងឃដីរបស់ភិកខុ េនះក្តី មនេភ្លើងេឆះ ។ េប ។ ជភិកខុ នី មក ។ 

ចប់សូ្រតទី  ៨    ។ 

 [៣២៦] ខញុបំនេឃើញសិកខមន កពុំងអែណ្ត តេទេលើ កស 

សងឃដីរបស់សិកខមនេនះក្តី មនេភ្លើងេឆះ ។ េប ។ ជសិកខមន 

មក     ។     ចប់សូ្រតទី   ៩    ។ 

 [៣២៧] ខញុបំនេឃើញ មេណរ កពុំងអែណ្ត តេទេលើ - 

កស សងឃដីរបស់ មេណរេនះក្តី មនេភ្លើងេឆះ ។ េប ។ ជ 

មេណរ មក     ។     ចប់សូ្រតទី  ១០    ។ 
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២៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣២៨] ឥធហំ វុេ  គិជឈកូ  បព្វ  ឱ- 

េ ហេន្ត  អទទសំ មេណរ ឹ េវ សំ គចឆន្តឹ តស  

សងឃដិបិ ទិ ្ត  សមបជជលិ  សេញជ តិភូ  បេ ្ត - 

បិ ទិេ ្ត  សមបជជលិេ  សេញជ តិភេូ  កយពនធ- 

នមប ិ ទិត្តំ សមបជជលិតំ សេញជ តិភតូំ កេយប ិ

ទិេ ្ត  សមបជជលិេ  សេញជ តិភេូ   សុទំ អដ្ត- 

ស រ ំ កេ តិ ។ តស  មយ្ហ ំ វុេ  ឯតទេ សិ 

អចឆរយិ ំ វត េភ អពភូតំ វត េភ ឯវរេូបបិ នម សេ ្ត  

ភវសិ តិ ឯវរេូបបិ នម យេកខ  ភវសិ តិ ឯវរេូបប ិ

នម      អត្តភវបបដិ េភ      ភវសិ តីតិ    ។ 

 [៣២៩] អថេខ ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ ចកខុ ភូ  

វត ភិកខ េវ វក វហិរន្តិ ញណភូ  វត ភិកខ េវ 

វក វហិរន្តិ យ្រត ហិ នម វេក ឯវរបូ ំ

ញស តិ              ទកខតិ               សកខឹ               ករសិ តិ    ។ 
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២៥២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣២៨] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ កលែដលខញុចុំះមក 

អពីំភនគំិជឈកូដ បនេឃើញ មេណរ ី កពុំងអែណ្ត តេទេលើ កស 

សងឃដីរបស់ មេណរេីនះក្តី មនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  ប្រតក្ត ី

ក៏មនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  វតថពនធចេងកះក្តី ក៏មនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  

ងកយក្តី ក៏មនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  មេណរេីនះក៏េចះែត 

ែ្រសកថងូ រ ។ មន ល វុេ  ខញុមំនេសចក្តី្រតិះរះិដូេចនះថ ឱអ ច រយ 

ស់ហន៎ ឱែប្លក ស់ហន៎ យីេអើ សត្វែបបេនះនឹងមនខ្លះែដរ យក  

ែបបេនះនឹងមនខ្លះែដរ ករ្រតឡប់បនអត្តភពែបបេនះ នឹងមនខ្លះ 

ែដរេតើ    ។ 

 [៣២៩] ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់នឹងភិកខុទងំ យ 

ថ មន លភិកខុទងំ យ ពួក វក័មនចកខុ េកើតពិតេហើយ មន លភិកខុ  

ទងំ យ ពួក វក័មនញណេកើតពិតេហើយ ដបតិថ វក័នឹងដឹង 

ឬេឃើញនូវ មេណរែីបបេនះ   នឹងេធ្វើជ ក  ី  (ដល់តថគតបន)   ។ 
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២៥៣ 

លកខណសំយុត្តស    បរទរកិវគគ   បប មេណរវបិេក 

បុេព្វវ េម  ភិកខ េវ មេណរ ី ទិ ្ឋ  អេ សិ ។ 

អបិ ចហំ ន ពយកសឹ អហេញចតំ ពយកេរយយ ំ បេរបិ 

េម ន សទទេហយយុ ំ េយ េម ន សទទេហយយុ ំ េតសំ 

តំ អស  ទីឃរត្តំ អហិ យ ទុកខ យ ។ ឯ  

ភិកខ េវ មេណរ ី កស បស  សមម សមពុទធស  ប- 

វចេន បប មេណរ ី អេ សិ  តស  កមមស  

វបិេកន ពហនូិ វស និ ពហនូិ វស ស និ ព- 

ហនូិ វស សហស និ ពហនូិ វស សតសហស និ 

និរេយ បចិតថ តេស វ កមមស  វបិកវេសេសន 

ឯវរបូំ អត្តភវបបដិ ភំ បដិសំេវទយតីតិ ។ ឯក- 

ទសមំ     ។ 

បរទរកិវេគគ    ទុតិេយ   ។ 
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២៥៣ 

លកខណសំយុត្ត   បរទរកិវគគ   វបិករបស់ មេណរ ី មក 

មន លភិកខុទងំ យ មេណរេីនះ តថគតធ្ល ប់បនេឃើញមកពី 

មុនែដរ ។ ែតថ តថគតមិនទន់បនពយករ េបើតថគតពយករ 

េហតុេនះេទ ជនទងំ យដៃទមិនេជឿតថគត ពួកជនឯ មិនេជឿ 

តថគត េហតុែដលមិនេជឿេនះ នឹង្រប្រពឹត្តេទេដើមបមីិនជ្របេយជន៍ 

េដើមបេីសចក្តីទុកខ ដល់ជនទងំេនះ អស់កលដ៏យូរ ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ មេណរេីនះ (ពីេដើម) ជ មេណរ មក កនុង សន 

្រពះកស បសមម សមពុទធ េ យវបិកៃនកមមេនះ មេណរេីនះ ក៏េឆះ 

េនកនុងនរក អស់ឆន ទំងំ យដ៏េ្រចើន អស់រយឆន ដំ៏េ្រចើន អស់ពន់ 

ឆន ដំ៏េ្រចើន អស់ែសនឆន ដំ៏េ្រចើន េ យេសសសល់វបិកៃនកមមេនះឯង 

េទើប្រតឡប់បននូវអត្តភពែបបេនះ     ។    ចប់សូ្រតទី   ១១    ។ 

ចប់   បរទរកិវគគ   ទី    ២    ។ 



514 
 

២៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

តស    ឧទទ នំ 

 កេូប      និមុេគគ       ហិ     េ      បរទរេិក 

 គថូខទិ      អហុ     ទុដ្ឋ្រពហមេ  

 និចឆវតិថី     អតិចរនិី     អហុ 

 មងគុឡតិថី     អហុ     ឥកខណិតថិក 

 ឱកិលិនី      សបបតឹ     កេ តិ(១) 

 សីសចឆិេនន       អហុ      េចរឃតេក 

 ភិកខុ      ភិកខុ នី    សិកខមន 

 មេណេ       អថ     មេណរេិក(២) 

 កស បស      វនិយស     បព្វជជំ(៣) 

 បបកមមំ     អករសុឹ    វេទតិ     ។ 

លកខណសំយុត្តំ   សត្តមំ   សមត្តំ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   សបតងគ េ    កិរ ី  ។   ២    មេណរេិយ    ។   ៣   វនិយសមឹ   បព្វជជុំ   ។ 
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២៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ឧទទ នៃនបរទរកិវគគេនះគឺ 

 េ្របតែដលមុជកនុងរេ ្ត      េ្របតេនះ    (ពីេដើម)  ជអនក្រប្រពឹត្ត 

 បរទរកិកមម      េ្របតែដលទំពសីុ មក     េ្របតេនះ  (ពីេដើម) 

 ធ្ល ប់ជ្រពហមណ៍ ្រកក់         ្រសីជនិចឆវេី្របត      (ពីេដើម)  ជ 

 អនក្រប្រពឹត្តកន្លងចិត្តប្តី       ្រសីជមងគុឡីេ្របត      (ពីេដើម)  ជ្រសី 

 េមមត់    ្រសីជឱកិលិនីេ្របត    (ពីេដើម)     េធ្វើ    (្របទូស្ត)  នឹង្រសី 

 រួមប្តី     សីសចឆិននេ្របត   (ពីេដើម)   ជអនកសម្ល ប់េចរ    ភិកខុ   ភិកខុ នី 

 សិកខមន      មេណរ       មេណរ ី       (ពីេដើម)  បួសកនុង 

 សន្រពះកស បសមម សមពុទធ        បនេធ្វើនូវកមមដ៏ មក  ។ 

ចប់   លកខណសំយុត្ត   ទី   ៧   ។ 
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ឱបមមសំយុត្តំ 

 [៣៣០] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

ត្រត េខ ភគ ... េសយយថបិ ភិកខ េវ កូ គរស  

យ កចិ េគបនសិេយ សព្វ   កដូងគម ក-ូ 

ដសេមសរ  កដូសមុគឃ  សព្វ   សមុគឃ- 

តំ គចឆន្តិ ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ េយ េកចិ អកុ- 

ស  ធមម  សេព្វ េត អវជិជ មលូក អវជិជ សេមស- 

រ  អវជិជ សមុគឃ  សេព្វ េត សមុគឃតំ គចឆន្តិ ។ 

ត ម តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ អបបម ្ត  វហិរសិ - 

មតិ      ឯវញ្ហិ        េ       ភិកខ េវ      សិកខិ តព្វន្តិ     ។      បឋមំ      ។ 
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ឱបមមសំយុត្ត 

 [៣៣០] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះ 

មន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ ី

េទៀប្រកុង វតថី ។ កនុងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ 

មន លភិកខុទងំ យ បងកង់ឯ នីមួយៃនផទះមនកពូំល បងកង់ទងំអស់ 

េនះ ងកេទរកកពូំល ្របជុេំទរកកពូំល ្របឈមេទរកកពូំល បងកង់ 

ទងំអស់េនះ ដល់នូវករ្របឈមេទ យ៉ង  មន លភិកខុទងំ យ 

អកុសលធម៌ទងំ យឯ នីមួយ អកុសលធម៌ទងំអស់េនះ មន 

អវជិជ ជមូល មនអវជិជ ជទី្របជុ ំ ្របឈមេទរកអវជិជ  អកុសលធម៌ទងំ 

អស់េនះ ដល់នូវករ្របឈមេទ យ៉ងេនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ 

េហតុេនះ កនុង សនេនះ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះថ 

េយើងទងំ យជអនកមិន្របមទ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ 

គបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។     ចប់សូ្រតទី  ១    ។ 
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២៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៣១] វតថិយ ំ វហិរតិ... អថេខ ភគ  បរតិ្តំ 

នខសិខយ ំ បំសំុ េ េប ្វ  ភិកខូ  មេន្តសិ តំ កឹ 

មញញថ ភិកខ េវ កតមំ នុ េខ ពហុតរ ំ េយ ចយ ំ

មយ បរេិ ្ត  នខសិខយ ំ បំសុ េ បិេ  យ ចយ ំ

ម បឋវតីិ ។ ឯតេទវ ភេន្ត ពហុតរ ំ យទិទំ ម បឋវ ី

អបបមត្តេកយ ំ ភគវ  បរេិ ្ត  នខសិខយ ំ បំសុ 

េ បិេ  សងខមប ិ ន ឧេបតិ ឧបនិធមប ិ ន ឧេបតិ 

កលភគមប ិ ន ឧេបតិ ម បឋវ ី ឧបនិធយ ភគវ  

បរេិ ្ត       នខសិខយ ំ      បំសុ      េ បិេ តិ     ។ 

 [៣៣២] ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ អបបក េត ស ្ត  េយ 

មនុេស សុ បចច ជយន្តិ អថេខ ឯេតេយវ ពហុត  

ស ្ត  េយ អញញ្រត មនុេស ហិ បចចជយន្តិ ។ ត ម - 

តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ អបបម ្ត  វហិរសិ មតិ 

ឯវញ្ហិ       េ        ភិកខ េវ     សិកខិ តព្វន្តិ      ។      ទុតិយ ំ    ។ 
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២៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៣១] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ចូកនូវ ចម៍ដីបន្តិចេ យចុង្រពះ 

នខ េហើយ្រ ស់េ ភិកខុទងំ យថ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ 

យសមគ ល់េហតុេនះដូចេម្តច ចម៍ដីបន្តិចែដលតថគតចូកេឡើង 

េ យចុង្រកចកឯ ក្តី ម ្របឹថពីឯ ក្តី ប ្ត វតថុទងំពីរេនះ 

វតថុឯ េ្រចើនជង ។ ពួកភិកខុ ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

ម ្របឹថពីេនះេ្រចើនៃ្រកែលង ចម៍ដីបន្តិចែដល្រពះអងគចូកេឡើង 

េ យចុង្រពះនខេនះ មន្របមណតិចេពក ស់ ចម៍ដីបន្តិចែដល 

្រពះមន្រពះភគចូកេឡើងេ យចុង្រពះនខ នឹងយកេទេ្រប បេធៀប 

នឹងម ្របឹថពី ក៏មិនដល់នូវកិរយិ ប់ផង មិនដល់នូវករេ្រប បេធៀប 

ផង    មិនដល់នូវភគៃនចណិំតផង     ។ 

 ]៣៣២] មន លភិកខុទងំ យ ពួកសត្វែដល្រតឡប់បនមក 

េកើតកនុងពួកមនុស  មន្របមណតិចយ៉ងេនះឯង ដបតិថពួកសត្វែដល 

េ្រកអពីំ្រតឡប់បនមកេកើតជមនុស ន៎ុះ មនចនួំនេ្រចើន ស់ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ េហតុដូេចន ះ កនុង សនេនះ អនកទងំ យគបប ី

សិក យ៉ងេនះថ េយើងទងំ យជអនកមិន្របមទ មន លភិកខុទងំ យ 

អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ      ។    ចប់សូ្រតទី ២    ។  
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២៥៧ 

ឱបមមសំយុត្តស    តតិយសុេត្ត   កុមភវតថនកេចរបូម 

 [៣៣៣] វតថិយ ំ វហិរតិ... ត្រត េខ ភគ ... 

េសយយថបិ ភិកខ េវ យនិ កនិចិ កុ និ ពហុតថិកនិ 

អបបបុរ ិ និ និ សុបធំសិយនិ េ ន្តិ េចេរហិ 

កុមភេតថនេកហិ ។ ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ យស  កស ចិ 

ភិកខុ េន េម ្ត  េចេ វមុិត្តិ អភវ ិ  អពហុលីក  

េ        សុបធំសិេយ       េ តិ       អមនុេស ហិ     ។ 

 [៣៣៤] េសយយថបិ ភិកខ េវ យនិ កនិចិ កុ- 

និ អបបតថិកនិ ពហុបុរ ិ និ និ ទុបបធំសិយ- 

និ េ ន្តិ េចេរហិ កុមភេតថនេកហិ ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ 

យស       កស ចិ     ភិកខុ េន       េម ្ត       េចេ វមុិត្តិ      ភវ ិ  
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២៥៧ 

ឱបមមសំយុត្ត   តតិយសូ្រត   ឧបមេ យេចរលួច្រទពយេ យឆន ំង 

 [៣៣៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... 

្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ... ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

្រតកូលទងំ យ មួយ ែដលមន្រសីេ្រចើន មន្របុសតិច ្រតកូល 

ទងំេនះ ពួកេចរអនកលួច្រទពយេ យឆន ងំ(១) រែមងេបៀតេបៀនបន 

េ យងយ យ៉ង  ។ មន លភិកខុទងំ យ េម ្ត េចេ វមុិត្តិ ែដល 

ភិកខុ មួយមិនបនចេ្រមើនមិនបនេធ្វើឲយេរឿយៗ េហើយពួកអមនុស  

ែតងេបៀតេបៀនភិកខុ េនះបនេ យងយ      យ៉ងេនះឯង     ។ 

 [៣៣៤] មន លភិកខុទងំ យ ្រតកូលទងំ យ មួយ 

ែដលមន្រសីតិច ្របុសេ្រចើន ្រតកូលទងំេនះ ពួកេចរអនក 

លួច្រទពយេ យឆន ងំ រែមងេបៀតេបៀនបនេ យក្រម យ៉ង  

មន លភិកខុទងំ យ េម ្ត េចេ វមុិត្តិ ែដលភិកខុ មួយបនចេ្រមើន 

     ១ ពួកេចរែដលអុជ្របទីបកនុងឆន ំង េហើយចូលេទកនុងផទះ ្របថន េដើមបីនឹងបំភ្លឺេមើល្រទពយ 

របស់   (អដ្ឋកថ)   ។ 



522 
 

២៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ពហុលីក  េ  ទុបបធំសិេយ េ តិ អមនុេស - 

ហិ ។ ត ម តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ េម ្ត  េន 

េចេ វមុិត្តិ ភវ ិ  ភវសិ តិ ពហុលីក  យនី- 

ក  វតថុក  អនុដ្ឋិ  បរចិិ  សុសមរទធ តិ 

ឯវញ្ហិ      េ       ភិកខ េវ      សិកខិ តព្វន្តិ    ។     តតិយ ំ   ។ 

 [៣៣៥] វតថិយ ំ វហិរតិ... េយ ភិកខ េវ បុព្វណ្ហ - 

សមយ ំ ឱកខ សតំ ទនំ ទេទយយ េយ មជឈន្តិកសមយ ំ

ឱកខ សតំ ទនំ ទេទយយ េយ យណ្ហ សមយ ំ

ឱកខ សតំ ទនំ ទេទយយ េយ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ

អន្តមេ     គទទូហនមត្តមប ិ     េមត្តចិត្តំ       ភេវយយ        េយ     
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២៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

បនេធ្វើឲយេរឿយៗ េហើយពួកអមនុស េបៀតេបៀនភិកខុ េនះបនេ យក្រម 

យ៉ងេនះឯង ។ មន លភិកខុទងំ យ េហតុដូេចន ះ កនុង សនេនះ 

អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះថ េម ្ត េចេ វមុិត្តិ េយើងទងំ យ 

នឹងចេ្រមើនេធ្វើឲយេរឿយៗ េធ្វើឲយដូចជយន េធ្វើឲយជទីេន តមកល់ទុក 

េរឿយៗ សន ទុំក ្របរពធេ យ្របៃព មន លភិកខុទងំ យ អនក 

ទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។     ចប់សូ្រតទី  ៣    ។ 

 [៣៣៥] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... 

្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ បុគគលឯ ឲយទនអស់ ១០០ ខទះ 

កនុងបុព្វណ្ហ សម័យក្តី បុគគលឯ ឲយទនអស់ ១០០ ខទះ កនុងមជឈន្តិក- 

សម័យក្តី បុគគលឯ ឲយទនអស់ ១០០ ខទះ កនុង យណ្ហ សម័យក្តី 

មួយេទៀត បុគគលឯ ចេ្រមើនេមត្តចិត្ត េ យេ ចេទសូមបអីស់កល 

្រតឹមែតកររតឺទឹកេ ះេគបុ៉េ ្ណ ះ    កនុងបុព្វណ្ហ សម័យក្តី   បុគគលឯ  
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២៥៩ 

ឱបមមសំយុត្តស    បញច មសុេត្ត   សតយូបម 

មជឈន្តិកសមយ ំ មយ ំ អន្តមេ  គទទូហនមត្តមប ិ េមត្ត- 

ចិត្តំ ភេវយយ េយ  យណ្ហ សមយ ំ អន្តមេ  

គទទូហនមត្តមប ិ េមត្តចិត្តំ ភេវយយ ឥទំ តេ  មហបផ- 

លតរ ំ ។ ត ម តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ េម ្ត  េន េច- 

េ វមុិត្តិ ភវ ិ  ភវសិ តិ ពហុលីក  យនីក  

វតថុក  អនុដ្ឋិ  បរចិិ  សុសមរទធ តិ ឯវញ្ហិ  េ  

ភិកខ េវ      សិកខិ តព្វន្តិ     ។      ចតុតថំ     ។ 

 [៣៣៦] វតថិយ ំ វហិរតិ... េសយយថបិ ភិកខ េវ 

សត្តិ តិណ្ហ ផ  អថ បុរេិ  គេចឆយយ អហំ 

ឥមំ សត្តឹ តិណ្ហ ផលំ បណិន  មុដ្ឋិន  បិដិេល- 

ណិស មិ បដិេកេដ្តស មិ បដិវេដ្តស មីតិ ។ តំ កឹ 

មញញថ ភិកខ េវ ភេព្វ  នុ េខ េ  បុរេិ  អមុំ សត្តឹ 

តិណ្ហ ផលំ បណិន  មុដ្ឋិន  បដិេលេណតុំ 

បដិេកេដ្តតុំ បដិវេដ្តតុន្តិ ។ េន េហតំ ភេន្ត ។ តំ 

កិស       េហតុ     ។     អសុ     ហិ     ភេន្ត        សត្តិ     តិណ្ហ ផ  
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២៥៩ 

ឱបមមសំយុត្ត   បញច មសូ្រត   ឧបមេ យលំែពង 

ចេ្រមើនេមត្តចិត្ត េ យេ ចេទសូមបអីស់កល្រតឹមែតកររតឺទឹកេ ះេគ 

ប៉ុេ ្ណ ះ កនុងមជឈន្តិកសម័យក្តី បុគគលឯ ចេ្រមើនេមត្តចិត្ត េ យេ ច 

េទសូមបអីស់កល្រតឹមែតកររតឺទឹកេ ះេគបុ៉េ ្ណ ះ កនុង យណ្ហ ស- 

ម័យក្តី ករចេ្រមើនេមត្តចិត្តេនះ េឈម ះថមនផលេលើសលុបជង 

ទនេនះេទេទៀត ។ មន លភិកខុទងំ យ េហតុដូេចន ះ កនុង សន 

េនះ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះថ េម ្ត េចេ វមុិត្តិ េយើង 

ទងំ យនឹងចេ្រមើន េធ្វើឲយដូចជយន េធ្វើឲយជទីេនតមកល់ទុក 

េរឿយៗ សន ទុំក ្របរពធេ យ្របៃព មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ- 

យ   គបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។    ចប់សូ្រតទី   ៤   ។ 

 [៣៣៦] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនេទៀប្រកុង វតថី... 

