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

 ១) ្របសិនេបើេ កអនក ន បនេឃើញពកយទងំ យ  ែដលមន 

សញញ េលខបូកេនពីខងេ្រកម េហើយបនទ ប់មកបនេឃើញពយញជនៈមួយតួេទៀត 

េនខងចុងពកយេនះ សូមេម ្ត កត់សមគ ល់ថ ពយញជនៈែដលេនខងចុងេនះ 

គឺជេជើងរបស់ពយញជនៈែដលមនសញញ េលខបូកេនពីខងេ្រកម េ យកហុំស 

បេចចកេទសកុពំយូទ័រ   ។ 

 ឧទហរណ៍ 

  -ពកយែខមរៈ សម្ល កនុងពកយេនះ ពយញជនៈ ល គឺជេជើងរបស់ 

ពយញជនៈ   ម   ដូេចនះពកយេនះគឺ   សម្ល    ។ 

  -ពកយបលីៈ    តស្ស   គឺ   តស    ។ 

 ២) ចេំពះពកយែខមរ េយើងសេ្រមចយក មវចននុ្រកមែខមរ របស់សេម្ដច 

្រពះសងឃ ជេជតញញ េ  (ជនួ- ត) ជេគល ។ បុ៉ែន្តេបើពកយ 

ទងំ យ  ែដល ចសរេសរ មែបបបុ ណក៏្រតឹម្រតូវែដរេនះ េយើងខញុ  ំ

សូមរក នូវពកយទងំេនះទុកដែដល     ។ 

  ៣) ចេំពះ សន្លកឹ្របប់ពកយខុស-្រតូវ ែដលមនេនែផនកខងចុងៃន 

្រពះៃ្រតបិដកចបប់េដើម ្រកុមេយើងខញុសូំមមិន ក់េទៀតេទ េ្រពះ្រកុមករងរ 

េយើងបនែកត្រមូវ មេនះរួច ល់េហើយ      ។ 



6 

  



7 

            

 

 

 

សុត្តន្តបិដក 

ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ  

ចតុតថភគ 

៥៥ 
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សុត្តន្តបិដេក 

ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

ចតុេ ថ    ភេគ 

 នេម     តស      ភគវេ      អរហេ     សមម សមពុទធស     ។ 

បឋេម   បីឋវេគគ  

បឋមំ   បីឋវមិនំ 

  [១]      បីឋេន្ត    េ វណ្ណមយ ំ   ឧ រ ំ

     មេនជវ ំ  គចឆតិ    េយន    កមំ 

     អលង កេត    មលយធេរ(១)   សុវេតថ 

    ឱភសសិ    វជិជុ រវិពភកដូំ 

 េកន   េត    ទិេ       វេ ្ណ      េកន     េត      ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ   េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 

   បុចឆ មិ    តំ    េទវ ិ   ម នុភេវ 

   មនុស ភូ     កិមកសិ   បុញញំ  
     ១   ឱ.   ម.   មលយធេរ   ។ 
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សុត្តន្តបិដក 

ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

ចតុតថភគ 

សូម្រកបថ្វ យបងគ ំ   ចេំពះ្រពះមន្រពះភគ 

ជអរហន្តសមម សមពុទធ    ្រពះអងគេនះ    ។ 

បីឋវគគ   ទី  ១ 

បីឋវមិន   ទី  ១ 

 [១]  (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )  ងំរបស់នង   ជវកិរៈ   ៃនមស 
 ដ៏ធទូំ យ       មនសនទុះេលឿនដូចចិត្ត       េទ ម្របថន បន 
 មន លនងមនខ្លួន្រប ប់េហើយ       ្រទ្រទង់នូវក្រមងផក       មន 
 សពំត់ល្អ  នងភ្លឺ ្វ ងដូចជេផ្លកបេនទ រ  ញុងំទីបផុំតៃនពពកឲយ 
 ភ្លឺចបស់  េតើនងមនសមបុរែបបេនះ  េ យេហតុអ្វី ផលសេ្រមច 
 ដល់នងកនុងទីេនះផង  េភគៈទងំ យ ឯ នីមួយជទីគប់ចិត្ត 
 េភគៈទងំេនះ     ក៏េកើតេឡើងដល់នងផង      េតើេ យេហតុអ្វី 
 មន លេទវធី    មន នុភពេ្រចើន ម សូមសួរនង 
 នង       កលេកើត       ជមនុស         បនេធ្វើបុណយអ្វី 
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២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

  េកនសិ           ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ   ច  េត  សព្វទិ   បភសតីតិ  ។ 

    េទវ    អត្តមន    េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ    យស   កមមស ទិំ  ផលំ 

  អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  

  អពភ គ នសនកំ       អទសឹ 

  អភិ ទយឹ  អញជលិកំ  អកសឹ 

  យថនុភវញច     អទសិ     ទនំ 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ     េតន  េម  ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ  េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 

  អកខ មិ   េត   ភិកខុ    ម នុភវ 

   មនុស ភូ    យមកសិ    បុញញំ  

   េតនម្ហិ     ឯវញជលិ នុភ  

   វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
បីឋវមិនំ   បឋមំ   ។ 
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២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

  នងមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ     ទងំសមបុរ 

  របស់នងក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស  េតើេ យេហតុអ្វី  ។ 

 េទវ េនះ  ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តេ្រតកអរ លុះ 

 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

  ខញុកំលែដលេកើត    ជមនុស      កនុងពួកមនុស  

  បនឲយ សនៈដល់ គន្តុកភិកខុ    បនថ្វ យបងគ ំ

  េធ្វើអញជលីកមម    ឲយទន ម នុភព    ( ៃនខញុ  ំ) 

 េ្រពះេហតុេនះបនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ េ្រពះដេំណើ រេនះ 

 ផលេទើបសេ្រមច ដល់ខញុកំនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ  

 នីមួយែដលជទីេពញចិត្ត េភគៈទងំេនះក៏េកើតេឡើងដល់ខញុផំង 

  បពិ្រតភិកខុ        មន នុភពេ្រចើន      ខញុនឹំង្របប់ដល់ 

         េ ក    កលែដលខញុ េំកើត   ជមនុស    បនេធ្វើបុណយ 

    ខញុមំន នុភពដ៏រុងេរឿងយ៉ងេនះ   ទងំសមបុរ 

  របស់ខញុ  ំ ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស  េ យផលបុណយេនះ ។ 
ចប់   បីឋវមិន   ទី   ១   ។ 
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៣ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស    បីឋវគ្តស    ទុតិយំ   បីឋវមិនំ 

ទុតិយំ   បីឋវមិនំ 
  [២]      បីឋេន្ត     េវឡុរយិមយ ំ    ឧ រ ំ

   មេនជវ ំ   គចឆតិ    េយន    កមំ 

   អលង កេត    មលយធេរ    សុវេតថ 

   ឱភសសិ     វជិជុ រវិពភកដូំ 

 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ    េកន   េត   ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ    េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 

   បុចឆ មិ    តំ    េទវ ិ    ម នុភេវ 

   មនុស ភូ    កិមកសិ    បុញញំ  

   េកនសិ        ឯវញជលិ នុភ  

   វេ ្ណ   ច  េត  សព្វទិ   បភសតីតិ  ។ 

      េទវ      អត្តមន      េមគគ ្ល េនន     បុចិឆ  

 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ    យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

   អហំ   មនុេស សុ     មនុស ភូ  

   អពភ គ នសនកំ        អទសឹ 

   អភិ ទយឹ   អញជលិកំ   អកសឹ 

   យថនុភវញច      អទសិ     ទនំ 
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៣ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ   ទី   ១   បីឋវមិន   ទី   ២ 

បីឋវមិន   ទី   ២ 

 [២] ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ ) ងំរបស់នង ជវកិរៈៃនែកវពិទូរយ 
    ដ៏ឧត្តម  មនសនទុះេលឿនដូចចិត្ត    េទ ម្របថន បន    មន ល 
    នងមនខ្លួន្រប ប់េហើយ  ្រទ្រទង់នូវក្រមងផក   មនសពំត់ល្អ 
    នងភ្លឺ ្វ ងដូចជេផ្លកបេនទ រ ញុងំទីបផុំតៃនពពកឲយភ្លឺចបស់ 
 េតើនងមនសមបុរែបបេនះ េ យេហតុអ្វី  ផលសេ្រមចដល់នង 
 កនុងទីេនះផង  េភគៈទងំ យ  ឯ នីមួយ  ែដលជទីគប់ចិត្ត 
 េភគៈទងំេនះ   ក៏េកើតេឡើង   ដល់នងផង    េតើេ យេហតុអ្វី 
 មន លេទវធី   មន នុភពេ្រចើន  ម សូមសួរនង 
 នង       កលេកើត      ជមនុស       បនេធ្វើបុណយអ្វី 
 នងមន នុភព   ដ៏រុងេរឿងយ៉ងេនះ    ទងំសមបុរ 
  របស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស   េតើេ យេហតុអ្វី   ។  
 េទវ េនះ  ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ  លុះ 
 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ  ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

  ខញុ  ំ កលែដលេកើត  ជមនុស   កនុងពួកមនុស    បន 
  ឲយ សនៈ         ដល់ គន្តុកភិកខុ        បនថ្វ យបងគ ំ
  េធ្វើអញជលីកមម    បនឲយទន    ម នុភព (ៃនខញុ  ំ) 
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៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ     េតន   េម   ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ    េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 

  អកខ មិ     េត     ភិកខុ      ម នុភវ 

  មនុស ភូ        យមកសិ      បុញញំ  

  េតនម្ហិ     ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
បីឋវមិនំ   ទុតិយំ   ។ 

តតិយំ   បីឋវមិនំ 

  [៣] បីឋេន្ត     េ វណ្ណមយ ំ    ឧ រ ំ

   មេនជវ ំ    គចឆតិ     េយន     កមំ 

   អលង កេត        មលយធេរ       សុវេតថ 

   ឱភសសិ     វជិជុ រវិពភកដូំ 

 េកន    េត    ទិេ     វេ ្ណ      េកន    េត    ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ  ច   េត   េភគ     េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 

   បុចឆ មិ      តំ      េទវ ិ    ម នុភេវ 

   មនុស ភូ      កិមកសិ      បុញញំ  
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៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ   េ្រពះដេំណើ រ 
 េនះផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុកំនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យឯ  
 នីមួយែដលជទីគប់ចិត្ត េភគៈទងំេនះ ក៏េកើតេឡើងដល់ខញុផំង 
  ប្រពិតភិកខុ    មន នុភពេ្រចើន   ខញុសូំមទូលេ កថ 
  ខញុកំលែដលេកើត     ជមនុស       បនេធ្វើបុណយ  
  ខញុមំន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ   ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ
  ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     េ យផលបុណយេនះ    ។ 

ចប់   បីឋវមិន   ទី   ២   ។ 

បីឋវមិន   ទី   ៣ 

 [៣]    ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )    ងំរបស់នងជវកិរៈៃនមស 
 ធទូំ យ   មនសនទុះេលឿនដូចចិត្ត  េទ ម្របថន បន  មន ល 
 នងមនខ្លួន្រប ប់េហើយ   ្រទ្រទង់នូវក្រមងផក    មនសពំត់ល្អ 
 នងភ្លឺ ្វ ងដ្វចេផ្លកបេនទ រ  ញុងំទីបផុំតៃនពពកឲយភ្លឺចបស់បន 
 េតើនងមនសមបុរែបបេនះ  េ យេហតុអ្វី  ផលសេ្រមចដល់នង 
 កនុងទីេនះផង  េភគៈទងំ យឯ នីមួយ  ែដលជទីគប់ចិត្ត 
 េភគៈទងំេនះក៏េកើតេឡើង   ដល់នងផង   េតើេ យេហតុអ្វី 
  មន លេទវធី    មន នុភពេ្រចើន   ម សូមសួរនង 
  នងកលែដលេកើត       ជមនុស        បនេធ្វើបុណយអ្វី 
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៥ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស    បីឋវគគស    តតិយំ   បីឋវមិនំ 

  េកនសិ        ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

      េទវ      អត្តមន     េមគគ ្ល េនន     បុចឆិ  

 បញ្ហំ     បុ ្ឋ     វយិកសិ    យស    កមមស ទិំ    ផលំ 

  អបបស    កមមស    ផលំ   មេមទំ 

  េយនម្ហិ     ឯវញជលិ នុភ  

  អហំ     មនុេស សុ     មនុស ភូ  

  បុរមិយ     ជតិយ     មនុស េ េក 

 អទទសំ     វរិជំ     ភិកខុ ំ             វបិបសននមនវលំិ 

 តស   អទសិហំ(១)  បីឋំ      បសនន    េសហិ   បណិហិ 

 េតន  េម  ទិេ   វេ ្ណ    េតន     េម     ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ       េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 

  អកខ មិ     េត     ភិកខុ      ម នុភវ 

  មនុស ភូ       យមកសិ      បុញញំ  

  េតនម្ហិ     ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
បីឋវមិនំ   តតិយំ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   អទសហំ   ។ 
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៥ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ   ទី   ១   បីឋវមិន   ទី   ៣ 

  នងមន នុភពរុងេរឿង    យ៉ងេនះ    ទងំសមបុរ 

  របស់នងក៏ភ្លឺចបស់  សព្វទិស  េតើេ យេហតុអ្វី  ។ 

 េទវ េនះែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ   លុះ 

 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ  ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

  ខញុមំន នុភពដ៏រុងេរឿង យ៉ងេនះ េ យផលៃនកមម  

  ផលៃនកមមរបស់ខញុ េំនះ     តិច ស់     ខញុកំលែដលេកើត 

  ជមនុស   កនុងពួកមនុស    អពីំជតិមុន  កនុងមនុស េ ក 

បនេឃើញភិកខុ  ្របសចកធូលីគឺកិេលស មនចិត្តថ្ល  មិនល្អក់ 

ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល   បន្របេគន ងំដល់ភិកខុ េនះ  េ យៃដរបស់ខ្លួន 

 េ្រពះេហតុេនះ បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ េ្រពះដេំណើ រេនះ

 ផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុ  ំ កនុងទីេនះផង  េភគៈទងំ យ ឯ  

 នីមួយ ែដលជទីគប់ចិត្ត េភគៈទងំេនះ ក៏េកើតេឡើងដល់ខញុផំង 

  បពិ្រតភកិខុមន នុភពេ្រចើន   ខញុសូំមទូលេ កថ 

  ខញុកំលែដលេកើត   ជមនុស      បនេធើ្វបុណយ  

  ខញុមំន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ

  ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    េ យផលបុណយេនះ   ។ 
ចប់   បីឋវមិន   ទី   ៣   ។   
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៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

ចតុតថំ   បីឋវមិនំ 
  [៤] បីឋេន្ត     េវឡុរយិមយ ំ     ឧ រ ំ

   មេនជវ ំ    គចឆតិ     េយន     កមំ 

   អលង កេត     មលយធេរ     សុវេតថ 

   ឱភសសិ     វជិជុ រវិពភកដូំ 

 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ     េកន   េត   ឥធមិជឈតិ  

 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ    េយ  េកចិ   មនេ    បិយ 

   បុចឆ មិ     តំ     េទវ ិ     ម នុភេវ 

   មនុស ភូ      កិមកសិ    បុញញំ  

   េកនសិ            ឯវញជលិ នុភ  

   វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

    េទវ    អត្តមន    េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ    យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

   អបបស    កមមស    ផលំ   មេមទំ 

   េយនម្ហិ     ឯវញជលិ នុភ  

   អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  

   បុរមិយ   ជតិយ   មនុស េ េក 
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៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

បីឋវមិន   ទី   ៤ 

 [៤] ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ ) ងំរបស់នង  ជវកិរៈៃនែកវពិទូរយ 
 ធទូំ យ  មនសនទុះេលឿនដូចចិត្ត   េទ ម្របថន បន  មន ល 
 នងមនខ្លួន្រប ប់េហើយ   ្រទ្រទង់នូវក្រមងផក    មនសពំត់ល្អ 
 នងភ្លឺ ្វ ងដូចេផ្លកបេនទ រ  ញុងំទីបផុំតៃនពពកឲយភ្លឺចបស់បន 
េតើនងមនសមបុរែបបេនះ េ យេហតុអ្វី ផលសេ្រមចដល់នង 
កនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យឯ នីមួយ ែដលជទីគប់ចិត្ត 
េភគៈទងំេនះ      ក៏េកើតេឡើង     ដល់នងផង     េតើេ យេហតុអ្វី 
 មន លេទវធី    មន នុភពេ្រចើន   ម សូមសួរនង 
 នងកលែដលេកើត       ជមនុស       បនេធ្វើបុណយអ្វី 
 នងមន នុភពរុងេរឿង       យ៉ងេនះ      ទងំសមបុរ 
 របស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស   េតើេ យេហតុអ្វី   ។ 
េទវធី េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ លុះ 
្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ    ក៏េ ះ្រ យនូវផលកមមេនះថ 
 ខញុមំន នុភព      ដ៏រុងេរឿងយ៉ងេនះ    េ យផលៃនកមម 
   ផលៃនកមមរបស់ខញុ េំនះតិច ស់  ខញុកំលែដលេកើត 
 ជមនុស    កនុងពួកមនុស   អពីំជតិមុន   កនុងមនុស េ ក 
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៧ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស    បីឋវគគស    បញច មំ   កុញជ រវមិនំ 

 អទទសំ      វរិជ ំ     ភិកខុ ំ          វបិបសននមនវលំិ 

 តស     អទសិហំ    បីឋំ      បសនន      េសហិ    បណិហិ 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ     េតន   េម   ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ    េយ   េកចិ  មនេ    បិយ 

   អកខ មិ   តំ   ភិកខុ    ម នុភវ 

   មនុស ភូ    យមហំ   អកសឹ 

   េតនម្ហិ        ឯវញជ លិ នុភ  

   វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
បីឋវមិនំ   ចតុតថំ   ។ 

បញច មំ   កុញជ រវមិនំ 
 [៥]   កុញជ េ    េត   វ េ េ     ននរតនកបបេន 

 រុចិេ    ថម    ជវសមបេនន (១)   កសម្ហិ   សមីហតិ 

 បទុមី   បទុមបត្តកខី (២)                បទុមុបបល(៣)ជុតិនធេ  

 បទុម(៤)ចុ ្ណ ភិកិណ្ណេងគ        េ វណ្ណេបកខ រមល  

 បទុមនុសតំ     មគគំ                   បទុម(៥)បត្តវភិសិូតំ 

 ឋិតំ     វគគុមនុគឃតិ                      មិតំ   គចឆតិ   រេ  
      ១  ម.  រចិុេយ  ថមសមបេនន   ។  ២  ឱ.  បទុមី បទមបត្តកខី  ។  ម.  បទុមិ  បទមបត្តកខិ   ។  ៣   ឱ.   
ម.   បទមុបបល   ។   ៤-៥   ឱ.   ម.   បទម   ។ 
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៧ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ   ទី១   កុញជ រវមិន   ទី  ៥ 

បនេឃើញភិកខុ   ្របសចកធូលីគឺកិេលស  មនចិត្តថ្ល    មិនល្អក់ 
 ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  បន្របេគន ងំដល់ភិកខុ េនះ េ យៃដរបស់ខ្លួន 
 េ្រពះេហតុេនះ បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ េ្រពះដេំណើ រេនះ 
 ផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុ  ំ កនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ ឯ  
 នីមួយ  ែដលជទីគប់ចិត្ត   េភគៈទងំេនះ  ក៏េកើតេឡើងដល់ខញុផំង 

 បពិ្រតភិកខុមន នុភពេ្រចើន     ខញុសូំមទូលេ កថ 
  ខញុកំលែដលេកើត     ជមនុស       បនេធ្វើបុណយ  
  ខញុមំន នុភពរុងេរឿង  យ៉ងេនះ ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ
  ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស       េ យផលបុណយេនះ   ។ 

ចប់   បីឋវមិន   ទី   ៤   ។ 

កុញជ រវមិន   ទី   ៥ 

[៥] ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ ) ដរំរីបស់នង  ជជនិំះដ៏្របេសើរ 
សេ្រមចេ យែកវេផ ង ៗ ដ៏រុងេរឿង មនកម្ល ងំបរបូិណ៌ េ យ 
សនទុះ  នឹងេទកនុង កសបន  មនសមបុរ  ដូចផក ឈូក  មន 
ែភនកដូច្រតបកឈូក   ្រទ្រទង់នូវសររីៈ ដ៏រុងេរឿង  ដូចផក ឈូកនិង 
ផក ឧបបល  មនអវយវៈ  ដ៏េ យ យេ យលម្អិតៃនផក ឈូក  មន 
រេបៀបៃនសមបុរ  ដ៏ល្អ  ជដរំេីដើរល្អ  មិនេ ត  េទលមម្របមណ 
កន់ផ្លូ វដ៏េដរ សេ យផក ឈូក     ែដល្រប ប់េ យ្រតបកឈូក 
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៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 តស    បកកមមនស  េ វណ្ណកំ    រតិស  

 េតសំ  សុយយតិ   និេគឃេ  តុរេិយ   បញចងគិ េក  យថ 

 តស    នគស   ខនធម្ហិ សុចិរ ថ   អលង ក  

 មហន្តំ     អចឆ សងឃ ំ វេណ្ណន     អតិេ ចសិ 

 ទនស    េត   ឥទំ   ផលំ អេថ   សីលស      បន 

 អេថ   អញជលិកមមស  តំ   េម  កខ ហិ  បុចឆិ (តិ)។ 

    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

 ទិ ្វ ន   គុណសមបននំ ឈយឹ   ឈនរតំ   សតំ 

 អទសឹ   បុបផ ភិកិណ្ណំ   សនំ   ទុស សនថតំ 

 ឧបឌ បទុម ហំ សនស    សមន្តេ  

 អេពភ កិរសិ  ំ  បេត្តហិ បសនន    េសហិ   បណិហិ 

 តស    កមមកុសលស  ឥទំ   េម   ទិសំ   ផលំ 

 សកក េ    គរុកេ    ច េទ នំ   អបចិ    អហំ 

 េយ   េវ   សមម វមុិ ្ត នំ សន្ត នំ   ្រពហមចរនិំ 

 បសេនន    សនំ   ទជជ  ឯវ ំ  នេនទ   យថ   អហំ 
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៨ 

សុត្តន្តបិដក  ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 កលែដលដរំេីនះ កពុំងេដើរេទ កណ្តឹ ងជវកិរៈៃនមស មន 

 សនូរជទីេ្រតកអរ សនូរគឹកកងៃនកណ្តឹ ងទងំេនះ ន់ឮដូចតូរយត្រន្តី 

 ្របកបេ យអងគ ៥ នងែដលមនសពំត់ល្អ មនខ្លួន្រប ប់េហើយ 

  (ឋិតេន ) េលើ-កៃនដរំេីនះ មនសមបុររុងេរឿងកន្លងពួកៃន្រសី 

 អប រដ៏េ្រចើន េនះជផលទនរបស់នង ឬសីល ឬអញជលិកមម 

 នងែដល ម សួរេហើយ ចូរ្របប់េរឿងេនះ ដល់ ម ចុះ ។ 

       េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

 លុះ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមម 

 េនះថ ខញុបំនេឃើញ វក័្របកបេ យគុណធម៌ មនឈន 

 េ្រតកអរកនុងឈន ជអនកសងប់រមង ប់ បន្របេគន សនៈ ្រកលនូវ 

 សពំត់ដ៏េ យ យេ យផក  ខញុមំនេសចក្តី្រជះថ្ល បនេ យ យ 

 ចុះ នូវផក ឈូកពក់ក ្ត ល េ យទីជុវំញិ សនៈេ យ្រតបក 

 ទងំ យ េ យៃដរបស់ខ្លួន ផល្របកដដូេចន ះ របស់ខញុ េំនះ 

 ជផលៃនកុសលកមមេនះ ខញុ ែំដលពួកេទវ បូជេហើយ េ្រពះគួរ 

 េគេធ្វើសកក រៈេគរព អនក មួយ្រជះថ្ល េហើយ គបបឲីយ សនៈដល់ 

 េ កអនកមនចិត្តរួច្រសឡះេហើយ េ យ្របៃព មនចិត្តសងប់រមង ប់ 

 ្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយ         អនកេនះគបបេី្រតកអរ         ដូចខញុយ៉ំងេនះ 
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៩ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស    បីឋវគគស    ឆដ្ឋំ   ន វមិនំ 

 ត ម     ហិ    អត្តកេមន មហត្តមភិកងខ  

 សនំ    ទតព្វំ    េ តិ សររីន្តិមធរនិន្តិ   ។ 
កុញជ រវមិនំ   បញច មំ  ។ 

ឆដ្ឋំ   ន វមិនំ 

 [៦]   សុវណ្ណចឆទនំ     នវ ំ នរ ិ    រុយ្ហ     តិដ្ឋសិ 

 ឱគឡ្ហសិ(១)  េបកខ រណឹ បទុម(ំ២)  ឆិនទសិ   បណិន 

 កូ គ     និេវ     េត វភិ ្ត     ភគេ     មិ  

 ទទទល្លមន     ភន្តិ សមន្ត     ចតុេ      ទិ  

 េកន  េត   ទិេ    វេ ្ណ  េកន   េត    ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ េយ   េកចិ   មនេ     បិយ 

    បុចឆ មិ     តំ     េទវ ិ    ម នុភេវ 

    មនុស ភូ     កិមកសិ   បុញញំ  

    េកនសិ         ឯវញជលិ នុភ  

    វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

      េទវ      អត្តមន េមគគ ្ល េនន     បុចឆិ  

 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
     ១   ឱ.   ម.   ឱគហសិ   ។   ២   ឱ.   ម.   បទមំ   ។ 



25 

 ៩ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ   ទី   ១   ន វមិន   ទី   ៦ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បុគគលអនក្របថន    នូវគុណ   គឺេសចក្តីល្អ 
 ដល់ខ្លួន     ្របថន នូវភពៃនផលដ៏ធ ំ     គបបឲីយនូវ សនៈ 
 ដល់្រពះខី ្រសព   ែដល្រទ្រទង់នូវសររីៈជទីបផុំតចុះ ។ 

ចប់   កុញជ រវមិន   ទី   ៥   ។ 

ន វមិន   ទី   ៦ 

 [៦] ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ ) មន លនរ ី នងេឡើងឋិតេនេលើទូក 
 ែដលមនដបូំលជវកិរៈៃនមស េហើយចុះកន់្រសះេបកខរណី 
 កច់ផក ឈូកេ យៃដ ផទះមនកពូំលទងំ យជលេំនរបស់នង 
 ដូចជេគ ស់េ យចែំណកែដលែចក ( េសមើគន  ) ភ្លឺរុងេរឿងេ យ 
 ជុវំញិកនុងទិសទងំ ៤ នងមនសមបុរែបបេនះ េ យេហតុអ្វី ផល 
 សេ្រមចដល់នងកនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ នីមួយែដលជ 
 ទីគប់ចិត្ត េភគៈទងំេនះក៏េកើតេឡើងដល់នងផង េតើេ យេហតុអ្វី 
      មន លេទវធី    មន នុភពេ្រចើន   ម សូមសួរនង 
      នង    កលែដលេកើត    ជមនុស      បនេធ្វើបុណយអ្វី 
      នងមន នុភពរុងេរឿង      យ៉ងេនះ     ទងំសមបុរ 
      របស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   េតើេ យេហតុអ្វី   ។ 
 េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ លុះ 
 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ     ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 
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១០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស   វមិនវតថុ 

 អហំ        មនុេស សុ មនុស ភូ  

 បុរមិយ     ជតិយ     មនុស េ េក  

 ទិ ្វ ន     ភិកខូ       តសិេត កិលេន្ត 

 ឧ ្ឋ យ      បតុំ      ឧទកំ អទសឹ 

 េយ     េវ     កិលន្ត ន បិបសិ នំ 

 ឧ ្ឋ យ      បតុំ       ឧទកំ ទទតិ 

 សីេ ទក      តស       ភវន្តិ នេជជ  

 បហតូមលយ        ពហុបុណ្ឌ រកី 

 តំ     បគ     អនុបរយិន្តិ(១) សព្វទ 

 សីេ ទក       លុកសនថ  នទី 

 អមព   ច    តិលក  ច  ជមពុ េយ 

 ឧទទ លក    បដលិេយ    ច ផុ ្ល  

 តំ     ភមូិភេគហិ     ឧេបតរបូំ 

 វមិនេសដ្ឋំ     ភុសេ ភមនំ 

 តេស វ(២)   កមមស     អយ ំ វបិេក 

 ឯ ទិសំ         បុញញក  លភន្តិ 
     ១   ម.  តមសភនុបរយិន្តិ   ។   ២   ម.   តស ិធ   ។ 
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១០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ខញុ  ំ កលែដលេកើតជមនុស   កនុងពួកមនុស   អពីំ 

 ជតិមុន  កនុងមនុស េ ក  បនេឃើញនូវពួកភិកខុ  

 េ្រសកទឹក    លបំក    ក៏សង្វ ត ្របេគនទឹកឆន់ 

 ជន មួយ        សង្វ តឲយទឹកផឹក ដល់អនក 

 លបំក    អនកេ្រសកឃ្ល ន សទឹងមនទឹក្រតជក់ 

 មនសួនចបរេ្រចើន   មនឈូកេ្រចើន រែមងេកើត 

 មនដល់ជនេនះ សទឹងទ ំ យែដលមនទឹក 

 ្រតជក់     ្រកលេ យដីខ ច់ ព័ទធជុវំញិទីេនះ 

 សព្វកល ្វ យក្តី ងំក្តី ចបរក្តី  ្រពីងក្តី ជ្រពឹក  

 ក្តី   ្រចេនៀងក្តី     ក៏មនផក រកីសគុះ គ យ ជនអនក 

 េធ្វើបុណយ    ែតងបនវមិនដ៏្របេសើរ ល្អៃ្រកេពក 

 មនសភពដ៏សមរមយ មភូមិភគទងំ យ 

 េនះ     េនះជវបិក     ៃនកមមេនះឯង ពួកជន 

 ែដលបនេធ្វើបុណយ   រែមងបន និសង ែបបេនះ 
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១១ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស   បីឋវគគស    សត្តមំ   ន វមិនំ 

 កូ គ    និេវ    េម វភិ ្ត    ភគេ    មិ  
 ទទទល្លមន   ភន្តិ សមន្ត    ចតុេ    ទិ  
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ  េតន   េម  ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ េយ  េកចិ   មនេ    បិយ 
  អកខ មិ     េត    ភិកខុ      ម នុភវ 
  មនុស ភូ    យមហំ   អកសឹ(១) 
  េតនម្ហិ     ឯវញជលិ នុភ  
  វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

ន វមិនំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

សត្តមំ   ន វមិនំ 

 [៧]    សុវណ្ណចឆទនំ   នវ ំ នរ ិ  រុយ្ហ   តិដ្ឋសិ(២) 

 ឱគឡ្ហសិ   េបកខ រណឹ បទុមំ   ឆិនទសិ   បណិន 
 កូ គ    និេវ    េត វភិ ្ត    ភគេ    មិ  
 ទទទល្លមន    ភន្តិ សមន្ត    ចតុេ    ទិ  
 េកន  េត  ទិេ   វេ ្ណ  េកន    េត    ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ េយ  េកចិ  មនេ    បិយ 
     ១   ឱ.   យមកសិ   បុញញំ   ។   ២   ម .   តិដ្ឋតិ   ។ 
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១១ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ  ទី   ១  ន វមិន   ទី   ៧ 

 ផទះមនកពូំលទងំ យ     ជលេំនរបស់ខញុ  ំ   ដូចជេគ ស់េ យ 
 ចែំណកែដលែចកេសមើគន     ភ្លឺរុងេរឿង     ជុវំញិ     កនុងទិសទងំ     ៤ 
 េ្រពះេហតុេនះ   បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ   េ្រពះដេំណើ រេនះ 
 ផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុកំនុងទីេនះផង   េភគៈទងំ យ នីមួយ 
 ែដលជទីគប់ចិត្ត     េភគៈទងំេនះ     ក៏េកើតេឡើង      ដល់ខញុផំង 
 បពិ្រតភិកខុ   មន នុភពេ្រចើន  ខញុសូំមទូលេ កថ 
 ខញុ  ំ  កលែដលេកើត   ជមនុស     បនេធ្វើបុណយ  
 ខញុមំន នុភពរុងេរឿង   យ៉ងេនះ   ទងំសមបុរបស់ 
 ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស   េ យផលបុណយេនះ  ។ 

ចប់   ន វមិន   ទី   ៦   ។ 

ន វមិន   ទី   ៧ 

 [៧] ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )  មន លនរ ី  នងេឡើងឋិតេនេលើទូក 
 មនដបូំលជវកិរៈៃនមស ្រ ច់ចុះកន់្រសះេបកខរណី កច់ផក  
 ឈូកេ យៃដ ផទះមនកពូំលទងំ យជ លេំនរបស់នង ដូច 
 ជេគ ស់េ យចែំណក ែដលែចក (េសមើគន  ) ភ្លឺរុងេរឿងជុវំញិ 
 កនុងទិសទងំ ៤ នងមនសមបុរែបបេនះ េ យេហតុអ្វី ផល 
 សេ្រមចដល់នងកនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ  នីមួយែដលជ 
ទីគប់ចិត្ត   េភគៈទងំេនះេកើតេឡើងដល់នងផង   េតើេ យេហតុអ្វី 
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១២  
សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

  បុចឆ មិ     តំ     េទវ ិ    ម នុភេវ 
  មនុស ភូ      កិមកសិ     បុញញំ  
  េកនសិ     ឯវញជលិ នុភ  
  វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន  បុចឆិ  
 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
  អហំ     មនុេស សុ មនុស ភូ  
  បុរមិយ     ជតិយ     មនុស េ េក 
  ទិ ្វ ន     ភិកខុ ំ      តសិតំ     កិលន្តំ 
  ឧ ្ឋ យ     បតុំ     ឧទកំ     អទសឹ 
  េយ   េវ   កិលន្តស    បិបសិតស  
  ឧ ្ឋ យ     បតុំ     ឧទកំ      ទទតិ 
  សីេ ទក    តស     ភវន្តិ    នេជជ  
  បហតូមលយ           ពហុបុណ្ឌ រកី 
  តំ   បគ    អនុបរយិន្តិ    សព្វទ 
  សីេ ទក   លុកសនថ    នទី 
  អមព    ច      តិលក   ច   ជមពុ េយ 
  ឧទទ លក   បដលិេយ   ច   ផុ ្ល  
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១២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ  វមិនវតថុ 

 មន លេទវធី    មន នុភពេ្រចើន   ម សូមសួរនង 

 នង    កលែដលេកើត    ជមនុស      បនេធ្វើបុណយអ្វី 

 នងមន នុភពរុងេរឿង      យ៉ងេនះ      ទងំសមបុរ 

 របស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   េតើេ យេហតុអ្វី  ។ 

 េទវ េនះែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ លុះ 

្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយក៏ េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

  ខញុ  ំ  កលែដលេកើត   ជមនុស    កនុងពួកមនុស អពីំជតិមុន 

 កនុងមនុស េ ក បនេឃើញភិកខុ េ្រសកទឹក លបំក  ក៏សង្វ ត 

 ្របេគនទឹកឆន់   ជន មួយ   សង្វ តឲយទឹកផឹក   ដល់អនក 

 លបំក អនកេ្រសកឃ្ល ន  សទឹងទងំ យែដលមនទឹក្រតជក់ 

 មនសួនចបរេ្រចើន  មនឈូក-សេ្រចើន  រែមងេកើតមនដល់ 

 ជនេនះ  សទឹងទងំ យែដលមនទឹក្រតជក់   ្រកលេ យ 

 ដីខ ច់ព័ទធជុវំញិទីេនះ  សព្វកល  ្វ យក្តី  ងំក្តី  ចបរក្តី 

 ្រពីងក្តី    ជ្រពឹក ក្តី    ្រចេនៀងក្តី     ក៏មនផក រកីសគុះ គ យ 
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១៣ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស    បីឋវគគស    អដ្ឋមំ  ន វមិនំ 

 តំ        ភមូិភេគហិ        ឧេបតរបូំ 

 វមិនេសដ្ឋំ          ភុសេ ភមនំ 

 តេស វ    កមមស      អយ ំ    វបិេក 

 ឯ ទិសំ     បុញញក      លភន្តិ 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ     េតន   េម   ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ    ច   េម   េភគ    េយ  េកចិ   មនេ     បិយ 

  អកខ មិ    េត   ភិកខុ     ម នុភវ 

  មនុស ភូ     យមកសិ    បុញញំ  

  េតនម្ហិ     ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
ន វមិនំ   សត្តមំ   ។ 

អដ្ឋមំ   ន វមិនំ 

 [៨]   សុវណ្ណចឆទនំ     នវ ំ នរ ិ  រុយ្ហ   តិដ្ឋសិ 

 ឱគឡ្ហសិ   េបកខ រណឹ បទុមំ   ឆិនទសិ   បណិន 

 កូ គ    និេវ     វភិ ្ត    ភគេ    មិ  

 ទទទល្លមន     ភន្តិ សមន្ត     ចតុេ     ទិ  
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១៣ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ   ទី   ១   ន វមិន   ទី   ៨ 

  អនកេធ្វើបុណយែតងបនវមិនដ៏្របេសើរ  ល្អៃ្រកេពក  មនសភព 
  ដ៏សមរមយ មភូមិភគទងំ យេនះេនះជវបិកៃនកមមេនះ 
  ឯង   ពួកជនែដលបនេធ្វើបុណយ  ែតងបន និសង ែបបេនះ 
 េ្រពះេហតុេនះ  បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ  េ្រពះដេំណើ រេនះ 
 ផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុកំនុងទីេនះផង   េភគៈទងំ យ នីមួយ 
 ែដលជទីគប់ចិត្ត  េភគៈទងំេនះ   ក៏េកើតេឡើង   ដល់ខញុផំង 
  បពិ្រតភិកខុ    មន នុភពេ្រចើន   ខញុសូំមទូលេ កថ 
  ខញុ  ំ  កលែដលេកើត    ជមនុស     បនេធ្វើបុណយ  
  ខញុមំន នុភពរុងេរឿង  យ៉ងេនះ  ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ
  ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     េ យផលបុណយេនះ     ។ 

ចប់   ន វមិន   ទី   ៧   ។ 

ន វមិន   ទី   ៨ 

 [៨]  ( ្រពះសមពុទធ្រ ស់សួរថ )  មន លនរ ី   នងេឡើង   ឋិតេន 
 េលើទូក    មនដបូំល    ជវកិរៈៃនមស   ្រ ច់ចុះកន់ 
 ្រសះេបកខរណី   កច់ផក ឈូកេ យៃដ   ផទះមនកពូំលទងំ យ 
 ជលេំន   របស់នង   ដូចជេគ ស់   េ យចែំណក   ែដល 
 ែចក      ( េសមើគន   )      ភ្លឺរុងេរឿង      ជុវំញិ      កនុងទិស      ទងំ       ៤ 
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១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ     េកន   េត   ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ    េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 
  បុចឆ មិ     តំ     េទវ ិ    ម នុភេវ 
  មនុស ភូ     កិមកសិ     បុញញំ  
  េកនសិ          ឯវញជលិ នុភ  
  វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
      េទវ      អត្តមន      សមពុ េទធេនវ     បុចឆិ  
 បញ្ហំ     បុ ្ឋ     វយិកសិ     យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
  អហំ   មនុេស សុ    មនុស ភូ  
  បុរមិយ   ជតិយ   មនុស េ េក 
  ទិ ្វ ន   ភិកខូ    តសិេត   កិលេន្ត 
  ឧ ្ឋ យ   បតុំ   ឧទកំ   អទសឹ 
  េយ   េវ   កិលន្ត ន   បិបសិ នំ 
  ឧ ្ឋ យ   បតុំ   ឧទកំ     ទទតិ 
  សីេ ទក   តស    ភវន្តិ   នេជជ  
  បហតូមលយ     ពហុបុណ្ឌ រកី 
  តំ   បគ   អនុបរយិន្តិ   សព្វទ 
  សីេ ទក   លុកសនថ    នទី 



35 

                                                                                                     ១៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 នងមនសមបុរែបបេនះ   េ យេហតុអ្វី   ផលសេ្រមចដល់នង 

 កនុងទីេនះផង   េភគៈទងំ យ នីមួយ   ែដលជទីគប់ចិត្ត 

 េភគៈទងំេនះ   ក៏េកើតេឡើង   ដល់នងផង   េតើេ យេហតុអ្វី 

 មន លេទវធី    មន នុភពេ្រចើន   តថគតសូមសួរនង 

      នង   កលែដលេកើតជមនុស    បនេធ្វើបុណយអ្វី 

      នងមន នុភពដ៏រុងេរឿង   យ៉ងេនះ   ទងំសមបុរ 

      របស់នង  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   េតើេ យេហតុអ្វី  ។ 

 េទវ េនះ   ែដល្រពះសមពុទធ្រ ស់សួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 

 លុះ្រពះសមពុទធសួរ្រប ន េហើយ   ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

      ខញុមំច ស់កលែដលេកើតជមនុស កនុងពួកមនុស    អពីំជតិមុន 

      កនុងមនុស េ ក   បនេឃើញពួកភិកខុ    េ្រសកទឹក  លបំក 

      ក៏សង្វ ត្របេគនទឹកឆន់     ជន មួយ     សង្វ តឲយទឹក 

       ផឹកដល់អនកលបំក   អនកេ្រសកឃ្ល ន   សទឹងមនទឹក្រតជក់ 

      មនសួនចបរេ្រចើន    មនឈូក-សេ្រចើន    រែមងេកើតេឡើង 

      ដល់ជនេនះ    សទឹងទងំ យ    មនទឹក្រតជក់   ្រកល 

      េ យដីខ ច់          ែតងព័ទធជុវំញិទីេនះ         សព្វកល 
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១៥ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស    បីឋវគគស    នវមំ   បទីបវមិនំ 

 អមព    ច      តិលក   ច   ជមពុ េយ 
 ឧទទ លក   បដលិេយ   ច   ផុ ្ល  
 តំ     ភមូិភេគហិ     ឧេបតរបូំ 
 វមិនេសដ្ឋំ     ភុសេ ភមនំ 
 តេស វ   កមមស    អយ ំ  វបិេក 
 ឯ ទិសំ     បុញញក     លភន្តិ 
 កូ គ    និេវ    េម វភិ ្ត    ភគេ    មិ  
 ទទទល្លមន     ភន្តិ សមន្ត    ចតុេ    ទិ  
 េតន  េម  ទិេ   វេ ្ណ  េតន    េម    ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ េយ   េកចិ   មនេ    បយិ 
  េតនម្ហិ        ឯវញជ លិ នុភ  
  វេ ្ណ   ច  េម  សព្វទិ   បភសតីតិ  ។ 
  ឯតស      កមមស      អយ ំ    វបិេក 
  ឧ ្ឋ យ   ពុេទធ      ឧទកំ     អបសីតិ     ។ 

ន វមិនំ   អដ្ឋមំ      ។ 

នវមំ   បទីបវមិនំ 

 [៩]   អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 
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១៥ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ ទី  ១  បទីបវមិន   ទី  ៩ 

 ្វ យក្តី     ងំក្តី     ចបរក្តី     ្រពីងក្តី     ជ្រពឹក ក្តី 
 ្រចេនៀងក្តី    ក៏មនផក រកីសគុះ គ យ     អនកេធ្វើបុណយ 
 ែតងបនវមិនដ៏្របេសើរ    ល្អៃ្រកេពក   មនសភព 
 ដ៏សមរមយ          មភូមិភគ         ទងំ យេនះ 
 េនះជវបិក      របស់កមមេនះឯង      ពួកជនែដល 
 បនេធ្វើបុណយ      រែមងបន      និសង ែបបេនះ 
 ផទះមនកពូំលទងំ យ ជលេំនរបស់ខញុមំច ស់  ដូចជេគ ស់េ យ 
 ចែំណកែដលែចក  ( េសមើគន  )  ភ្លឺរុងេរឿងជុវំញិ  កនុងទិសទងំ   ៤ 
 េ្រពះេហតុេនះ  បនជខញុមំច ស់មនសមបុរែបបេនះ  េ្រពះដេំណើ រ 
 េនះ  ផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុមំច ស់កនុងទីេនះផង  េភគៈទងំ យ 
 នីមួយែដលជទីគប់ចិត្ត   េភគៈទងំេនះក៏េកើតេឡើងដល់ខញុ  ំ
 មច ស់ផង ខញុមំច ស់មន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ
 មច ស់ក៏ភ្លឺចបស់ សព្វទិស េ យផលបុណយេនះ ។ េនះជវបិក 
 ៃនកមមនុ៎ះ      ្រពះពុទធ្រទង់េ្រកកេឡើងេហើយ      ្រទង់េ យទឹក      ។ 

ចប់   ន វមិន   ទី   ៨   ។ 

បទីបវមិន   ទី   ៩ 

  [៩] ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )   មន លេទវធី    នងមន  
សមបុរល្អ       ងំេន        ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺ           ដូចផក យ្រពឹក 
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១៦ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 េកន  េត  ទិេ   វេ ្ណ  េកន   េត   ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 
 េកន   ត្វំ   វមិេ ភ  អតិេ ចសិ    េទវេត 
 េកន   េត   សព្វគេត្តហិ សព្វ    ឱភសេរ(១)   ទិ  
   បុចឆ មិ     តំ     េទវ ិ    ម នុភេវ 
   មនុស ភូ      កិមកសិ    បុញញំ  
   េកនសិ     ឯវញជលិ នុភ  
   វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
    អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  
    បុរមិយ   ជតិយ   មនុស េ េក 
    តមនធករម្ហិ     តិមីសិកយ ំ
    បទីបកលម្ហិ    អទំ    បទីប(ំ២) 
    េយ    អនធករម្ហិ     តិមីសិកយ ំ
    បទីបកលម្ហិ    ទទតិ    ទីបំ 
    ឧបបជជតិ     េជតិរសំ     វមិនំ 
            បហតូមលយ ំ    ពហុបុណ្ឌ រកំី 
     ១   ម.   ឱភសេត   ។   ២   ម.   ទទសឹ   ទីបំ   ។ 
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១៦ 

សុត្តន្តបិដក  ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 នងមនសមបុរែបបេនះ   េ យេហតុអ្វី   ផលសេ្រមចដល់នង 

កនុងទីេនះផង   េភគៈទងំ យ   នីមួយ   ែដលជទីគប់ចិត្ត 

េភគៈទងំេនះ  ក៏េកើតេឡើងដល់នងផង  េតើេ យេហតុអ្វី  មន ល 

េទវធី    នងមនពន្លឺ្របសចកមនទិល   រុងេរឿងៃ្រកែលង   េ យ 

េហតុអ្វី  ទិសទងំពួងភ្លឺអពីំអវយវៈទងំអស់របស់នង  េ យេហតុអ្វី 

   មន លេទវធី   មន នុភពេ្រចើន  ម សូមសួរនង 

  នង    កលែដលេកើត    ជមនុស      បនេធ្វើបុណយអ្វី 

  នងមន នុភពរុងេរឿង     យ៉ងេនះ     ទងំសមបុរ 

  របស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   េតើេ យេហតុអ្វី  ។ 

 េទវ េនះែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ  លុះ 

្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ   ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

   ខញុកំលែដលេកើត   ជមនុស    កនុងពួកមនុស    អពីំជតិ 

  មុន   កនុងមនុស េ ក   បនឲយ្របទីប   កនុងទីងងឹតខ្ល ងំ 

  កនុងទីអ័ពទែផ ង កនុងកលគួរអុជ្របទីប ជន ឲយ 

  ្របទីប  កនុងទីងងឹតខ្ល ងំ កនុងទីអ័ពទែផ ង  កនុងកលគួរអុជ 

  ្របទីបេហើយ   វមិនដ៏មនរសមីរុងេរឿង    មនសួនចបរ 

  េ្រចើន មនឈូក-សេ្រចើន រែមងេកើតេឡើងដល់ជនេនះ 
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១៧ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស   បីឋវគគស    ទសមំ  តិលទកខិណវមិនំ 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ     េតន     េម     ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 
 េតនហំ   វមិេ ភ  អតិេ ចមិ     េទវ  
 េតន   េម   សព្វគេត្តហិ សព្វ    ឱភសេរ   ទិ  
    អកខ មិ     េត     ភិកខុ      ម នុភវ 
    មនុស ភូ      យមកសិ     បុញញំ  
    េតនម្ហិ    ឯវញជលិ នុភ    ។ 
    វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

បទីបវមិនំ   នវមំ   ។ 

ទសមំ    តិលទកខិណវមិនំ 

 [១០]   អភិកកេន្តន     វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 
 េកន    េត   ទិេ    វេ ្ណ  េកន   េត   ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្តិ   ច  េត   េភគ េយ   េកចិ   មនេ   បិយ 
   បុចឆ មិ     តំ     េទវ ិ    ម នុភេវ 
   មនុស ភូ      កិមកសិ     បុញញំ  
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១៧ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ   ទី   ១   តិលទកខិណវមិន   ទី  ១០ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ   េ្រពះដេំណើ រេនះ 
 ផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុ  ំ កនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ នីមួយ 
 ែដលជទីគប់ចិត្ត េភគៈទងំេនះក៏េកើតេឡើងដល់ខញុផំង  េ្រពះេហតុ 
 េនះបនជខញុមំនពន្លឺ្របសចកមនទិល រុងេរឿងកន្លងេទវ ទងំ យ 
 េ្រពះេហតុេនះ   ទិសទងំពួង   ែតងភ្លឺអពីំ ងកយទងំអស់របស់ខញុ  ំ
  បពិ្រតភិកខុ    មន នុភពេ្រចើន   ខញុសូំមទូលេ កថ 
  ខញុ  ំ  កលែដលេកើត    ជមនុស     បនេធ្វើបុណយ  
  ខញុមំន នុភពរុងេរឿង  យ៉ងេនះ  ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ
  ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     េ យផលបុណយេនះ     ។ 

ចប់  បទីបវមិន  ទី  ៩   ។ 

តិលទកខិណវមិន   ទី   ១០ 

 [១០]  ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )  មន លេទវធី    នងែដលមន 
 សមបុរល្អ ងំេន ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺ ដូចផក យ្រពឹក 
 នងមនសមបុរែបបេនះ េ យេហតុអ្វី ផលសេ្រមចដល់នង 
 កនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ នីមួយ ែដលជទីគប់ចិត្ត 
 េភគៈទងំេនះ ក៏េកើតេឡើង ដល់នងផង េតើេ យេហតុអ្វី 
  មន លេទវធី       មន នុភពេ្រចើន     ម សូមសួរនង 
  នង      កលែដលេកើត      ជមនុស        បនេធ្វើបុណយអ្វី 
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១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 េកនសិ        ឯវញជលិ នុភ  

 វេ ្ណ    ច  េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

  អហំ   មនុេស សុ  មនុស ភូ  

  បុរមិយ   ជតិយ   មនុស េ េក 

 អទទសំ     វរិជំ     ពុទធំ វបិបសននមនវលំិ 

 សជជ   ទនំ   អទសឹ អកម   តិលទកខិ ណំ 

 ទកខិ េណយយស   ពុទធស  បសនន   សេកហិ  បណិហិ 

 េតន  េម  ទិេ   វេ ្ណ  េតន   េម   ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 

  អកខ មិ     េត     ភិកខុ      ម នុភវ 

  មនុស ភូ      យមកសិ     បុញញំ  

  េតនម្ហិ      ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ   ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
តិលទកខិណវមិនំ   ទសមំ   ។ 
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១៨ 

សុត្តន្តបិដក  ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 នងមន នុភពរុងេរឿង     យ៉ងេនះ     ទងំសមបុរ 

 របស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់  សព្វទិស  េតើេ យេហតុអ្វី  ។ 

 េទវ េនះ  ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តេ្រតកអរ លុះ 

 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ  ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

  ខញុ  ំ   កលែដលេកើត   ជមនុស    កនុងពួកមនុស    អពីំ 

  ជតិមុន  កនុងមនុស េ ក   បនេឃើញ្រពះពុទធ  ្រទង់ 

  ្របសចកធូលីគឺកិេលស    មន្រពះទយ័ថ្ល      មិនល្អក់ 

 ខញុមំិនមន្របថន គឺមិនបន្របុងទុក ្រជះថ្ល េហើយ បន្របមូលលង 

 ថ្វ យជទន  ដល់្រពះពុទធជទកខិេណយយបុគគល េ យៃដរបស់ខ្លួន 

 េ្រពះេហតុេនះ បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ េ្រពះដេំណើ រេនះ 

 ផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុ  ំ កនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ  

 នីមួយ ែដលជទីគប់ចិត្ត េភគៈទងំេនះ ក៏េកើតេឡើងដល់ខញុផំង 

  បពិ្រតភិកខុ    មន នុភពេ្រចើន   ខញុសូំមទូលេ កថ 

  ខញុ  ំ កលែដលេកើត   ជមនុស    បនេធ្វើបុណយ    

  ខញុ  ំ មន នុភពរុងេរឿង យ៉ងេនះ ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ

  ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     េ យផលបុណយេនះ     ។ 
ចប់  តិលទកខិណវមិន   ទី   ១០  ។ 
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១៩ 

វមិនវតថុសមឹ  បឋមស   បីឋវគគស    ឯកទសមំ   បតិព្វ វមិនំ 

ឯកទសមំ   បតិព្វ វមិនំ 
  [១១]   េកញច   មយុ   ទិវយិ  ច  ហំ  
  វគគុស     េកកិ     សមបតន្តិ 
  បុបផ ភិកិណ្ណំ      រមមមិទំ      វមិនំ 
  អេនកចិត្តំ       នរនរេិសវតិំ 
  តតថចឆសិ     េទវ ិ    ម នុភេវ 
  ឥទធី      វកុិព្វន្តិ     អេនករបូ 
  ឥម   ច   េត   អចឆ េយ   សមន្តេ  
  នចចន្តិ    គយន្តិ    បេមទយន្តិ  
  េទវទិធិប ្ត សិ        ម នុភេវ 
  មនុស ភូ   កិមកសិ  បុញញំ  
  េកនសិ     ឯវញជលិ នុភ   
  វេ ្ណ    ច  េត   សព្វទិ   បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន    េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ    យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
   អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  
   បតិព្វ   អនញញមន  អេ សឹ 
   ម វ       បុត្តំ       អនុរកខមន 
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១៩ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ   ទី   ១   បតិព្វ វមិន   ទី   ១១ 

បតិព្វ វមិន   ទី   ១១ 

 [១១ ]     ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )   ពួកេ្រក ល     េកង ក 
ហង   និង េ  ៉មន នុភពជទិព្វ មនសេម្លងពីេ ះ 
មក្របជុគំន      វមិនេនះជទីេ្រតកអរេដរ សេ យផក  
វចិិ្រតរចនយ៉ងេ្រចើន        ែដលជន្របុស្រសីេសពគប់ 
េហើយ      មន លេទវធី      មន នុភពេ្រចើន     នង 
េនកនុងវមិនេនះ    ពួក្រសីអប រទងំប៉ុនម ន    មនឫទធិ 
និមមិតរូបេ្រចើន      េំ្រច ង       រកី យ      េ យជុវំញិ 
មន លេទវធី       មន នុភពេ្រចើន      នងបនដល់ 
នូវឫទធិយ៉ងេនះ  នងកលែដលេកើត  ជមនុស   បន 
េធ្វើបុណយអ្វី   នងមន នុភពដ៏រុងេរឿងយ៉ងេនះ ទងំ 
សមបុររបស់នងក៏ភ្លចឺបស់សព្វទិស  េតើេ យេហតុអ្វី  ។ 

េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តេ្រតកអរ  លុះ 
្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ  ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 
 ខញុ  ំ  កលែដលេកើត  ជមនុស    កនុងពួកមនុស  

មនេសចក្ដីេគរពប្តី មិនមនចិត្តេកើតេឡើង 
កនុងបុរសដៃទ    ខរំក ប្តី    ដូចជម រក កូន 
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២០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 កុទធ បិហំ       នបផរុសំ អេ ចំ 

 សេចច   ឋិ    េមសវជជំ ប យ 

 ទេន       រ  សងគហិតត្តភ  

 អននញច       បនញច  បសននចិ ្ត  

 សកកចច    ទនំ     វបុិលំ អទសឹ 

    េតន   េម    ទិេ   វេ ្ណ     េតន   េម   ឥធមិជឈតិ 

      ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ    េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 

 អកខ មិ    េត    ភិកខុ  ម នុភវ 

 មនុស ភូ     យមកសិ បុញញំ  

 េតនម្ហិ ឯវញជលិ នុភ  

 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
បតិព្វ វមិនំ   ឯកទសមំ   ។ 

ទ្វ ទសមំ   ទុតិយបតិព្វ វមិនំ 

 [១២]  េវឡុរយិថមភំ     រុចិរ ំ    បភស រ ំ

 វមិនមរុយ្ហ       អេនកចិត្តំ 

 តតថចឆសិ     េទវ ិ    ម នុភេវ 
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២០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ខញុ  ំ ទុក ជមនេសចក្តីេ្រកធ ក៏មិនបនេពលពកយ 
 ្រកក់ (ចេំពះប្តី ) ខញុបំន ងំេនកនុងពកយសចចៈ បនលះ 
 បង់ពកយកុហក ជអនកេ្រតកអរកនុងទន មនចិត្ត្រជះថ្ល  
 សេ្រងគ ះ ( េ យសងគហវតថុទងំ យ ) មនចិត្ត្រជះថ្ល
 បនឲយបយ  ទឹក ឲយទនដ៏ធទូំ យ េ យេសចក្តីេគរព 
 េ្រពះេហតុេនះ បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ  េ្រពះដេំណើ រេនះ 
 ផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុ  ំកនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ នីមួយ 
 ែដលជទីគប់ចិត្ត   េភគៈទងំេនះ    ក៏េកើតេឡើង  ដល់ខញុផំង    ។ 
 បពិ្រតភិកខុ  មន នុភពេ្រចើន ខញុសូំមទូលេ កថ 
 ខញុកំលែដលេកើត ជមនុស   បនេធ្វើបុណយ  
 ខញុមំន នុភពរុងេរឿង យ៉ងេនះទងំសមបុររបស់ 
 ខញុកំ៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    េ យផលបុណយេនះ     ។ 

ចប់   បតិព្វ វមិន   ទី   ១១   ។ 

ទុតិយបតិព្វ វមិន   ទី   ១២ 

 [១២] ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ ) នងេឡើងកន់វមិន 
  មនសសរ ជវកិរៈៃនែកវពិទូរយ ដ៏រុងេរឿង 
  ភ្លឺេផ្លក មនវចិិ្រតដ៏េ្រចើន មន លេទវធី  
  មន នុភពេ្រចើន នងបនេនកនុងវមិនេនះ 
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២១ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស   បីឋវគគស    ទ្វ ទសមំ  ទុតិយបតិព្វ វមិនំ 

 ឧចច វច     ឥទធិវកុិព្វមន 
 ឥម  ច  េត   អចឆ េយ   សមន្តេ  
 នចចន្តិ   គយន្តិ   បេមទយន្តិ 
 េទវទិធិប ្ត សិ     ម នុភេវ 
 មនុស ភូ  កិមកសិ  បុញញំ  
 េកនសិ     ឯវញជលិ នុភ  
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
      េទវ      អត្តមន      េមគគ ្ល េនន     បុចឆិ  
 បញ្ហំ    បុ ្ឋ     វយិកសិ     យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
 អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  
 ឧបសិក  ចកខុ មេ    អេ សឹ 
 ប តិប     វរិ     អេ សឹ 
 េ េក     អទិននំ    បរវិជជយិស  ំ
 អមជជប  នបិ(១)  មុ    អភណឹ 
 សេកន   មិន   អេ សឹ  តុ ្ឋ  
 អននញច      បនញច      បសននចិ ្ត  
   សកកចច   ទនំ   វបុិលំ    អទសឹ 
     ១   ម.   អសជជេប   េន   ច   ។ 
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២១ 

វមិនវតថុ  បីឋវគគ   ទី  ១  ទុតិយបតិព្វ វមិន   ទី   ១២ 

 ពួក្រស្តីអប រ   ទងំអមបលេនះ   ែដលខពស់និងទប 

 មនឫទធិ  និមិមតេផ ង ៗ េំ្រច ងរកី យេ យជុវំញិ 

 មន លេទវធី    មន នុភពេ្រចើន    នងបនដល់ 

 នូវឫទធិ៍ នងកលែដលេកើតជមនុស  បនេធ្វើបុណយអ្វី 

 នងមន នុភពរុងេរឿង   យ៉ងេនះ    ទងំសមបុរ 

 របស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់  សព្វទិស   េតើេ យេហតុអ្វី 

 េទវ េនះែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ   លុះ 

 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ  ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុកំលែដលេកើត   ជមនុស កនុងពួកមនុស    ជឧបសិក 

 ( របស់្រពះេគតម  មនបញញ ចកខុ  )  េវៀរចកប តិបត 

 េវៀរចកអទិនន ទន កនុងេ ក មិនផឹកទឹក្រសវងឹ មិននិយយ 

 កុហក      ជអនកេ្រតកអរនឹងប្ដីរបស់ខ្លួន    មនចិត្ត្រជះថ្ល  

 បនឲយបយ  ទឹក  ឲយទនដ៏ធទូំ យ   េ យេសចក្តីេគរព 
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២២ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 េតន  េម ទិេ   វេ ្ណ        េតន   េម   ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច  េម   េភគ           េយ   េកចិ   មនេ   បិយ  

  អកខ មិ     េត     ភិកខុ      ម នុភវ 

  មនុស ភូ       យមហំ      អកសឹ 

  េតនម្ហិ       ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ   ច   េម  សព្វទិ     បភសតីតិ   ។ 
ទុតិយបតិព្វ វមិនំ   ទ្វ ទសមំ  ។ 

េតរសមំ   សុណិ វមិនំ 

 [១៣]  អភិកកេន្តន  វេណ្ណន     យ  ត្វំ  តិដ្ឋសិ   េទវេត 

 ឱភេសន្តី   ទិ   សព្វ         ឱសធី   វយិ  រក 

 េកន   េត   ទិេ   វេ ្ណ      េកន   េត   ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ        េយ   េកចិ   មនេ   បិយ 

  បុចឆ មិ    តំ    េទវ ិ  ម នុភេវ 

  មនុស ភូ    កិមកសិ  បុញញំ  

  េកនសិ       ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ   ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
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២២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ  េ្រពះដេំណើ រេនះ 
 ផលេទើបសេ្រមច   ដល់ខញុកំនុងទីេនះផង  េភគៈទងំ យ នីមួយ 
 ែដលជទីគប់ចិត្ត    េភគៈទងំេនះ    ក៏េកើតេឡើង    ដល់ខញុផំង 
  បពិ្រតភិកខុ    មន នុភពេ្រចើន   ខញុសូំមទូលេ កថ 
  ខញុកំលែដលេកើត     ជមនុស       បនេធ្វើបុណយ  
  ខញុមំន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ    ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ
  ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     េ យផលបុណយេនះ     ។ 

ចប់  ទុតិយបតិព្វ វមិន   ទី   ១២   ។ 

សុណិ វមិន   ទី   ១៣ 

 [១៣]  ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )  មន លេទវធី    នងមនសមបុរល្អ 
  ឋិតេនេហើយ  ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺ  ដូចផក យ្រពឹក   នង 
  មនសមបុរែបបេនះ  េ យេហតុអ្វី  ផលសេ្រមច  ដល់នង 
  កនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ នីមួយ ែដលជទីគប់ចិត្ត 
  េភគៈទងំេនះ  កេ៏កើតេឡើង   ដល់នងផង   េតើេ យេហតុអ្វី 
  មន លេទវធី  មន នុភពេ្រចើន ម សូមសួរនង 
  នង     កលែដលេកើត    ជមនុស     បនេធ្វើបុណយអ្វី 
  នងមន នុភពរុងេរឿង    យ៉ងេនះ     ទងំសមបុរ 
  របស់នងក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   េតើេ យេហតុអ្វី  ។ 
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២៣ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស   បីឋវគគស   ចុទទសមំ  សុណិ វមិនំ 

      េទវ      អត្តមន េមគគ ្ល េនន    បុចឆិ  
 បញ្ហំ   បុ ្ឋ   វយិកសិ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
  អហំ     មនុេស សុ     មនុស ភូ  
  សុណិ    អេ សឹ   សសុរស    ឃេរ 
 អទទសំ    វរិជំ     ភិកខុ ំ   វបិបសននមនវលំិ 
 តស    អទសិហំ   បវូ ំ បសនន   សេកហិ បណិហិ 
 ភគឌ ភគំ   ទ ្វ ន េមទមិ   ននទេន   វេន 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ  េតន   េម   ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ េយ   េកចិ   មនេ   បិយ 
  េតនម្ហិ     ឯវញជលិ នុភ  
  វេ ្ណ   ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

សុណិ វមិនំ  េតរសមំ   ។ 

ចុទទសមំ  សុណិ វមិនំ 

 [១៤] អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី  វយិ   រក 
 េកន   េត   ទិេ   វេ ្ណ   េកន   េត   ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ េយ  េកចិ  មនេ   បិយ 
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២៣ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ  ទី   ១   សុណិ វមិន   ទី  ១៤ 

 េទវ េនះែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ    មនចិត្តេ្រតកអរ   លុះ 
 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ  ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 
  ខញុកំលែដលេកើត   ជមនុស    កនុងពួកមនុស    ជ 
  កូន្រប    កនុងផទះ   ៃនឪពុកេកមក  បនេឃើញភិកខុ  
  ្របសចកធូលីគឺកិេលស     មនចិត្តថ្ល     មិនល្អក់ 
 ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល   បន្របេគននំ  ដល់ភិកខុ េនះ  េ យៃដរបស់ខ្លួន 
 លុះ្របេគននំជចែំណកពក់ក ្ត លេហើយ ក៏រកី យកនុងននទនវន័ 
 េ្រពះេហតុេនះ  បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ  េ្រពះដេំណើ រេនះ 
 ផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុកំនុងទីេនះផង  េភគៈទងំ យ នីមួយ 
 ែដលជទីគប់ចិត្ត     េភគៈទងំេនះ     ក៏េកើតេឡើង     ដល់ខញុផំង 
  ខញុមំន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ  ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ
  ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស    េ យផលបុណយេនះ    ។ 

ចប់  សុណិ វមិន   ទី  ១៣   ។ 

សុណិ វមិន   ទី  ១៤ 

 [១៤] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មន លេទវធី   នងមនសមបុរ 
 ល្អ ឋិតេនេហើយ ញុងំទិស ទងំពួងឲយភ្លឺចបស់ ដូចផក យ្រពឹក 
 នងមនសមបុរែបបេនះេ យេហតុអ្វី  ផលសេ្រមចដល់នង 
 កនុងទីេនះផង  េភគៈទងំ យ នីមួយែដលជទីគប់ចតិ្ត 
 េភគៈទងំេនះ  ក៏េកើតេឡើងដល់នងផង   េតើេ យេហតុអ្វី 
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២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

  បុចឆ មិ     តំ     េទវ ិ    ម នុភេវ 

  មនុស ភូ      កិមកសិ     បុញញំ  

  េកនសិ           ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

 បញ្ហំ   បុ ្ឋ    វយិកសិ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

  អហំ       មនុេស សុ        មនុស ភូ  

  សុណិ   អេ សឹ   សសុរស    ឃេរ 

 អទទសំ     វរិជំ     ភិកខុ ំ  វបិបសននមនវលំិ  

 តស   អទសិហំ  ភគំ បសនន   សេកហិ   បណិហិ 

 កុមម សបិណ្ឌំ    ទ ្វ ន េមទមិ     ននទេន    វេន 

 េតន  េម  ទិេ   វេ ្ណ  េតន   េម   ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ េយ   េកចិ   មនេ   បិយ 

  េតនម្ហិ     ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ   បភសតីតិ   ។ 
សុណិ វមិនំ  ចុទទសមំ   ។ 
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២៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ  វមិនវតថុ 

 មន លេទវធី    មន នុភពេ្រចើន   ម សូមសួរ 

 នង នងកលែដលេកើត ជមនុស  បនេធ្វើបុណយ 

 អ្វី  នងមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ ទងំសមបុរ 

 របស់នង  ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស  េតើេ យេហតុអ្វី  ។ 

 េទវ េនះ  ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចតិ្តេ្រតកអរ   លុះ 

 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ  ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុ  ំ  កលែដលេកើតជមនុស    កនុងពួកមនុស    ជ 

 កូន្រប កនុងផទះ     ៃនឪពុកេកមក     បនេឃើញភិកខុ  

 ែដល្របសចក គៈ       មនចិត្តថ្ល         មិនល្អក់ 

 ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  បនឲយចែំណក (នំកុមម ស)ដល់ភិកខុ េនះេ យៃដ 

 របស់ខ្លួន  លុះឲយដុៃំននំកុមម សរួចេហើយ  ក៏រកី យ  កនុងននទនវន័ 

 េ្រពះេហតុេនះ  បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ េ្រពះដេំណើ រេនះ 

 ផលេទើបសេ្រមចដល់ខញុ  ំ   កនុងទីេនះផង   េភគៈទងំ យ  

 នីមួយ  ែដលជទីគប់ចិត្ត  េភគៈទងំេនះ  ក៏េកើតេឡើង ដល់ខញុផំង 

 ខញុមំន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ  ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ

 ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    េ យផលបុណយេនះ   ។ 
ចប់   ទុតិយសុណិ វមិន   ទី   ១៤   ។ 
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២៥ 

វមិនវតថុសមឹ  បឋមស   បីឋវគគស   បណ្ណរសមំ   ឧត្ត វមិនំ 

បណ្ណរសមំ   ឧត្ត វមិនំ 

 [១៥]   អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 

 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 

 េកន  េត  ទិេ    វេ ្ណ  េកន   េត   ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ  ច  េត   េភគ េយ   េកចិ  មនេ   បិយ 

  បុចឆ មិ     តំ     េទវ ិ    ម នុភេវ 

  មនុស ភូ      កិមកសិ    បុញញំ  

  េកនសិ          ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ   ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

     េទវ     អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

 បញ្ហំ      បុ ្ឋ     វយិកសិ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

  ឥស   ច   មចឆរយិមេន(១)   ប េ  

  នេ សិ     មយ្ហ ំ    ឃរមវសន្តិយ 

  អេកក ធន     ភត្តុ      វ នុវត្តិនី 

  ឧេបសេថ       និចចបបម ្ត (២) 
     ១  ឱ.   មចឆរយិមេថ   ។   ម.  មេចឆរមេថ   ។   ២   ម.   និចចមបបម ្ត    ។ 
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២៥ 

វមិនវតថុ  បីឋវគគ  ទី  ១   ឧត្ត វមិន   ទី  ១៥ 

ឧត្ត វមិន   ទី   ១៥ 

 [១៥]  ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )  មន លេទវធី   នងមនសមបុរល្អ 

 ឋិតេនេហើយ  ញុងំទិសទងំពួង   ឲយភ្លឺចបស់   ដូចផក យ្រពឹក 

 នងមនសមបុរែបបេនះ   េ យេហតុអ្វី   ផលសេ្រមចដល់នង 

 កនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ នីមួយ ែដលជទីគប់ចិត្ត 

 េភគៈទងំេនះ      ក៏េកើតេឡើង     ដល់នងផង    េតើេ យេហតុអ្វី 

  មន លេទវធី    មន នុភពេ្រចើន   ម សូមសួរនង 

  នង     កលែដលេកើត    ជមនុស     បនេធ្វើបុណយអ្វី 

  នងមន នុភពរុងេរឿង      យ៉ងេនះ      ទងំសមបុរ 

  របស់នង    ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    េ យេហតុអ្វី   ។ 

 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តេ្រតកអរ  លុះ 

 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ    េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

  េសចក្តី្រចែណនក្តី េសចក្តីកំ ញ់ក្តី មនះក្តី ករេលើក 

  ខ្លួនផទឹមក្តី    មិនមនដល់ខញុ  ំ    កលែដលេន្រគប់្រគងផទះ 

  ខញុមំិនមនេសចក្តីេ្រកធ  ជអនក្រប្រពឹត្ត មអំ ចភ ្ត  

  មិនមនេសចក្តី្របមទ     ជនិចច     កនុងកររក ឧេបសថ 
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២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ចតុទទសឹ     បញចទសឹ យ   ច   បកខស    អដ្ឋមី 

 បដិ រយិបកខញច  អដ្ឋងគសុសមគតំ 

 ឧេបសថំ    ឧបវសឹ សទ   សីេលសុ   សំវុ  

 សញញម   សំវភិគ   ច វមិនំ     វ មហំ(១) 
 ប តិប      វរិ  មុ ទ  ច  សញញ  

 េថយយ   ច   អតិច    ច មជជបន     ច     រក 

 បញចសិកខ បេទ    រ  អរយិសចច ន     េកវទិ 

 ឧបសិក  ចកខុ មេ  េគតមស    យសស េិន 

 ហំ   សេកន  សីេលន យស   ច  យសស និី 

 អនុេភមិ  សកំ   បុញញំ  សុខិ   ចម្ហិ  អនមយ(២) 

 េតន   េម   ទិេ   វេ ្ណ  េតន     េម    ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េម   េភគ េយ   េកចិ   មនេ   បិយ  

  អកខ មិ    េត     ភិកខុ     ម នុភវ 

  មនុស ភូ      យមហំ     អកសឹ 

  េតនម្ហិ       ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
     ១   ម.   វ មិមំ   ។   ២   ម.   ចម្ហិ   នមយ   ។ 
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២៦ 

សុត្តន្តបិដក  ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ខញុបំនរក ឧេបសថ  ្របកបេ យអងគ  ៨  អស់ៃថងទី  ១៤  ទី  ១៥ 

 និងទី ៨ ៃនបកខផង  អស់បដិ រយិបកខផង ជអនកស្រងួមកនុងសីល 

 ្រគប់កល  ជអនកមនេសចក្តីស្រងួម  មនករែចករែំលកទន  េន 

 ្រគប់្រគងវមិន ជអនកេវៀរចកប តិបត ស្រងួមចកមុ ទ 

 ចកករលួច ចកករ្រប្រពឹត្តកន្លង ជអនកឆង យ ចកករផឹកនូវ 

 ទឹក្រសវងឹ េ្រតកអរកនុងសិកខ បទទងំ ៥ ឈ្ល សៃវ កនុងអរយិសចច 

 ជឧបសិក របស់្រពះេគតម ែដលមនបញញ ចកខុ  មនយស 

 ខញុមំនយស េ យសីល ជរបស់ខ្លួនផង េ យយសផង រែមង 

 េ យនូវបុណយ ជរបស់ៃនខ្លួនខញុ  ំ ដល់នូវេសចក្តីសុខ មិនមនេ គ 

 េ្រពះេហតុេនះបនជខញុ  ំ មនសមបុរែបបេនះ េ្រពះដេំណើ រេនះ 

 ផលេទើបសេ្រមច ដល់ខញុ  ំ កនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ  

 នីមួយ   ែដលជទីគប់ចិត្ត  េភគៈទងំេនះ  ក៏េកើតេឡើង  ដល់ខញុផំង 

  បពិ្រតភិកខុ    មន នុភពេ្រចើន   ខញុសូំមទូលេ កថ 

  ខញុ  ំ   កលែដលេកើត    ជមនុស    បនេធ្វើបុណយ  

  ខញុមំន នុភពរុងេរឿង  យ៉ងេនះ  ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ

  ក៏ភ្លឺចបស់      សព្វទិស     េ យផលបុណយេនះ    ។ 
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២៧ 

វមិនវតថុសមឹ  បឋមស   បីឋវគគស   េ ឡសមំ  សិរមីវមិនំ 

 មម     ច     ភេន្ត     វចេនន     ភគវេ     បេទ     សិរ  

 វេនទយយសិ    ឧត្ត    នម    ភេន្ត    ឧបសិក    ភគវេ  

 បេទ   សិរ   វនទតីតិ   ។   អនចឆរយិ ំ  េខ   បេនតំ   ភេន្ត 

 យ ំ  មំ   ភគ    អញញតរសមឹ   មញញផេល   ពយកេរយយ  ។ 

 តំ     ភគ      សកទគមិផេល     ពយកសីតិ     ។ 
ឧត្ត វមិនំ   បណ្ណរសមំ   ។ 

េ ឡសមំ   សិរមីវមិនំ 

 [១៦]    យុ ្ត    ច   េត    បរមអលង ក     ហយ 

  អេធមុខ   មឃសិ   គម   ពលី   ជ  

  អភិនិមមិ     បញច រថ    ស     ច   េត 

  អេន្វន្តិ    តំ    រថិេចទិេ     ហយ 

         តិដ្ឋសិ       រថវេរ        អលង ក  

  ឱភសយ ំ     ជលមិវ      េជតិបវេក 

  បុចឆ មិ    តំ    វរតនុ    អេនមទស េន(១)  

  ក ម    កយ   អនធិវរ ំ  ឧបគមិ   ។ 
     ១   ម.   វរចរ ុ  អនុមទស េន   ។ 
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២៧ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ   ទី  ១  សិរមីវមិន   ទី   ១៦ 

 បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន សូមេ កមច ស់ថ្វ យបងគ្ំរពះបទ្រពះមន 
 ្រពះភគ   េ យសិរ ៈ  មពកយរបស់ខញុថំ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 
 ឧបសិកេឈម ះឧត្ត  សូមថ្វ យបងគ ំ ្រពះបទ ៃន្រពះមន្រពះភគ 
 េ យសិរ ៈ ។ បពិ្រតេ កមច ស់ ្រពះមន្រពះភគ គបបពីយករនូវខញុ  ំ
 កនុង មញញផល មួយ េ យេហតុ  េហតុនុ៎ះ ជេសចក្តីអ ច រយ 
 លមមេទ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ពយករចេំពះនងឧត្ត េនះ កនុង 
 សកទគមិផល   ។ 

ចប់   ឧត្ត វមិន   ទី   ១៥   ។ 

សិរមីវមិន   ទី   ១៦ 

 [១៦] (្រពះវងគីសេតថរសួរថ) េសះទងំ យ ែដលនងទឹម 
 េហើយ ្រប ប់េ យេ្រគ ងអលងក រដ៏ឧត្តម មនមុខសយុំងចុះ 
 មនកម្ល ងំ មនសនទុះដ៏េលឿនេទកនុង កសបន រថទងំ- 
 យ ៥០០ េកើតេឡើងដល់នង េសះទងំ យ  ដូចជនយ 
 រថី  ស់េតឿនេហើយ  មែហនង នងមនខ្លួន្រប ប់ 
 េហើយ ឋិតេនេលើរថដ៏្របេសើរ ញុងំពន្លឺឲយភ្លឺរុងេរឿង ដូច 
 ជេភ្លើង ភ្លឺេ្រពង្រពយ នងមនរូបដ៏្របេសើរ មនរូបគួរ 
        េមើល មិនថយេថក ម សូមសួរនង នងមកអពីំពួក 
     ចូលមកគល់     ្រពះសមម សមពុទធ    ដ៏្របេសើរបផុំត    ។ 
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២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

  កមគគប ្ត នំ     យមហុ(១)     អនុត្ត  

  និមម យ       និមម យ       រមន្តិ       េទវ  

  ត ម     កយ     អចឆ កមវណ្ណនី(២) 

  ឥធគ        អនធិវរ ំ     នមស តុិំ      ។ 

  កឹ      ត្វំ      បុេរ     សុចរតិមចរ ី     ឥធ 

  េកនសិ     ត្វំ     អមិតយ     សុេខធិ  

  ឥទធី     ច      េត      អនធិវ       វហិងគម 

  វេ ្ណ    ច   េត   ទស    ទិ     វេិ ចតិ 

  េទេវហិ       ត្វំ      បរវុិតសកក       ចសិ 

  កុេ     ចុ    សុគតិគ សិ   េទវេត 

  កស           ត្វំ      វចនក នុ សនី 

  ចិកខ   េម  ត្វំ  យទិ ពុទធ វកិ(តិ) ។ 

  នគន្តេរ       នគរវេរ       សុមបិេត 

  បរចិរកិ        ជវរស         សិរមីេ  

  នេចចហិ  គីេតហិ  បរមសុសិកខិ   អហំ(៣) 

     ១   ឱ.   យយហុ   ។   ២   ម.   អចឆ កមវណ្ណិ និ   ។  ៣   ឱ.   ម.   អហំុ   ។ 
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២៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

  ( េទវ តបថ )    អនក្របជញទងំ យ    សរេសើរេទវ- 
 និកយ  ថ ្របេសើរ ជងពួកេទវ  ជន់បរនិមមិតវសវត្តី 
 ែដលដល់នូវករ្របេសើរេ យកម(េ្រពះ)េទវ  ទងំ យ 
 (កនុងេទវនិកយេនះ) និមមិតេ យខ្លួនឯង េហើយេ្រតកអរ 
 ខញុជំ្រសីអប រ ្រទ្រទង់នូវរូប ម្របថន  ចុះអពីំពួកនិមម នរតី- 
 េទវ េនះ     មកកន់មនុស េ កេនះ      េដើមបថី្វ យបងគ ំ
 ្រពះសមម សមពុទធ   ្រពះអងគមិនមនអនកដៃទ្របេសើរេលើស   ។ 
  ( ្រពះវងគីសេតថរសួរថ ) កនុងកលមុន នងបន្រប្រពឹត្ត 
 សុចរតិដូចេម្តច នងមនយសធ ំចេ្រមើនេ យេសចក្តីសុខនង 
 មនឫទធិ  មិនមនអនកដៃទ្របេសើរេលើស េទកន់ កសបន 
 ទងំសមបុររបស់នង   ក៏រុងេរឿងេទកនុងទិសទងំ  ១០  នង 
 មនេទវ េចមេ មេធ្វើសកក រៈ  មន លេទវ   នងចយុតអពីំ 
 ន      មកកន់សុគតិេនះ     នងេធ្វើ មពកយ្របេ  
 អនក    ចូរនង្របប់ដល់ ម   េបើនងជពុទធ វកិ  ។ 
  ( េទវ តបថ )   ខញុជំ្រស្តីបេ្រមើ    របស់េស្តចដ៏្របេសើរ 
 ( ្រពះបទពិមពិ រៈ )     មនសិរ ី    កនុងនគរដ៏ឧត្តម   ែដល 
 េគ ងេ យល្អ   កនុងចេន្ល ះៃនភន ំ  ( ទងំ ៥ មនភនេំឈម ះ 
 េវភរៈ  ជេដើម ) បនសិក ទ ត់  េ យរប ំ និងចេ្រម ង 
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២៩ 

វមិនវតថុសមឹ   បីឋវគគស    េ ឡសមំ  សិរមីវមិនំ 

 សិរមីតិ     មំ    ជគេហ     អេវទឹសុ 
 ពុេទធ    ច   េម   ឥសិនិសេភ   វនិយេក 
 អេទសយិ      សមុទយទុកខនិចចតំ 
 អសងខតំ     ទុកខនិេ ធំ     សស តំ 
 មគគញចិ មំ     អកុដិលំ    អញជសំ    សិវ ំ
 សុ ្វ នហំ       អមតបទំ        អសងខតំ 
 តថគតស      អនធិវរស      សនំ 
 សីេល ្វ ហំ     បរមសុសំវុ     អហំុ 
 ធេមម    ឋិ      នរវរពុទធេទសិេត 
 ញ ្វ ន     តំ     វរិជំ    បទំ     អសងខតំ 
 តថគេតន       អនធិវេរន       េទសិតំ 
 តេតថវហំ       សមថសមធិមផុសឹ 
   េយវ    េម  បរមនិយម   អហុ 
 លទធ នហំ        អមតវរ ំ       វេិសសនំ 
 ឯកំសិក   អភិសមេយ   វេិសសយិ 
 អសំសយ     ពហុជនបជិូ      អហំ 
 ខិឌ្ឌំ(១)        រតឹ        បចចនុេភមនបបកំ 
      ១   ម.   ខិ ្ឌ    ។ 



65 

២៩ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ   ទី   ១   សិរមីវមិន   ទី   ១៦ 

 ពួកជនកនុងនគរ ជ្រគឹះ  បន គ ល់ខញុថំសិរមី ឯ្រពះពុទធជបុគគល 

 ែស្វងរកនូវគុណ    មនសីលគុណជេដើម ដូចេគេឈម ះនិសភៈ 

 គឺេគ្របេសើរជងេគទងំពួង ជបុគគលដឹកននូំវសត្វទងំ យ 

 បនសែម្តងនូវសមុទយសចច       និងទុកខសចច ថជរបស់មិនេទៀង 

 នូវទុកខនិេ ធសចចែដលមិនមនបចច័យ ក់ែតង ថជរបស់េទៀង 

 និងមគគសចចេនះ  ជផ្លូវមិនេវៀច  ជគន្លងដ៏េក មដល់ខញុ  ំ លុះខញុបំន 

 ្ត ប់នូវអតថបទៃនអមតនិព្វ ន ែដលមិនមនបចច័យ្របជុំ ក់ែតង 

 ជពកយ្របេ របស់្រពះតថគត មិនមនបុគគលដៃទ្របេសើរជង 

 េហើយ   ខញុបំនស្រងួមដ៏ឧត្តម្របៃព   កនុងសីលទងំ យ ងំេន 

 កនុងធម៌ែដល្រពះពុទធ្របេសើរជងជន្រទង់សែម្តងេហើយ លុះដឹងអតថ- 

 បទែដល្របសចក គៈ  មិនមនបចច័យ្របជុំ ក់ែតងេនះ ែដល 

 ្រពះតថគត   មិនមនបុគគលដៃទ្របេសើរជង ្រទង់សែម្តងេហើយ 

 ខញុបំននូវសមធិ  ែដលេកើតអពីំសមថៈ  កនុងអត្តភពេនះឯង ករ 

 បននូវសមធិរបស់ខញុ េំនះឯង ជមគគនិយមដ៏ឧត្តម ខញុបំននូវអមត- 

 និព្វ នដ៏្របេសើរវេិសស   មនេសចក្តីេជឿដ៏ពិត បនដល់នូវគុណ- 

 វេិសសកនុងករ្រ ស់ដឹង ( នូវសចចៈ ) មិនមនសង យ័ មនពួកជន 

 េ្រចើនបូជេហើយ   េ យនូវករេលង និងេសចក្តីេ្រតកអរដ៏េ្រចើន 
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៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ឯវ ំ     អហំ      អមតទសម្ហិ      េទវ  
 តថគតស      អនធិវរស  វកិ 
 ធមមទទ        បឋមផេល បតិដ្ឋិ  
 េ បនន    ន   ច   បុនមតថិ ទុគគតិ 
        វនទិតុំ       អនធិវរ ំ ឧបគមឹ 
 ប ទិេត   កុសលរេត   ច ភិកខ េ  
 នមស តុិំ      សមណសមគមំ សិវ ំ
 សគរ       សិរមីេ  ធមម ជិេន 
 ទិ ្វ      មុនឹ    មុទិតមនម្ហិ បីណិ  
 តថគតំ     នរវរធមម រថឹ(១) 
 តណ្ហ ចឆិទំ     កុសលរតំ វនិយកំ 
 វនទ មហំ     បរមហិ នុកមបកន្តិ ។ 

សិរមីវមិនំ   េ ឡសមំ   ។ 

សត្តរសមំ  េបសករយិវមិនំ 

 [១៧]      ឥទំ        វមិនំ        រុចិរ ំ បភស រ ំ
 េវឡុរយិថមភំ      សតតំ សុនិមមលំ(២) 

 សុវណ្ណរុេកខ ហិ សមន្តេមតថតំ 
     ១   នរវរទមម រថីតិ   អដ្ឋកថយំ   ។  ២   ឱ.   ម.   សុនិមមិតំ   ។ 
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៣០ 

សុត្តន្តបិដក  ខុទទកនិកយ  វមិនវតថុ 

 ខញុជំេទវ បនេឃើញនូវអមតធម៌យ៉ងេនះេហើយ ជ វកិៃន  

 ្រពះតថគត    មិនមនបុគគលដៃទ្របេសើរជង បនេឃើញធម៌ 

 ងំេនកនុងផលជបឋម    ដល់នូវេ តៈ ទុគគតិក៏មិនមនដល់ 

 ខញុ េំទៀត  ខញុបំនចូលមក  េដើមបថី្វ យបងគ្ំរពះពុទធ ្រពះអងគមិនមន 

 បុគគលដៃទ្របេសើរជងផង      េដើមបនីម ក រនូវពួកភិកខុ  ែដល 

 នមំកនូវេសចក្តី្រជះថ្ល    ជអនកេ្រតកអរកនុងកុសល ( មក )កន់ទី 

 ្របជុៃំនសមណៈដ៏េក មផង    ខញុមំនេសចក្តីេគរព ចេំពះ្រពះ 

 ពុទធជេស្តចេហតុធម៌   ដ៏មនសិរ ី បនេឃើញ្រពះពុទធជអនក្របជញ 

 ក៏មនចិត្តរកី យ  េ្រតកអរ  ខញុថំ្វ យបងគ្ំរពះតថគតជធមម រថី 

 ដ៏្របេសើរជងជន   ផ្ត ច់បង់ត ្ហ    េ្រតកអរកនុងកុសល ជអនក 

 ទូនម នសត្វ   មនេសចក្តីអនុេ្រគះ   េ យ្របេយជន៍ដ៏ឧត្តម ។ 
ចប់   សិរមីវមិន   ទី  ១៦   ។ 

េបសករយិវមិន   ទី  ១៧ 

 [១៧]   ( សកកេទវ ជសួរថ )     វមិន    មនសសរជវកិរៈ 

 ៃនែកវពិទូរយេនះ  ដ៏រុងេរឿងភ្លឺេផ្លកសព្វកល ឥតមនមនទិល 

 ្រគបេ យេដើមេឈើ        ជវកិរៈៃនមស េ យជុវំញិ 
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៣១ 

វមិនវតថុសមឹ   បឋមស   បីឋវគគស   សត្តរសមំ   េបសករយិវមិនំ 

 នំំ     មម     កមមវបិកសមភវ ំ
 ត្រតូបបនន     បុរមិចឆ      ឥម 
 សតំ   សហស និ   សេកន   កមមុន 
 តុវសិំ    អជឈបូគ     យសស និី 
 ឱភសយ ំ  តិដ្ឋសិ    បុព្វេទវ  
 សសី   អធិគគយ្ហ    យថ   វេិ ចតិ 
 នកខត្ត ជរវិ     រកគណំ 
 តេថវ   ត្វំ    អចឆ សងគណំ   ឥមំ 
 ទទទល្លមន   យស    វេិ ចសិ 
 កុេ    នុ   គមម   អេនមទស េន 
 ឧបបនន   ត្វំ   ភវនំ   មមំ   ឥទំ(១) 
 ្រពហមំវ   េទ    តិទ    សហិនទក 
 សេព្វ   ន  តបបមេស   ទស េនន  តន្តិ  ។ 
 យេមតំ   សកក   អនុបុចឆេស   មមំ 
 កុេ    ចុ    ឥធ   គ    តុវ(ំ២) 
 ព ណសី   នម   បុរតថិ   កសិនំ 
 តតថ  បុេរ   អេ សឹ   េបសករកិ(៣) 
     ១   ម.   ឥមំ   ។   ២   ម.   គចឆិតិ   តវ   ។   ៣   ឱ.   ម.    េកសករកិ   ។ 
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៣១ 

វមិនវតថុ   បីឋវគគ  ទី  ១   េបសករយិវមិន   ទី  ១៧ 

 នរបស់េយើង     េកើតេឡើង្រពម េ យអំ ចផលៃនកមម 

 ពួក្រស្តីអប រពីកលមុនែដលេកើតកនុងវមិនេនះចនួំន  ១ ែសន 

 នក់    នងជអនកមនយស េកើតេឡើងេ យកមមជរបស់ខ្លួន 

 នងជបុព្វេទវ    ញុងំរសមីឲយភ្លឺ ងំេន ដូច្រពះចនទជេស្តច 

 ៃនផក យ    រែមងរុងេរឿង្រគបសងកត់ពួកផក យ នងេថកើងរុងេរឿង 

 េ យយស      ជងពួក       ៃន្រស្តីអប រេនះ យ៉ងេនះែដរ 

 មន លនង    មនរូបគួរេមើល     មិនេថកថយ នងមកពីភព 

 ហ៎ន    បនមកេកើតកនុងភពរបស់េយើងេនះ ពួកេទវ េន 

 នៃ្រត្រតិង ទងំអស់    ្រពមទងំ្រពះឥនទ មិនែឆ្អតសកប់សកល់ 

 េ យករេមើលនូវនង       ដូចជពួកេទវ  េនកនុង ន 

 ៃ្រត្រតិង       ្រពមទងំ្រពះឥនទ      មិនែឆ្អតសកប់សកល់ េ យ 

 ករេឃើញនូវ្រពហម    ដូេចន ះែដរ    ។ 

 ( េទវធី តបថ )   បពិ្រតសកកៈ  ្រពះអងគ្រទង់សួរ្រប ន  

 េនះ        នឹងខញុ ្ំរពះអងគថ         នងចយុតមក អពីំភព  

 បនមកេកើត         កនុងទីេនះ          ខញុ េំឈម ះ េបសករកិ 

 េកើតកនុងបុរ ី       េឈម ះព ណសី របស់អនកែដនកសីេនះ 
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៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ពុេទធ    ច    ធេមម    ច បសននមន  
 សេងឃ   ច   ឯកន្តិគ (១) អសំសយ 
 អខណ្ឌ សិកខ បទ គតបផ  
 សេមព ធិធេមម   និយ   អនមយតិ ។ 
 តន្តយភិននទ មេស      ្វ គតញច  េត 
 ធេមមន     ច     ត្វំ    យស  វេិ ចសិ 
 ពុេទធ    ច    ធេមម    ច    បសននមនេស 
 សេងឃ     ច    ឯកន្តិគេត អសំសេយ 
 អខណ្ឌ សិកខ បេទ គតបផេល 
 សេមព ធិធេមម   និយេត   អនមេយតិ   ។ 

េបសករយិវមិនំ(២)   សត្តរសមំ   ។ 

ឧទទ នំ 

             បញច    បី   តេយ   ន    បទីប   តិលទកខិ  
             េទ្វ  បតី  េទ្វ  សុណិ     ឧត្ត   សិរមិ  េបសករកិ(៣) 
             វេគគ      េតន     បវុចចតីតិ     ។ 

ឥតថីវមិេន   វេគគ    បឋេម   ។ 

     ១  ឯកន្តគ តិបិ  បេ   ។  ២  ឱ.  េកសករយិ  ។  ម.  េកសករវិមិនំ  ។ ៣  ឱ.  ម.  េកសករកិ ។  
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៣២ 

សុត្តន្តបិដក  ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ជអនកមនចិត្ត្រជះថ្ល  កនុង្រពះពុទធ ្រពះធម៌ ្រពះសងឃ េជឿស៊ប់ 

 មិនមនេសចក្តីសង យ័ មនសិកខ បទមិនបន ច់ សេ្រមច 

 នូវផលេទៀង  កនុងធម៌ជេ្រគ ង្រ ស់ដឹង  មិនមនេសចក្តីទុកខ ។ 

  សកកេទវ ជ្រ ស់ថ  មន លនងមនចិត្ត្រជះថ្ល  កនុង្រពះពុទធ 

 ្រពះធម៌្រពះសងឃ េជឿស៊ប់មិនមនេសចក្តីសង យ័ មនសិកខ - 

 បទមិនបន ច់ បនសេ្រមចនូវផលេទៀង កនុងធម៌ជេ្រគ ង 

 ្រ ស់ដឹង   មិនមនេសចក្តីទុកខ េយើងេ្រតកអរនូវសមបត្តិរបស់ 

 នងផង  នូវដេំណើ រមកេ យ្របៃពរបស់នងផង នងរុងេរឿង 

 េ យធម៌គឺបុញញសមបត្តិផង  េ យយសគឺទិព្វសមបត្តិផង    ។ 
ចប់   េបសករយិវមិន  ទី   ១៧   ។ 

ឧទទ ន ( ៃនបីឋវគគេនះ ) គឺ 

 និយយអពីំបីឋវមិន ៥  ន វមិន ៣  បទីបវមិន ១  តិលទកខិណ- 

 វមិន   ១   បតិព្វ វមិន   ២   សុណិ វមិន  ២   ឧត្ត វមិន  ១ 

 សិរមីវមិន  ១  េបសករយិវមិន ១ េ កេ ថវគគដូេចន ះឯង ។ 
ចប់  វគគ  ទី  ១  កនុងឥតថីវមិន  ។ 
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៣៣ 

ទុតិេយ   ចិត្តល វេគគ  

បឋមំ   ទសីវមិនំ 

 [១៨]   អបិ   សេកក វ    េទវេិនទ  រេមម    ចិត្តល វេន 

 សមន្ត      អនុបរយិសិ នរគីណបុរកខ  

 ឱភេសន្តី    ទិ      សព្វ  ឱសធី     វយិ     រក 

 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ  េកន     េត     ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 

 បុចឆ មិ       តំ       េទវ ិ      ម នុភេវ 

 មនុស ភូ        កិមកសិ      បុញញំ  

 េកនសិ              ឯវញជលិ នុភ  

 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

        េទវ        អត្តមន េមគគ ្ល េនន         បុចឆិ  

 បញ្ហំ      បុ ្ឋ      វយិកសិ យស     កមមស ទិំ    ផលំ 

 អហំ         មនុេស សុ          មនុស ភូ  

 ទសី   អេ សឹ   បរេបស យិ  កុេល 

 ឧបសិក     ចកខុ មេ          េគតមស      យសស េិន 

 តស    េម   និកកេម    សិ    សេន    តស     ទិេន 
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៣៣ 

ចិត្តល វគគ   ទី   ២ 

ទសីវមិន   ទី   ១ 

[១៨] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) ចុះនងែដលមនពួកនរេីចមេ ម 
ែហហម េដើរ្រកឡឹងជុវំញិ កនុងចិត្តល វន័ ជទីេ្រតកអរ ដូច 
្រពះឥ្រនទជធជំងេទវ  ញុងំទិសទងំពួង ឲយភ្លឺដូចជផក យ្រពឹក 
េតើនងមនសមបុរែបបេនះ េ យេហតុអ្វី ផលសេ្រមចដល់នង 
កនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ នីមួយ ែដលជទីគប់ចិត្ត 
េភគៈទងំេនះ        ក៏េកើតេឡើង       ដល់នងផង        េតើេ យេហតុអ្វី 
 មន លេទវធី    មន នុភពេ្រចើន   ម សូមសួរនង 
 នង   កលែដលេកើត   ជមនុស    បនេធ្វើបុណយអ្វី 
 នងមន នុភពរុងេរឿង   យ៉ងេនះ   ទងំសមបុរ 
 របស់នងក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   េតើេ យេហតុអ្វី   ។ 
េទវធី េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តរកី យ លុះ 
្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 
 ខញុកំលែដលេកើត   ជមនុស កនុងពួកមនុស  
 ជទសី        បេ្រមើអនកដៃទ        កនុង្រតកូល 
ជឧបសិកៃន្រពះេគតមមនបញញ ចកខុ   មនយស ឯេសចក្តីពយយម 
កនុង សនៃន្រពះពុទធ    ្របកបេ យ ទិគុណេនះ    ែតងមនដល់ខញុ  ំ
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៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 កមំ    ភិជជតុយ ំ   កេយ េនវ    អេតថតថ    សនថនំ 

 សិកខ បទនំ    បញចននំ មេគគ    េ វតថិេក   សិេ  

 អកណ្ត េក   អគហេ  ឧជុ    សពភិបេវទិេ  

 និកកមស    ផលំ   បស  យថិទំ   បបុណិតថិក 

 មន្តណិក   រេញញ ម្ហិ សកកស    វសវត្តិេន 

 សដ្ឋី   តុរយិសហស និ បដិេពធំ   កេ ន្តិ   េម 

 លេមព    គគគេម   ភីេម ធុ ទិ   បសំសិេយ 

 េបកខ េ    ច   សុផេស    ច វ ី (១) េមកខ  ច នរេិយ 

 ននទ    េចវ   សុននទ    ច              េ ណទិនន    សុចិមភិក(២) 

 លមពុ    មិស េកសី បុណ្ឌ រកីតិ   ទរុណី 

 ឯនិបស    សុបស    ច សុភទទ    មុទុកវទី(៣) 

 ឯ    អញញ    ច   េសយយេស អចឆ នំ   បេពធិក 

    មំ   កេលនុបគន្ត្វ  អភិភសន្តិ   េទវ  

 ហនទ   នចច ម   គយម ហនទ   តំ   រមយមេស 

 នយិទំ   អកតបុញញ នំ កតបុញញ នេមវទិំ 

 អេ កំ   ននទនំ   រមមំ តិទ នំ   ម វនំ 
     ១   ម.   វ ិ    ។   ២   ម.   សុចិម្ហិ    ។   ៣   ម.   មុទុករ ី  ច   ។ 
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៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 េទះបីកយេនះចង់ែបកធ្ល យេទក៏េ យ ក៏ករបញឈប់នូវេសចក្តី 
 ពយយមកនុងកមម ្ឋ ននុ៎ះមិនមនេឡើយ    ផ្លូ វៃនសិកខ បទទងំ ៥ 
 ជរបស់មនសួស្តី  ជទីេក មមិនមនបន្ល  មិន ញុំ ំ ជផ្លូវ្រតង់ 
 ែដលសបបុរស្របប់េហើយ ខញុជំ្រស្តីដល់នូវផលេនះ េ យេសចក្តី 
 ពយយម  េ កចូរេឃើញនូវផល ៃនេសចក្តីពយយមេនះចុះ ខញុ  ំ
 ជមេហសីជទី្រស ញ់ៃនសកកេទវ ជ  អនកញុងំអំ ចឲយ្រប្រពឹត្ត 
 េទកនុងេទវេ កទងំពីរ ពួកតូរយត្រន្តី ៦  ហមឺនែតងេធ្វើនូវករសេ្រមើប 
 ចិត្តៃនខញុ  ំពួកេទវបុត្តេឈម ះ លមពៈ ១ គគគមៈ ១ ភីមៈ ១  ធុ ទី ១ 
 បសសិំយៈ   ១   េបកខរៈ   ១   សុផស ៈ    ១ ទងំពួកនរេីឈម ះ 
 វ ី  ១ េមកខ  ១ ននទ  ១ សុននទ  ១ េ ណទិនន  ១  សុចិមភិក  ១ 
 លមពុ  ១ មិស េកសី ១ បុណ្ឌ រកីតិ ១ ទរុណី ១  ឯនិបស  ១ 
 សុបស   ១   សុភទទ   ១   មុទុកវទី  ១   ទងំពួកនរដីៃទ ជអនក 
 ស់េតឿនេនះ  ្របេសើរជងពួក្រស្តីអប រ ពួកេទវធី ទងំេនះ 
 ែតងចូលមកជិតខញុ  ំ មកល េហើយេពលពកយជទីេ្រតកអរថ 
 មក  េយើងទងំ យ  នគំន   េំ្រច ង  មកេយើងទងំ យ ញុងំ 
 េទវធី េនះឲយរកី យ  េនះមិនែមនរបស់ពួកអនកមិនេធ្វើបុណយេទ 
 េនះរបស់ពួកអនកបនេធ្វើបុណយ ឧទយនធជំទីមិនេ យេ កជទី 
 េ្រតកអររកី យ   រែមងមនដល់ពួកេទវ  េនកនុងជន់ៃ្រត្រតិង  
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៣៥ 

វមិនវតថុសមឹ  ទុតិយស   ចិត្តល វគគស    ទុតិយំ   លខុមវមិនំ 

 សុខំ        អកតបុញញ នំ ឥធ     នតថិ     បរតថ     ច 

 សុខញច       កតបុញញ នំ ឥធ     េចវ     បរតថ     ច 

 េតសំ      សហពយកមនំ កត្តព្វំ    កុសលំ    ពហំុ 

 កតបុញញ     ហិ    េមទន្តិ សេគគ   េភគសមងគិ េនតិ   ។ 
 ទសីវមិនំ   បឋមំ   ។ 

ទុតិយំ   លខុមវមិនំ 

 [១៩]   អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 

 ឱភេសន្តី    ទិ     សព្វ  ឱសធី    វយិ   រក 

 េកន    េត    ទិេ     វេ ្ណ  ។     េប     ។ 

 វេ ្ណ    ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

      េទវ      អត្តមន េមគគ ្ល េនន     បុចឆិ  

 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

 េកវដ្តទ្វ     និកខមម អហុ    មយ្ហ ំ   និេវសនំ 

 តតថ     សំសរមននំ វកនំ     មេហសិនំ 

 ឱទនំ     កុមម សំ     កំ េ ណេ វរីកញចហំ(១) 

 អទសឹ     ឧជុភេូតសុ វបិបសេននន     េចត  
     ១   េ ណេ ចិរកន្តិ   អដ្ឋកថយំ   ទិស តិ   ។ 
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៣៥ 

វមិនវតថុ   ចិត្តល វគគ   ទី   ២   លខុមវមិន   ទី   ២ 

 េសចក្តីសុខ    ៃនពួកជនែដលមិនបនេធើ្វបុណយ មិនមនកនុងេ ក 
 េនះផង កនុងេ កខងមុខផង េសចក្ដីសុខៃនពួកជនែដលបន 
 េធ្វើបុណយ រែមងមនកនុងេ កេនះផង កនុងេ កខងមុខផង 
 ពួកបុគគល អនក្របថន ឲយបនេកើត ជមួយនឹងពួកេទវ ទងំេនះ 
 គបបេីធ្វើកុសលឲយេ្រចើនចុះ េ្រពះថបុគគលបនេធ្វើបុណយ ជអនក
 បនបរបូិណ៌េ យេភគៈ   ែតងរកី យ   កនុង ថ នសួគ៌   ។ 

ចប់   ទសីវមិន   ទី   ១   ។ 

លខុមវមិន   ទី   ២ 

  [១៩]  (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)  មន លេទវធី  នងមនសមបុរ 
 ល្អ ឋិតេនេហើយ ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺ ដូចផក យ្រពឹក 
 េ្រពះេហតុអ្វី បនជនងមនសមបុរែបបេនះ ។ េប ។ 
 បនជនងមនសមបុរ    ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
 េទវ េនះ  ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តរកី យ លុះ 
 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 
 លេំនរបស់ខញុ  ំ ងំេនជិតទីជទីេចញអពីំេកវដ្តទ្វ រ ខញុមំនចិត្ត 
 ្រជះថ្ល  កនុងេ កអនកមនចិត្ត្រតង់ទងំ យ បន្របេគនបយ 
 នំកុមម ស និងបែន្ល ្រជក់ ទឹកែដលផ េំ យសមភ រៈេ្រចើនដល់ពួក 
 វក័អនកែស្វងរកគុណធ ំ   ែដល្រ ច់េទ   កនុងទីលេំនៃនខញុ េំនះ 
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៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ចតុទទសឹ     បញចទសឹ យ   ច   បកខស    អដ្ឋមី 

 បដិ រយិបកខញច  អដ្ឋងគសុសមគតំ 

 ឧេបសថំ     ឧបវសឹ សទ   សីេលសុ   សំវុ  

 សញញម   សំវភិគ   ច វមិនំ     វ មហំ 

 ប តិប      វរិ  មុ ទ   ច   សញញ  

 េថយយ   ច   អតិច    ច មជជបន   ច   រក 

 បញចសិកខ បេទ     រ  អរយិសចច ន     េកវទិ 

 ឧបសិក    ចកខុ មេ  េគតមស    យសស េិន 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។   េប   ។ 

 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

 មម     ច     ភេន្ត     វចេនន     ភគវេ      បេទ     សិរ  

 វេនទយយសិ លខុម នម ភេន្ត ឧបសិក ភគវេ  

 បេទ សិរ  វនទតីតិ ។ អនចឆរយិ ំ េខ បេនតំ ភេន្ត 

 យ ំ មំ ភគ  អញញតរសមឹ មញញផេល ពយកេរយយ ។ 

 តំ     ភគ      សកទគមិផេល   ពយកសីតិ     ។ 
លខុមវមិនំ   ទុតិយំ   ។ 
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៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ខញុបំនរក ឧេបសថ     ្របកបេ យអងគ   ៨      អស់ៃថងទី     ១៤ 

 ទី    ១៥     និងទី    ៨     ៃនបកខផង អស់បដិ រយិបកខផង 

 ខញុជំអនកស្រងួម    កនុងសីលទងំ យ    សព្វកល មនេសចក្តី 

 ស្រងួម  មនករែចកនូវទន  េន្រគប់្រគងវមិន ជអនកេវៀរចក 

 ប តិបត     ស្រងួមចកមុ ទ     េវៀរចកករលួច ចក 

 ករ្រប្រពឹត្តកន្លងចិត្ត ្វ មី   ជអនកឆង យចកករផឹកទឹក្រសវងឹ 

 េ្រតកអរកនុងសិកខ បទទងំ ៥ ឈ្ល សៃវកនុងអរយិសចច ជឧបសិក 

 របស់្រពះេគតម      ែដលមនបញញ ចកខុ      មនយស េ្រពះ 

 េហតុេនះ           បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ     ។   េប   ។ 

 បនជខញុ  ំ  មនសមបុរ   ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

បពិ្រត្រពះេថរៈដ៏ចេ្រមើន សូមេ កមច ស់ថ្វ យបងគ្ំរពះបទ ៃន្រពះមន 

្រពះភគ េ យសិរ ៈ មពកយរបស់ខញុថំ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

ឧបសិកេឈម ះលខុម សូមថ្វ យបងគ្ំរពះបទ ៃន្រពះមន្រពះភគ 

េ យសិរ ៈ ។ បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន េហតុេនះ ជករអ ច រយលមមេទ 

្រតង់ពកយថ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ពយករខញុ  ំកនុង មញញផល មួយ ។ 

្រពះមន្រពះភគ្រទង់ពយករនូវនងលខុមេនះ  កនុងសកទគមិផល  ។ 
ចប់   លខុមវមិន   ទី   ២   ។ 
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៣៧ 

វមិនវតថុសមឹ   ទុតិយស    ចិត្តល វគគស    តតិយំ   ចមទយិកវមិនំ 

តតិយំ   ចមទយិកវមិនំ 

 [២០]   បិ ្ឌ យ   េត   ចរន្តស  តុណ្ហី ភតូស    តិដ្ឋេ  

 ទឡទិទ     កប     នរ ី ប គរ ំ    អវស ិ  

 យ  េត  អទសិ  ចមំ បសនន   សេកហិ   បណិហិ 

    ហិ ្វ    មនុសំ   េទហំ កំ  នុ  ទិសតំ  គ តិ  ។ 

 បិ ្ឌ យ     េម     ចរន្តស  តុណ្ហី ភតូស     តិដ្ឋេ  

 ទឡទិទ      កប       នរ ី ប គរ ំ    អវស ិ  

 យ   េម   អទសិ    ចមំ បសនន  សេកហិ  បណិហិ 

    ហិ ្វ    មនុសំ   េទហំ វបិបមុ ្ត     ឥេ     ចុ  

 និមម នរតិេន     នម សន្តិ   េទ    មហិទធិក 

 តតថ          សុខិ      នរ ី េមទិ ចមទយិក   ។ 

 អេ       ទនំ     វ កិយ កស េប     សុបបតិដ្ឋិតំ 

 ប ភេតន      ទេនន ឥជឈតិថ     វត     ទកខិ  

 យ    មេហសិត្តំ   កេរយយ ចកកវត្តិស     ជិេន 

 នរ ី        សព្វងគកលយណី ភត្តុ    ចេនមទស កិ 

 ឯតស ចមទនស  កលំ   នគឃតិ(១)  េ ឡសឹ 
     ១   ម.   នគឃតិ   ។ 
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៣៧ 

វមិនវតថុ   ចិត្តល វគគ   ទី   ២   ចមទយិកវមិន   ទី   ៣ 

ចមទយិកវមិនទី   ៣ 

 [២០]    ( ្រពះឥនទសួរ្រពះកស បថ )  កលែដលេ កមច ស់ 
 ្រ ច់េទបិណ្ឌ បត   ឈរេនេសង ម  មននរមីន ក់  កម ត់ ក្ំរព 
 ្រស័យេនផទះៃនបុគគលដៃទ     ្រជះថ្ល   បន្របេគនបយក្ត ងំ 
 ដល់េ កមច ស់េ យៃដរបស់ខ្លួន  នងេនះ  លះបង់ ងកយ 
 ជរបស់មនុស េហើយ   េទកន់ទិស ហន៎   ។ 

(្រពះេថរៈតបថ) កលែដល ម ្រ ច់េទបិណ្ឌ បត ឈរ 
េស្ល ម មននរកីម ត់ ក្ំរព ្រស័យេនផទះៃនបុគគលដៃទ ្រជះថ្ល  
បន្របេគនបយក្ត ងំ ដល់ ម េ យៃដរបស់ខ្លួន នងេនះលះបង់ 
ងកយជរបស់មនុស  រួចផុត្រសឡះ ចយុតអពីំមនុស េ កេនះ 

េទេហើយ ពួកេទវ  ែដលមនឫទធិេ្រចើន មនេនកនុងជន់និមម នរតី 
 នរែីដលជអនក្របេគនបយក្ត ងំ ក៏ដល់នូវេសចក្តីសុខរកី យ 

កនុងពួកេទវ  ជន់និមម នរតីេនះ ។ ឱហន៎ ទនរបស់្រសីក្ំរពែដល 
បន ងំទុកល្អ កនុង្រពះេថរៈ្រពះនមកស បៈ ឱហន៎ ទកខិ សេ្រមច 
េហើយេ យទនែដលនមំក អពីំផទះៃនបុគគលដៃទ នរ ី  
មនអវយវៈល្អទងំអស់ ជទីរមិលេមើល មិនបនេថកថយៃនភ ្ត  
គបបេីធ្វើនូវភពៃនខ្លួនជមេហសី ៃនេស្តចច្រកពត្តិ ក៏មិនដល់ 
មួយចណិំតៃនចែំណក  ១៦  ៗ   ដង    ៃនករឲយនូវបយក្ត ងំេនះេឡើយ 
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៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 សតំ   និកខ   សតំ   អស  សតំ     អស តរ ី    រថ 

 សតំ   កញញ សហស និ មុត្តមណិកុណ្ឌ  

 ឯតស ចមទនស  កលំ   នគឃន្តិ   េ ឡសឹ 

 សតំ   េហមវ    នគ ឦ      ទន្ត      ឧរឡូ្ហ  

 សុវណ្ណកចឆ      មតងគ  េហមកបបនិ ស  

 ឯតស ចមទនស  កលំ   នគឃន្តិ   េ ឡសឹ 

 ចតុននំ   ម ទីបនំ ឥស រ ំ  េយធ   ករេយ 

 ឯតស ចមទនស  កលំ  នគឃតិ   េ ឡសិន្តិ(១) 
ចមទយិកវមិនំ   តតិយំ   ។ 

ចតុតថំ   ច ្ឌ លីវមិនំ 

 [២១] ច ្ឌ លិ   វនទ  បទនិ េគតមស  យសស េិន 

 តេមវ   អនុកមបយ អ ្ឋ សិ  ឥសិសត្តេម 

 អភិបប េទហិ  មនំ អរហន្តម្ហិ   ទិេន(២)។ 

 ខិបបមញជ លិក(៣)  វនទ បរតិ្តំ   តវ   ជីវតិន្តិ   ។ 
     ១   ម.   តិសេទទ    នតថិ   ។   ២   ឱ.  ទិនិ   ។   អដ្ឋកថយំ   ទិេសតិ  ទិស តិ  ។ 
៣   ឱ.   ម.   ខិបបំ   បញជ លិក   ។ 
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៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 មសេឆ្ត រ    ១០០    េសះ    ១០០     រថទឹមអស តរ    ១០០  កញញ  
 ១   ែសន មនកុណ្ឌ លជវកិរៈៃនែកវមណី    ្រប ប់េហើយ  ក៏មិន 
 ដល់មួយចណិំតៃនចែំណក    ១៦   ៗ   ដង  ៃនករឲយនូវបយក្ត ងំ 
 េនះេឡើយ     ដរំទីងំ យដ៏្របេសើរ    ១០០  េនកនុងៃ្រពេហមពន្ត 
 មនភ្លុកងដូចជចេនទ លនងគ័ល       មនកម្ល ងំខ្ល ងំ  មនែខ ដងគន់ 
 មស      ជពូជមតងគៈ      មនេ្រគ ង្រប ប់វចិិ្រតេហើយ  េ យ 
 មស     ក៏មិនដល់មួយចណិំត    ៃនចែំណក    ១៦  ៗ    ដង  ៃនករ 
 ឲយនូវបយក្ត ងំេនះេឡើយ     បុគគល     គបបេីធ្វើនូវភព  ៃនខ្លួន 
 ជធកំនុងទ្វីបទងំ   ៤   កនុងេ កេនះ  ក៏េនមិនទន់ដល់មួយចណិំត 
 ៃនចែំណក   ១៦   ៗ   ដង    ៃនករឲយនូវបយក្ត ងំេនះេឡើយ      ។ 

 ចប់   ចមទយិកវមិន   ទី   ៣   ។ 

ច ្ឌ លីវមិន   ទី   ៤ 

 [២១]    ( ្រពះេមគគ ្ល ន្របប់ថ )     ែននងច ្ឌ លី  នងចូរថ្វ យ 
 បងគ្ំរពះបទៃន្រពះេគតម ដ៏មនយស ្រពះពុទធ្រពះអងគជឥសីទី  ៧ 
 ្រទង់្របថប់េនេដើមបអីនុេ្រគះនង    ចូរនងញុងំចិត្តឲយ្រជះថ្ល   កនុង 
 ្រពះពុទធ   ជ្រពះអរហន្ត្របកបេ យ ទិគុណចុះ  នងចូរផគងអញជលី 
 ឲយរហ័ស    ថ្វ យបងគចុំះ     េ្រពះថ    ជីវតិរបស់នងតិច ស់     ។ 
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៣៩ 

វមិនវតថុសមឹ   ទុតិយស    ចិត្តល វគគស    ចតុតថំ   ច ្ឌ លីវមិនំ 

 េចទិ         ភវតិេត្តន សររីន្តិមធរនិ 

 ច ្ឌ លី   វនទិ   បទនិ េគតមស  យសស េិន 

 តេមនំ       អវធិ       គវ ី ច ្ឌ លឹ   បញជលឹ   ឋិតំ 

 នមស មនំ         សមពុទធំ អនធកេរ    បភង ករ ំ

 ខី សវ ំ  វគិតរជំ   អេនញជំ (១) 

 េទវទិធិប ្ត      ឧបសង កមិ ្វ  

 វនទ ម     តំ     វរី    ម នុភវ     ។ 

 សុវណ្ណវ ្ណ     ជលិ    ម យ  

 វមិនេមរុយ្ហ    អេនកចិ ្ត  

 បរ ិ រ ិ      អចឆ សងគេណន 

 ក   ត្វំ   សុេភ   េទវេត   វនទេស   មមំ(២) (ឥតិ)  ។    

 អហំ   ភទេន្ត   ច ្ឌ លី      តយ(៣)   វេីរន(៤)   េបសិ  

 វនទឹ     អរហេ      បេទ       េគតមស       យសស េិន 

 ហំ   វនទិ (៥) បទនិ       ចុ      ច ្ឌ លិេយនិយ 

 វមិនំ     សព្វេ      ភទទំ        ឧបបននម្ហិ     ននទេន 

 អចឆ នំ        សហស និ         បុរកខ ្វ      មំ     តិដ្ឋន្តិ 
     ១   ឱ.   វគិតរជំ  អេនជំ  ឯកំ   អរញញម្ហិ   រេ   និសិននំ  ។  ម.  វគិតរជំ   េនជំ  អរញញម្ហិ 
រេ    និសិននំ  ។   ២   ម.   មម   ។   ៣   ឱ.   តេយ  ។   ៤   ម.   េថេរន  ។   ៥   ឱ.   ម.   វនទិ ្វ   ។ 
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៣៩ 

វមិនវតថុ   ចិត្តល វគគ   ទី   ២   ច ្ឌ លីវមិន   ទី   ៤ 

 នងច ្ឌ លី ែដល្រពះម េមគគ ្ល ន  មនខ្លួនអប់រេំហើយ ្រទ្រទង់ 
 នូវសររីៈជទីបផុំត      បន ស់េតឿនេហើយ  ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះបទ 
 ្រពះេគតមដ៏មនយស    ក៏្រ ប់ែតេមេគបុះនងច ្ឌ លី ែដល 
 កពុំងផគងអញជលីថ្វ យបងគ ំនូវ្រពះសមពុទធ អនកេធ្វើនូវពន្លឺកនុងទីងងឹតេនះ 
 នងច ្ឌ លី         បនដល់នូវឫទធិៃនេទវ  ចូលមកគល់ 
 (នូវ្រពះម េមគគ ្ល ន)   ជ្រពះខី ្រសព ្របសចកធូលី 
 មិនមនត ្ហ   (េហើយនិយយថ)  បពិ្រតេ កមនពយយម 
 មន នុភពេ្រចើន    េយើងខញុសូំមថ្វ យបងគេំ ក    ។ 
 (្រពះេថរៈសួរថ)           មន លេទវធី  មនគុណល្អ 
 នងជអ្វី      មនសមបុរដូចជមស      មនសររីៈដ៏ភ្លឺ មន 
 យសធ ំ     ចុះមកអពីំវមិន       ្របកបេ យវចិិ្រត  ដ៏េ្រចើន 
 មនពួក្រសីអប រេចមេ ម       មកថ្វ យបងគំ ម ដូេចនះ ។ 
 (នងច ្ឌ លីេទវធី តបថ) បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន ខញុ  ំ
 េឈម ះច ្ឌ លី  ែដលេ កមច ស់មនេសចក្តីពយយម បញជូ ន 
 េទឲយថ្វ យបងគ្ំរពះបទ  ៃន្រពះេគតម ជ្រពះអរហន្ដដ៏មន 
 យស   លុះខញុថំ្វ យបងគ្ំរពះបទេហើយ   ក៏ចយុតអពីំកេំណើ ត ៃន 
 នងច ្ឌ លីមកកន់វមិន    ដ៏្របេសើរ  េ យ្របករទងំពួង 
 េកើតេឡើងកនុងននទនឧទយន  មន្រស្ដីអប រ  ១  ពន់  េចមេ ម 



86 

៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ហំ    បវ     េស ្ឋ  វេណ្ណន   យស យុន 

 បហតូកតកលយ  សមបជន   បតិស  

 មុនឹ  ករុណិកំ  េ េក ភេន្ត  វនទិតុមគ តិ   ។ 

 ឥទំ  វ ្វ ន   ច ្ឌ លី កតញញុ កតេវទិនី 

 វនទិ ្វ    អរហេ   បេទ តេតថវន្តរធយតីតិ   ។ 
ច ្ឌ លីវមិនំ  ចតុតថំ   ។ 

បញច មំ   ភទទិតថិកវមិនំ 

 [២២]  នី  បី  ច ក  ច  មញជិ ្ឋ    អថ   េ ហិ  

 ឧចច វចនំ   វ ្ណ នំ កិញជកខបរ ិ រ ិ  

 មនទ រ នំ   បុបផ នំ មលំ   ធេរសិ   មុទធនិ 

 នេម(១)អេញញសុ កេយសុ រុកខ    សន្តិ  សុេមធេស 

 េកន  កយ ំ  ឧបបនន  វត្តឹសំ     យសស និី(២) 

 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ   កិស        កមមស ទិំ  ផលំ(ឥតិ)  ។ 

 ភទទិតថិកតិ   មំ   អញញឹ សុ កិមពិ យ(ំ៣) ឧបសិក 

 សទធ សីេលន  សមបនន  សំវភិគរ     សទ 
     ១  ឱ.  នេម  ។  ម.  នយិេម  ។  ២  ម.  យសស ិនឹ  ។  ៣  ម.  អញញំសុ  កិមិ យំ ។ 
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៤០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ  វមិនវតថុ 

 បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន   ខញុជំេទវ    ្របេសើរវេិសស ជង្រសី 
 អប រទងំេនះេ យសមបុរ  េ យយសនិង យុ ជេទវ មន 
 កុសលដ៏េ្រចើនបនេធ្វើេហើយ ដឹងខ្លួន មន ម រតី មកេដើមបថី្វ យបងគ ំ
 នូវ្រពះមុនី ្រពះអងគ្របកបេ យេសចក្តីករុ  កនុងេ ក ។  លុះនង 
 ច ្ឌ លី ជ្រស្តីមនកតញញូ កតេវទិនី  េពលពកយេនះ ដូេចនះេហើយ 
 ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះបទ ៃន្រពះអរហន្តេហើយ ក៏បត់ពីទីេនះេទ  ។ 

ចប់   ច ្ឌ លីវមិន   ទី   ៤  ។ 

ភទទិតថិកវមិន   ទី  ៥ 

 [២២] ( ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់សួរថ ) នងមនសមបុរេខៀវផង 
 េលឿងផង  េខម ផង  ហង បទផង  ្រកហមផង េចមេ មេ យ 
 លម្អងៃនផក  មនពណ៌េផ ង ៗ ្រទ្រទង់នូវក្រមងផក មនទ របុសបេន 
 េលើកបល    មន លនងមន្របជញ ល្អ     េដើមេឈើេនះ កនុងពួក 
 េទវ ដៃទគម នេទ  មន លនងមនយស នងេកើតកនុងពួកេទវ  
 េនកនុង ថ នៃ្រត្រតិង   េ យបុណយអ្វី  មន លេទវធី  តថគត 
 សួរេហើយ     នងចូរ្របប់មក     ផលៃនកមមេនះ ដូចេម្តច   ។ 
 ( េទវ េនះតបថ )    ជនទងំ យ គ ល់ខញុថំ ភទទិតថិក 
 ខញុជំឧបសិក        េនកនុងកិមពិ នគរ បរបូិណ៌េ យសទធ  
 និងសីល     េ្រតកអរ     កនុងករែចករែលកនូវទន សព្វកល 
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៤១ 

វមិនវតថុសមឹ   ទុតិយស   ចិត្តល វគគស    បញច មំ   ភទទិតថិកវមិនំ 

 អចឆ ទនញច      ភត្តញច  េសនសនំ   បទីបិយ ំ
 អទសឹ   ឧជុភេូតសុ វបិបសេននន   េចត  
 ចតុទទសឹ  បញចទសឹ យ   ច(១)   បកខស    អដ្ឋមី  
 បដិ រយិបកខញច  អដ្ឋងគសុសមគតំ 
 ឧេបសថំ   ឧបវសឹ(២) សទ   សីេលសុ   សំវុ  
 ប តិប    វរិ  មុ ទ  ច   សញញ  
 េថយយ  ច   អតិច   ច មជជបន   ច   រក 
 បញចសិកខ បេទ   រ  អរយិសចច ន   េកវទិ 
 ឧបសិក   ចកខុ មេ  អបបមទវ ិ រនិី 
 ក វក    កតកុស   តេ   ចុ  
 សយមបភ   អនុវចិ មិ   ននទនំ 
 ភិកខូ    ចហំ   បរមហិ នុកមបេក 
 អេភជយឹ   តបស យុិគំ   ម មុនឹ 
 ក វក    កតកុស    តេ    ចុ  
 សយមបភ   អនុវចិ មិ   ននទនំ 
 អដ្ឋងគិ កំ   អបរមិិតំ   សុខវហំ 
 ឧេបសថំ   សតតមុបវសឹ  អហំ 
     ១   ឱ.   យវ   ។  ២   ម.  ឧបវសិស ំ   ។ 
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៤១ 

វមិនវតថុ   ចិត្តល វគគ  ទី   ២   ភទទិតថិកវមិន   ទី   ៥ 

 ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល េហើយ  កនុងពួកបុគគលមនចិត្ត្រតង់ ់  បនឲយេ្រគ ង 

 េស្ល កដណ្ដ ប់  ភត្តេសនសនៈនិងេ្រគ ង្របទីប ខញុ រំក នូវឧេបសថ 

 ្របកបេ យអងគ ៨  អស់ៃថង ទី ១៤  ទី ១៥  និងទី ៨   ៃនបកខផង  អស់ 

 បដិ រយិបកខផង  ជអនកស្រងួមល្អកនុងសីលទងំ យ សព្វកល 

 េវៀរចកប តិបត ស្រងួមចកមុ ទ ឆង យចកករលួច ចក 

 ករ្រប្រពឹត្តកន្លង ( ចិត្ត ្វ មី ) និងករផឹកនូវទឹក្រសវងឹ េ្រតកអរកនុង 

 សិកខ បទទងំ ៥ ឈ្ល សៃវកនុងអរយិសចច  ជឧបសិករបស់្រពះេគតម  

 ្រពះអងគមនបញញ ចកខុ      មនករេនេ យេសចក្ដីមិនេធ្វស្របែហស 

 មនឱកសៃនេសចក្ដីសុចរតិេធើ្វេហើយ  មនកុសលបនេធ្វើ 

 េហើយ ចយុតអពីំទីេនះមក មនពន្លឺភ្លឺេ យខ្លួនឯង ្រ ច់េទ 

 កន់ននទនវន័     ខញុបំនញុងំពួកភិកខុ      អនកអនុេ្រគះេ យ 

 ្របេយជន៍ដ៏ៃ្រកែលង   និងគូៃន វក័ែដលមនតបៈ   និង 

 ្រពះម មុនីឲយេ យ រ   ខញុមំនឱកសេធ្វើេហើយ  មន 

 កុសលបនេធ្វើេហើយ ចយុតអពីំទីេនះមក មនពន្លឺភ្លឺេ យខ្លួន 

 ឯង  ្រ ច់េទកន់ននទនវន័   ខញុ រំក នូវឧេបសថ្របកបេ យ 

 អង្អ  ៨ រក្របមណមិនបន   នមំកនូវេសចក្តីសុខសព្វកល 
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៤២ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស   វមិនវតថុ 

 ក វក    កតកុស    តេ   ចុ  
 សយមបភ     អនុវចិ មិ     ននទនន្តិ     ។ 

ភទទិតថិកវមិនំ  បញច មំ   ។ 

ឆដ្ឋំ   េ ណទិនន វមិនំ 

 [២៣]    អភិកកេន្តន  វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ឱភេសន្តី   ទិ   សព្វ  ឱសធី  វយិ  រក 
 េកន  េត  ទិេ   វេ ្ណ  េកន   េត   ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ េយ  េកចិ   មនេ    បិយ 
  បុចឆ មិ    តំ     េទវ ិ    ម នុភេវ 
  មនុស ភូ     កិមកសិ    បុញញំ  
  េកនសិ          ឯវញជលិ នុភ  
  វេ ្ណ   ច   េត  សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 បញ្ហំ    បុ ្ឋ   វយិកសិ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 េ ណទិនន តិ  មំ  អញញឹ សុ នលនទ យ ំ  ឧបសិក 
 សទធ សី េលន  សមបនន  សំវភិគរ    សទ 
 អចឆ ទនញច    ភត្តញច  េសនសនំ   បទីបិយ ំ
 អទសឹ   ឧជុភេូតសុ វបិបសេននន  េចត  
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៤២ 
សុត្តន្តបិដក  ខុទទកនិកយ  វមិនវតថុ 

 ខញុមំនឱកសេធ្វើេហើយ   មនកុសលបនេធ្វើេហើយ   ចយុតអពីំទី 
 េនះមក  មនពន្លឺភ្លឺេ យខ្លួនឯង  ្រ ច់េទកន់ននទនវន័  ។ 

ចប់   ភទទិតថិកវមិនទី  ៥  ។ 

េ ណទិនន វមិន   ទី   ៦ 
 [២៣]  (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)  មន លេទវ   នងមនសមបុរល្អ 
 ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺចបស់  ដូចផក យ្រពឹក ឋិតេន នងមន 
 សមបុរែបបេនះ  េ យេហតុអ្វី   ផលសេ្រមចដល់នង  កនុង 
 ទីេនះផង  េភគៈទងំ យ នីមួយ   ែដលជទីគប់ចិត្ត 
 េភគៈទងំេនះ   ក៏េកើតេឡើង   ដល់នងផង   េតើេ យេហតុអ្វី 
 មន លេទវធី   មន នុភពេ្រចើន  ម សូមសួរនង 
 នង     កលែដលេកើត ជមនុស       បនេធ្វើបុណយអ្វី 
 នងមន នុភពរុងេរឿង  យ៉ងេនះ ទងំសមបុររបស់ 
 នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   េតើេ យេហតុអ្វី    ។ 
 េទវ េនះែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ លុះ 
 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 
 ជនទងំ យ គ ល់នូវខញុថំ  េ ណទិនន   ខញុជំឧបសិក េនកនុង 
 ្រសុកនលនទ   ជ្រស្តីបរបូិណ៌េ យសទធ និងសីល េ្រតកអរកនុងករ 
 ែចករែំលកនូវទនសព្វកល  មនចិត្ត្រជះថ្ល  កនុងពួកបុគគលមនចិត្ត 
 ្រតង់  បនឲយេ្រគ ងេស្ល កដណ្ត ប់  ភត្តេសនសនៈ និងេ្រគ ង្របទីប 
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៤៣ 

វមិនវតថុសមឹ   ទុតិយស    ចិត្តល វគគស    សត្តមំ   ឧេបសថវមិនំ 

 ចតុទទសឹ   បញចទសឹ យ   ច   បកខស    អដ្ឋមី 
 បដិ រយិបកខញច  អដ្ឋងគសុសមគតំ 
 ឧេបសថំ   ឧបវសឹ សទ   សីេលសុ   សំវុ  
 ប តិប    វរិ  មុ ទ   ច   សញញ  
 េថយយ   ច   អតិច    ច មជជបន   ច   រក 
 បញចសិកខ បេទ   រ  អរយិសចច ន   េកវទិ 
 ឧបសិក   ចកខុ មេ  េគតមស    យសស េិន 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ  ។    េប     ។ 
 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

េ ណទិនន វមិនំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

សត្តមំ   ឧេបសថវមិនំ 

 [២៤] អភកិកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 
 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ  ។ េប ។ 
            វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
            ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 ឧេបសថតិ   មំ   អញញឹ សុ េក យ ំ  ឧបសិក 
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៤៣ 

វមិនវតថុ   ចិត្តល វគគ   ទី   ២   ឧេបសថវមិន   ទី   ៧ 

 ខញុបំនរក ឧេបសថ្របកបេ យអងគ ៨ អស់ៃថងទី ១៤ ទី ១៥ និង 
 ទី ៨ ៃនបកខផង អស់បដិ រយិបកខផង បនស្រងួមកនុងសីល 
 ទងំ យសព្វកល ជអនកេវៀរចកប តិបត ស្រងួមចក 
 មុ ទ ឆង យចកករលួច ចកករ្រប្រពឹត្តកន្លង (ចិត្ត ្វ មី) និង 
 ករផឹកនូវទឹក្រសវងឹ េ្រតកអរ កនុងសិកខ បទទងំ ៥ ឈ្ល សៃវកនុង 
 អរយិសចច ជឧបសិក របស់្រពះេគតម ្រពះអងគមនបញញ ចកខុ
 មនយស េ្រពះេហតុេនះបនជខញុមំនសមបុរ ែបបេនះ ។ េប ។ 
 បនជខញុមំនសមបុរ   ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

ចប់   េ ណទិនន វមិន   ទី   ៦   ។ 

ឧេបសថវមិន   ទី   ៧ 

 [២៤] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មន លេទវ  នងែដលមន 
 សមបុរល្អ ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺចបស់ ដូចផក យ្រពឹក ឋិតេន 
 េ យេហតុអ្វី បនជនងមនសមបុរែបបេនះ ។ េប ។ 
 បនជនងមនសមបុរភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 
 េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
 ។ េប ។ នូវផល ៃនកមមេនះថ ជនទងំ យ បន គ ល់ 
 នូវខញុថំ       ឧេបសថ        ខញុជំឧបសិក          េនកនុង េកតនគរ 
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៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 សទធ សីេលន   សមបនន  សំវភិគរ    សទ 

 អចឆ ទនញច    ភត្តញច  េសនសនំ   បទីបិយ ំ

 អទសឹ   ឧជុភេូតសុ វបិបសេននន   េចត  

 ចតុទទសឹ   បញចទសឹ យ   ច   បកខស    អដ្ឋមី 

 បដិ រយិបកខញច  អដ្ឋងគសុសមគតំ 

 ឧេបសថំ   ឧបវសឹ សទ   សីេលសុ   សំវុ  

 ប តិប    វរិ  មុ ទ   ច   សញញ  

 េថយយ   ច   អតិច    ច មជជបន   ច   រក 

 បញចសិកខ បេទ   រ  អរយិសចច ន   េកវទិ 

 ឧបសិក   ចកខុ មេ  េគតមស    យសស េិន 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ  ។ េប ។ 

 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

 អភិកខនំ   ននទនំ   សុ ្វ  ឆេនទ    េម   ឧបបជជថ 

 តតថ   ចិត្តំ   បណិធយ ឧបបននម្ហិ   ននទនំ 

 នកសឹ   សតថុ    វចនំ ពុទធស ទិចចពនធុ េន 

 ហីេន   ចិត្តំ   បណិធយ សម្ហិ   បចឆ នុ បិនី   ។ 
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៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 បរបូិណ៌េ យសទធ និងសីល មនចិត្តេ្រតកអរ កនុងករែចករែំលក 

 នូវទន សព្វកល មនចិត្ត្រជះថ្ល  កនុងពួកបុគគលមនចិត្ត្រតង់ 

 បនឲយេ្រគ ងេស្ល កដណ្ត ប់ ភត្ត េសនសនៈ និងេ្រគ ង្របទីប 

 បនរក ឧេបសថ ្របកបេ យអងគ ៨ អស់ៃថងទី ១៤ ទី ១៥ និង 

 ទី ៨ ៃនបកខផង អស់បដិ រយិបកខផង ជអនកស្រងួមកនុងសីល 

 ទងំ យ សព្វកល េវៀរចកប តិបត ស្រងួមចកមុ ទ 

 ឆង យចកករលួច ចកករ្រប្រពឹត្តកន្លង (ចិត្ត ្វ មី) និងករផឹក 

 នូវទឹក្រសវងឹ េ្រតកអរកនុងសិកខ បទទងំ ៥ ឈ្ល សៃវកនុងអរយិសចច 

 ជឧបសិក របស់្រពះេគតម ្រពះអងគមនបញញ ចកខុ  មនយស 

 េ្រពះេហតុេនះ បនជ ខញុមំនសមបុរែបបេនះ ។ េប ។ 

 បនជខញុមំនសមបុរ   ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 េសចក្តីេពញចិត្ត េកើតេឡើងដល់ខញុ  ំ េ្រពះបនឮនូវននទនវន័ជេរឿយ ៗ 

 ខញុបំនតមកល់នូវចិត្ត កនុងននទនវន័ កនុង វត្តិង េនះ េហើយចូល 

 េទកន់ននទនវន័ ខញុ ពំុំបនេធ្វើ ម្រពះពុទធដីក របស់្រពះ ្ត  

 ជ្រពះពុទធ ជេផពង ៃន្រពះ ទិតយេទ ខញុមំនេសចក្តីេក្ត ្រក យ 

 កនុងកលជខងេ្រកយ   េ្រពះតមកល់នូវចិត្ត   កនុងធម៌ដ៏េថកទប   ។ 
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៤៥ 

វមិនវតថុសមឹ   ទុតិយស    ចិត្តល វគគស    អដ្ឋមំ   សុនិទទ វមិន 

 កីវ   ចិរ ំ  វមិនសមឹ ឥធ   វស សុេបសេថ 
 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ    យទិ          ជនសិ   យុេន (ឥតិ) ។ 
 សដ្ឋីវស សហស និ(១) ឥធ   ឋ ្វ    ម មុនិ 
 ឥេ    ចុ    គមិស មិ មនុស នំ   សហពយតន្តិ  ។ 
 ម   ត្វំ   ឧេបសេថ   ភយិ សមពុ េទធនសិ   ពយក  
 េ បនន    វេិសសយិ បហីន   តវ   ទុគគតីតិ   ។ 

ឧេបសថវមិនំ   សត្តមំ   ។ 

អដ្ឋមំ   សុនិទទ វមិនំ 

 [២៥] អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 
 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ    ។   េប   ។ 
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
                  ។   េប   ។ យស    កមមស ទិំ  ផលំ 
 សុនិទទ តិ   មំ   អញញឹ សុ(២) ជគហសមឹ   ឧបសិក 
 សទធ សីេលន   សមបនន  សំវភិគរ    សទ 
     ១   ឱ   ម.   ឯតថន្តេរ   តិេស    ច   វស េកដិេយតិ   អតថិ   ។   ២   ម.   និទទ តិ   មមំ   អញញំសុ  ។ 
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៤៥ 

វមិនវតថុ   ចិត្តល វគគ   ទី   ២   សុនិទទ វមិន   ទី   ៨ 

 (្រពះេថរៈសួរថ) មន លនងឧេបសថ នងេនកនុងវមិនេនះ 
 អស់កលយូរបុ៉នម ន មន លេទវធី  ម សួរនងេហើយ 
 នងចូរ្របប់មក   េបើនងដឹង្របមណ យុ   ។ 
 (េទវ តបថ) បពិ្រត្រពះេថរៈជអនក្របជញធ ំ   ខញុឋំិតេនកនុងវមិនេនះ 
 ៦ ហមឺនឆន  ំចយុតអពីំវមិនេនះេហើយ នឹងេទេកើតជមួយនឹងពួកមនុស  ។ 
 (្រពះេថរៈេពលថ) មន លនងឧេបសថ នងកុខំ្ល ចេឡើយ 
 នងគឺ្រពះសមពុ ទធ្រទង់ពយករេហើយ  ថជ្រស្តីបនដល់េ តៈ  
 សេ្រមចគុណវេិសសេហើយ     ទុគគតិ      នងបនលះបង់េហើយ       ។ 

ចប់   ឧេបសថវមិន   ទី   ៧   ។ 

សុនិទទ វមិន   ទី   ៨ 
 [២៥] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មន លេទវ  នងមនសមបុរ 
 ល្អ ញុងំទិសទងំពួង ឲយភ្លឺចបស់ ដូចផក យ្រពឹក ឋិតេន 
 េ្រពះេហតុអ្វី បនជ នងមនសមបុរែបបេនះ ។ េប ។ 
 បនជនងមនសមបុរ    ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
 េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
 ។ េប ។ នូវផលៃនកមមេនះថ ជនទងំ យបន គ ល់នូវខញុថំ 
 សុនិទទ  ខញុជំឧបសិក េនកនុង្រកុង ជ្រគឹះ បរបូិណ៌េ យ 
 សទធ និងសីល        េ្រតកអរកនុងករែចករែំលកនូវទន        សព្វកល 
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៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 អចឆ ទនញច    ភត្តញច  េសនសនំ   បទីបិយ ំ
 អទសឹ   ឧជុភេូតសុ វបិបសេននន   េចត  
 ចតុទទសឹ   បញចទសឹ យ   ច   បកខស    អដ្ឋមី 
 បដិ រយិបកខញច  អដ្ឋងគសុសមគតំ 
 ឧេបសថំ   ឧបវសឹ សទ   សីេលសុ   សំវុ  
 ប តបិ    វរិ  មុ ទ   ច   សញញ  
 េថយយ   ច   អតិច    ច   មជជបន   ច   រក 
 បញចសិកខ បេទ   រ  អរយិសចច ន   េកវទិ 
 ឧបសិក   ចកខុ មេ  េគតមស    យសស េិន 
 េតន    េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

សុនិទទ វមិនំ   អដ្ឋមំ   ។ 

នវមំ   សុទិនន វមិនំ 

[២៦] អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
    ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី    វយិ     រក 
    េកន     េត     ទិេ      វេ ្ណ   ។   េប   ។ 
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។  
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៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល កនុងពួកបុគគលមនចិត្ត្រតង់ បនឲយេ្រគ ងេស្ល ក 

 ដណ្ត ប់ ភត្ត េសនសនៈ និងេ្រគ ង្របទីប បនរក ឧេបសថ 

 ្របកបេ យអងគ ៨ អស់ៃថងទី ១៤ ទី ១៥ និងទី ៨ ៃនបកខផង 

 អស់បដិ រយិបកខផង ជអនកស្រងួម កនុងសីលទងំ យ 

 សព្វកល េវៀរចកប តិបត ស្រងួមចកមុ ទ ឆង យ 

 ចកករលួច ករ្រប្រពឹត្តកន្លង (ចិត្ត ្វ មី) និងករផឹកនូវទឹក 

 ្រសវងឹ េ្រតកអរកនុងសិកខ បទទងំ ៥ ឈ្ល សៃវ កនុងអរយិសចច 

 ជឧបសិករបស់្រពះេគតម ្រពះអងគមនបញញ ចកខុ  មនយស 

 េ្រពះេហតុេនះ បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ ។ េប ។ 

 បនជខញុ  ំ  មនសមបុរ   ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

ចប់   សុនិទទ វមិនទី   ៨   ។ 

សុទិនន វមិន   ទី   ៩ 

 [២៦] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មន លេទវ  នងមនសមបុរ 

 ល្អ ញុងំទិសទងំពួង ឲយភ្លឺចបស់ ដូចផក យ្រពឹក ឋិតេន 

 េ្រពះេហតុអ្វី បនជ នងមនសមបុរែបបេនះ ។ េប ។ 

 បនជនងមនសមបុរ   ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 
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៤៧ 
វមិនវតថុសមឹ    ទុតិយស    ចិត្តល វគគស    នវមំ   សុទិនន វមិនំ 

    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

             ។ េប ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

 សុទិនន តិ   មំ   អញញឹ សុ ជគហសមឹ   ឧបសិក 

 សទធ សីេលន   សមបនន  សំវភិគរ    សទ 

 អចឆ ទនញច    ភត្តញច  េសនសនំ   បទីបិយ ំ

 អទសឹ   ឧជុភេូតសុ វបិបសេននន   េចត  

 ចតុទទសឹ   បញចទសឹ យ   ច   បកខស    អដ្ឋមី 

 បដិ រយិបកខញច  អដ្ឋងគសុសមគតំ 

 ឧេបសថំ   ឧបវសឹ សទ   សីេលសុ   សំវុ  

 ប តិប    វរិ  មុ ទ   ច   សញញ  

 េថយយ   ច   អតិច    ច មជជបន  ច   រក 

 បញចសិកខ បេទ   រ  អរយិសចច ន   េកវទិ 

 ឧបសិក   ចកខុ មេ  េគតមស    យសស េិន 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ  ។  េប  ។ 

             វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
សុទិនន វមិនំ   នវមំ   ។ 
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៤៧ 

វមិនវតថុ   ចិត្តល វគគ   ទី   ២   សុនិនន វមិន   ទី   ៩ 

 េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

 ។ េប ។ នូវផលៃនកមមេនះ ថជនទងំ យបន គ ល់នូវខញុថំ 

 សុទិនន  ខញុជំឧបសិក េនកនុង្រកុង ជ្រគឹះ បរបូិណ៌េ យ 

 សទធ និងសីល េ្រតកអរកនុងករែចករែំលកនូវទន សព្វកល 

 ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  កនុងពួកបុគគលមនចិត្ត្រតង់ បនឲយេ្រគ ង 

 េស្ល កដណ្ត ប់ ភត្ត េសនសនៈ និងេ្រគ ង្របទីប បនរក  

 ឧេបសថ្របកបេ យអងគ ៨ អស់ៃថងទី ១៤ ទី ១៥ និង ទី ៨ ៃន 

 បកខផង អស់បដិ រយិបកខផង ជអនកស្រងួមកនុងសីលទងំ យ 

 សព្វកល េវៀរចកប តិបត ស្រងួមចកមុ ទ ឆង យ 

 ចកករលួច ចកករ្រប្រពឹត្តកន្លង (ចិត្ត ្វ មី) និងករផឹកនូវទឹក 

 ្រសវងឹ េ្រតកអរកនុងសិកខ បទទងំ ៥ ឈ្ល សៃវ កនុងអរយិសចច 

 ជឧបសិក ៃន្រពះេគតម ្រពះអងគមនបញញ ចកខុ  មនយស 

 េ្រពះេហតុេនះ បនជខញុ  ំ មនសមបុរែបបេនះ ។ េប ។ 

 បនជខញុ  ំ  មនសមបុរ   ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

ចប់   សុទិនន វមិន   ទី   ៩   ។ 
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៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

ទសមំ   ភិកខ ទយិកវមិនំ 
 [២៧] អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 
 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ  ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  
 បុរមិយ   ជតិយ   មនុស េ េក 
 អទទសំ   វរិជំ   ពុទធំ វបិបសននមនវលំិ 
 តស    អទសិហំ(១)ភិកខំ  បសនន    សេកហិ   បណិហិ 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ  ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច  េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

ភិកខ ទយិកវមិនំ   ទសមំ   ។ 

ឯកទសមំ   ទុតិយភិកខ ទយិកវមិនំ 

 [២៨] អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 
 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ  ។  េប  ។ 
     ១     ឱ.   ម.   អទសហំ   ។ 
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៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

ភិកខ ទយិកវមិន   ទី   ១០ 

 [២៧] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មន លេទវ  នងមនសមបុរ 
 ល្អ ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺចបស់ ដូចជផក យ្រពឹក ឋិតេន 
 េ្រពះេហតុអ្វី បនជ នងមនសមបុរែបបេនះ ។ េប ។ 
 បនជនងមនសមបុរ   ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 េទវ េនះែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចតិ្តេ្រតកអរ  
 ។ េប ។ នូវផលៃនកមមេនះថ ខញុកំលែដលេកើត ជមនុស  
 កនុងពួកមនុស  អពីំជតិមុន កនុងមនុស េ ក បនេឃើញ 
 ្រពះពុទធ្របសចកធូលីគឺ គៈ មន្រពះហ្ឫទយ័ថ្ល  មិនល្អក់ 
 មនចិត្ត្រជះថ្ល  បនថ្វ យចង្ហ ន់ដល់្រពះអងគ េ យៃដរបស់ខ្លួន 
 េ្រពះេហតុេនះ បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ ។ េប ។ 
 បនជខញុ  ំ  មនសមបុរ   ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

ចប់   ភិកខ ទយិកវមិន   ទី   ១០   ។ 

ទុតិយភិកខ ទយិកវមិន   ទី   ១១ 

 [២៨] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មន លេទវ  នងមនសមបុរ 
 ល្អ ញុងំទិសទងំពួង ឲយភ្លឺចបស់ ដូចផក យ្រពឹក ឋិតេន 
 េ្រពះេហតុអ្វី   បនជនង   មនសមបុរែបបេនះ   ។  េប  ។ 
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៤៩ 

វមិនវតថុសមឹ   ទុតិយស    ចិត្តល វគគស    ឧទទ នំ 

 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 អហំ      មនុេស សុ      មនុស ភូ  
 បុរមិយ    ជតិយ     មនុស េ េក 
 អទទសំ   វរិជំ   ពុទធំ វបិបសននមនវលំិ 
 តស    អទសិហំ   ភិកខំ  បសនន   សេកហិ  បណិហិ 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ     ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

ទុតិយភិកខ ទយិកវមិនំ   ឯកទសមំ   ។ 

ឧទទ នំ 

 ទសី   េចវ   លខុម   ច អថ   ចមទយិក 
 ច ្ឌ លី   ភទទិតថិក   េចវ េ ណទិនន    ឧេបសថ 
 និទទ    េចវ   សុទិនន    ច េទ្វ   ច   ភិកខ យ   ទយិក 
 វេគគ    េតន   បវុចចតីតិ   ។ 

ឥតថិវមិេន   ទុតិេយ   វេគគ    ។ 
ភណ រ ំ  បឋមំ   ។ 
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៤៩ 

វមិនវតថុ   ចិត្តល វគគ   ទី   ២   ឧទទ ន 

 បនជនង   មនសមបុរភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 
 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 
 ។  េប  ។    នូវផលៃនកមមេនះថ 
 ខញុ  ំ  កលែដលេកើត   ជមនុស    កនុងពួក 
 មនុស    អពីំជតិមុន   កនុងមនុស េ ក 
 បនេឃើញ្រពះពុទធ មនធូលីគឺ គៈ េទ្របសេហើយ 
 ្រពះអងគមន្រពះហ្ឫទយ័ថ្ល  មិនល្អក់ ក៏មនចិត្ត្រជះថ្ល  
 បនថ្វ យចង្ហ ន់ ដល់្រពះអងគ េ យៃដរបស់ខ្លួន 
 េ្រពះេហតុេនះ បនជខញុមំនសមបុរែបបេនះ ។ េប ។ 
 បនជខញុ  ំ  មនសមបុរភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

ចប់   ទុតិយភិកខ ទយិកវមិន   ទី   ១១   ។ 

ឧទទ ន (ៃនចិត្តល វគគ   ទី   ២   េនះ)   គឺ 

 និយយអពីំទសីវមិន ១ លខុមវមិន ១ ចមទយិក- 
 វមិន ១ ច ្ឌ លិវមិន ១ ភទទិតថិកវមិន ១ េ ណទិនន - 
 វមិន ១ ឧេបសថវមិន ១ សុនិទទ វមិន ១ សុទិនន វមិន ១ 
 ភិកខ ទយិកវមិន    ២    េលើក េ កេ ថ    វគគដូេចនះឯង   ។ 

ចប់   វគគ   ទី  ២  កនុងឥតថីវមិន   ។ 
ចប់   ភណ រៈ   ទី   ១   ។ 



106 

៥០ 

តតិេយ   បរចិឆត្តកវេគគ  

បឋមំ   ឧ រវមិនំ 

 [២៩] ឧ េ   េត  យេ   វេ ្ណ   សព្វ   ឱភសេត  ទិ  
 នរេិយ   នចចន្តិ   គយន្តិ េទវបុ ្ត    អលង ក  
 េមទន្តិ   បរ ិ េរន្តិ តវ   បជូយ   េទវេត 
 េ វ ្ណ និ   វមិននិ តវមិនិ   សុទស េន 
 តុវបំិ   ឥស   េតសំ សព្វកមសមិទធិនំ 
 អភិជ    មហន្ត សិ េទវកេយ   បេមទសិ 
 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ  យស (១)   កមមស ទិំ   ផលន្តិ(២)  ។ 
 អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  
 ទុស េីល   កុេល   សុណិ    អេ សឹ 
 អស េទធសុ   កទរេិយសុ សទធ សីេលន   សមបនន  
 បិ ្ឌ យ   ចរមនស  អបវូ ំ  េត   អទសិហំ 
 តស    អទសិហំ   បវូ ំ បសនន    សេកហិ   បណិហិ 
 ឥតិស    សស ុ   បរភិសិ អវនិី    តុវ ំ  វធ ូ
 ន   មំ   សមបុចឆិតុំ   ឥចឆិ សមណស    ទទមហំ 
 តេ    េម   សស ុ   កុបិ  ប សិ   មុសេលន   មំ 
     ១   ម.   កិស    ។   ២   ម.   តិសេទទ    នតថិ   ។ 



107 

៥០ 

បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣ 

ឧ រវមិន   ទី   ១ 

  [២៩] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មន លេទវ  នងមនយសនិង 
 សមបុរដ៏ឧត្តម ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺចបស់ ពួកនរនិីងពួកេទវបុត្ត 
 បន្រប ប់េ្រគ ងអលងក រ  ំ េ្រច ង រកី យ េចមេ ម 
 េដើមបបូីជ ដល់នង មន លនងសុទស ន វមិនទងំ យជ 
 វកិរៈៃនមសេនះ ជរបស់នង ចែំណកនងេ ត ជឥស រៈ 
 េលើវមិនទងំេនះ ញុងំេសចក្តី្របថន ទងំពួងឲយសេ្រមច នង 
 មនជតិល្អ ជអនកធ ំ រកី យ កនុងពួកេទវ  មន លេទវ  
 ម សួរេហើយ នងចូរ្របប់ ផលៃនកមមេនះ េតើដូចេម្តច ។ 
              (េទវ េនះតបថ)   ខញុកំលេកើត   ជមនុស    កនុង 
  ពួកមនុស     ជកូន្រប     កនុង្រតកូល្រទុស្តសីល 
 ជអនកមិនមនសទធ  ជមនុស កំ ញ់ ប៉ុែន្តខញុជំអនកបរបូិណ៌ 
 េ យសទធ  និងសីល បន្របេគននំ ដល់េ កមច ស់ ែដល 
 ្រ ច់េទបិណ្ឌ បត ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  បន្របេគននំ ដល់េ ក 
 មច ស់េ យៃដរបស់ខ្លួន ម េកមករបស់ខញុ េំនះ បន្របេទចផ្ត  
 ថ ហងជ្រស្តីមនគូ្រសករ េគ្របេ មិនបន មិន្របថន នឹង 
 ទទួលពកយអញ កនុងកលេនះ   ម េកមកខញុ ខឹំង   ក៏សពំងខញុ នឹំងអែ្រង 
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៥១ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    ទុតិយំ   ឧចឆុវមិនំ 

 កុដងគញឆិ    អវធិ   មំ នសកខឹ    ជីវតុិំ   ចិរ ំ
 ហំ  កយស   េភទ ច វបិបមុ ្ត    តេ    ចុ  
 វត្តឹ នំ   េទ នំ ឧបបនន    សហពយតំ 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 

វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ  ។ 
ឧ រវមិនំ  បឋមំ   ។ 

ទុតិយំ   ឧចឆុវមិនំ 

 [៣០]   ឱភសយិ ្វ      បឋវ ឹ    សេទវកំ 
       អតិេ ចសិ       ចនទិមសុរយិ      វយិ 
      សិរយិ     ច     វេណ្ណន     យេសន     េតជ  
      ្រព ម វ     េទវ ិ    តិទេស     សហិនទេក 
      បុចឆ មិ     តំ     ឧបបលមលធរនិិ 
      េវឡនិិ     កញចនសននិភត្តេច 
      អលង កេត     ឧត្តមវតថធរនិិ 
     ក     ត្វំ     សុេភ     េទវេត     វនទេស     មមំ 
      កឹ     ត្វំ     បុេរ     កមមំ     អកសិ     អត្តន 
      មនុស ភូ      បុរមិយ     ជតិយ 
      ទនំ     សុចិណ្ណំ      អថ     សីលសញញមំ 
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៥១ 
វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   ឧចឆុវមិន   ទី   ២ 