្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ដូចលែំពងមនែផ្លដ៏មុត ្រ ប់ 

ែតមនបុរសមកដល់គិតថ ម អញនឹងយកបតៃដ ឬក្ត ប់ៃដទះតប់ 

េធ្វើលែំពងែដលមនែផ្លដ៏មុតេនះឲយខមូរ ។ មន លភិកខុទងំ យ អនក 

ទងំ យ សមគ ល់េហតុដូចេម្តច បុរសេនះគួរេដើមបយីកបតៃដ 

ឬក្ត ប់ៃដទះតប់លែំពងែដលមនែផ្លដ៏មុតឯេ ះ េធ្វើឲយខមូរបនែដរឬ ។ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េហតុនុ៎ះមិនបនេទ ។ េសចក្តីេនះ េ្រពះ 

េហតុអ្វី     ។    បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   េ្រពះថលំែពងមនែផ្លដ៏មុតឯេ ះ 
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២៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ន សុក  បណិន  មុដ្ឋិន  បដិេលេណតុំ បដិ- 

េកេដ្តតុំ បដិវេដ្តតុំ យវេទវ ច បន េ  បុរេិ  

កិលមថស        វឃិតស        ភគី       អស តិ      ។ 

 [៣៣៧] ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ យស  កស ចិ- 

ភិកខុ េន េម ្ត  េចេ វមុិត្តិ ភវ ិ  ពហុលីក  យ- 

នីក  វតថុក  អនុដ្ឋិ  បរចិិ  សុសមរទធ  ។ 

តស  េច អមនុេស  ចិត្តំ ខិបិតព្វំ មេញញយយ ។ 

អថេខ េស្វវ អមនុេស  កិលមថស្ស វឃិតស  

ភគី ។ ត ម តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ េម ្ត  េន 

េចេ វមុិត្តិ ភវ ិ  ភវសិ តិ ពហុលីក  យនីក  

វតថុក  អនុដ្ឋិ  បរចិិ  សុសមរទធ តិ ឯវញ្ហិ  េ  

ភិកខ េវ       សិកខិ តព្វន្តិ     ។      បញចមំ     ។ 

 [៣៣៨] វតថិយ ំ វហិរតិ... េសយយថបិ ភិកខ េវ 

ច ្ត េ  ទឡ្ហធមម  ធនុគគ  សុសិកខិ  កតហ ថ  

កតុបសន      ចតុទទិ      ឋិ      អស ុ      ។      អថ     បុរេិ  
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២៦០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

បុគគលមិនងយនឹងយកបតៃដ ឬក្ត ប់ៃដទះតប់ េធ្វើឲយខមូរបនេឡើយ ឯ 

បុរសេនះគបបបីនែតចែំណកៃនេសចក្តីលំបក និងេសចក្តីចេង្អ តចង្អល់ 

ប៉ុេ ្ណ ះឯង        ។ 

 [៣៣៧] មន លភិកខុទងំ យ េម ្ត េចេ វមុិត្តិែដលភិកខុ  

មួយ បនចេ្រមើន បនេធ្វើឲយេរឿយៗ បនេធ្វើឲយដូចជយន បនេធ្វើឲយ 

ជទីេន បនតមកល់ទុកេរឿយៗ បនសន ទុំក បន្របរពធល្អេហើយ 

ក៏យ៉ងេនះឯង ។ េបើអមនុស គបប ី ម នចិត្តភិកខុ េនះថ គួរេធ្វើឲយ 

អែណ្ដ តអណ្ដូ ង ។ អមនុស េនះឯង មុខជបនែតចែំណកៃនេសចក្តី 

លបំក និងេសចក្តីចេង្អ តចង្អល់ពំុខន ។ មន លភិកខុទងំ យ េហតុ 

ដូេចន ះ កនុង សនេនះ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះថ េម ្ត - 

េចេ វមុិត្តិ េយើងទងំ យនឹងចេ្រមើន េធ្វើឲយេរឿយៗ េធ្វើឲយដូចជយន 

េធ្វើឲយជទីេន តមកល់ទុកេរឿយៗ សន ទុំក ្របរពធល្អ មន លភិកខុទងំ- 

យ    អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ   ។    ចប់សូ្រតទី  ៥    ។ 

 [៣៣៨] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ្រទង់ 

្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ដូចជខម ន់ធនូ  ៤ នក់ មនកម្ល ងំដ៏ម-ំ 

មួន ែដលបនសិក េ យ្របៃព មនសិលប ទ ត់កនុងៃដ បនសែំដង 

សិលបរួចេហើយ    ឈរេនកនុងទិសទងំ   ៤  ។  ្រគេនះ    មនបុរសមន ក់ 
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២៦១ 

ឱបមមសំយុត្តស    ឆដ្ឋសុេត្ត   ធនុគគហូបម 

គេចឆយយ អហំ ឥេមសំ ចតុននំ ទឡ្ហធមម នំ ធនុគគ នំ 

សុសិកខិ នំ កតហ ថ នំ កតុបសននំ ចតុទទិ  

កេណ្ឌ  ខិេត្ត អបបតិដ្ឋិេត បឋវយិ ំ គេហ ្វ  ហរសិ - 

មីតិ ។ តំ កឹ មញញថ ភិកខ េវ ជវេន បុរេិ  បរេមន 

ជេវន សមនន គេ តិ អលំ វចនយតិ ។ ឯកស  

េចបិ ភេន្ត ទឡ្ហធមមស  ធនុគគហស  សុសិកខិ តស  

កតហតថស  កតុបសនស្ស កណ្ឌំ  ខិត្តំ អបបតិដ្ឋិតំ 

បឋវយិ ំ គេហ ្វ  អហេរយយ ជវេន បុរេិ  បរេមន 

ជេវន សមនន គេ តិ អលំ វចនយ េក បន េទ 

ចតុននំ ទឡ្ហធមម នំ ធនុគគ នំ សុសិកខិ នំ កតហ ថ - 

នំ      កតុបសននន្តិ     ។ 
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២៦១ 

ឱបមមសំយុត្ត   សូ្រតទី   ៤   ឧបមេ យខម ន់ធនូ 

េដើរមកដល់គិតថ កលេបើខម ន់ធនូទងំ ៤ នក់េនះ ែដលមនកម្ល ងំ 

ដ៏មមួំន បនសិក េ យ្របៃព មនសិលប ទ ត់កនុងៃដ បនសែំដង 

សិលបរួចេហើយ បញ់សរេទកនុងទិសទងំ ៤ មិនទន់ធ្ល ក់ដល់ែផនដី 

េនេឡើយ ម អញនឹងចប់នយំកមកឲយបន ។ មន លភិកខុទងំ យ 

អនកទងំ យសមគ ល់េហតុដូចេម្តច បុរសែដលមនសទុំះ (េនះ) 

គួរនឹងនិយយថជអនក្របកបេ យសទុំះៃ្រកែលងែដរឬ ។ បពិ្រត្រពះ 

អងគដ៏ចេ្រមើន សូមបែីតខម ន់ធនូមន ក់ ែដលមនកម្ល ងំដ៏មមួំន បនសិក  

េ យ្របៃព មនសិលប ទ ត់កនុងៃដ បនសែំដងសិលបរួចេហើយ 

បញ់សរេទមិនទន់ធ្ល ក់ដល់ែផនដីេនេឡើយ បុរសែដលមនសទុំះ 

ក៏ចប់នយំកមកបន គួរនឹងនិយយថជអនក្របកបេ យសទុំះដ៏ៃ្រក- 

ែលងបន នឹងចបំច់េពលេទថ្វីដល់ខម ន់ធនូ  ៤ នក់ ែដលមនកម្ល ងំ 

មមួំន បនសិក េ យ្របៃព មនសិលប ទ ត់កនុងៃដ បនសែំដង 

សិលបរួចេហើយ    ។ 
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២៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៣៩] យថ ច ភិកខ េវ តស  បុរសិស  ជេ  

យថ ច ចនទិមសុរយិនំ ជេ  តេ  សីឃតេ  ។ 

យថ ច ភិកខ េវ តស  បុរសិស  ជេ  យថ ច ចនទិ- 

មសុរយិនំ ជេ  យថ ច យ េទវ  ចនទិមសុរយិនំ 

បុរេ  ធវន្តិ សំ េទវ នំ ជេ  តេ  សីឃតេ  ។ 

យថ ច ភិកខ េវ តស  បុរសិស  ជេ  យថ ច 

ចនទិមសុរយិនំ ជេ  យថ ច យ េទវ  ចនទិម- 

សុរយិនំ បុរេ  ធវន្តិ សំ េទវ នំ ជេ  តេ  

សីឃតរ ំ យុសងខ  ខីយន្តិ(១) ។ ត ម តិហ ភិកខ េវ 

ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ អបបម ្ត  វហិរសិ មតិ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វន្តិ    ។     ឆដ្ឋំ    ។ 

     ១   ម.   មិយយន្តិ   ។ 
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២៦២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៣៩] មន លភិកខុទងំ យ សទុំះៃនបុរសេនះយ៉ង ក្តី 

សំទុះៃន្រពះច្រនទនិង្រពះ ទិតយ ែដលេលឿនជងសំទុះបុរសេនះយ៉ង  

ក្តី ។ មន លភិកខុទងំ យ សទុំះៃនបុរសេនះយ៉ង ក្តី សទុំះៃន 

្រពះច្រនទនិង្រពះ ទិតយយ៉ង ក្តី សទុំះៃនេទវ ទងំ យែដលសទុះ 

េទពីមុខ្រពះច្រនទនិង្រពះ ទិតយេនះ េលឿនជងសទុំះៃន្រពះច្រនទនិង 

្រពះ ទិតយេនះេទេទៀតយ៉ង ក្តី ។ មន លភិកខុទងំ យ សទុំះៃន 

បុរសេនះយ៉ង ក្តី សទុំះៃន្រពះច្រនទនិង្រពះ ទិតយទងំ យយ៉ង 

ក្តី សទុំះៃនេទវ ទងំ យែដលសទុះេទអពីំខងមុខ្រពះច្រនទនិង 

្រពះ ទិតយយ៉ង ក្តី យុសងខ រទងំ យ រែមងអស់េទឆប់ 

រហ័សជងសទុំះទងំេនះេទេទៀត ។ មន លភិកខុទងំ យ េហតុ 

ដូេចនះ កនុង សនេនះ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះថ េយើង 

ទងំ យជអនកមិន្របមទ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបប ី

សិក យ៉ងេនះចុះ     ។     ចប់សូ្រតទី  ៦    ។ 
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២៦៣ 

ឱបមមសំយុត្តស   សត្តមសុេត្ត  មុទិងគូបម 

 [៣៤០] វតថិយ ំ វហិរតិ... ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ ទ- 

រ នំ នេក នម មុទិេងគ  អេ សិ ។ តស  

ទ រ  នេក ផឡេិត(១) អញញំ  ណឹ ឱទ- 

ហឹសុ ។ អហុ េខ េ  ភិកខ េវ សមេយ យ ំ ន- 

កស  មុទិងគស  េប ណំ េបកខ រ ំ ផលកំ អន្ត- 

រធយិ ណិសងឈេ  ច អវសិសយិ(២) ។ ឯវេមវ 

េខ ភិកខ េវ ភវសិ ន្តិ ភិកខូ  អនគតមទធ នំ េយ េត 

សុត្តន្ត  តថគតភសិ  គមភី  គមភីរ ថ  េ កុត្ត  

សុញញតបបដិសញញុ ្ត  េតសុ ភញញមេនសុ ន សុស ុ- 

សិស ន្តិ ន េ តំ ឱទហិស ន្តិ ន អញញ ចិត្តំ ឧប ្ឋ - 

េបស ន្តិ ន ច េត ធេមម ឧគគេហតព្វំ បរយិបុណិតព្វំ 

មញញិ ស ន្តិ ។ េយ បន េត សុត្តន្ត  កវកិ  ក- 

េវយយ ចិត្តកខ  ចិត្តពយញជន ពហិរក វកភ- 

សិ  េតសុ ភញញមេនសុ សុស ុសិស ន្តិ េ តំ 

ឱទហិស ន្តិ អញញ ចិត្តំ ឧប ្ឋ េបស ន្តិ េត ច ធេមម 

ឧគគេហតព្វំ       បរយិបុណិតព្វំ       មញញិ ស ន្តិ     ។ 
     ១   ឃដិេត   ។   ២   អវសិស ំ   ។ 
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២៦៣ 

ឱបមមសំយុត្ត   សូ្រតទី   ៧   ឧបមេ យសំេភរ 

 [៣៤០] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន េទៀប្រកុង វតថី... 

្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ពីេ្រពងនយមក មនសេំភរ 

មួយេឈម ះ នកៈ(១) របស់ពួកក ្រតនមទ រហៈ ។ កលេបើ ង 

សេំភរេឈម ះ នកៈេនះេ្របះឆេហើយ ពួកក ្រតទ រហៈ ក៏ពសនូវ 

ងេ្រ មដៃទភជ ប់អបទុក ។ មន លភិកខុទងំ យ មនសម័យែដល 

្រតូវតួ ងចស់របស់សេំភរេឈម ះ នកៈក៏ខូចបត់េទ សល់េនែត ង 

េ្រ ម ។ មន លភិកខុទងំ យ យ៉ងដូចកនុងកលជអនគតេទ ្រពះ 

សូ្រតទងំ យឯ  ែដលតថគតសែំដងេហើយ ជ្រពះសូ្រតដ៏េ្រជ 

មនអតថដ៏េ្រជ ជេ កុត្តរៈ ្របកបេ យសភពដ៏សូនយ ្រពះសូ្រត 

ទងំេនះ កលេបើបុគគលេពល ពួកម ជននឹងមិន ្ត ប់ មិន ក់ចុះ 

នូវេ ត មិនយកចិត្តទុក ក់េដើមបដីឹង ទងំមិនសមគ ល់ធម៌ទងំេនះថ 

គួរេរៀនឬគួរទេនទញេឡើយ ។ េបើ្រពះសូ្រតទងំ យឯ  ែដលអនក 

្របជញជកវបីនេធ្វើជពកយកពយេឃ្ល ង មនអក រដ៏វចិិ្រត មនពយញជនៈ 

ដ៏វចិិ្រតជខងេ្រក ជ វកភសិត ្រពះសូ្រតទងំេនះ កលបុគគល 

េពល េទើបម ជននឹង ្ត ប់ នឹង ក់ចុះនូវេ ត នឹងយកចិត្តទុក 

ក់េដើមបដីឹង នឹងសមគ ល់នូវធម៌ទងំេនះថ គួរេរៀន គួរទេនទញ ។ 
     ១   សំេភរមងគល   ស្រមប់ យេ ម ជនមក្របជំុកនុងៃថងមនមេ ្រសព  (អដ្ឋកថ)  ។ 
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២៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៤១] ឯវេមវ េតសំ ភិកខ េវ សុត្តន្ត នំ តថគ- 

តភសិ នំ គមភី នំ គមភីរ ថ នំ េ កុត្ត នំ សុញញ- 

តបបដិសញញុ ្ត នំ អន្តរធនំ ភវសិ តិ ។ ត ម តិហ ភិកខ េវ 

ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ េយ េត សុត្តន្ត  តថគតភសិ  គមភី  

គមភីរ ថ  េ កុត្ត  សុញញតបបដិសញញុ ្ត  េតសុ ភញញ- 

មេនសុ សុស ុសិស ម េ តំ ឱទហិស ម អញញ - 

ចិត្តំ ឧប ្ឋ េបស ម េត ច ធេមម ឧគគេហតព្វំ បរយិ- 

បុណិតព្វំ មញញិ ស មតិ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ សិកខិ តព្វន្តិ ។ 

សត្តមំ     ។ 

 [៣៤២] ឯកំ សមយ ំ ភគ  េវ លិយ ំ វហិរតិ  

ម វេន កូ គរ យ ំ ។ ត្រត េខ ភគ  ភិកខូ  

មេន្តសិ ភិកខ េ តិ ។ ភទេន្តតិ េត ភិកខូ  ភគវេ  

បចចេស សំុ    ។ 
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២៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៤១] មន លភិកខុទងំ យ ករវនិសេទៃន្រពះសូ្រត 

ែដលតថគតសែំដងេហើយទងំេនះ ជ្រពះសូ្រតដ៏េ្រជ មនអតថដ៏េ្រជ 

ជេ កុត្តរៈ ្របកបេ យសភពដ៏សូនយយ៉ងេនះឯង ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ េហតុដូេចន ះ កនុង សនេនះ អនកទងំ យគបបសិីក  

យ៉ងេនះថ ្រពះសូ្រតទងំ យឯ  ែដល្រពះតថគតសែំដង 

េហើយ ជ្រពះសូ្រតដ៏េ្រជ មនអតថដ៏េ្រជ ជេ កុត្តរៈ ្របកបេ យ 

សភពដ៏សូនយ ្រពះសូ្រតទងំេនះ កលបុគគលេពល េយើងនឹង្របុង 

្ត ប់ ក់ចុះនូវេ ត យកចិត្តទុក ក់េដើមបដីឹង នឹងសមគ ល់នូវធម៌ 

ទងំេនះថ គួរេរៀន គួរទេនទញ ដូេចនះ មន លភិកខុទងំ យ អនក 

ទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ     ។      ចប់សូ្រតទី  ៧     ។ 

 [៣៤២] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុង 

កូ គរ  នៃ្រពម វន េទៀប្រកុងេវ លី ។ កនុងទីេនះ 

្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់េ ភិកខុទងំ យថ មន លភិកខុទងំ- 

យ ។ ភិកខុទងំេនះ ទទួល្រពះពុទធដីក្រពះមន្រពះភគថ ្រពះ 

ករុ     ្រពះអងគ    ។ 
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២៦៥ 

ឱបមមសំយុត្តស    អដ្ឋមសុេត្ត   លិចឆវយូបម 

 [៣៤៣] ភគ  ឯតទេ ច កលិងគរបូធន 

ភិកខ េវ ឯតរហិ លិចឆវ ី វហិរន្តិ អបបម ្ត  បិេន 

ឧបសនសមឹ េតសំ ជ មគេធ អជតសត្តុ  េវេទ- 

ហិបុេ ្ត  ន លភតិ ឱ រ ំ ន លភតិ រមមណំ ។ 

ភវសិ ន្តិ ភិកខ េវ អនគតមទធ ន ំ លិចឆវ ី សុខុម  

មុទុត  ហតថបទ(១) េត មុទុកសុ េសយយសុ 

ថលូពិេមព ហនសុ យវ សុរយុិគគមន េសយយ ំ កបប-ិ 

ស ន្តិ េតសំ ជ មគេធ អជតសត្តុ  េវេទហិបុេ ្ត  

លចឆតិ       ឱ រ ំ      លចឆតិ       រមមណំ      ។ 

 [៣៤៤] កលិងគរបូធន ភិកខ េវ ឯតរហិ ភិកខូ  វហិ- 

រន្តិ អបបម ្ត  បិេន បធនសមឹ េតសំ មេ  បបិ- 

ម ន លភតិ ឱ រ ំ ន លភតិ រមមណំ ។ ភវសិ ន្តិ 

ភិកខ េវ អនគតមទធ នំ ភិកខូ  សុខុម  មុទុត  

ហតថបទ េត មុទុកសុ េសយយសុ ថលូពិេមព ហ- 

     ១   ឱ.   មុទុតលុណហតថបទ   ។   ម.   មទុតលុនហតថបទ   ។ 
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២៦៥ 

ឱបមមសំយុត្ត   សូ្រតទី   ៨   ឧបមេ យពួកេស្តចលិចឆវ ី

 [៣៤៣] ្រពះមន្រពះភគបន្រ ស់ពកយេនះថ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ឥឡូវ ពួកេស្តចលិចឆវមីនអងកត់ឧសជេខនើយ គឺថយក 

អងកត់ឧស ពកេឈើគគីរ េធ្វើជេខនើយរង្រពះសីរនិង្រពះបទ ជអនកមិន 

្របមទ មនេសចក្តីពយយមកនុងករចូលេទជិត ( ចរយ) ្រពះបទ 

អជតសត្តុ េវេទហិបុត្តជឥស រៈកនុងែដនមគធៈ ក៏មិនបននូវចេន្ល ះ មិន 

បននូវ រមមណ៍ ៃនេស្តចលិចឆវទីងំេនះេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ 