 ្រតូវ្រតង់ចងកួយ ម ខញុ ំ ខញុ ំមិន ច េដើមបរីស់េនយូរបន 

 ខញុ ំក៏ែបកធ្ល យ ងកយ ផុត្រសឡះ ចយុតចកអត្តភព 

 េនះ   បនមកេកើតជមួយនឹងពួកេទវ  ជន់ វត្តិង  

 េ្រពះេហតុេនះ បនជខញុ ំមនសមបុរល្អ ែបបេនះ 

 ។  េប  ។   បនជខញុ ំមនសមបុរភ្លឺចបស់  សព្វទិស   ។ 
ចប់  ឧ រវមិន   ទី   ១   ។ 

ឧចឆុវមិន   ទី   ២ 
 [៣០] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មន លេទវ  នងរុង 

 េរឿងៃ្រកេពក េ យសិរផីង វណ្ណៈផង យសផង េតជះ 

 ផង ដូច្រពះច្រនទនិង្រពះ ទិតយ ញុងំែផនដី្រពមទងំ 

 េទវេ កឲយភ្លឺចបស់ ឬដូច្រពហមរុងេរឿងជងពួកេទវ  

 ្រពមទងំ្រពះឥ្រនទ កនុ ង នៃ្រត្រតិង  មន លេទវ  

 អនកមនគុណល្អ ្រទ្រទង់ក្រមងផក ឧបបល មនេ្រគ ង 

 ្រប ប់្រតេចៀក មនសមបុរែសបកដូចមស មនខ្លួន 

 ្រប ប់េហើយ ្រទ្រទង់សំពត់ដ៏ឧត្តម ម សូមសួរ 

 នង នងជអ្វី មកថ្វ យបងគំ ម  នងកលេកើត 

 ជមនុស  កនុ ងជតិមុន បនេធ្វើអំេពើអ្វី េ យខ្លួនឯង 

     កនុ ងកលមុន    បនសន ទំន   ឬបនស្រងួមកនុ ងសីល 
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៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

  េកនបូបនន    សុគតឹ   យសស និី 

 េទវេត     បុចឆិ ចិកខ    កិស  កមមស ទិំ ផលន្តិ ។ 

  ឥទនិ   ភេន្ត   ឥមេមវ   គេម 

  បិ ្ឌ យ   អម្ហ កំ   ឃរ ំ  ឧបគមិ 

  តេ    េត   ឧចឆុស (១) អទសឹ   ខណ្ឌិ កំ 

  បសននចិ ្ត    អតុ យ   បីតិយ 

  សស  ូ  ច   បចឆ    អនុយុញជ េត   មមំ 

  កហននុ    ឧចឆុ ំ   វធុេក(២)   អ ករ ិ

  ន   ឆឌ្ឌិតំ   ន   ច   ខទិតំ   មយ 

  សន្តស    ភិកខុ ស    សយ ំ  អទសិហំ 

  តុយ្ហ ំ  ឥទំ   ឥស រយិ ំ  អេថ   មមំ 

  ឥតិស    សស ុ   បរភិសេត   មមំ 

  បីឋំ   គេហ ្វ    ប រ ំ  អទសិ   េម 

  តេ    ចុ    កលកតម្ហិ   េទវ  

  តេទវ   កមមំ   កុសលំ   កតំ   មយ 

  សុខញច    កមមំ   អនុេភមិ   អត្តន 
     ១   ឱ.   តេ    ឧចឆុ   អស    ។   ២   ម.   វធុេត   ។ 
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៥២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 នងជ្រស្តីមនយស បនមកេកើតកនុងសុគតិភព េ យេហតុ 

 អ្វី មន លេទវ  ម សួរេហើយ នងចូរ្របប់ផលៃនកមមេនះ 

 េតើដូចេម្តច  ។ 

  (េទវ េនះតបថ) បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន កនុងកល 

 អមបញ់មិញ េ កមច ស់ បនចូលេទកន់ផទះរបស់ខញុ េំនះឯង 

 េដើមបបីិណ្ឌ បតកនុង្រសុក កនុងកលេនះ ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល បន 

 ្របេគនអេំព មួយកំ ត់ ដល់េ កមច ស់ េ យបីតិថ្លឹង 

 មិនបន េ្រកយមក ម្ត យេកមកខញុសួំរេដញេ លថ មន ល្រស្តី 

 ជកូនចិញចឹ ម នងយកអេំពេទ បត់ ខញុមំិនបនេចល 

 មិនបនទពំសីុេទ ខញុបំនឲយដល់ភិកខុ  អនកមនចិត្តរមង ប់ េ យ 

 ខ្លួនឯងេទេហើយ (េបើដូេចន ះ) ផទះេនះធេំ្រសចនឹងនង ឬ 

 េ្រសចនឹងេយើង ម្ត យេកមក ្របេទចផ្ត ខញុ ដូំេចនះេហើយ ក៏ចប់ 

 យក ងំមក្រប រខញុ  ំ ខញុ េំធ្វើមរណកល ចយុតចកអត្តភព 

 េនះបនមកេកើត ជេទវ  អេំពើជកុសលេនះឯង ែដលខញុ  ំ

 បនេធ្វើេហើយ       ខញុបំនទទួលផលជសុខ       េ យខ្លួនឯង 
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៥៣ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    ទុតិយំ   ឧចឆុវមិនំ 

 េទេវហិ   សទធឹ   បរចិរយិមហំ 

 េមទមហំ   កមគុេណហិ   បញចហិ 

 តេទវ   កមមំ   កុសលំ   កតំ   មយ 

 សុខញច    កមមំ   អនុេភមិ   អត្តន 

 េទវនិទគុ ្ត    តិទេសហិ   រកខិ  

 សមបបិ    កមគុេណហិ   បញចហិ 

 ឯ ទិសំ   បុញញផលំ   អនបបកំ 

 ម វបិក   មម   ឧចឆុទកខិ  

 េទេវហិ   សទធឹ   បរចិរយិមហំ 

 េមទមហំ   កមគុេណហិ   បញចហិ 

 ឯ ទិសំ   បុញញផលំ   អនបបកំ 

 ម ជុតិក   មម   ឧចឆុទកខិ  

 េទវនិទគុ ្ត    តិទេសហិ   រកខិ  

 សហស េនេ ្ត រវិ(១)   ននទេន   វេន 

 តុវញច    ភេន្ត   អនុកមបកំ   វទុិំ 

 ឧេបចច   វនទឹ   កុសលញច    បុចឆិយ(២) 
     ១   ម.   សហស េន ្ត រវិ   ។   ២   ម.   បុចឆិសំ   ។ 
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៥៣ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   ឧចឆុវមិន   ទី   ២ 

 ខញុភំប់្របសព្វផល   មួយអេន្លើេ យពួកេទវ  ខញុ រំកី យ 

 េ យកមគុណ  ៥       អេំពើជកុសលេនះ ខញុបំនេធ្វើ 

 េហើយ      ខញុបំនទទួលផលអេំពើជសុខ េ យខ្លួនឯង 

 ខញុមំន្រពះឥ្រនទ   ជធជំងេទវ    ្រគប់្រគង មនពួក 

 េទវ       កនុង ន វត្តិង រក  ែឆ្អតសកប់សកល់េ យ 

 កមគុណ   ៥     ផលៃនបុណយែបបេនះ មន្របមណ 

 េ្រចើន       ឧចឆុទកខិ ទនរបស់ខញុមំនផលេ្រចើន ខញុភំប់ 

 ្របសព្វផល      មួយអេន្លើេ យពួកេទវ  ខញុ រំកី យ 

 េ យកមគុណ ៥  ផលៃនបុណយែបបេនះ មន្របមណ 

 េ្រចើន      ឧចឆុទកខិ ទនរបស់ខញុ  ំ មនេសចក្តីរុងេរឿង 

 េ្រចើន     ខញុមំន្រពះឥ្រនទជធជំងេទវ ្រគប់្រគង មន 

 ពួកេទវ កនុង ន វត្តិង រក  ដូចជសហស េន្រត 

 កនុងននទនវន័      បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន ខញុចូំលមក 

 ថ្វ យបងគចំេំពះេ កមច ស់ អនក្របកបេ យេសចក្តី 

 ករុ   ជអនក្របជញផង ទូលសួរនូវ ករមិនមនេ គផង 
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៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 តេ    េត   ឧចឆុស    អទសឹ   ខណ្ឌិ កំ 
 បសននចិ ្ត    អតុ យ   បីតិយតិ     ។ 

ឧចឆុវមិនំ   ទុតិយំ   ។ 

តតិយំ   បល្លងកវមិនំ 

 [៣១]  បល្លង កេសេដ្ឋ   មណិេ វណ្ណចិេត្ត 
 បុបផ ភិកិេណ្ណ       សយេន        ឧ េរ 
 តតថចឆសិ     េទវ ិ    ម នុភេវ 
 ឧចច វច     ឥទធិវកុិព្វមន 
 ឥម   ច   េត   អចឆ េយ   សមន្តេ  
 នចចន្តិ     គយន្តិ     បេមទយន្តិ 
 េទវទិធិប ្ត សិ     ម នុភេវ  
 មនុស ភូ      កិមកសិ     បុញញំ  
 េកនសិ     ឯវញជលិ នុភ  
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
 អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  
 អេឌ    កុេល   សុណិ    អេ សឹ 
 អេកក ធន   ភត្តុ    វ នុវត្តិនី 
 អបបម ្ត    ឧេបសេថ 
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៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 េ្រពះខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល    បន្របេគនអេំព ១ កំ ត់ 

 ដល់េ កមច ស់   េ យបីតិ   ដ៏ថ្លឹងមិនបន   ។ 

ចប់   ឧចឆុវមិន   ទី   ២   ។ 

បល្លងកវមិន   ទី   ៣ 

 [៣១] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)       មន លេទវ  មន 

 នុភពេ្រចើន     នងេនេលើបល្លងក      ដ៏្របេសើ វចិិ្រត 

 េ យែកវមណីនិងមស   េដរ សេ យផក  មនទីេដក 

 ដ៏ឱ រកិេនះ     ទងំពួក្រស្តីអប រ របស់នងទងំេនះ 

 ែផ្លងឫទធិេផ ង  ៗ     ំ   េ្រច ង    ឲយេ្រតកអរ េ យជុវំញិ 

 មន លនង    មន នុភពេ្រចើន នងបនដល់នូវឫទធិៃន 

 េទវ    នងកលេកើត   ជមនុស  េតើបនេធ្វើបុណយអ្វី 

 នងមន នុភពរុងេរឿង       យ៉ងេនះ ទងំសមបុរ 

 របស់នងក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស     េតើេ យេហតុអ្វី ។ 

 (េទវ េនះតបថ)  ខញុកំលេកើតជមនុស  កនុងពួកមនុស  

 ជកូន្រប កនុង្រតកូលស្តុកស្តមភ មិនមនេសចក្តីេ្រកធ 

 ្រប្រពឹត្ត មអំ ចរបស់ប្តី មិន្របមទកនុងឧេបសថ 
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៥៥ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    តតិយំ   បល្លងកវមិនំ 

 មនុស ភូ    ទហ    អបវកិ 

 បសននចិ ្ត    បតិមភិ ធយឹ 

 ទិ    ច   រេ ្ត    ច   មនបចរនិី 

 អហំ   បុេរ   សីលវតី   អេ សឹ 

 ប តិប    វរិ    អេចរយិ(១) 

 សំសុទធកយ   សុចិ្រពហមចរនិី 

 អមជជបន   ច   មុ    អភណី 

 សិកខ បេទសុ   បរបិរូករនិី 

 ចតុទទសឹ   បញចទសឹ យ   ច   បកខស    អដ្ឋមី 

 បដិ រយិបកខញច  បសននមន    អហំ(២) 

 អដ្ឋងគុ េបតំ   អនុធមមចរនិី 

 ឧេបសថំ   បីតិមន   ឧបវសឹ 

 ឥមញច    អរយិ ំ  អដ្ឋងគវេរហុេបតំ 

 សមទយិ ្វ    កុសលំ   សុខុ្រទយ ំ

 បតិម្ហិ   កលយណវ នុវត្តិនី 

 អេ សឹ   បុេព្វ   សុគតស    វកិ 
     ១   ម.   អេចរកិ   ។   ២   ម.   អភិបសននមន តិ   ទិស តិ   ។ 
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៥៥ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   បល្លងកវមិន   ទី   ៣ 

 ខញុកំលេកើតជមនុស      េនេកមងមិនទន់ចស់ មនចិត្ត 

 ្រជះថ្ល      បនេធ្វើប្តីឲយេ្របស្របណ បន្រប្រពឹត្ត ម 

 េសចក្តីេពញចិត្ត    (របស់ប្តី)     ទងំៃថងទងំយប់ ខញុជំ្រស្តី 

 មនសីល      កនុងកលមុន បនេវៀរចកប តិបត 

 មិន្រប្រពឹត្តលួច   មនកយបរសុិទធ ្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិ- 

 ធម៌ដ៏ ្អ ត      ទងំមិនផឹកទឹក្រសវងឹ មិនេពលពកយ 

 កុហក       បនេធ្វើករបេំពញ កនុងសិកខ បទទងំ យ 

 ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល      ជអនក្រប្រពឹត្តធម៌ដ៏សមគួរ មនចិត្ត 

 េ្រតកអរ        បនរក ឧេបសថ ្របកបេ យអងគ   ៨ 

 អស់ៃថងទី ១៤  ទី ១៥      និងៃថងទី   ៨     ៃនបកខផង អស់ 

 បដិ រយិបកខផង        លុះសមទន នូវកុសលធម៌ 

 ដ៏្របេសើរេនះ ែដលមនេសចក្តីសុខជកៃ្រម្របកប 

 េ យអងគ ៨ េហើយ បន្រប្រពឹត្ត មអំ ចដ៏ល្អ 

 ចេំពះប្តី        ជ វកិរបស់្រពះសុគត កនុងកលមុន 
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៥៦ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ឯ ទិសំ   កុសលំ   ជីវេ េក 
 កមមំ   ករ ិ ្វ ន   វេិសសភគិនី 
 កយស    េភទ   អភិសមប យ ំ
 េទវទិធិប ្ត    សុគតិម្ហិ   គ  
 វមិនប ទវេរ    មេនរេម 
 បរ ិ រ ិ    អចឆ សងគេណន 
 សយមបភ   េទវគ    រមន្តិ   មំ 
 ទីឃយុកឹ   េទវវមិនមគតន្តិ   ។ 

បល្លងកវមិនំ   តតិយំ   ។ 

ចតុតថំ   ល វមិនំ 

 [៣២]  ល    ច   សជជ    បវ    ច   េទវ  
 អចឆិមុតី        ជវរស         សិរមីេ  
 សុ    ច   រេញញ    េវស វណស    ធី  
 ជី   មតី   ធមមគុេណហិ   េ ភិ (១) 
 បេញចតថ   នរេិយ   អគមំសុ   ន្ហ យិតុំ 
 សីេ ទកំ   ឧបបលិនឹ   សិវ ំ  នទឹ 
    តតថ   ន្ហ យិ ្វ    រមិ ្វ    េទវ  
     ១   ម.   េ ភថ   ។ 
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៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 លុះបនេធ្វើអេំពើ   ជកុសល្របកដដូេចនះ កនុងជីវេ ក 

 េហើយ   េទើបបនចែំណកៃនភព ្របកបេ យសមបត្តិទិព្វ 

 វេិសស   ដល់ែបកធ្ល យ ងកយ ្ល ប់េទ កនុងបរេ ក 

 បនដល់នូវឫទធិៃនេទវ    មកេកើតកនុងសុគតិ មនវមិន 

 ្រប ទដ៏្របេសើរ       ជទីរកី យៃនចិត្ត មនពួក្រស្តី 

 អប រែហហម       ពួកេទវ ែដលមនពន្លឺខ្លួនឯង រែមង 

 េ្រតកអរនឹងខញុ  ំ   ែដលមន យុែវង   មកកន់េទវវមិន   ។ 
ចប់   បល្លងកវមិន   ទី   ៣   ។ 

ល វមិន   ទី   ៤ 

 [៣២] ពួកេទវ       េឈម ះល   ១      សជជ   ១      បវ  ១ 

 អចឆិមុតី  ១    សុ   ១   ជធី ៃនេស្តចេវស វណ័ ជេស្តច 

 ្របេសើរ     មនសិរ ី    ជធី ដ៏រុងេរឿង     មន្របជញ  ល្អ 

 េ យគុណធម៌ទងំ យ   ពួកនរទីងំ ៥ នក់ បនេទ 

 កន់សទឹង   ែដលមនទឹក្រតជក់   មនផក ឧបបល ជទីេក ម 

 េដើមបងូីត         កនុងហិមវន្ត្របេទសេនះ លុះពួកេទវ  

 ទងំេនះ     បនងូតទឹកកនុងសទឹងេនះរួចេហើយ      ក៏រកី យ 
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៥៧ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    ចតុតថំ   ល វមិនំ 

 នចចិ ្វ    គយិ ្វ    សុ លតំ   ្រពវ ិ
 បុចឆ មិ     តំ     ឧបបលមលធរនិិ 
 េវឡនិិ     កញចនសននិភត្តេច 
 បីតរ ្ត មពកខិ     នេភវ    េ ភេណ 
 ទីឃយុកី(១)  េកន   កេ    យេ    តវ 
 េកនសិ   ភេទទ   បតិេន   បិយត  
 វសិិដ្ឋកលយណិតរស ុ    របូេ  
 បទកខិ      នចចគីត ទិេត 
 ចិកខ    េន   ត្វំ   នរនរ ិ  បុចឆិ តិ   ។ 
 អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  
 ឧ រេភេគ   កុេល   សុណិ    អេ សឹ 
 អេកក ធន   ភត្តុ    វ នុវត្តិនី 
 អបបម ្ត    ឧេបសេថ 
 មនុស ភូ     ទហ      អបវកិ 
 បសននចិ ្ត      បតិមភិ ធយឹ 
 សេទវវរ ំ    សស ុរ ំ    សទសកំ 
 អភិ ធយឹ   តម្ហិ   កេ    យេ    មម 
 ហំ   េតន   កុសេលន   កមមុន 
     ១   ម.   ទីឃយុក   ។ 
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៥៧ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   ល វមិន   ទី   ៤ 

 េំ្រច ងសបបយ     េហើយនងសុ      បននិយយនឹងនង 

 ល ថ   ខញុសួំរនង មន លនងអនក្រទ្រទង់ក្រមងផក ឧបបល 

 ្រទ្រទង់្រប ប់្រតេចៀក  មនសមបុរែសបកល្អ ដូចមស 

 មនែភនក   ្របកបេ យ ន ម្រកហមេលឿង ល្អដូច កស 

 (ែដលផុតចកពពក) ជ្រស្តីមន យុែវង យសរបស់នង 

 េតើបុណយអ្វី ក់ែតងឲយ     មន លនងដច៏េ្រមើន នងជទី 

 ្រស ញ់បផុំតរបស់ប្តី   នងល្អេឆើតឆយេ យរូប ជ្រស្តី 

 ឈ្ល ស   កនុងករ  ំ  េ្រច ង   ្របគ ំ េតើេ យបុណយដូចេម្តច 

 មន លនរនរ ី  នងែដលេយើងសួរេហើយ   ចូរ្របប់េយើង ។ 

 (នងល េឆ្លើយថ)   ខញុកំលេកើតជមនុស  កនុងពួកមនុស  

 ជកូន្រប    កនុង្រតកូលមនេភគៈដ៏េលើសលុប ខញុមំិនមន 

 េសចក្តីេ្រកធ   ្រប្រពឹត្ត មអំ ច ្វ មី   មិន្របមទ កនុង 

 ឧេបសថ  ជមនុស េនេកមង  មិនទន់ចស់ មនចិត្ត្រជះថ្ល  

 បនញុងំប្តីឲយេ្របស្របណ   បនញុងំេទវ ដ៏្របេសើរ គឺ 

 ឪពុកេកមក   ម្ត យេកមក (និងបងប្អូនខងប្តី) ្រពមទងំខញុ ្ំរបុស 

 ខញុ ្ំរសី   ឲយេ្រតកអរ   យសរបស់ខញុ  ំ ខញុបំនេធ្វើេហើយកនុងកល 

 េនះ  ខញុ េំនះបនដល់នូវេសចក្តីវេិសស  កនុងេហតុ ៤ យ៉ងគឺ 
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៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ចតុពភិ េនសុ   វេិសសមជឈគ 
 យុញច      វណ្ណញច      សុខំ ពលញច  
 ខិទទំ     រតឹ(១)     បចចនុេភមនបបកំ ។ 
 សុតំ   នុ   តំ   ភសតិ   យ ំ អយ ំ ល  
 យ ំ   េន    បុចឆិម្ហ    អកិត្តយិ េន 
 បតិេន   កិរម្ហ កំ(២)  វសិិ ្ឋ  នរនិំ 
 គតី    ច    េនសំ    បវ     ច េទវ  
 បតីសុ       ធមមំ      បរចិ ម(៣) សព្វ  
 បតិព្វ        យថភវន្តិ ឥតថិេយ 
 បតីសុ     ធមមំ     បរចិ ម(៤) សព្វ  
 លចឆ មេស  ភសតិ  យ ំ អយ ំ ល  
 សីេ   យថ បព្វត នុេគចេ  
 មហិនធរ ំ    បព្វតមវសិ ្វ  
 បសយ្ហ     គន្ត្វ      ឥតេរ ចតុបបេទ 
 ខុេទទ   មិេគ   ខទតិ មំសេភជេន 
 តេថវ    សទធ     ឥធ អរយិ វកិ 
 ភ ្ត រ ំ   និស យ    បតឹ អនុព្វ  
   ១  ម.  ខិទធ រតឹ  ។  ២  ម.  កិរ ម កន្តិបយតថិ  ។  ៣  ឱ.  ម.  បច ម  ។  ៤  ឱ.  បចរ ិ ្វ  ។  ម.  បចរ ិ ្វ ន ។ 
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៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 យុ ១ វណ្ណៈ ១ សុខៈ ១ ពលៈ ១ េ យកុសលកមមេនះ 

 ខញុបំនភប់្របសព្វ     នូវែលបងជទីរកី យ     ដ៏េ្រចើន    ។ 

 នងល េនះ េពលពកយ  ពកយេនះ(េយើងទងំ យ) 

 ឮេហើយ ឬេយើងទងំ យ សួរនូវេហតុ  នងល  

 បន្របប់ (េហតុេនះ) ដល់េយើងថ ធមម ប្តីទងំ យ 

 ជអនកស្លូត្រតង់ ចេំពះេយើងទងំ យផង ជគតិរបស់ 

 នរទីងំ យផង ជេទវ ដ៏្របេសើរ របស់នរ ី

 ទងំ យេនះផង ពួកេយើងទងំអស់ នឹង្រប្រពឹត្តនូវធម៌ 

 ចេំពះប្តីទងំ យ ពួក្រស្តី្របតិបត្តិប្តី យ៉ង  ពួកេយើង 

 ទងំអស់គន  នឹង្រប្រពឹត្តនូវធម៌ចេំពះប្តីទងំ យ (យ៉ងេនះ) 

 នងល េនះ កលបន នូវសមបត្តិ េហើយេពល 

 េយើងទងំ យ រែមងបននូវ (សមបត្តិេនះ) សត្វសីហៈ 

 ជសត្វសីុ ច់ ្រ ច់េទ មដងភន ំ ្រស័យេនកនុងភន ំ

 េឈម ះមហិនធរ (ភន្ំរទ្រទង់ែផនដី) សទុះេទស្រងគុបចប់សីុ 

 នូវពួក្រមឹគតូចៗ ែដលមនេជើងបួនេ្រកេនះ យ៉ង មិញ 

 នងល េនះ ជ្រស្តីមនសទធ  ជអរយិ វកិ 

      កនុង សនេនះ           ្រស័យនូវប្តី           េហើយ្របតិបត្តិប្តី 
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៥៩ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    បញច មំ   គុត្តិលវមិនំ 

 េកធំ        វធិ ្វ         អនុភុយយ        មេចឆរ ំ

 សគគម្ហិ          េមទតិ     ធមមចរនិីតិ   ។ 
ល វមិនំ   ចតុតថំ   ។ 

បញច មំ   គុត្តិលវមិនំ 
 [៣៣] សត្តតន្តឹ   សុមធុរ ំ  មេណយយ ំ  អ ចយឹ 

 េ    មំ   រងគម្ហិ   អេវ ្ហតិ   សរណំ   េម   េ ហិ   េកសិយតិ  ។ 

 អហំ   េត   សរណំ   េ មិ អហមចរយិបជូេក 

 ន   តំ   ជយិស តិ   សិេស  សិស មចរយិ   េជស សីតិ   ។ 

 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 

 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 

 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ  េកន   េត   ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្តិ   ច   េត   េភគ េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 

 បុចឆ មិ   តំ   េទវ(ិ១)   ម នុភេវ 

 មនុស ភូ    កិមកសិ   បុញញំ  
     ១   ឱ.   េទវ   ។ 
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៥៩ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   គុត្តិលវមិន   ទី   ៥ 

 បនសម្ល ប់េសចក្តីេ្រកធ        ្រគបសងកត់នូវេសចក្តីកំ ញ់ 
 ្រប្រពឹត្តធម៌   េហើយរកី យកនុង នសួគ៌   ក៏យ៉ងេនះែដរ  ។ 

ចប់   ល វមិន   ទី   ៤   ។ 

គុត្តិលវមិនទី   ៥ 
 [៣៣] (ម សត្តេឈម ះគុត្តិលៈេពលថ) ខញុបំេ្រង ននូវពិណ 
 មនែខ  ៧ មនសេំឡងពីេ ះជទីសបបយរកី យ (សិស េឈម ះ 
 មុសលៈ ) េនះ ចង់្របឡងឫទធិនឹងខញុ  ំ កនុងទី ន មស្រមប់េលង 
 បពិ្រតេកសិយៈ   សូម្រពះអងគជទីពឹងរបស់ខញុ  ំ  ។ 
 (សកកេទវ ជេពលថ) ខញុជំទីពឹងរបស់េ កបន ខញុជំអនក 
 បូជ ចរយ សិស នឹងមិនឈនះេ កេទ បពិ្រត ចរយ(១) 
 េ កនឹងឈនះសិស    ។ 
 (្រពះម េមគគ ្ល នសួរេទវ ថ) មន លេទវ  នងមនសមបុរ 
 ដ៏រុងេរឿង ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺ ដូចផក យ្រពឹក សមបុររបស់ 
 នងែបបេនះ េតើសេ្រមចេ យបុណយដូចេម្តច ផលសេ្រមចដល់ 
 នងកនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ នីមួយ ជទីគប់ចិត្ត 
 េភគៈទងំេនះ ក៏េកើតេឡើង ដល់នងផង េតើេ យេហតុដូចេម្តច 
   មន លេទវ      មន នុភពេ្រចើន     ម សូមសួរនង 
   នងកលេកើត     ជមនុស     េតើបនេធ្វើបុណយដូចេម្តច 
     ១   កនុងកលមុន   ម សត្វធ្ល ប់េធ្វើជ ចរយរបស់សកកេទវ ជ   ។ 
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៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 េកនសិ     ឯវញជលិ នុភ  
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន  េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 បញ្ហំ    បុ ្ឋ    វយិកសិ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 វតថុត្តមទយិក     នរ ី
 បវ    េ តិ   នេរសុ   នរសុី 
 ឯវ ំ  បិយរបូទយិក   មនបំ 
 ទិព្វំ      លភេត   ឧេបចច  នំ 
 តស    េម   បស    វមិនំ 
 អចឆ    កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
 អចឆ សហស ហំ (១)   បវ  
 បស    បុញញ នំ   វបិកំ 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។   េប   ។ 
 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
 ឥតរ ំ ចតុរវមិនំ  យថ  វតថទយិកវមិនំ  តថ  វ ិ ថ េរតព្វំ ។ 
 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន   ។   េប   ។ 
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
     ១   ម.   អចឆ សហស ស ហំ   ។ 
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៦០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 នងមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ   ទងំសមបុររបស់ 

 នង   ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស   េតើេ យបុណយដូចេម្តច   ។ 

 េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ លុះ 

 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

 នរឲីយនូវសពំត់ដ៏ឧត្តម   ជ្រសី្របេសើរជងជន្របុស 

 ្រសីទងំ យ   នរេីនះ   ជ្រស្តីឲយនូវវតថុមនសភព 

 ជទី្រស ញ់   េទើបេទកន់ ន   មនវមិនជេដើម 

 បននូវរបស់ទិព្វ   ជទីគប់ចិត្តយ៉ងេនះ   សូមេ ក 

 រមិលេមើល   នូវវមិនរបស់ខញុ េំនះចុះ   ខញុជំ្រស្តីអប រ 

 មនសមបុរជទី្របថន  ខញុជំ្រស្តី្របេសើរជង្រស្តីអប រទងំ 

 មួយពន់   សូមេ កេមើលនូវផល ៃនបុណយទងំ យ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បនជសមបុររបស់ខញុ ្ំរបកដដូេចន ះ   ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 វតថទយិកវមិន បណ្ឌិ តសែម្តងឲយពិ ្ត រយ៉ង  ចតុរវមិន 

 េ្រកេនះ    បណ្ឌិ តគបបសីែម្តងឲយពិ ្ត រ   យ៉ងេនះ   ផងចុះ  ។ 

  (នង)      មនសមបុរ     ដ៏រុងេរឿង     ។   េប   ។ 

  ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 
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៦១ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    បញច មំ   គុត្តិលវមិនំ 

    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 បុបផុត្តមទយិក   នរ ី
 បវ    េ តិ   នេរសុ   នរសុី 
 ឯវ ំ  បិយរបូទយិក   មនបំ 
 ទិព្វំ      លភេត   ឧេបចច   នំ 
 តស    េម   បស    វមិនំ 
 អចឆ    កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
 អចឆ សហស ហំ   បវ  
 បស    បុញញ នំ   វបិកំ 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ។  េប  ។ ឱសធី   វយិ   រក 
 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន   េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។  េប  ។          យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
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៦១ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   គុត្តិលវមិន   ទី   ៥ 

 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 

 ។  េប  ។      ផលៃនកមមេនះថ 

 នរឲីយនូវផក ដ៏ឧត្តម ជ្រសី្របេសើរជងជន្របុស្រសី 

 ទងំ យ   នរេីនះ ជ្រស្តីឲយនូវវតថុមនសភពជទី 

 ្រស ញ់   េទើបេទកន់ ន   មនវមិនជេដើម បន 

 នូវរបស់ទិព្វ   ជទីគប់ចិត្តយ៉ងេនះ សូមេ ករមិល 

 េមើល   នូវវមិនរបស់ខញុ េំនះចុះ ខញុជំ្រស្តីអប រមន 

 សមបុរជទី្របថន  ខញុជំ្រសី្របេសើរជង្រស្តីអប រទងំ 

 មួយពន់  សូមេ កេមើល នូវផលៃនបុណយទងំ យ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បនជសមបុររបស់ខញុ ្ំរបកដដូេចន ះ   ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 មន លេទវ    នងមនសមបុររុងេរឿង   ។  េប  ។   ដូចផក យ្រពឹក 

 សមបុររបស់នង ្របកដដូេចន ះ េតើេ យបុណយដូចេម្តច ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 

 ។  េប  ។     ផលៃនកមមេនះថ 
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៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 គនធុត្តមទយិក     នរ ី
 បវ    េ តិ   នេរសុ   នរសុី 
 ឯវ ំ  បិយរបូទយិក   មនបំ 
 ទិព្វំ      លភេត   ឧេបចច   នំ 
 តស    េម   បស    វមិនំ 
 អចឆ    កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
 អចឆ សហស ហំ   បវ  
 បស    បុញញ នំ   វបិកំ 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 
 េកន  េត  ទិេ   វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
  វេ ្ណ    ច  េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
  ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
  ផលុត្តមទយិក   នរ ី
  បវ    េ តិ   នេរសុ   នរសុី 
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៦២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 នរឲីយនូវេ្រគ ង្រកអូបដ៏ឧត្តម ជ្រសី្របេសើរជងជន 

 ្របុស្រស្តីទងំ យ     នរេីនះ ជ្រស្តីឲយនូវវតថុមន 

 សភព    ជទី្រស ញ់    េទើបេទកន់ ន មនវមិន 

 ជេដើម   បននូវរបស់ទិព្វ   ជទីគប់ចិត្តយ៉ងេនះ  សូម 

 េ ករមិលេមើល   នូវវមិនរបស់ខញុ េំនះចុះខញុជំ្រស្តីអប រ 

 មនសមបុរជទី្របថន  ខញុជំ្រស្តី្របេសើរជង្រស្តីអប រទងំ 

 មួយពន់   សូមេ កេមើល នូវផលៃនបុណយទងំ យ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ  ្របកដដូេចន ះ  ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 មន លេទវ នងមនសមបុរដ៏រុងេរឿងញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺដូចផក យ្រពឹក 

 សមបុររបស់នង ្របកដដូេចន ះ េតើេ យបុណយដូចេម្តច ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

។  េប  ។     ផលៃនកមមេនះថ 

 នរ ី    អនកឲយ      នូវែផ្លេឈើ      ដ៏ឧត្តម 

 ជ្រស្តី្របេសើរ      ជងជន្របុស្រសីទងំ យ 
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៦៣ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    បញច មំ   គុត្តិលវមិនំ 

 ឯវ ំ  បិយរបូទយិក   មនបំ 
 ទិព្វំ      លភេត   ឧេបចច   នំ 
 តស    េម   បស    វមិនំ 
 អចឆ    កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
 អចឆ សហស ហំ   បវ  
 បស    បុញញ នំ   វបិកំ 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច  េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 
 េកន  េត  ទិេ   វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 រសុត្តមទយិក   នរ ី
 បវ    េ តិ   នេរសុ   នរសុី 
 ឯវ ំ  បិយរបូទយិក   មនបំ 
 ទិព្វំ      លភេត   ឧេបចច   នំ 
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៦៣ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   គុត្តិលវមិន   ទី   ៥ 

 នរេីនះ ជ្រស្តីឲយនូវវតថុ  មនសភពជទី្រស ញ់ 
 េទើបេទកន់ ន មនវមិនជេដើម បននូវរបស់ទិព្វ 
 ជទីគប់ចិត្តយ៉ងេនះ សូមេ ករមិលេមើល នូវវមិន  
 របស់ខញុ ំេនះចុះ ខញុ ំជ្រស្តីអប រ មនសមបុរ  
 ជទី្របថន  ខញុជំ្រស្តី្របេសើរ ជង្រស្តីអប រទងំ 
 មួយពន់   សូមេ កេមើល   នូវផលៃនបុណយទងំ យ 
 េ្រពះេហតុេនះ   បនជសមបុររបស់ខញុ ្ំរបកដដូេចន ះ  ។ េប ។ 
 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 
 មន លេទវ  នងមនសមបុរដ៏រុងេរឿង ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺដូច 
 ផក យ្រពឹក សមបុររបស់នង្របកដដូេចន ះ េតើេ យបុណយដូចេម្តច 
 ។ េប ។   ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 
 េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
 ។  េប  ។     ផលៃនកមមេនះថ 
 នរ ី    ឲយនូវវតថុមនរសដ៏ឧត្តម ជ្រសី្របេសើរជង 
 ជន្របុស្រសីទងំ យ    នរេីនះ ជ្រស្តីឲយនូវវតថុ  

 មនសភពជទី្រស ញ់    េទើបេទកន់ ន មន 

 វមិនជេដើម  បននូវរបស់ទិព្វ ជទីគប់ចិត្តយ៉ងេនះ 
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៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 តស    េម   បស    វមិនំ 
 អចឆ    កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
 អចឆ សហស ហំ   បវ  
 បស    បុញញ នំ   វបិកំ 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 ។  េប  ។ ឱសធី   វយិ   រក 
 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ  ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 គនធបញចងគុ លិកំ   អហមទសឹ 
 កស បស    ភគវេ    ថបូសមឹ 
 តស    េម   បស    វមិនំ 
 អចឆ    កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
 អចឆ សហស ហំ   បវ  
 បស    បុញញ នំ   វបិកំ 
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៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 សូមេ ករមិលេមើល នូវវមិនរបស់ខញុ េំនះចុះ 

 ខញុជំ្រស្តីអប រ     មនសមបុរជទី្របថន  ខញុជំ 

 ្រស្តី្របេសើរ   ជង្រស្តីអប រ ទងំមួយពន់ 

 សូមេ កេមើល នូវផលៃនបុណយទងំ យ 

 េ្រពះេហតុេនះ    បនជសមបុររបស់ខញុ ្ំរបកដដូេចន ះ   ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 មន លេទវ  នងមនសមបុររុងេរឿង    ។ េប ។  ដូចផក យ្រពឹក 

 សមបុររបស់នង ្របកដដូេចន ះ េតើេ យបុណយដូចេម្តច ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លចឺបស់   សព្វទិស   ។ 

 េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

      ។  េប  ។       ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុបំនឲយនូវេ្រគ ងេ្របះ្រពំ   មនក្លិន្រកអូប េលើស្តូបៃន 

 ្រពះមន្រពះភគ   ្រទង់្រពះនមកស ប សូមេ ករមិល 

 េមើលនូវវមិនរបស់ខញុ េំនះចុះ   ខញុជំ្រស្តីអប រ មនសមបុរ 

 ជទី្របថន       ខញុជំ្រស្តី្របេសើរ      ជង្រស្តីអប រ ទងំ 

 មួយពន់     សូមេ កេមើល   នូវផលៃនបុណយទងំ យ 
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៦៥ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    បញច មំ   គុត្តិលវមិនំ 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
ឥតរ ំ  ចតុរវមិន ំ យថ  គនធបញចងគុ លិកំ   វមិនំ  តថ  វ ិ ថ េរតព្វំ  ។ 
 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន   ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន    េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។  េប  ។                   យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 ភិកខូ    ចហំ   ភិកខុ និេយ   ច 
 អទទ មិ   បនថបដិបេនន 
 េត ហំ   ធមមំ   សុ ្វ ន 
 ឯកេូបសថំ   ឧបវសិស  ំ
 តស    េម   បស    វមិនំ 
 អចឆ    កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
 អចឆ សហស ហំ   បវ  
 បស    បុញញ នំ   វបិកំ 
 េតន   េម   ទិេ   វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន    ។   េប   ។ 
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៦៥ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   គុត្តិលវមិន   ទី   ៥ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ  ្របកដដូេចន ះ  ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុរ   របស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 វមិន ៤ េ្រកេនះ  បណ្ឌិ តគបបសីែម្តងឲយពិ ្ត រ  ដូចគនធបញចងគុលិកវមិន 

 ផងចុះ   ។ 

 មនសមបុរ   ដ៏រុងេរឿង    ។   េប   ។ 

 ទងំសមបុរ   របស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 

  ។  េប  ។   ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុបំនេឃើញនូវពួកភិកខុ    និងពួកភិកខុ នី   េដើរេទកន់ផ្លូ វ 

 ខញុបំន ្ត ប់ធម៌ របស់ភិកខុ និងភិកខុ នីទងំេនះ េហើយ 

 រក  នូវឧេបសថអស់ ១ ៃថង សូមេ កេមើល នូវ 

 វមិនរបស់ខញុ េំនះចុះ ខញុជំ្រស្តីអប រ មនសមបុរជទី 

 ្របថន  ខញុជំ្រសី្របេសើរ ជង្រស្តីអប រទងំមួយពន់ 

 សូមេ ក រមិលេមើលនូវផលៃនបុណយទងំ យ 

 េ្រពះេហតុេនះ បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ  ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 មនសមបុរ   ដ៏រុងេរឿង           ។  េប  ។ 
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៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

  វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។   េប   ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 ឧទេក   ឋិ    ឧទកំ   អទសឹ 
 ភិកខុ េន   ចិេត្តន   វបិបសេននន 
 តស      េម     បស      វមិនំ 
 អចឆ      កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
 អចឆ សហស ហំ        បវ  
 បស        បុញញ នំ       វបិកំ 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 
  វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន     ។  េប  ។ 
  វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 សស ុញច ហំ   សស ុេរ   ច 
 ចណ្ឌិ េក   េកធេន   ច   ផរុេស   ច 
 អនុស ុយយកិ   ឧប ្ឋ សឹ 
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៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ទងំសមបុររបស់នង     ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     ។ 

 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 

 ។  េប  ។       ផលៃនកមមេនះថ 

  ខញុឈំរកនុងទឹក   មនចិត្ត្រជះថ្ល    បន្របេគនទឹកដល់ភិកខុ  

  សូមេ កេមើល   នូវវមិនរបស់ខញុ េំនះចុះ   ខញុជំ្រស្តីអប រ 

  មនសមបុរជទី     ្របថន ខញុជំ្រសី្របេសើរជង្រស្តីអប រទងំ 

  មួយពន់   សូមេ ករមិលេមើល   នូវផលៃនបុណយទងំ យ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ  ្របកដដូេចន ះ  ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លចឺបស់   សព្វទិស   ។ 

 មនសមបុរ   ដ៏រុងេរឿង   ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 

 ។  េប  ។     ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុមំិនមនេសចក្តី្រចែណន   បនបេ្រមើម្ត យេកមក   និងឪពុក 

 េកមក   ែដលកចផង   ខឹងេ្រចើនផង   ្រកក់ផង 
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៦៧ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    បញច មំ   គុត្តិលវមិនំ 

  អបបម ្ត    សេកន   សីេលន 
  តស      េម     បស      វមិនំ 
  អចឆ      កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
  អចឆ សហស ហំ     បវ  
  បស      បុញញ នំ     វបិកំ 
 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប   ។ 
 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន   ។  េប  ។ 
 វេ ្ណ    ច   េត  សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន   េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។  េប  ។                   យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 បរកមមករនិី   សឹ 
 អេតថនតនទិ    ទសី 
 អេកក ធន   អនតិមនី 
 សំវភិគិនី   សកកស    ភតស (១) 
 តស    េម   បស    វមិនំ 
 អចឆ    កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
 អចឆ សហស ហំ   បវ  
      ១   ម.   ភគស    ។ 
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៦៧ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   គុត្តិលវមិន   ទី   ៥ 

  ខញុមំិនមនេសចក្តី្របមទ      កនុងសីល របស់ខ្លួន 

  សូមេ កេមើល     នូវវមិន របស់ខញុ េំនះចុះ 

  ខញុជំ្រស្តីអប រ មនសមបុរជទី្របថន    ខញុជំ្រស្តី 

  ្របេសើរជង្រស្តីអប រទងំមួយពន់ សូមេ ក 

  រមិលេមើល     នូវផលៃនបុណយទងំ យ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ  ្របកដដូេចន ះ   ។   េប   ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 មនសមបុរ   ដ៏រុងេរឿង      ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស    ។ 

 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 

 ។  េប  ។    ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុជំទសី េធ្វើករបេ្រមើៃនជនដៃទ មិនខជិល្រចអូសេ យកិចចករ 

 (ទងំពួង) ជ្រស្តីមិនមនេសចក្តីេ្រកធ មិនេមើលងយេគ 

 ជអនកែចករែំលកនូវចែំណករបស់ខ្លួន (ដល់ជនអនក្រតូវករ) 

 សូមេ កេមើល នូវវមិនរបស់ខញុ េំនះចុះ ខញុជំ្រស្តីអប រ មន 

 សមបុរជទី្របថន  ខញុជំ្រសី្របេសើរ ជង្រស្តីអប រទងំមួយពន់ 
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៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

  បស          បុញញ នំ          វបិកំ 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 

 វេ ្ណ   ច   េម  សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

 អភិកកេន្តន   វេណ្ណន              យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 

 ។  េប  ។                    ឱសធី   វយិ   រក 

 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ     ។  េប  ។ 

  វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

    េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

 ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

  ខីេ ទនមហំ     អទសឹ 

  ភិកខុ េន     បិ ្ឌ យ     ចរន្តស  

  តស      េម     បស      វមិនំ 

  អចឆ      កមវណ្ណិ នីហមសមិ 

  អចឆ សហស ហំ     បវ  

  បស      បុញញ នំ     វបិកំ 

 េតន   េម   ទិេ     វេ ្ណ      ។  េប  ។ 

  វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 



143 

៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 សូមេ ករមិលេមើល   នូវផលៃនបុណយទងំ យ 

េ្រពះេហតុេនះ បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ  ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

មន លេទវ  នងមនសមបុរដ៏រុងេរឿង ។ េប ។ ដូចផក យ្រពឹក 

សមបុររបស់នង ្របកដដូេចន ះ េតើេ យបុណយដូចេម្តច ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

។   េប  ។     ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុបំនឲយនូវបយ យេ យទឹកេ ះ្រសស់    ដល់ 

 ភិកខុ ្រ ច់េទបិណ្ឌ បត    សូមេ កេមើល   នូវវមិន 

 របស់ខញុ េំនះចុះ    ខញុជំ្រស្តីអប រ      មនសមបុរជទី 

 ្របថន     ខញុជំ្រសី្របេសើរជង្រស្តីអប រទងំមួយពន់ 

 សូមេ ករមិលេមើល    នូវផលៃនបុណយទងំ យ 

េ្រពះេហតុេនះ   បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ  ្របកដដូេចន ះ   ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 
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៦៩ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    បញច មំ   គុត្តិលវមិនំ 

 េតសុ   បញច វសីតិវមិនំ   យថ   ខីេ ទនទយិកវមិនំ 
 តថ   វ ិ ថ េរតព្វំ   ។ 
  អភិកកេន្តន   វេណ្ណន     ។  េប  ។ 
   វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
     េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
   ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
   ១- ផណិតំ   អហមទសឹ 
   ២- តិមពរសូកំ     ។  េប  ។ 
 ៣- ឧចឆុខណ្ឌិ កំ 
 ៤- កកក រុកំ(១) 
 ៥- ឯ លុកំ 
 ៦- វល្លីបកកំ (២) 
 ៧- ផរសូកំ 
 ៨- ហតថបប បកំ 
 ៩- កមុដ្ឋឹ 
 ១០- បុបផកមុដ្ឋឹ 
 ១១- មលូកំ 
 ១២- និមពមុដ្ឋឹ  
     ១   ឱ.   កកក រកំិ  ។   ២   ឱ.   ម.   វល្លីផលំ   ។ 
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៦៩ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   គុត្តិលវមិន   ទី   ៥ 

 ប ្ត វមិនទងំេនះ   វមិន   ២៥   បណ្ឌិ តគបបសីែម្តងឲយពិ ្ត រ 
ដូចខីេ ទនទយិកវមិនផងចុះ   ។ 
  មនសមបុរ   ដ៏រុងេរឿង     ។  េប  ។ 
 សមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 
 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 
  ។  េប  ។ ផលៃនកមមេនះថ 
  ១ ខញុបំនឲយ សករអេំព 
  ២ ។  េប  ។ ែផ្លទន្ល ប់ 
  ៣  អេំព ១  កំ ត់ 
  ៤  ែផ្ល្រតសក់ 
  ៥  ែផ្លេ ព  
  ៦  ែផ្ល្រតសក់្រសូវ 
  ៧  ែផ្លមក់្របង 
  ៨  ច្រងក នស្រមប់កេម្ត ៃដ 
  ៩  អន្លក់ ១ ក្ត ប់ 
  ១០  ផក   ១  ក្ត ប់ 
  ១១  េមើមដឡូំង 
  ១២  ស្លឹកេ ្ត   ១  ក្ត ប់ 
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៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ១៣- អមពកញជិ កំ 
 ១៤- េទណិនិមមុជជនំ(១)  
 ១៥- កយពនធនំ  

 ១៦- អំសពនធកំ(២) 
 ១៧- អេយគបត្តំ 
 ១៨- វធិបូនំ 
 ១៩- លបណ្ណំ (៣) 
 ២០- េមរហតថំ 
 ២១- ឆត្តំ 
 ២២- ឧបហនំ 
 ២៣- បវូ ំ
 ២៤- េមទកំ 
 ២៥- សកខលឹ(៤)     អហមទសឹ 
  ភិកខុ េន   បិ ្ឌ យ   ចរន្តស  
  តស    េម   បស    វមិនំ 
  អចឆ    កមវណ្ណិ នីហមសមិ 
  អចឆ សហស ហំ(៥)   បវ  
     ១   ម.   េទណិនិមមជជនឹ   ។   ២   ឱ.   អំសវដ្តកំ   ។   ៣   ឱ.   លវណ្ឋំ   ។  ៤   ម.   សកខលិកំ   ។ 
៥     ឱ.     អចឆ សហស ស    ។   ម.   អចឆ សហស ស ហំ   ។ 
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៧០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

   ១៣  ្រជក់ ្វ យ  
  ១៤  ្រគប់លងបុក 
  ១៥  វតថពនធចេងកះ 
  ១៦  េយគប្រត 
  ១៧  សពំត់អេយគ 
  ១៨  ផ្លិតមន្រជុង  ៤ 
  ១៩  ផ្លិតស្លឹកេ ន ត 
  ២០  ផ្លិតកនទុយេកង ក 
  ២១  ឆ្រត 
  ២២  ែសបកេជើង 
  ២៣  នំ 
  ២៤  ្រតែប៉ 
  ២៥ ខញុបំន្របេគន   នំេ្រក ប 
   ដល់ភិកខុ      ែដល្រ ច់េទេដើមបបីិណ្ឌ បត 
   សូមេ កេមើល   នូវវមិនរបស់ខញុ េំនះចុះ 
   ខញុជំ្រស្តីអប រ    មនសមបុរ     ជទី្របថន  
   ខញុជំ្រស្តី្របេសើរជង្រស្តីអប រទងំមួយពន់ 
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៧១ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    បញច មំ   គុត្តិលវមិនំ 

  បស      បុញញ នំ   វបិកំ 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 

  វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ   បភសតីតិ   ។ 

 ្វ គតំ   វត   េម   អជជ សុបបភតំ   សុហុដ្ឋិតំ 

 យ ំ  អទទសំ   េទវ េយ អចឆ    កមវណ្ណិ និេយ 

 ហំ(១)   ធមមំ   សុ ្វ ន ក មិ   កុសលំ   ពហំុ 

 ទេនន   សមចរយិយ សំយេមន   ទេមន   ច 

 ហំ   តតថ   គមិស មិ(២) យតថ   គន្ត្វ    ន  េ ចេរតិ  ។ 
តុត្តិលវមិនំ   បញច មំ   ។ 

ឆដ្ឋំ   ទទទល្លវមិនំ 

 [៣៤] ទទទល្លមន(៣)   វេណ្ណន យស    ច   យសស និី 

 សេព្វ   េទេវ   វតឹេស វេណ្ណន   អតិេ ចសិ(៤) 

 ទស នំ   នភិជនមិ ឥទំ   បឋមទស នំ 

 ក ម    កយ   នុ   គមម នេមន  ភសេស  មមន្តិ។ 
     ១   ម.  ឥម ហំ ។  ២   ម.  ្វ ហំ  តេតថវ  គចឆ មិ  ។  ៣  ឱ.  ទទទល្លមេន ។ ម.   ទទទល្ហមន  ។ 
៤   ម.   អតិេ ចសឹ   ។  
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៧១ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   គុត្តិលវមិន   ទី   ៦ 

 សូមេ ករមិលេមើល   នូវផលៃនបុណយទងំ យ 

េ្រពះេហតុេនះ  បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ  ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

ឱហ៎ន   ដេំណើ រមកៃនអញកនុងៃថងេនះ   ជករល្អ ស់េតើ   ៃថងេនះភ្លឺល្អ 

ស់ ករេ្រកកេឡើង អពីំដេំណកល្អ ស់ េ្រពះអញបន 

េឃើញពួកេទវ  ជ្រស្តីអប រមនសមបុរជទី្របថន  ម អញ 

េនះ បន ្ត ប់ធម៌របស់ពួកេទវ ទងំេនះ នឹងបនេធ្វើកុសល 

េ្រចើន េ យករឲយទនផង េ យករ្រប្រពឹត្តេសមើផង េ យ 

ករស្រងួមផង េ យករទូនម នផង អនកផង េទកនុងទី  

េហើយមិនេ យេ ក      ម អញេនះ    នឹងេទកនុងទីេនះែដរ       ។ 
ចប់   គុត្តិលវមិនទី   ៥   ។ 

ទទទល្លវមិន   ទី   ៦ 

[៣៤] (នងភទទ សួរថ) នងមនសមបុរដ៏រុងេរឿង មនយសកន្លង 

នូវពួកេទវ  ជន់ វត្តិង ទងំអស់ េ យយសផង េ យសមបុរផង 

ខញុមំិនែដលេឃើញ(នង)េ ះ េឃើញម្តងេនះេឈម ះថេឃើញជដបូំង 

នងមកអពីំពួកេទវ ជន់      បនជមកេ ចេំឈម ះរបស់ខញុ  ំ      ។ 
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៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 អហំ   ភេទទ   សុភទទ សឹ បុេព្វ   មនុសេក   ភេវ 

 សហភរយិ   ច   េត   សឹ ភគិនី   ច   កនិដ្ឋក 

 ហំ   កយស    េភទយ   វបិបមុ ្ត    តេ    ចុ  

 និមម នរតីេទ នំ ឧបបនន    សហពយតន្តិ   ។ 

 បហតូកតកលយ  េត   េទេវ   យន្តិ   បណិេន 

 េយសំ   ត្វំ   កិត្តយិស សិ សុភេទទ   ជតិមត្តេន 

 កថំ(១)   ត្វំ   េកន វេណ្ណន េកន   អនុ សិ   

 កីទិេសេនវ   ទេនន សុព្វេតន   យសស និី 

 យសំ   ឯ ទិសំ   ប ្ត  វេិសសំ   វបុិលមជឈគ 

 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ   កិស        កមមស ទិំ   ផលំ(ឥតិ) ។ 

 អេដ្ឋវ   បិណ្ឌ ប និ យ ំ  ទនំ   អទទំ   បុេរ 

 ទកខិ េណយយស    សងឃស      បសនន    សេកហិ   បណិហិ 

 េតន  េម   ទិេ    វេ ្ណ     ។  េប  ។ 

 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
     ១   ម.   អថ   ។ 
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៧២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 (នងសុភទទ េឆ្លើយថ) មន លនងភទទ  ខញុជំ្រស្តីេឈម ះសុភទទ  
ខញុជំភរយិរួម(ប្តី) ជមួយនឹងនងផង េហើយ្រតូវជប្អូននងផង 
កនុងភពជរបស់មនុស  កនុងកលមុន ខញុ េំនះ លុះែបកធ្ល យ 
ងកយ ផុត្រសឡះ ចយុតចកមនុស េ កេនះ បនមក 

េកើតជមួយនឹងពួកេទវ    ជន់និមម នរតី   ។ 
 (នងភទទ សួរថ) មន លនងសុភទទ  នងបនែថ្លងនូវជតិ 
របស់ខ្លួន កនុងពួកេទវ ជន់និមម នរតី  ពួកសត្វមនកមមជ 
កុសលេធ្វើេហើយ ដ៏េ្រចើន រែមងេទកន់ពួកេទវ ជន់និមម នរតី 
េនះ នងអនក េ្រប ន្របេ  េ យេហតុដូចេម្តច េ យ្របករ 
ដូចេម្តច នងជ្រស្តីមនយស ដល់នូវយសែបបេនះ បននូវគុណ- 
វេិសស ដ៏ធទូំ យ េតើេ យទនដូចេម្តច េ យវត្តល្អដូចេម្តច 
មន លេទវ  ខញុសួំរេហើយ នងចូរ្របប់ េនះជផលៃនកមមអ្វី ។ 
 (នងសុភទទ េឆ្លើយថ) កនុងកលមុន ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  
បនឲយទន  េ យៃដរបស់ខ្លួន ទនេនះគឺបិណ្ឌ បត(១) ៨ 
(ែដលខញុឲំយេហើយ) ដល់សងឃ ជទកខិេណយយបុគគល េ្រពះេហតុ 
េនះ   បនជសមបុរ   របស់ខញុ ្ំរបកដដូេចន ះ   ។  េប  ។ 
សមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់  សព្វទិស   ។ 
     ១   បិណ្ឌ បតែដលបុគគលឲយដល់ភិកខុ ៨ របូ   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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៧៣ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    បញច មំ   គុត្តិលវមិនំ 

 អហំ  តយ   ពហុតេរ   ភិកខូ  សញញេត   ្រពហមចរេិន(១) 

 តេបបសឹ   អននបេនន បសនន    សេកហិ   បណិហិ 

 តយ   ពហុតរ ំ  ទ ្វ  ហីនកយបូគ   អហំ 

 កថំ  ត្វំ   អបបតរ ំ  ទ ្វ  វេិសសំ   វបុិលមជឈគ 

 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ  កិស   កមមស ទិំ  ផលំ (ឥតិ) ។ 

 មេនភវនិេយ   ភិកខុ  សនទិេ ្ឋ    េម   បុេរ   អហុ 

 ហំ(២)   ភេត្តន   និមេន្តសឹ េរវតំ   អត្តនដ្ឋមំ 

 េ     េម   អតថបុេរកខ េ  អនុកមបយ   េរវេ  

 សេងឃ   េទហីតិ   មំ   អេ ច តស ហំ   វចនំ   ករ ឹ

    ទកខិ    សងឃគ  អបបេមយយ   បតិដ្ឋិ  

 បុគគេលសុ   តយ   ទិននំ ន   តំ   តវ  មហបផលន្តិ   ។ 

 ឥទេន ហំ   ជនមិ សេងឃ   ទិននំ   មហបផលំ 

 ហំ   គន្ត្វ    មនុស ត្តំ វទញញូ    វតីមចឆ  

 សេងឃ   ទនំ  ទស មិហំ(៣) អបបម ្ត    បុនបបុនន្តិ   ។ 
     ១   ម.   ្រពហមចរេិយ   ។   ២   ម.   សំ   ភេទទ   និមេន្តសិ   ។   ៣   ឱ.   ទនំ   ទស មហំ   ។ 

ម.   ទននិ   ទស មិ   ។ 
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៧៣ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   គុត្តិលវមិន   ទី   ៦ 

 (នងភទទ សួរថ) ខញុបំនញុងំភិកខុទងំ យ ែដលមនេសចក្តី 

ស្រងួម្រប្រពឹត្តធម៌ដ៏្របេសើរ េ្រចើនេលើសជងនង ឲយែឆ្អតសកប់សកល់ 

េ យបយនិងទឹក ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  បនឲយទនេ យៃដរបស់ខ្លួន 

េ្រចើនេលើសជងនង េហើយចូលេទកន់កយេថកទប នងឲយទន 

តិចជងខញុ េំទ ប៉ុែន្តបននូវគុណវេិសសដ៏ធទូំ យ េតើេ យេហតុដូច 

េម្តច មន លេទវ  ខញុសួំរេហើយ នងចូរ្របប់ េនះជផលៃនកមមអ្វី ។ 

 (នងសុភទទ េឆ្លើយថ) ភិកខុអនកញុងំចិត្តឲយចេ្រមើន ខញុបំនេឃើញ 

កនុងកលមុន ខញុបំននិមន្ត្រពះេរវតេតថរេនះ មនខ្លួនជគ្រមប់ ៨ េ យ 

ភត្ត ្រពះេរវតេតថរេនះ េធ្វើនូវ្របេយជន៍ធ ំ ដល់ខញុ  ំ េ យេសចក្តី 

អនុេ្រគះ បន្របប់ខញុថំ នងចូរឲយ(ទន) ចេំពះសងឃ ខញុកំ៏បន 

េធ្វើ មពកយេ ក សងឃគ ទកខិ េនះ ជទនមនផល្របមណ 

មិនបន ខញុបំនតមកល់ទុកល្អេហើយ  ឯទនែដលនងឲយេហើយចេំពះ 

បុគគលទងំ យ ទនរបស់នងេនះ មិនមនផលេ្រចើនេឡើយ ។ 

 (នងភទទ េឆ្លើយថ) ឥឡូវេនះ ខញុបំនដឹងចបស់េហើយថ ទនែដល 

បុគគលបនឲយចេំពះសងឃ ជទនមនផលេ្រចើន ខញុ េំនះេបើបនេទ 

កន់អត្តភពជមនុស  ដឹងក្តីកល  ្របសចកេសចក្តី 

កំ ញ់    មិនេធ្វស្របែហស     នឹងឲយទនចេំពះសងឃេរឿយ ៗ       ។ 
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៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

ក   ឯ    េទវ    ភេទទ តយ   មន្តយ   េត   សហ 

សេព្វ   េទេវ   វតឹេស    វេណ្ណន   អតិេ ចតិ (ឥតិ) ។  

មនុស ភូ    េទវនិទ បុេព្វ   មនុសេក   ភេវ 

សហភរយិ   ច   េម   សិ ភគិនី   ច   កនិដ្ឋក 

សេងឃ   ទននិ   ទ ្វ ន កតបុញញ    វេិ ចតិ(ឥតិ) ។ 

ធេមមន   បុេព្វ   ភគិនី តយ  ភេទទ   វេិ ចសិ 

យ ំ  សងឃសមឹ   អបបេមេយយ(១) បតិ ្ឋ េបសិ   ទកខិ ណំ 

បុចឆិេ    ហិ   មយ   ពុេទធ  គិជឈកដូសមឹ   បព្វេត 

វបិកំ   សំវភិគស  យតថ   ទិននំ   មហបផលំ 

យជមននំ   មនុស នំ បុញញេបកខ ន   បណិនំ 

កេ តំ   ឱបធិកំ   បុញញំ  យតថ   ទិននំ   មហបផលំ 

តំ   េម   ពុេទធ    វយិកសិ ជនំ   កមមផលំ   សកំ 

វបិកំ(២)   សំវភិគស  យតថ  ទិននំ   មហបផលំ 

ច ្ត េ    ច   បដិបនន  ច ្ត េ    ច   ផេល   ឋិ  

ឯស   សេងឃ   ឧជុភេូ  បញញ សីលសមហិេ  

     ១   ម.   សងឃម្ហិ   អបបេមយយំ   ។   ២   ម.   វភិគំ   ។ 
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៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 (្រពះឥនទសួរថ)មន លនងភទទ  េទវ េនះ ្រតូវជអ្វីនឹងនង ក៏មក 

្របឹក ជមួយនង ទងំសមបុររុងេរឿងកន្លងពួកេទវ  ជន់ វត្តិង  ។ 

 (នងភទទ េឆ្លើយថ) បពិ្រត្រពះអងគជធជំងេទវ  កលពីេដើម 

េទវ េនះេកើតជមនុស  កនុងភពៃនមនុស  បនជភរយិរបស់ 

្រពះអងគ ជមួយនឹងខញុផំង េហើយ្រតូវជប្អូនខញុ ្ំរពះអងគផង បនឲយទន 

ទងំ យចេំពះសងឃ មនបុណយេធ្វើេហើយ េទើបបនរុងេរឿងដូេចនះ ។ 

 (្រពះឥនទេពលថ) មន លនងភទទ  កលពីេដើម ប្អូន្រសីរុងេរឿង 

េ យធម៌ជងនង េ្រពះបនញុងំទកខិ ទន ឲយតមកល់េនស៊ប់ 

ចេំពះសងឃ មនផល ប់មិនបន ដបតិ្រពះពុទធគង់េលើភនគំិជឈកូដ 

ខញុបំនសួរនូវផលៃនករែចករែំលក ចេំពះបុគគលែដលេគឲយទនេទ 

មនផលេ្រចើន ខញុបំនសួរ្រពះពុទធអពីំបុណយ ែដលឲយផលកនុងបចចុបបនន 

របស់មនុស ទងំ យ អនកឲយទន ជសត្វ្របថន បុណយ ចេំពះ 

ពួកបុគគល ែដលេគឲយទនេទមនផលេ្រចើន កល្រពះពុទធ្រជប 

ចបស់នូវផលៃនកមម គឺវបិកៃនករែចករែំលកចេំពះពួកបុគគលែដល 

េគឲយទនេទមនផលេ្រចើន េ យ្រពះអងគឯង េហើយពយករបញ្ហ េនះ 

ដល់ខញុ  ំ បុគគល ៤ ពួកអនកដល់នូវមគគ និងបុគគល ៤ ពួក ងំេនកនុងផល 

េនះឯងេ ថសងឃ       េ ក្របតិបត្តិ្រតង់្របកបេ យ្របជញ និងសីល 
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៧៥ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    បញច មំ   គុត្តិលវមិនំ 

យជមននំ   មនុស នំ បុញញេបកខ ន   បណិនំ 

កេ តំ   ឱបធិកំ   បុញញំ  សេងឃ   ទិននំ   មហបផលំ 

 ឯេ    ហិ   សេងឃ   វបុិេ    មហគគេ  

 ឯសបបេមេយយ   ឧទធីវ   គេ  

 ឯេត   ហិ   េស ្ឋ    នរវរីយិ វក(១) 

 បភង ក    ធមមកថំ   ឧទីរយន្តិ 

 េតសំ   សុទិននំ   សុហុតំ   សុយិដ្ឋំ 

 េយ   សងឃមុទទិស    ទទន្តិ   ទនំ 

    ទកខិ    សងឃគ    បតិដ្ឋិ  

 មហបផ    េ កវទិហិូ   វណ្ណិ  

 ឯ ទិសំ   បុញញមនុស រន្ត  

 េយ   េវទជ    វចិរន្តិ   េ េក 

 វេិនយយ   មេចឆរមលំ   សមលំូ 

 អនិនទិ    សគគមុេបន្តិ   នន្តិ   ។ 
ទទទល្លវមិនំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

     ១   ម.   នរវរី វក   ។ 



157 

៧៥ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   គុត្តិលវមិន   ទី   ៦ 

្រពះពុទធបនសែម្តង នូវបុណយ ែដលឲយផល កនុងបចចុបបនន 
របស់មនុស ទងំ យ អនកឲយទន ជសត្វ្របថន  នូវបុណយ 
កលេធ្វើ ចេំពះសងឃ ែដលេគឲយទនេទ មនផលេ្រចើន 
 េ្រពះថ សងឃន៎ុះ ជសងឃមនគុណដ៏ធទូំ យ សងឃន៎ុះ 
 ដូចជ គរែដល្រទ្រទង់នូវទឹក មនជេ្រម ប់មិនបន ពួក 
 វក័អនកមនេសចក្តីពយយមជងនរៈទងំេនះ ជអនក្របេសើរ 
 ែមនពិត អនកេធ្វើនូវពន្លឺគឺញណ (ដល់សត្វេ ក) េហើយសែម្តង 
 នូវធមមកថ ពួកសត្វ  បនឲយទនឧទទិស ចេំពះសងឃ 
 (ទនេនះ)េឈម ះថ ពួកសត្វទងំេនះ បនឲយល្អេហើយ 
 បូជតូចល្អេហើយ បូជធលំ្អេហើយ សងឃគ ទកខិ ទនេនះ 
 េឈម ះថ បុគគលតមកល់ទុកល្អេហើយ ជទនមនផលេ្រចើន 
 ្រពះសមម សមពុ ទធទងំ យ ្រជបចបស់នូវេ ក ្រទង់ 
 សរេសើរេហើយថ ជនទងំ យ  កលរឭកនូវបុណយ 
 ែដលខ្លួនបនេធ្វើ ឧទទិសចេំពះសងឃ្របកដដូេចន ះ េហើយេកើត 
 មនេសចក្តីេ្រតកអរ រែមង្រ ច់េទកនុងេ ក ជនទងំ យ 
 េនះ េឈម ះថ កមច ត់បង់នូវមនទិល គឺេសចក្តីកំ ញ់ 
 ្រពមទងំឫស   មិនមនេគតិះេដៀល   រែមងេទកន់ នសួគ៌   ។ 

ចប់   ទទទល្លវមិន   ទី   ៦   ។ 
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៧៦ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

សត្តមំ   េសសវតីវមិនំ 

 [៣៥]    ផលិករជតេហមជលចឆននំ 
 វវិធិវចិិ្រតថលមទទសំ   សុរមមំ 
 ពយម្ហំ   សុនិមមិតំ   េ រណូបបននំ 
 ជកបូកិណ្ណមិទំ(១)   សុភំ   វមិនំ 
 ភតិ   ច   ទស   ទិ    នេភវ   សុរេិយ 
 សរេទ   តមបនុេទ   សហស រសីំ 
 តថ   តបតិ   មិទំ   តវ   វមិនំ 
 ជលមិវ   ធមូសិេខ   និេស   នភេគគ 
 មុសតិវ   នយនំ   សេតរ ិ វ 
 កេស   ឋបិតមិទំ   មនុញញំ  
 វ ី មុរជសមម ឡឃុដ្ឋំ  
 ឥទធំ   ឥនទបុរ ំ  យថ   តវ   មិទំ 
 បទុមកុមុទឧបបលកុវលយំ 
 េយថិក   ភណ្ឌិ ក   េនជក   ច   សន្តិ 
 លកុសុមិតបុបផិ    អេ ក 
 វវិធិទុមគគសុគនធេសវតិមិទំ 
     ១   ម.   រូចកូបកិណ្ណមិទំ   ។ 
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៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

េសសវតីវមិន   ទី   ៧ 

 [៣៥] (្រពះវងគីសេតថរេពលថ) ម បនេឃើញវមិនេនះល្អ 

 ែដល្របក់េ យសំ ញ់ ជវកិរៈៃនែកវផលិកនិង្របក់និង 

 មស មនៃដដ៏វចិិ្រតេ យែកវេផ ង ៗ  គួរឲយរកី យ 

 េ យ្របៃព ជទីេនែដលបុញញកមមនិមមិតល្អេហើយ ្របកប 

 េ យេក្ល ងទ្វ រ េ យ យេ យខ ច់មស ជវមិនដ៏ល្អ 

 ្រពះ ទិតយឰដ៏ កស មនរសមី ១ ពន់ កមច ត់បង់នូវងងឹត 

 កនុងសរទកល ញុងំទិសទ ំ ១០ ឲយភ្លឺ (យ៉ង មិញ) 

 វមិនរបស់នងេនះ ក៏រុងេរឿង យ៉ងេនះែដរ វមិនេនះជទី 

 គប់ចិត្ត ងំេនឰដ៏ កស ចងំែភនក ដូចជអ ្ត តេភ្លើង 

 រុងេរឿងកនុងេវ យប់ ឬដូចេផ្លកបេនទ រ កនុងទីបផុំតៃនពពក 

 កងរពំងេ យសេំឡងពិណ សេំភរ សគរ រគងំ វមិនរបស់ 

 នងេនះ ដូចជបុររីបស់្រពះឥ្រនទ ដ៏ស្តុកស្តមភ ទងំឈូកស 

 កុមុទ ឧបបល្រកហម ឧបបលេខៀវ មនទងំផក យុថក ផក ចបរ 

 ផក នេនង ផក ល្រពឹក  ផក អេ ក សឹងរកីសគុះ គ យ 

 វមិនេនះេ្របះ្រពំ   េ យក្លិន្រកអូប    ៃនេឈើដ៏ឧត្តមេផ ង    ។ 
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៧៧ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    សត្តមំ   េសសវតីវមិនំ 

 សលឡលពុជសុជកសំយុ ្ត  

 កុសុកសុផុល្លិតល    វ   លមពិនីហិ 

 មណិជលសទិសយសស និី 

 រមម   េបកខ រណី   ឧបដ្ឋិ    េត 

 ឧទករុ    ច   េយតថិ   បុបផជ  

 ថលជ   េយវ   សន្តិ   រុកខជ  

 មនុស ក   អមនុស ក   ច   ទិព្វ  

 សេគគ(១)   តុយ្ហ ំ  និេវសនម្ហិ   ជ  

 កិស    សមទមស    អយ(ំ២)   វបិេក 

 េកនសិ   កមមផេលនិធបូបនន  

 យថ   ច   េត   អធិគតមិទំ   វមិនំ 

 តទនុបទំ   អវចសិ   អ របខុេមតិ(៣)   ។ 

 យថ   ច   េម  អធិគតមិទំ   វមិនំ 

 េកញចមយរូចេករសងឃចរតិំ 

 ទិពយបិលវហំ   ស ជចិណ្ណំ  

 ទិជករណ្ឌ វេកកិ ភិនទិតំ 

     ១   ម.   សេព្វ   ។  ២   ម.   សំយមទមស យំ   ។ ៣   ម.  អវចសិ របេម្ហតិ   ។ 
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៧៧ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   េសសវតីវមិន   ទី   ៧ 

 មន លនងមនយស   ្រសះេបកខរណី្របកបេ យេឈើ្រសល់ 

 ខនុរសម្លនិងសុជក្រពឹក (១) ្របកបេ យេឈើមនខ្លឹមខងេ្រក 

 (មនេ ន តនិងដូងជេដើម) និងវល្លិ រកីសគុះ គ យ សយុំងចុះ 

 ្របកដេសមើេ យប ្ត ញៃនែកវមណី ជទីរកី យ ងំ 

 េឡើង(កនុងទីជិតៃនវមិន) របស់នង បុបផជតទងំ យ  

 ែដលដុះកនុងទឹកក្តី រុកខជតទងំ យ  ែដលដុះេលើេគកក្តី 

 ជរបស់មនុស ក្តី ជរបស់អមនុស ក្តី ដ៏ជទិព្វ (បុបផជត 

 និងរុកខជតទងំេនះ) បនដុះេឡើង ជិតលេំនរបស់នង 

 កនុង នសួគ៌េនះ េតើជផលៃនករសងប់និងករទូនម នដូចេម្តច 

 នងបនមកេកើតកនុងវមិនេនះ េតើេ យផលៃនកមមដូចេម្តច 

 មយង៉េទៀត វមិនេនះ នងបនេ យកមម  មន លនង 

 មនេ មែភនក-ង នងគបបសីែម្តងកមមេនះ មលំ ប់បទ ។ 

 (េទវ េពលថ) វមិនេនះហ្វូងេ្រក ល េកង ក មន់េទរ 

 ្រ ច់េទ មនហ្វូងបក ទឹីក និង ជហង ្រ ច់េទ គឹកកង 

 េ យសត្វចេងក លខយង       េ និ៉ងសត្វ ្ល ប(ឯេទៀតៗជេ្រចើន) 
     ១   សុជក្រពឹក េនះ   មនែតកនុងេទវេ កនិងភនំគនធមទ   កនុងទីដៃទមិនមន   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ននសន្ត នកបុបផរុកខ វវិធិ 
 បតលិជមពុ អេ ករុកខ វន្តំ 
 យថ   ច   េម   អធិគតមិទំ   វមិនំ 
 តេន្ត   បេវទិស មិ   សុេ ហិ   ភេន្ត 
 មគធវរបុរតថិេម 
 នឡកគមេក   នម   អតថិ   ភេន្ត 
 តតថ   អេ សឹ   បុេរ   សុណិ  
 េសសវតីតិ   តតថ   ជនឹសុ   មមំ 
 ហំ   អបចឹ   តតថ   កមមកុសលំ 
 េទវមនុស បជិូតំ   មហន្តំ 
 ឧបតិស  ំ  និព្វុ តំ   អមបេមយយ ំ
 មុទិតមន   កុសុេមហិ   អេពភ កិរ ឹ
 បរមគតិគតញច    បជូយិ ្វ  
 អន្តិមេទហធរ ំ  ឥសឹ   ឧ រ ំ
 ប យ   មនុសកំ   សមុស យំ 
 តិទ គ    ឥធមវ មិ   នន្តិ   ។ 

េសសវតីវមិនំ(១)   សត្តមំ   ។ 

     ១   ម.   េសវតីវមិនំ   ។ 
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៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 មនេដើម្រចេនៀង េដើម្រពីង េដើមអេ ក មនេឈើ្របកប 

 េ យផក ជប ្ត ញមន្របករេផ ងៗ ែដលខញុបំនេហើយ 

 េ យកមម ផង វមិនេនះែដលខញុបំនេហើយ េ យកមម 

 ផង ខញុនឹំងសែម្តង កមមេនះ ៗ ដល់េ កមច ស់ បពិ្រត 

 េ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន សូមេ កមច ស់ ចំ ្ត ប់ចុះ បពិ្រត 

 េ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន មន្រសុកមួយេឈម ះនឡកៈ េនកនុង 

 ែដនមគធៈដ៏្របេសើរ នទិសខងេកើត កលពីេដើម ខញុ ្ំរពះ 

 ករុ ជកូន្រប  (កនុងគហបតិ្រតកូល) កនុង្រសុកនឡកៈ 

 េនះ ពួកជនកនុង្រសុក គ ល់ខញុថំ នងេសសវតី ខញុ េំនះ 

 បនសន  ំ នូវកុសលកមម កនុង្រសុកេនះ ខញុមំនចិត្តរកី- 

 យ បនបូជផក ដល់្រពះឧបតិស េតថរ ែដលេទវ និង 

 មនុស បូជេហើយ េ កមនគុណដ៏ធ ំ បរនិិព្វ នេហើយ 

 មនគុណ្របមណមិនបន លុះខញុបំនបូជេ កអនកែស្វង 

 រកនូវគុណដ៏េលើសលុប ្រទ្រទង់ ងកយជទីបផុំត បន 

 ដល់គតិយ៉ងៃ្រកែលង េហើយខញុលំះបង់កយជរបស់មនុស  

 បនមកកន់េទវនិកយជន់ វត្តិង    ន នេទវេ កេនះ   ។ 

ចប់   េសសវតីវមិនទី   ៧   ។ 
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៧៩ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    អដ្ឋមំ   មល្លិកវមិនំ 

អដ្ឋមំ   មល្លិកវមិនំ 

 [៣៦] បីតវេតថ   បីតធេជ បី លងក រភសិូេត 

 បីតន្ត ហិ   វគគូហិ អបិលនធ    វ   េ ភសិ 

 កកមពុកយុរធេរ(១) កញចនេវឡភសិូេត 

 េហមជលកសញឆ េនន ននរតនមលិនី 

 េ វណ្ណមយ   េ ហិតង កមយ   ច 

 មុ ្ត មយ   េវឡុរយិមយ   ច 

 ម រគ ្ល    សហេ ហិតក(២) 

 បេរវតកខី ហិ   មណីហិ   ចិត្ត  

 េកចិ   េកចិ   ឯតថ   មយរូសុស េ  

 ហំសស    រេញញ    ករវកីសុស េ  

 េតសំ   សេ    សុយយតិ   វគគុ រេូប 

 បញចងគិ កំ   តុរយិមិវបប ទិតំ 

 រេថ   ច   េត   សុេភ   វគគូ ននរតនចិត្តេងគ  

 ននវណ្ណី ហិ(៣)   ធតហិូ សុវភិេ ្ត    វ   េ ភតិ 

    ១   ម.  កកមពុកយុរធេរ  ។   ២   ម.   សហេ ហិតងគ  ។៣   ឱ.   ននវ ្ណ ហិ  ។ 
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៧៩ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   មល្លិកវមិន   ទី   ៨ 