កនុងកលជអនគតេទ ពួកេស្តចលិចឆវជីសុខុមលជតិ មនៃផទ្រពះ 

ហស្តនិង្រពះបទដ៏ទន់ ក ្រតទងំេនះនឹងសេ្រមចេសយយសេលើ្រក  

បនទំដ៏ទន់ មនេខនើយដ៏្រកស់ ដ បដល់ៃថងរះ ្រពះបទអជតសត្តុ េវ- 

េទហិបុត្តជឥស រៈកនុងែដនមគធៈ ក៏បននូវចេន្ល ះ បននូវ រមមណ៍ 

ៃនេស្តចលិចឆវទីងំេនះ    ។ 

 [៣៤៤] មន លភិកខុទងំ យ ឥឡូវេនះ ភិកខុទងំ យមន 

អងកត់ឧសជេខនើយ ជអនកមិន្របមទ មនកិរយិញុ ំងំកិេលសឲយេក្ត  

កនុងករេធ្វើេសចក្តីពយយម មរចិត្តបប ក៏មិនបននូវចេន្ល ះ មិនបននូវ 

រមមណ៍ ៃនភិកខុទងំេនះេឡើយ ។ មន លភិកខុទងំ យ កនុងកលជ 

អនគតេទ ភិកខុទងំ យជសុខុមលជតិ មនៃផទៃដនិងេជើងដ៏ទន់ 

ភិកខុទងំេនះ    សេ្រមចនូវករេដកេលើដេំណកដ៏ទន់    មនេខនើយដ៏្រកស់ 
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២៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

នសុ យវ សុរយុិគគមន េសយយ ំ កបបសិ ន្តិ េតសំ 

មេ  បបិម លចឆតិ ឱ រ ំ លចឆតិ រមមណំ ។ ត ម - 

តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ កលិងគរបូធន វហិរសិ ម 

អបបម ្ត  បិេន បធនសមិន្តិ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វន្តិ     ។      អដ្ឋមំ     ។ 

 [៣៤៥] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

េតន េខ បន សមេយនញញតេ  នេ  ភិកខុ  អតិេវលំ 

កុ និ ឧបសង កមតិ ។ តេមនំ ភិកខូ  ឯវមហំសុ 

ម យ ម  អតិេវលំ កុ និ ឧបសង កមីតិ ។ 

េ  ភិកខូ ហិ វុចចមេន ឯវមហ ឥេម ហិ នម 

េថ  ភិកខូ  កុ និ ឧបសង កមិតព្វំ(១) មញញិ ស ន្តិ 

     ១   ឧបសងកមិតព្វ នីតិ   បេ    យុត្តតេ    ។ 
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២៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ដ បដល់ៃថងរះ ឯមរចិត្តបប ក៏បននូវចេន្ល ះ បននូវ រមមណ៍ ៃនភិកខុ  

ទងំេនះ ។ មន លភិកខុទងំ យ េហតុដូេចន ះ កនុង សនេនះ អនក 

ទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះថ េយើងទងំ យមនអងកត់ឧសជ 

េខនើយ ជអនកមិន្របមទ មនកិរយិញុ ំងំកិេលសឲយេក្ត  កនុងករេធ្វើ 

េសចក្តីពយយម មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ង 

េនះចុះ     ។      ចប់សូ្រតទី ៨    ។ 

 [៣៤៥] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ ក៏កនុងសម័យេនះឯង មនភិកខុ បួសថមីមួយរូប ចូលេទរក 

្រតកូលហួសេវ  ។ ភិកខុទងំ យ និយយនឹងភិកខុ េនះយ៉ងេនះថ 

េ កមន យុ កុចូំលេទរក្រតកូលហួសេវ េឡើយ ។ ភិកខុ េនះ 

កលេបើពួកភិកខុ និយយ្របប់ ក៏ែបរជេពលយ៉ងេនះថ អមបល 

យ៉ងពួកភិកខុជេថរៈទងំេនះេម្តច  ក៏គង់សមគ ល់នូវ្រតកូលថគួរគបបចូីល 
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២៦៧ 

ឱបមមសំយុត្តស    នវមសុេត្ត   នេគបម 

កិមងគំ បនហន្តិ ។ អថេខ សមពហុ  ភិកខូ  េយន 

ភគ  េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  

ឯកមន្តំ និសីទឹសុ ។ ឯកមន្តំ និសិនន  េខ េត 

ភិកខូ  ភគវន្តំ ឯតទេ ចុំ ឥធ ភេន្ត អញញតេ  នេ  

ភិកខុ  អតិេវលំ កុ និ ឧបសង កមតិ តេមនំ ភិកខូ  

ឯវមហំសុ ម យ ម  អតិេវលំ កុ និ ឧបសង ក- 

មីតិ េ  ភិកខូ ហិ វុចចមេន ឯវមហ ឥេម ហិ នម 

េថ  ភិកខូ  កុ និ ឧបសង កមិតព្វំ មញញិ ស ន្តិ កិមងគ ំ

បនហន្តិ     ។ 

 [៣៤៦] ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ អរញញ យតេន ម  

សរសិ តំ នគ ឧបនិស យ វហិរន្តិ ។ េត តំ 

សរសឹ ឱគេហ ្វ  េ ្ឌ យ ភិសមូ លំ អពភុគគ- 

េហ ្វ  សុវកិខ លិតំ វកិខ េល ្វ  អកទទមំ សងខ ទិ ្វ (១) 

អេជឈហរន្តិ េតសន្តំ វ ្ណ យ េចវ េ តិ ព - 

យ ច ន ច តេ និទនំ មរណំ  និគចឆន្តិ 
     ១   ឱ.   ម.   សងខ រ ិ ្វ    ។ 
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២៦៧ 

ឱបមមសំយុត្ត   សូ្រតទី   ៨   ឧបមេ យដំរ ី

េទរកបន នឹងបច់និយយថ្វី្រតឹមខញុកំរុ  ។ ្រគេនះឯង ភិកខុ េ្រចើន 

រូបចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ថ្វ យបងគ ំ

្រពះមន្រពះភគ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះភិកខុទងំេនះ 

អងគុយកនុងទីដស៏មគួរេហើយ បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគដូេចនះថ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កនុងទីឯេ ះ មនភិកខុ បួសថមីមួយរូប ចូលេទ 

រក្រតកូលហួសេវ  ពួកភិកខុបននិយយនឹងភិកខុ េនះយ៉ងេនះថ េ ក 

មន យុ កុចូំលេទរក្រតកូលហួសេវ េឡើយ ភិកខុ េនះ កល 

េបើពួកភិកខុ និយយ្របប់ ក៏ែបរជនិយយយ៉ងេនះថ អមបលយ៉ង 

ពួកភិកខុជេថរៈទងំេនះេម្តច គង់សមគ ល់នូវ្រតកូលថគួរចូលេទរកបន 

នឹងបច់េពលេទថ្វី្រតឹមខញុកំរុ      ។ 

 [៣៤៦] ្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ កល 

ពីរេ្រពងនយមក មន្រសះមួយធ ំ កនុងៃ្រពរេំ ង ដរំទីងំ យែតង 

្រស័យេននឹង្រសះធេំនះ ។ ដរំទីងំេនះ ចុះេទកន់្រសះេនះ ដក 

យក្រកេ ឈូកនិងេមើមឈូកេ យ្របេមយ េហើយរ ស់ឲយ ្អ តល្អ 

ងឲយ្រជះភក់េហើយេទើបបរេិភគ ឯសររីៈេនះ របស់ដរំទីងំេនះ ក៏ 

មនសមបុរល្អផង      មនកម្ល ងំផង      ដរំទីងំេនះក៏មិនដល់នូវមរណៈ 
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២៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

មរណមត្តំ  ទុកខំ  ។ េតសេញញវ េខ បន ភិកខ េវ 

ម នគនំ អនុសិកខមន តរុ  ភិកចឆ ប េត តំ 

សរសឹ ឱគេហ ្វ  េ ្ឌ យ ភិសមូ លំ អពភុគគ- 

េហ ្វ  ន សុវកិខ លិតំ វកិខ េល ្វ  សកទទមំ អសងខ - 

ទិ ្វ  អេជឈហរន្តិ េតសន្តំ េនវ វ ្ណ យ េ តិ ន 

ព យ តេ និទនំ មរណំ  និគចឆន្តិ មរណមត្តំ 

       ទុកខំ       ។ 

 [៣៤៧] ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ ឥធ េថ  ភកិខូ  

បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ គមំ  

និគមំ  បិ ្ឌ យ បវសិន្តិ េត តតថ ធមមំ ភ- 

សន្តិ េតសំ គិហី បសនន  បសនន ករ ំ កេ ន្តិ 

េត តំ ភំ អគនធិ  អមុចឆិ  អនិជឈបនន  - 

ទីនវទស វេិន និស រណបបញញ  បរភុិញជន្តិ េតសន្តំ 

វ ្ណ យ េចវ េ តិ ព យ ច ន ច តេ និ- 

ទនំ       មរណំ              និគចឆន្តិ       មរណមត្តំ           ទុកខំ     ។ 
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២៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ឬទុកខេសទើរនឹងមរណៈ េ្រពះ រេនះជេហតុេឡើយ ។ មន លភិកខុ  

ទងំ យ មនពួកកូនដរំេីកមង សិក មដរំធីំៗ ទងំេនះឯង កន៏ ំ

គន ចុះេទកន់្រសះេនះ ដកយក្រកេ ឈូកនិងេមើមឈូក េ យ្រប 

េមយមិនបនរ ស់ឲយ ្អ តល្អ មិនបន ងនូវ្រកេ  និងេមើម 

ែដលមនភក់េចញ ក៏បរេិភគេទ សររីៈេនះ របស់កូនដរំេីកមងទងំេនះ 

ក៏មិនមនសមបុរល្អ មិនមនកម្ល ងំ កូនដរំេីកមងទងំេនះក៏ដល់នូវមរណៈ 

ឬទុកខេសទើរនឹងមរណៈ     េ្រពះ រេនះជេហតុ      ។ 

 [៣៤៧] មន លភិកខុទងំ យ េសចក្ដីេនះ មនឧបេមយយដូចជ 

ពួកភិកខុជេថរៈ កនុង សនេនះ េស្ល កសបង់្រប ប់ប្រតនិងចីវរ កនុង 

បុព្វណ្ហ សម័យ ចូលេទកន់្រសុកឬនិគម េដើមបបីិណ្ឌ បត េថរៈទងំេនះ 

សែំដងធម៌ កនុង្រសុកនិគមេនះៗ មនពួក្រគហសថេគ្រជះថ្ល  េធ្វើនូវ ករ 

្រជះថ្ល ចេំពះេថរៈទងំេនះ េថរៈទងំេនះ ក៏មិនបនជប់ចពំក់ មិន 

បនវេង្វងមិនបន្រជុល្រជប់ នឹង ភេនះេឡើយ ជអនកេឃើញេទស 

មនបញញ  ស្រមប់េរ ើខ្លួន េទើបបរេិភគ សររីៈេនះ របស់េថរៈទងំេនះ 

ក៏មនសមបុរល្អផង មនកម្ល ងំផង េថរៈទងំេនះក៏មិនដល់នូវមរណៈ 

ឬទុកខេសទើរនឹងមរណៈ     េ្រពះ ភេនះជេហតុេឡើយ     ។ 
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២៦៩ 

ឱបមមសំយុត្តស    នវមសុេត្ត   នេគបម 

េតសេញញវ េខ បន ភិកខ េវ េថ នំ ភិកខូ នំ អនុសិកខម- 

ននំ  ភិកខូ  បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ 

គមំ  និគមំ  បិ ្ឌ យ បវសិន្តិ េត តតថ ធមមំ 

ភសន្តិ េតសំ គិហី បសនន  បសនន ករ ំ កេ ន្តិ េត 

តំ ភំ គធិ  មុចឆិ  អជឈបនន  អនទីនវទស វេិន 

អនិស រណបបញញ  បរភុិញជន្តិ េតសន្តំ េនវ វ ្ណ យ 

េ តិ ន ព យ តេ និទនំ មរណំ  និគចឆន្តិ 

មរណមត្តំ  ទុកខំ  ។ ត ម តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ 

អគធិ  អមុចឆិ ្វ  អនជឈបនន  ទីនវទស វេិន 

និស រណបបញញ  បរភុិញជិ ស មតិ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វន្តិ     ។     នវមំ     ។ 
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២៦៩ 

ឱបមមសំយុត្ត   សូ្រតទី   ៩   ឧបមេ យដំរ ី

មន លភិកខុទងំ យ ចែំណកពួកភិកខុ ែដលសិក មពួកភិកខុជេថរៈេនះ 

ឯង ក៏េស្ល កសបង់្រប ប់ប្រតនិងចីវរ កនុងបុព្វណ្ហ សម័យ ចូលេទ 

កន់្រសុកឬនិគម េដើមបបីិណ្ឌ បត ភិកខុទងំេនះក៏សែំដងធម៌កនុង្រសុក 

ឬនិគមេនះៗ ពួក្រគហសថក៏មនេសចក្តី្រជះថ្ល  េធ្វើ ករ្រជះថ្ល ចេំពះ 

ភិកខុទងំេនះ ភិកខុទងំេនះ ក៏ជប់ចពំក់ វេង្វង ្រជុល្រជប់នឹង ភេនះ 

ជអនកមិនេឃើញេទស មិនមនបញញ ស្រមប់េរ ើខ្លួនេហើយបរេិភគេឡើយ 

សររីៈេនះ របស់ភិកខុទងំេនះ ក៏មិនមនសមបុរល្អផង មិនមនកម្ល ងំ 

ផង ភិកខុទងំេនះែតងដល់នូវមរណៈ ឬទុកខេសទើរនឹងមរណៈ េ្រពះ ភ 

េនះជេហតុ ។ មន លភិកខុទងំ យ េហតុដូេចន ះ កនុង សនេនះ 

អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះថ េយើងទងំ យ ជអនកមិនជប់ 

ចពំក់ មិនវេង្វង មិន្រជុល្រជប់ (នឹង ភ) េឡើយ ្រតូវជអនកេឃើញ 

េទស និងមនសញញ ស្រមប់េរ ើខ្លួនេហើយេទើបបរេិភគ មន លភិកខុទងំ- 

យ     អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ    ។    ចប់សូ្រតទី  ៩    ។ 
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២៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៤៨] វតថិយ ំ វហិរតិ… េតន េខ បន សម- 

េយន អញញតេ  ភិកខុ  អតិេវលំ កុេលសុ ចរតិ្តំ បជជ- 

តិ ។ តេមនំ ភិកខូ  ឯវមហំសុ ម យ ម  អតិេវលំ 

កុេលសុ ចរតិ្តំ បជជីតិ ។ េ  ភិកខូ ហិ វុចចមេន 

ន រមតិ(១) ។ អថេខ សមពហុ  ភិកខូ  េយន ភគ  

េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯ- 

កមន្តំ និសីទឹសុ ។ ឯកមន្តំ និសិនន  េខ េត ភិកខូ  

ភគវន្តំ ឯតទេ ចុំ ឥធ ភេន្ត អញញតេ  ភិកខុ  អតិេវលំ 

កុេលសុ ចរតិ្តំ បជជតិ តេមនំ ភិកខូ  ឯវមហំសុ ម 

យ ម  អតិេវលំ កុេលសុ ចរតិ្តំ បជជីតិ េ  

ភិកខូ ហិ      វុចចមេន      ន      រមតីតិ     ។ 

 [៣៤៩] ភតូបុព្វំ ភិកខ េវ វ ិ េ  សនធិសមល- 

សង កតិេរ ឋិេ  អេ សិ មុទុមសឹូ គមយម- 

េន យ ថ យ ំ មុទុមសិូ េគច យ បកកមិស តិ 

     ១   ឱ.   ន.   វរិមតិ   ។ 
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២៧០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៤៨] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... ក៏ 

កនុងសម័យេនះឯង មនភិកខុ មួយរូប ្រ ច់េទកនុង្រតកូលហួសេវ  ។ 

ពួកភិកខុបននិយយនឹងភិកខុ េនះយ៉ងេនះថ េ កមន យុ កុ្ំរ ច់ 

េទកនុង្រតកូលហួសេវ េឡើយ ។ ភិកខុ េនះ កលេបើពួកភិកខុ និយយ 

្របប់ក៏មិនេ្រតកអរ ។ ្រគេនះឯង ពួកភិកខុ េ្រចើនរូបចូលេទគល់ 

្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ 

េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះភិកខុទងំេនះអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ 

េហើយ បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

កនុងទីឯេ ះ ភិកខុ មួយរូប្រ ច់េទកនុង្រតកូលហួសេវ  ពួកភិកខុបន 

និយយនឹងភិកខុយ៉ងេនះថ េ កមន យុ កុ្ំរ ច់េទកនុង 

្រតកូលហួសេវ េឡើយដូេចនះ ភិកខុ េនះ កលេបើពួកភិកខុ និយយ្របប់ 

ក៏មិនេ្រតកអរ    ។ 

 [៣៤៩] ្រពះអងគ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ កលពីរេ្រពង 

នយមក មនឆម មួយឈរេនែកបរគនំរស្រមមមន ចម៍េគ ្រតង់ទីត 

ៃនផទះ     ឃ្ល ចំេំមើលកូនកណ្តុ រេហើយគិតថ    កូនកណ្តុ រេនះនឹងេចញេទរក 
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២៧១ 

ឱបមមសំយុត្តស    ទសមសុេត្ត   ឥ្រនទិយអសំវេ  

តេតថវ នំ គេហ ្វ  ខទិស មីតិ ។ អថេខ ភិកខ េវ 

មុទុមសិូ េគច យ បកក មិ ។ តេមនំ វ ិ េ  គ- 

េហ ្វ  សហ  មំសំ ខទិ ្វ  អេជឈហរ ិ ។ តស  

 មុទុមសិូ អន្តមប ិ ខទិ អន្តគុេណបិ ខទិ ។ េ  

តេ និ នំ មរណមប ិ និគចឆតិ មរណមត្តមប ិ ទុកខំ  ។ 

 [៣៥០] ឯវេមវ េខ ភិកខ េវ ឥេធកេចច  ភិកខុ  

បុព្វណ្ហ សមយ ំ និ េស ្វ  បត្តចីវរមទយ គមំ  

និគមំ  បិ ្ឌ យ បវសិតិ អរកខិ េតេនវ កេយន 

អរកខិ យ ចយ អរកខិ េតន ចិេត្តន អនុបដ្ឋិ យ 

សតិយ អសំវុេតហិ ឥ្រនទិេយហិ តតថ បស តិ មតុគគ មំ 

ទុននិវតថំ  ទុបបរុតំ  តស  មតុគគ មំ ទិ ្វ ន ទុននិវតថំ  

ទុបបរុតំ  េគ ចិត្តំ អនុទធំេសតិ េ  គនុទធំេសន 

ចិេត្តន មរណំ  និគចឆតិ មរណមត្តំ  ទុកខំ  ។ 

មរណំ េ  តំ ភិកខ េវ អរយិស  វនិេយ េយ សិកខំ  

បចចកខ យ ហីនយវត្តតិ ។ មរណមត្តេញញវ(១) ភិកខ េវ 
     ១   ឱ.   ម.   មរណមត្តេញ្ហ តំ   ភិកខេវ   ។ 
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២៧១ 

ឱបមមសំយុត្ត   ទសមសូ្រត   ករមិនបនស្រងួមឥ្រនទិយ 

ចណីំកនុងទីឯ  ម អញនឹងចប់ ទពំសីុ កនុងទីេនះឯង ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ្រគេនះឯង កូនកណ្តុ រក៏េចញេទរកចណីំ ។ ឆម  

ក៏ចប់កណ្តុ រេនះខ ំ ច់េលប (ទងំរស់) យ៉ងរហ័ស ។ កូនកណ្តុ រ 

េនះ ក៏ខសីុំនូវេពះេវៀនធផំង ខសីុំនូវេពះេវៀនតូចផង របស់ឆម  

េនះ ។ ឆម េនះក៏ដល់នូវមរណៈ ឬទុកខេសទើរនឹងមរណៈ េ្រពះ រ 

េនះជេហតុ    ។ 

 [៣៥០] មន លភិកខុទងំ យ េសចក្ដីេនះ  មនឧបេមយយដូចជភិកខុ  

ពួកខ្លះកនុង សនេនះ េស្ល កសបង់្រប ប់ប្រតនិងចីវរ កនុងបុព្វណ្ហ - 

សម័យ ចូលេទកន់្រសុកឬនិគម េដើមបបីិណ្ឌ បត មនកយមិនបនរក  

មន ចមិនបនរក  មនចិត្តមិនបនរក  មនសតិមិនបនតមកល់ម ំ

មនឥ្រនទិយមិនបនស្រងួម ដណ្ត ប់សពំត់មិន្រសួល លុះេឃើញមតុ្រគម 

េស្ល កសពំត់មិន្រសួល ដណ្ត ប់សពំត់មិន្រសួលេហើយ គៈក៏កមច ត់ចិត្ត 

របស់ភិកខុ េនះ លុះភិកខុ េនះមនចិត្តែដល គៈកមច ត់េហើយ ក៏ដល់នូវ 

មរណៈ ឬទុកខេសទើរនឹងមរណៈ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុឯ  

េពល សិកខ  ្រតឡប់េទកន់េភទេថកទប ភិកខុ េនះេឈម ះថដល់ 

នូវមរណៈេនះ      កនុងវនិ័យរបស់្រពះអរយិៈ     ។     មន លភិកខុទងំ យ 
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២៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ទុកខំ  យទិទំ អញញតរ ំ សង កិ លិដ្ឋំ បត្តឹ បជជតិ យ- 

ថរបូយ បត្តិយ វុ ្ឋ នំ បញញ យតិ ។ ត ម តិហ 

ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ រកខិ េតន កេយន រកខិ យ - 

ចយ រកខិ េតន ចិេត្តន ឧបដ្ឋិ យ សតិយ សំវុេតហិ 

ឥ្រនទិេយហិ គមំ  និគមំ  បិ ្ឌ យ បវសិិស មតិ 

ឯវញ្ហិ        េ       ភិកខ េវ      សិកខិ តព្វន្តិ     ។      ទសមំ     ។ 

 [៣៥១] វតថិយ ំ វហិរតិ... អស ុតថ េន តុេម្ហ 

ភិកខ េវ រត្តិយ បចចូសសមយ ំ សិគលស  វស ម- 

នស តិ ។ ឯវ ំ ភេន្ត ។ ឯេ  េខ ភិកខ េវ ជរសិគេ  

ឧកកណ្ណេកន នម េ គជេតន ផុេ ្ឋ  ។ េ  េយន 

េយន ឥចឆតិ េតន េតន គចឆតិ យតថ យតថ ឥចឆតិ តតថ 

តតថ តិដ្ឋតិ យតថ យតថ ឥចឆតិ តតថ តតថ និសីទតិ យតថ 

យតថ ឥចឆតិ តតថ តតថ និបជជតិ ។ សីតេកបិ នំ េ  

ឧប យតិ    ។ 
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២៧២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ភិកខុ ្រតូវ បត្តិ ជេ្រគ ងេ ហមងឯ នីមួយ បនេចញចក បត្តិ 

មសភពដ៏សមគួរ េនះេឈម ះថដល់នូវទុកខេសទើរនឹងមរណៈ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ េហតុដូេចន ះ កនុង សនេនះ អនកទងំ យគបប ី

សិក យ៉ងេនះថ េយើងទងំ យ ្រតូវជអនករក កយ រក ច 

រក ចិត្ត តមកល់សតិឲយម ំ ស្រងួមឥ្រនទិយ សិមចូលេទកន់្រសុកឬ 

និគម េដើមបបីិណ្ឌ បត មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក  

យ៉ងេនះចុះ     ។      ចប់សូ្រតទី  ១០    ។ 

 [៣៥១] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី... 

មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យបនឮេរឿងៃនសត្វចចក កល 

ែដលេនកនុងបចចូសសម័យៃន ្រតីែដរឬ ។ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ចចកចស់េនះឯងេកើតេ គអែងគ ។ ចចកចស់ 

េនះ ្របថន នឹងេដើរេទកនុងទី ៗ ក៏េដើរេទកនុងទីេនះៗបន ្របថន  

នឹងឈរកនុងទី ៗ ក៏ឈរកនុងទីេនះៗបន ្របថន នឹងអងគុយកនុងទី ៗ 

ក៏អងគុយកនុងទីេនះៗបន ្របថន នឹងេដកកនុងទី ៗ ក៏េដកកនុងទីេនះៗ 

បន     ។      ខយល់ដ៏្រតជក់ក៏េចះែតបក់មក្រតូវចចកចស់េនះ    ។ 



552 
 

២៧៣ 

ឱបមមសំយុត្តស    ទសមសុេត្ត   កតញញូកតេវទិ  

 [៣៥២] ធុ ខ្វ ស  ភិកខ េវ យ ំ ឥេធកេចច  

សកយបុត្តិយបបដិេញញ  ឯវរបូមប ិ អត្តភវបបដិ ភំ បដិ- 

សំេវទិេយវ ។ ត ម តិហ ភិកខ េវ ឯវ ំ សិកខិ តព្វំ អបបម ្ត  

វហិរសិ មតិ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ សិកខិ តព្វន្តិ ។ ឯក- 

ទសមំ   ។ 

 [៣៥៣] វតថិយ ំ វហិរតិ… អស ុតថ េន តុេម្ហ 

ភិកខ េវ រត្តិយ បចចូសសមយ ំ សិគលស  វស ម- 

នស តិ ។ ឯវ ំ ភេន្ត ។ សិយ េខ ភិកខ េវ តសមឹ ជ- 

រសិគេល កចិ កតញញុ  កតេវទិ  ន េត្វវ ឥ- 

េធកេចច សកយបុត្តិយបបដិេញញ សិយ កចិ កតញញុ - 

     កតេវទិ      ។      ត ម តិហ       ភិកខ េវ      ឯវ ំ     សិកខិ តព្វំ 
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២៧៣ 

ឱបមមសំយុត្ត   ទ្វ ទសមសូ្រត   អំពីកតញញូនិងកតេវទិ  

 [៣៥២] មន លភិកខុទងំ យ ្របៃព ស់ ភិកខុ ពួកខ្លះ 

កនុង សនេនះ បនេប្តជញ ខ្លួនជសកយបុ្រត េហើយក៏្រតឡប់មកទទួល 

គឺ្រតឡប់បនអត្តភពែបបេនះក៏មនែដរ មន លភិកខុទងំ យ េហតុ 

ដូេចន ះ កនុង សនេនះ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះថ េយើង 

ទងំ យជអនកមិន្របមទ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបប ី

សិក យ៉ងេនះចុះ     ។      ចប់សូ្រតទី  ១១     ។ 

 [៣៥៣] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន ជិត្រកុង វតថី… 

មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យបនឮេរឿងៃនសត្វចចក កលែដល 

េនកនុងបចចូសម័យៃន ្រតីែដរឬ ។ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ មន លភិកខុទងំ 

យ ចចកចស់ ចួនកលក៏មនេសចក្តីកតញញូ កតេវទិ ធម៌ខ្លះែដរ 

ឯបុគគលពួកខ្លះ កនុង សនេនះ ែដលេប្តជញ ខ្លួនជសកយបុ្រត ែបរជ 

មិនមនេសចក្តីកតញញូ កតេវទិ ធម៌ខ្លះ េទវញិក៏មន ។ មន លភិកខុទងំ- 

យ េហតុដូេចន ះ កនុង សនេនះ អនកទងំ យ គបបសិីក យ៉ងេនះថ 
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២៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគក  

កតញញុ េន ភវសិ ម កតេវទិេន ន ច េន អេម្ហសុ 

អបបកមប ិ កតំ វនិសិស តីតិ ឯវញ្ហិ  េ  ភិកខ េវ 

សិកខិ តព្វន្តិ     ។       ទ្វ ទសមំ      ។ 

ឱបមមសំយុត្តំ   អដ្ឋមំ   សមត្តំ   ។ 

តស    ឧទទ នំ 

 កដូំ         នខសិខ      កុលំ 

 ឱកខ       សត្តិ      ធនុគគេ  

 ណិ       កលិងគេ        នេគ 

 វ ិ េ        េទ្វ      សិគលកតិ     ។ 
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២៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

េយើងទងំ យជអនកមនេសចក្តីកតញញូ កតេវទី ឧបករៈសូមបមីន 

្របមណតិច ែដលេគេធ្វើចេំពះេយើងទងំ យ នឹងមិនវនិសបត់បង់ 

េឡើយ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះចុះ ។ 

ចប់សូ្រតទី   ១២    ។ 

ចប់   ឱបមមសំយុត្ត   ទី   ៨   ។ 

ឧទទ នៃនឱបមមសំយុត្តេនះគឺ 

 និយយអំពីកពូំលផទះ   ១   ចុងៃន្រកចក   ១   ្រតកូល   ១   ខទះ  ១ 

 លំែពង  ១   ខម ន់ធនូ    ១   ងសំេភរ   ១    អងកត់ឧស     ១    ដរំ ី  ១ 

 ឆម    ១    សត្វចចកពីរេលើក     ។ 
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ភិកខុសំយុត្តំ 

 [៣៥៤] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

ត្រត េខ យ ម  ម េមគគ ្ល េន ភិកខូ  មេន្តសិ 

វុេ  ភិកខ េវតិ ។ វុេ តិ េខ ភិកខូ  យសមេ  

ម េមគគ ្ល នស       បចចេស សំុ      ។ 

 [៣៥៥] យ ម  ម េមគគ ្ល េន ឯតទេ ច 

ឥធ មយ្ហ ំ វុេ  រេ គតស  បដិសល្លិនស  

ឯវ ំ េចតេ  បរវិតិេកក  ឧទបទិ អរេិយ តុណ្ហី ភេ  

អរេិយ តុណ្ហី ភេ តិ វុចចតិ កតេម នុ េខ អរេិយ 

តុណ្ហី ភេ តិ     ។      តស       មយ្ហ ំ     វុេ         ឯតទេ សិ 
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ភិកខុសំយុត្ត 

 [៣៥៤] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះ 

មន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ ី

េទៀប្រកុង វតថី ។ កនុងទីេនះឯង ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ 

េ ភិកខុទងំ យមកថ មន លភិកខុមន យុទងំ យ ។ ភិកខុទងំ- 

យទទួលពកយ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុថ ករុ  េ ក 

មន យុ     ។ 

 [៣៥៥] ្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ បនេពលពកយដូេចនះ 

ថ មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ ខញុ េំនកនុងទីដ៏ ង ត់ សមងេំនែតមន ក់ 

ឯង ក៏មនបរវិតិកកៈកនុងចិត្តេកើតេឡើងយ៉ងេនះថ ពកយែដលេគេពលថ 

សភពេសង មដ៏្របេសើរ សភពេសង មដ៏្របេសើរ ដូេចនះ េតើសភព 

េសង មដ៏្របេសើរដូចេម្តចេទ   ។   មន ល វុេ    ខញុ េំនះមនេសចក្តី្រតិះរះិ 
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២៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ឥធ ភិកខុ  វតិកកវចិ នំ វបូសម អជឈត្តំ សមប ទ- 
នំ េចតេ  ឯេកទិភវ ំ អវតិកកំ  អវចិរ ំ សមធិជំ 
បីតិសុខំ ទុតិយជឈនំ ឧបសមបជជ វហិរតិ អយ ំ វុចចត ិ
អរេិយ តុណ្ហី ភេ តិ ។ េ  ខ្វ ហំ វុេ  វតិកកវ-ិ 
ច នំ វបូសម អជឈត្តំ សមប ទនំ េចតេ  ឯ- 
េកទិភវ ំ អវតិកកំ  អវចិរ ំ សមធិជំ បីតិសុខំ ទុតិ- 
យជឈនំ ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ តស  មយ្ហ ំ វុេ  
ឥមិន វ ិ េរន វហិរេ  វតិកកសហគ  សញញ  
មនសិក  សមុទចរន្តិ ។ អថេខ មំ វុេ  
ភគ  ឥទធិយ ឧបសង កមិ ្វ  ឯតទេ ច េមគគ ្ល ន 
េមគគ ្ល ន ម ្រពហមណ អរយិ ំ តុណ្ហី ភវ ំ បមេទ 
អរេិយ តុណ្ហី ភេវ ចិត្តំ សណ្ឋ េបហិ អរេិយ តុណ្ហី ភេវ 
ចិត្តំ ឯេកទិភវ ំ កេ ហិ អរេិយ តុណ្ហី ភេវ ចិត្ត ំ
សមទ តិ ។ េ  ខ្វ ហំ វុេ  អបេរន សមេយន 
វតិកកវចិ នំ វបូសម អជឈត្តំ សមប ទនំ េចតេ  
ឯេកទិភវ ំ អវតិកកំ  អវចិរ ំ សមធិជំ បីតិសុខំ 
ទុតិយជឈនំ ឧបសមបជជ វហិ មិ ។ យ ំ ហិ(១) វុេ  
     ១   ឱ.   ម.   យំ   ហិ   តំ   វេុ    ។ 
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២៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

យ៉ងេនះថ ភិកខុកនុង សនេនះ រមង ប់វតិកកៈវចិរៈេហើយ ដល់នូវទុតិ- 

យជឈនែដលមនកនុងខ្លួន ្របកបេ យេសចក្តី្រជះថ្ល  មនភវៈៃនចិត្ត 

ដ៏ខពស់ឯក មិនមនវតិកកៈ មិនមនវចិរៈ មនែតបីតិនិងសុខៈែដលេកើត 

មកអពីំសមធិ េនះេ កេពលថ សភពេសង មដ៏្របេសើរ ។ មន ល 

វុេ  ខញុ េំនះក៏រមង ប់វតិកកៈវចិរៈ ចូលកន់ទុតិយជឈនែដលមនកនុងខ្លួន 

ជទី្រជះថ្ល  មនភវៈៃនចិត្តខពស់ឯក មិនមនវតិកកៈ មិនមនវចិរៈ 

មនែតបីតិនិងសុខៈែដលេកើតមកអពីំសមធិ ។ មន ល វុេ  កល 

ខញុ េំនះកពុំងសេ្រមចស្រមន្តេនេ យវ ិ រធម៌េនះ ក៏មនសញញ និង 

មនសិករៈែដលមនវតិកកៈជ រមមណ៍ ងំេឡើងេទៀត ។ មន ល វុេ  

្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគេស្តចចូលេទរកខញុ េំ យឫទធិ េហើយបន 

្រ ស់ដូេចនះថ មន លេមគគ ្ល ន មន លេមគគ ្ល ន មន ល្រពហមណ៍ 

អនកកុ្ំរបមទនូវសភពេសង មដ៏្របេសើរេឡើយ ចូរតមកល់ចិត្តកនុងសភព 

េសង មដ៏្របេសើរ ចូរេធ្វើចិត្តឲយជភវៈខពស់ឯកកនុងសភពេសង មដ៏្របេសើរ 

ចូរតមកល់ចិត្តេសមើកនុងសភពេសង មដ៏្របេសើរចុះ ។ មន ល វុេ  សម័យ 

េ្រកយមក ខញុ េំនះក៏រមង ប់វតិកកៈវចិរៈរួចេហើយ ចូលកន់ទុតិយជឈនែដល 

មនកនុងខ្លួន ជទី្រជះថ្ល  មនភវៈៃនចិត្តខពស់ឯក មិនមនវតិកកៈ មិន 

មនវចិរៈ មនែតបីតិនិងសុខៈែដលេកើតមកអពីំសមធិ  ។ មន ល វុេ  
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២៧៧ 

ភិកខុសំយុត្តស    ទុតិយសុេត្ត   របុីត្តបរវិតិកកនំ 

សមម  វទមេន វេទយយ ស ថ  អនុគគហិេ  វ- 

េក ម ភិញញត្តំ បេ ្ត តិ ។ មមន្តំ សមម  វទមេន 

វេទយយ ស ថ  អនុគគហិេ  វេក ម ភិញញត្តំ 

បេ ្ត តិ        ។        បឋមំ       ។ 

 [៣៥៦] វតថីនិទនំ ។ ត្រត េខ យ ម  

របុីេ ្ត  ភិកខូ  មេន្តសិ វុេ  ភិកខ េវតិ ។ 

វុេ តិ េខ េត ភិកខូ  យសមេ  របុីត្តស  

បចចេស សំុ     ។ 

 [៣៥៧] យ ម  របុីេ ្ត  ឯតទេ ច ឥធ 

មយ្ហ ំ វុេ  រេ គតស  បដិសល្លីនស  ឯវ ំ េច- 

តេ  បរវិតិេកក  ឧទបទិ អតថិ នុ េខ តំ កិញចិ  

េ កសមឹ យស  េម វបិរ ិ មញញថភ  ឧបបេជជយយុ ំ

េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ុបយ តិ ។ តស  មយ្ហ ំ

វុេ  ឯតទេ សិ នតថិ េខ តំ កិញចិ  េ កសមឹ 

យស  េម វបិរ ិ មញញថភ  នុបបេជជយយុ ំ េ ក- 

បរេិទវទុកខ េទមនស ុបយ តិ     ។ 
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២៧៧ 

ភិកខុសំយុត្ត   ទុតិយសូ្រត   បរវិតិកកៈរបស់្រពះ របុីត្ត 

បុគគលេពលេ យ្របៃព នូវពកយឯ ថ ្រពះ ្ត ្រទង់អនុេ្រគះ 

វក័ែដលដល់នូវអភិញញ ធគំឺអភិញញ  ៦ ។ បុគគលេពលេ យ្របៃពនូវ 

ពកយេនះថ ្រពះ ្ត អនុេ្រគះ វក័ែដលបនអភិញញ ធគំឺអភិញញ  ៦ 

ដូេចនះ      គឺេពលចេំពះខញុហំនឹងឯង     ។     ចប់សូ្រតទី    ១   ។ 

 [៣៥៦] វតថីនិទន ។ កនុងទីេនះឯង ្រពះ របុីត្តមន យុ 

េ ភិកខុទងំ យមកថ មន លភិកខុមន យុទងំ យ ។ ភិកខុទងំ 

េនះ ទទួលពកយ្រពះ របុីត្តមន យុថ ករុ  វុេ  ។ 

 [៣៥៧] ្រពះ របុីត្តមន យុ បនេពលពកយដូេចនះថ 

មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ ខញុបំនេនកនុងទីដ៏ ង ត់ សមងេំន ក៏មន 

បរវិតិកកៈេកើតេឡើងកនុងចិត្តយ៉ងេនះថ េសចក្តីេ ក ខ កឹខ ួល លបំក 

កយ លបំកចិត្ត ចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត គបបេីកើតេឡើងដល់ ម អញ 

េ្រពះករែ្រប្របួលនិងផ្ល ស់ប្តូ រៃនសត្វនិងសងខ រឯ  សត្វនិងសងខ រ 

តិចតួចកនុងេ កមនខ្លះែដរឬ ។ មន ល វុេ  ខញុ េំនះមនេសចក្តី 

្រតិះរះិយ៉ងេនះថ េសចក្តីេ ក ខ កឹខ ួល លបំកកយ លបំក 

ចិត្ត ចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត មិនគបបេីកើតេឡើងដល់ ម អញ េ្រពះករ 

ែ្រប្របួលនិងផ្ល ស់ប្តូ រៃនសត្វនិងសងខ រឯ  សត្វនិងសងខ រេនះតិចតួច 

កនុងេ កមិនមនេ ះេឡើយ      ។ 
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២៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៥៨] ឯវ ំ វុេត្ត យ ម  នេនទ  យសមន្តំ 

របុីត្តំ ឯតទេ ច សតថុបិ េខ េត វុេ  របុីត្ត 

វបិរ ិ មញញថភ  នុបបេជជយយុ ំ េ កបរេិទវទុកខ - 

េទមនស ុបយ តិ ។ សតថុបិ េខ េម វុេ  

វបិរ ិ មញញថភ  នុបបេជជយយុ ំ េ កបរេិទវទុកខ - 

េទមនស ុបយ  អបិច េម ឯវមស  មេហសេកខ  

វត េភ ស ថ  អន្តរហិេ  មហិទធិេក ម នុភេ  

សេច ហិ ភគ  ចិរ ំ ទីឃមទធ នំ តិេដ្ឋយយ តទស  

ពហុជនហិ យ ពហុជនសុខយ េ កនុកមប- 

យ       អ ថ យ       ហិ យ        សុខយ       េទវមនុស នន្តិ     ។ 
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២៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៥៨] កល្រពះ របុីត្តេពលយ៉ងេនះេហើយ ្រពះ ននទ 

មន យុ ក៏បននិយយនឹង្រពះ របុីត្តមន យុ យ៉ងេនះថ 

មន ល របុីត្តមន យុ េសចក្តីេ ក ខ កឹខ ួល លបំកកយ 

លបំកចិត្ត ចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត មិនេកើតដល់េ ក េ្រពះករែ្រប្របួល 

និងផ្ល ស់ប្តូ រៃន្រពះ ្ត ែដរឬ ។ មន ល វុេ  េសចក្តីេ ក ខ កឹ 

ខ ួល លបំកកយ លបំកចិត្ត ចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត មិនគបបេីកើតេឡើង 

ដល់ខញុពិំត េ្រពះករែ្រប្របួលនិងផ្ល ស់ប្តូ រៃន្រពះ ្ត េទ ែតថខញុមំន 

េសចក្តី្រតិះរះិយ៉ងេនះថ េអើហន៎ ្រពះ ្ត មនស័ក្តិធ ំ មនឫទធិេ្រចើន 

មន នុភពេ្រចើន បត់បង់េទេហើយ ្របសិនេបើជ្រពះមន្រពះ 

ភគ ្រពះអងគគបបគីង់េនអស់កលជយូរអែង្វងេទ ករគង់េនរបស់ 

្រពះអងគេនះ ្រប្រពឹត្តេទេដើមប្ីរបេយជន៍ដល់ជនេ្រចើន េដើមបេីសចក្តី 

សុខដល់ជនេ្រចើន េដើមបអីនុេ្រគះដល់សត្វេ ក េដើមបេីសចក្តីចេ្រមើន 

េដើមបគុីណ     េដើមបេីសចក្តីសុខ      ដល់េទវ និងមនុស ទងំ យ     ។ 
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២៧៩ 

ភិកខុសំយុត្តស    តតិយសុេត្ត   ម េមគគ ្ល នូបសងកមនំ 

តថ ហិ បនយសមេ  របុីត្តស  ទីឃរត្តំ អហងក រ- 

មមងក រមននុសយ សុសមហូ  ត ម  យសមេ  

របុីត្តស  សតថុបិ វបិរ ិ មញញថភ  នុបបេជជយយុ ំ

េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ុបយ តិ     ។     ទុតិយ ំ   ។ 

 [៣៥៩] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

េតន េខ បន សមេយន យ ម  ច របុីេ ្ត  

យ ម  ច ម េមគគ ្ល េន ជគេហ វហិរន្តិ េវឡុ- 

វេន កលនទកនិ េប ឯកវ ិ េរ ។ អថេខ យ ម  

របុីេ ្ត  យណ្ហ សមយ ំ បដិស ្ល ន វុដ្ឋិេ  េយ- 

នយ ម  ម េមគគ ្ល េន េតនុបសង កមិ ឧបសង ក- 

មិ ្វ  យសម  ម េមគគ ្ល េនន សទធឹ សេមម ទិ 

សេមម ទនីយ ំ កថំ ណីយ ំ វតីិ េរ ្វ  ឯកមន្តំ 

និសីទិ     ។ 
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២៧៩ 

ភិកខុសំយុត្ត   តតិយសូ្រត   ្រពះ របុីត្តចូលេទរក្រពះម េមគគ ្ល ន 

េ្រពះថ អហងក រ(ទិដ្ឋិ) មមងក រ(ត ្ហ ) និងមននុស័យ ្រពះ របុីត្ត 

មន យុ បនដកេចញ្រសឡះអស់កលយូរេហើយ េហតុដូេចនះ 

េទើបេសចក្តីេ ក ខ កឹខ ួល លបំកកយ លបំកចិត្ត ចេង្អ ត 

ចង្អល់ចិត្ត មិនគបបេីកើតេឡើងដល់្រពះ របុីត្តមន យុ េ្រពះករ 

ែ្រប្របួលផ្ល ស់ប្តូ រៃន្រពះ ្ត េឡើយ      ។      ចប់សូ្រតទី  ២     ។ 

 [៣៥៩] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ ក៏កនុងសម័យេនះឯង ្រពះ របុីត្តមន យុ និង 

្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ គង់េនកនុងវ ិ រជមួយគន (១) កនុងវត្ត 

េវឡុវន ជកលនទកនិ ប ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ្រគេនះឯង 

្រពះ របុីត្តមន យុ េចញអពីំទីសមង ំ កនុង យណ្ហ សម័យ េហើយ 

ចូលេទរក្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េធ្វើ 

េសចក្តីរកី យជមួយនឹង្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ លុះបញច ប់ពកយ 

ែដលគួររកី យនិងពកយែដលគួររឭកេហើយ ក៏អងគុយកនុងទីសមគួរ ។ 

     ១   កនុងែល្វងជមួយគន    (អដ្ឋកថ)   ។ 
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២៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៦០] ឯកមន្តំ និសិេនន  េខ យ ម  របុីេ ្ត  

យសមន្តំ ម េមគគ ្ល នំ ឯតទេ ច វបិបសនន និ 

េខ េត វុេ  េមគគ ្ល ន ឥ្រនទិយនិ បរសុិេទធ  

មុខវេ ្ណ  បរេិយទេ  សេន្តន ននូយ ម  ម - 

េមគគ ្ល េន អជជ វ ិ េរន វ ិ សីតិ ។ ឱ រេិកន 

ខ្វ ហំ វុេ  អជជ វ ិ េរន វ ិ សឹ អបិច េម អេ - 

សិ ធមមីកថតិ ។ េកន សទធឹ បនយសមេ  ម - 

េមគគ ្ល នស  អេ សិ ធមមីកថតិ ។ ភគវ  េខ 

េម វុេ  សទធឹ អេ សិ ធមមីកថត ិ ។ ទេូរ េខ 

វុេ  ភគ  ឯតរហិ វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អ- 

នថបិណ្ឌិ កស  េម កិននុ  េខ យ ម  ម - 

េមគគ ្ល េន ភគវន្តំ ឥទធិយ ឧបសង កមិ ឧទហុ ភគ  

យសមន្តំ        ម េមគគ ្ល នំ       ឥទធិយ       ឧបសង កមីតិ      ។ 
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២៨០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៦០] លុះ្រពះ របុីត្តមន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ 

េហើយ ក៏បនេពលនឹង្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ ដូេចនះថ 

មន ល វុេ េមគគ ្ល ន ឥ្រនទិយទងំ យរបស់េ កថ្ល ដល់េម្ល៉ះ 

សមបុរមុខក៏បរសុិទធផូរផង់ ៃថងេនះ ម េមគគ ្ល នមន យុ េន 

េ យធម៌ជេ្រគ ងេនល្អិតេពក ស់ ។ ្រពះម េមគគ ្ល នតបថ 

មន ល វុេ  ៃថងេនះ ខញុ េំនេ យធម៌ជេ្រគ ងេនេ្រគត្រគតេពក 

ស់ ែតជធមមីកថរបស់ខញុមំន ។ ចុះធមមីកថរបស់ម េមគគ ្ល ន 

មន យុ មនជមួយនឹងបុគគល  ។ មន ល វុេ  ឥឡូវេនះ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជនពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី 

េទៀប្រកុង វតថី ឆង យេពក ស់ េតើ្រពះម េមគគ ្ល នដ៏មន 

យុ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ េ យឫទធិឬ ឬក៏្រពះមន្រពះ 

ភគេស្តចចូលមករក្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ    េ យឫទធិវញិ  ។ 
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២៨១ 

ភិកខុសំយុត្តស    តតិយសុេត្ត   រទធវរីយិបុចឆ  

ន ខ្វ ហំ វុេ  ភគវន្តំ ឥទធិយ ឧបសង កមិ នបិ មំ 

ភគ  ឥទធិយ ឧបសង កមិ អបិ ច េម យវ  ភគ  

ឯ ្ត វ  ទិព្វចកខុ ំ  វសុិជឈ ិ ទិព្វ  ច េ តធតុ ភគ- 

វេ បិ យវ ហំ ឯ ្ត វ  ទិព្វចកខុ ំ  វសុិជឈ ិ ទិព្វ  

ច េ តធតតូិ ។ យថកថំ បនយ ម េ  ម - 

េមគគ ្ល នស  ភគវេ  សទធឹ អេ សិ ធមមី កថតិ ។ 

 [៣៦១] ឥធហំ វុេ  ភគវន្តំ ឯតទេ ច ំ

រទធវរីេិយ រទធវរីេិយតិ ភេន្ត វុចចតិ កិ ្ត វ  

នុ េខ ភេន្ត រទធវរីេិយ េ តីតិ ។ ឯវ ំ វុេត្ត 

មំ       វុេ         ភគ បិ      ឯតទេ ច        ឥធ        េមគគ ្ល ន 
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២៨១ 

ភិកខុសំយុត្ត   តតិយសូ្រត   ករសួររកភិកខុមនពយយម្របរពធ 

មន ល វុេ  ខញុមំិនបនចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ េ យឫទធិេទ 

ចែំណក្រពះមន្រពះភគ ក៏ពំុបនមករកខញុ េំ យឫទធិែដរ ែតថ្រពះ 

មន្រពះភគ ្រពះអងគមនទិព្វចកខុ និងទិព្វេ តធតុដ៏បរសុិទធ កណំត់ 

្រតឹម  ទិព្វចកខុ និងទិព្វេ តធតុរបស់ខញុកំ៏បរសុិទធ កណំត់្រតឹមេ ះ 

ែដរ ខញុមំនទិព្វចកខុ និងទិព្វេ តធតុដ៏បរសុិទធ កណំត់្រតឹម  ទិព្វចកខុ  

និងទិព្វេ តធតុរបស់្រពះមន្រពះភគក៏បរសុិទធ កណំត់្រតឹមេ ះ 

ែដរ ។ ចុះធមមីកថរបស់្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ មនជមួយ 

នឹង្រពះមន្រពះភគ         េ យ្របករដូចេម្តចេទ        ។ 

 [៣៦១] មន ល វុេ  កនុងទីឯេ ះ ខញុបំន្រកបបងគទូំល 

សួរ្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពកយ 

ែដលេពលថ (ភិកខុ) មនពយយម្របរពធេហើយ មនពយយម្របរពធ 

េហើយ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ភិកខុមនពយយម្របរពធេហើយ េតើេ យ 

េហតុមនប៉ុនម ន ។ មន ល វុេ  កលខញុ ្ំរកបបងគទូំលសួរយ៉ងេនះ 

េហើយ     ្រពះមន្រពះភគបន្រ ស់នឹងខញុ ដូំេចនះថ       មន លេមគគ ្ល ន 
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២៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ភិកខុ  រទធវរីេិយ វហិរតិ កមំ តេច ច ន រ ូ ច អដ្ឋិ 

ន អវសិស តុ សរេីរ ឧបសុស តុ មំសេ ហិតំ យន្តំ 

បុរសិថេមន បុរសិវរីេិយន បុរសិបរកកេមន បត្តព្វំ ន 

តំ អបបុណិ ្វ  វរីយិស  ស ្ឋ នំ ភវសិ តីតិ ឯវ ំ

េខ េមគគ ្ល ន រទធវរីេិយ េ តីតិ ។ ឯវ ំ េខ េម 

វុេ       ភគវ        សទធឹ       អេ សិ      ធមមីកថតិ     ។ 

 [៣៦២] េសយយថបិ វុេ  ហិមវេ  បព្វត- 

ជស  បរ ិ ្ត  ប ណសកខ  យវេទវ ឧបនិេកខប- 

នម ្ត យ ឯវេមវ េខ មយ ំ យសមេ  ម េមគគ- 

្ល នស  យវេទវ ឧបនិេកខបម ្ត យ យ ម  ហិ 

ម េមគគ ្ល េន មហិទធិេក ម នុភេ  កងខ- 

មេន       កបប ំ      តិេដ្ឋយយតិ     ។ 
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២៨២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ភិកខុកនុង សនេនះ មនពយយម្របរពធេ យ ងំចិត្តថ ែសបកក្តី 

សរៃសក្តី ឆ្អឹងក្តី ចូរសល់េនចុះ ឯ ច់និងឈមកនុងសររីៈចូររងីសងួតេទ 

ក៏េ យ (េបើ) មិនទន់ដល់គុណជតែដលេគគបបដីល់ េ យកម្ល ងំៃន 

បុរស េ យពយយមៃនបុរស េ យករ្របឹងែ្របងៃនបុរសេទ ក៏មិន 

បញឈប់េសចក្តីពយយមេឡើយ មន លេមគគ ្ល ន យ៉ងេនះឯង េឈម ះ 

ថ ភិកខុមនេសចក្តីពយយម្របរពធេហើយ ។ មន ល វុេ  ធមមីកថ 

របស់ខញុ  ំ     មនជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគ      យ៉ងេនះឯង     ។ 

 [៣៦២] មន ល វុេ  ដុថំមតូចេលើកយកេទ ក់ផទមឹកនុងទីជិត 

ៃនេស្តចភនហិំមពន្ត យ៉ង  ខ្លួនេយើងេលើកយកេទផទឹមកនុងទីជិតៃន្រពះ 

ម េមគគ ្ល នមន យុ ក៏យ៉ងេនះែដរ េ្រពះថ ្រពះម - 

េមគគ ្ល នមន យុ មនឫទធិេ្រចើន មន នុភពេ្រចើន ្របថន ឋិត 

េនអស់  ១   យុកបបក៏បន     ។ 
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២៨៣ 

ភិកខុសំយុត្តស    ចតុតថសុេត្ត   អេបបស ុេកក  

 [៣៦៣] េសយយថបិ វុេ  មហតិយ េ - 

ណឃ យ បរ ិ ្ត  េ ណសកខ  យវេទវ ឧប- 

និេកខបនម ្ត យ ឯវេមវ េខ មយ ំ យសមេ  - 

របុីត្តស  យវេទវ ឧបនិេកខបនម ្ត យ យ ម  

ហិ របុីេ ្ត  ភគវ  អេនកបរយិេយន េថមិេ  

វណ្ណិ េ           បសេ ថ   

 របុីេ ្ត         ច        បញញ យ 

 សីេលន        ឧបសេមន       ច 

 េយបិ      បរគេ        ភិកខុ  

 ឯវ       េ       បរេម      សិយតិ     ។ 

 ឥតិហ េត(១) ឧេភ ម នគ អញញមញញស  

សុភសិតំ សុលបិតំ សមនុេមទឹសតូិ ។ តតិយ ំ ។ 

 [៣៦៤] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

េតន េខ បន សមេយន អញញតេ  នេ  ភិកខុ  បចឆ ភត្តំ 

បិណ្ឌ បតបបដិកកេន្ត  វ ិ រ ំ បវសិិ ្វ  អេបបស ុេកក  
     ១   ឱ.   ឥតិេហេត   ។ 
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២៨៣ 

ភិកខុសំយុត្ត   ចតុតថសូ្រត   ភិកខុមិនមនេសចក្តីខ្វល់ខ្វ យ 

 [៣៦៣] មន ល វុេ  ដុអំបំិលតូចបង់េទកនុងឆន ងំអបំិលដ៏ធ ំ

យ៉ង  ខ្លួនេយើងេលើកយកេទផទឹមនឹង្រពះ របុីត្តមន យុ ក៏ 

យ៉ងេនះែដរ ដបតិថ ្រពះ របុីត្តមន យុ ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់េសងើច ្រទង់ពណ៌នគុណ ្រទង់សរេសើរ េ យអេនកបរយិយថ 

 ្រពះ របុីត្ត      (្របកប)     េ យបញញ       េ យសីល េ យ 

កររមង ប់        ជភិកខុ         ដល់នូវេ្រតើយ        ជបុគគល្របេសើរ 

ែមនពិត      ។ 

 ម នគទងំគូេនះ េ ម ះសរ រកី យ នឹងសុភសិតែដលេ ក 

េពលល្អដល់គន និងគន     េ យ្របករដូេចនះ     ។     ចប់សូ្រតទី ៣      ។ 

[៣៦៤] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ កនុងសម័យេនះឯង ភិកខុថមីមួយរូប្រតឡប់មកពីបិណ្ឌ - 

បត   កនុងេវ ខងេ្រកយភត្ត     ក៏ចូលេទកន់វ ិ រ     ជអនកមិនមន 
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២៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

តុណ្ហី ភេូ  សង ក យតិ(១) ន ភិកខូ នំ េវយយវចចំ កេ តិ 
ចីវរករសមេយ ។ អថេខ សមពហុ  ភិកខូ  េយន 
ភគ  េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ - 
េទ ្វ       ឯកមន្តំ       និសីទឹសុ       ។ 
 [៣៦៥] ឯកមន្តំ និសិនន  េខ េត ភិកខូ  ភគវន្តំ 
ឯតទេ ចុំ ឥធ ភេន្ត អញញតេ  នេ  ភិកខុ  បចឆ ភត្តំ 
បិណ្ឌ បតបបដិកកេន្ត  វ ិ រ ំ បវសិិ ្វ  អេបបស ុេកក  
តុណ្ហី ភេូ  សង ក យិស តិ(២) ន ភិកខូ នំ េវយយវចចំ 
កេ តិ ចីវរករសមេយតិ ។ អថេខ ភគ  អញញ- 
តរ ំ ភិកខុ ំ  មេន្តសិ ឯហិ ត្វំ ភិកខុ  មម វចេនន 
តំ ភិកខុ ំ  មេន្តហិ ស ថ  តំ វុេ  មេន្ត- 
តីតិ ។ ឯវ ំ ភេន្តតិ េខ េ  ភិកខុ  ភគវេ  បដិស ុ- 
ណិ ្វ  េយន េ  ភិកខុ  េតនុបសង កមិ ឧបសង ក- 
មិ ្វ  តំ ភិកខុ ំ  ឯតទេ ច ស ថ  តំ វុេ  - 
មេន្តតីតិ ។ ឯវមវុេ តិ េខ េ  ភិកខុ  តស  
ភិកខុ េន បដសិ ុណិ ្វ  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ 
ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ។ 
     ១   ឱ.   សងក យតិ   ។   ម.   សងក យតិ   ។   ២   ឱ.   ម.   សងក យតិ   ។ 
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២៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

េសចក្តីខ្វល់ខ្វ យ មនសភពេ ះេតើយ មិនជួយេធ្វើនូវករខ្វល់ខ្វ យ 

ដល់ភិកខុទងំ យ កនុងសម័យែដលេធ្វើចីវរេឡើយ ។ ្រគេនះឯង 

ពួកភិកខុ េ្រចើនរូប ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វ យ 

បងគ្ំរពះមន្រពះភគ      េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ     ។ 

 [៣៦៥] លុះភិកខុទងំេនះ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ ក៏្រកបបងគ ំ

ទូល្រពះមន្រពះភគដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កនុងទីឯេ ះ 

ភិកខុថមីមួយរូប្រតឡប់មកពីបិណ្ឌ បត កនុងេវ ខងេ្រកយភត្ត ក៏ចូល 

េទកន់វ ិ រ ជអនកមិនមនេសចក្តីខ្វល់ខ្វ យ មនសភពេ ះេតើយ 

មិនជួយេធ្វើករខ្វល់ខ្វ យ ដល់ភិកខុទងំ យ កនុងសម័យែដលេធ្វើចីវរ 

េឡើយ ។ ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េ ភិកខុ មួយរូបេទៀត 

មកថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក អនកចូរេទេ ភិកខុ េនះ មពកយតថគតថ 

មន ល វុេ  ្រពះ ្ត ្រ ស់េ អនក ។ ភិកខុ េនះទទួល្រពះពុទធដីក 

្រពះមន្រពះភគថ ្រពះករុ  ្រពះអងគ េហើយចូលេទរកភិកខុ េនះ 

លុះចូលេទដល់េហើយ បននិយយ្របប់ភិកខុ េនះ ដូេចនះថ មន ល 

វុេ  ្រពះ ្ត ្រ ស់េ អនក ។ ភិកខុ េនះទទួលពកយភិកខុ េនះ 

ថ ករុ  វុេ  េហើយចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះ 

ចូលេទដល់  ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ    េហើយអងគុយកនុងទីសមគួរ    ។ 
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២៨៥ 

ភិកខុសំយុត្តស    ចតុតថសុេត្ត  ភិកខ្វ មន្តនំ 

ឯកមន្តំ និសិននំ េខ តំ ភិកខុ ំ  ភគ  ឯតទេ ច សចចំ 

កិរ ត្វំ ភិកខុ  បចឆ ភត្តំ បិណ្ឌ បតបបដិកកេន្ត  វ ិ រ ំ

បវសិិ ្វ  អេបបស ុេកក  តុណ្ហី ភេូ  សង ក យិស សិ(១) 

ន ភិកខូ នំ េវយយវចចំ កេ សិ ចីវរករសមេយតិ ។ 

អហមប ិ      េខ      ភេន្ត      សកំ      កិចចំ     កេ មីតិ    ។ 

 [៣៦៦] អថេខ ភគ  តស  ភិកខុ េន េចត  

េចេ  បរវិតិកកមញញ យ ភិកខូ  មេន្តសិ ម េខ តុេម្ហ 

ភិកខ េវ ឯតស  ភិកខុ េន ឧជឈយិតថ ឯេ  េខ ភិកខ េវ 

ភិកខុ  ចតុននំ ឈននំ ភិេចតសិកនំ ទិដ្ឋធមមសុ- 

ខវ ិ នំ និកក ម ភី អកិចឆ ភី អកសិរ ភី 

យស ថ យ កុលបុ ្ត  សមមេទវ អគរ ម  អនគ- 

រយិ ំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរ ំ ្រពហមចរយិបរេិយ នំ ទិេដ្ឋវ 

ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ វហិរតីតិ ។ 

     ១   ឱ.   ម.   សងក យសិ   ។ 
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២៨៥ 

ភិកខុសំយុត្ត   ចតុតថសូ្រត   ្រទង់េ ពួកភិកខុ 

លុះភិកខុ េនះអងគុយកនុងទីសមគួរេហើយ េទើប្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរ 

ដូេចនះថ មន លភិកខុ  ឮថអនក្រតឡប់មកពីបិណ្ឌ បត កនុងេវ ខង 

េ្រកយភត្ត ក៏ចូលេទកន់វ ិ រ ជអនកមិនមនេសចក្តីខ្វល់ខ្វ យ មន 

សភពេ ះេតើយ មិនជួយេធ្វើករខ្វល់ខ្វ យដល់ភិកខុទងំ យ កនុង 

សម័យែដលេធ្វើចីវរ ពិតឬ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េ្រពះខញុ ្ំរពះអងគ 

កពុំងជប់េធ្វើកិចចរបស់ខញុ ្ំរពះអងគែដរ     ។ 

 [៣៦៦] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រជបនូវបរវិតិកកៈកនុង 

ចិត្តរបស់ភិកខុ េនះ េ យ្រពះហឫទយ័្រពះអងគ េហើយ្រ ស់េ ពួកភិកខុ  

មកថ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យកុេំពលេទសភិកខុ នុ៎ះេឡើយ 

មន លភិកខុទងំ យ ដបតិភិកខុ េនះជអនកបនដូចេសចក្តី្របថន  បនេ យ 

មិនលបំក បនេ យមិនខុសកលេវ  នូវឈនទងំ ៤ ្រស័យ 

នឹងចិត្តដ៏ឧត្តម ជេ្រគ ងេនជសុខកនុងបចចុបបនន កុលបុត្តទងំ យ 

េចញចកផទះចូលមកកន់ផនួសេ យ្របៃព េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់អនុត្តរ- 

ធម៌ឯ  ក៏បនេធ្វើឲយជក់ចបស់ បនដល់េ យ្របជញ ដ៏ឧត្តម េ យ 

ខ្លួនឯង    កនុងបចចុបបនន    នូវអនុត្តរធម៌េនះ    ជទីបផុំតៃន្រពហមចរយិៈ  ។ 



578 
 

២៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៦៧] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ       ឯតទេ ច       ស ថ  

 នយិទំ        សិថិលមរពភ 

 នយិទំ       អបបថម (១) 

 និព្វ នំ        អធិគន្តព្វំ 

 សព្វគនថបបេមចនំ(២) 

 អយ ំ       ច       ទហេ        ភិកខុ  

 អយមុត្តមេបរេិ  

 ធេរតិ        អន្តិមំ        េទហំ 

 េជ ្វ       មរ ំ     ស ហនន្តិ     ។    ចតុតថំ    ។ 

 [៣៦៨] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិ- 

យ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

អថេខ យ ម  សុជេ  េយន ភគ  េតនុ- 

បសង កមិ      ឧបសង កមិ ្វ     ។ 

     ១   ឱ.   ម.   អេបបន   ថម    ។   ២   សព្វទុកខបបេមចនំ   ។ 
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២៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៦៧] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត ្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះរួចេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ 