មល្លិកវមិនទី   ៨ 

 [៣៦] (នរទេតថរសួរថ) មន លនងមនសពំត់េលឿង មនទង់េលឿង 
 ស្អិត ្អ ង េ យេ្រគ ងអលងក រេលឿង នងេបើទុកជមិន្រប ប់ 
 េ យសពំត់េស្ល កមនពណ៌េលឿងទងំ យ មន ច់ដ៏ល្អិតក៏ 
 េ យ ក៏េនែតល្អ មន លនងអនក្រទ្រទង់នូវេ្រគ ង្រប ប់ៃដជវកិរៈ 
 ៃនមស ស្អិត ្អ ងេ យ្រកវលឹជវកិរៈៃនមស ពសេពញេ យ 
 ប ្ត ញ   ជវកិរៈៃនមស នងជអ្វី នងមនក្រមងែកវេផ ង ៗ 
  ក្រមងជវកិរៈៃនមសផងជវកិរៈៃនែកវមណីមនពណ៌ 
  ្រកហមផង       ជវកិរៈៃនែកវមុក្ដ ផង ជវកិរៈៃនែកវ 
  ពិទូរយផង    ែកវព្រពុសផង មួយអេន្លើេ យែកវមនពណ៌ 
  ្រកហមផង  ដ៏វចិិ្រតេ យែកវទងំ យ្របកដេសមើេ យ 
  ែភនក្រពប   ប ្ត ក្រមងទងំនុ៎ះ   ក្រមងមួយៗ មនសូរ 
  ពីេ ះដូចសេំឡងេកង កដូចសេំឡង ជហងយ(ឬ)ពីេ ះដូច 
  សេំឡងករវកិ សូរក្រមងទងំេនះ  មនភពពីេ ះ ឮ ក់ 
  ដូចជតូរយត្រន្តី្របកបេ យអងគ     ៥   ែដលេគ្របគេំហើយ 
 ទងំរថ របស់នង ក៏មនសភព ្អ តល្អ មនអវយវៈ 
 ដ៏វចិិ្រតេហើយ េ យែកវេផ ង ៗ ែដលជង ចត់ែចងេហើយ 
 េ យធតុ(១)        ទងំ យ          មនពណ៌េផ ង ៗ        សមល្អ 
     ១   េ យសមភ រៈមន្រទពងនិងចេនទ លជេដើម   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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៨០ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 តសមឹ   រេថ   កញចនពិមពវេណ្ណ 
 យតថ(១)   ឋិ    ភសសិមំ   បេទសំ 
 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ    កិស    កមមស ទិំ   ផលន្តិ   ។ 
 េ វណ្ណជលំ   មណិេ វណ្ណចិត្តំ(២) 

 មុ ្ត ចិត្តំ   េហមជេលន   ឆននំ(៣) 
 បរនិិព្វុ េត   េគតេម   អបបេមេយយ 
 បសននចិ ្ត    អហមភិេ បយឹ 
 ហំ   កមមំ   ករ ិ ្វ ន         កុសលំ   ពុទធវណ្ណិ តំ 
 អេបតេ ក   សុខិ      សមបេមទមនមយតិ  ។ 

មល្លិកវមិនំ   អដ្ឋមំ   ។ 

នវមំ   វ ិ លកខិវមិនំ 

 [៣៧] ក  នម  ត្វំ  វ ិ លកខិ  រេមម   ចិត្តល វេន 
 សមន្ត    អនុបរយិសិ នរគីណបុរកខ  
 យទ   េទ    វតឹ  បវសិន្តិ   ឥមំ   វនំ 
 សេយគគ    សរថ   សេព្វ ចិ្រ    េ ន្តិ   ឥធគ  
 តុយ្ហញច    ឥធ   ប ្ត យ ឧយយេន   វចិរន្តិយ 
 កេយន   ទិស តិ   ចិត្តំ េកន   របូំ   តេវទិសំ 
      ១   ឱ.   ម.   យ   ត្វំ   ។   ២   ម.   មណិេ វណ្ណចិត្តិតំ   ។   ៣   ម.   សញឆ ននំ   ។ 
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៨០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

  នងឋិតេនេលើរថេនះ   មនពណ៌មនរូបេ្រប ប 
  េ យមស     ញុងំ្របេទសេនះ      ឲយភ្លឺរុងេរឿង 
  មន លេទវ  ម សួរេហើយ នងចូរ្របប់ េនះជផលៃនកមមអ្វី ។ 
  (េទវធី េឆ្លើយថ)   ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  ចេំពះ្រពះេគតម 
  ្រពះអងគមនគុណ្របមណមិនបន ែដល្រទង់បរនិិព្វ ន 
  េហើយ   បនបូជប ្ត ញមសដ៏វចិិ្រត េ យែកវមណី 
  និងមសរេំលចេ យែកវមុក្ដ  បងំេ យសំ ញ់មស 
 ខញុបំនេធ្វើកុសលកមមេនះ   ែដល្រពះពុទធ្រទង់សរេសើរេហើយ ្របស 
 ចកេសចក្តីេ ក   ដល់នូវេសចក្តីសុខ   មនចិត្តេ្រតកអរ្រពម   ។ 

ចប់   មល្លិកវមិនទី   ៨   ។ 

វ ិ លកខិវមិន   ទី   ៩ 

 [៣៧] (សកកេទវ ជសួរថ) មន លនងមនែភនកទូ យ នង 
 េឈម ះអ្វី បនជ មនពួកនរេីចមេ ម េហើយេដើរ្រកឡឹង ជុវំញិ 
 ៃ្រពចិត្តល  ជទីរកី យ ពួកេទវ ជន់ វត្តិង  ចូលេទកន់ 
 ៃ្រពេនះ កនុងកល  (កលេនះ) ពួកេទវ ទងំអស់ ្រពម 
 ទងំយន ្រពមទងំរថ ដ៏វចិិ្រត ក៏មកកនុងទីនុ៎ះ នងកលមក 
 ដល់កនុងទីេនះ េហើយ្រ ច់េទកនុងឧទយន ចិត្តរែមង្របកដេ យ 
 កយ     រូបរបស់នង      ក៏្របកដដូេចនះ     េតើេ យេហតុដូចេម្តច 
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៨១ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    នវមំ   វ ិ លកខិវមិនំ 

 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ  កិស   កមមស ទិំ  ផលំ  (ឥតិ) ។ 

 េយន   កេមមន   េទវនិទ របូំ   មយ្ហ ំ  គតី   ច   េម 

 ឥទធី   ច   នុភេ    ច តំ   សុេ ហិ   បុរនិទទ 

 អហំ   ជគេហ   រេមម សុននទ    នម   ឧបសិក 

 សទធ សីេលន   សមបនន  សំវភិគរ    សទ 

 អចឆ ទនញច    ភត្តញច  េសនសនំ   បទីបិយ ំ

 អទសឹ   ឧជុភេូតសុ វបិបសេននន   េចត  

 ចតុទទសឹ   បញចទសឹ យ   ច   បកខស    អដ្ឋមី 

 បដិ រយិបកខញច  អដ្ឋងគសុសមគតំ 

 ឧេបសថំ   ឧបវសឹ សទ   សីេលសុ   សំវុ  

 ប តិប    វរិ  មុ ទ   ច   សញញ  

 េថយយ   ច   អតិច    ច មជជបន   ច   រក 

 បញចសិកខ បេទ   រ  អរយិសចច ន   េកវទិ 

 ឧបសិក   ចកខុ មេ  េគតមស    យសស េិន 

 តស    េម   ញតិកុលំ  សិ  សទ   ម ភិ រតិ 

 ហំ   ភគវេ    ថេូប              សព្វេម ភិេ បយឹ 
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៨១ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   វ ិ លកខិវមិន   ទី   ៩ 

 មន លេទវ  េយើងសួរេហើយ នងចូរ្របប់ េនះជផលៃនកមមអ្វី ។ 
  (េទវ េឆ្លើយថ) បពិ្រត្រពះអងគជធជំងេទវ  រូបរបស់ខញុ  ំ
 គតិឫទធិនិង នុភពរបស់ខញុ  ំ (េកើតេឡើង) េ យកមម  បពិ្រត 
 ្រពះអងគ្រទង់្រពះនមបុរនិទទៈ សូម្រពះអងគ ្ត ប់ នូវកមមេនះចុះ 
 ខញុជំឧបសិក េឈម ះសុននទ  េនកនុង្រកុង ជ្រគឹះជទីេ្រតកអរ 
 ជ្រស្តីបរបូិណ៌ េ យសទធ និងសីល េ្រតកអរកនុងករែចករែំលក 
 នូវទន មនចិត្ត្រជះថ្ល  បនឲយសពំត់ស្រមប់េស្ល កដណ្ត ប់ផង 
 ភត្តផង េសនសនៈផង េ្រគ ង្របទីបផង ចេំពះពួក 
 ្រពះអរយិបុគគល អនកមនចិត្ត្រតង់ សព្វៗ កល ខញុបំនរក  
 ឧេបសថ្របកបេ យអងគ ៨ អស់ៃថងទី ១៤ ទី ១៥ និងៃថងទី ៨ ៃន 
 បកខផង អស់បដិ រយិបកខផង បនស្រងួមកនុងសីលទងំ យ 
 ផង េវៀរចកប តិបតផង ស្រងួមចកមុ ទផង ឆង យ 
 ចកករលួចផង ចកករ្រប្រពឹត្តកន្លង (ចិត្ត ្វ មី)ផង ចកករ 
 ផឹកទឹក្រសវងឹផង សព្វៗ កល េហើយេ្រតកអរ កនុងសិកខ បទ 
 ទងំ ៤ ឈ្ល សកនុងអរយិសចចទងំ យ ជឧបសិកៃន្រពះេគតម 
 ្រពះអងគមនបញញ ចកខុ  មនយស ឯ្រតកូលៃនញតិរបស់ខញុ េំនះ 
 ែតងយកក្រមងផក  មកឲយខញុ  ំ សព្វៗ កល ខញុបំនបូជ 
 ក្រមងផក េនះទងំអស់       ចេំពះ្រពះស្តូប       ៃន្រពះមន្រពះភគ 
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៨២ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ឧេបសេថវហំ   គន្ត្វ  ម គនធវេិលបនំ 

 ថបូសមឹ   អភិេ េបសឹ បសនន    សេកហិ   បណិហិ 

 េតន   កេមមន   េទវនិទ របូំ   មយ្ហំ   គតី   ច   េម 

 ឥទធី   ច   នុភេ    ច យញច    ម ភិេ បយឹ 

 យញច    សីលវតី   សឹ ន   តំ   វ   វបិចចតិ 

   ច  បន  េម  េទវនិទ សកទគមិនី   សិយន្តិ   ។ 

វ ិ លកខិវមិនំ   នវមំ   ។ 

ទសមំ   បរចិឆត្តកវមិនំ 

 [៣៨] បរចិឆត្តេក   េកវ ិ េរ រមណីេយ   មេនរេម 

 ទិព្វមលំ   គនថមន គយន្តី   សមបេមទសិ 

 តស    េត   នចចមនយ អងគមេងគហិ   សព្វេ  

 ទិព្វ    សទទ    និចឆរន្តិ សវនីយ   មេនរម 

 តស    េត   នចចមនយ អងគមេងគហិ   សព្វេ  

 ទិព្វ    គនធ    ប យន្តិ សុចិគនធ    មេនរម 

 វវិត្តមន   កេយន យ  េវណីសុ  បិលនធន 
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៨២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  បនេទកនុងៃថងឧេបសថ េហើយបូជក្រមងផក  
េ្រគ ង្រកអូបេ្រគ ង ប ចេំពះ្រពះស្តូប េ យៃដរបស់ខ្លួន បពិ្រត 
្រពះអងគជធជំងេទវ  រូបរបស់ខញុ  ំគតិ ឫទធិ និង នុភព របស់ខញុ  ំ
(េកើតេឡើង) េ យកមមេនះ ែដលខញុបំនបូជក្រមងផក ក្តី ែដល 
ខញុជំ្រស្តីមនសីលក្តី ករបូជនូវក្រមងផក  និងកររក សីល របស់ 
ខញុ េំនះ មិនទន់ឲយផលេនេឡើយ បពិ្រត្រពះអងគជធជំងេទវ  
ែតេសចក្តី្របថន របស់ខញុថំ     សូមឲយខញុបំនជសកទគមិនី   ។ 

ចប់  វ ិ លកខីវមិន   ទី   ៩   ។ 

បរចិឆត្តកវមិន   ទី   ១០ 
 [៣៨]  (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )  កលនងកន់ផក  
រលួសផ្អុងទងំ យ េឈម ះបរចិឆត្តក្រពឹក  គួររកី យ គួរេ្រតក 
អរៃនចិត្ត េហើយ្រកងជក្រមងទិព្វ េ្រច ង រកី យ សបបយ 
កលែដលនងកពុំង េំនះ សេំឡងទិព្វទងំ យ គួរ ្ត ប់ 
គួរជទីរកី យៃនចិត្ត រែមង ន់ឮ អពីំអវយវៈតូចធទំងំ យ 
េ យសព្វ្រគប់ កលែដលនង កពុំង េំនះ ក្លិនទិព្វទងំ- 

យ មនក្លិន្រកអូបគួរជទីរកី យៃនចិត្ត រែមងផ យេចញ 
អំពីអវយវៈតូចធំទងំ យ េ យសព្វ្រគប់ នងងកកយ 
េ្រគ ង្រប ប់    ទងំ យ     ឰដ៏ផនួ ងសក់     របស់នង  
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៨៣ 

វមិនវតថុសមឹ   តតិយស    បរចិឆត្តកវគគស    ឧទទ នំ 

 េតសំ   សុយយតិ   និេគឃេ  តុរេិយ   បញចងគិ េក   យថ 
 វដំសក   តធូ  េតន   សមបកមបិ  
 េតសំ   សុយយតិ   និេគឃេ  តុរេិយ   បញចងគិ េក   យថ 
 យបិ(១) េត   សិរសមឹ   ម  សុចិគនធ    មេនរម 
 តិ   គេនធ    ទិ    សព្វ  រុេកខ    មញជូសេក   យថ 
 ឃយេស   តំ   សុចិគនធំ របូំ   បស សិ   អមនុសំ 
 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ  កិស   កមមស ទិំ   ផលំ(ឥតិ) ។ 
 បភស រ ំ  អចឆិមន្ត(ំ២) វណ្ណគេនធន   សញញុ តំ 
 អេ កបុបផម ហំ ពុទធស    ឧបនមយឹ 
 ហំ   កមមំ   ករ ិ ្វ ន កុសលំ   ពុទធវណ្ណិ តំ 
 អេបតេ ក   សុខិ  សមបេមទមនមយតិ   ។ 

បរចិឆត្តកវមិនំ   ទសមំ   ។ 

ឧទទ នំ 

 ឧ រ ំ  ឧចឆុបល្លង កំ ល    ច   គុត្តិេលន   ច 
 ទទទល្ល   េសសវតី   មល្លី(៣) វ ិ លកខិ    បរឆិត្តេក 
 វេគគ    េតន   បវុចចតីតិ   ។ 

បរចិឆត្តកវេគគ    តតិេយ   ។ 

     ១   ម.   តស    ។   ២   ឱ.   ម.   អចចិមន្តំ   ។   ៣   ម.   ទទទល្ហ   េបសមល្លិក   ។ 
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៨៣ 

វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   ឧទទ ន 

 សេំឡងគឹកកង ៃនេ្រគ ង្រប ប់ទងំ យេនះ ឮដូចតូរយត្រន្តី 
 ្របកបេ យអងគ ៥ េ្រគ ង្រប ប់្រតេចៀក ្រតូវខយល់បក់មកប៉ះ 
 ក៏កេ្រមើកេ យខយល់ សូរៃនេ្រគ ង្រប ប់្រតេចៀកទងំេនះ ឮដូច 
 តូរយត្រន្តី ្របកបេ យអងគ ៥ ក្រមងផក  ឰដ៏សិរ ៈរបស់ 
 នង មនក្លិន្រកអូបឈងុយឈងប់ ជទីរកី យៃនចិត្ត (ក្លិនក្រមង 
 ផក េនះ) រែមងផ យេទសព្វទិស ក់ដូចេដើមឪេ ក នង 
 ែតងធុកំ្លិន្រកអូបេនះ ែតងេឃើញរូប ែដលមិនែមនជមនុស  
មន លេទវ  ម សួរេហើយ នងចូរ្របប់ េនះជផលៃនកមមអ្វី ។ 
 (េទវ េឆ្លើយថ) ខញុបំនបេង្អ ននូវក្រមងផក អេ ក មនរសមី 
ភ្លឺេផ្លក ្របកបេ យពណ៌និងក្លិន ចេំពះ្រពះពុទធ ខញុបំនេធ្វើនូវ 
កុសលកមមេនះ ែដល្រពះពុទធ្រទង់សរេសើរេហើយ បន្របសចក 
េសចក្តីេ ក       បនដល់នូវេសចក្តីសុខ      មនចិត្តេ្រតកអរ្រពម      ។ 

ចប់   បរចិឆត្តកវមិន   ទី   ១០   ។ 

ឧទទ ន 
និយយអពីំឧ រវមិន ១ ឧចឆុ វមិន ១ បល្លងកវមិន ១ ល វមិន ១ 
គុត្តិលវមិន ១ ទទទល្លវមិន ១ េសសវតីវមិន ១ មល្លិកវមិន ១ 
វ ិ លកខិវមិន ១  បរចិឆត្តកវមិន ១  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេ ថវគគ  ។ 

ចប់   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣   ។ 



174 

៨៤ 

ចតុេ ថ    មញជ ិដ្ឋកវេគគ  

បឋមំ   មញជ ិដ្ឋកវមិនំ 

 [៣៩] មញជិ ដ្ឋេក(១)  វមិនសមឹ េ វណ្ណ លុកសនថេត 
 បញចងគិ េកន   តុរេិយន រមសិ   សុបប ទិេត 
 តម្ហ    វមិន   ឱរុយ្ហ និមមិ    រតនមយ 
 ឱគហសិ   លវនំ បុបផិតំ   សព្វកលិកំ 
 យស    យេស វ   លស  មេូល   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
 េ    េ    មុញច តិ   បុបផ និ ឱនមិ ្វ    ទុមុត្តេម 
 េតរតិំ   លវនំ ធុតំ   ទិជេសវតិំ 
 តិ   គេនធ    ទិ    សព្វ  រុេកខ   មញជូ សេក(២)  យថ 
 ឃយេស   តំ   សុចិគនធំ របូំ   បស សិ   អមនុសំ 
 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ  កិស    កមមស ទិំ  ផលន្តិ ។ 
  អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  
  ទសី   អយយរិកុេល(៣)   អហំុ 
 ពុទធំ   និសិននំ   ទិ ្វ ន លបុេបផហិ   ឱកិរ  ឹ
 វដំសកញច    សុកតំ លបុបផមយំ   អហំ 
 ពុទធស    ឧបនេមសឹ បសនន   សេកហិ  បណិហិ 
     ១   ឱ.   មេញជ ដ្ឋេក   ។   ២   ឱ.   មញជុ ស េក   ។   ៣   ឱ.   អយយរកុេល  ។ 
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៨៤ 

មញជ ិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤ 

មញជ ិដ្ឋកវមិន   ទី   ១ 

 [៣៩] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) នងេ្រតកអរ េ យតូរយត្រន្តី 
្របកបេ យអងគ ៥ ែដលេគ្របគពីំេ ះ កនុងវមិនែកវផលិក 
ពណ៌ហង បទ ្រកលខ ច់មស នងចុះចកវមិនេនះ 
ែដលបុញញកមមនិមមិតេហើយ ជវកិរៈៃនែកវ េហើយចូលេទកន់ 
ៃ្រព ល្រពឹក មនផក រកីសព្វកល មន លេទវ  នងឋិតេនជិត 
គល់ ល្រពឹក  ៗ េដើម ល្រពឹក េនះ ៗ ជេឈើដ៏ឧត្តម 
រែមងទន់េទរជ្រមុះផក ចុះមក ៃ្រព ល្រពឹក ក៏រជួំយេ យខយល់ 
្រតូវខយល់បក់មករេំភើយ ៗ មនពួកសត្វបក េីន ្រស័យ ក្លិនក៏ 
ផ យេទ សព្វទិស ដូចេដើមឪេ ក នងែតងធុកំ្លិន្រកអូបេនះ 
ែតងេឃើញរូប ែដលមិនែមនជមនុស  មន លេទវ  ម  
សួរេហើយ    នងចូរ្របប់   េនះជផលៃនកមមអ្វី   ។ 
  (េទវ េឆ្លើយថ)    ខញុកំលេកើត     ជមនុស  
  កនុងពួកមនុស     ជទសី   កនុងផទះេច ្វ យ 
ខញុបំនេឃើញ្រពះពុទធ កពុំងគង់ បនេ យ យផក ល្រពឹក  ខញុមំន 
ចិត្ត្រជះថ្ល  បនបូជេ្រគ ង្រប ប់្រតេចៀក ែដលេធ្វើល្អេហើយ 
ជវកិរៈៃនផក ល្រពឹក         ចេំពះ្រពះសមពុទធ         េ យៃដរបស់ខ្លួន 
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៨៥ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    ទុតិយំ   បភស រវមិនំ 

 ហំ   កមមំ   ករ ិ ្វ ន កុសលំ   ពុទធវណ្ណិ តំ 
 អេបតេ ក   សុខិ  សមបេមទមនមយតិ   ។ 

មញជ ិដ្ឋកវមិនំ(១)   បឋមំ   ។ 

ទុតិយំ   បភស រវមិនំ 
 [៤០] បភស រវរវណ្ណនិេភ 
  សុរត្តវតថនិ សេន 
  មហិទធិេក   ចនទនរុចិរគេត្ត 
  ក   ត្វំ   សុេភ   េទវេត   វនទេស   មមំ 
  បល្លេងក    ច   េត   មហេគឃ 
  ននរតនចិត្តិេ    រុចិេ  
  យតថ   ត្វំ   និសិនន    វេិ ចសិ 
  េទវ ជរវិ   ននទេន   វេន 
  កឹ   ត្វំ   បុេរ   សុចរតិមចរ ិ  ភេទទ 
  កិស    កមមស    វបិកំ   អនុេភសិ 
  េទវេ កសមឹ   េទវេត   បុចឆិ ចិកខ  
  កិស    កមមស ទិំ   ផលន្តិ   ។ 
  បិ ្ឌ យ   េត   ចរន្តស  
  មលំ   ផណិតញច    អទទំ   ភេន្ត 
     ១   ឱ.   មេញជ ដ្ឋកវមិនំ   ។ 
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៨៥ 

វមិនវតថុ  មញជ ិដ្ឋកវគគ  ទី  ៤  បភស រវមិន  ទី  ២ 

ខញុបំនេធ្វើកុសលកមមេនះ ែដល្រពះពុទធ្រទង់សរេសើរេហើយ បន្របសចក 
េសចក្តីេ ក    ដល់នូវេសចក្តីសុខ   មិនមនេ គ   មនចិត្តេ្រតកអរ្រពម   ។ 

ចប់   មញជ ិដ្ឋកវមិន  ទី  ១   ។ 

បភស រវមិន  ទី  ២ 

 [៤០]     (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)       មន លេទវ ល្អ      មនពន្លឺ 
 មនពណ៌្របេសើរភ្លឺេផ្លក េស្ល កសពំត់ពណ៌្រកហម 
 ្រសស់   មនឫទធិេ្រចើន មនខ្លួនរុងេរឿង ក់ដូចេ្របះ្រពំ 
 េ យខ្លឹមចនទន៍  នងជអ្វី  មកថ្វ យបងគំ ម  មួយេទៀត 
 បល្លងករបស់នងមនតៃម្លេ្រចើន     និងវចិិ្រត េ យែកវ 
 េផ ងៗ     ដ៏រុងេរឿង     នងអងគុយេលើបល្លងក ដ៏រុងេរឿង 
 ដូចេទវ ជ (ឋិតេន)    កនុងននទនវន័ មន លនងដ៏ចេ្រមើន 
 កនុងកលមុន      នងបន្រប្រពឹត្តសុចរតិដូចេម្តច នង 
 េ យផលកមមដូចេម្តច     កនុងេទវេ ក មន លេទវ  
 ម សួរេហើយ   នងចូរ្របប់   េនះជផលៃនកមមអ្វី ។ 
  (េទវ េឆ្លើយថ)      បពិ្រត្រពះេថរៈ ដ៏ចេ្រមើន 
 ខញុ ្ំរពះករុ     បន្របេគន     នូវផក ម្លិះ និងសករអេំព 
 ដល់េ កមច ស់       កលនិមន្តេទ េដើមបបីិណ្ឌ បត 
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៨៦ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 តស    កមមស ទិំ   វបិកំ 

 អនុេភមិ   េទវេ កសមឹ 

 េ តិ   ច   េម   អនុ េប 

 អប ធំ   ទុកខិ តញច    េម   ភេន្ត 

 ហំ   ធមមំ   នេស សឹ 

 សុេទសិតំ   ធមម េជន 

 តំ   តំ   វទមិ   ភទទេន្ត 

 យស    េម   អនុកមបេិយ 

 េកចិ   ធេមមសុ   តំ   សមទេបថ 

 សុេទសិតំ   ធមម េជន 

 េយសំ   អតថិ   សទធ    ពុេទធ 

 ធេមម   ច   សងឃរតេន   ច 

 េត   មំ   អតិវេិ ចន្តិ 

 យុន   យស    សិរយិ 

 ប េបន   វេណ្ណន   ឧត្តរតិ  

 អេញញ   មហិទធិកត    មយ   េទ តិ   ។ 
បភស រវមិនំ   ទុតិយំ   ។ 
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៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ខញុ េំទើបទទួលនូវផលេនះ     ៃនកមមេនះ កនុងេទវេ ក 

 បពិ្រត្រពះេថរៈដ៏ចេ្រមើន ែតេសចក្តីេក្ត ្រក យមន 

 ដល់ខញុ  ំ    ទងំេទសកហុំស ែដលដល់នូវេសចក្តីទុកខ 

 (ក៏េកើតេឡើង)  ដល់ខញុ  ំ(េ្រពះ) ខញុ េំនះ មិនបន ្ត ប់ធម៌ 

 ែដល្រពះពុទធ       ជធមម ជ ្រទង់សែម្តងល្អេហើយ 

 បពិ្រត្រពះេថរៈដ៏ចេ្រមើន      េ្រពះេហតុេនះ បនជខញុ  ំ

 និយយនឹងេ កមច ស់ថ   បុគគល នីមួយ ែដលខញុ  ំ

 គួរអនុេ្រគះ     េ កមច ស់បនដឹកនបុំគគលេនះ កនុង 

 ធម៌ទងំ យ   ែដល្រពះពុទធ   ជធមម ជ ្រទង់សែម្តង 

 ល្អេហើយ     េសចក្តីេជឿចេំពះពុទធរតនៈ ធមមរតនៈនិង 

 សងឃរតនៈ      មនដល់េទវ ទងំ យ  េទវ  

 ទងំ យដៃទេនះ    េ្រចើនេលើសលុប ែដលមនឫទធិ 

 េ្រចើនជងខញុ  ំ  រែមងរុងេរឿង     កន្លងនូវខញុ  ំ េ យ យុ 

 េ យយស   េ យសិរ ី  េ យេតជះ   េ យវណ្ណៈ  ។ 
ចប់   បភស រវមិន   ទី   ២   ។ 
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៨៧ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    តតិយំ   នគវមិនំ 

តតិយំ   នគវមិនំ 

 [៤១]  អលង ក    កនកកញចនចិតំ(១) 
  សុវណ្ណជលចិត្តំ   មហន្តំ 
  អភិរុយ្ហ   គជវរ ំ  សុកបបតិំ 
  ឥធគម   េវ សយ ំ  អន្តលិេកខ  
  នគស    ទេន្តសុ   ទុេវសុ   និមមិ  
  អេចឆ ទក   បទុមិនិេយ   សុផុ ្ល  
  បទុេមសុ   តុរយិគ    បវជជេរ 
  ឥម   ច   នចចន្តិ   មេនហ េយ 
  េទវទិធិប ្ត សិ   ម នុភេវ 
  មនុស ភូ    កិមកសិ   បុញញំ  
  េកនសិ   ឯវញជលិ នុភ  
  វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ  ។ 
  ព ណសិយ ំ  ឧបសង កមិ ្វ  
  ពុទធស ហំ   វតថយុគំ   អទសឹ 
  បទនិ   វនទិ ្វ    ឆម   និសីទឹ 
  ចិ ្ត វ   តំ(២)   អញជលិកំ   អកសឹ(៣) 
     ១   ឱ.   មណិកនកកញចនចិតំ   ។   ម.   មណិកញចនចិតំ   ។   ២   ឱ.   វ ិ ្ត វតំ   ។ 
ម.   វ ិ ថ ហំ   ។   ៣   ម.   អទសឹ   ។ 
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៨៧ 
វមិនវតថុ   មញជ ិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   នគវមិន   ទី   ៣ 

នគវមិន   ទី   ៣ 

 [៤១]      (្រពះវងគីសេតថរដ៏មន យុសួរថ) នង្រប ប់ខ្លួន 

 េហើយ      េឡើងជិះដរំ្ីរបេសើរ វចិិ្រតេ យែកវមណីនិងមស 

 បិទបងំេ យប ្ត ញមស      ជដរំមីឌធ ំ ែដលបុញញកមម 

 សេ្រមចល្អេហើយ       (អងគុយ)        េលើខនងដរំ ី ជទីរកី យ 

 មកឰដ៏ កស     កនុងទីេនះ      ្រសះទងំ យ មនទឹកថ្ល  

 មនគុមពឈូក      មនផក រកីសគុះ គ យ ែដលបុញញកមមនិមមិត 

 េហើយ           ្រតង់ភ្លុកដរំទីងំគូ            ពួកតូរយត្រន្តី ្របគ ំ

 េលើផក ឈូកទងំ យ មនពួក្រសីែកវមេនហ ទងំេនះ 

 ក៏  ំ  (េលើផក ឈូកទងំេនះ) មន លនង       មន នុភព 

 េ្រចើន  នងដល់នូវឫទធិ    ៃនេទវ     នងកលេកើត ជមនុស  

 េតើបនេធ្វើបុណយអ្វី នងមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ 

 ផង        ទងំសមបុររបស់នង ក៏ ចញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺ 

 បនផង   េតើេ យបុណយដូចេម្តច   ។ 

 (េទវ េឆ្លើយថ)    ខញុបំនចូលេទកនុង្រកុងព ណសី បនថ្វ យ 

 សពំត់មួយគូដល់្រពះពុទធ    េហើយថ្វ យបងគ្ំរពះបទ អងគុយេលើ 

 ែផនដី   មនចិត្តេ្រតកអរ    បនេធ្វើនូវអញជលិកមម ចេំពះ្រពះអងគ 
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៨៨ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ពុេទធ    ច   េម   កញចនសននិភត្តេច 

 អេទសយិ   សមុទយទុកខនិចចតំ 

 អសងខតំ   ទុកខ និេ ធសចចំ(១) 

 មគគំ   អេទសយិ   យេ    វជិនិស (ំ២) 

 អបបយុកី   កលក    តេ    ចុ  

 ឧបបនន    តិទ នំ(៣)   យសស និី 

 សកកស ហំ   អញញត    បជបតិ 

 យសុត្ត    នម   ទិ សុ   វសិ ុ តិ   ។ 
នគវមិនំ   តតិយំ   ។ 

ចតុតថំ   អេ មវមិនំ 

 [៤២] អភិកកេន្តន   វេណ្ណន    យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 

 ឱភេសន្តី   ទិ    សព្វ  ឱសធី   វយិ   រក 

 េកន   េត    ទិេ     វេ ្ណ   ។  េប ។ 

  វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

    េទវ    អត្តមន  េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

      ។  េប  ។    យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
     ១  ម.  ទុកខនិេ ធសស ុតំ  ។  ២  ម.  វជិនិយំ  ។  ៣  ម.   ឧបបនន   តិទសគ   ។ 
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៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ចែំណក្រពះពុទធ     ្រពះអងគមន្រពះចមម ដ៏ភ្លឺ ្របកដេសមើ 

 េ យមស ្រពះអងគបនសែម្តងសមុទយសចចនិងទុកខសចច 

 ជរបស់មិនេទៀងផង       បនសែម្តងទុកខនិេ ធសចច ជ 

 អសងខតធម៌ផង    មគគសចចផង    ដល់ខញុ  ំ ជេហតុឲយខញុបំន 

 ្រ ស់ដឹង   ខញុជំ្រស្តីមន យុតិច   េធ្វើមរណកល ចយុត 

 មកេកើត         កនុងពួកេទវ          ជន់ វត្តិង  ជ្រស្តី 

 មនយស     ជបជបតីគឺ្របពនធមួយ  របស់សកកេទវ ជ 

 េឈម ះនង   យសុត្ត    លបឮីេទសព្វទិសទងំ យ   ។ 
ចប់   នគវមិន   ទី   ៣   ។ 

អេ មវមិន   ទី   ៤ 

 [៤២] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)   មន លេទវ    នងមនសមបុររុងេរឿង 

ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺចបស់   ដូចផក យ្រពឹក   សមបុររបស់នង 

្របកដដូេចន ះ       េតើ (សេ្រមច)  េ យបុណយដូចេម្តច   ។  េប  ។ 

ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 

។  េប  ។      ផលៃនកមមេនះថ 
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៨៩ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    ទុតិយំ   បភស រវមិនំ 

 អហញច    ព ណសិយ ំ   ពុទធស ទិចចពនធុ េន 

 អទសឹ   សុកខកុមម សំ   បសនន    សេកហិ   បណិហិ 

  សុកខ យ    អេ ណិកយ    ច   បស   ផលំ(១)  កុមម សបិណ្ឌិ យ 

 អេ មំ   សុខិតំ   ទិ ្វ        េក   បុញញំ    ន   ករសិ តិ(២) 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 

 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
អេ មវមិនំ   ចតុតថំ   ។ 

មញច មំ   កញជ ិកទយិកវមិនំ 
[៤៣] អភិកកេន្តន   វេណ្ណន    យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 

                ។  េប  ។ ឱសធី   វយិ   រក 

េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ  ។  េប  ។ 

                 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

   េទវ    អត្តមន េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

                        ។  េប  ។ យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

អហំ   អនធកវនិទសមឹ ពុទធស ទិចចពនធុ េន 

អទសឹ   េកលសមបកំ កញជិ កំ   េតលធបូិតំ 
     ១   ម.   ផុស    ផលំ   ។   ២   ម.   ករសិ តីតិ   ។ 
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៨៩ 

វមិនវតថុ   មញជ ិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   កញជ ិកទយិកវមិន   ទី   ៥ 

ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  បន្របេគននំកុមម សេ្រក ម ដល់្រពះពុទធជ ទិចច- 

ពនធុ  េទៀប្រកុងព ណសី េ យៃដរបស់ខ្លួន សូមេ កមច ស់េមើល 

នូវផលៃនដុនំំកុមម សេ្រក មផង បផងចុះ អនក េឃើញនង 

អេ ម ជ្រសីដល់នូវេសចក្តីសុខេហើយ នឹងមិនេធ្វើនូវបុណយេកើត 

េ្រពះេហតុេនះ បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ   ។  េប  ។ 

ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 
ចប់   អេ មវមិន   ទី   ៤   ។ 

កញជ ិកទយិកវមិន   ទី   ៥ 

[៤៣] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មន លេទវ  នងមន 

សមបុរដ៏រុងេរឿង  ។ េប ។  ដូចផក យ្រពឹក សមបុររបស់នង 

្របកដដូេចន ះ េតើសេ្រមចេ យបុណយ ដូចេម្តច  ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

     ។ េប ។    ផលៃនកមមេនះថ 

ខញុបំន្របេគន នូវទឹកបបរ ែដលចម្អិន យ េ យែផ្លពុ្រទ 

អប់េ យេ្របង     ដល់្រពះពុទធជ ទិចចពនធុ      កនុង្រសុកេឈម ះអនធកវនិទៈ 
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៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 បិបផលយលសុេណន   ច មិស  ំ  មជជេកន   ច 

 អទសឹ   ឧជុភតូសមឹ វបិបសេននន   េចត  

 យ   មេហសិតំ   កេរយយ ចកកវត្តិស    ជិេន 

 នរ ី  សព្វងគកលយណី ភត្តុ    ចេនមទស កិ 

 ឯតស (១)   កញជិ កទនស  កលំ  នគឃតិ   េ ឡសឹ 

 សតំ   និកខ    សតំ   អស  សតំ   អស តររីថ 

 សតំ   កញញ សហស និ មុត្តមណិកុណ្ឌ  

 ឯតស    កញជិ កទនស  កលំ   នគឃន្តិ   េ ឡសឹ 

 សតំ   េហមវ    នគ ឦ ទន្ត    ឧរឡូ្ហ  

 សុវណ្ណកចឆ    មតងគ  េហមកបបនិ ស  

 ឯតស   កញជិ កទនស  កលំ   នគឃន្តិ   េ ឡសឹ 

 ចតុននំបិ   ច   ទីបនំ ឥស រ  ំ  េយធ   ករេយ 

 ឯតស    កញជិ កទនស    កលំ   នគឃតិ   េ ឡសិន្តិ   ។ 

កញជ ិកទយិកវមិនំ   បញច មំ   ។ 

     ១   ម.   ឯកស    ។ 
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៩០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  ចេំពះ្រពះពុទធអនកេទៀង្រតង់ បន្របេគនវតថុ យ 

្រចឡេំ យដីប្លី ខទឹមេមើម និងវតថុមនក្លិន្របេហើរ នរ ី មន 

អវយវៈល្អសព្វ មនរូបមិនេថកថយ គួរេមើលរបស់ភ ្ត  គបបេីធ្វើ 

ជអគគមេហសីៃនេស្តចច្រកពត្តិ នរេីនះមិនដល់ចណិំតទី ១ ៃន 

ចែំណកែដលេគែចកជ ១៦ អស់ រៈ ១៦ ដង ៃនករឲយទឹកបបរ 

េនះេឡើយ មសេឆ្ដ រ ១០០ េសះ ១០០ រថទឹមេ យេមេសះអស តរ 

១០០ កញញ  ១ ែសន ែដលពក់កុណ្ឌ លែកវមណី ក៏មិនដល់ 

ចណិំតទី ១ ៃនចែំណកែដលេគែចកជ ១៦ អស់ រៈ ១៦ ដង ៃន 

ករឲយទឹកបបរេនះេឡើយ ពួកដរំែីដលេកើតកនុង្របេទស េឈម ះហិមវន្ត 

ចនួំន ១០០ មនភ្លុក-ងដូចចេនទ លរថ ចេ្រមើនេ យកម្ល ងំនិងសនទុះ 

និងករ្របឹងែ្របង មនែខ ដងគន់ជវកិរៈៃនមស មនេ្រគ ង្រប ប់ 

សេ្រមចេ យមស ក៏មិនដល់ចណិំតទី ១ ៃនចែំណកែដល 

េគែចកជ ១៦ អស់ រៈ ១៦ ដង ៃនករឲយទឹកបបរេនះេឡើយ 

បុគគល  កនុងេ កេនះ គបបេីធ្វើនូវភពៃនខ្លួនជធ ំ កនុងទ្វីបទងំ ៤ 

បុគគលេនះ ក៏េនែតមិនទន់ដល់ចណិំតទី ១ ៃនចែំណកែដល 

េគែចកជ   ១៦   អស់ រៈ   ១៦   ដង    ៃនករឲយទឹកបបរេនះេឡើយ    ។ 

ចប់   កញជ ិកទយិកវមិន   ទី   ៥   ។ 
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៩១ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    ឆដ្ឋំ   វ ិ រវមិនំ 

ឆដ្ឋំ   វ ិ រវមិនំ 

 [៤៤] អភិកកេន្តន   វេណ្ណន យ   ត្វំ   តិដ្ឋសិ   េទវេត 
  ។  េប  ។ ឱសធី   វយិ   រក 
 តស    េត   នចចមនយ អងគមេងគហិ   សព្វេ  
 ទិព្វ    សទទ    និចឆរន្តិ សវនីយ   មេនរម 
 តស    េត   នចចមនយ អងគមេងគហិ   សព្វេ  
 ទិព្វ    គនធ    ប យន្តិ សុចិគនធ    មេនរម 
 វវិត្តមន   កេយន យ   េវណីសុ   បិលនធន 
 េតសំ  សុយយតិ  និេគឃេ   តុរេិយ  បញចងគិ េក  យថ 
 វដំសក   តធូ  េតន   សមបកមបិ  
 េតសំ   សុយយតិ   និេគឃេ  តុរេិយ   បញចងគិ េក   យថ 
 យបិ   េត   សិរសិ   ម  សុចិគនធ    មេនរម 
 តិ   គេនធ    ទិ    សព្វ  រុេកខ    មញជូសេក   យថ 
 ឃយេស   តំ   សុចិគនធំ របូំ   បស សិ   អមនុសំ 
 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ  កិស    កមមស ទិំ   ផលន្តិ   ។ 
  វតថិយ ំ  មយ្ហ   សខី   ភទេន្ត 
  សងឃស    កេរសិ   ម វ ិ រ ំ
  តតថ   បសនន    អហមនុេមទឹ 
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៩១ 

វមិនវតថុ   មញជ ិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   វ ិ រវមិន   ទី   ៦ 

វ ិ រវមិន   ទី៦ 

[៤៤] (្រពះអនុរុទធេតថរសួរថ) មន លេទវ  នងមនសមបុរ 
ដ៏រុងេរឿង  ។ េប ។ ដូចផក យ្រពឹក កលែដលនងកពុំង េំនះ 
សេំឡងទិព្វទងំ យ គួរ ្ត ប់ គួររកី យៃនចិត្ត រែមង ន់ឮ 
អពីំអវយវៈតូចធេំ យសព្វ្រគប់ កលែដលនងកពុំង េំនះក្លិនទិព្វ 
ទងំ យ មនក្លិន្រកអូប ជទីរកី យៃនចិត្ត រែមងផ យេចញអពីំ 
អវយវៈតូចធ ំ េ យសព្វ្រគប់ កលនងងកកយ េ្រគ ង្រប ប់ 
ទងំ យឰដ៏ផនួងសក់ ក៏ឮសូរគឹកកង ដូចតូរយត្រន្តី្របកបេ យ 
អងគ ៥ េ្រគ ង្រប ប់្រតេចៀក ្រតូវខយល់បក់មកប៉ះ ក៏កេ្រមើកេ យខយល់ 
ឮសូរគឹកកងដូចតូរយត្រន្តី ្របកបេ យអងគ ៥ ផក ក្រមង  
ឰដ៏សិរ ៈរបស់នង មនក្លិន្រកអូប ជទីរកី យៃនចិត្ត (ក្លិនៃន 
ផក ក្រមងេនះ) រែមងផ យេទសព្វទិស ដូចេដើមឪេ ក នង 
ែតងធុកំ្លិន្រកអូបេនះ ែតងេឃើញរូប ែដលមិនែមនជរបស់មនុស  
មន លេទវ    ម សួរេហើយ   នងចូរ្របប់   េនះជផលៃនកមមអ្វី    ។ 

 (េទវ េឆ្លើយថ) បពិ្រត្រពះអនុរុទធដ៏ចេ្រមើន (នងវ ិ ខ) ជ 
សំ ញ់របស់ខញុ ំ បនឲយជងេធ្វើម វ ិ រេទៀប្រកុង វតថី 
ឧទទិសចេំពះ្រពះសងឃ           ខញុ ្ំរជះថ្ល         រកី យ          ចេំពះវ ិ រេនះ 
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៩២ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 ទិ ្វ    អគរញច    បិយញច    េមតំ 
 េយវេម   សុទធនុេមទនយ 
 លទធំ   វមិនពភូតទស េនយយ ំ
 សមន្តេ    េ ឡសេយជននិ 
 េវ សយំ   គចឆតិ   ឥទធិយ   មម 
 កូ គ    និេវ    េម វភិ ្ត    ភគេ    មិ  
 ទទទល្លមន   ភន្តិ សមន្ត    សតេយជនំ 
 េបកខ រេញញ   ច   េម   ឯតថ បុថុេ មនិេសវ ិ  
 អេចឆ ទក   វបិបសនន  េ វណ្ណ លុកសនថ (១) 

 ននបទុមសញឆនន  បុណ្ឌ រកីសេមត  
 សុរភី   សមប យន្តិ មនុញញមលុេតរ ិ (២) 

 ជមពុ េយ   បន     នឡិេក    វននិ   ច 
 អេន្ត    និេវសេន   ជ  ននរុកខ    អេ បិ (៣) 

 ននតុរយិសងឃុដ្ឋំ អចឆ គណេឃសិតំ 
 េយ  បិ  មំ  សុបិេន  បេស  េ បិ  វេិ ្ត   សិយ  នេ  
 ឯ ទិសំ   អពភូតទស េនយយ ំ វមិនំ   សព្វេ    បភំ 
 មម   កេមមហិ   និព្វត្តំ អលំ   បុញញ និ   កតេវ   ។ 
     ១  ឱ.  េ ណ្ណ លុកសនថ   ។  ២  ម.  មនុញញ លុេតរ ិ   ។  ៣  ឱ. ម.  អេ បិម  ។ 
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៩២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 េ្រពះេឃើញនូវផទះគឺវ ិ រ ជទី្រស ញ់េនះ េទើប 

 វមិនែដលខញុបំនេហើយ េ យអនុេមទន ដ៏បរសុិទធ 

 េនះឯង ជវតថុអ ច រយ គួររមិលេមើល ក៏ខពស់េទ 

 ឰដ៏ កស អស់ ១៦ េយជន៍ជុវំញិ  េ យបុញញឫទធិៃនខញុ  ំ

ផទះកពូំល ជលេំនរបស់ខញុ  ំ ដូចេគែចកេ យចែំណកេសមើគន  រុង 

េរឿងភ្លឺទួេទ អស់ ១០០ េយជន៍ជុវំញិ ឯ្រសះេបកខរណីទងំ យ 

របស់ខញុ  ំ កនុងទីេនះ ែដលពួក្រតីទិព្វេន ្រស័យេហើយ មនទឹករងថ្ល  

្រកលេ យខ ច់មស េដរ សេ យឈូកេផ ង ៗ ឆ្លូកេ យ 

ឈូកសទងំ យ មនក្លិន្រកអូប ជទីគប់ចិត្ត ែដលខយល់បក់ 

ផ យេទ េដើម្រពីង ខនុរ េ ន ត ដូង ៃ្រពនិងេឈើេផ ង ៗ ទងំ យ 

ដុះជិតលេំនខងកនុង មិនបច់ េំឡើយ (វមិនេនះ) សឹងរងេំ យ 

តូរយត្រន្តីេផ ង ៗ គឹកកងេ យពួក្រស្តីអប រ េទះជន េឃើញខញុ  ំ

កនុងករយល់សប្តិ ជនេនះឯង គង់េ្រតកអរ វមិនែបបេនះ ជទី 

អ ច រយ គួររមិលេមើល ភ្លឺេ្រពង្រពត េ យសព្វ្រគប់ េកើតេឡើង 

េ យបុញញកមមទងំ យរបស់ខញុ  ំ     បុគគលគួរេធ្វើនូវបុណយទងំ យ    ។ 
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៩៣ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    ឆដ្ឋំ   វ ិ រវមិនំ 

 េយវ   េត   សុទធនុេមទនយ 
 លទធំ   វមិនពភូតទស េនយយ ំ
 យ   េចវ      ទនមទសិ   នរ ី
 តស    គតឹ   ្រពូហិ   កុហឹ   ឧបបនន    តិ   ។ 
 យ      អហុ   មយ្ហ   សខី   ភទេន្ត 
 សងឃស    កេរសិ   ម វ ិ រ ំ
 វញិញ តធមម       អទសិ   ទនំ 
 ឧបបនន    និមម នរតីសុ   េទេវសុ(១) 
 បជបតី   តស    សុនិមមិតស  
 អចិន្តិយ   កមមវបិក   តស (២) 
 យេមតំ   បុចឆសិ   កុហឹ   ឧបបនន    តិ   ។ 
 ភេន្ត   វយិកសឹ   អនញញថ   អហំ 
 េតន   ហេញញបិ(៣)   សមទេបថ 
 សងឃស    ទននិ   ទទថ   វ ិ ្ត  
 ធមមញច    សុ ថ   បសននមន  
 សុទុល្លេភ   លេទធ    មនុស េភ 
 យ ំ  មគគំ   មគគ ធិបតី   អេទសយិ 
 ្រពហមសេ    កញចនសននិភត្តេច 
     ១   ឱ.   េទេវ   ។   ២   ម.   តស    ។   ៣   ឱ.   ហិ   អេញញបិ   ។ 
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៩៣ 

វមិនវតថុ   មញញិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   វ ិ រវមិន   ទី   ៦ 

(្រពះអនុរុទធេតថរសួរថ) វមិនែដលនងបនេហើយ េ យ 

អនុេមទន ដ៏បរសុិទធេនះឯង ជទីអ ច រយ គួរ 

រមិលេមើល មយង៉េទៀត នរ ី  បនឲយនូវទន នង 

ចូរ្របប់នូវគតិ របស់នរេីនះ េតើេទេកើតកនុងទី  ។ 

(េទវ េឆ្លើយថ) បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន ្រសីសំ ញ់របស់ខញុ  ំ

បនឲយជងេធ្វើម វ ិ រេដើមបសីងឃ ្រសីសំ ញ់េនះ 

(គឺនងវ ិ ខ) ជ្រស្តីមនធម៌ ដឹងចបស់ បនឲយទនេហើយ 

បនេទេកើតកនុងេទវេ ក ជន់និមម នរតី បនជបជបតីៃន 

េទវ ជេឈម ះសុនិមមិត េ កមច ស់សួររក នូវនរ ី ថ 

នរេីនះេទេកើតកនុងទី  ផលៃនកមម របស់នរេីនះ មិន 

គបបគីិតេឡើយ ។ បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន ខញុបំនេ ះ្រ យ ម 

េសចក្តីពិត មិនែ្រប្របួល េ្រពះេហតុេនះ េ កមច ស់ ចូរ 

បបួលពួកជនដៃទថ អនកទងំ យ ចូរេ្រតកអរឲយទនចេំពះ 

សងឃផង អនកទងំ យចូរមនចិត្ត្រជះថ្ល  ្ត ប់ធម៌ផង ករ 

បនអត្តភពជមនុស  ែដលេគក្រមបនេ យងយ អនកទងំ- 

យ ក៏បនេហើយ ្រពះពុទធ មនសេំឡងដូច្រពហម មន្រពះ 

ចមម ដូចមស      ជអធិបតីកនុងផ្លូ វ        បនសែម្តងនូវទនជផ្លូវ  
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៩៤ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 សងឃស    ទននិ   ទទថ   វ ិ ្ត  

 មហបផ    យតថ   ភវន្តិ   ទកខិ  

 េយ   បុគគ    អដ្ឋ   សតំ   បស ្ឋ  

 ច ្ត រ ិ  ឯ និ(១)   យុគនិ   េ ន្តិ 

 េត   ទកខិ េណយយ   សុគតស    វក 

 ឯេតសុ   ទិនន និ   មហបផ និ 

 ច ្ត េ    ច   បដិបនន  ច ្ត េ    ច   ផេល   ឋិ  

 ឯស   សេងឃ   ឧជុភេូ  បញញ សីលសមហិេ  

 យជមននំ   មនុស នំ បុញញេបកខ ន   បណិនំ 

 កេ តំ   ឱបធិកំ   បុញញំ  សេងឃ   ទិននំ   មហបផលំ 

 ឯេ    ហិ   សេងឃ   វបុិេ    មហគឃេ (២) 

 ឯសបបេមេយយ   ឧទធីវ   គេ  

 ឯេតហិ   េស ្ឋ    នរវរីយិ វក(៣) 

 បភង ក    ធមមមុទីរយន្តិ 

 េតសំ   សុទិននំ   សុហុត្តំ   សុយិដ្ឋំ 

 េយ   សងឃមុទទិស    ទទន្តិ   ទនំ 

     ១  ឱ.  េយ និ  ។  ២  ឱ.  ម.   មហគគេ    ។   ៣   ឱ.  ម.   នរវរី វក   ។ 
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៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ទកខិ ទន (ែដលបុគគលឲយេហើយ) ចេំពះសងឃ  ជទន 
 មនផលេ្រចើន អនកទងំ យ ចូរេ្រតកអរឲយទនទងំ យ 
 (េនះ) ចេំពះសងឃ (េនះ) ចុះ បុគគលទងំ យ  ៨ ពួក 
 ែដលសបបុរសទងំ យ សរេសើរេហើយ េបើ ប់ជគូបន 
 ៤ គូ បុគគលទងំ យេនះ ជ វក័ៃន្រពះសុគត េ ក 
 គួរដល់ទកខិ ទន ទនទងំ យ ែដលបុគគលឲយេហើយ 
 ចេំពះទកខិេណយយបុគគលទងំ យនុ៎ះ  ជទនមនផលេ្រចើន 
បុគគល ៤ ពួក ងំេនកនុងមគគ បុគគល ៤ ពួក ងំេនកនុងផល េនះ 
េឈម ះថ្រពះសងឃ េ ក្របតិបត្តិ្រតង់ ្របកបេ យបញញ និងសីល 
បុណយឲយផល កនុងបចចុបបនន ែដលពួកសត្វជមនុស ្របថន នូវបុណយ 
កលបូជកលេធ្វើ បនឲយេហើយចេំពះសងឃ ជទនមនផលេ្រចើន 
 េ្រពះថ   ្រពះសងឃនុ៎ះ   ជ្រពះសងឃមនគុណ ធទូំ យ 
 ្រពះសងឃនុ៎ះ   ដូចជ គរ   ែដល្រទ្រទង់នូវទឹក មនជេ្រម 
 ប់មិនបន  ពួក វក័អនកមនេសចក្តីពយយម ្របេសើរជង 
 នរៈទងំេនះ      ជអនក្របេសើរែមនពិត     ជអនកេធ្វើនូវពន្លឺ គឺ 
 ញណ   សែម្តងនូវធម៌   ពួកសត្វ     បនឲយទន ឧទទិស 
 ចេំពះ្រពះសងឃ   (ទនេនះ)   េឈម ះថ ពួកសត្វទងំេនះ 
 បនឲយល្អេហើយ    បូជតូច     ល្អេហើយ     បូជធ ំ ល្អេហើយ 
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៩៥ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    សត្តមំ   ចតុរតិថីវមិនំ 

    ទកខិ    សងឃគ    បតិដ្ឋិ  
 មហបផ    េ កវទិហិូ   វណ្ណិ  
 ឯ ទិសំ   បុញញមនុស រន្ត (១) 
 េយ   េវទជ    វចិរន្តិ   េ េក 
 វេិនយយ   មេចឆរមលំ   សមលំូ 
 អនិនទិ    សគគមុេបន្តិ   នន្តិ   ។ 

វ ិ រវមិនំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

ភណ រ ំ  ទុតិយំ   ។ 

សត្តមំ   ចតុរតិថីវមិនំ 

 [៤៥] អភិកកេន្តន     វេណ្ណន    ។    េប   ។ 
  វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន            េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
 ។  េប  ។                    យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
 ឥនទីវ នំ   ហតថកំ   អហមទសឹ 
 ភិកខុ េន    បិ ្ឌ យ    ចរន្តស  
 ឯសិកនំ   ឧណ្ណតសមឹ    នគេរ(២) 

 វេរ   បណ្ណកេត(៣)    រេមម 
     ១   ម.   សញញមនុស រន្ត    ។   ២   ម.   នគរ   ។   ៣   ឱ.   េបណ្ណកេត   ។ 
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៩៥ 

វមិនវតថុ   មញជ ិដ្ឋកវគគ   ចតុរតិថីវមិន   ទី   ៧ 

 សងឃគ ទកខិ ទនេនះ ែដលបុគគលតមកល់ទុកល្អេហើយ 
 ជទនមនផលេ្រចើន ែដល្រពះពុទធ្រទង់្រជបចបស់ 
 នូវេ ក    ្រទង់្រ ស់សរេសើរេហើយថ ជនទងំ យ 
     កលរឭកេរឿយៗនូវបុណយ   ្របកដដូេចន ះ រែមងេកើត 
 េសចក្តីេ្រតកអរ   ្រ ច់រងគ ត់េទ   កនុងេ ក ជនទងំេនះ 
 កមច ត់បង់     នូវមនទិល     គឺេសចក្ដីកំ ញ់ ្រពមទងំឫស 
 ជអនកមិនមនេគតិះេដៀលបន   រែមងេទកន់ នសួគ៌ ។ 

ចប់   វ ិ រវមិន   ទី   ៦   ។ 

ចប់   ភណ រៈទី   ២   ។ 

ចតុរតិថីវមិន   ទី   ៧ 

 [៤៥] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មនសមបុរដ៏រុងេរឿង   ។ េប ។ 
ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 
េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 
   ។ េប ។    ផលៃនកមមេនះថ 
   ខញុបំន្របេគននូវផក ជ្រពឹក មួយបច់   ដល់ភិកខុកលនិមន្ត 
   េទបិណ្ឌ បត   កនុងនគរដ៏្របេសើរ   មនែផនដីខពស់   េឈម ះ 
   បណ្ណកតៈ   ជ្រកុងគួរេ្រតកអរ   ៃនពួកជនអនកេនកនុងែដនឯសិកៈ 
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៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ។ េប ។ 
       វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
 អភិកកេន្តន    វេណ្ណន            ។ េប ។ 
        វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន       េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
         ។  េប  ។         យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
         នីលុបបលហតថកំ   អហមទសឹ 
         ភិកខុ េន   បិ ្ឌ យ   ចរន្តស  
         ឯសិកនំ   ឧណ្ណតសមឹ   នគេរ 
         វេរ   បណ្ណកេត(១)   រេមម 
េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ      ។ េប ។ 
        វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
អភិកកេន្តន   វេណ្ណន                  ។  េប  ។ 
          វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ     បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន          េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
         ។  េប  ។                        យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
         ឱទតមលូកំ   ហរតីបត្តំ 
         ឧទកម្ហិ   សេរ   ជតំ   អហមទសឹ 
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៩៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 េ្រពះេហតុេនះ បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ  ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស   ។ 

 (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)   មនសមបុរដ៏រុងេរឿង   ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 

។ េប ។   ផលៃនកមមេនះថ 

ខញុបំន្របេគន នូវផក ឧបបលេខៀវមួយបច់ ដល់ភិកខុ  កល 

និមន្តេទបិណ្ឌ បត កនុងនគរដ៏្របេសើរ មនែផនដីខពស់ េឈម ះ 

បណ្ណកតៈ   ជ្រកុងគួរេ្រតកអរ   ៃនពួកជនអនកេនកនុងែដនឯសិកៈ 

េ្រពះេហតុេនះ បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ  ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) មនសមបុរដ៏រុងេរឿង   ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់នង   ដ៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

េទវ េនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ 

។ េប ។    ផលៃនកមមេនះថ 

     ខញុបំន្របេគន   នូវផក ឈូកមួយបច់   ែដលមន 

     ្រកឪ-ស   មនស្លឹកេខៀវ   ដុះកនុង្រសះ   មនទឹក 
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៩៧ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    សត្តមំ   ចតុរតិថីវមិនំ 

 ភិកខុ េន   បិ ្ឌ យ   ចរន្តស  

 ឯសិកនំ   ឧណ្ណតសមឹ   នគេរ 

 វេរ   បណ្ណកេត   រេមម 

េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ     ។  េប  ។ 

 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

អភិកកេន្តន   វេណ្ណន                  ។  េប  ។ 

 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

   េទវ    អត្តមន         េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  

 ។  េប  ។                        យស    កមមស ទិំ   ផលំ 

 អហំ   សុមន   សុមនស    សុមនមកុ និ 

 ទន្តវ ្ណ និ   អហមទសឹ 

 ភិកខុ េន   បិ ្ឌ យ   ចរន្តស  

 ឯសិកនំ   ឧណ្ណតសមឹ   នគេរ 

 វេរ   បណ្ណកេត   រេមម 

េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ      ។ េប ។ 

  វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 

ចតុរតិថីវមិនំ   សត្តមំ   ។ 
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៩៧ 

វមិនវតថុ   មញជ ិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   ចតុរតិថីវមិន   ទី   ៧ 

 ដល់ភិកខុ    កលនិមន្តេទបិណ្ឌ បត   កនុងនគរ 

 ដ៏្របេសើរ   មនែផនដីខពស់   េឈម ះបណ្ណកតៈ 

 គួរេ្រតកអរ   ៃនពួកជនអនកេនកនុងែដនឯសិកៈ 

 េ្រពះេហតុេនះ បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ្របកដដូេចន ះ  ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)   មនសមបុរដ៏រុងេរឿង     ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់នង   ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

 េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

  ។  េប  ។           ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុ េំឈម ះសុមន   បន្របេគនផក ម្លិះ្រកពំុ   មនពណ៌្របកដ 

 េសមើ   េ យភ្លុកដរំ ី    ដល់ភិកខុអនកមនចិត្តល្អ     កលនិមន្ត 

 េទបិណ្ឌ បត   កនុងនគរដ៏្របេសើរ   មនែផនដីខពស់   េឈម ះ 

 បណ្ណកតៈ   គួរេ្រតកអរ   ៃនពួកជនអនកេនកនុងែដនឯសិកៈ 

 េ្រពះេហតុេនះ   បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ  ្របកដដូេចន ះ   ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

ចប់   ចតុរតិថីវមិន   ទី   ៧   ។ 
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៩៨ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

អដ្ឋមំ   អមពវមិនំ 

 [៤៦] ទិព្វេន្ត   អមពវនំ   រមមំ   ប េទតថ   មហល្លេក 
 ននតុរយិសងឃុេ ្ឋ (១)       អចឆ គណេឃសិេ  
 បទីេប   េចតថ   ជលតិ        និចចំ   េ វណ្ណេយ   ម  
 ទុស ផេលហិ   រុេកខ ហិ       សមន្ត    បរ ិ រេិ  
 េកន   េត   អមពវនំ   រមមំ       ប េទតថ   មហល្លេក 
 េកន   េត   ទិេ      វេ ្ណ     ។ េប ។ 
 វេ ្ណ    ច   េត   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
    េទវ    អត្តមន  េមគគ ្ល េនន   បុចឆិ  
  ។  េប  ។    យស   កមមស ទិំ  ផលំ 
  អហំ   មនុេស សុ   មនុស ភូ  
  បុរមិយ   ជតិយ   មនុស េ េក 
 វ ិ រ ំ  សងឃស    កេរសឹ អេមពហិ   បរ ិ រតិំ 
 បរេិយសិេត   វ ិ េរ កេរេន្ត   និដ្ឋិេត   មេហ 
 អេមព   អចឆ ទយិ ្វ ន(២) ក ្វ    ទុស មេយ   ផេល 
 បទីបំ   តតថ   ជេល ្វ  េភជយិ ្វ    គណុត្តមំ 
 និយយេទសឹ   តំ   សងឃស  បសនន   សេកហិ   បណិហិ 
     ១   ឱ.   ននតុរយិសំឃុេ ្ត    ។   ២   ម.   អេមពហិ   ឆទយិ ្វ ន   ។ 



203 

៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

អមពវមិន   ទី   ៨ 

 [៤៦] (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) ៃ្រព ្វ យរបស់នងជទិព្វ គួរ 
សបបយ មន្រប ទខពស់ធទូំ យ កនុងៃ្រព ្វ យនុ៎ះ សឹងរងេំ យ 
តូរយត្រន្តីេផ ងៗ គឹកកងេ យពួក្រសីអប រ ទងំ្របទីបជ្វ ដ៏ធ ំ
ជវកិរៈៃនមស មនពួកេឈើ ែដលែផ្លេចញជសពំត់ព័ទធជុវំញិ 
ក៏ភ្លឺរុងេរឿងកនុង្រប ទេនះជនិចច ៃ្រព ្វ យរបស់នងជទិព្វ គួរ 
សបបយ មន្រប ទខពស់ធទូំ យ េតើសេ្រមចេ យបុណយ 
ដូចេម្តច សមបុររបស់នង ្របកដដូេចន ះ េតើសេ្រមច េ យបុណយ 
ដូចេម្តច ។ េប ។ ទងំសមបុររបស់នង ក៏ភ្លឺចបស់ សព្វទិស ។ 
េទវ េនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
  ។ េប ។    ផលៃនកមមេនះថ 
  ខញុកំលជតិមុន   េកើត   ជមនុស  
  កនុងពួកមនុស      នមនុស េ ក 
បនឲយជងេធ្វើវ ិ រ ឧទទិសចេំពះសងឃ មនេដើម ្វ យព័ទធជុវំញិ 
កលេធ្វើវ ិ ររួចេ្រសចេហើយ បនេធ្វើបុណយឆ្លង ខញុបំនដណ្ត ប់រុ ំ
េដើម ្វ យទងំ យ េធ្វើែផ្លទងំ យជវកិរៈៃនសពំត់ អុជ្របទីប 
ភ្លឺរុងេរឿង កនុងៃ្រព ្វ យេនះ បនញុងំ្រពះសងឃដ៏ឧត្តមជងគណៈឲយ 
ឆន់  ក៏មនចិត្ត្រជះថ្ល  បនេវរវ ិ រេនះចេំពះសងឃ េ យៃដរបស់ខ្លួន 
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៩៩ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    នវមំ   បីតវមិនំ 

 េតន   េម   អមពវនំ   រមមំ ប េទតថ   មហល្លេក 

 ននតុរយិសងឃុេ ្ឋ  អចឆ គណេឃសិេ  

 បទីេប   េចតថ   ជលតិ និចចំ   េ វណ្ណេយ   ម  

 ទុស ផេលហិ   រុេកខ ហិ សមន្ត    បរ ិ រេិ  

 េតន   េម   ទិេ    វេ ្ណ         ។  េប  ។ 

 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតីតិ   ។ 
អមពវមិនំ   អដ្ឋមំ   ។ 

នវមំ   បីតវមិនំ 
 [៤៧] បីតវេតថ   បីតធេជ(១) បី លងក រភសិូេត 

 បីតចនទនលិត្តេងគ បីតុបបលមធរនិី 

 បីតបប ទសយេន បី សេន   បីតេភជេន(២) 

 បីតឆេត្ត   បីតរេថ បីតេស    បីតវជីេន(៣) 

 កឹ   កមមំ   អករ ី  ភេទទ បុេព្វ   មនុសេក   ភេវ 

 េទវេត   បុចឆិ ចិកខ  កិស   កមមស ទិំ  ផលំ(ឥតិ) ។ 

 េក តកី(៤) នម   លតតថិ   ភេន្ត   តិត្តិក(៥)   អនភិជឈ ិ  
     ១   ឱ.   បី វេតថ  បី ធេជ ។ ២  ម.  បីតភជេន ។ ៣  ម.  បីតពីជេន ។ ៤  ឱ. េក តិកិ។  
៥   ម.   កត្តិក   ។ 
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៩៩ 

វមិនវតថុ   មញញិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   បីតវមិន   ទី   ៩ 

េ យបុញញកមមេនះ   េទើបខញុមំនៃ្រព ្វ យគួរសបបយ មន្រប ទ 
ខពស់ធទូំ យ កនុងៃ្រព ្វ យេនះ សឹងរងេំ យតូរយត្រន្តីេផ ងៗ 
គឹកកងេ យពួក្រសីអប រ ទងំ្របទីបជ្វ ដ៏ធ ំ ជវកិរៈៃនមស 
មនពួកេឈើែផ្លេចញជសពំត់ព័ទធជុវំញិ ភ្លឺរុងេរឿង កនុង្រប ទ 
េនះជនិចច សមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ សេ្រមចេ យបុណយ 
េនះ   ។ េប ។   ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ  ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស   ។ 

ចប់   អមពវមិន   ទី   ៨   ។ 

បីតវមិន   ទី   ៩ 

[៤៧] (េទវ ជសួរថ) មន លនងដ៏ចេ្រមើន មនសពំត់េលឿង 
មនទង់េលឿង ស្អិត ្អ ងេ យេ្រគ ង្រប ប់មនពណ៌េលឿង មន 
អវយវៈ បេ យខ្លឹមចនទន៍េលឿង ្រទ្រទង់ផក ឧបបលេលឿង មន 
្រប ទនិងទីេដកេលឿង មនទីអងគុយេលឿង មនេភជនេលឿង 
មនឆ័្រតេលឿង មនរថេលឿង មនែស៊េលឿង មនផ្លិតេលឿង 
នងបនេធ្វើអេំពើដូចេម្តច កនុងភពជរបស់មនុស  កនុងកលមុន 
មន លេទវ  េយើងសួរេហើយ នងចូរ្របប់ េនះជផលៃនកមមអ្វី ។ 
 (េទវធី េឆ្លើយថ) បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន វល្លិ៍េឈម ះេក តកី 
(វល្លិ៍នេនងៃ្រព)            ជជតិវល្លិ៍ល្វីង              ែដលេគមិន្រតូវករ 
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១០០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 តស      ច ្ត រ ិ    បុបផ និ ថបូំ     អភិហរ ឹ    អហំ 
 សតថុសររី ំ    ឧទទិស   វបិបសេននន      េចត  
 នស       មគគំ     អេវកខិ ស  ំ តទងគមន      សតី(១) 
 តេ      មំ     អវធិ     គវ ី ថបូំ     អបបត្តមនសំ 
 តញច ហំ     អភិសេញចយយ ំ ភិេយយ(២) ននូ ឥេ  សិយ 
 េតន     កេមមន     េទវនិទ មឃ      េទវកុញជ រ 
 ប យ      មនុសំ      េទហំ តវ សហពយតមគ តិ(៣) ។ 
 ឥទំ    សុ ្វ     តិទ ធិបតិ មឃ      េទវកុញជ េ  
 វត្តឹេស     ប េទេន្ដ  មតលឹ     ឯតទ្រពវ ិ
 បស       មតលិ     អេចឆរ ំ ចិត្តំ     កមមផលំ     ឥទំ 
 អបបកមប ិ     កតំ     េទយយ ំ បុញញំ      េ តិ     មហបផលំ 
 នតថិ     ចិេត្ត     បសននម្ហិ អបបក     នម     ទកខិ  
 តថគេត          សមពុ េទធ អថ  តស  វេក 
 ឯហិ     មតលិ     អេម្ហបិ ភិេយយ ភិេយយមេហម្ហេស(៤) 
 តថគតស       ធតុេយ សុេខ     បុញញ នមុចចេយ 
 តិដ្ឋេន្ដ     និព្វុ េត     បិ សេម     ចិេត្ត     សមំ      ផលំ 
      ១ ម. នតគគមន  សតិ ។ ២ ឱ. ភីេយ ។ ៣ ម. សហពយមគ  ។ 

៤   ឱ.   ម.   មេហមេស   ។ 
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១០០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

ខញុមំច ស់មនចិត្ត្រជះថ្ល    បននយំកផក នេនងៃ្រពេនះ ៤ ទង េទបូជ 
្រពះស្ដូប ឧទទិសចេំពះ្រពះសររីធតុៃន្រពះ ្ដ  ខញុមំច ស់កពុំងមនចិត្ត 
្រប្រពឹត្តេទ កនុង្រពះធតុៃន្រពះមន្រពះភគេនះ មិនបន្រកេឡក 
េមើលផ្លូ វេគេនះ ្រគេនះេមេគមកជល់ខញុមំច ស់ ែដលមនអធយ្រស័យ 
មិនទន់ដល់្រពះស្ដូប ( ្ល ប់េទ) េបើខញុមំច ស់សន បុំណយេនះសេ្រមច 
េម្ល៉ះសមជមនសមបត្តិដ៏េលើសលុបជងេនះ បពិ្រត្រពះអងគជធជំង 
េទវ  នមមឃវៈ ជេទវកុញជ រ ខញុមំច ស់បនលះបង់ ងកយជ 
មនុស       មកេកើតជមួយនឹង្រពះអងគ     េ្រពះកមមេនះ     ។ 
 ្រពះឥ្រនទ នមមឃវៈ ជេទវកុញជ រ ជធជំងេទវ កនុងជន់ៃ្រត្រតិង  
បន ្ដ ប់ពកយេនះេហើយ ក៏ញុងំេទវធី ឲយ្រជះថ្ល  កនុងភព វត្តិង  
េហើយ     បនេពលពកយេនះ     នឹងមតលិេទវបុ្រតថ  មន លមតលិ 
អនកចូរេមើលេសចក្តីអ ច រយ េនះជផលៃនកមមដ៏វចិិ្រត េទយយវតថុ  សូមប ី
បន្ដិចបន្ដួចែដលេគេធ្វើេហើយ ជបុណយមនផលេ្រចើន កលេបើចិត្ត 
្រជះថ្ល  ចេំពះ្រពះតថគតជសមពុទធ ឬ វក័របស់្រពះតថគតេហើយ 
ទកខិ ទនេឈម ះថមនផលតិចមិនែមនេឡើយ មន លមតលិ អនកចូរ 
មក េយើងទងំ យនឹងបូជ្រពះធតុ្រពះតថគតឲយេលើសលុបជងេនះ 
េទេទៀត ករសន នូំវបុណយទងំ យ រែមងនមំកនូវេសចក្តីសុខ 
កល្រពះតថគតឋិតេនក្តី   បរនិិព្វ នេទក្តី   េបើ ងំចិត្តេសមើ    ផលក៏េសមើ 
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១០១ 
វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    ទសមំ   ឧចឆុវមិនំ 

 េចេ បណិធិេហត ូ     ហិ ស ្ត      គចឆន្ដិ     សុគគតឹ 
 ពហុននំ     វត     អ ថ យ ឧបបជជន្ដិ     តថគ  
 យតថ     ករ ំ    ករ ិ ្វ ន សគគំ   គចឆន្ដិ   ទយកតិ    ។ 

បីតវមិនំ    នវមំ   ។ 

ទសមំ   ឧចឆុវមិនំ 

 [៤៨] ឱភសយិ ្វ      បឋវ ឹ    សេទវកំ 
 អតិេ ចសិ     ចនទិមសុរយិ      វយិ 
 សិរយិ     ច     វេណ្ណន     យេសន     េតជ  
 ្រព ម វ     េទេវ     តិទេស     សហិនទេក 
 បុចឆ មិ     តំ     ឧបបលមលធរេិន 
 េវឡេិន     កញចនសននិភត្តេច 
 អលង កេត     ឧត្តមវតថធរេិន 
 ក     ត្វំ     សុេភ     េទវេត     វនទេស     មមំ(១) 
 ទនំ     សុចិណ្ណំ      អថ     សីលសញញេម(២) 

 េកនបូបនន       សុគតឹ     យសស និី 
េទវេត បុចឆិ ចិកខ  កិស  កមមស ទិំ ផលំ (ឥតិ) ។ 
     ១   ឱ.   មម   ។   ២   ម.   សីលសញញមំ   ។ 
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១០១ 

វមិនវតថុ   មញជ ិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   ឧចឆុវមិន   ទី   ១០ 

 ដបតិថសត្វទងំ យ មនករតមកល់ចិត្តទុកជេហតុ េទើបេទកន់ 
 សុគតិបន  ទយកទងំ យ រែមងេទកន់ ថ នសួគ៌បន េ្រពះ 
 េធ្វើករបូជ  ចេំពះ្រពះតថគតទងំ យ  ្រពះតថគតទងំ 
 េនះ  បនេកើតេឡើងកនុងេ ក   េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់ជនេ្រចើន។ 

ចប់    បីតវមិន   ទី   ៩   ។ 

ឧចឆុវមិនទី   ១០ 

 [៤៨]       ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )  នងរុងេរឿងកន្លងពួកេទវ  
 េ យសិរផីង    េ យសមបុរផង    េ យយសផង  េ យេតជះ 
 ផង     ដូចជ្រពះច្រនទ      និង្រពះ ទិតយ  ញុងំែផនដី្រពមទងំ 
 េទវេ កឲយភ្លឺរុងេរឿង  ឬដូចជ្រពហមរុងេរឿងកន្លងពួកេទវ  
 កនុងជន់ៃ្រត្រតិង          ្រពមទងំ្រពះឥ្រនទ  មន លេទវ អនក្រទ- 
 ្រទង់ក្រមងផក ឧបបល      មនភូងផក ស្រមប់្រប ប់កបល  មន 
 សមបុរែសបកភ្លឺដូចមស        ក់ែតងេ្រគ ងអលងក រ  ្រទ្រទង់ 
 សពំត់ដ៏ឧត្តម       ម សូមសួរនង       មន លេទវ   ល្អ្រសស់ 
 នងជអ្វី        មកថ្វ យបងគំ ម   នងបនសន ទំនល្អេហើយ 
 ឬក៏នងបនស្រងួម       កនុងសីល       បនមកេកើត  កនុងសុគតិ 
 ជ្រស្ដីមនយស           េតើេ យេហតុដូចេម្ដច  មន លេទវ  
 ម សួរេហើយ        នងចូរ្របប់         េនះជផលៃនកមមអ្វី  ។ 
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១០២ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស     វមិនវតថុ 

 ឥទេន្ដ      ភេន្ដ      ឥធេមវ(១)     គមំ 
 បិ ្ឌ យ     អម្ហ កំ      ឃរ ំ   ឧបគមី 
 តេ    េត   ឧចឆុស     អទសឹ  ខណ្ឌិ កំ 
 បសននចិ ្ត         អតុ យ  បីតិយ 
 សស ុ    ច    បចឆ      អនុយុញជ េត មមំ 
 កហំ     នុ     ឧចឆុ ំ(២)     វធុ    េត  អ ករ ិ
 ន    ឆឌ្ឌិតំ    ន    បន     ខទិតំ  មយ 
 សន្ដស     ភិកខុ ស    សយ ំ អទសិហំ 
 តុយ្ហញចិ ទំ      ឥស រយិ ំ     អេថ  មម 
 ឥតិស       សស ុ      បរភិសេត មមំ 
 េលឌ្ឌុ ំ   គេហ ្វ     ប រ ំ   អទសិ  េម 
 តេ      ចុ      កលកតម្ហិ  េទវ  
 តេទវ    កមមំ    កុសលំ     កតំ  មយ 
 សុខញច      កមមំ       អនុេភមិ  អត្តន 
 េទេវហិ          សទធឹ  បរចិរយិមហំ 
 េមទមហំ    កមគុេណហិ  បញចហិ 
 តេទវ    កមមំ     កុសលំ    កតំ  មយ 
 សុខញច       កមមំ      អនុេភមិ  អត្តន 
     ១   ម.   ឥធ   េត   ភេន្ដ   ឥមេមវ   ។   ២   ឱ.   ឧចឆុ   ។ 
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១០២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 (េទវ េឆ្លើយថ)  បពិ្រត្រពះេថរៈដ៏ចេ្រមើន   េរឿងេនះ េ ក 

 មច ស់      ( ្រជប្រ ប់េហើយ )  េ កមច ស់បនចូលេទកន់ 

 ផទះរបស់ខញុ  ំ   េដើមបបីិណ្ឌ បត   កនុង្រសុកឯេ ះ  ្រគេនះ  ខញុ  ំ

 មនចិត្ត្រជះថ្ល   បន្របេគនអេំព ១  កំ ត់ដល់េ កមច ស់ 

 េ យបីតិថ្លឹងមិនបន    លុះកលខងេ្រកយមក  ម្ដ យេកមក 

 បនសួរេដញេ លខញុថំ   មន លេម  នងបផំ្ល ញអេំពេទ  

 (ខញុ េំឆ្លើយថ)  ខញុមំិនបនេចលេទ   មិនបនសីុេទ  ខញុបំន្របេគន 

 ដល់ភិកខុ      អនកមនចិត្តសងប់     េ យខ្លួនឯង     ម្ដ យេកមក  ក៏ 

 ្របេទចផ្ដ ខញុថំ  ហងឯង ឬអញ  ជធកំនុងផទះេនះ  េហើយក៏ 

 យកដុដំី្រប រខញុ  ំ    ខញុ េំធ្វើមរណកល  ចយុតចកមនុស េ ក 

 េនះបនមកេកើតជេទវ     កុសលកមមេនះឯង  ែដលខញុបំន 

 េធ្វើេហើយ      ខញុកំ៏បនទទួលផលៃនកមមជសុខ  េ យខ្លួនឯង 

 បនញុងំ្រស្ដីឲយបេ្រមើ      ជមួយនឹងេទវ ទងំ យ ខញុ រំែមង 

 រកី យេ យកមគុណទងំ  ៥   កុសលកមមេនះឯង  ែដលខញុ  ំ

 បនេធ្វើេហើយ  ខញុកំ៏បនទទួលផលៃនកមមជសុខ េ យខ្លួនឯង 
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១០៣ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    ឯកទសមំ   វនទនវមិនំ 