្រពះពុទធដីកេនះតេទេទៀតថ  

 បុគគល្របរពធពយយមធូរថយ  មិនបនដល់្រពះនិព្វ នេនះ 

 ែដលជទីញុំងំសត្វ       ឲយរួចចកគនថៈ       គឺកិេលសទងំពួងេទ 

 បុគគលមនកម្ល ងំពយយមតិច  ក៏មិនបនដល់្រពះនិព្វ នេនះ 

 ែដលជទីញុំងំសត្វឲយរួចចកគនថៈ គឺកិេលសទងំពួងែដរ 

 ភិកខុ េនះជភិកខុកេម្ល ះ        ភិកខុ េនះជបុរសដ៏ឧត្តម  ្រទ្រទង់នូវ 

 អត្តភពជទីបផុំត         បនឈនះនូវមរ្រពមទងំពហនៈ  ។ 

 ចប់សូ្រតទី  ៤     ។ 

 [៣៦៨] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង ្រពះសុជតមន យុ ចូលេទគល់ 

្រពះមន្រពះភគ     ។ 
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២៨៧ 

ភិកខុសំយុត្តស    បញច មសុេត្ត   និគមគថ 

 [៣៦៩] អទទ  េខ ភគ  យសមន្តំ សុជតំ 

ទរូេ  វ គចឆន្តំ ទិ ្វ ន ភិកខូ  មេន្តសិ ឧភេយ- 

េន យ ំ ភិកខ េវ កុលបុេ ្ត  េ ភតិ(១) យញច  អភិរេូប 

ទស នីេយ ប ទិេក បរមយ វណ្ណេបកខ រ យ 

សមនន គេ  យស  ច ថ យ កុលបុ ្ត  សមមេទវ 

អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរ ំ ្រពហមចរយិបរ-ិ 

េយ នំ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  

ឧបសមបជជ     វហិរតីតិ     ។ 

 [៣៧០] ឥទមេ ច     ភគ       ។    េប    ។     ស ថ  

 េ ភតិ       វ យ ំ    ភិកខុ  

 ឧជុភេូតន      េចត  

 វបិបយុេ ្ត       វសិញញុ េ ្ត  

 អនុបទយ       ទិព្វុ េ  

 ធេរតិ      អន្តិមំ      េទហំ 

 េជ ្វ       មរ ំ     ស ហនន្តិ    ។    បញចមំ    ។ 
     ១   េ ភតិ   វត   ។ 
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២៨៧ 

ភិកខុសំយុត្ត   បញច មសូ្រត   និគមគថ 

[៣៦៩]  ្រពះមន្រពះភគ បនទតេឃើញ្រពះសុជតដ៏មន 

យុ កពុំងមកអពីំចមង យ លុះទតេឃើញេហើយ ្រទង់្រ ស់េ ភិកខុ  

ទងំ យមកថ មន លភិកខុទងំ យ កុលបុ្រតេនះល្អេ យេហតុទងំ 

២ យ៉ងគឺ កុលបុត្តមនរូបល្អ គួរឲយពិតពិលរមិលេមើល ជទី្រជះថ្ល  

្របកបេ យសមបុរដ៏ល្អៃ្រកែលង ១ ពួកកុលបុត្តេចញចកចូលមកកន់ 

ផនួសេ យ្របៃព េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់អនុត្តរធម៌ឯ  ក៏បនេធ្វើឲយ 

នូវអនុត្តរធម៌េនះ     ជទីបផុំតៃន្រពហមចរយិៈ     ១    ។ 

 [៣៧០]  ្រពះមន្រពហភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ ។ េប ។ 

្រពះ ្ត ្រ ស់ថ  

 ភិកខុ េនះមនចិត្ត្រតង់         ្របសចកកិេលសេហើយ  មិន្របកប 

 (េ យកិេលស)             មនទុកខរលត់េហើយ  េ្រពះមិនបន 

 ្របកន់         េទើបេឈម ះថល្អពិត  ្រទ្រទង់នូវអត្តភពជទីបផុំត 

 បនឈនះនូវមរ្រពមទងំពហនៈេហើយ     ។    ចប់សូ្រតទី   ៥  ។ 
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២៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៧១] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

អថេខ យ ម  លកុណ្ត កភទទិេយ េយន ភគ  

េតនុបសង កមិ      ឧបសង កមិ ្វ       ។ 

 [៣៧២] អទទ  េខ ភគ  យសមន្តំ ល- 

កុណ្ត កភទទិយ ំ ទរូេ  វ គចឆន្តំ ទិ ្វ ន ភិកខូ  - 

មេន្តសិ បស ថ េន តុេម្ហ ភិកខ េវ ឯតំ ភិកខុ ំ  គចឆន្តំ 

ទុព្វណ្ណំ  ទុទទសិកំ ឱេកដ្ឋិមកំ ភិកខូ នំ បរភិតូរបូន្តិ ។ 

ឯវ ំ ភេន្ត ។ ឯេ  េខ ភិកខ េវ ភិកខុ  មហិទធិេក ម- 

នុភេ  ន ច  សមបត្តិ សុលភរបូ យ េតន 

ភិកខុ ន អសមបននបុព្វ  យស  ច ថ យ កុលបុ ្ត  

សមមេទវ អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរ ំ ្រពហម- 

ចរយិបរេិយ នំ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិ- 

ក ្វ      ឧបសមបជជ      វហិរតីតិ      ។ 
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២៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៧១] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង ្រពះលកុណ្ត កភទទិយៈមន យុ ចូល 

េទគល់្រពះមន្រពះភគ    ។ 

 [៣៧២] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ទតេឃើញ្រពះលកុណ្ត កភទទិយៈ 

មន យុ កពុំងមកអពីំចមង យ លុះទតេឃើញេហើយ ្រទង់្រ ស់ 

េ ភិកខុទងំ យមកថ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យេឃើញភិកខុ  

ែដលកពុំងមកនុ៎ះ មនសមបុរ ្រកក់ លបំកេមើល តូចទប មនរូប 

គួរឲយភិកខុទងំ យេមើលងយែដរឬ ។ ្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ មន ល 

ភិកខុទងំ យ ភិកខុ នុ៎ះមនឫទធិេ្រចើន មន នុភពេ្រចើន សមបត្តិ 

ឯ  ែដលភិកខុ េនះមិនធ្ល ប់ចូល សមបត្តិេនះ បុគគលដៃទមិនបន 

េ យងយេឡើយ មួយេទៀត ពួកកុលបុត្តេចញចកផទះចូលមកកន់ផនួស 

េ យ្របៃព េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់អនុត្តរធម៌ឯ  ភិកខុ េនះក៏បន្រ ស់ 

ដឹង េធ្វើឲយជក់ចបស់ បនសេ្រមចេ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវ 

អនុត្តរធម៌េនះ     ែដលជទីបផុំតៃន្រពហមចរយិៈ    ។ 
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២៨៩ 

ភិកខុសំយុត្តស    សត្តមសុេត្ត   ធមមីកថសេនទសន 

 [៣៧៣] ឥទមេ ច        ភគ        ។      េប     ។         ស ថ  

 ហំ        កុញច        មយូ       ច 

 ហតថិេយ      បសដមិគ(១) 

 សេព្វ       សីហស        ភយន្តិ 

 នតថិ       កយសមិ        តុលយ  

 ឯវេមវ       មនុេស សុ 

 ទហេ        េចបិ      បញញ  

 េ       ហិ       តតថ      ម       េ តិ 

 េនវ       ពេ       សររី តិ     ។     ឆដ្ឋំ    ។ 

 [៣៧៤] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

េវ លិយ ំ វហិរតិ ម វេន កូ គរ យ ំ ។ េតន 

េខ បន សមេយន យ ម  វ ិ េខ បញច លបុេ ្ត  

ឧប ្ឋ ន យ ំ ភិកខូ  ធមមិយ កថយ សនទេស តិ 

សមទេបតិ សមុេត្តេជតិ សមបហំេសតិ េបរយិ 

ចយ វសិ ្ឋ យ អេនលគ យ អតថស  វញិញ បនិ- 

យ      បរយិបនន យ      អនិស ិ យ     ។ 
     ១   ឱ.   ម.   បសទមិ    ។ 
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២៨៩ 

ភិកខុសំយុត្ត   សត្តមសូ្រត   ករញំំុងពួកភិកខុឲយេឃើញចបស់េ យធមមីកថ 

 [៣៧៣] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ ។ េប ។ 

្រពះ ្ត ្រ ស់ថ  

 ពួកហង      េ្រក ល     េកង ក      ដរំ ី     ្រមឹគក្ត ន់  សត្វទងំអស់ 

 េនះ          រែមងខ្ល ច ជសីហ៍  ែតនឹងយក ងកយេទេ្រប ប 

 េធៀបគន មិនបនេឡើយ     (យ៉ង )  ប ្ត មនុស ទងំ យ 

 ្របសិនេបើមនុស កេំ ះេទ        ែតមន្របជញ   គង់េគនឹងបន 

 ជធកំនុងពួកមនុស េនះ      មនុស ពលមនែតសររីៈ  មិនជធ ំ

 កនុងពួកមនុស េទ      យ៉ងេនះឯង     ។    ចប់សូ្រតទី  ៦  ។ 

 [៣៧៤] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងកូ គរ  នៃ្រពម វន េទៀប្រកុង 

េវ លី ។ ក៏កនុងសម័យេនះឯង ្រពះវ ិ ខៈមន យុ ជបុត្តៃន 

អនក្រសុកបញច ល បនញុំងំពួកភិកខុកនុងឧប ្ឋ ន ឲយេឃើញចបស់ 

ឲយកន់យក ម ឲយ ច ន ឲយរកី យ េ យធមមីកថ េ យ 

សដំីអនកបុរដី៏ល្អ ឥតមនេទស ជសដំីញុ ំងំជនដៃទឲយដឹងចបស់នូវ 

្របេយជន៍     ប់ចូលកនុងសចចៈ     មិន ្រស័យនូវវដ្តៈេឡើយ    ។  
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២៩០ 
សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៧៥] អថេខ ភគ  យណ្ហ សមយ ំ បដិ- 

ស ្ល ន វុដ្ឋិេ  េយន ឧប ្ឋ ន  េតនុបសង កមិ 

ឧបសង កមិ ្វ  បញញេត្ត សេន និសីទិ ។ និសជជ េខ 

ភគ  ភិកខូ  មេន្តសិ េក នុ េខ ភិកខ េវ ឧប ្ឋ ន- 

យ ំ ភិកខូ  ធមមិយ កថយ សនទេស តិ សម- 

ទេបតិ សមុេត្តេជតិ សមបហំេសតិ េបរយិ ចយ 

វសិ ្ឋ យ អេនលគ យ អតថស  វញិញ បនិយ 

បរយិបនន យ អនិស ិ យតិ ។ យ ម  ភេន្ត 

វ ិ េខ បញច លបុេ ្ត  ឧប ្ឋ ន យ ំ ភិកខូ  

ធមមិយ កថយ សនទេស តិ សមទេបតិ សមុេត្តេជត ិ

សមបហំេសតិ េបរយិ ចយ វសិ ្ឋ យ អេនល- 

គ យ អតថស  វញិញ បនិយ បរយិបនន យ អនិស ិ - 

យតិ ។ អថេខ ភគ  យសមន្តំ វ ិ ខ បញច ល- 

បុត្តំ មេន្តសិ ធុ ធុ វ ិ ខ ធុ េខ ត្វ ំ

វ ិ ខ ភិកខូ  ធមមិយ កថយ សនទេស សិ ។ េប ។ 

អតថស        វញិញ បនិយ      បរយិបនន យ       អនិស ិ យតិ    ។ 
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២៩០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៧៥] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ េចញចកផលសម- 

បត្តិ កនុង យណ្ហ សម័យ េស្តចចូលេទឯឧប ្ឋ ន  លុះចូល 

េទដល់េហើយ ក៏គង់េលើ សនៈែដលេគ្រកលថ្វ យ ។ លុះ្រពះមន 

្រពះភគ្រទង់គង់េហើយ ក៏្រ ស់េ ភិកខុទងំ យមកថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ អនក ហន៎ ចញុ ំងំពួកភិកខុកនុងឧប ្ឋ ន ឲយេឃើញ 

ចបស់ ឲយកន់យក ម ឲយ ច ន ឲយរកី យ េ យធមមីកថ 

េ យសដំីអនកបុរដី៏ល្អ ឥតមនេទស ជសដំីញុងំជនដៃទឲយដឹងចស់ 

នូវ្របេយជន៍ ប់ចូលកនុងសចចៈ មិន ្រស័យនូវវដ្តៈបន ។ បពិ្រត 

្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន វ ិ ខបញច លបុត្តមន យុ ចញុ ំងំពួកភិកខុកនុង 

ឧប ្ឋ ន ឲយេឃើញចបស់ ឲយកន់យក ម ឲយ ច ន ឲយរកី 

យ េ យធមមីកថ េ យសដំីអនកបុរលី្អ ឥតមនេទស ជសដំី 

ញុំងំជនដៃទឲយដឹងចបស់នូវ្របេយជន៍ ប់ចូលកនុងសចចៈ មិន ្រស័យ 

នូវវដ្តៈ ។ ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់នឹងវ ិ ខបញច ល- 

បុត្តមន យុថ ្របៃពេហើយ ្របៃពេហើយ វ ិ ខៈ មន លវ ិ ខៈ 

អនក ចញុ ំងំពួកភិកខុឲយេឃើញចបស់េ យធមមីកថ ។ េប ។ ជសដំីញំុង 

ជនដៃទឲយដឹងចបស់នូវ្របេយជន៍ ប់ចូលកនុងសចចៈ មិន ្រស័យនូវវដ្តៈ 

ជករ្របៃព ស់េហើយ    ។ 
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២៩១ 

ភិកខុសំយុត្តស    អដ្ឋមសុេត្ត   ភគវន្តូបសងកមនំ 

 [៣៧៦] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ        ឯតទេ ច         ស ថ  

 នភសមន      ជនន្តិ 

 មិសំ        ពេលហិ         បណ្ឌិ តំ 

 ភសមនញច        ជនន្តិ 

 េទេសន្តំ       អមតំ       បទំ 

 ភសេយ       េជតេយ       ធមមំ 

 បគគេណ្ហ         ឥសិទំ       ធជំ 

 សុភសិតធជ       ឥសេយ 

 ធេមម    ហិ     ឥសិនំ     ធេជតិ    ។   សត្តមំ   ។ 

 [៣៧៧] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

អថេខ យ ម  នេនទ  ភគវេ  មតុចឆ បុេ ្ត  - 

េកដិតបបចច េកដិ នំ ចីវ និ បរុបិ ្វ  អកខី និ 

អញជិ ្វ  អចឆំ បត្តំ គេហ ្វ  េយន ភគ  េតនុប- 

សង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ 

និសីទិ     ។ 
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២៩១ 

ភិកខុសំយុត្ត   អដ្ឋមសូ្រត   ្រពះននទចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ 

 [៣៧៦] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត  បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ 

្រពះពុទធដីកេនះតេទេទៀតថ 

 បណ្ឌិ តែដល្រចឡំេ យពួកពល  កលេបើមិនទន់និយយ 

 ពួកជនេគក៏មិន គ ល់  លុះែតបណ្ឌិ តេនះេពលឬសំែដងនូវ 

 ឧបយៃន្រពះនិព្វ ន       េទើបពួកជនេគ គ ល់បន  បុគគលគបប ី

 េពលបភំ្លឺ  េលើកតេមកើងនូវធម៌ជទង់ជ័យៃនឥសីទងំ យ 

 ពួកឥសីមនសុភសិតជទង់ជ័យ  ដបតិថ្រពះធម៌ជទង់ជ័យ 

 ៃនពួកឥសី       ។      ចប់សូ្រតទី  ៧     ។ 

 [៣៧៧] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង ្រពះននទមន យុ ជបុ្រតៃន្រពះមតុចឆ  

(កូនម្ត យមីង) ៃន្រពះមន្រពះភគ ្រគងចីវរទងំ យែដលដទំងំសង- 

ខង បន្តក់ែភនកេហើយ កន់យកប្រតដ៏រេ ង ចូលេទគល់្រពះ 

មន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េហើយ 

អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ     ។ 
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២៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៧៨] ឯកមន្តំ និសិននំ េខ យសមន្តំ ននទំ 

ភគ  ឯតទេ ច ន េខ េត តំ ននទ បដិរបូំ កុល- 

បុត្តស  សទធ  អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជិតស  យ ំ

តំ េកដិតបបចច េកដិ និ ចីវ និ បរុេបយយសិ 

អកខី និ ច អេញជយយសិ អចឆញច  បត្តំ ធេរយយសិ ឯវ ំ

េខ េត ននទ បដិរបូំ កុលបុត្តស  សទធ  អគរ ម  

អនគរយិ ំ បព្វជិតស  យ ំ ត្វំ រញញិ េក ច អស សិ 

បិណ្ឌ បតិេក ច បំសុកលិូេក ច កេមសុ ច 

អនេបេកខ          វហិេរយយសីតិ         ។ 

 [៣៧៩] ឥទមេ ច       ។     េប     ។      ស ថ  

 កទហំ       ននទំ      បេស យយ ំ

 រញញំ        បំសុកលិូកំ 

 អញញ ភុេញជន(១)        យេបន្តំ 

 កេមសុ       អនេបកខិ នន្តិ      ។ 

     ១   ឱ.   អញញ តុេញជ ន   ។   ម.   អញញ តុេចឆន   ។ 
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២៩២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៧៨] លុះ្រពះននទមន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ េទើប 

្រពះមន្រពះភគ្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះថ មន លននទ ករណ៍ែដលអនក 

្រគងចីវរទងំ យ ែដលដទំងំសងខង បន្តក់ែភនករួចេ្របើ្របស់ប្រត 

ដ៏រេ ងយ៉ងេនះ មិនសមគួរដល់ខ្លួនអនក ែដលជកុលបុត្តេចញចក 

ផទះមកកន់ផនួសេ យសទធ េឡើយ មន លននទ លុះែតអនក្រប្រពឹត្ត រញញិ ក- 

ធុតងគ បិណ្ឌ បតិកធុតងគ បង ុ កូលិកធុតងគ ជអនកមិន្របថន កនុងកម 

ទងំ យយ៉ងេនះ េទើបសមគួរដល់ខ្លួនអនក ែដលជកុលបុត្តេចញចក 

ផទះមកកន់ផនួសេ យសទធ ែមន     ។ 

 [៣៧៩] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ ។ េប ។ 

្រពះ ្ត ្រ ស់ថ 

 អងក ល់េទ       េទើបតថគតេឃើញននទថ ជអនក្រប្រពឹត្ត រញញិ - 

 កធុតងគ     បង ុ កូលិកធុតងគ  ញុំងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទេ យ 

 េភជនដ៏ យ្រចឡំ     ជអនកមិន្របថន កនុងកមទងំ យ  ។ 
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២៩៣ 

ភិកខុសំយុត្តស    នវមសុេត្ត   តិស ស    ឱ ទទនំ 

 [៣៨០] អថេខ យ ម  នេនទ  អបេរន សមេយន 

រញញិ េក ច សិ បិណ្ឌ បតិេក ច បំសុកលិូេក 

ច     កេមសុ    ច     អនេបេកខ      វ ិ សីតិ     ។     អដ្ឋមំ    ។ 

 [៣៨១] វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ - 

កស  េម ។ អថេខ យ ម  តិេស  ភគវេ  

បិតុចឆ បុេ ្ត  េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  

ភគវន្តំ អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទិ ទុកខី  ទុមមេន 

អស នូិ       បវត្តយមេន      ។ 

 [៣៨២] អថេខ ភគ  យសមន្តំ តិស  ំ ឯ- 

តទេ ច កឹ នុ េខ ត្វំ តិស  ឯកមន្តំ និសិេនន  ទុកខី  

ទុមមេន អស នូិ បវត្តយមេនតិ ។ តថ ហិ បន 

មំ ភេន្ត ភិកខូ  សមន្ត  ចយ សននិេ ទេកន 

សញជមភរ ឹ  អកំសតូិ   ។     តថ    ហិ    បន    ត្វំ      តិស    វ ្ត     ច 
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២៩៣ 

ភិកខុសំយុត្ត   នវមសូ្រត   ្រទង់្របទនឱ ទដល់្រពះតិស  

 [៣៨០] សម័យខងេ្រកយមក េទើប្រពះននទមន យុ 

ជអនក្រប្រពឹត្ត រញញិ កធុតងគ បិណ្ឌ បតិកធុតងគ បង ុ កូលិកធុតងគ មិន 

្របថន កនុងកមទងំ យ     ។      ចប់សូ្រតទី   ៨    ។ 

 [៣៨១] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់ 

អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង ្រពះតិស ៈមន 

យុ ជបុត្តៃន្រពះបិតុចឆ  (កូនម្ត យមីងខងបិ ) ្រពះមន្រពះភគ 

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន 

្រពះភគ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ក៏េកើតទុកខេទមនស  យសំ្រមក់ 

ទឹកែភនកបេណ្តើ រ    ។ 

 [៣៨២] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់សួរ្រពះ 

តិស ៈមន យុដូេចនះថ មន លតិស ៈ េហតុអ្វីបនជអនកអងគុយកនុងទី 

ដ៏សមគួរ េកើតទុកខេទមនស  យសំ្រមក់ទឹកែភនកដូេចនះ ។ ្រពះតិស ៈ 

្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ដបតិភិកខុទងំ យជុវំញិខញុ ្ំរពះអងគ 