 េទវនិទគុ ្ត           តិទេសហិ រកខិ  
 សមបបិ      កមគុេណហិ  បញចហិ 
 ឯ ទិសំ         បុញញផលំ អនបបកំ 
 ម វបិក        មម  ឧចឆុទកខិ  
 េទេវហិ          សទធឹ  បរចិរយិមហំ 
 េមទមហំ     កមគុេណហិ  បញចហិ 
 ឯ ទិសំ         បុញញផលំ  អនបបកំ 
 ម ជុតិក        មម  ឧចឆុទកខិ  
 េទវនិទគុ ្ត           តិទេសហិ រកខិ  
 សហស េនេ ្ត រវិ           ននទេន  វេន 
 តុវញច         ភេន្ដ         អនុកមបកំ  វទុិំ 
 ឧេបចច    វនទឹ     កុសលញច      បុចឆិ  មំ(១) 
 តេ    េត   ឧចឆុស    អទសិ  ខណ្ឌិ កំ 
 បសននចិ ្ត     អតុ យ    បីតិយតិ ។ 

ឧចឆុវមិនំ   ទសមំ   ។ 

ឯកទសមំ    វនទនវមិនំ 

 [៤៩]     អភិកកេន្ដន     វេណ្ណន យ ត្វំ តិដ្ឋសិ េទវេត 
 ឱភេសន្ដី      ទិ      សព្វ  ឱសធី       វយិ       រក 
     ១   ម.   បុចឆិស ំ   ។ 
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១០៣ 

វមិនវតថុ   មញជ ិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   វនទនវមិន   ទី   ១១ 

 ្រពះឥ្រនទជធជំងេទវ បន្រគប់្រគងេហើយ  ពួកេទវ ជន់ 

 ៃ្រត្រតិង     ក៏បនរក េហើយែដរ   សកប់សកល់េ យកមគុណ  ៥ 

 ផលបុណយ្របកដដូេចនះ         មិនែមនតិចតួចេឡើយ  ឧចឆុទកខិ- 

 ទន      (ករឲយអេំព)       របស់ខញុ  ំ ជទនមនផលេ្រចើន 

 ខញុបំនញុងំ្រស្ដីឲយបេ្រមើ     ជមួយនឹងេទវ ទងំ យ  ខញុ រំែមង 

 រកី យ   េ យកមគុណ ៥  ផលបុណយ្របកដដូេចនះ  មិនែមន 

 តិចតួចេឡើយ      ឧចឆុទកខិ ទន      របស់ខញុ  ំ មនេតជះេ្រចើន 

 ្រពះឥ្រនទជធជំងេទវ      បន្រគប់្រគងេហើយ  ពួកេទវ ជន់ 

 ៃ្រត្រតិង        ក៏បនរក េហើយែដរ  ដូចជ្រពះសហស េន្រត 

 កនុងៃ្រពននទនវន័  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន ខញុបំនេទថ្វ យបងគ ំ

 េ កមច ស់ ជអនកេចះដឹង ជអនកអនុេ្រគះ  េ កមច ស់បនសួរ 

 នូវកុសលចេំពះខញុ  ំ  លំ ប់េនះ  ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល   បន្របេគន 

 អេំពមួយកំ ត់     ដល់េ កមច ស់េ យបីតិថ្លឹងមិនបន ។ 
ចប់   ឧចឆុវមិន   ទី   ១០   ។ 

វនទនវមិន   ទី   ១១ 
 [៤៩]     (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)      មន លេទវ   នងមនសមបុរ 

 ដ៏រុងេរឿង       ញុងំទិសទងំពួង       ឲយភ្លឺចបស់  ដូចផក យ្រពឹក 
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១០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស     វមិនវតថុ 

 េកន     េត     ទិេ      វេ ្ណ      ។   េប   ។ 
 វេ ្ណ      ច     េត     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 
      េទវ      អត្តមន      េមគគ ្ល េនន     បុចឆិ  
  ។   េប   ។   យស      កមមស ទិំ     ផលំ 
  អហំ        មនុេស សុ         មនុស ភូ  
  ទិ ្វ ន        សមេណ          សីលវេន្ដ 
  បទនិ        វនទិ ្វ          មនំ        ប ទយឹ 
  វ ិ ្ត          ចហំ         អញជលិកំ         អកសឹ 
 េតន     េម      ទិេ      វេ ្ណ    ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ       ច      េម      សព្វទិ       បភសតីតិ      ។ 

វនទនវមិនំ   ឯកទសមំ   ។ 

ទ្វ ទសមំ   រជជុម វមិនំ 

 [៥០]      អភិកកេន្ដន      វេណ្ណន យ ត្វំ តិដ្ឋសិ េទវេត 
 ហេតថ      បេទ      ច     វគិគយ្ហ នចចសិ សុបប ទិេត 
 តស      េត     នចចមនយ(១)  អងគមេងគហិ សព្វេ  
 ទិព្វ       សទទ       និចឆរន្ដិ សវនីយ     មេនរម 
 តស       េត     នចចមនយ  អងគមេងគហិ សព្វេ  
 ទិព្វ      គនធ      ប យន្ដិ សុចិគនធ  មេនរម 
       ១   ឱ.   ននទមនយ   ។ 
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១០៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ    វមិនវតថុ 

 សមបុររបស់នង្របកដដូេចន ះ េតើសេ្រមចេ យបុណយដូចេម្ដច ។ េប ។ 
 ទងំសមបុររបស់នង     ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     ។ 
 េទវ េនះ         ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តេ្រតកអរ 
 ។   េប   ។      ផលៃនកមមេនះថ 
 ខញុកំលេកើតជមនុស   កនុងពួកមនុស   បនេឃើញពួកសមណៈ 
 អនកមនសីល    ក៏ថ្វ យបងគបំទ  េហើយញុងំចិត្តឲយ្រជះថ្ល  
 េ្រតកអរ    បនេធ្វើអញជលិកមម  ( ចេំពះសមណៈទងំេនះ ) 
 េ្រពះេហតុេនះ    បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ   ្របកដដូេចន ះ ។ េប ។ 
 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ    ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស      ។ 

ចប់   វនទនវមិន   ទី   ១១   ។ 

រជជុម វមិន   ទី   ១២ 

 [៥០]   (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)   មន លេទវ   នងមនសមបុរដ៏រុងេរឿង 
 (កលេបើតូរយត្រន្ដី)      ែដលេគ្របគលំ្អេហើយ  នង សៃដ សេជើង  ំ
 កលែដលនងកពុំង េំនះ    សេំឡងទិព្វទងំ យ   គួរ ្ដ ប់  គួរ 
 រកី យចិត្ត  រែមង ន់ឮអពីំអវយវៈតូចធទំងំ យ េ យសព្វ្រគប់ 
 កលែដលនងកពុំង េំនះ  ក្លិនទិព្វទងំ យ   ដ៏្រកអូប  គួររកី យ 
 ចិត្ត   រែមងផ យេចញ   អពីំអវយវៈតូចធទំងំ យ េ យសព្វ្រគប់ 
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១០៥ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    ទ្វ ទសមំ   រជជុម វមិនំ 

 វវិត្តមន        កេយន យ េវណីសុ បិលនធន 

 េតសំ    សុយយតិ    និេគឃេ  តុរេិយ បញចងគិ េក យថ 

 វដំសក        តធូ  េតន      សមបកមបិ  

 េតសំ    សុយយតិ    និេគឃេ  តុរេិយ បញចងគិ េក យថ 

 បិ    េត    សិរសិ    ម  សុចិគនធ      មេនរម 

 តិ    គេនធ     ទិ     សព្វ  រុេកខ  មញជូសេក យថ 

 ឃយេស    តំ    សុចិគនធំ របូំ   បស សិ   អមនុសំ 

 េទវេត     បុចឆិ ចិកខ                  កិស          កមមស ទិំ     ផលំ (ឥតិ) ។ 

 ទសី     អហំ     បុេរ    សឹ គយយ ំ ្រពហមណស ហំ 

 អបបបុញញ      អលកខិក រជជុម តិ     មំ     វទិ ូ

 អេកក នំ     វធនញច  តជជនយ(១)     ច     ឧកក  

 កុដំ     គេហ ្វ      និកខមម គចឆឹ      ឧទក រយិ 

 វបិេថ     កុដំ     និកខិ បិ ្វ   វនសណ្ឌំ       ឧបគមឹ 

 ឥេធ ហំ      មរសិ មិ កីវេ ថ បិ ជីវេិតន េម 

 ទឡ្ហបសំ     ករ ិ ្វ ន លមពិ ្វ ន      បទេប 

 តេ      ទិេ      វេិ េកសឹ េក    នុ    េខវ    នមស េិ  
     ១   ឱ.     តជជនយ     ។ 
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១០៥ 

វមិនវតថុ    មញជ ិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   រជជុម វមិន   ទី   ១២ 

 កលនងងកកយ     សូរគឹកកងៃនេ្រគ ង្រប ប់ទងំ យ ឰដ៏ 

 ផនួងសក់េនះ     ឮដូចតូរយត្រន្ដី    ្របកបេ យអងគ     ៥  សូរគឹកកង 

 ៃនេ្រគ ង្រប ប់្រតេចៀក     ្រតូវខយល់បក់មកប៉ះ កេ្រមើកេ យខយល់ 

 េនះ    ឮដូចជតូរយត្រន្ដី     ្របកបេ យអងគ     ៥  ក្រមងផក  

 ឰដ៏សិរ ៈរបស់នង      មនក្លិន្រកអូបឈងុយឈងប់  ជទីរកី យចិត្ត 

 ក្លិនក្រមងផក េនះ    រែមងផ យេទ     សព្វទិស  ដូចេឈើឪេ ក 

 នងែតងធុកំ្លិន្រកអូបនុ៎ះ     ែតងេឃើញរូប  ែដលមិនែមនជមនុស  

 មន លេទវ    ម សួរេហើយ   នងចូរ្របប់ េនះជផលៃនកមមអ្វី  ។ 

 ( េទវ េឆ្លើយថ )     កនុងកលពីេដើម  ខញុជំទសីៃន្រពហមណ៍ 

 កនុង្រសុកេឈម ះគយ    ជ្រស្ដីមនបុណយតិច   មិនមនសិរ ី ពួកជន 

 គ ល់ខញុថំ      ជ្រស្ដីេឈម ះរជជុម        ខញុធុំញ្រទន់  េ យករ 

 គ្រមមរបស់ពួកជនអនកេជរ     យ     េហើយក៏កន់ក្អម  េដើរេចញ 

 េទដងទឹក      ្រតឡប់មកវញិ      ក់ក្អមេទេ្រកផ្លូ វ  េដើរចូលេទ 

 កន់ដងៃ្រព    េ យគិតថ    អញនឹង ្ល ប់  កនុងទីេនះែតម្ដងេទចុះ 

 ្របេយជន៍អ្វី    េ យកររស់េនរបស់អញ  េហើយក៏េធ្វើអនទ ក់យ៉ង 

 ម ំ  ចងសយុំងចុះ   ្រតង់្របគបេឈើ    លំ ប់េនះ  ខញុកំ៏រមិលេមើល 

 នូវទិសទងំ យថ     អនក ហន៎     ែដល ម អញ  ្រតូវនម ក រ 
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១០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 តតថទទ សឹ(១)     សមពុទធំ សព្វេ កហិតំ      មុនឹ 

 និសិននំ     រុកខមលូសមឹ ឈយន្ដំ      អកុេ ភយ ំ

 តស     េម    អហុ    សំេវេគ អពភូេ       េ មហំសេន 

 េក    នុ    េខវ    នមស េិ  មនុេស  ឧទហុ េទវ  

 ប ទិកំ     ប ទនីយ ំ វន(២)      និព្វនមគតំ 

 ទិ ្វ     មេន    េម    បសីទិ នយ ំ   យទិសិកីទិេ  

 គុត្តិ្រនទិេយ     ឈនរេ  អពហិគតមនេ  

 ហិេ    សព្វស     េ កស  ពុេទធ       អយ ំ    ភវសិ តិ 

 ភយេភរេ      ទុ សេទ សីេ វ      គហូនិស េិ  

 ទុល្លភយ ំ     ទស នយ បុបផំ      ឧទុមពរ ំ     យថ 

 េ     មំ    មុទហិូ    ចហិ លបិ ្វ       តថគេ  

 រជជុមេលតិ     មំ     អេ ច សរណំ     គចឆ     តថគតំ 

 ហំ     គិរ ំ    សុណិ ្វ ន េនលំ      អតថវតឹ      សុច 

 សណ្ហំ       មុទុញច      វគគុញច  សព្វេ កបនទូនំ 

     ១   ឱ.   ម.   តតថទទ មិ   ។   ២   ម.   េវន   ។ 
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១០៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ    វមិនវតថុ 

 ខញុបំនេឃើញ្រពះសមពុទធ     ្រពះអងគមន្របេយជន៍ ដល់សត្វេ ក 
 ទងំពួង ្រទង់ជអនក្របជញ កពុំងគង់ចេ្រមើនឈន  េទៀបគល់េឈើេនះ 
 ្រពះអងគមិនមនភ័យ  អពីំទី មួយ  េសចក្តីសេង្វគ  េសចក្តីអ ច រយ 
 និងករ្រពឺេ ម  ក៏េកើតេឡើងដល់ខញុ េំនះ   (េ យគិតថ)  បុគគល  
 ហន៎    មនុស     ឬេទវ     ែដល ម អញ្រតូវនម ក រ  េហើយចិត្តខញុ  ំ
 ក៏្រជះថ្ល     េ្រពះបនេឃើញ្រពះសមពុទធ  អនកនមំកនូវេសចក្តី្រជះថ្ល  
 គួរជទី្រជះថ្ល   ្រពះអងគេចញអពីំៃ្រព  គឺកិេលស  មកកន់្រពះនិព្វ ន 
 ែដលមិនមនត ្ហ    ្រពះសមពុទធេនះ  មិនែមនជបុគគលេផ្ដសផ្ដ សេទ 
 ្រពះអងគមនឥ្រនទិយ្រគប់្រគងេហើយ     េ្រតកអរកនុងឈន  មនចិត្ត 
 មិនបន្រប្រពឹត្តេទកនុង រមមណ៍ខងេ្រក  ្រពះអងគជ្របេយជន៍ 
 ដល់សត្វេ កទងំពួង  េនះ្របកដជ្រពះពុទធ  ដូចជសីហៈែដលគួរ 
 ខ្ល ចដ៏ពន្លឹក   មិនគួរ ៊ នចូលេទរក ្រស័យេនកនុងគុ   ្រពះពុទធ 
 េនះ    បុគគលក្រមបនចួប្របទះ    ដូចជផក ឧទុមពរ  ( ែដលេគេឃើញ 
 បនេ យ្រក)    ្រពះតថគតេនះ  បនេ ខញុ េំ យ ចែផ្អមែល្ហម 
 ថ   មន លនងរជជុម     េហើយ្រទង់្រ ស់នឹងខញុថំ  នងចូរដល់នូវ 
 ្រពះតថគតជទីពឹងចុះ    លុះខញុបំន ្ដ ប់្រពះ ចេនះ  ជ ចឥត 
 េទស    ្របកបេ យ្របេយជន៍    ជ ច ្អ តពីេ ះ  ែផ្អមែល្ហមគួរ 
 ចង់ ្ដ ប់   បេនទ បង់នូវេសចក្តីេ កទងំពួង  (េហើយមនចិត្ត្រជះថ្ល ) 
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១០៧ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស     ទ្វ ទសមំ   រជជុម វមិនំ 

 កល្លចិត្តញច      មំ     ញ ្វ   បសននំ     សុទធមនសំ 
 ហិេ    សព្វស     េ កស  អនុ សិ      តថគេ  
 ឥទំ     ទុកខន្ដិ     មំ     អេ ច អយ ំ ទុកខស  សមភេ  
 អយ ំ    ទុកខនិេ េធ      ច  អញជ េ      អមេ គេធ 
 អនុកមបកស      កុសលស  ឱ ទម្ហិ     អហំ     ឋិ  
 អជឈគ     អមតំ     សន្ដឹ  និព្វ នំ     បទមចចុតំ 
 ហំ     អវតថិ      េបម  ទស េន     អវកិមបនិី 
 មលូជ យ     សទធ យ  ធី      ពុទធស      ឱរ  
 ហំ     រមមិ     កី មិ  េមទមិ      អកុេ ភយ 
 ទិព្វមលំ      ធរយមិ  បិ មិ     មធុមទធុ វ(ំ១) 
 សដ្ឋីតុរយិសហស និ  បដិេពធំ កេ ន្ដិ េម 
 ឡេមព       គគគេ      ភីេម(២) ធុ ទី ច សំសេយ 
 េបកខ េ     ច    សុផេស     ច វ ី (៣) េមកខ  ច នរេិយ 
 ននទ     េចវ    សុននទ     ច  េ ណទិនន      សុចិម្ហិ  
 អលមពុ     មិស េកសី     ច បុណ្ឌ រកីតិទរុណី 
 ឯណិបស      សុបស      ច សុភទទ      មុទុកវទី(៤) 
 ឯ    ចញញ    ច   េសយយេស អចឆ នំ     បេពធិយ 
 ១  ម.  មធុមទទវ ំ ។  ២  ម.  ភគគេ   ភិេមម  ។ ៣  ម.  វ ិ  ។ ៤  ម.  សំភទទ   មុទុចចរ ិ។ 
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១០៧ 

វមិនវតថុ   មញជ ិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   រជជុម វមិន   ទី   ១២ 

 ្រពះតថគតបន្រជបចបស់នូវខញុ  ំ ថជ្រសីមនចិត្តគួរដល់ភវនកមម 
 កពុំង្រជះថ្ល   មនចិត្តបរសុិទធ  ្រពះអងគជ្របេយជន៍  ដល់សត្វេ ក 
 ទងំពួង    ្រទង់េ្រប ន្របេ     (សត្វេ កទងំពួង)  បន្រទង់្រ ស់ 
 នឹងខញុថំ   េនះជទុកខ   េនះជែដនេកើតៃនទុកខ  េនះជេហតុរលត់ទុកខ 
 េនះជផ្លូ វេទកន់្រពះនិព្វ នេឈម ះអមតៈ     ខញុជំ្រស្ដីឋិតេន  កនុង 
 ឱ ទ   ៃន្រពះតថគត   ្រពះអងគជបុគគលឈ្ល សៃវ  ជអនកអនុេ្រគះ 
 េហើយបនដល់នូវ្រពះនិព្វ ន   េឈម ះអមតៈ   ជទីសងប់រមង ប់  ជបទ 
 មិនេឃ្ល ងឃ្ល ត     ខញុ េំនះ      ជ្រស្ដីមនេសចក្តី្រស ញ់  ខជ ប់ខជួន 
 មិនញប់ញ័រ     កនុងទស នញញ ណ     េ យសទធ ជមូល  ជធី  
 េកើតអពីំឧ    ៃន្រពះពុទធជមច ស់   ខញុ េំនះ    រែមងេ្រតកអរ  រកី យ 
 មិនមនភ័យ   ពីេហតុអ្វីមួយេឡើយ   ្រទ្រទង់នូវក្រមងផក ទិព្វ  ផឹកនូវ 
 ទឹកឃមុ ដំ៏ែផ្អម  តូរយត្រន្ដីទងំ ៦  មុឺន  រែមងេធ្វើនូវករភញ ក់រលឹក  ដល់ខញុ  ំ
 េទវបុ្រតេឈម ះ ឡមពៈ ១ គគគរៈ ១ ភីមៈ ១ ធុ ទី ១  សសំយៈ  ១ 
 េបកខរៈ   ១    សុផស ៈ   ១    នរទីងំ យ    គឺនរេីឈម ះរ ី  ១ 
 េមកខ     ១   ននទ     ១   សុននទ    ១   េ ណទិនន    ១   សុចិម្ហិ   ១ 
 អលមពុ   ១  មិស េកសី  ១  បុណ្ឌ រកីតិទរុណី  ១   ឯណិបស   ១ 
 សុបស    ១   សុភទទ    ១   មុទុកវទី   ១   េទវ ទងំេនះផង  ដៃទ 
 ផង      ្របេសើរជង្រសីអប រទងំ យ     ជអនកេធ្វើ  ឲយភញ ក់រលឹក 
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១០៨ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស     វមិនវតថុ 

      មំ     កេលនុបគន្ដ្វ  អភិភសន្ដិ      េទវ  

 ហនទ      នចច ម     គយម  ហនទ     តំ      រមយមេស 

 នយិទំ     អកតបុញញ នំ   កតបុញញ នេមវទិំ 

 អេ កំ     ននទនំ      រមមំ  តិទ នំ     ម វនំ 

 សុខំ     អកតបុញញ នំ  ឥធ នតថិ បរតថ ច 

 សុខញច      កតបុញញ នំ  ឥធ េចវ បរតថ ច 

 េតសំ     សហពយកមនំ  កតព្វំ កុសលំ ពហំុ 

 កតបុញញ      ហិ     េមទន្តិ  សេគគ     េភគសមងគិ េន 

 ពហុននំ     វត     អ ថ យ  ឧបបជជន្ដិ     តថគ  

 ទកខិ េណយយ     មនុស នំ បុញញេកខ ្ត នមក  

 យតថ     ករ ំ    ករ ិ ្វ ន  សេគគ េមទន្ដិ ទយកតិ ។ 

រជជុម វមិនំ   ទ្វ ទសមំ   ។ 
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១០៨ 
សុត្តន្តបិដក    ខុទទកនិកយ     វមិនវតថុ 

 ពួកេទវ ទងំ យ   ចូលេទរកខញុ  ំ   មកលគួរ  េហើយេពលថ 

 ហ៏េយើងទងំ យ   នឹង េំ្រច ង    ហ៏េយើងទងំ យ  នឹងេ្រតកអរ 

 ចេំពះម វន័េនះ     ម វន័េនះ  មិនែមនជទីរបស់បុគគលទងំ- 

 យ   អនកមិនបនេធ្វើបុណយេទ   ម វន័េនះ  ជទីរបស់បុគគលទងំ- 

 យ  អនកេធ្វើបុណយបុ៉េ ្ណ ះ  ម វន័េនះ  ជៃ្រពគម នេសចក្តីេ ក 

 ជៃ្រពគួររកី យ    គួរេ្រតកអរ    ៃនេទវ ទងំ យ  ជន់ វត្តិង  

 េសចក្តីសុខ    រែមងមិនមនដល់បុគគលទងំ យ  ែដលមិនបនេធ្វើ 

 បុណយ   កនុងេ កេនះផង   កនុងេ កខងមុខផង  េសចក្តីសុខរែមង 

 មន   ដល់បុគគលទងំ យ    អនកបនេធ្វើបុណយ  កនុងេ កេនះផង 

 កនុងេ កខងមុខផង     ពួកជនអនក្របថន េទេកើត ជេទវ េនះ 

 គួរេធ្វើកុសលឲយេ្រចើន     េ្រពះថ  ជនទងំ យអនកបនេធ្វើបុណយ 

 ជអនកបរបូិណ៌  េ យេភគៈ  រែមងរកី យកនុង នសួគ៌ ពួកទយក 

 េធ្វើករបូជ    ចេំពះ្រពះតថគតទងំ យ   េហើយរកី យ កនុង 

 នសួគ៌   ្រពះតថគតទងំេនះ   ជទកខិេណយយបុគគល ជអណ្ដូ ងជ 

 ទីេកើតៃន្រពះអរយិបុគគល  ែដលជបុញញេកខត្ត  របស់មនុស ទងំ យ 

 រែមងេកើតេឡើង    េដើមប្ីរបេយជន៍    ដល់ជនមន្របមណេ្រចើន  ។ 
ចប់   រជជុម វមិន  ទី  ១២  ។ 
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១០៩ 

វមិនវតថុសមឹ   ចតុតថស    មញជ ិដ្ឋកវគគស    ឧទទ នំ 

ឧទទ នំ 

   មញជិ ្ឋ       បភស       នគ 

   អេ ម      កញជិ កទយិក 

   វ ិ រចតុរតិថមព       បី  

   ឧចឆុ វនទនរជជុម       ច 

   វេគគ       េតន      បវុចចតីតិ      ។ 

ឥតថីវមិេន   វេគគ    ចតុេ ថ    ។ 
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១០៩ 

វមិនវតថុ    មញជ ិដ្ឋកវគគ   ទី   ៤   ឧទទ ន 

ឧទទ ន 

 និយយអពីំមញជិ ដ្ឋវមិន   ១    បភស រវមិន ១ 

 នគវមិន ១  អេ មវមិន ១  កញជិ កទយិកវមិន ១ 

 វ ិ រវមិន     ១    ចតុរតិថិវមិន    ១      អមពវមិន ១ 

 បីតវមិន  ១   ឧចឆុ វមិន  ១   វនទនវមិន   ១  រជជុម - 

 វមិន     ១     េហតុេនះបនជ     េ ថ     វគគ  ។ 

ចប់   វគគ   ទី  ៤   កនុងឥតថីវមិន   ។ 
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១១០ 

បញច េម   ម រថវេគគ  

បឋមំ    មណ្ឌុ កេទវបុត្តវមិនំ 

 [៥១]  េក  េម  វនទតិ  បទនិ ឥទធិយ យស  ជលំ 

 អភិកកេន្ដន     វេណ្ណន សព្វ  ឱភសយ ំ ទិ តិ ។ 

 មណ្ឌុ េកហំ     បុេរ     សឹ ឧទេក     រេិគចេ  

 តវ     ធមមំ     សុណន្ដស  អវធិ     វចឆបលេក 

 មុហុត្តំ     ចិត្តប ទស  ឥទធឹ បស  យសញច  េម 

 នុភវញច      េម     បស  វណ្ណំ  បស  ជុតិញច  េម 

 េយ     ច     េត     ទីឃមទធ នំ ធមមំ អេស សំុ េគតម 

 ប ្ត      េត     អចល ្ឋ នំ យតថ  គន្ដ្វ   ន  េ ចេរតិ  ។ 

មណ្ឌុ កេទវបុត្តវមិនំ   បឋមំ   ។ 
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១១០ 

ម រថវគគ   ទី  ៥ 

មណ្ឌុ កេទវបុត្តវមិន   ទី  ១ 

 [៥១]     (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរថ)      អនក ហន៎  រុងេរឿង 

 េ យឫទធិ     េ យយស       មនសមបុរដ៏ល្អ  ញុងំទិសទងំពួង 

 ឲយភ្លឺ     មកថ្វ យបងគបំទ     ៃនតថគត     ។ 

 (មណ្ឌុ កេទវបុត្ត្រកបទូលថ)    កនុងកលមុន  ខញុ ្ំរពះអងគជកែងកប 

 េនកនុងទឹក     មន រជិតជិ រ កលខញុ ្ំរពះអងគកពុំងែត ្ដ ប់ 

 ធម៌របស់្រពះអងគ     នយេគបល      បនសម្ល ប់ខញុ  ំ សូម្រពះអងគ 

 ្រទង់ទតនូវឫទធិ    និងយសរបស់ខញុ  ំ     ្រទង់ទតនូវ នុភព  របស់ខញុ  ំ

 ្រទង់ទតនូវសមបុរ      និងពន្លឺរបស់ខញុ  ំ    អនកមនចិត្ត្រជះថ្ល  ែតមួយ 

 រេំពចចុះ     បពិ្រត្រពះេគតម     ពួកជន   បន ្ដ ប់ធម៌របស់ 

 ្រពះអងគអស់កលជអែង្វង    ពួកជនេនះ  រែមងដល់នូវអចល ្ឋ ន 

 (ទីមិនកេ្រមើក)     ែដលជទីេទេហើយ       រែមងមិនេ យេ ក  ។ 

ចប់    មណ្ឌុ កេទវបុត្តវមិន   ទី  ១   ។ 
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១១១ 

វមិនវតថុសមឹ    បញច មស    ម រថវគគស    ទុតិយំ    េរវតីវមិនំ 

ទុតិយំ   េរវតីវមិនំ 

 [៥២]     ចិរបប សឹ     បុរសំិ  ទរូេ      េ តថិមគតំ 
 ញតី     មិ ្ត      សុហជជ      ច អភិននទន្ដិ      គតំ 
 តេថវ     កតបុញញំ បិ   អ ម  េ ក បរ ំ គតំ 
 បុញញ និ     បដិគណ្ហ ន្ដិ   បិយ ំ ញតីវ(១) គតំ 
   ឧេដ្ឋហិ      េរវេត     សុបបធេមម 
   អបរុតំ     ទ្វ រ ំ    អទនសីេល 
   េនស ម     តំ     យតថ     ថុនន្ដិ     ទុគគ  
   សមបបិ      េនរយិក     ទុេកខនតិ(២) 
   ឥេចចវ ំ    វ ្វ ន     យមស      ទូ  
   េត     េទ្វ     យកខ      េ ហិតកខ       ្រពហន្ដ  
   បេចចកព សុ     គេហ ្វ      េរវតឹ 
   បកក មយឹសុ(៣)     េទវគណស      សន្ដិេក 
   ទិចចវណ្ណំ      រុចិរ ំ    បភស រ ំ
   ពយម្ហំ(៤)     សុភំ     កញចនជលឆននំ 
   កេស តំ      កិណ្ណជនំ      វមិនំ 
   សុរយិស       រសីំរវិ      េជតមនំ 
     ១ ឱ. ម. ញតឹវ ។  ២ ម. តិសេទទ  នតថិ ។  ៣ ម. បកក មយំុ ។  ៤ ឱ. វយម្ហំ ។ ម. ពយម្ហំ ។ 
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១១១ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   េរវតីវមិន   ទី  ២  

េរវតីវមិន   ទី  ២ 

 [៥២]   ពួកញតិមិត្តនិងសំ ញ់   ែតងេ្រតកអរ ទរ  ចេំពះបុរស 

 ែដល្រពត់គន អស់កលយូរ    េហើយវលិមកអពីំទីឆង យ  េ យសួស្ដី 

 ថ មកេហើយ  ដូេចនះយ៉ង   បុណយទងំ យ  រែមងទទួលបុគគល 

 ែដលបនេធ្វើបុណយេហើយ   េចញចកេ កេនះ  េទកន់េ កខង 

 មុខ  ដូចពួកញតិទទួលញតិ  ជទី្រស ញ់មកដល់  យ៉ងេនះែដរ 

 (យកខទងំពីរនក់និយយថ)       ែននងេរវតី  មនធម៌ដ៏ 

 មកពន់េពក    ជ្រសីឥតទន    ឥតសីល  នងចូរេ្រកកេឡើង 

 ទ្វ រនរករេបើកេហើយ       ពួកសត្វនរក  ជសត្វទុគ៌ត្របកបេ យ 

 ទុកខ    យថំងូ រេនកនុងទី      ពួកេយើងនឹងននំងេទ  កនុងទីេនះ 

 លុះយកខមនែភនក្រកហម     ធសំេំបើមទងំពីរ  ជទូតៃនយម ជ 

 បនេពល     យ៉ងេនះេហើយ      ក៏ចប់នងេរវតី  ្រតង់េដើមៃដ 

 មខ ងមន ក់          េហើយនចូំលេទ  កនុងសំ ក់ៃនពួកេទវ  

 ( នងេរវតីសួរថ )     វមិនែដលមនសមបុរ  ដូច្រពះ ទិតយ 

 ដ៏រុងេរឿង    ភ្លឺេផ្លក    សេំបើមល្អ     បិទបងំ  េ យប ្ដ ញមស 

 មនជនកុះករ       ភ្លឺដូចរសមី្រពះ ទិតយន៎ុះ  េតើជវមិនអនក  
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១១២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

  នរគី      ចនទន នុលិ ្ត (១) 
  ឧភេ      វមិនំ     ឧបេ ភយន្ដិ 
  តនទិស តិ      សុរយិសមនវណ្ណំ  
  េក     េមទតិ     សគគបបេ ្ត      វមិេនតិ     ។ 
  ព ណសិយ ំ    ននទិេយ     នមសិ     ឧបសេក 
  អមចឆរ ី    ទនបតី     វទញញូ  
  តេស តំ     កិណ្ណជនំ     វមិនំ 
  សុរយិស       រសីំរវិ      េជតមនំ 
  នរគី        ចនទន នុលិ ្ត  
  ឧភេ      វមិនំ    ឧបេ ភយន្ដិ 
  តនទិស តិ     សុរយិសមនវណ្ណំ  
  េ      េមទតិ     សគគបបេ ្ត      វមិេន 
  ននទិយស ហំ     ភរយិ 
  អគរនិី      សព្វកុលស       ឥស  
  ភត្តុ វមិេន       រមសិ មិ        ទនិហំ 
  ន     បតថេយ     និរយ(ំ២)     ទស នយ     ។ 
  ឯេសវ     េត    និរេយ     សុបបធេមម 
  បុញញំ      តយ     អកតំ     ជីវេ េក 
     ១  ឱ.  ចនទន រលិ ្ត   ។  ២  ឱ.  និរយ  ។ 
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១១២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ពួកនរទីងំ យ    មនខ្លួន បេ យខ្លឹមចនទន៍ េហើយចូល 
 េទ      ញុងំវមិនេនះឲយល្អរុងេរឿងទងំពីរខង  វមិនេនះ 
 មនសមបុរ្របកដេសមើ     េ យសមបុរ្រពះ ទិតយ បុគគល  
 ហន៎     បនដល់នូវ នសួគ៌      េហើយរកី យ      កនុងវមិន ។ 
 (យកខទងំពីរេនះ្របប់ថ)    កនុង្រកុងព ណសី  មន 
 ឧបសកមន ក់េឈម ះននទិយៈ   ជអនកមិនកំ ញ់  ជមច ស់ទន 
 អនកដឹងនូវពកយេពចន៍   វមិនែដលមនជនកុះករ  ដ៏រុងេរឿងដូច 
 រសមី្រពះ ទិតយន៎ុះ  ជវមិនរបស់ឧបសកេឈម ះននទិយៈេនះ 
 ពួកនរទីងំ យ   មនខ្លួន បេហើយ  េ យលម្អិតខ្លឹមចនទន៍ 
 េហើយចូលេទញុងំវមិនេនះឲយរុងេរឿងទងំពីរខង  វមិន 
 េនះ   មនសមបុរេសមើេ យសមបុរ្រពះ ទិតយ  ននទិយឧបសក 
 េនះ   បនដល់នូវ នសួគ៌    េហើយរកី យកនុងវមិន(េនះ) ។ 
 (នងេរវតីនិយយថ)  ខ្លួនខញុ  ំ ជ្របពនធរបស់ននទិយឧបសក 
 ជមច ស់ផទះ    ជធរំបស់្រតកូលទងំអស់     ខញុនឹំងេ្រតកអរ  កនុង 
 វមិនរបស់ប្ដី         កនុងកលឥឡូវេនះ  ខញុមំិនចង់េឃើញនរក ។ 
 (យកខទងំពីរេនះតបថ)      មន ល្រសីមនធម៌  ដ៏ មក 
 ពន់េពក          នរកនុ៎ះ          ជនរក  ស្រមប់នងេហើយ 
 នងឯង          មិនបនេធ្វើបុណយ  កនុងមនុស េ កេ ះ 



232 

១១៣ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស     ទុតិយំ    េរវតីវមិនំ 

 ន   ហិ   មចឆរេិយ    េ សេក  បបធេមម  

 សគគូបគនំ       លភតិ       សហពយតំ  ។ 

 កឹ     នុ     គថូញច      មុត្តញច   អសុចិ(១)      បដិទិស តិ 

 ទុគគនធំ     កិមិទំ     មិល្ហំ  កិេមតំ     ឧប យតិ     ។ 

 ឯស  សំសវេក  នម  (និរេយ)   គមភីេ    សតេបរេិ  

 យតថ      វស សហស និ  តុវ ំ    បចចសិ     េរវេតតិ    ។ 

 កឹ     នុ    កេយន     ចយ មន      ទុកកដំ     កតំ 

េកន សំសវេក លេទធ  (និរេយ) គមភីេ  សតេបរេិ  (ឥតិ) ។ 

 សមេណ   ្រពហមេណ    ចបិ អេញញ  ចបិ(២)  វណិព្វេក 

 មុ េទន     វេញច សិ  តំ បបំ បកតំ តយ 

 េតន   សំសវេក  លេទធ   (និរេយ)   គមភីេ    សតេបរេិ  

 តតថ      វស សហស និ   តុវ ំ    បចចសិ      េរវេត 

 ហេតថបិ         ឆិនទន្ដិ         អេថបិ  បេទ 

 កេណ្ណបិ       ឆិនទន្ដិ        អេថបិ  នសំ 

 អេថបិ       កេកលគ   សេមចច 

 សងគមម         ខទន្ដិ         វផិនទមនន្ដិ  ។ 
     ១   ម.   អសុចឹ   ។   ២   ឱ.   ម.   បិ   ។ 
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១១៣ 

វមិនវតថុ    ម រថវគគ   ទី  ៥   េរវតីវមិន   ទី  ២ 

 ដបតិថ        បុគគលមនេសចក្តីកំ ញ់ ជអនកេជរ 
 ្របេទចេគ     មនធម៌ដ៏ មក  រែមងមិនបនេកើតរួម 
 ជមួយនឹងពួកអនកែដលេទេកើត       កនុង នសួគ៌េទ ។ 
 (នងេរវតីសួរថ) អ្វីេនះហន៎ ជគូថនិងមូ្រតមិន ្អ ត ជក់ែស្ដង 
េម្ល៉ះ អ្វីេនះហន៎ ជ មកមនក្លិន ្រកក់េម្ល៉ះ អ្វីនុ៎ះហន៎ ផ យក្លិនមក ។ 
 (ពួកនិរយបលេពលថ) នុ៎ះនរកេឈម ះសសំវកៈ ដ៏េ្រជចនួំន 
មួយរយជួរបុរស មន លនងេរវតី នងនឹងេឆះកនុងនរកេនះ ប់ពន់ឆន  ំ ។ 
 (នងេរវតីតបថ) អេំពើ ្រកក់ដូចេម្ដច ែដលខញុបំនេធ្វើេ យ 
កយ ច ចិត្ត នរកេឈម ះសសំវកៈ ដ៏េ្រជ ចនួំនមួយរយជួរបុរស 
ខញុបំន     េ យេហតុដូចេម្ដច   ។ 
 (ពួកនិរយបលេពលថ) នងបននិយយបេញឆ តពួកសមណៈ 
ពួក្រពហមណ៍ និងពួកវណិព្វកៈដៃទ ៗ េ យមុ ទ បបេនះ 
នងបនេធ្វើេហើយ យ៉ងេនះ នរកេឈម ះសសំវកៈ ដ៏េ្រជចនួំន 
មួយរយជួរបុរស នងបន េ្រពះបបេនះឯង មន លនងេរវតី 
នងនឹងេឆះកនុងនរកេនះ      ប់ពន់ឆន  ំ
 ពួកនិរយបល      កត់ៃដក៏មន     កត់េជើងក៏មន  កត់ស្លឹក 
 ្រតេចៀកក៏មន     កត់្រចមុះក៏មន    មួយេទៀត  ពួកសត្វែក្អក 
 មក្របជុជំែញជងចឹក   នូវសត្វនរក    ែដលកពុំងែតញប់ញ័រ ។ 
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១១៤ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស     វមិនវតថុ 

 ធុ     េខ    មំ    បដិេនថ ក មិ កុសលំ ពហំុ 

 ទេនន     សមចរយិយ សញញេមន ទេមន ច 

 យ ំ   ក ្វ     សុខិ     េ ន្ដិ ន ច បចឆ នុតបបេរតិ ។ 

 បុេរ    តុវ ំ    បមជជិ ្វ  ឥទនិ      បរេិទវសិ 

 សយ ំ    ក នំ     កមម នំ វបិកំ    អនុេភស សិ    ។ 

   េក    េទវេ កេ      មនុស េ កំ 

   គន្ដ្វ ន      បុេ ្ឋ       េម      ឯវ ំ    វេទយយ 

   និកខិ ត្តទេណ្ឌ សុ     ទទថ      ទនំ 

   អចឆ ទនំ      សយនមថននបនំ 

   ន    ហិ   មចឆរេិយ(១)    េ សេក   បបធេមម  

   សគគូបគនំ     លភតិ    សហពយតំ    (ឥតិ)    ។ 

 ហំ     ននូ    ឥេ     គន្ដ្វ  េយនឹ លទធ ន មនុសឹ 

 វទញញូ       សីលសមបនន  ក មិ កុសលំ ពហំុ 

 ទេនន       សមចរយិយ សញញេមន     ទេមន      ច 

 មនិ     ច      េ បិស  ំ ទុេគគ     សង កមននិ     ច 

 បបញច        ឧទបនញច  វបិបសេននន      េចត  
      ១  ម.  មចឆរ ី ។ 
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១១៤ 

សុត្តន្តបិដក    ខុទទកនិកយ    វមិនវតថុ 

 (នងេរវតីតបថ) ខញុសូំមអង្វរ សូមអនកទងំ យ នខំញុ ្ំរតឡប់ 
េទវញិ ពួកសត្វ ជអនកបនសុខ ទងំមិនេក្ដ ្រក យ កនុងកលខង 
េ្រកយ េ្រពះបនេធ្វើកុសល  ខញុនឹំងេធ្វើកុសលេនះឲយេ្រចើនេ យ 
ករឲយទន    ករ្រប្រពឹត្តេសមើ     ករស្រងួម     និងករទូនម នឥ្រនទិយ     ។ 
 (ពួកនិរយបលេពលថ) កនុងកលមុននង្របមទេហើយ ឥឡូវេនះ 
ទួញយ ំនងនឹងទទួលផលៃនកមមទងំ យ ែដលបនេធ្វើេ យខ្លួនឯង។ 
 (នងេរវតីតបថ)    បុគគល     េចញអពីំេទវេ ក  េទកន់ 
 មនុស េ កេហើយ       ខញុសួំរ      គបប្ីរបប់ខញុ  ំ យ៉ងេនះថ 
 អនកទងំ យ       ចូរឲយសពំត់ស្រមប់េស្ល កដណ្ដ ប់ ទីេដក 
 (ទីអងគុយ)   និងបយ   ទឹក   ជទន ចេំពះពួកជនែដលមន 
 ជញ ក់ចុះេហើយ     េបើពិតថ  បុគគលមនេសចក្តីកំ ញ់ 
 ជអនកេជរ    ្របេទចេគ     មនធម៌ដ៏ មក  រែមងមិនបនេទ 
 េកើតជមួយនឹងពួកអនកែដលេទេកើត      កនុង នសួគ៌ែមន ។ 
 ខញុ េំនះ ្របសិនេបើរួចេទអពីំេនះ េហើយបននូវកេំណើ តជរបស់ 
មនុស  នឹងជអនកដឹងក្តី បរបូិណ៌េ យសីល េធ្វើនូវកុសលឲយេ្រចើន 
េ យករឲយទន ករ្រប្រពឹត្តេសមើ ករស្រងួម និងករទូនម ននូវ 
ឥ្រនទិយ មួយេទៀត ខញុនឹំង េំឈើសួន សង់ ព នស្រមប់ឆ្លងេទមក 
កនុងទីែដលលបំក         ជីកអណ្ដូ ង         ជីក្រសះ         េ យចិត្ត្រជះថ្ល  
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១១៥ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស     ម រថវគគស    តតិយំ   ឆត្តមណវកវមិនំ 

 ចតុទទសឹ      បញចទសឹ យ ច បកខស  អដ្ឋមី 
 បដិ រយិបកខញច    អដ្ឋងគសុសមគតំ 
 ឧេបសថំ      ឧបវសិស  ំ សទ សីេលសុ សំវុ  
 ន    ច    ទេន    បមជជិស  ំ មំ ទិដ្ឋមិទំ មយតិ(១) ។ 
 ឥេចចវ ំ    វលិបន្ដិញច (២)  ផនទមនំ     តេ    តេ  
 ខិបឹសុ   និរេយ   េឃេរ ឧទធបទំ   អវសិំរ ំ    ។ 
 អហំ        បុេរ      មចឆរនិី  អេ សឹ 
 បរភិសិក  សមណ្រពហម នំ 
 វតិេថន      ច     មិកំ  វញច យិ ្វ  
 បចច មហំ(៣)    និរេយ    េឃររេូបតិ  ។ 

េរវតីវមិនំ   ទុតិយំ   ។ 

តតិយំ   ឆត្តមណវកវមិនំ 

 [៥៣]  េយ     វទតំ     បវេ      មនុេស សុ 
   សកយមុនី     ភគ       កតកិេចច  
   បរគេ       ពលវរីយិសមងគី (៤) 
   តំ      សុគតំ       សរណតថមុេបហិ 
     ១ ម. តិ-សេទទ  នតថិ ។ ២ ឱ. វបិបលបន្ដឹ ។ ម. វបិបលបន្ដិ ។ ៣ ម. គចឆ មហំ ។ 
៤  ម.  ពលវរីសមងគី  ។ 
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១១៥ 

វមិនវតថុ    ម រថវគគ   ទី  ៥   ឆត្តមណវកវមិន   ទី  ៣ 

 ខញុនឹំងរក ឧេបសថ្របកបេ យអងគ ៨ អស់ៃថងទី ១៤ ទី ១៥ និង 

 ៃថងទី ៨ ៃនបកខផង អស់បដិ រយិបកខផង ខញុនឹំងជបុគគលស្រងួម 

 កនុងសីលទងំ យ ្រគប់កល ខញុនឹំងមិន្របមទ កនុងទន េ្រពះខញុ  ំ

 បនេឃើញអេំពើេនះ   (ជក់ចបស់)   េ យខ្លួនឯងេហើយ   ។ 

 (ពួកនិរយបល) េបះនងេរវតីែដលកពុំងយ ំ ប្រមះនេនៀលយ៉ង 

          េនះ  េទកនុងនរកដ៏ពន្លឹក   ឲយមនេជើងេឡើងេលើ    មនកបលចុះេ្រកម   ។ 

 (នងេរវតីនិយយថ)    កនុងកលមុន  ខញុជំអនកមន 

 េសចក្តីកំ ញ់ ជអនកេជរ ្របេទច នូវពួកសមណៈ 

 និង្រពហមណ៍     េបក្របសនូវ ្វ មី  េ យពកយ 

 មិនពិត  េទើបខញុ េំឆះ  កនុងនរក  មនសភពដ៏ពន្លឹក ។ 
ចប់   េរវតីវមិន   ទី  ២   ។ 

ឆត្តមណវកវមិន   ទី  ៣ 

 [៥៣]   ្រពះមន្រពះភគ    ជសកយមុនីអងគ   ដ៏្របេសើរ 

 ខពស់   ជងពួកអនក្របជញ   កនុងពួកមនុស   ្រទង់បនេធ្វើកិចចេ្រសច 

 េហើយ    ដល់នូវេ្រតើយគឺ្រពះនិព្វ ន  ្រពះអងគ្របកប្រពមេ យ 

 កម្ល ងំ     (និងញណ)     និងេសចក្តីពយយម  អនកចូរដល់នូវ 

 ្រពះមន្រពះភគ    ជ្រពះសុគតអងគេនះ  េដើមបជីសរណៈចុះ 
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១១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

  គវ ិ គមេនញជមេ កំ 
  ធមមសងខតមបបដិកលំូ 
  មធុរមិមំ        បគុណំ        សុវភិត្តំ 
  ធមមមិមំ       សរណតថមុេបហិ 
  យតថ       ច       ទិននមហបផលមហុ 
  ចតសុូ       សុចីសុ       បុរសិយុេគសុ 
  អដ្ឋ       ច      បុគគលធមមទទ        េត 
  សងឃមិមំ      សរណតថមុេបហីតិ      ។ 
  ន      តថ      តបតិ      នភសមឹ      សុរេិយ 
  ចេនទ       ន      ភសតិ      ន     ផុេស  
  យថតុលមិទំ     មហបបភសំ 
  េក     នុ     ត្វំ       តិទិ មហិមុបគមិ 
  ឆិនទតិ      ច       រសិំ       បភករស (១) 
  ធិកវសឹតិ      េយជននិ      ភ 
  រត្តិមប ិ    ច    យថ     ទិវ ំ     កេ តិ 
  បរសុិទធំ       វមិលំ      សុភំ       វមិនំ 
  ពហបូទុមវចិិ្រតបុណ្ឌ រកំី 
     ១   ឱ.   បភំករស    ។   ម.   បភងករស    ។ 
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១១៦ 

សុត្តន្តបិដក    ខុទទកនិកយ    វមិនវតថុ 

 អនកចូរដល់នូវធម៌   ែដល្របសចក គៈ   (អរយិមគគ)  មិនរេំភើប 

 មិនមនេ ក   (អរយិផល)  ជសភវធម៌ែដលបចច័យ្របជុំ ក់- 

 ែតងមិនបន  ជធម៌មិនគួរេខពើម   ជធម៌ដ៏ពីេ ះ  ដ៏ល្អិត ែដល 

 េ កែចក្រតឹម្រតូវេហើយ    េដើមបជីសរណៈចុះ  អនក្របជញទងំ- 

 យ    បនេពលនូវទនែដលបុគគលឲយេហើយ  ចេំពះបុរស 

 ដ៏ ្អ ត   ៤   គូ     ថជទនមនផលេ្រចើន  គូៃនបុរសេនះ 

 ចត់ជបុគគល   ៨   ពួក     ជអនកេឃើញនូវធម៌  អនកចូរដល់នូវ 

 ្រពះសងឃេនះជសរណៈចុះ    ។ 

 (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ)  វមិនរបស់អនកេនះ មនពន្លឺខ្ល ងំ 

 រកអ្វីេ្រប បគម ន  យ៉ង   ្រពះ ទិតយ  ្រពះចនទនិងផក យផុស ៈ 

 (ផក យ្របចែំខបុស )    ឰដ៏ កស  ក៏មិនរុងេរឿងមិនភ្លឺ្រតឹមេសមើ 

 យ៉ងេនះ អនកជអ្វី  មកអពីំេទវេ កមកកន់ែផនដី  មួយេទៀត 

 រសមី  (វមិនរបស់អនកផ យេទ)  អស់  ២៥  េយជន៍  ្រគបសងកត់ 

 រសមី្រពះ ទិតយ   េធ្វើ ្រតីឲយដូចជេវ ៃថង  វមិនដ៏ល្អ ្អ ត  មិន 

 មនមនទិល  មនផក ឈូក្រកហមជេ្រចើនែបបនិងមនផក ឈូកស 
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១១៧ 

វមិនវតថុសមឹ    បញច មស     ម រថវគគស     តតិយំ   ឆត្តមណវកវមិនំ 

 េ កិណ្ណំ      កុសុេមហិ     េនកវចិិត្តំ 
 អរជវរិជេហមជលចឆននំ 
 កេស     តបតិ     យថបិ     សុរេិយ 
 រត្តកមពលបីត ស ហិ(១) 
 អគគលបូិយងគុកចនទនុស ទហិ 
 កញចនតនុសននិភត្តចហិ 
 បរបិរូងគគណំវ     រកហិ 
 នរនរេិយ     ពហុេកតថ     េនកវ ្ណ  
 កុសុមវភិសិូ ភរេណតថសុមន 
 អនិលបមុញចិ      បវន្ដិ(២)     សុរភិ 
 តបនីយចិត្ត ្ត        សុវណ្ណឆទន 
 កិស      កមមស       អយ ំ    វបិេក 
 េកនសិ      កមមផេលនិធបូបេនន  
 យថ     ច     េត     អធិគតមិទំ    វមិនំ 
 តទនុរបូំ    អវហសិ(៣)    ឥងឃ    បុេ ្ឋ តិ    ។ 
 យមិធ     បេថ     សេមចច     មណេវន 
 ស ថ នុ សិ       អនុកមបមេន 
     ១  ឱ.  ម.  រត្តមពរបីត ស ហិ ។  ២  ម.  ប យន្ដិ  ។  ៣  ម.  តទនុបទំ  អវចសិ ។ 
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១១៧ 

វមិនវតថុ    ម រថវគគ   ទី  ៥   ឆត្តមណវកវមិន   ទី  ៣ 

 មនពណ៌ដ៏វចិិ្រត យឡេំ យផក េផ ង  ៗ  វចិិ្រតេ យភញីវល្លិ៍ 
 និងភញីផក ជេ្រចើនយ៉ង  ជវមិនមិនមនធូលី  ទងំបិទបងំេ យ 
 ប ្ដ ញមស    ្របសចកធូលី    រុងេរឿង្រតែដត ឰដ៏ កស 
 ដូច្រពះ ទិតយ     ដ៏ពសេពញ     េ យពួកេទវធី   (េស្ល ក 
 ដណ្ដ ប់)  សពំត់កមពល្រកហម   និងសពំត់េលឿង  មនខ្លួនេ្របះ 
 ្រពំ   ្រប ប់េ យេ្រគ ង្រកឹ ន    ផក បិយងគុ និងេ្រគ ងចនទន៍ មន 
 ែសបកដ៏េស្ដើងភ្លឺថ្ល     ដូចមស  ដូចជ កសែដលេពញពស 
 េ យពួកផក យ    កនុងវមិននុ៎ះ    មននរៈនរ ី   ជេ្រចើន  មន 
 វណ្ណៈែប្លក ៗ   គន     មនេ្រគ ងអមពរ    ស្អិត ្អ ងេ យផក  មន 
 ចិត្តរកី យកនុងវមិននុ៎ះ  លុះ្រតូវខយល់បក់ផត់មកផ ព្វផ យ 
 ក្លិន្រកអូប     មនេ្រគ ងបិទបងំ     ជវកិរៈៃនមស  ដ៏វចិិ្រត 
 េ យបរកិខ រដ៏រុងេរឿង     េនះជផលៃនបុញញកមមដូចេម្ដច  អនក 
 បនមកេកើតកនុងវមិនេនះ     េតើេ យផលបុញញកមម  ដូចេម្ដច 
 មួយេទៀត     អនកបននូវវមិនេនះ      េ យអេំពើ យ៉ង  
 អនក     កលេបើតថគតសួរេហើយ      សូមអនក្របប់  នូវេហតុ 
 មសមគួរដល់អេំពើេនះ      យ៉ងេនះ     ។ 
 ្រពះ ្ដ         ្រទង់អនុេ្រគះ        បនជួប  នឹងឆត្ត- 
 មណពេនះ      កនុងផ្លូ វេនះ  េហើយ្រពះអងគ្រទង់េ្រប ន្របេ  
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១១៨ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស     វមិនវតថុ 

  តវ       រតនវរស        ធមមំ       សុ ្វ  

  ករសិ មីតិ      ច      ឥតិ      ្រពវតិថ      ឆេ ្ត  

  ជិនបវរ ំ     ឧេបមិ       សរណំ 

  ធមមញច បិ       តេថវ      ភិកខុ សងឃ ំ

  េនតិ      បឋមំ       អេ ចហំ       ភេន្ដ 

  បចឆ       េត      វចនំ      តេថវកសឹ 

  ម       ច       បណវធំ       វវិធិមចរស ុ(១) 

  អសុចឹ      ន      ហិ      បេណសុ 

  អសញញតំ      អវណ្ណយឹសុ(២)      សបបញញ  

  េនតិ      បឋមំ      អេ ចហំ      ភេន្ដ 

  បចឆ      េត     វចនំ      តេថវកសឹ(៣) 

  ម      ច     បរជនស        រកខិ េយ 

  បរភរយិេយ      អគម      អនរយិេមតំ 

  េនតិ      បឋមំ       អេ ចហំ       ភេន្ដ 

  បចឆ       េត       វចនំ      តេថវកសឹ 
     ១ ម. វវិធំិចរស ុ ។ ២ ម. អវណ្ណយិ ។ ៣ ឱ. ឥេ បរ ំ : ម ច បរជនស  រកខិតម្ហិ 

ទតព្វំ អសញញិេ ថ  អទិននំ េនតិ បឋមំ អេ ចហំ ភេន្ដ បចឆ  េត វចនំ តេថវកសិន្ដិ 

ប   ទិស ន្ដិ  ។ 
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១១៨ 

សុត្តន្តបិដក    ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ចែំណកឆត្តមណព    បន ្ដ ប់ធម៌     របស់្រពះអងគ  ជ 

 រតនៈដ៏្របេសើរេហើយ      ក៏្រកបទូលថ  ខញុ ្ំរពះអងគនឹងេធ្វើ ម 

 ខញុ ្ំរពះអងគ   សូមដល់្រពះជិនបវរ  ្រពមទងំ្រពះធម៌និង្រពះសងឃ 

 ជសរណៈ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគបន្រកបទូល 

 ជដបូំងថ   ខញុ ្ំរពះអងគមិន(ដឹងនូវសរណគមន៍)េទ  ដល់មកខង 

 េ្រកយ   ខញុ ្ំរពះអងគបនេធ្វើឲយ្រតឹម្រតូវ   ម្រពះពុទធដីក  របស់ 

 ្រពះអងគេហើយ   (្រពះអងគបនទូនម នខញុ ្ំរពះអងគថ)  អនកកុ្ំរប្រពឹត្ត 

 នូវករសម្ល ប់សត្វ       ជអេំពើមិន ្អ ត  មន្របករេផ ង ៗ 

 េ្រពះថ    ពួកជន្របកបេ យ្របជញ   មិនបនសរេសើរនូវករ 

 មិនស្រងួមកនុងពួកសត្វេទ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគបន 

 ្រកបទូលជដបូំងថ  ខញុ ្ំរពះអងគមិន  (ដឹងេទ) ដល់មកខងេ្រកយ 

 ខញុ ្ំរពះអងគបនេធ្វើ្រតឹម្រតូវ  ម្រពះពុទធដីក  របស់្រពះអងគេហើយ 

 (្រពះអងគបនទូនម នខញុ ្ំរពះអងគថ)    អនកកុកំន់យក្រទពយ  ែដល 

 ជនដៃទរក      កុគំប់រកភរយិ     របស់ជនដៃទ  ដបតិអេំពើេនះ 

 មិន្របេសើរេទ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគបន្រកបទូល 

 ជដបូំងថ  ខញុ ្ំរពះអងគមិន  (ដឹងេទ)  ដល់មកខងេ្រកយ  ខញុ ្ំរពះ 

 អងគ   បនេធ្វើឲយ្រតឹម្រតូវ   ម្រពះពុទធដីក  របស់្រពះអងគេហើយ 
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១១៩ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    តតិយំ   ឆត្តមណវកវមិនំ 

  ម     ច     វតិថំ     អញញថ     អភណិ 

  ន     ហិ     មុ ទំ     អវណ្ណយឹសុ     សបបញញ  

  េនតិ     បឋមំ     អេ ចហំ     ភេន្ដ 

  បចឆ      េត     វចនំ     តេថវកសឹ 

  េយន     ច     បុរសិស      អេបតិ     សញញ  

  តំ      វជជំ(១)     បរវិជជយស ុ     សព្វំ 

  េនតិ     បឋមំ     អេ ចហំ     ភេន្ដ 

  បចឆ      េត     វចនំ     តេថវកសឹ 

  ្វ ហំ    ឥធ     បញចសិកខ      ករ ិ ្វ  

  បដិបជជិ ្វ      តថគតស      ធេមម 

  េទ្វ     បឋមគមសឹ     េចរមេជឈ 

  េត     មំ     តតថ     វធឹសុ     េភគេហតុ 

  ឯត្តកមិទំ     អនុស មិ     កុសលំ 

  តេ      បរ ំ    ន     េម     វជិជតិ     អញញំ  

     ១   ឱ.  ម.  មជជំ  ។ 
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១១៩ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   ឆត្តមណវកវមិន   ទី  ៣ 

 ្រពះអងគបនទូនម នខញុ ្ំរពះអងគថ  អនកកុនិំយយឲយឃ្ល តចក 

 េសចក្តីពិត      េ យេហតុដៃទេឡើយ  េ្រពះថពួកជនែដល 

 ្របកបេ យ្របជញ    មិនបនសរេសើរពកយកុហកេទ  បពិ្រត្រពះ 

 អងគដ៏ចេ្រមើន    ខញុ ្ំរពះអងគបន្រកបទូលជដបូំងថ  ខញុ ្ំរពះអងគ 

 មិន(ដឹងេទ)   ដល់មកខងេ្រកយ  ខញុ ្ំរពះអងគបនេធ្វើឲយ្រតឹម្រតូវ 

 ម្រពះពុទធដីក     របស់្រពះអងគេហើយ  (្រពះអងគបនទូនម ន 

 ខញុ ្ំរពះអងគថ)   សញញ របស់បុរស    រែមង្របសេទ  េ្រពះេ្រគ ង 

 ្រសវងឹ       អនកចូរលះ     ចូរេវៀរ  នូវេ្រគ ង្រសវងឹទងំអស់ 

 េនះេចញ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគបន្រកបទូល ជ 

 ដបូំងថ  ខញុ ្ំរពះអងគមិន  (ដឹងេទ)  ដល់មកខងេ្រកយ  ខញុ ្ំរពះអងគ 

 បនេធ្វើឲយ្រតឹម្រតូវ        ម្រពះពុទធដីក  របស់្រពះអងគេហើយ 

 ខញុ ្ំរពះអងគេនះ    បនទទួលយកសិកខ បទ    ៥  េហើយ្របតិបត្តិ 

 មធម៌របស់្រពះតថគត    េហើយេដើរេទកន់ផ្លូ វ  ្រតង់ចេន្ល ះ 

 ្រពំ្របទល់្រសុកពីរ     កនុងចេំ មពួកេចរ  ពួកេចរទងំេនះ 

 បនសម្ល ប់ខញុ ្ំរពះអងគ     កនុងទីេនះ  េ្រពះេហតុែតេភគសមបត្តិ 

 ខញុ ្ំរពះអងគ      ែតងរលឹកនូវកុសល  មន្របមណប៉ុេណ្ណះេនះ 

 កុសលដៃទ    េ្រកអពីំេនះ    របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  មិនមនេឡើយ 
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១២០ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស     វមិនវតថុ 

  េតន     សុចរេិតន      កមមុនហំ 

  ឧបបេនន       តិទិេវសុ      កមកមី(១) 

  បស       ខណមុហុត្តសញញមស  

  អនុធមមបបដិបត្តិយ     វបិកំ 

  ជលមិវ      យស       េបកខមន 

  ពហុក      បិហយន្ដិ      ហីនធមម (២) 

  បស      កតិបយយ      េទសនយ 

  សុគតិញចម្ហិ      គេ       សុខញច      បេ ្ត  

  េយ     ច     េត      សតតញច       សុណន្តិ     ធមមំ 

  មេញញ     េត     អមតំ     ផុសន្ដិ     េខមំ 

  អបបកមប ិ    កតំ     ម វបិកំ 

  វបុិលំ      េ តិ(៣)      តថគតស      ធេមម 
     ១ ម. នចចន្ដិ សុវណ្ណឆនន  ។ េកន េត ទិេ  វេ ្ណ  ។ េប ។ វេ ្ណ  ច េត  

សព្វទិ  បភសតីតិ េ  េទវបុេ ្ត  អត្តមេន េមគគ ្ល េនន បុចឆិេ  បញ្ហ ំ បុេ ្ឋ  

វយិកសិ យស  កមមស ិទំ ផលំ ។ ទិព្វំ មមំ វស សហស មយុ ចភិគីតំ មន  

បវត្តិតំ ឯ ្ត វ  ឋស តិ បុញញកេមម  ទិេព្វហិ កេមហិ សកមកមីតិ ឥេម ប  ទិស ន្ដិ ។ 

២  ម.  ហីនកម  ។  ៣  ម.  វបុិលំ  ផលំ  ។ 
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១២០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ខញុ ្ំរពះអងគបនេទេកើត     កនុងេទវេ ក  ជអនកបននូវ 

 កម    មេសចក្តី្របថន   េ យ រអេំពើសុចរតិេនះ 

 សូម្រពះអងគ្រទង់ទតនូវផល  ៃនករស្រងួមកនុងខណៈ 

 មួយរេំពច      និងករ្របតិបត្តិធម៌ដ៏សមគួរចុះ  ពួកជន 

 ជេ្រចើន      ែដលមនធម៌េថកទប      (ជងខញុ )ំ  កល 

 បនេឃើញខញុ ្ំរពះអងគ      កពុំងែតរុងេរឿង  េ យយស 

 ក៏រែមង្រស ញ់      សូម្រពះអងគ្រទង់ទត  ខញុ ្ំរពះអងគ 

 បនដល់នូវសុគតិផង  ដល់នូវេសចក្តីសុខផង    េ យ 

 រធមមេទសនតិចេទ      ចែំណកពួកជន   ្ដ ប់ 

 ធម៌របស់្រពះអងគេរឿយ  ៗ     ពួកជនេនះ  ទនំងជបន 

 នូវអមតនិព្វ នជទីេក មមិនខន     បុញញកមម  សូមបមីន 

 ្របមណតិច     ែដលបុគគលេធ្វើេហើយ  កនុង សនធម៌ 

 របស់្រពះតថគត      រែមងមនផលេ្រចើន  ធទូំ យ 
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១២១ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    តតិយំ   ឆត្តមណវកវមិនំ 

  បស      កតបុញញ យ     ឆេ ្ត  

  ឱភេសតិ(១)     បឋវ ឹ    យថបិ     សុរេិយ 

  កិមិទំ     កុសលំ     កិមចេរម 

  ឥេចចេក(២)     ហិ     សេមចច     មន្ដយន្ដិ 

  េត     មយ ំ    បុន     េទវ     លទធ      មនុស ត្តំ 

  បដិបនន      វចិេរមុ(៣)     សីលវេន្ដ  

  ពហុកេ      អនុកមបេក     ច     េម     ស ថ  

  ឥតិ     េម     សតិ     អគម     ទិ ទិវស  

  ្វ ហំ     ឧបគេ ម្ហិ     សចចនមំ 

  អនុកមបស ុ     បុនបិ     សុេ មិ(៤)     ធមមំ 

  េយធ     បជហន្ដិ     កម គំ 

  ភវ គនុស យញច      ប យ     េមហំ 

  ន     ច     េត     ឧេបន្ដិ(៥)     គពភេសយយ ំ

  បរនិិព្វ នគ      ហិ     សីតិភូ តិ(៦)     ។ 
ឆត្តមណវកវមិនំ   តតិយំ   ។ 

     ១ ឱ. ម. ឱភសតិ ។ ២ ម. ឥេចចេត ។ ៣ ម. វហិេរមុ ។ ៤ ម. សុេណមុ ។ 

៥  ម.  ន  េត  បុន  មុេបន្ដិ  ។  ៦  ម.  សន្ដិភូ តិ  ។ 
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១២១ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   ឆត្តមណវកវមិន   ទី  ៣ 

 សូម្រពះអងគ្រទង់ទតចុះ  ឆត្តមណពញុងំែផនដី 

 ឲយរុងេរឿង         ដូច្រពះ ទិតយ  េ្រពះបនេធ្វើបុណយ 

 ទុកេហើយ     ជនមួយពួក្របជុ្ំរបឹក គន ថ  កុសលេនះ 

 ដូចេម្ដច  េយើង្រតូវ្រប្រពឹត្តអេំពើកុសលដូចេម្ដច 

 ពួកេយើងេនះ  លុះបននូវអត្តភពជមនុស វញិ 

 េហើយ       គួរជអនកមនសីល        ្រប្រពឹត្ត  ្របតិបត្តិ 

 ឯ្រពះ ្ដ         មនឧបករៈេ្រចើន  ្រទង់អនុេ្រគះ 

 ខញុ ្ំរពះអងគ      េ្រពះេហតុេនះ  កលខញុ ្ំរពះអងគេនរស់ 

 ្រពះអងគក៏េស្ដចមកទងំៃថង  ខញុ ្ំរពះអងគេនះក៏បនចូល 

 េទគល់្រពះអងគ      មន្រពះនមជសចចបុគគល សូម 

 ្រពះអងគអនុេ្រគះឲយទន  ខញុ ្ំរពះអងគសូម ្ដ ប់ធម៌ម្ដង 

 េទៀត     ជនពួក កនុង សនេនះ លះបង់កម គ 

 ផង     លះបង់ភវ គនុស យ័ផង  លះបង់េមហៈផង 

 ជនពួកេនះ  មិនចូលេទកន់ដេំណកកនុងគភ៌េឡើយ 

 េ្រពះបនដល់នូវ្រពះនិព្វ ន ជធម៌្រតជក់ ។ 
ចប់   ឆត្តមណវកវមិន   ទី  ៣   ។ 
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១២២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

ចតុតថំ   កកកដរសទយកវមិនំ 

 [៥៤]  ឧចចមិទំ     មណិថណំូ     វមិនំ 
   សមន្ដេ      ទ្វ ទស    េយជននិ 
   កូ គ      សត្តស      ឧ  
   េវឡុរយិតថមភ      រុចិរតថ      សុភ 
   តតថចឆសិ     បិវសិ     ខទសិ     ច 
   ទិព្វ      ច     វ ី      បវទន្ដិ     វគគូ 
   ទិព្វ      រ      កមគុេណតថ     បញច  
   នរេិយ     ច     នចចន្ដិ     សុវណ្ណឆនន  
 េកន   េត   ទិេ    វេ ្ណ   េកន     េត     ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្ដិ    ច     េត     េភគ  េយ េកចិ មនេ  បិយ 
   បុចឆ មិ      តំ      េទវ      ម នុភវ 
   មនុស ភេូ       កិមកសិ      បុញញំ  
   េកនសិ      ឯវញជលិ នុភេ  
   វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន  េមគគ ្ល េនន     បុចឆិេ  
 បញ្ហំ     បុេ ្ឋ      វយិកសិ  យស      កមមស ទិំ     ផលំ 
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១២២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

កកកដរសទយកវមិន   ទី  ៤ 

 [៥៤]      ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )       វមិនដ៏ខពស់េនះ  មន 
 សសរេធ្វើអពីំែកវមណី     មនទហំំជុវំញិ     ១២  េយជន៍ 
 មនផទះកពូំល   ៧០០   ដ៏េលើសលប់  ែដលមនសសរជ 
 វកិរៈៃនែកវពិទូរយ       ្រកលក្រមលដ៏ល្អ ( ក្ដ រមស ) 
 ជផទះកពូំលដ៏ល្អ  ខ្លួនអនកែតងេនេ្រកបផឹកទងំទពំសីុ 
 កនុងវមិនេនះ      ពិណទិព្វ     មនសេំឡងពីេ ះ  រែមង 
 ន់ឮ   កមគុណ  ៥   មនរសជទិព្វ  ទងំពួកនរ ី ស្អិត 
 ្អ ងកយ     េ យេ្រគ ងមស  ែតង េំនកនុងវមិននុ៎ះ 
សមបុររបស់អនក្របកដដូេចន ះ េតើេ យបុញញកមមដូចេម្ដច ទិព្វសមបត្តិ 
សេ្រមចដល់អនកកនុងទីេនះផង េភគៈទងំ យ នីមួយ ជទីេពញ 
ចិត្ត   េភគៈទងំេនះក៏េកើតេឡើងដល់អនកផង   េតើេ យបុញញកមមដូចេម្ដច 
 មន លេទវបុត្ត     អនកមន នុភពេ្រចើន  ម សូមសួរអនក 
 អនកកលែដលេកើតជមនុស   េតើបនេធ្វើបុណយដូចេម្ដច 
 អនកមន នុភពរុងេរឿង      យ៉ងេនះ  ទងំសមបុររបស់ 
 អនកក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស       េតើេ យបុញញកមមដូចេម្ដច  ។ 
េទវបុ្រតេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ លុះ 
្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ     ក៏េឆ្លើយ្របប់នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 
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១២៣ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    បញច មំ   ទ្វ របលកវមិនំ 

 សតិសមុបបទកេ     ទ្វ េរ កកកដេក(១) ឋិេ  
 និដ្ឋិេ      ជតរបូស    េ ភតិ    ទសបទេក 
 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ  េតន     េម     ឥធមិជឈតិ 
 ឧបបជជន្ដិ   ច   េម   េភគ      េយ   េកចិ   មនេ    បិយ 
  េតនម្ហិ     ឯវញជលិ នុភេ  
  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ   ។ 

កកកដរសទយកវមិនំ   ចតុតថំ   ។ 

 ឥតរ ំ  បញច វមិនំ   យថ   កកកដវមិនំ   តថ   វ ិ ថ េរតព្វំ   ។ 

បញច មំ   ទ្វ របលកវមិនំ 

 [៥៥] ឧចចមិទំ     មណិថណំូ     វមិនំ 
  សមន្ដេ      ទ្វ ទស      េយជននិ 
    ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ      ច     េត     សព្វទិ      បភសតីតិ    ។ 
 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន េមគគ ្ល េនន     បុចឆិេ  
  ។   េប   ។    យស  កមមស ទិំ ផលំ 
  ទិព្វំ     មម     វស សហស មយុ 
  ចភិគីតំ     មន      បវត្តិតំ 
     ១  ឥធ  កកកដកសេទទ    កកកដសទិេ េយវ   ។ 
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១២៣ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   ទ្វ របលកវមិន   ទី  ៥ 

 រូបក្ដ មមនេជើង    ១០   សថិតេន្របបទ្វ រ  ស្រមប់ ស់ ម រតី 
 ែដលសេ្រមចេ យមស     រុងេរឿងល្អ     វណ្ណៈរបស់ខញុ  ំ ែដល 
 ្របកដដូេចន ះ    េ យេហតុបុញញកមមេនះ  ទិព្វសមបត្តិសេ្រមច 
 ដល់ខញុកំនុងទីេនះផង   េភគៈទងំ យ មួយ  ជទីេពញចិត្ត 
 េភគៈទងំេនះ  ក៏េកើតេឡើងដល់ខញុផំង  េ យ របុញញកមមេនះ 
 ខញុមំន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ  ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ
 ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     េ យបុញញកមមេនះឯង ។ 

ចប់   កកកដរសទយកវមិន   ទី  ៤   ។ 

វមិន ៥ េ្រកពីេនះ បណ្ឌិ តគបបសីែម្ដងឲយពិ ្ដ រ ដូចកកកដវមិនផងចុះ ។ 

ទ្វ របលកវមិន   ទី  ៥ 

 [៥៥]   (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)   វមិនដ៏ខពស់េនះ  មន 
 សសរេធ្វើអពីំែកវមណី   មនទហំំជុវំញិ  ១២  េយជន៍ 
 ។ េប ។     សមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស  ។ 
េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
។   េប   ។     នូវផលៃនកមមេនះថ 
 ខញុមំន យុមួយពន់ឆន ទិំព្វ (េ្រពះ)  ពកយែដល 
 ខញុ េំពលេ យ ច  ( េ យេសចក្តីេគរព ) 
 ែដលខញុ  ំ      ឲយ្រប្រពឹត្តេទេហើយ  េ យចិត្ត 
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១២៤ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស     វមិនវតថុ 

   ឯ ្ត វ      ឋស តិ     បុញញកេមម  
   ទិេព្វហិ     កេមហិ     សមងគិ ភេូ  
 េតន      េម      ទិេ       វេ ្ណ       ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ      ច     េម     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 

ទ្វ របលកវមិនំ   បញច មំ   ។ 

ឆដ្ឋំ   ករណីយវមិនំ 

 [៥៦]  ឧចចមិទំ     មណិថណំូ     វមិនំ 
   សមន្ដេ      ទ្វ ទស     េយជននិ 
     ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ      ច     េត     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 
 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន េមគគ ្ល េនន     បុចឆិេ  
   ។   េប   ។   យស  កមមស ទិំ ផលំ 
 ករណីយនិ     បុញញ និ  បណ្ឌិ េតន    វជិន  
 សមគគេតសុ     ពុេទធសុ  យតថ     ទិននំ     មហបផលំ 
 អ ថ យ     វត     េម     ពុេទធ  អរញញ      គមមគេ  
 តតថ     ចិត្តំ     ប េទ ្វ   វត្តឹសបូេគ     អហំ 
 េតន     េម     ទិេ      វេ ្ណ   ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ      ច     េម     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 

ករណីយវមិនំ    ឆដ្ឋំ    ។ 
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១២៤ 

សុត្តន្តបិដក    ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 បុគគលមនបុញញកមម  េ យេហតុ្រតឹមែតករេពលនិងករ្រជះថ្ល  
 ប៉ុេណ្ណះ រែមងបរបូិណ៌ េ យកមជទិព្វ សថិតេន  (អស់កលយូរ) 
 សមបុររបស់ខញុ  ំ  ្របកដដូេចន ះ    េ យបុញញកមមេនះ  ។   េប   ។ 
 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ    ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     ។ 

ចប់   ទ្វ របលកវមិន   ទី  ៥   ។ 

ករណីយវមិន   ទី   ៦ 

 [៥៦]     ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )      វមិនដ៏ខពស់េនះ  មន 
 សសរេធ្វើអពីំែកវមណី     មនទហំំជុវំញិ     ១២  េយជន៍ 
 ។   េប  ។    ទងំសមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស  ។ 
េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
។   េប   ។     នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 
បណ្ឌិ តអនក គ ល់ចបស់ (នូវអេំពើឥត្របេយជន៍ មន្របេយជន៍) 
គួរែតេធ្វើបុណយទងំ យ ទនែដលេគថ្វ យ ចេំពះ្រពះពុទធទងំ- 

យ្រពះអងគ្របតិបត្តិល្អ រែមងមនផលេ្រចើន ្រពះពុទធ្រទង់េស្ដច 
េចញអពីំៃ្រពមកកន់្រសុក េដើមបេីសចក្តីចេ្រមើនដល់ខញុជំ្របកដ ខញុ  ំ
ក៏បនញុងំចិត្តឲយ្រជះថ្ល  ចេំពះ្រពះអងគេនះ េហើយបនេទេកើត 
កនុង វត្តិង េទវេ ក សមបុររបស់ខញុ ្ំរបកដដូេចន ះ េ យបុញញកមម 
េនះ    ។   េប   ។    ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ    ក៏ភ្លចឺបស់     សព្វទិស     ។ 

ចប់   ករណីយវមិន   ទី  ៦   ។ 
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១២៥ 

វមិនវតថុសមឹ    បញច មស     ម រថវគគស     អដ្ឋមំ    សូចិវមិនំ 

សត្តមំ    ទុតិយករណីយវមិនំ 

 [៥៧]  ឧចចមិទំ     មណិថណំូ     វមិនំ 
   សមន្ដេ      ទ្វ ទស      េយជននិ 
     ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ      ច     េត     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 
 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន េមគគ ្ល េនន បុចឆិេ  
  ។   េប   ។    យស  កមមស ទិំ ផលំ 
 ករណីយនិ     បុញញ និ  បណ្ឌិ េតន     វជិន  
 សមគគេតសុ     ភិកខូ សុ  យតថ     ទិននំ     មហបផលំ 
 អ ថ យ     វត     េម     ភិកខូ   អរញញ       គមមគ  
 តតថ     ចិត្តំ     ប េទ ្វ    វត្តឹសបូេគ     អហំ 
 េតន     េម     ទិេ      វេ ្ណ   ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ      ច     េម     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 

ទុតិយករណីយវមិនំ   សត្តមំ   ។ 

អដ្ឋមំ   សូចិវមិនំ 

 [៥៨]  ឧចចមិទំ     មណិថណំូ     វមិនំ 
   សមន្ដេ      ទ្វ ទស     េយជននិ 
     ។   េប   ។ 
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១២៥ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី ៥   សូចិវមិន   ទី  ៨ 

ទុតិយករណីយវមិន   ទី  ៧ 

 [៥៧]    ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )    វមិនដ៏ខពស់េនះ  មន 
 សសរេធ្វើអពីំែកវមណី     មនទហំំជុវំញិ    ១២ េយជន៍ 
 ។   េប   ។   ទងំសមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស ។ 
េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
។   េប   ។     នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 
បណ្ឌិ តអនក គ ល់ចបស់ (នូវអេំពើមន្របេយជន៍ ឥត្របេយជន៍) 
គួរេធ្វើបុណយទងំ យ ទនែដលេគថ្វ យ ចេំពះភិកខុជអនក 
្របតិបត្តិល្អ រែមងមនផលេ្រចើន ពួកភិកខុ េចញអពីំៃ្រពមកកន់ 
្រសុក េដើមបេីសចក្តីចេ្រមើនដល់ខញុជំ្របកដ ខញុបំនញុងំចិត្តឲយ្រជះថ្ល  
ចេំពះពួកភិកខុ េនះ េហើយបនេទេកើត កនុង វត្តិង េទវេ ក 
សមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ េ យបុញញកមមេនះ ។ េប ។ 
ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ    ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     ។ 

ចប់   ទុតិយករណីយវមិន   ទី  ៧   ។ 

សូចិវមិន   ទី  ៨ 

 [៥៨]   ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )    វមិនដ៏ខពស់េនះ  មនសសរ 
 េធ្វើអពីំែកវមណី     មនទហំំជុវំញិ   ១២    េយជន៍  ។   េប   ។ 
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១២៦ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស     វមិនវតថុ 

  វេ ្ណ      ច     េត     សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ        េទវបុេ ្ត        អត្តមេន      េមគគ ្ល េនន បុចឆិេ  
  ។   េប   ។    យស  កមមស ទិំ ផលំ 
   យ ំ    ទទតិ     ន     តំ     េ តិ 
   យេញច វ     ទជជ      តេញច វ     េសេយយ 
   សចូិ     ទិនន       សចូិេមវ      េសេយយ 
 េតន     េម     ទិេ      វេ ្ណ      ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ      ច     េម     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 

សូចិវមិនំ   អដ្ឋមំ   ។ 

នវមំ   ទុតិយសូចិវមិនំ 

 [៥៩]  ឧចចមិទំ     មណិថណំូ     វមិនំ 
   សមន្ដេ      ទ្វ ទស     េយជននិ 
     ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ      ច     េត     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 
 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន េមគគ ្ល េនន បុចឆិេ  
  ។   េប   ។    យស  កមមស ទិំ ផលំ 
  អហំ     មនុេស សុ     មនុស ភេូ  
  បុរមិយ     ជតិយ     មនុស េ េក 
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១២៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ទងំសមបុររបស់អនក     ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     ។ 
េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
។   េប   ។     នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 
 បុគគលឲយនូវេទយយធម៌   ផលៃនេទយយធម៌េនះ 
 មិនែមនសេ្រមច្រតឹមប៉ុេ ្ណ ះេឡើយ  គឺបុគគលឲយនូវ 
 េទយយធម៌     ករឲយនូវេទយយធម៌េនះ  ្របេសើរបផុំត 
 ខញុបំនឲយមជុល          មជុលេនះឯង  ្របេសើរបផុំត 
សមបុររបស់ខញុ ្ំរបកដដូេចន ះ េ្រពះបុញញកមមេនះឯង ។ េប ។ 
ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 

ចប់   សូចិវមិន   ទី  ៨   ។ 

ទុតិយសូចិវមិន   ទី  ៩ 

 [៥៩]   ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )    វមិនដ៏ខពស់េនះ  មនសសរ 
 េធ្វើអពីំែកវមណី     មនទហំំជុវំញិ    ១២     េយជន៍  ។  េប  ។ 
 ទងំសមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចតិ្តេ្រតកអរ 
។   េប   ។     នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 
 កលពីជតិមុន      ខញុបំនេកើត ជមនុស  
 កនុងពួកមនុស   នមនុស េ ក 
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១២៧ 

វមិនវតថុសមឹ    បញច មស    ម រថវគគស    ទសមំ   នគវមិនំ 

 អទទសំ     វរិជំ     ភិកខុ ំ    វបិបសននមនវលំិ 
 តស     អទសិហំ    សចូឹ  បសនន  សេកហិ បណិហិ 
 េតន     េម     ទិេ      វេ ្ណ      ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ      ច     េម     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 

ទុតិយសូចិវមិនំ   នវមំ   ។ 

ទសមំ   នគវមិនំ 

 [៦០]  សុសុកកខនធំ     អភិរុយ្ហ     នគំ 
   អកចិនំ     ទន្ដិពលឹ     ម ជវ ំ
   រុយ្ហ     គជំ     បវរ ំ    សុកបបតិំ 
   ឥធគម     េវ សយមន្ដលិេកខ (១) 
   នគស      ទេន្ដសុ     ទុេវសុ     និមមិ  
   អេចឆ ទក     បទុមិនិេយ     សុផុ ្ល  
   បទុេមសុ     ច     តុរយិគ      បវជជេរ 
   ឥម     ច     នចចន្ដិ     មេនហ េយ 
   េទវទិធិបេ ្ត សិ     ម នុភេ  
   មនុស ភេូ      កិមកសិ     បុញញំ  
   េកនសិ     ឯវញជលិ នុភេ  
   វេ ្ណ      ច    េត    សព្វទិ      បភសតីតិ    ។ 
     ១   ម.   េវ យសមន្ដលិេកខ   ។ 
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១២៧ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   នគវមិន   ទី  ១០ 

 បនេឃើញភិកខុ ែដល្របសចកធូលីគឺកិេលស  មនឥ្រនទិយដ៏្រជះថ្ល  
 មិនល្អក់ ខញុកំ៏្រជះថ្ល  បន្របេគនមជុលដល់ភិកខុ េនះ  េ យៃដរបស់ខ្លួន 
 សមបុររបស់ខញុ  ំ     ្របកដដូេចន ះ      េ្រពះបុញញកមមេនះឯង  ។ េប ។ 
 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 

ចប់   ទុតិយសូចិវមិន   ទី  ៩   ។ 

នគវមិន   ទី  ១០ 

 [៦០]     ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )     អនកេឡើងជិះដរំ ី ែដលមន 
 ក-ស-ល្អ     ឥតេ ហមង     មនភ្លុក     មនកម្ល ងំ  មនសនទុះ 
 ខ្ល ងំ    គួរេឡើងជិះ    ជដរំដី៏្របេសើរ  ែដលបុញញឫទធិ ក់ែតង 
 េហើយេ យ្របៃព    រកី យកនុង កស     មកកនុងទីេនះ  គុមព 
 ឈូកទងំ យសថិតេនកនុងទឹកថ្ល   មនផក រកីសគុះ គ យល្អ 
 ែដលបុញញឫទធិនិមមិតេហើយ       េលើភ្លុកទងំពីរៃនដរំ ី ទងំពួក 
 តូរយត្រន្ដី្របគ ំ     េនេលើផក ឈូកទងំ យ  ឯពួកេទពអប រ 
 ទងំេនះ   គួររកី យចិត្ត    (ំេនេលើផក ឈូក)  អនកបនសេ្រមច 
 េទវឫទធិ     មន នុភពេ្រចើន  កលអនកេកើតជមនុស   េតើបន 
 េធ្វើបុណយដូចេម្ដច    អនកមន នុភពដ៏រុងេរឿងយ៉ងេនះ ទងំ 
 សមបុររបស់អនក ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស េតើេ យបុញញកមមដូចេម្ដច ។ 
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១២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស     វមិនវតថុ 

 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន េមគគ ្ល េនន     បុចឆិេ  

  ។   េប   ។    យស  កមមស ទិំ ផលំ 

 អេដ្ឋវ     មុដ្ឋិបុបផ និ(១)   កស បស       ភគវេ (២) 

 ថបូសមឹ     អភិេ បយឹ(៣)  បសេនន  សេកហិ បណិហិ 

 េតន     េម    ទិេ      វេ ្ណ      ។   េប   ។ 

  វេ ្ណ      ច     េម     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 
នគវមិនំ   ទសមំ   ។ 

ឯកទសមំ   ទុតិយនគវមិនំ 

 [៦១]    មហន្ដំ    នគំ    អភិរុយ្ហ សព្វេសតំ     គជុត្តមំ 

 វន      វនំ     អនុបរយិសិ  នរគីណបុរកខ េ (៤) 

 ឱភេសេន្ដ      ទិ      សព្វ  ឱសធី     វយិ     រក 

 េកន     េត     ទិេ      វេ ្ណ      ។   េប   ។ 

  វេ ្ណ      ច     េត     សព្វទិ      បភសតីតិ     ។ 

 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន េមគគ ្ល េនន(៥) បុចឆិេ  

   ។   េប   ។   យស  កមមស ទិំ ផលំ 
     ១ ឱ. ម. មុត្តបុបផ និ ។ ២ ឱ. មេហសិេន ។ ៣ ឱ. ម. អភិេ េបសឹ ។ ៤ ម.  