បនចក់េ តេ យជន្លូញគឺសដំី   ។   មន លតិស ៈ   អនកឯងជអនកស្តីថ 
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២៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

វចនកខ េម ន េខ េត តំ តិស  បដិរបូំ កុលបុត្តស  

សទធ  អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជិតស  យ ំ ត្វំ វ ្ត  

េន ច វចនកខ េម ឯតំ េខ េត តិស  បដិរបូំ កុល- 

បុត្តស  សទធ  អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជិតស  យ ំ

ត្វំ       វ ្ត (១)         ច       សិ      វចនកខ េម     ចតិ    ។ 

 [៣៨៣] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ     ឯតទេ ច     ស ថ  

 កឹ       នុ      កុជឈសិ      ម      កុជឈ ិ

 អេកក េធ      តិស         េត        វរ ំ

 េកធមនមកខ វនិយតថំ      ហិ 

 តិស      ្រពហមចរយិ ំ    វុស តីតិ    ។    នវមំ  ។ 

     ១   ឱ.   ម.   យំ   ត្វំ   វ ្ត ស    ។ 
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២៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

េគផង គួរជអនកេចះអត់្រទនឹំងសម្ដីេគវញិ មន លតិស ៈ េបើអនកឯងជអនក 

ស្តីថេគ ែតមិនេចះអត់្រទនឹំងសម្ដីេគវញិ េ យេហតុ  េហតុេនះ 

មិនសមគួរដល់ខ្លួនអនក ែដលជកុលបុត្តេចញចកផទះ ចូលមកកន់ផនួស 

េ យសទធ េឡើយ មន លតិស ៈ លុះែតអនកឯងជអនកស្តីថឱយេគ ែតជអនក 

េចះអត់្រទនឹំងសម្ដីេគវញិ េ យេហតុ  េហតុេនះ េទើបសមគួរដល់ 

ខ្លួនអនក   ែដលជកុលបុត្តេចញចកផទះ   មកកន់ផនួសេ យសទធ    ។ 

[៣៨៣] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត ្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់្រពះ 

ពុទធដីកេនះតេទេទៀតថ 

 មន លតិស      អនកេ្រកធថ្វី       អនកកុេំ្រកធ េសចក្តីមិនេ្រកធជធម៌ 

 ដ៏្របេសើររបស់អនកេហើយ       មន លតិស ៈ ដបតិថ      បុគគល្រប- 

 ្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈ   េដើមបែីតកមច ត់បង់នូវេ្រកធ  នូវេសចក្តី្របកន់ 

 និងេសចក្តីរលុំបគុណេគ     ។      ចប់សូ្រតទី    ៩     ។ 
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២៩៥ 

ភិកខុសំយុត្តស    ទសមសុេត្ត   េថរនមេកភិកខុ 

 [៣៨៤] ឯកំ សមយ ំ ភគ  ជគេហ វហិរតិ 

េវឡុវេន កលនទកនិ េប ។ េតន េខ បន សមេយន 

អញញតេ  ភិកខុ  េថរនមេក ឯកវ ិ រ ី េចវ េ តិ ឯ- 

កវ ិ រស  ច វណ្ណ ទី ។ េ  ឯេក គមំ បិ ្ឌ យ 

បវសិតិ ឯេក បដិកកមតិ ឯេក រេ  និសីទតិ 

ឯេក ចង កមំ អធិ ្ឋ តិ ។ អថេខ សមពហុ  ភិកខូ  

េយន ភគ  េតនុបសង កមឹសុ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ 

អភិ េទ ្វ  ឯកមន្តំ និសីទឹសុ ។ ឯកមន្តំ និសិនន  

េខ េត ភិកខូ  ភគវន្តំ ឯតទេ ចុំ ឥធ ភេន្ត អញញត- 

េ  ភិកខុ  េថរនមេក ឯកវ ិ រ ី ឯកវ ិ រស  ច 

វណ្ណ ទីតិ     ។ 
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២៩៥ 

ភិកខុសំយុត្ត   ទសមសូ្រត   ភិកខុបននមជេថរៈ 

 [៣៨៤] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុង 

វត្តេវឡុវន ជកលនទកនិ ប ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ក៏កនុង 

សម័យេនះឯង មនភិកខុ មួយរូបបននមជេថរៈ គង់េនែតមន ក់ឯង 

ផង េពលសរេសើរចេំពះកិរយិេនែតមន ក់ឯងផង ។ ភិកខុ េនះចូល 

េទកន់្រសុក េដើមបបីិណ្ឌ បតែតមន ក់ឯង ្រតឡប់មកវញិែតមន ក់ឯង 

អងគុយកនុងទី ង ត់ែតមន ក់ឯង អធិ ្ឋ នច្រងកមែតមន ក់ឯង ។ ្រគេនះឯង 

ភិកខុ េ្រចើនរូបចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វ យបងគ ំ

្រពះមន្រពះភគ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ លុះភិកខុទងំេនះ 

អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគដូេចនះថ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កនុងទីឯេ ះ ភិកខុ មួយរូបបននមជេថរៈ េន 

ែតមន ក់ឯងផង     េពលសរេសើរចេំពះកិរយិេនែតមន ក់ឯងផង   ។ 
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២៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៨៥] អថេខ ភគ  អញញតរ ំ ភិកខុ ំ  មេន្តសិ 

ឯហិ ត្វំ ភិកខុ  មម វចេនន េថរ ំ ភិកខុ ំ  មេន្តហិ 

ស ថ  តំ វុេ  េថរ ំ មេន្តតីតិ ។ ឯវ ំ ភេន្តតិ េខ 

េ  ភិកខុ  ភគវេ  បដិស ុណិ ្វ  េយនយ ម  េថេ  

េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  យសមន្តំ េថរ ំ ឯតទេ ច 

ស ថ  តំ វុេ  េថរ ំ មេន្តតីតិ ។ ឯវមវុេ តិ 

េខ យ ម  េថេ  តស  ភិកខុ េន បដិស ុណិ ្វ  

េយន ភគ  េតនុបសង កមិ ឧបសង កមិ ្វ  ភគវន្តំ អភិ- 

េទ ្វ        ឯកមន្តំ      និសីទិ     ។ 

 [៣៨៦] ឯកមន្តំ និសិននំ េខ យសមន្តំ េថរ ំ

ឯតទេ ច សចចំ កិរ ឯកវ ិ រ ី ឯកវ ិ រស  ច 

វណ្ណ ទីតិ ។ ឯវ ំ ភេន្ត ។ យថ កថំ បន 

ត្វំ    េថរ     ឯកវ ិ រ ី      ឯកវ ិ រស       ច       វណ្ណ ទីតិ      ។ 
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២៩៦ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៨៥] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េ ភិកខុ មួយ 

រូបេទៀតមកបងគ ប់ថ មន លភិកខុ  អនកចូរមក អនកចូរេទេ ភិកខុជេថរៈ 

មពកយតថគតថ មន ល វុេ  ្រពះ ្ត ្រ ស់េ អនកជ 

េថរៈ ។ ភិកខុ េនះទទួល្រពះពុទធដីក្រពះមន្រពះភគថ ្រពះករុ  

្រពះអងគ េហើយចូលេទរក្រពះេថរៈមន យុ លុះចូលេទដល់េហើយ 

បនេពលពកយេនះនឹង្រពះេថរៈមន យុថ មន ល វុេ  ្រពះ 

្ត ្រ ស់េ អនកជេថរៈ ។ ្រពះេថរៈមន យុ ទទួលពកយភិកខុ  

េនះថ េអើ វុេ  េហើយចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូល 

េទដល់ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ។ 

 [៣៨៦] លុះ្រពះេថរៈមន យុ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរេហើយ 

េទើប្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សួរដូេចនះថ មន លេថរៈ ឮថអនកេន 

ែតមន ក់ឯង េពលសរេសើរចេំពះកិរយិេនែតមន ក់ឯង ពិតឬ ។ 

្រពះករុ  ្រពះអងគ ។ មន លេថរៈ ចុះអនកេនែតមន ក់ឯងផង 

េពលសរេសើរចេំពះកិរយិេនែតមន ក់ឯងផង    េ យ្របករដូចេម្តច  ។ 
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២៩៧ 

ភិកខុសំយុត្តស    ទសមសុេត្ត   េថរនមេក   ភិកខុ 

ឥធហំ ភេន្ត ឯេក គមំ បិ ្ឌ យ បវ ិ មិ ឯេក 

បដិកកមមិ ឯេក រេ  និសីទមិ ឯេក ចង កមនំ 

អធិ ្ឋ មិ ឯវ ំ ខ្វ ហំ ភេន្ត ឯកវ ិ រ ី ឯកវ ិ រស  

ច      វណ្ណ ទីតិ      ។ 

 [៣៨៧] អតថេ  េថរ ឯកវ ិ េ  ច េ  នតថីតិ 

វទមិ អបិច េត េថរ យថ ឯកវ ិ េ  វ ិ ថ រតេរន 

បរបុិេ ្ណ  េ តិ តំ សុ ហិ ធុកំ មនសិក- 

េ ហិ     ភសិស មីតិ     ។      ឯវ ំ    ភេន្តតិ     េខ     ។     េប     ។ 

 [៣៨៨] កថញច  េថរ ឯកវ ិ េ  វ ិ ថ រតេរន 

បរបុិេ ្ណ  េ តិ ឥធ េថរ យ ំ អតីតំ តំ បហីនំ យ ំ

អនគតំ តំ បដិនិស ដ្ឋំ បចចុបបេននសុ ច អត្តភវបបដិ- 

េភសុ ឆនទ េគ សុបបដិវនិីេ  ឯវ ំ េខ េថរ ឯកវ-ិ 

េ        វ ិ ថ រតេរន      បរបុិេ ្ណ       េ តីតិ     ។ 
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២៩៧ 

ភិកខុសំយុត្ត   ទសមសូ្រត   ភិកខុបននមជេថរៈ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កនុងទីេនះ ខញុ ្ំរពះអងគែតមន ក់ឯង ចូលេទកន់ 

្រសុកេដើមបបីិណ្ឌ បត ្រតឡប់មកវញិែតមន ក់ឯង អងគុយកនុងទី ង ត់ែត 

មន ក់ឯង អធិ ្ឋ នច្រងកមែតមន ក់ឯង បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន យ៉ងេនះ 

ខញុ ្ំរពះអងគេឈម ះថេនែតមន ក់ឯងផង េពលសរេសើរចេំពះកិរយិេនែត 

មន ក់ឯងផង    ។ 

 [៣៨៧] មន លេថរៈ កិរយិេនែតមន ក់ឯងនុ៎ះ មនេហើយ 

តថគតមិនេពលថ មិនមនេទ មន លេថរៈ ប៉ុែន្តកិរយិេនែតមន ក់ឯង 

របស់អនកេនះ េឈម ះថបរបូិណ៌េ យពិ ្ត រៃ្រកេពក េ យ្របករ 

ឯ  អនកចូរ ្ត ប់នូវ្របករេនះ ចូរេធ្វើទុកកនុងចិត្តឲយ្របៃពចុះ តថគត 

នឹងសែំដង      ។     ្រពះករុ     ្រពះអងគ     ។     េប   ។ 

 [៣៨៨] មន លេថរៈ ចុះកិរយិេនែតមន ក់ឯង េឈម ះថបរបូិណ៌ 

េ យពិ ្ត រៃ្រកេពក េ យ្របករដូចេម្តច មន លេថរៈ កនុង សន 

េនះ របស់ឯ ជអតីត របស់េនះក៏បត់េទេហើយ របស់ឯ  ជ 

អនគត របស់េនះក៏លះបង់េចល ឆនទ គ កនុងករបនចេំពះនូវអត្តភព 

ជបចចុបបនន បុគគលកមច ត់បង់េចញល្អេហើយ មន លេថរៈ យ៉ងេនះឯង 

េឈម ះថកិរយិេនមន ក់ឯង     បរបូិណ៌េ យពិ ្ត រៃ្រកេពក    ។ 
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២៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 [៣៨៩] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ       ឯតទេ ច       ស ថ  

 សព្វ ភិភុំ         សព្វវទុិំ        សុេមធំ 

 សេព្វសុ         ធេមមសុ       អនបូលិត្តំ 

 សព្វំ      ជហំ       តណ្ហ កខ េយ      វមុិត្តំ 

 តមហំ   នរ ំ   ឯកវ ិ រតីិ   ្រពូមីតិ   ។   ទសមំ  ។ 

 [៣៩០] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  - 

វតថិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

អថេខ យ ម  ម កបបេិន េយន ភគ  េតនុ- 

បសង កមិ     ឧបសង កមិ ្វ       ។ 

 [៣៩១] អទទ  េខ ភគ  យសមន្តំ ម - 

កបបនិំ    ទរូេ       វ      គចឆន្តំ      ទិ ្វ ន      ភិកខូ      មេន្តសិ  
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២៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 [៣៨៩] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត  ្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់្រពះ 

ពុទធដីកេនះតេទេទៀតថ 

 ជន         អនក្រគបសងកត់ធម៌ទងំអស់  ដឹងនូវធម៌ទងំអស់ 

 មន្របជញ ល្អ      មិនជប់ចពំក់កនុងពួកធម៌ទងំអស់  លះបង់ 

 នូវធម៌ទងំអស់  មនចិត្តចុះស៊ប់កនុង្រពះនិព្វ នជទីអស់េទ 

 ៃនត ្ហ            េទើបតថគតេ ជនេនះ  ថអនកេនែតមន ក់ 

 ឯង     ។     ចប់សូ្រតទី   ១០    ។ 

 [៣៩០] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង ្រពះម កបបនិមន យុ ចូលេទគល់ 

្រពះមន្រពះភគ     ។ 

 [៣៩១] ្រពះមន្រពះភគ បនទតេឃើញ ្រពះម កបបនិដ៏មន 

យុ     កពុំងមកអពីំចមង យ     លុះទតេឃើញេហើយ     ក៏្រ ស់េ ភិកខុ  
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២៩៩ 

ភិកខុសំយុត្តស     ឯកទសមសុេត្ត   និគមគថ 

បស ថ េន តុេម្ហ ភិកខ េវ ឯតំ ភិកខុ ំ  គចឆន្តំ ឱទតំ 

តនុកំ តុងគនសិកន្តិ ។ ឯវ ំ ភេន្ត ។ ឯេ  េខ 

ភិកខ េវ ភិកខុ  មហិទធិេក ម នុភេ  ន ច  

សមបត្តិ សុលភរបូ យ េតន ភិកខុ េន អសម- 

បននបុព្វ  យស  ច ថ យ កុលបុ ្ត  សមមេទវ អគរ ម  

អនគរយិ ំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរ ំ ្រពហមចរយិបរេិយ - 

នំ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  ឧបសមបជជ 

វហិរតីតិ         ។ 

 [៣៩២] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  

អថបរ ំ        ឯតទេ ច        ស ថ  

 ខត្តិេយ       េសេ ្ឋ       ជេនតសមឹ 

 េយ        េគត្តបបដិ រេិន 

 វជិជ ចរណសមបេនន  

 េ         េសេ ្ឋ        េទវមនុេស 
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២៩៩ 

ភិកខុសំយុត្ត   ឯកទសមសូ្រត   និគមគថ 

ទងំ យមកថ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យេឃើញភិកខុ នុ៎ះកពុំង 

េដើរមក មនសមបុរស ងតូចេស្តើង មន្រចមុះេកង ឬេទ ។ ្រពះ 

ករុ  ្រពះអងគ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះឯង មនឫទធិេ្រចើន 

មន នុភពេ្រចើន សមបត្តិឯ  ែដលភិកខុ េនះមិនធ្ល ប់ចូល សម- 

បត្តិេនះ បុគគលដៃទមិនបនេ យងយេឡើយ មួយេទៀត ពួកកុលបុត្ត 

េចញចកផទះចូលមកកន់ផនួសេ យ្របៃព េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់អនុត្តរ- 

ធម៌ឯ  កនុងបចចុបបនន នូវអនុត្តរធម៌េនះ ជទីបផុំតៃន្រពហមចរយិៈ ។ 

 [៣៩២] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត  ្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់្រពះ 

ពុទធដីកេនះតេទេទៀតថ 

 ពួកជនឯ          ែដលេប្តជញ នូវេគ្រត  ប ្ត ពួកជនេនះ 

 ក ្រត្របេសើរវេិសសកនុងពពួកសត្វ        បុគគលឯ   បរបូិណ៌ 

 េ យវជិជ និងចរណៈ      បុគគលេនះ  ្របេសើរវេិសសកនុងេទវ  
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៣០០ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

 ទិ       តបតិ      ទិេចច  

 រត្តិមភតិ      ចនទិម 

 សននេទធ        ខត្តិេយ      តបតិ 

 ឈយី       តបតិ      ្រពហមេ  

 អថ       សព្វមេ រត្តំ 

 ពុេទធ      តបតិ     េតជ តិ    ។    ឯកទសមំ    ។ 

 [៣៩៣] ឯវេមម សុតំ ។ ឯកំ សមយ ំ ភគ  - 

វត្តិយ ំ វហិរតិ េជតវេន អនថបិណ្ឌិ កស  េម ។ 

អថេខ េទ្វ ភិកខូ  ស យក យសមេ  ម - 

កបបនិស  សទធិវ ិ រេិន េយន ភគ  េតនុបសង ក- 

មឹសុ      ឧបសង កមិ ្វ       ។ 

 [៣៩៤] អទទ  េខ ភគ  េត ភិកខូ  ទរូេ  

វ គចឆេន្ត ទិ ្វ ន ភិកខូ  មេន្តសិ បស ថ 

េន តុេម្ហ ភិកខ េវ ឯេត េទ្វ ភិកខូ  ស យេក 

គចឆេន្ត         ម កបបនិស         សទធិវ ិ រេិនតិ        ។       ឯវ ំ



607 
 

៣០០ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

 និងមនុស         ្រពះ ទិតយរុងេរឿងកនុងេវ ៃថង  ្រពះចនទភ្លឺ ្វ ង 

 កនុងេវ ្រតី        ក ្រតលុះែត្រទង់េ្រគ ងេទើបរុងេរឿង  ខី - 

 សវ្រពហមណ៍មនឈនេទើបរុងេរឿង  ចែំណកខង្រពះពុទធ 

 រុងេរឿងេ យេតជះ    ទងំៃថងទងំយប់    ។    ចប់សូ្រតទី  ១១  ។ 

 [៣៩៣] ខញុបំន ្ត ប់មកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន 

្រពះភគ ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទៀប 

្រកុង វតថី ។ ្រគេនះឯង ភិកខុ ពីររូបជសំ ញ់នឹងគន  ជសទធិវ ិ - 

រកិរបស់្រពះម កបបនិមន យុ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ ។ 

 [៣៩៤] ្រពះមន្រពះភគបនទតេឃើញ ភិកខុទងំេនះកពុំង 

មកអពីំចមង យ លុះទតេឃើញេហើយ ្រ ស់េ ភិកខុទងំ យមកថ 

មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យេឃើញភិកខុទងំពីររូបនុ៎ះជសំ ញ់ 

នឹងគន កពុំងេដើរមក    ជសទធិវ ិ រកិរបស់ម កបបនិឬេទ    ។      ្រពះករុ  
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៣០១ 

ភិកខុសំយុត្តស    ទ្វ ទសមសុេត្ត   និគមគថ 

ភេន្ត ។ ឯេត េខ ភិកខ េវ ភិកខូ  មហិទធិក ម នុភ  
ន ច  សមបត្តិ សុលភរបូ យ េតហិ ភិកខូ ហិ 
អសមបននបុព្វ  យស  ច ថ យ កុលបុ ្ត  សមមេទវ 
អគរ ម  អនគរយិ ំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរ ំ ្រពហមចរយិបរ-ិ 
េយ នំ ទិេដ្ឋវ ធេមម សយ ំ អភិញញ  សចឆិក ្វ  
ឧបសមបជជ      វហិរន្តីតិ     ។ 
 [៣៩៥] ឥទមេ ច ភគ  ឥទំ វ ្វ ន សុគេ  
អថបរ ំ      ឯតទេ ច      ស ថ  
 ស យ       វតិេម       ភិកខូ  
 ចិររត្តំ       សេមនិក(១) 
 សេមតិ       េនសំ      សទធេមម  
 ធេមម       ពុទធបបេវទិេត 
 សុវនិី        កបបេិនន 
 ធេមម      អរយិបបេវទិេត 
 ធេរន្តិ        អន្តិមំ       េទហំ 
 េជ ្វ      មរ ំ   ស ហនន្តិ    ។    ទ្វ ទសមំ   ។ 

ភិកខុសំយុត្តំ   នវមំ   សមត្តំ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   សេមតិក   ។ 
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៣០១ 

ភិកខុសំយុត្ត   ឯកទសមសូ្រត   អំពីនិគមគថ 

្រពះអងគ ។ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុទងំនុ៎ះឯង មនឫទធិេ្រចើន មន 

នុភពេ្រចើន សមបត្តិឯ  ែដលភិកខុ េនះមិនធ្ល ប់ចូល សមបត្តិ 

េនះ បុគគលដៃទមិនបនេ យងយេឡើយ មួយេទៀត ពួកកុលបុត្ត 

ែដលេចញចកផទះចូលមកកន់ផនួសេ យ្របៃព េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់ 

អនុត្តរធម៌ឯ  ភិកខុទងំេនះក៏បន្រ ស់ដឹង បនេធ្វើឲយជក់ចបស់ 

បនដល់េ យខ្លួនឯង កនុងបចចុបបនន នូវអនុត្តរធម៌េនះ ជទីបផុំតៃន 

្រពហមចរយិៈ     ។ 

 [៣៩៥] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះ លុះ 

្រពះសុគតជ ្ត ្រ ស់្រពះពុទធដីកេនះេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់្រពះ 

ពុទធដីកេនះតេទេទៀតថ 

 ភិកខុទងំេនះ    ជសំ ញ់នឹងគន   ជអនកមនលទធិ្រតូវគន ជយូរ 

 ស់េហើយ        ទងំ្រពះសទធមមរបស់ភិកខុទងំេនះ  ក៏្រតូវគន  

 កនុងធម៌ែដល្រពះពុទធសំែដងេហើយ        (ភិកខុទងំេនះ)  កបបនិ- 

 ភិកខុបនទូនម នេហើយ  កនុងធម៌ែដល្រពះអរយិៈសំែដងេហើយ 

 ភិកខុទងំេនះ        ្រទ្រទង់នូវអត្តភពជទីបផុំត  បនឈនះមរ 

 ្រពមទងំពហនៈ        ។      ចប់សូ្រតទី   ១២       ។ 
ចប់   ភិកខុសំយុត្តទី   ៩   ។ 



610 
 

៣០២ 

សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

តស ុទទ នំ 

 េកលិេ       ឧបតិេស        ច 
 ឃេ       ចបិ       បវុចចតិ 
 នេ        សុជេ       ភទទី       ច 
 វ ិ ខនេនទ       តិេស        ច 
 េថរនេម      ច      កបបេិន 
 ស េយន       ច      ទ្វ ទ តិ      ។ 

និទនវគគស    សំយុត្តេក   ។ 

តស    ឧទទ នំ 
 អភិសមយធតុសំយុត្តំ 
 អនមតេគគន      កស បំ 
 សកក រ ហុលលកខ េ - 
 បមមភិកខុ េន     និទេន 
 ទុតិេយ      េតន      បវុចចតីតិ(១)      ។ 

និទនវគគសំយុត្តំ   សមត្តំ   ។ 

     ១ និទនភិសមយធតុ អនមតេគគន កស បំ សកក រ ហុលលកខេ  ឱបមមភិកខុន វេគគ  
ទុតិេយ    េតន    វុចចតីតិ    ។ 
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៣០២ 

សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ឧទទ នៃនភិកខុសំយុត្តេនះគឺ 

 េពលអំពី្រពះេកលិតៈ     (េមគគ ្ល ន)     ១     ឧបតិស ៈ  ( រ-ី 

 បុត្ត)    ១    េសចក្តីេ្រប បដូចជឆន ងំ    ១    ភិកខុ បួសថមី   ១  សុជ- 

 តេតថរ    ១    លកុណ្ឌ កភទទិយេតថរ   ១   វ ិ ខេតថរ   ១   ននទេតថរ  ១ 

 តិស េតថរ    ១    ភិកខុនមជេថរៈ    ១    កបបនិេតថរ    ១  ភិកខុ ពីររូប 

 ជសំ ញ់នឹងគន    ១   រួមជ  ១២      ។ 

សំយុត្តៃននិទនវគគ 

ឧទទ នៃនសំយុត្តេនះគឺ 

 អភិសមយសំយុត្ត    ១   ធតុសំយុត្ត    ១    អនមតគគសំយុត្ត  ១ 

 កស បសំយុត្ត   ១   សកក រសំយុត្ត   ១   ហុលសំយុត្ត   ១  លកខ- 

 ណសំយុត្ត  ១  ឱបមមសំយុត្ត   ១   ភិកខុសំយុត្ត    ១   និទនវគគទី ២ 

 េ កសំែដងេ យសំយុត្តេនះ        (រួមជ  ១០ )       ។ 

ចប់   និទនវគគសំយុត្ត   ។ 
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សុត្តន្តបិដេក   សំយុត្តនិកយស    និទនវេគគ  

ចតុេ ថ    ភេគ 

ធតុសំយុត្តំ 

ននត្តវេគគ  

 មតិក                                                     អេងក              

ធតុសំយុត្តស    ននត្តវេគគ   ធតុននត្តំ ...........................................................  ៣ 

                                                ឧទទ នំ .... ........................................................ ១៩ 

សត្តធតុវេគគ  

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   ភធ ្វ ទិ ....... .............................................. ២១ 

                         កមវតិកក ទិឧបបត្តិ ................... ................................................ ២៣ 

                         េនកខមមវតិកក ទិឧបបត្តិ .................. .............................................. ២៥ 

                         តិណុកកូបម ...........................................................................  ២៧ 
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សុត្តន្តបិដក   សំយុត្តនិកយ   និទនវគគ 

ចតុតថភគ 

ធតុសំយុត្ត 

ននត្តវគគ 

មតិក           េលខទំព័រ 

ធតុសំយុត្ត   ននត្តវគគ   ធតុមនសភពេផ ងៗ ..............................................  ៣ 

                                    ឧទទ ន ....... ..................................................................  ១៩ 

សត្តធតុវគគ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   ភធតុជេដើម ....................................................  ២១ 

                                        ករេកើតេឡើងៃនកមវតិកកជេដើម ............................  ២៣ 

                                        ករេកើតេឡើងៃនេនកខមមវតិកកជេដើម ................ .......... ២៥ 

                                        ឧបមេ យគប់េ ម ..................................... .........   ២៧ 
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៣០៥ 

មតិកប ្ត និ 

 មតិក         អេងក 

ធតុសំយុត្តស    សត្តធតុវេគគ   អវជិជ ធតុ ........................................................  ២៩ 

                                             ធតុេ សំសនទនំ .............................................  ៣១ 

                                             ភិកខូ   មន្តនំ ...................................................  ៣៣ 

                                             ហីនធិមុត្តិកទិ . ................................................. ៣៥ 

                                             កលយ ធិមុត្តិកទិ .........................................  ៣៧ 

                                             អស ទធ ទិ .........................................................  ៣៩ 

                                             អស ទធ ទិសំសនទនំ ...........................................  ៤១ 

                                             អហិរកិទិសំសនទនំ ...........................................  ៤៧ 

                                             អេនត្តបបទិសំសនទនំ .......................................  ៤៩ 

                                             កុសី ទិសំសនទនំ .............................................  ៥១ 

ទសកមមបថវេគគ  

ធតុសំយុត្តស    ទសកមមបថវេគគ   ប តិបតយទិសំសនទនំ ...........................  ៥៥ 

                                                  មិចឆ ទិដ្ឋិកទិសំសនទនំ ..................................  ៥៩ 

                                                  ឧទទ នំ .........................................................  ៦១ 
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៣០៥ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

 មតិក          េលខទំព័រ 

ធតុសំយុត្ត   សត្តធតុវគគ   អវជិជ ធតុ ...............................................................  ២៩ 

 ករ្រតូវគន េ យធតុ ....... ....................................... ៣១ 

 ្រទង់្រ ស់នឹងភិកខុទំង យ .................................  ៣៣ 

 ពួកជនមនអធយ្រស័យេថកទបជេដើម ...............  ៣៥ 

 ពួកជនមនអធយ្រស័យល្អជេដើម ..........................  ៣៧ 

 ពួកជនមិនមនសទធ ជេដើម ..................................  ៣៩ 

 ករ្រតូវគន ៃនជនមិនមនសទធ ជេដើម .....................  ៤១ 

 ករ្រតូវគន ៃនជនមិនខម សបបជេដើម .....................  ៤៧ 

 ករ្រតូវគន ៃនជនមិនខ្ល ចបបជេដើម ......................  ៤៩ 

 ករ្រតូវគន ៃនជនខជិល្រចអូសជេដើម .......................  ៥១ 

ទសកមមបថវគគ 

ធតុសំយុត្ត   ទសកមមបថវគគ   ករ្រតូវគន ៃនសត្វអនកសម្ល ប់សត្វជេដើម ..............  ៥៥ 

   ករ្រតូវគន ៃនសត្វមនទិដ្ឋិខុសជេដើម...................  ៥៩ 

   ឧទទ ន............................... ..................................   ៦១ 
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៣០៦ 

មតិកប ្ត និ 

ចតុទធ តុវេគគ  

 មតិក         អេងក 

ធតុសំយុត្តស    ចតុទធ តុវេគគ   េពធិសត្តស    បរវិតិកកនំ ...................................  ៦៣ 

 បឋវធីតុអស ទនទិ ........................................  ៦៥ 

 ចតុននំ   ធតូនំ  នអពភញញ ទិ ...........................  ៦៩ 

 បឋវធីតុសុខ  ................................................  ៧១ 

 បឋវធីតុនិេ េធ ...............................................  ៧៣ 

 ចតុធតុនបបជននំ ............................................  ៧៥ 

 បឋវធីតុបបជននទិ .........................................  ៧៧ 

អនមតគគសំយុត្តំ 

តិណកដ្ឋវេគគ  

អនមតគគសំយុត្តស    តិណកដ្ឋវេគគ   អស ុពហុតរភេ  .....................................  ៨១ 

 កបបបុចឆ ...............................................................  ៨៥ 

 សបូបម .........................................................  ៨៧ 

 កបបពហុតរភេ  ..………………………………………… ៨៩ 
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៣០៦ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

ចតុទធ តុវគគ 

 មតិក          េលខទំព័រ 

ធតុសំយុត្ត  ចតុទធ តុវគគ    េសចក្តី្រតិះរះិរបស់្រពះេពធិសត្វ ...........................  ៦៣ 

 និសង ៃនបឋវធីតុជេដើម .................................  ៦៥ 

 កិរយិមិនដឹងចបស់នូវធតុទំងបួនជេដើម.............  ៦៩ 

 ភវៈៃនេសចក្តីសុខរបស់បឋវធីតុ ..........................  ៧១ 

 កិរយិរលត់ៃនបឋវធីតុ .........................................  ៧៣ 

 ករមិនដឹងចបស់នូវចតុធតុ ..................................  ៧៥ 

 ករមិនដឹងចបស់នូវបឋវធីតុជេដើម ......................  ៧៧ 

អនមតគគសំយុត្ត 

តិណកដ្ឋវគគ 

អនមតគគសំយុត្ត   តិណកដ្ឋវគគ   ភពៃនទឹកែភនកេ្រចើន ........................................  ៨១ 

 ករសួររកកបប ......................................................  ៨៥ 

 ឧបមេ យ្រគប់ៃសព ............................................  ៨៧ 

 កបបមនចំនួនេ្រចើន ស់ ...................................  ៨៩ 
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៣០៧ 

មតិកប ្ត និ 

 មតិក         អេងក 

អនមតគគសំយុត្តស    តិណកដ្ឋវេគគ   សរណគមនំ .............................................  ៩១ 

 និគមវចនំ .............................................................  ៩៣ 

 ឧទទ នំ ...................................................................  ៩៥ 

ទុគគតវេគគ  

អនមតគគសំយុត្តស    ទុគគតវេគគ   ភគវន្តូបសងកមនំ .............................................  ៩៧ 

 ធុភរទនំ ... ...................................................... ៩៩ 

 អនបិតុភូតបុព្វភេ  ... ............................................ ១០១ 

 ភិកខ្វ មន្តនំ ..... .........................................................១០៣ 

 ភូតបុព្វកថ .. ......................................................... ១០៥ 

 េវបុល្លបព្វតសមញញ  . ..............................................១០៧ 

 និគមវចនំ .. ............................................................ ១០៩ 

កស បសំយុត្តំ 

កស បសំយុត្តស    បឋមសុេត្ត   សន្តុដ្ឋភេ  .................................................... ១១៣ 

 ទុតិយសុេត្ត   អន បិភេ  ..................................  ១១៥ 
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៣០៧ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

 មតិក          េលខទំព័រ 

អនមតគគសំយុត្ត   តិណកដ្ឋវគគ   ករដល់នូវសរណៈ ..........................................  ៩១ 

 និគមវចនៈ ............................................................  ៩៣ 

 ឧទទ ន ...................................................................  ៩៥ 

ទុគគតវគគ 

អនមតគគសំយុត្ត    ទុគគតវគគ    ពួកបេវយយកភិកខុចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ ... .... ៩៧ 

 ្រទង់្របទននូវ ធុករៈ .......................................  ៩៩ 

 ភពៃនបុគគលមិនធ្ល ប់េកើតជបិ  ..........................  ១០១ 

 ្រទង់្រ ស់នឹងភិកខុទំង យ ................................. ១០៣ 

 និយយអំពីេរឿងេ្រពង ............................................  ១០៥ 

 េឈម ះៃនភនំេវបុល្ល .................................................. ១០៧ 

 និគមវចនៈ ............................................................  ១០៩ 

កស បសំយុត្ត 

កស បសំយុត្ត   បឋមសូ្រត   ភពៃនបុគគលអនកសេន្ត ស  ................................... ១១៣ 

 ទុតិយសូ្រត   ភពៃនបុគគលមិនមនករដុតកេម្ដ កិេលស   ................  ១១៥ 
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៣០៨ 

មតិកប ្ត និ 

 មតិក         អេងក 
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  អបរ ិ នភេ  .............................................  ១៤១ 
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សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 
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កស បសំយុត្ត  ទុតិយសូ្រត   ភពៃនបុគគលមិនមនេសចក្តីខ្ល ចបប .................. ១១៧ 
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 តតិយសូ្រត ភពៃនភិកខុអនកចូលេទកន់្រតកូល ......................  ១២១ 

 ចតុតថសូ្រត ភពៃនភិកខុអនកចូលេទកន់្រតកូល ......................  ១២៥ 
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  បុចឆ របស់្រពះមន្រពះភគ ................................. ១៣៥ 
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  ភពៃនេសចក្តីមិន បសូនយ ..............................  ១៤១ 

  ភពៃនេសចក្តីចេ្រមើន ......................................... ១៤៣ 

 អដ្ឋមសូ្រត េសចក្តីសរេសើរគុណៃនករេនកនុងៃ្រពជេដើម ...............  ១៤៥ 

 េសចក្តីមិនសរេសើរគុណៃនករេនកនុងៃ្រពជេដើម .................... ១៤៧ 
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មតិកប ្ត និ 
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 ក នញច យតនំ ........................................  ១៥១ 

 ឥទធិវធំិ ............................................................. ១៥៣ 

 បុេព្វនិ េ  ....................................................  ១៥៥ 

 ទិព្វចកខុ ............................................................ ១៥៧ 
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 ម កស បបបដិបុចឆ  ...................................... ១៦៣ 

 ឯកទសមសុេត្ត   តិកេភជនបបញញត្តេ ថ  ................................  ១៦៥ 

 ថុល្លននទ នត្តមន ............................................. ១៦៧ 

 ម កស ប ច .............................................  ១៦៩ 

 ទ្វ ទសមសុេត្ត   របុីត្តបុចឆ  ................................................ ១៧៥ 

 េតរសមសុេត្ត   របុីត្តបុចឆ  ................................................. ១៧៧ 

 សទធមម នន្តរធនំ .............................................. ១៧៩ 
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សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

 មតិក          េលខទំព័រ 
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 ក នញច យតនជឈន .................................... . ១៥១ 

 ឥទធិវធិៈ ................................................................. ១៥៣ 
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 ឯកទសមសូ្រត   ្របេយជន៍ៃនករបញញត្តតិកេភជន ...............  ១៦៥ 

  េសចក្តីមិនេពញចិត្តរបស់ថុល្លននទ ភិកខុនី ................. ១៦៧ 

  ចរបស់្រពះម កស ប ....................................  ១៦៩ 

 ទ្វ សមសូ្រត   ករ កសួររបស់្រពះ របុីត្ត .......................... ១៧៥ 
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មតិកប ្ត និ 

ភសកក រសំយុត្តំ 

សុទធកវេគគ  
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 កំសឡកូបម ........................................... .១៨៧ 

 ភសកក រសិេ កទរេុ  ...................  ១៨៩ 
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ភសកក រសំយុត្តស    បតិវេគគ   ភសកក រសិេ កភិភូតភេ  .................. ១៩៧ 

មតុគគ មវេគគ  

ភសំកក រសំយុត្តស   មតុគគ មវេគគ   វកបបមណភេ  ..............................  ២០១ 

 ភសកក រសិេ កស ន-  

 ទិនបបជននំ ............................................. ២០៣ 
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សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

ភសកក រសំយុត្ត 

សុទធកវគគ 

 មតិក          េលខទំព័រ 

ភសកក រសំយុត្ត  សុទធកវគគ    ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរជរបស់ ្រកក់ ............. ១៨៣ 

 អធិបបយអំពីពកយថ្រពនជេដើម ...................  ១៨៥ 
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 ឧទទ ន .............................................................  ១៩៥ 

បតិវគគ 

ភសកក រសំយុត្ត  បតិវគគ   ភពៃនបុគគល្រតូវ ភសកក រៈ្រគបសងកត់.............. ១៩៧ 

មតុគគ មវគគ 

ភសកក រសំយុត្ត   មតុគគ មវគគ   ភពៃន វកជខន ត ....................................  ២០១ 

 ករមិនដឹង និសង ជេដើមៃន ភសកក រៈនិង  
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 ននទបុចឆ  ............................................ ២០៧ 

 ឧទទ នំ២ ................................................  ២០៩ 

េភទវេគគ  

ភសកក រសំយុត្តស    េភទវេគគ   ភសកក រសិេ កទរ-ុ 

 ណភេ  ..............................................  ២១១ 

 អស តរបូម ......................................... ២១៣ 

 ចណ្ឌ កុកកុរបូម ......................................  ២១៥ 

 ភសកក រសិេ កទរ-ុ 

 ណភេ  .............................................. ២១៧ 

 ឧទទ នំ ..................................................  ២១៩ 

ហុលសំយុត្តំ 

អបបមទវេគគ  

ហុលសំយុត្តស    អបបមទវេគគ   ស យតននំ   អនិចច ទិ .......................... ២២១ 

 ចកខុវញិញ ទិនិព្វិនទនំ ............................ ២២៣ 
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សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

 មតិក          េលខទំព័រ 
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 ករ កសួររបស់្រពះ ននទ ........................ ២០៧ 

 ឧទទ ន .........................................................  ២០៩ 

េភទវគគ 

ភសកក រសំយុត្ត   េភទវគគ   ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរជរបស់ ្រកក់ ............  ២១១ 

 ឧបមេ យេមេសះអស តរ ........................ ២១៣ 

 ឧបមេ យែឆកកច .....................................  ២១៥ 

 ភសកក រៈនិងេសចក្តីសរេសើរជរបស់ ្រកក់ ....... . ២១៧ 

 ឧទទ ន .........................................................  ២១៩ 

ហុលសំយុត្ត 

អបបមទវគគ 

ហុលសំយុត្ត   អបបមទវគគ   ករមិនេទៀងជេដើមៃន យតនៈទំង្របំមួយ ............................  ២២១ 

 េសចក្តីេនឿយ យចំេពះចកខុវញិញ ណជេដើម ..... .. ២២៣ 
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មតិកប ្ត និ 
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ហុលសំយុត្តស   អបបមទវេគគ   ចកខុសមផស ជេវទនទិនិព្វិនទនំ ....................... ២២៥ 

 របូត ្ហ ទិនិព្វិនទនំ ......................................... ២២៧ 

 របូទិនិព្វិនទនំ ................................................. ២២៩ 

អនុសយវេគគ  

ហុលសំយុត្តស    អនុសយវេគគ   ស យតនំ   អនិចច ទិ ................................ ២៣៣ 

 មនសបុចឆ  .................................................. ២៣៥ 

 មនសពយករណំ .......................................... ២៣៧ 

លកខណសំយុត្តំ 

អដ្ឋិសងខលិកវេគគ  

លកខណសំយុត្តស    អដ្ឋិសងខលិកវេគគ   េគឃតកវបិេក .................................  ២៤១ 

 សូករកិវបិេក .............................................. ២៤៣ 

 សូចិកវបិេក ................................................  ២៤៥ 
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 មតិក          េលខទំព័រ 

ហុលសំយុត្ត  អបបមទវគគ   េសចក្តីេនឿយ យចំេពះចកខុសមផសជេវទន 

 ជេដើម ............................................................... ២២៥ 

 េសចក្តីេនឿយ យចំេពះរបូត ្ហ ជេដើម ........ ២២៧ 

 េសចក្តីេនឿយ យចំេពះរបូជេដើម ................. ២២៩ 

អនុសយវគគ 

ហុលសំយុត្ត   អនុសយវគគ   េសចក្តីមិនេទៀងជេដើមៃន យតនៈទំង្របំមួយ ..................... ២៣៣ 

 ករសួររកចិត្ត ..................................................... ២៣៥ 

 ករពយករណ៍នូវចិត្ត ............................................ ២៣៧ 

លកខណសំយុត្ត 

អដ្ឋិសងខលិកវគគ 

លកខណសំយុត្ត   អដ្ឋិសងខលិកវគគ   វបិកៃនអនកសម្ល ប់េគ .................................  ២៤១ 

 វបិកៃនអនកសម្ល ប់្រជូក ...................................... ២៤៣ 

 វបិកៃនអនកញុះញង់េគ .......................................  ២៤៥ 

 ឧទទ ន ................................................................ ២៤៧ 
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មតិកប ្ត និ 

បរទរកិវេគគ  

 មតិក          អេងក 

លកខណសំយុត្តស    បរទរកិវេគគ   ឥកខណិកវបិេក ........................................  ២៤៩ 
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