នគីគណបុរកខិេ   ។  ៥  អដ្ឋកថយំ  វងគីេសនតិ  បេ   ។ 



263 

១២៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ    វមិនវតថុ 

 េទវបុត្តេនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តេ្រតកអរ 

 ។   េប   ។     នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 

 ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល    បនបូជនូវផក ្របបំីក្ដ ប់ ឰដ៏្រពះស្ដូបរបស់ 

 ្រពះមន្រពះភគ     ្រទង់្រពះនមកស ប  េ យៃដរបស់ខ្លួន 

 សមបុររបស់ខញុ  ំ  ្របកដដូេចន ះ   េ្រពះបុញញកមមេនះឯង  ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
ចប់   នគវមិន   ទី  ១០   ។ 

ទុតិយនគវមិន   ទី  ១១ 

 [៦១]   ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )   អនកបនេឡើងជិះដរំធី ំ សសុទធ 

 ជដរំឧីត្តម       េចញអពីំៃ្រព        េទកន់ៃ្រព  មនពួកនរ ី

 េចមេ ម        ញុងំទិសទងំពួងឲយភ្លឺបន ដូចផក យ្រពឹក 

 សមបុររបស់អនក  ្របកដដូេចន ះ  េ្រពះបុញញកមមដូចេម្ដច  ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 

 េទវបុត្តេនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តេ្រតកអរ 

 ។   េប   ។     នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 
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១២៩ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    ទ្វ ទសមំ   តតិយនគវមិនំ 

  អហំ    មនុេស សុ    មនុស ភេូ  
  ឧបសេក    ចកខុ មេ     អេ សឹ 
  ប តិប     វរិេ     អេ សឹ 
  េ េក    អទិននំ    បរវិជជយិស  ំ
  អមជជេប    េន    ច    មុ     អភណឹ 
  សេកន    ទេរន    ច    តុេ ្ឋ     អេ សឹ 
  អននញច     បនញច     បសននចិេ ្ត  
  សកកចច    ទនំ    វបុិលំ    អទសឹ 
 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ     ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ     ច   េម    សព្វទិ     បភសតីតិ   ។ 

ទុតិយនគវមិនំ   ឯកទសមំ   ។ 

ទ្វ ទសមំ   តតិយនគវមិនំ 

 [៦២]  េក  នុ  ទិេព្វន  យេនន សព្វេសេតន     ហតថិន 
 តុរយិឡតិនិេគឃេ   អន្ដលិេកខ     មហិយយតិ 
 េទវ     នុសិ    គនធេព្វ   ទ ូ   សេកក     បុរនិទេទ 
 អជនន្ដ     តំ    បុចឆ ម  កថំ ជេនមុ តំ មយន្ដិ ។ 
 នម្ហិ    េទេ     ន    គនធេព្វ   នតិ(១)   សេកក    បុរនិទេទ 
 សុធមម     នម    េយ    េទ  េតសំ   អញញតេ    អហន្ដិ  ។ 
     ១   ម.  នម្ហិ  ។ 
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១២៩ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   តតិយនគវមិន   ទី  ១២ 

 ខញុបំនេកើត      ជមនុស       កនុងពួកមនុស   ជឧបសក 
 របស់្រពះពុទធ្រពះអងគមនបញញ ចកខុ      ខញុ ្ំរពះអងគ បនេវៀរ 
 ចកប តិបត      េវៀរ្រទពយែដលេគមិនបនឲយ  កនុង 
 េ ក    ជអនកមិនផឹកទឹក្រសវងឹ  មិននិយយពកយកុហក 
 ជអនកេ្រតកអរចេំពះែត្របពនធរបស់ខ្លួន  មនចិត្ត្រជះថ្ល  
 បនឲយបយ    និងទឹក     ដ៏េ្រចើន    ជទន  េ យេគរព 
 សមបុររបស់ខញុ ្ំរបកដដូេចន ះ េ្រពះបុញញកមមេនះឯង ។ េប ។ 
 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 

ចប់   ទុតិយនគវមិន   ទី  ១១   ។ 

តតិយនគវមិន   ទី  ១២ 

 [៦២] (បណ្ឌិ តបុរសមន ក់ បនសួរថ) អនក ហន៎ មនដរំទិីព្វ 
ដ៏សសុទធ ជយន មនសេំឡងគឹកកងេ យតូរយត្រន្ដី ែដលេគ 
្របគថំ្វ យ ែដលពួកបរ ិ របូជកនុង កស អនកជេទវ  ឬគនធព្វ 
ឬមួយជ្រពះឥ្រនទអនកឲយទន កនុងកលមុន េយើងមិន គ ល់ េទើប 
សួរអនក    េយើង គ ល់អនក    េ យ្របករដូចេម្ដចបន    ។ 
 (េទវ េឆ្លើយថ) ខញុមំិនែមនជេទវ  មិនែមនជគនធព្វ មិនែមន 
ជ្រពះឥ្រនទអនកឲយទន កនុងកលមុនេទ ពួកេទវ  មន 
េឈម ះថសុធមមៈ   ខញុកំ៏ ប់ថជេទវ មួយ     កនុងពួកេទវ េនះែដរ    ។ 
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១៣០ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស     វមិនវតថុ 

 បុចឆ ម    េទវ    សុធមម   បុថុំ    ក ្វ ន     អញជលឹ 

 កឹ    ក ្វ     មនុេស    កមមំ សុធមមំ ឧបបជជសីតិ ។ 

 ឧចឆ គរ ំ    តិ គរ ំ  វ ថ គរញច  េយ ទេទ 

 តិណ្ណមញញតរ ំ     ទ ្វ   សុធមមំ        ឧបបជជតីតិ      ។ 
តតិយនគវមិនំ   ទ្វ ទសមំ   ។ 

េតរសមំ   ចូឡរថវមិនំ 

 [៦៣]   ទឡ្ហធមមនិ រស     ធនុំ    ឱលុពភ    តិដ្ឋសិ 

 ខត្តិេយ     នុសិ     ជេញញ  ទ ូ លុេទធ  វនចេ តិ ។ 

 អស កធិបតិស ហំ(១)   ភេន្ដ បុេ ្ត  វេន ចេ  

 នមំ   េម   ភិកខុ    េត   ្រពូមិ  សុជេ  ឥតិ មំ វទិ ូ

 មិេគ    គេវសមេនហំ   ឱគហេន្ដ     ្រព វនំ 

 មិគំ    គេន្ដ្វវ    នទទកខឹ   តញច  ទិ ្វ  អហំ ឋិេ  (ឥតិ) ។ 

 ្វ គតេន្ដ    ម បុញញ  អេថ    េត    អទូ គតំ 

 ឥេ (២)    ឧទកមទយ  បេទ បកខ លយស ុ េត 
     ១   ម.  អស   កធិបតិស សុ  ។  ២  ឱ.  ម.  ឯេ ្ត   ។ 
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១៣០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 (បណ្ឌិ តបុរសសួរថ) បពិ្រតេទវ  េឈម ះសុធមមៈ េយើងសូមេធ្វើនូវ 
អញជលីដ៏េ្រចើន េហើយសួរ (េ ក) ចុះេ កបនេធ្វើអេំពើដូចេម្ដច 
កនុងមនុស េ ក     េទើបបនេទេកើតជេទវ      េឈម ះសុធមមៈ    ។ 
 (េទវ េឆ្លើយថ) បុគគល  ឲយផទះ ែដលេធ្វើេ យេដើមអេំពក្តី ផទះ 
ែដលេធ្វើេ យេ ម ក្តី ផទះែដលេធ្វើេ យសពំត់ក្តី បុគគលេនះលុះឲយ 
ផទះទងំ  ៣  នីមួយេហើយ  រែមងេទេកើតជេទវ   េឈម ះសុធមមៈ  ។ 

ចប់   តតិយនគវមិន   ទី  ១២   ។ 

ចូឡរថវមិន   ទី  ១៣ 

 [៦៣] (្រពះម កចច យនៈសួរថ) អនកឈរ្រចត់ធនូ  ែដលេធ្វើអពីំ 
េឈើខ្លឹមយ៉ងម ំ    អនកជខត្តិយ ជកុមរ     ឬជ្រពនេថមើរៃ្រព     ។ 
 (្រពះ ជកុមរតបថ) បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន ខញុជំកូនរបស់េស្ដច 
ជធកំនុងែដនអស កៈ ជអនកេថមើរៃ្រព បពិ្រតភិកខុ  ខញុសូំម្របប់េឈម ះ 
របស់ខញុ  ំ ដល់េ ក ពួកជនអនកេចះដឹង គ ល់ខញុថំ សុជតៈ 
កលខញុែំស្វងរក្រមឹគ ចូលេទកនុងៃ្រពធ ំ េទ មេហើយ ែតមិន 
េឃើញ្រមឹគ    ខញុកំ៏បនជួប្របទះនឹងេ កេហើយ     ឋិតេន     ។ 
 (្រពះកចច យនៈេពលថ) បពិ្រត្រពះអងគមនបុណយេ្រចើន ្រពះអងគ 
េស្ដចមក្រសួលេហើយឬ មួយេទៀត ្រពះអងគេស្ដចមកអពីំទីមិន 
ឆង យេទឬ    សូម្រពះអងគដងទឹកអពីំេនះ   ង្រពះបទរបស់្រពះអងគចុះ 
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១៣១ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    េតរសមំ   ចូឡរថវមិនំ 

 ឥទំបិ      បនីយ ំ    សីតំ    ភតំ     គិរគិពភ  

 ជបុត្ត     តេ      បិ ្វ   សនថតសមឹ    ឧបវ ិ តិ    ។ 

 កលយណី   វត    េត    ច សវនីយ     ម មុនិ 

 េន (១)    អតថវតី    វគគូ  មន្ដ     អតថញច     ភសសិ 

   ក    េត    រតិ     វេន    វហិរេ (២) 

   ឥសិនិសភ       វេទហិ       បុេ ្ឋ  

   តវ(៣)    វចនបថំ    និ មយិ ្វ  

   អតថធមមបទំ    សមចេរមេសតិ    ។ 

 អហឹ       សព្វបណីនំ  កុមរម្ហ ក     រុចចតិ 

 េថយយ    ច   អតិច     ច  មជជបន    ច    រតិ 

 អរតិ    សមចរយិ    ច  ពហុសចចំ    កតញញុ  

 ទិេដ្ឋវ    ធេមម    បសំ   ធមម  ឯេត បសំសិយតិ 

 សន្ដិេក    មរណំ    តុយ្ហ ំ  ឱរ ំ   មេសហិ    បញចហិ 

 ជបុត្ត    វជិនហិ   អ ្ត នំ    បរេិមចយតិ    ។ 

     ១  ឱ.  េន   ។  ២  ម.  េក  នុ  ត្វំ  វេន  វហិរសិ  ។  ៣  ម.  ត តិ  នតថិ  ។ 
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១៣១ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   ចូឡរថវមិន   ទី  ១៣ 

េនះជទឹកស្រមប់ផឹក ដ៏្រតជក់ ែដលដងយកមក អពីំេ្រជះភន ំ
បពិ្រត្រពះ ជបុត្ត សូម្រពះអងគទទួលយកទឹក អពីំេនះមកេ យ 
េហើយចូរគង់េលើក្រមលែដល្រកលចុះ    ។ 
 (្រពះ ជកុមរេពលថ) បពិ្រត្រពះម មុនី ចរបស់េ កពីេ ះ 

ស់ គួរ ្ដ ប់ ជ ចឥតេទស មន្របេយជន៍ ជ ច្រតឹម្រតូវ ទងំ 
េ កមច ស់    ក៏េពលពកយនមំកនូវ្របេយជន៍   េ យឧបយៃន្របជញ  
 បពិ្រតឥសីនិសភៈ  េសចក្តីេ្រតកអរ   ដូចេម្ដច  របស់េ ក 
 កលេនកនុងៃ្រព      ខញុសួំរេហើយ       សូមេ ក្របប់ ខញុ  ំ
 នឹងេផទ ង ្ដ ប់     គន្លងពកយរបស់េ ក  េហើយ្របតិបត្តិ 
 មនូវចែំណកធម៌         ែដលនមំកនូវ្របេយជន៍  ។ 
 (្រពះកចច យនៈេពលថ) បពិ្រត្រពះ ជកុមរ ករមិនេបៀតេបៀន 
ពួកសត្វទងំពួង រែមងេពញចិត្តដល់េយើង ករេវៀរចកកិរយិលួចក្តី 
ចកករ្រប្រពឹត្តកបត់ក្តី ចកករផឹកទឹក្រសវងឹក្តី ករមិនេ្រតកអរ 
(កនុងអកុសល)ក្តី ករ្រប្រពឹត្តេសមើក្តី ភពជអនកេចះដឹងេ្រចើនក្តី 
ភពជអនកដឹងឧបករៈ ែដលេគេធ្វើេហើយក្តី ធម៌ទងំនុ៎ះ ជធម៌ 
គួរ្របថន  ជធម៌គួរសរេសើរ កនុងបចចុបបនន បពិ្រត្រពះ ជបុត្ត 
េសចក្តី ្ល ប់ របស់្រពះអងគ មនកនុងទីជិត ខង យអពីំ ៥ ែខ 
សូម្រពះអងគ្រទង់្រជប   សូម្រពះអងគ្រទង់េ ះខ្លួន    (ចកអបយទុកខ)   ។ 
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១៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 កតមំ   ្វ ហំ   ជនបទំ   គន្ដ្វ  កឹ កមមំ កិញចិ  េបរសំិ 

 កយ        បន    វជិជ យ  ភេវយយ ំ អជ មេ តិ ។ 

 ន   វជិជេត   េ    បេទេ   កមមំ វជិជ  ច េបរសំិ 

 យតថ    គន្ដ្វ     ភេវ    មេចច   ជបុ ្ត ជ មេ  

 មហទធន    ម េភគ  រដ្ឋវេន្ដ បិ    ខត្តិយ 

 បហតូធន    ធញញ េស  ន    េតបិ    អជ ម  

   យទិ    េត    សុ     អនធកេវណ្ឌ បុ ្ត (១) 

   សូ     វ ី     វកិកន្ដបប រេិន 

   េតបិ       យុកខយ ំ      ប ្ត  

   វទិធ ្ដ        សស តី       សម 

 ខត្តិយ    ្រពហម     េវស  សុទទ  ច ្ឌ លបុកកុ  

 ឯេត    ចេញញ    ច    ជតិយ េតបិ    ន    អជ ម  

 េយ    មន្ដំ    បរវិត្តន្ដិ   ឆឡងគំ    ្រពហមចិន្ដិតំ 

 ឯេត    ចេញញ    ច    វជិជ យ(២) េតបិ    ន    អជ ម  

     ១   ឱ.  អនធកេវណ្ហ បុ ្ត   ។  ២  ឱ.  វជិជ   ច  ។ 
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១៣២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 (្រពះ ជកុមរសួរថ) ខញុ េំនះនឹងេទកន់ជនបទ  េធ្វើអេំពើ 
ដូចេម្ដច កិចចករដូចេម្ដច ជកិចចរបស់បុរស មួយេទៀត ខញុ ្ំរតូវ 
្របកបេ យវជិជ ដូចេម្ដច      េទើបជអនកមិនចស់      មិន ្ល ប់     ។ 
 (្រពះកចច យនៈេឆ្លើយថ) បពិ្រត្រពះ ជបុត្ត សត្វែដលមិនចស់ 
មិន ្ល ប់ េទកនុង្របេទស  ្របេទសនិងកិចចករ វជិជ  ជកិចច 
របស់បុរសេនះ មិនមនេទ េទះបីពួកក ្រតែដលមនែដន មន 
្រទពយេ្រចើន មនេភគៈេ្រចើន មន្រទពយនិងធញញ រ ដ៏្រគប់្រគន់ 
ពួកក ្រតទងំេនះ    នឹងថ    ែលងចស់    ែលង ្ល ប់ក៏េទ 
 េទះបី្រពះអងគក៏ធ្ល ប់ឮែដរេហើយ     ពួកអនធកេវណ្ឌ បុត្ត ជអនក 
 េក្ល វក្ល      ខមីឃម ត     ជអនក ច្រប រ     នូវស្រតូវបន ពួក 
 អនធកេវណ្ឌ បុត្តទងំេនះ    េសមើេ យសស តិវតថុ (១) គង់ដល់នូវ 
 ករអស់េទៃន យុ  វនិសអស់េហើយ  (គង់េនែតវង ្រតកូល) ។ 
ពួកជនទងំេនះគឺក ្រត ្រពហមណ៍ េវស ៈ សុទទៈ ច ្ឌ ល និង 
បុកកុសៈក្តី ពួកជនឯេទៀតែដលមនជតិេ្រកពីេនះក្តី ពួកជនទងំេនះ 
មិនែមនជ មិនចស់ មិន ្ល ប់ ពួកជន  យមន្ដ្របកប 
េ យអងគ ៦ ែដលពួក្រពហមបនគិតេឃើញេហើយក្តី ពួកជនឯេទៀត 
ែដលមនវជិជ ក្តី ជនទងំេនះ ក៏មិនែមនជមិនចស់ មិន ្ល ប់េឡើយ 
     ១   វតថុែដលេទៀងទត់   ។ 
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១៣៣ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    េតរសមំ   ចូឡរថវមិនំ 

 ឥសេយ    ចបិ    េយ   សន្ដ  សញញត ្ត     តបស េិន 

 សររី ំ   េតបិ    កេលន  វជិហន្ដិ    តបស េិន 

 ភវតិ ្ត បិ    អរហេន្ដ   កតកិចច     អនស  

 និកខិ បន្ដិ    ឥមំ    េទហំ  បុញញបបបរកិខយ (ឥតិ) ។ 

 សុភសិ     អតថវតី   គថេយ េត ម មុនិ 

 និជឈេ ្ត ម្ហិ    សុភេដ្ឋន  ត្វញច  េម សរណំ ភ តិ ។ 

 ម    មំ    ត្វំ    សរណំ    គចឆ តេមវ    សរណំ    វជ 

 សកយបុត្តំ    ម វរី ំ   យមហំ សរណំ គេ តិ ។ 

 កតរសមឹ    េ     ជនបេទ  ស ថ     តុម្ហ ក    មរសិ 

 អហមប ិ   ទដ្ឋុ ំ    គចឆិស  ំ  ជិនំ    អបបដិបុគគលន្ដិ    ។ 

 បុរតថិមសមឹ    ជនបេទ   ឱកក កកុលសមភេ  

 ស ថ បិ    បុរ ិ ជេញញ   េ   ច  េខ បរនិិព្វុ េ តិ ។ 
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១៣៣ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   ចូឡរថវមិន   ទី  ១៣ 

េទះជពួកឥសី  ជអនកសងប់រមង ប់ បនស្រងួមចិត្ត មន 

ពយយមដុតបផំ្ល ញកិេលស ឥសីទងំេនះ ក៏លះេចលនូវសររីៈ 

មកលគួរ ពួក្រពះអរហន្ដ មនចិត្តអប់រេំហើយ បនេធ្វើ 

កិចចេ្រសចេហើយ ជអនកមិនមន សវៈ េ្រពះអស់េទៃនបុណយ 

និងបប     ក៏គង់ ក់បង់នូវ ងកយេនះែដរ     ។ 

 (្រពះ ជកុមរេពលថ) បពិ្រត្រពះម មុនី គថទងំ យ 

របស់េ ក ជសុភសិតមន្របេយជន៍ ខញុកំលេបើេ កពនយល់ 

េ យេសចក្តីល្អេហើយ     សូមេ កជទីពឹងរបស់ខញុ  ំ   ។ 

 (្រពះេថរៈេពលថ) សូម្រពះអងគកុដំល់នូវ ម ជសរណៈេឡើយ 

ម បនដល់ នូវ្រពះពុទធជសកយបុត្ត ែដលមនពយយមធំ  

ជសរណៈ សូម្រពះអងគ្រទង់ដល់ នូវ្រពះពុទធេនះជសរណៈចុះ ។ 

 (្រពះ ជកុមរសួរថ) បពិ្រតេ កនិទ៌ុកខ ្រពះជ្រគូរបស់េ ក 

េនះ (គង់េន) កនុងជនបទ  ខញុនឹំងេទកន់ជនបទេនះ េដើមប ី

េឃើញ្រពះអងគ្រទង់ឈនះមរ    មិនមនបុគគលេ្រប បបន    ។ 

 (្រពះកចច យនៈេឆ្លើយថ) ្រពះ ្ដ  ជបុរស ជនីយ 

្រទង់សមភព កនុង្រតកូលៃន្រពះបទឱកក ក ជ កនុងជនបទខងេកើត 

្រពះ ្ដ អងគេនះ    ្រទង់បរនិិព្វ នេហើយ    ។ 
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១៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 សេច    ហិ    ពុេទធ     តិេដ្ឋយយ ស ថ     តុម្ហ ក    មរសិ 
 េយជននិ      សហស និ    គេចឆ(១) បយិរបូសិតុំ 
 យេ     ច    េខ    បរនិិព្វុ េ     ស ថ     តុម្ហ ក    មរសិ 
 បរនិិព្វុតំ    ម វរី ំ គចឆ មិ    សរណំ    អហំ 
 ឧេបមិ    សរណំ    ពុទធំ ធមមញច បិ    អនុត្តរ ំ
 សងឃញច     នរេទវស   គចឆ មិ    សរណំ    អហំ 
  ប តិប     វរិមមិ    ខិបប ំ
  េ េក    អទិននំ    បរវិជជយមិ 
  អមជជេប    េន    ច    មុ     ភ មិ 
  សេកន    ទេរន    ច    េ មិ    តុេ ្ឋ តិ   ។ 
  សហស រសីំវ    យថ    មហបបេភ 
  ទិសំ    យថ    ភតិ    នេភ    អនុកកមំ 
  តថបបកេ     ត យ ំ   ម រេថ 
  សមន្ដេ     េយជនសតំ    យេ  
  សុវណ្ណបេដ្ដហិ    សមន្ដេមនេ (២) 
  ឧរស     មុ ្ត ហិ    មណីហិ    ចិត្តិេ  
  េលខ    សុវណ្ណស     ច    របូិយស     ច 
  េ ភន្ដិ    េវឡុរយិមយ    សុនិមមិ  
     ១  ឱ.  គេចឆយយំ  ។  ២  ម.  សមន្ដេមតថេ   ។ 



275 

១៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 (្រពះ ជកុមរេពលថ) បពិ្រតេ កនិទ៌ុកខ េបើ្រពះពុទធជ ្ដ  

របស់េ ក្រទង់ឋិតេន ខញុគំបបេីទអស់ទីមួយពន់េយជន៍ េដើមប ី

ចូលេទគល់្រពះអងគ បពិ្រតេ កនិទ៌ុកខ កលេបើ្រពះពុទធ ជ្រគូ 

របស់េ ក បរនិិព្វ នេហើយ ខញុកំ៏សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជម - 

វរីបុរស ែដលបរនិិព្វ នេហើយ ជសរណៈ ខញុសូំមដល់នូវ្រពះពុទធ 

ជសរណៈផង នូវ្រពះធម៌ ជសរណៈផង សូមដល់ នូវ្រពះសងឃ 

ជបុញញេកខត្តដ៏្របេសើរ        របស់មនុស និងេទវ        ជសរណៈផង 

 ខញុសូំមេវៀរចកប តិបតយ៉ងឆបផ់ង េវៀរចកអទិនន - 

 ទនកនុងេ កផង      មិនផឹកទឹក្រសវងឹផង  មិនេពលពកយ 

 កុហកផង   ជអនកេ្រតកអរ   ចេំពះែត្របពនធរបស់ខ្លួនផង   ។ 

 (្រពះេថរៈសួរថ)  ្រពះ ទិតយមនរសមីេ្រចើន  មនពន្លឺធ ំ ែបប 

    ចរេទកនុង កស   រែមងបភំ្លឺនូវទិសបនយ៉ង  រថធ ំ

 របស់អនកេនះ        មន្របករែបបេនះែដរ  រថជុវំញិខង 

 បេ ្ដ យមួយរយេយជន៍       េ្រ បជុវំញិ  េ យែផនមស 

 គល់ចេនទ ល   វចិិ្រតេ យែកវមុក្ដ និងែកវមណី  កបច់ជវកិរៈ 

 ៃនែកវពិទូរយ   រេំលចឰដ៏ែផនមសនិង្របក់  ញុងំរថឲយរុងេរឿង 
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១៣៥ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    េតរសមំ   ចូឡរថវមិនំ 

  សីសញចិ ទំ    េវឡុរយិស     និមមិតំ 
  យុគញចិ ទំ    េ ហិតកយ    ចិត្តិតំ 
  យុ ្ត     សុវណ្ណស     ច    របូិយស     ច 
  េ ភន្ដិ    អស បិ    ចិេម    មេនជ  
  េ     តិដ្ឋសិ    េហមរេថ    អធិដ្ឋិេ  
  េទ នមិេនទ វ    សហស ហេន 
  បុចឆ មិ    ហំ    យសវន្ដេកវទិំ 
  កថំ    តយ    លេទធ     អយ ំ   ឧ េ តិ    ។ 
 សុជេ     នមហំ    ភេន្ដ ជបុេ ្ត     បុេរ    អហំុ 
 តញច     មំ    អនុកមបយ សញញមសមឹ    និេវសយិ 
 ខី យុកញច  មំ ញ ្វ  សររី ំ បទសិ សតថុ េន (ឥតិ) ។ 
 ឥមំ    សុជត    បេូជហិ តេន្ដ អ ថ យ េ ហីតិ(១) 

 ហំ    គេនធហិ    មេលហិ បជូយិ ្វ  សមុយយុេក(២)  
 ប យ    មនុសំ    េទហំ ឧបបេនន ម្ហិ    ននទេន 
 ននទេន    បវេរ(៣)    រេមម ននទិជគ យុេត 
 រមមិ    នចចគីេតហិ អចឆ ហិ    បុរកខ េ តិ    ។ 

ចូឡរថវមិនំ   េតរសមំ   ។ 

     ១ ឱ.  ម.  េហហិតិ  ។  ២  ឱ.  សមុយយុេ   ។  ៣  ឱ.  បវេន  ។  ម.  ចវេន  ។ 
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១៣៥ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   ចូឡរថវមិន   ទី  ១៣ 

 ចុងចេនទ លរបស់រថសេ្រមចេ យែកវពិទូរយ  នឹមវចិិ្រតេ យ 
 ែកវទទឹម  ទងំែខ ក៏្រប ប់េ យមស  និង្របក់ េសះទងំេនះ 
 មនសនទុះទន់ចិត្ត    រែមងញុងំរថឲយរុងេរឿង  អនកក៏ថកុ េំថកើង 
 ្រតែដតេលើរថមស   មនពហនៈ   ទឹមេ យេសះ ដ៏េ្រចើនដូច 
 ្រពះឥ្រនទ បពិ្រតអនកមនយស ម សូមសួរអនកជបុគគលឈ្ល សៃវ    
 េតើយសដ៏្របេសើរេលើសលុបេនះ    អនកបនេ យគុណអ្វី    ។ 
 (េទវបុត្តតបថ) បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន កនុងកលមុន ខ្លួនខញុជំ 
្រពះ ជបុត្ត េឈម ះសុជតៈ េ កមច ស់បនអនុេ្រគះ ដល់ខញុ េំនះ 
បនញុងំខញុឲំយ ងំេនកនុងេសចក្តីស្រងួម េ កមច ស់បនដឹងនូវ 
ខញុថំអស់ យុ េហើយបន្របទនសររីធតុ្រពះ ្ដ  ដល់ខញុ  ំ ។ 
េ កមច ស់បន្របប់ថ មន លសុជត ជកុមរ ្រពះអងគចូរបូជ 
នូវ្រពះសររីធតុេនះចុះ ករបូជេនះ នឹងបនជ្របេយជន៍ដល់ 
្រពះអងគ ខញុកំ៏បន្របឹងែ្របងបូជ នូវ្រពះសររីធតុេនះ េ យេ្រគ ង 
្រកអូបនិងក្រមងផក ទងំ យ លុះលះបង់នូវ ងកយ ជរបស់ 
មនុស  ក៏បនមកេកើត កនុងទីមេនរមដ៏្របេសើរ គួរេ្រតក្រត ល 
ពន់េពក ្របកបេ យពួកេទវ េផ ង ៗ ជេដើម ខញុកំ៏េ្រតកអរ 
េ យករ និំងេ្រច ង        ែដលពួកេទពអប រេចមេ មេ្រត ប្រ        ។ 

ចប់   ចូឡរថវមិន   ទី  ១៣  ។ 
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១៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

ចុទទសមំ   ម រថវមិនំ 

 [៦៤]  សហស យុត្តំ     ហយ ហនំ     សុភំ 
   រុយ្ហិមំ     សនទនេនកចិត្តំ 
   ឧយយនភមូឹ    អភិេ     អនុកកមំ 
   បុរនិទេទ    ភតូបតីវ    សេ  
   េ វណ្ណមយ    េត    រថកុព្វ     ឧេភ 
   ផេលហិ    អំេសហិ    អតីវ    សងគ  
   សុជតគុមព     នរវរីនិដ្ឋិ  
   វេិ ចតិ   បណ្ណរេសវ    ចេនទ  
   សុវណ្ណជ វតិេ     រេថ    អយ ំ
   ពហហិូ    ននរតេនហិ     ចិត្តិេ  
   សុននទិេឃេ  ច សុភស េ  ច 
   វេិ ចតិ    ចមរហតថពហុហិ 
   ឥម    ច    នេភយ   មន ហិ    និមមិ  
   រថស     បទន្ដរមជឈភសិូ  
   ឥម    ច    នេភយ    សត ជិចិត្តិ  
   សេតរ ិ     វជិជុ រវិបបភសេរ 
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១៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

ម រថវមិន   ទី  ១៤ 

 [៦៤]     ( ្រពះម េមគគ ្ល នសួរថ )  អនកបនេឡើងជិះរថ 

 ដ៏ល្អ      ជពហនៈេសះ     ែដលទឹមេ យេសះដ៏េ្រចើន មន 

 េ្រគ ងវចិិ្រត      ដ៏ល្អេ្រចើនយ៉ង     េហើយេទជិតទីឧទយន ដូច 

 ្រពះឥ្រនទ     ជមច ស់ៃនេទវ      អនកបនឲយទន  កនុងកលមុន 

 ្រតពងរថទងំពីររបស់អនក      ជវកិរៈៃនមស  ែដលបញចុ ះដ៏ 

 ល្អៃ្រកេពក    េ យែផនក្ដ រនិងកណំល់   េមច្រមឹង  (ខងេ្រក) 

 មនសសរច្រមឹង េំហើយេ យល្អ ែដលជនអនកមនពយយម 

 ឲយសេ្រមចេហើយ      រថ      (របស់អនក)     េនះ  បិទបងំេ យ 

 ប ្ដ ញមស   រុងេរឿងដូច្រពះចនទ   កនុងៃថង   ១៥   េកើត ជរថ 

 ែដលវចិិ្រតេហើយេ យរតនៈេផ ង  ៗ   ជេ្រចើនយ៉ង  មនសូរ 

 គឹកកង     ជទីេ្រតកអរ      ទងំមនសេំឡងដ៏ពីេ ះ រុងេរឿង 

 េ យបងក ន់ៃដ     ជវកិរៈៃនផ្លិតទងំ យ  ទងំដុៃំនរថេនះ 

 ក់ដូចជនិមមិតបន មចិត្ត  មនខនងកង់និងក្ំរប ប់េហើយ 

 េ យល្អ      មួយេទៀត      ដុៃំនរថេនះ  វចិិ្រតេ យកបច់កបូរ 

 ជេ្រចើន      ភ្លឺេផ្លកេ យពណ៌េ្រចើនយ៉ង  ដូចជេផ្លកបេនទ រ 
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១៣៧ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    ចុទទសមំ   ម រថវមិនំ 

  អេនកចិ ្ត វតិេ     រេថ    អយ ំ
  បុថ ូ   ច    េនមី    ច    សហស រសិំេយ(១) 

  េតសំ    សេ     សុយយតិ    វគគុ រេូប 
  បញចងគិ កំ    តុរយិមិវបប ទិតំ 
  សិរសមឹ    ចិត្តំ    មណិសនទកបបតិំ(២) 
  សទ    វសុិទធំ    រុចិរ ំ   បភស រ ំ
  សុវណ្ណ ជីហិ(៣)    អតីវ    សងគតំ 
  េវឡុរយិ ជីហិ(៤)    អតីវ    េ ភតិ 
  ឥេម    ច    ឡី(៥)    មណិសនទកបប ិ  
  េ ហកមពូ    សុជ     ្រពហមូបម 
  ្រព     មហន្ដ     ពលិេន    ម ជ  
  មេន   តវញញ យ   តេថវ   សឹសេរ(៦) 
  ឥេម   ច   សេព្វ   សហិ    ចតុកកម 
  មេន    តវញញ យ    តេថវ    សឹសេរ(៧) 
  សមំ    វហន្ដិ    មុទុក    អនុទធ  
  េមទមន(៨)     តុរគនមុត្តម 
     ១ ម. សហស រសិំេក ។ ២ ម. មណិចនទកបបិតំ ។ ៣ ម. សុវណ្ណ ជីយិ ។ 
៤  ម.  េវឡុរយិ ជីវ  ។  ៥  ឱ.  ពលី  ។  ៦-៧  ម.  សព្វេរ  ។  ៨  ម.  េមទន  ។ 
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១៣៧ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   ម រថវមិន   ទី  ១៤ 

 រថេនះ     សពសេ យគនូំរេ្រចើនយ៉ង  មនខនងកង់្រកស់ 

 ទងំមនរសមីេ្រចើនពណ៌      សូរសពទៃនខនងកង់ទងំេនះ េគឮ 

 ពីេ ះ    ដូចជតូរយត្រន្ដី   ្របកបេ យអងគ   ៥  ែដល្របគេំហើយ 

 កបលចេនទ លរថេនះ   ក៏វចិិ្រតសេ្រមចល្អ   េ យែកវមណី ដូច 

 មណ្ឌ ល្រពះចនទ   ជចេនទ លបរសុិទធ   រុងេរឿង  ភ្លឺេផ្លក្រគប់កល 

 ្រប ប់េ យកបច់កបូរ      ជវកិរៈៃនមស  យ៉ងេលើសលុប 

 រុងេរឿងេ យកបច់កបូរ     ជវកិរៈៃនែកវពិទូរយ  យ៉ងៃ្រកេពក 

 ពួកេសះទងំេនះ    សេ្រមចេ យរូប្រពះចនទ   ជវកិរៈ  ៃនែកវ 

 មណី   ជេសះមនកមពស់និងទហំំ   (សមរមយ)  មនសនទុះេលឿន 

 ល្អ      ឧបមដូច្រពហម       ជេសះមនអវយវៈ្របេសើរ  ៃថ្លថ្ល  

 មន នុភពេ្រចើន      មនកម្ល ងំ      មនសនទុះខ្ល ងំ  ដឹងចិត្ត 

 របស់អនកយ៉ងជក់ចបស់     េហើយ្រប្រពឹត្ត    េទដូចចិត្ត  មួយ 

 េទៀត     េសះទងំអស់េនះ     ជសត្វេទេ យេជើងបួន មន 

 ដេំណើ រ្រពមគន     គ ល់ចិត្តអនកយ៉ងជក់ចបស់  េហើយ្រប្រពឹត្ត 

 េទដូចចិត្ត   ជេសះទន់ភ្លន់   មិនរងឹត្អឹង  ែតងអូសរថេទេសមើគន  

 ញុងំជនឲយរកី យ      ជេសះខពង់ខពស់  ជងេសះទងំ យ 
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១៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   ធនូន្ដិ    វត្តន្តិ    បវត្តន្តិ    អមពេរ 

   អពភុទធនន្ដ     សុកេត    បិលនធេន 

   េតសំ    សេ     សុយយតិ    វគគុ រេូប(១) 

   បញចងគិ កំ    តុរយិមិវបប ទិតំ 

   រថស     េឃេ     អបិលនធនន    ច 

   ខុរស     នទី    អភិសំសនយ    ច 

   េឃេ     សុវគគូ    សមិតស     សុយយតិ 

   គនធព្វតុរយិនិ    វចិិ្រតសវេន 

   រេថ    ឋិ         មិគមនទេ ចន(២) 

   របម្ហ     ហសិ     បិយវំទ 

   េវឡុរយិជ     វនិ     តនុចឆ  

   សេទវ    គនធព្វសុរគគបជិូ  

   រ ្ត     រត្តមពរបីត ស  

   វ ិ លេន ្ត     អភិរត្តេ ចន 

   កុេលសុ    ជ     សុតន ូ   សុវមិ្ហិ  

   រេថ    ឋិ     បញជលិក    ឧបដ្ឋិ  
     ១  ឱ.  វគគុរេូប  ។  ២  ឱ.  មិតមនធេ ចន  ។ 
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១៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 រែមងរ ស់      (គុមពកនទុយនិងសក់)     សទុះេទមុខ  េ តេទ 

 ឰដ៏ កស      សទួយេឡើងនូវេ្រគ ង្រប ប់ទងំ យ  ែដល 

 បុញញឫទធិ ក់ែតងេ យល្អ  សេំឡងៃនេ្រគ ង្រប ប់ទងំេនះ 

 ន់ឮដ៏ពីេ ះ     ដូចតូរយត្រន្តី      ្របកបេ យអងគ    ៥ ែដល 

 ្របគេំហើយ      សេំឡងគឹកកងៃនេ្រគ ង្រប ប់ទងំ យ ៃន 

 រថក្តី      សូរ ន់ឮ      ៃនកិរយិសទុះេទមុខ  ៃន្រកចកេសះក្តី 

 សេំឡងគឹកកងរបស់ទិព្វ    ែដលគួររកី យក្តី  ឮសូរពីេ ះៃ្រក- 

 ែលង   ដូចសូរតូរយត្រន្តី   ៃនគនធព្វេទវ   កនុងទីជទី ្ដ ប់ដ៏វចិិ្រត 

 ពួក្រសីេទពអប រទងំេនះ    ឋិតេន    េលើរថ  មនដួងេន្រ  

 ថ្ល យង់     ដូចែភនកកូន្រមឹគ    មនេ មែភនក-ង  មនមុខ្រសស់ 

 ្របិម្របិយ     មនសម្ដីគួរេពញចិត្ត     មនសររីកយ  បិទបងំ 

 េ យប ្ដ ញែកវពិទូរយ       មនខ្លួនល្វន់ ្វ ស មនែសបក 

 សមបុរៃថង       ដ៏ម៉ដ្ឋ       បនបូជជមួយនឹងគនធព្វ  ទងំេទវ  

 ដ៏្របេសើរ      មនេ្រគ ងអមពរ      ្រកហមសុទធ  និងេ្រគ ងេស្ល ក 

 ដណ្ដ ប់ពណ៌េលឿង      មនវង់េន្រ       ដ៏េពញេលញ មន 

 េន្រ ្រកហម្រសស់    េកើតកនុងេទវ្រតកូល    មនសររីៈល្អ មន 

 ដេំណើ រល្អ     គួរេសងើច     ឋិតេនេលើរថ  ផគងអញជលីគល់បេ្រមើ 
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១៣៩ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    ចុទទសមំ   ម រថវមិនំ 

  កកមពុក    យុរធ     សុវ ស  

  សុមជឈមិ    ឩរុថេនបបនន  

  វដ្ដងគុ លិេយ    សុមុខ(១)    សុទស ន 

  រេថ    ឋិ     បញជលិក    ឧបដ្ឋិ  

  អញញ     សុេវណី    សុសុមិស េកសិេយ 

  សមំ    វភិ ្ត ហិ    បភស ហិ    ច 

  អនុបុព្វ         តវ    មនេស    រ  

  រេថ    ឋិ     បញជលិក    ឧបដ្ឋិ  

  េវឡនិិេយ    បទុមុបបលចឆទ 

  អលង ក     ចនទន រេ សិ (២) 

  អនុបុព្វ         តវ    មនេស    រ  

  រេថ    ឋិ     បញជលិក    ឧបដ្ឋិ  

      មលិនិេយ    បទុមុបបលចឆទ 

  អលង ក     ចនទន រេ សិ  

  អនុបុព្វ         តវ    មនេស    រ  

  រេថ    ឋិ     បញជលិក    ឧបដ្ឋិ  
     ១  ឱ.  សុខុមុខ  ។  ២  ម.  ចនទន រេ បិ   ។ 
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១៣៩ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   ម រថវមិន   ទី  ១៤ 

 ពួក្រសីេទពអប រទងំេនះ  ្រទ្រទង់នូវសង្វ រមសេស្ល កពក់ 

 សមល្អ     ល្វន់ ្វ សយ៉ងលមម  មនេភ្ល និងេ ះេពញេលញ 

 មន្រមមៃដមូល     មនមុខល្អ      គួរេមៀងេមើល  ដ៏ៃ្រកែលង 

 ឋិតេនេលើរថ     ផគងអញជលីគល់បេ្រមើ  ្រសីេទពអប រឯេទៀត 

 មនផនួងសក់ល្អ    េនេកមង  ៗ    មនចណំងសក់ យេ យ 

 ( ក្រមងែកវជេដើម )  មនពន្លឺរសមីែដលបុញញកមមចត់ែចងេហើយ 

 ដ៏េសមើ     ពួក្រសីេទពអប រទងំេនះ  សុទធែតមនកិរយិ្រប្រពឹត្ត 

 ម       េ្រតកអរេហើយ        កនុងចិត្តរបស់អនក  ឋិតេនេលើរថ 

 ផគងអញជលី    គល់បេ្រមើ    មនេ្រគ ង្រប ប់កបល  ដេ៏្រ ប 

 េ យផក ឈូកនិងផក ឧបបល  ្រប ប់េ្របះ្រពំេ យខ្លឹមចនទន៍ 

 ពួក្រសីេទពអប រទងំេនះ    មនកិរយិ្រប្រពឹត្ត ម  េ្រតកអរ 

 េហើយ       កនុងចិត្តរបស់អនក        ឋិតេនេលើរថ  ផគងអញជលី 

 គល់បេ្រមើ      ពួក្រសីេទពអប រទងំេនះ  មនេ្រគ ង្រប ប់ 

 េ យក្រមងផក       បិទេ្រ បេ យផក ឈូក  និងផក ឧបបល 

 (្រសីេទពអប រពួកខ្លះ)       ្រប ប់េ្របះ្រពំ  េ យខ្លឹមចនទន៍ 

 ពួក្រសីេទពអប រទងំេនះ    មនកិរយិ្រប្រពឹត្ត ម  េ្រតកអរ 

 េហើយ   កនុងចិត្តរបស់អនក   ឋិតេនេលើរថ  ផគងអញជលីគល់បេ្រមើ 
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១៤០ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

      មលិនិេយ    បទុមុបបលចឆទ 

  អលង ក     ចនទន រេ សិ  

  អនុបុព្វ         តវ    មនេស    រ  

  រេថ    ឋិ     បញជលិក    ឧបដ្ឋិ  

  កេណ្ឋ សុ(១)    េត    យនិ    បិលនធននិ    ច 

  ហេតថសុ    បេទសុ    តេថវ    សីេស 

  ឱភសយន្ដិ    ទស    សព្វេ     ទិ  

  អពភុទទយ ំ   រទិេកវ    ភណុម 

  តស     េវេគន    ច    សមបកមបិ  

  ភុេជសុ    ម     អបិលនធននិ    ច 

  មុញចន្ដិ    េឃសំ    រុចិរ ំ   សុចឹ    សុភំ 

  សេព្វហិ    វញិញូ ហិ    សុសត្តរបូំ 

  ឧយយនភុមយ    ច    ទុវដ្ឋិេ     ឋិ  

  រថ    ច    នគ    តុរយិនិ        សេ  

  តេមវ    េទវនិទ    បេមទយន្ដិ 

  វ ី     យថ    េបកខ របត្តពហុហិ(២)  
     ១  ម.  កេណ្ឌ សុ  ។  ២  ម.  េបកខរពហុភិ  ។ 
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១៤០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ពួក្រសីេទពអប រ      ទងំេនះ     ្រប ប់េ យក្រមងផក   បិទ 

 េ្រ បេ យផក ឈូក         និងផក ឧបបល  ្រប ប់េ្របះ្រពំ 

 េ យខ្លឹមចនទន៍     ពួក្រសីេទពអប រ     ទងំេនះ  មនកិរយិ 

 ្រប្រពឹត្ត ម   េ្រតកអរេហើយ    កនុងចិត្តរបស់អនក  ឋិតេនេលើរថ 

 ផគងអញជលីគល់បេ្រមើ  ប ្ដ េ្រគ ង្រប ប់ស្រមប់ស្អិត ្អ ង 

 េ្រគ ង្រប ប់ទងំ យ       ្រតង់ៃដទងំ យ  ្រតង់េជើង 

 ទងំ យ    និង្រតង់កបលរបស់អនក  េ្រគ ង្រប ប់ទងំេនះ 

 ញុងំទិសទងំ   ១០   ឲយភ្លឺសព្វ    ដូច្រពះ ទិតយរះេឡើង  កនុង 

 សរទកល  (រដូវលេំហើយ) ក្រមងផក នឹងេ្រគ ង្រប ប់ទងំ យ 

 ្រតង់េដើមៃដទងំ យរបស់អនក  កលេបើ្រតូវកម្ល ងំៃនខយល់ 

 បក់មក     ក៏ញប់ញ័រ     រែមងបេញចញនូវសូរ  ដ៏រងពីំេ ះល្អ 

 មនសភពគួរឲយអនកផង    ជអនកេចះដឹង     ចង់ ្ដ ប់  ពួក្រសី 

 េទពអប រ    ឋិតេនកនុងទីឧទយន   ជជួរទងំសងខង  សូរស័ពទ 

 សេំឡង      ( ក៏េកើតេឡើងេ្រពះ ្រស័យ )       រថផង  ដរំផីង 

 តូរយត្រន្តីផង     មន លអនក     ជធជំងេទវ   ពួក្រសីេទពអប រ 

 ែតងញុងំអនកឲយេ្រតករកី យ  ដូចពិណមនសនូកនិងសនទះដ៏ល្អ 
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១៤១ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    ចុទទសមំ   ម រថវមិនំ 

  ឥមសុ    វ ី សុ    ពហសុូ    វគគុ សុ 
  មនុញញរបូសុ    ហទេយរតិមប ិ   តំ 
  បវជជមនសុ    អតីវ    អចឆ  
  ភមន្ដិ    កញញ     បទុេមសុ    សិកខិ  
  យថ    ច    គី និ    ច    ទិ និ    ច 
  នចច និ    ចិមនិ    សេមន្ដិ    ឯកេ  
  អេថតថ    នចចន្ដិ    អេថតថ អចឆ  
  ឱភសយន្ដិ    ឧភេ     វ    រត្តិយ 
  េ     េមទសិ    តុរយិគណបបេពធេន 
  មហីយមេន    វជិ វុេធរវិ 
  ឥមសុ    វ ី សុ    ពហសុូ    វគគុ សុ 
  មនុញញរបូសុ    ហទេយរតិមប ិ   តំ 
  កឹ    ត្វំ    បុេរ    កមមមកសិ    អត្តន 
  មនុស ភេូ     បុរមិយ    ជតិយ 
  ឧេបសថំ    កឹ    វ    តុវ(ំ១)    ឧបវសិិ 
  កឹ    ធមមចរយិ ំ   វតមភិេ ចសិ 
  នយិទំ    អបបស    កតស (២)    កមមុ េន 
  បុេព្វ    សុចិណ្ណស     ឧេបសថស      
     ១  ម.  ឧេបសថិកំ  ច  តុវ ំ ។  ២  ម.  េវហិទំ  អបបកតស   ។ 
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១៤១ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   ម រថវមិន   ទី  ១៤ 

 និមមិតសេំឡងេនះ្រប្រពឹត្តេទកនុងហ្ឫទយ័  ចេំពះពិណជេ្រចើន 

 េនះ   មនសេំឡងពីេ ះ   ែដលមនសភពគួរចប់ចិត្ត  គួរអនក 

 ផងសរេសើរ    ពួក្រសីេទពអប រ     ជេ្រចើនមហិម  រែមងេដើរ 

 ្រកឡឹងជុវំញិ    េទពកញញ ែដលបន ត់េហើយ  ក៏ឋិតេនេលើ 

 ផក ឈូក  ចេ្រម ងទងំ យ  ្របគទំងំ យ  និងរបទំងំ យ 

 ត្រន្តីទងំេនះ   រែមងឮេសមើគន ែតមួយ  ពួក្រសីេទពអប រខ្លះ េំលើ 

 រថៃនអនកេនះ   ពួក្រសីេទពអប រខ្លះ   (ឈរេមើលរប)ំ  ភ្លឺេ្រពង 

 ្រពតទងំសងខង   កនុង ្រតី   កនុង្របេទសេនះ  ខ្លួនអនកមនពួក 

 តូរយត្រន្តី   ស្រមប់ ស់េតឿន    េទះេទវ   បូជដូចជវជិ វុធ 

 (ៃន្រពះឥ្រនទ)    រកី យ     (ជនិចច)  និមមិតសេំឡងេនះ្រប្រពឹត្ត 

 េទកនុងហ្ឫទយ័    ចេំពះពិណជេ្រចើនេនះ  មនសេំឡងពីេ ះ 

 ែដលមនសភព  គួរេពញចិត្ត  កនុងកលមុន  អនកេកើតជមនុស  

 កនុងជតិមុនបនេធ្វើនូវអេំពើដូចេម្ដច     េ យខ្លួនឯង  អនកបន 

 រក   ឧេបសថ   ឬអនកគប់ចិត្តបេំពញនូវធមមចរយិវត័  ដូចេម្ដច 

 ផលេនះ     មិនែមនជផលៃនកមម  ែដលអនកេធ្វើបន្ដិចបន្ដួចេទ 

 (គឺជផល)     ៃនឧេបសថ ែដលអនកបនសន  ំ
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១៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   ឥទធ នុភេ       វបុិេ       អយ ំ    តវ 
   យ ំ    េទវសងឃ ំ    អភិេ ចេស     ភុសំ 
 ទនស     េត    ឥទំ    ផលំ  អេថ    សីលស         បន 
 អេថ អញជលិកមមស  តេមម អកខ ហិ បុចឆិេ  (ឥតិ) ។ 
 េ     េទវបុេ ្ត     អត្តមេន  េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  
 បញ្ហំ     បុេ ្ឋ     វយិកសិ   យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
  ជិតិ្រនទិយ ំ   ពុទធមេនមនិកកមំ 
  នរុត្តមំ     កស បមគគបុគគលំ 
  អបបុរន្ដំ    អមតស     ទ្វ រ ំ
  េទ តិេទវ ំ   សតបុញញលកខណំ 
  តមទទសំ    កុញជ រេមឃតិណ្ណំ  
  សុវណ្ណសិងគិ នទពិមព ទិសំ 
  ទិ ្វ ន    តំ    ខិបបមហំុ    សុចិមេន 
  តេមវ    ទិ ្វ ន    សុភសិតទធជំ 
  តមននបនំ    អថ    បិ    ចីវរ ំ
  សុចឹ    បណីតំ    រស     ឧេបតំ 
  បុបផ ភិកិណ្ណម្ហិ    សេក    និ សេន 
  បតិដ្ឋេបសឹ    ស    អសងគមនេ  
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១៤២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 េ យល្អ    កនុងកលមុន    ឥទធ នុភពរបស់អនកេនះ 

 ក៏ធទូំ យ  អនករុងេរឿងេលើសលុប្រគបពួកេទវ  

ផលេនះ ជផលៃនទនរបស់អនកឬ ឬថជផលៃនសីល ពំុេនះជផល 

ៃនអញជលីកមម ម សួរអនកេហើយ អនកចូរ្របប់េសចក្តីេនះដល់ ម  ។ 

 េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល ន កសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

លុះ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ   ក៏េឆ្លើយ្របប់ផលៃនបុញញកមមេនះថ 

 ខញុបំនេឃើញ្រពះពុទធកស ប      ្រទង់ឈនះនូវឥ្រនទិយ ្រទង់មន 

 ពយយមេពញេលញ    ជអគគបុគគល  ្របេសើរជងជន្រទង់េបើក 

 នូវទ្វ រៃនអមតៈ     ជេទវ េលើសលុបជងេទវ   មនបុញញ- 

 លកខណៈេ្រចើន    ជបុគគល្របេសើរ    ដូចកុញជ រ  ឆ្លងចកអន្លង់គឺ 

 សង រ   មនសមបុរដូចពុមពមសសិងគិនិងមសជមពូនទ លុះខញុបំន 

 េឃើញ្រពះមន្រពះភគេនះេហើយ  ក៏មនចិត្ត ្អ តមួយរេំពច 

 មួយេទៀត លុះខញុបំនេឃើញ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មនសុភសិត 

 ជទង់ជ័យេនះេហើយ    ក៏បនថ្វ យនូវបយ    និងទឹក  ្របកប 

 េ យរស     ្រពមទងំចីវរដ៏ ្អ ត្របេសើរ  កនុងលេំនរបស់ខ្លួន 

 ដ៏ សពសេ យក្រមងផក  ខញុឥំតមនជប់ចពំក់ (នឹងអ្វី) េឡើយ 
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១៤៣ 

វមិនវតថុសមឹ   បញច មស    ម រថវគគស    ចុទទសមំ   ម រថវមិនំ 

  តមននបេនន    ច    ចីវេរន    ច 
  ខេជជន    េភេជជន    ច    យេនន    ច 
  សន្ដបបយិ ្វ      ទិបទនមុត្តមំ 
  េ     សគគេ     េទវបុេរ    រមមហំ 
  ឯេតនុបេយន    ឥមំ    និរគគលំ 
  យញញំ     យជិ ្វ     តិវធិំ    វសុិទធំ 
  ប យហំ    មនុសកំ    សមុស យ ំ
  ឥនទសេម    េទវបុេរ    រមមហំ 
  យុញច     វណ្ណញច     សុខំ    ពលញច  
  បណីតរបូំ    អភិកងខ     មុនិ 
  អននញច     បនញច     ពហំុ    សុសងខតំ 
  បតិដ្ឋេបតព្វមសងគមនេ (១) 

  ឥមសមឹ    េ េក    បរសមឹ        បន 
  ពុេទធន    េសេ ្ឋ     ច    សេម    ន    វជិជតិ 
  ហុេនយយនំ    បរមហុត(ំ២)    គេ  
  បុញញតថិកនំ    វបុិលបផេលសិនន្ដិ    ។ 

ម រថវមិនំ   ចុទទសមំ  ។ 

     ១  ម.  បតិដ្ឋេបតព្វមសងគមនេស  ។  ២  ម.  យមហុេនយយនំ  បរមហុតឹ  ។ 
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១៤៣ 

វមិនវតថុ   ម រថវគគ   ទី  ៥   ម រថវមិន   ទី  ១៤ 

 បនចត់ែចងនិមន្ដ្រពះពុទធអងគេនះ  អនកឧត្តមជងសត្វេជើងពីរ 

 ឲយ្រគប់្រគន់េ យបយ    ទឹក    ចីវរ  ខទនីយេភជនីយ រ 

 និងទីេដក    ទីអងគុយ   ខញុ េំនះរកី យកនុងេទវបុរ ី មន រមមណ៍ 

 ដ៏្របេសើរល្អ  ខញុបំនបូជេ្រគ ងយញញម ទនេឈម ះនិរគគឡៈ 

 (មិនមនបិទបងំ ងំសមូម)   ជទនបរសុិទធ  ៣   ្របករគឺ  េធ្វើ 

 េ យខ្លួនឯង  ១   េ្របើេគឲយេធ្វើ  ១  រលឹកេឃើញេរឿយ  ៗ  េ យ 

 ឧបយេនះ  ១   លុះលះបង់ ងកយជរបស់មនុស   ជបុគគល 

 េសមើនឹង្រពះឥ្រនទ   កនុងេទវបុរ ី   បពិ្រត្រពះមុនី  បុគគលអនក្របថន  

 នូវ    យុ    វណ្ណៈ   សុខៈ   ពលៈ   ែដលមនសភព ដ៏ៃថ្លថនូ រ 

 គួរែតតមកល់បយទឹកជេ្រចើន  ែដលខ្លួនបន ក់ែតងយ៉ងល្អ 

 (ចេំពះ្រពះពុទធ)     េ យចិត្តមិនជប់ចពំក់  កនុងេ កេនះក្តី 

 េ កខងមុខក្តី   មិនមនបុគគល មួយ   ្របេសើរជង  ឬេសមើ 

 នឹង្រពះពុទធេឡើយ  ្រពះពុទធ្រទង់ដល់នូវភពជ ហុេនយយបុគគល 

 ដ៏្របេសើរ      ជង ហុេនយយបុគគលទងំ យ  របស់ពួកជន 

 អនក្រតូវករបុណយែដលជអនកែស្វងរកផលយ៉ងធទូំ យ  ។ 
ចប់   ម រថវមិន   ទី  ១៤   ។ 
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១៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

ឧទទ នំ 

   មណ្ឌូ េក      េរវតី      ឆេ ្ត  

   កកកដេក    ទ្វ របលេក 

   េទ្វ    ករណីយ    េទ្វ    សចូី 

   តេយ     នគ    ច    េទ្វ    រថ 

   បុរ ិ នំ    បញច េម     វេគគ តិ 

   បឋេម     វេគគ     បវុចចតីតិ    ។ 

ភណ រ ំ  តតិយំ   ។ 
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១៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

ឧទទ ន   (ៃនម រថវគគេនះ)   គឺ 

 និយយអពីំ       មណ្ឌូ កេទវបុត្តវមិន ១ 

 េរវតីវមិន      ១       ឆត្តមណវកវមិន ១ 

 កកកដរសទយកវមិន  ១   ទ្វ របលកវមិន ១ 

 ករណីយវមិន  ២  សូចិវមិន  ២  នគវមិន ៣ 

 រថវមិន     ២      (វគគេនះ)      ជវគគ      ទី ៥ 

 ែតជវគគ         ទី      ១       ែប៉កខងបុរស ។ 

ចប់   ភណ រៈ  ទី  ៣  ។ 
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១៤៥ 

ឆេ ្ឋ    បយសិកវេគគ  

បឋមំ   អគរយិវមិនំ 

 [៦៥]  យថ     វនំ     ចិត្តលតំ     បភសតិ 
   ឧយយនេសដ្ឋំ     តិទ នមុត្តមំ 
   តថបូមំ     តុយ្ហមិទំ     វមិនំ 
   ឱភសយ ំ    តិដ្ឋតិ     អន្ដលិេកខ  
   េទវទិធិបេ ្ត សិ     ម នុភេ  
   មនុស ភេូ      កិមកសិ     បុញញំ  
   េកនសិ     ឯវញជលិ នុភេ  
   វេ ្ណ  ច េត សព្វទិ  បភសតីតិ ។ 
 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន េមគគ ្ល េនន     បុចឆិេ  
 បញ្ហំ      បុេ ្ឋ      វយិកសិ យស  កមមស ទិំ ផលំ 
   អហញច      ភរយិ     ច     មនុស េ េក 
   ឱបនភូ      ឃរមវសិម្ហ  
   អននញច      បនញច      បសននចិ ្ត  
   សកកចច     ទនំ     វបុិលំ     អទម្ហ 
 េតន     េម     ទិេ      វេ ្ណ      ។   េប   ។ 
   វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ      បភសតីតិ    ។ 

អគរយិវមិនំ   បឋមំ   ។ 
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១៤៥ 

បយសិកវគគ   ទី  ៦ 

អគរយិវមិន   ទី  ១ 
 [៦៥]    (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)     ចិត្តល វន័  ជឧទយន 

 ្របេសើរខពង់ខពស់       របស់ វត្តិង េទវ ទងំ យ  ភ្លឺរុងេរឿង 

 យ៉ង      វមិនរបស់អនកេនះ  ឋិតេនកនុង កសក៏ភ្លឺេ្រពង 

 ្រពយយ៉ងេនះែដរ      អនកបនសេ្រមនូវេទវឫទធិ  ជបុគគល 

 មន នុភពេ្រចើន     កលអនកេកើត      ជមនុស   េតើបនេធ្វើ 

 បុណយដូចេម្ដច   អនកមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ ទងំសមបុរ 

 របស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស     េតើេ យបុញញកមមដូចេម្ដច ។ 

េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ លុះ 

្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ ក៏េឆ្លើយ្របប់នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 

 ខ្លួនខញុ និំងភរយិរបស់ខញុ  ំ     (កលែដលេន)     កនុងមនុស េ ក 

 បនេន្រគប់្រគងផទះ   ជអនកមនចិត្ត្រជះថ្ល  មនសភពដូចជ 

 អណ្ដូ ងទឹក    បនឲយបយនិងទឹក  ជទនដ៏េ្រចើនេ យេគរព 

សមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ េ្រពះបុញញកមមេនះឯង ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
ចប់   អគរយិវមិន   ទី  ១   ។ 
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១៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

ទុតិយំ   អគរយិវមិនំ 

 [៦៦]  យថ    វនំ    ចិត្តលតំ    បភសតិ 
   ឧយយនេសដ្ឋំ    តិទ នមុត្តមំ 
   តថបូមំ    តុយ្ហមិទំ    វមិនំ 
   ឱភសយ ំ   តិដ្ឋតិ    អន្ដលិេកខ  
   េទវទិធិបេ ្ត សិ    ម នុភេ  
   មនុស ភេូ     កិមកសិ    បុញញំ  
   េកនសិ    ឯវញជ លិ នុភេ  
   វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន    េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  
   ។   េប   ។   យស  កមមស ទិំ ផលំ 
   អហញច     ភរយិ    ច    មនុស េ េក 
   ឱបនភូ          ឃរមវសិម្ហ  
   អននញច     បនញច     បសននចិ ្ត  
   សកកចច    ទនំ    វបុិលំ    អទម្ហ 
 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ     ។  េប  ។ 
   វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

អគរយិវមិនំ   ទុតិយំ   ។ 
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១៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

អគរយិវមិន   ទី  ២ 

[៦៦]    (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)      ចិត្តល វន័  ជឧទយន្របេសើរ 

 ខពង់ខពស់របស់ វត្តិង េទវ ទងំ យ  ភ្លឺរុងេរឿងយ៉ង  

 វមិនរបស់អនក    ក៏ភ្លឺេ្រពង្រពយ    ឋិតេនកនុង កស  យ៉ង 

 េនះែដរ    អនកបនសេ្រមចនូវេទវឫទធិ  ជបុគគលមន នុភព 

 េ្រចើន     កលអនកេកើត     ជមនុស   េតើបនេធ្វើបុណយដូចេម្ដច 

 អនកមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ  ទងំសមបុររបស់អនកេទៀត 

 ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    េតើេ យបុញញកមមដូចេម្ដច    ។ 

េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

។  េប  ។    នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 

 ខញុនិំងភរយិ    (កលេន)   កនុងមនុស េ ក បនេន្រគប់្រគង 

 ផទះ      ជអនកមនចិត្ត្រជះថ្ល   មនសភពដូចជអណ្ដូ ងទឹក 

 បនឲយបយ        និងទឹក        ជទនដ៏េ្រចើន  េ យេគរព 

 សមបុររបស់ខញុ  ំ  ្របកដដូេចន ះ    េ្រពះបុញញកមមេនះឯង  ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
ចប់   អគរយិវមិន   ទី  ២   ។ 
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១៤៧ 

វមិនវតថុសមឹ   ឆដ្ឋស    បយសិកវគគស    តតិយំ   ផលទយកវមិនំ 

តតិយំ   ផលទយកវមិនំ 

 [៦៧]  ឧចចមិទំ    មណិថណំូ    វមិនំ 
   សមន្ដេ     ទ្វ ទស(១)    េយជននិ 
   កូ គ     សត្តស     ឧ  
   េវឡុរយិតថមភ     រុចិរតថ     សុភ 
   តតថចឆសិ    បិវសិ    ខទសិ    ច 
   ទិព្វ     ច    វ ី     បវទន្ដិ    វគគូ 
   អដ្ឋដ្ឋក    សិកខិ     ធុរបូ 
   ទិព្វ     ច    កញញ     តិទសច (២)    ឧ  
   នចចន្ដិ    គយន្ដិ    បេមទយន្ដិ 
   េទវទិធិបេ ្ត សិ    ម នុភេ  
   មនុស ភេូ     កិមកសិ    បុញញំ  
   េកនសិ    ឯវញជ លិ នុភេ  
  វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ     េទវបុេ ្ត     អត្តមេន េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  
 បញ្ហំ     បុេ ្ឋ     វយិកសិ  យស  កមមស ទិំ ផលំ 
     ១  ឱ.  ម.  េ ឡស  ។  ២  ឱ.  តិទ វ   ។ 
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១៤៧ 

វមិនវតថុ   បយសិកវគគ   ទី  ៦   ផលទយកវមិន   ទី  ៣ 

ផលទយកវមិន   ទី  ៣ 

 [៦៧]    (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)     វមិនដ៏ខពស់េនះ  មនសសរ 

 េធ្វើេ យែកវមណី   មនទហំំជុវំញិ  ១២   េយជន៍  មនកពូំល 

 ៧០០   ដ៏ឧ រកិ   ែដលមនសសរជវកិរៈៃនែកវពិទូរយ ្រកល 

 េ យក្រមល     ដ៏រុងេរឿង    ជផទះដ៏ល្អ  ខ្លួនអនកែតង ្រស័យ 

 េន      េ្រកបផឹកទពំសីុកនុងវមិនេនះ     ពិណទិព្វ  ក៏ ន់ឮ 

 ពីេ ះ  មន្រសីទិព្វកញញ ចនួំន ៨  នក់ ៨  ដង  (៦៤នក់) មន 

 រូបល្អេហើយលុប     បន ត់េហើយ  ្រ ច់ចរកនុង នៃ្រត្រតិង  

  ំ   េ្រច ង    សបបយរកី យ    អនកបនសេ្រមចនូវេទវឫទធិ ជ 

 បុគគលមន នុភពេ្រចើន    កលអនកេកើត    ជមនុស  េតើបន 

 េធ្វើបុញញកមមដូចេម្ដច     អនកមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ  ទងំ 

 សមបុររបស់អនក ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស េតើេ យបុញញកមមដូចេម្ដច ។ 

េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ លុះ  

្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ     ក៏េឆ្លើយ្របប់នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 
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១៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

  ផលទយី    ផលំ    វបុិលំ    លភតិ 
  ទទមុជុគេតសុ    បសននមនេ (១) 
  េ     ហិ    េមទតិ    សគគបបេ ្ត     តិទិេវ 
  អនុេភតិ    ច    បុញញផលំ    វបុិលំ 
 តេថ ហំ    ម មុនិ   អទសឹ    ចតុេ     ផេល 
  ត ម     ហិ    ផលំ    អលេមវ    ទតុំ 
  និចចំ    មនុេស ន    សុខតថិេកន 
  ទិព្វ និ        បតថយ     សុខនិ 
  មនុស េ ភគយតមិចឆិ     តិ   ។ 
 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ     ។  េប  ។ 
  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

ផលទយកវមិនំ   តតិយំ  ។ 

ចតុតថំ   ឧបស យទយកវមិនំ 

[៦៨]  ចេនទ     យថ    វគិតវ ហេក    នេភ 
  ឱភសយ ំ   តិដ្ឋតិ(២)    អន្ដលិេកខ  
  តថបូមំ    តុយ្ហមិទំ    វមិនំ 
  ឱភសយ ំ   តិដ្ឋតិ    អន្ដលិេកខ  
     ១  ម.  បសននមេន  ។  ២  ឱ.  ម.  គចឆតិ  ។ 
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១៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 បុគគលអនកឲយែផ្លេឈើ       ( មនែផ្ល ្វ យជេដើម )  រែមង 

 បនផលេ្រចើន   េ្រពះថ    បុគគលេនះមនចិត្ត្រជះថ្ល   ឲយទន 

 ចេំពះបុគគលអនកមនចិត្ត្រតង់ទងំ យ  រែមងដល់នូវ ន 

 សួគ៌     រកី យ     កនុងេទវេ ក  េ យនូវផលបុណយដ៏េ្រចើន 

 បពិ្រតម មុនី    ខញុបំនឲយនូវផលគឺែផ្ល ្វ យ   ៤  យ៉ងេនះែដរ 

 េ្រពះេហតុេនះ    មនុស អនក្រតូវករេសចក្តីសុខជនិចច ្របថន  

 នូវេសចក្តីសុខទងំ យជទិព្វ       ឬក៏  ្របថន នូវភពជអនក 

 មនេជគល្អ    កនុងមនុស     គួរឲយែផ្លេឈើ    ។ 

សមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ េ្រពះបុញញកមមេនះឯង ។ េប ។ 

ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
ចប់   ផលទយកវមិន   ទី  ៣   ។ 

ឧបស យទយកវមិន   ទី  ៤ 

   [៦៨]   (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)       ្រពះចនទរុងេរឿង ឋិតេន 

 កនុង កស    ្របសចកពពកយ៉ង   វមិនរបស់ 

 អនកេនះ ក៏ភ្លឺរុងេរឿង  ឋិតេនកនុង កស  យ៉ងេនះែដរ 
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១៤៩ 

វមិនវតថុសមឹ   ឆដ្ឋស    បយសិកវគគស    បញច មំ   ទុតិយឧបស យទយកវមិនំ 

  េទវទិធិបេ ្ត សិ       ម នុភេ  
  មនុស ភេូ       កិមកសិ       បុញញំ  
  េកនសិ      ឯវញជលិ នុភេ  
  វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ     េទវបុេ ្ត     អត្តមេន    េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  
  ។   េប   ។   យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
  អហញច      ភរយិ     ច     មនុស េ េក 
  ឧបស យ ំ    អរហេ      អទម្ហ 
  អននញច      បនញច      បសននចិ ្ត  
  សកកចច     ទនំ     វបុិលំ     អទម្ហ 
 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ      ។  េប  ។ 
  វេ ្ណ      ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

ឧបស យទយកវមិនំ   ចតុតថំ   ។ 

បញច មំ   ទុតិយឧបស យទយកវមិនំ 

 [៦៩ ]    សុរេិយ    យថ    វគិតវ ហេក    នេភ 
     ។   េប   ។ 
     (យថ    េហ ្ឋ វមិនំ    តថ    វ ិ ថ េរតព្វំ) 
     វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

ទុតិយឧបស យទយកវមិនំ   បញច មំ   ។ 
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១៤៩ 

វមិនវតថុ   បយសិកវគគ  ទី  ៦   ទុតិយឧបស យទយកវមិន   ទី  ៥ 

 អនកបនសេ្រមចនូវេទវឫទធិ   ជបុគគលមន នុភពេ្រចើន កល 
 អនកេកើត     ជមនុស      េតើបនេធ្វើបុញញកមមដូចេម្ដច  អនកមន 
 នុភពរុងេរឿង    យ៉ងេនះ    ទងំសមបុររបស់អនក  ក៏ភ្លឺចបស់ 
 សព្វទិស    េតើេ យបុញញកមម    ដូចេម្ដច    ។ 
េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
។  េប  ។    នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 
 ខញុនិំងភរយិ     ( កលេន )      កនុងមនុស េ ក បន្របេគន 
 ទីសំ ក់         ចេំពះ្រពះអរហន្ដ ជអនកមនចិត្ត្រជះថ្ល  
 បន្របេគនបយនិងទឹក        ជទនដ៏េ្រចើន  េ យេគរព 
សមបុររបស់ខញុ ្ំរបកដដូេចន ះ េ្រពះបុញញកមមេនះឯង ។ េប ។ 
ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 

ចប់   ឧបស យទយកវមិន   ទី  ៤   ។ 

ទុតិយឧបស យទយកវមិន   ទី  ៥ 

       [៦៩ ]  ្រពះ ទិតយ      ភ្លឺរុងេរឿង     ឰដ៏ កស 
 ែដល្របសចកពពក     យ៉ង     ។  េប  ។ 
 (វមិនខងេ្រកយយ៉ង  ឯទុតិយឧបស យទយកវមិន បណ្ឌិ ត 
គបបឲីយពិ ្ដ រ    យ៉ងេនះចុះ)  
ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 

ចប់   ទុតិយឧបស យទយកវមិន   ទី  ៥  ។ 
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១៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

ឆដ្ឋំ   ភិកខ ទយកវមិនំ 

 [៧០]  ឧចចមិទំ    មណិថណំូ    វមិនំ 
   សមន្ដេ     ទ្វ ទស    េយជននិ 
   កូ គ     សត្តស (១)    ឧ  
   េវឡុរយិតថមភ     រុចិរតថ (២)    សុភ 
   េទវទិធិបេ ្ត សិ    ម នុភេ  
     ។  េប  ។ 
  វេ ្ណ      ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ     េទវបុេ ្ត      អត្តមេន    េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  
   ។  េប  ។  យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
   អហំ    មនុេស សុ    មនុស ភេូ  
   ទិ ្វ ន    ភិកខុ ំ     តសិតំ    កិលន្ដំ 
   ឯកហំ    ភិកខុ ំ     បដិបទយិស  ំ
   សមងគិ ភេត្តន    តទ    អកសឹ(៣) 
 េតន    េម    ទិេ      វេ ្ណ   ។  េប  ។ 
  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

ភិកខ ទយកវមិនំ   ឆដ្ឋំ   ។ 
     ១  ឱ.  សត្តរ   ។  ២  ឱ.  រចិុកតថ   ។  ៣  ឱ.  អទសឹ  ។ 
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១៥០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

ភិកខ ទយកវមិន   ទី  ៦ 

[៧០]      (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)      វមិនដ៏ខពស់េនះ  មនសសរ 

 េធ្វើេ យែកវមណី  មនទហំំជុវំញិ ១២  េយជន៍  មនផទះកពូំល 

 ៧០០      ដ៏ឧ រកិ        មនសសរែកវពិទូរយ  ្រកលេ យ 

 ក្រមល     ដ៏រុងេរឿង    ជផទះកពូំលដ៏ល្អ  អនកបនដល់នូវឫទធិៃន 

 េទវ     ជបុគគលមន នុភពេ្រចើន     ។  េប   ។ 

 ទងំសមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 

េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

។   េប   ។     នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 

 ខញុកំលេកើត      ជមនុស        កនុងពួកមនុស   បនេឃើញភិកខុ  

 េ្រសកឃ្ល ន   លបំក  ខញុបំន្របេគនចង្ហ ន់  ១  ចែំណក  បនេធ្វើ 

 (ទន)  េ យសមងគិភត្ត  (ភត្តៃនបុគគលអនកមូលមិត្តគន )  កនុងកល 

 េនះ   េហតុេនះបនជសមបុររបស់ខញុ  ំ  ្របកដដូេចន ះ  ។ េប ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
ចប់   ភិកខ ទយកវមិន   ទី  ៦   ។ 
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១៥១ 

វមិនវតថុសមឹ   ឆដ្ឋស    បយសិកវគគស    អដ្ឋមំ   កុណ្ឌ លីវមិនំ 

សត្តមំ   យវបលកវមិនំ 

 [៧១]  ឧចចមិទំ     មណិថណំូ     វមិនំ 
     ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ     េទវបុេ ្ត     អត្តមេន    េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  
  ។   េប   ។   យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
   អហំ    មនុេស សុ    មនុស ភេូ  
   អេ សឹ    យវបលេក 
 អទទសំ    វរិជំ    ភិកខុ ំ    វបិបសននមនវលំិ 
 តស  អទសហំ ភគ(ំ១) បសេនន  សេកហិ បណិហិ 
 កុមម សបិណ្ឌំ     ទ ្វ ន  េមទមិ    ននទេន    វេន 
 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ   ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

យវបលកវមិនំ    សត្តមំ    ។ 

អដ្ឋមំ    កុណ្ឌ លីវមិនំ 

 [៧២]  អលង កេ     មលយធេ     សុវេ ថ  
   សុកុណ្ឌ លី    កបបតិេកសមស ុ 
     ១  អដ្ឋកថយមបន   កុមម សន្ដិបិ   បេ    ទិស តិ   ។ 
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១៥១ 

វមិនវតថុ   បយសិកវគគ   ទី  ៦   កុណ្ឌ លីវមិន   ទី  ៨ 

យវបលកវមិន   ទី  ៧ 

 [៧១]    (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)     វមិនដ៏ខពស់េនះ  មនសសរ 
 េធ្វើេ យែកវមណី    ។  េប  ។ 
 ទងំសមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
។  េប  ។    នូវផលៃនបុញញកមមេនះថ 
 ខញុកំលេកើត      ជមនុស  កនុងពួកមនុស  
 ជអនកែថរក នូវែ្រស ៃន្រសូវដេំណើ ប 
ខញុបំនេឃើញភិកខុ ែដលមនធូលីគឺកិេលស េទ្របសេហើយ  មនហ្ឫទយ័ 
ថ្ល មិនល្អក់ ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  បន្របេគននំមួយចែំណក ដល់ភិកខុ េនះ 
េ យៃដរបស់ខ្លួន លុះ្របេគនដុនំំរួចេហើយ ក៏រកី យកនុងៃ្រពននទនៈ 
 េហតុេនះបនជ សមបុររបស់ខញុ  ំ ្របកដដូេចន ះ ។ េប ។ 
ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 

ចប់   យវបលកវមិន   ទី  ៧   ។ 

កុណ្ឌ លីវមិន   ទី  ៨ 

 [៧២]         ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )  អនកមនខ្លួន្រប ប់ 
 េហើយ        ្រទ្រទង់នូវក្រមងផក         េស្ល កដណ្ដ ប់ល្អ មន 
 ្រប ប់្រតេចៀកល្អ    មនសក់     និងពុកចងក  កត់េករេហើយ 
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១៥២ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   មុត្តហ ថ ភរេ      យសស  ី

   ទិេព្វ    វមិនម្ហិ    យថបិ    ចនទិម 

   ទិព្វ     ច    វ ី     បវទន្ដិ    វគគូ 

   អដ្ឋដ្ឋក    សិកខិ     ធុរបូ 

   ទិព្វ     ច    កញញ     តិទសច     ឧ  

   នចចន្ដិ    គយន្ដិ    បេមទយន្ដិ 

   េទវទិធិបេ ្ត សិ    ម នុភេ  

   មនុស ភេូ     កិមកសិ    បុញញំ  

   េកនសិ    ឯវញជ លិ នុភេ  

  វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

 េ     េទវបុេ ្ត     អត្តមេន      េមគគ ្ល េនន      បុចឆិេ  

   ។  េប  ។  យស     កមមស ទិំ    ផលំ 

   អហំ     មនុេស សុ     មនុស ភេូ  

   ទិ ្វ ន     សមេណ     សីលវេន្ដ 

   សមបននវជិជ ចរេណ     យសស  ី

   ពហុស ុេត     តណ្ហ កខយបូបេនន 

   អននញច      បនញច      បសននចិេ ្ត  

   សកកចច     ទនំ     វបុិលំ     អទសឹ 
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១៥២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 មន ភរណៈ   ស្រមប់ៃដពក់េហើយ  ជអនកមនយស 

 រុងេរឿងកនុងទិព្វវមិន     ដូចចនទេទវបុត្ត     ពិណទិព្វ  ក៏ ន់ឮ 

 ពីេ ះ   ពួកទិព្វកញញ  ៨  នក់ ៨  ដង  (៦៤)  ជអនក ត់េហើយ 

 មនរូបល្អ      ្រ ច់ចរេទ      កនុង ន វត្តិង   យ៉ងឧ រកិ 

  ំ   េ្រច ង     រកី យសបបយ     អនកបនដល់នូវឫទធិ  ៃនេទវ  

 ជបុគគល      មន នុភពេ្រចើន      អនកកលេកើត  ជមនុស  

 េតើបនេធ្វើបុណយអ្វី     អនកមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ  ទងំ 

 សមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស     េតើេ យបុណយអ្វី  ។ 

េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

។   េប   ។    ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុកំលេកើតជមនុស   កនុងពួកមនុស   បនេឃើញពួកសមណៈ 

 អនកមនសីល   បរបូិណ៌េ យវជិជ និងចរណៈ  ជអនកមនយស 

 ជពហុស ូត    ដល់នូវករអស់េទៃនត ្ហ   ក៏មនចិត្ត្រជះថ្ល  

 បន្របេគនបយនិងទឹក    ជទន    ដ៏ធទូំ យ  េ យេគរព 
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១៥៣ 

វមិនវតថុសមឹ   ឆដ្ឋស    បយសិកវគគស    នវមំ   ទុតិយកុណ្ឌ លីវមិនំ 

 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ     ។  េប  ។ 
  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

កុណ្ឌ លីវមិនំ   អដ្ឋមំ   ។ 

នវមំ   ទុតិយកុណ្ឌ លីវមិនំ 

             [៧៣]    អលង កេ     មលយធេ     សុវេ ថ  
   សុកុណ្ឌ លី    កបបតិេកសមស ុ 
   មុត្តហ ថ ភរេ     យសស  ី
   ទិេព្វ    វមិនម្ហិ    យថបិ   ចនទិម 
   ទិព្វ     ច    វ ី     បវទន្ដិ    វគគូ 
   អដ្ឋដ្ឋក    សិកខិ     ធុរបូ 
   ទិព្វ     ច    កញញ     តិទសច     ឧ  
   នចចន្ដិ    គយន្ដិ    បេមទយន្ដិ 
   េទវទិធិបេ ្ត សិ    ម នុភេ  
   មនុស ភេូ     កិមកសិ    បុញញំ  
   េកនសិ    ឯវញជ លិ នុភេ  
  វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន    េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  
   ។  េប  ។   យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
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១៥៣ 

វមិនវតថុ   បយសិកវគគ   ទី  ៦   ទុតិយកុណ្ឌ លីវមិន   ទី  ៩ 

 េហតុេនះបនជ     សមបុររបស់ខញុ  ំ    ្របកដដូេចន ះ  ។  េប  ។ 
 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 

ចប់   កុណ្ឌ លីវមិន   ទី  ៨   ។ 

ទុតិយកុណ្ឌ លីវមិន   ទី  ៩ 

 [៧៣]       (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)  អនកមនខ្លួន្រប ប់េហើយ 
 ្រទ្រទង់ក្រមងផក         េស្ល កដណ្ដ ប់ល្អ  មនេ្រគ ង្រប ប់ 
 ្រតេចៀកល្អ      មនសក់និងពុកចងក       កត់េករេហើយ មន 
 ភរណៈស្រមប់ៃដពក់េហើយ      ជអនកមនយស  រុងេរឿង 
 កនុងទិព្វវមិន    ដូចជចនទេទវបុត្ត    ពិណទិព្វ  ក៏ ន់ឮពីេ ះ 
 ពួកទិព្វកញញ   ៨  នក់  ៨   ដង  (៦៤)  ជអនក ត់េហើយ  មន 
 រូបល្អ   ្រ ច់ចរេទកនុង ន វត្តិង     យ៉ងឧ រកិ    ំ េ្រច ង 
 រកី យសបបយ    អនកបនដល់នូវឫទធិៃនេទវ   ជបុគគលមន 
 នុភពេ្រចើន      អនកកលេកើតជមនុស   េតើបនេធ្វើបុណយ 
 អ្វី       អនកមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ  ទងំសមបុររបស់អនក 
 ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    េតើេ យបុណយអ្វី    ។ 
េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
។  េប  ។  ផលៃនកមមេនះថ 
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១៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   អហំ    មនុេស សុ    មនុស ភេូ  
   ទិ ្វ ន    សមេណ    ធុរេូប 
   សមបននវជិជ ចរេណ    យសស  ី
   ពហុស ុេត    សីលវេន្ដ    បសេនន 
   អននញច     បនញច     បសននចិេ ្ត  
   សកកចច    ទនំ    វបុិលំ    អទសឹ 
 េតន     េម     ទិេ      វេ ្ណ     ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

ទុតិយកុណ្ឌ លីវមិនំ   នវមំ   ។ 

ទសមំ   ឧត្តរវមិនំ 

 [៧៤]  យ    េទវ ជស     សភ    សុធមម  
   យតថចឆសិ    េទវសេងឃ    សមេគគ  
   តថបូមំ    តុយ្ហមិទំ    វមិនំ 
   ឱភសយ ំ   តិដ្ឋតិ    អន្ដលិេកខ  
   េទវទិធិបេ ្ត សិ    ម នុភេ  
   មនុស ភេូ     កិមកសិ    បុញញំ  
   េកនសិ     ឯវញជលិ នុភេ  
  វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
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១៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ខញុកំលេកើត      ជមនុស       កនុងពួកមនុស   បនេឃើញ 

 សមណៈទងំ យ       មនសភពរមយទម  បរបូិណ៌េ យ 

 វជិជ និងចរណៈ        ជអនកមនយស        ជពហុស ូត អនក 

 មនសីលដ៏ ្អ ត            ក៏មនចិត្ត្រជះថ្ល   បន្របេគន 

 នូវបយនិងទឹក            ជទនដ៏ធទូំ យ  េ យេគរព 

 េហតុេនះបនជ      សមបុររបស់ខញុ  ំ    ្របកដដូេចន ះ  ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
ចប់   ទុតិយកុណ្ឌ លីវមិន   ទី  ៩   ។ 

ឧត្តរវមិន   ទី  ១០ 

 [៧៤]     ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )  ជទី្របជុេំឈម ះ 

 សុធមម     របស់េទវ ជ  ពួកេទវ អងគុយ្របជុគំន កនុង  

 ជទី្របជុំ      វមិនរបស់អនកេនះ      ក៏រុងេរឿង  ឋិតេនឰដ៏ 

 កស     មនឧបេមយយដូចេទវសភេនះ  អនកដល់នូវឫទធិៃន 

 េទវ     ជបុគគលមន នុភពេ្រចើន  អនកកលេកើតជមនុស  

 េតើបនេធ្វើបុណយអ្វី  អនកមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ   ទងំ 

 សមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    េតើេ យបុណយអ្វី  ។ 
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១៥៥ 

វមិនវតថុសមឹ   ឆដ្ឋស    បយសិកវគគស    ឧទទ នំ 

 េ     េទវបុេ ្ត     អត្តមេន    េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  

   ។   េប   ។  យស     កមមស ទិំ    ផលំ 

   អហំ    មនុេស សុ    មនុស ភេូ  

   រេញញ     បយសិស     អេ សិ    មណេ  

   លទធ     ធនំ    សំវភិគំ    អកសឹ 

   បិយ    ច    េម    សីលវេន្ដ     អេហសំុ 

   អននញច     បនញច     បសននចិេ ្ត  

   សកកចច    ទនំ    វបុិលំ    អទសឹ 

 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ   ។   េប   ។ 

  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
ឧត្តរវមិនំ   ទសមំ   ។ 

ឧទទ នំ 

េទ្វ     គរេិន     ផលទយី  េទ្វ    ឧបស យទយី 

ភិកខ យទយី   យវបលេក េចវ    េទ្វកុណ្ឌ លិេន     បយសីតិ  ។ 

វេគគ    ឆេ ្ឋ    ។ 
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១៥៥ 

វមិនវតថុ   បយសិកវគគ  ទី ៦  ឧទទ ន 

 េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

។   េប   ។     ផលៃនបុញញកមមេនះថ 

 ខញុកំលេកើត    ជមនុស      កនុងពួកមនុស        ជមណព របស់ 

 ្រពះបទបយសិ      ខញុបំន្រទពយេហើយ េធ្វើនូវករែចករែលកផង 

 ពួកអនកមនសីល     ក៏ជទី្រស ញ់ៃនខញុផំង  ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  

 បន្របេគននូវបយនិងទឹក    ជទនដ៏ធទូំ យ  េ យេគរព 

 េហតុេនះបនជ       សមបុររបស់ខញុ  ំ       ្របកដដូេចន ះ ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
ចប់   ឧត្តរវមិន   ទី  ១០   ។ 

ឧទទ ន   (ៃនបយសិកវគគេនះ)   គឺ 

 និយយអពីំអគរយិវមិន     ២     េលើក  ផលទយកវមិន     ១ 

 ឧបស យទយកវមិន      ២      េលើក         ភិកខ ទយកវមិន ១ 

 យវបលកវមិន     ១    កុណ្ឌ លីវមិន    ២     េលើក (ឧត្តរវមិន) 

 េរឿងឧត្តរមណព       អនកបេ្រមើរបស់្រពះបទបយសិ     ១  ។ 

ចប់   បយសិកវគគ   ទី  ៦   ។ 
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១៥៦ 

សត្តេម   សុនិកខិត្តវេគគ  

បឋមំ   ចិត្តល វមិនំ 

 [៧៥]  យថ    វនំ    ចិត្តលតំ    បភសតិ 
   ឧយយនេសដ្ឋំ    តិទ នមុត្តមំ 
   តថបូមំ    តុយ្ហមិទំ    វមិនំ 
   ឱភសយ ំ   តិដ្ឋតិ    អន្ដលិេកខ  
   េទវទិធិបេ ្ត សិ    ម នុភេ  
   មនុស ភេូ     កិមកសិ    បុញញំ  
   េកនសិ    ឯវញជ លិ នុភេ  
  វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ     េទវបុេ ្ត     អត្តមេន    េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  
  ។   េប   ។    យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
   អហំ    មនុេស សុ    មនុស ភេូ  
 ទលិេទទ     អ េ     កបេ     កមមកេ     អេ សឹ 
   ជិេណ្ណ    ច    ម បិតេ    អភរ ឹ
   បិយ    ច    េម    សីលវេន្ដ     អេហសំុ 
   អននញច     បនញច     បសននចិេ ្ត  
   សកកចច   ទនំ   វបុិលំ   អទសឹ 
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១៥៦ 

សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧ 

ចិត្តល វមិន   ទី  ១ 

 [៧៥]     (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)    ៃ្រពចិត្តល   ជឧទយន 

 ដ៏្របេសើរឧត្តម         របស់ពួកេទវ          រុងេរឿង  មនឧបម 

 យ៉ង    វមិនរបស់អនកេនះ  ក៏ភ្លឺរុងេរឿង  ឋិតេនន កស 

 មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ         អនកដល់នូវឫទធិៃនេទវ  ជ 

 បុគគលមន នុភពេ្រចើន       អនកកលេកើត      ជមនុស   េតើ 

 បនេធ្វើបុណយអ្វី         អនកមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ  ទងំ 

 សមបុររបស់អនក      ក៏ភ្លឺចបស់     សព្វទិស     េតើេ យបុណយអ្វី ។ 

 េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

       ។   េប   ។     ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុកំលេកើត         ជមនុស           កនុងពួកមនុស   ជអនកកម ត់ 

 ឥតទីពឹង    ក្ំរព   ជកមមករ    (អនកេធ្វើករឈនួល)  បនចិញចឹ ម 

 ម បិ           ែដលចស់ជ ផង  អនកមនសីលទងំ យ 

 ក៏ជទី្រស ញ់ៃនខញុផំង            ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល   បនឲយនូវ 

 បយនិងទឹក        ែដលជទន        ធទូំ យ  េ យេគរព 
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១៥៧ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ទុតិយំ   ននទនវមិនំ 

 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ     ។  េប  ។ 
  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

ចិត្តល វមិនំ   បឋមំ   ។ 

ទុតិយំ   ននទនវមិនំ 

 [៧៦]  យថ    វន(ំ១)    ចិត្តលតំ    បភសតិ 
   ឧយយនេសដ្ឋំ    តិទ នមុត្តមំ 
   តថបូមំ    តុយ្ហមិទំ    វមិនំ 
   ឱភសយ ំ   តិដ្ឋតិ    អន្ដលិេកខ  
   េទវទិធិបេ ្ត សិ    ម នុភេ  
   មនុស ភេូ     កិមកសិ    បុញញំ  
   េកនសិ    ឯវញជ លិ នុភេ  
  វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ     េទវបុេ ្ត     អត្តមេន    េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  
  ។   េប   ។    យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
   អហំ    មនុេស សុ    មនុស ភេូ  
 ទលិេទទ     អ េ     កបេ     កមមកេ     អេ សឹ 
   ជិេណ្ណ    ច    ម បិតេ     អភរ ឹ
      ១  ឱ.  ឯតថន្ដេរ  ននទនន្តិ   អតថិ   ។ 



321 

១៥៧ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   ននទនវមិន   ទី  ២ 

 េហតុេនះ       បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ     ្របកដដូេចន ះ  ។   េប   ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
ចប់   ចិត្តល វមិន   ទី  ១   ។ 

ននទនវមិន   ទី  ២ 

 [៧៦]      ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )       ៃ្រពចិត្តល  ជ 

 ឧទយនដ៏្របេសើរឧត្តម      របស់ពួកេទវ ជន់ វត្តិង     រុងេរឿង 

 មនឧបម    យ៉ង     វមិនរបស់អនកេនះ  ក៏រុងេរឿងឋិតេន 

 ន កស       ក៏មនឧបេមយយដូេចន ះែដរ  អនកដល់នូវឫទធិៃន 

 េទវ    ជបុគគលមន នុភពេ្រចើន    អនកកលេកើត  ជមនុស  

 េតើបនេធ្វើបុណយអ្វី      អនកមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ ទងំ 

 សមបុររបស់អនក     ក៏ភ្លឺចបស់      សព្វទិស      េតើេ យបុណយអ្វី  ។ 

 េទវបុត្តេនះ ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 

       ។ េប ។    ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុកំលេកើត  ជមនុស   កនុងពួកមនុស   ជមនុស  

 កម ត់   ឥតទីពឹង   ក្ំរព  ជកមមករ  (អនកេធ្វើករ 

 ឈនួល )  បនចិញចឹ មម បិ  ែដលចស់ជ ផង 
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១៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   បិយ    ច    េម    សីលវេន្ដ     អេហសំុ 
   អននញច     បនញច     បសននចិេ ្ត  
   សកកចច    ទនំ    វបុិលំ    អទសឹ 
 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ     ។   េប   ។ 
  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

ននទនវមិនំ   ទុតិយំ   ។ 

តតិយំ   មណិថូណវមិនំ 

 [៧៧]  ឧចចមិទំ    មណិថណំូ    វមិនំ 
   សមន្ដេ     ទ្វ ទស    េយជននិ 
   កូ គ     សត្តស     ឧ  
   េវឡុរយិតថមភ     រុចិរតថ     សុភ 
   តតថចឆសិ    បិវសិ    ខទសិ     ច 
   ទិព្វ     ច    វ ី     បវទន្ដិ    វគគូ 
   ទិព្វ     រ     កមគុេណតថ    បញច  
   នរេិយ    ច    នចចន្ដិ    សុវណ្ណឆនន  
 េកន    េត    ទិេ     វេ ្ណ     ។  េប  ។ 
  វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
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១៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ពួកអនកមនសីល  ជទី្រស ញ់ៃនខញុផំង 

 ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល     បនឲយនូវបយ និងទឹក 

 ែដលជទន        ធទូំ យ  េ យេគរព 

 េហតុេនះ       បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ      ្របកដដូេចន ះ  ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
ចប់   ននទនវមិន   ទី  ២   ។ 

មណិថូណវមិន   ទី  ៣ 

 [៧៧]       ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )  វមិនដ៏ខពស់េនះ 

 មនសសរែកវមណី     មនទហំំជុវំញិ  ១២ េយជន៍  មន 

 ផទះកពូំល     ៧០០   ដ៏ឧ រកិ   មនសសរែកវពិទូរយ  ែដល 

 ្រកលក្រមលដ៏រុងេរឿង       ជផទះកពូំលដ៏ល្អ អនកឋិតេន 

 ផឹក    សីុ     កនុងវមិនេនះ      ពិណជទិព្វ      ន់ឮពីេ ះ 

 កមគុណ     ៥      មនរសជទិព្វ  មនកនុងវមិនេនះផង 

 ពួកនរែីដលេ្របះ្រពំេ យេ្រគ ងមស  កំនុងវមិនេនះផង 

        សមបុររបស់អនក ្របកដដូេចន ះ េតើសេ្រមចេ យបុណយអ្វី ។ េប ។ 

      ទងំសមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់   សព្វទិស    ។ 
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១៥៩ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ចតុតថំ   សុវណ្ណវមិនំ 

 េ     េទវបុេ ្ត     អត្តមេន    េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  

  ។   េប   ។    យស      កមមស ទិំ     ផលំ 

   អហំ    មនុេស សុ    មនុស ភេូ  

   វវិេន    បេថ    ចង កមំ    អកសឹ 

   មរុកខ និ    ច    េ បយិស  ំ

   បិយ    ច    េម    សីលវេន្ដ     អេហសំុ 

   អននញច     បនញច     បសននចិេ ្ត  

   សកកចច    ទនំ    វបុិលំ    អទសឹ 

 េតន    េម    ទិេ     វេ ្ណ     ។   េប   ។ 

  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
មណិថូណវមិនំ   តតិយំ  ។ 

ចតុតថំ   សុវណ្ណវមិនំ 

 [៧៨]    េ វណ្ណមេយ    បព្វតសមឹ    វមិនំ    សព្វេ     បភំ 

 េហមជលបដិចឆននំ   កឹកណិកជលកបបតិំ 

 អដ្ឋំ     សុក     ថមភ  សេព្វ    េវឡុរយិមយ 

 ឯកេមកយ    អំសិយ រតន    សត្ត    និមមិ  
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១៥៩ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   សុវណ្ណវមិន   ទី  ៤ 

 េទវបុត្តេនះ    ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តេ្រតកអរ 

 ។   េប   ។     ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុកំលេកើត     ជមនុស      កនុងពួកមនុស   បនក ងទី 

 ច្រងកម្រតង់ផ្លូ វកនុងៃ្រពផង     េំដើមេឈើ    ជសួនចបរផង ពួក 

 អនកមនសីលជទី្រស ញ់ៃនខញុផំង ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល  

 បនឲយនូវបយនិងទឹក   ែដលជទនដ៏ធទូំ យ  េ យេគរព 

 េហតុេនះ       បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ      ្របកដដូេចន ះ  ។  េប  ។ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំ   ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 

ចប់   មណិថូណវមិន   ទី  ៣   ។ 

សុវណ្ណវមិន   ទី  ៤ 

 [៧៨]  (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ) វមិនេលើភនមំស  ភ្លឺសព្វទិស 

 េ្រ បេ យប ្ដ ញមស  សេ្រមចេ យរេំយល  ៃនកណ្ដឹ ង 

 សសរទងំ យ មន្រជុង ៨ ែដលបុញញកមមេធ្វើល្អេហើយ ជវកិរៈ 

 ៃនែកវពិទូរយទងំអស់   ែកវ ៧ ្របករ  ែដលបុញញកមមនិមមិតេហើយ 
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១៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 េវឡុរយិសុវណ្ណស   ផលិករបូិយស      ច 
 ម រគល្លមុ ្ត ហិ េ ហិតងគមណីហិ    ច 
 ចិ ្ត       មេនរម      ភមូិ  ន     តតថុទធំសេត     រេជ 
 េគបណេស(១)  គ     បី    កដូំ    ធេរន្ដិ     និមមិ  
 េ ប និ    ច    ច ្ត រ ិ និមមិ      ចតុេ      ទិ  
 ននរតនគេពភហិ  ទិេចច វ     វេិ ចតិ 
 េវទិក     ចតេស      តតថ  វភិ ្ត      ភគេ      មិ  
 ទទទល្លមន     េភេន្ដ(២)  សមន្ដ      ចតុេ      ទិ  
 តសមឹ     វមិេន     បវេរ  េទវបុ ្ត      មហបបភ(៣) 
 អតិេ ចសិ     វេណ្ណន  ឧទយេន្ដ វ     ភណុម 
 ទនស      េត     ឥទំ     ផលំ  អេថ សីលស   បន 
 អេថ     អញជលិកមមស   តំ េម អកខ ហិ បុចឆិេ តិ ។ 
 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន  េមគគ ្ល េនន     បុចឆិេ  
 បញ្ហំ      បុេ ្ឋ      វយិកសិ  យស  កមមស ទិំ ផលំ 
 អហំ     អនធកវនិទសមឹ  ពុទធស ទិចចពនធុ េន 
 វ ិ រ ំ សតថុ េន កេរសឹ បសេនន  សេកហិ បណិហិ 
     ១ ម. េគបណសី ។ ២ ឱ. ម. ទទទល្ហមន ភន្ដិ ។ ២ ឱ. ម. េទវបុេ ្ត  

មហបបេភ  ។ 
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១៦០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ្រតង់្រជុងមួយ   ៗ    មនជន់ដ៏វចិិ្រត  េ យែកវពិទូរយនិងមសផង 

 េ យែកវផលិកនិង្របក់ផង  េ យែកវព្រពុសនិងែកវមុក្ដ ផង 

 េ យែកវទទឹមនិងែកវមណីផង       ជទីតេ្រមកៃនចិត្ត  ធូលីមិន 

 ហុយេឡើងកនុងវមិនេនះេទ      ទងំបងកង់មនសមបុរេលឿង ែដល 

 បុញញកមមនិមមិតេហើយ   ក៏្រទ្រទង់នូវកពូំល   ជេណ្ដើ រទងំ   ៤  កនុងទិស 

 ៤    េទៀតេ ត    ក៏បុញញកមមនិមមិតេហើយែដរ     វមិនេនះ  រុងេរឿង 

 េ យបនទប់ទងំ យ     ជវកិរៈៃនែកវេផ ង  ៗ  ដូច្រពះ ទិតយ 

 បងក ន់ៃដទងំ  ៤   កនុងទិសទងំ  ៤   េនះ  បុញញកមមចត់ែចងេហើយ 

 េ យ្របមណេសមើ   ៗ   គន     ក៏រុងេរឿង    ញុងំទិសទងំ   ៤  ឲយភ្លឺ 

 េ យជុវំញិ    ពួកេទវបុត្ត    អនកេនកនុងវមិនដ៏្របេសើរេនះ  ជអនក 

 មនពន្លឺេ្រចើន     អនករុងេរឿង     កន្លងេ យសមបុរ  ដូច្រពះ ទិតយ 

 ែដលេទើបនឹងរះេឡើង       េនះជផលៃនទន        ៃនសីល  ឬៃន 

 អញជលីកមមរបស់អនក    ម សួរេហើយ    អនកចូរ្របប់នូវេហតុេនះ  ។ 

 េទវបុត្តេនះ      ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តេ្រតកអរ 

 លុះ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន េហើយ  េទើបេ ះ្រ យនូវផល 

 ៃនកមមេនះថ       ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល   បនេធ្វើវ ិ រេដើមប្ីរពះ ្ដ  

 ជ្រពះពុទធ ទិចចពនធុ         កនុង្រសុកអនធកវនិទៈ  េ យៃដរបស់ខ្លួន 



328 

១៦១ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    បញច មំ   អមពវមិនំ 

 តតថ    គនធញច     មលញច  បចចយញច     វេិលបនំ 
 វ ិ រ ំ     សតថុ េនទសឹ  វបិបសេននន     េចត  
 េតន      មយ្ហ ំ     ឥទំ      លទធំ  វសំ     វេត្តមិ     ននទេន 
 ននទេន     បវេរ(១)     រេមម  ននទិជគ យុេត 
 រមមិ      នចចគីេតហិ  អចឆ ហិ     បុរកខ េ តិ     ។ 

សុវណ្ណវមិនំ   ចតុតថំ   ។ 

បញច មំ   អមពវមិនំ 

 [៧៩]  ឧចចមិទំ    មណិថណំូ    វមិនំ 
   សមន្ដេ     ទ្វ ទស    េយជននិ 
   កូ គ     សត្តស     ឧ  
   េវឡុរយិតថមភ     រុចិរតថ     សុភ 
   តតថចឆសិ    បិវសិ    ខទសិ    ច 
   ទិព្វ     ច    វ ី     បវទន្ដិ    វគគូ 
   ទិព្វ     រ     កមគុេណតថ    បញច  
   នរេិយ    ច    នចចន្ដិ    សុវណ្ណឆនន  
   េកន    េត    ទិេ     វេ ្ណ   ។   េប   ។ 
   វេ ្ណ      ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
     ១  ម.  ចវេន  ។ 
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១៦១ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   អមពវមិន   ទី  ៥ 

 (មិន្រតឹមែតប៉ុេ ្ណ ះេ ត)         ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល   បន្របេគន 
 េ្រគ ង្រកអូបផង      ក្រមងផក ផង       បចច័យផង  េ្រគ ង បផង 
 វ ិ រផង   ដល់្រពះ ្ដ    កនុង្រសុកអនធកវនិទេនះ បនជខញុបំននូវ 
 ផលៃនបុណយេនះ  េទើបខញុញុំងំអំ ចឲយ្រប្រពឹត្តេទ  កនុងៃ្រពននទនៈ 
 ខញុ រំែមងេ្រតកអរកនុងៃ្រពននទនៈ   ជទីេ្រតកអរដ៏្របេសើរ  ្របកបេ យ 
 ហ្វូងបក េីផ ង  ៗ   មនទងំពួក្រសីអប រ    អនក េំ្រច ងែហហម ។ 

ចប់   សុវណ្ណវមិន   ទី  ៤   ។ 

អមពវមិន   ទី  ៥ 

 [៧៩]      ( ្រពះេមគគ ្ល នសួរថ )        វមិនដ៏ខពស់េនះ  មន 
 សសរែកវមណី     មនទហំំជុវំញិ   ១២    េយជន៍  មនផទះកពូំល 
 ៧០០     ដ៏ឧ រកិ     មនសសរ     ជវកិរៈ    ៃនែកវពិទូរយ  ែដល 
 ្រកលេ យក្រមលដ៏រុងេរឿង         ជផទះកពូំលល្អ  អនកឋិតេន 
 ផឹក      សីុ      កនុងវមិនេនះផង      ពិណជទិព្វ  ន់ឮពីេ ះផង 
 កមគុណទងំ    ៥     មនរសជទិព្វ     កនុងវមិនេនះផង  ពួកនរ ី
 េ្របះ្រពំ         េ យេ្រគ ងមស           ំ ( កនុងវមិនេនះផង ) 
 សមបុររបស់អនក្របកដដូេចន ះ    េតើសេ្រមចេ យបុណយអ្វី ។  េប  ។ 
 ទងំសមបុររបស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់    សព្វទិស    ។ 
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១៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 េ      េទវបុេ ្ត      អត្តមេន េមគគ ្ល េនន     បុចឆិេ  
 ។   េប   ។ យស     កមមស ទិំ    ផលំ 
 គិម្ហ នំ     បចឆិេម      មេស ប បេន្ដ    ទិវង កេរ 
 បេរសំ    ភតេក    េបេ  អមព មំ    អសិញចហំ(១) 
 អថ    េតនគម    ភិកខុ   របុីេ ្ត តិ    វសិ ុេ  
 កិលន្ដរេូប    កេយន  អកិលេន្ដ បិ    េចត  
 តញច     ទិ ្វ ន    យន្ដំ  អេ ច    អមពសិញច េក 
 ធុ    តំ    ភេន្ដ    ន្ហ េបយយ ំ យ ំ   មមស      សុខវហំ 
 តស     េម    អនុកមបយ  និកខិ បិ     បត្តចីវរ ំ
 និសីទិ    រុកខមលូសមឹ  ឆយយ     ឯកចីវេ  
 តញច     អេចឆន    រនិ  បសននមនេ      េថរ(ំ២) 
 ន បយឹ(៣)    រុកខមលូសមឹ  ឆយយ     ឯកចីវរ ំ
 អេមព     ច    សិេ ្ត  សមេ     ន បិេ  
 មយ    ច    បុញញំ  បសុតំ    អនបបកំ 
 ឥតិ    េ     បីតិយ    កយ ំ  សព្វំ    ផរតិ    អត្តេន 
 តេទវ    ឯត្តកំ     កមមំ អកសឹ    យ    ជតិយ 
 ប យ    មនុសំ    េទហំ     ឧបបេនន ម្ហិ    ននទនំ 
      ១  ម. អមព មមសិញច តិ  ។  ២  ម.  នេ   ។  ៣  ម.  ន្ហ បយិ  ។ 
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១៦២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 េទវបុត្តេនះ          ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តេ្រតកអរ 
 ។   េប   ។      ផលៃនបុញញកមមេនះថ 
 ខញុជំបុរសអនកសីុឈនួលរបស់ពួកជនដៃទ  កពុំងែតេ្រ ចសួន ្វ យ 
 កនុងេវ ៃថងែដលកពុំងេក្ដ នែខជខងចុងៃនគិម្ហរដូវ ( ែខ ឡ្ហៈ ) 
 ្រគេនះ មនភិកខុ ្របកដនមថ្រពះ របុីត្ត  និមន្ដមក មសួនេនះ 
 មនកយលបំក      ែតចិត្តមិនលបំកេទ  ឯខញុអំនកេ្រ ចសួន ្វ យ 
 បនេឃើញ្រពះ របុីត្តេនះកពុំងនិមន្ដមក      ក៏បនទូលថ  បពិ្រត 
 េ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន ទនេ្របសទឹក ែដលនមំកនូវេសចក្តីសុខ 
 ដល់ខញុ  ំ    ខញុសូំមនិមន្ដេ កមច ស់្រសង់ទឹកេនះ    ( ្រពះេថរៈ )  ក់ 
 ប្រតនិងចីវរចុះ    េហើយមនចីវរែតមួយ  គង់្រតង់ម្លប់ជិតគល់េឈើ 
 េ យេសចក្តីអនុេ្រគះដល់ខញុ េំនះ  ខញុមំនចិត្ត្រជះថ្ល   និមន្ដ្រពះេថរៈ 
 េនះ    អនកមនចីវរែតមួយ    (ឲយ្រសង់េ យទឹកដ៏ថ្ល )  ្រតង់ម្លប់ជិត 
 គល់េឈើ     បុរសេនះមនបីតិផ យេទសព្វកយរបស់ខ្លួនថ 
 សួន ្វ យ ម អញ     បនេ្រ ចេហើយ សមណៈក៏ 
 ម អញ    បនឲយ្រសង់េហើយ  បុណយែដល ម អញ 
 បនខ្វល់ខ្វ យេហើយ  មិនែមនជបុណយតិចតួចេឡើយ 
 ខញុបំនេធ្វើនូវកមមេនះឯង      មន្របមណប៉ុេណ្ណះ  កនុងជតិេនះ 
 លុះខញុលំះ ងកយជរបស់ៃនមនុស េហើយ  ក៏ចូលេទកន់ៃ្រពននទនៈ 
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១៦៣ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ឆដ្ឋំ   េគបលវមិនំ 

 ននទេន    បវេរ    រេមម     ននទិជគ យុេត 
 រមមិ     នចចគីេតហិ  អចឆ ហិ    បុរកខ េ តិ    ។ 

អមពវមិនំ   បញច មំ   ។ 

ឆដ្ឋំ   េគបលវមិនំ 

 [៨០]  ទិ ្វ ន   េទវ ំ  បដិបុចឆិ   ភិកខុ  
   ឧេចច    វមិនម្ហិ    ចិរដ្ឋិតិេក 
   មុត្តហ ថ ភរេ     យសស  ី
   ទិេព្វ    វមិនម្ហិ    យថបិ    ចនទិម 
   ទិព្វ     ច    វ ី (១)    បវទន្ដិ    វគគូ 
   អដ្ឋដ្ឋក    សិកខិ     ធុរបូ 
   ទិព្វ     ច    កញញ     តិទសច     ឧ  
   នចចន្ដិ    គយន្ដិ    បេមទយន្ដិ 
   េទវទិធិបេ ្ត សិ    ម នុភេ  
   មនុស ភេូ     កិមកសិ    បុញញំ  
   េកនសិ    ឯវញជ លិ នុភេ  
   វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
   ១ ឱ. ម. ឯតថ េន អលងកេ  មលធរ ី សុវេ ថ  សុកុណ្ឌ លី កបបិត- 
េកសមស ុ  ទិេព្វ  វមិនម្ហិ  យថបិ  ចនទិមតិ  អតថិ  ។ 
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១៦៣ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   េគបលវមិន   ទី  ៦  

 ខញុ េំ្រតកអរកនុងៃ្រពននទនៈ     ជទីរកី យដ៏្របេសើរ  ្របកបេ យ 

 ហ្វូងបក េីផ ង    ៗ    មនពួក្រសីអប រ      អនកេ្រច ង ែំហហម   ។ 

ចប់   អមពវមិន   ទី  ៥   ។ 

េគបលវមិន   ទី  ៦ 

 [៨០]      (្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ)      ្រពះេមគគ ្ល ន  បន 

 េឃើញេគបលេទវបុត្ត         កនុងវមិនដ៏ខពស់  ងំេនអស់កល 

 យូរ          េទើបសួរថ  អនកមនេ្រគ ង ភរណៈស្រមប់ៃដពក់ 

 េហើយ    ជអនកមនយស    រុងេរឿងកនុងទិព្វវមិន  ដូចចនទេទវបុត្ត 

 ពិណជទិព្វ ន់ឮពីេ ះ    មនទិព្វកញញ   ៨   នក់  ៨  ដង (៦៤) 

 បន ត់េហើយ          មនរូបល្អ  ្រ ច់ចរេទកនុង នៃ្រត្រតិង  

 ដ៏ឧ រកិ       ំ     េ្រច ង      រកី យសបបយ  អនកដល់នូវឫទធិៃន 

 េទវ          ជបុគគលមន នុភពេ្រចើន         អនកកលេកើត ជ 

 មនុស       េតើបនេធ្វើបុណយអ្វី  អនកមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ 

 ទងំសមបុររបស់អនក     ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស     េតើេ យបុណយអ្វី ។ 
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១៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 េ       េទវបុេ ្ត    អត្តមេន េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  

  ។   េប   ។   យស     កមមស ទិំ     ផលំ 

   អហំ    មនុេស សុ    មនុស ភេូ  

   សងគមម    រកខិ ស  ំ  បេរសំ    េធនុេយ 

  តេ      ច    គ    សមេ     មម    សន្ដិេក(១) 

   គេ     ច    មេស    អគមំសុ    ខទិតុំ 

   ទ្វយជជកិចចំ    ឧភយញច     ករសិ (ំ២) 

   ឥេចចវហំ    ភេន្ដ    តទ    វចិិន្ដយ(ំ៣) 

   តេ     ច    សញញំ     បដិលទធេយនិេ  

   តទបិ    ភេន្ដ    ខិបឹ    អនន្ដកំ 

   េ       មសេខត្តំ      តុរេិ      អ សរ ឹ

   បុ យ ំ    ភញជតិ     យស ទិំ     ធនំ 

   តេ      ច     កេ ្ហ      ឧរេគ     ម វេិ  

   អឌំសិ     បេទ     តុរតិស      េម     សេ  

   ្វ ហំ     អេ ្ដ ម្ហិ     ទុេកខន     បីឡេិ  
     ១  ឱ.  ម.  សមេ   មមន្ដិេក  ។  ២  ឱ.  ម.  ករយំិ  ។  ៣  ឱ.  ម.  វចិិន្ដយំ  ។ 
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១៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

េទវបុត្តេនះ        ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តរកី យ 

។   េប   ។     ផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុកំលេកើត    ជមនុស    កនុងពួកមនុស   បន្របមូលេមេគ 

ទងំ យ      របស់ជនដៃទ      ឃ្វ ល      លំ ប់េនះ  សមណៈ 

(១    អងគ)     មកកន់សំ ក់ខញុ  ំ     ពួកេគេ ត ក៏បនសទុះេទ 

្របុងនឹងសីុសែណ្ដ កបយ       ( របស់ជនដៃទ )  បពិ្រតេ កមច ស់ 

ដ៏ចេ្រមើន        កនុងកលេនះ         ខញុគំិតយ៉ងេនះថ  ម អញ 

េធ្វើនូវកិចចទងំពីរ     ២     ដង       កនុងៃថងេនះ  បពិ្រតេ កមច ស់ 

ដ៏ចេ្រមើន       លំ ប់េនះ       ខញុបំននូវធមមសញញ   េ យឧបយ 

្របជញ េហើយ      ក៏េបះនូវនំសែណ្ដ ក      កនុងកលេនះេទៀត ខញុ  ំ

េនះ    ក៏សទុះេទកន់ចកំរសែណ្ដ ក      េ យរួស ន់  ឯពួកេគ 

ក៏ជន់កច់បបំក់ចមក រសែណ្ដ កចស់  ែដលជ្រទពយមច ស់ 

េគេនះ        ក៏កនុងចមក រចស់េនះេ ត  មនពស់ែវកមនពិស 

កច     សទុះមកចឹកេជើងរបស់ខញុ  ំ    ែដលកពុំងេដើររួស ន់  េនមន 

ម រតីចបំន  ខញុ េំនះជអនក្រតូវទុកខេបៀតេបៀនេ យេរឿងក្តី 
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១៦៥ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ឆដ្ឋំ   េគបលវមិនំ 

   ភិកខុ     ច    តំ    មុញចិ ្វ     អនន្តកំ(១) 

   អទសិ    កុមម សំ    មមនុកមបយ 

   តេ     ចុេ     កលមកេ ម្ហិ    េទវ  

   តេទវ    កមមំ    កុសលំ    កតំ    មយ 

   សុខញច     កមមំ    អនុេភមិ    អត្តន 

   តយ    ហិ    ភេន្ដ    អនុកមបេិ     ភុសំ 

   កតញញុ យ    អភិ ទយមិ    តំ 

   សេទវេក    េ េក    សមរេក    ច 

   អេញញ     មុនិ    នតថិ     តយនុកមបេក 

   តយ    ហិ    ភេន្ដ    អនុកមបេ     ភុសំ 

   កតញញុ យ    អភិ ទយមិ    តំ 

   ឥមសមឹ    េ េក    បរសមឹ        បន(២) 

   អេញញ     មុនិ    នតថិ    តយនុកមបេក 

   តយ    ហិ    ភេន្ដ    អនុកមបេិ     ភុសំ 

   កតញញុ យ    អភិ ទយមិ    តន្ដិ    ។ 
េគបលវមិនំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

     ១ ឱ. ភិកខូ ច តំ មំ ភុញជ ិ ចនន្ដកំ ។ ម. ភិកខុ ច តំ យមំ មុញច ិ ្វ  

អនន្ដកំ  ។  ២  ម.  នយិមម្ហិ  េ េក  បរម្ហិ    បន  ។ 
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១៦៥ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   េគបលវមិន   ទី  ៦ 

 ភិកខុបន្រ យនំែដលេថម ងេនះ        េហើយ្របទននំឲយ េ យ 

 េសចក្តីអនុេ្រគះដល់ខញុ  ំ          លំ ប់េនះ  ខញុកំ៏េធ្វើមរណកល 

 ចយុតចកមនុស      មកេកើតជេទវ     (កនុងេទវេ កេនះ)  ខញុបំន 

 េធ្វើអេំពើជកុសលេនះឯង  េទើបខញុបំនទទួលនូវកមមជសុខ 

 េ យខ្លួនឯង         បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន  េ កមច ស់អនុេ្រគះ 

 េហើយៃ្រកេពក       ខញុសូំមថ្វ យបងគ ំ      ចេំពះេ កមច ស់  េ យ 

 កតញញុ ភព       អនក្របជញដៃទ       កនុងេ ក  ្រពមទងំេទវេ ក 

 មរេ ក           ជអនកមនេសចក្តីអនុេ្រគះ  ដូចេ កមច ស់ 

 មិនមនេឡើយ       បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន  េ កមច ស់អនុេ្រគះ 

 ៃ្រកេពក        ខញុសូំមថ្វ យបងគ ំ          ចេំពះេ កមច ស់  េ យ 

 កតញញុ ភព       អនក្របជញដៃទកនុងេ កេនះ  ឬកនុងេ កខងមុខ 

 ជអនកមនេសចក្តីអនុេ្រគះ            ដូចេ កមច ស់  មិនមន 

 េឡើយ        បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន  េ កមច ស់អនុេ្រគះៃ្រកេពក 

 ខញុសូំមថ្វ យបងគ ំ       ចេំពះេ កមច ស់       េ យកតញញុ ភព ។ 

ចប់   េគបលវមិន   ទី  ៦   ។ 
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១៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

សត្តមំ   កណ្ឋ កវមិនំ 

[៨១] បុណ្ណមេយ    យថ    ចេនទ  នកខត្តបរ ិ រេិ  

 សមន្ដ       អនុបរយិតិ  រកធិបតិ    សសី 

 តថបូមំ     ឥទំ     ពយម្ហំ    ទិព្វំ    េទវបុរម្ហិ    ច 

 អតិេ ចតិ     វេណ្ណន   ឧទយេន្ដ វ     រសិំម 

 េវឡុរយិសុវណ្ណស    ផលិករបូិយស     ច 

 ម រគល្លមុ ្ត ហិ    េ ហិតងគមណីហិ    ច 

 ចិ្រ      មេនរម     ភមូិ  េវឡុរយិស     សនថ  

 កូ គ      សុភ     រមម    ប េទ េត សុមបិេ  

 រមម      ច     េត     េបកខ រណី  បុថុ     មចឆេសវ ិ (១) 

 អេចឆ ទក     វបិសនន   េ វណ្ណ លុក សនថ  

 ននបទុមសញឆនន    បុណ្ឌ រកីសេមគ (២) 

 សុរភិ     សមប យន្ដិ    មនុញញ     មលុេតរ ិ  

 តស     េត    ឧភេ     បេស  វនគុមព     សុមបិ  

 ឧេប      បុបផរុេកខ ហិ   ផលរុេកខ ហិ    ចភូយ ំ
     ១  ម.  បុថុេ មនិេសវ ិ   ។  ២  ម.  បុណ្ឌ រកីសេមហ   ។ 
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១៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

កណ្ឋ កវមិន   ទី  ៧ 

 [៨១]     (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)      ្រពះច្រនទ  កនុងៃថងេពញបូណ៌មី 
 មនផក យេចមេ ម      ជអធិបតីេលើពួកផក យ  ជេទវបុត្តមន 
 ន មរូបទន យ     េដើរ្រកឡឹងជុវំញិ       យ៉ង   វមិនេនះជ 
 ទិព្វ     មនឧបេមយយយ៉ងេនះ  ែតងរុងេរឿងកនុងេទវបុរេី យរសមី 
 ដូច្រពះ ទិតយែដលេទើបនឹងរះេឡើង      មនជន់ដ៏វចិិ្រត  េ យ 
 ែកវពិទូរយ    និងមសផង     េ យែកវផលិកនិង្របក់ផង េ យ 
 ែកវព្រពុស     និងែកវមុក្ដ ផង     េ យែកវទទឹម  និងែកវមណីផង 
 គួរជទីរកី យៃនចិត្ត      ្រកលេហើយេ យែកវពិទូរយ  ផទះកពូំល 
 ទងំ យដ៏ល្អគួរជទីរកី យ       ្រប ទរបស់អនក  ក៏បុញញកមម 
 និមមិតេហើយេ យ្របៃព      ទងំ្រសះេបកខរណីរបស់អនក  គួរជទី 
 រកី យ    េដរ សេ យមចឆជតិ ន់ ប់    មនទឹកមិនល្អក់ ជ 
 ទឹករងថ្ល     ្រកលេ យខ ច់មស  េដរ សេ យឈូកេផ ង  ៗ 
 ឆ្លូកឆ្ល ស់េ យឈូក-ស       មនក្លិន្រកអូប      ជទីចប់ចិត្ត ្រតូវ 
 ខយល់ផត់រែមងផ យ      គុមពផក ទងំ យ  ែកបរខងទងំពីរៃន 
 ្រសះេបកខរណី    របស់អនកេនះ  ក៏បុញញកមមនិមមិតេហើយេ យ្របៃព 
 ្របកបេ យសភពទងំពីរ     គឺេឈើមនផក    ១     េឈើមនែផ្ល  ១ 
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១៦៧ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    សត្តមំ   កណ្ឋ កវមិនំ 

 េ វណ្ណបេទ   បល្លេង ក មុទុេក    េគណសនថេត 

 និសិននំ    េទវ ជំវ    ឧបតិដ្ឋន្ដិ    អចឆ  

 សព្វ ភរណសញឆនន    ននម វភិសិូ  

 រេមន្ដិ    តំ    មហិទធិកំ   វសវត្តីវ    េមទសិ 

 េភរសិងខមុទិងគ ហិ   វ ី ហិ    បណេវហិ    ច 

 រមសិ(១)    រតិសមបេនន  នចចគីេត    សុ ទិេត 

 ទិព្វ     េត    វវិធិ    របូ    ទិព្វ     សទទ     អេថ    រ  

 គនធ    ច   េត   អធិេបប   េផដ្ឋព្វ     ច    មេនរម 

 តសមឹ      វមិេន      បវេរ    េទវបុ ្ត     មហបបភ 

 អភិេ ចសិ    វេណ្ណន  ឧទយេន្ដ វ     ភណុម 

 ទនស    េត   ឥទំ   ផលំ  អេថ    សីលស         បន 

 អេថ    អញជលិកមមស   តំ េម អកខ ហិ បុចឆិេ តិ ។ 

 េ    េទវបុេ ្ត   អត្តមេន េមគគ ្ល េនន     បុចឆិេ  

  ។   េប   ។   យស     កមមស ទិំ    ផលំ 

      ១  ម.  មនសិ  ។ 
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១៦៧ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   កណ្ឋ កវមិន   ទី  ៧ 

 ឯពួក្រសីអប រ    ្រប ប់េ យ ភរណៈទងំពួង  ស្អិត ្អ ងេ យ 
 ក្រមងផក េផ ង  ៗ   បេ្រមើអនក    ែដលអងគុយេនេលើបល្ល័ងក  មនេជើង 
 ជវកិរៈៃនមស        ្រកលេ យក្រមល  េឈម ះេគណកៈ(១) 
 មនសមផស ដ៏ទន់     ដូចសកកេទវ ជ     ញុងំអនកមនឫទធិេ្រចើន  ឲយ 
 េ្រតកអរ   អនកែតងរកី យ    េ យសគរ   ស័ងខ  និងសេមភ រទងំ យ 
 ផង    េ យពិណទងំ យផង     េ យរនតទងំ យផង ដូច 
 េទវ ជ  វសវត្តី  អនកបរបូិណ៌េ យតេ្រមក   រែមងេ្រតកអរ  កនុងករ  ំ
 និងករេ្រច ង    ែដល្រសីអប រ្របគពីំេ ះេហើយផង  រូបរមមណ៍មន 
 ្របករេផ ង ៗ   ដ៏ជទិព្វ    (គួរជទីេ្រតកដល់អនក)  ទងំសទទ រមមណ៍ 
 ឬរ រមមណ៍       ដ៏ជទិព្វក្តី        គនធ រមមណ៍ក្តី  េផដ្ឋព្វ រមមណ៍ក្តី 
 ែដលេយើងអធិបបយេហើយ     ( រមមណ៍ទងំេនះ)  គួរជទីរកី យ 
 ៃនចិត្តរបស់អនក      េទវបុត្តទងំ យ      មនពន្លឺេ្រចើន  កនុងវមិន 
 ដ៏្របេសើរេនះ      ែតងរុងេរឿងៃ្រកេពកេ យរសមី  ដូច្រពះ ទិតយ 
 ែដលេទើបនឹងរះេឡើង      េនះជផលៃនទនឬសីល ឬអញជលិកមម 
 របស់អនក     ម សួរេហើយ     ចូរអនក្របប់នូវេហតុេនះ    ។ 
 េទវបុត្តេនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ មនចិត្តរកី យ 
 ។   េប   ។     ផលៃនកមមេនះថ 
     ១-  ្រពំែដលមនេ មែវងជង  ៤  ធន ប់  ។  វនិយបិដកភគ  ៧  ទំព័រ  ១៩៦  ។ 
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១៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 អហំ      កបិលវតថុសមឹ   កិយនំ     បុរុត្តេម 

 សុេទធ ទនស       បុត្តស   កណ្ឋ េក    សហេជ    អហំុ 

 យទ   េ    អឌ រ ្ត យ ំ   សេមព ធយ(១)    អភិនិកខមិ 

 េ មំ(២)   មុទហិូ   បណីហិ   ជលិតមពនេខហិ    ច(៣) 

 សដ្ឋឹ     េកដយិ ្វ ន  វហ    សមម តិ    ម្រពវ(ិ៤) 

 អហំ   េ កំ   រយិស  ំ បេ ្ត     សេមព ធិមុត្តមំ 

 តំ   េម   គិរ ំ  សុណន្ដស  េ (៥) េម វបុិេ  អហុ 

 ឧទគគចិេ ្ត     សុមេន  អភិសឹសឹ តទ អហំ 

 អភិរឡូ្ហញច     មំ    ញ ្វ    កយបុត្តំ     ម យសំ 

 ឧទគគចិេ ្ត      មុទិេ      ហិស  ំ    បុរសុិត្តមំ 

 បេរសំ    វជិិតំ    គន្ដ្វ    ឧគគតសមឹ    ទិវង កេរ(៦)  

 មមំ    ឆននញច     ឱ យ អនេបេកខ (៧)    អបកកមិ 

 តស     តមពនេខ    បេទ  ជិ ្ហ យ    បរេិលហិសំ(៨) 

 គចឆន្ដញច       ម វរី ំ  រុទមេន     ឧទិកខិ ស (ំ៩) 

 អទស េននហំ     តស  កយបុត្តស      សិរមីេ  
     ១ ឱ. ម. ពធយ ។ ២ ម. េ ហំ ។ ៣ ម. មំ ។ ៤ ម. ច្រពវ ិ។ ៥ ម. យេ  ។ 

៦ ឱ. ឧគគតសមឹ ទិ កេរ ។ ម. ឧត្តរសមឹ ទីបងកេរ ។ ៧ ម. ឯតថន្ដេរ េ តិ អតថិ ។ 

៨  ឱ.  បរេិលហសឹ  ។  ម.  បរេិលហិសមំ  ។  ៩  ឱ.  ឱទិកខស ំ  ។  ម.  ឧទកខិស ំ  ។ 
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១៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 ខញុជំេសះេឈម ះកណ្ឋ កៈ    ជសហជត     ( េកើតដំ លគន  )  នឹង 

 ្រពះ ជបុត្តៃន្រពះបទសុេទធ ទនៈ  កនុង្រកុងកបិលព័ស្ដុ  ជបូរដី៏ឧត្តម 

 របស់ពួកសកយៈ  កនុងកលែដល្រពះ ជបុត្តេនះ  ្រទង់េចញេទេដើមប ី

 សមម សេមព ធិញញ ណ      នមជឈមិយមៃន ្រតី  ្រទង់ទះខញុ ្ំរតង់េភ្ល  

 េ យ្រពះហស្ដដ៏ទន់  មន្រពះនខ្រកហមរុងេរឿង  េហើយ្រទង់្រ ស់ 

 ថ    ែនសំ ញ់    អនកចូរនេំយើងេទ  េបើេយើងបនដល់នូវសេមព ធិ- 

 ញណ  ដ៏ឧត្តមេហើយ នឹងចម្លងសត្វេ ក  (ចកសង រវដ្ដ)  កលខញុ  ំ

 ឮ្រពះត្រមស់េនះ  េសចក្តីរកី យដ៏មនកម្ល ងំក៏េកើតេឡើងដល់ខញុ  ំ

 ខញុមំនចិត្តខពស់     មនចិត្តរកី យ បនទទួលយល់្រពមកនុងកលេនះ 

 ខញុដំឹងថ   សកយបុត្តដ៏មនយសធ្ំរទង់ជិះខញុ េំហើយ   មនចិត្តខពស់  មន 

 ចិត្តរកី យ      ( ម្ដងេទៀត )    េទើបនបុំរសដ៏ឧត្តម  េទឰដ៏ខងេ្រក 

 លុះេទកន្លងែដនៃនបុគគលដៃទរួចេហើយ   កលៃថងរះេឡើង  សកយបុត្ត 

 ក៏លះេចលខញុ  ំ   និងឆនន មតយ    ្រទង់មិន ល័យ  េចៀសេចញេទ 

 ខញុលិំទធ្រពះបទ      របស់សកយបុត្តេនះ  ែដលមន្រពះនខ្រកហម 

 េ យអ ្ដ ត           ខញុយំ្ំរកេឡកេមើល្រពះម វរីៈ  ែដលេស្ដច 

 កពុំងយងេទ     លុះខញុ េំមើលមិនេឃើញសកយបុត្ត  អនកមនសិរេីនះ 
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១៦៩ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    សត្តមំ   កណ្ឋ កវមិនំ 

 អលតថំ    គរុកពធំ  ខិបប ំ   េម    មរណំ    អហុ 

 តេស វ    នុភេវន     វមិនំ    វ មិទ(ំ១) 

 សព្វកមគុណូេបតំ   ទិព្វំ    េទវបុរម្ហិ    ច 

 យញច   េម  អហុ   េ  សទទំ    សុ ្វ ន    េពធិយ 

 េតេនវ     កុសលមេូលន  ផុសិស  ំ   សវកខយ ំ

 សេច   ហិ   ភេន្ដ   គេចឆយយសិ   សតថុ     ពុទធស     សន្ដិេក 

 មមបិ     តំ(២)     វចេនន  សិរ      វជជ សិ     វនទនំ 

 អហមប ិ   ទដ្ឋុ ំ    គចឆិស  ំ ជិនំ     អបបដិបុគគលំ 

 ទុល្លភំ    ទស នំ    េ តិ  េ កនេថន     ទិនន្ដិ     ។ 

 េ     ច    កតញញូ     កតេវទី    ស ថ រ ំ    ឧបសង កមិ 

 សុ ្វ     គិរ ំ   ចកខុ មេ   ធមមចកខុ ំ      វេិ ធយិ 

 វេិ ធយិ ្វ (៣)    ទិដ្ឋិគតំ  វចិិកិចឆ      វ និ     ច 

 វនទិ ្វ     សតថុ េន    បេទ  តេតថវន្ដរធយថតិ (៤)     ។ 
កណ្ឋ កវមិនំ   សត្តមំ   ។ 

    ១  ឱ. វ មហំ ។  ២ ម. មមំ បិ នំ ។  ៣  ម.  វេិ េធ ្វ  ។  ៤  ម.  តេតថវន្ដរធយតីតិ ។ 
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១៦៩ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   កណ្ឋ កវមិន   ទី  ៧ 

 ខញុកំ៏បននូវ ពធជទមងន់      មរណៈក៏េកើតមនដល់ខញុ  ំ យ៉ងឆប់ 
 ខញុ េំន្រគប់្រគងវមិន  ្របកបេ យកមគុណទងំពួង ដ៏ជទិព្វេនះ 
 កនុងេទវបុរ ី    ( វត្តិង  ) េ យ នុភពៃនេសចក្តី្រជះថ្ល េនះឯង 
 មួយេទៀត      េសចក្តីរកី យ       េកើតមនដល់ខញុ  ំ េ្រពះឮសេំឡង 
 េដើមប្ីរ ស់ដឹង    នូវេពធិញញ ណ     េ យកុសលមូល   ខញុនឹំក 
 សងឃមឹថ      មុខជបននូវ សវកខយញញ ណ  េ យកុសលមូល 
 េនះឯង    បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន     ្របសិនេបើ  េ កនិមន្ដេទកនុង 
 សំ ក់ៃន្រពះពុទធ        ជ ្ដ   សូមេ កមច ស់្រកបបងគទូំល 
 នូវកិរយិថ្វ យបងគេំ យសិរ ៈ       មពកយរបស់ខញុ  ំ ចេំពះអងគ 
 ្រពះជ ្ដ េនះ        ចែំណកខញុគំង់េទចួប  នឹង្រពះជិន្រសីែដរ 
 ែដលជបុគគលរកអនកដៃទេ្រប បផទឹមមិនបន  ( េ្រពះ )  ករេឃើញនូវ 
 ្រពះេ កនថ     ជ ទិបុគគល     រកបនេ យក្រម    ។ 
 ឯកណ្ឋ កេទវបុត្តេនះ   ជអនកមនកតញញូ កតេវទិ ចូលេទគល់ 
 ្រពះ ្ដ       លុះបន ្ដ ប់្រពះពុទធដីក  ( របស់្រពះសមម សមពុទធ ) 
 ្រទង់មនចកខុ      េហើយបនជ្រមះនូវធមមចកខុ   គឺបននូវេ បត្តិមគគ 
 ជ្រមះនូវទិដ្ឋិ       វចិិកិចឆ       និងសីលព័ត  ថ្វ យបងគ្ំរពះបទរបស់ 
 ្រពះ ្ដ េហើយ     ក៏បត់េទចកទីេនះឯង     ។ 

ចប់   កណ្ឋ កវមិន   ទី  ៧   ។ 
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១៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

អដ្ឋមំ   អេនកវណ្ណវមិនំ 

 [៨២]  អេនកវណ្ណំ     ទរេ កនសនំ 
   វមិនមរុយ្ហ    អេនកចិត្តំ 
   បរ ិ រេិ     អចឆ នំ    គេណន(១) 
   សុនិមមិេ     ភតូបតីវ    េមទសិ 
   សមសេម    នតថិ    កុេ     បនុត្តេ (២) 
   យេសន    បុេញញន    ច    ឥទធិយ    ច 
   សេព្វ    ច    េទ     តិទ     គ     សេមចច 
   តំ    តំ    នមស ន្ដិ    សសឹវ    េទ  
   ឥម    ច    េត    អចឆ េយ    សមន្ដេ  
   នចចន្ដិ    គយន្ដិ    បេមទយន្ដិ 
   េទវទិធិបេ ្ត សិ    ម នុភេ  
   មនុស ភេូ     កិមកសិ    បុញញំ  
   េកនសិ    ឯវញជ លិ នុភេ  
  វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 
 េ     េទវបុេ ្ត    អត្តមេន    េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  
  ។   េប   ។   យស    កមមស ទិំ   ផលំ 
      ១  ម.  អចឆ គេណន  ។  ២  ម.  កុេ   ឧត្តរ ិ ។ 
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១៧០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

អេនកវណ្ណវមិន   ទី  ៨ 

 [៨២]     (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)  អនកមនពួក្រសីអប រែហហម 

 េហើយេឡើងកន់វមិន  ែដលមនពណ៌ដ៏េ្រចើន  ជទីេធ្វើនូវេសចក្តី 

 ្រកវល់្រក យនិងេសចក្តីេ កឲយវនិស  មនរូបវចិិ្រតេ្រចើន 

 ្របករ    សបបយរកី យ    ដូចេទវ ជេឈម ះសុនិមមិត េទវបុត្ត 

 ែដល្របែហលេសមើេ យអនក    ក៏មិនមន   (ចណំង់េបើ)  េទវបុត្ត 

 ែដល្របេសើរេលើសេ យយសផង    បុណយផង     ឫទធិផង  នឹង 

 មនមកពី      ពួកេទវ កនុងជន់ វត្តិង ទងំអស់  ្របជុគំន  

 នម ក រអនក      ដូចេទវ និងមនុស   នម ក រនូវចនទេទវបុត្ត 

 ែដលមន ន មរូបទន យកនុងវង់ដូេចន ះ  ្រសីអប រទងំ យ 

 េនះ    ែតង េំ្រច ង    រកី យជុវំញិអនក  អនកបនដល់នូវឫទធិៃន 

 េទវ     ជបុគគលមន នុភពេ្រចើន អនកកលេកើតជមនុស  

 េតើបនេធ្វើបុណយអ្វី     អនកមន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ ទងំ 

 សមបុររបស់អនក    កភ៏្លឺចបស់    សព្វទិស    េតើេ យបុណយអ្វី  ។ 

 េទវបុត្តេនះ    ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ  មនចិត្តរកី យ 

 ។   េប   ។    ផលៃនបុញញកមមេនះថ 
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១៧១ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    អដ្ឋមំ   អេនកវណ្ណវមិនំ 

   េ ហំបិ    ភេន្ដ    អហុ សិ    បុេព្វ 
   សុេមធនមស     ជិនស     វេក 
   បុថុជជេន    អនុេពេធហមសមិ 
   េ     សត្តវស និ    បព្វជិស ហំ 
   េ ហំ    សុេមធស     ជិនស     សតថុ េន 
   បរនិិព្វុតេស េឃតិណ្ណស     ទិេន 
   រតនុចចយ ំ   េហមជេលន    ឆននំ  
   វនទិ ្វ     ថបូសមឹ    មនំ    ប ទយឹ 
   ន    មសិ    ទនំ    ន    ច    បន    មតថិ    ទតុំ 
   បេរ    ច    េខ    តតថ    សមទេបសឹ 
   បេូជថ    នំ    បជូេនយយស     ធតុំ(១) 
   ឯវ ំ   កិរ    សគគមិេ     គមិស ថ 
   តេទវ    កមមំ    កុសលំ    កតំ    មយ 
   សុខញច     ទិព្វំ    អនុេភមិ    អត្តន 
   េមទមហំ    តិទសគណស     មេជឈ 
   ន    តស     បុញញស     ខយម្ហិ    អជឈគតិ(២)    ។ 

អេនកវណ្ណវមិនំ   អដ្ឋមំ   ។ 

     ១  ម.  ទតំុ  ។  ២  ម.  ខយំបិ  អជឈគន្ដិ  ។ 
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១៧១ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   អេនកវណ្ណវមិន   ទី  ៨ 

 បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន    កលជតិមុន   ខញុ េំនះ  ជ វក័របស់ 

 ្រពះជិន្រសី    ្រពះនមសុេមធៈ    ខញុ េំនជបុថុជជន  មិនទន់បន 

 ្រ ស់ដឹងសចចៈទងំ  ៤   េនេឡើយ   ខញុ េំនះបួសបន  ៧  វស  

 កល្រពះជិន្រសី     ជ ្ដ ្រពះនមសុេមធៈ  ជ ទិបុគគល 

 ្រទង់ឆ្លងអន្លង់ទងំ   ៤   េហើយ   ្រទង់បរនិិព្វ ន  ខញុ េំនះេទថ្វ យ 

 បងគេំចតិយែកវ    េ្រ បេ យប ្ដ ញមស  េធ្វើចិត្តឲយ្រជះថ្ល  

 ចេំពះ្រពះស្ដូប   ខញុមំិនបនឲយទនេទ  ទងំេទយយវតថុស្រមប់ឲយ 

 ទនក៏មិនមន  ប៉ុែន្ដខញុបំនបបួលពួកជនដៃទកនុងករឲយទនថ 

 អនកទងំ យចូរបូជ្រពះធតុ   របស់្រពះ ្ដ  ជវតថុ គួរដល់ 

 ករបូជចុះ  ខញុឮំថ  អនកទងំ យ   (ចយុត)  អពីំមនុស េនះនឹង 

 េទកន់ នសួគ៌     កុសលកមមេនះឯង  ែដលខញុបំនេធ្វើេហើយ 

 េទើបខញុបំនេសចក្តីសុខជទិព្វេ យខ្លួនឯង      ខញុ រំកី យ  កនុង 

 ក ្ដ លពួកេទវ    បុណយរបស់ខញុ េំនះ   មិនេចះអស់េឡើយ  ។ 

ចប់   អេនកវណ្ណវមិន   ទី  ៨   ។ 



350 

១៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

នវមំ   មដ្ឋកុណ្ឌ លិវមិនំ 

 [៨៣]  អលង កេ     មដ្ឋកុណ្ឌ លី 
   ម ធរ ី    ហរចិនទនុស េទ 
   ព (១)      បគគយ្ហ      កនទសិ 
   វនមេជឈ     កឹ     ទុកខិ េ      តុវន្ដិ     ។ 
   េ វណ្ណមេយ     បភស េ  
   ឧបបេនន      រថបញជ េ      មម 
   តស      ចកកយុគំ     ន     វនិទ មិ 
   េតន     ទុេកខន     ជហិស មិ(២)     ជីវតិន្ដិ     ។ 
   េ វណ្ណមយ ំ    មណិមយ ំ
   េ ហិតងគមយ(ំ៣)     អថ     របូិយមយ ំ
   ចិកខ (៤)     េម      តុវ(ំ៥)     ភទទមណវ 
   ចកកយុគំ     បដិ ភយមិ     េតតិ     ។ 
   េ      មណេ      តស      បវទិ 
   ចនទិមសុរយិ      រេថ     មម 
   េ វណ្ណមេយ     ឧភេយតថ      ទិស េរ 
     ១ ម. ពហំុ ។ ២ ម. ជ មិ ។ ៣ ម. េ ហមយំ ។ ៤ ម. ចិកខថ ។ 
៥  ឱ.  ត្វំ  ។  ម.  ត្វន្ដិ  នតថិ  ។ 
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១៧២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

មដ្ឋកុណ្ឌ លិវមិន   ទី  ៩ 

 [៨៣]      ( ្រពហមណ៍សួរថ )  អនកមនខ្លួន្រប ប់េហើយ 

 មនកុណ្ឌ លរលីង      ្រទ្រទង់នូវក្រមងផក   មនខ្លួនេ្របះ្រពំ 

 េ យខ្លឹមចនទន៍្រកហម          ផគងេដើមៃដ  កនទក់កេនទញកនុង 

 ក ្ដ លៃ្រពសម ន      េតើអនកដល់នូវេសចក្តីទុកខដូចេម្ដច ។ 

 (មណពេឆ្លើយថ)     ងរថ     ជវកិរៈៃនមស  មនរសមី 

 ភ្លឺេផ្លក        េកើតេឡើងដល់ខញុ  ំ េបើខញុមំិនបននូវគូៃនកង់របស់ 

 រថេនះេទ     ខញុនឹំងលះបង់ជីវតិ      េ្រពះេសចក្តីទុកខេនះ ។ 

 (្រពហមណ៍សួរថ)     មន លមណព      ដ៏ចេ្រមើន  អនកចូរ 

 ្របប់    (នូវគូៃនកង់)   មស    ឬែកវមណី    ែកវទទឹម ឬ្របក់ 

 ដល់ខញុ  ំ  ៗ    នឹងញុងំអនកឲយបននូវគូៃនកង់     (េនះ)    ។ 

 មណពេនះ       បនេពលបញជ ក់  ចេំពះ្រពហមណ៍ 

 េនះថ     ្រពះចនទ      និង្រពះ ទិតយ     ទងំពីរវង់ ្របកដ 

 ឰដ៏ កសនុ៎ះ          រថរបស់ខញុ  ំ           ជវកិរៈ  ៃនមស 
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១៧៣ 

វមិនវតថុសមឹ    សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    នវមំ   មដ្ឋកុណ្ឌ លិវមិនំ 

   េតន    ចកកយុេគន    េ ភតីតិ    ។ 

   ពេ     េខ    ត្វមសិ    មណវ 

   េយ    ត្វំ    បតថយសិ    អបតថិយ ំ

   មញញ មិ    តុវ ំ   មរសិ សិ 

   ន    ហិ    តុវ ំ   លចឆសិ    ចនទិមសុរេិយតិ    ។ 

   គមនគមនំបិ    ទិស តិ 

   វណ្ណធតុ     ឧភយតថ    វថីិយ 

   េបេ     បន    កលកេ     ន    ទិស តិ 

   េក    នីធ    កនទតំ    ពលយតេ តិ    ។ 

   សចចំ    េខ    វេទសិ    មណវ 

   អហេមវ    កនទតំ    ពលយតេ  

   ចនទំ    វយិ    ទរេក    រុទំ 

   េបតំ    កលក ភិបតថយន្ដិ 

 ទិត្តំ    វត    មំ    សន្ដំ  ឃតសិត្តំវ    បវកំ 

 រនិ    វយិ    ឱសិញចំ (១)  សព្វំ    និព្វ បេយ(២)    ទរ ំ
     ១  ម.  ឧសិញច ិ  ។  ២  ម.  និព្វ បេន  ។ 
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១៧៣ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   មដ្ឋកុណ្ឌ លិវមិន   ទី  ៩ 

 សមេ យ្រពះ ទិតយ    និង្រពះចនទេនះ    ជគូៃនកង់ ។ 

 (្រពហមណ៍និយយថ)    មន លមណព  អនក ្របថន នូវ 

 របស់ែដលមិនគួរ្របថន     អនកេនះចជំលងង់ែមន  ខញុសំមគ ល់ថ 

 អនកនឹង ្ល ប់  អនកពិតជមិនបន្រពះចនទនិង្រពះ ទិតយេឡើយ ។ 

 (មណពេឆ្លើយថ)      ករចរេទនិងចរមក  (ៃន្រពះចនទនិង 

 ្រពះ ទិតយទងំពីរ)     ក្តី    វណ្ណធតុ     (ករ្រទ្រទង់ៃនរសមី)  ក្តី 

 រែមង្របកដកនុងវថិីទងំពីរ  បុគគលអនកេធ្វើមរណកលេទកន់ 

 េ កខងមុខ     រែមងមិន្របកដេឡើយ  ប ្ដ េយើងទងំពីរ 

 ជអនកកពុំងកនទក់កេនទញកនុងទីេនះ     េតើអនក លងង់ជង  ។ 

 (្រពហមណ៍និយយថ)        មន លមណព  អនកនិយយច ំ

 ជពិតែមនេហើយ       ប ្ដ េយើងទងំពីរនក់  ជអនកកពុំង 

 កនទក់កេនទញ    ខញុឯំងជបុគគលលងង់ជង     (េ្រពះ)  ខញុ ្ំរបថន នូវ 

 កូន្របុសែដលេធ្វើមរណកល  េទកន់េ កខងមុខេហើយ 

 ដូចទរកយទំរ    នូវ្រពះចនទដូេចន ះែដរ 

 អនកបនេ្រ ច្រសពនូវខញុ  ំ ែដលេភ្លើងគឺេសចក្តីេ កកពុំងេឆះសព្វ 

 ឲយសងប់រមង ប់      ញុងំេសចក្តី្រកវល់្រក យទងំពួង ឲយរលត់បន 

 ដូចបុគគលយកទឹកេ្រ ច           េភ្លើងកពុំងេឆះ  នូវឆន ងំខ្ល ញ់ 
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១៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 អព្វូឡ្ហំ    វត    េម    សល្លំ  េ កំ    ហទយនិស តិំ 

 េយ    េម    េ កបេរតស  បុត្តេ កំ    អបនុទិ 

 ្វ ហំ    អព្វូឡ្ហសេ ្ល សមិ     សីតភេូ សមិ    និព្វុ េ  

 ន    េ ចមិ    ន    េ ទមិ តវ សុ ្វ ន មណ តិ ។ 

 េទវ     នុសិ    គនធេព្វ   ទ ូ   សេកក     បុរនិទេទ 

 េក      ត្វំ   កស      បុេ ្ត  កថំ ជេនមុ តំ មយន្ដិ ។ 

   យញច     កនទសិ    យញច      េ ទសិ 

   បុត្តំ     ហេន     សយ ំ    ឌហិ ្វ  

   ្វ ហំ    កុសលំ    ករ ិ ្វ ន    កមមំ 

   តិទ នំ    សហពយតំ    បេ ្ត តិ(១)    ។ 

   អបប ំ       ពហំុ        ន    អទទ មិ 

   ទនំ    ទទន្ដស     សេក    អគេរ 

   ឱេបសថកមមំ        ទិសំ 

   េកន    កេមមន    គេ សិ    េទវេ កន្ដិ    ។ 

   ពធិេកហំ     ទុកខិ េ     គិ េន 

   តរូរេូបម្ហិ    សេក    និេវសេន 
     ១  ម.  គេ   ។ 
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១៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 អនក      បនបេនទ បង់នូវេសចក្តីេ កេ្រពះកូន  ចេំពះខញុ ែំដល 

 មនេ កកពុំង្រគបសងកត់  អនកេនះេឈម ះថបនដកនូវកូនសរ 

 គឺេសចក្តីេ ក      ែដល ្រស័យនូវហ្ឫទយ័របស់ខញុ  ំ ខញុ េំនះជអនក 

 មនកូនសរគឺេសចក្តីេ កដកេហើយ  ខញុជំអនកមនចិត្ត្រតជក់េហើយ 

 មនទុកខរលត់េហើយ     មន លមណព     ខញុ ែំលងេ ក ្ដ យ ែលង 

 យទួំញេហើយ    េ្រពះបន ្ដ ប់នូវពកយរបស់អនក  ។  អនកជេទវ ឬ 

 ឬជគនធព្វ   ឬមួយជ្រពះឥ្រនទ    បនបេំពញទនកនុងកលមុន អនក 

 ជអ្វី    ជកូនរបស់អនក      េយើងនឹង គ ល់អនក    ដូចេម្ដចបន ។ 

 (មណពេឆ្លើយថ)  អនកបនដុតកូន   េ យខ្លួនឯង  កនុងទី 

 បូជសព      (ឈបន ្ឋ ន)     េហើយកនទក់កេនទញផង  យទួំញផង 

 កូនេនះគឺខញុហំនឹងឯង      េធ្វើនូវកុសលកមម  បនេទេកើតជមួយនឹង 

 ពួកេទវ ជន់ វត្តិង     ។ 

 (្រពហមណ៍សួរថ)  កលអនកឲយទនតិចឬេ្រចើនកនុងផទះរបស់ 

 ខ្លួនក្តី      ឬក៏រក នូវឧេបសថកមម       ្របកដដូេចន ះក្តី  ខញុមំិន 

 បនេឃើញ      អនកេទកន់េទវេ ក       េតើេ យបុណយអ្វី  ។ 

 (មណពេឆ្លើយថ)   ខញុជំអនកមន ពធ   ឈធឺងន់ ដល់នូវ 

 េសចក្តីទុកខ     មនរូបេក្ដ ្រក យជនិចច      កនុងផទះ  របស់ខ្លួន 
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១៧៥ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    នវមំ   មដ្ឋកុណ្ឌ លិវមិនំ 

   ពុទធំ    វគិតរជំ(១)    វតិិណ្ណកងខំ 
   អទទកខឹ     សុគតំ    អេនមបញញំ  
   ្វ ហំ    មុទិតមេន    បសននចិេ ្ត  
   អញជលឹ    អករ ឹ   តថគតស  
   ហំ    កុសលំ    ករ ិ ្វ ន    កមមំ 
   តិទ នំ    សហពយតំ    បេ ្ត តិ(២)    ។ 
   អចឆរយិ ំ   វត    អពភូតំ    វត 
   អញជលិកមមស     អយមីទិេ     វបិេក 
   អហំបិ    មុទិតមេន    បសននចិេ ្ត  
   អេជជវ    ពុទធំ    សរណំ    វជមីតិ    ។ 
   អេជជវ    ពុទធំ    សរណំ    វជហិ 
   ធមមញច     សងឃញច     បសននចិេ ្ត  
   តេថវ    សិកខ យ    បទនិ    បញច  
   អខណ្ឌ ផុ ្ល និ    សមទិយស ុ 
   ប តិប     វរិមស ុ    ខិបប ំ
   េ េក    អទិននំ    បរវិជជយស ុ 
   អមជជេប    េន    ច    មុ     ភ ហិ 
   សេកន    ទេរន    ច    េ ហិ    តុេ ្ឋ តិ    ។ 
     ១  ម.  វរិជំ  ។  ២  ម.  គេ   ។ 
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១៧៥ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   មដ្ឋកុណ្ឌ លិវមិន   ទី  ៩ 

 ខញុបំនេឃើញ្រពះពុទធ     ្រពះអងគមនធូលី  គឺកិេលសេទ្របស 

 េហើយ      មនេសចក្តីសង យ័ឆ្លងផុតេហើយ  មនដេំណើ រល្អ 

 មនបញញ មិនថយេថក        ខញុ េំនះមនចិត្តរកី យ  ្រជះថ្ល  

 បនេធ្វើអញជលី     ចេំពះ្រពះតថគត  លុះខញុបំនេធ្វើកុសលកមម 

 េនះេហើយ  ក៏បនេទេកើតជមួយនឹងពួកេទវ ជន់ វត្តិង  ។ 

 (្រពហមណ៍និយយថ)  េអើហន៎   អ ច រយ ស់ ចែម្លក ស់ 

 ផលៃនអញជលិកមម    ដល់េម្ល៉ះេតើ    េអើខញុកំ៏មនចិត្តរកី យ  មន 

 ចិត្ត្រជះថ្ល ែដរ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ   ជទីរឭកកនុងៃថងេនះឯង ។ 

 (មណពេឆ្លើយថ)  អនកចូរមនចិត្ត្រជះថ្ល   ដល់នូវ្រពះពុទធផង 

 ្រពះធម៌ផង    ្រពះសងឃផង   ជទីរឭក    កនុងៃថងេនះចុះ  អនកចូរ 

 សមទននូវសិកខ បទទងំ ៥  កុឲំយ ច់  កុឲំយធ្លុះធ្ល យដូេចន ះចុះ 

 ចូរេវៀរចកករសម្ល ប់សត្វយ៉ងឆប់ផង  ចូរេវៀរបង់នូវករ 

 កន់យក្រទពយែដលេគមិនបនឲយ        កនុងេ កផង កុផំឹក 

 នូវទឹក្រសវងឹផង        កុេំពលនូវពកយកុហកផង ចូរជអនក 

 សេន្ដ សេ យ្របពនធរបស់ខ្លួនផង    ។ 
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១៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

 អតថកេមសិ    េម    យកខ  ហិតកេមសិ    េទវេត 
 កេ មិ    តុយ្ហ ំ   វចនំ   ត្វមសិ    ចរេិយ    មម 
 ឧេបមិ    សរណំ    ពុទធំ  ធមមញច បិ    អនុត្តរ ំ
 សងឃញច     នរេទវស   គចឆ មិ    សរណំ    អហំ 
   ប តិបេ     វរិមមិ     ខិបប ំ
   េ េក     អទិននំ     បរវិជជយមិ 
   អមជជេប    េន    ច    មុ     ភ មិ 
   សេកន    ទេរន    ច    េ មិ    តុេ ្ឋ តិ    ។ 

មដ្ឋកុណ្ឌ លិវមិនំ   នវមំ   ។ 

ទសមំ   េសរសិ កវមិនំ 

 [៨៤]  សុេ ថ    យកខស     ច    ណិជន    ច 
   សមគេម    យតថ    តទ    អេ សិ 
   យថ    កថំ    ឥតរតីេរន    ចបិ 
   សុភសិតំ    តញច     សុ ថ    សេព្វ 
   េយ    េ     អហុ    ជ    បយសិ    នម 
   ភុមម នំ    សហពយគេ     យសស  ី
   េ     េមទមេន    វ    សេក     វមិនំ 
   អមនុេ      មនុេស    អជឈភសីតិ    ។ 
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១៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 (្រពហមណ៍េពលថ)    បពិ្រតអនកែដលេគគបបបូីជ អនក្របថន  
 នូវេសចក្តីចេ្រមើនដល់ខញុ  ំ បពិ្រតេទវ  អនក្របថន នូវ្របេយជន៍ដល់ខញុ  ំ
 ខញុនឹំងេធ្វើ មពកយរបស់អនក     អនកជ ចរយរបស់ខញុ  ំ ខញុសូំមដល់នូវ 
 ្រពះពុទធជទីរលឹកផង   សូមដល់នូវ្រពះធម៌  ជទីរលឹកផង  សូមដល់ 
 នូវ្រពះសងឃ  ជបុញញេកខត្តដ៏្របេសើររបស់ជននិងេទវ   ជទីរលឹកផង 
 ខញុ េំវៀរចកករសម្ល ប់សត្វយ៉ងឆប់ផង  េវៀរបង់នូវករកន់យក 
 ្រទពយ   ែដលេគមិនបនឲយកនុងេ កផង   មិនផឹកទឹក្រសវងឹផង  មិន 
 េពលពកយកុហកផង      សេន្ដ សេ យ្របពនធរបស់ខ្លួនផង  ។ 

ចប់   មដ្ឋកុណ្ឌ លិវមិន   ទី  ៩  ។ 

េសរសិ កវមិន   ទី  ១០ 

 [៨៤]     ( ធមមសងគ ហកេតថរទងំ យសែម្ដងថ )  ករ្របជុៃំន 
 េទវ និងពណិជទងំ យ    ឰដ៏ផ្លូ វៃ្រព   កនុងកល  
 កលេនះ    អនកទងំ យ    ចូរ ្ដ ប់  (នូវករ្របជុឰំដ៏ផ្លូ វកនុង 
 ៃ្រពេនះចុះ)      អនកទងំអស់គន   ចូរ ្ដ ប់នូវសុភសិតេនះ 
 េ យ្របករដូចេម្ដចផង      េ យ្របករដៃទផង  េស្ដច  
 ្រពះនមបយសិបនេទេកើតជមួយនឹងភុមមេទវ ទងំ យ 
 ជអនកមនយស   េស្ដចេនះរកី យ   កនុងវមិនរបស់ខ្លួន  េ ក 
 មិនែមនជមនុស េទ         ែតបនេពលនឹងពួកមនុស  ។ 
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១៧៧ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ទសមំ   េសរសិ កវមិនំ 

  សេង ក(១)    អរេញញ    អមនុស េន 
  កន្ដ េរ    អេបបទេក    អបបភេកខ  
  សុទុគគេម    វនបថស     មេជឈ 
  វង កមភយ    នដ្ឋមន(២)    មនុស  
  នយិធ    ផ     មលូមយ    ច    សន្ដិ 
  ឧបទនំ    នតថិ    កុេ ធ    ភិកខ  
  អញញ្រត    បំសហិូ    ច    លុកហិ    ច 
  ត ្ត ហិ    ឧ ្ហ ហិ    ច    ទរុ ហិ 
  ឧជជងគលំ    តត្តមិទ(ំ៣)    កបលំ 
  អនយសំ    បរេ េកន    តុលយ ំ
  លុទទ នម សមិទំ    បុ ណំ 
  ភមូិបបេទេ     អភិសត្តរេូប 
  អថ    តុេម្ហ    េកន    នុ    វេណ្ណន 
  កិមសមន(៤)    ឥមំ    បេទសំ    ហិ 
  អនុបវ ិ ្ឋ     សហ     សេមចច 
  េ ភ    ភយ    អថ        សមបមូ ្ហ តិ    ។ 
      ១ ឱ. ម. វេងក ។ ២ ម. ធងកំភយ នដ្ឋមយ ។ ៣ ឱ. ម. តតថមិវ ំ ។ 

៤   ឱ.   កយ   សឹសនយ   ។ 
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១៧៧ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគទី  ៧   េសរសិ កវមិន   ទី  ១០ 

 (េទវបុត្តេពលថ)  ែនមនុស ទងំ យ  អនកភ័យចេំពះផ្លូ វ 

 េវៀច    អនកមនចិត្តខូចេហើយ    (វេង្វងផ្លូ វ)  កនុងៃ្រពជទីរេងក ស 

 ជកែន្លង្រ ច់េទៃនអមនុស     ជផ្លូវកន្ដ រ    ឥតមនទឹក  ឥត 

 មនបយ     ពក់ក ្ដ លៃនៃ្រពធ ំ ែដលបុគគលេដើរេទបន 

 េ យក្រម ស់       ែផ្លេឈើនិងេមើមេឈើទងំ យ  កនុងផ្លូ វ 

 កន្ដ រេនះ      មិនមនេទ      វតថុស្រមប់ដុតឲយេឆះ ក៏មិនមន 

 ភិកខ រ   េតើនឹងមនមកពី    កនុងផ្លូ វខ ច់េនះ  េវៀរែលងែត 

 ចម៍ដីនិងដីខ ច់ទងំ យ     ដ៏េក្ដ ្រក យ  កច ្រកក់ 

 េចញ    ទីេនះជទីទួលេក្ដ   ្របកដេសមើេ យអែំបងែដកដ៏េក្ដ  

 មិនមនេសចក្តីចេ្រមើន  េសមើេ យបរេ ក   គឺនរក  ែផនដីេនះ 

 ជទីេនៃនពួកបិ ច ្រកក់   ជរបស់ចស់  ្របេទសៃនែផនដី 

 ្របកដេសមើេ យ្របេទស     ែដលពួកឥសីផ្ដ េហើយ ក៏អនក 

 ទងំ យ្របថន របស់អ្វី      េ យេហតុដូចេម្ដច  បនជចូល 

 មកកន់្របេទសេនះ    មិនពិចរ   (រកេទសនិង និសង ) 

 េ យរហ័សសិន      ឬមួយ        អនកទងំ យ  ចូលមកកន់ 

 ្របេទសេនះ    េ្រពះេ ភ   ឬេ្រពះភ័យ    ឬេ្រពះវេង្វងផ្លូ វ  ។ 
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១៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   មគេធសុ     អេងគសុ    ច    សតថ  

   េ បិយម្ហ    បបនិយ ំ   បហុត្ត(ំ១) 

   េត    យមេស    សិនធុ េ វរីភមូឹ 

   ធនតថិក    ឧទយ ំ   បតថយន 

   ទិ     បិបសំ    នធិ សយន្ដ  

   េយគគ នុកមបញច     សេមកខមន 

   ឯេតន    េវេគន    យម    សេព្វ 

   េត    រត្តឹ    មគគំ    បដិបនន     វកិេល 

   េត    ទុបបយ     អបរទធម ្ត  

   អនធ កុ     វបិបន ្ឋ    អរេញញ 

   សុទុគគេម    វនបថស     មេជឈ 

   ទិសំ    ន    ជនម    បមឡូ្ហចិ ្ត  

   ឥទញច     ទិ ្វ ន    អទិដ្ឋបុព្វំ 

   វមិនេសដ្ឋញច     តុវញច     យកខ  

   តតុត្តរ ឹ   ជីវតិមសឹសន(២) 

   ទិ ្វ     បតី     សុមន    ឧទគគ តិ    ។ 
     ១  ម.  េ បយិស ំ  បណិយំ  បុថុត្តំ  ។  ២  ម.  ជីវតិមសមន  ។ 
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១៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 (ពួកពណិជនិយយថ)    េយើងទងំ យ  ជពួកឈមួញ 

 រេទះកនុងែដនមគធៈនិងែដនអងគៈ  បនផទុក្រទពយសមបត្តិជេ្រចើន 

 ពួកេយើងទងំេនះ     េទកន់្របេទសេឈម ះសិនធុ   និង្របេទស 

 េឈម ះេ វរីៈ      ្រតូវករេ យ្រទពយ  ្របថន នូវករចេំណញ 

 មិន ចនឹងអត់្រទ ំ  សេ្រមកគម្ល នកនុងេវ ៃថងបន  ក៏រពឹំងរក 

 េសចក្តីអនុេ្រគះដល់សត្វស្រមប់ទឹមទងំ យ(មនេគជេដើម) 

 េយើងទងំអស់គន     មកេ យ្របញប់នុ៎ះ  ពួកេយើងទងំេនះ 

 េដើរេទកន់ផ្លូ វកនុងេវ យប់     កនុងកលមិនគួរ  ពួកេយើងទងំ 

 េនះ     េដើរេទខុសផ្លូ វ      ក៏វេង្វងផ្លូ វ  វលិវល់ដូចមនុស ខ្វ ក់ 

 វលិវល់េន     ្រតង់ពក់ក ្ដ លៃនៃ្រពធ ំ ជៃ្រពែដលេគក្រម 

 ឆ្លងបនេ យងយ     មនចិត្តវេង្វងមិនដឹងទិស  (ែដលគួរនឹង 

 េទបនេនះ)    មន លយក       ពួកេយើងបនេឃើញ  នូវវមិន 

 ដ៏្របេសើរ        ែដលមិនធ្ល ប់បនេឃើញមកេនះផង  េឃើញ 

 បុគគលអនក្របថន នូវកររស់េន      ឲយៃ្រកែលង  ជងេនះេទ 

 េទៀតផង        េឃើញេហើយ        ក៏មនចិត្តរកី យ  មនចិត្ត 

 េ មនស      មនចិត្តអែណ្ដ តខពស់     (េ យអំ ចបីតិ) ។ 
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១៧៩ 

វមិនវតថុសមឹ    សត្តមស   សុនិកខិត្តវគគស    ទសមំ   េសរសិ កវមិនំ 

   បរ ំ   សមុទទស     ឥមញច     វនំ 

   េវត្តំ    បរ(ំ១)    សកុបថញច     មគគំ 

   នទិេយ    បន    បព្វ នញច     ទុគគ  

   បុថ ូ   ទិ     គចឆថ    េភគេហតុ 

   បកខនទិយនំ    វជិិត(ំ២)    បេរសំ 

   េវរជជេក    មនុេស    េបកខមន 

   យ ំ   េ     សុតំ    អថ    បិ    ទិដ្ឋំ 

   អេចឆរកំ    តំ    េ     សុេ ម    តិ    ។ 

   ឥេ បិ    អេចឆរតរ ំ   កុមរ 

   ន    េន    សុតំ        អថ    បិ    ទិដ្ឋំ  

   អតីតមនុស កេមវ    សព្វំ 

   ទិ ្វ ន    តបបម    អេនមវណ្ណំ  

   េវ សយ ំ   េបកខ រេញញ     សវន្ដិ 

   បហតូមលយ    ពហុបុណ្ឌ រកី 

   ទុម    ច    េត    និចចផលបូបនន  

   អតីវ    គនធ     សុរភី    ប យន្ដិ 
      ១  អដ្ឋកថយំ  េវគគ ហរន្តិ  ទិស តិ  ។  ២  ម.  ជីវតំិ  ។ 
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១៧៩ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   េសរសិ កវមិន   ទី  ១០ 

 (េទវបុត្តនិយយថ)    អនកទងំ យឆ្លងបនេ យ្រក េទ 
 កន់េ្រតើយសមុ្រទខងនយផង    កន់ៃ្រពេនះផង  កន់ផ្លូ វសនួរ 
 ែដលេគចងេ យវល្លិ៍   និងេផ្ដ ផង  កន់ផ្លូ វ្របកបេ យេសចក្តី 
 រេងក សផង     កន់សទឹងទងំ យ  របស់ភនទំងំ យែដលេទ 
 បនេ យក្រមផង     កន់ទិសទងំ យដ៏េ្រចើន  (យ៉ងេនះ) 
 េ្រពះេហតុែតេភគៈ  កលអនកេចញេទកន់ែដនរបស់េស្ដច 
 ទងំ យដៃទ       អនកសម្លឹងេឃើញពួកមនុស អនកេន  កនុង 
 ្របេទសេផ ងគន          ែនអនកទងំ យ  េហតុអ ច រយ  
 ែដលអនកទងំ យឮេហើយ     ឬេឃើញេហើយ  ពួកេយើងឮនូវ 
 េហតុអ ច រយេនះ     (កនុងសំ ក់)    ៃនអនកទងំ យ    ។ 
 (ពួកពណិជនិយយថ)    ែនេទវកុមរ  េហតុអ ច រយជង 
 េនះេទេទៀត      ពួកេយើងមិនែដលឮេទ  ទងំមិនែដលេឃើញ 
 េឡើយ    ពួកេយើងេឃើញនូវអនក  និងវមិនទងំអស់ែដលកន្លង 
 នូវសមបត្តិជរបស់មនុស         មិនែមនជមនុស   មនវណ្ណៈ 
 មិនេថកទប      ក៏រកី យ      រែមងែឆ្អតចិត្ត  ្រសះេបកខរណី 
 ទងំ យ       ឰដ៏ កស       រែមងហូរេចញ  ឈូកសទងំ- 
 យជេ្រចើន     មនផក េ្រចើន  ទងំពួកេឈើទងំេនះក៏្របកប 
 េ យែផ្លជនិចច      ក្លិន្រកអូបៃ្រកែលង  ែតងផ យេចញេទ 
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១៨០ 

សុត្តន្តបិដេក    ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   េវឡុរយិតថមភ      សតមុស ិ េស 
   សិលបប ឡស     ច    យតំ  
   ម រគ ្ល     សហ    េ ហិតក(១) 
   ថមភ     ឥេម    េជតិរ មយេស 
   សហស តថមភំ    អតុ នុភវ ំ
   េតសុបរ ិ   ធុមិទំ    វមិនំ 
   រតនន្ដរ ំ   កញចនេវទិមិស  ំ
   តបនីយបេដ្ដហិ    ច    ធុ    ឆននំ 
   ជេមព នទុត្តមិទំ    សុមេ ្ឋ  
   ប ទេ បណផលបូបេនន  
   ទេ ្ហ     ច    វគគូ    ច    សុសងគេ     ច 
   អតីវ    និជឈនខេម    មនុេញញ  
   រតនន្ដរសមឹ    ពហុ    អននបនំ 
   បរ ិ រេិ     អចឆ សងគេណន 
   មុរជ លមពរតុរយិសងឃុេ ្ឋ  
   អភិវនទិេ សិ    ថតូិវនទនយ 
   េ     េមទសិ    នរគិណបបេពធេន 
     ១  ឱ.  េ ហិតងក   ។  ម.  េ ហិតងគ   ។ 
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១៨០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 សសរទងំ យជវកិរៈៃនែកវពិទូរយ  មនកមពស់  ១០០  ហតថ 

 មនបេ ្ដ យដ៏ែវង   ជវកិរៈៃនថមែកវពពឡ  និងថមែកវផលិក 

 ្រពមទងំែកវព្រពុស   និងែកវមណី     មនពណ៌្រកហម សសរ 

 ទងំេនះ     ជវកិរៈៃនែកវមណីេជតិរស     វមិន  (របស់អនក) 

 េនះល្អ  មនសសរ ប់ពន់  មន នុភពថ្លឹងមិនបន  កនុងខង 

 េលើៃនសសរទងំេនះ    ជវមិន   ្របកបេ យែកវ  (េផ ង ៗ) 

 យេ យែផនមស្រសួយ      ្របក់េ យផទ ងំែកវ  មនរសមី 

 (េផ ង ៗ)   ដ៏ល្អ   វមិន    (របស់អនក)    េនះ  វេិសសដូចដុមំស 

 ជេមព នទ    ្របេទសៃន     (វមិនេនះ)     ក៏រលីង ្អ ត  ្របកប 

 េ យ្រប ទនិងកជំេណ្ដើ រដ៏មមួំនផង     ល្អផង  មនលនំ ំ

 ្រសេដៀង    ៗ    គន       គួរ្រកេឡកេមើលៃ្រកេពក  ជទីគប់ចិត្ត 

 បយនិងទឹកដ៏េ្រចើន    (ែតងមន)  កនុងខងកនុងៃនវមិនជវកិរៈ 

 ៃនែកវ     អនកមនពួក្រសីអប រែហហម  កងរពំងេ យសេមភ រ 

 សគរធនិំងតូរយត្រន្តី     អនកផង     រែមងថ្វ យបងគ ំ េ យករថ្វ យ 

 បងគជំទីសរេសើរ   អនកេនះ  ជអនកភញ ក់រឭកេ យពួកនងនរ ី



368 

១៨១ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ទសមំ   េសរសិ កវមិនំ 

   វមិនប ទវេរ   មេនរេម 
   អចិន្តិេយ     សព្វគុណូបបេនន  
   ជ    យថ    េវស វេ     នលិនយ(១) 
   េទេ     នុ    សិ    ឧទ    សិ   យេកខ  
   ឧទហុ    េទវេិនទ     មនុស ភេូ  
   បុចឆន្ដិ    តំ    ណិជសតថ  
   ចិកខ     េក    នម    តុវសិំ    យេកខ តិ    ។ 
   េសរសិ េក    នម    អហម្ហិ    យេកខ  
   កន្ដ រេិយ    វនបថម្ហិ    គុេ ្ត  
   ឥមំ    បេទសំ    អភិបលយមិ 
   វចនកេ     េវស វណស     រេញញ តិ    ។ 
   អធិចចលទធំ    បរ ិ មជេន្ដ 
   សយ ំ   កតំ    ឧទហុ    េទេវហិ    ទិននំ 
   បុចឆន្ដិ    តំ    ណិជសតថ  
   កថំ    តយ    លទធមិទំ    មនុញញំ     ។ 
   នធិចចលទធំ    ន    បរ ិ មជេមម 
   ន    សយ ំ   កតំ    ន    ហិ    េទេវហិ    ទិននំ 
     ១  ម.  នឡិញញំ  ។ 
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១៨១ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   េសរសិ កវមិន   ទី  ១០ 

 មន នុភព  ែដលបុគគលមិនគបបគីិត  ្របកបេ យគុណ 

 ទងំពួង    រែមងរកី យកនុងវមិន  ្រប ទដ៏្របេសើរជទី 

 រកី យចិត្ត  ដូចជេស្ដចេវស វណ័  កនុងកី ថ នេឈម ះ 

 នលិនីែដរ   អនកជេទវ    ឬជយកខ   ឬជ្រពះឥ្រនទ  ឬក៏ 

 ជមនុស          ពួកពណិជសួរអនក  អនកចូរ្របប់មក 

 អនកជយកខេឈម ះអ្វី     ។ 

 (េទវបុត្ត្របប់ថ)   ខញុជំយកខេឈម ះេសរសិ កៈ េធ្វើ ម 

 ពកយរបស់េស្ដចេវស វណ័      ជអនកេនច ំ កនុងផ្លូ វកន្ដ រ 

 ្រគប់្រគង    កនុងៃ្រពធ ំ   ែថរក ្របេទសេនះ    ។ 

 ពួកឈនួញរេទះសួរថ     វមិនែដលអនកបន ម 

 េសចក្តី្របថន         ែ្រប្របួលេទ មកល  អនកេធ្វើខ្លួនឯង 

 ឬក៏ពួកេទវ ឲយ    វមិនជទីគប់ចិត្តេនះ  អនកបនេ យ 

 ្របករដូចេម្ដច     ។ 

 (េទវបុត្តេឆ្លើយថ)      វមិនេនះ  មិនែមនខញុបំន ម 

 េសចក្តី្របថន េទ    ទងំមិនែមនែ្រប្របួលេទ  មកល 

 េទ        មិនែមនេធ្វើខ្លួនឯងេទ  មិនែមនពួកេទវ ឲយេទ 
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១៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   សេកហិ    កេមមហិ    អបបេកហិ 
   បុេញញហិ    េម    លទធមិទំ    មនុញញំ     ។ 
   កឹ    េត    វតំ    កឹ    បន    ្រពហមចរយិ ំ
   កិស     សុចិណ្ណស     អយ ំ   វបិេក 
   បុចឆន្ដិ    តំ    ណិជសតថ  
   កថំ    តយ    លទធមិទំ    វមិនំ   ។ 
   មម    បយសីតិ    អហុ    សមញញ  
   រជជំ    យទ    ករយឹ    េកស នំ 
   នតថិកទិដ្ឋិ    កទរេិយ    បបធេមម  
   ឧេចឆទ ទី    ច    តទ    អេ សឹ 
   សមេ     ច    េខ    សិ    កុមរកស េប 
   ពហុស ុេ     ចិត្តកថី    ឧ េ  
   េ     េម    តទ    ធមមកថំ    អកសិ 
   ទិដ្ឋិវសិកូនិ    វេិនទយិ    េម 
   ហំ    តស     ធមមកថំ    សុណិ ្វ  
   ឧបសកត្តំ    បដិេវទយិស  ំ
   ប តិប     វរិេ     អេ សឹ 
   េ េក    អទិននំ    បរវិជជយិស  ំ
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១៨២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 វមិន    ជទីគប់ចិត្តេនះ    ខញុបំនេ យកមមមិន មក េ យ 

 បុណយរបស់ខ្លួនេទេតើ    ។ 

 ពួកឈនួញរេទះសួរថ         វត័របស់អនក  េតើដូចេម្ដច 

 មួយេទៀត     ្រពហមចរយិៈរបស់អនក     េតើដូចេម្ដច  េនះជផល 

 ៃនកមមដូចេម្ដច          ែដលអនកសន លំ្អេហើយ  វមិនេនះ 

 អនកបនេ យ្របករដូចេម្ដច    ។ 

 (េទវបុត្តេឆ្លើយថ)   េដើមេឡើយ    ខញុ េំឈម ះបយសិ  េ យ 

 ជយ    កនុងែដនេកសល   កនុងកល   ខញុជំអនកមននតថិកទិដ្ឋិ 

 ផង     មនេសចក្តីកំ ញ់ស្វិត ្វ ញផង  មនបបធម៌ផង 

 ជឧេចឆទ ទីផង    កនុងកលេនះ   មនសមណៈ  េឈម ះកុមរ- 

 កស ប   ជពហុស ូត   មនសម្ដីវចិិត្តេលើសលុប កនុងកលេនះ 

 ្រពះេថរៈេនះ    បនសែម្ដងធមមកថ    ចេំពះខញុ  ំ បនដកេភើច 

 េចលនូវច្រមូង    គឺទិដ្ឋិរបស់ខញុ  ំ លុះខញុ ំ ្ដ ប់ធមមកថរបស់េ ក 

 េហើយ     បនេប្ដជញ ខ្លួនជឧបសក េវៀរចកប តិបតផង 

 េវៀរបង់ករកន់យក្រទពយ    ែដលេគមិនបនឲយ  កនុងេ កផង 
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១៨៣ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ទសមំ   េសរសិ កវមិនំ 

  អមជជេប    េន    ច    មុ     អភណឹ 
  សេកន    ទេរន    ច    េ មិ    តុេ ្ឋ  
  តំ    េម    វតំ    តំ    បន    ្រពហមចរយិ ំ
  តស     សុចិណ្ណស     អយ ំ   វបិេក 
  េតេហវ    កេមមហិ    អបបេកហិ 
  បុេញញហិ    េម    លទធមិទំ    វមិនំ   ។ 
  សចចំ    កិ ហំសុ    ន     សបញញ  
  អនញញថ    វចនំ    បណ្ឌិ នំ 
  យហឹ    យហឹ    គចឆតិ    បុញញកេមម  
  តហឹ    តហឹ    េមទតិ    កមកមី 
  យហឹ    យហឹ    េ កបរទិទេ     ច 
  វេធ    ច    ពេនធ     ច    បរកិកិ េលេ  
  តហឹ    តហឹ    គចឆតិ    បបកេមម (១) 
  ន    មុចចតិ    ទុគគតិយ    កទចិ(២) 
  សមមូឡ្ហរេូប    វ    ជេន    អេ សិ 
  អសមឹ    មុហុេត្ត    កលលីកេ     ច 
  ជនស មិស     តុយ្ហញច     កុមរ 
  អបចចេយ    េកន    នុ    េខ    អេ សិ    ។ 
      ១  ម.  បបធេមម   ។  ២  ម.  កទចិតិ  ។ 
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១៨៣ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   េសរសិ កវមិន   ទី  ១០ 

 មិនផឹកទឹក្រសវងឹផង        មិនេពលពកយកុហកផង ជអនក 

 េ្រតកអរ        ្រតឹមែត្របពនធរបស់ខ្លួនផង  េនះជវត័របស់ខញុ  ំ

 ជ្រពហមចរយិៈរបស់ខញុ  ំ    េនះជផលៃនកមមេនះ ែដលខញុសំន  ំ

 ល្អេហើយ   វមិនែដលខញុបំនេហើយេនះ  េ យបុញញកមមេនះឯង 

 ជអេំពើមិន មក    ។ 

 (ពួកពណិជេពលថ)     បនឮមកថ     ពួកនរជន អនក 

 ្របកបេ យបញញ      ែតងេពលពកយពិត  ពកយរបស់បណ្ឌិ ត 

 ទងំ យ    មិនេឃ្ល ងឃ្ល ត    បុគគលអនកមនបុញញកមម េទកនុង 

 ទី   ៗ   ្របថន បន មចណំង់   រែមងរកី យ  កនុងទីេនះ ៗ 

 េសចក្តីេ ក      និងេសចក្តីខ កឹខ ួល      ករសម្ល ប់  ករចង 

 និងេសចក្តីេ ហមង្រគប់យ៉ង   មនេនកនុងទី  ៗ បុគគលមន 

 កមមដ៏ មក    េទកនុងទីេនះ  ៗ    រែមងមិនរួចចកទុគគតិ កនុង 

 កលម្ដងេឡើយ    េទវជន    (របស់អនក)  មនសភពេងងេងង 

 ដូចជទឹកល្អក់        ែដលេកើតអពីំភក់ កនុងមួយ្រសបក់េនះ 

 ែនេទវកុមរ       េសចក្តីេទមនស        េកើតមនដល់ជន ជ 

 បរសិទយេនះផង     ដល់អនកផង     េតើេ្រពះេហតុដូចេម្ដចហន៎  ។ 
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១៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   ឥេម    សិរសិបវន    (១) 
   ទិព្វ (២)    គនធ     សុរភី    បវន្ដិ(៣) 
   េត    សមប យន្ដិ    ឥទំ    វមិនំ 
   ទិ     ច    រេ ្ត     ច    តមំ    និហន្ដ្វ  
   ឥេមសញច     េខ    វស សតចចេយន 
   សិបដិក    ផលន្ដិ    ឯកេមក 
   មនុស កំ    វស សតំ    អតីតំ 
   យទេគគ    កយម្ហិ    ឥធបូបេនន  
   ទិព្វ នហំ    វស ស និ    បញច  
   អសមឹ    វមិនម្ហិ    ឋ ្វ ន     
   យុកខយ    បុញញកខយ    ចវសិ  ំ
   េតេនវ    េ េកន    បមុចឆិេ សមិ(៤)    ។ 
   កថំ    នុ    េ េចយយ    តថវេិធ    េ  
   លទធ     វមិនំ    អតុលំ    ចិ យ ំ
   េយ    ចបិ    េខ    ឥត្តរ ំ   ឧបបនន  
   េត    ននូ    េ េចយយុ ំ   បរតិ្តបុញញ តិ    ។ 
     ១ ឱ. ឥេមបិ សិរសិបវន ច  ។ ម. ឥេមបឹ សិរសិបវ   ។ ២ ឱ. 

ម.  ឯតថន្តេរ  ចសេទទ   អតថិ ។  ៣  ម.  សុរភឹ   សំបវន្ដិ  ។  ៤  ម.  បមុចឆិេ សមឹតិ  ។ 
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១៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 (េទវបុត្តេពលថ)     ែនអនកទងំ យ  ក្លិនទិព្វទងំ យ 

 ្រកអូបឈងុយឈងប់       រែមងផ យេចញអពីំៃ្រពេ្រចស ក្លិន 

 ទងំេនះ   ែតងអប់វមិនេនះ   កមច ត់បង់នូវងងឹត  ទងំៃថងទងំ 

 យប់   ផក ្រកពំុមួយ  ៗ   ៃនេដើមេ្រចសទងំេនះ  ែតងេលៀនេចញ 

 អពីំទង    េ យកលកន្លងេទ   ១០០   ឆន  ំ   ចនួំន   ១០០ ឆន  ំ

 របស់មនុស     កន្លងេទេហើយ     ខញុមំកេកើត  កនុងេទវវមិនេនះ 

 កនុងេទវនិកយ    ែនអនកទងំ យ  លុះខញុឋំិតេនកនុងវមិនេនះ 

 អស់កណំត់  ៥០០   ឆន ទិំព្វេហើយ  នឹងចយុតេ យអស់ យុផង 

 េ យអស់បុណយផង       េទើបខញុ ្ំរជប់្រសេពន  េ យេសចក្តី 

 េ ក ្ដ យេនះឯង    ។ 

 (ពួកពណិជបននិយយថ)     េទវបុត្តេនះ  ប៉ុនអមបល 

 បននូវវមិន        (ដ៏ល្អ)       មិន ចថ្លឹងបន  អស់កលយូរ 

 េហើយ      េម្ដចក៏េនេ ក ្ដ យ  ចណំង់េបើពួកេទវបុត្ត  

 ែដលេកើតកនុងវមិនេ្រកេនះ       ពួកេទវបុត្តេនះ  ជអនកមន 

 បុណយតិច    េទើបគួរេ ក ្ដ យពិតែមន    ។ 
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១៨៥ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ទសមំ   េសរសិ កវមិនំ 

   អនុចឆវ ឹ   ឱវទិយញច     េម    តំ 
   យ ំ   មំ    តុេម្ហ    េបយយ ចំ    វេទថ 
   តុេម្ហវ    េខ        មយនុគុ ្ត  
   េយនិចឆកំ    េតន    បេលថ    េ តថិន្ដិ    ។ 
   គន្ដ្វ     មយ ំ   សិនធុ េ វរីភមូឹ 
   ធនតថិក    ឧទទយបតថយន 
   យថ    បេយគ    បរបុិណ្ណចគ 
   ក ម    េសរសិ     មហំ    ឧ រន្ដិ    ។ 
   មេហវ    េសរសិ     មហំ    អកតថ 
   សព្វញច     េ     ភវសិ តិ    យ ំ   វេទថ 
   បបនិ    កមម និ    វវិជជយថ 
   ធមម នុេយគញច     អធិដ្ឋ ថតិ    ។ 
   ឧបសេក    អតថិ    ឥមម្ហិ    សេងឃ 
   ពហុស ុេ     សីលវតបូបេនន  
   សេទធ     ច    ចគី    ច    សុេបសេ     ច 
   វចិកខ េ     សន្ដុ សិេ     មតីម 
   សញជ នមេន    ន    មុ     ភេណយយ 
   បរបូឃ យ    ន    េចតេយយយ 
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១៨៥ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧  េសរសិ កវមិន   ទី  ១០ 

 (េទវបុត្តេឆ្លើយថ)     អនកទងំ យ  េពលពកយជទី្រស ញ់ 
     ចេំពះខញុ  ំ   ពកយេនះ    ជពកយសមគួរដល់ខញុផំង  ជពកយ 
 ែដលអនកទងំ យ        គបបទូីនម នដល់ខញុផំង  ែនអនកទងំ យ 
 ឯពួកអនកេ ត       ខញុកំ៏បន ម្រគប់្រគងេហើយ  អនកទងំ យ 
 ចូរេទរកទីមនសួស្ដី    គួរ ម្របថន ចុះ    ។ 
 (ពួកពណិជនិយយថ)  ពួកខញុជំអនក្រតូវករេ យ្រទពយ កពុំង 
 ្របថន នូវករចេំណញ    េទើបេដើរេទកន់្របេទស    េឈម ះសិនធុ   និង 
 ្របេទសេឈម ះេ វរីៈ     ក៏្របកបករងរ មសមគួរ  បនបរចិច គ 
 បរបូិណ៌េហើយ   នឹងេធ្វើនូវករឆ្លងចេំពះេសរសិ កវមិនដ៏ឱ រកិ ។ 
 (េទវបុត្តនិយយថ)    អនកទងំ យ    កុេំធ្វើនូវករឆ្លង  ចេំពះ 
 េសរសិ កវមិនេឡើយ     អនកទងំ យ     េពលពកយ   ពកយ 
 ទងំអស់េនះ  នឹងមនដល់អនកទងំ យ ៗ  គបបេីវៀរបង់កមម មក 
 ទងំ យផង    ចូរអធិ ្ឋ នករ្របកបេរឿយ ៗ   នូវកុសលធម៌ផង    ។ 
 (េទវបុត្តេពលថ)       កនុងពួកេនះ       មនឧបសកមន ក់  ជ 
 ពហុស ូត      បរបូិណ៌      េ យសីលនិងវត្ត  ជអនកមនសទធ ផង 
 មនករបរចិច គផង       មនសីល       ជទី្រស ញ់ផង  ជអនក 
 ឈ្ល សៃវ     មនេសចក្តីសេន្ដ ស      មន្របថន   ជអនកដឹងចបស់ 
 មិនេពល       នូវពកយកុហក       មិនគិតេបៀតេបៀន  នូវអនកដៃទ 



378 

១៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   វភិតូិកំ    បិសុណំ    េន    កេរយយ 
   សណ្ហ ញច     ចំ    សខិលំ    ភេណយយ 
   សគរេ     សបបតិេស     វនិីេ  
   អបបេក    អធិសីេល    វសុិេទធ  
   េ     មតរ ំ   បិតរញច បិ    ជន្ដុ  
   ធេមមន    េបេសតិ    អរយិវុត្តិ 
   មេញញ    េ     ម បិតនូំ    ហិ    ករ  
   េភគនិ    បរេិយសតិ    ន    អត្តេហតុ 
   ម បិតនូញច     េយ    អចចេយន 
   េនកខមមេបេ     ចរសិ តិ    ្រពហមចរយិ ំ
   ឧជ ូ   អវេងក     អសេ     អមេយ 
   ន    េលសកេបបន    ច    េ ហេរយយ 
   េ     ទិេ     សុកតកមមករ ី
   ធេមម    ឋិេ     កិន្ដិ    លេភថ    ទុកខំ  
   តំ    ករុ     បតុកេ ម្ហិ    អត្តន 
   ត ម     ច    មំ    បស ថ    ណិជ    េស 
   អញញ្រត    េតន    ហិ    ភសមិ(១)    ភេវថ 
   អនធ កុ     វបិបន ្ឋ     អរេញញ 
     ១  ម.  ភសមឹ  ។ 
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១៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 មិនេពលពកយញុះញង់      ែដលជពកយមិនពិត គបបេីពល 
 ច   ដ៏ពីេ ះ    ជ ចមិនេរ ើរុះ    ្របកបេសចក្តីេគរព េសចក្តី 
 េកតែ្រកង       មនខ្លួនទូនម នេហើយ  មិនែមនជអនក មក 
 ្រកក់   ជអនកបរសុិទធកនុងអធិសីល   មួយេទៀត  ឧបសកេនះ 
 ជបុរសចិញចឹ មម បិ      មធម៌     ្រប្រពឹត្ត ្អ ត  ឧបសក 
 េនះ        ទនំងជែស្វងរកេភគៈទងំ យ  េ្រពះេហតុែត 
 ម បិ ពិត     មិនែមនេដើមបខី្លួនេទ     មួយេទៀត  បុរស  
 អេំណើ ះ     អពីំម បិ េទ     ជអនកមនចិត្តេទរទន់  េទរក 
 ្រពះនិព្វ ន     ទងំ្រប្រពឹត្តនូវ សន្រពហមចរយិៈ  ជអនកមន 
 កយ    ច    ចិត្ត     ្រតង់    មិនេវៀច    មិនអួត ង មិនមន 
 ពុតតបុត   មិនគបបជួីញ    េ យេលសកបប  គឺមិនគបបបីេញចញ 
 ពកយ      េ យអំ ចកលមយ      និងករអួត ង បុរស 
 ្របកដដូេចន ះេនះ      េឈម ះថ      អនកេធ្វើនូវកមមល្អ  ឋិតេន 
 កនុងធម៌       េម្ដចនឹងបននូវទុកខ  ខញុ េំធ្វើឲយ្របកដេ យខ្លួនឯង 
 េ្រពះករុ ចេំពះឧបសកេនះ  មន លពណិជទងំ យ 
 េហតុេនះ    អនកទងំ យ    ចូររមិលេមើលខញុចុំះ  ្របសិនេបើអនក 
 ទងំ យ     េវៀរចកឧបសកេនះ  នឹងេទជបុគគលវលិវល់ 
 ដូចជមនុស ខ្វ ក់  ភន់ភងំេនកនុងៃ្រព  គបបដីល់នូវភពជេផះ 
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១៨៧ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ទសមំ   េសរសិ កវមិនំ 

  តំ    ខិបបមេនន    លហំុ    បេរន 
  សុេខ    ហេវ    សបបុរេិសន    សងគេមតិ    ។ 
  កិនន ម    កិញច     កេ តិ    កមមំ 
  កឹ    នមេធយយ ំ   កឹ    បន    តស     េគត្តំ 
  មយមប ិ   នំ    ទដ្ឋុកមម្ហ    យកខ  
  យស នុកមបយ    ឥធគេ សិ 
  ភ    ហិ    តស     យស     ត្វមប ិ   េហសីតិ    ។ 
  េយ    កបបេក    សមភវនមេធេយយ 
  ឧបសេក    េកចឆភណ្ឌូ បជីវ(ី១) 
  ជនថ    នំ    តុម្ហ កំ    េបសសិេយ    េ  
  ម   ច   េខ   នំ    ហីឡតិថ    សុេបសេ     េ តិ    ។ 
  ជនមេស    យ ំ   ត្វំ    វេទសិ    យកខ  
  ន    េខ    តំ    ជនមេស    ឯទិេ តិ 
  មយមប ិ   នំ    បជូយិស ម    យកខ  
  សុ ្វ ន    តុយ្ហ ំ   វចន ំ   ឧ រន្ដិ    ។ 
  េយ    េកចិមសមឹ    សេព្វ    មនុស  
  ទហ     មហន្ដ     អថ    បិ    មជឈមិ 
     ១  ម.  េកចឆផលូបជីវ ី ។ 



381 

១៨៧ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   េសរសិ កវមិន   ទី  ១០ 

 ករគប់រកមនុស េផ្ដសផ្ដ ស         ជអនកេបៀតេបៀន ជករ 
 ងយ    ករគប់រកសបបុរស     ជគុណនមំកនូវេសចក្តីសុខ ។ 
 (ពួកពណិជសួរថ) បុរសេនះេឈម ះអ្វី  េធ្វើករងរដូចេម្ដច 
 នមែដលម បិ ឲយ      េតើដូចេម្ដច       មួយេទៀត  េគ្រត 
 របស់គត់េតើដូចេម្ដច   ែនយកខ   អនកមកកនុងទីេនះ េដើមបេីសចក្តី 
 អនុេ្រគះបុរស        ពួកេយើងចង់េឃើញ  បុរសេនះែដរ 
 េ្រពះថ   អនកេពញចិត្តបុរស    បុរសេនះចជំមន ភ ។ 
 (េទវបុត្តេឆ្លើយថ)    បុរស      ជជងកត់េករ  េឈម ះ 
 សមភវៈ   ជឧបសក   អនកចិញចឹ មជីវតិ ្រស័យនូវសនិតសក់ និង 
 ្រកស     ឧបសកេនះ     ជអនកបេ្រមើរបស់អនក  ចូរអនក គ ល់ 
 បុរសេនះចុះ      អនកទងំ យ  កុេំបៀតេបៀនឧបសកេនះ 
 េឡើយ   ឧបសកេនះ   មនសីល   ជទី្រស ញ់ល្អ ស់ ។ 
 (ពួកពណិជេពលថ) ែនយកខ  អនកេពលពកយ   េយើង 
 ទងំ យ     រែមងដឹងពកយេនះ  ែតេយើងទងំ យមិនដឹង 
 បុរសេនះថ  ជអនក្របកដដូេចនះេឡើយ  ែនយកខ  លុះពួកេយើង 
 បនឮពកយរបស់អនកេលើសលុប     នឹងបូជបុរសេនះែដរ    ។ 
 (េទវបុត្តេពលថ)      ពួកមនុស ឯ នីមួយ ទងំអស់ 
 កនុងទី្របជុេំនះ         េទះេកមងក្តី          ចស់ក្តី  ក ្ដ លក្តី 



382 

១៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   សេព្វវ    េត    លភន្ដុ     វមិនំ 
   បស ន្ដុ     បុញញ នំ    ផលំ    កទរយិតិ    ។ 
   េត    តតថ    សេព្វវ    អហំ    បុេរតិ 
   តំ    កបបកំ    តតថ    បុរកខ ្វ  
   សេព្វវ    េត    លភឹសុ    វមិនំ 
   មសកក រ ំ   វយិ    សវស  
   េត    តតថ    សេព្វវ    អហំ    បុេរតិ 
   ឧបសកត្តំ    បដិេទសយឹសុ(១) 
   ប តិប     វរិ     អេហសំុ 
   េ េក    អទិននំ    បរវិជជយឹសុ 
   អមជជប(១)    េន    ច    មុ     ភណឹសុ 
   សេកន    ទេរន    អេហសំុ    តុ ្ឋ  
   េត    តតថ    សេព្វវ    អហំ    បុេរតិ 
   ឧបសកត្តំ    បដិេទសយិ ្វ  
   បកក មិ    សេ ថ (៣)    អនុេមទមេន 
   យកខិ ទធិយ    អនុមេ     បុនបបុនំ 
   គន្ដ្វ ន    េត    សិនធុ េ វរីភមូឹ 
     ១  ឱ.  បដិេវទយិ ្វ   ។  ២  ម.  អមជជេប  ។  ៣  ឱ.  សេតថ  ។ 
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១៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 មនុស ទងំអស់េនះ    ចូរេឡើងកន់វមិន  ពួកមនុស អនកមន 

 េសចក្តីកំ ញ់      ចូរេមើលនូវផលៃនបុណយទងំ យចុះ ។ 

 (្រពះធមមសងគ ហកេតថរទងំ យ     េពលថ ) ពណិជទងំ 

 អស់េនះ   កនុងទីេនះេពលថ   ខញុ មុំនេគ  ៗ  េហើយក៏េធ្វើនូវជង 

 កត់េករេនះឲយេដើរមុខ     កនុងទីេនះ  ពណិជទងំអស់េនះ 

 បនេឡើយកន់វមិន     ដូចជភពៃនេទវ ជ  េឈម ះ សវៈែដរ 

 ពណិជទងំអស់េនះកនុងទីេនះេពលថ    ខញុមុំនេគ  ៗ  េប្ដជញ  

 នូវភពៃនខ្លួន     ជឧបសក  ជអនកេវៀរចកប តិបតផង 

 េវៀរចកករកន់យក្រទពយ  ែដលេគមិនបនឲយកនុងេ កផង 

 មិនផឹកទឹក្រសវងឹផង      មិននិយយពកយកុហកផង  ជអនក 

 សេន្ដ សេ យ្របពនធរបស់ខ្លួនផង  ពួកពណិជទងំអស់េនះ 

 កនុងទីេនះេពលថ   ខញុមុំខេគ ៗ  េប្ដជញ នូវភពៃនខ្លួនជឧបសក 

 ឈមួញរេទះ    មនេសចក្តីេ្រតកអរេរឿយ   ៗ  េ យឫទធិៃនេទវ  

 (លុះេទវ )     អនុម័តេហើយ     ក៏េដើរេចញេទ  ពណិជទងំ 

 េនះ    េទកន់្របេទសេឈម ះសិនធុ   និង្របេទសេឈម ះេ វរីៈ 



384 

១៨៩ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ឯកទសមំ   សុនិកខិត្តវមិនំ 

  ធនតថិក    ឧទទយ ំ   បតថយន 
  យថ    បេយគ    បរបុិណ្ណ ភ 
  បចច គមុំ    បតលិបុត្តមកខតំ 
  គន្ដ្វ ន    េត    សងឃរ ំ   េ តថិវេន្ដ  
  បុេត្តហិ    ទេរហិ    សមងគិ ភូ  
  ននទចិ ្ត     សុមន    បតី  
  អកំសុ    េសរសិ     មហំ    ឧ រ ំ
  េសរសិ កំ    បរេិវណំ    មបយិសំុ 
  ឯ ទិ     សបបុរ ិ ន    េសវន 
  មហិទធិយ    ធមមគុ ន    េសវន 
  ឯកស     អ ថ យ    ឧបសកស   
  សេព្វវ    ស ្ត     សុខិ (១)    អេហសុន្ដិ    ។ 

េសរសិ កវមិនំ   ទសមំ   ។ 

ឯកទសមំ   សុនិកខិត្តវមិនំ 

 [៨៥]  ឧចចមិទំ    មណិថណំូ    វមិនំ 
   សមន្ដេ     ទ្វ ទស    េយជននិ 
   កូ គ     សត្តស     ឧ  
   េវឡុរយិតថមភ     រុចិរតថ     សុភ 
     ១  ម.  សុខិេន  ។ 
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១៨៩ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   សុនិកខិត្តវមិន   ទី  ១១ 

 ជអនក្រតូវករេ យ្រទពយ       ្របថន នូវករចេំណញ ្របកប 
 ពយយមគួរ មអធយ្រស័យ     មន ភបរបូិណ៌ ្រតឡប់មក 
 កន់្រកុងបតលិបុត្តវញិ    មិនមនអន្ត យ  លុះបុរសទងំេនះ 
 េទផទះរបស់ខ្លួនេហើយ   ក៏មនសួស្ដី   ចួបជុនឹំងបុត្តភរយិ  មន 
 ចិត្តរកី យ    េ្រតកអរ   ្រពឺ្រពួច  េទើបនគំន េធ្វើករឆ្លងដ៏ឧ រកិ 
 ចេំពះេសរសិ កវមិន       ពួកពណិជទងំេនះ  បន ង 
 បរេិវណ   ១   េឈម ះេសរសិ កៈ  ករេសពគប់នឹងសបបុរសទងំ- 
 យ     ជគុណញុងំ្របេយជន៍    ឲយសេ្រមច  ករេសពគប់ 
 នឹងបុគគលអនកមនធមមគុណទងំ យ   រែមងមនឫទធិេ្រចើន ពួក 
 សត្វគឺនយពណិជ     ទងំអស់េនះ  បនដល់នូវេសចក្តីសុខ 
 េ្រពះ ្រស័យេសចក្តីចេ្រមើន     របស់ឧបសកមន ក់    ។ 

ចប់   េសរសិ កវមិន   ទី  ១០   ។ 

សុនិកខិត្តវមិន   ទី  ១១ 

 [៨៥]      (្រពះេមគគ ្ល នសួរថ)     វមិនដ៏ខពស់េនះ  មន 
 សសរ     ជវកិរៈៃនែកវមណី    មនទហំំជុវំញិ   ១២  េយជន៍ 
 មនផទះកពូំល   ៧០០   ដ៏ឧ រកិ   មនសសរ ជវកិរៈៃនែកវ 
 ពិទូរយ     ្រកលេ យក្រមល      ដ៏រុងេរឿង  ជផទះកពូំលដ៏ល្អ 
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១៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

   តតថចឆសិ    បិវសិ     ខទសិ    ច 

   ទិព្វ     ច    វ ី     បវទន្ដិ    វគគូ 

   ទិព្វ     រ     កមគុេណតថ    បញច  

   នរេិយ    ច    នចចន្ដិ    សុវណ្ណឆនន  

 េកន   េត   ទិេ     វេ ្ណ  េកន    េត    ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្ដិ    ច    េត    េភគ  េយ េកចិ មនេ  បិយ 

   បុចឆ មិ    តំ    េទវ    ម នុភវ 

   មនុស ភេូ      កិមកសិ    បុញញំ  

   េកនសិ    ឯវញជ លិ នុភេ  

   វេ ្ណ     ច    េត    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

 េ     េទវបុេ ្ត     អត្តមេន េមគគ ្ល េនន    បុចឆិេ  

 បញ្ហំ     បុេ ្ឋ     វយិកសិ  យស     កមមស ទិំ    ផលំ 

   ទុននិកខិ ត្តំ    មលំ    សុនិកខិ បិ ្វ  

   បតិដ្ឋេប ្វ     សុគតស     ថេូប 

   មហិទធិេក    ចម្ហិ    ម នុភេ  

   ទិេព្វហិ    កេមហិ    សមងគិ ភេូ  
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១៩០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

 អនករែមងឋិតេន    ផឹក    សីុ    កនុងវមិនេនះផង  ពិណជទិព្វ 

 ទងំ យ   ន់ឮពីេ ះផង   កមគុណទងំ   ៥  មនរសទិព្វ 

 (ែតងបរបូិណ៌)     កនុងវមិនេនះផង    ពួកនរ ី ែដលបិទបងំ 

 េ យេ្រគ ងមស       ែតង  ំ       េ្រច ង  កនុងវមិនេនះផង 

 សមបុររបស់អនក្របកដដូេចន ះ េតើសេ្រមចេ យបុណយអ្វី  ផលសេ្រមច 

 ដល់អនកកនុងវមិនេនះផង  េភគៈទងំ យ នីមួយ  ជទីគប់ចិត្ត 

 េភគៈទងំេនះ    ក៏េកើតេឡើងដល់អនកផង េតើេ យបុណយដូចេម្ដច 

 ែនេទវ        អនកមន នុភពេ្រចើន  ម សួរអនក 

 េតើអនកកលេកើត        ជមនុស   បនេធ្វើបុណយអ្វី 

 េទើបអនកមន នុភពរុងេរឿង   យ៉ងេនះ  ទងំសមបុរ 

 របស់អនក    ក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស    េតើេ យបុណយអ្វី  ។ 

 េទវបុត្តេនះ   ែដល្រពះេមគគ ្ល នសួរេហើយ   មនចិត្តេ្រតកអរ  លុះ 

 ្រពះេមគគ ្ល នសួរ្រប ន រួចេហើយ ក៏េ ះ្រ យនូវផលៃនកមមេនះថ 

 ខញុបំនេរៀបចលំ្អ         នូវក្រមងផក  ែដលេគេរៀបច ំ

 មិនល្អ    បនតមកល់ទុកចេំពះ្រពះស្ដូប  ៃន្រពះសុគត 

 (្រពះនមកស ប) បនជខញុមំនឫទធិេ្រចើន មន នុភព 

 េ្រចើន   បរបូិណ៌   េ យកមគុណទងំ យ  ជទិព្វ 
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១៩១ 

វមិនវតថុសមឹ   សត្តមស    សុនិកខិត្តវគគស    ឧទទ នំ 

 េតន   េម    ទិេ     វេ ្ណ   េតន    េម    ឥធមិជឈតិ 

 ឧបបជជន្ដិ    ច    េម    េភគ  េយ េកចិ មនេ  បិយ 

  េតនម្ហិ    ឯវញជលិ នុភេ  

  វេ ្ណ     ច    េម    សព្វទិ     បភសតីតិ    ។ 

សុនិកខិត្តវមិនំ   ឯកទសមំ   ។ 

ឧទទ នំ 

  េទ្វ    ទលិទទ     េទ្វ    វ ិ      ភដេក    េគបលកណ្ឋ េក 

 អេនកវណ្ណមដ្ឋកុណ្ឌ លី     េសរសិ េក      សុនិកខិ ត្តំ     ។ 

 បុរ ិ នំ       សត្តេម       វេគគ តិ    ។ 

ភណ រ ំ  ចតុតថំ  ។ 

  



389 

១៩១ 

វមិនវតថុ   សុនិកខិត្តវគគ   ទី  ៧   ឧទទ ន 

 េហតុេនះ       បនជសមបុររបស់ខញុ  ំ       ្របកដដូេចន ះ ផល 

 សេ្រមចដល់ខញុ  ំ  កនុងវមិនេនះផង  េភគៈទងំ យ នីមួយ 

 ជទីគប់ចិត្ត      េភគៈទងំេនះ       ក៏េកើតេឡើង  ដល់ខញុផំង 

 េ យបុណយេនះ  េទើបខញុមំន នុភពរុងេរឿងយ៉ងេនះ 

 ទងំសមបុររបស់ខញុ  ំក៏ភ្លឺចបស់សព្វទិស េ យបុណយេនះ ។ 
ចប់   សុនិកខិត្តវមិន   ទី  ១១   ។ 

ឧទទ ន 

 និយយអពីំេរឿងបុរសកម ត់  ២   េលើក  េរឿងបុរសេធ្វើវ ិ រទន 

 ២   េលើក     េរឿងបុរសសីុឈនួល    ១     េរឿងនយេគបល ១ 

 េរឿងេសះកណ្ឋ កៈ   ១    េរឿងអេនកវណ្ណេទវបុ្រត   ១  េរឿងមដ្ឋ- 

 កុណ្ឌ លី   ១   េរឿងេសរសិ កវមិន  ១   េរឿងសុនិកខិត្តវមិន  ១ ។ 
ចប់   បុរសិវគគ   ទី  ៧   ។ 

ចប់   ភណ រៈ   ទី  ៤   ។ 
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សុត្តន្តបិដេក 

ខុទទកនិកយស    វមិនវតថុ 

ចតុេ ថ    ភេគ 

 មតិក  អេងក 

បឋេម   បីឋវេគគ  

វមិនវតថុស    បឋេម   បីឋវេគគ បឋម ំ បីឋវមិនំ ................................. ១ 
 ទុតិយ ំ       “ ................................. ៣ 
 តតិយ ំ       “ ................................. ៤ 
 ចតុតថ ំ       “ ................................. ៦ 
 បញចម ំ កុញជ រវមិនំ .............................. ៧ 
 ឆដ្ឋ ំ    ន វមិនំ................................. ៩ 
 សត្តម ំ       “ ................................. ១១ 
 អដ្ឋម ំ       “ ................................. ១៣ 
 នវម ំ បទីបវមិនំ .............................. ១៥ 
 ទសម ំ តិលទកខិណវមិនំ..................... ១៧ 
 ឯកទសម ំ  បតិព្វ វមិនំ ................... ១៩ 
 ទ្វ ទសម ំ  ទុតិយបតិព្វ វមិនំ............... ២០ 
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សុត្តន្តបិដក 

ខុទទកនិកយ   វមិនវតថុ 

ចតុតថភគ 

បីឋវគគទី   ១ 

 មតិក ទំព័រ 

វមិនវតថុ  បីឋវគគ  ទី ១  បីឋវមិន ទី  ១ .................................................. ១ 

 “ ទី  ២ .................................................. ៣ 

 “ ទី  ៣ .................................................. ៤ 

 “ ទី  ៤ .................................................. ៦ 

 កុញជ រវមិន ទី  ៥ .................................................. ៧ 

 ន វមិន ទី  ៦ .................................................. ៩ 

 “ ទី  ៧ .................................................. ១១ 

 “ ទី  ៨ .................................................. ១៣ 

 បទីបវមិន ទី  ៩ ................................................. ១៥ 

 តិលទកខិណវមិន   ទី   ១០ .......................................... ១៧ 

 បតិព្វ វមិន ទី  ១១ ................................................ ១៩ 

 ទុតិយបតិព្វ វមិន  ទី  ១២ ......................................... ២០ 
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១៩៤ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

វមិនវតថុស    បឋេម   បីឋវេគគ េតរសម ំ សុណិ វមិនំ ......... ២២ 
 ចុទទសម ំ “ ........ ២៣ 
 បណ្ណរសម ំ ឧត្ត វមិនំ ............... ២៥ 
 េ ឡសម ំ សិរមីវមិនំ............... ២៧ 
 សត្តរសម ំ េបសករយិវមិនំ ...... ៣០ 
 បឋមស   បីឋវគគស  ឧទទ នំ ...... ៣២ 

ទុតិេយ   ចិត្តល វេគគ  
វមិនវតថុស  ទុតិេយ ចិត្តល វេគគ បឋម ំ ទសីវមិនំ ................ ៣៣ 
 ទុតិយ ំ លខុមវមិនំ.............. ៣៥ 
 តតិយ ំ ចមទយិកវមិនំ. ៣៧ 
 ចតុតថ ំ ច ្ឌ លីវមិនំ .......... ៣៨ 
 បញចម ំ ភទទិតថិកវមិនំ............ ៤០ 
 ឆដ្ឋ ំ េ ណទិនន វមិនំ..... ៤២ 
 សត្តម ំ ឧេបសថវមិនំ ......... ៤៣ 
 អដ្ឋម ំ សុនិទទ វមិនំ.............. ៤៥ 
 នវម ំ សុទិនន វមិនំ ............. ៤៦ 
 ទសម ំ ភិកខ ទយិកវមិនំ..... ៤៨ 
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១៩៤ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

វមិនវតថុ  បីឋវគគ ទី  ១ សុណិ វមិន ទី  ១៣ .................................. ២២ 

 “ ទី  ១៤ .................................. ២៣ 

 ឧត្ត វមិន ទី   ១៥ .................................. ២៥ 

 សិរមីវមិន ទី  ១៦ .................................. ២៧ 

 េបសករយិវមិន ទី  ១៧ .................................. ៣០ 

 ឧទទ នៃនបីឋវគគ ទី  ១ .................................. ៣២ 

ចិត្តល វគគ   ទី  ២ 

វមិនវតថុ  ចិត្តល វគគ  ទី  ២  ទសីវមិន ទី  ១ .................................. ៣៣ 

 លខុមវមិន ទី  ២ .................................. ៣៥ 

 ចមទយិកវមិន ទី  ៣ .................................. ៣៧ 

 ច ្ឌ លីវមិន ទី  ៤ .................................. ៣៨ 

 ភទទិតថិកវមិន ទី  ៥ .................................. ៤០ 

 េ ណទិនន វមិន ទី  ៦ .................................. ៤២ 

 ឧេបសថវមិន ទី  ៧ .................................. ៤៣ 

 សុនិទទ វមិន ទី  ៨ .................................. ៤៥ 

 សុទិនន វមិន ទី  ៩ .................................. ៤៦ 

 ភិកខ ទយិកវមិន ទី  ១០ .................................. ៤៨ 



396 

១៩៥ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

វមិនវតថុស  ទុតិេយ ចិត្តល វេគគ ឯកទសម ំទុតិយភិកខ ទយិកវមិនំ ... ៤៨ 
 ទុតិយស   ចិត្តល វគគស   ឧទទ នំ ..... ៤៩ 

តតិេយ   បរចិឆត្តកវេគគ  
វមិនវតថុស  តតិេយ បរចិឆត្តកវេគគ  បឋម ំ ឧ រវមិនំ.............................. ៥០ 
 ទុតិយ ំ ឧចឆុ វមិនំ ................................ ៥១ 
 តតិយ ំ បល្លងកវមិនំ ............................ ៥៤ 
 ចតុតថ ំ ល វមិនំ............................... ៥៦ 
 បញចម ំ គុត្តិលវមិនំ............................ ៥៩ 
 គុត្តិលវមិេន វតថទយិកវមិនំ ................................ ៥៩ 
 “ បុបផទយិកវមិនំ ………………………… ៦០ 
 “ គនធទយិកវមិនំ ………………………… ៦១ 
 “ ផលទយិកវមិនំ………………………… ៦២ 
 “ រសទយិកវមិនំ …………………………. ៦៣ 
 “ គនធបញចងគុលិកវមិនំ …………………….. ៦៤ 
 “ ឯកូេបសថិកវមិនំ …………………… ៦៥ 
 “ ឧទកទយិកវមិនំ……………………….. ៦៥ 
 “ អនុស ុយយកិវមិនំ ………………………. ៦៦ 



397 

១៩៥ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

វមិនវតថុ    ចិត្តល វគគ    ទី  ២ ទុតិយភិកខ ទយិកវមិនទី ១១ ...................... ៤៨ 

 ឧទទ នៃនចិត្តល វគគ ទី ២............................. ៤៩ 

បរចិឆត្តកវគគ  ទី ៣ 
វមិនវតថុ   បរចិឆត្តកវគគ   ទី   ៣ ឧ រវមិន ទី  ១ .................................. ៥០ 

 ឧចឆុវមិន ទី  ២ .................................. ៥១ 

 បល្លងកវមិន ទី  ៣ ................................. ៥៤ 

 ល វមិន ទី  ៤ .................................. ៥៦ 

 គុត្តិលវមិន ទី  ៥ .................................. ៥៩ 

 គុត្តិលវមិន វតថទយិកវមិន ..................................... ៥៩ 

 “ បុបផទយិកវមិន ………………………………. ៦០ 

 “ គនធទយិកវមិន ……….……………………… ៦១ 

 “ ផលទយិកវមិន ………..…………………….. ៦២ 

 “ រសទយិកវមិន ……….……………………… ៦៣ 

 “ គនធបញច ងគុលិកវមិន ……………………………… ៦៤ 

 “ ឯកូេបសថិកវមិន ……………………………… ៦៥ 

 “ ឧទកទយិកវមិន ……………………………… ៦៥ 

 “ អនុស ុយយិកវមិន ………………………………. ៦៦ 



398 

១៩៦ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

 គុត្តិលវមិេន បរកមមករណីិវមិនំ .................................. ៦៧ 
 “ ខីេ ទនទយិកវមិនំ …………………………. ៦៨ 
 “     ផណិតទយិកវមិនទិក ំ    បញច វសីតិវមិនំ ៦៩-៧០ 
 ឆដ្ឋ ំ ទទទល្លវមិនំ ................................ ៧១ 
 សត្តម ំ េសសវតីវមិនំ............................. ៧៦ 
 អដ្ឋម ំ មល្លិកវមិនំ ............................... ៧៩ 
 នវម ំ វ ិ លកខិវមិនំ............................. ៨០ 
 ទសម ំ បរចិឆត្តកវមិនំ ............................ ៨២ 
 តតិយស  បរចិឆត្តកវគគស  ឧទទ នំ ............... ៨៣ 

ចតុេ ថ    មញជ ិដ្ឋកវេគគ  
វមិនវតថុស   ចតុេតថ  មញជ ិដ្ឋកវេគគ   បឋម ំ មញជិ ដ្ឋកវមិនំ ......................... ៨៤ 
 ទុតិយ ំ បភស រវមិនំ .............................. ៨៥ 
 តតិយ ំ នគវមិនំ ................................... ៨៧ 
 ចតុតថ ំ អេ មវមិនំ ............................. ៨៨ 
 បញចម ំ កញជិ កទយិកវមិនំ.................... ៨៩ 
 ឆដ្ឋ ំ វ ិ រវមិនំ .................................. ៩១ 
 សត្តម ំ ចតុរតិថីវមិនំ ................................ ៩៥ 



399 

១៩៦ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

 គុត្តិលវមិន បរកមមករណីិវមិន ................................................ ៦៧ 

 ខីេ ទនទយិកវមិន .............................................. ៦៨ 

 វមិន ២៥ មនផណិតទយិកវមិនជេដើម.............៦៩-៧០ 

 ទទទល្លវមិន ទី ៦ ........................................... ៧១ 

 េសសវតីវមិន ទី ៧ ........................................... ៧៦ 

 មល្លិកវមិន ទី ៨ ........................................... ៧៩ 

 វ ិ លកខិវមិន ទី ៩ ........................................... ៨០ 

 បរចិឆត្តកវមិន ទី ១០ ......................................... ៨២ 

 ឧទទ ៃនបរចិឆត្តកវគគ  ទី ១១..........................................  ៨៣ 

មញជ ិដ្ឋកវគគទី  ៤ 

វមិនវតថុ មញជ ិដ្ឋកវគគទី ៤ មញជ ិដ្ឋកវមិន ទី ១ ........................................... ៨៤ 

 បភស រវមិន ទី ២ ........................................... ៨៥ 

 នគវមិន ទី ៣ ........................................... ៨៧ 

 អេ មវមិន ទី ៤ ........................................... ៨៨ 

 កញជ ិកទយិកវមិនទី ៥ ........................................... ៨៩ 

 វ ិ រវមិន ទី ៦ ........................................... ៩១ 

 ចតុរតិថីវមិន ទី ៧ ........................................... ៩៥ 



400 

១៩៧ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

វមិនវតថុស   ចតុេតថ  មញជ ិដ្ឋកវេគគ   អដ្ឋម ំ អមពវមិនំ ......................... ៩៨ 
 នវម ំ បីតវមិនំ ......................... ៩៩ 
 ទសម ំ ឧចឆុ វមិនំ........................... ១០១ 
 ឯកទសម ំននទនវមិនំ .................... ១០៣ 
 ទ្វ ទសម ំរជជុម វមិនំ ................. ១០៤ 
 ចតុតថស   មញជិ ដ្ឋកវគគស   ឧទទ នំ .... ១០៩ 

បញច េម   ម រថវេគគ  
វមិនវតថុស   បញច េម  ម រថវេគគ បឋម ំ មណ្ឌូ កេទវបុត្តវមិនំ ........ ១១០ 
 ទុតិយ ំ េរវតីវមិនំ......................... ១១១ 
 តតិយ ំ ឆត្តមណវកវមិនំ ........... ១១៥ 
 ចតុតថ ំ កកកដរសទយកវមិនំ ...... ១២២ 
 បញចម ំ ទ្វ របលកវមិនំ .............. ១២៣ 
 ឆដ្ឋ ំ ករណីយវមិនំ ................. ១២៤ 
 សត្តម ំ ទុតិយករណីយវមិនំ ....... ១២៥ 
 អដ្ឋម ំ សូចិវមិនំ......................... ១២៥ 
 នវម ំ ទុតិយសូចិវមិនំ ............... ១២៦ 
 ទសម ំ   នគវមិនំ......................... ១២៧ 



401 

១៩៧ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

វមិនវតថុ  មញជ ិដ្ឋកវគគទី  ៤  អមពវមិន ទី ៨ .................................... ៩៨ 
 បីតវមិន ទី ៩ .................................... ៩៩ 

 ឧចឆុវមិន ទី ១០ .................................... ១០១ 

 ននទនវមិន ទី ១១ .................................... ១០៣ 

 រជជុវមិន ទី ១២ .................................... ១០៤ 

 ឧទទ នៃនមញជ ិដ្ឋកវគគ ទី ៤ ................................. ១០៩ 

ម រថវគគ  ទី  ៥ 
វមិនវតថុ  ម រថវគគ  ទី  ៥ មណ្ឌូ កេទវបុត្តវមិន  ទី  ១ ............................... ១១០ 

 េរវតីវមិន ទី  ២ ............................... ១១១ 

 ឆត្តមណវកវមិន ទី  ៣ ............................... ១១៥ 

 កកកដរសទយកវមិន ទី ៤ ............................... ១២២ 

 ទ្វ របលកវមិន ទី  ៥ ............................... ១២៣ 

 ករណីយវមិន ទី  ៦ ............................... ១២៤ 

 ទុតិយករណីយវមិន ទី ៧ ............................... ១២៥ 

 សូចិវមិន ទី  ៨ ............................... ” 

 ទុតិយសូចិវមិន ទី ៩ ………………………… ១២៦ 

 នគវមិន ទី  ១០ ............................... ១២៧ 



402 

១៩៨ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

វមិនវតថុស   បញច េម ម រថវេគគ  ឯកទសម ំ ទុតិយនគវមិនំ.........  ១២៨ 
 ទ្វ ទសម ំតតិយនគវមិនំ .............. ១២៩ 
 េតរសម ំ ចូឡរថវមិនំ..................... ១៣០ 
 ចុទទសម ំ ម រថវមិនំ ................... ១៣៦ 
 បញចមស  ម រថវគគស  ឧទទ នំ .... ១៤៤ 

ឆេ ្ឋ    បយសិកវេគគ  
វមិនវតថុស    ឆេដ្ឋ  បយសិកវេគគ បឋម ំ អគរយិវមិនំ ................... ១៤៥ 
 ទុតិយ ំ អគរយិវមិនំ .................. ១៤៦ 
 តតិយ ំ ផលទយកវមិនំ ............. ១៤៧ 
 ចតុតថ ំ ឧបស យទយកវមិនំ ..... ១៤៨ 
 បញចម ំទុតិយឧបស យទយកវមិនំ ១៤៩ 
 ឆដ្ឋ ំ ភិកខ ទយកវមិនំ ............ ១៥០ 
 សត្តម ំ យវបលកវមិនំ ............ ១៥១ 
 អដ្ឋម ំ កុណ្ឌ លីវមិនំ................... “ 
 នវម ំ ទុតិយកុណ្ឌ លីវមិនំ ........ ១៥៣ 
 ទសម ំ   ឧត្តរវមិនំ ........................ ១៥៤ 
 ឆដ្ឋស  បយសិកវគគស  ឧទទ នំ .. ១៥៥ 



403 

១៩៨ 

សន្លឹកចង្អុល្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

វមិនវតថុ  ម រថវគគ ទី  ៥   ទុតិយនគវមិន ទី ១១ .............................................. ១២៨ 
 តតិយនគវមិន ទី ១២ .................................... ១២៩ 

 ចូឡរថវមិន ទី ១៣ .................................... ១៣០ 

 ម រថវមិន ទី ១៤ .................................... ១៣៦ 

 ឧទទ នៃនម រថវគគ ទី ១៥ .................................... ១៤៤ 

បយសិកវគគ  ទី  ៦ 

វមិនវតថុ បយសិកវគគ ទី ៦   អគរយិវមិន ទី ១ .................................... ១៤៥ 

 អគរយិវមិន ទី ២ .................................... ១៤៦ 

 ផលទយកវមិន  ទី ៣ ..................................... ១៤៧ 

 ឧបស យទយកវមិន ទី ៤ ............................. ១៤៨ 

 ទុតិយឧបស យទយកវមិន ទី ៥ ..................... ១៤៩ 

 ភិកខ ទយកវមិន ទី ៦ .................................... ១៥០ 

 យវបលកវមិន ទី ៧ .................................... ១៥១ 

 កុណ្ឌ លីវមិន ទី ៨ .................................... “ 

 ទុតិយកុណ្ឌ លីវមិន ទី ៩ .................................. ១៥៣ 

 ឧត្តរវមិន ទី ១០ .................................... ១៥៤ 

 ឧទទ នៃនបយសិកវគគ ទី ១១ .............................. ១៥៥ 



404 

១៩៩ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

សត្តេម   សុនិកខិត្តវេគគ  

វមិនវតថុស    សត្តេម  សុនិកខិត្តវេគគ    បឋម ំ ចិត្តល វមិនំ ................... ១៥៦ 
 ទុតិយ ំ ននទនវមិនំ ....................... ១៥៧ 
 តតិយ ំ មណិថូណវមិនំ............... ១៥៨ 
 ចតុតថ ំ សុវណ្ណវមិនំ .................... ១៥៩ 
 បញចម ំ អមពវមិនំ.......................... ១៦១ 
 ឆដ្ឋ ំ េគបលវមិនំ.................. ១៦៣ 
 សត្តម ំ កណ្ឋ កវមិនំ .................. ១៦៦ 
 អដ្ឋម ំ អេនកវណ្ណវមិនំ............... ១៧០ 
 នវម ំ មដ្ឋកុណ្ឌ លីវមិនំ ............. ១៧២ 
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